
 ש חשמלאי מיי וייי'בסךת
 כרונולוגיתמסגרת
 מחנוכת החל הכוללת הכרונולוגית המסגרת את נביא להלן שייאמרו לדבריםנרקע
 ההיסטורי(. המחקר )ע"פ לחורבנו ועד השניהמקדש

 פרסא שלטון תחת השני המקדש חנוכת- לפנה"ס515

 מוקדון אלכסנדר על-ידי ישראל ארץ כיבוש - לפנה"ס331-332

 אלכסנדר מות - לפנה"ס 323יוני

 אלכסנדר יורשי מלחמות - לפנה"ס285-323

 תלמי בית תחת ישראל ארץ - לפנה"ס198-285
 סלווקוס בית תחת ישראל ארץ - לפנה"ס63-198

 'הגדול' ה-3 אנטיוכוס - לפנה"ס187-198

 ה-4 סלווקוס - לפנה"ס175-187

 'אפיפנס' ה-4 אנטיוכוס - לפנה"ס164-175

 החשמונאי המרד פרוץ- לפנה"ס167
 המקדש טיהור- לפנה"ס164

 הרומאים בידי שני בית חורבן- לספה"נ70

הקדמה
 השני המקדש שבית בזמן עוסקים אנו כי עולה האירועים של הכרונולוגית המסגרתמן
 לחילולו בגורמים אלא המקדש, של מחדש בהקמתו או בחורבנו כאן מדובר אין קיים.היה
 המקדש. של ולטיהורו חשמונאי למרד שהביא דבר 'אפיפנס', ה-4 אנטיוכוס ידיעל

 586 עמד שני בית לפיו ההסטורי, במחקר המקובל התיארוך את מציין הכותב )ע.א(: עורךהערתא.
 בין העיקרי ההבדל בלבד. שנה 420 שני לבית שמנו ועוד(, ע"א, ט ע"ז )בבלי, חז"ל כדברי ולאשנים,
 כמאתיים או ספורות שנים עשרות נמשכה האם הפרסית, התקופה לאורך ביחס הוא השיטותשתי
 הקורא והחשמונאית. היוונית בתקופה שעוסק המאמר, של לעניינו זיקה זו למחלוקת ואיןשנה,

 147-78, עמ' יד ב"מגדים" חפץ חיים ד"ר של למאמרו בזאת מופנה בנושא להעמיקהמעוניין
 1 1ן 77-47. עמ' שם למאמר, מדן יעקב הדב שלוהקדמתו
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 הדתגזרות אור' נראה'באורך

 אירועים של ניתוחם ובעיקר, היהודים, על גזירות-הדת להטלת עד האירועיםסקירת
 על הוטלו הגזירות האם כשאלות: ננסחן הפוכות. מסקנות לשתי להביא עשוייםאלו,

 מרידות להיפך, שמא או חשמונאי, מרד פרץ הגזירות ולאחר מצדם, התגרות כל ללאהיהודים
 לפרוץ והסיבה הרקע הגזירות. של להטלתם שהובילוהו הם הסלווקים בשלטון היהודיםשל
 זה. דיון של בבסיסו העומדים הם וטיהורו, המקדש חילול חשמונאי,מרד

 ה-3 אנטיוכוס עד מנקדנןמאלכסנדר
 ישראל. ארץ את מוקדון אלכסנדר כובש לפנה"ס 331 וחורף לפנה"ס 332 קיץבמהלך

 ישראל. בארץ ההלניסטית' 'התקופה או חז"ל, בפי יון' 'מלכות תקופת מתחילהבכך
 פחות בן מוקדון אלכסנדר מת לפנה"ס 323 ביוני מכן, לאחר בלבד שניםתשע
 שנה.מ-33

 של למערבולת נכנסה )סטרפיות(, מחוזות 23 בין המחולקת אלכסנדר, שלהאימפריה
 מעורב היה בשלטון לו ורגל שיד מי כל כמעט לפרטן. המקום כאן שאין ירושהמלחמות
 - ויוון במוקדון העוצר דרך פרדיקס, - באסיה הרשמי מהעוצר החל אלו,במלחמות
 במצרים. לתלמי-פטולומאיס ועד סלווקוס, - סוריה כך ואחר בבל למושל עבוראנטיגונוס,

