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 החנוכה בתורת הנביאים

 נבואת חגי -פרק א' 

 נביאים האחרונים נתנבאו על נס החנוכה
הנה מבחינת התאריך של נס החנוכה הלא אנו יודעים שכבר כלתה נבואה 
בימים ההם , שהרי הנביאים האחרונים היו חגי זכריה ומלאכי שעלו עם ישראל 
בתקופת בנין בית שני בימי דריוש, והם היו סוף הנביאים, ואילו נס חנוכה היה 

נבואה בימים באמצע בית שני כמאתיים שנה לאחר בנינו וממילא לא מצינו 
האלו, אולם אין זה נכון, כי הנביאים האחרונים שבנו את הבית השני נתנבאו 
באופן ברור על ניסי המכבים עם היוונים בשעה שבנו את בית שני ויש נבואות 
שלימות בספר חגי ובספר זכריה על התקופה העומדת לבוא על ישראל בהמשך 

אשר נראה בהמשך בסייעתא ימי הבית השני בתקופת המכבים והחשמונאים, כ
 דשמיא.

 הבניה בימי כורש השטנה ונס הפורים
קודם כל עלינו לדעת את המצב שבו היו שרוים ישראל בשעה שבנו את הבית 
השני, הן מצד הגשמיות והן מצד הרוחניות, הנה מצד הגשמיות עלינו לדעת 

לל, שהיו ישראל תחת ידם של מלכי פרס ולא היתה להם שום מלוכה עצמאית כ
ולכן בתחילה בימי כורש כשנתן רשות לעלות ולבנות הבית אז עלו חלק מהעם 
והתחילו לבנות, אולם היו כותיים ושומרונים שהצרו את ידם ובזזום והציקום 
עד שכתבו כתב שטנה למלך ועי"ז נאסר עליהם לבנות את הבית והיו מוכרחים 

שלות מהפסקה זו להפסיק בזה, וזה היה מעשה שהרפה מאד את ידם, וכהשתל
בא אח"כ אחשורוש לעשות סעודה גדולה עם כלי המקדש ועם בגדי הכהונה 
מחמת שהיה כבר בטוח שיותר לא יפקדו ישראל בשיבת ציון וישארו בגלותם 

 ל"ע.

 העליה השניה בימי דרויש
אולם אז ריחם עליהם ה' ושלח להם את הנס של פורים שבו ניצלו ישראל 
ממות לחיים על ידי מרדכי הצדיק ואסתר המלכה, אבל עדיין נשארו בגלות 
תחת שלטון אחשורוש, עד שמלך עליהם דרויש בן אסתר שהוא המלך שהרשה 

ח שוב לישראל לחזור ולבנות את הבית בירושלים וזה היה לאחר הפסקה של י"
 שנה מהעליה הראשונה שעלו לראשונה בימי כורש.
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 שער שושן
והוא השער ולכן באמת בנו ישראל בבית השני שער הנקרא "שער שושן" 

המזרחי שבו נכנסו להר הבית, וממנו היו מוציאים את הפרה האדומה אל הר 
שעליו היתה חקוקה הסמל של פרס ושושן הזיתים הנקרא "הר המשחה", 

ם תחת מלכותם, והיו תמיד צריכים להוכיח שאין בכוונתם מחמת שהיו נתוני
  .למרוד במלכות

 התחלת נבואת חגי לזירוז הבית
דהיינו בזמן  ומספר הכתוב בנבואת חגי, שנתנבא לישראל בשנת שתים לדרויש

שהתחילו ישראל לעלות ולבנות את הבית השני, שהוא התחיל להתנבאות אל 
זרובבל בן שאלתיאל ואל יהושע הכהן הגדול ואל שארית העם שיעלו ויבנו 
שוב את בית המקדש, והיה צריך להסביר להם שמה שהובטחו על ידי ירמיהו 

ם שנה מגלות הנביא שיפקדם ה' בתום שבעים שנות הגלות, היינו שבעי
צדקיהו כי בנין הבית תלוי בשבעים שנה של "חורבות ירושלים" וממילא יש 
להם תקוה לטוב אף שכבר נפקדו בראשונה ואח"כ הצרו צעדיהם ונתבטלה 

 המלאכה.

