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מראה מקומות, שיעור מאת הג"ר יהודה לנדי שליט"א 

 

בעני� חנוכה 
 

 1.1
ע"ז ח: 

והתני רבי יוסי ברבי מלכות פרס בפני הבית שלשי� וארבע שנה מלכות יו� בפני הבית מאה 
ושמוני� שנה מלכות חשמונאי בפני הבית מאה ושלש מלכות בית הורדוס מאה ושלש מכא� 

ואיל� צא וחשוב כמה שני� אחר חורב� הבית  
 
 

 2.1
מגילה טו: 

רשב"ג אומר א� בספרי� לא התירו שיכתבו אלא יונית: א"ר אבהו א"ר יוחנ� הלכה כרשב"ג 
וא"ר יוחנ� מ"ט דרשב"ג אמר קרא יפת אלוקי� ליפת וישכ� באהלי ש� דבריו של יפת יהיו 
באהלי ש� ואימא גומר ומגוג א"ר חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלוקי� ליפת 

יפיותו של יפת יהא באהלי ש�: 
 

 2.2
מדות פ"ב מ"ג 

לפני� ממנו סורג גבוה י' טפחי� ושלש�עשרה פרצות היו בו שפרצו� מלכי יו�� חזרו וגדרו� 
וגזרו כנגד� י"ג השתחויות. 

 
 2.3

סוכה נ"ו: 
ת"ר מעשה במרי� בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יווני� 
כשנכנסו יווני� להיכל היתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס עד מתי 
אתה מכלה ממונ� של ישראל ואי אתה עומד עליה� בשעת הדחק וכששמעו חכמי� בדבר 
קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה ויש אומרי� משמרתו שוהה לבא ונכנס ישבב אחיו עמו 
ושימש תחתיו אע"פ ששכיני הרשעי� לא נשתכרו שכיני בילגה נשתכרו שבילגה לעול� 

חולקת בדרו� וישבב אחיו בצפו�. 
 

 2.4
יומא ט. 

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנ� מאי דכתיב יראת ה' תוסי� ימי� ושנות רשעי� תקצרנה 
יראת ה' תוסי� ימי� זה מקדש ראשו� שעמד ארבע מאות ועשר שני� ולא שמשו בו אלא י"ח 
כהני� גדולי� ושנות רשעי� תקצרנה זה מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרי� שנה ושמשו בו 
יותר משלש מאות כהני� צא מה� מ' שנה ששמש שמעו� הצדיק ושמוני� ששמש יוחנ� כה� 
גדול עשר ששמש ישמעאל ב� פאבי ואמרי לה י"א ששמש ר' אלעזר ב� חרסו� מכא� ואיל� 

צא וחשוב כל אחד ואחד לא הוציא שנתו  
 
 

 3.1
רמב"� הלכות חנוכה, פרק ג, הלכה א  

בבית שני כשמלכו יו� גזרו גזרות על ישראל ובטלו דת� ולא הניחו אות� לעסוק בתורה 
ובמצות ופשטו יד� בממונ� ובבנותיה� ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות וצר 
לה� לישראל מאד מפניה� ולחצו� לח� גדול עד שריח� עליה� אלהי אבותינו והושיע� 
מיד� והציל� וגברו בני חשמונאי הכהני� הגדולי� והרגו� והושיעו ישראל מיד� והעמידו 

מל� מ� הכהני� וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� שנה עד החורב� השני: 
 
 

 4.1
דה"י א' כ"ד 

ז ויצא הגורל הראשו� ליהויריב לידעיה השני: ח לחר� השלישי לשערי� הרבעי: ט למלכיה 
החמישי למימ� הששי: י להקו� השבעי לאביה השמיני: יא לישוע התשעי לשכניהו העשרי: יב 
לאלישיב עשתי עשר ליקי� שני� עשר: יג לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר: יד לבלגה 
חמשה עשר לאמר ששה עשר: טו לחזיר שבעה עשר להפצ� שמונה עשר: טז לפתחיה תשעה 



עשר ליחזקאל העשרי�: יז ליכי� אחד ועשרי� לגמול שני� ועשרי�: יח לדליהו שלשה 
ועשרי� למעזיהו ארבעה ועשרי�:  

 
 4.2

ערכי� יב: 
הכי נמי מסתברא דאי לא תימא הכי משמרתו של יהויריב בשניה מי הואי והתניא ארבע 
משמרות עלו מ� הגולה ידעיה וחרי� פשחור ואימר עמדו נביאי� שביניה� וחלקו� לכ"ד 
משמרות בללו� ונתנו� בקלפי בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חביריו שש בא חרי� ונטל חלקו 
וחלק חביריו שש וכ� פשחור וכ� אימר התקינו נביאי� שביניה� שאפי' יהויריב ראש משמרות 

עולה לא ידחה ידעיה ממקומו אלא ידעיה עיקר ויהויריב טפל לו אלא אשארא:  
 
 

 5.1
קידושי� סו. 

