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עלי מוֹעד
עורך: ד”ר איציק פלג

המרכז לתרבות ישראל

חנוכה

קוראות וקוראים יקרים,

את  נקדיש  הפעם  השנים.  במהלך  צורה  ופושט  צורה  לובש  האחרים,  ישראל  לחגי  בדומה  חנוכה, 

מרבית המאמרים לשני נושאים: האחד - היחס לגבורת המכבים לאורך השנים והשני - האור בחנוכה 

ובחיינו. 

ד”ר יוסי רוט, במדורו הקבוע ‘מונחים לחג’, מביא מבחר מונחים ומושגים לחג החנוכה. לידיעתכם, 

http://www.beitberl.ac.il/alei_moed  :מונחים נוספים, מופיעים באתר המכללה: כתובת האתר

על היחס לגבורת המקבים במהלך הדורות: 

בשל קוצר היריעה נאלצנו הפעם להסתפק בהבאת מאמרו של פרופסור יצחק קלימי באתר המכללה. 

יצחק קלימי, בא בזעקה צודקת כנגד הצנזורה שנעשתה על ידי אבותינו, על שגנזו את סיפור הגבורה 

של החשמונאים. 

ד”ר ינקי טפלר במאמרו “למתנדבים בעם” - המכבים בשירתו של ח.נ. ביאליק, מסביר את שורשי 

היחס האוהד בימנינו לגבורת המכבים.

בהמשך, אני, ד”ר איציק פלג - משתף אתכם הקוראים בדילמה שעוברת עלי ביחסי לחג החנוכה, 

בעיקר לפן הקנאי שבמעשי המכבים. 

על האור בחג החנוכה )חג האורים( ובחיינו כתבו הפעם שלושה, וכל אחד האיר את האור מנקודת 

מבט שונה )ואני נזכר בחיבה ומזכיר את אמי ז”ל, שנפטרה בחנוכה לפני שש שנים ופניה הקרינו אור 

תמיד עלי ועל כל הסובבים אותה(:

ד”ר יונתן ספרן - כתב על האור ומקומו בתולדות התהוות החג.

ד”ר אילון שמיר - משתף אותנו ב”הרהורים ביחס לחג החנוכה, על חושך, אור וגאולה”.

ד”ר יפה בינימיני - מספרת על “אור הנר שבתוכנו”. סבא של יפה, אמר לאמא שלה, שכעסה על 

כך שיפה ושאר בני המשפחה הקטנים לא הקשיבו לסיפורו: “בתי, ילדים לפעמים לא מבינים בשכל 

שלהם, אבל, אל דאגה. הנשמה שלהם תמיד מבינה”. דבריה של יפה בנימיני החזירו אותי להרצאה 

של אבא קובנר, ששמעתי בנעורי, איני זוכר את שם ההרצאה, גם לא את הנושא, אבל חקוק עמוק 
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בזיכרוני המשפט שאמר: “להשקפת עולם קודמת הרגשת עולם”. אני מאמין שיש בדבריו מסר חשוב 

לכל המחנכים שבינינו. מודעות למסר זה מסייעת בהבנת חשיבותם של החגים ביצירת הזיקה של 

בנינו לעמנו ולתרבות שלנו.

לקראת סיום, מעשיר ומחכים יהיה לקרוא את מאמרו של ד”ר שלמה ויסבליט - על “שבע חנוכות 

הם” - עיון בפסקא מדרשית אחת.

תודה לעזרא שפרוט על הקטע המצולם מארכיונו האישי של אריה בן גוריון - ‘אות מן העבר’. עזרא 

כותב לנו: “היו ימים בהם גופים ציבוריים רבים הדפיסו ‘עיתונים’ כאלה ויצרו סוג של פארודיה מוערת 

רוח  את  שמבטא  הימים”,  “דברי  בעיתון  המדובר  הכותבים”.  אצל  המצוי  ההומור  כמיטב  ומוארת 

התקופה בה נכתב יותר מאשר את המאורעות עצמם.

בקשת סליחה: אני מרגיש חובה להפנות את תשומת לבכם הקוראים להשמטה, שארעה לנו בשלב 

ההגהה של ‘עלי מועד’ לראש השנה תשס”ט. לצערי, הושמטו ההפניות הביבליוגרפיות בהערות השוליים 

של המאמרים של ד”ר ציפי יבין וד”ר יפה בנימיני. ראשית, אבקש את סליחתכן, ציפי ויפה. התיקון 

מופיע באתר המכללה, ב’עלי מועד’ לראש השנה.

לסיום, תודה חמה לשגיא מאיר, על תרומתו להוצאת 'עלי מועד' זו השנה השלישית. אין כמוך, יקירי. את 

שגיא תחליף בגיליון הבא שני בר - און. תודות לרויטל רוזנשטרום, המעצבת של המכללה האקדמית 

בית ברל, על עיצובו המרשים. 

ממחשב)ות( העורך      

       ד"ר איציק פלג
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מבחר מונחים לחנוכה תשס"ט
ד"ר יוסף רוט רותם

מהשורש חנ"ך פירושו: הקדשת דבר )חפץ, בית וכדומה( לתפקידו באמצעות טקס. הטקס  חנוכה  

בא לציין את ראשית השימוש בדבר באופן רשמי ופומבי. 

שמות החג מדרש: סימן הוא בידינו: חנכה - חנו כ"ה )שבילי הלקט, קפ"ט(. כלומר: המדרש מוצא 

הסבר לחג בשמו: חנכה - ראשי תיבות: חנו )ב(כ"ה. כלומר, המכבים לקחו פסק זמן מן 

המלחמה ביוונים ביום כ"ה )לחודש כסלו(.

ניצחון החשמונאים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת, לזכר ניצחון החשמונאים על היוונים. בעקבות ניצחון זה 

בא טיהור המקדש, ובניית מזבח חדש שאותו חנכו ביום כ"ה בכסלו. גרסה זו, של סיבת חגיגת 

חג החנוכה, הייתה רדומה במשך כאלפיים שנה, כל ימי הגלות, עד קום התנועה הציונית. עם 

קום התנועה הציונית אימצו מנהיגיה, מסיבות אידיאולוגיות ברורות, את הגרסה הזאת. 

קהילות  רווחת בהרבה  ועדיין  השונות,  ישראל  יותר, בקהילות  רווחת  הגרסה שהייתה  נס פך השמן 

יהודיות, היא זו שמופיעה בתלמוד בבלי )שבת כא, ע"ב(. לפי התלמוד נחגג החג לזכר הנס 

שאירע בבית המקדש: כשביקשו להדליק את נרות בית המקדש "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".

ומבליטה את סיפור הנס שקושר  ניצחונם של החשמונאים  זו מערפלת את סיפור  גרסה   

אותו, בגלל דמיונו הרב, לסיפורי הנס של אליהו )מלכים א', יז: 16-2( ואלישע )מלכים ב', 

ד 7-1( במקרא. 

שתי סיבות עיקריות ניתנו לכך: א( פחד היהודים מפני השליטים הנוכרים בארצות הגלות השונות   

שלא אהבו את הרעיון של גבורת היהודים ויכולתם להדביר ולנצח את אויביהם. ב( הקרע 

שנתגלע ביהדות של ימי הבית השני בין הפרושים לצדוקים. החשמונאים המאוחרים היו קרובים 

מאוד לתפישת הצדוקים, לפיכך החרימו הפרושים, או מיעטו בערכם של החשמונאים. 

חג סוכות נדחה לפי ספר מכבים ב' חג החנוכה הוא בעצם חג סוכות שנדחה. לאמור: חג סוכות שנחגג 

באיחור משום שלא היה אפשר לחגוג אותו בזמנו...

בית סלווקוס בשנת 200 לפנה"ס לערך הצליח אנטיוכוס ה-3 מלך סוריה להשתלט על ארץ ישראל. 

זו התקופה שבה בלט הפער בין "האצולה" היהודית ביהודה לבין האיכרים והעירונים. פער 

שהתבטא לא רק בנושאי כלכלה וחברה אלא גם בנושאי תרבות.

התייוונות "האצולה" ונספחיה התייוונו: הם קיבלו על עצמם את התרבות ההלנית, וחלקם השתלט, 

לבית  למעשה,  אותו,  והפך  שבירושלים,  במקדש  הגדולה  הכהונה  על  שוחד,  באמצעות 
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מקדש אלילי. השלטון בסוריה ניצל את המריבות והחיכוכים, שבין "אצילי" היהודים, וחמס 

את היישוב היהודי בכל דרך אפשרית. 

