בלהה ניצ

ה תק ופה החשמונא י ת ברא י מגילו ת קומר א
חנ  א ש ל  ,מ גילו ת קומרא ו המדינ ה
החשמונ אי ת  ,סד ר ת ס פ ר י מח ק ר ע ל ה ע ת
העתיקה
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בי המגילות שנמצאו במערות קומרא שבחו הצפוניֿמערבי של י
המלח בשני  19471956מצויי חיבורי הדני במאורעות
היסטוריי מימי הבית השני .על חיבורי אלו נמני פשרי לפרקי
נבואה שבמקרא ,כגו פשר חבקוק ,פשר נחו ,פשר ישעיה ,פשר
לתהלי ל"ז ועוד ,וטקסטי מסוגות ספרותיות אחרות .חיבורי אלו
נכתבו בימי הבית השני עצמ ,על ידי חברי בכת היחד ,שמקובל
לזהותה ככת איסיית ,או על ידי סופרי אחרי ,שחיבוריה הגיעו
לקומרא בדרכי שונות .חיבורי אלו נמני אפוא על המקורות
שבידינו ללימוד תולדות תקופה זו ,וחשיבות היא בכ' שה
מאשרי את דברי יוס ב מתתיהו ,פילו האלכסנדרוני ,חז"ל
והיסטוריוני וסופרי לא יהודיי בני התקופה שכתבו על אירועיה
השוני ,או מאירי אות מהיבטי חדשי.
למעט חיבורי מעטי ומקוטעי המתעדי אירועי היסטוריי
באיזכור שמותיה של המעורבי בה בלוח כרוניסטי ) ;4Q331-333
 ,(4Q468eנראה שסופרי קומרא לא התכוונו לתעד היסטוריה .כוונת
הייתה לחוות דעה ,שהיא לרוב ביקורתית ,על אירועי שוני ועל
אישי שוני בני התקופה הנדונה ,או לברר את מקומ של אירועי
התקופה במהל' היסטורי גזור מראש ,וזאת לפי אידיאולוגיה
דטרמיניסטית ואפוקליפטית שבה דגלו .חברי כת היחד הניחו כי כל
המתרחש ביקו נובע מגזירה קדומה של האל ,בורא העול וגוזר
תולדותיו .ה הניחו כי דברי נבואה קדומי מבטאי את הגזירה
*

ירושלי ,יד יצחק ב צבי ,תשס"ד.

האלוהית על המתרחש והעתיד להתרחש לא רק בימי הנביאי עצמ
ובעתיד שנראה באופק ההיסטורי של תקופת ,אלא לכל הדורות.
לפיכ' דברי הנבואה כוללי רזי ,שפענוח מגלה את הצפוי
להתרחש ג בדורות רחוקי .גילוי פתרונ של הרזי שבדברי
הנבואה שבמקרא על מאורעות ואישי מימי הבית השני ,ועל אלו
הצפויי להתרחש באחרית הימי ,הוא המהווה את תוכנ של
הפשרי .אלא שדברי הפשרי אינ נוקבי בשמות המפורשי של
האישי או החברות השונות מימי הבית השני ,אלא בשמות סמליי,
ולעתי ג המאורעות השוני מתוארי בלשונות סמליות ,כדרכה
של הספרות האפוקליפטית .ללשונות הפשרי זיקה הדוקה לדברי
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מקרא ,ה לכתובי שבפסוקי הנפשרי וה לכתובי מקרא אחרי.
תכונות אלו של מגילות הפשרי וחיבורי אחרי מקומרא,
העוסקי במאורעות היסטוריי ,מעמידות בפני חוקרי המגילות
המבקשי לעמוד על כוונת מחבריה צור' להתמצא ה בהיסטוריה
של התקופה הנדונה בה ובמקורות ההיסטוריי המתעדי אותה ,ה
בדברי הכתובי המקראיי ,וה בתכונות הספרות האפוקליפטית.
חנ אשל ,חוקר מגילות קומרא ומחבר הספר מגילות קומרא
והמדינה החשמונאית ,הוא ארכיאולוג העוסק בהיסטוריה של ימי
הבית השני ,ואמו ג על קריאה בספרי המקרא .לפיכ' יש בידו כלי
לפענוח הרמזי ההיסטוריי הכתובי במגילות ,וג לביקורת של
המחקרי השוני בתחו זה .בספר שלפנינו קיב* אשל טקסטי
מקומרא העוסקי באירועי התקופה החשמונאית ,אשר פענוח
עשוי ללמד על טיבה של המדינה החשמונאית בעיני סופרי קומרא
ולהרחיב את ידיעותינו על הלכי הרוח בחברה היהודית בתקופה זו.
מאז גילוי של חיבורי אלה ,המקובצי בספר זה ,נעשו מחקרי
לפענוח הרמזי ההיסטוריי שבה .אשל מסתמ' על מחקרי אלו
תו' כדי בחינת מחדש לאור דברי המגילות ומקורות אחרי.
הדיו בטקסטי שקובצו בספר זה ערו' על פי הסדר הכרונולוגי
המשוער של המאורעות הנזכרי בה :החל באירועי מימי
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ראה ב' ניצ ,מגילת פשר חבקוק ממגילות מדבר יהודה ) ,(QpHab1ירושלי
תשמ"ו ,עמודי .2979

