
 יהודה מדבר כת לפי וטהרהטומאה
 שרביט ברוךמאת

 זה עניין יהודה. מדבר כת בכתבי ביותר נכבד מקום תופס וטהרה בטומאההדיון
 היא זה לנושא ההתייחסות ותקנות. בהלכות העוסק הכת, מכתבי אחד בכלנדון

 יש הכת. בכתבי הנמצאת אחרת, הלכתית התייחסות מכל יותר ומקיפהמפורטת
 בימי כי אומר2, ווים בישראל"1. טהרה "פרצה שני בית שבתקופתלציין,

 לגויים. ישראל בין המפרידה ברזל, חומת מעין הטהרה בשמירת ראוהחשמונאים
 כפי אחרות, בתקופות גם חכמים בעיני חשובה היתה וטהרה טומאה בדיניההתעסקות
 אמרת שמראה וכפי משנה, סדרי שבששת הגדול הוא טהרות שסדר העובדה,שמעידה
 3, ואהלות" נגעים אצל ולך מדברותיך כלך אגדה אצל לך "מה עקיבא: לר'ראב"ע

 שיש התורה שמזהירה ההזהרה לאור מובנת וטהרה בטומאה הנרחבתההתעסקות
 "נקיות האומרת: חכמים, בקרב רווחת שהיתה הדעה, ולאור האל4, לפנילהיטהר
 5. וכו'" חסידות לידי מביאה טהרה טהרה, לידי מביאה פרישות פרישות, לידימביאה

 להחשבה שהביאו יהודה, מדבר כת של והמניעים הדעות היו מה נברר זובעבודה
 לצורך זה. בתחום חידושיה היו ומה וטהרה, טומאה עניין את החשיבה שהיאהרבה

 מכתביה, אחד בכל המצויים וטהרה, טומאה על הכת בדברי תחילה נדון אלהבירורים
 זה. בנושאהעוסקים
 טימוא וטהרה: טומאה בעניין הבאים הפרטים נזכרים דמשק בריתבמגילת
 נישואי וע"י זובהל, דם את הרואה אשה, עם אדם שכיבת ע"י להיגרם יכולהמקדש6

 אחותו8. בת עם או אחיו בת עםאדם

 103. עמ' תרע"א, וילנה, ודורשיו, דור דור ספרו: ראה2 ע"א, יג, שנת1

 לד. ל"ה, ג; ה', במדבר מד; י"א, לן כ"ז, ויקרא ראה4 ע"א. יד, חגיגה3
 אל תויק שהטומאה "אפשר אומר:  "החנוך" שבעל לציין זה בעניין ראוי ע"ב. כ,  זרה ענודה5
  קג"ב(. )מצוה וכו"'הנפש
 משלוש אחד דמשק, ברית מחבר לדעת הוא, המקדש טמוא 19-15. 4, דמשק ברית ראה6

 טמוא ואת ההת את הזנות, את מזכיר דמשק ברית שבעל ייתכן, ישראל. לרגלי בליעל שפרשהמצודות,
 את הזכיר הוא זו מסבה גם ואולי בזמנו, נפוצים היו אלה שחטאים משום המצודות, כשלושהמקדש
 במיוחד מדגיש השבטים צוואות בעל שגם מעניין הנ"ל. התחומים שבשלושת ספציפיים מקריםאותם
 יד, לוי צוואת )ראה בהון החטא ואת ועוד(, ג ה, שמעון צוואת א; ו, ה; ה, ראובן צוואת )ראה הזנותאת
 כחטאים ההון ואת הזנות את הוא אף רואה השבטים צוואות ספר בעל ועוד(. א ו, יששכר צוואתו;

 את הוסיף דמשק ברית שבעל להדגיש, יש ו-יא(. ד, ראובן צוואת למשל, )ראה, בבליעלהקשורים
 החטאים. ביתר מאשר יותר הדיבור את הרחיב בו המקדש, טמוא שלהחטא
 יט. ט"ו, ויקרא וראה 7. 5, דמשק ברית ראה7
 דמשק. ברית כעל של חידוש הוא זה איסור 8. 5, דמשק ברית ראה8
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 הברית9. חוקי גידוף ע"י נגרם קדשיהם" "רוחטמוא
 המקדש מאוצר כדין שנלקח-שלא ההון, הוא הטמא". הרשעה "מהון להינזריש
 לאלהים10. חרם שהואומכסף,

 הטהרה11. מן יובדלהחוטא

 שבקרקע בבקיע שנקוו במים ולא שבכלי במים ולא מלוכלכים במים להיטהראין
 13. טמא אדם בהם נוגע אם נטמאים אלה מים שבסלע12.או

 המזבחת. ייטמא עי"כ כי ולבונה, מנחה עולה, טמא איש בידי לשלוחאין
 להשבתת יגרום הוא כי אל", השתחוות ל"בית יבוא אל נקיים, אינם שבגדיואדם,
 . 5!העבודה

 ברית )ראה השבת בקדושת גם פוגעים גערה ולשון חולין לשון הכת, לדעת 13-11. 5, שם ראה9
 "אין האסיים של הסעודה בשעת כי מספר, מתתיהו בן שיוסף להעיר, יש 12(. 11, 18-17; 10,דמשק
 ה(. ח, ב, היהודים )מלחמות הדממה" את מחלל וצוחהקול
 היחד, בסרך הנזכרת לדעה, רומז הטמא" הרשעה "הון הביטוי, 16-15. 6, דמשק ברית ראה10

