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'מגילות' הוא שנתון לחקר מגילות מדבר יהודה.
השנתון יוצא לאור מאז שנת תשס"ג על ידי
'מפעל פרסום מגילות קומראן' שבאוניברסיטת
חיפה ו'מוסד ביאליק' .הכרך הכפול של 'מגילות'
הו מוקדש לדבורה דימנט ,העומדת בראש מפעל
זה ,עם פרישתה לגמלאות.
דימנט היא מלומדת ידועת שם בחקר מגילות
מדבר יהודה .בין פרסומיה עשרות מאמרים
העוסקים בהיבטים פילולוגיים ,ספרותיים ורעיוניים
של המגילות לצד מחקרים העוסקים בספרות
האפוקריפית והפסידו–אפיגרפית .הביוגרפיה
המרתקת שלה מוצגת בתחילתו של כרך זה —
חוקרת ילידת הארץ שלמדה אצל טובי המורים
באוניברסיטה העברית בירושלים ,עבדה במחיצתם
של חוקרים ידועי שם ,הגיעה למרכזי ההשכלה
החשובים ביותר בעולם והצליחה לבסס לה מעמד
של חוקרת מובילה בחקר מגילות קומראן ,הישג
אדיר לחוקרת מישראל בתחום זה.
מחקריה של דימנט מתמקדים בעיקר בהיבט
הספרותי והרעיוני של המגילות .היא תרמה
רבות להבנת ההרכב של המגילות ולמיונן לפי
הסוגות והדגמים הספרותיים שלהן ,לפי חלוקתן
בין המערות שבהן נמצאו ולפי מאפייניהן
הכִּתתיים .היא עסקה רבות בניתוח הרעיונות
הכלולים במגילות ובהשקפות הדתיות של הכת,

וכתבה כמה סקירות כלליות מאירות עיניים על
קומראן.
כרך זה של 'מגילות' ,בעריכת משה בר–אשר
ועמנואל טוב ,כולל עשרים ותשעה מאמרים
בעברית ,באנגלית ובצרפתית ,פרי עטם של
מלומדים בארץ ובחו"ל .המאמרים עוסקים
בשאלות של אמונה ,פרשנות ,ההדרה ,לשון ונוסח
של המגילות ,ומשקפים את מכלול תחומי מחקרה
של דימנט .חלק הארי של המאמרים בוחנים את
הטקסטים של המגילות לאור זיקתם לספרות
היהודית של תקופת הבית השני — ספרי המקרא
מחד וספרות חז"ל מאידך .העיסוק בנושאים
אלה משקף את העמדה הרווחת כיום במחקר,
המדגישה את העניין הרב שהיה לאנשי קומראן
במסירתה של המסורת המקראית ובפרשנותם
של כתבי הקודש וכן את מרכזיותה של ההלכה
בעולמה של הכת ואת זיקתה לעולם ההלכה
של חז"ל .מאמרים אלה עוסקים בשאלות כגון:
כיצד השתמשו כותבי המגילות בטקסט המקראי,
מה הם שינו בו ומה היו המגמות שעמדו ביסוד
השינוי? כיצד מתיישב תוכנן של המגילות עם
ההלכה ועם עולם האמונות והדעות של חז"ל?
ומה אפשר ללמוד מתוך בחינתם של טקסטים
אלה על עולמה הרעיוני של כת מדבר יהודה ,על
ציפיותיה האסכטולוגיות ועל הפולמוס שניהלה
עם מתנגדיה בתקופת הבית השני?1
1

