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חוקרים רבים עסקו בשאלה אם לפי ההלכה הקדומה נחשבו נכרים לטמאים 1.נכרים אינם שומרים
כמובן על דיני הטהרה המקראיים ,ולפיכך טענו חוקרים אחדים שעל פי המקרא הם טמאים ומטמאים2.
אולם במקרא אין רמז לכך 3,ומספרות חז"ל עולה שחכמים היו סבורים שדיני הטומאות הגופניות של
ספר ויקרא אינם חלים על נכרים4.
אברהם ביכלר טען שבראשית התקופה החשמונאית גזרו חכמים על נכריות טומאת נידה ,ולפיכך
נחשבו הנכרים לטמאים 5.אך רק בשלהי ימי הבית נגזרה על הנכרים טומאה מפני נכריותם ,ומטרתה
של גזירה זו ,כמו גם של גזירות נוספות ,היתה להרחיק את ישראל מהרומאים 6.בתגובה על דברים
אלו קבע גדליהו אלון שהתפיסה שנכרים טמאים מצד נכריותם הייתה מקובלת בעם ישראל מזמנים
קדומים ,ושיסודה בהרחבת תחומה של טומאת עבודה זרה והכללת עובדיה בתוכו 7.אולם לאחר
החורבן בוטלו או הוגבלו חלק מההלכות 8.לאחרונה טענו ג'ונתן קלוונס וכריסטין הייז שבמקרא
ובמקורות מימי בית שני נתפסו הנכרים כטמאים בטומאה מוסרית ולא בטומאה ריטואלית 9.לדעתם
רק בספרות חז"ל יש ביטוי לתפיסה שנכרים טמאים באופן ריטואלי10.
להלן אטען שלהשקפה שנכרים טמאים באופן ריטואלי יש ביטוי כבר במקורות מקראיים מהתקופה
הפרסית וכן במקורות מאוחרים יותר .אך בתקופה הקדומה טרם התגבשו כללים ברורים בנוגע
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5
6

לסקירת המחקר ראוJ. Klawans, ‘Notions of Gentile Impurity in Ancient Judaism’, AJS Review, 20 (1995), :
pp. 285–288; Ch.E. Hayes, Gentile Impurities and Jewish Identities: Intermarriage and Conversion from the Bible
to the Talmud, Oxford 2002, pp. 4–7
E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, A New English Version Revised and
 .Edited by G. Vermes, F. Millar & M. Black, II, Edinbourgh 1973–1987, pp.83–84לדוגמאות נוספות ראו :קלוונס

)שם( ,עמ'  ,286הערה .3
קלוונס )שם( ,עמ' .290289
ג' אלון' ,טומאת נוכרים' ,הנ"ל ,מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד ,א ,בעריכת
ש' ספראי ,תל–אביב תשכ"ז ,עמ' G. Porten, Goyim: Gentiles and Israelites in Mishnah-Tosefta, Atlanta ;127126
 ;1988, pp. 272–273קלוונס )שם( ,עמ'  ;303הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .113109אך לא כך באשר לטומאת מת .ראו:
הייז )שם( ,עמ' ) 3937במקרא() 115 ,בספרות חז"ל(.
A. Büchler, ‘The Levitical Impurity of the Gentile in Palestine before the Year 70’, JQR, 17 (1926–1927),
pp. 9–15
ראו :ירושלמי ,שבת א ,ד )ג ע"ג(; בבלי ,שבת יז ע"ב; שם ,עבודה זרה לו ע"ב .להלן אדון בעניין זה .ראו גםS. Zeitlin, :
‘Proselytes and Proselytism during the Second Commonwealth and the Early Tannaitic Period’, S. Lieberman
et al. (eds.), Harry Austryn Wolfson Jubilee Volume on the Occasion of his Seventy-fifth Birthday, II, Jerusalem
1963, pp. 877–878

 7אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  .122מדבריו משתמע שלהשקפה זו יש שורשים מקראיים.
 8שם ,עמ' .123
 9על שני סוגי הטומאה הללו ראו להלן.
 10קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;312הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .142
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לדרכי התפשטות הטומאה ולמשמעויותיה המעשיות ,ולפיכך היו דעות שונות בעניינים אלה.
מדובר בניצניה של השקפה שהלכה והתפתחה עד שנוצקה לדפוסים ההלכתיים המגובשים שבספרות
חז"ל.
קצרה היריעה מלדון בכל המקורות ובכל ההיבטים שהועלו במחקר בנושא .אין ספק שהמקורות
אינם מציגים תמונה אחידה ,ומחלקם משתמע שנכרים אינם טמאים באופן ריטואלי .אולם בכוונתי
להתמקד במקורות שמשתקפות בהם תפיסות אחרות .די בכך כדי ללמד שהמציאות הייתה מורכבת
מכפי שתיארו קלוונס והייז.

טומאת נכרים במקורות מהתקופה הפרסית
הדיון בטומאת נכרים ובתוצאותיה תלוי בהבנת משמעותה של טומאה בכלל ובהבחנה בין סוגי טומאה
שונים בפרט .השאלה היסודית היא אם בתפיסתה של חברה שמשתמשת במושגי טומאה ,הטומאה
נובעת מקיומו של כוח ממשי הנמצא בעולם )דוגמת בליעל במגילות קומראן( או שאיננה תולדת
פעולתם של כוחות ממשיים ואולי היא רק מטפורה לעניין מסוים ,וייתכן שמדובר במושג שנוצר כדי
לשרת צורך חברתי או אחר.
11
שאלות אלו נדונו בהרחבה כבר בראשית המחקר האנתרופולוגי ,ואף חוקרי מקרא עסקו בהן
בקשר לטומאה המקראית 12.ביכלר טען שאין לדון בטומאה המקראית באופן כוללני 13,משום
שהמקרא מבחין בין טומאה ריטואלית ,שקשורה לתופעות גופניות טבעיות ,ושנמשכת פרקי זמן
קצובים דוגמת תקופת הנידה )ויקרא יאטו; במדבר יט( 14,לבין טומאה מוסרית ,שנולדת מחטאים
מסוימים ,ושפוגעת בארץ–ישראל 15.חוקרים אחדים סברו שביטויים של טומאה שנזכרים במקרא
בהקשר מוסרי הם מטפורה שלילית לעברות כדוגמת גילוי עריות ועבודה זרה 16,ואילו אחרים טענו
 11מ' דגלס ,טוהר וסכנה :ניתוח של המושגים זיהום וטאבו ,תרגמה י' סלע ,תל–אביב  ,2004עמ'  ;6033ו' נעם' ,האומנם
לא המת מטמא?” לדיוקנה של הטומאה בספרות התנאים' ,תרביץ ,עח )תשס"ט( ,עמ'  ,157הערה .1
 12לסקירת המחקר בעניין זה ראו :נעם )שם( ,עמ' .160158
A. Büchler, Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century, London 1928, p. ix 13
 14ביכלר )שם( ייחד לה את המונח  ,levitical uncleanessואילו קלוונס כינה אותה  .ritual impurityראוJ. Klawans, :
Impurity and Sin in Ancient Judaism, New York 2000, p. 6

 15ביכלר )שם( ייחד לה את המונח  ,moral uncleanessואילו קלוונס )שם( כינה אותה  .moral impurityלביקורת על
היבטים מסוימים במחקרו של ביכלר ראו :קלוונס )שם( .כבר דוד צבי הופמן עמד על ההבדלים שבין שני סוגי הטומאה
הללו ,וביכלר הזכיר את דבריו במחקרו .ראו :ביכלר )שם( ,עמ'  .224ההבחנה בין שני סוגים של טומאה קיימת גם
במקורות מימי בית שני ובספרות חז"ל ,וקלוונס ניסה לעמוד במחקרו )שם( על משמעותה של הטומאה המוסרית
במקורות השונים.
J. Neusner, The Idea of Purity in Ancient Judaism (Studies in Judaism in Late Antiquity, 1), Leiden 1973, pp. 11–15, 16
54, 108, 117; B.A. Levine, Leviticus (The Jewish Publication Society Torah Commentary, 3), Philadelphia,
& New York & Jerusalem 1989, p. 134; D.P. Wright, ‘The Spectrum of Priestly Impurity’, G.A. Anderson
;S.M. Olyan (eds.), Priesthood and Cult in Ancient Israel (JSOTSup, 125), Sheffield 1991, pp. 162–163
;H. Maccoby, Ritual and Morality: The Ritual Purity System and its Place in Judaism, Cambridge 1999, pp. 200–201

ב"י שוורץ ,תורת הקדושה :עיונים בחוקה הכוהנית שבתורה ,ירושלים תשנ"ט ,עמ'  ;26ראו גם :קלוונס )לעיל,
הערה  ,(14עמ'  ,32הערה .72
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שחטא גורם לטומאה ריטואלית ,ושאין במקרא קטגוריה נפרדת של טומאה מוסרית 17.אך קלוונס
טען ,בעקבות ביכלר ,שיש להבחין בין חילול הקודש )שלדעתו אינו כרוך כלל בטומאה ,לפחות על
פי התפיסה המקראית( 18,טומאה ריטואלית וטומאה מוסרית19.
לדעת קלוונס טומאה ריטואלית נובעת ממצבים גופניים מסוימים או ממגע ישיר או עקיף עם אחד
ממקורות הטומאה שנזכרים בוויקרא יאטו ובבמדבר יט .בדרך כלל מדובר במצבים טבעיים שאינם
ניתנים לשליטה )כגון זיבה ,נידות ,מוות( ,ולכן המגע עם טומאה זו אינו נחשב חטא 20.ניתן להיטהר
מטומאה ריטואלית בתהליכי טהרה שונים .קלוונס טען שנכרים אינם מטמאים באופן ריטואלי על פי
המקרא ,ושלמעשה הם מופקעים מכל מערכת החוקים שקשורה לטומאה זו21.
לעומת זאת טומאה מוסרית נובעת ממעשים שהמקרא מתארם כחטאים חמורים 22.היא אינה
עוברת במגע ,אך בכוחה לטמא את המקדש ואת ארץ–ישראל 23.אי אפשר להיטהר ממנה באמצעות
טקסי טהרה ,וההיטהרות מושגת רק לאחר שהחוטא נענש .ומכיוון שהגויים מתוארים במקרא כעושי
תועבות וכעובדי עבודה זרה 24,הם טמאים בטומאה מוסרית .לדעת קלוונס זוהי התפיסה השלטת
בספרי עזרא ונחמיה25.
הייז דנה בהרחבה באיסור נישואי התערובת שבספרי עזרא ונחמיה ובמשתמע ממנו לאופייה
של טומאת נכרים בתקופה הפרסית 26.לדעתה האיסור איננו קשור כלל לטומאה ריטואלית 27או
מוסרית 28.על פי התורה האיסור חל על עמים מסוימים בלבד ,אם משום שנישואין עמם עלולים להוביל
לאימוץ דרכי הגויים ואף לעבודה זרה 29,אם מנימוקים היסטוריים שונים 30,אך לא בגלל טומאתם,
שאינה נזכרת בכתובים .אולם בתקופת שיבת ציון התפתחה לדעת הייז השקפה חדשה ,שבאה לידי
ביטוי בספרי עזרא ונחמיה ובטקסטים נוספים מימי בית שני ,ולפיה עם ישראל הוא 'זרע הֹקדש'
)עזרא ט ,ב( ,ונישואי תערובת מחללים את קדושתו .עם ישראל נבחר להיות 'ממלכת כֹּהנים וגוי קדוש'
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קלוונס )שם( ,עמ' .12
קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .292
שם ,עמ' .293289
אך הוא עלול לגרום לחטא ,כגון מגע של טמא בקודש.
קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .290289
ראו למשל :ויקרא יח ,כדכה; כ ,אג .תפיסה זו מאפיינת את ספר הקדושה ).(H
שם.
שם יח ,כז; דברים יב ,אד.
עזרא ט ,אי ,מד; נחמיה ט ,אג; י ,כטלא; יג ,אג ,כגל .וראו :קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;291הנ"ל )לעיל ,הערה
 ,(14עמ' .4543
הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .3424
שלא כדברי אוליאן .ראוS. Olyan, Rites and Rank: Hierarchy in Biblical Representations of Cult, Princeton 2000, :
 ;pp. 83–84הייז )שם( ,עמ' .31
שלא כדברי פישביין .ראו;A.M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1985, pp. 114–123 :
הייז )שם( ,עמ' .30
שמות לד ,יב ,טז; דברים ז ,גד.
על עמון ומואב ראו :דברים כג ,דה )כבר במקורות מקראיים מאוחרים יותר התפרשו פסוקים אלו כעוסקים באיסור
נישואין .ראו למשל :מלכים א יא ,אב( .על אדום ומצרים נאמר שבני הדור השלישי שיולדו להם רשאים לבוא בקהל
ה' .ראו :דברים כג ,ט.
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מיוחדות31,

