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 תמיכה וביקורת –הממלכה החשמונאית  –מקור  .1

בהנהגת מתיתיהו החל המרד החשמונאי בממלכה היוונית הסלווקית לפנה"ס  167בשנת  א.

  העצמאית בשנת להקמת ממלכת בית חשמונאי. מרד זה הוביל בסופו של דבר הכהנים ובניו

  63בשנת עד כיבוש א"י על ידי הרומאים החשמונאית התקיימה הממלכה  .לפנה"ס 140

 , כאשר בראשה עמדו הצאצאים לבית חשמונאי שהרחיבו את גבולותיה.  לפנה"ס

 :בשלטון בית חשמונאישל החברה היהודית  שתי סיבות לתמיכה

. למשל על  חשמונאי עוצמתם הצבאית של שליטי בית בקטע מתוארת -סיבה מן הקטע

." שליטי בית חשמונאי החלו את דרכם הפילה פחד על השליטים מסביביון נאמר שהיא: " לומצש

צבאם  ומניצחון לניצחון במרד של קומץ של לוחמי גרילה שמסתתרים בהרים אך מקרב לקרב 

טריטוריה של יהודה באופן  ההלך וגדל. במשך השנים הניצחונות הצבאיים שנחלו הביא להגדלת 

כי הוא פתח    הכלכליגם בהיבט סייע שהביא לגדילת הטריטוריה הכח הצבאי מאד משמעותי. 

ם  לקבל שטחי בני החברה היהודיתדמוגרפי כי הוא אפשר להיבט הוגם ב דרכי מסחר,

  להתיישבות ולחקלאות.

אשר כהנים  ת)בנוסף ניתן היה לציין עוד סיבה מהקטע ששושלת בית חשמונאי הייתה משפח

 מה שחיזק את מעמדם בעיני בני החברה היהודית.( ,ולים בבית המקדששימשו ככהנים גד

ור תוך שחר אי הביאו לראשונה בימי בית שני לעצמאותנושליטי בית חשמ -סיבה נוספת

המרד שאליו יצאו היה על רקע גזרות   .ומגזרותיה של האימפריה של בית סלווקוס שלטונה הזרמ

את המקדש מעבודה  נאים טיהרו. החשמושכפו את הפולחן האלילי סהדת של אנטיוכוס אפיפנ

  ,בני החברה היהודיתלדת החופש את למעשה איפשרו הם שו)על כך נקבע חג החנוכה( זרה 

 . ותהפרעגזרות או התורה ללא קיים את ל
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שעוררו ביקורת בקרב חלק מן החברה  אשר ערכו השליטים החשמונאים ים מן השינוייםניש ב. 

 : היהודית

השליטים   -המעבר מהגדרת השליט חשמונאי כמנהיג צבאי בלבד להכתרתו כמלך

החשמונאים הראשונים היו יוצאי דופן לעומת השליטים ההלניסטים האחרים שהיו מלכים  

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

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;  -הנשיא; המנהיג הדתי-להעניק לו את הגדרות התפקיד הבאות: המנהיג המדיני

  המצביא. אבל שמעון לא קיבל את התואר מלך בניגוד לשאר המלכים באזור.-איהמנהיג הצב

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

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

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

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.

המלוכה היא ביטוי  הורשת " .הוריש את המלוכה... אלכסנדר ינאי" : א לידי ביטוי בקטעהדבר ב

 לשינוי במעמד המנהיג שעורר ביקורת. 

בהלניזם מרד החשמונאים החל כמאבק בלתי מתפשר  -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  

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

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

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

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

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

. 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

אף על פי שאלכסנדר ינאי השאיר אחריו שני בנים, הורקנוס " : לידי ביטוי בקטע יםאבהשינויים הללו 

דבר שלא היה מקובל בחוקי הדת היהודית אלא רק ." ואריסטובולוס, הוא הוריש את המלוכה לאשתו

 אצל ההלניסטיים.

ססות על צבא העם גם  שכירים ולא התבהחזקת חיל  "יל שכירים גדולגייסה ח  "שלומציון... בנוסף 

 מאפיין הלניסטי.אמור כהיא 
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 דפוסי השלטון הרומי בארץ־ישראל .2

תוך ביטול העצמאות החשמונאית. אך רומא לא לפנה"ס השתלטה רומא על יהודה  63בשנת א. 

