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 מזמור ל', חנוכה, וסיפור יוסף ואחיו

. הסיבה הפשוטה ביותר למנהג הוא הזכרת 'חנוכה' בחנוכה מנהג נפוץ לומר מזמור ל' במקום השיר של יום הרגיל

רצוני במאמר זה לעמוד על מסר המרכזי של המזמור ובתוך כך, להבין   :ְלָדוִד ַהַביִת ֲחנַֺכת ִשיר ִמזְמֹורבכותרת: 

 .1באופן יותר עמוק למה אנו אומרים אותו בתקופת השנה הזאתי

 בא נקרא:

 

 :ִלי אֹיְַבי ִשַםְחתָ  וְֹלא ִדִליָתנִי ִכי יְקֹוָק ֲארֹוִמְמָך( ב)

 :וִַתְרָפֵאנִי ֵאֶליָך ִשוְַעִתי ֱאֹלָהי יְקֹוָק( ג)

 :בֹור ִמיְָרִדי< מיורדי> ִחיִיַתנִי נְַפִשי ְשאֹול ִמן ִליתָ ֶהעֱ  יְקֹוָק( ד)

 

של אותו יחיד שמספר על בחלק הפתיחה המשורר מודה ומשבח את ה'. כנראה שהיה פינוי חיובי דרמטי בחיים 

יון אחד: עליה ממקום נמוך. רא –דליתני, תרפאני, מן שאול נפשי, מירדי בור  –, ויש להודות לקהב"ה על זה חוויתו

יש לנו בן אדם לפנינו שעבר משבר ודקאון, ובגלל שה' הגביה אותו מצא חיים חדש. אבל חשוב להדגיש שאנו 

 הקוראים לא יודעים למה המשורר נפל.

 

 :ָקְדשֹו ְלזֵֶכר וְהֹודו ֲחִסיָדיו ַליקֹוָק זְַםרו( ה)

 :ִרמָה וְַלבֶֹקר ֶבִכי יִָלין ָבֶעֶרב ֹוִבְרצֹונ ַחיִים ֹוְבַאפ ֶרגַע ִכי( ו)

 

הקב"ה היכולת להפוך את החיים בחלק זה המשורר פונה לקהל שלו, ומדגיש שהם גם אמורים לשים לב שיש ל

בל שוב ִרנָה. הפנמת המושג יביא כל חסיד להודות ה'. א וְַלבֶֹקר ֶבִכי יִָלין ָבֶעֶרב -ממקום שלילי למקום חיובי  שלהם

 פעם, לא מסופר לנו למה המשורר שלנו שכב במטתו עם דמעות בעיניו.

 

 כל זה משתנה בפסוק הבא:

 

 :ְלעֹוָלם ֶאםֹוט ַבל ְבַשְלוִי ָאַמְרִתי וֲַאנִי( ז)

 

ה פסוק זה עומד בפני עצמו מכמה סיבות: א( בגלל שהוא הפסוק האמצעי של המזמור. ב( שיש לו מבנה שונ

 ֲארֹוִמְמָך. כל שאר הפסוקים בנויים משני חלקים שמאזינים ומחמאים חד לשני, כגון שאר הפסוקיםלחלוטין מכל 

וכו'. אבל פסוק ז בנוי רק מחתיכה אחד ששובר את רצף המזמור וכופה ִלי  אֹיְַבי ִשַםְחתָ  וְֹלא  ִדִליָתנִי ִכי יְקֹוָק

 ֶאםֹוט ַבל ְבַשְלוִי ָאַמְרִתי וֲַאנִי -גרם לאדם ליפול שהסיבה אותנו לשים לב לתוכן הפסוק.  ומה כן תוכן הפסוק? 

מד בפני : ה'אני' קופץ מהדף. עד עכשיו ה'אני' היה חלק מהפועל 'ארוממך, שועתי, וכו', אבל עכשיו ה'אני' עוְלעֹוָלם

גם ראה את עצמו בעבר כאדם שלא זוקק או סומך על עזרה מאנשים או מאת ה'. כלומר,  עצמו, ומשקף שהמשורר

אבל  –אני הייתי במרכז העולם, גא, וידעתי שלא אפול, במצב שהיוונים קראו הובריס. הייתי בעל בטחון מופרז 

 נפלתי בגלל ה'אני'יות שלי. בסוף נפלתי.

 

 :נְִבָהל ָהיִיִתי ָפנֶיָך ִהְסַתְרתָ  עֹז ְרִריְלהַ  ֶהֱעַמְדָתה ִבְרצֹונְָך יְקֹוָק( ח)

 

                                                           
1
מבוסס על פסקי רש"י שרואה מקור המנהג  21מהמאה  הסדר טרוייש הביאוגדל בלונדין, נעים לי לבתור אדם שנולד  

האי  )סדר טרוייש, סי' ז(. וידוע שארץ מזמור שיר במקום הבית חנוכת שיר מזמור בחנוכה לומר נוהגים האי ובארץבאנגליה: 
 בימי הביניים הוא אנגליה
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ואחרי שנפלתי, זה היה אתה, ה' )בניגוד ל'אני'( שהעמיד אותי שוב. עכשיו אני מחפס נוכחותך בחיי, ואין לי את 

 אותו יהירות שהיה לי בעבר לראות את עצמי כהמבחבר היחיד של גורלי.

