
 כוכבא-בצלאל בר

 אמינות, כישורים ומתודולוגיה –רחל אליאור על האיסיים 

 

 

המגילות הגנוזות משכו מאז גילויין תשומת לב חסרת תקדים בקרב הציבור הרחב בישראל 

ובעולם כולו, הרבה מעבר לחוגים המצומצמים יחסית של החוקרים המיומנים שעסקו בפענוחם 

כרגיל במקרים אשר כאלו, מצטרפים מפעם והענפים הנלווים. ופירושם, ושל אנשי מדעי היהדות 

פעם למעגל בעלי הדעה אנשים שאין להם הכישורים והידע הנדרשים לנושא, ויוצאים בהכרזות ב

 ותשמעורררוויית היצרים מרעישות קבל עולם ומלואו המקנות להם פרסום רב. האווירה 

והרשעות  הגיעו לא אחת לערכאות בהןמעשים הקשורים ש ךמגילות הגנוזות הביאה לכה

בעיתונות המדעית  וגידופיםחרפות ופתחו כר נרחב לחילופי  ,ונידויים ותפליליות, הביאו לחרמ

 . והכללית גם יחד

הופיע בעיתון  ,9002בחודש מרץ שנת  .התופעה חזרה, ובעוצמה רבה, לפני כארבע שנים

ליאור, מי שהייתה אותה שעה מופקדת ראיון עם פרופ' רחל אקידוש לבנה של הארץ' באותיות '

למחשבת מחלקה על הקתדרה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית וכיהנה כראש ה

 . בראיון זה נאמר בין השאר:וכיועצת מיוחדת לנשיא האוניברסיטה ישראל

 היו לאבמגילות, אבל אלה  איסייםבניסיון למצוא את ה התבזבזושישים שנות מחקר  

 הבלהומצאו על ידי יוספוס. זאת היסטוריה של טעויות שהיא פשוט  , אלאקיימים

בהשראת התיאורים של אורחות החיים  איסייםרעות רוח ... יוספוס המציא את הו

; זה כמו להגיד שהמדינה היא המצאה דמיונית איסייםבעיר היוונית ספרטה ... כת ה

 ; ב.ב.[, וכן להלן]ההדגשות שלי נוסדה על ידי הירוקים.

 ,יתונאים מעבר ליםעם עבאותו חודש גם בראיונות שקיימה אליאור  ותברוח זו נמצא הכרזות

, כגון ה'טיימס' של לונדון, העיתונות העולמית של ם הצמרתראו אור בכלי תקשורת הנמנים עו

רבת 'די וועלט' הגרמני והמגזין 'טיים'. עיתון אחד אף הגדיר את ההכרזות של אליאור כ'פצצה' 

של המקרא  'השמרנים'ו 'קפואים'של החוקרים ה המסוגר 'המנזר'שהוטלה במפתיע על עוצמה 

במספר  , אליו התלוו הרצאות של אליאורואכן, הפרסום עורר עניין עצום והמגילות הגנוזות.

כפי שניתן היה יבשות, ראיונות, רשימות בעיתונות והופעות באמצעי התקשורת האלקטרונית. 
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כסמכותיים ומחייבים בכוח  לא מעטיםב בציבור, ונתקבלו בחוגים חר זכו להדדבריה  ,לצפות

 .)שגם הודגש בפרסומים השונים( מעמדה של אליאור באוניברסיטה העברית

זכרון ונשיה; סודה של כת מדבר 'הופיע ספרה של אליאור ( 9002)מרץ בסוף אותו חודש 

גם לאחר פרסום הספר  מביות.. הספר אמור היה לבסס מבחינה מדעית את ההכרזות הפו'יהודה

 וכתבי עת מדעיים רתוהוסיפה אליאור להופיע ולכתוב, ואף ביתר שאת, באמצעי התקש

  .טענותיהולהסביר את 

לספרה של אליאור הצטמצם לשני מאמרי ביקורת. האחד של פרופ' המענה המדעי 

של כתב  עייתיהב מחמת אופיו לתשומת הלב לה הוא ראוי דבורה דיאמנט לא זכה למרבה הצער

ת, של אליאור, בעיקר מבחינה לוגיאת טיעוניה  –ובדין  –מאמר אחר שתקף  1.בו פורסם העת

, מן די הצורך המאמר לא התקבל כסמכותי 2.המנוחה מרגלית-נכתב על ידי פרופ' עדנה אולמן

על חוקרי למעשה לא נמנתה  , שהתמחתה בפילוסופיה של המדע, משום שהכותבת הסתם

 מגילות הגנוזות.היהדות וה

ב[ "עשבכתב העת 'תרביץ' )פ ]תהסערה, פרסמתי  ךעם שו, ומחצה כעבור שלוש שנים

אוריה של אליאור יתב התמקדתיבמאמר  3.( מאמר בשם 'האיסיים היו גם היו'972-803עמ' 

אותו בלפיה האיסיים לא היו ולא נבראו ואינם אלא המצאה של יוסף בן מתתיהו )או של פילון(. 

 בעבודתה של אליאור. בתגובה למאמר יצאה רביםגם נמתחה ביקורת על היבטים מאמר 

   4.'איסיים או בני צדוק ואנשי בריתם'אליאור בשצף קצף במאמר תשובה בשם: 

ת כי כפרה בספרה בקיומם של מוחלטעומדת ההכחשה השל אליאור במרכז התשובה 

(, ואפילו כי 'לא היו קיימים ייםאיסבספרי שה שום מקוםבלא קבעתי ' – 819האיסיים )עמ' 

בקיומם'(. אליאור גם מכחישה כי אמרה את  לא הטלתי ספק: '811הטילה ספק בקיומם )עמ' 

. היא חוזרת ואומרת שכל טענתה היתה רק שלא התקשורת יבאמצע הדברים שצוטטו בשמה

ינה על ידי האיסיים כתבו את המגילות אלא 'בני צדוק'. יתר על כן, אליאור מכחישה כי רואי

כי הכתב ָנַכח בלי ידיעתה בהרצאה פומבית באוניברסיטה העברית,  הירהצמכתב עיתון 'הארץ', ו

                                                
 31קתרסיס , '(9002)זכרון ונשיה: סודה של כת מדבר יהודה על זכר המחקר ועל שכחתו: על ספרה של רחל אליאור ' 1 

 .31-99ע( עמ' ")תש

 .13-35א( עמ' ")תשעקתדרה , ', האיסיים והמגילות"'הכוהנים בני צדוק'לזהותן, זיהוין וקיומן של כתות: '  2 

 )להלן 'האיסיים'(. 972-103פ )תשס"ב(, עמ'  תרביץיו', כוכבא, 'האיסיים היו גם ה-ב' בר 3 

  עמ' פ )תשס"ב( תרביץ, "'איסיים היו גם היוה'כוכבא, -תשובה לב' בר; 'איסיים או בני צדוק ואנשי בריתם'ר' אליאור,  4 

 .    )להלן אליאור, תשובה( 195-102
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אליאור  5נטל מן ההרצאה משפט אחד והוסיף עליו, וכך ייחס לה דברים שלא אמרה מעולם.

ל ופורסמה על ידם בלי שהיה "הועתקה על ידי עיתונים בחו 'הארץ'כי הכתבה בעיתון מוסיפה 

 (:893לה יד בכך. ועוד אומרת המחברת במאמר התשובה )עמ', 

עניתי  [; ב.ב.'הארץ'של הכתבה בעיתון ]לעיתונאים שהתקשרו אלי כדי לברר את עניינה  

בצורה מדויקת שראוי לעסוק בזהות הכותבים המפורשת במגילות 'הכוהנים בני צדוק 

באיסיים ... אולם רבים נ ולא להתמקד רק 'ואנשי בריתם' מהמאות האחרונות לפסה

למה  אינני אחראיתשלא היה לי בהם כל חלק.  ניסוחים חדשותייםדעתם כתבו על 

לכל  במרשתתשנכתב בעיתונים, אלא רק למה שאני כתבתי, ודברי נמצאים בספרי ו

 המבקש לקרוא או לצפות.

מא, אלא פרי אילני, סופר 'הארץ' )שאינו עיתונאי בעלזה דבר של מה בכך לכתוב כי עאין 

שבכתבותיו עד היום לא נפל  6גרמנית,-היסטוריון מוכשר ומבטיח של ההיסטוריה היהודית

כי המציא דברים וייחס אותם לרחל אליאור. כן דופי(, בדא מליבו ראיון שלא היה ולא נברא, ו

( כלפי המגזין הנקרא 7לא פחות מטרידה ההאשמה בסילוף דברי המרואיינת )או של בידוי ראיון

תר בעולם )'טיים' העולמי( , העיתון הנחשב ביותר באירופה )'טיימס' הלונדוני(, העיתון של ביו

 ידועיםפחות האמריקאית, ועוד קבוצה של עיתונים  ABCהאליטה הגרמנית )'די ולט'(, וכן רשת 

)כגון העיתון של פרינסטון(, וכלפי כתביהם ששמותיהם מתנוססים בראש הכתבות. בנהוג בעולם 

נאי הנתפס בפרסום ראיון פיקטיבי ו/או בסילוף ראיון באופן קיצוני בעיתון שמכבד את שעיתו

                                                
)בהרצאה פומבית של אליאור  םי, שישב באולם בין מאות המאזיני: 'עיתונאי לא מוכר ל893עמ' 5

, 'הארץ', סיכם את הדברים בכתבה קצרה בעיתון ללא ידיעתי ; ב. ב.(3.8.9002 –באוניברסיטה העברית 

, המסומן להלן שלא אמרתי מעולם. למשפט שאמרתי הוא הוסיף משפט בניסוחה חלקכל שלא היה לי 

ת האיסיים במגילות. למצוא א ןשנות מחקר התבזבזו בניסיו 06' באותיות מפוזרות:

. זאת היסטוריה של טעויות אבל אלה לא היו קיימים, אלא הומצאו על ידי יוספוס

 .)וראו ביתר פירוט, להלן פרק א, סעיף ה( ''הבל ורעות רוח פשוט שהיא

המודל העברי וראשיתה של התרבות הלאומית  – 'טבטונה'ציונה'' ל'ראו למשל את מאמרו 'בין 6 

 .102-31ב(, עמ' ")תשע 90יה הגרמנית', היסטור

ל '( אינו ברור די הצורך. תחילה היא אומרת כי הכתבות בחו893ניסוח הדברים אצל אליאור )עמ' 7 

עיתון 'הארץ', ולאחר  מכן כי נשאלה טלפונית מהדורה האנגלית של הכתבה בתרגום מבוססות על 

 .חדשותיים' , אולם אלו כתבו על דעתם 'ניסוחיםעל ידי 'עיתונאים' להבהרות
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-עצמו, אחת דינו לפיטורין מיידיים. כך למשל אירע לאחרונה ב'ניו יורק טימס', וקודם לכן ב'ניו

  יורקר'.

