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 1קטע 

"ובני עמו של אלכסנדר ינאי עוררו מהומה נגדו, שכן התקוממה האומה עליו בשעה שנעשה 

חג וכשעמד ליד המזבח להקריב, וזרקו בו אתרוגים, שכן חוק הוא אצל היהודים שיהיו לכל 

העליבו אותו ואמרו שנולד אחד בחג הסוכות לולבים של תמרים ואתרוגים ]...[ נוסף על כך 

כביכול לאם שאיננה יהודייה ואינו ראוי למשרת הכבוד שלו ולהקריב. על כך נתכעס והרג מהם 

 כששת אלפים איש..."

 (373 – 372תיהו, קדמוניות היהודים, י"ג, )מעובד מתוך יוסף בן מת

 

 2קטע 

והפיניקים:  מגדל שרשון,  "באותו זמן כבר היו בידי היהודים ערים אלה של הסורים והאדומים

אפולוניה, יפו, יבנה, אשדוד, עזה, רפיח...אדורה ומרשה...שומרון, הר הכרמל והר 

אותה הרס אלכסנדר ינאי מפני שתושביה לא הבטיחו להמיר  –בור...גמלא...מידבא... פחל ת

את מנהגיהם במנהגי האבות של היהודים. ועוד ערים אחרות שעמדו בראש ערי סוריה 

 שו".נכב

 398 – 397)מעובד מתוך יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, י"ג, 

 

 2קטע 

 מלחמה לייהוד ארץ ישראל

בימים ההם חנה שמעון על גזר והקיף אותה במחנות, ועשה הלפוליס )מבנה נייד עשוי עץ 

 שאפשר לאויבים להתקרב לחומה( וקירב ]אותו[ לעיר, והיכר מגדל אחד וילכדהו.

ים שבהלפוליס אל העיר ותהי מהומה גדולה בעיר. ויעלו אנשי העיר עם נשיהם ויקפצו האנש

וטפם על החומה, ויקרעו את בגדיהם ויצעקו בקול גדול ויבקשו משמעון לתת להם ימין )לעשות 

שלום(. ויאמרו: אל תעשה לנו כרשעתנו, כי אם כרחמיך. ויעתר להם שמעון ולא נחלם עמם. 

ר אצ הבתים אשר היו בהם פסילים, וכך בא אליה בזמרה ובברכה. ויגרש אותם מן העיר, ויטה

 ויגרש ממנה כל טומאה, ויושב בה אנשים, העושים את התורה, ויבצר אותה ויבן לו בה בית". 

 (. 43-48)אוריאל רפפורט )מבוא, תרגום ופירוש(, ספר מקבים א', תשס"ד, פרק י"ג, פס' 



 4קטע 

מדינת החשמונאים, שקמה כתוצאה מהמרד, נמצאה כל העת בתהליך של התפשטות טריטוריאלית. 

שטח עקרון יונתן החשמונאי סיפח ליהודה את האזורים המיושבים ע"י יהודים בדרום השומרון ואת 

 104-134בשפלה. שמעון כבש סופית ליהודה מוצא לים ע"י השתלטות על יפו. יורשו יוחנן הורקנוס )

לפנה"ס(.  103-76לפנה"ס( ואלכסנדר ינאי ) 104-103לפנה"ס( ושני בניו אריסטובלוס הראשון )

והאזור הסמוך  יהודה על פני ארץ ישראל כולה. אדום בדרום, הגליל בצפון הארץ-הרחיבו את גבולות

לגדה המזרחית של הירדן קיבלו אופי יהודי מובהק. השלטון היהודי התרחב גם על מרכז השומרון ועל 

הערים היווניות השוכנות לחוף הים, דרומה לכרמל )להוציא את אשקלון. אלכסנדר ינאי השתלט גם על 

שובים אזור, בתקופה חלקי מערי הדיקפוליס. הממלכה היהודית היתה אחד הגורמים המדיניים הח

שבה ירדו מלכויות בית סלבקוס ובית תלמי מגדולתן, והרפובליקה הרומית האיטה את קצב התערבותה 

 בעייני המזרח וקרוב.

ששון, -ה דיוויס, פרופ' חיים ה. בן)מתוך: "תולדות היהודים", עורכים: פרופ' בנימין מזר, פרופ' מש

 (114-115, עמ' 1964

 

 5קטע 

הכיבושים הגדולים לוו גם ע"י תמורות במשטרה המדיני של הארץ. הכנסת הגדולה שנתמכה בימי 

בניו אחריו כנשיאים, כוהנים גדולים מצביאים לפנה"ס( אישרה את שמעון ואת  140שמעון החשמונאי )

של המדינה היהודית. יורשיו של שמעון הפכו את משטר היהודי המסורתי שבראשו עמדו כוהנים גדולים 

. כבר יוחנן הורקנוס החזיק חיילים שכירים כדרך המושלים ההלניסטיים, ך[]שלטון של מל למונרכיה

 המייצגים של האומה. התפתחות זו הואטהובנו אריסטובלוס הכריז את עצמו למלך על חשבון המוסדות 

לפנה"ס( שהשתדלה למלוך מתוך הבנה עם היסודות בעלי  76-67בימי אשתו המלכה שלומציון )

 ההשפעה בקרב המוני האומה היהודית.

תקופת המלכות החשמונאית עמדה בסימן של מתח חברתי ורעיוני. בראשית דרכו נישא בית חשמונאי 

-אומית, אבל מלכתחילה צפונים היו במצב הקיים גרעינים רציניים של פירודעל גלי התלהבות דתית ול

. בין ]לא היו בעלי מכנה משותף גדול[ לבבות. תומכיהם של החשמונאים הראשונים לא היו מעור אחד

במלחמת קיצוני החסידים ובין המתייוונים המתונים מתוך המעמדות הגבוהים, ששיתפו עמם פעולה 

קבוצות בתוך ]המאבק בין הפרושים והצדוקים  החירות, קשה היה למצוא לשון משותפת לאורך ימים.

על אופיה של המדינה החשמונאית הוא ביטוי למתיחות זו שניזונה מהתפתחות המשטר, [ העם היהודי

מן המצב המדיני ביהודה ומנטייתם של רוב המושלים החשמונאים, מיוחנן הורקנוס ואילך, לתפיסה 

 הצדוקית.

-ה דיוויס, פרופ' חיים ה. בןמתוך: "תולדות היהודים", עורכים: פרופ' בנימין מזר, פרופ' משמעובד )

 (114-115, עמ' 1964ששון, 

 



  4קטע 

 . 22. עמ' 1995מתוך: שצמן ישראל, 'בית חשמונאי', הוצאת יד יצחק בן צבי, 

 


