מקוואות טהרה של מעמדות וכתות בישראל

בימי בית שני
איל רגב

מבוא
בשנים האחרונות גובר העיסוק הארכאולוגי במקוואות מתקופת בית שני  .כידוע המקווה הוא
ברכת מים קטנה החצובה בסלע ומטויחת אשר הגישה אליה היא באמצעות מספר

מדרגות .

ן

למרות היות המקווה מבנה אדריכלי קטן ופשוט לבנייה  ,חשיבותו רבה למחקר הארכאולוגי
וההיסטורי  ,כיוון שהימצאותו באתר מסוים מעידה כמעט בוודאות שהיה בו יישוב

יהודי .

טבילה במים לשם היטהרות מן הטומאה נהגה עוד בתקופת המקרא  ,אלא שהטבילה נעשתה
במקורות מים טבעיים או חצובים כגון נהרות  ,מערות ובורות מים  .המקוואות הקדומים ביותר
שנתגלו עד כה הם מן המחצית השנייה של המאה השנייה

לפה " ס .

2

החל מתקופה זו  ,הלא היא

תקופת שלטון בית חשמונאי  ,ועד לחורבן בית שני מילאו המקוואות תפקיד רב חשיבות בחיי
האוכלוסייה היהודית בארץ  .באותה תקופה גברה ההקפדה על דיני הטומאה והטהרה המצווים

בתורה .

3

מכיוון שהטבילה היתה הכרחית כדי להיטהר מן הטומאה  4 ,היה למקווה חלק מהותי

בארץ  -ישראל .

בריטואל הדתי היום  -יומי של האוכלוסייה היהודית

5

עד לאחרונה נתגלו למעלה משלוש מאות מתקנים שזוהו כמעט בוודאות כמקוואות  ,וחלק

*

לפרופ ' יהושע שוורץ שקרא טיוטות של מאמר זה והעיר עליו הערות חשוכות  .ברי כי האחריות
להודותשלי .
ברצוני כולה
לכתוב

1

ר ' רייך  ' ,מקוה הטהרה היהודי בתקופת הבית השני המשנה והתלמוד '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,חש " ן  ,עמ '

2

שם  ,עמ ' , 86 - 82

73 - 62

. 154 - 151

[ להלן

:

רייך ] .

לעדות לטבילה במעיין ראה

:

"

נודית יב  ,ז ( מהדורת גרינץ  ,עמ '

. ) 159 - 158

על

חשיבותה הרוחנית של הטהרה ועל הצורך להתרחק מן הטומאה  ,על  -פי הספרות המקראית והבתר  -מקראית ,

3

עיין  . 2291 ] :קק  and Atonement, London 1928 ,א!צ א! Bdchler , Studies
-Palestinian Piety
לעדויות לכך מן המקורות ההלכתיים ראה 70 :
 . 49 - 53קק Ihe Ancient Pious Men, New York 1968 ,

::

;2ן )

טהרה '  ,מחקרים בתולדות ישראל  ,א  ,תל  -אביב תשי " ז  ,עמ '

70

 ; 2 C. E.ג ' אלון  ' ,תחומן של הלכות

 ; 176 - 148א '

דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל " ג  ,עמ ' 128 , 72 - 62
4

10

,

.

11

B ~ chler, Types of

) .ע

אופנהיימר  ' ,עם האו

ואילך .

,

'  ,עבודת

מדובר בהיטהרות מטומאות קרי  ,נידה  ,יולדת  ,זב  ,צרעת  ,שרץ ומטומאת מת החמורה מכולן  .דיניהן מפורשים
בויקרא יא ואילך  .חלק מטומאות אלו נוגעות כעיקר לנכנסים למקדש ולאוכלים קודשים ותרומות  .כמו כן היו
שראו צורך בטבילה שלא מן התורה לשם תפילה ולימוד תורה  ,לכבוד כניסת השבת וכן לשם אכילת חולין

בטהרה  .על דינים אלו עיין  :אלון
תשי " ט  ,עמ '

; 10 - 9

XXII : Ihe Mishnaic

Uncleanness , Leiden 1977
5

ראה

 :רחך ,

עמ '

87

( שם ) ;

אופנהיימר

ואילך

;

 . 29 - 42 , 131 - 151קק 1990 ,

,

,

( שם ) ;

ח ' אלבק  ,פירוש לסדר טהרות  ,ירושלים  -תל  -אביב

Mishnaic Law of

History of

ע [ . Neusner ,

System 0

Southampton

10 the fithhna ,

The Jewish Lawfrom Jesus

Sanders ,

.ק .

]

ו:

איל רגב

גדול מהם נחשפו בירושלים

ובסביבתה .

6

אף  -על  -פי שרוב המקוואות דומים מאוד זה לזה

בתכניתם  ,ישנם שני סוגי מקוואות יוצאי דופן בצורתם ובמבנם

:

האהד הוא המקווה בעל גרם

המדרגות הכפול  ,כלומר המחולק לשני נתיבים נפרדים  ,והאחר הוא מקווה שלצדו ברכת אגירה
המחוברת אליו באמצעות תעלה  .ברכה נוספת זו מכונה בהלכה המודרנית ובמחקר הארכאולוגי

 ' אוצר '  .מקוואות בעלי גרם מדרגות כפול ומקוואות שלצדם אוצר נזכרים במקורות הלכתייםהמשקפים את ימי בית שני  ,והם מבנים אפייניים לתקופה זו ונעלמו לאחר

החורבן .

7

במאמר זה ננסה להראות כי כל אחד מטיפוסי מקוואות מיוחדים אלו קשור לקבוצה מסוימת ,

מעמד או כת  ,בקרב האוכלוסייה היהודית בארץ  -ישראל בימי בית שני  .נוכל ללמוד מכך על
הבדלים בדרכי הטהרה והטבילה בקרב יהודי בית שני  ,הבדלים אשר נבעו כנראה ממחלוקות
הלכתיות בין קבוצות וכתות

שונות .

8

כיוון שמקווה הטהרה התפתח בימי בית שני כדי לענות על דרישות ההלכה  ,הרי בבואנו לברר
את השימושים השונים

של כמה מטיפוסי המקוואות  ,עלינו להתעמק לא רק בפרטים

הארכאולוגיים אלא גם במקורות ההלכתיים השונים העוסקים בדיני טומאה וטהרה בכלל ובדיני
השימוש במקוואות בפרט  .מקורות אלו כוללים את המשנה והתוספתא  -אשר מבטאות בדרך

כלל את גישתם ההלכתית של הפרושים  ,שחז " ל היו ממשיכיהם  -וכן כמה ממגילות כת

קומראן .

כיום מקובל במחקר כי מקורות אלה משקפים את המציאות של חיי היום  -יום ואת ההקפדה על

קיום המצוות לקראת סוף תקופת בית שני .

9

מקיואות בעלי כניסה כמולה או גרם מדרגות כפול
בממצא הענף של המקוואות המתוארכים למן התקופה החשמונאיוז ועד לאחר מרד החורבן
בולטת התופעה האדריכלית של מקוואות בעלי שני גרמי מדרגות או גרם מדרגות המחולק לשני
נתיבים נפרדים ובדרך כלל מקבילים  .לעתים מפרידה אומנה בין שני נתיבי המדרגות  ,ולעתים יש

במרכז גרם המדרגות מחיצה נמוכה המסמנת את שני הנתיבים  .בחלק מן המקוואות הותקנו שני
אמצעי ההפרדה  ,אומנה

ומחיצה .

גרם המדרגות הכפול קיים רק בחלק קטן מן המקוואות שנחשפו עד כה  ,והם מרוכזים
בירושלים

ובסביבותיה .

0ן

מקוואות אלו הם יוצאי דופן ואין ספק שבבנייתם הושקע מאמץ

אולם לשם מה נבנה גרם המדרגות הכפול ואת מי שימש

מיוחד .

?

תופעת גרם המדרגות הכפול נדונה בהרחבה מבחינה ארכאולוגית בידי רוני רייך  .רייך הראה כי
שני נתיבי המדרגות נועדו להפריד בין היורדים אל המקווה לטבול בעודם טמאים לבין העולים מן
6

רייך מנה כשלוש מאות מקוואות ( רייך  ,עמ '

. ) 80 - 74

מאז פרסום עבודתו ממשיכים להתגלות מקוואות נוספים .

ראה  :ד ' עמית  ' ,מקואות טהרה בהר חברון  -נקודות ציון לשחזור היישוב היהודי בימי בית שני '  ,ז " ח ארליך ו "

אשל ( עורכים )  ,מחקרי יהודה ושומרון  ,קדומים  -אריאל תשנ " ד  ,עמ '

57נ . 189 -

7

רייך  ,שם  .השווה את סקירת המקוואות לאחר החורבן שם  ,עמ ' . 145 - 142 , 80

8

השערה כללית בדבר עצם קיומן של מחלוקות כאלו העלה לאחרונה רייך  ,אך הוא לא עשה ניסיון של ממש

למצוא להשערה זו סימוכין  .ראה
9

:

שם  ,עמ ' , 39 , 9

, 96

. 121

ראה  :י " ג אפשטיין  ,מבואות לספרות התנאים  ,ירושלים  -תל  -אביב תשי " ז  ,עמ '
ההלכה ומגילרת מדבר יהודה '  ,תרבתן  ,נט ( חש " ן )  ,עמ ' 18

10

רייך ,

עמ '

. 37 - 36

ואילך .

13

ואילך ; " זוסמן ,

' חקר תולדות

,
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המקווה לאחר הטבילה  ,כשהם כבר טהורים  .הטובלים רצו להימנע ממגע עם הטמאים  ,שטרם

מימין

טבלו  ,מפני שחששו שמגע כזה יביא לכך שהם ייטמאו בשנית  .וי גרם מדרגות כפול המוביל אל

מצויו
שלוחצובה .
סלע
המדרגית
מחיצת

המקווה נזכר במשנה  ,בקשר לסוגיית טומאת כלים שנמצאו על אותו גרם המדרגות

נחשף מדרום לשער

:

כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית הטבילה  -טמאין  ,דרך עליה

טהורין .

