
ה כ ו נ : ח ן ו ר כ ז ד ו ע ו י מ מ  116 י

 מגלת אנטיוכם
מית) ה י £  (3??ןראת מ

ם י ד ר פ ס  המגילה היקרה הזאת הנמצאה במחזור ישן דמם םאלוניק (ונעתקה משם לסדר תפלת ה
ר ב ו ש  דפוס וינה שנת תק״פ) היא אחת מפלימת הספרים של סופרינו הקדמונים, והיא כתובה בעיקר ל
 בל׳ ארמית ברורה ואח״כ נעתקה מלשון זו לל׳ עברית וכן באה בדפוס. אך לשונה הארמית היתה טמדגז־
 ב ת  במסתרים עד כי בשנת תרי״א קם החכם פיליפובםקי והדפיסה בשתי לשונותיה ארמית ועברית ע״ם כ
ס י א צ מ נ  יי שמצא באוצר ספרי לונדון הבירה, ויפה העיר עליה שהיא קדומה בזמן לספרי המקבאים ה
 באפוקריפא. ויש לדעת כי נעשתה למגילה הזאת גם העתקה אשכנזית ונדפסה בוויניציא בשנת ש׳״ןז

ת י מ ר א  והיא הגיעה לידי הר׳ בר פרנק מפרסבורג, ולא ידע מאומה מגוף לשונה העברית ואף לא מלשונה ה
. ר ״ ם ק  אשר על כן חשב להועיל להעתיק את העתקה האשכנזית ההיא ללשון הקודש ולהביאה לדפוס בשנת ת
( 3  (סדר ״עבודת ישראל״ לר׳ יצחק בן אריה־יוסף ד

