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הזיהוי התרבותי ,האתני והדתי של אוכלוסיות קדומות הוא אחד הנושאים הרווחים
אך גם הבעייתיים ביותר במחקר הארכאולוגי .ממצאים שנחשפו בחפירות הובילו לפרשנות בדבר
זהותה של האוכלוסייה שהתגוררה באתרים הקדומים ,ולעתים חרגה פרשנות זו מתחומם של
החוקרים .חפירות ארכאולוגיות שנערכו במאה התשע–עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים
באירופה ובמזרח התיכון העלו שרידים מרשימים של תרבות חומרית קדומה בעלת מאפיינים אזוריים
ברורים ,ואלו שימשו לעתים את התנועות הלאומיות המודרניות .תנועות אלו טוו קשרים ממשיים או
מדומים בין הממצא הארכאולוגי לאוכלוסייה מודרנית בעלת זהות לאומית מוגדרת ,על מנת להדגיש
את שורשיה העמוקים של האומה בת ימינו ואת ה'קשר הבל ינתק' לעברה ההיסטורי המפואר 1.כך
למשל נעשו ניסיונות לקשר בין צרפת המודרנית לבין שבטי הגאלים ששהו בחלקים ממנה בתקופות
הקדומות ,בין אירלנד המודרנית לתרבות הקלטית הקדומה ,ובין תורכיה המודרנית לממלכות החִתיות
של מרכז אנטוליה .כתוצאה מכך מתייחס כיום המחקר הארכאולוגי המודרני בזהירות ובביקורתיות
רבה לאפשרות להגדיר בבירור את זהותן של ישויות אתניות קדומות על פי ממצא ארכאולוגי בלבד,
ללא מערכת מקבילה של עדויות היסטוריות ,אפיגרפיות ,אמנותיות ותרבותיות.
למושג אתניות יש הגדרות רבות ,שתמציתן :ביטוי מודע לזהות קבוצתית או 'הדרך שבה בוחרות
קבוצות חברתיות במודע להצהיר על זהותן ,ולהגדיר ולתחום עצמן ביחס לזולתן ,בכל מערכת
נסיבות שהיא' 2.על פי הגדרה שונה במקצת קבוצה אתנית היא 'כל קבוצת אנשים שמבדילה עצמה
או מובדלת על ידי קבוצות אחרות שאתן היא נמצאת במגע ,על בסיס השונוּת התרבותית שלה או
המקור המשותף לאותה קבוצה' 3.אנתוני ד' סמית ,אחד החוקרים המרכזיים של הלאומיות ,ציין מספר
מרכיבים בזהותה של קבוצה אתנית :שם משותף ,מיתוס של אבות קדמונים משותפים ,זיכרונות
היסטוריים משותפים ,יסוד אחד או יותר של תרבות משותפת ,זיקה למולדת )ראלית או סמלית(
ומידה מסוימת של סולידריות בקרב הקבוצה או חלקים ממנה4.
‡¯Ú˘· ± ¯ÂÈ
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1

קיימות דוגמאות רבות ממקומות רבים בעולם לאימוץ ממצא ארכאולוגי לצורך העצמת זהות לאומית מודרנית על
ידי יצירת קשר בין לאום מודרני לאוכלוסייה קדומה באותו אזור גאוגרפי .למחקרים המסכמים את הנושא ראו:
P.L. Kohl & C. Fawcett (eds.), Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, Cambridge 1996; P.L. Kohl,
‘Nationalism and Archaeology: On the Constructions of Nations and the Reconstruction of the Remote Past’,
Annual Review of Anthropology, 27 (1998), pp. 223–246. M. Díaz-Andreu & T. Champion (eds.), Nationalism
and Archaeology in Europe, Boulder 1996; S. Kane (ed.), The Politics of Archaeology and Identity in Global
 .Context, Boston 2003לנושא זה במזרח התיכון ובאגן הים התיכון ראוL. Meskell (ed.), Archaeology under Fire: :
Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and the Middle East, London & New York
1998; N.A. Silberman, Between Past and Present: Archaeology, Ideology and Nationalism in the Modern Middle
East, New York 1989; idem, ‘Nationalism and Archaeology’, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the
Near East, New York 1997, pp. 103–112

©·‡„®Ô‚Ó ˜ÁˆÈ ¯¢„ ˙Â·È

·∫ÏÂÓÓ „ÂÓÚ
˙ÂÎÂÓÒ‰ ˙Â¯ÚÓ‰
Ô‡¯ÓÂ˜Ï

©·‡„®˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ˙Â·È

2
3
4

ע' מלכין ,שיבותיו של אודיסאוס :מיתוס ,זהות אתנית וייסוד מושבות ביוון הקדומה ,תרגמה ד' טסלר ,תל–אביב ,2004
עמ' .123
S. Jones, The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present, London & New York
1997, p. xiii
 ;A.D. Smith, National Identity, London 1991, pp. 19–28א"ד סמית ,האומה בהיסטוריה ,תרגמה א' ברויאר ,ירושלים

תשס"ג ,עמ' .86
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מחקרים רבים ,בעיקר מנקודת מבט אנתרופולוגית ,הוקדשו למשמעות המרכיבים הללו להתגבשותן
של קבוצות חברתיות קדומות ,החל מהתקופות הפרהיסטוריות ועד ראשית העת החדשה 5.היכולת
לזהות קבוצה אתנית על פי ממצאים ארכאולוגיים נתונה בוויכוח מתמיד בין חוקרים של תקופות
ותרבויות שונות 6.כאמור מחקרים ארכאולוגיים ואנתרופולוגיים מודרניים עסקו בנושא בביקורתיות
רבה ,בין השאר בשל המשמעויות השליליות שניתנו לממצאים בהקשרים אקטואליים ופרשנותם על
ידי תנועות לאומיות מודרניות.
ביטוי מרכזי לזהות העצמית של אוכלוסיות קדומות יש באתרי קבורה .מנהגי הקבורה ,מנחות
הקבורה וסמלים דתיים המופיעים בתוך הקברים מבטאים לעתים מזומנות את הייחוד של האוכלוסייה
המקומית .כך ניתן לאפיין את ההשתייכות החברתית ,הדתית והאתנית של הנקברים .אולם בחינה
מדוקדקת של הממצא בקברים ממחישה עד כמה מורכב ובעייתי הזיהוי האתני של הנקברים על פי
אדריכלות הקברים ,מנהגי הקבורה והממצאים בקברים.
במקרים אחדים הזהות האתנית או הדתית של הנקברים ברורה .כך למשל בבתי הקברות של
ירושלים בימי הבית השני ,שנפוצים בהם מערות הכוכים והשימוש בגלוסקמאות ,המאפיינים במובהק
את הקבורה היהודית 7,בבית הקברות בבית–שערים על שפע הכתובות והעיטורים היהודיים שבו8
ובקברים נוצריים מובהקים במכלולי כנסיות ומנזרים מהתקופה הביזנטית 9.אולם בדרך כלל לא ניתן
לקבוע באופן חד–משמעי את הזהות האתנית והדתית של הנקברים ,וההבחנה נעשית על פי ההקשר
הסביבתי ,כמו קרבת בתי הקברות ליישובים שבהם חיו קהילות אתניות מוגדרות10.
הסוגיה העקרונית של זיהוי אתני ודתי של אתרי קבורה תידון במאמר זה על פי מקרה מבחן
מרכזי — בית הקברות בקומראן .על פי הדעה המקובלת במחקר שימש בית הקברות אוכלוסייה
ייחודית שהתגוררה ביישוב הסמוך ,ושהשתייכה לאחת הכתות שנבדלו מן היהדות הנורמטיווית בימי
הבית השני — האיסיים או אנשי 'כת מדבר יהודה' .על פי גישה זו המנהגים ואורח החיים של תושבי
קומראן ,אשר התגוררו באתר המבודד במעין מנזר שיתופי ,משתקפים בממצא הדרמטי של מגילות
ים המלח ,שנמצאו במערות הסמוכות ליישוב )איור  11.(1בשנים האחרונות קמו מספר מערערים
5

ג'ונס )לעיל ,הערה  ,(3ושם מראי מקום מפורטים .למקרי מבחן בתקופת הברזל ראוR. Kletter, ‘Can the Proto- :
Israelite Please Stand Up? Notes on the Ethnicity of Iron Age Israel and Judah’, A.M. Maeir & P. Miroschedji
(eds.), ‘I Will Speak the Riddles of Ancient Times’: Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai
Mazar, II, Winona Lake, IN 2006, pp. 573–586

 6לסיכום ממצה של הנושא ראו :קלטר )שם( ,עמ' .578575
 7לסיכום ממצא הקברים בירושלים ראו :ע' קלונר וב' זיסו ,עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני ,ירושלים
תשס"ג.
 8ב' מזר ,בית שערים :פרשת החפירות בשנים תרצ"ות"ש ,א :מערכות הקברים מס'  ,41ירושלים תשי"ח; נ' אביגד ,בית
שערים :החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי"גתשי"ח ,ג :מערכות קברים  ,2412ירושלים תשל"א.
 9לדוגמאות של קבורה בכנסיות ובמנזרים ראוY. Tsafrir (ed.), Ancient Churches Revealed, Jerusalem 1993 :
 10למשל במחקריו של אביעם על ההתיישבות היהודית והנוצרית בגליל ,ראוM. Aviam, Jews Pagans and Christians :
in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys, Hellenistic to Byzantine Periods, Rochester
2004, pp. 9–22, 257–314

