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ב– 25בנובמבר  2009פורסמה במוסף 'ספרים' של 'הארץ' רשימת ביקורת שכותרתה 'הקסם הנצחי
של המגילות הגנוזות' .סקרתי בה באריכות את שני הכרכים של 'מגילות קומראן :מבואות ומחקרים',
בעריכת מנחם קיסטר ,וכן ,בקצרה ,את ספרה של רחל אליאור' ,זיכרון ונשייה :סודן של מגילות מדבר
יהודה' .לאחר מספר שבועות ,ב– 13בינואר  ,2010השיבה פרופ' אליאור על דברי הביקורת שלי ,על
פני עמוד שלם במוסף 'ספרים'1.
כמי שמתעניינת מאוד זה שנים אחדות בצדדים המתודולוגיים והפילוסופיים של מחקר קומראן
והמגילות הגנוזות 2,אני סבורה כי דבריה של אליאור מחייבים תגובה מצדי .הסוגיות העולות כאן
לדיון הן רציניות ומעניינות ,ומצדיקות פרישת יריעה רחבה יותר מאשר המשך ההתגוששות על
דפי העיתון .נקודות ההתנצחות הבלתי נמנעות מופיעות ככל הניתן בהערות השוליים ,בעוד המאמר
עצמו מוקדש לליבון מספר היבטים עקרוניים של הוויכוח בדבר הזיקה האפשרית — או הבלתי
אפשרית — בין הקבוצה שאליאור זיהתה את אנשיה כמחברי המגילות לבין עדת האיסיים.

האיסיים והמגילות
למן גילוי המגילות הראשונות במערה  1ועד עצם ימינו אלה הרבו חוקרים לעסוק בנקודות הדמיון
בין התיאור של מנהגיהם ואמונותיהם של האיסיים כפי שהוא מופיע בספרו הגדול של יוסף בן
מתתיהו 'תולדות מלחמת היהודים ברומאים' 3,לבין תיאוריה של עדת המגילות ואורחות חייה כפי
שהם עולים מאחדות ממגילות מדבר יהודה ,ובראשן ממגילת סרך היחד .בשל הדמיון יוצא הדופן,
שהחוקרים שקדו לבססו 4,התקבע במחקר המגילות זיהוים של מחברי המגילות עם האיסיים .אליעזר
ליפא סוקניק ,החוקר הראשון שנזדמנה לידו — בנסיבות דרמטיות ומרתקות — האפשרות לקרוא
טורים אחדים במגילת סרך היחד ,בליל כ"ט בנובמבר  ,1947הציע לראשונה זיהוי זה ,והוא הפך מאז
ליסוד מוסד בתאוריית הקונסנזוס בדבר מוצאן של המגילות ,התאוריה המקובלת על רוב החוקרים.
1

ע' אולמן–מרגלית' ,קסמן הנצחי של המגילות הגנוזות' ,הארץ :ספרים 25 ,בנובמבר http://www.haaretz.co.il/) 2009
 ;(hasite/spages/1130096.htmlר' אליאור' ,תגובה :לא האיסיים כתבו את המגילות' ,שם 13 ,בינואר http://) 2010
 .(www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1142100וראו :מ' קיסטר )עורך( ,מגילות קומראן :מבואות

2

הדבר בא לידי ביטוי בספִריE. Ullmann-Margalit, Out of the Cave: A Philosophical Inquiry into the Dead Sea :
Scrolls Research, Cambridge, MA & Jerusalem 2006

3

יוסף בן מתתיהו )פלוויוס יוספוס( ,תולדות מלחמת היהודים ברומאים ,תרגמה ל' אולמן ,בעריכת י' שצמן ,ירושלים
תש"ע .כל הציטטות מהחיבור בהמשך הן ממהדורה זו.
אציין שלושה מקורות בולטים לעניין זהT.S. Beall, Josephus’ Descriptions of the Essenes Illustrated by the Dead :

4

ומחקרים ,ירושלים תשס"ט; ר' אליאור ,זיכרון ונשייה :סודן של מגילות מדבר יהודה ,ירושלים תשס"ט.

;Sea Scrolls, Cambridge 1988; J.J. Collins, ‘Essenes’, Anchor Bible Dictionary, II, New York 1992, pp. 619–626
G. Vermes & M.D. Goodman (eds), The Essenes According to the Classical Sources, Sheffield 1989
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ראוי להדגיש כי אין המדובר בדמיון סתמי בין תכנים כלשהם ,אלא בדמיון מובהק ,אפילו ַמפְעים,
הנוגע לתכנים ייחודיים ביותר שאינם מוכרים משום הקשר אחר .אילולא כן — כלומר אילו לא
היה מדובר בדמיון בין תיאורים שיש עוד אחרים כמותם ,ואשר נוגעים לתכנים המוכרים מהקשרים
אחרים — לא היה מקום לייחס לדמיון התוכני הזה את המשקל המיוחד והמכריע שמייחסים לו5.
זיהוי זה פתר כביכול תעלומה שהעסיקה רבים טרם גילוי המגילות :מי היו האיסיים? כל שידוע
לנו על האיסיים במפורש ,בכינוים איסיים ,בא משלושה מקורות בני המאה הראשונה לסה"נ ,שניים
ביוונית )פילון ויוספוס( ואחד בלטינית )פליניוס( — ותו לא .מבין השלושה יוספוס לבדו היה בן
הארץ ויכול היה עקרונית לכתוב עליהם מתוך היכרות ישירה; ידיעותיהם של פילון ושל פליניוס
על האיסיים היו מבוססות ללא ספק על תיווך של מקורות כלשהם ,ישירים או עקיפים ,ראשוניים או
משניים .על כל פנים מחקר המגילות הכיר היטב
את הבעייתיות הכרוכה בעובדה שלבד משלושת
המקורות שהוזכרו אין כל מקור אחר המספר על
איסיים ואין כל אזכור של שמם — לא בעברית
ולא בארמית ,לא במגילות ים המלח ,לא במשנה
ולא בתלמוד או בספרי הספרות החיצונית ,ואף
לא בברית החדשה.
לפיכך האפשרות להעניק לישות העלומה של
האיסיים זהות על ידי זיהוים עם מחברי המגילות
נראתה לחוקרים — על כל פנים לחלקם — מפתה
וקוסמת .הפיתוי כאן כפול ,שכן הוא פועל לשני
הכיוונים :חידת האיסיים נפתרת בכך שהכינוי
איסיים מקבל בזכות המגילות רוב משמעות ותוכן
שלא היו לו קודם ,ובה בעת נפתרת חידת זהותם של מחברי המגילות בכך שהם נקשרים לקבוצה שיש
לנו עליה עדות בלתי תלויה של היסטוריונים בני התקופה — גם אם עדות זו מועטה ,חידתית ,בעייתית
ותלושה מכל הקשר היסטורי ברור.
עם כל זאת יש כמובן גם שיקולים שכנגד .אנקוב בשני נימוקים מרכזיים נגד זיהוי האיסיים עם
בעלי המגילות .ראשית ,קיומו של זיהוי חלופי .היו במהלך השנים חוקרים שסברו שיש לאל ידם
לזהות את מחברי המגילות עם קבוצה או כת אחרת מבין אלה המוכרות לעולם המחקר כמי שפעלו
בתקופת הבית השני .וכך מנימוקים שונים ומשונים שויכו המגילות בין השאר לקנאים ,לחסידים,
לאביונים ,לצדוקים ,לפרושים ,לנוצרים הראשונים ואפילו לקראים; 'כל כת ובת–כת וכל צירוף,
5

לעדות על משקלו של הדמיון הטקסטואלי הייחודי עוד בתחילת ימי מחקר המגילות ראו למשל :י' ידין ,המגילות
הגנוזות ממדבר יהודה ,2ירושלים תשי"ח ,עמ'  .223!205לעדות מימים אלה ממש ,ראוK. Atkinson & J. Magness, :
 .‘Josephus’s Essenes and the Qumran Community’, JBL, 129 (2010), pp. 317–343, esp. pp. 325–341אטקינסון
ומגנס ייחדו שישה–עשר מתוך עשרים ושישה עמודי מאמרם למשמעויותיה של ההשוואה המדוקדקת בין יוספוס לסרך
היחד.
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אפשרי ובלתי אפשרי ,הוצעו כבר לזהותה של כת מדבר יהודה' 6.יש לציין שרוב בעלי ההצעות
החלופיות העלו את הצעותיהם בשנים הראשונות לאחר הגילוי ,כאשר רק מיעוט מבוטל מהמגילות
היה מוכר לעולם המחקר ,ורובן של ההצעות הללו נזנחו ונשכחו זה כבר .על כל פנים זיהוי חלופי זה
או אחר הוא שעמד בראש ובראשונה אל מול זיהוין של המגילות כאיסיות.
6

י' זוסמן' ,חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה' ,מ' ברושי ואחרים )עורכים( ,מגילות מדבר יהודה :ארבעים שנות
מחקר ,ירושלים תשנ"ב ,עמ'  .117וכך כתב גם ידין' :אין למעשה כת או קבוצת אנשים ביהדות ,או בראשית הנצרות,
שלא "זוהתה" עם כת המגילות' )ידין ]שם[ ,עמ' .(205
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הנימוק השני כנגד הזיהוי המוצע נשען על עובדת יסוד חשובה ,והיא שבקורפוס העצום וההטרוגני
של המגילות עצמן )כ– 930כתבים( השם איסיים איננו מופיע אף לא פעם אחת .אם מופיע בכתבים
כינוי כלשהו שהקבוצה כינתה בו את עצמה ,מלבד אנשי צדק או בני אור וכיוצא באלה ,הרי כינוי
זה הוא 'יחד' .לפיכך עולה בחריפות השאלה עד כמה ניתן להגן על העמדה הרואה את המגילות
כאיסיות ,כאשר אין בהן עצמן ולו אזכור אחד של הכינוי איסיי.
סוגיית הזהות בין האיסיים לבין מחברי המגילות מתפרטת אפוא בשאלה הבאה :האם סביר לקשור
קשר של זהות בין שתי הקבוצות המאופיינות כדלקמן (1) :כת יהודית שהתקיימה ככל הנראה
בשלהי ימי הבית השני ,שירדה לאחר מכן לגמרי מעל בימת ההיסטוריה ,ואשר כל שאנו יודעים
עליה — כולל כינוים של חבריה איסיים וכולל מכלול מאפייניה הייחודיים — מקורו אך ורק בכתביהם
הלועזיים של שלושה מבני המאה הראשונה לסה"נ; ) (2כת שפעלה במשך כ– 150השנים שקדמו
לאותו פרק זמן בשלהי הבית השני ,ואשר במכלול ספרות הקודש שהותירה מאחוריה — ושנמצאה
ברבות הימים במערות ים המלח — אין ולו אזכור אחד ויחיד של השם איסיים?
רוב החוקרים אכן התרשמו רושם עמוק כל כך מהדמיון בין התיאורים של שתי הקבוצות בשני
סוגי הממצא הכתוב — בעיקר בין דברי יוספוס למגילת סרך היחד — עד שהשיבו על השאלה הזאת
בחיוב 7.על חוקרים אלה מוטל ללא ספק הנטל ההסברי להתמודד עם היעדרו של השם המפורש
איסיים מהמגילות .לעומתם יש חוקרים שהתרשמו בעיקר מהיעדר כל אזכור של האיסיים במגילות
ולפיכך לא היו מוכנים מלכתחילה לקשור בין האיסיים של פילון–פליניוס–יוספוס לבין כת המגילות8.
גם על אלה מוטל נטל הסברי :חוקרים אלה ,או לפחות אלה מהם שהגיעו לפי ממצאי מחקרם שלהם
לידי מסקנה מי היו מחברי המגילות ,מחויבים בכל זאת לספק נימוקים מדוע בדיעבד לא ניתן לזהות
בין מי שהיו לדעתם מחברי המגילות לבין אותם איסיים עלומים שעליהם כתב יוספוס.
7