אנטיוכוס אפיפנס  בשנת 175 לפנה"ס עלה לשלטון בסוריה אנטיוכוס אפיפנס. הוא מינה, באופן ישיר, 

את הכהן הגדול, מעשה חמור ללא תקדים. הוא ִאפשר להקים בירושלים גימנסיון )מוסד לאימון 

גופני( ואפביון )=ארגון צעירי הפוליס במתכונת צבאית( 

אנטיוכוס אפיפנס הפך את ירושלים לפוליס )=עיר-מדינה ביוון הקדומה, ובה מוסדות שלטון וחוק  פוליס 

מלאים(. שיטת משטר שנחשבה למעולה ולמתקדמת ביותר. הפוליס שלטה על טריטוריה 

נרחבת ובמקרה של ירושלים היא חפפה את כל אזור יהודה. השלטון היה בידי חבר האזרחים 

= בני האצולה המתייוונת בירושלים. שלטון מצוות התורה בחיי היום יום ובחיי הפרט, כפי 

שפורשו על ידי החכמים, בוטל.

אנטיוכיה הפוליס של ירושלים נקרא מכאן ואילך בשם אנטיוכיה על שמו של אנטיוכוס. מטרתו של 

אנטיוכוס הייתה להשליט את התרבות ההלנית על כל מרכיביה ברחבי האימפריה. מטרה 

שקיבלה עידוד רב מצדם של היהודים המתייוונים ששלטו באנטיוכיה היא ירושלים. כמובן 

ששלטון המתייוונים, בעידודו ובתמיכתו של אנטיוכוס, עורר התנגדות חריפה ועיקשת בקרב 

העם שומרי אמונת ישראל. התוצאה: מהומות ומרידות, מצד אחד, ומעשי דיכוי של השלטון 

הסורי ונאמניו, מצד שני. שיאו של הדיכוי הסורי בא בצעד יוצא דופן בעולם הפוליתאיסטי: 

גזרות דת.

גזירות אנטיוכוס דת ישראל נתפסה כסיבה העיקרית לאי השקט ולמרידות של היהודים. לכן ביטולה 

של דת ישראל נתפסה על ידי אנטיוכוס כאפשרות היחידה ליצירת שקט בארץ. בשנת 167 

לפנה"ס נגזרו הגזרות הבאות: השמדת ספרי התורה; איסור מוחלט ללמד ולקרוא בתורה, 

איסור מוחלט על קיום מצוות התורה; הוטל עונש מוות על מקיימי מצוות המילה; היהודים 

אולצו להקריב קורבנות לאלילים; אולצו להשתתף בטקסי פולחן אליליים; אולצו לאכול 

מאכלים טמאים; אולצו לחלל את השבת.

רדיפות הדת הולידו אצל היהודים גילויים של מסירות נפש וגבורה שהפכו, בעולם כולו, סמל   

ומופת ללוחמי חופש ולשומרי אמונים. 

מעשה האישה ושבעת בניה מסירות נפש זו באה לידי ביטוי עז בסיפור מעשה האישה ושבעת בניה 

הידוע, שהוא סיפור אחד מיני רבים המאפיינים תקופה זו, המסמל מעשה של "קידוש השם": 

חזיר  לאכול מבשר  ונאנסו מאת המלך  נתפשו  ואמם  אחים  היה מעשה ששבעה  "…ועוד 

האסור ויוכו בשוטים ובגידים...” )מכבים ב', ז: א-מב(. גרסה ידועה יותר היא הסיפור המובא 

בתלמוד בבלי )גיטין נז, ע"ב(, ובמדרש איכה רבתי )א: נג( )הסיפור בא בעיבוד ספרותי של שלושה 

מקורות בספר האגדה של ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי , כרך א' עמ' קכז-קכח( על האישה )לפי התלמוד: 

האשה - סתם ושבעת בניה, לפי הגרסה באיכה רבתי היא מרים בת נחתום ושבעת בניה, לפי 
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הגרסה בילקוט שמעוני היא מרים בת תנחום( ושבעת בניה שנשבו על ידי קיסר. הבנים נדרשו 

להשתחוות לצלם )=פסל(. הם סירבו, איש בתורו ונימוקיו עמו, והוצאו להורג. כשהגיע לילד 

השביעי, הקטן, ניסה קיסר לפתותו ולשכנעו להשתחוות לצלם אך הוא סירב והסביר, כמו 

אחיו, את נימוקיו. לאחר שלא עלה בידי קיסר לפתותו הוצא גם הקטן להורג, והאם "אף היא 

עלתה לגג ונפלה )לפי גרסה אחרת: הפילה עצמה( ומתה". 

מתתיהו החשמונאי ובניו ההתקוממויות נגד השלטון הסלווקי ונגד שלטון המתייוונים דוכאו על ידי הסורים 

ביד קשה ובאכזריות. גזירות הדת החדשות, שדידת המקדש בירושלים, והדיכוי האכזרי גרמו 

לכך שחלק מ"יראי ה'" ברחו להרים והתחבאו במערות, חלק התאגד בתנועת מרי וחלק 

הגיב בהתנגדות פסיבית ומוכן היה לקדש שם שמים ברבים )לעיל(. הקרקע הוכשרה והייתה 

מוכנה להנהגה שתכוון את תנועת ההתנגדות. מנהיגות כזאת קמה בדמותם של מתתיהו 

החשמונאי הכהן, איש מודיעין, ובניו.

במסגרת האונס התרבותי נשלחה פלוגה סורית למודיעין כדי לכפות את גזרות הדת גם   

בכפרים שמחוץ לירושלים.

גרסה ארמית לשם העברי מודיעים )מקורו של השם, כנראה, בעובדה שהישוב שכן, בראשיתו,  מודיעין  

בראש ההר ושימש כאחת הנקודות שבו העלו את משואות האש על מנת להעביר הודעות ליישובי 

יהודה. הפלוגה הסורית בנתה  הסביבה =המודיעים( הייתה כפר גדול ששכן למרגלות הרי 

מזבח לזיאוס והזמינה את תושבי מודיעין להקריב קרבן לזיאוס. מתתיהו סרב להשתתף 

בטקס. משראה יהודי שציית להוראות הסורים, להקריב קרבן לזיאוס, הרגו, ואחר כך הרג 

גם את הקצין הסורי, הרס את המזבח, וקרא את קריאתו של משה בפרשת מעשה העגל: 

"מי לה' אלי".



6 ן  חנוכה תשס”ט

"למתנדבים בעם": המכבים בשירתו של ח.נ. ביאליק
ד"ר ינקי טפלר

כל מי שהתחנך בחינוך הארצישראלי והממלכתי עד שנות ה-60 ודאי יזכור שברפרטואר העשיר של 

שירי חנוכה - מרביתם של לוין קיפניס - נכלל גם שירו של ח.נ. ביאליק, "למתנדבים בעם". דורות של 

דרדקי החינוך הממלכתי-ציוני זימרו במסדרי הבוקר של חודש כסלו את הנוסח המעובד והמקוצר 

של המשורר הלאומי במילים אלה:

ְרכּו-ָנא עֹז! ִלְבׁשּו-ָנא עֹז! דִּ

ְלֶעְזַרת ָהָעם! ְלֶעְזַרת ָהָעם!

ר ִנְמָצָאה! ֲאשֶׁ ָאלּו - בַּ שְׁ ה? ַאל-תִּ מֶּ בַּ

ֶבּנּו! ְבּדֹקּו - ּכֹל ִלּבוֹ ִידְּ ִמי? ַאל-תִּ בְּ

ְלָבבוֹ ָנָגָעה - ה בִּ ִמי ָצַרת ָהֻאמָּ

יֶלּנּו! ֲחֶנה ֵיָאֵסף, ַאל-ָנא ַנְבדִּ ַהמַּ

ביאליק כתב את השיר באודסה, בתשרי תר"ס, לקראת נשף חנוכה שנערך בעיר לכבוד בית הספר 

העברי שפעל בחסות אגודת "התחייה". על פי עדות מאותם ימים, קרא המשורר עצמו את השיר בפני 

והעשרים לא רק  ימים של חילופי המאות התשע עשרה  החוגגים ברוב רגש. אודסה הייתה באותם 

מרכזה של הספרות היהודית אלא גם שופרה של הציונות המזרח אירופאית, זו אשר חוותה את משברה 

הרציני הראשון באותם ימים של שלהי גל העלייה הציונית, שקיבלה לימים את הכינוי העלייה הראשונה. 

