
 "ד עתש חנוכה מאי  
 

 5מתוך    1עמ'  

 

 מאי חנוכה 

מהי חנוכה? מה מהותו של חג החנוכה בכלל, על מה ולמה החגיגה, על מה בדיוק אומרים הלל השלם    מים ראשונים: 

)פסח( וגם עדות מהמקרא על חנוכת בית ראשון  ימים  ולמה נקבע לשמונה ימים? יש לנו חגים של יום אחד, של שבעה  

פר שמונה הוא חג הסוכות שאמנם מעיקרו הוא שבעה ימים, אך  יום, כפי שנראה להלן. הקרוב ביותר למס  14שנמשכה  

הדיון בגמרא ראש השנה ד ע"ב לגבי מעמדו של שמיני    ראו שמיני עצרת הדבוק לו עשוי ליצור חג של שמונה ימים )

 : מאי חנוכה? הראשונה  אנחנו מקדימים את המאוחר. נחזור לשאלתנואך  עצרת(.  

 השמן נס   – מסכת שבת דף כא עמוד ב

דאמ חנוכה?  רבנן:  י  בהון.  תנו  להתענות  ודלא  בהון  למספד  דלא  אינון,  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  בכ"ה 

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו  

להדליק    1אלא פך אחד של שמן  בו אלא  ולא היה  גדול,  נעשהיה מונח בחותמו של כהן  נס  יום אחד,  בו  שה 

 2הדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. ו

 שמונה ימים  מהלך  – ב"כא עבית הבחירה )מאירי( מסכת שבת 

והדליקו ליל כ"ה שהיה יום ראשון לנס    ,ונחזור לענין הנס והוא שפך זה לא היה בו להדליק אלא לילה אחת

)מנחות פרק ח משנה    "תקוע אלפא לשמן"  :ו שאמרווכמ  ,ו לוקחין שמן למקדשקוע שמשם היומחרתו הלכו לת

והיה שם מהלך ד' ימים וכתשו שם ביום מהלכן    3. ראשון ומבכר כמו אלף שהיא אות ראשונה  א(. רוצה לומר:

 4. בטהרה והוציאו שמן טהור וחזרו ושמן הפך לא כלה עד שהיה להם זה שהדליקו בו םזיתיוכתשו 

 5ימי שיקום המקדשתוספת  – יין( הסכוליוןת )ליכטנשטמגילת תעני

טמאו כל השמנים    ,שכשנכנסו יונים להיכל  6חנכתא תמניא יומין דילא למספד בהון. יום  בעשרין וחמשה ביה  

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול    , וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחום,  שבהיכל

לשנה אחרת קבעום    .נה ימיםויום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמ   להדליק אלא  ולא היה בו  . שלא נטמא

כה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת  ווהלא חנ   ?נה ימיםוכה שמ וומה ראו לעשות חנ   7נה ימים טובים. ושמ

 
מּוֵאל ֶאת ַפְך ַהשֶ : "א  א י  מואל"פך שמן" מופיע במקרא פעמיים: בהמלכת שאול ע"י שמואל, ש  1 ַקח שְׁ ֹצק ַעל ֹראשֹו וַ ַויִּ ֵקהּו  ֶמן ַויִּ שָּׁ יִּ

יד  ַוֹיאֶמר ֲהלֹוא גִּ נָּׁ תֹו לְׁ ֲחָך ה' ַעל ַנֲחלָּׁ שָּׁ י מְׁ במשיחת יהוא בן יהושפט בן נמשי ע"י אלישע, מלכים ב פרק ט. דוד נמשח ב"קרן  ", וכִּ
 מלכות חשמונאי? עם קשר ך לכיש ע"י צדוק הכהן, מלכים א א לט. האם   שלמהגם  השמן" ע"י שמואל, שמואל א טז יג, וכך

להלן )שהגמרא מתייחסת אליה כאל מקור תנאי: 'תנו רבנן'(. הסיבה העיקרית לחג  בהרחבה  וט חלקי ממגילת תענית שנראה  ציטזה    2
כגון שטומאה    ,זה  הסברספר שאלות על  מעלו  כבר ההוא נס פך השמן. בעלי תריסין  עפ"י מקור זה  החנוכה ולמספר שמונה ימים  

בטומאה ולא  אותו  )גם בקרבן פסח עם רוב העם טמאים מקיימים    ולא הייתה בעיה להדליק בשמן טמא  יבור ובמקדשנדחית בצ
ולא שמונה ,  עודהקשו  והמפלפלים  .  דוחים( לו    שאם היה שמן ליום אחד, הרי שהנס היה שבעה ימים  וקדם  יוסף  )שאלת בית 
קו  והביאו תירוצים מתירוצים שונים, כגון שחל  שיבות בימים ההם ובזמן הזהעולם היהאריכו ופלפלו בזו    אחרונה  שאלהב!  י(המאיר

, שנס השמן היה באיכות ולא בכמות, ששבעה ימים הם  לכל הלילהכל לילה פיק ס והסמראש כמות קטנה לכל יום וכל יום נעשה נ
 .  בערך חנוכה ספרו של הרב זווין מועדים בהלכהעל כך ב   ראו .על נס השמן ויום אחד על הנצחון ועוד 

 אלפא ביוונית.  3
בשמואל ב    ראוהגלילית ) תקועים מקורם בזמן שהיו צריכים להביא שמן חדש מזו המסורת שמקורה כנראה בגאונים ששמונה הימ 4

ת פה ע"ב על שפע השמן שבנחלת  חומנב  גם   ראו  .מסייעת ליואב להחזיר את אבשלום לירושלים(ש האשה החכמה מתקוע  על  יד ב,  
)בדברינו   כפי שלמדנו מלשון  בפרשת    אשרברכת  אשר  לא הביאו מיהודה או מהשפלה? אפשר שרצו להדר בשמן  ולמה  ויחי(. 

