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 טומאת הממזר ו'ִנדת אנוש': 
בין ספרות קומראן לספרות התנאים

ידידה קורן

הקדמה

פרופסור אהרן שמש ז"ל לימדנו לתור אחר מקבילות ותקדימים בספרות קומראן 
על מנת להגיע להבנה מעמיקה ועשירה יותר של ספרות חז"ל בכלל, ושל הלכת 
החכמים בפרט. פעם אחר פעם הראה שמש בעיוניו, הן בגופי הלכות, הן בשיטות 
ההלכתיות, והן בפרטים הקטנים של מקורות תנאיים רבים, שיש לקרוא את ספרות 
התנאים לאור ספרות קומראן כדי לתת לה הקשר ופשר. במאמר זה אלך בדרכו של 
שמש על מנת לפרש מחלוקת תנאים אחת העומדת בצומת שבין הלכה לאגדה. כפי 
שאציע, מחלוקת זו היא קול מאוחר ועמום בתהליך רעיוני רחב היקף על אודות 
טבעו של האדם, תהליך שהתרחש בהגות היהודית העתיקה. הבנתה והעמדתה 
של המחלוקת בהקשרה מאפשרות לעמוד על שורשי מוסדות רעיוניים והלכתיים 

מרכזיים בכת קומראן ובחוג החכמים גם יחד.

*

בתוספתא, קידושין, חולקים ר' יוסי ור' מאיר בשאלת מעמדם של ממזרים ונתינים 
באחרית הימים:

נתינין וממזרין טהורין לעתיד לבא, דברי ר' יוסה. 
ר' מאיר אומ' אין טהורין.

אמ' לו ר' יוסה והלא כבר נאמ' 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם' 
)יחזקאל לו, כה(.

אמ' לו ר' מאיר 'מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם'.
אמ' לו ר' יוסה מה ת"ל 'אטהר אתכם', אפי' מן הנתינין1 ומן הממזרות. 

)תוספתא, קידושין ה, ד, מהדורת ליברמן, עמ' 294–295(

ראשיתו של מאמר זה בהרצאה שנשאתי בכנס 'משפט כדת, דת כמשפט', באוניברסיטה   *
העברית בשנת תשע"ז, בארגונם של בני פורת ודיוויד פלאטו. ברצוני להודות למארגנים 
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מחלוקת זו מעוררת עניין מכמה בחינות: ראשית, העיסוק ב'עתיד לבוא' נדיר 
בהקשרים הלכתיים. מתוך יותר מחמישים התייחסויות ל'עתיד לבוא' בספרות 
התנאים, רק שתיים נוספות קשורות לסוגיה הלכתית.2 בנוסף לכך, השימוש במינוח 
של הטומאה והטהרה בנוגע לפסולי יוחסין, והממזרים בכלל זה, גם הוא נדיר יחסית 
בספרות התנאים. ניסוחה של המחלוקת מלמד כי ההנחה היא שבזמן הזה ממזרים 
ונתינים נחשבים 'טמאים'. האם זהו שימוש מושאל במינוח הלכתי, המשמש מטפורה 
ל'כשר' ו'פסול' או 'מותר' ו'אסור'? ואם לא מדובר בשימוש מושאל, אלא בטומאה 
של ממש, נשאלת השאלה מניין היא נובעת, מהן השלכותיה, וכיצד אפשר להיטהר 
ממנה, אם בכלל. ועוד, כיצד מתפקד בהקשרו הפסוק שמביא ר' יוסי מיחזקאל פרק 
לו? פסוק זה, שהוא חלק מתיאור גאולת ישראל באחרית הימים, אינו קשור, על 
פניו, לממזרות ולנתינות. השימוש בו בפי ר' יוסי כדי לתמוך בטענתו לגבי דינם 

העתידי של ממזרים ונתינים — תמוה.
במאמר זה אציע כי המפתח להבנת המחלוקת ומאפייניה הייחודיים טמון בהבנת 
קשריה לסוג טומאה ייחודי שהתפתח ביתר שאת בחיבורים הכיתתיים מקומראן, 
שאכנה אותו בשם 'ִנדת אנוש', על פי לשון המגילות, או 'טומאה קיומית'. המקורות 
מקומראן ינהירו לא רק את דברי ר' יוסי ואת בחירת הפסוק מיחזקאל, אלא גם 
יסייעו לבאר את טיבה של טומאת הממזר החז"לית, ויחשפו את העושר המושגי 
שעומד מאחוריה. אעמוד על הדמיון המהותי בין המושג 'נדת אנוש' הקומראני 
ל'טומאת הממזר' החז"לית, ובעקבות כך — על האופן שבו הם מאירים את הפער 

העמוק שבין האנתרופולוגיה הקומראנית והאנתרופולוגיה של החכמים.

ולמשתתפי הכנס. בנוסף לכך, ברצוני להודות לעמית גבריהו, אביגיל מנקין במברגר, ורד 
נעם, יאיר פורסטנברג וישי רוזן־צבי, וכן לכותבי חוות הדעה על המאמר מטעם מערכת 

תעודה על הערותיהם המועילות.
כל המקורות המובאים במאמר מספרות חז"ל לקוחים מתוך ההעתקה שלהם ב'מאגרים'.   
ציינתי לחילופי נוסח שיש להם משמעות בהערות השוליים. כאשר סטיתי מנוסח כתב היד 
של 'מאגרים' ציינתי זאת בפנים והערתי על כך. סימני ההדרה: ) ( — מחיקה ביד הסופר; )) 
(( — מחיקה ביד אחר; ] [ — הוספה ביד הסופר; ]] [[ — הוספה ביד אחר; > < — הגהה שלי. 

ההפניות לספרא מבוססות על סמך החלוקה ב'מאגרים' וכן לדף וטור במהדורת וייס.
כל המקורות המובאים מספרות קומראן מועתקים מתוך א' קימרון, מגילות מדבר יהודה:   
החיבורים העבריים, ירושלים תש"ע–תשע"ה. לא ציינתי לאותיות מסופקות )בעלות נקודות 

עליונות במהדורה(. אותיות חסרות שהושלמו על ידי המהדיר מסומנות בגופן חלול.
הנתינין[ כך בכ"י וינה. בכ"י ערפורט ובדפוס: הנתינות.  1

מניין זה אינו כולל את ההתייחסויות הנוספות שיש בספרות התנאים ל'עולם הבא' או   2
ל'ימות המשיח', אך גם אלו ממעטות לעסוק בעניינים הלכתיים.
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נתינים וממזרים

המונח 'ממזר' מופיע במקרא פעמיים בלבד. בהיקרות היחידה שלו בתורה נאמר 
ְקַהל ה'' )דברים כג, ג(.3 הממזר  יִרי ֹלא ָיֹבא לֹו ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהל ה' ּגַ 'ֹלא ָיֹבא ַמְמֵזר ּבִ
מופיע בפרשייה זו לצד אחרים שנאסר עליהם לבוא 'בקהל ה'': פצוע דכא וכרות 
שופכה, והעמוני והמואבי )ראו שם, ב–ז(. על אף שהמונח 'ממזר' סתום במקרא, 
מתרגום השבעים, מספר חנוך וכן מספרות הַתנאים עולה כי בפרשנות היהודית 

הקדומה סברו שמונח זה מסמן אדם שנולד מיחסי מין אסורים.4 
התנאים פירשו את האיסור 'לבוא בקהל', שחל על הממזרים, כאיסור חיתון עם 
אנשים כשרים מישראל.5 איסור הממזר שאסרו התנאים הוא אומנם חמור, והוא חל 

ראו גם זכריה ט, ו. לפסוק זה אתייחס להלן, וראו גם הערה 21.  3
 E. Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws: With Special למשמעות המילה במקרא, ראו  4
 References to General Semitic Laws and Customs, London & New York 1944, pp.
 224–225; S. R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy3,
Edinburgh 1901, p. 260; י"ח טיגאי, דברים טז, יח–לד, יב, מקרא לישראל, תל אביב 
 F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs, A וירושלים תשע"ו, עמ' 566–567. ראו גם
Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1939, p. 561, ֵערך 'מזר׳; 
 D. J. ;'מ"צ קדרי, מילון העברית המקראית, רמת גן תשס"ו, עמ' 623–624, ֵערך 'ממזר
A. Clines, The Dictionary of Classical Hebrew, vol. 5, Sheffield 2001, p. 330, ֵערך 

'ממזר׳.
תרגום השבעים מתרגם את 'ממזר' שבספר דברים, בתור ἐκ πόρνης, 'בן זונה'. ראו גם   
פילון, על החוקים, א', 324–345; אוריגינס, דרשות לספר דברים: קטעים, דברים כג, ד–ה, 
Patrologia Graeca 12, col. 813. בספר חנוך י, 9, הבנים שנולדו לזיווג האסור בין העירים 
ובנות האדם מכונים μαζηρέοι, שהוא כנראה תעתיק של הארמית 'ממזריא' )על פי נוסח 
 G. W. E. Nickelsburg, ראו( lamanzirān גם בגרסה האתיופית מופיע .)קודקס אחמים
 1 Enoch 1: A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1–36; 81–108,
Hermeneia, Minneapolis 2001, p. 217(. לספרות התנאים ראו משנה, יבמות ד, יג; ז, 
ה; תוספתא, קידושין ד, טז; ספרא, אמור פרשה יד פרק א )קד, ג(; תוספתא, עדויות ג, ד. 
על אף המחלוקות לגבי הגדרת הממזר, כל התנאים שותפים להנחה שהממזר נולד מיחסים 

אסורים.
ראו למשל, משנה, יבמות ח, ב–ג; משנה, קידושין ד, א. זאת בניגוד לגישות שרווחו   5
במהלך תקופת הבית השני, שסברו כי האיסור 'לבוא בקהל ה'' כולל הרחקות מקיפות 
ואולי אף גירוש טוטלי. בכך אני דנה בהרחבה בעבודה לשם קבלת תואר דוקטור )בכתיבה(, 
 M. Fishbane, Biblical האסורים לבוא בקהל" בספרות התנאים והאמוראים'. ראו גם"'
 Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1985, pp. 114–129; S. J. D. Cohen, The
 Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley 1999,
 pp. 248–252; S. M. Olyan, Rites and Rank: Hierarchy in Biblical Representations
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עליו ועל צאצאיו לדורי דורות, אך התנאים הפכו אותו לעניין נקודתי, שאינו פוגע 
בהשתייכותו של אדם לקולקטיב היהודי. על פי התנאים, 'האסורים לבוא בקהל' 
כפופים לתורה ולמצוות, והזכרים שבהם אף יכולים להוציא את הרבים ידי חובתם 
בריטואלים ציבוריים.6 הממזר מוכר כזרע של איש או אישה, והוא נוטל חלק בארץ 
ויורש את הוריו.7 בהלכת התנאים הממזרים הם אפוא חלק מן הקולקטיב היהודי, 
והם אינם מאוסים עליו או מוָדרים ממנו.8 לאור זאת, השימוש בשפת הטומאה 

והטהרה בנוגע לממזרים בתוספתא שלנו — מפתיע.
כמו הממזרים, גם ה'נתינים' מופיעים במקרא, אך בהקשר שונה מאוד. קבוצה 
זו מופיעה בעיקר בספר עזרא־נחמיה, ופעם יחידה בדברי הימים.9 במקורות אלו 
ה'נתינים' הם קבוצה של משרתי מקדש, ולא ניכר מן המקורות שמדובר במעמד 
נחות או נבדל במובהק.10 לעומת זאת, בספרות התנאים מקביל הנתין במעמדו 

of Cult, Princeton 2000, pp. 78–91, 107–108; טיגאי, שם, עמ' 570–572; מ' קיסטר, 
'עיונים במגילת מקצת מעשי התורה ועולמה: הלכה, תאולוגיה, לשון ולוח', תרביץ סח 

)תשנ"ט(, עמ' 371–317, בעמ' 339–340.
ראו תוספתא, ברכות ה, יד–יז; מגילה ב, ז; ראש השנה ב, ה; מנחות י, יג; שם, יז; משנה,   6
הוריות ג, ח; תוספתא, קידושין ה, ד; משנה, ידיים ד, ד; תוספתא, ידיים ב, יז–יח. ראו גם 
משנה, יבמות ח, א–ב, המתירה לכוהנים פצועי דכא וכרותי שופכה לאכול בתרומה. לדיון 

במהלך התנאי בעניין זה, ראו קורן, האסורים לבוא בקהל )לעיל, הערה קודמת(.
ראו משנת יבמות ז, ה; מעשר שני ה, יד.   7

 M. Bar-Ilan, ‘The Attitude Towards Mamzerim אומנם ראו תוספתא, יבמות ג, א, וכן  8
 in Jewish Society in Antiquity’, Jewish History 14 (2000), pp. 125–170 (esp. pp.

 136–139)
עזרא ב, מג, נח, ע; ז, ז, כד; ח, יז, כ; נחמיה ג, כו, לא; ז, מו, ס, עב; י, כט; יא, ג, כא;   9

דבה"י א' ט, ב.
ברשימות המקראיות מופיעים הנתינים בדרך כלל לצד הלוויים, המשוררים והשוערים.   10
אומנם פעמיים הם מופיעים לצד 'בני עבדי שלמה', אך גם מעמדם של 'בני עבדי שלמה' 
אינו נהיר כל צורכו, ולא ברור מה מלמדת סמיכות זו על מעמד הנתינים המקראיים. ראו 
 B. A. Levine, ‘The Netinim’, Journal of Biblical Literature 82 (1963), pp. על כך
(esp. pp. 209–210) 212–207. ואולם, על פי המסופר בנחמיה י, כט, גם הנתינים חתומים 
על האמנה אשר בה הם מתחייבים, בין השאר, להיבדל מעמי הארצות ולא להתחתן בהם 
)ראו נחמיה י, לא(. הנתינים הם אפוא חלק אינטגרלי מן הקולקטיב, ואין שום רמז לכך 
שהעם נבדל גם מהם. ראו גם ש' יפת, עזרא־נחמיה: עם מבוא ופירוש, מקרא לישראל, תל 
אביב תשע"ט, עמ' 100–101; 104–105, ובהפניות שם. על הריאליה של מעמד הנתינים 
המקראי ועל הפער בינו לבין הנתינים בספרות התנאים ראו לוין, נתינים, למעלה בהערה זו, 
 ‘Later Sources on the Netinim’, H. A. Hoffner (ed.), Orient and Occident: וכן הנ"ל
 Essays Presented to Cyrus H. Gordon on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday,
 Kevelaer 1973, pp. 101–107; idem, ‘Notes on a Hebrew Ostracon from Arad’, Israel
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לממזר. כך, בפרפרזה לרשימת האסורים לבוא בקהל ה', קובעת המשנה כי: 'ממזרים 
ונתינין אסורין ואיסורן אסור עולם, אחד זכרים ואחד נקיבות' )יבמות ח, ג(. לא 
כאן המקום לעסוק בשורשי מעמד הנתינים בספרות התנאים, ומה הביא להקבלתם 
לממזרים.11 לענייננו חשוב להדגיש כי הנתינים בספרות התנאים משניים לממזרים 
ונספחים אליהם. 'נתין' )או 'נתינים'( מופיע כמה עשרות פעמים בספרות התנאים, 
ולעולם בתור בן זוג לממזר.12 הממזר, לעומתו, מופיע כשהוא לעצמו בכמה וכמה 

Exploration Journal 19 (1969), pp. 49–51. לוין גם עמד על כך שמעמד הנתינים בתור 
משרתי מקדש נעדר מן הריאליה של המקדש באמצע תקופת הבית השני ובשלהי התקופה. 
מעמד של נתינים לא עולה בתיאורי המקדש של יוספוס או בכתביו של פילון. יתר על 
כן, על אף נוכחות מעמד ה'נתין' במשנה ובתוספתא בהקשר של ייחוס ונישואין, אין שום 
אזכור של נתינים בתיאורי המקדש בספרות התנאים )מלבד בפתיחה לברייתא דמלאכת 
המשכן, ראו להלן, הערה 12(. אומנם ראו מ' ברושי וע' ירדני, 'על נתינים ונביאי שקר', 
תרביץ סב )תשנ"ג(, עמ' 45–54, שטענו כי קטע מקומראן הפותח במילים 'אלה הנתינ]ים[' 

הוא למעשה 'מגילת יוחסין' של פסולי חיתון, אך זוהי פרשנות אנכרוניסטית.
בשאלה זו אני דנה בהרחבה בעבודת הדוקטור שלי )בכתיבה, לעיל, הערה 5(. אני מציעה   11
שם ש'נתין' בספרות התנאים הוא למעשה המילה היוונית νόθος, בלבוש עברי, ולכן הוא 
מזּווג תמיד לממזר. למילה νόθος אין תרגום מדויק בעברית. מונח זה מציין מעמד משפטי 
של ילד שנולד מזוגיות במעמד נחות, מזוגיות לא חוקית, או מחוץ לנישואין. המעמד 
המשפטי הזה הוא בר השוואה, מבחינה פנומנולוגית וטקסונומית, למעמד הממזר בהלכה 
 D. Ogden, Greek Bastardy: In the ובמשמעויותיו ראו νόθος של החכמים. לדיון במונח

 Classical and Hellenistic Periods, Oxford 1996, pp. 14–21
הממצאים על סמך החיפוש שלי במילון ההיסטורי למילה 'נתין': משנה, יבמות ב, ד; ו,   12
ב; ח, ג; ט, ג; כתובות א, ח–ט; ג, א; יא, ו; סוטה ד, א; ח, ג; ח, ה; גיטין ט, ב; קידושין ב, 
ג; ג, יב; ד, א; הוריות א, ד; ג, ח; תוספתא, ברכות ה, יד; ראש השנה ב, ה; מגילה ב, ז; 
יבמות ח, א–ב; כתובות ב, א; ב, ג; סוטה ה, ד; קידושין ה, א–ב; ה, ד; מכות א, ז; הוריות 
ב, י; מנחות י, יג; י, יז; בכורות ה, ז; ערכין ד, יח; נדה ו, א; מכילתא דר"י נזיקין, פרשה 
יז; ספרא, אמור פרשה א פרק ב )צד, ג(; פרשה ה פרק א )צז, ב(; בהר, פרשה ד פרק ב 

)קט, א(; ספרי זוטא, במדבר ה, כט; יט, ט; ספרי דברים, פסקה קצו; פסקה רעא.
יוצא הדופן היחיד מכלל זה נמצא בפתיחת ברייתא דמלאכת המשכן )פרק א'(: 'ר' אומר   
עשר תרומות הן: תרומה גדולה ותרומת מעשר וחלה ובכורים ותרומת איל נזיר ותרומת 
לחמי תודה ותרומת הארץ ותרומת מדין ותרומת שקלים ותרומת המשכן... ותרומת הארץ 
לכהנים וללוים ולנתינים ולמקדש ולירושלם...'. כפי שהעיר מאיר איש שלום, המקום 
היחיד במקרא שבו מופיע הביטוי 'תרומת הארץ' הוא יחזקאל מח, יב, ולכן נראה שתיאור 
זה מבוסס על פסוקים אלו ביחזקאל. ראו מ' איש שלום, ברייתא דמלאכת המשכן, וינה 
תרס"ח, עמ' 10. איש שלום הציע שהנתינים נוספו ברשימה בברייתא על סמך פסוק יט 
שם, שנדרש כלפי הגבעונים בבראשית רבה כ, ה )וראו גם ירושלמי, קידושין ד, א, טור 
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הקשרים.13 מקורות נוספים, שאדון בהם להלן, מתייחסים לטומאת הממזרים דווקא, 
ואין בהם זכר לנתינים. לכן, על אף שר' יוסי ור' מאיר חלוקים גם בנוגע לטהרת 
הנתינים לעתיד לבוא, הדיון שלי יתמקד בממזרים, מתוך ההנחה כי גם בהלכה זו 

בתוספתא הממזרים הם העיקר, והנתינים טפלים להם. 

