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חורבן הבית היה מהלומה קשה לעם,     
אבל כבר למחרת ההרס החלה לפעם 
בקרבו התקווה לשיקום ההריסות 

יכל. וכך החלו יהודים לחזור ולחידוש הה
ולהתקבץ בירושלים. הם הקימו בתי 
כנסיות אחדים ובתי מגורים וציפו 
לזמנים טובים יותר, אלא שתקוותם 
נכזבה. לאחר כמה עשרות שנים קם 
ברומא קיסר חדש, אדריאנוס, והוא 
החליט לאחד את כל תושבי האימפריה 
הרומית לעם אחד, שהדבק המלכד אותו 

ם. הקיסר לא נתקל בקשיים הוא ההלניז
חוץ מאשר  –בבואו להנהיג את תכניתו 

  ביהודה.
כדי למנוע את היהודים מלצאת במרד     

חדש, נמחקה ירושלים מעל פני האדמה 
ובמקומה נבנתה  עיר חדשה, רומאית 
טהורה, שנקראה "איליה קפיטולינה". 
הר הבית הוסיף לשמש כמקום קדוש, 

ימו בו אבל לרומאים בלבד, והם הק
מקדש לאל יופיטר. הם בנו תאטרון 
וקשתות, ושרידי אחת מהן נמצאת עד 
היום מתחת לאחד המנזרים בעיר 
העתיקה. כדי להחיש את השלטת 
ההלניזם בקרב היהודים גזר הקיסר על 
ביטול המצוות העיקריות של היהדות, 
בהן מילה ושמירת השבת. הדבר קומם 
את היהודים בכל עוז והביא לפריצת 

 כוכבא.- מרד חדש: מרד בר

. בתחילתו 132מרד זה פרץ  בשנת     
נחלו המורדים הצלחה. הם כבשו חלקים 
נרחבים של יהודה, לרבות ירושלים, וזכו 
לתמיכת רובו של העם. בין השאר טבע 

כוכבא מטבעות, כסימן לעצמאות. -בר
על היקרה שבהן, שקל הכסף, התנוסס 

חזית מבנה, ונוטים לראות בו את דמות 
  בית המקדש.

אבל עד מהרה הופעלה כל העצמה     
הרומאית האדירה נגד יהודה הקטנה. 

 ,ישראל-לגיונות הרומאים הוחשו לארץ
אפילו מגליה שבקצווי אירופה. החיילים 
הרומאים הטילו מצור על יהודה כולה 
ולאחר מכן הידקו אותו לאט לאט 
והתקדמו, כבשו את ירושלים ודחקו את 

ואנשיו לביתר שבהרי יהודה, כוכבא -בר
ושם הושמדו אחרוני הלוחמים 

  היהודיים.
אבל המהלומה הקשה מכול שהונחתה     

על  היהודים הייתה איסור חמור על 
כניסת יהודים לעיר. כל יהודי שהגיע 
למרחק של פחות משלושה מילין מהעיר 
היה צפוי לעונש מוות. האיסור על 

ה התיישבות היהודים בירושלים הי
בתוקף מאות שנים,  עד כיבוש הארץ 
בידי הערבים במאה השביעית, אבל היו 
תקופות שבהן האיסור לא  נשמר 

 בקפדנות. 

  

 

 