שלא כדרך ירידתן [ שלא כירידתן ]  ,עליתן  .דברי רבי מאיר  .רבי יוסי אומר  :כלן טהורין
חוץ מן הסל והמגריפה והמרצה המיחדין

לקברות .

:

מקווה שבגרו

חולדה המערבי  ,ליד
הר הבית
משמאל

2ן

רייך כבר עמד על עיקרה של משנה זו במסגרת דיונו בגרם המדרגות

הכפול .

אולם הוא לא בדק

:

מקווה

שבפתחו אומנה

את הסיבה לכך שקבוצה קטנה של מקוואות נבדלה בגרם המדרגות הכפול מן הרוב הגדול של

נן למען ב

המקוואות  ,שלהם גרם מדרגות רגיל  .גם כאשר אנו יודעים על אופן השימוש היום  -יומי בגרם

כיבית

המידות ' שבע

המדרגות הכפול עדיין נותרת פתוחה השאלה מדוע אותם האנשים שטבלו במקווה יוצא דופן זה

העליונה בירושלים

3ן

ראו צורך בשני נתיבים המפרידים בין טהורים לטמאים  .על ייעודו ושימושו של המקווה בעל גרם
המדרגות הכפול ננסה לעמוד תוך בחינה מחדש של המקורות שבהם נזכר או נרמז סוג זה של

מקווה  .נבקש לגלות אם היתה אוכלוסייה מסוימת שנהגה להשתמש במקווה עם גרם מדרגות כפול
או כניסה כפולה  ,בעוד שאר העם טבל במקוואות

11

רגילים .

ר ' רייך  ' ,משנה שקלים פ " ח מ " ב והממצא הארכיאולוג "  ,א ' אופנהיימר  ,א ' רפפורט ומ ' שטרן ( עורכים )  ,פרקים
כתולדות ירושלים בימי הבית השני ; ספר זכרון לא ' שליט  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

. 39 - 34

. 256 - 225

ראה גם  :רייך  ,עמ '

דבריו מבוססים על דברי ש ' ליברמן  ' ,זוטות '  ,פרקים  :ספר השנה של מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית

המדרש לרבנים באמריקה  ,א

( תשכ " ז  -תשכ " ח )  ,עמ '

. 98 - 97

רייך העלה את האפשרות שמקוואות אלו שימשו

לטהרה לצורך מסוים  ,כגון קודש ותרומה  ,אך לא ניסה לבדוק זאת  .ראה
להלכה כתתית  ,ראה

:

שם  ,עמ '

שם  ,עמ ' . 44

הוא הציע גם לקשור אותם

. 39

ב.

12

משנה  ,שקלים ח ,

13

ראה  :ליברמן ( לעיל  ,הערה

. ) 11

רש " י פירש בבבלי  ,פסחים יט ע " ב  ,ד " ה ' ואף על גב "

:

' שדרך אחת היו יורדין

לבית הטבילה ועולין בדרך אחרת '  .ראה גם פירושי תוספות יום טוב וברטנורה לשקלים ח ,

ב.

ון

איל רגב
המקורות הספרותיים

עדות היסטורית יחידה לטבילה של אדם במקווה בעל גרם מדרגות כפול מצויה בקטע של
אוונגליון גנוז שהתגלה באוקסירינכוס שבמצרים  .במקור זה הכוהן הגדול  ,המזוהה כפרושי  ,אומר

אחר ' .

4ן

שאול ליברמן סבר ש ' סולם ' משמעו דרך שיש לה מדרגות  ,וקשר קטע זה למשנה שהבאנו לעיל .

5ן

לישו

:

' אני טהור  ,התרחצתי ( טבלתי ) במקוה דוד והייתי יורד בסולם אחד  ,עליתי בסולם

נפרדים .

לפיכך  ,קטע האוונגליון הגנוז מעיד שכוהן גדול טבל במקווה בעל כניסה ויציאה

אמנם אין בידינו עדויות נוספות על טבילה במקוואות כאלה  ,אולם אנו יודעים על הפרדה דומה
בנתיבי עלייה וירידה או כניסה ויציאה בירושלים של תקופת בית שני  ,הפרדה שאינה קשורה
למקוואות  .האם יש בעדויות אלו סיוע לשאלת אופיים ושימושם של המקוואות בעלי הכניסה
והיציאה הנפרדות

?

כניסת העם להר הבית בבואו לבקר במקדש מתוארת במשנה כדלקמן  ' :כל הנכנסין להר הבית ,
נכנסין דרך

ימין  ,ומקיפין ויוצאין דרך שמאל . ' . . .

6ן

קיימות גם שתי עדויות לסדרי כניסה ויציאה

או עלייה וירידה נפרדות בקשר לעבודת הכוהנים במקדש  .הכוהן המקריב את הקרבנות על המזבח
היה עולה בכבש המוביל מן העזרה למזבח בצדו הימני ויורד בו משמאל  .לי הצורך בהפרדה בין
טהורים לטמאים בעת עבודת הקרבנות במקדש מודגש במגילת המקדש  ,שנמצאה בין מגילות כת
קומראן וכוללת הלכות שונות הקשורות למקדש שראה מחבר המגילה בעיני רוחו

:

וכאשר יבואו המשמרות ויצאו השני יהיה בא לשמאל ובבואו יצא הראשון מימין ולא
יהיו מתערבים אלה באלה ובכליה

[

] ל משמר על מקומו וחנו זה

[

א וזה יוצא ליום

]

השמיני ומטהרים את הנשכות חאת אחרי זאות עת הוצא הראשון ולא תהיה שמה
תערובת 8 . . .י
ההלכה במגילת המקדש קובעת הפרדה בין משמר הכוהנים החדש הנכנס להיכל המקדש לבין

המשמר היוצא  .גם כאן מדובר בכניסה וביציאה נפרדות בקשר לעבודת הכוהנים במקדש  ,וזאת

14

לקוח מתוך

הקטע

1 - 10

.

:

The

 Uncanonical Gospel ' ,תHunt , ' Fragment of 8

קק  , Oxford 1908 ,ע  , Oxyrhy~nchus Papyri,וראה הדיון

הערה נ

 , ) 1עמ '

. 98

A.S.

1נ B . P . Grenfell

שם  .תרגום הקטע הוא על  -פי ליברמן ( לעיל ,

על הרקע ההלכתי לדיני הטהרה במקדש הנזכרים בקטע זה ראה ' The New :

Bdchler ,

) .ע

 . 330 - 346קק  Uncanonial Gospel ' , JQR 20 , ) 1908 ( ,מפ  . Fragment ofלהצעות לזיהוי של ' מקוה דוד '

15

ראה  :שם  ,עמ ' . 343
ליברמן ( לעיל  ,הערה . ) 11
לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 146ליברמן סבר שגם באיגרת אריסטאס קו ( מהדורת כהנא  ,ב '  ,עמ ' מב )  ,ישנו אזכור של
מקוואות מסוג זה  .יש לתמוה על כך  ,כיוון שגם על  -פי תרגומו של ליברמן אין מוזכר שם במפורש עניין
הטבילה  ,אלא רק נתיבים נפרדים לטהורים וטמאים  ,אולי ברחובות ירושלים  .נוסף על כך איגרת אריסטאס
הצעתו התקבלה על  -ידי רייך ( ראה לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

; 226

וראה גם

:

רייך ( ראה

חוברה לדעת רוב החוקרים עשרות שנים קודם לתקופה שבה נבנו  ,על  -פי התארוך המקובל  ,המקוואות הקדומים
ביותר  .ראה

:

א ' רפפורט  ' ,אימתי נתחברה איגרת אריסטאס ? '  ,ע ' גלבוע ואחרים

עם  -ישראל וארץ  -ישראל לזכר צבי אבינר  ,חיפה תש " ל  ,עמ '

ע

)

16

; 50 - 37

( עורכים ) ,

מחקרים בתולדות

רייך  ,עמ ' . 152

משנה  ,מידות ב  ,ב ; ש ' ספראי  ,העליה לרגל בימי הבית השני  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ '

. 145

נראה שלנוהג זה בסיס

קדום בתיאור המקדש העתידי ביחזקאל מו  ,ט .
17

משנה  ,זבחים ו  ,ג

18

מגילת המקדש  ,מה ,

שם .

;

וראה

.7- 3

:

ספראי

( שם ) .

ראה  :י ' ידין  ,מגילת המקדש  ,ירושלים תשל " ז  ,א  ,עמ '

 ; 211 - 209ב  ,עמ ' 134

וההערות

במטרה למנוע מגע בין טהורים לטמאים .
במקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול .

9ן

הלכה זו דומה לפיכך להפרדה בין הטהורים לטמאים

בכל שלושת המקורות ההלכתיים הללו נזכרת אפוא הפרדה בין נתיבי הנכנסים והיוצאים

בהקשר של בית  -המקדש  .במקור הראשון ההפרדה  .היא נוהג הנוגע לכל ישראל  ,ואילו בשניים
האחרים היא חלה אך ורק על הכוהנים העוסקים בעבודת הקרבנות

במקדש .

בבואנו ללמוד מכך על השימוש הייחודי שנעשה במקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול ,

עומדות בפנינו שתי אפשרויות  :א  .ההפרדה בין הנתיבים אפיינית לבית  -המקדש בכלל  ,לכוהנים
ולישראלים כאחד  ,ולפיכך במקוואות אלו טבלו כל הנכנסים לבית  -המקדש או לכל הפחות

כך .

