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  השמטת נס פך השמן במקורות הארץ ישראלים
 סיפור חנוכה בספרי מקביםב

האירועים שקדמו לקביעת חג החנוכה וחובת הדלקת הנרות בו מתוארים 

ישראלים הקדומים של חז"ל בהרחבה, ונעתיק כמה מהם. -במקורות הארץ

א', שהוא התיאור המוקדם ביותר של  [=מכבים, חשמונאים]בספר מקבים 

מלחמות החשמונאים, ונכתב על ידי בן התקופה של התרחשות הניסים, 

, [י"ל בשנת תשע"ח במהדורה מבוארת ומפוארת ע"י ידידי הרה"ג ר' לוי יצחק חריטן שליט"א]

: ויטהרו את המקדש, ויוציאו את אבני השיקוץ וכו', ויבנו נח)-(ד, מגמתאר 

[נוסח כ"י פאריס: ון. ויבנו את המקדש ואת פנים הבית וכו' מזבח חדש כראש

. ויקטירו על המזבח. ויבנו את ההיכל וכו' ואת המנורה ואת מזבח הקטורת וכו' נתנו בהיכל]

[נוסח כ"י פאריס: ויעלו את נרות ויעלו את הנרות אשר במנורה ויאירו בהיכל. 

. וישכימו בבוקר, דליקם בהיכל וכו']המנורה. ויקרא אותו נר חנוכה, כי האיר ה' לנו. וי

בחמשה ועשרים לחודש התשיעי הוא חודש כסלו וכו' ויקריבו קרבן על פי 

התורה וכו'. בעצם היום ההוא נחנך בשירים וכו'. ויעשו את חנוכת המזבח 

ימים שמונה, ויקריבו עולות בשמחה וכו'. ויקיים יהודה ואחיו וכל קהל 

נעשים במועדם שנה בשנה ימים שמונה,   ישראל להיות ימי חנוכת המזבח

 מיום חמשה ועשרים לחודש כסלו, בשמחה וגיל.

: וכטהרם את המקדש, עשו ח)-(י, גב', מתאר  [=מכבים, חשמונאים]בספר מקבים 

מזבח אחר ואבנים משולהבות, ויוציאו אש מהן ויביאו קרבנות כעבור 

את שמונת '. ויחוגו שנתים, ויעשו קטורת ונרות וישימו את לחם הפנים וכו

הימים בשמחה כחג הסוכות בזכרם את רעותם לפני זמן מה בחג הסוכות 

בהרים ובמערות כחיות השדה וכו'. ובדעת כולם נמנו וקבעו לכל עם  

בשני מקורות אלו לא  –היהודים לחוג מדי שנה בשנה את הימים האלה. 

המזבח. ובין מוזכר כל נס פך השמן, אלא רק ניסי המלחמה וחינוך הבית ו

יתר פעולות חידוש העבודה בבית המקדש, מוזכרת הדלקת נרות המנורה. 

 וכיון שחגגו את חנוכת המזבח שמונה ימים, נקבעו ח' ימי החנוכה.

  נס חנוכה בנוסחאות מגילת תענית
רשימת התאריכים הקצרה שבמגילת תענית וההלכות שתוקנו לכל תאריך, 

ה, וכמובן מובא בה חג החנוכה. בנוסף חוברה על ידי התנא חנניה בן חזקי

[המכונה בפי לרשימה זו, מבוארת במגילה סיבת קביעת כל מועד. ביאור זה 

שנכתב בלשון המשניות והברייתות,  החוקרים 'סכוליון' שמשמעותו ביוונית ביאור]

הוא הוספה מאוחרת, שנאספה ונסדרה כנראה לאחר תקופת המשנה. 

[פורסמו במהדורה מקבילות של ביאורי המגילה, לידינו הגיעו  שלש נוסחאות 

ובמקרים רבים מופיעים בכל  המחקרית של מגילת תענית (ו. נעם, ירושלים תשס"ג)]

אחד מהם טעמים שונים לחלוטין, בתלמוד בבלי מופיעים קטעים רבים 

  מביאור זה בנוסחה רביעית. 

י פארמא: בעשרים וחמשה בו חנוכה... מפני שטמאו נוסח הביאור בכת"

גויים את בית המקדש, וכשתקפה מלכות בית חשמונאי, בדקוהו ומצאו בו 

שמן טהור, והדליקו בו את הנרות, כל אותן ימים שהדליקו בהם את הנרות, 

עשאום יום טוב. והלא חנוכה שעשה משה אינה אלא שבעה, שנאמר ויהי 

שעשה שלמה אינה אלא שבעה, שנאמר כי חנוכת  המקריב..., והלא חנוכה

המזבח שבעת ימים והחג שבעת ימים. מה ראו לעשות זו שמונה. אלא בימי 

יון נכנסו בני חשמונאי להר הבית, ושבעה שפודין של ברזל היו בידיהם 

מופיע כאן מציאת  –. והיו מתעסקין בהם כל שמנה. [=בדיל]וחברום בבעץ 

דלקת נרות בשבעה שפודי ברזל, וטעם לא ברור שמן טהור לאחר בדיקה. ה

  כל שמנה'.   [בנרות?]לשמנת ימי חנוכה 'והיו מתעסקין בהם 

נוסח הביאור בכת"י אוקספורד: בעשרים וחמשה ביה יומי חנוכה... כי 

חנוכת המזבח שבעת ימים, ושמונה משנטל בית הלבנון, חנוכת בית 

ם בצאתם מצרה לרווחה, חשמונאי לדורות. ולמה נוהגת לדורות. שעשאו

ואמרו בה הלל, והדליקו בה נרות בטהרה. שכשנכנסו יונים להיכל, טמאו 

חשמונאי  מלכות בית כל הכלים, ולא היה שמן במה להדליק. וכשגברו

 שמונה ממנה עד והדליקו נס גדול ונעשה כהן של בחותמו פך אחד מצאו

ולכך נוהגת שמנה. ימים. ומצאו מזבח סתור ותקנוהו כל שמנה, וכלי שרת, 

גדול  כהן של בחותמו מופיע כאן מציאת פך אחד –והיתה חנכת המזבח. 

