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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
מבוא
בשנת  2005לספירת-הנוצרים ,נכתב הספר "רועכם".
הספר כתוב בשפה כמו-מקראית ,והוא מתאר את קורותיו של רועכם ,שהנו
בן-כלאיים ,תוצר של יחסים אסורים בין אדם לחיה.
רועכם ,שאישיותו משלבת את חוכמתו האנושית יחד עם דחפיו החייתיים,
גדל על התפר שבין התרבות והטבע ,ומפתח לעצמו תורת-חיים שאותה הוא
מעביר לתלמידיו בחלקו האחרון של הספר.
תהליך כתיבתו של הספר היה אינטנסיבי מאד ושילב חקירה פילוסופית
ותרבותית ,יחד עם הקשבה לדחפים אינטואיטיביים ורגישות לתהליכים
אישיים ,פנימיים ותרבותיים שעברו על הכותב .מאז שנכתב הספר ,נלמדו
ופותחו הרעיונות המובאים בו ,והוא משמש כר נרחב לפעילויות אמנותיות
ופילוסופיות שניזונות מן ההשראה שטמונה בו .תערוכות ויצירות אמנות
רבות שנעשו בעקבות הופעתו של הספר ,נוצרו למעשה בהשראת רעיונותיו
ומשנתו הפילוסופית.
בעקבות כך ,התגבשה במהלך השנים האחרונות תפיסה שלמה של רעיונות
שנהגו בהשראת הספר ,ונראה כי כעת הבשילו הזמנים להוצאתם אל אוויר
העולם.
בתאריך  ,09.09.09כארבע שנים לאחר כתיבתו של "רועכם" ,נוסד "מסדר-
הטומאה" כחלק מן התהליך ,והוא משמש כפלטפורמה להבאתם של
הרעיונות אל ידיעת הציבור ,ולהפצתה של תורה ,אשר נתגבשה בהשראת
משנתו של רועכם ,והיא מתאימה אותה לצרכים ולתנאים הקיימים בעולם
האקטואלי.
התורה גובשה בצורה של לקסיקון עיקרים ,אשר תהליך כתיבתו ארך כשנה,
והוא מובא כאן לקורא במלואו.
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מסדר-הטומאה מאמין כי החיים משתנים ומתפתחים כל העת ,וכך גם הידע
והניסיון שצובר האדם עליהם .כפועל יוצא של ההתפתחות וההשתנות
החלות על העולם ללא הרף ,טוען המסדר כי גם על תורותיו ואמונותיו של
האדם להתעדכן בהתאמה .על-כן ,תהליך השלמתם של הלקסיקון ושל
עיקרי התורה לעולם יימשך ,והם ישובו ויתעדכנו מפעם לפעם ,בהתאם
לשאלות ולספקות שעתידים להתעורר בעקבותיהם.
הלקסיקון כתוב על-פי לוח האותיות העברי ,כאשר תחת כל ערך מופיעים
מראי-מקום לערכים רלוונטיים נוספים.
לאורך הספר משובצים ציטוטים מספר "רועכם" .על הקורא לדעת ,כי
בשונה מן המקור ,הפסוקים המצוטטים בלקסיקון אינם מנוקדים ,והמחבר
אף נתן בהם סימני פיסוק.
היות ובשפה העברית מושתתת הבחנה ברורה בין זכרים לנקבות ,נכתבו
הערכים בלשון זכר ,אולם הם מכוונים לשני המינים באופן שווה .המסדר
מאמין בשוויון מעמדי מלא בין נשים לגברים ,ברוח משנתו של רועכם.

טטט
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מסדר הטומאה
מניפסט
רועכם
כל פעילויותיו ומשנותיו הפילוסופיות של מסדר הטומאה מבוססות על
תובנותיו והצהרותיו של "רועכם".
רועכם איננו אל או ישות עצמאית כלשהי .קולו של רועכם הוא הקול
הנובע ממעמקי בטנו של האדם התרבותי .זהו קולה של הכנות המשלבת
את המחשבה הרציונאלית עם מחוותיו היצריות של האדם  -ללא צביעות,
ללא צורך בהתנצלויות או ברגשות אשם .רועכם מייצג את הספק הבריא
המקנן בגופו ובשכלו של האדם החושב .הוא היצר הטבעי והבלתי-מוכחש
של בן התרבות המודרנית ,הוא הקול של האני המקורי ,הבסיסי ,המורכב
משילוב אינטואיטיבי של מוח חושב ושל גוף יוצר ,של מחשבה ושל כוח,
של רוחניות ושל יצריות.