)שמות יט ,ו( ,וכשם שזרע הקודש של הכוהנים מוגן מחילול באמצעות תקנות נישואין
כך מונע איסור נישואי התערובת את חילול זרע הקודש של ישראל 32.החידוש שבהשקפה זו ניכר
בעובדה שהאיסור חל על כל הגויים ,שהרי הוא נובע מעצם ההבדלה שבין עם ישראל לבינם33.
הייז הודתה שהאיסור על נישואין בין כוהנים לבין נכריות בספרי עזרא ונחמיה אכן כרוך בטומאה34,
אך לדעתה אין מדובר בטומאה ריטואלית או מוסרית ,אלא בטומאה גנאלוגית ,שנובעת מיחסי אישות
אסורים בין אנשים ממוצא שונה ,ואשר — שלא כמו טומאה מוסרית — נדבקת בצאצאיהם .אמנם
התפיסה שיחסי אישות אסורים עלולים לפגוע בגנאלוגיה לאומית או שבטית ,ושלפיכך יש להקפיד
על טהרה גנאלוגית ,הייתה קיימת עוד לפני ימי עזרא ונחמיה .אך מונחים של טומאה מופיעים
בהקשר זה רק בספרי עזרא ונחמיה 35.מכל מקום האיסור המוטל על שאר ישראל נובע מחילול
הקודש בלבד 36.מסקנתה היא כאמור שנכרים אינם טמאים בטומאה ריטואלית על פי המקרא37.
אולם ניתוח היחידות בספרי עזרא ונחמיה שעוסקות בגירוש הנשים הנכריות 38מביא לידי
מסקנה שונה .אמנם יחידות אלו לא יצאו ככל הנראה מתחת ידו של מחבר אחד 39,ואין להניח שהן
משקפות תפיסה דתית אחידה .אך להלן אדון בהן כפי שהן לפנינו ולא אזדקק לשאלת מקורותיהן
השונים 40.מתפילת עזרא עולה בבירור שהסיבה העיקרית לאיסור נישואי תערובת היא טומאת הגויים
)עזרא ט ,יטו( .פסוקים יאיד שם רומזים לכתובים בוויקרא יח ,וכג ,שעוסקים בתועבות הגויים
ובטומאתם ,ושמזהירים את ישראל מפני עברות מיניות 41שהגויים נכשלים בהן .לאחר גינוי המעשים
הללו  42פסוקים כדכה שם מדגישים' :אל ִתּטַּמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים ] [...ו ַ ִתּטְמא
31
32
33

34
35
36

ויקרא כא ,זטז.
הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .28
לביטויים נוספים לתפיסה זו ראו :מלאכי ב ,יא )'חִלל יהודה ֹקדש ה' ] [...ובעל בת אל נכר'(; עזרא ט ,אב ונחמיה יג,
כז )' ַמעַל'(; עזרא י ,יט )'איל צאן על אשמתם'; ראו :ויקרא ה ,ידטז( .על תפיסת נישואי תערובת כחילול הקודש עמד
כבר מילגרום .ראוJ. Milgrom, Leviticus 1–16: A New Translation with Introduction and Commentary (AB, 3), :
 ;New York 1992, pp. 359–361הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .29
עזרא ב ,סאסב; נחמיה ז ,סד; יג ,כחל.
ראו :הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,28הערה .33
הייז )שם( ,עמ'  .3227לדעתה נישואין בין כוהנים לנכריות מולידים טומאה משום שנאסרו ביחזקאל מד ,והפרת
האיסור נחשבת זנות .לעומת זאת אין תקדים לאיסור מוחלט ומקיף על נישואין בין ישראלים לבין נכריות ,ולפיכך הם
גורמים לחילול הקודש בלבד )שם ,עמ'  .(31אולם חילול זה נובע מהתפיסה שנישואי תערובת אסורים ,ולפיכך קשה
להבין מדוע הם אינם נחשבים זנות בדומה לנישואין בין כוהנים לבין נכריות .לביקורת על ההבחנה של הייז בין כוהנים
לבין ישראלים ראוS.M. Olyan, ‘Purity Ideology in Ezra-Nehemiah as a Tool to Reconstitute the Community’, :
JSJ, 35 (2004), p. 8, n. 24

37
38
39
40
41
42

הייז )שם( ,עמ' .33
עזרא טי; נחמיה ט ,אג; יג ,אג ,כגל.
י' דור ,האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  .9813קביעה זו
מיוסדת על ניתוח אוצר המילים והסגנון של קטעים אלו ועל השוואה ביניהם מבחינת עמדתם כלפי הנשים הנכריות.
לטענה שהמקורות של ספרי עזרא ונחמיה משקפים גישות שונות בנוגע לטומאת נכרים ראו :אוליאן )לעיל ,הערה
 ,(36עמ'  .1513רוב החוקרים מסכימים שמקורות אלו התחברו בתקופה הפרסית .ראו למשל :ש' יפת' ,קומפוזיציה
וכרונולוגיה בספר עזרא ונחמיה' ,ארץ–ישראל ,כד ]ספר אברהם מלמט[ )תשנ"ד( ,עמ' .121111
פרט לפסוק כא ,שעוסק ב'מלך' ופירושו אינו ברור.
'ז ִמה היא'' ,תועבה היא'ֶ ' ,תּבֶל הוא'.
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הארץ ] [...וַתִָּקא הארץ את יֹשביה' .כלומר מעשי תועבה אלו מטמאים
את עושיהם ואת הארץ ,והיא מקיאה את יושביה ,וישראל צפויים לגורל
דומה אם ינהגו ככנענים )שם ,כזכח( .אך לא נאמר שיש להיבדל
מהגויים בגלל טומאתם.
לעומת זאת בתפילת עזרא נאמר' :הארץ אשר אתם באים לרשתה
ארץ נ ִדה היא בנ ִדת עמי הארצות בתועבֹתיהם אשר מִלאוה ][...
בטֻמאתם' )עזרא ט ,יא( .קביעה זו נסמכת אמנם על ויקרא יח ,כז,
אך תוצאותיה שונות .עזרא לא הזהיר מפני מעשי תועבה ,אלא תבע:
'ועתה בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנֹתיהם אל תִּשאו לבניכם ולא תדרשו
שֹלמם וטובתם עד עולם למען ֶתּחֶזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם
לבניכם עד עולם' )עזרא ט ,יב( .אמנם חלקו הראשון של הפסוק הוא
ציטוט כמעט מדויק של הכתוב 'בתך לא תִתן לבנו ובתו לא תִקח לבנך'
)דברים ז ,ג( ,וחלקו האמצעי הוא ציטוט מהאמור על עמוני ומואבי,
'לא תדֹרשׁ שֹלמם וטֹבתם כל ימיך לעולם' )שם כג ,ז( ,אך בדברים ז
הנימוק לאיסור הנישואין הוא חשש מפני עבודה זרה ,ואילו בדברים כג
הנימוק הוא היסטורי .לעומת זאת על פי עזרא אין להתחתן עם גויים
בגלל טומאתם 43.יתרה מזו ,מדבריו משתמע שנישואי תערובת פוגעים
בירושת הארץ 44,ושמדובר במעשה תועבה שגורם לטומאה )כדוגמת
המעשים המתוארים בוויקרא יח(.
הקביעה שארץ–ישראל טמאה בגלל תועבות הגויים )עזרא ט ,יא(
נסמכת אמנם על הכתובים בוויקרא יח ,כהכז ,שמזהירים את ישראל
שאין לעשות כמעשי הגויים ולטמא את הארץ פן זו תקיא אותם .אך
נראה שעזרא סבר כי גם נישואי תערובת נחשבים תועבה ומטמאים את הארץ ,שמקיאה את מטמאיה
)כאמור בוויקרא יח(45.
מהו אופייה של טומאה זו שיש להיבדל ממנה? קלוונס טען כאמור שהכתובים בעזרא עוסקים
בטומאה מוסרית ולא בטומאה ריטואלית 46.אולם סיווג זה איננו מתאים להגדרתו לטומאה מוסרית47,
43

44
45
46
47

דור )לעיל ,הערה  ,(39עמ'  .30נראה שבתפילת עזרא הושמטו בכוונה הנימוקים המקראיים לאיסור נישואי התערובת
כדי להדגיש את החידוש שבטומאת הנכרים ובתוצאותיה .גם פישביין עמד על הקשר שבין הכתובים בוויקרא יח לבין
תפילת עזרא ,שלדעתו נאסרו בה נישואין עם נכרים בשל טומאתם המוסרית ,שנדבקת בצאצאיהם .ראו :פישביין )לעיל
הערה  ,(28עמ'  .120119אך הוא לא הסביר היכן נאמר הדבר ,ולכן דחתה הייז את דבריו .ראו :הייז )לעיל ,הערה ,(1
עמ'  ,30הערה  .40אולם הדבר מפורש בעזרא ט ,יאיב.
דור )שם( ,עמ' .32
לפיכך ירושת הארץ תלויה בהימנעות מנישואי תערובת.
הוא הודה שמדובר בטומאה שונה מזו המוסרית הנזכרת בוויקרא יח ,משום שעל פי עזרא ט טומאת הנכרים טבועה בהם
מעצם טבעם .ראו :קלוונס )לעיל ,הערה  ,(14עמ'  ;4645הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .30
קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .290289
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שאיננה 'מידבקת' ,איננה עוברת לאנשים אחרים ,ושהחטא הכרוך בה מטמא אמנם את הארץ והמקדש,
אך אין צורך להתרחק מהחוטא בגלל טומאתו .על פי עזרא ט דווקא יש להיבדל מהגויים ואין
להתחתן עמם בגלל טומאתם .נראה שההבחנה בין טומאה מוסרית לבין טומאה ריטואלית איננה
מועילה במקרה זה48.
ברצוני להציע חלוקה אחרת של סוגי הטומאה ולהגדיר על פיה את הטומאה הנזכרת בעזרא ט.
תחילה יש להבחין בין תיאורים של טומאה שיש לה תוצאות מעשיות ובין תיאורים של טומאה שאין
לה תוצאות כאלו ,ושמשמשת רק מטפורה לדברים שליליים49.
ביטויים הקשורים לטומאה נזכרים במקרא פעמים רבות כמטפורות להתנהגות בלתי מוסרית .כך
למשל בתהלים נא המשורר מדמה את תהליך התשובה לתהליך טהרה ריטואלית ומבקש מאלוהיו:
'הֶֶרב כַּבסני מעֲוֹני ומחטאתי טַהרני' )שם ,ד(' ,תחטאני באזוב ו ֶאטְהר' )שם ,ט( .אך חוטאים אינם
נדרשים להיטהר בפועל .בדומה לכך חוקרים רבים סברו שלטומאה שקלוונס כינה מוסרית אין
משמעות מעשית ,ושהיא מטפורה למעשים שליליים50.
אמנם קלוונס ניסה להוכיח שגם לטומאה מוסרית יש משמעות מעשית וטען שהטומאות שנזכרות
בוויקרא יח פוגעות בקדושת הארץ ואף בחוטאים עצמם ,משום שמעמדם האישי נפגע ,ובמקרה של
עברות מיניות נאסר עליהם להינשא לאנשים מסוימים .וגם הנכשלים בעבודה זרה או ברצח נטמאים,
וטומאתם גורמת לדחייתם מלפני ה' 51.אולם נימוקיו של קלוונס אינם משכנעים ,משום שייתכן
שהתוצאות המעשיות שמדובר בהן הן תוצאות של מעשה העבֵרה גופו ,שפוגע במעמדם האישי של
החוטאים ובקדושת הארץ וגורם בסופו של דבר לגלות העם מארצו 52.נראה שהטומאה היא תוצאת
לוואי מטפורית של מעשה העברה ,אך תוצאותיו השליליות נובעות ממנו ישירות.
כך למשל אישה שזינתה נאסרת לכוהן )ויקרא כא ,ז( ,אולם טומאתה אינה נזכרת כלל בפסוק,
ונראה שסיבת האיסור היא מעשה הזנות ,שהופך אותה ל'זֹנה' )שם( .לעומת זאת הטומאות הגופניות
שנדונות בוויקרא יבטו נובעות אמנם ממצבים גופניים מסוימים ,אך הכתובים עוסקים בטומאות,
וברור שהן הסיבה לציוויים שבפרקים אלו .תהא מהותן של הטומאות הגופניות בתורה אשר תהא ,יש
להן תוצאות מעשיות ,בניגוד לטומאה המוסרית שבוויקרא יח53 .
48
49

