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   מתתיהו הכהן
  מניף נס המרד הקדוש

מיד לאחר מתן תורה לפני ,גדול הנביאים משה רבינו הכריז.) כו. שמות לב( ֵאָלי 'ה-ִמי ַל
 עבודה -שנה במלחמתו נגד הסכנה הקיומית הגדולה ביותר של עם ישראל3,300
 1,100 -עברו למעלה מ.חלק מעם ישראל שקיבל את התורה-האויב היה אז פנימי.זרה
.  מודיעין-ה והכרזה זהה נשמעה מפיו של אדם זקן מעיירה קטנה בארץ ישראלשנ
גם המנהיגים הראשונים של )1(. מתתיהו בן יוחנן בן שמעון כהן ממשמר יהויריב-שמו

יהושע בן .  בגיל שמונים- משה רבינו )2(.עם ישראל התחילו את תיפקודם לעת זיקנה
כשלא יכול ) 3(כהן גדול שעזב את ירושלים מתתיהו היה .  בשנות השמונים לחייו -נון

  . היה לראות את ההידרדרות האיומה עליה קונן מרה
   

  ויקונן מתתיהו הכהן 
אוי לי ואוי : וירא מתתיהו את התועבות אשר נעשו ביהודה ובירושלים ויקונן ויאמר

. לחזות בשבר עמי ושוד הקריה הקדושה שניתנה בידי בני נכר) 4(ליום בו נולדתי 
בחוריה לטבח  )5(. עולליה הלכו שבי לפני צר.קדש אלוה ביד זרים והיכלו לזרא היהמ

רבתי בגוים שרתי . כלתה כל הדרה )6(. צבאות נכרים בזזו איש לו את רכושינו. ניתנו
  .)8(הסגיר מקדשו ביד אויב ' זנח ה )7(במדינות היתה למס 

  !?וכי למה לא  אקוץ בחיי

  .)ב. מכבים א( .יהם ושקים עטפו ויתאבלו מאדויקרעו מתתיהו ובניו את בגד

וזאת לא ,אך הם לא הסתפקו באבל גרידא אלא פעלו כאשר הגיעה שעת כושר
שנאספו ,נציגי הכובש הזר הגיעו גם למודיעין לאלץ את תושבי המקום. איחרה לבוא

הנציגים פנו .בין קהל הנאספים נמצאו גם מתתיהו ובניו.לזבוח לאליל,בפקודתו
נופה למתתיהו הכהן ובאדיבות הציעו לו להקריב קרבן לאליל כפי שעשו בדברי ח

  . אף הוצע לו אתנן של כסף וזהב ומתנות. מתיוונים שונים ביהודה ובירושלים
  

 נאום קדוש השם שהצית את להבת המרד בעיתה -תגובת מתתיהו הכהן 
  :ואת הלבבות לדורות

עבדי המלך ישמעו למלך אם כל העמים : ומתתיהו נשא את קולו ברמה ויאמר
. אני ובני ואחי לא נסור מברית אבותינו,ויחפצו בחוקיו וימירו את חוקות אבותיהם

את דתי המלך לא נעשה כי לא נסור מדתנו ימינה או . חלילה לנו להפר תורה ומצות
 .)ב. מכבים א( .שמאלה

  .היתה זאת אחת ההצהרות המרטיטות ביותר בתולדות עם ישראל
ארץ ישראל ובגולה פעלו בהתאם ורבים אף שילמו על כך דורות רבים ב

  .בחייהם
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את האיש היהודי שקרב למזבח האלילי לזבוח . נאום קידוש השם לווה במעשים

מתתיהו .ואת ראש הנציג הכובש הזר הרג מתתיהו הכהן על המזבח שאותו הרס
  .  )9(ת זימרי בן סלוא הכהן הלך בדרכו של פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שהרג א

רבים  ..) כו. שמות לב( ֵאָלי 'ה-ִמי ַל -למעשים המידיים צורפה הצהרתו של משה רבינו
  . מרד שלפי כל הגיון היה חסר תקוה, נענו לקריאה והמרד נגד הכובש הזר יצא לדרך

ואכן היא .ברור היה  שאירוע זה לא יעבור בשקט ותגובת השליטים הזרים תבוא
  :אך נתקיימו בהם,)ראה את הנכתב על יהודה המכבי (ה רבהבאה בעוצמ

  : בקשת דוד המלך
  ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם.יג
  .) יד-.יג. תהילים ט(ֵּבאלִהים ַנֲעֶשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו .יד