ל' גולדמן' ,טיבו של חוק הנביא ב– ,'4Q375עמ' ;8461
י' מאורי' ,בין ויקרא יז  43לדברים יב ,'2120 ,15
עמ'  ;165149א' שמש' ,חוקת העונשים מקומראן
ומקורותיה המקראיים' ,עמ'  ;268245א' פלדמן,
'מקרא ואגדה בקטע תוכחה מקומראן' ,עמ' ;236219
ר' פידלר' ,ברית מילה ב– :4Q225הערות על מעתקי
סדר ורעיון' ,עמ'  ;218197מ' בר–אשר' ,כיניי הצלמים /
כיון הצלמים' ,עמ'  ;288279א' רופא' ,ספר שמואל
או מדרש שמואל? העלאת הארון לירושלים במגילת
 ,'4Q51עמ' S.D. Fraade, ‘Law, History, ;243237
and Narrative in the Damascus Document’, pp.
35–55; R.G. Kratz, ‘“The Place which He Has
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על יסוד מגילת מקצת מעשי התורה ומגילות
נוספות מדגישים חוקרים את הִקרבה הקיימת בין
הלכות קומראן לבין ההלכות המוגדרות בספרות
חז"ל הלכות צדוקיות .בהלכות קומראן ,כמו
בהלכות הצדוקיות ,יש נטייה להחמרה רעיונית
בהלכות פולחן וטהרה ,ואילו ההלכה הפרושית
הקלה בתחומים אלה 3.כיום מקובלת הדעה
שהמחלוקות ההלכתיות הן הסיבה העיקרית
לפרישת כת מדבר יהודה מכלל הציבור בישראל,
ועל יסוד טיבן של מחלוקות אלה מנסים החוקרים
לזהות מיהי קבוצת האם שממנה פרשה הכת
ומה היו עמדותיה .נקודת המוצא של ורמן היא
כי הקבוצה הגדולה שמתוכה פרשה הכת היא
קבוצת הכוהנים ששלטה במקדש מן המאה
הרביעית עד המאה השנייה לפסה"נ ,ובאמצעות
שתי איגרות פולמוסיות היא מבקשת לשחזר
את פרטי העימות בין קבוצת הכוהנים הקדומה

ובין הפרושים בענייני הלכות טומאה וטהרה.
הכרך כולל גם מאמרים שעוסקים בהיבטים
כתתיים של המגילות כמו למשל הלוח המיוחד
של קומראן 4,זהותו של מלכיצדק ומקומו בתפיסה
האסכטולוגית של הכת וכן השפעתן של המגילות
על האמונה המשיחית של חוג הקראים האבלים,
ה'שושנים' ,שישב בירושלים5.
מספר מאמרים מוקדשים לדיון בספרות
האפוקריפית 6,וכמה דנים בספרות הפסידו–
אפיגרפית ובעיקר בספר היובלים ,שעותקים ממנו
נמצאו בקומראן 7.בכרך זה מתפרסמים לראשונה
כמה כתבי–יד חדשים ,ומספר מאמרים דנים
בבעיות של נוסח ולשון8.
כל המאמרים שהזכרתי משתלבים יחדיו
לכלל תמונה בהירה של עולמה הרעיוני של כת
קומראן וכתביה .אולם חשיבות מיוחדת ,דומני,
יש לשני מאמרי ביקורת בכרך המתמודדים עם
שתי אסכולות שלידתן קשורה קשר אמיץ לחקר
מגילות קומראן ,ושממחישות את הטלטלה

בשאלת זיקתן של מגילות קומראן להלכה

Chosen”: The Identification of the Cult Place of
Deut. 12 and Lev. 17 in 4QMMT’, pp. 57–80

and Historical Milieu of the Book of Judith’, pp.
159–176

בספרות חז"ל עוסק למשל מאמרה של כנה ורמן2.

2
3
4

5

כ' ורמן' ,התיווך ומחירו :מקומם של הכוהנים בהלכה
הכוהנית' ,עמ' .10885
י' זוסמן' ,חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה',
תרביץ ,נט )תש"ן( ,עמ' .7611
נ' מזרחי' ,רשימת "חיבורי דוד" שבמגילת המזמורים
מקומראן ) (11QPSaכז  112וזיקותיה לתיאורי
דוד ושלמה בספר מלכים ובספר דברי הימים',
עמ'  ;196167י' בן–דב' ,מחזורי השמיטה והיובל
בקומראן ויחסם אל השנה בת  364יום' ,עמ' ;5949
ש' טלמון' ,אל תקרי דוקה אלא דבקה :עיון מחודש
במשמעות מונח קלנדרי ייחודי בלוח השנה השמשי
של עדת "הבאים בברית החדשה" מימי בית שני',
עמ' .322309
י' ארדר' ,מוטיב המדבר ומוטיב מורה הצדק בחזון
המשיחי של אבלי ציון' ,עמ'  .4731וראו עוד בשאלת
המשיחיותCh. Batsch, ‘Melki Sedeq n’est pas un :
ange: Une relecture du pesher thématique 11Q13
(11QMelkisedeq) II’, pp. 3–16

6

ש' יפת' ,דמותה של תקופת שיבת ציון בעזרא החיצוני',
עמ' J. Joosten, ‘The Original Language ;128109