50
51
52
53

ברור שקלוונס צדק בטענתו שטומאת הנכרים בעזרא ט איננה טומאה ריטואלית רגילה ,שהרי היא חסרה את כל
המאפיינים של טומאה זו .ראו :קלוונס )שם( ,עמ'  ;291290הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(14עמ'  .46כאמור הייז טענה
שמדובר בטומאה גנאלוגית.
ברור שטומאה שאין לה תוצאות מעשיות איננה טומאה כלל ועיקר .כפי שציינתי ,ייתכן שגם טומאה שיש לה תוצאות
מעשיות היא מטפורה לדברים שמחוץ לה ,ושכללי התנהגות שנובעים מקיומה של טומאה נועדו לסמל רעיון כלשהו.
אולם טומאה שאין לה תוצאות מעשיות ,שלא כרוכים בה כללי התנהגות ,ודאי שאינה אלא מטפורה לשונית לדברים
שליליים .ראו :קלוונס )לעיל ,הערה  ,(14עמ' .33
ראו לעיל ,הערה .16
 ;rejection by Godראו :קלוונס )לעיל ,הערה  ,(14עמ'  .34הייז קיבלה את הגדרתו של קלוונס לטומאה מוסרית .ראו:
הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .2423
משמעותה המעשית של הדחייה 'מלפני ה'' במקרה של עבודה זרה או רצח אינה מחוורת לי.
אמנם מוויקרא יח ,כהכח משתמע שהארץ מקיאה את יושביה בגלל טומאתה ,אבל לטומאתם המוסרית של החוטאים
אין כל תוצאה מעשית.
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יעקב מילגרום טען שלכל הטומאות המוסריות יש היבטים מעשיים ,שבאים לידי ביטוי בטיהור
המקדש 54.לדעתו מעשי עברה מטמאים את המקדש 55,ויש לטהר אותו על ידי הקרבת קרבנות
ובאמצעות טקסי טיהור שנערכים ביום הכיפורים .אך לפי שיטה זו טומאה מוסרית היא בעצם סוג
של טומאה ריטואלית ,שהרי ניתן להיטהר ממנה56.
נראה שריבוי ההגדרות לסוגים שונים של טומאה )ריטואלית ,מוסרית ,גנאלוגית( אינו מסייע
להבנת אופייה של הטומאה המיוחסת לנכרים בספרי עזרא ונחמיה .סיווג קטגוריות טומאה שונות
צריך להישען בראש ובראשונה על ההבדל שבין טומאה בעלת משמעות מעשית ובין טומאה שאין
לה משמעות כזאת ,ושאינה אלא מטפורה 57.כדי להבחין בין טומאות שונות בקטגוריה הראשונה יש
לעמוד על ההבדלים שבין גורמיהן 58ובין תוצאותיהן ולהבחין למשל בין טומאה גופנית ,שפוגעת
בכל הבא עמה במגע ,לבין טומאת חטא ,שפוגעת במקדש בלבד 59,בעוד שאפילו גורם הטומאה,
החוטא ,איננו נטמא .הבחנה זו תלויה בשאלה מי נזקק לטיהור מהטומאה.
על פי ספר ויקרא טימאו תועבות הגויים את הארץ ,אולם טומאה זו היא מטפורה לשחיתות
המוסרית שכרוכה בהן .עזרא ט חידש שתועבות אלו טימאו את הגויים ,ושטומאה זו דבקה בצאצאיהם,
ואין להתחתן עמם בגללה .למעשה יש לראות בחידוש זה שלב ראשוני בתהליך ממושך של
הפיכת ביטויים מטפוריים של טומאה ,שמייצגת את שחיתות הגויים )ויקרא יח( ,לדפוסים בעלי
משמעות מעשית 60,שבצורתם המאוחרת והמגובשת מופיעים בספרות חז"ל כטומאת נכרים.
הטומאה שבעזרא ט עדיין אינה כוללת את כל המרכיבים האופייניים לטומאה הריטואלית 61.אך
המאפיין העיקרי שלה ,היותה בעלת משמעות מעשית ,בא כאן לידי ביטוי בתביעה להימנע מנישואי
תערובת בגלל הטומאה ובדרישות נוספות ,שאסקור להלן.
נראה אפוא שאופי הטומאה שיוחסה לנכרים השתנה כתוצאה מתהליכים היסטוריים שהיו קשורים
J. Milgrom, ‘Israel’s Sanctuary: The Priestly “Picture of Dorian Gray”’, RB, 83 (1976), pp. 390–399 54

 55את המזבח החיצון ,את ההיכל או את קודש הקודשים ,בהתאם לחומרת העברה.

 56שיטה זו אינה מוסכמת על כל החוקרים .ראוB.A. Levine, In the Presence of the Lord: A Study of Cult and Some :
Cultic Terms in Ancient Israel, Leiden 1974, pp. 101–104; J.G. Gammie, Holiness in Israel, Minneapolis 1989,
 .pp. 38–41גם הייז כתבה מצד אחד שטומאה מוסרית אינה ניתנת לסילוק באמצעות רחצה והקרבת קרבנות )הייז
]לעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(23אך מן הצד האחר קבעה‘Since all defilements of the temple – whether generated by :
physical sources of impurity like scale disease or by immoral acts like murder and idolatry – require ritual
cleansing, it is not incorrect to say that idols and idolatry defile the sanctuary with a moral impurity that
’) requires a process of atonement and ritual cleansingשם ,עמ'  .(42קביעה זו מטשטשת את ההבדלים שבין טומאה

57
58
59
60
61

ריטואלית לטומאה מוסרית.
כדוגמת ביטויי הטומאה שבוויקרא יח ,שהם מטפורות לחטאים ולמעשי עוול.
כלומר טומאה מוסרית נגרמת מעברות שונות )בתנאי שיש לה משמעות מעשית כלשהי( ,ואילו טומאה גופנית נובעת
ממצבים גופניים מסוימים )ויש לה תוצאות מעשיות(.
לשיטתו של מילגרום שהזכרתי לעיל ,ליד הערה .54
בניגוד למעשי התועבה שנזכרים בוויקרא יח ,שתוצאותיהם השליליות נובעות מהם עצמם ולא מהטומאה הכרוכה בהם,
קבע עזרא שהסיבה שאין להתחתן עם עמי הארצות היא טומאתם.
הייז הוכיחה מנחמיה י ,לב; יג ,טז שבימי נחמיה רכשו היהודים מזון מנכרים והסיקה מכך שספר זה לא הכיר את
הטומאה הריטואלית של הנכרים .ראו :הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .22אך כאמור בשלב זה עדיין לא היו תוצאותיה של
טומאת הנכרים ברורות ,וייתכן שהשקפת המחבר הייתה שהנכרים עצמם טמאים בעוד שמזונם אינו מטמא.
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לחורבן המקדש ולגלות 62.גולי בבל היו קבוצת מיעוט בקרב אוכלוסייה בבלית מפותחת .מחקרים
שונים מלמדים שיכולתם של פליטים לשרוד בסביבה תרבותית זרה תלויה במידת הצלחתם לשמור
על לכידות חברתית ועל תרבות ייחודית באמצעות אורח החיים והמבנה החברתי המאפיינים קהילות
מיעוטים 63.אחד הביטויים לכך במקרה של גולת בבל היה הבלטת חשיבותם של דיני טהרה64.
יתרה מזו ,הִקרבה הרבה לגויים הובילה
לייחוס טומאה לגורם המאיים עצמו.
כלומר הגויים נתפסו כטמאים בטומאה
שבגללה יש להתרחק מהם ,וההבדלה
שבין ישראל לבין העמים המתוארת
בוויקרא כ ,כו נתפסה כעניין ריטואלי.
בפועל שימשה טומאה זו אמצעי ליצירת
חיץ בין גולי בבל לבין הגויים שסביבם65.
תוצאותיה המעשיות של טומאת
נכרים משתקפות במקומות נוספים
בספרי עזרא ונחמיה .בעזרא ו ,כא
נאמר ש'כל הנבדל מטֻמאת גויי הארץ'
חגג את הפסח עם שבי הגולה ,כלומר
הצורך בהיבדלות נבע מהטומאה .בנחמיה יג ,דה מסופר על לשכה שעשה אלישיב הכוהן לטוביה
העמוני 'בחצרי בית האלהים' )שם ,ז( .בתגובה על כך השליך נחמיה את כליו של טוביה מהלשכה,
'וָאֹמרה וַי ְטהרו הלשכות ו ָאשיבה שם כלי בית האלהים' )שם ,חט( .הייז ציינה שבהרחקתו של
טוביה מהמקדש 66קוים הציווי 'לא יבֹא עמוני ומואבי בקהל ה'' )דברים כג ,ד( ,שעל קריאתו
מסופר בנחמיה יג ,אג .אם כן נחמיה סבר שהפסוק אוסר הן נישואי תערובת 67הן כניסת עמונים
 62אוליאן טען שההשקפה שנכרים מטמאים באופן ריטואלי קדמה להשקפה שמייחסת להם טומאה מוסרית ולשימוש
במינוח של היבדלות מהם .ראו :אוליאן )לעיל ,הערה  ,(36עמ'  .1514אולם לדעתי מונחים של טומאה והיבדלות
שימשו תחילה כמטפורה ליחס שלילי כלפי נכרים ,ובאופן הדרגתי קיבלו משמעות מעשית.
D. Smith, ‘The Politics of Ezra: Sociological Indicators of Postexilic Judaean Society’, P.R. Davies (ed.), Second 63
 Temple Studies, I (JSOTSup, 118), Sheffield 1991, p. 84והמחקרים הנזכרים בהערה  3שם .על איסור נישואי
תערובת כתגובה על ההמשבר החברתי והדתי שהתחולל בקרב גולי בבל בעקבות החורבן ראוL.M. Epstein, Marriage :
 .Laws in the Bible and the Talmud, Cambridge 1942, pp. 154–155על היבדלות של מיעוטים בכלל ושל היהודים
בגולת בבל בפרט ראו גםM. Douglas, In the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of Numbers, :
Sheffield 1993, pp. 21, 25–26, 61, 153–159

 64על נטייתם של מיעוטים להקפיד על טהרה גופנית ועל משמעותה החברתית של התופעה ראו :דגלס )לעיל ,הערה ,(11
עמ' M. Douglas, Implicit Meanings: Essays in Anthropology, London 1975, p. 307 ;144
 65שבטי צוענים אחדים הם דוגמה לקבוצות מיעוט שרואות בזרים מקור של טומאה .ראוA. Sutherland, ‘The Body :
as Social Symbol among the Rom’, J. Blacking (ed.), The Anthropology of the Body, London, New York & San
Francisco 1977, pp. 375–390

 66בהנחה שטוביה עצמו הורחק )ולא רק כליו( .ראו :אוליאן )לעיל ,הערה  ,(36עמ'  ,10הערה .29
' 67ויהי כשמעם את התורה ויבדילו כל עֵֶרב מישראל' )נחמיה יג ,ג(.
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למקדש 68.אך הייז התעלמה מהעובדה שנחמיה אף טיהר את הלשכות )שם ,ט( 69.נראה שנוכחותם
של טוביה וכליו בלשכה טימאה אותה לדעת נחמיה בטומאה ממשית ,שהיה צורך לסלקה באמצעות
פעולת טיהור 70.גם מדברי נחמיה 'ז ָכָרה להם אלהָי על ג ָ ֳאל ֵי הכהֻנה וברית הכהֻנה והלוִיּ ִם וטִהרתים
מכל נכר' )שם ,כטל( ,משתמע שנישואי תערובת מטמאים את הכוהנים באופן מעשי71.
המסקנה המתבקשת היא שספרי עזרא ונחמיה הציגו תפיסה חדשה בנוגע לטומאת נכרים .בתורה
אין לטומאה זו משמעות מעשית ,ואילו בספרים אלו באה לידי ביטוי השקפה שטומאת נכרים איננה
רק מטפורה למעשיהם הרעים ,ושיש לה תוצאות מעשיות ,גם אם אלו עדיין אינן ברורות ומגובשות
כל צורכן.

טומאת עבודה זרה
מעשי72.