 של באלכסנדריה לקבורתו עד ישראל ארץ דרך מדמשק אלכסנדר של הלוויה מסע בעתכבר
 המאה כל במשך יתמידו אלו נסיונות ישראל. ארץ על להשתלט ה-ו תלמי מנסהמצרים,
 עד במצרים, שבירתו תלמי, בית שלטון תחת ישראל ארץ תהיה למעשה לפנה"ס.ה-3

 כי לציין, המקום אולי כאן, לפנה"ס. 198-201 השנים במהלך ה-3 אנטיוכוס ע"ילכיבושה
 עלייתו שעם ניקטור, סלווקוס הראשון הסלווקי למלך חמישי דור היה ה-3,אנטיוכוס
 מה משום מלך. כל אצל כנהוג מלכותו, לשנות המניין מתחיל לפנה"ס 311 בסתיולשלטון

 אצל יימשך מלכותו שמניין ה-ו, סלווקוס דווקא זכה - רעיונות כמה זה בענין ונאמרו-
 המקורות בפי נקרא לפנה"ס, מ-וו3 זה, שנים מניין שלו. מלכותו לשנות מעברהיהודים
 אצל היום עד ונהוג שנה)!(, מאלפיים למעלה במשך נשתמר והוא שטרות', 'מנייןהיהודיים
 למניין UW'A"1 שנת היא העולם, לבריאת התשס"ד הדברים, נכתבים שבה זו )שנה תימןיוצאי

 זה. מניין כמובן, הוא, חשמונאים בספרי השנים מנייןשטרות(.

 'הגדולי ה-3 אנטיוכוסימי
 לאחר הסתיים ה-3, אנטיוכוס ידי על בפרט וירושלים בכלל ישראל ארץ שלכיבושה

 תלמי בית כשתומכי בה, היהודית האוכלוסיה התמעטות ירושלים. על וכבד ארוךמצור
 בנייה חייבו העיר, מן חלקים של פיזי חורבן וכן למצרים, ונמלטים העיר אתעוזבים

 ישראל וארץ בפרט ירושלים ליהודי איפשר ה-3 אנטיוכוס זכויות. הגדרת וכמובן,מחודשת,
 למקדש, מחוץ והיהדות המקדש עבודת כלומר, האבות', 'חוקי את ולשמור להמשיךבכלל
 בצירוף כן, לפני הקיים המצב כהמשך זו זכויות תעודת לסכם אפשר ועוד. העירשיקום

 משמעותיות. הטבות ן12
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 מוגדרת, לתקופה ממסים פטור קיבלו שלידו )'גרוסיה'( הזקנים ומועצת הגדולהכהן
 גם מעפרה. ירושלים של לקימומה שהביא דבר ירושלים, תושבי לכלל ניתן אחרופטור

 אספקת למקדש, קרבנות הקרבת מימון עצמו על וקבל אנטיוכוס הוסיף נוספיםבתחומים
 היווה לכול מעל השונים. העיר חלקי של פיזי שיקום וכמובן, ליהודה, מחוץ אףעצים

 לאוטונומיה בסיס - ישראל בארץ היהודים לחיי היסוד מסמך האבות' 'חוקי שלהאשרור
 בארץ. היהדות שלהדתית-תרבותית

 נכרים על איסור ידי על וטהרתו המקדש קדושת את אנטיוכוס מאשר נוספתבתעודה
 כן, על יתר העיר. בתחומי טרף בבשר סחר איסור על וכן בו, מסויימים לתחומיםלהיכנס
 הממלכה. לקופת ולא לכהנים יימסר אלו, הוראות על העובר על המוטלהקנס

 כורש של מימיו עוד נהוג שהיה לקו המשך מהוות העיר, של שיקומה בצירוף אלו,הטבות
 בית ושלטון ההלניסטית לתקופה עבור קצרה(, תקופה )מלבד יורשיו ימי דרך פרס,מלך
 ה-3. אנטיוכוס שלפני סלווקוס בית לימי ועדתלמי,

 ה-4 אנטיוכוס אל ה-3מאנטיוכוס
 )175-187 הרביעי סלווקוס בנו המלוכה כסא על עולה ה-3 אנטיוכוס של מותועם

 במצרים. התלמיים עם ואף רומא עם מעימות נמנע זה מלךלפנה"ס(.

