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מכה

  

 היה נקודת השיא של תנועת ההתנגדות היהודית כוכבא-ברמרד 

במהלך מרד שנמשך שלוש  .  לשלטון האמפריה הרומית בארץ ישראל

הצליחו היהודים להקים  ,  לספירה  136-132 בין השנים  ,  וחצי שנים

 רשויות במדינה זו פעלו .  מדינה עצמאית בהנהגתו של שמעון בן כוסבא

לצורך דיכוי המרד ריכזו  .  הוטבעו מטבעות והוחכרו קרקעות ,  שלטון

הרומאים בארץ ישראל כח צבאי שהורכב מתשעה לגיונות ומיחידות 

תחת פיקודו של  ,  שנאספו מכל רחבי האימפריה הרומית ,  עזר רבות

דומה  .  יוליוס סוורוס נציב בריטניה ,  הטוב במפקדיו של הדריינוס

במהלך המלחמה והוא שפיקד על      הדריינוס שהה בארץ ישראלשאף

פעולות הדיכוי בהם נקטו הרומאים לאחר  .  הכוחות הרומיים

הפצועים  ,  מספרם העצום של ההרוגים ,  המלחמה היו אכזריות

,  והגזרות הדתיות שנגזרו לאחר המרד ,  והשבויים שנמכרו לעבדות

בעקבות  .  ישוב היהודי ביהודההביאו לחיסולו הכמעט מוחלט של ה 

שמה של  .  המרד היהודים הפסיקו להיות רוב בין תושבי ארץ ישראל

  Provincia Judaea )  הפרובנקיה הרומית שונה מפרובנקיה יודאה

  ).  Provincia Syria Palestina  (פלשתינה -לפרובנקיה סוריה (

באופן  כוכבא-בראין בידנו כל חיבור היסטורי המתאר את מרד 

לא רומית ולא   ( כמו כן אין אנו יודעים על אף יצירה אבודה .  שיטתי

העדרו של מקור היסטורי שיטתי מאלץ את  .  שבה תואר המרד )  יהודית



 

 לשחזר את מהלך המרד על סמך מקורות כוכבא-ברחוקרי מרד 

ממצאים    . םיהבמהימנותם ובתאריכ ,  השונים זה מזה במגמתם

, 1591 -בעיקר פפירוסים שנמצאו במדבר יהודה החל מו, ארכיאולוגים

אך אין הם  ,  כוכבא-ברזורים אור על אספקטים שונים של מרד  

מאפשרים לצייר תמונה קוהרנטית של האירועים שאירעו בארץ 

לפיכך ניתן    . ישראל בשלוש וחצי השנים שבמהלכן התחוללה המלחמה

,   עדיין השמא על הברי רבכוכבא-ברלקבוע שבשחזור מהלכו של מרד 

ויש לקוות שגילויים ארכיאולוגיים חדשים יאפשרו לנו לברר פרטים  

  . כוכבא-ברנוספים אודות מרד 

, " ומשיחיות בהגות היהודיתכוכבא-ברמרד : "ספרו של שמואל מאור

ואחר כך דן , כוכבא-ברמסכם את רוב הידיעות שבידינו על מרד 

מר כיצד יש להבין את המרד ואת כלו, בתפיסה ההיסטורית של המרד

אף שאיני מומחה לחלקו השני . כוכבא-ברתמיכתו של רבי עקיבא ב

המקדיש , כחוקר. נראה לי שהדיון בספר הינו שקול וממצה, של הספר

מערות ' ובעיקר את כוכבא-ברחלק ניכר מזמנו לחקור את מרד 

, מרדבעיקר מקרב מנהיגי ה, אלו הן מערות שפליטים יהודים', המפלט

ושהו שם שעה שהצבא הרומי ניהל ,  לספירה135ברחו אליהן בקיץ 

להביא את : "אני מרגיש שאני נוטל חלק במאמץ, מצוד אחריהם

ולעתים , לעתים הדבר נעשה בפועל ממש". (הרוגי ביתר לקבורה

נראה לי שיש לראות גם בספרו של ). מדובר רק מבחינה רוחנית

מבלי ,  הרוגי ביתר לקבורהשמואל מאור חלק מהמאמץ להביא את

 .למתוח עליהם ביקורת שאינה מוצדקת

 

 חנן אשל' פרופ            

ע"תש, ערב פורים            
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��הקדמה

'  ר,כילד בשנות השישים ישבתי מרותק בלילות סדרי הפסח בבית סבי

 מרשימה ויודע איש בעל חזות יהודית, ל"שרגא יונה הכהן לומפ ז

אשר ניצל מהשואה כאשר הוגלה עם רעייתו ועם שבעת ילדיו , ספר

ומשם עלו בדרכים שונות , יערות הטייגה בסיביראל מפולין המחולקת 

  .ארצה

שטעם לילות סדר , חוויתי לילות סדר שנערכו למשפחה המורחבת

 ,התכנסנו במשך שנים מתוך הרגשת חירות. מנגינה מיוחדת להםוש

במהלך ליל הסדר . ח"שפונה על ידי ערביי יפו במלחמת תשבביתם 

 שבה תכנן רבי עקיבא את ,ידע סבי לספר לנו על ההתכנסות בבני ברק

  .כוכבא-מרד בר

 מהיכן יודע הוא את –כבר אז חשבתי לעצמי . אמרותיו משכו את לבי

בהיותו צעיר , וסבי ענה לי כי גם בביתו, שאלתיו? כל המעשה הזה

לא שקטתי . סיפרו כך את ההגדה, י תקופת השואהבפולין שלפנ

  . והחילותי לנבור ולחקור את הסיפור המרתק הזה

בחלקו השני . תוצאות חקירה זו מובאות בחלק הראשון של ספר זה

-אם טעה רבי עקיבא בקביעתו כי ברהשל הספר יובא דיון בשאלה 

ת וכן תיבחן השאלה כיצד ניתן לדעת בוודאות א, כוכבא הוא משיח

  .ם" על פי שיטת הרמב–זהותו של המלך המשיח 

  

אפשרו לי לכתוב את , חנה כשר' בני איש שלום ופרופ' מוַרי פרופ

-אילן ובבית המדרש בבית-העבודות הסמינריוניות באוניברסיטת בר

נתנו בידי , מורשה בירושלים בנושא מרד בר כוכבא ומשיחיות

על הדרכתם והנני מודה להם מאד , מפתחות להבנה ולכתיבה

  .ועידודם
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, יבואו על הברכה ידידים ומלומדים שקראו חלקים שונים מהספר

שבחברותא , ר מתניה בן גדליה"ידידי הרב ד: שהתברך בעצתם הטובה

עמו הראה לי פרקים חשובים בכיווני מחשבה בסיסיים של ההגות 

אשר שוחח איתי רבות בפגישותינו , ל"חנן אשל ז' פרופ. המשיחית

הנהיר לי את ממצאיו ועודד , לאומית בגבעת רם בירושליםבספריה ה

העיר לי , ושלמרות מחלתו הקשה קרא את ספרי, את כתיבתי

ידידי . וראה באור חיובי את העיסוק בספר זה, מהערותיו הבונות

שהצית בי את אש המחקר על ,  יאיר צורן מנחושה–חוקר המערות 

שיחות אישיות על בסיורים משותפים וב, כוכבא- המלחמה ומרד בר

 שעבר על הספר האיר ודייק ,מרדכי לומפ' דודי ר. אופיו של המרד

- בית" ראש בית המדרש .באור חכמתו בזוויות הסתכלותו הבהירות

שטרח להגיה את הספר , ר יהודה ברנדס"הרב ד, בירושלים" מורשה

ובכך עודד אותי להבאת , האיר לי פנים, העיר הערותיו ודיוקיו, כולו

שהתייחסה לתכני ,  העורכת הלשונית חן אריאל.לכדי סיומוספרי 

  . וסדרה אותם תוך מתן הערות מועילות, הספר

  

שסייע לי רבות בבנייתו , יועץ ועורך, תודה מעומק הלב לחבר דוד קלר

  . הסופית והמדויקת של הספר במסירות ובאהבה
  

, במחקר, כוכבא את מחשבותיי- שנים ארוכות העסיק מרד בר: ולסיום

ובעיון רב על נבכי התקופה ועל המחשבות אל עבר העתיד , בסיורים

,  לאורך דרך זו צעדה לצידי זוגתי האהובה ורדה.הנובעות מתקופה זו

  .אביע לה תודתי על שאפשרה לי לעמול על ספרי זה

שהלכו , ל"חוה וצבי לומפ ז, ספר זה משמש נר זיכרון להורי היקרים

עברו בצורה אישית שנים של הורים ש, ע"תש'לעולמם בשנת ה
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ושבמשך כל חייהם הנחילו לנו דרך , מלחמות לתקומת ישראל בארצו

  .יהי זכרם ברוך, חיים וגאווה של חרות בארץ ישראל

  

  .יהי רצון שנזכה לחרות ישראל ולגאולת ירושלים במהרה
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��מבוא

        דברי פתיחהדברי פתיחהדברי פתיחהדברי פתיחה

,  הגותי והיסטורי, תורני,ני שמח להציג בפני הציבור מחקר מורשתיא

 לשלטון והמאיר באור מיוחד את דרכי הכמיהה של העם ומנהיגות

 זה מיועד לכל  ספר.יהודי בארץ ישראל לאחר חורבן בית שני

יהדות מתעניין ב ובמיוחד לציבור ה.ת ישראלהעוסקים במורש

בספר . ץ ולאוהבי ארץ ישראללמדריכי ידיעת האר, מחשבת ישראלבו

כוכבא מזווית חדשה מתוך כוונה - לדון באירועי מרד ברזה אבקש

 בהגות כוכבא-ברדמותו של ציג אפשרות ודרך להנחלת נושא לה

  . המודרנית

 יוקדש לבחינת התנהגותן של כמה מן ראשון של הספרה ומוקד

 יוסף- ביניהן רבי עקיבא בן–הדמויות המרכזיות בסיפור המרד 

הקשר ,  התנהגותן של הדמויות הללונבחן את. כוכבא- ושמעון בר

 המוקד השני והמרכזי הוא .ביניהן וההחלטות הגורליות שקיבלו

 מחכמי המשנה ועד מנהיגי –האופן שבו הדורות שלאחר המרד 

 פירשו את המאורעות הללו והשתמשו בהם ובדמויות –הציונות 

 כדי לתמוך ,כוכבא- רבי עקיבא ושמעון ברכמובעלות העוצמה 

  . ולהצדיק עמדות שונות בתפיסות עולמם

? הוא מוצדקהיה האם : שאלות רבות עלו במשך הדורות על המרד

הוא את כל הוביל האם גישתו של רבי עקיבא הייתה נכונה או שבכך 

מה הביא את השניים לחבור וליצור ? העם לאסון ולחורבן נורא

כוכבא משך -בדמותו של ברמה ? מנהיגות רוחנית וגשמית משותפת

על שאלות אלו ועל ? את רבי עקיבא ושכנע אותו שהגיעה העת לפעול

 ישאלות נוספות ננסה לענות באמצעות המחקר המדעי וההיסטור
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, שונות ביהדות אסכולותשל  ןמנקודת מבט יציאהתוך ומ, הקיים

  :ם"בדגש על שיטתו המיוחדת של הרמב

יך לעשות אותות ומופתים ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צר

, אין הדבר כך, ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו

והוא היה נושא כליו של , שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה

ודימה הוא , והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, בן כוזיבא המלך

כיון שנהרג נודע , עד שנהרג בעונות, וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח

  .שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופתולא , להם שאינו

את דרכו  בהגותם היו חכמים ופרשנים אשר שללולאורך כל הדורות 

והמסר החינוכי שהתגבש בדרך כלל ,  מסיבות שונותכוכבא-ברשל 

ואהבת : "במרוצת הדורות הוא עדיין אמרתו הידועה של רבי עקיבא

 שאנו , תקווהאמרה זו מביעה ."דול בתורה זה כלל גלרעך כמוך

 נחנך בתקופתנו ובמדינתנו להקשבה ולכבוד בין אדם לאדם ,יהודיםכ

שנשלול את דרך תלמידי רבי עקיבא אשר נספו בין פסח , בדרכי נועם

, רבן קשהכבוד שהביא לחו-אי, לעצרת משום שלא נהגו כבוד זה בזה

  .כוכבא-ברעמנו בתקופת חווה לשואה חברתית ומדינית ש

יש לבחון , מלבד מסר חשוב זה של דרך בניין הכלל באהבת הזולת

חשיבה חיובית על  ציעההמ, זהמחקר  ב נוספת המובאתדרך ולאמץ

, ת של רבי עקיבא אל מנהיג המרד בר כוסיבאיגותיהתחברותו המנה

 מחזק כלוהמעודד ,  קוקברהאמוני של -דרך המתוארת בחזונו החינוכי

  : וגאולה לארצנו ולעמנוה יחזון של תחי

מידת רבי עקיבא המיוחדה שהיא מתעוררת עכשיו בזמן צמיחת "

התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של , להיות לנו לאור עולם, הישועה

-ברו, ודווקא מפני שהחזון בשעתו נכשל. גאולה ותחיה לישראל וארצו

נו כי בטוחים א,  נפל ועימו נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומיתכוכבא
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ולא , והתור הזה הולך ובא, תורת אמת אשר בפה קדוש יבוא תור לה

ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו ונצחו עד דור , תקום פעמיים צרה

  )202'  עמ,ה א"מאמרי הראי , אברהם יצחק הכהן קוקהרב( ."אחרון ועד בכלל

ם לבחור כמודל " מה ראה הרמב–לצורך מענה על השאלה הכללית 

 –כוכבא -המביא בכנפיו חרות ועצמאות לאומית את בר" משיח"ל

נעלה מנבכי ההיסטוריה והארכיאולוגיה . נבקש להתעמק בתקופתם

ונדלה ממעמקי התלמוד והמדרש , כוכבא-קווים לדמותו של שמעון בר

ננסה במסענו זה להרהר . קווים לדמותו רבת ההוד של רבי עקיבא

 נעלה על שלחן הדיונים .אישיים-בדמותם המרתקת וביחסיהם הבין

נתמודד עם . מכל התקופות והשנים, את מכלול המתנגדים למרד

שהביא לגלות ולהתנתקות ארוכה של העם , כשלונו הכואב של המרד

  . היהודי מקיום לאומי בארצו

תלשלות שהנבחן את ה, כוכבא-בצמוד לדיון הרחב במרד בר

ה עם  התעורר לראשונ זה נושא.המחשבתית בנושא המשיחיות

- ם היווה מקרה"שבעיני רבים ובראשם הרמב, כוכבא-הופעתו של בר

  . מבחן לנושא המשיחיות

יהווה נדבך כוכבא ובמשתמע ממנו -מרד בראייחל לכך שהדיון ב

זכירת מפני שללא , משמעותי בבניין תודעת הגאולה בהווה ובעתיד

   . עד בוא גואל צדק,ות עתידייםהבנת שנות דורנתקשה ב ,ימות עולם
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        מרדמרדמרדמרד ה ה ה התקופתתקופתתקופתתקופתהרקע ההסטורי להרקע ההסטורי להרקע ההסטורי להרקע ההסטורי ל

-היכן פרץ והתחולל מרד ברלא היה ברור האחרונים כלל עד לדורות 

ולא נכתב על , שנחקרוארכיאולוגיים הממצאים ה ים היומעט .כוכבא

 היו כוכבא-ברעל מרד מדרש ובאגדה אפילו המקורות ב. כך כמעט דבר

גזרות שהוטלו  המרד והכישלוןנושאי ל עסקו ב" חז–צמים מצומ

בתקופות מאוחרות .  עצמומרדבמאשר על עם ישראל יותר בעקבותיו 

 1,ביוסס כמו או,כריםודווקא אצל היסטוריונים וסופרים נ, יותר

  . זהעל מרד חשוב  חומר  נמצא2,ואחרים דיו-קאסיוס

 ,ל"זושפט הרכבי יה' רופפנושא ו בחקר פרסם את מבשנות החמישים

 והוא שהציג את , של המרדבחינה צבאיתאשר התמקד בעיקר ב

הכוונה . למעשה חסרת סיכויזו הייתה  מלחמה , שלפיההתיאוריה

העביר מסר חינוכי שאין לפתוח במלחמות ל הייתה זואמירתו ב

  את טענתו באמצעות הצגתהרכבי ניסה להוכיח' פרופ .אבודות מראש

בילים את העם למוות  כמנהיגים המו, וסיעתו ורבי עקיבאכוכבא-בר

 כנגד האימפריה הרומית הצלחת המרד ייסיכו, לטענתו ;ולהרג לשווא

 במשך ה נתוניתה היהרכבי' שיטתו של פרופ . מלכתחילההיו אפסיים

רובם של החולקים , בעת פרסום שיטתו .משמעותית במחלוקת שנים

, דיאולוגית שונההרכבי חלקו עליו על בסיס חשיבה אי' על פרופ

  .ופחות על רקע ניתוח הממצאים הארכיאולוגיים

 של המאה השישים מאז פרסום שיטתו בשנות החמישים ו,אולם

,  ביצורים–בעיקר , נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים רביםהקודמת 

  בידיכוכבא-ברבהוראתו של תשתיות שנחפרו  ומטבעות, מערות

הולכים , תרים נחפריםא, ועד ימינו מאז שנות השישים. ולוחמי

כוכבא - ממצאים ארכיאולוגיים רבים מתקופת מרד בר.ומתגלים

ת  הכולל– רמת אבישור, מבית גוברין ;זור השפילה הגבוההאהתגלו ב
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,  כפר זכריה,קה וצפונה עד תל עזמצפה משואה  ואת תל גודדאת

- לאֶ ועד תקוע וההרודיון מ –ובאזור גוש עציון , אזור חבל עדולם

 ,אּבֶ יירבת ּכּוזֵ ' ח- היום כפר ועתיקות  שממזרחו נמצאים עד,ּבערּו

 ולאחרונה אף בדרום 3;בר כוזיבא – כוכבא-ברשל  לשמו תשמתקשר

   4.חברון-הר

 אף ו, באזורים אלושהוכוכבא -ברכי לוחמי מתברר  ממצאיםמכמות ה

 ,"כוכבא-בר"בספרו של יגאל ידין , כך לדוגמה. זה לזה אגרותכתבו 

קרית " י עם תושבי עין גדי ועם תושבכוכבא-בר ניהלש שיח מובא

תשתיות באזור  נמצאו , כמו כן5.ערוב-  המזוהה עם אל,"רביהע

חוקרי גילו עד כה שהוא  עולה מהןהרושם הו, בגודלן מפתיעות

 אתר ארכיאולוגיבכל . אפס קצהו של המרדאת רק  הארכיאולוגיה

יות  התיאור,ום אלבעקבות ממצאי. מגיעים לממצאים נוספים ,נחפרש

  . לגמריהופרכו  וחסר סיכויהרפתקנימהלך מרד זה היה שלפיהן 

-  יוחנן בןןתקופת רבבין , בין שתי תקופותהתחולל כוכבא - ברמרד

 הציג בפני הרומאים את דרישתובעיצומו של המרד הגדול  אשר ,זכאי

ובין , כדי לקיים את המשכיות העם היהודי, "תנו לי את יבנה וחכמיה"

אשר ,  תקופת רבי יהודה הנשיא– מחודשת" זריחת שמש"קופה של ת

בו כי ביום , "וזרח השמש ובא השמש" ל קראו עליה את הפסוק"חז

   6.רבי עקיבא על קידוש השם נולד רבי יהודה הנשיאנהרג 

נסע בכל רחבי , הפרובינציות של תושבי םעשה לרווחתהדריאנוס 

ניסה ואף ,  האימפריהקידום רעיונותיו לגיבוששם האימפריה ל

בראשית דרכו להגיע לפיוס עם היהודים ולהרגיע את היחסים 

 לתקופה זו . שהפיח תקוות בקרב היהודיםדבר ,הסוערים איתם

ל את הבטחת הקיסר לבנות את בית המקדש " מסורות חזותמייחס

ין הנציגות  היו מרוצים מההידברות שבהיהודים  נראה כי.מחדש

 הוא גם. וקיוו להמשך שיתוף פעולה, אנוסדריה היהודית הבכירה ובין
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ר אם הבטיח שיבנה את בית אך לא ברו, הבטיח לשקם את ירושלים

שאכן הבנה הביאה את היהודים להאמין האי דווקא ש יתכן 7.המקדש

 הופיעו בתקופה זו, ל"חזאגדיים בעל פי מקורות  –המקדש ייבנה 

ויתכן שאף  (ר הבית עבודת הקרבנות בהלחידושה העתידי של סימנים

תקווה  התשוקה והלהעצים אתהיה יכול ש נתון –) חודשה בפועל

דריאנוס התכוון  ה, אולם8.לבניין המקדש שממילא הגיעו לשיאן

לבנות את העיר מחדש במתכונת שנראתה לו מתאימה וראויה לעיר 

, רומית- בצביון מודרני של עיר הלניסטית להקימה, כה מפורסמת

עיר יהודית כ לשחזר את ירושלים בכוונתוכי בינו ואילו היהודים ה

 129 בסתיו .בעלת צביון וחיים מיוחדים המרוכזים סביב המקדש

תושבי הארץ הנוכרים קיבלו את . דריאנוס לארץ ישראלהנ הגיע "לסה

   .ו מקומות שונים בארץ על שמוכינ ו,פניו בשמחה

 ו שלידושחשלמעשה הייתה  – איסור המילהגזירת מ הוטרדו היהודים

 על המילהאף  והחלתו ,חוק שהיה קיים באימפריה הרומית נגד סירוס

וס היה קיים  החוק הרומי נגד סיר.באותה תקופה על ידי הדריאנוס

, ליהודים. נ" לסה96-81בשנים , סנּויָ טִ ימִ וֹ מאז ימיו של הקיסר ד

לא  והרומאים,  הותר לקיים את ברית המילה9,"דת מותרת"בהיותם 

 מנהג "מילה"-דריאנוס ראה ב הברם .עבירה על חוק הסירוסראו בכך 

והיה נחוש בדעתו למחות , ברברי הפוגם בשלמות הטבעית של הגוף

  10.זה מנהג

 .ים בקיום מצווה זו בזמנה וכהלכתההמשיכו היהוד, למרות גזירתו

שלפיה במקרה שזמן המילה , הלכה במשנהעדות נפלאה לכך נמצאת ב

מערב שבת ) סכין המילה(המילה כלי א את חל בשבת והמוהל לא הבי

 כדי להראות לכל שמצוות המילה חביבה ,מביאו בשבת מגולה –

בזמן שגזרו הגויים על ישראל שלא , ובשעת הסכנה. ודוחה את השבת
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 שיעידו שהביא את הסכין –מכסהו על פי עדים , ימולו את בניהם

   11.ולא יחשדוהו שהביא חפץ אחר בשבת, למילה

שרבים עד כדי כך  , בעת השמד רבה חשיבותקבלהמילה  מצוות ה

רתו זו של הדריאנוס מפלגי העם שהיו משוכי ערלה התקוממו נגד גזי

בפני החכמים לדיון  הובמשנה הובאו מקרים אל, ומלו את עצמם

  : הלכתי

אמר לו רבי .  דברי רבי יודה–שלא יבוא לידי סכנה , המשוך לא ימול

מי בן כוזיבא וכולן לא מלו וחיו והולידו בנים הרבה משוכין היו בי: יוסי

  12.ובנות

 להיות סיבה  יכולה הייתה13,בתקופה זוהקשה מציאות החיים 

 באותה עת אף התברר, ואם בכך לא די .מספקת ליציאה למרד

אבל מתכוון , דריאנוס לשקם את ירושליםהליהודים שאמנם מתכוון 

 14."איליה קפיטולינה "– שתיקרא על שמו, הוא לבנותה כעיר נוכרית

אינו מתעתד לקומם את הריסות הוא לא רק שליהודים התברר כי 

אלא שיש בכוונתו להקים מקדש ליופיטר במקום , בית המקדש

  15.המקדש היהודי החרב

 שם זהקסם ש, "ירושלים" את הקסם שבשם הביןדריאנוס הנראה כי 

דביר את ועל כן החליט לה, יהודי התפוצותעל מטיל על יהודי הארץ ו

    לא עוד    .שם העיראת שם הארץ ואת  בכך שישנהעם היהודי המרדן ה

 את קעקעכדי לו ;""""ריה פלשתינהוס " " " "כי אם, , , , """"יודיאה " " " "או" " " " יהודה""""

פלשתים שכבר ה זכיר אתמ –  נשכחותהוא מעלהיהדותה של הארץ 

יצא כביכול כנגד הוא בכך  . גלגול ההסטוריה לאחור– עברו מן העולם

הדף את הפלשתים אל  ש–  דוד– לך ישראל קדום אותו מחזונו של

גם כבש את , פלשתים לארץ הפיכת הארץ אתמנע רצועת החוף ו

שלמה בנו .  לראשונהצנו וארמנולבירת עאותה ירושלים ועשה 
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דריאנוס ה ביקש כרון זהזגם . ' ועשאה מקדש ה,מעשהואת השלים 

וה למחוק ומקו, כשהוא בונה עיר אלילית על חרבות ירושלים, להפוך

 "איליה קפיטולינה"שם ולהחליפו בישראל לוקי 'את השם המקודש לא

)AELIA CAPITOLINA(.קפיטול , דריאנוסה הלא הוא שמו של –  איליה

  .לכבודו של האל הרומי יופיטר קפיטוליני –

 132ובקיץ ,  נוס את תחומי ארץ ישראלא לספירה עזב הדרי131בשנת 

פרץ לאחר הכנה ש, ם והמתוכנן היטב החל המרד היזולספירת הנוצרים

 הנהגה אחידה ההייתבה לא ר שא – שלא כמלחמת החורבן. קפדנית

הייתה רצופה כל העת מלחמות אחים קשות אשר  ו,ומוסכמת

. מקובלת ומוסכמת,  למרד בר כוסבה הייתה הנהגה אחת– והרסניות

  .של המרד היה שמעון בן כוסבהמנהיגו 

יגור הרומאים ובהקמת ממלכה יהודית במ,  בהצלחה גדולההחלהמרד 

ים  זכר לימ. שהחזיקה מעמד שלוש שנים ממלכה,כוכבא-בראשות בר

עליהן הכיתוב ש  כגון מטבעות,קונפואלו נותרו בידינו מטבעות שה

  . ועוד"לחרות ירושלם"- ו" לחרות ישראל"

להתגבר על הצליחו הרומאים ו מאחרהתקווה הגדולה נגוזה , אולם

 בביתר נפלו 16.ביתרב  שהיההמבצר האחרוןאת גם  ולהפיל, המרד

ונפל ביד : "ם" הרמבניסח זאתכפי ש, כוכבא-ובכללם בר, המוני יהודים

   17."תה צרה גדולה כמו חורבן המקדשיוהי, ונהרגו כולם, גויים

חיילים ים נהרגו י מקורות רומיפל וע, גם הרומאים לא יצאו נקיים

 :הברכה המקובלת בניצחונות שהקיסר נאלץ לוותר על ,רבים כל כך

  18". אני והצבא בריאים–מוטב , אם אתם ובניכם בריאים"
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         הערות הערות הערות הערות––––מבוא מבוא מבוא מבוא 
1

: תרגום מאנגלית. 2001ירושלים  ,פרק ד, ספר ד, תולדות הכנסייהתולדות הכנסייהתולדות הכנסייהתולדות הכנסייה, אוסביוס בישוף קיסריה 

  .  פרנק'ר
2

 . איזק'  ב: תרגום.12-11' עמ, ספר סט, הרומאיםהרומאיםהרומאיםהרומאיםתולדות תולדות תולדות תולדות , קסיוסדיו  
3

באגדה  ).דלכה  ה,בפרק , ברכותמסכת  (ירושלמיתלמוד האגדה בכדאי להזכיר בהקשר זה  

המזוהה כיום בין גבעת התמר , "בירת מלכא דבית לחם יהודה"מופיע בהמשיח מוזכר 

מנה מתחילות אמות מבירה ש-רבת אל' חבקרבת, דניאל-נווה ובין היישוב אפרתביישוב ש

 . המים לירושלים
4

ביר רביב ד, איתן קליין י החוקרים"בכפר בית עמרה שבדרום הר חברון נתגלתה מערה ע 

ע אצל "תש'העמרה בעקבות פפירוס שנמצא בשנת -ביתיצאו לכפר  חוקרים אלו. בי'ומורן חג

 הפפירוס נכתב  בראש. ומקורו במערה זו– ל" חנן אשל ז'פרופי " ופוענח ע,סוחרי עתיקות

 , לספירה חיו יהודים140בסביבות שנת ש מה שמראה, "שנת ארבע לחורבן בית ישראל"

מערכות  . הדומה ליתר מערכות המסתור,מרדן ה מה במערת הלחימה שנותר,פליטי המרדמ

 אשר חוברו באמצעות מחילות צרות ,קרקעיים קדומים-ת בורות מים ומתקנים תתוכוללאלו 

מתוך כנס ארכיאולוגיה [.  מטרים95-כ אורכה של מערה זו .זחילה בלבדהמאפשרות מעבר ב

  .]א"תשע'חנוכה ה,  סוסיהת ספר שדהבבי
5

  .1961אביב -תל, נשיא ישראלנשיא ישראלנשיא ישראלנשיא ישראל: : : : כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברבר, יגאל ידין ושמואל אברמסקי 
6
   .ב' מ ע,ב עדף, קידושין מסכת, בבליבבליבבליבבליתלמוד תלמוד תלמוד תלמוד  

, מדרש קדום מביאים ) ליהה אמר"ד, ב 'עמ, דף י, מסכת עבודה זרה (בעלי התוספות

 בעיצומן של  רבי יהודה הנשיאנולד, על פי המדרש .של רבי יהודה הנשיא המתייחס להולדתו

 ,אף רבן שמעון בן גמליאלו, הרומאים למול את ילדי ישראלאסרו במסגרתן , גזירות השמד

 כאשר . הקטן בנו אתהיה למולרשאי לא ,  בעצמונשיא ישראלו אביו של רבי יהודה הנשיא

 קרא להוריו –  מל את בנו למרות הגזירה, רבן שמעון בן גמליאל,נודע לקיסר שהנשיא

 החליפה אמו של הקיסר בסתר את התינוק , משבאו לבית הקיסר.להתייצב לפניו עם התינוק

ימיו של רבי יהודה , אם כן .וכך ניצלו התינוק והוריו ממוות, יהודה בתינוק גוי שהיה ערל

הקמה מחדש של עולם תורני בבהמשכם  הצטיינו חייואך , ידן גזירות השמד בעחלוה הנשיא

מימות משה  ":נאמר עליו .בציפורי ובטבריה, בבית שערים,  בגלילתדשופריחה מח, בישראל

נראה  ).א' מ ע,ט דף נ, גיטיןמסכת, תלמוד בבלי ("עד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד

תלמידי רבי עקיבא  ,ורות נפשם של דור השמד שקדם ל בזכות מסינתאפשרה זו שמציאות

 הם שהעבירו לדור הבא את תורת . ואחריםבי שמעון בר יוחאיר, רבי יוסי, רבי מאיר: שנותרו

 כי גם אם ,גם הרומאים למדו אט אט .)ב' מ ע,ג דף י,עירוביןמסכת , תלמוד בבלי( רבי עקיבא

בראותם כי עם ישראל  . לא יצליחו לשבור את רוחו–  גופו של העם היהודיהצליחו בדיכוי

, ולא זו בלבד .לעסוק בתורההותר ליהודים ו,  הקלו הרומאים את השעבוד,דבק באמונתו

 יהודה  אנטוניניוס קיסר שאל את רבי– שהמלכות למדה להוקיר את רבי יהודה הנשיאאלא 

אות ,  מקץשתפר, תנחומאמדרש  (וניתנה רשות לעסוק בתורה ברבים,  שאלות רבותהנשיא
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 ).דאות  ,איפרשה  ,בראשית רבהמדרש  ;בהלכה , יפרק  ,סנהדריןמסכת  ,ירושלמיתלמוד  ;ט

 דרך שעיצבה מאוד – והונח היסוד לעריכת התלמוד, בתקופת רבי נערכו ששה סדרי המשנה

   .את שורשיו של העם היהודי בישראל
7

ההיסטוריה של ההיסטוריה של ההיסטוריה של ההיסטוריה של , )עורך( שטרן מנחם:  בתוך.מחורבן הבית עד מרד בר כוסבהמחורבן הבית עד מרד בר כוסבהמחורבן הבית עד מרד בר כוסבהמחורבן הבית עד מרד בר כוסבה ,משה דוד הר 

  .351-345' עמ, 1984 ירושלים ,תקופה הרומית ביזנטיתתקופה הרומית ביזנטיתתקופה הרומית ביזנטיתתקופה הרומית ביזנטיתבבבבארץ ישראל ארץ ישראל ארץ ישראל ארץ ישראל 
8

 הדריאנוסמתארים את החלטת ) י-טאות , סדפרשה ( מדרשים עוקבים בבראשית רבה שני 

בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות : לאשר ליהודים את שיקום המקדש במגבלות מסוימות

פרנסים , שני אחים(הושיבו פפוס ויוליאנוס . שייבנה בית המקדש) וסהדריאנ (הרשעה

והיו מספקים לעולי הגולה ,  חלפנים מעכו עד אנטיוכיה שלשולחנות) חשובים של התקופה

י "אם ייבנו העיר והמקדש ע: באותו זמן הלכו הכותים ואמרו לקיסר.  וזהב כל צורכםכסף

 הקיסרתשובת . מס על הארץ ומסים נוספים, תהם ימרדו ולא ישלמו מס גולגול, היהודים

הצעת הכותים ? ואיך יוכל לסגת מאישור זה, שכבר אישר את בניית המקדש, לכותים היתה

 – את מידותיו שישנואו , או שישנו את מקומו של המקדש, שלח ליהודים ואמור להם: היתה

 היה שהיהודים יחזרו צפוי, לפי הצעתם. יוסיפו עליו חמש אמות או יגרעו ממנו חמש אמות

  . בהם מההסכם על בניין המקדש

 ממשיך ומספר שמנהיגות הדור כונסה אז בבקעת בית רימון כדי לדון אם לקבל את המדרש

 המקדש כיצד לבנות את –ואם לקבל . או לדחותה ולמרוד, דריינוסהההצעה המגבילה של 

הילות מקובצות בבקעת בית  קהיו": וזהו תיאור הכינוס במדרש. דריינוסהבמגבלות שהציב 

ייכנס אדם חכם וישדל : אמרו. ביקשו למרוד במלכות. החלו בוכיםהכותים כיון שבאו . רימון

נכנס . שהוא מלומד בתורה,  יהושע בן חנניהרביייכנס : אמרו). שלא למרוד(את הציבור 

בא .  שכרואני נותן לו, כל שבא ומוציא אותה: אמר. אריה טרף טרף ועמד עצם בגרונו: ודרש

לך : אמר לו. תן לי שכרי: אמר לו.  ונתן מקורו והוציא אותהארוךאותו קורא מצרי שמקורו 

כך דיינו שנכנסנו לאומה . ותהא מלגלג ואומר שנכנסת לפיו של אריה בשלום ויצאת בשלום

   ." בשלוםויצאנוזו בשלום 

וגם , של היהודיםדריינוס הבין כי דרישותיו מהוות פגיעה בעקרונות הדתיים ה שנראה

, באמצעות הכנס המתואר בבקעת בית רימון,  חכמי הדור,אולם. היהודים הבינו זאת כך

, דריינוסהשבה מצד אחד תהיה היענות לדרישות השינויים של ,  למצוא דרך בינייםביקשו

 מקדשומצד שני לא תהיה סתירה במידות המקדש מן המסורת שהיתה בידיהם מתקופת 

  .  המדרש לא ברור מה היתה המסקנהמתוך. החשמונאים

 – אם כי לא הכרחי –ניתן ללמוד  ,הקרבנות בתקופה שלאחר חורבן הבית חידוש עבודת על

ואוכלים קדשי , שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית: "במשנהרבי יהושע בן חנניה  דברימ

, משנה" ( פי שאין חומהעלקדשי קדשים ומעשר שני אף , קדשים אף על פי שאין קלעים

  ).ומשנה  ,חפרק  ,עדויותמסכת 

, תלמוד בבלי(יוחנן ' וכמו שאומר ר,  הקרבת הקרבנות די בידיעת ממדי המזבח ומקומולצורך

 –שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה : "על תקופת שיבת ציון) א' עמ ,סבדף  ,זבחיםמסכת 

בשיבת ,  גם אז."...אחד שהעיד להם על מקום המזבח,  ממדי המזבחעלאחד שהעיד להם 
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: יוחנן שם על עדותם של הנביאים' וכהמשך דבריו של ר, ביתלמרות היעדרו של  הקריבו ,ציון

  ".  אף על פי שאין ביתשמקריביםואחד שהעיד להם ..."

נוספת לקיומה של העבודה בתקופה האמורה אנו מוצאים במסכת יומא אפשרית  עדות

שהיו מומחים בהכנת , בעניין אנשי בית אבטינס, )א ' עמ,לחדף , מסכת יומא, תלמוד בבלי(

 שנה לא הכינו 50- וכבר כ,)70בשנת ( השני הביתהתפזרו בארץ לאחר חורבן הללו  .הקטורת

פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אחד מבני :  רבי ישמעאלאמר": ולא הקריבו קטורת

 כבוד  כבוד  כבוד  כבוד ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו, בוד המקוםאבותיך ביקשו להרבות כבודן ורצו למעט כ: אמרתי לו. בניהם

   ." ומיעט כבודםבמקומובמקומובמקומובמקומומקום מקום מקום מקום 

אולם כבר לא בני , בית המקדש בנוי, בזמנו,  אומר הוא שעכשיוניתן להבין את דבריו כאילו

, אותה משפחהבני תקוותו של אחד מ, אם כך. בית אבטינס זוכים להכין בו את הקטורת

, )ל" בהמשך הברייתא הנקיבארבי עכפי שמספר (ישמעאל בן לוגא ' ראותה הביע בפני 

, אינה תקווה לעתיד רחוק)" למשפחתנו(לנו ) את הכנת הקטורת(ה להחזירה "עתיד הקב"ש

 פעם": וכך מספר רבי עקיבא. נוי בימיהם שהדבר יתגשם עוד בבית הבמשאלהאלא הבעת 

 פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם לשדה ללקט עשבים: ישמעאל בן לוגא' אחת סח לי ר

ומפני מה . נזכרתיכבוד אבותי : אמר לי. מפני מה בכית: אמרתי לו. וראיתי ששוחק ובוכה

   ."ה להחזירה לנו"שעתיד הקב: אמר לי? שחקת

) א'  עמ,נחדף  ,מסכת ברכות, בבליתלמוד  ו;ההלכה , זפרק  , ברכות,תוספתא( מקורות בשני

ברוך שברא כל : "הר הבית ובירךראה אוכלוסין ב, רבי עקיבאבן דורו של , מסופר שבן זומא

מה עושים כל אותם "). ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני: "בבלי" (לשמשניאלה 

 שנבנה בעבודת הקרבנות שחודשה בבית מקדש חדש משתתפיםאם לא , אוכלוסין בהר הבית

  ? בהר הבית

קבוצות ים בעיני  לצנינוי בוודאי ה– אם אכן אירעו –  העבודה ובניית בית חדשחידוש

שלאחר שלא הצליחו למנוע את בניית , יתכן. כמו הנוצרים והכותים, שפרשו מן היהדות

כך . י הכנסת עצמות אדם לשם"לטמא את מקום המקדש עכתות אלו ניסו , הבית אצל הקיסר

: )ג הלכה , גפרק, עדויות(בתוספתא , רבי עקיבאבן דורו של , מעיד רבי שמעון בן עזאי

אמר .  וביקשו חכמים לטמא את ירושלים,מצאו עצמות בירושלים בדיר העצים שנמעשה"

איה ? מבולואיה מתי . בושת וכלימה היא לנו שנטמא את בתינו): בן חנניה(יהושע ' להם ר

 דומה על אותו מאורע עדות ".?איה הרוגים שנהרגו במלחמה ועד עכשיו? הרוגי נבוכדנצר

יהושע על ' העיד ר: ")ה משנה ,חפרק (ת עדויות במסכיהושע במשנה ' מפי רקיימת גם 

דיר ייתכן ש ."מלקט עצם עצם והכול טהור:  חכמיםאמרו. העצמות שנמצאו בדיר העצים

 לאחרמנין לנו לשכת עצים בהר הבית .  לשכת העצים שבבית המקדשאינו אלאהעצים 

 פלג יהושע( ?כוכבא-ברד אם לא שנבנה שוב בית המקדש בתקופה שקדמה מעט למר, חורבנו

  ). מכון צומתאת הוצ, יזכרך, תחומיןתחומיןתחומיןתחומין: בתוך ,זמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידות ,)פרנקל(

 אליצור  הרב שלומאמרב, כוכבא-מעבר לאפשרות קיומו של מקדש בשנים שקדמו למרד בר

) הוצאת מכון צומת, כרך יב, תחומיןתחומיןתחומיןתחומין: בתוך ,ק בדורנוק בדורנוק בדורנוק בדורנו""""חובת בנין ביהמחובת בנין ביהמחובת בנין ביהמחובת בנין ביהמ, הרב אליצור סגל (סגל

גם בתקופה הקצרה שהר הבית היה בשלטון רות לקיומו של בית מקדש בהר הבית עולה אפש
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- ברמדכא מרד ,  במדרשים מופיע אדרינוס קיסר,מסיבה זו .)כשנה או שנתיים (כוכבא- בר

דברים ב :על אף שכזכור המרד הגדול אירע עשרות שנים קודם לכן, ק" ביהמכמחריב, כוכבא

עת הוא שיעלה ? מהו עת להשליך אבנים: תנחומאאמר רבי  "–) יג אות , גפרשה (רבה

אמר רבי  "– )האות  ,נאפרשה ( בהרת  ובשמו;"ק"וס שחיק עצמות וינפץ אבני ביהמנידריה

דריינוס לבית קדשי הקדשים היה מתגאה שם ומחרף הבשעה שנכנס :  בן יוחאישמעון

ון שכבש את העולם דריינוס מלך אדום כיה "– )זסימן  ,בראשית(תנחומא מדרש  וב;"לאלהים

והחריב , והספיקו בידו, הלך. עדיין לא שלטת בעירו ובביתו: אמרו לו... כולו הלך לו לרומי

, מדרש תנחומא הוא מדרש מאוחר למדי, מאידך. "לרומיוהגלה את ישראל וחזר , בית המקדש

  .ויתכן בהחלט שאיננו מבחין בדייקנות בין שמות האויבים הרומיים השונים

. כוכבא ואנשים-י בר"הממצאים הארכיאולוגיים עולה כי ירושלים לא נכבשה עמן , אולם

וכי במהלך כל המלחמה , כוכבא לא כבש מעולם את ירושלים-הראיה העיקרית לכך שבר

היא העובדה שבין למעלה מחמישה עשר אלף המטבעות , נשארה העיר בידי הרומאים

יש להניח . כוכבא-בעות של בררק ארבעה הם מט, שנמצאו עד כה בחפירות בירושלים

שלקחו אותם שלל מידי , שארבעת המטבעות הללו הובאו לירושלים בידי חיילים רומים

מקובל אפוא כיום , כוכבא שהתגלו בירושלים-לאור מספרם האפסי של מטבעות בר. המורדים

חנן : ראה בהרחבה במאמר. כוכבא לא השתלט מעולם על ירושלים- על רוב החוקרים שבר

- - - - ארץארץארץארץ: בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברירושלים איליה קפיטולינה ומרד ירושלים איליה קפיטולינה ומרד ירושלים איליה קפיטולינה ומרד ירושלים איליה קפיטולינה ומרד : : : : חרבה ביתר ונחרשה העירחרבה ביתר ונחרשה העירחרבה ביתר ונחרשה העירחרבה ביתר ונחרשה העיר, אשל

 .   24' עמ, )ח"תשס'ה(גיליון כח , ישראלישראלישראלישראל
9

היו פטורים מלהשתתף , מאתיים שנה לפני הספירה-עוד כמאה, היהודים שישבו ברומי 

חנם שלהם פולאת והורשו לקיים , בפולחנים דתיים רשמיים שהיו חובה על כל אזרח רומי

זכויות דומות היו . )religio licita( "דת מותרת" דתם הייתה .כנסיות-ואף להקים להם בתי

 .דתות אחרותבני גם ל
10

באותו זמן פתחו גם היהודים " :)א ראבילו"מ: תרגום (2, יד, דריינוסדריינוסדריינוסדריינוסההההחיי חיי חיי חיי  , ספרטיאנוס

  ."ום שאסרו עליהם לפגוע באברי המין מש,במלחמה
11

 .פנחס קהתי שם' ובפירוש ר; אשנה  מ,ט יקר פ,שבתמסכת  ,משנה 
12

, ורק טפ, שבת( לדברי התוספתא השווה .זהלכה י,ט רק יפ ,מסכת שבת, תלמוד ירושלמי 

מפני שהוא , אם המשיך, אינו צריך למול: יהודה אומר ' ר. המשוך צריך למול): "הלכה ט

 ."והיו להם בנים ולא מתו, ן כוזיבא בימי ב הרבה מלו:אמרו. מסוכן
13

פסקה ,  פרשת יתרו,מסכתא דבחודש, מכילתא דרבי ישמעאל(בדברי המכילתא , למשל, כך 

: )ו' פס, כפרק שמות (לאוהבי ולשומרי מצוותי , רבי נתן אומר"):  במהדורת הורביץ227' עמ; ז

על ? מה לך יוצא ליהרג. פשם על המצוותאלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנין נ

על שאכלתי ?  מה לך יוצא ליצלב;על שקראתי בתורה? מה לך יוצא לישרף ;שמלתי את בני

  ".   על שנטלתי הלולב? )שוט(מה לך לוקה מאפרגל ; המצה
14

נוס להקים עיר אלילית אבין שנודע ליהודים על תכניתו המתרקמת והולכת של הדרי 

רומי -יסטוריון היווניריו של ההבכד) Aelia Capitolina(ה ינָ לִ יטוֹ ּפִ ה קַ יָ לִ יְ ַא, בירושלים
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שדי היה בגזירת המילה כדי להניעם , דומה – בין אם לאוו ; וזו הוסיפה על זעמם,יוֹ ס ּדִ יּוסִ קַ 

 .למרוד
15

קודשי זרים , קדושי רומי בחריצות יתירה טיפח :"10 ,ב כ,דריינוסדריינוסדריינוסדריינוסההההחיי חיי חיי חיי ,  ספרטיאנוס: ראה

   .11' עמ,  אתגר אתגר אתגר אתגרירושליםירושליםירושליםירושלים, אלדדישראל :  וגם;"ביזה
16

סמל לגבורה והיא בעיניהם  , נותר עד היום גם בפי הערבים המקומייםביתרה של  שמ

 בבירור ניתןמסביב לביתר . "בל אל יהוד'ג" מיקום ביתר כעלהם שמראים באצבע  – יהודית

 .לראות גם כיום שרידים ארכיאולוגיים של מחנות רומיים שהקיפו אותה
17

 .גהלכה ,  הפרק,  תעניתכותהל, משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 
18

 .14' עמ, ספר סט, תולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאים, דיו קאסיוס 
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��מהלך�המרד

 , כקודמוילא זכה לתיעוד היסטור ) לספירה135-132( כוכבא-ברמרד 

   .מרד החורבן

רץ אכי , את עמדתם הביעו הארכיאולוגים) 2009(ט "תשס'עד שנת ה

 מסביב מערות המסתורמערות המסתורמערות המסתורמערות המסתורור אז:  נחלקה לשני אזורי לחימהאלישר

ואזור ,  השפילה הגבוהה והר חברוןיבמיוחד באזור –לירושלים 

ראה הלוחמים יצאו ממערות ככל הנ 1. שבמדבר יהודהמערות המפלטמערות המפלטמערות המפלטמערות המפלט

תפקיד חשוב נודע  ":ושבו להסתתר בהן, ו ברומאיםכה, המסתור

הן כמחסני נשק , רקעבקרבות למחילות ולמנהרות שמתחת לפני הק

 מתברר כי 2."סתרים לעזרת ערים נצורות-ספקה והן כמבואותאו

בכל , מערכות המסתור נחצבו בכל התצורות המצויות בשפלת יהודה

בהם היו  המערכות נחצבו באתרים ש.נתוני השטחמקום על פי 

 רק לאחר שמערות אלו 3.ישובים אשר תושביהם נזקקו למסתורי

 אל מערות המפלט , חלקם עם משפחותיהם,ים ברחו הניצול,נתגלו

 שבילים מותקנים היטב ,כל הסימנים היו קיימים ".שבמדבר יהודה

 והוכן בהם מלאי של מזון ומים בכמות עצומה של כדי ,למערות

   5.במערות אלו מצאו הלוחמים את מותם 4".אחסנה

 ושרידי עצמות מטבעות,  של תעודות בעקבות ממצאים חדשים,כיום

, שבשפלת יהודה' מערת התאומים' ב– וחמים שהסתתרושל ל

 הגיעו – שבדרום הר חברון ובאתרים נוספים' במערת שקל'

לא הייתה הפרדה אזורית לפיה  ,ים למסקנה מחודשתהארכיאולוג

ומערכות של מערות מפלט היו , אה בין מערכות המסתור והמפלטמל

  6. מערכות המסתורם שנחשבו לאזוריבאזוריאף 
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מקורות מקורות מקורות מקורות  מהלך המרד על פי  מהלך המרד על פי  מהלך המרד על פי  מהלך המרד על פי - - - - " " " " ה לא קטנה ולא קצרהה לא קטנה ולא קצרהה לא קטנה ולא קצרהה לא קטנה ולא קצרהמלחממלחממלחממלחמ""""

            רומייםרומייםרומייםרומיים

המקור הרומי היחיד  הינו "תולדות הרומאים" קאסיוס- דיוחיבורו של 

 היה מדינאי קאסיוס-דיו .כוכבא- ברמרד  מידע על אודות המוסר

תחילת המאה ביה וייון רומי שחי בשלהי המאה השנוהיסטור

מקיף את תולדות רומא )  ספרים80(חיבורו הגדול . השלישית לספירה

תולדות " –כפי שמעיד שם הספר .  לספירה229מהיווסדה ועד לשנת 

, הוא מתייחס לאירועים מנקודת ראותם של הרומאים, "הרומאים

-מתוך חיבורו של דיו כוכבא-ברהחלק הדן במרד . ומוסר את גרסתם

קאסיוס הגיע אלינו רק בתמצית שהכין הנזיר הביזאנטי קסיפיליניוס 

קאסיוס נמסר -  של דיו59בכמה פסקאות מתוך ספר . 11- שחי במאה ה

כמאה שנים ,  כפי שהשתקף בעיניים רומיותכוכבא-ברתיאור מרד 

  7:קאסיוס-וכך כותב דיו. לאחר המרד

  ...םיהודה למצריך דריאנוס עבר דרה

דריאנוס בירושלים עיר דריאנוס בירושלים עיר דריאנוס בירושלים עיר דריאנוס בירושלים עיר ההההכאשר ייסד כאשר ייסד כאשר ייסד כאשר ייסד מלחמה לא קטנה ולא קצרה נגרמה מלחמה לא קטנה ולא קצרה נגרמה מלחמה לא קטנה ולא קצרה נגרמה מלחמה לא קטנה ולא קצרה נגרמה 

וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר , , , , אשר הוא קרא לה גם איליה קפיטולינהאשר הוא קרא לה גם איליה קפיטולינהאשר הוא קרא לה גם איליה קפיטולינהאשר הוא קרא לה גם איליה קפיטולינה, , , , במקום זו שהוחרבהבמקום זו שהוחרבהבמקום זו שהוחרבהבמקום זו שהוחרבה

כי היהודים . . . . הוא הקים במקום מקדש האלוהים מקדש אחר לזאוסהוא הקים במקום מקדש האלוהים מקדש אחר לזאוסהוא הקים במקום מקדש האלוהים מקדש אחר לזאוסהוא הקים במקום מקדש האלוהים מקדש אחר לזאוס

הם , ושמקדשי נכר נבנים בה, הזדעזעו מכך כי זרים מתיישבים בעירם

אלא שהם .  שהה במצרים ושוב בסוריההדריאנוסוד נשארו שקטים כל ע

כדי שהם , הכינו בצורה בלתי הולמת את כלי הנשק שהטילו עליהם לייצר

 הדריאנוסכש. פסלו על ידי הרומאיםייוכלו להשתמש בהם לאחר שי

היהודים לא העזו להסתכן במערכה היהודים לא העזו להסתכן במערכה היהודים לא העזו להסתכן במערכה היהודים לא העזו להסתכן במערכה . מרדו בו היהודים בגלוי, התרחק

קומות הנוחים של הארץ וחיזקו קומות הנוחים של הארץ וחיזקו קומות הנוחים של הארץ וחיזקו קומות הנוחים של הארץ וחיזקו הם תפסו את המהם תפסו את המהם תפסו את המהם תפסו את המ. . . . חזיתית עם הרומאיםחזיתית עם הרומאיםחזיתית עם הרומאיםחזיתית עם הרומאים

אותם במחילות ובחומות כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה וגם אותם במחילות ובחומות כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה וגם אותם במחילות ובחומות כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה וגם אותם במחילות ובחומות כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה וגם 

הם הם הם הם . . . . מתחת לפני הקרקעמתחת לפני הקרקעמתחת לפני הקרקעמתחת לפני הקרקע, , , , אלה לקראת אלהאלה לקראת אלהאלה לקראת אלהאלה לקראת אלה, , , , כלו לנוע בחשאיכלו לנוע בחשאיכלו לנוע בחשאיכלו לנוע בחשאיווווכדי שיכדי שיכדי שיכדי שי

        . . . . כדי שייקלטו בהם אוויר ואורכדי שייקלטו בהם אוויר ואורכדי שייקלטו בהם אוויר ואורכדי שייקלטו בהם אוויר ואור, , , , קרקעיותקרקעיותקרקעיותקרקעיות----קדחו פירים אל הדרכים התתקדחו פירים אל הדרכים התתקדחו פירים אל הדרכים התתקדחו פירים אל הדרכים התת
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הודה הייתה רק כאשר כל י. בתחילה לא שמו הרומאים לב אל היהודים

וכאשר היהודים גרמו לאי שקט בכל קצווי הארץ והפגינו , בתנועה

וכאשר הצטרפו אל היהודים , מעשים גרועים רבים גם בסתר וגם בגלוי

רבים אחרים גם מקרב הנוכרים מתוך שאיפה לרווח ואפשר לומר שכל 

דריאנוס את המעולים ה אז שלח עליהם ,העולם סער בגלל זה

 שנשלח מבריטניה שם שימש ,ם יוליוס סוורוסשבמצביאיו ובראש

הוא לא העז בשום מקום להתמודד איתם פנים אל . נגד היהודים, כמושל

הודות למספרם . פנים מפני שראה את מספרם הגדול ואת נואשותם

הוא לכד אותם יחידות , הגדול של חייליו ושל מפקדי המשנה שלו

 ידי כך הוא היה מסוגל על. יחידות וכיתר את קווי האספקה ומנע אותה

למעשה . להחלישם ולהשמידם, לעייפם, לאט לאט ובהסתכנות מועטת

   .רק מתי מעט מהם ניצלו

חמישים ממצודותיהם העיקריות ותשע מאות שמונים וחמישה מכפריהם 

חמש מאות ושמונים אלף איש נהרגו בהתקפות . החשובים ביותר נחרבו

ממגפה ומאש לא ניתן היה , ואילו את מספר המתים מרעב, ובקרבות

כפי שגם . כתוצאה מכך התרוקנה מתושביה כמעט יהודה כולה. לברר

שכן הקבר של שלמה שאותו הם , לפני המלחמה התבשרו באותות

וזאבים , התמוטט והתפרק מאליו, מעריצים מבין הקברים המקודשים

גם רומאים רבים נפלו , ברם. וצבועים רבים התפרצו מייללים לעריהם

 בכתבו לסנאט בפתיחה הדריאנוסלכן לא השתמש . חמה הזאתבמל

אני והצבא , אם אתם ובניכם בריאים מוטב: המקובלת אצל הקיסרים

   .בריאים
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        מרד בעקבות שיעבוד וגזירותמרד בעקבות שיעבוד וגזירותמרד בעקבות שיעבוד וגזירותמרד בעקבות שיעבוד וגזירות

דיו מובאת בכרוניקה של הבישוף מקיסריה קאסיוס גרסה שונה משל 

איליה " שכתב כי ישראל נענשו ובעקבות המרד הוקמה 8,וסאוזבי

 הנאמר במשנה כי קודם גרסתו של אוזביוס תואמת את". ינהקפיטול

  9 .חרבה ביתר ורק אחרי כן נחרשה העיר

אלילים נוכרית במקומה  הקמתה של עיר ,יוס דיו קאסלפי גישתו של

, של ירושלים קדמה למרד

ולמעשה המרד פרץ 

 אוזביוס, ולעומת .בעטיה

איליה "הקמת גרס כי 

תוצאת היתה " קפיטולינה

  .שבאה לאחריו, המרד

חנן ' ה פרופגיל, קאסיוס כנכונה- גילוי חדש המאמת את עדותו של דיו

וסקר כמה ממערות  חפר בשנים האחרונותאשר , בר אילן' אשל מאונ

 10.במדבר בית אוון שבבנימין ובמערות ביריחו, המפלט במדבר יהודה

ליו חקוק סמל של ע, אשל מטבע' פרופמצא אר הממצאים בין ש

מטבע זה נמצא יחד עם ארבעה מטבעות ,  דריאנוסי ה"חרישת העיר ע

חנן אשל ' פרופ. י יהודים" עכוכבא-ברנוספים שנחקקו בתקופת 

אשר י 'ג-  במערת אל1998טבעות אלו בשנת  כי מצא מ11,מספר

, לספירה 135  בשנתכוכבא-ברשימשה כמערת מפלט לפליטי מרד 

  מציין הוא, כמו כן.ישוב אדםינחל מכמש שבאזור הב נמצאת המערה

נמצא מטבע ,  שבמדבר יהודהאת העובדה כי באחת ממערות המפלט

 מביא בדבריו גם את עדותו של חוקר המטבעות ,חנן אשל' פרופ. זהה

 במטמון המטבעות מתקופתראה המספר כי , ל" יעקב משורר ז'פרופ

דבר המוכיח כי , חקוק ציור של חרישת העירע עליו  מטבכוכבא-בר

יהודים שברחו אל מערות המפלט במדבר יהודה הביאו איתם יחד עם 

  ;ועליו חרישת גבולותיה, מטבע המציין את ייסוד איליה קפיטולינה

 ד השני דמותו של הדריאנוסובצ
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כלומר עם המטבעות (  לספירה135 בשנת כוכבא- ברתיו של מטבעו

 גם את המטבע עליו חקוק ציור של ,)כוכבא-ברמהשנה השנייה למרד 

 מוכיחה ,רות המפלטמציאת מטבעות אלו יחדיו במע. חרישת העיר

הייתה עוד " איליה קפיטולינה"מעל לכל ספק כי בנייתה של העיר 

 135וכי מטבעות אלו כבר היו קיימים בשנת , טרם פרוץ המרד

  . לספירה

, אמינותה של הכרוניקה של אוסביוסלפי ממצאים אלו יש לחשוש ל

ולתרץ את הנאמר במשנה כמנייתם של דברים ולא ככרוניקה 

  12 .היסטורית

        מהלך המרד על פי ממצאים ארכיאולוגייםמהלך המרד על פי ממצאים ארכיאולוגייםמהלך המרד על פי ממצאים ארכיאולוגייםמהלך המרד על פי ממצאים ארכיאולוגיים

 132בשנת .  נוס כאמור שיגר את טובי מצביאיו להילחם באזוראהדרי

קיבל תפקיד למגר ו,  ליהודה,יוליוס סוורוס, מצביאיושבטוב הנשלח 

 הובסו הרומיים 132כיון שבשנת , נשלח ממרחקיםהוא  .את המרד

  13 .בארץ ישראל במהלך המרד

 כוכבא- ברגרמני בשם ורנר אייק שחקר את מרד חוקר כתובות 

 פרסם מאמר על ,ובלטינית ושאסף כתובות ביוונית 14,מהמבט הרומי

המרד : " וכן מאמר נוסף בשם15,ממצאי הכתובות בתל שלם וניתוחם

לה שעברה  הטלטמן הכתובות עולה ."שטלטל את האימפריה הרומית

גיונות רוכזו ביהודה  לים עשרשנ, על העולם הרומי באותה תקופה

 צצים ועולים ן הכתובות מ16.מתוך שלושים לגיונות של הצבא הרומי

,  מאד בתארי כבודכקיסר מיעטנוס שאאותות ניצחון שקיבלו מהדרי

אורנמנטה אורנמנטה אורנמנטה אורנמנטה """" תואר הנקרא .מלחמה זו העניק אותםרק בסוף ולמעשה 

] טריומף[ """"מסע הניצחוןמסע הניצחוןמסע הניצחוןמסע הניצחון " " " "תוארתואר המקביל לנו  שהי""""טריומפלייהטריומפלייהטריומפלייהטריומפלייה

באופן חריג  ניתן ,י הסנאט לקיסרים ולא לגנרלים"עבדרך כלל הניתן 

 מושל – יוליוס סוורוסל:  בעקבות דיכוי המרדשרי הצבא הרומיל
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 – קיונקטיוס פבליקיוס מרקלוסל, ]כ הועבר לסוריה"ושאח[יהודה 

בנוסף להענקת  17.בייה מושל ער–וס הטריוס ניפ ולמושל סוריה

 ענקית צחוןי קשת נהונצח הנצחון בהקמתה של, התואר לשרי הצבא

  .בתל שלם

תה י אכן מלחמה עקובה מדם הישהוזכרו עולה כימכל הממצאים 

  . בתקופה זו בארץ ישראל

        המלחמה במערותהמלחמה במערותהמלחמה במערותהמלחמה במערות

 ילו עיקראתרי חפירות נוספים התגבובמערות המסתור והמפלט 

הממצאים הארכיאולוגיים שעל פיהם אפשר לבנות את תמונת מהלך 

. כוכבא כמנהיג ואת יחסיו עם פקודיו-ואף את דמותו של בר, המרד

כלים , כוכבא-  ברתעודות, ממצאים אלו הם מטבעות התקופה

תפילין ותשמישי קדושה נוספים , כוכבא ואת אנשיו-ששימשו את בר

  .ועוד, שנמצאו באתרים אלה

 ברחבי הארץ ומערות המפלט באזורים מסתורות הכחשיפת מער

ושרשרת הגילויים של הארכיאולוגים , המדבריים של בקע ים המלח

ושל הארכיאולוג עמוס קלונר ואילך , מיגאל ידין ואילך במדבר יהודה

  .כוכבא-ברהיוו חידושים מכריעים בחקר מרד , ות המסתורכעל מער

לעי ההר לומדים כי המרד היה  בסותממערכות המסתור החצוב

מרד ספונטאני כתוצאה מפרץ של דחף ולא היה זה , מתוכנן היטב

בהשקעה , כרוכה בעבודה של שניםהייתה  חציבת המערות .משיחי

 המורדים ידעו לקרוא את התנהלותו של השלטון .כלכלית אדירה

וכי , יי חרבותעיהפכו ל, וכרמיהם, ידעו כי הכפרים בהם גרו, העריץ

   .ם יצטרכו להילחם ולהסתתר מתחת לפני האדמה בתנאים קשיםה
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        צורתן ושימושןצורתן ושימושןצורתן ושימושןצורתן ושימושן, , , , ות המסתורות המסתורות המסתורות המסתורככככמערמערמערמער

 ,בסלעומלאכותיים ת המסתור היו כוכים או חורים טבעיים ומערכ

הם ו ,עמי אדוםהיו ירושה מ     יתכן שהכוכים המלאכותיים.שהורחבו

וגם ידעו , מערותהתמחו בחציבת , ים באדמה ובסלעשעשו חור

  . לסוג הסלעלהתאים את מכשירי החציבה

מתקנים היו בדרך כלל התת קרקעיות  ת המסתורוכמער, במקורן

מתקני אחסון , שימושים שונים כגון בורות מיםשנוצרו  לפני המרד ל

שודרגו   לקראת המרד ככל הנראה.'וכו 18,קולומבריום, ואגירה למזון

 19,המקשרות בין החדרים המחילות נחצבו –המערות הקיימות 

בצורה המקשה את ונבנו , השונים והמערות השונותהמתקנים 

  20 .המעבר בתוכן

 בפניות חדות ובשינויי תהמתאפיינומערכות מעבר מפותלות מדובר ב

מחילות צרות ונמוכות שהתנועה בהן אפשרית רק וב, מפלסים

 כך שאפשר סודרוות והכניסה למחילות פתחי המער.  ובזחילהבשכיבה

פתחים ה.  דלתות אבן כבדותאמצעות מבפנים בןיהיה לחסום אות

, רוב החדרים במערות היו צרים. אבניםביה ויהוסוו היטב בצמח

 כי החדרים הוכנו לצרכים בסיסיים דבר המעיד, קטנים ונמוכים

 ניסיוןם לסימנינמצאו  בחלקן של המערות. ולשהייה קצרה בלבד

 בשעת המסתור ושכנראה נעש,  פני החדר אתשפרלו אותןב יהרחל

ישנן מערות במכלול המערות שתפקידן היה לשמש כמאגרי מזון . בהן

כמו כן נבנו . ות אלו חוברו למערות המגורים במחילותכמער. ומים

כדי להאיר . וירוכדי לספק זרימת א,  משני צדי המערהאוורורפתחי 

  21. חרס המכילים שמן זיתהשתמשו בנרותאת המערות 

כפי שנזכר  .מסתור נועד ללוחמת גרילה ברומאיםות הכהשימוש במער

עבור  צרו יהודיםי כלי נשק שיאמצעותבהלחימה נערכה , לעיל
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והם , בזמן יצירת כלי הנשק פגמו בהם היהודים בכוונה. הרומאים

  22. וכך יכלו לשמש את היהודים במלחמתם– נפסלו על ידי הרומאים

 בריכוז קבוצת לוחמים ההיית הלחימה של היהודים ברומאים שיטת

כנראה . הצבאי הרומאית מסתור אחת הקרובה לבסיס כיהודים במער

תוך חזרה , את הרומאיםמתוך המערות  בחשאיבלילות התקיפו ש

בשיטת לחימה זו . עד חלוף הסכנה, ת המסתור הקרובהכמהירה למער

  . חיילי הרומאיםוכך חיסלו רבים מ, עברו ממערה למערה

ות המסתור ברחבי הארץ שירתה היטב את כפריסתן הנרחבת של מער

נקודתית במלחמת הגרילה האכזרית  ואפשרה פגיעה ,מטרת המורדים

  . נגד הלוחמים הרומאים

כמין צו , תופעת מערכות המסתור מראה על התארגנות ממלכתית

 לקרב הוראת שעה להכנותמעין , טחוניתצבאי של מערכת ב- ארגוני

כמסתור ,  כמקלטיםכ" אחמשושיקרקעיות ש-בחציבת מנהרות תת

תפיסת ההתארגנות הממלכתית מביאה לידי , כמו כן .למזון ולנשק

 מהם ייצאו 23,מקומות אסטרטגיים בארץ יהודה ואולי אף בגליל

 חציבת המקלטים .חייליו של בר כוכבא אל מלחמתם ברומאים

  24:יםנכרי ות במקורגם ת מתוארמערכות המסתורו

אלא , הם לא העזו לצאת כנגד הרומאים במערכה גלויה בשדה הקרב...

