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    ב"תשס, פרשת מקץ                                                                                                                        מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
 423מספר                                                                                                                                                                                                             ש הלנה ופאול שולמן"        ע

    
    ????האם נמצאת בידינו מגילת חנוכההאם נמצאת בידינו מגילת חנוכההאם נמצאת בידינו מגילת חנוכההאם נמצאת בידינו מגילת חנוכה

    
ך חסר ספר יקר אחד ונפלא "ספר התנ" על שנ ביאליקנ ביאליקנ ביאליקנ ביאליק""""חחחחֵמֵצר ) ו"ק' עמ' כרך א" (דברים שבעל פהדברים שבעל פהדברים שבעל פהדברים שבעל פה"ב

צחון הרוח ני, זה שמסופרים בו תולדות הניצחון בגדול ביותר. מאד ומדוע נידון לאבדון הספר ההוא
 ". ספר החשמונאים–וניצחון הכוח של עם ישראל 

המספרת , מגילה כזאת, ברקע הטענה הזאת של ביאליק מהדהדת הדעה כי ָהיֹה היה ספר קדום כזה
המספרת את השתלשלות אירועי , כשם שיש מגילת אסתר, בקיצור ובסגנון מיוחד את תולדות חג החנוכה

הכלולים , )או המכבים(וונה למה שקרוי אצלנו היום ספר המקבים כי אין הכ, ויש להעיר. חג הפורים
ספרים אלה כתובים באריכות יחסית . שמקורם בלשון היוונית) האפוקריפה" (ספרים החיצוניים"ב

 מתתיהו החשמונאימתתיהו החשמונאימתתיהו החשמונאימתתיהו החשמונאיובסרבול ומתוך ארבעת הספרים רק השניים הראשונים עוסקים בפעולותיהם של 
שאר הספרים זכו לכינוי זה רק על שם מעשי גבורה .  בפרט המקבי המקבי המקבי המקבייהודהיהודהיהודהיהודהובפעולותיו של , ובניו בכלל

 .ואין בהם שום זכר ליהודה המקבי ואחיו, סתם המסופרים בהם
שבו מסופר על אלמנה יפת תואר שהצליחה לפרוץ , מן הספרים החיצונייםספר יהודית ספר יהודית ספר יהודית ספר יהודית אף אין הכוונה ל

ולהשקות אותו , יירה בתול שביהודה ששם מצור על ע מלך אשורנבוכדנצרנבוכדנצרנבוכדנצרנבוכדנצראל הולופרנס שר צבאו של 
חג החנוכה או השם חשמונאי אינם נזכרים . ובשעת שכרותו כרתה את ראשו ונמלטה אל בני עמה, יין

אך במסורת הדורות ראו את יהודית כבת מתתיהו הכהן הגדול , בסיפור זה וכל כולו לוט בערפל היסטורי
 ותוכנו הוכנס גם למדרשי ,ת ספר יהודית בחנוכה נהגו לקרוא אפיכך ל.ביקהחשמונאי ואחות יהודה המ

אף עובדה זו מעידה על כמיהה לאיזו מגילה . כאשר גזרות הולופרנס התמזגו עם גזרות אנטיוכוס, חנוכה
עתיקה שתספר בלשון חגיגית ובסגנון מקורי את פרשת חג האורים הנחוג במשך שמונה ימים מזמן בית 

 .שני
אך לא נתברר אם הייתה כתובה , מצאו רמזים לקיומה של מגילה כזאתבספרים שונים בימי הביניים נ

 . עברית או בלשון אחרת
או , מגילת בית חשמונאימגילת בית חשמונאימגילת בית חשמונאימגילת בית חשמונאי או ,,,,מגילת אנטיוכוסמגילת אנטיוכוסמגילת אנטיוכוסמגילת אנטיוכוסהיום נמצא בידינו נוסח ארמי ועברי של מגילה הנקראת 

 .בעיקר היא נפוצה בכתבי יד ובסידורים תימניים. . . .  מגילה יוונית מגילה יוונית מגילה יוונית מגילה יוונית ויש שנקראתמגילת חנוכהמגילת חנוכהמגילת חנוכהמגילת חנוכה
עם תרגום ערבי משל רב , ל את מגילת אנטיוכוס" זיוסף קאפחיוסף קאפחיוסף קאפחיוסף קאפחי שנים אחדות ההדיר החוקר הרב לפנ