לפשרה של הברייתא

שני התלמודים דנים בברייתא בסוגיות קצרות. בשני התלמודים פותחת הסוגיה 
בברייתא המקבילה לתוספתא, ובסוגיית הבבלי נוסף לאחריה דיון סתמי קצר. להלן 

טבלה המשווה את החלק הראשון בשתי הסוגיות זה לזה ולתוספתא:

1179 במהדורת האקדמיה(. בתלמודים מזוהים הגבעונים עם הנתינים, ולכן הנתינים מנויים 
כאן בברייתא דמלאכת המשכן. 

קירשנר, מיליקובסקי, וכהנא קבעו שחיבור זה הוא תנאי, ועמדו על המקוריות של החומרים   
 R. Kirschner, Baraita de-Melekhet ha-Mishkan: A Critical Edition המופיעים בו. ראו
 with Introduction and Translation, Cincinnati 1992, pp. 67–74; Ch. Milikowsky,
 ‘On Editing Rabbinic Texts’, Jewish Quarterly Review 86 (1996), pp. 409–417
(esp. pp. 412–414); מ"י כהנא, 'עיונים ראשוניים בברייתא דמלאכת המשכן: נוסח, עריכה 
וההדרה', א' עמית וא' שמש )עורכים(, מלאכת מחשבת: קובץ מאמרים בנושאי עריכה 
והתפתחות של הספרות התלמודית, רמת גן תשע"א, עמ' 56, 60–67. ברם, נראה כי הופעת 
הנתינים ברשימת ה'תרומות' מערערת את האותנטיות של פתיחת החיבור, לכל הפחות. 
ראשית, כפי שציינתי, הנתינים אינם מופיעים במנותק מן הממזרים, אף לא במקום אחד 
אחר בספרות התנאים. בנוסף לכך, כפי שציין לוין, הנתינים אינם מופיעים אף לא באחד 
מתיאורי המקדש בספרות התנאים. ראו לוין, מקורות מאוחרים )לעיל, הערה 10(, עמ' 
104. יתר על כן, זיהוי הנתינים עם הגבעונים עולה רק בספרות האמוראים, ואילו בספרות 
התנאים אין כל הגדרה לנתינים, אך אם מדובר בגבעונים, קשה להצדיק את סמיכותם 
לממזרים. זיהוי זה גם אינו מתיישב כלל עם הנאמר בתוספתא, קידושין ה, ב: 'מכירין 
ישראלים נתינין וממזרין שביניהן'. לכן נראה שמופע יחיד זה של הנתינים ייחודי ועומד 
בפני עצמו. הוא אינו בא ללמד על הכלל, אלא על הזרות של המקור שבו הוא מופיע בנוף 

הכללי של ספרות התנאים. 
ראו למשל, משנה, מעשר שני ה, יד; חגיגה א, ז; יבמות ד, יג; ז, ה; ט, א–ב; י, א–ד; קידושין   13
ד, ח; תוספתא, יבמות ג, א; ו, ט; קידושין ד, טז; עדויות ג, ד; ספרא, קדושים, פרשה ד 
פרק ג )צ, ד(. ראו בייחוד משנה, קידושין ג, יג, הדומה בלשונה לתוספתא שלנו. נוסף על 
סקה רמח–רמט, העוסקת בממזר, אין אף ציון של הנתין. מלבד זאת,  כך, בספרי דברים ּפִ
מקומות אחדים בספרות התנאים עוסקים בהגדרת הממזר, אך בשום מקום לא מופיע דיון 

בהגדרת הנתין, מה שמותיר את עצם מעמדו לוט בערפל.
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תוספתא, קידושין ה, דבבלי, קידושין עב ע״בירושלמי, קידושין ג, יג14
 ר' מאיר או' אין ממזרין טהורין
לעתיד לבוא, שנ' 'וישב ממזר 

באשדוד'. 
מוליכין טינה אצל טינה וסריות 

אצל סריות. 
ר' יוסי או' ממזרים טהורין לעתיד 
לבוא, שנ' 'וזרקתי עליכם מים 

טהורים' וגו'.
אמ' לו ר' מאיר והלא אינו או' 
ומכל  טומאותיכם  'מכל  אלא 

גילוליכם אטהר אתכם'. 
אמ' לו ר' יוסי אילו נאמ' 'וכל 

טומאותיכם ומכל גילוליכם'
ושתק הייתי או' כדבריך, הא אינו 
או' 'אטהר אתכם' אלא >אף<15 

מן הממזירות.

תנו רבנן ממזירי16 ונתיני טהו' 
לעתיד לבא, דברי ר' יוסי. 

ר' מאיר או' אינן טהור'.

אמ' לו ]]ר'[[ יוסי והלא כבר נאמ' 
טהורים  מים  עליכם  'וזרקתי 

וטהרתם'. 
אמ' לו ר' מאיר והלא כבר נאמ' 
'מטומאותיכם אטהר אתכם'.17 

ולא מן הממזרות. 
אמ' לו ר' יוסי כשהוא או' 'אטהר 

אתכם' אף מן הממזרות.

בשל' לר' מאיר היינו דכת' 'וישב 
ממזר באשדוד'. ]]אלא לר' יוסי 

מאי 'וישב ממזר'[[. 
כדמתרגם רב יוסף >ויתבון<18 
בני ישר׳ לרוחצן בארע׳ ]]דהוו[[ 

דמ))ן((]]ו[[ בה לנוכראין.

נתינין וממזרין טהורין לעתיד 
לבא, דברי ר׳ יוסה. 

ר׳ מאיר אומ׳ אין טהורין. 

אמ׳ לו ר׳ יוסה והלא כבר נאמ׳ 
טהורים  מים  עליכם  ׳וזרקתי 

וטהרתם׳. 
אמ׳ לו ר׳ מאיר ׳מכל טומאותיכם 

ומכל גילוליכם׳. 

אמ׳ לו ר׳ יוסה מה ת״ל ׳אטהר 
ומן  הנתינין  מן  אפי׳  אתכם׳, 

הממזרות.

הברייתא שבבבלי דומה לזו שבתוספתא, ואילו הברייתא שבירושלמי שונה משתיהן 
שינוי מהותי.19 כמה מן ההבדלים בין שלושת המקורות מצביעים על כך שהברייתא 

מהדורת האקדמיה, טור 1178; מהדורת כ"ץ, עמ' 214.  14
.TS F17.2 חסר בכ"י ליידן, הוספתי על פי קטע גניזה  15

בכ"י וטיקן 111: מ)ז(]מ[זירי, ותוקן ביד הסופר.  16
מטומאותיכם אטהר אתכם[ וטיקן 111. בדומה לזה, בכ"י אוקספורד 367: '"מכל טומאותיכם   17
ומכל גלוליכם" מכל טומאותיכם' וכו'. ברם בדפוס ספרדי, בדפוס קושטא ובכ"י מינכן 
95 מודגש 'גלוליכם'. כך למשל בדפוס ספרדי: '"מכל גלוליכם" מן גלוליכם' וכו'. בדפוס 
ונציה מופיעות שתי הצלעות בלי הדגשה של אחת מהן: 'מכל טמאותיכ' ומכל גילוליכ'' 

וכו'.
בכ"י וטיקן 111 נמצא בטעות 'ויתכון'. הגהתי על פי שאר העדים.  18

אף כי מקובל במחקר להניח שיש קרבה גדולה יותר בין התוספתא לבין הירושלמי, בנימין   19
קצוף מראה קרבה בין התוספתא לברייתות בבבלי. ראו ב' קצוף, 'יחס הברייתות בתוספתא 
למקבילותיהן התלמודיות', Hebrew Union College Annual 75 (2004), עמ' א–כד. 
לסקירת מחקר בעניין היחס שבין הברייתות בתוספתא למקבילותיהן בירושלמי ובבבלי 
ראו קצוף, שם, עמ' א–ד, ובהפניות שם. קצוף עוסק בדמיון מבחינה לשונית, ואילו במקרה 

זה מדובר בקרבה תוכנית.
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שבירושלמי משנית ומעובדת לעומת מקבילותיה. אחד ההבדלים הבולטים הוא 
שהברייתא בירושלמי משלבת בדברי ר' מאיר ראיה מפסוק מתוך נבואת זכריה: 
ים' )ט, ו(.20 גם הבבלי מכיר את הקשר בין  ּתִ ִלׁשְ אֹון ּפְ י ּגְ ּדֹוד ְוִהְכַרּתִ ַאׁשְ ב ַמְמֵזר ּבְ 'ְוָיׁשַ
ר' מאיר לפסוק זה, אך הוא משלב אותו במהלך השקלא והטריא שבעקבות הברייתא. 
מלבד דברים כג, ג, בפסוק זה נמצאת ההיקרות היחידה של המונח 'ממזר' במקרא. 
גם בזכריה, כמו בדברים, לא ברור מה פשר המילה 'ממזר' בהקשרה. כמה תרגומים 
לפסוק זה, ביניהם התרגום המובא בבבלי בשם רב יוסף, קוראים את 'ממזר' כנוכרי.21 
לעומת זאת, ברייתת הירושלמי והמשא ומתן בבבלי מייחסים לר' מאיר קריאה של 
הפסוק בהתאם למשמעות ההלכתית המקובלת של המילה 'ממזר'. לפי קריאה זו, 
ה'ממזרים' )במובנם ההלכתי( יגורשו לאשדוד, מקום שאולי נחשב גבולי למרחב 
היהודי לעתיד לבוא, או שהוא מחוצה לו.22 בברייתא שבירושלמי נוסף גם הסבר: 

בנוסף לכך, הברייתא שבירושלמי אינה מציינת כלל את הנתינים. נראה ששילוב הפסוק   20
מזכריה, העוסק רק בממזר, בתוך דברי ר' מאיר, ושיבוצם בפתיחת הברייתא, הביא להעלמת 
הנתינים. יש לציין כי גם בברייתא שבבלי נשחק מקומם של הנתינים. ש' ליברמן, תוספתא 
כפשוטה: באור ארוך לתוספתא, מהדורה שנייה, ירושלים תשנ"ג–תשנ"ו, נשים, עמ' 971 
)ראו בפירוש לשורה 26 וכן שם, שורה 22(, הציע כי בבבלי מדובר בקיצור, שכן הנתינים 
מופיעים ברישא, אך נראה כי השמטת הנתינים נובעת מתוך התמקדות בממזר בעקבות 
הכתוב בזכריה. לאור דבריי לעיל על אודות משִניות הנתינים לממזרים בספרות התנאים, 

נראה כי בסופו של דבר מדובר בפירוש הולם לברייתא. 
סימן עיבוד נוסף בברייתא שבירושלמי הוא החלפת סדר הדוברים. אומנם הברייתא משלבת   
פסוק לשיטת ר' מאיר, אך היא בכל זאת מציעה דיון רק בפסוק שמביא ר' יוסי, ולא מביאה 
תגובה בשם ר' יוסי לפסוק של ר' מאיר. נראה כי שילוב הפסוק מזכריה, והרצון לשמר 
את הדיון בין ר' מאיר לר' יוסי על אודות הפסוק מיחזקאל, הביאו להקדמת דברי ר' מאיר 

לדברי ר' יוסי.
תרגום השבעים כאן מתרגם καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν ᾿Αζώτῳ. הפשיטתא:   21
. התרגום המיוחס ליונתן דומה מאוד לזה המובא בבבלי: 
'ְוִיְתבּון ֵבית ִישָרֵאל ְבַאשדֹוד ַדֲהוֹו ַבה ֻנכָרִאין )נוסח אחר: ְכנּוכָרִאין('. לפירושים אפשריים 
 H. G. Mitchell, J. M. Powis Smith and J. A. Bewer, A Critical לפסוק בזכריה, ראו
 and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah, ICC,
 Edinburgh 1912, pp. 267–268; C. L. Meyers and E.M. Meyers, Zechariah 9–14:
 A New Translation with Introduction and Commentary, AB, New York 1993, p.
 110; M. J. Boda, The Book of Zechariah, The New International Commentary on

the Old Testament, Grand Rapids 2016, pp. 551–552
ראו קרבן העדה כאן, ד"ה טינה, שמציע כי אשדוד סמוכה לגבול של עמון ומואב — שגם   22

הם נולדו מיחסים אסורים, ולכן יושבים שם הממזרים.



137 טומאת הממזר ו'ִנדת אנוש': בין ספרות קומראן לספרות התנאים    

'מוליכין טינה אצל טינה וסריות אצל סריות'. הממזר מדומה לבוץ ולדבר מסריח, 
ואשדוד אף היא מוצגת כמין מזבלה שאליה יעברו כל הממזרים.23 

בתוספתא, שהיא במוקד עיוננו כאן, שולל ר' מאיר את טענת ר' יוסי, ולא ברור 
אם יש לו טענה מהותית משלו. קישור הפסוק מזכריה לשיטת ר' מאיר בתלמודים 
מקצין ומעבה את עמדתו. כעת גם לר' מאיר יש תפיסה עצמאית לגבי הממזרים 
באחרית הימים.24 שיטותיהם של ר' מאיר ור' יוסי בדבר גורל הממזרים לעתיד 
לבוא מפותחות במקורות אמוראיים ובתר־אמוראיים נוספים.25 מכל מקום, ההנחה 

המשותפת לר' מאיר ולר' יוסי בתוספתא היא שבזמן הזה הממזרים טמאים.
לאחר הדיון בברייתא, בא בתלמודים דיון קצר בשאלת ההלכה למעשה:

ראו מ' כ"ץ, תלמוד ירושלמי מסכת קידושין: מהדורה וביאור קצר, ירושלים תשע"ו, עמ'   23
 M. Sokoloff, A Dictionary ;39 215; ליברמן )לעיל, הערה 20(, נשים, עמ' 971 הערה
 of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period2, Ramat Gan & Baltimore
 M. Jastrow, A Dictionary 2002, ערך 'טין', וכן שם, עמ' 389, ערך 'סר"י'. ראו גם, p. 224
 of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature,
Leipzig & New York 1903, p. 532, ערך 'טינה', ושם עמ' 1026, ערך 'סריות'. בעמ' 
1026–1027 מתרגם יאסטרוב את הירושלמי בדומה לאופן שפירשתי, אך בעמ' 532 הוא 

מתרגם 'סריות' — 'קוצים'.
נראה כי שתי העמדות הקוטביות הללו מבקשות להתמודד עם מעמדם הלימינלי והפרדוקסלי   24
של הממזרים בזמן הזה. בעוד ר' יוסי פותר זאת באמצעות טהרת הממזרים לעתיד לבוא, 
ר' מאיר — על פי התלמודים — מצפה להפרדה מוחלטת של הממזרים מישראל, ולגירושם 

מקרב העם למקום גאוגרפי מסוים.
ראו ויקרא רבה לב, ח; קהלת רבה ד, א; אבות דר' נתן נו"א פרק י"ב )כז ע"א(; נו"ב פרק   25

כ"ז )כז ע"ב(. ראו גם ויקרא רבה לב, א.
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בבלי, קידושין עב ע״בירושלמי, קידושין ג, יג26 

ר' הונא בשם ר' יוסף אם27 אין הל' כר' יוסי לעתיד 
לבוא >עלובין הן הדורות<.28

אמ' רב יהוד' אמ' שמו'29 הלכה כר' יוסי. 
אמ' רב יוסף אי לא דאמ' רב יהודה אמ' שמו' 
הלכה30 כר' יוסי, הוה אתי אליהו ומפיק מינן 

צורני צורני.31

בבבלי מוסר רב יהודה ששמואל פסק כר' יוסי. רב יוסף מציין ביחס לפסיקה זו 
כי אילו ההלכה לא הייתה כר' יוסי, הרי כשאליהו היה בא, הוא היה 'מוציא ממנּו' 
קבוצות רבות של אנשים.32 רב יוסף מניח שהממזרים מעורבים במשפחות כשרות 
ומתרבים עם הדורות. לּו הם לא היו נטהרים בעתיד לבוא, היה אליהו מגלה את כל 

מהדורת האקדמיה, טור 1178; מהדורת כ"ץ, עמ' 214.  26
בכ"י ליידן: 'אמ''. תיקנתי על פי המובאה מן הירושלמי בכ"י מינכן 117 לויקרא רבה לב,   27

ז. ראו ליברמן )לעיל, הערה 20(, נשים, עמ' 971.
עלובין הן הדורות[ חסר בכ"י ליידן. השלמתי על פי קטע הגניזה ועל פי המובאה מן הירושלמי   28
בכ"י מינכן 117 לויקרא רבה לב, ז. בכ"י ליידן: 'ר' הונא בשם ר' יוסף אמ' אין הל' כר' 
יוסי לעתיד לבוא', ולפי זה מסורת הפסיקה בירושלמי הפוכה לכאורה לזו שבבבלי. ברם, 
מתוך קטע הגניזה )TS F17.2( והמובאה בכ"י מינכן לויקרא רבה נראה שמדובר בשיבוש 
במילה 'אם' )או 'ִאין', או בקיצור 'א''( שהפכה ל'אמ'' במסורת כ"י ליידן, ובעקבות זאת 
גם הושמט סוף המשפט: 'עלובין הן הדורות', וראו שחזורו של ליברמן )לעיל, הערה 20(, 
נשים, עמ' 971. באבות דר' נתן יש פסקה המאמצת דווקא את שיטת ר' מאיר )ראו בציון 
לעיל, הערה 25(. לכן ייתכן ששינוי הנוסח במסורת של כ"י ליידן אינו נובע משיבושים 

ומהשמטה מוטעית, אלא מדובר בתיקון נוסח מכּוון. 
שמואל[ כך בכי"י וטיקן 111, אוקספורד 367, ובדפוס ספרדי, דפוס ונציה ודפוס קושטא.   29

ברם בכ"י מינכן 95: 'רב'. 
בכ"י וטיקן 111 נכפל כאן 'הל''.  30

צורני צורני[ כך בכי"י וטיקן 111, אוקספורד 367, ובדפוס ונציה. בדפוס קושטא נוסף:   31
קולרין. בדפוס ספרדי נוסף: נואני נואני. בכ"י מינכן: 'צורני' מופיע רק פעם אחת.

