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)ידיעות ספרים, 2010( 

לעם  זימן  הראשון  המקדש  בית  של  לקיומו  האחרון  עשור 
בפניה.  ניצבו  לא  מעולם  שאבותיו  דילמה  ביהודה  היושב 
)"גלות  השלטון  וראשי  יכניה  המלך  והגליית  בבל  פלישת 
הדת  מרכיבי  את  בנפרד  לבחון  מהיהודים  דרשו  והמסגר"(  החרש 
נוצר,  הארץ–ישראלי  למרכז  במקביל  שלהם.  בזהות  והלאומיות 
לראשונה, מרכז יהודי מחוץ ליהודה, וגם הוא ניצב בפני אותו משבר 
זהות. על הלכי הרוח של הגולים המוקדמים אפשר לעמוד דרך נבואותיו 
של הנביא יחזקאל, שהתנבא על נהרות בבל בדיוק בתקופה זו. סביר 
מאוד שיחזקאל היה בעצמו מגולי יכניה, שכן במקום אחד הוא כותב 
על "גלותנו" )בפרק לג(. מראות נבואתו של יחזקאל בבבל מלווים את 
המתרחש בירושלים לאורך כל תקופת צדקיהו, עד לאחר החורבן. עיון 
דמות  את  לשרטט  אפוא  לנו  יסייע  ויחזקאל  ירמיהו  בנבואות  משולב 

החברה היהודית בשני המרכזים. 





את התמונה הראשונה מצייר לנו יחזקאל: 

וַיְִהי ְדבַר ה' ֵאלַי לֵאֹמר: ּבֶן ָאדָם ַאֶחיָך ַאֶחיָך ַאנְֵׁשי 

גְֻאּלֶָתָך וְכָל ּבֵית יְִׂשָרֵאל ּכֹֻּלה ֲאֶׁשר ָאְמרּו לֶָהם 

ֹיְׁשבֵי יְרּוָׁשלִַם ַרֲחקּו ֵמַעל ה' לָנּו ִהיא נְִּתנָה ָהָאֶרץ 

לְמֹוָרָׁשה )יחזקאל יא, יד–טו(.

התאולוגיה של אנשי ירושלים תוחמת את אלוהי ישראל 
לארץ ישראל. "פה תהא השכינה שורה" - השכינה שורה 
בארץ ישראל ומסתלקת מדרי חו"ל. לפי גישה זו, קרבת 
יחזקאל,  במקום.  אלא  במעשים  תלויה  אינה  השכינה 

השוכן בבבל, דוחה גישה זו בהביאו את דברי ה': 

לָכֵן ֱאֹמר ֹּכה ָאַמר ֲאֹדנָי אלוהים ּכִי ִהְרַחְקִּתים 

ּבַּגֹויִם וְכִי ֲהפִיצֹוִתים ּבֲָאָרצֹות וֱָאִהי לֶָהם לְִמְקּדָׁש 

ְמַעט ּבֲָאָרצֹות ֲאֶׁשר ּבָאּו ָׁשם )יחזקאל יא, טז(.

 גם בפרק לג ביחזקאל עולה טענת הבעלות של יושבי 
הארץ: 

ּבֶן ָאדָם ֹיְׁשבֵי ֶהֳחָרבֹות ָהֵאּלֶה ַעל ַאְדַמת יְִׂשָרֵאל 

ֹאְמִרים לֵאֹמר ֶאָחד ָהיָה ַאבְָרָהם וַּיִיַרׁש ֶאת 

ָהָאֶרץ וֲַאנְַחנּו ַרּבִים לָנּו נְִּתנָה ָהָאֶרץ לְמֹוָרָׁשה 

)יחזקאל לג, כד(.

זו אותה טענה, אך הפעם יושבי הארץ מבקשים להיאחז 
וירש  אחד  היה  הוא  אבינו.  אברהם  של  גלימתו  בשולי 
קושי  שיש  לומר  צריך  רבים.  ואנחנו  הארץ,  כל  את 
הנבואה:  את  הפותחות  המילים  בגלל  הדוברים  בזיהוי 
"יושבי החרבות האלה". אם הם כבר יושבים על חורבות 
הנביא  של  דבריו  משמעות  מה  חורבן(,  אחרי  )כלומר 
של  קריאתו  את  נקבל  אם  יפלו"?  בחרב  "בחרבות 
יחזקאל קויפמן בתולדות האמונה הישראלית, נוכל לומר 
לחורבות  קדמו  החרבות"  "יושבי  על  הנבואה  שפסוקי 
השמיעו  למורשה"  נתנה  הארץ  "לנו  טענת  את  עצמן. 
"יושבי  והכותרת  יכניה,  גלות  אחרי  מיד  ירושלים  יושבי 
החרבות" ביחזקאל באה לומר שהנבואה שנאמרה על 

יושבי ירושלים, "בחרבות יפלו", אכן התממשה.1 

כבר  ישראל  ארץ  על  הבלעדית  זכותם  בדבר  טענתם 
פנימית  לביקורת  הנביא  עובר  כאן  אולם  קודם,  נטענה 
הארץ  על  לבעלות  הטוענת  הישראלית,  החברה  על 
ואינה מבינה שזכותה על הארץ תלויה אך ורק במעשיה. 
איך אינכם מתביישים לתבוע בעלות על נחלת ה' כאשר 

הפכתם אותה למקום של חרפה, שואל יחזקאל: 

לָכֵן ֱאֹמר ֲאלֵיֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדנָי אלוהים ַעל ַהּדָם 

ֹּתאכֵלּו וְעֵינֵכֶם ִּתְׂשאּו ֶאל ּגִּלּולֵיכֶם וְדָם ִּתְׁשֹּפכּו - 

וְָהָאֶרץ ִּתיָרׁשּו? )יחזקאל לג, כה(.