 

 :ֶאְתַחמָן ֲאדֹנָי וְֶאל ֶאְקָרא יְקֹוָק ֵאֶליָך( ט)

 :ֲאִמֶתָך ֲהיַגִיד ָעָפר ֲהיֹוְדָך ָשַחת ֶאל ְבִרְדִתי ְבָדִמי ֶבַצע ַמה( י)

 :ִלי עֹזֵר ֱהיֵה יְקֹוָק וְָחמֵנִי יְקֹוָק ְשַמע( יא)

 

ה למ מה בצע...ועכשיו ה'אני' חזר להפועל(. אליך ה' אקרא ) –לטת המשורר כלפי העתיד המזמור ממשיך עם הח

 אמות ואלך למקום שאי אפשר לשבח לה'?

  

 :ִשְמָחה וְַתַאְזֵרנִי ַשִקי ִפַתְחתָ  ִלי ְלָמחֹול ִמְסְפִדי ָהַפְכתָ ( יב)

ְ  ָכבֹוד יְזֶַםְרָך ְלַמַען( יג)  :אֹוֶדךָ  ְלעֹוָלם ֱאֹלַהי יְקֹוָק יִדֹם ֹלאו

 

למקום שפל, יש לה' היכולת להפוך את החיים שלי שוב והמזמור מסיים באותה תימה שהוא התחיל בה, שירדתי 

 למקום הנכון:

 

, ובעלייתו שוב מצא את על עצמו גרם לנפילתו ושהמזמור מספר על אדם שריכוז –אם הקריאה שלנו אכן נכונה 

מותר לשאול אם אנו יכולים לייחס את המזמור לסיפור אחר בתנ"ך? אני רוצה  –הקב"ה בחייו ואבד את נרקיסיותו 

פת חנוכה, והוא הסיפור של יוסף תמיד קוראים בתקו פור מקראי שאנולהציע שהמזמור מתייחס באופן ברור לסי

 .2כפרשנות עך הסיפור הכללי של יוסף ואחיו מזמורהיש לראות את ואחיו, ובאיזשהו מובן 

 טוים שמופיעים בשניהם:יאת הקשר בין המזמור לסיפור יוסף ואחיו בכמה מילים ובאנו רואים 

'. הבור הוא סמל מובהק בחיי יוסף, שסיפורו הוא בֹור ִמיְָרִדי ִחיִיַתנִיהבור. בפסוק ד, המשורר מתאר ה' כ' (א

ירד למצרים, עולה המדינים,  ע"י נשלך לבור ע"י אחיו, העליהורית. וחד של ירידות ועליות מילולית ומטאפ

 וַיְִריֺצהו יֹוֵסף ֶאת וַיְִקָרא ַפְרעֹה וַיְִשַלחבבית פוטיפר ונשלך שוב לבית קלע מצרי שהוא עצמו מתואר כבור, 

 , ועלייתו שוב פעם.מא:יד(בראשית ) ַהּבֹור ִמן

הקבר או גיהנום, משמעות המילה כנראה . נְַפִשי ְשאֹול ִמן ֶהֱעִליתָ שאול. באותו פסוק המשורר אומר  (ב

לא מופיע הרבה בתנ"ך, אנו מוצאים שימוש רגיל של המילה אצל יעקב אבינו כגון אחרי  המילהולמרות ש

אָֹלה ָאֵבל ְבנִי ֶאל ֵאֵרד ִכי וַיֹאֶמר ְלִהְתנֵַחם וַיְָמֵאן ְלנֲַחמֹו ְבנָֹתיו וְָכל ָבנָיו ָכל יָֺקמּותקופת אבילתו ליוסף: ו  שְׁ

ֹ  וַיְֵבךְ  3()לז:לה ָאִביו תֹוא

בפסוק ָשַחת  ֶאל ְבִרְדִתי ְבָדִמי ֶבַצע ַמהמה בצע. הביטוי 'מה בצע' מופיע רק פעמיים בתנ"ך, במזמור שלנו  (ג

 ָדמֹו ֶאת וְִכִןינו ָאִחינו ֶאת נֲַהרֹג ִכי ֶבַצע ַמהשהוא רוצה לשכנע אחיו לא להרוג את יוסף, כי', ואצל יהודה 

 )לז:כו(

 

אלה הקשרים הסמנטי בין המזמור לסיפור יוסף, מה משמעותם? נראה לי ברור שאותו ריכוז עצמי שהמשורר אם 

עשרה, האהוב של אביו, שמביא דיבת -מתאר כסיבה לנפילתו, קיים גם אצל יוסף. כשאנו פוגשים אותו בגיל שבע

 נו שומעים דברי המשורר בעוזנינו:, וחולם חלומות שכנראה שמים אותו מעל כל משפחתו, אאל אביו רעה על אחיו

 

 ְלעֹוָלם ֶאּמֹוט ַבל ואני אמרתי ְבַשְלוִי

 

