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 הקדמה
ץ ירון למעד אחר לספות מקורוה מכמ שולבור אשם כלשונם בדרך כלל מדרשיט קויל
ם לריבוי התועלת. פעמימספר בם לספרת מנל עם, ספורימספר ל חלקום המדרשי. בוא הקור

 בחסד ד' החוברת התקבלה בחיבה רבה בציבור, ובקרב אנשי חינוך.ו

בכל הדורות ובפרט בדורנו שרבו הפיתויים, יש לשים לב להשריש בקרבנו ובקרב הדור 
ד', להחדיר את האמונה בה', הצעיר את יסודות האמונה, ימי החנוכה הינם ימים של 'אבן יסו

בשמירת התורה והמצוות, יתכן שזה מפאת סיו עמנו. אם רואים תופעה שצעיר נחלש ואת נ
שלא היו חזקים בקרבו כראוי הבסיס והשדרה של האמונה, האמורים להחזיק את כל הבנין 

סיון שהוא, וכאשר אינם חזקים דיים התוצאה יהרוחני של האדם, להתמודד בחוזק מול כל נ
צל כל אחד ובפרט רפיון וחוסר טעם וענין. והזמן לבנות את האמונה הם ימים אלו. הכלל א

אצל ילדים שהחשיבה הולכת לפי מה שמנתבים אותה, ואם מנתבים להכיר באמונה גבורה 
 וניסים, זה מה שרואים, ומבינים מה נדרש מעמנו לאור זאת.

המחפש את הדיוק בעובדות, וכן דיוק בלשונות, והשוואות בין המדרשים לדעת מתי 
אריכות בנושאים אלו, ולא בזה עסקנו. היתה כל מלחמה, יחפש זאת בספרים שנכתבו ב

ולפעמים העיסוק בנוסטלגיה האוטנטית אינו מביא לברכות בכוונה, או לחיזוק בתורה או 
בתפילה ]דוגמא לדבר: בעיר מודיעין עילית נמצאים בגבעה הדרומית ממצאים רבים של 

ורשת העבר חיים מימי בית שני, שרידי יישוב ]לצד מערות קבורה[ מרוב רצון לשמר את מ
המקום על בית הכנסת שבו המכוון בדיוק לכיוון ירושלים, הולאמו לצרכי תיור, משום מה 
לא עולה על דעתם הדבר הטבעי לפתוח את המקום לחידוש בית הכנסת שחרב לתורה 
ולתפילה כבימי בניינו, למען יהודים במקום שמחפשים ביהכ"נ, כי הם נתפסים לחיצוניות 

עבודת ה' ולא לפנימיות! בבית הכנסת הרמב"ן בירושלים שמתחת הקרה שאינה מחברת ל
ל'חורבה' מצאו ממצאים עתיקים, וטיפלו בחפירות בעצמם, בכדי שלא יסגרו את שערי בית 

 הכנסת למען שימור מורשת העבר...[

אולם אנו מטרתנו בסיפור הוא האמונה וההודאה, החיזוק בעבודה עם הציפיה לגאולה 
הצעת הבסיס של הדברים הידועים , לפי סדר שמתקבל כסיפור רציף. הקרובה, באמצעות 

מתוך כוונה שההורים ואנשי החינוך יעבדו את הדברים, בצורה מעניינת, בהדגשת האמונה 
כשהכל מתאחד עם הווי החיים  -בה', הגבורה והמסירות נפש ללא חת, והניסים שעשה לנו 

י גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו בכל בזמנינו, להודיע שאמת מה שכתוב בתורה "כי מ
 קראנו אליו".



 ג
דוגמא לעיבוד: בפרק א' יוחנן בן מתתיהו הלך לשחוט את החיה הלא טהורה בעזרה! 
העזרה ננעלה, והוא נטל את הסכין בידיו, והוא שחט או לא? כן! את מה את החיה הטמאה? 

ישראל, שיקריב חיה לא טהורה  לא ולא! הטיפשים הרעים הללו בטחו ביוחנן הצדיק של עם
בעזרה, הם חשבו שהוא כמו גוי שמוותר על כל אליליו בשביל כסף וחיים, אבל הם לא ידעו 

על ידי  -את כוחם של עם ישראל. ויוחנן התגבר והרג את מלכם נקנור הרשע כמו שהגיע לו. 
ורה בעבודת ה' תיאור באופן נכון החניך נותר מלא באמונה בה' ובמצוותיו, עם הקישור לגב

 בחיינו הפרטיים. 

וכן במעשה חנה ושבעת בניה, יש לדעת מה לספר וכיצד לספר, הסיפור הפשוט הוא על 
טבח נורא, ואשה אומללה שלפתע נותרה לבדה בעולם... אך הסיפור האמתי הוא סיפור של 

לל, גבורה יהודית אדירה של שבעה אחים קטנים יהודים שבזו ולעגו בפניו של המלך האומ
כל אחד עם פסוקו. והשומע מזדהה עם אותם גיבורים, ורואה בעיני רוחו את המלך האכזר 
מתמלא בזעם שילדים קטנים מנצחים אותו בזה אחר זה עד הקטן ביותר. וכולם עלו היישר 
לגן עדן, עם אמם המאושרת שזכתה לבנים טהורים כאלו עד שיצאה בת קול ואמרה "אם 

למותר לציין שכנראה אותו קיסר לא ניסה לעשות זאת שנית, כי וממילא  –הבנים שמחה"! 
הבין שכל ילד יהודי מוסר נפש בשמחה רבה. יודגש שבניגוד לסיפור יציאת מצרים שכולו 

 ר חנוכה יש לחשב את התועלת המגיעה, מול הבטלה מד"ת באותו זמן.ודברי תורה, בסיפ
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 ת.ַהִםְלָחמר ֵסֶד 

ַח ה ָהיָ ס ְוַהמֵ  - רִנָקנד ֶנֶג  - ַמִתְתָיהּון ֶב ן יָחנָ ל ֶׁש ה ָהְיָת ה ָהִראׁשנָ ה ַהִםְלָחָמ . 7  אתט ֶׁשׁשָֻ
 ה.ָבֲעָזָר 

ִניָ ה ַהִםְלָחָמ . 2 ם נְתִניא ֶׁשֹּלם ַהַצִדיִקי ְכֶׁשָראּוס: ַבְגִריד ֶנֶג  -ם הַמַכִביל ֶׁש ה ָהְיָת ה ַהֻׁשְ
ְרפּוד ַע ת, ַבְמָער ֲאִפילּו תַׁשָב ר ִלְׁשֹמ ת ֵצאלָ ם ֶׁשַחָיִבי ֵהִבינּוה ְוִאֻׁשָ  ִאיׁשף ֶאלֶ ד ַיַח  ֶׁשֻשָ

 א. ְלַאְנטְכיָ ח ֶׁשָבַר ס ִמַבְגִריץ חּום, ֺכלָ ת ֶא  ְוָהְרגּום אָת  ְוִנְצחּום ְבֶעְזָר ה ָהיָ ה' וְ ם, ֶנְגָד 
 ָאִחיָה ת ֶא ה עְרָר ר[: ִנְזָכ א ֹל ְׁשמן ]ַהֶהְגמד ֶנֶג  –ר[ ִנְזָכ א ֹל ְׁשָמּהי ]ַחְׁשמָנִא ל ֶׁש  ִבת. 0

 . ב ִיָלֲחמּוֶׁש ד ְועה ְיהּוָד 
ד ַע ר, ִמְסָפ י ְבלִ ם ּגיִ ף ָאַס ע ָהָרָׁש ס ַבְגִריה: ְׁשִניָ ם ַפַע ס ַבְגִריד ֶנֶג  –י ַחְׁשמָנִא י ְבנֵ . 5

ם ַהַחְׁשמָנִאים. ְירּוָׁשַליִ ל ַע ה ְוָעלָ ה, ָכזֶ ם ָעצּוא ְלָצָב ל ִיְשָרֵא ץ ֶאֶר ל ְבָכ ם ָמקן ֶׁשֵאי ֶׁשָאְמרּו
 ם.ְּגלּוִיים ִנִןית ִלְרא ְוָזכּום ְתִפָלָת ת ֶא ע ָׁשַמ ה' וְ ה', לַ  ְוִהְתַפְללּו ּוָבכּו ְוָצמּוה זֶ ל ַע  עּוָׁשְמ 

 י[ֶאִליפְרנִ ם ּגְרִסי ֵיׁש]. ֲהָרַגתּו ְבַעְצָמּהא ִהיע: ָהָרָׁש ס ֶאִליפְרנּוד ֶנֶג  -ת ַהַצֶדֶק ת ְיהּוִדי. 5

 טבלהבעיקרי המלחמות הנזכרות 
 הנצחון הרשעים הצדיקים זמן המלחמה

 ,נגד נקנור יוחנן בן מתתיהו הראשונה

 

 הנס היה ששחט אותו בעזרה.

כשראו הצדיקים שאפילו במערות לא נותנים לשמור שבת, עד ששרפו  בגריס המכבי"ם השניה

יחד אלף איש ואשה הבינו שחייבים לצאת נגדם, וה' היה בעזרם וניצחו 

 כולם, חוץ מבגריס שברח לאנטוכיא. אותם והרגו את

באותה 

 תקופה

]שמה לא  בתו של חשמונאי

 נזכר[

 נגד ההגמון

 ]שמו לא נזכר[

 

 עוררה את אחיה יהודה ועוד שילחמו בו.

בגריס הרשע אסף גוים בלי מספר, עד שאמרו שאין בכלל מקום בארץ  נגד בגריס פעם שניה בני חשמונאי השלישית

ועלה על ירושלים. החשמונאים שמעו על זה  ישראל לצבא עצום כזה,

 וצמו בכו והתפללו לה', וה' שמע את תפילתם וזכו לראות ניסים גלויים.

באותה 

 תקופה

  נגד אליפורנוס הרשע: יהודית הצדקת

 היא עצמה הרגתו.

 ד:ֶאָח  ראׁשת ְבהָרַד  ִנְגְמרּות ִמְלָחמה ְׁשלָׁש 
 ת. ְיהּוִדיי. ג. ַחְׁשמָנִא ל ֶׁש  תִב ה. ב. ָהִראׁשנָ ה ַהִםְלָחָמ  .א

א ֶאָל י, ִדְמינִ ר ִספּו אם ְיָלִדיק ִמְשָח א ֹלה ֶז א ֶׁשָצָב  ְלַהְדִּגיׁש ֵיׁש ָכֵאלּום ִנִןיל ַע ר ְכֶׁשְםֺדָב 
ם ַג ה ָהיָ  ָכְךר ִמְׁשָמ ל ִמכֹר מּוָׁש א ַבָצָב ד ְמַפֵק ל ֹכם ֶׁשַהי ְכמד, ְמֹאד ְמֹא םֶׁשָלֶה  ַהֶםֶלְךל ַע ם ׁשְמִרי

 ד. ְלַב ם ִעָם ת ִלְהין ִפָתים ָלֶה ת ָלֵת  ֶׁשִהְצִליחּום ְּגלּוִיים ִנִןי ֶׁשָהיּוא ֶאָל ם, ִבְזַממָ 
ל ְלִהָּגֵא ל ְלִהְתַפלֵ ע ֶׁשֵמַד ם. ִליִחיִדי אד ְלָיִחים ָעצּו ֹכַח  ֵיׁשם ֶׁשִלְפָעִמי ֵאלּום ִמִנִןי ָאנּום ְלֵמִדי

 ם! ִביִחיִדיי ָתלּור ֶׁשַהָדָב ד ְמֹאן ְוִיָתֵכ ם עָלִמית ִבְתׁשּוַע ה ִבְמֵהָר 



 ה

 רִנָקנת ִמְלֶחֶמ ק א' ֶפֶר 

 ֲחֺנָכהה ַמֲעֶש  ִמְדָרׁש

  תרכ"ב או תרכ"ד[ג"א  ְוֵיׁש אְמִריםשנה ] 2759"א לפני תרכם ֲאָלִפית ג' ִבְׁשנַ ה ָהיָ  ֲחֺנָכהס נֵ 

י ֵׁשנִ ת ַביִ ן ְלִבְניָ ה ֶעְשֵר  ְוָׁשלׁשם ָמאַתיִ ת ְׁשנַ א ִהוס ַאְנִטיכּו ַלֶםֶלְךה ָׁשנָ  ְוָׁשלׁשם ֶעְשִרית ִבְׁשנַ 

ו ָריָש ל ְלָכ ר ַוֹיאֶמ ן ַוַיַע ט, ְבֵׁשֶב ץ ֶאֶר ת ְלַהכ ִמַתְעָרּהה ְׁשלּוָפ  ְלׁשנה ַחָד ב ְוֶחֶר  בה נְסָס ה ָרָע  רּוַח 

ל ִיְשָרֵא י ְבנֵ ם ַע ה ִהמֵ י ִכ  ִתְׁשָמעּוא ֲהֹל ֵתְדעּוא ֲהֹלת ַבַםְלכּוה ִראׁשנָ ם ַהיְׁשִבים ַהַפְרְתִמיו ַוֲעָבָדי

ן אְּג ר ֲאֶׁש ם, עִשים ֵאינָ  ַהֶםֶלְךי ָדֵת ת ְוֶא ם ָע ל ִמָכ ת ׁשנם ְוָדֵתיֶה ם ָפִניז ַע י ּגם ִבירּוָׁשַליִ ר ֲאֶׁש 

ְברם ְמַקִּוים ַהָיִמיל ָכ ד ְוָתִמיה ָרָמ  ָיֵדינּום ָהאְמִרים ָלֶה  ְוגַבּה  ְךחֶש ה ִהמֵ י ִכ ר ֵלאמֹם ַהְםָלִכין ֻׁשִ

ם, ָת ְבמְׁשבר אה ִיְהיֶ ל ִיְשָרֵא י ְבנֵ ל ּוְלָכ ם ַלְיָׁשִריר א ַבחֶֹׁשְךח ְוָזַר ם ְלאּוִםיל ַוֲעָרֶפ ץ ֶאֶר ה ְיַכֶן 

א ְוֹלי ִמּגם ְוַנְכִחיֵד  ְלכּוה ַלִםְלָחָמ ם ֲעֵליֶה ה ְוָנקּוָמ  קּומּוה ְוַעָת ם, ְלַהִמיָח ה ׁשֹוֶ ן ֵאי ַהֶםֶלְךי ֲאנִ י ְולִ 

ד! על ִיְשָרֵא ם ֵׁש ר ִיָזֵכ 
א

ר ַהָדָב ב ַוִייַט  חֶֹדׁש ְוֹראׁשה ּוִמיָל ת ַׁשָב ם ֵמֶה ל ְלַבֵט  לה ִמְתַחְכָמ ה ָהָב  

 .ַהֶםֶלְךר ִכְדַב ת ַלֲעשו ַוֲעָבָדיו ָשָריי ְבֵעינֵ 

ל ְבק ָעֶליָה ר ַוָיַצ ם ִלירּוָׁשַליִ א ַוָיבב ָר ם ְוַע ל ָּגדל ְבֵחי ִמְׁשֵנהּור ִנָקנת ֶא ח ָׁשַל א ַהִהית ָבֵע 

 ב.ָר ג ֶהֶר  ָבּהג ַוַיֲהרֹ ם ֱאֹלִקית ַמַעְרכף ְלָחֵר ם ְוֵחרּוִפית ַעמ

 ָדמת ֶא  ַוָיִביאּור ַאֵח ר ָדָב  ַוִיְׁשֲחטּו ַהִםְקָדׁשת ְבֵביה ָבָמ  ָבנּום ָנָק ם ְוִלְנֹקה ֵחָמ ת ּוְלַהֲעל

 .ַהקֶֹדׁשת ְלֶעְזַר 

                                                 
א

מקדש, וכל הגוים ומלכיהם טפלים בלבד, עם ישראל יודעים שיסוד כל העולם הוא בית ה 
 .ומושפעים מבית המקדש, וכל קיומם הוא רק לנסיון עד בא גואל

ירושלים, וכשראה את הכהן גדול על לחם יבא להשמלך לפני אנטיוכוס אלכסנדרוס מוקדון 
דמותו של זה נוצחת לפני במלחמה, כלומר : אמרלפליאת עבדיו ירד ממרכבתו והשתחווה לו ו

בעולם מגיעים מתפילת ועבודת הכהן גדול בבית ה'. ונתן מתנות לבית ה'. ממשיכו  ילחותיכל הצ
והאמין שכל הצלחותיו הם פרי תרבות, ולא בהשגחה מלעילא. אנטיוכוס לעומתו כפר בזה, 

ח לנסות להחריב כל זיק של קדושה מעם ישראל, בכדי שהוא יהיה במרכז העולם, ווהחליט בכ
ו כאין כל עוד שלא כבש את עם ישראל. והוא ניסה דווקא לטמא את עם הוא הבין שכל גבורת

צחון המלחמה הוא בעבודה, במנורה ובמה שמסמלת, שהיא התורה יישראל, והואיל וכן כל נ
 שבעל פה.



