מן המקורות – די ים ומ הגים
קטע א' – פיוט לח וכה
ימי מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן-יוֹחָ ָן כֹּהֵ ן גָּדוֹל חַ ְשׁמוֹ ִָאי וּבָ ָיו,
בִּ ֵ
כְּ ֶשׁעָ ְמדָ ה ַמלְכוּת ָיוָן הָ ְרשָׁ עָ ה עַ ל עַ ְמּ י ְִשׂ ָר ֵאל
ירם מֵ חֻ ֵקּי ְרצוֹ ְ ,
תּוֹר ְת וּלְהַ עֲבִ ָ
ל ְַשׁכְּ חָ ם ָ
וְ ַא ָתּה בְּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים עָ ַמ ְד ָתּ לָהֶ ם בְּ עֵ ת צָ ָר ָתם,
ַר ְב ָתּ ֶאת ִריבָ ם ,דַּ ְָתּ ֶאת ִדּי ָםַָ ,ק ְמ ָתּ ֶאת ִ ְק ָמ ָתם,
הוֹרים
וּטמֵ ִאים בְּ יַד ְט ִ
לָּשׁים וְ ַרבִּ ים בְּ יַד ְמעַ ִטּיםְ ,
בּוֹרים בְּ ַיד חַ ִ
ָמ ְסר ָתּ ָ◌גִּ ִ
תּוֹר ְת
יקים וְ ז ִֵדים ְבּיַד עוֹ ְס ֵקי ָ
ְוּר ָשׁעִ ים ְבּיַד צַ ִדּ ִ
ית שֵׁ ם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּעוֹל ָָמ ,
ְל עָ ִשׂ ָ
יִשׂ ָר ֵאל עָ ִשׂית ְתּשׁוּעָ ה גְּ דוֹ ָלה וּפ ְֻר ָקן כְּ הַ יּוֹם ַהזֶּה.
וּלְעַ ְמּ ְ
ית
וְ ַאחַ רָ -כּ בָּ אוּ בָּ ֶי ל ְִדבִ יר בֵּ ֶ
וּפִ נּוּ ֶאת הֵ י ָכ ֶל וְ ִטהֲ רוּ ֶאת ִמ ְקדָּ ֶשׁ
וְ ִה ְדלִיקוּ ֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ
וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹ ַת יְמֵ י חֲ ֻכָּה ֵאלּוּ בְּ ַהלֵּל וּבְ הוֹדָ ָאה
וְ וֹדֶ ה ל ְִשׁ ְמ ַהגָּדוֹל סָ לָה.
פּ ְֻר ָקן – הצלה ,גאולה ,ישועהְ .דּ ִביר – המקום הקדוש ביותר בבית המקדש.
קטע ב' – הלכות ח וכה ,פרק ג'
אוֹתם ַל ֲעסֹק
ָ
ְבּבַ יִת ֵשׁ ִי ,כְּ שֶׁ מַּ ְלכֵי ָיוָן גָּזְ רוּ גְּ זֵרוֹת עַ ל י ְִשׂ ָר ֵאל וּבִ ְטּלוּ דָּ ָתם ,וְ ל ֹא ִהנִּיחוּ
תּוֹרה וּבַ ִמּצְ ווֹת… וְ ִכְ ְסוּ לַהֵ יכָל ,וּפָ ְרצוּ בּוֹ פְּ ָרצוֹת ,וְ ִט ְמּאוּ הַ ְטּ ָהרוֹת ,וְ צַ ר לָהֶ ם
בַּ ָ
בוֹתי וּ
יִשׂ ָר ֵאל ְמאוֹד ִמפְּ ֵיהֶ ם ,וּ ְל ָחצוּם ל ַַחץ גָּדוֹל – עַ ד ֶשׁ ִרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם אֱ הֵ י אֲ ֵ
לְ ְ
הוֹשׁיעוּ י ְִשׂ ָר ֵאל
הוֹשׁיעָ ם ִמיָּדָ ם .וְ ג ְָברוּ בְּ ֵי ַח ְשׁמוֹ ִָאי ,הַ ֹכּהֲ ִים הַ גְּ דוֹלִים ,וַהֲ ָרגוּם וְ ִ
וְ ִ
אתיִם ָשׁ ָה עַד
יִשׂ ָר ֵאל ָי ֵתר עַ ל ָמ ַ
ִמיָּדָ ם .וְ ֶהע ֱִמידוּ ֶמ ֶל ִמן הַ כֹּהֲ ִים ,וְ חָ זְ ָרה הַ מַּ לְכוּת ְל ְ
ַהחֻ ְרבָּ ן ַהשֵּׁ ִי
יִשׂ ָר ֵאל עַ ל אוֹיְבֵ יהֶ ם וְ ִא ְבּדוּם ,בַּ חֲ ִמ ָשּׁה וְ עֶ ְשׂ ִרים ְבּחֹדֶ שׁ כִּ ְסלֵו הָ יָה .וְ ִכְ ְסוּ
וּכְ ֶשׁגּ ְָברוּ ְ
ל ֵַהיכָל וְ ל ֹא מָ ְצאוּ ֶשׁמֶ ן ָטהוֹרֶ ,אלָּא ַפּ ֶא ָחד ,וְ ל ֹא הָ יָה בּוֹ ל ְַה ְדלִיק ֶאלָּא יוֹם ֶאחָ ד
ֵיתים וְ הוֹצִ יאוּ ֶשׁמֶ ן
ִבּלְבַ ד ,וְ ִה ְדלִיקוּ ִממֶּ נּוּ ֵרוֹת ַה ַמּע ֲָרכָה ְשׁמוֹ ָה י ִָמים ,עַ ד שֶׁ כּ ְָתשׁוּ ז ִ
ָטהוֹר.