" ואפשר  כל הארצות היו כשרות אלא מכאן היו מביאין  .ר שניה לה רגב בעבר הירדןול אומא שאן אבתקועה אלפא לשמהמשנה: "
  , ולילה הראשון שלא היה שם נס השמן"  ך דבריו שם הפשרה בין הנס והגאולה וההודאה:בהמש  ראושיהודה חרבה מהמלחמות.  

שפירש שאף הם הרגישו במיעוט השמן וחלקוהו  י  מ  ישו  .ושאר הלילות על נס השמן  . מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת הפך
 ".כים על הנס בלילה ראשונהנה לילות כשיעור ההליכה והחזרה ואין נראה לי שא"כ היאך היו הם סומולשמ

אשר    ,נעם ורד  פרופ'  כהגדרת    , "המסמך הפרושי הקדום ביותר שבידינו אשר יצא מחוג החכמים של ימי בית שני"מגילת תענית היא    5
. מגילה (צבי תשס"ד-בן הוצאת יד) למגילת תעניתפירוש והרחבה הנלווה שהוא מחקר מקיף על המגילה ועל הסכוליון,  פרבה סכת

תענית(.  - ולהספיד )מגילת אינות  להתעבהם נעשו ניסים לישראל, בתקופת בית שני, בהם אסור  ם והמאורעות  ימיהזו מונה את  
   . נעם מכנה 'נוסח הכלאיים'פרופ' מה ש )פחות או יותר(הוא  אילן,  -שהעתקנוהו מפרויקט השו"ת של אונ' בר  , כאן  הסכוליון המובא 

  סלו כבשם גם ימי מועד אחרים בחודש כסלו: ג'    ראו  חנוכה שמונה ימים שלא להספיד בהם.(  וחמישה בו )בחודש כסלו  בעשרים  6
יג' באדר    גם בגמרא תענית יח ע"ב שגם  ראו  .יום הר גריזים   -בו  שבו מת הורדוס, כא'  בכסלו יום  , ז'  ישקשור גם הוא בבית חשמונא

 ו נצחו החשמונאים את ניקנור אפרכוס היווני. נאי שהוא היום ב קשור במלחמת בית חשמו
הלכות מגילה וחנוכה פרק ם הרמב"ם ביל וכפי שמביא ג א לעבגמרנס פך השמן כפי שראינו    םסיבת חנוכה וסיבת שמונה הימים ה  7

טהור במקדש    או שמןעשרים בחדש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצ וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ו ג: " ...  -ג הלכה ב
ים והוציאו שמן  זית   כתשואלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד ש

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%a81
https://www.ybz.org.il/?CategoryID=706&ArticleID=3076
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עת  עשו שב  מזבחכת הוכי חנ"  :שנאמר  ,כה שעשה שלמה שלא עשאה אלא שבעת ימיםווכן מצינו בחנ   8...  ימים

אלא בימי מלכות יון נכנסו    ? נה ימיםו כה זו שמוראו לעשות חנמה    . " )דברי הימים ב ז ט(עת ימיםימים והחג שב

 9. והיו מתעסקים שמונה ימים כלי שרת ותקנו בו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח וסדוהו בסיד  

    10החשמונאית הראשונית המנורה  – פסיקתא רבתי )איש שלום(

משתשקע החמה  ילמדנו רבנו: נר של חנוכה מאימתי היא מצוותו? ...    –  נוכת הבית לדודר שיר חב מזמו  יסקאפ

אלא בשעה שנצחו בניו    ? מה מדליק נרות בחנוכהול  עד שתסלק רוב הרגל מן השוק ... ולהיכן הן מדליקין? ...

ְך"   :שנאמר  ,של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יון ָבַניִּ י  ְך  ְועֹוַרְרתִּ ָבַניִּ ּיֹון ַעל  נכנסו לבית    11,)זכריה ט יג(  "ָיָון  צִּ

 12. יקו בתוכם נרותשפודין של ברזל וקבעו אותם והדל המקדש מצאו שם שמונה

מהו צריך לעשות    ,שמן)הותיר(  נר של חנוכה שהותר    :נו יילמדנו רב   –לבני מנשה  ביום השמיני נשיא    –פיסקא ג  

ְמדונו רבותינו  ?לו ואם הותר    . מוסיף עליו שמן ומדליקו ביום השני  ,ום הראשוןשהותר שמן בי נר של חנוכה  :  לִּ

עושה לו מדורה    , אבל אם הותר ביום השמיני  . וכן בשאר כל הימים  .מוסיף עליו ומדליקו ביום השלישי  , ביום שני