רועכם השמיע את קולו המבעבע לראשונה בשנת ( 2005ארבע שנים לפני-
ספירת-הטומאה) ,והוא זה אשר העניק את שמו לעצמו ,תוך הכתבת משנתו
המורכבת למייסד המסדר .קולו של רועכם נשמע מאז פעמים רבות
במסגרות שונות ,וכתביו הופצו בקרב קהלים שונים ,אך מצומצמים .עתה,
נראה כי הבשילו הזמנים להפצת רעיונותיו של רועכם בקרב ההמון.
אף על פי ששימש כנשא-ההתגלות-הראשונה ,מייסד מסדר-הטומאה אינו
נוטל בעלות כלשהי על רועכם ,מתוך הבנה שרועכם הוא הקול הנובע מן
המעיים ולא מן השמיים ,מגופו של האדם ולא מרוחם של מלאכים או
ישויות אסטרליות .ככזה ,מורכב רועכם מתכונותיו ומידיעותיו של נשא
ההתגלות  -מיצריו ,מספקותיו ומהאינטואיציות העמוקות ביותר שלו ,ושלו
בלבד .לפיכך ,הגבול בין רועכם לבין נשא-ההתגלות-הראשונה הינו
מטושטש ובלתי ניתן לקביעה מידתית .יחד עם זאת ,אין מן הנמנע שיחליט
רועכם בעתיד לעשות שימוש גם בנשאים אחרים ,על מנת להמשיך ולהפיץ
את דבריו.
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הכתבותיו של רועכם עברו במהלך השנים האחרונות עיבוד והפנמה ,והן
יוצאות כעת אל האור כמשנה מסודרת ,מתורגמת ואחראית ,אשר מהווה
תולדה של למידה רבה והגות מעמיקה בכתבים המקוריים .מתוך ההכרה
בעובדה שרועכם הנו רעיון מנטאלי ,ישות שגבולותיה מטושטשים והיא
מורכבת גם מתכונותיו המקוריות של נושא ההתגלות ,יהיה זה אשר יהיה,
אין מסדר הטומאה לוקח כל אחריות על הופעות נוספות של רועכם ועל
פרשנויות חדשות של דבריו ,שמקורן מחוץ למסדר .המסדר מטפל בכל
הופעה ובכל תובנה חדשה שמוכתבת על ידי רועכם ,באחריות רבה ותוך
העמדת ספקות ושאלות רבות על מנת להגיע להבנה עמוקה ככל הניתן של
תורתו ושל האפשרות לחיות על פי העצות והתובנות המופנמות בה.
מסדר הטומאה מציג תפיסה פילוסופית ייחודית ,אשר אין בה מחויבות
כלפי ישות טרנסצנדנטית כלשהי ,אם כי היא מציגה מערך פולחני מתוך
ההכרה בהכרחיותו של מערך שכזה ,ובצורך האנושי בדוגמות טקסיות.
רועכם אינו מציג את עצמו כאל ,כי אם כמורה-דרך ,כהצעה להבנת החיים
באופן אחר .הוא אינו כופה את תובנותיו על איש ,אם כי הוא מציג בטחון
מלא במשנתו ,ובאמונה כי בעתיד תאומץ זו על ידי רבים.

האדם והדת
מסדר הטומאה מכיר באדם המתקיים בתרבות האנושית כעבד השואף
לחופשי ,ובדתות הממוסדות כגופים המציעים לאדם שחרור באמצעות
המרת מצב-העבד שבו הוא שרוי ,למצב-עבד אחר .הדתות הממוסדות ,על
פולחניהן ומשנותיהן הפילוסופיות ,מעניקות לאדם את הבטחת החופש
בתמורה לשעבודו המוחלט ,אשר על פי רוב כרוך באמונה ובסגידה
לישויות טרנסצנדנטיות .אנשים אשר בוחרים שלא לעקוב אחר משנותיה
של דת אמונית כלשהי ,אלה המזהים את עצמם עם ה"נאורות" ,מוצאים
עצמם על פי רוב משועבדים לדוגמות אידיאולוגיות אחרות ,המתחפשות
לחילוניות חופשית ,אך במהותן משמרות את מעמדו של האדם כעבד.