בין הבולטים שבהם ,מהעשורים האחרונים של מחקר המגילות ,אציין את אלברט באומגרטן ,טוד ביל ,ז'ן–בטיסט
הומבר ,מרטין הנגל ,ג'יימס ונדרקם ,ג ֶזה ורמש ,ג'וֹדי מגנס ,פיורנטיני גרסיה מרטינז ,ג'יימס צ'רלסוורת ,ג'ון קולינס,
הרטמוט שטגמן וכן חנן אשל ,מגן ברושי ואיל רגב .להלן מספר הפניות עדכניות למקורות רלוונטיים שאינם מופיעים
בהערות אחרות במאמר זהA.I. Baumgarten, ‘Who Cares and Why Does it Matter? Qumran and the Essenes, :
Once Again!’, DSD, 11, 2 (2004), pp. 174–190; M. Hengel, ‘Qumran and Hellenism’, J.J. Collins & R.A.
Kugler (eds.), Religion in the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids 2000, pp. 46–56; J. Magness, The Archaeology of
Qumran and the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids 2002; E. Regev, ‘The Essenes: An Outgrowth of the Qumran
;Movement’, idem, Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective, Berlin & New York 2007, pp. 243–266
J. VanderKam, The Dead Sea Scrolls Today, Grand Rapids 1994; G. Vermes, The Story of the Scrolls: The
Miraculous Discovery and True Significance of the Dead Sea Scrolls, London & New York 2010

8

עם אלה נמנים בין השאר מרטין גודמן ,נורמן גולב ,בני הזוג דוֹנ ְסל ,סטיב מייסון ,לנה קנסדייל ,אלן קראון וכן
יזהר הירשפלד ,יצחק מגן ויובל פלג .להלן מספר הפניות עדכניות למקורות רלוונטייםL. Cansdale, Qumran :
and the Essenes: A Re-Evaluation of the Evidence, Tübingen 1997; P. Donceel-Voûte, ‘Les ruines de Qumran
;reinterpretées’, Archeologia, 298 (1994), pp. 24–35; N. Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls, New York 1995
;M. Goodman, ‘A Note on the Qumran Sectarians, the Essenes and Josephus’, JJS, 46 (1995), pp. 161–166
& Y. Hirschfeld, Qumran in Context: Reassessing the Archaeological Evidence, Peabody, MA 2004; I. Magen
Y. Peled, ‘Back to Qumran: Ten Years of Excavation and Research, 1993–2004’, K. Galor, J.-B. Humbert & J.
Zangenberg (eds.), The Site of the Dead Sea Scrolls: Archaeological Interpretations and Debates, Leiden 2005,
pp. 55–113; S. Mason, ‘The Essenes of Josephus’ Judean War: From Story to History’, idem, Josephus, Judea,
and Christian Origins, Peabody, MA 2009, pp. 239–279
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אליאור :הכוהנים בני צדוק ,לא האיסיים ,כתבו את המגילות
בספרה 'זיכרון ונשייה :סודן של מגילות מדבר יהודה' זיהתה אליאור את המגילות כשרידיה של
ספרייה מקודשת של קבוצה כוהנית של בני צדוק שהודחה ממעמדה ההגמוני בשליש הראשון של
המאה השנייה לפסה"נ .תזה זו כשלעצמה אינה חדשה 9,ואולם אין ספק שאליאור פיתחה אותה
והעניקה לה נפח שלא היה לה עד כה .עם זאת אדגיש שבכל דבריי להלן אינני עוסקת במישרין
בהערכת תוקפה של תזה זו ,שכן לא עליה נסב הוויכוח שלי עם אליאור ,ואין לראות את דבריי
כמכוונים לא לקבלת התזה ולא לדחייתה.
הקבוצה הכוהנית של בני צדוק ואנשי בריתם נתונה הייתה לדברי אליאור במאבק מר על ההנהגה
עם בית חשמונאי ותומכיו מזה ועם הפרושים מזה ,בתקופה שבה לא הייתה לעם הנהגה מוסכמת בעלת
כוח פוליטי ולגיטימציה דתית .מטרתה המוצהרת של אליאור בספרה היא 'להעלות מתהום הנשייה
את קולם של הנשכחים ,המושתקים ,המודרים והמובסים ,שספריית כתבי הקודש שלהם נמצאה
במערות קומראן' ,כתבים המייצגים לדבריה 'תפיסה החורגת ממוסכמותיה של ההיסטוריוגרפיה
המקראית בנוסח המסורה ושל ההיסטוריוגרפיה ההלניסטית של שלהי ימי בית שני' 10.ואכן ספרה
רובו ככולו מוקדש לאפיון הכתבים ולאפיון כותביהם.
אליאור נמנית עם מי שלא קיבלו את זיהוין של המגילות כספרייה איסיית; במובן זה היא הצטרפה
לשורות ה'אופוזיציה' של העוסקים במחקר המגילות 11.בדבריה ניתן לאתר את שני הנימוקים שצוינו
לעיל ,והיא הוסיפה עליהם טעם נוסף .להלן אסקור את מערך טענותיה של אליאור כנגד זיהוי
המגילות כאיסיות ,ואתחיל באותו טעם נוסף ,שהיא ייחסה לו משקל סגולי מיוחד.
 .1אליאור טענה ששיוכן של המגילות לאיסיים היה קל מדי ומהיר מדי ,התבסס על ראיות מעטות
מדי ושטחיות מדי ,ונשען בעיקרו של דבר על היוקרה וסמכותיות היתר של סוקניק ובנו ממשיכו,
יגאל ידין .לדבריה היה זה 'מהלך שרירותי חסר כל ביסוס ,המתייחס להשוואות שוליות ] [...שראשיתו
בטעות בשוגג ] [...שהפכה לקונוונציה מחקרית ,שלא העזו לחלוק עליה בשל מעמדם של המחזיקים
בה' 12.את ידין ,שתרם את חלקו החשוב לקיבועה של ההיפותזה המזהה את המגילות כאיסיות ,היא
 9גרסה קודמת שלה פותחה למשל בספרו של י' שיפמן ,הלכה ,הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה ,תרגמה ט' אילן,
ירושלים תשנ"ד ,עמ' .316 ,34
 10אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .26
 11ה'אופוזיציה' בהקשר של מחקר קומראן והמגילות כוללת את החוקרים שלפחות אחת מצלעות המשולש 'מגילות–
איסיים–אתר קומראן' אינה מקובלת עליהם )ראו לעיל ,הערה  .(8בסקירתי במוסף 'ספרים' ציינתי ש'אין באסופה זו
]בעריכת קיסטר[ כל ייצוג למי שמקובל לראותו כנמנה על ה"אופוזיציה" ,על הסטרא אחרא של מחקר קומראן' )אולמן–
מרגלית ]לעיל ,הערה  .([1לא צריך מומחיות מיוחדת בהבנת הנקרא כדי להבין שדברים אלה נאמרו הן בביקורתיות
כלפי האסופה והן באירוניה כלפי 'קואליציית' הקונסנזוס של מחקר קומראן ,הדוגלת בתאוריה האיסיית ורואה ככפירה
כל התנגדות לתאוריה זו .ומה גם שספרי )לעיל ,הערה  (2הוקדש במידה רבה לפרישת עמדתי הביקורתית כלפי אנשי
הזרם המרכזי של מחקר קומראן שבחרו לזלזל בעמדות המנוגדות לשלהם ולהכפישן ,אם לא להתעלם מהן לגמרי .שמע
מכאן שאמירותיה של אליאור כאילו אני רואה בזרם המרכזי 'סטרא דקדושה' ,בעלת המונופול על האמת ,וכאילו הצגתי
אותה כמשתייכת ל'סטרא אחרא' של מחקר המגילות )אליאור ,תגובה ]לעיל ,הערה  ,([1הן בגדר עיוותם של דברים.
 12אליאור )שם(.
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תיארה בתור מי שקידש את דברי אביו .מק ָבּל ַת דבריה של אליאור כפשוטם משתמע אפוא שהתפוקה
המחקרית העצומה של למעלה משישים שנות מחקר — של מדענים ישראלים ולא–ישראלים ,נוצרים
ויהודים כאחד ,אשר בצורה זו או אחרת קיבלו את הזיהוי המוצע — עומדת על כרעי תרנגולת.
טענה זו מופרכת בעליל .ויליאם אולברייט הגיע גם הוא מוקדם מאוד ,ובאופן בלתי תלוי בסוקניק,
לזיהוין של המגילות כאיסיות .נוסף על כך דגלו בתאוריה הקומראנית–האיסיית הן חוקרים מרכזיים
בני הדור הראשון של מחקר המגילות בעולם )כמו יוזף מיליק 13,פרנק מוּר קרוס 14והארכאולוג של
קומראן רולן דה ווֹ (15והן ,בהמשך ,המרכזיים שבחוקרי העשורים האחרונים 16.די בציון עובדות אלה
כדי לשמוט את הקרקע מתחת לנימוק זה של אליאור .מה גם שאם נבחר לקבל ברצינות את דבריה
בנקודה זו ,הרי אין דרך להבינם אלא כהאשמה של כל החוקרים הללו שהם נגועים בחוסר אומץ לב,
אם לא בפחדנות ממש.
במאמר מוסגר אעיר כאן שלגיטימי בעיניי להעלות את השאלה ההיפותטית במה היה מחקר
המגילות משנה את מהלכו אילו הגוויל הראשון ממטמון המגילות שזכה סוקניק לבחון לא היה סרך
היחד — או על כל פנים לא אותם קטעים מסוימים מסרך היחד שהובאו אליו בדרך מקרה באותו ליל
נובמבר — אלא מגילה אחרת כלשהי ,אם מקראית ואם כתתית .כמו לאליאור ,שהעלתה שאלה זו ,גם
J.T. Milik, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, trans. J. Strugnell, London 1959 13
F.M. Cross, The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies, Garden City, NY 1958 14
R. de Vaux, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Oxford 1973 15