 11תקצר היריעה מלמנות את אלפי הפרסומים שעניינם מגילות מדבר יהודה וקומראן .לפרסומים הראשוניים של החפירה

ועל הקשר של קומראן למגילות מדבר יהודה ראוR. de Vaux, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, London 1973 :
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על הגישה המסורתית הזו והציעו פרשנויות אחרות ,שלפיהן שימש האתר אחוזה חקלאית 12,מצודה
צבאית 13,תחנת דרכים 14או מרכז לייצור כלי חרס15.
אחד המרכיבים המרכזיים בפרשנות האתר והממצאים שבו הוא בית הקברות הגדול המצוי בשולי
היישוב ,ושבו קרוב ל– 1,200קברים חפורים בקרקע .עד כה נחפרו בידי ארכאולוגים רק כמה עשרות
קברים משדה הקבורה הגדול הזה ,המהווים מדגם מצומצם מכדי להסיק מסקנות חד–משמעיות על
כל הקברים .למרות זאת זכה בית הקברות לתשומת לב רבה במחקר ,בגלל קרבתו ליישוב ובשל
הדעה הרווחת שנקברו בו איסיים או אנשי 'כת מדבר יהודה' שהתגוררו בקומראן .בשנים האחרונות
מתנהלים הדיונים בנושא בית הקברות של קומראן במשנה מרץ ,בעקבות פרסומם של כמה מחקרים
העוסקים ישירות בבית הקברות ובממצאים שבו16.
חשיבותו של בית הקברות במסגרת מחקרי קומראן והמגילות הגנוזות ברורה .זהו לכאורה אחד
ממרכיבי היישוב העשוי להבהיר את זהותם האתנית והדתית של תושבי האתר ולפתור את המחלוקת
שהתעוררה בשנים האחרונות בקרב החוקרים :האם מדובר באתר כתתי יוצא דופן ,מעין מנזר
שהתגוררו בו גברים בלבד ,כדעת רוב החוקרים ,או שמא באתר חילוני במהותו שאינו שונה מאתרים
אחרים בארץ–ישראל באותה תקופה? כל צד מנסה לגייס את הנתונים הארכאולוגיים מבית הקברות
לחיזוק גרסתו.
לחופר האתר בשנים  ,19561951האב רולן דה וו ,לא היו ספקות בפרשנות הממצאים מבית
הקברות ,וההבחנה שלו הייתה חדה וברורה :בית הקברות היה שייך ליישוב הסמוך ,נקברו בו אנשי
הכת ,והקבורה במקום הייתה על פי מנהגים ייחודיים ,השונים מאלו שהיו מקובלים בקרב אוכלוסיות
אחרות בארץ–ישראל באותה תקופה 17.מאפיינים שונים בבית הקברות — צורת הקברים ,הממצאים
בהם ,העובדה שלא נמצאו כמעט קברי נשים וילדים )נתון שבמחקרים מאוחרים יותר התברר כי
אינו מדויק( — כל אלו צוינו כבעלי משמעות אתנית–דתית ברורה ,והצביעו לדעת דה וו בצורה
חד–משמעית כי הנקברים היו יהודים אנשי 'כת מדבר יהודה' .דה וו אף קבע מסמרות בעניין כאשר
הגדיר את צורת הקבורה כקבורה איסיית האופיינית לקומראן18.
בשנים האחרונות פורסמו מספר סיכומים ממצים בנושא ,המביאים גם את הנתונים הארכאולוגיים מקומראן .ראו
למשל ,J. Magness, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids, MI 2002 :ושם מראי
מקום מפורטים.
 12י' הירשפלד' ,קומראן בתקופת בית שני — הערכה מחודשת של ממצאי החפירה' ,קתדרה) 109 ,תשרי תשס"ד(,
עמ' .505
N. Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls? The Search for the Secret of Qumran, New York 1995, pp. 39–41 13
L. Cansdale, Qumran and the Essenes: A Re-Evaluation of the Evidence, Tübingen 1997, pp. 114–124, 196 14
Y. Magen & Y. Peleg, The Qumran Excavations 1993–2004: Preliminary Report, Jerusalem 2007 15
 16לסיכומים ממצים ועדכניים של מחקרי בית הקברות ראוJ. Northon, ‘Reassessment of Controversial Studies on :
the Cemetery’, J.B. Humbert & J. Gunneweg (eds.), Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha, II (NToa
Series Archaeologica, 3), Göttingen 2003, pp. 107–127; B. Schultz, ‘The Cemetery of Qumran: 150 Years of
Research’, DSD, 13 (2006), pp. 194–228

 17דה וו )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .8786 ,57
 18שם ,עמ' .4845
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חוקרים אחרים קיבלו את דעתו ומצאו
בטיפוסי הקברים ובארגון המרחבי של בית
הקברות מאפיינים החורגים מן הקבורה
המקובלת של יהודים בימי הבית השני .כך
למשל השוותה רחל חכלילי את בתי הקברות
היהודיים של יריחו ועין–גדי לבית הקברות של
קומראן ,ציינה את השונות הברורה בטיפוסי
הקברים ובמנהגי הקבורה ,והגיעה למסקנה
שקברי קומראן שימשו את אחת הכתות
שהתבדלו מן היהדות הנורמטיווית 19.אולם
מסקנה זו אינה נתמכת בעדויות מהקברים
עצמם ,אלא מתבססת על השונות בינם לבין
הקברים היהודיים המובהקים .אמיל פואש,
שלא הטיל ספק בכך שהקברים מייצגים את
האיסיים ,השתמש בנתונים הארכאולוגיים
כנקודת מוצא לפרשנות על האמונה האיסיית
בעולם הבא20.
השאלה המרכזית העולה מהמחקרים
השונים היא משמעותם של הנתונים הארכאו–
לוגיים בהגדרת הזהות האתנית של הנקברים.
במסגרת זו אנסה לענות על השאלה תוך
בחינת הממצא הארכאולוגי בבית הקברות
בהשוואה לאתרי קבורה אחרים.

הנתונים הארכאולוגיים
שדה הקברים העיקרי של קומראן נמצא ממזרח
ליישוב ,והאזור הצפוף של הקברים נמצא
במרחק כ– 45מ' ממזרח למבנים הקיצוניים
)איורים  .(5 ,2ריכוז הקברים הזה משתרע בחלק
 19ר' חכלילי' ,מנהגי קבורה יהודיים בקומראן ,בירושלים וביריחו בימי בית שני' ,ג' ברין וב' ניצן )עורכים( ,יובל לחקר
מגילות ים המלח ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' R. Hachlili, ‘Burial Practices at Qumran’, RevQ, 16 (1993), ;124110
pp. 247–264
E. Puech, ‘The Necropolises of Khirbet Qumran and ‘Ain el-Ghuweir and the Essene Belief in Afterlife’, BASOR, 20
312 (1998), pp. 21–36
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המזרחי של רמה מוגבהת שנוצרה מהתרבדות חוואר הלשון ,והצופה לעבר ים המלח ומעיינות עין–
פשח'ה .בשטח המישורי ,שמידותיו כ– 180×50מ' ,הותקנו בשורות מסודרות ובצפיפות רבה מאות
קברים ,רובם בכיוון צפוןדרום .קברים נוספים מפוזרים באקראי בין הריכוז הצפוף הזה ובין תחום
היישוב ,וגם אלו כיוונם על פי רוב צפוןדרום 21.חלקם מצוי על גבי שלוש שלוחות צרות וארוכות
הבולטות מן הרמה מזרחה ,והצופות דרומה אל המישור הארוך והצר שבין מצוק ההעתקים לחוף ים
המלח ,ואל מעיינות עין–פשח'ה ,המצויים בקצהו הדרומי של המישור.
נוסף על שדה הקברים העיקרי קיימים בבית הקברות שני ריכוזי קברים קטנים ממנו — האחד
במרחק כ– 120מ' מצפון–מזרח ליישוב )שדה הקבורה הצפוני( ,והאחר מעברו הדרומי של נחל
קומראן ,במרחק כ– 300מ' מדרום–מזרח ליישוב )שדה הקבורה הדרומי( .בסך הכול נספרו בבית
הקברות קרוב ל– 1,200קברים 22,ומאז ראשית המחקר הארכאולוגי בקומראן ועד ימינו נחפרו שישים
וחמישה קברים ,המהווים כ– 5.5אחוזים מכלל הקברים הידועים.
בשנת  1873חפר שרל קלרמון–גנו קבר אחד באתר ושרטט תכנית סכמטית של בית הקברות ,שכלל
להערכתו כ– 1,000קברים .הוא ציין במפורש שמדובר בבית קברות קדום שככל הנראה אינו מוסלמי,
מפני שכיוונם של רוב הקברים מצפון לדרום ,ולא ממזרח למערב כמקובל בקבורה המוסלמית23.
במסגרת החפירות השיטתיות שערך דה וו בקומראן נחפרו בסך הכול ארבעים ושלושה קברים:
עשרים ושמונה בריכוז הקברים העיקרי ,תשעה בשלוחות המזרחיות ,שניים בשדה הקבורה הצפוני,
וארבעה בשדה הקבורה הדרומי.
עשרה קברים נוספים נחפרו בשנת  1967בידי סולומון סטקול ,עיתונאי והרפתקן ,אשר כונה על
ידי דה וו 'שרלוק הולמס של הארכאולוגיה' .למרות ההסתייגות של כמה מחוקרי קומראן מעבודתו
ואף שלא ציין במדויק את מקום הקברים שחפר ,פרסם סטקול מספר מאמרים בנושא ,ובין השאר
העביר חלק מהעצמות שהתגלו בקברים לבדיקה אנתרופולוגית של אנשי מקצוע24.
בשנת  2001נחפרו עוד שני קברים ,שנשדדו קודם לכן בחפירות בלתי חוקיות 25:האחד הוא קבר
מהטיפוס הרגיל ,ובסמוך אליו נמצאו פיסות של לוחיות אבץ ,שהיו אולי חלק מארון קבורה ,והאחר
הוא מבנה מרובע בקצה המזרחי של השלוחה המרכזית בשדה הקבורה העיקרי ,ונמצאו בו שרידי
עצמותיהן של שתי נשים שנקברו שם בקבורה משנית .בבדיקת פחמן  14של העצמות התברר שהן
 21המיפוי המדויק ביותר של הקברים נערך במסגרת מחקרם של אשל וברושי בבית הקברות .ראוH. Eshel et al., ‘New :
Data on the Cemetery East of Khirbet Qumran’, DSD, 9 (2002), pp. 135–165