ל ד ד  אי) ויהי בימי אנטיוכוס מלך יון מלד ג

• י פ ל מ ה ותקיף בממשלתו וכל ה  וחזק הי

ת ו ב ת ר ו נ  ישמעו ל1: ב׳) הוא כבש מדי

ם ה י ל כ י ה  ומלכים חזקים והחריב טירותם ו

־ ז ו ס  שרף באש ואנשיהם בבית האסורים א

ך ל מי אלכסנדרום המלך לא קם מ  ג׳) מי

ה נ י ד  כמוהו בכל עבר הנהר : ד׳) הוא בנה מ

ת ד כ ל  גדולה על חוף הים להיות לו לבית מ

ס ג וכיא על שמו 1 הי) י ת אנטי נ י  ויקרא לה מד

ה ד ג נ נה אחרת כ  בגריס משנהו בנה מדי

ו וכן שמותן עך. מ  ויקרא לה בגרים על ש

ה י נ ה: וי) בשנת עשרים ושלש ש  היום הז

ן י נ ב  למלכו היא שנת מאתים ושלש עשרה ל

ם ן רושלי ת אלהים שם פניו לעלות לי  בי

י ו הלא ידעתם כ  ז׳) ויען ויאמר לשרי

j ו נ י נ י  יש עם היהודים אשר בירושלים ב

ם נ י  ח׳) לאלהינו אינם מקריבים ודתנו א

. ם ת  עושים ודתי המלך עוזבים לעשות ד

ם י כ ל מ  ט׳) וגם הם מיחלים ליום שברון ה

ו נ כ ל נו מ  והשלמונים ואומרים מתי ימליד עלי

, ו נ ד י נתן ב  ונשלוט בים וביבשה וכל העולם י

י נ  י׳) אין כבוד למלכות להניח אלה על פ

ל בט נ : י״א) עתה בואו ונעלה עליהם ו  האדמה

ת אשר כרת להם אלהיד׳ס  מהם את הברי

י נ י ע  שבת ראש חדש ומילה. וייטב הדבר ב

: י״ב) באותה שעה קם לו י כל חי נ ו ובעי  שרי

ן מלך ו  אי) ןהוה בימי אנטיוכם מל?א ח

ל מל2;א ן  ךב ות?ןיף הוה ןס?זין ??זלו^נה ו

ן ש 9די;ן סגיאי ג  ליקיתמעון לה: ב־) הוא ל

ן והילליהון ן ואצדי ?יךניתיהי פי  ו3ל?ין תקי

ומי ן 3אן1ר אסר: ג׳) מי ו ה י ר ^  אי?ןד ?נוךא ו

א לא ל,ם מלך ויותיז ??ל פ ל  $לכם;ךרום 3

א ב1יתא ת ץ ד  ע^ד נזזךא: ד־) הוא ץןה מ

ת מ׳^כו וקרא י ג  על ס^ר 1?1א למהוי לה ל

ם ךי ג ס על ׳קיב?מ: הי) ואף נ כ ו י ^ נת א  לה מדי

ה יקלא ל ? ק א ? ס ה 1 ? א * ^ י י ה ?  ת^ינה ?ן
י?א  לה 3גךים על ׳וןזמד, ן5ן pnitwy עד י
א: וי) 3ק<נת עקזךין ותלת ׳?נין למלכותה  ךן
ן לכן.ין י נ f 1 קואתן ותלת ןנקזר?!\r א  הי
ןלם: ׳ י למ5ק לירז ה י אפו  3ית דך שו
ן ךי ר לןזךלריהי הלא לדןתו 8 $ א ן 5 ) ע ־  ז
תאי עק־א ןהיךאי די ביהוד 3י{{א:  אי
א « ו מ י נ ? ת אבין מקןךבין ו י ל א ן ת  ח־) ^
: ן ד ךתיהו 3 ע מ ל ן י ק א ^ ? ל י 8 ךת ו ן י ד  ^א על
ן >$יום תץר 3ל3:א  ט־) ואף אנון מס^ךי
ן אימתי למלך ז5לי{א 5ל?א ןיל^גןא ךאמרי  ו
א ךן א ו;_י3קןתא ו?ל עלמא בי 9 י  ונ׳קולט ?.
ת ךבות מלכותא למיקינק  ?תמ5ר: יי) לי
תי ונ5ק  אלין על א§י אךעא: י״א) ?ען אי
ן קי?!א ךאת^ןר גמל מנהי נ  ןנגזר עליהון ו
 ?ה1ן שבתא _יךן1א ומהלתא י׳גןזפר פת9$א
: י״ב) 3ד, י ה י ר ן ני ן והי ובעי נ ־ןךן י נ נ י ע  ן
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 אנטיוכם וישלח את גיקנור משנהו בחיל

t גדול ועם רב ויבוא לעיר יהודה לירושלים 

 י״ג) ויהרוג בה הרג רב ויבן במה בבית

 המקדש במקום אשר אמר אלהי ישראל

 לעבדיו הנביאים שם אשכין שכינתי לעולם.

 במקום ההוא שחטו החזיר ויביאו את דמו

 לעזרת הקודש: י״ד) ובהיות זה כאשר שמע

ה כהן גדול כי נעשה זה  יוחנן בן מתתי

 המעשה, וימלא קצף וחמה וזיו פניו נשתנה

 ויועץ בלבו מה שיכול לעשות על זה ן

 ט״0 אז יוחנן בן מתתיהו עשה לו חרב שתי

 זרתות ארכה וזרת רחבה תחת בגדיו עטופה!

יעמד בשער המלך  ט׳״ז) ויבוא לירושלים ו

 ויקרא לשוערים ויאמר להם אני יוחנן בן

ר: י״ז) ואז ו יקנ י נ  מתתיה באתי לבוא לפנ

 באו השוערים והשומרים ויאמרו לו הכהן

 הגדול של היהודים עומד בפתח ויען ניקנור

 ויאמר להם בוא יבוא: י״ח) אז הובא יוחנן

 לפני ניקנור ויען ניקנור ויאמר ליוחנן אתה

 הוא אחד מן המורדים אשר מרדו במלך

: י׳״ט) ויען  ואינם רוצים בשלום מלכותו

 יוחנן לפני ניקנור ויאמר אדוני עתה הנה

 באתי לפניך אשר תרצה אעשה: כ׳) ויען

 ניקנור ויאמר ליוחנן אם כרצוני אתה עושה

 קח חזיר ושחטהו על הבמה ותלבש בגדי

 מלכות ותרכב על סוס המלד וכאחד מאוהבי

: כ״א) וכאשר שמע יוחנן השיבו ה י ה  המלר ת

י ירא מבני ישראל פן ישמעו י אנ  דבר אדנ

תי כן ויסקלוני באבנים: כ״ב) עתה  כי עשי

 יצא כל איש מלפניך פן יודיעום. אז הוציא

ש: כ״ג) בעת ההיא נשא  ניקנור מלפניו כל אי

ו לאלהי שמים ותיקן ני ה עי  יוחנן בן מתתי

 תפלתו לפני אלהיו. ויאמר אלהי ואלהי

ד י בי נ  אבותי אברהם יצחק ויעקב אל נא תתנ

י ילך וישתבח בבית נ  הערל הזה כי אם יהרג

: י ד י ו ויאמר אלהי נתנו ב  דגון אלהי

ר ווגינה ו נ א ל,ם א?ס«וכס וקולח ^ ת ע ? 

א לקךתא ךיהוד ת  ?וןיל ו?עם ש$יא $

א # : י״ג) קטל 3ה קקלא ש*יא ו ם ח ו ר י  ל

 ?ל?א ?3ית מקךשא ?אתךא ךי 9$ר אלן׳א

 ךלשךאל לע?ד1הי נל!:א 9?זן א׳קירי קזלנתאי

 לעל$א. 3ה ?או1ךא {לסו 3ה 0זיךא ואעילו

ק3ל י{א  מן ךמה לעןךתא ךקךשא: י״ד) ?ל :

א ל?א ^ ע יי50ן 3ר מי1תזיה ? מ  ?די ?