 ו
ה ֶש  ַהקֶֹדׁשם ַע ל ַע ל ַוַיְחֹמת ְצָבאת ד' ִקְנַא א ַוְיַקמֵ  ַמִתְתָיהּון ֶב ן יָחנָ ת ֶא ה ָלְבָׁש ד'  ְורּוַח 

ב ֶחֶר  ל ַוַיַעש ְבִלבץ ְוָיַע ם. ַהְיָוִנית ֵמֵא ל ִיְשָרֵא י ְבנֵ ת ִנְקַמ ם ִלְנֹקם ָנָק י ִבְגֵד  ַוִיְלַבׁשל ִיְשָרֵא ה ְפזּוָר 

א ִיְקָר וַ  ַהֶםֶלְךר ַׁשַע י ִלְפנֵ ד ַע א ַוָיבר ִעיב ָה ְרחל ֶא א ַוֵיֵצ  ְמִעילת ַתַח  אתר ַוַיְחֹּגה ְקַטמָ 

 ַהֶםֶלְךי ַנֲעֵר  ַויֹאְמרּום, ֶכ יַאדֹונֵ י ִלְפנֵ א ָב י ִהֵמנִ  ַמִתְתָיהּון ֶב ן יָחנָ י ֲאנִ ם ֲאֵליֶה ר ַוֹיאֶמ ם ְלׁשֲעִרי

 א.ַוָיבא, ָיב ַהֶםֶלְךר ַויֹאֶמ ר, ֶבָחֵצ ד עֵמ  ַהכֵֹהן ַהָּגדלן יָחנָ ה ִהמֵ  ַלֶםֶלְך

ם ְיַדְעֶת א ֲהֹל ַמְלכּותם ִבְׁשלץ ָחֵפ  ְוֵאיְנָך ַהֶםֶלְךת ִמְצוַ ת ֵא ר עֵב ה ַאָת  ַמדּוַע ר ָקננִ  לר ַויֹאֶמ 

ם ָלֶכ ר ִהְׁשִאיי ִבְלִת ד ַע ע ָר ם ִעָםֶכ ת ַלֲעשי ֵחילַת ת ְּגבּוַר  ְבכַֹח י ָיִד ל ְלֵא  ֵיׁשי ִכ ם ְׁשַמְעֶת א ֹלם ִא 

י ֱאֹלֵק ל ְבָכ י ּוִמ  רּוַח  ִתְרְדֶפנּור ֲאֶׁש  ְכַקׁשי ָשַרְפִת ם ְואָת י ָהַרְגִת  אְתָךם ַּג ה ַעָת י ִכ ט ּוָפִליד ָשִרי

 י.ִמָיִד ם ְירּוָׁשַליִ ת ֶא ל ד' ַיִציי ִכ י ִמָיִד ם ַאְרָצ ת ֶא  ִהִצילּור ֲאֶׁש ת ָהֲאָרצ

ר ָנסּוא ֹלה ֶאֱעֶש ץ ַתְחֹפר ֲאֶׁש ל ָכ ת ֶא  ֶליָךֵא י ָבאִת ה ַעָת ר: ֵלאמ ַהֶםֶלְךל ֶא ן יָחנָ ן ַוַיַע 

א ֲהֹלי? ִמְׁשַמְעִת ל ֶא ר ָס ה ַאָת י ִכ א ֵאפ ִיּוַָדעה ַבֶם : ַהֶםֶלְך לר ַויֹאֶמ ל. ּוְשמֹאן ָיִמי ִמִםְצוֶתיָך

י ִבְגֵד  ְוִתְלַבׁשה ַהֶז ר ַהֲחִזים ְוַד ב ְבֵחלֶ  עָלֶתָךת ְוֶא  ֲחָטאְתָךת ֶא ה ַוֲעֵש  ַהִםְזֵבַח ל ֶא ב ִתְקַר ר ַכֲאֶׁש 

. ְברֹאֶׁשָךת ַמְלכּור ֶכֶת ן ִנַת ר ַוֲאֶׁש י ִל ר ֲאֶׁש ה ַהִםְׁשנֶ ת ִמְרֶכֶב ל ַע ב ְוִתְרַכ  ַהֶםֶלְך ב ָלַבׁשר ֲאֶׁש ת ַמְלכּו

ם ִע ה ְוַהֵחָמ ף ַהַא י ִמְפנֵ י ָיגְֹרִת י ִכ ן ֵאי קַר ה ְמַצֶּוי ֲאדנָ ר ַכֲאֶׁש  ִכְדָבֶרָךה ֶאֱעֶש י ָאנִֹכ ן יָחנָ ר ַויֹאֶמ 

י ִל ת ֵיאת ְבזֹא ַאְךי?! ִיְסֶקלּונִ א ְוֹלם ְלֵעיֵניֶה  ַהִםְזֵבַח ל ַע  ד'ת תֲעַב ת ֶא ח ֶאְזַב ן ֵה ל ִיְשָרֵא י ְבנֵ 

ן ֶפ  ַהֶםֶלְךר ִכְדַב ה ֶאֱעֶש ז ְוָא  זּוָלְתָךן ְוֵאיה ְוַאָת י ַוֲאנִ  ִמְלָפֶניָך ִאיׁשל ָכ  ְבהִציֲאָך ִכְדָבֶרָךת ַלֲעש

 ל.ִיְשָרֵא י ְבנֵ ל ֶא ר ַהָדָב ן יִדיעּו

ל ִמָכ  ִאת ִאיׁשד ָעַמ א ְוֹלי ֵמָעָל  ִאיׁשל ָכ  הִציאּור ֵלאמֹו ַוְיַצ  ַהֶםֶלְךי ְבֵעינֵ ר ַהָדָב ב ַוִייַט 

 ו. ָעָלים ַהִמָצִבי

ם ֱאֹלִקיה ַאָת ם ַהְכרּוִביב יֵׁש ל ִיְשָרֵא י ֱאֹלֵק ' דר: ַוֹיאַמ י ד' ִלְפנֵ ן יָחנָ ל ַפֵל ַוִיְת ם ְבֶלְכָת י ַוְיִה 

ף ְלָחֵר  ְׁשָלחר ֲאֶׁש ס ַאְנִטיכּוי ִדְבֵר ת ֶא ע ּוְׁשַמ  ....ָאְזֶנָךה ד' ַהֵט  ץ....ָהָאֶר ת ַמְמְלכל ְלָכ  ְלַבֶדָך

 ְוָנְתנּום ַאְרָצ ת ְוֶא ם ַהּגִיית ֶא ר ַאׁשֻּוי ַמְלֵכ  ֶהֱחִריבּום ד' ָאְמנָ ם עָל  ּוֶמֶלְךם ַחִיים ֱאֹלִקית ַמַעְרכ

 ֱאֹלֵקינּוה ד' ְוַעָת ם, ַוְיַאְבֵד ן ָוֶאֶב ץ ֵע ם ָאָד י ְיֵד ה ַמֲעֵש י ִכ ה ֵהָם ם ֱאֹלִקיא ֹלי ִכ  ָבֵאׁשם ֱאֹלֵקיֶה ת ֵא 

ל ַהַחיִ ת ֶא י ִל ן ָנַת י ֱאלַה ר ֵלאמו ֱאֹלָהין ָדגת ֵביר ְוִיְתָפֵא ח ַב ְוִיְׁשַת  ֵיֵלְךן ֶפ  ִמָידא נָ י הִׁשיֵענִ 

 ה. ַהֶז 



 ז
ת ִנְקַמ ה ְוִאָמְקָמ ם ַהַפַע  ַאְךי ְוַחְזֵקנִ י ָזְכֵרנִ ם ֱאֹלִקיר: ד' ַויֹאַמ  ְלָבבץ ְוִאֵם ק ִחֵז  ֲעִתיָרתת ְוִכְכל

י ְפנֵ ת ֶא ד ָׁשדּול ָנַפ ם ָׁש ע ָכַר ר ַכֲאֶׁש י ַוְיִה  ְבִלבב ַהֶחֶר ע ַוִיְתַק ו ֵאָלי ןיָחנָ ב ַוִיְקַר ל. ִיְשָרֵא י ְבנֵ 

ם ָבַעִםיה ִמְלָחָמ  ַוַיֲעֹרְךה ְּגדלָ ה ִבְתרּוָע  ְוָיִריַע , ַהקֶֹדׁשי ְפנֵ ת ֵמֵא ן יָחנָ א ָיָצ א ָיצֹ ַאְךי ַוְיִה , ַהקֶֹדׁש

ב ְבֶחֶר  ִאיׁש ֶנֶהְרגּור ֲאֶׁש ם ַע י ִמַבְלֲעֵד ם ְוִׁשְבִעים ּוְׁשַניִ ת ֵמאע ּוְׁשַב ף ֶאֶל ע ַב ְׁש ב ַר ג ֶהֶר ם ָבֶה ג ַוַיֲהרֹ

 :ֵרֵעהּו

 

 סַבְּגִריל ֶׁש ה ָהִראׁשנָ  ִמְלַחְמתק ב' ֶפֶר 
 ד. ְמֹא לר ַוָיַצ ר ִנָקנ ִמְׁשֵנהּוג ֶנֱהַר י ִכ ס ַאְנִטיכּוע ָׁשַמ ר ַכֲאֶׁש י ַוְיִה 

א ֹלה ַהֶז י ְבגם ַהִא ם ֲאֵליֶה ר ַויֹאֶמ ל ַהָּגד ְלִמְׁשֵנהּום ְוַג ו ַוֲעָבָדיו ָשָריל ְלָכ א ַוִיְקָר ח ַוִיְׁשלַ 

א נָ ה ָהָב ם ַמְחִׁשי ָאנּוה ָמ ה ְוַעָת י, ּוַמֲחנַת י ָשַר  ַוָיֹבזּוי ֵחילַת  ְוִחְבלּו ִהְׁשִחיתּור ֲאֶׁש י ַנְפִׁש ם ִתְתַנֵק 

ָב ת ֶא ל ְלַבֵט ם ֲעֵליֶה א ָנבוְ   י. ִמָיִד ם אָת ל ַיִציר ֲאֶׁש ם ֱאֹלֵקיֶה י ּוִמ ה, ּוִמיָל  ְוֹחֶדׁשת ַהׁשַֻ

ן ֶעְלים ֱאֹלִקית ֶא  ַוַיְמרּו, ָעֶליָה ר ַוָיַצ ם ִלירּוָׁשַליִ א ַוָיבב ַר ם ְוָע ל ָּגדל ְבַחיִ ס ְלַבְּגִריח ַוִיְׁשלַ 

 ַהֶםֶלְךם ִמַטַע ה ַבַםֲחנֶ ל ק ַוַיֲעִבירּום, ֱאֹלִקי ְבִמְזֵבַח  ַיְקִנֺאהּום ּוִבְפִסיֵליֶה ם ָבמָת ְב  ַוַיְכִעיסּוהּו

 ת. יּוָמ ה ּוִמיָל  ְוֹחֶדׁשת ה' ַׁשָבתר ִיְׁשמֹ ר ֲאֶׁש  ִאיׁשל ָכ ר ֵלאמ

 הִמיָל 

 ִבְטלּוא ְוֹלא הּו ָברּוְךם ַהָםקד ְכבר ַבֲעבּו םַנְפָׁש  ָמְסרּום ָהֵה ם ַבָיִמיל ִיְשָרֵא י ִמְבנֵ ם ְוַרִבי

 ם. ֲאבָת ת ְבִרי

ל ַע ה ָעְלָת א ְוִהי ,תּוְמחלם ְבֺתִפים ָיִמיה ִלְׁשמנָ  ְבָנּהת ֶא ה ְלָת ָמ ם ַהְלִוִייי ִמְבנֵ ת ַאַח ה ְוִאֻׁשָ 

ָכל ֹזאת ָבַאְתנּו ְוֹלא ְׁשַכֲחנּוָך  :י ה'ִלְפנֵ ר ַותֹאַמ ן ַוַתַע  ּהְבָיָד ל ָמהּום ָדִמין ֲחַת  ּוְבָנּהם ְירּוָׁשַליִ ת חַמ 

 ַעְצָמּה ְוִהְׁשִליָכּה, )תהלים מד, יט( ֹלא ָנסג ָאחר ִלֵבנּו ַוֵתט ֲאֺׁשֵרינּו ִמִמי ָאְרֶחָך .ְוֹלא ִׁשַקְרנּו ִבְבִריֶתָך

 ְקדׁשת ְוֶא ם, ֲאבָת ת ְבִרי ִׁשמּוא ְוֹלל ִיְשָרֵא י ִמְבנֵ ם ַרִבי ָעשּו ְוָכמָה ם. ְׁשֵניֶה  ַוָימּותּוה ַהחָמ ל ֵמַע 

 . ַיֲעִריצּול ִיְשָרֵא 

א ֶׁשְיֵה ר ָזָכ  לד ֶׁשמַל י ִמ ל ֶׁשָכ ם: ִסיָמִנים ָלֶה  ְוִהְתִקינּו ָעְמדּו, ָכְךל ִיְשָרֵא י ַחְכֵמ  ֶׁשָראּון ְוֵכיוָ 

ִמינִ ם ַביר ָחֵצ  אָתּהח ֶפַת ל ַע  םֳחָדִׁשית ֵנרק ַמְדִלי ת ֵנרם ְורִאיל ִיְשָרֵא ן ֶׁשעְבִרין ְוֵכיוָ י, ַהֻׁשְ



 ח
 ַמְרִּגיׁשם ָאָד ה ָהיָ א ְוֹלן, ְויְצִאי אתן ּומֲהִלין ִנְכָנִסי ְוָהיּום, ְלָׁש ה ֶׁשִםיָל ם ְמִביִני ָהיּום דְלִקי

 ר. ַבָדָב 

 תַׁשָב 

ָב ת ֶא  ִמֶםמּול ְלַבֵט ה ְׁשפּוָכ ה ְבֵחָמ  ַהֶםֶלְךר ְדַב ה ִהמֵ  ֵרֵעהּול ֶא  ִאיׁש ָאְמרּום ִׁשיְקדל ּוְקַה  ת ַהׁשַֻ

ִביִע ם ּוַביד ַתֲעבֹם ָיִמית ֵׁשֶׁש  ְבתָרֵתינּוב ְוָכתּון, ׁשְמִעיי ִמ י ִדְבֵר ד ַהַתְלִמיי ְוִדְבֵר ב ָהַר י ִדְבֵר  י ַהֻׁשְ

 ְוָיֲעצּו, ָוָמְתנּו ְיִמיֺתמּום ְוִא ה ְוִנְחיֶ  ְיַחיּונּום , ִא ַׁשָבֵתנּות ת ֶא ְוִנְׁשֹבת בה' ַלֲחסב טא ֹלֲה ת ִתְׁשֹב

ה ַבְםָעָר ה ֵהמָ  ָבאּום ֲאָנִׁשיה ִהמֵ ר ֵלאמ ַלֶםֶלְך ַויֹאְמרּום, ְוַטָפ ם ְנֵׁשיֶה ם ֵה ת ַאַח ה ִבְמָעָר ת ָלֶׁשֶב 

 ַוִיְקְראּוה, ַהְםָעָר י ִפ ל ַע  ַוַיֵןבּוא ַלָצָב ם ֲחלּוִציו ֵחילָתית ֶא  ַהֶםֶלְךח ַוִיְׁשלַ ם, תָת ַשְב ת ֶא ת ִלְׁשֹב

ל ֶא א נָ  ְוָסרּוה ֵהמָ  בֹאּוה ְוַעָת  ַהֶםֶלְךת ָד ת ֶא ם ְמִריֶת  ַמדּוַע ר: ֵלאמ ַהֶםֶלְךר ִבְדַב ם ֲאֵליֶה ם אָת 

ֲאֶׁשר ִדֶבר ה' : ַוֹיאְמרּוו ַיְחָדים ָהָע ל ָכ  ַוַיֲענּות, ִמָםוֶ ם ַנְפׁשֵתיֶכ ת ֶא ם ְוִהַצְלֶת  ְךֶםֶל ל ֶׁש  ִמְׁשַמְעת

ִביִעי ִתְׁשֹבי ִסינָ ר ַה ל ַע  ִצּוָנּור ֲאֶׁש  )שמות כד, ז( עַנֲעֶשה ְוִנְׁשָמ  )שמות לד,  תֵׁשֶׁשת ָיִמים ַתֲעֹבד ּוַבים ַהֻׁשְ

ָב ם ית ֶא ל ְנַחלֵ א ְוֹלה ֹפ' הד ְביַ ת ָמוֶ  ָלנּוב טא ֲהֹל כא(  . ַחס ְוָׁשלםת ַהׁשַֻ

י ִפ ל ַע  ַוִיְשְרפּום ֵעִצי ַוָיִביאּום ַמְלֵכיֶה י ְבָדֵת  ֲהֹלְך ָאבּוא ֹלי ִכ א ַהָצָב י ַאְנֵׁש ל ָכ  ָראּור ְוַכֲאֶׁש 

 ה. ְוִאֻׁשָ  ִאיׁשף ְכֶאלֶ ' הי ִלְפנֵ  ַוָימּותּוה ַהְםָעָר 

ם ֲאִביֶה ם ּוָמִגמָ ם ּוְבֶעְזָר ם ִבְגבּוָרָת ל ַחיִ  ָאְזרּות זֹאל ָכ ת ֶא  ַמִתְתָיהּון ֶב ן יָחנָ  ִכְׁשמַֹע י ַוְיִה 

ַמיִ  ם ָבַעִםי ַוִיָלֲחמּו ב ָבְטחּור ֲאֶׁש ם ֶׁשַבׁשָֻ
ב
ד ַע  םָבֶה ר ִנְׁשַא א ֹלר ִמְסַפ ן ְוֵאיר ֵחֶק ן ֵאיב ַר ג ֶהֶר  ְוָהְרגּו 

ם. ּוְמֺעִמים ֺמִכיב ֶחֶר י ְפִליֵט ם ֲאָנִׁשי ְוִעם ַהֶםֶלְךל ֶא א ַאְנטְכיָ ל ֶא ס נָ ר ֲאֶׁש ס ַבְּגִריס ֶאֶפ ד, ֶאָח 
ג

 

                                                 
ב

כאשר הצדיקים ראו אלא ש? , ולא הסתפקו בעבודה ובתפילהיצאו להלחםהכהנים מדוע  
 ,ותנים לשמור שבת, עד ששרפו יחד אלף איש ואשהלא נכבר אפילו במערות הגיע מצב שש

, במלחמה ממש. ולמרות שבדרך הטבע לא היו כל סיכויים שיצליחו הבינו שחייבים לצאת נגדם
שהרי היו מעטים נגד צבא חזק בלתי מנוצח, שאפילו אם יהדפו אותו יביאו תגבורת מכל העולם, 

לות שמנין אנשים עם מקלות יצאו הרי זה דבר בלתי הגיוני בעליל ולא נראה בגדר השתד
טנק אחד היה מיישר את  ,אם היה היום כזה דבר .לחם נגד הצבא המשוכלל ביותר בעולםילה

ו את נו והרגנשניצח נוה' היה בעזר, אך פנים מולת פנים וחזיתי ותהמדובר היה במלחמוהשטח, 
שרצון השי"ת בגבורה כולם, הם נכנעו והסתתרו כל עוד שהבינו שזהו רצון ה' אולם משהבינו 

 .דווקא להשיב מלחמה ולה' הישועה, קמו ולחמו והצליחו
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 גזירות מלכות יון

 מה תיקנו כנגדן כשנגאלו כיצד התמודדו עם הגזירה גזירות מלכות יון

מסרו נפשם ונחבאו והרגום ואז יצא  שבת
 םיוחנן להלח

 

שיש בידם  כה' –כשנצחו פרסמו חנו   חודש
 חשבון בצנעה.

  הודיעו ע"י הדלקת נרות מילה

  עסקו בצנעה שלא יעסקו בתורה

 תקנו הלל לשמי שמונת ימי חנוכה  שלא יזכירו שמו של הקב"ה

   תמיד של שחר

הסתירו את החתונות והיו מודיעים  שלא יכתבו כתובה לנשותיהם
 ע"י ריחיים

 

  בתו של חשמונאי ואחיה הרגוהו ל בתולה תבעל להגמון תחילהשכ

 נעשה נס מהפך שנשתייר בטהרה  נרות המנורה 3ביטול הדלקת 

 בני חשמונאי העבירום מן העולם 3

 שמונת ימי חנוכה  ביטול שמונת ימי חג הסוכות

 אפשר שנרות על פתחי הבתים עקרו הדלתות לכתוב על בריח הדלת אין לנו..