 במסגרת לו שהדים הגדול, הכהן במשפחת הפנים-יהודי הסכסוך לנו מוכר זובתקופה
 מזרח אל עברה שבירושלים, מהמיוחסות זו, משפחה טוביה'. 'בית של מעניינתפעילות
 והורקנוס טוביה בן יוסף בעיקר ידועים למחצה. עצמאית מדיניות שם ניהלו ובניההירדן
 לסכסוכים מקור היוו בלגה, הכהנים משמר בני ועם חוניו, הגדול הכהן בית עם קשריהםבנו.

 עם הקשר בעיקר יודגש השלטון. עם לעימות הביאו שבהמשכם יהודיים, פניםועימותים
 ניהול - ה'אגורנומיה' תפקידי במסגרת רבים כספים להשיג וניסיונו בלגה, מבנישמעון,
 שהדגיש בכך הסלווקי השלטון את העיר של הכספים בענייני ערב זה שמעון ירושלים.שווקי
 המקדש בזיזת נסיון אמנם, המקדש. באוצר רב כסף של הימצאותו עובדת את השלטוןבפני
 המקדש אל זרה לחדירה ראשון פתח כאן היה אך יפה, עלה לא הסלווקי השלטון ידיעל

 בירושלים.היהודי

 הביאה שלטונו, אורך לכל הסלווקי השלטון שרוי היה בה הכספית המצוקהואכן,
 בירושלים. ה' במקדש דווקא ולאו השונים, במקדשים הכסף לשדידת ונשנים חוזריםנסיונות
 הסברים ומכאן הדעות, חלוקות כך על כלכלי? רק שמא או דתי, פגיעה נסיון בכך היההאם
 חשמונאי. למרד לסיבותשונים

 והיהודים 'אפיפנס' ה-4אנטיוכוס
 הסלווקי למלך והופך ומאתונה מרומא שב המת, סלווקוס של אחיואנטיונוס,
 13 ן השונים השלטון גורמי בקרב אוהבים לרכוש שידע לומר ניתן אישיותו עלבאנטיוכיה.
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 מבעבר, רבות שונות, בערים ממלכתו. ברחבי ההלנית התרבות את להפיץ ידע וכןבממלכה,
 שנמנע דבר היוונית, ב'פוליס' זכויות בעלי כלומר, כ'אנטיוכיים', התושבים מן חלקהוגדרו
 גררה, כ'פוליס' עיר הגדרת זו. תרבות עצמו על לקבל הסכים שלא באוכלוסיה אחרמחלק
 יכלו שבהם ומבנים מוסדות הקמת גם לאחרים, ולא שבה ליאזרחים' אזרחיות לזכויותבנוסף

 בירושלים' אנטיוכית כ'פוליס שהוגדרה בירושלים גם כך אלו. זכויות בעלי רקלהשתמש
 שהביא דבר בעירום, חלקם ותחרויות, משחקים גופניים, אימונים שעיקרו גימנסיוןהוקם

 הקמתו זו. בתרבות להשתלב שחפצו היהודים ירושלים מצעירי רבים של ערלתםלמשיכת
 בין המתח להורדת המעטה, בלשון תרמה, לא לו( סמוך )או הבית בהר דווקא הגימנסיוןשל

 כי לציין המקום כאן ונציגיו. הסלווקי-הלניסטי השלטון לבין היהודיתהאוכלוסיה
 שביניהן: הדומם ולרוב עיקריות, קבוצות לשתי נחלקה היהודיתהאוכלוסיה

