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אוריאל רפפורט  -היסטוריון של תקופת הבית השני

כל המתעניין בתולדות ישראל בימי הבית השני אינו יכול שלא להכיר את השם אוריאל
רפפורט .מהמחצית השנייה של שנות השישים של המאה הקודמת מחקריו של אורי
מופיעים ברשימת הקריאה של כל קורס וכל ספר או מאמר ,ערך באנציקלופדיה או
בלקסיקון ,העוסקים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני .במחקריו הרבים ,הכתובים
בלשון קולחת ובהירה ,מצליח אורי לפרוס לעיני הקוראים קשת רחבה של נושאים,
הנוגעים בחיי היהודיים בתקופה שבין שיבת ציון למרד הגדול :אפוקליפטיקה
ונומיסמטיקה ,ספרות יהודית־הלניסטית וכתביו של יוסף בן מתתיהו ,דברי ימיה של
מדינת החשמונאים והמרד הגדול של היהודים בשלטון הרומי ,ערים ואתרים בארץ־
ישראל והיהודים בפזורה ,חברה ופוליטיקה ביהדות הבית השני ,הכלכלה וחיי היום־יום.
בנושאים אלה וברבים אחרים דן אוריאל רפפורט במאמרים ,בספרים ובערכים שכתב,
בעברית ,באנגלית ובצרפתית ,בכתבי עת ובספרים שפורסמו בארץ ובעולם .בכתביו
פונה אורי בעיקר לקהל האקדמי ,אך לא מעטה פעילותו בהנחלת דברי ימי הבית השני
בקרב ציבור התלמידים בבתי הספר התיכוניים ,מוריהם ,ובקרב הקהל הרחב .ספרו על
ההיסטוריה של הבית השני ,שיצא בשלוש מהדורות ,הוא מספרי היסוד ללימוד
ההיסטוריה של העם היהודי ,וזה שנים רבות הוא משמש סטודנטים ,מורים ,תלמידים
ומתעניינים .דורות של סטודנטים למדו ולומדים את שני הקורסים שהכין לאוניברסיטה
הפתוחה ,המקיפים את תולדות ישראל בימי הבית השני .אורי גם תרם מפרי עטו לשתי
סדרות חשובות בתולדות ארץ־ישראל .הוא מביא לקורא את תולדות תקופת
החשמונאים בסדרה ״ההיסטוריה של ארץ־ישראל״ ,ואת סיפורו של המרד הגדול
ברומא ,כעורך ובכותב בסדרה ״ההיסטוריה של עם ישראל׳׳.
כעורך עמד אורי מאחורי מספר רב של אסופות מאמרים העוסקות בהיבטים שונים
1

2

3

4

5

1
2
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5

יצוינו כאן מחקרים נבחרים ,ורשימה מלאה של פרסומיו של אוריאל רפפורט מופיעה להלן.
א׳ רפפורס ,תולדות ישראל בתקופת הבית השני ,תל־אביב .1984 , 1976 ,1967
מגלות לקוממיות ,האוניברסיטה הפתוחה ,תל־אביב  ;1978מהדורה שנייה .1992-1990 ,יהודח
ורומא ,האוניברסיטה הפתוחה ,תל־אביב  ;1981מהדורה שנייה.1998-1996 ,
א׳ רפפורס ,״מדינת החשמונאים״ ,מ׳ שטרן)עורך( ,ההיסטוריה של ארץ־ישראל ,כרך שלישי,
התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים ,ירושלים  ,1981עמ׳ .273-191
א׳ רפפורט )עורך( ההיסטוריה של עם ישראל :יהודה ורומא  -מרידות היהודים ,ירושלים
תשמ״ג.
2
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של החיים היהודיים בארץ־ישראל ובפזורה בתקופת הבית השני .הוא ערך ספרים
שיוחדו ליוסף בן מתתיהו ,למרד בר־כוכבא ,לבעיות אגראריות וכלכליות בארץ־
ישראל ,לבתי כנסת עתיקים ,למפגש התרבויות בארץ־ישראל ,למגילות קומראן"
ולמדינת החשמונאים.
תרומה השובה אחרת של אורי ללימוד תולדות ישראל בימי הבית השני היא מפעלו
הביבליוגרפי שבו הוא עוסק זה  35שנים .ראשיתו של המפעל בהוברת צנועה,
ששוכפלה וחולקה לסטודנטים בעיקר ,אך היא ציינה ניסיון ראשון מסוגו לרכז את כל
ספרות המהקר ברשימה מסודרת וממוינת לפי נושאים .ארבע שנים אחר־כך הורחבה
הביבליוגרפיה ועודכנה וראתה אור בקובץ מחקרים שאורי היה בין יוזמיו ועורכיו
הראשיים .הרחבה נוספת ,שגם היא ראתה אור בסטנסיל ,נתחברה בשותפות עם מנחם
מור ארבע שנים מאוחר יותר ,ובשנת  1982ראתה אור לראשונה ביבליוגרפיה
ממוחשבת ,שנערכה בטכנולוגיות מתקדמות לאותם ימים ופורסמה כספר שהורחב
ועודכן חמש שנים מאוחר יותר .סיכום של ספרות המחקר שפורסמה בין השנים
 ,1985-1960ראתה אור בשנת .1986
6