האלילי  הפולחן  בין  המחברות  עבירות  מונה  יחזקאל 
לשחיתות החברתית שפשו בירושלים, למרות הרפורמה 
מירושלים  מדמה  שירמיהו  כשם  יאשיהו.  של  הדתית 
את יושבי בבל בעיני רוחו, כך מדמה יחזקאל את יושבי 
ומעמיס  מוסיף  הוא  וממנה  מבבל,  בדמיונו  ירושלים 
עליהם את כל העבירות של האלימות החברתית: רצח, 

תועבה וניאוף, כדי לשאול לבסוף: והארץ תירשו?

יהודים שירדו  יחזקאל נמצאים  במפלגה השנייה שמציג 
ישראל.  לאלוהי  סמוכים  להישאר  מבקשים  אך  לבבל 

גולים אלה מוצגים בפרק כ, פסוק א: "באו אנשים מזקני 
כולו,  הפרק  של  זהירה  קריאה  ה'".  את  לדרוש  ישראל 
שהוא נאום היסטוריוסופי, מלמדת שעיקר בקשתם של 
גולי בבל הייתה לבנות מקדש לאלוהי ישראל על נהרות 
ישראל  מבינים שאלוהי  הם  דנהרדעא".  "ירושלים  בבל: 
אינו מתוחם גאוגרפית, ומאמינים לנביא שאמר שייקח זמן 
רב עד שישובו לארצם. לכן הם מבקשים להיאחז באדמת 
יחזקאל  תוקף  אותם  גם  הגלות.  קץ  שיבוא  עד  הנכר 

בבוטות: "הלדרוש אותי אתם באים"? תשובתו אחת: 

ּכִי בְַהר ָקְדִׁשי ּבְַהר ְמרֹום יְִׂשָרֵאל נְֻאם ֲאֹדנָי 

אלוהים ָׁשם יַַעבְֻדנִי ּכָל ּבֵית יְִׂשָרֵאל ּכֹֻּלה ּבָָאֶרץ ָׁשם 

ֶאְרצֵם וְָׁשם ֶאְדרֹוׁש ֶאת ְּתרּוֹמֵתיכֶם וְֶאת ֵראִׁשית 

ַמְׂשאֹוֵתיכֶם ּבְכָל ָקְדֵׁשיכֶם. ּבְֵריַח נִיֹחַח ֶאְרצֶה 

ֶאְתכֶם ּבְהֹוִציִאי ֶאְתכֶם ִמן ָהַעִּמים וְִקּבַצְִּתי ֶאְתכֶם 

ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר נְֹפֹצֶתם ּבָם וְנְִקּדְַׁשִּתי בָכֶם לְעֵינֵי 

ַהּגֹויִם. וִיַדעְֶּתם ּכִי ֲאנִי ה' ּבֲַהבִיִאי ֶאְתכֶם ֶאל ַאְדַמת 

יְִׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נָָׂשאִתי ֶאת יִָדי לֵָתת אֹוָתה 

לֲַאבֹוֵתיכֶם )יחזקאל כ, מ–מב(.

 הנה אפוא התמונה השלמה של גישת הנביא יחזקאל 
ירושלים,  לאנשי  לא   - לארצם  היהודים  של  לזיקתם 
בבל,  לאנשי  ולא  האבנים,  ועל  העצים  על  הבוטחים 
המבקשים להקים מקדש בחו"ל. המרכז היהודי היחיד 
אינה  בארץ  הישיבה  עצם  אך  ישראל,  בארץ  מקומו 
הזה  ה'( את הדבר  )בשם  אומר  ירמיהו  דבר.  מבטיחה 
)כז,  ישראל  על  נבוכדנאצר  עליית  אל  ביחסו  במפורש 

ה–ו(: 

ָאֹנכִי עִָׂשיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ָהָאדָם וְֶאת ַהּבְֵהָמה 

ֲאֶׁשר ַעל ּפְנֵי ָהָאֶרץ ּבְֹכִחי ַהּגָדֹול ּובִזְרֹוִעי ַהּנְטּויָה 

ּונְַתִּתיָה לֲַאֶׁשר יַָׁשר ּבְעֵינָי:

וְַעָּתה ָאֹנכִי נַָתִּתי ֶאת ּכָל ָהֲאָרצֹות ָהֵאּלֶה ּבְיַד 

נְבּוכְַדנֶאַּצר ֶמלְֶך ּבָבֶל ַעבְּדִי וְגַם ֶאת ַחּיַת ַהָּׂשֶדה 

נַָתִּתי לֹו לְעָבְדֹו:

בקרב  ביותר  המצוטט  למשפט  הראשון  המקור  זהו 
רש"י,  בדברי  להיאחז  שמבקשים  הציונים  הדוברים 
היא,  ה'  של  הארץ  שכל  בטיעון  התורה  את  הפותח 
וברצונו נטלה מאומות העולם ונתנה לנו. אלא שהמקור 
לרש"י, ירמיהו, אומר בדיוק את ההפך: "ברצונו נתנה לנו, 

וברצונו נטלה מאיתנו ונתנה להם".2

ביהודה  התקיימה  מתיחות  של  ימים  באותם  בינתיים, 
ועידת פסגה של כל עמי האזור - אדום, מואב, עמון, צור 
בצפון הפכה  מדיניות.  עידן של תמורות  זה  היה  וצידון. 
מצרים  ניסתה  ובדרום  הדומיננטית,  למעצמה  בבל 
להצטרף  האזור  מדינות  פיתוי  באמצעות  להתאושש 
לגבש  נועדה  ביהודה  הוועידה  בראשותה.  לקואליציה 
נעדרה  סוריה  התווך.  למדינות  משותפת  אסטרטגיה 

מהוועידה בהיותה נתונה בידי בבל. 

