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 ושליטיה החשמונאית דינההמ .1

בהנהגת מתיתיהו ובניו. מרד  החל המרד החשמונאי בממלכה היוונית הסלווקית  -167בשנת  א.

הממלכה   .-140 העצמאית בשנת להקמת ממלכת בית חשמונאיזה הוביל בסופו של דבר 

, כאשר בראשה עמדו הצאצאים  -63בשנת עד כיבוש א"י על ידי הרומאים  החשמונאית התקיימה 

 לבית חשמונאי שהרחיבו את גבולותיה.  

 של השליטים החשמונאים לביסוס מעמדם בבית ומחוץ: שתים מן הפעולות 

בזמן מותו של יהודה המכבי )שנפל באחד הקרבות מול  -הרחבת הממלכה תוך כיבוש שטחים

לפסה"נ( כללה המדינה החשמונאית את אזור יהודה בלבד. בירתה  161הצבא היווני בשנת 

היתה ירושלים, במזרח הגיעה עד יריחו ובמערב עד בית חורון. במהלך שנות שלטונם של 

יונתן כבש את דרום השומרון  . המלכים החשמונאים שבאו אחרי יהודה גדל השטח פי כמה וכמה

שמעון כבש את   )כולל מודיעין(, את עין גדי ומצדה שליד ים המלח, ובמרכז הארץ את עקרון ולוד.

כבש את מצודת החקרא שהייתה וכן יפו, גזר )תוך יצירת רצף טריטוריאלי מיפו לירושלים(,  

כבש את אדום,  ן הורקנוסיוחנ לק סופית את היוונים הסלווקים מירושלים.יצמודה להר הבית, וס

כבש את   -יהודה אריסטובולוס   מידבא )בעבר הירדן(, שכם, שומרון, בית שאן ועמק יזרעאל.

כבש את אזור החוף )להוציא את אשקלון ועכו( כולל עזה ודור, את צפון   –אלכסנדר ינאי  הגליל.

להבטיח את הגבולות צורך הכיבוש נבע בין השאר מן ה עמק הירדן, מואב, הגלעד, הבשן והגולן.

ככל שהגבולות יהיו רחוקים יותר ממרכז המדינה, כך היא תהיה מוגנת יותר. בנוסף,   -מאויבים 

החשמונאים חשו אחריות כלפי יהודים שחיו מחוץ ליהודה ונתקלו ביחס עוין של נוכרים, ולכן  

ים מבית כך התחזק מעמדם של החשמונא שאפו לכבוש שטחים אלו ולקיים בהם שלטון יהודי.

בעיני יהודי ממלכתם. בנוסף ההצלחות הצבאיות בכיבוש השטחים ביססו את מעמדם המדיני  

 של השליטים החשמונאים ברחבי העולם העתיק והעלה את יוקרתם.  
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לפנה"ס.  161יהודה המקבי כונן לראשונה את הברית עם רומא בשנת  -כריתת ברית עם רומא

הודים לסייע לרומא במלחמותיה ולהימנע מסייע לאויביה.  הייתה זאת ברית הגנה בה התחייבו הי

רומא התחייבה מצידה לסייע ליהודים במלחמותיהם.  גם שאר שליטי בית חשמונאי, להוציא את 

אלכסנדר ינאי, הקפידו לשמור ולחדש ברית זו עם רומא, אותה כונן לראשונה יהודה המכבי, כיוון  

הברית עם   ברית כזו חיזוק היוקרה ומעמד המדינה.שרומא הייתה כוח עולה באזור והם ראו ב

רומא ביססה את מעמדם של שליטי בית חשמונאי כיוון שאם אימפריה עולה ועוצמתית כמו רומא 

רואה בהם בעלי ברית וודאי יש להם ערך וחשיבות מדיניים גבוהים. יש לציין כי בהמשך נכרתו 

 בריתות נוספות עם ספרטה ועם בית תלמי.  

 שתים מן הפעולות של השליטים החשמונאים שעוררו התנגדות לשלטונם בקרב היהודים  ב. 

השליטים   -המעבר מהגדרת השליט חשמונאי כמנהיג צבאי בלבד להכתרתו כמלך

החשמונאים הראשונים היו יוצאי דופן לעומת השליטים ההלניסטים האחרים שהיו מלכים  

הצבאיות. אלא שבמהלך התקופה החשמונאית  והחזיקו בידם את כל הסמכויות הן הדתיות והן

יהודה   אנו עדים למעבר הדרגתי מהנהגה של מושל בעל סמכויות מצומצמות להנהגת מלך:

בימי שמעון אספת העם אישרה  המקבי, מנהיג המרד, היה מנהיג צבאי בלבד ולא מנהיג דתי.