 על המוטלים בחובות, הדן בקטע גם מודגש הטומאה נושא לטומאה. גורמים מוסרייםשהחטאים
 של מספר מכל גדול בטומאה הקשורות ההוראות מספר בו 6(, 7-8, 6, דמשק )ברית לכתהמצטרף
 אחר. בנושאהוראות
 בסרך ונשנה חוזר זה מושג העדה. מקרב החוטא הרחקת את מציין זה ביטוי 21. 9, שם ראה11
 יש הכת, לדעת לטומאה. גורם שחטא לרעיון, רומז הוא 25(. 7-24, )6, העונשים בפרשתהיחד

 קודש" ו"בית 10( 20, דמשק )ברית תורה" "בית בבחינת והיא הואיל טמא, גורם כל מקרבהלהרחיק
 ועוד(. 6-5, 8, היחד)סרך
 סאה ארבעים בו שיש מים במקוה אלא להטהר יכול טמא אין שכן, 13-10. 10, שם ראה12
 חוקרים כמה רבים. מקוואות של שרידים נמצאו קומראן בחורבות כי להעיר, יש א(. ב, מקוואות)משנה
 .Scrolls, Sea Dead the and Archaeology Vaux, de 8 )ראה טהרה לצורך היו שהםסוברים,
 אריסטיאס איגרת בעל כי לציין, יש לטבילה בקשר Press, University .(Oxford ,1973 .קק131-132
 את רוחצים ישראל, של כמנהגם היו, ליוונית התורה את שתרגמו הזקתם ושניים שבעים כיממסר,
 ידיים, רחיצת על-ידי לתפילה להיטהר שנהגו היו שני בית בימי כי אומר, אלון ומתפללים. ביםידיהם
 המאוחד, הקבוץ הוצאת ישראל, בתולדות מחקרים ספרו: )ראה הגוף כל את וטבלו שהחמירווהיו

 כעניין מאחרים יותר ההמירו הם כי ללמוד, ניתן האסיים על מתתיהו בן יוסף מדברי 156(. עמ'תשכ"ז,
 גופם, את טבלו הם וכן צרכיהם, את שעשו ולאחר ותפילה הסעודה לפני לטבול נהגו הם שהריהטבילה,
 י(. ט, ה, ח, ב, היהודים מלחמות )ראה מהם בצעירים נגעו בוגריםכאשר
 טמא". טהור ושתה טמא שתה גבאים "מי א: א, במקוואות ונמצא 13. 10, דמשק ברית ראה13
 ברית בעל בדברי נמצא ושוב ח. ט"ו, משלי על מתבסס הכותב 20-18. 11, דמשק ברית ראה14
 לחטא. טומאה בין קשרדמשק
 )ראה השבת ביום התפילה בהפסקת שהמדובר סובר, בורוס 23-21. 11, דמשק בריח ראה15
 par morte, mer !8 de Manuscrits Les .~נ Glotz 61 .ז.א ,Laffont, Robert Franckספרו:

 השבח ביום ילבש לא שאדם נאמר, דמשק שבברית שבת בהלכות כי להעיר, יש ,1956(. .קק13!-112
 הם התפילה, בעת נקי לבוש על הקפידו שהאסיים מספר, מתתיהו בן יוסף 4-3(. )11, צואיםבגדים
 והתפילה הסעודה לאחר הסירו הם אותם קודש, בגדי ולבשו והתפילה הסעודה לפני בשרם אתרחצו
 ה(. ח, כ, היהודים מלהמות ספרו: )ראה מלאכתם את לעשותושכו
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 העיר6!. לטומאת יגרום הוא בכך כי המקדש, בעיר אשה עם איש ישכבאל
 אסורים7ן. ורמש היה באכילת נפשו את יטמא אלאדם

 המסמר טמאים וכן אדם, בטומאת שנטמאו והעפר, האבנים העצים, הםטמאים
 מת8!. מוטל בו בית של בכותל המצוייםוהיתד,

 הכהן9ן. ע"י יוסגר נגעבעל

 הטומאה על בדבריו התייחס דמשק ברית מגילת בעל כי מראה, הנ"ל בדבריםהעיון
 מאכלים אכילת ע"י הנגרמת הקדושות", "טומאת הקיימים: הטומאה סוגילשני

 מחבר הזכיר השני לסוג ביחס הגוף(20. )טומאת הגויות" ו"טומאת וטמאים,אסורים
 התחומים שלושת הם הנגעים, ומטומאת המתים מטומאת המין, מטומאתהמגילה
 כל את המגילה מחבר הקיף הטומאה על הקצרים שבדבריו יוצא, זה. בסוגהקיימים
 הפולחנית הטומאה על נסבו זה בנושא דבריו עיקר כי לציין, יש שבטומאה.הסעיפים
 המוסרית. לטומאה התיחסו דבריוומקצת

 עם מיני במגע לבוא האיסור הם טומאה בעניין דמשק ברית מגילת שלהחידושים
 העוסקים הפרטים, יתר אחות. לבת או אח לבת להינשא והאיסור המקדש, בעיראשה