 ודתו, ממנהג-ישראל סטייה כל יפה בעין ראו שלא ישראל אמוני שלומי נצבו גיסא,מחד
 כולה, מיהודה )ואף העיר מיהודי חלק התקרבו גיסא, מאידך ישראל. לאלהי נאמניםונשארו

 כוונה להן לייחס מבלי אלו אזרחיות תרבותיות לפעילויות מיעוט( זה היה בכפרים כיאם
 לכאן. ולעתים לכאן לעתים שנטה הדומם, הרוב כרגיל, ניצב, אלו קבוצות שתי ביןדתית.
 עם בקשר שהיו היהודי והשלטון השררה בעלי היו השניה הקבוצה חברי בין כי להביןניתן

 ברור תרבותי. לקשר גם בעקבותיו שהביא שלטוני-ממוני-מסחרי קשר - היווניהשלטון
 מקורבים היו הדברים שמטבע בירושלים, הגדולה הכהונה מבני חלק גם ניצבו אלו שביןהוא

 במגע. אתו ובאולשלטון

 הכהן בחיי עוד הגדול הכהן לתפקיד כהן נתמנה ישראל בתולדות לראשונה כן, עליתר
 אמנם השלטון. מאת בכסף הגדולה הכהונה את שקנה ישוע-יסון זה היה הקודם.הגדול

 בנו לא אך הגדול, הכהן ממשפחת כהנים בן כהן חוניו, הגדול הכהן של אחיו היהישוע-יסון
 אחיו-דוחקו. אלאויורשו

 היו בפעילויות והמשתתפים האלים' ב'חסות היתה בגימנסיון הפעילות מסגרת כייצויין
 נדרשה בצור במשחקים לצפות הגדול הכהן יסון ששלח משלחת גם אלו. להשפעותחשופים
 מלחמה. ספינות ייצור לשם הכסף את ומסרו נרתעו הם לאלים. לקרבנות כסף סכוםלשלם
 התרבותי- הרקע לבין בלבד ספורטיביים משחקים בין ההדוק הקשר את ממחיש זהסיפור
 שלהם.דתי

 את שיורש גדול כהן של העיקרון שנפגם ברגע הגדולה. הכהונה קניית לענייןובחזרה
 יסון זה היה אם לחלוטין. גבולותיו נפרצו הזר, השלטון של בעירובו וכן פטירתו, לאחראביו
 בתפקידו, יסון על הקץ בא שנים שלוש שמקץ הרי הגדול, הכהן תפקיד את לראשונהשקנה

 גם בתפקיד. זכה דלעיל( בלגה מבני שמעון של )אחיו מנלאוס לשלטון, יותר ששילםומי
 את שלח אותו, שמינה לשלטון הבספיות בהתחייבויותיו לעמוד מנלאוס לכשהתקשהכאן,

 מספקת עילה זו היתה הקודש. כלי ואת בירושלים, המקדש כספי את לשדודליסיכמוס
 של )היהודים(, בנציגיו ראשונה כמרידה להגדירן אפשר ואולי בירושלים, קטלניותלמהומות
 הכהן שליד הזקנים )מועצת הגרוסיה מראשי שלושה שכללה המשלחת גם הסלווקי.השלטון

 להורג! הוצאה הרוחות, ולהרגעת העניין לבירור שנשלחה הגדול( ן14
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 במצרים. השליטה את לידיו להחזיר בניסיון ה-4 אנטיוכוס היה עסוק כךבתוך
 אנטיוכוס הספיק כן לפני ממשי. הישג ללא ממצרים לשובו הביאה רומא שלהתערבותה

 בתקציב. מחסור בשל לעיל, כמצוין נוספים, במקדשים שנהג כפי המקדש, כלי אתלשדוד
 בנציגיו נוספת למרידה הביא במצרים לכשלונו בנוסף אנטיוכוס, של מותו על השמועותגם

 כמרידות זו, מרידה של דיכויה יסון. המודח, הגדול הכהן של בראשותו והפעםשביהודה,
 ידי על ירושלים של מחדש לכיבושה למעשה הביאה עת, באותה שפרצו נוספיםבמקומות
 לירושלים. הוכנסו סלווקים, שלטון גורמי גם בעיר. חזק סלווקי מצב חיל ולהצבתאנטיוכוס