הכהן הגדול;  -הדתיהנשיא; המנהיג -להעניק לו את הגדרות התפקיד הבאות: המנהיג המדיני

  המצביא. אבל שמעון לא קיבל את התואר מלך בניגוד לשאר המלכים באזור.-המנהיג הצבאי

כתיר  האלכסנדר ינאי גם יהודה אריסטובולוס היה הראשון מבית חשמונאי שהכתיר עצמו למלך. 

שבט שליטי בית חשמונאי היו כהנים מ רחיב את סמכויותיו לחקיקה ושיפוט.ההוא עצמו למלך, ו

לוי ולכן היו אמורים להסתפק בתפקיד הכהן הגדול בלבד ולוותר על תואר המלוכה השמור 

לצאצאי בית דוד משבט יהודה, אך כאמור הם לקחו לעצמם גם את תואר המלוכה וזה גרם  

 לחלק מבני העם, בעיקר לחכמי הפרושים, לבקר אותם ולהתנגד לשלטונם.

ונאים החל כמאבק בלתי מתפשר בהלניזם מרד החשמ -ההתקרבות לתרבות ההלניסטית

)תרבות יוון האלילית( ובמגמת ההתייוונות. אולם עם השנים אימצו המנהיגים החשמונאים יותר  

ויותר מאפיינים של התרבות ההלניסטית: קביעה של ימי ציון ניצחונות צבאיים כימי חג, אימוץ  

סמכויות חקיקה ומשפט כמו   שמות הלניסטים, הנהגת חצר מלוכה בסגנון הלניסטי, ריכוז

אימץ שם הלניסטי, והעסיק   –יוחנן הורקנוס למשל: המלכים ההלניסטים ושיתוף נשים בשלטון. 

, ההלניסטיים השליטים לנהוג כשארבחר יוחנן  צבא שכירים כמקובל בממלכות ההלניסטיות.

פחות תלוי בהסכמת  אשר העדיפו להישען על גדודי שכירים שנאמנותם נקנתה בכסף וכך להיות 

אימץ שם הלניסטי, החזיק בסמכויות בלתי מוגבלות, ניהל  –אלכסנדר ינאי  בני העם לפעולותיו. 

. ההתקרבות נוהג הלניסטי –הלניסטית והוריש את השלטון לאשתו שלומציון   חצר מלכות

  לתרבות ההלניסטית במיוחד בקרב אחרוני השליטים החשמונאיים הייתה לזרה בעיני החכמים

 והחלק היותר דתי בקרב העם.
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 ושלטון הורדוס השלטון הרומי  -מקור .2

   שני הבדלים בין השלטון הרומי העקיף ובין השלטון הרומי הישיר:א. 

מונה על ידי הרומאים  דפוס השלטון העקיף התבצע על ידי מלך מקרב בני העם המקומי ש -

פיקודו, בעוד שהשלטון הישיר התבצע בא השכירים שתחת לצורך שלטונו השתמש בכוחות צ  וש

 על ידי נציב מטעם רומא שלפקודו עמד חיל מצב רומאי. 

דפוס השלטון העקיף היה יציב יותר, במובן שמדובר במלך המולך שנים רבות עד למותו )כפי   -

(, ומעביר את השלטון לאחר מותו  -4עד שנת  -37שנים משנת  33שקרה עם הורדוס אשר שלט 

ה מאפשר גם תכנון וביצוע של פרויקטים גדולים כמו מפעלי הבנייה של הורדוס. לבניו. דבר ז

בניגוד לכך דפוס השלטון הישיר היה יציב פחות במובן שכל נציב שרת בדרך כלל שנים ספורות  

 ואז הוחלף בנציב אחר. 

 דפוס השלטון העקיף שירת את האינטרסים של רומא כי:

מם, ישרת אותם בנאמנות ללא תנאי מאחר והוא תלוי  הרומאים הבינו שמלך חסות שמולך מטע

השלטון שלו מבוסס על תמיכתם בו. לדוגמא: כאשר הרומאים ממנים את הורדוס  -בחסדיהם 

להיות מלך חסות על יהודה, העובדה שהוא אינו בן צאצא חוקי של ממלכת החשמונאים או של 

 נאמן להם בצורה מוחלטת.שושלת בית דוד, הופכת אותו לתלוי בתמיכה שלהם ולכן גם 

הרומאים ידעו שהמלכת מלך מקומי מיהודה, תמנע מהם מגע ישיר וחיכוכים עם  בנוסף 

האוכלוסייה היהודית בנושא של גביית מיסים ושליטה על הסדר. מנהיג יהודי ידבר בשפת העם, 

ודה מעבר נוהג על פי מנהגי העם וייתן ליהודים תחושה שהוא מייצג אותם. מינוי מלך חסות ביה

 לעם מסר של רצון טוב מטעם השלטון בכך שמינה מלך מתוך העם עצמו. 