המשורר, שבשיריו הלאומיים ניכר המתח הרב שבין הגלות והתחייה, פונה בקריאה זו ל"מתנדבים" 

שיימלאו את שורות הציונות המעשית המדלדלת ממעשיה. את מופת ההתנדבות העממית הוא דולה 

מן ההיסטוריה היהודית הרחוקה, ההרואית, של גבורת בית חשמונאי:

ים, ים ְמִצלִּ ְמָערוֹת ַהּצּוִרים, ֳחָרשִׁ בִּ

מוָֹנִאים, יֵמי ַחשְׁ ֵליָטה בִּ ָטה ַהפְּ ִהְתַלקְּ

ים ִהלִּ ִצֲחצּוַח ֲחָרבוֹת ִעם ִרְנַנת ַהתְּ

ִמי ְיָעִרים ּוְסָלִעים, יקּו דְּ ֶאָחד ֵהשִׁ כְּ

ְמָערוֹת ֲאֵפָלה, ים, בִּ ּוְבַמֲחֵבא ֳחָרשִׁ

ֵמָלה. ְיׁשּוָעה ְגדוָֹלה גָּ

שורות אלה ספוגות באווירת גבורה ארצישראלית עתיקה, שאינה רק בבחינת יציר דמיונו של המשורר. 

בשלהי המאה ה-19 נתוודע עולם ההשכלה לכתבים עתיקים שהיו ספונים במשך מאות בשנים באוצרה 

של הכנסייה. ספרי "חשמונאים" אשר נספחו אל אחדים מכתבי היד העתיקים של הביבליה הנוצרית 

וכונו אגב כך ספרי "מכבים" שרתו נאמנה את יסודות האתיקה הדידקטית של הכנסייה שראתה בסיפורי 

גבורה אלה מעין מופת קדום למעשי המרטירים הנוצריים שהקריבו עצמם על מזבח אמונתם. ביקורת 
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המקרא שהתפתחה באסכולות פרוטסטנטיות גרמניות בעיקר, חשפה את הז'אנר הספרותי הזה גם 

לעולמם של חכמי ישראל )ביניהם שמעון דובנוב שחי באודסה באותה תקופת זמן שבה חי ויצר שם 

ביאליק, ושם החל לכתוב את יצירתו המונומנטאלית "דברי ימי עם עולם"(. 

המשורר הכיר את עולמם של בית חשמונאי. בין שורות "למתנדבים בעם" ניתן להבחין היטב בנופי המרד 

עתיק היומין הנטועים בהרי יהודה ובגבעות בנימין. תיאורי המחבר האלמוני של ספר "חשמונאים" א' 

של ראשית המרד במעשה מתתיהו במודיעין ושל קריאתו "למתנדבים בעם" ניכרת היטב בשירתו של 

המשורר המתארת את גבורת האבות הקדומים. היענותם האינסטינקטיבית של המוני יהודה ונהירתם 

אל בטחון מצוקי גופנא שבנחלת בנימין ונקרות צוריה בשמה של אמונת הייחוד גם היא לא נעלמה 

מעיני המשורר - חרבות המרד חושלו במזמורי תהילים; וקריאת מתתיהו "מי לה' אלי" נמסכת גם 

בקריאתו-זעקתו של המשורר לנוכח משבר המעשה הציוני: 

ֵני ַעם-ָעִני, א, ְקַצר ָיד, בְּ כָּ ַוֲאַנְחנּו ּדוֹר דַּ

א חוֵֹצץ, ֵנינּו ַנַהְלָמה-נָּ ַעל-ִלּבוֹת בָּ

ּוְדַבר ֲאדָֹני ַעּמּוֵדנּו ַהְיָמִני,

נּו ַהְמפוֵֹצץ! ישֵׁ טִּ ְוהּוא פַּ

עוֹד לֹא ָכל-ּכֵֹחנּו ָנַתּנּו ָלבֹז -

אלִֹהים ָלנּו עֹז! בֵּ

נראה כי ביאליק אינו רק בבחינת מלכד עבר ועתיד לצורך הדידקטי-לאומי. בעל "המתמיד", ו"על 

סף בית המדרש", זכר לשנותיו בישיבת וולוז'ין, מגייס את האמונה כיסוד מוסד לתחייה הלאומית. אם 

היה זה מתוך שכנוע פנימי עמוק אין לדעת. ואולם הסממן הלאומי בדמות היענות אישית לקריאת 

התחייה מקבלת עוצמת יתר בכריכתה במוטיב הסובייקטיבי של האמונה כמו במעשה האישי של 

ההתגייסות.

ביאליק עושה שימוש מושכל בשירו "למתנדבים בעם" בגנטיקה היהודית, וגם היא, בחסדו של האל: 

ִּבלְָבֵבנּו ּפְנִיָמה". שכן "ִאם  ֵאל  ֶׁשהֹוִתיר עֹוד  וְָהאֹוָרה,  ָהעֹז  ְׂשִריד  ַהּטֹוב,  הוא מבקש את "ָּכל-ּפְלֵיַטת 

ַהֲרֵרי נֶֶׁשף ָעלֵינּו נֱֶעָרמּו - ֹלא דֲָעכּו ָכל-ַהּנִיצֹוצֹות, ֹלא ָתּמּו"; במטפורה שלקוחה מבלי דעת מדואליזם 

גנוסטי של ניצחון האור על החשכה, הוא מבקש להחיות את ניצוץ האור הקדום בליבותיהם של צאצאי 

החשמונאים; בניצחונה של החייאה גנטית זו הוא רואה את מהותה של התחייה בימיו. רנסאנס לאומי-

יהודי יהיה אפשרי רק בהצתת האור הגנוז שנות אלפיים: 

ים! בִּ כַּ ֵני ַהמַּ הוֹי, בְּ

ֶכם, ָהִקימּו ַהּדוֹר! ַהֲעִמידּו ֶאת-ַעמְּ

פּו אוֹר! פּו אוֹר, ִחשְׂ ִחשְׂ

ארבע שנים לאחר קריאתו-זעקתו של ביאליק החלה העלייה השנייה, שהניחה, יחד עם הציונות ההרצליאנית, 

את היסוד החילוני של הגאולה היהודית המודרנית. האל הוצא אחר כבוד מן המשוואה הציונית שליכדה 
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עבר ועתיד. אולם בשנות הדור שחלפו מגיוסם של "בני המכבים" למעשה הציוני ועד להכרזתם של 

גם חג החנוכה, מועד לא מרכזי בהוויה היהודית הגלותית, ל"חג  חיילי צה"ל כ"ניני המכבים" הפך 

המכבים". ניצוץ מרד החשמונאים "הורש" מביאליק ללוין קיפניס שהביא לילדי ישראל "אור ואש" כדי 

לגרש את החושך, ובתהפוכות פרדוקסאליות פרי סדנתה של שרת ההיסטוריה נולדה תנועת "מכבי" 

שגיירה את האתלטיקה - כשלעצמה מורשת יוונית-הלניסטית ומגורמי מרד החשמונאים - כדי לטפח 

את שריריו של היהודי החדש, וקריאתו של ביאליק להחיות את מורשת המכבים נספגה בחלוף השנים 

מקודש לחול, מרוח לכוח, ומהתגייסות אישית-עממית לניצחון של מכבי תל-אביב על אולימפיאקוס. 

ואיפה המכבי היום? לאבי נימני ולפיני גרשון הפתרונים. 

האמנם גבורת המקבים היא מופת לחיקוי?
ד”ר איציק פלג

בדבר העורך תשס"ו, שהוקדש לחג החנוכה, כתבתי על התמורות והדגשים המשתנים ביחסנו לחגים 

לאורך הדורות. הפעם, ברצוני לשתף אתכם הקוראים בתמורה שחלה בי ביחסי לחג החנוכה. יתכן, 

שיש בכך ביטוי לתמורות שחלו לא רק בי, אלא בבני דורי. 