ובו  מיצג  העמים  נציגי  בפני  ערך  הכפרי,  הנביא  ירמיהו, 
נתן על צווארו חמש מוסרות המשמשות להכוונת הבהמה 
המדינות  ראשי  של  ההתכנסות  בעת  בשדה.  החורשת 
בירושלים הוא שיגר אליהם את המוסרות וביקש למסור 
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צורפה  זו  ל"מתנה"  בבל.  של  מנהיגותה  תחת  לשאת 
נבואה הקובעת את עיקרי תורתו של הנביא. את המדיניות 
העולמית קובע אדון העולם, והוא בחר בנבוכדנצר להנהיג 
את העולם באותן שנים. בחירה זו אינה ניתנת לשינוי, וכל 

ערעור עליה יהיה מרי כלפי אלוהי העולם. 

מחייבים  אינם  בארץ  החיים  ירמיהו,  של  לדידו  כן,  אם 
ריבונות. אפשר לחיות בארץ תחת שלטון בבל, אם זה 
רצון האל. מול הנבואה של ירמיהו, המשדלת את העם 
לבוא מרצונו בעול שלטון בבל, התייצבו מפלגות לאומיות 
שטענו כי בלא ריבונות אין חיי היהודים חיים. המפלגות 
הללו התבססו אף הן על דברי נביאים שהתנבאו בשם 
ה' והבטיחו שקצה של בבל קרוב. העם נמשך לנבואת 
להתכרבל  ירמיהו  את  והותיר  והריבונות  העצמאות 
בנבואתו. מצוקתו של ירמיהו לא ידעה גבול. הוא ראה 
על  ירושלים,  כל  על  שנפערה  התהום  את  עיניו  מול 
העם, על המקדש - והכול סתם כך, בלי סיבה. הוא ידע 
יישאר  בוודאות כי מי שיקבל את מרותו של מלך בבל 
וכך הוא  וייחרב.  יגלה  ואילו מי שימרוד -  ויחיה,  בארצו 

פרץ בזעקה קורעת לב: 

ִעבְדּו ֶאת ֶמלְֶך ּבָבֶל וִחְיּו לָָּמה ִתְהיֶה ָהִעיר ַהֹּזאת 

ָחְרּבָה )ירמיהו כז, יז(.

ירמיהו, כידוע, כשל בניסיונותיו. הבערה הלאומית העדיפה 
של  ההתעצמות  את  שחזה  עזור,  בן  חנניה  נבואת  את 
שלטון יהודה ואת שבירת עולה של בבל. צדקיהו המלך 
בחר בקואליציה האזורית בראשות מצרים, וזו גררה את 
בבל למסע העונשין, שהוליד, בין השאר, את חורבן הבית 

ואת הגלות. 

חנוכה, הגרסה האלטרנטיבית

פרץ  בבבל  יהודה  מרד  אחרי  שנה  מאות  כארבע 
את  שהוליד  המרד  הסלווקית,  בממלכה  היהודי  המרד 
על  הסיפורים  נשתמרו  התקופה  בספרות  החנוכה.  חג 
חנוכה בכמה גרסאות, בעיקר בספרי המקבים. ספרים 
אלו, הנמנים עם הספרים החיצוניים לתנ"ך, נכתבו על 
ידי סופרים שונים במקומות שונים ואף בלשונות שונות. 
שני הספרים העיקריים המתארים את ייסוד חג החנוכה 

הם מקבים א ומקבים ב.

את  מקיף  והוא  בעברית,  במקורו  נכתב  א  מקבים 
התקופה שבין גזרות אנטיוכוס )167 לפנה"ס( ובין רצח 
שמעון )134 לפנה"ס(. הדגש בספר הוא על ההיסטוריה 
הצבאית של מלחמות המקבים, והוא נכתב מתוך הזדהות 
זוהי הגרסה הישראלית  נושאיו.  ועם  עמוקה עם המרד 

למרד המקבים.

איש  יאסון  שכתב  גלותי  ספר  הוא  ב  מקבים  לעומתו, 
קירני שבצפון אפריקה, ועניינו העיקרי הוא מצבה הדתי 
כדי  נכתב  זה  חיבור  המקבים.  מרד  בימי  האומה  של 
זמנו  מבחינת  באדר.  בי"ג  ניקנור  יום  חגיגת  את  לבסס 

הוא חופף מאוד את מקבים א.3

בהתאם  הספרים,  בשני  שונה  החנוכה  חגיגת  ממילא, 
למספרים ולתרבויותיהם:

יהודה  עלה  כיצד  ד(  )בפרק  מתאר  א  מקבים  ספר 
המקבי עם מחנהו לירושלים לאחר הניצחון בקרב בית 
המקדש  את  טיהר  החקרה,  מצודת  את  סגר  הוא  צור. 
וטיהור  העבודה  חידוש  חגיגות  בו.  העבודה  את  וחידש 
המקדש נמשכו שמונה ימים, ועם סיום החגיגות נקבע 
ולקיים אותן בכל שנה ושנה. מקבים א, המתאר  לשוב 
נגד  בשמה  שמרדו  תורה  נאמני  של  תנועה  בראשיתו 
השלטון הסלווקי, הופך במהרה לסיפורם של בוני מדינה 
ושכחת  לבבך  "ורם  רבנו:  משה  דברי  בהם  שהתקיימו 
את  לי  עשה  ידי  ועֹצם  כֹחי  בלבבך  ואמרת   ]...[ ה'  את 
החיל הזה". ֵשם ה' הולך ונעלם מן הספר הזה, ויחד עמו 
נעלמות גם התפילות והאמונה בהשגחה האלוהית. קל 
להבין מדוע מנהיגי הדת היהודית דאז, הן הפרושים, הן 

כת מדבר יהודה, מצאו את עצמם באופוזיציה. 

אופיים הלאומי של ספר מקבים א ושל המדינה היהודית 
שהוא מייצג מתחדד בהשוואה למקבים ב, המספר על 
אותם מאורעות, ובאותו הזמן, אבל מנקודת המבט של 

יהודים בגולה. 