ימים שמן טהור לאחר בדיקה. ושוב ניתן טעם  שמונה ממנו שהדליקו והנס

נוסף?  לשמנת ימי חנוכה, 'ומצאו מזבח סתור ותקנוהו כל שמנה, וכלי 

  רת.  שרת'. לכאורה שהם כנגד הימים שתקנו את המזבח וכלי הש

מאחר ואין מופיע כאן נס כלשהו בהדלקה, חסר כאן הסבר מה נשתנו ח' 

ימי ההדלקה הללו, שלזכרם נקבעו ימי היום טוב, מההדלקה שבימים 

שלאחר מכן. וכן בנוסח שבאור זרוע מוזכר רק 'וטמאו כל הכלים ולא היה 

להם במה להדליק שמן... הביאו שבעה שפודים וחפום בעץ והתחילו 

'. משמע שרק חסרון המנורה הטהורה מנע ההדלקה, ולא מוזכר להדליק

כלל עניין מציאת שמן טהור.  ורק בביאור כת"י אוקספורד ובביאור 

  פרשת השבועלנושא הלכתי 
  שליט"א יצחק ישעי' ווייסמשיעוריו של הגאון רבי 

  בני ברק –נוה אחיעזר גאב"ד 
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 [שלדעת החוקרים הוא שילוב נוסחי שני כתה"י שנעשה בתקופת הראשונים]שבדפוסים 

. מה שנותן מקום (שבת כא, ב)מופיע הנס כעין מה שמובא בתלמוד בבלי 

שנסח כת"י פרמא, הוא ביאור ארץ ישראלי, ונוסח אוקספורד  להשערה

  הוא ביאור בבלי. 

 בכל המקורות הארץ ישראלים הושמט נס השמן
, שהיא (כ, ו)הניסים והנרות הללו שהובא במסכת סופרים גם בנוסח על 

[מלבד ברייתא ארץ ישראלית, ובנוסחאות השונות של מגילת אנטיוכוס 

בנוסח תרגום רבי סעדיה גאון, שתורגם ללשון הקודש ע"י ר"י קאפח, ונוסח כת"י לונדון שפורסם 

שהובא בגמרא. וכנראה הוא ע"י ר' נתן פריד בשנת תשמ"ט, שיש בהם כעין לשון מגילת תענית 

, גם בפסיקתא רבתי שהיא מדרש ארץ ישראלי, שהאריכה הוספה מאוחרת]

בענייני חנוכה בשבע פסיקתות, וכן בפיוטים השונים לחנוכה שנתחברו על 

ידי חכמי ארץ ישראל, לא מוזכר כלל עניין נס פך השמן.  וכבר תמהו 

נצחון המעטים על האחרונים על כך מדוע מתוארים רק ניסי המלחמה ו

הרבים. ובעניין הנרות נכתב רק משפט סתמי 'והדליקו נרות בחצרות'. 

בהרחבה את עניין נס פך השמן.  1(ט)ואילו בש"ס, הביא ממגילת תענית 

וכמעט שלא מוזכרים ניסי מלחמת הרבים על המעטים וטמאים ביד 

  .טהורים. וכל המלחמה מובלעת במשפט כשגברו וגו', ודומיו

  שטות המערערים על נס פך השמן
הכחישו  [בגליונות 'הצפירה']הביא שהמתחדשים  (חנוכה סוף סי' א)ובשדי חמד 

מכח קושיה זו את כל נס פך השמן. ויצא חכם כנגדם בקונטרס נס פך השמן 

(אדלר, פ"ח עמ' צח הע' ובקובץ הפסגה. ובספר חשמונאי ובניו  (ספיר, וילנא תרנ"ג)

ודרך  (הנ"ל)נס פך השמן  (גינצבורג, וילנא תרנ"ב)ציין לספר אמונת חכמים  )26

  שחוברו לסתור שטות זו, ועיי"ש עוד.   (ליפשיץ וורשא תרנ"ה)אמונה 

  חנוכה לא נקבע בגלל נס הנרות לכן לא הוזכר בעל הניסים
כתב: וא"ת וכי בשביל שנעשה להם נס  (שבת כא, ב)ובחידושי אגדות למהר"ל 

ה, ולא היה זה רק לעשות מצות הדלקה, היו קובעין חנוכה. וכל נס בהדלק

שחייב להודת ולהלל הוא בשביל הצלתו, ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות 

וי"ל  .וראיה כי בעל הניסים לא הזכירו הנס של הנרות כללהמצוה. 

שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל מה שנצחו את היונים, רק שלא היה 

צחון ע"י נס הש"י שעשה זה ולא מכחם וגבורתם. ולפיכך נראה שהי' נ

נעשה הנס ע"י נרות המנורה, שידעו שהכל היה בנס המלחמה ג"כ. ודוקא 

נס זה נעשה, כי עיקר רשעת היונים שטמאו את ההיכל, וכמו שאמרו 

שכשנכנסו יונים להיכל, ר"ל שהם טמאו את ההיכל. וכן אמרו בכל מקום 

י מזבח ששקצו אנשי יון, וכן בכמה מקומות. והש"י ראה אבנ (עבודה זרה נב, ב)

שהם כהנים עובדי  [ובניו] רשעתם שטמאו היכל שלו, ונתן כח ביד חשמנאי

השם בהיכלו. ואלו נצחום דוקא ולא אחרים. ולפיכך כאשר נצחום טהרו 

את המקדש. וכמו שתקנו בעל הנסים, ואח"כ באו בניך לדביר ביתך וטהרו 

וכאשר לא היה להם שמן, נעשה להם נס כדי שיוכלו את מקדשך וכו'. 

המקדש אחר לטהר ולחנך הבית. ולכך נקרא חנוכה שהיו מחנכין את בית 

שטמאוהו בני יון. ולפיכך הנס הזה שנעשה בשמן הוא הנצחון שהיו מנצחין 

בעבודה לשם.  היונים, כי הנצוח היה בשביל שטמאו את ההיכל, והש"י רצה

לדעת המהר"ל נס הנרות  –. "ל גם בנר מצוה (ב, ד"ה ואמרו מאי][וכעין זה כתב המהר

שנעשה כדי שיוכלו לקיים מצות הדלקת המנורה, אינו הסיבה לקביעת חג. 

  שאין עושים חג אלא על נס הצלה. וכן לא הוזכר בהנרות הללו ועל הניסים.

                                                

שעיקר מגילת תענית, כלומר התאריכים ומה שגזרו בהם, חוברה ע"י תנאי  )32(עמ' רג במבואו למגילת תענית עלע"ע לא עיינתי בדברי החוקרים. אך כבר האריך הג"ר מנשה גראסב. 1
ה 'סכוליון' שמשמעותו ביוונית ביאור, שנכתבו בלשון המשניות והברייתות, הוא הוספה מאוחרת, ארץ ישראל, החל מסיעת חנניה בן חזקיה ואילך. אבל ביאור המאורעות, המכונ

שבו  (ו. נעם, ירושלים תשס"ג)למעשה מהמהדורה המחקרית של מגילת תענית  –שנאספה ונסדרה ע"י האמוראים מסדרי הברייתות בבבל. וממנה העתיקו האמוראים מסדרי התלמוד. 
הור, בשלש נוסחאות מקבילות שונות, עולה כי בביאור כת"י פארמא לא הוזכרה דליקת השמן בדרך נס שמונה ימים כלל, אלא 'בדקוהו ומצאו בו שמן ט (=סכוליון)נמסר ביאור המגילה 

ה הללו, שלזכרם נקבעו ימי היום טוב, מההדלקה כל אותן הימים שהדליקו בהם את הנרות עשאום יום טוב'. וכיון שאינו מדבר על נס בהדלקה, חסר בו הסבר מה נשתנו ח' ימי ההדלק
חילו להדליק'. משמע שרק חסרון שבימים שלאחר מכן. וכן בנוסח שבאור זרוע מוזכר רק 'וטמאו כל הכלים ולא היה להם במה להדליק שמן... הביאו שבעה שפודים וחפום בעץ והת

נוסחי שני כתה"י שנעשה בתקופת  [שלדעת החוקרים הוא שילובר.  ורק בביאור כת"י אוקספורד ובביאור שבדפוסים המנורה הטהורה מנע ההדלקה, ולא מוזכר כלל עניין מציאת שמן טהו

 . מה שנותן מקום להשערה שנסח כת"י פרמא, הוא ביאור ארץ ישראלי, ונוסח אוקספורד הוא ביאור בבלי.(שבת כא, ב)מופיע הנס כעין מה שמובא בתלמוד בבלי  ראשונים]ה

הנרות לזכר נס השמן, אבל ההודאה היא על שניצלנו 
  מתרבות יוון 

: בחנוכה היה (זמירות שבת אילת השחר, ברכת המזון)שטיינמן זצ"ל כתב  והגראי"ל

נס של השמן, שהיה שמן שהספיק ליום אחד ודלק ח' ימים. ונס נוסף של 

הרי נס השמן הוא נס נצחון במלחמה. וכשנתבונן מה הנס היותר גדול, 

גמור שלא בדרך הטבע, והוא נס יותר ניכר. משא"כ נס דנצחון המלחמה, 

פ שג"כ היה נס גדול מה שקומץ קטן של חשמונאים ניצחו אלפים אע"

ורבבות של יוונים שהיו עם כלי מלחמה חזקים ועם סוסים ופילים וכו', כלי 

המלחמה החזקים שהיו בימיהם. אבל בכל זאת יש קצת מקום לתלות את 

ההצלחה בדרכים טבעיים בחכמתם וכדו'. ובאמת את הנרות מדליקים 

אבל בעל הניסים שאומרים בתפילה ובברכת המזון אנו לזכר נס השמן, 

מאריכים להודות על נס דנצחון המלחמה, ואילו את נס פך השמן מזכירים 

  רק ברמז לבסוף, ואומרים והדליקו נרות בחצרות קדשך.

