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 ? כאלגוריהפשוטו או האם מפרשים אותו כ –נס פך השמן בחנוכה  

 

 תלמוד בבלי 
בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא     מאי חנוכה דתנו רבנן כתוב במסכת שבת: " 

אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל  
צאו אלא  השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מ

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 אחרת קבעום ועשאום  

והודאה בהלל  טובים  האם    נשאלת  1. "ימים  שהשמן    עובדה  זאתהשאלה 
ימים  הספיק  אירועים  או    ,לשמונה  עבור  אלגוריה  זו  שאירעו  האם  אחרים 
 בזמנו? 

כמות זעירה של שמן שמספיקה להדלקת מנורה לשמונה ימים היא נס  
ים   קריעת  למשל  ונפלאות,  נסים  ליהודים  היו  הדורות  במשך  הטבע.  שמעל 

 2. סוף, יונה במעי הדגה, חנניה וחבריו בתוך כבשן האש, דניאל בגוב האריות

פש  לפי  פך השמן  של  הענין  הנסים האחרים,  כמו  ולפני  לכן  נס,  היה  גם  וטו 
 הדלקת נרות חנוכה מברכים "שעשה ניסים לאבותינו". 

נס פך השמן אינו מוזכר במשנה אלא בגמרא של תלמוד בבלי, דהיינו  
וחנוכה   3" תקופת האמוריים. נוסף לזה שאין בש"ס חיבור בשם "מסכת חנוכה

לנרות חנוכה  מוזכר רק מספר פעמים במשנה, ומתוך זה רק פעם אחת בהקשר  
  4וגם זה בהקשר לנזק שנגרם ע"י נרות חנוכה.

 מגילת תענית 
הנס בנושא פך השמן מוזכר גם בספר בשם "מגילת תענית" ונשאלת השאלה  

 אם המקור שם הופיע לפני או אחרי שהוזכר בגמרא. 
"מגילת   הספר  את  כתבו  וסיעתו  חזקיה  בן  שחנניה  בגמרא  כתוב 

ית" מוזכרת מספר פעמים, ונוסף לזה היא גם  בגמרא, "מגילת תענ 5. תענית"
משמע ספר זה נכתב בתקופת התנאים או אפילו    6מוזכרת פעם אחת במשנה, 

 לפניהם. 

 
 שבת כא:  1
 לסוף הסליחות בסמיכות נמצא הה..." נואחרים מופיעים בפיוט "מי שע  אלונסים   2
 את   ואינם מזכיריםוהגמרא כמעט   " מסכת חנוכה"הנכד של ה"חתם סופר" בשם הסבא שהסיבה שאין  3
 הרב אברהם   א משבט יהודה ]י היא מפני שהם תפסו את המלכות אע"פ שהם היו משבט לוי והמלכות ה ,החשמונאים  
 , )אתר ישיבה", אין מסכת חנוכהלמה  ומקורי הדינים, ספרים "אשכול, ירושלים[; " טעמי המנהגיםיצחק שפרלינג,   
  )אינטרנט( ,(שאל את הרב, למה אין מסכת חנוכה?, הרב יצחק בן יוסף  י"ג כסלו תשע"ט  
 בבא קמא פרק ו' משנה ו'  4
 שבת יג:  5
 ' ח משנה   'ב פרק תענית   6
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מגילת תענית כתובה בשפה הארמית. תאריך חיבורה כנראה בסוף ימי  
מניית   כולל  תוכנה  שני.  מאורעות    35בית  ליהודים  אירעו  שבהם  ימים 

  7לפני חורבן בית שני. משמחים מימי עזרא עד קצת 
אחד האירועים שמוזכר שם ארע בתאריך עשרים וחמשה בחודש כסלו,  

 8דהיינו חנוכה. שם נכתב: "בכ"ה ביה יום חנוכה תמניא יומין דלא למספד." 
בכתובים של ספר זה, יש המשך בעברית של נס פך השמן, וזה בדיוק באותה  

לכן קל להגיע למסקנה שהגמרא העתיקה ממגילת    9.הלשון שמופיעה בגמרא
 תענית.  

מופיעות   המקורית  תענית  במגילת  הנכונה.  המסקנה  אינה  זו  אולם 
לאחר כל תאריך כמה מילים בשפה הארמית על מה שקרה באותו יום. מגילת  
היום   שמופיע  מה  השמן.  פך  נס  את  מזכירה  אינה  עצמה  המקורית  תענית 

ציון  כל  לאחר  תענית  הארמית    במגילת  של  )סכוליון(  פירוש  הוא  אירוע 
  10בעברית. פירוש זה נכתב לאחר תקופת חתימת התלמוד. 

אינו מועתק   נס פך השמן  על  לכן הקטע שנמצא היום במגילת תענית 
  11. בגמרא אלא להיפך, הועתק מגילת תענית מהגמרא

   מגילת אנטיוכוס  
אנטיוכוס".   ב"מגילת  גם  מוזכר  השמן  פך  בלשון  מגילה    12נס  נכתבה  זו 

הרב סעדיה גאון הכין    13.הארמית ובתאריך יותר מאוחר תורגמה ללשון הקודש
  14)או ערך( את הגרסה הערבית של מגילה זו. 

דומה לסגנון של מגילת אסתר. מגילה זו    הסגנון של מגילת אנטיוכוס 
 מפרטת את ההיסטוריה של החשמונאים ונכלל בה נס פך השמן:

באו " כן  ויבנו    אחרי  המקדש,  לבית  חשמונאי  הנשברים,  את  בני  השערים 
ויבקשו שמן זית  .ויסגרו הפרצות, ויטהרו העזרה מן ההרוגים ומן הטומאות

חתומה   היתה  אשר  אחת,  צלוחית  אם  כי  מצאו  ולא  המנורה,  להדליק  זך 
יום אחד  כשיעור הדלקת  בה  והיה  היתה טהור,  כי  וידעו  גדול,  כהן    בטבעת 

על    .י השמים אשר שכן שמו שם, נתן ברכה והדליקו ממנה שמונה ימיםקואל 
עימ ישראל  ובני  איסר  וחזקו  קיום,  חשמונאי  בני  קימו  לעשות  כן  כאחד,  ם 

 
     )ווארשא, תרל"ד( מגילת תענית 7
 )עמ' יד(  פרק תשיעי כסליו , שם,מגילת תענית  8
 מגילת תענית שם 9

Encyclopedia Judaica  ,(Keter Publishing House: Jerusalem, 1972) אנציקלופדיה יהודית , מגילת תענית )דעת(; 10
vol. 11, col 1230, Megillat Ta’anit                                                                                                                 

 )הרב יצחק בן אריה יוסף דוב )זליגמן בער(, שוקן תרצ"ז     ",עבודת ישראל"סדר נראה בטעות בסידור  כל הנכתב כ  11
 שהגמרא   דהיינו,  1הארה  444עמ' "מעשה הנס הזה יסופר גם בגמרא שבת דף כ"א ב' על פי מגלת תענית פרק ט'"     
 . ממגילת תענית עתיקההו     