  מכרו ושחטו שוריהם ו לכם על קרן השורכתב

  נעשו להם מעיינות בבתיהם שלא יטבלו במקוה

 פרצות בהיכל 70 פרצו

 ]למרוד בה'[

 השתחואות 70תיקנו כנגדן  

 ]להוסיף כניעה לה'[

 

                                                                                                                     
ג

נתאר לעצמנו, אנטיוכוס שאל אותו: היכן הצבא? ענה נותרו שם. שאל אנטיוכוס ומי מפקד  
 .הצלחתי להמלטאני רב עליהם, וענה לא נשאר על מי לפקד... היהודים הרגו את כולם, בקושי 
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 סַאְנִטיכּות ְּגֵזרג'  ֶפֶרק

ל ָכ ם ִע ד ְלִהְתמֵד ם ְדָרִכי יּוָה ל ִיְשָרֵא ם ּוְלַע ם, ַהְיָוִני ָּגְזרּות ׁשנת ְּגֵזר

 . ֶנֶפׁשת ִבְמִסירּוה ְּגֵזָר 

ל ִיְשָרֵא  ֵאלּוא ֶאָל ה? ִתְבלֶ ד ַכֶבֶג ץ ְוָהָאֶר ב ְוַהְכִתית, עֶמֶד ם ְלעלָ ץ ְוָהָאֶר א ָב ר ְוד הֵלְךר ד

ר דל ֶׁשְבָכ ם ָהעָל ת ֺאם ֵאלּוא ָב ר ְוד הֵלְךר דץ. ֵחֶפ ץ ֶאֶר ם ַאֶת  ִתְהיּוי ִכ ר ֶׁשֶמֱאַמ ץ ֶאֶר  ֶׁשִמְקְראּו

ִעם ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו ר ֶׁשֶמֱאַמ ם ִמָיָד  ַמִציֵלנּו"ה ְוַהָקָב ם ְלַאְבָד ל ִיְשָרֵא ל ַע ם יֲעִציר ָודֹ

 . )תהלים צא, טו( ַוֲאַכְבֵדהּו

ה ְרפּוָא ם ָלֶה ם ַמְקִדים ֶׁשְלעלָ ם ַהָםקי ִלְפנֵ ל ִיְשָרֵא ם ֲחִביִביה ַכָם  הּוְרֵא א ֹבר ֶאְלָעזָ  ָאַמר ַרִבי

 ל. ְלִיְשָרֵא י ְבַרְפִא ר ֶׁשֶמֱאַמ ה ַלַםָכ 

 'ם הֵש ת ַהְזָכַר 

ַהָקדׁש ל ֶׁש  ְׁשמר ֶׁשַמְזִכיי ִמ ל ֶׁשָכ  ְוָאְמרּול ִיְשָרֵא ל ֶׁש ם ֵעיֵניֶה  ְוָחְׁשכּו ְוָגְזרּוה ָהְרָׁשָע ן ָיוָ א ָב 

 ת. ְלִמינּו ֶנֶהְפכּול ִמִיְשָרֵא ה ְוַהְרֵב ב, ְבֶחֶר ר ִיָדֵק  ,ָברּוְך הּוא

ל ָכ ל ַע  ּוְמָבֵרְךי, ַאנִ ה מֶד  -ר ַבבֶֹק ר ִמְתעֵר ם, ָׁשַמיִ ם ֵׁש ן ַהְזַמ ל ָכ ר ַמְזִכיי ְיהּוִד ד ֶיֶל ר: ֵבאּו]

ת ְקִריַא א קֵר ן ִליׁש ֶׁשהֵלְךי ִלְפנֵ ת, ְתִפל ָׁשלׁשת, ְבָרכה ֲאִכיָל ל ָכ י ַאֲחֵר וְ י ִלְפנֵ ה, ְבַכָּונָ ר ָדָב 

ה',  ָברּוְך ֵׁשם ָׁשַמִיםל ַהכֹל ַע ר ְכֶׁשַםְזִכים ַבַחִיי ֵיׁשה ְוַׁשְלוָ ת ְזכּו ֵאיזל ּוִבְכלָ ו. ָעָליר ִיְׁשֹמה' ֶׁש ע ְׁשַמ 

ת ֶא ג ַמְנִהישה'  ַיְרִּגיׁשּוא ֶׁשֹּלי ִבְכֵד ם ַהְיָוִני ָּגְזרּו ֵאלּו לָכ ל ְוַע , "דבסה ה', ְרֶצ יִ ם ִא , ת ה'ְבֶעְזַר 

 [.םָהעָל 

 הָהֲעבָד ת ִבְקֺדֻׁשַ ה ִמְלָחָמ 

ָהיָ , ְׁשמת ַפַח ן ֶב י ָתְתנִ ל ְבִלָיַע ד ֶאָח ד ְמֺׁשָם ם ָׁש ה ְוָהיָ  ר ְוָאַמ ל ָרֵא ִיְש ל ַע ת ָרעת ֵעצץ יֵע ה ׁשֶֻ

 . ּוִבְטלּוהּו דּוָעְמ  -ם, ְבֶיְדֶכ ם נְפִלים ֵאינָ ם ָהַעְרַביִ ן ֵביל ְוֶׁש ר ַׁשַח ל ֶׁש ן ָקְרָב  ֶׁשַיְקִריבּון ְזַמ ל ֶׁשָכ 



 יא

 תַהַביִ ת ִבְקֺדֻׁשַ ה ִמְלָחָמ 

 ִתְמְׁשלּות ִבְזנּום ְלַהְכִׁשילָ  ּותּוְכלם ִא ה, ִזָם א שנֵ ם ֱאֹלֵקיֶה ר ְוָאַמ ל ְבִלַיַע  אתד ער ְוָחזַ 

 ו. ֶאְצְבעָתי ִיָקְרעּו ְלִאְׁשתה ְכֺתָב ב ֶׁשִיְכֹתי ִמ ל ֶׁשָכ  ְוָגְזרּו ָעְמדּו -ם ֲעֵליֶה 

 הְבָטֳהָר  הְםנָר ת הְבַהְדָלַק ה ִמְלָחָמ 

ת ְבֵביר נֵ ת ַהְדָלַק  ְוזם ָהעָל ן ִמ  אְבדּוֹי אָתּה ַיֲעשּוא ֹלם ֶׁשִא ם ָלֶה  ֶיׁשת ַאַח ה ִמְצוָ ר ְוָאַמ ר ָחַז 

ק ֵחֶל ן ֵת , )קהלת יא, ב( הֶתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמנָ ו ָעָלי בָכֺת וד ָתִמיר נֵ ת ְלַהֲעלר ֶׁשֶמֱאַמ , ַהִםְקָדׁש

י ְיֵמ ה ִלְׁשמנָ ם ְוַג  ַהִםְקָדׁשת ְבֵביד ִמיָת ת ְמִאירן ֶׁשֵה ת ֵנרע ְבֶׁשַב ק ֵחֶל  ל ֶׁשֵיׁשי ִמ ל ֶׁשָכ ה ְלִׁשְבָע 

ָמִניל ָכ  ְוִטְםאּו ָעְמדּו -ם. ָלֶה ה ְיכלָ ה ְבִריָ ן ֵאיג ַהַח   ַפְךם ִא י ִכ ר ִנְׁשַתיֵ א ְוֹל ַהִםְקָדׁשת ְבֵבים ַהֻׁשְ

ה ְׁשמנָ ן ָקָט  ַפְך ֵמאת ְוִהְדִליקּוס נֵ ה ְוַנֲעָש  ַהִםְזֵבַח ת ַתַח ח ֺממָ ה ֶׁשָהיָ ם יְדִעי ָהיּוא ֶׁשֹּלן ֶׁשֶמ 

 ם. ָיִמי

ר ָאַמ . ַעְכָׁשוד ַע ד מֵע ה ָהיָ א ֶׁשֹּלה ֲחֺנָכ י ְיֵמ ה ְׁשמנָ ם ָלֶה ע ְוָקַב  ַהָקדׁש ָברּוְך הּואד ְוָעַמ 

ה ְׁשמנָ ם ֲעֵליֶכ א ֵמִביי ִהְמנִ ג ַהַח  יְיֵמ ה ּוְׁשמנָ ת ַהֵמרת ִׁשְבַע ר ַלֲעקם ֲחַׁשְבֶת  ַהָקדׁש ָברּוְך הּוא

 ם. ָהעָל ן ִמ ם ֶאְתֶכ ם ֶׁשְםַאְבִדיי ַחְׁשמָנִא י ְבנֵ ע ְוֶׁשַב ם ָיִמי

. ֲחֺנָכהי ְיֵמ ה ְׁשמנָ י ִלְׁשִמ ל ַהֵל  קֵבַע י ֲאנִ ב, ַבֶחֶר ר ִיָדֵק י ְׁשִמ ר ֶׁשַיְזִכיי ִמ ל ֶׁשָכ ם ֲאַמְרֶת ם ַאֶת 

ִמיִניל ַע  ַלְמַנֵצַח ד ָדוִ ר ַמ ָא ם ַוֲעֵליֶה   ת.ַהֻׁשְ

 התָר 

 ה.ַבתָר  ַיַעְסקּוא ֶׁשֹּלל ִיְשָרֵא ל ַע ד ְׁשָמ  ָּגְזרּוע ָהָרָׁש ן ָיוָ ת ַמְלכּוי ִביֵמ ן ַרָבנָ  ָתנּו

 ת[ִויהּוִדי ֲחֺנָכהה ַמֲעֵש  ִמְדָרׁש] ה.ְבִצְנָע ן עְסִקי ָהיּול? ִיְשָרֵא  ָעשּוה ֶמ 

 תתְדָל 

ּגֲֹאָלם ב ּוְכִתי' ְוגה ְיהּוָד י ּוְבנֵ ל ִיְשָרֵא י ְבנֵ ם ֲעׁשּוִקית ְצָבאר ה' ָאַמ ה ֹכב ]ירמיה נ' לג'[ ְכִתי

 ָאְמרּול. ָחָזק ְיהָֹוה ְצָבאת ְׁשמ ִריב ָיִריב ֶאת ִריָבם ְלַמַען ִהְרִּגיַע ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהְרִּגיז ְליְֹׁשֵבי ָבֶב 

ד ַע ת ְּגֵזרם ֲעֵליֶה  ּוְנַחֵדׁש באּו ָאְמרּול ִיְשָרֵא ל ַע ד ס ֶׁשֶהֱעִרימּוה ֶז א ִמְקָר ב ִנְתַחיֵ ם ָוִניַהיְ י ִביֵמ 

 . ֶׁשָלנּו"ז ְבע ְוַיֲאִמינּום ֶבֱאֹלֵקיֶה  ֶׁשִיְבֲעטּו



 יב
י ְכֵד ה ָלָם  ָכְךל ְוָכ ב, ְבֶחֶר ר ִיָדֵק  ְתחְלִפ ר ִמְןג א ָבִריַח  לה ֶׁשעֶש ל ִיְשָרֵא ן ֶב ל ָכ  ְוָגְזרּו ָעְמדּו

ֵאית ַביִ ל ֶׁשָכ ת, ְרׁשּוא ְוֹלד ָכבה ִיְהיֶ  ֶׁשֹּלא ס ִלָכנֵ ה ָהרֶצ ל ְוָכ ת ְצִניעּוא ְוֹלד ָכב לן ֵאית ֶדֶל  לן ֻׁשֶ

 ה. ַבַלְילָ ן ּוֵבים ַבין ֵביס ִנְכנַ 

ק ַיְחק ֵבית ְבתְך ָבִריַח  ל ֶׁשֵיׁשי ִמ ל ֶׁשָכ ל ִיְשָרֵא ל ַע  ָּגְזרּוה ָהְרָׁשָע ן ָיוָ ת ּוַמְלכי ִביֵמ ן ַרָבנָ  ָתנּו

ֵאיו ָעָלי ל ִיְשָרֵא  ָהְלכּוד ִמיָ ל ִיְשָרֵא י ֶבֱאֹלֵק ה ְוַנֲחלָ ק ֵחֶל ל[ ְלִיְשָרֵא ה ַהַכָּונָ ל ]ִיְשָרֵא י ְלשְנֵא ן ֻׁשֶ

י ּוָפִריֵצ ן ְוִלְסִטין ַּגָמִביל ִבְׁשִבית, ִלְׁשתא ְוֹלל ֶלֱאכֹא ֹלן ְיכִלי ָהיּוא ְוֹלם. ֶׁשְבָבֵתיֶה  םְבִריִחי ְוִעְקרּו

ם,ְיָוִני
ד

 
ה

 ּוָפַחְדָת ב ֶׁשָכתּוא ִמְקָר ם ֲעֵליֶה ם ְוִנְתַקיֵ ה, ַלְילָ א ְוֹלם יא ֹלם ְבֵעיֵניֶה ה ֵׁשינָ ן רִאיא ְוֹל 

ן ַבֲעום ָלֶה ר ָאַמ ל? ִלְסֹבם ְיכִלי ָאנּוה ַכָם  ִרבנ ֶׁשל עָלם"ה ַהָקָב י ִלְפנֵ  ָאְמרּו ם.ְויָמ ה ַלְילָ 

ר ָדָב  ְלָךן ְוֵאית, ]ְדָלתא ְבֹלן ְׁשרּוִייל ִיְשָרֵא  ְוָהיּו זה ִבְגֵזָר א ִתָםֵצ ה ְרָוָח  ַאף ַעל ִפי ֵכןא ֶאָל ה, ְמזּוזָ 

 זה ִבְגֵזָר  ְוָעְמדּו'[, ְוג ֵלְך ַעִםי בֹא ַבֲחָדֶריָךר ֶׁשֶנֱאַמ }כלומר שאין דלת{ ת ַכֶדֶל ת ָרער ַמֲעִבי

 ם. ָׁשִני ָׁשֹלׁש

 לִיְשָרֵא י ֶבֱאֹלֵק ק ֵחֶל  ָלנּון ֵאי

 ְוָגְזרּו ָעְמדּוע, ַר ר ָב ָד ם ְבׁשּום ֵמֶה ד ֶאָח ל ִנְכָׁש א ְוֹלה ַבְּגֵזָר ל ִיְשָרֵא  ֶׁשָעְמדּום ְיָוִני ֶׁשָראּון יוָ ֵכ 

ֵאיו ַקְרָניל ַע ק ַיְחקה ֶש  אר ׁש ל ֶׁשֵיׁשל ִמִיְשָרֵא ם ָאָד ל ָכ ל: ק ְוֶהֱעִבירּות, ַאֶחֶר ה ְּגֵזָר ם ֲעֵליֶה  ן ׁשֶֻ

א ְוֹלה, ְּגִבינָ א ְוֹלב ָחָל א ְוֹלר ָבָש ל ִיְשָרֵא  ֹיאְכלּוא ֶׁשֹּלי ְכֵד ה ָלָם  ָכְךל ְוָכ ל, ִיְשָרֵא י ֶבֱאֹלֵק ק ֵחֶל  ל

ֵאי ָאנּום יְדִעי ָאְמרּוה. ֲחִריָׁש ם ָלֶה ה ִיְהיֶ  ְמעּון ֵכיוָ , זה ִבְגֵזָר ד ַלֲעמן ְיכִלין ֻׁשֶ  ָכְךל ִיְשָרֵא  ֶׁשֻׁשָ

ן ֵביה ְטהָר ן ֵבין ֶהְמָת ְב  ּוָמְכרּו ָעְמדּו, ֶבֱאֹלֵקינּו ֶשִנְכפֹר ַחס ְוָׁשלם ָאְמרּול ָּגדר ַצַע  ִמְצַטֲערּו

                                                 
ד

אור שאין לאדם פרטיות, לדוגמא לא היה לילדים מיטה, ואפילו לא דבר בלתי ניתן לתי וזה 
מגירה לביגוד אם ילד שמר איזו מציאה נחמדה או דבר מתיקה במגירה שלו, באו ילדי היוונים 

 ונטלו הכל. ומה הילדים אז היו מסתירים? ספרים ללימוד התורה הקדושה בסתר.
ה

מבחוץ קור רוח וגשם, אולם עם זה  ורה דלת חדתכשלא הישמירה על פתח הבית היהודי:  
חדרה גם קרירות ורוח מהרחוב מה שבדרך כלל תפקיד הדלת של הבית לשמור מרוח הרחוב. וכן 
גם לא יכלו לקיים מצוות שהרי היוונים אסרו לקיים מצוות וכשעקרו את דלתותיהם לא יכלו 

הבית שלא יכנסו רוחות להסתתר. וכשנצחום קבעו להניח את המנורה על פתח ביתו, לשמור על 
 מחוץ לתוך הבית, ושיקיימו בבית מצוות.



 יג

'.ְוגם ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל סּוִסים ִנְתַקיֵ ם ַוֲעֵליֶה ם ָבַרְגַליִ ן ְהְלִכיְמ ל ִיְשָרֵא  ְוָהיּוה. ְטֵמָא 
ו

ם ָלֶה ר ָאַמ  

ת ָקְרָבנב ּוְלַהְקִרים יִ ִלירּוָׁשַל ם ְרָגִלי ְבָׁשלׁשת ֵמֲעלם ַעְצְמֶכ ם ֶשַמַנְעֶת ן ַבֲעו ַהָקדׁש ָברּוְך הּוא

 . ׁשְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָךם ֲעֵליֶכ ם ִנְתַקיֵ ן ָלֵכ ה, ְכֺהמָ ת ַמְתנן ְוִלֵת 

ם ְטהִרית עפי ִמינֵ ל ְוָכ ם ְוָהֵאיִלים ַהְצָבִיי ְוָהיּו, זה ִבְגֵזָר  ִתְמְצאּוה ְרָוָח  ַאף ַעל ִפי ֵכןא ֶאָל 

ן אָת ן ְותְפִסיל ִיְשָרֵא ן ּוָבִאית ְדָלתא ְבֹל ֶׁשָהיּוי ְלִפ ל, ִיְשָרֵא ל ֶׁש ם ְלָבֵתיֶה ם ְוִנְכָנִסים ָבִאי

ָהַפְךא הּו ָברּוְך ְוָאְמרּו"ה ְלַהָקָב ח ֶׁשַב ן ְונְתִניר ָבָש ן ְואְכִלין ְוׁשֲחִטי ה, ְלטָב  אְיֵבנּות ֲעַצ  ׁשֶֻ

ל ַע ם ַחְסֶת ם ַאֶת "ה ַהָקָב ם ֱהִׁשיָב . ֶאְצֵלנּות ִנְכֶנֶס ה ֵציָד ל ָכ ה ָהְיָת  ֵהיַאְךם ִתיַלָב ת ְדָלת ָהיּו ֶׁשִאלּו

 . ֵציָדהם ָלֶכ י ִזַםְנִת י ֲאנִ ף ַא י ִב ם ְכַפְרֶת א ְוֹלי ְכבִד 

 הַהְיׁשּוָע י ַמַעְינֵ 

ל ָכ ת ֶא ם ָהְרָׁשִעים ַהְיָוִני ָסְגרּור, ְלִהָטֵה ּול ִלְטֹבד ְלַהְקִפים ַחָיִבי ָהיּו ַהִםְקָדׁשת ֵבין ִבְזַמ 

ה ִבְגֵזָר ד ַלֲעמם ַהְיהּוִדי ָיְכלּוד ֵכיַצ ל. ִלְטֹבן ַלַםַעיָ  ֶׁשֵיֵלְךי ִמ ל ָכ  ֶׁשַיַהְרגּו ְוהִדיעּות, ַהֶםְרֲחָצא

"ה ַהָקָב ם ָלֶה ר ָאַמ ת. "ַביִ ל ְבָכ ס נֵ ת, ַביִ ל ָכ ְב ם, ַחִיים ַמיִ  נֵבַע ן ַמַעיָ ד ֶאָח ל ְלָכ א ָבָר ? ה' זּוה נָרָא 

ה ֶז א ִמְקָר ם ֲעֵליֶה ם ְוִנְתַקיֵ , ֵבית ְבתְךן ַמְעיָ ן ֵמֵה ד ְוֶאָח ד ֶאָח ל ְלָכ ח ּוָפַת  "םֶאְתֶכ ר ֲאַטֵה י ֲאנִ 

ֵאת ' הץ ָרַח ם ִא ה ֶז א ִמְקָר ד עם ֲעֵליֶה ם ְוִנְתַקיֵ , )ישעיהו יב, ג( הּוְׁשַאְבֶתם ַמִים ְבָששן ִמַםַעְיֵני ַהְיׁשּוָע 

 . ")ישעיהו ד, ד( ןצַֹאת ְבנת ִצי

 יַחְׁשמָנִא ל ֶׁש  וָבָניק ד' ֶפֶר 
ֵאים ְיָוִני ֶׁשָראּון ֵכיוָ  ה, ַוֲעכּוָר ה ָמָר ה ְּגֵזָר ם ֲעֵליֶה  ְוָגְזרּו ָעְמדּום ִבְגֵזרֵתיֶה ן ַמְרִּגיִׁשיל ִיְשָרֵא ן ׁשֶֻ

ַבָםקן ַהֶהְגמל ֵאֶצ א ֶאָל  ֵמֺחָפָתּהן ָהִראׁשה ַבַלְילָ ה ַכָל ס ִתָכנֵ א ֶׁשֹּל  א. ַההּום ׁשֶֻ

ְמעּון ֵכיוָ  ת בְגרל ִיְשָרֵא ת ְבנ ְוָהיּוס, ִמְלַאֶר  ְוִנְמְנעּום ֹכָח  ְוָתַׁשׁשם ְיֵדיֶה  ָרפּו ָכְךל ִיְשָרֵא  ֶׁשֻׁשָ

ם ִמְתַעְלִלים ְיָוִני ְוָהיּו, ָלּהר ְבתּוֹלֶתיָה מּוגת ְוִהיא ַמ ם ֲעֵליֶה ם ְוִנְתַקיֵ ת, ְבתּולן ֵה ְכֶׁש ת ּוַמְזִקינ

 ם. ֲחָדִׁשיה ּוְׁשמנֶ ם ָׁשִני ָׁשֹלׁשה ַהֶז ר ַבָדָב  ְוָנֲהגּול, ִיְשָרֵא ת ִבְבתּול

                                                 
ו

היוונים גזרו כתבו לכם על קרן השור שאין חלק באלוקי ישראל. מה רצו בגזירה זו.  
והביאור הוא שבזמן ההוא בשור עבדו לפרנסתם, אז ברובם היו עובדי שדות, והשור היה חורש 

ם אינה מהקב"ה ח"ו, אולם היהודים עמדו בנסיון ודש. ובזה שכותבים על השור מעידים שפרנסת
 ומכרו את השוורים. 



