כמה כתות מנתה
עדת קומראן?

איל רגב

על ההבדלים בין היחד ,ברית דמשק,
האיסיים וחורבת קומראן
יד יצ
חק

בן
־צ
בי

148

ת מ ו ז ש ע "ג
ת

כמה כתות מנתה עדת קומראן?

על ההבדלים בין היחד ,ברית דמשק ,האיסיים וחורבת קומראן
לזכרו של פרופ' חנן אשל ז"ל

א .כת קומראן — הפרדיגמה המונוליתית
מיד עם גילוין של מגילות קומראן בשנת  1947הציע אליעזר ליפא סוקניק כי אלו חיבורים של כת
בשער המאמר:
מאגר המים והמגדל
1
האיסיים ,שתוארה בפירוט בכתבי יוסף בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני .גישה זו שלטת במחקר
בחורבת קומראן
(צילום :ברוך גיאן)
גם לאחר יותר משישים שנה 2.בראשית שנות החמישים של המאה העשרים חפר רולן דה וו את
האתר בחורבת קומראן הסמוך למערה  ,4שבה נתגלו מרבית המגילות ,והסיק שבאתר ישבה הקבוצה
שחיברה והטמינה את המגילות .דה וו קישר לכך את דברי פליניוס הזקן שהאיסיים יושבים 'מעל עין־
גדי' ,וטען כי פליניוס כיוון לחורבת קומראן .כך נוצר במחקר זיהוי משולש של הקבוצה או הקבוצות
המשתקפות במגילות עם יושבי האתר ,ושל כל אלה עם האיסיים 3.האיסיים וכת קומראן הפכו בעיני
רבים לכינויים נרדפים לאותה קבוצה ,והיו שטענו שכת קומראן היא קבוצה או פלג אחד של האיסיים,
שהיו תנועה רחבה יותר 4.רוב החוקרים ראו במחברי המגילות הכתתיות (כגון סרך היחד והפשרים
המספרים על תולדות הכת) קבוצה אחת ויחידה שישבה בחורבת קומראן 5,ומשום כך כינו את מחברי
המגילות — כת קומראן (6.)the Qumran sect/community
*

מאמר זה מסכם את מסקנות מחקריי הקודמים ומציג תזה כוללת .ראוE. Regev, ‘The “Yahad” and the :
;“Damascus Covenant”: Structure, Organization and Relationship’, RevQ, 21, 2 (2003), pp. 233–262
;idem, Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective, Berlin 2007, pp. 81–86, 163–196, 243–266
;idem, ‘Chercher les femmes: Were the “Yahad” Celibates?’, DSD, 15, 2 (2008), pp. 253–284
idem, ‘Access Analysis of Kh. Qumran: Reading Spatial Organization and Social Boundaries’,
BASOR, 355 (2009), pp. 85–99; idem, ‘The Archaeology of Sectarianism: Ritual, Resistance and
Hierarchy in Kh. Qumran’, RevQ, 24, 2 (2009), pp. 175–214

1

א"ל סוקניק ,מגילות גנוזות מתוך גניזה קדומה שנמצאה במדבר יהודה :סקירה ראשונה ,ירושלים תש"ח ,עמ' טז.
סוקניק אף רמז למיקומם באזור ים המלח בעקבות פליניוס הזקן ,וראו להלן.
ראו למשל :ד' פלוסר' ,כת האיסיים והשקפותיה' ,קדמוניות( 114 ,תשנ"ח) ,עמ' .96‑94
ראו למשל :מ' ברושי ,המגילות הגנוזות ,קומראן והאיסיים ,ירושלים תשע"א .להפניות וניתוח ראוJ. VanderKam & :
 .P. Flint, The Meaning of the Dead Sea Scrolls, New York 2002, pp. 240–250לדברי פליניוס ראוPliny the Elder, :
Natural History V, 73 (M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I, Jerusalem 1976, pp. 470,
) .472לניתוח התהוות האסכולה הזאת ולהגנה עליה ראוE. Ullmann-Margalit, Out of the Cave: A Philosophical :
Inquiry Into The Dead Sea Scrolls Research, Cambridge, MA & Jerusalem 2006
ראו למשל :ונדרקם ופלינט (שם) ,עמ' .240
ראו למשל :ח' אשל' ,תולדותיה של הקבוצה שישבה בקומראן והרמזים ההיסטוריים שבמגילות' ,קדמוניות114 ,
(תשנ"ח) ,עמ'  ;93‑86מ' ברושי' ,אורחות חיים בקומראן' ,מ' קיסטר (עורך) ,מגילות קומראן :מבואות ומחקרים ,א,
ירושלים תשס"ט ,עמ' .47‑46
ראו למשל :י"א באומגרטן' ,ההלכה של כת קומראן' ,קדמוניות( 114 ,תשנ"ח) ,עמ' .100‑97

2
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4
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רבים לא ייחסו חשיבות להבדלים בין קבוצת היחד לברית דמשק ,ובינן לבין האיסיים .למשל
שמריהו טלמון הקפיד לכנות את אנשי קומראן 'באי הברית החדשה' ,בעקבות כינוים העצמי במגילת
ברית דמשק ,אך הוסיף 'הלוא הם בני ה"יחד" יושבי קומראן' 7.לאחרונה היו שנקטו את המונח עדת
קומראן ככינוי כללי לאנשי המגילות ,בלא להסביר למה בדיוק כוונתם :האם מדובר בקבוצה אחת או
בתנועה שהייתה מורכבת ממספר קבוצות או כתות?8

ב .מתודולוגיה :על ההבדלים בין כתות ומשמעותם
הייתה ללא ספק זיקה רעיונית בין חברי היחד ,ברית דמשק ,תושבי חורבת קומראן והאיסיים .כל
הקבוצות הללו התרחקו מהמקדש ,הציבו מחיצות חברתיות בינן לבין כלל ישראל ,האמינו בגזרה
קדומה (דטרמיניזם) ,פיתחו הלכה מחמירה ,והנהיגו מערך חוקים קהילתי נוקשה ביותר .ייתכן
שבעיני מתבונן מבחוץ — ושמא גם בעיניו של יוסף בן מתתיהו — השתייכו קבוצות אלו לתנועה
אחת גדולה .עם זאת המגילות שהן חיברו והממצא הארכאולוגי המעיד על אורח חייהן מאפשרים לנו
לבחון אותן מבפנים ביתר פירוט.
במאמר זה אשרטט את הגבולות החברתיים בין הקבוצות ותת־הקבוצות השונות ואעמוד על
הכתות
ההבדלים ביניהן באורחות חייהן ובארגונן החברתי .אנסה לחשוף את אופיין של הקבוצות או ִּ
השונות בתוך התנועה הקומראנית ,ולהראות שהיא הייתה מורכבת מקבוצות עצמאיות ,שהיחסים
ביניהן היו מורכבים והתפתחו במשך מספר דורות.
הניתוח שלהלן מבוסס על מספר הנחות מתודולוגיות:
א .בהשוואה בין קבוצות ותפיסות שונות המאפיינים הדומים חשובים כדי ליצור בסיס ראשוני
להשוואה .אולם חשיבותם של המאפיינים השונים רבה יותר ,והם שקובעים את הזיקה בין מושאי
ההשוואה9.
ב .יש מאפיינים המשותפים לכל הכתות באשר הן :כל כת היא קבוצה הנמצאת במתח עם סביבתה,
שונאת אותה ,מתבדלת ממנה ,ויוצרת דפוסי התנהגות עצמאיים 10.חברי כל כת בטוחים שהאמת
מצויה רק אצלם ,רואים עצמם כעילית רוחנית ,אינם מקבלים כל אחד לשורותיהם ,וכופים זה על
זה את משמעת הכת 11.הימצאותם של מאפיינים אלה בקרב כתות שונות איננה מלמדת על זהות
ביניהן.
 7ש' טלמון' ,לוח השנה של בני עדת היחד' ,קדמוניות( 114 ,תשנ"ח) ,עמ'  ,114‑105וכך גם בפרסומים אחרים של
טלמון.
 8ראו למשל :ד' דימנט' ,מה התחדש בחקר תולדותיה של עדת קומראן' ,מ' מור ואחרים (עורכים) ,לאוריאל :מחקרים
בתולדות ישראל בעת העתיקה מוגשים לאוריאל רפפורט ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .278‑245
 9ראוF.J.P Poole, ‘Metaphors and Maps: Towards Comparison in the Anthropology of Religion’, Journal of the :
American Academy of Religion 54 (1986), pp. 411–457
 10ראוR. Stark & W.S. Bainbridge, The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation, Berkeley :
& Los Angeles 1985, pp. 3, 49–60
 11ראוB. Wilson, ‘An Analysis of Sect Development’, American Sociological Review, 24 (1959), pp. 3–15 :
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ג .להבדלים בארגון קהילתי ,במוסדות חברתיים ,בהייררכייה ובאינדיווידואליזם יש השלכות
מרחיקות לכת ,והם בעלי משקל בהגדרה עצמית של חברה לא פחות מעמדות דתיות עקרוניות.
נהלים הנוגעים ליחסים בין חברי הכת משקפים אף הם תפיסות עולם וערכים בסיסיים12.
ד .כתות שנוסדו ממקור אחד מתפצלות במשך השנים לתנועות נפרדות ויריבות .אף בתוך הכת
עצמה מתפתחים פלגים שונים ,בדלניים ומתונים .כך עולה מבחינה שיטתית של כתות פורשות
מודרניות הדומות בהשקפת עולמן לכתות קומראן והאיסיים — המנוניטים ,ההוטריטים ,האמיש
(שלושתן התפצלו מן הזרם האנבפטיסיטי ,האמיש פרשו מן המנוניטים) ,הפוריטנים והקוויקרים13.
לפיכך חשוב להבחין בין הקבוצות השונות בתוך תנועת־אם כתתית אחת ולהתחקות אחר היחס
ביניהן.
ה .הקבוצות שייבחנו כאן נבדלו זו מזו במאפיינים חברתיים שונים ופעלו באופן עצמאי .עם זאת
הן היו בעלות מצע רעיוני־דתי משותף .משום כך קשה לקבוע אם מדובר בכת אחת שהיו בה קבוצות
או פלגים שונים ,או בכתות נפרדות בעלות מוצא משותף 14.במקרה דנן ליחד ,לברית דמשק ולאיסיים
(ששמם ידוע רק ביוונית )Essēnoi, Essaioi :שמות שונים ,ולכן אתייחס אליהן בסופו של דבר כאל
כתות אחיות אך נפרדות.

ג .היחד וברית דמשק :בין שוויון להייררכייה ,בין משמעת לחוויה דתית
בשלל המסמכים ממגילות קומראן שאפשר לשייכם ללא ספק לתנועה הקומראנית נזכרות שתי
קבוצות :היחד ,שנזכרת עשרות פעמים בסרך היחד (וכן בסרך העדה ,בחלק מן הפשרים ובמגילת
ההודיות) ,ו'באי הברית החדשה בארץ דמשק' ,הנזכרים אך ורק בברית דמשק 15.כל אחת מהן חיברה
חיבור נפרד ובו הציגה את השקפת עולמה ואת חוקיה.
לשני החיבורים יש הרבה מן המשותף במה שנוגע לאמונות ,למושגי יסוד ולכינויים שונים ,כגון
ההשקפה הדואליסטית שהעולם מתחלק לרוחות צדק ועוול 16,התפיסה שהתנהגות מוסרית והענשת
12

13
14

15

16

להנחת יסוד מרכזית זו בקרב אנתרופולוגים ראו למשלA.R. Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive :
Society, London 1952, esp. pp. 188–204; E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood
and Political Institutions of a Nilotic People, Oxford 1940, pp. 139–248
ראו :רגב ,כתתיות בקומראן (לעיל ,הערה *) ,עמ' .298‑291 ,57‑50
למשל למרות ההבדלים המהותיים בין ( Old Order Amishשאינם משתמשים בחשמל ובמכוניות)Amish Mennonites ,
ו־ ,Beachy Amishרואים בהם בדרך כלל כת אחת .ראוD.B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, Baltimore and :
 .London 2001, pp. 13–14, 25–26, 188–190עם זאת האמיש המחמירים לא ייתנו יד לנישואין עם בני אמיש מתונים
מהם .ראו :רגב (שם) ,עמ' .297‑296
ברית דמשק ,עמ' ו ,שורה  ;19עמ' ח ,שורה  ;21עמ' כ ,שורה ( 12הציטטות מברית דמשק מן הגניזה במאמר זה על
פי מהדורת א' קימרון ,מגילות מדבר יהודה :החיבורים העבריים ,א ,ירושלים תש"ע) .הפשר על עמוס ה ,כו‑כז (ברית
דמשק ,עמ' ז ,שורות  )19‑14מרמז כי מקור הכינוי הזה במטפורה לגלות.
סרך היחד ,טור ג ,שורה  — 13טור ד ,שורה ( 26הציטטות מהסרכים במאמר זה על פי מהדורת י' ליכט ,מגילת הסרכים,
ירושלים תשכ"ה); ברית דמשק ,עמ' ד ,שורות  ;15 ,13עמ' ה ,שורה  ;18עמ' ח ,שורה  ;2עמ' יב ,שורה  ;2עמ' טז,
שורות .5‑4
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סרך היחד ,1QS ,טור א:
[ספר סר[ך היחד לדרוש
אל ב[כול לך ובכול נפש]
לעשות הטוב והישר לפניו
כאשר ציוה ביד משה וביד
כול עבדיו הנביאים ולאהוב
כול אשר בחר ולשנוא את
כול אשר מאס לרחוק מכול
רע ולדבוק בכול מעשי
טוב ולעשות אמת וצדקה
ומשפט בארץ ולוא ללכת
עוד בשרירות לב אשמה
ופני זנות לעשות כל רע
(.)7‑1 ,I
(באדיבות מוזאון ישראל)
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חברים עבריינים מכפרת כקרבן 17,רשימה כמעט זהה של חטאים ועונשים כמו הרחקה מן הטהרה
והפחתת מנת המזון ,דמויות המבקר והמשכיל ,הכינוי הקבוצתי רבים 18וביטויים משותפים כגון
'אנשי תמים הקודש' 19ו'המשפטים הראשונים' 20.אין ספק כי שני החיבורים היו שייכים לתנועת־אם
אחת.
עם זאת יש הבדל אידאולוגי־ארגוני בולט בין הקבוצות :חברי היחד קיימו קהילה שכל הרכוש
היה בה משותף ,ואילו בברית דמשק החזיקו החברים רכוש פרטי ,ונדרשו לשלם מרכושם מס חודשי
מיוחד לצורכי צדקה 21.ואולם רבים טשטשו את ההבדלים בין הקבוצות 22.יעקב ליכט הציע שהיו
'שתי צורות של ארגון שהונהגו בתנועה אחת מתוך מגמה שביודעין לאפשר למחמירים ולמקלים
שבתנועה לפעול במאמץ משותף ,ובמסגרות ארגוניות נפרדות'23.

