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    יהודה המכבי
  המצביא המאמין

  

  .  )1 (לא מש מפיו' אשר שם ה,יהודי מאמין ירא שמים

  .  מגדולי המצביאים בתולדות אנוש
   . ובארגון מערך מודיעין,בטקטיקה, גאון באסטרטגיה

  .כשרון עילאי בישום ידע טופוגרפי
  .מנהלן מצטיין בתכנון ובניהול לוגיסטי

בזמנו ופעל בשדה הקרב חרג מהטאקטיקה הצבאית המקובלת 
  . ולכן ניהל קרבות בהצלחה מסחררת, לפי עקרונות חדשניים

 נואם בחסד עליון שהלהיב את חייליו לפני היציאה -ועל הכל
  .  )1 (לקרבות שיעדם קידוש השם בלחימה בעד עמם וארצם

   

פיקד במשך שש שנים על שבע מערכות באזור יהודה נגד אויב אכזרי שעלה על 
ונפל מהיהודים בכל המובנים , ץ ישראל של אז בכל המובנים הצבאייםיהודי אר
בנוסף לכך פיקד על מערכות נוספות בסביבה להצלת יהודים מידי . הרוחניים
בפיקודו על קרבות השתלב ברצף האמוני של מצביאים ומפקדים עבריים . עושקיהם
ים נגד מהקרב הראשון שנלחמו בני ישראל סמוך ליציאתם ממצר. לדורותיהם

ובהמשך הקרבות .בפיקודו של יהושע בן נון ובהנהלתו של משה רבינו, עמלק
שאול המלך ,גדעון בתקופת השופטים, יהושע בן נון בכיבוש כנען-שניהלו
    . אסא ויהושפט-דוד מלך ישראל ומלכי הצדק מבית דוד ,הראשון

 נון ודוד דמותו של יהודה המכבי חרוטה בתולדות עמנו כמצביא דוגמת יהושע בן
כיבוש -יעדו של יהושע בן נון . אך היעד של יהודה המכבי היה שונה. מלך ישראל
לשם , מלחמות רבות לשם שמירה על הקיים-יעדו של דוד מלך ישראל. כנען בסערה

 לאפשר לכל -יעדו של יהודה המכבי.כיבושים נוספים ולשם הגעה לשקט ושלוה
. יהודה המכבי השיג את יעדו. באין מפריעיהודי ויהודיה קיום מצוות ולימוד תורה 

  .בית המקדש טוהר על  ידו ויהודים יכלו לחיות לפי אמונתם
  

  :ביהודה המכבי נתקיימו
  ברכת יעקב אבינו

  ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶרף אְיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָך .ח
  ף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶר.ט
  .) ט-. ח. בראשית  מט(
  

  ברכת משה רבינו
  .)יא. דברים לג( ֵחילֹו ּופַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמַשְנָאיו ִמן ְיקּומּון 'ָּבֵרְך ה
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  יהודה המכבי
  תפילת דוד המלך

  : צּוִרי ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב ֶאְצְּבעֹוַתי ַלִּמְלָחָמה'ְך הְלָדִוד ָּברּו
   ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי ִמְשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי ָמִגִּני ּובֹו ָחִסיִתי ָהרֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי 

  .)ב-. א. תהילים קמד(
  

  כדי להציל את עמו מידי צר פעל לפי דברי הנביא
  .)י. ירמיה מח(ְרִמָּיה ְוָארּור מֵנַע ַחְרּבו ִמָּדם   'ָארּור עֶשה ְמֶלאֶכת ה

  

  נאמנה ועליו ניתן לומר' הוא עשה את מלאכת ה
  )2(". יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת"

  .והוא קנה את עולמו בשש שנים ובשבע מערכות בארץ ישראל ובמערכות בסביבה
  

  הכנות למלחמה 
  )1( הרכב הכוחות וטיבם  -לחמיםהנתונים על הצבאות הנ

   

   יווני-הסלוקי האויב
  

  כח אדם
  . יחידות עזר. יחידות ארטילריה.פרשים). ר"חי(עשרות אלפי חיל רגלים 

  טיב הכוח
  עליונות

  .' לפי הספר'נסיון קרבי עשיר בניהול קרבות סדירים . אימון וארגון מעולה
  נחיתות

  .סיון במלחמת גרילהחסרי נ. שכירי חרב חסרי מוטיבציה להילחם
  סוגי הנשק

עקרבים לירות חצים , כידונים,חרבות,חניתות,דייק,בליסטראות,אילים לניגוח חומות
  .קשתות, קלעים

 משורינים -ר" אנשי חי1,000: לכל פיל הוצמדו.  פילים-הנשק המעולה ביותר של אז
דל עץ על גב כל פיל הורכב מג.  פרשים500 - ו-בקשקשים וקובעי נחושת על ראשם

  . לוחמים ונהג הודי כי משם הובאו הפילים4חזק ובו 
כאשר . הפיקוד העליון צויד במגיני זהב ולוחמים אחרים צוידו במגיני נחושת-מגינים

  .   השמש זרחה על המגינים למיניהם הוארו ההרים מסביב כלפידים
  שיטת הלחימה

ערוך בשורות , דמבנה טאקטי המורכב מחיל רגלים כב-צבא מסורבל שנקרא פלאנקס
התקדמותם אל האויב היתה במסות של גושים מלוכדים נושאי חניתות .צפופות

טאקטיקת .האגפים אובטחו על ידי פרשים. בצורות שונות לפי מיקום השורות
לא תמיד .'לפי הספר'המפקדים הפעילו את כוחותיהם בקרב . הלחימה היתה קבועה

אינו ערוך להפעיל גורם הפתעה על צבא מסורבל כזה . ידעו לקרוא את מפת הקרב
לא מכיר יתרון טאקטי לשם שיבוש יכולת הלחימה של האויב ולא ערוך ,אויב

  .ללוחמת לילה
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  יהודה המכבי 
   המכבים-החשמונאים

  כח אדם
  .  אך לא ליותר מזה,צבא שגדל ממאות לאלפים בודדים

  טיב הכוח
יהודה - מצביא בחסד עליון ארגון מעולה על ידי. אימון מזערי ונסיון קרבי  מועט

  .המכבי
  סוגי הנשק

במהלך .  מלמד הבקר וקלשונים,אתים,  כלים חקלאיים כמו אלה וקלע-בתחילה 
  .הקרבות הצטיידו בנשק שלל 

  נשק רוחני
. ארצם ועמם, ה למען אמונתם"לוחמים הנלחמים מתוך אמונה בלתי מעורערת בקב
  . את חייהםמוכנים להילחם עד טיפת דמם האחרונה ולהקריב

  שיטת הלחימה
ִּכי ְבַתְחֻּבלֹות : החונן לאדם דעת תיכנת את מוחו של יהודה המכבי לפעול לפי הכלל

ששמו לא , צבאות אלהי ישראל' וה, כך ניהל קרבות. .) ו. משלי כד(ַּתֲעֶשה ְּלָך ִמְלָחָמה 
ת בערמה ובתחבולו,תמיד נטל יזמה בפתיחת הקרב ופעל בהפתעה. עזר לו,סר מפיו

ובהתאם הסתגל , ידע היטב לקרוא את מפת הקרב.רבות בהטמנת מארבים לאויב
ידע טופוגרפי של שטחי הלחימה והיותו סייר . לנסיבות ולשינויים במהלך הקרב

נתונים על הרכב הכוחות (. מעולה המכיר היטב את פני השטח סייעו לו בתחבולותיו
  ).במערכות השונות ראה להלן

  

  )1(   פיקד יהודה המכביואלה הקרבות עליהם 
  

  המבצע הצבאי הראשון-תחילת המלחמה . 1
  

  מפקד האויב
  )3(). 167שנת  ( יווני -מושל השומרון מטעם השלטון הסלוקי, אפולוניוס

  

