
רגב איל
 שלטון בהצעת היה בחנוכה החידוש

החשמונאית האסטרטגיה שחזור דמוקרטי.

החששנאים חדיש של הנסף שש
 משוכללת. פוליטית אסטרטגיה החשמונאי□ פיתחו הע□ בקרב מנהיגות□ את לבסס כדי

כך לצורך דתיי□ סמלי□ גויסו כיצד חושף המהלך שחזור

+ a החשמונאים. של העצמאות חג למעשה היה חנוכה 
&I מן חלק שהיה כיוון ופוליטי, דתי חג של שילוב זהו 

 ותמיכה אהדה להשיג החשמונאים של הפוליטית השיטה
 מסתבר, לחשמונאים, שלטונם. את ולחזק היהודים, בקרב

 הרוח בחיי גם אלא וכיבושים, במלחמות רק לא הישגים היו
 למען שלהם הפוליטית העשייה כדי תוך נתיניהם. של

היהודית. התודעה של מחרש לעיצוב תרמו הם עצמם
 אנטיוכום, מידי המקדש טיהור של ההיסטורי האירוע

 גזרות מעול היהודים ושחרור סלבקוס, בית של מלכו
 הקמת הרי עצמו. מכוח דתי־לאומי לחג הפך לא השמד

 עולי בירי השני והמקדש שלמה בידי הראשון המקדש בית
 זכה ולמה כיצד ישראל. עם בידי לדורות צוינו לא בבל

שונה? לגורל חנוכה
 טיהור ציון החנוכה. חג את שייסדו הם החשמונאים

 חידוש כול קודם היה שנה מדי אלילים מעבודת המקדש
 מעשה היה החג קביעת עצם ואנשיו. המקבי יהודה של דתי
 הצלחתו נלהבת. מאמונה שנבע צעד דתית, תעוזה של

 הלניסטית ממלכה הסלבקים, מול יהודה של הצבאית
 אלילי על ישראל א־לוהי של דתי כניצחון התפרשה חזקה,

 - לכת מרחיקות השלכות היו זה למהלך אולם היוונים.
 של הדתית התודעה במרכז המקדש בית את קיבע הוא

 של פוליטי לסמל גם הפך המקדש ואילך מכאן היהודים.
ואחיו. המקבי יהודה של ותכנונם ביוזמתם וריבונות, חירות

העם אהדת גיוס
 ליהודי פנו החשמונאים הדבר. החל כיצד לשחזר ננסה
 המקדש טיהור לזכר חנוכה את יחוגו כי בקריאה התפוצות
 יהודה פנה תחילה אפיפנס. אנטיוכוס של הרעה מאחיזתו

 טיהור את שנה מדי שיחוגו בבקשה מצרים ליהודי המקבי
 אליהם ששלח האיגרת של בסופה אנטיוכום. מידי המקדש

 טפח גילה הוא ב׳) מקבים ספר בפתיחת (שהשתמרה
 המלוכה את מזכיר הוא הלאומיות־אתניות: משאיפותיו

 שהוא נראה לארץ־ישראל. הגלויות לקיבוץ התקווה ואת
 הגאולה. צמיחת ראשית של בפתחה עומד שהוא חשב

 יהודה של אחיו שמעון, נוספת, באיגרת לערך, דור כעבור
 ליהודי שוב פנה עצמו, בזכות ושליט גדול כהן המקבי,
דומה. בבקשה מצרים

 קרבות ולאחר המקדש, חנוכת לאחר שנים מספר
 של אחיו יונתן, בהנהגת החשמונאים זכו מדם, עקובים
 אם הסלבקי, השלטון מידי בעצמאותם להכרה יהודה,

 חירותם. על לשמור מנת על מלחמות עוד להם נכונו כי
 אלא הקרב, בשדה רק לא ונשתמרה הושגה הריבונות

 צבאי פעולה שיתוף של מתוחכמת לדיפלומטיה תודות
 שליטים כנגד מסוימים הלניסטיים־סלבקיים כוחות עם

מבית. מתחרים
 נוצרה אשר מדינתם, כי הבינו החשמונאים אולם
 דומה אינה ועממית, דתית שחרור מלחמת בעקבות

 בעולם הממלכות מרוב שונה אף ולמעשה יוון, לממלכות
 באלימות ודיכא הצבאי כוחו בשל שלט המלך שבהן העתיק,