הנכנסים לעזרת ישראל  ,המחויבים להיטהר לשם

20

ב  .הבסיס ההלכתי להפרדה בין הנתיבים

נוגע אך ורק לכוהנים המשרתים במקדש  ,ואם כך נוכל להסיק שהמקוואות הללו שימשו את

19

ידין ( שם  ,א ) ראה קשר בין הלכה כתתית זו ליחזקאל מו  ,ט ואף סבר שיש קשר עקרוני בינה לבין משנה  ,שקלים
'4 . Haran , Temples andן
' ה ן מ1 , 4ל ; -Service
ח  ,ב  .על אופיו הכוהני של ספר יחזקאל ראה :

,

,

""

 . 103 - 111קק Oxford 1978 ,
20

ראה  :משנה  ,יומא ג  ,ג ; תוספתא  ,נגעים  ,ח  ,ט ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  ; ) 628ספראי ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

. 142 - 141

איל רגב

הכוהנים  .י 2זאת ועוד  ,אם נכונה האפשרות השנייה נוכל להציע שהנוהג של כניסה ויציאה נפרדות
למבקרים בהר הבית מכל שכבות העם מושפע מן ההפרדה בעבודת הכוהנים במקדש .

22

מכיוון

שאין בידינו להכריע בין שתי אפשרויות אלו ננסה להיעזר בבחינת הממצא הארכאולוגי של
המקוואות בעלי גרם המדרגות

הכפול .

העדות הארכאולוגית
מתוך למעלה משלוש מאות מקוואות שנתגלו עד לאחרונה רק כחמישים הם בעלי גרם מדרגות
כפול ,

23

כלומר הם מהווים פחות משישית מכלל ממצא המקוואות בארץ  .לפיכך נראה שרק חלק

קטן מהאוכלוסייה היהודית בארן השתמש במקוואות בעלי גרם מדרגות כפול  .האנשים שטבלו
במקוואות אלו ביקשו למנוע מגע בין האדם שטבל ועלה מן המקווה כשהוא טהור לבין אדם טמא

שירד לטבול  .מדובר אפוא באוכלוסייה שהקפידה מאוד על שמירת הלכות טומאה וטהרה  .כפי
שציינו בניתוח המקורות המזכירים נתיבים נפרדים  ,לאוכלוסייה זו היה קשר של ממש לבית -

המקדש .
בחפירות הארכאולוגיות ברחבי הארץ התגלו מקוואות בעלי גרם מדרגות כפול או כניסה
ויציאה נפרדות אך ורק בארץ יהודה  ,ועיקר ריכוזם בירושלים וסביבותיה  .בירושלים נמצאו
מקוואות כאלה בחפירות עיר דוד  ,בחפירות הכותל ובעיר העליונה  ,ובסך הכול נחשפו בעיר
עשרים ושבעה מתקנים מסוג זה .
הקרובה של ירושלים .

25

24

מקוואות נוספים בעלי גרם מדרגות כפול נמצאו בסביבתה

גם במרחק רב יותר מירושלים התגלו אמנם מקוואות בעלי גרם מדרגות

כפול  ,אך רק בחלק מן האתרים אשר בהם נחשפו מקוואות לסוגיהם השונים  .יש לשים לב לכך
שריכוז מקוואות אלה הולך וגדל ככל שמתקרבים למקדש  .נראה  ,אפוא  ,שגם על  -פי העדות
הארכאולוגית יש קשר בין המקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול

לבית  -המקדש .

נראה שקיים קשר בין תפרוסת המקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול וחלקם בכלל המקוואות

שנתגלו באתרים השונים לבין מיקומם של יישובי הכוהנים הידועים לנו בתקופת בית שני  .ריכוז
גדול של כוהנים בירושלים ובסמוך לה הוא מובן מאליו בתקופה שבה בית  -המקדש היה קיים
ומשמרות הכהונה שירתו במקדש כל אחד בתורו  .כאשר לא שירתו במקדש חיו הכוהנים בעיר
ובכפר והתפרנסו מיגיע כפיהם  .יישובי כוהנים מצויים לרוב סביב ירושלים .
משנה  ,תמיד א  ,ב

מפראי

ביכלר ( לעיל  ,הערה

26

יחד עם זאת רק

. 335 - 332

21

על טבילת הכוהנים ראה

22

לאופיו של מנהג הכניסה והיציאה הנפרדות להר הבית ולהשלכותיו המאוחרות כסמל לכיבוד המקום שאליו

:

;

( שם ) ;

, ) 14

עמ '

נכנס האדם  ,בייחוד בנוגע לבית  -הכנסת  ,ראה  :פירושי רש " י  ,אברבנאל ורד " ק ליחזקאל מו  ,ט ; בבלי  ,ברכות סב
ע" ב
23
24

משנה ברורה  ,או " ח  ,קנא  ,כא .

;

המספרים מבוססים על הנתונים של רייך  ,עמ ' , 37
ראה :

עמ '

רייך  ,עמ '

227 - 218

. 37

על המקוואות בעיר דוד ראה

:

ועל אלו שנחשפו בעיר העליונה ראה

; 80 - 74

שם  ,עמ '
:

עמית ( לעיל  ,הערה

. 243 - 230

על המקוואות בחפירות הכותל ראה  :שם ,

. 208 - 171

שם  ,עמ '

 , ) 6עמ '

. 186

מתוך מקוואות אלו רק בודדים שימשו

כמקוואות ציבוריים בקרבת הר הבית  ,ואילו רוב המתקנים נתגלו במבני מגורים פרטיים  .לפיכך אין סיבה להניח

כי זהו טיפוס מקווה האפייני למקוואות ציבוריים  ,אף  -על  -פי שלכאורה נראה שההפרדה בין טהורים לטמאים
מתאימה למקוואות שבהם טובלים אנשים רבים בפרק זמן קצר  .ראה גם  :רייך  ,עמ ' . 93 - 89

ע

25

רייך מדווח על מקוואות כאלו בבית עניה  ,מצפה  ,עיסאוויה ורמת  -רחל  .ראה  :שם  ,עמ '  . 270 - 266 , 37לאחרונה
נתגלו מקוואות כעלי גרם מדרגות כפול גם בשרפת  ,צור בהר  ,שדות הרועים  ,ובמרחק רב יותר מירושלים  ,בצפון

~

הר חברון  ,באלון שבות  ,בחרבת הילל ובביר איג ' דה .
26

ראה
שם

:

:

ראה

א ' ביכלר  ,הכוהנים ועבודתם  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ '

:

עמית ( לעיל  ,הערה

, 68 - 38

. 146 - 119

 , ) 6עמ '

. 189 - 157

בין יישובי הכוהנים שהוא סוקר

יריחו  ,גופנה ובית פאני  .לדבריו מספר הכוהנים בירושלים ובסביבתה היה כעשרים אלף  ,ראה

:

שם  ,עמ '

% 1

ן

מקווה בחורבת קומרא
אשר בגרם המדרגות
שלו שתי מחיצות

בשני אתרים שבהם ידוע בוודאות על יישוב של כוהנים התגלו מקוואות בעלי גרם מדרגות כפול

ביריחו ובחורבת

:

קומראן .

ביריחו  ,שבה היה יישוב גדול של כוהנים ,

27

נתגלו במתחם של ארמונות החשמונאים שלושה

מקוואות בעלי גרם מדרגות כפול  .בכל אחד ממקוואות אלה שני גרמי מדרגות הבנויים  ,כל אחד
מהם בנפרד  ,לכל רוחב המקווה זה מול זה  .כך ניתן לרדת אל המקווה  ,לחצותו ולעלות מן העבר

האחר .

28

בחורבת קומראן נחשפו עשרה מקוואות ; בשלושה מהם יש שתיים או שלוש מחיצות על גרם
המדרגות  ,במקווה נוסף יש שני גרמי מדרגות הניצבים זה לזה .

29

מקוואות אלה אמנם עונים

להגדרה של גרם מדרגות שיש בו הפרדה בין העולים ליורדים למקווה  ,אך הם שונים מעט
 . 40 - 38לפיכך שיעור המקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול היה גבוה בהרבה משיעור הכוהנים בקרב כלל
האוכלוסייה ביהודה  .אולם הכוהנים נדרשו לטבול לשם טהרה לעתים קרובות יותר משאר האוכלוסייה ונזקקו
בוודאי ליותר מקוואות
27

;

ראה על כך להלן .

על תולדותיו של היישוב הכוהני כיריחו ראה

 the Second :ת ] Priests and Jericho

,

מ )  . Schwartz , ,נ

 . 23 -48קק -Temple Period ' , JQR , 79 ) 1988 ( ,
28

ראה

:

א ' נצר  ' ,מקואות טהרה בימי בית שני ביריחו '  ,קדמוניות ,

. 278 - 270

43 - 42

( תשל " ח )  ,עמ '

; 59 - 54

רייך  ,עמ '

למרות השוני במבנה מקוואות אלה  ,שהם רק שלושה מתוך שלושים ואחד מתקנים שנתגלו ביריחו ,

נראה שיש להכלילם תחת התופעה של מקוואות בעלי גרם מדרגות כפול  .ייתכן שסיבת השוני של מקוואות אלה
משאר המקוואות מאותו הסוג היא בכך שהם מוקדמים יחסית  ,מימי
29

על המקוואות

החשמונאים .

בקומראן ראה בפירוט  :רייך  ,עמ '  . 318 - 306מדובר במתקנים שסימן רייך קם  . 7 , 6 , 3 -המקווה בעל
קמ  4 -וקם  5 -הם

גרמי המדרגות הניצבים זה לזה הוא קמ  . 1 -ייתכן שהמתקנים
מפרידה בין שני גרמי המדרגות שלו  .רייך שיער כי חלק מן המחיצות שימשו להכוונת זרימת המים מן האמה אל
מתקן אחד שמחיצה עמוקה

תוך המקווה  .השימוש בברכות המים בקומראן לצורכי טהרה  ,ולא לצורכי אגירת מים לשתייה וחקלאות למשל ,
הוכח לא מכבר  .ראה

:

 Perspective ' ,מ0 Dip or Sprinkle ? The Qumran Cisterns 1ז '  . Wood ,ל) 8 .