  מערך הכוחות 
  . 2,000ר "חי-האויב 
  . 600 ר" חי-המכבים

   

 ורבים מפקד האויב-התוצאה . יהודה המכבי והסלוקים נלחמו כל אחד לפי שיטתו
יהודה לקח שלל רב שכלל את חרבו של . שאר חיילי האויב נסו. מלוחמיו נפלו בקרב

כפי שעשה דוד המלך כשלקח את חרבו של גלית , אפולוניוס ונלחם בה בכל הקרבות
  )4(. הפלישתי
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  יהודה המכבי 

  קרב בית חורון. 2
  מפקד האויב

  . יווני-מצביא צבאי בכיר של השלטון הסלוקי, סרון
  ך הכוחות מער

  . 4,000ר "חי-האויב 
  . 1,000 ר" חי-המכבים

  

  נאום יהודה המכבי 

' היש מעצור בפני ה! ?תקצר להסגיר רבים ביד מעטים' היד ה: ויאמר יהודה
התשועה רק מאת .הנצחון במלחמה אינו בחיילים מרובים! ?להושיע ברב או במעט

ת כולנו על נשינו הם באים בגאוה ובוטחים בחילם הרב במטרה להשמיד א. 'ה
אל תיראו מפניהם כי . אנו נלחמים על נפשינו ועל תורתנו. וטפינו ואת שללנו לבוז

  .)פרק ג. מכבים א( .ישמידם' ה
  

  התקדים
  .כה אמר הנסיך יהונתן בן המלך שאול בקרב עם הפלישתים במכמש

ַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי וַּיאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ַהַּנַער נֵשא ֵכָליו ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל ַמ
  ..) ו. שמואל א יד( ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט 'ה- ָלנּו ִּכי ֵאין ַל 'ַיֲעֶשה ה

  .ואכן הפלישתים נוצחו. חלק מהצבא הפלישתי פנה אז לבית חורון
  

שיטות הלחימה של יהודה המכבי ושל הסלוקים והתוצאות היו כמו -גם בקרב זה 
ציוד שעזר , חיילי האויב נמלטו כשהם מותירים ציוד רב בשטח. ב הקודםבקר

   .ליהודה המכבי לצייד את צבאו בנשק חדיש
  

  התפנית
להשמיד את כוחות ,המשנה למלך,המלך אנטיוכוס אפיפנס פקד על ליסיאס

החשמונאים בכל מחיר ולאבד את שרידי עם יהודה מבלי להשאיר שריד או 
מארץ ישראל ולהושיב במקומם תושבים מלאומים למחוק שם ישראל .פליט

   .) 724בשנת   () 6( כן עשו האשורים לאחר חורבן ממלכת עשרת השבטים )5(.אחרים

  . המלחמה שהתחילה כמלחמת דת הפכה להיות מלחמה קיומית
  

  קרב אמאוס.3
   יווני-מפקדי האויב הסלוקי

ניקנור -המפקדים בשטח . נציב סוריה ופיניקיה, תלמי בן דורימנס-האחראי הישיר
  .) 166שנת (וגורגיאס 

  

  מערך הכוחות 
   . 7,000  פרשים 40,000ר "חי-האויב 
  . 6,000 ר" חי-המכבים
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  יהודה המכבי

  יציאה לקרב לפי דין תורה 

בקרב זה . יהודה המכבי יצא לקרב וניהל אותו ככתוב בתורה, בקרב זה כבאחרים
ככתוב  וההכרזות לפני החיילים)7(נביאמפורטות ההכנות כפי התקדים של שמואל ה

הנאומים של יהודה המכבי זהים במסרים האמוניים לנאומים של מלכי ) 8(.בתורה
בכך המשיך את הרצף הרוחני והלאומי   . )כדלהלן( ויהושפט הצדק של  יהודה  אסא 

  . של עם ישראל
  

  נאומי מלכי בית דוד
   )867 - 908מלך בשנים  ( אסא

א ַחִיל נֵשא ִצָּנה ָורַמח ִמיהּוָדה ְׁשלׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוִמִּבְנָיִמן נְשֵאי ָמֵגן וְַיִהי ְלָאָס.ז
  ְודְרֵכי ֶקֶׁשת ָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ָאֶלף ָּכל ֵאֶּלה ִּגּבֹוֵרי ָחִיל 

 ַעד וֵַּיֵצא ֲאֵליֶהם ֶזַרח ַהּכּוִׁשי ְּבַחִיל ֶאֶלף ֲאָלִפים ּוַמְרָּכבֹות ְׁשלׁש ֵמאֹות וַָּיבא.ח
  ָמֵרָׁשה  

  וֵַּיֵצא ָאָסא ְלָפָניו וַַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ְּבֵגיא ְצָפָתה ְלָמֵרָׁשה.ט
  ' ֵאין ִעְּמָך ַלְעזֹור ֵּבין ַרב ְלֵאין ּכַח ָעְזֵרנּו ה' ֱאלָהיו וַּיאַמר ה'וִַּיְקָרא ָאָסא ֶאְל ה.י

 ֱאלֵהינּו ַאָּתה ַאל ַיְעצר 'ָהמֹון ַהֶּזה הֱאלֵהינּו ִּכי ָעֶליָך ִנְׁשַעּנּו ּוְבִׁשְמָך ָבאנּו ַעל ֶה
  ִעְּמָך

  ֱאנֹוׁש   
   ֶאת ַהּכּוִׁשים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפֵני ְיהּוָדה וַָּיֻנסּו ַהּכּוִׁשים'וִַּיּגף ה.יא
וִַּיְרְּדֵפם  ָאָסא ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַעד ִלְגָרר וִַּיּפל ִמּכּוִׁשים ְלֵאין ָלֶהם ִמְחָיה ִּכי .יב

   ְוִלְפֵני ַמֲחֵנהּו וִַּיְשאּו ָׁשָלל ַהְרֵּבה ְמאד 'ִנְׁשְּברּו ִלְפֵני ה
   ֲעֵליֶהם וַָּיבּזּו ֶאת ָּכל ֶהָעִרים'וַַּיּכּו ֵאת ָּכל ֶהָעִרים ְסִביבֹות ְּגָרר ִּכי ָהָיה ַפַחד ה.יג

  ִּכי ִבָּזה ַרָּבה ָהְיָתה ָבֶהם 
  ּבּו צאן ָלרב ּוְגַמִּלים וַָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלםְוַגם ָאֳהֵלי ִמְקֶנה ִהּכּו וִַּיְׁש.יד 
  

   )846 - 867מלך בשנים  ( יהושפט

  וְַיִהי ַאֲחֵריֵכן ָּבאּו ְבֵני מֹוָאב ּוְבֵני ַעּמֹון ְוִעָּמֶהם ֵמָהַעּמֹוִנים ַעל ְיהֹוָׁשָפט ַלִּמְלָחָמהא
ן ָרב ֵמֵעֶבר ַלָּים ֵמֲאָרם ְוִהָּנם ְּבַחְצצֹון וַָּיבאּו וַַּיִּגידּו ִליהֹוָׁשָפט ֵלאמר ָּבא ָעֶליָך ָהמֹו.ב

  ָּתָמר ִהיא ֵעין ֶּגִדי
  וִַּיְקָרא צֹום ַעל ָּכל ְיהּוָדה' ה-וִַּיָרא וִַיֵּתן ְיהֹוָׁשָפט ֶאת ָּפָניו ִלְדרֹוׁש ַל .ג
  'ת הַּגם ִמָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ָּבאּו ְלַבֵּקׁש ֶא' ה-וִַּיָּקְבצּו ְיהּוָדה ְלַבֵּקׁש ֵמ.ד
   ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדָׁשה ' וַַּיֲעמד ְיהֹוָׁשָפט ִּבְקַהל ְיהּוָדה וִירּוָׁשַלם ְּבֵבית ה.ה
 ֱאלֵהי ֲאבֵתינּו ֲהלא ַאָּתה הּוא ֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבכל 'וַּיאַמר ה.ו

  ִהְתַיֵּצבַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים ּוְבָיְדָך ּכַח ּוְגבּוָרה ְוֵאין ִעְּמָך ְל
ֲהלא ַאָּתה ֱאלֵהינּו הֹוַרְׁשָּת ֶאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזאת ִמִּלְפֵני ַעְּמָך ִיְשָרֵאל ַוִּתְּתָנּה .ז

  ְלֶזַרע ַאְבָרָהם אַהְבָך ְלעֹוָלם 
  וֵַּיְׁשבּו ָבּה וִַּיְבנּו ְלָך ָּבּה ִמְקָּדׁש ְלִׁשְמָך ֵלאמר .ח
ְׁשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרָעב ַנַעְמָדה ִלְפֵני ַהַּבִית ַהֶּזה ּוְלָפֶניָך ִּכי ִאם ָּתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ֶחֶרב .ט

  ִׁשְמָך ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוִנְזַעק ֵאֶליָך ִמָּצָרֵתנּו ְוִתְׁשַמע ְותֹוִׁשיַע
ְוַעָּתה ִהֵּנה ְבֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר ֵשִעיר ֲאֶׁשר לא ָנַתָּתה ְלִיְשָרֵאל ָלבֹוא ָבֶהם .י

  ָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִּכי ָסרּו ֵמֲעֵליֶהם ְולא ִהְׁשִמידּום ְּבב
  ְוִהֵּנה ֵהם ּגְמִלים ָעֵלינּו ָלבֹוא ְלָגְרֵׁשנּו ִמְּיֻרָּׁשְתָך ֲאֶׁשר הֹוַרְׁשָּתנּו .יא



  6

  יהודה המכבי 
  

ַהָּבא ָעֵלינּו ַוֲאַנְחנּו ֱאלֵהינּו ֲהלא ִתְׁשָּפט ָּבם ִּכי ֵאין ָּבנּו ּכַח ִלְפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהֶּזה .יב
  לא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶשה ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו

   ַּגם ַטָּפם ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם'ְוכל ְיהּוָדה עְמִדים ִלְפֵני ה.יג
יו ְּבָנָיה  ֶּבןְיִעיֵאל ֶּבן ַמַּתְנָיה ַהֵּלוִי ִמן ְּבֵני ָאָסף ָהְיָתה ָעָל-וְַיֲחִזיֵאל ֶּבן ְזַכְרָיהּו ֶּבן.יד

   ְּבתֹוְך ַהָּקָהל 'רּוַח ה
ָלֶכם ַאֶּתם ' וַּיאֶמר ַהְקִׁשיבּו ָכל ְיהּוָדה וְיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלם ְוַהֶּמֶלְך ְיהֹוָׁשָפט ּכה ָאַמר ה.טו

  ַאל ִּתיְראּוְוַאל ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהֶּזה ִּכי לא ָלֶכם ַהִּמְלָחָמה ִּכי ֵלאלִהים 
 ֲעֵליֶהם ִהָּנם עִלים ְּבַמֲעֵלה ַהִּציץ ּוְמָצאֶתם אָתם ְּבסֹוף ַהַּנַחל ְּפֵני ָמָחר ְרדּו.טז

  ִמְדַּבר ְירּוֵאל
 ִעָּמֶכם ְיהּוָדה 'לא ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ָּבזאת ִהְתַיְּצבּו ִעְמדּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה.יז

  וִירּוָׁשַלם
  ִעָּמֶכם' ה-יֶהם ַוַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ָמָחר ְצאּו ִלְפֵנ

  'וִַּיּקד ְיהֹוָׁשָפט ַאַּפִים ָאְרָצה ְוָכל ְיהּוָדה וְיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלם ָנְפלּו ִלְפֵני ה.יח
  ְלִהְׁשַּתֲחות

ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל ְּבקֹול ' ה-וַָּיֻקמּו ַהְלוִִּים ִמן ְּבֵני ַהְּקָהִתים ּוִמן ְּבֵני ַהָּקְרִחים ְלַהֵּלל ַל .יט
  ָמְעָלהָּגדֹול ְל

וַַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶקר וֵַּיְצאּו ְלִמְדַּבר ְּתקֹוַע ּוְבֵצאָתם ָעַמד ְיהֹוָׁשָפט וַּיאֶמר ְׁשָמעּוִני ְיהּוָדה .כ
   ֱאלֵהיֶכם ְוֵתָאֵמנּו ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו ְוַהְצִליחּו 'ה-וְיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלם ַהֲאִמינּו ַּב

ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת קֶדׁש ְּבֵצאת ִלְפֵני ' ה-ד ְמׁשְרִרים ַלוִַּיָּוַעץ ֶאל ָהָעם וַַּיֲעֵמ.כא
  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ' ה-ֶהָחלּוץ ְואְמִרים הֹודּו ַל

 ְמָאְרִבים ַעל ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ֵשִעיר 'ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה ָנַתן ה.כב
  ַהָּבִאים ִליהּוָדה וִַּיָּנֵגפּו

וַַּיַעְמדּו ְּבֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ַעל  יְׁשֵבי ַהר ֵשִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהְׁשִמיד ּוְכַכּלֹוָתם ְּביֹוְׁשֵבי .כג
  ֵשִעיר ָעְזרּו ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְלַמְׁשִחית

ְרָצה ְוֵאין וִיהּוָדה ָּבא ַעל ַהִּמְצֶּפה ַלִּמְדָּבר וִַּיְפנּו ֶאל ֶהָהמֹון ְוִהָּנם ְּפָגִרים נְפִלים ַא.כד
  ְּפֵליָטה 

וַָּיבא ְיהֹוָׁשָפט ְוַעּמֹו ָלבז ֶאת ְׁשָלָלם וִַּיְמְצאּו ָבֶהם ָלרב ּוְרכּוׁש ּוְפָגִרים ּוְכֵלי .כה
  ֲחֻמדֹות וְַיַנְּצלּו ָלֶהם ְלֵאין ַמָּׂשא וִַּיְהיּו ָיִמים ְׁשלֹוָׁשה ּבְזִזים ֶאת ַהָּׁשָלל ִּכי ַרב הּוא

 ַעל ֵּכן ָקְראּו ֶאת ֵׁשם 'יִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְּבָרָכה ִּכי ָׁשם ֵּבְרכּו ֶאת הּוַבּיֹום ָהְרִב.כו
  ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ְּבָרָכה ַעד ַהּיֹום

וַָּיֻׁשבּו ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה  וִירּוָׁשַלם וִיהֹוָׁשָפט ְּבראָׁשם ָלׁשּוב ֶאל ְירּוָׁשַלם ְּבִשְמָחה ִּכי .כז
  ְיֵביֶהם  ֵמאֹו'ִשְּמָחם ה

  'וַָּיבאּו ְירּוָׁשַלם ִּבְנָבִלים ּוְבִכּנרֹות ּוַבֲחצְצרֹות ֶאל ֵּבית ה.כח
 ִעם אֹוְיֵבי 'וְַיִהי ַּפַחד ֱאלִהים ַעל ָּכל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ְּבָׁשְמָעם ִּכי ִנְלַחם ה.כט

  ִיְשָרֵאל 
  ִביבַוִּתְׁשקט ַמְלכּות ְיהֹוָׁשָפט וַָּיַנח לֹו ֱאלָהיו ִמָּס.ל
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  )מ צפונית לירושלים" ק12(האסיפה במצפה 