 כת שיחסה החשיבות את להבליט בחלקם באו המגילה מחבר שהזכיר טומאה,בענייני
 בטומאה, הקשור ספציפי עניין להדגיש באו ובחלקם הטהרה, לנושא יהודהמדבר
 הכת. בעיניהחשוב

 באופיים שונים וטהרה, לטומאה ביחס היחד בסרך הנזכריםהדברים,
 מאוד ומעט מוסרית טהרה על בעיקר מדובר היחד בסרך דמשק. בברית הנזכריםמאלה
 בעל פולחנית. בטומאה בעיקר דובר דמשק בברית ואילו פולחנית, טהרה עלמדובר
 דן הוא בהם נושאים של קטן במספר מתמקד וטהרה בטומאה בדיונו היחדסרך

 הקשורים נושאים של רחבה לקשת מתייחס דמשק ברית שבעל בשעהבהרחבה,
 מהם. אחד כל על נמרץ בקיצור ומדבר וטהרה,בטומאה
 קשורה שהטומאה מציינת וטהרה טומאה בעניין היחד סרך של העיקריתהדעה
 לשלטון והנתון נדה", גלולי כול ו"מתעב טהור הוא האמת רוח למרות הנתוןבחטא.
 21. נדה" ב"דרכי הולך עולהרוח

 עיר "כול אל יבוא לא אשתו עם ששכב אדם כי נאמר, המקדש במגילת 1. 2 12, שם ראה16
 בספר כי להזכיר, ראוי י-סו. י"ס, בשמות הנאמר הוא זה לאיסור שהיסוד נראה, 11(. )מה,המקדש"
 ח(. )נ, השבת ביום אשה עם לשכב איסור נמצאיובלים
 כת כאנשי החוקרים רוב ע"י המזוהים שהאסיים, מספר מתתיהו בן יוסף 1!-12. 12, שם ראה17
 אשר בדבר בשרם את "לטמא מעניהם לבקשת לציית מאשר למות והעדיפו בניסיון עמדו יהודה,מדבר
 י(. ח, ב, היהודים )מלחמות יאכל"לא

 7-5. מט, המקדש מגילת וראה 8-15!. 12, דמשק ברית ראה18
 מדובר אם שגם לציין בעיקרה באה הנגע, בעניין הדנה זו, פיסקה 7-4. 13, דמשק ברית ראה19
 התורה. ציוותה כן כי הנגע, בעל את יסגיר אשר הכוהן זה יהיה ללמדו, נאלץ שהמבקר עתי,בכוהן
 רי"ט. רי"ב, עמ' א, כרך תשי"ג, קוק הרב מוסד ויקרא, ספר הופמן, ד.צ, ראה20

20
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 הקשר כי סובר23, ליכט וחטא22. טומאה בין קשר נזכר במקרא גם כי לציין,יש
 לטומאה החטא שבין ההדוק הקשר בדבר הכת לדעת הגורמים שאחד נראה,מהותי.
 וזנות, אלילים עבודת הכבדים, שהחטאים במקרא נאמר שהרי במקרא, הכתובהוא

 גורם חטא שכל באומרה זו תפיסה הרחיבה שהכת אלא בחוטא24, טומאהמטילים
 טהרה, הטעונה מוסרית לטומאה גורם שהחטא הדעה גם כנראה, כאן, פעלהלטומאה.

 זאת לאור במים. לטהרה שיש לטומאה, מביא פולחנית מבהינה הטמא שהגורםכשם
 מכול קודש ברוח "ולטהרו הרוח: באמצעות טהרה על הכת בכתבי הנאמרמובן

 25. נדה" ברוח והתגולל שקר תועבות מכול נדה כמי אמת רוח עליו ויז רשעהעלילות

 היא וכן לצוויה26 ציות ובלעדי לכת הצטרפות בלעדי תיתכן לא שטהרה מדגישה,הכת
 מטומאתו טוהר לא הוא עוד כל הטמא את תטהר לא במים שהטבילהאומרת,
 שבו אם כי יטהרו לוא כיא הקודש אנשי בטהרת לגעת במים יבוא "אלהמוסרית:
 27. דברו" עוברי בכול טמא כיאמרעתם

 היתה לטומאה, גורם שחטא הכת, של היסודית הדעה של המעשיתההשלכה
 העול אנשי מכול "להבדל נדרש לכת המצטרף מחוטא. להיבדלהדרישה
 אף באה למדבר והליכתה מסביבתה הכת של ההבדלות 28. הרשעה" בדרךההולכים

 זו29. מסיבה גםהיא

 חטא בין קשר 15. 11, 18-17; 8, 3-2; 7, 20-19: 5, 10; 4, 6-5; 4, היחד סרך ראה21
 ראה, בהודיות גם מצוי והוא 21. 9, למשל, ראה, דמשק בברית גם לעיל, שראינו כפי נשמע,לטומאה
 ראה, ההדשה בברית גם נזכר והוא כא. כ"א, למשל, ראה, יובלים בספר גם נמצא והוא 21. 3,למשל,
 אי על הקפיד שהוא כפי ידים, נטילת במצות דקדק לא ישו כי נאמר, זה בקטע 20-11. 15, מתילמשל,
 שראינו כפי והקפידו, לחטוא שלא הקפידו יהודה מדבר כת אנשי האדם. את המטמאת חטא,עשיית
 רחצה. עללעיל,
 כח. ל"ו, יחזקאל ח; ל"ג, ירמיה ל; ט"ז, ויקרא למשל, ראה,22
 76. עמ' תשכ"ה, ביאליק, מוסד הסרכים, מגילת ספרו: ראה23