וי"ל כיון דאע"פ שנס השמן הוא נס גמור, והוא דבר מפליא מאוד. אין הכי 

וגע כ"כ ישירות אלינו, וגם הגויים יכולים נמי יש הרבה ניסים, אבל אינו נ

להתפעל מנס כזה, ואע"פ שגם זה נוגע אלינו כמש"כ בספרים דהנס הזה 

היה להראות את החביבות לישראל, אבל זה לא נוגע ממש כמו נס דנצחון 

המלחמה, ששייך ישירות אלינו מה שהצליחו להשתחרר מהיוונים, דבעצם 

ם רצו לעשות לנו רע, הא אדרבה הם רצו על מה יצאו למלחמה, וכי היווני

לקבל אותנו בשמחה, אם רק היו מתיוונים ופורקים עול מלכות שמים 

רח"ל. והחשמונאים מסרו נפשם להלחם שנוכל לחיות כיהודים ללמוד 

תורה ולקיים מצוות. והנס הזה שניצחו הרבה יותר שייך אלינו. ועל זה 

מתיוונים לא היה כלל ישראל,  בעיקר צריכים לשמוח ולהודות, כי אם היו

וזה היה האסון הכי גדול. והאושר הכי גדול הוא על מה שביכלתנו לקיים 

דעתו שאם כי נס פך השמן היא יותר  –תורה ומצוות, ועל זה אנו מודים. 

נס גלוי, מנס נצחון הרבים מיד מעטים, ולזכרו תיקנו הדלקת נרות חנוכה. 

ל ניסי החנוכה, היא על נס נצחון בכל זאת השמחה וההודאה העיקרית ע

המעטים על הרבים, שעל ידי נצחון זה ניצל כלל ישראל מלהטמע בתרבות 

יוון, ובלעדיו היה חלילה כלל ישראל נעלם בעקבות ההליכה בתרבות יוון. 

  ולכן מדגישים רק את נצחון זה בתפילת על הניסים.

  ההתפעלות מדבר כביר אינה  אלא כשהוא נדיר
[שהיה המומחה  הגים והפיוטים הקדומים, הר"ר נתן פריד  ז"ל,ומחוקר המנ

שמעתי טעם  לענייני מגילת אנטיוכוס וענייני חנוכה שבחז"ל, שההדיר רבים מנוסחאותיהם]

הגון, והרחבתי ויישרתי בס"ד דבריו, שסיבת הדבר פשוטה. ואקדים במשל, 

 נתאר לעצמו תושב באר שבע ותושב שוויץ שמבקרים במכתש הגדול

שבנגב בצהרי חודש תמוז. שניהם רואים את העמק העצום והעמוק, 

ושניהם חשים בשרב הכבד של הנגב. השוויצרי כותב בזכרונותיו, הגענו 

לעמק במדבר, החום היה ממש בל יתואר. ואינו מוסיף שום מילה על 

התהום בת מאות המטרים שנתגלתה לעיניו, ושום התפעלות ממנה. הבאר 

נותיו, לפתע במדבר השטוח מתגלה עמק ענק, מדהים שבעי כותב בזכרו

לעמוד למעלה ולהביט למטה לתהום של מאות מטרים, מדהים לעמוד 

למטה ולהשקיף למעלה לצוקים של מאות מטרים. ואינו מוסיף אף מילה 

על החום הבלתי נסבל. ושניהם כתבו את כל הרגשותיהם לפי המורגל 

מק, יאמר, הא! לא הרגשתי בכלל שאל את השוויצרי, ומה עם הע -אצלם. 

שזה חריג בנוף כאן. אצלנו כל המדינה מלאה בכאלו. שאל את הישראלי 

  ומה עם החום, ישיב לך: נו! גם בבית יש לי את זה.
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  נס השמן לא עורר התפעלות בארץ ישראל
ארץ ישראל, שחיו בזמן הבית, היו מורגלים בניסים שהיו יום והנמשל, בני 

יום בבית המקדש, עשרה ניסים, ועוד. יהודים שיכלו לראות מידי יום את 

, [רבוצה ככלב]אש המזבח מתנשאת, את עמוד העשן על צורתו הלא טבעית 

נר המערבי שלא כבה, שהעידו עליו הכהנים מידי יום. לחם הפנים החם 

, ועוד. ומי מדבר ברגלים שהכל חוו את הנס של עומדים כביום הלקחו

צפופים ומשתחוים רווחים. ובמנורה מצינו מלבד נס נר המערבי, נסים 

, כמו שהביא במדרש (וציינם לי הגרא"צ אייזיקוביץ)נוספים שאירעו בדור החורבן 

[שכיהן בבית המקדש, וחי אחר , אמר רבי חנינא סגן הכהנים (תצוה, ג)תנחומא 

אני הייתי משמש בבית המקדש, ומעשה נסים היה במנורה משהיו  חורבן]ה

מדליקין אותה מראש השנה לא היתה מתכבה עד שנה אחרת. ופעם אחת 

. ואמר רבי חנינא סגן [לבכות] (לכבות)לא עשו הזיתים שמן, התחילו הכהנים 

הכהנים, אני הייתי בבית המקדש ומצאתי מנורה דליקה יותר ממה שהיתה 

קה כל ימות השנה. הרי שדלק שנה שלימה, ובשנת בצורת אירע גם דלי

שדלק שנתיים. לכן לא הרשים במיוחד את יושבי ארץ ישראל נס פך השמן, 

עד שיספרוהו בקשר לניסי חנוכה. מאידך, אחרי שנים של עצמאות 

רוחנית, גם אם היו כפופים במיסים לשלטון זר. לפתע גזירות שמד בארץ 

משאירע  –ום יומי לקיים את המצוות התורה הבסיסיות. ישראל, וקושי י

הנס, וניצחו את אויביהם, ברור שאנשי הכנה"ג שתיקנו את נוסח על 

הניסים, הדגישו את הנס שהיה חידוש אצלם, טמאים ביד טהורים, רבים 

נזרק משפט ביד מעטים, זדים ביד עוסקי תורתיך. כמעט בדרך אגב 

קדשך. שהרי עצם נס השמן המועט  ההודעה שהודלקו הנרות בחצרות

שדלק הרבה לא הרשים אותם כ"כ, הן הנר המערבי עשה זאת כל השנים. 

