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לגלות את מגילות קומראן בירושלים
'בעקבות האיסיים' (סיור רגלי בירושלים)
כולנו שמענו על מגילות קומראן – הכתבים היהודים העתיקים שהתגלו במדבר יהודה ,שהם המקור
והרקע הם החיים היהודיים במהלך ימי בית המקדש השני .בסיור זה נגיע למקומות בהם התרחשו
המאורעות חשובים שמוזכרים במגילות ,נבקר למשל ביד-אבשלום

נכיר את אחד האוצרות הגדולים של האיסיים  -מגילת הנחושת שמוחזק במוזיאון בעמאן .המגילה
עשויה מנחושת ,מציינת אתרים ואוצרות עצומים:

נפגוש את אינדיאנה ג'ונס האמיתי ,הארכיאולוג שנהיה חסיד אומות עולם ועשייה עלייה לישראל ,וילדיו
התגיירו:

ב סיורינו זה נגלה עד כמה עדת קומראן ,ואחריהם האיסיים ,היו קרובים הן למקדש ומסורותיו ,והן
למלכות הורדוס .נכיר את חכמי האיסיים מסופרי התקופה ,וחסידים קרובים לתנאים מספרות חז"ל.
נעמוד על מסורות ונקודות שמהם התפצלה הנצרות ,ומקורותיה ממגילות קומראן.
זהו סיור חובה לכל המעונין להכיר ולהעמיק בהיסטוריה העלומה של ימי בית שני.
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א .ירושלים של מעלה:
 .1ירושלים במרכז (הר הזיתים – תצפית על בית המקדש – כאן הכל התחיל):
 .1.1אדם נולד ממקום קורבנו; 1אדם ביוונית זה נוטריקון של  4רוחות השמיים (חנוך ב' הסלאבי יא' .)63
 .1.2מרכז העולם :המפה האיונית של מגילה חיצונית לבראשית ז' והיובלים ח'
נח חילק את שלושת היבשות הקדומות והראשונות לשלושת ילדיו ,כאשר כנען ,בנו של חם ,התיישב
בארץ נחלת בני שם (לימים – ארץ ישראל)2 .

ֹלהים ֶאת הָ ָאדָ ם עָ פָר ִּמן הָ אֲ דָ מָ ה' ,ואמרו חז"ל ,שאדם הראשון נברא מאדמת המזבח שבהר המוריה:
 1נאמר בתורהַ ' :ו ִּייצֶ ר יי אֱ ִּ
'מלא תרווד אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון ,אמר :הלואי ייברא ממקום המזבח ותהא לו עמידה'
(ירושלמי נזיר ז'  .IIכתיב :וייצ ר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ,וכתיב :מזבח אדמה תעשה לי ,מה אדמה שנאמר להלן
מזבח  -אף כאן מזבח) .כן מובא בתלמוד ,כי בטרם גורש אדם מגן עדן בנה מזבח מן האדמה שממנה נוצר ,והקריב עליו קרבן
ככפרה על חטאו (עבודה זרה ח') .המזבח שבנה אדם הראשון ומשמעותו לדורות :המקום בו בנה אדם הראשון את המזבח מובא
בדברי חז"ל והפוסקים לענין הלכה' :המזבח מקומו מכוון ביותר ,ואין משנין אותו ממקומו לעולם ,שנאמר :זה מזבח לעולה
לישראל ,ובמקדש נעקד יצחק אבינו ,שנאמר :ולך לך אל ארץ המוריה ...ומסורת ביד הכל ,שהמקום שבנה בו דוד ושלמה
המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק ,והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה ...ובו
הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ,ומשם נברא ,אמרו חכמים :אדם ממקום כפרתו נברא' (רמב"ם בית הבחירה ,ב ,א .ועיין
בראשית רבה יד'  .8בראשית רבה לד' ,שם נאמר שנוח הקריב קרבן על המזבח שהקריב עליו אדם הראשון .כן ראה פרקי דרבי
אליעזר ל' :באצבע הראה הקב"ה לאברהם אבינו המזבח ,ואמר לו :זה הוא המזבח ,והוא היה המזבח שהקריבו קין והבל ,והוא
המזבח שהקריבו נח ובניו ,שנאמר ,ויבן שם אברהם מזבח אין כתיב כאן ,אלא ויבן שם אברהם את המזבח ,הוא המזבח
שהקריבו בו הראשונים').
 2היובלים ט'  -במגילה חיצונית לבראשית ז' .לפי היובלים י'  29כנען התיישב בארץ ישראל (כפי שתיקרא לימים) ולא בארץ
נחלתו .מסורת זו נשמרה במדרש חז"ל ורש"י הביאה בפירושו על בראשית יב' .7
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 .1.3הקבלה מדעית למרכז היקום:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2597121947249950&id=1000085651
00508
https://www.deadseascrolls.co.il/364-day-calendar-and-micro-zodiac
 .1.4מפת בינטינג:
שזה גם מרכז העולם העתיק כפי שצויר במפה מאוחרת הרבה ממנה – ביטינג (תלתן) ,שצוירה במאה
ה 15-לספירה .נשאל איזה יבשות חסרות כאן?