לפנה"ס מלך   40-63בשנים  מקומי שמלך בחסותה. באמצעות מלךשלטה ישירות ביהודה אלא 

 עקיף." השלטון ה" זהו  לפנה"ס מלך הורדוס. 4-37, ובשנים צאצא לבית חשמונאי -הורקנוס

  :שני שיקולים של הרומאים להנהיג "שלטון עקיף" באזורים שכבשו

ללא תנאי מאחר והוא  הרומאים הבינו שמלך חסות שמולך מטעמם, ישרת אותם בנאמנות -

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

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

החשמונאים או של שושלת בית דוד, הופכת אותו לתלוי בתמיכה שלהם ולכן גם נאמן להם 

הרומאים ידעו שהמלכת מלך מקומי מיהודה, תמנע מהם מגע ישיר  בנוסף  .בצורה מוחלטת

וחיכוכים עם האוכלוסייה היהודית בנושא של גביית מיסים ושליטה על הסדר. מנהיג יהודי  

ידבר בשפת העם, נוהג על פי מנהגי העם וייתן ליהודים תחושה שהוא מייצג אותם. מינוי  

רצון טוב מטעם השלטון בכך שמינה מלך מתוך  ר לעם מסר של ימלך חסות ביהודה מעב

 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 

שעלול לעורר  בצורה "טבעית" יותר בדרך של דוגמא אישית, מאשר מלך ממוצא זר

התנגדות. 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.

   :מלך חסות" היה צריך להתמודד עימואתגר עיקרי אחד ש" 

הענקת  לבין ,קיסרות הרומית ומילוי האינטרסים שלהלאזן בין ריצוי היה צריך המלך החסות 

רגיש לצרכים שלהם שלהם  המלך מטעמם מולך בממלכתחושה טובה לבני העם המקומי ש

   באופן שיגרום להם להיות מרוצים וימנע מהם למרוד.פועל לטובתם ו

 מודד עם אתגר זה:להתדי בכ שתיים מן הפעולות שעשה הורדוס

של הוא הקים את העיר  נאמן באופן מוחלט לרומא ולשליטיה המתחלפים. למ יהמצד אחד הוא ה

וס. עיר נמל מפוארת ובה מוסדות הלניסטיים מובהקים  קטבינוס אוגוסטקיסריה לכבוד הקיסר או

ם בהם נערך בין השאר פולחן לכבוד  אמפיתאטרון ומקדשים אליליי היפודרום  כמו גימנסיון,

 הקיסר. 

מצד שני הוא יזם את שיפוץ המקדש והפיכתו למתחם המקודש הגדול ביותר באימפריה הרומית.  

המשאבים האדירים שהשקיע בפרויקט זה ופיאור המקדש גרמו אפילו לחכמים שהסתייגו 

מכאן ששיפוץ ו." אה מימינהורדוס לא ראה בניין מהורדוס להכריז: "כל מי שלא ראה בניין 

 . חיובי  היבטמלכותו גם בהורדוס ו ב ראותדית לגרם לבני החברה היהו המקדש
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 : מדיניות "השלטון הישיר" של רומאב. 

 6שנים אך הם לא היו חזקים כמו אביהם ובשנת  10לאחר מות הורדוס שלטו בניו במשך 

 את יהודה לפרובינקיה תחת שלטון ישיר של נציב רומי מטעמם. לספירה הפכו הרומאים

הנציב עמד בראש המערכת המנהלית של הפרובינקיה, הנציב ממונה על שמירת החוק והסדר,  

הנציב   ובעל סמכויות שיפוט נרחבות כולל הוצאה להורג. ,בלתי מוגבלות חקיקהבעל סמכויות 

הנציב פיקח על החיים הדתיים: הייתה לו סמכות  אחראי לגבות מיסים עבור השלטון ברומא.

הנציב הפעיל את שלטונו באמצעות צבא רומי "חיל מצב",  לַמנות כוהנים גדולים או להדיחם.

 אשר הוצב לרשותו באותה פרובינקיה בה שלט והוא מפקד על הצבא בפרובינקיה.

ומאים, בשיטה זו: יש להם הנציב ייצג את רומא ואת האינטרסים שלה.  היתרון, מבחינת הר

 שליטה מלאה, ישירה והדוקה על המתרחש בארץ. 