אף על פי שכשבאו לקבוע את מצוות חג החנוכה, הרי שמלבד ההלל על  –

כלל הניסים, נקבעה הדלקת הנרות ובמשך שמונה ימים דווקא, לזכר נס 

  פך השמן, מהטעם שיבואר בהמשך דברינו.

  חנוכת המזבח היתה כל עוד היה נס השמן חגיגת
: ומה ראו לעשות חנוכת (ט)ויתכן גם שתובן בזה תמיהת המגילת תענית 

המזבח ח' ימים, והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעה 

ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים, וכן  (ויקרא ח, לג)ימים, שנאמר 

(דברי שבעת ימים, שנאמר  מצינו בחנוכה שעשה שלמה שלא עשאה אלא

[וכן במלכים והחג שבעת ימים.  2כי חנוכת הבית עשו שבעת ימים הימים ב ז, ט)

. ומה ראו לעשות חנוכה זו שמונה ימים. אלא בימי מלכות יון נכנסו (א ח, סה)]

בית חשמונאי להיכל ובנו את המזבח ושדוהו בשיד, ותקנו בו כלי שרת והיו 

[במהדורת ליכטנשטיין: וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי מתעסקין בו שמונה ימים 

. ומה ראו להדליק את הנרות, אלא בימי מלכות יון נכנסו בית חשמונאי שרת]

, והדליקו בהם את [=בדיל]להיכל שבעה שפודין של ברזל בידם, וחיפום ַּבַעץ 

 המנורה. והלשון והיו מתעסקין בו שמונה ימים, צריך ביאור, שהרי לכאורה

כל זמן שלא סיימו את סידור והכנת כל המקדש וכליו, לא היו מקום לחגוג 

[ובפרט לנוסח וכל 'שבעת' הימים היו מתקנים בכלי שרת. שלכאורה אין בו הסבר את חנוכתו. 

. והנראה שבכ"ד בכסלו נסתיימו כל העבודות השיקום לחגיגה שמונה ימים]

ו את קטורת בין להחזרת המקדש וכליו למצב הראוי לעבודה. והעל

. ואילו לא נ)-(ד, מט, וכמפורש בספר מקבים א 3הערביים ואת נרות המנורה

                                                

מקדש, וכן עשה גם שלמה את שמונת הימים. והוא תמוה שלכאורה מחשיב את היום השמיני שאחר שבעת ימי חג הסוכות שנחוג מיד אחר שבעת ימי חינוך ה (ב, יב). במקבים ב 2
  ם מקוטעים וחסרים.   כמבואר בפסוקים, כאילו הוא יום שמיני לחינוך בית המקדש. וכבר העיר שפסוקים אלו של תחילת פרק זה במקבים ב, נראי

: שאין מחנכין את מזבח הזהב (מט, א), שמפורש שם שנהגו כדין המפורש במשנה מנחות (ירושלים תשע"ח. ד, נב) ידידי הרה"ג ר' לוי יצחק חריטן, בהערותיו ל 'ספר מקבים א' ויפה העיר. 3
: 'וישימו על (ד, נא)ומה שנדחק במה שמסופר שם  –א את המנורה אלא בשבעה נרותיה בין הערביים. אלא בקטורת הסמים של בין הערביים, ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר, ול

יר חנכו את כל הכלים בזמנם השולחן לחם'. אף שבמשנה שם מבואר שאין מחנכין את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת. יש ליישב בפשיטות דכ"ד כסלו שבשנה ההיא חל בשבת, ושפ
יוסיפון ששם ספר ליקוטי יהודה שמביא מהאמרי אמת מגור שדן לפני אביו השפת אמת שנס חנוכה כ"ה כסליו היה בשבת קדש, והביא השפת אמת לזה ראיה מספר כהלכתם. והראוני ב

  כתבו כי מלבד מה שהדליקו המנורה, גם ערכו את שולחן לחם הפנים. והרי עריכת הלחם היתה נעשית בשבת.
'. ולא יאור שבביאור מגילת תענית כת"י פארמא: 'ומצאו בו שמן טהור והדליקו בו את הנרות, כל אותן הימים שהדליקו בהם את הנרות עשאום יום טובובהסבר זה מובן היטב הת.  4

קה, ומניעת ההשבתה מקיום מצוה נקבו כלל במספר הימים שדלקו. כי סיבת משך היום טוב אינה דליקת הנרות בדרך נס, שלדברינו לא היה כלל חידוש. אלא עצם קיום מצות ההדל
  זו, היה הסיבה לקביעת שמונה ימי החנוכה.  

י מימי התלמודים והמדרשים : 'חכמי א"(ד) מקצת דברי, אלא שלא דק, והעתיק מדברי רבי נתן פריד במבואו למגילת אנטיוכוס המורחבת (עמ' כ). וידידי הרה"ג הנ"ל, הביא שם במבוא 5
מסורה מדור לדור, שאבותיהם וודאי לא ידעו בכלל על נס פך השמן'. וזו טעות ושגגה. כי למרות ההסבר המובא כאן, לא יתכן ששר השכחה ישלוט על כל חכמי ארץ ישראל, מעבירי ה

וודאי שמעו גם מבני בבל שברוב השנים בוודאי דנו בהתפעלות מנס זה. שהיו שיירות מצויות סיפרו להם והעבירו להם מסורת נס פך השמן, אם כי ללא חשיבות והדגשה מיוחדת. וב
   מהכא להתם. לא יתכן שנעלמה מהם ידיעת הנס ח"ו. אלא ידעו ממנו אבל לא החשיבוהו כנס שראוי לקבוע עליו חג, כמבואר בדברינו.

