
 בס"ד

1 
 

 

 דף לימוד /וסיפורו של העם היהודי חנוכה

ומאכליו המיוחדים, מרצדים גלות יוון וגבורת החשמונאים חרותים עמוק במח היהודי. ניחוחו של החנוכה על נרותיו ה

 היטיב להטמיע את עברינו ההיסטורי הזה. 

 על מה ולמה? –חנוכה 

נִיחּו אֹוָתם ַלֲעסֹק ְבתֹו  :)יד החזקה, זמנים פרק ג'(רמב"ם  ל ּוִבְטלּו ָדָתם ְוֹלא הֵׁ י יָָון ָגזְרּו ְגזֵׁרֹות ַעל יְִשָראֵׁ ַמְלכֵׁ נִי ְכשֶׁ ָרה 'ְבַביִת שֵׁ

יָכל ּוָפְרצּו בֹו ְפָרצֹות ְוִטְמאּו ַהָטֳהרֹו יהֶׁם ְונְִכנְסּו ַלהֵׁ ל ְמאֹד ּוְבִמְצֹות. ּוָפְשטּו יָָדם ְבָממֹונָם ּוִבְבנֹותֵׁ ת. ְוָצר ָלהֶׁם ְליְִשָראֵׁ

ינּו ְוהֹוִשיָעם ִמיָָדם ְוִהִציָלם ְוגְָברּו בְ  י ֲאבֹותֵׁ יהֶׁם ֱאֹלהֵׁ ם ֲעלֵׁ ִרחֵׁ נֵׁי ַחְשמֹונַאי ַהכֲֹהנִים ִמְפנֵׁיהֶׁם ּוְלָחצּום ַלַחץ גָדֹול ַעד שֶׁ

ֱעִמיד ל ִמיָָדם ְוהֶׁ ר ַעל ָמאַתיִם ָשנָה ַעד ַהְגדֹוִלים ַוֲהָרגּום ְוהֹוִשיעּו יְִשָראֵׁ ל יֶׁתֶׁ לְֶׁך ִמן ַהכֲֹהנִים ְוָחזְָרה ַמְלכּות ְליְִשָראֵׁ ּו מֶׁ

ש ִכְסלֵׁו ָהיָה ְונְִכנְסּו ַלהֵׁ  ם ְוִאְבדּום ְבכ''ה ְבחֹדֶׁ יהֶׁ ל ַעל אֹויְבֵׁ ָגְברּו יְִשָראֵׁ נִי. ּוְכשֶׁ ן ָטהֹור ַבִמְקדָ ַהֻחְרָבן ַהשֵׁ מֶׁ ש יָכל ְוֹלא ָמְצאּו שֶׁ

ּנּו נֵׁרֹות ַהַמֲעָרָכה ְשמֹונָ  ָחד ִבְלַבד ְוִהְדִליקּו ִממֶׁ ָלא יֹום אֶׁ ָחד ְוֹלא ָהיָה בֹו ְלַהְדִליק אֶׁ ָלא ַפְך אֶׁ ָכְתשּו זֵׁיִתים אֶׁ ה יִָמים ַעד שֶׁ

יְִהי ְבאֹותֹו ַהדֹור שֶׁ ן ָטהֹור. ּוִמְפנֵׁי זֶׁה ִהְתִקינּו ֲחָכִמים שֶׁ מֶׁ י ִשְמָחה ְוהֹוִציאּו שֶׁ ְתִחָלָתן כ''ה ְבִכְסלֵׁו יְמֵׁ לּו שֶׁ ּו ְשמֹונַת ַהיִָמים ָהאֵׁ

י ַהָבִתים ְבָכל ַליְָלה ְוַליְָלה ִמְשמֹונַת ַהלֵׁילֹות ְלהַ  ב ַעל ִפְתחֵׁ רֶׁ ן ַהּנֵׁרֹות ָבעֶׁ  ְראֹות ּוְלגַלֹות ַהּנֵׁס. ְוַהלֵׁל ּוַמְדִליִקין ָבהֶׁ

ל ְוהֹוָדיָ 'ִמְצַות נֵׁר ֲחנָֻכה מִ  ַבח ָהאֵׁ י ְלהֹוִדיַע ַהּנֵׁס ּוְלהֹוִסיף ְבשֶׁ ה לֹו ַעל ְצָוה ֲחִביָבה ִהיא ַעד ְמאֹד ְוָצִריְך ָאָדם ְלִהזָהֵׁר ָבּה ְכדֵׁ

ָעָשה ָלנּו'.    '(יב)שם פרק ד' הלכה ַהּנִִסים שֶׁ

 העם הנצחי!