 . 45 - 60קק  . BASOR , 256 ) 1984 ( ,על הדגש ששמה הכת על חיי הטהרה  ,על  -פי כתביה ההלכתיים  ,ראה
שרביט  ' ,טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה '  ,בית מקרא  ,בו ( תשמ " א )  ,עמ '
מלחמת  ,ב  ,ח  ,ה ( תרגום שמחוני  ,עמ '

המשותפות .

. ) 139 - 138

. 27 - 18

:

ב'

ראה גם  :יוסף בן  -מתתיהו ,

ושם מתוארת היטהרות האיסיים בטרם סעודותיהם

,

מקווה בסמוך
לארמונות החשמונאום -

נ-יין , , ,יי  ,י וי ,
רנות
1

.

הו 4ששני
:

* 1." :
'

.

י

.

:

י

'

"

א  .נ~

(-

"

-

ג

,

מהמקוואות בעלי הגרם הכפול האפייניים לירושלים וסביבותיה  .עם זאת ייתכן מאוד שסיבת
ההפרדה בין הנתיבים בשלושת גרמי מדרגות אלו זהה לזו שבשאר המקוואות שסקרנו  .על
מציאותם של כוהנים בכת קומראן ידוע לנו בשל אזכוריהם הרבים בתקנותיה  .כמו כן בולטת
השפעת התפיסה הכוהנית על תפיסתה ההלכתית של הכת כפי שהיא מוצגת בכתביה .

39

ניתן

אפוא להניח שבמקוואות אלה טבלו הכוהנים שבין חברי הכת בעוד ששאר חבריה טבלו
במקוואות חסרי

המחיצות .

ן3

הנתונים על תפרוסת המקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול ועל שיעורם בתוך כלל המקוואות

באתרים שבהם נתגלו מחזקים את ההשערה שמקוואות אלו שימשו את הכוהנים  .בהקשר זה יש
להביא בחשבון את העובדה שרק אחת מן העדויות הספרותיות על ההפרדה בין נתיבי הכניסה
והיציאה מתייחסת לכל העם הנכנס להר הבית ואילו השתיים האחרות נוגעות לעבודת הכוהנים
במקדש  .העדויות הארכאולוגיות והספרותיות מצביעות אפוא על קשר בין הפרדת הנתיבים
בעבודת המקדש ובמקוואות לבין בני מעמד

הכהונה .

אולם מדוע טבלו הכוהנים במקוואות שבהם נתיבים נפרדים לטמאים ולטהורים

?

על  -פי מצוות

התורה הכוהנים נדרשים לשמור על דרגת טהרה גבוהה מזו של שאר העם  .עליהם להיות טהורים
בעת עבודתם במקדש  ,כגון בשעות הקרבת הקרבנות  ,וכן בעת אכילת התרומות שהפרישו עבורם

30

על תפקידם המרכזי של הכוהנים בכת קומראן ראה

:

י ' ליבט  ,מגילת הסרכים  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '  110ואילך ;

י ' ליור  ' ,בני צדוק שבכת מדבר יהודה '  ,חקרי מקרא ומגילות מדבר יהודה  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ ' ; 154 - 131

שיפמן  ,הלכה  ,הליכה ומשיחיות בכת מדבר

10
31

"

יהודה  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '  136ואילך .

על הדירוג החברתי בכת קומראן  ,העשוי להסביר את השימוש כמקוואות חסרי מחיצות  ,בעלי מחיצה אחת ואף

מספר מחיצות ראה  :ליכט ( שם )  ,עמ '  ; 133 , 130שיפמן ( שם )  ,עמ '  . 267 - 253נראה שהכוהנים היו מעמד נפרד
בתוך הכת  ,ועל כן אק להוציא מכלל אפשרות שהם המשיכו לשמור על טהרת ' קודש '  ,הדומה לדרגת הטהרה
שנדרשה מן הכוהנים במקדש  .ראה

:

ליכט

( שם ) ,

עמ '

, 115 - 110

. 172 - 170

מקוואות טהרה בימי בית שני

כלל העם .
העם

:

32

המשנה מתארת את דרגות הטהרה המבדילות בין הכוהנים לבין שאר שכבות

' בגדי עם הארץ מדרס לפרושין  ,בגרי פרושין מדרס לאוכלי תרומה  ,בגדי אוכלי תרומה מדרס

לקדש  ,בגדי קדש מדרס

לחטאת  . ' . . .י '

לצורך כל אחת מדרגות הטהרה של הכוהן  ,כגון זו של

אכילת תרומה או זו של עבודת הקורבנות  ,נדרשה טבילה נפרדת ומיוחדת 4 .י
ההקפדה המיוחדת של הכוהנים בדיני טומאה וטהרה שעליה מצביעים המקורות ההלכתיים ,

משתקפת גם במקוואות שבהם טבלו  -בהפרדה בין היורדים לטבול ובין העולים מן הטבילה .
בספרות ההלכתית לא נאמר שיש קשר בין המקוואות בעלי גרם המדרגות הכפול לבין טהרת
הכוהנים  ,אך נראה שמקוואות אלו נבנו עבור הכוהנים  .סביר להניח שטבילת הכוהנים במקווה
בעל גרם מדרגות כפול נועדה להשגת דרגת טהרה חמורה מן הרגיל שנדרשה למשל לשם אכילת
תרומה או לצורך עבודת הקרבנות בעזרה שבמקדש .
העובדה שמקוואות אלו מצויים לרוב בירושלים  ,סמוך למקדש  ,אך גם ביישובים המרוחקים
ממנה עד כדי יום הליכה  -כגון יריחו  ,הרודיון  ,גזר ויישובים בצפון הר חברון - 35עשויה

להתפרש בשני אופנים  .ייתכן שהכוהנים טבלו במקוואות הללו שבמקומות מגוריהם לשם השגת
טהרה בדרגת ' קודש ' עוד בטרם עלו לעבודתם במקדש  ,וזאת כדי להגיע למקדש טהורים ולהיות
רשאים לקחת חלק פעיל

בפולחן .

36

יחד עם זאת אין לשלול לחלוטין את האפשרות שהכוהנים

טבלו במקוואות המיוחדים שבבתיהם גם לצורך שאר דרגות הטהרה המיוחדות להם  ,כגון לצורך
אכילת

התרומה .

מסתבר אפוא שקיים קשר בין צורת המקווה לבין שכבה חברתית  -דתית מסוימת  ,שכבת
הכוהנים בעם ישראל .

32

הצווים שהתורה מייחדת

לכוהנים הביאו לכך שמעמדם בחברה היהודית היה רם במיוחד  .על אורחות חייהם

ראה  . 24 - 72 , 90 - 98 , :קק 1956 ,
 .ל . 7ג  -ו ) Christ (IT B .

York ~-Toronto

,

1 Je ~ ish History , London -Newמ

 the Time ofמ istory ofthe Jewish People

~ . 237 - 308
קק 4 . Black , Edinburgh 1979 ,ן ) נ Millar
33

"

Bdchler , Sl

Schdrer , The

].

,4 .

; 145 - 159

7357 , 11 , eds . )3 . Verms , ] .

משנה  ,חגיגה ב  ,ז  .מדרס הוא כינוי לבגדו הטמא של הזב  .כאן הוא משמש ביטוי לכך שטהרה מדרגה פחותה
נחשבת טומאה ביחס לדרגת הטהרה הגבוהה ממנה  .עם הארץ הם אלו שלא הקפידו להיטהר  ,הפרושים הם אלו

שהקפידו על כך על  -אף שלא היו כוהנים

;

וחטאת היא כינוי לדרגת הטהרה הגבוהה ביותר  ,הנדרשת כעת הזיית

אפר הפרה האדומה  ,לצורך טיהור מטומאת מת  .על משנה זו ראה
אפשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '
עמ '

. ) 560

; ] 00 - 73

34
35

אלון ( לעיל  ,הערה

משנה  ,חגיגה ב ,

הרודיון ראה

גזר ' קדמוניות ,
36

משנה  ,תמיד א  ,א ; תוספתא  ,כריתות א  ,ב ( מהדורת צוקרמנדל ,

לסוגיית הלכות הטהרה של הכוהנים ראה  :א ' ביכלר  ,עם הארץ הגלילי  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '

 . 438 - 440קק 1992 ,

על

. 51 - 50

ראה גם

:

:

אופנהיימר ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ ' ; 70 - 68

:

 , ) 3עמ '

; 169 - 158

אופנהיימר

( שם ) ,

 , London -Philadelphiaן) 3 BCE- 66

ו.
רייך  ,עמ '  . 283על מקוואות גזר ראה

 ( 59 - 58תשמ " ב ) ,

עמ '

. 76 - 74

:

"

שם  ,עמ '

עמ ' 12

; 16 -

, 51 - 37

E . P . Sanders , Judaism ,

Practice and Belief

; 270 - 266

הנ " ל  ' ,מקואות טהרה יהודיים בתל

על המקוואות בצפון הר חברון ראה

:

עמית ( לעיל  ,הערה . ) 6

ראיה לכך שהכוהנים היטהרו מטומאת מת במקומות מגוריהם ישנה בתוספתא  ,פרה ג  ,יד ( מהדורת צוקרמנדל ,
וחולקין אותו לשלשה חלקים  .אחד נתן בחייל  ,ואחד נותן בהר

עמ '  , ) 633בנוגע לאפר הפרה האדומה . . . ' :
המשחה  ,אחד מתחלק לכל המשמרות  . ' . . .ניתן

להניח שהכוהנים היטהרו לצורך העבודה במקדש קודם צאתם

מביתם גם כשגרו במקום המרוחק מירושלים והם היו עלולים להיטמא שוב בדרך אליה  -הרי נאמר בתוספתא
ביכורים ב  ,ח ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  , ) ) 01שכך עשו עולי הרגל  ,אשר הקפידו על טהרתם פחות מן הכוהנים .
ראה גם

:

ספראי ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

; 111

שוורץ ( לעיל  ,הערה ד , ) 2עמ '

. 34

11

איל רגב

מקוואות הבנויים

על  -מי

הלכה פרושית או צדוקית

על  -פי ההלכה שבמסכת מקוואות במשנה ובתוספתא  ,על מי המקווה להיות מים חיים  ,כלומר מי
מעיין שזרמו בכוחות עצמם אל המקווה ולא הובאו על  -ידי אדם או בעזרת כלי  .שיעורו של מקווה

כשר לטבילה הוא ארבעים סאה מים חיים  ,שהם פחות ממטר מעוקב אחד  .ניתן להוסיף למי
המקווה מים שנשאבו בידי אדם רק לאחר שכבר יש בו ארבעים סאה מים חיים  .עצם ההיטהרות
נעשית

על  -ידי טבילת כל גופו של האדם במי המקווה .

