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יחסו של הורדוס לכהונה הגדולה   

קראו את הקטע להלן מתוך ספרו של יוסף בן מתתיהו 'קדמוניות היהודים' )ספר טו(:

 ציינו לפחות סיבה אחת אותה מציין הכותב, למינויו של חננאל לכהן גדול. ____________________	

______________________________________________________________________

לאחר זמן מה ולאור התפתחויות פוליטיות, מינה הורדוס את אריסטובלוס השלישי, אחיה של אשתו, מרים לבית 

חשמונאי, לכהן הגדול. ממשיך יוסף בן מתתיהו ומתאר את אשר אירע:

 על פי יוסף בן מתתיהו, מה היה יחס העם לאריסטובלוס וכיצד השפיע הדבר על הורדוס? _________	

______________________________________________________________________

מספר ימים לאחר חג הסוכות, בעת משתה בו נכחו הורדוס ומקורביו וכן אריסטובלוס ואנשים נוספים, ניצל הורדוס את 

שעת הכושר:

 על פי הקטעים לעיל, כיצד פגע הורדוס במעמד הכהונה הגדולה? מדוע, לדעתכם, נהג כך? _______	

___________________________ ___________________________________________

______________________________________________________________________

"כי התנכל )הורדוס( לבל תבוא הכהונה הגדולה בידי איש כהן נכבד וגדול מאחיו, 
פן יהיה לו לשטנה בהליכות המלוכה, ועל כן קרא מבבל את חננאל, אחד מדלת בני 
הכהנים, וימלא את ידו לכהן בכהונה הגדולה, ובו בטח ליבו כי הוא יהיה לו עבד נאמן 
כל הימים, בעבור החסד אשר עשה עמדו, אשר הרימהו מן העפר להיות כהן גדול 

וראש שרי קדם.."

ה'  פני  את  לראות  עריהם  מכל  נהרו  והיהודים  הסוכות,  חג  התקדש  וכה  כה  "בין 
הורדוס  לב  כטוב  ויהי  לבב.  ובשמחת  בתרועה  קורבנותיהם  ולהקריב  בירושלים 
ובשמחתו בשמחת כל בני העם, התעוררה בלבו רוח קנאה, ויקנא בכבוד אריסטובלוס 
הכהן הגדול .. אריסטובלוס היה אז בן שבע עשרה שנה, מראהו כלבנון, בחור כארזים, 
להפליא  עד  הליכות התורה  ויודע  ה'  למוד  גם  כמוהו,  מאין  ויפה מראה  תואר  יפה 
ובצעדו אל מזבח ה' ויעבוד את עבודת הקודש.. התפלאו כל העם על יפעת הוד זוהר 
ולפארו  וכבוד הדרת קדשם, הוסיפו עוד ליפותו  ועדי תפארת בגדי הקודש  חמדתו 
שבעתיים, וכל העם הכירו וידעו כי הוא חוטר נאמן מגזע מלכי בית החשמונאים ונצר 
משרשי הכהנים הגדולים, זרע אהרן.. ומבלי יכולת לעצור ברגשי אהבתם העזה.. הריעו 
לו תרועת עליצותם ויברכוהו ממעמקי ליבם .. ומרוב שמחתם ועליצות נפשם, שכחו כי 

הורדוס ניצב בתוכם וכי יעיר קנאה על אריסטובלוס ויתנכל להמיתו.."

במקום(  שהיתה  לבריכה  )הכוונה  המימה  וירד  אריסטובלוס  נפתה  הורדוס,  פי  "ועל 
ונתערב בין השוחים ויפרוש את ידיו לשחות גם הוא, ואנשי הורדוס התגברו במשחקים 
איתו ויאחזוהו בעקבו ויורידוהו מתחת למים ויחזיקו בו בחוזק יד עד כי נטבע במים וימת.. 

ואחרי מותו נסבה המשרה הקדושה ההיא שנית אל חננאל ידיד הורדוס ואיש עצתו.."
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