 16ראו לעיל ,הערה .7
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לי יש תהיות ,כמו בכמה זמן היה מתעכב אז זיהוין של המגילות כאיסיות ,ואם היה מתרחש ,אם עדיין
היה סרך היחד זוכה לאותה הילה שקיבל בזכות הלילה הראשון של סוקניק17.
בכל אופן תשובותיי שלי על שאלות היפותטיות אלה מנוגדות לתשובותיה של אליאור .נכון
שמהלכו של מחקר המגילות נקבע במידה רבה על ידי אותו מקרה )מוצלח!( שאירע בראשיתו .ואולם
היכרות עם עולם התוכן של מחקר המגילות אינה יכולה להותיר ספק קל שבקלים שהזיהוי האיסיי
היה שולט בכיפה משעה שהיה סרך היחד מתגלה ומתפענח ,בלי כל קשר לשלל ההצעות האפשריות
לזיהוי בעליהן של המגילות שהיו החוקרים מציעים לו הייתה המגילה הראשונה שהתפענחה מגילה
אחרת כלשהי 18.ואף אין לי כל ספק שתזת הזיהוי האיסיית הייתה זוכה למעמדה המיוחד גם לולא
הוצעה לראשונה על ידי סוקניק.
לא מיותר להזכיר בנקודה זו ששבע המגילות הראשונות שנמצאו במערה  ,1ואשר החוקרים הכירו
בשלב מוקדם מאוד של מחקר המגילות ,אינן כולן כתתיות .המגילות הללו — שוב בשל מקריות
מופלאה — הן חתך נאמן של הסוגים והסוגות של מכלול המגילות כולו :ארבע מתוכן הן כתתיות
)אחת מהן היא פשר לטקסט מקראי( ,שתיים מקראיות ואחת חיצונית 19.עובדה היא שמעמדה של
ההיפותזה האיסיית של סוקניק לא נפגע כהוא זה מההטרוגניות הזאת ,שכאמור הייתה ידועה ומוכרת
לחוקרים ממש מההתחלה.
 .2היעדרו של כל אזכור לאיסיים בעברית ,בין במגילות בין מחוצה להן :נימוק זה הוא אבן ראשה
במסכת טענותיה של אליאור ואין היא נלאית לחזור עליו' .יגעתי ולא מצאתי שום רמז לאיסיים בשפה
העברית בכלל ובשפת המגילות בפרט' 20,היא אומרת — כאילו לא תועד היעדר זה לפניה ,וכאילו לא
הוקדשו לו ,למשמעותו ולהשלכותיו מחקרים מלומדים חשובים .למעשה 'העדרה המוחלט ]של כת
האיסיים[ מהלשון העברית' הוא עבור אליאור נימוק של ממש לפקפק במציאותה ההיסטורית של הכת
עצמה )ולעניין זה אשוב בהמשך(.
 .3ללא ספק הנימוק המרכזי של אליאור נגד זיהוין של המגילות כאיסיות הוא העובדה שהיא
מצוידת בזיהוי חלופי ,דהיינו זיהוים של מחברי המגילות עם 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם'.
באמצעות זיהוי זה ספרה של אליאור העניק למחברי המגילות זהות .השחזור שהציעה עוקב אחר
 17להרחבה בנקודה זו ראו :אולמן–מרגלית )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ,58הערה  .30ובהקשר קרוב אעיר גם שעד היום לא נחה
דעתי בשאלה היפותטית מרכזית אחרת הקשורה במחקר קומראן :כיצד היה מתפרש אתר קומראן על ידי הארכאולוגים
לו נחפר לפני גילוי המגילות ולא אחריהן ובזיקה אליהן ,כפי שקרה בפועל .ראו :שם ,עמ' .64!61
 18על כך יש להוסיף את העובדה שכיום ,עם סיום פרסום המגילות ,מתבאר מקומה המרכזי של מגילה זו מתוך מספר
העותקים הרב שלה בממצא :נראה שכחמישה–עשר עותקים של מגילת סרך היחד נמצאו במערות קומראן )לפחות
אחד–עשר מהן במערה  ,4נוסף על המגילה המפורסמת מכולן ממערה  ,1שתולדותיה הן גם המסובכות ביותר לפענוח
בשל היותה עותק מורכב ובשל העדויות שבה לשלבי עריכה שונים( .מתוך מגוון המחקרים העוסקים בטקסט זה
ובתולדות נוסחיו אציין את המקיף והאחרון שבהםA. Schofield, From Qumran to the Yahad: A New Paradigm of :
Textual Development for the Community Rule, Leiden 2009

