
 

  

  על שום מה? –חנוכה 
  

ומאז החל שלטון  ,לפני הספירה כבש אלכסנדר מוקדון את ארץ ישראל 333בשנת 

פי - הניח לה לחיות על, אוטונומיה נתן ליהודיםהיוונים על הארץ. אלכסנדר מוקדון 

  לפי תרות ישראל.  ,דרכם

לכת יוון בין בית תלמי לפני הספירה) התחלקה ממ 323לאחר מותו של מוקדון (

בין בית סלבקוס ששלט בסוריה. שתי הממלכות לחמו ביניהן על לששלט במצרים 

תה יהודה נתונה לשלטון בית יהי פירההסי לפנ 200עד  301השלטון ביהודה ומשנת 

את ארץ  ,מלך סוריה ,לפני הספירה כבש אנטיוכוס השלישי 198ובשנת  ,תלמי

  היהודים להמשיך ולחיות לפי דתם ומנהגיהם.רשו הויהודה. משך כל אותה תקופה 

 . הואאנטיוכוס אפיפנס –לפני הספירה עלה לשלטון אנטיוכוס הרביעי  175בשנת 

ביקש להפיץ את תרבות יוון בכל ממלכתו. בין היהודים ביהודה קמו שני פלגים: 

. הם יםיהמתייוונים והחסידים. המתייונים דיברו יוונית וקיבלו את המנהגים היוונ

השתדלו להשכיח את תורת ישראל ולהשליט את תרבות יוון בישראל. אנטיוכוס 

רוב  נותר להעביר את עם ישראל על דתו. למרות זאתכדי הרביעי נעזר במתייוונים 

העם ביהודה נאמן לתורת ישראל ולא קיבל את תרבות יוון אולם אנטיוכוס אפיפנס 

ביקש להפוך את ירושלים לפיכך  ,ודההיה נחוש בדעתו להשליט את תרבות יוון ביה

רות נגד הדת היהודית. הוא אסר לשמור על השבת, לקיים מצוות זלעיר יוונית וגזר ג

ברית מילה וללמוד תורה, בנה מזבח לאליל יווני בבית המקדש וכן בכל ערי יהודה 

  וכפה על היהודים להקריב קרבנות לאליל היווני.

לפנה"ס במרד נגד היוונים  167יהודים בשנת על רקע צעדיו של אנטיוכוס פרצו ה

ובראשו עמד הכוהן הזקן מתתיהו החשמונאי. המרד החל כאשר מתתיהו הרג 

מתייוון שעמד להקריב חזיר על המזבח בכפר מודיעין. מתתיהו וחמשת בניו: יוחנן, 

שמעון, יהודה, יונתן ואלעזר ברחו אל ההרים ורבים מהיהודים אתם. הססמה של 

תה זו מלחמה של מעטים נגד י". הי!יתה: "מי כמוך באלים ה'יהיהודים ההלוחמים 

 ,שמעון ויונתן ,אך אחיו ,רבים. במהלך אחד הקרבות נפל יהודה המכבי



 

צחו החשמונאים את יכאשר נ פירה,הסי לפנ 165המשיכו במלחמה עד לשנת 

  לו.היוונים ושחררו את ירושלים. המכבים טיהרו את בית המקדש ביום כ"ה בכס

בבואם להדליק את מנורת בית המקדש מצאו פך שמן זית זך שהיה אמור להספיק 

  .ה ימיםאולם נעשה נס והשמן הספיק לשמונָ  ,ליום אחד

קראו לשמונת הימים מכ"ה בכסלו "ימי  ,ומפני שחנו מהמלחמות ביום כ"ה בכסלו 

למדינה  החנוכה". כמו כן ביטלו החשמונאים את גזרות אנטיוכוס והפכו את יהודה

ידי -עצמאית. שלטון בית החשמונאים נמשך בערך מאה שנים עד לכיבוש הארץ על

  לפני הספירה. 67הרומאים בשנת 
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  חידוד לשון

  ?ַּפלביו   ַּפחמה ההבדל בין 

  או להפיל? –לאיזה משניהם אפשר ליפול 

  ?ְקַטִּנים ַּפִּכיםואיזה מהם קשור לביטוי 

  ון עברי את משמעות הביטוי.מומלץ לבדוק במיל

 