דפוסי התגלות שונים
ההבדלים בין היחד לברית דמשק היו עמוקים מאוד מנקודת מבטו של החבר .סרך היחד ִהרבה לעסוק
בהתגלות דבר האל ,בין שמדובר בפירוש של נבואות על מאורעות ההווה והעתיד ,ובין שמדובר
בפירוש חוקי התורה .המתנדב ליחד נשבע 'לשוב אל תורת מושה [ ]...לכול הנגלה ממנה לבני צדוק
הכוהנים [ ]...ולרוב אנשי בריתם' (סרך היחד ,טור ה ,שורות  ,)10‑8כלומר כל אחד מחברי הכת עשוי
היה לזכות להתגלות ,והיא חייבה אותם כמעין תורה שבעל־פה .קטע אחר מלמד כי ההתגלות הייתה
תופעה שהתרחשה מדי פעם בפעם ,ונראה שכל חבר שאף לזכות לה .החברים הלכו בדרך האל ודבקו
ב'מדרש התורה [אשר צוה בי]ד מושה לעשות ככול הנגלה עת בעת וכאשר גלו הנביאים ברוח קודשו'
(שם ,טור ח ,שורות  .)19‑15מכאן שההתגלות הייתה תופעה מתפתחת ונתונה לשינויים .חברי הכת
עסקו באופן תדיר בתוכני ההתגלות (שם ,שורות 24.)2‑1

17

18
19
20
21
22

23
24

סרך היחד ,טור ח ,שורות  ;10‑2טור ט ,שורות  ;5‑3ברית דמשק ,עמ' יד ,שורות  ,4Q270 ;19‑18קטע  ,7טור א ,שורות
J.M. Baumgarten, Qumran Cave 4, XIII: The Damascus Document [4Q266–273] [DJD, 18], Oxford( 17‑15
.)1996, p. 163
על המשכיל ראו :סרך היחד ,טור ט ,שורות  ;23‑12ברית דמשק ,עמ' יב ,שורות  .21‑20על המבקר והרבים ,ראו להלן.
סרך היחד ,טור ח ,שורה  ;20ברית דמשק ,עמ' ז ,שורות  ;5‑4עמ' כ ,שורות .7 ,5 ,2
סרך היחד ,טור ט ,שורה  ;10ברית דמשק ,עמ' כ ,שורה .31
סרך היחד ,טור א ,שורות  ;12‑11טור ה ,שורה  ;2טור ו ,שורות  ;22 ,19 ,3‑2ברית דמשק ,עמ' יד ,שורות 14‑12
ולעניין בעלות על עבדים ואמות ראו :שם ,עמ' יא ,שורה .3
לדעת שיפמן 'בספר ברית דמשק מתוארים רק השלבים הראשוניים של ההצטרפות לכת ,ואילו סרך היחד מתאר גם את
שלביו הסופיים של תהליך זה ,שאולי הושלם רק ביישוב קומראן' (י' שיפמן 'ספר ברית דמשק ומגילת הסרכים' ,קיסטר
[לעיל ,הערה  ,]5עמ'  .)283וכך גם לדעת קולינס‘we cannot posit any sharp break between the congregation of :
CD and the yahad. They cannot be regarded as two completely distinct communities’ (J. Collins, ‘The Yahad
and the Qumran Community’, Ch. Hempel & J.M. Lieu [eds.], Biblical Traditions in Transmission: Essays in
)Honour of Michael A. Knibb, Leiden 2006, p. 95
ליכט (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .16
למנהיגה — מתוארת שוב ושוב במזמורי מגילת ההודיות
ּ
תופעת ההתגלות — מסירת 'רזי פלא' מידי האל לחבר הכת או
(למשל טור ט [סוקניק טור א] ,שורה  .)21וראוA.P. Jassen, Mediating the Divine: Prophecy and Revelation in the :
Dead Sea Scrolls and Second Temple Judaism, Leiden 2007, esp. pp. 363–376
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המושג נגלה/נגלות נזכר גם בברית דמשק 25.אולם מן ההקשר עולה שהכוונה להתגלות שהיא
נחלת העבר ,ולא דובר במפורש על התגלות שחוו החברים בזמנם .שלא כביחד ,החבר החדש שנשבע
אמונים לברית דמשק לא הכיר את הנגלה ,והמבקר מסר לו זאת מאוחר יותר ,ונראה שמדובר בתוכני
ההתגלות שהייתה בעבר.
אם כן ַּביחד הייתה ההתגלות חוויה דתית דינמית ומטלטלת שכל חבר עשוי היה לחוות ,ואילו
בברית דמשק היא הייתה מכלול של תכנים מקובעים שעברו במסורת ,לא חלה בה התחדשות,
והחברים לא חוו אותה ולא לקחו בה חלק פעיל .יש להניח שתוכני ההתגלויות החדשות שנגלו לחברי
היחד לא היו זהים למסורות של ברית דמשק באשר לנגלות העבר .מכל מקום היה בין שתי הקבוצות
הבדל מהותי במקומה של ההתגלות כחוויה דתית.

דיני צרעת מתוך
ברית דמשק
מקומראן,4Q266 ,
קטע  ,6טור א

(באדיבות רשות העתיקות)

מבנה חברתי :בין מנהיגים לחברים
עיקר ההבדלים בין שתי הכתות נוגעים לארגונן החברתי ,שהכתיב את היחסים בין החברים .קהילת
ברית דמשק הונהגה על ידי המבקר .הוא לימד את החברים את דברי האל ,הנחה אותם בפתרון
בעיותיהם האישיות ,רשם תלונות שהועלו כלפי חברים ,גירש מן הכת חברים סוררים ,חינך את
ילדיהם ,קיבל חברים חדשים ,פסק להם בענייני מקח וממכר ונישואין וגירושין ,ואף לימד את הכוהן
הפתי הלכות צרעת .אלו היו תפקידיו של מבקר המחנה ,והיו כמה וכמה מחנות ,כלומר קהילות
מקומיות 26.אולם במגילה נזכר גם מבקר עליון' ,המבקר אשר על כל המחנות' ,אשר עמד בראש הכת
 25ברית דמשק ,עמ' ג ,שורות  ;14‑12עמ' ה ,שורות  ;5‑1עמ' טו ,שורות  .15‑13רבים עסקו בסוגיית ההתגלות בקומראן
בלי שהבחינו בהבדל בין שני הדפוסים .ראו למשל :יאסן (שם) ,בעיקר עמ' .52‑49
 26ברית דמשק ,עמ' ט ,שורות  ;20‑16עמ' יג ,שורות  ,4Q266 ;19‑4קטע  ,7טור ג.
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כולה; 'על פיהו יבאו באי העדה איש בתרו [ ]...לכל ריב ומשפט' (ברית דמשק ,עמ' יד ,שורות .)12‑8
למבקר הייתה סמכות רוחנית וארגונית מוחלטת ,והיה על חברי הכת להישמע להוראותיו ,שאם לא
כן סילק אותם מהכת.
כת היחד פעלה באופן שונה לחלוטין .סמכותם של בעלי התפקידים השונים הייתה מוגבלת .גם
בסרך היחד נזכר מבקר ,אולם תפקידו היחיד היה לנהל את רשות הדיבור במושב הרבים ,שהשתתפו
בו חברי היחד ,ובין היתר הצביעו בו על קבלת חברים חדשים (סרך היחד ,טור ו ,שורה  .)12המבקר
אשר על מלאכת הרבים היה מופקד על רישום הונו של המתנדב החדש ,וככל הנראה ניהל את כלכלת
הקהילה (שם ,שורה  27.)20הפקיד בחן לראשונה מועמד חדש לפני שהעביר את ההחלטה למושב
הרבים (שם ,שורות  .)16‑14בני צדוק הכוהנים נזכרו בראש חברי הכת 28,אך הם לא הוגדרו מנהיגי
הכת ,אלא נשאו בעול יחד עם 'רוב אנשי בריתם' .ליחד לא היו מנהיג או מנהיגים שהכתיבו לחברים
האחרים כיצד לנהוג .ההחלטות המכריעות התקבלו ככל הנראה במושב הרבים ,ברוב קולות של
החברים ('ישאלו למשפט ולכל עצה ודבר אשר יהיה לרבים להשיב איש את מדעו' [סרך היחד ,טור ו,
שורה  .)]9לעומת זאת בברית דמשק לא נזכר מושב הרבים או מוסד דומה לו .השיתוף בין חברי היחד
התבטא לא רק בפן הכלכלי אלא גם בפן הרוחני־הדתי' :ויחד יואכלו ויחד יברכו ויחד יועצו' (שם,
שורה ' ;)2וכל הנדבים לאמתו יביאו כל דעתם כוחם והונם ביחד אל' (שם ,טור א ,שורות  ;)12‑11הם
התאגדו מלכתחילה כדי 'להיות ליחד בתורה ובהון' (שם ,טור ה ,שורה .)2
ברית דמשק הייתה חברה הייררכית לחלוטין ,ואילו היחד הושתת על יסוד שוויוני ,כפי שעולה מן
האופנים השונים שבהם התנהלו קבוצות של עשרה חברים לכל הפחות ובתוכן כוהן :בברית דמשק
נאמר על אותו הכוהן 'על פיהו ישקו כולם' (ברית דמשק ,עמ' יג ,שורות  ,)4‑2ובסרך היחד נקבע
כי הכוהן יברך ראשון על הלחם והתירוש ,אך החברים כולם שותפים להחלטות והם 'ישאלו לעצתם
לכל דבר' (סרך היחד ,טור ו ,שורות  ;)5‑3מכאן שתפקידו של הכוהן ביחד היה טקסי בלבד ,ושהוא
לא שימש מנהיג יחיד.

דפוסי הייררכייה
בשתי הקבוצות היו דפוסים שונים של הייררכייה פנימית בין החברים .בברית דמשק ,להוציא המבקר
והכוהן ,נקבעה ההייררכייה לפי המוצא' :הכוהנים לראשונה ,והלוים שנים ובני ישראל שלושתם
והגר רביע ,וכן ישבו וכן ישאלו לכל' (ברית דמשק ,עמ' יד ,שורות  .)6‑3מקומו של החבר בברית
דמשק נקבע בלידתו ,ולא הייתה אפשרות לשנותו .ביחד הייתה ללא ספק חשיבות רבה לכוהנים,
אולם מיקומו של החבר נקבע לפי האופן שבו העריכו יתר החברים מדי שנה את התנהגותו' ,איש
 27בעבר לא הבחינו בהבדלים בין סרך היחד לברית דמשק באשר לסמכותו של המבקר .ראו למשל :י' שיפמן' ,ארגון
ומנהיגות בכת מדבר יהודה' ,י' גפני (עורך) ,קהל ישראל :השלטון העצמי היהודי לדורותיו .א :העת העתיקה ,ירושלים
תשס"א ,עמ' .50‑48
 28סרך היחד ,טור ה ,שורות  .10‑9 ,3‑2הם אינם נזכרים בנוסחים הקצרים יותר ממערה  4הגורסים 'הרבים' בלבד ,ומכאן
שבני צדוק תפסו את מקומם ביחד בשלב מאוחר יותר .ראוM. Bockmuehl, ‘Redaction and Ideology in the Rule :
of the Community (1QS/4QS)’, RevQ, 18 (1998), pp. 541–560
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בתכונו'' :ודרשו את רוחום ביחד בין איש לרעהו לפי שכלו ומעשיו בתורה [ ]...וכתבם בסרכ איש לפני
רעהו לפי שכלו ומעשיו להשמע הכול איש לרעהו הקטן לגדול ולהיות פוקדם את רוחם ומעשיהם
שנה בשנה להעלות איש לפי שכלו ותום דרכו ולאחרו כנעויתו' (סרך היחד ,טור ה ,שורות .)24‑20
הייררכייה רוחנית זו קבעה את סדר הדיבור בהתוועדויות ובמושב הרבים (שם ,טור ו ,שורות ,4
 .)13‑8כך קיימו החברים פיקוח חברתי איש על רעהו ,דבר שהגביר את המוטיווציה של כל חבר
להראות נאמנות לכת ,אך גם להבליט את תכונותיו ומעלותיו במעין שילוב מורכב של קונפורמיזם
ואינדיווידואליזם .לעומת זאת חברי ברית דמשק צייתו למבקר או לכוהן ,ולא ציפו מהם לשום
פעילות יצירתית בתחום הרוחני והדתי .דברים אלה עולים בקנה אחד עם מסקנותיי באשר להתגלות
כחוויה פעילה בחיי היחד לעומת התקבעותה כמסורת בברית דמשק .מדובר בשתי כתות או בשני
ארגונים חברתיים נפרדים.
עם זאת חשוב לציין כי בין שתי הקבוצות/הכתות התקיימו קשרים אמיצים .להלן ַאראה שמחברי
ברית דמשק התייחסו ליחד ,ובמגילה הכוללת מבחר סרכים ,ושכונתה בעבר סרך דמשק (,4Q265
 )Miscellaneous Rulesנזכרת עצת היחד (ראו עליה להלן) לצד דיני שבת הנזכרים אך ורק בברית
דמשק 29.כמו כן בברית דמשק ובחיבורים של היחד — הפשרים ומגילת ההודיות — השתמשו באותם
כינויים לאויבי הכת ,כגון כינוייהם של הפרושים ומנהיגם 'דורשי החלקות' 'ואיש/מטיף הכזב'30.