המילה 'צורני' יחידאית; סוקולוף מציין שמשמעותה לא ברורה, אך יאסטרוב וליברמן   32
 M. Sokoloff, בעקבות הערוך( מתרגמים אותה 'גדודים' או 'שושילתאות' של אנשים. ראו(
 A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods,
Ramat Gan & Baltimore 2002, p. 957, ערך 'צורני'; יאסטרוב, מילון )לעיל, הערה 23(, 
עמ' 1267, ערך 'צוורנא'; ליברמן )לעיל, הערה 20(, נשים, עמ' 972. ראו גם ח"י קאהוט, 
ספר ערוך השלם, כרך ז', וינה תרנ"א, עמ' 13, ערך 'צוורן'. בסורית יש למילה 'צורא' 
גם משמעות של 'דבשת של גמל' או 'רכס של הר', וייתכן שמילה זו יכולה לשמש כאן 
 M. Sokoloff, A Translation from the Latin: Correction, במשמעות 'תילי תילים'. ראו
 Expansion, and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake &

Piscataway 2009, p. 1281, ערך 'צורא'.
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הממזרים הללו ומגרש אותם מקרב העם.33 בירושלמי לא נמסרת פסיקה מפורשת, 
אך ר' הונא מוסר בשם רב יוסף, שאם ההלכה אינה כר' יוסי, 'עלובין הן הדורות'.34 
מימרה זו קרובה בכוונתה לדברי רב יוסף בבבלי: הממזרים מוכרחים להיות טהורים 
בעתיד לבוא, שאם לא כן, הממזרים שנטמעו ייחשפו, והדורות יתגלו בעליבותם.35 
פרשני התלמוד תהו לגבי המשמעות של פסיקת הלכה בנוגע לאחרית הימים. 
היו שהציעו שהפסיקה נועדה להשפיע על ההלכה בזמן הזה. אם ממזרים ונתינים 
יהיו ממילא טהורים באחרית הימים, גם כעת אין צורך להתרחק יתר על המידה 
מממזרים שנטמעו, או מאנשים שהם ספק ממזרים, ואף אין לחשוף את זהותם.36 
חוקרים טענו שהפסיקה משקפת מדיניות הלכתית עקרונית של החכמים, שמגמתה 
להקל בעניין הממזרים, לאפשר את היטמעותם, ואף להביא לידי ביטול איסור 
הממזרות.37 פסיקת ההלכה של האמוראים שימשה את החוקרים גם כמפתח פרשני 

ראו ליברמן, שם. אומנם רב יוסף אינו מתייחס לכך ישירות, אך נראה כי הוא מסתמך על   33
משנת עדויות ח, ז, ועל אחת המסורות שעולה ממנה, שאליהו יבוא 'לטמא ולטהר, לרחק 
ולקרב'. יש לציין כי במשנה זו מופיעות כמה דעות תנאים לגבי פועלו המסוים של אליהו 
בעניין זה באחרית הימים. רב יוסף מניח שאילולי פסיקת רב יהודה בשם שמואל, אליהו 
היה חושף את כל הפסולים, גם את אלו שלא קורבו 'בזרוע', ראו במשנה שם. הראשונים 
נחלקו בשאלה האם דברי ר' יוסי עצמם מתייחסים רק לממזרים מטומעים, או אף לממזרים 
גלויים וידועים. ראו בהפניות אצל ליברמן, שם, וראו גם ר"ן על הרי"ף, קידושין ל ע"א–ע"ב 

בדפי הרי"ף, ד"ה תנו רבנן.
נראה שגם בירושלמי מדובר ברב יוסף בר חייא הבבלי. ראו ח' אלבק, מבוא לתלמודים,   34
תל אביב תשכ"ט, עמ' 291–293. אלבק מציין כי את רוב דברי רב יוסף בירושלמי מוסר ר' 
הונא/חונה, אמורא ארץ ישראלי מן הדור הרביעי–החמישי. ראו אלבק, שם, עמ' 292–293, 
387. ראו בהערה 27 לעיל, לנוסח כ"י ליידן, שממנו עולה, לכאורה, שרב יוסף פוסק כר' 

מאיר. 
ראו גם ליברמן )לעיל הערה 20(, נשים, עמ' 971–972; כ"ץ, קידושין )לעיל, הערה 23(,   35
עמ' 215, שקושרים את דברי רב יוסף בירושלמי כאן למשנת עדויות ח, ז, אלא שרק בבבלי 

מתייחס רב יוסף לאליהו. 
ראו תוספות, סנהדרין נא ע"ב, ד"ה 'הלכתא'; תוספות הרא"ש, קידושין עב ע"ב, ד"ה   36
'דאמר'; ר"ן על הרי"ף, קידושין ל ע"א–ע"ב בדפי הרי"ף, ד"ה 'ת"ר'; חסדי דוד, תוספתא, 
קידושין ה, ה, ד"ה 'נתינים'; ספר האגודה למסכת קידושין, פרק ד' סימן סב. ראו גם מאירי, 

בית הבחירה, קידושין, עמ' 333, עא ע"א, ד"ה 'כל'.
 C. E. Hayes, Gentile Impurities and ;142–141 'ראו בר אילן )לעיל, הערה 8(, עמ  37
 Jewish Identities: Intermarriage and Conversion from the Bible to the Talmud,
Oxford 2002, pp. 185–186. ראו גם י"ד גילת, פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן 

תשנ"ב, עמ' 207–208. 
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למחלוקת התנאים עצמה. חוקרים הסבירו כי ר' יוסי קבע שממזרים טהורים לעתיד 
לבוא כחלק ממגמת הקלה כללית של החכמים בנוגע לממזר.38 

ברם, הקביעה העקרונית של ר' יוסי שממזרים טהורים לעתיד לבוא עשויה 
להוביל לשני כיוונים מנוגדים בנוגע לזמן הזה. מחד גיסא, היא עשויה לשקף נטייה 
להקל בעניין הממזרים. מאידך גיסא, ייתכן שהיא נועדה דווקא לתחזק את המשך 
קיום איסור ממזר בזמן הזה, וללמד שרק שינוי סדרים מהותי שיתרחש באחרית 

הימים יאפשר את טהרת הממזרים.39 
ר' ניסים גירונדי, בן המאה הארבע עשרה, ניסח ניסוח קיצוני את ההשלכות 

המעשיות של פסיקה כשיטת ר' יוסי: 

ופשיטא לן שאין בין העולם הזה לימות המשיח לענין מצות כלום וכי היכי 
דחזינן שאליהו לא יגלה משפחות ]המטומעין[ אע"פ שכולן יהיו גלויות 
לפניו אף אנו אין עלינו לגלותן ולא רשאין בכך )ר"ן על הרי"ף, קידושין 

ל ע"ב בדפי הרי"ף, ד"ה 'ת"ר'(.

ר' ניסים סבור שלא יהיה הבדל בהלכות בין 'העולם הזה' לבין 'ימות המשיח' 
)כלומר, 'העתיד לבוא'(, ולכן למעשה הוא מבטל את ההיבט הייחודי הזה בדבריו 
של ר' יוסי. אך האם באמת אין משמעות לעובדה שהמחלוקת בתוספתא מתמקדת 
דווקא בעתיד לבוא? כאמור, יש רק שתי התייחסויות נוספות ל'עתיד לבוא' בספרות 
התנאים בענייני הלכה. שתי ההיקרויות הללו קשורות במישרין לדרשות פסוקים: 
האחת היא דרשה הלומדת שיש להפריש שלוש ערי מקלט נוספות לעתיד לבוא, 
והשנייה היא מחלוקת האם תהיה חובה להזכיר את יציאת מצרים בקריאת שמע 
לעתיד לבוא.40 בשני המקרים נלמד הדין מתוך פסוקים שעוסקים במפורש בעניינים 
הללו בזמן עתידי כלשהו.41 לעומת זאת, בפסוק שמצטט ר' יוסי, ובהקשרו הרחב 

יותר, אין זכר לממזרים ולנתינים:

ראו בהפניות בהערה הקודמת. יש לציין כי נטייה זו קיימת כבר אצל כמה מן הפרשנים,   38
המצליבים את דברי ר' יוסי ור' מאיר עם שיטות הלכתיות אחרות בנוגע לממזרים )ראו 

בהפניות לתוספות רא"ש, חסדי דוד והמאירי, לעיל, הערה 36(. 
להצעות בעניין האופן המדויק שבו תתרחש טהרת הממזרים לעתיד לבוא ראו חידושי   39
הרמב"ן, קידושין עא ע"א; בית הבחירה למאירי, קידושין עא ע"א, ד"ה 'כל', עמ' 333, 

וראו גם ליברמן )לעיל, הערה 20(, נשים, עמ' 972, שהתייחס לכך בקיצור.
ערי מקלט: תוספתא, מכות ג, י; ספרי דברים, פסקה קפה. יציאת מצרים: מכילתא דר"י   40

פסחא טז )ראו גם משנה, ברכות א, ה(.
ערי מקלט: דברים יט, ט. יציאת מצרים: ירמיהו טז, יד.  41
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ל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם  י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ י ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקּבַ ]כד[ ְוָלַקְחּתִ
ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ֶאל ַאְדַמְתֶכם. ]כה[ ְוָזַרְקּתִ
ן  ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ]כו[ ְוָנַתּתִ ל ּגִ ּוִמּכָ
ר. ]כז[ ְוֶאת  ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ִקְרּבְ ּבְ
יֶתם.  ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ רּוִחי ֶאּתֵ
י ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ָלֶכם  ר ָנַתּתִ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ּבָ ְבּתֶ ]כח[ ִויׁשַ

ֵלאֹלִהים. )יחזקאל לו, כד–כח(. 

הציטוט מיחזקאל לו בדברי ר' יוסי לא זכה להתייחסות ראויה במחקר. נראה כי כמו 
הר"ן, החוקרים שראו בדברי ר' יוסי הצהרת מדיניות מעשית לא ייחסו משמעות 
יתרה לכך שר' יוסי תולה את טהרת הממזרים בעתיד לבוא דווקא. אולם, אם 
לשיטת ר' יוסי יש הבדל מהותי בין 'העולם הזה' לבין 'העתיד לבוא', כפי שאכן 
עולה מן הציטוט מיחזקאל, אין להניח שדבריו בקשר לעתיד לבוא מכוונים כלפי 
ההווה. להיפך: מדברי ר' יוסי עולה כי טהרת הממזרים היא משימה קשה הדורשת 
התערבות אלוהית, כמו זו המתוארת ביחזקאל לו, שתשנה את טבע האדם מיסודו. 

רק מי שיכול לתת באדם 'לב בשר' יכול באותו הזמן גם לטהר את הממזרים.
אך מהי בדיוק טומאה זו? ומה פשר הטהרה ממנה? כריסטין הייז טענה ש'טהרת' 
הממזרים היא כינוי בעלמא למנגנון משפטי של היתר או 'הקלה'.42 לפיכך ייתכן 
שגם ה'טומאה' המשתמעת היא מטפורה למעמד משפטי נחות. ברם אני סבורה שיש 
ממש במינוח הטהרה המשמש בנוגע לממזרים, המשקף את ההנחה שהממזר הוא 
טמא. בחלק הבא במאמר אדון בשימוש במונחי הטומאה והטהרה בקשר לממזרים 
וליוחסין בכלל בספרות חז"ל, ואציע להבין את טומאת הממזר לאור מושגים אחרים 
של טומאה שרווחו במקרא ובספרות קומראן. דיון זה יסביר גם את השימוש של ר' 

יוסי ביחזקאל לו, ויציב אותו בהקשר רחב יותר. 

טומאת הממזר ו'נדת אנוש'

השורש טמ"א משמש בתורה בכמה הקשרים שונים. האחד נוגע לתופעות גופניות, 
כגון לידה, זיבה, הפרשות של זרע או דם, צרעת, גופות ונבלות, ועוד.43 נוסף על כך, 
טמ"א מתייחס גם לחטאים מסוימים, ובייחוד חטאים מיניים, פנייה לאוב ולידעוני, 

ראו הייז )לעיל, הערה 37(, עמ' 185, 191, וכן בהערות 51–52 )עמ' 278(. הייז, שם,   42
התמקדה בדברי ר' טרפון במשנת קידושין ג, יג, ובתוספתא, קידושין ה, ג, המקבילה לה. 

על כך ראו להלן.
ראו למשל ויקרא יא–טו; במדבר יט.  43
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פולחן המולך ורצח.44 חוקרים הציעו הסברים שונים למופעים הללו ולמשמעות של 
ה'טומאה' שעולה מהם.45 על בסיס תובנות החוקרים שקדמו לו טען ג'ונתן קלוונס 
שבמקרא קיימות שתי מערכות נבדלות של טומאה, שמתפקדות באופנים שונים.46 
את המערכת האחת הוא כינה בשם 'טומאה ריטואלית' ואת האחרת — 'טומאה 
מוסרית'.47 טומאה 'ריטואלית' נובעת ממקורות טבעיים, והיא בלתי נמנעת. היא 
מידבקת, ומטמאת אנשים וחפצים, אך קל יחסית להיפטר ממנה באמצעות טבילה 
או הזאת מי נדה. בנוסף לכך, אין לה מטען ערכי שלילי והיא אינה קשורה לחטאים, 

לפחות לא במפורש.48 
טומאה 'מוסרית', לעומתה, נובעת משלושה חטאים חמורים: גילוי עריות, 
שפיכות דמים ועבודה זרה. טומאה זו אינה מידבקת ואינה משפיעה על מעמד 
החוטא, אך היא מטמאת את החוטאים, ובייחוד את המקדש או את הארץ. טומאה 
זו חמורה, משום שאין דרך להיטהר ממנה או לטהר את הארץ. לכן בסופו של דבר, 
ריבוי של טומאה מוסרית, או בכינוי אחר 'טומאת חטא', יביא לגירוש מן הארץ.49 
קלוונס עומד על כך שלא מדובר בשימוש מטפורי במונח: 'טומאה'. זוהי טומאה 

ממשית, שפעולתה אחרת. 
קלוונס מצביע על ויקרא יח כעל תיאור מובהק של הטומאה המוסרית שנובעת 
מחטאים מיניים.50 פרק זה הוא פרשת העריות הראשונה בספר ויקרא, והוא פותח 

ראו למשל ויקרא יח, כ–ל; יט, לא; כ, א–ג; במדבר לה, לג–לד.  44
 J. Klawans, Impurity and Sin in Ancient Judaism, Oxford 2000, pp. ראו סקירתו של  45

3–17
אומנם נראה שהמודל של קלוונס סכמטי מדי, והוא גם אינו נותן מקום לטומאת בעלי   46
 Y. Furstenberg, ;32–31 'חיים האסורים למאכל, ראו ויקרא י"א, וראו קלוונס, שם, עמ
 ‘Initiation and the Ritual Purification from Sin: Between Qumran and the Apostolic
Tradition’, Dead Sea Dixcoveries 23 (2016), pp. 365–394, בייחוד עמ' 268–269 

הערה 13. ראו גם להלן, הערה 49. 
ראו קלוונס, שם, עמ' 21–42.  47

ראו קלוונס, שם, עמ' 23.   48
ראו קלוונס, שם, עמ' 26. אומנם אפשר לטהר את המקדש מן החטאים באמצעות טקס יום   49
 G. Holtz, ‘Purity Conceptions הכיפורים. ראו ויקרא טז, טז, וראו קלוונס, שם, עמ' 30; ראו
 in the DSS: “Ritual-Physical” and “Moral” Purity in a Diachronic Perspective’, C.
 Frevel and C. Nihan (eds.), Purity and the Forming of Religious Traditions in the
 ,Ancient Mediterranean World and Ancient Judaism, Leiden 2013, pp. 519–536

בעמ' 530.
קלוונס, שם, עמ' 27.  50
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באזהרה שלא לעשות 'כמעשה ארץ מצרים' ו'כמעשה ארץ כנען' )שם, ג(. לאחר 
רשימת העריות, מופיעים דברי אזהרה כלליים: 

ֵניֶכם.  ַח ִמּפְ ּלֵ ר ֲאִני ְמׁשַ ה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ י ְבָכל ֵאּלֶ ה ּכִ ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ]כד[ ַאל ּתִ
ם  ַמְרּתֶ ֶביָה. ]כו[ ּוׁשְ ִקא ָהָאֶרץ ֶאת ֹיׁשְ ְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוּתָ ]כה[ ַוּתִ
ר  ר ַהּגָ ה ָהֶאְזָרח ְוַהּגֵ ַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַאּתֶ
ְטָמא  ר ִלְפֵניֶכם ַוּתִ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנׁשֵ י ֶאת ּכָ תֹוְכֶכם. ]כז[ ּכִ ּבְ
ר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי  ֲאׁשֶ ֲאֶכם ֹאָתּה ּכַ ַטּמַ ָהָאֶרץ. ]כח[ ְוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ּבְ
ָפׁשֹות  ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ר ִלְפֵניֶכם. ]כט[ ּכִ ֲאׁשֶ
י ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעֹבת  י ְלִבְלּתִ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ם. ]ל[ ּוׁשְ ֶרב ַעּמָ ָהֹעׂשֹת ִמּקֶ

ֶהם ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. )ויקרא יח, כד–ל(. אּו ּבָ ּמְ ר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְוֹלא ִתּטַ ֲאׁשֶ

השורש טמ"א חוזר שש פעמים בפסוקים אלו. מונח נוסף החוזר בהם הוא 'תועבה', 
המשמש במקרא דווקא בהקשר של טומאה מוסרית.51 חטאי העריות מטמאים אפוא 
את החוטאים ואת הארץ, ולכן הם גורמים לארץ 'להקיא' את יושביה. כפי שאפשר 
ללמוד מניסיונם של עמי כנען, תוצאות אלו אינן מוגבלות רק לבני ישראל. חטאיהם 
המיניים של עמי כנען גרמו להם ולארץ טומאה מוסרית, ועל כן הארץ הקיאה אותם.

