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 ם"רמבמשנת הומלכות החשמונאים ב חנוכה – וישב פרשת
 לוֹ ַויֹאְמרּו": לו אחיו משיבים, פר את חלומותיוייוסף סלאחר ש .ישראל ר על מלכותפוסמ ,"וישב"פרשת  ,בפרשתנו

ְמֹלְך ֲהָמֹלְך ֶאָחיו ובזכות , לכתר מלכות במצריםבהמשך חייו יוסף אכן זכה  (.ח ,ז"ל" )... ָבנּו ִתְמׁשֹל ָמׁשֹול ִאם ָעֵלינּו תִּ

משיח בדמותו של  ,תפקיד מיוחד ליוסף גם לעתיד לבואמייחסים ל "חז. ציל את בני ישראל בתקופות קשותהכך הוא 

 .כמו יוסף במצרים - לצרכים הכלכליים של עם ישראלידאג תהליך הגאולה במסגרת אשר , בן יוסף

  

 1.ם"במשנת הרמב חשמונאיםה מלכותשל ברצוני להתייחס למשמעות של חנוכה ו, לקראת חג האורים

במסכת , לצד זאת .חנוכהלחוג את עיקרית פך השמן כסיבה מתאר את נס  ב"א ע"כשבת במסכת תלמוד הבבלי ה

יש התייחסות לניצחון הצבאי של  - תפילה בימי החנוכהתוספת לכ" על הניסים"מוזכר נוסח שם  – סופרים

הוא מאחד את המקור  בכךו, בתחילת הלכות חנוכה משלב את נס פך השמן עם הניצחון הצבאי ם"הרמב. החשמונאים

 עניקמ ם"רמבה, יתרה מזאת. ות הצבאית של ניצחון המכבים על היווניםל נס פך השמן עם המשמעשהתלמודי 

לתקופה של " חזרה המלכות לישראל"בעקבות הניצחון הצבאי כן ש, נוספת לנס חנוכהת ודתית היסטורימשמעות 

 : ם"וכך כותב הרמב. מאתיים שניםמיותר 

 

אותם לעסוק בתורה  בבית שני כשמלכי יון גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו

ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהורות וצר 

להי אבותינו והושיעם -להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם א

מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו 

 .ך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנים עד החורבן השנימל

 

 

 

 

אף  דשטייןבלייעקב ' פופרו, "ם"עקרונות מדיניים במשנת הרמב"בקטע קצר זה בתחילת הלכות חנוכה משתקפים 

 :ם על מהות נס חנוכה ראויים לתשומת לב"מספר חידושים של הרמב 2.נושא ספר בשם זההקדיש לַ 

 כיר הן את נס פך השמן על פי המקור בתלמוד בבלי והן את הניצחון הצבאי של מלכות החשמונאיםם מז"הרמב. 

פתיחת תקופה היסטורית של חזרת המלכות , לפי שיטתו .ם"צחון בשדה הקרב אינו העיקר לפי הרמביאך גם הנ

 ". אתיים שניםחזרה מלכות לישראל יתר על מ: "היא המשמעות המרכזית של חנוכה -לישראל עד לחורבן 

 מאז שנמשכה  ,"מלכות ישראל"של טיב להבין את אותה תקופה יהם "שהרמב ,ם על המשנה עולה"מפירוש הרמב

ם "כותב הרמב( ג:א)ת יומא כבפירוש המשנה לתחילת מס .עד לחורבן בית שניותחילת מלכות החשמונאים 

במסכת סנהדרין ו, (ג"א מ"ש יומא פ"מפיה) "לא היו הולכים לפי המסורת הישר"החשמונאים מפורשות שמלכי 

לא היו משבחין השפלות ולא היו נכנעין לדברי  ,שהיו עבריינין במלכותם"ם כותב על מלכי ישראל "הרמב( ב:ב)

שחזרת המלכות לישראל לאותה תקופה של יותר ממאתיים שנה עד לחורבן בית , אם כן, ם ידע"הרמב 3".תורה