 22על פי המדידות שערכו אשל וברושי )שם( יש בבית הקברות  1,179קברים ,אולם ייתכן שהיו קברים נוספים שנפגעו
בעת הקמת מרכז המבקרים הסמוך לאתר.
C. Clermont-Ganneau, Archaeological Researches in Palestine during the Years 1873–1874, II, London 1896, 23
pp. 14–16
S.H. Steckoll, ‘Preliminary Excavation Report in the Qumran Cemetery’, RevQ, 6 (1968), pp. 323–336; idem, 24
‘Marginal Notes on the Qumran Excavations’, ibid., 7 (1969), pp. 33–44; H. Haas & H. Nathan, ‘Anthropological
 .Survey on Human Skeletal Remains from Qumran’, ibid., 6 (1968), pp. 345–352למהימנות מחקרו של סטקול

ראו :שולץ )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .196

M. Broshi & H. Eshel, ‘Three Seasons of Excavations at Qumran’, JRA, 17 (2004), pp. 321–331 25
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מהמאה השלישית או השנייה לפסה"נ .מתחת למבנה נמצא קבר ארגז ,שכיוונו מזרחמערב; בקבר
הונח נפטר נוסף ,ולצדו נמצא סיר בישול מהמאה הראשונה לפסה"נ26.
בשנים האחרונות נחפרו בחלקו הדרומי של שדה הקבורה המרכזי תשעה קברים נוספים 27.בארבעה
מהקברים לא נמצאו שלדים כלל ,בארבעה התגלו עצמותיהם של גברים בני עשרים וחמש עד שישים
שנה ,ובקבר אחד נמצא ארון עץ .בשניים מהקברים ללא שלדים התגלו ארבעה–עשר קנקנים חתומים,
שתוארכו לשלהי המאה השנייה ולראשית המאה הראשונה לפסה"נ ,ובהם שרידים של חומר אורגני,
ככל הנראה דבש תמרים.
הקבורה בבית הקברות היא אחידה ,למעט חריגים מעטים .בדרך כלל נכרה בקרקע בור מלבני
בעומק  2.51.2מ' ,הנפטר הונח בתוך הבור ,ולאחר מכן כוסה הבור ונבנה גל אבנים לסימון מקום
הקבר )איור  .(3לעתים סומן מקומו של ראש הנפטר על ידי אבן ניצבת .בכמה מהקברים דופנו
הבורות המלבניים בלבני בוץ צרופות .הנפטר הונח ישירות על קרקעית בור הקבורה המלבני או
בגומחה צִדית שכוסתה בלוחות אבן ,הוא הושכב על גבו ולעתים על צדו )איור  28.(4ברוב הקברים
לא הונחו מנחות קבורה ,ורק במעטים מהם נמצאו כלי חרס או תכשיטים.
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 26שם ,עמ'  .325324החופרים הציעו שהמבנה שימש בית הספד ,ושנערכו בו סעודות הבראה.
 27ממצא זה פורסם עד היום בצורה ראשונית בלבד .ראו :מגן ופלג )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .4745
 28תכניות ,חתכים ותצלומים של כמה מהקברים שחפר דה וו פורסמו בכרך נפרד .ראוJ.B. Humbert & A. Chambon :
(eds.), Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha, I (NToa Series Archaeologica, 1), Göttingen 1994,
pp. 213–228, 346–352
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את מי שימש בית הקברות?
נקודת המוצא שעליה כמדומה אין מחלוקת בין החוקרים היא שאכן מדובר בבית קברות קדום ובו
קרוב ל– 1,200קברי ארגז פשוטים 29,רובם בכיוון צפוןדרום ומיעוטם בכיוון מזרחמערב ,ובהם
מעט מאוד ממצאים מתארכים .מן הקברים והממצאים שבהם עולות שאלות מהותיות באשר למשך
השימוש בבית הקברות ואופי הקבורה במקום :האם היה זה בית קברות ייחודי ,אשר שימש רק את
אוכלוסיית היישוב הסמוך ,ושניתן לאפיינו ולקבוע כי הקברים שבו הם קברי איסיים או אנשי 'כת
מדבר יהודה' ,או שמא סגנון הקבורה שנהג בבית קברות זה היה קיים ביישובים רבים ,ולכן אין לראות
בקומראן יישוב יוצא דופן בהרכב האוכלוסין שלו?
כל החוקרים שעסקו במהותו של האתר בקומראן ,ושחיוו דעתם על האוכלוסייה שהתגוררה בו,
קשרו את בית הקברות באופן מובהק ליישוב .דה וו ,ובעקבותיו חכלילי ,מגן ברושי ,חנן אשל ,ג'וֹדי
מגנס ואחרים ,מצאו בבית הקברות עדות לקבורה ייחודית של יהודים בימי הבית השני ,בסגנון
האופייני לאיסיים 30.חוקרים אלו העלו את האפשרות שקברים דומים שהתגלו במקומות אחרים
שייכים גם הם לאוכלוסייה איסיית שהתגוררה בהם .כך זיהו כקברים איסיים קברי שוחה פשוטים
שהותקנה בתחתיתם גומחה צדית ,קברים שהתגלו במדבר יהודה ובירושלים31.
 29לא הייתה הסכמה בין החוקרים על מספרם של הקברים בבית הקברות ,ובשנות התשעים פורסמו כמה דיונים בעניין.
נראה שהספירה המדויקת ביותר בוצעה בסקר המקיף שנערך באתר בשנת  ;2000בסקר זה נעשה שימוש גם ברדאר
חודר קרקע ,ונמצאו בו כאמור  1,179קברים .ראו :אשל ואחרים )לעיל ,הערה .(21
 30דה וו טבע את ההסבר הזה בספרו הפופולרי על המגילות וקומראן .ראו :דה וו )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  .5857 ,4845כל
החוקרים שראו בקומראן מרכז כתתי בימי הבית השני אימצו את הפרשנות הזו .ראו למשל :חכלילי )לעיל ,הערה ;(19
מגנס )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .175172
 31קברים במדבר יהודה ראוP. Bar-Adon, ‘Another Settlement of the Judean Desert Sect at ‘Ein el-Ghuweir on :
the Shores of the Dead Sea’, BASOR, 227 (1977), pp. 1–25; H. Eshel & Z. Greenhut, ‘Hiam el-Sagha: A
 .Cemetery of the Qumran Type, Judean Desert’, RB, 100 (1993), pp. 252–259קברים בירושלים ראוB. Zissu, :
‘“Qumran Type” Graves in Jerusalem: Archaeological Evidence for an Essene Community?’, DSD, 5 (1998),
pp. 158–171
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חוקרים שפירשו את היישוב בקומראן באופן שונה ,כרכו גם את הממצא בבית הקברות בפרשנות
זו .כך למשל הציע נורמן גולב שהארגון המסודר של בית הקברות בשורות של קברים זה בצד זה
מעיד שזהו בית קברות צבאי ,ושהיישוב הסמוך היה מחנה צבא32.
על פי יצחק מגן ויובל פלג היה אתר קומראן בשלב הראשון מחנה צבא ובשלב השני מרכז להפקת
חומר גלם לכלי חרס 33.בהתאם לכך הם תיארכו את השימוש הרצוף בבית הקברות לפרק זמן בן
כ– 300שנה ,מהמאה השנייה לפסה"נ ועד שלהי ימי הבית השני .על פי שיטתם שימש בית הקברות
בשלב הראשון לקבורה צבאית ,וחלק מהקברים הוכנו מבעוד מועד אך בסופו של דבר לא נקברו בהם
מתים .הם ציינו שעל פי ממצא הקנקנים בקברים נראה שבית הקברות שימש כבר במאה השנייה
לפסה"נ ,והעלו את האפשרות ששימש כבר בתקופת הברזל ,אף שלא נמצאו עדויות ממשיות לכך
בממצא הארכאולוגי בקברים ,אלא רק ביישוב הסמוך34.
יזהר הירשפלד ,שסבר שהיישוב היה בית חווה ,ראה בבית הקברות אתר קבורה לפשוטי העם ,אשר
שימש גם את תושבי היישוב וגם את האוכלוסייה המדברית שהתגוררה בסמוך לו35.
בעיה מהותית בכל הפרשנויות שהועלו באשר לבית הקברות היא קיומם של קברים המאוחרים
מתקופת היישוב בקומראן ,שנמשכה מהמאה השנייה לפסה"נ ועד המאה הראשונה לסה"נ .מרבית
החוקרים טענו כי אלו קברים בדוויים מאוחרים ,שאינם קשורים לאתר הקדום ,וקבעו כי יש להוציאם
מהדיון באתר קומראן .אולם הפרסום המפורט של התכשיטים שנמצאו בקברים מעיד שלפחות כמה
מהם שייכים לתקופה הרומית המאוחרת ,הביזנטית והמוסלמית הקדומה 36.מספרם הרב יחסית של
קברים שנמצאו בהם ממצאים מאוחרים והאפשרות שחלק מהקברים הותקנו עוד בתקופות קודמות
לראשית היישוב )כהצעת מגן ופלג( ,רומזים שתולדותיו של בית הקברות אינן קשורות ישירות
לתולדות היישוב.
מי אם כן נטמן בבית הקברות של קומראן? על מנת להשיב על השאלה הזו כראוי ,על פי מבנה
הקברים ,המערך המרחבי שלהם והממצא שבהם ,יש לנתק תחילה את בית הקברות מן היישוב הסמוך
לו ,לבחון את בית הקברות וממצאיו באופן בלתי תלוי ,ורק לאחר מכן לבדוק אם ניתן לקשר בינו
ובין היישוב.

