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 הממלכה החשמונאית  -מקור .1

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

הממלכה   .-140 מאית בשנתהעצ להקמת ממלכת בית חשמונאיזה הוביל בסופו של דבר 

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

ובנו   ,: שמעוןממלכה החשמונאיתבין מנהיגי השניים משהרחיבו את גבולותיה. לבית חשמונאי 

 מוזכרים בקטעי המקור. יוחנן הורקנוס 

על פי קטעי המקור ההבדל בין שני המנהיגים החשמונאים )שמעון ויוחנן הורקנוס( הוא ביחסם 

דיניות של גירוש ולכן גירש את  כבשו. בעוד ששמעון דגל במבערים אותן נכרית האל האוכלוסיה 

למעשה העמיד בחירה   ורקנוסתושבי העיר גזר, יוחנן הורקונוס דגל במדיניות של גיור בכפייה. ה

להיות  או  ,ודים ההימול ולקיים את חוקי היו לא :הש  ר  ם ומ  י  ר  בפני האדומים יושבי הערים אדֹו

 טרפו לעם ישראל. הבתם לארצם. כך הם הצמגורשים מבתיהם והם בחרו בגיור בגלל א

על הזהות הדתית והלאומית מונאים הייתה מניעת איום נהיגים החשהמטרה המשותפת למ

מספר הנכרים תחת השלטון יאלית רבגלל ההתרחבות הטריטו .בממלכה החשמונאית היהודית

החשמונאי הלך וגדל. לחשמונאים היה חשוב לבצר את הזהות הדתית בממלכתם ולמנוע  

)למשל בקטע המקור הראשון שמעון דאג לטהר את בתי העיר  בתוכה זרהמציאות של עבודת 

שאיננה מקבלת את השלטון היהודי   םנוכרישל וט מיעקבוצת . הם גם חששו שגזר מפסילים(

הודי בממלכתם ולהשליט בה כדי לבצר את הרוב ההיעלולה להוביל למרד כנגדם. לכן הם פעלו 

 את חוקי הדת היהודית. 

השליטים  מהלך ימי הממלכה החשמונאית: מעמד המנהיג ובסמכויותיו בהשינוי ב ב. 

שהיו מלכים   החשמונאים הראשונים היו יוצאי דופן לעומת השליטים ההלניסטים האחרים

והחזיקו בידם את כל הסמכויות הדתיות והאזרחיות. אלא שבמהלך התקופה החשמונאית אנו 

יהודה המקבי, מנהיג המרד, היה מנהיג צבאי  עדים למעבר מהנהגה של מושל להנהגת מלך:
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אלכסנדר באלאס המלך הסלווקי, כדי לזכות  -התרחש השינוי החל לבימי יונתן   ולא מנהיג דתי.

מאוחר יותר יונתן קיבל את התואר בנאמנות החשמונאים, מינה את יונתן לתפקיד הכהן הגדול. 

שמעון אספת העם אישרה להעניק לו את הגדרות התפקיד הבאות: המנהיג בימי  מושל יהודה.

המדיני: מושל/נשיא; המנהיג הדתי: כהן גדול; המנהיג הצבאי: המצביא. אבל שמעון לא קיבל את 

יהודה אריסטובולוס היה כנראה הראשון מבית  התואר מלך בניגוד לשאר המלכים באזור.

אלכסנדר ינאי מכתיר עצמו גם כן למלך, ומרחיב את סמכויותיו  חשמונאי שהכתיר עצמו למלך. 

 לחקיקה ושיפוט. 

מנוגד למסורת היהודית   שהיהעורר התנגדות בקרב חלק מן האוכלוסיה היהודית מכיוון שינוי זה 

  ,של הכהן הגדולריכוז הסמכויות הדתיות  לפיה רק צאצאי בית דוד יכולים לכהן כמלכים.

שאף ויש מהם  ,עיני החכמיםיה דבר בלתי רצוי בצבאיות של המלך בידי אדם אחד ה-והמדיניות

 למפלתה של הממלכה החשמונאית. ותהסיבאחת טענו שזו הייתה 

 

 דפוסי השלטון הרומי בא"י  -מקור .2

. הורדוס היה בן  על יהודה -4עד  -37הורדוס היה מלך בחסות רומא שמלך בשנים א. 