 יד
י ִמ ל ָכ ל[ ִיְשָרֵא ם ַע ] ִהְתִקינּו: ָכְךל ַע  ִיְׁשְמעּום ְיָוִניֶׁשַה י ִמְבלִ ן ְלִהְתַחֵת  ִהְמִׁשיכּול ִיְשָרֵא ם ַע 

ן ׁשְמִעי ֶׁשָהיּון ְוֵכיוָ ר. ָחֵצ  אָתהל ֶׁש ת ַּגּגַה ל ַע ת ְבַמְגרסן טֵח א ֶׁשְיֵה  ִאְׁשתת ֶא ס ִלְכנ ֶׁשרֶצה

ה ַהַכָל ת ְוֶא ן ֶהָחָת ת ֶא ן ּוְמָבְרִכיי ַבֲחַׁשאן ִנְכָנִסי ָהיּווְ ם, ָׁש  ֵיׁשה ֶׁשַכָל ם יְדִעי ָהיּות ַהַמְגרסל ק

 ל. ִיְשָרֵא ת ִמְבנת ַאַח  ִמְטֵמאתא ְוֹלס נֵ "ה ַהָקָב ה ְוָעָש ן. ְויְצִאי

ב ָחׁשּו יָה ָאִב ה ֶׁשָהיָ י ִמְפנֵ  ְלַהְסִתיָרּה ָיְכלּוא ְוֹלא, ְלִהָמֵש י ַחְׁשמַנאל ֶׁש  ִבת ֶׁשָבאָת ד ַע 

ל ַע ן יְׁשִביל ִיְשָרֵא י ִזְקנֵ ל ְוָכ  ְוָאִביָה . אָתּהא ְלָהִבין ַהֶהְגמח ָׁשַל  ַהֶםֶלְך ֶׁשִהְרִּגיׁשן ְוֵכיוָ ת, ַלַםְלכּו

ְלָח  ְמָע ן ְוֵכיוָ ן. ַהֻׁשֺ ַל ה ֶׁשֻׁשָ  ַעְכָׁשות הֶלֶכ י ֲאנִ ם ִא ה, ְוָאְמָר  ְבַדְעָתּהה ִהְרֲהָר . ִבְׁשִביָלּה ַהֶםֶלְךח ֶׁשׁשָֻ

ם ֶׁשָפַג ל ָּגדן כֵֹה ת ִמַב ת טב ֲאַנְחנּוי ְוִכ ל ִיְשָרֵא ת ְבנ ְוֹתאְמרּוי, אִת ם ִיְפֹּגל ָעֵר  אתל ֵאֶצ 

י. ָיִד ל ַע ם ָׁשַמיִ ם ֵׁש ל ִיְתַחלֵ ל ְוַא ת ָלמּוי ִל ב מּוָט י. ָיִד ל ַע ל ִמְתַחלֵ ם ָׁשַמיִ ם ֵׁש א ְוִנְמָצ ן, ַהֶהְגמ אָתּה

, ְבָיָדּהן ַייִ ל ֶׁש ן ְוִקיתס כה ְוָנְטָל ם, ְסַמְרטּוִטיה ְוָלְבָׁש  ַתְכִׁשיֶטיָה י ִבְגֵד  ִהְפִׁשיָטּהה, ָעְשָת ה ֶמ 

 קָלּהה ֵהִריָמ ד ִמיָ ה[. זח סובנק להעתי והעדפנום, במדרשית אחרות סחאוונ יש] הַהְםִסָב י ִלְבנֵ  ַמְׁשָקּהה ְוָהְיָת 

י ִמְפנֵ י ִמֶםמִ ן ִמְתַבְיִׁשים ַאֶת ם, ֲחִסיִדיי ְבנֵ ם ֲחִסיִדים ַצִדיִקיי ְבנֵ ם ַצִדיִקיי ַא ן, ָלֶה ה ְוָאְמָר ה, ְבִכיָ ִב 

ד יַ ְב י אִת ר ִלְמֹסם רִצים ֶׁשַאֶת , ֵמַהָקדׁש ָברּוְך הּואן ִמְתַבְיִׁשים ַאֶת ן ְוֵאים ְסַמְרטּוִטיי ֶׁשָלַבְׁשִת 

 י. אִת א ְלַטֵם א ְוָטֵמ ל ָעֵר 

ְמעד ִלְלֹמם ָלֶכ  ֵיׁשא ֲהֹל  ְוָהְרגּום ַלֲאחָת  ְוִקְמאּום ְׁשַניִ א ֶאָל  ָהיּוא ֶׁשֹּלה ִדינָ י ֲאֵח י ְוֵלוִ ן ִמֻׁשִ

ה ְיהּוָד ם ַאִחיה ֲחִמֻׁשָ ם ְוַאֶת ם, ִהְכִליָמ א ְוֹלם ה' ַוֲעָזָר ם ָמקל ֶׁש ד ִיחּול ַע ם ַנְפָׁש  ּוָמְסרּום ִכְׁשֶכ  ְכַרְך

ם ַהָםקל ַע ם ִבְטחְנֶכ  ִשימּור, ָבחּום ִמָםאַתיִ ר יֵת ה ְכהּונָ י ּוִפְרֵח ר, ְוֶאְלָעָז ן ִׁשְמען יָנָת ן יָחנָ 

 ט )ש"א י"ד(ִבְמַע  אב ְבַר  ְלהִׁשיַע ר ַמֲעצ' ַלהן ֵאיי ִכ ר ֶׁשֶמֱאַמ ם ֶאְתֶכ ר ַיֲעזֹא ְוהּו

 ְוָעשּום, ְבָשִמיי ֲעֵצ י ִמינֵ ל ְוָכ ס ֲהַד  ֵהִביאּו ָעשּוה ֶמ ת. טבת ֵעצ ָיֲעצּוו ַוֲחֵבָריה ְיהּוָד ד ִמיָ 

 ע. ָרָׁש  אתל ֶׁש  ֵביתד ַע י ַחְׁשמָנִא ל ֶׁש  ִמֵביתת ֺחפת ֺחפ

ן ֶהְגמל ֶׁש  ֵביתד ַע י ַחְׁשמָנִא ת ִמֵביס ֲהַד ל ֶׁש ה ֺחָפ  ְוָעשּות ַמְלכּו ִבְלבּוׁשה ַהַמֲעָר  ִהְלִביׁשּו

ן ֵכיוָ ן, ַהֶהְגמת ְלֵבי ֶׁשָבאּוד ַע ם ּוְמַרְקִדים ְמַזְםִרי ְוָהיּור ֶזֶמ י ּוַבֲעֵל ר ְוִכמל ֵנֶב י ַבֲעֵל ל ָכ ן ּוָבִאי

ַמ  ה ַכָם ן ַהכֵֹה ן ַאֲהרֹע ִמֶזַר ל ִיְשָרֵא י ִמְּגדלֵ ם ֶׁשֵה ם אָת  ְראּוו ַוֲעָבָדיו ְלָשָריר ָאַמ  ָכְךן ַהֶהְגמע ֶׁשׁשָֻ

 ו.ַוֲעָבָדיו ָשָריץ חּוא ְלהִציה ְוִצָּול, ָּגדד ְלָכבם ֵה ם ְראּוִייי ְרצנִ ת ַלֲעשם ְשֵמִחים ֵה 



 טו
ן ְשֵמִחי ְוִנְכְנסּום ֵה ל ִיְשָרֵא י ְּגדלֵ  ַהָללּוו ַלֲאָנָׁשיר ָאַמ  ל ֶׁשָעשּוד ַהָכבל ָכ ע ָהָרָׁש ה ֶׁשָרָא ן ְוֵכיוָ 

א ֶאָל  ִעםר ִנְׁשַתיֵ א ְוֹלו ֵמָעָלי ִאיׁשל ָכ  ְוהִציאּוה ִצּוָד ִמיָ ד ָכבן ָלֶה ת ַלֲעשי ְוָראּוי, ֶׁשִל ת ַבָד 

 ו. ַוֲחֵבָריה ְיהּוָד 

י ִכ ן ֵכ  ּוְכֶׁשָראּום ַהְיָוִניה ַמֲחנֵ  תְך אָתּה ִליכּוְוִהְׁש  רֹאׁשת ֶא ר ְוֵהִסי ַחְרבת ֶא ה ְיהּוָד ף ְוָׁשלַ 

ו ָשָרי ְוָהְרגּו, לר ֲאֶׁש ל ָכ  ּוָבְזזּום ]ַאֲחֵריֶה  ְוָרְדפּוו ַוֲחֵבָריה ְיהּוָד א ַוֵיֵצ , ְוָיְצאּו ָבְרחּום ַמְלָכ ל ָנַפ 

 ת.ַהַםְלכּור ֵמִעַק ץ חּוא ְּגִמיָר ד ַע ם[ ִליִת י ִתֵל ם ֵמֶה  ְוָהְרגּום ַהְיָוִני ְוָדְרסּוו, ַוֲעָבָדי

ה ְוָאְמָר ל קת ַב ה ָיְצָא ל. ִיְשָרֵא י ַבחּוֵר ם אָת ל ִבְׁשִביד ּוְבַרַע ת ְבֶרֶת  ָהיּור ָבִעי ֶׁשָהיּול ְוִיְשָרֵא 

ָהְלכּום יַהְצִעיִר  ִנְצחּוא" ]ְבַאְנטְכיָ א ְקָרָב ד ְלֶמְעַב  ְדָאְזלּוא ַטְליָ  ִנְצחּו" ה ִמְלָחָמ ת ַלֲעש ֻׁשֶ

 א[.ְבַאְנטְכיָ 

ָעִרי ְוָסְגרּום ַבחּוִרין אָת  ְוָחְזרּו  ם. ֲחָסִדית ּוִבְגִמילּוה ַבתָר  ְוָעְסקּוה ְתׁשּוָב  ְוָעשּום ַהֻׁשְ

ִניָ  ִמְלַחְמתק ה' ֶפֶר   סַבְגִריל ֶׁש ה ַהֻׁשְ
ָבתת ֶא ם ֵמֶה ל ְלַבֵט ם ַטַע  ַשְמָת ה ַאָת ן ֵה  ַהֶםֶלְךס ְנִטיכּוַא ל ֶא ר ַויֹאֶמ ס ַבְגִרין ַוַיַע   חֶֹדׁש ַהׁשַֻ

 יּוְכלּוא ֹלת ַהְלׁשנל ְוָכ ם ָהַעִםיל ָכ  ֵיְלכּום ִא ר ֲאֶׁש  ְבַרְגֶליָךר ֲאֶׁש ם ָהָע ל ְוָכ ה ַאָת ל ִתבֹל ָנבֹה ּוִמיָל 

 . ַקלּום ּוִמְמָׁשִרי ָּגֵברּות ֵמֲאָרי כֵֹהן ָּגדל ַמִתְתָיהּוי ְבנֵ י ה', ִבְפנֵ ד ַלֲעמֹ

ם ָהַעִםיל ָכ י ְלֵעינֵ ן ְוָקלז ָלבּוה ִנְהיֶ ן ֶפ ט ְמַע י ִבְמֵת ם ִתָלֵח א ְוֹל ָעֶליָךב ִתיַט י ֲעָצִת  ַהֶםֶלְךה ְוַעָת 

 ְוָיבאּו ַמְלכּוֶתָךת ְמִדינל ְבָכ ם ְסָפִרי ְׁשלַח ְונִ ב ִיָכֵת ב ט ַהֶםֶלְךל ַע ם ִא ם, ְלאּוִםיל ְוָכ ץ ֶאֶר י ּוַמְלֵכ 

ֵא א ְוֹלם ְוָע ם ַע י ָשֵר ל ָכ   ַהֶםֶלְךת ְמִדינל ִמכֹ ַוָיבאּוס ַבְגִריר ִכְדַב  ַהֶםֶלְך ַוַיַעשד. ֶאָח ד ַע ם ֵמֶה ר ִיׁשָֻ

ו יָיָד ה ָמְצָא ר ַכִביי ִכ ס ַבְגִריה ָרָא ר ֲאֶׁש ְוַכ א, ָצָב י ֲחלּוֵצ ת ֵחילת ּוְרָבבם ֲאָלִפים ְוָע ם ַע י ָשֵר 

ם ְירּוָׁשַליִ א ַוָיבת ֵׁשִנים ָק ר ִמְסָפ ן ְוֵאיר ֵחֶק ן ֵאי ַמֲחֵנהּוד ְמֹאב ְוַר ר ִיְגַב ם ַוֲחָיִלי
ז

א הּו ָעֶליָה ר ַוִיֶצ  

                                                 
ז

בגריס בא אחוז בטירוף נקם, כחית טרף מסוכנת. הוא גם היה ממולח יותר וידע היטב את  
אשר רוצה לעשות. להודיע קבל עולם ומלואו אם יוון מושלים על כל העולם אז כל העולם עומד 

מונאים מה אתם חושבים שבאמת תהפכו את כל העולם? נגד החשמונאים. לומר לקבוצת החש
ון או למות. ה' במלחמה כזו ווס הוא צחוק, כעת בא סופכם, להתיעשיתם מרד, חשבתם שאנטיוכ

במים לא יתערב כמו שהבטיח במבול. מה עוד יש, אש? אנחנו חסיני אש. ואם יביא עלינו חיות 
 ם בכל העולם. זה רק יהיה מזון לפילים האבירים שלנו שאין כמות



 טז
ת, ְפָרצי"ג  ַבִםְקָדׁשר ַוְיַׁשֵב ק ַוְיַנֵת ה ַהחָמ ע ּוָבַק ם, עָל  ּוֶמֶלְךם ַחִיים ֱאֹלִקית ַמַעְרכף ְלָחֵר ל ֵהֵח 

 י. ָיִד ה ָמְצָא ר ַכִביי ְוִכ י ֵחיִל ב ַר י ִכ י ִל  יּוְכלּוא ֹלת ַהזֹאם ַהַפַע ר ֵלאמ ְבִלבב ְוַיֲחֹׁש

ל ְלִיְשָרֵא ר ְוָאַמ ע ָהָרָׁש ס ַבְגִרים ִע  ָבאּות ְּגָיסא ִרבף וס' ֶאֶל י ַנְחָמנִ ר ַב ק ִיְצָח  ָאַמר ַרִבי

ֵאים ַחָיִלים ִע ה ִמְלָחָמ  ֶׁשַתֲעשּום ַאֶת ם ׁשִטי   ר.ִׁשעּום ָלֶה ן ֻׁשֶ

  ם.ָלעָל ל ַמבּוא ָיִביא ֶׁשֹּלע ִנְׁשַב ר ְכָב ל ַמבּוא ָיִבים ֱאֹלֵקיֶכ  תֹאְמרּום ִא 

ר ְבֹחֶמ  ַעְצֵמנּום ָסִכי ָאנּוי ֲהֵר ב ְלַסְנֵחִריה ֲעָש ֶׁשמַ ה ְכֹמ אָתנּוף ִלְשֹר ָבנּוד ַיֲעמל ַּגְבִריֵא ם ְוִא 

 . ָבנּו ִיְּגעּוא ְוֹל ֵמֵאׁשן ֲחִסי

ה ִיְתַבזֶ א ֶׁשֹּלד ָכבן ֶת  ְלִׁשְמָךי ִכ  ָלנּוא ֹלה'  ָלנּוא ֹל ַוֹיאְמרּום ַלָםרם ֵעיֵניֶה ל ִיְשָרֵא  ָנְשאּו

ר ָאַמ ה. ָהֲעִליָל ב ָוָר ה ָהֵעָצ ל ְּגדב ְכִתי ְוָכְךת ַאֶחֶר ה ֵעָצ ם ֵלאֹלֵקיֶכ ן ֵאי יֹאְמרּו ַעְכָׁשום ח"ו ַבּגִיי

ָלֶכ ה ְגדלָ י ַמְחְׁשבַת ם ַחֵייֶכ  ַהָקדׁש ָברּוְך הּוא  ב. ַיֲעזא ֹל ְוַנֲחָלת ַעםה'  ִיטֹׁשא ֹלי ִכ ם, ִמׁשֶֻ

יק ִיְצָח  ָאַמר ַרִבי ו ַתְחָתי ִאיׁשף ֶאֶל  לה ָהיָ ם ֵמֶה ד ֶאָח ל ְוָכ  ֲהוּות ָיסּגְ ף ֶאֶל א ִרבם ִׁשׁשִֻ
ח
 

ם ֵה א? ִליָר  ָלנּוה ַמ ע ָהָרָׁש  אתר אֵמ ה ְוָהיָ י ַחְׁשמָנִא ת ֵבים ִע ם ְלִהָלֵח ע ָהָרָׁש ס ְגִליְסַק ם ִע  ֶׁשָבאּו

ה ִמְלָחָמ ה ְוַיֲעֶש ת ִמְמִסילם כָכִביא ִציים ֱאֹלֵקיֶה ר תֹאַמ א ֶׁשָם ל! ָּגדל ַחיִ ד ְכֶנֶג ר ָעָש ם ְׁשֵני

ס סּול ֶׁש ר ובש"ז ֲחִזים ְבָד  ַעְצֵמנּון ָסִכי ֲהֵרינּוא, ִסיְסָר ם ִע ה ֶׁשָעָש  ְכֶדֶרְך ָתנּום אְוׁשְדִדי ִעָםנּו

ֵאי  . אָתנּום נְגִעין ׁשֶֻ

 ם. ָלעָל ל ַמבּוא ָיִביא ֶׁשֹּלל ַהָּגד מִבְׁש ע ִנְׁשַב ר ְכָב ל, ַמבּוא ָיִבי תֹאְמרּום ְוִא 