, וביצרום במחילות ובחומות, ו את העמדות בעלות היתרון במדינהשתפס

וגם כדי שיוכלו , כדי שיהיו בידיהם מקומות מקלט בשעת הצורך

במחילות תת קרקעיות אלה ניקבו , להתאגד בהסתר מתחת לפני האדמה

כדי שיחדרו בעדם האוויר , פירים על פני הקרקע, ניםבמרחקים שו

  ... והאור
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            מערות המפלטמערות המפלטמערות המפלטמערות המפלט

מבחינה גיאולוגית  התפתחוש, הן מערות טבעיות מערות המפלטכל 

שבמדבר יהודה התפתחו מערות ה .בעקבות תהליך המסה קרסטי

ר יהודה בחלקו הרצועה המערבית בשולי מדב: בשתי רצועות אורך

בקרבת ים ,  של המדברהנמוךוהרצועה המזרחית בחלקו , הגבוה

גדלה ההתיישבות היהודית מסוף ימי בית , רצועות אלוסביב  .המלח

כשהרומאים החלו , ובסוף המרד, כוכבא-שני עד תקופת מרד בר

  :התחבאו הפליטים במערות המפלט, לושובים אילהחריב י

מות הנוחים של הארץ וחיזקו אותם תפסו את המקו] היהודים[הם "

  25."במחילות ובחומות כדי שימשו להם מקלטים בעת מצוקה

  : גם מערות מפלט אלו נחלקו לשתי קבוצות

  .ומאחורי הפתח אולם גדול,  קטן יחסיתןמערות שפתח •

  .מערות קטנות השוכנות סמוך זו לזו •

לעתים מצאו פליטים מסתור במערות השוכנות משני צדי הנחל זה 

מעטים הם . וברוב המקרים היה קשר בין שתי המערות, ול זהמ

ה שבנחל דוד כ כמערת הברי,הפליטים שישבו במערות מבודדות

  .מערת המטמון שבנחל משמרכו

 דרך ,כיוון שהמערות ממוקמות באמצע מצוקים תלולים ומסוכנים

 יש מערות ,אולם . מסוכנת וכמעט בלתי אפשריתהןהגישה אל חלק מ

 מערות אלו נבחרו עקב גודלן הרב .ה אליהן קלה יחסיתמפלט שהגיש

עלילאת -יוצאת דופן היא מערת אל. ישוביחק מכל ורמומיקומן ה

באופן טבעי  חצובות  בעוד כל שאר מערות המפלט היו.שבנחל מכמס

 הוכשרה והיא, מערה זו הייתה במקורה מכלול מערות טבעיות, בסלע

   26.כותית על ידי חציבה מלאלשמש כמערת מגורים
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 החיים במערות התגלו ממצאים ארכיאולוגיים המעידים  אופןעלגם 

 כמהב. על הכנות והתארגנויות לקראת הכניסה למערות לצורך מילוט

, מטויחות לאגירת מי גשמיםומערות נתגלו בריכות מים מלאכותיות 

 הפליטים עבורובמערות אחרות נמצאו שברי קנקנים שהכילו צידה 

עדויות ספרותיות ושרידים . את המערותהעתידים לפקוד 

ארכיאולוגיים מלמדים על מאמץ רב מצד הצבא הרומי להכניע את 

הרומאים מעל  מוישהק  המצור  מחנותתדוגמכ,  המרד ולחסלםפליטי

 . שבמדבר יהודה הנמצאות בנחל חברהאימהמערת ת האיגרות ומער

 במטרה ,כתף יריחו הבעירו הרומאים מדורות מתחת למערות במערות

  .גורל הנמלטים היה חיסול או מוות ברעב. לחנוק את הפליטים בעשן

        חיים והתפתחות הלכתית במרדחיים והתפתחות הלכתית במרדחיים והתפתחות הלכתית במרדחיים והתפתחות הלכתית במרד----מציאותמציאותמציאותמציאות

 . השמד והמרד חידשו חכמים כמה וכמה הלכותגזירותבעקבות 

על , פה זוניתן לעמוד על מציאות החיים בתקו, באמצעות הלכות אלו

 והמשך החשש מן הרומאים, החיים במערות: מאפייניה היחודיים

  .קיום מצוות התורה חרף הסכנה

סנדל "נעילת איסור בעניין  הוא הפסק פסק הלכה בולט מסוג זה

בטחת דרכי חיבור אתוך , רותממושכת במעהה ישהיה.  בשבת"מסומר

אויב  הרגילה את המסתתרים לחשוש מפני ה,סודיות מתחת לאדמה

שאפיין את , בשבת" סנדל מסומר"נאסרה נעילת , לפיכך. הרומאי

   :חיילי הצבא הרומאי

לובשין סנדלים ) 27חיילים(=בשעת השמד היו הפולחין : יוחנן' אמר ר

 והיו בנות ישראל יוצאות ורואות …והיו עושים רושם בארץ, מסומרים

   28. ומפילותתמתייראווהיו , את סנדליהם רשומות בארץ
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  :ן בירושלמיוכ

יש אומרים שהיו רואות את ראשו ? מפני מה גזרו על סנדל מסומר

ויש אומרים על ידי , ויש אומרים שהיו שומעות קולו ומפילות, ומפילות

  29.והורגין זה את זה, שהיו נדחקין זה בזה

 בעניין סנדל המסומר מביא התלמוד במסכת טעם אחר לאיסור

  30:שבת

בכתב יד ( היו גזירהשלפי ה: שמואלאמר ? סנדל המסומר מאי טעמא

הנכנס : ואמרו,  והיו נחבאין במערה")שלפי השמד ":מינכן מצוי הנוסח

אחד  ':כסבורין הם. נהפך סנדלו של אחד מהן. והיוצא אל ייצא, כנסיי

דחקו זה בזה והרגו זה את , ועכשיו באין עליהן, מהם יצא וראוהו אויבים

במערה : י בן אליעזר אומראלעיא' ר. 'יותר ממה שהרגו בהם אויבים, זה

כסבורין היו שבאו עליהם . ושמעו קול מעל גבי האדמה, היו יושבין

. והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים, דחקו זה בזה, אויבים

ושמעו קול מאחורי , ס היו יושבין"בביהכנ: רמי בר יחזקאל אמר

והרגו זה את ,  זה בזהדחקו, כסבורין היו שבאו עליהם אויבים, ס"ביהכנ

אל יצא אדם : באותה שעה אמרו. זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים

  .בשבת הוה, מעשה כי הוה. בחול נמי ליסתר, אי הכי. בסנדל המסומר

סוף : אמר שמואל? סנדל המסומר מה טעם אסרוהו: ושואלים: תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

ים והיו אנשים נחבא, לאחר אחת המלחמות היו אותם ימים, גזירת השמד

שאין היוצא יודע , והיוצא אל יצא, הנכנס יכנס: ואמרו הנחבאים, במערה

ואירע שנהפך . אם אורבים מבחוץ ויכול להסגיר את כל יושבי המערה

ונראו עקבותיו כפסיעות , סנדלו של אחד מהם כשצדו הקדמי מאחור

 אחד מהם יצא וראוהו אויבים –וכסבורים היו , יוצאות מן המערה

דחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו . עליהםועכשיו באין 
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אסרו לצאת , ולזכר אותו אסון שאירע בגלל סנדל המסומר. בהם אויבים

  .בו

במערה היו יושבים ושמעו קול של סנדל : אילעאי בן אלעזר אומר' ר

דחקו זה , כסבורים היו שבאו עליהם אויבים, המסומר מעל גבי המערה

  .גו בהם אויביםאת זה יותר ממה שהר

בבית הכנסת היו יושבים ושמעו קול סנדל מאחורי : רמי בר יחזקאל אמר

אל יצא אדם : באותה שעה אמרו. בית הכנסת והוא שגרם להם להיבהל

? אם כך בחול גם כן ייאסר לנעול סנדל מסומר: ומקשים. בסנדל המסומר

. בשבת, וגזרו רק מעין האירוע, המעשה שהיה בשבת היה: ומשיבים

כלים : מדוע שנינו באותה משנה? אם כן ביום טוב שיהא מותר: ומקשים

ביום טוב בין תפורים ובין שאינן תפורים שהם דבר הראוי לשימוש 

אבל לא סנדל המסומר ולא מנעל ,  מותר לשלחו במתנה-כלשהו בחג 

ומכאן נלמד שסנדל המסומר אסור ,  שאסור להשתמש בהם-שאינו תפור 

. בשבת אסרו מפני שיש התכנסות קהל: ומסבירים. בלבישה ביום טוב

ואם כך , ביום טוב גם כן יש התכנסות וכן ביום של תענית יש התקהלות

המעשה שהיה היה : ומשיבים? שבימים אלו גם כן ייאסר סנדל מסומר

 –כאן בתענית , ביום שנאסר בעשיית מלאכה, בהתקהלות של איסור

והרחבה . ואינו דומה כללהתקהלות של היתר בעשיית מלאכה הוא 

 מקובלת –של גזרות שנעשו לזיכרון ) כמו משבת ליום טוב(מסוימת 

  31 .היא

, מקור הלכתי נוסף המשקף את מציאות החיים בתקופת המרד

לוחמים -ושנכתב ככל הנראה בעקבות הסתתרותם של יהודים

  32:מסכת ראש השנהבמשנה היא ה, כוכבא- במערות בתקופת מרד בר

, ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע, ְלתֹו ַהּבֹור אֹו ְלתֹו ַהּדּות אֹו ְלתֹו ַהִּפָּטסַהּתֹוֵקַע 

, ְוֵכן ִמי ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהְּכֶנֶסת. א ָיָצא, ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ָׁשַמע. ָיָצא
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ִאם ִּכֵּון , ל ְמִגָּלהְוָׁשַמע קֹול ׁשֹוָפר אֹו קוֹ , אֹו ֶׁשָהָיה ֵביתֹו ָסמּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

ֹו ֶזה ִּכֵּון ִלּב, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ָׁשַמע ְוֶזה ָׁשַמע. א ָיָצא, ְוִאם ָלאו. ָיָצא, ִלּבוֹ 

  .ְוֶזה א ִכֵּון ִלּבוֹ 

   33:ן בחידושיו"את משנה זו מבאר הר

שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על : אמר רבא: "וגרסינן בגמרא

כלומר , ומוקמינן לה בגמרא בתוקע ועולה לנפשיה".  יצא–שפת הבור 

ובעודו תוקע יצא מן הבור , שהוא עצמו תוקע מקצת תקיעה בעודו בבור

דהא אמרינן דאותן העומדים , וכי תימא פשיטא דיצא. והשלים התקיעה

ואכתי ,  הא קא משמע לן דלא חיישינן זמנין דמפיק רישיה-בבור יצאו 

לפי שהוא דבר , ל השמיטּה"והרב אלפסי ז. שופר בבור וקא מערבב קלא

 שדברים הללו היו צריכין  שדברים הללו היו צריכין  שדברים הללו היו צריכין  שדברים הללו היו צריכין ,,,,לללל""""וכתב הרב רבינו האי גאון זוכתב הרב רבינו האי גאון זוכתב הרב רבינו האי גאון זוכתב הרב רבינו האי גאון ז. שאינו מצוי

        . . . . שהיו מתייראין לתקוע בגלוי שהיו מתייראין לתקוע בגלוי שהיו מתייראין לתקוע בגלוי שהיו מתייראין לתקוע בגלוי , , , , להן בימי הגזירה והמלכיותלהן בימי הגזירה והמלכיותלהן בימי הגזירה והמלכיותלהן בימי הגזירה והמלכיות

קושר משנה זו , ה בנו של רב שרירא גאון שהי, גאוןייתכן כי רב האי

אגרת רב (שכתב באגרתו  בעקבות פרשנותו של אביו, לתקופת השמד

, לפיכך. כי תלמידי רבי עקיבא היו לוחמיו של בר כוכבא) שרירא גאון

גורס כי בזמן השמד , רב האי גאון ההולך בעקבות הגותו של אביו

מחשש , והמלחמה ברומאים תקעו בשופר בתוך בורות ומערות

  .שישמעום האויבים

למצוא בדברי ניתן , התייחסות הלכתית נוספת לחיים בתקופת המרד

  34:הגמרא במסכת שבת

 אם היה דר . נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ:תנו רבנן

ובשעת הסכנה מניחה על ובשעת הסכנה מניחה על ובשעת הסכנה מניחה על ובשעת הסכנה מניחה על  . מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים,בעלייה

  .שלחנו ודיושלחנו ודיושלחנו ודיושלחנו ודיו
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ומדגישים כי , בעלי התוספות מתייחסים בהמשך המסכת למשנה זו

  : המתוארת היא שעת שמד" שעת הסכנה"

אלא אלא אלא אלא , דלעיל לאו סכנת חברים קאמר" שעת הסכנה"ד: י"אי נמי אומר ר...

  .שגזרו שלא להדליק נר חנוכהשגזרו שלא להדליק נר חנוכהשגזרו שלא להדליק נר חנוכהשגזרו שלא להדליק נר חנוכה, , , , סכנת גזירהסכנת גזירהסכנת גזירהסכנת גזירה

 35,כוכבא-וודאי הוא שבעלי התוספות מתייחסים לתקופת מרד בר

. תקופת גזירות השמד הראשונות מאז תקופת החשמונאיםשהרי זוהי 

ם גם את מצוות לקיי אסרו  אכןהרומאיםש, ממקור זה ניתן להסיק

  . חנוכהההדלקת נרות 

ברייתא במובא , עוד מקור בו משתקפים החיים במערות בזמן המרד

דין הבאה לבית ה אישה של  הברייתא דנה במעמדה36.במסכת יבמות

בעלי ואני היינו בתוך בית : הטוענת ,על מנת לשחררה מעגינותה

עלינו עישינו : "טוענת לחילופיןאו , שהציתוהו באש ונתמלא עשן

   : וזה לשון הגמרא.בעלי מת מדליקה זו ואני ניצלתי, "מערה

 - "  הוא מת ואני נצלתי,עישינו עלינו מערהעישינו עלינו מערהעישינו עלינו מערהעישינו עלינו מערה ,עישינו עלינו בית" :תא שמע

 , דאמר לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא, שאני התם.אינה נאמנת

  .לדידיה נמי איתרחיש ניסא

מות  כיוון ש, לטעון טענה זואיננה נאמנתהאשה  ,ענת הגמראטל

 אין מתירים ,לפיכך . בלבדהשערהאינו עובדה ידועה אלא  בעלה

 ךשמא אירע לבעל: טוענים כלפיהו ,הה זו להינשא על פי עדותשלא

  .יצל יתכן ואף בעלך נ, וכשם שאת נמלטת מן האש והעשן,נס

 משקף –" עישינו עלינו מערה "–המקרה אותו מתארת הגמרא 

 את עישון  בספרוארמת "ערוך"בעל ה. מציאות חיים בתקופת המרד

 ההולמת את מעשיהם של האויבים ,מערות בצורה ציוריתה

  37:הרומאים
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וחוששים שמא יש בתוכה , שי חייל הכובשים עיר ורואים מערהאנ

 כדי מציתים אש על פתח המערה? מה עושים, אנשים עם כלי נשק

. קיםנחנ, ואם לאו; מוטב,  אם יוצאים אליהם האנשים.שתתמלא עשן

  . והאנשים הלכודים נמלטים דרכו, ופעמים שיש פתח אחד למערה

אלא , כוכבא מתוארת לא רק בהלכה-אימת החיים במערות במרד בר

   38: באגדהבצורה נרחבת יותר אף

ואחת ,  אחת בחמת גדר– אדריינוס שחיק עצמות הושיב שלש משמרות

 מתציד ,כא כל מאן דיעירוק מן ה: אמר– ואחת בכפר לקטיא, בבית לחם

 , ואזלי לריח קטיליהון, אילין דהוו מטמרין הוו נפקין בליליא...הכא

  . ומייתי מנהון ואכלין

 זיל :אמרי לחד מנהון, עובדא הוה בחד סייעא דהוו מטמרין בחדא מערה

ויהב ,  וטמריה, ואשכח לאבוי קטיל, נפק. ולכליניה,אייתי לן חד קטול

 ואזיל , נפק אחרא מנהון.חת כלום לא אשכ: ואמר להון, עאל.עלוי סימן

 , אכלין ליה, יתבין אילין. וגלוי עלוי ואייתיתיה,לריחיה דההוא קטילא

מר  א? מן הן את אייתיתיה האי קטילא:יהלמר  א.קהיין שינוי דיינוקא

 מילא פלנית :יהלמר  א? מה סימן הוה עלוי:יהלמר  א.א מן זיו פלני:יהל

לקיים מה שנאמר , יא מבשר אבוי אכל ווי לההוא טל: אמר.ומילא פלנית

ורוח , )י,יחזקאל ה ("לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם"

  ."על אלה אני בוכיה"הקודש צווח 

 ועשה ,נוס הוציא במרמה את היהודים ממקומות מחבואיהםאדריה

הולכים , אלה שנשתיירו במערות היו יוצאים בלילה. בהם הרג רב

 .ומביאים מהם ואוכלים") ואזלי לריח קטיליהון("ם ריח מתיהבעקבות 

רד והבא לנו : אמרו לאחד מהם. בכל יום היה יוצא אחד מהם ומביא

 ועשה  וטמנוֹ נטלוֹ ,  לאביו ההרוגיצא ומצאוֹ .  ונאכל אותו,הרוג אחד

 יצא . ילך אחר:אמרו. לא מצאתי כלום:  חזר ואמר להם.עליו סימן
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.  את בשרו והביאומצאוֹ , הרוגאחד מהם והלך לריחו של אותו 

מניין הבאת , אמר לו; ")קהיין שינוי אינוקא(" וקהו שיני הנער ,אכלוהו

 ?איזה סימן היה עליו: אמר לו. מפינה פלונית:  אמר לו?אותו הרוג

מבשר , אוי לאותו נער: אמר. מילה פלונית ומילה פלונית: אמר לו

: לקיים מה שנאמר; )"מבשר אביו אכל, וויי לההוא טליא("אביו אכל 

 ורוח ,)י,יחזקאל ה" (ובנים יאכלו אבותם, לכן אבות יאכלו בנים"

  ".על אלה אני בוכיה: "הקודש צווחת

        39מנהיגמנהיגמנהיגמנהיגכוכבא ככוכבא ככוכבא ככוכבא כ- - - - ברברברבר

נתגלו במדבר ש וכוכבא-בר שכתב או הכתיב 40, הידועים לנומכתביםמ

יו אנשים אשר הימרו את פיו  בתקופת המרד המדים כיאנו ל, יהודה

  : הגיב בצורה שאינה משתמעת לשתי פניםכוכבא-ברו

  .משמעון בן כוסבה לישע בן גלגלה ולאנשי הכרך שלום"

) שאצלכם(=מן הגללאים שהצלכם ] ?ד[ופס ) אם( תשמיםמעיד אני עלי 

  " …לבן עפלול] י[ שעסתהל אדם שאני נתן תכבלים ברגלכם כמכ

.  להבין במה מדובראפשר,  לנונהיראיגרת אף שלא כל תוכנה של ה

על ,  את שמובטאכך יש ל( העביר פקודה לישע בן גלגולה כוכבא-בר

כנראה יהודים , לנהוג בתקיפות כלפי הגללאיםלא ) פי תעודה אחרת

אזי יפעל  –והוסיף שאם בן גלגולה לא יבצע את פקודתו , מן הגליל

מאיגרת זו , אגב. כפי שעשה לאדם בשם בן עפלול, נגדו ביד קשה

 כפי ,)שמים'ת (' וכתב ת"את" הבליע את המילה כוכבא-בר כי רואים

  . בימינו יחד מיליםחבר שישראלים רבים נוהגים ל

בעונש הוא מאיים ,  סגנונו קשה;כוכבא מצטייר כבעל אופי קשוח-בר

כפי של מנהיג אסרטיבי ואכזר  אופי ;אם לא ימלאו את פקודותיוב

כיצד כמבחן קבלה מתארות הל "ליו באגדות חזקורת עישעולה מהב

כדי להתקבל לצבאו של  . כמבחן גבורה,קצץ את בהונות חייליו לצבאו
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על הלוחמים היה להוכיח את אומץ לבם באמצעות כריתת , כוכבא-בר

, מבחני הקבלה הללו עוררו התנגדות בקרב החכמים. פרק מבוהן ידם

 את  שכנעוחכמים 41.אלשטענו כנגדו שהוא מטיל מומים בבחורי ישר

קיבל את  כוכבא-בר. כוכבא לשנות את אופן קבלת החיילים-בר

 את תנאי הקבלה לצבא גיבוריוושינה , הסתייגותם משיטתו הקודמת

 מבחן רכיבה על  הוא דרש מחייליו להוכיח את גבורתם באמצעות–

  42.ן ועקירת ארז לבנו,סוס

אל חייליו תוך הוא  פונהלא בכל מכתביו .  נשמע יהירכוכבא אינו-בר

: יה היא אישיתי הפנהרבה מהם ב– "נשיא ישראל"שימוש בתואר 

  ". ...משמעון אל"

 מניתוחם של ממצאי האיגרות העולה רבת משמעותותכונה נוספת 

בעיצומו של מצב . בא הוא אדם בעל הכרה דתית עמוקהככו- ברשהיא 

, מספר שלושאיגרת (שולח איגרת הוא ,  בזמן מצור ביתר,קשה

ובה בקשה לשליחת צמד חמורים לעין גדי כדי ) המובאת בהמשך

על  ציור אופיו זה מראה. להוביל משם אתרוגים ולולבים לאנשיו

 ותפיסת מושגי חייו ,היהודי בעת ההיאאורח החשיבה של העם 

 השניי הדוגמ. חייו אינם חיים, בהסברתו כביכול כי ללא קיום המצוות

באיגרת זו .  שעניינה אספקת מזון,ת נוספתעודהבאפשר למצוא לכך 

מבן גלגולה לשלוח תבואה ולאחסנה במקום פנוי מבקש  כוכבא-בר

  :בביתו במהלך השבת

  .)את השבת(" … תשבת אצלך…ותתקן להם מקום פנוי"

  43. ביטוי לשמירתה של השבתניתןכוכבא - של בר זובהוראתו

, גואל ומנהיגכוכבא - ברהיה  העםרוב בעיני כי מתבררות תעודמן ה

הדברים שנכתבו בחמש מתוך אותן שבע עשרה כפי שאדגים מניתוח 

  44 .יצוטטו להלן ש,התעודות
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בה מצוי תאריך ו, כוסבא- שמעון בר נכתבה בשםתעודה כלכליתתעודה כלכליתתעודה כלכליתתעודה כלכלית

נשיא "תחת מנהיג המתואר כ, המונה שתי שנים לגאולת ישראל

אשר כפי הנראה משמעותו מנהיג רוחני היושב מול ראש , "ישראל

 הוא עודהתנושא ה .הגוף המחוקק העליוןראש שהוא , דריןהסנה

האיגרת מאירה את .  השמיטהתוך ציון שנת, חכירת חלקת קרקע

חישוב כמות ,  ואנשיוכוכבא-ברת הכרת חשבון השמיטה על ידי עובד

  מדווחת וכמו כן,היבול בכל שנה עד מועד שנת השמיטה הקרובה

. שנת השמיטה בלבד עד –שחכירת הקרקע בוצעה על פי ההלכה 

 על שמירת הלכות ו והקפידוכוכבא דאג-ברשבשלטונו של , מכאן

   . מלבד היותו מנהיג צבאיהדבק במסורת ישראלכמנהיג , שמיטה

מסמך זה נכתב בעברית כפי שכתובים מסמכים ומכתבים שונים של 

כבעל , כוכבא-ברכלומר , במסמך מתואר שמעון.  וִמנהלוכוכבא-בר

וזאת על מנת לבסס , להבדיל, קובל במנהל הרומיהשטח הכללי  כמ

מן : "מסמך זה נחתם על ידו ובפקודתו. את מעמדו מבחינה שלטונית

מילים ביחס ל , מחלוקת בין החוקריםנטשהבעניין מסמך זה ". מאמרה

 ; עצמו ישב באותה תקופה בהרודיוןכוכבא- ברהאם ": שיושב בהרדיס"

המוזכר (שוע בן גלגלא  יכמו – מטעמוכלשהו או שמא רק נציג 

הפקיד שהיה , הלל בן גריס המוזכר בתעודה זו, )בתעודות אחרות

ממונה על השטח והחכרת ה כוכבא-בר של נציג שלטונו, הפרנס

 השטח כלומר,  ההלכה על פינעשה משך החכירה חישוב. הקרקעות בו

 –החכירה  תקופת תרטו ובחוזה מפ,"עד סוף שנת השמיטה"מוחכר 

 התשלום לא . כדי שהחכירה תהיה ברורה דיה וזאת– "חמש שנים"

 : אותה קרקע שנחכרהמיבולי ,ניתן במזומן אלא בתבואה עתידית

   ."יפות ונקיות] חיטים[חנטין "

  

  



  5151    ||כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  --מרד ברמרד בר

 

  : האיגרתן לשוווז

  ] ם[ת שתי]נ[עשרין לשבט ש]ב[

  גאלת ישראל על יד שמעון]ל[

  }מ]ב, {ל[שרא]י[נסיא בן כוסבא 

  ]יס[ה שיושב בהרד]במחנ[

  ר בן השלני אמר]אלעז[

  ]י[הלל בן גריס אני מרצונ]ל[

  מך מן קצת עפר]חכרתי ה[

  עיר נחש בחכיר]שיש לי ב[

  סיא]נ[מעון ]חכרתי מן ש[

  ]שנים[אל את חמש ] ישר[

  ]את העפר […בשלא עוסה ות

  שהזה והורד ונפסד את

  הכול חכרתי המך מן היום

  ]ת[עד סוף ערב השמטה א

  ה]כ[ר שאהא שוקל לך ה]חכי[

  ל שנה ושנה חנטין יפות]כו[

                  ושמנה סאין

  ורין מעשרת]כ[נקיות ארבעת ] ו[

  ]תהא[ת אלה ש]מעשר[

  ]רדיס[אוצר בה] מודד על הגג[

  ]כול שנה ושנה וקים אלי לעמת ככה[

  ]אלעזר בן השלני על נפשה[

  ]שמעון בן כוסבא מן מאמרה[

  המאפיינתבן גלגלהנשלחה לישע היא אותה איגרת ש נוספתנוספתנוספתנוספתתעודה תעודה תעודה תעודה 

חותם בשם את האיגרת הזו הוא .  כוכבא-סגנונו הפיקודי של בר את

נשיא "וללא התואר , כוכבא- שכינויו היה בראף על פי, וסבאכ- בן
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למרות ש, כוכבא-ניתן להצביע על צניעותו של בר מכאן אולי". ישראל

 הוא חתם,  הוא משיחושהיללוהו על כי והאווירה ששרתה בתקופת

  :תעודה שנמצאה לשון ה ווז. כוסבא- בן:בשם

  משמעון בר כוסבה לישע

  בן גלגלה ולאנשי הכרך

  שלום מעיד אני על ת שמים

  מן הגללאים שהצלכם] ?[יפס

  כל אדם אשני תן ת כבלים

  ]י[ברגלכם כמה שעסת

  לבן עפלול

  ]נפשה[על ] ן כוסבה[מעון ב]ש[

שנשלח מכתב ב .ארבעת המינים עוסקת בעניין יתיתיתיתששששיייישלשלשלשלההההתעודה תעודה תעודה תעודה הההה

כוכבא את -בר טחש , ליהודה בן מנשה מקריית ערביה"שמעון"מ

אל בעיה ו- יהונתן בןאל שני אנשים  וכוונתו לשלוח שני חמורים

 4על פי איגרת מספר .  עליהם לולבים ואתרוגיםוכדי שיעמיס מסבלה

הייתה כנראה ש ,גדי- הם תושבי עיןבעיה ומסבלה- יהונתן בן

אנשים  יהודה לשלוח באותו זמן על .אתרוגיהבמפורסמת בלולביה ו

הוא , יהודה בן מנשה כשהכל יגיע ל.הדסיםואחרים לאסוף ערבות 

מכתב זה .  מפני ששם יש צבא רב45, למחנה אותםישלח ו אותםיתקןיתקןיתקןיתקן

הדואג לקיום מצוות , כוכבא כמצביא וכמנהיג רוחני- ברמשרטט את

  .של פקודיוהתורה 

  :תעודה לשון הוזו

  .שה לקרית ערביהשמעון ליהודה בר מנ

  שלחת לך תרי חמרין די תשלח 

  . גברין לות יהונתן בר בעין ולות מסבלה די יעמרן) תרי) (=תר(עמהן 

  .וישלחן למחניה לותך ללבין ואתרגין
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  .ואת שלח אחרניך מלותך וימטון לך הדסין וערבין

  .ותקן יתהן ושלח יתהן למחניה בדיל די אכלסה סגי והוא שלם

 על מתח תמלמדה,  בנחל חברה שנמצאאגרת הינה הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית    תעודהתעודהתעודהתעודההההה

אינם האחרונים שכך   על,גדי-אנשי עיןכוכבא ובין - לוחמי ברבין 

  :איגרתהממצא בלהלן . יושבים בנחתהכללי ועוזרים למהלך המרד 

  משמעון בר כוסבא לאנשי עינגדי

  בטוב. בעין שלום) ר(תן ב)נ(ליהו )ו(למסבלא 

   ביתאתן יושבין אכלין ושתין מנכסי

.ישראל ולא דאגין לאחיכן לכל דבר
46

  

דאג ר שאכוכבא - ללמוד על אופיו המנהיגותי של ברניתן תעודה זומ

  .לכלל ישראל

.  שותפיםבידיבחלקות קרקע שנחכרו   עוסקתתעודה כלכלית נוספתתעודה כלכלית נוספתתעודה כלכלית נוספתתעודה כלכלית נוספת

בעת בעלי העסקה הם שניים מארו ,גדי- מקום כתיבת השטר הוא עין

- ברהשלישית לשלטונו של שטר זה הוא מהשנה  .גדי-תושבי עין

  :כוכבא

ישראל בעשרים ושמונה למרחשון שנת שלוש לשמעון בן כוסבא נשיא 

  ,בעין גדי

רצו וחחלקו בינותים מן רצונם היום הזה אליעזר בן אלעזר בן חיטא 

  ואליעזר בן שמואל

  שניהם מן עין גדי

  ותחנה בן שמעון ואלמא בן יהודה

   עגלתין שבמחוזשניהם מן הלוחית 

יהונתן בן מחנים פרנסו של שמעון גדי תמקומות שחכרו מן - בין בעיןיוש

.בר כוסבא נשיא ישראל בעין גדי
47
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כוכבא והן - זו הן על מניין שנות שלטונו של ברעודהת ללמוד מניתן

  .כוכבא כאל מנהיג ונשיא-על התייחסותו של העם אל שמעון בר

            כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מטבעות מתקופת ברמטבעות מתקופת ברמטבעות מתקופת ברמטבעות מתקופת בר

מטבעות  .כוכבא-שבעה עשר סוגי מטבעות מתקופת מרד בר נמצאו

שעל גביהם טבעו המורדים טביעה ים נוצרו ממטבעות רומיאלה 

 שכן כאשר ,ת ככל הנראה נעשה הדבר מסיבה אידיאולוגי.חדשה

 טבועים סמלי האלילים הרומיים ומחליפים םעליהשנלקחים מטבעות 

מצהירים בכך כי משמעות המרד היא סילוק , ייםאותם בסמלים יהוד

  48.תרבותו ודתו, הקיסר הרומי

לעומת , "נסי ישראלשמעון " :מצא הכיתובנ על המטבעות מהתקופה

-בראו  כוסבא-בןהשם  רק שבהם נמצא, מקורות היסטוריים אחרים

  .ללא ציון שמו הפרטי, כוכבא

  :יות שונותעל מטבעות השנה הראשונה מופיעות שלוש כתובות עיקר

  "שנה אחת לגאולת ישראל "

  "שמעון נשיא ישראל "

  "ירושלם "

שנה אחת לגאולת : " בכתובתיםכל מטבעות השנה הראשונה חתומ

 מיליםבחלפות ו מ"גאולת ישראל"לאחר שנה זו המילים ". ישראל

לחרות " ובשנה השלישית הכתובת היא ,"לחרות ישראל' שנה ב"

רות בא עקב יחלשון גאולה לשון לשינוי זה משתכן יי". ירושלם

רות יטבעית לח-מגאולה על, מחשבות על אופיו המשתנה של המרד

  .תפוליטית וארצי

אפשר לראות הבדלים בין לשון  ות של המטבעשני הםצדבגם 

שמעון נשיא "הכיתוב  הוטבע םשעליה, המטבעות מהשנה הראשונה

מהשנה  והיהשני ההשנובין הכינויים שהוטבעו על מטבעות מ ,"ישראל
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-ברנחשב בשנה הראשונה  מעידים ששינויים אלוייתכן ש. השלישית

אך בשנתיים הבאות פסקו להאמין שדווקא הוא ,  העםגואלככוכבא 

המיועדים לכלל , ולכן דווקא במטבעות, והעם ממצוקתאת יושיע 

 היה צורך לשנות את הנכתב ,חברתי- מסר פוליטיומעבירים הציבור

-בר"אשר נחתמו בכל השנים במילים , האיגרות לגבי ,ולםא. םעליה

הפקיד החותם שהרי , טענה זו איננה רלוונטית, "ישראלא כוכבא נשי

   .ללא שינוי ביחס לשנים הקודמות, על האיגרות חתם באותו ניסוח

, כותימלזר ב המופיעה על גבי המטבעות מוקפת ,"ירושלם"הכתובת 

 לכובשה באכוכ-  ואת תקוותו של ברהעם תקוות את פתמשק

  . ולקוממה מהריסותיה,מהרומאים

, נבל: כגון,  הרבו לתאר את כלי המקדש על המטבעותבני אותו דור

מנורה וסמל ארבעת המינים בצורת לולב , צלוחית, חצוצרה, כינור

הצבאיות , ניתן ללמוד מכך על השאיפות הפוליטיות. מוקף זרה

  .םדתיים עצמאייור לחיים מדיניים ווהדתיות לחז

 זר ולעתים מוקףלעתים , שמעון השםל צדו השני של המטבע מופיע ע

  . כשסביבו אשכול ענבים

 שכבר, ץעֵ  ּדַ  כתבהמכונה, הכתב על המטבעות הינו כתב עברי קדום

 יתההיהבחירה בכתב העתיק יתכן ש.  לא היה בשימושבתקופה זו

תזכורת לימי ,  עטרה ליושנההשבת –והיא ,  משמעות פוליטיתתבעל

יתכן שיש ,  מאידך.הר של מלכות ישראל בתקופת בית ראשוןהזו

מפני שבתקופה זו כתב זה לא שימש עוד , בבחירה זו גם הצהרה דתית

שבו נכתבות גם שורות (לכתיבת ספרי הקודש אלא הכתב האשורי 

  ).אלו

 ארבעת האחר ואחד בית המקדש ובצדה בצד מוטבעים' על מטבע א

לחרות "הכתובת  חקוקה כזר םהעלישכן נמצאו מטבעות . מיניםה

ובצדו הדס וערבה , לשמאלו אתרוג, ובתוך הזר חקוק לולב, "ירושלים
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 בעניין רבי עקיבאאשר מעידים על קבלת שיטתו ההלכתית של , אחת

  :'ד, משנה סוכה גמצויה ב רבי עקיבא שיטת 49.ארבעת המינים

 ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוגשלושה הדסים , רבי ישמעאל אומר

אפילו , רבי טרפון אומר; ואחד שאינו קטום, אפילו שניים קטומין- אחד

כך כך כך כך , , , , כשם שלולב אחד ואתרוג אחדכשם שלולב אחד ואתרוג אחדכשם שלולב אחד ואתרוג אחדכשם שלולב אחד ואתרוג אחד, , , , רבי עקיבה אומררבי עקיבה אומררבי עקיבה אומררבי עקיבה אומר  .שלושתן קטומין

 .הדס אחד וערבה אחתהדס אחד וערבה אחתהדס אחד וערבה אחתהדס אחד וערבה אחת

  :דוגמאות למטבעות
  

 : בכתב. המקדש ומעליו כוכב:  ובצדו אתרוג50לולב אגוד  .א

  )כסף (לחרות ירושלים/ שמעון

  )ברונזה (לחרות ירושלם: בכתב, עלה גפן/ וןשמע: בכתב, דקל  .ב

 שמעון: בכתב, אשכול ענבים/ לחרות ירושלם: בכתב, קתרוס  .ג

  )כסף ()סימני טביעה רומית(

המקדש / ישראל] ות[שב לחר: בכתב, לולב אגוד ובצדו אתרוג  .ד

  )כסף (ירושלם: בכתב. וכוכב

        

  א  ד  ג  ב
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        51הכשרת כלים ושמירת הלכות שעטנזהכשרת כלים ושמירת הלכות שעטנזהכשרת כלים ושמירת הלכות שעטנזהכשרת כלים ושמירת הלכות שעטנז

 נראה שאנשיו של ,על פי ממצאיו וניתוחו של הארכיאולוג יגאל ידין

 הלכות הכשרת כלים ששימשו עלכוכבא שמרו על הלכות שעטנז ו-בר

כלי מתכת ששימשו ככלי פולחן מעט ב, אכך לדוגמ. לעבודה זרה

 –" הפרצופים" נמחקו כוכבא-בר שלל בידי אנשי ונלקחורומיים 

  . ה ובכך הוכשרו להלכ–יות שעליהן היו צלמים שוברו היד

  : וכך מספר ידין בספרו

שמירת הלכות השעטנז על ] ...[לא נתקלנו אפילו במקרה אחד של שעטנז

בדומה לשמירת ההלכה בדבר השחתת , כוכבא-ברידי אנשי 

  .ץמעידה שכל ההלכות האלה אמנם נשמרו בקרב עם האר] ...[הפרצופין

        כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ם לוחמי ברם לוחמי ברם לוחמי ברם לוחמי ברתפילין שהניחותפילין שהניחותפילין שהניחותפילין שהניחו

קיימו את , שככל הנראה היו מתלמידי רבי עקיבא, כוכבא-לוחמי בר

ומממצאים ארכיאולוגיים עולה כי הקפידו אף על , מצוות התורה

  : הנחת תפילין

בימים האחרונים נתגלו במערות ארץ ישראל שרידים עתיקים מתקופת 

- ברומהם נמצאו תפילין מפלוגת לוחמים של חיל , ית שני וסמוך להב

הרי לנו עדות נאמנה . והפרשיות מסודרות כשיטת הרבינו תם, כוכבא

כלומר שלא הרבינו תם חידש , שעוד בתקופה קדומה זו נהגה שיטה זו

  52...אלו כי אם הרבינו תם חיזק מנהג, שלא הייתה ידועה מקודםשיטה 

תפילין ה"מאמר הארכיאולוג שחקר ופרסם את ה, יגאל ידין' פרופ

   : כותב53,"הדשנתגלו במדבר יהו

 י"נבדקו הלכתית ע,   שנמצאו במערות מורבעת ובקומראן,תפילין אלו

 סוגי שניקבע כי יש כאן של "ל הרב שלמה גורן ז"הרב הראשי לצה

חקירתו של הרב . י והשני כשיטת רבנו תם"האחד כשיטת רש –תפילין 
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התפילין  54". ההלכהה לאורדממדבר יהוהתפילין " מובאת במאמרוגורן 

לא רק שבכוחן להעיד על אורחות התורה שנשמרו בתקופת , שנמצאו

הן גם משמשות כתגלית בעלת חשיבות גדולה בביאור סוגיות , המרד

  .תלמודיות והלכתיות

זוגות רבים של תפילין נמצאו במערות חשוב להעיר כי , אולם

) פרושית(לית "קם סוטה באופן מובהק מן ההלכה החזכשחל, קומראן

  55.הידועה

         כשיטת רבי עקיבא כשיטת רבי עקיבא כשיטת רבי עקיבא כשיטת רבי עקיבאליקוט עצמותליקוט עצמותליקוט עצמותליקוט עצמות

הייתה גם נר לרגלם של המורדים מאזור עין גדי פסיקת רבי עקיבא 

 במערת האיגרות שבנחל .ערות המפלט במדבר יהודהברחו אל מאשר 

צר עליהם  ,ממש מעל המפל הגדול של הנחל ,מערת האימהמעל , חבר

כנראה  , כיצד הגיעו למערת האימהברורלא (מחנה הלגיון הרומי 

, הנצורים במערה לא יצאו עד שמתו ברעב 56).בעבר שבילשהיה שם 

 שיטת ליקוט , כלומר– 57שני שלדים יחדיו, ועצמותיהם נאספו בסלים

      58 :עקיבאהעצמות במקום הייתה כשיטתו של רבי 

 אין , כלה הבשר; ליקוט עצמות אינו עד שיכלה הבשר:רבי עקיבא אומר

 ונותן אלו , מלקט אדם עצמות שני מתים כאחת- הצורה ניכרת בעצמות

 . דברי רבי עקיבא,בראש אפיקרסין מכאן ואלו בראש אפיקרסין מכאן

 , סוף אפיקרסין להתאבל וסוף עצמות להתערב:רבי יוחנן בן נורי אומר

 דברי רבי , מרביצין עליהם יין ושמן.]ונותנין אותו בידים[אבל מלקטין 

  .עקיבא

 מערות המפלט ומערכות –מסיכום הממצאים הארכיאולוגיים 

כלי ; כוכבא-ניתוח האיגרות ששלח בר; המטבעות מהתקופה; המסתור

 כוכבא-  ניתן להסיק בבירור כי בר–והעדר כל בדי שעטנז ; המתכת
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, שמיטה,  שבתשמרוהם . ים שומרי מסורת ישראלולוחמיו היו יהוד

הם . מינים בסוכותה ארבעתמצוות את כמו  ,את החגים ומנהגיהםו

 והיו בעלי, קראו בתורה, ] שיטות הלכתיות שונותל פיע[הניחו תפילין 

  .  של ערבות הדדיתלאומית קולקטיבית-ישראליתגישה 

הלכו ,  עקיבאשהיו ככל הנראה מתלמידיו של רבי, כוכבא-ברלוחמי 

כך ניתן ללמוד . אחר פסקי הלכותיו של מנהיג הדור רבי עקיבא

   .לעילמהממצאים השונים המפורטים 

        כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מוצאו של ברמוצאו של ברמוצאו של ברמוצאו של בר

שינוי השם בא . כוכבא היה בר כוסיבא-שמו המקורי של בר, כידוע

 ". כוכב מיעקבדרך"שקרא עליו את הפסוק , בעקבות רבי עקיבא

 כך.  נצר למשפחה אדומיתכוכבא הינו-ממספר כיוונים עולה כי בר

ממלכי הורדוס  – 'בר כוזיבא' 59:מסכת סנהדריןי ב"רש עולה גם מדברי

י נועדו "אם כי יתכן שדברי רש, כהורדוס, מכאן שהיה אדומיו, "היה

, כמו כן. כוכבא-רק לבטא ביקורת על התנהלותו הכוחנית של בר

 60."וסק"קרוי ההאל האדומי  שם  על נקבעכוסיבא אביושם ש ייתכן

 באזור , של ימינו נולד באזור גוש עציוןכוכבא- ברכייתכן , לחילופין

, )כב,ד,א(מוזכר בספר דברי הימים גם  דומה שם 61.חרבת כוסייבא

            ".ֹכֵזָבא: "בהתייחס לשבט יהודה ולנחלתו

ח משה "תשכ'הבסקר ארכיאולוגי ביהודה ושומרון שערך בשנת 

רבת ' הוא מציע לזהות את מקום לידתו של בר כוכבא בח62,כוכבי

  .ן"ך באות זי"בשל חילוף האות סמ, כוזיבא שבאזור גוש עציון

  63":חקרי הארץ"גם החוקר מנדל וואהלמאן בספרו כך טוען 

ויתכן . הייתה סמוכה לבית לחם, או כוזבא, נראה כי בקעת בית כוזבא...

אשר , ת כוזבא נולד הגיבור הנודע שמעון בר כוכבאלשער כי בבקעת בי
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 כי מדרך המורדים .על שם מקומו" בר כוזבא"נודע בפי חכמי ישראל 

כי אמנם מסורת הייתה  ...ולכן נקראו על שם מקומם, להסתיר את שמם

נבא בלעם על דוד בית " דרך כוכב מיעקב"אשר הכתוב , בישראל

וכאשר קם שמעון , ) אברבנאלעיין( אשר ימחץ את פאתי מואב, הלחמי

המליץ עליו רבי  , וגם נולד בקרבת בית לחם (...)למחוץ פאתי רומא

  64".דרך כוכב מיעקב: "עקיבא את הכתוב

 ,דאיותכוכבא אינן ו-טענות אלו בדבר מוצאו הגיאוגרפי של בר, אמנם

 זיהוי המתבסס על –  כוסיבאבתר' של חהזיהויכיוון שהן נתלות ב

א נמצאו שרידים ל.  בלבדפה הביזאנטיתהתקומן  ממצאים

  .שתמרמלבד השם כוסיבא שנ, ארכיאולוגיים מוקדמים יותר

   65:אברהם נגב שהישוב כזיב הואהארכיאולוג  כותב ,לעומתם

 שעל חורבנה ניבא מיכה הנביא) מד' פס, יהושע פרק טו(עיר ביהודה 

רבת 'ח( המקום מזוהה במשוער בחורבת לבנין .)די' פס ,אפרק מיכה (

   .צפונית מזרחית לישוב מראשה, )א'ביצ-תל

 ,"כזיב" בן כוזיבא היה יליד הישוב לפיה 66,העלות הצעה נוספתניתן ל

בספר  סיפור המוזכר ,הנזכר בסיפור ירידתו של יהודה מחברון לעדולם

   67:בראשית

 ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ןַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ּבֵ .  ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵערַוַּתַהר ַוֵּתֶלד

  . ְּבִלְדָּתּה ֹאתוֹ ִבְכִזיבִבְכִזיבִבְכִזיבִבְכִזיבַוֹּתֶסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה . אֹוָנן

ל עדולם בו שהה יהודה  כשם מקום בחב,"כזיב"זכר בפסוקים אלו נ

 ולא ,מו קראה את שמו של בנהדווקא א, לכן.  בנו השלישיבהיוולד לו

  68.ושהה בכזיב עיסוקיוהלך לשאביו יהודה 

אתרים ל, כידוע. השם כזיב איננו ייחודי לאיזור שפלת יהודה, אולם

 כזיבהשם , במקרה זה .שונים ניתנים לעתים שמות זהים קומותומ
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 עדולםחבל  בכאמורמופיע ך "בתנ ו, הארץבצפוןכישוב לנו כיום  כרמו

 ,גודד-ה בתל שנולד ככל הנרא, הנביא מיכה. הן ביהושע והן במיכה–

 כזיב ,"אכזיב"ומזכיר בהקשר זה את השם  ,שכניוב נוזף בנבואתו

  69:וכך מתאר מיכה .כלומר לשון אכזבה , לפניהף"אלשמצורפת האות 

 ְרֹתם ַהֶּמְרָּכָבה ָלֶרֶכׁש יֹוֶׁשֶבת ָלִכיׁש ֵראִׁשית ַחָּטאת ִהיא ְלַבת ִצּיֹון ִּכי ָב

 ְלַאְכָזב ַאְכִזיבַאְכִזיבַאְכִזיבַאְכִזיבֵכן ִּתְּתִני ִׁשּלּוִחים ַעל מֹוֶרֶׁשת ַּגת ָּבֵּתי לָ . ִנְמְצאּו ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל

ָל יֹוֶׁשֶבת ָמֵרָׁשה ַעד ֲעֻדָּלם ָיבֹוא } ָאִביא{ֹעד ַהֹּיֵרׁש ָאִבי . ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

  .ְּכבֹוד ִיְׂשָרֵאל

בן כי  ש לשערוי,  עיר בשם כזיבתקיימהעדולם החבל ב , ספקללא

שעיקר פעילותו  מפני,  ולא בכזיב שבצפון הארץבהבא נולד סיכו

סמוך למקום מושבו ולמקום , באיזור שפלת יהודהתה המלחמתית היי

  70.ולא בגליל, הולדתו

        כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - -  של בר של בר של בר של ברהמנהיגותיתהמנהיגותיתהמנהיגותיתהמנהיגותית    וווודמותדמותדמותדמות

אף תקיף ו, כוכבא כמנהיג קשוח-מניתוח האיגרות עולה דמותו של בר

 מנהיג, שאינו מהסס להטיל חיתתו על העם באיומים ובעונשים, אכזר

 איים בפורענות ,משמעת חמורה רשד,  בעוז על אנשיושתרראשר ה

כיר לא היסס להזגייס סוררים ו, חרים קרקעותה ,על המפקדים

כפי שעשה באיגרת ,  כדי להטיל אימתו על פקודיוה בהםמעשים שהי

  .)ועוד, הגוליל איגרת לישע בן גללע (עפלול-בןאשר הוזכר בה 

יהונתן : כמה ממפקדיו בשמםמהתעודות הארכיאולוגיות נודעו לנו 

 כאשר, מפקדים אלה. הלוגלג-ישוע בן, שמעון-מסבלה בן, בעיה- בן

 בשעת מקובלכ, "נכסי בית ישראל" מו בתפקידם ונהנורשלהת

נה  כאשר פ,אולם. כוכבא כנגדם בלשון חותכת-בר  התריס,מלחמה

 ניתן ,מנשה בעניין מצוות ארבעת המינים- כוכבא ליהודה בר-בר
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 אל מדברהוא  ובמקרה זה, להבחין ביחס של מנהיג דתי אמוני שונה

  .שיחת חבר אל חבר כפקודו

טבעית ה תם מנטייותיוחששל  עדותכוכבא-ברל ראו במעשיו של "חז

וככל הנראה ראו בו כמי שסובר , של היהודים לסמוך על חסדי שמים

 ,טיבציה המלחמתיתשימושו בלשונו התקיפה תמנע פגיעה במוי כ

-ל מיוחסת לבר"במקורות חז ,לפיכך .את מאמצי התושביםתעודד ו

אל תעזור ואל : כלומר, "לא תסעוד ולא תכסוף: "כוכבא האמירה

  71 .תפריע

אף חכמי ישראל בדור שאחריו ו,  הנתפס כחצוףפסלו משפט זהרבים 

הרב צבי יהודה קוק ראה באור , מנגדאולם . הזדעזעו מסגנונו הבוטה

 ,עצמו לימד זכות על משפט זה קיבאעבי וטען כי ר, אחר אמירה זו

 רוח להשתמש בו כדי לעורר אתהיה  חייב כוכבא-ברבטענתו כי 

 ם שלכראיה לצדקת. נה חוסר אמווכי אין בדבריו, הגבורה בעם

, הניחו תפילין וחייליו כוכבא- בר כי ,ה בסיפוק"ציין הרצי, הלוחמים

  72.מינים והקפידו על שמיטה ותרומות ומעשרות' נטלו ד

 אלעזר ביר.  עוררה אי נוחותהעם גם התנהגותנראה ש, על כל פנים

כנראה  (כוכבא-בריה דודו הזקן של הל "על פי אגדות חז ש,המודעי

 ביר, לפיכך . שהביאה למשבר האמוניהעםחש את יהירות , )מצד אמו

 ואומר בתפילתו, יושב באפר ומתפלל כל יום, צם אלעזר המודעי היה

לה לשאת את ורק מידת הרחמים יכמפני ש ,"אל תשב בדין היום"

  73. העםהתנהגות

המדרש פי  על 74.כוכבא ניתן ללמוד מן המדרש- מותו של ברעל

 על פי .המלחמה לרומאים אבידות קשותהסבה , )והמקורות הרומיים(

 את לחקור נשלח מרגל רוניםי המלחמה האחברגע, המסופר בגמרא

 .ופגע בה,  במערך ההיקפי והרוחני של העיר ביתרנקודת התורפה

 לויאכ,  אלעזר המודעיבי לחשוד בדודו רכוכבא- בר למרגל זה גרם
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כוכבא לדון את רבי -וזה מה שהביא את בר, בכוונתו להסגיר את העיר

   . כמשתף פעולה עם הרומאיםאלעזר המודעי

  .  והרגו, המודעי אלעזרבי ברבעט בו

 כוכבא- ברעזרת הבורא ל –ל "פי הבנת חז- על–  חדלה,משעשה כן

כעונש ,  נחשויש אומרים כי הכישוֹ ,  בקרבכוכבא- ברנפל , וללוחמיו

נשחטו , ואף תושבי ביתר על לומדי התורה שבה, בידי שמים

        .75 המדרשו שלכפי תיאור, באכזריות
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        הערותהערותהערותהערות    ––––מהלך המרד מהלך המרד מהלך המרד מהלך המרד 
1

אוניברסיטת תל , תל אביב, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד בר, דוד עמיתחנן אשל ו 

 .1998ט "תשנ, אביב
2

 .180' עמ, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מלחמת ברמלחמת ברמלחמת ברמלחמת בר, ייביןשמואל  
3

 .1987תל אביב , מערכות המסתורמערכות המסתורמערכות המסתורמערכות המסתור, יגאל טפרקלונר ועמוס  
4

  .144' עמ, בעקבות מלכים ומורדיםבעקבות מלכים ומורדיםבעקבות מלכים ומורדיםבעקבות מלכים ומורדים, רוטנברג) בנו(ראובן ווחנן אהרוני י 
5

, כרך רביעי, שראלשראלשראלשראליייירץ רץ רץ רץ  של א של א של א של אההההההיסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטורי, )עורך(מנחם שטרן :  על מהלך המרד ראה עוד

: בתוך ,זמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידות, יהושע פלג פרנקל ;370-345 'עמ, 1990ירושלים 

 .485-484 'עמ ,ת" הוצאת מכון צומ, יזכרך ,תחומיןתחומיןתחומיןתחומין
6

החברה לחקירת , קובץ שניקובץ שניקובץ שניקובץ שני: : : : כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד בר, חנן אשל ורועי פורת 

  .413-411' עמ, ע"ירושלים תש ,ארץ ישראל ועתיקותיה
7

פ תקציר לקאסיוס דיו של הנזיר "ע( 14-12 'עמ, טספר ס, תולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאים, דיו קאסיוס 

 .)11-מאה המן ה ,קספילינוס
8

י ריי "מבואר ע (109-108'  עמ,2001ירושלים , תולדות הכנסייהתולדות הכנסייהתולדות הכנסייהתולדות הכנסייה, ף קיסריהביוס בישואוס 

  .)א" ירושלים תשס,NCAIמרכז כספרי  –פריץ 

מתייחס ה, "ספר יוחסין"בעל , )1515-1452(זכות מדברי אוסביוס ציטט גם רבי אברהם 

בים דבריו מורח. "מלחמות וגבורות ומצליח היה עושה "כוכבא ש-לתמיכת רבי עקיבא בבר

, )ג"תשכ'ירושלים ה, דפוס ורדי', מהדורה ג, ספר יוחסין השלםספר יוחסין השלםספר יוחסין השלםספר יוחסין השלם( בספרו במאמר השישי 

   :   מתאר כי הצלחותיו של בר כוכבא חרגו הרבה מארץ ישראלה

) ...) (אוסיביוס= ( נזק והריגה לנוצרים כמו שאמר אישיביאו הועש, והיה גיבור גדול... 

ועשה מלחמות עימהם והחריב ארצם עד שבא ) ... (כאכזר עליהם בכל הארצות ונתחזק 

וכן כוזיבא הלך למצרים והחריב שתי מלכויות סדוני וטאביינרי ובא  . אדריאנוס והושיעם

והלך משם כוזיבא לארץ מישופוטמיא שהיא ארם ) ... (ונלחם עליה לאלכסנדריה של מצרים 

   ).... (גדולה עם אדריאנוס ושם עשה מלחמה ) ... (נהריים
9

, ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשא ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ: "...משנה ו,  פרק ד, מסכת תענית, משנה

  ...."ירְוֶנְחְרָׁשה ָהעִ , ְוִנְלְּכָדה ֵּביָתר, ְוָחַרב ַהַּבִית ָּבִראׁשֹוָנה ּוַבְּׁשִנָּיה
10

  .ח"תשנ'שנת ההממצאים נתגלו ב 
11

: בתוך; כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברירושלים אליה קפיטולינה ומרד ירושלים אליה קפיטולינה ומרד ירושלים אליה קפיטולינה ומרד ירושלים אליה קפיטולינה ומרד : : : : עירעירעירעירחרבה ביתר ונחרשה החרבה ביתר ונחרשה החרבה ביתר ונחרשה החרבה ביתר ונחרשה ה, חנן אשל 

 .28-21' עמ, חכ, ארץ ישראלארץ ישראלארץ ישראלארץ ישראל
12

כל הקצר מחברו קודם "חינת בב, בתוכן המשנה הזכירו את פרטי הדברים רק כדי לזוכרם 

 .129-117' עמ, א"תשל, לשוננולשוננולשוננולשוננו: בתוך,  פרידמן עיין במאמרו של שמא יהודה– "לחברו
13

 .פ עדות קסיוס דיו"ע 
14

 ,חנן אשל' ביררתי זאת עם פרופ. אבי- ר דורון שר"ים אלו שמעתי בהרצאה מחברי דדבר 

  . תודה לשניהם– שהפנה אותי למקורות המחקר הכתובים
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15

  :מופיע בספרהמאמר . בתל שלם נמצא שער נצחון הדומה לזה שבשער שכם 

Peter Schafer (editor), The Bar Kokhba War Reconsidered, 2003, 
pages 170-179. 

16
  ORNAMENTA TRIUMPALIA : וזו לשון הכתובת

17
- - - - ברברברברהסתכלות חדשה על מרד הסתכלות חדשה על מרד הסתכלות חדשה על מרד הסתכלות חדשה על מרד ,  פטר סקפר:בתוך,  וורנר אייקי" ע פוענח ופורסם כמאמר

  : בספר בצורה זומההרשו, פיענוח מצבת הניצחוןבמאמר  .כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא

G(aius) Qunctius 

G(ai) f(ilius) Vel(ina tribu) 

Certus Poblicius 

Marcellus co(n)s(ul) 

Augur' legat(us) divi 

Hadrian(i) provinc(iarum) 

Syriae et German(iae) 

Superior(is) ornament(is) 

triumphlibus  
18

 לגידול ו שימש הקולומבריום כי מערות, הדעה המקובלת ביותר כיום על ידי החוקרים היא

כקרבן לפולחן ואף והיונים שימשו , בלשלשת של היונים השתמשו לזיבול השדות. יונים

 .למאכל
19

חפר אשר (שמע מהארכיאולוג מר אבנר גורן ש,  יאיר צורן–ידידי הבהיר לי פ דברים ש"ע 

 כי רבי עקיבא שהסתובב כשליח בארצות אירופה למד את שיטת הלוחמה מהמערות ,)בסיני

 שכן המערות בתורכיה הינן מהתקופה , דעה זו איננה מאוששת.באזור המערות בתורכיה

  . אם כי הרעיון יפה,ביזאנטיתה
20

  .דרך ארץדרך ארץדרך ארץדרך ארץ, זהרוניעירית  
21

פרשת התגליות במערות מדבר יהודה ואיגרותיו של פרשת התגליות במערות מדבר יהודה ואיגרותיו של פרשת התגליות במערות מדבר יהודה ואיגרותיו של פרשת התגליות במערות מדבר יהודה ואיגרותיו של : : : : כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - החיפושים אחר ברהחיפושים אחר ברהחיפושים אחר ברהחיפושים אחר בר, ידיןיגאל  

  .217-194' עמ, ז"תשל, מנהיג המרד נגד רומאמנהיג המרד נגד רומאמנהיג המרד נגד רומאמנהיג המרד נגד רומא
22

   .קאסיוס-פ דיו"ע 
23

נקרות נקרות נקרות נקרות , דירםמוטי א: ראה, רוב החוקרים נוטים לדעה כי המרד התרחש ביהודה בלבד 

 .53' עמ, 7גיליון , צוריםצוריםצוריםצורים
24

 .14-12' עמ, LXIX, ההיסטוריה של רומאההיסטוריה של רומאההיסטוריה של רומאההיסטוריה של רומא, דיו קאסיוס 
  .12' עמ, ספר סט, תולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאים,  דיוקאסיוס 25
26

אוניברסיטת תל , תל אביב, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד בר, דוד עמיתחנן אשל ו 

  .23-12' עמ, 1998ט "תשנ, אביב
27

  . כך לעניות דעתי
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28

  .18' עמ, הוצאת ליברמן, דברים רבה 
29

      .בלכה ה, ורק פ,  שבתמסכת, ירושלמיתלמוד  
30

  ניתן למצואעניין סנדל המסומרב  נוסףביאור .א' מע, סדף ,  שבתמסכת, בבליתלמוד  

 ,טנ, מחנייםמחנייםמחנייםמחניים :בתוך , לאור הגלויים האחרונים לאור הגלויים האחרונים לאור הגלויים האחרונים לאור הגלויים האחרוניםכוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמרד מרד מרד מרד , שמואל אברמסקי: במאמר

 אלא שגם ,ניתן טעם אחר לאיסור, ) בהוצאת ליברמן18' עמ, הדברים רב( במדרש .א"תשכ

בשעת השמד היו הפולחין לובשין , אמר רבי יוחנן: "שם מוסבים הדברים לשעת השמד

מסובכים , ובעיקר סיפור המעשה, טעמי הלכה זו". סנדלים מסומרים והיו עושין רושם בארץ

היתה מחלוקת בין החכמים ר רק כי נזכי. לא כאן המקום להעלות דקדוקי מסורות. בפרטיהם

 ,בבליובתלמוד ה; פרק ו, מסכת שבת, ירושלמיבתלמוד הראה (ימי חול באם איסור זה חל גם 

, שלגבי המציאות ההיסטורית אין חשיבות מכרעת לכך, נדמה לי). א'  עמ,טודף  ,ביצהמסכת 

 מלהלחם כשעדיין נמנעים היו, אם אמנם השתמרה כאן מסורת מימי מרד החשמונאים

 נהעל דרך ההבח.  סיג לשמירת השבת– עיקרו של דבר הוא ,מבחינת ההלכה. בשבת

שההלכה טומנת בה הדים מימי השמד שלאחר מלחמת , באים אנו לכלל דעה, תההיסטורי

   :וזאת בהסתמך על הסימנים הבאים, כוכבא או בסמוך לסופה- בר

   . כוחם יפה לחיילי רומי,נה ואוירה זו של גייסות המשתמעת מהמש,"סנדל מסומר) "א

   .כוכבא-ההתלקטות למערות רומזת לימי מרד בר) ב

ואילו הסיפור על ההרג במערות ; הפיסקה על גזירות השמד מכוונת בפירוש לימי אדריינוס) ג

יפור המגולל מעשה יאוש של אף הס. הולם את הממצא הארכיאולוגי במערות מדבר יהודה

אפשר שיש בו כדי בבואה , המכלה בהם קשות,  לבין עצמםדמים בין שוכני המערותסכסוך 

  . מופלגת לסופם הטראגי של מורדי מדבר יהודה
 31

 מהדורת , המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, לתלמוד הבבליפ מהדורת שטיינזלץ"ע

  . 254-253' עמ, ז"תשנירושלים  ,מרקין
32

  .משנה ז ,פרק ג, מסכת ראש השנה, משנה 
33

  . בגמרא אמר רבא' ה וגרסי"ד, א באלפס' דף ז עמ, מסכת ראש השנה, ף"ן על הרי" הר

 .ב' עמ,  דף כא, מסכת שבת,תלמוד בבלי 34
35

מקור העיר לי שמדובר ב, מורשה-ראש בית המדרש בבית, ר יהודה ברנדס"הרב ד, מנגד 

 בתקופה מאוחרת בבבל ויתכן שהיא משקפת דווקא גזירות , )ברייתא בבבלי ( יחסיתמאוחר

  נןישש ו,הכהנים הזורואסטריים שעסקו בפולחן אש,  של החַּברים גזירותיהם–הרבה ב

   .אשב הקשורותגזרות נוספות ל ביחס  נוספות אודותםעדויות
36

  .א' עמ,  דף קטו, מסכת יבמות, תלמוד בבלי
37

  ."עשן"ערך , ערוך השלם 
38

  .ה על אלה"ד, אות טז, פרשה א, מהדורת בובר, איכה רבה 
39

פרשת התגליות פרשת התגליות פרשת התגליות פרשת התגליות : : : : כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - החיפושים אחר ברהחיפושים אחר ברהחיפושים אחר ברהחיפושים אחר בר, יגאל ידין: מופיע בספרילוי התעודות סיפור ג 

  .ז"תשל, במערות מדבר יהודה ואיגרותיו של מנהיג המרד נגד רומאבמערות מדבר יהודה ואיגרותיו של מנהיג המרד נגד רומאבמערות מדבר יהודה ואיגרותיו של מנהיג המרד נגד רומאבמערות מדבר יהודה ואיגרותיו של מנהיג המרד נגד רומא
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עמרה גילו קטעי 'כשבדואים משבט הת, 1951שנת סוף כל התחיל ב ה,על פי המתואר בספר

 ,התעודותמכלול  תוךמ. יהודהשל מדבר ) אזד(תעודות בוואדי מורבעאת שבחלק הירדני 

משמעון בן כוסבה לישע בן גלגלה ולאנשי הכרך : " במילים האלה התעודות נפתחתאחת

מנהל בית הספר המקראי , האב רולנד השני, גרות נקנו על ידי כומר נוצרייהא". שלום

ת בסוף שנו. מנהל אגף העתיקות הירדני, ולנקסטר הרדינג, והארכיאולוגי הצרפתי בירושלים

מקור "אשר נתגלו מ, החמישים שוב הוצעו למכירה בשוק העתיקות שבירדן תעודות נוספות

" בלתי ידועהמקור "שה, הארכיאולוגים הישראלים הבינו ללא קושי את הרמז". בלתי ידוע

כיוון שהבדואים המשיכו לגנוב את הגבול . אינו אלא השטח הישראלי של מדבר יהודה

, מר דוד בן גוריון, ביקש ראש ממשלת ישראל, ת ישראלולשדוד עתיקות בתחומי מדינ

תשובתו של לסקוב הייתה . ל חיים לסקוב להגביר את נוכחות הצבא באזור הספר"מהרמטכ

לבדיקת השטח כולו , ארכיאולוגית גדולה" התקפה"ושיש לערוך , שאין להסתפק בהתגוננות

שכלל , 1961-1960בשנים " המדבר יהוד"זה היה הרקע למבצע ! אחת ולתמיד, באורח יסודי

כראשי המשלחות נבחרו ארבעה מבין הארכיאולוגים הבכירים בארץ . ארבע משלחות חפירה

. יגאל ידין' אדון ופרופ-מר פסח בר, נחמן אביגד' פרופ, יוחנן אהרוני' פרופ: באותה תקופה

אחריו . םשבחר לחפור במדרון הצפוני של נחל צאלי, זכות הבחירה הראשונה ניתנה לאהרוני

אדון נפל - בר הארכיאולוג פסחלידיו של. שבחר במדרון הדרומי של נחל צאלים, בא אביגד

, בלית ברירה קיבל יגאל ידין את נחל חבר. שבו גילה את המטמון הכלכוליתי, נחל משמר

רצה . ולכן הציפיות לחשוף דווקא בו שרידים משמעותיים היו נמוכות, שכבר נחפר בעבר

-גרות של בריהא: במערות האגרות שבנחל חבר נתגלו הממצאים החשוביםהגורל שדווקא 

ל " חז,"אתגר-ירושלים" בספר ועל כך כותבים ישראל ואריה אלדד. כוכבא והארכיון של בבתא

כוכבא - גרות בריוכי לא אצבע אלוקים היא שא, ודאי לא היו רואים בכך מקריות גרידא

, יגרות ונשתמרו אחדות מאיגרותיו אל חייליוכוכבא כתב א-  בר!?מגיעות לידי יגאל ידין

 שנה חיכו עד 1800-למעלה מ, הוטמנו וחיכו, נשתמרו בכדים שהוטמנו במדבר יהודה

 לידי יגאל ?ל האחרון של המרד הצבאי האחרון"ולידי מי הגיעו איגרותיו של הרמטכ, שנמצאו

רות הרי הן מוצגות גיהא, ל ראשון בפועל של צבא ישראל ראשון מאז החורבן"רמטכ, ידין

בארץ   שנה אין צבא יהודי1830. היום לעדות ולפלא בהיכל הספר אשר בירושלים הנבנית

דווקא לידיו מגיעות איגרותיו של קודמו , וברגע שקם צבא ויש מצביאים, ואין מצביאים

  ?היש דוגמא לכך בתולדות העמים! האחרון
40

: כך על פי.  מורבעת ובנחל צאליםאדיווב, נמצאו בנחל חברותעודות מזמן המרד מכתבים  

 ,התעודות' א, אוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרוב, עדה ירדני

 .2000 ירושלים, אוניברסיטה העבריתבש בן ציון דינור "המרכז לחקר תולדות ישראל ע
41

ה לו מאתים אלף  והי,והיה שם בן כוזבה: "א' עמ,  דף כד, מסכת תענית, תלמוד ירושלמי

 אמר ? עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין: ואמרו לו,שלחו חכמים. מטיפי אצבע

 –  כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארץ מן לבנון: אמרו לו? וכי היאך איפשר לבדקן:להן

 ." ומאתים אלף כך, היו לו מאתים אלף כך.לא יהיה נכתב באיסרטיא שלך
42

 ,יא, סידראסידראסידראסידרא: בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - רבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בררבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בררבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בררבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר ,בן ציון רוזנפלד 

יוסי הגלילי ' ר( שחכמים אלו מראשי ההנהגה ,זה מסייע לומר: "111-110' עמ, ה"תשנ'ה
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יצגו את העמדה הדתית בבעיות  וי,כוכבא-עמדו בקשר עם בר, )שהתחבר להכנות המרד

  ".השעה
43

לעניינינו ברור בעליל כי שמירת שבת הייתה : "229-228' עמ, שמירת שבתשמירת שבתשמירת שבתשמירת שבת, אופנהיימר 

יש  ...הקפיד על שמירתה, ת חירום של מרדגם בשע, כוכבא עצמו- ובר, מקובלת באותה עת

על סמך ההיתרים שהלכו ונתרבו בעניין זה החל , כוכבא ואנשיו לחמו בשבת- להניח כי בר

  ".מימי החשמונאים
44

  .יםיםיםיםמכתבמכתבמכתבמכתב, וראה ירדני. החיפושיםהחיפושיםהחיפושיםהחיפושים,  ידין:ראה 
45

והיו שפרשו , עשרעשרעשרעשרממממללללהיו שפרשו " יתקן אותם"את הצרוף : ל"חנן אשל ז' הערת פרופ 

רוב המפרשים מעדיפים את , מכיוון שלפי ההלכה יש לעשר רק את האתרוגים. לאגידתם יחד

  . את ארבעת המיניםלאגודלאגודלאגודלאגודהפרוש שהכוונה 
  .133' עמ, החיפושיםהחיפושיםהחיפושיםהחיפושים,  ידין46
  .176' עמ, החיפושיםהחיפושיםהחיפושיםהחיפושים,  ידין47
48

 .מערות המפלטמערות המפלטמערות המפלטמערות המפלט, מיתאשל וע 
  .199'  מסאוצר,  משורר;167'  מס,מטבעות היהודיםמטבעות היהודיםמטבעות היהודיםמטבעות היהודים , רייפנברג;105'  מס,מטבעותמטבעותמטבעותמטבעות,  נרקיס49
50

שפרבר כגימוניות של זהב ' י פרופ"מזוהה עה ,ר מסביב ללולבזֵ על המטבע מוטבע  

  . אותו נהגו לעשות אנשי ירושלים,המקיפים את הלולב
51

  . 46-44' עמ, הממצאיםהממצאיםהממצאיםהממצאים, ידין 
    . ו מ' עמ,מן השמיםמן השמיםמן השמיםמן השמיםת ת ת ת """"שושושושו, ליות מרג52
53

  .1 ראה נספח 
54

 .התפיליןהתפיליןהתפיליןהתפילין,  הרב גורן
55

  :דוד-כדאי לעיין במאמרו של יונתן אדלר מעיר, להרחבה נוספת 

The Content and Order of the Scriptural Passages in Tefillin: A 
Reexamination of the Early Rabbinic Sources in Light of the Evidence 
from the Judean Desert,” in Halakhah in Light of Epigraphy (Journal of 
Ancient Judaism Supplement Series 3: eds. A.I. Baumgarten, H. Eshel, R. 
Katzoff and S. Tzoref: Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011), pp. 
205–229. 

