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העבריתהילדיםספרותשל.כראשיתהחנוכהנושאי

אופקאוריאל :מאת

המלחמותועלהתשועותועלהנפלאותועלהנסיםעלמדליקיםאנוהללו"הנרות

 " ...יםשקדוהוניהוכעל·ידיהזהבזמןההםבימיםלאבותינושעשית
חנוכה)נרותהדלקתסדר(מתון

בנסההיודיהילדשלבתודעתוקשורהחנוכהחגהיה ,-19ההמאהלסוףעדהגלות,שנותרוב

הנפלאותועלהנסיםעלמברכיםואביוהואהיוהנרותהדלקתבעת :תימהואיןבעיקר.פך-השמן

טעמועלעיניולנגדשהיההיחדיההיסטורי-אגדיובמקור ;הקדושיםהכוהניםעל-דייה'שעשה
ופך-השמןהמקדשטיהורעלבעיקרקראהואכ"א)שבתמסכתמוע,ד(סדרהחנוכהחגשל

בית·מלכות"וכשגברה :בלבדמשפטבחציהובלעההמרדשפרשייתבעודשם,שנמצאהקטן
היוונים,אתחשמונאיביתניצחכיצדמושגכמעטההילאישראללילדי " ...וביצהרםחשמונאי

לא-החשמונאים""ספר-המכביםמרדעלבהרחבההמספרהעיקריההיסטוריהמקורשהרי
בעיניהיוהחיצוניים'ו'הספריםאבדהספרשלהקדושהעבריהמקור ;ישראל~בבתינמצא

 ...מיניםספריבבחינתהקנאים
לספרות-הילדיםהחשמונאיתהגבורהמוטיבאתוהכניסזהבתחוםזוטאמהפכהשחוללהראשון
שיריאתגםבין-השארשחיברמיבן-זאב,לייביהודהההשכלה'סופרי'אכירהיההעברית
ביןפיוסם(הואהחיצונייםהספריםאצלהמצוינלהב,כמשכיל , 2הראשוניםהעברייםהילדים
סיפוראתלילדיםלספרלנכוןבן-זאבמצאויהודית)בן-סירהספרישלמעוליםתרגומיםהשאר

כמשכילשהחליט,ואף-על-פי .) 1811(וינההדת""יסודיבספרוזאתועשהההיסטורי,החנוכה

אחרונים""כתוביםבתוךפרענקל,זעקיליצחקע"ינעשההחשמונאיםספרשללעבריתהראשוןהתרגום . 1

 .) 1830(לייפציג

 .) 1802(וינההלימוד""מסילתשלוהמהוללתהמקראהבתוך . 2
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ודברימהתלמודדברהזכרתי"ולאשבעל-פה,התורהמצוותאתרקזהבספרולכלול'מתקדם',
 ;) 140-138(עמיהחנוכה""מימיבשםמיוחדפרקבוייחדלספרו),בהקדמהשכתב(כפיהסרפדים"

 :אחדותהיסטוריותטעויותברמצויותכיאםהאומה,לגיבוריהערצהמלאהזההפרק
חשמונאימביתהגדולהכהןיוחנןבןמתתיהוקםאשרעד ...היהודיםרעת(חיתה)"רבה

להלחםהגיבוריםבנירחמשת] : ל"צ[,שמרבתלבאתהעירולארצולאלהירמקנאתווהוא
עםלהלחםויתחזקובלבבםנגעאלוהאשראנשיםאליהםויאספווילכוארצם.בעד

וילחמוגבור-חילאישבאחים]השלישי :[צ"להאחיםבכורמכבייהודהובראשםהיוונים
 ...דים"ותערזמכהאחרימכהבהםויכווהעצוםהרבהיווניםחילעםמעטבמתי

ביקשהואבהקדמה,שציידכפי :הזההפרקבכתיבתלבן-זאב,לו,היהומפורשברורטעם

כך ;למלחמה"ובואצאתלבלתימררך,עם"היהודיםכיהגוייםביןהנפוצההדעהאתלהפריד
חרבתאתמזכירהואמגוריוארץכלפיהיהודיחרבותעלבפרק :הזהבזמןוכךההם,בימים
אנשישאר[עם]בצבאויצאייחלץאיש-חילהוא"אשרכלמלחמהבימיכיומטעיםהגיוס