ד .ארגון בקהילות ובתת־קהילות ביחד ובברית דמשק :המחנות ועצת
היחד
ברית דמשק והיחד לא היו יחידות חברתיות מונוליתיות .שתי הכתות היו מאורגנות כיחידות קהילתיות,
ולעתים הללו התחלקו לתת־קהילות .בנוסח הגניזה של ברית דמשק חבויים לדעתי שלושה דפוסי
ארגון קהילתי :הרבים — קהילה אחת ,שבראשה עמדו מבקר וכוהן; המחנות — קהילות מרובות ,שלכל
אחת היה מבקר משלה ,ושהיו שייכות לארגון אחד שבראשו עמד המבקר אשר על כל המחנות (ראו
לעיל); מספר קבוצות של עשרה חברים לפחות שבראשם כוהן.
העורכים של קובצי החוקים בברית דמשק גיבבו את שלושת דפוסי הארגון בערבוביה (כבר בעותקים
ממערה  ,)4ועל כן אי אפשר לשחזר את קובצי החוקים המקוריים ואת אופן עריכתםַ 31.הבחנתי בין
שלושת טיפוסי הארגון הקהילתי נסמכת על שתי הנחות יסוד .ראשית ,אין להתעלם מן ההבדלים בין
J.M. Baumgarten, ‘4Q Miscellaneous Rules’, idem et al., Qumran Cave 4, XXV: Halakhic Texts (DJD 35), 29
 ,Oxford 1999, pp. 57–78וראו להלן ,סמוך להערה .64
 30ראו :ד' פלוסר' ,פרושים ,צדוקים ואיסיים בפשר נחום' ,הנ"ל ,יהדות בית שני ,קומראן ואפוקליפטיקה ,ירושלים
תשס"ב ,עמ' .219‑184
 31למשל בברית דמשק ,עמ' יג ,שורות  ;8‑2עמ' יד ,שורות  .19‑3המפל לא ייחסה חשיבות ארגונית להבדלים בין המחנות
לרבים וראתה בהם סימני עריכה מאוחרים ותו לא .ראוCh. Hempel, The Laws of the Damascus Document, Leiden :
 .1998, pp. 81–85אולם לדעתי התוספות והשינויים שהכניסו עורכים מאוחרים נבעו מתמורות שחלו בברית דמשק,
שאראה להלן ,המחנות
ושאת שחזורן אציע להלן .המפל סברה כי הרבים שורבבו לטקסט לאחר המחנות ,אולם כפי ַ
משקפים ארגון גדול ומורכב יותר ,ולכן נראה שהוא המאוחר מבין השניים.
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הכינויים השונים של כל דפוס ארגון :שמותיהם השונים של הרבים ,המחנה/המחנות והעשרה אמורים
להעיד כי מדובר בארגונים שונים .שנית ,סמכויותיהם של בעלי התפקידים — המבקר והכוהן — בכל
אחד מדפוסי הארגון חוזרות על עצמן ,וגם כפילות זו מלמדת שמדובר בארגונים נפרדים.
המבקר אשר על המחנה בברית דמשק לימד את החברים ושימש להם מורה רוחני ('כרועה עדרו').
הוא בלבד קיבל חברים חדשים ,ועמו התייעצו בסוגיות של נישואין/גירושין ומסחר (ברית דמשק ,עמ'
יג ,שורות  .)19‑7המבקר לימד את הכוהן אשר במחנה (ומכאן שמדובר במבקר של המחנה) את תורת
הצרעת ,ואם היה הכוהן פתי ,קבע המבקר את דינו של המצורע (שם ,שורות  .)7‑4הוא אף ערך ככל
הנראה את טקס הגירוש מן הכת למואס בתורה32.
מבקר אחר ,המבקר אשר לרבים ,היה אחראי אף הוא לקבלת חברים חדשים ,ואולי אף לימד חברים
חדשים את תורת הכת (שם ,עמ' טו ,שורות  .)13‑7בקטע הפותח במילים 'וזה סרך הרבים' נאמר
כי יש לתת למבקר ולשופטים שכר יומיים לכל חודש לצורכי צדקה (שם ,עמ' יד ,שורות ,)17‑12
ונראה שמדובר במבקר אשר על הרבים .בקובץ תקנות נוסף ,שהרבים נזכרים בו שלוש פעמים ,נקבע
כי על המבקר לכתוב ֵ
עברות של חבר שיצר קשר עם חבר אחר שסולק 33.מנהיג נוסף של הרבים הוא
'הכהן אשר [י]פקד ברואש הרבים' .הלה היה מנהיג דתי מלומד (שם ,שורות  .)8‑6הכוהן המופקד על
הרבים ערך את טקס הענשת החברים הסוררים ונשא בו דרשה 34,בדומה לתפקידו של המבקר אשר
על המחנה .במקום אחר נזכר הכוהן מבין עשרת החברים .הייתה לו סמכות מוחלטת בקרב העשרה
(שם ,עמ' יג ,שורות  ,)4‑2בדומה למבקר אשר על המחנה.
סמכויותיהם של בעלי התפקידים הללו חופפות .המבקר אשר על המחנה ,הכוהן אשר בראש
הרבים והכוהן העומד בראש העשרה הרביצו תורה בחברי הכת .הן המבקר אשר על המחנה והן
המבקר אשר לרבים קיבלו באופן בלעדי חברים חדשים ,ושניהם אף גירשו חברים מן הכת .כפילות
התפקידים מעידה כאמור על טיפוסים מקבילים של ארגון קהילתי ,שאפשר להבחין בהם אך ורק
אם משווים בין סמכויותיהם של המנהיגים .לפיכך מנהיגים אלה לא פעלו במקביל באותה קהילה.
המבקר והכוהן של הרבים החזיקו בסמכויות שניתנו למבקר אשר על המחנה ,וחלק מהן היו נתונות
גם לכוהן שעל העשרה .משמע שהמבקר שבמחנה היה אדם אחד ,והמבקר של הרבים היה אדם אחר.
אף הכוהן של הרבים איננו זהה עם הכוהן של העשרה.
אפשר לשער כיצד התפתחו שלושת טיפוסי הארגון הקהילתי .דומה כי ברית דמשק החלה
במתכונת של הרבים כקהילה אחת בודדת של כל חברי הכת .לימים גדלה הכת והתפצלו ממנה
למספר קהילות קטנות של עשרה חברים ויותר בראשות כוהן .עם התרחבות הכת גדלו הקהילות
הללו למחנות בהנהגת מבקרים מקומיים ,והיה מבקר עליון על כל המחנות.
בסרך היחד יש סימנים לדפוס חברתי דומה של קהילות קטנות ותת־קהילות :בתקנה אחת נזכרה
במפורש חלוקת עצת היחד לתת־קהילות' :באלה יתהלכו בכל מגוריהם [ ]...ובכל מקום אשר יהיה
 ,4Q266 32קטע  ,7טור ג (באומגרטן [לעיל ,הערה  ,]17עמ'  ,4Q267 ;)63‑62קטע ( 8שם ,עמ' .)105‑104
 ,4Q270 33קטע ( 11קימרון [לעיל ,הערה  ,]15עמ'  ,57שורה .)16
 ,4Q266 34קטע  ,11שורות ( 16‑1קימרון [שם] ,עמ'  ,4Q270 ;)57‑56קטע  ,7טור א ,שורות ( 21‑15שם).
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שם עשרה אנשים מעצת היחד אל ימש מאתם איש כוהן' (סרך היחד ,טור ו ,שורות  .)4‑1מדובר
במספר מינימלי של חברים היוצרים חבורה פעילה ,שהייתה שייכת ליחידה גדולה יותר (עצת היחד),
וחבורות כמותה היו פזורות ברחבי הארץ ('בכל מגוריהם') 35.מכאן שהיחד היה מורכב מתת־קהילות
קטנות שפעלו באופן עצמאי למחצה .במקום אחר נקבע ההרכב המינימלי של עצת היחד' :בעצת
היחד שנים עשר איש וכוהנים שלושה תמימים בכול הנגלה מכול התורה' (שם ,טור ח ,שורות .)2‑1
לאור התקנה הקודמת אני מציע שמדובר כאן בקהילה אחת מני רבות של היחד 36.לפיכך עצת היחד
הוא כינוי נרדף לקהילה אחת של היחד 37.ההתייחסות להרכבה המינימלי מרמזת שהיו כמה קהילות
עצמאיות מעין אלה (בדומה למחנות בברית דמשק) .וכאמור עצת היחד עצמה התפצלה לתת־קהילות
של עשרה חברים לפחות.
עד לאחרונה מקובל היה כי סרך היחד הוא תקנון של קהילה אחת ,שהרי היחד נזכר בו בלשון
יחיד .אולם נראה שכמה וכמה קהילות כאלו פעלו במקביל ,ושסרך היחד הוא התקנון של כולן.
אליסון סקופילד ראתה בהבדלים הקטנים בין הנוסחים השונים של עותקי סרך היחד ממערה  4ובינם
לבין העותק המלא ממערה  1סימנים למספר קהילות שפעלו במקביל ,ושיצרו להן תקנונים שונים
במקצת 38.שרלוטה המפל הבחינה בסרך היחד  4בין שני כינויים לכת ,עצת היחד והרבים ,וראתה
בהם עדות על שלבי עריכה שונים ,המשקפים שלבים בהתפתחות הכת 39.ואם כן אפשר שבסרך היחד
מיוצגים שני טיפוסי קהילות.
התופעה של חלוקת הכת לקהילות־בת תואמת את המבנה הארגוני של כתות מודרניות דומות .כת
משגשגת איננה מוגבלת לקבוצה אחת ויחידה ,אלא מורכבת מקהילות רבות .ככל שהכת גדלה היא
מתפצלת לקבוצות .לכן לא סביר שהייתה רק קהילה אחת של היחד .לעתים נוצרת רשת הייררכית
של קהילת־אם או מנהיגוּ ת המשותפת לכל הקהילות ,כמו במקרה של המבקר אשר על כל המחנות
בברית דמשק (וכן אצל השייקרס ובאופן שונה אצל הקווייקרים) .אך בדרך כלל כל קהילה היא
עצמאית כמעט לחלוטין ומשתפת פעולה מרצון עם קהילות זהות באופיין (כך אצל ההוטריטים
והאמיש) 40.כיוון שאין שום עדות לארגון גג של קהילות אלה בדומה למבקר על כל המחנות בברית
דמשק ,אני סבור שכל אחת מקהילות היחד הייתה עצמאית.

35
36

37

38
39
40

בכך כבר חש ליכט ,וסיכם' :היחד הוא איגוד רופף של חבורות מקומיות ,גדולות וקטנות' (ליכט [לעיל ,הערה ,]16
עמ' .)120‑117
היו שסברו כי זוהי מועצת מנהיגים עליונה ,ואחרים הציעו כי זהו הגרעין המייסד של היחד .לסקירת הדעות ותמיכה
באפשרות השנייה ראו למשלJ. Murphy-O’Connor, ‘La genèse littéraire de la règle communauté’, RB, 76 (1969), :
p. 529
על פי סרך העדה (טור א ,שורה  — 25טור ב ,שורה  )3עצת היחד כללה את מנהיגי עם ישראל כולו באחרית הימים.
לזיהוי עצת היחד עם הרבים ראוS. Metso, The Textual Development of the Qumran Community Rule, Leiden :
1997, pp. 80, 134
A. Schofield, From Qumran to the Yahad: A New Paradigm of Textual Development for The Community Rule,
Leiden 2008
Ch. Hempel, ‘The Literary Development of the S Tradition: A New Paradigm’, RevQ, 22 (2006), pp. 389–401
רגב ,כתתיות בקומראן (לעיל ,הערה *) ,עמ' .296‑191
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איל רגב

היחד וברית דמשק :מי קדם למי?
רבים מניחים כי ברית דמשק קדמה ליחד ,בראש ובראשונה משום שבעמודים הראשונים של ברית
דמשק בנוסח הגניזה תוארו ראשית צמיחת הכת והופעת מורה הצדק ,המנהיג המייסד 41.אולם אני
סבור כי היחד קדם לברית דמשק 42.הטעם העיקרי לכך הוא שדווקא בברית דמשק נקשרה כת היחד
למורה הצדק .המורה מכונה מורה היחיד (ברית דמשק ,עמ' יט ,שורה  — 35עמ' כ ,שורה  ;1ובדומה
לכך שם ,עמ' כ ,שורות  ;15‑13הגרסה 'יחיד' במקום 'יחד' נעוצה ככל הנראה בטעות של המעתיק
של נוסח הגניזה בימי הביניים) .ובסיום המגילה נאמר' :והתיסרו במשפטים הראשונים אשר נשפטו בם
אנשי היחיד והאזינו לקול מורה צדק' (שם ,עמ' כ ,שורות  .)32‑31מנגד בשום מקום במגילת ברית
דמשק לא קשרו המחברים בין מורה הצדק לקבוצתם' ,באי הברית החדשה בארץ דמשק' 43.בדומה
לכך בפשר מיכה הורה מורה הצדק תורה לאנשי היחד 44.לפיכך אני מסיק שכת היחד ראתה במורה
הצדק את מנהיגה ,ושאף מחברי ברית דמשק הכירו בכך ,ומכאן שהיחד קדם לברית דמשק.
ראיה נוספת לכך נוגעת לעונש שהוטל על החברים על פי סרך היחד וברית דמשק גם יחד:
הבדלה מן הטהרה (הכוונה לטהרת הרבים ,שככל הנראה הייתה כרוכה בסעודות משותפות) והפחתת
מנת המזון בכחצי לפרקי זמן קצובים של ימים ,שבועות וחודשים 45.אולם בברית דמשק ,שלא
כבסרך היחד 46,אין שום אזכור מפורש לסעודות משותפות של החברים .הטקס המשותף היחיד הנזכר
41

42
43

44

45

46

ברית דמשק ,עמ' א ,שורות  .11‑5וראו למשלJ. Murphy-O’Connor, ‘The Essenes and their History’, RB, 81 :
(1974), pp. 215–244; J.J. Collins, Beyond the Qumran Community: The Sectarian Movement of the Dead Sea
Scrolls, Grand Rapids & Cambridge 2010, pp. 34–39
וכך כבר סבר שטגמן .ראוH. Stegemann, The Library of Qumran, Leiden, Grand Rapids & Cambridge 1998, :
pp. 107–108, 110, 112, 116–118, 150–152
דייויס הסביר כי ההתייחסות ליחד בברית דמשק ,עמ' יט‑כ ,נובעת מכך שמגילה זו נערכה מחדש על ידי חברי היחד
והותאמה להשקפתם .ראוPh.R. Davies, ‘Communities at Qumran and the Case of the Missing Teacher’, idem, :
 .Sects and Scrolls, Atlanta 1996, pp. 139–150המפל הציעה כי במקביל לכך הותאם סרך היחד ,טור ח ,לברית דמשק,
עמ' יט‑כ ,כך שהקשר בין הטקסטים מורכב יותר מסתם הוספה מאוחרת .ראוCh. Hempel, ‘CD Manuscript B and :
 .the Community Rule — Reflections on a Literary Relationship’, DSD, 16 (2009), pp. 370–387מכל מקום אין כל
ראיה שדווקא אנשי היחד הוסיפו קטעים אלה בברית דמשק .עצם המסקנה בדבר הוספה כזאת מלמדת על הצורך של
מי שהזדהה עם ברית דמשק להודות בעקיפין בקשר הישיר של היחד למורה הצדק ,ולפיכך גם בקדימותו הכרונולוגית
של היחד .אך לו רצו אנשי היחד להדגיש את הקשר למורה הצדק ,מדוע לא עשו כן בסרך היחד?
'[פשרו ע]ל מורה הצדק אשר הואה [יורה התורה לעצת]ו ולכ[ו]ל המתנדבים לוסף על בחירי [אל עושי התורה] בעצת
היחד אשר ינצל[ו] מיום [המשפט' ( ,1Q14pMicקטעים  ,10‑8שורות F. García-Martínez, F. & J.C. Tigchelaar,[ 9‑6
 .)]The Dead Sea Scroll Study Edition, Leiden, Grand Rapids & Cambridge 2000, p. 8ככלל הפשרים (שחלקם
מספרים על מורה הצדק) מתייחסים אך ורק ליחד .וראו ,1QpHab :קטע  ,12שורה  ;4פשר ישעיהו ,4Q164 ,קטע ,1
שורה  ;2שם ,4Q165 ,קטע  ,9שורה  ;3פשר תהלים ,4Q171 ,קטעים  ,10‑3טור ד ,שורה  ,4Q174 Florilegium ;19קטע
 ,1שורה .17
סרך היחד ,טור ו ,שורה  — 24טור ז ,שורה  ;25ברית דמשק ,עמ' יד ,שורות  ,4Q266 ;22‑18קטע  ,10טורים א‑ג
(באומגרטן [לעיל ,הערה  ,]17עמ'  ,4Q270 ;)163‑162 ,77‑76קטע  ,7טור א (שם ,עמ'  .)163‑162לשחזור קטעי ברית
דמשק ראו :קימרון (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  .56‑53על שיטת הענישה ראו :י' שיפמן ,הלכה הליכה ומשיחיות בכת מדבר
יהודה ,תרגמה ט' אילן ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .267‑240
ראוP. Bilde. ‘The Common Meal in the Qumran-Essene Communities’, I. Nielsen & H.S. Nielsen (eds.), :
Meals in Social Context: Aspects of Communal Meal in the Hellenistic and Roman World, Oxford 1998, pp.
146–166
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בברית דמשק הוא התוועדות של כל יושבי המחנות בחודש השלישי ,כלומר פעם בשנה .לפיכך נראה
שמחברי ברית דמשק שאלו את העונש מן היחד מבלי שיכלו ליישמו בפועל47.

ה .ההבדלים בין כתות קומראן לאיסיים :נשים ,עבדים ,שבועות ,מבנה
חברתי ונבואות
הזיהוי המקובל של כתות קומראן עם כת האיסיים ,שתיארו בפירוט יוסף בן מתתיהו ופילון
האלכסנדרוני 48,מבוסס על כמה מאפיינים משותפים :בדלנות ביחס לסביבה ,רכוש משותף ,דגש
על מוסריות ,תפילות קבועות ,תפיסה דטרמיניסטית ,התרחקות מן המקדש ,הימנעות משמן בשל
טומאתו ,איסור הכנת כל מזון והזזת דברים (מתחום לתחום?) בשבת ,איסור יריקה בפומבי ,ברכת
הכוהן בטרם סעודה ,קבלה מודרגת של חברים לכת ,גירוש חברים מן הכת והגבלות על עשיית
צרכים 49.אולם בחלק מן המאפיינים הללו ההקבלה חלקית ,ויש בהם הבדלים בין כתות קומראן
לאיסיים 50.יתר על כן ,מי שזיהו את אנשי המגילות עם האיסיים ראו באנשי המגילות קבוצה אחת
והתעלמו מן ההבדלים בין היחד לברית דמשק .אך רוב ההקבלות שציינו הן בין האיסיים לכת היחד
בלבד .הרכוש המשותף ,שהוא המאפיין המרכזי של האיסיים ,החוזר בכל תיאוריהם ,לא אפיין את
ברית דמשק ,ולכן אין לומר שאנשי ברית דמשק היו איסיים.