קלוונס נעזר בדיכוטומיה שבין הטומאה ה'ריטואלית' לטומאה ה'מוסרית', ובמידה 
שבה נשמרו — או לא נשמרו — ההבחנות ביניהן, על מנת לתאר שלל התפתחויות 
בענייני טומאה וטהרה שחלו בתקופת הבית השני ובספרות חז"ל.52 חוקרים אחרים 
הצביעו על סוגים נוספים של טומאה שנוצרו והתעבו בתקופה זו, כדי לתת פשר 
אחר לאותן התפתחויות. יאיר פורסטנברג, למשל, הצביע על תהליך שאותו הוא 
כינה 'ראיפיקציה' של טומאת החטא. במסגרת תהליך זה, שהתרחש במהלך תקופת 
הבית השני, החלה טומאת החטא להתגלם בחפצים ובבני אדם.53 במקרא נובעת 
טומאת החטא ממעשה מסוים, אך היא אינה משנה את מעמדם הדתי או החברתי 
של החוטאים. הטומאה המוסרית אף אינה מזוהה במקרא עם חפצים. בתקופת הבית 
השני, לעומת זאת, הטומאה המוסרית החלה להתגלם באנשים ובחפצים, וכך נוצרו 
גם הנחיות מעשיות להתרחקות מהם. פורסטנברג מסביר כך, למשל, את הטומאה 
שיוחסה לאלילים, את ההתפתחות של טומאת הגויים גופם )ולא רק ייחוס טומאה 

ראו קלוונס, שם, עמ' 26.   51
ראו קלוונס, שם, עמ' 43 ואילך.  52

פורסטנברג )לעיל, הערה 46(, עמ' 370.  53
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למעשיהם(, וכן את העיגון של טומאת החטא בעולם, באמצעות קישור בין חטאים 
לנוכחותם של שדים.54 

עוד דוגמה היא ההופעה של 'טומאה גניאלוגית', המאפיינת נוכרים, שעליה עמדה 
כריסטין הייז.55 הייז מיקמה את טומאת הממזר בהקשר של הטומאה הגניאלוגית 
לאור הדעה התנאית שוולד של גוי או עבד ובת ישראל נחשב לממזר.56 אולם 
הסבר זה אינו נותן פשר לטומאתו של הממזר שנולד מיחסים אסורים לשני הורים 
מישראל.57 אני סבורה אפוא כי גם טומאת הממזר, המשתקפת בספרות התנאים 
ובספרות היהודית הקדומה, היא תוצאה של ראיפיקציה מהסוג שמתאר פורסטנברג.

טומאת הממזר

הרעיון שהממזר טמא עולה ממקורות יהודיים קדומים אחדים מחוץ לספרות חז"ל. 
אונקלוס מתרגם את דברים כג, ג כך: 'ָלא ִידֵכי ַממֵזיָרא ְלֵמיַעל ִבקָהָלא ַדיוי; ַאף 
ָדָרא ֲעִסיָרָאה ָלא ִידֵכי ֵליה ְלֵמיַעל ִבקָהָלא ַדיוי'.58 תרגום זה אינו אופייני לדרכו של 
אונקלוס, הנוהג לתרגם את המקרא תרגום מילולי. מה שאפשר להבין בבירור מתוך 
הקביעה שהממזר לא יוכל להיטהר ולבוא בקהל ה', הוא שהממזר טמא, והּביאה 

בקהל מותרת רק לטהורים. 
מכיוון אחר, מקורות במגילות קומראן מתייחסים לישויות דמוניות המכונות 
'רוחות ממזרים'. אין זה המקום לדון במושג זה בפירוט, אך חשוב לציין כי בכמה מן 
המופעים שלהם הוצמדו רוחות הממזרים אל 'רוח הטומאה' או אל 'רוחי הטומאה'.59 

פורסטנברג, שם, עמ' 370–371. לקישור בין טומאת נוכרים לטומאת עבודה זרה, ראו ג'   54
אלון, 'טומאת נכרים', תרביץ ח )תרצ"ז(, עמ' 137–161, ובייחוד עמ' 150–151, שמתאר 
את טומאת הנוכרים כתוצאה של מעין 'ראיפיקציה' של טומאת עבודה זרה. ראו גם ח' 
בירנבוים, 'טומאת נכרים בעת העתיקה', קתדרה 139 )תשע"א(, עמ' 7–30, בייחוד עמ' 

.17–16
הייז )לעיל, הערה 37(, עמ' 7, 27–33.  55

ראו הייז, שם, עמ' 184–185. לעמדה התנאית הזאת ראו משנה, יבמות ז, ה; תוספתא,   56
קידושין ד, טז; ספרא, אמור פרשה יד פרק א )קד, ג(; תוספתא, עדויות ג, ד.

ראו משנת יבמות ד, יג, וראו להלן.  57
ראו גם בתרגום המיוחס ליונתן כאן. אונקלוס מתרגם באופן דומה גם את שאר האיסורים   58

בפרשייה.
'שיר למשכיל לבהל רוחות', מהדורת קימרון, כרך ב', עמ' 327 שורה 4Q444 ;3, מהדורת   59
קימרון, כרך ג', עמ' 182 שורה 8. בקטע נוסף ייתכן שרוחות אלו, המכונים 'עדת ממזרים', 
מתוארים בתור 'טמאים כנדתם'. ראו שיר למשכיל לבהל רוחות, מהדורת קימרון, כרך ב', 
עמ' 319 שורה 3 )'עדת ממזרים'(; שורה 8 )'וטמאים כנדתם'(. ראו חיבורי )לעיל, הערה 

5(, לדיון מפורט יותר במושג זה.
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רוחות הממזרים קשורות כנראה ליצורים שנולדו מן היחסים האסורים בין העירים 
לבנות האדם; יצורים אלו מכונים פעם אחת בספר חנוך μαζηρέοι, 'ממזרים'.60 ספר 
חנוך מתאר את הזיווג בין העירים לבנות האדם במונחים של טומאה, ובלהה ניצן 
הציעה כי הזיווג המטמא הוא שהפך את רוחות הממזרים לטמאות.61 קשר נוסף בין 
רוחות הממזרים לבין הטומאה עולה מתוך השוואת ההקדמה לספר אסף הרופא לפרק 
י' בספר היובלים. ההקדמה לספר אסף הרופא מתייחסת אף היא ל'רוחות הממזרים', 
הפוגעות בבני בניו של ֹנח.62 חוקרים עמדו על הזיקה ההדוקה שבין מקור זה לבין 
פרק י' בספר היובלים, המכיל תיאור דומה.63 ברם, לעומת ההקדמה לאסף הרופא, 
המכנה את הרוחות 'רוחות הממזרים', תרגום ספר היובלים לגעז מכנה אותן 'הרוחות 
הטמאים'.64 נראה שספר היובלים )או אחד ממתרגמיו( המיר את המונח הייחודי 
במונח מוכר יותר.65 מקורות אלו, העוסקים אומנם בממזרים דמֹוניים, מלמדים על 

ראו חנוך י, ט, וראו לעיל, הערה 4.   60
ראו ב' ניצן, 'שירי שבח מקומראן "לפחד ולבהל" רוחות רשע', תרביץ נה )תשמ"ו(, עמ'   61
19–46, בייחוד עמ' 24–27, ושם הערה 27 והערה 34. לתיאור זיווג העירים ובנות האדם 
כ'טמא' או 'מטמא' ראו למשל חנוך ז, א; ט, ח; י, יא, וראו ד' דימנט, 'מלאכים שחטאו' 
במגילות מדבר יהודה ובספרים החיצוניים הקרובים להן, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, 
 E. Chazon, ‘4Q444’, ;26–25 'האוניברסיטה העברית תשל"ד, עמ' 43–44; ניצן, שם, עמ
 E. Chazon et. al. (eds.) Discoveries in the Juddean Desert 29, Oxford 1999, pp.
 J. C. VanderKam, Jubilees: A Commentary on the 378–367; ראו גם (esp. p. 377)

Book of Jubilees, Hermeneia, vol. 1, Minneapolis 2018, pp. 402–404
ראו א' ילינק, בית המדרש, ירושלים תרצ"ח, כרך ג', עמ' 155; ז' מונטנר, מבוא לספר   62

אסף הרופא, ירושלים תשי"ח, עמ' 147–149.
ראו ילינק, שם, כרך ג', עמ' ל–לא; י"מ גרינץ, פרקים בתולדות בית שני, ירושלים תשכ"ט,   63
 M. Himmelfarb, ‘Some ;130–128 'עמ' 127, הערה 51; דימנט )לעיל, הערה 61(, עמ
 Echoes of Jubilees in Medieval Hebrew Literature’ J. C. Reeves (ed.), Tracing
 the Threads: Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha, Atlanta 1994, pp.
(esp. pp. 127–134) 141–115; כנה ורמן, היחס לגוים בספר היובלים ובספרות קומראן: 
בהשוואה להלכה התנאית הקדומה ולספרות חיצונית בת התקופה, חיבור לשם קבלת תואר 
דוקטור, האוניברסיטה העברית תשנ"ה, עמ' 102–109; מ' סיגל, ספר היובלים: שכתוב 
 M. Himmelfarb, ‘The ;139–136 'המקרא, עריכה, אמונות ודעות, ירושלים תשס"ח, עמ
 Book of Noah’, R. Bauckham et al. (eds.), Old Testament Pseudepigrapha: More
Noncanonical Scriptures, Grand Rapids 2013, pp. 40–46. וראו גם ניצן )לעיל הערה 
61(, עמ' 26, הערה 37; י"מ תא שמע, 'הערות לשירי שבח מקומראן', תרביץ נה )תשמ"ו(, 

עמ' 440–442; ונדרקאם )לעיל, הערה 61(, עמ' 398, הערה 4.
ראו יובלים י, א )מהדורת ורמן, עמ' 253(. בהמשך הם מכונים 'הרוחות הרעים' )שם, ג(.  64

ראו בהפניות בהערה 63, וראו גם ונדרקאם )לעיל, הערה 61(, עמ' 399–400.  65
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הזיקה ההדוקה של הממזרות עם הטומאה. להלן אטען כי טומאת הממזר האנושי, 
שעולה בספרות התנאים, נובעת מן הזיווג האסור והמטמא שממנו הוא נוצר. מן 

המקורת הללו נראה כי 'רוחות הממזרים' טמאות מאותה סיבה.66 
רעיון טומאת הממזר נדיר יחסית בספרות התנאים, אך הוא עולה גם מדברי 
ר' טרפון במשנת קידושין ג, יג:67 'ר' טרפון או' יכולים הם ממזרים ליטהר. כיצד? 
ממזר נושא שיפחה, הוולד עבד. שיחררו, נימצא הבן בן חורין. ר' אליעזר או' הרי 

זה עבד ממזר'.
לפי ר' טרפון, ממזר יכול להיטהר באמצעות נישואין לשפחה כנענית.68 בהתאם 
למשנת קידושין ג, יב, הילדים שיהיו לו ממנה יתייחסו אחריה ויהיו עבדים, ולא 
יוכרו כילדיו.69 אם האדון ישחרר את הילדים־העבדים, הם יהיו עבדים משוחררים 
וייחשבו לחלק מן הקולקטיב היהודי. הם לא יהיו ממזרים, ויוכלו להתחתן עם 
לוויים או ישראלים, אם כי לא עם כוהנים. אם כן, הממזר עצמו אינו יכול להיטהר, 
אך ר' טרפון מציע מנגנון המאפשר לממזר לטהר את זרעו. טיהור זה מתאפשר 
באמצעות ניתוק הקשר המשפטי בינו לבין ילדיו, כלומר, הולדת ילדים שאינם 

ראו גם מקצת מעשי התורה, מהדורת קימרון, עמ' 208 שורה 39–42. יחידה מקוטעת זו   66
עוסקת באסורים לבוא בקהל ה': ']ועל העמוני והמואבי והממזר ופצוע הדכה וכרו[ת השפכת 
והמה טמאות['. אולם בגלל  שהם באים ]בקהל אל['. לגבי רשימה זו נאמר במגילה: '] 
הקיטוע לא ברור למי מתייחס הביטוי המשוחזר 'והמה טמאות', ובאיזה הקשר הוא נאמר. 
מעניין לציין כי ביטוי דומה לו מופיע בקטע 4Q513: 'כיא טמאות המה', ושם הוא מתייחס 
לנשים האסורות לכוהנים, שמטמאות את התרומה. לדיון בקטע זה והשוואתו לחוק הראשון 
במגילת מקצת מעשי התורה, ראו מאמרה של ורד נעם בכרך זה: 'שתי קריאות חדשות 

במגילת מקצת מעשי התורה', עמ' 75–81. 
וראו הערתו של ח' אלבק, ששה סדרי משנה, ירושלים תשי"ב–תשי"ט, נשים, עמ' 333.   67
אלבק, שם, מתייחס לביטוי 'איסור קדושה' המופיע במשנת יבמות ב, ד, ומנסה להסביר 
את פשר השימוש במונח 'קדושה' בקשר לאיסור הממזר, בכך שהממזר נחשב טמא. במחקר 

אחר אני מתעתדת לעסוק בביטוי 'איסור קדושה' וברשימה הנלווית לו.
ייתכן שר' טרפון מגיב תגובה ישירה למסורת תרגום דוגמת זו המופיעה בתרגום אונקלוס,   68
שתרגם את הפסוק 'לא ידכי ממזירא למיעל בקהלא דה''. על כך משיב ר' טרפון: 'יכולים 
הם ממזרים להיטהר'. לדוגמה אחרת לזיקה בין לשון המשנה והמכילתא דר"י לתרגומי 
המקרא, ראו מ"י כהנא, 'תרגום מביא לידי משנה', מחקרי תלמוד ג', כרך א', ירושלים 

תשס"ה, עמ' 431–437.
ואולם, חשוב לציין שמשנה זו עומדת ביחסי מתיחות כלפי קודמתה, משום שמשנת קידושין   69
ג, יב מניחה כי שפחה אינה יכולה להתקדש לאיש מישראל. לעומת זאת, ר' טרפון מניח 

שממזר יכול 'לשאת' שפחה. ראו גם משנת יבמות ז, ה. 
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מתייחסים אחריו. ר' טרפון סבור כי גם הקשר הגניאלוגי, ואולי אף הביולוגי, בין 
הממזר לילדים אלו מנותק.70 

התוספתא מאמצת את שיטתו של ר' טרפון ומכלילה אותה:

]...[ עיסה פסולה לכהונה. נשאת לישראל, בתה כשירה לכהונה. 
חללה71 פסולה לכהונה. נישאת לישר', בתה כשירה לכהונה. 

גיורת פסולה לכהונה. נישאת לישר', בתה כשירה לכהונה. 
שבויה פסולה לכהונה. נישאת לישרא', בתה כשירה לכהונה. 

שפחה משוחררת פסולה לכהונה. נישאת לישראל, בתה כשירה לכהונה. 
נמצאו ישראל מקוה לכהנים, ושפחה72 מקוה לכל הפסולין. 

)תוספתא, קידושין ה, ג, מהדורת ליברמן, עמ' 294(

עיקרה של הלכה זו מפרט ומדגים עיקרון אחר, והוא שנשים הפסולות להינשא 
לכוהן יכולות ללדת בת שתהיה כשרה לכהונה, באמצעות נישואין לאיש מישראל. 
התוספתא מביאה רשימה של חמש קטגוריות של נשים הפסולות לכהונה: עיסה, 
חללה, גיורת, שבויה ושפחה משוחררת. מעניין לציין כי מקורות תנאיים אחדים 

נוקטים לשון טומאה וטהרה באחת מן הפסולות האלו, השבויה. 
פסול השבויה נובע מן ההנחה שבמהלך שבייה נאנסה האישה בידי גוי. במקרה 
כזה היא נחשבת כמי ש'נטמאה'.73 אם האישה לא נאנסה היא נשארת 'טהורה'. כך 
למשל, 'האשה שאמרה "נשביתי וטהורה אני", נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה 

ר' אליעזר אינו מקבל את האפשרות הזאת, אלא קובע כי הוולד יהיה 'עבד ממזר'. הוא   70
סבור שאומנם הקשר המשפטי מנותק, אך אין לו השפעה על הגניאלוגיה ואין הוא יכול 
לשנות את העובדות הביולוגיות. ייתכן גם כי הממזרות נתפסה כתכונה שחוצה את ההבחנה 
שבין יהודים למי שאינם יהודים )גם עמי כנען נטמאו בגילוי עריות וגורשו בעקבות זאת 
מן הארץ(, ולכן ר' אליעזר סבור כי העובדה שהוולד הופך לעבד כנעני אינה מבטלת את 

תכונת הממזרות. ראו בראשית רבה פב, יב, שמייחס ממזרות לצאצאי עשו.
בכ"י וינה חסרות ארבע השורות הבאות מ'חללה פסולה לכהונה', ועד 'שפחה משוחררת'   71
וכו'. נראה ששורות אלו נשמטו מחמת הדומות. השלמתי על פי כ"י ארפורט. בדפוס נמצא 
בדומה לכ"י ארפורט, אך 'גיורת וחללה' הוצמדו זו לזו. ראו גם ליברמן )לעיל, הערה 20(, 

נשים, עמ' 970.
בכ"י וינה נוסף כאן 'פסולה' ונמחק. נראה שמדובר בטעות, ראו ליברמן, שם, עמ' 971.  72

איסור השבויה לכוהן עולה כמה פעמים כבר אצל יוספוס, אך הוא אינו משתמש במינוח של   73
טומאה וטהרה. ראו קדמוניות היהודים ג, 276–277, וראו י' בלידשטיין, 'מעמדן של נשים 
שבויות ומשומדות בהלכה של ימי הביניים', שנתון המשפט העברי ג–ד )תשל"ו–תשל"ז(, 

עמ' 35–116, בעמ' 38–39, ובהפניות הנוספות שם.
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שהיתיר' )משנה, כתובות ב, ה(.74 במשנת עדויות )ח, ב( מסופר על ילדה שנלקחה 
כמשכון )'הורהנה'(, 'ועידיה מעידין אותה שלא ניסתר)(]א[ ושלא ניטמאה'.75 ביאת 
הגוי 'מטמאת' אפוא את האישה.76 נראה כי רעיון זה נובע מפרשנות מסוימת לסיפור 
א  י ִטּמֵ ַמע ּכִ אונס דינה, שם מתואר המעשה של שכם במינוח של טומאה: 'ְוַיֲעֹקב ׁשָ

יָנה ִבּתֹו' )בראשית לה, ה(.77 ֶאת ּדִ
שאר הנשים ברשימה אינן נידונות במקורות אחרים במינוח של טומאה וטהרה, 
אך הוא אינו זר להן לחלוטין. מרוב המקורות התנאיים עולה שאיסור הגיורת 
והמשוחררת לכהונה הוא משום החשש שנהגו הפקרות מינית.78 בנוסף לכך, במקורות 
מסוימים הגיורת והמשוחררת הוסמכו דווקא לשבויה, ובאותו סדר שהן מופיעות 
בתוספתא כאן: 'הגיורת, והשבויה והמשוחררת' )תוספתא, יבמות ו, ו(.79 יתכן שגם 
שתי הנשים האחרות ברשימה, ה'חללה' וה'עיסה', שייכות במידה מסוימת לשדה 
הטומאה והטהרה. לפי הגדרת הספרא, החללה נולדה מיחסים של כוהן עם אישה 