בתקופת גלות בבל החלה להתפתח גם ההשקפה שתשמישי עבודה זרה מטמאים באופן
פסוקים רבים במקרא קושרים בין עבודה זרה לבין טומאה ,אך אין לטומאה זו משמעות מעשית,
ומדובר במטפורות שליליות בלבד 73.לעומת זאת בדברי הימים ב כט מסופר על שיקום המקדש
בימי חזקיהו ,לאחר שהושבתה עבודתו בימי אחז .חזקיהו דרש מהכוהנים ומהלויים להתקדש ,לקדש
את בית ה' ולהוציא את הנידה מהקודש )שם ,ה( .ואכן הכוהנים הוציאו 'את כל הטֻמאה אשר מצאו
בהיכל ה' לחצר בית ה' ויקבלו הלויים להוציא לנחל קדרון החוצה' )שם ,טז( 74.נראה שהכוונה לחפצי
68
69
70

71

72
73
74

הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,230הערה .28
אוליאן )לעיל ,הערה  ,(36עמ'  ,11הערה .33
הפסוק רומז לפעולה ריטואלית ולא לניקוי גרדא .ראוM. Smith, ‘The Dead Sea Sect in Relation to Ancient :
 ;Judaism’, NTS, 7 (1960), p. 353אוליאן )שם( ,עמ'  ,10הערה  .30בהערה  33שם כתב אוליאןScholars will need’ :
’ .to assess the larger thesis of Klawans and Hayes in light of the evidence from texts such as Neh 13:4–9נחמיה
אינו רואה בטוביה העמוני ישראלי .ראו :דור )לעיל ,הערה  ,(39עמ' .75
לדעת הייז המונח 'טִהרתים' אינו מכוון לטהרה ריטואלית ,ומשמעותו זיכוך ,כלומר סילוק רכיבים זרים .ראו :הייז
)לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .28אולם השימוש בשורשים טה"ר וגא"ל רומז לטומאתם הריטואלית של הנכרים ,שנחמיה
טיהר ממנה את הכוהנים והלויים באמצעות גירוש הנשים הנכריות ואולי גם באמצעות טקס טיהור .השורש גא"ל מופיע
גם בעזרא ב ,סב )נחמיה ז ,סד( בנוגע לכוהנים ש'בִּקשו כְּ ָתבָם המתיחשׂים ולא נמצאו וַיְגֹאֲלוּ מן הכהֻנה' .אמנם נחמיה
הזכיר שם את הכוהנים והלויים בלבד ,אך אין ללמוד מכך שישראלים אינם נטמאים כתוצאה מנישואי תערובת ,כדברי
הייז )שם( ,עמ'  .31וראו :דור )שם( ,עמ'  .7674אוליאן ציין שלקביעת נחמיה שנישואי תערובת מטמאים את הכהונה
יש מאפיינים של טומאה ריטואלית ,שהרי הטומאה עוברת גם לאנשים אחרים )זרע הכהונה( ,ומאפיינים של טומאה
מוסרית ,שהרי הכוהנים טוהרו על ידי גירוש נשותיהם — וטהרה באמצעות ענישה מכפרת ,וכן הקביעה שישויות
מופשטות כ'כהֻנה' ו'ברית הכהֻנה' נטמאו ,מאפיינות טומאה מוסרית .ראו :אוליאן )לעיל ,הערה  ,(36עמ'  .109אולם
לא נאמר בכתובים בפירוש כיצד טוהרו הכוהנים )כפי שציין אוליאן ]שם[ ,עמ'  .(6כמו כן נחמיה טיהר את הכוהנים
)'וטהרתים' בפסוק ל מכוון לכוהנים; ראו :אוליאן ]שם[ ,הערה  (16ולא את ה'כהֻנה' ואת 'ברית הכהֻנה' .ייתכן אפוא
שהביטוי 'ג ָ ֳאל ֵי הכהֻנה וברית הכהֻנה' מכוון לא לטומאה מוסרית ,אלא לטומאת הכוהנים הריטואלית ,שהיא גם
טומאת הכהונה.
אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .146
לדעת קלוונס והייז טומאת עבודה זרה במקרא היא טומאה מוסרית .ראו :קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,289הערה ;21
הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .4240
על נחל קדרון כמאספה לתשמישי עבודה זרה ראו :מלכים א טו ,יג )דברי הימים ב טו ,טז(; מלכים ב כג ,ד ,ו ,יב; דברי
הימים ב ל ,יד.
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פולחן זר שהיו קשורים לשינויים שעשה אחז במקדש 75.לאחר פינוי הטומאה הודיעו הכוהנים למלך:
'טִהרנו את כל בית ה'' )שם ,יח( .אם כן תשמישי עבודה זרה גורמים לטומאה שיש צורך להיטהר
ממנה .בתיאור המקביל במלכים ב יח נאמר שחזקיהו 'הסיר את הבמות ושִׁבר את המצבֹת וכרת את
האשרה וכ ִתת נחש הנחושת' )שם ,ד( ,ופעולות אלו אינן מוגדרות טיהור .נראה שהמינוח של ספר
דברי הימים ,שהתחבר בתקופה הפרסית ,משקף את התפיסה שלטומאת עבודה זרה יש
משמעות מעשית 76.אך אין ביטוי לתפיסה זו בספר מלכים ,שחלקו העיקרי נכתב כנראה
לפני החורבן77.
בדומה לכך בדברי הימים ב לד ,גה נאמר שיאשיהו החל 'לטהר את יהודה וירושלים
מן הבמות והאשרים והפסִלים והמסכות וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים
גּ ִדע ] [...ויטהר את יהודה ואת ירושלים' .סילוק עבודה זרה מתואר כטיהור.
ואילו במלכים ב כג ,ח נאמר על יאשיהו' :ויטמא את הבמות אשר ִקטרו שמה
הכֹּהנים' ,כלומר הבמות נטמאו רק בעקבות פעולתו של יאשיהו 78.כך עולה
גם מפסוקים נוספים שם )'וטִמא את התֹּפת' ]שם ,י[; 'ואת הבמות ] [...טִמא
המלך' ]שם ,יג[( .אף את המזבח שבבית אל טימא יאשיהו ,בכך ששרף עליו
עצמות אדם )שם ,טז( .ההבדל בין התיאורים נובע לדעתי מתפיסות שונות
בעניין עבודה זרה .לפי ספר מלכים תשמישי עבודה זרה אינם טמאים
כשלעצמם ולפיכך ניתן לטמאם ,תהא משמעות הדבר אשר תהא .אולם
לפי בעל דברי הימים תשמישי עבודה זרה טמאים מצד עצמם ולכן אי
אפשר לטמאם .בעטייה של טומאה זו מוגדר ביעורם טיהור ,בעוד שמונח
זה אינו מופיע בתיאור שבספר מלכים79.
ההשקפה בדבר אופי הטומאה שכרוכה בעבודה זרה התפתחה לדעתי
כחלק מהתפיסה שנכרים טמאים ,בגלל מעשיהם המתועבים )שמתוארים
בוויקרא יח; כ( ,ושלטומאתם תוצאות מעשיות 80.לתשמישי עבודה זרה יש מקום
חשוב בפולחן האסור )שהוא אחד הגורמים לטומאת נכרים( 81,ולכן קבע בעל דברי הימים שתשמישי
עבודה זרה מטמאים באופן מעשי.
E.L. Curtis, The Book of Chronicles (ICC), New York 1910, p. 464 75

76

77
78
79

יפת ציינה שאף על פי שהספר נכתב כשכבר לא הייתה בישראל עבודת אלילים ,הכיר המחבר בקיומה ההיסטורי של
התופעה והציג את השקפותיו באמצעות התיאורים שבחיבורו .ראו :ש' יפת ,אמונות ודעות בספר דברי הימים ,ירושלים
תשל"ז ,עמ' .177
לעניין זה ראוM. Cogan, 1 Kings (AB, 10), New York 2001, pp. 96–97 :
נראה שהכוונה להשבתת פעולתן ,אך לא ברור כיצד נטמאו.
על ההבדל בין התיאורים ראו גםJ.C. Botterweck & H. Ringgren, Theological Dictionary of the Old Testament, V, :

trans. D.E. Green, Grand Rapids 1986, p. 340

 80שלא כדבריו של אלון ,שטען שהתפיסה בדבר טומאת הנכרים היא התפתחות של ההשקפה הקדומה יותר בדבר טומאת
עבודה זרה .ראו :אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .122
 81ויקרא יח ,כא; כ ,בז ,כג.
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התקופה ההלניסטית
המגמה הבדלנית בחברה היהודית בארץ–ישראל הוסיפה להתקיים גם בתקופה ההלניסטית ואף
התחזקה לאחר הכיבוש הסלווקי בעקבות תהליך ההתייוונות שעברה הארץ ,תהליך שהוביל למרד
החשמונאים .מקורות אחדים מתקופה זו נקטו את הגישה הבדלנית שמאפיינת את ספרי עזרא ונחמיה,
ומשתקפת בהם התפיסה שנכרים טמאים בטומאה בעלת תוצאות מעשיות 82.כך למשל במקבים א
נאמר שניקנור לעג לכוהנים שיצאו לכבודו מן המקדש ואף טימא אותם 83.הפסוק מתאר פעולות
שעשה ניקנור ולכן ברור שמדובר בטומאה בעלת תוצאות מעשיות ,ומסתימות הלשון נראה שניקנור
עצמו היה מקור הטומאה .ג'ונתן גולדשטיין פירש שהכוהנים נטמאו ברוקו של ניקנור ,וזאת משום
שעניין הטומאה נזכר בין לעגו של ניקנור לבין דיבורו בגאון ,כלומר בין פעולות שנעשות בפה84.
בספר צוואת השבטים לוי מוכיח את צאצאיו על כך שהם עתידים לקחת בנות נכרים לנשים לאחר
שיטהרו אותן שלא כחוק 85.מנחם קיסטר עמד על כך שיש כאן פולמוס כנגד נישואין עם גיורות86,
אך יש להוסיף שהגיור כונה כאן 'טהרה שאינה כחוק' ומשתמע שנשים נכריות היו לדעת הכותב
טמאות ,ושזו הסיבה שאין להתחתן עמן87.
בחיבורים אחדים מימי בית שני השתמרו מסורות בדבר מלאכים )עירים( שירדו מהשמים והזדווגו
עם נשים 88.בספר חנוך נאמר שהעירים התחברו אל נשים ונטמאו עמן בטומאתן 89,כלומר הם התחברו
לנשים טמאות .דבורה דימנט העלתה את האפשרות שמדובר בטומאת נידה 90,וכך משתמע אולי גם
 82לדיון מפורט בהשפעת ההלניזם על היחסים בין יהודים לבין נכרים ועל תופעת הכתתיות בתקופה החשמונאית
ראוA.I. Baumgarten, The Flourishing of Jewish Sects in the Maccabean Era: An Interpretation, Leiden 1997, :
 .pp. 81–113אך באומגרטן עסק בעיקר בתופעת הכתתיות בתוך החברה היהודית.
 83מקבים א ז ,לד )ספר מקבים א ,מהדורת א' רפפורט ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  .(216בנוסח היווניkaì \míanen a[toùw :
).(A. Rahlfs [ed.], Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart 1935, p. 1065
הספר התחבר כנראה בימיו של יוחנן הורקנוס ) 104134לפסה"נ( .ראו :רפפורט )שם( ,עמ'  .6160לדעה אחרת ראו:
J.A. Goldstein, 1 Maccabees (AB, 41), Garden City 1976, pp. 62–64

 84גולדשטיין )שם( ,עמ'  ;340 ,327רפפורט )שם( ,עמ'  .216גם בספר יוסיפון נאמר שניקנור ירק למול ההיכל .ראו :ספר
יוסיפון ,א ,מהדורת ד' פלוסר ,ירושלים תשל"ט ,עמ'  .104אך הייז טענה שלא ייתכן שכוונת המחבר שהכוהנים נטמאו
באופן ריטואלי ,משום שאז לא היו יכולים להיכנס למקדש )פסוק לו( .אולם לא נאמר שניקנור טימא את כל הכוהנים
שהיו באותו מעמד .וראו :הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .52
 85צוואת לוי יד ,ו .בנוסח היווניyugatéraw dè \ynôn l}cesye e†w gunaîkaw, kayarízontew a[tàw :
~ .kayarism! paranómנוסח זה מופיע רק בחלק מכתבי–היד היווניים .ראוR.H. Charles (ed.), The Greek :
Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs, Oxford 1908, p. 57