"עידן הנאורות" ניסה לשחרר את האדם מכבליה ה"חשוכים" של הדת,
בטענתו כי הדוגמות הדתיות והחוויות המיסטיות נחותות מן החשיבה
הרציונאלית ומן ההגות הפילוסופית .רבים נהרו אחר תנועות ההשכלה
שנתגבשו בעידן הנאורות ,בעודם רואים את הפתרון המדעי כתחליף
הרציונאלי לדתות השונות ,ושמים את תקוותיהם בהבטחות הקידמה
הטמונות בטכנולוגיה ובמדע .במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים,
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הבין האדם כי גם למדע אין ,ככל הנראה ,את היכולת המוחלטת לספק
תשובות התואמות את החשיבה ה"רציונאלית" ,לשאלות ולאתגרים
הקיומיים שמציבה בפניו התרבות האנושית.
מסדר-הטומאה גורס כי בשלב זה חל משבר אמון חמור (שאנו עדיין
בעיצומו) בין האדם למדע ולחשיבה הרציונאליסטית .משבר זה נבע,
לטענת המסדר ,מכך שהאדם ,אשר עדיין נזקק למערכות חוקים
אובייקטיביות ,ייחס חשיבות אמונית עודפת לדוגמות המדעיות ,והפך,
הלכה למעשה ,את המדע לתחליף ישיר לדת .משבר אמון זה ,אשר פקד
(ועודנו פוקד) את התרבות האנושית ,גרם להתפרקותן של האידיאולוגיות
ולאובדן האמונה באמת ובקיומה של משמעות אובייקטיבית לחיים.
החלל הרוחני שנוצר בעקבות השבר (המכונה ע"י המסדר "השבר הפוסט-
מודרני") ,הביא לצמיחתן של תנועות חדשות ,שניתן לכנס תחת הכינוי
"תנועות העידן-החדש" .התורות הרוחניות המוצעות על ידי תנועותיו
השונות של "העידן החדש" ,נשענות על שילוב של אמונות ,דתיות במהותן,
אשר מניחות ,על-פי-רוב ,את קיומן של ישויות טרנסצנדנטיות ,יחד עם
אמונות פסבדו-מדעיות ,אשר מסייעות לחסידי העידן החדש להתקרב גם
אל המגזרים החילוניים .לעתים קרובות תמצא את חסידי "העידן-החדש"
מייחסים תודעה ליקום עצמו ,או מבטיחים הבטחות בשמו של ה"קוסמוס".
מסדר-הטומאה רואה ב"עידן-החדש" את הסימפטום לצורך האנושי
במערכות אמונה ,שימלאו את החלל הרוחני שנוצר בעקבות המצב הפוסט-
מודרני .אלא ש"העידן-החדש" משיב את האדם אל המקורות הראשוניים
של הדת והתלות בישויות טרנסצנדנטיות .בתוך כך משמש "העידן החדש"
גם כר פורה לשרלטנות קפיטליסטית ,ומהווה שלב חדש בעידן הצרכנות,
האנוכיות והאטימות המוסרית .בסיכומו של דבר ,נותר האדם ,בן-העידן-
החדש ,נתון למנגנוני העבדות האמונית ,וכבול תחת תנאים שלכאורה אינם
תלויים בו עצמו.
מסדר הטומאה מבין את מנגנון העבדות ,את הצורך של האדם במנגנון
שכזה ,ומאידך את השאיפה שלו לשחרור מכבליו האנושיים .לפיכך ,מספק
מסדר הטומאה עבור מאמיניו את הצורך בעבדות באמצעות מסגרת של
שיטות פולחן ודוגמות טקסיות ,אולם הוא מותיר אותן כציפוי לחירות
אמונית מוחלטת ,שבמסגרתה יכול בן-מסדר-הטומאה לקבוע עבור עצמו
את מערך אמונותיו .כך ,מותיר מסדר-הטומאה את העבדות בקרב מאמיניו
כסימפטום בלבד ,ומרוקן אותה ממהותה המשעבדת ,על מנת שאלה יוכלו
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לחוות שחרור אמיתי .בתוך המסגרות הפולחניות שמציע מסדר הטומאה,
תמצא את החירות להאמין בכל מה שנפשך חפצה בו ,ולתרגם אמונה זו
למעשים מבלי לחוש כחוטא.