אף  -על  -פי שאת הדינים הללו אנו לומדים מכתבי

37

חז " ל  ,מקובל

כי הסכימו להם לא רק

הפרושים  ,שחז " ל היו יורשיהם  ,אלא גם בני שאר הכתות  ,כגון הצדוקים וכת קומראן  ,אשר
הקפידו על שמירת דיני הטומאה והטהרה .

בסוף תקופת בית שני היו מחלוקות הלכתיות בין

38

הפרושים לצדוקים ובמיוחד בדיני טומאה וטהרה  .שתי כתות אלו נאבקו זו בזו על השליטה

שני .

במקדש וההשפעה על העם החל מהתקופה החשמונאית ועד לחורבן בית

39

אין אמנם

במקורות שום עדות מפורשת למחלוקת בין הפרושים לצדוקים בדיני מקוואות  ,אך ניתן למצוא
במשנה ובתוספתא בסיס למחלוקות בעניין זה ,
יומי במקוואות ועל הצורה שבה יש

40

ויש למחלוקות אלו השלכה על השימוש היומ -

לבנותם .

המקורות ההלכתיים

אחת הסוגיות ההלכתיות שבה עוסקים חז " ל בקשר לשימוש היום  -יומי במקוואות היא עירוב
מקוואות  .פעולה זו נזכרת במשנה  ,ושם נאמר כי ' כל המעורב למקוה כמקוה ' וכן כי ' מטהרין את
המקואות העליון מן

התחתון ' .

ן4

עירוב מקוואות פירושו חיבור מקור מים חיים שיש בו שיעור ,

כלומר בן ארבעים סאה  ,למקווה שמימיו אינם טהורים או אינם כשרים

לטבילה .

כך מכשיר

המקווה הכשר את המים שבמקווה הנוסף על  -ידי מגע בלבד והופך אותם לראויים לטבילה כמים
חיים  .חיבור שכזה יכול להיות אף להרף עין ולהתבצע על  -ידי יצירת עמוד מים המקשר בין שני
גופי המים באמצעים
בתוסקתא

מלאכותיים .

הוראות מפורטות לעירוב מקוואות בדרך זו ניתן למצוא

:

מטהרין את המקואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב  ,כיצד

?

מביא צינור [ של

חרס או של אבר ] של עץ ושל עצם ושל כלי זכוכית ומניח [ ידו עליו ] עד [ שהוא

37

לפירוט דיני המקוואות ראה  :ספרא שמיני ח  ,ח ( מהדורת וייס  ,דף נג עמודה
נה  ,עמ '  , 4דף נו ,

עמ '

; )1

אלבק ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ ' 337

;

רייך עמ '

 ; ) 3שם

; 19 - 12

ט ,א -ה

( מהדורת

38

זוהי גם הנחתו של רייך בראשית מחקרו

;

ראה

:

רייך  ,עמ '

וייס  ,דף

ד ' מינצברג  ,מבנה מקואות

והכשרם  :הלכות ומנהגים בהכשרת מקואות  ,ירושלים תשל " ג ; י ' שנברגר  ,מקואות  ,ירושלים
; 9 -8

מתמלא ]

תשל " ד .

Ch . Rabin , The 25adokite Documents ,

 . 50 - 51קק Oxford 1958 ,
39

ראה  :יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת  ,ב  ,ח  ,יד ( תרגום שמחוני ,
עמ '

; 403 - 388

'

1972 ; 413 - 404

ראה

112

:

עמ ' . ) 142

על הפרושים עיין  :שירר ( לעיל  ,הערה

, ) 32

t

עמ '

.

 . 1 . Finkelstein , The Pharisees , Philadelphia 1962על הצרו7ים ציין  :שירר ) ( Qw

Les Sadduceens , Paris

זוסמן ( לעיל  ,הערה

, )9

עמ '

Le Moyne ,

.[.

על מחלוקות בין פרושים לצדוקים בענייני טהרה

[ . Baumgarten , ' The Phrasaic - Sadducean ; 35 - 34 , 32 - 31

 . 157 - ] 70קק Controversies about Purity and the Qumr~ n Texts ' , 775 , 30 ) 1980 ( ,
40

בעצם האפשרות

לקיומן של מחלוקות מעין אלו הכירו כבר רייך ( לעיל  ,הערה

. 227 - 225
41

משנה  ,מקוואות ו  ,א ,

ח.

, )8

וסנדרס ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

מקוואות טהרה בימי בית שני

מים [ ומושכו ומשיקו אפילו כשערה דיו ] אם נכפף העליון כל שהוא פסול  .במה דברים
אמורים

:

בזמן שהיו זה על גבי זה  ,אבל היו זה בצד זה  ,מביא סילון של רכובא מכאן

וסילון של רכובא מכאן וסילון אחד באמצע  ,ומשיק ויורד

וטובל .

42

הלכה זו מסבירה כיצד ניתן לחבר שני מקוואות המרוחקים זה מזה כמה עשרות סנטימטרים על -

ידי צינור או מספר צינורות ניידים  ,בין אם המקוואות נמצאים זה לצד זה או זה מעל זה  .לשם כך
משתמשים בעקרון הסיפון ויוצרים ולו לרגע עמוד נוזל בין שני אגני

המים .

43

דרך אחרת לעירוב מקוואות  ,המבוססת על אותו עיקרון  ,היא באמצעות חיבור שני מתקני מים
על  -ידי נקב מפולש שצורתו ' כשפורפרת הנוד '  ,שגם עליה אנו לומדים מן המשנה  ' :עירוב מקואות
כשפורפרת הנוד  ,כעביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן  ,ספק כשפורפרת הנוד ספק
שאינה כשפורפרת הנוד פסולה  ,מפני שהיא מן התורה '

וגו ' .

44

בספרות ההלכתית המאוחרת מכונה

שיטה זו השקת מים באמצעות אוצר  .האוצר הוא ברכת מים חיים הצמודה למקווה  ,והיא משמשת

המקווה כל אימת שיש צורך בהחלפתם במים שאובים ובהכשרתם לטבילה .
הפקק מקצה הצינור  ,ואז זורמים מי האוצר ובאים במגע עם מי המקווה  .על  -ידי מגע

להכשרת מי

בעת

הצורך מוצא

זה הופכים מי האוצר את המים השאובים שבמקווה למים הכשרים לטבילה  .בדרך כלל האוצר
מתאפיין בחסרונן של מדרגות  ,דבר המעיד כי הוא מיועד לאגירת מים ולא

לטבילה .

45

אולם

מבחינה הלכתית גם מקווה רגיל יכול לשמש אוצר .
לעירוב המקוואות  ,אשר מטרתו להכשיר מים שאובים לטבילה במקווה  ,היתה חשיבות רבה

בחיי הטהרה היום  -יומיים  .זוהי הדרך היחידה להחליף את מי המקווה שהתעפשו במים כשרים
לטבילה  ,מבלי להיות תלויים במי גשמים או בהזרמת מי מעיין למקווה  ,כלומר באספקת מים

חיים .

אולם  ,מה שמייחד שיטה זו מבחינה הלכתית הוא ההקלה המופלגת הכרוכה בה

:

חיבור

רגעי של ' כחוט השערה ' בין מים חיים למים שאובים נחשב כשווה להוספת מים שאובים למקווה
כשר

;

והפרדת מקווה זה לשני מתקנים נפרדים מיד לאחר מכן אינה משנה דבר  .במילים אחרות ,

ברגע החיבור או העירוב נחשבים שני המקוואות הנפרדים למתקן אחד ודינם הוא כדין מים
שנוספו למקווה כשר אשר בו ארבעים סאה של מים חיים  .עם חידוש ההפרדה בין שני המתקנים
נותרים בידינו שני מקוואות כשרים  ,כאילו היו מקווה כשר אחד שנחצה לשניים .

46

ההלכות שהובאו כאן נקבעו על  -ידי חז " ל  ,ממשיכי דרכם של הפרושים  .בדרך כלל מקובל
לומר שהפרושים נקטו גישה מקילה בפסיקת הלכה ובמיוחד בדיני טהרה .

47

לכן ייתכן מאוד כי בני

כת הצדוקים  ,אשר נהגו להתפלמס עם הפרושים בענייני הלכה  ,חלקו עליהם בעניין עירוב
המקוואות  .דומה כי יש במשנה מחלוקת בין הפרושים לצדוקים אשר ניתן לקשר אותה לדיני

המקוואות .

המחלוקת נסבה על הניצוק

:

' אומרים צדוקין

:

קובלים אנו עליכם פרושים שאתם

. 23 - 22

42

תוספתא  ,מקוואות ה  ,ה  ,על  -פי תיקונו של ש ' ליברמן  ' ,תוספת ראשונים '  ,ירושלים תרצ " ט  ,ד  ,עמ '

43

על הדרכים השונות להכשרת מים למקווה הצביע רייך  ,עמ '  . 33 - 12על עירוב המקוואות באמצעות צינורות
ראה

44

:

שם  ,עמ '

. 24 - 22

משנה  ,מקוואות ו  ,ז .

