קרבות החשמונאים:
קרב מעלה לבונה:
קרב מעלה לבונה היה הקרב הראשון בין כוחותיו המורדים של יהודה
המכבי לבין כוחות סדירים של הממלכה הסלווקית -היוונית .על
הכוחות היוונים פיקד אפולוניוס ,מושל מחוז השומרון.
יהודה המכבי .ידיעות מדויקות על מהלך הקרב אינן בנמצא ,אך ככל

הנראה צבאו של אפולוניוס ,הופתע בלילה בעוברו במעלה לבונה על
ידי צבאו של יהודה המכבי.

קרב בית חורון:
קרב בית חורון היה הקרב השני בין כוחותיו המורדים של יהודה
המכבי לבין כוחות סדירים של הממלכה היוונית.
לאחר הניצחון על אפולוניוס  -מושל שומרון ,יצא נגד יהודה המכבי
וצבאו מצביא יווני בשם סירון ועמו ככל הנראה בין  0,888ל08,888-
לוחמים.
יהודה המכבי והלוחמים שעמו ,הפתיעו את האויב ממארב ולצורך כך
לא נזקק לצבא גדול.
הקרב עצמו היה קצר למדי .המורדים ארבו לסירון ולוחמיו שנעו בטור

עורפי דק במעלה הדרך התלולה .הם התנפלו עליהם והפילו כמה
מאות חללים .יתרת הלוחמים נסוגו משדה הקרב וברחו לכיוון דרום
ודרום מערב לאזור בו היו ליוונים תומכים.

קרב אמאוס:
קרב אמאוס הוא הקרב השלישי בסדרת הקרבות בין החשמונאים לממלכה
היוונית.
הקרב התרחש בתקופה קשה ליוונים .המרד ביהודה התחזק בשנתיים שחלפו
מאז פריצתו וניצחונות קודמים חיזקו את מורל המורדים.
ניקנור ,אציל רם דרג ,נתמנה למפקד הצבא ולעזרתו הוצב גנרל מנוסה בשם
גורגריאס.
מסע מזרחי של המלך הותיר במערב האימפריה רק כוחות מצומצמים .לכן,
הצליחו השלטונות לגייס צבא לא גדול שלא עלה על  08,888חיילים לדיכוי
המרד .בירידתם דרומה לעבר מעוזי המורדים הצטרפו לצבא תומכים מקרב
המתיוונים ותומכים מקרב תושבי אדום ופלשת שכוחם הצבאי היה דל ואיכותם
לא גבוהה במיוחד ,אך מספרם הכפיל את גודל הכוח הייוני
גם הפעם ירד הצבא היווני לאורך השפלה והגיע ליהודה מן המערב .הצבא
היווני הקים מחנה מבוצר בתוך עמק איילון ,לא רחוק מאמאוס ,שנמצאה במקום
טקטי נוח ,אמאוס שוכנת על פרשת דרכים וניתן לעלות ממנה לכיוון ירושלים
בדרכים אחדות .ואילו צבאו של יהודה המכבי ,התרכז במקום הקרוי מצפה
למול ירושלים.
גורגיאס ,שידע שצבא המורדים מתרכז באזור מצפה לקח את היחידות
המובחרות של צבאו ,ויצא איתן למסע לילי לכיוון מצפה בליווי סיירים מקומיים,
כדי להפתיע את המורדים.

הפיצול של הכח היווני נודע למורדים ,ויהודה המכבי החליט לשתמש ביציאתו
של חלק גדול מהכוח כדי לתקוף את המחנה היווני .יהודה התקרב למחנה וארב
ללוחמים במשך שעות הלילה כדי לפתוח במתקפה עם אור הבוקר.
כשהלוחמים היוונים גילו את המארב הם החלו לצאת מהמחנה לגבעות כדי
להדוף את ההתקפה ,אך גורם ההפתעה סייע למורדים ובקרב שהתפתח
במקום ,הובסו הכוחות היוונים ונסוג .המורדים רדפו אחר הנסים ונכנסו
אחריהם לתוך המחנה .בקרב שהתפתח במקום הביסו המורדים לחלוטין את
הלוחמים שהופתעו ולא היו מאורגנים כיאות.
בינתיים ,גורגיאס ,שלא איתר את המורדים במקום שבו הם היו אמורים להיות,
חזר עם אנשיו .בראותם את מחנם מעלה עשן ואת המורדים במישור ,נשברה
רוחם

של
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ללא

מאבק.

