 pnsלאור
לאור
pnr

המהפכהשהצליחה
מקומראןלמהפכה התגאית ,מאת ורדנעם,
1102,
409עמוויט

הוצאת יו גן צבי,

מקרא קרובאלינו יותרמהתלמוד.אפילועניינים

ץ^-

לכאורה,

כמו

דמויות

שהתלמוד

פשוטים

השקיע כתיאורן,

מהתיאור המקראי ,נשארו רחוקים

בשונה

מהיהודי המודרני .למשל,

תיאורו של שמשון הגיבור
רגליוהיה״ ,או תיאור קומי של דורהמלך:
הקדושברוןהוא $DN2$:ריבונו של
ברון־־הוא:
עולם ,לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב
יושבים אגודות אגודות בכבודם ,ואני ידימלוכלכות בדם ובשפיר וב־
$TS1$ובשליא$TS1$
ובשליא $DN2$כדי לטהר אשה
שליא
לבעלה״.
שהטקסט הזה נכתב אלף שנים אחרי שחובר סיפור דוד הגי־
$TS1$הגיבור$TS1$,
נניח
במסכת סוטה :״שמשון חיגר

בשתי

״כך אמר דודלפני הקדוש־
$TS1$הקדושברוןהוא$TS1$:

היתה מהפכה .היא דנה במעט

בעיקר

טומאת

המת ,לה

המובאות

המקראיות שעניינן

בטומאה

מוקדשים כעשרה פסוקים בספר במדבר ,ובאופן

שבו שינו התנאים את ההלכה הקדומה .מה שבמקרא מתואר כאוהל
למשל ,מקבל ים של פרשנויות על תחום המיועדלקבורת המת ,מחוץ
וכוי .הקושיהגדול בטומאת המת ,וגם בטומאת הנידה,
ליישוב,בשוליו
הזרע שאינוב״מקומו״ ,הזיבהוהמצורע ,אינו דווקא במכנה המשותף.
הקושי הוא בעצם העמימות של המונח העתיק ״טמא״ .איננויודעים

היולדת,לטומאת
מה משותףלטומאתנבלה,לשמונת השרצים,לטומאת
הצרעתולטומאת הזב ,הזבהוהנידה .שום פרשנות על ה״םיבות״להגדרת
$הגיבור$DN2$,הבדיון ,המאהב המושחת ,האב האוהבוהפגוע .הקירבה בזמן בין שני
בור,
דגלאס) אינהיכולהלהס־
$TS1$להסביר$TS1$
הדגולה מרי
האנתרופולוגית
הטמא(גם לא של
מתגמדת נוכח המרחק בזמןשלנו משניהם.ובכל זאת ,האחד,
התיאורים
$DN2$להסביר $DN2$את המושגים הקמאיים ההם בלא היזקקות
ביר
ל״אנתרופולוגיה״,כלומר
הישראלי ,והאחר ,האירוני ,המ־
$TS1$המלגלג$TS1$
המקראי ,קיים כחלק
החילוני,
מעולמנו
דעתנו־שלנו .אבל החקיקה המקראית אינהיכולה
להסבריםמתקבליםעל
המלגלג $DN2$על דוד ,שידיומגואלות בדם רחם של אשה ,משום שהוא ״מטהר
לגלג
להתקבל עלדעתנו .איןלנו מושג מי קיימו אותה ,איך קיימו אותה ,אם