את האוהדים במקורות נתבונן אם ומחוץ. מבית התנגדות

 ארץ־ישראל ללימודי במחלקה מלמד רגב איל פרופ'
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 רישומם את שהותירו כפי מעשיהם את וננתח החשמונאים
 אף מפתיע, דבר נגלה מתתיהו, בן יוסף ההיסטוריון בכתבי

 היהודים שנתיניהם ביקשו החשמונאים בהחלט: מובן כי
 מובטחים בראש עומדים הם שכאשר ויאמינו אותם יאהדו

 הם היהודי. העם של והדתיים המדיניים האינטרסים
 בעולם שליטים עבור שגרתיים לא אמצעים מספר נקטו

 כך היהודים. המון תמיכת את להשיג מנת על ההלניסטי
 והיסודות החשמונאים של הפוליטית האסטרטגיה מתגלים

מדינתם. של האידיאולוגיים
 תמיכת את לגייס החשמונאים ניסו כיצד ובכן,

 המדינית המוטיבציה הלניסטיות, ממדינות בשונה העם?
 ומקבים א׳ מקבים בספרי הדת. על כול קודם התבססה

 רק כי מדגישים אוהדיהם או החשמונאים החצר סופרי ב',
 האויבים(כוחות מפני המקדש על להגן יכולים החשמונאים

 על ולשמור הארץ) את לכבוש לנסות המשיכו סלבקיים
 המקדש את כששחררו עצמם את הוכיחו הרי הם התורה.
 כי שיאמר מי יש הבאות. בשנים משמר מכל עליו ושמרו

 והשיקוץ השמד גזרות של בטראומה השתמשו החשמונאים
 הפחדה: לצורכי המקדש בבית אנטיוכוס שהציב המשומם
 מוכיחות הסלבקים ידי על היהודית הדת ורדיפת הגזרות

ייטיב ומי - דתם על להגן כרי עצמאות חייבים היהודים כי

 הצבאית הצלחתו
 כניצחון התפרשה

 יהודה של ניצחונו דתי.
דורה מסטב המכבי,

בעבר? עצמם את שהוכיחו אלו מאשר זאת לעשות
 מנת על המקבים את תיארו מקבים ספרי כשמחברי

 הדגישו הם העכשוויים החשמונאים השליטים את לפאר
 הדתי. הפן את גם אלא והניצחונות המלחמות את רק לא

 מסופר דתיים. מנהיגים כול קודם היו החשמונאים לדידם,
 לפני קרב. בטרם לא־לוהים להתפלל נהג המקבי יהודה כי

 נערכו שבו כמו־מקדשי טקס ערך אף הוא אמאוס קרב
 ביכורים הובאו כהונה, בגדי לבשו הכוהנים תפילות,

 לפני עמדו כאילו שערם את גילחו ונזירים ומעשרות,
 החשמונאי הגדול לכהן היה אשר יהודה, אחי יונתן, המזבח.

 החשמונאים מדינת את רשמי באופן והקים הראשון
 אחד היה משל כשופט, דרכו בתחילת מתואר העצמאית,
 לוחם מנהיג באישיותו ושילב ברק, או גדעון כגון השופטים

צדיק. דת ואיש
 החשוב הדתי המוסד את לטובתם רתמו החשמונאים

 כוהנים כול קודם היו החשמונאים המקדש. בית - ביותר
 הקרבנות עבודת בראש עמדו תפקידם ומתוקף גדולים,
 עבודת מלידה, ככוהנים במקדש. הנעשה את והנהיגו
 טיהור ללבם. וקרובה להם מוכרת ודאי הייתה המקדש
 כי אותם לימדו החנוכה חג במיסוד וההצלחה המקדש
 את משלהב הוא הציבור. על עצומה השפעה למקדש
 טוהר היוונים, ידי על שנטמא לאחר וכעת, היצרים
 יוון. עמי מול אל היהודים עמידת את מסמל הוא ושוחרר,

 יהודי וכל תילו על עומד שהוא מאליו מובן זה אין הרי
לרגל. אליו לעלות חופשי

 החשמונאים שליטת את מדגישים וב׳ א׳ מקבים ספרי
 החלה לרגל העלייה אף אותו. להם מנכסים כמעט במקדש,

 זה היה הסתם מן החשמונאית. בתקופה המונית בצורה
 שהתפעלו הרגל עולי במקדש. הבית בעלי של בעידודם
 בכך הפנימו הבית בהר ומהביצורים הקורבנות מעבודת