 עו?ךא ךןא אתק1לי ךגז וןןמא וצלם אנפוהי

ד נ ע מ  אקזמ3י ואתמלך ?ל3ה $ה ךי :ליל ל

ד נ ר מתתלה ע  על ןץא: ט״ו) 3אללן ייןת^ן נ

 לה 0ך?א ןךתין תךתין אך$א פתלה זךי^א

 ןןךא תחות לבושוהי עקפה: ט״ז< ולירוקזלס

 $תא ןקם ?תלע קךתא וקרא לתלע:א נאמר

ר מתתןה ן»תיתי להיעל  להון אןא י$1{ן נ

א י95ל:א ן ע י  £ךם ?קןנור: י״ז) 3אדין ?לין ת

 וממרין לה ?הןא ל?א די ןהוד קאם

 ?תךעא עןה ןקנור נאמר להון עול .יעל:

קךם נקנ1ר עןה בקןבית  י״ח) אדין י1^ן העל :

^ן א$ת הוא סד מן 9ריך;א די ו  ןאמר לי

 ?לדו ?מל?א ןלא ?עלן קזלם מלכותה:

קךם נקנור נ$מר ?ען  י״ט) ע;ה יוןזןן :

ה א ?3ד: כ׳) ען קך$ך ךי א^ת ןי3י *(  ^תירגי:

 ג^נור נ$מר ליוקןן הן ??בותאי את ?3ד

 סב qזיךא ונכם על ?ל?א ולבש לבו^א

 ךמל?א וךצב על 0ו?ן;א ךמל?א וקאןןד מן

 ס?רי מל?א סןזוי: כ״א) ולנ^א פי[^9א

ן לרי ?{א ךןזל מן ?ני לשךאל ^ ו  ן!תי3ה י

 ך^ן!א ךי לקזמעון ךןגגדית ft ולך?מי;3י

קל9ך דלק׳א  ?א?ןא: כ״ב) ל?קין ?ל m ?׳ז:
 ןה1ךעון אךלן ??ןנור 3נ9ק ?ל ןן;ש מן

ק3ל ךןא 3ה זק!;א ןקף  י^ןמוהי: כ״ג) ?ל :

יה עינוהי לאלןזא קזסזיא ו$!ר  ייןזןן 3ר מתתז

 ץל1םה לןךם רבון ?ל?א ןי ע?א נאמר

י ו^לןזא ן»?ןזתי א?ךןןם י?0ק ןלעיןב ה ל  מ

 לא ו1?ןםרןי ?!ד עךלא ןןךין ךי הן לקקל^ני
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עות  כ״ד) באותה שעה פסע עליו שלש פסי

ת ר ז ע  ויתקע החרב בלבו וישלך אותו חלל ב

ן חנ ו ה י ם: כ״ה) ענ  הקודש לפני אלהי השמי

ו י ת ג ר  ויאמר אלהי לא תשים עלי חטא כי ה

ר ש  עתה בקודש כן תתן את כל העמים א

ז  באו עמו להצר ליהודה ולירושלים : כ״0 א

ילחם  יצא יוחנן בן מתתיה ביום ההוא ו

ר פ ס : כ״ז) מ  בעמים ויהרג בהם הרג רב

ת  ההרוגים אשר הרג ביום ההוא שבע מאו

 אלף ושנים ושבעים אלף אשר היו הורגים

ו  אלה לאלה: כ׳״ח) בשובו בנה עמוד על שמ

 ויקרא לו ממית החזקים! כ״ט) ויהי כאשר

ר ו קנ י  שמע אנטיוכס המלך כי נהרג משנהו נ

 ויצר לו למאד וישלח להביא לו את בגרימ

: לי) ויען אנטיוכמ  הרשע המטעה את עמו

 ויאמר לבגדים הלא ידעת אם לא שמעת

 אשר עשו לי בני ישראל הרגו חילי ויבוזו

: ל״א) עתה על ממונכם אתם  מחנותי ושרי

 חוסים גם בתיכם לכם הם, בואו ונעלת

 עליהם וגבטל מהם הברית אשר כרת להם

 אלהי השמים שבת ר״ח ומילה: ל״ב) אז

 בגדים הרשע וכל מחנותיו בא לירושלים

 ויהרג בהם הרג רב ויגזור בה גזרה גמורה

 על שבת ראש חדש ומילה- ל״ג) בהיות

 זה כאשר היה דבר המלך נחפז מצאו איש

 אשד מל בנו ויביאו האיש ואשתו ויתלו

לד: ל״ד) וגם אשה אשר  אותם כנגד הי

 ילדה בן אחרי מות בעלה ותמל אותו

 לשמנה ימים. ותעל על חומת ירושלים ובנה

דה: ל״ד.) ותען ותאמר לך אומרים  המהול בי

 בנדיס הרשע אתם חושבים לבטל מאתנו

 הברית אשר כרת עמנו. ברית אבותינו לא

י  נבטל ממנו ושבת ראש חדש ומילה מבנ

 בנינו לא יוסרו־ ל״ו) ותפל בנה לארץ ותפול

י  אחריו וימותו שניהם כאחד ורבים מבנ

 ישראל היו אשר עושים כן בימים ההם

 יןןך ף7ןזת3ח ?בית ךגין טעותה ן!יסר

א ?סע ת ע  טעותי מסךתה בידי: כ״ד) 3ה ?