צורת הקברים
דה וו ומספר חוקרים אחרים ציינו כי קברי שוחה שבתחתיתם גומחה צדית ,הקברים הנפוצים בבית
הקברות בקומראן ,אופייניים לאוכלוסייה האיסיית 37.אולם נראה שקביעה פסקנית זו אינה עומדת
במבחן הביקורת ,ושצורת הקברים אינה יכולה לשמש אמת מידה לזיהוי הנקברים עם האיסיים.
גולב )לעיל ,הערה .(13
מגן ופלג )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .4746
שם ,עמ' .46
הירשפלד )לעיל ,הערה  ,(12עמ' .4037

32
33
34
35
 ,C. Clamer, ‘Jewellery Finds from the Cemetery’ 36הומברט וגונווג )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .179171
 37ראו למשל :חכלילי )לעיל ,הערה .(19
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קברים פשוטים כדוגמת הקברים בקומראן היו נפוצים בתרבויות ובתקופות שונות ובמרחבים
גאוגרפיים גדולים .כך למשל בבית הקברות בח'רבת קאזונה ,שממזרח לים המלח ,נמצאו מאות קברי
ארגז חפורים ובהם גומחת קבורה צדית .על פי הממצא במקום ,המתוארך למאות השנייההשלישית
לסה"נ ,נראה שיש לקשור קברים אלה לאוכלוסייה נבטית שהתגוררה באזור 38.גם ביריחו נתגלו
מספר קברי ארגז חפורים בקרקע מהתקופה הרומית ,הדומים בצורתם לקברים בקומראן39.
ליד הכפר בית–צפפא שמדרום–מערב לירושלים נחפר ריכוז של קברי ארגז מימי הבית השני ובהם
גומחה צדית 40.בשל הדמיון בין הקברים הללו לקברים בקומראן הציע החופר שמדובר בקבורה
איסיית ,אולם אין לכך כל עדות מסייעת .בחינה מדוקדקת של הקברים בירושלים מימי הבית השני
מלמדת שקברי ארגז חפורים או חצובים בסלע קיימים גם במקומות אחרים בעיר ,ולא ניתן לאפיין
את האוכלוסייה שנקברה בהם בשונה מיתר תושבי ירושלים וסביבתה41.
K.D. Politis, ‘Rescue Excavations in the Nabatean Cemetery at Khirbat Qazone 1996–1997’, ADAJ, 62 (1998), 38
pp. 611–614; idem, ‘The Discovery and Excavations of the Khirbet Qazone Cemetery and its Significance
Relative to Qumran’, K. Galor, J.B. Humbert & J. Zangenburg (eds.), The Site of the Dead Sea Scrolls, Winona
Lake, IN 2006. pp. 218–219
C.M. Bennett, ‘Tombs of the Roman Period’, K.M. Kenyon, Excavations at Jericho, II: The Tombs Excavated in 39
1955–58, London 1965, pp. 516–545

 40זיסו )לעיל ,הערה .(31
 41כך למשל בשדה הקברים שנחפר בחלקת הפרנציסקנים בהר הזיתים )דומינוס פלוויט( נמצאו בין מערות הקבורה
מימי הבית השני מספר קברי ארגז .ראוP.B. Bagatti & J.T. Milik, Gli scavi del ‘Dominus Flevit’, I: La necropoli :
 .del periodo romano (Publications of the Studium Biblicum Fransicanum, 13), Jerusalem 1958בסמוך למערת
קבורה מימי הבית השני בתלפיות הותקן קבר חצוב בסלע שבתחתיתו גומחה הפונה הצדה .ראו :קלונר וזיסו )לעיל,
הערה  ,(7עמ' .204203
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קברי ארגז פשוטים מהתקופה ההלניסטית ,הרומית והביזנטית הדומים לאלו שבקומראן ,נתגלו
במקומות רבים בארץ–ישראל ובסביבתה ,והם נפוצים בין השאר בבתי הקברות של הערים הגדולות
במישור החוף 42.קברי ארגז חפורים בקרקע הדומים בסגנונם לקברים בקומראן נמצאו גם באזורים
מדבריים ,ושם שימשו בעיקר את אוכלוסיות הנוודים .כך למשל נמצא באתר נוודי מהתקופה
המוסלמית הקדומה בנחל עודד ,מדרום–מערב למכתש רמון ,שדה קבורה ובו קברים חפורים שברובם
הותקנה גומחה צדית להנחת גופת הנפטר ,וזו כוסתה בלוחות אבן אלכסוניים 43.קברים דומים נמצאו
מחוץ לארץ–ישראל44.
קברי ארגז חפורים בקרקע הם גם הטיפוס הנפוץ ביותר בבתי קברות מוסלמיים מאוחרים במרכז
ארץ–ישראל ובצפונה 45,ביניהם רבים הדומים בסגנונם לקברים בקומראן ,ובהם גם קברים שבתחתיתם
גומחה צדית.
צורת הקבורה הזו מוכרת גם אצל בדווים בני ימינו בנגב .ששון בר–צבי ,עארף אבו–רביעה וגדעון מ'
קרסל תיארו שתי שיטות של חפירת קברים שהיו נהוגות בבתי הקברות של הבדווים בנגב ,לחד ושק:
את הנפטרים ממין זכר נהגו לקבור בלחד )אל–לחד לל–רג'אל( .בהתאם ללחד חופרים כוך/חריץ בקיר הצפוני
של הקבר ,סמוך לקרקעיתו ,דוחקים לתוכו את המת וסוגרים עליו באבנים גדולות המוצבות במאונך או
באלכסון .את הנקבות קברו בשק )אל שק לל–חרים( .שק — חופרים תעלה צרה בתחתית הקבר ,שמים בתוכה
את הגופה ,ומכסים באבנים גדולות46 .