כצבר, שנולד בארץ וכציוני הגאה בציוניותו, חשתי הזדהות עמוקה עם מאבקם של אבותי החשמונאים 

לשחרור לאומי, לעצמאות. גם אני, בדומה למנהיגי התנועה הציונית, שאבתי עידוד ממאבקם על פי 

המשפט 'בימים ההם בזמן הזה' או אם תרצו ברוח הביטוי: 'חדש ימינו כקדם'. ראיתי בגבורת המקבים 

אות ומופת לחיקוי. פעולותיהם עודדו את גישתי הציונית, השוללת את החיים היהודיים בגלות, האומרת: 

לא עוד ציפייה לנס ולבוא המשיח הגואל, אלא עשייה ממשית, פרודוקטיבית למען הקמת בית לאומי 

לעמי בישראל. ומילותיו של שיר השלום - 'אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום' - היוו מעין מוטו בחיי. 

התרשמתי והזדהיתי, כמו כל ציוני, עם דברי שמעון החשמונאי על הארץ כנחלת אבותיו:

לא ארץ נכריה לקחנו לנו ולא ברכוש נוכרים ַמָשלנו, כי אם נחלת-אבותינו, אשר בידי 

אויבינו בעת מן העיתים... בלא משפט - נכבשה; ואנחנו, כאשר היתה לנו העת, השיבונו 

את נחלת-אבותינו )ספר מקבים/חשמונאים א טו, 34-33(.
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על המסר של שירי חנוכה לילדים

ההזדהות עם גבורת המכבים באה לידי ביטוי בשירי הילדים, שירי ילדותי. כך למשל, לוין קיפניס בשירו 

"הבה נרימה" כתב,'מכבים אנחנו': 

 הבה נרימה/ נס ואבוקה -

 יחד פה נשירה/ שיר - החנוכה.

 מכבים אנחנו/ דגלנו רם, נכון,

 ביוונים נלחמנו/ ולנו הניצחון.

ובשיר החנוכה הידוע, 'ימי החנוכה' מהדהדים המילים על נס המכבים: "על הניסים ועל הנפלאות/  אשר 

חוללו המכבים". ראוי לשים לב כי גם אם מוזכר הנס בשיר, הנס אינו משמים. את הנס חוללו המכבים. 

אותה האמונה משתמעת במפורש ממילות השיר המוכר, 'מי ימלל', שכתב מ. רבינא:

מי ימלל גבורות ישראל אותן מי ימנה/ הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם. 

כאיש מקרא, איני יכול לפסוח על ההשערה כי מילות הפזמון 'מי ימלל גבורות ישראל’ הן כהד לכתוב 

בתהילים קו 2: "ִמי יְַמּלֵל ּגְבּורֹות ה'...". בתהילים המדובר בגבורות ה'. ובשיר הציוני, הדגש אינו על 

גבורות ה' אלא על גבורות ישראל.

נחתום את הצגת הגישה האקטיביסטית לגורל העם בשיר: 'אנו נושאים לפידים', מאת זאב בו נאמר 

במפורש: נס לא קרה לנו/ פך שמן לא מצאנו...

על המסר של עיצוב המטבעות לאחר קום המדינה

נוסף לשירי הילדים לחנוכה אף עיצוב המטבעות לאחר קום המדינה שיקף את ההזדהות עם החשמונאים. 

הרחבה בנושא זה ניתן למצוא במאמרי ב"עלי מועד" ליום העצמאות תשס"ז.

על רקע הבנת מעשה החשמונאים 'בימים ההם' כמקור גאווה והשראה למעשה התנועה הציונית 'בזמן 

הזה', עולה בתדהמה ובכעס השאלה באיזו זכות גנזו/צנזרו את סיפור גבורתם עד שבאה התנועה 

הציונית וגאלה אותו מן השכחה.

* * *

איך מתיישבים דברים אלו עם הכותרת של המאמר הזה - "האמנם גבורת המקבים היא מופת לחיקוי?". 

מה לפתע פגם בהזדהותי עם גבורת המקבים כאות ומופת לחיקוי? האם איני מזהה עוד עם גבורתם 

של החשמונאים? תשובתי היא - כן ולא. 

כן - אני עדיין דבק בהזדהותי עם מאבקם של החשמונאים. 

לא - יש לי בעיה עם הפן הקנאי שבמעשיהם. דרכם הקנאית, שבאה לידי ביטוי, למשל, במעשהו של 

מתתיהו החשמונאי, 167 לפנה"ס. מתתיהו, אבי יהודה המכבי, שימש במעשיו דוגמא אישית ומופת 

לבניו. 

מעשה שהיה כך היה: מתתיהו 'קנא לתורה' והמית את אחד היהודים )מתייוון( מבני עמו, על שניגש 

לזבוח זבח בבמה אלילית, ככתוב:
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וירא מתתיהו ויקנא וישתונן כליותיו וישלח חרונו כמשפט וירץ ויזבחהו )את המתיוון( על 

הבמה, ואת איש המלך המאלץ לזבוח המית בעת ההיא ואת הבמה הרס. ויקנא לתורה, 

כאשר עשה פינחס לזמרי בן סלוא. ויקרא מתתיהו בעיר בקול גדול: כל המקנא לתורה, 

העומד בברית ילך אחרי! )ספר המקבים א, ב 24(

הדרך הקנאית של החשמונאים היא זו שפוגמת בהזדהותי עם מטרתם. לדעתי, המטרה, ככל שתהיה 

ראויה, אינה מקדשת את האמצעים )בהם נקטו(. חשוב להעיר כי, אני בוחן דברים אלו כאיש חינוך ולא 

כהיסטוריון. אם כי מקובל במחקר לראות את ספר מקבים א' כאמין מבחינה היסטורית )ראו, למשל, 

הביטחון,  צבי, משרד  בן  יד  הוצאת  יהודה המקבי,  ימי  מלחמות החשמונאים,  כוכבא,  בר  בצלאל 

ירושלים, תשמ"א - 1980, עמ' 139 ואילך(. רשימה זו מתמקדת ביחסי הביקורתי לפן הקנאי כפי 

שהוא משתקף מהציטוט שהובא לעיל, ולהציע איך ראוי להתמודד עם המסר הקנאי.

פעולתו זו של מתתיהו - המוצגת על ידי בעל מקבים א' כממשיך דרכו הקנאית של פנחס הכהן - 

מפחידה אותי. פינחס, כידוע, משכך את זעמו של האל על ידי הריגת הגבר הישראלי שזנה/שכב עם 

אשה מדיינית, ככתוב: "וַּיֶָחל ָהָעם לִזְנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב... וְִהּנֵה ִאיׁש ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָּבא וַּיְַקֵרב ֶאל ֶאָחיו 

ֶאת ַהִּמְדיָנִית ...וַּיְַרא ּפִינְָחס ֶּבן ֶאלְָעזָר ֶּבן ַאהֲֹרן ַהּכֵֹהן וַּיָָקם ִמּתֹוְך ָהֵעדָה וַּיִַּקח ֹרַמח ְּביָדֹו, וַּיָבֹא ַאַחר ִאיׁש 

יְִׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה וַּיְִדֹקר ֶאת ְׁשנֵיֶהם ֵאת ִאיׁש יְִׂשָרֵאל וְֶאת ָהִאָּׁשה ֶאל ֳקָבָתּה. וֵַּתָעַצר ַהַּמּגֵָפה ֵמַעל ְּבנֵי 

יְִׂשָרֵאל" )במדבר כה 8-1(.

דומה שמעשהו הקנאי של פינחס המקראי נתן למתתיהו החשמונאי לגיטימציה/הכשר לקחת את הדין 

בידיו ולהרוג את הגבר היהודי, המתייוון.

על הקנאות ועל הסכנות שיש בה

בשלב זה, מתבקש להקדיש דיון לנושא הקנאות. מפאת קוצר היריעה אסתפק בהפניה לספרו של 

נועם ציון, שיצא לזכרו של יצחק רבין ז"ל: נועם ציון, הקנאי - גיבור לאומי או עוכר ישראל? לזכרו של 

ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל )4.11.1997(, הוצ' החינוך ע"ש בלטימור, מכון שלום הרטמן, ירושלים, 

)חסרה שנת הוצאה(. 

יחסי השלילי לקנאות נובע בעיקרו מן הפן האלים שבה. הקנאי כופה בכוח/באלימות את האמונה או 

דעה שלו על האחר. באופן טבעי, קנאות מתקשרת אצלנו אסוציאטיבית עם הבעיות האקטואליות 

בחיינו כאן ועכשיו: רצח רבין מזה והטרור וחגורות הנפץ של המתאבדים מזה. קנאות שכולנו קורבנות 

שלה. דומה, שהשלכותיה הן בעוכרי כולנו, גם של הקנאי וגם של קורבנו.