Yonatan Adler, “Identifying Sectarian Characteristics in the Phylacteries 
from Qumran ”, Revue de Qumran, 89 (2007), pp. 79–92. 

56
ובהם , שגם היא ברחה אל מערת המפלט, במקום נמצאו מסמכיה של סבתא בבתא 

  .התכתובת על עסקיה הגדולים
57

  .כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברבר ,מובא בספרו של יגאל ידין 
58

 .הלכה ח, ב יפרק, מסכת שמחות, מסכתות קטנות 
59

  .כוזיבא-ה בר"ד, י"ב ברש' מ דף צג ע



  6969    ||כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  --מרד ברמרד בר

 

                                                                                                                       
60

: וכן ב. )ט, ז, קדמוניות טו(יוסיפוס פלאוויוס מזכיר כי היה לאדומים אליל ושמו קוס  

  .הנבואההנבואההנבואההנבואה, אורבך
61
  .229'  עמ, כרך יהודה,מדריך ישראלמדריך ישראלמדריך ישראלמדריך ישראל 
62

קר  האגודה לסאת הוצ,ריכת משה כוכביע ב,ח" סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ– ש וגולן"יו 

 .ב"תשל'ה , ירושלים,כרטא, ארכיאולוגי בישראל
63

  .43' עמ, ט"תרצ'ה, תל אביב, מ"הוצאת שטיבל חברה בע, חקרי הארץחקרי הארץחקרי הארץחקרי הארץ, מנדל וואהלמאן 

ד בתל "תרצ'ונפטר בשנת ה, )פולין(ד בעירה סקרישוב "תרי'מנדל וואהלמאן נולד בשנת ה

חקר ופירסם מאמריו , היה מחלוצי הטפת הרעיון הציוני בחוגי החרדים בוורשה. אביב

 . של לונץ" ירושלים"ב
64

  :מציע וואהלמאן גם את הטענה המקורית הבאה, מלבד דבריו שצוטטו לעיל 

כאשר ,  אין כל ספק כי היה בר כוכבא מגזע מלכי בית דוד- והוא היה בן דוד "

, עקיבא': אמר לרבי עקיבא, יוחנן בן תורתא אשר התנגד לבר כוכבא' כי ר, נראה

כי רבי עקיבא חשב על בר , מזה נראה. 'בים בלחייך ועדיין בן דוד לא באיעלו עש

  ". וזה אי אפשר אם לא היה בר כוכבא מזרע דוד, והכי הוא בן דוד המקּו, כוכבא
65

, מ"בית ההוצאה הירושלמי בע, לכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראללכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראללכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראללכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראל, )עורך(אברהם נגב  

 .1972, ספריית מעריב
66

 . בדברים ששמעתי וקראתי מאת ידידי יאיר צורןמקורה של הצעה זו 
67

  .ה-ג' פס, פרק לח, בראשית 
68

   ): פסוק יד, פרק א,חלק באור המלים(ם לספר מיכה "מלביבוכן . שםי "רש 

שכן , )עדולם (= עיר בערי יהודה והוא כזיב האמור בתורה סמוך לעדילס–אכזיב 

 , צנן–  וכל הערים האלה.'והיה בכזיב בלדתה אותו' 'ויט עד איש עדולמי'אמר 

  .)וטפרק יהושע ( כולם בשפלה אשר ליהודה –  עדולם, אכזיב, מורשה,לכיש
  .טו- יג' פס , פרק א,מיכה 69

70
נקרות נקרות נקרות נקרות , מוטי אדירם: הובא ב) ביהודה ולא בגליל(דיון בשאלת מרכזו הגאוגרפי של המרד  

 .53' עמ, 7גיליון , צוריםצוריםצוריםצורים
71

  . הלכה ה, דפרק  ,עניתמסכת ת, למיירושתלמוד  

 והשתמשו בו בהתרסה ובזלזול לתפילה לעזרתו של ,יתכן כי לוחמיו התלהבו ממשפט זה

שכן  ,יתכן כי אף רבי עקיבא וחכמים הביטו על התנהלות לוחמיו כמשבר אמוני זמני. הבורא

 ,תרומצד שני העיר המבוצרת בי, חימתםמצד אחד תבעו הלוחמים משפט זה כסיסמת ל

 רבה איכהפ מדרש "ע[תורה -מספר גדול של לומדי הכילה בתוכה ,המרדשהייתה במרכזו של 

ויתכן כי כוחות , בישראלכה רבים  לומדי תורה מימי חזקיהו המלך לא היו, על פי המדרש. ]ב

  .רוחניים אלו הגביהו את קומת העם למעלה מהתייחסותם השלילית של הלוחמים
72

 .ה"בשם הראי, בעומרג "ל, הההה""""שיחות הרצישיחות הרצישיחות הרצישיחות הרצי, הרב צבי יהודה הכהן קוק 
73

 .465' עמ, עשרת המלכים, )אייזנשטיין(אוצר המדרשים  
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כוכבא -יש הגורסים כי בר, למרות ההסכמה הגורפת כי בר כוכבא אכן נהרג בקרב בביתר 

חכם מימי הביניים בשם  ובהם ,זכה להעמיד שושלת של בנים ממשיכי דרכו בהנהגת המרד

, רבי אברהם בן דוד (שלו "ספר הקבלה"- ב)1180-1110 ,ןהראשו ד "הראב(רבי אברהם בן דאוד 

אמסטרדם , מהדורת אברהם נויבאואר, סדר החכמים וקורות הימים: בתוך, ספר הקבלהספר הקבלהספר הקבלהספר הקבלה

   :ה דורותכוכבא כמתפרש על פני שלוש- הוא מתאר את מרד בר בו )55' עמ, 1970

שלח יד במלך ובימים אלו עמד אדם אחד שהיה שמו כוזיבא וטען שהוא משיח בן דוד ו

ב "ומלך כוזיבא זה בביתר שנה נ) ... (מלך רומי והרג משנהו שהיה בארץ ישראל דמשטיאן 

ומלך בנו ושמו  (!) ומת גם הוא) ... (ומלך בנו רופוס (!) במלכותו לחורבן הבית ומת 

ובימי רומולוס . בניו עם רב מישראל ששבו מכל מקומותיהם ונקבצו אל כוזיבא ואל . רומולוס

) ... (יסר ועלה לארץ ישראל ולכד ביתר בתשעה באבקאדריינוס   רופוס בן כוזיבא התחזק בן

   .נראתה ולא נשמעה כמוה בימי נבוזארדן ולא בימי טיטוס והכה בישראל מכה גדולה שלא 

חנינא בן תרדיון ועד רבי '  מר,תאר את הרוגי המלכותומד "ממשיך הראב, בהמשך דבריו

   :וחותם, עקיבא

 בא להם בימי פולמוס של אדריאנוס ומפני כעסו של בן כוזיבא ונתקיים בהם מה כל זה

   ."ומשכילי עם יבינו לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה ובשבי ובבזה ימים ":י דניאל"ע שכתוב 

  :וטוען כי, יבין מצדד באפשרות זוהארכיאולוג שמואל , ואמנם

ועוד שנים רבות , משך שנים רבותאין להעלות על הדעת שהמרד פרץ ללא הכנות מרובות ב"

אפשר ) כבר היתה ניכרת תסיסה בישראל, כלומר מיד לאחר חורבן הבית השני ( דרלפני המ

שכבר קם בימים ההם איש מבית דויד שעורר תסיסה שתוצאותיה ניראו רק במהומות שפרצו 

, אנוסואם אמנם נעוצה ראשיתה של המשפחה בתסיסה במי דומיטי, בסוף ימיו של טריינוס

שעמדו בראש , אלא היה בן למשפחת מנהיגים נסתרים, הרי לא נתגלה בר כוכבא פתאום

מלחמת בר מלחמת בר מלחמת בר מלחמת בר " (ממשיכי פועלם של הקנאים כמעט למן ימי חורבן הבית, מפלגה לאומית

 ).65' עמ, 1952ירושלים , מוסד ביאליק', מהדורה ב, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא
75

  .ובמדרש איכה רבה ב, שם 
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��ל"חזצטייר�במכוכבא�כפי�ש-מרד�בר

        היחס לרומאיםהיחס לרומאיםהיחס לרומאיםהיחס לרומאים

בכדי להבין את תמיכתם של רבי עקיבא ושל מרבית שאר רבני הדור 

ל את הרומאים " יש לעמוד תחילה על האופן שבו ראו חז,כוכבא- בבר

  . עוד בשנים שלפני פרוץ המרד, ואת מעשיהם השונים

שהוויכוח ,  מחנותניים או שלושהש נראה כי בקרב חכמי הדור היו

  1: במסכת שבתהתלמודביניהם בא לידי ביטוי בדברי 

 ויתיב יהודה בן גרים , ורבי יוסי ורבי שמעון)בר אילעי (דיתבי רבי יהודה...

 תקנו –  כמה נאים מעשיהן של אומה זו: פתח רבי יהודה ואמר.גבייהו

 נענה רבי שמעון בן . רבי יוסי שתק. תקנו מרחצאות,רים תקנו גש,שווקים

 –  תקנו שווקין; לא תקנו אלא לצורך עצמן–  כל מה שתקנו:יוחאי ואמר

 ליטול מהן –  גשרים; לעדן בהן עצמן–  מרחצאות;להושיב בהן זונות

   .מכס

 יהודה : אמרו. ונשמעו למלכות,הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם

   2... יהרג–  שמעון שגינה; יגלה לציפורי– יוסי ששתק ; יתעלה– שעילה

 נוטה לראות את החיוב שבמעשיהם של אילעי ררבי יהודה ב

 .המביאים לפיתוחה הכלכלי והתחבורתי של הארץ, הרומאים

י הקמת יד-ל החיים בארץ ערמתמשפר את שלטון הרומאי ה, לשיטתו

קום למקום והולכת מים ממ, תיקון גשרים, סלילת דרכים, שווקים

   .באמות ובנקבות

ואת אותם , רבי שמעון בר יוחאי מתנגד לשלטונם בבוטות, מנגד

 רק – רואה בחיוב מפרש הוא לשלילה ר אילעימעשים שרבי יהודה ב



  שמואל מאורשמואל מאור  |    |  7272

 

המוקד בפעולותיהם איננו  ,לדידו. פועלים הרומאים" לצורך עצמן"

 תענוגותיהםאלא אך ורק , שיפור רמת חייהם של תושבי הארץ

  . שלהם

ייתכן . חהנמנע מלהשמיע את קולו בוויכו, נמצא רבי יוסי, בתווך

שנמנע מלנקוט עמדה ברורה , "הרוב הדומם"ששתיקתו מייצגת את 

  .כל עוד הנסיבות ההיסטוריות לא הכריחו אותו לכך

  :היחס בין מחנות אלו נידון בהמשכה של הסוגיה התלמודית

יומא הוה מייתי להו  כל , טשו בי מדרשא, ובריה)י"רשב (אזל הוא

 : אמר ליה לבריה, כי תקיף גזירתא.דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי

   . דילמא מצערי לה ומגליא לן,נשים דעתן קלה עליהן

 והוו , איברי להו חרובא ועינא דמיא, איתרחיש ניסא3,אזלו טשו במערתא

ן  בעיד, כולי יומא גרסי. והוו יתבי עד צוארייהו בחלא,משלחי מנייהו

 . מיכסו ומצלו והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו,צלויי לבשו

 : אמר, אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא,איתבו תריסר שני במערתא

 חזו אינשי , נפקו".מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה"

 כל מקום ".מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה" : אמר,דקא כרבי וזרעי

להחריב עולמי " : יצתה בת קול ואמרה להם. מיד נשרף–  עיניהןשנותנין

 , איתיבו תריסר ירחי שתא, הדור אזול!". חיזרו למערתכם?יצאתם

 : יצתה בת קול ואמרה".משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש" :אמרי

 הוה מסי רבי , כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר, נפקו".צאו ממערתכם"

 בהדי פניא דמעלי שבתא ".די לעולם אני ואתה ,בני" : אמר לו.שמעון

 אמרו .חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין השמשות

חד " "?ותיסגי לך בחד" ".לכבוד שבת" : אמר להו"?הני למה לך" :ליה

ות וחזי כמה חביבין מצ" : אמר ליה לבריה". וחד כנגד שמור,כנגד זכור

   . יתיב דעתייהו,"על ישראל
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 !"?עדיין יש לזה בעולם" : אמר, חזייה ליהודה בן גרים,נפק לשוקא...

  . ועשהו גל של עצמות,נתן בו עיניו

        לללל""""בעקבות אגדות חזבעקבות אגדות חזבעקבות אגדות חזבעקבות אגדות חז    –––– ולמרד  ולמרד  ולמרד  ולמרד כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברבריחסו של רבי עקיבא ליחסו של רבי עקיבא ליחסו של רבי עקיבא ליחסו של רבי עקיבא ל

יש לעמוד על , כוכבא משיח- כדי להבין כיצד ראה רבי עקיבא בבר

שכן בעצמו היה שייך לעניין , רבי עקיבא דורש שלימות היה. דמותו

גם משה רבינו ביקש שהתורה  שבאגדהמובא  ולכן 4,התיקון השלם

  :רבי עקיבאעל ידי     תתגלה דווקא

יש לך אדם כזה ואתה , רבונו של עולם: אמר לפניו, ה"חזר ובא לפני הקב

  5!?נותן תורה על ידי

רבי ר את גדולתו הגדי, י הסנהדרין ביבנהמייסדרבי עקיבא היה אחד מ

  : במסכת סנהדריןיוחנן

 רבי -  סתם ספרא.  רבי נחמיה-סתם תוספתא. רבי מאיר - סתם מתניתין 

  6.וכולהו אליבא דרבי עקיבא.  שמעוןבי ר- סתם ספרי. יהודה

  :"תסדר הדורו" בספר  בלשון יפה מתואררבי עקיבאמותו של סיפור 

, היה    םיום הוצאתו להורג של רבי עקיבא על ידי הרומאים ביום הכיפורי

' ומינו שומרים עליו כדי שלא יקברו אותו וכו, והחזירוהו לבית הסוהר

  7 .וקברו, בא אליהו וביטל כהונה לכבודו, עד מוצאי יום כיפור

  ראה הוא. בשלהי תקופת הבית השניחלק משנותיוחי רבי עקיבא 

ובשנים ,  היושב בציון את חורבנו של בית המקדשיחד עם העם

  .  באמרותיו לעודד את העם ידע הוא,הראשונות לחורבן

במשנה במסכת יומא מובאת אחת מאמרותיו המוכרות ביותר של רבי 

  :עקיבא
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ומי מטהר , לפני מי אתם מטהרין, אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא

" מים טהורים וטהרתםוזרקתי עליכם ", שנאמר, אביכם שבשמים, כםאת

מה מקוה מטהר את , )ירמיה יז(" 'מקוה ישראל ה", ואומר. )יחזקאל לו(

  8.אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, הטמאים

אלא בתשובה לשאלה שנשאל , יתכן כי מימרא זו לא נאמרה יש מאין

בהן טרם גובשה תפילת , באותן שנים שלאחר החורבן. רבי עקיבא

י העם כיצד יש "נשאל רבי עקיבא ע,  חכמי יבנהי"הימים הנוראים ע

  . כפי שהשיבוהשיב להם, להתפלל

 את דברי רבי עקיבא, ה'תח הרב משה צבי נריינבאחד משיעוריו 

   9 :הללו

, )סוף מסכת יומא, משנה" (אשריכם ישראל"אפשר שדברי רבי עקיבא 

הנה העריב ליל יום . אף הם נאמרו מיד אחרי חורבן בית המקדש

ואין , ההיכל נשרף, בית המקדש חרב, ונפער בלב החלל הריק, ריםכיפו

 - ככל הכתוב ומתואר בסליחות( 'וכו, כהן גדול ואין שעיר לכפר

 ,הציבור מדוכדך"). סדר העבודה"בפיוטים שביום כיפורים של אחרי 

מה !" "אשריכם ישראל: "עקיבא ומכריזוהנה עולה רבי  ,שבור ורצוץ

אם רק אין , דעו לכם יהודים". מטהר את ישראלה "אף הקב' מקווה וכו

" 'מקוה ישראל ה! " הטהרה מובטחת- הרי גם כשהמקדש חרב, חציצה

  ".תטהרו' לפני ה "-  והוא המטהר והוא המכפר

הדבק בו , בלי חציצה' והדבק בה, יש אב בשמים -  אם אין מקדש בארץ

ם לכל במעיין המטהר והמנביע חיי,  דבק במקור החיים- דביקות אמת

  ."לקיכם חיים כולכם היום'א' ה- ואתם הדבקים ב "- היצורים

 ביכולתו לראות במצבי חורבן את אור גדולתו של רבי עקיבא מתגלה

  :הוא המשיך ועודד והאירו, הגאולה
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 . קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הצופים.פעם אחת היו עולין לירושלים

 התחילו , קדשי הקדשים ראו שועל שיצא מבית,כיון שהגיעו להר הבית

 : אמר להם? מפני מה אתה מצחק: אמרו לו. מצחקרבי עקיבאהן בוכין ו

 ,"והזר הקרב יומת" מקום שכתוב בו : אמרו לו?מפני מה אתם בוכים

 דכתיב , לכך אני מצחק: אמר להן!? ולא נבכה,ועכשיו שועלים הלכו בו

 וכי ;"יברכיהוואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן "

 ! אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני,מה ענין אוריה אצל זכריה

 באוריה כתיב .אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה

עוד ישבו זקנים " בזכריה כתיב ,]'וגו ["לכן בגללכם ציון שדה תחרש"

יתי  עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הי-" וזקנות ברחובות ירושלם

 עכשיו שנתקיימה נבואתו של ,מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה

 : בלשון הזה אמרו לו. בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת- אוריה

  10 . עקיבא ניחמתנו,עקיבא ניחמתנו

, את מהלך מחשבתו של רבי עקיבאגם באופן דומה ניתן להסביר 

אחר  שלבשנים םהמנומנשל עם ישראל  להתעוררות ועידודו

  11:ןהחורב

אמר מה   ודורש והצבור מתנמנם בקש לעוררןרבי עקיבא היה יושב

 אסתר אתבוראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה אלא 

' וז' וכ' ותמלוך על ק' וז' וכ'  בת בתה של שרה שחיתה קהשהיית

  12.מדינות

רבי עקיבא חיפש כל דרך להביא את עם ישראל אל מצב של חרות 

חיפש הוא את , לם של הגויים ששלטו בארץ ישראלמעּוושחרור 

 כאשר , מתוך תפיסתו זו13.המנהיג שיביא את הגאולה לעם ישראל

 סימן אותו כמשיח – כוכבא-בר עם אישיותו של רבי עקיבאנפגש 

  .שעתיד להביא גאולה וחרות לעם ישראל
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ך  דר- " דרך כוכב מיעקב" :היה דורש'  עקיבה ר:שמעון בן יוחי' תני ר

 דין הוא : הוה אמר,עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה' ר. כוזבא מיעקב

  14 .מלכא משיחא

בדרכו המיוחדת התחבר רבי עקיבא וחיבר את העם ומנהיגיו אל , כך

 כוכבא-ברבמרד  עקיבארבי יתכן שתמיכתו של  . הגאולהתהליך

הייתה קשורה בעיתויו המיוחד בתוך , כתהליך גאולי לעם ישראל

 במשך ארבע נתקיים בית ראשון ,כזכור .בן והגאולהמחזורי החור

 ולאחר שבעים שנות גלות וחורבן צצה שוב ,מאות ועשר שנים

 בית נתקייםשוב . הגאולה בהצהרת כורש ובעליית עזרא ונחמיה

ולאחר החורבן בידי , המקדש השני למשך ארבע מאות ועשרים שנה

  החורבןבעים שנה מזמןשנים לשמנין ה כאשר התקרב, הרומאים

בהיותו של רבי עקיבא בסביבות גיל , ) ששים ותשע שנהליתר דיוק(

. ושוב גאולה-חורבן- את המחזוריות הזו של מקדש ראה הוא,מאה

קרא עליו , כוכבא- ברבראותו את מנהיגותו הפלאית והעוצמתית של 

 תגיע הגאולה החדשה , שמעון, ממך–" דרך כוכב מיעקב"את הפסוק 

  15.רבןלעם ישראל אחר החו

        """"הגיע זמן קריאת שמע של שחריתהגיע זמן קריאת שמע של שחריתהגיע זמן קריאת שמע של שחריתהגיע זמן קריאת שמע של שחרית: ": ": ": "תכנון המרד בליל הסדרתכנון המרד בליל הסדרתכנון המרד בליל הסדרתכנון המרד בליל הסדר

לאחר ,  לספירה132כוכבא פרץ בפסח של שנת -יש לשער כי מרד בר

, הכינוס בביתו של רבי עקיבא עם הנהגת הישוב היהודי בליל הסדר

בה בעת עשרים וארבעה אלף .  על יציאה משעבוד לחירותבו סיפרו

מחכים לשמוע את תוצאות , תלמידי רבי עקיבא ערוכים אלי קרב

  . כדי להערים על האויב הרומי, הדיון שנערך באופן סמוי כליל סדר

ורבי עקיבא ורבי , מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה

ק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו שהיו מסובין בבני בר, טרפון

  16...הלילה
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 , בהגדה של פסחמובאשכפי , על ליל הסדר בבני ברקהמוכר סיפור ב

.  כדי לספר ביציאת מצריםם חמשת החכמים שהיו מסובימתוארים

אלא שישבו , םלצורך הסוואה היו מסובימעיון בדברים עולה כי 

תכננו להפיל למעשה  אך,  וסיפרו כביכול מעט ביציאת מצריםםמסובי

  17 .כוכבא-בראת ממשלת רומי במרד 

 אף 18, תלמידם רבי עקיבאו של החכמים התכנסו דווקא בביתאותם

ואף בניגוד ,  ובחגים על התלמידים לבוא לבקר את רבותיהםיםשברגל

הסיבה לכך  19.וג בביתגשל רבי אליעזר כי את החגים יש לחברתו לס

ותיו וחבריו הרבנים לסמל ולמופת רבי עקיבא היה בעיני רבכי  הייתה

ולכן , בעתידו ובייעודו של עם ישראל, ה"אמונה שלמה בקבשל 

 20 .י ברק בבנ, רבי עקיבא,חברם-התכנסו חכמים בביתו של תלמידם

ולימדונו כי בגלות הקודרת , רבי עקיבאב דבקועל אף הוויכוח ביניהם 

ה ואת "ללמוד את האמונה בקב ,חשוב מאוד לערוך ליל סדר בפסח

   .להמשיך להאמין ולצפות למשיח ולגאולהו, מהלכי גאולתו

 מלמטה כלפי , מוזכרים תלמידים שהיו כמאיצים לתהליך המרדבהגדה

אמרו להם אפשר לפרש שהם ו, והם שדחקו בחכמים המסובים, מעלה

 הגיע זמן , כלומר."הגיע זמן קריאת שמע של שחרית: "ברמז מובן

משוח  ( גדולבקריאתו של כהן לפתוחוצריך , זמן הגאולה, השחר

מע ישראל אתם יוצאים היום ש" :טרם מלחמת גאולה) מלחמה

   21 ."...למלחמה

 בבני ברק על םב הוויכוח בין החכמים שהיו מסוביבליל סדר זה נס

משול  ערב .החובה להזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע של ערבית

וא סמל לגאולה  השיוםבעוד , בדרך כלל לתקופה של שיעבוד וגלות

 כי  היאשכן אמונתנו, ליל הסדר תמיד מתחיל בשעת ערב. ולחירות

  .ה יגאלנו גם בחשכת הלילה"הקב
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 ולא זכיתי שתיאמר ,הרי אני כבן שבעים שנה: אמר רבי אלעזר בן עזריה

למען תזכור את : " שנאמר,עד שדרשה בן זומא, יציאת מצרים בלילות

 –" כל ימי חייך",  הימים–" ימי חייך". "יום צאתך ממצרים כל ימי חייך

  ...הלילות

, עזריה גרס כי די לספר ביציאת מצרים ביום בלבד-רבי אלעזר בן

הגאולה ,  ממילא השחר יפציעבלילה לא מספרים ביציאת מצרים כיו

 כי חייב אדם לעסוק בענייני  שאמררבי אליעזר באותו קו הלך .תפציע

א סובר כי זמן אכילת הפסח  לפי שהו,פסח ויציאת מצרים עד חצות

אופוזיציונית רצינית דרך  בהחלטמהווה   זהקו 22.וההלל עד שנגאלו

 .שהכתיב את אופי הסדר בשל ההתכנסות בביתולשיטת רבי עקיבא 

שכן , סיפר ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד השחררבי עקיבא 

סברתו הייתה שאנו צריכים להיות שותפים ופועלים למהלכה של 

   .למהלך הגאולה, ההזריח

 שחידש כי עלינו ,רבי אלעזר בן עזריה קיבל את דעת חברו בן זומא

די שלעולם לא נפסיק לקוות כ, לזכור את יציאת מצרים אפילו בלילות

שזכה לראות , חברו של רבי עקיבא,  הוא רבי שמעון בן זומא.לגאולה

 אוכלוסי ישראל על גב מעלה הר"וראה הוא את , את המקדש בהדרו

ראה לנגד מפני ש, "חכם הרזים …ברוך אתה"ובירך בהתרגשות , "הבית

 בן זומא סבור היה כי 23.עיניו ששים ריבוא מישראל בשלושת הרגלים

כדי שלא נחדל לעולם , עלינו לזכור את יציאת מצרים אפילו בלילות

 התפילה והזיכרון בלבד חובכו, לקוות ולהתפלל לבואה של הגאולה

  .ה" הקבאנהייבתבוא הגאולה כאשר 

,  שהאמינו שאין די בתקווה ובאמונההתלמידיםכאן נכנסו לתמונה 

 כדי , כלומר.להיזכר ביציאת מצריםולא מספיק לקרוא קריאת שמע ו

יש צורך . אין די בתפילה ובלימודו ,צריך לצאת מהגלות ולהאלגלהגיע 

ואולי זו כוונת הביטוי , שיטתו של רבי עקיבאכ,  אקטיביתבפעולה
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כביכול שלא להעמיד בסכנה את יעץ  בן זומא ".לימות המשיח ביאביאביאביאלהלהלהלה"

ואילו ,  ולכן די אם נסתפק בתפילה ובתקווה בלבד,עצם הקיום

ל נלהבים לרעיון השחרור מעו, טיבית אקגישההחזיקו ב תלמידיםה

 למלחמה כדי  קראו התלמידים לצאת,בבואם אל החכמים. רומי

 תחת שלטון יהודי  קריאת שמע של שחר– להשיג את החירות

  .ה" הכפוף לשלטונו ומצוותיו של הקב,עצמאי

 היה תפקיד ,הוביל את הוויכוח בליל סדר זה אשר רבי עקיבא ל,אכן

ם בסוף הלכות " הרמבשהביעכפי , כוכבא-מרכזי בארגון מרד בר

  24 .כוכבא-של בר" נושא כליו"היה אמר על רבי עקיבא שש, מלכים

 . והמנוע שמאחוריה, של המלחמהרבי עקיבא היה המנהיג הרוחני

את   ללא ספקעצים והגדילה,  שהשפעתו ידועה,עידודו של רבי עקיבא

לגיאות הביא  ו,את התנופה להתנדבות, כוכבא-בר של סמכויותיו

כפי שבא לידי , באככו- את ברהדריכו חכמי דורו 25.התנועה הסוחפת

- ציית ברבסוגיה זו, כזכור . לצבאוהמתנדביםביטוי בסוגיית בחינת 

בשנותו את תנאי הקבלה לצבאו בהתאם , כוכבא לחכמים ללא היסוס

  . לדרישתם

 בתוך אין סימן למריבות פנימיות הרסניות, שלא כבמרד הגדול

ל  כ, כלומר.לותל אכזרית ולהתפלגויות אוממחלוקתל, ההנהגה

  . וסייעו במלחמהשתתפו ה,או לפחות רובם המכריע, המנהיגים

 26,רבי יוחנן בן תורתאהיה זה . ע בכל זאתקול מתנגד אחד נשמ

  27 :  כלפי רבי עקיבאשהתריס

  .ועדיין בן דוד לא יבוא, ם בלחייךיעלו עשבי, עקיבא 

ועדיין תתעכב ,  תחלופנה שנים רבות אפילו אחרי מותך,כלומר

 לא ערער ,למרות זאת. התגלות נצר דוד המזומן להושיע את ישראל
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ולא נשמעו תביעות , כוכבא-של בררבי יוחנן בן תורתא על זכותו 

  . לבדיקת אילן היוחסין והסגולות הפלאיות שבנפשו

        ???? מגפה או כשלון המרד מגפה או כשלון המרד מגפה או כשלון המרד מגפה או כשלון המרד––––מות תלמידי רבי עקיבא מות תלמידי רבי עקיבא מות תלמידי רבי עקיבא מות תלמידי רבי עקיבא 

עשרים וארבעה אלף מתלמידי רבי עקיבא שגור בפי כל הסיפור אודות 

מנסים ה יש 28.על כי לא נהגו כבוד זה בזה, עצרתמתו מפסח ועד ש

הגמרא אינה מפרטת באיזה בעוד ש .לבאר באופן מחודש מימרא זו

מי היו עשרים וארבעה אלף צריכים אכן לבחון , כבוד מדובר

שעל פי המסורת  כנראה שאותם התלמידים ?התלמידים שמתו במגפה

  התלמידיםףעשרים וארבעה אלאותם  היו מ,מוזכרים בהגדה של פסח

ושקרוב לוודאי , נפלו במלחמתם נגד הרומאיםו ,שהלכו בעקבות רבם

בהסבה המוזכרים אלו גם הם  29.כוכבא- גם היו מלוחמיו של ברש

 .רות ירושליםי ליל הקריאה לעצמאות ולח,ברק-בבני לסדר הפסח

רבי  זמתו שלובי בו נערך הוויכוח על קיומו של המרדאותו ליל סדר ב

 ,לוחמים אלו לטובת קיומו של המרד- תלמידיםהכריעו, עקיבא

ומנהגי האבלות   ההגבלות30.מתו בימי ספירת העומרשבהמשכו 

 ביטוי למאבקה של האומה ןה ,של ספירת העומר בימים אלו שהונהגו

  . רותה הרוחנית והממלכתית בארץ ישראליעל ח

 הבהיסטוריכעדות מיוחדת במינה שנשמרה  ,שרירא גאון' באגרת ר

לוחמי הם רבי עקיבא מובאת עדות נוספת לכך שתלמידי , יתהיהוד

למותם נמצא מקור בלעדי  ,גרת זויבא 31.מוזכריםהכוכבא -בר

  :וכך מובאים שם הדברים. במלחמה

, אחרי שנפטר רבי יוסי בן קסמא, ומסר רבי עקיבא את עצמו להריגה

רבי והעמיד , ונתמעטה החוכמה אחריהם, חנניה בן תרדיון' ונהרג ר

 רבי עקיבא והוה שמדא על התלמידים של,  תלמידים הרבהקיבאע

והוה סמכא דישראל על התלמידים שניים , ]שעת שמד בשעת מלחמה[=
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וכן את רבי , מאיר לרבנות'  סמך את ררבי עקיבא[=של רבי עקיבא 

 שניים :דאמור רבנן, ]ן בבא שהמשיך לסמוך רבנים לישראליהודא ב

, לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפטרסעשר אלף זוגין תלמידים היו 

עד שבאו אצל , והיה העולם שמם והולך, וכולם מתו מפסח ועד עצרת

' להם רבי מאיר ור) לימוד מחדש, לשון שניה( ּהאָ נָ ְׁש ּו, אבותינו שבדרום

והם העמידוה באותה , אלעזר בן שמוע' יהודה ורבי שמעון ור' יוסי ור

  32.שעה

 של הרב יוסף אליהו לדרשתו, וקו מחשבה זה התגלגל עד ימינ

  33:הנקין

אף שבגמרא משמע שתלמידי רבי עקיבא מתו על מיטותיהם , הנה

הנה מרגלה בפי העולם שתלמידי רבי עקיבא , באסכרה רחמנא ליצלן

ם היה רבי "שלפי דברי הרמב. השתתפו במלחמת ביתר בימי בן כוזיבא

, מצאנו רמז לזהס שלנו לא "ואף שבש, עקיבא נושא כליו של בן כוזיבא

אבל במדרש איכה נמצא שרבי עקיבא היה אומר על בן כוזיבא שהוא 

מקום , "ומגבת ועד אנטיפרס. "ש"כ נואש ממנו יעויי"ואח, מלך המשיח

ושם ניתנו , היה זה לפי דבריהם מקומות מלחמה, ע"מיתתן של תלמידי ר

  .  לקבורה

        על כשלון המרדעל כשלון המרדעל כשלון המרדעל כשלון המרד

 חכמי ישראל הסבירו ,במלחמהכוכבא ומותו -של ברתבוסתו את 

נקודה זו זכתה להתייחסות  .יהירותו המתנשאת כלפי ריבון העולםב

על פי . אך כעת נדון בה מזווית שונה וביתר הרחבה, בפרקים קודמים

כוכבא בניסיונו למרוד - ברנו שלשלוסיבת כ, התלמוד הירושלמי

 מוותר על  הואכי ואמירתו , המלחמה בעתתוושחצנ הייתה ,ברומאים

,  בצאתו לקרבות לא היה מתפלל בר כוזיבא ביראה ותחנונים.'עזרת ה

  :אלא מתרברב ואומר ללא חשש וריסון
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 הלא אתה אלוקים זנחתנו ולא .לא תסעוד ולא תכסוף, ריבניה דעלמא

  34. בצבאותינו תצא

 כבר זנחתהלא , ר ואל תבייש על ידי פעולה מהשמיםאל תעזו, דהיינו

  .אל תצא בצבאותינו, בבקשה ממך אז ,בחורבן אותנו

.  לפני היציאה לקרבכוכבא-ברשתיקן " תפילת הדרך"זו הייתה 

 בוטח הוא, קדמוןה  התהליםמזמורהפסוק מ כנגדבהתנשאותו 

 בר כוזיבא . ולמחוץ את האויבלו לנגוףספיק יש, בעוצמת כוחו

לא בסיוע , שלא יתערבלוקים 'מתחצף ומהין לפנות ולדרוש מאת הא

זלזול בהמצביא הגיבור והגאה חוטא . ליהודים ולא לטובת שונאיהם

מוכה . ומוליך אותו לאבדון,  חטא גורר עליו עוד חטא.שמיםהבעזרת 

אלעזר '  רבידיונחשד אצלו ונהרג , בסנוורים ולוקה במאור בינתו

  35 .המודעי

         אלעזר המודעי אלעזר המודעי אלעזר המודעי אלעזר המודעירבירבירבירבי

עות שנמצאו על כמה מטב. כוכבא- של בר אלעזר היה דודוביר

לזהותן ואולי יש , "אלעזר הכהן"מופיע השם  בחפירות ארכיאולוגיות

שכנראה היה בעל תפקיד מרכזי , אלעזר המודעי לש שמו כנושאות את

ד  מרמז לאפשרות שיוע,"הכהן" תוארו .כוכבא-ברבממשלו של 

  36 .תתחדשכאשר זו , לכהונה הגדולה

מסיפור המובא במדרש איכה  ו, הינו דמות מופתיתאלעזר המודעי

יושב על שק ואפר "ון שהיה ו כי,בזכותו מתעכב אסון ביתרעולה כי 

  ."'אל תשב בדין היום, ריבון העולמים': ומתפלל בכל יום ואומר

התכונן  ו, מלכבוש את ביתרשיאנוס התיאדריה: וכך מובא במדרש

. התנדב לעזוראשר  כותי אחד ד אשר בא אליוע. לזנוח את המצור

התרנגולת יושבת על "נוס כי כל זמן שאדריהסביר לה הכותי

ביתר תיפול רק  –דהיינו , אינו יכול לכובשה, על שק ואפר, "אפרוחיה
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שבתפילתו מסוכך על בני עמו ומונע , כשימות רבי אלעזר המודעי

  .פורענות

, הביובפיר עיר הנצורה דרך לתוך האותו כותי התגנב , על פי המדרש

לא רבי אלעזר . החל ללחוש דברים באוזנוו ,לרבי אלעזר המודעיניגש 

אך בהתנהגותו התמוהה , א הפסיק בתפילתו ללחישות הכותי ולהגיב

.  חשש מפני מזימה בוגדניתהאנשים שנקהלו סביבם בלב הכותיעורר 

אינו את ר: "והודיעו לו, כוכבא-בר הובילו אותו אל אותם נקהלים

   ."משוחח עם דודך] הכותי[הזקן 

המתוודה כביכול מאונס ומסתכן בחשיפת , בערמומיותו הצליח הכותי

שכאילו הסתודד איתו , להחשיד את רבי אלעזר המודעי, משימתו

 הזדרז לגשת כוכבא-בר. והסכים להסגיר את המדינה לידי האויבים

על . ח עם הכותישי-ולחקור מה בדיוק נאמר ונלחש בדו, מיד אל דודו

כחיש הכל בתום הו, השאלות ענה רבי אלעזר המודעי תשובה אחידה

  . ואף לא הגיד לו כלום, כי לא שמע מפי הכותי דבר, לב

ולא הפיגה , התנערותו הגמורה מהקנוניה ומהשיחה לא נראתה כנה

והתנפל על , שלא התאפק בזעמו הפראי, כוכבא-בר ו שלאת חשדנות

מיד יצאה בת . ת בעיטתווהמית אותו במהלומ, בעט בו, בשצףדודו 

חרב על זרועו ועל עין , הוי רועי האליל עוזבי הצאן: "קול ואמרה

הרגת את רבי אלעזר , זרועו יבוש תיבש ועין ימינו ַּכֹהה תכהה, ימינו

לפיכך זרועו של אותו האיש , זרועם של ישראל ועין ימינם, המודעי

  ". מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כוזיבא, תכההַּכֹהה יבוש תיבש ועין ימינו 

-ברהסיר  ,) חכמי הגמראפיעל ( עקב ליקוי תבונתו ואטימות לבו

 במו ידיו את המחסום האחרון בפני הגייסות הרומיים הפורצים כוכבא

דורסים את המוני ישראל ורומסים את ניצני , ביתרהעיר לתוך 

  .ר המודעיאלעז'  ראת, את חומת המגן במו ידיו סילק 37.תוחלתו
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 שרוי בין ושהיה ממאבקּהשהיה חלק מביתר ו, מודעירבי אלעזר ה

גן על ביתר  ה– כוכבא- ברלימינו של , כרבי עקיבא, מדוע, חכמי יבנה

 לצד שותפותו ,ימיתבקרבתו המשפחתית האינט, בתפילתו ובתעניתו

     שלא כרבן יוחנן בן זכאי הבורח אל האויב מירושלים.גורלית- הקיומית

אינו עוזב את אלעזר המודעי ' ר, ואינו מטיף להיכנע או לנוסהגוססת 

אלא משתוחח , משמרתו ואינו מחפש מפלט אצל השונאים

לאחר  .ים שירחם על עמו ויושיעוֹ הלו- אבמסתגף ומפציר , בתחינותיו

לוקית פורענות על ביתר 'ירה אגזחורצת  , אלעזר המודעיהריגת רבי

  .  ומגניה

        ת לוחמיםת לוחמיםת לוחמיםת לוחמיםיוהריוהריוהריוהר

 ְיֹוַהַרִנית תכונה כוכבא עצמו-בעוד שבתלמוד הירושלמי מיוחסת לבר

מן התלמוד הבבלי מתקבל הרושם כי תכונה , כדרך חייםוגאוותנית זו 

 מגבת תלמידי רבי עקיבא, חמיולו-חייליוהרי  :זו אפיינה את העם כולו

  38."שלא נהגו כבוד זה בזה  מתו בפרק אחד על", ועד אנטיפרס

, סיפור על שני אחים בכפר חרובהעל האווירה הרוחנית בעם מלמד ה

החליטו הרומאים כמעט עד ש, שהצטיינו במכותיהם נגד הרומאים

ומרוב השתוממות הביעו בלשון ציורית ומפליגה נכונות לשים , לסגת

בצאתם להתמודדות  39.עטרות על ראשי הגיבורים היהודים המנצחים

שבתמימותו מברכם ומאחל כי בוראם , ניפוגשים האחים זקן אלמו

עונים הם , מהוצשיכורי הצלחות ומבושמים בתחושת ע. יהיה בעזרם

הלא אתה , לא יסעוד ולא יסמוך: "ביוהרה ובעזות מצח כמו בר כוזיבא

 הומשתוו עוונם חופף במהותו ."זנחתנו ולא תצא בצבאותינואלוקים 

 הפסוק הנתלש  הם כמוהו את ציטטו– בדיוק לעוון בר כוזיבא

 ההב: "מפאת גידוע סיומו,  משמעותווסילפו בעיוורונם את, מהמזמור

כוזיבא והאחים הלוחמים  בר 40...."ושווא תשועת אדם, לנו עזרה מצר
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 ולא ,לא שעו למופתי העבר,  לא האזינו כיאות לתורת האבותבצוותא

שבתפילותיו השליך יהבו על , חילו פני אלוקים כדוגמת יהודה המכבי

ואין מעצור לפני שמים , כי אין פדות בלעדי חסדו: "מרוובא, הריבון

  41."להושיע ברבים או במעטים

אחריות . צא דופןו על ביתר לא נגזר אפוא בגלל חטא יחיד ויןהכיליו

. כי אשמתו משותפת וציבורית, קולקטיבית רובצת על בית ישראל

גורל המנהיג והמצביא מאפיין ומייצג בדיוקנו את מחנהו ואת 

  . מלחמתו

תלמוד הירושלמי ה מביא "עוונות"דגים ולהבהיר את מהות הכדי לה

   42:המובא להלן בתרגום לעברית, סיפור נוסף

 חמישים ושתיים שנה עשתה ביתר לאחר חורבן בית :תני רבי יוסי אומר

 . על שהדליקה נרות לאחר חורבן בית המקדש?ולמה חרבה, המקדש

, וטי ירושלים יושבים באמצע המדינה שהיו בולי?למה הדליקה נרות

 טומנים להם בזדון ,ולעולי רגל תמימים, אורבים לשוחרי הקודש

וכאשר , משדלים אותם למכור אחיזתם. וגוזלים את נכסיהם, מלכודת

. ומנשלים את הקורבן מנחלתו, יהיהיו מזייפים שטרות קנ, נתקלו בסירוב

ם גינו את ׂשׂשֹונוהפ, שרפו הנפגעים בקללותיהם על בית המקדיבעטיים ח

שמח " שהרי ,ונענשה כדין, לכן הדליקה ביתר נרות בדיצה, בעת חורבנו

  ."לאיד לא ִיָּנֶקה

, מפעפע במצהלות ביתר, ארס המשטמה עודנו רותח מאז חורבן הבית

   .ומשלים את חורבן הבית, מוליד חטא וגורר אסון אחרון

 ,הדריאנוסשו ל שהביאו את ראמספר המדרש, רג במלחמהשנהלאחר 

מי היה , יו היה הורג אותוקלו'אילו לא א":  בהשתוממותוהוא הגיב

 .מי הרגושמסתקרן , נוסאדריה מוגש לכוכבא-ברראשו של  ."יכול לו

ראות את  ודורש ל,נוס מפקפקאדריה. אני הרגתיו: כותי אחד מתרברב

פקודתו . הגיבור המהולל, חידת מות יריבואת גופתו כדי לפענח 
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בנימת השתאות .  ועליה נמצא כרוך נחש,גופת המת מוצגת, תמתמלא

לא ! ?מי יכול היה להורגו, לוקים'אילולא הרג אותו א: נוסאדריהמגיב 

כך , לוקיו'וכפי שעוצם כוחו ניתן לו מא. כוכבא- ברבידי אדם הומת 

נחש . לוקיו בגזירת שמים' סהרורית כלפי אשחצנותנשלל ממנו בעוון 

וכמו ,  לבצע את הדין– אגדות תלמודיות אחרות כמו ב– קוטל נשלח

  43.י הכשת נחש"סופם של שני האחים מחרובא שגם הם נהרגו ע

  :מתואר באגדה הטבח האכזרי שערכו הרומאים,  נפילת ביתראחרל

והיה הדם מגלגל , והיו הורגין בהם והולכין עד ששקע הסוס בדם חוטמו

אם תאמר , בעים מילעד שהלך הדם בים אר, סלעים משאוי ארבעים סאה

אמרו שלוש  .והלא רחוקה מן הים ארבעים מיל, קרובה לים] ביתר[שהיא 

ומצאו שלוש קופות של קצוצי , מאות מוחי תינוקות מצאו על אבן

שמונה , נוס הרשעאדריהכרם גדול היה ל. תפילין של תשע תשע סאין

וגי והקיפו גדר מהר, כמן טבריה לציפורי, עשר מיל על שמונה עשר מיל

ולא נגזר עליהם שייקברו עד שעמד מלך , מלא קומה ופישוט ידיים, ביתר

] ברכת[משניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה . אחד וגזר עליהם שיקברו

   45.והמיטיב שניתנו לקבורה,  הטוב שלא נסרחו44,הטוב והמטיב

            כשלון המרדכשלון המרדכשלון המרדכשלון המרד של חכמים ל של חכמים ל של חכמים ל של חכמים ליחסםיחסםיחסםיחסם

שלון כוכבא נכתב במקורות השונים לאחר כ-יחסם של חכמים לבר

אפשר שהיחס השלילי למרד ולעומד בראשו מושפע במידה  .מרדה

כמו גם תוצאותיו הטרגיות של , עובדה זו. רבה מעובדת כשלון המרד

  .ויתכן שיחסם השלילי כלפיו נובעות מכך, ל"ידועות היו לחז, המרד

מראה כי ו, ם שנה לאחר סיום המרדסיפור נכתב בגמרא כמאתייה

. כוכבא וממעשיו-תה נוחה מהתנהגותו של ברידעת חכמים לא הי

לנבוע  ההייתגישתם של חכמים בזמן כתיבת קטע זה בגמרא יכולה 

 כבר אינה מוטלת כוכבא-ברבעוד שאימת , פחדם מהרומאיםגם מ

דבריהם נאמרו מתוך יש מהחוקרים שסברו כי , לפיכך. עליהם



  8787    ||כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  --מרד ברמרד בר

 

הבעת הסתייגות  – הווהה ות דאגמתוך, ת שלאחר מעשההסתכלו

  46 . כדי להמשיך ולשרוד בתקופת הגלות,כוכבא-ברמ

הוי רועי האליל עזבי הצאן חרב על "חכמים מביאים גם את הפסוק 

 47."זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהה תיכהה, זרעו ועל עין ימינו

 מראה כי ,יכוכבא בתלמוד הבבל- חכמים על ברהפסוק המובא בדעת

וזה בא כצידוק לאי תמיכתם , כוכבא היא גם משמים-ההתנגדות לבר

 ."אנא משיח"כוכבא -טוען בר, לפי הסיפור המופיע בבבלי. במרד

וכיוון , י דברים הנצרכים ממשיח להוכיח"ע, חכמים בקשוהו הוכחות

ומנעו ממנו את היכולת , "קטלוהו" הם בעצמם – שלא עשה זאת

הסבל , החורבן, ל גם ביקשו להביע את קשיי העם"חז. להמשיך במרד

על מנת שלא יקום מהפכן נוסף שימרוד , והאכזבה בעקבות המרד

  48.כנגד השלטון

ואף ,  שנכשלכוכבא-ברכיצד זה שרבי עקיבא תמך במרד , ובאמת

, "דרך כוכב מיעקב: " עליו את הפסוק והשליךכוכבא-בר שיבח את

 וכיצד זה שרוב ?פן משמעותיכן דמותו לא הושחרה באו- פי-על-ואף

 ?רובם של חכמי ישראל שבדורו נרתמו אף הם לדרכו של רבי עקיבא

, הסתפקו אך בביקורת, ל שבדורות מאוחרים יותר"בגמרא ובחזגם 

תיפח רוחם של " :יונתן' שמואל בר נחמני בשם ר' כדבריו של ר

נו ל בעניין רבותי" דברים שהובאו לאחר דיונם של חז49,"מחשבי קיצין

בניגוד , זאת .ל שאין ללכת בדרכם"וסברת חז, דורשי הקץ והגאולה

א ואני מרעיש את עוד אחת מעט קט הי: " שהיה דורש,רבי עקיבאל

 אין לסחוף את העם להרפתקאות , כלומר," ואת הארץהשמים

  .עדיין לא קיבלנו אותות משמיים שהגיע זמן הגאולהש מפני ,מסוכנות
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            כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברלללל    יחסם של חכמיםיחסם של חכמיםיחסם של חכמיםיחסם של חכמיםמינו על מינו על מינו על מינו על יייי    סיכום דעתם של חוקריסיכום דעתם של חוקריסיכום דעתם של חוקריסיכום דעתם של חוקרי

- הוכחות לעובדה כי חכמים גרסו שברשתי ביא ה אהרון אופנהיימראהרון אופנהיימראהרון אופנהיימראהרון אופנהיימר

   .ימשיחמנהיג אכן הוא כוכבא 

  נובעמכאן גםיתכן שו, עיר הולדתו נקראת חרבת כוזיבא, ראשית

במקום בו , ערוב- אל מחנה הפליטיםם זה נמצא כיום לידמקו. שמו

י הורדוס לבית "מהם הובאו מים ע, ערוב-נמצאים מעיינות עין

הסמוכה למגדל , מקום זה מזוהה עם קריית ערביה. המקדש בירושלים

שמו ל עולה כי "מהשוואת הממצאים הארכיאולוגיים למדרשי חז. עדר

ככל , כוכבא-לכנותו ברבחרו ל "חזש בעוד, כוסיבא-המקורי היה בן

" דרך כוכב מיעקב" על הפסוק הנראה על בסיס דרשתו של רבי עקיבא

משם מקום ומשליך  – כוכבא-בר את שמו מבן כוסיבא להמסב

  . לכינויו, הולדתו

מעיד על רצונם של בעלי , דופן ייוצאכ ים הפיזיתיוכוחותיאור , שנית

י לא במובן המיסטי אם כ – את מעמדו כמנהיג משיחי האגדה לחזק

כי הוא  מוסיף ,כןכמו  .גואל צבאישל אלא במשמעות , של המילה

סותמת את הטענה כי , העובדה שלאחר מותו לא נקרא משיח שקר

  50.אלא כמנהיג צבאי ודתי, התייחסו אליו כמשיח ממש

 ישנןמדוע , אם באמת תמכו חכמים במרד: אלש דבלאטדבלאטדבלאטדבלאטדוד גודוד גודוד גודוד גו

 ?כגון הריגת רבי אלעזר המודעי, ליואהתייחסויות שליליות כה רבות 

 ם בתלמוד הבבלי והירושלמי ובמדרש כי הקטעי הואועןט, כן כמו

ולכן ייתכן שהכותבים הושפעו מגורמים , נכתבו בריחוק זמן מהמרד

 אינם מהווים ולכן, ונושאים סגנון אגדי, הקטעים מועטים. שונים

  51.מקור היסטורי אמין

 טוען כי המקור בתלמוד הירושלמי ,ו במאמרישראל בן שלוםישראל בן שלוםישראל בן שלוםישראל בן שלום, לעומתו

הוא טען כי .  תלמידו של רבי עקיבאעל ידישכן הובא , נחשב אמין

הגורם המיידי למרד היה רצונם של הרומאים להפוך את ירושלים 
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לכן תמכו ו 52, איליה קפיטולינהשתיקרא, לעיר רומאית אלילית

של א מיקומו יהוכחה נוספת לתמיכת חכמים במרד ה.  במרדחכמים

 – דבלאטעל שאלתו של גו. שהייתה מרכז המרד, בית הנשיא בביתר

מו כ, כוכבא-ברל ל במקומות רבים בנימה שלילית"חז התייחסומדוע 

 ,תמכו חכמים במרדאכן אם  –  הריגת רבי אלעזר המודעיבפרשת

 עם כוכבא-בר את יחסם ל שינול" חזכי, שלום במאמרו- בןמשיב

 כוכבא גרמה לכישלון-ת של בר התנהגותו השלילי.כשלון המרד

 בתחילה התייחסו , אכן.חצוףל לדורסני מאד ובהופכו ,מבחינה רוחנית

 הביא ,כשלונואך ,  המרד ובמהלכובתכנון, אליו חכמים כאל משיח

דה  העובגם, בנוסף .תושינוי ביחסם של חכמים למרד ולאופי מנהיגול

כבא נגד כו- הצבאי של ברהמאבקו, שהגאולה המשיחית לא התממשה

- ברל ל" תרמה לשינוי יחסם של חז–  לאחר שנתיים וחצירומא כשל

         53.כוכבא
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         הערות הערות הערות הערות- - - - ל ל ל ל """"ברי חזברי חזברי חזברי חזכוכבא כפי שעולה מדכוכבא כפי שעולה מדכוכבא כפי שעולה מדכוכבא כפי שעולה מד----מרד ברמרד ברמרד ברמרד בר
1

  .ב' עמ, דף לג, מסכת שבת, תלמוד בבלי 
2

משום שנחשב כמסית נגד השלטון ,  לא רק רבי שמעון בר יוחאי נרדף בידי השלטון הרומאי

שני , )הלכה ה, פרק ד, מסכת תענית, תלמוד ירושלמי(היו גם האחים מכפר חרוב . הרומאי

 כמבוקשים ובכך הצילו את עירם האחים שהסגירו את עצמם ובמסירותם הציגו עצמם

כמו האחים ,  )שם(כמו האחים שמעיה ואחיה , )ב' עמ, דף יח, מסכת תענית, תלמוד בבלי(

תלמוד (כמו בר דרומא , )'פרשה ג, מדרש קהלת זוטא(פפוס ולולינוס שפעלו להצלת העיר לוד 

הסתתר בשעה עקיבא ותלמידיו שנאלצו ל' ובהמשך ר, )א' עמ, דף נז, מסכת גיטין, בבלי

, תלמוד בבלי(ואף איימו בהרס ישובים שיתנו מפלט למורדים , שהרומאים חיפשו אחריהם

  ).  ב' עמ, דף ס, מסכת ברכות

-וייתכן שיש לשייכם למרד בר, י מתוארים בספרות הקבלית כלוחמים"אפילו חבריו של רשב

ולמעלה מעשר , י"ל רשבלפני מותו ש, בגליל)] גורן(=באידרא [היה זה בכינוס בגורן . כוכבא

י בו מוזכרים החברים בספר "בעת ביקורם של חבריו ביום מות רשב, שנים לאחר המרד

כלומר , "מלובשין שריין סייפי ורומחי בידיכון, אתכנשו חברייא לבי אדרא: "הזוהר בזו הלשון

ט פירוש פשו. וחרבות ורומחים בידכם, מלובשים במגינים, התאספו חברים אל מקום המושב

' ר, יהודה' ר, אבא' ר, אלעזר בנו' ר: והם, תלמידיו-שאכן בלבוש זה הגיעו אליו חבריו, הוא

בעל הסולם , הרב אשלג. ייסא' יוסי ור' ר, חיא' ר, חזקיה בר רב' ר, יצחק' ר, יוסי בר יעקב

אך אפשר שניתן לקרוא , מסביר שלבושים אלו הם לבושים רוחניים, )אחד מפרשני הזוהר(

ידוע לנו כי . כלומר שאכן כך היו מלובשים לצורך מלחמה או התגוננות, ה כפשוטותיאור ז

זאת ניתן להסיק על פי דברי , כלומר תקופת מלחמה, י הייתה בתקופת שמד"תקופתו של רשב

" ג שנה ביומי דשמדא והיו אוכלין חרובין של כבודא"הוו תמירין במערתא י: "המדרש

  ).אות ח, פרשה י, ובניסוח דומה בקהלת רבה; אות ו, פרשה עט, בראשית רבה(
3

מערתא "יש המזהים את . בזיהויה הגיאוגרפי של אותה מערה הושקע מאמץ מחקרי רב 

שבשנים הסיבה לכך היא . פקיעיןולא עם ,  של היום כסמוכה ליישוב גמזודווקא" דפקע

בן שמן אשר  נתגלו מערות רבות באזור ,)6' מס ( עם הקמת כביש חוצה ישראל,האחרונות

 נוספות לאישוש העובדה כי ראיות יש ,אלו בעקבות גילוי מערות .י רשות העתיקות"נסקרו ע

השפלה הגבוהה , כוכבא נגד הרומאים הייתה לא רק באזור מדבר יהודה-מלחמתו של בר

נראה שבפקיעין שבגליל לא היה מרד .  לוד וגדרה, שמן-אלא גם באזור בן, גוברין- ואזור בית

   !זובתקופה 

בעלון , "?י נמצאת בנחל גמזו"האם מערת רשב"(במאמרו של מר שמואל זילכה מהישוב גימזו 

 מציין כי קיים מקור נוסף לישיבת )ובפרסומים אחרים שלו בעלונים נוספים, פנימי של ישובו

  : מדרש הנעלם בתרגום מארמית– מקור מספר זוהר חדש, י ובנו במערה"רשב

   ." הוא ואלעזר בנו–  והסתתר במערה אחת,שמעון ברח למדבר לוד' ר"

כן . מקום בו מדבירים את הצאן, מתייחס לאזור המרעה שמסביב ללוד" מדברא דלוד"המושג 

מערה זו נזכרת .  בפתח המערה של לוד– "בבא מערתא דלוד-י ישב א"רשב" -מובא בזוהר ש
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ה מלוד שלושה  מערה הרחוק– "מערתא דרחיקא מן לוד תלתא מילין: "לראשונה במדרש

 – )1476 1484. צ.נ(חביס -מערת אלמדובר דווקא ב כי זילכה מר מציע,  במאמר.מילין

ובקו המצוק של ,  הנמצאת בבקעה קטנה במעלה נחל גימזו– שפירושו מקלט קטן לנזירים

 ולידה בריכת מים גדולה האוגרת נגר משני יובליו ,מערה זו נמצאת מערת קבורה חשמונאית

שם זה מצלצל פונטית בדמיון מפליא ". שמי-ביר א" והמופיעה במפות בשם , ושל נחל גימז

 כי גם שמה של זילכה מציין מר ,כמו כן. ובייחוד לפי היגויו בערבית, לשורש השם שמעון

המצוק .  יכול להתאים לתיאור מקומה– "מערתא דבקע" – המערה כפי שמופיע במדרש

  . ם של נחל גימזו החבויה במפגש היובלי,פתוח לבקעה קטנה

 לזיהויה הוא הברייתא הנשנית בתוספתא ד כי המוקזילכה מציין מר , לשם פקיעיןביחס

  : בירושלמי ובבבלי

והקבילו פני , שבאו מיבנה ללוד, אלעזר בן חסמה' יוחנן בן ברוקה ור' מעשה בר"

   ."בפקיעין) רבם(יהושע ' ר

מכאן שפקיעין , יי וכן בתלמוד הבבלאותה ברייתא נשנית בשינויים קלים בתלמוד הירושלמ

 בין שני מרכזי התורה היכנשהו אלא, על פי המקורות התלמודיים לא היתה בגליל העליון

, לפקיעין" קפצו", שהיו בדרכם מיבנה ללוד, אלעזר בן חסמה' יוחנן בן ברוקה ור'  ר.יבנה ולוד

יהושע בן ' י רבם רעל מנת להקביל את פנ, מ בלבד מדרכם"הנמצאת בסטייה של חמישה ק

כפי שבברור חיל שבדרום , יהושע בן חנניה' מדרשו של ר- בפקיעין היה בית. חנניה בפקיעין

 מנסים תושבי אזור גימזו להוכיח ,על פי קו מחשבה זה. יוחנן בן זכאי' היה בית מדרשו של ר

  .ולא בפקיעין שבגליל, י ובנו הייתה בנחל גימזו"כי מערת המחבוא של רשב

 בעיירה פקיעין שליד מירון נמצאת י"מערת רשב כי  רוב החוקרים סברו,ים האחרונותעד השנ

הטוען בספרו כי , החוקר יוסף ברסלבסקיהיה , מבחינה זו, יוצא דופן . בצפון הארץ,חלב-וגוש

והשם פקיעין מופיע רק , 17 -י בפקיעין החלו להתפתח רק במאה ה"המסורות על מערת רשב

  .  ואילך18 -מן המאה ה

או לכל הפחות , י עם פקיעין"עדיין ישנם המזהים את מערת רשב, חרף כל האמור לעיל

  .מזהים אותה באופן כללי בגליל

 הנזכרת בתלמוד כבית מדרשו של ,צבי טוען כי יש לזהות את פקיעין עם תקוע- החוקר בן

- וגושתמיד מוזכרת תקוע בצוותא עם מירוןמפני ש, בו למד גם רבי יהודה הנשיא, י"רשב

שמו הקדום של תקוע הוא . ל"לכן היא צריכה להיות בגליל וקרובה לשני היישובים הנ, חלב

  : המדרש מספר . תקוע בין הריםיהומקורו במיקומו הטופוגרפי של הכפר שה, פקיעין

. במערתא דפקע תלת עשר שנין בשמדא) הסתתרו(אלעזר הוון טמירין ' י ור"רשב"

   ."במלחמה נגד הרומאיםשלוש עשרה שנים בזמן השמד (

  : 1522בצורתו הערבית מופיע לראשונה אצל רבי משה באסולה בשנת ) בוקע(השם בקיע 

 באו רבים ...ו באייר שקורין לו פסח שני עשו שם במירון השיירה הגדולה"וט"

הוא כפר שיש בו , מדמשק עם נשיהם וטפם ורוב קהל צפת וכל קהל לבוקע

אפס , ג שנה ועדיין מעיין שם"ר יוחאי ובנו יהמערה שנטמן בה רבי שמעון ב
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גם במקורות מאוחרים יותר מופיע הכפר בשם … האילן של חרובים איננו

  ."...בוקיע

  : ל תיאורו בזה הלשון"מביא הרב ישכר תמר ז, על התלמוד הירושלמי" עלי תמר"בספר 

ט הוצאת "ערשה פ( אשית רבה ובבר,)ב"ח ע"דף פ(  כהנאבפסיקתא דרב"

 בהדא מערתא )סוק חופר גומץ( פבהרלת  ובקה, בהדא מערתא דבקע,)דורתיאו

 ואצל הערבים נקרא המקום עד היום . והיא פקיעין הידוע בגליל העליון,"דפקע"

ש קליין " ובספר ארץ הגליל לר,ד"ראה באדמת הקודש עמוד ל, בקע או בוקיע

ואמנם מי .  ובהתאם לזה היא המסורה הארץ ישראלית העתיקה,ו"ביכורים פ

שסביב לה הרבה עצי , שביקר יראה איך מתאים למערה הזו השם מערת חרובין

וסמוך למערה .  כאן בהדא מערתא דחרובין דבקעומרלש ויתכן שי. חרובין עתיקין

ובתקופת המנדאט האנגלי המשיכו המעיין בצינורות להחצר , יוצא מן ההר מעיין

ואכן המערה הזאת היא , מהשבמורד ההר ותקנו כעין שקתות מים לאדם ובה

היה מקום מתאים למחבוא , למעלה בהר שעולין אליה באורחות עקלקלות

ואכן היום נסתם המערה , ז"ואני ביקרתי שם בשנת תשי. ולהיסתר מעין הרומיים

 איתרחיש )לגדף (ובשבת , י ירידת האבנים במשך הזמן הגדול"בחלקה הגדול ע

ל נראה שהמקום "ובירושלמי ובמדרשים הנ, ניסא איקרא להו חרובא ועינא דמיא

 ."היה מקום חרובים וכן הוא עד היום
4

 )החמישים(' נ-הגיע במותו לשער ה, )ה"כיוון כזה עולה בדברי השל(פ חכמת הקבלה "ע 

 . בספירות ובמידות האדם
5

 .ב' עמ, דף כט, מסכת מנחות, תלמוד בבלי 
6

 .א' עמ, דף פו, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי 
7

'  עמ,ז"תשטירושלים , הוצאת ספרים תורה ודעת, סדר הדורותסדר הדורותסדר הדורותסדר הדורות, חיאל בן שלמה הלפריןי 

309 . 
8

  .משנה ט, פרק ח, מסכת יומא, משנה 
9

יפו - תל אביב,בהוצאת מרכז ישיבות בני עקיבא, על משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועים, ה'הרב משה צבי נרי 

 .36-31' עמ, מ"תש'ה
10

  .ב' עמ,  דף כד, מסכת מכות, תלמוד בבלי
11

  .  פסקה ג, נחה פרש, רבהבראשית 

   :א" שנת תרל, פרשת חיי שרה,ספר בראשיתל "שפת אמת"מקורה של טענה זו בדברי ה

ז שנים זכתה אסתר "יתה שרה קכיי שח" ע, לעורר הציבורקיבאעבי ש ביקש ר"וז"