   .כיון שהוקצה למצוה אסור להשתמש הימנו ?למה  .ושורפה בפני עצמו

אלא כל מה שהם    ,לאו בני"ה:  אמר לו הקב  13. ם מן התורהזקינים הואיל ואינאיני מקיים מצות    :לא יאמר אדם

 14.)דברים יז יא( "על פי התורה אשר יורוך"  :שנאמר ,יך קייםגוזרים על

את מוצא זאת החנוכה שאנו עושים זכר לחנוכת בית חשמונאי על שעשו   15... - המלאכהותשלם כל  -פיסקא ו 

זאת "  :וכן בשעה שנגמרה מלאכת המשכן עשו חנוכה כמו שכתב  16. יו מדליקיןמלחמה ונצחו לבני יוון ואנו עכש

 
  סלו ימי שמחה והלללתן מליל חמשה ועשרים בכיטהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתח

 . ויש סיבות נוספות  ילת תענית נראה שהדברים אינם כה פשוטיםוכו' ". אבל דווקא במקור במג
יום    12ואם תרצה,    ,מי מילואים ליון בחנוכת המשכן שהיו בו שבעת יהסכומקד  בקטע שהשמטנו, שחלו בו ידיים ושיבושים, מת   8

 להלן. נראה עליו מבוססת פסיקתא רבתי ששם ו ום השמיני' 'ובי נזכר מת לא שמונה! ובא , אבל כימי הקרבת קורבנות הנשיאים 
ה, ימים בהם אנו משלימים את  חנוכיש בובהמשך הסכוליון שם )תלוי עפ"י איזה נוסח( יש התייחסות להלל, שירה, שבח והודאה ש 9

היא כי פעולת    ?ה שמונה ימיםמללשאלה:  ראש חודש. אך לעניינינו, התשובה  ההלל, כפי שאנו עושים בסוכות אבל לא בפסח וב
שמונה ימים. הסכוליון    ארכההושבת(  חולל ושבהן  שלוש שנים לפחות  אחר  )ל  וטהרתו  הכשרת בית המקדש והחזרתו לתפקודו

"יום השמיני" לו מוקדשת פרשה מיוחדת  יש  אבל כידוע היה שם גם  וכת המשכן שבה היו שבעה ימי מילואים,  חנ מ  אלשואמנם  
יא  שהרי שם בפירוש נזכר יום שמיני: "  ,ניתן לשאולספר דברי הימים  מקים  הפסועל  בספר ויקרא. גם   ֵעת ַההִּ ג בָּׁ ֹלֹמה ֶאת־ֶהחָּׁ ַוַיַעׂש שְׁ

ים  ַעת יָּׁמִּ בְׁ יםבַ  ׂשּוַוַיעֲ ...  שִּ ַעת יָּׁמִּ בְׁ ג שִּ ֶהחָּׁ ים וְׁ ַעת יָּׁמִּ בְׁ ׂשּו שִּ ֵבַח עָּׁ זְׁ י ֲחנַֻכת ַהמִּ ֶרת כִּ י ֲעצָּׁ ינִּ מִּ מיני עצרת זה יכול להיחשב  ש  אם".  יֹום ַהשְׁ
 קדש שלמה. , אזי הרי לנו תקדים של שמונה ימים ממכיום שמיני לחנוכת מקדש שלמה

השנה ולא על פרשת השבוע. פסיקתא  לוח  , בנויים על מועדי  פסיקתא דרב כהנאמו מדרש האחות הקדום יותר:  כ  ,פסיקתא רבתי  10
שיך  זכור וכו'. פסיקתא רבתי מתחיל בפיסקא לראש חודש וממ  דרב כהנא מתחיל בפסקא המוקדשת לחנוכה וממשיך בשקלים,

 בשמונה פסיקתאות המוקדשות לחנוכה. בשניהם, משולבת חנוכה של החשמונאים עם חנוכת המשכן במדבר. 
במבוא לספר )מרדכי זר כבוד(  פירוש דעת מקרא    ראו,  על הניסיון לאחר את תקופתו של הנביא זכריה עד זמנם של החשמונאים   11

 והיסטוריה לחוד. ובפשטות נראה שמדרש לחוד   על הפסוק הזה.בפירוש זכריה ו
סכת מנחות  עניין זה של שיפודי הברזל ששמשו מנורה זמנית לחשמונאים בעת טיהור המקדש נזכר גם בגמרא במספר מקומות )מ 12

לא יעשה אדם בית תבנית  דמוי אלה שבמשכן: "ג ע"א( בהקשר עם האיסור של עשיית כלים  "ב, ראש השנה כד ע"ב, ע"ז מכח ע
אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל    .לחן, מנורה כנגד מנורהולחן כנגד שוחצר כנגד עזרה, ש   היכל, אכסדרה כנגד אולם,

בית  מר: אף של עץ לא יעשה, כדרך שעשו מלכי  ושל שבעה לא יעשה ואפילו משאר מיני מתכות; ר' יוסי בר רבי יהודה או  .נהושמ
העשירו עשאום של כסף, חזרו והעשירו עשאום של    .(בדיל)  פודים של ברזל היו וחיפום בבעץיחשמונאי; אמרו לו: משם ראיה? ש