45

רייך  ,עמ '

46

ראה גם

:

וי1

. 27 - 24
1976 ,

XIV : Miqvaot , Leiden

.

of the Mishnaic Law of Purities

History

3 . Neusner , 1

 . 158 - 159קק
47

על ההחמרה הצדוקית בהלכה לעומת הגישה הפרושית המקילה ראה  :זוסמן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' - 48 , 28

( ובייחוד הערה , ) 164

; 65

באומגרטן ( לעיל  ,הערה

 , ) 39עמ '

. 169 - 163

51

מקווה ואוצר במצדה
( ' המקווה הדרומי ' )

מטהרים את הניצוק  .אומרים פרושים

מבית

הקברות ' .

48

:

קובלין אנו עליכם שאתם מטהרים את אמת המים הבאה

הניצוק הוא עירוי נוזל מכלי עליון טהור לכלי טמא שמתחתיו  ,והמחלוקת היא

על העברת הטומאה מן הכלי התחתון לכלי הטהור שמעליו  ,באמצעות צינור הנוזל המחבר
ביניהם  ,דהיינו אם הטומאה יכולה ' לטפס '  .הפרושים טענו שבמקרה זה הכלי העליון נותר טהור ,

אותו  ,ובכך החמירו בהלכה בהשוואה לגישה הפרושית .
התורה מביעה כת קומראן עמדה זהה לזו של הצדוקים .

ואילו הצדוקים טימאו

ראוי לציין כי

49

במגילת מקצת מעשה

50

לכאורה אין קשר בין עירוב המקוואות לסוגיית הניצוק  ,אולם העברת נוזל מכלי אל כלי דומה

לחיבור בין מקווה למקור מים נוסף  .הצדוקים וההולכים אחר שיטתם המחמירה בהלכה סוברים
כי נוזל יכול לטמא נוזל טהור הנמצא בכלי שמעליו  .הם מן הסתם לא היו מסכימים לפיכך לטהר

מים שאובים על  -ידי מגע שלדעתם מעביר

טומאה  ,ולהודות שמגע זה מעביר כביכול באותה מידה

גם טהרה  ,כלומר להכשיר מקווה באמצעות מקווה

נוסף .

לפיכך קרוב לוודאי שהצדוקים וכת

קומראן לא קיבלו את דברי הפרושים וחז " ל ש ' מטהרים את המקואות העליון מן התחתון '  .י5
ידים ד ,

ז.

48

משנה ,

49

המונח ' ניצוק ' הוא בעייתי בחקר ההלכה ויתכן שעם הזמן משמעותו הורחבה  .על הפירוש המקובל ראה
אלבק ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

; 609

פירושי רמב " ם  ,ברטנורה ותוספות יום טוב למשנה  ,ידים ד  ,ז

המים מעיטם לבית המקדש והלכה צדוקית אחת '  ,קתדרה  ( 17תשרי תשמ " א )  ,עמ ' ; 14 - 11

הלכה צדוקית אחת '  -תשובה להערה '  ,קתדרה  ( 23ניסן תשמ " ב )  ,עמ '
164 - 163

; 192

:

ח'

; י ' פטריך  ' ,אמת

הנ " ל  ' ,עוד בענין

באומגרטן ( לעיל  ,הערה

 , ) 39עמ '

וההערות שם  .כל אלה הבינו כי ה ' ניצוק ' הוא קילוח משקה מכלי לכלי  ,אך נראה שמושגזה שימש גם

לקילוח של כל נוזל שהוא  .נאמר למשל בתוספתא  ,מקוואות ו ( ז )  ,יט

:

'  . . .נתן הזפת והשעוה בין במקום הנקב

בין במקום הניצוק ' על  -פי ליברמן  ( ,תוספת ראשונים  ,ד [ לעיל  ,הערה  , ] 42עמ '  , ) 42 - 40ונראה שהכוונה כאן

למקום שממנו יוצאים הנוזלים דרך הכלי ; וראה גם  :שם  ,שבת טז ( ת )  ,יג ( ליברמן  ,תוספת ראשונים  ,ירושלים
תרצ " ז  ,א  ,עמ '

; 146

הנ " ל  ,תוספתא כפשוטה  ,ירושלים תשמ " א  , 2ג  ,עמ '  . ) 274עובדה זו עשויה להסביר את

הקשר שראו הפרושים  ,על  -פי משנה זו  ,בין הניצוק לאמת המים  .קשר בין הניצוק לדיני המקוואות רואה גם

רייך  ,עמ ' . 22
50

14

' [ ו ] אף על המוצקות אנחנו אומ [ רים ] שהם שאין בהם [ ט ] הרה ואף המוצקות אינם מבדילות בין הטמא [ ל ] טהור
בהם לחה אחת '
כי לחת המוצקות והמקבל מהמה כהם

Odord 1994 ,

() ( ,

)1 (72 ( ,

, 8- QMMT

,

. 58 - 55

וראה  :זוסמן ( לעיל  ,הערה

Strugnell , Qumran Cave 4 , 1 : Migsat Ata 'ase 110 -Torah

 . 52 - 53 , 161 - 162קק  .על תוכנה ואופיה של מגילת מקצת מעשה התורה ראה

ראה לעיל  ,הערות , 47

. 50 - 49

:

זוסמן

.נ

עמ 'ף ; 29
.
, )9

נ] . Qimron 4

( שם )  ,עמ ' 23

ואילך .

להכרה באפשרות להשליך מן המחלוקת על הניצוק לעניינים שונים הקשורים

בטומאה וטהרה  ,ובכללם הטבילה במקווה  ,ראה  :זוסמן ( לעיל  ,הערה

, )9

עמ '

 ; 30 - 29באומגרטן

( לעיל  ,הערה

מקוואות טהרה בימי בית שני

על  -פי הגישה המחמירה של הצדוקים גם קשה לראות בחיבור הרגעי בין שני המקוואות דרך
להפכם  ,באופן תאורטי ולהרף עין  ,למקור מים אחד  .סיבה נוספת של הצדוקים שלא לקבל את
עירוב המקוואות היא השימוש בצינורות ליצירת עמוד מים בין שני המקוואות  .הצינורות הם בגדר
כלים והעברת מים באמצעותם אל המקווה עשויה להפוך את המים  ,לפי גישתם המחמירה  ,למים

שאובים  ,אף  -על  -פי שמקורם במקווה כשר .

52

מן הקישור של עירוב המקוואות למחלוקת בין הפרושים לצדוקים על טהרת הניצוק  ,ניתן
להסיק כי קרוב לוודאי שהצדוקים וכת קומראן לא ראו במקווה שמימיו הוכשרו באמצעות עירוב
מקוואות מקווה כשר לטבילה  .האם לשימוש בטכניקת ערוב המקוואות היתה השפעה על התכנון
והשימוש במקווה הטהרה  ,השפעה אשר ניתן למצוא את אותותיה בממצא הארכאולוגי

?

הממצא הארכאולוגי
בעבר נהוג היה להבחין בין מקוואות פשוטים  ,חסרי אוצר  ,כלומר מקוואות בודדים  ,לבין מקוואות
שסמוך להם היה אוצר  ,כלומר ברכת מים קטנה ללא מדרגות שנועדה לאגירת מים חיים בשיעור
של לפחות ארבעים סאה  ,ובעזרתה ביצעו את השקת המקוואות  ,שהיא בעצם עירוב המקוואות

באופן משוכלל  .את ההשקה ביצעו כשהתעפשו מי המקווה מחמת השימוש החוזר בהם לטבילה
או משנפגמה

כשרותם .

את המקוואות הראשונים אשר בסמוך להם נבנה אוצר גילה יגאל ידין

במצדה  ,והוא הדגיש את העובדה שמקוואות אלה תואמים את הלכות

חז " ל .

53

אולם עד כה לא

הובא במחקר הסבר של ממש  ,מדוע האוצר מתאים להלכה הפרושית דווקא  ,ומנוגד לדיני
הטומאה והטהרה של הצדוקים וכת

קומראן .

54

בדברינו לעיל הבהרנו שעירוב המקוואות המקובל

על ההלכה הפרושית לא יכול היה להתקבל על דעת הצדוקים וכת קומראן  ,ואם כן ממילא דחו גם
את השקת מי המקווה באמצעות

אוצר .

מקוואות שבהם התבצע עירוב מקוואות נבנו אפוא על  -ידי מי שהסכימו להלכה הפרושית
והזדהו עם הפרושים  .יש להניח כי על  -פי רוב לא נהגו הצדוקים לטבול במקווה שמימיו הוכשרו

 , ) 39עמ '  , 164הערה

; 27

רייך  ,עמ '  . 22 , 20מחלוקת בעלת אופי דומה בין הפרושים לצדוקים קיימת במשנה ,

עירובין ו  ,ב  ,בעניין עירוב החצרות  .על  -פי משנה זו נראה שהצדוקים אינם מכירים בשיטה הפרושית לשיתוף
בין החצרות וליצירת מעין חצר אחת  ,כדי להימנע מאיסור הוצאה מרשות לרשות ( אף  -על  -פי שנראה שהם
מודים באיסור זה )  .ייתכן שניתן להקיש מהמחלוקת על עירוב החצרות לזו של עירוב המקוואות  .ראה  :א ' גיגר ,
' על דבר איזה מחלוקת אשר בין הצדוקים והנלוים אליהם ובין הפרושים וההפרש בין ההלכה הקדומה
למאוחרת '  ,החלדן  ,ו ( תרכ " נה  ,עמ ' Unknown Jewish Sect, New Yori - ; 17 - 16

"ג

] . Ginzberg ,

 . 65 - 66קק Philadelphia 1976 ,
52

גם חז " ל התמודדו עם סוגיית שילוב כלים במערכת המקוואות ובפרט עם הסכנה שהם יהפכו את מי המקווה

החיים לשאובים ופסולים ( משנה  ,מקוואות ו  ,ק  .כמו כן הם פסלו מקוואות מפני שהמים המובלים למקווה באו
במגע עם כלים ( שם  ,ד  ,א
53

הזה  ,חיפה ( חש " ד )  ,עמ '
 . 127 - 13 1קק 1991 ,
54

;

ד,

ד) .