כי כותב שורות אלה לוקה בהבנת הנקרא והנשמע  גם מסתברמכלל דבריה של אליאור 

כתב מאמר ארוך על דבר שלא בא  8מכוון או שמתוך כוונת/ו ,ח לבדוק דברים לאשורםואינו טור

 (: 813, 811לעולם. בלשונה של אליאור )תשובה, עמ' 

הוא יוצא נגדי בשל טענה שהוא מייחס לי, בדבר כפירה  –שאין בי  הכותב טופל עלי אשמה'

בספרי, הטלתי ספק רק בשום מקום  אינה נמצאתבקיומם של האיסיים ... אך טענה זו 

 'בשייכותם של האיסיים למציאות ההיסטורית של שתי המאות האחרונות לפני הספירה'

... בשום מקום  בקיומם לא הטלתי ספק –( ובזיהוים כמחברי המגילות 83)ספרי, עמ' 

וממילא לא התעלמתי כדבריו  לא הטלתי ספק בקיומםעמודים  839בספרי המונה 

עסקתי בסוגיה שלא  הנוגעים( 972)ביקורת, עמ'  'ורות מוכריםממחקרים קיימים ומק'

כוכבא אינה נמצאת בספרי כלל ועיקר. -... ושכנגדה יוצא ברהמיוחסת לי התיזה... בה

שלא כתבתי, ואז לצאת ולהפריך דברים שאינם  לשים בפי דבריםהשאלה היא כיצד אפשר 

 .פרי רוחו של הכותבאלא 

*   *   * 

לא ועבר, מן ה בפולמוסים מדעיים אח ורעקשה למצוא לו ינו, מוחד במימקרה שלפנינו ה

זיופי העלמת מידע, להאקדמיים  כבר הורגלנו בחיים .מבחןלבו רק הנורמות המדעיות עומדות 

סילוף ז(, "'גניבת עניינות' )פלגיאטים בלעהטיות פוליטיות חריפות, נתונים במחקרים כמותיים, 

צאה של דברים מהקשרם שנעשתה במזיד, תרגומים מתוך הו ,של ציטוטים ודעותמכוון 

תעתועים  חזיון. אולם בפעם הזאת לפנינו כגון אלהועוד מעשים תרגומים )מבלי לציין זאת( 

של אליאור  , בראיונות ובהופעות הפומביותפרסומיםב דיוןה .בירור מלאהמחייב יוצא דופן 

, והארכיאולוגיה , ארץ ישראלהיהדות מדעי ,גם משום העניין הרב בקרב אנשי המקרא מתבקש

 בכל דיון הנוגע למגילות הגנוזות.  ,והציבור הישראלי בכללותו

הנוגע להתבטאויותיה של אליאור על  רשותיהמידע שב עיקרי אתאציג ק הראשון פרב

ולאחריו  מפרי עטה של המחברת, והספר 'זכרון ונשיה' תחילה כתובות. אפתח בעדויות האיסיים

, אעבור להרצאות פומביות מטעם המקובלים. על פי כללי הפרשנות בהושמאמר הת

                                                
 .81ולהלן הערה  891של כותב מאמר הביקורת ראו: אליאור, תשובה, עמ'  על 'מניעים' נסתרים 8 
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מזמינה את הקורא  אליאור עצמה המאמר יוםהאוניברסיטה העברית השמורות במרשתת )בס

אסיים  .יזיה הישראלית לאחר פרסום הספרוולהאזין לאחת מהרצאותיה( וכן להופעה בטל

ריה של אליאור על הכישורים הנחוצים בכתבות ובראיונות בעיתונות. בפרק השני אדון בדב

ידה. אסיים ב)ואלה שאינם נחוצים( לחקר המגילות והאיסיים, ועל שיטות המחקר הנקוטות 

 ה. על מאפיינים נוספים של מאמרבהערות קצרות 

 

 היו או לא היו?א:  פרק

 א.הספר 'זכרון ונשיה'

עת )על פי מבחן 'האדם ד-מהם מובן לכל בר וקביעות משפטיםבספר עצמו חוזרים ונשנים 

 הסביר'( כי האיסיים לא היו קיימים. כך למשל נכתב בספר:

בחיבורים שנכתבו בארץ ישראל  לעובדה מכרעת:אפשר שלא לתת את הדעת -אי 

בעברית ובארמית במאות האחרונות לפני הספירה, האיסיים אינם מתוארים, במפורש 

רחבת היקף מעין זו לא תשאיר  שתנועה קשה להעלות על הדעתאו במרומז, בשם זה. 

חותם כתוב מכל סוג שהוא ולא תעורר דיון הלכתי באורחותיה המנוגדות לתורה 

 (.87ל או במסורת המגילות )עמ' 'ולהלכה, ולא תשאיר את רישומה במסורת חז

, אלא רק הבעת הכרעה קביעה או(: 'אין זו 810על התבטאות זו אומרת אליאור בתשובתה )עמ' 

בפרסום מדעי? האם  'קשה להעלות על הדעת' או 'עובדה מכרעתר ותהיה'. מהם 'ספק, הרהו

( מצויה הכחשה של 83'? במקום אחר בספר )עמ' קביעה או הכרעההם 'הרהור ותהיה' ולא '

בשייכותם ספק כבד קיום האיסיים בשתי המאות הראשונות לפני הספירה )'אני מטילה 

ל: לא היו איסיים בימי "רונות שלפני הספירה', למציאות ההיסטורית של שתי המאות האחר

החשמונאים ובימי הורדוס(, והטלת ספק בקיומם במאה הראשונה לספירה )'מציאות היסטורית 

בנוסף לכך  9, מרתקת ומסקרנת ככל שתהיה, בשלהי המאה הראשונה לספירה'(.בדיוניתאו 

                                                
לעיל,  9קה ומתודיקה מדעית היו לחם חוקה )הערה מלומדת שלוגי ,מרגלית-השוו לדברי עדנה אולמן9 

משל היו... טענה זו  אלא לא היו ולא נבראוהם )האיסיים(  לדעתה )של אליאור(': (11והע'  11עמ' 

, בברכתה המובלעת של המחברת, טעונה התמודדות ישירה במרכז תשומת הלב שזכה לו הספרהעומדת 

כך גם הבין את מחשבותיה של אליאור  .'שתתרום ככל הניתן להורדתה מסדר היום של מחקר קומראן

יאור )מקדש ומרכבה, יוסף דן, מורה ורבה, אשר הציב בראש מאמר הביקורת על סיפרה הקודם של אל
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אלא אוטופיות המבוססות על פילון ויוספוס אינם  אצלמדגישה המחברת כי תיאורי האיסיים 

 (83, 83-88האתיקה הסטואית וההווי הספרטני בהתאמה  )בעיקר עמ' 

 תשובההב. מאמר 

התשובה חוזרת רחל אליאור ומצטטת את דעתה ביחס לשלילת בעמוד הראשון של מאמר 

 (:802קיומם של האיסיים, אלא שהיא מכנה זאת הפעם בשם 'ספקנות' )עמ' 

שתנועה רחבת היקף מעין זו לא תשאיר  קשה להעלות על הדעת: כתבתי בלשון ספקנית 

חותם כתוב מכל סוג שהוא ולא תעורר דיון הלכתי באורחותיה המנוגדות לתורה 

 ולהלכה.

הצירוף 'קשה להעלות על הדעת' הפך 'לספקנות'. ואולם כעבור שני עמודים בלבד כותבת אליאור 

 (. 811)עמ'  'לא הטלתי ספק בקיומם'כאמור: 

, לאחר (PaleoJudaica.com, May 2, 2009תשובה של רחל אליאור בכתב עת אלקטרוני )ג. 

 למגיבים על הכתבה בעיתון 'הארץ'  ,זכרון ונשיהפרסום הספר 

להלן שתי פסקאות מתוך תשובה של אליאור לדברי מבקריה, ובראשם פרופ' גזה ורמש 

על דבריה כפי  בעיתונות שהגיבו מגדולי החוקרים של המגילות,מאוניברסיטת אוקספורד, 

 :18/8/9002-פרי אילני בעיתון 'הארץ' משהובאו בכתבה של ע

המשמעות 'כותרתו:ש, Standpoint ר גזה וורמש במגזין"של ד קראתי בעניין את המאמר

המלח ומעלה זכרונות על עבודתו -לוי מגילות יםי, בו הוא דן בג'המלח-של מגילות ים

 לנימוקים שהעלתיוורמש גם מקדיש מספר משפטים  ר"דום. ועבודת אחרים באותו תח

כפי שתוארו במאמר בעיתון  'המלח-המקור האיסיי של מגילות ים'המאתגרים את 

שפורסם באותו  עם עופרי אילניהנזכר לעיל ]הכוונה לראיון  9002במרץ  31-מה 'הארץ'

ו על ידי כוהנים שהמגילות נכתב'הוא מסכם את טענתי האומרת  .; ב.ב.[יום ב'הארץ'

, כי אם שהאיסיים מעולם לא היו קיימיםצדוקים ירושלמיים ולא על ידי איסיים; וכן 

ר וורמש: אני ")אם יורשה לי לתקן את הסיכום של ד .'יוספוס הומצאו על ידי פלביוס

הנית מובהקת, בעוד והני עמוק ולשון כוטוענת שהתוכן של המגילות מעיד על אינטרס כ

                                                                                                                                    
)ראו בספרו: תורת הכאוס  ?ג(, את הכותרת הפיוטית: 'האיסיים, ההיו או חלמתי חלום"ירושלים תשס

 הם.יולא מצינו שהמחברת מיחתה ביד(. 28ט, עמ' "ומדע ההיסטוריה, קובץ מאמרים, אור יהודה, תשס
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אני סבורה  הנית או להקשר כוהני.והאיסיים אינם מתייחסים לזהות כשהמקורות על 

וכן  שפילון המציא את האיסיים כחברה אידאלית ויוספוס הושפע מאד ממנו,

שבעובדה ששום מקור יהודי שנכתב בעברית או בארמית לפני או אחרי הספירה אינו 

מתנזרים המגנים  יודע דבר על קבוצה בשם איסיים, או שאינו מזכיר שום קבוצה של

לגבי קיומם (  (severe questionsמעלה שאלות חמורותוחיי משפחה קניין פרטי 

      (.ההיסטורי בארץ ישראל

ר וורמש מבוססות על חזרה על העובדה המוכרת עתה שפילון איש "ההערות של ד

גים המיוחסים נה, פליניוס הזקן ויוספוס מתייחסים לאיסיים ומתארים מאלכסנדריה

המוות, במקום -חיו בחוף המערבי של ים'ם ולקביעה של פליניוס לפיה האיסיים לה

ר "ד. 'המתאים לאזור בו נמצאת קומראן( כלשהו מצפון לעין גדי ומצדה בדרום )דבר

נזרות יעל הרכוש וה בעלות משותפת, שני המאפיינים המיוחדים'וורמש מסכם ש

לתיאוריה בדבר זיהוי האיסיים עם  נותרים הבסיס המוצק ,מנשים, והמיקום הגיאוגרפי

בעיתון 'הארץ', הופיעו מאמרים  [א הראיון; ב.ב.'ז]מאז הופעת המאמר  .'המלח-כת ים

אין ספור על נימוקי בעיתונות, מגזינים, ובאינטרנט, כולל תשובות משלי על ההערות 

אלת וורמש. כחלק מתשובתי אני שו ר"דודברי ביקורת כלפי, לרבות דברי הביקורת של 

, אשר התייחסו לכל האספקטים של החיים היהודיים, םחכמיההאם הגיוני להאמין ש

 ר"דנזרות של גברים. ילא הזכירו בשום צורה אלפי אנשים אשר חיו  חיי שיתוף וה

הערכה מתאימה של הרעיונות של אליאור ראוי לה שתמתין עד 'וורמש מעיר בדין ש

על  תיעברב יפר. ואולם, מאחר שס'ובשתחזור עם הנמקה מדעית בספר שפרסומו קר

, אני מקווה 9002במרץ התפרסם  ,סודן של מגילות מדבר יהודה :זכרון ונשיה ,הנושא

ורטים, ואני גם מפנה פשההערות והביקורות יהיו מבוססות על בדיקה של נימוקיו המ

   .הקודמות להערותיאת המעוניינים בכך 

 עצם אתאילני בעיתון 'הארץ' ואינה מכחישה  פריובה מזכירה פעמיים את הכתבה של עהתש

 רק. היפוכם של דברים: כוונתה המוצהרת של אליאור קיום הראיון, גם לא את הכתוב בו

, י פניםתהיא עושה זאת בצורה שאינה משתמעת לש. בכתבהאמור להוסיף ולחזק את ה

,אינה 'האיסיים לא היו קיימיםוורמש לפיהם ' ה המצוטטים על ידיאת דברי ביאהמ

)פילון ולא יוספוס הוא שהמציא את בלבד טורחת לתקן פרט אחד  ורק ,מתכחשת להם
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מגדירה  המחברתיתרה מזאת:  האיסיים(, אבל לא את ההכרזות האחרות שהובאו בעיתון.

 31-מ 'הארץ'הנימוקים שהעלתי... במאמר בעיתון ': 'הארץ'בעיתון  דברים בכתבהאת ה

עולה אפוא שהראיון היה גם היה, וכן  ,9/01/9002-ממש רולותשובתה לפי  .'9002בדצמבר 

 .נכון -דבריה אלג את יצמ 'הארץ'בעיתון הדיווח ש

 (31.3.9030מאמר בעיתון 'הארץ' )במדור 'תרבות וספרות',  ד.