ספר זה מזכיר את ה' תדיר, והוא רווי בנסים, במלאכים 
ובהשגחה פרטית. יש בו דבקות ב"יהדות", תפילות רבות 
מן  הזועק  דמם  שכן  ה',  קידוש  על  למתים  רב  וכבוד 
האדמה הוא המכפר על העוונות ומסביר מדוע אִפשר 
ה' ליהודה המקבי לנצח במלחמותיו. המדינה היהודית, 
שמצייר  התמונה  מן  בהיעדרה  בולטת  זאת,  לעומת 
מקבים ב. חגיגת החנוכה אמנם מופיעה גם במקבים ב, 
חג הסוכות:  אלא ששם מוסברת החגיגה בהקשר של 
בשל ביטול החג בימי הקרבות של יהודה חגגו היהודים 
בכ"ה   - מאויביהם  שנחו  בזמן  החג  ימי  שמונת  את 
בכסלו. החג אף נקרא "סוכות בחודש כסלו", ומקשטים 

בו מקלות בענפים ובתמרים. 

החנוכה,  לחג  מסכת  הקדישה  לא  כידוע,  המשנה, 
בסוגיה  מצומק.  מקומו  בכללותה  התנאים  ובספרות 
ארחיב  ולא  ישראל,  תולדות  של  רבים  חוקרים  דנו  זו 
בבא  במסכת  הוא  חנוכה  התנאי של  כאן.4 האזכור  בה 
קמא, שם עוסקת המשנה בשאלה, מה קורה אם גמל 
הנושא פשתן עובר בחוץ, והפשתן נשרף - מיהו האשם? 
המשנה אומרת שאם זה קרה בחנוכה, בעל הגמל הוא 

האשם, שכן היה עליו לדעת שיהיו שם נרות.

מן האזכור האגבי הזה עולה שחג החנוכה נחוג בפועל, 
ואף היה נורמטיבי. המשנה ידעה על קיומו ואף הצדיקה 
אותו, ואף על פי כן, היא לא בחרה להסביר אותו. אין בה 
אזכור למלחמות החשמונאים ולגבורת הלוחמים, ואין בה 
שום רמז לעצמאות המדינית. על רקע זה יש הטוענים 
שברקע השתיקה הזו קיים ניסיון לגמד את נס המרד של 
הייתה  אף  האסכולות  אחת  לפי  החשמונאית.  המדינה 
מגמה לדכא את זיכרון המרד, ובתקופת חיבור המשנה, 
לאחר מרד בר–כוכבא, היה ניסיון לפייס את האימפריה 
תולדות  של  מחדש  כתיבה  ידי  על  השאר  בין  הרומית, 
היהודים: אין אנו כלל עם מורד, ואף לא עם שוחר חירות 
מדינית. אנחנו שונאים מלחמות. לדעת אותה אסכולה, 
באווירה זו "העלים" ר' יהודה הנשיא, עורך המשנה, את 
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איפה כן מסופר על החג? בתלמוד הבבלי. שם שואלים: 
מה  שום  על  חנוכה?  מהו  בלשוננו:  או  חנוכה?",  "מאי 
נס  לזכר  נחוג  שהחג  ועונים  נרות?  שמונה  מדליקים 
בעומק  שנכתב  בתלמוד,  ע"ב(.  כא,  )שבת  השמן  פך 
החֵשכה של גלות בבל, פנו לספר על הנס שהיה לבולט 
בסיפורי החנוכה, הסיפור על "כד קטן, שמונה ימים שמנו 
נתן"; כד שנותר יחידי במקדש ולא היה בו אלא כדי יום 
הדלקה אחד, אך בזכות הנס שנעשה לחשמונאים הוא 

הספיק לשמונה ימים.

כך  ימים.  שמונה  דלקה  המנורה  כי  שמונה?  למה 
נס, שאינו מאיים על שום  נולד סיפור חדש, סיפור על 
כל  בלא  החנוכה  זיכרון  את  לחגוג  ומאפשר  אימפריה 
והיעדר  גלות  של  עמוק  מטען  בעל  סיפר  זהו  הפרעה. 

ניחוח של עצמאות. 

כל העם אהב אותו?

החשמונאים  מדינת  קריסת  אחרי  שנה  כמאתיים 
הצבאית  הדמות  לסה"נ(.   132( בר–כוכבא  מרד  פרץ 
ודחויה  הקלאסית  הציונות  בפיות  מרוממת  המרד  של 
גבורתו  על  מחלוקת  אין  התלמודית.  היהודית  במסורת 

של האיש: 

"ומה היה עושה בן כוזיבא היה מקבל אבני בליסטרא 
נפשות"  כמה  מהן  והורג  וזורקן  מארכובותיו  באחד 

)איכה רבה, ב(. 

אולם  חיל.  כגיבור  במקורות  מצטייר  בר–כוכבא  שמעון 
מעבר לגבורתו יש צד של יוהרה וִשכחת אלוהים בעולמו:  

לא  דעלמא  ריבוניה  אמר  הוה  לקרבא  נפק  "דהוה 
ולא  זנחתנו  אלהים  אתה  הלא  תכסוף  ולא  תסעוד 

תצא בצבאותינו" )ירושלמי תענית ד ה, סח ע"ד(. 

ובלשוננו: כשהיה יוצא לקרב היה אומר, ריבון העולם לא 
תעזור ולא תבייש, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא 

בצבאותינו. 