  : היגד החכמה של שלמה בנו

  .)לא. משלי כא( ַהְּתׁשּוָעה 'ה-סּוס מּוָכן ְליֹום ִמְלָחָמה ְוַל
 חיצוני -מתתיהו הכהן הכריז מלחמה נגד שני שונאים אדירים של עם ישראל

הכרזת .  שפעלו במלוא המרץ לאלץ את יהודי ארץ ישראל לעבוד עבודה זרה-ופנימי
ומאידך , יווני-מתתיהו הציתה את אש מרד החשמונאים נגד השלטון הזר הסלוקי 

מטרת מתתיהו ובניו היתה מלחמת חרמה . מבני ישראללחימה עם המתיונים 
ולכן ,בשלטון הזר למען הזכות של כל יהודי ויהודיה לחיות לפי תורה שניתנה בסיני
  .זכו לתמיכת רוב תושבי ארץ ישראל שהיו נאמני תורת ישראל מזה דורי דורות

מרד  ועד ל- נגד עמלק מיד לאחר יציאת מצרים-כל מלחמות עם ישראל מהראשונה 
הראשונה בתולדות ישראל  בפעםועתה .החשמונאים היו מלחמות קיומיות

ובתולדות עמי תבל שבני אדם יצאו למלחמה כדי שיוכלו לחיות לפי 
  .אמונתם

בעלי יכולת ,מתתיהו הכהן הישיש מקבץ קהל איכרים חסרי נשק וציוד
נעדרי נסיון צבאי וגורם לכך שבנו יהדה המכבי יזניק ,לוגיסטית אפסית

את אנשיו נגד מעצמה שלה אוגדות מאומנות ומנוסות המצוידות במיטב 
  ! ?היש לכך תקדים בתולדות אנוש.הנשק ובעלי יכולת לוגיסטית אדירה

  :   מתתיהו מסתמך על דברי משה רבינו בעת מצוקה
  .)יד. שמות יד(  ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון'ה

  

   :לדורותיה רצף האמונה הצרופה -צוואת מתתיהו
הנה הגיעה עת צרה : ויצו את בניו לאמר.)10(ויהי כי זקן מתתיהו ויקרבו ימיו למות 

שימו נפשכם . ועתה קומו בני וקנאו לתורת אלוהינו. לישראל  ועברה וזעם)11(ותוכחה 
 והיו אלה לכם זכרו מעשה אבותינו מימי קדם. בכפיכם למען ברית אלוהינו

  .לשם ולתפארת לעולם
  .)12(ויחשבה לו צדקה'  עמד בנסיון והאמין בה- אבינואברהם 

  .בצר לו ויהי אדון למצרים'  שמר מצוות ה -יוסף 
  .)13(תחת אשר קינא לאלוהיו ניתנה לו ברית כהונת עולם   -פנחס אבינו

  .)14(היה לראש על כל ישראל '  ה מילא אחרי דבר באשר -יהושע
  .)14( תחת אשר העיד עדות אמת  קיבל נחלה -כלב
  .)15(ונחל כסא מלכות לעולם'  היה תמים דרך בתורת ה-דוד

  .)16( קינא לאלוהיו  ויעל בסערה השמים- אליהו
  .)17(וניצלו מכבשן האש ' בטחו בה -מישאל ועזריה , חנניה
  .  )18( בתומו ניצל משיני האריות -דניאל
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  .)20(סד יסובבנו ח' ודעו כי כל הבוטח בה) 19(בינו שנות דור ודור 
ביום אחד יעלה מעלה ומחר .ואל תפחדו מזעם הרשע כי כבודו לדומן אשר בשדה

  .  יאבד וישוב אל עפרו ויאבדו עשתונותיו
   ..) ב. מכבים א(כי רק הוא ירוממכם  .)21( 'חזקו ויאמץ לבבכם בתורת ה! בני

  

  .ה בנוצוואת מתתיהו הכהן לבניו זהה ברוחה לצוואת דוד מלך ישראל לשלמ
  ָאנִכי הֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָּת ְוָהיִיָת ְלִאיׁש .ב
 ֱאלֶהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְׁשמר ֻחּקָתיו ִמְצוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו 'ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה.ג

ֲעֶשה ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְוֵעְדוָתיו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ְלַמַען ַּתְשִּכיל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּת
  ..) ג-.ב. מלכים א ב(ִּתְפֶנה ָׁשם  

  

  הארות/ הערות/מקורות
 שמואל הנביא ודוד המלך חילקו את הכהנים לעשרים וארבעה משמרות לשם הקרבת -יהויריב.1