שנה הוא שהזמן נברא ויש לכל שנה הסתר אחר '  כי פי,ז מדינות"למלוך על קכ

ובשנה אחרת ענין אחר שזה ענין . איר הפנימיות תוך ההסתרשעל ידי האדם י

י ששרה עוררה חיים "וע. הבריאה להתגלות כבוד מלכותו בתוך הטבע שהוא הזמן

שגם הם רק הסתרות מה . ז מדינות"בכל השנים הללו זכתה אסתר למלוך על קכ

כ " להאיר אף כןכם כ זכתה ג"ואעפ. י"שמלך אחשורוש על המדינות הללו שהיו ת
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 הסתרת היצר שמביא שינה לאדם ןכם ובכח זה עוררן משנתן שהוא ג. הסתרות

 ".ל"כנ
12

  .מובאת מימרא זו דווקא בשמו של רבי) פסקה סה, פרשה א(במדרש שיר השירים רבה  
13

 פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית – בספר מדרשי גאולה 

אביב - תל–ירושלים ,  מסדה–מוסד ביאליק , דורה שניהמה, יהודה אבן שמואל(האלף הששי 

כבסיס למהלך מחשבתו של רבי , "חישובי הקץ"ב טיעון בסגנון של "מ' מובא בעמ, )ד"תשי'ה

  : עקיבא

מי יאמר שימי ,  ימי תעותנו במדבר לא עלו אלא לארבעים שנה–' סימנים'ואם ל"

 לזה היו מכוונים דברי אחד ,כנראה? יארכו יותר) לאחר חורבן הבית(שיעבוד רומי 

' ארבעים שנה אקוט בדור: שנאמר, ימות המשיח ארבעים שנה': מגדולי החכמים שבדור

גלות בבל לא ארכה : ושוב...במובן ימים שבסופם משיח בא', ימות המשיח'). סנהדרין צט(

בין חורבן הבית הראשון לבניין השני ?  מדוע תארך ממנה גלות רומי–אלא חמישים שנה 

 האם לא תצדק הצפייה לבניין הבית השלישי לסוף שבעים –לא עברו אלא שבעים שנה 

 שבעים שנה –ימות המשיח ': אלעזר בן עזריה באמרו' זה התכוון אולי ר' קץ'- ל? שנה

) נ" לספה115(ואמנם בסוף שנות הארבעים ובראשית החמישים לחורבן בית שני ', )שם(

ובארם נהריים ועוד מעט והתלקח , יני וקפריסיןבקיר, פרצו מרידות היהודים במצרים

' ר, מעוררו של המרד הזה ומחזקו היה גדול חכמי הדור. כוכבא-המרד האדיר של בר

ָּדַר ּכֹוָכב ': כוכבא את הפסוק-הקרוב קרא על בר' קץ'-שמתוך אמונה ב, עקיבא בן יוסף

ובשאתו , )ד"במדבר כ(' ָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשתִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מוֹ 

קרא על , שתסמל בבניין הבית השלישי, עין לנצחון המרד ולתחיה השלימה של העם

עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ':  השעה הזאת את דברי הנביא שעורר לבניין הבית השני

ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ּוָבאּו :  ְוֶאת ֶהָחָרָבהַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּים

  )".'חגי ב(' !...ֶחְמַּדת ָּכל ַהּגֹוִים ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד
14

  .הלכה ה ,פרק ד,  מסכת תענית, תלמוד ירושלמי
15

מותו על ו, הצטרפותו למרד ,  על השקפת עולמו של רבי עקיבא בדבר בחירתו בבר כוזיבא

 הרב –) אליו נתייחס בהרחבה בהמשך הספר(נכדו של הרב אליהו הענקין  מעיר ,'קידוש ה

 הערות ,ב"תשנ'ה ירושלים ,חלק שני( ת בני בנים" בספרו שו– יהודה הרצל הענקין מירושלים

ההוא בדברי " על המילים ; סוף סעיף שני,ד" קצ'עמ', ז למאמר ה" רל' עמ,'ותיקונים לחלק א

  "):כתיבתורה 

 שדרש ) הכה הל,סוטה פרק המסכת  ו; הכה הל, ברכות פרק טכתמס(וזו כוונת הירושלמי "

שיש לירא , ולא כנוסח הבבלי. ל" עכ', אותו ואת תורתו–לוקיך תירא 'א' את ה'רבי עקיבא 

ולכן סמיך ליה בשני המקומות .  שמא לא הבין אותה כראוי ויבא לידי תקלה,תמיד מתורתו

י כן " וע,כיוון שקבע בכוח לימודו שבר כוזיבא הוא המשיח', עקיבא על קידוש הלמיתת רבי 

און  וכמו שכתב הג, לכן הודה שטעה,הביא לאבדן רבבות מישראל ולבסוף נהרג באכזריות

  .)" סימן קז,'א הענקין כרך ב"כתבי הגרי( ועיין התשובות איברא ,קניזרי מו
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16

רבן ל ביחס מתואר מעמד דומה , ) הלכה א,פרק י(במקור המקביל בתוספתא בפסחים  

   .מסובים אצל ביתוס בן זונין בלוד גמליאל וזקנים שהיו 
17

ידע אישי שהועבר במשפחת המחבר : בנוסף .נוראות הרבנוראות הרבנוראות הרבנוראות הרב, יק'סולובייציוסף דב הלוי הרב  

 .ויין בהקדמהכפי שצ, מאב לבן
18

: בתוך;  במדבר יהודה במדבר יהודה במדבר יהודה במדבר יהודהמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרוניםמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרוניםמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרוניםמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים,  שלמה גורןהרב 

 שהתגלה בכיתוב של אחת , לרבי עקיבא היה שם מחתרתי,על פי המאמר .מחניים נט

יגאל ' פ מחקרו של פרופ" עהדברים הרב גורן מביא את ."רבינו בטניה בר מיסה "–האיגרות 

  : ידין

 מעידים על דבקותם הרבה של ,כל הממצאים והתעודות של תקופה זו"

י "וכל אורח חייהם הדתי נקבע ע ,במסורת ההלכה יליושמעון בן כוסבא וחי

או , המסורת התלמודית  כפירבי עקיבא אם זה היה – חכמי ישראל ומאוריו

 שהיו גם אחרים בתוכם שלא נודע עליהם ועל שמותם עד הגילויים
שנתגלה שמו ותוארו , "יסהרבנו בטניה בר מ"מעין , האחרונים במדבר יהודה

שניתן לו באגרת זו " רבנו"והתואר . רות אשתקדשבמערת האגס בפאפירו

מעיד על , "כוסבה ליהונתן בר בעין ולמסבלה שמעון בר: "הפותחת במלים

, ובעיני חבריו, שולח המכתב מעמדו וחשיבותו הרבה בעיני שמעון בר כוסבה

ך "הארכיאולוגי תש בחוברת הסקר, ידין בסקירתו' כפי שהעיר לנכון הפרופ

   " .59' עמ, 'המערות מדבר יהוד'

    מערות המפלטמערות המפלטמערות המפלטמערות המפלט,  ודוד עמיתחנן אשל: ראה ,י החוקרים" לא מכבר עהפסלו נ ז קריאה,למעשה

במאמר ישנה התייחסות נרחבת לדברי  ;35 'עמ, ט"תשנ'אביב ה- תל, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מתקופת מרד ברמתקופת מרד ברמתקופת מרד ברמתקופת מרד בר

, עדה ירדני: בתוך ( עדה ירדניפ"עשכן , שם זה נפסל וירד מאמיתותו, לדבריהם. ידין' פרופ

נחקרה , )2000ירושלים  ,וסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאאאא

, 56פפירוס ידין : סיווגה( ,ר כוסבא ליהונתן בן בעין למסבלהשורה זו ממכתבו של שמעון ב

ולא כפי שפירש אותה , "אפיריון ככל הנהוג\ותובילו בפרדים: "והתברר שמובנה הוא )9שורה 

ן המחקר  קריאה זו של ידין נמחקה מ, לאחר מחקר ופיענוח זה".ניה בר מיסהרבינו בט"ידין 

  . חנן אשל על הערתו זו' פתודה לפרו. הארכיאולוגי
19

  .ב' מ ע,זכדף , סוכהמסכת , בבלי תלמוד 
20

דף , מסכת סנהדרין, כך עולה מהתלמוד הבבלי, בבני ברקהוא  מקום מושבו של רבי עקיבא 

 אחר רבי עקיבא) ... ( הלך אחרי חכמים לישיבה–' צדק צדק תרדוף': תנו רבנן: "ב' עמ, לב

מסכת , מסכתות קטנות ;אות ח, חפרשה כ, מהדורת מרגליות, ויקרא רבה: וכן ."לבני ברק

  .ההלכה , פרק ב ,)מהדורת היגר (שמחות
21

מקור הדברים  . זו התפילהנושאהכהן הגדול , קרב בטרם יציאה ל,על פי מנהג ישראל 

 . ד-ג' פס, פרק כ, ברים דבספר
22

  .א' עמ,  טדף, ברכותמסכת , תלמוד בבלי 
23

  .א' מ ע, נחדף, ברכותמסכת , תלמוד בבלי 
24

 .הלכה ג, אפרק י,  הלכות מלכים,משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 
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25

 .ב' מ ע,ז צדף, סנהדריןמסכת , תלמוד בבלי 
26

 .נרחיב מעט בהמשך הדברים בדמותו של רבי יוחנן בן תורתא 
27

 .ביאות , בפרשה , בה ר איכה
28

  .ב 'עמ, ב סדף, יבמותמסכת , תלמוד בבלי 
29

 כי רבי עקיבא אמר ,מוסבר )אות ו, פרשה יא, )מהדורת וילנא(קהלת רבה  (במדרש 

 הראשונים לא מתו אלא מפני שהיתה עיניהם צרה :אמר להם: "לתלמידיו אשר נותרו בחיים

 תלמידי רבי , כלומר." כל ארץ ישראל תורהיד עמדו ומלאו מ. אתם לא תהיו כן,בתורה זה לזה

אך כל אחד מהם הסתיר ,  למדו את תורת רבם רבי עקיבא,עקיבא שמתו מפסח ועד עצרת

שכן לא הסכימו למסור זה לזה את התורה שהשיגו , מחברו את החידוש שלימדֹו רבו בשיעור

ואהבת לרעך "כי ,  הזהיר רבי עקיבא את תלמידיו שנותרו בחיים שלא יעשו כן,לפיכך. מרבם

קנאת סופרים תרבה " כאשר .אלא גם בתורה עצמה, כלל גדול הוא לא רק בחברה, "כמוך

יש בה מן ,  אך כאשר קנאת סופרים זו ממעיטה חכמה ותורה; הרי תוצאתה חיובית– "חכמה

  .השלילה
30

 .42-39 'עמ,  דרשות וביאורים על הגדה של פסח דרשות וביאורים על הגדה של פסח דרשות וביאורים על הגדה של פסח דרשות וביאורים על הגדה של פסח––––והגדת לבנך והגדת לבנך והגדת לבנך והגדת לבנך , ריסקיןהרב שלמה  
31

סדר הדורות של מעבירי המסורת מימי הלל הזקן ועד בי שרירא גאון היה בין מסדרי ר 

בשם זקני ,  אגרת זו נכתבה כתשובה לרשימת שאלות שהוצגו על ידי רבי יעקב בר ניסים.ימיו

 .נ" לסה981 בשנת שרירא'  שאלות שהוצגו לר,אןוקירו
32

שם קטע זה ' ו גרסת רבינוביץא בנוסח הצרפתי אול, ספרדיה ּהסחונ באגרת שרירא גאון 

 אודות ,ל במסכת יבמות"קטע האגרת הזה מבוסס על אגדת חז נראה כי .אינו מובא

   .  עקיבא לפני המרד ואחריו' שהיו לו לר התלמידים 
33

כרך , א"תשמ'ה, ניו יורק, הוצאת עזרת תורה, ל"כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ 

  .קצז' עמ, ראשון

 מגדולי –) 1973-1881; ג"תשל ג באב"י - א"תרמ 'באדר א' א (נקיןעהו היוסף אליהרב 

רבים אף החשיבו אותו  .'עזרת תורה'ומנהל ארגון , 20- במאה הארצות הברית בפוסקיםה

דגל  .יוסף שלום אלישיב ביטוי בו השתמש כלפיו הרב –" מרא דאתרא של אמריקה"ל

מדינת ולפיכך התנגד להקמת , בהימנעות מכל מדיניות העלולה להביא חיי יהודים בסכנה

 ונלחם בתקיפות – מסיבה זהה –לאחר שקמה מדינת ישראל תמך בה בפומבי , אולם. ישראל

 ".רודפים את כלל ישראל"אותם הגדיר כ', נטורי קרתא'ב
34

' פס, ספרק , בספר תהליםהפסוק מקור . הלכה ג, פרק ד,  תעניתמסכת, ושלמיירתלמוד  

  .יב
35

  .169-162' עמ, "עץ ארז"בספרו , יניי ז אליהו רחמים הרבציע מניתוח אוהד יותר לתיאור זה 
36

 ולא מן הנמנע שהיה ממשפחת הכהונה – כך על פי שמו –  היה ממודיעין המודעיאלעזר' ר 

 .החשמונאית
37

  .אות ד,  פרשה ב,)מהדורת וילנא(בה איכה ר 
38

  .ב' מ ע,ב סדף, יבמותמסכת , בבליתלמוד  



  שמואל מאורשמואל מאור  |    |  9696

 

                                                                                                                       
39

  .אות ד, פרשה ב, )מהדורת וילנא(,  רבהאיכה 
40

  .גי,  תהלים ס
41

  .יח, ג,  ספר חשמונאים א
42

  .מובא בתרגום חופשי; ב' עמ, דף כד, מסכת תענית, תלמוד בבלי 
43

תלמוד :  וראו גם במקורות המקבילים.אות ד, פרשה ב) מהדורת וילנא(איכה רבה  

תלמוד  ;א' עמ, אקידף  ,שבתמסכת , תלמוד בבלי; טלכה  ה,דפרק  , סנהדריןמסכת, ירושלמי

  .א' עמ , סגדף, עירוביןמסכת , בבלי
44

 בברכת המזון שלאחר הסעודה. נה הברכה הרביעית של ברכת המזוןיברכת הטוב והמטיב ה 

על . ופסוק זה מהווה מקור לחיוב בברכת המזון, "...ואכלת ושבעת וברכת " הפסוקמוזכר

הברכה . ובונה ירושלים, הארץ,  הזן:הברכות הראשונות של ברכת המזוןבסיסו נוצרו שלוש 

, מסכת ברכות, תלמוד בבלי ( ביבנה כנגד הרוגי ביתרנתקנה ,הטוב והמיטיבברכת  ,הרביעית

  ).ב' עמ, דף מח

כיצד נוסח הברכה  ?ורים הרוגי ביתר לברכת המזון קשבמה: בשלב זה עולות כמה תמיהות

י אדם השותה משני סוגי יינות "גם להודאה ע ומדוע ברכה זו משמשת ?מתקשר להרוגי ביתר

  ? באותה הארוחה

והמסתכל מן הצד עלול לחשוב שעם , ברכת המזון אכן נאמרת על כוס יין מלאנזכיר כי 

מתחילים את הסעודה בקידוש על : ין עיניהםישראל הינו מחבורת העמים הנותנים אל כוס הי

כוס יין מלאה ישנה סיום הסעודה בו, באמצע הסעודה גומעים יין כמשקה מדינה חשוב, יין

עלינו לשים אל לבנו ו , ריבויו קשה ומיעוטו יפה– ל רצו להזכירנו שיין"חז. של ברכת המזון

פותיהם של הרוגי ביתר שהשתמשו בגו, מוצבים הרומאים, כנגדם. את שעלול הוא להביא

זהו השיא של ההתמכרות .  (!)כדי שהגפנים יזונו מדמםאולי  ,כמחיצות סביב לכרמיהם

תזכורת זו עלינו לשים לנגד עינינו ! מקבל מעמד חשוב יותר מן האדם היין כאשר, לאלכוהול

הברכה הנאמרת בעת  כינויה של הברכה הוא כשמה של ,פיכךל. כוס הייןבדווקא באוחזנו 

, איפוק זה ומעצורים אלובזכות ". הטוב והמטיב "–שתיית שני סוגי יינות באותה ארוחה 

הבדלה בלמרות שתיית היין בקידוש ווזאת , עמנו הוא מהצרכנים הקטנים של אלכוהול ויין

   .במועדיםשבתות וב
45

    .ב- א' עמ, זנדף , גיטיןמסכת , תלמוד בבלי ;ב' עמ ,חמדף  ,ברכותמסכת , בבליתלמוד  
46

 הארצישראלית כנגד  הארצישראלית כנגד  הארצישראלית כנגד  הארצישראלית כנגד –––– לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמלחמת מלחמת מלחמת מלחמת ,  אפרוןהושעי 

,  מחקרים חדשים מחקרים חדשים מחקרים חדשים מחקרים חדשים––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מרד ברמרד ברמרד ברמרד בר, )עורכים(רפפורט ' אואופנהיימר ' א:  בתוך,הבבליתהבבליתהבבליתהבבלית

   .104' עמ, 1984ירושלים 
47

  .יז' פס, איפרק  , זכריה
48

  .כנגד הבבליתכנגד הבבליתכנגד הבבליתכנגד הבבלית הארצישראלית  הארצישראלית  הארצישראלית  הארצישראלית –––– לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמלחמת מלחמת מלחמת מלחמת , אפרון 
49

 .ב' מ ע,זכדף , סנהדריןמסכת , תלמוד בבלי 
50

, משיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיה, )עורך(צבי ברס : בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמשיחיותו של משיחיותו של משיחיותו של משיחיותו של , אריה אופנהיימר 

  .157'  עמ,ד"ירושלים תשמ, החברה ההיסטורית הישראלית
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  .ד"תשמ'ה, 29קתדרה : בתוך, תמיכת התנאים או השפעת הכהניםתמיכת התנאים או השפעת הכהניםתמיכת התנאים או השפעת הכהניםתמיכת התנאים או השפעת הכהנים,  דוד גודבלאט
52

 : בתוך, כוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרדכוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרדכוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרדכוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרד- - - - מעמדו של ברמעמדו של ברמעמדו של ברמעמדו של בר,  ישראל בן שלום

  .ד"תשמ' ה,29קתדרה 
53

, ובסדר עולם, בברייתא המצוטטת בו, תלמוד הבבליב. משמעי-מנין שנות שלטונו אינו חד 

 בתלמוד וכן ,"שנים ומחצה' ג"אלא שיש הגורסים  ,כוכבא מלך שנתיים ומחצה-נכתב שבר

שלוש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על ": )הלכה ה, פרק ד, מסכת תענית (מיהירושל

  ."ביתר





  9999    ||כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  --מרד ברמרד בר

 

��ם"�הרמבבהגות�חוימות�המשיכוכבא�-מרד�בר

אשר כולם התבררו לבסוף כמשיחי ,  רבים קמו לעם ישראל"משיחים"

 כיצד ניתן לזהות משיח , התחבטו לאורך הדורות ישראלחכמי. שקר

 שהוא יודע בין ו,מאמין לדבריו שהוא בין – שהוא אכן משיח אמת

טובות " משיחיותו"בוודאות כי אינו משיח ומקווה לקבל תמורת 

  .הנאה

 מוצג כוכבא-בר. כוכבא-ברהוא ל "ספרות חזבהמשיח המדובר ביותר 

פעם הראשונה מעיד  ב:פעמיים' משיח'בספרות התלמודית בדמות 

 כוכבא- ברעיד  ובפעם השנייה מ;"דין מלכא משיחא "עליו רבי עקיבא

דרך כוכב " רבי עקיבא דרש עליו 1".אנא משיח "על עצמו בפני חכמים

על סמך דברי רבי ". דין הוא מלכא משיחא" ואף הכריז עליו ,"מיעקב

את מסקנותיו לגבי  כאלף שנים מאוחר יותר ם" כתב הרמב,עקיבא

  2 .חמלך המשידמותו של ה

כיצד ניתן לדעת כי פלוני המציג עצמו  ,ם היא" הרמב ששואלהשאלה

 היאלכך אבן הבוחן שלו כאשר , כמשיח הוא אכן משיח אמת

 נבחן את כתביו של , זותולצורך מענה לשאל. כוכבא-משיחיותו של בר

הקדמה בפירוש המשנה בבאגרת תימן ו, בהלכות מלכים :ם"רמבה

  .ם"גות מאוחרת שהסתמכה על הרמבהעזר בי נ, כמו כן.לפרק חלק

 מן הסיפור המופיע בגמרא במסכת ם שונה"ברמבהמרד המובא סיפור 

  ומשלב שני מקורות, על ידי חכמיםכוכבא-בר על פיו נקטל 3333,סנהדרין

, כוכבא- אל בררבי עקיבא הוא מציין את יחסו של ,חד מ:אחרים

אלא , יםכוכבא על ידי חכמ-ומאידך אינו מזכיר את הריגתו של בר

  . ל"כפי שעולה ממספר מקורות בחז, "נהרג בעוונות"גורס כי 



  שמואל מאורשמואל מאור  |    |  100100

 

ם את " הרמבבהלכות מלכים משרטטבספר שופטים , "משנה תורה"ב

ועיקרו ; באישיותוו א עוסק במלך המשיח"פרק י 4:ההגדרות למשיח

בהלכות מלכים א "בפרק יראוי לציין כי  .ימות המשיח –ב "של פרק י

'  סעיפים לעומת דג"י נם יש, הצנזורה טרםבגרסאות שפורסמו

  .בהם יש גם שינויי נוסחאותו, סעיפים במהדורות המצונזרות

   5:כותב] תלא מצונזרבגרסה ה[ם "הרמב

המלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש שאל יעלה על דעתך 

 6.שהטיפשים אומריםאו מחייה מתים וכיוצא בדברים אלו , דברים בעולם

והוא היה , שהרי רבי עקיבה חכם גדול מחכמי משנה היה, ןאין הדבר כ

. אומר עליו שהוא המלך המשיחוהוא היה , בא המלךינושא כליו של כוז

ן ו כיו,מה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעונותיוד

שאלו ממנו חכמים לא אות ולא ולא , שנהרג נודע להם שאינו משיח

 שהתורה הזאת אין חוקיה ומשפטיה :ה הן ועיקר הדברים ככ.מופת

ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן , משתנים לעולם ולעולמי עולמים

וכל המוסיף גורע או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות 

  .הרי זה בוודאי רשע ואפיקירוס, וטןמפש

   :משיג על דברים אלה וכותבד ד ד ד """"ראבראבראבראבה

אנא הוא "הלא בן כוזיבא היה אומר א ו"א -' אל יעלה על דעתך וכו

 וכיון דלא , ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין או לא,"מלכא משיחא

  ! קטלוהו– עביד הכי

ד הוא בדברי הגמרא "שמזכיר הראב" מורח ודאין"מקורו של המינוח 

 ,כוכבא- את ברחכמים בדקו , ד"על פי הבנת הראב 7.סנהדריןבמסכת 

' והריחו ביראת ה): "ג' פס, פרק יא(הו מתקיימים בו דברי ישעיאם ה

מלך המשיח צריך להיות בעל יכולת : כלומר". ולא למראה עיניו ישפוט

 אינטואיציה, חוש ריח מפותח לאמת מעין ,לדון על פי רוח הקודש
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חכמים הבינו שהמשיח צריך , כלומר. המוליכה אותו לכיוון הנכון

 כוחות מעבר בעלת ה מופלאדמות, הקודש להיות אדם בעל רוח

אלא תלמיד חכם עם , מצוי  תלמיד חכם עוד לא.לכוחות הרגילים

 את בחנו ל" חז.חולל נפלאותשבכוחו ל ,בעל מופתים, כוחות רוחניים

, משראו שאיננו כזה ו–" מורח ודאין" האם הוא בגדר, כוכבא-בר

  .והוהרגשהגמרא  כותבת

מורח " ואיננ האם בגלל ש:קבל את הדברים כמות שהם קשה ל,אמנם

     8 ?ההוא מיתחייב , "ודאין

כי ו ,מקוםלה וטוען כי אין  ,ד"הרב יוסף קפאח מעיר על השגת הראב

ראה במובאה (  הואמוכיח, כמו כן .די הרומייםינהרג בכוכבא -בר

 אינה במשמעות "מריח ודן" כי בדיקת בן כוזיבא אם )בהערת השוליים

  . ומצוות כרחייםםיסורי שטוענין י– מלשון רחיים אלא ,..."והריחו"

   9:ם"מוסיף הרמב'  טהלכהב

,  בידוע שאינו זה שהבטיחה תורה  עליו- ואם לא הצליח עד כה או נהרג

 ולא העמידוֹ . והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו

ומן המשכילים יכשלו לצרף בהם  " שנאמר ,ה אלא לנסות בו רבים"הקב

   .]לה,דניאל יא ["למועד ודקץ כי עולברר וללבן עד עת 

   : מדגישם"רמבה

ומחדש , ואל יעלה על דעתך המלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים

  . אין הדבר כך-מתים וכיוצא בדברים אלו בעולם או מחיה  דברים

        לללל"""" בדעת חז בדעת חז בדעת חז בדעת חזלם הבאלם הבאלם הבאלם הבאקביעת המונחים ימות המשיח ועוקביעת המונחים ימות המשיח ועוקביעת המונחים ימות המשיח ועוקביעת המונחים ימות המשיח ועו

 בלבול בין ימים הקורא אצל מתעורר ,חכמי ישראל דברי בעת קריאת

נראה  ".ימות המשיח" לימים הנקראים "עולם הבא"הנקראים 

תייחס באופן שנמגמתם של חכמים לא הייתה כי  שהסיבה לכך היא
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, היסטוריה האנושיתימות המשיח הנמצאים בנקודה אחת בל ספציפי

בלתי פוסק ההולך ונמשך ו,  רחב יותרעתידי חשוב על מהלךשנאלא 

,  בחוץ לארץ חיכו לתחנתם הראשונהישבוחכמים שה .כל הזמן

.  ולחיות תחת שלטון ישראלי,ארץ ישראלהתיישב בלהגיע ל, כלומר

 של מלך ההולך בדרך תורת ,תופעה זו של שלטון ישראלי בארץ ישראל

  נקראת– ירההנלחם את מלחמות ישראל ובונה את בית הבח, ישראל

 החכמים שמקום מושבם היו מן. ואלו הם ימות המשיח, לך המשיחמ

 כוספיםים ורבמדוהם אלו ה,  כמו התנאים, בארץ ישראל היהכבר

זהו הצעד , עבורם.  ימות העולם הבאשהיא ,רחוקה יותרהתחנה ל

  .קיוו והתפללו, דיברו, ועליו הם חשבו ,הבא

 .מסורות שקדמו לומואל על  חולק האמורא ש, להלןיובאובמקורות ש

 תנאים  חולק על, שהוא אמורא,שמואלייתכן ש כיצד :נשאלת השאלה

שמואל מרבה לחלוק על המסורת התנאית , בהקשר זה? שקדמו לדורו

 ,רבי אליעזר הגדולמסורת שמקורה בדברי , יוחנן' רי "המובאת ע

   .שהיה רבו של רבי עקיבא

מבוססים למעשה על מסורת  דברי שמואלגם  כי ,לומרניתן להשיב ו

  .תנאית קדומה יותר

 , כלל ידוע האומר כי בכל מחלוקת המובאת בגמראנו יש,אשר על כן

הלכה , פלוגתא החולקהבר לפני שמו של " ופליגא" הביטוי ובה נכתב

שפסיקותיו נשענות על , ם"הרמב, על פי סברתו של הרב קאפח .כמותו

  10.לגבי ימות המשיח נקט בכלל זה גם בפסיקתו, כללי ההלכה

 בתחילה נעסוק בדברי התלמוד 11.נפרט מספר מחלוקות ונדון בהן

  :הבבלי במסכת שבת

 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא :משנה

 . תכשיטין הן לו: רבי אליעזר אומר. חייב חטאת-   ואם יצא,ברומח
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 בותם לאתיםוכתתו חר" שנאמר , אינן אלא לגנאי:וחכמים אומרים

אל גוי חרב ולא ילמדו עוד  וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי

  ..".מלחמה

   .)סכין(=  קולפא–  מאי באלה:גמרא

 וכי , אמרו לו לרבי אליעזר:תניא .' תכשיטין הן לו:רבי אליעזר אומר'

 : אמר להן? מפני מה הן בטלין לימות המשיח,מאחר דתכשיטין הן לו

 ותהוי לנוי ".לא ישא גוי אל גוי חרב"מר  שנא,לפי שאינן צריכין

מתוך שאינו , נר בצהרים: י"רש(  מידי דהוה אשרגא בטיהרא: אמר אביי?בעלמא

 דאמר , ופליגא דשמואל;)אבל זמן הזה שהוא עת מלחמה תכשיטין הן, צריך אינו נאה

 , אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד:שמואל

 , מסייע ליה לרבי חייא בר אבא".חדל אביון מקרב הארץכי לא י"שנאמר 

 , כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח:דאמר רבי חייא בר אבא

 אמרו לו : ואיכא דאמרי".ים זולתךקל'עין לא ראתה א"אבל לעולם הבא 

 מפני מה הן בטלין לימות , וכי מאחר דתכשיטין הן לו,לרבי אליעזר

 , היינו דשמואל.ות המשיח אינן בטלין אף לימ: אמר להן?המשיח

 ואמרי לה לרב , אמר ליה אביי לרב דימי.ופליגא דרבי חייא בר אבא

 ואמרי לה אביי , ואמרי לה לרב אויא, ואמרי לה רב יוסף לרב דימי,אויא

חגור " דכתיב ? מאי טעמא דרבי אליעזר דאמר תכשיטין הן לו:לרב יוסף

מר ליה רב כהנא למר בריה דרב  א".חרבך על ירך גבור הודך והדרך

 . אין מקרא יוצא מידי פשוטו: אמר ליה! האי בדברי תורה כתיב:הונא

 והוה גמירנא ליה לכוליה , כד הוינא בר תמני סרי שנין:אמר רב כהנא

 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא ,)ס כולו"למדתי את הש, בהיותי בן שמונה עשרה שנה(= ס"הש

 סבר והדר לי, דליגמר איניש? מאי קא משמע לן. עד השתא,מידי פשוטו

  12.)כ ינמק סברותיו"ואח, תחילה יקלוט תורת רבו(=

י דעתו של האמורא שמואל הולמת את דעתו  כ,ממחלוקת זו משתמע

 הטוען , ואף את דעתו של רבי אליעזר הגדול,של רבי חייא בר אבא



  שמואל מאורשמואל מאור  |    |  104104

 

הם ש, תכשיטי הלוחם, לדבריו. מלחמות בימות המשיחקיומן של ל

 שתמשכנה מפני , לא יתבטלו אף בימות המשיח– כלי מלחמתו

לפיכך מותר יהיה לטלטל נשק  ו,משמעותיות מלחמות להתקיים

תקופת ימות ל מתייחסות נבואותיהם של נביאי ישראל .בשבת

  . לתקופת העולם הבאואינן מתייחסות, המשיח

  :בגמרא בברכותאף מחלוקת זו מובאת 

 כל הנביאים כולן לא נתנבאו :ר רבי יוחנןואמר רבי חייא בר אבא אמ

 ;"ים זולתךקל'עין לא ראתה א" אבל לעולם הבא ,אלא לימות המשיח

 אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא : דאמר שמואל,ופליגא דשמואל

  13".כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" שנאמר ,שעבוד מלכיות בלבד

  :המחלוקת מובאת גם בגמרא נוספת במסכת שבת

 עד שאתה מוצא ומצוי לך , עשה:ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר"

וזכור " ואף שלמה אמר בחכמתו .) מאפשרים זאתחייךה צדקה כל עוד עשֵ = (ועודך בידך

 אלו ימי -" לא יבואו ימי הרעה)ש] (אשר[את בוראך בימי בחורותיך עד 

    ,,,,יחיחיחיחאלו ימי המשאלו ימי המשאלו ימי המשאלו ימי המש -" והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" ;הזקנה

 אין בין  אין בין  אין בין  אין בין :::: דאמר שמואל דאמר שמואל דאמר שמואל דאמר שמואל,,,, ופליגא דשמואל ופליגא דשמואל ופליגא דשמואל ופליגא דשמואל....שאין בהם לא זכות ולא חובהשאין בהם לא זכות ולא חובהשאין בהם לא זכות ולא חובהשאין בהם לא זכות ולא חובה

כי לא " שנאמר ,העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבדהעולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבדהעולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבדהעולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד

  14."יחדל אביון מקרב הארץ

  : ביטוי נוסף למחלוקת מובא גם בגמרא בפסחים

 , עתידים צדיקים שיחיו מתים:אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

עד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים ואיש משענתו בידו "נאמר ש

בלע " כתיב :עולא רמי ".ושמת משענתי על פני הנער" וכתיב ,"מרב ימים

 כאן -  לא קשיא"!כי הנער בן מאה שנה ימות" וכתיב ,"המות לנצח

 דכתיב ? ועובדי כוכבים מאי בעו התם. כאן בעובדי כוכבים,בישראל

 : רב חסדא רמי".עו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכםועמדו זרים ור"
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והיה אור הלבנה כאור " וכתיב ,"וחפרה הלבנה ובושה החמה"כתיב 

 כאן -  לא קשיא"!החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים

 דאמר אין בין העולם הזה , ולשמואל. כאן לימות המשיח,לעולם הבא

 אידי ואידי ? מאי איכא למימר,לבדלימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות ב

  15. כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה-  ולא קשיא,לעולם הבא

במחלוקות אלו דן התלמוד הבבלי האם יהיו ניסים ונפלאות בימות 

סדא טוען כי בימות בעוד רב ח,  טוען לניסים ונפלאותעולא. המשיח

 בהם ,עולם הבאימי הבניגוד ל ,המשיח יהיה אור חמה ואור לבנה רגיל

  מסכים לא עםאיננושמואל . יהיה אור החמה שבעתיים מאור הלבנה

בדברי הגמרא  נראה כפי ש,סדאדברי עולא ולא עם דבריו של רב ח

  :בסנהדרין

 וכתיב ,"דמעה מעל כל פנים' בלע המות לנצח ומחה ה" כתיב :עולא רמי

 -   קשיא לא"!כי הנער בן מאה שנה ימות לא יהיה משם עוד עול ימים"

 הנך ? ועובדי כוכבים מאי בעו התם. כאן בעובדי כוכבים,כאן בישראל

 רב "ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם"דכתיב בהו 

 ,"צבאות' וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה" כתיב :חסדא רמי

 ואור החמה יהיה שבעתים כאור ,והיה אור הלבנה כאור החמה"וכתיב 

 . כאן לעולם הבא, כאן לימות המשיח-  לא קשיא"!מיםשבעת הי

 דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות ,ולשמואל

  16. כאן במחנה צדיקים כאן במחנה שכינה-   לא קשיא-  בלבד

        שעבוד מלכויות ושעבוד גלויותשעבוד מלכויות ושעבוד גלויותשעבוד מלכויות ושעבוד גלויותשעבוד מלכויות ושעבוד גלויות

חים שישנם שני מונ גלהנ, ם"א ובדברי הרמבאם נעיין בדברי הגמר

, חים אינם זהיםנושני המ. "שעבוד גלויות"ו, "עבוד מלכויותש" :שונים

עם ישראל  להימצאות מתייחסעבוד גלויות ש :ונראה שיש לבארם כך
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מתייחס עבוד מלכויות בעוד שש;  תחת שלטון נכרים,בגלות

  .זרבארץ ישראל בכפיפות לשלטון להימצאות עם ישראל 

ף קארו בשולחן ערוך בהלכות  רבי יוסדברימ הבחנה זו עולה אף

 בארץ פירושו תחת שלטון גויים' שעבוד גלויות'טוען כי ה, תענית

  .ישראל

 , אין כל יחיד צריך לקבלו בתפלת המנחה- תענית שגוזרים על הצבור

 ויש אומרים דהני מילי . והרי הוא מקובל,אלא שליח צבור מכריז התענית

 אבל , לפי שגזירתו קיימת על כל ישראל, ישראל שהיה להם נשיאבארץ

 שכל אחד ,בחוצה לארץ צריכים כל הצבור לקבל על עצמם כיחידים

  17.מקבל על עצמו

        א והקלירא והקלירא והקלירא והקליר""""הגרהגרהגרהגר

ימי , א"לפי עמדת הגר. א"עמדה מעניינת במחלוקת זו הביע הגר

אליהם ימות המשיח , בתחילה: תהגאולה נחלקים לשתי תקופו

חייא בר ' כשיטת רהגאולה הופעת , בסוףל ו;שמואל  האמוראהתייחס

הן דברי שמואל והן דברי רבי ,  כלומר.בניסים ובנפלאותהמלווה  ,אבא

 נראה 18".לוקים חיים'אלו ואלו דברי א" –חייא בר אבא נכונים 

ת בספר המובא, א מבוססת על התפיסה הקבלית"שעמדתו זו של הגר

  19.הזוהר ובדברי רבי חיים ויטאל

, ובין העולם הבא ימות המשיח בין בחינהלגישה המדוגמה טובה 

" יוצרות"- השם מובא פיוט , )בנוסח ספרד(מצויה בסידור התפילה 

  20 :כתב רבי אלעזר הקליר אותו לפרשת החודש

ּומֹוֲעדֹו ִנְקָרא . ןְונֹוֲאמֹו ִנְקָרא ֹראׁש ְוִראׁשוֹ . הּוא ִנְקָרא ֹראׁש ְוִראׁשֹון

ְונֹוֲחָליו ִנְקְראּו ֹראׁש . ְוִאּוּויֹו ִנְקָרא ֹראׁש ְוִראׁשֹון. ֹראׁש ְוִראׁשֹון

. ְואֹוֲהָבם ִנְקָרא ֹראׁש ְוִראׁשֹון. ְואֹוְיָבם ִנְקָרא ֹראׁש ְוִראׁשֹון. ְוִראׁשֹון

ְּבֵקץ .  ְוִראׁשֹוןִהֵּנה ָהֵעת ָיֹבא ְּבֹראׁש. ְוגֹוֲאָלם ִנְקָרא ֹראׁש ְוִראׁשֹון
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ְלכֹוֵנן ָנכֹון ְּבֹראׁש . ַלֲעבֹור ְּבֹראׁש ְוִראׁשֹון. ֲאֶׁשר הּוא ֹראׁש ְוִראׁשֹון

ְלַקֲעֵקַע ְׂשִריֵדי ֲעָמֵלק ֹראׁש . ְוִאּתֹו נֹוַצר ְּברּוַח ֹראׁש ְוִראׁשֹון. ְוִראׁשֹון

ִלְפעֹול ֲחָדׁשֹות  .ְלעֹוֵרר צּוִרים ַהֲחצּוִבים ְּבֹראׁש ְוִראׁשֹון. ְוִראׁשֹון

ְלהֹוִביל ּבֹו ַׁשי . ְלַרּצֹות ִחּדּוׁש ְּתׁשּוַרת ֹראׁש ְוִראׁשֹון. ְּבֹראׁש ְוִראׁשֹון

  :ְלֹראׁש ְוִראׁשֹון

 ְּפָלִאים .ִּכי ְיֻחְּדׁשּו ֲחָדִׁשים ְוַגם ְיָׁשִנים. ְועֹוד ַּבל יְֻזְּכרּו ִראׁשֹוִנים

ְמַהְּלִלים ּוְמׁשֹוְרִרים ִׁשיִרים . ל ְיֵׁשִניםְוָיִקיצּו ּכָ . ִמְּפָלִאים ְמֻׁשִּנים

  :ִמִּׁשיִרים ְמַׁשְּנִנים

 ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶׁשר 'הִּכי ִאם ַחי . ְוא ֹיאְמרּו עֹוד ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ְּבָנִביא

ְּבַיד ִאיׁש . ֲחָדׁשֹות ְלָהִביא. ַלֲערֹו ְקָרִבי. ְוָאז ֵאל ִיְׁשַאג ְּכָלִביא. ֵהִביא

  :ְלַחֵּדׁש ְקָרִבי. ְלָהִׁשיב ְלָבִבי. ִמֵׁשֶבט ֵלִוי. יאָנבִ 

 ְלאֹום ִויֻחְּדׁשּו. ְוִאּתֹו ְיהּו רֹוִעים ִׁשְבָעה. ְוַיְצִמיַח ֶצַמח ָנקּוב ִׁשְבָעה

  :ְוִיְתַּכֶּסה ֵמֶהם ָׁשֻבִעים ִׁשְבָעה. ְּדָבִרים ִׁשְבָעה

ְוא ְלֶעְדֵרי ֹצאן .  ְיהּו ְמֻקָּדִׁשיםֲאֶׁשר ִעּמוֹ . ְוָיׁשּוב ְוִיָגֶלה ְלַעם ְקדֹוִׁשים

ְוָאז . ַעד ֹּבא ִראׁשֹון ְלָראֵׁשי ֳחָדִׁשים. ַעד ֵקץ ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים. ָקָדִׁשים

ְוַיְרֶאה ָלמֹו אֹותֹות . ַהִּנְׁשָאִרים ֵמעֹול ְקֵדִׁשים. ֵיָרֶאה ַלֲעַדת ְקדֹוִׁשים

ִלְפּתֹוַח ֶדֶלת . ְמׁשֹוַח קֹוֶדׁש ָקָדִׁשיםלִ . ַהֲחָדִׁשים ְלַחֵּדׁש ָׁשַמִים. ֲחָדִׁשים

  :ְּבַׁשָּבתֹות ּוֶבֳחָדִׁשים. ִלְקדֹוִׁשים

. ַמה ְלַהֲעלֹות ְּבֹראׁש ָּכל חֹוֶדׁש. ְוָאז ְיַצֶּוה ִחּדּוׁש ֲעבֹוַדת חֹוֶדׁש

  :ִהיא ַתְקִדים ְּתִחָלה ְלָכל חֹוֶדׁש. ַוֲעבֹוַדת ִראׁשֹון ָּכל חֹוֶדׁש

  :ֵּכן ִיְהֶיה ֹראׁש ְלָכל חֹוֶדׁש. ה ֹראׁש ְלָכל חֹוֶדׁשִּכי ְּכמֹו ָהיָ 

ִלְכרֹות . ְלִהָּנֵתן ֵּדָעה ֲחָדָׁשה. ִלְבֹראת ֶאֶרץ ֲחָדָׁשה. ְוֵתָעֶׂשה ּבֹו ֲחָדָׁשה

ְלהֹוִביל . ְלִהְתַחֵּדׁש רּוַח ֲחָדָׁשה. ְלִהָּבְראֹות ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה. ְּבִרית ֲחָדָׁשה

  :ֲחָדָׁשהּבֹו ַׁשי ִמְנָחה 

. ְׁשַּתִים ַּבָׁשָנה ִיְתַחָּדׁש. ְואֹוָרם ִׁשְבָעַתִים ְיֻחָּדׁש. ְוַחָּמה ּוְלָבָנה ִּתְתַחָּדׁש

ְּכֵׁשם ָהִעיר . ְוִיָּקֵרא לֹו ֵׁשם ָחָדׁש. ִויַצְמֵצם ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹו ַׁשַער ֶהָחָדׁש

ִׁשיר . ֹוֵרר ְּבִפיֶהם ִׁשיר ָחָדׁשְלׁש. ְוִיָּנֵתן ָלָעם ֵלב ָחָדׁש. ִמּיֹום ַהְּמֻקָּדׁש

  :ַעל ָּכל ִׁשיר ְמֻהָּלל ּוְמֻקָּדׁש. ְמפֹוָאר ּוְמֻחָּדׁש

 ,)והמבוסס על נבואות ישעיהו הנביא (תהליך הגאולה המתואר בפיוט

כלומר גאולה , "עולם הבא"מתייחס אך ורק למה שכינה רב חסדא 
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 .ות המוכרת לנופריצת גבולות הטבע והמציא, בנימה של הארה ניסית

והמציאות , בו חוקי המשחק משתנים, טבעי-זהו תהליך משיחי על

 בפיוט אין התייחסות מפורשת .טבעית- כולה מתנהלת בצורה על

לתקופה שזיהה האמורא שמואל כימות , לגאולה במובנה הארצי

" שעבוד מלכויות"- הנבדלת מן השנים שלפניה בלתקופה , המשיח

ואי , לעדית של הקליר בעולם הבאיתכן שהתמקדותו הב. בלבד

כך , משקפות הבחנה בין שתי התקופות, "ימות המשיח"- ההתייחסות ל

   21.שהקליר בוחר לעסוק בפיוט זה בתקופת העולם הבא בלבד

        מוחשימוחשימוחשימוחשי, , , , ריאליריאליריאליריאלי, , , ,  משיח הסטורי משיח הסטורי משיח הסטורי משיח הסטורי––––ם ם ם ם """"גישת הרמבגישת הרמבגישת הרמבגישת הרמב

ין שתי התקופות באופן מובהק ומפורש יותר היא גישה המבחינה ב

לא יהיה בימות המשיח , ם"השקפתו של הרמב לפי 22.ם"גישת הרמב

נוספות ערי מקלט אף יוקמו , ינהגעולם כמנהגו אלא , ם חדשקּויְ 

  23 . תשתנה–המציאות המדינית כלומר  –רק המלכות ו, לרוצחי נפש

הוא , ם"מלכים לרמבב שבהלכות "א וי"הציר עליו בנויים פרקים י

תפקיד תפקיד תפקיד תפקיד     : בעל אופי כפול כתפקידשמתברר, תפקידו של המלך המשיח

 ....ותפקיד תורני של החזרת המלכות ליושנהותפקיד תורני של החזרת המלכות ליושנהותפקיד תורני של החזרת המלכות ליושנהותפקיד תורני של החזרת המלכות ליושנה ,,,, גלויות גלויות גלויות גלויותקיבוץקיבוץקיבוץקיבוץלאומי של לאומי של לאומי של לאומי של 

 היא המטרה של ביאת המשיח 24.יונות הפרקע בנויים רסביב ציר זה

   25:)םודקהשיבה למצב  = רסטוראציה (סטוראטיביתמטרה רי

 ועושין , מקריבין קרבנות:משפטים בימיו כשהיו מקודםוחוזרין כל ה

   .ורה בתורה ככל מצוותה האמ- שמטין ויובלות

איננה אמונה המבוססת , ם"מדגיש הרמב, אמונה עצמה במשיחגם ה

קיומו של משיח מן התורה  ל. התורה אמונת עלאלא, על הנבואה

מפרשת בלעם ,  מפרשת התשובה–ם שלוש ראיות "מביא הרמב

טורח ם " הרמב, כלומר.מקלטהפרשת ערי ב ייה עקיפה נוספתומרא

  . הינו אמונה תורנית כי נושא המשיחומדגיש
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תוך הישענות על נצחיות , נגד המשיח המאגיכם "הרמביוצא , בדבריו

, ריאלית,  היסטוריתמשיח הינו דמותהוא מגיע להכרה כי . התורה

ה פעולות  ועשהמשיח הוא מי שהצליחהמשיח הוא מי שהצליחהמשיח הוא מי שהצליחהמשיח הוא מי שהצליחם טוען כי "הרמב. מוחשית

 בעל ימופתהוא לא מזהה את המשיח כאיש . מסוימות בהיסטוריה

 – יצליח לממש את שתי המטרותאדם שכאלא , סימנים ואותות

   26 : והחזרת העם בתשובה,החזרת עטרה ליושנה

 כפי ,ות כדוד אביווואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצ

 וילחם ,ילך בה ולחזק בדקה ויכוף כל ישראל ל,תורה שבכתב ושבעל פה

אם עשה והצליח ובנה מקדש אם עשה והצליח ובנה מקדש אם עשה והצליח ובנה מקדש אם עשה והצליח ובנה מקדש  .הרי זה בחזקת שהוא משיח - 'מלחמות ה

 ויתקן את העולם , הרי זה משיח בודאי הרי זה משיח בודאי הרי זה משיח בודאי הרי זה משיח בודאי----     וקבץ נידחי ישראל וקבץ נידחי ישראל וקבץ נידחי ישראל וקבץ נידחי ישראל,,,,במקומובמקומובמקומובמקומו

כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה " שנאמר ,ביחד' כולו לעבוד את ה

  ".אחדולעבדו שכם ' לקרוא כולם בשם ה

יתרחש הדבר , ם"לדעת הרמב? ל ביאת המשיחכיצד תתרחש בפוע

מבית   שאינן בהכרח–מלכות או ממשלה ,  בשלב ראשון.בשני שלבים

מסגרת של מדינה השולטת ב ,ארגנת את עם ישראלמשלה המ מ–דוד 

 לצד תורנית-תפקידה הוא לפתח את העוצמה הרוחנית. בגבולותיה

 יעבור ,שניבשלב . ולבנות את בית המקדש, העוצמה הפיזית של העם

בתחילת מהפך זה אפשר שעדיין לא יהיה ברור . השלטון לידי בית דוד

הוא המלך ויתכן שרק בהמשכו של המהפך יתברר ש, שמדובר במשיח

משיח זה יהיה תלמיד חכם גדול בתורה שבכתב ". משיח הוודאי"ה

, תורההדרכי  והוא יכוף את כל ישראל לילך ב,"כדוד אביו"פ "ושבע

 ויהיה מוטל עלי, אם טרם נבנה המקדש לפניו. ' הוילחם מלחמות

ידי הרחבת א לימילוי תפקידים אלו יב. לבנותו ולקבץ נידחי ישראל

  . השפעתו

ם " כמו שהביא הרמב,מהלך פתאומיכ בואהשלב השני יכול גם ל

   :באגרת תימן
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 ובה יתחיל להיגלות כאמור ,יעמוד בארץ ישראל דווקא) המשיח(הוא 

  ". ופתאום יבוא אל היכלוופתאום יבוא אל היכלוופתאום יבוא אל היכלוופתאום יבוא אל היכלו) " אג, מלאכי(יתעלה 

ם "כלפי שלב זה קובע הרמב. למהפך זה יש לחכות בכל יום שיבוא

  :ביסוד השניים עשר בהקדמתו לפרק חלק

 להאמין ולאמת שיבא ולא :והוא,  ימות המשיח- היסוד השנים עשר

 ולא יעשה לו , ולא ישים לו זמן. חכה לו-   אם יתמהמה,ב שיתאחרויחש

.) סנהדרין צו(וחכמים אומרים , להוציא זמן ביאתוסברות במקראות 

 ושיאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד ".תיפח רוחן של מחשבי קיצין"

 כפי מה שנבאו עליו כל הנביאים ממשה ,על כל המלכים שהיו מעולם

 -   או נתמעט אצלו מעלתו, ומי שהסתפק בו.ה"ה עד מלאכי ע"רבינו ע

 .נצביםפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם  בו בתורה בהשיעד, כפר בתורה

 ,ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד

  . י ובדברי נביאיו" כפר בשם הש- וכל החולק על המשפחה הזאת

  מבית דודאלא שאינם, מובן שגם כאשר יש בישראל ממשלה או מלך

  . או לפעול לבואו משיח בן דודבביאת יש חובה להכיר –

            םםםם""""גישות חוקרים בני זמננו בניתוח שיטת הרמבגישות חוקרים בני זמננו בניתוח שיטת הרמבגישות חוקרים בני זמננו בניתוח שיטת הרמבגישות חוקרים בני זמננו בניתוח שיטת הרמב

. ם ביאת המשיח איננה כרוכה בשינוי סדרי הטבע"לפי הרמב, כאמור

 ר יצחק טברסקיר יצחק טברסקיר יצחק טברסקיר יצחק טברסקי""""הרב דהרב דהרב דהרב דתולה , ם"בנסותו לבאר עקרון זה בדברי הרמב

  שני,שיטתול .שני מסמרותבמיסטית "את תפיסת המשיחיות הרמב

, אולב ידתהנטורליזם האנושי לעת תפיס מבטיחים את עקרונות

  27:טבעיות-ת כי הגאולה לא תלווה בתופעות עלתפישה הטוענכלומר ה

  הצורך בחוק – עתידיעתידיעתידיעתידיההההיציבותה של ההלכה וטבעיותו של האדם יציבותה של ההלכה וטבעיותו של האדם יציבותה של ההלכה וטבעיותו של האדם יציבותה של ההלכה וטבעיותו של האדם . 1

 וכי האדם יהיה זקוק, המשיחית מורה כי יצר הרע לא יתבטל בתקופה

 ם בחר"כאן ברור מדוע הרמבמ. גם בעתיד ם ומרסניםילכלים מגביל
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 שנהיה חייבים בקיומן להדגיש מצווה ספציפית מתוך המצוות הרבות

 אלוהיך 'אף בערי מקלט הוא אומר ואם ירחיב ה ": ערי מקלט– עתידב

דבר  ומעולם לא היה) דברים יט ח ("את גבולך ויספת לך עוד שלוש ערים

לרוצח   ערי מקלט נועדו,כידוע). הלכה ב(ה לתוהו "בק צווה הלאו זה

ור מג של שגגה הוא מצב ביניים הנע בין אונס הגדר ההלכתיו, בשגגה

 נמצאנו למדים שלעתיד לבוא. נותל השגגה היא רש: לאמור- למזיד

יות טהאפוקליפ תלהפקיע מהגישו, שלנותרהקיימת עדיין תהיה 

בדומה לאדם  ,האדם העתידי.  אדם נטול טעויות ומכשלותדבע המצדדות

  . אף הוא לא יהא מושלם–בהווה 

 תבמסורת היהודי מאז ומתמיד נתפס המשיח – תכונותיו של משיחתכונותיו של משיחתכונותיו של משיחתכונותיו של משיח . 2

בהלכות  מות המשיחייים של טליוניתוץ השרידים הפ. כנציג של תקופה

חשוב  עיקרון זה. ולהכחית י מלמד על התקופה המש,ם"משיח של הרמב

  שלתודעה פנימית לשלול את הצורך בןא מוכעד שהו, ביותר ם"לרמב

   (...) לביקורות ףשח ובכך להי,המשיח לחלוטין

  : ם לגישתו זו"שני עקרונות מביאים את הרמב, אם כן

יצר האדם וטבעו אינם עתידים להשתנות גם לעתיד  .1

  . לבוא

ביאת המשיח תבוא על רקע התפתחות נסיבות  .2

 הרואה י דמות"ולא בהכרח ע, היסטוריות מתאימות

  .ופועלת מתוך תודעה משיחית מוצהרת, בעצמה משיח

ם דווקא חרג ממחשבתו "כי הרמבטוען     ברגרברגרברגרברגרדוד דוד דוד דוד ' ' ' ' הרב פרופהרב פרופהרב פרופהרב פרופ

שיציג את ,  בעל כריזמה כאשר יקום אדם–הרציונליסטית הרגילה 

הנוהים אחריו להכריז עליו יוכלו , בעל סגולות תרומיותכעצמו 

ה הוא בעל הסגולות האם אדם ז:  את כישוריובלי לבדוקמכמשיח 
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 .או שמא יכולתו מסתכמת בכריזמה ותו לא, הדרושות למלך המשיח

   28 . ופותח פתח לשרלטנים,ם את מטרתו"הרמבמחטיא  ,דבריו ל,כך

ם נבעו "אפוקליפטיים של הרמב- כי דבריו האנטי, טוען גרשום שלוםגרשום שלוםגרשום שלוםגרשום שלום

ם מקבל " הרמב,לדעתו. מהכאוס בו היה מצוי העם בימי הביניים

משיחיים שבמסורת - צונית מאוד את היסודות האנטיבצורה קי

כך הוא דורש נגד .  ואף מפליג בהם ברוח דעותיו שלו,התלמודיות

 שבהם ,הדמיון המתפרץ של בעלי האגדה ונגד מחברי המדרשים

. מתוארים שלבי הקץ והפורענויות שבטבע ובהיסטוריה שיתלוו להם

 ,מצד השלילה. יםם אינו יודע דבר על אותות ומופתים משיחי"הרמב

 –  ומצד החיוב;יביאו ימות המשיח שחרור ישראל משעבוד מלכויות

 לתכלית זו אין צורך לבטל לא את ,ולם א.'חירות ופנאי לדעת את ה

   29.ולא את חוקי הטבע) שנתגלו בתורה(חוקי המוסר 

ם את דמות "הרמב ןמאפיי טוען כי מן האופן שבו דב שוורץדב שוורץדב שוורץדב שוורץ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

האנתרופולוגיה הטבעית של התקופה  עלניתן ללמוד  ,המשיח

  30 .סדרי החברה לא ישתנו גם בימות המשיח: הווה אומר, תהמשיחי

  .ם בעמדתו זו"ייתכנו כמה סיבות לנקיטת הרמב, כללו של דבר

            בחזקת משיח לעומת משיח ודאיבחזקת משיח לעומת משיח ודאיבחזקת משיח לעומת משיח ודאיבחזקת משיח לעומת משיח ודאי

  ":בחזקת"ם קיים המושג "אצל הרמב

 זה ואין ,נביא בחזקתבחזקתבחזקתבחזקת הוא הרי - נביא שהוא אחר נביא לו שהעיד אנבי

   31 .חקירה צריך השני

רושה על פי תורת ההכרה י ופ,"בחזקת"משמעותה של המילה 

צורך אין ,  הוא כי יש להניח שהדבר הוא אמת,)אפיסטמולוגיה(=

המשמעות היא כי , לענייננוו .יופרך אלא אם, המשיך ולנסותו ולבדקול
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 ,שהענשפט רק לאחר מ הוא. שליחותו אינו נזקק לראיה עלמשיח 

יביא את העם ו תפקידובצליח י אם 32."בן כוזיבא המלך"כדוגמת 

 ,מכאן. ודאי ויהפוך למשיח ,"חזקת משיח" המשיח מאצי י,יעודויל

לגיטימציה , חים כושליםשילמ  של ממשהלגיטימצים העניק "שהרמב

   : המודגשת אף יותר בהמשך דבריו

, שאינו זה שהבטיחה עליו תורה  בידוע- ג או נהר,יח עד כהלהצ ם לאוא

  33 .שמתו דוד השלמים והרי הוא ככל מלכי בית

 הקובעות את דפוסה של ,ות מידה מובחנותמ של אןניסוחב

שאיפה ב , קרי– סטיתנוֹ בגישה הגֶ  ם" נקט הרמב,בישראל חיותיהמש

 המסוימת אף במנהיגותם המושגת ,רוחניתהגאולה התקדמות בל

אף שלא הצליח , משיח שכזה .םםםםמקריימקריימקריימקריימשיחיים  ל שמושלמת-והבלתי

 פועל לקידום העם –לבסוף לעמוד באופן מלא בשתי המטרות 

   .וכבר בכך מצוי ערך רב, מבחינה רוחנית

  :לבוא  העתידתילצפיהרצון  ה עלל מגבם" הרמבהטיל, בנוסף

  34. שיהיו ד בהם לא ידע אדם איך יהיו עצאוכל אלו הדברים וכיו

  : את הקץחשבאין ל

ולעולם לא  ,אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדת אין סידור הווית דברים 

 ינים אלויולא יאריך במדרשות האמורים בענ ,ק אדם בדברי הגדותסיתע

... ה ולא לידי אהבהא שאין מביאים לא לידי יר- עיקר  ולא ישימן,ב"וכיו

   35 .מין בכלל הדבראוי אלא יחכה

ם רצה לצמצם את הזמן " הוא שהרמב, להסתייגויות אלויהסבר אפשר

. ויראתו' אהבת ה, לדעתו,  שאינם מקדמיםתחומיםעיון בל המוקדש

שהעיון טען הוא כן . 'משנה תורה'תה מטרתו בכתיבת יהי, למעשה, זו
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להתמצות לימוד התורה חייב . באסטרולוגיה הוא ביטול זמן ביסודו

  36 .וליראתו' ה את האדם לאהבת המקדמים בתכנים

        םםםם""""הבנות שונות בדברי הרמבהבנות שונות בדברי הרמבהבנות שונות בדברי הרמבהבנות שונות בדברי הרמב

ביססו את  הוגי הדעות שבמאות האחרונות רבים מגדולי התורה

כל אחד בסגנונו , ם"משנתם בנושא משיחיות וגאולה על דברי הרמב

  .נעיין במספר דוגמאות. ובכיוונו

    ,,,,רבי משה סופררבי משה סופררבי משה סופררבי משה סופרתו של משיח נוקט גישה מקורית בשאלת אופן התגלו

רוחו המשיחית של הגואל נולדה ביום     ,לדבריו. ''''ם סופרם סופרם סופרם סופר""""חתחתחתחת''''- - - - בעל הבעל הבעל הבעל ה

וירגיש שליח , וכאשר יקבל הארה על כך מהבורא, חורבן בית המקדש

  : ויכירו כולם במעמדו כמשיח, יתגלה הוא, לגאולת העם

שהיה כמו :  צריך אני להציע הצעה אחת והיא,והנה בהא דביאת בן דוד

 ולא , שהיה הגואל הראשון נזדקן שמונים שנה,משה רבינו עליו השלום

ה הגואל "כן יהיה אי...  הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראלאידע ול

 מיד נולד אחד הראוי בצדקתו להיות , ומיום שחרב בית המקדש.האחרון

וח  ואזי יערה עליו ר,יתברך וישלחו'  יגלה אליו ה, ולכשיגיע הזמן.גדול

כמה וכמה , כי רבו ובעוונותינו ...של משיח הטמון וגנוז למעלה עד בוא

גם כי הם ראויים לכך אבל  , שיערה עליהם רוחו של משיחמתו ולא זכינו

, ה בסנה כמו למש'יגלה אליו ד, ה"אולם שיגיע אי. הדור לא היה ראוי

לומר שלח את ,  או לישראל לבדו או למלך אחד כמו לפרעה–וישלחהו 

  .מיע

ך יממש ,ד"ר האחרון בשושלת חב"האדמו, רבי מנחם מנדל שניאורסוןרבי מנחם מנדל שניאורסוןרבי מנחם מנדל שניאורסוןרבי מנחם מנדל שניאורסון

אם כי באופן שונה , בין ימות המשיח לעולם הבאשה הבחנ באף הוא

שתי תקופות  ןישנם " הרמבעל פי, לטענתו. מכפי שראינו עד כה

עולה  מהלכה ב, המשיחביאת –  תקופה ראשונה:תהליך הגאולהב
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 ;עולם כמנהגו נוהג,  ללא ניסים ומופתים,כוכבו של משיח באופן טבעי

 .המתייחסת לימי המשך שלטונו, ימות המשיח – ותקופה שנייה

 ,ו עושה מופתיםנם טוען כי מלך המשיח אינ"שהרמבכ, להבנתו

האופן הארצי שבו ,  כלומר. בלבדתקופה הראשונההוא ל תייחסמ

; משיח של קביעתותקופת מתייחס ל, א"מתוארת הגאולה בפרק י

שאינם שוללים במפורש ניסים מצד , ב"ם בפרק י"עוד דברי הרמבב

, ת שלטונו עצמהתקופ, ה שאחרי קביעתומתייחסים לתקופ, המשיח

והיא תחילת התקופה , בה יתרחשו ניסים ושינויים במציאות העולם

  37":העולם הבא"ל "אותה מכנים חז

ולא משא , ולא פריה ורבייה,  אין בו לא אכילה ולא שתייה-העולם הבא 

אלא צדיקים יושבים , ולא תחרות, ולא שנאה, ולא קינאה, ומתן

   .ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

על פי ההבדל שבין ' ר מלובביץ"את אופיים של השינויים ביאר האדמו

 – מן הסביבה בשתי דרכים מרכזיות  מידע קולט אדם38.ראיה לשמיעה

איה מתאמתת ונקבעת י הר"קליטת האדם ע. ובשמיעהבראייה 

,  לעומת זאת."במו עיני ראיתי: "הואכפי שטוען , כמוחלטת בתודעתו

אין ו, כך-כלי בן אנוש בשמיעתו אינם מתאמתים "ים עדברים הנקלט

 בעוד שבהווה .הוא מתרגש משמיעה כמו מדברים שרואה הוא בעיניו

 להפנים השמיעה יכולה אך, ים גשמייםאירועפוס רק יכולה הראיה לת

לוקים תהיה ' מציאות א.לעתיד לבוא הדברים יתהפכו – גם רוחניות

כשם שכיום מוחלטת אצל בן אנוש המציאות , מוחלטת וברורה

 לדבר –  דווקא אותה מציאות גשמית תתהפך, לעתיד לבוא.הגשמית

לוקי בימות 'ברור יהיה הכח הא .הנצרך להוכיחו ולהשתכנע בקיומו

– יראוהו אנוש- כל בני,"'בוד הגלה כונ "– המשיח בצורה מוחשית

ובני  ,המציאות הפיזית תאבד את תוקפה,  לעומת זאת."וראו כל בשר"
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 . להוכחות בכדי להשתכנע שאין היא אחיזת עינייםוזדקקהאדם י

  : סיני-במעמד הר, מהפך שכזה כבר אירע בעבר

  39. הנראהרואין את הנשמע ושומעין את

 התאמתו במעמד הר סיני –" שמענ"בגדר  הנכללים, מראות רוחניים

כדברים , קיבלו תוקף פחּותואילו דברים הנראים ; כדברים הנראים

אך בימות המשיח יהיה זה , גילוי זה חלף לאחר מתן תורה .הנשמעים

ני הבשר הגשמיות יוכל בני אנוש יראו בע, מצבו הקבוע של העולם

   40.בעולם' את גילוי אור ה

 קשורה בתמיכת רבי ',ובביץמלר "ה התייחס האדמואחרת אלינקודה 

ם עולה שרבי עקיבא לא טעה "מדברי הרמב, כזכור. כוכבא-ברעקיבא ב

, ם מדויקים הם"ברי הרמבד, ולפי הבנת.  משיחכוכבא-ברבכך שראה ב

,  יחד עם כל חכמי דורואמנם טעה בי עקיבאר 41: העניין מובןולכאורה

רבי תקופת בש אלא שהדבר נבע מכך,  כמשיחכוכבא-ברבזיהויו של 

ם את "רק לאחר שכתב הרמב. קיבא לא ידעו את פרטי סדרי הגאולהע

  42 . שוב לא יכול להיות מקום לטעות,סדרי הגאולה

ם יש בכל זאת סימן אחד לזיהוי מלך "לרמבש יש לציין, במאמר מוסגר

כותב מהלכות מלכים  ב"יבפרק . המשיח ותקופת תחיית המתים

ההשתייכות הלאומית  את זהותיח יוכל לשכי המלך המ ,ם"הרמב

 .ל לזהות מי ממזר ומי עבדכו לא יך א,ישראל של בניוהשבטית 

מפני , בחין בין ישראל ובין עבד וממזרמהמשיח אינו ש עולהמדבריו 

 –משפחה שנטמעה " מן הטעם ש,הללו כבר אינם קיימים במציאותש

  ":   נטמעה

, ישראל כל אליו ויתקבצו ממלכתו כשתתיישב, המשיח המלך בימי

 מצרף וישב" שנאמר, עליו שתנוח הקודש ברוח פיו על כולם יתייחסו

 ,לוי מיוחס וזה כהן מיוחס זה ואומר ,תחילה מטהר לוי ובני .'וגו "ומטהר
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 התרשתא ויאמר" אומר הוא הרי, לישראל מיוחסין שאינן את ודוחה

 הקודש שברוח למדת הנה .ולתומים לאורים כהן עמוד עד' וגו "להם

 אלא ישראל מייחס ואינו .המיוחס ומודיעין המוחזקין ייחסיןמ

 אומר אינו אבל, פלוני משבט וזה פלוני משבט שזה שמודיע, לשבטיהם

 שמשפחה הוא שהדין ,עבד וזה ממזר זה כשרות בחזקת שהן על

   43 .נטמעה שנטמעה

  נקודות מספר על עומד)ר"שג: להלן(הרב שמעון גרשון רוזנברג הרב שמעון גרשון רוזנברג הרב שמעון גרשון רוזנברג הרב שמעון גרשון רוזנברג 

  ומי,"משיח בודאי "מיהור תא מם"הרמב 44.ם"הרמבת בדברי נוספו

  :אקטיבית מחזקת משיחו רטריופקעלאורה של התורה  ועלפשאינו 

... חהמלך המשי) בן כוזיבא(שהוא   עליואומרהיה ) רבי עקיבא (והוא"