היו מוצאים את פך השמן, על כרחך לא היו יכולים להדליק את נרות 

המנורה, ואז אף אם היו מתחילים את העבודה במה שאפשר, בקטורת 

הבית כשאין העבודה ובתמיד של שחר, עדיין לא היו חוגגים את חנוכת 

מושלמת. אך מאחר שמצאו את הפך הטהור, והקטירו את הקטורת 

והדליקו מיד המנורה בין הערביים, ולמחרת החלו בהקרבת הקרבנות ע"ג 

והיו מתעסקין המזבח, והחלו לחגוג כי זכו לעשות את כל עבודות המקדש. 

מתקנים בכלי שרת', [ואולי הוא הכוונה במה שנכתב 'והיו בהשגת השמן שמונה ימים 

. שלאחר שהצליחו למלאות עבודת היום הראשון עדיין היו טרודים בהשלמת החסר לימים הבאים]

אבל אילו היו הנרות כבים כשכלה השמן, ולא היה להם שמן נוסף להמשיך 

את העבודה כסדרה במלואה, הרי אף שביום הראשון שבו היתה העבודה 

קים לחגוג, בגלל צער הפסקת מושלמת חגגו. למחרת ודאי היו מפסי

הדלקת נרות התמיד. אך כיון שאירע הנס והעבודה המשיכה בשלימות, 

המשיכו לחגוג, וחגגו כל זמן שראו שהעבודה נמשכת בשלימות בגלל הנס. 

ולכן חגגו שמונה ימים, כל עוד שהנרות דלקו בדרך נס, וכשהגיע השמן 

. 4נס, חדלו מלחגוגהחדש ביום השמיני, והונהגה העבודה כסדרה בלא 

נמצא שנס השמן היה גם הסיבה לכך שכבר בשנה הראשונה חגגו את 

חנוכת המזבח שמונה ימים, ולא שבעה כבימי משה ושלמה. ואם כן צדקו 

שני הסיבות יחדיו, שקביעת החג לדורות לשמונה ימים, היתה לזכר 

החגיגה של חינוך הבית שארכה שמונה ימים, וזו ארכה שמונה ימים 

  תוצאה מנס השמן.כ

  קושיית הבית יוסף רק אם חנוכה לזכר נס השמן
כמובן שבהסבר זה מיושבת קושיית הבית יוסף, כי הרי קבעו חג שמונה 

ימים, לזכר מה שחגגו שמונה ימים בשעת חינוך המזבח בימי חשמונאי, 

ולא בגלל עצם הנס שהיה שדלקו הנרות למעלה מהטבע עוד שבעה ימים. 

הרגיל בתלמוד בבלי שנקבע החג על עצם נס דליקת  אבל לפי ההסבר

השמן שמונה ימים, ולא לזכר מה שחגגו כל זמן שהנרות דלקו. שפיר יש 

לשאול את קושיית הבית יוסף, למה קבעו גם כנגד היום הראשון, שעדיין 

אך כאמור לספר ולהזכיר נס זה בתפילה, לא הרגישו  –לא אירע בו הנס. 

  .5בני ארץ ישראל לנחוץ

  נס ההצלה מהיוונים לא עורר התפעלות בבבל
אבל אצל בני בבל, ובפרט בתקופת חתימת התלמוד, המצב היה הפוך, 

גזירות שמד וכפיה להעביר על הדת היו מידי כמה שנים, עיין באגרת רב 

שרירא ובשאר הספרים העוסקים בחיי היהודים בבבל בזמן בית שני. שהיו 

ים זאבים. כובש אחד הסביר פנים תדיר בבחינת כבשה אחת בין שבע

ליהודים, ושלאחריו נאסרה עליהם הדלקת נר בחגאותיהם וכו' וכו'. ושוב 

נושעו מרשע זה בחסדי ה', וחוזר חלילה. על כן כשנשאלה השאלה בבבלי, 

מאי חנוכה, והכוונה כמ"ש רש"י על איזה נס קבעוה. כי ידעו מנס הנצחון 

ך זו להבנתם אינה סיבה מספקת על הרשעים וביטול גזירות השמד, א

לקביעת חג, שהרי לא קבעו חג על תשועת ישראל מיד פלישתים בימי 

שמשון ובימי גלית, וכן לא על תשועות ישראל מגלות בבל בימי כורש 

ועזרא. לכן ביארו חכמי התלמוד שנס פך השמן שנלוה לנצחון הצבאי, 

בעבור נצחון  כמבואר בגמרא בהמשך, הוא שבעבורו נקבע חנוכה, ולא

   המעטים על הרבים.
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לאבותינו בימים ההם ע"י כהניך הללו אנו מדליקין על הנסים וכו' שעשית   הנרות

הקדושים וכל מצות שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות   הנרות

יל"פ בס"ד מה שהזכיר שהנס נעשה ע"י  לראותן בלבד כדי להודות, להשתמש בהן אלא

הכהנים הקדושים וההמשך וכל מצות שמונת ימי חנוכה, ומה שממשיך קודש הן ואין לנו 

למה  וסףיית הבלתרץ קושיית  תפארת שלמהרשות להשתמש בהן, עפי"ד הסה"ק 

עשה הנס ע"י כה"ג דוקא עושים חנוכה ח' ימים, ותודה"ק דזה שהיה מונח בחותמו של כה"ג ונ