הטומאה
הטומאה היא מצב ביניים ,שמשמעותו הפרת סדרים וטשטוש גבולות בין
קטגוריות וערכים אשר מובנים ברמה התרבותית .דבר נחשב לטמא או
למלוכלך לאחר שהוסט ממקומו ,חרג מגבולותיו או מן התחום שבמסגרתו
הוא ממושטר .החברה התרבותית נוהגת למדר ולנסח הבחנות בין ערכים
כמו "טהור" ו"טמא"" ,טוב" ו"רע"" ,יפה" ו"מכוער" וכדומה .מסדר-
הטומאה מכיר בקיומן הנתון של הדיכוטומיות הללו ,ואף גורס כי הישרדותה
של תרבות דורשת ותלויה בקיומם של גבולות וקריטריונים ,שעליה לקבוע
לעצמה .יחד עם זאת ,נראה כי האווירה שנוצרה במסגרת העידן הנוכחי,
גורמת לאיבוד הביטחון והאמון באמות המידה ,אשר מובילים להפקרות
אלימה ולכאוס תרבותי .המסדר רואה צורך במילוי החלל שנוצר בעקבות
הבלבול הסובב את המושגים והדיכוטומיות הישנות ,שנראה כי לא המדע
ולא הדתות הקיימות יכולים עוד לספק את הכלים להתמודד עמם .המסדר
מציע את הטומאה כמושג המייצג מצב ,שבו טשטוש הגבולות והפרת
הקריטריונים הנו הכרחי להערכתם מחדש של הערכים הקיימים ,ליצירתם
של ערכים חדשים וקטגוריות נוספות .משמעותי לא פחות מכך ,הוא
תפקידה של הטומאה בזיהוי הנסיבות והאינטרסים אשר הובילו לניסוח
הגבולות ,הערכים והקטגוריות מלכתחילה .הטומאה קוראת לאדם לבחון
את ה"לכלוך"  -את הנסיבות שהביאו להופעתו ואת הפוטנציאל היצירתי
הטמון בו  -לפני שהוא מנוקה במטרה להשיב את ה"סדר" על כנו.
הטומאה איננה מצב קבוע  -היא זעה ורוטטת ,מרפה ונצמדת ,בוחנת
ושואלת .היא איננה רואה בגבול ציווי רוחני המגיע ממקור חיצוני כלשהו,
אלא כמתווה ארצי ,חומרי ,הנובע מצרכים אנושיים ,כמו גם מאינטרסים
ומתנודות של כלכלת-כוח .על החברה מוטל לשוב ולבחון כל העת את
פעפועם של התחומים אלה באלה ,מבלי להגדירם כמוחלטים מחד ,ומבלי
להפקירם באופן מוחלט ,מאידך .מסדר-הטומאה שוקד כל העת על ניסוחה
של דרך התבוננות חדשה בעולם ,וקורא למאמיניו לשוב ולבחון את
הקטגוריות ללא הרף ,תוך נקיטת אחריות מוסרית ,ותוך הבנה כי אנוכיות
מוחלטת ואלטרואיזם עיוור ,מהווים את שני צידיו של אותו המטבע.
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האל
מסדר-הטומאה מכיר ברעיון האל כרעיון ותיק ,שקיים משחר האנושות,
ושביטוייו בקרב בני-האדם הם שונים ומגוונים .בהיותו כזה ,משפיע רעיון
האל על האנושות כמעט בכל היבט ובכל רגע מחיי היום-יום ,אצל דתיים
וחילוניים כאחד .לפיכך ,מוצא מסדר-הטומאה את שאלת קיומו הממשי של
האל כשאלה לא רלוונטית ,היות וגם אם זה אינו קיים במושגי הקיום
והממשות המובנים לנו ,השפעתו על העולם עדיין ניכרת ומשמעותית לאין-
ערוך .במובן זה מתמודד מסדר-הטומאה עם רעיון האל כאילו היה זה קיים
כממשות לכל דבר ,על צורותיה השונות (מי מהן אשר משפיעות על חיי
האדם-המערבי יותר ,ומי פחות) .עבור המסדר מייצג האל את הסדר הישן,
את הדיכוטומיות והקטגוריות אשר בהן מבקשת הטומאה להתערב ולבחון.
מסדר-הטומאה מציג תורה-ללא-אל ,לכל הפחות במובן המילולי של
המושג ,ככוח או כישות ממשית בעלת יכולות על-טבעיות.