יש אפוא דמיון רב בין הקברים הבדוויים בימינו לבין הקברים המזוהים עם האיסיים .לאור ריבוי
הקברים מסוג זה במקומות שונים ובתקופות שונות מתברר שהניסיון לייחס את קברי השוחה בעלי
הגומחה הצדית לקבורה ייחודית לימי הבית השני אינו עומד במבחן הביקורת.
 42למשל בבתי הקברות של קיסריה .ראו :ר' אבנר ופ' גנדלמן' ,קיסריה' ,חדשות ארכיאולוגיותhttp:// ,(2007) 119 ,
www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=470&mag_id=112; A. Mazar, ‘Tombs from the Roman Period
 .at Caesarea’, ‘Atiqot, 21 (1992), pp. 105–108לפרטים על תפוצת קברי הארגז בארץ–ישראל ראו :ג' אבני' ,בתי

הקברות של ירושלים ובית גוברין במאות ד'ז' לסה"נ כדוגמא לבתי קברות עירוניים בארץ ישראל בתקופה הרומית
המאוחרת והביזנטית' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ז ,עמ' .3024

S. Rosen & G. Avni, The ‘Oded Sites: Investigations of Two Early Islamic Pastoral Camps South of the Ramon 43
Crater (Beer-Sheva, 11), Beer-Sheva 1997, p. 13; G. Avni, Nomads, Farmers and Town-Dwellers: PastoralistsSedentist Interaction in the Negev Highlands, Sixth–Eighth Centuries CE, Jerusalem 1996, pp. 39–40
 44למשל בנוביה .ראוT. Säve-Söderbergh, G. Englund & H.A. Nordström (eds.), Late Nubian Cemeteries (The :
Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia, 6), Solna 1981; F. Vila, La prospection archéologique de la
 .valée du Nil, au sud de la cataracte de Dal (Nubie Sudanaise), Fascicule 9, Paris 1978קברים אלו תוארכו למאה

החמישית לסה"נ.

L.E. Toombs, ‘The Muslim Cemetery’, K.G. O’Connell (ed.), Tell el-Hesi: Modern Military Trenching and 45
Muslim Cemetery Field I, Strata I–II (The Joint Archaeological Expedition to Tel el-Hesi, 2), Cambridge, MA
1985, pp. 16–156; J.K. Eakins, Tell el-Hesi: The Muslim Cemetery in Fields V and Vi/lx (Stratum II) (The Joint
Archaeological Expedition to Tel el-Hesi, 5), Winona Lake, IN 1993; A. Gorzalzcany, ‘The Kefar Saba Cemetery
and Differences in Orientation of Late Islamic Burials from Israel/Palestine’, Levant, 39 (2007), pp. 71–79
לסקירה כוללת של קברים ומנהגי קבורה בתקופה המוסלמית המאוחרת במזרח התיכון ראוS.J. Simpson, ‘Death :
and Burial in the Late Islamic Near East: Some Insights from Archaeology and Ethnography’, S. Campbell & A.
Green (eds.), The Archaeology of Death in the Ancient Near East, Oxford 1995, pp. 240–251

 46ש' בר–צבי ,ע' אבו–רביעה וג"מ קרסל ,קסם הקברים :מנהגי אבלות ופולחן צדיקים בקרב בדוויי הנגב ,תל–אביב תשנ"ח,
עמ' .3127
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כיוון הקברים
תיארוך הקברים על פי כיוונם גם הוא בעייתי .חוקרים אחדים שייכו את כל הקברים שכיוונם
צפוןדרום לימי הבית השני ,ואת הקברים שכיוונם מזרחמערב לקבורה הבדווית המאוחרת .אולם
בחינה פרטנית של סוגיה זו מעלה שאין התאמה מלאה בין כיווני הקברים לתיארוך הממצא בהם,
ושקיימים גם קברים מאוחרים שצירם צפוןדרום 47.הכיוון המקובל בקבורה המוסלמית בארץ–ישראל
הוא אכן מזרחמערב ,וראש הנפטר פונה דרומה ,לכיוון מכה ,וברבים מבתי הקברות המוסלמיים
ניכרת הקפדה על כיוון זה 48.אולם גם בבתי קברות מדבריים בני זמננו אין אחידות מוחלטת בכיווני
הקברים ,וחלקם כיוונם צפוןדרום .ובבתי קברות מוסלמיים במרכז ארץ–ישראל ובצפונה הובחנה
שונוּת בכיווני הקברים ,והיא נקשרה ,על פי אחד הפירושים ,לקבורה בעונות שונוֹת בשנה 49.לפיכך
גם הניסיון לייחד את קברי קומראן ביחס לסביבתם על פי כיוונם 50אינו עומד במבחן הביקורת ,ואין
לייחס לכיווני הקברים משמעות כרונולוגית.

מינם וגילם של הנקברים
נושא מרכזי בפרשנות של בית הקברות ושל השימוש בו הוא היחס הכמותי בין קברי גברים לקברי
נשים וילדים .דה וו טען שכמעט כל הנקברים בקומראן היו גברים ,וכי שלדים של נשים וילדים נמצאו
רק בקברים בודדים ,המאוחרים מימי הבית השני .אולם מחקר מדוקדק של שרידי העצמות מבתי
הקברות בקומראן הצביע על כך שכ– 30אחוז מהשלדים שנמצאו בקברים היו של נשים וילדים51.
נתון זה מעלה בעיה מהותית בפרשנות של אתר קומראן בימי הבית השני כאתר שהתגוררו בו גברים
בלבד ,כפי שמצוין במקורות ההיסטוריים על האיסיים.
היחס הכמותי בין קברי גברים לקברי נשים בקומראן אינו שונה בהרבה מן המצוי בבתי קברות
של אתרי מגורים אחרים מימי הבית השני במקומות שונים בארץ–ישראל .בבית הקברות בקומראן
נמצאו שלדים של שלושים ושבעה גברים ושבע–עשרה נשים) 52על פי הערכה אחרת שלוש–עשרה או
ארבע–עשרה נשים ,(53ואילו בקבר 'גוליית' שבבית הקברות מימי הבית השני ביריחו נמצאו שלדים
של שנים–עשר גברים ושמונה נשים )איור  54,(6במערת קייפא בירושלים נמצאו שלדים של ארבעה–
 47לדיון מסכם בסוגיה זו ראו :שולץ )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .205199
 48על קברים מוסלמיים קדומים ראו :רוזן ואבני )לעיל ,הערה  ;(43על קברים מאוחרים ראו :סימפסון )לעיל ,הערה ;(45
טומבס )לעיל ,הערה .(45
 49גורזלזני )לעיל ,הערה .(45
J.E. Zias, ‘The Cemeteries of Qumran and Celibacy: Confusion Laid to Rest?’, DSD, 7 (2000), pp. 220–253 50
 51שאלת קבורת הנשים בקומראן והיחס בין נשים לגברים בבית הקברות נדונה במספר מחקרים בעשרים השנה האחרונות.
לסיכום הנושא ולבעייתיות הכרוכה בתיארוך קברי הנשים בקומראן ראו :נורתון )לעיל ,הערה  ;(16שולץ )לעיל ,הערה
 ,(16עמ' .201199
 52נורתון )שם( ,עמ' .124122
 53שולץ )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .199
R. Hachlili & A. Killebrew, Jericho: The Jewish Cemetery of the Second Temple Period (IAA Reports, 7) Jerusalem 54
1999, p. 195
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עשר גברים ותשע נשים 55,ובקברים בעין–גדי נמצאו שלדים של חמישים ושלושה גברים ועשרים
ושמונה נשים56.
בניסיון להסביר את הימצאותם של קברי נשים בקומראן שויכו קברים אלו לתקופות מאוחרות.
ואכן בחינה של הממצא בקברים מראה כי חלק מקברי הנשים מאוחרים מימי הבית השני ,ובהם קברים
מהתקופה הרומית המאוחרת ,הביזנטית והעות'מאנית 57.אולם לא ניתן לקבוע שכל הקברים שנמצאו
בהם עצמות נשים מאוחרים מתקופת קיומו של היישוב .נהפוך הוא — בחפירתם של אשל וברושי
נמצאו עצמות נשים בקברים שתוארכו למאה השלישית או השנייה לפסה"נ58.
בחינה של התפלגות הגילים בבית הקברות בקומראן מצביעה על מיעוט יחסי של קברי ילדים59.
התפלגות זו שונה מזו שבמערות קבורה יהודיות מימי הבית השני ,שנתגלו בהן עצמות רבות של
ילדים ,המעידות על קבורה של כל בני המשפחה ,כולל ילדים קטנים ,במערה המשפחתית 60.גם בבתי
קברות בדוויים ממאות השנים האחרונות תועדו קברי ילדים רבים .כך למשל בבית הקברות מהתקופה
Z. Greenhut, ‘The “Caiphas” Tomb in North Talpiot, Jerusalem’, ‘Atiqot, 21 (1992), pp. 63–71 55
B. Arensburg & A. Belfer-Cohen, ‘Preliminary Report on the Skeletal Remains from the ‘En Gedi Tombs’, 56
*‘Atiqot, 24 (1994), pp. 12*–14

 57לשאלת הקברים המאוחרים והממצא בהם ראו :זיאס )לעיל ,הערה  ;(50קלמר )לעיל ,הערה .(36
 58ברושי ואשל )לעיל ,הערה .(25
M. & K. Lönnqvist, Archaeology of the Hidden Qumran: The New Paradigm, Helsinki 2002, pp. 261–270 59
Y. Nagar & H. Torgee, ‘Biological Characteristics of Jewish Burial in the Hellenistic and Early Roman Periods’, 60
IEJ, 53 (2003), pp. 164–171
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העות'מאנית בתל אלחסי נמצאו שלדים של ילדים ונערים ביותר ממחצית מהקברים 61.לעומת זאת
בבית הקברות של היישוב הנוודי מהתקופה המוסלמית הקדומה בנחל עודד נמצאו קברי בוגרים
בלבד .עד כה לא נמצא הסבר מספק למיעוט קברי הילדים בקומראן בהשוואה לאתרים אחרים.