ויצומו ביום . כי לפנים בישראל מקום תפילה היה שם,מול ירושלים ויבואו למצפה
ויפרשו את ספרי .ואת בגדיהם קרעו, ואפר שמו על ראשיהם, וילבשו שק, ההוא

ת בגדי ויביאו א.התורה אשר זממו הגויים לשים עליהם את אותות אליליהם
ויבואו הנזירים אשר מלאו את ימי נזרם . הכהונה ואת הביכורים ואת המעשרות

מה נעשה :לאמור' ויקראו בקול אל ה? מה נעשה לאלו:לאמור' ויזעקו השמימה לה
ואתה .הן מקדשך נרמס ונטמא וכוהניך נרדפו על צואר? לאלה ואנה נוליך אותם

. ש ועל עמך יערימו סוד להשמידנוידעת כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו רא
 ויתקעו בשופרות !?איכה נוכל לעמוד בפניהם ללא תשועתך כהרף עין

שרי חמישים ,שרי מאות,ואחר כן שם יהודה עליהם שרי אלפים.ובחצוצרות הריעו
ומי האיש אשר ,מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו: ויצו לאמור. ושרי עשרות

ומי האיש הירא ורך , אשר ארש אישה ולא לקחהומי האיש,נטע כרם ולא חיללו
  .) מכבים א פרק ג(.  אלו ילכו וישובו לבתיהם ככתוב בתורת משה-הלבב

  .)8ראה הערה .     משנה. א.מסכת סוטה  מב.  ט-.א. דברים כ(
  

  נאומי יהודה המכבי
התקדשו למחר בבוקר והיו לבני חיל להילחם באויבנו אשר נאספו : ויאמר יהודה

טוב למות במלחמה מלראות ברע שיקרה את עמנו . דנו ואת בית מקדשנולהשמי
  .)פרק ג. מכבים א  (.הטוב בעיניו יעשה' וה. ואת בית מקדשנו

  

זכרו את תשועת אבותינו ליד .אל תיראו מהמונם ואל תרעדו מכוחם: ויאמר יהודה
ובחסדו ' הבה ונצעק אל ה.ים סוף כאשר פרעה רדף אחריהם ברכבו ובפרשיו

וכאשר ישמיד את החיל הזה ידעו כל העמים .ברחמיו יזכור את הברית עם אבותינוו
  .)פרק ד. מכבים א(. הוא הפודה את עם ישראל' כי ה

  

הם בטחו בנצחונם ולכן הזמינו .סמוך לעמק אילון,ליד לטרון,האויב חנה באמאוס
לות תפי. סוחרי עבדים שהביאו אתם כסף רב כדי לקנות שבויים יהודיים כעבדים

צבאות ציוה ויהודה המכבי תיכנן כרגיל בערמה ' ה. יהודה המכבי וחייליו נתקבלו
אנדרלמוסיה שררה .רבה את מהלכי הקרב נגד האויב והוביל את צבאו לנצחון מזהיר

  . הרוגים3,000אצל האויב שניגף בצורה מחפירה והשאיר בשטח 
  

  סיום אמוני לקרב
ביום ההוא . כי טוב כי לעולם חסדו' לההודו : בשובם מהקרב הללו את השם ושרו

  .)פרק ד. מכבים א(   .היתה תשועה גדולה לישראל
  

הנצחון באמאוס הפך את יהודה המכבי למנהיג המוכר של כמעט כל יהודי ארץ 
היהודים  נשלחה אגרת לגרוסיה של.  יווני התחיל להתקפל-השלטון הסלוקי . יהודה

אף יורשה להם לחיות לפי . לעיסוקיהםוהובטחה חנינה לאלו שישובו לבתיהם ו
. אין באגרת הרשאה לטהר את בית המקדש וירושלים מעבודה זרה. חוקי התורה

' הכהן הגדול'כמנהיג היהודים הוכר . התעודה מתעלמת מיהודה המכבי ומאנשיו
כמובן שיהודה המכבי .ולצידו תכהן מועצת בוגדים) שאכל חזיר(הבוגד הארור מנלאוס 

  . מו מהאגרת ומתוכנהואנשיו התעל
יתכן גם שעממים .הסלוקים הבינו ששלטונם ביהודה ובירושלים עומד להסתיים

שעדיין , והמדינה הסלוקית,אחרים בממלכה הסלוקית ילכו בעקבות היהודים וימרדו
 החליט -המשנה למלך בשלטון הסלוקי-ליסיאס.עלולה להתפורר, היתה כעין מעצמה

  . הגיע ליהודה בראש כוח עצוםהוא. לפעול במהירות ובנחישות
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  קרב בית צור  .4

   יווני-מפקד האויב הסלוקי
  .ליסיאס

  מערך הכוחות 
   . 5,000  פרשים 60,000ר "חי-האויב 

  . 10,000ר " חי-המכבים 
  

  תפילת יהודה המכבי
הסגרת את הענק ביד . אלקי ישראל הגואלנו מיד צר' ברוך ה: ויאמר' ויתפלל אל ה

הסגר גם עתה . הסגרת את חיל הגויים ביד יהונתן בן שאול ונושא כליו. וד עבדךד
תן מורך בלבבם ותפל . את המחנה הזה ביד עמך ישראל ויבושו ויכלמו ברוב כוחם

הפילם בחרב אוהביך ויודעי שמך ונזמר לך . עליהם אימתה ופחד ושברם ואבדם
  . )פרק ד. מכבים א( .שירי תהילתך

  

  תשועת השם

בקרב בית צור נחלו הסלוקים את אחת המפלות החמורות .פילה נתקבלההת
  .  חללים5,000ליסיאס חזר לארצו בבושת פנים כשהוא משאיר בשדה הקרב .ביותר

  

  טיהור המקדש וקביעת חנוכה כיום טוב
לאחר קרבות אמאוס ובית צור פרצו יהודה המכבי ואנשיו לירושלים ופעלו כמתואר 

ואחר כך באו בניך לדביר . " בתפילת עמידה ובברכת המזוןהנאמר" על הניסים"-ב
והדליקו נרות בחצרות , וטיהרו את מקדשך,ופינו את היכלך) בית המקדש(ביתך 
. ועשית עמהם נסים ונפלאות. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה,קדשך

  ".    סלה. ונודה לשמך הגדול
  ").   ה אלו להודות ולהלל לשמך הגדולשמונת ימי חנוכ: "הסיום בנוסח אשכנזים(
  

שלוש שנים לאחר חילול המקדש בפקודת אנטיוכוס אפיפנס חונך המזבח החדש 
  . בהקרבת קרבנות בלווי שירה ונגינה)  164בשנת (

  .טיהור המקדש היה היעד ושיא ההצלחה של מרד החשמונאים
  

  תיאור הטיהור
ויקהלו אנשי .'ה לטהר את מקדש הנעל, האויב ניגף לפנינו: ויאמר יהודה אל העם

ויראו את המקדש שומם והמזבח מחולל והשערים . הצבא ויעלו אל הר ציון
ויקרעו את בגדיהם .שרופים באש והלשכות הרוסות ובחצרות גדל עשב כמו ביער

ויפלו על פניהם ויתקעו בחצוצרות ותעל .ויזרקו עפר על ראשיהם ויבכו עד מאד
ת אנשיו לשים מצור על יושבי המצודה עד אשר ויצו יהודה א.שועתם לשמים
ויבחר יהודה כהנים אשר לא טומאו ויצו אותם לטהר את המקדש .יטוהר המקדש

ויוועצו לנתוץ . ויראו כי חולל מזבח העולה.ולהשליך אבנים ששוקצו למקום טמא
וינתצו אותו ואת האבנים הניחו ) 9( .אותו לבלתי היות להם למכשול כי זדים חיללוהו