וראו גם שם, משנה ו; תוספתא כתובות א, ו; ב, ב.  74
להקשר המשפטי של מקרה זה, ראו א' גולאק, תולדות המשפט בישראל בתקופת התלמוד,   75

חלק א': החיוב ושעבודיו, ירושלים תרצ"ט, עמ' 19.
ראו גם משנה, תרומות ח, יב.  76

ראו אוליין )לעיל, הערה 5(, עמ' 65. אוליין שם מציע כמה הסברים למקור המסוים של   77
טומאת דינה. ראו גם קלוונס )לעיל, הערה 45(, עמ' 29; הייז )לעיל, הערה 37(, עמ' 24. 
בשני מקומות נוספים בתורה עברות מיניות מוצגות כאילו הן 'מטמאות' את האישה 
דווקא, ראו במדבר ה, יא–לא, וכן דברים כד, ד. לטומאת הסוטה ראו גם משנת סוטה ב, ה 
)ומקבילות(. מתוספתא, טהרות ו, יז, נראה כי התנאים ראו בטומאת הסוטה טומאה ממשית, 
שיכולה ללמד על דיני טומאה וטהרה בכלל, גם אם טומאה זו אינה מתפקדת כמו טומאה 
'ריטואלית'. ראו גם מ"ע פרידמן, 'המחזיר גרושתו משנישאת וטומאת הסוטה והאנוסה', 
ש"י פרידמן )עורך(, ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, ניו יורק וירושלים תשנ"ג, עמ' 
189–232; ש' מור, '"הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת בית שני 
לתקופה התלמודית', שנתון המשפט העברי כ"ג )תשס"ה( עמ' 193–224, בעמ' 194–197. 
במקרים המקראיים האחרים מדובר באישה נשואה ש'נטמאת' ביחסי מין עם גבר אחר. 
כמו במעשה דינה, גם במקורות התנאיים העוסקים בשבויה נראה שמעמדה האישי אינו 

רלוונטי, והיא עשויה להיות גם פנויה. 
 Y. Wilfand, ‘Did ראו למשל משנה, יבמות ו, ה; ספרא, אמור פרשה א, פרק ב )צד, ב(. ראו  78
 Roman Treatment of Freedwomen Influence Rabbinic Halakhah on the Status of
 Female Converts in Marriage?’, Journal of Legal History 40 (2019), pp. 182-202

לדיון באיסור השפחה המשוחררת והגיורת לכוהנים, בהקשר הרומי. 
מהדורת ליברמן, עמ' 19. ראו גם משנה, כתובות א, ב; שם, ד; שם, ג, א.   79
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האסורה לו, ובכך הוא 'חילל' את זרעו.80 משמעות השורש חל"ל קרובה לזו של טמ"א. 
גם ה'עיסה' היא בת למשפחה שנתערבו בה חללים, ועל כן יש בה פגם בייחוס.81

הצלע הראשונה של המשפט החותם את ההלכה בתוספתא מתייחסת לפסולות 
לכוהנים: 'נמצאו ישראל מקוה לכהנים'. כלומר, גברים מישראל יכולים לשמש 
כלי עבור נשים 'טמאות', הפסולות לכוהנים, על מנת לטהר את בנותיהן, ולאפשר 
להן להינשא לכהונה.82 השימוש במונח 'מקוה' כאן הוא מטפורי, אך לכל הפחות 
בנוגע לשבויה עצם השימוש בשדה של הטומאה והטהרה הוא שימוש הולם, ומשקף 
את אופי מעמדה.83 גם אם לשון הטומאה והטהרה מתאימה פחות לשאר הפסולות 
להינשא לכהונה שנמנו כאן, לפנינו הרחבה של טומאת השבויה — ושל האפשרות 
שלה להיטהר — לשאר הנשים הפסולות. אם כן, אף אם המקווה הוא מטפורה, 
עצם הפנייה לשדה הטומאה והטהרה בהקשר זה אינה מתפקדת כמטפורה גרידא. 
הצלע השנייה של החתימה, 'ושפחה מקוה לכל הפסולין', היא ניסוח מופשט 
לדברי ר' טרפון. משפט זה הוא סיכום קצר של ההלכה המפורטת במשנה בדבר 
האופן שבו הממזר יכול להוליד בן לשפחה, שיהיה כשר להינשא לישראל. הביטוי 
'כל הפסולין' כאן מתעתע. לכאורה, לפנינו עוד הרחבה של היתר זה — ושל רעיון 
הטומאה הבא לידי ביטוי במונח 'מקוה' — הרחבה שהיא מעבר לממזר בלבד. אך 
בניגוד למגוון הנשים הפסולות לכהונה, אין הרבה 'פסולים' האסורים להינשא לישראל 
בדומה לממזר. הפסול היחיד המרכזי שנוסף כאן הוא כנראה הנתין, שנספח לממזר 
במקומות אחרים )כפי שנספח אליו בדברי ר' יוסי בהלכה ד'(.84 נראה אפוא שעל אף 

ספרא, אמור, פרשה א פרק ב )צד, ב(.   80
ראו תוספתא, קידושין ה, ב, וראו ליברמן )לעיל, הערה 20(, נשים, עמ' 969–970.   81

לכאורה, על פי הצלע השנייה של החתימה, היה צריך להיות 'נמצאו ישראל מקוה לפסולות'.   82
ייתכן שהניסוח 'ישראל מקוה לכהנים' נועד להבליע אירוניה מסוימת ביחסי כוח מפתיעים 
בין ישראל לכוהנים. בנוסף לכך, תיאור ישראל המותרים בכל הפסולות הללו כ'מקווה' 

נותן פשר לא צפוי, אפולוגטי כמעט, לכך שישראל מותרים להינשא לכל הנשים הללו. 
לשימוש מטפורי נוסף במונח 'מקווה' ראו משנה, יומא ח, ט. דברים אלו של ר' עקיבא   83
מופיעים בכי"י קויפמן, פארמה וקיימברידג', וכן בדפוס נאפולי, במשניות שבכ"י ליידן 
של הירושלמי, ובמשניות שבכי"י אנלאו 270 ואוקספורד 23, ושבדפוס ונציה ודפוס ספרדי 
של הבבלי, אך חסרות במשניות שבכי"י מינכן 6 ומינכן 95, לונדון 400 ואנלאו 271 של 
הבבלי. ראו גם רנ"נ רבינוביץ', ספר דקדוקי סופרים, מינכן תרל"ב, הדפסה מחודשת: 
ירושלים תשס"ב, יומא, עמ' 290 אות ה', שמצביע על כך שכנראה הדרשות החותמות הללו 

היו חסרות מן המשנה של סוגיית הירושלמי, יומא ח, ט )טור 602 במהדורת האקדמיה(.
על כך ראו לעיל, ובהערה 12. השתוקי והאסופי, הנלווים לממזרים ולנתינים במשנת   84
קידושין ד, א–ג, כמעט אינם מופיעים בשאר המקורות התנאיים האחרים, ולכן לא נראה 
שיש לקרוא אותם לכאן. האסופי מופיע רק בתוספתא, קידושין ה, א, המקבילה למשנה 
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הניסוח הכוללני 'כל הפסולין', ההתייחסות ל'מקוה' בתוספתא כאן קשורה דווקא 
לממזר, ומשקפת את תפיסתו כטמא, כפי שעולה מדברי ר' טרפון. בשתי צלעותיו 
של המשפט החותם את ההלכה יש אפוא קשר ממשי לשדה הטומאה והטהרה: 
טומאת השבויה וטומאת הממזר. ה'מקוה' הוא מטפורה: האיש מישראל והשפחה 

אינם בריכות טבילה; אך הטומאה וההיטהרות ממנה הן אמיתיות. 
הלכה זו מופיעה מיד לפני מחלוקת ר' יוסי ור' מאיר בעניין טהרת הממזרים 
לעתיד לבוא. שתי ההלכות הוצמדו זו לזו בשל שימושן בשדה הטומאה והטהרה 
בהקשר של פסולי היוחסין. הסוגיה בירושלמי העוסקת בברייתא של ר' מאיר ור' 
יוסי מוסבת על דברי ר' טרפון במשנת קידושין ג, יג, שגם הם עוסקים ביכולת 
של הממזרים להיטהר.85 הקשר בין מחלוקת ר' יוסי ור' מאיר לבין דברי ר' טרפון 
בא לידי ביטוי בעקיפין גם בתוספתא, משום שההלכה בתוספתא, קידושין ה, ג, 
מבוססת, כאמור, על דברי ר' טרפון. המשותף לשלושת המקורות התנאיים הללו 
— משנת קידושין ג, יג, תוספתא, קידושין ה, ג ותוספתא, קידושין ה, ד — הוא 
שעל אף שמדובר בפתרונות שונים, שלושתם משקפים את התפיסה שהממזרים 

טמאים, וזקוקים לטהרה.
מקורות תנאיים אחדים נוספים משתמשים במינוח של טומאה וטהרה בדיונים 
על פסולי יוחסין ומשפחות פסולות. תוספתא, כתובות ג, ג, מציינת שאדם נאמן 
לומר: 'שאמר לי אבא, משפחה זו טמאה ומשפחה זו טהורה'. לא ברור אם העדות 
סול  מתייחסת לפסולי כהונה או לממזרים, אך בין בזה ובין בזה קיימת תפיסה שהּפְ
קשור בטומאה.86 סוגיית הבבלי על הברייתא הזאת התקשתה במינוח הטומאה 
והטהרה, והציעה תיקון נוסח: 'טהורה וטמאה סלקא דעתך? אלא אימא משפחה זו 
פסולה ומשפחה זו כשירה' )כתובות כח ע"ב(. קריאה הרמונית של שני המקורות 
תסביר שמדובר במטפורה לפסול ולכשרות, אך נראה שגם ברייתא זו מן התוספתא 

זו. השתוקי נמצא רק בשני מקורות נוספים: בספרא, קדושים פרשה ה, פרק ב )צב, א(, 
ובתוספתא, כתובות א, ו. לעומת זאת, מקורות תנאיים אחרים נמנעים משימוש במונחים 
'שתוקי' ו'אסופי', ואינם מתאימים למשנת קידושין ד, א–ג גם מבחינה הלכתית. ראו 
משנה, כתובות א, ח–ט )וראו תוספתא, כתובות א, ו, המנסה ליישב בין המקורות(; משנה, 

מכשירין ב, ז.
בבבלי ברייתא זו נטולת הקשר, והיא מופיעה לאחר הסוגיה הארוכה בעניין גבולות בבל   85
ליוחסין )בבלי, קידושין עא ע"ב — עב ע"ב(. לאחריה מופיעה ברייתא נוספת המקבילה 

לתוספתא, קידושין ה, ב.
 A. Büchler, ‘Family Purity and Family Impurity in Jerusalem before the Year ראו  86
 70 C.E.’, A. Büchler, Studies in Jewish History: The Adolph Büchler Memorial
Volume, London 1956, pp. 64–98 (esp. pp. 68–70); והשוו אלבק )לעיל, הערה 67(, 

נזיקין, עמ' 315, 485. ראו גם ליברמן )לעיל, הערה 20(, נשים, עמ' 220.
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מצביעה על כך שהפסולים לכהונה או הממזרים אינם רק אסורים אלא גם טמאים. 
הביטוי האחרון לתפיסה זו עולה בנוסחה החוזרת ונשנית במשנה ובתוספתא: 'לטמא 
ולטהר לרחק ולקרב'.87 במקורות השונים נעשות פעולות אלה באמצעות עדּות או על 
ידי אליהו באחרית הימים, והן מתייחסות לקבלה או לדחייה של משפחות מסוימות 
בגין הייחוס שלהן. גם במקרה זה לא ברור אם מדובר בפסולי כהונה או בממזרות, 

אך מקורות אלו משקפים אף הם את הקשר שבין פסולי הייחוס לטומאה וטהרה.
לטומאת הממזר, כמו לטומאת השבויה, יש שורשים מקראיים. משנת יבמות ד, 
יג מתארת מחלוקת לגבי הגדרת הממזר, ובה מופיע הביטוי המקראי 'שאר בשר':

אי־זה הוא ממזר? כל שאר בשר שהוא 'בל יבוא', דברי ר' עקיבה. שמעון 
]]ה[[תימני או' כל שחייבין עליו כרת בידי שמים. והלכה כדבריו. ר' יהושע 

או' כל שחייבים עליו מיתת בית דין.

לפי משנה זו סבורים התנאים שממזר הוא מי שנולד כתוצאה מיחסים אסורים, אך 
הם חלוקים בנוגע לחומרת האיסור שבכוחו לייצר ממזר. ציון הביטוי 'שאר בשר' 
בתחילת המשנה קושר את הממזר — לכל שלוש הדעות — לרשימת איסורי העריות 
בויקרא יח. לפני הצגת הרשימה מובאת מעין כותרת המנסחת את העיקרון הכללי 
רֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה''  ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ של איסורי עריות: 'ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ
)ויקרא יח, ו(. אם כן, השימוש בביטוי 'שאר בשר' כחלק מהגדרת הממזר מציג 
אותו כוולד של איסורי העריות הנמנים בפרק, כולם או חלקם. חתימתו של ויקרא 
יח )כד–ל( מדגישה, כאמור, שהיחסים האסורים מטמאים את הארץ ואת מי שחוטא 
בהם. נראה שפסוקים אלו עומדים בבסיס רעיון טומאת הממזר.88 על פי תפיסה 
זו, הממזר שנוצר מחטאי העריות נטמא ברגע יצירתו.89 הממזר מגלם בגופו את 

ראו משנה, עדויות ח, ג; ח, ז; תוספתא, כתובות ב, א; תוספתא, עדויות ג, ב. וראו ליברמן,   87
שם, נשים, עמ' 200, הערה 6; עמ' 220. דברים דומים טען נדב ברגר בעבודת סמינר: 'גופים 
זרים, התערבויות מאוחרות וקטיעה של הלשון בברייתות במסכת כתובות של התלמוד 
הבבלי' )הוגשה לפרופ' ירחמיאל ברודי(, האוניברסיטה העברית תשע"ד. ברצוני להודות 

לנדב שחלק עמי את עבודתו.
ראו ניצן )לעיל הערה 61(, עמ' 24–27, ושם הערות 27, 34, שהצביעה על קשר בין 'רוחות   88
ממזרים' ו'רוחות הטומאה' בספרות קומראן ובספר היובלים, והציעה שהוא נובע מפרשנות 

דומה לויקרא יח.
מפתיע כי בספרו מתייחס קלוונס רק בקצרה למעמד של הממזר כתולדה של חטאים המביאים   89
לטומאה מוסרית, ואינו מתייחס כלל למקורות שהבאתי כאן, המשקפים את תפיסת טומאת 
הממזר )ופסולי היוחסין(. לכן הוא קובע בפשטות שהממזר לא נתפס כטמא במהותו. ראו 
קלוונס )לעיל, הערה 45(, עמ' 115. טענתו שם שהממזר מותר לאכול בתרומה על סמך 
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התועבה שנעשתה, ובכך הוא מהווה מימוש )ראיפיקציה( של הטומאה המוסרית 
שאותה יצר החטא.90 טומאת הממזר אינה ניתנת להסרה, ואף כי היא אינה מידבקת 
במובן הריטואלי, היא מועברת הלאה באמצעות ההולדה, ואינה פוסקת לעולם, 
ושמא היא ממשיכה אף בקץ הימים.91 בנקודה זו חלוקים ר' יוסי ור' מאיר: בהנחה 
שהממזר טמא, נשאלת השאלה האם הטהרה האסכטולוגית המתוארת ביחזקאל לו 

עתידה לטהר טומאה זו. 
אם כן, ר' יוסי ור' מאיר שותפים לתפיסה שהממזר טמא. תפיסה זו עולה במספר 
מועט יחסית של מקורות תנאיים, בתרגום אונקלוס, וכן במקורות מקומראן העוסקים 
בישויות דמוניות המכונות 'רוחות ממזרים'. טומאת הממזר אינה מטפורית, אלא 
נובעת מזיהויו עם רשימת היחסים האסורים בויקרא יח, אשר מטמאים את החוטאים 
ואת הארץ. הממזר, שנולד מיחסים אלו, מגלם בגופו את התועבה שעשו הוריו, 

ועל כן גם הוא טמא. 