ם  גביעיפירוש תוספות שם שבמנורה הפשוטה והזמנית שעשו החשמונאים בשלב הראשון של טיהור המקדש לא היו "  ראו.  "זהב
א שאם  כזכר למנורה הזמנית שעשו החשמונאים. אלנקבע  ג החנוכה  אלה חמקורות  " כבמנורת המקדש. לפי  כפתורים ופרחים

מהפסיקתא משמע שהמנורה הזמנית הייתה של שמונה קנים, מהגמרא משמע בברור שהיא הייתה מנורה של שבעה קנים )וכן הוא  
דש את עבודת בית המקדש שם הייתה  שהרי החשמונאים רצו לח  ,זוטא סימן תרע(בסכוליון לעיל שקצרנו בו ומצוטט באליהו רבה ו

הספיק   השמן  קנים!  של שבעה  קנים!המנורה  של שבעה  הייתה  המנורה  אבל  ימים,  נוסח  ו  לשמונה  את  יש שמתקנים  לפיכך, 
נראה שגלשנו ועצמו היה אולי נס, ובין מספר ימי החנוכה.  שזה    –הפסיקתא לשבעה ימים ואין קשר בין מספר הקנים שמצאו  

 ח. ה למספר הקנים שבמנורת חנוכה ואין שני הדברים קשורים בהכרממספר ימי החנוכה ומהות
שר קדשנו במצוותיו וצוונו  הלכה ד שהברכה על הדלקת נר חנוכה היא: " ... אירושלמי סוכה פרק ג ברבי יהושע בן לוי שיטת  ראו 13

 . ברכת נר חנוכה , ודברינוגם בבלי סוכה מו ע"א ראוים" וכך גם על לולב חוץ מהיום הראשון, על מצוות זקנ
מדת  דרשה נאה זו על מותר השמן והמצווה לקיים דברי חכמים אינה שייכת ישירות לנושא שלנו. מה שצד את עינינו הוא הצ  14

מונת הימים של חנוכה?  במדבר. האם מכאן נוכל למצוא מקור לשפר  הדרשה ליום השמיני של קרבנות הנשיאים שבפרשת נשא ס
"ביום  אמנם, אנו קוראים בימי החנוכה בפרשת הנשיאים נשיא לכל יום )בדומה לקריאה של תחילת חודש ניסן(, אבל משלימים  

לחנוכת המשכן    בור , אבל עצם החיבעייתיתעדיין  חנוכה לקרבנות הנשיאים היא  הנשיאים. הצמדת חג ה  שאראת כל  השמיני"  
נראה  .  ות לעיל, כפי שכבר רמזנו בהער" את חנוכה לשבעת ימי המילואים שמסתיימים "ביום השמיני""להצמידבמדבר מאפשרת  

 ני. , קשר לחנוכת המשכן במדבר שאכן נחנך סופית ביום השמישלה שיש בדרשה זו, בעצם הכותרת
 השמן.  מותרבדבר   לעילת ילמדנו בקטע זה שהשמטנו, חוזרת דרש  15
שיסודה  בתפילת על הניסים  גם  נמצא כמובן    . מוטיב זה הנס הצבאי לא נס פך השמן  -הוא העיקר    מוטיב הנצחון על היוונים  16

עמך ישראל עשית תשועה גדולה  בתקופת הגאונים )סידור רב עמרם גאון(: "מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים וכו' ול 

https://www.mayim.org.il/?midrashim=%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%aa%d7%90-%d7%a8%d7%91%d7%aa%d7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%aa%d7%90-%d7%93%d7%a8%d7%91-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%90#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A8-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94#gsc.tab=0
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ה'   את בית  ויחנכו: "כמה שכתב  ,עשו לו חנוכה  ,ואף בית המקדש בשעה שנבנה  17.)במדבר ז פד(  " חחנוכת המזב

 :ממה שקראו בנביא  ?מניין  ,בשעה שנגמרה כל מלאכתו  ?אימתי חינכו  .)מלכים א ח סג(לך וכל ישראל"  מה

 18." )שם ז נא( שלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית ה'תו"

 19אשר חללו היוונים עשו שמונה ימים ום בי – ספר מקבים א פרק ד

קרבן  עלו  וי   .ומאהשמונה וארבעים  שנה הב  ,הוא חודש כסליו  , חודש התשיעיבחמישה ועשרים  הוישכימו בבוקר  

ביום ההוא נחנך בשירים    ,הגוייםאותו  שר בו חללו  זמן וביום אב  .מזבח העולה החדש אשר עשוכחוק על גבי  

ויעשו  ו בידם.  לשמים אשר הצליח וישתחוו, ויודו    ,ויפלו כל העם על פניהם  .נורות ובמצלתייםי בכקתרוסים,  וב

יהודה ואחיו וכל    בעוויק...    שלמים ותודהים  ו זבח זבחיעולות בשמחה ו, ויעלו  את חנוכת המזבח ימים שמונה

דש  וחבחמישה ועשרים  ן המ  , ימים שמונה  ,שנה בשנהבזמניהם, מידי  ימי חנוכת המזבח    וחגו כי י  ,ישראל  עדת

 20. בששוןכסליו בשמחה ו

 21לחג הסוכותזכר  – ז-פרק י פסוקים ה ספר מקבים ב

טיהור ההיכל, ביום עשרים וחמישה בחודש  וקרה שביום אשר בו חולל המקדש בידי הגויים, ביום ההוא היה גם  