 ועוד. ז ב', ירמיה ד; כ"ד, דברים ל; כד, י"ח, ויקרא בז; יג, ל"ד, בראשית ראה24
 יוחנן כי לציין, יש 14-13. 2, קטע 12; 16, )ליכט( הודיות וראה 22-21. 4, היחד סרך25

 נעליו משאת קטנתי אשר ממני חזק אחרי והבא לתשובה במים אתכם טובל אנכי "הן אומר:המטביל
 11(. 3, )מתי ובאש" הקדש ברוח אתכם יטבלוהוא

 8-6. 3, היחד סרך ראה26
 "שבי בשם עצמם את כינו הכת אנשי מה משום מובן זאת לאור 6-4. 3, 14-13; 5, שם ראה27
 מהבאים דרש המטביל יוחנן גם 5(. 2, דמשק ברית 20; 10, היחד סרך 6; 6, 9; 2, הודיות )ראהפשע"
 המטביל יוחנן כי מספר מתתיהו בן יוסף 14-7(. 3, לוקס )ראה הרעה מדרכם ישובו שתחילהלטבול
 לפניו" להתקבל ראויה נראית הטבילה זו בדרך )שרק( "מפני טובים מעשים לעשות ליהודיםקרא

 הנצרות, ומקורות יהדות יהודה, מדבר וכת המטביל יוחנן סלוסר, ד. וראה 117(, יח, ]שמחוני[)קדמוניות
 תשל"ט(. הפועליםספרית
 13. 8, 1; 5, גם ראה 11-10. 5, סרךהיחד28

 טלמון ג. מ', בישעיה הנאסר את לקיים גם ביקשו הם למדבר שבהליכתם ייתכן . 13 8, שם ראה29
 Scripta )ראה סביבתם אנשי לבין בינם שהיתה המתיחות עקב באה למדבר שהליכתםסובר,
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]5[ יהודה כת.מדבר ~D? וטהרהטומאה

 הכת, של העונשים שבשיטת העקרון מסבורה,,גם,את לטומאה, ,גורם שחטאהדעה,

 החטא חומרת לפי הרבדם", מבטהרת מובדל שהחוטא הזמן, פהק אורך אתהקובע
 )' .. 1..,. הכת30. חברשחטא

. . . 

 הטהרה לחיי אותו להכתיר באים לכתנתץימלץבור; ,להצטרפות שהמועמדהשלבים,
 כ"ב?ת,,קודש-31. עצמה את רואה הכת שהרישבכת,

 מזדכך המועמד שלב קיל בעבהי
 בשלב הכת. השתלבותו')בחוי בדרך עוד להתקדם רשאי' הוא ולפיכך מעוונותיו,יותר

 לנגע כבר רשאי הוא השני בשלב הרבים", בנטהרת לנגע המועמד על נאסרהראשון
 השני השלב תום ולאחר הרבים";. בממשקה על?ו.לנגע נאסר אך הרבים",ב"טהרת

 הכת32. לרשות לחלוטין נמסר .ורכושו דבר, _לכל הכת חבר נעשההוא

 המתייחסים היחד, שבסרך השומם הענ?ינים ,בון. זיקה מורה,:שקיימת לעילהנאמה
 מתחייבת ממנו העיקרי, הרעיון היא, לטומאה גורם .שחטא, וטהרה..)הדעה,לטומאה
 מבחינה גם טוהר לא הוא עוד כל היחיד לטהרת תביא לא פולחנית שטהרההדעה

 של ההבדלה ושלבי מהעדה החוטא הבדלת מסביבתם, הכת אנשיל הבדלותמוסרית.
 לטומאה. גורם שחטא ברעיון קשורים הם אף לכתהמצטרף
 במסכת ניכר רישומו הכת. חיי על חותמו אח שהטבוע גורם היתה שהטהרהנמצא,
 שלה33. החברתיים ובחיים הכת שלהרעיונות

 הכת. חברי לליכוד ספק, ללא סייעה, וטהרה טומאה על הכת של הרבהההקפדה

 היחד. בסרך המופיעים קודש-35, ו"בית "יהד"4ן ' בכינויים נשמע הכת לגיבושביטוי

 את "קובעים האסיים כי אומר, האלכסנדרוני פילון Hierosolymitana). ,יJerusalem, 1 .קק[166

 פן פחד ומתוך העיר, לשליטי המיוחדים העול מעשי בגלל הערים מן ומתרחקים בכפרים ביחודדירתם
 חרות )על והנפסד" הנשחת האויר כדרך סביבתם, לבני אשר הקשה הממארת המחלה בנפשם גםתדבק
 שנים-עשר(. מרק שסיין, מ' של בתרגומוהצדיק,
 8,_6-5. שם ראה 31. 25. 7-24, 6, היחד סרך ראה30