חצי שנה לאחר הופעת ספרה, למעלה מכתבו את המגילות', שפורסם  איסייםבמאמר בשם 'לא ה

 כותבת אליאור בין השאר:

האיסיים הם כת שמציאותה הספרותית ידועה ממקורות יווניים ולטיניים ... אולם  

קודם  קיומם של האיסייםעצם ערער על  מישנויה במחלוקת ] ההיסטורית הוויתה

ב.[ בשל העדרה המוחלטת מהלשון העברית והארמית, מהמגילות והספרים יאור? ב.לאל

היא שאין בנמצא עדות היסטורית על  עובדה חותכתהחיצוניים, מהאגדה וההלכה ... 

בשום חיבור הכתוב בשפה העברית ... לא מכבר ראה אור  איסייםמציאות ה

עמודים הדן בהיסטוריה היהודית ... באף אחד  1000באוניברסיטת קמברידג' כרך בן 

מארבעים מאמרי הכרך, העוסקים בשלל היבטים של ההיסטוריה היהודית מהמחצית 

אחד של האיסיים... דומה שאין לחוקרי קומראן  ין אזכור, ולּוא 10הראשונה ואילך,

ת פקטו, א-דה איסייםהמתעלמים מקיומם של הולחוקרי המדינה החשמונאית ... 

 כדי לומר זאת במפורש ולנמק את עמדתם. הרצון או האומץ הדרוש

-ברשימה קצרה אחרת של רחל אליאור, הנמצאת במרשתת, מוצגים האיסיים כ

של המאה  the non historical legendary Essenes))אגדיים, הבלתי היסטוריים איסיים הה'

, דהיינו: האיסיים לא היו (http//Jwest.Worldpress.com, 17.3.2009) הראשונה לפני הספירה

 קיימים גם בימי פילון, פליניוס ויוספוס, לאמור: במאה הראשונה לספירה.

 JudaismeCahiers du 11-במאמר ה. 

                                                
 ראו להלן סעיף ה'. הכרך האמור עוסק בתקופה המאוחרת במאות שנים לימי הבית השני; 10 

 11 Cahiers du  Rachel Elior, ‘Qui a ecrit les rouleaux de la Mer Morte, quand et purquoi?’,

Judaisme, 29 (2010), pp. 86-113 101-100; הקטע המצוטט נמצא בעמודים. 
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בכתב עת מכובד בעולם התרבות הצרפתית,  לאחר הוצאת ספרהכשנה שפורסם לא קצר מר במא

 להלן אביא קטע אחד סביר. והקביעה כי קיומם של האיסיים אינ את שוב ושוב מדגישה אליאור

 :בתרגום מצרפתית לעברית

כשהם דוחים ב'פלשטינה הסורית',  פרישות מלאיםהתיאור של אלפי איסיים החיים חיי 

, ת, נראה כתיאור של חברה אידיאלימשפחתית וכל סוג של קניין מחוייבותסוג של  לכ

על אדמת ישראל  ששגשגהחברה אמיתית של יותר מאשר  ,אוטופיה פרי דמיונו של פילון

להניח  אין זה לגיטימינ או בשתי המאות הקודמות לה... "במהלך המאה הראשונה לסה

שום השאירה שלא  ך תקופה כה ממושכתכה רחבת ממדים ובמהלקיימה קהילה התש

של האופי הלא סביר  שום תיעוד. עליה דבר כתוב וששפת הארץ בה הם חיו לא שמרה

רודפי או של איסיים  ,במהלך אלפי שנים מציאות כזו של קהילות בעלות אלפי רווקים

 גם תמוכחבהם התרחשו עימותים רבים, קרבות ומריבות שלום בתקופה ובאזור 

 'ההיסטוריה היהודית של קמברידג''בכרך הרביעי של  באה:מהדוגמה ה

(TheCambridge History of Judaism), רבנית המאוחרת,-המוקדש לתקופה הרומית 

החלה באמצע המאה שתקופה פרקים על המלקט ארבעים וכאלף עמודים  מחזיקכרך ה

 הרומית המאוחרת לא החלה באמצע המאה הראשונה-התקופה הרבנית] הראשונה

, תקופה בה כביכול אלפי איסיים היו חיים על אדמת ישראל או על קו לספירה; ב.ב.[

 , אפילו לא פעם אחת.'איסיים'רמז למילה גם  אין ולּוהמלח, -של ים החוף

 קיומם של האיסיים של ההנחה בדברלגיטימיות חוסר הסבירות וחוסר הבדבר בנוסף לקביעות 

: לשיטות המחקר המדעי מוזרהתרומה  הפסקהסוף , ניתן לאבחן בבמשך תקופה כה ארוכה

מן  (.est encore attesté’, etc‘הקביעות דלעיל מוכחות )על פי ניסוחה:  אליאור מוסיפה כי

. The Cambridge History of Judaismבכרך הרביעי של  העובדה שהאיסיים אינם נזכרים כלל

 י, גם לא בתקופתני הבית השימו לא ב, הכרך הנזכר עניינהזה חידוש המתודולוגיואם לא די ב

מאות שנים  ,המרד השני, כי אם בתקופה 'הרבנית' והרומית המאוחרת בארץ ישראלה או יבנ

הוצאת של  בכרך השלישי של סדרת הכרכיםלעומת זאת, לאחר שהאיסיים נעלמו מן העולם. 

רומית 'המוקדמת' על ההיסטוריה היהודית, שיוחד לתקופה 'הרבנית' והקמברידג' אוניברסיטת 

זה ב(, לבד מאזכורים רבים נוספים. כיוצא 11בארץ ישראל, מוקדש לאיסיים מאמר מקיף )מס' 

 בכרך השני העוסק בתקופה ההלניסטית. רבים אזכורים 
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 (9.1.9002. הרצאה פומבית מטעם האוניברסיטה העברית )ו

 ורא להאזין להמפנה את הקו עמים במאמר התשובהמזכירה את ההרצאה מספר פ המחברת

את מגילות מדבר יהודה לתהום  דחקמי 'ההרצאה  ואכן ראוי להעתר לבקשתה. (.893-899)עמ' 

ט, של האוניברסיטה העברית "תשס 'מדוע'נישאה במסגרת סדרת ההרצאות  'ומדוע? הנשיה

טובי אנשי תחומית בה -סדרת ההרצאות בין'בירושלים. הסדרה מוגדרת על ידי האוניברסיטה כ

. ההרצאה במלואה, לרבות 'שוחר הדעתם הקהל עם ימחקריהם החדשניאת  חולקים מיההאקד

שמורים במרשתת  ,השאלות והתשובות בסופה

(http://www.youtube.com/watch?v=9KVuSxDteaA). אומרת אליאורצאה על אותה הר 

לקמן ... חזרתי על דברי השואל: מאן דהוא מהקהל כד בסוף ההרצאה שאל' :במאמר התשובה

זו טרגדיה של טעויות שהיא פשוט 'י: ת, ואמר'ידע הרווח בקשר לאיסייםההשאלה היא מה עם '

. '''שנות מחקר התבזבזו לטמיון 20"... וחתמתי את דברי במשפט הנמהר  "הבל ורעות רוח

רחל אליאור . ראה לראיון 'הבדוי' בעיתון 'הארץ'שהמשפטים האלה שמשו לדבריה מקור ה

אמרה  עוד של דבריה. והנה נראה מה על המהותעל הסגנון הלא אקדמי, אבל לא  הפעם מתנצלת

 (:30-88. 23 )דקה , בתשובה לאותה שאלה עצמהבאותה הרצאהרחל אליאור 

נמצאת  אינה 'איסיים': המלה אחד פשוטמטעם  לא היו איסיים כמציאות היסטורית 

 ,או ארמי כתובשם עצם או כינוי הגוף. בשום טקסט עברי  ,בספרות העברית. אין פועל

אין שום זכר  ,לא בברית החדשה, לא בספרות החיצונית, ולא במגילות מדבר יהודה

 לאיסיים.

גם אין  .של קביעה נחרצת זו ,תשובה של אליאור אין כל התייחסות, אף לא אזכורה במאמר

: 'יוספוס ן של ההכרזות הנוספות המופיעות בכתבה בעיתון 'הארץ'ר למקורבדבריה כל הסב

כת המציא את האיסיים בהשראת התיאורים של אורחות החיים בעיר היוונית ספרטה... 

 12.יד שהמדינה נוסדה על ידי הירוקים'האיסיים היא המצאה דמיונית; זה כמו להג

                                                
 אנשיין את , העשוים לעניוכן מן הרצאה הנזכרת להלן בסעיף ו' מתוך ההרצאה 'פנינים'להלן מבחר 12 

)וגם את המתעניינים בתולדות הספרות  וההיסטוריה של הבית השני ,ית, התלמודיתספרות המקראה

אין '; ''הר ציון'"הר המוריה בספר דברי הימים הוכנס על ידי חכמים שרצו להשכיח את ': המודרנית(

א כדאי להזכיר את עורכי מסורת המסורה החליטו של'; 'יותר זמן מקודש אז לא מזכירים את הר ציון

ברוך הבוחר "סירא לא נכנס למסורת כי כתוב בו -ספר בן'; 'הרבה ספרי חנוךיש לנו '; 'ירושלים בחומש

-להתורה שבע'; 'ראש השנה נזכר לראשונה במסכת ראש השנה בהקשר לרבי עקיבא''; ''בבני צדוק לכהן

http://www.youtube.com/watch?v=9KVuSxDteaA
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 (10.9.9009סיטה העברית )מטעם האוניברשל אליאור  קודמת. הרצאה פומבית ז

הסדרה  במסגרת אף היא, 'מי כתב את המגילות הגנוזות'בשם דלעיל קדמה הרצאה ה הרצאל

  במרשתת ותנשמע ןכפי שה מן ההרצאהמובאות  . להלן מספר(ח"תשס) 'מדוע?'

(http://www.youtube.com/watch?v=nYRq5iQRSN4): 

, לא עברי ולא ארמי. אבל על האיסיים אין אף מקור עברי שיודע שום דבר על האיסיים 

של תומס מור או  לאוטופיה. זה קצת דומה אחיזה כלמספר לנו פילון דברים שאין להם 

... פילון התעניין מאד בסטואה, והסטואה התעניינה בחברות  גוליברלסיפור של 

לא כמציאות ת י... פילון מתאר את החברה האיסי זה אוטופי לחלוטיןאידיאליות ...

, אלא כחברה אוטופית ... העד הבא, פליניוס הזקן ... שתי העדויות הראשונות ריאלית

. אלה אוטופיות ספרותיות. העדות של יוספוס מבוססת על כל בסיס ריאלינטולות 

י פרטים. נראה לאן הוא לקח את הדברים של פילון ופליניוס. אבל הוא מוסיף כל מינ

הודה המנוצחת היתה מושא ללעג בספרות הרומית. ... י כשבוייוספוס הגיע לרומא  זה:

יעה וסיפר על של פילון ופליניוס והרחיב את היר יוספוס לקח את היסודות הספרותיים

נים בכל מיני מעלות ומידות שאין יקהילה יוצאת מן הכלל שכל חבריה כולם מצוי

מיסון, אמר . חוקר יוספוס שיושב בקנדה, סטיב שאין הן ריאליות לחלוטיןכמותן. אלא 

שבאה רק כדי להראות  המצאה מוחלטתהתיאורים של יוספוס הם  כל שסביר ש

                                                                                                                                    
; 'שנים ונרצח 10 מלךהחשמונאי יונתן '; 'חולל המקדש 171בשנת '; 'החלה עם חורבן הבית השני פה

 היהודיילאם פוקנר, הסופר האמריקאי וו'; 'של שלטון חשמונאי שנה 390'; 'מלכים חשמונאיים עשרה'

שחכמים אומרים  משעשעיותר נבואה? קצת מדוע אין ''; highlandבתרגום השבעים כתוב '; 'הגדול

החמישית לפני הספירה. כלומר: הם  שהנביא האחרון הוא מלאכי. מלאכי פחות או יותר שייך למאה

רוצים לומר שלאורך מחצית האלף הראשון לפני הספירה לא אירע שום דבר, כאילו מימי זכריה ומלאכי 

בגלל שסוקניק, בגלל ממש טעות של רגע, תחת לחץ, אמר שזה '; 'לא התרחש שום דברעד ימי המשנה 

סביר להניח שאלו "בנו יגאל ידין ... אומר:  מזכיר לו  את האיסיים ... [; ב. ב.'סרך היחד'קטע מ]

לומר שטעותו של אביו,  העיז. כלומר: ידין לא כי אבא אמר. ואני מוסיפה בסוגריים: למה? "איסיים

... אבל עכשיו אפשר לומר:  מותר גם להודות שטועיםהארכיאולוג אליעזר ליפא סוקניק טעונה תיקון ... 