לאנטיפטרוס, גר אדומי שהיה היועץ של יוחנן הורקנוס אשר שלט בחסות הרומאים. אנטיפטרוס  

התרחש מרד כאשר צאצא אחר לבית  -40אף זכה לתואר אפוטרופוס של יהודה. בשנת 

חשמונאי בשם מתיתיהו אנטיגונוס מרד ברומאים ועל רקע זה ברח הורדוס לרומא וביקש סיוע  

ליהודה עם כוחות צבא רומי ודיכא את המרד ביהודה. הוא   -37י המרד. הורדוס חזר בשנת לדיכו

אף הוציא להורג את מתיתיהו אנטיגונוס וכך מונה למלך בחסות רומא. יש לציין כי האוכלוסיה 

היהודית לא תמכה בשלטונו של הורדוס בגלל מוצאו שהיה ממשפחת אדומים שהתגיירה, ולא  

 . מיוחסת של בית חשמונאימשושלת הכהנים ה

את תמיכת היהודים בשלטונו היות ובסופו של דבר הוא ראה את עצמו  השיגהורדוס שאף ל

כחלק מן העם היהודי, וזאת על אף קרבתו לתרבות ההלניסטית והעובדה שבא ממשפחת גרים  

 אדומיים.  

היות  היא הורדוס שאף להתקבל כמלך לגיטימי בקרב האוכלוסיה היהודית שסיבה שנייה לכך 

טריטוריה שבה שלט כמלך חסות והוא רצה למנוע וכלוסיה העיקרית בהייתה הא אוכלוסיה זאתו

 .הרומאיםבאור שלילי אל מול ציג אותו עלול להמרד כנגדו ש

טע הורדוס פעל להשיג את תמיכת היהודים בכך שהוביל לתנופת בנייה שלא הייתה הק ל פיע

כמוה בא"י אשר סיפקה עבודה בשפע והביא לפריחה כלכלית. ניתן לראות זאת בדברי הורדוס  

 .במעשי הבניין שלי פעלתי לטובתכם יותר מלטובתי" בקטע המקור: " לבני העם 

של שיפוץ המקדש.  היהודים היא הפרויקט הורדוס לתמיכה בו על  גולת הכותרת בפעולותבנוסף 

היה זה מפעל הנדסי אדיר בו הקים הורדוס בהר הבית את המתחם המקודש הגדול ביותר  

ביב להר הבית )המערבי שבהם הוא בעולם העתיק. הוא בנה ארבעה קירות תמך אדירים מס

הכותל המערבי המוכר לנו עד היום(. גם החכמים העריכו את הורדוס על פעולתו זאת ואמרו כי 

 בקטע המקור   הורדוס לא ראה מבנה יפה מימיו.מי שלא ראה את המקדש שהקים 
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הורדוס אומר לבני העם כי בית המקדש שנבנה בתחילת ימי בית שני איננו מספיק גדול וחסרים  

ומתוך   ,וכי הוא ישתדל לתקן זאת בשיפוץ המקדש ,עוד שישים אמה לגובה )כשלושים מטר( ול

באופן זה השיג הורדוס את  שלם לאל ביראה שלמה על כל מה שזכה בימי  מלכותו.רצון ל

 בית המקדש. -פאר את הסמל שהיה חשוב להם יותר מכלזה אשר יתמיכת היהודים באשר הוא 

 

בתחילת התקופה של השלטון הרומי ביהודה הרומאים שלטו בשיטת השלטון העקיף. למשל ב. 

רדוס כמלך בחסות שימש הו -4והסתיימה בשנת  -37שהחלה בשנת  בתקופת מלכות הורדוס

לספירה החלה תקופה של שלטון רומאי ישיר שמסגרתו שלטו   6רומא. לעומת זאת החל משנת 

 באימפריה הרומית.  יהודה הוגדרה כפרובינקיהבארץ נציבים רומאים ו 

 הבדלים בין השלטון העקיף לשלטון הישיר: שני 

לעומת זאת בשלטון הישיר שלט נציב רומי שלרוב היה  שלט מנהיג מקומי  בשלטון העקיף -

 על שירותו ולקראת שחרורו.  אשר קיבל את התפקיד כפרס י וותיקצבא מפקד

ג מלכה כיוון שמנהילבני המדתית וחברתית בשלטון העקיף ניתנה תחושת אוטונומיה  -

והשיג את תמיכתם )כפי שעשה הורדוס בנוגע  את דתם משלהם הוא ששלט וידע לכבד

ידע לנהוג עימם   הואבא מקרב בני העם והכיר את שפתם ודתם מכיוון שהמנהיג . למקדש(

  לניסטית עשה זאת באופן המותאם לבני עמו.ברגישות וגם אם החדיר את התרבות הה

לעומת זאת בשלטון הישיר הנציב הרומי לא הכיר את התרבות של העם המקומי ולרוב גם  

מא לדוג)קשים  עימותים. דבר זה הוביל לבוזהתנשאות ובהתייחס לתרבות שאיננה רומית ב

 (70שהוביל לחורבן בית שני בשנת  66פרוץ המרד הגדול בשנת 

 אחד מן הגורמים שהובילו לשלטון הישיר ביהודה: 