 19הכתתיות :מגילת הסרכים ,מגילת מלחמת בני אור בבני חושך ,מגילת ההודיות ומגילת פשר חבקוק; המקראיות :שני
ספרי ישעיהו; החיצונית :מגילה חיצונית לספר בראשית )בארמית(.
 20אליאור ,תגובה )לעיל ,הערה .(1
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תולדותיה — הן המדומיינות הן הראליות — של הקבוצה הכוהנית המדוברת .ראשיתו של הסיפור
בימי חנוך בן ירד ,שלו יוחס ייסודה של המסורת הכוהנית הכתובה ,והוא מתמשך עד הדחתה של
הקבוצה ממעמדה ,בשליש הראשון של המאה השנייה לפסה"נ ,בתחילה על ידי הכוהנים המתייוונים
ואחר כך על ידי הכוהנים החשמונאים שהשתלטו על הכהונה ועל עבודת המקדש בירושלים.
לא רק לתולדותיה של קבוצה כוהנית זו אנו מתוודעים בספרה של אליאור אלא גם לעיקרי
אמונתה ולתכניה הרוחניים .לפי שחזורה ייצגה קבוצה זו את העולם המקראי ואחזה בסדר המקודש,
המעוגן במסורת המקראית הכתובה ,והמיוסד על 'הכרה בנבואה ,בהתגלות אלוהית ,בכהונה ,במקדש,
ובחלוקה לשבטים' 21.הקורפוס של המגילות משקף לדבריה את העניין העמוק שהיה לקבוצה זו
בשאלות הקשורות למקדש ,לכהונה ולפולחן ,ל'זמן מקודש ,מקום מקודש ,זיכרון מקודש ,חוק
מקודש ופולחן מקודש' )נוסחה החוזרת בספר לעייפה( — כשם שהוא משקף את דבקותם בלוח
השמשי העתיק ,המחושב מראש ,ושמספר ימיו קבוע ,לוח אשר מקורו השמימי קשור בחנוך בן ירד,
שלו יוחסה אותה מסורת כוהנית קדומה 'שמקורה בעולם המלאכים'.
לאפיונה ולתולדותיה של קבוצה כוהנית זו ייחדה אליאור כאמור את עיקר ספרה .ואכן כמי
שהגיעה לעיסוק במגילות מתוך חקר המיסטיקה היהודית בכלל וספרות ההיכלות בפרט 22,יש לה
דברים רבים לומר על קבוצה זו בלי קשר לוויכוח על האיסיים ,וביכולתה לפרוש תמונה רחבה של
התפיסה הכוהנית ,של סמכות דתית ושל מסורות המסירה של כתבים עתיקים .היא הציעה תיאור
מעניין של התחרות העזה על עיצוב העבר שעל פי שחזורה התחוללה בעת העתיקה בין מסורות
היסטוריוגרפיות שונות 23.המאבק ניטש בעיקר בין מכונניה של התורה שבכתב והמסורת הכוהנית
שנשענה עליה — שהיא המסורת המשתקפת בקורפוס המגילות — לבין מייסדיה של התורה שבעל–פה
ובעלי מסורת חכמים .המנצחים במאבק ,שאליאור זיהתה כמאבק בין בני אור לבני חושך המהדהד
במגילות ,התגלגלו בְִּרבות השנים בפְּרוּשים וביורשיהם ,החכמים וה ַתּנּ ָאים .אלה האחרונים' ,נושאי
הסדר החכמי הפרשני החדש' ,הם אשר דחקו לשוליים את בני אור ,הכוהנים בני צדוק ,וצנזרו את
ספרותם ,וזו נגנזה ,נשכחה או הודרה משהוגדרה ספרים חיצוניים ,עד שנתגלתה מחדש מקץ 2,000
שנה במערות ים המלח.
ואולם לא שאלת הזהות ) (identityשהעניקה אליאור למחברי המגילות היא המעסיקה אותי כאן,
אלא שאלת הזיהוי ) (identificationהאפשרי שלהם עם האיסיים .על ערכה ועל תוקפה של התזה
המורחבת של אליאור בדבר זהותם הצדוקית–הכוהנית של מחברי המגילות יצטרכו לומר את דברם
חוקרי המגילות וההיסטוריונים של שלהי ימי הבית השני .הוויכוח שאנהל עתה עם אליאור נוגע כאמור
לא לשאלת מרכיבי זהותם שלהם עצמם אלא לשאלת זיהוים ,שהיא שאלה הנוגעת לזיקתם ,כלומר
לעמידתם ביחס בינארי של זהות ,לקבוצה אחרת :עם מי אפשר ,או עם מי אי אפשר ,לזהות אותם.
 21אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .64
 22ר' אליאור ,מקדש ומרכבה ,כוהנים ומלאכים :היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה ,ירושלים תשס"ג; הנ"ל,
ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה :תורת הסוד הקדומה ומקורותיה ,תל–אביב תשס"ד; R. Elior, The Three Temples:
 On the Emergence of Jewish Mysticism, Oxford 2004ועוד.
 23ראו למשל :אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .287
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זהות וזיהוי
כאמור את תעודת הזהות הבעייתית שיש לנו לקבוצה העלומה של האיסיים אנו יכולים להרכיב
אך ורק על פי עדותם של שלושת העדים בני המאה הראשונה ,שכתבו לא בעברית ומחוץ לגבולות
ארץ–ישראל .מנגד לבעלי המגילות יש עתה ,לפי אליאור ,תעודת זהות עשירה .והשאלה שעל הפרק
היא אם ניתן לזהות את הקבוצה האחת עם האחרת אם לאו.
אליאור דחתה על הסף את אפשרות הזיהוי של הקבוצה עם האיסיים .היא ראתה צורך עז לנתק
את הקבוצה שהתקיימה בשתי המאות האחרונות לפסה"נ ,שעליה לדבריה מ ַספְּרות המגילות ,ואשר
בשמה היא מדברת ב ִספְָרהּ ,מן העדה שאולי הייתה גלגול מאוחר שלה )או של חלקה( ,בת המאה
הראשונה לסה"נ ,ושעליה דיברו העדים בני התקופה .ויש מקום לשאול מדוע לנתק ,ובכך להחמיץ
את ההזדמנות לחפש ולמצוא זיקה אפשרית ,שעשויה להיות מרתקת ,בין הקבוצות .הרי זיקה זו,
אם תימצא ותאוּשש מחקרית ,תעניק לכל אחת מהקבוצות הללו בדיוק את הממדים שחסרים לה
מבחינתנו :לקבוצת 'הכוהנים בני צדוק' את ההמשכיות ההיסטורית אל תוך המאה הראשונה לסה"נ,
ולאיסיים את הנפח והעומק של הזהות וכן את החיבור להיסטוריה היהודית ,חיבור שהיעדרו רועם.
אולם אליאור לא זו בלבד שדחתה בלהט את אפשרות הזיהוי ,אלא הלכה צעד אחד נוסף מעבר
לכך והטילה ספק בעצם קיומם של האיסיים .כפי שאבהיר בהמשך ,עמדתי הביקורתית היא שחוסר
נכונותה העקרונית לבחון את אפשרות הזיהוי עם האיסיים אינה סבירה ,ושטענתה הנוספת ,לאי קיום
האיסיים ,אינה קבילה.
כפי שניסיתי לבאר בתחילת הדברים ,על פי ההיגיון הפנימי המדריך את התזה המרכזית של מחקר
המגילות ,התזה הקומראנית–האיסיית ,תהא אשר תהא הקבוצה שעל פי ממצאיו של חוקר זה או אחר
אנשיה הם שחיברו את המגילות ,הרי קבוצה זו תזוהה מניה וביה עם האיסיים .בניסוחים השאולים
מדיסציפלינות מחקריות אחרות אפשר לומר כי על פי ההיגיון המנחה את ההשקפה של הזרם המרכזי,
תזת זיהוי מחברי המגילות עם האיסיים היא היפותזת האפס או בֵררת המחדל המחקרית .פירושו של
דבר שבהיעדר כל עדות ,ראיה או מידע מכריעים מנגד ,הרי האיסיים הם בחזקת מחברי המגילות.
פירושו של דבר גם שנטל ההוכחה כאן איננו סימטרי :מי שבא לערער על תזה זו ,עליו מוטל לשכנע
את קהילת החוקרים שאין זיהוי בין שתי הקבוצות .נטל ההוכחה עבר ממי שטוען לזיהוי בין שתי
הקבוצות אל מי שמכחיש את הזיהוי24.
במילים אחרות ,היה מקום לצפות שהטענה המרכזית של ספרה של אליאור — שמחברי
המגילות נמנים עם 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם' — תוליך ישירות ,לפחות לכאורה ובאופן
טנטטיווי ,אל המסקנה ש'אאוריקה!' — נמצא סוף–סוף פתרון לחידת זהותם העלומה של האיסיים:
האיסיים של פילון–פליניוס–יוספוס הם גלגולם בן המאה הראשונה לסה"נ של אותה קבוצה
כוהנית עתיקה ,או לפחות של חלק ממנה .ובהמשך היה מקום לצפות שמסקנה זו תיבדק בזהירות
 24צידוקיה של בררת מחדל מחקרית כזאת אינם נטועים נורמטיווית בתאוריות מתחום הפילוסופיה של המדע אלא
הם בעיקרם תולדת הסוציולוגיה של המחקר .להרחבות בנקודה זו ראוE. Ullmann-Margalit, ‘Spotlight on Scroll :
Scholars: Dissecting the Qumran–Essene Hypothesis’, BAR, 34, 2 (March–April 2008), pp. 63–67
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ובשיטתיות מכל צדדיה ותאומץ — אלא אם כן ,כאמור לעיל ,יימצאו נימוקים מכריעים לדחותה.
מעבר לקביעה שמסקנת זיהוי זו היא בעלת ערך מצד עצמה ומתבקשת מצד הדינמיקה המחקרית
של התחום ,כל שעלי להראות הוא שהנימוקים של אליאור נגד אפשרות הזיהוי בין אנשי הקבוצה
הכוהנית העתיקה שהיא זיהתה כמחברי המגילות לבין האיסיים אין בהם כדי להפריך זיהוי זה ולהסירו
מסדר היום המחקרי .במידה שיעלה בידי להראות זאת ,כן יש לראות את אליאור כמי שאינה עומדת
בנטל ההוכחה המוטל עליה ,ואת משימתה ככושלת.
בכוונתי אפוא לבחון אחד לאחד את הנימוקים של אליאור האמורים לשאת בנטל ההוכחה שאין
אפשרות לזהות בין הקבוצה 'שלה' לבין הקבוצה של פילון–פליניוס–יוספוס ,דהיינו בין 'הכוהנים
בני צדוק ואנשי בריתם' לבין האיסיים .ואדגיש שוב :מבנה הדיון איננו מחייב את בני פלוגתא של
אליאור ואותי ביניהם לספק הוכחה לזיהוי ,אלא הוא מחייב אותה להפריך את הזיהוי מעבר לספק
סביר .לאחר מכן ,בסיום ,אגע בצעד הנוסף והמרחיק לכת שעשתה ,דהיינו בספק שהטילה במציאות
ההיסטורית של האיסיים.
אך טרם שאפנה למשימה כפולה זו ,אדרש בקצרה לעדויותיהם של העדים בני המאה הראשונה.
ליתר דיוק ,מאחר שרוב ההפניות אליהם והמובאות מהם מכוונות מטבע הדברים לעדותו של יוספוס,
שהיא הארוכה ,המפורטת והידועה מכולן ,אעיר רק מספר הערות קצרות על עדותיהם של פילון ושל
פליניוס ,לצורך המשך הדיון בטענותיה של אליאור.
25
פילון נקב במספרם של האיסיים' ,ארבעת אלפים ומעלה' ,וציין שהם מפוזרים בכפרים .אין
בתיאורו שום אזכור לנזירות ולפרישות 26,והאזכור הקרוב ביותר להיותם של האיסיים 'קהילה שוחרת
שלום' ,כפי שייחסה לו אליאור 27,הוא' :ומהם עוסקים במלאכות שונות המרבות שלום בעולם' .מנגד
רבים מהמרכיבים המשמעותיים של תיאורו את קהילת האיסיים משתקפים בבירור במגילות ,ביניהם
שיתוף החיים ,המתבטא בסעודות המשותפות וברכוש המשותף ,ההקפדה היתרה על קדושה וטהרה,
הישיבה בשורות לפי גיל ,היחס המיוחד לזקנים ,פעילות הפרשנות לתורה האופיינית להם ועוד28.
אשר לפליניוס ,לדברי אליאור 'דומה שדבריו ] [...אינם מעידים על מציאות ריאלית אלא טבועים
בחותם של שמועות אקזוטיות או של דברי אגדה מתמיהים על מנהגים יוצאי דופן של עמים זרים
ומוזרים' 29.דבריה אלה של אליאור מוסכמים בעיקרם על החוקרים .מקובל להניח שהפסקה היחידה
25

26
27
28
29

יגעתי ולא מצאתי בכתבי יוספוס דבר על מספרם של האיסיים )וזאת בניגוד למוסכמה מקובלת — וראו לעניין זה להלן,
הערה  .(61ואילו לדברי אליאור' :בן מתתיהו מציין שהם יושבים באלפיהם בכל רחבי הארץ' )אליאור ,זיכרון ]לעיל,
הערה  ,[1עמ'  .(40גם ב ַסכְּמה את הפסקאות שבהן סיפר יוספוס על האיסיים ,ציינה את העניין הרב שמעוררים דבריו
'על אלפי אנשים החיים חיי שיתוף' )שם ,עמ' .(37
אם כי הוא כנראה הזכיר נזירוּת בדיונו בתראפויטים — דיון שאליאור ערבבה עם דיונו באיסיים ,ולא בלי כוונה' :תיאור
זה של נזירים ]תראפויטים[ החיים במצרים בקהילה מבודדת שוחרת דעת ושלווה ,הסולדת מקשרי נישואים ,קרוב מאוד
לתיאור האיסיים אצל פילון ברבים ממאפייניו' )אליאור ]שם[ ,עמ' .(33
אליאור )שם(.
פילון תיאר את האיסיים בשניים מחיבוריו .ראו :על חירות הצדיק ) 91!75ידין ]לעיל ,הערה  ,[5עמ' ;221!219
היפותטיקה ב )שרד אצל אוסביוס ,על הכנת הבשורה ח ;11 ,תרגום ד' רוקח ,פילון האלכסנדרוני ,כתבים ,מהדורת ס'
דניאל–נטף ,א ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .(167!165
אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .34
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והיפהפייה של פליניוס על אודות עדת האיסיים' ,המופלאה מכל הכתות שבעולם' לדבריו ,נסמכת
על עדויות ממקורות משניים או שלישוניים ,ואין מי שקיבל באופן מילולי את אמירתו של פליניוס
על קיומה של עדת האיסיים במשך 'אלפי דורות' או על 'קיומה לנצח' 30.ועם זאת בהתחשב במוניטין
המדעי של פליניוס ושל ספרו המונומנטלי 'חקר הטבע' ) ,(Naturalis Historiaאין כל סיבה להניח
שהוא עצמו בדה דברים מלבו ,או שכך עשו המידענים שלו .ההנחה הסבירה והמקובלת היא שמבעד
לתיאור הרומנטי–האגדי שנמסר לו ,ושמסר לנו ,משתקפת מציאות מסוימת כלשהי .אם אכן כך הוא,
הרי מרכיביה המינימליים של מציאות זו הם מן הסתם העובדה שבתקופה הנדונה הייתה מוכרת
כת בשם עדת האיסיים ,שהיה לה בתקופה זו 'מרכז קהילתי' ,שמרכז זה שכן 'בצדו המערבי של ים
המלח' ,ושהעדה התאפיינה בפרישות חבריה ממין31.