האימפריה הרומית שאפה להטמיע את התרבות שלה )התרבות ההלניסטית( בקרב העמים  

שכבשה וכך גם ביהודה. לכן, מלך מקומי שתומך בתרבות ההלניסטית, יכול להטמיע אותה 

ת, מאשר מלך ממוצא זר שעלול לעורר התנגדות. בצורה "טבעית" יותר בדרך של דוגמא אישי

הורדוס לדוגמא, שאהד והעריץ את התרבות ההלניסטית, היה מתאים לשמש כמלך חסות 

ופעולותיו, מנהגיו ומפעלי הבנייה שלו, מוכיחים שאכן פעל רבות כדי להטמיע את התרבות 

 הרומית ביהודה. 

 : דפוס השלטון הישיר שירת את האינטרסים של רומא כי

הוא מאפשר לרומאים שליטה מלאה והדוקה על המתרחש בפרובינקיה שמוגדרת כעת חלק 

דבר זה מאפשר גם גבייה גבוהה יותר של מיסים. בנוסף  בלתי נפרד של האימפריה הרומית.

בות ההלניסטית, כי  של התרואגרסיבית יותר מהירה  חדרהמאפשר הדפוס השלטון הישיר 

 מבני העם המקומי. או התנגדות הנציב הרומי ייכנע פחות ללחץבניגוד למלך החסות 
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  על פי קטע המקור יוסף בן מתיתיהו מסביר את מעשיו המנוגדים של הורדוס באופן הבא:ב. 

  אני סבור שסיבה אחת לשני הניגודים האלה. שכן מאחר שהיה אוהב כבוד ונכנע במידה מופרזת" 

 .. כאשר נזדמנה לו תקווה לזיכרון בעתיד או לתהילת השעה.ליצר הזה, הוא היה נדיב 

לשלוט ברוחו,   הורדוסהיה שבן המשפחה פועל נגד שלטונו לא יכול להורדוס  אם נדמה היה

 " והתנקם בהם כמו באויבים... מתוך רצונו להיות הנערץ היחיד. ונפרע מקרוביו ומידידיו כאחד

טענתו של יוסף בן מתיתיהו היא שהורדוס היה רודף כבוד ואף מכור ליצר הכבוד. הוא עשה כל  

מעשה שיביא לו את הכבוד הן לשעתו והן לדורות, אך כאשר חש שלא מכבדים אותו וחותרים  

לא  שתחת שלטונו פעל באופן אלים וחיסל ללא היסוס את בן משפחתו כמו היה אויב. זאת בכדי 

 אחר חוץ ממנו. יעריצו מישהו

 שניים ממעשיו של הורדוס שיכולים לבסס את דברי יוסף בן מתיתיהו: 

 3-לאחר עלייתו לשלטון מינה הורדוס את אחיה של אשתו מרים: יהודה אריסטובלוס ה -

אותו הוא ומעריץ ( לכהן גדול, אך לאחר שראה עד כמה העם אוהב 17)שהיה אז נער בן 

של הורדוס בארמונו  הובע בבריכה  3- הודה אריסטובלוס הי . חסל אותוקינא בו ולכן פקד ל

  טען שהייתה זאת תאונה.אילו הורדוס ו  ,ביריחו

קיסריה לכבודו של הקיסר עיר הנמל סבסטי בשומרון ואת הערים הורדוס בנה את  -

אוגוסטוס. הורדוס הקים בערים אלו מקדשים לכבוד הקיסר והשתתף בפולחן  -אוקטאביאנוס

טענתו של יוסף בן מתיתיהו היא שהורדוס ציפה שכפי שהוא מכבד את הקיסר כך  הקיסר.

 היות והוא היה מכור לתאוות הכבוד. ,נתיניו יכבדו אותו 

 

 "המרד הגדול"  .3

לספירה והקיף את מרבית  66המרד הגדול של היהודים ברומאים פרץ בירושלים בשנת א. 