 .1.5כמות היבשות:
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הספר החיצוני חזון עזרא (חיזיון שלישי ,ו'  3)42כבר ידע על  6/7יבשות ,והוא חובר לפני חורבן בית שני,
כלומר ,למעלה מ 1,500-שנה לכל הפחות מאז גילו את אמריקה ,ויותר לגבי אנטרקטיקה וחלקי
היבשות.

 .2גודלה של ירושלים ושעריה:
 .2.1סדר שערי המקדש והשבטים שמגילת המקדש:
מהו סדר השבטים? האם לפי תאריכי לידתם ,אמהותיהם או מעשיהם והיבחרותם? סדרים שונים
ודומים יש במקורות שונים מהתנ"ך ובמגילות קומראן ,ואלו מבטאים עקרונות והתאמות למחזורים
שונים – שעיקריהם :מסע השבטים במדבר סביב המשכו לעומת שערי המקדש וירושלים.

' 3וביום השלישי ציווית למים להתכנס בחלק השביעי של הארץ ,ושישה חלקים ייבשת ושמרת ,שיהיו מהם חלקות נעבדות
לפניך ,ונחרשות ונזרעות'.
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 .2.2ממקדש לעיר :מגילת ירושלים החדשה בארמית:
מהמשכן – מחנה שכינה למחנה ,בהגדרת ממ"ת' :כי ירושלים היא מחנה הקדש והיא המקום שבחר בו
מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל'.
מגילת ירושלים החדשה בארמית מתארת את ירושלים באחרית הימים ,בגודל עצום התואם לכל הגדה
המערבית (ובלשון חז"ל – מגיעה עד דמשק) 4.זכריה ב' ' :8פְּ ָרזֹות ֵּתשֵּ ב יְּרּושָ ַל ִּם'.
כמו"כ את סדר הנחלות ,הכבישים ,הבתים ,וארכיטקטורה עתיקה ומדהימה שרלוונטית גם לימינו.
להלן סדר השבטים והמידות העצומות של הבירה (אורך  1ריס כשישה ק"מ) לפי מגילת ירושלים
החדשה בארמית שמתארת את שערי העיר הענקית:

' 4עתידה ירושלים להיות מגעת עד לדמשק [ ]...עתידה ארץ ישראל להיות מורחבת ועולה מכל צדדיה כתאנה זו שצרה מלמטה
ורחבה מלמעלה' (ספרי דברים א' [מהדורת פינקלשטיין ,עמ' .)]7
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ב .ירושלים של מטה:
תענית ה' ' :הכי אמר רבי יוחנן :אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא
לירושלים של מטה'.
מסכת פרה ג' 2־' :3חצרות היו בירושלים ,בנויות על גבי הסלע ,ותחתיהם חלול מפני קבר התהום…
באו להר הבית וירדו .הר הבית והעזרות תחתיהם חלול ,מפני קבר התהום'.
 .3מגילת הנחושת – אוצרות המקדש:
 .3.1כמויות האוצרות וקבוצות החופרים; וונדל ג'ונס:
המגילה היחידה מתוך כ( 900-קטעי) מגילות שעשויה מנחושת ,וגם ייחודית בתוכנה – מספרת היכן הם
 32מיקומי מטמונות ואוצרות עצומים מעושרה של ירושלים והמקדש 3,282 :כיכרות כסף1,280 ,
כיכרות זהב 65 ,מטילי זהב 619 ,כלים עשויים מתכת יקרה ועוד ,המסתכמים בכ 200-טונות כסף וזהב.
נסקור את עיקרן ,לצד כמה מהמשלחות המפורסמות שהגיעה לישראל בשנות ה 50-כדי לבדוק אם הם
מצליחים לפענח את חידות מיקומי האוצרות ,בהנחה שאלו נכונות (ושהאוצרות או שרידיהם נשארו עד
היום).
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 .3.2וונדל ג'ונס  -אינדיאנה גו'נס; קטורת הכוהנים:
נספר של סיפורו של וונדל ג'ונס שהיווה כנראה השראה לסרט אינדיאנה גו'נס.
וונדל ג'ונס טוען שמצא את שמן האפרסמון ומאות ק"ג של אבקה במערה סמוך לכפר אדומים ,אותה
זיהה כקטורת .יש טוענים שזהו חלק מהסוד של קהילת עין גדי שמוזכרת בכתובתה ,וסודות מאפיינים
את עדת קומראן.
[אבְּ ִּטינַס] צנועין – היו מוסרין מגילותיהם זה לזה עכשיו הילך מגילה זו והזהר
'כתחלה כשניו בית אבא ַ
בה שהיא מגילת סמנים' (תוספתא יומא ב' ג').
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 .3.3יד אבשלום:
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אחד המקומות המוזכרים במגילת הנחושות הוא 'יד אבשלום' .מקורו בשמ"ב יח'  5,18מהסיבה שלא
היו לו בנים.
אגב אבשלום ,בן סורר ומורה וסקילתו כמנהג המקום ,נספר על חינוך בנים בקומראן בהשוואה למקרא
חסד ואל יטור להם [בקנאה
֯
ייס[ר] את בניהם [ובנותיהם] וטפם [ברו]ח ענ̇ ו̇ ̇ה ובאהבת
ולחז"ל' :והוא ̇
ו]באף ועבר על פשעיהם' (ברית דמשק ,יג' [ 17-18קימרון ,החיבורים העבריים א' ,פרק ד' ,עמ' .)]49

 .3.4קבר צדוק:
מיהו צדוק? האם היה כוהן? ואם כן ,האם הוא אחד מכוהני בית צדוק מהמקרא שהאב הראשון בהם
הוא צדוק בן אחיטוב ששמר אמונים לדויד המלך וחנך את בית המקדש הראשון ,או מדובר על אחד
מראשי כת הצדוקים ,או שמא הוא מנהיגה של עדת קומראן המכונה 'מורה הצדק' ,ומגילה זו נכתבה
ע"י האיסיים שבדור שאחרי מותו?
 .3.5קבר זכריה:
יתרון של מורה הצדק על נבואות הנביאים והתארכות מועד הגאולהַ ' :ו ַי ֲע ֵּננִּי יי וַי ֹּאמֶ ר כְּ תֹוב חָ זֹון ּובָ ֵּאר
קֹורא בֹו" [חבקוק ב'  ...]2וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על {על} הדור
עַ ל הַ לֻּחֹות לְּמַ עַ ן יָרּוץ ֵּ
קֹורא בֹו"  -פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו
האחרון ואת גמר הקץ לוא הודעו ,ואשר אמר "לְּמַ עַ ן יָרּוץ ֵּ
אל את כול רזי דברי עבדיו הנבאים כִּ י עֹוד חָ זֹון לַּמֹועֵּ ד וְּ ָיפֵּחַ ל ֵַּקץ וְּ ל ֹּא ְּי ַכזֵּב" [חבקוק ב'  - ]3פשרו אשר
יארוך הקץ האחרון ויתר על כול אשר דברו הנביאים כיא רזי אל להפלה' (פשר חבקוק ו' -14ז' .)8
' 5וְּ ַאבְּ שָ ֹלם ל ַָקח ַויַצֶ ב לֹו בחיו [בְּ חַ יָיו] ֶאת מַ צֶ בֶ ת אֲ שֶ ר בְּ עֵּ מֶ ק הַ ּמֶ לְֶך כִּ י ָאמַ ר ֵּאין ִּלי בֵּ ן בַ עֲבּור הַ זְּ כִּ יר ְּש ִּמי ַוי ְִּּק ָרא לַּמַ צֶ בֶ ת עַ ל ְּשמֹו
ַוי ִָּק ֵּרא לָּה יַד ַאבְּ שָ ֹלם עַ ד הַ יֹום הַ זֶה'.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%
D7%94