הנימוקים נגד זיהוי 'הכוהנים בני צדוק' עם האיסיים
את טענותיה של אליאור כנגד תזת הזיהוי ניתן לדלות מבין עמודיהם של הפרק השני והשלישי
בספרה )המקיפים כ– 26עמודים בלבד מתוך ספר המחזיק כ– 300עמודי טקסט(; על חלקן היא חזרה
במאמרה במוסף 'ספרים' .להלן ניסיוני לרכז טענות אלה ולהעריך את משקלן ותוקפן .יש לציין כי
 30יש להניח שבתיאורו של פליניוס גם חל שיבוש של חילוף שמות :במקום שבו אזכר את 'פוריות אדמתה ובוסתני דקליה'
של ירושלים ,צריך היה להיות יריחו.
 31פליניוס תיאר את האיסיים בחיבורו חקר הטבע ה .73 ,ראוM. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, :
 .I, From Herodotus to Plutarch, Jerusalem 1974, p. 472וראו עוד בעניין זה את דיונו המפורט של שטרן )שם( ,עמ'
.476!465
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ארגז הכלים שבו אני מצוידת למשימה זו איננו זה של ההיסטוריון אלא בעיקרו הוא זה של תורת
ההיגיון ,מתוך מודעות מתמדת לאילוצים ההיסטוריים והבאתם בחשבון.

כהונה לוחמת אל מול עדה שוחרת שלום
לדברי אליאור אי אפשר להתעלם מכך שהמקורות היווניים והלטיניים המתארים את האיסיים אינם
משווים להם כל צביון פולמוסי ,המאפיין באופן מובהק את הכהונה הלוחמת .יתר על כן ,לא רק
שהמקורות בני המאה הראשונה לסה"נ אינם משווים לאיסיים צביון לוחמני ותוקפני ,אלא שעולה
מהם דמות של עדה שוחרת שלום ושלווה' :במגילות מדבר יהודה מפורטת עמדה נאבקת ,עוינת
ופולמוסית המבחינה בין בני צדק לבני עוול ] [...עמדה זו רחוקה מאוד מהאווירה המפויסת ,נוטת
החסד ,המתוארת בדברי פילון ,פליניוס ובן מתתיהו'32.
להערכת משקלה של טענת צביון זו אזכיר קודם לכול את פער הזמנים .הפולמוס והמאבק שהֵֵדיהם
משוקעים במגילות )בחלקן הקטן בלבד ,יש לציין( נוגעים בעיקרם ,אף לפי אליאור עצמה ,לתקופת
הפילוג של העדה הכוהנית ,שחל עוד במאה השנייה לפסה"נ .גם אם נמשכו ספיחיו ומשקעיו של
הפילוג המר וגלשו אל המאה הבאה ,הרי התיעוד של פילון–פליניוס–יוספוס נוגע לעדה בתקופה
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מאוחרת בהרבה ,במאה הראשונה לסה"נ ,ואין מניעה של ממש להניח שבתקופה זו כבר שכך במידה
מסוימת זעמם של בני העדה .ומה גם שמתיאוריו של יוספוס אנו למֵדים על השבועה שהאיסיים נשבעו
'לשנוא לעולם את הרשעים' 33וכן ש'הם שולטים בכעסם וכובשים את זעמם' — 34משמע שהתנהגותם
השלווה מבחינתו של מתבונן חיצוני עשויה הייתה בהחלט לעלות בקנה אחד עם תיאוריהם של
העדים בני התקופה ,גם אם התנהגות זו לא שיקפה בדיוק את המציאות הפנימית הסוערת שלהם,
שהייתה קרובה יותר לתיאור העולה מן המגילות35.
הבה נשווה בנפשנו שכל שיימצא בעתיד הרחוק על אודות הקיבוץ הוא תיאור ממקורות זרים על
חברה שיתופית אשר חייתה בצוותא ומתוך סולידריות מלאה ,שלא היה לחבריה רכוש פרטי משלהם,
ושרדפה שוויון ,שלום ורעות .לא זו בלבד ,הבה נמשיך ונשתעשע ברעיון שלפי המקורות הזרים
הללו כונו אנשי הקיבוץ אסיזיים — אולי בשל הדמיון שראו הכותבים בין אורח חייהם לבין אורח
החיים שהטיפו לו תלמידיו של פרנציסקוס מאסיזי .נניח עתה שלי ָמים תתקיים חפירה בתל עין–חרוד
ויתגלו בה עלונים שמסופר בהם על הפילוג המר בקיבוץ ,שהיה מלווה באלימות קשה בין החברים
בחדר האוכל ובחצר המשק .כיצד תיראה בעינינו התגובה שהמסקנה המתבקשת היא שאין לזהות בין
שתי הקהילות?
מעבר לכך ,ממאפייניהן הטיפוסיים ביותר של כתות נרדפות הוא השנ ִיּוּת של חיי אחווה וצוותא
)'יחד'( בתוכ ָן פנימה ,לצד עוינות פולמוסית ולעתים אף אלימה כלפי חוץ .בקלות היינו יכולים
לתאר לעצמנו תיאור של עיתונאי זר שיציג לקהלו שבחו"ל את קהילת נטורי קרתא או את 'תולדות
אהרון' כקהילה מסוגרת ,מתבדלת ,אדוקה במצוות ,לומדת וענייה ,שחבריה מסורים זה לזה — ללא
כל אזכור של הפגנות השבת האלימות .ועל כל אלה אוסיף עוד ,בנימה כללית יותר ,שהנימוק
של אליאור שרוח המאבק והתוקפנות הנושבת לדבריה מן המגילות אינה עולה בקנה אחד עם
התיאורים המפויסים של שלום ושלווה שייחסה לפילון–פליניוס–יוספוס ,משול לאמירה שרוח האהבה
והחמלה הנושבת מהכתבים הנוצריים אינה עולה בקנה אחד עם מסעי הצלב הרצחניים ועינויי
האינקוויזיציה ,ושלפיכך עלינו להטיל ספק בזיקתם של אלה לנצרות ,או אפילו להרחיק לכת ולהטיל
ספק בקיומם של נוצרים.

'מרחק בן מאות שנים'
טענה נוספת של אליאור נוגעת לפרק הזמן הארוך — כ– 250שנה לדבריה — שמפריד 'בין הממצא
הכתוב במגילות ,המתייחס לשליש השני של המאה השנייה לפני הספירה ] [...ובין מועד כתיבתו
 33מלחמת היהודים ב.139 ,
 34שם.135 ,
 35כבר בשנת  1962שאל פלוסר את השאלה על הקשר בין כת המגילות ה'סוררת' לבין 'התמונה האידיאלית של אותם
האיסיים האוהבים שלום' העולה מכתבי פילון ויוספוס .תשובתו הייתה שמאחר שבושש הניצחון על בני חושך לבוא,
גזרו על עצמם אנשי כת המגילות איפוק וקבלה סבילה של ממשלת העוול השולט בעולם ,ועברו מעמדת האקטיוויזם
הלוחמני שלהם ל'פציפיזם על תנאי' ,באמצם לעצמם את אותם הסממנים החיצוניים של כניעה לשלטונות ואהבת
השלום שתיארו פילון ויוספוס .ראו :ד' פלוסר' ,כתות מדבר יהודה ותקופתן' ,מחניים ,סב )תשכ"ב( ,עמ' .27!22
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של יוסף בן מתתיהו בשלהי המאה הראשונה לספירה' 36.טענה זו אמורה מן הסתם לזרוע פקפוק
במהימנותו של יוספוס כעֵד ,ולחזק את תלונתה של אליאור על החוקרים הנוטים לקשור את העדויות
הללו 'הרחוקות זו מזו מרחק בן מאות שנים'37.
טענה זו לקויה בשתיים :ראשית כי חשבון הרחקת העֵדות ל'מאות שנים' מוטה באופן מוגזם ,ושנית
כי במה שנוגע למשמעות אורכו של פרק הזמן יש מקום לתגובה בנוסח 'היא הנותנת'.
אמנם יוספוס כתב את 'מלחמת היהודים' ברומא בשליש האחרון של המאה הראשונה לסה"נ,
אך הוא היה פעיל בגליל וביהודה והיה עֵד למאורעות שהתרחשו שם בשליש האמצעי של המאה.
מאחר שבכל עת נתונה עשוי הזיכרון ההיסטורי החי ,הנישא על ידי עדים ישירים ובאמצעות עדויות
מסירה ושמיעה ,להגיע לכשבעים!שמונים שנה אחורה אם לא יותר ,הרי פרק הזמן שביכולתנו
לקבל את עדותו של יוספוס עליו כאישית וכמהימנה במידת סבירות המניחה את הדעת מגיע
לשליש האחרון של המאה הראשונה לפסה"נ .ואם נביא בחשבון גם שמועד כתיבת המגילות
הכתתיות שנקבה אליאור ,דהיינו השליש השני של המאה השנייה לפסה"נ ,הוא — על פי הודאתה
שלה עצמה — מועד ראשית כתיבתן ,בעוד שתהליך הכתיבה של חלקן הלך והתמשך אל המאה
הראשונה לפסה"נ ולמעשה השתרע מתחילתה ועד סופה ,אזי נגיע למסקנה המתבקשת כי המרחק 'בן
מאות השנים' מצטמצם עד למאוד .עדויות חיות שהיו בנות השגה לאנשי אמצע המאה הראשונה
לסה"נ ,יכלו גם יכלו להגיע אחורנית בַּז ְמן אל הימים שבהם נכתבו מגילות ים המלח או למצער
חלקן.
אשר להערכת משמעותו של פער השנים הגדול בין תחילת כתיבתן של מגילות הפולמוס והמאבק
לבין שנות פעילותו של יוספוס ,היא הנותנת :הבה נניח ,לשיטתה של אליאור ,שאכן עברו למעלה
מ– 200שנים למן פרישתה של העדה הכוהנית של בני צדוק בזעם — על רקע השתלטות הכוהנים
המתייוונים ואחר כך השושלת החשמונאית על הכהונה הגדולה — ועד ימיו של יוספוס .האם מן
ההכרח הוא שבמשך פרק זמן כה ארוך שמרה העדה על אותה רוח תוקפנית ,עוינת ,לוחמנית
ופולמוסית שאפיינה אותה בשנות הפילוג והמאבק הראשונות ,ואשר שרידיה אולי מהדהדים במגילות
שנכתבו באותן שנים ראשונות? האם זה בכלל סביר? והרי כולנו יודעים — אף ממציאות חיינו
הפוליטיים והדתיים כיום — שגם שלושים או ארבעים שנה בחייה של קבוצה מתבדלת הן משך חיים
של דור שלם )חִשבו למשל על ההבדלים בין הדור הראשון לדור השני בהתנחלויות( ,וששינויים
מפליגים עשויים להתחולל במהלכן; קל וחומר בפרק זמן של  200שנה ומעלה .לפיכך אם אנו
אכן מנסים לבחון בראש פתוח את ההנחה שעדת האיסיים שעליה דיווח יוספוס הייתה ממשיכתה
בת המאה הראשונה לסה"נ של אותה קבוצה כוהנית משוערת של בני צדוק שהתפלגה מרוב
העם מתוך מאבק ומחלוקת אי שם בלב המאה השנייה לפסה"נ )או אולי סביר יותר :ממשיכתו של
פלג כלשהו של אותה קבוצה( ,האם עלינו להיות מופתעים מכך שמתיאוריה של העדה נושבת
רוח שונה?
 36אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .39
 37שם ,עמ'  ;40!39וכן ראו :שם ,עמ' .63
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אם כן התשובה על דברי אליאור ש'התיאור ההיסטורי שמשלהי המאה הראשונה לספירה בכתבי
פילון ,בן מתתיהו ופליניוס אינו מתייחס בשום דרך למאבק החריף המתועד במגילות' 38,היא שאין
סיבה לצפות שבתיאור מנהגיה יוצאי הדופן של העדה בגלגולה המאוחר תשתקף הרוח שאפיינה את
העדה בתקופת מאבקיה הקדומים.