 Lois Ginzberg, Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnalls Company: New York, 1901, volאותו טעות מופיע     
1, p.637  -      

   נקראת גם: מגלת יונית; מגלת בני חשמונאי; מגילת חנוכה 12
 [1851: לונדון, פיליפאווסקיצבי   ואנגלי , )ללשון עברי    נתמגילת אנטיוכוס בלשון ארמי ומתורגמ 13
14  of the American  S. Atlas and M. Perlmann, “Saadia on the Scroll of the Hasmonaeans,” Proceedings  

Academy for Jewish Research, vol.14, (1944) p.1; Aryeh Kasher “The Historical Background of Megillath 
Antiochus”, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, vol.48. (1981),      pp.214, 

216                                                                                                                                                                        
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בתורה,   הכתובים  מועדים  כימי  ושמחה,  משתה  ימי  האלה  ימים  שמונה 
  אסור   לכןו  .י השמים נצוחיםקולהדליק בהם נרות, להודיע אשר עשה להם אלו 

, ולא לגזור צום ותענית, זולתי אשר מקובל עליו לפני זה, ויתפלל  בהם  לספוד
  ם לבטל עבודת מלאכה אך חשמונאי ובניו ואחיהם לא גזרו בה  לפני אלוקיו

העת ההוא לא היה שם למלכות יון. ויקבלו המלכות בני חשמונאי    ומן  .במקדש
על כן בני  .ים מאתים ושש שניםקעד חרבן בית אלו   ובני בניהם מהעת הזאת

ישראל מהיום ההוא בכל גלותם, שומרים את הימים האלה, ויקראו להם ימי  
משתה ושמחה מחמשה ועשרים לחודש כסלו שמונה ימים. מן העת ההיא ועד  

וה בבית מקדשם הכהנים  היו  יסורו מהם אשר  לא  וחכמיהם,  יוי להעולם  ם 
  15." אשר קימו עליהם ועל בני בניהם עד עולם

המקור הראשון לנס פך השמן? על מנת לענות על    נשאלת השאלה מה
לפני או אחרי הגמרא? על    –כך יש צורך להבין מתי מגילת אנטיוכוס נכתבה  

   הנושא של תאריך חיבורה יש חילוקי דעות ודיונים רבים. 
  ב"ספר ההגוי" של הרב סעדיה גאון )רס"ג( כתוב על מגילת אנטיוכוס 

ויש דיונים על כוונתו. יתכן כי    16בתו במקור בערבית[ בני חשמנאי" -"יסדו ]את
שבסיום   היא  החשמונאים  בני  ע"י  המגילה  לכתיבת  העיקרית  ההתנגדות 
החשמונאים!   לאחר  שנים  מאות  שהיה  שני  בית  חורבן  על  מדברת  המגילה 

בי  אע"פ שרוב כתבי היד של המגילה כוללים את הפסוקים האלו, יש שני כת
ולכן על פיהם, הפסוקים הנ"ל הם רק    17יד מתימן שאינם כוללים פסוקים אלו, 

מאוחרת. יותר  נמצאו    18תוספת  הללו  הפסוקים  רס"ג  של  בספרו  אולם 
כוונתו של רס"ג היתה שבני חשמונאים יסדו את מגילת אנטיוכוס    19במגילה. 

שה עד  דברים  הוסיפו  אחריהם  הבאים  והדורות  פה,  בעל  אותה  גיעו  ומסרו 
הוכחה לכך באה מעיון בכתובים בשפה הערבית של רס"ג.    20לנוסח של היום. 

  21שם הוא לא כתב שבני החשמונאים "כתבו" את המגילה אלא "יסודו" אותה. 

,  וט לפי פשו  "נאיםו בני החשמפרש את המילים "לא מ  ניתן גם להסביר שרס"ג
יה של  קבוצות  היו  שבתקופתו  מפני  היא  כך  נכתב  שזה  כמו    ודיםוהסיבה 

ולכן היה צריך   חנוכה,  כולל את  הקראים שלא קבלו את התורה שבעל פה, 
ומפני זה הוא   להדגיש שיש לחנוכה מקור קדוש כמו לימים טובים אחרים, 

   22כתב שהמגילה נכתבה על ידי "בני חשמונאי". 
)בה"ג גדולות"  "הלכות  הספר  הופיע  רס"ג  שנולד  דעות  לפני  ושיש   ,)

שונות לשאלה מי המחבר, ושם כתוב שמגילה זו נכתב ע"י "זקני בית הלל ובית  

 
   , "פתשגן הכתב" מארמית לעברית  66-74, שם, פסוקים וכוסמגלת אנטי  15
 ,Lakewood), קובץ חצי גבורים בעריכת מגילת אנטיוכוס וההדרה של הקדמתו",  חלקו של רסג, " הרב יהודה זייבלד 16

New Jersey,  כרך י', ניסן תשע"ז(, עמ' תשנד 
17vol. 6, no. 3 April The Jewish Quarterly Review, , “Two Monographs by Dr. M. Gaster” NeubauerAdolf  

1894 (University of Pennsylvania Press), p.574                                                                                        
   , עמ' תשנה זייבלד שם 18
   Kasher, op.cit.  p.215  , עמ' תשנה; שםד, לזייב  19
    , עמ' תשנהד שםלזייב 20
    שם, עמ' תשנה  21
22.also fn.29. p.218 p.216 Atlas, op.cit. p.22; Kasher, op. cit.    
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כמו   23שמאי",  החשמונאים.  מתקופת  יותר  מאוחרת  בתקופה  יש  -שהיו  כן 
גרסה אחרת של הבה"ג, ושם כתוב במקום "מגלת בית החשמונאי," "מגלת  

   24תענית". 
ים לחיבור של מגילת  ישנם עוד מספר חוקרים שמציעים תאריכים אחר

אנטיוכוס, שהם יותר מאוחרים, והם כוללים את המאה הראשונה, תקופת  
והמאה   התשיעית  המאה  השמינית,  המאה  הגאונים,  תקופת  לפני  התלמוד, 

שלפני  -מאהה  אולם,.  25עשרה. -האחת מפני  בעייתית  נראית  עשרה  האחת 
 תאריך זה היה הרב סעדיה גאון שכבר תרגם את המגילה!  