 .תיסטוריה היהודיהבשיר החנוכה 'מעוז צור ישועתי' מתוארים בקצרה אלף שנה מה

על שם שהיו עושים לאלהות  כ.'עגלה יפהפיה' בירמיהו מו,  מצרים מכונה) 'מלכות עגלה'לגלות מצרים המכונה בשיר מוקדש שם בית 

 סיפורי פורים וחנוכה.וזרובבל, וגלות בבל בית ל (עגלים יפים

שנה שומר עם ישראל על המשכיותו, על זהותו. מהו  3000-אכן, סיפור העם היהודי הוא ארוך באופן פלאי. ומעל ל

 סוד כוחה של הזהות היהודית מלאת הפרדוקסים? 

באזורים ובתקופות רוויי אנטישמיות, כמו גם בזמנים הליברליים יותר, כשהאומות פתחו זרועות לקבל את היהודים 

בברכה, תמיד נישואי תערובת היו טאבו. קו אדום שמעטים העזו לחצות. מהו סוד כוחה של הזהות היהודית? 

הוגי רוח ומנהיגים, גם בקרב שונאי שנשמרת בגאווה למרות אנטישמיות ושנאה חוצי גבולות, שמהוללת ע"י 

 ישראל, שנשמרת לאורך כל התהפוכות והפיזור העצום, גם ע"י יהודים שאינם חיים עפ"י מצוות התורה?

חַׁ  בֵּ  ָמעֹוז צּור יְׁשּוָעִתי ְלָך נֶָאה ְלׁשַׁ

חַׁ  ית ְתִפָלִתי ְוָׁשם תֹוָדה נְזַׁבֵּ  ִתּכֹון בֵּ

מְ  חַׁ ִמָצר הַׁ ְטבֵּ ת ָתִכין מַׁ חַׁ ְלעֵּ  נַׁבֵּ

חַׁ  ִמזְבֵּ  ָאז ֶאְגמֹר ְבִׁשיר ִמזְמֹור ֲחנֻּכַׁת הַׁ

 

 ָרעֹות ָשְבָעה נְַׁפִׁשי ְביָגֹון ּכִֹחי ָּכָלה

ְלכּות ֶעְגָלה ְררּו ְבקִֹׁשי ְבִׁשְעבּוד מַׁ יַׁי מֵּ  חַׁ

ְסֻגָלה ְגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת הַׁ  ּוְביָדֹו הַׁ

ְרעֹה ְוָכל זְַׁרעֹו יְָרדּו ְּכֶאֶבן יל פַׁ  ִבְמצּוָלה חֵּ

 

 

 

ְטִתי  ְדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאנִי ְוגַׁם ָׁשם ֹלא ָׁשקַׁ

ְדִתי נִי ִּכי זִָרים ָעבַׁ  ּוָבא נֹוגֵּש ְוִהְגלַׁ

ְרִתי ט ֶׁשָעבַׁ ְכִתי ִּכְמעַׁ ל ָמסַׁ עַׁ  ְויֵּין רַׁ

ְעִתי ץ ִׁשְבִעים נֹוׁשַׁ ץ ָבֶבל זְֻרָבֶבל ְלקֵּ  קֵּ

 

ׁש  ת ְברֹוׁש ִבקֵּ ְמָדָתאְּכרֹות קֹומַׁ  ֲאָגִגי ֶבן הַׁ

ׁש ְוגֲַׁאָותֹו נְִׁשָבָתה ח ּוְלמֹוקֵּ  ְונְִהיָָתה לֹו ְלפַׁ

אָת ְואֹויֵּב ְׁשמֹו ָמִחיתָ   רֹאׁש יְִמינִי נִשֵּ

ץ ָתִליתָ  ל ָהעֵּ  רֹב ָבנָיו ְוִקנְיָנָיו עַׁ
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נִים ְׁשמַׁ י חַׁ י ֲאזַׁי ִבימֵּ  יְָונִים נְִקְבצּו ָעלַׁ

ְשָמנִיםּוָפְרצּו חֹומֹות  י ְוִטְמאּו ָּכל הַׁ  ִמְגָדלַׁ

נִים נִים נֲַׁעָשה נֵּס לַׁשֹוׁשַׁ נְקַׁ ר קַׁ  ּוִמנֹותַׁ

י ְׁשמֹונָה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרנָנִים  ְבנֵּי ִבינָה יְמֵּ