ל ַע ם רְכִבי ָאנּוי ֲהֵר ם, ַבכּוִתיה ֶׁשָעָש  ְכֶדֶרְךם ְוֺדִבים ְוַעְקַרִבים ְנָחִׁשיח ִיְׁשלַ  תֹאְמרּום ִא 

ֵאים ִפיִלי  ם. ָבֶה ת נְגעת ַחין ֻׁשֶ

ם ְלִהָלֵח  ָעַמְדנּוא ֶׁשֹּל ְלָפֶניָך ְוָידּוַע י ָּגלּו ִרבנ ֶׁשל עָלם ְמרּוְוָא ה ִבְתִפלָ ם עְמִדיל ִיְשָרֵא  ְוָהיּו

 לן ֵאי יֹאְמרּו ָיֵדינּול ַע ס נֵ ה עֶש  ֵאיְנָךם ְוִא ם, ַבּגִייה ִיְתַבזֶ א ֶׁשֹּלל ַהָּגד ִׁשְמָךר ַבֲעבּוא ֶאָל ם ְכֶנְגָד 

 ה. ָהֲעִליִליָ ב ְוַר ה ָצ ָהֵע ל ְּגד ְבָךב ּוְכִתיה, ֵעָצ 

                                                 
ח

. למעלה "רבים ביד מעטים"שש מאות ואחד מליון חיילים נגד שנים עשר זה הפשט  
חשוב לתאר כיצד החסידים שהשתתפו במלחמה  [ מול כל חשמונאי.54,444,444מארבעים מליון ]

הראשונה, לא ראו סיכוי לנצח והתחבאו, אך החשמונאים בטחו בשם ה', וה' צוה על שרי האומות 
 ם שהם יהרגו את עמיהם.בשמי



 יז
ז ְוָא ם, ְלָעְזָר ם ַפְרִסִיים ּגִיים ָלֶה א ָיבי אּוַל ח ִמְזָר י ְלָהֵר ם ְמַצִפיל ִיְשָרֵא  ָהיּוה ָׁשָע  ְבאָתה

ִיְבַטח  רֲאֶׁש  ָארּור ַהֶּגֶבר ה' כֹה ָאַמרב ְכִתיא ְוֹלי ְלַחְׁשמָנִא  לר ְוָאַמ ל ָּגדן כֵֹה  ְלַמִתְתָיהּו לה ָחָר 

'ְוגד' ִיְבַטח ַב  רָברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁש ּו ָיסּור ִלב ה'ָבָאָדם ְוָשם ָבָשר ְזרֹע ּוִמן 
ט
י ֲאנִ  ָאַמְרָת ה ָיֶפ  לר ָאַמ  

ל ְלִיְשָרֵא ת ֵעדּו ָקּהי ִׁשְבֵט ר ָעָש ם ְׁשֵניד ְכֶנֶג ר ָעָש ם ְׁשֵנים ֵה  ָבֶניָךה ּוְׁשלָׁש ה ְוַאָת י ָבנַ ת ְוִׁשְבַע 
י
 

ֵיָעשּו"ה ְבַהָקָב י ֲאנִ ח ֺמְבָט  ם ַרֲחִמי ְלַבֵקׁשר, ָוֵאֶפ ק ַש  ַוִיְלְבׁשּו, ַוָיצּומּות, ְוִנְפָלאם ִנִןי ָלנּו ׁשֶֻ

ַמיִ י ֱאֹלֵק י ִמִלְפנֵ   ל. ִיְשָרֵא ל ֶׁש ם ּוָמִגמָ ם ֶעְזָר  -ם ַהׁשָֻ

ד[ ְמֹא ִהְתַחְזקּו ֵפרּוׁשם ]ֶעְשתנָת  ָעְצמּוי ה'. ִלְפנֵ ם ִבְרָכ ל ַע  ְכרַֹע ִמ  ָקמּול ְלִהְתַפלֵ ת ְוִכְכל

 ב. ַר ג ֶהֶר ם ָבֶה  ַוַיַהְרגּום ָבַעִםי ַוִיְלֲחמּו ָּגֵברּות ֵמֲאָרי ַקלּום ִמְמָׁשִרי

ה ַיֲעֶש ר ֲאֶׁש ת ה' ִנְקַמ  ּוְראּו ְתַיְצבּוִה י, ָבנַ  ִשְתקּור ְוָאַמ "ה ַהָקָב ל ֶׁש ו ַרֲחָמי ִנְתַגְלְגלּוד ִמיַ 

ִריל ָכ א ְוֵהִבים, ַבּגִיי ת ֶא ג ַיֲהרֹם ִמֶכ ד ֶאָח ל ָכ ם ָלֶה ר ְוָאַמ ת ֺאםם ִׁשְבִעיל ֶׁש ה( ַמְעלָ י ָשֵר ם )ַהשָֻ

ַבים  ְוָהָיהר ֶׁשֶמֱאַמ , ַנְפׁשת ַתַח  ַנְפׁשי ֲהֵר ם ֵמֶה ד ֶאָח ס ָינּום ְוִא ע, ָרָׁש  אתל ֶׁש ל ַהַחיִ ן ִמ  ֶׁשל

ק ִלְזֹר ַקְׁשתל ַע ץ ֵח ה ֶׁשָהיָ י ְיָונִ ל ְוָכ ץ ָלָאֶר  ָיְרדּוד ִמיָ '. ְצָבא ַהָםרם ַבָםרם ְוג לַההּוא ִיְפֹקד ה' ַע 

 םַחְרָבם ָתבא ְבִלָב  -ם ְוַג  ַחִתים םִריֶקֶׁשת ִּגבֹר ֶׁשֶמֱאַמ , ְבִלבץ ְונֵע  ַמְחִזיר ַהַםְלָאְךה ָהיָ ל ְבִיְשָרֵא 

ה ֶז ת ֶא ה ֶז ן רִאיי ַחְׁשמָנִא י ְבנֵ  ְוָהיּו
יא
ן. ַתֲחִריׁשּום ְוַאֶת ם ָלֶכ ם ִיָלֵח ה'  ְוָאְמרּו 

יב
 

                                                 
ט

ישראל ציפו לישועת ה' שיבא איזה חיל לעזרם, בכדי לאזן ולו במעט את הפערים שלא  
יהיו עשרות מליונים נגד כל אחד, והיה להם סיבה טבעית לצפות לעזרה מהמדינות המתנגדות 

 !!! ה! זו כפירה! הרי לה' הישוע'ארור' הזהרי נאמר על לכיבוש, חרה לו הדבר למתתיהו:  
מדוע הנס של חנוכה הונצח על נס השמן ולא על נסי המלחמה הנוראים.  יםהעולם שואל

והתירוץ שבמלחמה אמנם היו ניסים גלויים, אולם אחר כמה דורות יוכלו להתווכח על כך, ]ואולי 
אפילו לפתוח קבוצת בריונים נבובי דעת שתקרא על שם המכבים הקדושים[ אולם על נס השמן 

 התווכח שהוא נס גלוי היפך הטבע.לא ניתן ל
י

לחמה זו נרתעו לגשת מוצ"ע היכן היו עוד מאתיים חסידים מהמלחמה הראשונה, ויתכן שב 
 לחם, בדוק ביוסיפון.יבעצמם לה

יא
 פירוש הם ראו את המלאכים שבאים לעוזרם ]יש שפירש נוסעים לפניהם בסוסי אש.[  

יב
בנוסח על הניסים יש לבאר כפי : העבודה הניסים גרמו לחיזוק האמונה וזה גרם לחיזוק 

שאכן נראה מהנוסח שכל המגמה היתה הכנה לשלב הגמר שהוא ואחר כך באו בניך וכו'. 
והביאור שכל עוד שסמכו ישראל על משהו גשמי בעולם, הדלקת הנרות תהיה בהתלהבות אבל 

תים של המלחמה, מופהעוד דברים בעולם, אולם כאשר עברו את האותות וגם ישנם  ,זה לא הכל



 יח
ֵר ה ַמְעלָ ל ֶׁש ם ָשִרים ִׁשְבִעי"ה ַהָקָב ס ָתַפ ה ָׁשָע  ְבאָתּהי ַנְחָמנִ ר ַב ק ִיְצָח  ָאַמר ַרִבי ת ֺאםי ִמשָֻ

ם ַנְפְׁשֶכ ם ֵמֶה ד ֶאָח ט ִיָםֵל ם ְוִא  ְקרבת ֶא  ִאיׁש ִהְרגּור ְוָאַמ  ֵאׁשל ֶׁש  ַבַםְרֵצַע ם אָת ע ְוָרַצ ם ָהעָל 

 . ַנְפׁשת ַתַח 

ם, ַהְיָוִניל ֶׁש ם ְבִלָב ם אָת  ְוָנֲעצּום ַהַםְלָאִכי ָבאּות ַוֲחָרבם ִחִצים מִרים ַהְיָוִני ּוְכֶׁשָהיּו

תָת ם ְבִלָב א ָתבם ַחְרָב ם ְתַקיֵ ִה וְ  ַבְרנָ ם ְוַקֻׁשְ ה'  ְוָאְמרּום ַהִנִןים רִאיי ַחְׁשמָנִא י ְבנֵ  ְוָהיּוה. ִתֻׁשָ

. ָלנּום ִיָלֵח 
יג

 

ֶמֶהְרגּום ֵמַהְםָלִכי ּוֶמֶלְך ֶמֶלְךל ְוָכ  ם ְלָבֵתיֶה  ְוִהִטילּו ָממנם ִזיּוְמַבְזְב ם ַהַםְלָאִכים ָבִאי ָהיּו ֻׁשֶ

ָל ת ֶא ל ִלטֹם ְיכִלי ָהיּוא ֹלם ֶׁשֵה ל ִיְשָרֵא ל ֶׁש  י ְבנֵ  ָשְרפּום ֵמֶה ם ֵחילֵתיֶה ת ְוֶא ם, ַהֲחָלִליי ִמְפנֵ ל ַהׁשָֻ

 . ָבֵאׁשל ִיְשָרֵא י ְבנֵ  ָשְרפּוע ָהָרָׁש ס ּוַבְגִריץ ָהֵע ל ַע  ָתלּום ּוֵמֶה ב ְבֶחֶר  ָדְקרּום ּוֵמֶה ל ִיְשָרֵא 

ת ִבְמִדינַ ס ַוָינָ  ִעםר ֲאֶׁש ל ַהַחיִ י ָשֵר ל ְוָכ ס ַבְגִריג ֶנֱהַר ר ֲאֶׁש ע ָׁשַמ ר ַכֲאֶׁש  ַהֶםֶלְךס ַאְנִטיכּוז ְוָא 

. ַהבֵרַח  תאם ְוקְרִאי בם מְרִדיה ָׁשָם א ָב ר ֲאֶׁש ם ַהָםקל ֶא  אתו מֹוְצָאיל ָכ  ְוָהיּום ַהיָ 
יד

 

                                                                                                                     
נוכחו שאין עוד מלבדו, כשראו בעיניהם כיצד כל חיילות העולם התמוגגו מול שערי ירושלים, ו
נסי המלחמות. הגיעו למסקנה שאוי לו לנשען על טבע העולם כי כל מה שיש  יתרכל את ו

 אזאו  –. ואם לאו אין לו קיום, גדול ככל שיהיה עבודת המקום ית"שבזכות בעולם הוא רק 
הו ועבדו "... אז הם באו עם משמעות מיוחדת לעבודת דביר ה',באו לדביר ביתך"ואחר כן 

מה שנתרשלו את תקנו על ידי התעוררות זו . בעולם דבר אחרלכל בלי לצפות מ ,במסירות נפש
 וזה תפקידנו בחנוכה, להתחזק בעבודה. בעבודה. ]עיין בב"ח[ 

קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים מאמרם "ביאר את  ,הגר"י ניימן בשיחותיו על חנוכה
אפילו שואינו נס, לכן אומר מגיע טבעי ובקלות רבה להרגיש שמזונו אדם עלול לפעמים  "סוף

 . , כי כל הנהגת העולם היא רק בנסיםכקריעת ים סוף הם קשים מזונותיו של אדם
יג

והמעטים ניצחו . ש. כיצד באמת החלשים "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים" 
 את הגיבורים הרבים?  ת. מסרת! ה' מסר אותם במתנה! 

וכמו שמשה רבנו שאל מי יכול להקים את המשכן אמר הקב"ה תעשה כאילו שאתה מקימו 
 ויקום מאליו.

יד
שאנטיוכוס יצא לדרך למלחמה בעצמו בארץ ישראל,  אריך מאוד לתארהיוסיפון ספר ב 

ונותר ויצא ממנו ריח רע, עד שברחו ממנו עבדיו ועזבוהו,  שנשחף בשרו מעליו,היה סופו המר ו
לבדו בארץ רחוקה, בלי חיילים ומשרתים, ונדר שימלא את ירושלים בזהב, וה' לא קיבלו, עד 

 מת.נפלו מעיו ונפל מעל העגלה וש



 יט
ל ִיְשָרֵא  ָזְרעּום ָׁשִניע ְוֶׁשַב ם, ֵריָח י ִמְפנֵ ם ָׁש ר ַלֲעבל ָיכם ָאָד ה ָהיָ א ֹּלם ָׁשִני ָׁשֹלׁשא ַתְניָ 

ם ֵמרַמֵחיֵה ל ִיְשָרֵא  ֵהִסיקּום ָׁשִני ְוָׁשֹלׁשם ְוֶעְשִרים, ֶׁשָלֶה ם ִמַד ל ִזבּוא ְבֹלם ְוַכְרֵמיֶה ם ְשדֵתיֶה 

ק ַצִדיר ֵזֶכ ם ָבֶה א ְוַכיֵצ י ַחְׁשמַנאת ֵביל ְוַע ב, ִיְרַק ם ְרָׁשִעים ֵׁש ב ַהָכתּור ָאַמ ם ַוֲעֵליֶה ם, ְוַקְׁשָת 

 ה. ִלְבָרָכ 

ָבִרי ַוִיְבנּו ְלִמְקָדׁשם ַהַחְׁשמָנִאיי ְבנֵ  ָבאּו ְוַאַחר ָכְך  ַוְיַטֲהרּות ַהְפָרצ ַוִיְסְּגרּום ַהִמְׁשָבִרים ַהֻׁשְ

ם ִא י ִכ  ָמְצאּוא ְוֹלה ַהְםנָר ת ֶא ק ְלַהְדִלי ָזְךת ַזיִ ן ֶׁשֶמ  ַוְיַבְקׁשּות, ְוַהֺטְמאם ֵמַהֲהרּוִגיה ָהֲעָזָר 

 א.הּור ָטהי ִכ  ְוָיְדעּו ַהכֵֹהן ָּגדלת ְבַטַבַע ה ֲחתּוָמ ה ָהְיָת ר ֲאֶׁש ת ַאַח ת ְצלִחי

ַמיִ י ֵואֹלֵק ד, ֶאָח ם ית ַהְדָלַק  רְכִׁשעּו ָבּהה ְוָהיָ   ְוָהיּו בה ְבָרָכ  ֵהִניַח ם ָׁש  ְׁשמן ָׁשַכ ר ֲאֶׁש ם ַהׁשָֻ

ת ְׁשמנַ ה ִמֶםמָ ת ַהֵמר ְוֶהֱעלּון ֶׁשֶמ ה ְמֵלָא  ָהָאסּוְךת ַהֵמרת ֲעִריַכ ר ַאַח ה ְוַלְילָ ה ַלְילָ ל ָכ ם מְצִאי

  ם.ָיִמי

ם עִשית ִלְהים ַזְרָע ל ְוַע ם ֲעֵליֶה ם ַהְיהּוִדי ְוִקְימּו ִקְבלּוא ַההּו ָהָאסּוְךס נֵ ל ְוַע ם ַהָצָלָת ל ְוַע 

 ִריֵבנּות ֶא ב ָהָר  ָברּוְךם. ִמַזְרָע ף ָיסּוא ֹלם ְוִזְכָר ה ְוָׁשנָ ה ָׁשנָ ל ְבָכ ה ּוְבהָדָא ל ְבַהלֵ ה ֲחֺנָכ י ְיֵמ ת ְׁשמנַ 

, ַנְפֵׁשנּוי אְֹיֵב ל ְלָכ ל ְגמּום ְםַׁשלֵ ְוַה  ִנְקָמֵתנּות ֶא ם ְוַהמֵק 
טו
 . ַהםִׁשיַע ל ָהֵק  ָברּוְך 

 סֶאִליפְרנּוד ֶנֶג ת ְיהּוִדיה ַמֲעֶש ק ו' ֶפֶר 
ַמ ן ֵכיוָ  טז ו,ַוֲאָנָׁשי ֶׁשלן ַהֶהְגמ ֶׁשָהְרגּום ְיָוִני ֶמֶלְך ֶאִליפְרנּוסע ֶׁשׁשָֻ

ת ַהְּגָיסל ָכ ץ ְוִקֵב ד ָעַמ  

ה ִבְתׁשּוָב ם ֺכָל  ְוָחְזרּוה, ְּגדלָ ה ּוְבֵאיָמ ד ְבַפַח ל ִיְשָרֵא  ְוָהיּום. ְירּוָׁשַליִ ל ַע ה ְלִמְלָחָמ א ּוָב , לֶׁש 

ה ְוָהיָ ה ָוַלְילָ ם יָמ ה ַבתָר ן עְסִקי ְוָהיּום, ֲחָסִדית ְּגִמילּור ַאַח ם רְדִפי ְוָהיּום, ַהָםקי ִלְפנֵ ה ְׁשֵלָמ 

ה ַבתָר ן ֵה ן ּוְזִריִזין ְזִהיִריל ִיְשָרֵא  ַעְכָׁשו ַהֶםֶלְךי ֲאדנִ , ַלֶםֶלְךר ְוָאַמ ר ַעְכֹיו ּוְׁשמן ֶהְגמ םָׁש 

 את ְוָתלּו ַוֲאָסרּוהּוו ָעָליה ְוִצּוָ . ַהֶםֶלְךו ָעָליס ָכַע ד ִמיָ ם. ְכלּום ָלֶה ל ָיכה ַאָת ן ְוֵאית, ּוַבִםְצו

ן ַהֶהְגמג ַנֲהרֹי ְבָיִד ם ְירּוָׁשַליִ ל ְכֶׁשִתפר[ ָמָח  ַהֶםֶלְךר ]ְוָאַמ ם ְירּוָׁשַליִ י ַׁשֲעֵר ד ְכֶנֶג י ַח א הּוְכֶׁש 

                                                 
טו

ש. על מה מתפללים אנו בחנוכה? ת. אנו שמחים בחנוכת בית המקדש אולם היום שוב  
 ואנו מתפללים שיהיה בזמנינו חנוכה, שנזכה שה' ישיב לנו את העבודה!!חרב בית המקדש 

טז
 העתקתי מספר על התשועות ועל המלחמות. .ממדרשים ידועים 



 כ
ם ָלֶה ר ְוָאַמ ר ָחַז , ָכְך ַהֶםֶלְך ְלָךה ָעָש ה ַמ י ִמְפנֵ ה ַהחָמ ל ֵמַע  אתן ׁשֲאִליל ִיְשָרֵא  ְוָהיּוה ְתִחלָ 

