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  החנוכה הרמב"ם והצלת

 שבת כא ע"ב  .א

מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא 
להתענות בהון שכשנכנסו  אינון דלא למספד בהון ודלא

יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות 
בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 
שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק 

יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה 
 והודאהאחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל 

 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה, פרק ג  .ב

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא 
הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם 

ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, 
וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד 

אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו להי -שריחם עליהם א
בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם 

והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 
  מאתים שנה עד החורבן השני. 

וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים 
בחדש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש 

אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד 
והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים 

  והוציאו שמן טהור. 
ת הימים ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונ

האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל 
ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה 

ימים אלו הן ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, ו
הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים, 

   והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.
  ...כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה
אף  ...בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרין את ההלל

על פי שקריאת ההלל מצוה מדברי סופרים מברך עליה 
  .אק"ב וצונו כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב

 שואל ונשאל או"ח ד, לז  .ג

הדינים מפני מה רבינו הקדוש ז"ל אשר אסף וקבץ את כל 
דאורייתא ודרבנן לא זכר במשניות דיני חנוכה בין רב למעט 

  ?כאשר זכר דיני הפורים במסכת מגילה

 טעמי המנהגים, חנוכה תתמז  .ד

נס חנוכה לא נזכר כלל במשנה, לפי שרבינו הקדוש טעם ש
מסדר המשנה היה מזרע דוד המלך עליו השלום, ונס 

וכה ולא חנוכה נעשה על ידי בית החשמונאים שתפסו המל
היו מזרע דוד, וזה הרע לרבינו הקדוש ובכתבו המשנה על 

פי רוח הקדש נשמט הנס מחיבורו. בשם הגאון בעל החתם 
  סופר.

 177צניף מלוכה, הרב נריה, עמ'   .ה

דעת אחרת בנושא זה  וראוי להעיר שנראה כי להרמב"ם
ומלשונו בראש הלכות חנוכה ניתן שאין הוא רואה פגם 

כלשהוא בהעמדת מלך מן הכהנים באותה תקופה שהרי 

ם את חידוש גמלבד ציון עובדת הישועה הוא מבליט 
  ...ה שבההונהמלכות ומדגיש את צד הכ

 יסוד המשנה ועריכתה, הרב מרגליות  .ו

לא שנה ענין חנוכה והלכותיה במשנה, בעוד אשר להלכות 
פורים קבע מסכת מיוחדת, שזהו לאשר כל כאלו היו למורת 

חגיגת הנצחון  –רוח הרומיים שחשבום כעניינים פוליטיים 
  הלאומי ותקות חופשיותו.

: ראה שבת כב ע"א נר חנוכה מצוה להניחה על פתח הערה
  ל שולחנו ודיו.ביתו מבחוץ, ובשעת הסכנה מניחה ע

 46מאי חנוכה, הרב אליהו זיני, עמ'   .ז

האמיתי של העדר מסכת חנוכה נעוץ בעובדה שרבי הטעם 
כוכבא, ובזמנו לכתוב שהקב"ה -חי זמן מועט לאחר מרד בר

עושה נס למעטים נגד מרובים היה בלי ספק מביא את 
היהודים שבדורו, שעדיין לא נהפכו לבעלי מנטליות גלותית, 

  הרומאים, ולכן לא עשה זאת מפאת הסכנה.  למרד נגד

 הלכות מלכים יא, ג  .ח

אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות 
ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 

בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול 
מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא 

היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה המלך, והוא 
הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג 

בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו 
  חכמים לא אות ולא מופת

 שם, הלכה ד  .ט

ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר 
יד חזון נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמ
ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו 

שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק 
מצותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם 

ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד 
אלוה מבלעדי ה'. אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם 

כינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל להשיגם כי לא דר
הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד 

אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם 
כולו לעבוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר 

ברי המשיח ומדברי התורה ומדברי נתמלא העולם כולו מד
המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים 

ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה 
אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא 

היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם 
ח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד ואינן כפשוטן וכבר בא משי

המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן 
חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם 

 הטעום


