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 אשחר גיחון -נר השמן כסממן דתי בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד 

שהעולם העתיק השאיר מאחוריו. בשל גודלם הקטן, רבים השתמרו בצורה נרות שמן הינם חלק ממכלול הכלים העשיר 

אך עם כניסת , הנרות לשולי הייצור נדחקו ,מצוינת והותירו מורשת תרבותית עמוקה ומלאת ידע. עד התקופה הפרסית

הדתות מן אתני והיווה עבור לסמ הפך הנר, בד בבד. כו למורכבים ומעוטריםהפ נם וצורתםסגנו, השפעת ההלניזם

 . המונותאיסטיות לסמל קדושה

ייצור הנר בארץ ישראל , לאורך תקופות הברונזה והברזל

ידנית , הקדר עיצב קערה קטנה. היה למטלה פשוטה למדי

פתח  הקיפול יצר .וקיפל קצה אחד שלה, או על האובניים

שלתוכו נשפך  ,ופתח רחב, אליו שולשל הפתיל, צר

עד  טיפוס זה מכונה נר פתוח והיה לנפוץ ביותר. השמן

, לפסה"נ 4-כבר בתחילת המאה ה. התקופת הפרסית

סגנונות יוונים זלגו לאזורנו והתאפיינו בנרות אובניים שנוצרו 

אלא משתי קערות שהונחו אחת על , לא מקערה אחת מקופלת

. ובמרכזה פתח עגול לשמןכאשר העליונה הפוכה , השנייה

נר זה נודע  .לכלי זה חוברה זרבובית שלתוכה הושחל הפתיל

עם  .ארץ ישראל תכנר סגור והיה לסממן מובהק להתייוונו

שיטה זו . ל ייצור נרות על גבי תבניות דפוס מאבןהחהזמן 

 אפשרה עיצוב מדויק וסימטרי יותר ועל דפנות הנרות הוספו

  .ומפורטים, ם עדיניםטוריעי

 

 םחשמונאיהנרות ה -המכבים חוזרים לעידן 

בין אם הם הוכנו על דפוס , בארץ נרות חדשים, בהשפעה הלניסטית החלו להיות נפוצים, נ”לפסה 2-עד אמצע המאה ה

ואף ישויות בצלם בעלי חיים , צמחיות ,ותגיאומטרי צורות מגווניםבטרים וענרות אלה היו סגורים ומ .או על אובניים

ממצאים ארכאולוגים רבים , נרות אלה נמצאו בעיקר במרשה שבשפלת יהודה ובערי החוף הפגאניות. אולם .אנוש

 .אובניים יםעשוי מקופלים נרות הזמנית של מעידים על חזרתם דרום השומרוןמהרי יהודה ומאזור 

 

החוג  ,נר מקופל מהתקופה הפרסית. צילום חדר האוספים

 לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב

החוג  ,צילום חדר האוספים .נר הלניסטי על דפוס

 לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב
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נ עד ”לפסה 2-אמצע המאה ה)מכבים הוממלכת מרד מתוארכים לתקופת ה, שמכונים נרות חשמונאיים, נרות אלה

-לא ת התקופה הייתה ברובהאוכלוסיי נרות חשמונאיים לא נמצאו באזורים אחרים בהם(. נ”לפסה 1-אמצע המאה ה

צורתם הם בנבדלו מ אך ,הם מתקופת הברזלקודמיל יםדומאומנם הנרות היו . בשפלה ובגליל, בין היתר בחוף ,יהודית

כשיחזור  תהארכאי את צורתם ארכאולוגים רבים חקרו את הנרות החשמונאיים ופירשו. הלווהפחות עג תרכואמה

היעדר  ,אומנם. עידן ממלכת יהודה העצמאית והמפוארת, תרום גלות בבל מתקופת החומרית תרבותמכוון של ה

בהם קשרי מסחר , תהליכים תרבותיים שוניםהשפעה זרה וכלים מיובאים באתרים ארכיאולוגיים עשויים להעיד על 

סבירות במקרה של נרות  ןאינ אפשרויות אלה, אולם. דל או העדפה מקומית לכלים שימושיים כלכלימצב , מוגבלים

אילו , יתרה מכך .תשגשגה כלכליהיא עולם ההלניסטי והייתה חלק אינטגרלי מה יהודה החשמונאיתשכן  ,חשמונאיים