מסדר-הטומאה חותר תחת רעיונות רבים הנובעים מן האמונה באל ,היות
והוא רואה במטרתם את שיעבוד המאמינים .יחד עם זאת ,עושה המסדר
שימוש ברעיונות רבים המובאים במסגרת הדתות השונות ,אלה
המונותיאיסטיות ואלה הפוליתיאיסטיות ,כל אחת על פי ההשראה
שביכולתה להציע לחייו של בן-מסדר-הטומאה .פעולות פולחניות וטקסיות
רבות שמציע מסדר-הטומאה ,מטרתן בשחרור האדם מכבלי הדוגמות
האמוניות שאליהן היה משועבד במסגרת חייו הקודמים.

הצהרות
הבסיס לאמונותיו של בן-מסדר-הטומאה מובא כאן בנקודות ,והוא נובע
ברובו מההכרה כי בהיותו ייצוגה המעשי של דת חדשה ,אף לא אחד
ממאמיניו מגיע מחלל ריק ,ובכולם מושתתת אידיאולוגיה דתית או חילונית,
כזאת או אחרת .אנו מאמינים כי רעיונותיהם של הדתות המונותיאיסטיות
באשר לנושאים מהותיים כגון טוב ורע ,שכר ועונש ,חיים-לאחר-המוות
וכדומה ,צרובים בתודעתם של בני התרבות המערבית ,ובכלל זה גם באלה
שבחרו שלא לבחור באמונה דתית כלשהי .ההצהרות הבאות מתמודדות עם
הבנה זו ,ומושתתות על האמונה בנכונותה .ההצהרות מובאות כאן
כרעיונות למחשבה ולדיון ,והן מהוות מרכיב קטן ותמציתי של תפיסת עולם
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כוללת יותר .משנתו המורחבת של מסדר-הטומאה תובא בעתיד הקרוב
בצורת לקסיקון עיקרים ,שיפורסם על פי סדר ה-א"ב.
הצהרות על הטומאה
 .1הטומאה מייצגת את מצבי הביניים ,את טשטוש הגבולות ואת בחינתם
הבלתי פוסקת.
 .2טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות ,אולם הוא דורש את קיומם
של כאלה.
 .3אין דבר נקי .לו יימצא אי-פעם דבר שכזה ,שייטמא נא!
 .4כל חפץ ,כל צומח וכל חי ,יש בו פוטנציאל אינסופי למימושה של כל
סטייה.
 .5הסטייה מקיימת את החיים ומתחזקת אותם.
 .6המקרה מהווה השראה למימושה של הסטייה .מסדר-הטומאה מעריך,
מכבד וקשוב לאקראיות.
 .7דרכו של מסדר-הטומאה היא דרכה של האמנות .המסדר רואה
באמנות ,על צורותיה השונות ,את הדרך הנכונה למימוש משנותיו.
 .8אין התחלה בעולם ואין בו סוף .הזמן הוא הרקב ,והוא אשר הורס את
הדברים.
 .9הרס של דבר אחד הוא הקמתו של דבר אחר .הטומאה אינה מזהה
בהרס דבר שלילי או חיובי בהכרח.
 .10מסדר-הטומאה מוקיר את כל הפגמים והפגומים החיים על פני
האדמה .הפגום מתקרב לשלמות משום שהוא מכיל גם את החסר.
 .11האל ,הגורל והחיים-שלאחר-המוות ,הנם מושגים שלא ניתן להוכיח
את קיומם הפיסי ,אולם כרעיונות קיימים ,הם בעלי השפעה
משמעותית על העולם.
" .12טוב" ו"רע"" ,יפה" ו"מכוער" ,הם מושגים תרבותיים שנתונים להתניה
חברתית .המסדר מקבל את עובדת קיומם של מושגים אלה ,אך מכיר
רק בכוחה של הטומאה  -האלים נטשו את עמדתם.

הצהרות על האדם
.1
.2
.3

האדם הוא בן-כלאיים ,יציר של רעיונותיו השכליים ונתוניו הפיסיים;
בן-חיה ואלוהים.
כל בני-האדם חוטאים מעצם היוולדם.
כל בני-האדם טמאים מעצם היוולדם.
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 .4כל גוף ,גבולותיו פרוצים .הוא נספג בעולם והעולם נספג בו.
 .5העולם נחווה דרך נקבי הגוף ,המכונים שערי הזוהמה .אלו הם
משכנות החושים המטמאים את האדם.
 .6כל גוף חווה את העולם בצורה אחרת .החוויה היא מקור הידע ,והידע
לעולם יהא תלוי בגוף החווה את הצורה.