בשני כתביבנוס רואים  לעיל,  "מגילת  - ף  גרסה אחרת של  יד שהופיעו, 
אנטיוכוס".  בכתבי היד הללו לא מוזכר נס פך השמן, והכותרת שלהם למגילת  

היא ההפטרה של    26אנטיוכוס היא "תוספת תרגום לרני ושמחי." "רני ושמחי" 
  שבת חנוכה, ומגילה זו מופיעה לפני התרגום של הפטרה זו. המלומד ישראל 

 27אברהמס סבר שהתוספת הזה נכתבה בתקופות הביניים. 
שנה   מאות  כמה  לפחות  נכתבה  אנטיוכוס"  ש"מגלת  רואים  לסיכום, 
לאחר תקופת החשמונאים, אולם לא ברור אם זה היה לפני או אחרי תקופת  

ניתן    28  הגמרא. מפני שמגילה זו לא מוזכרת כלל בגמרא, וגם לא במדרשים,
 .שהיא חוברה אחרי תקופת הגמראלשער שזו הוכחה 

 תלמוד ירושלמי  
בתלמוד בבלי נכתב על נס פך השמן בכלל, ובפרט יש כמה דפים שם שעוסקים  
בעיקר בדיני הדלקת נרות חנוכה. מאידך, התלמוד הירושלמי לא מזכיר אפילו  

מפני שהנס קרה בארץ ישראל מפליא שהנס לא מוזכר    ברמז את נס פך השמן.
נרות    29ירושלמי. בתלמוד   מצוות  על  פרטים  מוזכרים  ולא  כמעט  לזה,  נוסף 

חנוכה. במקומות שחנוכה מוזכר, מוזכר בתימצות. בין היתר, האיזכור מופיע  
תרומה  דהיינו  בארץ,  התלויות  למצוות  בקשר  אחת    31,וערלה  30פעמיים  פעם 

 33, חנוכהפעם אחת בקשר לנזקים שנגרמים בנרות    32,בקשר להלכות שבת חנוכה

  34ופעם אחת לגבי הברכה בזמן ההדלקה. 

 
    , )ויניציאה, ש"ח(, הלכות סופרים עמ' קמ"א:  ( בה"ג(הלכות גדולות  23
Kasher ,   ;   615הילדעסהיימער, חברת מקיצי נרדמים, ברלין, תרמ"ח(, ספר בית חשמונאי , עמ'  , )עזריאל  הלכות גדולות  24

op.cit.,  p.213                                                                                                                                                 
25inth International Congress of Orientalists, vol.1 London, 1893, p.xxxvii; Israel  NTransactions of The 

Levi, “La Meguillat Antiochos” Revue des Etudes Juives, vol.45, Paris 1902, pp.172-75; Jewish 
Encyclopedia, op.cit., pp.637-38; Adolph Neubauer, op.cit., pp.571-77; Kasher, op.cit. p.229   

עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה, כרך  - , כתבלשוננו, "באיזה ארמית נכתבה מגילת אנטיוכס?"  צבי קדרי     
 130עמ'  כג מס' ג' ,ניסן תשי"ט )האקדמיה ללשון העברית( 

  פרק ד' פסוק ז' –זכריה פרק ב' פסוק יד  26
27   vol.11, no.  The Jewish Quarterly ReviewIsrael Abrahams, “An Aramaic Text of the Scroll of Antiochus”,

2, January 1899, (University of Pennsylvania Press), p.295                                                                              
28t. p.572 op. ci ,Neubauer  
29 p.220 , op. cit.Kasher   
 תלמוד ירושלמי, תרומות פרק יא הלכה ו'  30
 תלמוד ירושלמי, ערלה פרק א' הלכה א'  31
 תלמוד ירושלמי, שבת פרק ב הלכה א  32
 תלמוד ירושלמי, בבא קמא פרק ו' הלכה ח'  33
 תלמוד ירושלמי, סוכה פרק ג' הלכה ד'  34
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הרב יעקב חיים סופר )נכד של ה"כף החיים"( כתב מאמר מדוע התלמוד  
הוא מביא שם את הבן של    35הירושלמי לא מביא את הלכות הדלקת נר חנוכה.

הגר"א שכתב: "שמעתי מאדוני אבי הגאון ]הגר"א[ שהשבע מסכתות קטנות  
והן ... מסכת חנוכה ... ולא ביאר לי מי הביאום וכן    המה חוץ מאשר נמצא לנו 

ממנו הרמב"ן:   36. "נאבדו  דרשת  את  מביא  סופר  הרב  האלה  הדברים  אחרי 
"ונראין הדברים שהמסכתא הזו היא חיצונית וירושלמית היא ולא הוחזקה  

  37אצלם בבבל ובשתי ישיבות". 

רק  שזה  מדגיש  והוא  השערה",  "בדרך  מסיק  סופר  הרב  זה  השערה,    מכל 
 38"הירושלמית" היא במקום הלכות חנוכה בתלמוד ירושלמי.   -שהמסכת הזו 

"מסכת   שהירושלמית  מוכיח  לא  זה  נכונה,  הזו  ההשערה  ברור שאפילו אם 
 חנוכה" מזכירה את נס פך השמן.  

 השמן מוזכר ומקורות שאינו מוזכר  ךסיכום מקורות שנס פ 
אנו רואים שכתיבת נס פך השמן מוגבלת למגילת תענית, תלמוד בבלי, ומגלת  
אנטיוכוס, שכולם נכתבו מאות שנים לאחר חנוכת בית המקדש מחדש בזמן  

 החשמונאים. 
בזמן   שנכתבו  כתבים  מספר  שיש  בהמשך,  נראה  אנו  מאידך, 
אף   זה  נס  מזכירים  שאינם  מכן,  לאחר  קצר  יחסית  זמן  או  החשמונאים 

בספרי  ברמזי ב'  ומכבים  א'  מכבים  הניסים",  "על  הפיוט  הם:  ואלו  ם. 
 החיצונים, ויוסיפוס. 

 הפיוט "על הניסים" 
כתוב בשו"ע: "כל ח' ימי חנוכה אומר על הנסים בברכת המזון בברכת הארץ 

מודים".  בברכת  בית    39ובתפלה  בתקופת  החשמונאים  שבזמן  הוא  תוכנו 
מלכות יון רצו שהיהודים ישכחו את  שנים לפני חורבנו(    250-המקדש השני )כ

ועשה   היוונים  לניצחון היהודים על  יקיימו מצוות. הקב"ה גרם  התורה ולא 
ופנו את   ביתך  לדביר  בניך  באו  כן  ואחר  הזה.  כהיום  ופרקן  גדולה  "תשועה 
ימי   שמונת  וקבעו  קדשך  בחצרות  נרות  והדלקו  מקדשך  את  וטהרו  היכלך 

  40ול." חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגד 
אנו מיד רואים שלא מוזכר כלל נס פך השמן. ה"זרע יעקב" הקשה על  
המילים "והדליקו נרות בחצרות קדשך" וכתב: "מקום קבוע של מנורה היא  
בהיכל ואם לאו כבר אמר ופנו את היכלך היינו אומרים בחצרות כולל היכל  

ופנו את היכלך היה ראו לומר ושם     41הדלקו נרות."אבל מאחר שאמר כבר 

 
 דצמבר   9הרב יעקב חיים סופר, "מדוע אין בתלמוד ירושלמי הלכות הדלקת נר חנוכה", פורום אוצר החכמה ,  35

    (, )אינטרנט2015    
  (15)  עמ' ח, הקדמה , )ווארשא, תרנ"ד(,פעלים בן הגר"א רב הרב אברהם 36
 ור לנחמיה טיי  , מרצה: הרבדרשות הרמב"ן לראש השנה 37
 הרב יעקב סופר, שם  38
 ' סי' תרפב סע' א  שו"ע או"ח 39
 על הניסים נמצא בכל סידור  40
 )פראג, תקע"ד(, מסכת שבת פרק שני ד"ה ומדי )עמ' יג(  זרע יעקב, הרב יעקב בן יצחק דוד גינצבורג,   41
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ועצום,"  גדול  "חידוש  כתב  ואז  יעקב"  ה"זרע  את  הביא  סופר"   42ה"חתם 