מבלי להפחית מעוצמת החששות שלי מן הפן הקיצוני והאלים שיש בקנאות, ראוי לשים לב לכך שאין 

המושג קנאות חופף בהכרח לאלימות. פן אחר של הקנאות יכול להתבטא, למשל, בנאמנות ובמסירות 

של בעל לאשתו; קנאות יכולה לבטא אדם נאמן ומגשים רעיון )רודף שלום, למשל(, או אדם הדבק 

במטרה בתום ובמסירות נפש - וכל אלה מבלי לפגוע בתום ובאמונה של האחר. 

יש מן המשותף לאבחנה בין קנאות לאלימות לאבחנה בין לאומיות ללאומנות. הלאומנות היא הגישה הקיצונית 
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אל הלאומיות. מי ששולל את הגישה הלאומנית אינו בהכרח מבטל ושולל גם את הלאומיות. 

יזיק לנו להאמין ולדבוק באמונה. אבל, בתנאי, שלא נכפה את אמונתנו האישית על האחר. מי  לא 

שמאמין בסובלנות ובפלורליזם אין פירוש הדבר שאין לו דעה משלו, ושאין לו אמונה בה הוא דבק. 

אחת הסכנות שכפתה עלינו הקנאות בימינו היא הרתיעה של רבים מאיתנו להאמין במשהו. אני חושש 

מהבריחה מאמונה ברעיון, ומהדבקות בו. לצערי, הקיצוניות והקנאות האלימה בימינו עלולות לגרור 

אותנו לוותר על נאמנות לכל אמונה ולכל רעיון. אני חושש שההתנגדות לקנאות תהפוך אותנו לאנשים 

חסרי דעה, לבני אדם שטחיים, החיים את חיי הרגע וסוגדים רק לסובלנות ולפלורליזם. בואו נעודד 

פלורליזם וסובלנות אבל אל נמיר את הסובלנות לדעתו של האחר בביטול דעה משל עצמנו. 

איך הדיון הזה מתקשר ומשפיע על יחסנו אל גבורת החשמונאים ואל חג החנוכה?

חשוב שלא ניתן לדברי הביקורת שנשמעו כאן על קנאותם של החשמונאים לפסול אותם ואת מאבקם 

הצודק לשחרור עמנו. יתרה מזאת, בניגוד לאבותינו שגנזו וצנזרו את מעללי החשמונאים, ויהיו הסיבות 

לכך אשר יהיו, אני מציע לאמץ ולעודד את הפן החיובי במעשיהם, שהודגש בפתח הדברים. ובמקביל, 

לבקר ולהפיק לקחים מן הפן הקנאי שבמעשיהם. נמשיך ללמד את סיפורו של מתתיהו, אבל, נביע את 

עמדתנו הערכית הביקורתית למעשהו האלים, הקנאי. נספר ונבקר אבל לא נצנזר!

מקבת - מקור השם “מקבים”

לעומת “מכבים” שהוא ראשי התיבות של - מי כמוך באלים יה’
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לתולדות חג החנוכה
ד”ר יונתן ד' ספרן

כולנו מכירים את סיפור גבורתם של יהודה המכבי ואחיו - מלחמת המעטים מול הרבים, הנס האמיתי 

של חנוכה. לפחות חלק מאתנו מכירים הסבר נוסף לעובדה שאנו חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים: 

מכיוון שיהודה ואחיו לא הספיקו לשחרר את בית המקדש בזמן כדי לחגוג את חג הסוכות, קבעו את 

שמונת ימי החנוכה במקום שבעת ימי חג הסוכות ויום חג שמיני העצרת )כיום "שמחת תורה"( שלא 

יכלו לקיים כהלכתם.

אך יש לקחת בחשבון מספר הסברים אפשריים אחרים לחג החנוכה:
1. חג החנוכה מציין את סיום מסיק הזיתים, מעין "חג אסיף" שני. זה מסביר מדוע יש להשתמש בשמן 

זית בחנוכייה, ואולי גם את אורך החג: שבעת ימי חג הסוכות עצמו בתוספת "שמיני עצרת מינורי".

2. חג החנוכה מציין את ההיפוך החורפי, שהוא סוף נסיגת השמש ותחילת חזרתה. יום ה-21 בדצמבר 

והימים  והולכת,  מדרימה  השמש  את  ראו  הקדומים  העמים  בשנה.  ביותר  הקצר  היום  כידוע,  הוא, 

מתקצרים והולכים, וחששו שהשמש תברח ולא תשוב. לכן שמחו מאוד כאשר השמש התחילה לחזור, 

וקבעו חגים לציין את המאורע הגדול הזה, כל עם לפי אופיו. מכיוון שלא היה להם לוח שמש מדויק, יצא 

שעמים שונים חגגו את חג חזרת השמש במועדים שונים. מסיבה זו קבעה הכנסייה הקתולית את חג 

המולד ביום 25 בדצמבר, והכנסיות המזרחיות בתאריכים אחרים. ומסיבה זו, אולי, נקבע חג החנוכה 

בכ"ה בכסלו, שלפי הלוח העברי הירחי-שמשי מתקרב ליום הקצר בשנה. בחג הזה אנו מדליקים נרות 

כטקס מאגי כדי להחיש את חזרת השמש והאור.

דרך אגב, ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו אינו מזכיר את החג בשם "חנוכה" אלא בשם "אורים". 

אולי זוהי ראיה המחזקת את ההסבר הזה.

יהודי ארץ ישראל היו  וגם  יהודי בבל  חג החנוכה הותקן בהשפעת "חג האש" הפרסי הקדום. גם   .3

חשופים להשפעה תרבותית ודתית פרסית במשך תקופה ארוכה בימי הבית השני. ניתן להסביר מספר 

אמונות ומנהגים יהודיים על רקע השפעה פרסית זו - למשל, האמונה בתחיית המתים, שהיתה זרה 

לאמונה המקראית של ימי הבית הראשון; או הברכה "יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את 

הכול" )"ובורא את הרע", בנוסחים קדומים( - השוללת את האמונה של דת זרתוסטרה )הדת הפרסית 

העתיקה( בקיומם של אל הטוב ואל הרע. 

כך, אולי, ניתן לייחס את חג החנוכה להשפעת חג פרסי, "חג האש", שגם הוא מעין חג אמצע החורף 

או חג חזרת השמש.

יהיה, כדאי תמיד לזכור שהסיבות  יהיה ההסבר אשר  כל ההסברים הנ"ל הם בגדר השערות. אך, 

לקיומם של טקסים ומנהגים יהודיים שונים בהווה אינם בהכרח הסיבות שאבותינו התחילו לקיים אותם 

בימי קדם.
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על חושך, אור וגאולה 
הרהורים ביחס לחג החנוכה

ד"ר אילון שמיר
הימים קצרים. האור מועט. זה זמן רב שהחושך הולך ומכסה את הזמן.

מיום ליום מתמעט האור. 

פיסות פיסות הוא נלקח ממני.

גושי זמן שמתפוררים, זמנים של אור שנעלם. 

והאופל גובר. 

אין זה רק האור שבחוץ. 

לעיתים נדמה שגם האור שבפנים - הוא בתהליך של התמעטות ודעיכה.

שנים ארוכות חייתי בתחושה, שהזמנים של העתיד יהיו קשים מאלה שהיו.

שבעולם יש פחות ופחות אמונה של אדם בחברו, של אדם באלוהים, 

של אלוהים באדם. 

במשך שנים וימים שמעתי מאנשים: "אל תאמין באור. 

אין אור אמיתי. טבעי. אלוהי. 

מה שיש זה תחליפי ניאון. 

בוא, הבט באור הכחלחל העולה ממסך הטלויזיה. 

האזן לפִטפוט הפרסומות, המבטיחות לך מחר נוצץ יותר. 

אם תקנה את הדגם החדש של המחשב, סלולארי מתקדם יותר - יהיה לך נפלא. 

אין אור של אמת. 

יש תחליפים טכנולוגיים, שמפיצים אור תחליפי.

)נזכר בסיימון וגרפונקל, שסיפרו באחד משיריהם

על אנשים שהשתחוו והתפללו לאל הניאון שיצרו...(

יש ניאון. יש חיקוי של אור השמש. 

