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 להשכיחם תורתך

 גזרות שמד

 גזירות היונים:

 יש בורא לעולם.  -שבת 

 עם ישראל שולט על הזמן.  -חדש 

  הברית והקשר בין ישראל לקב"ה.  -מילה 

  ?מדוע בחרו היוונים לגזור דווקא על מצוות אלו 

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

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

  .גזרה גזירות על התורה  -החשיכה עיניהם של ישראל 

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

  א. השור מסמל כח, גבורה ויופי, שלהם סגדו היונים.  -המיוחד בקרן השור 

שוורים, ורצו היונים שיינקו התינוקות את ב. בקבוקי התינוקות בעבר היו מקרני  
  הכפירה עם החלב.

 על הנסיםנוסח  -סדור תפלה 

יָת  ָעש ִּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהּנֶָּחמֹות ׁשֶּ ׁשּועֹות ְוַעל ַהּנִּ בּורֹות. ְוַעל ַהּתְ ְרָקן. ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻּ ּסִּ ים ָהֵהם ְוַעל ַהּנִּ יָּמִּ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ַמן ַהזֶּּה: זְּ ש ְ  ּבַ ָך יִּ ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶּ מֹוָנאי ּוָבָניו ּכְ דֹול ַחׁשְ ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ְתָיה בֶּ יֵמי ַמּתִּ ָרֵאל ּבִּ

ֵעת ָצָרָתם. ַרבְ  ם ּבְ ים ָעַמְדּתָ ָלהֶּ יָך ָהַרּבִּ ה ְבַרֲחמֶּ י ְרצֹוָנְך. ְוַאּתָ ּקֵ יָרם ֵמחֻּ ָחם ּתֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִּ ּכְ ְנּתָ ְלׁשַ יָבם. ּדַ ת רִּ ּתָ אֶּ

ַיד ים ּבְ עִּ ים. ּוְרׁשָ ַיד ְמַעּטִּ ים ּבְ ים. ְוַרּבִּ ׁשִּ ַיד ַחּלָ ים ּבְ ּבֹורִּ ְקָמָתם. ָמַסְרּתָ ּגִּ ת נִּ יָנם. ָנַקְמּתָ אֶּ ת ּדִּ ַיד  אֶּ ים ּבְ ים. ּוְטֵמאִּ יקִּ ַצּדִּ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ ָך. ְלָך ָעש ִּ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרתֶּ ים ּבְ ים. ְוֵזדִּ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ְטהֹורִּ יָת ּתְ ָרֵאל ָעש ִּ ש ְ ָך יִּ עֹוָלָמְך. ּוְלַעּמְ ְוָקדֹוׁש ּבְ

ךָ  ׁשֶּ ְקּדָ ת מִּ ֲהרּו אֶּ ָך. ְוטִּ ת ֵהיָכלֶּ ּנּו אֶּ ָך ּופִּ יתֶּ יר ּבֵ ְדבִּ יָך לִּ אּו ָבנֶּ ְך ּבָ ַהיֹּום ַהזֶּּה. ְוַאַחר ּכָ ְרָקן ּכְ ַחְצרֹות ּופֻּ יקּו ֵנרֹות ּבְ ְדלִּ . ְוהִּ

ָך. ְוָקְבעוּ  דֹול ָקְדׁשֶּ ְמָך ַהּגָ ה ְלׁשִּ ְפָלאֹות ְונֹודֶּ ים ְונִּ ּסִּ ם נִּ הֶּ ּמָ יָת עִּ ל ּוְבהֹוָדָאה. ְוָעש ִּ ַהּלֵ ה ֵאּלּו ּבְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻּּכָ ָלה: ׁשְ  סֶּ

 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג 

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

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 

שראל יתר על מאתים שנה עד החורבן והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לי

  השני.

 היכן מוזכרות גזרות השמד במקורות לעיל? צטטי 

  ________________________________________________________________________________ על הניסים: 

  ____________________________________________________________________________________ רמב"ם: 

 מצווה מתמקדים שני הציטוטים? איזו ב__________________________________  