מדינת הוכרזה הקמת המגילות נמצאו, וזה נס, באותו יום שבו '. של איסיים' צל צילםלא איסיים ולא 

; 'הלוחמה זה ספרים חיצוניים? זה ספרים שמספרים על '; 'הלוח החדש מכונןר' עקיבא, '; 'ישראל

 באים הרומאים 13בשנת 'עבור מספר דקות: כ; ו'את בית הורדוסוממנים באים הרומאים  31בשנת '

הספר  לכן,': '31הוטל על ידי יוליוס קיסר על ארץ ישראל בשנת  וח הרומיהל'; 'וממנים את בית הורדוס

, זה מגילת אסתר, לא מצא את [שמות החודשים; ב.ב.]שהחזיק את השמות הבבליים היחיד במקרא 

 , ועוד כהנה וכהנה.'[של אנשי קומראן; ב.ב]מקומו בספרייתם 
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לרומאים שיש בין היהודים אנשים מעוררי כבוד, דומים מאד לספרטנים. האיסיים אצל 

יוספוס מעוצבים בדמות המודל הספרטני שהיה האידיאל של הכוח, השיתוף, 

. והא ראיה, בריאליה היהודיתלא קיים  וכן הלאה ... כל זה מאד ,המסירות, הגבריות

אין שום אזכור לקבוצה הזאת באף אחד מן הכתבים שכתבו יהודים בארץ ישראל, 

שהיו אלפי יהודים שהיו בוחרים לחיות חיי  היעלה על הדעתבעברית או בארמית. 

בלי ששום מקור בספרות היהודית, בספרות החיצונית, בספרות  ולוותר על כסףנזירות 

ובברית החדשה לא היה מזכיר את זה? איש לא היה מקשה על זה? אין לנו שום ל 'חז

 הדמיונות הרומיים. אבל םיקבוצה שקוראים לה איסיאזכור במקורות היהודיים על 

האלה מצאו להם דרך המלך,  הספרטניות האוטופיותרומיים יחד עם -או היוונים

מבט במשך  העיף, אחרי שהוא מאותו רגע, מאותו רגע שסוקניק אמר, ככה, כלאחר יד

ומכאן עוברת המרצה לשאלת ] 'זה מזכיר לי את האיסיים': 'סרך היחד'על  חצי דקה

 .[הזיהוי של כת מדבר יהודה; ב. ב.

המחברת על  בקטע דלעיל המבהיר שוב את דעתיסתפק הפעם טיב לעשות אם לא ייהקורא 

-90.93גמא קטע אחד )דקות ביא לדויאזין להרצאה בכללותה. א כי אםהאיסיים, קיומם של -אי

אורעות זמנו, והסיבות למרד נס, מאאנטיוכוס אפיפבו אליאור פורשת את משנתה על ( 89.91

במיוחד וראוי לשים לב  .(כלא היועל גזירות הדת שנעלמו גם  – ובמשתמעהחשמונאים )

 :ותודגשבאותיות מ המובאות המביכות לקביעות

לפני הספירה ... המגילות מוצגות,  331רס בשנת העולם המקראי הסתיים, טבע, ק 

רדוס בין הוא: 'ז] שנים לפני המקורות היווניים על האיסיים 910, מתרקמות, מתרחשות

המגילות  עוסקות... התקופה שבה  [ם שנים; ב.ב.ימישפער של מאתיים וח קייםלפילון 

את  כבשנס אפאנטיוכוס אפי 331-ס ... ב'לפנה השליש השני של המאה השנייההיא 

כובש את ארץ ישראל ... בית סלווקוס  סלווקוסלפני הספירה בית  331-ארץ ישראל ... ב

. הוא לטובה... הוא ממהר לחולל מהפכות אדמיניסטרטיביות שכוונתן היתה  יווניהיה 

ואילך  מתרקיה... שכל ממלכתו  לטובה... הוא התכוון  דבר רע שוםלא התכוון לעשות 

...  הרודוטוסמאות שנים קודם לכן על ידי  שמפורטאחד ... לוח ירחי  תנהג על פי לוח

להתחיל בחודש דיוס,  פקדו עלינו 171-... ב סולוןועל ידי  הרודוטוסעל ידי  שמתוארזה 

על פי  במועד אחדלאסוף מיסים בכל הממלכה  רצה אנטיוכוסהוא חודש תשרי שלנו ... 
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סוגי הגידולים החקלאיים  כלעל  לגזורכן אני מבין שהמלך הספיק קודם ל]הלוח שלו 

גם אצלנו אוספים מיסים על פי הלוח  .[; ב. ב.הממלכה להבשיל במועד אחד רחבי בכל

ראש השנה של הממלכתי ולא מתחשבים בעובדה אם במקרה יום הגשת המס נופל על 

בעת , אלא יש תאריכים קבועים. כך היה פסח של המוסלמים, או על הצ'רקסים

 היו מצרפים לזהוכך נהוג היום. אלא שבעת העתיקה, במקום שגבו מיסים  העתיקה

. אנטיוכוס אפיפנס רצה לא רק לגבות מיסים במועד קבוע, אלא ליםבחגיגות ופסטי

פעם  רק . זה נחמד. אם אני מלך למה שאחגוגחגיגה ליום הולדתולעשות כל חודש 

ל פי לוח משלו. הוא יאסוף מיסים בשנה, אני אחגוג כל חודש ... הוא יחגוג יום הולדת ע

ויקבל מתנות והוא יחזיר ביד רחבה לכל נתיניו בכל רחבי הממלכה ... יבנה אצטדיונים 

הנו י... בכל מקום חוץ מירושלים. מדוע? כי הכוהנים לבית צדוק שכ פוד  ְרִמיםיוה

לא היתה , ית מיסיםיבגבלשתף פעולה בכל מה שקשור  אנחנו מוכניםבמקדש אמרו: 

... אנטיוכוס אמר: אני המלך ואני  הלוחהם ברירה, אבל אנחנו לא מוכנים לשנות את ל

למלא את פקודתי, ואני  ומסרבשמתחצף  הגדול הכוהןקובע מה לעשות, ואני מעיף את 

 יזון...  הסדר המקראיהסתיים  171ממנה במקומו מישהו אחר. לכן אמרתי שבשנת 

המהפכה שעליו התחוללה  זה הרקענס ... אאפיפאחיו של חוניו מונה על ידי אנטיוכוס 

של  לקבוע את הלוח היווניהיתה  כהן מתיווןשל להיות  המשמעות...  החשמונאית

יצאו מתתיהו  וכנגד זה, מנלאוס ואלקימוס, יאזוןהמלך ולפעול על פיו. זה מה שעשו 

  .ידועות עד כאן אלה עובדותלפני הספירה.  331-333ובניו ונהלו מלחמה בין 

אין זו פרודיה, אלא רישום מילה במילה מתוך ההרצאה של  .'עובדות ידועותאלה ודו  ק: '

 'טובי, האמורה להציג את הישגיהם המדעיים של אוניברסיטה העבריתמטעם הרחל אליאור 

 13.אנשי האקדמיה'

 

 

 (92129002ישראלית )'שווה מחשבה', שיחה בשנים, היזיה וו. רחל אליאור בטלח

                                                
ות בספריה של אליאור וכן במאמרה: 'כיפורים, ' דלעיל ניתן למצוא בצורות שונהפנינים'לא מעט מן  13 

זכרון ושכחה באור העבר ותהום הנשיה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב  –טומאה וטהרה 

 . 19-8א(, עמ' ")תשע
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יזיה הישראלית שנמשך כחצי שעה, ווהראיון בטל .9002ן ונשיה' ראה אור באפריל הספר 'זכרו

יזיה הישראלית וו, השמורה בסרטייה של הטלהקלטההמאזין ל נערך כחודש לאחר מכן.

 קאילו האיסיים היו חל' :לכל דורש, ישמע את רחל אליאור שואלת, ובכל עוז ועותקיה נמכרים

בטון ם נזכרים במקורות העבריים והארמיים?', ולכן קובעת איך הם אינ מן היהדות הקדומה,

. התוכנית שודרה בשעה של צפיית שיא במוצאי 'לאיסיים אין שום יסוד היסטורי': סמכותי

 שבת, וכל העם שומעים את הקולות.

 . ראיונות בעיתונים בישראל וברחבי העולםט

יאור מאשימה את עופרי אילני, כזכור, אל(: 18.8.9002-)הכתבה פורסמה ב 'הארץ'. עיתון 3

כבר שאמרה בהרצאה בה נכח.  דברים ובסילוףשלא היה ולא נברא,  ראיוןדוי יבב'הארץ',  סופר

 התייחסה אליהאליאור עצמה  ראיון-חודשיים לאחר פרסום הכתבה'( כי גראינו לעיל )סעיף 

ואף (, ישותהמרעמסוים שאינו בכלל ההכרזות , לא ערערה על תוכנה )למעט פרט במפורש

בסגנון  – ואם תמצא לומר תשובה למלומד שהגיב על הכתבה.במאמר כהנה וכהנה הוסיפה עליה 

מאמר, אין לנו אותו סילפה את ומרשתת לפרצה ה כי יד נעלמ –אליו הורגלנו על ידי אליאור 

כח כלל לא נהוא , ובכתב הפל ב 'הארץ' בעתשהעיד בפני כ כפי אלא לפנות לבעל הכתבה:

באמצעות קיים  עם אליאור את הראיון .באוניברסיטה העברית של אליאור פומביתהה בהרצא

העיתונאי פנה לאליאור כדי . ומחוצה להטלפון, כפי שנהוג פעמים רבות בעיתונות בישראל ה

 ורשעלשמוע את דעתה על פרשת רפאל גולב, בנו של נחום גולב מאוניברסיטת שיקגו, שה

של אביו על זמנן  האקסצנטריותאת דעותיו  בלתי כשריםצעים באמ ניסיון לקדםעל בפלילים 

זות. אליאור ניצלה את ההזדמנות כדי לפרוש בפני המראיין את וומקורן של המגילות הגנ

)מר אילני הוסיף  מפיה רשם במדויקמובאים בעיתון ההמשפטים את משנתה על האיסיים. 

שנה,  10משך 'רחל אליאור כאומרת:  . בסוף הכתבה מצוטטתלאימות גירסתו( מוכמניםנתונים 

שלהם ואמרו: זה הכל שלנו. נגד  לכיס האחוריחקר המגילות היה בידי אנשים שהכניסו את הכל 

לא אמרה  –שהיא, לטענתה, המקור היחיד לכתבה   – עצמהבהרצאה  .'יצאזה )נחום( גולב 

 בסעיףולעיל  1, 9 פיםסעי בעיקר להלןאליאור מלה על נחום גולב. אשר לשאר הציטוטים, ראו 

 .'ו

את בירושלים.  'םיהטי, כתב 'Tim McGirkכתבה מפרי עטו של : (12.8.9002) העולמי 'םיטי'. 9

דברים  בסילוףאיון המבוסס על עיתון 'הארץ' ו/או נות החוץ מאשימה אליאור בבידוי רעיתו
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, 'Elior tells Time' ;'Elior jokes'במפורש כראיון )במגזין הכתבה מוצגת שאמרה לעיתונאים. 