ויקחו אבנים שלמות אשר לא . על הר הבית עד בוא נביא להורות מה יעשה בהם
ויבנו את הפרצות שבמקדש ואת .עלה עליהם ברזל ויבנו מזבח חדש ככתוב בתורה

  .ויעשו כלי קודש חדשים. ואת החצרות קדשו.פנים ההיכל ואת כל אשר בו
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  יהודה המכבי 
  

ויקטירו על .רת ואת שלחן הפניםוישיבו אל ההיכל את המנורה ואת מזבח הקטו
ועל השלחן שמו את לחם . ובמנורה העלו את הנרות להאיר את המקדש.המזבח
  וישכימו בבוקר.ותכל כל העבודה.וישימו את הפרוכת על הארון. הפנים

ויקריבו קרבן .בחמישה ועשרים לחודש התשיעי הוא חודש כסלו
יום ההוא חינכו את בעצם ה. כמשפט התורה על מזבח העולה החדש אשר עשו

בשירים ובנבלים ובחללים ובכנורות ' ויהללו לה. המזבח אשר טימאוהו הגויים
ויעשו .על אשר הצליח את מעשיהם' ויפלו כולם על פניהם וישתחוו לה.ובמצלתים

ויפארו את .ויעלו עולות וזבחי שלמים ותודות.את חנוכת המזבח שמונה ימים
ותהי .את השערים ואת הלשכות ויציבו דלתותויחטאו .ההיכל בעטרות ובמגיני זהב

  . הסיר חרפת גויים' שמחה גדולה בעם כי ה
וקיים יהודה ואחיו וכל קהל ישראל להיות עושים את ימי חנוכת 
המזבח בזמניהם שנה בשנה שמונה ימים מיום חמישה ועשרים 

  .)פרק ד. מכבים א(   .לחודש כסלו בתודה ובהלל לשם
  

רבו מאד השינויים בין ) 10(.י חנוכה נקבע פורים כיום טובכשלוש מאות שנה לפנ
אך הימים הטובים הללו נקבעו לדורות לזכרם של . הניסים של פורים ושל חנוכה

ניסים הינם התשתית הקיומית של עם ישראל  והרי -גלויים ונסתרים-ניסים
    .מאז ומעולם

  

  תשועת ישראל מיד צר
בשני הובס , כאמור(בקרבות אמאוס ובית צור הנצחונות המדהימים של יהודה המכבי 

 היוו לפיד שהדליק להבת קרב רבת אנפין בכל חלקי ארץ )קשה ליסיאס המשנה למלך
בישובים . צור וצידון,עכו- לאורך חוף הים-בישובי הגליל.ישראל המערבית והמזרחית

יפו -בחוף הים התיכון.מהגלעד ודרומה-משני צידי ים כינרת ובעבר הירדן
, מלחמתם היתה בשתי חזיתות. הגויים קמו על שכניהם היהודיים לכלותם.יבהוהסב

יהודים פנו .לעקור מהשורש את היהודים מכל מקום-קיומית,נגד דת ישראל-רוחנית
הוא יצא אל עבר .ליהודה המכבי בבקשת עזרה והוא פעל נמרצות כדרכו בקודש

חיו שמעון שלח לגליל את א.  איש8,000הירדן יחד עם אחיו יהונתן ועמם כח של 
  .   איש3,000עם כח של 

תחילת המערכות היו במקומות אותם כבשו בני ישראל לפני כניסתם לכנען ובהם 
ישוב זה היה בין .יהודה המכבי כבש את יעזר בעבר הירדן המזרחי.התישבו

ותחילת כיבוש , הראשונים שנכבשו על ידי משה רבינו לפני הבסת עוג מלך הבשן
, בצר:הישובים(כן השתלט יהודה המכבי על אזור הגלעד )11(.ארץ האמורי

גד וחצי , שם כמו ביעזר התישבו בני השבטים ראובןאשר , )קרניים,עלמון,מקד,חשבון
 בנוסף כבש מבצר בשם דתימה לאחר )12(.באישורו של משה רבינו,שבט המנשה

  .שהמפקד הסלוקי טימוטיאוס הוכה ונמלט
ת שנאסר על בני ישראל להילחם עם תושבי המקום כן נלחם בהצלחה רבה במקומו

עמם נלחמו )14(ועם האדומים בני עשו. )13( מואב ואדום, כמו עמון, בדרך הכניסה לכנען
האדומים היוו אויב מתמיד לבני ישראל ) 15(.מלכי יהודה במשך תקופת בית ראשון

   .במשך דורות רבים
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  יהודה המכבי 
  

יהודה המכבי ושמעון קבעו . צור וצידון,בעכונלחם וניצח , אחי יהודה, שמעון
יהודה המכבי . תקדים של העברת יהודים ניצולי אויב מארץ מגוריהם לאזור יהודה

  .העביר ניצולי הגלעד ושמעון אחיו העביר ניצולי הגליל
ֶאְרְּדָפה אְיַבי ָוַאְׁשִמיֵדם ְולא  -יהודה המכבי ואחיו הלכו בעקבות דוד מלך ישראל

כגמול על הרג הקהילה היהודית ביפו  .)לח. תהילים יח.  לח.שמואל ב כב(ד ַּכּלָתם ָאׁשּוב ַע
  .שרף יהודה  את הנמל כולל את כלי השיט שבו

  

  )16(תגובת הסלוקים למצור על החקרה 
לאחר מפלת הסלוקים בקרב בית צור וטיהור המקדש הפך יהודה המכבי בפועל 

כדי לבסס את שלטונו הוא . רץ ישראללשליט על אזור יהודה וחלקים שונים של א
ובכך לשים קץ , שסימלה את השלטון הסלוקי,החליט לכבוש את מצודת החקרה

תגובתו לא איחרה . הבין זאת,השליט בפועל באנטיוכיה,ליסיאס.)16(לשלטון הזר בארץ
  .  הוא בא בראש כוח אדיר. לבוא

  

  ) כפר עציון(קרב בית זכריה . 5
  ני יוו-מפקד האויב הסלוקי

  . ליסיאס-כמו הכוח הקודם 
  

  מערך הכוחות 
  .32  פילים 20,00  פרשים 100,000ר "חי-האויב 

  . אין נתונים-המכבים 
  

  תשועת השם
ליסיאס למד הפעם לקח .בתחילת הקרב ובמהלכו מצב המכבים היה קשה מאד
בנוסף לכך הטילו הפילים . מהקרבות הקודמים ובקרב הקשה שהתפתח פעל בתבונה

אלעזד אחיו של יהודה המכבי הסתער על פיל . פחד בלב לוחמי יהודה המכביאימה ו
אלעזר נמחץ . המלך-שעליו התנוסס סמל המלכות כי חשב בטעות שעליו רוכב הנער

יהודה קרא את מפת הקרב ומחוסר . למות על ידי הפיל מבלי להשיג שום יתרון
  . וג עם צבאו לגופנהביצר את הר הבית ונס, ברירה נסוג עם צבאו לעבר ירושלים

כי נוסף לנחיתות ,ליסיאס הטיל מצור על ירושלים ומצב החשמונאים היה נואש
אדון . הנצחון היה בהישג ידו של ליסיאס ובמהרה. הצבאית מלאי המזון הלך ואזל

עולם ציוה שהתשועה לא תבוא בשדה הקרב אלא גזר שיחזרו המהלכים של יציאת 
 .ושל פורים- .)טז. שמות טו(ָתה ָוַפַחד ִּבְגדל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן ִּתּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמ -מצרים

במהלך הקרבות נודע לליסיאס שמעמדו באנטיוכיה הבירה מתרופף והוא עלול 
הוא הובל לאבדון על ידי ההשגחה .לאבד את השליטה ולכן חזר בחפזה לארצו

ך אשור כאשר הטיל מצור  שנה סנחריב מל500 -העליונה באותו דרך שהובל לפני כ
ִהְנִני נֵתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ְׁשמּוָעה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו  -על ירושלים במטרה להחריבה