דהיינו, ש"הדלקה כשרה בחוץ אפילו תעמד המנורה כך בחוץ". הוא המשיך  
באומרו שהסיבה שהם הדליקו את המנורה בחוץ הוא כיוון ש"אז היה ההיכל  
מלא גלולים עד שפינו את היכלך וטיהרו את מקדשיך, אז לא הדליקו נרות  

"על  אולם אפשר להקשות על זה מפני שב  43בפנים אלא בחצרות קדשך בעזרה."
הנסים" הפינוי והטהרה מופיעים לפני הדלקת הנרות. אילו ההדלקה היתה  
בחצר ושם קרה נס פך השמן, מדוע זה לא מופיע בתוך הפיוט "על הניסים"?  
כמו כן בספר המכבים )ראה למטה( כתוב בפירוש שהדליקו את המנורה בפנים  

 דהיינו בהיכל של בית המקדש. 
נכת אילו  הנסים"?  "על  נכתב  החשמונאים  מתי  לאחר  שנים  מאות  ב 

אפשר להבין את הדילוג הזה. אולם זה לא מה שארע. יש כמה מהראשונים  
 שמזהים את המחבר: 

)"רקח"   מגרמייזא  אלעזר  הרב  ע"י  חובר  הגדול"  הרוקח  "ספר 
הוא "אלעזר"( והוא כתב בנושא: "יש בעל הנסים דחנוכה קכ"ה    הבגימטרי

... ומרוב ענ  ותו של יוחנן כהן גדול הוסיף תיבה אחת  תיבות כחשבון כהנים 
קכ"ד." שעול'  מיוחנן  התפילות.   44יותר  לסידור  פירוש  כתב  הרקח   45בנוסף, 

בנושא זה כתוב בפירוש לתהילים צ': "מן ה' מעון אתה ועד והדרך על בניהם  
קכ"ה תיבות, כנגדם תקנו חשמונאים קכ"ה תיבות בעל הניסים שמתפללין  

לפי שמשה אמר   זו כשהקים את המשכן,  בחנוכה,  בניהם תפילה  על    והדרך 
 46ונתקיים בידי החשמונים והם היו כהנים ויסדו לומר בו כוהני"ם תיבות." 

כמניין יוחנן תמצא    על הנסיםכן ב"סידור רבנו שלמה" כתוב: "  -כמו
ופי' הר"ר זו עם כשם שעשית.  ]הרוקח[    תיבות בברכה  יב"ק  אלעזר בהר"ר 

כה זו. וי"א כמניין כהנים תיבות יש בברכה זו, ופי'  שיוחנן כהן גדול יסד בר
יסדוהו."  ובניו  שמשון    47חשמונאי  ב"ר  שלמה  רבנו  הוא  זה  סידור  מחבר 

בערך. רואים שהוא מביא את הרוקח    1096עד    1030שחי בין השנים    מגרמייזא
. איך אפשר לצטט מי שעדין לא נולד?! באמת הביטוי  1240עד    1160שחי בין  

הזה, הסידור  לאורך  פעמים  מספר  מופיע  אלעזר..."  הר"ר  הם    48"ופי'  ואלו 
 התוספות שנעשו לסידור הזה.

 חיבר את על הנסים והם:  כן יש ראשונים אחרים שכותבים שיוחנן-כמו
ה במאה  חי  הוא  וכנראה  ידוע  אינו  המחבר  בו:  בנושא:  15-כל  כתב  הוא   .

יוחנן   מנין  כנגד  הנסים  בעל  תיבות  קכ"ד  ויש  בהודא'  חנוכה  של  "מזכירין 
  49שתקנו." 

 
 "זרע ברוך" מערכת שיעורי תורה לצפיה, חנוכה תשע"ו, )בינינו(, )אינטרנט( 42
 ניסן, )סערעטה בוקאווינא, תרפ"ט(, לחנוכה תקב"ץ-ראשון: תשריכרך חתם סופר דרשות, הרב משה סופר,  43
 ספר הרוקח הגדול )ווארשא, תר"מ(, הלכות חנוכה, סי' רכה  44
 עד לפחות כשלושים שנה פירוש זה )או קטעים של הפירוש( נמצאה רק במספר כתבי יד, ובמיוחד בכתב יד   45

 רב יהודה עברו על כתבי היד והכינו אז הפירוש בדפוס.  בספריית בודלי באוקספורד. הרב משה הרשלר ובנו ה    
    פירוש סידור התפילה לרוקח , חלק ראשון, )מכון הרב הרשלר: ירושלים, תשנ"ב(, עמ' צו   46
 חנוכה , עמ' קצז   –סידור רבנו שלמה )יוצא לאור ע"י הרב משה הרשלר, ירושלים, תשל"ב( סי' פד על הנסים  47
 שם, למשל: עמ ' פו, קא, ר'  48
   עמ' ג:   )פיורדא, תקמ"ב( סי' מד הלכות חנוכה ודין התפלה עמ' לד, סי' קכב דין גימטריאות ונוטריקון  כל בו 49
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.  13-ארחות חיים: המחבר הוא הרב אהרון הכהן מלוניל שחי בסוף המאה ה
בו קכ"ד תיבות כמנין יוחנן שתקנו ... ואין  הוא כתב בנושא: "על הנסים ויש  

בספר   שאומר  כמו  חשמונאי  הוא  יוחנן  כי  ובניו  וחשמונאי  בו  אומרים 
     50יוסיפון." 

ה"פרי צדיק" דן בשאלה האם המחבר "יוחנן" היה אביו של מתתיהו  
אולם בקשר למאמר זה, אין הבדל מפני ששניהם חיו    51או הבן שלו בשם יוחנן. 

 באותה תקופה. 
וגם שם לא מוזכר נס פך    52יש עוד גרסה ל"על הנסים" במסכת סופרים

ע"י הרב יעקב )יאקב(    18-השמן ובפירוש "נחלת עקב" שנכתב בסוף המאה ה
  53נוימבורב שחי בגרמניה, כתוב "ניסי חשמונאי בחנוכה" ולא "ניסי פך השמן".

"הנרות  -כמו חנוכה אומרים  נרות  להדלקת  הללו",  כן לאחר הברכות 
 ואפילו שם לא מוזכר נס פך השמן.  54שמקורו במסכת סופרים, 

 ספרי המכבים 
בנוסף לספרי התנ"ך, יש ספרים שנקראים "ספרים החיצוניים". בין ספרים  

 אלו יש מכבים א' ומכבים ב', ותוכנם הוא היסטוריה בתקופת החשמונאים. 
בשפ כתובים  הם  אולם  המכבים,  ספרי  את  יש  השבעים"  ה ב"תרגום 

היוונית. נשאלת השאלה האם זה תורגם מעברית? בנושא זה כתבו שני אנשים  
בעלי דת נוצרית שחיו לפני כאלף וחמש מאות שנים, ולפי כתבם, מכבים א'  

שחי בין המאה הרביעית    (Jerome)המקורי נכתב בעברית. אחד מהם היה ג'רום  
ה היתה  ומומחיותו  החמישית  בשנת  Bible-למאה  כת  391.  בהקדמה  ג'רום  ב 
ושם הוא כתב שהספר    Prologus Galeatusלספרי שמואל ומלכים תחת הכותרת  

ביוונית   ב'  אך מקורו של הספר מכבים  בעברית  נכתב  הראשון של המכבים 
  55ואפשר להוכיח זאת מסגנון לשונו. 