86
87
88
89

מ' קיסטר' ,עיונים במגילת "מקצת מעשי התורה" ועולמה :הלכה ,תיאולוגיה ,לשון ולוח' ,תרביץ ,סח )תשנ"ט( ,עמ' .346
וכבר רמז לכך צ'רלס .ראוR.H. Charles (trans & ed.), The Testaments of the Twelve Patriarchs, London 1908, :
 .p. 58ראו גם :הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,83הערה .67
כלומר הכותב סבר שתהליך גיור — שטיבו לא ברור — אינו מסלק את טומאת הנכרים.
תיאור נרחב של מעשי העירים מצוי בפרקים אלו של ספר חנוך האתיופי ,שהגרעין הקדום שלהם מתוארך לראשית
המאה השלישית לפסה"נ .ראוG.J.W. Nickelsburg, 1 Enoch 1 (Hermeneia), Minneapolis 2001, pp. 169–170 :
mianyênai \n a[taîw \n ˙kayarsía
חנוך י ,יא .בנוסח היווני: a[tôn (M. Black [ed.], Apocalypsis Henochi :
) .Grace [Pseudepigrapha Veteris Testamenti Graece, 3], Leiden 1970, p. 25לשחזורו של מיליק ראוJ.T. Milik :
(ed.), The Books of Enoch, Oxford 1976, pp. 175, 346

 90ד' דימנט"' ,מלאכים שחטאו" במגילות מדבר יהודה ובספרים החיצוניים הקרובים להן' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשל"ד ,עמ'  .43ראו גם :ניקלסברג )לעיל ,הערה  ,(88עמ' .271
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מהציווי לחנוך להוכיח את העירים על כך שנטמאו בדם הנשים 91.במקום אחר נאמר שעזביאל התעה
את בני המלאכים עד שטימאו את בשרם בבנות האדם 92.אם כן לעירים היה גוף 93,שנטמא כתוצאה
ממעשיהם .לא ברור מהו אופייה המעשי של טומאה זו ,אך נראה שמדובר בטומאה פיזית94.
בהתבססו על מחקר של ביכלר 95הציע דוד סוטר שמסורות אלו הן פרדיגמה לנישואין אסורים
ולתוצאותיהם ההרסניות 96.העירים החוטאים מסמלים את הכוהנים שנכשלים בנישואין עם נשים
ישראליות שאינן ממשפחות כהונה או ממשפחות מיוחסות 97.לדעתו איסור זה בא לידי ביטוי גם
בצוואת לוי ובמגילת ברית דמשק 98.אולם יש לדחות את הדברים ,משום שהמקורות שביכלר דן בהם
הם מהמאה הראשונה לסה"נ או מאוחרים יותר 99,ואין רמז לעניין זה במקורות קדומים יותר .בצוואת
לוי המחבר אמנם האשים את הכוהנים בזנות ,אך ייתכן שהכוונה לנישואי תערובת בין כוהנים לבין
נכריות )או גיורות( .אשר לברית דמשק ,אף אם הביקורת שם כוּונה כנגד כוהנים דווקא ,הרי המדובר
בלקיחת שתי נשים ובנישואין של אדם לבת אחיו או בת אחותו.
ההקבלות הרבות בין העירים לבין כוהנים אכן תומכות בטענה שמיתוס העירים הוא פרדיגמה
לנישואין אסורים של כוהנים .אולם לדעתי מדובר בנישואין בין כוהנים לבין נשים נכריות )או גיורות(.
לפי זה ייתכן שטומאת הנשים — עוד קודם לזיווגן עם העירים — מסמלת את טומאת הנכרים ,שבשר
העירים/הכוהנים נטמא בה 100.אם כן על פי מיתוס העירים לטומאת נכרים יש משמעות מעשית101.
 91חנוך טו ,גד .בנוסח היווני) \n t! a®mati tôn gunaikôn \miányhte :מהדורת בלק ]לעיל ,הערה  ,[89עמ' .(29
נראה שבנוסח בגעז חל שיבוש .ראו .A.M. Knibb (ed.), The Ethiopic Book of Enoch, II, Oxford 1978, p. 100 :דימנט
הסבירה את הכתוב הזה באופן אחר .ראו :דימנט )שם( ,עמ' .74
 92חנוך סט ,ה .בני המלאכים הם העירים .על הנוסח ועל ביטוי זה ראוM. Black (ed.), The Book of Enoch or 1 Enoch :
(SVTP, 7), Leiden 1985, p. 246

 93דימנט )לעיל ,הערה  ,(90עמ' .85
 94אך כאן לא נאמר בפירוש שהנשים עצמן היו טמאות.
 95ביכלר טען שבימי הבית השני הקפידו הכוהנים לשאת נשים בנות כוהנים )או ממשפחות הקרובות לחוגי הכהונה( בלבד
כדי לשמור על טהרת הכהונה .ראוA. Büchler, ‘Family Purity and Family Impurity in Jerusalem before the Year :
70 C.E.’, I. Brodie & J. Rabbinowitz (eds.), Studies in Jewish History, London 1956, pp. 64–98
W.D. Suter, ‘Fallen Angel, Fallen Priest: The Problem of Family Purity in 1 Enoch 6–16’, HUCA, 50 (1979), 96
p. 116; idem, ‘Revisiting “Fallen Angel, Fallen Priest”’, Henoch, 24 (2002), pp. 137–142; M. Himmelfarb,
 .‘The Book of the Watchers and the Priests of Jerusalem’, Henoch, 24 (2002), pp. 131–135ראו גם :ניקלסברג

)לעיל ,הערה  ,(88עמ'  .170לפיכך צאצאי העירים מכונים ממזרים .ראו :סוטר ,מלאכים נופלים )שם( ,עמ' .119
סוטר דחה את הטענה שהמסורות בדבר חטא העירים נועדו לספק הסבר אטיולוגי לבעיית מקור הרוע .ראו למשל:
P.D. Hanson, ‘Rebellion in Heaven; Azazel and Euhemeristic Heroes in 1 Enoch-11’, JBL, 96 (1977), p. 218

 97סוטר ,מלאכים נופלים )שם( ,עמ'  .122120הוא הצביע על הקבלות אחדות בין תיאורי העירים לבין תיאורי כוהנים.
להקבלות בין כוהנים לבין מלאכים בספרות החיצונית ראו גם :ר' אליאור ,מקדש ומרכבה ,כוהנים ומלאכים ,היכל
והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה ,ירושלים תשס"ג ,עמ' .227 ,211176
 98צוואת לוי ט ,טי; יד ,ו; מגילת ברית דמשק דה; ראו :סוטר )שם( ,עמ' .126122
 99כתבי פילון ,כתבי יוספוס וספרות חז"ל.
 100על פי פירושו של סוטר אין משמעותה של טומאה זו ברורה.
 101לדברי סוטר דמותו של חנוך היא דמות אופיינית של סופר ,והדבר משקף עימות בין מעמד הסופרים לבין הממסד
הכוהני במאה השלישית לפסה"נ .ראו :סוטר ,עיון חוזר )לעיל ,הערה  ,(96עמ'  .141140אולם מיתוס העירים רווח
לדעתי בחוג כוהנים מתבדלים שמיחו כנגד אורח חייהם של כוהנים אחרים מן העילית הכלכלית והחברתית של יהודה,
שהושפעו מן ההלניזם במאה השלישית והשנייה לפסה"נ.
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גם במגילות קומראן יש ביטוי להשקפה שנכרים
טמאים בטומאה בעלת תוצאות מעשיות .כך נאמר למשל
בקטע שעוסק בעבודת הכוהנים במקדש )ראו איור :(1
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הקטע דן בכוהן שנשבה בידי גויים וכתוצאה מכך נחשב
טמא 103ונאסר עליו לעבוד במקדש 104ולאכול ממתנות
הכהונה 105.אף שלא ברור כיצד נטמא הכוהן ,אין ספק
שטומאתו הייתה קשורה לגויים 106,ושהייתה לה משמעות
מעשית107.
נראה שגם ההשקפה שאין לאכול מאכלים מעשה
ידי נכרים בגלל טומאת נכרים 108התפתחה בתקופה
ההלניסטית .מזון ובעיקר דרך הכנתו הם מן המאפיינים
הבולטים של מעמד חברתי ,ובמאכלים ניכר מעמדו
החברתי של המכין אותם .לכן טיב היחסים שבין שתי קבוצות משתקף ביחסה של כל קבוצה למאכליה
של הקבוצה האחרת 109.כך למשל בדניאל א ,ח מסופר על סירובם של דניאל וחבריו להתגאל
 ,4Q266 102קטע  ,5טור ב ,שורות ) 84על פי א' קימרון ,מגילות מדבר יהודה :החיבורים העבריים ,א ,ירושלים תש"ע,
עמ'  .(26לנוסח בסדרת  DJDראוJ.M. Baumgarten, Qumran Cave 4, XIII: The Damascus Document (4Q266– :
 .273) (DJD, 18), Oxford 1996, p. 50כתב–היד מתוארך למחצית הראשונה של המאה הראשונה לפסה"נ .ראו:
באומגרטן )שם(.

 103בתחילה תרגם באומגרטן את שורה ‘to profane it with their uncleanliness’ (J.M. Baumgarten, ‘The :6
Disqualification of Priests in 4Q Fragments of the “Damascus Document”: A Specimen of the Recovery of PreRabbinic Halakha’, J. Trebolle Barrera & L. Vegas Montaner [eds.], The Madrid Qumran Congres, II [STDJ, 11,
) .2], Leiden 1992, p. 507אולם בפרסום מאוחר יותר תרגם) ‘to profane him with their uncleanliness’ :באומגרטן

]לעיל ,הערה  ,[102עמ' .(5150
 104נראה שתחילת שורה  7עוסקת בכוהן גדול ,שהרי רק הוא רשאי להיכנס אל 'מבית לפרוכת' )ויקרא טז ,ב ,יב ,טו( .ראו:
באומגרטן )לעיל ,הערה  ,(102עמ' .50
 105שורה  .7איסור זה מדבר בכל הכוהנים .יש לציין שבעזרא ב ,סג נאמר שכוהנים שלא המציאו כתב יוחסין נגאלו מן
הכהונה ונאסר עליהם לאכול מ'קדש הקדשים' .ראו :באומגרטן )שם(.
 106באומגרטן העיר שבספרות חז"ל יש דיון בנשים שנשבו אך לא בכוהנים שבויים ,והציע שהחשש כאן הוא שהכוהן נטמא
כתוצאה מהזדקקות לנכריות .ראו :באומגרטן )שם( ,עמ' .511510
 107הרינגטון טענה שלהשקפה שגויים טמאים באופן ריטואלי יש ביטוי בקטעים נוספים מקומראן .ראוH.K. Harrington, :
 .The Impurity Systems of Qumran and the Rabbis: Biblical Foundations, Atlanta 1993, pp. 104–107אולם לדעתי
יש לדחות את ראיותיה .ראו גם :הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .6665
 108אף אם המאכל כשר לאכילה על פי דיני התורה.
 109באומגרטן )לעיל ,הערה  ,(82עמ' .92
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בפתבג המלך וביין משתיו 110.ייתכן שסירוב זה נבע מהקפדה על דיני הכשרות 111,אך מאחר
שנמנעו גם מיין ,משתמע שהדבר נבע מהתפיסה שמאכלי נכרים מטמאים )מגאלים( משום שהם
של נכרים 112,ובעקיפין ניתן ללמוד מכאן שגם הנכרים עצמם טמאים .בדומה לכך נאמר בספר
יהודית שיהודית סירבה לאכול ממאכליו של הולופרנס פן יהיו לה למכשול ,ואכלה מהמאכלים
שהכינה שפחתה 113.ייתכן שתיאור זה נובע מחשיבותם של דיני הכשרות בעיני מחבר הספר114.
אך נאמר שם שכאשר התכוננה יהודית להליכתה אל הולופרנס היא נתנה לנערתה יין ,שמן
ו'לחם טהור'115.
לעומת זאת באיגרת אריסטאס נאמר שהמלך הבטיח למתרגמים היהודים ,כשרצה לסעוד עמם,
שמזונם יוכן על פי מנהגם 116.נראה שהכוונה להקפדה על דיני הכשרות ,שהרי הטבחים היו נכרים,
ומכאן ניתן להסיק שמחבר האיגרת לא סבר שמאכלי נכרים הם טמאים .מקור זה ומקורות נוספים
הדגישו את ההקפדה על דיני הכשרות ,אך לא הזכירו את טומאת מאכלי נכרים .לפיכך נראה שהיו
בקרב היהודים גישות שונות בעניין זה117.
 110ייתכן שפתבג המלך הוא מנות בשר שהמלך היה מחלק לתלויים בו .ראוJ.J. Collins, Daniel (Hermeneia), :
 .Minneapolis 1993, p. 139, n. 9בנוגע לשורש גא"ל כתב‘There can be no doubt that the defilement in question :
’) is primarily ritualשם ,עמ'  .(142לדעה שספר דניאל נערך במאה השנייה לפסה"נ ראוL.F. Hartman, The Book of :
 .Daniel (AB, 23), Garden City 1978, p. 16הקטע שמתאר את הימנעותם של דניאל וחבריו ממאכלי נכרים )א ,חטז(