ואזי אמר להם חגי הנביא, הלא אתם רואים שאין לכם ברכה במעשה ידיכם 
ל הפירות ולא בשביעה שהרי אתם זורעים הרבה ואין בזה ברכה, לא בגידו

מהמאכל, שלא היו שבעים ממאכלם וכן לא הרויחו די פרנסתם וכו', ואמר 
להם חגי שכל זה בא להם מחמת שאין מצות ביכורים וממילא אין ברכה 
בפירות ומחמת שאין מנחות ונסכים אין ברכה בדגן וביין, ומחמת שאין בגדי 

ברכתם תלויה בבנין הבית  כהונה אזי אין הבגדים מחממים אותם וכו' כי כל
 ובזה רצה לחזק ידם ולזרזם בבנינו.

שאם ישימו לבם על בנין הבית ולא יחשבו רק על מחסורם והבטיח להם ה' 
הפרטי אלא יתעסקו עם כבוד שמים לבנות הבית אזי שוב תשרה הברכה 
במעשה ידיהם, וכמו שאכן היה מיד לאחר שהתחילו להתעסק בבנינו ומיד בא 

 הגשמי גם כן.להם השפע 

ומעיד הכתוב "ויער ה' רוח זרובבל" וכו' שהיה זה להם כמו התעוררות 
מהשינה העמוקה של הגלות של שבעים שנה ]וכמבואר בדברי האריז"ל בשער 
הכוונות דרוש הפורים שזה בסוד התרדימה של הנסירה, ובסוד מה שאמר המן 

תעוררות השנה[ "אלוקיהם של אלו ישן הוא" ח"ו, ובפקידה היתה בחינת ה
 ואזי התחילו לבנותו.
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 החיזוק הגדול שהיו צריכים
ואומר הנביא חגי "מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון 
ומה אתם רואים אותו עתה הלא כמוהו כאין בעיניכם" דהיינו שהגולים אשר 
עדיין זוכרים את בנין הבית הראשון הלא שבורים ורצוצים הם בליבם מחמת 

הבית  שהם רואים שהבית השני נחשב ל"אין" כלפי הבית הראשון, שהרי בימי
הראשון היתה מלכות ישראל בתוקפה ובשלימותה שהיה שלמה המלך חמדת 
כל המלכים כולם, שכולם הכירו בחכמתו יותר מכל האדם ומלכים מכל העולם 
שלחו אליו ממון והעריצוהו והיו ישראל בכבודו של עולם, ואילו עכשיו עולים 

ך כל החושך כמה דלים ועניים שאין להם שום מלוכה עצמאית וצריכים מתו
 הזה להתחיל לבנות מעט מעט.

ולכן היה הנביא צריך לחזקם ואמר להם "ועתה חזק זרובבל נאם ה', וחזק 
יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ נאם ה', ועשו כי אני אתכם 

אשר כרתי אתכם בצאתי ממצרים ורוחי עומדת את הדבר  -נאם ה' צבאות 
שהבטיח להם שיהיה עמהם כמו בימי יציאתם  בתוככם אל תיראו" והיינו

 ממצרים על אף שאין הם רואים הצלחתם מצד גלותם.

 הנבואה על ניסי החנוכה
ועוד ממשיך חגי לנבאות להם "כי כה אמר ה' צבאות עוד אחת מעט היא ואני 
מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה, והרעשתי את כל הגוים 

מלאתי את הבית הזה כבוד אמר ה' צבאות" ומבאר ובאו חמדת כל הגוים ו
רש"י )והרד"ק( שניבא להם חגי שבימי הבית השני תכלה מלכות פרס, כמו 
שאכן היה שלאחר ל"ד שנה של הבית השני כלתה מלכות פרס, ואז ימלכו 
עליהם מלכות יון ק"פ שנה, ואזי הקב"ה "ירעיש את השמים" בניסי 

 החשמונאים ובניסי החנוכה.

 נו ששכינתי שורה בבית הזהיבי
ואז על ידי נס החנוכה "יבינו ששכינתי שורה בבית הזה" כי עד נס החנוכה  לא 
היתה ברורה כל כך שהשכינה שורה בישראל, מחמת כל המפורט לעיל, ודייקא 
על ידי נס החנוכה הושלם שלימות בנין הבית השני ואז היה ברור שאין זה סתם 

 בית אלא שהשכינה שורה בו.