תיאורי האיסיים אינם מבארים את המגילות ואינם משקפים את 'העניין הכוהני המובהק'
שלהן
אליאור טענה כי 'כל האמור במקורות היווניים והלטיניים הידועים לנו על האיסיים אינו מאיר ולו
אחוז אחד מאלפי השורות של כתבי הקודש המצויות במגילות מדבר יהודה ] [...ואינו מבאר מאום
בספרות הפולמוסית ,בספרות הליטורגית מיסטית ][...
שנודעה לנו לראשונה עם גילוי מגילות מדבר יהודה';
וכן' :שום דבר בעדויות על האיסיים ] [...אינו מצביע על
עניין כוהני מובהק ,על קשר לירושלים ולמקדש ] [...על
זיקה ללוח שמשי ,לבני אהרון ולבני צדוק — המצויים
במגילות באזכורים רבים ושונים ] [...על מאבקים בין
כוהן צדק לכוהן רשע ,ויכוחים על טומאה וטהרה
במקדש או מאבק על לוח השבתות והמועדים'39.
על כל מה שחסר בתיאורי המקורות היווניים
והלטיניים על אודות האיסיים אין לנו באמת אלא
להצטער .אבל מה ניתן להסיק מכך? הרי אין לייחס
למקורות היווניים–הלטיניים כל כוונה או מטרה לעסוק
בנושאים הללו שמנתה אליאור )באותו מובן למשל
שיוספוס שם לו למטרה לספר את סיפורו של המרד
הגדול( .אין מנוס מלהכיר בכך שאין סיבה מיוחדת
לצפות מיוספוס )או מפילון ומפליניוס( שיפרטו בכל
אותם עניינים פנים–יהודיים שציינה אליאור או בעניין
זיקתה של העדה להלכה הצדוקית או בעניין הרקע
ההיסטורי הקדום להתבדלות העדה ולפרישתה — וזאת
בהינתן שקהלי היעד של חיבוריהם לא היו יהודים אלא
נכרים בני המאה הראשונה לסה"נ.
שלא ככתביהם של פילון ,פליניוס ויוספוס,
המגילות הן ספרות קודש ולא תיעוד היסטורי .די
 38שם ,עמ' .52!51
 39אליאור ,תגובה )לעיל ,הערה .(1
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בהיכרות שטחית של תוכנן ,בייחוד של מגילות הפשרים ,כדי להיווכח עד כמה ניסו מחבריהן להסתיר
ולטשטש כל עדות היסטורית ישירה — למשל על ידי הסוואת כל הדמויות ההיסטוריות בכינויי צופן
כמו מורה הצדק ,הכוהן הרשע ,כפיר החרון ,מטיף הכזב ,איש
הלצון ,דורשי החלקות ,הכיתיים ועוד ועוד .למזלנו בכל זאת
משוקעים באחדות מהמגילות די פרטים המעידים על הפילוג
והמאבק כדי לאפשר להיסטוריון המודרני לנסות ולשחזר את
האירועים ההיסטוריים שברקען 40.ואולם לא הייתה זו מטרתן
של המגילות לתעד אירועים אלה ,ממש כפי שלא הייתה זו
מטרתם של המקורות היווניים–הלטיניים לפרט בנושאים
ההלכתיים ,הליטורגיים או המיסטיים שאליאור מעוניינת בהם.
הנקודה העיקרית כאן היא שאין בנאמר במגילות כדי לסתור את
העדות המאוחרת על האיסיים.

היעדר עדות על נזירות במקורותינו
'אין שום עדות בספרות העברית או הארמית על אלפי אנשים
שחיו חיי שיתוף ,חיי נזירות וטהרה ,חיי הינתקות שלמה
ממשפחותיהם' 41,ציינה אליאור.
אכן יש כאן שאלה ,אולם ראשית לכול יש להציבה בממדיה
הנכונים .כבר עמדתי לעיל על הנופך האגדי שאופף את דיווחו
של פליניוס ועל הגזמתו במספרים ,וכן על היעדר כל אזכור לנזירות אצל פילון .אצל יוספוס מופיעה
בפירוש החלוקה בין האיסיים המתנזרים לבין אלה הנישאים ומקיימים משפחות' :יש עדה אחרת של
איסיים ,שאמנם אינם שונים מחבריהם באורח חייהם ,נוהגיהם וחוקיהם ,אך נבדלים מהם בדעתם על
הנישואים ] [...הם בוחנים את כלותיהם במשך שלוש שנים ,ואם נראה ] [...שהן יכולות ללדת ,הם
נושאים אותן לנשים' 42.לפי תיאור זה ,דרך אגב ,לא מן הנמנע שחברים מקרב האיסיים שכבר הקימו
משפחה הצטרפו בשלב מאוחר של חייהם אל הקבוצה שנהגה פרישות43.
מכל מקום באמירה שלפיה עדויותיהם של פילון–פליניוס–יוספוס מצטרפות כביכול לכלל תמונה
של עדה בת אלפי אנשים שחייתה במשך דורות חיי פרישות ונזירות יש משום מצג שווא .מה שעולה
מצירוף עדויותיהם של העדים בני המאה הראשונה לסה"נ הוא קיומה המשוער של קבוצה מקרב
עדת האיסיים שחייתה חיי נזירות ושיתוף ברכוש ,קבוצה שהתקיימה על פי ההשערה לפחות תקופה
40
41
42
43

שחזור כזה יש למשל במאמרו העדכני של ח' אשל' ,ההיסטוריה של עדת קומראן וההיבט ההיסטורי של ספרות
הפשרים' ,קיסטר )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .207!191
אליאור ,תגובה )לעיל ,הערה .(1
מלחמת היהודים ב.161!160 ,
השוואה של סרך היחד ) (1QSלסרך העדה ) (1QSaמעלה שבסרך העדה בלבד יש אזכור למשפחות .ראו אטקינסון
ומגנס )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .323
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מסוימת לפני ספירת הנוצרים ובראשית הספירה ,ושעל מספר חבריה אין לנו כל עדות .על קבוצה
משוערת זו יש מקום לשאול מחדש את שאלתה של אליאור :הייתכן שהייתה קבוצה כזאת ואין לנו
שום עדות עליה ממקורותינו שלנו ,בעברית או בארמית?
התשובה על שאלה זו היא :כן ,ייתכן — ייתכן שהייתה קבוצה כזאת ,וייתכן גם שלא נודע לנו עליה
ממקורותינו .מכל הידוע לנו על שלהי ימי הבית השני עולה תמונה של חיים רוחניים אינטנסיוויים,
של תסיסה דתית עזה ושל פילוג כתתי רב )'עשרים וארבע כיתות' ,אומר התלמוד — 44הגם שבקרב
שלומי אמוני המחקר מתערערת לאחרונה הטענה בדבר קיום כתתי מלא במאה השנייה לפסה"נ( .מכל
הידוע לנו על באנוס 45,על יוחנן המטביל ועל דומיהם עולה תמונה רוחשת של יחידים נזירים שפרשו
למדבר יהודה ולמערותיו ,חיו בחומרה דתית קיצונית ופעלו ברוח אפוקליפטית להכשרת הלבבות
לקראת מאורעות כבירים העתידים להתרחש .אין מניעה שבאווירה כזאת הייתה קבוצה מתבדלת
ופורשת אשר ניהלה אורח חיים סגפני ושיתופי ,בעצימות דתית גבוהה ,אי שם לחופו של ים המלח
ובמערות הסמוכות ,ואפשר אף שגרעינה של קבוצה זו ראה את עצמו כממשיכה של קבוצת בני צדוק
נושאי הלפיד הכוהני ההיסטורי .בהקשר זה הנזירות והפרישות לא צריכות היו להוות בעיה הלכתית
של ממש ,בייחוד אם נביא בחשבון את דבריו של יוספוס ש'אין הם ]האיסיים[ מבטלים את חיי האישות
כדרך להמשכיות הדורות' 46,וכן שאין המדובר בפרישות לכל החיים ,ושקיימת סבירות שחלק מחברי
הקבוצה היו בעלי משפחות ורק בשלב מאוחר בחייהם החליטו לפרוש.
עד כאן לעניין היתכנות קיומה של קבוצה כזאת .ועתה לעניין היתכנות שתיקתם של מקורותינו
בעניינה.