7

מ' סיגל' ,על משמעות הביטוי "תורה ותעודה" בספר
היובלים' ,עמ' B. Halpern-Amaru, ‘The Use ;345323
of Bible in Jubilees 49: The Time and Date of the
Pesah Celebration’, pp, 81–100; J.C. VanderKam,
‘Adam’s Incense Offering (Jubilees 3: 27)’, pp.
 .141–156על הספרות הפסידו–אפיגרפית ראו גם:
F. Schmidt, ‘Le Mazzal et le mérite: du Testament
d’Abraham à Rabbi Aqiba’, pp. 101–118

8

א' אשל וח' אשל' ,שבעה קטעי מגילות מקומראן
שטרם פורסמו' ,עמ' E. Tigchelaar, ;278271
‘Notes on 4Q206/206a, 4Q203–4Q204, and Two

;Unpublished Fragments (4Q59?)’, pp. 187–199
ר' ישי' ,התפילות בספרות המלחמה האסכאטולוגית
בקומראן  ,'4Q491–4Q496, 1QMעמ' ;147129
ע' טוב' ,תפישה דו–עיצורית של השורשים העבריים
בתרגום השבעים' ,עמ' É. Puech, ‘Une ;308289
amulette judéo-Palestinienne bilingue en argent’,
pp. 177–186; E. Ulrich, ‘Identification of a Scribe
Active at Qumran: 1QPsb–4QIsac–11QM’, pp.
201–210
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העצומה שעובר כיום המחקר של תולדות עם
ישראל בתקופת הבית הראשון ובתקופת הבית
השני בעקבות פרסום המגילות.
ציפורה טלשיר מבקרת את עמדתה של
האסכולה המינימליסטית ,אסכולה פוסט–
מודרניסטית שפוסלת את ספרות המקרא כמקור
היסטורי לשחזור תולדות עם ישראל בתקופת
הבית הראשון 9.לדעת החוקרים השייכים
לאסכולה זו ספרות המקרא היא ספרות דתית,
מאוחרת ומגמתית ,שנכתבה בתקופה הפרסית או
ההלניסטית ,ואין לסמוך על מה שנכתב בה10.
טלשיר מערערת על עמדתו של חוקר
אחד הנמנה עם אסכולה זו ,תומס ל' תומפסון
מאוניברסיטת קופנהגן ,וביקורתה מתרכזת
בשאלת קדמותם של ספרי המקרא וזיקתם
לטקסטים המקראיים מקומראן .תומפסון טען כי
העובדה שאין בידינו כתבי–יד של ספרי המקרא
הקודמים למגילות קומראן מהווה עדות לכך
שספרים אלה לא היו קיימים עד לזמן כתיבתן של
המגילות ,וכי הן קדמו לפיכך למה שהוכר מאוחר
הרבה יותר כמסורת המקרא ולמה שהחוקרים
מכנים עולם המקרא11.
טלשיר מדגישה את חשיבותו של תרגום
השבעים לערעור תפיסה זו .לדעת תומפסון תרגום
השבעים איננו יכול לשמש עדות לזמן חיבורם של
ספרי המקרא כיוון שכתבי–היד הקדומים ביותר
9

Z. Talshir, ‘Are the Biblical Texts from Qumran
Biblical? 4QTestimonia and the Minimalists’, pp.
 .119–140וברוח דומה ראו :ש' יפת' ,האם הומצאו

"תולדות עם ישראל" בתקופה הפרסית?' ,קתדרה100 ,
)מנחם–אב תשס"א( ,עמ' .120110
 10ראו למשלTh.L. Thompson, Early History of the :
Israelite People, Leiden 1992; N.P. Lemche, Early
Israel, Leiden 1985; Ph.R. Davies, In Search of
Ancient Israel, Sheffield 1992
Th.L. Thompson, ‘4QTestimonia and Bible 11
Composition: A Copenhagen Lego Hypothesis’,
F.H. Cryer & Th.L. Thompson (eds.), Qumran
between the Old and the New Testament (JSOTSup.,