ִלַםְדִת  יִמְפנֵ   ת. ְזכּום ֲעֵליֶכ י ֻׁשֶ

 ֶׁשָהיּול ִיְשָרֵא ת ֶא ה ֶׁשָרֲאָת ן ְוֵכיוָ ת. ְיהּוִדי ּוְׁשָמּהד ְמֹאד ַע ה ָיָפ ת ַאַח ה ִאׁשָֻ ם ִבירּוָׁשַליִ ה ְוָהְיָת 

ַמיִ  ַנְפָׁשּהה ָמְסָר ת, ּוַבִםְצוה ַבתָר ן ְזִהיִרי י ִל ה ַיֲעֶש א ֶׁשָם ל ָעֵר  תאל ֵאֶצ י ָאנִֹכ  ֵאֶלְךה ָאְמָר ם, ַלׁשָֻ

ָטּהה ָעְמָד י. ָיִד ל ַע ס נֵ ם ַהָםק א, ְוֵאֵצ י ִל  ִפְתחּוה ְוָאְמָר ח ַהֶפַת י ׁשְמֵר ל ֵאֶצ ה ְוָהְלָכ , ַעְצָמּה ְוִקֻׁשְ

ַע  ָלּה ָפְתחּול. ִיְשָרֵא ל ַע ה ְתׁשּוָע א ָיבי ָיִד ל ֶׁשַע "ה ְבַהָקָב י ֲאנִ ת ֶׁשֺםְבַטַח   ֶׁשִהִּגיַע ן ְוֵכיוָ ה. ְוָיְצָא ר ַהׁשַֻ

 ?ןְבָכא ִטיֵבְךה ַמ  ָלּה ָאְמרּו. ַהֶםֶלְךי ְיִח  ַהֶםֶלְךי ְיִח ת ְואֶמֶר ת ְמַקֶלֶס ה ִהְתִחילָ ם, ַהְיָוִניה ַמֲחנֵ ל ֵאֶצ 

ה ַנֲעָר , ל ְוָאְמרּו ַהֶםֶלְךל ֵאֶצ  ָהְלכּו. ְוהִדיעּוהּו ְלכּו, ַהֶםֶלְךל ֶא ר ְלַדֵב י ִל  ֵיׁשם ְדָבִרים ָלֶה ה ָאְמָר 

ֵאים ִמְירּוָׁשַליִ ה ָיְצָא   אָתּה ָהִביאּום ָלֶה ר ָאַמ . ִעְםָךר ּוְלַדֵב  ֶאְצְלָךס ִלָכנֵ ה רֶצ א ְוִהי, ְכָיְפָיּהן ׁשֶֻ

ו. ְלָפָני אָתּה ָהְלכּוי, ְלָפנַ 
יז

 

י ְוָׁשַמְעִת ם, ֵה ם ְנִביִאים ֵה ם כֲֹהִניי ְוַאַח י ָאִב  ֶםֶלְךַה י ֲאדנִ  לה ָאְמָר . ִטיֶבְךה ַמ  ַהֶםֶלְך ָלּהר ָאַמ 

מ ַהֶםֶלְךד ְביַ א ֶאָל ת נֶפֶל ם ְירּוָׁשַליִ ן ֵאים ְואְמִרים ִמְתַנְבִאי ֶׁשָהיּו ה ְוָהיָ ס, ]אילופירנו ֶׁשֻׁשְ

י ְוָאִב י ֵביִת ל ּוְלָכ ה. נָ ָאָמ י ִל ן ֶׁשִתֵת י ְכֵד  ֵאֶליָךי ָבאִת  ַעְכָׁשות[ ְיהּוִדי ְלאָתּהן ַמֲאִמי ַהֶםֶלְך

.[ ִמְׁשַפְחָתּהל ְלָכ ק ַיִזיא ֶׁשֹּל ָלּה ִהְבִטיַח ]ה. נָ ַאָמ  ָלּהן ַוִיֵת ד ִמיַ י ּוִמְׁשַפְחִת 
יח

 

                                                 
יז

המסירות נפש לצאת מירושלים וללכת למחנה האויב, נתאר לעצמנו: יהודית הצדקת יצאה  
לא אך אולי נחזור? חשבה יתכן שמירושלים והתקדמה לכיוון האויב היה זה מאוד מרתיע 
עמדו! אל תזוזו אתם  :וחה של חילועומדת לפניה הצלת כלל ישראל!!! את מחשבותיה קטעה צ

: אנו באות אל מחניכם, דבר חשוב לנו לומר למלך המיוחד והחכם השליט הן אמרושבויות. ו
כנס ישירות למלך, צריך לקבל אישור של ילה לא ניתןוהנהדר. במחנה צבאי באמצע מלחמה 

קצין מטה הביקורת, ושל מפקד החוליה ושל קצין החטיבה, וכל מיני שמות משמות שונים 
להיות בטוחים שלא  כשבויים, שמירה הדוקה עם ,מדרג לדרג ועולים .ושוערים שונים ומשונים

דרג העליון ביותר, שם ניתן לומר מה שרוצים והממונה מחליט ה לא שמגיעיםיחבלו כלום, עד 
 תור לראות את המלך ומתי. למבקש אם יקבע ה

העבירוה  בחכמתה שאמרה שיש לה נבואה אל המלךשאך ה' עשה נס ליהודית הצדקנית 
, ובכל המערכת הענקית הזו של העם החכם בעולם, לא היה חכם אחד עד לאליפורנוס במהירות

 .שיחשוב עם יותר שכל ויתעורר חשדו בנאמנותה
יח

היתה זו שעת שמד הקפידה שלמרות ש: יפוררסה הזו שנערך הסלפי הג שים לבחשוב ל 
שה' הוא מנהיג את העולם ואמרה  ,הזכיר שם שמיםלכשדברה לפני המלך הרשע,  בכל עת אף

שהכל תלוי בשמירת התורה והמצוות אלא אמרה שהיהודים יפלו בידיו, מפני שאינם שומרים 



 כא
, לה ְוָאְמָר ה ָהִאׁשָֻ ה ְוָחְזָר ת. ַהַםְלכּוי ֲחִצ ד ַע  ָלְךן ָוֶאֵת ה ְלִאֻׁשָ י ִל י ֶׁשִתָמְשִא  ְרצְנָךם ִא  ָלּהר ְוָאַמ 

...ַלֶםֶלְךן ֶׁשֵכ ל ָכ  ֵמֲעָבֶדיָךד ְלֶאָח  ֲאִפילּוא ְלִהָמֵש ת ְרׁשּוי ִל ן ֵמֵהיָכ 
יט

 ַהֶםֶלְךי ֲאדנִ  ְרצְנָךם ִא א ֶאָל  

ב ִמטם ָלֶה ר ְיַדֵב ל ֶא ן יָ ַהַםְע ל ֵאֶצ ת הְלכ ַהָללּום ָנִׁשיה ֶׁשרֶא י ִמ ל ֶׁשָכ ה, ַבַםֲחנֶ ל ק ַוַיֲעִבירּוה ִצּוָ

ֲאָמָרּה ְכמה ְבַמֲחנֵ ל קר ְוֶהֱעִביע. ָרָׁש  אתה ִצּוָד ִמיַ ע. ָר ד ְוַע  . ל ֻׁשֶ
כ
  

ר ֵכ ְוִנְׁשַת . ְוִנְׁשַתְכרּו ְוָׁשתּו ְוָאְכלּוו, ְוָשָריו ְּגֹדָליל ָכ ן ְוִזֵם ה. ְּגדלָ ה ְסעּוָד ה ָעָש ה ִשְמָח ב ֵמרֹא ְוהּו

 ם. ִמֺכָל ר יֵת  ַהֶםֶלְך

כא
א, ְוֵנֵצ ד ַנֲעמֹה ָלֶז ה ֶז  ָאְמרּוו, ּוְגדָליו ָשָרי את ּוְכֶׁשָראּות. ַכֵם ל ְוָנַפ ה ַתְרֵדָמ ו ָעָליה ְוָנְפלָ  

 ם. ְלַבָד ם ֵה  ְיירּוְוִנֶשַת , ְלָאֳהלד ְוֶאָח ד ֶאָח ל ָכ  ָהְלכּוד ִמיַ 

                                                                                                                     
להחניף לו ולומר  את תורת ה'. והתנתה עמו שהיא תוכל לאכול רק כשר כלומר שנזהרה שלא

איזה דבר כפירה, או נגד שמירת התורה, אלא אמרה שה' ימסרם בידו כי אינם שומרים את 
 .תורתו. וכנ"ל פרט זה היה שקר שהרי כל יציאתה היתה מפני שראתה שהיו יראים במצוות

יט
במחנה המלחמה התכוננו לאירוע חשוב מאוד, המתח הנורא מהמלחמה התחלף בשמחה  

נביאה משכילה אשר ניבאה שבקרוב יהודיה האירוע שהמלך עומד להתחתן עם וצהלה לרגל 
 ינצח, ולכן ערקה מירושלים. 

בשורה מיוחדת עבורו שהרי אליפורנוס ידע שיש לו יתרון בכח על החשמונאים,  אתהיתה בז
ואם דאג מהמלחמה היה זה מפני הרוחניות, וההבטחה כי לא יטוש ה' את עמו. והנה נביאה 

זו אמרה שה' כועס על ישראל, והיא בטוחה שהוא ינצח במלחמה, והיא כל כך בטוחה  יהודיה
וב אין לו ממה לדאוג, בכך עד שנמלטה למחנהו, לשמע דברים אלו שמח שמחה רבה שש

 רתו על דעתו עד שלא חשדו בה שזו חנופה. יוהשמחה העב
כ

לצאת ולבא ללא  יהודית התנתה שתוכל לאכול כשר, לכן תאכל ממה שהביאה. ושתוכל 
בקורת, למרות שבמלחמה יש ביקורת על כל צעד ושעל, ואין פטור מביקורת ללא יוצא מן הכלל, 

טיפש היה תופס שצריך  פחותפשית מכל בדיקה. אילו המלך היה ורשות להיות חהלה תינתן 
 ם. לבדוק שאין כאן מלכודת אולם ה' עשה נס, וקבע מיד מועד לחתונה, וי"א כעבור שלושה ימי

כא
כיצד נראית חתונה של גוי נתאר לעצמינו  .בחתונה שתה יותר ממה ששתה כל ימי חייו 

אולי כדרך שיכורים ניפץ את  ,חריגיבור רשע? כל בקבוק יין בקושי נפתח וכבר התרוקן לגרונו הנ
הכדים הריקים על כל הנקרא בדרכו, וכך פותחת לו אותה יהודית צנועה כדי יין ובקושי יש לו 

לקול תרועת  נפצולגרונו, ולסיום במלואה  ת תכולתותין עד שהכד נפתח, וכבר רוקן אלהמזמן 
עבדיו השיכורים, הריקודים וההשתוללות הלכו וגברו, הוא לא שם לב שהוא אוכל גבינה ונהיה 

הרגישה הצדקת יהודית  .שכבר לא היה מסוגל לזוז מרוב ייןואוכל ושותה עד  יין, צמא ושותה
יותר ויותר, עד שנהיה ספוג  הניחה לו להתפטםממעשיו של הרשע המפוטם אבל  נוראהבחילה 



 כב

ת ַכֵם ן ָיֵׁש ה ֶׁשָהיָ  ָכְך הֶׁשָרֲאָת ן ְוֵכיוָ 
כב

 ֹראׁשת ֶא ה ְוָנְטלָ  רֹאׁשת ֶא ה ְוָחְתָכ  ֶׁשלף ַהַןיִ ה ָנְטלָ  

 ִׁשְפָחָתּהד ְביַ ק ַבשָֻ  ּוְנָתָנּה
כג

ד ְוַע ב ִמטן ָלֶה ר ְלַדֵב ם ְלָאָד ת ְרׁשּוה ָהיָ א ְוֹלן, ַהַםְעיָ ד ַע ן ָלֶה  ְוָהְלכּו 

                                                                                                                     
היטב ביין ורווי כהוגן, ראשו החל להסתובב לכל הכיוונים הלוך חזור, חזור הלוך, ימין שמאל 

נרדם עד שעוד חצי חבית התעורר התרומם לגם רגע לנפל, ההולל הראש שמאל ימין, עד ש
החתן הלך לישון לכל הפחות לעשרים . האזורהלו, וסגרו את ובא שמח. הניחו את השיכור לישון

, אבל באמצע מלחמה שנרדם בשכרותולפי הנראה הם לא היו רגילים  מזל טוב.וארבע שעות, 
 כנראה חכמתה להאכילו גבינה עד שיצמא מאוד פעלה את פעולתה בחסד ד'.

כב
רים את כל המפות המלך במחנה מלחמה? במקום זה שומית שמירה על בית כיצד נרא 

והאביזרים החיוניים, אין ספק שבחוץ מפטרלים שומרים יומם ולילה. טבעות טבעות של 
 נשק דרוך, מביטים לכל כיון וקשובים לכל רחש. ב אוחזיםשומרים 

יהודית הצדקת ניצבה לפני ה' ושפכה את ליבה אליפורנוס ישן כשיכור, ובאהל פנימה 
ששומר בפנים הבית, התקרבה אל החרב, שכנראה היתה בתפילה. היא בדקה שאין אף שומר 

שיש סיכויים רבים שהוא יתעורר  היתה מודעתפעם אחרונה על צעדה היא בתלויה עליו, חשבה 
סופם של היהודים במצור. היא מזומנת גם ואלו הדקות האחרונות של חייה, ו ,או ישמיע רעש

]להעלות ולהוריד את רמת המתח  ,'ובטחה בה ,לכך שאם יתפסוה יוציאו את נשמתה ביסורים
הכתה על צוארו וכרתה את ראשו בבת אחת בלי שהספיק להתעורר, בהתאם לגיל[ ובכח רב 

עטפה את ראשו היטב מכאן ואילך עליה לאגן בריחה בטוחה! היא אפילו אנחה קלה לא נאנח. 
כליל את שלא יראה כל כתם, והניחה אותו בתיק שהמשרתת לקחה למעיין. הצליחה להסתיר 

 פחדה, שלא לעורר עליה חשד.
כג

היציאה: בשקט ובשלוה של כלה פתחה את דלת האהל. כנראה לעיניה ניצבו עשרים  
שומרי ראש גברתנים וגיבורים. ואמרה מזל טוב לכל העם היוני יחי המלך אליפורנוס לעד, יחי 

עם ומרים, וביניהם שר המלך הבלתי מנוצח. ועוברת על פניהם, לנגד עיניה ניצב לגיון נוסף של ש
יתעקש לפתוח את תיקה? ומשהו, אולי יש כלבי גישוש אולי ב, אולי ירגיש אותות ניצחון רבים

הסכנה לא חלפה, שהרי אם  להניח לה לצאת ללא ביקורת. ואולי סתם חייל גנב יפר את ההוראה
מה, כך עברה יגלו במועד את שעשתה יתארגנו מהר למצוא מחליף רע מקודמו, ולא הרוויחו מאו

את כל המחנה הכביר תוך שהיא מברכת את כולם. מקבלת מסרים למלך, מזמינה ביקורים 
 .לשבוע ימים. מאחלת לכולם שימצאו כלה נאמנה כמוה ושלכל הגוים יהיו רק שידוכים כאלו

 הואספר לאליפורנוס ועלולה להזהירו אותו, שהיא  ,בתיקההצצה קלה אם משהו ביקש להציץ 
]אם ברכוה, "תחי המלכה!" השיבה "היתה חתונה מאוד יפה וסוערת"  מעליו. ואשיסיר את ר

השיבה: כדאי שתאמר זאת גם לאליפורנוס. ואחד שאל את רעהו מדוע כשאומרת אליפורנוס 
נדמה לי שהיא מסתכלת על התיק שלה ודופקת עליו? והשיב: אינני יודע גם לי היה נדמה, 

כך לדים אך באמת מסתבר יותר שלא דיברה עם אף אחד[ התיאור לי -כנראה זה רק דמיון! 
כיוון הנהר אילו לא היתה בעלת אמונה חזקה, היתה חוששת שמא גילו עזבה את המחנה, ירדה ל



 כג
ַע י ִל  ִפְתחּום ָלֶה ה ָאְמָר ם. ְירּוָׁשַליִ י ְלַׁשֲעֵר  ָהְלכּון ּוֵמַהַםְעיָ , ֶלְךַהֶם ה ִצּוָ ֶׁשָכְךע ַר  ר ֶׁשְכָב ס, ְוֶאָכנֵ ר ַהׁשַֻ

ס ִלָכנֵ ה רָצ  ַאְת , ֵמַהָקדׁש ָברּוְך הּואת ִמְתַבֶיֶׁש  ַאְת ן ֵאי ָלּה ָאְמרּוס, נֵ  ַהָקדׁש ָברּוְך הּוא ָלנּוה ָעָש 

 . ֶמֶלְךל ֶׁש  ָהֹראׁשם ָלֶה ה ְוֶהְרֲאָת  ,אָתנּוד ּוְלַאֵב ה ַבֲעִליָל 

י ַׁשֲעֵר ד ֶנֶג ה ֶׁשָהיָ , ֶמֶלְךל ֶׁש ן ַהֶהְגמר ְלַעִכיֹו ָהרֹאׁש ְשֶהְראּוהּוד ַע  ָלּהם ַמֲאִמיִני ָהיּוא ְוֹל

ִלֵם ל ִבְׁשִבים ְירּוָׁשַליִ  ת ֶא  ָלּה ְתחּוָפ ד ִמיַ א. הּו ֶׁשֹראׁשא הּו תֱאֶמ ם ָלֶה ר ְוָאַמ  ,לִיְשָרֵא ל ַע ת ְזכּוד ׁשֶֻ

ַע  ד ַעםּוה ֶׁשָעָל ן ְוֵכיוָ  ְלַהָקדׁש ָברּוְך הּוא ֶׁשַבח ְוָנְתנּוה, ְּגדלָ ה ִשְמָח ל ִיְשָרֵא  ְוָשְמחּוה, ְוִנְכְנָס ר ַהׁשַֻ

ַח   .ְוִהְתַפְללּות ָרׁשִמְד י ּוְבָבֵת ת ְכֵנִסיי ְבָבֵת ל ִיְשָרֵא  ִנְתַקְבצּור, ַהׁשַֻ

'. ְוכּול ִיְשָרֵא  ְׁשַמעל ָּגדל ְבק ְוָאְמרּום ֲעֵליֶה  ָיְצאּו ְוַאַחר ָכְך
כד

ְמעּו  ִנְבֲהלּום ְיָוִנית ַמֲחנ ּוְכֶׁשֻׁשָ

. ִדיעְלה ַהֶםֶלְךל ֵאֶצ  ָהְלכּו ָעֵלינּום ָבִאיה ַלִםְלָחָמ א ֶׁשָם ה ֶז ה ַמ  ְוָאְמרּו. ְוִנְזַדְעְזעּו
כה

 את ּוָמְצאּו 

                                                                                                                     
, הנצורה ירושליםלכת ללהזדרזה מיד  את החיסול ודולקים בעקבותיהן, אך לא הגיעה אליו אלא

 תקיפה כראוי.  בעוד ליל בכדי שיספיקו לתכנן
כד

הזיהוי הברור שראשו של המלך הוא מבלי שיודע הדבר במחנה היוונים היה חיוני עד  
פרט זה ועוד פרטים  –מאוד! והנה אותו צורר זימן להם זאת על ידי ההגמון שתלה מול ירושלים. 