למאה השלישית ומוקם    ה שחי בין המאה השניי  (Origen)השני הוא אוריגן  
  (Eusebius)גבוהה בכנסיה. בהיסטוריה של הכנסיה נכתב ע"י יוסביוס    בהררכיה

אומר שיש   ב  22שאוריגן  בערך למה שהיהודים    Hebrew Canon-ספרים  )הכוונה 
המכבים". את  יש  לזה  וב"נוסף  תנ"ך"(,  שגם    קוראים  באומרו  מוסיף  הוא 

     ιελαβαναΣ αρβηθΣ Sarbeth Sabanaiel56 קוראים את ספר המכבים
ההיסטוריונים מתרגמים את המילים האלו בעברית כמו "ספר בית שר  

 57ל", ולכן אוריגן סבר שמקורו של ספר המכבים הוא בשפה העברית. -בני א

 
   , )פירינצי, תק"י(, הלכות חנוכה סע' כב ארחות חייםהרב אהרן הכהן מלוניל,  50
 182חלק ראשון,)לובלין, תרס"א( לזאת חנוכה עמ'  פרי צדיק,רבינו צדוק הכהן מלובלין,  51
 ח'  הלכה   20פרק , מסכת סופרים 52
 , )פיורדא, תקנ"ג(, מסכת סופרים פרק כ' הלכה ח נחלת יעקב הרב יעקב )יאקב( בן ברוך נוימבורג, 53
 מסכת סופרים, פרק עשרים הלכה ו'  54
55   “Macchabeorum primum librum Libros Samuel EtMalachim, , Praefatio Hieronymi in Jerome on the Canon

                                probari potest” φρασειhebraicum repperi, secundus graecus est, quod et ex ipsa    
56    ok 1, chap. xxv The Church History of  Eusebius, Bo -Historia ecclesiastica   -Eusebius Caesariensis

par.2                                                                                                                                                                                 
57                                                       , “The Original Language of 1 Maccabees: A Reexamination”, Guy Darshan

Biblische        Notizen, Biblical Notes, Nr. 182 (2019), (Herder Freiburg: Basel, Wien), p.92; Encyclopedia 
Judaica (Keter Publishing House: Jerusalem, 1972) vol.11, Maccabees, First Book of, col. 656  
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אותו.   לזהות  ניתן  שלא  יהודי,  ע"י  בעברית  נכתב  א'  מכבים  במקורו 
המקור בעברית נעלם ורק נותר תרגום השבעים ליוונית. הספר נכתב בתקופת  

בתקופה יותר מאוחרת שני הספרים    59ונית. ובי  מכבים ב' כתוב 58חשמונאים. ה
 60הללו תורגמו לעברית.

בנוגע לחנוכה כתוב בספר מכבים א': "וישובו לבנות את פרצי המקדש  
ואת כל אשר מבית להיכל ואת כל אשר בו. ויחדשו את כל כלי הקודש, וישימו  
את המנורה אל ההיכל ואת מזבח הקטורת ואת השולחן הפנים. וישימו את  
  הקטורת על המזבח, ועל המנורה העלו את נרותיה להאיר במקדש. ויתנו את 

העבודה   כל  ותכל  הארון,  על  המסך  הפרוכת  ואת  השולחן,  על  הפנים  לחם 
כאשר בתחילה. ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי הוא כסלו, בשנת  
שמונה וארבעים ומאה, וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט.  

רים  ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר טמאו אותו הגויים, ויהללו לה' בשי
נתן   על אשר  לה'  וישתחוו  פניהם  על  ויפלו  ובמצלצלים.  בחלילים  ובכינורות 
להם עוז ותשועה. ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים, ויעלו עולות ותודות  
את   ויחטאו  זהב  וממגיני  בעטרות  ההיכל  פני  את  ויפארו  לבבם.  בשמחת 

דולה בכל  השערים ואת לשכות הכוהנים, וישימו את הדלתות. ותהי שמחה ג
קהל   וכל  ואחיו  יהודה  ויצווה  מעליהם.  הגויים  חרפת  את  ה'  גלל  כי  העם, 
שמונת   כסלו  לחדש  ועשרים  החמישה  ביום  המזבח  חנוכת  את  לחוג  ישראל 

  61ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה'" 

ניתן להבין מספר דברים מן הקטע הזה. לא מוזכר, אפילו ברמז את נס  
ב שהסיבה לחגיגת חנוכה היא חנוכת המזבח. הרמ"א  פך השמן. יותר מזה כתו

חנוכת   היה  הימים  דאותן  משום  הסעודות  בריבוי  מצוה  קצת  ש"יש  מביא 
  62המזבח."

כן רואים שהם הניחו והדליקו את מנורת  בית המקדש בהיכלו ולא  -כמו
  63בחצרו.

חנוכה גם מוזכרת בספר מכבים ב'. שם כתוב: "ומאת ה' הייתה זאת  
יום   והוא  הגויים,  אתו  טימאו  אשר  ההוא  היום  בעצם  הבית  את  לחטא 
הסוכות,   חג  כימי  ימים  שמונת  לה'  חג  ויחוגו  כסלו.  לירח  וחמשה  העשרים 
ויתעו   ובמערות,  בהרים  הסוכות  חג  את  בחגגם  מקדם  הימים  את  ויזכרו 

ות שדה. ויקחו ערבי נחל וכפות תמרים וישירו שיר שבח והודיה  בישימון כבהמ 
לה' אשר נתן להם עוז ותשועה לטהר את בית מקדשו. ויעבירו קול בכל ערי  

  64יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה בשנה." 

 
58  586-665cols. 11:vol.  , op. cit.,Encyclopedia JudaicaDarshan, op. cit., p.91;   
59 660-865, Maccabees, Second Book of, cols. 11vol.  , op. cit.Encyclopedia Judaica 
 1888בשנת  , ומכבים ב' ע"י יצחק זעקיל פרענקילבארץ ישראל 1931בשנת  כהנאלמשל: מכבים א' ע"י אברהם  60

   בווארשא     
   נז תרגום לעברית ע"י אברהם כהנא -מז מכבים א פרק ד' 61
 שו"ע או"ח סי' תרע סע' ב' הגהרמ"א  62
 מבכים א', פרק ד'  פסוק מח  63
 יא, תרגום לעברית ע"י יצחק זעקיל פרענקיל   -מכבים ב' ,פרק י'  פסוקים ח 64
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הסוכות   חג  את  לחגוג  יכלו  לא  המלחמה  עקב  שנה  שבאותה  רואים 
ה בכסלו, ובמשך שמונה ימים  ול"תשלומים" הם התחילו לחגוג את החג בכ"

 לקחו את ארבעת המינים, )נראה שלא רק שבעה ימים לפי ההלכה!(
א' ומכבים ב' הם בין ה"ספרים החיצוניים", שחכמינו לא כללו   מכבים

בתוך ספרי התנ"ך. לכן נשאלת השאלה האם חז"ל בכתובים שלהם ציטטו  
  65מספרים אלו? 