 .7נקבי הגוף ,שערי הזוהמה ,משכנות הם לעונג וגם לייסורים.
 .8התקשורת בין החיים ,מרביתה עוברת דרך שערי הזוהמה.
 .9לכל נקב ונקב שפה משלו ,והאדם דובר הוא את כולן.
 .10נטייתו הטבעית של האדם היא לכלכל את המשכיות התהליכים ,גם
את אלה אשר יבואו לאחר מותו.

הצהרות על בן-מסדר-הטומאה
 .1בן-מסדר-הטומאה מתבוסס בכל .גם יחיד הנו ,וגם רבים.
 .2שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה לידע היא אינסופית ,בלתי מוגבלת
וחסרת מנוחה.
 .3דבר אינו מובן מאליו עבור בן-מסדר-הטומאה ,ולא קיים בעולמו דבר
אשר אינו ראוי לשאלה ולפקפוק.
 .4עבור בן-מסדר-הטומאה ,אין שאלה ללא תשובה ,ואין תשובה שאינה
מעוררת שאלות נוספות.
 .5בן-מסדר-הטומאה מצוי בשאיפה מתמדת להתרתו מכבליהן
המשעבדים של ההתניות החברתיות.
 .6בן-מסדר-הטומאה נוטל את האחריות על קורותיו ,גם כשאלה אינן
מצויות בשליטתו.
 .7בן-מסדר-הטומאה קנאי לחירותו ,לזמנו ולטריטוריה שלו.
 .8בן-מסדר-הטומאה מכבד את חירותו של האחר ,את זמנו ואת
הטריטוריה שלו.
 .9בן-מסדר-הטומאה אינו מושיט את הלחי השנייה .מי שפוגע ,אל ייפלא
אם יפגע.
 .10בן-מסדר-הטומאה מודע לכך שרגע-המוות הוא ממשי ובלתי ניתן
לדחייה ,כאשר מגיע.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
א
אב
המונח "אב" ,במסגרת עבודת-הטומאה ,מתייחס למושג האבהות במובנו
המטאפורי .כתביו של רועכם (ראו "רועכם") מגוללים את הסיפור שקדם
ללידתו ומתחילים בתיאור חייו של אביו ,אביל (ראו "אביל") .מתוך דרישה
עמוקה בכתבים ובמשמעויותיהם החבויות ,מתגבשת ההבנה כי האב ,אביל,
מייצג את גלגולה הקודם של דמותו של רועכם ,והעלילה כולה מהווה
למעשה את סיפורו של המסע האישיותי שעבר רועכם ,שהחל את דרכו
כאדם מן השורה.
ההבנה שנתגבשה במסגרת חקירת הכתבים וניסוחה של תורת-הטומאה,
מביאה אותנו לחלוקת המבנה האישיותי של בן-מסדר-הטומאה לשלושה
חלקים ,אשר עשויים להעלות על הדעת ,את מודל השילוש הנוצרי (ראו
"נצרות"); בהכתבותיו (ראו "הכתבה") מציין רועכם ,כי האדם הלמד את
תורתו משול לחרק ,זבוב ליתר-דיוק (ראו "זבוב") ,אשר ניתן לייצג את
מהלך חייו בשלושה שלבים :שלב-הרימה (ראו "רימה") ,שלב-הגולם (ראו
"גולם") ושלב-החרק (ראו "חרק") .שלב-הרימה מהווה את השלב הראשוני,
התמים ,זה אשר מכרסם בכל החולף בדרכו ,ללא יכולות שיפוט מורכבות
או עצמאיות (ראו "שיפוט") .שלב-ההתגלמות ,על פי רועכם ,הוא השלב
שבו שרוי התלמיד במסדר-הטומאה (מכונה גם שלב-המערה – ראו
"מערה") .זהו התהליך שבו עובר התלמיד הפנמה של התורה ומושגי היסוד
שלה ,השלב שבו הוא מצוי בדגירה והתפתחות (ראו "דגירה") ,לפני שיגיח
מן הגולם אל השלב השלישי ,שלב הזבוב" .על-פי תורת-הזבוב תחיו,
שלושה שלבים ידעתם ,מן הרימה ועד החרק" – רועכם ס"ד.