אנטיוכוס הרביעי שהובילו למרד המקבי ,המאבק הפנימי ביהודה
שהוביל להקמת כת קומרא ,דר' מאורעות מימי יוחנ הורקנוס,
אלכסנדר ינאי ויורשי ינאי ,ועד לכיבוש פומפיוס את יהודה ,רמז
לטביעתו של פומפיוס ,והשערות על סיבה להיעדר רמזי לאירועי
שאירעו לאחר אמצע המאה הראשונה לפסה"נ במגילות הפשרי .כל
טקסט נחקר בנפרד ,ולגופו ,בהתא לרמזי ההיסטוריי הכתובי
בו .א שאשל מעוניי בעיקר במאורע ההיסטורי שבכל טקסט,
הקורא נחש ג לדרכי העיו של סופרי קומרא בטקסט המקראי.
לעניי זה ייחס אשל חשיבות פחותה ,שמנעה ממנו להסיק מסקנות
כלליות בנדו .ע זאת דרכי העיו של אשל בטקסטי השוני יש
בה כדי ללמד את הקוראי פרק בדרכי הלימוד של המשתמע מכתבי
קומרא ,ולהועיל לקוראי שאינ בקיאי בכגו אלו.
המעיי בטקסטי שקובצו בספר זה יכול להתרש כי ה עוסקי
בעיקר בשני נושאי) :א( במאבקי על שלטו ועל השפעה בחברה
היהודית בתקופה החשמונאית; )ב( בהתמודדות היהדות בתקופה
החשמונאית מול הכובשי ההלניסטיי והרומיי .כוונתי לסקור את
מחקרו של אשל לפי שני נושאי אלו ,ולאו דווקא לפי הסדר
הכרונולוגי שבה ער' את פרקי ספרו .אתייחס לדרכי העיו של אשל
בטקסטי מקומרא ולמסקנות ההיסטוריות שלמד בסיוע ,למעט
הסתייעותו בממצאי ארכיאולוגיי .לממצאי אלו חשיבות מרכזית
בזיהוי תקופות ומאורעות היסטוריי ,א' רק מומחי לדבר ה
הראויי לשפוט את עדות על נושאי אלו.

א .מאבקי על שלטו ועל השפעה בחברה היהודית
בתקופה החשמונאית
מגילות הפשרי ואחרות מרבות לעסוק במאבקי שהתנהלו בי אנשי
כת היחד האיסיית לפרושי ולצדוקי ,ובכ' מאשרות את דברי יוס
ב מתתיהו על המאבקי האידיאולוגיי ,ההלכתיי והפוליטיי בי
שלושה זרמי אלו ביהדות הבית השני 100.זרמי אלו ומנהיגיה
מכוני במגילות בשמות סמליי .לפי הזיהויי המקובלי הזר
100

יוס ב מתתיהו קדמ' יג ;171173 ,יח ;1122 ,מלח' ב.119166 ,

האיסיי מכונה יהודה ,ומנהיגו – מורה הצדק; הזר הפרושי מכונה
אפרי ,או דורשי החלקות ,ומנהיגיו מכוני איש הכזב ,מטי הכזב,
איש הלצו; הזר הצדוקי הזהה ע בית חשמונאי והאריסטוקרטיה
מכונה מנשה 101,ומנהיגיו מכוני הכוה הרשע ,למעט אלכסנדר ינאי
המכונה ג כפיר החרו 102.בהתא לשיטה הכרונולוגית שבה ער'
אשל את ספרו ,דבריו על המאבקי בי הזרמי השוני פותחי
בדברי המגילות ויוס ב מתתיהו על ראשיתו של המאבק ,וזאת
בבירור זהות ההיסטורית של מנהיגי הזרמי שפעלו בו זמנית ע
מורה הצדק ,מגבשה של כת היחד ומנהיגה הכריזמטי ,הלוא ה
הכוה הרשע ומטי הכזב) 103עמודי  .(2755את מטי הכזב
הפרושי קשה לזהות שמית ,ועיקר דבריו של אשל מתייחסי לזיהוי
הכוה הרשע שפעל בתקופה זו .בהתא לדברי יוס ב מתתיהו,
המדווח לראשונה על קיומ של שלושת הזרמי הנ"ל בימי יונת,
המנהיג החשמונאי הראשו שמונה לכוה גדול על ידי השליט
הסלווקי אלכסנדר בלס ) 152לפסה"נ( ,ובהתא לאמור בפשר חבקוק
על מוות לא טבעי של הכוה הרשע )פשר חבקוק טור ט ,שורות ,(12
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זר זה לא החזיק בהלכות השמרניות של הכוהני בני צדוק ,שבה החזיקו אנשי
כת היחד .ראה בעניי זה י' זוסמ" ,חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה",
מ' ברושי ואחרי )עורכי( ,מגילות מדבר יהודה ארבעי שנות מחקר ,ירושלי
תשנ"ב ,עמודי  ,99127ומאמרו המפורט יותר בנדו שפורס ב תרבי* נט
)תשמ"טתש"( ,עמודי ] .1176אנו מקווי לפרס מאמר ביקורת על ספר חדש
על ההלכה הצדוקית באחד הגליונות הבאי – .המערכת[.
102
ד' פלוסר" ,פרושי צדוקי ואסיי בפשר נחו" ,ספר גדליה אלו ,תלֿאביב
תש"ל ,עמודי  .133166הכינוי "כפיר החרו" לאלכסנדר ינאי כתוב בפשר נחו
טור א ,שורה  6ובפשר הושע ב ,קטע  ,2שורה ) 2ראה פלוסר ,ש ,עמודי 141
 .(142הכינוי "הכוה הרשע" נזכר מספר פעמי בפשר חבקוק ) ;1QpHab 8:8; 9:9
 (11:4; 12:2, 8פע אחת בפשר תהילי ) Aטור ד ,שורה  ,(8ופע אחת בפשר
ישעיהו ) Cקטע  ,30שורה  .(3יש אפשרות שכינוי זה נית לכוהני – מושלי
שוני מבית חשמונאי .ראה A.S. van der Woude, "Wicked Priest or Wicked
Priests? Reflection on the Identification of the Wicked Priest in the Habakkuk
.Commentary," JSS 33 (1982), pp. 349-359
103
ראה ברית דמשק )מהדורת הגניזה הקהירית (CD ,טור א ,פשר תהילי א
) ,(4Q171טור ג ,שורות .1417