הנציב מונה ע"י הקיסר  לפרק זמן מוגבל, משך כהונתו היה תלוי במידת הצלחתו לשמור על 

 השקט ובקשריו ברומא. הקיסר יכול להדיחו בכל עת.  

עומק את הדת והעם היהודי, לא דברו בשפה העברית, בניגוד להורדוס הנציבים לא הכירו ל

ולרוב הם תיעבו את הדת היהודית שלא כללה את תרבות הפסלים האלילית ההלניסטית. בנוסף 

בניגוד להורדוס הנציב לא ישב בירושלים אלא בקיסריה שהפכה לבירת הפרובינקיה על רקע  

 היותה עיר נמל חדישה בסגנון הלניסטי.

ך כלל אנשי צבא רומאים אשר סיימו תפקיד פיקודי גבוה )ממעמד הפרשים( הנציבים היו בדר

בצבא הרומי, והצבתם לשלוט בארץ מסוימת )פרובינקיה רומית( הייתה סוג של תיגמול עבור  

 השירות הצבאי.  

 

 "המרד הגדול"  -מקור .3

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

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

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

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

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

רומאים ובראשם טיטוס  לספירה, לאחר שה 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  

 : שתי סיבות שגרמו ליהודים למרוד ברומאים

ישראל -ץכל הנציבים הרומאים גילו יחס עוין כלפי היהודים באר -התנהגותו של הנציב פלורוס

אך פלורוס עשה זאת באופן שהיהודים לא יכלו עוד  ואהדה כלפי האוכלוסייה הנוכרית שבה. 

ס )לשאת.  ההידרדרות ביחסים בין היהודים לרומאים   להלסה"נ( הח  60- 52בימי הנציב ֶפִליכְּ

 בשל סכסוך קיסריה.  
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היהודים לנוכרים בקיסריה שרר מתח סביב שאלת מעמדם של היהודים בעיר. היהודים טענו  בין 

שקיסריה היא עיר יהודית כי הורדוס שהיה מלך יהודי בנה אותה, והנוכרים טענו שהיא פוליס, 

לסה"נ בתקופת   66ששולטים בה אזרחיה היוונים. הנציב פליכס צידד בעמדת הנוכרים.  בשנת 

הוכרע הסכסוך על ידי הקיסר ֵנירֹון שפסק כי קיסריה אינה עיר יהודית. הפסיקה   הנציב פלורוס,

לא מנע את  יהודים. פלורוס   20,000-הובילה למהומות דמים בין נוכרים ליהודים בהן נהרגו כ

בנוסף   .אף אסר את נציגי היהודים שבאו להתלונןו , התיר את דמם של יהודי קיסריההטבח

 פלורוס יזם פרובוקציה של חייליו בירושלים וניסה לפרוץ למקדש ולבזוז אותו.

המדיניות  . "לעדשום נציב אינו נשאר בתפקידו יהודים בקטע המקור: " ל גריפס השניאומר אלכן 

 הבלתי נסבלת קשורה בדמותו של פלורוס והיא תשתנה כאשר הוא יוחלף בנציב אחר.

יהודית על רקע חברה התוך ההוא הקיטוב החברתי בעליו למדתי יציאה למרד  גורם נוסף ל

 : שנובע מן העושק הרומי של השכבות החלשות  כלכליתה תםמצוקשל 

המיסים שהטיל השלטון הרומי על הפרובינקיה יהודה עוררו התנגדות, כי בנוסף לנטל הכלכלי 

את השעבוד ואת אובדן החירות של האזרחים. מלבד מס גולגולת ומס על הרכוש ם סימלו ה

ס על סחורות שנמכרו בשווקים או שעברו  הוטלו על תושבי הפרובינקיה מיסים עקיפים כמו מ

בנמלים. בנוסף, נדרשו תושבי יהודה לעבוד ואף למסור את בהמות העבודה שברשותם לצורכי  

השלטון בפרובינקיה. בתקופת הנציבים האחרונים גדל נטל המיסים וגברו מעשי העושק והניצול.  

פנימי בחברה היהודית.  בהשפעת המיסוי הכבד גבר הקיטוב בין המעמדות והחריף המאבק ה

המיסים הכבידו בעיקר על השכבות הנמוכות, ואיכרים רבים התרוששו ואיבדו את הבעלות על 

אדמותיהם. אנשים אלה נענו לקריאות למרד שלּוּו בהבטחות לצדק סוציאלי. לעומתם, משפחות 

עשירי   בין הכוהנים הגדולים, האצולה העשירות הידקו את שיתוף הפעולה עם השלטון הרומי.

