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 מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 ש הלנה ופאול שולמן"ע
 

  מחשבות במהות נס-נס גדול היה פה 

 
ה לחשמונאים "נועד בין היתר להזכיר ולהדגיש את הנס שעשה הקב) כחגי ישראל אחרים(חג החנוכה 

ליל ( את הנס באירוע חד פעמי בעוד שבחגים אחרים אנו מציינים. במלחמתם לישועת ישראל מיד היוונים
חג החנוכה , )קריעת ים סוף ועוד, מרכז בתוכו את כל נס יציאת מצרים כולל עשרת המכות, הסדר כדוגמא

שלכאורה , מתייחד בכך שבמשך שמונה לילות אנו עוקבים בהדלקת נרות הולכת ומתקדמת אחר נס רציף
במאמר זה אנסה לנתח את .  בצורה כזו או אחרתיכול היה להיות מצוין באירוע חד פעמי של הדלקת נרות

. ולבדוק כיצד השימוש בנס מהווה זרז או מעכב בתהליך בנין אמונת האדם בבורא" נס"מהות המושג 
 .נסיים בניתוח מהות נס פך השמן בחנוכה והמחלוקת סביב אופן ציון האירוע בין בית שמאי לבית הלל

 : ןה" נס"למילה ) אבן שושן(הגדרות המילון 
 . מוט גבוה או סימן הכר של יחידה,  דגל .א
 .דבר שלמעלה מן הטבע,  מעשה פלא .ב
  ).NESOSמיוונית (יבשה מוקפת מים ,  אי .ג

נס כזה . י אלוקים"כי כל ההגדרות מתאימות למושג נס במשמעות של שינוי סדרי בראשית ע, ניתן לראות
ומובדל ומיוחד כמו אי באמצע , והמציין יחודו של עם ואלוקיו כדגל על מוט גב, הנו מעשה פלא

ה לישראל שימשו גם ככלי לניסיון "נסים שעשה הקב, כפי שנראה בהמשך. הבריאה השגרתי" אוקיינוס"
יונתן בן עוזיאל  ). ד יז' שמ(דומות כל כך ) ניסיון, נס(אולי זאת הסיבה שמילים אלו . ל-עומק האמונה בא
ַבֲאכֹל האש את חמשים ,  אֹתם ואת קרח במות העדהותפתח הארץ את פיה ותבלע: "בפירושו לפסוק

אונקלוס , י"בעוד שרש, "והוו לניסיון: "מסביר את מהות המילה נס , )כו י' במ" (ומאתים איש ויהיו לנס
 ".אות וזכרון"-ואבן עזרא מסבירים את המילה כ

רבותו והשגחתו הנס הנו כלי בו מדגיש הבורא לאדם את מעו, מצד אחד: במהות הנס קיים קונפליקט
מצד . ונותן בידי המאמין כלי להוכחת עליונותו ונצחיותו של אלוקיו, הפרטית עד כדי שינוי סדרי בראשית

אינו מתאמץ להשיג את הנדרש ממנו בעולמו , שאדם המתרגל לנס ככלי לפתרון בעיות, שני קיים החשש
מאבק בין שני היבטים אלה של ה". סומך על הנס"אלא יושב ו, )בעולם האמונה וגם בעולם העשייה(

 .   מהות הנס מהווה מוטיב מרכזי במקורותינו
דור יציאת מצרים זכה וראה , מכל הדורות. החל מבריאת העולם ובמשך תקופת האבות נעשו נסים רבים

ט שערי "שמוסברים בעובדה שמ, )ומהות שינוי סדרי בראשית, מבחינת הכמות(נסים בסדרי גודל שונים 
, ה בכדי להחזירו לתלם האמונה"חייבו התערבות קיצונית של הקב,  היה שרוי עם ישראלהטומאה בהם

בניגוד להבטחות ההשגחה שנתנו לנח ולאבות האומה , לכן. בתהליך בנייתו כעם וכהכנה למעמד הר סיני
שנועדו בעיקר להבטיח את ביטחונם ועתיד משפחתם בצעדים הקיצוניים שעשו כמאמינים בייחוד האל (