ממנו  ולדרוש  לקב"ה  בתפילה  לפנות  העז  בר–כוכבא 
תפריע  אל   - תסעוד  ולא  תכסוף  לא  להתערב:  שלא 
ואל תעזור. תן לי לעשות את העבודה. המשך דבריו של 

בר–כוכבא לקוח ממזמור ס בתהילים: 

ִמי ֹיבִלֵנִי ִעיר ָמצֹור ִמי נַָחנִי ַעד ֱאדֹום. ֲהֹלא ַאָּתה 

ֱאֹלִהים זְנַחְָּתנּו וְֹלא ֵתצֵא ֱאֹלִהים ּבְִצבְאֹוֵתינּו. ָהבָה 

ּלָנּו עֶזְָרת ִמּצָר וְָׁשוְא ְּתׁשּוַעת ָאדָם. ּבֵאֹלִהים נֲַעֶׂשה 

ָחיִל וְהּוא יָבּוס צֵָרינּו )תהילים ס, יא–יד(.

בר–כוכבא לקח, בחוצפה רבה, את הפסוק המביע את 
תחושת התלות של האדם באלוהים, וניפץ אותו לרסיסים. 
את הקינה "לא תצא" הוא הפך לפנייה ולדרישה. היה זה 
התגלמותו.  במלוא  ידי"  ועוצם  "כוחי  של  היוהרה  חטא 
אין היפוך גדול מזה. זוהי עוצמה מלאת שחץ של אדם 
המודע לכוחו ורק מבקש הזדמנות להראות לכובש הזר 

את נחת זרועו. 

למרות זאת, רבי עקיבא, גדול חכמי ישראל באותו הדור, 
ראה את גבורתו של בר–כוכבא והתלהב: 

'דרך  דורש  היה  רבי  עקיבה  יוחי:  בן  שמעון  ר'  תני 
כוכב מיעקב' דרך כוזבא מיעקב. רבי עקיבה כד הוה 
משיחא'  מלכא  הוא  'דין  אמר:  הוה  כוזבה  בר  חמי 

)ירושלמי, שם(.

תרגום: עקיבא רבי היה דורש: דרך כוכב מיעקב - 
דרך כוזבא מיעקב. כשהיה רבי עקיבא רואה את בר 

כוזיבא היה אומר: "זה הוא מלך המשיח". 

לגאולת  פוטנציאל  וזיהה  וכוח  אומץ  ראה  עקיבא  רבי 
למציאות  מעבר  הרחק  נשואות  היו  עיניו  ישראל. 
מסגנונו  נבהל  לא  הוא  המשיח.  ימות  אל  הפוליטית, 
הבוטה של בר–כוכבא. כדי להיות "בן דוד" צריך להיות 
החיוניות  של  שילוב  דהיינו,   - עיניים"  יפה  עם  "אדמוני 
טובות"  "עיניים  עם  האדמוני  עשיו"  "ידי  של  הפיזית 
הרואות טוב ומבקשות להביא תיקון לעולם. רבי עקיבא 
האמין כי בר–כוכבא יהיה הידיים, ואילו הוא, רבי עקיבא, 
היה  עקיבא  רבי  של  הרוחני  בעולמו  לעיניים.  לו  יהיה 
כתפי  על  לקדשו,   - מיהודה  המורכבת  להנהגה  מקום 
יוסף - המשביר לעם. זוהי תורת שני המשיחים - "משיח 
בן  משיח  ה"רוכב",  ועליו  כ"כנה",  המשמש  יוסף",  בן 
"רוחני".  להיות  צריך  אינו  יוסף  מבית  המשיח  דוד.5 
כשבא הרמב"ם להציג את דמותו של המשיח, הוא בחר 
בדמותו של בר–כוכבא, על פי הציטוט לעיל מן התלמוד 

הירושלמי: 

"ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות 
מחיה  או  בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים  אותות 
מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי 
עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא 
כליו של בן כוזיבא המלך6, והוא היה אומר עליו שהוא 
המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך 
להם  נודע  כיון שנהרג  בעונות,  עד שנהרג  המשיח, 
מופת  ולא  אות  לא  חכמים  ממנו  ולא שאלו  שאינו, 

)משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים יא, ג(. 

אלא שהכרעה זו מתוך הסוגיה בירושלמי זוכה להערה 
ממשיגו הגדול של הרמב"ם, הראב"ד:7

אנא  אומר  היה  כוזיבא  בן  והלא  אברהם:  "אמר 
מורח  אי  ושלחו חכמים לבדקו  הוא מלכא משיחא 
ודאין או לא, וכיון דלא עביד הכי - קטלוהו". )השגת 

הראב"ד, שם(.

הוויכוח בין הרמב"ם לראב"ד חושף שתי גישות תלמודיות 
כלפי בר–כוכבא, ואולי גם את הוויכוח שבין רבי עקיבא 
לחכמים. מקורה של השגת הראב"ד על הרמב"ם הוא 

בסוגיה הבבלית על בר–כוכבא: 

"בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא, אמר להו לרבנן: 
ודאין,  ליה: במשיח כתיב דמורח  אנא משיח. אמרו 
נחזי אנן אי מורח ודאין, כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין 
ובלשוננו: בר  - קטלוהו" )בבלי סנהדרין צג, ע"ב(. 
וחצי. אמר להם לחכמים: אני  כוזיבא מלך שנתיים 
משיח. אמרו לו: במשיח כתוב שמריח ודן. נראה אם 
יכול לדון בחוש הריח. כיון שראוהו שלא מריח ודן - 
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מסורת זו מבססת את יחסם של חכמים למשיחיותו של 
בר–כוכבא על פסוק בישעיהו: 

וְיָָצא ֹחטֶר ִמּגֵזַע יִָׁשי וְנֵֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו יִפְֶרה. וְנָָחה 

ָעלָיו רּוַח ה' רּוַח ָחכְָמה ּובִינָה רּוַח ֵעָצה ּוגְבּוָרה 

רּוַח ַּדַעת וְיְִרַאת ה'. וֲַהִריחֹו ּבְיְִרַאת ה' וְֹלא 

לְַמְרֵאה ֵעינָיו יְִׁשּפֹוט וְֹלא לְִמְׁשַמע ָאזְנָיו יֹוכִיַח 

)ישעיהו יא, א–ג(.