  . סנחריב נרצח בארצו. .) ז. ישעיה יט( ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹו 
 300 -סופו של ליסיאס היה כשל המן בן המדתא האגגי צורר היהודים בפרס לפני כ

כן הוצא להורג הבוגד הארור שמונה .ליסיאס הוצא להורג יחד עם המלך הנער-שנה
.  אלקימוס-בוגד אחר בשם אליקים' כהן גדול' מנלאוס ובמקומו מונה ל-'כהן גדול'ל

. השני הוציא להורג חסידים רבים וביקש סיוע מאנטיוכיה להילחם ביהודה המכבי
  .'זה נבילה וזה טריפה 'כאלו תאמר האימרה העממית ' כהנים גדולים'על 
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  יהודה המכבי 
  תרגיל הסחה

ואכן היו .לפני שובו לארצו הציע ליסיאס ליהודים חופש לקיים מצוות כבעבר
יהודים שהלכו שולל אחר ההבטחה והאמינו כי אכן מטרת המרד הושגה והגיע הזמן 

אך לא כן חשב המצביא . לפזר את הצבא ולחיות תחת השלטון הסלוקי כבעבר
הוא הבין שמדובר בהבטחת שוא ואין יותר אפשרות לחזור אחורה . הודה המכביי

ואכן . אלא רק עצמאות מדינית תאפשר ליהודים לחיות כיהודים, ולחדש ימים כקדם
הם , למרות שבאנטיוכיה ניטש מאבק דמים עקוב מדם על השלטון.יהודה צדק

 -אליקים' ן הגדולכה'התפנו לשלוח מצביא נוסף ליהודה בשם בקחידס לעזור ל
בקחידס לא התנגש חזיתית עם יהודה המכבי אלא חזר על תרגיל ההסחה . אלקימוס

השלטון . הבטחות השוא שלו הסתיימו במהרה בשפיכת דם יהודי. של ליסיאס
  .הסלוקי שלח שוב כח להלחם עם יהודה המכבי

  

  .) 161שנת (ליד בית חורון ) אדסה(קרב חדשה .6
  יווני -מפקד האויב הסלוקי

לצבא האויב נספח הבוגד .  המצביא שהובס באמאוס לפני שלוש שנים-ניקנור
  .   אלקימוס-הארור אליקים 

  מערך הכוחות 
  . אין נתונים -האויב

  .  3,000 ר" חי-המכבים
  

  תרגיל הסחה 
ואכן הוא נפגש עם . הצעת שלום מזויפת-ניקנור הלך בדרכם של ליסיאס ובקחידס

כדי להוכיח שפניו לשלום הוא הגיע . משא ומתן לשלוםיהודה המכבי כדי לנהל
המזימה נודעה ליהודה והוא .המטרה היתה לחטוף את יהודה.לפגישה עם כח קטן

ואילו ניקנור רצה ,ליסיאס רצה לסיים בערמה את המערכה בהיותה בעיצומה. ניצל
 בחסדי השם מזימות האויבים נכשלו והם. להכניע את החשמונאים עוד לפני הקרב

  .  כרעו ונפלו
  

  זה מול זה

  שבועת היוהרה של ניקנור
והיה כאשר אשוב בשלום , אם לא יוסגרו בידי יהודה ואנשיו-וישבע לאמור"

   .. )ז. מכבים א(" וילך בכעס.אשרוף את הבית הזה
  

  תפילת יהודה המכבי
כאשר חרפו את שמך שליחי סנחריב מלך אשור שלחת :ויאמר' ויתפלל יהודה אל ה

אנא נגוף גם עתה את המחנה , )17(יכה בחילם מאה ושמונים וחמישה אלף מלאך שה
אנא שפוט . הזה לפנינו וידעו כל הגויים אשר הכית בהם כי חרפו את משכן שמך

  ..) ז. מכבים א(אותם כפי רשעתם 
  

  תחינת הכהנים
' אנא ה: וישאו את קולם בבכי ויעמדו בתפילה ויאמרו' והכהנים נגשו אל מזבח ה

נקום נא . צית את הבית הזה שעליו נקרא שמך והוא בית תפילה לעם ישראלאתה ר
יפלו לא . אנא זכור את אשר חרפוך אויבך והשמידם בחרבך. באיש הזה ובצבאו

  ..) ז. מכבים א(יוכלו קום 
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  יהודה המכבי 
  מהלך הקרב

, המצביא ניקנור שהצטיין בגאוה. צבאות ישראל' התפילה והתחינה נתקבלו אצל ה
בשחץ וברהב לא הצטיין במיוחד כטקטיקן ולא ידע לישם לקחים מקרב ,ביוהרה

 הוא הוביל את צבאו למארב שהטמין .כושל שניהל נגד יהודה המכבי בקרב אמאוס
על הכשל בהכנת שעורי קרב . בין ירושלים לבין בית חורון,לו יהודה בכפר שלם

בחיים נמלטו משדה הקרב אלו מחייליו שנותרו .שילם בחייו ובחיי רבים מחייליו
  . כשחיילי יהודה מזנבים בנחשלים

  

הנצחון בקרב זה הינו היחידי מבין כל מלחמות יהודה המכבי וכל מלחמות 
 ונקבע - במגילת תענית ובתלמודים -החשמונאים שלאחריו שתועד בעולם התורני 

ודש ביום במהלך הדורות בוטל יום טוב זה וח. ג באדר"י', יום ניקנור'יום טוב בשם 
 שנה לפני מרד 300 -שהונהג לזכר ארועי פורים שארעו כ' תענית אסתר'זה צום 

  .  החשמונאים
  

  התיעוד
  חודש אדר, פרק שנים עשר ,במגילת תענית

  .בתלת עשר ביה יום ניקנור
  תרגום

  .בשלוש עשר בו יום ניקנור
 היה מניף ידו בכל יום. ניקנור פולמרכוס של מלכי יוון היה עובר לאלכסנדריה: אמרו

מתי תיפול בידי :ואומר, כנגד ירושלם וכנגד בית המקדש ומחרף ומגדף ומנאץ
וכשתקפה יד בית חשמונאי ירדו לתוך חיילותיו והיו הורגין עד שהגיעו . וארמסנה

וחתכו את , וקצצו את בהונות ידיהם ורגליהם, לקרוכין שלו וחתכו את ראשם
פה שדיבר בגאוה ויד :אמרו. ית המקדשותלאום כנגד ב, וקצצו את אבריו,ראשו

יום שעשו כן .נקמה זו תיעשה בהם-שהניפה כנגד יהודה וירושלים ועל בית המקדש 
  )חודש אדר. פרק יב ( .עשו אותו יום טוב

  

  באורים
  . רכב הפיקוד- קרוכין.יווני-מפקד בכיר בצבא  הסלוקי -פולמרכוס 

  

  בתלמודים
  בבלי

ה ובכל יום ויום היה  מניף ידו על  יהודה וירושלים ניקנור אחד מאפרכי יוונים הי"
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום קצצו ? אימתי תפול בידי וארמסנה : ואומר

פה  שהיה  מדבר בגאוה וידים : בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים ואמרו
   ..)ב.מסכת תענית יח(" תעשה  בהם  נקמה שהיו מניפות על ירושלים

  

  ירושלמי
שלטון משל מלכות ? מהו יום ניקנור.  יום ניקנור)בשלושה עשר בו(בתלת עשר ביה "

:  וחירף וניאץ וגידף ואמר)ירושלים(יוון היה עובר לאלכסנדריה וראה את אירושלם 
ויצא אחד משל חשמוניי והיה . ')בית המקדש(בשובי בשלום אתוץ את  המגדל הזה '