ו את  בזוכרם שלפני זמן קצר הם עש  לו: ובשמחה הם חגגו שמונה ימים באורח של חג הסוכות,ההוא, הוא כס 

חג הסוכות כשהם רועים במערות כדרך החיות: לכן, בהחזיקם מטות וענפים רעננים וגם כפות תמרים, הם  

דים,  : והם קבעו בצו משותף ובהחלטה לכל עם היהוהור מקומוכם לטיהעלו מזמורים למי שהצליח את דר

 22. לחגוג את הימים האלה שנה בשנה

 האורים חג  – היהודים יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס(, קדמוניות

עם בני עירו את חידוש הקרבנות בבית המקדש במשך שמונה ימים ... וגדולה כל כך הייתה חדוותם    ויהודה חגג 

העבודה במקדש במשך שמונה ימים.    חוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידושעל חידוש מנהגיהם ... עד ש

ים לו חג האורים. ונראה לי שנתנו את הכינוי הזה לחג,  הזמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקורא   ומאותו

 23. משום שאותה הזכות )לעבוד את אלוהינו( הופיעה לנו בלי שקיווינו לה
 

.  "וכו'    יתך ... וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשךבאו בניך לדביר ב  ך ישיר: "ואחר כןהזה". ומשם בהמש   כהיום  ופורקן
, אבל הניצחון הצבאי הוא המפתח לכל ועל כך  מדגישה כמובן גם את גזרות השמד, את קידוש השם ואת טיהור המקדשהתפילה  

שוב אין  , אך ת אחרותאה עם חנוכופך השמן ואין שום השוו לא מוזכר . "להודות ולהלל לשמך הגדול שמונת ימי חנוכה אלו "קבעו
 .לנו הסבר למה דווקא שמונה ימים 

 לעיל. 9, 8ות שבהערוהדיון ולא נחזור על חשבונות הימים    , חנוכת המשכן במדבר,היא החנוכה הראשונה 17
ה? תשובת מדרש פסיקתא רבתי היא  ה המתבקשת היא חנוכת בית המקדש הראשון ע"י שלמה. מאי חנוכהגענו אל החנוכה השניי 18

ע"י משה ואהרון, דרך מזמור שיר חנוכת  ר  במדבנוכת המשכן  מחמתגלגל והולך  י  רבתפסיקתא  מדרש  ניכת המקדש.  חנוכת או ח
חנוכת בית שני ע"י עזרא ונחמיה. ומה עם    ,תיעפאולי במ   ,ההבית לדוד אבי שלמה וכלה בחנוכת המקדש ע"י שלמה. ורק חסר 

ֵעת־ ַוַיַעׂש שְׁ סו: "-סהמלכים א ח    ראואין חג.    ? אצל שלמה מצאנו פעמיים שבעה ודווקא ביום השמיני כברשמונה הימים ֹלֹמה בָּׁ
מוֹ  ֵאל עִּ רָּׁ ׂשְׁ ל־יִּ כָּׁ ג וְׁ יא ֶאת־ֶהחָּׁ ׂשָּׁ   ...  ַההִּ ה עָּׁ עָּׁ בָּׁ ים ַארְׁ מִּ ַעת יָּׁ בְׁ שִּ ים וְׁ ַעת יָּׁמִּ בְׁ ם    יֹום:  רשִּ עָּׁ ַלח ֶאת־הָּׁ י שִּ ינִּ מִּ דברי הימים    ראו. אך  וכו' "ַביֹום ַהשְׁ

ֹלֹמה אֶ ט: "-חב ז   ים  ַוַיַעׂש שְׁ ַעת יָּׁמִּ בְׁ יא שִּ ֵעת ַההִּ ג בָּׁ ַעת וַ ...  ת־ֶהחָּׁ בְׁ ג שִּ ֶהחָּׁ ים וְׁ ַעת יָּׁמִּ בְׁ ׂשּו שִּ ֵבַח עָּׁ זְׁ י ֲחנַֻכת ַהמִּ ֶרת כִּ י ֲעצָּׁ ינִּ מִּ   ַיֲעׂשּו ַביֹום ַהשְׁ
יםיָּׁ  ים באותה  דש שלמה הייתה שבעה ימים )ולא עשו יום הכיפורק חנוכת מ.  כהמשך ברור לחנוכת המקדש  ". פה יש לנו יום שמיני מִּ

הסוכות עם שמיני עצרת. בכך אנו מגיעים לחג הסוכות    מיד אחריו בא חג, אך  בראשית רבה לה טז(,  שנה וגם את השבת חללו 
 . ר בספר מקבים ב להלןרוונזכר באופן ב  שהזכרנו בראש דברינו

 . )חפשו ברשת( מקבים א', יד בן צבי, ירושלים, תשס"הספר הנוסח עפ"י אוריאל רפפורט,   19
י גם במקבים ב שנראה להלן, שיום  אין כאן שום זכר לנס פך השמן ואין גם הסבר מדוע שמונה ימים. אבל יש כאן חידוש, שמצו  20