כגון שאותה יהודית היתה זקנה, מעידים שהסיפור לא היה סתם מקרה כמו שמובן לילדים אלא 
 זכות צדקתם. נס וישועת ה' ב

עם בוקר ניתן האות, והחלו בירושלים לתקוע בשופרות מלחמה, בדיוק ביום הזה למחרת 
החתונה. הגדולה, איזה צירוף מקרים לא מתאים, החיילים הסתכלו אל מפקדיהם ואלו חיפשו 

רגולים רבים ילראות את ראש מלכם נזקף בראש מחניהם ומחלק פקודות כמימים ימימה. ת
י נלקח גם בחשבון כל תרחיש, צפוי או לא. אכן לא היה צבא מאורגן כצבא יון איש נעשו, ובודא

איש על משמרתו מהמלך ועד קטן. חוץ ממחליף למלך שלא היו מממנים בכדי למנוע מרידה, 
 הצבא כולו היה מורכב סביב המלך. 

כה
נוס חוש לא התעורר. דפקו על הדלת:  מלכינו הרם, אליפורעדיין , המלך קלה היתה בעיה 

 יהודיתנא והתעורר, היום הקרב המכריע, והנה כבר ירושלים בידינו כנבואת יהודית. אכן צדקה 
בדבריה שהסוף קרוב. אולם המלך לא התעורר, דפקו על החלונות ועל כל הפתחים והוא לא 

 יתנו לשיכורלא  . החליטו מיד ששובהשתכר באמתהוא התעורר. אויה כנראה השתכר לו לגמרי, 
  .כנס להעירוימלחמה. ערכו התייעצות מהירה והחליטו להמחנה בות בשתיה בלהר

, משמע ישן הוא עדיין. נכנסו לחדרו והכל שקטפתחו את הבית והכל על מתכונתו, פסעו 
אך אויה הראש!! הראש  !!לחדרו, הנה הרגלים: ישנם, איזה גיבור!!! הידים אימתניות, איזה פחד!

היא גנבה לו  !אבוי !ה? יהודית, יהודית המלכה, היכן את??? אוילא נמצא, שמא נפל תחת המיט
לאה את כל גופו חבורות, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, יהודית רוצחת, יאת הראש, היא גם מ

התפרסם במחנה בחלחלה אדירה שכל מי חוצפה!  ?!?!בוגדת, אויבת, איך היא יצאה ללא שראינו



 כד
 ְוָרְדפּו ְלַדְרכ ִאיׁשס ָלנּו ְוָהְפכּו, כַֹח  ָעְצמּוא ְוֹלם ְיֵדיֶה  ָרפּוה ָׁשָע  ְבאָתּה. ֹראׁשא ְבֹלה ְמֺכֶן ף ַהּגּו

 ִעָםנּוה ַיֲעֶש א הּות ְוִנְפָלאם ִנִןי ַלֲאבֵתינּוה ֶׁשָעָש י ּוִמ ר. ִמְסָפ ן ֵאיד ַע  ְוָהְרגּום ַאֲחֵריֶה ל ִיְשָרֵא 

 ה. ֶסָל ן ָאֵמ ה ִבְמֵהָר ת ַהזֹאת ָבֵע ם ִנִןי

 ָבֶניָה ת ְוִׁשְבַע ה ַחמָ ל ֶׁש ם ְּגבּוָרָת ק ז' ֶפֶר 
 ה. ֶבֱאמּונָ ז ְועה ְּגבּוָר  לֶׁש  רִספּוד ִלְלֹמן ַהְזַמ ה ֶז  ֶנֶפׁש ֶׁשָםְסרּו ֲחֺנָכהן ִבְזַמ 

 ם.ָבִניה ִׁשְבָע  ְוָלּהה, ַחמָ  ּוְׁשָמּה הִאׁשָֻ ם ָוִניַהיְ  ָתְפסּות ַאַח ם ַפַע 

 ע.ָהָרָׁש ס ַאְנִטיכּו ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ  ָבֶניָה ת ְוֶא  אָתּה ִביאּוֵה 

א ֹלה: "ַבתָר ב ָכתּום: ָלֶה ר ָאַמ ם! ַלֶצֶל ה ִהְׁשַתֲחוֶ  ַהֶםֶלְך לר ָאַמ  ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ ר ַהְבכת ֶא  ִביאּוֵה 

 ה! ֶאְׁשַתֲחוֶ א ֹל -י!"ְפנֵ ל ַע ם ֲאֵחִרי םֱאֹלִקי ְלָךה ִיְהיֶ 

 .ַוֲהָרגּוהּו הִציאּוהּו, ְלָהְרג ַהֶםֶלְךה ִצּוָ

נִ ן ַהֵב ת ֶא  ִביאּוֵה  ה: ַבתָר ב ָכתּום: ָלֶה ר ָאַמ ם! ַלֶצֶל ה ִהְׁשַתֲחוֶ : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ . ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ י ַהׁשֵֻ

 ה!ֶאְׁשַתֲחוֶ א ֹל -!" ֱאֹלֶקיָך' הי ָאנִֹכ "

 . ַוֲהָרגּוהּו הִציאּוהּו, ְלָהְרג ַהֶםֶלְךה ִצּוָ

ִליִׁש ן ַהֵב ת ֶא  ֵהִביאּו ב ָכתּום: ָלֶה ר ָאַמ ם! ְלֶצלֶ ה ִהְׁשַתֲחוֶ : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ . ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ  יַהֻׁשְ

 ה!ֶאְׁשַתֲחוֶ א ֹל -ר!"ַאֵח ל ַלֵק ה ִתְׁשַתֲחוֶ א ֹלה: "ַבתָר 

 .ַוֲהָרגּוהּו הִציאּוהּו, ְלָהְרג ַהֶםֶלְךה ִצּוָ

ב ָכתּום: ָלֶה ר ָאַמ ם! ַלֶצֶל ה ִהְׁשַתֲחוֶ : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ . ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ י ָהְרִביִע ן ַהֵב ת ֶא  ֵהִביאּו

 ה!ַתֲחוֶ ֶאְׁש א ֹל -ה!"ְתמּונָ ל ְוָכ ל ֶפֶס  ְלָךה ַתֲעֶש א ֹלה: "ַבתָר 

 .ַוֲהָרגּוהּו הִציאּוהּו, ְלָהְרג ַהֶםֶלְךה ִצּוָ

ב ָכתּום: ָלֶה ר ָאַמ ם! ְלֶצלֶ ה ִהְׁשַתֲחוֶ : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ . ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ  יַהֲחִמיִׁש ן ַהֵב ת ֶא  ֵהִביאּו

  ה!ֶאְׁשַתֲחוֶ א ֹל -ד!" ֶאָח ה'  ֱאֹלֵקינּול ה' ִיְשָרֵא  ְׁשַמעה: "ַבתָר 

 .ַוֲהָרגּוהּו הִציאּוהּו, ְלָהְרג ַהֶםֶלְךה ִצּוָ

                                                                                                                     
בזריזות אדירה רדפו המתינו לזה וי יספיק להינצל. בני ישראל שחייו יקרים לו יערוק ויברח, אול

לאחר מכן נכנסו לבית המקדש והודו לה'. זמן רב בזזו את ממונם,  .אחריהם והרגו את כולם
 מלבד אוצרותיו של אליפורנוס שניתנו ליהודית. 

 



 כה
יִש ן ַהֵב ת ֶא  ִביאּוֵה  ב ָכתּום: ָלֶה ר ָאַמ ם! ַלֶצֶל ה ִהְׁשַתֲחוֶ : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ . ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ  יַהשִֻ

ַמיִ ם יָהֱאֹלִק א הּוי ה' ִכ  ְלָבֶבָךל ֶא  ַוֲהֵׁשבָת ם ַהי ְוָיַדְעָת ה: "ַבתָר  ת ִמָתַח ץ ָהָאֶר ל ְוַע ל ִמַםַע ם ַבֻׁשָ

  ה!ֶאְׁשַתֲחוֶ א ֹל -ד". ען ֵאי

 .ַוֲהָרגּוהּו הִציאּוהּו, ְלָהְרג ַהֶםֶלְךה ִצּוָ

ִביִע ן ַהֵב ק ַר ר ִנְׁשָא   .ַהֶםֶלְךי ִלְפנֵ  ֱהִביאּוהּום. ִמֺכָל ן ַהָקָט י, ַהֻׁשְ

ם ְלעָל  ִיְמֹלְךה: "ה' ַבתָר ב ָכתּום! ְוָׁשלס ַח : לר ָאַמ ם. ַלֶצֶל ה ַתֲחוֶ ִהְׁש י, ְבנִ : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ 

ם. ַהֶצֶל י ִלְפנֵ ץ ָלָאֶר י ַטַבְעִת ת ֶא  ַמְׁשִליְךי ֲהֵרינִ . ְלָפֶניָךם ֲהרּוִגי ַאֶחיָךה, ְרֵא : ַהֶםֶלְך לר ָאַמ  ד!"ָוֶע 

 !ַהֶםֶלְךל ְלק ׁשֵֹמַע ת: ַהְבִרי ְמרּוֶׁשֹיאי ְכֵד , אָתּה ַהְגֵבַּה וה ְׁשֵח 
כו

 

 ַהֶםֶלְךה ִצּוָד ִמיַ ם. ֶצֶל ַל י ִהְׁשַתַחֵוִת י ִכ ה, ָחִליָל ב ְלֵחֶׁש  ֶׁשִיְטעּוה רֶצ י ֵאיֶנמִ א! ֹלר: ַהַמַע  לר ָאַמ 

 ָאִבינּום ַאְבָרָה ל ֵאֶצ  ְלָךי, ְבנִ ה: ְוָאְמָר ן ָט ַהָק  ְבָנּהל ַע ה ָנְפלָ , ֶנֶהְרגּו ָבֶניָה ל ָכ י ִכ ה ַחמָ ה ָרֲאָת  .ְלָהְרג

 ת.ִמְזְבחה ִׁשְבָע י ָעַקְדִת י ַוֲאנִ ד, ֶאָח  ִמְזֵבַח  ָעַקְדָת ה ַאָת י: ִאִם ה ָאְמָר  ָכְך: לר ְוָאמּו

 ה".ְשֵמָח ם ַהָבִנים ֵא ה: "ְוָאְמָר ל קת ַב ה ָיְצָא  ה.ּוֵמָת ה ָנְפלָ ג, ַלָּג ה ַחמָ ה ָעְלָת 

* * * 
 

 כפירה –שורש גזירות יון 

 בלבד וכפירה בהנהגה מלמעלה אמונה בטבע -חכמת יון 

יון היתה האומה החכמה של הגוים, אלכסנדרוס מוקדון היה החכם של הגוים, ופיתח את חכמתם 

 שהיתה האמונה בכוחות הגוף, היופי, השכלול, התכסיסים, וכל גבורת האנשים. בהתאם לכך בנה גם

בתי ספורט ותענוגות, סגידה לגוף, כשבראשו עומד הוא בעצמו. כשבא אלכסנדרוס להחריב את 

                                                 
וח חנה ושבעת בניה מראה כיצד התמודדו מול הגזירות, כיצד אנטיוכוס היה בטמעשה  כו

נוכח לראות שאצל עם  אךבביזיונות, מולם שיכול להכניע את האמונה היהודית, ויצא מהמאבק 
 ה ענין שללקטנים יותר יש פחות חכמה, אלא זבאופן טבעי ישראל זה לא ענין של חכמה ש

וכולם  .אמונה, ובזה אין הבדל בין קטן לגדול, אותו הגמון שפך עליהם את זעמו בצורה מחרידה
השפיע כהוא זה עם כל כוחו וזה עשה ממנו צחוק, שאם יהודיה, חזקה בחינוכה יותר ראו שלא 
שאת הקטן הוא חייב לפתות, אותו הגמון רוצח התחנן על נפשו אותו הגמון החליט  - מכל צבאו

וכבר ישאר נצר  ,כאילו שרק יחשבורק א נעשה ו, בדרישתווביקש מהקטן שיתן לו לרדת מ
חבל עליך המלך, מה אתה מגן על כבודך,  על המלך אלא אמר לו: ך הוא לא חמלא .למשפחתך

 סרו יותר מכולם. יוצוה המלך לי. תן לי ללכת אחר אחי



 כו
אולם אנטיוכוס  -ירושלים כרע לפני הכה"ג ואמר לאנשיו שאת הדמות שלו רואה לפניו במלחמות. 

הברכה, והעשיה של כל מרכז כלומר הלא זכה לזה, וניהל ויכוח עם עם ישראל מה הוא מרכז העולם, 

חלילה  או ניות והקדושה וטהרה שמרכזה בבית המקדש בירושלים בירת העולם,ם כוח הרוחהא

 כשהבית הלבן ובירת יון הם המעצמות של העולם. לה,  הוהרוחניות טפל ,הבליהם

לפי דעתם חכמתם יוצרת מצב שהם ו ,ממלכה החכמה ביותר בעולםבתור הן וילאור זאת 

כופרים בחכמתם, ואומרים שעם ישראל על כעסו מאוד  ,כל העולםושולטת על  מנהיגהההממלכה 

אין דבר טוב לאדם יותר משמירת דבר ה', ואין דבר גרוע אומרים ששה' לבדו הוא מנהיג את העולם, ו

 .בהנהגת העולם מעלה ולא מורידה כלום אינהוחכמתם של היוונים  ו,לאדם יותר מלהמרות את דבר

מי, להילחם בכל סממן של קדושה וטהרה שאינו מובן מפאת כך יצאו היונים עם כל כוחם העול

אחר כל הדברים המקודשים לעם  תבחכמה טבעית. המלחמה היתה באופן זה שעקבו בשיטתיו

 ישראל, שאינו מובנים לפי חכמת הטבע לחללם:

מן  םחותמת של היהודים, להבדיליא הברית ההאומרים, ש היהודיםאנטיוכוס שמע ש –מילה 

הוא  הרג, כל מי שימול יהזה מהיוםכי דעו לכם  !לא יקום ולא יהיהאנטיוכוס  ודיעה. הגוים הערלים

בגריס הודיע למוהלים, אין לכם מה לצפות לבריתות, שהרי מי ירצה למול ולמות. אבל  .ואמו

היוונים זרוענו הארוכה תתפוס אותה, שתדע שהיא  ולפליאתו קמה אותה צדקת ועשתה ברית, אמר

אחת תקבל את עונשה למען ישמעו וייראו, אך על ההמשך לא חשבו, בגבורה ! לא תישאר בחיים

גוי עז, עם  עם ישראלומיד עלתה לגן עדן. ובשמחה רבה קפצה מעל החומה, ומתה על קידוש ה'. 

 ומי מנציח אותה בעולם? אנו עם ישראל! עקשן. שאינו חת מפני כל.

תי הכנסת מי תלה מודעה שיש לו ברית, במקביל היוונים שמרו על אולמות הבריתות, ובדקו בב

מצאו היהודים פתרון, והודיעו בסוד, שמי שעובר על יד בית ויראה שם נרות, שיכנס ויאמר 'מזל טוב, 

 ....."כשם שנכנס לברית

אנחנו טהורים והיוונים טמאים ואסור לבת ישראל טהורה להתחתן שאומרים עוד שמעו היוונים 

, כרצונכם, זה דבר שמובן גם לפי חכמת יון לכם להתחתן אנו מאפשריםעם יווני גוי, אמרו היונים 

 בכדי שלא תהיה הבדלה בין היהודים לגוים.  ,אבל קודם שהבת תתחתן עם היווני

, בכדי חומהכנס לבית המקדש השאירו היוונים את היעוד שמעו היונים שאסור לגוים לה

כשנצחום כנגד כל  -יוכלו כל הגוים להיכנס. יג' פרצות בכדי ש השיישאר המקום הקדוש, אך פרצו ב

 אה.ופרצה ופרצה תיקנו השתחו



 כז
עוד שמעו היונים הרשעים שבבית המקדש מקריבים רק הכהנים, ומותר להקריב רק בהמות 

 טהורות, וברוב עזותם נכנסו לבית המקדש ובנו בו במה, והכניסו פסלים, ושחטו דבר אחר. 

ובא לפני מלך היוונים נקנור הרשע, להיפגש עמו, כשנכנס שאל אותו נקנור החצוף, מדוע אתה וחבריך קם יוחנן כהן גדול וכידוע 

מפירים את מצות המלך, אמר לו יוחנן, אני מסכים לשמוע לכל מה שתאמר לי אך פוחד אני מאחי היהודים, אמר לו נקנור איתי אין לך מה 

תו לעזרה, וכל היונים ראו את מלכם הולך עם הכהן וני ולהאמין בהבליהם, והלך אות ילפחד, והטיפש הזה חשב שהכהן הגדול, ילך להי

כנעו ותגמר המלחמה, וצוה על כל עבדיו לצאת מהעזרה, והכהן הצדיק הקדוש יוחנן בעצמו תקע יגדול, והיו בטוחים שעכשיו כל היהודים י

 מלחמה והרג את כולם. תרועתו, ויצא בבליבו והרגאת חרבו 

יונים, שכל יהודי ויהודי גם אם חטא והתקרב לעולם הזה בששת ימי המעשה, כאשר עוד ראו ה

שיש מגיעה השבת הוא מתרומם, מתנתק מן הכל, ונהיה משהוא אחר לגמרי, הבינו היונים שכל עוד 

 עמדו וגזרו על השבת.  - שבת בעם ישראל אין להם סיכוי

ם בפני עצמו, הם מחשבים את ימי היהודים חיים בעול שבעצםעוד שמעו על מועדי ישראל, 

השנה בחשבון אחר לגמרי מכל העולם, החודש הראשון בחודשים הוא פסח, יציאת מצרים, ואח"כ 

הם חיים את חייהם שבועות, וראש השנה וסוכות, והיהודים נושמים בעולם אוויר שכולו אמונה, 

כשניצחום רצו  –א יקדשו חודשים זרו היוונים שלגבתוך שנה של מועדי ה', ולא בתוך 'שנה אזרחית', 

כה לומר שחנו בכה' -חנו מיםלכך קראו ליו, בכל התקופה אוחזים חשבוןעם ישראל לפרסם מיד ש

 ועדיין יש בידם את החשבון.

התורה מקדשת ומרוממת את היהודי ש מפנימרשים ללמוד תורה,  אינםיום אחד הודיעו שיותר 

ולמדו במערות. הבעיה היתה עם הילדים הקטנים  ועם ישראל מסרו נפש -ומקרבת אותו לה', 

שילדים הם תמיד משחקים בחוץ, ואם הם יושבים בשקט סימן שהם לומדים. הערימו ילדי היהודים, 

, כי איזה לומדיםפשוט שהם לא והראו ליונים סביבונים, והיונים סברו, שאם לילדים יש משחקים 

. אילו היו אצלנו נם מחונכים להתגבר על עצמם.ילד גוי לומד כשיש לו משחקים, ילדים גוים אי

 חיילים שלא מרשים ללמוד, איזו מלחמה היינו מנהלים נגדם.

וכל עם  עוד שמעו היונים על כבודם העצום של חכמי התורה, שגוזרים גזירות ותקנות בתורה

י של הקב"ה מסכים על ידם, זה לא הסתדר בראש הגואף שומעים להם, ומבטלים את דעתם וישראל 

מי שאינו בעל חכמה, זו עם כל חכמתו אינו מרומם יותר מ החכםהבינו שהיונים, לפי מה שהם 

 תפיסתה של יון שאין וממות בקדושה וטהרה.