ומא הייתה לחדש את עצמאותה של יהודה המטרה של מרד זה בשלטון ר שטחי יהודה והגליל.  

בשלב ראשון הכוחות הרומאים המקומיים הובסו אך בשלב שני חזרו  . והובילו אותו הקנאים

הרומאים בכוחות צבאיים מתוגברים ובראשם המצביא אספסיאנוס ובנו טיטוס. במהלך המצור 

טיטוס עמד בראש על ירושלים נפטר הקיסר ואספסיאנוס נקרא לרומא למלא את מקומו ובנו 

לספירה, לאחר שהרומאים ובראשם טיטוס   70המרד הוכרע בחודש אב בשנת  הכוחות הרומיים.

לספירה(, והוא הסתיים   70-ב 2פרצו לירושלים והעלו באש את בית המקדש השני )חורבן בית 

 לספירה.  73עם נפילת מצדה בשנת  

 :הסבר הגורמים לפרוץ המרד הגדול והשפעתם על פרוץ המרד

ישראל ואהדה -כל הנציבים הרומאים גילו יחס עוין כלפי היהודים בארץ -מתח בין יהודים ונכרים 

עשיית צדק ובטיפול נוקשה של חיל  -כלפי האוכלוסייה הנוכרית שבה. היחס העוין התבטא באי

המצב הרומי ביהודים במיוחד על רקע היותו מורכב מנוכרים. במקרה של סכסוכים בין יהודים  

בנוכרים, שהיו קרובים אליהם בלשונם, תרבותם, אורח חייהם  לנוכרים הנציבים תמכו בדרך כלל 

 ומחשבתם. דוגמאות לכך:  
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  - 44כשפרץ סכסוך בין יהודים ליוונים בעיר פילדלפיה שבעבר הירדן, פסק הנציב הרומי ַפדֹוס )

ס )  46 לסה"נ( החריפה ההידרדרות ביחסים בין    60- 52לסה"נ( נגד היהודים. בימי הנציב ֶפִליכ 

היהודים לרומאים בשל סכסוך קיסריה. בין היהודים לנוכרים בקיסריה שרר מתח סביב שאלת  

מעמדם של היהודים בעיר. היהודים טענו שקיסריה היא עיר יהודית כי הורדוס שהיה מלך יהודי  

בנה אותה, והנוכרים טענו שהיא פוליס, ששולטים בה אזרחיה היוונים. הנציב פליכס צידד  

לסה"נ בתקופת הנציב פלורוס, הוכרע הסכסוך על ידי הקיסר ֵנירֹון   66ם.  בשנת בעמדת הנוכרי

שפסק כי קיסריה אינה עיר יהודית. הפסיקה הובילה למהומות דמים בין נוכרים ליהודים בהן  

היהודים   יהודים. פלורוס אף אסר את נציגי היהודים שבאו להתלונן על הטבח.  20,000-נהרגו כ

ירו את דמם ואפשרו לאוכלוסיה הנכרית לטבוח בהם ללא מפריע ולכן יצאו  חשו כי הנציבים הת

 למרד הגדול.

המיסים שהטיל השלטון הרומי על הפרובינקיה יהודה עוררו התנגדות, כי   -מצוקה כלכלית

בנוסף לנטל הכלכלי הוא סימל את השעבוד ואת אובדן החירות של האזרחים. מלבד מס גולגולת 

על תושבי הפרובינקיה מיסים עקיפים כמו מס על סחורות שנמכרו ומס על הרכוש הוטלו 

בשווקים או שעברו בנמלים. בנוסף, נדרשו תושבי יהודה לעבוד ואף למסור את בהמות העבודה 

שברשותם לצורכי השלטון בפרובינקיה. בתקופת הנציבים האחרונים גדל נטל המיסים וגברו  

גבר הקיטוב בין המעמדות והחריף המאבק  מעשי העושק והניצול. בהשפעת המיסוי הכבד

הפנימי בחברה היהודית. המיסים הכבידו בעיקר על השכבות הנמוכות, ואיכרים רבים התרוששו 

ואיבדו את הבעלות על אדמותיהם. אנשים אלה נענו לקריאות למרד שלּוּו בהבטחות לצדק  

ה עם השלטון הרומי.בין  סוציאלי. לעומתם, משפחות האצולה העשירות הידקו את שיתוף הפעול

הכוהנים הגדולים, עשירי ירושלים והסוחרים שהשתייכו למעמד הגבוה היו קשרי משפחה 

ונישואין. בני השכבות הללו לא היססו לעשוק את פשוטי העם, ולמשל, משפחות הכוהנים 

הגדולים שלחו את עבדיהם אל השדות לקחת בכוח את המעשרות שהיו מיועדים לכוהנים 

. מיד עם תחילת המרד שרפו הקנאים שתמכו במרד את ארכיון ירושלים, שבו היו כל  הפשוטים

 שטרי החוב. בכך הצליחו להעביר לצידם עניים רבים ששמחו על שריפת העדות לחובם.