נטו חוקרי לזהות את הכוה הרשע ע יונת ב מתתיהו שנרצח בידי
טריפו הסורי ) 143לפסה"נ( 104.אשל מקבל זיהוי זה ,ומייחס ליונת
החשמונאי א את הדברי האחרי האמורי על הכוה הרשע,
למרות שאי כמעט עדויות על מאבקו של יונת במתנגדיו מבית
במקורות ההיסטוריי האחרי שבידינו 105.א זיהוי זה נכו ,הרי
המגילות מוסיפות לנו מידע על המאבקי שהתנהלו כבר בראשית
השלטו החשמונאי בי אנשי כת היחד האיסיית למנהיג החשמונאי
ולמנהיג כת הפרושי בעקבות העברת הכהונה הגדולה מבית צדוק
לבית חשמונאי והשפעת הפרושי על סדרי העבודה במקדש .אשל
מתמודד אמנ ע דעות שזיהו את הכוה הרשע ע מושלי אחרי
מבית חשמונאי )עמודי  ,(3941א' מתמקד בעיקר בנסיבות מות
השונות .דעתו שהמנהיג שאליו נשלחה האיגרת "מקצת מעשי
התורה" ,כאמור בחיבור זה )חלק  ,Cשורה  106,(10הוא יונת זקוקה
לעיו נוס .שהרי המנהיג שאליו נשלחה איגרת זו נחשב למי שיש בו
"מדע תורה" )חלק  ,Cשורות  ,(2728וספק א דברי אלו הולמי
את יונת ,שפעל בעיקר כמנהיג צבאי 107.לפי זמ חיבורה של האיגרת
במהל' התקופה החשמונאית 108,ותוכנה ,הנמע שאליו נשלחה יכול
להיות מנהיג חשמונאי אחר.

104
על זיהויו של יונת ככוה הרשע ראה G. Vermes, Discovery in the Judean
Desert, New York, 1956, pp. 88-95; J.T. Milik, Ten Years of Discovery in the

.Wilderness of Judaea (Studies in Biblical Theology 26), London 1959, pp. 74-78
105
דברי סתומי על כ' שבער את הרשעי מישראל לאחר ששקטה מלחמתו נגד
האויבי הסלווקי ראה מקבי א ט ,עג; יוס ב מתתיהו קדמ' יג .34 ,לזהות
האפשרית של אות רשעי כמתיווני ראה מקבי א ט ,כגכו; יוס ב מתתיהו
קדמ' יג.24 ,
106
ראה עוד  4Qפשר תהילי  ,Aקטע  ,310טור ד ,שורות .89
107
דברי מקבי א ,ט ,עג" ,וישב יונת במכמש ויחל לשפוט את הע" עניינ
כנראה שהתפנה להנהגה אזרחית של הע כאשר חדלה חרב מישראל לאחר נצחונו
על חיל בקכידס הסורי וכריתת שלו עמו )מקבי א ט ,כגעב(.
108
לפי הבירור הפליאוגרפי שערכה עדה ירדני לכתבי היד השוני של החיבור
"מקצת מעשי התורה" ,כמה מה מועתקי בכתב יד הירודיאני קדו ,והמוקד
ביותר בער' בֿ 75לפסה"נ )ראה  DJD 10עמוד .(109

סגולות של איש שיש בו ג דעת תורה יוחסו ליוחנ הורקנוס.
למל' חשמונאי זה יוחסו שלושה כתרי :כתר נבואה ,כתר כהונה
109
וכתר מלוכה ,זאת בכתבי יוס ב מתתיהו ובספרות חז"ל.
מענייני במיוחד דבריו של אשל על עניי זה .הוא טוע כי בפשר
לקללת יהושע על בונה יריחו )יהו' ו ,כו( יש פולמוס כיתתי נגד ייחוס
תכונות אלו ליוחנ הורקנוס )עמודי  .(5679הפשר לפסוק זה מופיע
בשתי מגילות מקומרא .במגילה  ,4Q275המכונה 'טסטימוניה',
ובמגילה  4Q379המכונה 'תהילות יהושע' .הפשר פותר את קיומה של
קללה זו ב"איש בליעל" ששיכל את שני בניו המתוארי בפשר כ"כלי
חמס" .בטקסט 'טסטימוניה' קודמי לדברי הפשר הנ"ל ציטוטי של
קטעי מהמקרא על הנביא האידיאלי )דב' ה ,כהכו; יח ,יחיט( ,על
המל' האידיאלי )במ' כד ,טויז( ועל הכוה האידיאלי )דב' לג ,ח
יא( .אשל מביא את הדעות של חוקרי שוני שטרחו על פענוח
הדמויות והמאורע המתוארי בפשר ,א' לא עמדו על הקשר האפשרי
בי שלושת קטעי המקרא המצוטטי ב'טסטימוניה' לפשר של קללת
יהושע .החידוש העיקרי של אשל הוא לאו דווקא בזיהוי יוחנ
הורקנוס כבונה חווה חקלאית וארמו ביריחו 110,ששני בניו
אריסטובולוס ואנטיגונוס מתו תו' שנה ,אלא בכ' שמצא קשר בי
ניסוחו של הפשר ליהו' ו ,כו לקטעי המצוטטי ב'טסטימוניה' לפניו
)עמודי  ,(7477כדלהל .בדברי הפשר כתוב על איש הבליעל:
"ארור אחד בליעל עומד להיות פ]ח י[קוש לעמו ומחתה לכל שכניו"
) 4Q175שורות  .(2324על בניו כתוב כי עשו "]רעה גדלה [ בישראל
ושערוריה באפרי וביהודה" )ש ,שורה  .(27הלשו "פח יקוש"
כתובה בזיקה להושע ט ,ח" ,נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה
בבית אלוהיו" .אשל רואה בכ' רמז לטענת מחבר הפשר שאי לראות
ביוחנ הורקנוס את נביא האמת שתואר בפסקה הראשונה המצוטטת
ב'טסטימוניה' .בצירו "ומחתה לכל שכניו" מוצא אשל זיקה לדברי
ירמיהו מח ,לט "והיה מואב לשחוק ולמחתה לכל סביביו" .אשל
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ראה יוס ב מתתיהו מלח' א ;6769 ,קדמ' יג ;299300 ,ירושלמי סוטה ,ט,
יג ומקבילות.
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אשל ,עמודי  6869לפי דו"ח החפירה של א' נצר ,ש ,הערה .40