 .) 176(עמ'להילחם"בכפונפשולשוםהמלחמה

הנפלא"הרוח"בכוח

כיההכרה,הילדיםבתודעתובתחזקההלכהישראל,בקהילותההשכלהתנועת.שהתפשטהככל

האוטרביוגראפיבסיפורורוזנפלדאהרןכותבלמשל,כך,הגבורה.בנושאמעוגןהחנוכהחג
 ,) 1880(ואשרהשעשועים"גן 11שלוהמשובחתבמקראהשנדפסהילדות)",מימי(זכררנות"חנוכה

החשמונאיםעלהמדבריםהפרקיםאתהירסיפרן"ספרמתוךאבירעםקראהנרותהדלקתאחריכי
ויגברווהרביםהעצומיםאנטיוכוסצבאותעםלהלחםיצאומעטבמתי ...איך ;ימינםגבורתועל

בעבותותוימשכרהולביאתלקחוהאלה"הפרקים :והטעיםהוסיףוהואריהרמרם",עליהם
 .) 153(עמ'האהבה"

משה","בניהחשאיתהאגודהמצדבאבספרות-הילדיםזומגמהשללחיזוקהממששלעידוד

מושגאת"להרחיבבמטרההנעורים",בניביןלהפיצםקטנים"ספריםלהדפיסשהחליטה
האגודהבחסרתשיצאוהראשונות,החוברותמביןשלרשונרחב".נעלהלמושגולעשרתוהלאומיות

הרוסית),בשפה(נדפסהבראנומאתהראשונה,החוברת : 11"הבוכההשםאתנשארמשה","בני

החוברתהלאומי.לחג-הגבורהחג-האוריםשללהפיכתוהרבהוסייעהנרחבתלתפוצהזכתה
והסופרהמורההואהלא-משה""בנישלהארץ-ישראליהמזכירעל-ידישנכתבהחשביה,
ביותררחבהלתפוצההיאאףזכתהעמי), 30 , 1893ארוסה("חברנה",גרזובסקי-גרריהודה

סיפורמובאומנוקדת,גדולהבאותשנדפסההחוברת,פרקיבשמונת ·"מהדורותבכמהונדפסה

זרך-הפצהעל . 1903קדאקאהחנוכה","ספדובמאסף , 1921שם , 1894וארשה :נוספותמהזורות . 3

ביןנאמדבו ,) 3גל' , 1894 (ל"המליץ"גרוזבסקישלממכתבולמדיםאנוהחוברתשלבלתי·כשדה

עלויסובבבררילנאגםראח"כבמינסקעבדגדזובסקייהודהבשםלעצמוהקוראאחז"איש :השאר

הנכבדיםהקוראיםלקהללהודיעבזהאבואולכן ...כתבתיאשד'חנוכה'ספריאתלמכורנדיביםפתחי

 .ובו'הוא"איננואנכיכימאד
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ונפלאהעזה"מההצעירהקוראלפנילהמחישבמטרהונמלץ,חגיגימקראיבסגנוןהמכביםמרד

האקטואליותאתלהמחישוכדי ;ותנצחם"וגבורהעוזבכלגםלהלחםתוכליכולכיהאדם,רוח
ישראליעמודהזההנפלאהרוח"בכוח :זהרב-משמערתבמשפטדבריואתגררמסייםהחגשל

בשםלילדיםהשלישיהספרוןיצאהמכןלאחרשנתיים ...צרותיו"לכלוישחקהאלההימיםעד
בן·עמימרדכיעל·ידירוסיתבמקוררשנכתבתרנ"ה),אודסהקטן","עולם(הרצאת"חנונה"
ללב.ונוגעתבזגהעממיתאזירהבעל'מלאנכזליזכרון·ילדזתזהר ; 1ביאליקח"נבידיותורגם
שלרםאברהם·הילדים.בספרותתרזיזיותרנרחבמקרםלעצמםוכבשוהחנוכהנושאיהלכומאז