 ללא יחיד מקדש ישראל, לאלוהי כמקדש בירושלים, המקדש משמש עדיין כן פי עלאף
 בירושלים. זרה, לעבודהמקדשים

 ולמנוע לארץ, זרים חוקים אחרי "ללכת הדת: גזירות את אנטיוכוס הטיל זובנקודה
 ולהקריב ופסילים ומקדשים בימות ולבנות ותגים... שבתות ולחלל המקדש מן ונסךעולות
 טמא בכל נפשותיהם את ולשקץ נימולים בלתי בניהם את ולהניח טמאות ובהמותחזירים
 49-41(. א )חשמונאים-א חוקיה" כל את ולהמיר התורה את לשכוח וכךופיגול,

 מדוע ישראל?! דת על גורפות גזרות להטיל אנטיוכוס את מביא מה השואל, ישאלוכאן
 כלכליות, גזרות בהטלת מורדים, בהכנעת מסים, בהטלת המקדש, כספי בשוד הסתפקלא

 שכזו?! ובעוצמה דת גזרות מדוע וכיו"ב?חברתיות

 האירועים שבבסיס הדתי הרקע כנגד - הדת גזרות א:דעה
 שנת של המרידה לאחר ועד מלכותו ימי מראשית ביהודה אנטיוכוס של פעילותושנות
 ולשינויים למדיניותו יהודה תושבי של התנגדותם שעוצמת לו הבהירו לפנה"ס168

 את להפוך הלהט לא המיוחדת. דתם של מכוחה השראתה את קיבלה בארץשהכניס
 את לעקור הרצון אלא בגזירותיו, אנטיוכוס את הנחה ל'הלנים' היהודים האיכריםהמוני

 ללא שלטונו את להבטיח והמגמה היהודית הדת הכחדת ידי על משורשהתנגדותם
 התקרא. ייסוד עם ביהודה שקבע ההסדרים את ולייצבהפרעה

 זה לסיכום אנטיוכוס. ידי על הדת גזרות הטלת את הי"די שטרן מנחם פרופ' מפרשכך
 כאלו גזרות אנטיוכוס הטיל היהודים כלפי שרק העובדה את הבוחן מעמיק, ניתוחקודם
 אל לסבול היתה יכולה אלים, מרובת כלומר, פוליתיאיסטית, כדת שההלניסטיותלמרות
 גזרות הוטלו לא ועליהם אחרים, עמים אצל מצוייה חזיר מאכילת הימנעות גם בקרבה.נוסף
 יתרה לשלטון. הנאמנות למבחן אלו עניינים שני הפכו היהודים אצל רק במילה. גם כךכאלו.
 אלא ההלני, השטח תוך אל זרה תרבות של חדירה למנוע כדי מוטלות אינן אלו גזרותמזו,

 שלטון אותו מטעם אבותיו' 'חוקי את לקיים לו הותר שבו שטח בתוך עם עלמוטלות
הלניסטי.

15 165-141. עמ' 1981, ירושלים כתר, החשמונאים, ומדינת ההלינסטיתהתקופה י ישראל, ארץ של ההיסטוריה )עורך( שטרן מנחם בתוך: הדת', וגזרות אפיפנס 'אנטיוכוס שטרן,מנחם1.
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 של מקומיים אירועים אלו שאין המראים האירועים, מניתוח נובעת שטרן שלמסקנתו
 של מכוחה היהודים של שורשית עקרונית התנגדות של אלא מנלאוס, נגד או יסון נגדמרד
 פי על אנטיוכוס של לדעתו - יש השורש, מן אלו תופעות לעקור מנת על המיוחדת.דתם
 השורש. מן דתם את לעקור -שטרן

npv:הדתית ההתקוממות כנגד - הדת גזירות ב 
 ביאסון העם מרד בירושלים: נפל משמעות רב שדבר לגזירות... שקדם היהודים...מרד
 לחזור עמד והעם נתערערה בירושלים אנטיוכיה בעיר. המתייונים שלטוןוביטול
 רק למרד. כתשובה באו הגזרות אלא לגזרות כתשובה בא המרד לא המסורתי...למשטרו
 המאורעות להבנת המפתח את אנטיוכוס... גזרות את להבין יכולים אנו זו ראייהמתוך
 בהתנגשות ולא האצולה, במשפחת זו במחלוקת לא לבקש עלינו התקופה כלשל