ולכן היה כל הנס בימי החשמונאים דייקא בנר, כי על ידי הנר המערבי היתה 
תמיד "עדות שהשכינה שורה בישראל" וזה היה עיקר נס החנכה שהבינו 
שישנה כן השראת השכינה בבית השני על אף שחסרים בו חמשה דברים שהיו 

 בראשון ולא בשני.
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 ביטול תאוות ממון
י הזהב נאם ה' צבאות" ומבאר האב"ע וממשיך חגי ואומר "לי הכסף ול

והרד"ק דהיינו שה' הבטיחם שיעשה להם ניסים כאלו שכל הגוים יביאו את 
ולא עוד אלא ש"גדול ויביאו מנחות אל הבית הזה, ממונם אל הבית השני, 

יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ה' צבאות, ובמקום הזה אתם 
בימי נס החנוכה אז נשלם כבוד הבית השני  כי באמת – שלום נאם ה' צבאות"

 שהתחיל להיבנות בתקופת נס הפורים.

 פורים וחנוכה גוף ונשמה
ונמצא שחנוכה ופורים אחת הן: אלא שבימי הפורים התחיל ה"גוף" של הבית 
השני, ולכן אז הנס של הצלת ה"גופים" של כל ישראל, אולם בימי החנוכה 

ז ידעו שהשכינה שורה בישראל ובבית נגמרה ה"נשמה" של הבית השני, וא
 המקדש, ולכן היתה אז מלחמה והצלה ל"נשמות" של ישראל.

ומסתיימת נבואת חגי בנבואה שניתנה בכ"ד בכסלו, בלשון הזה "אמור אל 
זרובבל פחת יהודה לאמר, אני מרעיש את השמים ואת הארץ והפכתי כסא 

ורוכביה וירדו סוסים ממלכות והשמדתי חוזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה 
ורוכביהם איש בחרב אחיו" וזו היא הנבואה כנ"ל על נפילת מלכות פרס 

 ותקומת יון אחריה ועל נס החשמונאים שאז לקחו ישראל המלוכה.

 נבואת ושמתיך כחותם
"ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה', ושמתיך 

שכלפי מה שגזר ה' על כחותם כי בך בחרתי נאם ה' צבאות" וביאר שם רש"י 
יכניה וקיללו בתקופת ירמיהו הנביא שיהיה ערירי ונשבע ה' שלא יהיה לו 

נאם ה' אם  המשך ומלוכה מזרעו, וכלשון הפסוק בירמיהו )פרק כ"ב( "חי אני
יהיה כניהו ]זה יכניה[ בן יהויקים חותם על יד ימיני משם אתקנך" דהיינו 
מלשון ניתוק, ועוד שם "כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יוצלח בימיו" 
אולם אח"כ עשה תשובה מפנימיות ליבו בעת שהיה בבית האסורים בבבל 

ל הקב"ה על שנקרא על שם שאושאל הקב" על שבועתו ונולד לו שאלתיאל 
וממנו נולד זרובבל שהוא הנקרא "ושמתים כחותם" שהוא משיח ה'  ,שבועתו

 שנבה את הבית השני.

ומעתה נבין מדוע בנס החנוכה מצינו שכל הנס היה על די הפך שמן שהיה 
מונח ב"חותמו" של הכהן גדול, כי כל הבית השני נבנה על ידי זרובבל שנקרא 

הבית השני שזה היה בימי החנוכה היה על ידי "חותם" וממילא השלמת בנין 
 נס החותם.
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 החותם ביום זאת חנוכה
דהלא ידוע שבזאת חנוכה נגמר החותם שנחתם ביום ונסיים בעוד הארה קטנה, 

, הכיפורים ובהושענא רבא, וכו' ועתה יש לכל זה מקור בפסוקי נבואתו של חגי
י שהוא יום הושענא כי חגי נתנבא כמה נבואות ומהם ביום כ"א לחודש תשר

רבא וכמבואר בתחילת פרק ב' "בשביעי בעשרים ואחד לחודש היה דבר ה' 
ביד חגי הנביא לאמר" ושם נתבנא על הבית השני כנ"ל בארוכה, ואילו לקראת 
סוף הפרק אנו מוצאים שנתנבא חגי עוד הפעם "בעשרים וארבעה לתשיעי 

"ושמתיך כחותם" הרי בשנת שתים לדרויש" ונבואה זו מסתיימת בפסוק של 
 לנו שייכות החותם של יום הושענא רבא ויומין דחנוכה.