סיפוריםשלושהתרנ"ג-תרנ"ז)(וארשהרדד"לביתב"זנרונותלהקצותלנכוןמצאפרידברג
מספרבו-"הקזףצה" :נפרדות)כחוברותתחילה(יצאובחנוכההקשוריםמרתקים,היסטוריים

"טבעת ;הביתחנוכתוחגליזיאשמפלתיהודה,לצבאהסתפחותועלאמיץ-הלבעמיהדו
פילאתשראהמתתיהו,בןאלעזרגבורתעלהשארבידמתןבןשכנאמספרבו-הקידושין"

זידקרהוהפילעדויבראשמאלרעלימיןעל'ויגזזוהאויבגדודיבין"ויבקיעזכריהבביתהמלך
יאירבזשמעזןמספרוהקוץ""הכבלהדראמאטיובסיפור ;ברוכבו"גםלפגועירכללמעןבחרבו

בעמנו".גדוללחגההיאבשנההיוהחשמונאים,גבורתימיהחנוכה,"ימיכיומטעיםגמלאקרבעל
-האומה"מגיבורישלוהמפורסמתבסיורהשהקדישברמן,שלמהגםהלןפרידברגבעקבות
ליהודההשלישיהספרוןאתתרנ"ח-תרס"ח)(וארשהביוגרפיות"על·דייערוכהישראלתולדות
ררח·גבררהלהפיחמאמציוואתיהודהשלארמץ·לבראתברמןתיאררבהבהתפעלותהמכבי.
המכבייהודהלחםאשרהרבותהמלחמות"כלכיהטעיםזאתרעםבנשק,והדליםהמעטיםבאנשיו

טובהיהכןקרב,בימינוראיהודההיהכאשרכי ;מלחמרת·מגןאםכימלחמזת·תגרההיולא
ומרבן.ברורזרלהדגשהוהטעם ...השלום"בעתותורחום

ילדיםגבורת

סיפרר·הילדיםאתעליכםשלרםפתחכך "!חנוכה-ןהחגיםמכלהטובהחגאיזהויודע"מי

לכתובשניםבאותןביותרשהירכהוהסופר . 1900בשנתשנכתבחנונה","דמישלוהידוע

 ·"העברי""אנדרסןלתוארבצדקבשעתושזכהמיקל·הכתיבה,שטיינברגיהודההיהזהחגעל
מהםכתריסרהקדישרבעתרני·הילדים,בקבציםבחוברות,ופיוסםשחיברהסיפוריםאמותביד

- 6"הגלגלרז"זהראם :ואומץ-הלבהנאמנותהגבורה,מרטיבמוטעםברובםנאשרהחנונה,לחג

(ראשי· 7"נגהש"אר ;החשמונאיםלמערתומגיעיםהנמלטהסביבוןאחריהרודפיםהילדיםעל
אשרכנחש),כינרהר(שהיווניםמאנטירכיהנגההגיבורעל-שם)היהגדולנסשלהתיבות

ונרעד"ילדים"ספררתילדים",בספרותפתח"ביאליקבמאמריבהרחבהכתבתילבן-עמי"חנוכה"על . 4

 . 9-3עמ' ,)ו(ב

 • 12-10גל'תד"ס,"המגיד"פדגוגית","השקפהבמדורוקפלןפסחהמבקרכינהוכן . 5

"הסביבון"בשםגםנדפסההאגדה"חרשיה".הוצאתתדנ"ח,וארשה ,'גחוברתילדים","שיחרת . 6

 .)?(תדצ"התל-אביב ,'בחרוצים"לילדיםספריהקטנים,ב"דימונים

תדס"ז.וארשה , 175-173מס'"פרחים"כ.יבליותיקהך.