והעיר הערות על פי כתבי יד עתיקים שמצא בספריית הבודליאנה , )המאה התשיעית (סעדיה גאוןסעדיה גאוןסעדיה גאוןסעדיה גאון
 .באוקספורד
' רגום ר גם תהםשיש ב, ) כידוע,כתוב ברובו ארמיתה (ספר דניאלספר דניאלספר דניאלספר דניאליד עתיקים מתימן של -בכמה כתבי

הידועה יותר בתימן בשם מגילת ,  מגילת חשמונאי-נהגו לספח גם מגילה זו , סעדיה גאון לערבית
 ). ולא אנטיוכוס, כך מבטאים בני תימן (אנטיוכסאנטיוכסאנטיוכסאנטיוכס

 כתבו מגילה זו ,"תכלאל"הנקרא " בלדי" כלומר ,בכל סידורי התפילה העתיקים בנוסח תימן המקורי
 .ימי החנוכהב כי לפנים היו נוהגים ללמדה לתינוקות בבית הספר ,כחלק מסדר תפילת חנוכה ומנהגיה

 : ג כותב בהקדמה"רס
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האומה ממה ) הצלת(ראיתי לספח לפרשה זו שהייתה בימי הפרסים והיה מופקד על מילוט 
הפרשה אשר הייתה בימי היוונים והיה מופקד על מילוט , שארע לה באותו הזמן מרדכי ואסתר

 ).החשמונאים שהם בני לוי( לוי האומה ממה שארע לה בני
 

 הידוע בשמו יצחק בן אריה יוסף דביצחק בן אריה יוסף דביצחק בן אריה יוסף דביצחק בן אריה יוסף דב' ' ' ' ררררשההדיר " עבודת ישראל"מגילת אנטיוכס נכללה גם בסידור 
 : והוא מקדים לה הקדמה זאת1868 בשנת ,,,,בערבערבערבער

 

המגילה היקרה הזאת הנמצאת במחזור ישן דפוס שאלוניקי היא אחת מפליטת הספרים של 
ואחר כך נעתקה מלשון זאת , כתובה בעיקר לשונה בלשון ארמית ברור והיא ,סופרינו הקדמונים

א "עד כי בשנת תרי, תה טמונה במסתריםיאך לשונה הארמית הי, ללשון עברית וכך באה בדפוס
יד שמצא - על פי כתב, ארמית ועברית-  והדפיסה בשתי לשונותיה1111פיליפובסקיפיליפובסקיפיליפובסקיפיליפובסקיקם החכם 

 לספר המקבאים הנמצאיםה שהיא קבועה בזמן ויפה העיר עלי, באוצר ספרית לונדון הבירה
 .  באופוקריפא

 
 :מסופר" עבודת ישראל"באותה הקדמה שבסידור 

 

 ונדפסה אשכנזיתאשכנזיתאשכנזיתאשכנזית) תרגום(גם העתקה , מגילת אנטיוכוס, יש לדעת כי נעשתה למגילה הזאת
לא ידע מאומה מגוף לשונה ובר פרנק מפרסבורג ' ח והיא הגיעה לידי ר"בויניציה בשנת ש

את ההעתקה ) לתרגם( אשר על כן חשב להועיל ולהעתיק ,רית ואף לא מלשונה הארמיתבעב
 .ו"האשכנזית ההיא ללשון הקודש ולהביאה לדפוס בשנת תקס

    

 ולא ידע על קיומה של מגילת אנטיוכוס בארמית , היה אחד מחכמי ישראל בזמנובר פרנק מפרסבורגבר פרנק מפרסבורגבר פרנק מפרסבורגבר פרנק מפרסבורג' ' ' ' רררר
 .או בעברית

, מים רבות על ידי מלומדים שונים בצרוף מחקרים על תקופתהמגילת אנטיוכוס נדפסה כלשונה פע
 השוואת המאורעות האמורים בה למה שנמצא במסורות היסטוריות במקומות םואף ע, לשונה וסגנונה