כבוד כלל וכלל לא הוסיפה לכאורה אשר , ל מלכים עמי הארץ ומתבולליםש, הייתה תקופה של מחלוקות -שני 

חזרת "כם "במשנת הרמבמוגדר הלכתית  ישראלבעצם קיום המלכות  ,זאתבכל ו. לעולם התורה והמצוות

ה "יש להודות לקבגם על מלכות זו ו, חוסר שלטון מוחלטעל מלוכה קלוקלת עדיפה כי , "המלכות לישראל

 . ולשבחו
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נס חנוכה ומלכות " ימאמראת בעקבות כך פרסמתי  .ל"זצר הרב יהודה עמיטל "מפי מום "הרמבלראשונה שמעתי את ניתוח דברי    
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  והוא מוסיף למקורות , ם מייחס למלכות ישראל בהקשרים הלכתיים משמעות מיוחדת"עקבי הרמבבאופן

 דועם מ"מסביר הרמב( ד:ב)ברכות ' בהל, כך למשל. תלמודיים ידועים את האלמנט הייחודי של מלכות ישראל

לא  ,בברכה זו דודמלכות בית מי שלא אמר  וכל": "נחמה"בברכת המזון נקראת גם ברכת ה' בונה ירושלים'ברכת 

בתיאור ימות  ,כמו כן". בחזרת מלכות בית דודשאין נחמה גמורה אלא  ,מפני שהיא ענין הברכה ,ידי חובתו יצא

המשיח עתיד לעמוד המלך : "מרכזימהווה נדבך החזרת מלכות לישראל ( א:יא)המשיח בסוף הלכות מלכים 

של הצבאית תרומתם ...".  קדש ומקבץ נדחי ישראלובונה המ ,לממשלה הראשונה ,ליושנה ולהחזיר מלכות דוד

שמעות היסטורית וערכית במובן הרחב ביותר בעלת מ ,אם כן, היא – "להחזיר מלכות לישראל"החשמונאים 

 .ם"במשנת הרמב

 להי -עד שריחם עליהם א: "... כפי שניכר מן ההקבלה הבאה, 'החשמונאים לתשועת הם משווה את תשועת "הרמב

הקבלה . ..."ישראל מידם  והושיעווגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום  ,מידם והצילם יעםוהושאבותינו 

, מתתיהו כהן גדול ובניומאמצים צבאיים של בהייתה מלווה החשמונאים בימי ' תשועת הש, משמעהזו 

  .'את מלחמות ה, למעשה, שהחשמונאים נלחמו

  ֵמֺחֵקי ְרצֹוֶנָך" -גזירות דת נקודתיות  נס חנוכה בא על רקע ,"על הניסים"לפי נוסח . "ְלַהְׁשִכיָחם תֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם 

המאבק עם ואת , "החזרת מלכות ישראל"את נס חנוכה בהקשר ההיסטורי הרחב של ם רואה "הרמב ,בניגוד לכך

ישראל ובטלו זירות על גזרו ג"היוונים , לדבריו .בין היוונים ותורת ישראלעקרונית מלחמת תרבות כאנטיוכוס 

הצלתם של עיקרי : ל"שלכאורה לא דובר עליה במקורות חז, ם רואה בנס חנוכה משמעות נוספת"הרמב". דתם

  4.הדת

 

ם "דברי הרמבל, יתרה מזאת. שוואה למקורות המקובליםהבא חדשני ום ה"רמבנס החנוכה ב תיאורש, אפוא, עולה

רבות ניתן ללמוד מנס חנוכה . כות לישראל לאחר כמעט אלפיים שנהלהחזרת מל השזכ ,יש משמעות מיוחדת בדורנו

יחסנו"על פי משנת הרמב  .אנו למלכות ישראל המתחדשת-ם על 

 

וחג אורים שמח  .שבת שלום 

 

 

 

                                                                 
4
מן  מצוהאו  לבטל דתם גזרה על ישראל"זר אשר גו, שבעשת הגזירה של מלך רשע, אכן פסק ם"הרמב( ג:ה)יסודי התורה  'הלב  

 ".  ייהרג ועל יעבור"חל דין  –" על עיקרי הדת המצות