משה הנו המנהיג הראשון שמקבל הנחיה להשתמש בנס ככלי לשכנע את עם , )ור של עובדי אליליםבד
-ולהוכיח לפרעה שמאחורי תביעותיו ליציאה ממצרים ניצב א, ל ובשליחותו של משה-ישראל באמונה בא

 .לוה ממעל
אשר תעשה , ואת המטה הזה תקח בידך: "הוא מצּווה, בעת שנשלח משה לגאול את בני ישראל ממצרים

". שמניתיך לשנות את הטבע במצותך:  "ספורנו מפרש במקום בצורה ברורה). ד יז' שמ" (בו את האֹתֹת
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אך אם נעיין ביתר תשומת לב בסימנים . לכאורה קיבל משה מנדט להשתמש בנס ככלי להשגת המטרה
 סימנים ִנתנו למשה שלושה. כפי שהוזכר לעיל" נס"נבחין ברמז לקונפליקט הקיים במושג , שקיבל משה

ואז , )הוצאת מים, השלכת מטה(בשנים מהם משה עושה מעשה ): ט-דא' שמ(בתהליך הפיכתו למנהיג 
 רמז לעמידה בטלה -משה שם את ידו בחיקו , בסימן הנוסף. בעזרת הנס קורה מעשה שהוא מעל הטבע

עקב , בכל אופן.  מעש רמז לערכו של הממתין לנס כשהוא חסר----למצורעת למצורעת למצורעת למצורעת וידו נהפכת , והמתנה לנס
. י נס"ה להדגיש את מדיניות הסיוע ע"ממשיך הקב, רדידותו הרוחנית של עם ישראל בעבדות מצרים

בו הציג משה (כשבני ישראל מתלוננים על הנזק שנגרם להם בעקבות המפגש הראשון בין משה לפרעה 
ְבַאְשֶתם את ריחנו בעיני פרעה אשר ִה, עליכם וישפט' ֵיֶרא ה: "באומרם, )ה נתן בידיו"את הנסים שהקב

כי , עתה תראה אשר אעשה לפרעה: "ה מיד"עונה הקב, )ה כא' שמ" (ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו
 ). ו א' שמ" (ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו

נך ולמען תספר באזני ב: "כחלק מרציפות האמונה בכל הדורות, ה את תופעת הנסים"בהמשך מנמק הקב
יש לשים לב ). י ב' שמ" (וידעתם כי אני ה, ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אֹתֹתי אשר שמתי בם

ביציאת מצרים ועל הים , ה בהיות ישראל במצרים"שבמהלך כל הנסים הרצופים והמופלאים של הקב
,  מכות300כ "ולדעת רבי עקיבא סה,  מכות240לדעת רבי אליעזר ,  מכות60לדעת רבי יוסי הגלילי (
אף סימן של אף סימן של אף סימן של אף סימן של שלא ניתן למצוא במקרא , היו בני ישראל בדרגה רוחנית נמוכה כל כך, ])הגדה של פסח[

, משה. חל מיד ביציאה ממצרים, השינוי בגישה זו. ה" בקרב העם למעשי הקבהשתאות או הערכההשתאות או הערכההשתאות או הערכההשתאות או הערכה
בני ישראל מגיב למצרים המתקרבים ל, שהתרגל לעיקרון של סיוע אלוקי צמוד לכל בעיה מתעוררת

אלוקים יפתור את , אין מה לדאוג, קרי, )יד יד' שמ" (ילחם לכם ואתם תחִרשּון' ה: "בצורה פשוטה
יש כאן שינוי ). טו" (דבר אל בני ישראל ויסעו, מה תצעק אלי: "ה הנה"תגובתו המיידית של הקב. הבעיה

אך . יכולתם לסמוך על הנסו, עד עתה הייתם בעבדות. ה שולח למשה ולבני ישראל"קיצוני במסר שהקב
ונדרשת עשייה ונטילת סיכונים תוך בטחון , איננה מקובלת יותר" שב וסמוך על הנס"השיטה של , מעתה
-שלא נקרע הים עד שקפץ לתוכו נחשון בן, וידוע המדרש. י נס אם לאו"והוא יחליט אם לסייע ע, ה"בקב