הוא בחי' שמן רמז לנשמה, שפ"ך בגימ' מאה רומז על מאה ברכאין, ובחותמו של כה"ג דוקא 

שאין בו מגע נכרי ואין בו שליטה לחיצונים לשלוט בו, ועי"ז היה יכול להוציא הניצ"ק בהמשכת 

בחי' שמונת ימי אור העליון הגדול, דכהנא רבא בתמניא תקונין איתתקן כמבואר באד"ר, והוא 

נח"ל, וזהו סוד שמונה בגדים של כה"ג, נמצא כי זהו  -חנוכה, עד תיקון נ'וצר ח'סד ל'אלפים 

הענין כולו בעצמו היה הנס שנתרבו האורות והחסדים ע"י המשכת כה"ג ופך השמן הזה הוא 

אל לאות על גודל הנס וההארה, וזה עיקר הנס של חנוכה שנשאר עוד כח וחיות וקדושה בישר

אחרי כל אשר עבר עליהם להיות להם כה"ג וצדיק כזה בתיקונא עילאה להמשיך ברכה וטוב 

ולהיות לישראל לאור עולם, לכן לא קשה כלום מה שהקשו שביום הראשון לא היה הנס, כי 

אדרבא זה היה עיקר הנס, וזה גם הענין שנר חנוכה אסור להשתמש לאורה, למען לא יהיה 

בפ' שמיני כי  באוה"ח הקדושעוה"ז בנרות הללו, עפ"י המבואר אחיזה לסט"א מהנאות 

בארצות המערב שנהגו לאכול הארבה והחגב, היה בכל שנה מכת ארבה וחגב שהשחיתו את 

יבול הארץ, ומיום שאסר להם לאכלם לא נראה עוד חגב בכל גבול הארץ ההיא. והוא מטעם 

שליטה להסט"א להרע להם, וע"י  הנ"ל כי כאשר אכלו ישראל את החגבים ונהנו מהם היה

שנבדלו ופרשו מאכילתם נבדל כח הסט"א מהם, ולכן צריך לפרוש שלא ליהנות מנר חנוכה 

קודש הם, בצרכי תשמיש עוה"ז ולא יהיה שליטה לסט"א לאחוז בהם ובאורם הגדול כי 

  עכדה"ק ועיי"ש בפנים ותבין.

הללו אנו מדליקים על הנסים וכו' שעשית הנ"ל מובנים בטוב טעם דברי הפייטן, הנרות    ועפ"י

ע"י כהניך הקדושים, שזה היה עיקר הנ"ס כהנ"ל, וע"כ, וכל מצות שמונת ימי חנוכה, כי    ועפ"י

הכה"ג הוא בחי' שמונת ימי חנוכה וסוד שמונה הבגדים, ולכן, ע"מ לא לתת כח לסט"א להיות 

מש בהם, וכדבריו לו שליטה ולהרע להם, הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשת

 החגבים ודו"ק היטב.הקדושים שמביא בשם האוה"ח הק' בענין 

$ 

י"ל דרומז על חנוכה החל  רויה,לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי     תערוך

 תפארת שלמהטבת והנס היה ע"י פך השמן, עפי"ד הסה"ק  -בחדשי כסלו    תערוך

להסביר הענין שנכנס ר"ח טבת בתוך ימי החנוכה, להיות כי בחודש  )ישתה לחנוכה ד"ה מנחל בדרך(

הזה הוא שליטה של עשו רח"ל כמ"ש בסה"ק ותוקפו של עשו היא בתחילתו וראש פתנים 

אכזר הלא הוא כמוס עמדי, שנתפס ראשו בתוך ימי החנוכה שהם ימי גאולה וישועה ועי"כ 

ראשו עיי"ש דבה"ק. וזה הרמז, תערוך לא יהיה לו כח אח"כ לעשות רע ח"ו כי כבר נתפס ב

לפני שלחן נגד צוררי, שהקב"ה מסבב כל הסבות הכין לפני בנ"י עם קרובו את השלחן שיוכלו 

לעמוד נגד הצוררים עשו וכת דיליה, בבחי' מקדים רפואה למכה, שלא יוכלו להרע לנו בטבת 

מן, וזה, דשנת בשמ"ן עי"ז שראש חודש זה נכנס לימי החנוכה, בו נעשה לישראל נס פך הש

מבית רשע, ראשי, שראש החודש נכנס לימים בה נעשה הנס עם השמן, בבחי' מחצת ראש 

  .ועי"ז כוסי רויה, ודו"ק

 $  

שמחה והלל שתיקנו חכמים, ועיין כתב, כי ימי חנוכה הם ימי  )פ"ג מה' חנוכה ה"ג(  ברמב"ם

, שנתפלא מאיזה שורש הוא ענין )מאמר ימי אורה אות ל"ב( בשער יששכר  ברמב"ם

הנספח  ליקוטי צבי לצדיקד הרמז עפי"מ שראיתי בםפר השמחה בחנוכה. ולענ"ד ע"

טבת מאמרי מהות החדשים  -מאמרי כסלו ( זי"ע טשלהגה"צ מריבטי קרן ישועהלספר 

, ולמען חביבות דבריו אעתיק לש"ק. "בפ' יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה' וכו', דהנה )אות ד'

ון לפניו ית', וכמו כן כאן ביקש בכל מצוה ותפלה אנו מבקשים להשי"ת שיקובל לרחמים ולרצ