 של שהיישוב מפני הר-הבית על השתלטו סוריה פולחני לעם... האצולה שביןאינטרסים
 אפולוניוס מעשי הגדול... בחלקו סורי עתה והיה נשתנה בירושלים' 'אנטיוכיההפוליס
 היהודים, מרד דתי... בגוון זה מרד גיוון הבית הר על סוריה פולחני ונוהג למרדהביאו
 צורה 167/8 שנת במשך לבש אפולוניוס, למעשי טבעית כהתנגדות פרץ מראשיתואשר
 היתה יוון שתרבות כשם העם, בפי לסיסמא עכשיו היתה משה תורת דתית... תנועהשל

 גזירות לפגי עוד פרץ גדול עממי שמרד להסיק יש האריסטוקרטיה... בפיסיסמא
 החסידים... היו המורד העם של ושמנהיגיואנטיוכוס

 יש אנטיוכוס של גזרותיו שאת הטוען צ'ריקוברנ אביגדור פרופ' של מסקנתו בסיסזהו
 מעשים כנגד היהודים של דווקא, והדתית הדתית, ההתנגדות של יוצא כפועללראות

 ושל הליודורוס של מנלאוס, ואחריו יסון של פעולותיהם כלומר, דתית.שמשמעותם
 השלטון של היהודים או היוונים-סורים שלוחי או מתיוונים יהודים אלו כלאפולוניוס,
 להיות תושביה את מיד גוררת ל'פוליס' ירושלים הפיכת דתית: שתגליתם פעולותמבצעים

 אחרת או זו בפעילות בהשתתפות כרוכה הפוליס בפעילות השתתפותם וממילא'אנטיוכיים'
 ישראל. אלהי שאינם באליליםהקשורה

 מובהקת, אלטרנטיבה מהווה אלא בלבד, למקדש הסמוך מוסד אינו הבית בהרגימנסיון
 המתייונים, הגדולים הכהנים המקדש. מן יותר הנוער, את בוודאי מושכת אף לומרויש

 כן, לפני קצר זמן עד קיים שהיה למנהג בניגוד הזר, השלטון מיד בכסף משרתם אתהקונים
 ומדינה לעיר יהודית ומדינה מעיר ויהודה, ירושלים להפיכת ותשתית בסיסמהווים

 אשר ה'חסידים' בידי מובלת אלו, אירועים נגד העממית ההתקוממותהלניסטית-אלילית.
 ביסודה. דתית התקוממות צ'ריקובר, פי על והיא, קדשים' 'קודש להם היו התורהמצוות
 זוהי אלא מאחוריה, עומדת ישראל שדת מקומית התקוממות זו אין משטרן,בשונה

 לדכא - צ'ריקובר פי על אנטיוכוס של לדעתו - יש דתית, והתקוממות דתית.התקוממות
 הדת. אותה נגד גזרות ידיעל

 164-150. עמ' 1982, ירושלים-ת"א, דביר, ההלניסטית', בתקופה והיוונים 'היהודים צ'ריקובר, אביגדור 2. ן16
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 דברסוף
 מדתם השראתה את קיבלה רק למדיניות היהודים שהתנגדות כשטרן, נאמר אםבין

 בין בבסיסה, היתה דתית אנטיוכוס נגד שהתקוממותם כצ'ריקובר, נאמר אם וביןהמיוחדת,
 הכהונה קוני אנטיוכוס. של דברו עושי היהודים על להטיל יש האשמה את כך, וביןכך

 מתוך או אחרת או זו אידיאולוגיה מתוך ישראל, ממנהג גסה בחריגה הזר, השליט מןהגדולה
 הגזרות את עמם ועל עצמם על מדעת, שלא ובין מדעת בין הביאו, וממון, כבודתאוות