'אין שמם או מנהגם נודע בשפה העברית או הארמית'
בעניין היעדר כל אזכור בספרות העברית או הארמית לשמם או למנהגם של האיסיים ,יש להבחין בין
שתי שאלות .האחת היא היעדרו של הכינוי איסיים מהמגילות עצמן ,והאחרת היא היעדר כל אזכור
של האיסיים מחוץ לכתביהם של פילון–פליניוס–יוספוס ,ובמיוחד במקור הכתוב עברית או ארמית.
בתולדות הכתות מוּכּרת התופעה שהכינוי המזהה שאנשים מבחוץ משתמשים בו לציון כת מסוימת
איננו הכינוי שמשתמשים בו אנשי הכת עצמה .הדבר נכון במיוחד כאשר בכינוי החיצוני יש מרכיב של
עלבון או גנאי .כך במקרה של הקתארים )בני המאה האחת–עשרה בלנגדוק שבצרפת( ,שקראו לעצמם
'הנוצרים הטובים' ,הקווייקרים ,שקוראים לעצמם 'חבורת הידידים' ) ,(Society of Friendsועוד .כמובן
אין לנו כל דרך לדעת אם בשם איסיים יש השתמעות לגנאי ,אם כי אין זה מן הנמנע47.
44
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ירושלמי ,סנהדרין י ,ו )כט ע"ג(.
חיי יוסף .12!11
מלחמת היהודים ב.121 ,
המקרה של הדרוזים מעניין ,שכן לפי גרסה מקובלת הם כונו דרוזים בפי אויביהם על שמו של א–דרזי ,שהפיץ דת
שקרית ,וזאת כדי להשפילם אל מול המוסלמים .ועוד ראוי לציין בהקשר זה שהכינוי פרושים היה מלכתחילה כינוי
שנוצר בפי מתנגדיהם )אולי אפילו כינוי גנאי( ,בעוד שהם קראו לעצמם חברים ,ישראל או חכמי ישראל .ראו :פלוסר
)לעיל ,הערה .(35
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ואשר לעובדה שאין ולו מקור עברי או ארמי אחד שמופיע בו השם איסיים 48,הרי ניתן להשתמש בה
כחרב פיפיות ולהפנותה גם כלפי המשתמשת בה .אם אכן הצליחה אליאור לזהות בבירור ובדייקנות
את כותבי המגילות כמשתייכים לקבוצת 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם' — קבוצה כוהנית לוחמנית
שניהלה מאבק עיקש בכהונה הלא לגיטימית בירושלים במשך  250שנה — כיצד זה לא שמענו עליה
משום מקור אחר? 'קשה להעלות על הדעת שתנועה רחבת היקף מעין זו ] [...לא תשאיר את רישומה
במסורת חז"ל' — 49דברים אלה של אליאור על האיסיים ,האין כוחם יפה אף לקבוצת 'הכוהנים בני
צדוק ואנשי בריתם'?
אמנם פה ושם פיזרה אליאור רמזים על הִקרבה )הידועה( בין ההלכה של קבוצה זו לבין ההלכה
הצדוקית .ואולם חזקה עליה שלא התכוונה ברצינות לזהות את הקבוצה עם הצדוקים .זיהוי זה הוצע
בתחילת ימי מחקר המגילות 50,כאשר רק מיעוט קטן ביותר של קורפוס המגילות היה ידוע ,אך מאז
דחו אותו טובי החוקרים בנימוקים כבדי משקל ,אשר הביאו בחשבון לא רק את המרכיב ההלכתי
שבאפיון הקבוצה אלא גם מרכיבים מעמדיים–פוליטיים ונתונים היסטוריים 51.יתרה מזו ,מכיוון שאין
חולק על כך שהכינוי שהשתמשה בו עדת המגילות לכנות את עצמה הוא 'יחד' ,כיצד זה לא שמענו
על ה'יחד' משום מקור עברי )או ארמי( אחר?
ובכן התגובה שיש להציע על היעדרם של האיסיים ממקורותינו היא כפולה .ראשית יש להכיר
בכך שמצד אחד הטיעון מן השתיקה או מן ההיעדר )argumentum ad ignorantiam; argumentum ex
 (silentioכוחו ותוקפו מוגבלים מלכתחילה ,ומצד אחר ניתן להשתמש בו כחרב פיפיות דו–כיוונית,
כפי שהראיתי .ושנית ,יש להכיר בכך שבקנונים החתומים של המשנה והתלמוד ובספרות חז"ל בכלל
 48מעניין שכבר פילון הקדים את חוקרי ימינו בניסיונו להעלות השערה משלו בדבר מקורו של השם איסיים )'דעתי אני
כי שמם נגזר מלשון חסידות ] [hosiotēsעל שום שהם מעריצי אלוהים באמת ובתמים'( — מה שעשוי ללמדנו שכבר
בימי קדם התעוררה תמיהה בנושא זה .היו שזיהו את השם איסיים כשיבוש של 'בייתוסים' ,זרם אריסטוקרטי–כוהני
המופיע בספרות חז"ל לעתים תכופות לצד צדוקים ולעתים כחלופה להם; ניסיון נוסף הוא לראות את מקור השם כקשור
ב'אסיא' ,מלשון מרפא ,ויש השערות נוספות .להרחבה ראוJ. Kampen, ‘A Reconsideration of the Name “Essene” :
;in Greco-Jewish Literature in Light of Recent Perceptions of the Qumran Sect’, HUCA, 57 (1986), pp. 61–81
P. Bilde, ‘The Essenes in Philo and Josephus’, F.H. Cryer & T.L. Thompson (eds.), Qumran between the Old and
New Testaments, Sheffield 1998, pp. 32–68

 49אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .37
 50לזיהוי הראשוני של עדת המגילות עם הצדוקים )מעבר לזה של שניאור–זלמן שכטר משנת  ,1910בהקשר של גילוי
עותק ימי ביניימי של מגילת ברית דמשק בגניזת קהיר( טענו בעיקר משה גושן–גוטשטיין וחיים רבין .ראו :אליאור
)שם( ,עמ'  .45!44ואמנם אליאור ציינה אותם פעמים אחדות לשבח .אך היא נמנעה במכוון מלטעון באופן חד–משמעי
שהקבוצה 'שלה' והצדוקים חד הם )בולטת במיוחד הלוליינות בניסוחה של הערה  10בעמ'  ,45המגלה טפח ומכסה
טפחיים ,ואין כאן המקום להאריך(.
 51זוסמן טען כי עדת המגילות קרובה הלכתית לצדוקים מחד גיסא ,אך ניהלה נגדם מערכה חברתית–מוסרית ופוליטית
והייתה שרויה במאבק מר עמם בעניינים הנוגעים לפולחן במקדש .ראו :זוסמן )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  .121!120עוד
בעניין זה ראו :אולמן–מרגלית )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .130!128ורמן ושמש סיכמו לאחרונה את מכלול העדויות
הנוגעות לדרך ההלכתית שבה דבקו אנשי קומראן — תוך בחינת מעמדה המיוחד של מגילת מקצת מעשה התורה
בהקשר זה — וקבעו ש'לעתים הלכה זו ייחודית להם ולעתים היא משקפת גם את זו של הצדוקים' .ראו) :כ' ורמן
וא' שמש' ,ההלכה במגילות מדבר יהודה' ,קיסטר )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .433מעניין בהקשר זה לציין שהם אף הטילו
ספק אם לוח השנה השמשי — מרכיב כה מרכזי בזהות של אנשי קומראן אליבא דאליאור — 'היה מקובל על הצדוקים
ונהג אי פעם בפועל בירושלים' )שם ,עמ' .(428
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רווחו התופעות של מחיקה ,הרחקה והשתקה .הקנון החז"לי–הרבני שבידינו משקף את ניצחונם
ההיסטורי של הפרושים ויורשיהם החל מהתקופה שלאחר חורבן הבית ,ואת ירידתם הסופית של
הזרמים האחרים שהתקיימו ביהדות של ימי הבית השני מעל בימת ההיסטוריה .האיסיים לא היו
היחידים שנדונו לתהום הנשייה בהיסטוריה ה'רשמית' ,שהיא ההיסטוריה הפרושית — כך אירע
גם לאביונים ,לחסידים ועוד .לא מיותר להזכיר בהקשר זה שאליאור עצמה ציינה שאף 'זכרה של
השושלת החשמונאית ] [...לא הונצח במסורת היהודית הכתובה בעברית או בארמית' 52,כמו שלא
מיותר להזכיר שמטרת ספרה של אליאור הריהי 'להעלות מתהום הנשייה את קולם של הנשכחים,
המושתקים ,המודרים והמובסים'.
משסיימתי לבחון את מכלול נימוקיה של אליאור והוכחתי שאינם עומדים במבחן הביקורת,
אזכיר :עליה מוטל הנטל לשכנע את עמיתיה החוקרים ,לא רק בעניין התזה המרכזית שלה ,הנוגעת
לקבוצת 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם' )תזה שאיננה בתחומו של מאמר זה( ,אלא גם בעמדתה
המכחישה מכול וכול אפשרות של זיקה בין מחברי המגילות לבין האיסיים .העמדה שמנגד ,בשלב
הנוכחי של המחקר ,אינה צריכה להוכיח את קיומה של זיקה כזאת ,ואף לא לחזור לעייפה על
רשימת החוקרים שקיבלו את דבר קיומה של זיקה זו או להיתלות באילנם הגבוה .העמדה שמנגד
צריכה רק להשאיר את אפשרות הזיקה בין מחברי המגילות לבין האיסיים כאפשרות פתוחה
לבירור ולחקירה .הרושם המצטבר העולה מן הדברים הוא שחולשתם של נימוקיה של אליאור ,הן
של כל אחד מהם בנפרד והן של כולם כמכלול ,היא המסבירה כנראה את הלהט הרטורי המושקע
בעמדתה.