 האסיים לכת מועמד קבלת על מתתיהו בן יוסף דברירשל וראה 4,-23. 6, 22-7; 5, שם ראה32
 יהודה מדבר לכת מועמד קבלת על הנאסר בין יש מעניינת לקבלה ז(. ח, ]שמחונ?[:ב, היהודים)מלחמות
 שלבים, שלושה לעבור חייב זו לחכורה להצטרפות המועמד הפרושים. לחבורת מועמד קבלת עללנאמר
 החבורה היחד רבין, חיים 294=299: עמ' הסרכים, מגילת ליבט, )ראה הטהרה בדרגת מזה זההנבדלים
 מפנה ליברמן 122-104(. עמ' המקרא, לחקר החברה הוצאת יהודה, מדבר במגילות עיוניםוהאפיים,

 לחבורת מועמד קבלת על ובכתוב יהודה מדבר לכת המועמד קבלת על שבכתוב הלב תשומתאת
 .Liberman, 8 0אז Discipline ת[ 0אDead called 50 1 508 ראה דומים לשק שימושי ישהפרושים

195271, 7.8.]. Discipline, or ~Manual המתנצר חויב הקדומה הנצרות שבתקופת לציין, ראוי 

 )ראה הנצרות עיקרי את למדו המועמדים בהן שנים שלוש שנמשכה הכשרה, תקופתלעבור

 131(. עמ' ביאליק, מוסד ד, כרך חנוכית,אנצקלופדיה

 )ראה הטהרה על יעילה שמירה להבטיח כדי באו הכת חברי של השתוף חיי פלוסר, לדעת33

 .ם ,Volume History, World Of Journal Qumran, "0= Message Social Plusser ,%1 .0מ,1-2
.)1968
 6. 8, שם ראה35 . 1. 5, היחד סרך ראהלמשל,34
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 שרביטברוך]6[

 טומאה בעניין מסוימות תקנות וכתיקנו חכמים היו שני בית בתקופת כי לציין,יש
 של התקנה לדוגמה, אותם. שהטרידה כלכלית או לאומית דאגה בשל בעיקרוטהרה
 חיים לדעת באה, העמים" "ארץ טומאת בדבר יוחנן בן יוסף ושל יועזר בןיוסי

 "ארץ במושג התכוונו שתחילה סובר6', הוא לאומיים. מטעמים בעיקרטשרנוביץ,
 את להניא כדי זו תקנה ותיקנו בנוכרים, המיושבים בארץ-ישראל, לאזוריםהעמים"
 אמרו, הורדוס בתקופת אולם ממעשיהם, ילמדו פן בקרבם, מלהתיישבהיהודים
 את להמעיט נך ע"י וביקשו לארץ-ישראל, שמחוץ לארצות מתייחס זהשמושג
 שהובאו חטים כי פרחיה, בן יהושע של התקנה כן מארץ-ישראל.הבריחה

 החקלאים על להגן כדי טשרנוביץ, לדעת באה, טמאות, הןמאלכסנדריה
 באה, טומאה בדיני שמאי בית שהחמיר ההחמרה וכן תבואה. שגידלובארץ-ישראל

 יתבוללו שלא הנוכרים, מן היהודים של ההתבדלות את להבטיח כדי גםלדעתו,
 כדי גם וטהרה בטומאה החמירה יהודה מדבר כת שאף לומר, קשה 37. בקרבםהיהודים
 שונים גורמים והיו הואיל מהם. יושפעו שלא הסביבה אנשי עם מגע מחבריהלמנוע
 כל על הסביבה. מאנשי התבדלותה את שהבטיחו תורתה ובתחום חייה דרךבתחום
 דעתם בשל באה מהסביבה הכת אנשי שהתבדלות מתברר, היחד בסרך מהנאמרפנים

 של שההתבדלות כלומר מוסרית, לטומאה גורם חטא והרי חוטאים שהללוהיסודית,
 להבטחת אמצעי הטהרה על ההקפדה ואין הטהרה לשמירת אמצעי הואהכת

התבדלותה.
 גורם שהחטא לדעה, רבה התייחסות יש היחד, סרך כבמגילת הודיות,במגילת
 הזכרות ביסוד מעוון38. שטיהרו על לאל ומודה חוזר ההודיות מגילת בעללטומאה.

 האל ע"י האדם טהרת שפל39. יצור הוא בריאתו מטבע שהאדם ההכרה קיימתאלו
 כי ואומר, מוסיף הוא השירה41. ליכולת וכתנאי אלוה40 כחסד המשורר ע"ינתפסת
 בעצת "ותביאני לכת: המצטרף לו שזוכה הראשון החשוב הדבר היא מעווןהטהרה
 ")ורוח וטהורה: קדושה היא עדתו לדעתו, ותטהרני("42. מעוון וחזקקני אמתכה)בני

 עם מש(רתים להיותם אתמכה בני את )ולטהר אשמה לכפר הניפוחהקו(דשכה
צבאכה"43.