 עלוהי פסעין תלת יקגע סך$א ?ל3ה יך?א

 [יסה] קשילא בעזךתא ךקךשא ^ךם אלה
א ] ל י ׳ י ^ ז נ ^ י  ?5;א: כ״ה) עןה [אמר י

 ן1שןי עלי חולא דקטלתה ??!!־?א ?«זי

 ןין תמ&ר ?ל עמה:א די אתו ענ?ה ׳)א?לןא

 ליהוד ןלירויקזלם: כ״ו) אדלן נ9ק ייןזןן 3ר

א ?עמ3;א יה ?יוקוא ךןא ןאגח קך;  מתתז

 וקטל ?הון קשילןא ס*יא: כ״ז) 0נ!ן קשיל:א

א ךןן קולעה (?אתן »?ינ5ין ^ י  דקטל ןה1ן ?

ן דןזוי קטלין אלין  ןקילעין וקזרין) אלפי

ה עמיךא על  ?אלין: כ״ח) במתיבוסה ?ן

 ?זמה יקךא לה קטל תקיהין: כ״ט) ולךי

 קימע אןשיוכס סל?א ךאיזקטל נקניר וזיינה

 ??ןת לה לוזךא ו׳קזלח להןםי לה 3גרים

 0:?א 0>ז?י ע$ה: ל־) עןה אנשיוכם נאסר

 לג?רי0 חלא ,WT ןןלא ?3י ?שךאל

״ לי קמלי סילי יבזי ??יךןתי ג ה ע $ 

א) ?ען על [נק5יכין] אןתון : לי י נ  ןרלךן

 ךחיצין אף ^רניכון ךילכון אנון איתי ןנסק
א 3 ל  עליהין י?גטל ?!!הון ק,י?א די ?!י קיהיז 8

ן ד  ד׳!ןימ:א ש3תא _יך0א ו?!ד.לתא: ל״ב) א

יןא ן?ל ?»שךזיתה אתא עליהון  3ןריס 0ז

ם וקטל 3ה קקלא ם*יא ו$!ר 3ה ח ו ר י  ל

!יך$א {מילא על ש3תא יעל 1ך?!א ועל  ן

) ?ל ין3ל ןיןא מן די מלת ג  ?הלתא: לי

ר די ן!ר ?רה. ג  מל?א ?3וז??א (אקז?חי) ג

תתה י?לבנון ל3£ל  אןתון 8לךא ןאף אן

 ןנוקא: ל״ד) ואף אנתחא די ןלךת 3ר

א יוםין.  03ר ךמית 3?לה וגזךתה לרנ^ן

?לה $ךךה  וןוללןת על שוךא ךי ןרוקזלם ו

ן 3גרים  כידה: ל״ה) ן3נת [א8ךת לך אמרי
א א קל9 « ן ?ם?רין לג>?לא מ  ס;?א אנתי

PPp ל9א לא?0?1{א לא? * » י « ז  די ג

 ןןןןא ןש3תא -יךןוא ו?1הלתא מ?3י לניהון
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* ל״ז) בזמן ההוא ם ת מ  ולא שנו ברית א

 אמרו בני ישראל אלה לאלה בואו ונלך

 ונשבות במערה פן נחלל את יום השבת.

