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מאי חנוכה דתנו רבנן  
יומי דחנוכה  ה בכסליו"בכ

תמניא אינון דלא למספד  
בהון ודלא להתענות בהון 

להיכל  יווניםשכשנכנסו
כל השמנים  טמאו

מלכותוכשגברהשבהיכל 
ונצחום  חשמונאיבית

ולא מצאו אלא פך  בדקו 
שהיה מונח  אחד של שמן 

ולא  כהן גדולבחותמו של 
היה בו אלא להדליק יום 

והדליקונעשה בו נס אחד 
לשנה  שמונה ימיםממנו 

אחרת קבעום ועשאום 
ימים טובים בהלל והודאה  

('סופרים כ' פ מס"ע( אשכנז'נ)" על הניסים"

ְרָקן ְוַעל  ים ְוַעל ַהפֻּ סִּ ְוַעל  ַהְגבּורוֹתַעל ַהנִּ
יָת ַלֲאבוֵֹתינּו  ַהְתׁשּועוֹת ָעשִּ ְלָחמוֹת ׁשֶׁ ְוַעל ַהמִּ

ה ְזַמן ַהזֶׁ ים ָהֵהם בִּ ן יוָֹחָנן  : ַבָימִּ ְתָיהּו בֶׁ יֵמי ַמתִּ בִּ
י ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון. ּוָבָניוֹכֵהן ָגדוֹל ַחְׁשמוַֹנאִּ ְכׁשֶׁ

ְשָרֵאלָהְרָׁשָעה ַעל ַעְמָך  יָחם יִּ ָךְלַהְׁשכִּ תוָֹרתֶׁ
ֵקי ְרצוֹנֶָׁך יָרם ֵמחֻּ ים  : ּוְלַהֲעבִּ יָך ָהַרבִּ ְוַאָתה ְבַרֲחמֶׁ

ם ְבֵעת ָעַמְדָת  יָבם. ָצָרָתםָלהֶׁ ת רִּ ת . ַרְבָת אֶׁ ַדְנָת אֶׁ
יָנם ְקָמָתם. דִּ ת נִּ ים ְבַיד  . ָנַקְמָת אֶׁ בוֹרִּ ָמַסְרָת גִּ

ים ים. ַחָלׁשִּ ים ְבַיד ְמַעטִּ ים ְבַיד  . ְוַרבִּ ּוְטֵמאִּ
ים ים. ְטהוֹרִּ יקִּ ים ְבַיד ַצדִּ ים ְבַיד . ּוְרָׁשעִּ עוְֹסֵקי  ְוֵזדִּ

ָך ָך. תוָֹרתֶׁ יָת ֵׁשם ָגדוֹל ְוָקדוֹׁש ְבעוָֹלמֶׁ .  ּוְלָך ָעשִּ
ְשָרֵאלּוְלַעְמָך  יָת יִּ ְרָקן ְכַהיוֹם  ְתׁשּוָעהָעשִּ ְגדוָֹלה ּופֻּ

ָך: ַהזֶׁה יר ֵביתֶׁ ְדבִּ יָך לִּ ת . ְוַאַחר ֵכן ָבאּו ָבנֶׁ נּו אֶׁ ּופִּ
ָך. ֵהיָכלֶָׁך ְקָדׁשֶׁ ת מִּ ֲהרּו אֶׁ יקּו. ְוטִּ ְדלִּ ֵנרוֹתְוהִּ

ָך . ֲחנָֻּכה ֵאלּוְׁשמוַֹנת ְיֵמיְוָקְבעּו . ְבַחְצרוֹת ָקְדׁשֶׁ
ְמָך ַהָגדוֹל :  ְלהוֹדוֹת ּוְלַהֵלל ְלׁשִּ

ם"במסכת סופרים ובמשנת הרמב, בתלמוד בבלי–נס חנוכה ומלכות החשמונאים 

:ג"ה-א"הג"פחנוכה'הל
הניחוולאדתםובטלוישראלעלגזירותגזרויוןכשמלכישניבבית:א"ה

להיכלונכנסוובבנותיהםבממונםידםופשטוובמצוותבתורהלעסוקאותם
ולחצוםמפניהםמאודלישראללהםוצרהטהורותוטמאופרצותבוופרצו