לתיאור המקוואות בעלי האוצר במצדה  ,המתוארכים לתקופת המרד הגדול  " :ידין  ,מצדה  :בימים ההם בזמן

. 164

על מקוואות אלה ראה גם

The Buildings

:

 Architecture , Jerusalemאא ; Strarigraphy 0רמך.

לניסיון לנמק מדוע האוצר מאפיין את ההלכה הפרושית ראה

:

111..

עמ '

Netzer , MASAD~I

].

גן 1

. 301 - 292

סנדרס ( לעיל  ,הערה

 , )5עמ '

. 254 - 214

לטענת

סנדרס לא הקפידו הצדוקים לשמור על כך שמי המקווה יהיו מים חיים ולכן לא ראו צורך להשתמש באוצר
להכשרת מי המקווה  .דבריו אינם נראים  ,מכיוון שידוע כי הצדוקים החמירו בהלכה יותר מן הפרושים  ,בייחוד

בדיני טהרה  ,וודאי טבלו במים חיים  .וראה לעיל  ,הערות

, 38

. 47 , 39

--

י

י

ד ק

,

"

;1

-

מקוואות טהרה בימי בית שני

על  -ידי עירוב מקוואות  ,וכי הם היו נאמנים להשקפתם ההלכתית גם בחיי היום  -יו. 0

55

הנחות אלו

מאפשרות לנו לקבוע במידה רבה של סבירות באילו מקוואות טבלו פרושים או האוכלוסייה אשר

הפרושיה .

נהגה על  -פי ההלכה

האוצר  -ברכה חסרת מדרגות  ,הצמודה למקווה ומחוברת אליו במעין תעלה או נקב  -הוא

סממן ברור למקווה שביצעו בו עירוב מקוואות לפי ההלכה הפרושית  .נראה שהוא הדין גם במתקן
הכולל שניים או שלושה מקוואות הבנויים זה מול זה ושהמרחק ביניהם הוא פחות ממטר אחד

לקשר ביניהם על  -ידי צינורות  .חיי
של מימי המקוואות הכשרים  .במציאות

וניתן

הטהרה האינטנסיוויים בסוף ימי בית שני דרשו ניצול

מרבי

זו רבה היתה התועלת בצמדי מקוואות שהאחד

שימש גם כמעין אוצר  ,ואפשר להכשיר את מימי המקווה שבסמוך לו  .שיטה זו של צמדי מקוואות
שניתן לחברם בעת הצורך עדיפה על שיטת ההשקה באמצעות אוצר  ,מכיוון שהמקווה
שבאמצעותו מכשירים את מי  -המקווה האחר משמש גם מקווה רגיל  ,בעוד שבאוצר רגיל ניתן
להשתמש רק לצורך השקת מי המקווה שלצדו או לכל היותר לצורך טבילת כלים כדי

להכשירם .

כך היה לבעלי המקווה מקווה נוסף לשימוש יום  -יומי  .ייתכן גם שזול יותר לקשר בין שני מתקנים

באמצעות צינור ארעי מאשר לבנות תעלה קבועה שתחבר ביניהם .

56

חשוב לציין שכל עוד לא

נמצאה בשטח עדות לקשר בין שני המקוואות באמצעות צינור  ,לצורך עירוב המקוואות  ,אין

בידינו הוכחה ודאית שאכן היה עירוב כזה  .יחד עם זאת סביר להניח כי מי שהקפיד לבנות את
המקוואות בצמידות  ,תכנן מראש לבצע חיבור כזה ביניהם .
היכן נמצאו מקוואות אשר ניתן להניח שמימיהם הוכשרו באמצעות עירוב מקוואות  ,כלומר
שבהם טבלו לפי השערתנו פרושים

?

בעיר העליונה בירושלים  ,בשטח

אשר בו רצפת פסיפס וכן מקווה עם אוצר המתוארך למאה הראשונה

ת ,4 -

נחשף מבנה מפואר

לספירה .

האוכלוסייה בעיר

57

העליונה השחייכה ברובה לאריסטוקרטיה ובייחוד לחוגי הכהונה  ,ונראה שבבית המגורים שבו

נמצאו המקווה והאוצר חיו אנשים בעלי אמצעים שנהגו על  -פי ההלכה הפרושית  .חשיבות הדבר

בכך שהממצא הארכאולוגי מעיד לראשונה על אנשים בני המעמד הגבוה שנהגו על  -פי ההלכה

הפרושית  ,אף  -על  -פי שבני שכבה חברתית זו מזוהים בדרך כלל עם הצדוקים .

58

לפחות אחד  -עשר מקווארת שלצדם אוצרות התגלו בחפירות שערך אהוד נצר בארמונות
החשמונאים

ביריחו .

59

לפיכך קרוב לוודאי שהחשמונאים או מקורביהם שטבלו במקוואות

שבאזור הארמונות נהגו על  -פי הלכה

פרושית .

ראוי לציין כי המתקנים הם מימיו של יוחנן

צדוקי .

הורקנוס  ,שידוע כי רוב ימיו היה פרושי ורק בסופם הפך
55

56

.

יוסף בן  -מתתיהו מלחמת  ,ב  ,ח  ,יד ( תרגום שמחוני  ,עמ '

יח .

; ) 100

שם ,

ראה :

רייך  ,עמ '

טז ( תרגום שליט  ,עמ '

. ) 282

; ) 142

60

הנ " ל  ,קדמוניות  ,יג ,

298

( תרגום שליט  ,עמ '

. 47

וראה לעיל  ,הערות , 39

. 46 - 40

אביגד  ,העיר העליונה של ירושלים  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '  139ואיורים , 175

57

נ'

58

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,יח ,

מידה מעמדיות '  ,קתדרה ,

49

17

( תשרי

59

רייך  ,עמ ' . 278 - 270

60

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,יג ,

( תרגום שליט  ,עמ '  . ) 282אך ראה
תשמ " ט )  ,עמ '

300 - 288

:

; 195

רייך  ,עמ ' . 203 - 202

מ ' גורמן  ' ,שורשי המרד הגדול  ,אמות

. 36 - 23

( תרגום שליט  ,עמ '

. ) 100 - 99

האם יש בכך עדות לכך שגם בסוף ימיו

המשיך יוחנן הורקנוס לנהוג בדיני המקוואות בגרסתם הפרושית  ,ואולי עשו כן גם בניו אחריו או מקורביהם ,

אף  -על  -פי שמקובל לייחס להם תמיכה בצדוקים

' הורקנוס שם קץ לריב ' ( עם הפרושים )  .וראה
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צמד מקוואות ב ' בית
המידות ' בעיר
העלוונה בורושלים .
המקוואות
לחדר מבוא
פונים שני
פתחי

אחד ; במקווה העליון
אומנה הווצרת כנוסה
כפולה
מ .נ

0

מציאותם של מקוואות בעלי אוצרות במצדה

]6

ובהרודיון

62

אינה מפתיעה כשמדובר במתקנים

שנבנו בידי הקנאים שברחו לשם בזמן המרד הגדול  .הרי ידוע שהקנאים  ,או הסיקרים  ,היו פרושים
שהקצינו את עמדותיהם

הלאומיות .

63

כאמור ניתן להניח שגם צמדי המקוואות הרבים שהתגלו בחפירות שונות בירושלים נבנו על  -פי

ההלכה הפרושית של עירוב מקוואות  .מתקנים כאלה התגלו למשל מדרום לשער חולדה המזרחי
בפתח הדרומי של הר הבית

;

יתכן שאלה מקוואות ציבוריים שהיו שייכים למתחם הר

הבית .

64

מבנה מגורים מפואר שבו תופסים המקוואות מקום מרכזי הוא ' בית המידות ' שהתגלה
בחפירות של נחמן אביגד בעיר

העליונה .

65

זהו בית מפואר בן שלושה מפלסים והתגלו בו עשרה

מקוואות  .במפלס התחתון של הבית ישנם שרידים של שני מקוואות ניצבים זה לזה  ,שפתחיהם

פונים זה אל זה והכניסה אליהם היא מחדר מבוא אחד  ,תופעה האפיינית לצמדי המקוואות  .ייתכן
מאוד שהמקוואות נבנו כך כדי לאפשר חיבור ביניהם
כניסה כפולה ובה שני פתחים

מקבילים .
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רייך  ,עמ '

. 179 - 174

 , ) 57עמ '

. 120 - 95

מדובר במתקנים יר -

1

ויר . 2 -

על  -ידי צינור .

66

לאחד משני המקוואות היתה

מקוואות טהרה בימי בית שני

ב ' בית המידות ' ישנו צמד מקוואות נוסף  ,המורכב ממקווה שצמודה לו ברכה קטנה לותר וחסרת

מדרגות  .ההבדל היחיד בין צמד מקוואות זה לבין מקווה ואוצר הצמוד לו הוא העדר הנקב או

התעלה שחיברו ביניהם  .ייתכן שהחיבור נהרס עם קריסת חלק מהקיר שחצץ בין המקווה לברכה
שבצדו  .העובדה שלברכה שלצד המקווה אין מדרגות מלמדת שלא שימשה לטבילת אנשים אלא
קרוב לוודאי שהיתה אוצר של המקווה

שלצדה .

67

מן העדות הארכאולוגית לשימוש בעירוב מקוואות ב ' בית המידות ' ניתן להסיק שהתגוררו בו

אנשים אשר קיבלו את ההלכה הפרושית  .ממדיו העצומים של הבית והממצא העשיר של כלים
מפוארים ופסיפסים מעידים בבירור שבני הבית היו מעשירי ירושלים  .נראה שניתן להוסיף ולקבוע
שבבית זה התגוררו גם

כוהנים .