 וילשינו אותם לפני בגרים: ל״ח) אז בגרים

 הרשע שלח אנשים חלוצים ויבואו וישבו

 על פי המערה ויאמרו אליהם יהודים צאו

 אלינו אכלו מלחמנו ושתו מייננו ומעשינו

 תהיו עושים: ל״ט) ויענו בני ישראל ויאמרו

 אלה לאלה זוכרים אנחנו אשר צונו הי על

 הר סיני ששת ימים תעבוד וביום השביעי

 תשבות. עתה טוב לנו אשר נמות במערה

 מאשר נחלל את יום השבת: מ׳) בהיות זה

 כאשר לא יצאו אליהם היהודים ויביאו

 עצים וישרפו על פי המערה וימותו כאלף

 איש ואשד״: מ״א) אחרי כן יצאו חמשה

ה יוחנן וארבעה אחיו וילחמו  בני מתתי

 בעמים ויהרגו בהם הרג רב ויגרשום לאיי

ם: מ״ב) אז  הים כי בטחו בד׳ אלהי השמי

 בגריס הרשע נכנם בספינה אחת וינם אל

x אנטיוכא אל המלך ועמו אנשים פליטי חרב 

 מ״ג) ויען בגרים ויאמר לאנטיוכם המלך

 אתה המלך שמת צווי לבטל מן היהודים

 שבת ראש חדש ומילה מרמה גדולה ומרד

 בזה: מ״ד) אשר אם ילכו כל העמים

 והאומות וכל הלשונות לא יוכלו לחמשת בני

ה אשר מאריות הם חזקים ומנשרים  מתתי

ם: מ״ה) עתה  הם קלים ומדובים הם ממהרי

 המלך עצתי תיטב עליך ולא תלחם באנשים

ני כל  מעט כי אם תלהם בהם ותבוש בעי

 המלכים: מ״ו) לכן כתוב ושלת ספרים בכל

 מדינות מלכותך ויבואו שרי החילים ולא

 ישאר מהם אחד וגם פילים מלובשים

י נ  שריונים יהיו בהם: מ״ז) וייטב הדבר בעי

נות  אנטיוכם המלך וישלח ספרים בכל מדי

 מלכותו ויבואו שרי עם ועם ומלכות ממלכות

:  ופילים מלובשים שריונים עמהם באו

ןסלת  לא יעךון: ל״ו) ואפלת וילה לאךעא ו

 ??1רה ומיתי םךנתהון נוזךא וס*יאין $ן

 ?ני לשלאל די חיי ??דין 5ן ?יומ:א {.אנין

 ן>א משנין ק:ם אןהתהוין: ל״ז) 3ה זמ;א
י לקןךאל אלין לאלץ איתו ונל,ך 3  $מףץ ?

 ונ׳קן&ת נמץךתא ול$ה נסלל יו?א ךש5תא

ו ?ןךןייהון לןךם נגרים: ל״ח) ?אדלן ל כ $ 

?ךץ ךי ןי;א ןיתיבו ם ןז;?א קולח ן  נגךי

 על םם סעךתא ואלרין להון ןהוךאי פוקו

א יקיתי ?1ן ס?ךןא # ח  לותןא ןזכלו ?זן ל

 ועו?ל(א סןזוץ ע?ךין: ל״ט) ענין ?ני

א  לשךאל ואמרץ אלץ לאלץ ךכירין ^נחן

 $ה ךאק1@קך(א על סוךא ךסיני ?ותא

 יו$ץ תע?דון ע1?ןתיכון ו?יו$א קזליעאה

 רז^יחון ?ען ?ב לןא דנמות ?מעךתא מן

א ךשנתא: מי) ?ל לן3ל ךןא ן י  ד?סלל י

ך לא ?9קו< לותהין אןתיאו אעין ןאוקידי ? 

 על 0ם 9?ךתא ןאתקסלי $3לף ג?רי ?נר

 ןא?ף1תה: מ״א) ?סר ךןא ?5קי סמ^א ?ני

חי קל?א ע $הוהי 4$י אךנ ה י$1;ן ן ^ ת  מ
 ?עמ3:א קקלא 9*יא קטלו ?הין ןתך?נון

?א ךאתךחיצי ל^לה קימןא:  לד!6ך3י !