 .4מערכות הביוב לפי מגילת המקדש מו'  16-13באורך  3,000אמה בצפון-מזרח למקדש.

כוללת  2,000אמה – שחלקה נחשף ע"י צ'רלס וילסון

ב6.1864-

 .5שכבות של ערים ובנייה:

 6הדברים מובאים בסרט 'המקדש האבוד' של ערוץ  9משנת  2010שהופק בידי סרגיי גרנקין ,ומתאר את רוב  50החללים התת-
קרקעיים של הר הבית (כולל בורות ומנהרות) ,ביניהן :מנהרה המוליכה מברכות בית חסדא מימי בית ראשון.
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 .5.1נעמוד במקום שנראה כמה שכבות בנייה אחת על השנייה :תקופת הברזל ,בית ראשון ,בית שני,
החשמונאים ,הורדוסַ ,איְּליה ָקפיטֹולִּינה ,המוסלמית ,הצלבנית..
 .5.2מערת צדקיהו :נספר על השיוך של לצדקיהו לפי המתואר בספר ירמיהו נב' 7.טמפרטורה קבועה ,מזכיר
את מערות קומראן.

 .6כנסיית חנוך – הפינה הדרום מערבית של חומת ירושלים העתיקה  -שער האיסיים:
 .6.1מיקום שער האיסיים:
יוספוס מתאר שער זה...' :מרוח מערב ,החלה במקום ההוא ,ועברה דרך המקום הנקרא בית צוא אל
שער האיסיים ,ומשם נסבה לרוח דרום ועברה על מעיין השילוח' (מלחמות ה' ,ד' .)2

ֹתיִּם אֲ ֶּשר עַ ל גַן הַ מֶּ לֶּ ְךְ .וכ ְַש ִּדים עַ ל הָּ ִּעיר
ְשי הַ ִּמ ְלחָּ מָּ ה י ְִּב ְרחּו ַויֵׁצְ אּו מֵׁ הָּ ִּעיר לַ יְלָּ ה ֶּד ֶּרְך ַשעַ ר בֵׁ ין הַ חֹ מ ַ
 ' 7ו ִַּתבָּ ַקע הָּ ִּעירְ ,וכָּל אַ נ ֵׁ
סָּ ִּביב ַוי ְֵׁלכּו ֶּד ֶּרְך הָּ ע ֲָּרבָּ ה .וַיִּ ְר ְדפּו חֵׁ יל כ ְַש ִּד ים אַ חֲ ֵׁרי הַ מֶּ לֶּ ְך ַוי ִַּשיגּו אֶּ ת צִּ ְד ִּקיָּהּו ְבעַ ְרבֹת י ְֵׁרחֹו ְוכָּל חֵׁ ילֹו ָּנ ֹפצּו מֵּ עָ לָיו .וַיִּ ְת ְפשּו
אֶּ ת הַ מֶּ לֶּ ְך ַו ַיעֲלּו ֹאתֹו אֶּ ל מֶּ לֶּ ְך בָּ בֶּ ל ...וַיִּ ְשחַ ט מֶּ לֶּ ְך בָּ בֶּ ל אֶּ ת ְבנֵׁי צִּ ְד ִּקיָּהּו ְלעֵׁ ינָּיו ...וְאֶּ ת עֵׁ י ֵׁני צִּ ְד ִּק ָּיהּו ִּעּוֵׁרַ .ויַאַ ְס ֵׁרהּו בַ נְחֻ ְש ַתיִּם
ַוי ְִּבאֵׁ הּו מֶּ לֶּ ְך בָּ בֶּ ל בָּ בֶּ לָּ ה וַיִּ ְתנֵׁהּו בֵׁ ית הַ ְפ ֻקדֹת עַ ד יֹום מֹותֹו'.
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זאת כאשר פילון מספר על  4,000איסיים שיושבים

פרק
הצדיק'
חרות
'על
האלכסדרוני,
 8פילון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/philon/philon06.pdf

בירושלים8.