הוכנס לדעת הרטמן לספר בימי גזרותיו של אנטיוכוס אפיפנס .אך הוא הודה שייתכן שמקורו קדום יותר .ראו :שם,
עמ' .133
 111הרטמן )שם( ,עמ' .133
 112כך ניתן להסביר מדוע אכלו דניאל וחבריו זרעים ומים בלבד )דניאל א ,יב( .הרטמן הודה שלא ברור מדוע נמנעו
מיין .ראו :הרטמן )שם( .ראו גם :קולינס )לעיל ,הערה  ,(110עמ'  .143142סנדרס טען שהסיבה הייתה שבתרבויות
קדומות לוותה כל שתיית יין בניסוך לאלים .ראוE.P. Sanders, Jewish Law from Jesus to the Mishna, London :
 .1990, p. 273אך גם לפי הסבר זה הפך יין הנסך למגואל בעיני דניאל וחבריו .כלומר יש כאן ביטוי לתפיסה שעבודה
זרה מטמאת.
 113יהודית יב ,אג ,יט )מהדורת י"מ גרינץ ,ספר יהודית ,ירושלים תשי"ז ,עמ'  .(161 ,157לדעת גרינץ התחבר הספר
במאה הרביעית לפסה"נ .ראו :שם ,עמ'  .1715לדעות אחרות ראוC.A. Moore, Judith (AB, 40), Garden City 1985, :
p. 67

 114מור )שם( ,עמ' .218
 115יהודית י ,ה )מהדורת גרינץ ]לעיל ,הערה  ,[113עמ'  .(147בנוסח היווני ,ƒrtvn kayarôn :אך ייתכן שהנוסח
משובש .ראו :מור )שם( ,עמ'  .201לדברי גרינץ לחם טהור עומד בניגוד ללחם הגויים הטמא .ראו :גרינץ )שם(,
עמ'  .148147ראו גם :אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  .128יוספוס כתב ב'קדמוניות היהודים' שהיהודים שבערי אסיה
הקטנה וסוריה נמנעו מלהשתמש בשמן של נכרים בגימנסיון ,אולם לא נאמר שהשמן טמא .ראו :קדמוניות היהודים
יב) 120 ,תרגום שליט ,עמ' .(45
 116איגרת אריסטאס קפקפב )תרגום כהנא ,עמ' נב(.
 117אך יש לדחות את דברי הייז‘Jews most likely objected to Gentile food on the grounds that it was nonkosher :
’) rather than on the grounds that it was ritually defiled by contact with Gentilesהייז ]לעיל ,הערה  ,[1עמ' .(49
דיודורוס כתב שחבריו של אנטיוכוס סידטס טענו שנאסר על היהודים לאכול יחד עם בני עמים אחרים .ראוM. :
 .Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I, Jerusalem 1974, p. 182ראו גם :מקבים ג ג ,ד )תרגום
כהנא ,עמ' רמה( .ייתכן שההבדל בין התפיסה המשתקפת במקבים א למשל לבין התפיסה המשתקפת באיגרת
אריסטאס נובע הן מהפער הכרונולוגי בין הספרים )שכן איגרת אריסטאס התחברה לפני גזרות אנטיוכוס( ,הן מהעובדה
שמקבים א התחבר בארץ–ישראל ,ואיגרת אריסטאס התחברה במצרים ההלניסטית .תודתי נתונה לד"ר יובל שחר על
הערה זו.
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טומאת עבודה זרה
אף ההשקפה בדבר תוצאותיה המעשיות של טומאת עבודה זרה באה לידי ביטוי במקורות התקופה.
במקבים א נאמר שיהודה המקבי עלה 'לטהר את המקדש' 118לאחר ניצחונו בקרב בית צור ,ושמזבח
העולה פורק משום שהגויים 'טימאוהו' 119.גולדשטיין
ציין שהמזבח נהרס על פי הציווי בדברים יב ,ג 120.אך
לא נאמר שם שמזבח של עבודה זרה הוא טמא .נראה
שהשיקוץ שנבנה על גבי המזבח טימא אותו לדעת
המחבר ,ושלטומאת עבודה זרה יש כאן משמעות
מעשית 121.במקבים ב החג בעשרים וחמישה בכסלו נקרא
חג 'טיהור המקדש'; 122וכן נאמר שם שיהודה ואנשיו
עשו מזבח חדש לאחר שטיהרו את המקדש 123,והודו למי
שהצליח את דרכם בטיהור המקדש 124.מנגד נאמר שם
שאנטיוכוס שלח מאתונה את גרון כדי לאנוס את היהודים
לסור מתורת האבות ולטמא את המקדש שבירושלים125.
במקבים א מסופר ששמעון גירש את תושבי גזר מהעיר
ולאחר מכן טיהר אותה' :ויטהר 126את הבתים אשר היו
בהם פסילים ] [...ויגרש ממנה כל טומאה' 127.השימוש
בפועל  kayarízvמלמד שעבודה זרה נתפסה כמקור
ÌÈ‡ÓËÓ ÌÈÂÂÈ‰
‡˙ ·¨˘„˜Ó‰ ˙È
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©‰‡Ó‰ ¨ÂÎÚ
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 118מקבים א ד ,לו .בנוסח היווני) kayarísai tà ßgia :מהדורת רלפס ]לעיל הערה  ,[83עמ'  .(1052על משמעותו של
השימוש בפועל זה ראו להלן.
 119שם ,מה .בנוסח היווני) \míanan :מהדורת רלפס ]שם[ ,עמ' .(1053
 120גולדשטיין )לעיל ,הערה  ,(83עמ' .285
 121אף תיאור החג שחגגו יהודה ואנשיו הושפע מתיאור טיהור המקדש בימי חזקיהו בדברי הימים ב כחל .ראו :גולדשטיין
)שם( ,עמ' .278
 122מקבים ב א ,יח; ב ,טז ,יט .בנוסח היווני) kayarismòn toû ¥eroû :מהדורת רלפס ]לעיל ,הערה  ,[83עמ' ,1100
 .(1103בפסוק יט נזכרים טיהור המקדש וחנוכת המזבח החדש זה לצד זו ,שלא כדבריו של גולדשטיין )שם(,
עמ'  .282281על זמן חיבורו של הספר ראו :גולדשטיין )שם( ,עמ' ) 6462ימי אלכסנדר ינאי(; ספר מקבים ב ,מהדורת
ד' שוורץ ,ירושלים תשס"ה ,עמ' ) 1916קרוב לאמצע המאה השנייה לפסה"נ(.
 123שם י ,ג .בנוסח היווני) kayarísantew :מהדורת רלפס ]שם[ ,עמ' .(1123
 124שם ,ז .בנוסח היווני) kayarisyênai :מהדורת רלפס ]שם[ ,עמ' ‘The imposed cult had rendered the temple .(1123
unclean [...] through the practice of idolatry’ (J.A. Goldstein, 2 Maccabees [AB, 41, A], Garden City 1983, p.

) .378יש לציין ששוורץ טען שפסוקים אח במקבים ב י הוכנסו לספר המקורי )יחד עם שתי האיגרות שבפרקים אב(
בשנת  143או  142לפסה"נ .ראו :שוורץ )לעיל ,הערה  ,(122עמ' .31
 125מקבים ב ו ,אב .בנוסח היווני) molûnai :מהדורת רלפס ]שם[ ,עמ'  .(1112במקבים ב ו ,ד מסופר שגויים התעלסו
עם זונות במקדש .ייתכן שהכוונה הייתה לטמא את המקדש במעשי זנות בהתאם לתפיסה היוונית .ראוR. Parker, :
Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford 1983, pp. 74–75

 126בנוסח היווני) \kayárisen :מהדורת רלפס ]שם[ ,עמ' .(1090
 127מקבים א יג ,מגמח .בנוסח היווני) ˙kayarsían :מהדורת רלפס ]שם[ ,עמ'  .(1091וראו :רפפורט )לעיל ,הערה ,(83
עמ' .306305

‰˜È˙Ú‰ ˙Ú· ÌÈ¯Î ˙‡ÓÂË
בלבד128.

לטומאה ריטואלית ,ושאין מדובר כאן במטפורה
ששמעון טיהר 129אותה מהשיקוצים130.
באחד הקטעים ממגילת ברית דמשק שהתגלו בקומראן נאמר )ראו איור :(2
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אף בתיאור כיבושה של החקרא נאמר

Æ

ומכול
ÆÆ Æ
Æ
Æ Æ ÆÆ Æ
Æ
הזהב והכסף והנחושת ]וה[בדיל והעו]פרת א[שר עשו הגואים פסל אל יביאהו
איש אל טהר Æת]ו[ מן החד Æ
ש הבא מן ה Æט]הו[ Æר ]ה[ Æב Æא ]131 [...
יש כאן איסור על שימוש בחומר גלם שעובד על ידי הגויים
לפסל ,ונראה שהסיבה היא טומאתו ,שכן אין להביאו אל

הטהרה132.

התקופה הרומית
ההשקפה שלטומאת נכרים יש תוצאות מעשיות באה לידי ביטוי במקורות אחדים מהתקופה הרומית.
על פי המסופר במעשי השליחים אמר פטרוס לקורנליוס שאף על פי שאסור ליהודי להתחבר לנכרי
או לבקרו ,הורה לו האל שלא לומר על אדם שהוא מחולל או טמא 133.אלון סבר שמדברי פטרוס
עולה שנכרים טמאים באופן ריטואלי 134.לעומת זאת קלוונס טען שפטרוס קבע רק שקשר עם נכרים
אסור 135.אך מדברי פטרוס משתמע שהסיבה לכך היא טומאתם .על פי מעשי השליחים גם נאמר
לפטרוס בחזון )לפני שפגש בקורנליוס( שלא לטמא את שטיהר האלוהים136.
 128גולדשטיין )לעיל ,הערה  ,(83עמ'  ;482רפפורט )שם( ,עמ'  .306כל זאת כנגד הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,54הערה .14
פועל זה מופיע גם בתרגום השבעים לדברי הימים ב כט ,טו; לד ,ג ,ה ,ח .כפי שציינתי לעיל ,פסוקים אלו הם הביטוי
הקדום ביותר להשקפה בדבר אופייה המעשי של טומאת עבודה זרה.
 129בנוסח היווני\kayárisen :
 130מקבים א יג ,נ .בנוסח היווני) miasmátvn :מהדורת רלפס ]לעיל ,הערה  ,[83עמ'  .(1091ראו :גולדשטיין )לעיל ,הערה
 ,(83עמ'  ;483רפפורט )לעיל ,הערה  ,(83עמ'  ;307ראו גם :מקבים א יד ,ז ,לו )מהדורת רפפורט ]שם[ ,עמ' .(321
 ,4Q269 131קטע  ,8טור ב ,שורות  ,4Q270 ;32קטע  ,3טור ג ,שורות  ,4Q271 ;2120קטע  ,2שורות ) 108על פי קימרון
]לעיל ,הערה  ,[102עמ'  ;33לקריאה אחרת ראו באומגרטן ]לעיל ,הערה  ,[102עמ'  .(173 ,151 ,131130הטקסטים
תוארכו לסוף התקופה החשמונאית או לתקופה הרומית .ראו :באומגרטן )שם( ,עמ' .170 ,138 ,124
 132מונח זה איננו נזכר ב– ,4Q269קטע  ,8טור ב ,שורות  ,32והנוסח שם קצר יותר .מהקטע משתמע שכלי של נכרים
שאיננו משמש לעבודה זרה אינו מטמא .אולם המחבר התיר להביא אל הטהרה רק 'מן החדש' .על היחס בין האיסור
הנדון כאן לבין הכתובים בבמדבר לא ראו :ו' נעם"' ,תעבירו באש" )במ' לא ,כג( — לקדמותה של מסורת פרשנית',
שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום ,יט )תשס"ט( ,עמ' .136127
 133מעשי השליחים י ,כח .במקור˙káyarton (K. Aland et al. [eds.], The New Testament: Greek and English, New :
)York 1966, p. 456

 134אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .126
 135קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .301
 136מעשי השליחים י ,טו; יא ,ט )מהדורת אלנד ]לעיל ,הערה  ,[133עמ'  .(459 ,454קלוונס טען שהחיבור משקף את
עוינותו של לוקס ליהודים ,ושמקטעים אחרים בספר נראה שהתקיימו קשרים הדוקים בין יהודים לבין גויים .פאולוס
למשל דרש בבתי כנסת בפני יהודים וגויים כאחד )מעשי השליחים יד ,א; יז ,אד( .ראו :קלוונס )לעיל ,הערה ,(1
עמ'  ,301הערה  .86אולם לדעתי אין ללמוד מכך דבר ,משום שייתכן שנכרים רשאים להאזין לדרשות בבית הכנסת
למרות טומאתם.