מעידים על כך שני מקוואות בעלי כניסה כפולה שנחשפו בו ,

תופעה שבה עסקנו בראשית דברינו  .האחד מהם נכלל בצמד המקוואות שסקרנו קודם לכן והאחר
הוא המקווה הגדול והמפואר ביותר ב ' בית המידות '  ,שחצר המבוא שלו מעוטרת

בפסיפס .

68

נראה

אפוא שבני הבית  ,שהיו מן הסתם כוהנים עשירים  ,העדיפו את ההלכה הפרושית על פני זו
הצדוקית  ,ובכך יש תרומה חשובה לידיעותינו על החברה בירושלים במאה הראשונה

לספירה .

בחינת ממצא המקוואות על  -פי מידת התאמתם להלכה הפרושית של עירוב המקוואות מלמדת
שהיתה בירושלים אוכלוסייה פרושית בקרבת הר הבית ובעיר העליונה  .לכאורה אין בכך חידוש
רב  ,שהרי בסוף ימי בית שני היו הפרושים חלק נכבד מן האוכלוסייה היהודית והיו הכת השלטת

בקרב העם .

69

אולם עד כה לא הבחינו במחקר באופן שיטתי בין פרושים לצדוקים על  -פיהממצא

הארכאולוגי  .אמנם עמדנו כאן אך ורק על המקוואות שהיו עשויים לשמש את הפרושים ואשר

נראה שהצדוקים נמנעו מלטבול בהם  .אך יש לזכור כי בסוף ימי בית שני היו הצדוקים מיעוט קטן

בחברה היהודית  ,והם אולצו בשיטתיות להתנהג על  -פי ההלכה הפרושית  ,אשר היתה מקובלת על

רוב העם " .

7

לפיכך יש להניח שממילא נהגו ברוב המקוואות בירושלים לפי ההלכה הפרושית  ,כפי

שעשו גם בתחומים אחרים של חיי

היום  -יום .

לפי הקריטריון של עירוב המקוואות קשה להצביע על מקוואות בירושלים אשר בהם טבלו
דווקא צדוקים ולא

67

שם ,

פרושים .

לעומת זאת בחורבת קומראן נחשפו מקוואות שנבנו ככל הנראה
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Eppstein , ' When and How

ניתן להציע שמקוואות הקרובים מאוד זה לזה אך בנויים באופן המונע אפשרות לחיבור בין פתחיהם על  -ידי
צינור  ,לצורך עירוב המקוואות  ,שימשו את

הצדוקים .

קשה להניח שבמקוואות אלה נעשה עירוב מקוואות ,

וקיימת אפשרות שהם נבנו כך במכוון  ,בהתאם להלכה הצדוקית  ,כדי למנוע אפשרות לביצוע העירוב  .יחד עם
זאת יכולות להיות סיבות טכניות שונות שהביאו לבניית מקוואות אלה באופן שכזה  ,לאו דווקא משיקולים
הלכתיים  .בין המתקנים הללו ניתן לציין צמד מקוואות מדרום לשער חולדה המזרחי אשר פתחו של האחד פונה

לקיר של האחר  ,אף  -על  -פי שהמרחק ביניהם הוא כמטר אחד  .ראה  :רייך  ,עמ '
( מקוואות יכ , 23 -

יכ . ) 24 -

221

והתכניות שם

בעמ ' 416

ק13

איל רגב

בהתאם להלכה  ,הפוסלת מקוואות שמימיהם הוכשרו

על  -ידי עירוב מקוואות .

72

בעשרת המתקנים

שהתגלו במקום אין אפשרות טכנית נוחה לבצע חיבור בין המקוואות באמצעות צינור  ,כדי לערב
את מימיהם ולהכשירם  .פתחי המתקנים פונים לכיוונים שונים  ,ואין להם חדרי מבוא משותפים

שבהם הפתחים פונים זה אל זה  ,כדוגמת אלו שב ' בית המידות ' בירושלים  .ההתנגדות שהובעה
לגבי טיהור הניצוק במגילת מקצת מעשה התורה  ,שמקובל לשייכה לכת קומראן ,
הכללית של אנשי כת היחד בדיני טהרה

74

73

וההחמרה

מחזקות את ההנחה שבקומראן לא הכשירו את מימי

המקוואות באמצעות עירוב מקוואות  .כמו כן יש לזכור כי כת קומראן הסכימה עם הצדוקים גם
בנושאים הלכתיים אחרים  ,בייחוד בדיני טומאה

וטהרה .

75

נסכם ונאמר כי כת קומראן והצדוקים החזיקו באותה עמדה הלכתית של טימוא הניצוק  ,ולפיכך

להנחתנו פסלו את עירוב המקוואות  .אמנם אנו חסרים עדויות ארכאולוגיות שיוכיחו את מסקנתנו
לגבי הצדוקים  ,אולם מהעדר אפשרות של ממש לעירוב מקוואות במתקני חורבת קומראן אפשר
ללמוד שכת קומראן לא ביצעה עירוב מקוואות  .עדות זו תואמת את מסקנתנו בדבר עמדתה
ההלכתית התאורטית של כת קומראן ומאששת את הטענה לקשר בין סוגיית הניצוק לעירוב

המקוואות  .מאחר שהשערתנו נתאשרה על  -ידי הממצא הארכאולוגי מחורבת

קומראן  ,מסתבר

הצדוקים .

שהיא נכונה גם לגבי

סיכום
בחלקו הראשון של המאמר ראינו כי האזכורים של מקווה בעל גרם מדרגות כפול במקורות
קושרים אותו לבית  -המקדש  .מן הממצא הארכאולוגי של מקוואות אלו למדנו כי הם מרוכזים
בירושלים וסביבתה  ,באזור מושבם של רוב הכוהנים  ,ומצויים גם ביריחו ובחורבת קומראן  ,שגם
בהן ישבו כידוע כוהנים  .על כן הגענו למסקנה שהכוהנים הם שהשתמשו במקוואות אלה  .מסקנה

זו מתאימה לעדויות מן המקורות על הפרדה בין הנתיבים בעבודת המקדש  .לפיכך מקוואות מסוג
זה מעידים ככל הנראה על מגורי כוהנים במקום וממחישים את הקפדתם הרבה על דיני הטומאה
והטהרה המיוחדים להם בשל תפקידם

במקדש .

בחלקו השני של המאמר ראינו כי בימי בית שני נעשה שימוש בעירוב המקוואות על מנת
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לפירוט המתקנים ראה

:

בחורבת קומראן  ,ראה

- 10 :

סקירה קצרה ובלחי ממצה ניתן למצוא בספר המסכם את החפירות

ראה גם מאמרו של ווד ( לעיל  ,הערה

. ) 29

De:

.א

למקוואות קומראן צורה יוצאת דופן  ,וגודלם מרשים ביותר  .ייתכן

שאחת הסיבות לממדים הגדולים  ,לעתים עד עשרות מטרים מעוקבים  ,היא השאיפה לשמור על כשרות
המקוואות גם בתקופות שחונות כשהמים פוסקים מלזרום מן האמה  .בהעדר גשמים היו המים במקווה קטן
מתעפשים מחמת שימוש  ,או מתאדים בגלל החום הרב  ,והיה צורך להחליפם ולבצע עירוב מקוואות  .לעומת
זאת במתקנים גדולים  ,כגון רוב מתקני קומראן  ,אפשר להמשיך ולטבול כרגיל  ,מבלי צורך לבצע עירוב

מקוואות .

הדבר מומחש יפה מן ההשוואה עם מקוואות יריחו  ,שגם הם ניזונו מאמת מים ובאקלים דומה

לקומראן  ,אך היו קטנים יותר  .נראה שאנשי יריחו נזקקו לעירוב המקוואות  ,לפי שהשתמשו כאמור באוצרות .
ל) ; 2
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ראה מאמריהם של באומגרטן ( לעיל  ,הערה  , ) 39וזוסמן ( לעיל  ,הערה

. )9

.נ

מקוואות טהרה בימי בית שני

להכשיר מים

לטבילה .

הדבר התבצע על  -ידי אוצר שנבנה בסמוך למקווה או על  -ידי חיבור

המקווה למקווה כשר הצמוד לו  .על סמך קישור המחלוקת בדבר הניצוק לדיני מקוואות הגענו
למסקנה שהפרושים קיבלו את שיטת עירוב המקוואות  ,כשמנגד הצדוקים וכת קומראן החמירו

בהלכה והתנגדו לכך  .הממצא הארכאולוגי אפשר לנו לראות באוצרות ובצמדי מקוואות שניתן
לחבר ביניהם באמצעות צינורות עדות לביצוע של עירוב מקוואות  .בהנחה שעירוב המקוואות
תואם את ההלכה הפרושית  ,אך מנוגד להלכה הצדוקית  ,הצענו לראות במקוואות אלה מתקנים

האפייניים לפרושים  .סביר להניח שאלו שהתנגדו להכשרת מי המקווה באמצעות עירוב מקוואות ,
מתוך הקפדה יתרה בדיני טומאה וטהרה  ,לא בנו את מקוואותיהם באופן שיאפשר להם לבצע
עירוב מקוואות ואף לא נהגו לטבול במקוואות מסוג זה  .הראינו גם כי קיימת התאמה בין
ההתנגדות ההלכתית של כת קומראן לטהרת הניצוק  ,אשר לפי דעתנו קשורה לעירוב המקוואות ,
לבין המקוואות הרבים שנחשפו בחורבת קומראן  ,שכן הם נבנו באופן שאינו מתאים לביצוע
הכשרת מים

על  -ידי עירוב מקוואות .

מקווה ( למטה ) ואוצר
( למעלה ) בארמונות

החשמונאים ביריחו
ניתן להבחין מעל
לסרגל המידה בנקב
המחבר עיניהם
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