- התשובה היא חיובית. הנושא לפנינו הוא ספר המכבים, וה"תוספת יום 
טוב" על מסכת מגילה כותב: "ואני מצאתי בספר מכבי שכשכבשו החשמונים  
וחנכו אותו בכ"ה   ליונים מצאו המזבח משוקץ וסתרו אותו ובנאוהו מחדש 

  66בכסליו." 

. הגמרא  זהו אינו מקרה בודד בספרי חז"ל של הזכרת ספרי החיצוניים  
סירא,  בן  בספר  ציטוטים  כמה  ...    67מביאה  הנמתח  "כאהל  מפיוט  חלק  וגם 

ספר זה    68מראה כהן" שאומרים במוסף ביום כיפור מבוסס על ספר בן סירא.
במדרש מוזכר  מוזכרת    70והתוספתא.  69גם  התורה  על  הרמב"ן  של  בפירוש 

בספר יהודית, נוהגים  עקב המקרה    71היא ספר יהודית.   ו"מגילת שושן" וכוונת 
בחנוכה. גבינה  נכלל    72לאכול  שלא  חנוך"  "חיי  בשם  חיצוני  ספר  גם  יש 

   73ב"רשימה הרשמית" של הספרים החיצוניים, וספר זה מוזכר בזוהר.

 יוספוס פלביוס  – יוסף בן מתתיהו 
. הוא היה היסטוריון יהודי  100בירושלים ונפטר בערך בשנת    38  נולד בשנת 

ספרי מספר  היהודים    74ם.וכתב  "מלחמת  היה  מהם  קדמוניות    –אחד 
כרכים, העשרה הראשונים הם על תקופת התנ"ך,    20היהודים". ספר זה כולל  

הספר הזה הוא    75והשאר מתקופת הפרסים בארץ עד המרד הגדול ברומאים. 
   .של עם ישראל בעיקר לתקופת  החשמונאים המקור חשוב להיסטורי

של    12בכרך   צבאו  נגד  היהודים  של  הניצחון  שלאחר  כתב  יוספוס 
אנטיוכוס, כינס יהודה את העם יחד ואמר להם שצריכים לעלות לירושלים  
ולטהר את בית המקדש ולהקריב את הקורבנות. מיד כשהוא, יחד עם כל המון  

א מצאו  הם  לירושלים,   הגיעו  שרופים  העם,  שעריו  שומם,  המקדש  בית  ת 
וצמחים גדלים במקדש עצמו. לאחר שהם טיהרו בזהירות את בית המקדש,  
הם הביאו כלים חדשים, דהיינו המנורה, השולחן ומזבח הקטורת, ובנו מזבח  
חדש מאבנים עבור הקורבנות. ביום החמשה ועשרים לחודש כסלו, הדליקו  

 
 בספר שנותן תרגום לעברית של מכבים א' ע"י אברהם כהנא, יש הסכמות מחמשת גדולי הרבנים.   65
     הרב יום טוב ליפמן הלוי, תוספת יום טוב ,מגילה פרק ג  סע' ו' ד"ה בנשאים 66
 . ; יבמות סג: ; בבא קמא צב: ; נדה טז: ; ירושלמי ברכות פרק ז' הלכה ב' משל: חגיגה יגל 67
 בן סירא, פרק נ'  68
 בראשית רבה, פרשה ח' , ד"ה ב: רבי חמא, )וילנא( ;  בראשית רבה, פרשה צ"א, ד"ה ג: ויבאו בני, )וילנא( ; מדרש   69

 סי' א', )מנטובה( תנחומא, פ' וישלח, סי' ח', )ווארשא( ; מדרש תנחומא, פ' חקת,      
   תוספתא, ידים, פרק ב' סע' ה'  70
 דברים, פרק כ"א פסוק י"ד, ד"ה לא תתעמר     רמב"ן(, פירוש הרמב"ן, )ווארשא, תרמ"א(, ספרהרב משה בן נחמן ) 71
  בה    

 רמ"א שו"ע או"ח סי' תרע סי' ב', הגה 72
 זהר, פ' נח, דף ע"ב עמ' ב' )סע' רצ"ה( 73
74  col.251 :0 Josephus Flavius1vol.  , op. cit.Encyclopedia Judaica 
75translated by William Whiston , The Antiquities of the JewsFlavius Josephus,    
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ושמו את לחם הפנים על השולחן,    את המנורה, הקריבו קטורת על המזבח,
  76.והקריבו עולות על המזבח החדש

יהודה חגג שמונה ימים עבור החזרת הקורבנות. הם שמחו על החזרת 
סדר העבודה בבית המקדש לאחר הפסקה גדולה. הם כל כך שמחו על תחיית  
המנהגים שלהם לאחר זמן רב של הפסקה,  שהם הפכו את זה לחוק לדורות  
אותו   ומכנים  זה,  חג  חוגגים  אנו  הזמן  ומאותו  ימים.  שמונה  במשך  לחוג 

זו  אורות.   שחירות  מכיוון  הייתה  שהסיבה  מניח  שהוא  וכתב  סיים  יוספוס 
   77היתה מעבר לכל תקוותינו; ומשם השם שניתן לחג היה אורות. 

מדברי יוספוס שלא מזכיר כלל את נס פך השמן עולה שהסיבה לחגוג  
 וחנוכת בית המקדש.   ן את חג החנוכה היה הניצחו

 דיון בנושא  
מהגמרא היה נס בפך השמן ואין ספק שיש נסים בכל דור  לפי הלשון הפשוטה  

ודור. אולם נשאלת השאלה למה הנס הזה לא מוזכר בדברים שנכתבו בתקופת  
הראשונה   הפעם  המכבים.  ובספרי  הניסים  על  בפיוט  דהיינו  החשמונאים, 
שמוזכר בה נס פך השמן היא בתלמוד בבלי שנכתב לפחות ארבע מאות שנה  

 אים. לאחר תקופת החשמונ
לכן צריכים לבדוק אם ניתן לא לקבל את לשון הגמרא כפשוטו, אלא  

 דרך אלגוריה. על כך אפשר לשאול מספר שאלות. 
  ניצחון   בגללהשמן ולא    ךנס פ  קובעת שחנוכה היא בגלל מדוע הגמרא  

עיקר מה  " :ע"י המהר"ל מפראג הכמה סיבות. אחת נכתב נןיש  החשמונאים?
מנצחים את היונים, רק שלא היה נראה שהיה    שקבעו ימי חנוכה בשביל שהיו 

כאן ניצחון הזה על ידי נס שעשה זה השם יתברך ולא היה זה מכחם וגבורתם.  
ולפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך.  