שנדרש מכל אחד מבני , ה"ביטחון בקברמז ברור למעשה מתוך , עמינדב והגיעו המים עד שפת פיו
וירא : "כאמור, אולי זו הסיבה שבפעם הראשונה בני ישראל מגיבים לנס בביטוי של חיזוק אמונה. ישראל

, )שם לא" (ובמשה עבדו' ויאמינו בה' וייראו העם את ה, במצרים' ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה
ויש להעריכו בצורה מיוחדת , ס איננו ברור מאליוהם מבינים שהנ. כ שירה ארוכה ונשגבת"ומיד אח

" עידוד"מעיד שגם לשירה זו נזקקו בני ישראל ל] טו א' שמ" [ ובני ישראלישיר משהישיר משהישיר משהישיר משהאז "ואולי הפסוק (
 ). ממשה

אך בני ישראל עדיין לא , ה את בני ישראל"בכל הנסים מופיע מוטיב הניסיון בו מעמיד הקב, מכאן והלאה
 :החדשה הנדרשת מהם כעם בשלו לצורת המחשבה 

 ).טו כה' שמ" (שם ׂשם לו חֹק ומשפט ושם ִנָסּהּו "-נס המתקת המים במרה . א
" עלית מדרגה"במקרה זה רואים כבר ). טז ד' שמ" (הילך בתורתי אם לא, למען ֳאַנֶסּנו "-נס ירידת המן . ב

שם " (ַוָּיֻרם תולעים ויבאש, ד ּבֹקרויוִתרו אנשים ממנו ע: "'ה  כלפי מי שלא מאמין לדבר  ה"בתגובת הקב
 ).שם כח"(עד אנה מאנתם לשמֹר מצותי ותורֹתי: "ה מרמז שהסאה הוגדשה"גם קב). כ
ומטך אשר הכית "ה "ובתשומת לב לדברי הקב, )יז ב' שמ" ('מה תנסון את ה"נס הוצאת המים ברפידים . ג

קרי ללא , מצפה לנסים כמו שנעשו על היאורתזכורת היאור מרמזת שעם ישראל ). יז ה' שמ" (את היאֹראת היאֹראת היאֹראת היאֹרבו 
 .אלא כדרך חיים יום יומית של סיוע אלוקי, ה"כל מחויבות לאמונה בביטחון בקב

ויבן משה מזבח "ה "רק משה מוצא לנכון להודות לקב, אפילו לאחר הנס הגדול של מלחמת עמלק. ד
 ).יז טו' שמ" (ִּנִּסי' ויקרא שמו ה

רצוף מאבק פילוסופי בין ההסתמכות על הנס לבין הצורך בעשייה ,  לעםתהליך גיבושם של בני ישראל
מתוך הבנה שלא רק שסיוע אלוקי , לצדיקים ברור הצורך שאין לסמוך על הנס. ה"עצמית תוך בטחון בקב

ממנו , העומד לרשותם בעולם הבא" בנק זכויות"אלא הוא אף מביא להפחתת זכויות מ, ישיר איננו רצוי
: וכך אומר יעקב אבינו לפני פגישתו עם ֵעשו. במידה ונעשה לאדם נס בעולם הזה" כבדסכום נ"מנכים 

נתמעטו "י במקום מסביר "רש). לב י' בר" (קטְֹנִתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך"
דאמר רבי ינאי לעולם אל יעמוד "ובדומה לזה מאמר הגמרא ". י החסדים והאמת שעשית עמדי"זכויותי ע

ואם תימצי לומר עושין לו נס מנכין לו , שמא אין עושין לו נס,  במקום סכנה ויאמר עושין לי נסאדם
 ). תענית כ" (מזכויותיו

אנסה להסביר את מחלוקת בית , מתוך זוית הראיה של מהות הנס ככלי לחיזוק או החלשת אמונת האדם
בית שמאי אומרים יום ראשון , דריןוהמהדרין מן המה: "שמאי ובית הלל לגבי אופן הדלקת נרות חנוכה