רווקות בסרך היחד?
אפתח בהבדל המהותי ביותר ,שרבים ניסו לעמעמם אותו :ההתרחקות מנשים והימנעות מחיי משפחה.
מאז שהתגלה סרך היחד ,לפני כשישים וחמש שנה ,סברו כמעט כל החוקרים שכת היחד הייתה כת
נזירית של גברים ללא נשים ,משפחות וילדים .מסקנה זו מבוססת על שני יסודות :על היעדר כל
47

48
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50

על ההתוועדות בחודש השלישי ראו ,4Q266 :קטע  ,11שורות  .18‑16להשוואת דרכי הענישה והשלכותיהן ראו :רגב,
כתתיות בקומראן (לעיל ,הערה *) ,עמ'  .191‑188קולינס ,כמו רבים אחרים ,לא הקדיש תשומת לב מספקת לקושי זה.
ראו :קולינס (לעיל ,הערה  ,)41עמ' .27
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב ;161‑119 ,הנ"ל ,קדמוניות היהודים יח ;22‑18 ,פילון ,היפוטתיקה (בתוך :אוסביוס,
הכנה אוונגלית יא[ 19‑1 ,מהדורת ס' דניאל נטף ,כתבי פילון האלכסנדרוני ,א ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' ;)]167‑165
( Philo, Omnis Probus liber sit 75–91להלן :כל אדם ישר הוא חופשי).
ביל טען שיש עשרים ושש הקבלות מלאות בין המגילות לתיאורי האיסיים ,עשרים ואחת חלקיות ועוד שש־עשרה
נקודות שאינן עולות בקנה אחד .ראוT.S. Beall, Josephus’ Description of the Essenes Illustrated by the Dead :
 .Sea Scrolls, Cambridge 1988וראו לאחרונהK. Atkinson & J. Magness, ‘Josephus’s Essenes and the Qumran :
 ;Community’, JBL, 129 (2010), pp. 317–342ע' אולמן־מרגלית' ,לזהותן ,זיהוין וקיומן של כתות" :הכהנים בני
צדוק" ,האיסיים והמגילות' ,קתדרה( 139 ,ניסן תשע"א) ,עמ'  .54‑31עם החולקים על זיהוי זה מכול וכול נמנה
י' אפרון ,התהוות הכנסייה הנוצרית הראשונית ,תל־אביב תשס"ו ,עמ' .242‑238
על דרכי הקבלה לכת ראו להלן .לדוחים את הזיהוי של כתות קומראן עם האיסיים ראוA.I. Baumgarten, ‘Who Cares:
and Why Does It Matter? Qumran and the Essenes, Once Again!’, DSD, 11 (2004), pp. 174–190; S. Mason,
‘Essenes and Lurking Spartans in Josephus’ Judean War: From Story to History’, Z. Rodgers (ed.), Making
 .History: Joseph and Historical Method, Leiden 2007, pp. 219–261הפתרון שהציעה אליאור ,שהאיסיים אינם אלא
בדיה ספרותית ,איננו מתקבל על הדעת .ראו :ר' אליאור ,זיכרון ונשייה :סודן של מגילות מדבר יהודה ,תל־אביב ,2009
בייחוד עמ'  ;48‑30לשלילת עמדה זו ראו :אולמן־מרגלית (שם) ,עמ' .54‑50
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התייחסות מפורשת בסרך היחד לנשים ולילדים ועל זיהוי כת היחד עם האיסיים ,שלדברי יוסף בן
מתתיהו ,פילון האלכסנדרוני ופליניוס הזקן דבקו בחיי רווקות .יוסף בן מתתיהו הוסיף שיש בכל זאת
איסיים שנושאים נשים ,אך הם בודקים אותן היטב לפני כן ,ומטרת הנישואין היא העמדת צאצאים
ותו לא 51.לפיכך מקובל לזהות את כת היחד עם האיסיים הרווקים .וכיוון שאין ספק שבמגילות שונות
ובייחוד בברית דמשק יש נשים וילדים ,זיהו החוקרים את הקבוצות במגילות שכללו נשים ומשפחות
עם האיסיים שנשאו נשים52.
חוקרים מעטים בלבד דחו — בצדק — את העמדה הזאת 53.אם כת היחד התנגדה לנישואין ולהעמדת
צאצאים ,כיצד ייתכן שאין לאיסור זה כל רמז בסרך היחד ובשום חיבור אחר מקומראן? במגילות
אחרות ,כולל ברית דמשק וסרך העדה (התקנון של כת היחד לאחרית הימים) ,נישואין וחיי משפחה
הם דבר שבשגרה .תפיסה מהפכנית האוסרת נישואין איננה יכולה להיות מובנת מאליה בחיבור
המגדיר את חובותיהם החברתיות של חברי כת .אם אין לכך זכר ,הסיבה האפשרית היחידה היא
שלא הייתה כל התנגדות ליחסים בין המינים ולחיי משפחה .לצורך השוואה ,בכת השייקרס ,שפעלה
בארצות־הברית במאה התשע־עשרה ,היו נשים וגברים שלא נישאו ,והם חיו בקומונות בהפרדה
מוחלטת .כתבי השייקרס מלאים דיונים בהתנזרות והצדקות לה ,כולל מספר חוקים המדגישים את
חובת ההפרדה .הדבר הבדיל את חברי הכת מהחברה הסובבת והגדיר את זהותם 54.אפילו תקנונים של
מנזרים מן התקופה הביזנטית ,שהמשיכו מסורת התנזרות בת מספר דורות ,עסקו באיסורי הנזירות
ולא הניחו אותם כמובנים מאליהם55.
בשנים האחרונות מורגש במחקר חוסר נוחות בגלל היעדר אזכור של נשים וילדים בסרך היחד,
לצד היעדר כל אזכור במגילות להימנעות מנישואין .כמה פתרונות יצירתיים הוצעו לפתרון הפרדוקס
הזה ,כדי לשמר את הקונסנזוס שהאיסיים הם מחברי המגילות ולאפשר לנו להדביק לאנשי כתות
קומראן תווית היסטורית מוכרת.
יוסף באומגרטן ניתח את המסמך הקטוע המכונה ברכות למשפחה (,)Ritual of Marriage ,4Q502
שנזכרים בו איש ורעייתו וכן זקנים וזקנות ,והציע שתואר שם טקס שבו מצטרפים לכת בגיל מבוגר
נדרו את נדר ההתנזרות מיחסי אישות .כלומר חברי היחד שהיו נשואים בעבר ויתרו עם הצטרפותם
לכת על הקשר הזוגי 56.לבאומגרטן היה ברור מאליו כי מדובר באיסיים ,אך הוא לא נתן דעתו לכך
שבקרב האיסיים חיו רק גברים רווקים ולא נשים רווקות ,ואם כן בני זוג נשואים לא יכלו להצטרף
51
52
53

54
55
56

יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב ;161‑160 ,121‑120 ,הנ"ל ,קדמוניות היהודים יח ;21 ,פילון היפוטתיקה יא,
 .16‑14לפליניוס ראו לעיל ,הערה .3
ראו הספרות שציין קולינס (לעיל ,הערה  ,)41עמ' .66‑65
ראו :באומגרטן (לעיל ,הערה  ,)50עמ' L.H. Schiffman, Reclaiming the Dead Sea Scrolls, Philadelphia ;186‑179
 .1994, pp. 81, 89, 127, 129, 143לתולדות המחקר ולסקירת המקורות על נשים במגילות ראוT. Ilan, ‘Women in :
Qumran and the Dead Sea Scrolls’, T.H. Lim & J.J. Collins (eds.), The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls,
Oxford 2010, pp. 122–147
ראו למשלS.L. Kitch, Chaste Liberation: Celibacy and Female Cultural Status, Urbana 1989, esp. pp. 49–50 :
ראו למשל :י' פטריך ,נזירות מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' .222‑221 ,216‑215
ראוJ. Baumgarten, ‘4Q502, Marriage or Golden Age Ritual’, JJS, 34 (1983), pp. 125–135 :
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למתנזרים האיסיים ולחיות זה לצד זה בנפרד .והרי פליניוס אמר במפורש שבקרב האיסיים אין נשים
כלל .באומגרטן ,סידני וייט־קרופורד ואחרים טענו שחברי היחד נמנעו מנישואין לא מתוך אידאל
אלא בגלל נסיבות כגון דיני הטהרה הקפדניים ,האיסורים על ריבוי נשים או על נישואין לאחר גירושין
(שנזכרים בברית דמשק) ,או הקושי למצוא רעיה שתתאים לסטנדרדים הדתיים הגבוהים שלהם (!)57.
אחת הטענות המרכזיות ששכנעו חוקרים לא מעטים כי חברי היחד התנזרו מנשים ומחיי משפחה
מבוססת על האמור דווקא בחיבור ברית דמשק (עמ' ז ,שורות  .)10‑3נזכרו שם אנשי הכת 'המתהלכים
באלה בתמים קודש' ,ושלהם נתונה ברית האל ,אשר יחיה אותם למשך אלף דורות .אולם בהמשך,
הפסקה ,נאמר כי 'יסורו ברית אל נאמנות להם לחיותם אלף דור ואם מחנות ישבו
לאחר רווח באמצע ּ ִ
כסרך הארץ ולקחו נשים והולידו בנים והתהלכו על פי התורה' ,ומיד לאחר מכן מדובר על היחסים
בין איש לאשתו ובין אב לבנו .היו שראו בכך הבחנה בין שתי קבוצות נבדלות :המתהלכים בתמים
קודש ,שהקפידו במיוחד ,הלא הם היחד (והביטוי 'תמים קודש' נזכר גם בסרך היחד) ,ולעומתם מי
שהקלו עליהם ,ושהותר להם לחיות חיי משפחה לפי חוקי התורה ,והם חיו במחנות ,שתוארו בהמשך
מגילת ברית דמשק58.
אולם הבחנה זו בין שני פלגים בכת היא מלאכותית ומופרכת מבחינה פילולוגית' .אנשי תמים
קודש' מופיעים עוד שלוש פעמים בברית דמשק (עמ' כ ,שורות  )7‑2בהקשר של מי שנותרו בכת
ולא נטשו אותה ,והם ללא ספק אנשי ברית דמשק .לכן אין לזהותם עם קבוצה שונה שפרשה מחיי
משפחה .אין כאן כל ניגוד בין המתהלכים בתמים קודש לבין היושבים במחנות ושום רמז להתנזרות
מנשים59.
אך אם אמנם כללה כת היחד נשים וילדים ,מדוע לא נזכרו הללו בתקנון שלה? לדעתי לא היה
למחברי סרך היחד שום דבר חשוב או יוצא דופן להוסיף בעניין זה .סרך היחד הוא אוסף של חוקים
ארגוניים ותפיסות יסוד דתיות של חברי היחד ,ונעדרים ממנו למשל חוקי התורה הנוגעים לשבת
ולמועדים .מכאן שחיבור זה התמקד בהיבטים שהבדילו את כת היחד מן העולם שסביבה .במסגרת
צרה זו לא ראו המחברים צורך להאריך בעניינים מהותיים שלא היו בהם הבדלים בין הכת לזולתה.

נשים ומשפחות ב־ 4Q502וזיקתם ליחד
עד כה טענתי כי אין ללמוד מהיעדרן של נשים בסרך היחד שנשים וילדים לא חיו בכת היחד,
אך לאמתו של דבר יש ראיה לקיומם של נשים ,ילדים ומשפחות ַּביחד .בחיבור שכונה בתחילה
'טקס נישואין' ( )Ritual of Marriage ,4Q502נזכרות נשים לעתים קרובות לצד גברים .הוא פותח
בהתייחסות ל'אשתו'' ,בת אמת' ו'רעייתו' ,ומשום כך סבר מהדיר הטקסט שמדובר בו בטקס נישואין.
 57ראו ההפניות אצל רגב ,חפש את הנשים (לעיל ,הערה *) ,עמ' .262‑259
 58ראוE. Qimron, ‘Celibacy in the Dead Sea Scrolls and the Two Kinds of Sectarians’, J. Trebolle-Barrera & :
 ;L. Vegas-Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress, I, Leiden 1992, pp. 289–292קולינס (לעיל ,הערה ,)41
עמ'  .32‑29התיבה 'ואם' בציטטה דלעיל איננה מלמדת בהכרח על תנאי ,אלא משמעה :כאשר .השוו :בראשית כד ,יט,
לג; רות ב ,כא;  ,4Q510קטע  ,1שורה  ,4Q511 ;8קטע  ,10שורה .5
 59ראוC. Wassen, Women in the Damascus Document, Atlanta 2005, pp. 124–127 :
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בהמשך החיבור חוזרים ונשנים אזכורים של זקנים וזקנות ,נערים ובתולות ,בנים ובנות אלו לצד
אלו ,ומדובר על 'לעשות זרע' 60.בשרידים קטנים וקטועים שהשתמרו מהחיבור מופיעים גם 'אשתו'
(קטע ' ,)309זעטוטים' (קטעים ' ,)311 ,28אבי הנערה' (קטע ' ,)108פרי בטן' (קטע
 )163ו'אחיות' (קטע  .)96אין ספק שהחיבור הזה עוסק בזוגות נשואים ,ילדים וחיי
משפחה .כל זאת בהקשר ליטורגי של ברכות ,שמחה ,וככל הנראה איזשהו טקס דתי
שהשתתפו בו כל בני הכת ,הורים וילדים.
יש סימנים שהחיבור הזה היה קשור לכת היחד ,ועל כן יש בו ללמד על
נוכחותם של נשים ,ילדים ומשפחות בה .המילה 'יחד' מופיעה בחיבור לפחות
ארבע פעמים .אמנם ברוב המקרים כתואר הפועל ולא כשם הקבוצה ,אך
שכיחותה של המילה בחיבור קטן ומקוטע זה עשויה לרמוז לשימוש מכוון
בשם תואר זה להדגשת זהות הכת ,כפי שמצינו למשל במגילת ההודיות61.
ויש ראיות נוספות .ארבעה ביטויים בחיבור קטוע זה אופייניים בעיקר
לחיבורים שאין ספק שיצאו מתחת ידי חברי כת היחד :הפשרים ומגילת
ההודיות ,שהיחד נזכר בהם ,וכמובן סרך היחד' .קודש קודשים' חוזר
לפחות ארבע פעמים בחיבור קצר זה ,אך לא בהקשר ההלכתי המוכר
של קרבנות וכדומה ,כמקובל בספרות חז"ל ,אלא ככינוי
ייחודי לבני הכת .כינוי זה לבני הכת מצוי אך ורק
בסרך היחד ובחיבורים ליטורגיים נוספים שכת היחד
נזכרה בהם במפורש 62.ביטויים נוספים המשותפים
ל־ 4Q502ולחיבורי כת היחד הם :בת/בן אמת ,חוק/י
אל ותעודה 63.אם כן ב־ 4Q502נזכרו נשים וילדים ו'יחד' ,ויש
בו שורת מונחים האופייניים לחיבורים של כת היחד ,ועל כן סביר מאוד
שהוא קשור לכת היחד ,ולפיכך הוא מספק חיזוק לקיומם של חיי נישואין
ומשפחה בקרב בני כת היחד.
60

61

62

63

לטקסט ראו ,M. Baillet, Qumrân Grotte 4, III: 4Q482–4Q520 (DJD, 7), Oxford 1982, pp. 81–105 :בייחוד קטעים
 .34 ,24 ,19 ,14וראו :באומגרטן (לעיל ,הערה  ;)56באומגרטן התמקד דווקא בזקנים ובזקנות והתעלם מן הנערים
והנערות ,הבנים והבנות!
בקטעים  .21 ,19 ,7 ,2באיה השלים 'שמחת יחד' או 'יחד' גם בקטעים  .106 + 105 ,70 ,35 ,22 ,4בקטעים  4ו־+ 105
 106ההשלמה כמעט ודאית .על 'יחד' כשם עצם ותואר במגילות ראוM.G. Abegg, J.E. Bowley & E.M. Cook, The :
Dead Sea Scrolls Concordance, Leiden 2003, pp. 307–309
ראו ,4Q502 :קטעים  ,10‑6שורה  ;13קטע  ,97שורות  ;4 ,3קטע  ,100שורה  .2והשוו :סרך היחד ,טור ח ,שורות ,6 ,5
 ;8טור ט ,שורה  ;6טור י ,שורה  ;4סרך הברכות ,טור ד ,שורה  ,4Q286 ;28קטע  ,2שורה  ,4Q287 ;5קטע  ,2שורות ,5
.7
חוק/י אל ,4Q502 :קטע  ;1סרך היחד ,טור א ,שורות  ;12 ,7טור ג ,שורה  ,1QpHab ;8טור ב ,שורה  ;15טור ח ,שורה
 17ועוד; בן/בת אמת ,4Q502 :קטעים  ;3‑1סרך היחד ,טור ד ,שורות  ;6 ,5הודיות ,טור יד ,שורה  32ועוד; תעודה:
 ,4Q502קטעים  ;159 ,43 ,14 ,10‑6סרך היחד ,טור א ,שורה  ;9טור ג ,שורות  ;13 ,10סרך העדה ,טור א ,שורות ,25
 26ועוד.
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חיבור קטוע אחר ,מבחר סרכים ( ,)Miscellaneous Rules ,4Q265כולל צירוף של חוקי היחד
באשר למושב הרבים (ואף נזכרה בו פעמיים עצת היחד) ושל חוקי ברית דמשק ,ובהם דיני
טומאת יולדת .יש בכך ראיה נוספות לכך שמי שחיו לפי התקנות הארגוניות של היחד היו בעלי
משפחות64.
מכל זאת למדנו כי אין במגילות שום עדות ואפילו לא רמז שחברי כת היחד נמנעו מנישואין ומחיי
משפחה .ולעומת זאת בחיבורים הקשורים בצורה זו או אחרת ליחד יש עדויות על קיומם של זוגיות
ומשפחות .מכאן שבשום מקום במגילות אין התאמה לאמירה החוזרת ונשנית של יוספוס ,פילון
ופליניוס שהאיסיים לא נשאו נשים.

