
בס"ד 

 

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

בעני� מטבעות של מלכות חשמונאי 

 
 1

מגילה ט.�ט: 
תניא א"ר יהודה א� כשהתירו רבותינו יונית לא התירו אלא בספר תורה ומשו� מעשה דתלמי המל� 
דתניא מעשה בתלמי המל� שכינס שבעי� ושני� זקני� והכניס� בשבעי� ושני� בתי� ולא גילה לה� 

על מה כינס� ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר לה� כתבו לי תורת משה רבכ� נת� הקב"ה בלב כל אחד 
ואחד עצה והסכימו כול� לדעת אחת וכתבו לו אלהי� ברא בראשית אעשה אד� בצל� ובדמות ויכל 

ביו� הששי וישבות ביו� השביעי זכר ונקבה בראו ולא כתבו ברא� הבה ארדה ואבלה ש� שפת� 
ותצחק שרה בקרוביה כי באפ� הרגו שור וברצונ� עקרו אבוס ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיב� 

על נושא בני אד� ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרי� ובשאר ארצות ארבע מאות שנה וישלח את 
זאטוטי בני ישראל ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו לא חמד אחד מה� נשאתי אשר חלק ה' 

אלהי� את� להאיר לכל העמי� ויל� ויעבוד אלהי� אחרי� אשר לא צויתי לעובד� וכתבו לו את 
צעירת הרגלי� ולא כתבו לו את הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו בי 

היהודי� והטילו ש� אשתי בתורה.  
  

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 אלהי� ליפת וישכ� באהלי ש� דבריו של יפת יהיו באהלי ש� 

ואימא גומר ומגוג א"ר חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלהי� ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי 
ש�.  
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יומא סט. 

והתניא בעשרי� וחמשה [בטבת] יו� הר גרזי� [הוא] דלא למספד יו� שבקשו כותיי� את בית אלהינו 
מלאכסנדרוס מוקדו� להחריבו ונתנו לה� באו והודיעו את שמעו� הצדיק מה עשה לבש בגדי כהונה 

ונתעט� בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיה� וכל הלילה הללו הולכי� מצד זה 
והללו הולכי� מצד זה עד שעלה עמוד השחר כיו� שעלה עמוד השחר אמר לה� מי הללו אמרו לו 

יהודי� שמרדו ב� כיו� שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה בזה כיו� שראה לשמעו� הצדיק ירד 
ממרכבתו והשתחוה לפניו אמרו לו מל� גדול כמות� ישתחוה ליהודי זה אמר לה� דמות דיוקנו של זה 

מנצחת לפני בבית מלחמתי אמר לה� למה באת� אמרו אפשר בית שמתפללי� בו עלי� ועל מלכות� 
שלא תחרב יתעו� עובדי כוכבי� להחריבו אמר לה� מי הללו אמרו לו כותיי� הללו שעומדי� לפני� 

אמר לה� הרי ה� מסורי� בידיכ� מיד נקבו� בעקביה� ותלאו� בזנבי סוסיה� והיו מגררי� אות� על 
הקוצי� ועל הברקני� עד שהגיעו להר גריזי� כיו� שהגיעו להר גריזי� חרשוהו וזרעוהו כרשיני� כדר� 

שבקשו לעשות לבית אלהינו ואותו היו� עשאוהו יו"ט.   
 
 

 .3
ע"ז ח: 

 התני 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.  

 
 

 .4
מנחות צו. 

כל הכלי� שהיו במקדש ארכ� לארכו של בית.  
 
 

 .5
מנחות צו: 



כדריש לקיש דאמר ר"ל מאי דכתיב על השלח� הטהור טהור מכלל דאיכא טמא אלא מלמד שמגביהי� 
אותו לעולי רגלי� ומראי� בו לח� ואומרי' לה� ראו חיבתכ� לפני המקו� כדברי רבי יהושע ב� לוי 

דאמר רבי יהושע ב� לוי נס גדול נעשה בלח� הפני� סילוקו כסידורו שנאמר לשו� לח� ח� ביו� 
הלקחו.  

 
 

 .6
בכורות נא. 

חו� מ� השקלי�:  
תנא חו� מ� השקלי� ומעשר והראיו� שקלי� דתנ� מצרפי� שקלי� לדרבונות מפני משאוי הדר� מעשר 

דכתיב וצרת הכס� ביד� והראיו� תני רב יוס� שלא יביא סיגה לעזרה.  
 
 

 .7
ב"ק צז: 

 
ת"ר איזהו מטבע של ירושלי� דוד ושלמה מצד אחד וירושלי� עיר הקודש מצד אחר ואיזהו מטבע של 

אברה� אבינו זק� וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחרת. 


