בס“ד

דף גזירה שלטון התלמיים

מתיונים רבים מצטרפים ליוסף המוכס ,מתעשרים מן
המיסים ,ואף מעזים לפרוק עול מצוות בגלוי.
הראשונים שהעזו לפרוק עול  -בניו של יוסף המוכס.

תרגום ה - 70-הורה ל 72-מזקני עם ישראל לתרגם
את התנ“ך ליונית) .בזמנו גברה התענינות בספרים(.
סכנה רוחנית -מאורע זה הוביל לכך שבמשך הזמן

התרגלו היהודים לקרוא את התורה ביונית ,שכחו
את לשוה“ק והתחקו מדרך התורה.

פיצול ההנהגה הרוחנית )פרוט בדף הבא(

תקופת הזוגות

התרבות ההלניסטית מתפשטת בעולם:
 .1ערים יוניות מוקמות בכל מקום ואף בארץ ישראל.
 .2הערים היוניות מהוות מכשול גדול:

שחרר את היהודים ששבה תלמי ה 1-מעבדותם.

קלי הדעת -מושפעים ונדבקים מזוהמתה :מבקרים
במקדשי אלילים ,מגרשי ספורט ,מסיבות פרועות ובתי שעשועים.
יראי ד‘ -מתיחסים בשאט נפש ,אך אינם יכולים למנוע זאת.

תמו מלחמות יורשי אלכסנדר ,שלטונו בא“י ומצרים-חזק.

 .3המתיונים מחפשים הצדקה למעשיהם

ועושים זאת ע“י שרמו עצמם בהשקפות אפיקורסיות

לדוג‘ :צדוק וביתוס שפרשו את משנת רבם שלא על מנת לקבל פרס-
כך שאין שכר ועונש ח“ו ,וכן אין צורך לקיים מצוות.
הו להם תלמידים רבים לאח“מ שקרא צדוקים וביתוסים.
לקח יהודים רבים בשבי למצרים.
שם היו לעבדים למלך ולחילים.

חדוש המלחמה בין התלמיים וסליקים.

 .4המתיונים מרימים ראש בגלוי:

יוסף בן טוביה ,שנשלח למצרים ,הצליח בדרכי ערמה להשיג
את הסמכות לגבות מיסים .הוא חוזר לא“י )עם צבא(.
יוסף המוכס ואנשיו מתחילים בשחיתות לגבות מיסים גבוהים

בעיר הראשונה ,אשקלון ,שסרבו בה בתחילה לשלם הם הרגו
עשרים איש מראשי העיר וגזלו רכושם ,ומאז פחדו מהם כולם.

כבש את ארץ ישראל בערמה ,ע“י שנכנס כביכול
להקריב קרבנות בשבת ,וכך הצליח לכבשה לא התנגדות.

אחרי מותו נדלדלה מלכותו ,הבן שהשאיר אחריו היה
עדין קטן ,את חולשת הממלכה נצל אנטיכוס מלך סוריה
עלה עם צבאו וכבש אותה מיד התלמיים.
התנקמות ביהודי מצרים -בשל מפלתו.
הוא כנס את נכבדי היהודים בקרקס
וניסה לשסות בהם פילים ,אך הפילים פנו אל
המשסים ולא ליהודים

הכהן הגדול  -חוניו מפסיק את העלאת המס ובשל כך
תלמי מאיים לעלות עם צבאו למלחמה בירושלים.
יוסף בן טוביה -מתיון ,דרש להשלח למצרים כדי לפיס
את מלך מצרים.

בזמן המלחמה עם הסליקים  ,לאחר נצחון,
מנסה תלמי להכנס לבית המקדש ,אך התעלף כשפרץ
לשם ,וכך נמנע חלול קדש משמים.