******  

 נבואת זכריה -פרק ב' 

 

 חגי וזכריה נתנבאו כאחד
והנה באותה תקופה ובאותה שנה שנתנבא חגי הנביא על בנין הבית השני 
נתנבא גם הנביא זכריה שהיה ג"כ מאחרוני הנביאים וגם נבואתו סובבת על 

ענינים של בנין בית שני, וגם הוא נתנבא על כל הנס של חנוכה ואכן אותם 
 בשבת חנוכה אנו מפטירין בנרות דזכריה.

 חטא הנשים נכריות
והנה בנבואת חגי ראינו והרחבנו על מצבם של ישראל בגשמיות הן מצד שלא 
היתה להם מלכות בפני עצמה אלא היו משועבדים תחת מלכי פרס, והן מצד 

סור שהיו מנת חלקם עד שבנו את הבית השני, ועתה בנבואת זכריה העוני והמח
נראה את מצבם הרוחני של ישראל שהיה אז בכי רע, עד כדי שאפילו הכהן 
הגדול שהוא יהושע בן יהודק הכהן שהיה מגדולי מנהיגי הדור, מכל מקום 
חטאו בניו בחטא הנשים הנכריות שהיה חטא נפוץ מאד בכל התקופה ההיא 

ר בספר עזרא עד כמה עמל ויגע עזרא לטהר את העם מחטא הנשים וכמבוא
 הנכריות.

ועל זה סובבת הפטרת שבת חנוכה בזכריה פרק ג', ששם מבואר )פסוק א'( 
"ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' והשטן עומד על ימינו 

שכתב  שטינו על שהיו ביו נשואות נשים נשכריות כמו"לה לשטנו" וברש"י שם
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בספר עזרא וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נכריות מבני יהושע בן 
 יהוצדק".

 את עבדי צמח
מחמת  ועל זה סובבת כל הנבואה שראה זכריה את יהושע לבוש בגדים צואים

חטא זה שנענש מחמת שלא מיחה בם )רש"י שם( וביקש ה' בנבואה שיראה 
שיתקנו בניו את חטאם ואז ימחל לו וילביש אותו מחלצות דהיינו בגדים 
חשובים ונקיים, ולא עוד שתהיה דרגתו כאחד המלאכים, וממשכת הנבואה 

ת המה "שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופ
 כי הנני מביא את עבדי צמח" דהיינו זרובבל בן שאלתיאל הנקרא צמח.

ויש רבים המפרשים )עיין באב"ע( שזה הולך על מלך המשיח שהוא יצמיח את 
צמח מלכות בית דוד, ובאמת שכל הנבואות שניבאו על בית שני הם הנבואות 

שני הינו שיהיו בזמן הבית השלישי שאז יהיה הגאולה השלימה, כי הבית ה
 התחלה והתנוצצות של הגאולה העתידה שתושלם בשלימות בביאת משיחנו.

 חן חן לה
והיינו שירב "כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עינים" 

כבוד הבית שבעתיים, ואח"כ בפרק ד' באה הנבואה של הנרות דזכריה שראה 
י זית משני צדדיה ואומר על מנורת זהב עם מעין של שמן הנוטף אליה ושני עצ

זה בכתוב "תשואות חן חן לה" שזה מרמז על נס החנוכה שנעשה בשמן 
 המנורה בזמן הבית השני.

וכן בהמשך בפרק ו' ראה את כל הד' מלכויות שיצירו לישראל ומלכות יון 
 נרמזת במרכבה השלישית שהיו שם סוסים לבנים וכ' וכמבואר ברד"ק שם.

 וזאור הגאולה ואור הגנ
והנה בחזיון המנורה מצינו שהיה "שבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות 
לנרות אשר על ראשה" וברש"י שם שהיו שם מ"ט נרות, "וזה רמז על האור 
שיהיה בעת הגאולה לעתיד לבוא שנאמר אור החמה יהיה שבעתיים כאור של 

ן שבעת הימים, ארבעים ותשע על אור של מנעשה בראשית" והבן בזה שמכא
המקור למה שכתבו בספרי החסידות שנר החנוכה יש בו מהארת אור הגנוז 
ומהארת אור הגאולה כמ"ש "ערכתי נר למשיחי" כו' וכו' וכל זה מקורו 
מנבואה זו של נרות המנורה שיאירו כאור העתיד, שכל זה הולך על הבית השני 

 שנשלם בנס החנוכה.

****** 