ינתא ן ז ב ?ן ס  מ״ב) 3אךלן 3גרים סןלא ל

 נעלק לות מל?א אנסיוכם ןע3ה $?רץ

 9?זין3י &ך?א: מ״ג) עןה נ$רים נ$סר

 לאנמייכס מל?א אנת מל?א &9ת קעם

א ?ן ןהוד 3#יזא -יך0א ו^הלתא ^ נ  ל
 וא׳קזתדור רב י9ךךא ?גנה: מ״ד) ךי אן

 ןיללין ?ל עממןא אמןא ולש3:א לא ?הלץ

יה מן אך,ץן אנין תקי9ין  לס9?א ?3י 8תתז

 9ן ןקזךין אנין קלילין ומן ך??ן אנין

 סצי«ןין: מ״ה) ?ען סל?א לקז§ר עלך מללי

תא אלין ך  ק?א ןלא תגיס ?הון ?מ^ךן

 הן תגים ?הין $3?רץ ןעיךץ תו1?היתי

 ?א^מי ?ל מל3:א. מ״ו) להן >יתב וקזלח

 א$ךץ ??ל מדינות מלכותך ךלתון ר?ך?ני



ה כ ו נ : ח ן י  י

ש י ל ש ו ר י  מ״ח) שגית קם בגרים הרשע ויבוא ל

ש ד ק מ  בקע החומה וינתק המבוא וישבר ב

  שלש עשרה פרצות וגם מן האבנים שבו

ר מ א י י אשר היו כעפר. ויחשב בלבו ו  ע

ז עו  הפעם הזאת לא יוכלו לי כי רב חילי ו

ע כשמו די ואלהי השמים לא חשב כן! מ״ט) ו  י

ד ע ל ה קמו ויבאו למצפה ג  חמשה בני מתתי

י מ י  אשר היה שם פליטה לבית ישראל ב

ל א: ג׳) צום גזרו וישבו ע  שמואל הנבי

, ם י מ ש  האפר לבקש רחמים מלפני אלהי ה

ר ו  נ״א) אז נפל בלבם עצה טובה יהודה הבכ

ן ת נ ו  השני שמעון השלישי יוחנן הרביעי י

הם  החמישי אלעזר: נ״ב) ויברך אותם אבי

ן  וכן אמר יהודה בגי אדמה אותך ליהודה• ב

ן ה: נ״ג) שמעו  יעקב אשר היה נמשל כארי

ג ר  בני אדמה אותך לשמעון בן יעקב אשר ה

תך  יושבי שכם: נ״ד) יוחנן בני אדמה או

י נ  לאבנר בן נר שר צבא ישראל. יונתן ב

ם  אדמה אותך ליונתן בן שאול אשר הרג ע

תך ם: נ׳יה) אלעזר בני אדמה או  פלשתי

ל  כפנחס בן אלעזר אשר קנא לאלהיו והצי

י נ : נ״ו) על זה יצאו חמשה ב  את בני ישראל

ו יהרג ה ביום הזה וילחמו בעמים ו  מתתי

הודה: נ״ז) באותה  בהם הרג רב ויהרג מהם י

דה הו ה כי נהרג י  שעה כאשר ראו בני מתתי

הם: נ׳״ח) ויאמר להם  שבו ויבאו אל אבי

הרג  למה שבתם ויענו ויאמרו על אשר נ

ען י ה חשוב ככולנו: נ״ט) ו נו אשר הי  אחי

י אצא עמכם ואלחם ה אביהם ויאמר אנ  מתתי

 בעמים פן יאבדו בית ישראל ואתם נבהלתם

א ה ביום ההו  על אחיכם: ס׳) ויצא מתתי

ם: ם״א) ואלהי ו וילחמו בעמי  עם בני

ו יהרג  השמים נתן כל גבורי העמים בידם ו

 • בדפוסים ישנים הגירםה בפסוקים נב־נה : ״אודזן

 ממך״, ותיקנו כאן לסי סידור .עבודת ישראל״.

ז ד ו ע ו י מ מ  120 י

י לאף פיל;א  סילא ולא !?יתאר מןהון עד ס
 9ל?שי קץץתא ןהון ??הון: מ״ז) וקושר
n לעיגי *נשייכם 8ללא ישלח g פת$?!א 
 **רין ללל ?דינות מלכותה ואתי ללךלני

א 9ל?*י ; ל י  לל עמ8;א וסללותא אף פ
 שוץתא על!הון אתו: מ״ח) תנןנית קם

 בגרים 0;לא נאתא לירישלם יפגר שיןא

 ונתק אבולא ותנע ל?!קןשא תלת עשר

viqi תךעתא ואף מן אלנוהי פןר עד 

ה נאמר ן?ן;א ןזךא לא ?לא חשב ללן '? 
 לללין לי די לב סילי ותקיפת !דאי ןאלהא

א חשב לך: מ״ט) ילדי ש58י  1?מלא ל

יא  סמשא לני 8תת;ה קמי ואתו להצפז

 ךגל$ד ךי הןת תלן שיןלא ללקיךאל בימי

 קימיאל נכ;א: נ־) צוןןא גזרו ףתיבי על
קןם אלהא ?!0;א:  קק?1א למלעי לח8ין מן :
 נ״א) 3אללן נשל לללהון מלתא שלא להוןה
א יו${ן תליתאה יוןתן ^  ללרא שמעין ת

¥אה אלעןר סמ׳ןאה: נ״ב) לרף יתהון י  ךב

 אבוהין ולךין אמד להון יהוךה לרי אךמי^ך

 ליהיךה בר 1על!ב ךהוה אמתל לאךיא:

 נ״ג) 1שמעין ללי אימיןך ?שמעון 3ר .יעקב

 ףקשל לל ןת3י ׳קזבם: נ״ד) יוחןן לדי
 אדמיןך לאלןר לן נר לב חילא ךלעזךאל
 יוןתן לרי אך9י{ך ליוןתן 3ר שאול ךקשל
 ?לשיןאי: נ״ה) אלעןר לרי אדמץך לפינןזם
קןאה ושיזבללשךאל:נ״ו) קנאי  3ראל$ןר די
 על ןץא נשקי םמ^א לני מתוזיה ליומא ך{א
 ןאגיחו קרלא לעק!מ:א יקטלו מןהון קשלא
א ואןגקשל מנהון להיךה: ג״ז) 3ה שעתא י « 
 לדי ןןזו לגי מתתלה ךאיגקשל ןהוךה תבו

 ואתו לות אבוהון: נ-ח) נאמד להין ?9י<
 סלתון עני ואמרי ךא?1קטל ןהוןה אחוןא

 לוזייז חשיב לות ^לןא: נ״ט) עןה מתוזלה
 נאמר להון אןא אפק עמכון נאגיס קללא

 לע?8!א דל$א יולדון 3ית לשךאל ואתון
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 בהם הרג רב כל אחוזי חרב וכל מושכי קשת

 שרי החיל והסגנים לא גותר בהם שריד

 ויגוסו שאר העמים למדיגות הים* ס״ב)

 ואלעזר היה מתעסק להמית את הפילים

 ויטבע בפרש הפילים וכאשר שבו בקשוהו

 ולא מצאוהו, ואח״כ מצאוהו אשר טבע

 בפרש הפילים: ם״ג) וישמחו בגי ישראל כי

 נתנו בידיהם שונאיהם. מהם שרפו באש

 ומהם דקרו בחרב ומהם תלו על העץ!