שכל  הדמות  זוהי  דוד.  בן  במשיח  עוסק  כולו  הפרק 
הנבואות בדבר המשיח התייחסו אליה. חכמים, בני דורו 
יוסף למשיח  בן  בין משיח  רבי עקיבא, לא הפרידו  של 
ה'.  ליראת  המחוברת  מנהיגות  לראות  רצו  הם  דוד.  בן 
המשיח צריך להיות בעל "חוש ריח". "והריחו ביראת ה'" 
- דמורח ודאין. הוא מחובר בחוש הדק ביותר שלו ליראת 
ה' ומסוגל לחרוץ דין בחוש זה. חוש הריח עמד בסתירה 
החוש  בר–כוכבא.  של  האגרסיבית  לגשמיות  גמורה 
הדומיננטי שלו היה חוש המישוש, שאותו סיווג הרמב"ם 
כי  כנמוך שבכל החושים. חכמים פסלו את בר–כוכבא 
מחוברת  שאינה  מנהיגות  לבחור  אפשר  אי  מבחינתם 
בשורשה לגזע ישי. רבי עקיבא לא קיבל את המשוואה 
הזו. מבחן חוש הריח כלל לא העסיק אותו. הוא ראה את 
בר–כוכבא הגיבור וקבע שזהו משיח בן יוסף. כך, בערך, 

טוען הרדב"ז,8 בביאורו על הרמב"ם: 

בין  מחלוקת  שהתגלעה  ספק  אין  כוזיבא  בן  לענין 
החכמים. מקצתם לא האמינו שהוא משיח וקצתם 
שחכמים  אחר  ואפילו  מכללם,  עקיבא  ור'  האמינו 
קבלו על שלא עמד במבחן "אי מורח", לא חזר בו 
לא  שבר–כוכבא  לכל  נתברר  אז  שנהרג;  עד  ר"ע 
היה משיח. "ומה שנראה מדברי הראב"ד שישראל 
ויש  הרגוהו,  הגוים  אלא  הכי,  משמע  לא  הרגוהו 
דלא  דחזיוהו  כיון  חלק:  בפרק  דאמרינן  הא  לפרש 
ידיהם ממנו ובאו  מורח ודאין - קטלוה, כלומר רפו 

הגוים והרגוהו". )רדב"ז, הלכות מלכים יא, ג(.

שובו של המרד

חדשות  פנים  קיבלו  הללו  הגבורה  מעגלי  שלושת 
בהתעוררות הציונית. התודעה הלאומית פתחה מחדש 
את הסוגיות ההיסטוריות הללו, ועיצבה דרכן את דמותו 

החדשה של יהודי בן ארץ ישראל המתחדשת. 

הסיפור הראשון, של ירמיהו ויחזקאל, כמעט לא סופר. 
האתוס הציוני ורוח הלאומיות הישראלית )חילונית ודתית 
כאחת( התעלמו ממנו ואימצו את ישעיהו כנביא המבשר 
על  המופקד  כנביא  עמוס  ואת  והנחמה  התקומה  את 
ההשכלה  דור  של  היהודית  החברה  החברה.9  תיקוני 
וראשית הציונות לעגה לדמותו של ירמיהו. הגדיל לעשות 
עלילה  התשע–עשרה  המאה  בסוף  שחיבר  גורדון,  י"ל 
בשם "צדקיהו בבית הפקודות". בעלילה מתואר צדקיהו 
העיוור האסור בידי בבל, שואל את עצמו לפני מותו מה 

היה חטאו שכך נגזר עליו:

אך מה און פעלתי? מה–פשעתי? יען לפני ירמיהו לא 
נכנעתי?! 

לנו  יעץ  אשר  נכנעת  נפש  בעל  הלב  רך  איׁש  לפני 
בשת, עבדות, משמעת, 

ואני מאנתי עצתו לשמוע, כי אמרתי ברזל ברזל ירע. 

מיל"ג  בילדותו  שהושפע  עצמו  על  העיד  בן–גוריון  דוד 
והיה נגד ירמיהו בכל לבו.10 הוא בוודאי לא היה היחידי. 
מתבוללים   - חו"ל  אנשי  אל  דיברה  ירמיהו  של  דמותו 
שבחר  מתבולל  אוסטרי  יהודי  צווייג,  סטפן  ודתיים. 
כ"יהודי", בחר  להיות קוסמופוליטי לעילא שאינו מתויג 
בירמיהו לגיבור אנטי–מלחמתי במחזה שכתב, המתרחש 
בזמן מלחמת העולם הראשונה.11 בימי מלחמת העולם 
השנייה כתב פרנץ ורפל, אביר זכויות האדם, את הרומן 
שלו "ירמיהו".12 הספרות הציונית העדיפה לחפש גיבורים 

אחרים. 