דוד המע"ה על ישראל שיתקבלו שמונת ימי חנוכה שלהם ויהיו ערבים לפניו ית"ש, וזה יערב 

עליו שיחי, נוט' 'שמונת 'ימי 'חנוכה, והנה מתיבת חשמונאים אם תקח אותיות יו"ן נשאר 

דבמקום שיש  )סי' ס"ב ס"ק י"א(באבן העזר  הבית שמואלאותיות אשמח והוא ע"ד שכתב 

צד חטא בנשואין, כגון שיש תערובת נשים באנשים לא יאמרו שהשמחה במעונו, דבמקום 

חטא לא שייך שמחה לפניו, וכמו כן כאן בזמן שהי' יון הרשעה בתוקפו לא היה מקום לשמוח, 

אך בימי חשמונאי שגברו ישראל על יון והפילו יון ארצה נשאר לנו אשמ"ח דאז יש מקום 

ה מפרש הכ' מה הם השמונת ימי חנוכה, אנכי אשמ"ח בה', שנשאר לנו אתוון לשמוח, וז

אשמ"ח וע"י מה היה זה, יתמו חטאים מן הארץ, דאנשי יון החוטאים תמו מן הארץ וממילא 

נשאר לנו אשמ"ח כנ"ל ולז"א אח"כ ברכי נפשי את ה', שהוא בגימ' בימי מתתיהו בן יוחנן 

 בס"ד עכל"ק. ודו"ק כי נכון הואבמספר השוה 

הם ימי שמחה, כי ע"י שהחשמונאים   הנ"ל מובנים מאד דברי הרמב"ם שימי חנוכה   ועפ"י

 וא"ש. הקדושים הפילו את מלכות יון נשארו לנו אתוון אשמ"ח וכנ"ל   ועפ"י

ולישרי לב שמחה עם שש זרוע לצדיק  דרכו בקודש י"ל רמז נוסף, כי גם הפסוק אור   ועפ"י

התיבות שמספרו אלף שש מאות שבעים ואחד, רומז על נס חנוכה שנעשה ע"י אור    ועפ"י

הנרות שהדליקו בביהמ"ק, נס שנעשה ע"י חשמונאי ובניו הכהנים הקדושים. ועתה תראה כי, 

בימ"י מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן חשמונא"י כה"ן גדו"ל ובני"ו חנוכ"ה, מספרו מכוון כמנין הפסוק 

  .וכנ"ל וזה רמז נחמד בס"ד"ר זרו"ע לצדי"ק ולישר"י לב שמח"ה, עם שש התיבות, או

$  

כידוע מלכות יון לא גזרה ומילה דוקא, כי לתת טעם על שגזרו היוונים על שבת חודש   נלע"ד

שבשביל זה נקבע רק יו"ט בהלל  הט"ז כ"גזירות גופניות על עם ישראל, כמש  נלע"ד

והודאה ולא באכילה ושתיה כמו כל יו"ט ובפורים, כי שם היה גזירה על הגופים ובחנוכה רק 

 על הנפשות, ועיקר רצונם היה להטמיע את היהודים ביניהם, ועל כן גם הביאו לישראל כל מיני

תרבויות של יון כדי לקרבם אל אמונתם ולאחד את בנ"י עם היוונים ח"ו, ועל כן גזרו דוקא על 

מצות אלה המסמלים את ההפרדה וההבדלה בין ישראל לעמים, שבת פשוט, כמו שאומרים 

בנוסח התפלה, ולא נתתו ה"א לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתם 

, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת, וכן אנו אומרים לא ישכנו ערלים

בנוסח הבדלה, ותבדל ה"א בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים, ועכו"ם ששבת 

חייב מיתה, גם חודש, שאוה"ע מונים לחמה וישראל ללבנה, מורה על הבדלה בין ישראל 

מקבלת את אורה מן החמה, אבל ככל  , שהירחהמראה יחזקאללעמים, כמו שאמר 

שמתרחקת מן השמש אור הירח גדול יותר וככל שמתקרבת אליה אורה פוחת והולך עיי"ש 

שהקב"ה רצה שתהיה הבדלה בין ישראל לעמים,  מספר הפליאהבהגש"פ. וגם מילה ידוע 

ל וע"כ צוה על בנ"י על ברית מילה כדי שיראו את ההבדל בין אוה"ע הערלים לבין ישרא

הנימולים, וזה שלא ברא את ישראל כשהם נימולים כדי שלא יאמרו שתי רשויות ח"ו, עיי"ש, 

 מילה מזה.על מצות  בנחלת בנימיןועיין 

האומות ויקבלו עליהם את תרבות יון ויהיו כדי להשיג מטרתם שבנ"י יתבוללו ח"ו בין   וע"כ

רחמיו הפר עצתם ועשה לנו לעם אחד, גזרו דוקא על ג' מצות אלה. אבל הקב"ה ברוב   וע"כ

להבדיל בין ישראל נס ע"י אור המנורה דוקא, להראות כי כמו שהבדיל בין אור לחושך, כך יש 

 לעמים, ודו"ק כי קצרתי.

דוקא, כמפורש במד"ר פ' תצוה, שכל גם להוסיף, כי מטעם זה נעשה הנס ע"י שמן    ויש

מסמל את ההפרדה שזה המשקין מתערבים חוץ מהשמן שאינו מתערב בכל משקה,    ויש

   והבדלה בין ישראל לעמים. וק"ל.

 

 )=בשוי( פתרון החידה השבועית                                           
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