  ,ן, הליכה אחורה יותרבו היוונים חללו אותו. להלן נראה, בדברי הרב יואל בן נוש  חידוש העבודה בבית המקדש כוון לאותו היום
ה' " י עזרא ונחמיה והנביא חגי, שהיה ביום "עשרים וארבעה לתשיעי ... היום אשר יוסד היכל  ליום יסוד ההיכל בשיבת ציון, בימ 

 )חגי ב יח(. 
 .', יד בן צבי, ירושלים, תשס"הספר מקבים בהנוסח עפ"י דניאל שוורץ,  21
ה או מספר  סוק יח בתיאור המסר שיהודי ארץ ישראל )ארץ יהודה( שולחים לאחיהם בגולה )במצרים(, שנוכן הוא שם בפרק ב פ  22

ים לחגוג בעשרים וחמישה בכסלו את טיהור המקדש,  ומדשנים אחרי הנצחון על מנת לקבוע את החג לדורות: "מאחר שאנחנו ע
ג הסוכות והאש, בזמן שנחמיה לאחר שבנה את המקדש כדי שגם אתם תחגגוהו כימי ח  –מן ההכרח להבהיר זאת לכם  חשבנו ש

ם  מרי גם כפות הת  ראו,  מקבים ב הוא על חג החנוכה כממשיך או כפיצוי לחג הסוכות  ואת המזבח, הביא קרבנות". הדגש בספר
ולך" יטת בית שמאי לגבי הדלקת נרות חנוכה בשיטה של "פוחת והמכאן גם הסבר לשומכאן שמונה ימים.    והענפים הרעננים,

 ע"ב(.    גמרא שבת כא ראוקרבנות חג הסוכות שהתמעטו בכל יום ) –שהסיבה לכך הם "פרי החג" 
ליק, ירושלים, תשכ"ג. יוסף בן מתתיהו הוא הראשון  ביאהקטע לקוח מתרגום הספר מיוונית לעברית בידי אברהם שליט, מוסד    23

ולה, הגם  אתחלף החושך באור והשעבוד בגהובהרף עין    –  כי זרחה עליהם הישועה כמו אור  –את חנוכה "חג האורים"    לכנות
ארוכה תה שינוי לא היה כה פשוט והדרך לעצמאות וריבונות יהודית בארץ ישראל דאז היישמהמשך קורות החשמונאים נראה שה

כד טו(. במה   )ישעיהה'  על כן באורים כבדו  : "קומי אורי  -א פיסקא כא  פסיקתא דרב כהנהשווה חג אורים זה עם לשון  וקשה.  
 תתיהו נותן לנו הסבר כל שהוא. ובאשר לשמונה ימי החנוכה, אין יוסף בן מ  ".באילין פנסייא ?מכבדין אותו

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=688&ArticleID=3125
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 קשר בראשיתי לתקופת השנה  –מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א 

   ... וקרטסים ויום גנוסיא של מלכים ן של עובדי כוכבים: קלנדא, וסטרנוראאידיה ואלו  משנה:

 ...   ח' ימים לפני תקופה -סטרנורא  24ח' ימים אחר תקופה, - אמר רב חנן בר רבא: קלנדא  :ראגמ

חשוך בעדי  לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם    תנו רבנן:

כיון שראה    . לה[יובתפ עמד וישב ח' ימים בתענית ]  .והו, וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמיםוזר לתוהו וב וח

לשנה האחרת    .הלך ועשה שמונה ימים טובים  .תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר: מנהגו של עולם הוא

  25ת כוכבים.עום לשם עבודהוא קבעם לשם שמים, והם קב .עשאן לאלו ולאלו ימים טובים

 מעלה את האור האדם  – סימן בבראשית רבה פרשה יא 

במ החמה  ששקעה  שבתכיון  הח  ,וצאי  ובאוהתחיל  ממשמש  הראשון  .שך  אדם  "נתיירא  שנאמר:  ֹחֶשְך ,  ַאְך 

י שּוֵפנִּ מה  ?  )בראשית ג טו( בא להזדווג לי"  הוא ישופך ראש: "בו  ובתאמר אותו שכת   -   26)תהלים קלט יא(  "יְׁ

  " בעדניאור    ולילה. זהו שכתוב: " ר ובירך עליההאּו  הזה לזה ויצא   םלו שני רעפים והקישזימן  ?  ה"עשה הקב

 27. מה ברך עליה? בורא מאורי האש.)שם(

 החותם את סדרת הביכורים הזית  – משנה ומסכת ביכורים פרק א 

 28א. מביא וקור  :רא אומררבי יהודה בן בתי  . מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא  .מעצרת ועד החג מביא וקורא 

   המועדותשת בפרוכה חנ –קח טוב( במדבר פרשת בהעלותך פסיקתא זוטרתא )ל

 
 בפרשת ויגש.  ולילותיהתקופת טבת דברינו   ראובר. דצמ ב 21תקופת טבת, היינו היום הקצר ביותר,   24
  , יך אר  לילייא  דחמא  כיון  .התקינו  הראשון  אדם  ,קלנדס  :אמר  ב ר"  הלכה ב:  א  פרק  זרה  עבודה  מסכת  ירושלמי  תלמודמקבילה ב  ראו  25