יב',
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(תרגום

מ.שטיין):

בס"ד

 .6.2טהרה (עם הקשר אקטואלי לנגיף הקורונה) :שמירת כ 6-מטר) מאזור הצרעת' :בדד לכול הטמאים
בדברו אליו' (מגילת טהרה ( 4Q274קימרון,
עשרה ֯באמה ֯
֯
ישב ,ורחוק ̇מן הטהרה שתים
החיבורים העבריים ב'' ,משפטי טהרה' ,עמ' .)212
 .6.3מיקום כנסיית חנוך ,עלייתו לשמיים ,הספרות החנוכית ,שר הפנים ומטטרון.

' .7חבר ישראל' בברית דמשק; 'חֶ בֶ ר היהודים' במטבעות החשמונאים:
 .7.1סיכום הפרק מהספר.
 .7.2לשכות הסנהדרין.

 .8עין כרם:
 .8.1מוזכרת במגילה חיצונית לבראשית כמקום המפגש של אברהם אבינו עם מלכיצדק.
 .8.2מגילת פשר מלכיצדק לאחרית הימים.

 .9איסיים כנביאים האחרונים:
 .9.1חֹונִּי; יהודה האיסי; מנחם האיסי.
 .9.2מדרשי אגדה על חסידים.
 .9.3ספרות היכלות ומיסתיקה.

ג .הרים סביב לה:
 .10המרחק לפי מגילת המקדש:
 .10.1מספר מרחק של  6ק"מ ( 30ריס) מירושלים לאכילת חולין ,אולי בחז"ל התקבל במסורת של ?? ימים
כמודיעין.

 .11החרמון בימי ירד:
 .11.1ספר חנוך ו'  :6חרם המלאכים בימי ירד (אביו של חנוך).

 .12הַ ר בַ עַ ל חָ צֹור – מקום הברית בין הבתרים:
 .12.1מגילה חיצונית לבראשית כא'.
 .12.2ההר היחיד שניתן לצפות ממנו את האתר המתוארים.

 .13נצרת והנוצרים:
 .13.1סיכום הפרק 'העתקות הנצרות ממגילות מדבר יהודה; מהקפדה על המצוות לביטולן'.

עמוד  15מתוך 18

בס"ד

ד .הירדן והעבר המזרחי:
 .14סיור בקומראן על בן גוריון ונחל ארנון מגילות דברים ,אנשי יריחו ,עין גדי והסוד ,מצדה ,נחל חבר ותרגום
השבעים ,הפטריאך ותהילים

 .15הטבילה בירדן של יוחנן המטביל – האם היה איסיי?
 .15.1הנחל שהיה בקומראן והפסיק; בסיני.
 .15.2הקרבה לאנשי יריחו.

 .16מדינת ירדן היום:
 .16.1לאחר הציווי 'קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה' והברית בין הבתרים בה הובטח לאברהם אבינו עבר
הירדן המזרחי ,החל להתהלך בה כמו בנהר כרמון ועוד אתרים שהיום במדינת ירדן (מגילה חיצונית
לבראשית).
 .16.2מומלץ סיור בירדן ,אינשאללה בחלק ממדינת ישראל בשלב הבא לאחר תכנית המאה.