סבור כי דברי אלו האמורי על מואב הופנו בפשר כלעג ליוחנ
הורקנוס ,שלפי דברי יוס ב מתתיהו כבש את מידבא במואב )קדמ'
יג .(255 ,בכ' ביקש בעל הפשר לרמוז שבניגוד לנבואת בלע שיקו
שליט בישראל אשר ימח* את פאתי מואב )במ' כד ,יז( אי יוחנ
הורקנוס מתאי להיות השליט שיגשי נבואה זו ,שכ סופה של
ממלכתו ליפול כפי שתיאר ירמיהו את נפילתה העתידית של מואב.
נבואת בלע עתידה לדעת סופרי קומרא להתגש על ידי נשיא
העדה ,הוא העתיד למלו' בישראל באחרית הימי )ברית דמשק
] [CDטור ז ,שורות  .(1821במלה "שערוריה" )שורה  (27רואה אשל
רמז לדברי ירמיהו ה ,ללא" :שמה ושערורה נהייתה באר* הנבאי
נבאו בשקר והכהני ירדו על ידיה" .מהופעת שלושת הצירופי
הנ"ל בדברי הפשר ליהו' ו ,כו ,למד אשל על מטרת בעל
ה'טסטימוניה' להוכיח שאי לזהות את יוחנ הורקנוס ע הנביא
האידיאלי ,ע המל' שימח* את מואב וע הכוה שתיאורו האידיאלי
מופיע בברכת משה ללוי 111.כלומר ,אנשי קומרא לא תלו ביוחנ
הורקנוס תקוות משיחיות .ראוי להוסי על מסקנת אשל ,כי התקווה
של אנשי קומרא להנהגה המשיחית של ישראל היא לנביא ,משיח
מאהרו ומשיח מישראל )סר' היחד ]] 1QSטור ט ,שורה  ,(11כלומר
לרסטורציה של ההנהגה בימי הבית הראשו – נביא ,כוה ,מל' –
112
כרשויות נפרדות ,ולא כנתונות ביד אחת.
תרומתו של אשל בחקירת תעודה זו חשובה מההיבטי הבאי:
)א( איתור הקשרי בי חלקי שוני במגילה קומראנית מסייע
לפתרו המאורע ההיסטורי הנרמז בה; )ב( איתור המקור המקראי
ללשונות שבה מנוסח הפשר מסייע להבנת הקשר בי דברי מקרא
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התאמה מכוונת זו בי דברי הפשר לקטעי המקרא המצוטטי ב'טסטימוניה'
מוכיחה לדעת אשל כי בחיבור זה נכתב הפשר לראשונה ,וממנו הועתק לחיבור
תהילות יהושע.
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קדומי למאורעות מאוחרי .קשרי מעי אלו נתפשי על ידי
מחברי הפשרי כהוכחות לתקפות של דברי המקרא ג מעבר
לתקופה ההיסטורית שבה נכתבו .לשו אחר ,קשרי מעי אלו
מאשרי את התפיסה האפוקליפטית שבה החזיקו סופרי קומרא
הרואי בדברי נבואה קדומי בשורה פרהֿפיגורטיבית על תכניתו
113
של האל למהל' ההיסטוריה.

ב .התמודדות היהדות בתקופה החשמונאית מול הכובשי
ההלניסטיי והרומיי
דמותו ומעשיו של אנטיוכוס הרביעי אפיפנס נזכרי בכמה ממגילות
קומרא ,שכ מעלליו ה שהביאו למרד החשמונאי ולפתיחת
התקופה החשמונאית )עמודי  .(1326כמה ממעשיו של מל' זה
זוהו במגילה  4Q248על ידי מהדירי הטקסט ,מג ברושי ואסתר
אשל 114.ממגילה זו נשתמר קטע בודד בלבד ב עשר שורות לא
שלמות ,ע זאת ברור לפי סימני תפירה ליריעה נוספת ,שלפנינו קטע
מחיבור ארו' יותר .למרות קוצר הטקסט שברשותנו מצאו מהדיריו
שהוא מחזיק מידע רב על מעשיו של אנטיוכוס הרביעי בשני מסעותיו
לכיבוש מצרי בֿ 170/169ובֿ 168לפסה"נ ,מסעות שקדמו לגזרות
השמד שהטיל ביהודה ולמרד החשמונאי .מהי תרומתו של המידע
בקטע זה למחקר ההיסטורי של מאורעות אלו?
בי המקורות המתארי את שני מסעותיו של אנטיוכוס הרביעי
למצרי אי הסכמה באשר לזמ כניסתו למקדש בירושלי ושדידת
אוצרו ,יש המתעדי זאת לזמ שובו ממסעו הראשו )מקבי א א ,כ
כד( ,ויש המתעדי זאת לזמ שובו ממסעו השני )מקבי ב ה ,א ,טו
טז( .הקטע מקומרא מעיד שבא לירושלי ושדד את אוצרות המקדש
בי שני מסעותיו למצרי .בדברי הקטע מקומרא על מעשיו של
113

