
 

 

 

 

 

 הקרב בבית צור
 :'לג-'כה/'פרק ד, ספר השמונאים

ויהי לתקופת השנה וישב ליזיאש ויקהל ששים אלף איש  :כה"

 :כו. בחור וחמשת אלפים רוכבים בסוסים לכבוש את ירושלים

ויצא  :כז. יחן לפני בית צורויעתק את מחנהו בארץ אדום ו

וירא את מחנה  :כח. יהודה לקראתו ועשרת אלפים איש אתו

 . ויאמר' ויתפלל אל ה, האויב כי כבד הוא מאוד

אתה הכית את בן , אלוהי ישראל וגואלו' ברוך אתה ה :כט

ונתת את חיל הגויים ביד יונתן בן , הענק ביד דוד עבדך

תנה גם עתה את המחנה הלזה ביד עמך  :ל. שאול ונושא כליו

תן  :לא. יבושו וייכלמו ברב כוחם והמונםלמען , ישראל

שלח ידך בהם להומם , והפל עליהם אימה ופחד, מורך בלבבם

וכל יודעי שמך , למען יפלו בחרב אוהביך :בל. ולאבדם

 . יזמרו שירי תהילתך

ויתגר בם יהודה וינגף ליזיאש לפניו ויהיו המתים  :לג

 . היא חמשת אלפים אישבמגפה ה

והעברים אנשים מרי נפש , כי נסו אנשיו וירא ליזיאש :לד

וישוב לאנטוכיא , הם ונכונים למוות ולחיים כבני חיל

ולצאת לקראת יהודה , לאסוף עוד חיל גדול מבראשונה

 ".למלחמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הקרב בבית צור

 היעזר במחסן המילים שלמטה, השלם את הקטע הבא: 

של הצבא  ________ ה קרב בית צור היה הניסיון

הניסיון . בירושלים _______היווני לחבור לעמיתיהם ב

ת ושני ניסיונו __________קרב  -הראשון מהצפון 

 . נכשלו ________קרב ו ___________קרב  -מהמערב 

משנה "במעמדו החדש כ, שר הצבא, __________, הפעם

 חיילים ____________מארגן צבא בסדר גודל של , "למלך

 . ליהודה 05,555לעומת  _________ 0,555 -ו

על העיר  _________מטיל  ליסיאס, ס"לפה 061בשנת 

בעת . ירושליםלבין  חברוןבדרך בין  , _________

 _______תוקף אותו והוא נאלץ  _________, המצור

 . אדוםדרומה ל

מה שגורם  ________המערכה תמה ואנטיוכוס אפיפנס 

מנצל  יהודה המכבי. למאבק כוחות מחודש על השלטון

נלחם ביוונים , __________ל עולה , את המצב החדש

הוא , _______ -את בית המקדש וב ___________, "חקרא"ב

 .בית המקדשמתחדשת העבודה ב, חג החנוכה

 

 

 

 ,הרביעי ,מעלה לבונה ,"חקרא" ,06,666, ה כסליו"כ, לסגת
 ,רוכבים ,בית חורון ,מצור ,ליסיאס ,מטהר, אמאוס ,"בית צור"

 .יהודה ,שליםירו
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