סיפורו של חג החנוכה שודרג במהפכה הציונית והחזיר 
לעצמו נדבכים שלמים שהועלמו במהלך אלפיים שנות 
גלות. הציונים התחילו לשיר את שירי הקרבות על גבורת 
המקבים: "נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו". ביאליק 
חיבר שירים אחדים על גבורת המקבים בהשוואה לדורו 
הנסים  לגאולה".  וראשון  לשעבוד  אחרון  "דור  שלו: 
והנפלאות הפכו להיות: "על הנסים ועל הנפלאות אשר 
חוללו המכבים )המקבים(". הרחוב החרדי המשיך לטפח 
ולספר את סיפור הנס, והרחוב הציוני טיפח את הגבורה 
הארצית, גבורת הלוחמים והמורדים. המחלוקת החבויה 
הזו משקפת את המחלוקת העמוקה בדבר הקרדיט: למי 

יהודים ליד ציון קבר הנביא 

יחזקאל, כ–100 ק"מ דרומית 

לבגדד, בשנת 1932.  הגישה 

לפיה אין קיום יהודי אלא בארץ 

ישראל עלתה כבר בימיו של 

יחזקאל, והוא יצא נגדה. 
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הוא מגיע, לה' או למקבים? מה חשוב, הניצחון בקרב או 
נס פך השמן? בשנות עיצוב הזהות של ה"צבר" הרבו 
בשנים  המקבי.  של  ובחוסנו  בכוחו  בחנוכה  לעסוק 
האחרונות, כשזרקה שיבה בצדעיו של אותו יפה בלורית, 
הפך חג החנוכה לבמת דיאלוג על נושאי תרבות ויהדות: 
האם תרבות המערב היא הלניזם? סוגיית הגבורה הפכה 
באש  שמחזיקים  הציונים–הדתיים,  של  נחלתם  להיות 
השחרור  בסיפור  הכוח  בכל  לאחוז  ומבקשים  המרד 

הלאומי בקו רצף שבין יהודה המכבי למדינת ישראל. 

כך קרה גם לדמותו של בר–כוכבא. מי שמע או ידע על 
המסורת  כאמור,  הציונית?  ההתעוררות  ימי  עד  האיש 
אש  אך  זווית.  לקרן  אותו  לדחוק  ניסתה  התלמודית 
את  והפכה  הציונות  ברוח  מחדש  ניעורה  שלו  המרד 
האיש לאהוב על כל עמו. המדורות של לוחמי המרד היו 
סמל לחיי שדה של לוחמים, והקומזיץ היה לסמלו של 
הישראלי–ציוני  בזיכרון  בעומר  ל"ג  עוצב  כך  הפלמ"ח. 
במשך שנותיה הראשונות של הציונות והמדינה. בימים 
שעוד שרו מסביב למדורה היה אפשר להבחין בפיצול 
התרבותי שבין היהודי לישראלי: היהודי הדתי עמד עם 
בקבוק שמן זית )המסמל את החוכמה הצלולה( והדליק 
אבוקות לכבוד עלייתו של רבי שמעון בר יוחאי. השירים 
ששר עסקו כולם ברבי שמעון: "נמשחת, אשריך, שמן 
"גיבור  היה  לא  מעולם  בר–כוכבא  מחבריך".  ששון 

תרבות" בחברה הדתית. 

הרחוב הדתי–חרדי, שאינו מקושר לתנועה הלאומית, אחז 
החכמים  התנגדות  את  המתארת  התלמודית  במסורת 
למשיחיותו של בר–כוכבא. ביטוי קוריוזי מיוחד לכך מצאתי 
בפסקה משונה בתוך קונטרס חסידי, מבית מדרשו של 
עירין  לספר  שנוספו  ליקוטים  )מתוך  מרוז'ין  האדמו"ר 

קדישן תניינא, בארטפעלד תרס"ז, עמ' כז(:

רבן יוחנן בן זכאי מירושלים קבל מאליהו הנביא אחר 
חורבן הבית וגילה לו: בן כוזיבא אינו משיח. 

למדורה  מסביב  ישראלים  צעירים  ישבו  זמן  באותו 
גיבור. החג  ושרו על איש בישראל שהיה  אלטרנטיבית 
כולו עסק בדמותו של הגיבור הכוחני ששעט על אריה 
על  בעומר  בל"ג  לשיר  שנהגו  השירים  הרומאים.  כנגד 
"הוא  נועז:  חופש  כלוחם  גבורתו  את  היללו  בר–כוכבא 
היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו..." )לוין 
בעומר  ל"ג  את  קבעו  הנוער  מתנועות  כמה  קיפניס(. 
כיום ההצטרפות לתנועה. חץ וקשת, אחד הסמלים של 
ל"ג בעומר, הפך לסמל הגדנ"ע - גדודי הנוער שהוקמו 
בישראל  העבריים  התיכוניים  הספר  בתי  במסגרת 
תש"א,  בשנת  בעומר  בל"ג  הבריטי  המנדט  בתקופת 
את  "להכשיר  הייתה  הארגון  מטרת   .1941 במאי   15
הוקם  יום  באותו  הגנה".  הנוער העברי בארץ לתפקידי 
גם הפלמ"ח, ובל"ג בעומר תש"ח, 1948, ניתנה הפקודה 

להקמת צה"ל. 

על  שלנו,  הלאומי  החלום  נרקם  בר–כוכבא  של  לאורו 
האריה של בר–כוכבא רכבנו בילדותנו, ובל"ג בעומר היינו 
חלק מצבא השחרור הלוחם לגירוש הרומאים מן הארץ. 
כמעט בכל טיול מצאנו חפירות ומחילות של לוחמי בר–

כוכבא, ממדבר יהודה ועד לשפלה. קראנו בהתרגשות 
את ספרו של יגאל ידין על ממצאי האיגרות בנחל חבר. 

לעומת כל העושר של תיאור המרד, איני זוכר שאי פעם 
בילדותי או בבגרותי נתקלתי במקור מידע על תוצאותיו 
של המרד. מדובר בכחמש מאות ושמונים אלף הרוגים 
)!( שנפלו בלחימה; במספר לא ידוע של נספים כתוצאה 
מהשפעות המלחמה, כגון מחלות, רעב וכד'; ובחמישים 
מצודות ותשע מאות שמונים וחמישה כפרים שהוחרבו. 
יהודה  לעבדות.  נמכר   - כשיר  והיה  בחיים  שנותר  מי 
התקופה  נקראת  חז"ל  בספרות  מיושביה.  התרוקנה 
יותר  גדול  זו  "שמד". החורבן שבא על הארץ בתקופה 
מתקופת החורבן. נפילת ביתר מתוארת במקורות שלנו 

באופן מזעזע: 

א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן: אלו שמונים ]אלף[ 
קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה שלכדוה, 
והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמן ונפל לים 

הגדול )גיטין נז, ע"א(. 

