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  בזמן הזה... בימים ההם
  

ליון ואת העם היהודי מטמיעה בתוך יצחון המכבים על היוונים ועל המתייוונים הציל את היהדות מכינ
בהשוואה למאורעות  למדיישהוא מינורי אף מאורע זה אלא , ולא זו בלבד .ימים ההםהתרבות השלטת ב

לא הנצרות ולא האסלאם  שהרי, עיצב את פני ההיסטוריה העולמית כולה, ימים םהיסטוריים אחרים של אות
  .כרצון הכובשים הסלווקים ,היהדות מבמת ההיסטוריה ילו נעלמההיו קמים א

, מציינים מאורעות חנוכהשהתמודדות של ה הבסימנרובה ככולה ההיסטוריה היהודית  עומדתמאז 
צמה מבקשות תרבויות אחרות בעלות עָ : טיפוס לדגם שחוזר על עצמו במשך ההיסטוריה- אב המשמשים

לבשה פעמים רבות צורה של המגמה להטמיע את היהודים . ב את היהודים לתוכןולבטל את היהדות ולשא
כאשר התקפות על היהדות הלכו יד ביד עם ההצעה להצטרף לתרבות השלטת וליהנות , "מקל וגזר"

  .רותיהמּפֵ 
שמאז  יםדוהיה. ח הפיתוי של תרבות אחרתוהתמודדות עם כחג האורים היהודי מסמל את ה ,אם כן

הנצרות ( יורשיהשל התרבות היוונית ובתחום השפעתה  ככולםהתקופה ההלניסטית ועד היום חיו רובם 
  .עוררו התנגדות עזה ומשכו אש על דתם ועל תרבותם כבר בתחילת תקופה זו ,)והאסלאם

כתביו של יוסף בן כדי להבין את הפרוגרמה של אנטיוכוס אפיפנס אין אנו זקוקים לספר המכבים או ל
נו את גולת הכותרת של המאמץ המסורת היהודית מספקת ל. תיהו המתארים בפרוטרוט את המתרחשמת

מסכם כך . )ד, ב ר"בר" (כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל": סלווקי כלפי היהודים-היווני
הוא ) Taurus(השור  ,על פי אגדה יוונית עתיקה .היוונים בימי אנטיוכוס מעם ישראלהמדרש את דרישת 
על במת  עלייתו של אלכסנדר מוקדוןלגדולה עם  יתאירופהתרבות הלראשונה עלתה . הסמל של אירופה

ליהודים להצטרף להצלחה המזהירה של השור אז הציעו ממשיכי דרכו כבר . ומאז לא ירדה, ההיסטוריה
  .שאין להם חלק באלוקי ישראל ההצהרך ותלנטוש את היהדות והאירופי 
יוונית -בות האירופיתשנה לאחר מכן ניתן לזהות את המשכה של אותה ההתמודדות עם התר 250-כ

 ,סופר בן זמנו, אפיוןתיהו נגד הניסיון של יוסף בן מתיוצא " נגד אפיון"בספרו . תיהויוסף בן מתבכתבי 
חלקית אנו מכירים אותם  ולםא ,כתבי אפיון לא השתמרו לנואמנם . לשלול את זכות קיומה של היהדות

מדוע , באמת אזרחי העיר) היהודים(אם הם " :וכך הוא מצוטט, תיהו עליהםמתוך תגובתו של יוסף בן מת
ומדוע מסרבים הם להעמיד פסל לכבוד ", שואל אפיון" ?אינם עובדים את האלוהים אשר לבני אלכסנדריה

נוצרית שהושמעה נגד היהדות וכבר נושאת את כל -אפיון הוא מקור לעלילת דם טרום, יתרה מזו 1".?הקיסר
אנטיוכוס , לפי אפיון. ימי הבינייםשראשיתן בידועות לשמצה ה הסממנים המוכרים לנו מעלילות הדם