ראה ניצ ,מגילת פשר חבקוק ,עמודי .6178
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אנטיוכוס במצרי כתוב"" :ומכר את עפרה" )שורה  .(6עדות זו
שופכת אור על דברי דניאל יא ,לט "ואדמה יחלק במחיר" ,שחוקרי
התקשו בפירושו .מהדירי הטקסט מקומרא ובעקבותיה חנ אשל,
מניחי שלא מדובר כא בחלוקת קרקעות כגמול לפיקודיו ,אלא
למכירה במחיר ,ולא רק במצרי אלא ג ביהודה .על להיטותו של
אנטיוכוס הרביעי לצבירת רכוש רב ידוע היטב מ המקורות של
התקופה ,ומעיד על כ' דניאל יא ,כד ,כח.
כיוו שבקטע מקומרא ,כפי שנשתמר ,לא נזכרות גזרות השמד
שעוררו את מרד החשמונאי הניחו מהדירי הטקסט שהוא חובר לפני
הטלת ,בער' בשנת  168לפסה"נ ,כלומר לפני השלב האחרו של
עריכת ספר דניאל ) 165לפסה"נ לער'( המזכיר ג גזירות )ז ,כה; יא,
לב( .עד כא הבהרותיו של הטקסט מקומרא לגבי המאורעות
ההיסטוריי הידועי א ממקורות אחרי.
אול בנוס על תרומתו זו יש לטקסט מקומרא תרומה בעלת ער'
נוס ,והיא דבריו על המשמעות האפוקליפטית של המאורעות.
בשורות  810יש היגד המופיע ג בדניאל יב ,ז בתוספת פירוש
כדלהל]" :וככלות[ נפצ ע ה]קודש תכלינה[ כל אלה ישובו בני
]ישראל[" .המהדירי פירשו היגד זה כתקווה משיחית ,האומרת כי
כאשר יסתיי ניפו* כוחו של ע ישראל יחזרו בני ישראל בתשובה
)כנאמר בהושע ג ,ה( ויזכו לגאולה .אשל )עמוד  (17רואה בהיגד זה
בצדק תפנית בחיבור מקומרא מתיאור מאורעות שהתגשמו לתיאור
מאורעות שלא התגשמו ,כתפנית שבדנ' יא ,ממה .בנקודה זו ראוי
היה ,לדעתי ,להוסי ולהזכיר חיבורי נוספי הרואי בדמותו של
אנטיוכוס הרביעי ובמעלליו אב טיפוס של המל' הרשע האחרו
ותקופת הרשע והדיכוי האחרונה שמוראותיה יצדיקו את ההתערבות
האלוהית לדיכוי הסופי של שלטו הרשע ולהחלפתו בשלטו של
צדק עולמי .כ' הדבר בחיבור חיצוני לדניאל שנמצא בקומרא
) ,(4Q246ובחיבור החיצוני עלית משה ח ,אה 115.אמנ איננו יודעי
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ראה J. Licht, "Taxo, or the Apocalyptic Doctrine of Vengence", JJS 12 (1961),
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את ההקשר הכללי שבו שולבו הדברי על אנטיוכוס הרביעי במגילה
 .4Q248א' לאור העיו הנ"ל בחיבור זה נית ללמוד כי ערכו אינו רק
בהבהרת פרטי במאורעות היסטוריי מימי הבית השני ,אלא
בשימוש שעושה מחברו ,בעל השקפת עול דטרמיניסטית,
במאורעות ההיסטוריי לגילוי משמעותה של תקופה היסטורית
במהל' הגזור מראש מ ההווה לאחרית הימי.
בעוד שדמותו ומעשיו של אנטיוכוס אפיפנס שימשו דג טיפולוגי
לתקופה קד משיחית עתידית ,אנו מוצאי במגילות שימוש באירוע
היסטורי מקראי כדג לאירועי בימי הבית השני ,וזאת בשתי מגילות
פשרי המתייחסות למלחמותיו של אלכסנדר ינאי נגד ניסיונות
כיבוש של יהודה בידי כובשי הלניסטיי )עמודי ,8291
 .(108113קטעי  57במגילת פשר ישעיהו א )= (4Q161ליש' י,
כדלד עוסקי לדעת החוקר היהודי הסובייטי עמוסי ולדעת אשל
במלחמת ינאי נגד פלישתו של תלמי לתירוס בשני 103102
לפסה"נ 116,ומגילת פשר נחו )= (4Q169יודעת בי השאר על
מלחמת ינאי נגד דמטריוס אוקירוס בֿ 88לפסה"נ )טור א ,שורות
 ,13פשר לנחו ב ,יב .(bהמשות לדברי המגילות הללו הוא שימוש
בנבואות על אשור כדג לכישלונ של המלכי ההלניסטיי לכבוש
את ירושלי .נתו זה אמור בפשר לנחו ב ,יב bבצורה מפורשת –
"]פשרו על דמ[טרוס מל' יו אשר בקש לבוא ירושלי בעצת דורשי
החלקות ]ולוא נת אל את ירושלי[ ביד מלכי יו מאנתיכוס עד עמוד
מושלי כתיי" 117.אול האירוע המתואר במגילת פשר ישעיהו א
זקוק לפענוח .במגילה )קטע  (56מצוטטי דברי יש' י ,כדלב
המתארי את מסלול מסעו של מל' אשור לכיבוש ירושלי .מקובל
להניח שזהו מסלול מסעו של סנחריב בשנת  701לפסה"נ ,שהגיע עד
לקרבת ירושלי ,א' לא הצליח לכובשה בגלל שמועות על כוונת
להופעתו של הגואל ,אינה תקופת אנטיוכוס אפיפנס ממש ,אלא פרהֿפיגורציה
לתקופת רשע וסבל קד משיחית.
116
על ניתוח קרב זה והמקורות ההיסטוריי שתיעדוהו ,ראה ב' ברֿכוכבא" ,הקרב
בי תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי בבקעת הירד ושאלת זמנה של מגילת מלחמת
בני אור" ,קתדרה ) 93תש"ס( ,עמודי .736
117
השווה יוס ב מתתיהו מלח' ב ;9195 ,קדמ' יג.376379 ,

תרהקה מל' מצרי לצאת כנגדו )יש' לז ,זט( ,ובגלל מגיפה שפרצה
בצבאו והמיתה מאה ושמוני וחמישה אל איש )יש' לז ,לולז(.
הפשר לפסוקי אלו הוא קטוע ,כדלהל:
]פשר ה[פתג לאחרית הימי לבוא ]
] [רה בעלותו מבקעת עכו ללח בפל]שת
] [דה ואי כמוה ובכול ערי ה ]
ועד גבול ירושלי]