 

   -תוצאות המרד הגדול בתחום הדתיב. 

לפני החורבן מרכז העם היה המקדש והכהנים הם אלו שהנהיגו אותו. לאחר החורבן בוטלה 

אבדן המקדש פגע באחדות הלאומית. אין יותר מרכז  ונוצר חלל הנהגתי. משרת הכהן הגדול 

כיבוש ירושלים ושריפת בית המקדש גרמו להלם  אחד לכל העם אליו הוא יכול לעלות לרגל.

אבל כבד בעם. רגשות אלה היו קשים במיוחד בקרב המורדים שנלחמו בירושלים  לומשבר אמוני 

בתקופת המרד. המורדים האמינו כי האל יגן על ירושלים ועל בית המקדש ולא יניח להם  

אובדן מרכז הקודש, הגביר את  רושלים.להיחרב, הם האמינו כי הרומאים יוכו ויובסו בקרב על י 

רכז פולחני, לא ניתן היה לקיים חלק מהמצוות תחושת ניתוק הקשר עם הקב"ה. בהעדר מ

עולם ללא מקדש נתפס כעולם פגום אין   ומהמנהגים כמו הבאת ביכורים והקרבת קורבן הפסח. 

 אפשרות לכפר על עוונות )במקום הקורבנות( או להיטהר.
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  -הדמוגרפי תוצאות המרד הגדול בתחום

בא"י ומתוכם נהרגו במהלך המרד כמיליון  מיליון יהודים  3לדעת החוקרים חיו לפני החורבן 

  100כך שמדובר בממש שואה שעברה על העם באותו הזמן. בנוסף נלקחו לרומא כ -יהודים 

אלף שבויים יהודים אשר נמכרו שם לעבדות. רבים מן השבויים מצאו את מותם בזירת 

   הגלדיאטורים בה אולצו להלחם כנגד לוחמים אחרים או כנגד חיות טרף.

ך דיכוי המרד  לא הוחרבה רק ירושלים אלא נהרסו יישובים יהודיים רבים בא"י. לעומת במהל

זאת חיזקו הרומאים את הערים הנוכריות שהיו נאמנות להם. בעיר קיסריה שהייתה באותו הזמן 

העיר המרכזית בא"י ושם ישב גם הנציב הרומאי גרה לפני המרד אוכלוסייה יהודית גדולה. 

 מקיסריה האוכלוסייה היהודית וקיסריה הפכה לעיר נוכרית בלבד. לאחר המרד גורשה

  -תוצאות המרד הגדול בתחום הכלכלי

הרומאים נקטו פעולות של ענישה קולקטיבית. הם החרימו קרקעות של יהודים בין אם הם  

השתתפו במרד ובין אם לא. הקרקעות הפכו לרכוש הקיסר הרומאי ונמכרו לכל המרבה במחיר. 

יהודים רבים שהיו בעלי קרקע נעשו אחרי המרד אריסים קשי יום על הקרקע שלפני המרד  

לאחר המרד הרומאים הטילו על היהודים מס מיוחד שנקרא מס היהודים. מס זה   הייתה שלהם.

במקום מס לטובת המקדש היה המס   -היה משפיל במיוחד כי הוא החליף את המס למקדש

ל האל הרומאי יופיטר. מס זה הוטל על כל יהודי לרבות נשים עכשיו מיועד למקדש האלילי ש

תינוקות וקשישים. המס מבטא את התפיסה הרומאית שלפיה אלוהי הרומאים נצחו את ה' אלהי 

ישראל. בנוסף הוטלו מיסים כמו מס קרקע מס גולגולת ועבודות כפייה שהטיל השלטון על 

 היהודים כמו תיקון דרכים. 