, לטענתו. הודה לו מקרב לב על שחרורווהלה , ושחרר אותו אפיפנס מצא בקודש הקודשים יווני כלוא
מואשמים עוד  2.לזבחו ולאכול את קרביו, בהתקדש חג, ובבוא העת, היהודים החביאו אותו שם כדי לפטמו
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  .ח שם פרק   
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היהודים שלעולם לא  שלבשבועה מיוחדת  המתבטאת, בשנאה תהומית לעמים אחריםהיהודים על ידי אפיון 
  .ייטיבו עם יווני

 )"לעבוד את אלוהי העמים"(דרישה מהיהודים להיות לויאליים כלפי התרבות השלטת  –דגם בסיסי זה 
מפלצתי של עם תיאור יחד , )"קי ישראלוכתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באל"(היהדות ולזנוח את 

לא הנצרות המציאה מדיניות בסיסית זו כלפי מכאן ש. שחוזר על עצמו בכל ההיסטוריה זהו דגם –היהדות 
בסיס ליחס של רוב משכילי משמשת ומאלף במיוחד שהיא גם , מדיניות עתיקת יומין אתזאלא , היהודים

יד ליהודים והזמינו אותם  כאשר משכילים אירופים מובילים הושיטו. אירופה ליהודים בתקופת ההשכלה
  .בתיאור מפלצתי של היהדות בדרך כלל ווההיה הדבר מלֻ , להשתתף בסדר אירופי חדש
גדול הפילוסופים של תקופת ההשכלה המחבק יהודים ומבקש לקרבם לתרבות , על פי עמנואל קאנט

הדות חסרת המוסר הי. "אותו יש מוסרי שאת מושגו צריכים אנו בשביל הדת"היהדות מחוסרת , האירופית
היא דוגלת , יתרה מזו". רק לקיום חיצוני בלבד ...אלא ...לב מוסריים- תביעה לרחשי" לא כוללת שום

  3."השנאת כל האחרים עלי )מזמינה(ובשל כך , שנאה לכל העמים האחרים"ב
לעזוב את רוע מעלליהם ולהצטרף לאנושות  הקריאה ליהודים נשמעה שוב ושובהיום  ועדמאז 
 ,האב גרגואר את היהודים במלוא כיעורם הנגרם להםתיאר בשלהי המהפכה הצרפתית  ,למשל. נתהמתוק
 יותלהזמינם לנטוש את דרכם ולה כך ביקש. על ידי הרדיפות אך גם בשל דבקותם בדתם הנפסדת, לדעתו

  1.אזרחים שווי זכויות בצרפת
שהתנצר ) 1856 -1797(ינריך היינה ביניהם הי. רבים וטובים לא עמדו בפיתוי והצטרפו לתרבות השלטת

כאשר רק ו, הוא נהיה למשורר גרמני מפורסם". כרטיס כניסה לתרבות האירופית"זכות בבמוצהר רק כדי ל
  : פרי התרבות ההלניסטית, מנותָאלרה שנבעה מאהבתו היתֵ  י תיאר את טעותוושכב על ערש דו

מחוקק לא יכולתי לסלוח ל. בי כנראה בגלל הרוח ההלניסטית ששלטה. את משה לא אהבתי אז
למרות הסתייגותו  ,אומן גדול היהבעצמו לא ראיתי אז שמשה . לפסלים, שנאתו לתמונותאת  היהודים

הוא ... מצבות אדם, פירמידות אנושיותהוא בנה , הוא לא פיסל באבן או בגזיתאולם ... מהאומנות
   2. )1854, וידוי( א בנה את עם ישראלהו, טיפוס לאנושות כולה-שישמש אב' את עם ה, עיצב עם שלם

. בזמן הזהדרושים לנו גם  בימים ההםנו יאבותשזכו בהם סים והפורקן והגבורות והתשועות והמלחמות הנִ 
ישנים - זהות את האתגרים החדשיםמכשירה אותנו להודעה הדרושה מאירים לנו את הדרך לתחנוכה אורות 

  .בחובםולהתמודד עם סכנת ההתבוללות שהם טומנים 

  מאיר סיידלרר "ד
  המרכז ללימודי יסוד ביהדות
  והמרכז האוניברסיטאי באריאל
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