   ".)משיח(ו כיוון שנהרג נודע להן שאינ. שנהרג בעוונות עד

 או מלכי "משיחי ביניים" מושג של מעיןם גם "הרמבמגדיר , בדבריו

, ה אלו הם מלכי ישראל הצדיקים הטורחים להאדרת התור– ביניים

ביחס לאותם  של המשיח ייחודו .ושייכים הם לקטגוריה של משיח

מלך שלא . הצלחתו כמלך בהגשמת מטרותיו הוא בעובדת מלכים

- בר, כלומר.  מתברר כי איננו משיח–הצליח בהגשמת מטרות אלו 

' בשל שיקולים מיסטיים הקשורים בבחירת הלא  משיח איננו כוכבא

,  אין הוא המשיח–כיוון שלא הצליח . אלא בשל כשלונו כמנהיג, בו

 שנבע בעיקרו, אך מבחינה מהותית מעלתו לא השתנתה עקב כשלונו

אי הצלחתו איננה , כלומר. שבה פעלסיטואציה ההיסטורית מן ה

מלכי ישראל " מאחדאלא קובעת אותו כ, הופכת אותו למשיח שקר

 אותו( הנוצרי ו" או ליש,אי צבי לשבת כלל דומהאין הוא. "הכשרים

 הוא מלך ממלכי כוכבא- בר ;)"אותו האיש" ם במילים" הרמבמכנה

   45. שלא הצליח,ישראל הכשרים
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לפיהם  ,ם"הרמבקשורה בדברי , ר" שג עליה עמד הרבנקודה שניה

 העם יגיע . העםלא תהיה שוב נסיגה בגאולתלאחר ביאת המשיח 

 מהלכות כפי שניתן לראות בפרק יב ,לסוף ההיסטוריה הרוחנית שלו

ן  אמנם חלק מ היאעובדה שהמצב לא ישוב לקדמותוה .מלכים

 אי הנסיגה . המשיחבית של חלק מהגדרתו הנורמטינה אך אי,הבטחהה

  .כמשיח קביעתו חלק מאינה

א דמות ייח המותו של המשדהיא כי , נקודה שלישית המובאת בדבריו

  :של תלמיד חכם

 -   כשתתיישב ממלכתו ויתקבצו אליו כל ישראל,בימי המלך המשיח

וישב מצרף "שנאמר     ,רוח הקודש שתנוח עליורוח הקודש שתנוח עליורוח הקודש שתנוח עליורוח הקודש שתנוח עליויתייחסו כולם על פיו ב

  .' וגו"ומתאר

 .היה נביא ימובטח לנו שמלך המשיחי  כם"רמבהמזכיר  ב"בפרק י

ק  חלאיננההיא , נביאותו איננה הלכה המגדירה אותו כמשיח

 הדברים  מלך כשר העושה את כל.משיחכ לקביעתומהקריטריונים 

 ,מנםא. יכול להיות מוגדר כמשיחם "גם הוא על פי הרמב, ואיננו נביא

אך לפי ההגדרות ,  לכשתתיישב ממלכתו שיהיה נביאמובטח לנו

 אם גם – משיחמיהו ם "הרמבמגדיר א בהן "פרק יהלכות מלכים בב

 מוסיף , כמו כן. הוא משיח עדיין, ולא נביאםכחהוא תלמיד יהיה 

נביא גדול הוא קרוב למשה  ":במקום אחרביחס למשיח ם "הרמב

  46".רבנו

נשוב ונתעמק באופן קביעתו , ם"כדי להיטיב ולהבין את עמדת הרמב

ם לא יחול כל שינוי בתורה "לדעת הרמב ,כזכור. ופעולתו של המשיח

  :ובמצוות עם בוא המשיח

עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה המלך המשיח 

 וחוזרין כל המשפטים , ומקבץ נדחי ישראל, ובונה המקדש,הראשונה
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 ככל -  ועושין שמטין ויובלות, מקריבין קרבנות- בימיו כשהיו מקודם

  47.מצותה האמורה בתורה

המעבירה את , ם"דבריו אלו משקפים תפיסה רחבה יותר של הרמב

מעבר זה . ממשי- אל העולם ההיסטורי נחים המאגיהמשיח מעולם המו

וממקם את , על ראשהמהפך את התפיסה המשיחית המקובלת 

כדמות היסטורית הפועלת במסגרת כללי , המשיח בשדה הממשי

-רעיון תורני הלכתים תופס את המשיח כ"הרמב. הטבע המוכרים

איננה מזדהה עם גישות ש, זוהי תפיסה מרוסנת. נורמטיבי

וגם את , התפיסות הנוצריותאת   סותרתהיא–  קיצוניותיותאנרכיסט

שהיא דוחה מכל וכל שינויים  ווןכי, התפיסות האפוקליפטיות

   .עולםדרסטיים בטבעו של 

א "ה-א המשיח בעמדה זו אינה רואה בעיני רוחה דמות משיחית שהי

    מלך שיופיע בנקודת זמן כלשהימלך שיופיע בנקודת זמן כלשהימלך שיופיע בנקודת זמן כלשהימלך שיופיע בנקודת זמן כלשהימשיח הינו , לדידה. הידיעה

בתוך פעולותיו יתרחשו . יח במעשיו בכלים טבעייםויצל ,,,,בהיסטוריהבהיסטוריהבהיסטוריהבהיסטוריה

 ,כלומר. טבעיתהתרחשות באלא , בצורה שאיננה ניסית ,ההיסטוריה

ויצליח לכבוש את ארץ ישראל ולבסס , יקום ראש מדינה ירא שמיים

 אלו תהליכים. לוקיו'להשיב את העם לא, את הממלכה הישראלית

אין  .יסטוריות עצמןן הסיטואציות ההנובעים מאלא , אינם ניסיים

 אלא , את ההיסטוריה מבחוץ ומשנים אותהמכיםכאן תהליכים ה

יתכן שזוהי . מנהיג- העומדים בפני אותו מלך,תהליכים מזדמנים

ובכלל זאת גם גישת  (משיח חרדי למשיח ציוניההבדל שבין הגדרת 

 מתוך הריאליזם ,פועל בדרך הטבע  כאשר זה האחרון– )ד"חב

   .ההיסטורי

  :ר"ביאר הרב שג" משיח עכשיו"- דית ל"תביעה החבאת ה
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, צ" לפרש את הממש כפי שפירשו חמיו של הרבי וקודמו הרייןכיש אם 

 זה שמסרב להילכד בעולם הדמיוני או ...כממשי, יוסף יצחק' ר ר"האדמו

החיים בממשי אינם . הסימבולי שהוא העולם של המילים שבו אנו חיים

החומר עצמו של העולם . ..אולה ממשאלא הם הג, רק אמצעי לגאולה

. אלא משיח ממש,  עכשוויזם שטחיןכם איננו א, "Nowמשיח ". ישתנה

שטען שמשיח ' בהיפוך מדויק לליבוביץ. העכשיו הינו בדיוק הממשי

פירושו שמשיח שלא בא     משיח ממש, שבא הינו בהכרח משיח שקר

  48."היום אם בקולו תשמעו". עכשיו הינו משיח שקר

ם אינם תואמים את ההשקפה "ראוי לציין כי דברי הרמב, אולם

 הרואה בעצמה – הציונות לגווניה, ם"שלא כרמב .הציונית במלואם

ואין ,  החילוניעולםגם לכלשהי גיטימציה מעניקה ל –מימד משיחי 

בנקודה . נו שומר מצוותתורה על מי שאינהיא דוגלת בכפיית מצוות ה

לפיה , ם"את עמדתו של הרמבתואמת חרדית  ה דווקא התפיסה,זו

 י"נקודה זו הודגשה ע .לכפיית המצוות על העםיפעל  המשיח

 ,"אתחלתא דגאולה"איננה תקופתנו  הטוען כי ,'ובביץמלר "האדמו

  :49א"ם בפרק י"וזאת בהתבסס על דברי הרמב

 הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כפי ,ואם יעמוד מלך מבית דוד

 וילחם ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקהויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקהויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקהויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,תורה שבכתב ושבעל פה

  ...'מלחמות ה

 . את המצוות על עם ישראל"לכוף"על המשיח , קודם לגאולה עצמה

ם מי הגורמאורעאו , אדם, גורםכל , 'ר מליובביץ"טוען האדמו, לפיכך

  50. הינו חלק מתהליך הגאולה– למצוות התורה  ישראלכפייתל

 בכמה .ים הארכיאולוגייםמצא במ גם מצינו"לכוף"הפן את , ואכן

, כך .כפייתו לשמירת מצוות עולה,  שנמצאוכוכבא-בר של תעודותיומ

אדם בשם  מכוכבא- ברמבקש ,  שעניינה אספקת מזוןתעודה ב,לדוגמה
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סנה במקום פנוי בביתו במהלך  לשלוח תבואה ולאח"בן גלגולה"

ן רואים מעי ובכך – " אצלך תשבת…ותתקן להם מקום פנוי "–השבת 

  . על שמירת השבתכוכבא-ברכפייה והקפדה של 

             ימות המשיח ימות המשיח ימות המשיח ימות המשיחזמןזמןזמןזמן

 י ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמהֲאנִ "

ְוַאף ַעל ִּפי . ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיחַ 

 ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ,ֶׁשִּיְתַמְהֵמּהַ 

  ."ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא

 –השאלה כעת  נשאלת, "ימות המשיח"מושג  הלאחר שביארנו את

עיקר האמונה המצוטט לעיל מבוסס על  .ימות המשיחמתחילים מתי 

  :51דברי הנביא חבקוק

מהמה חכה לו כי בוא אם ית, כי עוד חזון למועד וייפח לקץ ולא יכזב

  . יבוא ולא אחר

שני זמנים עשויים להיות נכונים לביאת  , על אתרם"על פי המלבי

  :המשיח

 כי בא ,בכל זה חכה לו,  הגם שהקץ האחרון יתמהמה-  "אם יתמהמה"

 : כי יש הבדל בין מתמהמה ובין מתאחרומרלצונו  ר,יבא ולא יאחר

 הגם ,ואם יש לדבר זמן אלף שנים, שהמאחר יאחר זמן הקבוע ומוגבל

 לא אחר את , אם בא בעת הקבוע לסוף אלף שניםאתזל  בכ,שמתמהמה

 – זכו" : יש לה שני זמנים,ולה האחרונה הגא, והנה.הזמן הקבוע

כי הקץ הקבוע ,  והגם שכשלא יזכו יתמהמה".תה בעִ –  לא זכו;אחישנה

 לא -  כשיגיע הזמן המוגבלאתזל בכ, בעתה הוא מוגבל לזמן רחוק מאד

  52.ובא יבא הקץ בכל אופן, יאחר אותו
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        גרת תימן ופרקי משיחגרת תימן ופרקי משיחגרת תימן ופרקי משיחגרת תימן ופרקי משיחאאאא

ם בספריו השונים אין התייחסות ישירה לזמנם של ימות "בדברי הרמב

ם איננו עוסק "אך הרמב, המשיח יגיע בנקודה כלשהי בעתיד. המשיח

עיסוק עקיף בשאלה זו דווקא , אולם. כלל בשאלה מתי בדיוק יגיע

למשברים שאירעו בהן הוא מתייחס , ם"באגרותיו של הרמב, קיים

  .שקר-לעם בעקבות משיחי

ם באגרותיו מפני שתי "הרמבמתריע , אביעזר רביצקיאביעזר רביצקיאביעזר רביצקיאביעזר רביצקי' ' ' ' פרופפרופפרופפרופעל פי 

  53 :סכנות שונות והפוכות

בקהילות ישראל  אקטואליים ם בתגובה למשברים"באגרות ששיגר הרמב

פעילה והן מפני פאסיביות יתר הנתלית  התריע הן מפני יוזמה משיחית

. מןבאגרת תי הראשונה הוטמעה בעיקר  ההתראה54.בציפייה משיחית

לעם  שהראו בחתימת האיגרת נמנתה שורה התעוררויות משיחיות

 ובלבד שיניא עדה ם מפרט ארוכות כל טיעון שעלה בידו"והרמב, ישראל

ודפוסי החיים הדתיים  בישראל מנפילה שתחילתה בערעור הקיום התקין

 בה 55,באיגרת השמד ההתראה השנייה מוצגת. ואסון ואחריתה צרה

  ".במשיח קרוב הנתלית אסיביותפם מזהיר מפני "הרמב

שקם " משיח"ההוא ם "המקרה הקונקרטי הראשון אליו מתייחס הרמב

אגרת "ם ב"למקרה זה מתייחס הרמב.  לערך1172 בשנת ליהודי תימן

יעקב בן נתנאל נגיד ' ם לפנייתו של ר"היא תשובת הרמבש, "תימן

 פטיש יהדות תימן התייסרה אז בין. בשעת מצוקה איומה, יהודי תימן

, יהודי מומר, "הפושע"והרדיפות שבראשן עמד ) 1165(גזירות השמד 

האיגרת היא סינתזה של . לבין סדן משיחיות השקר שהתפתחה אז

בפתח האיגרת . הוראות הלכתיות מעשיות ותקווה, עידוד, נחמה

  : בקשה
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ם ולשמוע מה שאסדר לפניכם כזנו חייבין אתם להטות א,ועתה אחינו"

ולנשים כדי שיתקיים להם מה שהסתפק מאמונתם ותלמדוהו לטף 

ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה ויצילנו הבורא ויצילכם מן 

  56".הספק

 על ניתן ללמוד ,מונפשלייר לחכמי ם באגרתו"מתוך תשובת הרמב

 57:"משיחים"יחסו ל

לא היה כך המעשה כמו  ,ועל עסקי המשיח שהגיעו אליכם משמי

יש לדבר זה  ,בארץ תימן עמד איש אחד אלא, הולא במזרח הי, ששמעתם

, ואמר שהוא שלוחו של משיח מישר דרך לפני ביאתו, עשרים ושנים שנה

ונתקבצו אנשים . להם כי המלך המשיח הוא יתגלה בארץ תימן ואמר

והיה מסבב בהרים והיה מטעה אותם ואומר , יהודים וערביים עמו, רבים

שלחני אליכם לישר  כי הוא, יחלהם תמיד בואו עמי ונצא לקראת המש

משפטו  והודיעו לי, וכתבו אלי אחינו שבארץ תימן כתב גדול. דרך לפניו

ואמרו לי , ומה היה אומר להם, ודרכו וחידושיו שחדש להם בתפילות

 , והבנתי מכל הדברים.מנפלאותיו כך וכך ושאלו לי על זה שכבר ראו

ושכל ,  בו חכמה כללאבל אין, דעת וירא שמים שאותו האיש העני חסר

ופחדתי על היהודים . שקר וכזב ,מה שאומרים שעשה או נראה על ידו

בעניין המשיח  ברתי להם כמו שלש ארבע קונטרסיםי וח,אשר שמה

והזהרתי אותם שיזהירו זה האיש שמא  ,וסימניו וסימני הזמן שיראה בו

ממנו  וברחו ,לאחר שנה נתפש, כללו של דבר. יאבד הוא ויאבד הקהילות

 מה :ויאמר לו מלך אחד ממלכי הערביים אחד שתפשו, כל הנלווים אליו

.  עשיתי'הכי בדבר ,  אמת אני אומר, אדוני המלך:אמר לו? זאת עשית

 חתוך , אדוני המלך:ענה ואמר לו?  מה המופת שלך:אמר לו המלך

 אין :אמר לו המלך. ואחר כן אני אחיה ואקום ואחיה כבראשונה, ראשי

 אני וכל העולם נאמין בודאי שדבריך -  ואם הוא כך, גדול מזהלך מופת 

.  הבל ואין בם מועיל,ושקר נחלו אבותינו, כולם אמיתיים וטובים ונכוחים
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.  ויביאו את החרב לפני המלך, קחו לי חרב: ואמר,מיד גזר המלך וצווה

תהא מיתתו כפרה עליו ועל כל , ונהרג אותו העני, וצווה וחתכו את ראשו

ועד עתה יש שם . ונענשו היהודים ברוב המקומות ממון גדול, לישרא

  . כך היו הדברים; עתה יחיה ויעמוד מקברו: אומרים,חסרי דעת

זהיר את יהודי תימן מדביקותם ם מ"כי הרמב, מן הדברים עולה

. וואש- המתפאר ומתרברב בשקריו ובמופתי,והליכתם אחרי שרלטן

כי , יעקב בר נתנאל' ר, "ד ארץ תימןנגי"ם אל " כותב הרמב,סיובעניין נִ 

הגיע למדרגה גבוהה ולא  ,ל איננו בעל אישיות משיחית"המתחזה הנ

   .כנביא המסוגל לחולל ניסים

אותן הלכות ,  בהלכות מלכים,ם"ההלכה המחייבת ברמבמן , אמנם

הוא כי אין זה טוען  ,ם עבור עם ישראל לדורות"כתב הרמבש

, אולם. אלא עולם בטבעיותו נוהג, מתפקידו של משיח לעשות ניסים

ויגיע כמעט , ם כופר בכך שמשיח אמור להיות נביא"אין הרמב

 משיח מסוגל ,פ איגרת תימן"ע. למדרגתו של משה רבנו בנבואה

, תנהל בצורה טבעיתימשיך ויאך העולם , לעשות ניסים באישיותו

לא א...אין בין ימות המשיח"ם "כפי שטוען הרמב, מתנהג הוא כהרגלו

  ."שיעבוד מלכויות בלבד

 לשאלתם על ,אנשי תימן, ם לנמענים"רת תימן כתב הרמבאת איג

מעל הטבע שהם  ניסים  עשהלכאורהאשר  ,שהיה ביניהם אדם

 מה מקומו של משיח בנידון ,ם"אנשי תימן שאלו את הרמב. האנושי

יש ,  כי אכן יכול משיח לעשות ניסים,ם"על כך השיב להם הרמב. זה

 תהיה תמידאך המציאות בעולם , כח לכך כמו כל נביאלו את ה

  .מציאות טבעית

ו אחרי נה שלא י,ם באיגרתו ואומר ליהודי תימן"כן מוסיף הרמב

 אפילו.  שכן מופתיו אינם ברמתו של המלך המשיח,הנהגתו של זה
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הייחודי ' אלא בשל דיבור ה,  רבנו לא נבחר בשל הנסים שעשהמשה

  .עמו

ם התייחסות ישירה "אין בדברי הרמב,  באגרותמעבר לדבריו, כאמור

אין בדבריו התייחסות של ממש , כמו כן. לזמנה של ביאת המשיח

?  איזו תכלית אמורה הגעתו לשרת–לתפקידו המדויק של המשיח 

ולעסוק , לשם מענה לשאלות אלו עלינו להרחיב מעט את היריעה

  . ם"מלבד הרמב, בפירושיהם של אחרים

        בריאהבריאהבריאהבריאההגאולה כתיקון ההגאולה כתיקון ההגאולה כתיקון ההגאולה כתיקון ה

ן את תיקון העולם והבריאה "מתאר הרמב, פרשת בראשיתלבפירושו 

   58:לפי השקפתו

 כי ששת ימי בראשית הם כל ימות –" לעשות "–ודע כי נכלל עוד במלת 

ה "מרו יומו של הקבשלכך א, כי קיומו יהיה ששת אלפים שנה, עולם

ך אמרו שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים  וכ(...)אלף שנים 

 ודע כי מעת היות בין (...).) מסכת עבודה זרה דף ט(שיח ימות המ

 (...), השמשות יחשב כיום מחר ועל כן יתחילו עניין כל יום קודם לו מעט

ביום השישי בבקר תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ 

והוא זמן ממשלתו שנאמר , אדם בצלם אלוקיםאז נברא ה. (...)למינה 

כי בתחילתו [יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב והוא האלף השישי 

ואחרי עשיריתו ' ימשלו בו החיות הם המלכיות אשר לא ידעו את ה

ו זה, שנאמר בו וכסאו כשמש נגדי] כשיעור הנץ החמה ליום יבוא הגואל

ת האלף השישי תתחדש  בתחיל (...)בן דוד והנעשה בצלם אלוקים

מלכות אומה שלטת תקיפא ואימתני יתרא ומתקרבת אל האמת יותר מן 

היום השביעי שבת רמז לעולם הבא שכולו שבת ומנוחה לחיי , הראשונות

   .יםל ישמרנו בכל הימים וישים חלקנו עם עבדיו התמימ-והא, העולמים
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ימות יכול היה העולם להגיע תוך ששה ימים אל השל, על פי דבריו

 לבחינת , ההויה היתה מגיעה לבחינת עולם הבא. שלושבתה אל  ,שלו

 לא הצליח ולא , שהוא תמצית האנושות,אך האדם הראשון, עדן-גן

 – אדם הראשוןצאצאי ה כל ,פיכך ל.גרם החטאמפני ש – זכה לכך

 תהליך כדי להגיע  צריכים לעבור את אותו–  האנושות כולהשהם

  59:התנבא ישעיהו הנביא עליה ,אהמות הברילשל, לשלמות זו

והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת 

  . את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא' הימים ביום חבוש ה

 של שיוויון גמור –" עץ פרי עושה פרי" יחזור האידיאל של בשלמות זו

ל "כפי שמביא הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ, בין האמצעי למטרה

  60":אורות התשובה"ספרו ב

, שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, אנו בבירור על כך מובטחים

וארחות החיים , כי תשוב הארץ מחטאה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי

המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בידי הנועם של האור האידיאלי הנתמך 

ן הכח אל ו ומוציאים אותו מהמחזיקים אות, י אמצעים הגונים"בדרכו ע

  .הפועל

 ,העולם זקוק לששה אלפי שנים במקום ששה ימיםכי , מסבירן "הרמב

אם . יםשנה בסוף ששת אלפישתגיע  – מותוכדי להגיע מחדש אל של

 מתבארים באופן ,ן"דברי הגמרא בעבודה זרה אותם מצטט הרמב, כן

 :אלפיים שנהבנות  תקופות מחולקות לשלוש העולם שנות .הבא

 כך עד – מצב העולם ירודו ,תורהאין  בהן ,והו תותאלפים שנ

 הופיעה בהן , תורהותם שנ אלפיי; בעולם אברהם אבינולהופעתו של

אחרונות השנים ה באלפיים – ואלפיים שנים של ימות המשיח ;תורהה

מועד  .ובסופן יתגלה משיח בן דוד, יכול להתגלות משיח בן יוסף
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, גם טיב היחס ביניהםכמו , הופעתם המדויק של שני משיחים אלו

  61:נידון בדברי המדרש בתנחומא

שמעון '  ר (...) אין נגאלין- אם אין ישראל עושין תשובה: יהודה אומר' ר

 מיד -  כיון שהגיע הקץ,  ובין אין עושין תשובה,בין עושין תשובה: אומר

   ."בעיתה אחישנה' אני ה ": שנאמר,נגאלין

   62:יהושע' כדברי רהעיקר הוא  ,ן בספר הגאולה"הרמבלדעת 

פ שאין עושין " מי שהסכים שאע,רצונו לומר מחכמי ישראל, ומהם"

  ".  אליעזר'  נצחו לר- יהושע' והוא ר, תשובה הם נגאלין

בו נחתם דיון מקביל , הראיה לדבריו מפורשת בירושלמי בתענית

 –" ליעזר' איסתליק ר "–סגנון ן המ ."ליעזר' איסתליק ר"במילים 

 שאי אפשר שהעולם יהיה תלוי ,יהושע'  דעתו של רשקיבל, משמע

  63. במעשי בני אדםכלומר, "בעיתה"בזמן ה

תיתכן גאולה המגיעה בעקבות מעשיהם הטובים של בני , כלומר

בהיעדר . " אחישנה– זכו "– המעלים ומקדמים את העולם, האדם

 ,"בעיתה – לא זכו" –תיתכן גאולה מסוג שונה , מעשים כאלו

   .בסמוך למשיח בן דודן יוסף ע משיח ב יופיבמהלכה

התקופה גם בתוך שכן , ההפרדה בין שני סוגי הגאולה איננה מוחלטת

כלומר תלות במעשיהם של , "אחישנה" יש בחינת ,"בעיתה"המכונה 

יכולים המעשים רק  ,"בעיתה"הכאשר מגיע זמן , אמנם .בני האדם

קבע זמן גאולת כאשר משמיים נ. אך לא לעכבה, לזרז את בוא הגאולה

 מפני ,ל הדור להפריע לגאולהכולא ישוב , בסוף האלף השישי, העולם

 .באופן כללי הגאולה הולכת ומתקרבת לא לפי מעשי בני האדםש

חופשית של הבחירה על פי המערכת העולם פועלת שלא , מבחינה זו

אבל המערכת ,  כל אדם נידון על פי מצבו האישי, אמנם– בשר ודם
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שהעולם הסיבה לכך היא  .ת ללא השפעה אנושיתממתקדהכללית 

'  ר,אכן . אנושי ואי אפשר שהעולם יהיה תלוי במעש,זקוק לגאולה

'  הודה לדברי ר,יהושע'  בשתיקתו לאחר התנצחותו עם ר,אליעזר

  64. בכל אופןתגיעיהושע כי הגאולה 

        שכולו חייבשכולו חייבשכולו חייבשכולו חייבדור דור דור דור 

 גם בדור שכולו תרחש העם ותקומתו יכולה להגאולת, יתר על כן

   65:חייב

 אין בן דוד בא אלא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו :יוחנן' אמר ר

  .חייב

אחר כך צומח ממנו רק  אשר קודם כל נרקב רובו ו,כריקבון הזרע

ותו תפתחה ה ומתחיל,הגרעין יוצאים שרשי יניקה חדשיםן  ומ,גרעין

רובו ריקבון ש, דור זה. "שכולו חייב"ותו דור אגם  כך –  צמח חדששל

דור זה אינו יכול  .זקוק לשינוי,  אנושית ואמונית,של ירידה מוסרית

 היו עיוותים אלוביסודות ש מפני, קודמיםה יועל יסודותלהיבנות 

 , הבנויה על בסיס חדש, להתחיל בהתחדשותיש צורך .םנשקשה לתק

   66:"'גבורות ה"ל בחיבורו "כפי דברי המהר

כמו שהיה ביציאת , ועוד יש לך להבין כי מלכות ישראל בהתחדשה"

 ;שלא היה מלכות קודם זה לישראל, מצרים שהתחיל ממשלת ישראל

 היא יוצאה מן המלכות , מלכות המשיח שתתחדש מלכות חדשה,ולעתיד

וזה כי מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדריגה , הראשונה שלפני זה

 כי יציאת .''ואוציא אש מתוכך''רמזו במה שאמר והכל , אלוקית פנימית

 ושורף את , תצא מתוך דברי חול,הנמשלת באש לדקות האש, הקדושה

עד ,  הוא בתוך הקליפה, כאשר הוא בלתי נשלם, וכן תמצא שהפרי.הכל

 נפסדה הקליפה ,ואז כאשר הפרי גדול, שהפרי גדול ועומד על שלימותו
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 הוא יוצא מתוך דבר ,מדריגה פנימיתשכל דבר שיש לו . מכח גידול הפרי

  ".  שהוא חיצון לו

ט שערי "מ-ל ליפול  היינו שכמו שבמצרים צריכים,ל מפרש"המהר

 כך גם – והיינו לעם,  ורק אחר כך באנו ועלינו במעמד הר סיני,טומאה

   . תצמח מלכות קדושה, מתוך מלכות שאינה קדושה,בגאולה האחרונה

ל "ברהם יצחק הכהן קוק זצכותב הרב אדברים ברוח דומה 

  67:באיגרותיו

 טוב מלגאו וביש –שהם כדברי זוהר  (...) אבל דור של עקבא דמשיחא

 .עני ורוכב על חמור:  שעליו נאמר– חמורו של משיח -  והם -מלבר 

ואם כן הטומאה ,  כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה,והכוונה

 כל על בהם סימן טהרה אחד ב שיש"בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיו

שהרי הוא קדוש ,  ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן,פנים

 הוא גדול –" קדש לי "- ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם .בבכורה

 וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית מתגלה בהם ,מאוד מאוד

, רחון גדולפ שיש בהם סי"אע, ולהם יש תרופה, בעקבתא דמשיחא

  .וחושך רב וכבד מאוד

בעל סגולות קוק כדור מתאר אותו הרב , בתארו את דור הגאולה

כל שהדור נראה כ .דורות שקדמו לון הת יותר מובולטו משמעותיות

כאשר ו . גדול ושורשי הוא בפנימיותו– ו בחיצוניותעלוברקוב ו

 נפסדה ,כאשר הפרי גדול"חיצוניותו הרקובה תתפורר , פנימיותו תגדל

  . דלעילל"מהרכדברי ה, "הקליפה מכח גידול הפרי

   68":אורות" ובספרה קוק "רעיון זה מפתח הראי

 צריך ללכת על פי סדרי ,סדר הגאולה ותחית האומה בארץ ישראל

וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע "הנבואה של 

ורה מוכרחת שלימות הצ".  זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד "–" בהמה
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, לישוב ארצי ולשאיפה מדינית, הנפשות הנוטות לבניין מעשי. להיברא

והאנשים , מוכרחות להתיצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למדה זו

ומזריחים , מחיי הרוח ומעדני הנשמה המודעים, בעלי הנפשות האצילות

גם הם יצאו אל הפועל בכל , העליון על האומה והעולם' את אור ה

דוקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים  .יהםמלוא

 נשמה קדושה כבירת שאור חיי, יחד ליצירת גויה לאומית אורגנית גדולה

  .כוח זורח עליה

        יוסף ויהודהיוסף ויהודהיוסף ויהודהיוסף ויהודה

 על פי תפיסת שנם י– דור בו צומחת הגאולה –" שכולו חייב"בדור זה 

 נםויש, "אדם"אנשים בבחינת ישנם  : שני זרמיםל"ה קוק זצ"הראי

 תשתיתהבונים את הנם אלו  יש, כלומר."בהמה"אנשים בבחינת 

 מימדהבונים את הנם אלו ויש, "בהמה"הם בבחינת ו ,תהחומרי

כוחות אלו באים לידי ביטוי במהלך שני  ."אדם" בבחינת והם, הרוחני

כח  כל –דדיים אך אינם פועלים מתוך אחדות או הבנה ה, הגאולה

אדם ובהמה תושיע "בו , יגיע יום .ךנמשהמאבק ביניהם ו, עוסק בשלו

אחדות ,  אחדות התורה והבניין–שני הכוחות יתאחדו כלומר , "'ה

 – חשוב ביותר בתהליך הגאולהמהלך ה המהלך זה הוא .החומר והרוח

   .מות שלהיוצריםגוף ונשמה כ ,מאוחדים לגמריהמערך של קודש וחול 

ות אלו שיבואו לידי ביטוי לעתיד לבוא בדמותם של משיח בן יוסף כוח

יוסף   שלבדמותם, ימי קדםכבר בעמנו ב הופיעו, ומשיח בן דוד

ראשיתו של העימות והמגע בין יהודה ליוסף מומחש היטב  .ויהודה

וממשיך הוא לחקוק את רישומו עד אחרית ,  בפרשת ויגש,בתחילתו

  .הימים

  69: מנבא הנביא יחזקאל,ת בזמן הגאולהעל צורת אחדות הכוחו
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 ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם 'הִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני 

ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני  :ַעִּמי

ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַקח ְל :  ֵאַלי ֵלאֹמר'הַוְיִהי ְדַבר  :'היִתי ְנֻאם  ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂש 'ה

 ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד \ֲחֵבָריו\ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו 

ב ֹאָתם ְוָקרַ  :\ֲחֵבָריו\ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו 

ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶד ְּבנֵי  :ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְל ְוַכֲאֶׁשר ֹיאְמרּו ֵאֶלי

ֵלאֹמר ֲהלֹוא ַתִּגיד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּל לקים' א'הַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֹּכה ָאַמר  :ַעְּמ 

 \ֲחֵבָריו\ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו ִהֵּנה ֲאִני ֵקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים 

ְוָהיּו  :ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְּבָיִדי

 'הְוַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר  :ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ִּתְכֹּתב ֲעֵליֶהם ְּבָיְד ְלֵעיֵניֶהם

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשם ְוִקַּבְצִּתי  ִהֵּנה ֲאִני ֵקַח לקים'א

 ְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ  :ֹאָתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם

ְׁשֵני גֹוִים  עֹוד לִ \ִיְהיּו\ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶל ֶאָחד ִיְהֶיה ְלכָֻּלם ְלֶמֶל ְוא ִיְהיֻה 

ְוא ִיַטְּמאּו עֹוד ְּבִגּלּוֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם  :ְוא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד

ּוְבֹכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְוהֹוַׁשְעִּתי ֹאָתם ִמֹּכל מֹוְׁשֹבֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהם ְוִטַהְרִּתי 

 ְוַעְבִּדי ָדִוד ֶמֶל ֲעֵליֶהם  :יםִק 'ֶהם ֵלאאֹוָתם ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה לָ 

  :ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלכָֻּלם ּוְבִמְׁשָּפַטי ֵיֵלכּו ְוֻחֹּקַתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם

 כשהם –  יוסף ויהודה–י הכוחות נבתחילת תהליך הגאולה יופיעו ש

ל אחד בפני  כ–" לאחדים  בידךוהיו  " : כפי שמודגש בפסוק,מפורדים

 כאשר הבסיס החומרי שבעם יכיר ,בהמשך התהליך, ולם א.עצמו

 עליועליועליועליוונתתי אותם "כאשר , על פניו הרוחני שבעם מרכיבה בגדולתו של

, הצד הרוחני יהיה מעל הצד הגשמיכלומר כאשר  –" את עץ יהודה

ועליונה  הגשמיות שהרוחניות קודמת לה צדכאשר תהיה הכרה מ

" אחדים"עוד  לא ."והיו לאחד בידי"ב של  אז יקוים המצ–עליה 

  70".לגוי אחד בארץ ":מה ומשלימהאלא אחדות של, מפורדים
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חידדנו ו, בתית הרחבנו את היריעה מבחינה מחשבדברינו האחרונים

 במטרה להשלים נקודות אליהן לא ,הכרחיותה של הגאולהאת 

  . ם באופן מפורש"התייחס הרמב

ם " כעת לדיון בדברי הרמבנשוב, מצוידים בתובנות שהעלינו

  .והחולקים עליו

        םםםם"""" עמדת הרמב עמדת הרמב עמדת הרמב עמדת הרמבסיכוםסיכוםסיכוםסיכום

, המחלוקות אודות משיחים לאורך כל ההיסטוריה היו רבות ועקרוניות

ם חי בימי "הרמב 71 .וזאת לאור עשרות משיחי שקר שקמו לעם

פטיות  וניסה להקהות במקצת את התחושות האפוקלי,הביניים

,  משיח כנראה החרידה אתו המחשבה שיקום.שרווחו באותה תקופה

הוא סבר . ה" הקבויטען כי הוא שליח, ישולמוחמד או ל דמות הדומה

 ,במובן הרוחניו דווקא  לא– יוכיח את עצמו יהיה המשיחכי רק מי ש

  המבחן הוא מבחן,ם" לפי הרמב, כלומר.אלא בעיקר במובן המעשי

  :המציאות

  .הנהיג את העםיכולת ל .1

יכולת לקיים את מצוות התורה ולהורות לאחרים את מצוות  .2

  .התורה

תהליך לאלא , שתצוץ בעולם יש מאין ית משיחאין הכוונה לדמות

 נקודת זמן כלשהי שיופיע ב או שלטוןשל מלך, טבעי- היסטורי

 .בהיסטוריה

 –ויש להניח כי לא טעה ,  הוא משיחכוכבא- בררבי עקיבא סבר כי 

לקדם את  שיכול לאפשר לכל מנהיג יש ,ם" פרשנותו של הרמבלאור

 כי כל חכמי ישראל ,ם טוען"הרמב.  לעשות זאת מבחינה רוחניתהעם

. מהתיהם של ישראל לרמתן השלאכן הגיעו זכויוש, סברו כרבי עקיבא

 רבי עקיבא ,לפיכך .וכל התנאים לגאולה הושלמו, הגיע זמן הגאולה



  113333    ||כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  --מרד ברמרד בר

 

 ,על אף התלהבות העם. " איכשר דראלא" אך ,הוא זה שפעל נכון

הוא  של העם  הרוחנימעמדוש מפני, המרד לא יכול היה להצליח

 . הפיזיו צבאי המצבוולא , קובעה

 בתהליך קביעת ם אינו סבור כי יש לשלב אותות ומופתים"הרמב

הנסיים שמציעה מבחנים הוא אינו עושה שימוש ב,  לפיכך.המשיח

מריח =  "מורח ודאין"(הוי על טבעית  יכולת זיובהם, לשם כך הגמרא

 .כוכבא-בריתה ליתכונה שלא ה, ) בצדקתו או לחילופין ברשעתובאדם

,  משיחכוכבא- ברלא ראה בשגם רבי יוחנן בן תורתא , ם"לשיטת הרמב

ייתכן  . ולא בשל היעדרם של נסים72, מסיבות שלא הובררועשה זאת

 לא היה איש אכוכב-ברהיות ו,  חוסר מעלתו בתורהזה מפאת השהי

 . תורה אלא איש צבא

נובעת מן העובדה שאין סיבה של ממש ם "גישתו הטבעית של הרמב

 מצד השלילה.  על פניהלהעדיף את הגישה האפוקליפטית או הניסית

 ומצד ;ישראל משעבוד מלכויותעם שחרור ל יביאו ימות המשיח –

 אין צורך ,בין מצד זה ובין מצד זה. ' חירות ופנאי לדעת את ה–החיוב 

   . חוקי הטבעאו חוקי המוסר בביטול

. ם לא הייתה מוסכמת"נזכיר כי עמדת הרמב, כדי שלא נחטא לאמת

לפיה ימות  ,ו הנטורליסטיתפרשנותם ב"גישת הרמב את היו שדחו

  דחו אתבעלי גישות אלו. המשיח לא יתאפיינו בחריגה מסדרי הטבע

, ם"המתנגדים לרמב. חהמשי מונתאל ביחס" גגו נוההמנכעולם "הכלל 

 ,)ה"הרמ: להלן( הלוי אבולעפיה  בן רבי טודרוסרבי מאירובראשם 

   73.נקודה זועיקר בם ב"את הרמבהרבו לתקוף 

ם לא נרשמה "כי גם בקרב מחנהו של הרמב, כדאי לציין בהקשר זה

חיבור המיוחס לרבי ב, ם" לרמבבדור השלישי. אחדות דעים מוחלטת

של ארוך  ישנו פירוט ,ם"הרמב דו של נכ,הנגיד דוד בן אברהם
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 ותיק הכוללואפוקליפטי ההמרשם הלפי , ות שיתרחשו בעתידעמאור

  74.ותאניסים ונפל
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         הערות הערות הערות הערות––––ם ם ם ם """"כוכבא בהגותו של הרמבכוכבא בהגותו של הרמבכוכבא בהגותו של הרמבכוכבא בהגותו של הרמב----מרד ברמרד ברמרד ברמרד בר
  .אות ד, פרשה ב, ובאיכה רבה; הלכה ה, פרק ד, מסכת תענית, תלמוד ירושלמי  1
2

,  ואסכטולוגיה ואסכטולוגיה ואסכטולוגיה ואסכטולוגיהמשיחיותמשיחיותמשיחיותמשיחיות, )עורך(צבי ברס : בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמשיחיותו של משיחיותו של משיחיותו של משיחיותו של , אריה אופנהיימר 

 .154'  עמ,ד"ירושלים תשמ, החברה ההיסטורית הישראלית
3

 .ב' עמ, דף צג, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי 
4

  . ם מובאים במלואם להלן בנספח"יב בהלכות מלכים לרמב-רקים יאפ 
5

טבלה של , עץ ארזעץ ארזעץ ארזעץ ארז, זיניהרב  ראה אצל .פרק יא , שופטיםהלכות, משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 

  .130-127' עמ, גרסאותההבדלים בין ה

אשר בחלקם נמחקו על ידי , ם בהוצאות השונות" החזקה של הרמביש להשוות בין ספרי היד

כן הוא : "כאן כותב הרב קאפח את הערתו.  שהתנכלה למשיחיות היהודית,הצנזורה הנוצרית

 תי הביקור"וברור כי כמה מילים הושמטו והוחלפו ע, נוסח כל ההלכה בכל כתב יד שברשותי

כי הנוצרים פירשו , תי הביקור" שודאי הושמט ע,ובפרט קטע שלם שבסוף ההלכה. הארורה

 ".מקראות ומצוות שלא כהלכה
6

  .לפני הצנזורה  כך נכתב
7

 .ב' עמ ,צגדף  ,סנהדריןמסכת , תלמוד בבלי 
8

. ב"תשס'ה, קרית שמונה, ישיבת ההסדר בקרית שמונה    ,לעצרתלעצרתלעצרתלעצרתבין פסח בין פסח בין פסח בין פסח , הרב אבי אמיתי 

  .צוא את המאמר באתר האינטרנט של הישיבהניתן למ
9

  . הלכה טארק י פ, שופטיםהלכות, משנה תורה, ם"רמב 
10

, הלכות תשובה; ה"תרמ' עמ, ד"תשמ'ה, ם"ה לחקר משנת הרמב"מכון מש, הרב יוסף קפאח 

  :וזו לשון ההערה. סוף הערה לט, הלכה ז, פרק ח

ג "רס(הו כללא דכיילא הגאונים הוא משום דאשתמטתינ, ומה שגרם לכולם כל הצער הזה"

ושמונים , יצא הנפלג מהלכה', ופלגינא' 'שכל מקום שאמרו בגמ) ש בן חפני ואחרים"ואחריו ר

וכבר כתבתי בירור מקיף את כולן שלעולם רבינו דוחה את , "ופליגא"' וארבע פעמים בגמ

אף , אבא מהלכהחייא בר ' נדחה  ר', ופליגא דשמואל'כיון שאמרו , אף כאן. הנפלג מהלכה

בכל אופן , שכל דבר שאינו למעשה אין לפסוק בו הלכה(...) דלא שייך בעניינים הללו הלכה 

 ".ונשארו רק דברי שמואל, כאן יצא הנפלג מסברא
11

  .ל של הרב יוסף קפאח"מקורות אלו מופיעים בהרחבה בהערתו הנ 
12

 .א' עמ, דף סג, מסכת שבת, תלמוד בבלי 
13

 .ב' עמ,  דף לד,ברכות מסכת ,תלמוד בבלי 
14

 .ב' עמ, דף קנא, מסכת שבת,תלמוד בבלי 
 .א' עמ,  דף סח, מסכת פסחים,תלמוד בבלי 15
  .ב' עמ,  דף צא, מסכת סנהדרין,תלמוד בבלי 16
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ופחות לדברי , כוכבא-במהלך הפרק התייחסנו בעיקר לדברי התלמוד הבבלי ביחס לבר

עולים כמה , י הירושלמי במקומות שוניםבבחינת כללית של דבר, אולם. התלמוד הירושלמי

ישנה התייחסות נרחבת למעמדה החשוב ירושלמי בתלמוד ה: ובהם, הבדלים בינו ובין הבבלי

בעוד בתלמוד הבבלי מתואר החורבן ללא הבלטה , של העיר ביתר לפני החורבן ולחורבנה

כוכבא על - ר ברבתלמוד הבבלי מצהי; בתלמוד הבבלי מודגשים פשעי רומא; מיוחדת של ביתר

כוכבא -המציגה את בר, בעוד בתלמוד הירושלמי מובאת דרשתו של רבי עקיבא, עצמו כמשיח

בעוד , ניתן לומר שבתלמוד הירושלמי מודגש הפן הלאומי במרד ובכשלונו,  ככלל.כמשיח

עץ עץ עץ עץ , הרב אליהו רחמים זייני: ראה גם, להרחבה. שבתלמוד הבבלי מודגשים הצדדים התורניים

  .103-96' עמ, )ד"תשס'ניסן ה(רך ב כ, ארזארזארזארז

 17
  . יב' סע,  סימן תקסב, אורח חיים,שולחן ערוךשולחן ערוךשולחן ערוךשולחן ערוך, רבי יוסף קארו

18
' עמ, ה"תשס'ב ה" ארה,יורק- ניו,א" מכון הגר,ביאורי אגדות למסכת ברכותביאורי אגדות למסכת ברכותביאורי אגדות למסכת ברכותביאורי אגדות למסכת ברכות, א מווילנא" הגר

, בחיפה" אור וישועה"ר אליהו רחמים זיני רב הטכניון וראש ישיבת "תודה לרב ד( .קפט

  ).א"הפנה אותי למקור זה ולמקור הבא בדברי הגרש

אשר , שמואל מאלצאן סלוצק' דוד לוריא והר' י תלמידיו ר"א ע"מובא בשם הגר, כמו כן

אבן "מקור מהספר ) ו"תשס'ב ה"ארה, ניו יורק, א"מכון הגר" (א"ביאורי הגר"ציטטו בספרם 

  ): א' דף יג עמ, על מסכת ברכות; דף צז" (אמרי נועם" את דברי ה–) ה בהערה"קנ' סי" (שלמה

כל הנביאים לא ): מסכת ברכות דף לד(ואמר רבינו לבאר על פי מה שנאמר "...

ז לימות "דאמר אין בין העוה, ופליגא דשמואל. 'וכו, ניתנבאו אלא לימות המשיח

ימות המשיח ' כי ב, לקים חיים הם'ואלו ואלו דברי א, המשיח אלא שיעבוד גלויות

) מסכת סנהדרין דף צח(ות משיח בן יוסף וזה תליא בזכות כמו שנאמר היינו ימ, הן

מסכת (כמו שנאמר , ואם זכו היה מתחיל מתחילת אלף חמישי',  אחישנה–זכו '

ז לימות "ואז אין בין עוה, אלפים ימות המשיח' ב): א' עמ, עבודה זרה דף ט

הששי כשיבוא כ באלף "ואח. אבל עשו לא יפול בידו, המשיח אלא שיעבוד גליות

ויפלו כלם ביד משיח בן , ועל משיחו' יבא עשו עם גוג ומגוג על ה" תהבעִ "הזמן 

וכל יעודי ', בלע המות לנצח'וכשיבוא משיח בן דוד יתקיים מה שנאמר , דוד

 ...".הנביאים וזה ניקרא לבוא
19

  : א' עמ, דף קלט, פרשת תולדות, מדרש הנעלם,זוהר 

 ואין בין עולם הזה לתחיית ,המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבדואין בין העולם הזה לימות "

 וכי ימות : אמר רב יוסף. ואריכות ימים: רב נחמן אמר.המתים אלא נקיות והשגת ידיעה

 קבוץ ,בית המקדש קודם לקבוץ גליות' דתנן , לא:ל" א?המשיח ותחיית המתים לאו חד הוא

ונה ב' דכתיב ?יהלא  מנ.'ון שבכלם ותחיית המתים הוא אחר,גליות קודם לתחיית המתים

 , זו היא תחיית המתים–'  נדחי ישראל יכנס הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם'הירושלם 

 , ואחריו נדחי ישראל יכנס, בונה ירושלם תחלה;שהיא הרפואה לשבורי לב על מתיהם

 ,המתים שנה קודם הקבוץ גליות לתחיית ארבעים : תנן.והרופא לשבורי לב אחרון על הכל

 אמר רב כהנא ? האי ארבעים שנה מאי עבידתייהו–' ויהי יצחק בן ארבעים שנה'כדאמרינן 
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 כמה מלחמות יתעוררו על , כמה צרות–  מקבוץ גליות עד תחיית המתים:אמר רבי ברוקא

   ." ואשרי הנמלט מהם,ישראל

י תורתו  הבל היא לפנ– תורה שאדם למד ":שמונה שעריםשמונה שעריםשמונה שעריםשמונה שעריםספרו הקדמת רבי חיים ויטאל ל

אין 'ל " זכתבושכמו ,  שהיא בהיותם בגוף ונפש, ואם כך נאמר על תורתו של משיח.של משיח

 קליפה , והוא בטול מלכות הרשעה', לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבדעולם הזהבין ה

 וסמיך ,' וכו'וגר זאב עם כבש'ל על פסוק "זבותינו  כמו שדרשו ר.ר הרעהחיצונה הנקרא יצ

ר  המתלבשת בקליפין לסבת היות היצ,ולם הזה ולכן תורת הע.''מלאה הארץ דעה את הו'ליה 

 שנתפשט קצת מלבושיה , היא הבל לפני תורתו של משיח, הנקרא קליפה מצויה בעולםערה

ל וחומר בן בנו של קל  וק.צר הרע מאחר שגם בני אדם נתפשטו מקליפת הי,וקליפותיה

 כי עסק , עולם הנשמות נפשטות מכל מיני לבוש כלל,אבולם ה בהיותינו למעלה בע,וחומר

  ".התורה אשר להם איננו רק בנשמת התורה וסודותיה הפנימיים
20

המאות השישית והשביעית (או אלעזר הקליר , רבי אלעזר בירבי קליר; הקליר מפיוטי 

 מחזוריחלקם נכנסו ל,  רביםפיוטיםחיבר . התקופה הביזנטית בן ארץ ישראלי פייטן, )נ"לסה

  .יוון ואיטליה, צרפת, יהודי אשכנזהתפילה של 
21

למוד הבבלי ועד  פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת הת–ועוד עיין בספר מדרשי גאולה  

 –ירושלים ,  מסדה–מוסד ביאליק , מהדורה שניה, יהודה אבן שמואל(ראשית האלף הששי 

הקליר פעל בסוף התקופה . בנושא המחקר על תקופת כתיבתו של הקליר, )ד"תשי'אביב ה-תל

ספר "ו" ספר זרובבל"ל פיוטיו מיוסדים על "ועל פי הנ, הביזאנטית ובראשית תקופת האיסלם

ספרים אלו . המיוסדים על מדרשים עתיקים ומהווים כשלעצמם ספרות אפוקליפטית, "אליהו

 .ואף של הוגים נוספים, ג"דרך לתוואי מחשבתו האפוקליפטית של הרס-היוו גם אבני
22

אלא שבדבריו אלו יוצא , ם הכיר פיוט ספציפי זה של הקליר"אין סיבה להניח שהרמב 

פ תרגום הרב "ע', בישועה'(=' פורקאן '– השמיני ג במאמרו"ם כנגד עמדתו של הרס"הרמב

, מדרשי גאולה: מובא בתוך" (תשובה על עניין הישועה: "וכנגד רב האי גאון במאמרו, )קפאח

הוצאת , פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף השישי

  . ד ספר זרובבלם כנג"יצא הרמב, כמו כן. 142-133' עמ, ד"תשי'ה, מוסד ביאליק

ם בדבריו ביחס לערי מקלט שיתווספו "את מחלוקתו על דעתם מבליט הרמב, לעניות דעתי

עקב , ויהיה צורך בתוספת זו של ערי המקלט, עולם כמנהגו ינהג: רצונו לומר. בימות המשיח

 .ריבוי האוכלוסין בארץ ישראל בתקופת גאולה זו
23

  .הלכה ב ,אפרק י, הלכות מלכים 
24

  .184-183 'עמ, ו"תשל' תל אביב ה,,,,דברים בגודברים בגודברים בגודברים בגו ,שלוםגרשום  
25

  .הלכה א ,יאפרק  ,הלכות מלכים 
26
  . הלכה ד, פרק יא, הלכות מלכים 
הוצאת האוניברסיטה , םםםם""""מבמבמבמבהרהרהרהר תו שלתו שלתו שלתו שלשנשנשנשנוד במוד במוד במוד במססססהלכה והגות קווי יהלכה והגות קווי יהלכה והגות קווי יהלכה והגות קווי י , טברסקיצחקי 27

ברית כיהן כראש הקתדרה לספרות ע) 1997-1930( יצחק טברסקי .111' עמ, ה" תשנ,הפתוחה

ונחשב לאחד מגדולי חוקרי , וסטס'ולפילוסופיה יהודית באוניברסיטת הרווארד שבמסצ

  .ם"הרמב
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28

ם לתקופה ם לתקופה ם לתקופה ם לתקופה """"על תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמבעל תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמבעל תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמבעל תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמב, ברגרדוד  

 .7-5' עמ, 1991 ניו יורק ,הוצאת ישיבה אוניברסיטה, Maimonidean Studies, המשיחיתהמשיחיתהמשיחיתהמשיחית

  . אוניברסיטה-ר משמש כראש המחלקה ללימודי יהדות בישיבהדוד ברג' הרב פרופ

ברגר מנהל כנגד תפיסת ' חשוב לציין כי גישתו זו נובעת כנראה ממלחמת החורמה שפרופ

  .דית הנוכחית"המשיחיות החב
29

היה מגדולי חוקרי הקבלה ) 1982-1897(גרשום שלום . 185 ' עמ,דברים בגודברים בגודברים בגודברים בגו ,לוםגרשום ש 

  .והמיסטיקה היהודית
30

  .84 'עמ ,ייםייםייםייםינינינינהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הב  הרעיון הרעיון הרעיון הרעיון,שוורץדב  
  .ה הלכה ,י פרק ,התורה יסודי הלכות ,משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 31
  . הלכה ג,פרק יא, הלכות מלכים 32
33

  . הלכה ד,פרק יא, הלכות מלכים 
34

  .הלכה ב, פרק יא, הלכות מלכים 
35

 .הלכה ה, פרק יא, הלכות מלכים 
36

  .טפרק מ ,גחלק  ,כיםכיםכיםכיםמורה נבומורה נבומורה נבומורה נבו, ם"רמב 
37

  .ב' עמ, דף יז, מסכת ברכות, תלמוד בבלי 
38

 .ובהערות שם,  ואילך121' עמ, כרך ו, ליקוטי שיחות 
39

   .א' מדף ל ע ,מסכת קידושין ,פני יהושעפני יהושעפני יהושעפני יהושע, הרב יעקב יהושע פאלק 
40

, )הנזיר(הרב דוד כהן , ההיגיון העברי השמעי:קול הנבואה: בנושא זה כדאי לעיין גם ב 

  .ל"ירושלים תש,  הרב קוקמוסד
41

  .191' עמ, כרך ו, ליקוטי שיחות 
42

, ליובאוויטש, ספריית אוצר החסידים, ויקרא, כרך שלישי,  ספר שביעי,ז" כליקוטי שיחות 

  .199-198ט עמודים "תשמ
43

 .הלכה ו, פרק יב, הלכות מלכים 
44

שמעון : רווכן מופיע במאמ, ל"ר ז" ששמעתי מפי הרב שגרוהסבר קטע זה נלקח משיע 

 ספר זיכרון לרב עוזי  ספר זיכרון לרב עוזי  ספר זיכרון לרב עוזי  ספר זיכרון לרב עוזי ––––ישועות עוזו ישועות עוזו ישועות עוזו ישועות עוזו : בתוך, םםםם""""סטוריה ומשיחיות לפי הרמבסטוריה ומשיחיות לפי הרמבסטוריה ומשיחיות לפי הרמבסטוריה ומשיחיות לפי הרמבייייהההה, גרשון רוזנברג

  .296-277' עמ, ו" ירושלים תשנ, הוצאת אריאל,קלכהייםקלכהייםקלכהייםקלכהיים
45

 את ערכו של ת שוללה התוצאה הקשה של כשלון המרד איננ )1344-1288(  ג"על פי הרלבגם  

כוכבא חישל -ג כי מרד בר" טוען הרלב,ידי ייסורים  על מלבד כפרת העוונות שמגיעה. המרד

, ג חורץ את משפט המרד בצורה חיובית"רלבה. 'את בני הדור במסירותו למען כבוד ה

פירוש ( בפירושו לפסוק מספר דניאל , ומתייחס למטרת כישלונם של רבי עקיבא וחבריו

ם " שהביא הרמב)ב"תשנ'ת גן הרמ, אוניברסיטת בר אילן, מקראות גדולות הכתר, ך"ג לנ,הרלב

... והרי הוא ככל מלכי דוד השלמים הכשרים שמתו...": באמרו) הלכות מלכים פרק יא(

לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי , ומן המשכילים ייכשלו'): לה, ספר דניאל יא: (אמרשנ

   :ג" מסביר הרלב,"'למועד עוד 
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כדי , ולברר אותם וללבן אותם, נפסדותוהנה יהיה לצרוף בהם ישראל מסיגי רעותיהם ה

עם שבזה העונש הנפלא טהרו מה , שיעור מה שראוי לסבול לכבוד השם שיעמדו מזה על 

  .ויתבררו ויתלבנו, על העוונות שעשו בימי בית ראשון שהיה ראוי לבוא להם מהכליון 
  .בלכה  ה,טרק  פ, תשובההלכות, תורהתורהתורהתורהמשנה משנה משנה משנה , ם"רמב 46
  .הלכה א, א פרק י,הלכות מלכים 47
48

ש פרשת "ער, "שבת"מוסף , מקור ראשון: בתוך, יהודי שחי בעולם פגוםיהודי שחי בעולם פגוםיהודי שחי בעולם פגוםיהודי שחי בעולם פגום, הרב יאיר דרייפוס 

 .תודה לרב יאיר דרייפוס על הסיוע במציאת הדברים. 9-8' עמ, ע"תש'שלח ה
  .הלכה ד,  פרק יא,הלכות מלכים 49
50

  .ד"תשל'הכסלו '  כ, פרשת וישב,ש"אנותמימים ההערות  
51

 .ג' פס, בפרק , חבקוק 
52

 . ג הלכה,פרק ב, ם לספר חבקוקם לספר חבקוקם לספר חבקוקם לספר חבקוק""""פירוש המלביפירוש המלביפירוש המלביפירוש המלבי , מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזררבי 
53

, )עורך(צבי ברס  :בתוך, םםםם"""" ימות המשיח במשנת הרמב ימות המשיח במשנת הרמב ימות המשיח במשנת הרמב ימות המשיח במשנת הרמב––––כפי כח האדם כפי כח האדם כפי כח האדם כפי כח האדם  , רביצקי אביעזר

 .207' עמ, ד"תשמ'ה ירושלים ,ר" מרכז זלמן שז,משיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיה
54

 .נ"סה ל1173, אגרת תימן 
55

 שעה ,ם ליהודי ספרד ומרוקו"אגרת שכתב הרמב: )או מאמר קדוש השם(  אגרת השמד

, באגרת.  שדרשו מהם להמיר את דתם ולהתאסלם,לעמוד בפני גזרות המוסלמים שנאלצו

 .שהמירו דתם יכולים לשוב ליהדותלו ם שגם א"הרמבמסביר 
56

לפרשת ראה ") ודיתהגות יה("מאמר באתרו באינטרנט , החרב והמילההחרב והמילההחרב והמילההחרב והמילה, שלום רוזנברג 

  . באותה שבת" מעריב"הובא גם בעיתון ; ע"תש'ה

,  כי מצבה של יהדות תימן השתנה רק כאשר השושלת הפאטימיתרוזנברג מציין גם' פרופ

ם השפעה "עליה הייתה לרמב, )1174(הוחלפה בשושלת הַאיּובית , שושלת שיעית איסמאעלית

 .רבה
57

, ם" מהדורת הרב שילת לאגרות הרמב–וכבים אגרת אל חכמי מונפשלייר על גזירת הכ 

 זו אגרתבדפוסים אחרים מכונה . אות ג, תפט' עמ', כרך ב, מעלה אדומים, הוצאת מעליות

על פי דפוס  כך למשל –" על ענייני אצטגנינות ומזל  לחכמי קהל עיר מארשילייאאגרת"בשם 

  . לפסיה והוצאת מגילות
58

. ברא אלוקים לעשותאשר  ה"ד, ג' פס, פרק ב, שיתברא, ן על התורהן על התורהן על התורהן על התורה""""פירוש הרמבפירוש הרמבפירוש הרמבפירוש הרמב, ן"רמב 

  . השלםכדאי לעיין בהרחבה בפירושוו ,ן"דברי הרמבלעיל מובאים רק עיקרם של 
59

 .כו' פס, פרק ל, ישעיהו 
60

  . זסקה פ,פרק ו, אורות התשובהאורות התשובהאורות התשובהאורות התשובה, ה קוק"הראי 
61

  .ג, פרשת בחוקותי, מדרש תנחומא 
62

   .ו"דף רע, מהדורת שעוועל, ספר הגאולהספר הגאולהספר הגאולהספר הגאולה, ן"רמב 
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יהושע ' ביחס לקביעתם של דברי ר. אלכה ה, אפרק , מסכת תענית, תלמוד ירושלמי 

 ;כתבי רבינו דוד בונפיל שםב;  ב' עמקדף סנהדרין מסכת ן ל"הר' חייש לעיין גם ב, להלכה

   .ה" רמז תקצ, מלאכי,מעונישוט ובילק
64

 .הלכה א, פרק א, מסכת תענית, תלמוד ירושלמי 
65

 .א' עמ,  צחדף, סנהדריןכת מס, תלמוד בבלי 
66

  .פרק יח, ''''גבורות הגבורות הגבורות הגבורות ה, ל"מהר 
67

 .אגרת תקנה, הההה""""אגרות הראיאגרות הראיאגרות הראיאגרות הראי, ה קוק"הראי 
68

   . יטה פסק, אורות התחיה,אורותאורותאורותאורות, ה קוק"הראי 
69

 .כד-יג' פס, פרק לז, יחזקאל 
70

: בתוך, המספד בירושליםהמספד בירושליםהמספד בירושליםהמספד בירושלים, ר בנימין זאב הרצל"ה קוק בהספדו על ד"מבוסס על דברי הראי 

  .ה"מאמרי הראי
71

 שריע ,)714נולד בשנת (  דודןב כת הקראים מיסודו של ענן, )754-685( אבו עיסא : כגון

, )נ" לסה1295(הנביא אווילה , )1149(דוד אלרואי  ,)8מאה ( יודען ,)740שנת (מסוריה ) שריני(

, )1791-1752(יעקב פראנק  ,)1675-1648(שבתאי צבי  ,)1532-1524(דוד הראובני ושלמה מולכו 

 לתולדות חלופה ליהדות –אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן , יורם ארדר: וראה .ועוד

 .ד"תשס, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרית הילל בן חיים, הרבנית
72

 כפי שהבאתי בהערה ,"עץ ארז"יני בספרו יז רחמים לאחרונה בירר זאת הרב אליהו 

 .במקומה
73

וביניהן גישת רבי אברהם , ם בנושא זה"ך הרמבישנן גישות רבות ומגוונות החולקות על דר 

... שמו של משיח הוא השכל האנושי): "13-פעל בספרד במאה ה(אבולעפיה וסיעתו 

' שם עולם אתן לו'כאמור , ההישארות והשם הנשאר מן השכל המכונה משיח אחר המוות

: בתוך, הבינייםהבינייםהבינייםהבינייםדפוסים של פעילות גואלת בימי דפוסים של פעילות גואלת בימי דפוסים של פעילות גואלת בימי דפוסים של פעילות גואלת בימי , משה אידל: ראה)". ה' פס, פרק נו, ישעיהו(

  .262' עמ, ד"ירושלים תשמ, ר"הוצאת מרכז זלמן שז, משיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיה, )עורך(צבי ברס 
74

 .103 'עמ, ייםייםייםייםינינינינהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הב הרעיוןהרעיוןהרעיוןהרעיון ,שוורץדב  
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��ובמחשבה��בהגותכוכבא-בררד�מ

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

ים מן ההוגים במשך רב, כוכבא-במרד ברם "בהמשך לעיסוקו של הרמב

הוגים , כמו כן. על משמעויותיו השונותבנושא זה הדורות עסקו 

 גם אם לא –ופוסקים אחרים עסקו במשיחיות בהקשרים רחבים יותר 

בתחילת הפרק ניתן דעתנו , אם כן. כוכבא-בזיקה ישירה למרד בר

 במחשבת ת בזרם משמעותי ומרכזילהשתלשלות מושג המשיחיו

  .ל המקובלים ושל גדולי החסידות עולמם ש–ישראל 

ניעור לחיים גם הדיון חזר ו, עם התעוררות הציונות בדורות האחרונים

 ובדמותו של המצביא  עצמוכוכבא- בראמוני במרד -מדיני-המחשבתי

בהמשך , אם כן.  מעבר לדיונים במשיחיות באופן כללי– ישראליהארצ

וחניים אל מנהיגיה הרו ננסה להתבונן אל תקופת המרדהפרק 

  הוגי הציונות הדתיתדרך נקודת מבטם והגותם של, והצבאיים

הראייה ן  מתהנובענקודת מבט  ,יק'ד סולובייצ" והגריה קוק"הראי

היטיב נוכל ל ,באמצעות התבוננות זו .ם" הרמבששרטטהחיובית 

על מניעיהן של  כמו גם ,מהלך המרדלעמוד על אופי התקופה ועל 

המבט החיובית ביחס למרד משפיעה על נקודת . הדמויות שפעלו בו

ומחלחלת לאופן שבו נבחן המרד ונבחנות הדמויות , ניתוח התקופה

אלא שההסתכלות החיובית משפיעה גם , לא זו בלבד. שפעלו במהלכו

   . בעתיד תהליכי גאולת עמנועל אופן ראייתנו את
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        משיחיות בקבלה ובחסידותמשיחיות בקבלה ובחסידותמשיחיות בקבלה ובחסידותמשיחיות בקבלה ובחסידות

משה ' ראוי לפתוח דיון זה דווקא מדמותו של ר, מבחינה כרונולוגית

 השקפתו המשיחית 1. למניינם16-שחי באמצע ה, )ק"הרמ(קורדוברו 

המקשר את גאולת ישראל , תואמת את הרעיון המשיחי היסודי

 דבוקים והדוקים זה –תחיית ישראל וחידוש העולם . בגאולת העולם

  2.ין להפריד ביניהםוא, בזה כשלהבת בגחלת

 ראש וראשון )י"האר(ק נעשה רבי יצחק לוריא "תו של הרמעם פטיר

המגיפה בשל ,  בלבדכשנתייםזו ארכה  ה תקופ3.לחבורת המקובלים

 ה בשנתוריפטל והביאה ,פגעה בוש) 1572(ב "של'הבצפת בשנת 

 איננו מתאר את המשיח י"האר, בכתביו.  לחייוהשלושים ושמונה

  :באופן טבעי יותראלא , לארץכיורד משמים 

קץ אלא שביום ההוא תגדל צדקתו עד , אדם צדיק נולד מאיש ואישה"

בחינות אלה '  ה– יחידה, חיה, נשמה, רוח, הימין ויזכה במעשיו לנפש

תבוא נשמה של נשמה שלו דנתונה בגן  – ביום ההוא, ואז. של קדושה

  4".ל ובזה זכה להיות גוא,צדיק ההוא ותינתן לאיש ה,עדן

דמויות שעסקו בגאולה ובמשיחיות באופן איזוטרי ומופנם היו מצויות 

 הופכת התודעה המשיחית ,בנסיבות מסוימות. כמעט בכל דור ודור

 ניתן למצוא  בתקופות שונות בהיסטוריה.לפעילות משיחית ציבורית

 ךא, דמויות שאכן היו בעלות תודעה משיחית חריפהל דוגמאות

בשל נסיבות וזאת  ,לא יכלה להתרחבחום זה בתפעילותן הציבורית 

תלמידו  –י הוא דמות שכזו "נראה כי גם האר  5.היסטוריות לא נוחות

, י את משיח בן יוסף" ראה ברבו האר,חיים ויטאל'  ר,י"של האר

  :משיח בן דוד לפני בואוב המקדים

פעם אחת קרוב לזמן פטירתו עמדנו עם מורנו ורבנו על ציון שמעיה 

ואמר לנו . שעות' שהוא רחוק מצפת מהלך ג, ן בגוש חלבואבטליו
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שנתפלל על משיח בן יוסף שלא , ששמעיה ואבטליון אמרו לו שיאמר לנו

 לא עמד זמן .ואנחנו לא הבינוהו ולא שבנו לשאול מה הוא אומר. ימות

ובכן למפרע הבינונו . ה"רב שנתבקש בישיבה של מעלה מורינו ורבנו ע

מו אמר שעל עצ,  על משיח בן יוסף שלא ימותשנתפלל, מה שאמר לנו

 שלא בא לעולם אלא להביא הגאולה ,ושהוא המשיח בן יוסף, כן

6.ולמלאות כל העולם במלכא משיחא
  

רבו  תלמידו ויורשו שהתמסר להסברת תורתו של ,חיים ויטאל' ר

 7.עצמו כמשיח בן יוסףב רבו לראות כשנתיים לאחר מות החל, י"האר

  ):חיים ויטאל' שבחי ר(ספר החזיונות וכך הוא מספר ב

 וסיפר לי כי משם ,ד בא הרב מסעוד הכהן מן דרעה לצפת"של'שנת ה

ושמו אברהם , שהיה יודע עתידות, הלך להיפטר מאדם אחד גדול הדור

שיבוא , ואמר לו פירוש הדברים, "לך לחיים ולשלום:" ואמר לו, שלום

ואמר , ו כל הסימנים אשר ביונתן ל. ויתן לי שלום משמו, אצלי אני חיים

ל על "ומה שאמרו חז –כי הוא משיח בן יוסף , ר לו בשמיאמו" :לו

כי , אני אשתדל בכל כוחי להצילו מאותה הגזירה, משיח בן יוסף שייהרג

כי משיח בן דוד ישאל ,  פירוש– " חיים שאל ממך נתת לו: עליו נאמר

  8".חיים מהשם יתברך שייתן לו חיים למשיח בן יוסף הנקרא

 רבי משה חיים –ל "שם נוסף אותו ראוי להזכיר הוא שמו של הרמח

ל הינה נתיב אחד מני רבים בתוך "גישת הרמח, במבט כללי. לוצאטו

  . ולפיכך לא נעסוק בה בהרחבה במסגרת זו, י"קבלת האר

החל לפעול מייסד , ובחלק אחר של העולם,  דורות מאוחר יותרמספר

נצר על אף שניתן לראות בחסידות  .טובהבעל שם , עולם החסידות

את העוקץ החריף מן המחשבה החסידות  תנוטל, משרשי הקבלה

ט בוחר לומר כי התורה ניתנה לכל יהודי הדבק " הבעש9.המשיחית

צה להעלות את י ותלמידיו חפ"בעוד שהקבלה בלבוש האר .לוקיו'בא
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' ק ולגלות בתוכו חלק אלו, להוציאו מעולם המעש,האדם למרומים

ט כביכול מורידה ומקרבת את ריבונו "החסידות בלבוש הבעש, ממעל

 מגמתה של ,לפיכך.  השקוע בעשייה יומיומית,של עולם אל האדם

 על פי .הגאולה מופנית יותר למישור הפרטי מאשר למישור הלאומי

 להשיג את גאולת נפשו של הפרט בכל ניתן  במישור הפרטי,החסידות

 נהגת הגאולה הכללית קשורה למקום ולזמןבעוד שה, זמן ובכל מקום

  . מסוימים

ט ותלמידיו אנו מוצאים שימוש במונחים גאוליים "אצל הבעש

מתלמידי , רבי יעקב יוסף מפולינאה, למשל, כך. בהקשרים פרטיים

משתמש במונחי הגלות והגאולה ביחס למאבק היחיד עם  ט"הבעש

   :היצר הרע

, ט"זאת אומרת הבעש, תי ממוריכמו ששמע, יצר הרע הוא גלות לנשמה"

  10". שהוא גלות הנשמה מיצר הרע'קרבה אל נפשי גאלה'

המגיד רבי דב בער , ט"תלמיד נוסף של הבעשבמכתב שכותב גם 

  :מתוארת גאולת נפש האדם הפרטית', ממזריץ

רוחו ונשמתו , הגשמיות הזה הוא גאולה לנפש האדםובחינת התפשטות 

  11.ונדבקים בבורא יתברך שהוא אינסוף ...שהמה נגאלים מגשמיות הגוף

 בחסידויות רבות למנהיג ממקדים" משיח גואל" הציפייה לאת

כפי , מתגלמת בלבושו של משיח הגואל את העםה ,השושלת החסידית

  :שהיטיב עגנון לתאר

שכל אחד ואחד מהם מאמין היה בעצמו , מספרים מעשיות של צדיקים

ה לביאת הגואל לא היה עונה וכשהיו מברכין אותו שיזכ, שהוא משיח

שהיה סבור על עצמו , "ביחד עם כל ישראל "אמן אלא היה משיב ואומר

  12.שעתיד הוא להיות משיח אם יהיה הדור ראוי לכך
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ראוי לציין שרעיון זה עולה במרומז כבר מדברי התלמוד הבבלי 

שם תלמידיהם של אמוראים שונים קראו למשיח , במסכת סנהדרין

  :בשם רבם

   ? למשיח מה שמו:רבי יוחנן אמרו...