 ם״ד) ובגרים הרשע המטעה את עמו שרפו

 אותו בית ישראל באש: ם״ד.) ואז המלך

 אנטיוכום כאשר שמע אשר גהרגו בגדים

 הרשע וכל שרי החיל אשר עמו נכנם

 בספינה וינם למדינת הים. ויהי כל מקום

 אשר היה בא שמה מורדים בו וקורין אותו

 הבורח: ס״ו) אחרי כן באו בני חשמונאי

 לבית המקדש ויבנו את השערים הנשברים

 ויסגרו הפרצות ויטהרו את העזרה מן

 ההרוגים ומן הטומאות: ס״ז) ויבקשו שמן

 זית זך להדליק המנורה ולא מצאו כי אם

 צלוחית אחת אשר היתד! חתומה בטבעת

 כהן גדול וידעו כי היתה טהורה. והיה בה

 כשיעור הדלקת יום אחד: ס״ח) ואלהי

 השמים אשר שיכן שמו שם נתן ברכה

 והדליקו ממנה שמונה ימים: ס״ט) על כן

 קימו בני חשמונאי קיום וחזקו איסר ובני

 ישראל עמם כאחד לעשות שמונה ימים

 האלה ימי משתה ושמחה כימי מועדים

 הכתובים בתורה: ע׳) ולהדליק בהם נרות

 להודיע אשר עשה להם אלהי השמים

 נצוחים. ולכן אסור לספוד בהם ולא לגזור

 (בהם) צום ותענית זולתי אשר מקובל עליו

 לפני זה ויתפלל לפני אלהיו: ע״א) אך

 חשמונאי ובניו ואחיהם לא גזרו בהם לבטל

 עבודת מלאכה במקדש, ומן העת ההיא לא

 היה שם למלכות יון: ע״ב) ויקבלו המלכות

 א^יהתון על $חוכון: ם׳) יןפק 3י[$:ה

א לע9מ;א: ל ו  ?יוקוא ךןא עם ?נוהי נ$גח ק

 ם״א) $לד, ןיי קז9;א מסר ?ל ג?רי ע?3;א

 3י, הון יק&לו ?הון קקלא םגיא ?ל $חוךי

 סןפא ו?ל נגילי ול?ר?גי סילא

יב נעלקי ז  ו?ז(נ;א לא אקזתאר ?הון מ#י

 קיאר ע?יא לה8ך5י 1?א: ם״ב) !*ל?זי־

 mq מי!עםק לקקלא 9יל!א יקמע ?5ך$א
ץ &«א יגין  ךפילין. ו?ךי תבו ?עוהי ג

 9יון;א ןלא א׳ן?חיהי ?תר 5ן אקז?חוהי

 בפרת $יל;א: ם״ג) !q^ ?ני לשךאל

 ךאתמסרי כיךיהון ק<נאיהון מבהין קלו

 ?נורא ומנהון ךקרי ?סך?א ומנהון צליבו

 גל צלי?א: ם״ד) יגגרים 0זי?א 3קזעי עמה

 קלוהי ע?1א בית לשךאל ?נילא: ם״ה) 3אךין

 אנטייכם 3ל?א ?ךי ׳^9ע ךאתקפזל בגךים

 סל?א ו?ל ר?ך3י חילא ךע8ה מזב בספינתא

 ןערק להפןכי :?א ןהוה ?ל אתר דהוה

 עלי 9ךךין 3יה וקללן לה עריקא: ם״ו)?תר

 ך^א ץלין בית סקזמונאי ל?ית 9קךשא

 י?נו תךעין מפגרין יסגרו תךעתא וך?יאו

 9קךשא נעזךתא מן קטילןא ומן סאו?תא:

[ ת  ם״ז) ו?ע1 ?זקיחתא 1ללא לאללק [ל

 אנהרותא ולא א^סחו $להין צלוחית qךא

 ךי הנת חתי^א ?עןקת כה?א ל?א וידעי

 ךי הוד, ךכי ?אךלקויז יו^א סד הוה גרי:

 ס״ח) ואלהא ךי שכן קזמה ת$ן יהב ?ה

 ברכתא ואךליקי מנד, יומין ת?ניא: ס״ט) על

 כן לןלמו לידיהם חשמונאי קלקןא ותקיפו

 אםךא ורעמו ו?ני לשךאל 3יוךא עמהון

 למע3ד ת?!נלא יומין אלין יומי חךותא

ר אוךיתא: $ ס  ?יומי חךנת מועדןא ךכהיכין ?