שלו ,סינאיטיקוס ווטיקנוס ,הם מאוחרים .טלשיר
מצביעה כנגד זאת על שורה של עדויות ספרותיות,
כמו איגרת אריסטאס ודבריו של יוספוס 12,שמהן
אנו יודעים כי התרגום התחבר במאה השלישית
לפסה"נ ,בימיו של תלמי פילדלפוס )246284
לפסה"נ( ,ולפיכך הוא קדם למגילות קומראן.
עדות נוספת לקיומו של הקנון המקראי לפני
קומראן מצויה בהקדמה לתרגום היווני של ספר
בן סירא ,שהתחבר בשנת  180לפסה"נ לערך13.
מקורות אלה מוכיחים כי רוב הטקסטים המקראיים
היו קיימים כבר במאה השלישית לפסה"נ .יתר על
כן ,לדברי טלשיר ספרות המקרא לא צצה לפתע
פתאום; הכתבים המקראיים מקומראן משקפים
רק שלב מסוים בתהליך המסירה שלה ,והם כבר
מבוססים על ספרות זו.
ג'ון ג' קולינס מתמודד עם השערה אחרת שיש
לה השלכות מרחיקות לכת על תיאור תולדות
עם ישראל בתקופת הבית השני ,ושגם היא תוצר
נלווה של פרסום מגילות קומראן ומגמות פוסט–
מודרניסטיות רווחות — קיומה של יהדות חנוך
)14.(Enochic Judaism
גבְּרי ֶאל ֶה בוקצ'יני טוען לקיומו של זרם נפרד
ביהדות הבית השני ,יהדות חנוכית ,זרם שעולמו
הרעיוני משתקף בספר חנוך א ובחיבורים קרובים
לו ,כגון ספר היובלים ,צוואות שנים–עשר השבטים
ועזרא הרביעי 15.יהדות זו הופיעה במאה הרביעית
290), Sheffield 1998, pp. 261–276

 12קדמוניות היהודים יב.11812 ,
' 13רבות וגדולות נתנו לנו על ידי התורה והנביאים
והאחרים שבאו אחריהם' )מ"צ סגל ,ספר בן סירא
השלם ,ירושלים תשי"ג ,עמ' א( .ראו על כך :מ' הרן,
האסופה המקראית ,א ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .8180
J.J. Collins, ‘How Distinctive was Enochic Judaism?’, 14
pp. 17–34
G. Boccaccinni, Beyond the Essene Hypothesis: 15
The Parting of the Ways between Qumran and
 .Enochic Judaism, Grand Rapids, MI 1998בוקצ'יני
הלך בעקבות מורו פאולו סאקיP. Sacchi, Jewish :
Apocalyptic and Its History, Sheffield 1997; idem,
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או השלישית לפסה"נ כזרם פורש מן הכהונה,
שאותה סיווג בוקצ'יני כיהדות צדוקית .לדבריו
הרעיון המרכזי שהביא להיפרדותה של יהדות
חנוך מן היהדות הצדוקית הוא ההסבר שנתנה
למקור הרוע ,החטא והסבל עלי אדמות — היא
ייחסה את כל אלה ,על יסוד האמור בבראשית ו,
אד ,למיתוס ירידת המלאכים ששכבו עם בנות
האדם ,מיתוס המשולב בספר חנוך א16.
יהדות חנוך לדברי בוקצ'יני לא הייתה זרם
שולי אלא הייתה לה השפעה רחבה והיא התפתחה
ופרחה לצד היהדות הצדוקית בתקופה שבין המרד
החשמונאי לחורבן הבית .יש לזהות יהדות זו עם
הזרם הרחב של האיסיים ,הידוע לנו מן המקורות
הקלסיים ,ושמתוכו התפצלה כת קומראן כזרם
רדיקלי ,פורש ושולי .על גורלה של יהדות חנוך
לאחר פרישתה של כת קומראן אפשר ללמוד מן
החיבור המאוחר ביותר בחנוך א ,המשלים17.
לאור הקרבה של טקסט זה לתאולוגיה הנוצרית
הציע בוקצ'יני שהפלג הלא כתתי של יהדות זו
הצטרף לתנועתו של ישו ,ושהייתה לו השפעה על
הנצרות המתהווה ,ומכאן ניתן להבין את חשיבותו
של ספר חנוך במסורת הנוצרית.
קולינס מקבל את האפשרות שספרות חנוך
נכתבה במסגרת תנועה כלשהי ,ושיש זיקה
רעיונית בינה לבין ספר היובלים ומגילות קומראן.
אבל הוא מעלה במאמרו את השאלה אם כתבים
אלה מובחנים דיים כדי להצביע על קיומה של
יהדות חנוכית נפרדת.
קולינס אינו דן במאמרו בתאוריה של בוקצ'יני
בהקשרה ההיסטורי וההיסטוריוגרפי הרחב ,ואינו
עומד כלל על משמעותה המהפכנית .גם אין הוא
נוגע בקשיים הרבים שמעוררת תאוריה זו ,ושכבר
עמדו עליהם חוקרים רבים; למשל הקושי בשחזור
מציאות חברתית על יסוד רעיונות המצויים
במקורות ספרותיים ,הקושי לקבל את סוגיית
מקורו של הרוע כסלע מחלוקת משמעותי בחברה