על עבדים שבועות ,מבנה חברתי ,קבלת חברים חדשים ונבואות
יש הבדלים חשובים נוספים בין האיסיים לבין היחד וברית דמשק :האיסיים לא החזיקו עבדים,
ובברית דמשק נזכרו עבדים; 65האיסיים לא נשבעו ,ובברית דמשק יש שבועות הנוגעות לכסף 66.אלו
אינם דברים של מה בכך ,כיוון שמדובר בחוקים שבאמצעותם הדירו עצמם האיסיים מדברים שהיו
פסולים בעיניהם — חילול שם הקב"ה ופגיעה בחירותם של אחרים — ואילו בברית דמשק לא ראו
בהם בעיה.
הארגון החברתי של האיסיים על פי יוסף בן מתתיהו שונה מזה של היחד וברית דמשק כאחד.
המבקרים ( )epimelētaiשל האיסיים השגיחו על הקהילה כולה והחזיקו בסמכות מלאה במה שנוגע
לעבודת החבר 67.בכך הם דמו למבקר בברית דמשק ,אלא שכאמור בברית דמשק ,שלא כמו אצל
האיסיים ,לא היה רכוש משותף ,ולכן המבקר לא עסק בעבודת החבר .לזקנים הייתה אצל האיסיים
סמכות מוחלטת ,והחברים האחרים צייתו להם 68,בדומה למבקר במחנה בברית דמשק .אלא שזקנים
נזכרים רק פעם אחת בברית דמשק (עמ ט ,שורה  )4ופעם אחת בסרך היחד (טור ו ,שורה  ,)8ובשני
המקרים אין להם סמכות מיוחדת .בעוד שהיחד קיבלו החלטות משותפות באופן דמוקרטי וכמעט
שוויוני ,האיסיים היו על פי יוסף בן מתתיהו כת הייררכית' :מידה טובה היא בעיניהם לציית לזקנים
64

65

66
67
68

ראו ,4Q265 :קטע  ,7טור ב ,שורות ( 17‑14 ,8‑7באומגרטן [לעיל ,הערה  ,]29עמ'  .)78‑57על  4Q265ראו:
Ch. Hempel, ‘Emerging Communal Life and Ideology in the S Tradition’, F. García-Martínez & M. Popović
(eds.), Defining Identities: We, You, and the Other in the Dead Sea Scrolls, Leiden 2008, pp. 43–61
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים יח ;21 ,פילון ,היפותטיקה יא ;4 ,הנ"ל ,כל אדם ישר הוא חופשי  ;79ברית דמשק,
עמ' יא ,שורה  .12אמנם סביר שכיוון שביחד הונהג שיתוף הון לא היו בו עבדים ,אך באוסטרקון שנמצא בחורבת
קומראן נזכרה — לפי הקריאה של אשל וקרוס — העברת עבד לרשות היחד ,אולי מידי מצטרף חדש לכת .ראו:
פ"מ קרוס וא' אשל' ,אוסטרקון חדש מקומראן' ,קדמוניות( 114 ,תשנ"ח) ,עמ'  .136‑134ירדני וקימרון חלקו על
הקריאה 'כמלותו ליחד' באוסטרקון זה ,ולפיכך קשה לקבוע כי העבד היה שייך לכת זו .ראו :א' קימרון' ,להתקנת
המהדורות של מגילות מדבר יהודה' ,מגילות ,א (תשס"ג) ,עמ' A. Yardeni, ‘A Draft of a Deed on an ;145‑144
.Ostracon from Khirbet Qumran’, IEJ, 47 (1997), pp. 233–237
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב ;135 ,הנ"ל ,קדמוניות היהודים טו ;371 ,פילון ,כל אדם ישר הוא חופשי  ;84ברית
דמשק ,עמ' טז ,שורות  ;7‑1עמ' ט ,שורות .12‑8
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב.134 ,129 ,123 ,
שם ב.146 ,
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ו[לקבל את הכרעת ה]רוב' — 69תיאור שנדמה כשילוב של ההייררכיוּ ת של סמכות המבקר בברית
דמשק עם הקולקטיביות של היחד.
70
תיאורו של יוסף בן מתתיהו את הקבלה המודרגת של חברים חדשים לשורות האיסיים דומה מאוד
לתיאור שבסרך היחד (טור ו ,שורות  ,)23‑13אך בחינה מדוקדקת מגלה הבדלים משמעותיים ביניהם.
מצטרף חדש לאיסיים הודר בשנה הראשונה מן הטבילה לשם טהרה ,ובמשך שנתיים נוספות נאסר
עליו להשתתף בארוחות המשותפות או בהתוועדויות ( .)sumbiōsisתהליך הקבלה לכת האיסיים ארך
לפיכך שלוש שנים ,ואילו על פי סרך היחד נמשך תהליך הקבלה לכת שנתיים בלבד .יתרה מזו ,על
פי סרך היחד החבר החדש הורחק תחילה מטהרת הרבים ,שככל הנראה כללה גם סעודות משותפות,
ובשנה השנייה הורחק ממשקה הרבים — אולי משום שמשקים רגישים לטומאה יותר ממאכלים.
כלומר סדר ההשתתפות בפעילות היחד היה הפוך מהסדר אצל האיסיים ,ואין זה דבר של מה בכך:
משתקפות כאן תפיסות שונות באשר ליחס בין טקסי היטהרות לסעודות משותפות .נוסף על כך החבר
האיסיי החדש נשבע את שבועת ההצטרפות בסיום התהליך הארוך ,ואילו על פי סרך היחד וברית
דמשק נשבע המצטרף אמונים מיד בהתחלה ,גם אם טרם הפך לחבר מן המניין71.
האיסיים התפארו בכושר התנבאות ייחודי .לדברי יוסף בן מתתיהו חלקם טענו שיש בידם לחזות
את העתיד ,וכמעט לא שגו בנבואותיהם 72.הוא תיאר שלוש נבואות של איסיים שהתקיימו .יהודה
האיסיי ניבא את מותו של אנטיגונוס החשמונאי ,אחיו של יהודה אריסטובולוס ,ליד מגדל שרשון73.
מנחם חזה שהורדוס הצעיר ימלוך על היהודים ,וכשהתגשמה נבואתו קרא לו הורדוס ושאל אותו כמה
שנים ימשול ,אך מנחם לא שעה לבקשת הורדוס לקצוב את שנותיו וצפה שימלוך עשרים או שלושים
שנים .משום כך כיבד הורדוס את האיסיים 74.שמעון האיסיי נקרא לפרש לארכילאוס בן הורדוס את
חלומו ,וחזה לו נכונה ששלטונו עתיד להסתיים בקרוב75.
היו שטענו שנבואות אלה מקבילות לטענתם של אנשי כתות קומראן ,בעיקר בפשרים ,כי בידיהם
לפרש את דברי הנביאים וכן לדבריהם בדבר אחרית הימים 76.אולם הפשרים עוסקים בפרשנות כללית
על העתיד לבוא ולא בנבואות מפורטות על אודות אישים מסוימים 77.יתרה מזו ,האיסיים לא רק חזו
69

70
71

72
73
74
75
76
77

שם (יוסף בן מתתיהו ,תולדות מלחמת היהודים ברומאים ,תרגום ל' אולמן ,ירושלים תש"ע ,עמ'  .)232הוא אף הוסיף
ש'בש ֶבת עשרה איש יחדיו לא ידבר האחד אם יהיה זה למורת רוחם של התשעה' .משפט זה דומה לאחד המאפיינים
ֶ
של מושב הרבים ולתיאור של קבוצות המינימום של עשרה בסרך היחד וברית דמשק ,אך אינו זהה להם.
שם ב.139‑137 ,
שם ב ;142 ,סרך היחד ,טור ה ,שורות  ;10‑7טור ו ,שורות  ;15‑14ברית דמשק ,עמ' טו ,שורות  .10‑6על כך כבר עמד
ליכט (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  .147‑146נוסף על כך מי שביקש להצטרף לאיסיים קיבל מיד מעדר (לצורך חפירת בור
לעשיית צרכים) ובגדים לבנים (יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב ,)148 ,137 ,ואלה לא נזכרו במגילות.
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב.159 ,
שם א.80‑78 ,
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים טו.379‑371 ,
שם יז.348‑345 ,
ראו למשל :ביאל (לעיל ,הערה  ,)49עמ'  .111‑110לפשרים ראו למשל ,1QpHab :טור ז ,שורות  ;14‑9פשר מלכיצדק
.11Q13
R. Gray, Prophetic Figures in Late Second Temple Jewish Palestine: The Evidence from Josephus, New York and
Oxford 1993, pp. 105–107
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את העתיד אלא גם באו במגע עם הורדוס וארכילאוס .דומה שהם ביקשו לנצל את כושרם הנבואי
כדי לרכוש יוקרה דתית וכוח פוליטי ,ולשם כך חרגו מן ההסתגרות האופיינית לכתות פורשות78.
לנבואותיהם היה אופי שונה לחלוטין מזה של הפרשנות הקומראנית לדברי הנביאים ושל התחזיות
לאחרית הימים ,שנועדו לצורכי פנים בלבד.

למשמעותם החברתית של ההבדלים
ההבדלים שנמנו כאן אינם פרטים קטנים שיוסף בן מתתיהו עלול היה להתבלבל בהם ולהיכשל
בהבנתם בהיותו מתבונן מן החוץ 79.לכל אחד מהם חשיבות חברתית ותרבותית רבה ,ומספרם גדול
מכדי שאפשר יהיה לתרצם כטעויות ,שיבושים או הבדלים בין קבוצות שונות של איסיים.
היו שקיבלו את טענתי שחברי היחד נישאו והולידו ילדים אך ניסו בכל זאת לשמר את הזיהוי של
כתות קומראן עם האיסיים .לטענתם כיוון שיוסף בן מתתיהו הזכיר שהיו גם איסיים שנשאו נשים
רק למטרת העמדת צאצאים 80,אפשר לזהות הן את ברית דמשק והן את היחד עם אותם איסיים81.
אולם פילון ופליניוס לא הזכירו איסיים כאלה ,ונראה שהם היו מיעוט .אם רוב האיסיים לא
נשאו נשים ,היה זה ודאי המאפיין הבולט והמשמעותי ביותר שלהם .אם כן כיצד ייתכן שבספריית
המגילות במערות קומראן ,שהיו בה מאות מסמכים ,אין שום זכר להימנעות מנישואין ומחיי משפחה
ולו ברמז?
לנוכח ההבדלים המשמעותיים הנוספים בין האיסיים לכתות קומראן באורח החיים ובנהלים
החברתיים שתוארו לעיל ,אין מנוס מן המסקנה שהאיסיים היו כת נפרדת מן הכתות המשתקפות
במגילות .המחיצות החברתיות שהציבו האיסיים בינם לבין החברה הסובבת היו שונות מאלו של היחד
וברית דמשק גם יחד ,ובדרך כלל היו גבוהות יותר.

78

79
80

81

בצד מעורבותם הפוליטית של מנהיגים איסיים כנביאים ,יש לזכור כי יוסף בן מתתיהו כתב במפורש שהאיסיים אינם
משתתפים בעבודת הקרבנות הרגילה כיוון שהם 'עושים קרבנותיהם בפני עצמם' (קדמוניות היהודים יח[ 19 ,תרגום
שליט ,עמ'  .)]282אף דיני הטהרה הקפדניים שלהם ודאי מנעו מהם לבוא במגע עם יתר העם (יוסף בן מתתיהו ,מלחמת
היהודים ב .)150 ,129 ,123 ,כמו כן יוסף בן מתתיהו ציין כי חבר חדש המצטרף לאיסיים נשבע 'לשנוא לעולם את
הרשעים ולריב את ריב הישרים' (שם[ 139 ,תרגום אולמן ,עמ' .)]231
כפי שניסו לטעון רבים ,ראו למשל :שיפמן (לעיל ,הערה  ,)45עמ'  .249יוסף בן מתתיהו עצמו טען שהצטרף לזמן מה
לאיסיים .ראו :יוסף בן מתתיהו ,חיי יוסף .10
אפשר למצוא מקבילה לכך בחוק 'ואשר יקר[ב] לזנות לאשתו אשר לא כמשפט ויצא ולא ישוב עוד' ( ,4Q267קטע ,9
טור ו ,שורות [ 5‑4קימרון (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ,4Q270 ;]56קטע  ,7טור א ,שורות [ 13‑12שם]) .ראו :וואסן (לעיל,
הערה  ,)59עמ'  .184‑173אולם לו היה זה עיקרון יסוד בחיי היחד וברית דמשק ,הוא היה מופיע פעמים רבות יותר
ובמקום מרכזי בכתביהם .ההגבלה על יחסי מין בעיר מקדש בברית דמשק ,עמ' יב ,שורות  ,2‑1נובעת מקדושת המקום
ולא מאיסור עקרוני על יחסי אישות.
ראו למשלJ.E. Taylor, ‘Women, Children, and Celibate Men in the Serekh Texts’, HTR, 104.2 (2011), pp. :
171–190
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ו .יושבי חורבת קומראן — בני כת היחד?
המחלוקת :מרכז כתתי ,מבצר ,וילה ,או בית אחוזה?

חורבת קומראן

(צילום :אבי אוחיון ,לע"מ)

תשומת לב רבה יוחדה לאתר בחורבת קומראן הסמוך למערה  4בקומראן ,שבה נמצאו רוב המגילות.
בדור האחרון התעוררה מחלוקת סוערת בשאלה אם אפשר לקשור בין האתר לבין היחד ,ברית דמשק
והאיסיים .סוגיה זו קשורה בעניין מתודולוגי עקרוני :כיצד אפשר לקשור בין כתבים היסטוריים
ותאולוגיים לממצא ארכאולוגי?
כאמור דה וו ,שחפר את האתר במקביל להמשך החיפוש אחר המגילות ,הסיק שכאן היה המרכז
הקהילתי שבו ישבו כותבי המגילות ,וזיהה אותם עם האיסיים .מטבע הדברים הוא חפר את האתר
בגלל המגילות שהתגלו בסמוך לו ,וסמיכות זו הובילה אותו לקשור ביניהם מלכתחילה .דה וו הסתמך
גם על חדר הסעודות שנחשף באתר ועל מצבורים של עצמות בעלי חיים כשרים שנקברו בכלי חרס —
כל אלה מלמדים לדעתו על סעודות פולחניות ,כלומר על קבוצה דתית שהייתה במקום .הוא אף
הצביע על מיעוט שלדי הנשים בבית הקברות הסמוך ,וקישר זאת להתנזרותם של האיסיים מנשים82.