 ללא ספק היו יםנרות סגור. מחוץ ליהודה הייתה מתרחבת אלגיאוגרפית ה תפוצתם, יםייותר שימוש אלה נרות היו

 על ההקלצורתם הסגורה שמרה על השמן שלא ייזל מהנר ו .יותר ותיפקדו טוב יותר מאלה הפתוחים בכל תחום יםיעיל

הנר הסגור היה בטיחותי יותר ומן הסתם הוא הפחית את מקרי הדלקות ביחס  .הצדדיםמניעת זליגה מתוך  שמןת יציק

להופעת הנר  התייחסניתן אפוא ל. לנר הפתוח

שאותה קיבלו  תרבותית החלטהחשמונאי כה

וככלי , גוייםהמשכניהם  בדליכדי לה היהודים

 לגיטימציה של תנועת מרד המכבים לקבלת

. קולקטיבי מצעות שימוש בזיכרוןבא עממית

החזיקו מעמד רק עד אמצע , םיירות חשמונאנ

ועם נפילת השושלת , נ”לפסה 1-המאה ה

נכנסו , ותחילת השפעתם של רומא והורדוס

עשוי  יםסגור ותרנשל  יםחדש יםסוג במהרה

, המצוי בעיקר בסגנון ובעיטורנבדלים ממקבילם ההלניסטי  ,כפי שהם מכונים, ם וההרודיאנייםייהרדיאלהנרות . דפוס

 רומיות-ות יווניותגם תחת השפע, ההבדל המתון היה סימן נוסף לכך שהיהודים .אך צורתם הכללית ותפקודם זהה

  .ם והתעקשו על בדלנות מסוימתרצו לשמור על ייחודיות, ותחזק

 

 דים בתקופת המרידותונרות היה - מוותרים על הזהותלא 

  בעוד עובדי האלילים שמרו על. המונותיאיסטית הדתות שמן הפכו לחלק מרכזי בסמליותנרות , מתחילת הספירה

 .שיעמדו בקנה המידה ההלכתי שלהםרות נבקפידה  עיצבוהנוצרים והשומרונים , היהודים, פונקציונליות ואופנה

 

 

 

 נר חשמונאי צבוט

 (Abadi and Regev 2020, 250, fig. 1) 
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מרד בר עד . האלוהי רהאונר השמן הפך לייצוג מוחשי של 

 בארץ האוכלוסייה היהודית, לספירה 135בשנת  א,כוכב

בעלי , אובניים יםעשוי יםרות הרודיאניבנהשתמשה בעיקר 

שקיצוץ יש הטוענים . עיטורכל  יחסרזרבובית פרוסה ו

בני  .מסוימים טהרה הזרבובית נעשה על מנת לשמור על חוקי

 .יםרומיהדיסקוס ה היו נרות רות ההרודיאניותהנשל  םזמנ

ם בחלקם הלניסטימקודמיהם הבדלו נ, הנרות המעוטרים הללו

לנר הרומי לא היה פתח עגול . עליו יוצקים את השמן, העליון

חור וור עם מוטיב דקורטיבי התהדר בדיסקוס קע הוא, ורחב

אפשר לשמן לזרום בקלות  הדיסקוס. ששימש כמשפך זעיר

לאחר המרידות היהודיות  .ומנע דליפה והתאדות נרלתוך ה

נעלם ויהודים נאלצו  יםנרות ההרודיאניה  ייצור, הכושלות

בשל , אולם. דיסקוס לשימוש יומיומיהרות את נלרכוש 

שבירת  ה שלתופענפוצה  ,ם האנתרופומורפייםעיטוריה

תייחסת ינה מא'( ב :'כלים ג' מ)המשנה . הדיסקוס המעוטר

אלא מורה שחור , טיהור הנרלנוהג שבירת הדיסקוס כאמצעי ל

 ריםת שבונרו. דרכו יעבורמטבע ששמן יהיה גדול דיו המילוי 

, טבעוןב ,חוקוקב יניהם:ב, התגלו במספר אתרים בישראל

 .אפולוניהבו

 

 

 

 ידידותיים למונותיאיסטים בתי יוצר – לעסקיםחזרה 

אחד מבתי  .שיועדו למאמיני הדתות המונותאיסטיות מרכזי ייצור נרות כמההופיעו , המאוחרתבמהלך התקופה הרומית 

ליד שבור מים תוך ב נרות רבים בעלי צורה ייחודיתלאחר שחשף , 1934-היצור הללו נחשף על ידי דימיטרי ברמקי ב

, הארץלמדי בקרב אוכלוסיית דרום  יםרות אלה הפכו פופולרינ ., כיום בתחומי בית שמשבשפלהשהכפר בית נטיף 

 ים שומרונם ויהודי םסמליב בהם שעוטרו ,לכל עדות הארץרות בית נטיף הכינה נסדנה . ותפוצתם הגיעה גם לירושלים

 רשות העתיקות ,סוצ'וולסקי 'הרודיאני. צילום מנר 

(Gardner 2014, 285, fig. 1.) 