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 הפשוטים. מיד עם תחילת המרד 

במרד את ארכיון ירושלים, שבו היו כל שטרי החוב. בכך הצליחו להעביר  שרפו הקנאים שתמכו 

 לצידם עניים רבים ששמחו על שריפת העדות לחובם. 

  -היציאה למרד ברומאים על פי הקטעשלושה נימוקים נגד ב. 

:  . כך אומר אגריפס ליהודים המורדיםכוחה האדיר של האימפריה הרומית שלא ניתן להביס

ומלכיהם, שעלו עליכם לאין ערוך בממונם, בכוח גופם ובעוז רוחם, לא עמדו במערכה אפילו נגד  אבותינו"

הרומי. ואילו אתם, שקיבלתם את מּרות הרומאים בירושה ונופלים בכל אלה מן  חלק קטן של הצבא

כלומר אם  "?אתם תעצרו כוח לעמוד בפני האימפריה הרומית כולה האם –הראשונים שנכנעו לרומאים 

לפנה"ס אז וודאי שהמורדים במרד   63א הצליחו לעמוד מול רומא בשנת  מלכי החשמונאים ל

באי של רומא צכוחה המול כל  שחלשים בהרבה לא יצליחו לעשות זאת 66הגדול בשנת 

 .נכנעים לה ולא הפסידה בשום קרבהאדירה שכל העמים 
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איש מכם בנפשו  אל יחשוב" של דיכוי המרד בידי הרומאים.הצפויות התוצאות הנוראות 

אם ינצחו. לא ולא: הם יעלו את  שהמלחמה תתנהל על פי הסכם מיוחד, וכי הרומאים ינהגו בכם במתינות

אגריפס מנבא כי  ." רתיעה לעמים האחריםמכם כולו, כדוגמה מ  עירכם הקדושה באש וישמידו את ע  

לחזק את הרומאים ישרפו את ירושלים הקדושה וישמידו את כל העם. הם יעשו זאת בכדי 

 רוד בהם. באימפריה, שאף אחד לא יעז למההרתעה שלהם כלפי שאר העמים 

:  החיים בערים מעורבות צותורק את יהודי א"י אלא גם את יהודי התפהמרד מסכן לא 

עם בעולם  ים בערים נוכריות: הרי איןהסכנה מאיימת לא רק עליכם היושבים כאן, כי אם על אחינו היושב"

יהודים רבים חיו ברחבי   "מנו. את כל אלה יטבחו יריביכם אם תצאו למלחמה.שבקרבו לא יושב חלק מע  

 המרדהאימפריה הרומית. אגריפס השני מזהיר כי אותם יהודים יוצאו להורג בטבח נורא בגלל 

 תרחש בא"י.שמ

 : תוצאות המרד הוכיחו את צדקת אחד מן הנימוקים האלה

נם לא . אמלספירה 70בשנת  קדש אכן נשרפו ונחרבו עד היסודמירושלים וה במהלך דיכוי המרד

מתוך )את מותם צומות: כמיליון יהודים מצאו יו עהאבדות ה ךכל העם היהודי בא"י הושמד א

 .ף נלקחו בשביוכמאה אל (יהודים שחיו אז בא"י כשלושה מיליון
 

 משברים והתמודדויות  –החברה היהודית  .4

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

 ירושלים ושריפת בית המקדש גרמו להלם ואבל כבד בעם

 :עמוקביל את העם למשבר סיבות שבגללן חורבן המקדש הוה תים מןש

עולם ללא מקדש נתפס . קב"הל בין בני העםק תנ ה שלתחוש ל  גרםאובדן מרכז הקודש, 

קיום   הקורבנות( או להיטהר. אמצעותעל עוונות )ב אפשרות לכפרעוד אין  בו כעולם פגום 

ם  רבים שאלו עצמם האם זהו סופ .םאת טעמ ואיבד  חיים הדתייםוה , דות הפך בלתי אפשריהיה