 יוחנן בן ויוסף יועזר בן שיוסי סובר, וייס 158-155. עמ' ד, חלק ההלכה, תולדות ספרו: ראה36
 פרחיה בן יהושע תיקן ולדעתו הגויים. בארצות יהודים פיזור למנוע כדי העמים ארץ על טומאהגזרו

 זו תקנה ע"י ונמצא שבמצרים, חוניו לבית התנגדותו משום טמאות, הן מאלכסנדריה, שהובאושחטים,
 99, עמ' תרע"א, וילדה ודורשיו, דור דור ספרו: )ראה טמאות הן חוניו במקדש שהוקרבושהמנחות

.)125
 314-312. עמ' שם ראה37

 5. 6, 21; 3, 32; 1, )ליבט( הודיות ראה38
 24. 14, שם ראה40 ועוד. 4-3; 10, 24; 3, 23-21; 1, שם ראה39
 חטא. היעדר הוא לחכמה שהתנאי נאמר, ד א, שלמה בחכמת 23-21. 3, 33-32; 1, שם ראה41
 22,3. 14-13;1ראה 2, קטע שם 43 5. ש42,60

23
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]7[ יהודה מדבר כת לפי וטהרהטומאה

 מהחטא, בטהרה מתמקד וטהרה בטומאה הדיון היחד סרך ובמגילת הודיותבמגילת
 נדון הוא בהודיות ואלו המעשיים, בהקשריו נדון זה נושא היחד שבסרךאלא

 הפסיכולוגיים.בהקשריו
 מתייחס הוא נרחב. אינו חושך בבני אור בני מלחמת במגילת וטהרה בטומאההדיון
 בירור בתחום הם אלה נושאים הלוחמים. של המחנה ולטוהר המת לטומאתבעיקר
 תכלית שהוא חושך, בבני אור בני של העתידה במלחמה הקשורים והנהליםהדינים
הספר,

 החללים תוך אל יבואו ולוא "מרחוק יריעו שהכוהנים נאמר, מת לטומאתבהקשר
 ורחצו בגדיהם "יכבסו מהקרב והשבים 44. המה" קדושים כיא טמאתם בדםלהתגאל
 "מטהרי את השירותים יחידות בין מזכיר המגילה מחבר 45. אשמה" פגרימדם

 החללים46. את לקבור הוא שתפקידםהארץ",
 בצאתם 47 למחנותם" יבואו לוא ואשה זעטוט "נער כי נאמר המחנה טוהרבעניין
 הצרכים49 הטלת לשם "יד" קביעת למלחמה48. אתם ילכו לא מום ובעלילמלחמה,

 המחנה. טוהר על לשמור כדי באה היאאף

 שהמחנה סברו שהם משום המחנה, טהרת שמירת על הקפידו יהודה מדבר כתבני
 יחד"50. צבאותם עם קודש מלאכי "כי קדוש, הואשלהם

 משום אין וטהרה טומאה בעניין המגילה מחבר שבדברי לעיל, מהנאמרמתברר

 להיטמא הכוהנים על איסור א-ו כ"א, ויקרא בספר נמצא כן 7. 9, חושך בבני אוי בני מלחמת44
 לעשות בחפצם במלחמה כהנים נפלו ההוא "ביום כי מסופר, )כהנא( סו ה, א, מקבים בספרכמת.
 באולתם". למלחמה בצאתםגבורות
 בגדיהם את לכבס ממלחמה, הבאים הצבא, אנשי את הכהן אלעזר מצוה כן 3-2. 14, שם45
 כא(. ל"א, במדגר )ראה למחנה בואםבטרם
 כדי החללים את קברו גוג במלחמת ישראל שבית נאמר, יב ל"ט, ביחזקאל 2-1. 7, שם ראה46
 הארץ. אתלטהר
 הן מכלל הכת אנשי למדו ב-ג א', במדבר בספר מהכתוב כי זה, בעניין אומר ידין 4-3 7, שם47
 מוסד חושך, בבני אור בני מלחמת ספרו: ראה וטהרה טומאה בעניין להחמיר נטייתם מתוך וזאתלאו,

 הזקנים כי מספר, האסיים על בדברו מתתיהו בן שיוסף להזכיר, יש לכך בקשר 66(. עמ' 1957,ביאליק,
 י(. ה, ב, היהודים מלתמות )ראה מהם בצעירים שנגעו לאחר בשרם את לטבלנהגו
 קדש מלאכי "כי העדה בתוך יבואו לא מום שבעלי נאמר העדה בסרך 5-4. 7, שם ראה48

 ה"' בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא האיסור: הרחבת כאן שיש סובר, ליכט 9-6(. )2,)בעצ(תם"
 בקהל יבוא לא משוגע מי נאמר, דמשק בברית 144(. עמ' הסרכים מגלת ספרו: )ראה ב(. מ"ג,)דברים
 יז-כג(. כ"א, ויקרא )ראה בקדש לשרת מוס בעל כוהן על איסור נמצא ובתורה 17-15(.)15,
 יג. כ"ג דברים בספר הנאמר על אור בני מגילת בעל זה בעניין חידש ולא 7-6. 7, שם ראה49
 מספר, מתתיהו בן שיוסף להעיר, יש למחנה. ה"יד" בין להיות שצריך המרחק מהו ציין שהואאלא

