להשכיחם תורתך
גזרות שמד
גזירות היונים:
שבת -

יש בורא לעולם.

חדש -

עם ישראל שולט על הזמן.

מילה -

הברית והקשר בין ישראל לקב"ה.

 מדוע בחרו היוונים לגזור דווקא על מצוות אלו?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

וחשך על פני תהום  -זו יון שהחשיכה את עיניהם של ישראל.
החשיכה עיניהם של ישראל -

גזרה גזירות על התורה.

כתבו לכם על קרן השור אין לנו חלק ונחלה בא-לוקי ישראל.

המיוחד בקרן השור  -א .השור מסמל כח ,גבורה ויופי ,שלהם סגדו היונים.
ב .בקבוקי התינוקות בעבר היו מקרני שוורים ,ורצו היונים שיינקו התינוקות את
הכפירה עם החלב.
סדור תפלה  -נוסח על הנסים
ית לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ַּביּ ִָּמים הָ הֵ ם
ש ָע ִּש ָ
מות ׁ ֶּ
אות וְ ַעל הַ ּנֶּחָ ֹ
וְ ַעל הַ ִּ ּנ ִּּסים וְ ַעל הַ ּ ֻּפ ְר ָקן .וְ ַעל הַ ְ ּגבוּרוֹ ת .וְ ַעל הַ ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל הַ ִּ ּנ ְפלָ ֹ
ָ
ִּש ָר ֵאל
ש ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָיוָן הָ ְר ָׁש ָעה ַעל ַע ְּמך י ְ
ִּ ּבימֵ י ַמ ִּּת ְתיָה בֶּ ן יוֹ חָ נָן ּכֹהֵ ן ָ ּגדוֹ ל חַ ְ ׁשמוֹ נָאי וּבָ נָיו ְ ּכ ׁ ֶּ
ַּבז ְַּמן הַ זֶּּה:
ש ְ ּכחָ ם ּתוֹ ָר ָת ְך ו ְּלהַ עֲ ִּב ָירם מֵ חֻּ ֵּקי ְרצוֹ נ ְָך .וְ ַא ּ ָתה ְב ַרחֲמֶּ ָ
יך הָ ַר ִּ ּבים ָע ַמ ְד ּ ָת לָ הֶּ ם ְ ּב ֵעת צָ ָר ָתםַ .ר ְב ּ ָת ֶּאת ִּריבָ ם .דַּ נְ ּ ָת
ְל ַׁ

יקים .ו ְּטמֵ ִּאים ְ ּביַד
ֶּאת דִּּ ינָם .נ ַָק ְמ ּ ָת ֶּאת נִּ ְק ָמ ָתםָ .מסַ ְר ּ ָת ִּ ּג ּבוֹ ִּרים ְ ּביַד חַ ּ ָל ִּ ׁשים .וְ ַר ִּ ּבים ְ ּביַד ְמ ַע ִּּטים .ו ְּר ָׁש ִּעים ְ ּביַד צַ דִּּ ִּ
ית ְּת ׁשו ָּעה גְ דוֹ לָ ה
ִּש ָר ֵאל ָע ִּש ָ
שם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ְ ּבעוֹ לָ ָמ ְך .ו ְּל ַע ְּמ ָך י ְ
ית ׁ ֵ
ְטהוֹ ִּרים .וְ ז ִֵּדים ְ ּביַד עוֹ ְס ֵקי תוֹ ָר ֶּת ָךְ .ל ָך ָע ִּש ָ
וּפֻּ ְר ָקן ְ ּכהַ יּוֹ ם הַ זֶּּה .וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָּבא ּו בָ נ ָ
ש ָך .וְ ִּה ְד ִּליק ּו נֵרוֹ ת ְ ּבחַ ְצרוֹ ת
ית ָך ו ִּּפ ּנ ּו ֶּאת הֵ יכָ לֶּ ָך .וְ ִּטהֲר ּו ֶּאת ִּמ ְקדָּ ׁ ֶּ
ֶּיך ִּל ְד ִּביר ּ ֵב ֶּ
ית ִּע ּ ָמהֶּ ם נִּ ִּּסים וְ נִּ ְפלָ אוֹ ת וְ נוֹ ֶּדה ְל ִּ ׁש ְמ ָך הַ ָ ּגדוֹ ל סֶּ לָ ה:
ש ָך .וְ ָק ְבע ּו ְ ׁשמוֹ נַת יְמֵ י ֲחנ ָֻּּכה ֵא ּל ּו ְ ּבהַ ּ ֵלל ו ְּבהוֹ ָד ָאה .וְ ָע ִּש ָ
ָק ְד ׁ ֶּ
רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג
הלכה א

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות,

ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות ,וצר להם לישראל מאד מפניהם
ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים
והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן
השני.

 היכן מוזכרות גזרות השמד במקורות לעיל? צטטי
על הניסים________________________________________________________________________________ :
רמב"ם____________________________________________________________________________________ :

 באיזו מצווה מתמקדים שני הציטוטים? __________________________________
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