 דבי רבי ".עד כי יבא שילה" שנאמר , שילה שמו:דבי רבי שילא אמרי

 דבי ".יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו" שנאמר , ינון שמו:ינאי אמרי

  13."אשר לא אתן לכם חנינה" שנאמר , חנינה שמו:רבי חנינה אמר

 באחר גם )ט" הבעששהיה נינו של (חסידי ברסלב לא החליפו את רבם

האמינו כי הוא היה אחד ממיישרי ש וזאת מפני, לאחר הסתלקותו

וכי נרו יאיר להם עד בואו של , הדרך האחרונים לפני המלך המשיח

.המשיח
14

  

ין הכתובה בתמציתיות במע, נחמן מברסלב' רל" מגילת הסתרים"ב

ת ותייחסישנה ה ,כתב סתרים והמלאה בראשי תיבות וקיצורי תיבות

מגילה מתואר המשיח ב. ושאים שונים הקשורים לעידן המשיחילנ

פיה ברסלבית זוהי אוטו. נחמן מברסלב' וכבן דמותו של ר, כצדיק

כמימוש מושלם , ובעיקר את המשיח עצמו, הרואה את ימות המשיח

  15.של מסכת הערכים הברסלבית

' נחמן מברסלב לחסידיו להיות עובדי ה' רקורא , כבר בתחילת הנהגתו

  16:אמת ב

  .   כבר אמרתי ואגמור:ואמר גם אז

לידי גמר הוא הדבר המבדיל בינו לבין ושלמות הבאת האמונה ל

הביא  ל,נחמן ביקש בחייו לבטל את המבדיל בינו למשיח'  ר.משיח

כמחצית שנה טרם פטירתו .  את כל מה שמשיח יפעל בעולםלידי גמר

ד ביאת משיח האש שלי תוקד ע" :נתן'  אומר לתלמידו ר,מן העולם
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 שיחותיו ותורותיו שיותיר לאחר מותו , כלומר17".במהרה בימינו אמן

כך אמר גם אחד . ימשיכו לקדם את העולם ויפעלו עד ביאת משיח

יש לנו בקבלה מרבנו  ": לרבי אהרן ליפוועצקער, רבי נפתלי,מתלמידיו

 ,(...) ' אפשר כבר להתכונן למשיח,כשיתקבל ספרי בעולם' : שאמר,ל"ז

 התקבלות , כלומר18."'מגילת סתרים'חר כך בזמן אחר מסר לו את הא

  . תורתו בעולם הם מסימני הגאולה

, ט" לתפיסתו המשיחית של הבעשך די ברורגישה זו הינה המש

 בה הוא ,גרשון מקיטוב' ששלח לגיסו ר" ודשגרת הקא"הכתובה ב

וכששאל את , מספר כי הוא עלה בעליית נשמה עד היכלו של משיח

לכשיפוצו  ":לוהוא  השיב ,)?מתי תבוא (="?אימתי קאתי מר: "יחמש

  ". חוצהמעיינותיך

נחמן מברסלב ' שיחה בין ר ב גםנחמן מבוטא' טבעו המשיחי של ר

  19):המוכר גם כרבי נתן מנמירוב( שטרנהרץנתן ' לתלמידו ר

היינו שלא . אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת: אפשר גם כך הוא הפירוש

והודה ', והנה הוא וכו, ובאמת כבר הוא בא. דעתם שכבר הואיבוא על 

   .)אכ, ירמיהו ל" (והיה אדירו ממנו"ואמר שכך כתוב , לדברי

דרין אי מן חיי אנא  זה אמר רב נחמן במסכת סנה:כ נתעורר ואמר"אח

  .במהרה בימינו אמן" והיה אדירו ממנו" שנאמר , הוא 

' י ר"נחמן בגמרא נלקחה ע' אמרתו של האמורא ר: פירושם של דברים

נחמן מברסלב ' שרבאופן נתן תלמידו ' י ר" ופורשה ע,נחמן מברסלב

איננו , מודי האמורא התל,נחמן' ר. ודה שיתכן שהוא הוא המשיחמ

אלא אומר שהוא יכול לשמש כדגם לדמותו , מכריז על עצמו כמשיח

 אין בן דוד בא אלא "–משיח בא בהיסח הדעת ה, להבנתו.  משיחשל

 אלא יסיחו דעתם בני דורולא יכירו בו ש כלומר – 20"בהיסח הדעת

 וזהו , זהו המאפיין למשיח בן דוד.לא יכירו בו, יזלזלו בו, ממנו
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ראה כי רעיון זה נילקח נ. נחמן מברסלב' ר – נתן' המאפיין לרבו של ר

 הטוען כי משיח ייגנז בעמוד ענן כפי שמשה נעלם ,חיים ויטאל' מר

משיח יכיר עצמו בו השלב הוזהו , בענני הר סינילארבעים יום 

ולאחר תקופת היעלמותו , אך שאר בני אדם לא יכירוהו, כמשיח

  21".יתגלה המשיח לגמרי ויכירהו כל ישראל ויתקבצו אליו"

 כי בקו ישר מחכמי הקבלה אל מנהיגי ולקבוע, וא לסכםפניתן א

הנעשית  הרעיון המשיחי הוא עבודתו הפרטית של האדם ,החסידות

התייחסות ,  כלומר.לעבודה כללית המשפרת את היקום בסופו של דבר

   22.האדם לעצמו בעבודתו האישית מביאה לגאולה כללית

גם בזרמים של ספרות המיסטיקה היהודית בימי כי , בהערת אגב נעיר

, כך. מצינו חיבור בין הגאולה הפרטית לגאולה הכללית, הביניים

   23:אל אבולעפיהאברהם בן שמובכתבי  ,למשל

משיח יקרא תחילה השכל : השם משיח משותף לשלושה עניינים אלה"

מתחת , ומשיח יקרא האיש העתיד להוציאנו מן הגלות ...הפועל באמת

ומשיח יקרא השכל , ידי האומות בכח ישפיע עליו מן השכל הפועל

ההיולאני שהוא הגואל והמשפיע הנפש וכל כוחותיה , החמרי האנושי

 וזה העניין מצווה וחובה לגלותו לכל משכיל ...המעולותהנפשיות 

  ."ממשכילי ישראל להושיעו

 הייתה בעלת השפעה ניכרת 19- וה18-במאות התפיסת גאולת היחיד 

, ורים החסידיים מחוץ לארץ ישראלקשורה לציבתפיסה זו  .בחסידות

בעוד ,  להשיג גאולה פרטית בכל מקום ובכל זמןניתן כי וענשט

 יש בה יסוד –המיתית הקשורה למקום ולזמן מסוים  המשיחיות

שקיומם , ההסתכלות המשיחית בימינו כוללת דגמים שונים 24.מסוכן

כשם שבאוצר הדתי של היהדות מצויות , חשוב הוא במיוחד

המדגישות נטיות רוחניות שונות בתוך המסורת , אלטרנטיבות שונות

   .היהודית
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, יסות אנטי ציוניות הצמיחה תפ20- ההגות החסידית במאה ה

גותו של הרב אברהם  דווקא בארץ ישראל מתוך ההשבהשפעתן פרח

 השלמה בין התפיסה המיסטית ובין התפיסה יצחק הכהן קוק

 ומובנת יותר , הנימה המשיחית היא מינורית.מיתית-הלאומית

 היסוד 25.התקדמות היסטורית מושגח עתידית של תהליךכתוצאה 

כותב ה, דוד הכהן הנזיר' תלמידו רהמיסטי ניכר היטב בגישת 

  26:בספרו

בתחייה , לתחיית הרוח הנבואי השמעי, יהי רצון שנזכה לתחיית הקודש

  .מדינית בארצנו הקדושה

 אליבא דרבי דוד הכהן הינה תחייה מחדש של היסוד תהרוח הנבואי

האזנה , לקות'חזרה אל הקשר עם הא, תופעה שמיעתית, המיסטי

המקושרת לתחייה המדינית החוזרת  בארץ , דילקולו הפנימי של היהו

  . ישראל

בולטת ,  הרב צבי יהודה הכהן קוק וממשיכיו,ה קוק"אצל בנו של הראי

 ניכרות השהשלכותי, מדיני-עליית חשיבות המשיחיות בפירוש המיתי

   27.גם כיום

הראייה הציונית כיום משלבת את גאולת הפרט הנגאל במקביל עם 

אישית המגיעה לשיאה בשלמות הקשר עם התקדמות , גאולת הכלל

הן בהתפתחות , ן בחוקים מדיניים ה– גאולת עם ישראל בארץ ישראל

 מבט זה מחפש.  ועוד,סוציאלית לפרטהבדאגה , רפואיתוטחונית ב

 בראייה מאוזנת של ,אחר העלאת החברה בארץ ישראל אל שלמותה

  .צדדי המשיחיות השונים

לות הרעיון המשיחי בקרב כהמשך טבעי לסקירה זו על השתלש

נרחיב כעת את היריעה ביחס להגותו , המקובלים וראשוני החסידות

  .כוכבא בפרט-ועל מרד בר, ה קוק על הרעיון המשיחי בכלל"של הראי
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  כותב הרב,ה קוק לשיר השירים" בהקדמת הראי,ה"בסידור עולת ראי

  :קוק

את רבי עקיבא המשחק . אבל טהורי לב יראו את רבי עקיבא בגודלו...

יען כי לנפשו הרוממה קרוב , כשרואה ששועל יוצא מבית קודשי הקדשים

 - את רבי עקיבא המלא צהלה לקול המונה של רומי; היה העתיד הרחוק

, ני שהאהבה האלוקית הנובעת מעומק חכמת ליבו הנפלאה הורתהומפ

  .ואור ציון לעד יזרח, כי רומי ואליליה כליל תחלוף, עד כדי מלא ציור חי

 מהלך את החודר ,על- ממבטוויהההה קוק את "הראיבוחן , ככלל

 המהלך אתוהן  ,הקבלי-המהלך הקוסמיאת  הן ,הדורות

כ "ואח,  כלליעל-  על אותו מבטלהלן ננסה לעמוד .יההיסטוריוסופ

- בר בעניין תמיכתו של רבי עקיבא בה" של הראיהשקפתולברר את 

   . המרדכיו שלמהלב תלמידיו והשתתפות והשתתפותו ,כוכבא

ניתן לעמוד , על האופן שבו בוחן הרב קוק את ההתרחשויות במציאות

  29":אורות הקודש"מתוך דבריו בספרו 

ואפילו בחכמה , קודש בחכמה של, מהרוח הקודש מתלבשת היא בחכ...

ולפעמים יש בהם משום , למדתו הלבושים הם לפעמים מכוונים. של חול

הכל , אבל בקודש שמלביש קודש  .כשהם חול על גבי קודש, חסיר ויתיר

  .כמדתו מדו , כפי המדה

 החבויה קוק את כל "מחשבתית כוללנית זו רואה הראיה סתפיב

ועל ,  כמקור לרוח הקודש– ככל שיהיה שייך לעולם החול  – בהוויה

 ,מכתבב ."בני עקיבא"תנועת מכתב ל כותבהוא פי דרך מחשבתית זו 

בה  ,עידוד לדרכה של תנועת הנוער הציונית המתחדשת בארץ ישראל

ה קוק "הראי ,ת מתחדשתתורני- את תקוותו לרוח ציונית תולההוא

.  הארץ אהבת העם ואהבת,אהבת תורה: שלושה סימני אהבהמציג 
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 ראייתתוך  , לאומית חזון של תחיה הוא כלמחזק ,אהבת הארץל ביחס

ממנה התייחסות כ – כוכבא-ברלהתייחסותו החיובית של רבי עקיבא 

  . יש לגזור גם ביחס להווה

  : האגרתנה שלוזו לשו

     .ד"א לחדש ניסן תרצ"יום י. ה"ב

   מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

, חביבי .עז לכם ויפעת נשמה ממקור ישראל  ".בני עקיבא"יקירי לבבי 

חזקה . ממעמקי הלב הנני שולח לכם את הבעת הוקרתי לכינוסכם היקר

שבכלל הם , יני הישועהאתם תדעו איך לשאוב ממעיהיא תקוותי ש מאד

למרות כל , לרוחו ורגש חירותו. לישראל וארצו הולכים ונפתחים

נו בתור חלק מכלל ובחומר שהנ  המעצורים והצרות ברוח, הסבוכים

ממעיינות . הקשה הזה ישראל סובלים כל כך מהם בפרק המעבר של הזמן

, הטוהר  תהיו אתם אחי היקרים יודעים לקלוט את הזוך ואת, האלה

בין משקע זר שסערת , שבהם תכירו להפלות יפה בין זרם לזרם

אשר בהם , מעלה בזעפו ובין תהליך של מי מנוחות המשיב נפש הרוח

תהיו נוחלים אומץ עד כדי השפעה גם כן על חוגים  קכם ובהםיהיה חל

החיים אשר צור ישראל וגואלו חי מופיע  להרחיב את יסוד ברכת, שונים

מרבי עקיבא אורן של ישראל אשר  .בה בעיתים הללו על עם סגולתו

נא מכוונים לשלשת הסימנים   היו, בשמו אתם נקראים בבחינת איגודכם

ראשית אהבת התורה  :שהם, את קדושתו העליונההמציינים לנו לדורות 

שסם החיים  הדעה היסודית, עד לכדי מסירות נפש של סבל בלתי גבולי

את התורה של האומה ומכון גאולתה אין לו תוכן אחר כי אם ז

כולהו סתימתאה אליבא דרבי " ההכללה ,השנית. חיינו ואורך ימינו שהיא

ספרא , ספרי, תוספתא, ניתיןמת, פלגים רבים הולכים וזורמים  "עקיבא

תורתו הכוללת של רבי עקיבא , מתוך אותו הים הגדול   אבל הכל בא,'וכו

 כל פלגיה המתגלים ברוח וכל ,תורת חיינו התורה). ו"עיין סנהדרין פ(
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ולאחדם עם מקורם , הם זורמים  ממנה, הפלגים המתגלים בחיי האומה

צא את הארץ אשר ונמ נברך בתורה תחילה. הברוך לנצח אנו נדרשים

). ה"פ עיין בבא מציעא(לה יאבדה לנו על אשר לא ברכו בתורה תח

שהיא מתעוררת עכשיו שהיא מתעוררת עכשיו שהיא מתעוררת עכשיו שהיא מתעוררת עכשיו , , , , מדת רבי עקיבא המיוחדהמדת רבי עקיבא המיוחדהמדת רבי עקיבא המיוחדהמדת רבי עקיבא המיוחדה והשלישית היא

התלהבות ומסירות לחזק התלהבות ומסירות לחזק התלהבות ומסירות לחזק התלהבות ומסירות לחזק , , , , להיות לנו לאור עולםלהיות לנו לאור עולםלהיות לנו לאור עולםלהיות לנו לאור עולם, , , , צמיחת הישועהצמיחת הישועהצמיחת הישועהצמיחת הישועה        בזמןבזמןבזמןבזמן

ודווקא מפני שהחזון בשעתו ודווקא מפני שהחזון בשעתו ודווקא מפני שהחזון בשעתו ודווקא מפני שהחזון בשעתו . . . . ותחיה לישראל וארצוותחיה לישראל וארצוותחיה לישראל וארצוותחיה לישראל וארצו        כל חזון של גאולהכל חזון של גאולהכל חזון של גאולהכל חזון של גאולה

, , , , נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומיתנפל ישראל בבחינת חירותו הלאומיתנפל ישראל בבחינת חירותו הלאומיתנפל ישראל בבחינת חירותו הלאומית        כוכבא נפל ועמוכוכבא נפל ועמוכוכבא נפל ועמוכוכבא נפל ועמו- - - -  ובר ובר ובר ובר,,,,נכשלנכשלנכשלנכשל

והתור הזה והתור הזה והתור הזה והתור הזה , , , , יבוא תור להיבוא תור להיבוא תור להיבוא תור לה        בטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדושבטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדושבטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדושבטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדוש

מלחמת קיומו מלחמת קיומו מלחמת קיומו מלחמת קיומו         ולא לחנם לחם ישראלולא לחנם לחם ישראלולא לחנם לחם ישראלולא לחנם לחם ישראל, , , , ולא תקום פעמים צרהולא תקום פעמים צרהולא תקום פעמים צרהולא תקום פעמים צרה, , , , הולך ובאהולך ובאהולך ובאהולך ובא

  .ונצחו עד דור אחרון ועד בכללונצחו עד דור אחרון ועד בכללונצחו עד דור אחרון ועד בכללונצחו עד דור אחרון ועד בכלל

,  ירך לבבכםאל, גואל ישראל' בכוח ד, לכו אחים ובנים חביבים בכוח זה 

ובשמו ותורתו , עמנו' ד. מכל קולות של צווחות וקל גסים אל תערצו

בישע צור ישראל אשר , לקרבת גאולתנו ופדות נפשנו ,נדגול ונעשה חיל

חדות רוח וקושט , שלום, חיים, בברכה .מרעיתו הננו לעדי עד עמו וצאן

  .סלה

  30.אברהם יצחק הכהן קוק  נאמן אהבתכם 

 לא טעה בי עקיבאר , קוקה"כי לדעתו של הראיה מראמכתב זה , אכן

יש לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וכי אכן  ,כוכבא- ברב

הסכמתו , כוכבא נכשל-ברשמימוש החזון בתקופת אף על פי  .וארצו

 והמימוש לחירותו של העם ,של רבי עקיבא לדרך המרד הייתה נכונה

   .  עוד יגיע–בארצו 

ראה הוא , כוכבא-ברכוחו הפיזי המיוחד של  מ רבי עקיבא התרשם

הממשיכה את קדושתה , בכך תופעת קדושה טבעית של הגוף הישראלי

  .של הרוח

 במושג מבדילה ,ם"הרמבה קוק מסתמך על "הראי, דעתיעניות ל

משיח "ו" בחזקת משיח": ין שתי דרגות עליהן כבר עמדנוהמשיחיות ב
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ע "ובכך עשה ר, "קת משיחבחז"כ כוכבא-בר נהג ברבי עקיבא ".וודאי

 רבי עקיבאראה וכש,  רבי עקיבא לא היה נביא. על פי ההלכהחלקואת 

כופה את כל אף ו, מצליח בהן', הלוחם את מלחמות הי נִ מּומלך אֱ 

 טען רבי עקיבא –  לבנות מקדששואףהו, ישראל לקיומן של מצוות

 של עוונותיו ,בהמשך הדרך, אולם 31".בחזקת משיח" הינו כוכבא-ברש

 .פעולהעמו  שרבים מחכמי ישראל פסקו מלשתף ביאו לכך הכוכבא-בר

אלעזר ' את רהוא הרג במסגרתה  , ללכת בדרך אחרת החלהואש נראה

 ,ל תפריעאל תעזור וא, ריבונו של עולם: אף טען כלפי שמיאו, המודעי

 ,ישראל דבריו אלו הפריעו לחכמי . את המוטל עלייואני אעשה לבד

נקודה  .ולפיכך פסקה תמיכתם בו, ה"אמונה בקבמייצגים את הה

העדר כבוד זה לזה מצד קשורה ב, מחלוקתאש ה נוספת שהבעירה את

אין זה מן הנמנע שאף רבי עקיבא , לפי כיוון זה. תלמידי רבי עקיבא

  .עצמו עזבו

 לא היתה כוכבא- ברתמיכתו של רבי עקיבא ב, בזמנו: נדגיש שנית

 : הינה דמות מופתיתרבי עקיבא ו שלדמות, יתירה מזו. מוטעית

אבנים "כשלמד מהאמרה  ארבעיםרבותו ליהדות בגיל תחילת התק

 עבודה עצמית על  שלארבעים שנה וזאת לאחר 32,"מים שחקו

 ולבסוף ;לאחר מכן השקיע בלימוד ארבעים שנה נוספות ;אישיותו

 טעהת ספק אם –דמות כזו .  את העם במשך ארבעים שנההנהיג

  . באבחנתה

, ה קוק"כפי שנתפס בעיני הראי, כוכבא-בר לרבי עקיבא יחסו של על

הרב כפי שביאר אותו , ניתן ללמוד גם מפתגמו החודשי לחודש כסלו

  33:יעקב פישר

  : הוא'מגד ירחים'-ל ב"ה קוק זצ"מביא הראיאותו  כסלו פתגם חודש
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    ,,,,נשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצותנשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצותנשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצותנשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצותי שבי שבי שבי שבקקקקלללל''''הברק האהברק האהברק האהברק הא

        .... ישוב להיגלות ישוב להיגלות ישוב להיגלות ישוב להיגלות––––כשיתקבצו לאבוקה אחת כשיתקבצו לאבוקה אחת כשיתקבצו לאבוקה אחת כשיתקבצו לאבוקה אחת 

נאים כשלוש מאות שהבחין בניצוצות מנשמת החשמו, היה זה רבי עקיבא

וביקש לקבצם לאבוקה גדולה של המשך המאבק , שנה לאחר תקופתם

בתוך העלטה , קטן ומתנוצץ, כוכב של אור הוא ראה .לגאולת ישראל

: וקרא עליו את הפסוק" כוכבא-בר", לכן, הוא כינה. הכללית הכבדה

, כיעקב אבינו, גם רבי עקיבא: ועיקרו של עניין"... כוכב מיעקבדרך "

אף הוא אוחז בעקב . יודע פך קטן, יודע סוד עקב ועוצמה של עקביות

 34...אך צופה מראשית שפל שכזה באחרית פסגתם המרוממה, המאורעות

מביאה הגמרא במסכת , ביחס לדרכו של רבי עקיבא במהלך המרד

הרב צבי יהודה הכהן קוק באחד משיעוריו  אותו פירש 35,ברכות מעשה

  :שנכחתי בו בשנותיו האחרונות

ביקש אכסניה , ומעשה ברבי עקיבא שהיה מהלך בדרך והגיע לעיר אחת

הלך ולן בשדה והיה לו . כל דעבד רחמנא לטב עביד: אמר. ולא נתנו לו

בא , באה הרוח וכבתה את הנר, חמור ונר) להקיצו משנתו: י"רש(תרנגול 

 דעביד כל: אמר. בא אריה וטרף את החמור,  ואכל את התרנגולחתול

לא אמרתי : אמר להם, ִיס ושבה את העירבו בלילה בא גַ . רחמנא לטב

   !?ה הכל לטובה" כל מה שעושה הקב- לכם

 יישם רבי עקיבא את אשר למד מרבו ומורו נחום איש ,באמירה זו

מעשה זה מעורר מספר  36 .ששימש אותו עשרים ושתים שנה, גמזו

 מה לו להלך בדרכים – שהיה גדול דורו – רבי עקיבא: תמיהות

דבריו ב. מאוד מפליא גם סירובם של בני העיר להלינו אצלם? בלילות

, של רבי עקיבא בסיום המעשה פונה הוא לאנשים רבים שהיו עמו

אם . לבדו, בעוד שכאשר ביקש הוא לינה בעיר משמע שהיה בגפו

יובנו , בדות אלו לאור השתתפותו של רבי עקיבא במרדנתבונן בעו
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, רבי עקיבא ותלמידיו עסקו בהטרדת האויב הרומאי. התמיהות

שלח רבי ,  כשביקשו מקום לינה.ולמטרה זו שוטטו בדרכים בלילות

בעוד שהוא בעצמו חיפש אכסניה , עקיבא את תלמידיו ללון בשדה

תושבי העיר סירבו . ו מתוך שקיווה שכבודו וגדולתו יעמדו ל,בעיר

על אף גדולתו , כנראה להסתכן בהחזיקם אחד מראשי המרד בביתם

חשש ממעשיו ואולי אף שנאה של , דבר המעיד על ניכור, וקדושתו

, והודות לכך ניצל, חזר הוא ולן בשדה. אנשי העיר כלפי רבי עקיבא

ואז הביע רבי . שכן הרומאים עלו על העיר לשבותה באותו לילה

   ". הכל לטובה– ה"כל מה שעושה הקב: "את אמרתועקיבא 

הדגיש בשיעוריו את התייחסותו של רבי הרב צבי יהודה הכהן קוק 

 כי התעוררות הגבורה הלאומית הינה הסבירו, כוכבא-עקיבא למרד בר

שכן מסירות נפש להרבצת תורה ומסירות נפש , תופעה של קדושה

הדברים עומדים יר כי הבה, בהסברו. חד הן – לתקומת מלכות ישראל

 ההיסטוריונים ושל אחרים מחוג ,גרץההיסטוריון  תפיסתו של כנגד

ברבי עקיבא ותלמידיו חיילים  הללו ראו .של הלאומיות שאינה תורנית

. מלחמת חול שלא מתוך תורתםכ, כוכבא-המצטרפים למלחמת בר

דורות "בעל ( ישנה גם תפיסתו של רבי יצחק אייזיק הלוי ,מאידך

 כמי שמסר את נפשו המשרטט את דמותו של רבי עקיבא ,)"ניםראשו

  מצידו ענייןכל בהיעדר, תורה כנגד גזירות הגיס הרומאיהעל לימוד 

  אלו של שניהםתפישות ,ה"ציהרפ "ע .במלחמת הלאום הישראלי

 את תקופת המלחמה ן הות ומזכיר,ם" בניגוד לדבריו של הרמבעומדות

סכנת היישוב לו אז חששהיו ש. ח"בשלטון הבריטי לפני שנת תש

 אידיאולוגית לכל השתתפות מבחינהוהיו שהתנגדו , ישיבותול

 רבי ,ה"צי הרפ דרכו של"ע". לאומיות החילונית"במלחמתה של ה

, עקיבא קבע שהתעוררות הגבורה הלאומית הינה תופעה של קדושה

  ".דרך כוכב מיעקב"כוכבא את הפסוק -ועל כן קרא על בר
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 הכרת הקדושה של רבי עקיבא נבעה אצל ,דלותו בתורהדווקא מתוך ג

 אשר הביאתו ,מתוך מסירותו לקיומה של תורה .הלאומיות הישראלית

הצטרפו רבי עקיבא ותלמידיו למרד , במדרגה עילאית' לקידוש ה

  . וחיזקוהו במלחמתוכוכבא-ברתמכו ב, הלאום במשעבדיו

 ה שלהתנוצצותת ידע לראו, עולם-החובקתמתוך אישיותו , רבי עקיבא

כדברי הגמרא , את הבניין מתוך החורבן, הגלותמשבר גאולה מתוך 

  37".הן בוכים ורבי עקיבא מצחק... "–  שנזכרה לעילבמסכת מכות

 ה"ראיתלמידו של ה, ה'מיק ומסביר הרב משה צבי נרימע, באפיק זה

עם  כעידוד שחוקו של רבי עקיבאאת , "בני עקיבא"קוק וראש ישיבות 

  38:ומנהיגיוישראל 

 -  קרעו כולם בגדיהם, הרי כשראו מרחוק את הר הבית, הדברים תמוהים

לבם נפתח .  כי צער החורבן הקיף את כולם-   בתוכםרבי עקיבאוגם 

ואילו כשנתקרבו להר הבית וראו , וכולם נהגו כדין וכהלכה, לכאב וליגון

עקיבא הם בוכין ורבי  "– מחבריו יבאקבי עאז נפרד ר', שועל יוצא וכו

  ". משחק

 מילתא זוטרתא וכי? הרי המעשה כולו פליאה? ה קרה כאןוצריך להבין מ

וגם אם , וגם אם יש לו הסבר? "רבי עקיבא משחק ",בפשטות, כך? היא

גדולי ישראל עומדים , שבשעה שחבריו, כיצד יתכן הדבר, יש לו הנמקה

ית מול ב, על הר הבית החרב, משחק...עומד הוא לעומתם ו, ובוכין

  ?למראה השועל היוצא מבית קודש הקדשים, המקדש השרוף

, מעורר אותנו להבין כי היה פה מעשה רב ,עיון מעמיק בנושא, אכן

 ראשית –הייתה כאן . מעשה גדול שרק גדול שבגדולים מסוגל לעשותו

שהביא ,  מאמץ מחשבתי ונפשי,אחר כך, והיה כאן,  החלטה נמרצת–כל 

  .של רבי עקיבאלתגובה המיוחדת המופלאה 
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שהכרח הוא להשתחרר ממועקת היגון של , ראשית כל החליט רבי עקיבא

 ולהידבק באמונת הגאולה ולהעמיק בביטחון העתיד ,אסון החורבן

את אורך הדרך , הקדיש את זמן ההליכה, וכתוצאה מהחלטה זו. המקווה

לריכוז רוחני נפשי במחשבה בחוויה של , מהר הצופים עד הר הבית

  . הנחמהנבואות

מדוע גייס את כל משאביו הרוחניים ? מדוע עשה זאת רבי עקיבא

 הוא ראה הכרח ?רך התמורה המחשבתית הרגשית הזאתהנפשיים לצו

, מביאים לידי ייאוש, האבלות והיגון מדכאים, הכרח חיוני, בדבר

ממתים את היוזמה ומקטינים את יכולת , מחלישים את כח הרצון

ההמונים ישברו , שקעו באבלות ובדיכאוןואם המנהיגים י. העשייה

ל על הלכי הרוח של ייאוש שהתחילו מנשבים "וכבר מסרו לנו חז. לגמרי

דור החורבן זקוק אפוא . )ב' עמ, דף ס,  בבא בתראמסכת, פ תלמוד בבלי"ע( בין שארית ישראל

למען יוסיף , למען יחזיק מעמד, למען לא יישבר, לחיזוק ולאימוץ

 כי כרועה רוחני חלה עליו חובה רבי עקיבא החליט ועל כן. להתקיים

להעלות את האמונה והביטחון בגאולה מתוככי החורבן , מיוחדת

  .ומעיצומו

 שני ,"אמניםואעידה לי עדים נ: "נה הוא מוצא את הפסוק בישעיהווה

ואם . שהם קשורים זה בזה, עדים שהאחד מעיד על נאמנותו של השני

שהאחד מעיד על החורבן והשני , שני עדיםישעיהו הנביא מציג לפנינו 

שכאמור האחד מעיד על , והוא רואה אותם כנאמנים, מעיד על הגאולה

וככל , משמע שהחורבן והגאולה משתלבים יחד, נאמנותו של השני

מה שכתב ב עיין (שהחורבן גדול יותר גם הגאולה תהיה גדולה יותר

  .)וכ, ה, נצח ישראל, ל מפראג"המהר

הרי החכמים אף הם לא היו מסופקים בקיום נבואת : ביאורוהדבר צריך 

ואם כן , " אבלא-בשעת אבלא"ו, אלא שבינתיים החורבן קיים, הנחמה

אכן ניראה לבאר את החילוק שביניהם  ? וחבריורבי עקיבאבמה נחלקו 

כך למדנו .  בבא קמאות במסכתששנינו  בתוספ" סברא הפשוטה"על פי ה
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זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו : )ב' עמ, יזדף , א קמאמסכת בב, תלמוד בבלי(שם 

ואילו זרק : " וכתבו)ה זרק"דשם ( פותוהוסיפו התוס). האחר(  פטור–במקל 

וסברא ,  פשיטא דחייב האחרון-  ובא אחר וקדם ושברו,אבן על הכלי

  ".פשוטה היא לחלק בין זורק אבן לזורק כלי עצמו

גם אם בינתיים , בזורק כלי:  היאהתשובה? מה היא פשיטותה של הסברא

הרי נעשתה כבר על ידי הזורק פעולת נזק בכלי , עודנו שלם במציאות

אף שהדעת ,  לא כן בזורק אבן על הכלי).הוא כבר מנא תבירא (עצמו

, הרי רק הידיעה שלנו מוודאת את הדבר, נותנת שעתיד הכלי להישבר

  . הזורקאולם בכלי עצמו טרם נעשתה פעולת נזק כלשהי מצד

 נבואת הפורענות – שהחכמים ראו את שתי הנבואות ,ומעתה ניתן לומר

ואין , כל אחת עומדת בפני עצמה,  כנפרדות במציאות-  ונבואת הנחמה

   .רק הידיעה שלנו היא המחברת את שתיהן. אחת נוגעת בחבירתה

כי בתוך נבואת הפורענות , בשחוקו בא הוא ולימד. לא כן רבי עקיבא

דברי . גנוזה כבר נבואת הנחמה במילואה, לעיניו במילואההמתקיימת 

מוכיחים שקיים צירוף , "ואעידה לי עדים נאמנים"ישעיה הנביא האומר 

צירוף של עדות אחת המצרפת את נבואת , פנימי בין שתי הנבואות

ומעתה הן תלויות זו בזו וקשורות זו בזו גם , הפורענות לנבואת הנחמה

  ".ב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריהתלה הכתו " –במציאות 

האחד מעיד על ...כי אלו שני עדים: "ל ומסביר"ל מפראג ז"מוסיף מהרו

ואעידה על עדים  'ולפיכך אמר הכתוב... כי ההעדר סיבת ההוויה, השני

 –והשני ,  הוא ההעדר-כי האחד, כי עדותם עדות אחת לגמרי... 'נאמנים

אין ספק , חת שהיא החורבןזירה האוכאשר מקוימת הג... הוא ההוויה

  ".היא ההויה,  מקוימת הגזירה השניתןכשתהיה גם 

שלא , גודל החורבן והשממה מעיד על גודל הישועה והנחמה: עוד יותר 

וכאשר ראו החורבן והשיממון  "-רק לנחמה פורתא אלא לנחמה בכפלים 

 ידעו אז, וזה בודאי חורבן גדול, דשיםקדש ההגדול שיצא שועל מבית ק
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שתהיה ירושלים , כי כמו ההעדר שהוא קודם ההויה כך תהיה ההויה

   ).ו פרק כ,נצח ישראלפ "ע( מיושבת לגמרי בישוב גמור

בעדות נוראת הוד , וכך הלך רבי עקיבא והתעמק בצירוף המופלא הזה

שבו שיא , לאותו העומק, עד שהביא את עצמו לאותו הגובה, זאת

וכל כך התחילו , ור בשורת הגאולההחורבן עצמו הופך להיות למק

,  האבל והבכי,עד שבמקום הצער והיגון, הדברים ממלאים את נפשו

  . השחוק- ועל פניו , הופיעה בנפשו השמחה

העומד על דמותו של רבי , ה'בטרם נשוב להמשך דבריו של הרב נרי

המתארת בהרחבה , אל לנו להתעלם מדברי הגמרא בברכות, עקיבא

  39 :ל רבי עקיבא לתלמוד תורהאת מסירות נפשו ש

 בא פפוס בן .פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה "

 . ועוסק בתורה,ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים, יהודה

אמשול : אמר לו? אי אתה מתיירא מפני מלכות: אמר ליה לרבי עקיבא

וראה דגים , נהרלשועל שהיה מהלך על גבי ה, לך משל למה הדבר דומה

אמרו ? מפני מה אתם בורחים: אמר להם. שהיו מתקבצים ממקום למקום

רצונכם שתעלו : אמר להם. מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם: לו

אתה : אמרו לו. כשם שדרו אבותי עם אבותיכם, ליבשה ונדור אני ואתם

 ומה, לא פיקח אתה אלא טיפש אתה, הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות

אף ! במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה, במקום חיותינו אנו מתייראים

כי היא חייך "אנחנו בשעה שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה 

. כך אם אנו הולכים ומתבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, "ואורך ימיך

, לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים

? פפוס מי הביאך לכאן: אמר לו.  בן יהודה וחבשהו אצלוותפסו לפפוס

אוי לו לפפוס , אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה: אמר ליה

זמן , בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה. שנתפס על דברים בטלים

והיה מקבל , והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, קריאת שמע היה
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כל : אמר להם. עד כאן, רבינו: ו לו תלמידיואמר. עליו עול מלכות שמים

, " אפילו נוטל את נפשך- ' בכל נפשך': "יתי מצטער על פסוק זהימי הי

היה ?  לידי לא אקיימנוועכשיו שבא, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו

אשריך רבי : יצתה בת קול ואמרה, עד שיצאה נשמתו" אחד"-מאריך ב

 מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך אמרו". אחד"-שמתך בעקיבא שיצאה נ

 : אמר להם!?'ממתים' ממתים מחלד ידיך ה ',זו תורה וזו שכרה: הוא

שים אותי כאחד מן :  מתפלל דוד ואומר,)ד י' פס,זפרק י(תהלים  בפירוש מצודת דוד על הפסוקפ "ע(' חלקם בחיים'

: יצתה בת קול ואמרה .)הקרובים אליך והחוסים בצל ידך, מן ארץ החיים, האנשים שהם מן החלד

  ".עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבאאשריך רבי 

  :מבארה באותו מאמר ו'וממשיך הרב נרי

הוא ידוע לנו ממשלו של רבי , השועל איננו פנים חדשות אצל רבי עקיבא

ניסה במשל להסית ,  כיצד הוא הערום)ב' עמ ,אדף ס, ברכותמסכת , תלמוד בבלי( עקיבא

אותו . ובנמשל להסית יהודים שלא ללמוד תורה, דגים לצאת מן המים

הוא הוא השועל המעוניין , שועל עצמו המסית שלא להשתקע בתורה

לשבור את רוח : טרה אחת היאהמ. שיהודים ישתקעו באבל ובדיכאון

קבע לו רבי עקיבא למטרה , ובניגוד למטרה הזדונית הזאת. ישראל

להרחיק את הדיכאון , ותלאמץ ברכיים כושל,  ידיים רפותלחזק: ברורה

פעולת עידוד זאת לא נתייחדה אפוא אצל רבי . ולבנות את רוח ישראל

 בהדרכתו לכלל - היא הפכה לעיקר בהוראתו, עקיבא רק ליום הכיפורים

וכדרך שבכמה . נית לאומיתהיא הפכה לתנופת פעילות תור, ולפרט

עד  "-  רכך ניתן לומ, "עד שבא רבי עקיבא ולימד "הלכה נאמריסודות 

  ".שבא רבי עקיבא ושיחק

 של אדם מישראל אב לשמחת חייו-שחוקו של רבי עקיבא שימש בנין

שחוקו של רבי עקיבא . בכל התנאים החמורים, בכל המצבים הקשים

את מקומו . גירש את השועל של הייאוש המכרסם מכל גבול ישראל

: כריהכי תתקיים נבואתו של ז, את מקומו תפס הביטחון, תפסה האמונה



 שמואל מאורשמואל מאור  |    |  160160

 

-  ושחוקם הנראה, וברחובותיה ישחקו ילדים וילדות, ירושלים תיבנה

הוא המעלה שחוק על הפנים , שחוק המחר הצפוי, הנשמע ממרחקים

, הוא המרנין לב נדכה, הוא המגרש את פחד היום, אחוזי אימת היום

ובאמונתו יחיה את האומה " וצדיק באמונתו יחיה" –המחייה רוח נכאה 

  .ואומר לך בביטחונך חיי, באמונתך חיי: לךואומר . כולה

ואף הם אזרו חיל , גדולהוקיבלו דעתו ה, חבריו לרבי עקיבאוהודו לו 

עקיבא : "שון הזה אמרו לוובל, ראות בכפל החורבן את כפל הנחמהל

  ".עקיבא ניחמתנו, ניחמתנו

שחוקו של רבי עקיבא . בי עקיבא עודד את כלל ישראל כולושחוקו של ר

מסכת , תלמוד בבלי( " זו ירושלים–נצח "ניק לכל הדורות את תחושת ההוא שהע

חזרנו שוב , בכח שחוקו של רבי עקיבא הגענו עד הלום, ) א'עמ, חדף נ, ברכות

גאולתה ל. אמונה כי נזכה לבניינה השלם-והוא הנותן לנו עוז, לירושלים

  .)כ' פס, פרק ד, יואל(" ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור "-השלימה 

 את ה'מסמן עוד הרב משה צבי נרי, "ירושלים של זהב"במאמרו 

   40 :מוביל למען בניינה של ירושליםהדמותו של רבי עקיבא כמחנך 

כדעבד לה רבי , ירושלים דדהבא:  אמר רבי יוחנן–מאי בעיר של זהב "

  .)א' עמ ,טדף כ, שבתמסכת , תלמוד בבלי( "עקיבא לדביתהו

בשעה שנחרשה ירושלים ושמה ,  קשה ואיומהבאותה תקופת חורבן

הוא הזמין אצל : חידש רבי עקיבא נוהג חדש בישראל, הוסב לשם אחר

כפי שהייתה , שעליו חקוקה דמותה של ירושלים, צורף זהב טס נאה

למען תהא אמונתה שמורה , כפי שוודאי ציירוה אבות, זכורה עוד לרבים

מתנת הוקרה , וא נתן שיזהב זה ה-של-ירושלים–את טס . אצל הבנים

אשר עודדה אותו , אשר עמדה לימינו בשנות עוני וסבל, לרעייתו הנאמנה

יחד עם תלמידיו ללמוד וללמד ולחזק , ללמוד תורה במשך שנים

למען הדיוק ההיסטורי (. המעוז הרוחני של האומה-המשגב–המסורים את המבצר
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שהרי , מע שירושלים של זהב אינה פרי רעיונו המקורי של רבי עקיבאמש, )גהלכה , פרק ב(המשנה בעדויות ן שמ, יש להעיר 

בעיר של ) בשבת לרשות הרבים( יוצאת אשה  (...)שנים משום רבי אליעזר, שלשה דברים אמרו לפני רבי עקיבא"שנינו שם 

 שנעשה קיבאע רבי יוחנן הזכיר את המעשה של' א שראל, קיבאעט זה היה נוהג כבר בימי רבו של רבי משמע שקישוו, "זהב

  ).כמבואר לעיל, תיתכנראה בצורה הפגנ

כהכרזה לאימהות -שימשה כהודעה, דדהבא–מתנת ירושלים, מתנה זו

, חנכו את בניכן ואת בנותיכן על זכרה הקדוש של ירושלים: בישראל

על הדרישה לציון ועל , גדלו את הדור הצעיר על הגעגועים אליה

, אמונת האומן כי ישובו בנים לגבולםחזקום ואמצום ב. הציפייה לשבותה

  .ונבנתה העיר על תילה וארמון על משפטו ישב

, רבי עקיבאננסה להאיר קווים נוספים בדמותו של , כהמשך למהלך זה

  . ה קוק ותלמידיו ביחס אליו"ולסכם את השקפת הראי

 בשעה שקרא  נשמתו יוצאת.נרצח בידי הרומאיםרבי עקיבא , כאמור

כל עולמו ש מפני,  אין זה מקרה– "אחד"ע למילה והגי ,קריאת שמע

 רבי עקיבאבגילוי זה יכול ". אחד"הבגילוי  התמקדשל רבי עקיבא 

 כוון מ,מלים אלוב ."שלי ושלכם שלה הוא" הבנתו כי  רק מתוךלעסוק

לא נהגו כזכור  ש,ותלמידישנים עשר אלף זוגין של  את רבי עקיבא

   . הכבודלשפר את דרכיהם בנושא, כבוד זה בזה

איש "ל כינוהו "פעמים שחז.  צדדים רביםרבי עקיבאדמותו של ב

 וכפי ,)מקבילה אולי למילה היוונית אסכולותהמילה " (האשכולות

 ספרא :כי כולהו אליבא דרבי עקיבא, איש שהכל בו ":ל פירשו"שחז

שא כליו שהרי היה נו, מלחמהאיש דמותו היא דמות של  ."'וסיפרי וכו

 לפני מי :אמר רבי עקיבא ": אך גם דמות של איש טהרה;כוכבא- ברשל 

ולבסוף גם דמות  ;" אביכם שבשמיים?אתם מטהרים ומי מטהר אתכם

 כלך לך ? מה לך אצל אגדה,עקיבא ":ל" חזשעליו אמרו, של איש הלכה

 . כוחות שלכאורה הפוכים הם ישנם,באישיותו ."אצל נגעים ואהלות

 .הכל במקורו ובשורשואת   רואהואיותו של רבי עקיבא הפנימב, אולם
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קורע לאות אבל הוא , יוצא מבית קודש הקודשיםה שועל  רואההוא

 ,ולם א. ואיננו מבטל את כאבו,מתאבל על ירושלים ,יחד עם חבריו

 ילדים וילדות  גםרבי עקיבא דרך ראיית השועל רואה ,יחד עם זאת

   .משחקים ברחובות ירושליםה

א מחבר אירועים הנראים כקטועים זה מבטו ההרמוני של רבי עקיב

 עמם הוא עומד אל מול ,שלושת גדולי הדורמעודד את הוא לכן ו, לזה

הוא  .נבואת הגאולההתממשות את  רואההוא כבר כעת  כי ,הר הבית

 שלושת גדולי מול . מתחילתו ועד סופו,אה את כל העולם באחדותוור

יהושע ' ור, נשיארבן גמליאל ה, אלעזר בן עזריה הנשיא'  ר– הדור

 עם רבן גמליאל לא נהיה אבקואלא שבעקבות מ(הראוי לנשיאות 

 ַתֵמַה ".?מפני מה אתם בוכים" :תפלא רבי עקיבא בשאלתומ – )נשיא

לא העמיקו בשורש  – שראו שועל ובכושמפני  ,היה על מנהיגי ישראל

 נחמה-המכילים דברי, יתכן שבדבריהם אלו , אמנם.המראה אשר ראו

תבוא לה ולהראות כי הגאולה , התכוונו לעודדהם  ,ם ולעםקהילתל

  רבי עקיבאאותם שאל פיכך ול,בכוהם  פועל ב,ברם .קימעא קימעא

  המעודדותםכבין דרשותימפרידים אתם מדוע  :שאלתו בפליאהאת 

 כי בשעה , אמר להםמסיבה זו ? בה אתם פורצים בבכימציאותובין ה

 נבואת זכריה התממשותאת  רואההוא  ,זו של ראיית השועל

, עקיבא ניחמתנו: אמרו לו בלשון זהלפיכך  .בהווה, המתקיימת עכשיו

  .עקיבא ניחמתנו

מפני שלנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה : רבי עקיבא משחק

  41 .ולנגד עיניו נשקף חי ומוחשי חזון שיבת ציון

 הוא, מנקודת מבטו . רחבבט בממביט במציאות רבי עקיבא, כאמור

, לעומתו. מצליח לראות צדדים שונים ומנוגדים באותה תופעה

 ,כל אחד מהם רק צד אחדרואה  מבנה בו –תלמידיו התחלקו לזוגות 
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תלמידיו לא הגיעו , רבי עקיבאשלא כ .רק חלק מצדדי התופעה

מבלי יכולת להכיל את , נקט בדעותיו בלבדאחד מהם  כל –למדרגתו 

ל כי תלמידיו לא נהגו "זו אמרו חזיתכן שמסיבה . עמדותיו של חברו

  .כבוד זה בזה

לא רק רבי עקיבא  כי  עולהם" הרמבמדברי מובן מדוע, לפי כיוון זה

: אלא גם שאר חכמי ישראל באותו דור, כוכבא- בייעוד ברןהאמילבדו 

רבים  , כלומר." מלך המשיחודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא"

גם רבי .  וסייעו במלחמהתפו השת– אם לא כולם –מחכמי ישראל 

יעלו עשבים , עקיבא "42:שהתריס כלפי רבי עקיבא, יוחנן בן תורתא

 תחלופנה שנים רבות אפילו , כלומר;"ועדיין בן דוד לא יבוא, בלחייך

ועדיין תתעכב התגלות נצר דוד המזומן להושיע את , אחרי מותך

שמעו לא נ .כוכבא-על זכותו של בר  לא ערער אפילו הוא– ישראל

  . הסגולות הפלאיות שבנפשואו  , שלותביעות לבדיקת אילן היוחסין

,  שנכשלכוכבא- בר במרד ךרבי עקיבא תמ כאדם שיתכןכיצד , ובאמת

 "בדרך כוכב מיעק: " עליו את הפסוקך והשלי,כוכבא- בר  אתואף שיבח

 שרוב רובם של חכמי יתכן וכיצד ? על כך בנידוי ובחרםםלא שילו –

ל "בגמרא ובחז ? נרתמו אף הם לדרכו של רבי עקיבאישראל שבדורו

שמואל ' כדבריו של ר, הסתפקו אך בביקורת, שבדורות מאוחרים יותר

 אלו  דברים."תיפח רוחם של מחשבי קיצין: "יונתן' בר נחמני בשם ר

, ל בעניין רבותינו דורשי הקץ והגאולה"הובאו לאחר דיונם של חז

עוד : "א כרבי עקיבא שהיה דורשלש, ל שאין ללכת בדרכם"וסברת חז

 ,כלומר".  ואת הארץא ואני מרעיש את השמיםאחת מעט קט הי

מפני שטרם , אין לסחוף את העם להרפתקאות מסוכנותלדבריהם 

   43 .הגיע זמן הגאולהכי  אותות משמיים נתקבלו

וא וכל חכמי דורו שהוא ודימה ה"44 : אין ספיקותם"הרמב לפי ,ברם

ם מדבר על רבי " כשהרמב–משמעיים - חדם "רמבהדברי ". מלך המשיח
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 אלא , הרפתקניםאין הוא מתייחס אליהם כאל ,עקיבא ובני דורו

, גורלה של האומהלאחריות לדמויות אלו  .כדמויות משמעותיות

המוטלת על כתפיו של רבן יוחנן אחריות מן ה אחריות שאיננה פחותה

 ,סיאנוס שיצא לקראת אספבעת , המרד הגדולתקופתבן זכאי ב

 בנה את עולם התורה בהצילו את עתיד האומהלמתוך אחריותו כש

והאמינו , מרד על כתפיהם את האחריות לנטלוחכמים  .יבנה וחכמיה

 כי , כל חכמי ישראל סברו כרבי עקיבא,ם"הרמבלטענת  .ובהצלחת

וכי הגיע זמן , אכן הגיעו זכויותיהם של ישראל לרמתן השלימה

 רבי עקיבא הוא זה ,לפיכך .לגאולהתנאי  ולא חסר שום 45,הגאולה

   ."איכשר דראלא " אך ,שפעל נכון

                יקיקיקיק'''' בהגותו של הרב סולובייצ בהגותו של הרב סולובייצ בהגותו של הרב סולובייצ בהגותו של הרב סולובייצכוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמרד מרד מרד מרד 

 עוד  פרסם ספרי הגות ומחשבהל"יק ז'ב הלוי סולובייצ יוסף דהרב

י תלמידיו ובני "ע, דווקא אחרי מותואך מרבית הגותו פורסמה , בחייו

על בסיס והן ,  סיכומי שיעוריו לאורך השניםל בסיס הן ע–משפחתו 

 בעניין 46.אותם לא פרסם בימי חייו, קטעים כתובים שהשאיר אחריו

: יק'ובייצד סול"הגרישל  פורסמו שני ניתוחים, כוכבא-ברתקופת מרד 

רבי רבי רבי רבי ד בהגותו של  בו הוא מתמק,"האדם ועולמו"האחד סוכם בספר 

 י תלמידו"והשני פורסם ע; כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמרד מרד מרד מרד בבהצדקת תמיכתו , עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא

   47."נוראות הרב" בספר ,דויד שרייבר

ד " הגרימבאר ,"קודש וחול"במאמר     ,"האדם ועולמו"בספר 

   48:המשנהדברי  על פי זמןיק את הגדרת ה'ובייצסול

ה ובשנים כמבנוי בכוח ובעושר ובח, האב זוכה לבן: הוא היה אומר

" קורא הדורות מראש"שנאמר , וא הקץ וה–ובמספר הדורות לפניו 

נו אותם ארבע ועבדום ועי ":אף על פי שנאמר. )ד'  פס,אפרק מ, ישעיה(
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 "ודור רביעי ישובו הנה"ונאמר , )גי'  פס,ופרק טבראשית (" מאות שנה

  .)זט' פסשם (

- ברם של מרד ימים הקשיב, קרוב לוודאי,  נאמרודברי רבי עקיבא אלו

השיאו עצות בדבר מתינות וביקורת בתקופה זו רבים מחבריו  .כוכבא

 על כך שעדיין לא –  על אי בשלותו של מרד כזההע הצבתוך ,עצמית

 בתקופה זו רבו. הגיע הזמן לאחוז בנשק נגד המעצמה הרומית

גם  ובהם, המתנגדים לוי המרד ובין תומכ בין המחלוקות החריפות

  . התפתחויות נוספות למתנהאלו שצידדו בה

 האם צריך האדם להתערב :יתה הידילמה שעמדה על הפרקה, למעשה

בתקופה  ?רשמא עליו לנקוט גישה פסיבית יות או ,מהלך ההיסטוריב

הגיע הזמן לאשר  –כבר לא ניתן היה להתחמק מהכרעה בשאלה זו , זו

זו  הייתה .עזיבת ההיסטוריה לגורלהב המצדדת את השיטהאו לדחות 

פ "ע. כוכבא-בר בעד או נגד –תקופה שבה היה הכרח לקבוע עמדה 

עניין ב אנפית- הדודילמה זו משתקפת במחלוקת, יק'הרב סולובייצ

  . מניין השנים ומספר הדורות: שצוטטה לעיל, הזמן

בשעה שקיבל משה על עצמו את תפקיד הפיכת שבט העבדים 

מן היציאה ובילה נאמר לו כי הדרך המ, לממלכת כוהנים וגוי קדוש

ג החירות לחג מחהמעבר . ממצרים לקבלת התורה כרוכה בזמן

 לספור ארבעים ותשעה בתורה ישנו ציווי, כזכור. זמןהשבועות דורש 

. מהווה ביטול מצווה חסרונו של אפילו יום אחדכאשר  ,ימים תמימים

אדם המסוגל להבין את משמעותו ? מהי משמעותה של ספירה זו

כדי לארגן את כל קטעי הזמן של שבעה שבועות ל, וםוערכו של כל י

 מקפלת  אך,הנמשכת אמנם שבעה שבועות בכמות, יחידה אחת

 הוא האיש הראוי לקבל את –בתוכה תוכן ושינויים של מאות שנים 

  . אמיתי בן חורין הוא, אדם המסוגל לכך. התורה
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, הסתכלות כמותית: ישנן שתי הסתכלויות אפשריות ביחס לזמן

והסתכלות ; ולפיהם מעריכה את הזמן, חודשים ושנים, נה ימיםהמו

. המעריכה את הזמן לפי מספר הדורות בתקופה הנידונה, איכותית

 תהערכעל  מבוססת, יק' מוסיף הרב סולובייצ,הסתכלות איכותית כזו

 ,בהווה, ת בתוך הרגע החולף זה עתההמשמעויות החשובות החבויו

גשר שבין העבר כ לף ברגע קט זה ממשהתבוננות בזמן הרגעי החו לצד

   .יםגדולהתגשמות האידיאלים המתקדמת במשהו  כרגע בו, והעתיד

נגלה כי , כוכבא- אם ננסה ליישם שתי הסתכלויות אלו ביחס למרד בר

, ברור הדבר שאם הזמן נמדד כמותית. לפנינו שתי גישות מנוגדות

ת בין מרד היינו שרק כשבעים שנה מפרידו, באמצעות מניין השנים

 שלא תספיק , הרי תקופה קצרה היא– ובין חורבן הבית כוכבא-בר

 אם ,אולם.  ולביסוס עצמאות מדינית,להכין את העם לתחייה מחדש

היינו לפי מה שיכלו , ורותבאמצעות מספר הד, הזמן נמדד איכותית

כי אם ,  אם אין הזמן נמדד על ידי שעון סתם; ליצור ולהשיגהדורות

 או אז בשבעים שנה יכלה אומה לעשות –תה של אומה על ידי יציר

יכלה להיות מוכנה ומזומנה וראויה לחירות , גדולות ונצורות

  . תולעצמאו

יק את משמעות שתי 'ד סולובייצ" מציג הרי,כהוכחה לרעיון זה

אשר אחת מהן , האמירות המנוגדות בקשר למשך העבודה במצרים

 ה רק ארבע– בהרבה קצרהתקופה והשנייה , קובעת ארבע מאות שנה

בפרקי דרבי אליעזר מוסברת הסתירה הזו בדרך של לימוד . דורות

אם היהודי זכאי וראוי ונכון  .שלא זכוכ וכאן ,שזכוככאן : זכות

ז משך השעבוד נמשך עד  א–לתודעת האיכות היצירתית של הזמן 

,  אם לא השיג היהודי את סוג המדידה האיכותית,אולם". דור רביעי"

משך שיעבוד מצרים ארבע י י–ריהו מודד את הזמן בדרך כמותית וה

  . מאות שנה



  167167    ||כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית  --מרד ברמרד בר

 

 שתי האמירות מצביעות על מחזוריות מתפתחת של – אין כאן סתירה

אשר הביאו לעמי העולם את בשורת , בניו של אברהם אבינו. שינוי

מאנשים חופשיים : צריכים לשתי תקופות של מעברהיו , החירות

מהמון עם של עבדים  – ואחרי כן, עבדיםלמעמד של עבדים משו

  . מדוכאים למעמד של עם נבחר

 למעמד של ,ליות של עבדים ממנטא,מהמון של עבדים, המעבר השני

נים למעמד מוכנים ומזומ,  ממלכת כוהנים וגוי קדוש–עם חופשי 

הכל תלוי  . תהליך של התפתחותדורשה –' נורא הוד של התגלות ה

 ,היהודי לפתח בקרבו את התודעה של הזמןאם יצליח : בהתפתחות זו

בזמן זה יכול כש, לה תקופת המעבר להימשך ארבעה דורות בלבדויכ

 אם תהא , אולם.העם להוציא מקרבו את משה רבנו גואלן של ישראל

הרי אף ארבע מאות שנה נראות כבלתי , תודעת המדידה כמותית

סופי במקרה כזה גורלו של העם יהא דומה למסע אינ. מספיקות

כי : "כביכול,  עצמו בקריטריון שלוה להשתמש"ויוכל הקב, במדבר

אינו " סוף הדרך"-האידיאל של הקץ ו". אלף שנים בעיניך כיום אתמול

 תהליך  זה יהא או אז– ניתן להשגה אם יהא נדרש במושגים כמותיים

נמשך הגאולה איננה יעד אליו . חד מימדי ארוך וממושך עד אין תכלה

  .  רוח חייםה מכניס במעשיו זוהי מטרה שהאדם ב– האדם ממילא

זו הייתה דעתו הנחושה ,  את הסברויק'ד סולובייצ"ממשיך הרי, מנםוא

ההשקפה . אים בבואו אל עמו בדרישה למרוד ברומ,של רבי עקיבא

שהייתה כה פופולארית אצל האומות , איטי- בדבר תהליך היסטורי

חות הממושכת מן החומר וכן ההתפת, ההשפעה היווניתבתחום שחיו 

 יש להם משקל ה כל אל–מדרגה נמוכה לדרגה גבוהה ממנה , לצורה

בתקופות . החיים מתקיימים לפי אמות מידה כמותיותרק כאשר וערך 

עשורי השנים , שנים,  נעים כוחות ההיסטוריה בקצב איטי יותרוכאל

מהו ערכה של מאה . ומאות שנים הן כטיפות בים הגדול של הנצח
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אנפיות -דואומה שאינה מבינה יפה את ה? גיתפתחות גיאולובהת

אומה כזו , את האלטרנטיבות המוצעות לה, שהזמן יכול להעניק לה

יכול שתהא כפופה לאותן מערכות חוקים השולטות בתהליך הקוסמי 

כל ניסיון של מרידה נידון , "מנין השנים"על פי שיטת . של הטבע

ורת  גורלו למקריות העיואם יעזוב האדם את. מראש לכישלון

 לא יוכל לעולם להשיג פדות –והמכאנית של הכרעות נסיבתיות 

בדומה לטבע עצמו שאינו , הקץ כאילו אינו קיים בשבילו, וגאולה

עד פרוץ ומחורבן הבית שים השנים שבש,  אם כן.סובל מבוכה ובלבול

, ה משך זמן בלתי מוגבלהעם היהודי כאילו חי וחוו, כוכבא- ברמרד 

  . המבשר את הגאולהוהוא הקץ

ד " הגריאת דבריו של מסכם )ליתתורגם מאנגש (""""נוראות הרבנוראות הרבנוראות הרבנוראות הרב""""בספר בספר בספר בספר 

 כוכבא- ברניתוחו את מרד  . דויד שרייבררוך תלמידו ביק'סולובייצ

  . מתבסס על דיון ביציאת מצרים ובליל הסדר, במאמר זה

 בו מתכנסים ומספרים ,של ליל הסדרחשיבותו , על פי האמור שם

ההיסטורי שהתרחש סיפור המן אינה נובעת רק , ת מצריםביציא

מיישומו של סיפור זה  גם ובעיקר אלא ,אלו שנים- לפני איבמצרים

על פי הרב  49 .עתידל ביחס ממנו בדגש על הלקחים הנלמדים ,בהווה

סיפור יציאת מצרים הינו לימוד האמור להדריך את , יק'סולובייצ

 תקופת הרומאים הייתה .איםהרבנים המנהיגים במאבקם מול הרומ

תקופה ללא ניסים גלויים וללא מנהיג , קשה יותר משעבוד מצרים

בביתו של , סח חכמים שבהגדה של פן שלמפגשהלילה ב .כמשה רבנו

לילה מסמל  – "היו כל אותו הלילה מספרים "–רבי עקיבא בבני ברק 

  . תקופה קשה, ארוך

דגש ההרס הנורא שגרם ם מו"כי בדברי הרמבד "הגרי צייןמ, בדבריו

ביתר חורבן כשב , באב בביתר'ט- נהרג בעצמו  כוכבא- בר .החורבן

והכל , וזאת לצד הרס מוחלט, נהרגת כמות עצומה של אנשים
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 דברי ואלו הם. במימדים המזכירים את אלו של זוועות השואה

  50: ם"הרמב

 והיו בה אלפים ורבבות באב נלכדה עיר גדולה וביתר שמה'  ט-ב

  ...מישראל

מותם של אנשי ביתר בכללות ולא ל ציוןבאב ' ט-ב ראוהראשונים רוב 

ם "הרמב – יק' סולובייצד"אך לדעת הגרי, כוכבא-ברמותו הפרטי של ל

 : נהרג בכיבוש ביתרכוכבא-ברכי בדבריו  מדגישלא מסכים לכך ו

הוא מלך והיה להם מלך גדול ודמו כל ישראל וגדולי החכמים ש"...