  איממא   דחמא  כיון  .ישופיני  חושך  אך  ואומר  לנשכיני  יבוא  שמא  עקב  ותשופנ  ואתה  ראש  ישופך  הוא  בו  שכתוב  שמא   לי  אי  :אמר
גים פגאניים )יוונים,  י חהמשנה והגמרא מזהים כאן שנ  ".העולם  נברא   בתשרי  ר דאמ  כמאן  ואיתא  . דיאו  וןקל   קלנדס  :אמר  ,ארך

  -בינואר. בין שני מועדים אלה, ב  1-ב  הנחגג  (Kalendas)בדצמבר וקלנדס    17  -הנחגג ב  (Saturnalia)רנאליה  טּורומאים( ידועים: סָּׁ 
האור  בהם  25- בדצמבר ל 17- בין השימים השמונה ב. קופת טבת בלוח העברי()ת לדצמבר, ציינו הרומאים את יום השמש הקצר 25

ר  בינוא  1-בדצמבר ל  25-הח שהעולם אינו הולך ונחשך, ובין  אך משנוכ.  , נבהל אדם הראשון וישב בתענית ובתפילהמתמעטך והול
בתקופה זו של השנה סביב    – האורים  חג    –מיקום חג החנוכה    .האור חוזר ומתרבה, עשה אותם אדם הראשון לשמונה ימים טובים

,  תם ביוונים ובהתייוונו רי. יש כאן חיבור בין ההיסטוריה של בית חשמונאי ומלחמתמק  התקצרות אור היום והתארכותו מחדש, אינו 
בכורח נסיבות התקופה, ובין תופעת טבע בראשיתית שאדם הראשון חווה לראשונה ונשתמרה    שאירעה כפי שאירעה ומתי שאירעה

. ובימינו, חנוכה מול החגים הנוצריים  וכבים"מי "לשם שמים" ומי "לעבודת כ  -  לםבעם ישראל ובאומות העו,  תרבויות השונות ב
הגמרא בעבודה זרה )הגם שאין היא אומרת זאת    ושמונת ימי החנוכה, מקבלים, בעקבות  'מאי חנוכה'אזרחית.  של סוף השנה ה

אנו  ה יש שורשים בראשיתיים עמוקים, לצד קורות העתים של ימי בית שני. האור ש בפירוש(, משמעות עמוקה וחדשה. לחג החנוכ
  כשיטת בית שמאי, כשמונת הימים הטובים של אדם הראשון ולא מעלים בחג החנוכה ומרבים והולכים, כשיטת בית הלל ולא  

י שתמיד חוזר ונותן תקווה לאחר  כשמונה הראשונים המפחידים, אינו רק האור של המכבים ובית חשמונאי, אלא האור הבראשית
   שית. בפרשת ברא  האור שנגנזדברינו  ראוהחשיכה. 

"ו, שעדיין לא פורסם ברבים. דברים דומים  שכתב פרופ' ישראל יובל הי 'מהי חנוכה?'  את כל זאת למדתי לקח טוב מהרצאה/מאמר   
 . ותודתי הרבה נתונה להם  נעזרתי רבות בדבריהם .  פי נבואות חגי וזכריה -על   יום ייסוד היכל ה' יואל בן נון בדבריו  כתב גם הרב  

ֹאַמר אַ הפסוק המלא שם: " ראו 26 ה אֹור ַבֲעֵדנִּ וָּׁ לָּׁ ַליְׁ י וְׁ שּוֵפנִּ  ". יְך ֹחֶשְך יְׁ
נתפחד אדם    הוא החיבור בין הגמרא עבודה זרה הנ"ל ומדרש זה. בשניהם,התוספת שלנו לדבריהם של ישראל יובל ויואל בן נון,    27

וזר ומאיר ואילו כאן,  הראשון ונתיירא. בראשון משקיעת האור בסוף תקופת תשרי, ובשני משקיעתו בסוף היום. בראשון, הטבע ח 
  לעולם אבל הנרות  דברינו   ראויתו".  ור נרות המקדש, ואור נרות חנוכה ושבת בבית כל "איש ובו. אהאדם לומד להעלות אור בעצמ 

ן אל תתירא,  לך אמור לאהר  :למשהתנחומא בהעלותך: "אמר לו הקב"ה  רש  ל מדבפרשת בהעלותך. שם הבאנו את דברי רמב"ן ע
מול פני המנורה יאירו". רמב"ן   ת המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרות לעולם אלכל זמן שבי  ,הקרבנות  .לגדולה מזאת אתה מוכן 

נאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן חשמו: "אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת  ואלה דבריו  נוכהמציע שם שהנרות לעולם הם נרות ח
של נרות שבת ונרות חנוכה. חיבור שמקבל  שם גם את נרות שבת, שנוהגות בכל שבוע, ובפרט את החיבור בגלותנו". ואנו הוספנו 

י בת ציון". ובסופה, סמל מדינת  חיזוק גם מכך שהפטרת פרשת בהעלותך והפטרת שבת חנוכה היא אותה הפטרה: "רוני ושמח
ּה עַ עודה: " ויי   ישראל גֻלָּׁ ּה וְׁ ב ֻכלָּׁ הָּׁ נֹוַרת זָּׁ ֵנה מְׁ הִּ שִּ וְׁ ה וְׁ עָּׁ בְׁ ֶליהָּׁ שִּ ה ֵנֹרֶתיהָּׁ עָּׁ עָּׁ בְׁ שִּ ּה וְׁ ּה:ל־ֹראשָּׁ קֹות ַלֵנרֹות ֲאֶשר ַעל־ֹראשָּׁ ה מּוצָּׁ עָּׁ ם    בְׁ ַניִּ ּושְׁ