ה .ראשיתן של בתי הכנסת מבית הכנסת בעדת קומראן:
 .17סיכום מאמר זה:
 .17.1החיבור של עדת קומראן :מיהדות מצרים התלמית  -לבתי הכנסת בדרום יהודה בשלהי בית שני:

https://drive.google.com/file/d/1nfd6qEQzRn-bYyYRuInAacOGbZnpqiCt/view

ו .קומראן – הקיבוץ הראשון:
 .18חיי הקהילה ואורחות החיים (סיכום פרק מהספר).
 .19האיסיים וה ֵּת ָראפֹוי ְִּּטים במצרים; אנשי יריחו; טובלי שחרית; חסידים.
 .20הטהרה והמקוואות:
 .20.1היתר הבדיעבד הגדול של שמסביר גם את פשט התורה' :רחצ' ולא 'טבל'.
 .20.2הקדומים ביותר הן  4שבירושלים שתואמים לקומראן  -וזאת בסוף המאה השלישית או תחילת המאה
השנייה לספירה (לפני מרד החשמונאים).

 .21טהרת החשמונאים הדומה.
 .22הפרושים הראשונים ששמרו על טהרה דומה (חבורה ,נאמן מול עם הארץ).
 .23סיכום הפרק' :היחס לנשים :קדושת הנישואים ,מונוגמיה ,הגבלת מיניות ,ונזירות זמנית בגדולי
התורה'.
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ז .אידיאולוגיה ימנית קיצונית של האיסיים:
 .24מגילת המלחמה – בני האור נגד בני החושך.
 .25הקשר לניצחונות החשמונאים ו'האיל בעל הקרן הגדולה'.
 .26הקנאים הסיקריים במצדה.
 .27ניסיון היישום החוזר מעדת קומראן על בר כוכבא' :דרך כוכב מיעקב'.

ח .מגילות וספרים חיצוניים הם סודיים?
 .28מהותן של מגילות קומראן בסוגיהן השונות.
 .29היחס לספרים חיצוניים לפי עדת קומראן ולפי חז"ל; מחלוקת 'ספר התורה השנית'.
 .30חיפושי החשמונאים אחר ספרי המקדש; מגילות ומשמרות כוהנים.
 .31בן סירא היחיד שבשני הגניזות הנוספות :מצדה וגניזת קהיר.
 .32אזכורים של כתבים עתיקים בחז"ל :מגילות אבותינו במצרים ,מגילת המקדש ,ספר העזרה ,מגילת
תענית ,מגילות סתרים ,מגילות בית אבטינס.
 .33מספר גזירתא למסכתות סנהדרין ומכות' :אלו הן הנהרגין ..הנשרפין ..הנסקלין ..הנחנקין ..אלו הן
הלוקין'.
 .34עוד מהפרק' :הספרייה :חלוקת המגילות ל 5-סוגים ותקופות; היחס לספרים החיצוניים וסוגיהם'.
 .35ספרות הסוד וההיכלות מחז"ל מחנוך והבגידה במטטרון.

ט .הפסקת אוכל – סעודות ינאי והאיסיים:
 .36נעשה סעודה בה נדבר על סעודות ינאי והאיסיים – הם ההתוועדויות החסידיות בימינו ,ובאמת זהו אחד
משיאי החברויות הדתיות – שיח תורה ואהבת חברים.
 .37סעודת ינאי והפיצול בין הכתות :הפרושים והצדוקים; שמעון בן שטח.
 .38העתקת הפרושים' :חולין על טהרת הקודש' ,סיכום הפרק 'דיסוננס ביטול הטהרה לחולין בקדושה –
כשרות'.
 .39בין אתרוגים לתלייה בצליבה.
 .40היחס לינאי במגילת 'ברכה לשלום יונתן המלך' לעומת יחס הפרושים 'נוהג מנהג עמך'.
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9 .והפשרים

 ברכות בממ"ת למנהיג ירושלים לעומת גינויים בברית דמשק.41

/
https://drive.google.com/file/d/1K0Op8D_w26c9aq64ohepaxtm- :מסמך זה מתעדכן בקישור זה
p0AGlpZ/view?usp=sharing

http://bit.ly/3aH815G :להרחבה על נושא מסוים ניתן לבצע חיפוש בטיוטת הספר
https://www.deadseascrolls.co.il/images/PDF/Essenes-Tour.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1vHtj-og1M4BRhrzjMn-x-p01hZzWxY34
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