מכאן ואילך מוסיף , ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מדליק שמונה ומכאן ואילך פוחת והולך
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אך איננו מוצאים בהסברים , ש"ה לב"מספר הסברים נתנו למהות המחלוקת בית ב). שבת כא" (והולך
 .ל במחלוקותיהם בנושאים אחריםש כמקוב"ה וב" עליו חלוקים בהעיקרון המהותיהעיקרון המהותיהעיקרון המהותיהעיקרון המהותיאלה את 

כמות השמן שנמצאה במקדש הייתה אמורה להספיק : ניתן לפרש כדלהלן , לאור מה שהסברנו לעיל
כל יום נוסף בו דלק השמן הגביר את עוצמת הנס שנחזה במקדש לעיני כל . לבעירה של יום אחד בלבד

יצאו מההנחה שהנס ההולך , ותיובית הלל שנהגו לפסוק הלכה תוך בחינת נפש האדם וחולש. ישראל
ולכן מדי יום האדם רוצה להביע את התחזקות , ומתגבר מגביר את אמונתו של האדם הפשוט באלוקיו

מצפים מהאדם שידע , וללא הנחות" צרופה"בית שמאי שפסקו הלכה . ה בהדלקת נר נוסף"אמונתו בקב
והידיעה שבכל , ריאה הפשוט מדי יוםה דרך לימוד ובחינת מעשה הב"למצוא את האמונה והביטחון בקב

צורך האדם בנס הולך , לפיכך. ה מחשב את הטוב ביותר עבורו"הקב) גם במידה ונכשל(אשר אדם עושה 
בו ניצחו המכבים לאחר שהשקיעו מאמץ , לכן בלילה הראשון. אינו חיובי, לאמונתו" קביים"ומתגבר כ

יש , )מה שניתן להסביר גם כמקרה ולא כנס(ומצאו פך שמן אחד , והקריבו נפשם למען עם ישראל
כשהאדם , מדי יום". בכל דרכך דעהו"כי אז האדם נבחן באמונתו האמיתית של , להדליק שמונה נרות

כמות הנרות הולכת ויורדת כי האמונה התמימה הולכת , מקבל סיוע לאמונתו בדמות נס ההולך ומתגבר
מגביר את ,  מפחיתים מכמות הנרות כי כל יום שבא-"  כנגד ימים הנכנסין"לכן בית שמאי . ופוחתת

ואולי זו גם הסיבה שבית שמאי . ההסתמכות על הנס ומקטין את הצורך להתמודד עם האמונה הצרופה
העלייה בקודש צריכה לבוא מתוך , לראייתם". מעלין בקודש"אינם מקבלים במקרה זה את הטיעון של 
 . ולא בהסתייעות בנס, ת והערכתהיומי-אמונת אדם בראיית מעשה הבריאה היום

הרי ? אחת השאלות המעניינות בהן מתחבטים הפרשנים הינה מדוע מדליקים נרות במשך שמונה ימים
, שכבר בלילה הראשון הבחינו שחסר שמן, יש שענו? וטרם חזו בנס, כמות השמן הספיקה ליום אחד
 ): חירה שבת כאבית הב(ועל כך כותב המאירי . וחילקו את הכמות לשמונה מנות

  

ולילה הראשון שלא היה שם נס השמן מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת הפך ושאר הלילות 
ויש מי שפירש שאף הם הרגישו במיעוט השמן וחלקוהו לשמונה לילות כשיעור . על נס השמן

 ....כ היאך היו סומכים על הנס בלילה ראשונהכ היאך היו סומכים על הנס בלילה ראשונהכ היאך היו סומכים על הנס בלילה ראשונהכ היאך היו סומכים על הנס בלילה ראשונה""""שאשאשאשא, ההליכה והחזרה ואין נראה לי
  

והקריבו נפשם , חנה ושבעת בניה וגיבורים נוספים,  דור בו קמו משפחת החשמונאים-אין ספק למאירי 
דור . אין הסתמכות על הנס ולו אפילו ללילה אחד, ומשפחתם ממש למען עתידו הרוחני של עם ישראל

 !! כזה זכה לנס רצוף וברור של שמונה ימים רצופים 
 

 צבי פרוור
 המחלקה למדעי המדינה

 
 
 
 