לשאלת מציאותם ההיסטורית של האיסיים
אליאור לא הסתפקה בדחייה על הסף של אפשרות הזיהוי של מחברי המגילות עם האיסיים — דחייה
אשר כפי שהראיתי לוקה בחוסר סבירות מתודולוגית — אלא רמזה לטענה נוספת שנובע ממנה
שהזיהוי בלתי אפשרי ומופרך מעיקרו :אין לזהות בין שתי הקבוצות כי אחת מהן ,האיסיים ,לא
התקיימה כלל .כתבתי 'רמזה' כי אליאור נמנעה בזהירות מכל ניסוח ישיר ומפורש של טענה זו.
הנה כך מוצגת הטענה באופן עקיף ומובלע' :העובדה שקבוצה זו ]האיסיים[ נזכרת רק במקורות
יווניים מן המאה הראשונה לספירה ] [...ואין לה זכר במציאות ההלכתית ] [...מטילה ספק כבד משקל
בשייכותם למציאות ההיסטורית של שתי המאות האחרונות שלפני הספירה' 53.ואילו את הניסוח הבא
של אליאור מתבקש להפנות כלפיה' :דומה שאין לחוקרי ] [...המאה הראשונה לספירה המתעלמים
מקיומם של האיסיים דה–פקטו ,את הרצון או את האומץ הדרוש כדי לומר זאת במפורש ולנמק את
עמדתם ,דה–יורה'54.
 52אליאור ,זיכרון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .65
 53שם ,עמ' .38
 54אליאור ,תגובה )לעיל ,הערה .(1
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ובכן ,בשקללי בין הזהירות והאומץ ,נראה לי נכון להחמיא לאליאור בכך שאניח שיש לה 'האומץ
הדרוש' שלא להתחבא מאחורי רימוזים ודיבורים עקיפים — ולייחס לה את הטענה הישירה שהאיסיים
הם פיקצייה :לדעתה הם לא היו ולא נבראו אלא משל היו55.
זוהי טענה מרחיקה לכת .אך נחוץ שאבהיר שוב :תפקידי איננו להפריכה; משימתי כאן איננה
להוכיח שהיו איסיים )וגם אין ביכולתי להוכיח זאת( .גם כאן תפקידי להבהיר את כיוונו של נטל
ההוכחה ואת מאזן הסבירויות .מאחר שבהינתן עדותם של שלושת ההיסטוריונים בררת המחדל
המחקרית היא שהיו איסיים ,תפקידי להצביע על כך שאין לטעון ,במפורש או במובלע ,טענה
מרחיקת לכת מעין זו המכחישה את קיומם של האיסיים בלי לגייס נימוקים כבדי משקל לביסוסה.
וכן עלי להעריך אם אמנם אליאור עומדת בנטל זה.
ומה הם נימוקיה של אליאור לביסוסה של טענת אי הקיום? למעשה כבר נקבתי בהם .אין ברשותה
נימוקים מעבר לאלה המיוצגים במובאות שצוטטו לעיל .הטעמים שאמורים להביאנו לכלל אמונה
שהאיסיים הם כת פיקטיווית ,או למצער להביאנו לכלל ספק בקיומה ההיסטורי של הכת ,הם בעיקרם
נימוקים מן ההיעדר .מאחר שאין לכת הזאת שריד וזכר בשפה העברית או הארמית ,מאחר שאין לה
זכר במציאות ההלכתית ,ומאחר שהאיסיים נעדרים היסטורית מעולמם של בעלי מגילות קומראן,
עלינו להסיק שהכת לא הייתה קיימת ,שלא היו איסיים.
על היעדרם של האיסיים מהשפה העברית ,מהמציאות המתועדת בעברית ,מהמציאות ההלכתית
ומעולמם של בעלי המגילות ,הוסיפה אליאור עוד היעדר מעניין — היעדרם מכתביהם של
ההיסטוריונים העכשוויים העוסקים בשלהי העת העתיקה .לדבריה היסטוריונים אלה 'אינם מוצאים
כל צורך בתיאוריה האיסיית לשם דיון בהיסטוריה של התקופה החשמונאית ] [...ואינם רואים
משמעות כלשהי למציאות האיסיים בביאור ההיסטוריה המדינית–חברתית או הדתית והתרבותית של
ארץ ישראל במאה הראשונה לספירה' 56.ובכן מעבר לחזרה על מה שברור לכול ,שאמנם רב הסתום
והחידתי בידיעותינו ההיסטוריות על האיסיים ,מתבקש להפנות כלפי אליאור את נשקה שלה גם
כאן :וכי עוסקים ההיסטוריונים הללו בקבוצה 'שלה'? האם הם מוצאים צורך לדבר על אותה קבוצה
של 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם' ,שהם מחברי המגילות לפי אליאור ,ואשר לשחזור תולדותיהם
ומאבקיהם הקדישה את ספרה?
 55הטענה בדבר אי קיומם של האיסיים תופסת מקום מרכזי בדיווחים העיתונאיים על ספרה של אליאור ,בראיונות עמה,
בהרצאותיה הפומביות ובחילופי הדברים בבלוגוספירה על אודות הספר )ללא הכחשה מצדה( .עמדתי היא שטענה זו,
העומדת במוקד תשומת הלב שזכה לה הספר ,בברכתה המובלעת של המחברת ,טעונה התמודדות ישירה שתתרום ככל
הניתן להורדתה מסדר היום של מחקר קומראן.
 56אליאור ,תגובה )לעיל ,הערה  .(1מתבקשת כאן הערה בעניין שתי הדוגמאות שהביאה כדי לבסס נקודה זו ,שני ספרי
היסטוריה שלא נזכרו בהם האיסיים .הראשון הואS.T. Katz, The Cambridge History of Judaism, IV: The Late :
 .Roman-Rabbinic Period, Cambridge 2006זהו כרך בן ארבעים מאמרים ו– 1,000עמודים בהוצאת אוניברסיטת
קיימברידג' שאכן אין בו אזכור לאיסיים; דא עקא שהוא עוסק בתקופה הרבנית המאוחרת ולא המוקדמת .השני הוא
ספרו של ח' אשל )ז"ל( ,מגילות קומראן והמדינה החשמונאית ,ירושלים תשס"ד; גם מן הדיון ההיסטורי בספר זה
נעדרים האיסיים ,וברור שיש לכך הסברים מתבקשים ,שלא כאן המקום לפרטם .אך כלום מוגזם לצפות מאליאור,
בהקשר שבו הביאה את אשל כתנא דמסייע לשלילת קיומם של האיסיים ,שתציין בכל אופן שהוא היה מראשי הדוגלים
בתאוריה האיסיית?
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אל מול שלילתה של אליאור את קיומם של האיסיים ,הבה ניזכר על מה מבוססת העמדה בזכות
קיומם .אמת ויציב ,אין לאיסיים כל תיעוד מחוץ לכתביהם של פילון ,פליניוס ויוספוס .ואולם אי
אפשר לגמד תיעוד זה ולהתעלם מכך שהוא בא משלושה מקורות שונים ,של מחברים משלושה
מקומות שונים — אלכסנדריה ,יהודה ורומא ,מחברים שימי חייהם משתרעים החל משנת  20לפסה"נ
)פילון( עד קרוב לשנת  100לסה"נ )יוספוס( ,שמידת המהימנות של תיעודם בדרך כלל גבוהה )גם
אם נקודתית יש מקום לספקות( ,ואשר אין לנו כל סיבה שלא לראותם בלתי תלויים זה בזה .אדרבה,
העובדה שהמחקר הצביע על הבדלים אחדים בין תיאוריהם מעלה את הסבירות של אי התלות ביניהם.
נוסף על כך יש להזכיר שאין אלה מקורות המסתפקים באיזשהו אזכור חטוף או עמום של הכינוי
איסיים ותו לא ,אלא לפחות ככל שמדובר בתיאורים של שניים מהם )פילון ויוספוס( הריהם ארוכים
ועשירים בפרטים.
נקודה משמעותית נוספת שיש לציין היא שהפסקאות הידועות בספרו של יוספוס 'מלחמת
היהודים' שבהן עסק באיסיים — 57ארבעים ושתיים פסקאות — אינן המקום היחיד שבו אזכר אותם.
במקומות שונים בספרו אנו נתקלים בדיווחים על יהודה האיסיי ,שניבא את מותו של אנטיגונוס ,ועל
 57מלחמת היהודים ב.161!119 ,
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שמעון האיסיי ,שפתר את חלומו של ארכלאוס; 58נוסף על כך הוא אזכר את שער האיסיים הידוע
שבירושלים , 59שבקרבתו שכנה אולי קהילת האיסיים .ואילו על מנחם האיסיי ,שניבא את עלייתו של
הורדוס לשלטון ,סיפר יוספוס בספרו 'קדמוניות היהודים'60.
ובכן גם אם נקבל ,ולו לשעה קלה ,את ההנחה שכל הפסקאות הרצופות שבהן סיפר לנו יוספוס על
עדת האיסיים הן פרי דמיונו ,כיצד עלינו לראות את כל האזכורים האחרים — הן ב'מלחמת היהודים',
הן ב'קדמוניות היהודים' והן ב'חיי יוסף' — 61שבהם איסיי הוא שם תואר לאנשים או למקום? האם
עלינו לראות עתה גם בכל אלה רק המצאה שאין מאחוריה כל מציאות היסטורית?
נשאלת אפוא השאלה עד כמה סביר לבטל בהינף יד את התיעוד הזה ,על המכלול העשיר למדי
של מרכיביו ,אך ורק מנימוקים של היעדר — היעדרם של האיסיים מהשפה העברית ,מהמציאות
המתועדת בעברית ,מהמציאות ההלכתית ומכתביהם של היסטוריונים בני ימינו .האם ניתן לקבל
58
59
60
61

שם א ;80!78 ,ב.113 ,
שם ה.145 ,
קדמוניות היהודים טו.373!371 ,
ב'קדמוניות היהודים' אזכר יוספוס איסיים ,בצורה זו או אחרת ,בשמונה מקומות :יג ;311 ,298 ,172!171 ,טו,373!371 ,
 ;378יז ;346 ,יח .18 ,11 ,וכן ראו :חיי יוסף ) 10תודתי לליזה אולמן על מראי המקום(.
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ברצינות הצעה שלפיה סביר לפסול את מהימנותו של כל אחד ואחד מן השלישייה פילון–פליניוס–
יוספוס דווקא לעניין דיווחיהם על האיסיים ,וזאת ללא כל ראיות של ממש? והאם ניתן לקבל ברצינות
הצעה שלפיה סביר יותר להאמין ששלושתם איכשהו ָחב ְרו יחדיו )שלא לומר קשרו קשר( כדי לספר
לנו סיפורי אגדה על אודות יצירי רוחם האיסיים — מאשר להאמין לדבריהם על האיסיים ,אף אם
בעירבון מוגבל ולא בלי ביקורת?
אסכם את הדברים בדימוי הבא :על כף המאזניים האחת מונח קיומם של האיסיים ,ועל כף
המאזניים האחרת מונח אי קיומם .המאזניים אינם מאוזנים :הכף שעליה מונח קיומם של האיסיים
כבדה יותר מלכתחילה ,בשל מצבור עדויותיהם של שלושת עדי המאה הראשונה לסה"נ ,המעניקות
הסתברות ראשיתית חיובית להשערת קיומם של האיסיים .בניסוח אחרֲ ,חז ָָקה בידינו שהאיסיים אכן
התקיימו 62.המשימה שנטלה עליה אליאור הייתה להתגבר על עדויות אלה ולערום על הכף האחרת די
משקלות כדי להטות את המאזניים אליה .ואולם לאור דיוני בנימוקיה של אליאור ,הערכה מפוכחת
ונטולת פניות של מצב המאזניים מחייבת לקבוע שלא נערם על הכף השוללת את קיומם של האיסיים
שום משקל שיש בו ממש — וזאת אף ללא כל קשר לשאלה אם האיסיים הם אכן בעלי המגילות
אם לאו.

 62ברקע של דימוי המאזניים הלא מאוזנים יש תאוריה של חֲז ָקוֹת )פרזומפציות( .להרחבה בעניין זה ראוE. Ullmann- :
Margalit, ‘On Presumption’, The Journal of Philosophy, 80, 3 (1983), pp. 143–163