 בין השאר: . וכך נאמר בה(וכדו'

, מספרת אליאור 'שישים שנות מחקר בוזבזו בניסיון למצוא את האיסיים במגילות'

ציטוטים מן ה] .'אגדהגבי על  זו אגדה הם לא היו קיימים,אולם 'ל'טיים', 

 מכאן ואילך תורגמו על ידי; ב.ב.[הלועזית העיתונות 

)והכל  , ולכן לא הועתקו ממנו'הארץים חידושים שאין להם זכר בעיתון 'מפורטבהמשך הכתבה 

 :('היזכרון ונש'לפני פרסום הספר עוד 

 "מפסידנים"אליאור טוענת שיוספוס... 'רצה להסביר לרומאים שהיהודים לא היו 

(losers ובוגדים, שהיו הרבה יהודים שבלטו בדבקותם במטרה ובהרואיזם. ניתן )

. היא ]האמנם?; ב.ב.[ הראשונה של הספרות האנטישמית ההפרכהה לומר שזו היית

מוסיפה: 'הוא ככל הנראה קיבל השראה מן הספרטנים. בעיני הרומאים, הספרטנים 

העליון של התנהגות אנושית, ויוספוס רצה לתאר יהודים שדמו  להאידיאהיו 

 ובערכים הנעלים שלהם'. שלהם םבאידיאלי לספרטנים

 בין השאר:  ,נאמר ,(13.8.9002) לונדוןשל  'מסיטי'ב. 1

לא היו ... שהאיסיים בתור כת בספר העומד לראות אור בקרוברחל אליאור טוענת 

ה חים שופעי חסד יו רק המצאה של חברה אוטופית שחי... האיסיים הקיימים

 מסרה לטיימס. אליאורונזיריים, 

כספר העומד  'הארץ'ר בעיתון מתייחסת לספרה של אליאור 'זיכרון ונשיה' שלא נזכ הכתבה

מפרטת את התיאוריה של אליאור בדבר זיהוייה של כת מדבר יהודה עם בהמשך , ולראות אור

  . 'הארץ', שגם לה אין זכר בעיתון בני צדוק

1 .ABC News (13.8.9002) מאת נרחבת : בכתבהSimon McGregor-Wood כתב הרשת ,

 :נאמר אף היא עוד לפני פרסום הספר,, בירושלים

קובע שהאיסיים לא כתבו את המגילות, וכן שעצם קיומה של הכת הוא זכרון ונשיה הספר 

, היא 'אני לא מאמינה שהם היו קיימים אי פעם'. (a work of fiction) 'מעשה של פיקציה'

. 'אין בהחלט שום ראיה היסטורית המסייעת בראיון טלפוני ABCמסרה היום לחדשות 

 '.שכלל לא היה קייםגיוני להתעלם מכך ולייחס את המגילות למישהו לקיומם... אין זה ה
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 :Norbert Jessenכתבה של (: ציטוט מדברי אליאור ב98.8.9002) הגרמני 'לטדי ו'. 1

שישים שנות מחקר בוזבזו בניסיון למצוא את האיסיים במגילות אבל הם לא היו '

גם פילון איש . וס יוספוס'רומי פלאבי-של ההיסטוריון היהודיהם המצאה  קיימים.

אור יואלפיתגוראי של הקבוצה הזו. -הנאוי חשו באופ אלכסנדריה ופליניוס הזקן

 .  'היכן נמצאים המקורות העבריים או הארמיים?'על השאלה:  (insistiert)עומדת 

, מחקר בוזבזו בניסיון למצוא את האיסיים במגילותהמשפט הדרמאטי 'שישים שנות  מן לבד

 תיאורי האיסייםשל  ראוי לשים לב להשוואה בציטוט דלעיל ,'מעולם לא היו קיימיםאבל הם 

כיוצא בזה  14.היתוגם לא בהרצאבכתבות הקודמות,  פיתגוראים, שאינה נמצאת-אונהמנהגי עם 

על התאמה )כביכול( בין  כדברי המרואיינת, ות, ומוצגבהמשך הכתבה המופיעותפסקאות  ארבע

 .אליאור לתיאוריה של מים(האספקת  מערכת ן )בין השארהחפירות בקומראממצאי 

3 .The Daily Princetonian (97.8.9002):  כתבה מאתAaron Hasiosכתב בכיר של העיתון ,: 

 she said in an‘)עם אליאור  וניחילופי דואר אלקטרעל במפורש הכתבה רחבה במיוחד ונסמכת 

e-mail’מתייחסת במפורש לדברים הנאמרים כתבה הנו. מייב קריםוחאיון ילרמקובלת  ה(, שיט

 עוד לפני שפורסם, ונאמר בה בין היתר:ושוב,  ,נשיהו ןכרוזבספר 

וטוענת שהאיסיים  ,בספרה החדש שניםאמונה רבת אליאור קוראת תיגר על  

אינם ... אליאור אמרה שהיא מוצאת שתיאורי האיסיים מעולם לא היו קיימים

עלינו לקבל כראיה את דברי יוספוס, אשר התבססו  וע. 'מדהוכחה לקיומה של הכת

קהילה בת אלפי אנשים שנכתבה בשני  בדברעל התיאור הבלתי היסטורי של פילון 

בתשובה כתובה  כך אליאורהעשורים האחרונים של המאה הראשונה לספירה?' 

 . למבקריה

*  *  * 

                                                
מתוך היכרות כזו או אחרת עם מאמרי: 'פיתגורס,  נאמרו על ידי אליאורהדברים כי ניח ניתן לה 14 

אשיתו של המיתוס בדבר מקור הפילוסופיה היוונית בחכמת היהודים', הרמיפוס והיהודים: לשאלת ר

, ושם על ההשוואות שנעשו בעבר בין האיסיים והפיתגוראים. 129, הערה 333-338(, עמ' "ח)תשס ג'ציון ע

 .33, ובהערה 939'האיסיים', עמ' במאמרי וראו גם 
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)כפי  ונוצרים יהודיםאת אמות הסיפים בעולמם של  הכתבות בעיתונות, שזעזעו 

לאליאור פרסום רב ברחבי העולם , והקנו (יםהעיתונא ים מןאחד ו בוארציות שונותשהתבטא

 (, פורסמו כשלוש וחצי שנים לפני שמאמר הביקורת ב'תרביץ' ראה אור.כךל לווהמתעל כל ה)

לא  ומעולם לא חסכה במילים, המחברת שאינה חשודה על התרחקות מאמצעי התקשורת,

במישור ך הוסיפה עליהם להתנער בפומבי מן הכתבות במשך הזמן הרב שחלף, וא מצאה לנכון

ה בעיתון טבמאמרים מפרי ע, בספרה )'עובדה מכרעת', 'קשה להעלות על הדעת, וכד'( נינייהע

יתרה מזאת: בתשובה שנכתבה . '(ה',ד)לעיל סעיפים  המדעיים ובאחד מכתבי העת ,'הארץ' עצמו

כהנה עליו מוסיפה  ,ם את הראיון בעיתון 'הארץ'יי היא מזכירה פעמילקטרונעל ידה בכתב עת א

פליאה היא ותהי '(. ג)לעיל סעיף  אומרת במפורש כי הכתבה מוסרת את נימוקיה ף, ואוכהנה

 לפליאה.

* * * 

 כרחנו לע'. י'במילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי ביה אינש :חכמינו טבעו את הכלל

, מן הצמרת של העיתונות העולמית, ואמצעי תקשורת של עיתונים כי שורה אפואלהניח עלינו 

לבדות ראיונות עם רחל אליאור, ו/או לסלף את דבריה באופן קיצוני, וגם עשו יד אחת כדי 

בדומה לא נותר אלא לשער ש'פצחן' כלשהו  .השונים מעיתון לעיתוןנוספים להמציא טיעונים 

וברשימות  ,לקטרוניעת א-בכתב סם בשמהתשובה שפורבמאמר  ,בספרה םשם בפיה דברי

רחל פרופסורית ואפילו יהא עלינו לקבל שפלונית התחזתה ל נוספות משלה הנמצאות במרשתת.

בשעות אוניברסיטה העברית, ובהופעה מטעם ה בפני קהל רבאליאור בשתי הרצאות פומביות 

 בטלויזיה הישראלית. השיא 

 

 שני: כישורים ושיטות מחקר פרק

ובה של אליאור שופע הכרזות על דרכי המחקר של המחברת, ועל הכישורים מאמר התש

שביתה אצל לא מעט  וקנהם מן בדין לפרוש כמה מהן לפני הקורא שכן הדרושים למחקר. 

 :)הגם שאלו נזהרים שלא להודות בכך בפומבי( חוקרים 'אקדמיים' במדעי היהדות

 

 א. קריאת מקורות
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חוקר קנדי ]יסון מבדקתי מקורות על ספרטה והספרטנים. רק הבאתי מדבריו של  לא

. ואולם מיסון אינו כופר שסבור כי יוספוס עיצב את האיסיים בדמות הספרטנים

מאשר הזיהוי הרווח של רים בעיני לאין ערוך . הדברים סבי[; ב.ב.בקיומם של האיסיים

]מה הקשר בין  .(813ילות הכוהנים )עמ' הנזירים האיסיים שוחרי השלום עם בעלי המג

   .הסיפא לרישא; ב.ב.[

קיומם של האיסיים. -הראיות לאי תדברי מיסון מובאים על ידי אליאור במסגר

גם  למעשה בהסתמך על השערה של אחד מקודמיו )שהיא חוקר הבונה תיאוריהמתי ימא

 מלבדוק אחריו, וגם מעיון במקורות?, פטור יחיד( דעת

 יוונית ולטינית ב. ידיעת

כי אליאור אינה יודעת את הלשונות  –בלווית דוגמאות  –במאמרי הראתי 

ולכן אינה מסוגלת לשפוט כהלכה את המידע שבידינו על  (922-923)עמ'  הקלאסיות

 האיסיים. על כך משיבה אליאור:

 משימה שאינה לפיבלשונן המקורית, )לעניין האיסיים( בחנתי את העדויות השונות לא 

ציטוט מקורות יווניים ולטיניים  ( ...810עמ' גבלות השגתי ביוונית ובלטינית )ל מכוחי בש

, ואפילו מתרגומים שנעשו בעיקרם גרועים ומטעיםמתוך תרגומים עבריים קיימים, מהם '

של מי  רת מחדלבר  (, הוא בוודאי 923)ביקורת, עמ'  'האנגלית או הגרמניתמן הלשון 

היה שבכל תחום מוטב  , ואין ספקן שגורות על לשונם במידה הראויהשיוונית ולטינית אינ

של כל מילה וכל הבנה מיטבית  בלשונו המקורית לשםלכל קורא לקרוא כל חיבור רק 

 .(890)עמ'  משפט

של כל מילה קריאה בלשון המקור הכרחית לשם 'הבנה מיטבית הודאתה לפיה והנה, למרות 

תרגום הבזכות רב בתוקף להביע דעתה מאמר התשובה בוכל משפט', אליאור אינה מהססת 

ל: 'צ; 899)עמ'   Historia naturalis)הגנרי( השם של –'ההיסטוריה של הטבע'  – מוטעהה

ואחרים פליניוס האם ; Historia plantarum -ו Historia animalium :והשוו .'חקר הטבע'

(; על דברי פליניוס על 813)עמ'  על עיצוב האיסיים בדמות הספרטנים (;?דרוויןאת  הקדימו

על  15(;812)עמ'  של האיסייםבדבר הנזירות  (; על קביעתו של יוספוס817האיסיים )עמ' 

                                                
 .19השוו להלן הע'  15 
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הלטיני 'אלפי  (; על הביטוי817ונו של פליניוס )עמ' שהתאמת הזיהוי של חורבת קומראן עם ל

 .היד נטויהועוד  (;817)עמ'  ליניוספעל פי  דורות' ועל מיקומם של מטעי התמרים ביהודה

תרגומים סתמך על חלקנו מ'בהמשך דבריה מעידה המחברת עליה ועל שכמותה: 

'מן הלשון שנעשו ותרגומים  עיםטגרועים ומ(. האם בכלל זה גם תרגומים 891)עמ'  'נגישים

והאם  16?('ברירת מחדל'לגיטימציה ככאמור )שהמחברת נותנת להם האנגלית או הגרמנית' 

גופי בבר ומלוודא את הכתוב בלשון המקור כאשר מד חוקרפוטר את הטוב מדעי תרגום 

 ?תורה

 אליאור מסכמת את דעתה כדלקמן:

אינני חושבת שיוונית ולטינית הם כלי העבודה הראשונים במעלה לקריאת 

מגילות? ב.ב.[  הכתובות ברובן עברית וארמית'  280המגילות ] 280שרידי 

  .(898)עמ' 

הקלאסיות הן בהכרח 'כלי העבודה הראשונים במעלה' לבדיקת אך מה נעשה והלשונות 

, וגם להתמודדות יהםהכתובים יוונית ולטינית, לקבלת מידע בסיסי על, המקורות על האיסיים

להכרה ות וצאלהתמ: ה שחשוב לא פחותכתבו את המגילות, ומשעם השאלה האם האיסיים הם 

 17?התרבותיההיסטורי ורקע ה טובה של

וחר ללמוד את הלשונות הנחוצות )וגם ידיעת לשון געז תועיל מאד לעולם לא מא

 על מאד מקשהאמנם הלימוד  . תהליך(וספר היובלים חנוך ילמחברת המרבה לכתוב על ספר

דברי מאמץ המושקע בהמצאת הוא עשוי לחסוך לא מעט  מאידךאולם כתיבת ספרים הרבה, 

 שטות ורעיונות סרק.