שלו וכיון שהגיע לקרוכין שלו קטע  ) רכב הפיקוד(וכין הורג בחיילותיו עד שהגיע לקר
הפה שדיבר באשמה והיד שפשטה :את ידיו וחתך את ראשו ותחבן בעץ וכתב מלמטן

  ..) ד.מסכת מגילה א". (נגד ירושלם) עץ(בגאוה ותליין בקונטס 
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  מדיניות חוץ

 בשדה הקרב יש כמצביאים אחרים בתולדות אנוש הבין יהודה המכבי שנצחונות
  - שהיתה מעצמה בתהליך התעצמות-הוא פנה לרומא.להשלים בהישגים דיפלומטיים

   161בשנת . שגילתה ענין רב בנעשה בקדמת אסיה ואף התערבה בממלכה הסלוקית
שלח יהודה המכבי שליחים לרומא ובברית שנכרתה עמם נכללו תנאים טובים 

כריתת הברית . מת הסלוקים להשחית הברית עם רומא העלה את ח)18(.לחשמונאים
אלא שימוש במגננה נוספת כמו ,ה והסתמכות על זרים"לא נבעה מחוסר בטחון בקב

  .  המלחמה בשדה הקרב
  :אמנם הרומאים הבטיחו הרבה

  ....והיה אם תקרה מלחמה ליהודים יבוא חיל רומא לעזרתם באמת
 הרעות ליהודים למה:ועל הרעות אשר דמיטריוס המלך עשה ליהודים כתבנו לו

   והיה אם יזעקו עוד נגדך נחלץ חושים לעזרתם ונלחם בך בים וביבשה?אוהבינו
   .)פרק ט. מכבים א(

  .הם לא באו לעזרה. מאומה לא קיימו
  

  ) 160שנת  (. )ליד רמאללה .צפונית לירושלים מ" ק13 -כ( -קרב אלעשה .7
  .הקרב האחרון של יהודה המכבי

  .בקחידס, י יוונ-מפקד האויב הסלוקי
  מערך הכוחות 

  . 2,000  פרשים 20,000ר "חי-האויב 
אלקימוס שמונה - נספח לצבא האויב הבוגד הארור אליקים)חדשה(כמו בקרב הקודם 

  . על ידם' כהן גדול'ל
הנשק . אך בהמשכה הלך מספרם ופחת, 3,000ר "חי:בתחילת המערכה-המכבים

הלך ואזל כי השלטון הזר התיר ' מוטיבציה'-העיקרי של הלוחמים בצבא המכבים 
.  לוחמים800רבים ערקו ויהודה המכבי נשאר עם . שוב ליהודים לקיים מצוות

הנותרים ניסו להשפיע על יהודה לא להילחם אלא לסגת לבין ההרים ולחכות לשעת 
  .יהודה המכבי סירב. כושר להמשך הלחימה

  מנהיגות יהודה המכבי בעת מצוקה
מעליו והמלחמה קשתה ויך לבו כי קצרה ידו מלהשיב את וירא יהודה כי נפץ העם 

קומו ונלחמה עם אויבנו אולי נוכל להכות :ובצר לו אמר אל הנשארים.העריקים
אך אם את נפשינו נציל , אחרי עזיבת אחינו דל כוחנו! לא נוכל: ויאמרו לו.בהם

  .עתה נשוב עם אחינו ונלחמנו בהם
 קרב קיצנו ומתנו אם! חלילה לי מלנוס:ויען יהודה ויאמר

  .   בגבורה בעד עמנו ולא נהיה לכלימה
. ויפול יהודה והנשארים נסו.והמלחמה כבדה מאד וחללים נפלו משני המחנות

וכל .וישאו יונתן ושמעון את גופת יהודה אחיהם ויקברוהו בקבר אבותיו במודיעין
  . בית ישראל ספדו לו ויבכו הרבה ויתאבלו ימים הרבה

  .)ט. מכבים א( !? נפל גיבור מושיע ומגןאיך: וכה קוננו
  :וכה קונן דוד המלך על נפילת גיבורים בקרב

  !?ַהְּצִבי ִיְשָרֵאל ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים
  .)יט. שמואל ב א(
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  יהודה המכבי
  

תוצאות המערכות עליהם פיקד יהודה המכבי מאירים ומזהירים בשמי 
רפלי טוהר גם כאשר עננים קודרים עטו ועוטים תולדות עם ישראל בע

  . בהתמדה על שמי עם ישראל במהלך תולדותיו ובימינו
  

  הארות/ הערות/מקורות
  .כמפורט להלן, כמשתמע מנאומיו ומתפילותיו לפני היציאה לקרבות. ספר המכבים א.1
  .א.מסכת עבודה זרה יז. 2
  4.כח.יג. ב-.א. נחמיה ד.  ה-. א. עזרא ד  .ציוןהשומרונים היו אויבי היהודים עוד מתקופת שיבת .3
     .ט. שמואל א כא. 4

  .   מכבים א פרק ג.5 
  .מא-. כד. מלכים ב יז. 6
  

  .י שמואל הנביא"תקדים האסיפה במצפה ע. 7

וַּיאֶמר ְׁשמּוֵאל  ֶאל ָּכל ֵּבית  ִיְשָרֵאל  ֵלאמר  ִאם ְּבָכל ְלַבְבֶכם  ַאֶּתם  ָׁשִבים  ֶאל .ג
 ְוִעְבֻדהּו 'ִסירּו  ֶאת ֱאלֵהי  ַהֵּנָכר  ִמּתֹוְכֶכם ְוָהַעְׁשָּתרֹות ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ה ָה'ה

  ְלַבּדֹו וְַיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים
   ְלַבּדֹו'וַָּיִסירּו ְּבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהַעְׁשָּתרת וַַּיַעְבדּו ֶאת ה.ד
   'ּוֵאל ִקְבצּו ֶאת ָּכל ִיְשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה ְוֶאְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם ֶאל הוַּיאֶמר ְׁשמ.ה
וַָּיצּומּו  ַּבּיֹום ַההּוא וַּיאְמרּו ָׁשם ' וִַיָּקְבצּו ַהִּמְצָּפָתה וִַּיְׁשֲאבּו ַמִים וִַּיְׁשְּפכּו  ִלְפֵני ה.ו

  ל ַּבִּמְצָּפה וִַּיְׁשּפט ְׁשמּוֵאל ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵא' ה-ָחָטאנּו ַל
וִַּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ִּכי ִהְתַקְּבצּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה וַַּיֲעלּו ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֶאל .ז

  ִיְשָרֵאל וִַּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִיְשָרֵאל וִַּיְראּו ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים 
 ֱאלֵהינּו וְיֹוִׁשיֵענּו 'ֲחֵרׁש  ִמֶּמּנּו  ִמְּזעק  ֶאל הַּת-וַּיאְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל  ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל.ח

  ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים  
   וִַּיְזַעק  ְׁשמּוֵאל'ה-וִַּיַּקח  ְׁשמּוֵאל  ְטֵלה  ָחָלב  ֶאָחד  וַַּיֲעֵלֻה עֹוָלה  ָּכִליל  ַל.ט

  ' ְּבַעד ִיְשָרֵאל וַַּיֲעֵנהּו ה'ֶאל ה
ְּבקֹול ' עֹוָלה ּוְפִלְׁשִּתים ִנְּגׁשּו ַלִּמְלָחָמה ְּבִיְשָרֵאל וַַּיְרֵעם הוְַיִהי ְׁשמּוֵאל ַמֲעֶלה ָה.י 

  ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ְּפִלְׁשִּתים וְַיֻהֵּמם וִַּיָּנְגפּו ִלְפֵני ִיְשָרֵאל 
  ם ַעד ִמַּתַחת ְלֵבית ָּכר וֵַּיְצאּו ַאְנֵׁשי ִיְשָרֵאל ִמן ַהִּמְצָּפה וִַּיְרְּדפּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים וַַּיּכּו.יא 
וִַּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאֶבן ַאַחת וַָּיֶשם ֵּבין ַהִּמְצָּפה ּוֵבין ַהֵּׁשן וִַּיְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ֶאֶבן ָהָעֶזר .יב

  .) יג-.ג.   שמואל א ז( 'וַּיאַמר ַעד ֵהָּנה ֲעָזָרנּו  ה
  

  . שבעל פה בתורה שבכתב ובתורה-ההכרזות לפני החיילים לקראת המלחמה.8
  בתורה שבכתב' דבר ה

 'ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל  אְיֶבָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך לא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה.א
  ֱאלֶהיָך ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

  ְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם.ב
ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל אְיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך .ג

  :ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם
  ֱאלֵהיֶכם ַההֵלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם אְיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם' ִּכי ה.ד
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ְוִדְּברּו  ַהּׁשְטִרים  ֶאל  ָהָעם  ֵלאמר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית ָחָדׁש ְולא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך .ה

  וְָיׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו
ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ּוִמי  ָהִאיׁש  ֲאֶׁשר  ָנַטע ֶּכֶרם ְולא ִחְּללֹו ֵיֵלְך וְָיׁשב .ו

  ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו
ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׁש ִאָּׁשה ְולא ְלָקָחּה ֵיֵלְך וְָיׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש .ז

  ַאֵחר ִיָּקֶחָּנה 
 ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך וְָיׁשב וְָיְספּו ַהּׁשְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש.ח

  ְלֵביתֹו ְולא ִיַּמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו
  .)ח-.א. דברים כ(
  

   בתלמוד הבבלי-בתורה שבעל פה.8
 בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר )כהן שנתמנה לכך(משוח מלחמה "

ְוִדֶּבר ֶאל .זה כהן משוח מלחמה -ׁש ַהּכֵהן ְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּג:שנאמר
לא . ולא על אחיכם-ַעל אְיֵביֶכם. ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְשָרֵאל. בלשון הקודש -ָהָעם

  ...ירחמו עליכם-שאם תפלו בידם, ולא שמעון על בנימין,יהודה על שמעון
ל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַא. שאם תיפלו  בידם  אין  מרחמין  עליכם, על אויביכם אתם הולכים
 ַאל ,מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות -ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם. ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו

 מקול - ְוַאל ַּתְחְּפזּו. הקלגסין)רעש(ושפעת ) רעש מגינים (מפני הגפת תריסין -ִּתיְראּו
  .ֵלְך ִעָּמֶכם ֱאלֵהיֶכם ַהה'ִּכי המפני קול צווחות -ְוַאל ַּתַעְרצּו קרנות 

 ).הקדוש ברוך הוא(הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום 
בני . לסוף נפל בחרב ונפלו עמו? מה היה סופו, פלשתים באו בנצחונו  של גלית

ואתם אי . לסוף נפל בחרב ונפלו עמו? מה היה סופו, עמון באו בנצחונו של  שובך
 -כל הפסוקים מ(". זה מחנה הארון'  עמכם להלחם לכם וגואלהיכם ההולך' כי ה, אתם כן

  ..)  י-. משניות א. ירושלמי פרק ח.  א.בבלי מב: משנה, מסכת סוטה(    .) ד-.ב. דברים כ

אמר להן , אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי... ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְשָרֵאל"
 אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אפילו לא קיימתם: ברוך הוא לישראל הקדוש
  ..) א.מסכת סוטה בבלי מב("נמסרין בידם אתם

  

  הלכות פטור ליציאה לקרב.8
  .  מצוה ורשות-נחלקו המלחמות לשני סוגים

ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד ,) של כנען(זו מלחמת שבעה עממים ? ואיזו היא מלחמת מצוה"
  ". צר שבא עליהם

עם שאר העממים להרחיב גבול ישראל ) המלך(המלחמה שנלחם ? ואיזו היא מלחמת רשות"
  " .  ולהרבות בגדולתו ושמעו

  ".  אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה,  הכל יוצאיןבמלחמת מצוה"
 יש שאינם יוצאים לקרב אבל מספקים מים ומזון ללוחמים ומתקנים את -במלחמת רשות

  .טורים מהכלויש הפ. בימינו מועסקים במערך הלוגיסטי,הדרכים
 -הלכות מלכים, ספר שופטים' יד החזקה, 'ם"ובדמב.  ז.  ה-.משניות ב. פרוט במסכת סוטה פרק ח(
  .)ד.ג.ז.  א.ה

הרי הפטור הוא רק במלחמת רשות . ויש שיתמהו למה פטר יהודה המכבי חיילים מלצאת לקרב
לפי ההלכה במלחמת ו-עזרת ישראל מיד צר -ואילו כל מלחמות יהודה המכבי היו מלחמות מצוה

  .מצוה אין פטור לאף אחד מלהתגייס לצבא
מאז חורבן בית ראשון (ויתכן שהסיבה לכך היא הואיל ובמשך ארבע מאות שנה לא נלחמו יהודים

  .הרי טרם היתה אז הלכה כתובה. ברובן או בחלקן, נשכחו הלכות מלחמה)  586בשנת 
י האויבים עד שמתתיהו הכהן  "דיפו ליהרג עוהע, למרות שמותר, הרי גם בשבת המכבים לא נלחמו

  . ). ב. ספר מכבים א(הורה להילחם גם בשבת 
הלכות , .כה.ספר זמנים הלכות שבת ב' יד החזקה, 'ם"רמב. א. מסכת שבת יט-היתר לחימה בשבת

  .י יהושע בןנון"יריחו נכבשה בשבת ע.   ז.ו. שלחן ערוך חלק אורח חיים שכט.   יא.מלכים ו
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  המכבייהודה 
  
  .מאות שנים אחר כך עדיין היו האבנים האלה גנוזים בבית המקדש ללא פתרון.9
 בה גנזו בית  חשמונאי  אבני מזבח - שהיו  עושין בה לחם הפנים מזרחית צפונית -לשכה "

  .)משנה ו. מידות פרק א.  א.עבודה זרה נב. א.יומא טז: מסכתות".   (ששקצום מלכי יוון
  

  ורותקביעת פורים לד.10

ַהִּנְלוִים ֲעֵליֶהם ְולא ַיֲעבֹור -ִקְּימּו ְוִקְּבלּו  ַהְּיהּוִדים  ֲעֵליֶהם  ְוַעל ַזְרָעם  ְוַעל  ָּכל.כז
  ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה-ִלְהיֹות עִשים ֶאת

ָכל ּדֹורָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִשים ְּב.כח
ְוִעיר ָוִעיר וִיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה לא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם לא ָיסּוף ִמַּזְרָעם  

  ..) כח-.כז. אסתר ט(
  

  .לב.במדבר כא.11
  .במדבר פרק לב.12
  .  יט-.א. דברים ב.13
  . ח.א. לובראשית .14
  .י. יד.  כב-.כ.לדוגמא ראה מלכים ב  פרקים ח.15
במטרה , בהר הבית,י אנטיוכוס הרביעי אפיפנס בלבה של ירושלים" מבצר שנבנה ע-חקרא.16

יהודה המכבי שם מצור על החקרה אך לא . לבסס את שלטונו ביהודה בכלל ובירושלים בפרט
היתה זאת גולת .  בכך אחרי מצור ממושךשמעון הצליח. גם יונתן לא הצליח. הצליח לכבשה

  .הכותרת של הצלחה במלחמותיו
  .לו.ישעיה לז. לה. מלכים ב יט-צבא אשור שניגף. 17
  . ט-.ח.  מכבים א-סעיפי הברית עם רומא . 18
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