לכל משמר של כהונה .) .  יח-. א. דברי הימים א כד(משמר יהויריב נכלל במשמר הראשון . קרבנות
.  ב-.א.כז. א.בבלי כו: ראה בהרחבה במסכת תענית. ספר זהה של משמרות לויים וישראליםנוספו מ

  .     ב.ירושלמי ד
  .המנהיגים הראשונים של עם ישראל התחילו את תיפקודם לעת זיקנה.2

  .)ז.שמות ז (- בגיל שמונים - משה רבינו
.)    כג-.טו. במדבר כז.(יסה לכנעןהוא מונה למנהיג לפני הכנ.  בשנות השמונים לחייו -יהושע בן נון

ארבעה עשרה שנה כבשו וחילקו , ח שנים"את ישראל כ) הנהיג(יהושע פירנס : ל"לפי מסורת חז
. את שטחי הכיבוש בכנען וארבעה עשרה שנה נחו ובסופם מת יהושע בגיל מאה ועשר שנים

  ) .-110 28= 82. )  (יב' סדר עולם'. כט. יהושע כד(
) הנאמר בתפילת עמידה ובברכת המזון' על הניסים'ו. א.מסכת מגילה יא(ן גדול מתתיהו היה כה.3

  .כשלא יכול היה לראות  את ההידרדרות האיומה.) ב. מכבים א(שעזב את ירושלים 
  . ח-.ז. במדבר כה.9. ז. איכה א.8.  א.איכה א.7.  נג. במדבר לא.6. ה. איכה א.5.  יד. ירמיה כ.4

  .)א.דניאל יב(' עת צרה ותוכחה'הביטוי . 11.) א.מלכים א ב(' למותקרבו ימיו 'הביטוי . 10
  .) יג. במדבר כה(פנחס שקינא .13.)  ו. בראשית טו(אברהם אבינו .12
. היו מהמרגלים שמשה רבינו שלח לתור את כנען לפני הכיבוש-יהושע בן נון וכלב בן יפונה.14

  :הם טענו' מתוך בטחון בה
ִביא אָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב  ְוֵה'ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ה

  .) ח. במדבר יד(ּוְדָבש 
  :טענו' ואילו המרגלים האחרים הוציאו את דיבת הארץ ומתוך חוסר בטחון בה

  א ִמֶּמּנּו ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּו
  .)לא. במדבר יג(

  .) .יג. שמואל ב ז(ונחל כסא מלכות לעולם .)  כד-.כב. שמואל ב כב(תמים דרך   -דוד המלך.15
   -אליהו הנביא .16

  .)י.מלכים א יט( ֱאלֵהי ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְשָרֵאל 'ה-וַּיאֶמר ַקּנא ִקֵּנאִתי ַל

  .)יב.מלכים ב ב(ַּבְסָעָרה ַהָּׁשָמִים וַַּיַעל ֵאִלָּיהּו 
לא השתחוו לפסל מזהב שנעשה בפקודת נבוכדנאצר מלך בבל וכל  - מישאל ועזריה, חנניה.17

  .).   דניאל פרק ג. (הם נזרק לכבשן האש וניצלו בנס. תושבי המדינה חייבים היו להשתחוות לו

ים יום מותר לבקש כל בקשה רק במשך שלוש- לפי צו מלכותי של דריוש מלך פרס -דניאל.18
היה זה נסיון השרים שרצו לחסל את דניאל שהיה .ה"מטרת הצו היתה לאסור תפילה לקב.מהמלך

הוא נזרק .בניגוד לצו התפלל דניאל שלוש פעמים ביום לכוון ירושלים.בתפקיד רם ביותר בממלכה
מעשה קידוש השם .). רק ודניאל פ.(האריות לא טרפו אותו, לגוב אריות בפקודת המלך וניצל בנס

ושל דניאל בימי דריוש מלך פרס ומדי , מלך בבל,מישאל ועזריה בימי נבוכדנאצר, ברבים של חנניה
מי שענה לחנניה מישאל ועזריה בכבשן  "-גבורתם נשתמרה בתפילה . הפכו לאות ולמופת לדורות

  ).   מתוך סליחות הימים הנוראים" ( הוא יעננו-האש 
   .)  י.תהילים לב(חסד יסובבנו ' הבוטח בה.20.) ז. דברים לב(ות דור ודור לכן בינו שנ.19
  .)תהילים ל(חזקו ויאמץ לבבכם ! בני. 21