 הוא  הוא  הוא  הוא כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברברמותו של מותו של מותו של מותו של ם " הרמבלדעת ." הרומאיםהמשיח ונפל ביד

   51.יק' סולובייצד" כך על פי הגרי– ל בפני עצמול בפני עצמול בפני עצמול בפני עצמובֶ בֶ בֶ בֶ אֵ אֵ אֵ אֵ 

שמע מפי אביו  ש,ל"מ ז" כי שמע בשם אביו הגר,ד"מוסיף הגריעוד 

 היו את כל התכונות הנדרשות של כוכבא-בר כי ל,יק'ח סולובייצ"הגר

י רבי " עכוכבא-בר ל"דרך כוכב מיעקב"הפסוק  של ייחוסו. ך המשיחמל

ולים  יכאינם חכמי המסורת .רבי עקיבאשל  איננה משגה ,עקיבא

מוכרחות להיות תכונות מלך המשיח ל – כי למעשה ,לעשות טעות כזו

נשאלת , אם כך. כוכבא התברך בכל התכונות האלו- ברו, איכותיות

? ולא נהייה משיח, כוכבא לא הביא את הגאולה- ברמדוע  –השאלה 

 .וציאנו מהגלותמ אך לא ,משיח נולד כי יש פעמים ש– היאוהתשובה 

  52 : בסנהדריןרעיון זה מופיע בגמרא

 שלא – אלא , וסנחריב גוג ומגוגה לעשות חזקיה מלך משיח" הקברצה

  .אמר שירה

הוא אלא ש, הדרושות למשיחלחזקיהו המלך היו את כל התכונות גם 

 על פי .ות משיחובכך איבד את מעלתו להי, ביצע שגיאה משמעותית

 גילוי מופלא של הכמוס , התפעמותמבטאתשירה ה ,חסידותדרך ה

 –בכל תחומי ההוויה מופיע  ה" את הקבהאדם רואה .במציאות
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 ובמעבר המרעיש מהם אל הרפואה סבלבייסורים וב, במלחמות

 תנועה נפשית שמשמעותה  באדםחוללמראות אלו אמורים ל .והמזור

 .שכזה למהלך נפשי ים לא היה בנויני דורו ובנראה כי חזקיהוו, שירה

אינו יכול חזקיהו , בלא אמירת השירה ובלא ההתפעמות והפליאה

  .להיות משיח

 דורש בו, "משא גיא חזיון"במשגה אפשרי נוסף של חזקיהו עולה 

 מוחלטים ובטחוןחזקיהו להראות אמונה מ )ב"בפרק כ (ישעיהו הנביא

. קמת מערך בטחוני מבוצרתוך הימנעות מהישענות על ה ,ה"בקב

 מטה את מי הגיחון אל תוככי ,חזקיהו הולך בדרך משלו ,כידוע, אולם

   53. אינו עושה זאת–  משיחולעשותשרצה ה "הקבוגם בשל כך , העיר

שאיננו מתממש , מצינו תקדים לדמות בעלת פוטנציאל משיחי, אם כן

 ,כוכבא- ברלביחס גם יתכן שזהו המצב . לבסוף בשל משגים ופספוסים

לוקים 'לא תצא א" 54:ה בעת צרה"בהתייחסותו הגאוותנית לקב ששגה

בכוחנו להסתדר בשדה  ו,עזרתךל זקוקים איננו, כלומר ."בצבאותינו

 זו טעותוו,  חטא בחטא הגאווה והחוצפהכוכבא-בר . בעצמנוהקרב

   .גרמה לכך שלא היה למלך המשיח

        ???? כשלון כואב כשלון כואב כשלון כואב כשלון כואב––––כוכבא כוכבא כוכבא כוכבא - - - - מרד ברמרד ברמרד ברמרד בר

 , את הדיון הציבורימסעירעודו כוכבא -המאבק על דימויו של מרד בר

 בחיוב את המרד ואת תמיכת רבי  הרואותסותמנגד לתפי. אף בימינו

הרב .  עומדים ונשמעים בציונות הדתית גם קולות אחרים,עקיבא בו

, מוסריותו-על איכוכבא -מרשיע ומוקיע את בר, בספרו ר בנימין לאו"ד

  55:ילוניותו בהנהגתו הממלכתיתכמו גם על ח

. בר כוכבא הוביל את העם לעצמאות ולתודעה לאומית מחודשת, אמת

. הדרך רחוקה" אמת תורת בר כוכבא"אך דומה שמכאן ועד האמירה 

אומר , ה מהמגרש"מי שמוציא את הקב. צריך להודות שרהב ושקר תורתו
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  ומעז לדרוס את דודו" לי את החיל הזהכוחי ועוצם ידי עשה"בלבבו 

מולדת אינה ) ... (לעולם לא יושיע את ישראל, )אלעזר המודעי' ר=(

ההתמכרות לאידיאל אחד של תקומה לאומית ) ... (תחליף לחיים דתיים

   .ארצית אינה יכולה להיות נחלת יהודי המאמין בחזון הגאולה

  56 :ר לאו" הרב ד כותב,כוכבא-ברחכמים לם של בעניין יחס

- בר התומך ברבי עקיבאכבר העירו רבים על חוסר שיווי המשקל בין 

 כוכבא-ברהמתנער מן הדימוי של , יוחנן בר תורתא'  לעומת רכוכבא

רבי ם שלפיהם הסכימו חכמי הדור עם "דברי הרמב". מלך המשיח"כ

אולם אני מציע על רקע ההערות שהערתי ,  נתקבלו כאמת מוסכמתעקיבא

טרפון שקרא על רבי עקיבא את ' ור ולשמוע את דברי רלמעלה לחז

  57 :הפסוק בדניאל

ָרִאיִתי ֶאת ָהַאִיל ְמַנֵּגַח ָיָּמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגָּבה ְוָכל ַחּיֹות א ַיַעְמדּו ְלָפָניו 

  :ְוֵאין ַמִּציל ִמָּידֹו ְוָעָׂשה ִכְרֹצנֹו ְוִהְגִּדיל

הוא הסתלק שנים . וכבאכ-ברחווה את המרד ואת עליית טרפון לא ' ר

אה  הוא ררבי עקיבאאולם את עלייתו המטאורית של . ספורות קודם לכן

שלא כמו ". כל חיות לא יעמדו לפניו: "הפסוק הזה אומר הכל. וחווה

דומה שההפך הוא , רבי עקיבאהמבקשים לומר לנו שהכל הסכימו עם 

ות שלו הדבק, העוצמה שלו". עשה כרצונו והגדיל "רבי עקיבא, הנכון

אזכור . ומסירות הנפש שלו העמידו אותו בכמה קומות מעל כל החכמים

רבי יוחנן בן תורתא בא רק כדי להדגים את נגיחותיו של ' שמו של ר

 אך חשוב ,רבי עקיבאיוחנן בן תורתא לא יעצור את ' ברור שר. עקיבא

  .שמישהו יבוא ויגיד שהוא אינו מסכים עם הקו הרעיוני שהוא מוביל

,  מבטאת רק את עמדתו שלורבי עקיבא אם כן בטענה שעמדתו של נסכם

  .אך אינה אומרת מאומה על עמדת חכמים בני זמנו
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  58 :ר לאו"במקום אחר כתב הרב ד

 הוביל רבי עקיבא את המדיניות הרוחנית המעודדת את, נאמן לשיטתו...

חכמי ישראל לא ". מלך המשיח" את כוכבא- ברהמרד ברומא והרואה ב

. הגדולה של האיש שנכנס לפרדס ויצא בשלום עמוד מול רוחויכלו ל

אלפי יהודים מצאו את   ומאותהדריאנוסכתוצאה מהמרד הגיעו גזירות 

 זכר לאותם ימים אנו נוהגים להתאבל בימי.  יהודה הפכה שממה59.מותם

בימים אלו נהרגו על פי המסורת . שלתוכם נכנסנו השבוע, ספירת העומר

, עשרות אלפי תלמידים שנהרגו במיתה משונה .אתלמידי רבי עקיב

מלכות הארץ וביקש  מובלים בלהט האש של מורם הנערץ שראה את

התנועה הציונית חיבקה את רבי . להושיב אותה לצד מלכות השמים

את מחיר החזון לא . בחום על ששימר עבורה את החזון הלאומי עקיבא

ל הקודש ומתו את בני אהרן שפרצו א כשאנו מלווים, השבת. ספרו

שעיקרו העמדת  ניזכר גם בתלמידי רבי עקיבא שפרצו במרד, בשריפה

  .מלכות ארץ לצד מלכות השמים

בן '  בתשובה לרבו ומורו י,ר בנימין לאו"דברים אלו כתב וטען הרב ד

 מבטאת כוכבא-בר שעמדתו הייתה כי עמדת רבי עקיבא כלפי ,שלום

   60 .גם את עמדת רוב חכמי דורו

לבחון את הסוגיה מן הראוי לנסות ו, מודד עם טענות אלוכדי להת

, פעלו בדורות שלאחר המרדאשר  ראותם של חכמי ישראל תמזווי

  .פעל לפניואשר טרפון '  ראותו של רתולא מזווי

חכמים :  איננו מתחמקכוכבא- בריחסם של חכמי ישראל לכישלון מרד 

 .כוכבא-רבאלו מעולם לא טשטשו את גודלו של האסון שגרם מרד 

 תיאורי חוקרי ימינו נוטים להאשים בהגזמה רבה את ,יתירה מזאת

 , ארבע מאות קצוצי תפיליןכמו המדרשים בדבר ,ל"בספרות חזהאסון 

 61.כרמו של הדרינוס המוקף בהרוגי ביתרועל  , דמם של הרוגי ביתרעל

ולו ברמז לתלות את האסון שנגרם ל "חז מעולם לא ניסו ,אף על פי כן
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לא ניסו הם  האם . בדרכו המשיחית של רבי עקיבאכוכבא- ברבמרד 

:  כמו,כן ודאי ש?מים שהביאו לאסון של כשלון המרדלחפש את הגור

לא תסעד : "כוכבא- בר או כמו אמירתו של ,"לא נהגו כבוד זה בזה"

ובוודאי , ל בהחלט חפשו גורמים לכשלון המרד"חז. "ולא תיכסף

 את הכישלון בשיטתו המשיחית  לתלותהתהאפשרות הנוחה ביותר הי

את כשלון המרד  ל"חז מעולם לא תלו ,אף על פי כן. של רבי עקיבא

ם בא לכתוב " כשהרמב,ן על כרית. בשיטתו המשיחית של רבי עקיבא

- בר את הלכותיו ממש על פי מתווה מרד  כותבהוא, את הלכות משיח

ם הא". חכם גדול היה"תוך הסתמכות על כך שרבי עקיבא , כוכבא

הכיר את אגדות שהוא  ודאי ?ם לא היה מודע לגודל האסון"הרמב

  .התלמודים והמדרשים על כך

 יש לבנות מתוך הסתכלות  על סוגיה זו דומה שאת ההסתכלות,לפיכך

ל מודעים לכך "חז .בפרספקטיבה מרחבית על בנייתו של עם ישראל

ומסקנתם היא שלא לחדול , שיש סיכון בתהליך העשייה המשיחית

 תוך לימוד מטעויות ,יש להתמודד עם המשימה באומץ. קווה זומת

 של ובמיוחד אחר כישלונ, העבר ותוך חשבון נפש תמידי בעשייה

יש להתבונן כיצד ההיסטוריה של עם ישראל הייתה , כמו כן. המרד

 רבי עקיבאאילולא חזונו של .  מתנהלת אילולי חזונו של רבי עקיבא

. ר ללא תקוות וללא דרך לגאול את עצמומתבולל ונות, היה עמנו דועך

  .אי הקמת גוף צבאי המגן על העם היושב בציון יוצרת חולשה

כו של רבי  דרלכת בדבר טיבר לאו מגיע למסקנה מרחיקת "הרב ד

 יצא להרפתקה של חזון משיחי רבי עקיבאומדבריו עולה כי , עקיבא

במבחן , ולדיד .הנושאת בעקבותיה קורבנות רבים ,הנידונה לכישלון

   . כמשיחכוכבא-בר עקיבא בהתייחסו לביהתוצאה טעה ר

כל תהליך של גאולה ותקומה כרוך ראוי לציין כי בנקודה זו , אולם

 בדורות תהליך גאולת עם ישראל במדינת ישראלגם . במחיר כואב
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חיילים , מותם של בנים –גובה מחיר יקר  גבה ועודנו האחרונים

אילו אילו אילו אילו , , , , גם כיוםגם כיוםגם כיוםגם כיום, , , , ככככ""""אעפאעפאעפאעפ .חים בפיגועיםנפגעים ונרצהואזרחים , רבים

קשה קשה קשה קשה נו נו נו נו היה מצבהיה מצבהיה מצבהיה מצב, , , ,  חלילה חלילה חלילה חלילה,,,,הייתה מדינת ישראל נכבשת תחת שליט זרהייתה מדינת ישראל נכבשת תחת שליט זרהייתה מדינת ישראל נכבשת תחת שליט זרהייתה מדינת ישראל נכבשת תחת שליט זר

ראייתו זו של רבי עקיבא ממשיכה להפציע אף ראייתו זו של רבי עקיבא ממשיכה להפציע אף ראייתו זו של רבי עקיבא ממשיכה להפציע אף ראייתו זו של רבי עקיבא ממשיכה להפציע אף , , , , לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך. . . . הרבה יותרהרבה יותרהרבה יותרהרבה יותר

   62....בימינו אלהבימינו אלהבימינו אלהבימינו אלה

        א הענקין על המרד ועל מדינת ישראלא הענקין על המרד ועל מדינת ישראלא הענקין על המרד ועל מדינת ישראלא הענקין על המרד ועל מדינת ישראל""""הגותו של הריהגותו של הריהגותו של הריהגותו של הרי

 גם אם –הוגה ומנהיג רבני מרכזי נוסף אליו יש להתייחס בהקשר זה 

הוא הרב  – למגזר החרדי השתייכה פי ההגדרות המקובלות דמותו-על

   63.יוסף אליהו הענקין

שייך עצמו מבחינה  אליעזר קלונימוס הענקין 'הרב יוסף אליהו בן ר

ילוקי הדעות וחרף ח, ף שיוכו זהחר .למגזר החרדיוחברתית  הגותית

מנסח הרב הענקין , אלעם המגזר הציוני בדבר הקמתה של מדינת ישר

 .ציוניים-ם האנטיקנאיה  מול עמדתאלעמדה מרשימה ומנומקת 

 ,ר את השעהשלא לאחֵ מן הציבור  הרב הענקין מבקש, בדבריו

  64:"לב האומה"- עם קיומה וערכה של מדינת ישראל כולהשלים 

ואפילו , ה השביע לישראל שלא ימרדו באומות"ל שהקב"רו חזוהנה אמ

ה בן תרדיון הקהיל קהילות שרבי חנני, בשעת גזירת מלכות על התורה

 מה וכששאלוֹ , .)מסכת עבודה זרה יח (יוסי בן קיסמא' ברבים לתורה הוכיחו ר

". כלום מעשה בא לידך" יסמאקן ביוסי ' שאלהו ר, אבלם האני לעו

 :והשיב,  אם עשה מעשה כנגד הממשלהונתו ששאלוֹ  בכוומרלאפשר 

 , היינו". וחילקתים לעניים,מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה"

 ,רסום מפלת הרשעים בפרס ומדירמז לו שמעות פורים הרומזים על פש

והקהילות שהקהיל רבי , גם זה אצלו טפל אל עזרת ישראל שזהו העיקר

 אלא נגד ,גד הממשלה הרשעה בפועל בכללהחנניה בן תרדיון אינו כלל נ

  ."מחלקך יהא חלקי" יוסי בן קסמא'  ענהו רהזל וע, הגזירה
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 יבושיםכצחונות וכנזכרים כנצחונות עם ישראל אינם כל נ ,לפי דבריו

של חג החנוכה  זכרונו אפילו . בלבדהצלהכאירועי  אלא –צבאיים 

מלחמת שאף ,  וההצלה מן הגזרותפך השמןנס י יד- למבוטא ע

ואף  ,' הבהילחמם בשם, וודאי זכתה לסיעתא דשמיאהחשמונאים 

 וכך גם ,חג הפוריםהוא הדין והוא הטעם גם ב .זכתה להצלחה רבה

  . כרון ההצלה ממצריםבסוכות שנקבעו לזפסח וב

'  הפי-ל עכשפעל רק ו עם ישראל במלחמתרבן הראשון הצליחעד החו

לא שית אחרו במלחמה עצמ בני אפרים שב, לעומת זאת.'ולחם בשם ה

גם ביחס למעפילים מקרב בני ישראל  ךוכ,  נפלו חללים–'  היפ-לע

  .במדבר

ומלחמת בבל   ' עת סרו מדרכי ה, לפניהם' ובשבתם על אדמתם ומקדש ה

הנביא להביא צוארם תחת עולו עד יעבור ' התרה בהם ירמי, גברה בעולם

וכן , ץ וניצת המקדש אבדה האר–ובהמרותם פיו , זעם ולא יגלו מארצם

 בהיותם כבושים תחת רומא התרו חכמי ישראל –בסוף ימי הבית השני 

ובמאסם בדרכי האבות  נפלו , בעם שלא למרוד ולא להילחם עם שתקיף

  65.וכן היה גם בחורבן ביתר. והפילו את כלל ישראל

שלום ממשלת בואתו לדרוש ו בצ–  עוד מימי ירמיהו הנביא,לדבריו

על עצמו  קיבל עם ישראל – לישראל שלוםגם יהיה  שבשלומה ,בבל

ושלא , שלא לעלות בחומה,  שלא למרוד באומות:ת שבועושלוש

  . את שלום העם מבטיחשבועות אלוקיום . לדחוק  את הקץ

כך ? כוכבא-עקיבא במרד בר' יש להבין את פועלו של ר, אם כן, כיצד

מוכרות תוך ניתוח מקורי לאחת מן ה, משיב הרב הענקין לשאלה

חרף , נביא את דבריו במלואם, בשל יופיים. ל"שבאגדות חז

:םריכותא
66
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 ורצה להשליך את עול ,כוכבא-אבל ידוע שרבי עקיבא היה חבר לבר

ם כנראה סמך על זה שנהגו עִ .  מישראל,השניממשלת רומי אחר החורבן 

השביע גם את '  והרומיים עברו על השבועה שה,ישראל באכזריות גדולה

שרדפו את התורה ודת , ים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מידיהגוי

  .אבל ודאי שאי אפשר לעשות מלחמה בלי ביטחון לניצחוןאבל ודאי שאי אפשר לעשות מלחמה בלי ביטחון לניצחוןאבל ודאי שאי אפשר לעשות מלחמה בלי ביטחון לניצחוןאבל ודאי שאי אפשר לעשות מלחמה בלי ביטחון לניצחון, ישראל

ובזה אני רוצה לבאר את האגדה הנפלאה המתמיהה ביותר את כל מי 

, )בבא מציעא נטמסכת ( הינו האגדה של תנורו של עכנאי, שיש לו לב להבין

אליעזר בן הורקנוס אשר רבן יוחנן בן זכאי רבו אמר ' שנידו חכמים את ר

שמעון ' והוא היה חתן הנשיא ר, עליו שהוא מכריע את כל חכמי ישראל

הדבר עטוי . בן גמליאל הנהרג ובעל אחותו של הנשיא רבן גמליאל

שכל העניין השטחי והסכסוך שבין חכמים , מה המריצם לכך, בעלטה

שרבי אליעזר היה מטהר וחכמים , היה  רק על עניין טומאה וטהרה

וכל הראיות והמופתים שהראה רבי אליעזר במחלוקתו ששמים , מטמאים

לא הועילו לו וסוף סוף נידו את , וארץ נרעשו על זה והודו לרבי אליעזר

, וראש החולקים היה רבי עקיבא תלמידו של רבי אליעזר, רבי אליעזר

שרבן יוחנן בן , יהושעורבי ,  של רבי אליעזרורבן גמליאל אחי אשתו

אמר שאין , זכאי אמר עליו אשרי יולדתו והיה בין גדולי חכמי ישראל

ובוודאי היה זה עניין . משגיחים בבת קול שהעיד הלכה כרבי אליעזר

ורק חכמים הליטו , שתלוי בהמשך קיום כלל ישראל ולא סתם מחלוקת

  .אותו במעטפות של אגדה כדרכם מפני השלום

. ר המאמרים שנאמרים בזה להסבירם מה עניין המחלוקת ובזה הנני מבא

השפעה והרבה  שניסו גיבורים ובעלי תל שכמה ניסיונו"ידוע מאמר חז

 אחר שני החורבנות מישראל עמם להעמיד מלוכת ישראל בהמשך הגלות

ומשלו על זה באחד שהיה הולך בלילה בחשכה והדליק , ולא עלתה בידם

אמר מה . שוב הדליק כמה פעמים וכבה. נר להאיר לו הדרך וכבה הנר

וזה , אמתין עד שיעלה עמוד השחר, אנכי משתדל בחינם להדליק את הנר
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 נראה לי שזה העניין של .י משיח צדקנו"רמז על הגאולה האמיתית ע

, חתכו חוליות ונתנו חול בין חוליה לחוליה"המחלוקת שנזכרה בגמרא 

 הם בבחינת תהניסיונוהיינו ש, "אליעזר מטהר וחכמים מטמאים' ור

חוליות ולא גאולה אמיתית שיש לזה המשך עם קיום ישראל בימי 

שהחוליות האלו אינם מצטרפים ומתאחים . המקדשים הראשון והשני

 ,ובזה היה רבי אליעזר מטהר. יחד ומתקיימים או שאינם בני קיימא להבא

תוב כמו שכ, שרמז על המקדשוהתנור , היינו שסובר שאין זה בר קיימא

ולא לנו לעשות , אינו בר קיימא, "אור לו בציון ותנור לו בירושלים"

וזה הטעם שהתנור הוא טהור שאינו כלי בר . מלחמות עם האומות על זה

וחכמים סברו שהוא בר קיימא ובתורת .  ולכן אינו מקבל טומאה,קיימא

 על בר כוכבא שהוא משיח קיבאעבי ועל כן היה סובר ר ,כלי ועל כן טמא

הדעת שלו שהיא הטפה לא רק בעד ,  חייוהזל נלחם על זה ומסר עו

אלא במעשים הנוראים שעשה הוא וחיילותיו של בר , לגאולת ישראל

) נדרים נ תמסכ( שמרומז בגמרא, שתפשו הרכוש של הרומאים, כוכבא

שהיה בו , היינו שהעושר הזה היה לרעתו, "עקיבא' משית מילי איעתר ר"

 ורבי . ועל כן חרדו שמים וארץ,ון רומי של שלטעניין הנוגע לחורבן

אליעזר הכריז שהחרוב יוכיח שהצדק אתו וכן אמת המים וכתלי בית 

חרוב הוא . ובסוף בת קול שהעידה שהלכה כרבי אליעזר, המדרש יוכיחו

יוחנן בן ' רמז על החורבנות הקודמים והמלחמה עם הבריונים בימי ר

רמז , ת המים שאין מים אלא תורהאמ. זכאי בדור הקודם שלא הצליחה

על חכמי ישראל בדורות קודמים שהיו בדעה זאת שאין לעשות מלחמה 

 רמז – כתלי בית המדרש. עם האומות כפי השבועה שלא ימרדו באומות

 ישראל שהיו בדורו של רבי אליעזר ורבי עקיבא כמיעל המחזיקים בח

 דייל ל רמז על זה שעוזה שנטו ליפו. שגם כן היו נוטים לדעת רבי אליעזר

 וכמובא בירושלמי. המלחמה תפול התמיכה של הישיבות וחכמי התורה

 – עקיבא: חנן בן תורתא אמר ליה לרבי עקיבארבי יו): "'דתענית פרק (

בלחייך הוא רמז לכח ". דוד לא בא- ועדיין בן,עשבים יעלו בלחייך

ה שהכריע הפ, ראה בלחייםשעיקר הדיבור הוא נ, הדיבור של רבי עקיבא
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ואחר כך היה בת קול שהוא רומז על רבן . הצד שהיה הנגד המלחמה

לא מסתייע "א אמר יוחנן בן זכאי שבמלחמת הרומאים בזמן החורבן הו

ועל כן בקש לכל הפחות . םי במלחמה עם הרומי)טין נומסכת גי ("מלתא

 רבי עקיבא לרבי הוסוף סוף הוד. הצלה פורתא על ידי שלום קטיעה

 ועל כן במותו ,אבל כבר היה מאוחר, ופירש עצמו מבר כוכבאאליעזר 

 ,של רבי אליעזר הלך רבי עקיבא ובכה וקרע את בשרו והיה דם שותת

וגם , אהוסוף נהרג באכזריות נור, כנראה שהודה שבדרך הזה לא הצליח

ורבים מחכמי ישראל , רבן גמליאל מת מצער ומקללתו של רבי אליעזר

וזהו , לכות נהרגו עמו בעת המלחמה ואחריהשנחשבו בעשרה הרוגי מ

  .חרבן ביתר שנהרגו אלפי אלפים של ישראל

 וזה אחד מהדברים שאנחנו מזכירים ומקוננים עליהם בתשעה באב

ונראה שגם ימי הספירה שאנחנו נוהגים בהם אבלות ) יבמות סבמסכת (

יבא עק' ד אלף תלמידי ר"כ- כמו שנזכר ש, הם גם כן על עניין חורבן ביתר

וסוף סוף קיימו וקבלו עליהם .  בשביל שנאת חינםמתו מפסח לעצרת

שלא למרוד  חכמי ישראל במשך אלפי שנים את השבועות שנזכרו

 ולהזכיר עוונות ,השבועות שלא להתגרות ברשעים'  ובכלל ג,באומות

) ברכות מחמסכת (וזה נראה במה שאנחנו . האומות בנוסח של מלחמה

יום שניתנו הרוגי ביתר : "ל" וגם מה שאמרו חז,ג בעומר"חוגגים את ל

 והמטיב שניתנו , הטוב שלא הסריחו- לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב

פירוש הוא שהסכימו חכמי ישראל שלא להתגרות באומות ". לקבורה

ג "ל: ג בעומר רמז לכך"וגם ל. נקמה בשביל החורבןלאיים עליהם ב

  .ייןגל אבנים מכסה את כל הענ, אותיות גל

. תנור של עכנאי רומז על עירוב שנאה ונקמה ונטירה במחלוקת הזאת

מסכת ( כמו שנזכר, והנחש סמל  של נקימה ונטירה, שעכנאי הוא נחש

, ואגב. "ךאם תלמיד חכם נוטר ונוקם כנחש חגרהו על מותני"): שבת מג

אחד שהצד השני : ביארתי שני תנאים השייכים להיתר נקמה ונטירה
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יינו ה, "דנקיט ליה בלביה"וחכמים פרשו , ית שרק לאיים עליוושנ, יתחיל

. איני רוצה להאריך בזה מפני הכבודו .לא בפועל וגם זה לשם שמים

 שכבר בתחילת עניין זה נתערבה ,גם כן) טס( ומוכח מגמרא דפסחים

בשחיטה השבתני בשחיטה ": כמו שאמר רבי אליעזר לרבי עקיבא, שנאה

  ."תהא מיתתו

' אחותו של ר, אליעזר' עם זה האגדה הנפלאה שאשת ראגב אבאר 

י סיבה שנפל על פניו בלי יד-ל וע,לא הניחה אותו ליפול על פניו, גמליאל

ונראה לעניות . והדבר מפליא כמובן. גמליאל אחיו' ידיעת אשתו מת ר

אליעזר היה תמיד מתיירא ומתרה לכלל ישראל ' דעתי הכוונה בזה שר

הרבה מחכמי ישראל שאשתו סברה יחד עם , מישלא יעשו מלחמה עם רו

כמו שכתבתי בראש המאמר שלעשות ממשלה תחת , שאין בזה איסור

' אבל ר, חסות ממשלה אחרת ואפילו ממשלה קטנה שאינה תלויה מותר

כוכבא שהחזיק עצמו כמשיח -אליעזר סבר כיון שהיה בזה ידו של בר

בזה מלחמה גדולה שסוף סוף יהיה , והרבה חכמי ישראל נמשכו אחריו

, מפני שרצה בר כוכבא וחבריו לעקור משורש ממשלת רומי, עם רומי

אליעזר ובין ' והויכוח היה תמיד בין ר, ומובן שמרה תהיה אחרית ישראל

גמליאל וחבריו ' ואחרי ששמע ר, לה לא תצא מזההצאשתו שסברה ש

' רהבינו חכמי ישראל שהצדק עם , המעשים הנוראים מבר כוכבא וחבריו

והחורבן של ביתר והריגת , גמליאל מרוב צער' י זה נפטר ר"אליעזר וע

  .אלפי רבבות מישראל

שהם חשבו שהמלחמה עם רומי היא , וזה מרומז בחודש חסר תחת מלא

,  ולא תצא מזה תקלה כלליתכלומר חידוש חסר של מלוכה, רק חדש חסר

כלומר , מלאחדש ן שבר כוכבא וחבריו רוצים לעשות אליעזר הבי' אבל ר

ועני הדופק אבבא . י חורבן רומי וזה יגרום השמדת רוב ישראל "חידוש ע

מרמז על מצב של רעב שאי אפשר לעמוד בקשרי המלחמה עם רומי 
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 וכי אנשים :כמו שאמר יוחנן בן זכאי לבריונים שבזמנו, ברעב כזה

  ? שותים מי תבן יכולים לעמוד במלחמה עם רומי

שריות של ב הענקין גם להשלכות האפמתייחס הר, בהמשך דבריו

  :לאור דבריו עד כה, ונוקט בעמדה מפתיעה למדי, גישתו לתקופתנו

ובמה שנוגע לזמנינו צריכים אנחנו לקחת לקח מזה שעכשיו אנחנו אחר 

צריכים , אחר שהוקמה מדינת ישראל בהסכם כל האומות, המעשה

 צריכים אנו אבל, להתאזר בכל כח בנפש ובממון לעזור למדינת ישראל

להיזהר מכבושים יתרים ומאיומים על האומות שעוזרים לשונאינו 

  . בדרך הקרוב לשלום הכל נגמרולהשתדל שיהיה
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         הערות  הערות  הערות  הערות ––––    דתיתדתיתדתיתדתית----כוכבא בהגות הציוניתכוכבא בהגות הציוניתכוכבא בהגות הציוניתכוכבא בהגות הציונית----מרד ברמרד ברמרד ברמרד בר
1

 היה .עיר קורדובההצאי ספרד מיומ משפחתו. 1570-1522, ל"ש' ה–ב "רפ'ק חי בשנים ה"הרמ 

    .סתרקה נפשו בתורת הנ אלקבץ חשלמהש' ובהשפעת גיסו ר, גדול בתורת הנגלה
2

הוצאת האחים לוין , חלק שני, לתולדות התנועה המשיחיתלתולדות התנועה המשיחיתלתולדות התנועה המשיחיתלתולדות התנועה המשיחית    ––––בשבילי גאולה בשבילי גאולה בשבילי גאולה בשבילי גאולה , יוסף שפירא 

 .כב' עמ, ז"תש'ה, ירושלים', אפשטיין ושות
3

בירושלים . ובעודו ילד הביאתו אימו למצרים, )1534(ד "רצ'י נולד בירושלים בשנת ה"האר 

 היה 15בגיל ). 1589-1479, ט"שמ'ה-ט"רל' ה–ז "הרדב(דוד בן זימרא ' ר, למד בישיבתו של דודו

והגיע , הוא התבודד בבית ליד הנילוס. והחל להתעמק בתורת הנסתר, בקיא בתורת הנגלה

גלה אליו אליהו  הוא מספר כי נִ בשלב זה. עם אשתו דיבר רק בלשון הקודש, לביתו לשבתות

ודע שימיך , לך לצפת ושם תזכה לקבורה? מה לך בארץ הטמאה הזאת: "ואמר לו, הנביא

 ).י"שבחי האר" (מעטים
4

  .סח' עמ, ארבע מאות שקל כסףארבע מאות שקל כסףארבע מאות שקל כסףארבע מאות שקל כסף    ,חיים ויטאל' ר 
5

, משרד הביטחון ההוצאה לאור, אוניברסיטה משודרת, משיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקה, משה אידל 

 .13' עמ, 1992ב "תשנ'ה
6

 לתולדות התנועה  לתולדות התנועה  לתולדות התנועה  לתולדות התנועה ––––שבילי גאולה שבילי גאולה שבילי גאולה שבילי גאולה , יוסף שפירא: הדברים מובאים גם ב. י"שבחי האר 

  .כו' עמ, ז"תש'ירושלים ה', הוצאת האחים לוין אפשטיין ושות, חלק שני , המשיחיתהמשיחיתהמשיחיתהמשיחית
7

  . נולד ופעל בצפת) 1620-1543פ "ש'ה- ג"ש'ה(ו "רח 

  : על שבחו של בר כוכבא כותב רבי חיים ויטאל

משלימים הם זה את זה , בי עקיבא היה ניצוץ של משיח ומאוחד בנשמתו עם בר כוזיבאכי ר"

בבחינת משיח וכיוון שהדור לא היה זכאי הוא נהרג על קידוש השם ואין לראות בו משיח 

  ... שקר

ל כי רבי עקיבא היה נושא כליו "גם אמרו חז) ...( והנה רמז שרבי עקיבא היה ניצוץ המשיח

 וזה לפי שהיה , ולא היו יכולין עמו,שהיה כל כך גיבור שהיה מקבל הסוללתשל בן כוזיבא 

וער , והאמת שמשיח הוא מיהודה) ... (והוא ורבי עקיבא היה דבר אחד) ... (מבחינת יהודה

ולא אמיתי , ושלה היה אמיתי בניצוץ אחד של משיח בלבד. ואונן הם הקליפות שלו ולכן מתו

  ". ובכזיב וכוזיבא הכל אחד הוא',ה בכזיב בלדתה אותווהי'ולכן אמר הכתוב , לגמרי

 – "שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני" – ו ממשיך ומסביר את דברי יהודה לתמר"רח

  :ואת חששו של יהודה לתת לה להינשא עם שלה פן ימות כאחיו

אזי אם הדור זכאי . הטעם שבכל דור ודור בא לעולם הזה ניצוץ של משיח מרצון העליון"

יתגלה מי הוא ואם לאו הוא מת או הורגים אותו על קידוש השם כמו שאירע לרבי עקיבא 

   )"... (בזמן בר כוזיבא
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ל על גלגוליו "זי " העוסק בדברי האר,ו"חלר" ספר החזיונות" של הרביעיראוי לציין כי בחלק 

 שראוי הוא  והוכחה,ו"תופס רבי עקיבא חלק מרכזי בייחוס הרוחני של רח, ו עצמו"של רח

בא יש בעבור ככו- לברקיבאע' לזיקה בין רמשמעות הדברים היא ש .להיות משיח בן יוסף

  .ו משמעות אישית"רח
8

הוצאת האחים לוין , חלק שני ,  לתולדות התנועה המשיחית לתולדות התנועה המשיחית לתולדות התנועה המשיחית לתולדות התנועה המשיחית––––שבילי גאולה שבילי גאולה שבילי גאולה שבילי גאולה בבבב, יוסף שפירא 

  .כח' עמ, ז"תש'ירושלים ה', אפשטיין ושות
9

-111' עמ, ז"תשכ'ה, סדרה חדשה א, מולד, ת החסידותת החסידותת החסידותת החסידותהיסוד המשיחי במחשבהיסוד המשיחי במחשבהיסוד המשיחי במחשבהיסוד המשיחי במחשב, ץ"רבקה ש 

105 . 
10

   .ב' מ ע,זדף כ, ם"תק'ה, קארעף, תולדות יעקב יוסףספר  

 רב .ט ומפיץ תורתו"תלמיד מובהק של הבעש, מראשי החסידים – יעקב יוסף מפולנאה' ר

 הוא .הברוסי פלך וואהליןשבנעמירוב ובאחרית ימיו בעיר פולנאה , ראשקוב, בשארינדאד

 מבוגרהיה  .1782 בשנת ונפטר, 17-נולד בראשית המאה ה. קרוי על שם העיר פולנאה

יסוד "ץ בעל "כ רבי יוסף, בן למשפחת המקובלים רבי שמשון מאוסטרופוליו ,ט"מהבעש

  ."בתוספות יום טו"בעל ,  ליפמאן הלרט"ולמשפחת רבי יו, "יוסף
11

ץ "רבקה ש: וראה גם. א'  דף פ עמ– ב' דף עט עמ, ץ"תרח'ה, ורשא, ספר שמועה טובה 

' מ: וגם. 99-98' עמ, ח"תשכ'ה, ירושלים, הוצאת מגנס, החסידות במיסטיקההחסידות במיסטיקההחסידות במיסטיקההחסידות במיסטיקה, אופנהיימר

 .253-250' עמ, הרעיון המשיחיהרעיון המשיחיהרעיון המשיחיהרעיון המשיחי', פייקאז
12

עוד על אמירות המתייחסות לפוטנציאל המשיחי . 352' עמ, אלו ואלו, לבב אנושלבב אנושלבב אנושלבב אנוש, י עגנון"ש 

  .355-348' עמ, דרך המלכותדרך המלכותדרך המלכותדרך המלכות ,אסף: ראה, שבצדיקי הדורות
13

 .ב' עמ, דף צח, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי 
14

הוצאת האחים לוין , חלק שני, לתולדות התנועה המשיחיתלתולדות התנועה המשיחיתלתולדות התנועה המשיחיתלתולדות התנועה המשיחית    ––––בשבילי גאולה בשבילי גאולה בשבילי גאולה בשבילי גאולה , יוסף שפירא 

 .קצג' עמ, ז"תש'ה, ירושלים', אפשטיין ושות
15

,  רמת גן,אוניברסיטת בר אילן, נחמן מברסלבנחמן מברסלבנחמן מברסלבנחמן מברסלב' ' ' ' חזונו המשיחי הסודי של רחזונו המשיחי הסודי של רחזונו המשיחי הסודי של רחזונו המשיחי הסודי של ר, צבי מרק 

 .63' עמ, ו"תשס'ה
16

  .ש' עמ, )לב(שכב , מעלות המתקרבים אליו, ן עם ההשמטות"חיי מוהר 
17

 .רנ' עמ) מח(רכט , נסיעתו וישיבתו באומין,  ן עם ההשמטות"חיי מוהר 
18

  .פג' עמ, קפז', חלק ג, שיח שרפי קודש 
  .ח' ובקורמן עמ, בהשמטות כתב יד טפליקר, ן"חיי מוהר 19

20
האמירה המתייחסת לדברי . תכה' עמ, ]פד[תקכז ', עבודת ה, ן עם ההשמטות"חיי מוהר 

  ".מציאה ועקרב, משיח: שלושה באין בהיסח הדעת: "א' עמ, דף צז, הגמרא במסכת סנהדרין
21

 .רמא' עמ, ארבע מאות שקל כסףארבע מאות שקל כסףארבע מאות שקל כסףארבע מאות שקל כסף, חיים ויטאל' ר 
22

, ולם המחקרראוי לציין כי שאלת המשיחיות בעולם החסידות נידונה בהרחבה יתירה בע 

  .תוך חילוקי דעות קוטביים בין החוקרים השונים עד לימינו אלו
23

  .א9דף , 38ליקה 'אנג-י רומא"כ, ספר המליץ 
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 עזב את ספרד 1260ובשנת , עבר לטודלה בילדותו, 1240נולד בסרגוסה בחבל אראגון בשנת 

ושב , רה הנבוכיםלמד את מו, כ חזר לאירופה "אח. כדי לחפש את נהר הסמבטיון, לכיוון עכו

ניסה לפגוש את . שם זכה לדבריו להתגלות בעקבות לימוד ספר היצירה, 1270- לספרד ב

האפיפיור ולעמוד איתו על מהותה האמיתית של היהדות על מנת לגרום לאפיפיור להמיר את 

שם כתב את הקורפוס ,  פעל באי סיציליה1290-1280בין השנים , באחרית ימיו. דתו ליהדות

יצא נגד יומרתו המשיחית של ) רבי שלמה בן אברהם אדרת(א "הרשב. י שלוהספרות

  .משיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקה, משה אידל: וראה גם. וכנגד בשורתו הקבלית, אבולעפיה
24

 .194-193; 214-210' עמ, על ארץ ישראלעל ארץ ישראלעל ארץ ישראלעל ארץ ישראל, משה אידל  
25

' עמ, 1990, עם עובד, תל אביב, נליזם למיסטיקהנליזם למיסטיקהנליזם למיסטיקהנליזם למיסטיקהוווו בין רצי בין רצי בין רצי בין רצי––––הרב קוק הרב קוק הרב קוק הרב קוק , בנימין איש שלום 

254 ,262.  
26

  .11' ל עמ"תש'ה, מוסד הרב קוק, ירושלים, קול הנבואה 

 הוגה דעות, )1972-1887; ב"תשל'ה ח באב"כ - ז"תרמ'ה אלול (דוד יהודה אריה לייב כהןהרב 

אברהם יצחק מהתלמידים הבולטים של הרב . הפילוסופיה היהודית וקבלהה, תלמודוחוקר ה

  .ומהחשובים שבעורכי כתביו, הכהן קוק
27

ות ציונות ועתידה של ישראל בהשקפות ות ציונות ועתידה של ישראל בהשקפות ות ציונות ועתידה של ישראל בהשקפות ות ציונות ועתידה של ישראל בהשקפות  משיחי משיחי משיחי משיחי––––הצפוי והרשות הנתונה הצפוי והרשות הנתונה הצפוי והרשות הנתונה הצפוי והרשות הנתונה , אביעזר רביצקי 

, ירושלים, 21212121- - - - ישראל לקראת המאה הישראל לקראת המאה הישראל לקראת המאה הישראל לקראת המאה ה, )עורך(הראבן ' א: בתוך, "הדתיות החלוקות בישראלהדתיות החלוקות בישראלהדתיות החלוקות בישראלהדתיות החלוקות בישראל

  .146-107' עמ, ליר- מוסד ון
28

 ה"תרכ'ה ז באלול"ט; 1935 בספטמבר 1 – 1865  בספטמבר7( אברהם יצחק הכהן קוק רבה 

: גם רמז לשם משפחתו(ה "ה קוק וכמו כן מכונה הרא" הראימכונה גם, )ה"תרצ'ה באלול' ג –

ארץ עלה ל. הוגה דעות ומקובל, פוסק, רב"). להסתכל"או " להביט" פירושו "קוקן" יידישב

יישוב  ולציונותקבלית אוהדת ביחס ל- ופיתח משנה פילוסופית'העלייה השנייה בזמן ישראל

הרבנות הקים את . ירושלים ואחר כך לרב העיר ,המושבות ויפונתמנה לרבן של . החדש

. ישיבת מרכז הרבוכן ייסד את ,  בה כיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון'הראשית לארץ ישראל

  .ציונות הדתיתמרכיב משמעותי בהשקפת העולם של זרמים שונים בהגותו היא 
29

   .לק א ח,אורות הקודשאורות הקודשאורות הקודשאורות הקודש ,ה קוק"הראי 
30

  .202 'עמ, ה אה אה אה א""""מאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראי, ה קוק"איהר : וגם.ז"תרצ'ה ,חוברת א, שנה א, זרעים  
31

מן התעודות , פן הכפיה לעשיית המצוות מוכח מן המחקר הארכיאולוגי, כאמור לעיל 

'; שמירת שנת השמיטה וכד, ת שבתשמיר ,מינים בסוכות' אגרותיו בדבר ד :בהן, שנמצאו

;  המפלטוממציאת גווילי ספרי תורה במערות; פרשיות של תפילין מסוגים שונים במערות

 .ועוד
32

 .פרק ו, אבות דרבי נתן 
33

, עציון-שימש בעבר כמשגיח בישיבת הר, שמואל שבאפרת-ראש הישיבה התיכונית נווה 

 .ה"מ בישיבה התיכונית כפר הרא"וכר
34

עלון המועצה האיזורית  (גושפנקהגושפנקהגושפנקהגושפנקה: בתוך ,הרהורים בהדלקת נר של חנוכההרהורים בהדלקת נר של חנוכההרהורים בהדלקת נר של חנוכההרהורים בהדלקת נר של חנוכה, הרב יעקב פישר 

 . ח"תשנ'שבות כסלו ה-אלון, )עציון- גוש
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, ה בשיעור ששמעתי מפיו" מקור דברי הרצי. ב' עמ, דף ס,מסכת ברכות, תלמוד בבלי 

  .ג בעומר"ה לל"והדברים מובאים גם בחוברת שיחות הרצי
36

  .א' מ ע, יבדף, חגיגהמסכת , תלמוד בבלי 
37

  ". יחסו של רבי עקיבא למרד" ראה לעיל בסעיף .ב' מ ע, דף כד,מסכת מכות, תלמוד בבלי 

יש שהדגישו כי תמיכתו של רבי עקיבא במרד היתה מבוססת על הערכת מצב ריאלית , ולםא

רבי עקיבא דווקא הניא את העם מלהישען על סיוע פוטנציאלי , לדידם. של המציאות

  :מגורמים פנטסטיים כעשרת השבטים

רק הם יכולים להציל כעת : 'עשרת השבטים'מרד בר כוכבא הוליד בעם געגועים על "

אז בוודאי הונח היסוד לאפוקליפסה . מודדות האחרונה עם צבא האימפריה הרומיתבהת

, על היושבים מעבר להרי חושך ואולי גם על בני משה, חדשה על עשרת השבטים

. לבוא לעזרת אחיהם בארץ ישראלושסופם לחרוג ממסגרם , השוכנים מעבר לסמבטיון

עשרת השבטים אינן עתידין לחזור ' : בהזיות אלו יצא רבי עקיבא במאמרוכנגד השוגים 

 אף הם הולכים , מה היום הולך ואינו חוזר,שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה

 אף , מה יום מאפיל ומאיר, כיום הזה: רבי אליעזר אומר. דברי רבי עקיבא,ואינן חוזרים

 פרקי – מדרשי גאולה" ('...עשרת השבטים שאפילה להן כך עתידה להאיר להם

יהודה אבן , וקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששיהאפ

  ).נ' עמ, ד"תשי'האביב -תל – ירושלים, מסדהומוסד ביאליק , מהדורה שניה, שמואל
38

יפו -תל אביב, הוצאת מרכז ישיבות בני עקיבא, על משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועים, ה'הרב משה צבי נרי 

 . ואילך36' עמ, מ"תש'ה
39

 .ב' מע,  סאדף, ברכות מסכת ,תלמוד בבלי 
40

 .על משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועים, ה'הרב נרי 
41

 . ד'עמ, ביפרק , עולת ראיהעולת ראיהעולת ראיהעולת ראיה, ה קוק" הראי
42

   .ביאות , בפרשה ,  רבה איכה

  ההסדרוראש ישיבת, מרצה למתמטיקה במוסד זה, רב הטכניון(ר אליהו רחמים זייני "הרב ד

כי , )152-142' עמ, עץ ארז (עירה)  א"תשס'שנת השהוקמה על ידו בחיפה ב" אור וישועה"

וכי נראה , יוחנן בן תורתא איננה מוזכרת באופן משמעותי בהקשרים הלכתיים' דמותו של ר

,  בר תורתאיוחנן' הרב זיני מנתח את אישיותו של ר. שלא היה מן הבולטים שבחכמי הדור

י עקיבא היה ומן הניתוח עולה כי לא רק רב, הוראתו ודרכי ותח ביקורת על רבי עקיבאמה

מלחמת מלחמת מלחמת מלחמת ,  אפרוןהושעי: וראה גם. וכי מוויכוחים אלו מתגמדת מאוד דמותו, נתון עמו בוויכוח

' אואופנהיימר ' א:  בתוך, הארצישראלית כנגד הבבלית הארצישראלית כנגד הבבלית הארצישראלית כנגד הבבלית הארצישראלית כנגד הבבלית–––– לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית  לאור המסורת התלמודית כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברבר

  .55' עמ, 1984ירושלים ,  מחקרים חדשים מחקרים חדשים מחקרים חדשים מחקרים חדשים––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מרד ברמרד ברמרד ברמרד בר, )עורכים(רפפורט 
  .ב' עמ, זדף כ, סנהדרין מסכת ,תלמוד בבלי 43
44

  . הלכה ג ,פרק א, הלכות מלכים, משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 
45

ידעו שהגלות תימשך זמן ש מפני , הקץברוב הדורות עסקו בחישובחכמי ישראל נראה כי  

יל כל כך לעמוד וזרים חאולא היו , עצמם לדעת מרוב השברלאבד " עלוליםהעם בני  ו,ארוך
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חבלי " בכל עת צרה ראו חכמים ,לפיכך . הזדמנות לגאולה באופק אם לא תימצא"בניסיון

 .כך שמבחינה זו פעולותיו אינן חריגות כפי שניתן היה לחשוב ,רבי עקיבאגם  נהגכן . "משיח

  .)ד" לוד עמ,' חלק ב,"יערות דבש"על פי (
46

בניסן ח " י– 1903, ג"ב באדר תרס"י, ד"ד או הרי"הגרי(יק 'ב הלוי סולובייצהרב יוסף ד 

ממנהיגיה הרוחניים , מראשי תנועת המזרחי, לוסוף דתיפי,  רב– )1993 באפריל 9, ג"תשנ'ה

נחשב למנהיגה הבלעדי של מי ש ו,של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית

  ".האורתודוקסיה המודרנית"
47

, ספריית אלינור, האדם ועולמוהאדם ועולמוהאדם ועולמוהאדם ועולמו, )שלמה שמידט: עורך(יק ' הרב יוסף דב הלוי סולובייצ

    הרבהרבהרבהרב    נוראותנוראותנוראותנוראות, )ברוך דוד שרייבר: עורך(ק 'הרב יוסף דב הלוי סולובייצי ;ח"תשנ'ירושלים ה

    .)אנגלית(
48

  .משנה ט, פרק ב, עדויותמסכת , משנה 
49

  .נוראות הרבנוראות הרבנוראות הרבנוראות הרב, יק'סולובייצהרב יוסף דב הלוי  
50

   .הלכה ג, הפרק , הלכות תענית, משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 
51

ם במסורת בריסק לדורותיה "ד המרכזי השמור לרמבחיוני לזכור את המעמ, ברקע הדברים 

   .יק עצמו'סולובייצ  עד לרב –
52

  .א' עמ, דדף צ, נהדריןכת ססמ, בבליתלמוד  
53

  ".ל"כוכבא כפי שמצטייר בחז-מרד בר"בפרק , נושא כללי זה כבר נידון בהרחבה לעיל 
54

 .יב' פס, ספרק , תהלים:הפסוק לקוח מ. א' עמ, זדף נ, גיטיןמסכת , תלמוד בבלי 
55

ירושלים ,  בית מורשה–' אגדתא'הוצאת מערכת , כרך שני ,חכמיםחכמיםחכמיםחכמים, הרב בנימין לאו 

  . 378' עמ, ז"תשס'ה

 בוטה ואפילו בצורה, כוכבא- כבר היה מי שביקר את בר, מאות שנים לפני הרב בנימין לאו

רבי יוסף בן ( הנביאיםלספרי  " אדני כסף"בפירושו ) 1340-1279( בי יוסף אבן כספי ר–יחסית 

 בעקבות .)ל"תש'ירושלים ה', חוברת ב, מהדורת יצחק הלוי לאסט, אדני כסףאדני כסףאדני כסףאדני כסף, אבא מרי כספי

כלי "ליטול  בהם מתבקש הנביא ) יג,יא( מייחס אבן כספי את הפסוקים בזכריה, הירושלמי

   : לדמותו של בר כוכבא,"רועה אווילי

כי עדיין לא הגיע תור עת ' הוגם לא הייתה מפי , ובכלל עשה הוא ובניו הנהגה רעה

וכן . כי היה משוגע ושוטה ומעשיו הוכיחו" רועה אווילי"ובטוב קרא את כוזיבא ...גאולתנו 

וזה מפורש " זרעו יבש תיבש"ונתקיים בו ובזרעו , כי היה לאין ואפס" רעי האליל"תיארו  

   ! בתכלית 
56

 ירושלים ,בית מורשה – 'אגדתא' הוצאת מערכת , כרך שני,חכמיםחכמיםחכמיםחכמים, הרב בנימין לאו 

  .307' עמ ,ז"תשס'ה
57

  .ד' פס,  פרק ח, דניאל
58

 .ט"תשס'הפרשת שמיני , בית מורשה, מתוך עלון אינטרנטי 
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 ולא על גירסת ההסטוריון , מסתמך על גירסתו של אב הכנסיה אוזביוסר בנימין לאו"הרב ד 

פ "כוכבא ע-ד ברמר"פרק בעיין (פ דעת הארכיאולוגים כנכונה " שהוכחה ע,הרומי קאסיוס דיו

 .")המקורות הרומיים
60

  .71הערה , 335' עמ, כרך שני, חכמיםחכמיםחכמיםחכמים, הרב בני לאו 
61

 ארבע מאות קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי :א' עמ, חדף נ,  גיטיןמסכת, בבליתלמוד  

 : במתניתא תנא. שלש קופות של ארבעים ארבעים סאה: רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר.ביתר

 : אמר רבי אסי. הא דדרעא, הא דרישא–  ולא פליגי.קופות של שלש שלש סאיןארבעים 

   ."תשעת קבין : עולא אמר.ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת

 והיה הדם ,היו הורגים בהם עד ששקע הסוס בדם עד חוטמו":  דפסקה ,פרשה ב, איכה רבה

 והלא – תאמר שקרובה לים ואם . והולך בים ארבעה מילין,מגלגל אבנים של ארבעים סאה

    ."רחוקה מן הים ארבעה מילין

 שמונה עשר מיל על שמונה – הדריאנוסכרם גדול היה לו ל"... :דפסקה  , פרשה ב, רבהאיכה

 עד שעמד , ולא גזר עליהם שיקברו. והקיפו גדר מהרוגי ביתר–  כמן טבריא לציפורי,עשר מיל

הטוב ' יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה :הונא אמר'  ר. וקברום, וגזר עליהם,מלך אחד

 ".תנו לקבורה והמטיב שנִ , הטוב שלא הסריחו–' והמטיב
62

  :ר בני לאו"כתב לי הרב ד, לאחר שקרא את תגובתי לדבריו 

וכל , חלילה לי מקפידא. מחלוקת שבאה מתוך עיון וחיפוש היא יקרה וטובה, שמואל היקר"

  ."בני ,ילמחיל אל ח !המוסיף הרי זה משובח
63

 מגדולי ,)1881-1973, ג"תשל'הג באב " י–א "תרמ'ה' באדר א' א(הרב יוסף אליהו הענקין  

מרא "רבים החשיבו אותו ל. "עזרת תורה"ומנהל ארגון , 20-הפוסקים בארצות הברית במאה ה

דגל הרב הענקין .  ביטוי בו השתמש כלפיו הרב יוסף שלום אלישיב–" דאתרא של אמריקה

ולפיכך התנגד להקמת מדינת , ת מכל מדיניות העלולה להביא חיי יהודים בסכנהבהימנעו

,  בפומבי הרב הענקיןלאחר שקמה מדינת ישראל תמך בהמסיבה זו ממש  , אולם.ישראל

 ."רודפים את כלל ישראל"אותם הגדיר כ, "נטורי קרתא"-ונלחם בתקיפות ב
64

 הוצאת עזרת , ספר תשובות איברא,י כרך שנ,ל"כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ 

  . ו" רט-ד" עמודים רי,ט"תשמ'ה ,רקוי-וי נ,תורה

ם ציטוטים אלו מדברי שותו לפרסשנתן ר, נכד המחבר , תודה לרב יהודה הענקין מירושלים

 .סבו
65

 , ניו יורק,הוצאת עזרת תורה, כרך ראשון ,ל"כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ 

  .97' עמ ,א"תשמ'ה
66

 הוצאת עזרת , ספר תשובות איברא, כרך שני,ל"כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ 

  . ד"רי- א" עמודים רי,ט"תשמ'הרק וי-וי נ,תורה
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��כוכבא-הפולמוס�הציוני�סביב�מרד�בר

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

 ביחס נשמעים קולות שונים ,דרנית המוהופעת הציונותראשית מ

 ביחסו, הזדהותו של רבי עקיבא עם מרד זהביחס ל,  כוכבא-ברמרד ל

  מנגחים את יש הוגים אשר בהגותם.תוצאות המרד שהביא לחורבןל

משליכים את הגותם אף  בחלקםו, שהכזיב" משיח שקר"ככוכבא -בר

שנם הוגים  י,מנגד. בזיקה לשאלות המדיניות העכשוויות ,זאת לימינו

המקרב את העם אל ,  בעיתוי הנכוןהגיע שצעדמרד ב רואיםוסופרים ה

  .לאומיתחירות 

מי שהיתה  ,נביא את דבריה של רחל ינאית בן צבי, בפתח הדברים

 ,צבי- מר יצחק בןמחנכת ולימים גם אשתו של נשיא המדינה השני

ישיר שעשו -מן הדברים עולה הקישור הכמעט. "אנו עולים"בספרה 

  :בין תקופת המרד ובין התקופה הציונית, בים בתנועה הציוניתר

לפלביוס לא רק לרגל השיעורים " מלחמות היהודים"אני שוקעת בספרי 

וגיבורי יהודה כמו חיים , יה בלבנורוח המרד של הגליל מתחַ . בכיתה

בכל שעה פנויה מן ההוראה אני הולכת לספריות ומשתדלת . לנגד עינינו

ויותר מכל , חלב- על יוחנן מגוש, גיורא- ידיעות על ברלדלות מהמקורות

ואנו מחפשים , אני יוצאת עם החברים אל חורבות ביתר. כוכבא-על בר

 באור –ופרשת אותה גבורה מוארת באור חדש . אחרי שרידי המבצר

  . גבורת חברינו שנפלו על אדמת הגליל

הם . כבאכו- בגימנסיה אני מספרת על ימי בר' באזני חניכי שבכיתה ה

 םמשתוקקים גם ה, להוטים לשמוע על סיורנו בביתר, נלהבים מן הדברים

אני סבורה שעלינו ). לחירות(לחר ' לצאת ולחפש מטבעות של שנת ב

כוכבא באור הגליל השב לתחיה לא רק באזני -את פרשת ברלהעלות 



  שמואל מאורשמואל מאור  |    |  188188

 

מבקשת אני . כוכבא- ניגשתי איפוא לכתיבת חוברת על בר. התלמידים

 דברים מפוזרים את דמותו השלמה של מנהיג המרד נגד לצרף מקטעי

 אפשר היה –ה 'כוכבא ליחזקאל- כלום לא דמה בר–ואני תוהה , רומי

ואולי ? ורק משום שהיה איתן וחסון נראה זקוף וגבוה, קומה כמוהו- קצר

שהרי ? פה מרוב המיית נפשו- כמוהו כבד1,היה דומה לאלכסנדר זייד

 כאילו 23,חיו היוחלב כאילו אֵ -על יוחנן מגושגיורא ו-מדברי זייד על בר

כוכבא דומה דוקא למנדלי -ושמא היה בר. עמם הוא שומר בשדות

וכמוהו היתה ,  וכמנדלי היה גבוה משכמו ומעלה מכל חבריו–פורטוגלי 

 ואולי לצבי בקר דמה וכמוהו 4?רוחו משתפכת בעליצות וכובשת לבבות

מכנס סביבו , ה בשבילי הגלילפורץ בדהר, היה יוצא בסערה על סוסתו

  5?יהודה למלחמה לחירות ישראל-מטובי בחורי

לסקירת השיטות המרכזיות בשאלת מידת צדקתו של , אם כן, ניגש

  .  המרד

        ג וטשרניחובסקיג וטשרניחובסקיג וטשרניחובסקיג וטשרניחובסקי""""אצאצאצאצ, , , , קינןקינןקינןקינן

, וכבאכ- חיובי ביחס לברביטאו קו   רביםיםציוני סופרים והוגי דעות

 את צטט לדוגמאנ .וראו בו מקור השראה ממנו שואב האתוס הציוני

 ואת המשורר שאול , הגותו–ג בשיר "את אצ,  עמוס קינןהסופר

  :טשרניחובסקי

  6 :"לנוכח הים" בשירו ,חובסקיחובסקיחובסקיחובסקייייישאול טשרנשאול טשרנשאול טשרנשאול טשרנהמשורר ך כתב וכ

 –שעליו הורגת / משטמת האויב ומארת העם

----ואתה בןואתה בןואתה בןואתה בן/ 'כוזיבא- בר'השם , זה שמך/.. חלקך

ותחל / ותחרד הארץ ותנע/ ובקומך ענק/ כוכבכוכבכוכבכוכב

גם רומה על שבעת / מלא אסיה עד איי הים

רופפת /  אחזה החיל–ם ישרתי בגוי/ שפייה

/ אך אתה נפלת ותהיה לבוז)...(/עלי עמודיה
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אשר יקטירו / עדת הננסים והנמבזים

אך לשב מן , וברך יכרעו/ לאלוהים מרעימים

אם הם / מצחוצחון על יבעטרת נ/ הקרב

  ../.? עם שפל ולא עז–יעריצוך 

  7:"שושנת יריחו" בספרו ,עמוס קינןעמוס קינןעמוס קינןעמוס קינןוכך כתב 

הצליחו במיומנות ואף , סטוריוניםיואחריו עוד ה, יהושפט הרכבי"

, באומץ לקעקע את הבניין האידיאולוגי שעליו התחנך הנוער שלהם

: צדק הרכבי, מן הבחינה העובדתית היבשה. שלחם את מלחמת השחרור

 האפיל על שואת המרד הגדול שהסתיים בחורבן כוכבא- ברהמרד של 

ליוחנן איש גוש חלב ולשמעון בר גיורא , אם היה סיכוי כלשהו. הבית

סיכוי מפוקפק השואף , לנצח את טיטוס ואת אספסיינוס, ולסיקריקים

יבנה וחכמיה המשיכו . עדיין לא גרם החורבן לשואה אמיתית, לאפס

, התרבותית שעליה התבססה לא רק תרבותינו שלנוליצור את התשתית 

שאין , ך"בימי יבנה וחכמיה נחתם התנ. אלא התרבות המערבית בכללה

שהיא , בימי יבנה וחכמיה נחתמה גם המשנה. לתאר את האנושות בלעדיו

  (...) אוצר תרבותי למאמינים וכופרים גם יחד 

    ,,,, מדינת ישראל מדינת ישראל מדינת ישראל מדינת ישראללא הייתה היוםלא הייתה היוםלא הייתה היוםלא הייתה היום, , , , כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ואני בכל זאת טוען שאלמלא ברואני בכל זאת טוען שאלמלא ברואני בכל זאת טוען שאלמלא ברואני בכל זאת טוען שאלמלא בר

) ) ) ) gene(=(=(=(=לא היה נמצא בֶגִניםלא היה נמצא בֶגִניםלא היה נמצא בֶגִניםלא היה נמצא בֶגִנים, , , , כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - אלמלא בראלמלא בראלמלא בראלמלא בר: : : : ולא זאת בלבדולא זאת בלבדולא זאת בלבדולא זאת בלבד

נרינו נרינו נרינו נרינו """"אותו אותו אותו אותו     ....הלאומיים של יהודי בגלות גן זעיר של עצמאות לאומיתהלאומיים של יהודי בגלות גן זעיר של עצמאות לאומיתהלאומיים של יהודי בגלות גן זעיר של עצמאות לאומיתהלאומיים של יהודי בגלות גן זעיר של עצמאות לאומית

שומר יהודי שומר יהודי שומר יהודי שומר יהודי , , , , לא יצר איכר אחדלא יצר איכר אחדלא יצר איכר אחדלא יצר איכר אחד, , , , שעליו שר ביאליקשעליו שר ביאליקשעליו שר ביאליקשעליו שר ביאליק" " " " הישן במסתריםהישן במסתריםהישן במסתריםהישן במסתרים

היה מסוגל ליצור את היה מסוגל ליצור את היה מסוגל ליצור את היה מסוגל ליצור את " " " " אמר רבא אמר אבייאמר רבא אמר אבייאמר רבא אמר אבייאמר רבא אמר אביי""""ולא ולא ולא ולא . . . . וחייל יהודי אחדוחייל יהודי אחדוחייל יהודי אחדוחייל יהודי אחד, , , , אחדאחדאחדאחד

    ....החורש את שדהו במחרשה והרובה על כתפוהחורש את שדהו במחרשה והרובה על כתפוהחורש את שדהו במחרשה והרובה על כתפוהחורש את שדהו במחרשה והרובה על כתפו, , , , דמותו של האיש החדשדמותו של האיש החדשדמותו של האיש החדשדמותו של האיש החדש

    1800180018001800---- להישאר כֵגן רדום ב להישאר כֵגן רדום ב להישאר כֵגן רדום ב להישאר כֵגן רדום ב- - - -     כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ואם זאת הייתה תרומתו של ברואם זאת הייתה תרומתו של ברואם זאת הייתה תרומתו של ברואם זאת הייתה תרומתו של בר

   ."............ די בכך די בכך די בכך די בכך----    שנות חשכת הגלותשנות חשכת הגלותשנות חשכת הגלותשנות חשכת הגלות
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  :)ג"אצ: להלן (אורי צבי גרינברגאורי צבי גרינברגאורי צבי גרינברגאורי צבי גרינברגוכך כתב 

  ַהִנְכָרת ּבֹאֶנס, ָנִעיםַאִני שֹוֶנא ֶאת ְשלֹום ַהִנכְ 

  ,ָלִלים יהּוִדים ּובַצַחַנת ַהָדםַעל ֻקַּפת חַ 

  ַעל ִשְכַבת ַהנֹוצֹות ָּבֶרֶפש ְּכִפֶתי ַהֶשֶלג

  .ְוִסְפֶרי ַהּתֹוָרה ֶהַחרּוִכים ְכעֹור ִמן ַהָּבַשר
  

  …ִנְמַשְלנּו ַלְּכָבִשים: ּוְלֹגַעל ִלי ֹאֶמר ַאבֹוַתי

  ?ַמִהי ְּכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ְלֻעַמת ַהַּיד ָהרֹוָמִאית
  

   ַהָּמָשל ַהֶּזה ִמִּפי ּבֹוֵגד ְּבָיְדַּפתִּכי ֶשֶקר

  .ְוַעד ְלִפי ְקדֹוַשי ִּבְסָפַרד ִויהּוַדי ְּבפֹוִלין

  !יָתר ּבֵ ּכֹוְכָבא ָּגם ִּבְנֹפל-ֵוֶאֶמת ִהיא תֹוָרת ָּבר

  ,ָחַלב ַעד ַאָחִרית יֹוָחָנן-ֵוֶאֶמת ִהיא תֹוָרת ּגּוש

  ְוַעד ְלֶהְרש ֶלֶקְרט ְּבִויְלָנא

   - -ַהִגֵּדם ְּבֵתל ַחיּוְליֹוֵסף 
  

י ִהְתעֹוְררו ְדֵמי ַהִסיְקִריִקין   ִּבְבָשֵרנּו ַהִּכְבֹשִ

  8...ל ַהחֹוִזים עֹוֵמד ַעל ִסֵּפנוָהֵאש שֶ - ְוַעמּוד

        הרכביהרכביהרכביהרכבי' ' ' ' גישת פרופגישת פרופגישת פרופגישת פרופ

 ....הרכביהרכביהרכביהרכבייהושפט יהושפט יהושפט יהושפט ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופניצבת גישתו החריגה של , אל מול גישות אלו

   :בהם נכתב בין השאר כך , זהבנושא מאמריםכמה  רכבי פרסםה' פרופ

 הביא את השואה הצבאית והחורבן הגדולים כוכבא-ברמרד "

להביס שכן ליהודים לא היה סיכוי ,  צפויהההייתהתבוסה , ושבתולדותינ

לקּו מחוללי המרד ,  חכמה שלאחר מעשהואין זו רק, את הצבא הרומי

  9 ."בחולשה בחשיבה ריאליסטית
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שום חלון ,  לא היה כל סיכוי אובייקטיבי להצלחהכוכבא-ברלמרד של "

באותה תקופה שבה פרץ  .ברקיע לא נפתח כאות להחלשות האימפריה

פרצו בנפרד , המרד בארץ ישראל ובהבדל תאריכים לא משמעותי

גם ההיסטוריונים . המרידות הגדולות של היהודים בקירנאיקה ובקפריסין

 שלוש המרידות בו זמנית ובתיאום צבאי יכלו הטוענים שאילו פרצו

  ". אינם משכנעים- היהודים להביס את רומי

  10".כוכבא-בר אלא חרף כוכבא-בראנו קיימים לא הודות ל"

בספרו זווית אחרת ביחס לדברי ני מביא יזיר אליהו "דהרב , מנגד

  11 :הרכבי' פרופ

 ניתן לברר אבל, ויקת אינה זכורה ליהשנה המד[לפני שנים רבות מאד 

שאכתוב מאמר " מעריב"  הראשי של העיתון סוכם עם עורכו]אותה

 שהחל אז לפרסם את סידרת ,יהושפט הרכבי' תשובה לדברי פרופ

. כוכבא-ברהנוגעים ב] ליר ושאר במות- ןאבמכון ו, ונותבעית[מאמריו 

. ותוהיה זה ערב סוכ,  לנסח תשובה למאמרו הראשון בסדרההתחלתי

אלא שמערכת מעריב לא .  שמחת תורה את תגובתי עדוהתבקשתי למסור

ערב סוכות אינו אלא הראשון טרחה ליידע אותי שהמאמר שהתפרסם 

 תגובתי התפרסם כבר מאמר שני את וביום בו הייתי אמור למסור, בסדרה

 המאמר השני היה כתוב ברמה מחקרית ואינטלקטואלית כה .של הרכבי

טתי שאני מסרב להשיב לדבריו  והחל,שהתחרטתי על שהסכמתי, נמוכה

 יש עובדה מאלפת שחוב מוטל עליי ,דרך אגב. חסרי השחר וחסרי הדעת

והיא שבכלל טענותיו לא היה כדי לבייש את הטענות האנטי , לציינה

. "מאה שערים"קיצוניים מתוך תושבי ציוניות ביותר שניתן לשמוע מפי 

שמעים בחוגים אלה טענות אלו השתייכו לאותה קטגוריה של טיעונים הנ

האם אברך מאותם החוגים או דומה להם . בכל הנוגע לענייני משיחיות

, מכל מקום. אבל אין זה מן הנמנע בעיניי, איני יודע ?שימש לו כמדריך

, לפון לעורך מעריבמאמרו השני הזה נוסח ברמה כה אומללה שהרמתי ט
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י יכול לנסח איננ, אני חוזר בי, אדוני, אני מבקש סליחה: "ואמרתי לו