5 



ליהודהומגיאוחץ·זהבהמתקיןזבולון,הנערעל- 8תשועה""חץאו jיהודהלצבאהצטרף
"ביום :אומרהקטןוהבןהחג,משמעותאתלילדיוהמספרהאבעל-פחנוכה""נסאו jהמכבי
מהלעצמנולתארהיוםלנוקשה ...ארץ·ישראל"אתלקנותעבריבנקעשינוחנוכהשלהשני
הפכושטיינברגסיפוריאבל jאזשלהצעיריםהקוראיםעלאלהסיפוריםשלהשפעתםחיתהרבה

שלוחנוכהסיפורישלמחודששקובץהיא,ועובדהשלנו,בספרות·הילדיםיימא 1בר"לנכסלהיות
תשט"ו).שדבוק .י(·ישראלבמדינתמצויירתבמהדורהנדפס

סיפורחיברגורדוןלייבשמואלועורכוידדיו :נוספיםסופריםגםהלכושטיינברגובעקבות

גיבוריםילדיםיחדיתעלתרס"ז),וארשה"פרחים",(ביבליותיקההללויה""גדודבשםמצויין
אלתרפיוסםביבליותיקהובאותה ;היוונים"מחנהבקרבשמותועושיםכברקים"המתעופפים

ליפמןולדיןכסף"),לאהובחדלתי"מדוע : ·.;,(חנוכה""דמיבשםאוטוביוגראפיסיפורגונצרמשה
ילדיעלליתום","חנוכההעצובסיפורואתשםפיוסםבברית-המועצות)שנה 30לפני(מת

משלו.לנס-חנוכהזוכההיתוםשמשהעדהמושלגים,העירברחובותבחגהמשוטטיםה'חדר'

הבמהעלמכבים

קדמוהעברים.המחזאיםעלהדראמאטיהחנוכהסיפורהיהאהובהמספרים,עלמאשרפחותלא

דראמותחיברוששניהםלונגפלו,ה"והאמריקניוהמשוררהנדלפריזריךגיאורגכידוע,להם,
והוצגהלעבריתאחדותפעמיםועובדהתורגמהלונגפלושליצירתוהמכבי"•"יהודהבשםשיריות
אברהםמאתבעברית""דרמותהביבליוגרפיתבחוברתהארץ.ברחביבתי·הספרתלמדייעל·ידי

בספריםשנדפסוולחנוכה,לחשמונאיםהמוקדשיםמחזות 30מוניםאנו ) 1934(תל·אביביערי
על·דים.ש'אומצו'אולילדיםמכווניםככולםרובםובכתבי·העת,

מרדעללילדיםמקוריתדראמהשחיברהראשון,העבריהסופרכיהיא,בלתי·ידועהעובדה

תלמדייעל·ידי"החשמונאים"מחזהוהוצג 1890בשנתכברבן·יהודה.אליעזרהיההמכבים
ראשוןתלמידיעל·ידי-שנתייםוכעבורבירושלים,ו"כל·ישראל·חברים""למל"בתי·הספר

הילדים,עתוניבכורבעריכתבן·יהודהשל(שותפויודלביץדודהמורהשלבבימויולציון,
אתלרגלשיצאהמכבי,יהודהשלבשבינפילתוסביבנסבההעלילהשלעיקרהקטון")."עולם
היודה,במקוםבשביללכתעצמושהציעיוסף,הצעיראחיושלומסירות-נפשוהיוונים,מחנה
כיקוראיםאנו 10המחזהעלההםהימיםבעתונותשנדפסהבביקורתלהורג.יוצאכישידעאף

שפתםוכיהנאספים",בלבעמוקחדרוודבריהםדיברואשראתהיטבוהרגישוהבינו"הילדים
באמת".ונעימהחיהבשפההשומעיםבאזני"צלצלה

העבר~תכילהוכיח-המחזהבכתיבתבן·יהודהשלהעיקריתמטרתוגםחיתהזוכיספק,אין
היהזהשהריהחנוכה,בנושאדווקאשבחרתימהואין ;ונעימה""חיהלהישמעעשויההמדוברת

תרס"ג.וארשה , 46מס'"לנערים"ביבלירתיקה . 8

תרס"ז.וארשה , 179-176מס'"פרחיםביבלירתיקה . 9

המבקרתרנ"ב.בשבט ' Tט"ר,ב"הארר"נדפסלרבמאן,מרדכימאתלצירן"בראשוןבעברית"חזירן • 10
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המתחדשתהגבורהלחגחג·הא~ריםאתלהפוך :בן-יהודהשלללבוביותרהקרוביםהנושאיםאחד

והיקרים".הקדושים"החשמונאיםשלהנשכחכבודםאתולהשיב
שיטתאתלגולההארץמן(שהעביראפשטייןיצחקהגליליעמיתוהלךבן·יהודהשלבעקבותיו