ד ַעל־ׂשְׁ  ֶאחָּׁ ה וְׁ ין ַהגֻלָּׁ ימִּ ד מִּ ֶליהָּׁ ֶאחָּׁ ים עָּׁ ּהֵזיתִּ ְך    ...   ֹמאלָּׁ אָּׁ ה ֵהמָּׁ ַהדֹ ַוַיַען ַהַמלְׁ תָּׁ מָּׁ ַדעְׁ י ַוֹיאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא יָּׁ י:ֵבר בִּ ֹאַמר ֹלא ֲאֹדנִּ ַוַיַען    ה ֵאֶלה וָּׁ
ַבר־ַוֹיאֶמר ֵאלַ  י ָאַמר    ה'י ֵלאֹמר ֶזה דְׁ רּוחִּ ם־בְׁ י אִּ ֹכַח כִּ ֹלא בְׁ ל וְׁ ַחיִּ ֶבל ֵלאֹמר ֹלא בְׁ ֻרבָּׁ אֹות  ה'ֶאל־זְׁ בָּׁ   ראו פירושי רש"י ואבן עזרא על   ".צְׁ

  ח ו ר ב  םא  יכ...    ולא בכח שבכם תעשו את בנין ביתי  לא בחיללבנית הבית "  סמלאליו" או "הנעשה מאליו" שהוא  מר מהשמן "הנג
 . נרות זכריה ונרות שלמהבדברינו  –"  יועווס םשה

רי המאחר מכולם להבשיל ומועד אסיפתו הוא בין סוכות וחנוכה.  וטיב נוסף של חנוכה הוא כל הקשר לשמן כמקור האור וכפמ  28
אך לא    –ורן ויקב  יף גהנ"ל ואלה דבריו שם: "חג האסיף הוא סוף אס  ונון במאמר -וכבר עמד על מוטיב זה בהרחבה הרב יואל בן

... יסודו הראשון של מועד  -מרחשון-בחודשים תשרייא  סוף היצהר. עונת המסיק והפקת השמן ה החנוכה הוא סוף אסיף  כסלו 
סוף האסיף בגורן וביקב ... משנה זו איננה ספח שנסמך לחג החנוכה, חג המכבים, אלא להיפך:    –השמן, אשר מקביל באמת לסוכות  

מסכת  דברינו    ראו   ."השמן של אותה שנה  באת הקדום מן התורה של חג זה, סוף עונת הביכורים עם גמר ה ון והיא עיקרו הראש
   בפרשת כי תבוא.  ביכורים
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 "ד עתש חנוכה מאי  
 

 5מתוך    5עמ'  

 

מלמד שהיו ישראל עתידין לחדש יום טוב    29? למה נאמר )ויקרא כד( ויקחו אליך שמן זית זך לפרשת המועדים

 30זו חנוכה.  ?ואיזה זה .להם על עסק השמן

 שבת שלום וחג אורים שמח 

 מחלקי המים 

  , י' בטבתיום  .  מונאי מלכות חשסופה של  ונה קשור להוותנו גם בשהמספר שמשמעתי    לעמוס חכם ז"מפי   אחרונים: ם  מי 

" של  ימי שמונה"שמונה ימים לאחר  חל    ,הסופי במצור על ירושלים )בשני הבתים(  בעפ"י מסורות שונות החל השל  ושב

. מדינת ישראל ותקומת העם היהודי בימינו הוא האור  החשבון המלאאת  שם הבאנו    בית חשמונאי דברינו    ראוחנוכה.  

ע"ה  . לכשנזכה באחרי אלפיים שנות גלות שהסתיימו בשואת אירופה הנוראה  החדש, הוא התקווה המחודשת והמתחדשת

י רצון שנזכה לשמור על האור  ת ימיה של מלכות החשמונאים. יהא  נעבור  –  של מדינת ישראל  81  - צמאות ההע  ליום

 גם יחד.   חנוכתם ושבתם  –  נרות חנוכה ונרות שבתאת    והעלותנלהעלותו ולחזקו בעת  בדורנו ונוסיף    כינו לושז

 
בפרשת צו ופעם שלישית באמצע פרשת    שלוש פעמים בתורה: בפרשת תצוה,כתובה  קתה בשמן זית זך  והדלפרשת מעשה המנורה    29

 שם. מדוע פעם שלישית ובאמצע תיאור המועדות? שואל מדרש לקח טוב.  ראוויקרא פרק כד. המועדות בפרשת אמור,  
באמצע  אזכור פרשת המנורה והדלקתה  מז לחנוכה.  אן רא א, קידושין פ ב, סנהדרין י א ועוד( וכלכל דבר יש רמז בתורה )יבמות כ   30

חג  למועד נוסף שקשור גם הוא בשמן. ואיזהו?  ישית ולמנורה שלהוא רמז  ,  עדות בפרשת אמור, מציע מדרש לקח טוב פרשת המו 
 חנוכה.ה

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99