למעשה ,לאורך כל חייו ,מכילה אישיותו של בן-המסדר מאפיינים משלושת
השלבים גם יחד .היות ועלילת הסיפור של רועכם מציגה את אביו כשלב
מקדים בהתפתחותו שלו( ,על פי הפרשנות המאוחרת ,המתוארת לעיל),
ואותו כמעין דמות "משופרת" ומפותחת יותר מזו של אביו ,מתאר נשא-
ההתגלות-הראשונה (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") את שלושת שלבי
ההתפתחות באמצעות מושגי האב ,הבן ,ורוח-הטומאה (המתבססת
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כאנטגוניסט למושג "רוח-הקודש") .השלב שקודם להפיכתו של האדם
לתלמיד במסדר ,הוא "שלב האב" ,והוא משול ל"שלב הרימה" .זהו
ה"אב" ,אשר ממנו ייוולד בהמשך ה"בן" ,המפותח יותר .כל זאת ,לא לפני
שתדגור בו רוח-הטומאה ,בדמות משנתו של רועכם .האב ,אם כן ,מייצג
שלב מפותח פחות ,של האדם המקבל עליו את פילוסופיית-המסדר.

אבדון
המונח "אבדון" מתייחס ,בהקשרו הישיר לעבודת-הטומאה ,לחורבנו של
הקיים (ראו "חורבן") .בספר "רועכם" ,פותח מונח זה את הפסוק השני
בפרק הראשון של פרשת "משנה" ,פרק נ"ג ,במשפט" :אבדון תפילו על
המקום הזה ,אין בו חוק ואין בו סדר ,כי נטשו אותו הצדק וההבנה ,בחורבן
נשיב לו על כנו".
מסדר-הטומאה מכיר בייצוגים השונים של אבדון בדתות המונותיאיסטיות
(ראו "דת") ,אשר מופיע פעם כשד (ראו "שד") ,כמלאך משחית (בחזון יוחנן
אשר בברית-החדשה) ,ופעם כמקום (ראו "מקום") ,כגיהינום (במגילות ים
המלח – ראו גם "גיהינום") .תורת-הטומאה גורסת כי מושגים מופשטים
צוברים כוח והשפעה על מהלך ההיסטוריה ,באמצעות השימוש בהם
והאמונה בקיומם (ראו "נוכחות") .מבחינת המסדר ,שאלת קיומה הממשי
(ראו "קיום" ו"ממשי") של ישות כלשהי איננה רלוונטית (ראו "ישות") ,כל
עוד השפעתה על האדם ניכרת (ראו "אל") .לפיכך ,בהיותו כינוי שמשמש
את האנושות פחות ופחות לאורך קיומה ההיסטורי ,דרגת קיומו של אבדון
קטנה מזו של "אלוהים" (ראו "סולם-הקיום").
היות וחורבן הקיים הוא צורך קיומי בעבודת-הטומאה (ראו "הריסה"
ו"הטמאה") ,ושאיפתו כמחולל יצירתיות וכ"מפנה-מקום" הנה חיובית באופן
כללי ,מבקש מסדר-הטומאה להשיב את אבדון אל סדר-היום ולהוליד אותו
מחדש ,כישות מכוננת .אבדון ,אם כן ,נתפס בעבודת-הטומאה כישות
דמונית (ראו "דמון") ולא כמקום ,היות ובניגוד לישויות סמליות ,המקום
דורש לעצמו הנחה של נוכחות קונקרטית.

אבוד
"אבוד" הוא כינויו של אדם אשר נחשף לתורת-הטומאה ,הכיר את
רעיונותיה ,ובחר שלא לקבל עליו את משנתה הפילוסופית .המסדר גורס,
כי עבור בן התרבות-המערבית של המילניום השלישי (ראו "תרבות"),
מספקת תורת-הטומאה כלים להבנת העולם ולהתמודדות נכונה ויצירתית
עמו (ראו "יצירתיות") .האבודים אינם מאוימים באופן פעיל על-ידי מסדר-
הטומאה ,אם כי על פי תפיסתו ,תועים הם בדרכם ,ועליהם בלבד מוטלת
האחריות לכך (ראו "אחריות") .המונח "אבוד" איננו מונח שיפוטי (ראו
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"שיפוט") ,והמסדר מכיר בקיומה של האפשרות כי האבוד עשוי להיות אדם
נבון וחיוני ,לסביבה ולעצמו (ראו "סביבה" ו"אני").