רסתם שהכל טבע, ולא זו בלבד יאה וטהרה, וזה ממש לא הסתדר עם געוד שמעו שיש דיני טומ

טמא, כל הגוים דינם יהיה כמו טמא זב אלא שחכמים חידשו וגזרו, שאע"פ שמן התורה גוי אינו מ

החמור שמטמא אפילו בהיסט, פירוש שמטמא כל דבר שמזיז, אפילו אם לא נגע בו, נכנסו היונים 

הרשעים לבית המקדש והודיעו, רבותי אל דאגה תוכלו לעבוד כרגיל כמעט, רק דעו שאנו עוברים 



 כח
ותם ה' עשה נס מיוחד שימצאו שמן ממחסן למחסן ונוגעים בכל השמנים ובכל הכלים. וכשניצחו א

טהור, שהיה מונח במחילות תחת המזבח, והיה טמון בקרקע, והיתה עליו חותמת של הכהן גדול, 

להוכיח שלא הזיזו אותו ממקומו. בזה שה' עשה נס שינצלו מטומאת הגוים, ראו כמה חשובה הטהרה 

ל על חכמת היוונים שהאמינו רק ח לחכמי ישראל והוא הניצחון הגדוובעולם, וראו במיוחד שיש כ

 בטבע.

עוד גזרו כתבו לכם על קרן השור... לכתוב על הדלתות, שלא לכתוב כתובה שהיא שומרת על 

הבית, ועוד פרצו פרצות בבית המקדש כל דבר שנועד לשמור ולהגן על הבית, ועל עם ישראל כל 

ן מדליקים נרות על פתחי המושג של חומות היה זר להם ועם חומות חלילה ללא שם שמים. ולכ

 הבתים, מול המזוזה.

 יםהאוכל והשתיה מגיע ,הם רצו שהיהודי לא ירגיש שהפרנסה מגיעה משמים, שהחלב והבשר

 .משמים, שהעולם הטבעי מנוהל בנס

המאור שבתורה, וחכמת התורה, קדושת התורה, לאנטיוכוס הרשע, שהפריע לו  מבארט"ז ה

היהדות כל  ,לא ילמדו תורה, וממילא משלא ילמדו תורהששמקדש את עם ישראל, ולכך גזר 

עצמה היא , שנמסרו ביד העוסקים בתורה, התורה "וזדים ביד עוסקי תורתך"נשם היה ווע -תרופף ת

 . וימים אלו לעסוק בתורה, עד כאן דבריבולכן תקנו שהתגברה עליהם. 

* * * 

 ביאור על הניסים –מלחמת הנהגת העולם 
בניגוד לחכמת יוון שסמכו רק על הטבע וכוחם הוא העבודה והמצוות!  כוחם של עם ישראל

וחכמתם. וזו היתה המלחמה הגדולה של מלכות יון נגד עם ישראל. מלחמתם של היונים היתה 

להשבית מעם ישראל את התורה ואת העבודה, ולמחוק כל מקום או מצוה שמוזכר עליה שם שמים. 

לומר שהעולם מונהג על ידי ה',  –דגלם "מי כמוך באלים ה'"  כשקמו הכהנים להלחם ביוון חרטו על

ועם אמונה כזו זכו לניסים גלויים ]וכדברי בעל הנפש החיים, שער ג' פי"ב שהאמונה בה' לבדו היא 

 סגולה להינצל מכל דבר בעולם[.

בנוסח על הניסים ישנם מספר תמיהות שתמהה כל אחד, ניחא כי "מסרת גיבורים ביד חלשים 

ים ביד מעטים" הוא נס, אך מהו הנס והפלא ב"טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ורב

ביד עוסקי תורתך", היכן נקבע שטמא אמור לנצח טהור וכו'? עוד תמוה מהו שהאריך ותיאר "ולך 

עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן" ברור איפוא כי אם היה 



 כט
צא מכך קידוש ה'? ועוד מהו שמוסיף ומספר מה עשו אחרי הנס: "ואחר כן באו בניך..."? ובכלל נס י

 מדוע הונצח החנוכה בנס השמן, שהוא נס קטן מאוד ביחס לנסי המלחמות?

אלא הביאור שיסוד המלחמה מלחמתם של היוונים היתה על מעמדה של העבודה בבית המקדש 

ים הגאונים בחכמת הטבע, לא יכלו לסבול את האמונה, שיש והשפעתה על כל העולם כולו, היונ

מערכת אחרת לגמרי בהנהגת העולם, וזה הניאם לצאת למחמה פיזית בכל סממן של קודש, ובכל 

דבר שאינו מובן 'מדעית'. כשגולת הכותרת היא עבודת בית המקדש הנעשית בטהרה, דבר שלא 

, כל הנצחוןהיה עיקר זה  ,השיבו את העבודהשנקלט אצלם בשום הגיון. והניצחון היה זה עצמו 

המלחמה הפיזית היתה בכדי להגיע אל עיקר הניצחון במלחמה שהיא "ואחר כן באו בניך לדביר 

ביתך..." שה' לבדו מנהיג את העולם והוא העוזר לטהורים נגד הטמאים, ולצדיקים נגד הרשעים, 

 ולעוסקי התורה נגד הזדים. 

ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך" היא  נמצא כי "מסרת... טמאים

אמונתנו שכל הישועות מגיעים רק מהשי"ת, ובזכות המצוות התורה להניצחת  יא הראיההו צחון,יהנ

 . המנצחים הם הטהורים הצדיקים והעוסקים בתורהשהרי ראו ש והעבודה,

מסרת גיבורים ביד חלשים..." שאינו אלא שאם כן מתעוררת שאלה הפוכה, מדוע הזכיר בכלל "

 ה עצמוז "ורבים ביד מעטים ,גיבורים ביד חלשיםשה"מסרת  עיקר המלחמה אלא הכנה? אלא הביאור

יוון שהעולם מתנהל באורח טבעי, וממילא לפי הטבע החזקים  סתירת מחץ על התאוריה שלמהווה 

ם אינו מתנהל לפי הטבע ולפי הגיבורים והרבים מנצחים את החלשים, והנה הראה השי"ת שהעול

הבנתם.. ממילא היו שתי ישועות, האחת להשפיל את אמונתם בטבע, להראות שאינו מועיל, והשניה 

 לרומם את הקדושה העבודה והטהרה, בזה שהראה שהצדיקים הם אלו שמנצחים.

ו של והודגש 'בעולמך' שנעשה עולמ, ם, הוא עצמו היה הנצחוןעולשנתקדש ב "שם גדול וקדוש"ה

מקום, ולא עולם של טבע וכפירה. "ופורקן כהיום הזה" עובדה זו עצמה שראו ניסים, בניגוד למה 

. וחכמי אותה מעול חכמת יוןלעם ישראל שחרור ופורקן שלימדו היוונים, היה תשועה גדולה ו

ומתוך הכרה ברורה זו של השפלת דרכי ההנהגה לפי הטבע, נכנסו ביתר שאת  .תקופה הכופרים

בודה, כידוע שההתנצחות מעצימה את הצד המנצח וקיימו "ואחר כן באו בניך לדביר ביתך, ופינו לע

 כי היה ברור כשמש כמה שהם ריקים.  –את היכלך, וטיהרו את מקדשך" 

"והדליקו נרות בחצרות קדשך". ועם אותם נרות ראו את אותו מסר, שהקדושה יש להנה בלי 

נוכה אלו לפרסום הנס, כלומר ביטול הטבע, והשרשת ההשגחה, צורך בחומר. "וקבעו שמונת ימי ח

 להראות בגלוי.  תו מבחוץ, כי זה היה ענין החנוכהופרסומי ניסא בגלוי על פתח בי



 ל
שבהלל מבטלים את כל הנהגת הטבע  משום .ם שמיםלהזכיר ש -הודאה ולכך תקנו ימי הלל ו

ההלל מפרסמת את מלכותו ושמו בעולם,  בעולם, ומכריזים שהכל מתנהל רק על ידי הקב"ה. אמירת

כשהוא מבטל את עצביהם של הגוים, ומנשא את ישראל לשלושת מחלקותיהם, ישראל, בית אהרן 

ויראי ה'. כל אחד מעל קודמו. ובאמירת ההלל אנו מתעלים לדרגתם, הפוך ממה שגזרו לא להזכיר 

 ש"ש. וכן נתחזקו בעבודה, כנגד מה שנתרשלו בעבודה.

התנהלה דווקא על ידי הכהנים בית אהרן שהם חיים מעל דרגתם של כל ישראל, אינם  מלחמה זו

עוסקים בפרנסה, ואין להם שדה וכרם, אלא בטוחים בחסדי המקום, ופנויים לעבודתו, דווקא הם 

אלו שלחמו ביוונים שהיוו את דגל הכפירה בעולם. ולאחר מכן נשארו למלוך, בכדי שהמלכות תהיה 

 , ואכן זכו לנצח בכל המלחמות נגד היוונים.מכח הנהגה זו

וההמשך לניסי החשמונאים היא לימוד התורה שבעל פה, שכל עניינה ולומדיה הם בהנהגה של 

 מעל לטבע בכל דור ודור.

* * * 

 לתקופת גלות יוןרקע 
 תקופת בית ראשון

שלמה המלך, הבית ראשון שהתחיל להבנות ע"י דוד המלך והמשיך על ידי היו, שני בתי מקדש 

היתה בו גילוי שכינה, והיו בו ניסים תדיר כמבואר במשנה בברכות עשרה ניסים נעשו לאבותינו 

 שנים.  573בבית המקדש, בשנים אלו היתה נבואה בעם ישראל ועמד הבית 

בסוף שנות בית ראשון ידעו שיחרב הבית והטמין יאשיהו המלך את כלי המקדש והם הארון עם 

היכן ו חות, והספר תורה והאורים ותומים ושמן המשחה והמטה וצנצנת המן.הלוחות ושברי לו

הטמינם? כששלמה המלך בנה את בית המקדש הכין מחילות סודיות תחת העזרה, יש אומרים 

, במשנה מבואר שפתחה היה מלשכת מתחתיו קודש הקדשיםבדיוק מול מקום  שהמחילות מגיעים

באורים ותומים, הכהנים גדולים לא הקדוש שם את ההיה  בסוף ימות בית ראשון לאולכך  העצים.

 היו נמשחים בשמן המשחה.

, ועשה מלך על כל העולםאחשורוש בסוף גלות בבל  .בנ"י ירדו עם הנביא ירמיה לגלות בבל

שנה לגלות בבל, והוציא את כלי בית המקדש  33וטעה בחשבון שנה, שבעים כבר החשבון שעברו 

 היה את נסי מגילת אסתר, אשר נכתבו ע"י הנביא מרדכי היהודי.ועשה משתה ובשנים אלו 



 לא
יתכן שהיה בנה של ]כורש מיד אחר שעם ישראל עשו תשובה בימי אחשורוש מת אחשורוש ומלך 

הבית השני נבנה על ידי  הנביא לבנות את בית המקדש השני. אעזרוהוא נתן רשות ל [אסתר המלכה

 אה, ונחתמו ספרי הנביאים.הנביאים האחרונים, אך מיד פסקה הנבו

 

 תקופת בית שני קרובה יותר לתפיסת עולמנו

בית המקדש השני קודש הקדשים היה ללא ארון וכרובים, ולא הגיע לכבוד בית המקדש ב

הראשון, עד שהזקנים שזכרו את בית המקדש הראשון בכו ועלתה בכיתם על קול שמחת הצעירים 

 בחנוכת בית המקדש השני.

בתחילת ימיו  523בית שני היו כפופים לגוים וסבלו מהם צרות רבות. הבית עמד המלכים בזמן 

 עוד היתה נבואה עד שפסקה נבואה מישראל. 

קורות ימי הבית שני אינם נביאים אלא במשנה ובגמרא ובמדרשים. תקופת בית שני אינה 

ם עתיקים שנשארו יש גם בניני]רחוקה כ"כ מאתנו יש ספרים רבים המספרים מקורות תקופות אלו, 

יש חיבה ו. [שנה, בכמה וכמה מדינות בעולם וכן עדויות ותעודים שונים מזמנים אלו 2333מלפני 

מיוחדת בדברים שרואים שה' משגיח על עם ישראל וזוכים לניסים גלויים לא רק בזמן יציאת מצרים 

ודגש בשם הגר"א ועוד יבהנהגה על טבעית.  -אלא בכל דור ודור ה' מנהיג כל אחד ואחד, וכשצריך 

שאין לנו כל תפיסה במושגים של אנשים מדורות קדמונים ובוודאי לא באנשים שזכו להיות בזמן 

 הבית.

של ישיבת מסר המשגיח שהו תקופה בעיר וילנא שנחאי גלות גלגולי הדרך של ישיבת מיר לב

שוב וכידוע היה מדבר  )שיחת מוסר(שמועס'  'אור יחזקאל'המיר רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בעל 

על החובה להאמין בהקב"ה באמונה פשוטה. פעמים אין ספור היה חוזר בשיחותיו על דברי ושוב 

הרמב"ן בסוף פרשת בא. נכנס לשיחה בחור ישיבה שלא היה רגיל לשמוע את ר' יחזקאל אחרי 

ת אותו אחר המלחמה פגש אחד מתלמידי המשגיח ז"ל א -השיחה אמר שאין בדבריו כל חידוש. 

בחור מגולה ראש ופורק עול ניגש אליו ואמר לו "זה מה שהמשגיח חידש לחיות באמת עם אמונה 

 פשוטה" הפשטות הפשוטה ולחיות על פי הפשטות הזו היא החידוש!

 

 מיקומה המרכזי של גלות יוון בקורות עם ישראל עד ימינו

ני תהום זה גלות יוון שהחשיכה גלות יוון היתה באמצע ימי בית שני, חז"ל אומרים וחושך על פ

  .שנים 52וגלות לישראל נמשכה  ,שנים 783 על פני התקיימהם וליבם של ישראל... מלכות יון היעינ

אם, ולעשותם כגוים, ואכן היו הרבה מאוד יבגלות זו לא חיפשו להרוג את ישראל אלא להחט

יו בודדים מכל עם ישראל. ואין מתיוונים, עד שכשקם מתתיהו ובניו והכריז מי לה' אלי נאספו אל



 לב
בזה פלא שהרי במשך יותר משתי דורות לא היו היוונים ביניהם ואסרו את כל קיום המצווות, 

 מלט מהם, יוהיוונים שלטו בכל העולם כולו, ולא היה מקום לה

הו, וקציוש על מתכונתו החיצונית השאירוהו אקוודם לא החריבו את בית המקדש, אלא היווני

פרצות. אם עם ישראל היו הולכים לגלות מתוך גלות יוון המצב היה עגום  שלוש עשרה ופרצו בו

 .קינו והושיעם, והחזירו את כולם בתשובהועד שריחם עליהם ה' אל לצמיתות.

ישר מגלות יוון המצב היה עגום. עד שריחם עליהם ה' הילגלות  יוצאיםאילו עם ישראל היו 

ם בתשובה, ואח"כ התחילה התורה שבעל פה להתפשט והחלה קינו והושיעם, והחזירו את כולואל

תקופת התנאים ממאה שנה קודם החורבן עד מאה שנה אחר החורבן, ויצאנו לגלות עם משניות 

שהם יסוד התורה שבעל פה עם תלמוד בבלי וירושלמי וגאונים וראשונים ואחרונים, ולכל  ,תותיוברי

 ה מלכות לישראל.ן וחזרוזה זכינו ע"י שגאלנו ה' מגלות יו

המנורה בבית המקדש רמזה על אור התורה שבעל פה, "הרוצה שיחכים ידרים", וכן מבואר 

 בגמרא הזהיר בנר חנוכה זוכה לאור התורה.

* * * 

"כי נר מצוה ותורה אור" ביקורת אישית אמתית מוגשת בעדינות בהומור 

 באמצעות מעשה בזרחיה ושגיאותיו בחייו

א זרחיה את התחינה על הבנים במהירות ]לנוהגים לומר[, ויש לו כמה לפני הדלקת נרות קור

טעמים א. הוא שולח את בניו לת"ת ולישיבות אז העבודה נעשית מאליה אינו רואה אותם במצוקה 

אז לשם מה להתפלל??? שנית הוא מיואש אין סיכוי שיהיו באמת תלמידי חכמים??? שלישית אם 

נין שתפילה עוזרת ללימוד??? ורביעית מה פתאום שיתפלל כבר באמת שיטרחו בלימוד אבל מ

 שיזכה לבנים וחתנים ת"ח שיתפללו על עצמם?!?!

זרחיה אינו יודע שיש ויש סיכוי שיצאו גדולי תורה מובהקים!!! ויש סיכוי שיסורו לגמרי 

ולמו' חלילה!?! העליה בלימוד התורה להיות תלמיד חכם היא על ידי התפילה!!! 'עמלו של האדם בע

אלו הבנים, וע"ז נאמר 'עמלינו אלו הבנים', זהו פרי עמלו של האדם בחייו. לא כסף וזהב ואבנים 

טובות ומרגליות, ולא שם טוב אלא בנים. ומעיקרי חיוב לימוד התורה הנאמר בפרשת קריאת שמע 

 הצטווינו ושננתם לבנך.

יני הגאולה זה לימות המשיח בתפילות על הגאולה זרחיה אינו נוהג להאריך, כי להשערתו, ענ

וכלשונם 'הלכתא למשיחא', גם הוא חושב שיש הרבה דברים דחופים מאוד להתפלל עליהם. זאת 

ועוד כי להשערתו האפיקורסית זה לא ענין של התקופה או השנים הקרובות, והוא לא תמים ]עפ"ל[ 

ל לומר זאת... מבצעי בגדי אינו מספיק בדרך כל  -מה שכתוב ב'אני מאמין אחכה לו בכל יום שיבא'



לג
תינוקות פה, או חיסול ריהוט שם, מענין את זרחיה יותר, גם אם אינו צריך לקנות דברים אלו, גיבובי 

התחרות והמידות הרעות של ראשי הפוליטיקה המתחלפים אצל עוקרי התורה, והבלי הבל פיהם 

ר אמונה בכוחותיו, כמה מעניינים אותו יותר ממדרשים על אחרית הימים. זאת ועוד שהוא חס

התפילה שלו מקדמת את כל ענייני הרוחניות, ואז גם הגשמיות החיצונית ממילא בא תבוא מכל צד 

 ברווח.

'נכסו' את הדיבורים על ארץ ישראל  קבוצה אחת בשטחיותו ורדידותו סבור הוא חס ושלום כי

את האמונה  פלונית חסידותנכסו את דגל הדיבור אודות המשיח והגאולה,  , אחריםוקדושתה

הפשוטה שהיא היסוד של כל יהודי, ה'מאורגנים בחיים' את לימוד שמירת הלשון, הנשים את ההכנה 

המוקדמת לשמירת שבת, וברכת המזון מתוך הסידור. 'הצדיקים' את לימוד המוסר, 'דרשו' את הדף 

ריכים ישועה אמירת היומי, מארגני כוללי 'רצופות' את לימוד התורה בשקיעה וברצף. משפחות הצ

ובער זה מתבייש להתחזק  -ברכות בקול, המשוועים לרפואה "אשר יצר", 'בני אמונים' את ה'אמן', 

ברצינות אלו, ואינו מבין כי מצירוף המעשים הקטנים הללו זה כל האדם. אם כעת בפרוזדור לא יכין 

ומה, אלא תמיד צריך תפילה את מקומו בעולם הבא, היכן יתכונן??? חס וחלילה לא נהיה כמותו במא

על הצלחה בתורה וחיזוק, ע"כ באו ימי החנוכה לעורר "כי נר מצוה ותורה אור" הזהיר בנר יזכה לבנים 

 תלמידי חכמים.