 נרות דיסקוס רומיים שבורים מאשרת

Tal and Bastos 2012, 108, fig. 4 
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בית . סוטקאיהדג  כגון, ואף בסמלים נוצריים, שבעת הקנים כגון מנורת

-ניתקילומטר צפו, בחפירת שומיילה 2014בשנת  נחשף נוסף מלאכה

וחמש עשרה  נרותשברי  600-שם התגלו יותר מ, יףטמערבית לבית נ

בתוך מערות  מצורת בית נטיף התגלוות שמן . נראבןמ דפוס תבניות

 .הפולחניות יהםסגולות רבות מה שמעיד על קבורה

 

 

 דבקות בטוהר ובמסורת -נייםשומרו רותנ

בסוף התקופה והרומית ועד התקופה 

ביותר  הביזנטית החלה תופעה מעניינת

לעומת . אצל אוכלוסיית השומרונים

  נרותיהם של היהודים שהתאפיינו

נרות שומרוניים   ,בפתח עגול ורחב

לא , אולם. ללא פתח שמן אלא דיסקוס קעור, הרומייםהדיסקוס עוצבו בצלם נרות 

והקונה נדרש לשבור את הדיסקוס כדי ליצוק את השמן , היה שום משפך לתוך הנר

 נהוגה היתפי שהימהדהדת כמובן את תופעת שבירת הדיסקוס כ תופעה זו. פנימה

דיסקוס שבירת נרות הבעוד . לאחר מרידות היהודים, לספירה 3-וה 2-במאות ה

 םנמכרו בשלמות םהשומרוני נרות, יתהפגאנמטומאתו  הנרנועדו לטהר את  יםרומיה

. בשימוש קודםולא היה  טהור נרהפנימי של ה ושחלק אסמכתה לכך, כאמצעי מניעתי

כרמל ב, מרכז השומרוןב, נמצאו באתרי קבורה רבים סביב מישור השרון האל נרות

 הארץ לא החמירויהודי ש וייתכן לשומרונים מקושר אך ורקמנהג זה . גליל המערביבו

 .נרותלטהרת עד כדי כך בכל הנוגע 

 

 סיכום

בנרות החשמונאים ראו  .זהות וטהרה, מונהביטוי של א נרות השמן היוו החל בימי בית שני ועד לתקופת המשנה והתלמוד

 ,הופסק מקומי יצורגם כאשר י. המקופלים סימן של התנגדות להשפעה זרה וחזרה לתקופה הפאר של מלכי המקרא

חזר ונרות מעוטרים בסמלים הלכתיים אפשרה לכל ייצור מקומי נרות נוכריים עד שהחלו לטהר  ושומרונים יהודים

שם התגלו נרות שנמכרו , טהרת הנר בא לידי ביטוי במיוחד במכלולים שומרוניים .הודתה זהותממש את ל קבוצה אתנית

  נרות השמן, שבניגוד לכלי בית אחריםניתן אפוא להסיק . סגורים ופתחי השמן נפערו במכוון לפני השימוש הראשון

לספירה עם  5-עד ה 3נר בית נטיף, מאות 

 הקנים. צילום ז. רדובן.מנורת שבעת 

Gardner 2014, 287, fig. 4. 

 נר שומרוני, התקופה הרומית המאוחרת, 

 עין השופט

Sussman 1978, pl. 39, no. 3 
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כמו גם , ת בבתים ובמבני ציבורנרורבים של השימושים ה .פולחניתהיו טעונים עמוקות במשמעות  ,הפיקו והאור שהם

עיטורים בעלי מוטיבים דרך  יםמסר עתמדיום להבהם כבעלי מלאכה לראות ב ההביא, הקשר שלהם עם מנהגי קבורה

אמונות על ה (תרתי משמע) אין זה מפתיע שהנר הוא אחד מהממצאים הארכאולוגים ששופכים אור רב .תרבותיים ודתיים

 .םבעליהיום של -וחיי היום
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