'נדת אנוש'

המנגנון הטכני לטהרת הממזר, שמציע ר' טרפון, מניח שכאשר הממזר מתנתק 
מזרעו מבחינה משפטית, על ידי הולדה באמצעות שפחה, הוא מתנתק מזרעו גם 
מבחינה גניאלוגית וביולוגית. טהרה זו נוגעת לזרעו של הממזר ולא לממזר עצמו. 
ר' יוסי סבור לעומתו כי בעתיד לבוא אף הממזרים עצמם ייטהרו. מדוע ייטהרו 
הממזרים לעתיד לבוא, וכיצד ומה אפשר ללמוד מכך על הטומאה שלהם? נראה 

כי ההסבר לכך טמון בהבנת השימוש של ר' יוסי בפסוק מיחזקאל לו. 
הקשרו של הפסוק המצוטט מיחזקאל והרעיונות הייחודיים שעולים ממנו, 
מגלים ניצנים רעיוניים לטומאה שהתחדשה והתעבתה בתקופת הבית השני, שאותה 
אכנה 'נדת אנוש' או 'טומאה קיומית'. יחזקאל לו, טז–לב קשור בקשרים לשוניים 
ומושגיים לפסוקי החתימה בויקרא יח.92 כמו בפרשת העריות, גם ביחזקאל החטאים 

משנת יבמות ז, ה, שגויה. לפי משנה זו, ממזר שהוא נכד לבת ישראל וכוהן נחשב ל'זרע' 
של האישה, ולכן סבתו, אלמנת הכוהן, יכולה להמשיך לאכול בתרומה גם לאחר מות בעלה.
בניגוד לדוגמאות של פורסטנברג לראיפיקציה של הטומאה המוסרית )ראו פורסטנברג   90
]לעיל, הערה 46[, עמ' 370 ואילך(, לא נראה שטומאת הממזר גוזרת הרחקות מעשיות 
בספרות התנאים, מלבד איסור הנישואין. ברם ראו תוספתא, יבמות פרק ג )מהדורת ליברמן, 

עמ' 9(. 
אומנם ראו דעות המיעוט בעניין ממזר או ממזרת בדור אחד עשר, ירושלמי, יבמות ח, ג   91

)מהדורת האקדמיה טור 870(; בבלי, יבמות עח ע"ב. 
ראו למשל, ר' כשר, יחזקאל: עם מבוא ופירוש, מקרא לישראל, תל אביב וירושלים תשס"ד,   92
 M. Greenberg, Ezekiel 21–37: A New Translation with Introduction and ;702 'עמ
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אּו אֹוָתּה  ִבים ַעל ַאְדָמָתם ַוְיַטּמְ ָרֵאל יֹׁשְ ית ִיׂשְ ן ָאָדם ּבֵ החמורים מטמאים את הארץ: 'ּבֶ
ם  ּפְֹך ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַעל ַהּדָ ם ְלָפָני. ָוֶאׁשְ ה ָהְיָתה ַדְרּכָ ּדָ ֻטְמַאת ַהּנִ ם ּוַבֲעִלילֹוָתם ּכְ ַדְרּכָ ּבְ
אּוָה' )יחזקאל לו, יז–יח(. האל הגלה את ישראל  ְפכּו ַעל ָהָאֶרץ ּוְבִגּלּוֵליֶהם ִטּמְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ופיזר אותם בארצות, כפי שאכן מובטח בויקרא יח. ברם, בניגוד לויקרא יח, יחזקאל 

סבור שאפשר לתקן את המצב ולהיטהר מטומאת החטא:93

ל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם  י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ י ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקּבַ ]כד[ ְוָלַקְחּתִ
ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ֶאל ַאְדַמְתֶכם. ]כה[ ְוָזַרְקּתִ
ן  ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ]כו[ ְוָנַתּתִ ל ּגִ ּוִמּכָ
ר. ]כז[ ְוֶאת רּוִחי  ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ִקְרּבְ ּבְ

יֶתם.  ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ֶאּתֵ

זהו אחד המקומות היחידים במקרא שבהם עולה האפשרות לטיהור מן הטומאה 
המוסרית.94 אומנם טהרה זו שונה בכמה מאפיינים מהותיים מן הטהרה מטומאה 
ריטואלית. מטומאה מוסרית יכול לטהר רק האל, ובני האדם אינם יכולים ליזום 
את הטהרה הזאת. בנוסף לכך, הטהרה תתרחש רק באחרית הימים, במועד שהאל 
יקבע.95 הטהרה היא חלק משינוי מהותי שהאל יעשה בבני האדם: הוא יעניק 
להם להם לב חדש ורוח חדשה. שינוי זה נועד להבטיח שבני ישראל לא יחטאו 
יֶתם' )שם(. כפי שהבחינו  ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ שוב: 'ְוָעׂשִ
חוקרים, המהלך הזה מביא לידי ביטוי ויתור מסוים על עיקרון הבחירה החופשית 
העולה ברבים מן המקורות המקראיים.96 בית ישראל תלויים מעתה לחלוטין באל, 

Commentary, AB, New York 1997 p. 727; קלוונס )לעיל, הערה 45(, עמ' 30–31.
ל  באותו פרק מתנבא יחזקאל גם על האדמה עצמה וקובע שהיא תישא פירות, ולא ְתַשּכֵ  93
עוד. ראו יחזקאל לו, א–טו, כט–ל, לג–לו. הנבואה בפרק זה מתמקדת אפוא הן בשינוי 

טבע האדם והן בתיקון האדמה והערים.
ראו גם בראשית לה, ב; ישעיהו א, טו–טז; ירמיהו לג, ז. אומנם קלוונס מסווג פסוקים אלו   94
כשימושים מטפוריים, ראו קלוונס )לעיל, הערה 45(, עמ' 35–36; עמ' 175 הערה 89, ברם 
לא נראה שהכרחי לקרוא תיאורים אלו כמטפורות. התיאור בירמיהו דומה באופיו לתיאור 
ביחזקאל, בכך שמדובר בטהרה שתתרחש באחרית הימים מתוך חסדי האל. לעומת זאת, 
הטהרה בישעיהו נובעת בפשטות מהימנעות מן החטאים המטמאים, וראו קלוונס, שם, עמ' 
26. נראה שהמסופר בבראשית משקף תפיסה שיש דרך פשוטה יחסית להיטהר מטומאת 
האלילים, אך זהו היוצא מן הכלל. קלוונס מתלבט בשאלה האם ההזאה שמתאר יחזקאל 

היא ריטואל ממשי או מטפורי, ראו קלוונס, שם, עמ' 31.
ראו קלוונס, שם. בדומה לכך, ראו ירמיהו לג, ז.   95

השוו יחזקאל יח, לא, וראו כשר )לעיל, הערה 92(, עמ' 697, 704–705; גרינברג )לעיל,   96
הערה 92(, עמ' 735–738. לפי החוקרים, יחזקאל ויתר למעשה על הציפייה לתשובה של 
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לא רק לטהרתם מן החטא, אלא גם בעצם היכולת שלהם להימנע מן החטא. על 
מנת להבטיח שלא יחטאו, בני האדם זקוקים לאל שיחולל שינוי בטבע גופם. לכך 
יש לצרף גם את ההדגשה של יחזקאל שטיהור ישראל והחזרתם לארץ לא ייעשו 
ּגֹוִים  ם ּבַ ְלּתֶ ר ִחּלַ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ י ִאם ְלׁשֵ ָרֵאל ּכִ ית ִיׂשְ ה ּבֵ בזכותם: 'ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעׂשֶ
ה ְנֻאם  ם' )שם, כב(, וכך גם מסתיימת היחידה: 'ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעׂשֶ אֶתם ׁשָ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ָרֵאל' )שם, לב(. ית ִיׂשְ ְרֵכיֶכם ּבֵ ְלמּו ִמּדַ ַדע ָלֶכם ּבֹוׁשּו ְוִהּכָ ֲאֹדָני ה' ִיּוָ
חוקרים קישרו את התיאור ביחזקאל לו לחלקו הראשון של תהילים נא:97

ַבע.  ת ָשׁ א ֶאל ַבּ ר ָבּ ֲאֶשׁ ִביא ַכּ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָנּ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד. ]ב[ ְבּ ]א[ ַלְמַנֵצּ
ָעי.  רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָשׁ ְכּ ָך   ַחְסֶדּ ִני ֱאֹלִהים ְכּ ]ג[ ָחֵנּ

אִתי ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָטּ ֵסִני ֵמֲעוֹ ִני   ְבּ ]ד[ הרבה ]ֶהֶרב[ ַכּ
י ָתִמיד.  אִתי ֶנְגִדּ ְוַחָטּ ַעי ֲאִני ֵאָדע   י ְפָשׁ ]ה[ ִכּ
יִתי  ֵעיֶניָך ָעִשׂ ְוָהַרע ְבּ ָך ָחָטאִתי   ]ו[ ְלָך ְלַבְדּ

ְפֶטָך.  ה ְבָשׁ ְזֶכּ ִתּ ָדְבֶרָך   ק ְבּ ְצַדּ ְלַמַען ִתּ
י.  ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִמּ י   ָעוֹון חֹוָלְלִתּ ]ז[ ֵהן ְבּ

ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני.  חֹות   ]ח[ ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָתּ ַבֻטּ
ין.  ֶלג ַאְלִבּ ֵסִני ּוִמֶשּׁ ַכְבּ ְתּ ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר   ַחְטּ ]ט[ ְתּ

יָת.  ִכּ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִדּ ָתּ ְמָחה   ׂשֹון ְוִשׂ ִמיֵעִני ָשׂ ְשׁ ]י[ ַתּ
ְוָכל ֲעוֹ ֹנַתי ְמֵחה.  ֶניָך ֵמֲחָטָאי   ר ָפּ ]יא[ ַהְסֵתּ

י.  ִקְרִבּ ׁש ְבּ ְורּוַח ָנכֹון ַחֵדּ ָרא ִלי ֱאֹלִהים   ]יב[ ֵלב ָטהֹור ְבּ
י.  ִנּ ח ִמֶמּ ַקּ ָך ַאל ִתּ ְורּוַח ָקְדְשׁ ָפֶניָך   ִליֵכִני ִמְלּ ְשׁ ]יג[ ַאל ַתּ

ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ֶעָך   ׂשֹון ִיְשׁ י ְשׂ יָבה ִלּ ]יד[ ָהִשׁ

תהילים נא משקף תפיסות דומות לאלו שעלו מתוך יחזקאל לו: בשני המקורות 
עולה הרעיון שישנה אפשרות להיטהר מטומאת החטא. כמו כן, האדם אינו מסוגל 
ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר'  ַחְטּ להיטהר בעצמו, אלא הוא זקוק לאל לשם כך.98 בבקשה 'ְתּ

ישראל.
 M. Kister, ‘Body and Sin: Romans and Colossians in Light of ראו בהפניות אצל  97
 Qumranic and Rabbinic Texts’, J. S. Rey (ed.), The Dead Sea Scrolls and Pauline
Literature, Leiden 2014, pp. 171–207 (esp. p. 179 n. 32). ראו שם לסקירת השיטות 

בעניין היחס בין שתי הפרשיות המקראיות.
אומנם קלוונס )לעיל, הערה 45(, עמ' 35–36 מבדיל בין פסוקים אלו לבין יחזקאל לו, משום   98
שבתהילים מדובר במטפורה לכפרה. אך נראה שאין פער גדול בין שני המקורות: יחזקאל 
עשוי להשתמש בטהרה שהיא מטפורית מצד אחד, ומצד אחר נראה שבעיני תהילים נא 
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)ט( מתייחס המשורר להזאה, שהיא הריטואל שתיאר יחזקאל.99 כמו ביחזקאל, 
הטהרה הנקודתית אינה מספקת, והמשורר מבקש לעבור טרנספורמציה מהותית 
בגוף, הכוללת בריאה של לב טהור ורוח חדשה. לצד זה ניכרים הבדלים חשובים 
בין המקורות: המזמור עוסק בחוויה האישית של האדם החוטא, ולא בחטאים 
הקולקטיביים של בית ישראל. בנוסף לזה, המזמור מתמקד בהווה, ומניח שהאל 

יכול לטהר את האדם מן החטא בכל עת, ולא רק באחרית הימים.100
במזמור, כמו ביחזקאל, משתמע ויתור על עיקרון הבחירה החופשית, שבא לידי 
ביטוי לא רק בבקשה לשינוי, אלא בניסיון של המשורר להסביר את חטאיו: 'ֵהן 
י' )ז(. החטא נובע מאופן יצירתו ומעצם טבעו של  י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִמּ ָעוֹון חֹוָלְלִתּ ְבּ
המשורר ושל בני האדם בכלל.101 האדם אינו מסוגל להימנע מן החטא שטבוע בו 
מיצירתו. בעוד המשורר נעזר בהסבר זה על מנת לדרוש כפרה מאת האל, תפיסה 
דומה הובילה בתקופת הבית השני לעמדה פסימית בהרבה בנוגע לגוף האדם 

ולגורל האנושות. 
יעקב ליכט הצביע על כך שלאורך מגילת ההודיות נוכחת הערכה שלילית 
מאוד של טבע האדם ומהותו.102 חנן בירנבוים וגודרון הולץ הרחיבו את הדיון 
בעניין, והראו שתפיסה כזאת מצויה גם בחיבורים נוספים מקומראן.103 בעקבות 

כפרה על החטאים החמורים כוללת למעשה טיהור של האדם מטומאת החטא, ובריאת 
'לב טהור' עבורו. 

M. Dahood, Psalms II 51–100, AB, New York 1968, p. 5 ברם, ראו  99
ראו קיסטר )לעיל, הערה 97(, עמ' 179.  100

 C. A. Briggs and E. G. Briggs, A Critical and Exegetical ברם השוו בריגס ובריגס  101
 Commentary on the Book of Psalms (International Critical Commentary), Edinburgh
pp. 6–7 ,1907–1906. יש במקרא פסוקים נוספים המשקפים את התפיסה שהאדם מועד 
לחטא, כגון בראשית ח, כא, ברם התוויית הקשר שבין תכונה זו לבין אופן יצירת האדם 
נדירה יותר, ועולה אולי בספר איוב, בביטוי 'אדם ילוד אשה'. ראו איוב יד, א; טו, יד; כה, 

ד–ו. 
ראו י' ליכט, מגילת ההודיות, ירושלים תשי"ז, עמ' 33–36; עמ' 41. הרעיונות מופיעים   102
לאורך המגילה, ולהלן אציין דוגמאות אחדות. ראו גם בהפניות אצל ליכט, שם, עמ' 34 
 E. H. Merrill, Qumran and Predestination: A Theological Study of the ;6–5 הערה
Thanksgiving Hymns, Leiden 1975, p.38 n. 52; ח' בירנבוים, '"כי טמא בכל עוברי 
דברו": חטא וטומאה במגילות קומראן', ציון סח )תשס"ג(, עמ' 359–366, בייחוד עמ' 363 

הערה 25. 
 M. Himmelfarb, ‘Impurity and Sin בירנבוים, שם; הולץ )לעיל, הערה 49(. ראו גם  103
in 4QD, 1QS, and 4Q512’, Dead Sea Discoveries 8 (2001), pp. 9–37 (34–37); מ' 
קיסטר, 'על הרע ועל הטוב: הבסיס התיאולוגי של עדת קומראן', מ' קיסטר )עורך(, מגילות 
קומראן: מבואות ומחקרים, ירושלים תשס"ט, כרך ב', עמ' 497–528, בייחוד עמ' 515–520; 
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זאת הם עמדו על סוג חדש של טומאה שעולה מן החיבורים הללו, הכרוכה בעצם 
יצירתו וטבעו של האדם. יסודו של האדם בטומאה ובחטא, לכן הוא שרוי בחטא, 
נשלט על ידי רוחות רעות וטמאות, וממשיך לחטוא לאורך כל חייו. הולץ כינתה 
טומאה זו בשם ’constitutional impurity‘, מושג שאפשר לתרגם כטומאה 'ִמבנית' 
או 'מּולדת'.104 כאן אכנה אותה 'טומאה קיומית', או 'נדת אנוש', בעקבות הביטוי 

במזמור שבסוף מגילת סרך היחד: 

בצדקת אמתו שפטני וברוב טובו יכפר בעד כול עוונותי   .1
ובצדקתו יטהרני מנדת אנוש וחטאת בני אדם   

להודות לאל צדקו ולעליון תפארתו.   
 )טור יא שורה 14–15, מהדורת קימרון, עמ' 230(

המונח 'נדה' במגילות קומראן מתייחס לטומאה בכלל, והביטוי 'נדת אנוש' מציין 
אפוא את הטומאה שבני האדם שרויים בה. בשורות אלו מן ההודיות באים לידי 
ביטוי כמה היבטים של טומאה זו. ראשית, הקשר ההדוק שלה לחטא: 'נדת אנוש' 
מקבילה ל'חטאת בני אדם'. לא מדובר בטומאה נקודתית או בחטא מסוים, אלא 
במצב כללי, בהוויית חטא שבה האדם נוצר.105 שנית, במזמור זה המשורר מודה 
לאל על כך שטיהר אותו ממצבו העגום 'ברוב טובו' וב'צדקתו'. בכך בא לידי ביטוי 
הרעיון שאפשר להשתחרר מן הטומאה הקיומית רק באמצעות חסדו וטובו של האל, 

שמעניק אותם לנבחריו.
במגילת ההודיות נמצאים הביטויים הבוטים והרבים ביותר לתפיסת הטומאה 
הקיומית. משורר ההודיות מייחס מצב זה הן לאנושות כולה והן לו עצמו.106 כך 

למשל בצמד נוסחאות מקבילות: 

הנ"ל )לעיל, הערה 97(, עמ' 173–181, 206 )המראה גם תפיסות קרובות אצל פאולוס(; 
 I. Rosen-zvi, Demonic Desires: “Yetzer Hara” and the Problem of Evil in Late
Antiquity, Phildelphia 2011, pp. 48–51. השוו מ' קיסטר, '"יצר לב האדם", הגוף והטיהור 
מן הרע: מטבעות תפילה ותפיסות עולם בספרות בית שני ובקומראן וזיקתם לספרות חז"ל 

ולתפילות מאוחרות', מגילות ח–ט )תש"ע(, עמ' 243–284, בייחוד עמ' 269–279. 
ראו הולץ )לעיל, הערה 49(. ליכט ובירנבוים תיארו אותה, אך לא כינו אותה בשם.  104

ראו ליכט )לעיל, הערה 102(, עמ' 41; בירנבוים )לעיל, הערה 102(, עמ' 363. ראו גם   105
הימלפארב )לעיל, הערה 103(, עמ' 31, 36. אומנם ראו סיוגו של קיסטר, הרע והטוב )לעיל, 
הערה 103(, עמ' 515–518, ושם, הערה 63, לכך שלא מדובר באנתרופולוגיה גרידא, אלא 

יש לדבר הקשר היסטורי, חברתי, הלכתי ופוליטי מסוימים.
כיוון שכך, תפיסה זו אינה משתתפת בדואליזם הנוקשה שעולה ממקורות אחרים בספרות   106
קומראן, אלא מניחה נקודות פתיחה משותפת לאנושות בכללה, אף שיש קבוצה נבחרת 
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ומה יצר חמר להגדיל פלאות  מי בשר כזאת   .2
ועד שיבה באשמת מעל.  והוא בעוון מרחם   

)מגילת ההודיות, מהדורת קימרון, עמ' 75 שורות 30–31(
והמון רחמיכה לכול משפטי ]תביא   

ואני אי[ש טמ]א מרחם הוריתי באשמת מעל   .3
ומשדי אמי [בעולה ובחיק ]אומנתי לרוב נדה   

ומנעורי בדמים ועד שיבה בעוון בשר[.   
)שם, עמ' 81 שורות 38–40(

התיאור הראשון מתייחס לאנושות, והשני — למשורר עצמו.107 התיאורים מציינים 
נקודות שונות בחייו של אדם, מן השהות ברחם אמו ועד לִזקנה, ואת הטומאה או 
החטא שבהם הוא שרוי בכל אחת מהתקופות הללו. ציון ההריון והשהות ברחם 
י' )ז(,  י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִמּ ָעוֹון חֹוָלְלִתּ מזכיר את דברי המשורר בתהילים נא: 'ֵהן ְבּ
והמשך התיאור בהודיות מרחיב את הדברים. היות שהאדם 'בעוון מרחם', ו'טמא 
מרחם', גם נעוריו וֹשיבתו מאופיינים בטומאה ובחטא שאין להשתחרר מהם אלא 
ברוב טובו ובצדקתו של האל.108 נוסחה חריפה נוספת מתמקדת ביצירת האדם 
ובהגדרת עצם מהותו בשלל אופנים. גם נוסחה זו משמשת את המשורר הן לתיאור 

תפיסתו העצמית, והן לתיאור האנושות כולה:

ומה ילוד אשה בכול מעשיך הנוראים   .4
והוא מבנה עפר ומגבל מים   

שאותה האל מטהר. על כך ראו, ליכט, שם, עמ' 36; קיסטר, הרע והטוב )לעיל, הערה 103(, 
עמ' 519–521, וראו גם רוזן־צבי )לעיל, הערה 103(, עמ' 50–51. 