‡ÌÈÚË˜ ∫≤ ¯ÂÈ
˙È¯· ¯Â·ÈÁ‰ ÔÓ
„ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˜˘Ó
·‡˘ÂÓÈ˘ ¯ÂÒÈ
·¨ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ
˘È„È ÏÚ Â„·ÂÚ
ÏÒÙÏ ÌÈÈÂ‚‰
©·‡„˙Â˘¯ ˙Â·È
®˙Â˜È˙Ú‰

˜˙„¯≤¥ ‰

ÌÈÂ·¯È· ÔÁ

בדומה לכך כתב פאולוס באיגרת אל הגלטים שהוא הוכיח את פטרוס ,ששהה באנטיוכיה ,על כך
שלאחר שהגיעו אליו שליחים מיעקב הוא חדל מלאכול עם הגויים והתרחק ופרש 137מהם ,משום
שפחד מהנימולים 138.ג'יימס דן הציע שהפרושים לחצו על יהודי אנטיוכיה שלא לערוך סעודות
משותפות עם גויים בגלל טומאתם 139.אד סנדרס וקלוונס דחו את דבריו 140.אך לדעתי הצדק עמו,
ויש להסביר את מעשיו של פטרוס לאור הקטעים שהזכרתי לעיל ,שמשתמע מהם שפטרוס התחבר
אל קורנליוס הגוי משום שהאל אסר עליו להחשיבו טמא .נראה שפטרוס אכל עם גויים ולא חשש
לטומאתם .אולם לאחר בואם של שליחי יעקב החליט לפרוש ) (˙fQrizenמהגויים .הפועל ˙forízv
נזכר פעמים אחדות בברית החדשה ,ובאיגרת השנייה אל הקורינתים הוא מציין היבדלות ריטואלית
מטומאתם של הכופרים )בהתבסס על ישעיה נב ,יא( ,וכך יש לפרשו גם בקטע הנדון באיגרת אל
הגלטים 141.אם כן יש כאן עדות להיבדלותם של יהודים מנכרים בגלל טומאתם142.
עדות נוספת לכך יש בדברי יוספוס ,שכתב שהאיסיים הצעירים נופלים במעלתם מהזקנים ,ואם
נוגעים הצעירים בזקנים ,הזקנים טובלים כאילו נטמאו במגעו של נכרי 143.אלון למד מדברי יוספוס
שההשקפה שגויים טמאים באופן ריטואלי הייתה מקובלת על כל היהודים בזמנו 144.אולם קלוונס
חלק על כך וטען שהדברים משקפים את מנהגם של האיסיים בלבד 145.אך גם לפי הסבר זה ניתן
ללמוד מהדברים לכל הפחות שהאיסיים סברו שנכרים מטמאים באופן ריטואלי.
אף התפיסה שמאכלי נכרים מטמאים באה לידי ביטוי בתקופה זו :יוספוס סיפר שכאשר ליהודים
שישבו בקיסריה פיליפי לא היה שמן טהור 146,הם ביקשו עזרה מיוחנן מגוש–חלב כדי שלא ייאלצו
להשתמש בשמן של נכרים ולהפר את מנהגיהם 147.מקטע זה עולה בבירור ששמנם של נכרים נחשב
טמא ,לפחות בתקופת המרד הגדול148.
 137במקור˙fQrizen :

 138האיגרת אל הגלטים ב ,יאטו )מהדורת אלנד ]לעיל ,הערה  ,[133עמ' R.N. Longenecker, Galatians [WBC, 41], ;652
.(Dallas 1990, p. 73
 139הוא דחה את האפשרות שפטרוס אכל עם הגויים מאכלים לא כשרים .ראוJ.D.G. Dunn, ‘The Incident at Antioch’, :
JSNT, 18 (1983), pp. 15–16

 140סנדרס )לעיל ,הערה  ,(112עמ'  ;284קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .287
 141האיגרת השנייה אל הקורינתים ו ,יז; האיגרת אל הגלטים ב ,יב .ראו גם :לונגנקר )לעיל ,הערה  ,(138עמ'  .75בץ טען
שהאיגרת השנייה אל הקורינתים ו ,ידז ,א והאיגרת אל הגלטים ב ,יאטו קשורות זו לזו .לפיכך נראה שהיבדלותו של
פטרוס עולה בקנה אחד עם הפרישה מטומאתם של חסרי האמונה שהקטע באיגרת השנייה אל הקורינתים הטיף לה.
ראו .H.D. Betz, ‘2 Cor 6:14–7:1: An Anti-Pauline Fragment?’, JBL, 92 (1973), pp. 88–108 :אך ראוM. Newton, :
The Concept of Purity at Qumran and in the Letters of Paul, Cambridge 1985, pp. 110–114

 142בנוגע ליוחנן יח ,כח ראו :קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,301הערה .81
 143מלחמת היהודים ב) 150 ,יוסף בן מתתיהו ]טיטוס[ פלוויוס יוספוס ,תולדות מלחמת היהודים ברומאים ,תרגמה
ל' אולמן ,ירושלים תש"ע ,עמ' .(232
 144אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .126
 145קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .300299
 146על הנוסח ראוS. Mason (ed.), Life of Josephus (Flavius Josephus, Translation and Commentary, 9), Leiden :
2001, p. 64, n. 407