לבעלה״ ,אינוידוע ,אינו נפוץ.
אותה
קיימו אותה .איןלנו
קרוב
האנטי־גיבור
שהרי
אמור
התלמודי
מההומור
הריחוק
להפתיע,
ומובן שאיןלנו מושג מה היתה ״פרהאדומה״ ,שרק בעזרתה אפשר,על פי
לעולמנו המודרני יותרמעולם הגיבורים המקראיים.ואולם מעברלה־
$TS1$להסברים$TS1$
המקרא ,לטהר את הטומאה ובהקשר שלה נזכריםענייני הטומאה.
לגורמי הבורותשלנו ביחס
$DN2להסברים$DN2$המקובלים
סברים
לאוצרותהתלמוד ,חשוב
גם מהבחינה הזאתההלכה התנאית מובנתיותר .ראשית ,מפני שהיא
לזכור כי מה שלא נתפש בדרך כלל בידע ההיסטוריהישראלי הוא השבר
התפתחות בת יותר
מניחת היסוד להלכה היהודית גם בהווה ,ברצף של
בין החוק המקראי להלכה היהודית ,שבר ששני האיורים המצוטטים כאן
ערטילאית שרק אר־
$TS1$ארכיאולוגים$TS1$
מאלפיים שנה .מה שקרוי ״בית ראשון״ הוא יישות
עליה .כל היתר
אומרים משהו ודאי
רק מדגימים אותו .השבר הזה התרחש בזמן מוגדרלמדי ומתועד היטב ,כיאולוגים
$DN2$ארכיאולוגים $DN2$כבר מעטיםלמדי
ודומה כי מרב המאמציםהציוניים ,גם ברמה האקדמית ,נעשו כדילבנות
אמונה.
רצף ,על פני השבר,ולאלהודותבו.
הרבה מיסטיפיקציה שולטת בחיינו בכל מה שקשור לדת היהודית.
ההלכה היהודית אינה סופית ,והיאתלויה תמיד בפרשנות.לפיכך
לא ,לא מדובר במיסטיפיקציה של הדתי מן השורה .אומרתנועם:״ההל־
$TS1$״ההלכה$TS1$
מפיק הקורא מהספר של ורד נועם את המרב
הלא־שימושי,כלומר ידע
ומצמצמת באופן
$DN2$״ההלכה $DN2$התנאית משרטטת תפישתעולםשלמה ,המקלה
כה
החילונית,
עניין ,שהנצרות,ובעקבותיה ההשכלה והציונות
טהור ,מאותו
מהפכני אתמשקלה ,היקפה ומשמעותה של טומאת המת.חז״להקלו בה
ובתוך
הזה,
מהבוז
כתוצאה
״תלמודיזם״.
הגנאי:
שם
תחת
ותייגו
תיעבו
מעולם החיים ,פטרו את מרחב
רחקת המת והנטמאים בו
החולין מתביעות
המסגרת של הערצת המקרא כטקסט מכונן ,הוקםאצלנו מיזם להפצת
הטהרהואפילו הסירו במפגיע את החציצה בין טומאת המת וביןעולם
הבערות היהודית תחת הכיסוי של ״יהדותלתלמידיתיכון״.ההבדלים
הקדושה .הם הרחיבו את תחומו שלעולם הטבעהבלתי נטמא והסיגו את
העצומים בין המקראלעולםחז״ל לא רק טושטשו אלא קועקעו (כמה
העלולה לקבל טומאה״.
גבולותיה של המציאות
ליבוביץ׳ ,שהתנ״ר הוא ״המצאה נוצ־
$TS1$נוצרית״?$TS1$
העזולומר ברישגלי ,כמוישעיהו
ההשוואה בין
מגילות קומראןלהלכה התנאית המוקדמת מאירתעי־
$TS1$עיניים$TS1$.
תנ״ך־מלא מופיע אצל היהודים
להבין שהברך הקרוי
נוצרית״? $DN2$כמההשכילו
רית״?
$DN2$עיניים $DN2$.העיסוק של״מגילת המקדש״ בדיני טומאה וטהרהיכוללציירלפ־
$TS1$לפנינו$TS1$
ניים.
רק
המאה
בתחילת
העשרים?)
$DN2$לפנינו $DN2$מעין אפשרות די מפחידה :נתארלעצמנו שהדת היהודית מתכוננת
נינו
מפני
אזוטרי,
ספר
הוא
התנאית״,
של
למהפכה
״מקומראן
הספר
נעם,
למושגי הטומאה .כק
המגילות הזאתכוללת ביחס
על סמך מה שספריית
שקהל קוראיו האפשרי הוא מיעוטשבמיעוט.תלמידי ישיבות אינם מתע־
$TS1$מתעניינים$TS1$
(שחילוניות לא
כמה שהעניין נשמע מופרך ,הרי חובת המקווה
סובלות:
$מתעניינים $DN2$בהיסטוריה של הדת ,והחוגים למחשבתישראל מצטמצמים.ובכל
ניינים
לעומת העיסוק היומיומי בהיטהרות .כדילקצר ,התנאים,
היאענייןזעיר
יהלום של כתיבה פרשנית.הדיון
זאת ,ראוילומר כי הספר הזה הואמעין
ובעקבותיהםהתלמוד,חיסלולגמרי את קדושת הכוהנים והשאירולהב
חז״ל,ומחלץ מתוך השוואות עם הדיונים ,כמו שהם
שלההולך בעקבות
בתפילה .הכוהנים ,על פי קומראן ,כמו
כמה איסורים ותפקידיםזעירים
תקופה
מאותה
יוספוס
כתבי
קומראן,
ממגילות
ופילון
(כלומר
כמעט
עולים
גם תפישת הטומאה וההיטהרות ,הםעולם שאיננועוד .תודהלאל.
של סוף בית שני ומידאחריה) ,את היסודותלמפעל התנאי :כיצד התכונן
יהודיים־יווניים .נועם נעזרת גב
מרתק השימוש של נועם בטקסטים
ביטולההלכה המקראית.
השיח הקרויהלכה יהודית ,שחלק ממנו היה
בטקסטים מערביים חוץ־רתיים(כדילהסביר את תפישות הטומאה במ־
$TS1$במקרא)$TS1$.
נועם חופרת בתוך ים של
הלכות ,פסיקות ,דיונים היסטוריים קוד־
$TS1$קודמים$TS1$
$DN2$במקרא) $DN2$.משום כך איני מבין מדוע לא השוותה את תפישות הטומאה שק
קרא).
בחז׳׳ל,
מים
$Dקודמים$DN2$
ודולה משם את התפתחות ההלכה היהודית בראשיתה ,בכל
ההלכה עם תפישות הטומאה של הקראים ,מצד אחר ,ושל השומרונים
טומאה.
לעניין אחד
מה שקשור
ובמקביל גםעניינים אחרים (האדם,
שתיקהילותבעלות יחם ישירלמסורת המקראית .גם איני
מצד אחר
תלמודי,המצליב
העובר) ,השזורים בדיני הטומאה ,כמו בכל דיון
הגוי,
מבין מדוע ,חרף הקירבה העצומהבענייני טומאת המת ביןהאיסלאב
כותבת
לקוראו.
מחייב
סדר
ואין
שונים
אפשר
שבאמצעותו
נועם:
עניינים
לעניין הזה .הרי ההשפעה ל*
והדת היהודית ,לא נתנה נועם את דעתה
"התהוותו שלהעולםההלכתי הבתר־מקראילוטה בחשיבה הפרושה על
ואולי ההפך עוד יותר
האיסלאם,
היתה חד־כיוונית (השפעת היהדות על
מושג אם