לתיאור ניגודי של חיי המשורר ראו קיסטר, שם, עמ' 520 )וראו הודיות, מהדורת קימרון,   107
עמ' 85, שורות 30–34(.

אם ההשלמה לציטוט 2 נכונה, אזי ישנו חילוף בין הביטויים 'בעוון מרחם' ל'טמא מרחם'   108
בציטוטים 1 ו־2, המשקף אף הוא את החפיפה בין הטומאה לחטא. לעומת זאת, איילין 
 E. Schuller, ‘Hodayot’, E. Chazon et. al. (eds.), Discoveries in the Judaean שולר
Desert 29 (1999), pp. 69–232 (esp. pp. 141–142) השלימה ']ואני איש טמא ומרחם[ 
הוריתי באשמת מעל'. בהתאם לכך היא פיסקה את המשפט אחרת, וקראה את 'איש טמא' 
בנפרד מ'ומרחם הוריתי באשמת מעל'. במקבילה ניגודית לנוסחה זו מופיע: 'ומשדי הוריתי 
רחמיך לי' )מהדורת קימרון, עמ' 85, שורה 30(, הביטוי 'ומשדי הורתי' תומך בקריאתה של 
שולר את הביטוי 'ומרחם הוריתי'. לפי קריאה זו, בשני המקומות 'הוריתי' זו 'אמי'. ברם 
נראה שהביטוי 'בעוון מרחם' במקבילה שבציטוט 2 תומך בהפרדת הביטויים 'איש טמא 
מרחם', ו'הוריתי באשמת מעל' כאן. לפי פיסוק זה, המילה 'הוריתי' כאן מתייחסת להריון 

או ללידה. 
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אשמה וחטאה סודו   
ערות קלון ומקור הנדה   

ורוח נעוה משלה בו.   
)שם, עמ' 64 שורות 31–33(.

ואני יצר החמר ומגבל המים   .5
סוד הערוה ומקור הנדה   
כור העוון ומבנה החטאה  

רוח התועה ונעוה בלא בינה ונבעתה במשפטי צדק.   
)שם, עמ' 68 שורות 23–25(

נוסחה זו מבטאת 'את הגועל העמוק, החולני כמעט, המתעורר בנפשו של בעל 
ההודיות, כשהוא מסתכל במין האנושי'.109 הולץ הצביעה על כמה שדות שונים 
שבאים לידי ביטוי בנוסחה: שפלות החומר — 'עפר', 'חמר' ו'מים'; הטומאה — 
'ערוה' ו'נדה'; החטא — 'עוון' ו'חטאה'; וכן שפלות שכלית — 'רוח התועה ונעוה 
בלא בינה'.110 גם קטעים 2–3 משלבים מונחים משדות הטומאה והחטא זה לצד 
זה: 'טמא' ו'נדה' מחד גיסא, ומאידך גיסא — 'אשמת מעל', 'עולה', 'דמים', 'עוון' 
ו'עוון בשר'. לא מדובר, כאמור, בחטא או בטומאה מסוימים, אלא בעצם הנטייה 
לחטא ובמהות טמאה.111 במסגרת 'נדת אנוש' כרוכים זה בזה החטא והטומאה 
כמהויות רחבות ומופשטות יותר.112 לשני אלו נוסף גם הממד של החומר הנפסד 

שממנו עשוי גוף האדם.

ליכט )לעיל, הערה 102(, עמ' 34.  109
ראו הולץ )לעיל, הערה 49(, עמ' 523, ושם הערות 23, 25. יש לציין כי בעוד הולץ קוראת   110
את המונחים 'ערוה' ו'נדה' בהקשר הטומאה, בירנבוים רואה בהם ביטוי ל'גשמיות' האדם 
)ראו בירנבוים ]לעיל, הערה 102[, עמ' 356, הערה 33(. אולם נראה שעדיף לקרוא אותם 

כמו הולץ, ובייחוד את המונח 'נדה'. 
לקשר וליחס שבין הטומאה הקיומית לבין תפיסת הגֵזרה הקדומה, ראו ליכט, שם, עמ' 36;   111

קיסטר, הרע והטוב )לעיל, הערה 103(, עמ' 515–521; הולץ, שם, עמ' 524–527.
ראו קיסטר, שם, עמ' 519. העירוב שבין הטומאה והחטא, שעולה ממקורות אלו וממקורות   112
נוספים מקומראן, הביא את קלוונס לטענה שבספרות קומראן משתקפת התפיסה שכל מי 
שחוטא הוא בהכרח טמא מבחינה ריטואלית, וכן שטומאה ריטואלית נובעת מחטא מסוים. 
ראו קלוונס )לעיל, הערה 45(, עמ' 67–91. ראו גם ד' פלוסר, 'טבילת יוחנן וכת מדבר 
יהודה', י' ידין וח' רבין )עורכים(, מחקרים במגילות הגנוזות: ספר זיכרון לא"ל סוקניק, 
 J. M. Baumgarten, ‘The ;216–213 'ירושלים תשכ"א, עמ' 209– 239, בייחוד עמ
 Purification Rituals in DJD 7’, D. Dimant and U. Rappaport (eds.), The Dead Sea
 Scrols: Forty Years of Research, Leiden & Jerusalem 1992, pp. 199–209 (esp. pp.
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כפי שראינו לעיל בקטע )1( מסרך היחד, האדם יכול להשתחרר ממצב זה 
ולהיטהר מטומאתו, אם יזכה בחסדי האל.113 האפשרות להיטהר מ'נדת אנוש', 
מצד אחד, לצד התלות באל לשם כך, מצד אחר, מזכירה את התפיסות שעלו 
מיחזקאל לו ומתהילים נא. מנחם קיסטר עמד על קשר נוסף בין מגילת ההודיות 
ליחזקאל לו, והוא השימוש ברוח הקודש על מנת לטהר את האדם, והענקת רוח 
האל לנבחר כאשר הוא מצטרף לכת.114 יש להעיר כי מוטיב זה נוכח גם בתהילים 
נא, שם מבקש המשורר 'רוח' מאת האל.115 קיסטר מציין שמשורר ההודיות מסב את 
הטהרה האסכטולוגית שביחזקאל להצטרפות לכת, המתרחשת בהווה. בכך מאמץ 
משורר ההודיות את התיאור שעולה בתהילים נא, שם הטהרה והטרנספורמציה 

מתרחשות בזמן הווה.116 
ברצוני להצביע על זיקה נוספת של המקורות הקומראניים, שעוסקים בטומאה 
הקיומית, ליחזקאל לו ולתהילים נא, והיא השימוש בביטויים 'לב האבן', ולב טהור'. 
הביטוי 'לב האבן' ייחודי ליחזקאל, ומופיע בו פעמיים בלבד )לו, כו ובפסוק המקביל 
ביחזקאל יא, יט(. בדומה לזה, 'לב טהור' מופיע רק בתהילים נא, יב. באחד מתיאורי 
שפלות האדם בהודיות מתאר המשורר את עצמו באמצעות הביטוי 'לב האבן': 'ואני 
יצר ]חמר ומגבל מים מבנה ע[פר ולב האבן למי נחשבתי עד זות כי ] [' )מהדורת 
קימרון, עמ' 92, שורות 11–12(. שימוש זה מפנה את הנמען ליחזקאל לו. המשורר 
משתמש בתיאור שמתאר יחזקאל את מצבם העגום של בית ישראל כדי לתאר את 
מצבו שלו. בדומה לכך, בקטע מתוך חיבור המכונה במחקר 'ברכי נפשי' משתמש 

(209–208. לעומת זאת, בירנבוים והולץ טענו כי בהתמקדות שלו בשאלת יחסי הגומלין 
בין הטומאה הריטואלית לטומאה המוסרית, לא הבחין קלוונס בכך שהמקורות משקפים 
טומאה חדשה, בעלת אופי אחר, והיא איננה מתאימה לתבניות של הטומאה הריטואלית או 
המוסרית. ראו בירנבוים )לעיל, הערה 102(; הולץ )לעיל, הערה 49(, עמ' 519–523. ראו גם 
הימלפארב )לעיל, הערה 103(, עמ' 31–32; עמ' 34–37. להסברים נוספים לעצם התופעה 
שעליה עמדו פלוסר, באומגרטן וקלוונס, ראו קיסטר, שם, עמ' 524–525; פורסנטברג 

)לעיל, הערה 46(. 
ראו ליכט )לעיל, הערה 102(, עמ' 41–42; קיסטר, הרע והטוב )לעיל, הערה 103(, עמ'   113

515–519; קיסטר )לעיל, הערה 97(, עמ' 179–180.
קיסטר )לעיל, הערה 97(, עמ' 178. ראו גם ליכט, שם, עמ' 41–42; קיסטר, הרע והטוב   114
)לעיל, הערה 103(, עמ' 519. ליכט, שם, טוען כי באמירה ']אודך כי [הניפותה רוח קודשך 
על עבדך ותטהר פ]שע[' )הודיות, מהדורת קימרון, עמ' 63, שורה 38(, התיאור 'הניפותה 

רוח קודשך' מתייחס להזאה, ויש בו משום זיקה נוספת לתיאור ביחזקאל.
ראו שם, פסוקים יב–יד.  115

קיסטר )לעיל, הערה 97(, עמ' 178–179. לפי קיסטר אין הכרח להניח שהמחבר סבור   116
שהאסכטון הגיע, אלא שמדובר במסלולי חשיבה מקבילים.



ידידה קורן   160

המשורר בביטוי 'לב טהור' כדי לתאר את השינוי שהאל חולל בגופו: ']לב אשמה/
האבן117 ג[ערתה ממני ותשם לב טהור תחתיו' )ברכי נפשי, מהדורת קימרון, עמ' 
40–41, שורה 10(. קטע זה מתאר בפירוט את השינוי שחל בגופו של מי שהצטרף 
לכת, ובכך התעלה מעל המצב האנושי הרגיל. בעוד יחזקאל ותהילים מתמקדים 
בחידוש הלב והרוח, ב'ברכי נפשי' מדובר בשינוי שחל בכל איברי הגוף ובתכונות 

של האדם.118 שינוי דומה מתואר בסרך היחד: 

ואל ברזי שכלו ובחכמת כבודו נתן קצ להיות עולה ובמועד פקודה   .6
ישמידנה לעד. 

ואז תצא לנצח אמת תבל כיא התגוללה בדרכי רשע בממשלת עולה,   
עד מועד משפט נחרצה. 

ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר, וזקק לו מבני איש.   
להתם כול רוח עולה מתכמי בשרו,   

ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה,   
ויז עליו רוח אמת כמי נדה מכול תועבות שקר והתגולל ברוח נדה.   
להבין ישרים בדעת עליון, וחכמת בני שמים להשכיל תמימי דרכ,   

כיא בם בחר אל לברית עולמים ולהם כול כבוד אדם.   
)סרך היחד, טור ד' שורות 18–23, מהדורת קימרון, עמ' 216(.

בניגוד להודיות ול'ברכי נפשי', בקטע )6( מסרך היחד השינוי בגוף הנבחרים יתרחש 
רק בעתיד, ב'מועד פקודה'.119 לפי התיאור בסרך היחד האל יזקק בעתיד את גוף 

קימרון, שם, משלים 'לב אשמה' על סמך סרך היחד א, 6, 'לב אשמה ועיני זנות'. הביטוי   117
'זנות עינים' פותח את אחת השורות הבאות בברכי נפשי שם, ולכן קימרון ניסה לשחזר 
תיאור מקביל. משה ויינפלד ודוד סילי, לעומת זאת, השלימו כאן 'לב האבן', על סמך 
 M. Weinfeld יחזקאל יא, יט; לו, כו, וכן על סמך הקטע המובא לעיל מההודיות. ראו
 and D. Seely, ‘Barkhi Nafshi’, E. Chazon et al. (eds.), Discoveries in the Judaean

Desert 29 (1999), pp. 255-334 (esp. p. 302 l. 10)
על תפילה זו ראו קיסטר, יצר לב האדם )לעיל, הערה 103(, עמ' 272–273, וראו שם, עמ'   118
269–270, לקשר שבינה לבין ההודיות ולתפיסת הטומאה הקיומית. קיסטר טוען כי במקורות 
אלו הגוף והקיום הגופני אינם נתפסים בתור רעים כשלעצמם, והתפילה משקפת תמורה 
בתכונותיו של הנבחר, ולא באיברים עצמם )ראו גם שם, עמ' 279(. ברם, השוו קיסטר 
)לעיל, הערה 97(, עמ' 173–181. נראה כי ההנחה שהאנושות נוצרת במצב התחלתי מאוס, 
וכי רק הנבחרים מסוגלים לעבור טרנספורמציה המעלה אותם לדרגת מלאכים, משקפת 

תפיסה מורכבת יותר של גוף האדם, המבחינה בין שני סוגים של קיום גופני. 
על כך ראו קיסטר )לעיל, הערה 97(, עמ' 177–179.  119
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האדם )'מבני איש'(, יצרוף )'להתם'( מתוך איבריו )'תכמי בשרו'( את רוח העוולה, 
ויטהר אותו ברוח הקודש.120 יחידה זו משקפת גם היא את תפיסת הטומאה הקיומית, 
וסבורה שאפשר להשתחרר ממנה באמצעות פעולה מטהרת של האל. פעולה זו 
קשורה, בין היתר, במילים מתחום הצורפות.121 היחידה מציעה גם תיאור מפורט 
יותר של הטיהור: 'ויז עליו רוח אמת כמי נדה'. ליכט הציע שתיאור זה מבוסס על 
יחזקאל לו, כה–כז.122 לפי זה, מחבר סרך היחד פירש את הָזַאת המים הטהורים 
ביחזקאל כמטפורה, וקישר בין רוח האל המוזכרת בפסוקים כו–כז לבין זריקת 
המים הטהורים: רוח האמת תטהר את הנבחרים, כמו 'מי נדה'.123 בדומה לשימוש 
של תוספתא, קידושין ה, ג, במונח 'מקוה', גם כאן ההָזָאה מתפרשת כמטפורה, אך 

הטומאה והטהרה הן ממשיות. 
'נדת אנוש', הטומאה הקיומית שפותחה בכמה מכתבי קומראן, מאפיינת את 
המצב האנושי שבו נמצא האדם כבר ברגע יצירתו, ואת מצב האנושות בכלל. 
החטא והנטייה לחטא והשפלות החומרית של האדם כרוכים בטומאה. נבחרי האל 
יכולים להשתחרר ממצב זה בחסדו של האל. טהרת הנבחרים, שנעשית באמצעות 
רוח האל, כוללת שינוי מהותי בגופם, והם מקבלים את רוח האל אל קרבם. 'נדת 
אנוש' מושתתת על קריאה מסוימת בתהילים נא וביחזקאל לו, ושאילה של כמה 
מן התיאורים, הרעיונות והביטויים שבפרשיות אלו. לאור התובנות הללו, יש לשוב 
עתה אל הממזר הַתנאי ואל טומאתו, ובייחוד לדברי ר' יוסי בתוספתא, קידושין ה, ד. 

למשמעות ולאטימולוגיה של המונח 'תכם' ראו נ' מזרחי, '"תכמי בשר": לביאורה של   120
מילה סתומה בלשון המגילות', לשוננו עז )תשע"ה(, עמ' 25–57.

ראו הולץ )לעיל, הערה 49(, עמ' 527; קיסטר, הרע והטוב )לעיל, הערה 103(, עמ' 519.   121
מעניין כי שדה המונחים של הצורפות משמש עבור טהרת יוחסין וטהרת ממזרים במימרות 
של אמוראי ארץ ישראל בשתי סוגיות מקבילות בתלמודים, על סמך דרשות למלאכי ג, 
ג. ראו ירושלמי, קידושין ד, א )טור 1181 במהדורת האקדמיה(; בבלי, קידושין עא ע"א. 
ראו גם ויקרא רבה לב, ח, המתבסס על זכריה ד, ב. ייתכן אפוא שלפנינו דוגמה נוספת 
להתקה של הטומאה הקיומית אל עבר 'טומאת הממזר' וטומאת הייחוס, בהקשר המסוים 
של עולם המונחים של צירוף מתכות. בעוד בספרות קומראן משמשים דימויים אלו עבור 
טיהור האדם, הרי במימרות של אמוראי ארץ ישראל הם מתייחסים לטיהור היוחסין של 

ישראל או של בני לוי. 
י' ליכט, מגלת הסרכים, ירושלים תשכ"ה, עמ' 103.  122

ראו כשר )לעיל, הערה 92(, עמ' 204.  123
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הטומאה הקיומית וטומאת הממזר

'נדת אנוש' היא מּולדת או מבנית, כלומר, היא חלק מן המערך שמגדיר את האדם. 
כל אדם נולד איתה ובמצב העניינים הרגיל הוא אינו יכול להיטהר ממנה. טומאה 
זו יכולה לתת משמעות מחודשת לטומאת הממזר, שאף היא נטבעת בו עוד ברחם. 
חלק מן המאפיינים של הטומאה הקיומית דומים במובהק לאלו של טומאת הממזר. 
י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני  ָעוֹון חֹוָלְלּתִ על הממזר אפשר לקרוא בפשטות את הפסוק 'ֵהן ּבְ
י' )תהילים נא, ז(, או את התיאור 'ואני איש טמא מרחם הוריתי באשמת מעל'.124  ִאּמִ
אפשר גם לומר עליו שהוא 'סוד הערוה ומקור הנדה, כור העוון ומבנה החטאה'.125 
ברם, בניגוד ל'נדת אנוש' שהופכת את הטומאה והחטא למושגים רחבים, 'טומאת 
הממזר' מצמצמת אותם לגופים קונקרטיים: ממזר הוא אדם מסוים, שנולד בעקבות 
חטא מסוים. יצירתו לא התרחשה בחטא קיומי המאפיין את האנושות כולה, אלא 