118

אשל מציי כי בשל פתיחת הפשר בלשו "]פשר ה[פתג לאחרית
הימי" סברו מספר חוקרי שהפשר ד במאורע שעתיד לפרו*
באחרית הימי ,ולא במאורע היסטורי ממשי )עמוד  .(90בשל איזכור
הכיתיאי )= הכתיי( בפשר ליש' י ,לד )ש ,קטע  ,810שורות ,3
 (8 ,7סברו חוקרי אחרי שמדובר באירוע היסטורי מימי הרומי,
והתעלמו מהאפשרות שנית לזהות ג ע היווני שמושב באיי
הי )עמוד  119.(91רק החוקר עמוסי קישר בי מילות הפשר "בעלותו
מבקעת עכו ללח ב "...למסעו של תלמי לתירוס נגד ינאי )עמודי
 120.(8790אשל קיבל את דעת עמוסי בשל זיהוי מסלולו של תלמי
לתירוס מהעיר צפו שליד הירד ,שבה ניצח את ינאי ,לעבר יהודה
מכיוו צפוֿמזרח ע מסלולו של צבא סנחריב ,וכ לפי דברי הפשר
שהגיע "עד גבול ירושלי" ,ומהידיעות שלא כבשה ,אלא נאל*
לעזוב את האר* בגלל מסע אמו קליאופטרה נגדו )קדמ' יג,
 .(338352א לעניי זה יש דמיו מסוי למסע סנחריב לכיבוש
ירושלי ,שכ לנסיגתו מתוכניתו ולחזרתו לארצו היה כאמור קשר
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להצעות אחרות להשלמת המלה ראה אשל ,עמ'  ,88הערה .13
119
ראה הגדרת יוס ב מתתיהו את הכתי ככינוי העברי לכל האיי ולרוב
מדינות הי )קדמ' ו.(128 ,
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לידיעות על כוונת מל' מצרי תרהקה לצאת כנגדו 121.ראוי לציי
שהדיו המעניי של אשל במאורעות אלו מבוסס כהלכה על הקשר
בי דברי הפשרי לדברי המקרא מזה ,ולתיאור המאורעות אצל יוס
ב מתתיהו מזה ,ומרוכז סביב תוצאות המלחמות ,הצלת ירושלי
מכיבוש על ידי מלכי הלניסטיי.
רמז נוס לקישור בי תוצאות המלחמה נגד סנחריב למאורעות
מימי הבית השני מוצא אשל בטקסט  ,4Q448המכונה בידי מהדיריו
"תפילה לשלומו של יונת המל'" )עמודי  .(92106במגילה 4Q448
מובאי שני חיבורי .בחלקה העליו כתוב חלק ממזמור קנ"ד,
מזמור חיצוני לתהילי שנשתמר בגרסה סורית של ספר תהילי
ובמערה  11מקומרא )מגילת תהילי ] ,[11QPsaטור  122,(18ובחלקה
התחתו כתובה התפילה הנדונה .רוב החוקרי שדנו בחיבור זה
מניחי שאיזכור "יונת המל'" מיוחס כא לשמו העברי של
אלכסנדר ינאי ,שכ כינוי זה מתאי לו בלבד .אשל מזכיר בספרו את
השאלה שנדונה במחקר לגבי טיב התייחסותה של התפילה לינאי,
הא התפילה היא לשלומו או כנגדו ,וזאת מ הבחינה התחבירית של
דברי התפילה 123ומ ההיבט ההיסטורי של יחסי כתבי קומרא
האחרי לינאי 124.א' עיקר דיונו של אשל מוקדש לסוגיית הקשר בי
דברי המזמור האפוקריפי והתפילה שמתחתיו ,נושא שכמעט לא נדו
בדיוני הראשוני על המגילה .א' למייר שד בקשרי שבי דברי

 121ראה ב' מזר" ,מסע סנחריב לאר* יהודה" ,י' ליוור )עור'( ,היסטוריה צבאית
של אר* ישראל ,תלֿאביב תשכ"ד ,עמודי .292293
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J.A. Sanders, The Psalms Scroll from Qumran Cave 11, DJD 4, Oxford 1965,

.pp. 39, 64-70
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ראה אשל ,עמוד  ,95הערה .12
124
אשל עמוד  .97ראה ג תרבי* ס' ,עמודי .DJD 11, pp. 414-415 ;316317
כיוו שבשניי מ הפשרי היחס לינאי הוא שלילי ,המסקנה של אשל היא
שתפילה זו לא חוברה על ידי חבר בכת ,אלא הובאה לקומרא .פלוסר מניח א
הוא שתפילה זו אינה יצירה כיתתית ,אלא משקפת נסיבות היסטוריות שבה הע
התייחס באהדה אל ינאי )"הערה לתפילה לשלומו של יונת המל'" ,תרבי* סא,
עמודי  ,297300במיוחד עמודי .(297298

החלק העליו של  4Q448ומזמור קנ"ד הסורי 125הסתמ' על הכותרת
של מזמור קנ"ד בגרסה הסורית "צלותא דחזקיא ,כד חדרי לה
אתוריא ושאלה מ אלהא גהיתא דמנהו" )= "תפילתו של חזקיהו
126
כאשר האשורי צרו עליו והוא ביקש מהאל שיושיעו מה"(,
והציע להשלי את המשפט המקוטע "ויראו מסנ]" בדברי מזמור
קנ"ד שורה  5למשפט "ויראו מסנ]חריב[" .כותרת זו לא מופיעה
בעותקי המזמור מקומרא .בהצלבת מידע זה ע דברי הימי ב' לב,
כ ,לפיו חזקיהו וישעיהו התפללו לישועתה של ירושלי בעת המצור
של סנחריב ,הגיעו המהדירי להנחה בדבר הקשר בי המזמור
לתפילה בֿ .4Q448להנחת הסופר שהעתיק את התפילה לשלו
יונת המל' מתחת למזמור קנ"ד ביקש לרמוז על קשר טיפולוגי בי
הצלת ירושלי בידי ינאי מכיבוש על ידי תלמי לתירוס בשנת 102
לפסה"נ להצלת ירושלי בשנת  701לפסה"נ מכיבוש בידי סנחריב.
אשל )עמודי  (103104מביא כתובי נוספי בעניי המסורת על
תפילת חזקיהו וישעיהו בעת המצור של סנחריב ,את ב סירא מח ,יז
כא ,ואת דברי יוס ב מתתיהו בקדמ' י .12 ,לדעת אשל קישור דרשני
זה יכול היה להיכתב לפני שינאי הוציא להורג את הפרושי שבגדו
בו בֿ 88לפסה"נ 127.למרות הסבירות שבהצעה זו יש להתייחס אליה
בזהירות ,כיוו שהיא מבוססת על השלמה של הטקסט מקומרא ,ולא
על מלי שנשתמרו.
התופעות הדרשניות שתוארו לעיל לא מופיעות בטקסטי
הכרוניסטיי מקומרא המתארכי אירועי היסטוריי ,ככל הנראה
125
A. Lemaire, "Attestation textuelle et critique littéraire 4Q448 col. A et Psalm
154” in L. H. Schiffman et al. (eds.), The Dead Sea Scrolls – Fifty Years After their
Discovery (Jerusalem 1997), pp. 12-18 (at p. 16) (= idem, "Textual Testimony and
)Literary Criticism: 4Q448 and Ps 154, ibid, Abstracts, 1997, p. 63
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ראה M. Noth, "Die Fuenf syriach ueberlieferen apokryphen Psalmen," ZAW 48
.(1930), p. 8
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אשל אינו מקבל את הצעת פלוסר )"הערה לתפילה" ,עמוד  (298שהתפילה
לשלו יונת המל' נכתבה בשנת  80לפסה"נ ,כאשר חזר עטור נצחונות ממסע
כיבושי בעבר הירד המזרחי ובגול ,והע קיבל אותו בנפש חפצה בגלל הצלחתו
)יוס ב מתתיהו ,קדמ' יג ,394 ,מלח' א.(105 ,