 התגאו החשמונאים החשמונאית. המדינה של שגשוגה את
 מטבעותיהם(גם רוב על אותו חקקו הם גדול". "כהן בתואר
 תואר שזהו אף לראשם), מלכות כתר חבשו שכבר לאחר

 המטבע. את שטבע לריבון מתאים שאינו פוליטי ולא דתי
 המקדש, ראשי היותם בגלל בידם שהשלטון אמרו כמו בכך

 זמן כעבור ואמנם, דתיים. מנהיגים היותם בשל כלומר
 כהן הורקנוס("יוחנן ליוחנן כי השמועה בציבור נפוצה מה

 יחד גם וחז״ל מתתיהו בן יוסף נבואה. יכולת ניתנה גדול")
 הסלבקים על בניו של ניצחונם את לחזות שידע מספרים

 ינאי, אלכסנדר שבנו, לו שנגלה מספר אף ויוסף בשומרון,
אותו. יירש

 שהיה דמוקרטי מעין אתוס טיפחו החשמונאים
 מונרכיה ידי על שנשלט ההלניסטי בעולם דופן יוצא

 ושמעון יונתן א', מקבים בספר המסופר לפי אבסולוטית.
 כפו לא הם במקבים. התומכים המון בלחץ לשלטון עלו

 או המצב" את "הצילו הם הזרוע. בכוח העם על עצמם
 כל של מטבעותיהם על החוזרת הכתובת לדגל". "נקראו

 או יונתן יהודה, "יהוחנן(או היא החשמונאים השליטים
 "חבר בביטוי הכוונה היהודים". וחבר גדול כהן מתתיה)

 בדומה כולו, היהודי לעם הנראה ככל היא היהודים"
 אזרחי של שמם התנוסס שעליהם הפוליס, ערי למטבעות

 וכר), צידון" אנשי "של אשקלון", אנשי "של העיר(כגון
 גדולה, אחת קהילה פוליס, עיר אזרחי היו היהודים כל משל

 נציגיה מאחורי העומרים לשלטון, סמליים ושותפים
שלטו הצהרתי שבאופן למר אתה מכאן העיר. של הנבחרים
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פוליטית.בתמיכה
הדתשלפוליטיזציההחשמונאיםיצרובכך
יותרומאוחרהתפוצות,יהודיכיניכרהיהודית.

הזה.הדימויאתואימצופעולהשיתפוהרומאים,גם
יהודיהתפתחה.היהודיתהזהותהדרך,עלאולם

דתו,עםרקלאהזדההגםולעתיםזוההבתפוצות
המדינהשלהפוליטיתהמדיניתהישותעםאלא

הודק,המקדשעםהיהודיםשלהקשרהחשמונאית.
שלוהשלטוןהכידוןכוחבממון.והןבתודעההן

לאומית־אתניתתודעהלחיזוקמונףהחשמונאים
"דתי־גלהיהודי.העםבנישלעולםחובקתודתית
נגדבמרידותשהתפרץעדוהתעצםהלךזהלאומי"

היום.עדוגואהעולהוהואהרומאים,
הטרימושהחשמונאיםבכךלהבחיןשלאקשה

נקטוהציוניתהתנועהמנהיגיגםלימיםזמנם.את
הדמוקרטי־עממישהאתוסאלאדומים.מהלכים
נחלתםכללבדרךהיודתייםבסמליםוהשימוש

מתחריםואפילונפרדיםושיטותזרמיםשל
נדחקהמקדשביתשדווקאמענייןישראל.במדינת

רדיפתלאחרונה.עדשלנוהפוליטיתהזירהמן
אותנומלמדתהיהודיםאהדתאחרהחשמונאים

אותוולרתוםההמוןתמיכתאתלגייסניתןכיצד
הנכונים,המיתריםעלפורטיםאםהשליטלימין

ליהודיםובאותנטיות.בעקביותזאתועושים
סביבלהתאחדלהםהמאפשריםמאפייניםיש

ומחיצותגבולותשבירתתוךמשותפיםרעיונות
ובתפוצותבארץ־ישראלוהיהודיםמדיניות.
אתהמחזקבאופןאלואתאלולהזיןעשויים
לאוהיהודיתהריבונותואתהיהודיתהתודעה
כסמל.אלאכממשות,דווקא

למעןזאתכלעשוהחשמונאיםכינראהאמנם
מורשתלנוהותירוהםכךבתוךאךשלטונם,
ממנהלשאובממנה,ללמודשניתןודתיתפוליטית
#ממנה.להישמראוהשראה,