 .  אחרים
את זמן חיבורה של המגילה המשוערת ) 23כרך , "לשוננו(סה לברר י נמנחם צבי קדרימנחם צבי קדרימנחם צבי קדרימנחם צבי קדרי' פרופהבלשן 

הוא טוען כי ניסיונות הזיהוי לא התבססו על בדיקתה . את בידינו היוםואת זיהויה של זאת הנמצ
והדעת נותנת , גיאוגרפיים וספרותיים בלבד, אלא על שיקולים היסטוריים, המדוקדקת של לשון המגילה

הזמן האפשרי לחיבור המגילה משתרע מן המאה הראשונה . שכאן הסיבה להיעדר ההכרעה ביניהם
סוריה ואפילו ארצות , הם בבללחיבורה  והמקומות האפשריים ,עשרה-לספירה ועד למאה האחת

ס לתקופה וכי יש מקום לצמצם את גבולות הזמן האפשרי לחיבור מגילת אנטיוכ,  אך קדרי קובע.אירופה
 .וקרוב לומר שבמאה השנייה עצמה, שבין המאה השנייה והמאה החמישית

הוא . מפקפק באשר לזמן חיבורה) 64כרך , "ניסי("במחקרו הממצה על מגילת אנטיוכוס , נתן פרידנתן פרידנתן פרידנתן פריד
החשמונאים -נכתבה בידי בני) הארמית(כי מגילת אנטיוכוס , ת דעתו של רב סעדיה גאון הטועןאמביא 
שכתבו בני חשמונאי יהודה ושמעון ויוחנן ויונתן ואליעזר בני מתתיהו ספר במה שעבר עליהם  ",עצמם

 כי לפי סיפור המגילה נהרגו יהודה ואלעזר ,קושיבתיאור זה   אך יש."הדומה לספר דניאל בלשון כשדים
המגילה שונה בפרטים מסוימים מהמסופר בספרים הגנוזים ובספריו של יוסף . בתחילת מלחמתם ביוונים

יהודה המקבי נהרג על פני אביו בתחילת מלחמת : בין השאר בולט בה השינוי החשוב ביותר. פלאביוס
אף יש להדגיש . בעוד שלפי מקורות אחרים מת מתתיהו לפני פרוץ המלחמה, וןבני מתתיהו נגד כוחות יו

בעוד , שנס פך השמן מובלט במגילה כנס עיקרי שלזכרו נקבעה מצוות הדלקת הנרות בימי החנוכה
 .שבמקורות אחרים אין פרט זה בולט כלל
פרט (בספרי הדפוס . כיים ובסידורי תפילה של עדות שונות"עם הזמן כללו את המגילה בכתבי יד תנ

 מופיע הנוסח הארמי ,בתכלאלים התימניים שבכתב יד. נמצא הנוסח העברי בלבד) לדפוס הראשון
 .ותרגומו הערבי פסוק בפסוק

 הנוסח  הנוסח  הנוסח  הנוסח אכןאכןאכןאכןהוא הוא הוא הוא אט אט מתחיל הנוסח העברי של המגילה להיחשב בחזקת מקור ורואים אותו כאילו 
 .של המגילההקדום העתיק הקדום העתיק הקדום העתיק הקדום העתיק 

 

                                                           
שעסק גם בחקר המקורות , מתמטיקאי ואיש המדעים המדויקים, עילוי,  היה יהודי ליטאיצבי הירש פיליפובסקיצבי הירש פיליפובסקיצבי הירש פיליפובסקיצבי הירש פיליפובסקי  1

 .ורוב שנותיו עשה בלונדון, היהודיים
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ס שבידינו להיחשב כמגילת עדות חגיגית ו ועדיין רחוקה מגילת אנטיוכ,ספק רבואף על פי כן עדיין ה
 .ורשמית לאותם ימים גדולים שעמדו בפתחה של תקופה כבירת כוח והרת גורל בדברי ימי ישראל

 

 ...נ ביאליק לא באו על סיפוקם"ועדיין געגועיו של ח
 

 הרב בנימין צביאלי
 ירושלים 

 
 

 
 
 