לצור' של ימי זיכרו )?) (4Q331-333; 4Q468eעמודי .(124131
הטקסטי הללו מקוטעי ביותר ,א' נשתמרו בה שמות של אישי
מ התקופה החשמונאית )יוחנ ,שלמציו ,הרקנוס ,אמיליוס,
פותלאיס( ,ורמזי לאירועי הקשורי באישי אלו שתאריכיה
נמני לפי משמרות הכוהני ששרתו במקדש בעת התרחשות .אשל
מביא את תוצאות מחקר של מהדירי התעודות הללו וחוקריה ,אשר
זיהו את האישי והמאורעות הקשורי בה בעזרת מידע מיוס ב
מתתיהו .את האישי והמאורעות בטקסט  4Q332ה זיהו כקשורי
למריבות בי הורקנוס השני ואריסטובולוס על השלטו לאחר מותה
של שלומציו אמ ,מריבות שבה עירבו את הנציב הרומי של
פומפיוס בסוריה ,מרקוס אימיליוס סקאורוס ,בשני  6564לפסה"נ,
ומאורעות אלה ,לדברי יוס ב מתתיהו ,הביאו לכיבוש יהודה בידי
פומפיוס בשנת  63לפסה"נ.
אשל מייחס לתקופה הרומית דברי הכתובי במספר פשרי על
רעב שפקד את יהודה )פשר הושע =  ,4Q166לפרק ב ,פסוקי
יאיב ; פשר ישעיהו ב =  , 4Q162לפרק ה' פסוקי ייג( ,או על רעב
שעתיד לפקוד את יהודה )פשר תהילי  ,4Q171 = Aלתה' לז ,פס' ז,
יחיט( )עמודי  .(132135בעניי זה הנחתו של אשל אינה מבוססת
דיה .היא מסתמכת על העדויות של יוס ב מתתיהו לרעב הכבד
ששרר ביהודה במהל' הקרבות בי הורקנוס לאריסטובולוס בחג
הפסח ואחריו בשנת  65לפסה"נ 128.א' מדברי הפשרי עצמ אי
הוא מביא כל הוכחה להיות הרעב הנזכר בה הרעב של תקופה זו
129
דווקא.
ג הנחתו של אשל שבדברי הטקסט  4Q386מהחיבור
פסבדוֿיחזקאל יש רמז לטביעתו של פומפיוס בחו סיני )עמודי
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אשל מסתמ' על קדמ' יד ;28 ,22 ,בבבלי מנחות סד ,ע"ב; משנה תענית ג ,ח;
ב' תענית כג ,ע"א ,ירושלמי תעניות ג י ,סו ע"ד.
129
קושי בעניי זה ניכר בדבריו על הרעב הנזכר בפשר תהלי  Aלתהילי לז ,ז
)טור א ,שורה  – 25טור ב ,שורה  .(1שכ ש מדובר על רעב כעונש על התעיית
איש הכזב את הרבי מללכת בדרכו של מלי* דעת ,הוא ככל הנראה מורה הצדק,
שפעלו בראשית ימיה של כת קומרא ,זמ רב לפני המאורעות מימי פומפיוס .ספק
א דבריו בעמוד  ,134הערה  ,46מיישבי קושי זה.

 (136144אינה מבוססת דיה .אשל מודע להנחתה של דימנט שחיבור
זה עוסק בדמויות של "ב בליעל" ושל "רשע" מ המאה השנייה
לפסה"נ ,ולנימוקיה 130.הנחתה זו מבוססת בראש וראשונה על
תאריכו של העותק הקדו ביותר של החיבור פסבדוֿיחזקאל (4Q391
מ השליש האחרו של המאה השנייה לפסה"נ 131.מכא שדמויות
אלו יכולות להיות בנות תקופה מוקדמת לזמנו של העותק הזה.
הצעתה של דימנט לזהות את ב הבליעל כאנטיוכוס הרביעי מבוססת
על הנחה זו ועל פרשנות מדוקדקת של דברי הטקסט הקומראני בזיקה
לחיבורי אחרי שדני במל' זה .היא משערת כי הדמות המכונה
"הרשע" אינה זהה עמו ,כיוו שהדברי על "הרשע" מופרדי ברווח
חלק בעותק ) 4Q386שורה  (5מ הדברי על ב הבליעל .אשל לא
מתחשב בעובדות אלו 132.הוא מציע להבי כי מדובר בחיבור זה
בדמות אחת ,פומפיוס ,אשר לו נית ,לדעת אשל ,ליחס ג את
המחשבה לענות את ע ישראל )שורה  (3וג את הריגתו במו
שבמצרי )שורה  .(6אשל מניח כי דברי החיבור מבוססי על ירמיהו
מו ,יגטז ,ובמיוחד על דברי פסוק טו "מדוע נסח אבירי' ,לא עמד
כי ה' הדפו" ,שבו הוא רואה רמז למדרש אפשרי על טביעתו של
פומפיוס ,וכיוצא בזה ג באיזכור קבורה במו בהושע ט ,ו .אבל
בחיבור הנדו מקומרא אי רמז למלי של פסוקי אלו .דעתו של
אשל ,כי לדברי הקטע "תה]י[ה האר* כאשר הייתה בימי ] [ קד"
)שורה  (8זיקה לירמיהו מו ,כו ,מבוססת יותר .זאת במיוחד לפי
ההמש' ש ,פסוק כז "ושב יעקב ושקט ואי מחריד" שעניינו
בגאולה העתידה של ישראל .היגד מקראי זה יכול להיות בבסיס דברי
130

D. Dimant, "4Q386 ii-iii: A Prophecy on Hellenistic Kingdoms?", RQ 18

(1998), pp. 511-529; eadem, "4Q386b Pseudo-Ezekiel," Qumran Cave 4. XXI,
Parabiblical Texts, Part 4, DJD 30, Oxford 2001, pp. 53-59
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ראה M. Smith, "4Q391e. pap Pseudo-Ezekiel," Qumran Cave 4. XIV
.Parabiblical Texts, Part 2, DJD 19, Oxford 1995, pp. 153-155
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על הסתייגותו של אשל מ ההנחה שהטקסט  4Q391הוא עותק של החיבור

פסבדוֿיחזקאל ראה עמוד  ,137הערה  .9למרות הסתייגותו זו הוא מציע אפשרות
שהעותק  4Q386של החיבור פסבדוֿיחזקאל שבו נשתמר הטקסט הנדו נוס
בתקופה מאוחרת יותר לחיבור זה.