R. de Vaux, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, London 1973 82
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עשרות שנים לאחר מכן קמו עוררין על קביעתו ,ונטען שאין קשר בין האתר למגילות שנתגלו
במערות שבסמוך .תחת זאת הוצעו מספר פרשנויות חלופיות לחורבת קומראן ,ורובן נומקו בפרטים
שונים מן הממצא שנחשף באתר( :א) מבצר חשמונאי ,בשל המגדל וראשי ִ
החצים;( 83ב) וילה
84
רוסטיקה ,בשל בסיסי עמודים מונומנטליים ,הקרמיקה המפוארת וכלי הזכוכית; (ג) בית אחוזה,
 83ראוN. Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls? New York 1995 :
 84ראוR. Donceel & P. Donceel Voûte, ‘The Archaeology of Khirbte Quman’, M.O. Wise et al. (eds.), Method of :
Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site: Present Realities and Future Prospects, New
.York 1994, pp. 1–38
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בשל הדמיון למספר בתי אחוזה ביהודה והממצא העשיר יחסית;( 85ד) בית מלון על הדרך מים המלח
לירושלים;( 86ה) מרכז לייצור כלי חרס ,בגלל ריבוי הכלים ומתקני המים ,שאינם מקוואות אלא
ֵ
ברכות להשקעת טין 87.מנגד תומכי זיהוי האתר עם כת קומראן הדגישו את עשרת המקוואות שנתגלו
באתר ,והמעידים על הקפדה על טהרה ,את בידודו הגאוגרפי ,ושבו וציינו את המיעוט היחסי של
נשים בבית הקברות88.

בעיות מתודולוגיות :תרבות חומרית ומאפיינים כתתיים
המחלוקת נעוצה בהשוואה שערכו שני מחנות החוקרים בין סרך היחד ותיאורי האיסיים אצל יוסף בן
מתתיהו לבין הממצא הארכאולוגי בחורבת קומראן .ההולכים בעקבות דה וו הצביעו על מאפיינים
דומים (כגון טהרה) ,ואילו החולקים עליהם הדגישו את חוסר ההתאמה (כגון עושר) .אולם אלה גם
אלה התעלמו ממספר בעיות מתודולוגיות חשובות :המגילות עוסקות בחוקים ובכללים אידאליים,
ואילו הממצא החומרי משקף את המציאות בפועל; בטקסטים הכתובים יש תכנים שאינם יכולים
לבוא לידי ביטוי בתרבות החומרית ,לפחות לא במישרין; מאפיינים חומריים שונים ,שחלקם נוגעים
לחיי היום־יום ,בדרך כלל אינם נזכרים במקורות הכתובים; המגילות ,ובראש ובראשונה סרך היחד,
והעדות הארכאולוגית אינן בנות אותה התקופה — סרך היחד קדם לממצא החומרי בכמה עשרות
שנים .אם מביאים בחשבון את השיקולים הללו ברור שגם אם אכן דרו היחד (או האיסיים) בחורבת
קומראן ,אין לצפות להתאמה מלאה בין הכתובים לתרבות החומרית .על כן יש לנתח תחילה את
הממצא הארכאולוגי באופן עצמאי ,ורק לאחר השלמת תהליך זה ראוי להשוותו לעדות הכתובה.
אך לשם כך דרושים כלים תאורטיים 89שינחו אותנו בחיפוש אחר זהותם של יושבי האתר .זאת
ועוד ,בניתוח התרבות החומרית אין לחפש בחורבת קומראן את עקבות היחד דווקא ,אלא סימנים
לפעילות של כת באתר .כאמור כל כת מתנכרת לסביבתה ,מתבדלת ממנה ורואה עצמה כעילית ,יש
לה מאפיינים ייחודיים ,כגון טקסים ,ארגונה החברתי מורכב ,ועשוי להיות לה מבנה הייררכי (השוו
לעיל דפוסי הייררכייה אצל היחד ,ברית דמשק והאיסיים) .האם מאפיינים כאלה משתקפים בממצא
בחורבת קומראן?
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89

ראו :י' הירשפלד' ,קומראן בתקופת בית שני — הערכה מחודשת של ממצאי החפירה' ,קתדרה( 109 ,תשרי תשס"ד),
עמ' Y. Hirschfeld, ‘Early Roman Manor Houses in Judea and the Site of Khirbet Qumran’, JNES, 57 ;50‑5
(1998), pp. 161–189
כך ,וללא נימוקים של ממש ,ראוL. Cansdale, Qumran and the Essenes: A Revaluation of the Evidence, Tübingen :
1997, pp. 114–124, 196
ראוY. Magen & Y. Peleg, The Qumran Excavations 1993–2004 Preliminary Report, Jerusalem 2007 :
ראו :ח' אשל' ,חורבת קומראן והמגילות — תגובה על י' הירשפלד' ,קתדרה( 109 ,תשרי תשס"ד) ,עמ'  ;62‑51מ' ברושי,
'מנזר או חווה? תגובה על י' הירשפלד' ,שם ,עמ' J. Magness, Debating Qumran: Collected Essays on Its ;68‑63
Archaeology, Leuven 2004
כוונתי לגישה בחקר התרבות החומרית התרה אחר אידאולוגיה וארגון חברתי .לפיתוח גישה כזאת לראשונה ראו:
I. Hodder (ed.), Symbolic and Structural Archaeology, Cambridge 1982
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בין עושר להתנגדות לסביבה :כסף ,כלי חרס וגניזת עצמות בעלי חיים
טענה מרכזית של בעלי התאוריות החדשות הגורסים שחורבת קומראן לא הייתה מקום מושבם
של כת היחד או האיסיים היא שהממצא משקף עושר יחסי ,שאיננו מתאים לכת מתבודדת ,והרי
לדברי יוסף בן מתתיהו האיסיים בזים לעושר ,דוגלים באורח חיים פשוט ,לובשים בגדים ונעליים
עד שהם מתבלים ,ואוכלים רק עד כדי שובע 90.ואמנם בחפירות דה וו נתגלו  1,234מטבעות ,ובכלל
זה שני מטמונים של יותר מ־ 500שקלי כסף צוריים 91.לעומת זאת כמעט כל כלי החרס מחורבת
קומראן פשוטים ביותר ואין בהם כמעט כלים מיובאים .אלא שהדבר איננו נובע בהכרח מאידאולוגיה
של פשטות וניתוק מן הסביבה ,שכן הכלים שנמצאו באתרים אחרים באזור ,ובייחוד בארמונות
החשמונאים ביריחו ,פשוטים אף הם 92.באתר נמצאו שני בתי יוצר לכלי חרס ואבניים ,ואין ספק שחלק
ניכר מהכלים יוצרו במקום .אך גם בכך אין עדות לניתוק מן הסביבה ,כיוון שבדיקות פטרוגרפיות
וכימיות מלמדות שכלים רבים שנמצאו ברחבי האתר יוצרו מטין לא מקומי ,ומכאן שהם נרכשו
מבחוץ93.
האם ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם אידאולוגיה כתתית או סותרים אותה? הטוענים כי ממצא
המעיד על עושר מלמד שבחורבת קומראן לא ישבה כת ,מניחים מבלי דעת שכת אמורה להביע
התנגדות ( )resistanceלסביבתה ולכן דוחה את התרבות החומרית של העולם החיצון (כגון הימנעותם
של בני הפלג השמרני של האמיש  Old Order Amishמשימוש בחשמל ומכוניות) 94.ואמנם הממצא
בחורבת קומראן אינו מלמד על דחייה כזאת .אולם האם הכסף שנמצא באתר והכלים שהובאו מבחוץ
שוללים את האפשרות שישבה כאן כת מתבדלת? לא כל כת פורשת מסתפקת במועט ,ובדרך כלל
כתות אינן מתבדלות באמצעות ניתוק מוחלט מן התרבות החומרית של סביבתן ויצירת תרבות חומרית
חלופית .אשר לעושר ,הפוריטנים דגלו בהסתפקות של היחיד במועט אך תרמו סכומים נכבדים לכת,
והקווייקרים ,שדגלו בפשטות ,היו לעתים עשירים מאוד .אפילו האמיש לא בודדו עצמם כלכלית
מן הסביבה ,ולמשל רכשו כלי פורצלן במכירות פומביות מזדמנות 95.משום כך העובדה שיושבי
האתר השתמשו בטיפוסי כלי חרס שאינם עולים בקנה אחד עם התנגדות לחברה הסובבת ודחייה של
תרבותה החומרית אינה מוכיחה שהם לא היו בני כת.
אך ייתכן שעדות אחרת להתנגדות משתקפת באופן שבו השתמשו בכלים מסוימים .בצפון האתר
ובדרומו נמצאו ריכוזים רבים של עצמות כבשים ועזים שבושלו או ניצלו ,ושהוטמנו בכלי חרס,
90
91
92
93

94

95

יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב .151 ,133 ,127 ,122 ,ראו גם :פילון ,כל אדם ישר הוא חופשי .84 ,77
ראו.C.M. Murphy, Wealth in the Dead Sea Scrolls and in the Qumran Community, Leiden 2002, pp. 305–317 :
מגן ופלג מצאו  180מטבעות נוספים .ראו :מגן ופלג (לעיל ,הערה  ,)87עמ' .22
מאגנס (לעיל ,הערה  ,)88עמ' .16‑1
דה וו (לעיל ,הערה  ,)82עמ' J. Gunneweg & M. Balla, ‘Neutron Activation Analysis. Scroll Jars ;17‑16
and Common Ware’, J.-B. Humbert, & J. Gunneweg (eds.), Khirbet Qumrân at ‘Aïn Feshkha, II: Études
d'anthropologie, de physique et de chimie, Göttingen 2003, pp. 3–53
על התנגדות ראוR.H McGuire & R. Paynter, ‘The Archaeology of Inequality: Material Culture, Domination :
and Resistance’, McGuire & Paynter (eds.), The Archaeology of Inequality, Oxford 1991, pp. 1–27; L. Ferguson,
‘Struggling with Pots in Colonial South Carolina’, ibid., pp. 28–39
ראו :רגב ,הארכאולוגיה של הכתתיות (לעיל ,הערה *) ,עמ' .192
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מטמון שקלי כסף
צוריים שהתגלה
בחורבת קומראן

(באדיבות רשות העתיקות)

כגון סירי בישול ,ואלה לעתים נקברו באדמה .דה וו ואחרים בעקבותיו ראו בכך שרידים של סעודות
פולחניות 96.לאחרונה הוצע לראות בכך מנהג פונקציונלי גרדא — החבאת העצמות מחיות טרף,
לדישון האדמה או בשל טומאת העצמות 97.אולם לו כך היה הדבר ,לא היה טעם להטמין את העצמות
בצמוד למבנים ,ולדישון הקרקע לא היה צורך להשתמש בכלי החרס .הטמנת העצמות בכלים
ובצמוד למבנים משקפת חשיבות מיוחדת שיוחסה לעצמות ולכלים ולמקום הטמנתם ,ואין לראות
בהם פסולת .מסתבר שכלי החרס נטמנו עם העצמות כיוון שבמהלך הבישול או המגע עם העצמות
הם הפכו לבעלי מעמד מיוחד .גניזה דומה של כלים מפאת קדושתם מוכרת מספרות חז"ל ומן
הממצא הארכאולוגי מסביבות הר הבית :כלי חרס נוקבו או נשברו לאחר שבושלו בהם זבחי קרבנות;
המגע עם בשר הקרבן קידש את הכלים ,והם נפסלו במכוון כדי שלא ישתמשו בהם לצורכי חולין
 96לממצא ראו :מגן ופלג (לעיל ,הערה  ,)87עמ'  ;63 ,43 ,12לפרשנות ראו :מאגנס (לעיל ,הערה  ,)88עמ'  99‑94והספרות
שם.
 97ראו :קנסדייל (לעיל ,הערה  ,)86עמ'  ;160הירשפלד ,בתי אחוזה רומיים קדומים (לעיל ,הערה  ,)85עמ'  ;12‑11מגן
ופלג (שם) ,עמ' .96
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צלחות שנמצאו
סמוך לחדר הסעודות
בחורבת קומראן

(באדיבות רשות העתיקות)

ויחללו את קדושתם 98.נראה שאף בחורבת קומראן גניזת הכלים מלמדת על קדושת העצמות,
ובעקיפין על כך שהסעודות שאכלו בהן בשר היו דומות לסעודות המקודשות של זבחי המקדש.
יושבי האתר האמינו שגם בשר הסעודות שלהם מתקדש עד כדי כך שהוא משנה את מעמד כלי
החרס שבהם בושל ונאכל מחולין למעמד הדורש גניזה לבל יתחללו .עריכת סעודות מקודשות
לכאורה בחורבת קומראן בזמן שבית המקדש היה קיים ערערה על בלעדיותו והייתה קריאת תיגר
על עבודת המקדש .אפשר לראות בכך צעד של התנגדות כלפי המקדש שסימלה התנגדות לחברה
היהודית בכללה.
אופן הקבורה בבית הקברות שממזרח לחורבת קומראן ובצמוד לה עשוי אף הוא להעיד על
התנגדות .הוא כולל  1,177קברי פיר ,רובם מימי בית שני; בחלקם העליון של הקברים היו גלי אבנים
אחידים למראה ,ובכל קבר נטמן בדרך כלל אדם אחד .זוהי הקבורה הפשוטה ביותר ,המתאימה לדלי
 98ראו :ויקרא ו ,כא; משנה ,זבחים יא ,ד‑ה; א' גרוסברג' ,סירי הבישול המנוקבים מירושלים ומנהגיהם של "חברים" ו"עמי
הארץ"' ,חב"י ,ח (תשס"ג) ,עמ' .71‑59
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אמצעים או למי שנקבר באקראי 99.היא שונה מאוד מן הקבורה שהייתה מקובלת בירושלים וביריחו:
הטמנת העצמות בגלוסקמות והנחתן במערות כוכים חצובות ,בדרך כלל משפחתיות 100.אולם מאחר
שליושבי האתר דווקא היו כאמור אמצעים כלכליים ,נראה שהקבורה האחידה שלא בכוכים ואף
לא במסגרת המשפחה נבעה מאידאולוגיה מסוימת :הפשטות והאחידות בקבורה סימלו את זהותם
הקבוצתית של החברים ואת השוויון ביניהם .קבורה זו ביטאה ,גם אם בעקיפין ,התנגדות לחברה
השלטת שמחוץ לכת ,חברה שהדגישה את מקומו של הפרט ואת השייכות המשפחתית .אך העובדה
שיושבי חורבת קומראן נקברו במסגרת לא־משפחתית איננה מלמדת שחיו במסגרת לא־משפחתית,
אלא רק שביקשו להציג כך את ארגונם החברתי לאחר המוות101.

