
 

  קטעים מתוך ספר החשמונאים
עם חוקותיו להיות כולם לעם אחד. -ב כלמלכותו לעזו- ויכתוב המלך אל כל

העמים את דבר המלך. וגם רבים מישראל רצו בדתו ויזבחו לאלילים - ויקבלו כל

ויחללו את השבת. וישלח המלך ספרים בידי שליחיו לירושלים ולערי יהודה ללכת 

- ים, לחלל שבתות וחגים, לטמא מקדש וקדשים, להניח אתיאחרי חוקים נכר

ואשר לא יעשה  –החוקים -ים, לשכוח את התורה ולהחליף כלמולינ- בניהם בלתי

  המלך יומת.-כדבר

עשר יום לכסלו, בחמש וארבעים ומאה שנה, בנו שיקוץ משומם על - ובחמישה

המזבח, ובערי יהודה מסביב בנו במות. ובפתחי הבתים וברחובות זבחו וספרי 

כל אשר יחפוץ או שרפו באש. וכל אשר יימצא בידיו ספר ברית וצהתורה אשר מ

  בתורה, ציווה המלך להמיתו. (מתוך פרק א')

  

ויבואו אנשי המלך למודיעין העיר לזבח. ורבים מישראל באו אליהם ומתתיהו 

  ר:וובניו נאספו. ויענו אנשי המלך וידברו אל מתתיהו לאמ

ראש נכבד וגדול אתה בעיר הזאת ונתמך בבנים ובאחים. עתה ְקַרב ראשון ועשה 

העמים ואנשי יהודה והנשארים בירושלים והיית -כאשר עשו כל מצוות המלך,

המלך, ואתה ובניך תיכבדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות. ויען -אתה ובניך מאוהבי

מתתיהו ויאמר בקול גדול: אם כל העמים אשר בבית מלכות המלך שומעים לו 

ך בברית י ואחי נליאני ובנ –אבותיו ויבחרו בדבר המלך - ויסורו כל איש מעבודת

  אבותינו! חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות!

  

  ויקרבו ימי מתתיהו למות ויאמר לבניו:

  עתה בנים קנאו לתורה...

  זכרו מעשה אבות...

  (מתוך פרק ב')    ונחלתם כבוד ושם עולם... 

  

אחיו וכל אשר דבקו באביו -ויקם תחתיו יהודה בנו הנקרא מכבי ויעזרו לו כל

  ויילחמו מלחמת ישראל...

  ויאמר יהודה:



 

פלו רבים בידי מעטים ואין מעצור לפני שמים להושיע ברבים או ינקל כי י

חייל ניצחון המלחמה ומן השמים הגבורה. הם באים אלינו במעטים, כי לך ברוב 

ברוב גאווה וזדון להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו ולבוז אותנו. ואנחנו 

יגף אותם לפנינו ואתם אל תיראו  נלחמים על נפשותינו ועל תורתנו. אדוני

  (מתוך פרק ג')          מפניהם. 

  

ציון. ויראו את המקדש שומם והמזבח מחולל -ויקהל כל המחנה ויעלו הר

והשערים שרופים ובחצרות גדלים וסבוכים כמו ביער או כמו באחד ההרים; 

ויבכו בכי גדול ויעלו אפר על ראשיהם. והלשכות שוממות. ויקרעו את בגדיהם 

ויפלו על פניהם ארצה ויתקעו בחצוצרות ויצעקו על השמים. ויבחר (יהודה) 

כוהנים תמימים חפצי תורה, ויטהרו את המקדש ויוציאו את אבני השיקוץ 

יוועצו על מזבח העולה המחולל מה לעשות לו. ותצלח עליהם ילמקום טמא. ו

תצו ייהו, ומחשבה טובה לנתוץ אותו לבלתי היות להם למוקש, כי הגויים טימאו

המזבח ויניחו את האבנים על הר הבית במקום מיוחד עד בוא נביא להורות -את

יקחו אבנים שלמות, ככתוב בתורה, ויבנו מזבח חדש כראשון. ימה יעשה בהן. ו

ויבנו את המקדש ואת פנים הבית ואת החצרות קידשו. ויעשו כלי קודש חדשים 

לחן להיכל. ויקטרו על המזבח וויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ואת הש

לחן לחם ויורידו את וויעלו את הנרות אשר במנורה ויאירו ההיכל. וישימו על הש

הפרוכות ויכלו את כל המעשים אשר עשו. וישכימו בבוקר בחמישה ועשרים 

- לחודש התשיעי הוא חודש כסלו בשמונה וארבעים ומאה שנה. ויקריבו קורבן על

חדש אשר עשו. ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה פי התורה על מזבח העולה ה

ויקריבו עולות בשמחה ויקריבו זבח שלמים ותודה. ויפארו את פני ההיכל 

בעטרות זהב ובמשבצות הכסף ויחנכו את השערים והלשכות ויעשו להם דלתות 

ותהי שמחה גדולה בעם מאוד ותסר חרפת גויים. ויקים יהודה ואחיו ובכל קהל 

. ימי חנוכת המזבח נעשים במועדם שנה בשנה ימים שמונה מיום ישראל להיות

  (מתוך פרק ד')      כסלו בשמחה וגיל. חמישה ועשרים לחודש 

  

  המשימ

  .רשמו את סדר האירועים של הסיפור ההיסטורי

  

 