וגברווהצילםמידםוהושיעםאבותינולהי-אעליהםשריחםעדגדוללחץ
מלךוהעמידומידםישראלוהושיעווהרגוםהגדוליםהכהניםחשמונאיבני
.השניהחורבןעדשניםמאתייםעליתרלישראלמלכותוחזרההכהניםמן
בחודשועשריםבחמישה,ואיבדוםאויביהםעלישראלוכשגברו:ב"ה

בוהיהולא;אחדפךאלאטהורשמןמצאוולא,להיכלונכנסו.היהכסליו
-ימיםשמונההמערכהנרותממנווהדליקו,בלבדאחדיוםאלאלהדליק

.טהורשמןוהוציאו,זיתיםשכתשועד
ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו :ג"ה

שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות  
בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות 

וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי  , הנס
.  והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה, הפורים

(ג"ה-א"חנוכה ה' ג מהל"פ)ם"רמב

ד"בס

137-145, (ד"תשס)טללי אורות יא '  ם"נס חנוכה ומלכות החשמונאים במשנת הרמב'בני גזונדהייט   

-"  הנס"
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-פך השמן  

פולחן האש בגלות בבל  
הנס הוא שיהודים  ; (פרסים)

בשעת  "אך )מדליקים אש 
(י שם"רש; בבית–" סכנה

טומאת הקדש והשמנים  
על ידי הייונים

Ø

הכשר על טהרת השמנים
(חותמו של כהן גדול)

Ø

טיהור המקדש  , תשועת ישראל, ניצחון המכבים
בעולם  ' וקידוש ה

תיאור המצב על פי התפישה של ארץ ישראל באותו  
ְשָרֵאלּוְלַעְמָך ", תשועת ישראל, המקדש: דור יָת  יִּ ָעשִּ

הְתׁשּוָעה ְרָקן ְכַהיוֹם ַהזֶׁ ְגדוָֹלה ּופֻּ

בקשה  '; השכחת התורה והעברת ישראל מחוקי ה
(סופרים' מס..." )וכן עשה עמנו "לתשועה בימינו 

ה בלבד"בזכות הקב, ניצחון צבאי של אותו הדור

ן יוָֹחָנן  )"ציון התקופה והנהגת העם  ְתָיהּו בֶׁ יֵמי ַמתִּ בִּ
י ּוָבָניו ם ְבֵעת ָצָרָתם...ֹכֵהן ָגדוֹל ַחְׁשמוַֹנאִּ "(...ָעַמְדָת ָלהֶׁ

ָעְמָדה "= ה "מלכות יוון מול הקב "  ָעַמְדָת ... ְכׁשֶׁ

"יתר על מאתיים שנים"חזרת מלכות לישראל , ניצחון החשמונאים, נס פך השמן

של פך השמן וניצחון החשמונאים בהקשר הרחב של התחלת תקופה  " נס"
שנה עם עצמאות שלטונית לעם ישראל  200שהמשיכה מעל , היסטורית חדשה

..."  שפרצום מלכי יון ... פרצות : "ג"ב מ"משנה מידות פ

ידםופשטו)"כלכלילחץ,"(ובמצוותבתורהלעסוקאותםהניחוולא)"הדתביטול
ונכנסו)"ירושליםוהריסתכיבוש,"(ובבנותיהם)"דתי-חברתיולחץ,"(בממונם

"(הטהורותוטמאו)"המקדשטומאת,"(פרצותבוופרצולהיכל

שנה  200שהמשיך למשך , ניצחון צבאי ומדיני של החשמונאי הכוהנים הגדולים
.  עד לחורבן בית שני

.והעמידו מלך לישראל, הושיעו את ישראל, הכוהנים הגדולים פעלו

"...הכהניםמןמלךוהעמידו"=החשמונאים
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