
 טענות ומסקנות
 אופי בעל מרד היה ,מהחוקרים חלק טוענים כך ,הגדול המרד

  עם התיישבה לא הרומאים של ההלניסטית הדת .דתי

  היהדות את מסווגים מסוימים חוקרים .העתיק היהודי המונותאיזם

  האימפריה שאיתם סממנים ,לאומיים סממנים כבעלת העתיקה

 .להשלים יכולה הייתה לא

  הייתה העתיקה היהדות האם – ההגדרה שאלת כי טענתי במחקר

  רלוונטית אינה – ?לאומית גם שמא או בלבד דתית תפיסה

 על שהתבסס עימות היה הגדול המרד .ההיסטורי לקונטקסט

 .הרומאים לבין היהודים בין זהות הבדלי

  לבין היהודים של הדתית התפיסה בין להפריד אפשר אי לטענתי

 או לאומית כאל זו אל נתייחס אם בין) לעצמאות שלהם השאיפה

  ,ושיפוט מיסוי מנגנון של מרכזו היה ,למשל ,המקדש בית .(לא

 .הדתי מהמישור חרגה שסמכותו

  הייתה אם ובין לאומית תפיסה הייתה אם בין ,העתיקה היהדות

  זהות תפיסת היהודים בקרב טיפחה ,בלבד דתית תפיסה

 ."השמיים מלכות"ל שכפוף "סגולה עם" של ,מסוימת

 האימפריאלית הזהות להנחלת הרומאי הלחצים מכבש

  .הקיסר פולחן ביניהם ,דתיים אמצעים על גם התבסס והמשותפת

  אלא ,דתיים ממניעים רק נבע לא חלק בו לקחת היהודי הסירוב

 את עצמם על לקבל היהודים רוב של מהסירוב - ובעיקר – גם

 .הרומאית הזהות

 

 בין רומא ליהודה
 מכבש הפרובינקיזציה והמרד הגדול

 כפר סבא, אגם קדם לוי: תלמיד

 אוניברסיטת תל אביב, החוג ללימודים קלסיים, יזרעלוביץר עידו "ד: עמית-מנחה

 רקע ושאלת מחקר
  וזו יוונית-הרומאית זו – רגליים שתי על עומדת המערב תרבות

 - והשנייה ,והפילוסופיה המדע את לה נתנה האחת .נוצרית-היהודית

  לראותן ואפשר ,לזו זו כמנוגדות אותן לראות אפשר .דתה את

 .זו את זו כמשלימות

  .מחדש אותו ועיצבה התיכון הים אגן על השתלטה הרומאית האימפריה

 באדמות עמוק שורש היכו שלה והמוסר הטכנולוגיה ,המשטר ,התרבות

 עיקר את – זניחה הייתה לרומאים המקומית ההתנגדות .נחלותיה

 .יהודה ,כמובן ,מלבד ,זרות מעצמות מידי ספגו הם מפלותיהם

 63 בשנת האימפריה ידי על סופחה הדועכת החשמונאית הממלכה

  מן כפרובינקיה מכן ולאחר חסות כממלכת בתחילה ,הספירה לפני

 אדמת על פעמיים מתוכן ,פעמים שלוש נגדה התמרדו היהודים .המניין

 .עצמה יהודה

  היהודי היישוב על חורבן המיטו ,הגדול המרד ובראשן ,האלו המרידות

  תרבותיות מהפכות עליו כפו הן .שנים אלפיים למשך אותו ותלשו

  ימינו של היהדות את מזכירה אינה כלל שלפניהן שהיהדות ,אדירות

 .אנו

 הזאת הפרובינקיה דווקא מדוע ?האימפריה נגד התמרדה יהודה מדוע

  מהמרידות ללמוד ניתן מה ?הרומאית התרבות את עליה לקבל סירבה

  שהנחו השאלות אלו - ?הקדום היהודי העם ועל האימפריה על האלו

  מקווה ואני ,האחרונה השנה במהלך המחקר עבודת בכתיבת אותי

 .צנועות תשובות ,לחלקן לפחות ,לספק שהצלחתי

 

 מחקר נוספיםכיווני 
-הנוצרים יחסי בין בהשוואה מאוד הרבה ללמוד ניתן לדעתי

 מה .הזהות בעניין במיוחד ,רומאים-היהודים יחסי לבין רומאים

  בניגוד ,לרומאים יותר למותאמת אותה הפך הנוצרית בדת

 ?היהודית לדת

 השלטון בין להשוות לדעתי מאוד מעניין להיות יכול ,בנוסף

 נעצרו שם – לריין שמעבר בגרמאניה זה לבין ביהודה הרומאי

  האם ,בגרמאניה נבלמו הרומאים מדוע .הרומאיים הכיבושים

 לספק ניתן שמא או ,שלטוני או צבאי כישלון בעקבות זה היה

 ?זאת לשאלה תרבותי הסבר

 