 צרכיהם הטלת ולאחר שומם כמקום ביתד שחפרו באדמה, בחור צרכיהם את עושים היושהאסיים
 ט(. ח, ב, היהודים מלחמות )ראה במים בשרם את ורחצו בעפרכמוהו
 סו. כ"ג, דברים וראה 9-8. 2, העדה סרך גם ראה 6. 7, שם50
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 ילדים על שהטיל באיסור יותר החמיר אך הוא במקרא, הכתוב לגבי עקרוניחידונם
 האיסור, את הרחיב הוא למחנה מום בעלי כניסת ובאיסור למחנה, להיכנס נשיםועל

 השם. בקהל שפכה כרות ביאת על בתורה,הנזכר
 טהרת בשמירת בעיקר מתרכזות המקדש שבמגילת וטהרה טומאה בענייןההלכות
 הערימת. יתר טהרת ובשמירת המקדש עיר טהרת בשמירתהמקדש,
 המקדש אל לבוא עליהם שנאסר הבאים, האנשים את תחילה מציין המגילהכעל
 המקדש: עירואל

 זו קביעה כי להעיר, יש 52. המקדש" "כול אל יבוא לא לילה, מקרה לו שהיהאדם,
 המקדש. מתחום לחלק רק הכניסה את עליו שאסרה ההלכה, את תואמתאינה
 את הכת הרחיבה זה במקרה המקדשא. עיר אל יבוא לא אשתו עם ששכבאיש
 המקדש. עיר תחומי לכל כניסתואיסור
 על אסרה שהתורה לציין, יש המקדש4'. לעיר יכנס לא אחר מום בעל וכלעוור
 ישראל שבבני מום בעלי כלל על זה איסור החילה הכת במקדש. לשרת מום בעלכוהן

 המקדש. עיר תחומי לכל כניסתם אתואסרה
 להיכנס רשאי אינו הזב חו"ל, לפי הערימת. ליתר ולא המקדש לעיר יבוא לאזב
 הבית. הר לתחומי כלומר בלבד, לוויהלמחנה

 חז"ל. קבעו כן שהיא56, עיר לכל יכנס לאמצורע
 מעיר אמה אלפים שלושת במרחק הצרכים להטלת "יד" לקבע שיש ציינה,הכת

 חז"ל. בהלכות כזו תקנה איןהמקדשת,
 גגות ועל החיצונה החצר קיר על שיפודים להתקין שיש קבעה, המקדשמגילת
 המקדשת. לתחום טמאים עופות חדירת למנוע כדישעריה
 לאסור יש המקדש ועיר המקדש טהרת שמירת שלצורך אומר, המגילהמחבר
 נוגדת זו הלכה המקדש59. לבית מחוץ שנזבחו בהמות של בעורות ומשקה אוכלהבאת
 של בעורות ומאכלים יין שמן, המקדש לעיר להביא המתירה חז"ל, של ההלכהאת

 המקדש. בעיר נזבחו שלאבהמות

 מגילת ירץ, של בספרו נמצא כזה דיון אלו. בהלכות מפורט דיון יובא לא זו עבודה במסגרת51
 על נסקור אנו 263-215. עמ' א, כרך תשל"ז, ירושלים, ישראל, ארץ לחקירת החברה הוצאתהמקדש,
 הכת דברי בירור השלמת לשם המקדש שבמגילת וטהרה טומאה הלכות את המייחד את ידין דברייסוד
 חומרות תושביהן על ולהטיל מסוימות ערים להקדיש נהגו ביוון שגם מציין, בער וטהרה. טומאהעל

 74(. עמ' כעמים, ישראל ספרו: )ראהיתרות

 2-1. דמשק, ברית וראה 12-11; מה, שם ראה53 10-7. מה, המקדש מגילת ראה52
 2, העדה סרך 5-4; 7, חושך בבני אור בני מלחמת וראה 14-12. מה, המקדש מגילת ראה54
.9-6
 18-17. ראהשסמה,56 17-15. המקדשמה, ראהמגילת55

 7-6. 7, חושך בבני אור בני מלחמת גם וראה -16, 13 מו, שם ראה57
 18-17. מז, שם ראה59 3-1. הםקדשמו, מגילת ראה58
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]9[ יהודה מדבר כת לפי וטהרהטומאה

 להקצות המגילה, מחבר לדעת יש, הערים של הטהרה שמירתלהבטחת
 כי, ידין מעיר זה בעניין וליולדות60. נדות לנשים לזבים, למצורעים, נבדליםמקומות
 והרחיקה יותר החמירה הכת מיוחדים. בבתים נידתן בימי נשים ישבו המקובל,לפי
 הערים. מן לגמריאותן

 להבטיח היא אף באה ערים ארבע לכל משותף אחד קברות ביתקביעת
 הקמת המתירה ההלכה נגד ידין, לדעת באה זו הלכה העריסת. של הטהרהשמירת
 האיסור את ישראל כלל על להחיל בכך רוצה המגילה בעל העיר. בתחומיקברים
 הכוהן. על החל מת טומאתשל

 חז"ל לפי ימים62, שבעת טמא המת, מוטל בו עצמו, הבית אף המגילה, מחברלדעת
 טמא. הביתאין