בחטא המיני המסוים שחטאו הוריו.126 
מלבד הדמיון הפנומנולוגי, ישנה גם הזיקה הפרשנית. בתוספתא כורך ר' 
יוסי את טהרת הממזר לעתיד לבוא ביחזקאל לו, והיא הפרשייה המונחת ביסודה 
של הטומאה הקיומית בספרות קומראן. במקורות מקומראן משמשים הפסוקים 
ביחזקאל לו תשתית הן לתפיסה הפסימית של האדם כמי שנוטה לחטא מטבעו 
וזקוק לטהרה, והן לפתרון למצב זה, שמוענק באמצעות חסד האל, וכולל טהרה 
אלוהית, שינוי מהותי בגוף, וקבלה של רוח האל. תפקידו של יחזקאל לו במקורות 
הקומראניים יכול להסביר את התפקיד של אותה פרשייה בתוספתא. ר' יוסי 
מאמץ את נבואת הטהרה האסכטולוגית של יחזקאל, ומשלב אותה בחזון אחרית 
הימים שלו. כמו המקורות מקומראן שבחנתי, ר' יוסי משלב את הפרק הזה ואת 
האתוס הייחודי שלו אל תוך תפיסתו האנתרופולוגית. דבריו של ר' יוסי לקוניים, 
אך לדעתי שיבוץ הממזרים וטומאתם לתוך יחזקאל לו משקף החלפה של 'נדת 
אנוש' הטוטלית ב'טומאת הממזר' הספציפית. בכך משתתף ר' יוסי בשיח הטומאה 
המבנית המחודשת, ומשתמש בפרשייה העומדת בבסיסה — יחזקאל לו. טומאת 

מגילת ההודיות, מהדורת קימרון, עמ' 81, שורות 38–40.  124
שם, עמ' 68, שורות 23–25.  125

 D. Boyarin, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, Berkeley 1994, ראו  126
pp. 36–38, לניגוד דומה בין האנתרופולוגיה וההרמנויטיקה של פאולוס לעומת אלו של 
 M. Kister, החכמים. לדוגמאות נוספות של קונקרטיזציה של מסורות אלגוריות, ראו
 ‘Allegorical Interpretations of Biblical Narratives in Rabbinic Literature, Philo,
 and Origen: Some Case Studies’, G. A. Anderson et al. (eds.), New Approaches to
 the Study of Biblical Interpretation in Judaism of the Second Temple Period and

 in Early Christianity, Leiden & Boston 2013, pp. 133–184 (esp. pp.170–176)
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הממזר אף מקבלת כמה מן המאפיינים המרכזיים של 'נדת אנוש': הטומאה הקיומית 
היא מּולדת, כרוכה בהיווצרות בחטא, ואי אפשר להיטהר ממנה אלא בחסד האל 
)ובעתיד האסכטולוגי(. עם זה, שיבוץ הממזרים לתוך יחזקאל לו בידי ר' יוסי משקף 
גם את שלילת הטוטליות של הטומאה הקיומית. נראה כי עבור ר' יוסי, וכנראה 
גם עבור ר' מאיר, 'נדת אנוש' מועתקת אל המקרה הקונקרטי של הממזר בלבד. 
לא כל האנושות נוצרה בחטא וטמאה מיסודה, אלא רק הממזרים. הממזרים אכן 
זקוקים לחסד אלוהי על מנת להיטהר מטומאתם, ולפי ר' יוסי הם יזכו לכך באחרית 
הימים. אם כנים הדברים, ההסבה של יחזקאל לו לטומאת הממזרים מאפשרת לר' 
יוסי — ולחכמים בכלל — לשחרר את האנושות מן החטא והטומאה שיוחסו לה, 
ולפתח תפיסה אופטימית יותר של טבע האדם.127 כך יכולים החכמים גם לשוב 
ולאמץ את הבחירה החופשית שנשללה במסגרת זו לא רק בספרות קומראן, אלא 

כבר ביחזקאל ובתהילים.128 
הממזרים נעשים אפוא כלי לשחרור שאר האנושות מן הטומאה הקיומית. בלשון 
התוספתא בקידושין )ה, ג( אפשר לומר כי 'נמצאו הממזרים מקוה לכל האדם'. 
במסגרת תיאולוגית כללית שדוגלת בעיקרון הבחירה החופשית מעמד הממזר קשה 
להצדקה, שכן הוא נגזר מראש, על לא עוול בכפו של הממזר עצמו.129 בניסוח קיצוני 

 D. Boyarin, Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture, Berkeley 1993, ראו  127
pp. 31–46, שעומד על כך שהחכמים פיתחו יחס חיובי כלפי הגוף, לעומת גישות נאו־

אפלטוניות שבאו לידי ביטוי גם אצל פילון, פאולוס, ובנצרות הקדומה. ראו גם א"א אורבך, 
חז"ל, פרקי אמונות ודעות, ירושלים תשל"ו, עמ' 190–226; וכן בהפניות אצל רוזן־צבי 

)לעיל, הערה 103(, עמ' 180, הערה 42.
ישי רוזן־צבי מתאר נטרול דומה של התפיסה הפסימית הקומראנית למצב האנושי בקשר   128
לעיצוב החז"לי של ה'יצר'. בספרות קומראן קשור היצר הרע למצב השפל של האנושות 
הנוטה לחטא כולה. לעומת זאת, החכמים סבורים שהאדם יכול לגבור בכוחות עצמו על 
היצר שלו, ובכך הם משיבים לו את הבחירה החופשית. ראו רוזן־צבי, שם, עמ' 52, וכן שם, 
עמ' 21–22. ברם ראו רוזן־צבי, שם, עמ' 74 והערה 48 )בעמ' 181(, לתפיסה האמוראית 
שהיצר הרע טבוע באדם עוד מבריאתו. לדיון ביחס בין עיקרון הבחירה החופשית לבין 

השגחת האל בספרות חז"ל, ראו אורבך, שם, עמ' 227–253.
ברם ראו ויקרא רבא לב, א. בנוסף לכך, יש מקורות בתר־תלמודיים המניחים שהממזרים   129
הם עזי פנים מטבעם. ראו מסכת כלה, הלכה טז, עמ' 146–149 במהדורת היגער. מקורות 
תלמודיים מייחסים עזות פנים לאנשים אחרים שהגניאלוגיה שלהם פגומה, ובראשם 
העבדים והגבעונים. לעבדים, ראו ירושלמי, קידושין ד, א )טור 1181 במהדורת האקדמיה(; 
בבלי, קידושין ע ע"א–ע"ב. לגבעונים, ראו ירושלמי קידושין ד, א )טור 1179 במהדורת 
האקדמיה(; בבלי, יבמות עט ע"א, וראו מכילתא לדברים יג, יח, מ"י כהנא, קטעי מדרשי 
הלכה מן הגניזה, ירושלים תשס"ה, עמ' 353 שורה 21 — עמ' 354 שורה 22. ראו גם בבלי, 

קידושין עא ע"ב.
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אפשר לומר כי לכל האנושות ניתנה האפשרות לבחירה חופשית, מלבד לממזרים. 
ואכן, בספרות חז"ל המאוחרת יותר, האמוראית והבתר־אמוראית, הציפו חכמים 

את הקושי הזה וניסו לתת לו מענה.130 
לעומת העושר והרב־ממדיות של 'נדת אנוש', 'טומאת הממזר' היא מושג 'רזה' 
יחסית בספרות התנאים. בניגוד לתיאורים השופעים, המרובים והמגוונים המבטאים 
את הטומאה הקיומית במגילות קומראן, התוספתא קצרה ונקודתית. לצדה יש מספר 
קטן של התייחסויות לטומאת הממזר בספרות התנאים ובספרות היהודית הקדומה 
בכלל. ברור שהממזר נוצר מחטא של ערוות בשר, הגורר עמו גם טומאה. ברם, 
בשום מקום בספרות התנאים אין הנחה שבגלל אופן יצירתו נוטה הממזר לחטא 
או שהוא מּועד לחטוא בעצמו.131 נוסף על כך, אין בספרות התנאים ביטוי לממד 
של שפלות החומר. אומנם, על רקע המקורות מספרות קומראן מקבלת הערת ר' 
מאיר בברייתא בירושלמי — 'מוליכין טינה אצל טינה וסריות אצל סריות' — נופך 
נוסף.132 אפיון הממזר בתור 'טינה' ו'סריות' מזכיר את דימוי האדם ל'מבנה עפר', 
'יצר חמר', ו'יצר טיט' בהודיות.133 ברם, טומאת הממזר עצמה ומשמעותה לא זוכות 
לדיון נרחב בספרות התנאים, ואף לא בספרות התלמודית המאוחרת יותר. 'טומאת 

הממזר' התנאית היא אפוא רק צל חיוור של 'נדת אנוש' הקומראנית.
גם ר' מאיר, החולק על ר' יוסי, שותף לתפיסה שהממזר טמא. בניגוד לר' יוסי, 
הוא סבור שכך יישאר גם לעתיד לבוא. כפי שציינתי לעיל, דבריו של ר' מאיר 
קצרים, ולא ברור אם יש לו טענה מהותית משלו. בתוספתא הוא בעיקר דוחה את 
דבריו של ר' יוסי, ולפיכך לא ברור כיצד ר' מאיר קורא את הפסוקים מיחזקאל.134 

ראו בייחוד ויקרא רבא לב, ח; אבות דר' נתן, נו"א פרק י"ב )כז ע"א(; נו"ב פרק כ"ז )כז   130
ע"ב(. בכך אני דנה בעבודת הדוקטור שלי )בכתיבה, לעיל, הערה 5(.

ברם ראו לעיל, הערה 129.   131
ירושלמי קידושין ג, יג )טור 1178 במהדורת האקדמיה(. ראו לעיל, הערה 20 ובסמוך לה,   132

לכך שמדובר בגרסה משנית ומעובדת של הברייתא.
ראו למשל, מקורות 4–5 המובאים לעיל, וכן הודיות, מהדורת קימרון, עמ' 97, שורה 30.   133

ראו גם סרך היחד, מהדורת קימרון, עמ' 230, שורות 21–22.
ייתכן שהמחלוקת של ר' יוסי ור' מאיר נוגעת גם לפרשנות לדברים כג, ג, האוסר על   134
הממזר לבוא בקהל ה', 'גם דור עשירי'. בפסוק הבא, פסוק ד, נאסר על העמוני והמואבי 
לבוא בקהל ה', 'גם דור עשירי', אך נוספה ההדגשה 'עד עולם'. אולי היעדר הביטוי 'עד 
עולם' בנוגע לממזר הוליד את השאלה האם לעתיד לבוא הממזרים יהיו מותרים. ברם אין 
לכך רמז בתוספתא, הממקדת את הדיון הדרשני דווקא ביחזקאל לו, כה. וראו ספרי דברים 

פיסקה רמח, וכן לעיל, הערה 91. 
יעקב בלידשטיין קשר את שיטת ר' מאיר לדברים המופיעים במגילה בקומראן: 'הואה הבית   
אשר לוא יבוא שמה ]איש אשר בב[שר]ו מום [עולם ועמוני ומואבי וממזר ובן נכר וגר עד 
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בניגוד לר' יוסי שקורא את יחזקאל לו על הממזרים והנתינים, ר' מאיר מצטט את 
המשך פסוק כה, כדי לחדד את העובדה שאין קשר נראה לעין בין פסוק זה לבין 
ּלּוֵליֶכם'. ייתכן שבתוספתא משמש ר' מאיר בעיקר  ל ּגִ הממזרים: 'ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ
כדי להבליט את חידושו של ר' יוסי, ואין לו שיטה סדורה אלטרנטיבית בעניין 

גורל הממזרים לעתיד לבוא. המצב הזה משתנה בתלמודים, כפי שהראיתי לעיל.
הדיון של ר' יוסי ור' מאיר מעורר שאלות לגבי תפיסת 'טומאת הממזר'. בתגובה 
לדחייה של ר' מאיר מצטט ר' יוסי את הפסוק מיחזקאל: 'אמ' לו ר' יוסה והלא כבר 
נאמ' "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"'. מלשון הציטוט 'והלא כבר נאמר' 
נראה שהֶקֶשר של פסוק זה לטומאת הממזר ברור מאליו עבור ר' יוסי. ברם ר' מאיר 
מצטט את המשך הפסוק, ומדייק ממנו שאין שם מקום לממזרים ולנתינים: 'אמ' לו ר' 
מאיר "מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם"'. ר' מאיר לא מפרט מהם בעיניו הטומאות 
והגילולים הללו, אך לדעתו הממזרים והנתינים אינם קשורים אליהם. בסופו של 
הדיון מודה לו גם ר' יוסי, והוא לומד את טהרת הנתינים והממזרים מתוך הפסוקית 
שבסוף, 'אטהר אתכם'.135 ייתכן שר' יוסי אינו דורש רק את הייתור שבביטוי זה, 
אלא גם מצביע על הלשון: 'אטהר אתכם', כלומר את עצמכם, מטומאת הממזר 
שבכם. הדיון הדרשני בפסוק זה מותיר אפוא שאלות לא פתורות: מהם ה'טומאות' 
וה'גילולים' שהאל יטהר באחרית הימים, ומדוע הממזרים )והנתינים( אינם נכללים 
בהם?136 זאת ועוד, גם הממזרים )והנתינים( נחשבים לטמאים — לכאורה אף לשיטת 

ר' מאיר — אך טומאתם נבדלת מזו של ה'טומאות' וה'גילולים'. 

 G. Blidstein, עולם' )פשר על אחרית הימים א', מהדורת קימרון, כרך ב', עמ' 289(. ראו
 ‘4QFlorilegium and Rabbinic Sources on Bastard and Proselyte’, Revue de Qumran
pp. 431–435 (esp. pp. 432–433) ,(1974) 8. ברם, בלידשטיין התמקד בשיטת ר' מאיר, 
כפי שהיא מוצגת בירושלמי, הקושר לדבריו את זכריה ט, ו. אולם, כפי שציינתי, דברי 
ר' מאיר בתוספתא רזים יותר, ולא ברור אם עומדת מאחוריהן גישה 'של ממש', או שהם 
נועדו בעיקר לדחות את דברי ר' יוסי. ראו גם מ' קיסטר, עיונים באבות דר' נתן: נוסח, 

עריכה ופרשנות, ירושלים תשנ"ח, עמ' 405, ושם, הערה 433.
דבריו החותמים של ר' יוסי שונים בניסוחם מטענתו ברישא: 'מה ת"ל "אטהר אתכם", אפי'   135
מן הנתינין )נ"א: הנתינות( ומן הממזרות'. לגבי חילוף הנוסח במילה 'הנתינין', ראו לעיל, 
הערה 1. לכאורה, היה עדיף לחתום כשם שפתח: 'אפילו את הנתינים ואת הממזרים'. נראה 
כי המעבר למילת היחס 'מן' נובע מהשימוש בה במילים הקודמות בפסוק, שאותן ציטט ר' 
מאיר: 'מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם'. לכך מוסיף ר' יוסי: 'אפילו מן הנתינין/הנתינות 
ומן הממזרות'. השימוש בשמות 'ממזר' ו'נתין' בתור שמות עצם מופשטים מופיע פעם 

אחת נוספת בספרות התנאים, בהלכה אחרת בתוספתא קידושין )ה, ב(.
בספרות המדרשית הארץ ישראלית עולה מסורת המבוססת על פסוק זה, שלפיה לעתיד   136
לבוא, לא הכוהן, אלא האל עצמו יטהר את ישראל. ראו ויקרא רבא טו, ט; פסיקתא דרב 
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סיכום

במחלוקת ר' יוסי ור' מאיר בתוספתא, קידושין ה, ד, יש כמה פנים ייחודיים 
ותמוהים. ראשית, ההתייחסות לממזרים )ולנתינים( באמצעות מינוח של טומאה 
וטהרה נדירה יחסית בספרות התנאים. שנית, הדיון בהלכה לעתיד לבוא מפתיע. 
שלישית, ר' יוסי מניח שטהרת הממזרים נלמדת בפשטות מיחזקאל לו, כה. פסוק זה 
מתייחס למעמד יוצא דופן שיתרחש באחרית הימים, ובו האל יזרוק 'מים טהורים' 
על בית ישראל ויטהר אותם. אין בפסוק זה — או בפרשה כולה — רמז לממזרים, 

ולא ברור מדוע ר' יוסי נסמך עליו. 
שני התלמודים פסקו הלכה כר' יוסי, אם במישרין ואם בעקיפין. משום כך 
הניחו החוקרים שבהתייחסות לעתיד לבוא ר' יוסי בעצם קבע מדיניות מעשית לזמן 
הזה. הם ראו במינוח של ה'טהרה' שימוש מושאל כדי לדון באיסור או בהיתר של 
הממזר, ולא נתנו את הדעת לפשר הציטוט מיחזקאל. אך למעשה, מינוח הטהרה, 
ההתייחסות לאחרית הימים, והקשר ליחזקאל לו, הם סימנים רבי משמעות, המעידים 

על ההקשר שבו יש להבין את המחלוקת התמוהה שבתוספתא. 
טומאת הממזר קשורה לחתימת פרשת העריות בויקרא יח, החוזרת כמה וכמה 
פעמים על כך שחטאים מיניים מטמאים את החוטאים ואת הארץ. זוהי טומאה 
ממשית, הנובעת מן המעשה המטמא שבמהלכו נוצר הממזר. הממזר, המגלם את 
התועבה שנעשתה, אף הוא טמא. כמו טומאת החטא המקראית שתיאר קלוונס, אין 
דרך להיטהר מטומאת הממזר, ועל הממזרים להמתין למעמד הטהרה האסכטולוגי 
שמתאר יחזקאל. ִהצעתי כי טומאת הממזר קשורה לסוג טומאה שהתחדש בכתבי כת 
קומראן, והיא 'נדת אנוש'. טומאה זו מפתחת רעיונות וביטויים העולים ביחזקאל לו 
ובמזמור נא בספר תהילים, הקרוב לו. 'נדת אנוש' וטומאת הממזר דומים במפתיע 

גם במאפייניהם. 
ר' יוסי, כמו חברי כת קומראן, קורא את הטהרה ביחזקאל לו כמתייחסת לטומאה 
הטבועה באדם, שנוצר בטומאה ובחטא. האדם אינו מסוגל להשתחרר בעצמו 
מטומאה זו, והוא זקוק לאל שיטהר אותו ממנה ברוב חסדו. בניגוד לשיטת כת 
קומראן, קריאת טומאת הממזר לתוך יחזקאל לו מאפשרת לר' יוסי לצמצם במידה 
ניכרת את 'נדת אנוש'. בקריאתו של ר' יוסי זוהי טומאה המצויה רק בממזרים, 
קבוצה מסוימת של בני אדם שגופם נוצר בחטא מסוים, ועל כן הם טמאים. שחרור 

כהנא פרה, פיסקה י. מסורת פרשנית נוספת לפסוק זה נוגעת ליום כיפור, וקובעת כי 
האל עצמו מטהר את ישראל מטומאתם, כלומר מחטאיהם. ראו משנה, יומא ח, ט, וראו 

לעיל, הערה 83.
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האנושות מן הטומאה הקיומית ִאפשר לחכמים לפתח גישה אופטימית יותר של 
האדם ולאמץ את עיקרון הבחירה החופשית — לפחות עבור כל מי שאינו ממזר.137

ישנם גם ביטויים לתפיסה פסימית של האדם בספרות התנאים, שבכל זאת דוגלים בעיקרון   137
הבחירה החופשית, ראו למשל משנה, אבות ג, א.