 כם של החיים התקינים.שמנע את המ. המצב הוביל לאבל כבד ששל היהודים כעם

אין יותר  ללא מקדש . וסדות ההנהגה שלועם ובמפגע באחדות הגם אבדן המקדש בנוסף 

הסנהדרין גם  .כפי שעשה בשלושת הרגלים מרכז אחד לכל העם אליו הוא יכול לעלות לרגל

חשש  ה עלהוכך  ,האבדסמוך למקדש ירושלים ב הישבחוקק והשופט העליון וה הגוף המיתהיש

 . שלא תהיה עוד הנהגה שתקבע את לוח הזמנים היהודי

 :כיצד פעלו חכמי יבנה כדי להתמודד עם משבר זה

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

בראש מוסדות אלו עמד רבן יוחנן בן זכאי ולאחר   במקום הסנהדרין שישבה לפני החורבן בירושלים.

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

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

 מלאו חכמי יבנה את תפקיד הסנהדרין שהיה בירושלים שלפני החורבן. 

הם הטיפו לעם כי במקום כפרה על ידי   חכמי יבנה יצרו דרכי כפרה חדשות שאינן תלויות בקורבנות. -

של   קורבנות ניתן לכפר על ידי התשובה, קיום המצוות על פי ההלכה, מתן צדקה לעניים ועשיית חסד

 סיוע לזולת. 
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בית הכנסת נקרא "מקדש מעט"  חכמי יבנה הפכו את בתי הכנסת לתחליף לבית המקדש. -

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

ודת הקורבנות של הכוהנים. כך בית הכנסת נותן מענה לחורבן והעמידו אותה כתחליף לעב 18

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

שגם בבית הכנסת יברכו הכהנים את ברכת הכהנים כאשר הם יחפים. בכך יצר ריב"ז זכר למקדש  

 קדש. וגם נתן לבית הכנסת מעמד דומה לזה של המ

כאשר העיר ביתר   לספירה והסתיים במפלה 135-132מרד בר כוכבא התרחש בשנים ב. 

דיכוי המרד שנעשה באופן אכזרי במיוחד הוביל  שהיוותה את מרכז הפיקוד נפלה בידי הרומאים. 

 לוויתור סופי במאבק לעצמאות אל מול הרומאים.

 : מירוטון הלשהקשור למדיניות ה למרד גורם

שנבעה מן האיסור הכללי יותר על סירוס.  גזירת הקיסר אדרינוס על איסור ברית מילה -

פגימה בגוף שעלולה  התרבות ההלניסטית סגדה לגוף המושלם וראתה בפעולה כמו ברית מילה

להוביל לסירוס. לכן יצא האיסור שנתפס בידי היהודים כמתקפה ישירה על קיום היהדות שבה 

 מצוות המילה היא הראשונה.

תוכניתו של אדרינוס לבנות על חורבותיה של העיר ירושלים עיר אלילית בשם אליה  -

ם הייתה זאת התגרות בלתי ובה מקדש אלילי לאל הרומי יופיטר. מבחינת היהודי קפיטולינה

 נסבלת ופגיעה בתקוותיהם להקמת המקדש מחדש. 

 -חברה היהודיתהקשור ל למרד גורם

שמו המקורי היה שמעון בר כוסבא אך דמותו הכריזמטית הובילה את  -דמותו של בר כוכבא -

גדול החכמים רבי עקיבא לראות בו את מלך המשיח שיגאל את האומה מידי השלטון הרומי  

א כי כוכבו עולה. בר כוכבא מתואר במקורות כאדם חזק  המדכא ולכן הוא קיבל את השם בר כוכב

במיוחד, מעין לוחם אגדי, שאיש לא יוכל לנצחו. דבר זה שכנע את בני העם ללכת אחריו  

 בהחלטה לנסות שוב את דרך המרד הצבאי למרות התוצאות המרות של המרד הגדול.

 להצלחת המרד בתחילתו: שסייע םגור

שבו לא הצליחו המורדים להתאחד ולפעול במשותף, במרד בר כוכבא  בניגוד למרד הגדול, -

 בגלל דמותו הכריזמטית של בר כוכבא.גמורה בקרב הלוחמים ביהודה אחדות הייתה 

ממושכות לפני המרד אשר כללו הכנת נשקים ומנהרות מסתור. הכנות   הכנות סודיותהתקיימו  -

חק גורם ההפתעה לטובת הצד היהודי שחיסל  אלו נעלמו מעיני הרומאים ולכן בתחילת המרד שי

 ליגיון רומי שלם. 
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