 ג. עדויות חיצוניות

                                                
 הקריאה' את דברי בלע( מכנה אליאור בשם '92.19.9010מיום  www.news1.co.ilבמקום אחר )  16 

לחוקרים צעירים )למעשה רק לארכיאולוגים( שלא להסתמך על תרגומו של שמחוני לספר 'המלחמה 

הרבה על תרגומים גרמניים. אליאור מרבה לצטט בספרה מתרגומו של  והיהודית', משום הישענות

 מחוני ולשבח אותו.ש

בציטוט דלעיל כי 'המגילות כתובות ברובן עברית וארמית', ולכן די בידיעת עברית  קובעתאליאור  17 

דוגמאות בתרגום אנגלי ) (רק)ביאה בספרה )העברי( קטעים מן המגילות הארמיות הוארמית. מדוע אפוא 

של  דרכי הכתיבה ובלשון המיוחדתב של אליאור(? על חוסר התמצאות 923: 'האיסיים', עמ' במאמרי ראו

 .91המגילות הגנוזות העבריות, ראו להלן, הערה 

http://www.news1.co.il/
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תעניין בשאלות הנוגעות במושגי יסוד המשקפים את עמדותיהם חלקנו מ

 ודעותיהם של הכותבים על פי כתביהם שלהם ולא על פי עדויות חיצוניות )עמ'

891.) 

ולא על פי 'עדויות  'עדויות פנימיות'פי רק ל מאימתי חוקרים סוגיות בתולדות ישראל             

שמלפני  של יהודיםנו לימי ההיסטוריוגרפיה תר אוהחזירוצה ל אליאורהאם  חיצוניות'?

 ?תקופת ההשכלה

 ד. פילולוגיה ו'גישות אחרות'

לדורותיה, שנכתבה בעיקרה בשפה העברית  מחשבה יהודיתאכן לא כל העוסקים ב

, ; ב.ב.[יווניתה בלשון נכתבה ברובה המכריע ' בימי הבית השנימחשבה יהודית]'ה

במיצוי הדקדקנות עתיקה, לא כולם מיומנים בקיאים במידה הראויה בלשונות העת ה

בביקורת זו  מתענייניםהפילולוגית במידה הנדרשת לביקורת הטקסט, ולא כולם 

ם לם יתכן שיש מקום לריבוי קולות ולזוויות ראיה של אנשיבאותה מידה. או

ויש מקום גם לשאלות מן הסוג שכינה וולטר בנימין  פלינות אחרות, יצסשהוכשרו בדי

ש את ההיסטוריה נגד כיוון הפרווה', ושמישל פוקו אמר עליהן שביקורת 'להברי

סופי -מרחיקת לכת ככל האפשר את המאבק האין צורההתרבות היא הדחף לממש ב

 לחלץ מחדשב.ב.[ ... בכל תקופה יש לנסות  !?עם דברי פוקו מה הקשרעל החירות ]

מתעניין בשאלות  חלקנו ...הקונפורמיזם העומד להתגבר עליהאת המסורת מיד 

הנוגעות במושגי יסוד המשקפים את עמדותיהם ודעותיהם של הכותבים על פי 

קיימות כתביהם שלהם ולא על פי עדויות חיצוניות ... וחלקינו מסתמך על מהדורות 

לחקר המגילות. חלקן  ני מכירה בקיומן של גישות שונותועל תרגומים נגישים ... א

לבלשנים ולפילולוגים, ליודעי יוונית וגעז, לרסטורטורים   ,ן'אינן שמורות רק ליודעי ח

נני חושבת שהגישה ישל מגילות קלף עתיקות, ולבקיאים בתרגום השבעים. אך א

ואולם ראו דברים שונים בתכלית ] (.898-891הפילולוגית היא הגישה הבלעדית )עמ' 

 ; ב.ב.[81להלן בהערה  –מקולמוסה של אליאור 

רצינית ללא 'גישה פילולוגית' ו'דקדקנות במסגרת אקדמית עת העתיקה ה עלכיצד ניתן לדון 

פילולוגית' כאשר המקורות ששרדו מעטים מאד בהשוואה למקורות על התקופות המאוחרות 

וכיצד  רה מציבה בעיות קשות?מצב השתמרותם גרוע למדי, וגם המסייותר בתולדות ישראל, 
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ומו של חוקר פלוני על אלה של זולתו, או קריאה ניתן להעדיף את עמדתו/פרשנותו ו/או תרג

 תאולוגיות-ק ממנה מסקנות היסטוריותהסימסויימת בטקסט על פני קריאה אחרת, ול

מי שאינו  , ללא יכולת לבדוק אחר הדעות השונות ואת הכתוב על גלגוליו וגרסאותיו?מפליגות

, מוטב לו כי יעזוב את העת לולוגית, ואין לו את הכלים הלשוניים הדרושיםיפ הבימסוגל לחש

  במקום אחר.  כותרות מרעישותולמיניהם 'סודות'  העתיקה לנפשה, ויתור אחר

צר לי כי נאלצתי להזכיר עקרונות בסיסיים אלה של המחקר המדעי המובנים 

של אליאור באוניברסיטה  מאליהם. ואולם דומה שהבהרות אלה מתחייבות לנוכח מעמדה

המתודולוגיים בכתב העת של המכון למדעי היהדות, בעבר 'היהלום העברית ופרסום הגיגיה 

 שבכתר' של האוניברסיטה העברית אשר בירושלים.

 

 שלישי: מאפיינים נוספים פרק

של  האמור לעיל, אין טעם להוסיף מענה פרטני שיטתי למאמר התשובה כל לאור

שחלקם ניכרים וספים נאליאור. אסתפק בכך שאעיר כי התשובה סובלת משורה של מאפיינים 

 18'זכרון ונשיה': רוב מלל על נושאים שאינם מעניינו של הדיון;'מקדש ומרכבה' ו היגם בספר

מובאות שלא לצורך, ולרוב שלא לעניין, מכתבי הוגי  19עירוב תקופות, נושאים ומין בשאינו מינו;

                                                
 מוקדש רקמרביתו של מאמר התשובה יוחד לשאלת זיהוי כת מדבר יהודה, בעוד שמאמר הביקורת 18 

ולשם מה מקדישה אליאור עמוד וחצי לציטוטים המראים  ;לערעור של אליאור על קיומם של האיסיים

 921ין היו מקובלים בקומראן, כאשר הדברים נאמרו, ובהדגשה, במאמר הביקורת )עמ' שחיי נישוא

 (, והם ידועים ומוסכמים על חוקרים רבים?11והערה 

כוכבא כותב בדין שהפרושים והצדוקים, בדומה לאיסיים, אינם נזכרים במקור -(: 'בר811כגון )בעמ' 19 

אינו מציין שיש קשר בין הכוהנים מבית צדוק לצדוקים עברי או ארמי מלפני ספירת הנוצרים, אולם הוא 

כוכבא להעדרם של האיסיים מן המגילות, -'ההסברים המלומדים של בר – 811ל'; עמ' "במחשבת חז

אין בהם כדי להסביר ולו ברמז את ההיקף העצום של ספרות כתבי  ,ל'מהברית החדשה ומספרות חז

נימנת במניין המצוות של  [; ב.ב.'פרו ורבו']'מצווה זו  – 890הקודש שנמצאה בקומראן', וגו'; עמ' 

ם ואחריו מנו מצווה זו. ", וכל אלה שמנו את המצוות לפני הרמב7, ט 93על פי הפסוק בבר' א  ם'הרמב

לי עניין  אין' – 817; עמ' [91, 91]וראו גם להלן הע' ות הולדה' אם כן במסורת היהודית יש בפירוש מצו

חוקי התורה בנוסחים הידועים לנו אינם מתירים חיי נזירות "ותב על המשפט עם מבקר הכ להתווכח

(. יואיל וימצא מקום אחד בספרות העברית 931)ביקורת, עמ'  "לא מינה ולא מיקצתה"  – "קהילתיים...

'פער הזמנים בין התקופה  – 811או הארמית המעודד חיי פרישות, קורא לציבור לחיות בדרך זו'; עמ' 

, אינו שנה 910-900בה המגילות לבין מועד כתיבת התיאורים על חיי האיסיים, העולה לכדי שנכתבו 
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בעיקר בעמ'  –קו מישל פוכמובן דעות שנלקחו מכלי שני )הפעם רק מולטר בנימין, קרל פופר ו

; חוסר התמצאות בעניינים 20(; הכרזות סותרות בעניינים עקרוניים ופרטניים891, 802

 21;חוסר מיומנות בקריאת הטקסטים של מגילות קומראןפילולוגיים ובטרמינולוגיה שלהם, וגם 

; העדר כל 22הפיכת דברי חוקרים על פניהם או הבאתם ללא מסקנותיהם המנוגדים לדעתה

על שני ספריה שעניינם בכת מדבר  מן השורה הראשונהיקורות הקשות של חוקרים מענה לב

)לרבות על מחלוקות הלוח וההשוואות של כתבי  23יהודה, בספרות החיצונית ובספרות ההיכלות

                                                                                                                                    
דור אחד בלבד חלף מאז ימי הורדוס עד לימי ]מצביע על זיקה המתחייבת בין המגילות לבין האיסיים' 

 .[פילון; ב.ב.

'לא ...  ]?![ום זה'לחדש חידושים מחקריים בתח כדי איסיים'לא נדרשתי לשאלת ה – 810כגון: עמ' 20 

בית שני, ובוודאי לא התכוונתי לחלוק על שלהי ימי ביקשתי לחדש מאומה לחוקרי המגילות או לחוקרי 

: 'יש מקום גם לשאלות מן הסוג שכינה וולטר 891קודמי ולהתפלמס עם שיטות מקובלות', לעומת עמ' 

פה יש לנסות לחלץ מחדש את המסורת בכל תקו... ' ''להבריש את ההיסטוריה נגד כיוון הפרווה'בנימין 

 שום מידעאין לנו  – 813 ו'. ודוגמה לעניין פרטני: עמ'דוכ ',מיד הקונפורמיזם העומד להתגבר עליה

בענייני חיתון והולדה בקרב בני הכת שישבו במדבר יהודה מלבד דבריו של פליניוס על האיסיים 

 הכירו בהחלט'מגילות מדבר יהודה  – 812המתנזרים היושבים לחופי ים המלח'. ואולם בעמ' 

 .נשים ובחיי משפחה'הימצאותן של ב

ב'; 'ביקורת הנוסח וביאור המשמעויות'; 'צידוקי פליטת קולמוס בדבר )'פשט הכתו 817סוף עמ' 21 

האמור במפורש על ירושלים'(. ואם בדוגמאות הנזכרות מדובר בפילולוגיה יוונית ולטינית, דומה שגם 

תה מזיקה. כך מביאה המחברת ראיה לדעתה כי ילוגית לבדיקת מקורות עבריים לא היקצת יכולת פילו

הכתוב במגילת ברית הפסוק 'פרו ורבו' נתפס כצווי מקדמת דנא, וגם על ידי בני הכת, ומסתמכת על 

, על פי הנוסח העדיף: 'ואם מחנות ישבו 11-13דמשק )הקטעים שנשתמרו בגניזה, מהד' קימרון, עמ' 

ל כסרך[ הארץ ולקחו נשים והולידו בנים והתהלכו על פי התורה וכמשפט היסורים כסרך 'כסדק ]צ

פ במדבר ל, יז['(. ברם המגילה 'ע 'בין אב לבתו'ל '' ]צ'בין איש לאשתו ובין אב לבנו'התורה כאשר אמר 

לבתו', אינה מסתמכת על 'פרו ורבו' כי אם על דרשנות מאולצת ביותר לפסוק 'בין אב לאשתו ובין אב 

שעניינו תוקפם של נדרים, ואין לו ולנישואין והולדה ולא כלום. ובעיקר: המגילה מבדילה בין חברי הכת 

הנמנעים מנישואין )'כל המתהלכים באלה בתמים קדש על פי כל יסורו ברית אל נאמנות להם לחיותם 

ת כת אכפי שגם מתאר יוספוס לתת להם ֵזֶכר(, ובין נושאי נשים ומולידי ילדים ) –אלף דור'; 'לחיותם' 

האיסיים בספר 'המלחמה היהודית'(. האחרונים הם 'היושבים במחנות', והראשונים בראש ובראשונה 

היושבים בירושלים )ככל הנראה בעקבות איסור כיתתי לקיום יחסי מין בתחומי העיר הקדושה, 

ה וטהרה וסיבות נוספות(. בגין החמרות בדיני טומא –ובאחדים מריכוזי האיסיים מחוץ לירושלים 

דוגמאות רבות נוספות לכשלים בקריאת  .922-921חרים של הסוגיא, ראו 'האיסיים', עמ' להיבטים א

 המגילות נמצאות בדבריה של אליאור לעניין זהותם של 'בני צדוק'.