אל תפחד מהחשכה. 

בוא אלינו לקניון המואר-תמיד, 

ואנחנו נאיר לך את הכל באור מקסים, גם אם מזוייף". 

בזמנים הארוכים ההם - נדרשתי לוותר על התקווה. 

הוגה פוסט-מודרני אחד אמר לי: 

אין יותר שמיים. מה שנותר הוא לרהט את הגיהינום.

והפִרסומות הצוהלות, המפתות, המשדלות, אמרו בעצם אותו דבר. 

אל תאמין באור אמיתי. מכור לנו את נשמתך, ואנחנו נספק לך תחליפים של רמת חיים עולה-תמיד. 
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ואני זוכר תפילה לכבוד חנוכה. סבא שלי, האתאיסט המושבע, 

מייסד קיבוץ של השומר הצעיר, חיבר אותה:

"הנרות הללו ישפיעו שפע אור

יאירו את הדרך לגאולה, לדרור".

שנים ארוכות הייתה זו הברכה הרשמית על הנרות בקיבוץ בו נולדתי.

אבל כל זה נגמר כבר כשהייתי ילד. 

הדיבורים על גאולה נראו אז נאיביים מדי. איזו גאולה? איזה דרור?

אין גאולה. 

מטרתו האמיתית של הקיבוץ - היא הרמה והשֹאה מתמדת של רמת החיים.

)אני זוכר את הכעס הנורא של סבא שלי על כך. אבל זה לא עזר לו. 

הקיבוץ התמכר להגיון הבסיסי של התרבות הקפיטליסטית: 

רדיפה מתמדת אחר עלייה ברמת החיים. 

וסבא שלי מת מדיכאון ושברון לב(.

והיום, בזמנים של חוסר ודאות - אני חוזר לחג הנפלא הזה: חנוכה. 

חג אשר בחסידות הוא סמל לגאולה. לאור שיכול להתגבר על החושך. 

ומרגיש בכל ישותי, בכל מהותי - שיש אור. 

שלמרות החשכה הגוברת - האור קיים. 

בתוכי. בגופי בנשמתי. באהבות שיש לי לאשתי, לילַדי, לחברים. 

באמת הקיימת ביחסים נפלאים אלו. 

במעשים הטובים של אנשים אכפתיים סביבי, 

אשר מול זרם עכור של ציניות חומרנית - ממשיכים לעמוד ולהתמודד. 

ודווקא היום, כשמלכות הציניות והחומר נחלשת קצת 

אולי זה הזמן לראות את האור הזה. לשים אליו לב. 

לראות את התיקון המסתתר בין עיי החורבות החשוכות. 

ואני לא רוצה להילחם בחושך.

אני חושש, שבמקום לגרש את החושך, 

אני עלול להכניס אותו גם לליבי. יותר ויותר. 

במקום זאת, אני רוצה להרבות את האור. 

רוצה לקדם, ולו בצעד קטן, סמוי-לכאורה-מן-העין, גאולה. לתרום את שלי. 

אין לי את תנופת-האופטימיות של סבא שלי. 

אין לי את יוהרת ההומאניזם שפיעמה בו, 

והאמונה בגדלותו האין-סופית כמעט של האדם. 



עלי מֹועד ן 15

האמונה שלי צנועה הרבה יותר. אבל היא חזקה מאד: 

אמונה בקיומו של האור, ובאפשרות להרבותו.

אני לא בטוח שאוכל לשנות מגמות גדולות. 

איני רוצה להתיימר לשחק את התפקיד של אלוהים בסיפור שלנו. 

אבל רוצה להזכיר את היש. את האור הגנוז בליבות האנשים. 

את הפוטנציאל הזה, הקיים תמיד, של גאולה. 

והנה מגיע החג. 

ובזמן החשוך ביותר בשנה - נדליק נר. ועוד שניים. ועוד שלושה. 

עד שהחנוכיה כולה תזהר באור-יקרות. 

אור שאיננו ניאון. אור של הבטחה שהדברים יכולים לתקון. 

אור הנר שבתוכנו
ד"ר יפה בנימיני

טקס הדלקת נרות חג חנוכה בביתנו היה בעינינו, הילדים הקטנים במשפחה, אירוע ארוך מאוד ומיגע. 

קשה לכם להאמין, אבל העמידו את עצמכם במקומנו ותבינו: 

סבי, רבי דוד יעקוב לוי זצ"ל, שהיה המנהל הקבוע של כל הטקסים המסורתיים בביתנו, לא היה מסתפק 

רק בטקס הדלקת הנרות. אחרי שהיה שר אתנו את כל שירי חג החנוכה, הוא היה מוציא מכיסו פתק, 

קורא את הכתוב בו, ואחר כך היה מתחיל לדבר... והוא היה מדבר ומדבר... ואנו, הילדים הקטנים, 

היינו שומעים, אבל, כמובן, לא היינו מבינים שום דבר ממה ששמענו, והיינו מחכים בקוצר רוח לסיום 

דבריו. דמי החנוכה כבר היו צרורים בצרורות קטנים, ושמו של כל אחד מאתנו היה כתוב עליו. אבל 

אסור היה לנו להושיט אליהם את היד, עד שסבא לא יסיים לדבר. 

גם הסביבון שלנו חייב היה להיות בתוך הכיס, כל זמן שסבא היה מדבר. 

כשגדלתי, הקשבתי קצת יותר לקטעים שקרא סבי מהפתקים השונים, והבנתי שהנאומים הארוכים 

היו דברי הפרשנות שלו לנאמר בפתקים. אבל לא הייתי גדולה די הצורך כדי להבין את המשמעות 

העמוקה של דבריו, וזו חמקה והתרחקה ממני. 

והמשכתי להשתוקק לצרור  אני, כדרכי בילדותי, המשכתי להיות להוטה אחר הסופגנייה המתוקה 

דמי החנוכה. 

לאמי המחנכת, שרגזה על מיעוט הקשבתנו וקוצר רוחנו, היה סבי אומר, וחוזר ואומר: בתי, ילדים 

לפעמים לא מבינים בשכל שלהם, אבל, אל דאגה. הנשמה שלהם תמיד מבינה. 
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עד כמה צדק סבי בדבריו אלו, הבנתי בבגרותי, כאשר ימים רבים אחרי מותו צץ לו לפתע לנגד עיני 

אחד הקטעים, שסבי "הקליט" לי אותו בנשמתי. גיליתי, שמיחסים אותו להראי"ה1 וזה לשון הקטע: 

וצריך, שכל איש ידע ויבין, צריך, שכל איש ידע ויבין,                   

שעליו לעמול ולגלות שבתוך תוכו דולק נר,                 

את אור הנר ברבים, ואין נרו שלו כנר חברו,                 

להדליקו לאבוקה גדולה ואין איש, שאין לו נר.                   

ולהאיר את העולם כולו.                                   

לזכרו של סבי זצ"ל, שבשיבה טובה נקרא לישיבה של מעלה ב"זאת חנוכה", אנסה לתת דברי הסבר 

לקטע זה. 

אקדים ואומר, שמגיל צעיר לומדים אנו, שהנרות הממשיים, שאנו מדליקים כל שנה בימי חג החנוכה, 

מזכירים לנו ומסמלים עבורנו שני ניסים עיקריים, שאירעו לנו בעברנו הלאומי-היסטורי: 

1. ניצחוננו, כמעטים, בקרב הממשי נגד האויבים הרבים, היוונים.

2. ניצחוננו, כאיתנים ברוח, בקרב הרוחני נגד תנועת ההתיוונות. 

ומבקשים בה,  הניסים"  "על  אנו מתפללים את תפילת  הנרות בחג החנוכה  כל שנה בזמן הדלקת 

שיתרחשו לנו גם "בזמן הזה" ניסים, כמו "בימים ההם".

נראה לי, כי הקטע הנ"ל מדברי הרב קוק עשוי להורות לנו את הדרך לחולל "נס" "בזמן הזה" למען 

"הימים הבאים".

בקטע זה שני חלקים, כשבראש כל חלק עומד המשפט: "צריך, שכל איש ידע ויבין" ובכל חלק שלושה 

שלבים. 