הממצא בקברים
ברוב הקברים שנחפרו בבית הקברות בקומראן נמצא ממצא דל ביותר ,שכלל שברי כלי חרס מימי
הבית השני ותכשיטי נשים .התכשיטים שהתגלו בקברים אחדים היו נושא לפרשנויות שונות בקשר
לשאלת זהות תושבי היישוב בקומראן .על מנת ליישב את הימצאותם של קברי הנשים וממצא
התכשיטים שבהם בסמוך ליישוב שהוגדר כמנזר לגברים בלבד ,נעשה ניסיון לשייך גם את הקברים
שנמצאו בהם תכשיטים לקבורה בדווית של מאות השנים האחרונות 62.אולם בעקבות הפרסום המקיף
של התכשיטים מקברי קומראן לאחרונה התברר שחלקם מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת,
הביזנטית והמוסלמית הקדומה ,תקופות שלא יוצגו עד כה בממצא מהיישוב בקומראן 63.נתונים
אלה מרמזים שבית הקברות שימש תקופה ארוכה לאחר שחרב היישוב הסמוך לו ,ומקשים עוד יותר
לשייכו באופן בלעדי ליישוב.
נרות וקנקנים מימי הבית השני שנמצאו בקברים אשר נחפרו בידי דה וו ,תועדו כממצא מתוך
הקברים ,אולם בדיקה מדוקדקת מעלה שלא ברור אם כולם אכן נמצאו בתוך הקברים או שמא חלקם
נמצאו במילוי שסתם אותם64.
ראויים לציון ארבעה–עשר קנקני האגירה מהמאה השנייה לפסה"נ שנמצאו טמונים בשניים
מהקברים שהתגלו ללא שלדים ,ופשרם אינו ברור65.

המבנה והגודל של בית הקברות
מספרם הרב של הקברים והארגון הפנימי של בית הקברות ,דהיינו סידור הקברים בשורות ישרות
פחות או יותר ,משכו את תשומת לבם של החוקרים ,וכמה מהם ציינו זאת כמאפיין חריג שאינו מצוי
בבתי קברות אחרים 66.אולם גם קביעה זו אינה עומדת במבחן הביקורת .בתי קברות מדבריים רחבי
היקף ,ששירתו אוכלוסייה במרחב גאוגרפי גדול ,מוכרים מכמה מקומות בשולי הארץ הנושבת,
וברבים מהם הותקנו הקברים בצורה מסודרת 67.בתי קברות כאלו מצויים גם במדבר יהודה וגם בנגב.
61
62
63
64
65
66
67

אקינס )לעיל ,הערה  (45עמ'  .14 ,8לעדות אתנוגרפית לצורת הקבורה של ילדים בדווים כקבורה משנית בקבר קיים
ראו :פ' בר–אדון ,באהלי מדבר :מרשימותיו של רועה צאן עברי בין שבטי הבדווים ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .169164
אני מודה לי' נגר על שהסב את תשומת לבי למקור זה.
זיאס )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .230225
קלמר )לעיל ,הערה  ,(36עמ' .177174
נורתון )לעיל ,הערה .(16
מגן ופלג )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .46
ראו למשל :אשל ואחרים )לעיל ,הערה  ;(21מגנס )לעיל ,הערה .(11
סימפסון )לעיל ,הערה  ,(45עמ' .244
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במפות הסקר הארכאולוגי של ישראל בצפון הנגב ובהר הנגב צוינו מספר אתרים שבהם בתי קברות,
ובחלקם יש מאות קברים 68.בית הקברות בח'רבת קאזונה ,הדומה לזה שבקומראן בשטחו ובארגון
הקברים בשורות ישרות ,כולל כ– 3,500קברי ארגז חפורים בקרקע 69.ויש בארץ–ישראל ובסביבתה
שדות קבורה נוספים הממוקמים באזורים כפריים ומדבריים 70.אלא שלהבדיל מבית הקברות של
קומראן ,ש'שפר מזלו' והוא זכה לתשומת לב מחקרית בשל קרבתו ליישוב ולמערות שבהן התגלו
המגילות ,בתי הקברות האחרים לא נבדקו ולא נחקרו מבחינה ארכאולוגית.

מיקומו הגאוגרפי של בית הקברות
בחינת מיקומו הגאוגרפי והטופוגרפי של בית הקברות ביחס לסביבתו ,ולא רק ביחס ליישוב הסמוך,
מהווה בסיס לפרשנות רחבה יותר של השימוש בו .בית הקברות ממוקם על מדרגת הנחל הבולטת
ביותר בצפון–מערב ים המלח ,במקום שמובילים אליו שני שבילים ראשיים היורדים מבמת מדבר
יהודה )מעלה קומראן ומעלה פשח'ה( ,והוא סמוך למעיינות עין–פשח'ה ,מקור המים הקבוע לחופי
צפון ים המלח .נתונים אלה הפכו אותו לאתר קבורה מושך לאוכלוסייה המדברית ששהתה באזור זה
בתקופות שונות ,מהתקופה ההלניסטית )ואולי אף קודם לכן( ,בימי הבית השני ,בתקופה הביזנטית,
בימי הביניים וגם במאות השנים האחרונות .המיקום הבולט והִקרבה למקורות מים מאפיינים גם בתי
קברות מדבריים אחרים אשר שימשו במשך תקופות ארוכות את האוכלוסייה הנוודית של האזור ,כמו
אלה המצויים ליד בארות עודד וליד באר כרכום שבדרום הר הנגב .לפיכך ניתן לראות בבית הקברות
של קומראן בית קברות מדברי אשר שירת אוכלוסייה שהתגוררה בטווחים רחוקים יחסית מן האתר.
המיקום של בית הקברות משך אליו את תשומת לבם של תושבי האזור והביא ל'פריחתו'.

מי נטמן בבית הקברות בקומראן?
המיקום הגאוגרפי של בית הקברות בקומראן והממצאים הארכאולוגי בו אינם מאפשרים הגדרה
מוחלטת של הנקברים ,אולם מספר מאפיינים בולטים בו עשויים לרמוז על זהותם:
א .מיקומו של בית הקברות ,הבולט ביחס לסביבתו וסמוך לצומת שבילים מדברי ולמעיינות
עין–פשח'ה ,מתאים למיקום של אתר קבורה אזורי מרכזי לשבטי הנוודים שהתגוררו בסביבה ,בדומה
לבתי קברות מדבריים אחרים בארץ–ישראל.
ב .גודל בית הקברות והארגון הפנימי שלו בולטים בהשוואה לבתי קברות מדבריים אחרים ,אולם
אינם יוצאי דופן לחלוטין.
 68למשל בצפון הנגב :ד' גזית ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :מפת אורים ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'  ,48אתר  ;91עמ'  ,54אתר
 ;111עמ'  ,73אתר  ;190י' גוברין ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :מפת נחל יתיר ,ירושלים תשנ"ב ,עמ'  ,141אתר ;239
י' בית אריה ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :מפת תל מלחתה ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  ,19אתר .10
 69פוליטיס )לעיל ,הערה .(38
 70סימפסון )לעיל ,הערה  ,(45עמ' .244243
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ג .צורת הקברים וכיוונם אינם חריגים בהשוואה לבתי קברות אחרים בארץ–ישראל ,ואין להסיק
מהם על ייחודם של הנקברים בקומראן .קברי ארגז חפורים בקרקע שבתחתיתם גומחה צדית נמצאו
במקומות נוספים בארץ–ישראל ובסביבתה ,ואין לראות בהם מאפיין של הקבורה האיסיית.
ד .התפלגות הגיל והמין של הנקברים גם היא אינה מצביעה בבירור על מאפיינים ייחודיים לבית
הקברות בקומראן .עם זאת למיעוט קברי הילדים בקומראן לעומת בתי קברות אחרים לא נמצא
הסבר.
ה .הממצא בקברים מועט ,אך מעיד על הטווח הכרונולוגי הרחב של השימוש בבית הקברות — מן
המאה השנייה לפסה"נ ועד התקופה העות'מאנית .השימוש במקום לקבורה בתקופות שונות ,ובכלל
זה בתקופות שבהן היה היישוב הסמוך נטוש ,מחדד את שאלת הקשר בין כל הקברים בבית הקברות
ליישוב הסמוך לו.
מאפיינים אלה מלמדים שבית הקברות שימש גם את שבטי המדבר שהתגוררו במדבר יהודה ובצפון
ים המלח בתקופות היסטוריות שונות .אין די הוכחות ארכאולוגיות כדי לבסס את הסברה שבית
הקברות של קומראן מייצג אוכלוסייה ייחודית .אמנם אין ספק שבתקופת קיומו של היישוב הסמוך
שימש בית הקברות את תושביו ,אבל אין בנתונים הארכאולוגיים מהקברים כדי להצביע בבירור על
הזהות החברתית והדתית של הנקברים במקום ,על משלח ידם או על אורחות חייהם ,בין שחיו ביישוב
הסמוך ובין שחיו באתרים מדבריים בצפון מדבר יהודה .מכלול הנימוקים הארכאולוגיים והסביבתיים
מבית הקברות אין בו אפוא כדי להכריע במחלוקת שבין החוקרים המנסים לקבוע את אופיו של
היישוב בקומראן בימי הבית השני.