סעודות ,טקסים ואליטיזם :ריבוי כלי ההגשה
באתר בחורבת קומראן נתגלו ריכוזים גדולים של כלי חרס ,בעיקר קערות וצלחות פשוטות .בולט
במיוחד המזווה (לוקוס  )86הסמוך לחדר הסעודות הגדול — תקרתו של המזווה קרסה ברעידת
אדמה ,וכ־ 1,000כלים מנופצים נותרו בו במקומם .דו"ח מפורט על הממצא הקרמי טרם ראה אור,
אך רשימות השדה של דה וו שפורסמו לאחרונה מאפשרות בחינה מחודשת של הממצא הקרמי .כלי
החרס נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות :כלי בישול ,כלי אגירה (קנקנים ,פיטסים וכו') וכלי הגשה
שולחניים (צלחות ,קערות ,ספלים וכו') .בסך הכול נמצאו כ־ 2,100כלי חרס שלמים (וכן שברים
רבים ועשרות כלי אבן וזכוכית) ,ועליהם נוספו 'אלפי כלים ושברי כלים' שמצאו לאחרונה יצחק מגן
ויובל פלג 102,וכל זאת באתר ששטחו  4,800מ"ר ,שנושב במשך כ־ 150שנה ,ושיש בו ככל הנראה
שתי שכבות חורבן.
מתוך הכמות העצומה של כלי החרס 84 ,אחוזים הם כלי הגשה 9 ,אחוזים כלי אגירה ו־ 7אחוזים
כלי בישול 103.לכמות יחסית כזאת של כלי הגשה אין אח ורע בממצא הארכאולוגי .לצורך השוואה,
בתל אנפה  18אחוז מהכלים שנמצאו הם כלי הגשה ,בגמלא כלי ההגשה הם  12אחוז (בשטח ר) ו־34
אחוז (שטחים ב/ד) ,ובעין־בוקק —  34אחוז104.
 99י' פטריך' ,קבורה ראשונה על־פי מקורות חז"ל — לביאורם של מונחים' ,א' זינגר (עורך) ,קברים ומנהגי קבורה בארץ־
ישראל בעת העתיקה ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .192‑191
 100ר' חכלילי' ,מנהגי קבורה יהודיים בקומראן ,בירושלים וביריחו בימי בית שני' ,ג' ברין וב' ניצן (עורכים) ,יובל לחקר
מגילות ים המלח ,ירושלים תשס"א ,עמ' .124‑110
 101על קבורה אחידה ושונה משל החברה הסובבת ,מתוך ביטול הבדלי מעמדות ,כמאפיינת התנגדות ראו ההפניות אצל
רגב ,הארכאולוגיה של הכתתיות (לעיל ,הערה *) ,עמ' .197‑196
 102ראוR. de Vaux, The Excavations of Khirbet Qumran and Ain Feshkha, IB: Synthesis of Roland de Vaux’s Field :
 ;Notes, trans. S.J. Pfann, Fribourg & Göttingen 2003מגן ופלג (לעיל ,הערה  ,)87עמ'  ;21‑15על הממצא על פי
דיווחיו הרשמיים של דה וו ראו :מאגנס (לעיל ,הערה  ,)88עמ' .107‑100
 103ריבוי כלי ההגשה בולט גם מחוץ לחדרי האכסון החרבים בלוקוסים  ,114 ,86שנמצא בהם ריכוז יוצא דופן של כלי
הגשה .ביתר השטחים באתר כלי הגשה הם  65אחוז מכלל הכלים.
 104ראוA. Berlin, ‘What's for Dinner? The Answer is in the Pot’, BAR, 25, 6 (1999), pp. 50–54; idem, Gamla, I: :
The Pottery of the Second Temple Period, Jerusalem 2006, p. 6; M. Fischer, M. Gichon & O. Tal, ‘Ein Boqeq:
Excavations in an Oasis on the Dead Sea, II: The Oficina, Mainz 2000, p. 30
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מגן ופלג טענו כי כלי החרס הרבים — מכל הסוגים — מעידים שהאתר היה אחוזה שעסקה בייצור
כלים 105.אולם הכלים הרבים הפזורים באתר והשיעור העצום של כלי ההגשה מלמדים שהכלים
נועדו לצריכה עצמית ,וכאמור רבים מן הכלים הובאו מבחוץ .שיעורם הגדול של כלי ההגשה לעומת
כלי האגירה והבישול מלמד גם שאין לתלות את ריבוי הכלים בהחלפתם התכופה בשל הקפדה בדיני
טומאה וטהרה 106,שהרי גם כלי בישול מרבים להיטמא .כלים שנטמאו ודאי נשברו או נגנזו ,ואילו
כאן הכלים רובם ככולם נמצאו שלמים והיו בשימוש .תשומת לבם של יושבי האתר הייתה נתונה
דווקא לכליהם האישיים.
אין ספק שריבוי כלי ההגשה מלמד שבאתר נערכו סעודות לעתים תכופות .אלא שכמות הכלים —
למשל כ־ 1,100קערות ,מתוכן  732בלוקוס  ,86וכולן שימשו יחדיו בפרק זמן נתון — עולה בהרבה
על מספר האנשים שיכול היה האתר לאכלס (שטחו של חדר הסעודות בלוקוס  77כ־ 100מ"ר ,ויכלו
להתכנס בו  150איש לכל היותר) .יש לזכור שבחישוב דלעיל נכללו רק הכלים השלמים שמצא דה
וו ,ומגן ופלג מצאו כלים רבים נוספים .מכאן שמספר הכלים עלה עשרת מונים על מספר האנשים,
ושלכל סועד היו כמה וכמה קערות וצלחות.
מה אפשר ללמוד מכך על סעודותיהם של יושבי חורבת קומראן ,וכיצד השתקף בהן עולמם
החברתי? נראה שכלים שונים שימשו למאכלים שונים ,למנות שונות ,בארוחה או לסעודות מסוגים
שונים .כך או כך הממצא משקף תשומת לב רבה מאוד לאופן שבו נאכל המזון ,ומכאן שלסעודות
הייתה חשיבות חברתית וטקסית יוצאת דופן .יש לכך עדויות נוספות :חדר הסעודות הגדול ואכילת
הבשר המקודש לכאורה שעצמותיו נגנזו בכלי חרס .מחקרים אנתרופולוגיים מלמדים כי סעודות
משותפות יוצרות סולידריות חברתית ומחזקות את הזהות החברתית של קבוצת הסועדים .בסעודות
הללו מציגים המשתתפים את מעמדם החברתי ביחס לאחרים שאינם נוכחים בהן 107.הדגש הטקסי
המיוחד על אופן אכילת המזון והגשתו לכל אחד בנפרד בכלים מרובים אופייני לקבוצות עילית
ולקבוצות הרואות עצמן כאריסטוקרטיות 108.אך מה לסעודות מעין אלה במדבר יהודה ,סמוך לים
המלח ,הרחק ממקום מושבם של עשירי ירושלים? מסתבר שיושבי האתר ראו עצמם כעילית מתבדלת
והפכו את סעודותיהם לטקסים רבי חשיבות .וכאמור כתות רואות עצמן בדרך כלל כעילית דתית
נבחרת (ללא קשר למצבן הכלכלי) ונוטות לטקסיות יוצאת דופן.
ביטוי אחר לדגש על טקסיות ובעיקר להייררכייה מצוי במקוואות שבגרמי המדרגות שלהם היו
מחיצות .המחיצה הפרידה בין היורדים למקווה טמאים ובין העולים ממנו טהורים; הייתה זו הפרדה
נדירה יחסית שסימלה הקפדה על טהרה ,ושהייתה אופיינית כנראה לכוהנים ולדרגות טהרה גבוהות
 105מגן ופלג (לעיל ,הערה  ,)87עמ' .52‑49
 106מאגנס ייחסה את ריבוי כלי ההגשה בלוקוס  86להקפדה על טומאה וטהרה ,אך גם קישרה זאת לסעודות האיסיים
שאכלו כל אחד מכלי משל עצמו (יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב .)130 ,ראו :מאגנס (לעיל ,הערה ,)88
עמ' .98 ,92‑90
 107ראו למשלM. Dieter & B. Hayden (eds.), Feasts: Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics :
and Power, Washington & London 2001
 108לתופעה זו ראוP.A. Shackel, Personal Discipline and Material Culture: An Archaeology of Annapolis, Maryland, :
1695–1870, Knoxville 1993

33

קתדרה

קתדרה

מקווה טהרה עם
מחיצות בקומראן

34

איל רגב

מן הרגיל .אלא שבחורבת קומראן נתגלתה תופעה יחידאית :בגרם המדרגות של שלושה מתוך עשרה
מקוואות באתר יש לא מחיצה אחת ,אלא שתיים (לוקוסים  )71 ,56ואף ארבע (לוקוס ,)43/48/49
מחיצות עשויות טיח 109.נראה שהמחיצות המרובות נועדו להבחין בין טבילות בדרגות טהרה שונות
באותו מקווה ,ועל כן הן משקפות הייררכייה מסוימת ,כגון של טובלים בעלי מעמד הלכתי שונה.
מכאן שבאתר נתקיימו פעולות טקסיות ייחודיות ,ואולי הייתה בו הייררכייה חברתית יוצאת דופן.

הארכיטקטורה של חורבת קומראן :בדלנות ומידור פנימי
יזהר הירשפלד בחן את תכנית האתר בחורבת קומראן בהשוואה לשורת בתי אחוזה מבוצרים ,שכללו
אף הם מגדל שמירה ,חצר פנימית רבועה ומעין חומה .אולם הוא עסק רק בחלק מן האתר ,בטענה
שזהו השלב הקדום שלו ,ולא התייחס לתכניתו המלאה 110.אני מבקש לבחון מזווית אחרת את
 109לתופעת המחיצות ראו :א' רגב' ,מקוואות טהרה של מעמדות וכיתות בישראל' ,קתדרה( 79 ,ניסן תשנ"ו) ,עמ' ;11‑3
על מקוואות קומראן ראוK. Galor, ‘Plastered Pools: New Perspectives’, idem, J.-B. Humbert & J. Zangenberg :
(eds.), Qumran: The Site of the Dead Sea Scrolls: Archaeological Interpretations and Debates, Proceedings of a
Conference at Brown University, November 17–19, 2002, Leiden & Boston 2006, pp. 291–320
 110הירשפלד ,בתי אחוזה רומיים קדומים (לעיל ,הערה .)85
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128/99
כניסה ראשית

הארכיטקטורה של חורבת קומראן בתקופות  II–Iכפי שפורסמה על ידי דה וו .אנקוט כאן שיטה
המכונה במחקר ניתוח גישה ( ,)Access Analysisשיטה הבודקת כיצד היחס בין החדרים והמבנים
באתר משקף את הארגון החברתי ואת התפיסה והאידאולוגיה של דייריו111.
בחורבת קומראן שבעים ואחד חללים ,רובם קטנים מאוד .הגישה מן הכניסה הראשית אל רוב
החדרים קשה בעליל .במספר מקרים צריך היה לעבור דרך חמישה חללים כדי להגיע לחדרים
המרוחקים ביותר .כיוון שרבים מן החללים מרוחקים מן הסביבה שמחוץ לאתר ,נראה שיושבי האתר
התכנסו בתוך עצמם ולא היו מעוניינים שאדם זר ייכנס למרחב שלהם.
האתר כולו היה מחולק לשלושה אזורים מרכזיים (שמתחילים בלוקוסים  ,)125 ,3 ,12ללא גישה
נוחה מן האחד לאחר .כל אחד מאזורים אלה חולק ליחידות משנה ,ואף החיבור ביניהן הקשה את
הגישה בין החללים השונים .כל חדר הוביל לחדר אחר כמעין מבוך (רק חלל אחד ,לוקוס  ,80שימש
מרכז גישה למספר חללים ,באזור ששימש לצורכי תעשייה) .כלומר האתר היה מחולק לאזורים ואזורי
משנה ,ולא היה בו ציר תנועה מרכזי שקישר בין החללים המרכזיים ,ושהקל את הגישה מחדר לחדר.
 111ראוB. Hillier & J. Hanson, The Social Logic of Space, Cambridge 1984; M. Grahame, Reading Space: Social :
Interaction and Identity in the Houses of Roman Pompeii, Oxford 2000
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לפיכך התנועה מחלל לחלל ובעיקר מאגף לאגף הייתה מוגבלת ,ודומה שהייתה כרוכה בבקרה על
התנועה בתוך באתר.
מסתבר שהתיחום הנוקשה ומגבלות התנועה היו מכוונים .התושבים ביקשו להקשות את הגישה
מאזור אחד למשנהו ולחלק את האתר לאזורים נפרדים .הממצא אינו מספק לכך הסבר פונקציונלי,
ולפיכך הדבר מלמד על מחיצות חברתיות בין יושבי האתר ,כנראה בין מרחבים בעלי מעמד שונה,
ואולי אף על חלוקה הייררכית בין התושבים .מכאן שבחורבת קומראן ישבה קבוצה מורכבת מבחינה
חברתית ,שבודדה עצמה מן העולם החיצון ,ושיצרה לה חלוקה פנימית והייררכית של פעילויותיה
(כגון טקסים) או חבריה .כל אלה מאפיינים כת מתבדלת בעלת ארגון פנימי מורכב ,המבחינה בין
פעילויות של קודש לפעילויות חול.
אפשר להשוות ממצאים אלה לתפיסה המרחבית של בתי האחוזה שבחן הירשפלדֻ :רגֻ 'ם אלח'מירי,
קצר א־לג'ה ,חורבת צלית (שלושתם בעלי ממדים קטנים בהרבה מחורבת קומראן) והאתרים הגדולים
והמפוארים בארמון חלקיה (ח'רבת אלמוראק) שבאדום ובח'רבת עלק שבכרמל 112.בכל אלה נעדרים
המאפיינים שמניתי .החללים נגישים יותר למבקר מבחוץ ,ללא נטייה להתכנסות ,והמבנה הפנימי
מקל את המעבר מחלל לחלל לרוחב המבנה .בח'רבת אלמוראק ובח'רבת עלק היו חצרות שנפתחו
לחללים רבים ,ומעין שדרה מרכזית הקלה את הגישה לחדרים .לפיכך הבדלנות והמידור הפנימי
ייחודיים לחורבת קומראן ולא היו קיימים בבתי אחוזה .הדבר מאשש את מסקנתי שמאפיינים אלה
תואמים אידאולוגיה וארגון כתתיים.