דהיינו חששו שהעם    78".וכך המלחמה שהיו מנצחין ישראל היה מן השם יתברך
 80ולא דרך השם.  79עקב "כחי ועצם ידי"  היה  ןשהניצחו יגידו 

אייזענשטיין:   יהודה  הרב  ע"י  מדרשים"  ב"אוצר  נכתבה  סיבה  עוד 
"חז"ל שהיו בזמן היונים והרומיים לא רצו לעורר את קנאתם בחגיגת נצחון  
היהודים עליהם, ולכן העמידו את נס חנוכה על פך השמן הטהור שנמצא בבית  

שטיהרו אחר  וגבורה    המקדש  בכח  הנצחון  את  והעלימו  החשמונאים  אותו 
   81המכביים, רק כתבו בדרך רמז בברכת על הנסים." 

ניתן לראות זאת גם במקרים אחרים. למשל לא רצו לכתוב את הסיבה  
נראה כי הסיבה היא מפני ששתיים מהסיבות לתענית   82לתענית תשעה בטבת. 

 
76Josephus, op. cit., vol.12, chap.7, para.6   
77Josephus, op. cit., vol.12, chap.7, para.7    
 , עמ' כב על נר חנוכה , )נדפס בפעם הראשונה, פראג, ש"ס(נר מצוה  מפראג(  מהר"ל) י הרב יהודה ליווא 78
    דברים פרק ח פסוק יז  79
80Rabbi David Silverstein. The Miracle of Chanukah, (Orayta)   
 185עמ'  ,חנוכה , )נויארק, תרע"ה(,  עורך: הרב יהודה דוד אייזענשטייןל',  -חלק ראשון א' אוצר מדרשים 81
 סע' תק"פ סע' ב   ,שו"ע או"ח 82
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לנצרות.  קשורות  היו  הקרבת    83זו  בתקופת  המעמד  שאנשי  היא  דוגמה  עוד 
הקורבנות בבית המקדש, צמו ברוב ימי השבוע, אבל לא צמו ביום ראשון מפני  

ורבנו גרשום מסביר "לפי שיום חג שלהם באחד בשבת ואם היו    84ה"נוצרים" 
  85יו כועסים." ישראל מתענין ה

בזמן   שקרו  והאירועים  השמן  פך  נס  פרטי  בין  קשר  יש  האם 
"על   בלשון  רצה  הוא  ישראל  את  כבש  שאנטיוכוס  אחרי  החשמונאים? 
מ"ספר   רואים  רצונך".  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  הניסים": 
יצאו מקרב   "בימים ההם  היוונים:  דת  יהודים שהלכו אחרי  מכבים" שהיו 

בני ב הגויים אשר  ישראל  ונכרתה ברית את  נלכה  וידיחו רבים לאמור  ליעל 
את   ויחללו  לאלילים  ויזבחו  בעבודתו  רצו  מישראל  ורבים   ... סביבותינו 

הספורטאי  86השבת." היונים  של  בגימנסיות  תקופה  באותה  כן  היו    ם כמו 
ליהודים   בושה  היתה  זאת  מהולים.  היו  לא  שהם  ראו  כולם  ולכן  ערומים, 

בפעול  להסתיר  שהשתתפו  כדי  ניתוחים  לעצמם  ערכו  והם  בגימנסיות  ות 
תוצאות המילה: "ויעשו להם ערלה ויעזבו ברית קודש ויצמדו לגוים ויתמכרו  

  88. אולם לאחר ניצחון החשמונאים היהודים חזרו לקיים מצוות 87לעשות רע." 
בפורים, למחרת לאחר הניצחון, נקבע יום משתה ושמחה. לעומת זאת  

אחרתבחנוכה   "לשנה  הסיבה:    89". כתוב  שנה?  חיכו  למה  השאלה:  נשאלת 
בחנוכה   אולם  מידי.  באופן  התוצאות  וראו את  גופנית  הצלה  היתה  בפורים 
  היתה הצלה רוחנית ורק לאחר שנה היה אפשר לראות אם באמת היהודים, 

  90לאחר השפעה מרובת שנים של היוונים,  חזרו לקיים תורה ומצוות. 

ר שלא כמו בפורים שיש משתה ושמחה, בחנוכה היתה  הרבי מגור הסבי
  91הצלה מסכנה רוחנית, ולכן חוגגים בחנוכה דברים רוחניים. 

ולפעמים   ומצוות,  תורה  לקיים  שמפסיקים  יהודים  יש  ודור  דור  בכל 
נקראים   והם  מצוות  וקיום  תורה  אותם  לימדו  לא  פעם  שאף  היא  הסיבה 

מ נשאר  תמיד  כמעט  אולם  שנשבה".  הללו  "תינוק  שהיהודים  קטן  שהו 
ביום    – מקיימים   שעות  לכמה  בשנה  אחת  פעם  כנסת  לבתי  הליכה  למשל 

המקדש. בבית  שמצאו  שמן"  של  אחד  "פך  כמו  זה  האנשים    92הכיפורים. 
ועושים   הזאת  הזעירה  הכמות  על  בונים  רחוקים,  בקירוב  שמתעסקים 
חנוכה   לנרות  דומה  זה  מצווה.  אחר  מצווה  לקיים  אנשים  לקרב  מאמצים 

 
 11-17חיים סיימונס, סיבות לתענית תשעה בטבת, )מכון נחמיה: קרית ארבע, תשנ"ג(, עמ'  83
 כז:   תענית 84
 כז: דף   רבנו גרשום על תענית  85
   יא, מג  ' פסוקיםפרק א , מכבים א' 86
 טו פסוק  'פרק א', מכבים א 87
 ' פרק ב א', ים  כבמ 88
 שבת כא:  89
90  no.2 Chanukah 5713 (Keren haTorah Committee Educational Department:  Haderech“Chanukah Quiz” 

London), p.18, (compliled by Rabbi C. Wilchanski)                                                  
91  , in the name of the Gerer Rebbe.Ibid      
 שבת כא:  92
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במנורת   נרות  שמונה"  יהיו  אחרון  שבליל  עד  לילה  בכל  א'  והולך  ש"מוסיף 
 דהיינו יהיה מלא אור, כמו אור הגדול בקיום כל המצוות.  93,חנוכה

להגיד שהנס של חנוכה בזמן החשמונאים, היה שיהודים שקבלו   אפשר
את השפעתם של היוונים והפסיקו לקיים את התורה, הגיעו אחרי הניצחון של  
החשמונאים להיות בעלי תשובה. המילה "חנוכה" כוללת את המילה "חינוך"  

  94וחייב לחנך כל יהודי לקיים יותר ויותר מצוות. 

ר להגיד שמשהו שחז"ל כתבו בפירוש אינו  ישנה עוד שאלה: האם מות
 כפשוטו?  

כתב: "כל אשר    10-9-בנוגע לכך, הרב סעדיה גאון )רס"ג( שחי במאות ה
בספרי הנביאים, הוא כאשר נראה ממשמעו והידוע ממלותיו," אולם אז הוא  
הדברים   והם:  הפשט,  לפי  הולכים  לא  שבהם  מקרים  ארבעה  שיש  הוסיף 

נגד או  נגד החוש  או מכחישים מה    שהולכים  דבר אחר,  או סותרים  השכל, 
   95שהקודמים קבלו. 