היהודית בתקופת הבית השני 18,וההתעלמות
המוחלטת של בוקצ'יני מכך שחנוך א איננו
אלא הרכבה נוצרית ,המצויה בשלמותה רק
בקנון של הכנסייה האתיופית 19.ואולם הקושי
הגדול בתאוריה של בוקצ'יני ,שקולינס אינו נוגע
בו כלל ,נעוץ בשיטה שנקט בניתוח המקורות
ההיסטוריים ,במיונם ובסיווגם .בוקצ'יני ביקש
לפרוץ את המסגרת ששרטט יוספוס לתיאור
החברה היהודית ואת החלוקה הרווחת של ספרות
הבית השני לספרות מקראית ,אפוקריפית ופסידו–
אפיגרפית ,והציע לארגן את המקורות לא על פי
האוספים שבתוכם הם נמצאים כיום אלא על פי
המבנה הרעיוני שלהם .שיטת הניתוח השיטתי
) (The method of systemic analysisשנקט יוצרת
שרשרת של מסמכים הקשורים ביניהם רעיונית
וכרונולוגית ומאפשרת לזהות ולתאר על פיהם
יהדויות שהיסטוריונים קדומים ,יוספוס ואחרים,
לא תיארו אותן .בוקצ'יני לא היסס לדחות בדרך
זו את המקורות ההיסטוריוגרפיים העתיקים
והנהירים שבידינו ,להעדיף מקורות ספרותיים
עלומים שאיננו יודעים מי חיבר אותם ,ומתי
והיכן נתחברו )כמו הספרות הפסידו–אפיגרפית
History of the Second Temple Period, Sheffield
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 16חנוך א אלו; ובמיוחד וטז ,בחלק שנקרא ספר
העירים.
 17שם לזעא.
A.Y. Reed, ‘Interrogating “Enochic Judaism”: 1 18
Enoch as Evidence for Intellectual History, Social
Realities, and Literary Tradition’, G. Boccaccini
(ed.), Enoch and Qumran Origins, Grand Rapids,
MI 2005, pp. 339–344
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’” ,“Enochic Judaismבוקצ'יני )שם( ,עמ' .383373

‰¯„˙˜ ±∑π

˜˙„¯±∏∞ ‰

˙ÏÈ‚ÓÓ ÁÈ ¯ÂË
˙11Q5 ÌÈÏ‰
˘Ô‡¯ÓÂ˜· ‰‡ˆÓ

¯·˜¯È ‰

האפוקליפטית( ,ולשחזר על פי מקורות אלה את
התפתחותם של תנועות וזרמים חברתיים .וכך
ביהדות שתיאר בוקצ'יני נעלמו לחלוטין החסידים

והפרושים; אין בה זכר לקנאים ולמורדים בשלטון
רומא; ואין בה ביטוי להוויה החברתית ,הפוליטית
והרעיונית של העם היהודי .במקומם עומדת
במוקד החברה היהודית יהדות חנוכית/איסיית
תלושה ,שהתעמתה עם יהדות כוהנית–צדוקית
בשאלת הרוע.
אף שקולינס אינו מתמודד עם הקשיים האלה,
חשיבות מאמרו בכך שהוא מביא ,כמו מאמרה של
טלשיר ,את הדי הפולמוס על מגילות קומראן,
שהכרך שלפנינו איננו נותן לו ביטוי כלל .וזוהי
בעיני נקודת התורפה של קובץ המאמרים הזה:
להוציא שני מאמרים אלה ,הכרך הוא מוניסטי.
הוא מדבר בקול אחיד ,וכמעט אין בו הד לחילוקי
הדעות במחקר .עיון בשמות החוקרים שמאמריהם
מתפרסמים בכרך זה והצצה בכרכים הקודמים
מגלה שבכל כרכי 'מגילות' מובאים דבריהם של
אותם החוקרים פחות או יותר ,ודומה שכולם
שותפים לכמה עמדות יסוד .כרך זה יכול היה
להיות מרתק יותר אילו היה מביא לידי ביטוי
גם קולות שונים ומנוגדים לעמדה הרווחת .על
אף מגרעת זו ,הכרך מכיל מאמרים רציניים,
של חוקרים מן השורה הראשונה ,המשקפים את
תחומי המחקר העיקריים של קומראן בימינו.
זוהי אפוא מחווה הולמת לתרומתה של דבורה
דימנט לחקר מגילות קומראן והספרות הפסידו–
אפיגרפית.