 חז"ל. דעת כן אין כקבר63, תטמא במעיה מת שוולד אשה כי נאמר,במגילה
 ובין מחוברים הם אם בין במגע מטמאים וצפורן עור עצמות, לפיה שבמגילה,ההלכה
 חז"ל64. דברי את נוגדת מחוברים, לא הםאם

 דינים שיש מורה, המקדש שבמגילת וטהרה טומאה הלכות של הנ"להסקירה
 שאסור נאמר המקומות בשני דמשק: ולברית המקדש למגילת המשותפים זהבתחום
 מת. מוטל בו עצמו הבית שטמא צויין המקומות ובשני המקדש, בעיר אשה עםלשכב
 בדיון מתיחסות שהן לעיל,בכך המגילות,שהוזכרו מיתר נבדלות הנ"ל המגילותשתי

 נושאים. של רחבה לקשת וטהרהבטומאה
 שראינו כפי תואמות, אינן המקדש שבמגילת וטהרה טומאה בעניין ההלכותרוב
 עם פולמוס נימת זה בנושא המחבר בדברי ניכרת המקובלות, ההלכות אתלעיל,
 שבזמנו65. ההלכהבעלי
 בעניין גם והצדוקים הפרושים בין חריפה מחלוקת היתה שני בית שבימי לנו,ידוע
 כלים. בטהרת המידה על יתר שהקפידו על לפרושים לעגו הצדוקים וטהרה66.טומאה
 מדינית אלא דתית בעיקרה היתה לא והפרושים הצדוקים בין שהמחלוקת סובר,גייגר

 טומאה בעניין הפרושים עם קשה מחלוקת היתה לישו שגם לציין, ישוחברתית.
 את אתם מטהרים כי החנפים והפרושים הסופרים לכם "וי להם: אמר הואוטהרה,
 תוך את בראשונה טהר עור פרושי ופריצות. גזל מלא ותוכן מחוץ, והקערההכוס
 יוכל אשר לאדם מחוץ דבר "אין אומר: הוא ועוד י6. מחוץ" גם יטהר למעןהכוס
 68. האדם" את יטמאו המה ממנו היוצאים הדברים אם כי קרבו, אל בבואו אותולטמא

 17-14. מח, ראהשם60
 חומה. מוקפות בערים קוברים שאין נאמר, ז( )א, כלים במסכת 14-11. מח, שם ראה61
 18-15. 12, דמשק ברית ר' 7-5. מט, המקדש מגילת ראה62
 5-4. ראהשסנא,64 19-10. נ, המקדש מגילת ראה63
 250. 222, עמ' א, כרך המקדש, במגילת ידין דברי ראה65
 110-88. עמ' תש"ט, ביאליק, מוסד ותרגומיו, המקרא ניגר, אברהם ראה66
 11. 15, מתי 15; 7, מרקום ראה68 41-39. 11, לוקס 26-25; 23, ראהמתי67
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 שרביטברוך101[

 יש לכך בהקשר המוסרית. הטהרה את ביותר ההשיב ישו כי אלה, מדבריםמשתמע
 על וגם המוסרית הטהרה על גם הקפידה לעיל, שראינו כפי יהודה, מדבר שכתלציין,
 הטהרה הפרושים לפי ואילו ביניהן. להפריד ניתן לא לדעתה, הפולחנית.הטהרה

 עצמה. בפני עומדתהפולחנית
 להחמיר היתה הכת נטיית כי מראות, יהודה מדבר כת של וטהרה טומאההלכות
 שהכת, בכך השאר בין מתבטאת זו החמרה תקופתם. בני משהחמירו יותר זהבתחום
 מכפי יותר רחב תהום על וטהרה טומאה איסורי את החילה לעיל, שנאמרכפי

 שיטות שתי היו שני בית בימי כי מציין69, אלון גדליה המקובלת. ההלכהשמחייבת
 המקדש לתחום טהרה דיני את צמצמה האחת וטהרה: טומאה בעניין הלכהבקביעת
 אלון ומוסיף ישראל. בני כל על טהרה דיני את החילה והשנייה הכוהנים,ולגבי
 ההרחבה. שיטת את נקטו והאסיים הצמצום שיטת את נקטו הצדוקים כיואומר,

 להבטיח היתה וטהרה טומאה בעניין יהודה מדבר כת הלכות של העיקריתהתכלית
 נקודות את המראה הבא, מהתרשים גם לראות ניתן זה דבר העדה. בטוהר פגיעהאי

 השונים. בכתביה המפוזרים וטהרה, טומאה על הכת שבדבריהמגע

הוויות מטמאהחטא היחדסרך מטמאהחטא דמשקברית
 מטהרה הקדשרוח- מטהרה יובלהחוטא

/י,1]1ן

-- -
:%ע: המקדש/ממחנה מעיר יורחק מוםבעל המקדש לתמג 1

חהסך

 וזאת העדה, של והטהרה הקדושה רמת את להעלות לאות ללא ביקשו הכתאנשי
 של השנתיים המבחנים וע"י ולתורתה להוקיה פשרות ללא הציות ע"י להשיג קיווהם
 70. דרכו" ותום ל"שכלו חברכל

 176-175. עמ' תשכ"ז, המאוהד, הקכו,ן הוצאת א, כרך ישראל, בתולדות מחקרים ספרו ראה69

 24. 5, היחד סרך ראה70
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