אינני ,  ברמה כזו'לסמרטוט'" :אמרתי? "מדוע: "הוא שאל". תשובה

לא : "ב ליהשי" . ההוא ראוי לבעל מכולת נטול כל אינטליגנצי, משיב

 טלפנתי מיד .) בנימין נתניהואביו של ("נתניהו ישיב לו' פרופ, נורא

מרו  מתכוון להשיב למאהאם נכון הדבר שהנך: "ושאלתי, נתניהו' לפרופ

מסוג זה אין לו כל כוונה  'בושה'והוא הרגיע אותי של, "?של הרכבי

' במיוחד לאור העובדה שפרופ, הדבר הביא לי לא מעט נחת. התייחסל

 ובכל זאת דבריו, דתי במובן המצוינתניהו איננו לא רב ואף לא איש 

מאוחר יותר התפתח , כידוע. הקולעים יצאו מפי יהודי בריא בנפשו

וזה האחרון , ל"ישראל אלדד ז' בין הרכבי לפרופך וממושך פולמוס ארו

, אלדד שהייתי מיודד איתו'  פרופם בשיחה ע12.העמידו על מקומו

, "? מהיכן הוציא הרכבי את טענותיוהאם יש לך מושג, תגיד לי"שאלתי 

 ל אחד"הלא אינו מסוגל לקרא מאמר חז !?מה אינך יודע': וזה השיב לי

מום הייתי מן כה ה.  '!של ביאליק' ספר האגדה'אז הוא קורא ב, במקור

 כוכבא-ברועל פי זה הוא קובע הערכות לגבי ' :הדבר שהמשכתי לשאול

  .'!כן':הוא השיב , !'?וכד

- ברכל המכיר את העובדות מזהה אצל הרכבי את הרצון להפוך את 

רבים ', כוכבא-בר'לסילוף האישיות של .  למכשיר פוליטיכוכבא

מוכנים , ובכללם דמויות מרכזיות בעולם הרבני, ליתבציבוריות הישרא

להפוך את מרד : והכל בשם מטרה אחת, לתו של הרכבילהצטרף למקה

ולהסיק מכך פסילתה ודחייתה של , רבי עקיבא לכשלונו של כוכבא-בר

 העיקרית של התיזה, ובפרט משיחי, כל מגמה ישראלית בעל גוון לאומי

משום שלא היה ', טרוף דעת' היה כוכבא- ברמרד : הרכבי הסתכמה בזה

והמסקנה המתבקשת היא , לו כל סיכוי מול העוצמה הצבאית הרומאית

שכל נסיון הרמת דגל הלאומיות טומן בחובו סכנות אדירות המסתיימות 

מי שהטיב להעמיד את הרכבי על , אחרי פולמוס ארוך. תמיד בכשלון

רבה ההפתעה היה למ, לגמד את דעותיו למימדיהן הטבעיותמקומו ו
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וש יגאל ידין שהשיב לו תשובה המסתכמת לשל' לא אחר מפרופ, אולי

הנני זוכר אותך , יהושפט הרכבי היקר: "'מעריב'שורות בלבד בעיתון 

שם הצהרת גם שזהו טירוף הדעת , ל ערב מלחמת ששת הימים"במטכ

   !".?ובכן...לצאת למלחמה
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         הערות הערות הערות הערות––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - הפולמוס הציוני סביב מרד ברהפולמוס הציוני סביב מרד ברהפולמוס הציוני סביב מרד ברהפולמוס הציוני סביב מרד בר
1

" הקיבוץ", "השומר", "גיורא-בר"היה ממקימי ארגוני השמירה ) 1938-1886(אלכסנדר זייד  

  .ומהדמויות הבולטות בעליה השניה, "שומריםאגודת ה"ו
2

גיורא מימי -ארגון בר. ממנהיגי המרד הגדול,  לוחם יהודי בן המאה הראשונה–בר גיורא  

 .י נקרא על שמו"ההתיישבות הציונית בא
3

 . ממנהיגי המרד הגדול ברומאים במאה הראשונה לספירה–יוחנן מגוש חלב  
4

והיה מחברי , התנסה בהגנה עצמית, "פועלי ציון"בר  ח–) 1917-1885(מנדלי פורטוגלי  

  .עצמית ביריה-ונהרג על משמרתו מתאונה, "השומר"היה בין מייסדי . רה'הקולקטיב בסג
5

 .היה השומר היהודי הראשון בגליל התחתון, "השומר" מראשי –צבי בקר  
6

 .כל שירי שאול טשרניחובסקיכל שירי שאול טשרניחובסקיכל שירי שאול טשרניחובסקיכל שירי שאול טשרניחובסקי, טשרניחובסקישאול  
7

 ,1998, ביתן-הוצאת זמורה,  סביבה זהות תרבות סביבה זהות תרבות סביבה זהות תרבות סביבה זהות תרבות–––– ארץ ישראל  ארץ ישראל  ארץ ישראל  ארץ ישראל ::::יחויחויחויחו יר יר יר ירשושנתשושנתשושנתשושנת, קינןעמוס  

  . 1948,  במאי15 לזכר – צדק כוכבא- ברהאם :  כותרת הקטע.212' עמ
8

   .חלק ב, כל כתביוכל כתביוכל כתביוכל כתביו, ורי צבי גרינברג א 
9

יהושפט ' פרופ .1982, הוצאת דומינו, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברבר מרד  מרד  מרד  מרד ––––    חזון לא פנטזיהחזון לא פנטזיהחזון לא פנטזיהחזון לא פנטזיה, יהושפט הרכבי 

 ושימש כראש אגף המודיעין ,ל"אלוף בצה היה  בשנות הקמת המדינה,)1994-1921(ָהְרָכִבי 

 .לאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים- לאחר מכן שימש כפרופסור ליחסים בין.ל"במטכ
- - - - ברברברברלקחים חינוכיים מירמיהו המרד הגדול ומרד לקחים חינוכיים מירמיהו המרד הגדול ומרד לקחים חינוכיים מירמיהו המרד הגדול ומרד לקחים חינוכיים מירמיהו המרד הגדול ומרד     ––––    בתוקף המציאותבתוקף המציאותבתוקף המציאותבתוקף המציאות, הרכבייהושפט  10

  .א"תשמ'הירושלים , כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא
11

 .17הערה , 136-135' עמ, עץ ארזעץ ארזעץ ארזעץ ארז,  רחמים זייניר אליהו"הרב ד 
12

הניצב במוזיאון ישראל , אלדד עצמו התפרסם כמי שנהג לעמוד מול פסל הדריאנוס' פרופ 

באמירה זו משתקף ...". ראה לאן הגענו והיכן אתם, הדריאנוס, הדריאנוס: "ולומר, בירושלים

 .אלדד למרד' יחסו החיובי של פרופ
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��צמיחת�גאולתנו

מאז . כוכבא מהווה את תחילתה של הגלות-מרד בר, במידה רבה

נפוץ הוא , כוכבא שהה עם ישראל בגלויות השונות-תקופת מרד בר

פרעות מקומיות , נו פרעות של שואה שם עבר עמ,ברחבי תבל

 אך טבעי כי עם תחילתה של .והרגיש כעלה נידף ברוח, ואזוריות

 הלקחים –נים לסיומה של הגלות עם הופעתם של סימ, השיבה לארץ

ההסטוריים שנלמדו בזמנו מן המרד שבים וממלאים תפקיד 

  . משמעותי

 לארץ רבים לעלותיהודים כבר לפני למעלה ממאתיים שנה החלו 

 חלקם :הגעתם נעשתה קמעה קמעה. ישראל והקימו בה את ביתם

 עם. ברירה כפליטי חרב-וחלקם בלית, בחירה אידיאולוגיתתוך מעלו 

 הקמת מדינה עברית בארץ נתאפשרה, התבססות תהליך העליה

  .ההיסטוריה של עמנון חלק מלהיתה ו ,ישראל

תחילת השאלה עמה מתמודדות הקבוצות השונות בעם היהודי מאז 

  האם אותם סימני גאולה אכן מהוויםהיא, השיבה המחודשת לארץ

  . את תחילתו של העידן המשיחי

עם ישראל .  הגיע,קרי עת הגאולה, "בעיתה"זמן היש הסוברים כי 

 אמנם בעל אופי של מחלוקות – נכנס למסלול של שלטון עצמי ייחודי

 אך עובדה היא – רבות ופוליטיזציה אינסופית לעיצוב שלטונו בארץ

יהודים . כי השלטון העצמי היהודי בארץ ישראל אכן קיים וממומש

ומהם , יםמהם דתיים ומסורתי, מכל פלגי העם יצרו שלטון זה

החותרת אל , נראה כי כולם יושבים בספינה אחת. המכונים חילוניים

  .  תגיע למחוז מבטחיםבתקווה כי ספינה זו, גאולתם
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ובתעוזה הקימה מדינה , היהדות החילונית משכה בחוטים מבחינתה

גם , במקביל. עם מרבית שאר הקבוצות בעמנובשיתוף פעולה הדוק 

בני  רבים מבהעלותה, צברו תאוצההיהדות הדתית והשקפת עולמה 

עמנו לארץ ישראל עוד בטרם הקימה היהדות החילונית את מדינת 

המנסה לפרוץ , עם אחדחלקים מכשני הכוחות פועלים . ישראל

 מדיני של נהתוך התמודדות אידאית על צביו, ולהגיע אל שערי גאולתו

  . של ארצנומאירים את גאולתהשני הכוחות  .הפרהסיה היהודית

בראשה עמדו הרבנים , החל הדבר בתנועת שיבת ציון, מבחינה מדינית

. לילינבלום ואחרים, בשיתוף עם פינסקר, ומוהליבר, קלישר ואלקלעי

מבחינה . להקמת מדינה יהודית בארץ ישראלעד תנועה שהתפתחה 

קדמה לציונות בכמה דורות עליית , תורני-פ מחקר הגותי"ע, רוחנית

 את ששיגר,  הגאון מווילנאיית תלמידיוכמוה גם על, החסידים

  . תלמידיו להקים את ביתם בארץ ישראל

, כוכבא אשר הובאו לעיל-בדברי הוגי הדעות התומכים במרד בר

צמיחתה של גאולת ישראל בדורנו מסתמכת במידה רבה על תקופת 

והן בתעוזה להקמת , הן בלימוד מכשלונות התקופה: כוכבא-ברמרד 

  . דים בארץ ישראלי יהו"שלטון עצמי ע

מן , בעקבות העיסוק הנרחב בדברי ההוגים השונים, בשולי הדברים

רעיונות . הראוי להביא במסגרת זו כמה רעיונות בסגנון אישי יותר

 יישאר עם שאר –לא ירצה ;  יקבלם–ירצה : אלו מונחים בפני הקורא

  .דברינו עד כה

            דוד המלך ודוד האחרדוד המלך ודוד האחרדוד המלך ודוד האחרדוד המלך ודוד האחר

מי שהיה , דוד בן גוריוןי "רמזים להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ע

ניתן למצוא בפירוש , לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל

  1:בגמרא בסנהדרין נכתב כך. ה לדברי הגמרא במסכת סהנדרין"הרמ
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 ,,,,דוד אחרדוד אחרדוד אחרדוד אחר עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם :אמר רב יהודה אמר רב

 ".יהם ואת דוד מלכם אשר אקים להםקל-א' עבדו את הו" :שנאמר

ודוד " והכתיב : אמר ליה רב פפא לאביי".אקים" אלא , לא נאמר"הקים"

  ."קיסר ופלגי קיסרקיסר ופלגי קיסרקיסר ופלגי קיסרקיסר ופלגי קיסר כגון ?"עבדי נשיא להם לעולם

   2:ביאר את דברי הגמרא הללו, בחידושיו על אתר, ה"הרמ

, )משנה למלך(=  מלך והיינו פלגי,ודוד המלך הוי נשיא, דוד החדש הוי מלך"

 ודברים הללו אין אנו יודעים כיצד יהיו עד עת .זהו פשוטן של דברים

 למען שמו ,והיודע אמיתתם יראנו אותם במראה ולא בחידות, בואם

  ."הגדול

, דוד מלכםדוד מלכםדוד מלכםדוד מלכם וכן גם כתוב ,,,,מלך אחרמלך אחרמלך אחרמלך אחר לכתוב בגמרא  צריךלכאורה היה

אחד חצי , והגמרא עונה שיהיו שניים, משמע שאינו מלך המשיח ממש

פלג "סובר כי הה ,י"רשתפיסה זו אינה כדברי .  הוא דוד האחר–קיסר 

  :הוא דוד עצמו" קיסר

כדכתיב ודוד , כך דוד החדש מלך, מלך ושני לו: כגון קיסר ופלגי קיסר

  .דכתיב נשיא להם ולא כתיב מלך, לומלכם אשר אקים ודוד המלך שני 

ניתן למצוא , ונהממשלת ישראל הראשהתייחסות נוספת לרמזים ל

        3: ספר מיכהפסוק מם ל"פירוש המלביב

, ַהֶּמְמָׁשָלה ָהִראֹׁשָנה, ּוָבָאה; ָעֶדי ֵּתאֶתה--ִצּיֹון-ֹעֶפל ַּבת, ֵעֶדר- ְוַאָּתה ִמְגַּדל

ם, ַמְמֶלֶכת    .ְלַבת ְירּוָׁשָלִ

שיהיה להם קצת ,  תבוא ממשלה קטנה-ובאה הממשלה הראשונה 

ישראל בימים הראשונים לפני מלך מלך לבני ממשלה והנהגה כמו שהיו ל

ממלכת לבת "כ תבא "ואח, ישראל שהיה להם שופטים מנהיגים אותם

כ ימלוך "שאח, ית דוד יהיה להם מלכות קבוע שהוא מלכות ב-  "ירושלים
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- כג'פס,  לדפרק(ביחזקאל   וכן התבאר.המלך המשיח בממלכה קבועה

ית דוד שמלכות ב, )יא' פס ,טפרק (עמוס ב ו)כה-כד' פס , לופרק ;כד

ותחלה לא יהיה רק במדרגה שופט ויתעלה לאט לאט , תתגלה בהדרגה

  4.עיין שם, המלוכה' עד שיהיה לה

             בחזון הקץ בחזון הקץ בחזון הקץ בחזון הקץאאאא""""הגרהגרהגרהגר

 חזון ,א"מתלמידי הגר, רבי הלל משקלובכתב , "קול התור" ובספר

 את א"מתאר הגר, בחזון .ילנאאליהו מוו' און ר הג,נפלא של רבו

   5:מאורעות תקופתינו

 ,ק" בשנת ת,רבינו התחיל בגילוי רמזי התורה בהיותו בן עשרים שנה"

 ;)ב'  עמלחדף ( סנהדריןב הנמנות בגמרא ,הכוונה לשעות יום הששי בו נברא האדם(תחילת השעה הראשונה 

 באלף הששי אשר אז החל )לת הלילה ולא מתחי,המחבר מונה את שעות יום הששי מתחילת אור הבוקר

לגלות רזי התורה קימעא , לפעם ברוח קדשו, רוחא דמשיחא, רוח אלוקים

 ,' חלק ב,א לספר יצירה"באור לבאורי הגר( בספר תולדות יצחקהכוונה לאמור (קימעא ביעודו של משיח הראשון 

 רמזים נפלאים )ד"ספר באור ע" רמוזין קדושין"' פרק ג( "התורקול " וראה בספר ; בבחינת משיח בן יוסףא"לפיו היה הגר, )קמא- קמ'עמ

 , גילוי רזין דרזין סודות שבסודות בעיקבות משיחא)א בקשר ליעודו זה"הגרראה ש

 וכנודע החל לנסוע לארץ הקודש בתחילת השעה .וכל רז לא אניס ליה

סערת אליהו לקבץ , ב אשר אז החלה סערת רוחו"היינו תקמ, השניה

  .יתר שאתגלויות ב

עקבות משיחא בכללות נפתחו תחילה בשעה הראשונה של בוקר יום 

ומשעה לשעה . ק לאלף הששי דנא"היינו שנת ת, הששי לשתיתאה

מתקדמים העקבות מבחינות רבות וכנודע כל שעה ארבעים ואחת שנה 

ק עד סוף האלף הששי מתחלקות "חמש מאות השנים משנת ת: החשבון הוא זה(ושמונה חודשים 

נמצא שכל שעה מכילה ארבעים ואחת שנה , היינו שתים עשרה שעות היום של יום הששי, לשנים עשר חלקים

 מאז נפתחו מוסרותיהם של עקבות ")ספרא דצניעותא"א ל" לפי ביאור הגר;ושמונה חדשים

,  שעל זה נאמר פתחת למוסרי ובסוד עדות ביהוסף,משיח בן יוסף

היינו שנת (ומהשעה השניה .  ורנההסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעב
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 והן הכלל והן כל איש ,נכנסה בחינתם של כל בית ישראל) ב"תקמ'ה

 של משיח )בצו עליון ומעולה(= בפקודא דמעליתא, ואיש בישראל

  . דאתחלתא משיח בן יוסף

  6:הגמרא במסכת סנהדריןדברים אלו מסתמכים על דברי  ,למעשה

  :רה שעות הוי היום שתים עש:אמר רבי יוחנן בר חנינאי

  שעה ראשונה הוצבר עפרו

  שניה נעשה גולם

  שלישית נמתחו אבריו

  רביעית נזרקה בו נשמה

  חמישית עמד על רגליו

  שישית קרא שמות

  שביעית נזדווגה לו חווה

  שמינית עלו למטה שניים וירדו ארבעה

  תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן

  עשירית סרח

  אחת עשרה נידון

  "אדם ביקר בל ילין" שנאמר ,נטרד והלך לושתים עשרה 

, כזכור . של האדם הראשון)ולא לילו( יומו  לחשב את שעותיש ,עתה

 אלף יממה בתהליך הבריאה עומדת כנגדן כל "על פי שיטת הרמב

וחמש מאות , חמש מאות שנות יום: כל יממה נחלקת לשניים .יםשנ

 ,שקיעהב יםמסתי , מתחיל משעת זריחהכל יום שכזה. שנות לילה

 יתחלקו ים חמש מאות שנ, כלומר.חלק לשנים עשר חלקיםמתו

 הינה בת  ומכאן שכל שעה שכזו–  שעות זמניותעשרה- תיםכביכול לש

   .ים שנ41.66

 לחשב את שנותיו של ניתן ,א"דברי הגרעל פי ו, בעקבות חישוב זה

 ,על פי חישוב זה . ולהקביל את השעות לתקופתינו,האדם הראשון
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שנת  ו, שנת המלחמה על קוממיות ישראל– ח"תש'שנת הכי  נגלה

 המוזכרת  מקבילה היא לשעה החמישית–  מדינת ישראלהקמתה של

   7. שעה שבה עמד האדם הראשון על רגליו,לעיל

 לקביעת תאריכו של יום סימן יפה היו שהציעו, א" פי דרכו של הגרעל

   8.העצמאות

, ש=ב, ת=א: ש"שיטת אתב לפי, ת"ף בי"על אותיות האלהסימן בנוי 

האות הראשונה מסמנת את המספר הסידורי של שבעת  .וכך הלאה

האות השניה מסמנת את חגי ישראל אשר יחולו באותו  .ימי חג הפסח

אשר ,  לפורים שחל לפני הפסחהמכוון ,פ=מלבד הסימן ו, יום בשבוע

  .ג"ל= על פי הסימן פ,ג בעומר שלאחר הפסח"בו יחול גם ל

  9:מנים המוזכריםלהלן הסי

  שעה באבתתתת        תתתת  דפסח אאאא

  בועותשששש        שששש   דפסחבבבב

  אש השנהרררר        רררר   דפסחגגגג

  )סרו חג בארץ ישראלא, ל"שמחת תורה בחו=(ריאת התורה קקקק        קקקק   דפסחדדדד

  ום יום הכיפוריםצצצצ        צצצצ   דפסחהההה

  ורים החל לפני הפסח של שנהפפפפ        פפפפ    דפסחוווו

  צמאותעעעע        עעעע   דפסחזזזז

  

 ,פורים דמוקפין: יםיום העצמאות חל תמיד באותו היום בשבוע בו חל

 שביעי של ; ערב פסח;כלומר פורים של ירושלים של בין החומות

 בהם , ימים טובים לישראלהינם ימים אלו . וחמישה עשר באב;פסח

  10.הביאו לאחדות בעםימים ש, נעשו ניסים גדולים לעמנו
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        אור גאולהאור גאולהאור גאולהאור גאולה

לים למחשבה כי במאתיים לא רק הסימנים הקבליים מובי, אולם

חרף המאבקים . השנים האחרונות מתרחש תהליך גאולי של ממש

ניתן לראות בבירור את צמיחתה , המחשבתיים בין הקבוצות השונות

והן , תעשייתית ובטחונית-הן מבחינה כלכלית, של מדינת ישראל

 עם פריחתו חסרת התקדים של עולם התורה –מבחינה רוחנית 

ננות במציאות זו מובילה לתובנה כי מתקופת מרד ההתבו. בתקופתנו

, כוכבא לא היתה בתחומי ארץ ישראל חירות כזו לעם היהודי-בר

  .המביעה גאולה
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        רותרותרותרות הע הע הע הע––––    צמיחת גאולתנוצמיחת גאולתנוצמיחת גאולתנוצמיחת גאולתנו
1

  .ב' עמ, דף צח, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי 
2

ה היה "הרמ:. בהתייחסות לדברי הגמרא בסנהדרין עח, :דף פה, ה למסכת סנהדרין"יד רמ 

  . שחי במאה האחרונה לאלף החמישי, רבינו מאיר בר טודרוס הלוי אבולעפיא מטוליטולא
3

  .ח' פס, פרק ד, מיכה 
4

דול לחירותנו ושא נס לקבץ גגגגשופר בבבב תקעתקעתקעתקע" : ילה בתיבות התפייתכן שהדבר רמוז גם 

 להיותם ,לקבץ נדחי ישראל' ה שהוא ככלי ביד ,וריוןגגגגן בבבב = גגגג""""בבבבי " עתקעתקעתקעתקע –והרמז . "גלויותינו

'  עמצטדף (ובמסכת סנהדרין ) א' עמ, לדדף (במסכת ברכות (שמואל האמורא כדברי ו  .חופשיים ממלכות הגויים

   .המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד לימות  ) ותהגל(כי אין בין עולם הזה , ))א
5

  . דה פסק,פרק א,  פרקי גאולה פרקי גאולה פרקי גאולה פרקי גאולה––––קול התור קול התור קול התור קול התור , הלל משקלוב' ר 
6

 .ב' עמ, דף לח, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי 
7

שעתו השישית של ל היקום הגיען "תש'משנת הניתן להציע כי , על פי אותו קו מחשבה 

 – המהות של כל החי ות מהווה מעין הבנת  קריאת השמ. קרא הוא שמותה ב,האדם הראשון

קריאה פנימית עמוקה קריאת השם כמוה כ .מצב של חיפוש דרך, בירורים והגדרות רוחניות

 אלא בירור מעמיק על אופן ,לא רק הבנת מהות עם ישראל – הכוללת של ההתרחשות 

   .ה"פעולתו של הקב
8

, כרך יום העצמאות, ינוך והוראהינוך והוראהינוך והוראהינוך והוראה מאסף לענייני ח מאסף לענייני ח מאסף לענייני ח מאסף לענייני ח, חיים חמיאל:בתוך,  אלכסנדר מלכיאל

 ,המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית ,מהדורה שנייה

  ."ענף חיים"מובאה מסידור ב בהערת שוליים 267 בעמוד כןו, 202 'עמ; ט"תשכ' ה,ירושלים
9

  :)חתכ' ח סי"או (הטורימן כבר בדברי  מקורו של הס,הלמעש 

י באייר וביום "ג ח"פורים ל' י פי"ג ח"פל' ג לעומר וסי"לעולם ביום שיהיה פורים יהיה ל

ז "ז אייר בדה" ולא בזולתן ניסן אגהח"שיהיה חנוכה יהיה עצרת ואלו הימים שהוקבע בהן ר

ו כסליו אב גד הו "ז מרחשון בד"ו תשרי בגה"ה אלול אבד"ז אב בד"ו תמוז אגה"סיון אבד

ש "ת ב"ו סימן לקביעות המועדים א"ז אדר הראשון ושני זבד"ד הו"ז שבט בג"ד הו"בגטבת 

ות ומרורים יאכלוהו באב וסימן על מצ' של פסח יהיה לעולם ט' ביום א' פ פי"ץ ו"ק ה"ר ד"ג

בו צום ' שמחת תורה ביום ה' בו קריאת התורה פי' ה ביום ד"בו ר' שבועות ביום ג' ביום ב

  .פורים שעבר לעולם קורין צו את אהרן קודם פסח' כפור ביום ו

  :)ג' סע, תכח' ח סי"או( ע"מביא את הדברים גם השו, הטורבעקבות 

של ראשון של פסח יהיה ' ף פירוש ביום א"ץ ו"ק ה"ר ד"ש ג"ת ב"סימן לקביעת המועדים א

בו ' ה ביום ד"בו ר' בו שבועות וביום ג' ב וסימן על מצות ומרורים יאכלוהו ביום ב"לעולם ת

  .בו פורים שעבר' בו צום כפור ביום ו' הקריאת התורה שהוא שמחת תורה ביום 
10

 מקהילת שירת רבי יוסף קרולניתן להזכיר גם את חישובו של , אם כבר בחישובים עסקינן 

מאדם עד דוד חלפו . שיחממממוד דדדדדם אאאא: ראשי התיבות אפשריים לשם אדם הינם. הים בלונדון

   . שנים2854ח חלפו גם כן "ך ועד שנת התש ומדוד המל, שנים2854
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��דבר-�סוף

החל , בדורו של רבן יוחנן בן זכאי, לאחר חורבן בית המקדש השני

ת דומעו זותפילת  ב1.ובמרכזו תפילת העמידה, להיתקן סידור התפילה

ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר  ":הבקשות

על רקע בקשות ...". והשב את העבודה לדביר ביתך"...וכן ; ..."דיברת

כוכבא בסמיכות זמנים קרובה כל כך -יובן מדוע פרץ מרד בר, אלו

שההשתוקקות לחירות ולעצמאות צמחה דאי ולוקרוב . לחורבן

 ומתקוותם כששים שנה לאחר חורבן הבית ,ם של ישראלמתפילותיה

  . לשוב לירושלים ולמקדשהשני

המפורסם , איש האשכולות הידוע המרד עמד בהנהגת, כוכבא-לצד בר

 שמצא את מותו על ,ד"רבי עקיבא בן יוסף הי, כל תג ותגדרשותיו לב

 מלכות רומי להריגה ביום סרדיוטותבשעה שהוציאוהו . קידוש השם

 זמן בעלות השחר שהגיע בו,  ביום הכיפורים–ו המאה ועשרים הולדת

 והיה מקבל ,היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל – קריאת שמע

   .עליו עול מלכות שמים

שראה בוודאי את הפיכתה של , רבי עקיבא, זהאשכולות איש 

 בעת הגזירה  היה נוכחהוא, ירושלים עיר קודשנו לעיר רומאית

מצווה  – מצוות המילהקיום  את שאסרה היהודי הרומית על העם

רבי עקיבא חושש שמא . המסמלת יותר מכל את היהודי בגופו ונשמתו

ורואה חווה ובה בעת  ,היהודי של העם תפסק חלילה המשכיותו

 .כוכב שמימי מזהיר בעל כוחות גופניים אדיריםשל  בצמיחת מנהיגותו

 ,ת דתית ולאומית לחבורה נאמנה בעלת שייכוכתמשתיידמות זו 

אשר ,  ותורנייםשומרי מסורתהיו יהודים אכן כוכבא ואנשיו - בר שהרי

הלכו ו של רבי עקיבא  תלמידי.דתיים: בשםאותם נו בוודאי יככיום 
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 ו לא הי ותלמידיו עקיבאביר .מרדל והצטרפו כלוחמים ,בדרכו

על .  ולא רוב בני העם,ם לא ה–  הללו הגזירות לחיות בתנאייםמסוגל

, שמא, להילחם מתוך אמונה: או נכון יותר,  גם למות מוכנים היו,ךכ

פעולתם זו .  התנאים הקטלניים הללותביא לשינוימלחמתם , בכל זאת

   . זוגם ליפול במלחמהעלולים הם ש בידיעה נעשתה

על סמך , האם ניתן כעת לשפוט את מנהיגי המרד ומשתתפיו

יצאו "בפעולותיהם  לקבוע כי  הוגןהאם יהיה ?תוצאותיו הקשות

  ?"חורבן הביאוו מדעתם

ַאל ָּתִדין ֶאת : "רתו של הללינראה כי בבסיס הדיון צריכה לעמוד אמ

יש לנסות ולהפיק לקחים מן , מצד אחד 2".ֲחֵבְר ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומוֹ 

אך מצד שני יישומם של לקחים היסטוריים בשאלות , ההיסטוריה

שיפוט שכזה איננו  .ורעות ההיסטורייםעכשוויות כרוכה בשיפוט המא

 אינן ,אלו שנים- איבאירועים שאירעו לפני מכלול הנסיבות שכן , הוגן

האם יכולים אנו להבין כיום את עוצמת . בנות לנו במלואןמו

בדור בו זכרון המקדש וחורבנו , ההשתוקקות לשוב לירושלים ולמקדש

י ההצלחה שהיו מלבד המחלוקת ההסטורית ביחס לסיכוי ?עודנו טרי

 נראה כי אין ביכולתנו –משמעית -  בה קשה לקבוע עמדה חד–למרד 

בימים  וכל תושבי הארץ כוכבא-בר, רבי עקיבא ולהרגיש כפי שהרגיש

רבי , כוכבא-נראה כי אין בכוחנו לשפוט האם צדקו בר, לפיכך .ההם

שפורסם במטרה , שיפוט כמו זה שלהלן. עקיבא ושאר משתתפי המרד

  3 :פשוט אינו נראה הוגן, סקנות עכשוויותלגזור מ

, אחד בדורו, חכם גדול ונערץ מן האחרים, יתיםואפילו יודעים כי לע

? מי לכם גדול כרבי עקיבא. לגלות, עלול להוביל למקום של מים רעים

ומי כמותו גרם לאסון לאומי כאשר נכשל בזיהוי המשיח ולא שעה לדעת 

שגרר את , שמעון בר כוסבא,  אחדעמיתיו החכמים והשליך את יהבו על

  ? עם ישראל להתגרות ברומא בשיא תפארתה
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ם " הרמב–מצדיק גדול הפוסקים , מאות שנים לאחר המרד, יתר על כן

  :  רבי עקיבאאת ראייתו של –

אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש 

 - אומרים    ו שהטיפשיםאו מחייה מתים וכיוצא בדברים אל, דברים בעולם

והוא היה ,  חכם גדול מחכמי משנה היהא שהרי רבי עקיב.אין הדבר כן

. א היה אומר עליו שהוא המלך המשיחוהו, נושא כליו של כוזבא המלך

כיון , נותו עד שנהרג בעו,ודמה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח

א אות ולא שאלו ממנו חכמים לולא , להם שאינו משיח נודע - שנהרג

  4. ..מופת

  5: : : : ם" מצונזרת מוסיף הרמבהבלתיבמהדורה ו

,  עליובידוע שאינו זה שהבטיחה תורה, או נהרג, ואם לא הצליח עד כה

 ולא העמידוֹ . שרים שמתווהרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכ

ומן המשכילים יכשלו לצרף בהם  " שנאמר ,ה אלא לנסות בו רבים"הקב

   .)לה' פס, פרק יא, דניאל" (ת קץ כי עוד למועד עולברר וללבן עד

שבן כוזיבא הוא אכן ,  דימו רבי עקיבא וחכמי דורו,ם"רמבעל פי ה

משיחי של גאולת העם הבמהלך הוא זה שהתחיל ו, מלך המשיח

ניין  ומ.הכשילו את מהלך הגאולהש הם עוונות הדור ,ולם א.והארץ

] המלך המשיח[ עד כה ואם לא הצליח: "ם משיב"כי הרמב?  שכךלנו

והריהו ככל מלכי , בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה, או נהרג

 הייתה ,היה ניסיון שלא צלח: לומר לנו". בית דוד השלמים והכשרים

 כי ,ם הוא" העיקרון אותו קובע הרמב.בין אנשי הדורקנאות ושנאה 

 ם ימות המשיח הינ.יננו חבילה של מתנות משמייםמלך המשיח א

אם עוונות האומה לא .  יוםמדי תהליכי גאולה ייבחנו ם בהימים

אלי זה יבוא הרי שמשיח פוטנצי, לתהליך גאולה זה להימשךיאפשרו 

  ". ה אלא לנסות בו רבים" הקבוֹ ולא העמיד" :רק כדי לנסות את העם
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 , הרב אברהם יצחק הכהן קוקכותב , הללום"בעקבות פירושי הרמב

 להנהגה את השקפתושורות המייצגות , אבמכתבו לועידת בני עקיב

   : של עם ישראלציבורית

   .ותחיה לישראל וארצו  התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה...

ד " גם דרכו של הגרי–ובסגנון מעט שונה  (ה קוק היא"דרכו של הראי

ביחסו של רבי עקיבא . כי התמיכה במרד היתה מוצדקת ,)יק'סולובייצ

והופך ,  מרומם הוא את רוח העם– לך המשיח כאל מכוכבא- לבר

 רבי .לאיש קשר חשוב בין הממשל השלטוני לבין העולם התורני

לאחר שהקהיל קהילות ברבים , עקיבא עצמו ישב במאסר במשך שנים

ולבסוף הוצא להורג בעינוים , בניגוד לצו הרומאים, וסמך לרבנות

 מסירות נפש לצד, התאפיין במסירות נפש לתורהרבי עקיבא  .קשים

שבערו ,  באישיותולוהלצדדים השני את  .מלכות ישראללתקומת 

י "רשב, רבי יוסי, רבי מאיר: שנותרו הנחיל לתלמידיו, כאש בעצמותיו

  6.הם שהעבירו לדור הבא את תורת רבי עקיבאו ;ואחרים

כוכבא כמשיח - בר עוז לתמוך ברבי עקיבא הרהיב ,אם כן, כיצד

 אדם בעל  מפני שלפניו ניצברבי עקיבא כיה הי סבור ם האומנ?גואלכו

 עליו ייקרא –שכנוע כבירה ויכולת , עוצמה פיזית, תכריזמה מנהיגותי

לשכנע את צעירי ישראל האם מי שבכוחו ? "דרך כוכב מיעקב"הפסוק 

דין  "–עליו יקרא , עומק ליבםלקצוץ את בוהן ידם כדי להוכיח את 

 עליו נאמר ,רבי עקיבאת של  ראייתו הכוללהיכן היא ?"מלכא משיחא

    ?"הכל אליבא דרבי עקיבא"ש

 הוא כוכבא-בררבי עקיבא כי טוען , כוכבא-ברבתמיכתו בש אפשר

ואילו  – "יהדות של שרירים"מעין  – גאולהצבאית ל-התשתית הפיזית

- בר: בניסוח שונה. המטען הרוחני את רבי עקיבא עצמו יציב על גבו

  7.בי עקיבא משיח בן דודור,  יהיה משיח בן יוסףכוכבא
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: לפיהם ,ם" הרמבדברים המכוננים של רושם זה מתחזק בעת קריאת

, מדבריו עולה ."דעתך כי המלך המשיח יעשה מופתיםואל יעלה על "

בוננות מיסטית או  ולא בהת,ים ריאלילהיבחן בכליםהגאולה כי על 

 בחן את כי רבי עקיבא, ם מבקש לומר לנו" הרמב.היסטורית-מטא

 ,זו הגאולשליח ל ככוכבא-בר גאולת ישראל ואת דמותו של גייתסו

הנדרשים להתממש , ריאלייםיעדיו הם יעדים  .ריאליתדת מוצא מנקו

 קומתם זקיפת,  נידחי ישראלקיבוץ, מקדש מחדשה בניית: במציאות

 בסופו של דבר גם אם ,לפיכך.  לבטח בארצםהושבתםו, של ישראל

 רבי עקיבא לא ,"לספק את הסחורה"גל כוכבא איננו מסו- ברתברר כי י

 יכול היה , כלומר.ם כריאליסט" הרמבזוהי טענת, לעניות דעתי 8.טעה

אך צודק הוא , הנכון לזמנו  לטעות ביישום הקונקרטיכוכבא-בר

   .בהחלט בתפיסתו העקרונית על פיה פעל

, כוכבא פוטנציאל משיחי על סמך מעשיו בפועל- רבי עקיבא ראה בבר

כפי , כוכבא-דמותו של בר. ס על חזונות מיסטיים בעלמאולא בהתבס

עולה  ,איש תורהכאיש אמת וכ –שכנראה ראה אותה גם רבי עקיבא 

 ומממצאים , מאיגרותיו.גם מן הממצאים הארכיאולוגיים

תורה ה ההולכת בדרך מצטיירת דמות, ארכיאולוגיים נוספים שנמצאו

, כמו כן .שמיטהשמירת , שמירת שבת, תפילין,  לולב–מצוות הו

 ליונתן ו בהעירו במכתב,מרכיב של אחריות חברתיתיש גם בדמותו 

  . שאינם דואגים לאחיהם עלומסבלא

לא תיכסוף "תפילתו  –אפילו את האמירה הנראית כבעייתית מכולן 

ן ת: לוקים'אמ כמעין בקשה  קוקמסביר הרב צבי יהודה–" ולא תסעוד

  9 .לניסים אני שואףלא , לי בבקשה לגלות את העצמיות שלי

  10: בכך שלא אמר כדוד אל גולייתכוכבא-ברטעה 

ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאֹנִכי ָבא "

  . "י ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵחַרְפּתָ קֵ ' ְצָבאֹות אֱ 'הֵאֶלי ְּבֵׁשם 
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   11: זכר את צו התורהטעה הוא בכך שלא

י ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת קֶ ' אֱ 'הְוָזַכְרָּת ֶאת "

  ". ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ַּכּיֹום ַהֶּזה

 זו  גאווה.כוכבא-בר שהתגאה לחשוב  כפיולא ,לוקים'נובע מאכח ה

 וכמביא את ,כמשיחכוכבא - שמעון ברשל ומנה את כישלונהיא שס

   .הגאולה השלימה

גם אם התמיכה במרד היתה . עלינו לבחון נקודה נוספת, אולם

כאשר אנו , האם עלינו לראות צד חיובי במרד, מוצדקת באותה העת

כלשונו של , האם? ומודעים למלוא מחירו הכבד, יודעים על כשלונו

 ּכֹוְכָבא ָּגם ִּבְנֹפל- יא תֹוָרת ָּברֵוֶאֶמת הִ ", המשורר אורי צבי גרינברג

   ?"יָתרּבֵ 

 כוכבא-ברגם המצדדים במרד אינם מתכחשים לעוונותיו של , כאמור

הסיבה לכשלון המרד היתה , ם"לדעת הרמב. ולכשלון המרד שהנהיג

דבק   קוקה"הראי, כ"אעפ. "נכשל בעוונות "כוכבא-ברמן הסיבה ש

 . גם בעת בניית האומה בעתידאמין ביישומהוה, בדרכו של רבי עקיבא

על בדבריהם  מתבססים, שאר הנוקטים בעמדה דומההרכבי ו' פרופגם 

 . הכוחות באותה תקופה אל מול השליט הרומים את מצבתהערכת

. ויש מקום רב לדיון גם ביחס אליה, הערכה זו אינה חד משמעית

 –נראה שמתעלמים הם משאלה חשובה אחרת , מעבר לכך, אולם

   .בדים הפנימייםהרשאלת 

 . בלשון המעטה,ת רוחנימבחינה איננו דמות קלה כוכבא-בר, אמת

 ,פגמים רוחניים גם כשיש :מלמדנו רבי עקיבא הלכה לדורות ,כ"אעפ

 ,חרף הפגמים. גאולת ישראלבהתמיכה  לא מסירים את, קשיםאפילו ו

 .דמות המלך המשיח  וראה בו את,כוכבא-בררבי עקיבא בתמך 

  .ם הלכה לדורות"הרמבו אכן לומד מהתנהגותו ז
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עניות ל, חייבים, כוכבא-בר נכשלגם אם  כי יש לומר, מבחינה חינוכית

 . לשמש לנו כסמלים לחינוך הדור מוביליו ובהם רבי עקיבא,דעתי

בלא נכונות מצידו למסור את נפשו  ,עמנו לא יוכל להתקיים כעם

  .במאבק על שמירת מאפייניו היחודיים

  

שחשף וחקר את התפילין שנמצאו במערות קומראן , דיןיגאל י' פרופ

חוויה מיוחדת  בסיום מאמרו תארמ, כוכבא- המיוחסות ללוחמי בר

, דומה שאין מתאים מסיפור זה בכדי לחתום את הספר. שאירעה לו

, כוכבא ובין דורנו-באשר הוא מתאר את הקשר העז בין דור מרד בר

  : חרף אלפיים השנים שחלפו ביניהם

 חוויה מיוחדת במינה שזכיתי בה  עלני לסיים את דברי בסיפוררצוב"

  .בהקשר לתפילין הנידונות

סייעו לי מומחי המשטרה בפתרון בעיית סדר , פי שהזכרתי לעילכ

ובעניין זה נסעתי מירושלים ברכבת למטה , הפרשיות בקופסת התפילין

, בדרך. אביב כשבתיקי תצלומי התפילין- הדר בתל-המשטרה ליד בית

דניקים וצעיר אחד "עלו לרכבת כמה עשרות חב, ד"בתחנת כפר חב

ובקשתי  ,סירבתי לבקשותיו. מביניהם ניגש אלי וביקשני להניח תפילין

ל כך כי מבטאו העברי  עאולם משהמשיך להפציר בי עמדתי.  לישיניח

". לא מזמן, מרוסיה: "שאלתיו מנין בא לארץ והשיב. מוזר במקצת

מצווה ועד ליום -מאז היותי בר: "ענה" ?ת תפיליןברוסיה הנח: "שאלתיו

איעתר , אם כך הדבר: "אמרתי לו". עלייתי ארצה הנחתי תפילין בהקפדה

בהמשך הנסיעה ניגשה אלי נוסעת אחת . והנחתי תפילין, "לבקשתך

; אולם אני יודעת מי אתה. הבחור שניגש אליך לא הכירך: "ואמרה לי

דע לך שבני היה .  סיפוק מיוחדוהעובדה כי הנחת תפילין גרמה לי

. דניק היחיד בין הצנחנים שנפל במלחמת ששת הימים ליד הסואץ"החב

אמר ; שאלוהו חברי יחידתו מה בקשתו ותיעשה, בשכבו פצוע לפני מותו
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מניחים אנשי היחידה " –  הוסיפה האשה–" ומאז. 'הניחו תפילין': להם

שאף , סיפורה של האם". אין ספק שהצטרפת למצווה זו לזכרו. תפילין

דווקא ברגע שבכיסי היו צילומי התפילין , הראתה לי את תצלום בנה

הדרך . גרם לי להתרגשות מיוחדת, הקדומים ביותר שנתגלו אי פעם

 בכך שאף ההיית, היחידה שבה יכולתי באותו מעמד לבטא את רגשותי

 הראיתי לה את תצלומי, שעניין רכישת התפילין היה עדיין בגדר סוד

  12".דמעות נצנצו הן בעיניה והן בעיניהתפילין ו
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         הערות  הערות  הערות  הערות ––––    דברדברדברדבר- - - - סוףסוףסוףסוף
1

 ;ב' עמ, חדף כ, ברכותמסכת , בבליתלמוד  :ראה,  הפקוליי שמעון"קביעת הברכה נעשתה ע 

  .ב' עמ,  יזדף, מסכת מגילה, בליתלמוד ב
2

 .משנה ד, פרק ב, מסכת אבות, משנה 
3

מאמר זה  .9גיליון , ז"תשס'ה אב ה"כ, "ישראל היוםישראל היוםישראל היוםישראל היום"עיתון : בתוך, שבר אחיםשבר אחיםשבר אחיםשבר אחים, דן מרגלית 

   .בין רבנים למפקדיםש ביחס ובו דן הוא ,"האחים הכתומים היקרים"מכתב אל  הוא למעשה

  .כפי שציינתי לקמן – לפני הצנזורה כפי שנכתב, ם"תורה לרמבמשנה 4 
5

גרעו ומחקו , שהבינו זאת, הנוצרים. הלכה ט ,פרק יא, הלכות מלכים, משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, ם"רמב 

  .ו מכלל משיח" ישיצא ועל פיש מפני ,משפט זה
6

  .ב' מ ע,ג דף י,עירוביןמסכת , בבליתלמוד  
7

 יהיה לו רבי עקיבאהידיים וכוכבא יהיה -בר: "303' עמ', כרך ב, חכמיםחכמיםחכמיםחכמים,  לאוהרב בנימין 

על ,  לקדשו– יש מקום להנהגה המורכבת מיהודה בעולמו הרוחני של רבי עקיבא. לעיניים

 ."'כו המשביר לעם ו–כתפי יוסף 
8

למד , של רבי עקיבאממשיך את דרכו  הרב קוק. לתמוך בורבי עקיבא   יפסיקבשל כך לא 

ביניהם ,  בתקומת האומהיים רביםקש חרף קיומם של – הזאת ולימד גם הוא את ההלכה

לא תסעוד ולא "המוליכים את תחיית האומה היו שגרסו   ביןכאשר, קשיים רוחניים גדולים

, קשיים אלו אינם צריכים להוביל אותנו להתנתקות מן המהלך הגאולי, על פי שיטתו". תכסוף

 .לנסות ולהשפיע עליו בכיוון הרצוי, אלא אדרבה
9

ירושלים , היכל שלמה ,שנה בשנהשנה בשנהשנה בשנהשנה בשנה: בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - לוקת אודות ברלוקת אודות ברלוקת אודות ברלוקת אודות ברהמחהמחהמחהמח,  שלמה אבינרבהר 

עיטורי עיטורי עיטורי עיטורי :  בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - משיחיותו של ברמשיחיותו של ברמשיחיותו של ברמשיחיותו של בר, הרב שלמה אבינר:  וכן.360-350' עמ, ט"תשמ'ה

 .ח-א' עמ, ז"אייר תשמ, 25, כהניםכהניםכהניםכהנים
10

  .מה' פס , פרק יז,שמואל א 
11

  .יח' פס,  פרק ח,דברים 
12

  .ט"תשכ'ה, תפילין של ראש מקומראן, יגאל ידין 
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���ביבליוגרפיה

ירושלים ,  כפי הנוסח הנדפס ביוחסין דפוס קושטנדינא,רבינו שרירא גאוןרבינו שרירא גאוןרבינו שרירא גאוןרבינו שרירא גאוןדדדדאגרת אגרת אגרת אגרת  

    .ז"תשכ'ה

', חוברת ב, מהדורת יצחק הלוי לאסט, אדני כסףאדני כסףאדני כסףאדני כסף, רבי יוסף בן אבא מרי כספי

  .ל"תש'ירושלים ה

  .ג"תשכ'ירושלים ה, מוסד הרב קוק, אורות הקודשאורות הקודשאורות הקודשאורות הקודש, ה קוק"הראי

  .א"תשס'ירושלים ה, א מייזליש"הוצאת יי,  ארבע מאות שקל כסף ארבע מאות שקל כסף ארבע מאות שקל כסף ארבע מאות שקל כסף,הרב חיים ויטאל

  .ה"תשס'ה, יורק- ניו, א"מכון הגר, ביאורי אגדות למסכת ברכותביאורי אגדות למסכת ברכותביאורי אגדות למסכת ברכותביאורי אגדות למסכת ברכות, א מווילנא"הגר

  .ש"ת' ה ירושלים,"הצופה" דפוס ,מהדורת ליברמן, דברים רבהדברים רבהדברים רבהדברים רבה

  .1990, עם עובד, אביב-תל,  בין רציונליזם למיסטיקה בין רציונליזם למיסטיקה בין רציונליזם למיסטיקה בין רציונליזם למיסטיקה––––הרב קוק הרב קוק הרב קוק הרב קוק , בנימין איש שלום

, היכל שלמה, שנה בשנה: בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - המחלוקת אודות ברהמחלוקת אודות ברהמחלוקת אודות ברהמחלוקת אודות בר, הרב שלמה אבינר

  .ט"תשמ'ירושלים ה

, תורת המועדים: בתוך, התפילין במדבר יהודה לאור ההלכההתפילין במדבר יהודה לאור ההלכההתפילין במדבר יהודה לאור ההלכההתפילין במדבר יהודה לאור ההלכה, הרב שלמה גורן

  .537 – 534' עמ, ו"תשנ'ירושלים ה, עםהוצאת האידרא רבה ומסורה ל

אפרת , דרשות וביאורים על הגדה של פסחדרשות וביאורים על הגדה של פסחדרשות וביאורים על הגדה של פסחדרשות וביאורים על הגדה של פסח: : : : והגדת לבנךוהגדת לבנךוהגדת לבנךוהגדת לבנך, הרב שלמה ריסקין

  . ס"תש'ה

הוצאת עזרת , לללל""""כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצכתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצכתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצכתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ, הרב יוסף אליהו הענקין

  .א"תשמ'ה, ניו יורק, תורה

ש " והקרן עמוסד הרב קוקהוצאת , ''''ה אה אה אה א""""מאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראי, הרב אברהם יצחק הכהן קוק

  .מ"תש'ירושלים ה, ץ"גולדה כ

  .ח"תשמ'ירושלים ה, וגשל.ח, מהדורת בובר, מדרש איכהמדרש איכהמדרש איכהמדרש איכה

, מלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודהמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודהמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודהמלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודה, גורן  שלמההרב

  .א"תשכ'ה, ט"מחניים כ: בתוך

 .ז"תשמ' אייר ה,25עיטורי כהנים : בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - משיחיותו של ברמשיחיותו של ברמשיחיותו של ברמשיחיותו של בר, הרב שלמה אבינר

, ר דוד קאפח"יוסף בכה' פ כתב יד תימן בפירושו של הר"ע, םםםם""""משנה תורה לרמבמשנה תורה לרמבמשנה תורה לרמבמשנה תורה לרמב

  . ו"תשנ'ירושלים ה, ם"מכון משנת הרמב
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 .ו"תשל'ה, הוצאת מכון חתם סופר, םםםם""""משנה תורה לרמבמשנה תורה לרמבמשנה תורה לרמבמשנה תורה לרמב

 ,Sefer Nora'ot ha-Rav, Rabbi Joseph Dov Solovietchik  =נוראות הרבנוראות הרבנוראות הרבנוראות הרב) ספר(
New York: David Schrieber (editor). 1998  

ירושלים , הוצאת ספרים תורה ודעת, סדר הדורותסדר הדורותסדר הדורותסדר הדורות, יחיאל בן שלמה הלפרין

  . 309' עמ, ז"תשט'ה

  .ג"תשכ'ירושלים ה, דפוס ורדי', מהדורה ג, ספר יוחסין השלםספר יוחסין השלםספר יוחסין השלםספר יוחסין השלם, רבי אברהם זכות

סדר החכמים : בתוך, ספר הקבלהספר הקבלהספר הקבלהספר הקבלה, )ד הראשון"הראב; דוד(רבי אברהם בן דאוד 

  .55' עמ, 1970אמסטרדם , מהדורת אברהם נויבאואר, ת הימיםוקורו

 , מוסד הרב קוק,ת מן השמים לרבינו יעקב ממרווישת מן השמים לרבינו יעקב ממרווישת מן השמים לרבינו יעקב ממרווישת מן השמים לרבינו יעקב ממרוויש""""ספר שוספר שוספר שוספר שו ,ראובן מרגליות

  .ז"תשי' הירושלים

- תל, הוצאת מרכז ישיבות בני עקיבא, על משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועיםעל משכנות הרועים, ה'הרב משה צבי נרי

  .36-31' עמ, מ"תש'ה, יפו-אביב

  .ד"תשס'ירושלים ה', חלק ב, עץ ארזעץ ארזעץ ארזעץ ארז, ניהרב אליהו רחמים זיי

  ).דפוס ונציה(ת "מהדורת פרוייקט השו, ערוך השלםערוך השלםערוך השלםערוך השלם, רבי נתן מרומי

  .ם לספר חבקוקם לספר חבקוקם לספר חבקוקם לספר חבקוק""""פירוש המלביפירוש המלביפירוש המלביפירוש המלבי, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר

, ספרית אלינר, האדם ועולמו: בתוך, קודש וחולקודש וחולקודש וחולקודש וחול, יק'הרב יוסף דב הלוי סולובייצ

  .162-141' עמ, ח"תשנ'ירושלים ה, ים בגולההמחלקה לחינוך ולתרבות תורני

, מרכז לתרבות ישראלית,  הרב צבי יהודה הרב צבי יהודה הרב צבי יהודה הרב צבי יהודהחותחותחותחותשישישישי, הרב צבי יהודה הכהן קוק

  . ירושלים

   .ם"תק'ה, קארעף, תולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסף, הרב יעקב יוסף מפולנאה

  .יז, כרכים יב; שבות-אלון, הוצאת מכון צומת, תחומיןתחומיןתחומיןתחומין

ירושלים , הוצאת טלמן, חים והאלמנה ראםדפוס הא, מהדורת וילנא, תלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבלי

  .ד"תשמ'ה

, הוצאת טלמן, דפוס האחים והאלמנה ראם, מהדורת וילנא, תלמוד ירושלמיתלמוד ירושלמיתלמוד ירושלמיתלמוד ירושלמי

  .ד"תשמ'ירושלים ה
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' א, אוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרובאוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרוב, עדה ירדני

, יברסיטה העבריתש בן ציון דינור באונ"המרכז לחקר תולדות ישראל ע, התעודות

  .ס"תש'הירושלים 

יד      ,,,,כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מימי שלטון פרס ועד מרד ברמימי שלטון פרס ועד מרד ברמימי שלטון פרס ועד מרד ברמימי שלטון פרס ועד מרד בר: אוצר מטבעות היהודיםאוצר מטבעות היהודיםאוצר מטבעות היהודיםאוצר מטבעות היהודים ,יעקב משורר

  .ח"תשנ'ירושלים ה ,יצחק בן צבי

תל , הוצאת מסדה, בעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודהבעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודהבעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודהבעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודה, יוחנן ורוטנברג, אהרוני

  .1977 ,אביב

  .1961, אביב-תל, א ישראלא ישראלא ישראלא ישראלנשינשינשינשי: : : : כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ברברברבר, יגאל ידין ושמואל אברמסקי

הוצאת האחים לוין ,  לתולדות התנועה המשיחית לתולדות התנועה המשיחית לתולדות התנועה המשיחית לתולדות התנועה המשיחית––––בשבילי גאולה בשבילי גאולה בשבילי גאולה בשבילי גאולה , יוסף שפירא

  .ז"תש'ה, ירושלים', אפשטיין ושות

 מהמרד  מהמרד  מהמרד  מהמרד קחים לאומיים וחינוכיים מירמיהוקחים לאומיים וחינוכיים מירמיהוקחים לאומיים וחינוכיים מירמיהוקחים לאומיים וחינוכיים מירמיהולללל: בתוקף המציאותבתוקף המציאותבתוקף המציאותבתוקף המציאות, יהושפט הרכבי

   .א"תשמ'ירושלים ה, ליר-מוסד ון, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - הגדול ומברהגדול ומברהגדול ומברהגדול ומבר

        ....ו"תשל'ה, אביב- תל,,,,ם בגום בגום בגום בגודברידברידברידברי, גרשום שלום

  .ג"תשמ'תל אביב ה, משרד הבטחון, ם חי בנופיום חי בנופיום חי בנופיום חי בנופיועעעע: : : : דרך ארץדרך ארץדרך ארץדרך ארץ ,עירית זהרוני

, הוצאת יד בן צבי, כרך רביעי, רץ ישראלרץ ישראלרץ ישראלרץ ישראל של א של א של א של אההההההיסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטורי, )עורך(מנחם שטרן 

   .1990ירושלים 

  . א"תשל'ירושלים ה, ספרית מעריב, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - החיפושים באתר ברהחיפושים באתר ברהחיפושים באתר ברהחיפושים באתר בר, ידיןיגאל 

  .ח"תשכ'ה, ירושלים, הוצאת מגנס, החסידות במיסטיקההחסידות במיסטיקההחסידות במיסטיקההחסידות במיסטיקה, היימרץ אופנ"רבקה ש

הוצאת , םםםם""""מבמבמבמבהרהרהרהר תו שלתו שלתו שלתו שלשנשנשנשנוד במוד במוד במוד במססססקווי יקווי יקווי יקווי י    ––––    הלכה והגותהלכה והגותהלכה והגותהלכה והגות ,צחק טברסקיי

  .ה"תשנ'ה, האוניברסיטה הפתוחה

החברה לחקירת ארץ ישראל , האיגרותהאיגרותהאיגרותהאיגרות- - - - כוכבא במערתכוכבא במערתכוכבא במערתכוכבא במערת- - - - הממצאים מימי ברהממצאים מימי ברהממצאים מימי ברהממצאים מימי בר ,יגאל ידין

  .ג"תשכ'ירושלים ה ,ועתיקותיה ומוסד ביאליק

 אביב-תל, בבבב- - - -  א א א א))))חשמונאיםחשמונאיםחשמונאיםחשמונאים((((ספר המקבים ספר המקבים ספר המקבים ספר המקבים     ::::הספרים החיצוניםהספרים החיצוניםהספרים החיצוניםהספרים החיצונים, אברהם כהנא

  .ב"תרצ'ה

 משיחיות ציונות ועתידה של ישראל  משיחיות ציונות ועתידה של ישראל  משיחיות ציונות ועתידה של ישראל  משיחיות ציונות ועתידה של ישראל ––––הצפוי והרשות הנתונה הצפוי והרשות הנתונה הצפוי והרשות הנתונה הצפוי והרשות הנתונה , אביעזר רביצקי

ישראל לקראת המאה , )עורך(הראבן ' א: בתוך, בהשקפות הדתיות החלוקות בישראלבהשקפות הדתיות החלוקות בישראלבהשקפות הדתיות החלוקות בישראלבהשקפות הדתיות החלוקות בישראל

  .146-107' עמ, ליר-מוסד ון, ירושלים, 21-ה

 שנה לגרשום 80 יום עיון לרגל מלאת – בישראלבישראלבישראלבישראלי י י י הרעיון המשיחהרעיון המשיחהרעיון המשיחהרעיון המשיח',  פייקאזלמנד

הוצאת כתבי האקדמיה הלאומית הישראלית , )ח"תשל'ה ח בכסלו"כ-ד"כ(שלום 

  .ב"תשמ'ירושלים ה,  החטיבה למדעי הרוח– למדעים
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- הוצאת אוניברסיטת בר, ייםייםייםייםינינינינהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הבהמשיחי בהגות היהודית בימי הב  הרעיון הרעיון הרעיון הרעיון,שוורץדב 

  .ה"תשס'גן ה-רמת, אילן

הוצאת מכון  , יזכרך ,תחומין: בתוך, זמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידותזמנו של המקדש במסכת מידות, יהושע פלג

  .485-484' עמ, אלון שבות, ת"צומ

, כוכבא וריאליזם מדיני בימינוכוכבא וריאליזם מדיני בימינוכוכבא וריאליזם מדיני בימינוכוכבא וריאליזם מדיני בימינו- - - -  לקחי מרד בר לקחי מרד בר לקחי מרד בר לקחי מרד בר:::: לא פנטזיה לא פנטזיה לא פנטזיה לא פנטזיהחזוןחזוןחזוןחזון ,יהושפט הרכבי

  .1982 ירושלים, דומינו

, גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, נחמן מברסלבנחמן מברסלבנחמן מברסלבנחמן מברסלב' ' ' ' חזונו המשיחי הסודי של רחזונו המשיחי הסודי של רחזונו המשיחי הסודי של רחזונו המשיחי הסודי של ר, צבי מרק

  .ו"תשס'ה

  . ט"תשמ'ה ירושלים, אקדמון, חיי הדריאנוסחיי הדריאנוסחיי הדריאנוסחיי הדריאנוס, ספרטיאנוס

  .1993תל אביב , הוצאת כתר,  חיי אדם גיל המצוות חיי אדם גיל המצוות חיי אדם גיל המצוות חיי אדם גיל המצוות))))ספרספרספרספר((((, הרב מנחם הכהן

  .ז"סתש'ירושלים ה, כוכבא-ימי יבנה עד מרד בר: כרך שני, חכמיםחכמיםחכמיםחכמים, הרב בנימין לאו

  .ט"תרצ'תל אביב ה, מ" הוצאת שטיבל חברה בע,חקרי הארץחקרי הארץחקרי הארץחקרי הארץ, מנדל וואהלמאן

, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - ירושלים איליה קפיטולינה ומרד ברירושלים איליה קפיטולינה ומרד ברירושלים איליה קפיטולינה ומרד ברירושלים איליה קפיטולינה ומרד בר: : : : חרבה ביתר ונחרשה העירחרבה ביתר ונחרשה העירחרבה ביתר ונחרשה העירחרבה ביתר ונחרשה העיר, חנן אשל

  .   24' עמ, )ח"תשס'ה(גיליון כח , ישראל-ארץ: בתוך

  .ח"תשל'ה ירושלים , כרטא, בין הסבך והמזבח בין הסבך והמזבח בין הסבך והמזבח בין הסבך והמזבח::::אתגראתגראתגראתגר- - - - ירושליםירושליםירושליםירושלים, ישראל ואריה אלדד

    .א"תשנ' הירושלים,  מוסד ביאליק,ביוביוביוביוכל כתכל כתכל כתכל כת ,אורי צבי גרינברג

  .ז"תשט'ה ירושלים ותל אביב , שוקן,כל שירי טשרניחובסקיכל שירי טשרניחובסקיכל שירי טשרניחובסקיכל שירי טשרניחובסקי, חובסקיישאול טשרנ

בית ההוצאה הירושלמי , לכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראללכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראללכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראללכסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראל, )עורך(אברהם נגב 

  .1972, ספריית מעריב, מ"בע

 ,מהדורה שנייה, אותכרך יום העצמ,  מאסף לענייני חינוך והוראה מאסף לענייני חינוך והוראה מאסף לענייני חינוך והוראה מאסף לענייני חינוך והוראה,חיים חמיאל

 ,המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית

  .ט"תשכ' ה,ירושלים

 פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד  פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד  פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד  פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד ––––    מדרשי גאולהמדרשי גאולהמדרשי גאולהמדרשי גאולה, שמואל-יהודה אבן

– ירושלים,  מסדה– מוסד ביאליק, מהדורה שניה, הבבלי ועד ראשית האלף הששיהבבלי ועד ראשית האלף הששיהבבלי ועד ראשית האלף הששיהבבלי ועד ראשית האלף הששי

 .ד"תשי'האביב -תל

אהרן אופנהיימר  :בתוך, כוכבא לאור המסורת התלמודיתכוכבא לאור המסורת התלמודיתכוכבא לאור המסורת התלמודיתכוכבא לאור המסורת התלמודית- - - - מלחמת ברמלחמת ברמלחמת ברמלחמת בר, יהושע אפרון

, יד יצחק בן צבי,  מחקרים חדשים–כוכבא -מרד בר, )עורכים (אוריאל רפפורטו

  .ד"תשמ'ירושלים ה

    .ח"תש'הירושלים , מס. ר,מטבעות היהודיםמטבעות היהודיםמטבעות היהודיםמטבעות היהודים ,רייפנברג. א

   .ט"תרצ'ה-ו"תרצ'ה ירושלים, מוסד ביאליק, מטבעות ארץ ישראלמטבעות ארץ ישראלמטבעות ארץ ישראלמטבעות ארץ ישראל,  נרקיסרדכימ
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אוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר אוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר אוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר אוסף תעודות ארמיות עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר     ––––מכתבים מכתבים מכתבים מכתבים , עדה ירדני

, האוניברסיטה העברית, ש בן ציון דינור"המרכז לחקר תולדות ישראל ע, קרובקרובקרובקרוב

  .2000 ירושלים

, הוצאת יד יצחק בן צבי,  לאור המסורת התלמודית לאור המסורת התלמודית לאור המסורת התלמודית לאור המסורת התלמודיתכוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מלחמת ברמלחמת ברמלחמת ברמלחמת בר ,יהושע אפרון

  .ד"תשמ'ה שליםירו

  .1952ירושלים , מוסד ביאליק, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מלחמת ברמלחמת ברמלחמת ברמלחמת בר, יביןשמואל 

 : בתוך,כוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרדכוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרדכוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרדכוכבא כראש האומה ותמיכת חכמים במרד- - - - מעמדו של ברמעמדו של ברמעמדו של ברמעמדו של בר, לוםישראל בן ש

  .ד"תשמ'ה 29קתדרה 

 תל אביב , הוצאת ארץ,כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - מערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד ברמערות המפלט מתקופת מרד בר, חנן אשל ודוד עמית

  .ט"תשנ'ה

 חדהוצאת הקיבוץ המאו, מערכות המסתור בשפלת יהודהמערכות המסתור בשפלת יהודהמערכות המסתור בשפלת יהודהמערכות המסתור בשפלת יהודה,  ויגאל טפרקלונרעמוס 

 .1988 תל אביב, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיהו

 ,ירושלים, מרכז זלמן שזר, קובץ מאמריםקובץ מאמריםקובץ מאמריםקובץ מאמרים    ::::משיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיהמשיחיות ואסכטולוגיה ,)עורך(צבי ברס 

  .ד"תשמ'ה

משרד הביטחון ההוצאה , אוניברסיטה משודרת, משיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקהמשיחיות ומיסטיקה, משה אידל

  .ב"תשנ'ה, לאור

מקראה , )עורך(משה ויינפלד : בתוך, חלק א, מתי פסקה הנבואהמתי פסקה הנבואהמתי פסקה הנבואהמתי פסקה הנבואה, אפרים אורבך

  .1979ירושלים , מאגנס, ליקוטי תרביץ: בחקר המקרא

ם לתקופה ם לתקופה ם לתקופה ם לתקופה """"על תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמבעל תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמבעל תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמבעל תוצאותיה האירוניות של גישתו הרציונליסטית של הרמב, דוד ברגר

  .1991, יורק- ניו, הוצאת ישיבה אוניברסיטה, Maimonidean Studies, המשיחיתהמשיחיתהמשיחיתהמשיחית

, סידרא: בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא- - - - רבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בררבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בררבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בררבי יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר, בן ציון רוזנפלד

  ).ה"תשנ'ה(א "י

  .ט"תשנ'תל אביב ה, זמורה ביתן, שושנת יריחושושנת יריחושושנת יריחושושנת יריחו, עמוס קינן

מחקרים : כוכבא-מרד בר: בתוך, כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא----שמירת שבת ומרד ברשמירת שבת ומרד ברשמירת שבת ומרד ברשמירת שבת ומרד בר, אהרון אופנהיימר

  .ד"תשמ'ה יםירושל, הוצאת יד יצחק בן צבי, חדשים

תרגום . 2001, ירושלים, פרק ד, ספר ד, תולדות הכנסייהתולדות הכנסייהתולדות הכנסייהתולדות הכנסייה, אוסביוס בישוף קיסריה

  . פרנק' ר: מאנגלית

 Dio Cassius, Dio’s Roman history : with an English– תולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאיםתולדות הרומאים

translation by Earnest Cary, London : Heinemann, 1927-1914 ; ובמהדורה

  .איזק' ל בהעברית בתרגומו ש
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, צבי-הוצאת יד בן, 29קתדרה , תמיכת התנאים או השפעת הכהניםתמיכת התנאים או השפעת הכהניםתמיכת התנאים או השפעת הכהניםתמיכת התנאים או השפעת הכהנים, דוד גודבלאט

  .ד"תשמ'הירושלים 


