ֲחנ ָה ַה ִ ר ַהִהיְסטִרי
ִלְפֵני ָ!ִני ַרתְִ ,זַמֵ !ֶ %יתַה ְִ#קָ"! ָהָיה ַקָָ ,א ַהְָוִני ְלֶאֶרִי ְָרֵאל
ְוִהְתִחיל ְמִציִקי ַלְה ִדי.
ַה ֶֶ#לְַ /הְָוִני ,אנטיוכוסָ ,הָיה ָר ָ!ע ְוַאְכָזר .ה א ָא ִליר ָ!ַלִיֶ ,הֱעִמיד ֶ ֶסל
ְֵביתַה ְִ#קָ"!ִ ,צָ ה ַעל ַהְה ִדי לְה ִ!ְתַח ת ל ְלַהְקִריב ל ָקְר ָנת.
אנטיוכוס ַָ3זר ַעל ַהְה ִדי ְָ3זרת ָק!ת :לא ִל ְ!מר ֶאת ַה ַָ 1ת ְולא ִלְלמד
ָ4רהִ ,מי ֲא ֶ!ר לא ִי ְ!ַמע ְקל ַה ֶֶ#לְ  /מת י ַמת.
ְבִעיר ַהְקָטָנה מִדיִעי ,%לא ָרחק ִמְר ָ!ַלִיָ ,י ַ!ב ֵֹהָ %זֵקִ ,%אי! ִ3ר
ְוַא ִ#יֵלב!ְ ,מ ַמ ְִ4תָיה ַהַח ְ!מַנאיְ .לַמ ְִ4תָיה ֲחִמ ָ1ה ִָני :יָחָנ,%
ִ!ְמעְ ,%יה ָדה ,אלעזר ִויהָנָתִ3ִ 6ָ   %רי ֲַאָרית.
ַצר ָהָיה ְלַמ ְִ4תָיה ְלָבָניו ִלְראת ֶאת ַמֲע ֵיֶה ָהָרִעי ֶ!ל ַהְָוִניְ ,וֵה
ֶהְחִליט ְלָגֵר! אָת ִמָ %הָאֶר.
ְי ֶאָחד ָא ְ ִקיֵדי ַה ֶֶ#לְֶ /אל מִדיִעיֵ ,%הִקימ ִמְז ֵַח ְֶמְר ַז ָהִעיר ְוָעָליו
ֶ ֶסל ְיָוִני ָ3דלָ ,אְספ ֶאת ָל ַהְה ִדי ְוִצ ֲעֵליֶה לְה ִ!ְתַח ת ַל ֶ ֶסלְ .וֶאל
ַמ ְִ4תָיה ַהֵה ָ %נ ַהְָוִני ְוָאְמר :
"ַא ָ4ה ִאי! ָזֵקְ %מַכ ֵדַ ,על ֲֵ4ַ %עֶלה ַא ָ4ה ִרא!ְ %וַתְקִריב ָקְר ֶָ %לֱאלֵֹהי
ַהְָוִניִ .מ ְִ /ָ#יְרָאה ָל ָהָע ְוַיֲע ֶה ָמָ."/
ַמ ְִ4תָיה לא ָרָצה ְלַמ ֵ6א ֶאת ְ קַ"ת ַהְָוִני ְוֵה ִ!יבָ" :אנ ְנַע ֵד ַרק ֶלֱאלַֹהי
מר .לא ִנ ְ! ֶַ4חוה ַל ֶ ֶסל".
ִי ְָרֵאלְ ,וֶאת ָ4רת ִנ ְ! ֹ
ַמ ְִ4תָיה ָבָניו ִהְתַנ ְ ל ַעל ַהְָוִניָ ,הְרג אָתֶ ,את ַה ְִ#ז ֵַח ָהְרס ְוֶאת ַה ֶ ֶסל
ָ!ְבר .
ָאז ֵהִני; ַמ ְִ4תָיה ֶאת ֶ"ֶגל ַה ְִ#לָחָמה ְוָקָרא ְלָכל ָהָעִ" :מי לה'  ֵאַלי!"
ְלקל ְקִריָאת ֶ!ל ַמ ְִ4תָיה ֶנֶאְספ ִֵ3רי ִי ְָרֵאל ַר ִי ָלֶלֶכת ְלִה ֵָ6ח ְַָוִני
ְלָגְר ָ! ִמָ %הָאֶר.
ְרא! ָצָבא ִֵ3רי ִי ְָרֵאל ָעַמד ְיה ָדה ַה ִַ ַ #יְ ,נ ֶ!ל ַמ ְִ4תָיה  .ה א ִה ָה
ְַָוִני ַמ ָה ַר ָה ְוֶגֶר! אָת ִמָ %הָאֶר.
ְי כ"ה ְִכְסֵלו ַָב! ְיה ָדה ַה ִַ ַ #י ֶאת ְיר ָ!ַלִיִ ,נְכַנס ְִתר ַעת ְִמָחה ֶאל
ֵיתַה ְִ#קָ"!ִ ,ה ְ!ִליְִ /מ4כ ֶאת ֱאִליל ַהְָוִניִ ,טֵהר ֶאת ַהֵהיָכלְ ,וָכל ָהָע ָחַגג
ֶאת ַחג ֲחנ ַת ַה ִַית.
ָרצ ְֵני ִי ְָרֵאל ְלַהְדִליק ֶאת ַה ְ#נָרה ְֵביתַה ְִ#קָ"!  ְולא ָהָיה ָ< ֶ!ֶמ.%
ִח ְ  ָמְצא ַ ְָ /קָט ,%ב ֶ!ֶמַ%זִית ַזְִ!ֶ ,/הְס ִ יק ְלי ֶאָחדַ .נֲע ָה  ֵנס,
ְוִהְדִליק ִמ ֶ!ְ =#מֶנה ָיִמי.
ְלֵזֶכר ִנ ָ>חַ %ה ִַ ַ #י ַה ִִ3רי ַעל ַהְָוִני ָהְר ָ!ִעי ְלֵזֶכר ֵנס ַ ְַ /ה ֶֶ1מָ %אנ
ח ְג ִגי ֶאת ַחג ַהֲחנ ָה  ַחג ָהארת  ְ!מָנה ָיִמיִ ,מֵ"י ָ!ָנה ְ ָ!ָנהַ ,עד ַה
ַהֶ?ה.