פוסקים   מספר  יש  בראשית,  ספר  של  הראשונים  לפרקים  בקשר 
שאומרים שלא הולכים לפי פשוטו. תוכנם הוא בריאת העולם, והנחש בגן עדן.  
הרבה  יש  אולם  פשוטו,  לפי  ללכת  שצריכים  שאומרים  מפרשים  יש  עליהם 

 שאומרים להיפך. 
פשוטו בפרק הראשון בספר בראשית, בכל יממה בשבוע של בריאת   לפי

אולם בספרו "מורה נבוכים"    96. שעות, ויש מפרשים שסוברים כך  24העולם היו  
"כל מה שזכר במעשה בראשית בתורה אינו כלו על פשוטו כפי    :הרמב"ם כותב

בספר "לנבוכי הדור" שנכתב ע"י הרב אברהם יצחק    97מה שדמו ממנו ההמון." 
אולם יצא לאור   ,20-ככל הנראה בשנותיה הראשונות של המאה ה)הכהן קוק,  

(, הוא כותב: "שאין מעשה בראשית שבתורה כולו כפשוטו כי  2014רק בשנת  
י מעקרי  אם  זה  אין  פנים  כל  על  הרמב"ם.  כתב  כבר  משל,  עומק  גם  בו  ש 

הרב קוק המשיך: "ואפילו אם נפרש עוד יותר על פי משל, את הסידור    98תורה." 
של בריאת אדם, שימתו בגן עדן, קריאת השמות, בנין הצלע, אין דבר מתנגד  

 99ליסודי התורה." 
ספורנו  עובדיה  הרב  לפי  ל"נחש",  ה  בקשר  במאות  הוא  16-15-שחי   ,

14--לוי בן גרשום ה"רלב"ג", שחי במאות ה ולפי הרב  100"שטן הוא יצר הרע"
אולם לפי הרב   101הוא דמות אלגורית שמצייגת "לכח הדמיוני" של האדם.   31

שחי במאות ה יצחק אברבנאל  הוא אמר  16-15-דון  נחש ממש, אולם  היה   ,

 
 ' שו"ע או"ח סי' תרעא סע' ב 93
 בית המדרש )אינטרנט( אתר הישיבה חינוך ל 'הדלקה' או ל'הנחה'?" הרב עזרא כהן , כסלו תשע"ח,   –חנוכה   94
 109, תחיית המתים, עמ' שביעיהמאמר )דוד סלוצקי: לייפציג, תרכ"ד(, ה  ,אמונות והדעותה רבינו סעדיה גאון, 95
,   'יץב רבי מלובוהן, ו בראשית פרק א' סע"ק ג'; ובתקופתנו הרב מנחם שניאורס (,רמב"ןנחמן )הרב משה בן  למשל:   96

Challenge, ed:Aryeh Carmell and Cyril Domb, (Association of Orthodox Jewish Scientists. London,       
5736 -1976) pp.142 -149                                                                                                                                                

      פרק תשעה ועשרים, )עמ' מ'( חלק שני, )וויען, תקפ"ח(,, מורה נבוכיםהרב משה בן מימון )רמב"ם(,  97
   38 פרק ה עמ' אביב, תשע"ד(,-וספרי חמד: תל, )ידועות אחרונות לנבוכי הדור,קוק  אברהם יצחק הכהן  הרב 98
 40שם, עמי  99

 ' א' סע"ק גפרק בראשית  ,ספורנו הרב עובדיה 100
 בראשית עמ' יד:  (, )ויניצייא, ש"ז(,רלב"גהרב לוי בן גרשום ) 101
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ל נפש ולא היה מדבר א"כ איך  שהיה דבר "מתמיה מאד כי הנחש לא היה בע
  102הסיה והדיח." 

  12-11- נשאלת השאלה מה דעת הרב אברהם אבן עזרא שחי במאות ה
פשוטו או דמיוני? מפירושו לתורה זה לא ברור. הוא בעצמו כותב    –בנושא  

  ... החיות  לשון  ויודעת  מבינה  היתה  ]חוה[  האשה  כי  אומרים  יש  "והנחש: 
שטן."  שהוא  אמרו  עזרא  א   103ואחרים  האבן  דעת  על  כותב  האברבנאל  ולם 

בחריפות: "יש מהמפרשים פירשוה כפי פשט הכתובים ... הראב"ע ]אבן עזרא[  
הסביר פנים לדרך הזה באמרו שהיו הדברים כמשמעם אבל בלי ספק הוא לא  

  104כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב." 
יש   עצמו,  בחומש  שנכתבו  מסוימים  בדברים  שאפילו  רואים  מכאן 
מפרשים שטענו שלא צריכים לקבל כל דבר כפשוטו. לכן כל שכן דברים כמו  

   .נס פך השמן לא צריכים לקבל כפשוטם

 סיכום
מצד אחד יש שמקבלים מה שכתוב בתלמוד בבלי מסכת שבת על נס פך השמן  

 כפשוטו, כמו בנסים אחרים שמופיעים בספרי הקודש.  

רק כמה מאות שנים לאחר   בפעם הראשונה  מוזכר  פך השמן  נושא  מאידך, 
תקופת החשמונאים, ובכתבים שנכתבו בתקופת החשמונאים לא מוזכר אפילו  

נס פך ש ניצחון היהודים, חנוכת  ברמז המקרה של  וחוגגים חנוכה מפני  מן, 
מחודשת של בית המקדש, והחזרת היהודים לתורה. לכן אפשר שמה שמופיע  
בגמרא במסכת שבת היה רק בלשון אלגוריה, ואפשר להגיד דבר כזה באותה  
ספר   בתחילת  בפירוש  שכתובים  שדברים  שסוברים  הפוסקים  של  צורה 

 105 בראשית הם רק אלגוריות.

  

 

  

 
   ( עמ' פב)השאלה הכ"ה  )ירושלים, תשכ"ד(, , פירוש על התורההרב דון יצחק אברבנאל,  102
    ' סע"ק א' גפרק אבן עזרא בראשית  הרב אברהם  103
     (עמ' פה)מ"ב ה השאלה  , שם,אברבנאלהרב  104
   ל מפראג עם הגולם. אולם בתקופת המהר"ל”מקשרים את המהר   רביםמקרה דומה לזה קרה בתקופת האחרונים. 105

ואף לא של כותבים אחרים, יהודים  וכאלו שלא, שחיו  הגולם, לא בכתבים שלו, ולא של בני משפחתו  ר כלל  כלא מוז   
 The Adventure of)ראה מאמר  " שנים אחרי מותו מוזכר הגולם של המהר"ל!  ם. רק יותר ממאתייבאותה התקופה ,

the Maharal of Prague in London: R. Yudl Rosenberg and the Golem of Prague, by             Shnayer Z 
Leiman, which appeared in the journal “Tradition” (Rabbinical Council of America) vol.36   no.1 Spring 

2002 pp. 26-58)                                                                                                                                              
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