 147חיי יוסף ) 74חיי יוסף ,מהדורת ד' שוורץ ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .(81
 148ראו גם המקבילה במלחמת היהודים ב) 591 ,תרגום אולמן ]לעיל ,הערה  ,[143עמ'  ,(299אך שם לא נאמר שהשמן טמא.
יוספוס כתב שכאשר שמע שכוהנים שנשלחו לרומא למשפט בימיו של פליקס לא סרו מדרכי האל והקפידו לאכול רק
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ספרות חז"ל
אלון טען כאמור שיסודה של ההלכה בדבר טומאת נכרים בהרחבת תחומה של טומאת עבודה זרה.
לכן הדיון בספרות חז"ל אם עבודה זרה מטמאת כשרץ ,כנידה ,כמצורע או כמת ,מקביל לדעתו
לדיון בטומאת נכרים ,אם היא כטומאת שרץ ,כטומאת זב
או כטומאת מת 149.אף המסורת בדבר טומאת ארץ העמים
התפתחה לדעתו מהתפיסה בדבר טומאת נכרים ,והוא הביא
לכך ראיות אחדות150.
קלוונס והייז קיבלו את הקביעה שעל פי ספרות חז"ל נכרים
טמאים באופן ריטואלי .לדעת קלוונס על פי מקורות תנאיים
אחדים נשים נכריות מטמאות כנידות 151,ואילו על פי מקורות
אחרים נכרים מטמאים כמתים 152,או כזבים 153.לדבריו דווקא
במשנת עבודה זרה כמעט אין אזכורים לטומאת עבודה זרה
או לטומאת נכרים ,ומשתמע מכך שקשרים בין יהודים לבין
נכרים אינם אסורים באופן מוחלט 154.המקורות התלמודיים
מדגישים לדעתו שנכרים מטמאים כזבים ,אך מדובר בגזרת
חכמים ,ולפי מקורות אחדים טומאת נכריות היא חלק מגזרת
שמונה–עשר הדברים ש'גזרו בו ביום' 155.מסקנתו היא
שההלכה בדבר טומאת נכרים התחדשה בתקופת התנאים,
ולפיכך אין לה ביטוי נרחב במשנה אלא רק בתוספתא
ובמקורות האמוראיים156.
הייז דנה בפירוט במעמדן של טומאת הנכרים וטומאת
עבודה זרה בספרות חז"ל 157,וקבעה שלפי חז"ל גויים אינם
תאנים ואגוזים ,הוא התאמץ לשחררם .ראו :חיי יוסף ) 14מהדורת שוורץ ]שם[ ,עמ'  .(67ייתכן שאין הכוונה לשמירה
על דיני כשרות דווקא )ראו :שוורץ ]שם[ ,הערה  ,(31אלא להימנעות מאכילת מאכלי נכרים באשר הם .ראו גם :מייסון
)לעיל ,הערה  ,(146עמ'  ,23הערה .103
 149אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  .122אלון הביא ראיות רבות לקביעותיו בדבר אופיין של טומאת עבודה זרה וטומאת נכרים
בספרות חז"ל .ראו :שם ,עמ'  .145142 ,136135 ,125123לסקירת המקורות התנאיים בנוגע לטומאת הנכרים ראו:
פורטן )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .283269
 150אלון )שם( ,עמ'  .145144לעניין טומאת ארץ העמים ראו להלן.
 151קלוונס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .304303
 152משנה ,אהלות יח ,ז )אך מדובר שם על מדורות גויים ,כלומר על דירות של גויים בארץ–ישראל(; קלוונס )שם(,
עמ'  .304בעמ' ) 305שם( הוא דן במשנה בפסחים ח ,ח.
 153תוספתא ,זבים ב ,א )מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .(677בתוספתא גם נאמר שנכרים מטמאים טומאת מדרס .ראו :קלוונס
)שם( ,עמ' .308
 154קלוונס )שם( ,עמ' .307306
 155שם ,עמ' .309
 156שם ,עמ' .311310
 157הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .221199 ,144107
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טמאים בטומאה הטבועה בהם 158,והם מופקעים ממערכת הטומאות של ספר ויקרא 159.אולם חכמים
גזרו עליהם טומאה כדי למנוע אפשרות של מגע אינטימי בין יהודים לבינם 160,והדעה הרווחת
בספרות חז"ל היא שגוי מטמא כְּזב161.
הייז דחתה את הטענה שטומאת נכרים
התפתחה מהרחבת תחומה של טומאת עבודה
זרה .בעוד שטומאת נכרים מדומה כאמור
לטומאת זיבה ,טומאת עבודה זרה מדומה
לטומאת נידה ,טומאת שרץ או טומאת מצורע162.
כלומר חז"ל עיצבו את שתי הטומאות באופן
שונה 163.גם לדעתה מסכת עבודה זרה אינה
מתמקדת בטומאת עבודה זרה ,אלא באיסורים
שתכליתם מניעת הפקת רווחים מעבודה זרה
ומן העוסקים בה164.
הגזרה על טומאת ארץ העמים נבעה לדעתה
מחשש לטומאת מתי נכרים ,ולא מטומאת
נכרים כשלעצמה 165.הן במשנה הן בתוספתא
הלכות הנוגעות לטומאת ארץ העמים נזכרות
בסמיכות להלכות שעניינן טומאת בית הפרס ומדורות גויים 166.אף הסתירות שבין המקורות וחילוקי
הדעות בנוגע לאופייה של טומאת ארץ העמים אינם מלמדים לדעתה שמדובר בגזרה קדומה שמקורה
נשתכח 167.אמנם חכמים טיהרו את ארץ העמים הסמוכה לארץ–ישראל וערים נכריות המובלעות
בארץ–ישראל 168,אולם לטענת הייז הם לא החילו את הגזרה בדבר טומאת ארץ העמים בכל המקרים
 158שם ,עמ' .114
 159שם ,עמ' .113109
 160שם ,עמ' .131129
 161על ההשוואה בין טומאת נכרים לבין טומאת זיבה ראו :שם ,עמ'  .128125אלון דן במקורות רבים שלדעתה אינם
קשורים כלל לטומאת הנכרים .ראו :שם ,עמ' ) 214 ,122116המשנה בפסחים ח ,ח() 207205 ,טבילת כלים(212207 ,
)יניקת חלב מנכרייה() 213212 ,כניסת נכרים להר הבית(.
 162שם ,עמ'  .215 ,136134על קרבן לעבודה זרה וטומאת יין נסך ראו :שם ,עמ' .221218
 163שם ,עמ' .138
 164שם ,עמ' .141
 165שם ,עמ' .199 ,115
 166שם ,עמ'  .200199בית הפרס הוא שדה שיש בו ספק טומאת מת ולפיכך עפרו מטמא במגע ובמשא .מדורות הגויים,
כלומר דירותיהם ,טמאות בגלל החשש מטומאת נפלים ,שכן הגויים קוברים את נפליהם בבתיהם .אך לא ברור באילו
אופנים בדיוק ארץ העמים מטמאת ,וטומאתה שונה מטומאת בית הפרס .ראו :תוספתא ,אהילות יח ,א )מהדורת
צוקרמנדל ,עמ'  ;(616הייז )שם( ,עמ'  ,199והערה  ,4שם .הייז הודתה שאם טומאת ארץ העמים נובעת מחשש לטומאת
מתי נכרים ,לא ברור מדוע אוויר ארץ העמים מטמא .ראו :אלון )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;144הייז )שם( ,עמ' ,200
הערה  ;6עמ'  ,201הערה .11
 167הייז )שם( ,עמ' .202201
 168תוספתא ,אהילות יח ,בד )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .(616
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מכיוון שגזרה זו היא תולדת ספק 169.גם מהנאמר במגילת המקדש )ראו איור ' :(3ולוא תעשו כאשר
הגויים עושים בכל מקום המה קוברים את מתיהמה וגם בתוך בתיהמה המה קוברים' ,ניתן ללמוד
לדעתה שהחשש מפני קברי נכרים הוא קדום ,ושיש לו ביטוי גם מחוץ לספרות חז"ל170.
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אולם נראים דברי אלון שהגזרה הקדומה על טומאת ארץ העמים לא נבעה מחשש לקברי נכרים.
העובדה שטומאת ארץ העמים נזכרת בספרות התנאית בסמוך להלכות טומאת בית הפרס ומדורות
הגויים אינה מלמדת דבר על סיבתה .יתרה מזו ,התוספתא קובעת' :אין מדור העמים ובית הפרס
בחוצה לארץ' 171,ומכאן משתמע בבירור שטומאת ארץ העמים אינה נובעת מחשש לטומאת מת
נכרי 172.לפיכך המשנה קובעת שניתן לטהר את בית הפרס 173,ושדין מדורות הגויים אינו נוהג במקום
שאין חשש לקברים 174,ואילו התוספתא קובעת שבניגוד לבית הפרס ,לא ניתן לטהר את ארץ העמים
 169הייז )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,202הערה .13
 170מגילת המקדש מח .1211 ,וראו :הייז )שם( ,עמ' .203
 171תוספתא ,אהילות יח ,יא )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .(617
 172כך משתמע גם מהאמור בהמשך שם בתוספתא' :ואי זהו מזרח קיסרי מכנגד טטרפלון שלה ועד כנגד בית הגת שלה.
העיד יהודה הנחתום על סטיו המזרחי שהוא טהור ושאר כולה טמאה משום ארץ העמים' )אהילות יח ,יג ]מהדורת
צוקרמנדל ,עמ'  ,617על פי כ"י וינה ,הספרייה הלאומית ) hebr. 20שוורץ  .([(46הלכה זו מכוונת לנאמר במשנה' :מזרח
קסרין ומערב קסריון קברות' )אהלות יח ,ט ,על פי כ"י בודפשט ,ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים ,קאופמן ,(A 50
ומגדירה את תחום השטח ממזרח לקיסריה שטמא בטומאת קברים )נראה שמדובר בקברי נכרים ,שהרי משניות זי
עוסקות במדורות הגויים ,אך לדעת פטריך מדובר בקברי יהודים; ראו :י' פטריך' ,רחוב החומה ,הסטיו המזרחי ,מקום
הטטרפילון והמעמד ההלכתי של קיסריה ]לביאורה של תוספתא ,אהלות יח ,יג[' ,קתדרה] 122 ,טבת תשס"ז[ ,עמ' .(22
אולם בהמשך ההלכה נאמר ששאר השטח שממזרח לקיסריה ,שאין בו קברים ,טמא בטומאת ארץ העמים )קביעה זו
אינה חלק מדברי יהודה הנחתום ,אלא המשך דברי התנא קמא .ראו :ש' ליברמן ,תוספת ראשונים ,ג ,ירושלים תרצ"ט,
עמ'  .(157מכאן עולה בבירור שטומאת ארץ העמים אינה קשורה לטומאת קברים.
 173משנה ,אהלות יח ,ה.
 174שם ,זי.
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מטומאתה 175.אם כן טומאת ארץ העמים אינה נובעת מחשש לטומאה זו או אחרת ,אלא עצם ישיבת
הנכרים בתחום מסוים מטמאת אותו 176.לפיכך הגדרתו של המרחב הטמא תלויה בעיקרה בשיקולים
דמוגרפיים ,והיא משתנה מזמן לזמן177.
לעדויות אלו מצטרפת המסורת בדבר 'שמונה עשר דברים שגזרו בו ביום' 178.מטרת הגזירות היתה
להרחיק את ישראל מהנוכרים .על פי דברי ר' שמעון בר יוחאי בתלמוד הירושלמי תריסר מהגזרות
אוסרות אכילת מאכלי נכרים שונים ,ושש הנותרות אוסרות לקיים מגע חברתי ברמות שונות עם
נכרים 179.כפי שציינתי ,ביכלר טען )על סמך מסורת זו( שרק בסוף ימי הבית נגזרה על הנכרים
טומאה מצד עצמם כדי להרחיק את ישראל מהרומאים .אולם לאור המקורות שהצגתי לעיל נראה
שצדק אלון בקבעו ש'המסורת ,המעידה על טומאת נכרים שהיא מי"ח דבר ,אינה באה לומר אלא
ש"הלכה קיהה" ]הלכה שאינה ברורה[ זו נתאוששה בו ביום וחזרה ונתייסדה'180.
הייז ציינה שבספרות חז"ל יש עדויות רבות לקשרים כלכליים ומשפטיים שהתקיימו בין יהודים
לבין נכרים וקבעה שתקנות חז"ל נועדו להסדיר ולאפשר את הקשרים הללו 181.הגזרה בדבר טומאת
הנכרים לא נועדה למנוע את המגע בין יהודים לבין נכרים ,אלא לצמצם את היקפו במקרים שהוא
עלול להביא לתוצאות שליליות182.
מסקנה זו עולה בקנה אחד עם תפיסות שיש להן ביטוי במקורות קדומים יותר שנדונו לעיל.
כלומר בניגוד לדברי קלוונס והייז ,חז"ל לא קבעו לראשונה שנכרים טמאים בטומאה בעלת תוצאות
מעשיות .השקפה זו באה לידי ביטוי כבר במקורות מהתקופה הפרסית ,והיא הלכה והתפתחה בתקופה
ההלניסטית ובתקופה הרומית .חז"ל ניסו לסווג את המסורת הקדומה בקטגוריות ההלכתיות המוכרות
להם ,והדבר לווה בדיון נרחב בפרטי פרטים של הלכות ,דיון אופייני לשיח ההלכתי שבספרות חז"ל.
אין ספק שגם אופיים של היחסים בין יהודים לבין נכרים בתקופת היווצרותה של ספרות חז"ל השפיע
על מעמדה של טומאת נכרים בספרות זו .אולם בעיקרו של דבר ההשקפה שלטומאת נכרים יש
 175תוספתא ,אהילות יח ,א )מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .(616ראו :א' בן–אליהו"' ,על דעת המקום ועל דעת הקהל" :תחומי
הארץ בתודעת יהודי ארץ ישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,תשס"ז ,עמ' .222
 176ש' ליברמן' ,לכתובת ההלכתית מעמק בית שאן' ,תרביץ ,מה )תשל"ו( ,עמ'  ;57א"א אורבך ,ההלכה :מקורותיה
והתפתחותה ,גבעתיים תשמ"ד ,עמ'  ;15ש' ספראי ,בימי הבית ובימי המשנה :מחקרים בתולדות ישראל ,ב ,ירושלים
תשנ"ד ,עמ'  ;634632י' בן–שלום ,בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'  ;252בן–אליהו )שם(,
עמ'  .222במאמר שעתיד לראות אור בקרוב דן שחר בהרחבה במעמדה של טומאת ארץ העמים בספרות חז"ל ,ומסקנתו
היא שטומאה זו אינה קשורה לטומאת מתי נכרים .ראו :י' שחר' ,הגזירה על טומאת ארץ העמים' ,א' רוזנק וד' שרייבר
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לעיין במאמרו טרם פרסומו.
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תוצאות מעשיות באה לידי ביטוי במקורות קדומים ,והיא הלכה והשתכללה עד לניסוחה המורכב
והמפורט שבספרות חז"ל.

סיכום
מקורות רבים מלמדים שבימי בית שני היו יהודים שסברו שנכרים טמאים בטומאה שיש לה תוצאות
מעשיות .טומאה זו הייתה ביטוי לרצון להתבדל מהחברה הנכרית ומתרבותה ,ושורשיה נעוצים
בימי שיבת ציון בתקופה הפרסית .היו דעות שונות באשר לתוצאותיה של הטומאה ,והדבר השתנה
ממקום למקום ומתקופה לתקופה בהתאם למצבם
הפוליטי ,הכלכלי והחברתי של היהודים .בתקופות
רוגע פוליטי היה שיתוף פעולה כלכלי בין נכרים
לבין יהודים שלא חששו לטומאה ,ולפיכך יש
מקורות המעידים על יחסי קרבה בין יהודים לבין
נכרים — אולם אין ללמוד מהם שלטומאת נכרים
לא הייתה השפעה על חיי היומיום של היהודים.
לעומת זאת 'הגאות וההתעצמות של הגל הקנאי
בירושלים ובארץ כולה ערב פרוץ המרד הגדול
שימשו שעת כושר לבית שמאי לגזור את הגזרה
של הפרדה מוחלטת בין יהודים לגויים'183.
הייז טענה שתקנות חכמים נועדו לאפשר
יחסים כלכליים וחברתיים בין יהודים לבין
נכרים ,והן מתמקדות בדיני כשרות ובהלכות
עבודה זרה ולא בענייני טומאה .קביעה זו נכונה
לדעתה גם למקורות הקדומים 184.אולם אף על
פי שחלק מהמקורות ודאי עוסקים במאכלים
לא כשרים ,יש מקורות שמשתמע מהם בבירור שיהודים נמנעו ממאכלי נכרים בשל טומאתם.
הקביעה שטומאה בעלת תוצאות מעשיות יוחסה לנכרים כפועל יוצא של מציאות חברתית וכלכלית
מורכבת ובהתאם לנסיבות משתנות ,מסבירה את מעמדה המורכב של טומאה זו ואת העובדה שהיא
נעדרת מאפיינים קבועים .כך למשל טענתה של הייז שלא ייתכן שרק מאכלים מסוימים נחשבו
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טמאים בטומאת נכרים 185,נובעת מתפיסה פשטנית של טומאה זו .אולם במציאות מורכבת ייתכן
בהחלט שרק מאכלים שהיה להם מעמד סמלי מיוחד ,או שתפסו מקום חשוב ביחסים הכלכליים
והחברתיים שבין יהודים לבין נכרים ,נחשבו טמאים 186.בדומה לכך אין כל הכרח להניח — כסנדרס
וכקלוונס — שקבלת ההשקפה בדבר טומאת הנכרים גררה בעקבותיה בדלנות מוחלטת מהם ,שהרי
לטומאה זו יכולות להיות תוצאות שונות .אפשר למשל להימנע מנישואי תערובת עם נכרים ועם
מתגיירים; אפשר להימנע מאכילת מאכלים מסוימים שהכינו נכרים; ואפשר גם להימנע מכל מגע
גופני עמם .נראה שבעת העתיקה היו השקפות שונות באשר למשמעותה המעשית של טומאת
הנכרים.
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 186ראו למשל בנוגע לשמן של נכריםJ.D. Rosenblum, ‘Kosher Olive Oil in Antiquity Reconsidered’, JSJ, 40 (2009), :
 ,p. 360וראו הפנייתו בהערה  11שם למחקר אנתרופולוגי של תופעות דומות .ראו גםM. Goodman, ‘Kosher Olive :
Oil in Antiquity’, P.R. Davies & R.T. White (eds.), A Tribute to Geza Vermes: Essays on Jewish and Christian
Literature and History, Sheffield 1990, p. 240