יְׁשּוָעה ץ הַׁ ב קֵּ  ֲחשֹוף זְרֹועַׁ ָקְדֶׁשָך ְוָקרֵּ

ֻאָמה ָהְרָׁשָעה ת ֲעָבֶדיָך מֵּ  נְקֹם נְִקמַׁ

י ָהָרָעהִּכי ָאְרָכה הַׁ  ץ ִלימֵּ ין קֵּ  ָשָעה ְואֵּ

ם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה ְלמֹון ָהקֵּ ל צַׁ ה ַאְדמֹון ְבצֵּ  ְדחֵּ

 בתורהההיסטוריה היהודית 

סיפור ההיסטוריה היהודית המדהים, רב הסתירות והתהפוכות, יוצא דופן ככל שהינו, נכתב בתורה בתיאור מדוייק 

ית מראש. הגלויות והפיזור של העם בכל קצות תבל, יחד עם תחושות הבידוד והיחס האנטישמי, ומופלא, כתחז

 נאמרו כך בחומש דברים בפרק כ"ח:  

'והפיצך ד' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ.. והגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן ד' לך 

 שם לב רגז וכליון עיניים ודאבון נפש'

 יית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך ד' אלוקיך שמה'.'וה

גם קיבוץ הגלויות המדהים שאין שני לו, אותו חווינו ואנחנו חווים כאן עדל אדמת אבותינו, מתואר בספר דברים, 

 בפרק ל':

חך בקצה 'ושב ד' אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד' אלוקיך שמה. אם יהיה נד

השמים משם יקבצך ד' אלוקיך ומשם יקחך. והביאך ד' אלוקיך אך הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. והיטבך 

 והרבך מאבותיך.

 הסופר האמריקאי מארק טוויין: 

'אם הסטטיסטיקה מדויקת הרי שהיהודים הם רק אחוז אחד של הגזע האנושי. כוכב קטן מהבהב, עכור ועלוב, 

האובד בזוהר שביל החלב. הגיוני שכמעט ולא היה צריך לשמוע אודות היהודי, אבל שומעים, ותמיד שמעו עליו. 

סחרית מרקיעה שחקים בחוסר כל יחס הוא זוהר ככוכב לכת בשמיים לא פחות מן המעצמות הגדולות. חשיבותו המ

למספרו באוכלוסייה הכללית. תרומתו לרשימת הכבוד של אישים בספרות, מדע, אומנות, מוסיקה, כלכלה, רפואה 

ומדעי הרוח חורגת מכל קנה מידה. הוא ידע להילחם על נפשו, בכל הדורות, גם כאשר ידיו כפותות לאחור. מותר 

ם והפרסים קמו בזמנם, מילאו את שמינו ככוכבי שביט עד שזיוום דעך ונמוג לו להתהדר בכך. המצרים, הבבלי

לחלוטין; בעקבותיהם באו היוונים והרומאים ברעמים כבירים עד שנשתתקו ונעלמו; עמים אחרים זינקו והחזיקו 

ד איננו בלפיד הגדול עד שכבה, וכיום הם יושבים בחשכה תחת השמש. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם ועו

מראה סימני התדרדרות, גם לא תופעות של זיקנה, לא תשישות ולא אובדן תנופה. ערנותו לא כהתה וחכמתו לא 

 '?פגה. כל הברואים חדלים פרט ליהודי, כל עוצמה כורעת רק שלו שרירה וקיימת. מהו סוד חיי הנצח

  הצעות לדיון ולשיח:
 

 מהי מטרתו של חג החנוכה? ✓

 אים והיוונים?על מה נאבקו החשמונ ✓

 האם חשוב לשמר את העם היהודי ומורשתו, מדוע? ✓

 בעבר הנחלנו את התנ"ך לאומות, האם גם היום יש ליהדות נכס לתת לעולם? ✓

ההצלחה היהודית חסרת הפרופורציות במדע, בכלכלה, בהשפעה, ומאידך, אנטישמיות, השמצות ורדיפות.  ✓

דה שבה: הצלחה גדולה וכשרון גדול מצד אחד, בדידות מה פשר הייחודיות הבולטת הזו, על הניגודיות הח

 דחייה וסכנה מצד שני? 

 איך נוכל לשכנע חייל שרוצה להגר ולהתבולל ולעזוב כאן כל בטענת "כבר לא רלוונטי"? ✓