עםאותוהציג"החשמונאים",וייסיצחקשלמחזהואתעיבדהוא :בעברית')'עבריתהלימוד
 .)'מע 111 , 1894תרנ"ד/(ירושליםבספראחר·כךוהוציאובצפתלבנותבית·הספרתלמדיות

(וילנהקולטונובי"לגםחיברו-"החשמונאים"-זהבשםולנעריםלילדיםנוספיםמחזות
ואילו ; ) 1929(ניו·יורקמלדטקל.".תלתלים"),ספריית , 1921(וארשהקצנלסוןיצחק ,) 1911

"החשמונאיםבשםשמחת·חייםרו~ימחזהחיברסילמן'יהודה'קדישוהסגנוןהעטקלהמשורר
 , 1917ירושלים , 1911(וארשהפעמיםשלושנדפסהילדים,על·דיימאדושהתחבבהקטנים",

ובגולה.בארץבבתי·ספרפעמיםעשרותוהוצג ) 1921שם
בעודבניה.ושבעתחנההואהחנוכהבשבועהילדיםעל·דייהרבהשהוצגאחר,הרואינושא

אם·הבניםעלהטראגיבמחזההוטעמההחירות,ואהבתהגבורהעלהדגשהושםהמרדשבמחזות
הפדגוגמאת"חנה" :יוזכרוזהלנושאהמוקדשיםהמחזותביןמשה.ובתורתבאלוהיםהדבקות
עדרךמאתבנהי"ושבעת"חנה ; 11"פרחים")ביבלידתיקה , Tתרס"(וארשהמדנדסדביץמאנוס

לייבשמואלמאתהבנים"ד"אם ,) 1923(ניד·ידרקפרישברגזאבישראל"אביב"·ז~בדעדן·הילדים
 • 12 ) 1931(שםכלאבק

ילדיםעלנל·כךהאהוביםהחגמסימנישאחדכידון :והעליזהחגיגיאל-הטראגי·ההרדאידמן
מחזותלבני·הנעדרים.בדראמאטורגיהכל·כךשכיחזהשנושאתימהאיןחנוכה,דמי'גביית'הוא

 ,) 1909(לדגנסקפראדקיןבן·ציוןהשארביןכתבו-חנוכה""דמי-זהבשםומשעשעיםקצרים

ברקדביץי"ד ; ) 1929לודז"הכוכב",(בשבועוןויינברגואברהם ) 1917(ניד·ידרקאדלהייטשמואל

"מעדתעליכםשלדםשלהדיועסיפורואת-בנפרדאחדכל-והמחיזותירגמופדלדנסקידמ"י
פרסקידניאלואילו ; ) 1928 (שנהאותהבעצםבתל-אביבנדפסוהתרגומיםדשניחנוכה",של

"שחרית"בשבועוןשנדפסהחנוכה","סעודתבשם'מהזיה') :בלשונו(אדקלילהקומדיהחיבר
נטויה.הידועודתרע"ז).(ניד·יורק

שלאאי·אפשראבלהעברית.ספרדת·הילדיםשלבראשיתהבעיקרהאיפדא,התמקדה,הרשימה
 , 1913בשנתעודנתפרסםחנוניה""חנדכיהששירוהגבורותאיש-קיפניסלדיןאתלהזכיר

השנה.עדנותולכללחגיםובסיפוריםבשיריםלילדיםספרותנואתלהעשירממשיךהואומאז

ששמעתי"וכפיגדול"."חסרוןשזהוהאשכנזית,כהכרהדיברוהצעיריםשהשחקניםעלכרשימתוהתריע

להכרתהיתרוןכיוראיתינוכחתיהספרדיםכהכרתשנתייםלפניכירושליםלילדיםהחזירןאתוראיתי

החשמונאי""יוסףכשםמתוקנת)כגיוסה(כנראהכהמשכיםנדפסהמחזההאשכנזים".עלהספרדים

תר"ע.כ"הצכי"

 .) 1920(וארשהלאידישהמחזהאתאחר·כןתירגםעצמומנוסוכיץ . 11
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