כמותו ושלטונם  מנהיגים מוכשרים וט ביהודה לאחר מותו לא היו שהמשיכו לשלדוס רהובניו של 

היתרון, מבחינת הרומאים, בשיטה זו: יש להם שליטה מלאה, ישירה והדוקה על  התפורר. בנוסף 

 המתרחש בארץ. 

 מעם המקדש לעם הספר  .3

 חשיבות המקדש מבחינה דתית:א. 

המחבר  הםיהודי בימי בית שני כסמל הדתי היותר חשוב שלהעם הבני המקדש נתפס בעיני 

מידי  הם זכו לכפרה העם למקדש  ו בניהביא. באמצעות הקרבת הקורבנות שםלבין אלוהי םבינ

אירוע חגיגי המלווה בשירת הלויים. העם  ים במקדש הייתה נ. עבודת הכההםעל כל חטאי האל

ולחזות בעבודת  עשה מאמצים להיטהר מכל טומאה בכדי שיוכל לעלות לרגל אל המקדש

בה להביא אליו ביכורים, תרומות ומעשרות, וקורבנות חועם עלו למקדש בכדי בני ה הכהנים.

הדתי של העם היהודי. אחת לשנה הוא  ששרת במקדש היה גם המנהיג ונדבה. הכהן הגדול 

עצומה  נכנס ביום כיפורים לקודש הקודשים ולכניסה זו המלווה בתפילה הייתה חשיבות דתית 

ה אחר הכהן הגדול וכשיצא  ולכן עקבו בני העם בחרד מה שיתרחש בשנה הבאהכל לבנוגע 

 .בשלום מקודש הקודשים שמחו לקראתו
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 :חשיבות המקדש מבחינה חברתית וכלכלית

המקדש שימש כמרכז החברתי של כל העם היהודי שהגיע אליו לא רק מא"י אלא מכל העולם. 

היהודים  רק היהודים היו רשאים להיכנס למקדש ורק הכוהנים הורשו להיכנס לעזרת הכוהנים. 

 מכל התפוצות הגיעו לבית המקדש בעיקר שלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות. 

המקדש שימש כמרכז של ההנהגה היהודית: בחצרות המקדש נאספה ההנהגה המרכזית של  

העם, הכהן הגדול שבנוסף לתפקידו במקדש שימש גם ראש ההנהגה היהודית ותיווך בין העם  

 . אשר שימשה כגוף העליון בתחום החקיקה והשיפוט הסנהדריןוכן מועצת  ין השלטונות, וב

והוא היה משופע באוצרות  או תרומות רבות בהיבט הכלכלי בית המקדש היה המקום אליו הוב

כבנק אוצר המדינה מצויים בו כל אוצרות העם שכללו  שימשהמקדש של כלי זהב וכסף. בית 

 כספי מיסים, תרומות למקדש, כספי האצולה היהודית, כספי יתומים ואלמנות.

לספירה( הצליחה להתאושש  70האומה היהודית שקיבלה מכה קשה בחורבן בית שני )ב. 

הפעולה המהירה של חכמי יבנה ובראשם רבן יוחנן בן זכאי )ריב"ז(. הוא הבין עוד בזמן  בזכות 

המצור על ירושלים כי בגלל המחלוקת בין הקנאים אין סיכוי לניצחון במרד הגדול. בעזרת 

תחבולות יצא ריב"ז עם בכירי תלמידיו מירושלים הנצורה והגיע למפקד הצבא הרומי אספסינוס. 

. אספסינוס קיבל את בקשת ריב"ז כי ראה בו גורם  " תן לי את יבנה וחכמיה" נו: ריב"ז ביקש ממ

 מתון ומייצב שימנע מרידות עתידיות.  