חורבת קומראן :אחת מקהילות כת היחד
בבחינה עצמאית ושיטתית של הממצא הארכאולוגי בחורבת קומראן נמצאו מספר מאפיינים כתתיים:
בדלנות וטקסיות ,המשתקפות שוב ושוב בממצאים שונים ,וכן התנגדות והייררכייה חברתית .כל
אלה מעידים על ארגון חברתי מורכב ביותר .הם אינם מתאימים למבצר ,וילה ,בית אחוזה ,בית מלון
או בית מלאכה לכלי חרס .נוסף על כך חדר הסעודות הגדול ובית הקברות שמנה  1,177קברי פיר
אחידים בצורתם מוכיחים שהתושבים ראו עצמם כקהילה אחת ,שממדיה היו גדולים ביחס להיקף
האתר ( 4,800מ"ר) .המאפיינים הללו עשויים להתאים ליחד ולאיסיים כאחד.
האיסיים אמנם היו כת פורשת והנהיגו סעודות משותפות ,אולם כיוון שיוסף בן מתתיהו ופילון
הדגישו שהם הסתפקו במועט ,אפשר להניח שתרבותם החומרית הייתה פשוטה .נוסף על כך האיסיים
התרחקו מנשים ומחיי משפחה ,ואילו בבית הקברות בקומראן נקברו לפחות חמש נשים ושני
ילדים (אך רק חמישים ושניים קברים נחפרו!) 113,ובשטח המבנים נמצאו עגילים ומספר טבעות

 112על שני האתרים האחרונים ראו :ע' דמתי' ,ארמון חלקיה' ,קדמוניות ,טו ,ד (תשמ"ג) עמ' Y. Hirschfeld, ;120‑117
 .Ramat Hanadiv Excavations: Final Reports of the 1984–1998 Season, Jerusalem 2000, pp. 235–370להשוואת
תכניותיהם בשיטת ניתוח גישה ( ,)Access Analysisראו :רגב ,ניתוח גישה (לעיל ,הערה *).
 113לסיכום עדכני ומדויק של הנתונים וספרות המחקר בנושא זה ,השנוי במחלוקת ,ראוJ. Norton, ‘Reassessment of :
’ ,Controversial Studies on the Cemeteryהומברט וגונווג (לעיל ,הערה  ,)93עמ'  .127‑107נורטון ניסה להגן על
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שייתכן ששימשו טבעות אצבע של נשים 114.למעשה אין סיבה לזהות את חורבת קומראן עם מושב
האיסיים שתיאר פליניוס 'מעל עין־גדי' .זהו ציון כללי ביותר שעשוי להתאים לכל מקום שמצפון
לעין־גדי .פליניוס לא היה בקי בגאוגרפיה של האזור ,אך לו דייק אמור היה האתר להיות סמוך
לעין־גדי115.
לנוכח גילוים של עותקי סרך היחד במערה  ,4מרחק עשרות מטרים מחורבת קומראן ,עלתה
כמובן האפשרות שבאתר ישבה כת היחד .ההתאמה המרשימה ביותר בין היחד לממצא באתר 116באה
לידי ביטוי בחשיבות החברתית של הסעודות כטקסים היוצרים סולידריות ותפיסה של עילית .בסרך
היחד הודגש כאמור שהחברים אוכלים יחדיו ,חברים חדשים וחברים שסרחו הודרו מסעודות אלו,
והעונש הנפוץ ביותר בכת היה הפחתה זמנית במנת המזון ,ככל הנראה באותן סעודות משותפות.
אין בידינו פרטים כאלה על האיסיים .עם זאת מאפיינים שונים של יושבי האתר אינם משתקפים
במגילות .אמנם כת היחד קראה תיגר על המקדש וטענה שההתנהגות המוסרית של חבריה היא
תחליף לקרבנות המקדש 117,אך אין כל רמז שסעודותיה דמו לסעודות בשר קרבן כפי שעולה מגניזת
העצמות בכלים .אין במגילות גם כל התייחסות להייררכייה בדרכי הטהרה המשתקפת במקוואות
מרובי המחיצות ,ולא נכתב בהן דבר על דרכי הקבורה ועל היחס למת .כל אלה עשויים להיות חידוש
של יושבי האתר ,אך ייתכן גם שהדברים לא תועדו במגילות בגלל הפער שבין העדות הכתובה
לתרבות החומרית.
עם זאת אין להסיק מדבריי כי סרך היחד התייחס באופן ישיר לקהילה שדרה בחורבת קומראן118.
ראשית ,סרך היחד קדם ליישוב באתר .הנוסח הארוך ביותר ( )1QSמתוארך לשנת  100לפסה"נ ,וקדמו
לו נוסחים קצרים שהשתמרו בעותקים מאוחרים ממערה  119.4לעומת זאת האתר נושב לראשונה
בסוף התקופה החשמונאית ,יותר מחמישים שנה לאחר החיבור המשוער של הרבדים הקדומים של
סרך היחד 120.שנית ,אמנם סרך היחד הצהיר על ההליכה למדבר בעקבות הכתוב 'קול קורא במדבר
התאוריה האיסיית בציינו שהיו גם איסיים שנשאו נשים .ראו :שם ,עמ'  .124‑123אך פליניוס אמר במפורש שהאיסיים
ליד עין־גדי חיו ללא נשים.
 114ראו ברשימות השדה של דה וו (לעיל ,הערה  :)102טבעות נמצאו בלוקוסים ,)2×( 44 ,39 ,29 ,28 ,A10‑10 ,A9‑9
 ;135 ,134 ,121 ,111 ,104 ,55עגילים נמצאו בקבר  T32ובלוקוס ' ;93/128/14תכשיט' — בלוקוס  .39מגן ופלג ציינו
מספר טבעות וצמידים מבלי לפרט .ראו :מגן ופלג (לעיל ,הערה  ,)87עמ'  .21לסוגיית נוכחות נשים באתר בלא להביא
בחשבון נתונים חדשים אלה ,ראו :מאגנס (לעיל ,הערה  ,)88עמ' .133‑124
 115על מגבלותיו של פליניוס כגאוגרף ראו :שטרן (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .466‑465לדחיית זיהוי אתר האיסיים עם חורבת
קומראן ,השוו :באומגרטן (לעיל ,הערה  ,)50עמ' .179‑177
 116אשר לעושר היחסי באתר ,חברי היחד כינו עצמם עניים ,אולם הם כיוונו אך ורק למשמעות הדתית של המושג ,בעקבות
מזמורי תהלים .ראו :רגב ,כתתיות בקומראן (לעיל ,הערה *) ,עמ' .347‑346
 117סרך היחד ,טור ט ,שורות  ,1QpHab ;5‑3טור ח ,שורות  ;13‑8טור יב ,שורות .10‑7
 118היו שהניחו כי בחורבת קומראן היה המרכז של כת היחד או שישבה שם קבוצת העילית .ראו למשלJ.J. Collins, :
.‘Beyond the Qumran Community: Social Organization in the Dead Sea Scrolls’, DSD, 16 (2009), pp. 351–369
לתאוריה שבחורבת קומראן שכנה קהילה מרכזית של היחד ראו :סקופילד (לעיל ,הערה  ,)38עמ'  271‑268והספרות
שם .אולם אני חולק על דעת קולינס שבסרך היחד הייתה קהילה כזאת ,וחשוב לזכור שבכתות רבות — ולדעתי גם בכת
היחד — כל קהילה היא עצמאית ואין מרכז.
 119ראו :מטסו (לעיל ,הערה  .)37לתיארוך הפלאוגרפי ראו :שם ,עמ' .155‑143 ,14
 120ראו למשל :מגן ופלג (לעיל ,הערה  ,)87עמ' .58‑55
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פנו דרך ה'' (ישעיה מ ,ג; (סרך היחד ,טור ח ,שורות  ,)12‑6אך ייתכן שזו הייתה הצהרה מטפורית
בלבד 121,ואין הכרח שחברי היחד פעלו דווקא במדבר.
חשוב מכךִ ,הצעתי שהיו כמה וכמה קהילות של כת היחד .רמזים לכך אפשר למצוא בשימוש
בהגדרת ההרכב המינימלי של עצת היחד ,במונחים נרדפים לקהילה בסרך היחד ובהבדלים בין
הגרסאות השונות של החיבור .וכפי שהדגשתי ,כתות מורכבות ממספר קהילות הפועלות במקביל.
לפיכך אני מציע כי בחורבת קומראן ישבה קהילה אחת של היחד ,שהגיעה לאתר שניים או שלושה
דורות לאחר ראשיתה של הכת .העובדה שבמערות הסמוכות נטמנו מגילות רבות שאינן של כת היחד,
ובהן עותקי ברית דמשק ,קשורה אולי למצב החירום בעת המרד הגדול ולפחד מן הצבא הרומי .עם
זאת דומה שלא נתגלו מגילות שאפשר לקשור במישרין לאיסיים.

ז .עדת קומראן והאיסיים :פלגים והתפתחות
לסיכום המאמר אנסה לשחזר בקצרה את הזיקה ההדדית בין היחד ,ברית דמשק ,חורבת קומראן
והאיסיים ואת התפתחותם ההיסטורית לאורך השנים ,ובתוך כך אעמוד על המשותף להם ועל
המפריד ביניהם.
אין ספק שליחד ולברית דמשק היה גזע משותף בהשקפת העולם ובמושגי יסוד; הם השתייכו למעין
כת־אם אחת .עם זאת הייתה שורה של הבדלים חברתיים מהותיים ביניהם .אופי חייהם של החברים
בשתי הכתות היה שונה ללא הכר .ביחד התקיים שיתוף הון (קומונה) ,ובברית דמשק החזיקו החברים
ברכוש פרטי .היחד היה כת שוויונית שכל חבר בה שאף להתגלוּ ת ולמעורבות פעילה בכל ההחלטות,
ואילו החבר בברית דמשק נשמע להוראות המבקר ,וזיקתו ליתר החברים הייתה מוגבלת .מחברי/
עורכי מגילת ברית דמשק הכירו את כת היחד ,וקשרו בינה לבין מורה הצדק (וזיקה זו משתקפת גם
בפשרים של היחד) .דומני כי ברית דמשק נוסדה לאחר היחד והושפעה ממנו מאוד .ייתכן שברית
דמשק התפלגה מתוך היחד או הייתה התרחבות של היחד ,ואפשר שהברית קמה כמה עשרות שנים
לאחר מותו של מורה הצדק122.
היחד היה מורכב ממספר קהילות נפרדות ועצמאיות ,ואין כל סימנים לארגון־גג של קהילותיו123.
בשלבים מסוימים מנו חלק מקהילות היחד רק כחמישה־עשר חברים או התחלקו לתת־קהילות של
כעשרה חברים לפחות .ברית דמשק התפתחה כנראה באופן הדרגתי מקהילה אחת של 'רבים' לקבוצות
קטנות של כעשרה ומאוחר יותר למחנות; לכל מחנה היה מנהיג קהילה מקומי ,ולכל המחנות יחד
היה מבקר עליון.
 121ראו :ד' דימנט' ,לא גלות שבמדבר אלא גלות שברוח :הפשר על ישעיהו מ  3בסרך היחד' ,מגילות ,ב (תשס"ד),
עמ' .36‑21
 122בברית דמשק ,עמ' כ ,שורות  ,15‑13נקבו המחברים במניין של ארבעים שנה ממותו של מורה הצדק שבמהלכן הבוגדים
בכת ימותו או מתו .קשה להכריע אם מדובר בלשון עבר ,אך אם כך הדבר ,יש כאן רמז לכך שברית דמשק נוסדה
ארבעים שנה לאחר מות המורה.
 123יש להניח שכל בני היחד התכנסו לטקס השנתי של המעבר בברית (סרך היחד ,טור ב) ,שהשתתפו בו (ביחד או בנפרד)
גם כל חברי ברית דמשק .ראו לעיל ,הערה .47
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היחד
רבים
עצת היחד
עשרה
שנים־עשר איש וכוהנים שלושה

ברית דמשק
רבים
מחנה
מחנות
עשרה

האיסיים ()4,000
חורבת קומראן

בכל עיר ועיר
משפחות
מתנזרים

לאתר בחורבת קומראן מאפיינים כתתיים מובהקים של בדלנות וטקסיות ,הבאים לידי ביטוי
בעיקר בארגון המרחבי של תכנית המבנים ובריבוי העצום של כלי החרס ששימשו את הסועדים.
יש באתר גם כמה וכמה סימנים להתנגדות לחברה הסובבת ולארגון חברתי הייררכי .כיוון שנראה
כי כת היחד מנתה כמה וכמה קהילות ,וכיוון שהאתר נושב כמה עשרות שנים לאחר חיבור השלבים
הראשונים של סרך היחד ,יש להסיק שישבה במקום קהילת יחד אחת מני רבות ,ולאו דווקא קהילה
מרכזית או ייחודית ביחס לקהילות האחרות של הכת.
את האיסיים אי אפשר לזהות עם ברית דמשק ,כיוון שבברית דמשק היה לחברים רכוש פרטי,
ואילו האיסיים הנהיגו רכוש משותף .גם בכת היחד היה הרכוש משותף ,אך בחיבורים הקשורים
ליחד אין שום עדות להתנזרות מנשים ומחיי משפחה ,ואף יש בהם רמזים לנשים ולמשפחות .הארגון
החברתי ודרך קבלת חברים חדשים היו שונים בשתי הכתות ,ולאיסיים גם הייתה נטייה להתנבא על
אירועים פוליטיים ולבוא במגע עם השליטים .עם זאת מאפיינים רבים משותפים לאיסיים וליחד,
ובמידה פחותה גם לברית דמשק; אמנם רובם נובעים מן האופי הכתתי והמתבדל של הקבוצות הללו,
אך חלקם משקפים קרבה של ממש.
כיצד יש להסביר את הזיקה בין כתות קומראן לאיסיים? חשוב להבחין כי כל העדויות על
פרישותם המינית של האיסיים הן מן המאה הראשונה לסה"נ ,כ־ 200שנה לאחר התאריך המשוער
של ראשית היחד וימי מורה הצדק .לפיכך ייתכן שהחמרה יוצאת דופן זו התפתחה בשלב מאוחר,
ואם כן אפשר שהאיסיים יצאו מתוך היחד וברית דמשק 124.האיסיים מנו  4,000חברים 125,ונחלקו
 124אמנם יוסף בן מתתיהו תיאר את האיסיים כבר בראשית התקופה החשמונאית .ראו :קדמוניות היהודים יג .173‑171 ,אך
ייתכן שבבואו לסכם באופן כוללני ביותר את מפת כתות בית שני הוא נקט במכוון פשטנות ,שכן לצורך העניין שעסק
בו — אמונה בהשגחה והישארות הנפש — ממילא אין הבדל בין האיסיים לכתות קומראן.
 125יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים יח ;20 ,פילון ,כל אדם ישר הוא חופשי .76
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לקהילות נפרדות שישבו 'בכל עיר ועיר' 126.מספרם היה ללא ספק גדול בהרבה מזה של חברי
היחד — ודומה שהיו מספר קהילות של היחד ,ושכל אחת מהן הייתה קטנה יחסית ,שהרי חברי היחד
התכנסו לעתים קרובות במושב הרבים לצורך התוועדות דתית וקבלת החלטות .עיסוקם המפורט
והחוזר ונשנה של יוסף בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני באיסיים והרושם העז שעשו האיסיים על
מחברים אלה ,מלמדים על משקלם הגדול יחסית בחברה היהודית.
כדי למצוא מונח שיקיף את הקבוצות השונות שהרכיבו את כתות קומראן ,על קהילותיהן ותת־
קהילותיהן — והשם קומראן מציין את האתר שנתגלו בו המגילות המעידות על כתות אלה ,ולא את
מקום מושבם של חבריהן — ראוי לפנות למגילות עצמן .מספר חוקרים כינו את התנועה הקומראנית
כולה עדה .זהו הכינוי לכת בברית דמשק ובפשרים ,כגון 'באי עדת אנשי תמים הקדש' או 'עדת
האביונים' 127.אולם בסרך העדה ,מבית מדרשו של היחד ,העדה היא עם ישראל כולו ,לאחר שיאמץ
את דרכיה של כת היחד .כותרתו של סרך העדה היא 'וזה הסרך לכול עדת ישראל באחרית הימים',
והמונח חוזר בחיבור קצר זה פעמים רבות 128.לפיכך המונח עדה שימש את בני כתות קומראן ככינוי
לקהילה גדולה ,בין שמדובר בכת נבדלת ובין שמדובר בעם ישראל כולו .על כן המונח המודרני עדת
קומראן משקף יפה את המשמעות של התנועה כולה ,היחד וברית דמשק כאחד (וייתכן מאוד שהיו
קבוצות וקבוצות־בת נוספות המשתקפות במגילות ,ושלא הבחנו בהן) .המונח עדת קומראן והאיסיים
עמום דיו מבחינה תחבירית כדי לסמוך את האיסיים לעדת קומראן אך הוא בא לשקף הפרדה כלשהי
ביניהם .מכל מקום דומה שמתבונן מבחוץ ,כגון יוסף בן מתתיהו ,היה רשאי לכרוך את הכתות הללו
יחדיו ,אך חברי הכתות עצמם ודאי הבחינו בבירור בין הפלגים השונים.

 126יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב — 125‑124 ,נזכרה שם תנועת החברים מקהילה לקהילה .פילון ציין את מגוריהם
בערים ובכפרים .ראו :פילון ,היפותטיקה יא ;10‑8 ,1 ,הנ"ל ,כל אדם חופשי הוא בן חורין .78 ,76
 127ברית דמשק ,עמ' כ ,שורה  ;2פשר תהלים  ,4Q171טור א ,שורות  .22‑21וכן באשר לכת כולה (ברית דמשק ,עמ' יג,
שורות  )13‑12ושופטי העדה (שם ,עמ' י ,שורה .)4
 128כגון סרך העדה ,טור א ,שורות  ;25‑23 ,16טור ב ,שורות ( 10‑5אך ראו 'כול עדת היחד' [שם ,טור ב ,שורות ,]21‑20
כשהיחד הופך לכל עם ישראל) .וכך לעתים גם בברית דמשק ,כגון 'נשיא כל העדה' (עמ' ז ,שורה  ,)20והכוונה למשיח
של כל ישראל.
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