מן הבחינה ההלכתית נותר לנו זכר לאסון ביתר בברכת 
והמטיב", על הרוגי ביתר:  המזון, בתקנת ברכת "הטוב 
"הטוב" שלא הסריחו ו"המטיב" שהובאו לקבורה. תקנה 
נוראה היתה התמונה  זו מאפשרת לנו לדמיין עד כמה 
נתגלתה  זוועה  איזו  שם.  הקרב  סיום  לאחר  ביתר  של 

לעיני מי שנכנס לעיר לאחר החורבן. 

בראשית שנות השמונים פתח האלוף )במיל.( יהושפט 
שבר–כוכבא  הטוען  במאמר  המרד  פרשת  את  הרכבי 
הוביל את יהודה לאבדון ולא לחזון. פרופ' ישראל אלדד 
השיב מלחמה שערה, והארץ תססה. אפשר לסמן את 
התקופה של הפולמוס הזה כאחד הסימנים להתפוררות 
הגאווה הלאומית של הציונות החילונית ולהתייצבות של 
עומעם  הבית"רי  ההדר  הימין.  בחזית  הדתית  הציונות 
עוד  מעטים  ורק  הישראלית,  הפוליטיקה  בביצת  מאוד 
חלקים  דווקא  אולם  בגאון.  אותו  ונושאים  אותו  זוכרים 
ולחלום  לדרך  שותפים  עצמם  מוצאים  הדתית  בציונות 
עם אנשי בית"ר. בתמהיל הפוליטי שלנו מתאחד המחנה 
הלאומי סביב האתוס הזה ומלכד את השורות למאבק נגד 
המחנה המתפשר: גיבורי התרבות של המחנה הלאומי 
את  בשעתו  שהובילו  בית"רים  קומה  זקופי  אותם  הם 
נס המרד, לוחמי המחתרות ומשוררי התקומה. תלמידי 
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל מצטטים בכמה מקומות את 
שיעוריו של רבם, המצדיקים את הכרעתו של ר' עקיבא 

ביחס לבר–כוכבא, בתור "משיח בן יוסף". 

לחידוש העיון בשאלות הגבורה הלאומית

החברה  שנה.  שלושים  עברו  הזה  הפולמוס  מאז 
מי  יש  האידאולוגי.  מהוויכוח  התרחקה  הישראלית 
לא  הגדולות  שהאידאולוגיות  בטענה  כך  על  שמברך 
הביאו ברכה לשלומה של החברה. אולם "באין חזון יפרע 
עם". אי אפשר להמשיך את החברה בלא תוכן של ממש. 
מה תוכנה של מדורת השבט הישראלי? האם יש סיפור 
המכבים  גבורת  האם  בר–כוכבא?  של  לסיפורו  חילופי 
צרובה בזיכרון הקולקטיבי שלנו, או שהיא קליפה דקה 
וזמנית בדמות המורכבת יותר של העם היהודי בן אלפי 
לעומק החברה  ירמיהו מחלחלת  נבואת  האם  השנים? 
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את  לתבוע  אלא  אלו,  שאלות  על  להשיב  באתי  לא 
הלאומי  העדיפות  סולם  בראש  העמדתן  ואת  פתיחתן 
שלנו. התעלמות מהסוגיות הללו דומה להתעלמות מכל 
איום אסטרטגי אחר. טמינת ראש בחול לא תביא פתרון 
העלאת  רק  הישראלית.  החברה  של  הזהות  למצוקת 
הקונפליקטים ובירורם עשויים לגבש את הזהות של דור 

אשר לא ידע את המהפכה הציונית. 

הבדלי הגישה הללו מסתירים אמת עמוקה יותר. 

לאורך מאות שנות גלות לא היו היהודים יכולים להעמיד 
את גבורת הקרב שלהם במבחן. ברוב המקומות והזמנים 
יכול  לא  איש  אולם  ולהילחם,  לקום  הזכות  מהם  ניטלה 
גבורת  בלבבות;  האצורה  הגבורה  את  מהם  לקחת  היה 
השמירה על צלם האלוהים שבאדם בכל תנאי ובכל מצב. 
לרוב.  וגזרות  שעבודים  היהודי  העם  ידע  הדורות  לאורך 
אבל עם כל סיפורי הזוועה כרוכים גם תיאורים מופלאים 

של יהודים שלחמו על שמירת צלם אלוהים שבהם.

מאז הימים השחורים ההם זכה העם היהודי לשוב לארצו 
ולהגן עליה בגבורת הגוף ולא רק בגבורת הרוח. בתוך 
ניסו כמה מאבותיה הרוחניים של הציונות להעתיק  כך 
את מושגי הגבורה הקיימים בתרבויות אחרות ולבנות על 
יהודי חזק, כוחני   - פיהם את הדגם של היהודי החדש 

ושרירי שאינו פוחד משום איום בעולם. לעתים הייתה זו 
התנועה הקיבוצית, שטיפחה את דמות האיכר השרירי; 
לעתים היו אלו אנשי הצבא, שנראו בעינינו כחיילי דוד 

המלך המסתערים על גָלְית. 

בתוך כך השתנה גם לוח השנה העברי, כדי לבסס מן 
והחברה, בלא  גבורת האדם  על  הגיל הרך את החינוך 
מחג  הפך  החנוכה  חג  שמיים:  נסי  על  להישען  צורך 
ובל"ג  הגיבורים,  לחגם של המקבים  פך השמן  נס  של 
בעומר פינתה את מקומה המדורה, שבמקור העלתה על 
יוחאי, לאש  נס את סודותיו הרוחניים של ר' שמעון בר 
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