 ברושי(. )על מגן 819)על יעקב זוסמן(, ועמ'  97הע'  81)על ג'רמי כהן(, עמ'  31הערה  890ראו עמ' 22 

של דבורה דיאמנט, מפורטים למאמרי ביקורת  3-2הערות  8-3'האיסיים', עמ'  במאמרי ההפניותראו 23 

 אילן, יהודה ליבס, פטר שפר ומרתה הימלפרב.-מאיר ברסשה שטרן, מרגלית, -עדנה אולמן
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; העדר מענה לעשרות רבות של טענות וראיות שהבאתי במאמר 24הכת עם ספרות ההיכלות(

ם, קביעות שיש בהן כדי להטעות את הקורא הן באשר ; וגם, ואין אנו מופתעי25הביקורת

-ובמה שנוגע לשאלת הזיהוי של כת מדבר 27והן באשר לדברי המקורות; 26לסוגיות הנדונות,

                                                
מפורטת התופסת גם היא מקום מרכזי בספריה של אליאור, ראו את ביקורתו ה על סוגית לוח השנה 24 

של סשה שטרן המראה כי המחברת אינה מתמצאת במקורות ובמחקר על הנושא, וגם לא בתופעות 

פיזיקאליות שהשפיעו על השיטות השונות לקביעת לוח השנה. בדומה, ההשוואות של אליאור -האסטרו

פטר  בין 'שירת עולות השבת' מקומראן לספרות ההיכלות כבר נדחו מכל וכל במאמרים רחבי יריעה של

  שפר ומרתה הימלפרב. 

כגון: ההפניות לדברי יוספוס ומקורותיו )למעט האקסקורסים( המוכיחות בעליל את קיומם של 25 

(; הביקורת על השימוש 972-973בימי הורדוס, ובתקופת המרד הגדול )עמ'  בימי החשמונאים,האיסיים 

(; 977כאמצעי מחקר לגיטימי )עמ'  ם(ונוטריקונים )ולעיתים גם כשהם שגויי שעושה אליאור בגימטריות

על כתיבת עשרות עמודים )ומאות עמודים אם נצרף את ספרה הקודם ומאמריה( על ספר כה בעייתי 

(; על השוואת האיסיים 922מבחינת הטקסט והמקורות כמו ספר חנוך, ללא ידיעת יוונית וגעז )עמ' 

ן בדבריו על האיסיים למקומם ולזמנו הוא על ההתייחסות המפורשת של פילו(; 932-931לסטואים )עמ' 

על היעדרה של מצוות 'פרו ורבו' מן הספרות שנכתבה בעברית וביוונית בימי הבית השני (; 933)עמ' 

 יוספוסעל ההבדלים התהומיים בין האיסיים שאצל  ;(922להימנות )עמ'  היתה חייבתבהקשרים בהם 

ה הספרטנית הייתה 'מושתתת על אידאות ניצחיות (; על הקביעה לפיה החבר920-921לספרטנים )עמ' 

; אולי הקביעה המשעשעת ביותר שנתקלתי בה מעולם בפרסום אקדמי(; ועל ייחוס 921מושלמות' )עמ' 

ואלו (. 973ערכים אוניוורסליים נישגבים לכת קומראן )בעוד שהמגילות מצביעות על ההיפך הגמור; עמ' 

 ת של הערות ביקורתיות על ספרה המובאות במאמר הביקורת.דוגמאות שלוקטו בחטף מתוך עשרות רבו

'אין הוא )המבקר( מזכיר שהפרושים והצדוקים נזכרים בספרות העברית והארמית  – 819כגון: עמ' 26 

אחרי החורבן ואף בברית החדשה, אך האיסיים אינם נזכרים בחיבורים אלה כלל' )ואולם ראו 

כוכבא מלין עלי שלא התמודדתי עם -'בר – 819(; עמ' 938-931התייחסויות שונות, 'האיסיים', עמ' 

השונים, אבל הפניתי את  , ואכן לא עסקתי בניתוח פילולוגי של השם ופירושיופירושי שמם של האיסיים

בספרה של אליאור ולו גם הפניה ביבליוגרפית אחת ; אין ם"להדשעסקו בשאלה זו ]למחקרים הקוראים 

שום שכן לא היה לי  ,[בספר; ב. ב. 80עמ' למשל  ראוו –בר למלה 'איסיים' לפירושים שנתנו חוקרים בע

קיומם של -בביאור שמם ובהעמקה בזהותם'. לעומת זאת, במסגרת הראיות העיקריות לאי עניין

אינו ( כותבת אליאור: 'שמם )של האיסיים( ובמקורות רבים אחרים 80האיסיים )'זכרון ונשיה, עמ' 

 '..., אין לו פועל, אין ניב הקשור בו, שכן אין לו שורש[ל הארמית? ב.ב.ומה ע]בעברית  מתבאר

 'מכניסים לבתיהם נשים אין הם''יוספוס הוסיף כאמור שהאיסיים  – 812אליאור, מאמר תשובה, עמ' 27 

יוספוס )המלחמה היהודית ב,  ברם .''מכלל זה שחרגוהיו איסיים '(, אך ציין ש13)קדמוניות היהודים יח, 

של איסיים ומתייחס לכל אחת  קבוצותמבדיל בבירור בין שתי לא מדבר על 'חריגים', כי אם ( 129-120

שאת נשים ונ – המתוארת בפירוט יחסי –. הקבוצה הראשונה נמנעת מחיי משפחה, והשנייה בנפרד

ר בעקבות מאמ .כנזירים כל האיסייםבספרה אמרה אליאור שיוספוס מציג את נזכור שומולידה ילדים. 

מעט, וזאת כדי לקיים את עיקר הטענה. ועוד: במאמר התשובה בעצמה רק אפוא את הביקורת תקנה 

כותבת אליאור כי 'המקורות על האיסיים לא מזכירים את קיומם בימי החשמונאים' )ואולם ראו 
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יהודה: העלאת ראיות מדומות שיסודן בניתוק הנתונים מן הרקע, המקבילות ההיסטוריות, 

המקורות העומדים במרכז וכן: ההתעלמות מדברי חוקרים על  28והמאפיינים של המקורות,

                                                                                                                                    
על  'זיהוי היישוב האיסיי עם חרבת קומראן,  – 817(; ובעמ' 972-973ות המובאים במאמרי, עמ' המקור

, 'סביר מאד'כוכבא מקבל כ-, זיהוי שבר[הזיהוי אינו מיוסד על דברי פליניוס; ב. ב.]יסוד דברי פליניוס 

אינו פותר את הקושי שביישוב אלפי נזירים בתנאים קשים ביותר באתר זה, שככל הידוע על ממדיו ועל 

עליו  –'. ואולם פליניוס אנשים 110-190-מקורות המים שהיו זמינים לו, לא יכול היה להכיל יותר מ

אינו מזכיר 'אלפי נזירים', ואילו פילון ויוספוס האומרים שהאיסיים  –מדברת אליאור בהקשר המצוטט 

ם כי היו מפוזרים במקומות שונים. הבחנה זו , מוסרי)וזו הפרזה כדרכם של העתיקים( איש 3000-מנו כ

להפריך את ההסבר 'מרפאים' שניתן לשם  אליאור מנסה אינה בבחינת 'פילולוגיה גבוהה'. ולבסוף:

שהמגילות  אולם היא עצמה מדגישה (.819ענייני רפואה )עמ'  מזכירותים' בטענה כי המגילות אינן י'איס

יתרה מזאת: המחברת אינה שמה  (.818)למשל עמ'  ייני חולין, והן אך ורק 'כתבי קודש'בענ ותאינן עוסק

יש '": "היכל הספר"(: 'בלשונו של מגן ברושי, אוצר 819מ' לב לניסוח של האסמכתא שהיא מביאה )ע

הגוזרים את מקור השם איסיים מן המלה הארמית 'אסיא', אך זהו רק אחד הפירושים. מכל מקום, בכל 

 '.'', אין ולּו שורה אחת בעסקי רפואהספר חול אחדספריית קומראן, שלא נמצא בה אפילו 

]על האיסיים לא כתבו את המגילות: 'בתיאורי ההיסטוריונים מביאה אליאור ראיה לכך ש 818בעמ'  28

לא נזכר בשום מקום עניינם של האיסיים בירושלים, במקדש ובמשמרות כהונה, בשירת  האיסיים; ב. ב.[

מלאכים, בלוח שבתות שמשי, בבריתות ובברכות, במסורות מרכבת הכרובים, במלחמות שמשתתפים 

, או בסיפורים על חנוך ומלכיצדק, לוי, קהת, ועמרם ומשה ב.ב.[ ]וגם ישראל;בהם כוהנים ומלאכים 

אם להשתמש בסגנון המיוחד  –העולים בבירור מקריאה במגילות'. ראיה זו חוזרת ונשנית בספרה. ברם 

לא מצינו בתיאורי היהודים בספרות הפגאנית היוונית והרומית אזכורים של יעקב ורחל,  –של המחברת 

והזקנים, דבורה וברק, גדעון ושמשון, שאול ויהונתן, דוד ושלמה, חזקיהו ויאשיהו, שמעון ולוי, יהושע 

המשכן והמן, קורח ועדתו, ואפילו לא של הממלכה המאוחדת, פילוג הממלכות, גלות אשור וגלות בבל, 

גם לא של החוקים הסוציאליים בתורה, דיני טומאה וטהרה, מלחמת הנביאים נגד השחיתות והעוול 

, נבואות החורבן והגאולה, חזון אחרית הימים, ואף לא של תופעת הנבואה בכללותה. וכל זאת החברתי

'האיסיים'  במאמרי בשעה שתרגום השבעים היה קיים ונגיש, בעוד שכתבי הכת נשמרו בסוד )וראו גם

יוספוס על מגבלות הידע של יוספוס על ההלכה האיסיית ומנהגי הכת(. והיכן מצינו אצל  1הערה  972עמ' 

של ההלכה, המנהגים והאמונות המיוחדות של הצדוקים )למעט ניסוחים כלליים(, ומידע ספציפי  פירוט

המבוסס על ספרי צדוקים ועל 'ספר גזירות של צדוקים', שלא היו חסויים תחת שבועה, וזאת למרות 

חיי היהודים שמספרם של הצדוקים היה גדול עשרות מונים מזה של האיסיים, והם גם שהשפיעו על 

אליאור חוזרת ומדגישה במאמר בימי הבית השני לאין ערוך יותר מן האיסיים המתבודדים? ובדומה: 

( את המקום הרב שתופסים ענייני המקדש והכהונה בכתבי הכת, ומביאה 812, 813-810התשובה )עמ' 