החיבור "ואת בני אוציא ממ ועל ש]א[ר יאמרו היה השל]ו[
והשד'" )שורות  .(67ע זאת ,תקווה לגאולה מעולו של מושל ערי*
התפשטה ביהודה לרגל שמועות שווא על מותו של אנטיוכוס אפיפנס
במהל' מסעו השני למצרי )מקבי ב ,ה ,ה( ,ולפיכ' אי כל ביטחו
שתקווה זו קשורה לטביעתו של פומפיוס 133.לסיכו עניי זה ,נראה
כי יש לראות בשתי הצעות הזיהוי של הדמות או הדמויות והמאורע
ההיסטורי הנרמז בחיבור  4Q386השערות גרידא ,וה צריכות עיו
נוס.
הדברי שכתב אשל על ההבדלי בזיהוי הכתיי בי מגילות
מוקדמות למאוחרות )עמודי  (145158ה מענייני ,ואולי א
נכוני ,למרות חילוקי הדעות בעניי זיהויי במגילת המלחמה
כיווני או רומי .ע זאת המסקנות שהסיק כי "שינוי זה בזיהוי
העמיד את אנשי קומרא בפני בעיה תיאולוגית לא פשוטה" )עמוד
 ,(157אשר בעטיה הפסיקו לכתוב פשרי אחרי שנת  31לפסה"נ אינה
מתקבלת על הדעת מהסיבות הבאות) :א( כדברי יוס ב מתתיהו
"הש כתי מתייחס לכל האיי בי התיכו ולרוב המדינות השוכנות
לחופיו" )קדמ' א ,(128 ,וראה דברי במדבר כד ,כד" :וצי )= ציי
אניות( מיד כתי" .מכא שאי סתירה בשימוש בכינוי זה ליווני או
לרומי ,בהתא לנתוני ההיסטוריי של הדברי אודות) .ב(
הזיהוי של הכתיי במגילות השונות אכ מתאי להקשרי
ההיסטוריי שבה הוזכרו :במגילת המלחמה ובפשר ישעיהו ה
אולי הסלווקי והתלמיי ,ובמגילות פשר חבקוק ופשר נחו,
שנכתבו מאוחר יותר ,ה בבירור הרומי .מכא ,זיהויי ההיסטורי
במגילות הול את התנאי ההיסטוריי שבה נכתבו המגילות,
ומשדר אמינות .לפי כתובי רבי במגילת סר' היחד ובמגילת ברית
דמשק גילויי התורה ודברי הנביאי אינ חד פעמיי ,אלא מלווי
את ההתפתחות ההיסטורית .כ' לגבי המשמעות של העתי
ההיסטוריות השונות במהל' ההיסטורי הגזור מראש ,וכ' לגבי
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אשל מזכיר בצדק כי במזמורי שלמה פרק ב ,יש לדעת רבי התייחסות
לטביעתו של פומפיוס )פסוקי כהכז( .אול ש לא מובעת בעקבות תיאור
טביעתו תקווה לגאולת ישראל ,אלא תודה לאל על משפט צדק לרשעי.

החוקי שיש לקיי בכל עת .גילויי אלו מכוני "הנגלה עת בעת",
"לתכו עת ועת"" ,משפט עת ועת" וכדומה 134.לפיכ' בעיה
תיאולוגית הייתה נוצרת אילו הגילויי של משמעות דברי הנביאי
לא היו מתאימי לעתי ההיסטוריות השונות ,א' לא כאשר אלו
הולמי את המתרחש בעתי ההיסטוריות המתוארות .התאמת
הגילויי של פשר דברי הנביאי לזמני שמעבר לתקופת הנביאי
מעניקה אמינות ה לתקפות של דברי הנביאי לדורות וה לדבריה
של בעלי הפשרי .איננו יודעי הא נכתבו מגילות פשרי נוספות
על אלו שהגיעו לידינו ,וא לא – מדוע .מכל מקו ,כפי שקטעי
המגילות המובאי בספרו של אשל יכולי ללמד ,גילויי היסטוריי
נמסרו ג בסוגות ספרותיות אחרות.
תרומתו של ספר חשוב זה היא בריכוז הטקסטי מקומרא שיש בה
התייחסות למאורעות היסטוריי ,ובהצעות לפענוח דברי הטקסטי
על המאורעות השוני בתקופה החשמונאית .יש להתייחס להצעות
הפענוח שמביא אשל בש חוקרי אחרי ובשמו כאל השערות
הנותנות מקו למחקרי נוספי .ריכוז הטקסטי הללו בספר אחד
עשוי להועיל לחוקרי ההיסטוריה של ימי הבית השני ,אשר אינ
מתמצאי בקורפוס הקומראני ,לבחו את הצעות הפענוח בספר זה
לאור המקורות הקלאסיי העומדי לרשות .ע זאת ,יש לדעת
שלזיקת דברי הטקסטי למקורות מקראיי ולתפיסת העול של
אנשי קומרא על מהל' ההיסטוריה יש תפקיד חשוב בפענוח הרמזי
ההיסטוריי בחיבוריה ,ובכ' עיקר תרומתו של הספר.
בלהה ניצ ,רחוב ביאליק  ,16ת"ד  ,918כפרֿסבא 44109
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למשל ,סר' היחד ] [1QSטור ח ,שורה  ;15טור ט ,שורה  ;12ברית דמשק
] [CDטור יב ,שורות  .2021ראה י' ליכט" ,תורת העתי של כת מדבר יהודה ושל
מחשבי קיצי אחרי" ,אר* ישראל ח )תשכ"ז( ,עמודי .6370