בחלק הראשון בשלב הראשון צריך כל אדם קודם כל להסתכל פנימה לתוך נפשו שלו ולהכיר בכך, 

למעשה,  הוא,  אישיים  כישורים  ושל  יכולות  ושל  פנימי  אור  של  עצמי  גילוי  נר".  "דולק  תוכו  שבתוך 

התוודעות אדם לניצוץ האלוהי שבו, כמו שנאמר: "נר ה'- נשמת אדם" )משלי כ 27(. שלב ראשון זה 

הוא תנאי הכרחי לקיומו של השלב השני.  

בשלב השני צריך אדם, המכיר בערכו, לא להתנשא ולא לבטל את הזולת, במיוחד לא את זה השונה 

ממנו. הוא צריך לדעת ולהבין, שעליו לכבד את ייחודו של האחר והשונה ממנו, ש"אין נרו שלו כנר של 

חברו". הבנה זו תאפשר לכל אדם לממש את זכותו להיות שונה ואחר, ובלבד שלא יפר את הסדר 

הטוב של החברה. 

בשלב השלישי מתוך עמדה של כוח פנימי, שמאפשר לכל אדם להיות שונה ואחר ולהיות מי שהוא 

באמת, עשויה לבוא בתוך האדם ההכרה, ש"אין איש שאין לו נר". כל בני האדם, כמוהו או שונים ממנו, 

שווים בזכייה באותה מתנה: נר פנימי, שהוא הניצוץ האלוהי. 

1. הרב אברהם יצחק הכהן קוק: השם "קוק" פירושו בלע"ז "ראה". שם ספרו המפורסם של הרב אברהם יצחק הכוהן קוק הוא 
"אורות". הספר יצא לאור לראשונה בחודש אלול בשנת תרפ"א )1921(. בשנת תשס"ד נערך הספר מחדש והוא יצא בהוצאת 

ישיבת בית אל.
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החלק השני מזרז את האדם לא רק לדעת ולהבין בשכל, אלא גם "לעמול" ו”לפעול” פעולות של ממש. 

נראה, כי פעולות אלו מותנות בשלושת השלבים הראשונים שבחלק הראשון.  

בשלב הראשון של חלק זה צריך כל איש לעמול כדי "לגלות את אור הנר ברבים"2. בטקסט שלפנינו 

אפשר לפרש את הביטוי "לגלות את אור הנר ברבים" בשני אופנים אחרים: 

א. "לגלות"- במובן: לפרסם, להוציא לאור. "אור הנר"- במובן: האור הפנימי של כל אחד. "ברבים"- 

במובן: בפומבי. לפי פירוש זה הפעולה הנדרשת כאן מכל איש היא לא להשאיר את אורו שלו, את 

הכישורים שלו, רק לעצמו, אלא עליו לזכות בהם את הרבים. 

"ברבים"- במובן:   בני האדם.  "אור הנר"- במובן: האור הדולק בכל  "לגלות"- במובן: לחשוף.  ב. 

במספר הרב של בני האדם בעולם. לפי פירוש זה הפעולה הנדרשת מכל איש היא לחשוף בכל בני 

האדם, רבים ככל שיהיו, את האור הפנימי הדולק בהם. 

בשלב השני בחלק זה אנו מתקדמים לפעולה, שמתלכדים בה שני הפירושים: כשאור היחיד מפורסם 

ואור הרבים נחשף, אפשר כבר לחבר אותם לאור אחד גדול ו"להדליקו לאבוקה גדולה", כמו שאומר 

השיר: "כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן"3. בשלב השלישי בחלק זה עשויה להיות מושגת המטרה 

של כל הפעולות יחד: "להאיר את העולם כולו". נשים לב, כי כאן לא מוזכר החושך, ולא נאמר כמו 

בהמשך השיר הנ"ל: "סורה חושך, הלאה שחור, סורה מפני האור!" כאן ננקטת לשון חיובית, המזכירה 

מאמר נוסף של הרב קוק4: "בני אדם, שהם צדיקים טהורים: אינם קובלים על הרשעה - אלא מוסיפים 

צדק; רווח(אינם קובלים על הכפירה - אלא מוסיפים אמונה; אינם קובלים על הבערות - אלא מוסיפים 

חכמה". 

לאורם של נרות חנוכה, התקווה היא, שיתקיימו בנו "בזמן הזה" כל השלבים, שנמנו לעיל, ושנגיע למצב 

שבו עולמנו אכן יואר באור הנר שבתוכנו למען הדורות "בימים הבאים".  

2. נעיר, כי נשמע כאן הרמז )אלוזיה( לדברי הרמב"ם, שמצווה היא לפרסם את הנס בכל שמונת ימי החנוכה על ידי הנחת 
החנוכייה בפתח הפונה לרשות הרבים.

3. מלים: שרה לוי-תנאי, לחן: עמנואל עמירן.
4. בתוך ספרו "ערפילי טוהר", עמוד ל"ט 
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"שבע חנוכות הם" - עיון בפסקא מדרשית אחת
ד"ר שלמה ויסבליט

באחד ממדרשי האגדה של חז"ל, פסוקתא רבתי )1(, מוצאים אנו דרשות אחדות על הפסוק "ִמזְמֹור 

ַהַּביִת לְדָוִד" )תהלים ל 1(. אחת מהן, מפתיעה במקצת, קובעת/טוענת: "שבע חנוכות  ִׁשיר ֲחנַֻּכת 

הם". על דרשה זו נסובים דברינו להלן.

שבע חנוכות הם:

א. חנוכת ברייתו של עולם כדכתיב )=כמו שכתוב(: “ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם" )בר' ב 1(. ואין ויכלו אלא לשון 

ֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד" )שמות לט 32(.  חנוכה דכתיב: “ַותֵּ

"ויכל" נרדפים הם ומציינים פעולה, אם כי  יוצא מנקודת הנחה שהשם "חנוכה" והפועל  הדרשן כאן 

משמעות הפועל כשלעצמו אומרת זאת והשם "חנוכה" מרמז על פעולת סיום כלשהי, שהרי החנוכה 

היא הטכס החגיגי לסיום פעולה או בנייה כלשהי. אבל במשתמע שני המונחים נרדפים הם. ועל כן אפשר 

לו לדרשן לקבוע כי גם בסיומה של בריאת העולם היתה חנוכה כלשהי. הרציונאל שהנחה את הדרשן 

באמירה זו, כמו באמירות או בטיעונים שיובאו בהמשך, או הסבר או הארה כלשהם אינם מופיעים 

כלל בטקסט הכתוב שלפנינו. היות והדרשות במקורן היו בדרך כלל, דרשות או שיעורים שנתנו בעל 

פה לפני קהל, יש להניח כי הדרשן העלה אסוציאציות )2( כגון אלה כאמצעי רטורי למשוך את קהל 

השומעים או כאמצעי חינוכי בדרך הרחבת תוכנם של פסוקי מקרא, כדי להאהיב עליהם את התורה, 

או לַקֵשר בין אירועים היסטוריים שונים ולהדגיש את ערכם הלאומי-דתי.

ּלוֹת מֶׁשה לְָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן" )במדבר ז 1(. ב. חנוכת משה דכתיב "וַיְִהי ְּביֹום כַּ

גם כאן, כמו לעיל, משמש פועל )כאן שם פועל( "כלות" כנרדף לשם "חנוכה" כי אכן התורה עצמה 

מספרת לנו במפורש כי לאחר שמשה סיים את בניית המשכן קידש אותו "וְֶאת ּכָל ּכֵלָיו...וַּיְִמָׁשֵחם וַיְַקּדֵׁש 

ידי נשיאי  )ז 1( ואחר כך התקיים טכס חנוכת המזבח שהתבטא גם בהקרבת קורבנות על  אָֹתם" 

ַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו...נִָׂשיא ֶאָחד לַּיֹום נִָׂשיא ֶאָחד לַּיֹום יְַקִריבּו  ְזבֵּ ת ַהמִּ המטות "וַּיְַקִריבּו ַהּנְִׂשִאים ֵאת ֲחֻנכַּ

ֶאת ָקְרָּבנָם לֲַחנֻּכַת ַהִּמזְֵּבַח" )ז 11-10(. רש"י על אתר מעיר-מפרש כי לאחר שנודבו העגלות והבקר 

לשאת את המשכן "נשאם לבם להתנדב קרבנות המזבח לחנכו".

