
  הה""התשסהתשסמדינת ישראל שנת מדינת ישראל שנת חנוכה נוסח חנוכה נוסח ' ' חגיגותחגיגות''
 

כה סוריאליסטי שלא ניתן להשאירו ללא תגובה , המחזה האבסורדי שאנו רואים בימי חנוכה אלו
 : על ארבע תופעות שאפיינו ימים אלו נתעכב.מינימלית לפחות

 
ר ראש הממשלה מפטר שרים מאיים מימינו ומשמאלו כדי למסו: אומילבמישור ה' חגיגה' .1

 אין ספק שזוהי המחשה .צבאית לאומית, מתוך תבוסה רוחנית, את ארץ ישראל לאוייבי ישראל
ותהי נוכריה , ותהי מושב זרים'של מאבקם של החשמונאים שקוננו על ירושלים וארץ ישראל 

שלפחות היא , אדיר של ממשלת ישראל' נצחון'איזה . ) לח–מכבים א  ('ובניה עזבוה, לזרעה
 !!ולא האימפריה היוונית, מארצההמגרשת זרעה 

' נס'איזה (אינני יוכל שלא להעלות על נס , כתושב חיפה: במישור החברתי' חגיגה' .2
,  פותח את שעריו בשבת בפעם הראשונה בשבת חנוכה'גרנד קניון חיפה'העובדה ש!!) אומלל

ת את לראו,  החשמונאים'שמחים' גם כאן כמה .כאשר כל המרד הי בעיקר בגלל חילול השבת
כמה . נאבקים במלא המרץ למען חילול השבת, צאצאיהם יורשיהם והמתיימרים להמשיך גבורתם

 לא – עד ימינו לדוגמא – אם היו מואילים בטובם לחכות קצת ! היו היוונים'חסרי מזל'אומללים ו
היינו אנו כופים אותו על כל העם בתופים ובמחולות , היו צריכים לכפות עלינו חילול שבת

 כמה !!'שבתותיה לכלימה' הנאבקים משום שהחשמונאים הקנאים' חשכת'על ' צחון הנאורותכנ'
והסתבך במלחמה עם )  מה–מכבים א (' לחלל שבתות וחגים'טיפש היה אנטיוכוס שציווה 

 .טרור של מתתיהו ובניועם גדודי ה', תיכוניים-קיצוניים המזרח'ה
ליל הדלקת הנר , ממשערב חנוכה ברה חוק יעבכנסת ישראל ה :אלרכנסת ישב' חגיגה' .3

כבמיטב המסורת והכל , עניש קשות ומעבר לכל פרופורציהבא להה, הראשון של חנוכה
השערוריה הגדולה ביותר ,  ולפינויהשראלירץ תנגד להרס של אכל שיעיז לה, אנטיוכוסיתה

,  לאוייביועם מפנה בכח את אזרחיו מחבל מולדתם כדי למסור חבל זה: בתולדות האנושות
' ואשר לא יעשה כדבר המלך '.חיות טרף שאינן חסות על זקן טף ונשים, טרוריסטים צמאי דם

באשר מסרב הוא למסור לאוייבי עמו את , 1יאסר לשנים רבות בבית הסוהר)  נ–י מכבים א "עפ(
של מאבקם של החשמואנים שמסרו את ' מרשימה' ממש הנצחה .אדמת המולדת, אדמת הקודש

 !!מעטים נגד מרובים למען ארץ זו, עצמם
י "חת העיתונות שקרבן שהותקף עומדו) ה"ט בכסלו התשס"כ(ם והי: המשפט' תחגיג' .4

איזו נחמה אמיתית . חולה איידס וחנק אותו למוות נענש על אי הושטת עזרה לאדם בסכנה
שפטו הלא בדיוק באופן זה . על אדמת הקודשעדיין לפחות אנו בטוחים שאנו יושבים ! הפעם

 :).ראה סנהדרין קח!! ( הקרבן אשם!דין של סדוםהבתי ב
 

תם א ו,תואתונה חוגגעזה ובראש כמובן , קהיר, דדה'ג, יורק-ניו, לונדון, פריס!!! הידד מתיוונים
הרס זהותכם , הרס התורה והיהדותאלו נרות זכר מדליקים ל נכםההאם ! מדליקים נרות

 !?העצמית
  

                                                 
 .פסוק שםככתוב בהמשך ה, זה עדיין לא באופנה להמיתו.  1