בית הקברות בקומראן כמקרה מבחן להגדרת זהותן של אוכלוסיות
קדומות
בית הקברות בקומראן הוא מקרה יוצא דופן הממחיש את הקושי והמורכבות באפיון זהות חברתית
או דתית של אוכלוסייה קדומה על סמך נתונים ארכאולוגיים בלבד .העניין המחקרי החריג בקומראן,
שנבע ממציאתן של המגילות במערות שבסמוך לאתר ,הוביל לעיסוק נרחב בבית הקברות ,אף
שבפועל נחפר רק מדגם קטן מאוד של קברים .הממצא בקברים הוביל לפרשנויות רבות ,והחוקרים,
לגישותיהם השונות ,ניסו להיתלות בממצאים על מנת לאפיין את האוכלוסייה שהתגוררה באזור
ולברר את שאלת הקשר בין היישוב למגילות .כאמור בחינה פרטנית של הממצאים בבית הקברות
והפרשנות שנכרכה בהם מלמדות שהשימוש בנתונים ארכאולוגיים של בית הקברות ככלי להגדרת
מוצאה וטיבה של האוכלוסייה שהתגוררה בקומראן הוא בעייתי ביותר.
הקושי באפיון זהות אתנית או דתית בהסתמך על הממצא הארכאולוגי בבתי קברות אינו ייחודי
לקומראן .במקרים רבים זוהתה אוכלוסייה שנקברה באתר מסוים על בסיס ראיות היסטוריות או
ארכיוניות או על סמך הַקשר של אתר קבורה ליישוב סמוך שנמצאו בו מאפיינים מובהקים של זהות
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אתנית )למשל בית כנסת או כנסייה בתקופה הביזנטית( 71.השימוש בנתונים ארכאולוגיים כמקור
לזיהוי הנקברים מחייב זהירות ,ובדרך כלל דרוש שילוב של מקורות על מנת להוכיח את זהותה
החברתית ,האתנית או הדתית של אוכלוסיית הנקברים.
בית הקברות היהודי של העיר יורק באנגליה
מצוי מחוץ לחומותיה של העיר בימי הביניים,
והיה בשימוש במאה השתים–עשרה והשלוש–
עשרה לסה"נ )איור  .(7בחפירת הצלה בשנת
 1983התגלו במקום  482קברים ,והם זוהו,
בעיקר על סמך ההקשר ההיסטורי ,כקברים
של בני הקהילה היהודית בעיר 72.כל הקברים
הם מטיפוס קבר הארגז החפור בקרקע .רובם
הותקנו בכיוון צפון–מזרחדרום–מערב ,והכילו
מעט מאוד חפצי לוואי ,והנקברים הונחו
על פי רוב ישירות בתוך הקבר ללא שימוש
בתכריכים .בקברים אחדים התגלו ארונות
עץ שחוזקו במסמרי מתכת ,ולא נמצאו כלל
מצבות על הקברים73.
הנימוק העיקרי לכך שמדובר בבית קברות
יהודי התבסס על מחקר היסטורי ולא על
נתונים ארכאולוגיים חד–משמעיים .מיקום
בית הקברות בסמוך לשכונת היהודים ביורק
אך באופן ברור מעבר לתחומי העיר ,היה אחד
הנימוקים המרכזיים לשיוכו הדתי .עדויות
היסטוריות ורישומי מקרקעין מימי הביניים
תמכו בזיהוי הגאוגרפי של בית הקברות74.
הנתונים הארכאולוגיים לא העלו מאפיינים ייחודיים לקבורה יהודית .המאפיין היחיד שציינו
‡˙ÈÎ˙ ∫∑ ¯ÂÈ
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71
72

73
74

וראו לעניין של מחקריו של אביעם ,אשר הבחין בין אזורים יהודיים לאזורים נוצריים בגליל על פי ממצא ארכאולוגי:
אביעם )לעיל ,הערה .(10
חפירת ההצלה נערכה על ידי ה'אגודה הארכאולוגית לחפירות ולמחקר ביורק' (York Archaeological Trust for
 (Excavation and Researchכחלק מהחפירות לקראת הקמתו של מרכז קניות חדש במקום .לדוח החפירה בבית
הקברות ראוJ.M Lilley et al., The Jewish Burial Ground at Jewbury (The Archaeology of York, 12: The Medieval :
 .Cemeteries), York 1994לפני תחילת החפירות נועצו הרשויות הארכאולוגיות עם הרב הראשי ליהודי אנגליה ,והוא
הביא את הנושא לדיון בבית הדין הרבני שם .בית הדין החליט כי לא ניתן לקבוע בוודאות שמדובר בבית קברות יהודי.
במהלך החפירה שונתה הגישה הזו של הממסד הדתי ,והמקום הוכרז בית קברות יהודי .בעקבות זאת נמסרו העצמות
שהתגלו בחפירה לקבורה לאחר שנחקרו באופן חלקי בלבד.
ליליי ואחרים )שם( ,עמ' .385382
שם ,עמ' .316305
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החוקרים כמבדיל בית קברות זה מבתי קברות אחרים בסביבה הוא מיעוט הקברים שנפגעו על ידי
קברים המאוחרים מהם .בניגוד לבתי קברות אחרים ,שבהם הקברים חותכים זה את זה ,הותקנו הקברים
כאן ברווחה יחסית ,והחוקרים הסיקו כי ההקפדה הרבה על שלמות הקבר ועצמותיהם של הנפטרים

הקודמים מקורה בכללי ההלכה היהודית 75.מאפיינים נוספים הבולטים בבית הקברות ביורק לעומת
בתי קברות נוצריים בסביבה הם מיעוט חפצי לוואי בקברים ,העובדה שרוב מוחלט של הקברים הותקן
בצורה אחידה ופשוטה ,ונדירות הקבורה בארונות עץ .אולם הממצא הארכאולוגי לבדו אינו מאפשר
לקבוע בבירור את הזהות הדתית של הנקברים ,שכן לא נמצאו במקום סממנים יהודיים מובהקים ,כמו
מצבות קבורה נושאות כתובות .האפיון האתני–הדתי של אוכלוסיית הנקברים מבוסס אפוא על מיקום
האתר ,על ההקשר הסביבתי שלו ועל מקורות היסטוריים וארכיוניים ,ולא על הממצא הארכאולוגי.
 75שם ,עמ' .523521
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לעומת זאת יש מקרים שבהם הממצא הארכאולוגי מאפשר לקבוע בבירור את הזהות האתנית–
הדתית של הנקברים .אחת הדוגמאות הבולטות לזיהוי הנקברים על פי ממצא ארכאולוגי מצויה בבית
הקברות של ירושלים מימי הבית השני .מספרן הגדול של מערות הקבורה בנקרופוליס של ירושלים
)למעלה מ– 1,000מערות( ,המבנה האדריכלי האחיד שלהן )חדר קבורה אופייני שבדפנותיו כוכים
)איור  ,(8מנהגי הקבורה המשותפים והגלוסקמאות ,שחלקן נושאות את שמות הנפטרים — כל אלו
ממצאים ארכאולוגיים המהווים הוכחה ברורה לזהות הנקברים 76.במקרים מסוימים מתאפשר זיהוי
פרטני של נקברים ,וניתן אף לקשרם לדמויות המוכרות ממקורות היסטוריים77.
גם בבית הקברות של בית–שערים קיים קשר הדוק בין הממצא בקברים לזהות האתנית–הדתית
של הנקברים .אולם כאן מתבטא הקשר הזה בעיקר בכתובות ובעיטורים העשירים במערות הקבורה,
המשקפים את זהותם היהודית של הנקברים ,ופחות באדריכלות הקברים ובמנהגי קבורה אחידים78.
בצד קבורה בסרקופגים מפוארים נערכה רוב הקבורה בבית–שערים בחדרי קבורה שהיו אופייניים
לכל האוכלוסיות שהתגוררו בארץ–ישראל ובסביבתה בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית ,ולאו
דווקא לאוכלוסייה היהודית .גם מנהגי הקבורה ,שתאמו לעתים את כללי הקבורה המשנית של ימי
הבית השני ,אינם מאפשרים קביעה חד–משמעית של זהות הנפטרים .למרות זאת אין חולק על כך
שבבית הקברות בבית–שערים נקברו יהודים מן היישוב הסמוך וממקומות מרוחקים בארץ–ישראל
ומחוצה לה ,כעדות שפע העיטורים והכתובות היהודיות.
הזיהוי האתני–הדתי של אוכלוסיית נפטרים מורכב יותר ביישובים שהתגוררה בהם אוכלוסייה
מעורבת .למשל בבתי הקברות של בית–גוברין )אלוותרופוליס( מהתקופה הרומית המאוחרת
והביזנטית נמצאו קברים של יהודים ,פגנים ונוצרים אלה בצד אלה .הזיהוי האתני–הדתי נסמך במקרה
זה בעיקר על חפצים שנמצאו במערות מסוימות ,ושיש עליהם סמלים דתיים ,וכן על מנהגי הקבורה.
אולם זיהויים אלו אינם מוחלטים ,ויש גם מערות שדופנותיהן עוטרו בסמלים יהודיים ואילו הממצא
הקטן בתוכן כלל חפצים שעליהם סמלים נוצריים 79.מבחינה מקיפה של אתרי קבורה מהתקופה
הרומית המאוחרת והביזנטית באירופה ובאגן הים התיכון עולה שעיטורים אמנותיים על דופנות
מערות קבורה או על חפצים מתוכן אינם מצביעים בהכרח על הבחנה אתנית או דתית ,ומעידים על
כך למשל אתרים שנקברו בהם נוצרים ופגנים במשותף במאה הרביעיתהחמישית לסה"נ 80.ממצאים
 76לסקירה כוללת של בית הקברות של ירושלים בימי הבית השני ראו :קלונר וזיסו )לעיל ,הערה .(7
 77כך למשל במערת קייפא ,אשר הוצע לזהותה עם מקום קבורת הכוהן הגדול יהוסף בר קייפא .ראו :גרינהוט )לעיל,
הערה  .(55וכן במערות הקבורה המפוארות בחקל–דמא ,שהנקברים בהן זוהו עם משפחות יהודיות שמוצאן בסוריה
ובלבנון .ראוG. Avni & Z. Greenhut, The Akeldama Tombs: Three Burial Caves in the Kidron Valley, Jerusalem :
(IAA Reports, 1), Jerusalem 1996