ג. חנוכת הבית דכתיב: "ִמזְמֹור ִׁשיר ֲחנַֻּכת ַהַּביִת לְדָוִד" )תהלים ל 1(

הדרשן טוען כאן שהפסוק הזה מרמז לחנוכת בית המקדש הראשון. ל' היחס שבמילה "לדוד" מוסבת 

אל המילה "שיר" ולא אל הבית, כלומר: שיר אשר לדוד - הוא אשר ִחברו או ציוה לשיר אותו בעת 

חנוכת הבית, שהרי לא הוא בנה אותו. שלמה המלך שבנה את המקדש אכן מזכיר עובדה זו )3( כשהוא 

מברך את העם.

מדרש  גם  דוד בעת חנוכת המקדש מוצאים אנו במדרש שוחר טוב הנקרא  נוסף של  אזכור מעניין 

תהלים, בפרק כד: כתוב: "ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיכֶם וְִהּנְָׂשאּו ּפְִתֵחי עֹולָם וְיָבֹוא ֶמלְֶך ַהָּכבוד" )תהלים כד 

7, 9(. את )=אתה( מוצא בשעה שבנה שלמה בית המקדש ביקש שלמה להכניס את הארון...באותה 

השעה דבקו שערים זה בזה. ואמר שלמה כ"ד רננות ולא נענה. חזר ואמר )4( "ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיכֶם" 
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ולא נענה. כיון שאמר "ה' ֱאֹלִהים ַאל ָּתֵׁשב ּפְנֵי ְמִׁשיֶחיָך זָכְָרה לְַחְסֵדי ּדָוִיד ַעְבּדֶָך" )דבהי"ב ו 42(. מיד 

נענה ונשאו השערים ראשן ונכנס הארון וירדה אש מן השמים.

השומע דרשה זו בזמן הינשאה או הקורא אותה בטקסט שלפנינו יכול לעמוד על ייחודו של המלך דוד 

בהקשר בניית המקדש ועל ערכו המיוחד בעיני שמים )ובעיני חז"ל!(. )5( 

ד. חנוכת בית שני שנאמר: "וְַהְקִרבּו לֲַחנַֻּכת ֵּבית ֱאלָָהא" )עזרא ו 17(. הפסוק הקודם לפסוק זה אומר 

במפורש שאכן בסיום מלאכת הבנייה של בית המקדש השני חנכו אותו: "וֲַעַבדּו )=ועשו( ְבנֵי יְִׂשָרֵאל 

ָּכהֲנַּיָא וְלֵוָיֵא ּוְׁשָאר ְּבנֵי גָלּוָתא ֲחנַֻּכת ֵּבית ֱאלָָהא ְדנָה )הזה( ְּבֶחְדוָא )=בשמחה(". כאן הפסוקים מדברים 

בעד עצמם והדרשן לא היה צריך להסתמך על אסוציאציות, אלא ציין עובדות ממשיות, ויש בכך צד 

חינוכי לקהל השומעים. ויש לציין כי כמו בחנוכת המשכן ובחנוכת המקדש הראשון הקריבו גם במקרה 

זה קורבנות לחנוכת הבית. את זאת עשו "ּכִכְָתב ְסַפר מֶֹׁשה" )עזרא ו 18(. ואף באזכור זה יש משום 

חיזוק הקשרים ההיסטוריים-דתיים שבין כל המאורעות, והדגשת ההמשכיות הלאומית.

ה. חנוכת החומה שנאמר: "ּוַבֲחנֻּכַת חֹוַמת יְרּוָׁשלַם" )נחמיה יב 27(. בפרק יב בנחמיה מסופר על חנוכת 

חומת ירושלים שעשו אותה ב"ִׂשְמָחה ּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצלְַּתיִם נְָבלִים ּוְבכִּנֹרֹות" )פס' 27(, וגם באירוע 

ָהֱאֹלִהים ִׂשְּמָחם  וַּיְִׂשָמחּו ּכִי  ּגְדֹולִים  זְָבִחים  ַבּיֹום ַההּוא  "וַּיִזְְּבחּו  זה כבחנוכות המשכן והמקדשים זבחו 

ִׂשְמָחה גְדֹולָה וְגַם ַהּנִָׁשים וְַהיְלִָדים ָׂשֵמחּו וִַּתָּׁשַמע ִׂשְמַחת יְרּוָׁשלִַם ֵמָרחֹוק" )פס' 43(.

אפשר בהחלט להניח כי הדרשן המקורי שדרש את הדברים בזמנו בפני קהל - ואולי היו בו גם נשים 

וילדים - אכן תיאר את טכס חנוכת החומה בימי נחמיה, כפי שמפורט בספר נחמיה. בכתב, בפיסקא 

המדרשית כפי שהיא בידינו היום הדברים מרומזים בלבד. על כל פנים המילה "חנוכה" מצוינת בפסוק 

כאסמכתא והיא הנותנת לדרשן את בסיס טיעונו.

ו. זו )=החנוכה( של עכשיו של בית חשמונאי - 

על חנוכה זו אין הדרשן מדבר כלל אלא מציין אותה בתוך שבע החנוכות. מלשון הכותרת משתמע 

שהדרשה המקורית נדרשה בימי חנוכת החשמונאים ממש, או קרוב אליהם.

ז. חנוכת העולם הבא שאף היא יש בה נרות כדכתיב: "וְָהיָה אֹור ַהּלְָבנָה ּכְאֹור ַהַחָּמה וְאֹור ַהַחָּמה יְִהיֶה 

ִׁשְבָעַתיִם" )ישעיהו ל 26(. המשכו של הפסוק שלא בא בדרשה בכתב: "ּכְאֹור ִׁשְבַעת ַהּיִָמים ְּביֹום ֲחבֹׁש 

ה' ֶאת ֶׁשֶבר עַּמֹו ּוַמַחץ ַמּכָתֹו יְִרּפָא". האסוציאציה של הדרשן והקשר לחנוכות הם הנרות, שהרי אלה הם 

אבזרים )אביזרים(חיוניים בכל טכס, ובעת החנוכה בימי החשמונאים בלט הדבר במיוחד, הפסוק מתאר 

אור שילך ויגבר ויהפך לאור נסי, והדבר ייתכן רק לעתיד לבוא, בימי הגאולה השלמה והסופית.

אמנם הפסוק כפשוטו מדבר, כמו כל הפרק, על מפלת אשור )6(, אבל המדרש כאן נמנע מלפרשו 

כמדבר על העתיד הרחוק, שעת הגאולה השלמה. ויש לכך סימוכין בפרק עצמו. הנביא נצטווה: "ַעָּתה 

ּוְתִהי לְיֹום ַאֲחרֹון לַָעד ַעד עֹולָם" )שם פס' 8(. הצד השווה  וְַעל ֵספֶר ֻחָּקּה  ּבֹוא ָכְתָבּה ַעל לּוַח ִאָּתם 

בין נרות חנוכה ל"אֹור ִׁשְבַעת ַהּיִָמים" של ימי הגאולה הוא האור על כל משמעויותיו. ומעניין לציין כי 

הרמב"ם, )7( בהתייחסו ללשון הנבואה של הנביא ישעיה, כותב בין השאר:

"כשהוא מספר על התמוטטותה של מדינה או על אובדן אומה גדולה הוא מביע זאת בביטויים כמו "הכוכבים 

נפלו", "השמים נגולו", "השמש חשך והארץ חרבה ורעשה", וַהשאלות רבות כיוצא באלה".
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הרמב"ם מביא דוגמאות לַהשאלות בדברי הנביא גם את פסוקנו הנ"ל - 

"וְָהיָה אֹור ַהּלְָבנָה ּכְאֹור ַהַחָּמה וְאֹור ַהַחָּמה יְִהיֶה...ּכְאֹור ִׁשְבַעת ַהּיִָמים" )ישעיהו ל 26( - והוא מפרשו 

כמרמז לנחמה ותקווה לישראל "לאחר מפלתם מיד סנחריב הרשע". בהמשך דבריו מתייחס הרמב"ם 

למילים "ּכְאֹור ִׁשְבַעת ַהּיִָמים" ואומר "נראה לי שהוא רומז אל שבעת הימים של חנוכת הבית אשר 

היו בימי שלמה", שהם דוגמא לימי שגשוג ואושר לאומה. והרי לנו בדברי הרמב"ם הרציונאליסט דברי 

פשט ודרש באים יחדיו. ואולי ראה לנגד עיניו את המדרש הנדון כאן?
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