8

7

10

9

12

13

מחקריו של אוריאל רפפורט עוסקים ,כאמור ,בקשת רחבה של נושאים .אחד
הבולטים שבהם הוא המטבעות .מעבר להיבטים של זיהוי המטבעות ,תיארוכם וזיהוי
הרשויות הטובעות הצליח אורי לצייר תמונה חברתית־דתית־בלכלית ופוליטית ,העולה
מן המטבעות ,בייחוד מהמטבעות שטבעו החשמונאים .אורי ניתח ביסודיות את ראשית
6
7
8
9
10
11
12
13

א׳ רפפורט )עורך( ,יוסף בן מתתיהו  -היםטוריס של ארץ־ישראל ,ירושלים תשמ״ג.
א׳ אופנהיימר ,א׳ רפפורט )עורכים( ,מרד בר־כוכבא  -מחקרים חדשים ,ירושלים תשמ״ד.
א' אופנהיימר ,א׳ כשר ,א' רפפורט )עורכים( ,אדם ואדמה בארץ־ישראל הקדומה ,ירושלים
תשמ״ו.
א' אופנהיימר ,א' כשר ,א' רפפורט)עורכים( ,בתייכנסת עתיקים ,ירושלים תשמ״ח.
א׳ כשר ,ג׳ פוקס ,א׳ רפפורט )עורכים( ,יוון ורומא בארץיישראל ,ירושלים .1989
D. Dimant, U. Rappaport (eds.), The D e a d Sea Scrolls: Forty Years of Research,
Leiden-Jerusalem 1992
י׳ רונן ,א׳ רפפורט )עורכים( ,מדינת החשמונאים ,ירושלים־תל־אביב תשנ״ד.
U. Rappaport, A Selected Bibliography
of Jewish History in the Period of the
 ;Second Temple, Haifa 1968א׳ רפפורט" ,ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה
ההלניסטית והרומית ,"1970-1946 ,מחקרים בתולדות עם־ישראל וארץ־ישראל ,ב )תשל״ב(,
 ;341-248מ׳ מור ,א׳ רפפורט ,ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית
 ,1975-1971המכון ללימודים מתקדמים ,ירושלים  ;1976מ׳ מור ,א׳ רפפורט ,ביבליוגרפיה
לתולדות ישראל בתקופה ההלניםטיתירומית  ,1980-1976ירושלים  ;1982מ׳ מור ,ד דימנט,
א׳ רפפורט ,ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה ההלניסטית־רומית  ,1985-1981ירושלים
M. Mor, U. Rappaport, "A Survey of 25 Years (1960-1985) of Israeli ;1987
Scholarship on Jewish History in the Second Temple Period (539 B.C.E.-135
C.E.)", Biblical Theology Bulletin, 26 (1986), pp. 56-72
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טביעת המטבעות בידי החשמונאים ואת משמעות המונח ״חבר היהודים״ המופיע על
מטבעות השליטים החשמונאים .כן עסק אורי במטבעותיו של הורדוס ,במטבעות
מהתקופה הפרסית ובמטבעות ערים.
אורי ייחד גם מחקרים ליחסים בין יהודים ללא יהודים בארץ־ישראל .בעבודת
הדוקטור שלו הוא עסק בתעמולה דתית ובגיור בתקופת חבית חשני ,ולאחר מכן
בתושביה הלא יהודים של ארץ ישראל :אדומים ,שומרונים ,ותושבי הערים
ההלניסטיות .עיקר מחקריו בתחום זה יוחדו להשפעת היחסים בין יהודים ללא יהודים,
על המגמות הפוליטיות בתקופה החשמונאית ותחת שלטון רומי .אורי עמד על ההשפעה
שהייתה לעולם ההלניסטי על משטר המדינה החשמונאית ועל החברה היהודית בתקופת
שלטונם ,ובמיוחד הדגיש את מקומה של מערכת היחסים בין היהודים לנוכרים כגורם
מרכזי לפריצתו של מרד היהודים בשנת  66לסה״נ.
גם הספרות היהודית מימי הבית השני תפסה מקום במחקריו של אורי .הוא עסק
בספרות מקראית מימי הבית חשני ,ובמיוחד עניין אותו ספר דניאל כחיבור המשקף את
התקופה ההלניסטית ואת ימי גזירות אנטיוכום .בשנים האחרונות אורי עמל על
14

15

,6

17

18

 14ראו למשל" :למשמעות יחבר היהודים״׳ ,מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ־ישראל ,ג
"
A
J
SReview,"TheEmergence of Hasmonean
"
p
p
,)1981,32 (JJS, "The First Judean C o i n a g e ) 1 9
"
R
e
v
u
"eNumismatique,
10,Note
sur la
" ; ( p p,(1968.64-75מטבעות יהודה מסוף התקופה הפרסית ומראשית התקופה ההלניסטית",
א׳ אופנהיימר ,א׳ רפפורט ,מ׳ שטרן)עורכים( ,פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני ,ספר
זיכרון לאברהם שליט ,ירושלים תשמ״א ,עמי " ;21-7אשקלון ומטבעותיה של יהודה" ,מחקרים
בתולדות עם ישראל וארץ־ישראל ,לכבוד עזריאל שוחט ,ד)תשל״ח( ,עמי .18-11
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