מן  מבוטל אותם כראייה מכרעת לשיוכם של חברי הכת למעמד הכהונה. ומה על המשנה? חלק לא

המשנה עוסק בענייני כוהנים, המקדש וקדשיו )רוב סדר קדשים, מסכתות יומא, פרה, נגעים, ביכורים, 

ומשניות במסכתות נוספות(, אף שהמשנה התהוותה ברובה המכריע ונערכה בתקופה שבה המקדש כבר 

להלכה ולעקרונות שהיא כל כך מנוגדת  –לא היה קיים, וכוהנים לא שמשו עוד בעבודתם. האם המשנה 

 גם היא יצירה 'כוהנית', פרי רוחם של כוהנים?  –של כת קומראן 
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מאמצים להצדיק את  לבסוף: 29)ומן המקורות עצמם(. כותבי המגילותדבריה על זהותם של 

בהכרזות  באצטלא אקדמית הזכות לצאת אתגם  –)וכמסתבר  במסגרת אקדמיתעיסוקה בנושא 

, חרף החסרים הבולטים בכישורים ובידע, באמצעות סיסמאות עולם ומלואו( לבקסנסציוניות 

הטלת ההאשמה בכמה משגיאותיה  ;שאינן ממין העניין על החרות לחשוב והחופש לחקור

ייחוס מניעים זרים וכוונות נסתרות למבקר )וגם האשמתו וכן:  30,חמורות על חוקרים אחריםה

ים של מאמר התשובה כשלועדיין לא מיציתי את כל ה 31(,891-898ב'שפיכות דמים'; בעיקר עמ' 

 (.עותט, שהן מוטעות ומובאות לעניינם של 'בני צדוק'בקביעות ובמ לרבות)

                                                
כך למשל המחברת משתדלת להמעיט ככל האפשר במספר ההקבלות שבין ההלכה האיסיית להלכה  29

(, מתוך התעלמות מן המחקר ההשוואתי בנושא, ובעיקר מעבודותיו של 812-811של כת קומראן )עמ' 

ומדוע לא להציג את דעתם של יעקב זוסמן ואחרים לפיה ההלכה הצדוקית המוצאת את יוסף באומגרטן. 

להלכה של האיסיים,  בעיקרון , זההניתקומראהה במידה רבה )אם כי לא בשלמותה( בהלכה יבטוי

 קבלו עליהם רק את מצוות התורה שבכתב?בדומה לצדוקים כמי ש יוספוסהמוצגים אצל 

טעויות שנפלו בתעתיקים שהשתמשתי בהם, המיוסדים כולם על דברי מצרה על  ניא' – 891עמ'  30 

, או  Juda capta ,Secundi Naturalis Historiaeקודמי'. ברם איש מ'קודמיה' של אליאור לא כתב 

scula  מלשון קריפטי, סודי, גנוז בלטינית' 'אפוקריפה')ואין אלה שגיאות דפוס(, וגם לא הסביר: 'הציון ,

(. ומדובר במילים ושמות שגורים, מהם כאלה 21והע'  923דוגמאות נוספות: 'האיסיים' עמ' )ראו הפניות ו

הנמנים על מושגי היסוד של המורשת המערבית. ובאותו הקשר: לשם מה מתהדרת המחברת במילים 

כפי שעולה מן  –לועזיות )ואפילו באותיות הביזנטיות( כאשר אינה מסוגלת לכתוב אותם כהלכה וגם 

 המובן של מקצתם אינו נהיר לה?  –אות דלעיל הדוגמ

מך על מהדורות קיימות ועל תרגומים נגישים, גם אם מדובר חלקנו מסת: '891כך למשל, אליאור, עמ'  31 

כוכבא. המבקר נטל עליו בהזדמנויות שונות את -בגנות חסרת תקנה ובחטא שאין לו כפרה בעיני בר

והמתים. הוא יוצא לבקר את תרגומיהם של מי ששליטתם תפקיד המוכיח בשער כלפי עמיתיו החיים 

בשפות עתיקות אינה מניחה את דעתו או נזעק לגלות את חרפתם של מי שעבודתם אינה ראויה בעיניו, 

והוא מבקש לאסור עליהם להשתתף ברב שיח תרבותי בשל 'מגרעותיהם' הרבות. עמדה זו של המבקר 

באשר למניעי מלחמתו ומטרותיה'. ואולם במכתב ששלחה רחל מעוררת תהייה הן באשר למניעיו שלו הן 

, בעקבות שני מאמרי ביקורת שפורסמו על ידו באותן שנים, 1227אליאור לכותב שורות אלה בשלהי שנת 

על כך שאינך חס על זמנך ואתה טורח להעמיד דברים על דיוקם  מחזיקה לך טובהנאמר כדלקמן: 'אני 

ה'מרחני' חסר , המלקט מכל הבא לידובין המסולף, בין החובבני,  ולהצביע על הפער בין האמיתי

הנובעים מהבנת הדברים  החותר לדיוק ומהימנותמזה לבין הלמדני היסודי, ההבחנה והמתימר 

על עבודתו של יעקב שביט  שלך מזה. קראתי בשעתו את הביקורת הנוקבת היסטורי-הפילולוגיבהקשרם 

 מסר תרבותיוהזדהיתי עם כל מילה, וראיתי בביקורת  [; ב.בתשנ"ב , ת"אהיהדות בראי היוונות]הזו 

, מסר שחותר להציב אמות מידה שראויים לגנאי ללא ספקשחורג מן הספר המבוקר ומחברו, 

... אם ספרו של  בתחליפים מפוקפקיםולהחליפן  להתנכר להןשממהרים היום  היסטוריות-פילולוגיות

ראה אור במוסד  [; ב.ב, ירושלים תשנ"ונגד אפיוןיוסף בן מתתיהו  תרגום ופירוש לספרו של]אריה כשר 
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 סוף דבר

זה  לוותר על פרסום מאמר תגובה –מטעמים מובנים  –מערכת 'תרביץ' הפצירה בי 

שכן 'קוראי "תרביץ", רובם ככולם, יודעים  ,בנימוק כי אין בו צורך תשובה של אליאורהלמאמר 

 -ם ממש' )מכתב המערכת מהלהבחין בין דברים שיש בהם ממש לדברים שאין בה

 האמנם? 32(.13/10/9019

אני מרשה לעצמי להטיל ספק בכך, לנוכח החסות המיוחדת שנתנו האוניברסיטה 

העברית, אישיה ומוסדותיה, למחקריה של רחל אליאור ולספריה: הוצאת 'מאגנס' אשר פרסמה 

כרון ונשיה', וגרוע את ספרה 'מקדש ומרכבה' וגו' שהוא בבחינת אקדמות לספר 'ז 9008בשנת 

דָ ַהי  ו  , 'אף ממנו; המלומד הוותיק של מחשבת ישראל ים', יָקּהּוַמֲחז   ּהל  ית  אשר הזדרז להכריז  ָבע 

'האיסיים ההיו או חלמתי חלום', וגם לייחד מקום מרכזי למשנתה של אליאור בספרו על 'תורת 

'מחשבת ישראל' אשר  הסוד' בעת העתיקה )הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל(;  אנשי

אותה שעה הכתירו עליהם את אליאור כ'ראש המחלקה'; חברי הוועדה שמינתה האקדמיה 

הלאומית למדעים, כולם חברי האקדמיה הלאומית הנמנים על האוניברסיטה העברית, אשר 

, ובראש הנימוקים למתן הפרס ציינו לשבח 9002העניקו למחברת את פרס גרשום שלום בשנת 

ה של אליאור 'בתורת הסוד בעת העתיקה... הנשקפת בספרות ההיכלות והמרכבה את מחקרי

' )חרף הביקורות הקטלניות המפורטות של חוקרים מן במגילות מדבר יהודהובמקורותיה 

הענקת השורה הראשונה בארץ ומחוצה לה על הספר 'מקדש ומרכבה' שראו אור קודם ל

יטה העברית וראשיו אשר לפי דבריה של אליאור עמיתי מרכז 'סכוליון' של האוניברס 33(;הפרס

(; הפרופסורים 13'במחיצתם המלבבת נדונו ונערכו הרצאות אלה לספר' )'זכרון ונשיה', עמ' 

                                                                                                                                    
משהו רקוב 'אשר טחו עיניה מראות, הרי ש [מרכז זלמן שזר; ב.ב.]שיש לו ועדת פרסומים אקדמית  

]...[ לצערי לא רק בתחום ההיסטוריה  וועדות אקדמיות אינן אלא פלסתר 'בממלכת האקדמיה

בפרסומים מדעיים. גם בתחומים  ואי יושר חוסר אחריות, חובבנות, ההלניסטית יש ערבוב בין בורות

על ידע מקצועי, על אחרים במדעי הרוח נמצא לעיתים תכופות מדי תערובת מצערת שאינה מבוססת 

בתארים  מוכתרתואינה עומדת במבחן הביקורת אבל  פרספקטיבה מחקרית או שיקול דעת מדעי

נית מן הסוג שבא לביטוי במאמריך ]...[ תורמת ללא ספק להשיב . כתיבת ביקורת רצימופלגיםאקדמיים 

 את האיזון המופר על כנו ולהציג את הגבולות בין מין ושאינו ממינו, שלא לומר בין בורות ללמדנות'.  

: "הדעת נותנת שגם רחל אליאור תבקש להגיב תשובה נוספת, 'וכדי בזיון ועוד כתבה המערכת 32 
  וקצף'".

שלום עמד פרופ' מנחם הרן, בן זוגה של ד"ר רעיה הרן, גרשום : בראש ועדת פרס וי הנאותהגיל למען 33 
 מי שהייתה דוקטורנטית של רחל אליאור.
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הנזכרים בשמם כמי שסייעו למחברת ב'ליבון הדברים, בהצגתם הפומבית, בהעלאתם על הכתב, 

ן ון ליר, גם הם פרופסורים ' )שם(; מנהלי מכובהעמדתם למבחן הביקורת ובהבאתם לדפוס

באוניברסיטה העברית, אשר 'העמידו את המכון' לרשות הרצאותיה ופעלו להוצאה לאור של 

הספר 'זכרון ונשיה' בחסות המכון )שם(; המוציאים והמביאים באיגוד העולמי למדעי היהדות 

ת התקדים, )שבשליטת האוניברסיטה העברית( אשר העניקו לרחל אליאור את הפריווילגיה חסר

לשאת לא פחות משלוש הרצאות )שגם אמורות היו לעבור שיפוט מוקדם( בכנס העולמי למדעי 

, בהן שתי הרצאות 'מרעישות' על האיסיים וכת קומראן; הרשות 9002היהדות בשנת 

האוניברסיטאית שיזמה את ההרצאות המביכות של רחל אליאור במסגרת הסדרה 'מדוע', 

מוצגים ההישגים המחקריים של 'טובי אנשי האקדמיה' )לעיל פרק  סדרה שבה אמורים להיות

ז(; קברניטי האוניברסיטה העברית והמכון למדעי היהדות אשר החשו לנוכח -א', סעיפים ו

העלבונות שהטיחה אליאור )לרבות בהרצאות מטעם האוניברסיטה העברית( כלפי גדולי חוקרי 

, וכן אחדים מראשי האוניברסיטה שלא נמנעו המגילות, אלה שהקנו למכון את שמו ויוקרתו

מליטול חלק פעיל ב'גנוסיות' למיניהן לכבוד המחברת וספריה; ולבסוף: גורמים מסויימים 

( באוניברסיטה העברית אשר עשו ככל יכולתם כדי לסכל את פרסומו של מאמר בכירים מאוד)

 . )ולא עלתה בידם( הביקורת ב'תרביץ'

חריג. דומה כי לנוכח המקרה שלפנינו ודוגמאות אחרות  למרבה הצער אין זה מקרה

מסוגו, נאלץ להודות בעיקר הטענה של רחל אליאור במקום אחר לפיה: 'משהו רקוב בממלכת 

 .34האקדמיה... וועדות אקדמיות אינן אלא פלסתר'

 

 

 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל      

 אביב-אוניברסיטת תל      

 9019אוקטובר       

 

 

                                                
 .לעיל 81הערה ראו את המובאה המלאה מדבריה, ב 34 