 ע׳) ולאךליןא ?הין א^ןזריתא להוךעא די

 עגד אלןזא קי5:א נצןזנין ?ה1ן לא ל9ס8ד

 ולא למןזר *צום ותענית להן ?ל ץוןש ךי

א ויגלי יןךם י ןגלול,י קזן קךסת ה $ י 8 



ה כ ו נ : ח ן ו  ד

ד  בני חשמונאי ובני בניהם מהעת הזאת ע
, ם י נ  חרבן בית האלהים מאתים ושש ש
ל כ  ע״ג) על כן בני ישראל מהיום ההוא ב
ם ה  גלותם שומרים הימים האלה. ויקראו ל
 ימי משתה ושמחה מחמשה ועשרים לחדש
א  כסלו שמנה ימימ: ע״ד) מן העת ההי
 ועד העולם לא יסורו מהם אשר היו עושין
 בבית מקדשם הכהנים והלוים וחכמיהם
 אשר קימו עליהם ועל בני בניהם עד עולם.
 האל אשר עשה עמהם נם ופלא הוא יעשר,
 עמנו נסים ונפלאות ויקיים בנו מקרא
 שכתוב כימי צאתד «ארץ מצרים אראגו

 נפלאות, אמן!

 ולפי הוצאת דוד סלוצקי, ורשה. 1863)

ד ו ז ע ו י מ מ  122 י

 אלהה: עיא) לרם סשמינאי ולנוהי ואחיהון

 לא $!רו להון למ?3ק עכיךת פלןוןא ךי

 מקךשא. מן עךןא ךןא לא af m,q למלכות

 יון: ע״ב) וקבלו מלכותא לני ם^מונאי

 ולני לניהון מן עךןא ךןא ןעד חך3ן 3ית

 אלןזא דף ?אתן ו?ןת ׳קזנין: ע״ג) עד י1מ;א

 ^אלין לני לשךאל ללל ?לותהון ןקזרין

 יי8;א אלין וקרי להון ןמי nrj מעשךים

א יומין: ; ^  יספשה ייםין ללךןןא ךלסלו ת

 ע״י) מן עךןא ןזהוא ועד ?ל?א לא

 מגהון לבית מקדקיהין ?q:3» ולי:א

 ןסלימיהין קלמי עליהון ועל לני לניהין

 עד ?למא ?בידר זז:

 מדרש מעשה חנוכה
 נוסח א׳

 כתוב (ירמיה נ׳) כה אמר ה׳ צבאות עשוקים בני יהודה ובני ישראל וגו׳ וכתיכ

 גואלם חזק ה׳ צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז ליושבי

 בבל. אמרו! בימי היונים נתקיים מקרא זה שהערימו סוד על ישראל, אמרו: בואו ונחדש

 עליהם גזירות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בע״ז שלנו. עמדו וגזרו כל בן־ישראל שעושה

 לו בריח או מסנר לפתחו ידקר בחרב, וכל כד למה ז כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא

ס נ כ  רשות (צניעות), שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד ולא צניעות וכל הרוצה ליכנס נ

 בין ביום ובין בלילה. כיון שראו ישראל כך עמדו ובטלו כל דלתות בתיהם ולא היו יכולין

לא  לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מטותיהם, בשביל גנבין ולסטין ופריצי יוונים, ו

יומם  רואין שינה בעיניהם לא יום ולא לילה, ונתקיים עליהם מקרא שכתוב! ופחדת לילה ו

 (דברים כ״ח). אמרו לפני הקב״ה: רבש״ע, כמה אנו יכולים לסבול? אמר להם: בעוון מזוזד״

ד י  אלא אעפ׳יכ רווחה תמצאו בגזירה זו. והיו ישראל שרויין בלא דלתות, ואין לך דבר מעב

ה ר י ז ג  רעות האשד. מעל בעלה כדלת, שנאמר: לך עמי בא בחדריך וגו׳(ישעיה כ״ו< ועמדו ב

ד ב  זו שלוש שנים, כיון שראו יוונים שעמדו ישראל בנזירה ולא נכשל אחד מהם בשום ד

 רע, עמדו וגזרו עליהם גזירה אחרת, והעבירו קול: כל אדם מישראל שיש לו שור אן

 שה יחקוק על קרניו שאין לו חלק באלוהי ישראל, וכל כך למה ? כדי שלא יאכלו ישראל

ד  בשר ולא חלב ולא גבינה, ולא יהיה להם חרישה. אמרו: יודעים אנו שאיו יכולין לעמו

 בגזירה זו! כיון ששמעו ישראל כך נצטערו צער נדול. אמרו: ח״ו שנכפור באלוהינו, עמדו

תי  ומכרו בהמתן בין טהורה בין טמאה, והיו ישראל מהלכיו ברגלים, ועליהם נתקיים < ראי