 78מזר )לעיל ,הערה  ;(8אביגד )לעיל ,הערה  .(8וראו גם במחקרים העוסקים בפרשנות הממצא הארכאולוגי ובחשיבותו
להבנת הזהות התרבותית של הנקברים מהארץ והגולה ,למשל :י' לוין' ,ממצאי בית שערים וחשיבותם בחקר תקופת
המשנה והתלמוד' ,ארץ–ישראל ,יח )תשמ"ה( ,עמ'  ;281277ז' וייס' ,השפעות נכריות על הקבורה היהודית בגליל
בתקופת המשנה והתלמוד' ,שם ,כה )תשנ"ו( ,עמ' .364356
G. Avni, U. Dahari & A. Kloner, The Necropolis of Bet GovrinEleutheropolis (IAA Reports, 36), Jerusalem 79
2008

 80מחקרים רבים עוסקים בבעיות הכרוכות במעבר מפגניזם לנצרות ,אך נושא זה חורג מתחום דיוני כאן .לבעייתיות
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אלו מלמדים שיש להיזהר בפרשנות של ממצא ארכאולוגי מתוך קברים הנושא סמלים דתיים ,שכן
ממצא כזה אינו מעיד בהכרח שכל הנקברים במקום השתייכו לאותה קבוצה אתנית או דתית .כך
למשל נרות שעליהם סמלים יהודיים בהקשר של קברים נוצריים ולהפך אינם מעידים בהכרח על
שיוך כל הנקברים במקום לאותה קבוצה דתית81.

סיכום
ממקרי המבחן שהוצגו לעיל ,ובראשם בית הקברות של קומראן ,עולה שהזיהוי האתני–הדתי של
אוכלוסייה על סמך ממצאים באתרי קבורה הוא בעייתי ומחייב זהירות רבה .רק במקרים מעטים
ניתן להצביע בוודאות על זהותה של אוכלוסייה על סמך ממצא ארכאולוגי בלבד ,וברוב המקרים
הזיהוי מחייב הסתמכות על נתונים נוספים ,כמו מקורות היסטוריים או ספרותיים .במקרה הספציפי
של קומראן שימשו הפרשנויות המגוונות של ממצאי בית הקברות נדבך בוויכוח שהתעורר בשנים
האחרונות בין חסידי הגישה המסורתית ,אשר שייכו את האתר וממצאיו לאחת הכתות שנבדלה מן
היהדות הנורמטיווית ,אולי האיסיים ,לבין מי שערערו על הפרשנות הזו והציעו הסברים אחרים
למהותו של האתר.
אף שחוקרים רבים בחנו את בית הקברות וממצאיו ,אין במחקריהם כדי לאשש את הסברה שזהו
בית קברות יוצא דופן במבנהו ובממצאיו .נראה יותר שיש לשייכו למכלולים הגדולים של קברים
פשוטים החפורים בקרקע ,מכלולים המצויים באזורים רבים בארץ–ישראל ,ושבתקופות שונות קברו
בהם בקבורת שדה.
הפרשנויות של בית הקברות בקומראן ,בדומה לאלו של בית הקברות היהודי ביורק ,נסמכו על
הממצאים באתר הסמוך ועל גילוי המגילות במערות שלידו ,יותר מאשר על הקברים עצמם .אולם,
שלא כבית הקברות ביורק ,שזיהויו כיהודי נתמך במקורות היסטוריים ובתעודות מימי הביניים,
הנתונים מקומראן מובילים לפרשנויות סותרות באשר למהותו של היישוב ,ואלה אינן נתמכות באופן
חד–משמעי על ידי ממצאי בית הקברות.
גם על השאלה המרכזית של הקשר בין בית הקברות ליישוב אין תשובה מוחלטת .נראה שבעת
קיומו של היישוב באתר ,מהתקופה החשמונאית ועד שלהי ימי הבית השני ,שימש בית הקברות
את תושבי המקום ,אולם הוא המשיך לשמש את האוכלוסייה הנוודית שהתגוררה במדבר יהודה
ובצפון ים המלח גם בתקופות אחרות ,כבית קברות מרכזי בסמוך לצומת דרכים הצופה אל מעיינות
עין–פשח'ה.
פרשנות הממצא הארכאולוגי בקברים בהקשר זה ראו למשלM.J. Johnson, ‘Pagan-Christian Burial Practices of :
the Fourth Century: Shared Tombs?’, Journal of Early Christian Studies, 5 (1997), pp. 37–59; A. Schülke, ‘On
Christianization and Grave Finds’, European Journal of Archaeology, 2, 1 (1999), pp. 79–106; C.R. GalvaoSobrinho, ‘Funerary Epigraphy and the Spread of Christianity to the West’, Athenaeum, 83 (1995), pp. 431–462

 81בממצא הארכאולוגי בארץ–ישראל ידועים מספר מקרים שבהם התגלו במערות קבורה נוצריות חפצים שעליהם סמלים
יהודיים ולהפך .כך למשל בבתי הקברות בבית–גוברין ,במערות קבורה בגליל ואף בבית הקברות בבית–שערים .לדיון
מפורט בנושא ראו :אבני ,דהרי וקלונר )לעיל ,הערה .(79
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בהסתכלות רחבה על הממצא הארכאולוגי בבתי קברות ניתן לבודד מספר מאפיינים ברורים
היכולים לשמש קריטריונים לזיהוי אתני ודתי של אוכלוסייה מסוימת:
א .אדריכלות ייחודית ואחידה של מכלולי הקבורה ומנהגי קבורה ייחודיים — בית הקברות של
ירושלים בימי הבית השני למשל מעיד על קיומה של אוכלוסייה יהודית בעיר ,ומנגד קברי קרמציה
מהתקופה הרומית המאוחרת שהתגלו במקומות שונים בירושלים מעידים על קיומה של אוכלוסייה
פגנית במקום.
ב .עיטורים וכתובות במכלולי הקבורה המזהים את הנפטרים שהוטמנו במקום — בית הקברות של
בית–שערים הוא דוגמה לביטוי הזהות האתנית–הדתית של האוכלוסייה באמצעות עיטורים וכתובות
במערות הקבורה ,וצלבים וסמלים דתיים אחרים המעטרים מערכות קבורה מהתקופה הביזנטית
מזהים את מוצאם הדתי של הנקברים.
ג .נרות ,תכשיטים וחפצים אחרים שעליהם עיטור המסמל זהות אתנית או דתית — שימוש
בממצאים כאלו ככלי לזיהויה של האוכלוסייה המקומית מחייב זהירות ,שכן במכלול קבורה אחד
עשויים להימצא חפצים שונים הנושאים סמלים של זהויות אתניות–דתיות שונות .תופעה זו ניכרת
ביישובים שהתגוררה בהם אוכלוסייה מעורבת ,כמו בית–גוברין וקיסריה.
בעבר מקובל היה במחקר הארכאולוגי להשתמש בממצאים ארכאולוגיים ככלי ראשון לבירור
זהותה של אוכלוסייה קדומה ,אך נראה כי התפתחות שיטות החפירה והניתוח הבהירה את המורכבות
והקשיים שבפרשנות זו.