 ליהודים בעקבות תוצאות אלההסבר הסכנה שנשקפה 

האבידות הקשות בנפש וברכוש ובייחוד חורבן ירושלים והמקדש גרמו למשבר קשה בקרב העם 

. יהודים רבים חשו שחורבן המקדש יצר נתק בין ה' לעמו ושבלי וחידלון היהודי ולאווירת יאוש

עוד לעלות לרגל  המקדש אין עתיד לקיום העם היהודי. במציאות ללא המקדש העם לא יכול היה

ולהקריב קורבנות ולכן חשו רבים מבני העם שלא רק המקדש חרב אלא שהיהדות עצמה כדת 

 אבדה מן העולם.
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 מירושלים ליבנה -קורמ .4

כיבוש  הגדול. לספירה על ידי רומא כחלק מדיכוי המרד   70חורבן בית שני התרחש בשנת א. 

 ירושלים ושריפת בית המקדש גרמו להלם ואבל כבד בעם

 ים מן  התגובות של העם על חורבן המקדש: תש

בקטע המקור מתוארים אנשים פרושים רבים שפרשו מהנאות החיים וקבלו על עצמם שלא  -

הם בקטע המקור כול עוד בשר ושלא לשתות יין. זאת כחלק מן האבל על המקדש. לא

  נאכל בשר שממנו היו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל ? [כיצד]מסבירים לרבי יהושע: " 

ר חורבן  אח" כלומר ל ?על גבי המזבח ועכשיו בטל [שופכים] נשתה יין שמנסכים ]כיצד[ 

כבר לא מקריבים   המזבח שהיה במקדשעל קדש לא ניתן להמשיך בחיים התקינים. אם המ

כלומר להנות מן  שתות ייןללאכול בשר ולא מסוגלים פשוט הם קורבנות ולא מנסכים יין 

טענתו של , ולפי  הבעיה בגישה זו היא שהיא מסכנת את המשכיותו של העם היהודי .החיים

 ל לעמוד בה. יכולא הציבור  רוב זוהי גזרה ש רבי יהושע
 

שאחזה ברבים  וחידלון אווירת יאושישנו ביטוי ללאחר החורבן בספר "חזון ברוך" שנכתב   -

. בספר זה קורא ברוך לעם שלא לזרוע לא להנשא ולא להוליד ילדים משום מבני העם

 שלאחר החורבן אין טעם לחיים. 

קיצונית  האבל ההתנגדו לגישת ע בקטע המקור יפ וכמו רבי יהושע המחכמי הפרושים . ב

חלקת  שארת לזכר חורבן המקדש כמו: ה מידתיים  שמונעת חיים תקינים אבל קבעו מנהגי אבל 

שבירת הכוס בחתונה באמירה: "אם אשכחך או למשל , תמסויד נהבבית שאינ המועטקיר 

אך יחד עם זאת  ,את זכרון האבל על המקדשמבטאים  מנהגים אלו ירושלים תשכח ימיני".

וכך מאפשרים המשכיות  ,חת החתונהאו את שמ  ,מאפשרים את שמחת חנוכת הבית החדש

 לקיום העם. 

  יבנה ניסו לסייע לעם היהודי להתמודד עם החורבן: שתי דוגמאות לאופן בו חכמי 

ביבנה הוקמו מוסדות של ראשות העם: בית הדין הגדול והנשיאות שהיו הגוף המחוקק בעם ישראל  -

כאי ולאחר  דות אלו עמד רבן יוחנן בן זבראש מוס במקום הסנהדרין שישבה לפני החורבן בירושלים.

חכמי יבנה עסקו בקידוש חודשים )החלטה על תחילת חודש לפי מולד הירח( ועיבור   מכן רבן גמליאל.

יבנה את לוח השנה והמועדים. בכך    חודשים(. כך קבעו חכמי 13שנים )החלטה מתי שנה תהיה בעלת 

 מלאו חכמי יבנה את תפקיד הסנהדרין שהיה בירושלים שלפני החורבן. 

ש. בית הכנסת נקרא "מקדש מעט" ותפקידו  חכמי יבנה הפכו את בתי הכנסת לתחליף לבית המקד -

והעמידו   18היה לרכז את העם בעבודת הקודש ולהזכיר לו את המקדש. חכמי יבנה ניסחו את תפילת 

בנוסף  אותה כתחליף לעבודת הקורבנות של הכוהנים. כך בית הכנסת נותן מענה לחורבן המקדש.

בבית המקדש עבדו הכהנים את עבודת הקודש יחפים. לאחר החורבן תיקן ריב"ז שגם בבית הכנסת  

הכנסת  יברכו הכהנים את ברכת הכהנים כאשר הם יחפים. בכך יצר ריב"ז זכר למקדש וגם נתן לבית 

 מעמד דומה לזה של המקדש.
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