את  ו מהקיוותורה הלימוד  דגיש אתהמ לעם הספר  " עם מקדש" פעל להפיכת עם ישראל מריב"ז 

רו דרכי כפרה חדשות שאינן תלויות בקורבנות. הם הטיפו  חכמי יבנה יצ .ומעשי החסד תפילהה

לעם כי במקום כפרה על ידי קורבנות ניתן לכפר על ידי התשובה, קיום המצוות על פי ההלכה,  

 מתן צדקה לעניים ועשיית חסד של סיוע לזולת. 

יש  בתפיסתם של חכמי יבנה לימוד התורה הופך למצווה מרכזית מאין כמוה. על כל יהודי להקד

את רוב זמנו ללימוד תורה, כפי שנאמר: "והגית בה יומם ולילה". חכמי יבנה מעלים על נס את 

"תלמיד חכם", -החתירה להעמקה בלימוד, בכדי שלא להיות חלילה "עם הארץ" אלא להפוך ל

 לגדול עוד ועוד בתורה וכך לזכות ב"כתר של תורה" . 

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

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

ת והם גם חברו נוסח לתפילוהעמידו אותה כתחליף לעבודת הקורבנות של הכוהנים.  18תפילת 

 . ראשי החודשיםבו ,בשבתות ,וסף במקום קורבנות המוסף שהוקרבו בבית המקדש בחגיםמ

כל ח ואופן עריכת הסדר קריאת ההגדה של פס -פסחחג הצורה חדשה לבנוסף חכמי יבנה נתנו 

במקום עלייה לירושלים והקרבת קורבן הפסח בבית המקדש. לצורך כך חוברה   יהודי בביתו

  ההגדה, אשר הכילה תכנים לאומיים וסייעה בגיבוש העם.
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 מרד בר כוכבא: .4

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

ול עליו יש חומר היסטורי רב,  שהיוותה את מרכז הפיקוד נפלה בידי הרומאים. בניגוד למרד הגד

בנוגע למרד בר כוכבא החומרים ההיסטוריים דלים יותר ולוטים בערפל ולכן ישנן גם מחלוקות  

 רבות בקרב ההיסטוריונים בנוגע למה שבדיוק התרחש בו.

 שלושה מן הגורמים למרד: 

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

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

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

 מצוות המילה היא הראשונה.

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

ובה מקדש אלילי לאל הרומי יופיטר. מבחינת היהודים הייתה זאת התגרות בלתי נסבלת ופגיעה 

 בתקוותיהם להקמת המקדש מחדש.

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

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

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

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

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

 :שני גורמים שסייעו להצלחת המרד בתחילתו

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

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

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

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

 ון רומי שלם. ליגי

 . ביטויים לכך: ומצבם של היהודים הורע  סתיים באסון כבד לעם היהודימרד בר כוכבא הב. 

רבים מאוד נפלו בשבי  לחלוטין מיהודים. יישובים רבים נהרסו ויהודה נותרה כמעט שוממה

בשל המצוקה הכלכלית וגזרות הרומאים נטשו  ונמכרו לעבדות בכל רחבי האימפריה הרומית.

רבים את ארץ ישראל ועברו לחיות בגולה )בייחוד בבבל(. חשיבותה של ארץ ישראל כמרכז העם 

 היהודי החלה לרדת. 

על פי תוכנית אדריאנוס ישראל.  בנוסף הרומאים פעלו למחיקת הקשר בין היהודים לארץ

ר אלילית בשם איליה קפיטולינה ונוכרים התיישבו בה. על היהודים נאסר ירושלים נבנתה כעי

שמה של ארץ   להתיישב בעיר ונמנעה מהם הכניסה אליה בכל ימות השנה למעט בתשעה באב.

 . פלשתינה -ישראל שונה מיהודה לסוריה

סרות על המרד נגזרה גזירה האוסרת על המילה אבל לאחר המרד נגזרות גזירות שמד האואמנם לפני 

שמירת השבת ומצוות הקשורות  , הנחת תפילין, לבישת ציצית וקביעת מזוזהרבות כמו:  מצוותקיום 

הוטל איסור על התכנסות לתפילה וללימוד תורה. נמנעה התכנסות בתי הדין ומינויים של  בחגים.

רבים מחכמי התורה הוצאו להורג ובהם אלו שהעדיפו  הייתה פגיעה קשה בכבת ההנהגה:  רבנים.

 . וגי מלכות" )אחד מהם היה רבי עקיבא(למות בעינויים על קידוש השם וזכו לכינוי "עשרת הר
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