 העימות את ובמותם, בחייהם השם מקדשי את זאת, ובעקבות המקדש, חילול אתהאיומות,
 האדירה. הסלווקית לממלכה הקטנה יהודה ביןהגדול

 אלא 'החסידים' מנהיגות לא מכן, לאחר זה עממי למרד שקמה שהמנהיגות הבורא,סיבב
 האבות', 'חוקי להחזרת המקדש, לטיהור הביאה ובניו, מתתיהו חשמונאי, ביתמנהיגות
 עצמאית. למדינה גם זמןולאחר

 "סקלות %ישרא% שארא מה כן מפו הואייתלע
 היה ומכללם וראית, קשות ,מנורות הרשעהיוון **

 ב'סללת עביים ןפ*יי ר"ה צשים%התעסק* יתייחי שיא מדי 8-2וג פתוץ את אדם יסנוףשיא

 ע% .קפ,אנסיוכוסן4
 *ייוונם אגסינו קיאכם 5י זהי

 א%א,צי'"יפ %%1,י4*א"ס,ל ש. %א]יג'ן...1ןג51ה"
 ארוכה 4י"4 והוסיפו פעיל, יה""יגיגבגוייא,

 ] 1י"יי.י!4'1ל 'יציעיי, 1-י"-1-8,1*
 מג( Dp' ח*%יוע],ליקי*ם י"ם' רשי-ס טעיה" "יישמו,, ,אירת91"1(9,
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 מאה בשנת מצרים את הכותו אחר* אנטיוכוסוישב
 בעם ירושלים ועי ישראל על לעל ושלשוארבעים
 הזהב מזבח את ויקח כנאווה המקדט אל ויבואכבר.
 המערכת שולח* יאת צליה, כ4 ואת המאוי מנורתואת
 ואת הזוזב כפות ואת המולקות ואוז הקשוותואת

 ההיכל לפני אשר זהצ ערי ואת העטרות ואתהפרוכת
 רב הרג 4יעש לארצו שב גלל ולקחתו וזכל...ויפצל
 סכל בישראל גדיל אגף תאי רבה. בגאותוידבר

מקומותיהם.
 לערי המוסים שר את המלך שלה ימים שנת"םמקז
 דברי אליהם וידבר כבד. בחיל ירושלימה ויבאיהודה
 ויך פתאום העיר על ויפול לו, ו*א6*נו במדמהשלום
 מישראל... רב עם ויאבד רבה מכהבו;

 אחד. לעם כולם לואות מלכותו כל אל המלדויכתוב
 כדבר וזעמים כל הקפלן איקותיו את איש כלולעזוב
 לאלילים ויזבחו כ*4ויהו רעי מישראל ייביםהמלד*
 מלאכים ציד ספרים האלד וישלא השבת. אתויחללו

 נכר'ט וזומם אחרי ללפא יהודה ולעלילירושלים
 ולחלל היקדש מן ונסך וזבח עולות ולמצועלארי.
 כל ולהחליף התורזז את לשנוא וחמם...שבוזות
 ימות.1. המלד עובר *עש" לא ואשרהחוקים.
 שנה ומאה וארבעים WDn1 כבסלו *וט קשרובחמשה

 שרפו מעאו אשר התור" וספרי משומם... שיקזזבנו
 ברית טפר w*w בילי י%6א אשי ונכל בקרעם,באש
 ואת 5המ'תו.1. דתנהמלך בתורה 'הפו? אשרוכל

 ויתלו הפקודה. פי על העיתו בניהן את מלו אשרהנשים
 המלים ואת בתיהן בני ואת בצואדי"ן העולליםאת

 ויונחזקי אמיצים היו בישראל ורבים )המיתו(,אותם
 בריה- חלל לכלת* למות... ויבחרו טמא. אכוללבלתי
 מאד. ישראל קל גדול קצף ו*הי וימותו.קדש

 כהנא( א' של בתרגומו א,)חשמ*נאים-א
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