דתניא מעשה בינאי המל� שהל� לכוחלית שבמדבר וכיבש ש� ששי� כרכי� ובחזרתו היה 
שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל אמר לה� אבותינו היו אוכלי� מלוחי� בזמ� 
שהיו עסוקי� בבני� בית המקדש א� אנו נאכל מלוחי� זכר לאבותינו והעלו מלוחי� על 
שולחנות של זהב ואכלו והיה ש� אחד איש ל� לב רע ובליעל ואלעזר ב� פועירה שמו ויאמר 
 �אלעזר ב� פועירה לינאי המל� ינאי המל� לב� של פרושי� עלי� ומה אעשה הק� לה� בצי
שבי� עיני� הקי� לה� בצי� שבי� עיניו היה ש� זק� אחד ויהודה ב� גדידיה שמו ויאמר יהודה 
ב� גדידיה לינאי המל� ינאי המל� רב ל� כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אהר� שהיו 

אומרי� אמו נשבית במודיעי�  
 

 5.2
פסחי� צג: 

מתני' איזו היא דר� רחוקה מ� המודיעי� ולחו� וכמדתה לכל רוח דברי רבי עקיבא ר"א 
אומר מאיסקופת העזרה ולחו� אמר ליה רבי יוסי לפיכ� נקוד על ה' לומר לא מפני שרחוק 
ודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחו�: גמ' אמר עולא מ� המודיעי� לירושלי� חמשה עשר 

מילי� 

 

 5.3
חגיגה כה: 

מתני' מ� המודיעי� ולפני� נאמני� על כלי חרס מ� המודיעי� ולחו� אי� נאמני� כיצד הקדר 
שהוא מוכר הקדרות נכנס לפני� מ� המודיעי� הוא הקדר וה� הקדרות וה� הלוקחי� נאמ� 

יצא אינו נאמ�: 
 
 

 6.1
שבת כא: 

מאי חנוכה דתנו רבנ� בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינו� דלא למספד בהו� ודלא 
להתענות בהו� שכשנכנסו יווני� להיכל טמאו כל השמני� שבהיכל וכשגברה מלכות בית 
חשמונאי ונצחו� בדקו ולא מצאו אלא פ� אחד של שמ� שהיה מונח בחותמו של כה� גדול 
ולא היה בו אלא להדליק יו� אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימי� לשנה אחרת 

קבעו� ועשאו� ימי� טובי� בהלל והודאה 
 

 6.2
מנחות כח: 

ותניא איד� לא יעשה אד� בית תבנית היכל אכסדרה כנגד אול� חצר כנגד עזרה שלח� כנגד 
שלח� מנורה כנגד מנורה אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל שמנה ושל שבעה לא יעשה 
ואפילו משאר מיני מתכות ר' יוסי בר רבי יהודה אומר א� של ע� לא יעשה כדר� שעשו מלכי 
בית חשמונאי אמרו לו מש� ראיה שפודי� של ברזל היו וחיפו� בבע� העשירו עשאו� של 

כס� חזרו והעשירו עשאו� של זהב  
 
 

 7.1
רמב"� בראשית מ"ט פסוק י 

וזה היה עונש החשמונאי� שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליו�, ואלמלא ה� נשתכחו 
התורה והמצות מישראל, וא� על פי כ� נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזק� 
החסידי� המולכי� זה אחר זה ע� כל גבורת� והצלחת� נפלו ביד אויביה� בחרב. והגיע 



העונש בסו� למה שאמרו רז"ל (ב"ב ג:) כל מא� דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא, 
שנכרתו כל� בעו� הזה. וא� על פי שהיה בזרע שמעו� עונש מ� הצדוקי�, אבל כל זרע מתתיה 
חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו 
השבט והמחוקק לגמרי, והיה עונש� מדה כנגד מדה, שהמשיל הקדוש ברו� הוא עליה� את 

עבדיה� וה� הכריתו�: 