מאות השנים שבין סופה

של

תקופת

המקראלבין

ימי החשמונאים .קו־
$TS1$קורפוס$TS1$

היתהקהילה

מדויק) .הרמב״ם ,שבו מסתייעתנועם ,היה גשרהלכתיגדול בין האיס־
$TS1$האיסלאם$TS1$

בגילוייו הראשונים בשתי המאות
$DNקורפוס $DN2$זה של חיים יהודיים מגיחאלינו
רפוס
ליהדות .זהו ספר מעורר קנאה בברק
לאם
$DN2$האיסלאם$DN2$
מחלוקת ...ומתמצקלכ־
$TS1$לכלל$TS1$
האחרונות
לקיומו של המקדש השני מתוך סערת

לל
לכלל$DN2$
של
חז״ל.
של שנים,

מסורת אחת ...במאות השנים
מערכת הלכתית זו

שאחר החורבן ,בתוך יצירתם הספרותית

שלחז״ל ,המשתרעת על

פני מאות רבות

התלמודים...
מחורבן הבית השני וערלחתימת
לחלוטין מזו המקראית שקדמהלה".
יהודית חדשה,נבדלת כמעט
המחברת יודעת ומדגישה כי התרבות התנאית
הניסוח זהיר ,אבל

כיצד התכונן השיח הקרוי הלכה
שחלק ממנו היהביטול ההלכה

מגילת

המקדש ,מוזיאון ישראלבירושלים

משקפת תרבות

יהודית,
המקראית

שקיימה את חוקי

המקרא

החוכמהובידעשלו.