בפרק לט, כשהוא מגיע למצרים יוסף ממשיך באותו דרך: משוחרר מקנאת אחיו. בבית פוטיפר הוא מצליח בכל 

 ויהי יוסף יפה' מה שהוא עושה, עד שאדוניו משאיר כל דבריו ואחריותיו ביד יוסף. דווקא פה התורה מספרת לנו

                                                           
2
 כדרכו עם חיי דויד, וגם מביא מדרש שרואה קשר בין המזמור למגילת אסתריש לציין שרש"י קושר את המזמור  

3
 מד:כטועין עוד בפרק מב:לח ופרק  
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רש"י, בעקבות המדרש, מבאר שמילים אלו מגידים לנו לא רק על המראה החיצוני של  .)לט:ו( 'תואר ויפה מראה

 ומסלסל ושותה אוכל התחיל, מושל עצמו שראה כיון - תואר יפה יוסף ויהייוסף, אלא גם על מצבו הפנימי: 

, 'וגו אדוניו אשת ותשא מיד, הדוב את בך מגרה אני, בשערך מסלסל ואתה מתאבל אביך ה"הקב אמר, בשערו

 ף נופל שוב פעם, ע"י אשת פוטיפר.ויוס

 

את אותו מסר שנמצא במזמור שלנו. אחרי נפילתו הוא  אבל גדלותו וגבורתו של יוסף הוא, שהוא לומד ומפנים

:טז(. ומרגע זה יוסף מבין שכל הצלחתו בא מאת ה', כדבריו לפרעה, 'בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה' )מא

 אינו נופל שוב.

 

ודברים אלו נכונים לא רק באישיות היחיד של יוסף אלא גם אצל כל הסיפור הארוך של יוסף ואחיו. נחמה ליבוביץ 

ח. יעקב שולח יוסף לראות את אחיו, -ל-מדגישה שאחד מהמילות המנחות בסיפור יוסף ואחיו הוא המילה ש

, ואח"כ נשלח לפרעה. יעקב שולח האחים איפה שהוא נשלח לבית קלע שםהאחים שולחים אותו למצרים, 

מלמד על מבנה זאת  למצרים לקנות שם אוכל, והם נשלחו שוב ע"י יוסף חזרה לארץ כנען וכו'. במבט ראשון הערה

שליחות. אבל נחמה ליבוביץ מעמיקה הרבה את ערך  –הסיפור וחד של התימות המרכזיות של כל הסיפור 

לבני בשאלה הפשוטה של 'מי עושה את השליחות'? בכל התרכשות של הסיפור נראה שהשליחות נעשה ההערה 

דברי יוסף בסוף הסיפור כשהוא מתגלה את זהותו לאחיו, מקבלים משמעות  אדם ע"י אנשים אחרים, ועם זה

 חדשה וחזקה:

 )מה:ח( "לקיםהא"לא אתם שלחתם אותי הנה כי 

 

ואי הבנה במשפחה, נתגלה תוכנית ה' מאחרי כל הסיפור,  כאבשנים של , ההאנושיםוהמעשים מאחרי כל הכוונות 

שללא ירידת יוסף למצרים בגיל צעיר והצלחתו שם, הצלת כל המשפחה מרעב הרבה שנים אחר כך תהיה אי 

 (יא כט ירמיה' )וגו המחשבות את ידעתי אנכי כי פתח נחמן בר שמואל' ר אפשרי, וכדברי המדרש המפורסם:

 בורא ה"אשה,והקב לקחת עוסק ובתעניתו, ויהודה בשקו עוסק היה ויעקב של יוסף, במכירתו עוסקים היו שבטים

הן במזמור שלנו והן בסיפור יוסף ואחיו, היסטוריה פרטי וכללי  .()בראשית רבה פה:א המשיח מלך של אורו

 :אלקימתרחש במישור האנושי ובמישור ה

 נְִבָהל ָהיִיִתי ָפנֶיָך ִהְסַתְרתָ  עֹז ְלַהְרִרי ֶהֱעַמְדָתה ִבְרצֹונְָך יְקֹוָק

 

אולי אפשר להוסיף בקיצור שיש לתימות הנידונות במאמר זה שייכות רב לחנוכה. שתי הסמלים המרכזיים של 

. מה הקשר ביניהם? התשובה הכי מצד שני והנס פח השמןמצד אחד חנוכה הם הנצחון הצבאי נגד היוונים 

כחי פשוטה ונכונה נראה שניתן לפרש חגיגת הנצחון הצבאי בפני עצמה כהללות של כח והצלחת אנושי במובן של 

גס, המסורה שלנו קובע שחגיגת חנוכה בנויה  . נגד התפיסה החילוני )יווני?( של מיליטריזםועוצם ידי עשה לי

 השמן, של השתדלות ומאמץ אנושי וביטחון ותלות בהשגחת ה'.משילוב של הנצחון הצבאי והנס פח 

 

 ונסיים במה שפתחנו: 'בחנוכה: ארוממך ה'' )מסכת סופרים יח:ג(

 

 

 

 

 

 