אבולוציה
מסדר-הטומאה רואה בתורת-האבולוציה את ההסבר ההגיוני ביותר
להתפתחות המינים ,מבין כל האפשרויות הקיימות .יתרה מזאת ,נראו כי
ישנו דמיון רב בין עיקרון הברירה-הטבעית לעיקרון הזיהום (ראו "זיהום")
ועיקרון הסטייה (ראו "סטייה") ,המהווים שניהם גורמים מכוננים בתפיסת
העולם של מסדר-הטומאה; העיקרון הגורס כי התפתחותם של המינים
מונעת על ידי מוטציות אקראיות (ראו "אקראיות") השורדות את התנאים
המגבילים ,ואף עשויות להוות יתרון לבעלי-החיים הנושאים אותן ,דומה
מאד לעקרון הזיהום היצירתי בעבודת-הטומאה.
השימוש של האדם בכלים (ראו "טכנולוגיה") ,והיכולת שלו להתאים באופן
משמעותי את תנאי הסביבה לצרכיו (ראו "סביבה") ,מהווה עבור מסדר-
הטומאה את ההבדל המוכח היחיד בינו לבין היצורים האחרים החולקים את
העולם עימו (ראו "יצור") .מבחינה זו ,רואה המסדר בהתפתחות האדם מעין
"קפיצה אבולוציונית" ,אשר בנוסף ליתרונותיה גם כולאת אותו בתווך שבין
מושג ה"חיה" למושג ה"אלוהים" (ראו "חיה" ו"אלוהים").

אביל
בכתביו של רועכם ,מתואר אביל כאביו הביולוגי .הפרשה הראשונה בספר,
פרשת "אביל" (ראו "פרשה") ,מתארת את הגעתו של אביל אל אחת
הערים ,ומגוללת את סיפור התיישבותו בעיר ואת מעלליו במסגרת החיים
בה .אביל מתואר כאיש טוב (ראו "טוב") ,אשר במובן מסויים מייצג את
המוסר הישן (ראו "מוסר") ,שאיננו רלוונטי עוד במקום שבו חוטאים כולם.
בסופו של דבר מתדרדר גם אביל לביצוע "חטא" ("משכב-בהמה" – ראו
"חטא") ,שבעקבותיו נולד רועכם (ראו "רועכם") .מעשהו של אביל מתואר
בספר כחטא נדוש ונפוץ ,והוא מעיד על התמוטטות כללית של המוסר
הישן ,ועל ההבנה כי אין אדם בעולם אשר אינו חוטא (ראו הצהרה מס' ,2
בפרק "הצהרות על האדם" ,מניפסט מסדר-הטומאה" :כל בני-האדם
חוטאים מעצם היוולדם").
עונשו של אביל מגיע ,לא מן האל (אשר ,על-פי הסיפור ,עד למעשיו ורואה
הכול) ,כי אם מהכלבה (ראו "כלבה") אשר עמה הזדווג ,וזאת לאחר שנהג
כלפיה באלימות לאחר שגילה כי היא הרה .אביל מהווה דוגמא לאדם אשר
טוב-ליבו ואמות-המידה המוסריות הטבועות בו הם אלה שגורמים לו
להיענש על מעשיו (ראו "עונש") ,היות והם נתפסים בעיניו כרעים ("ויהי
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חטא גדול ,גדול יותר בלב אדם כי טוב הוא :ויהי מצפונו לכישלונו בארץ
חרבה ,לאיש אשר ביקש לשרוד בה" – רועכם ג').
מעניין גם שמו של אביל ,אשר בלועזית היה נכתב באותיות  ,I ,V ,Eו,L-
היוצרות את המילה  ,EVILשפירושה "רוע" (ראו "רוע") .היות ואביל
מתואר בסיפור כאדם טוב ,שמו מעיד על אי-האפשרות של האדם לחמוק
מגורלו כחוטא (ראו "גורל" ו"חוטא").
בדרישה מעמיקה יותר של הכתבים ,ובפרשנות מטאפורית שלהם ,נתפס
אביל כגלגולו הקודם של רועכם  -כ"שלב הרימה" שלו  -לפני לידתו מחדש
(ההגחה מן ה"גולם") אל עבודת-הטומאה (ראו "אב").
בפרק נ"ב ,הפרק הקודם למשנה (ראו "משנה") ,מציין רועכם כי לא ידע
מיהו אביו ולכשיפגוש בו יביא למותו .לאור הפרשנות המטאפורית ,אנו
מבינים כי גם ברועכם טמונים עדיין שייריו של גלגולו הקודם ,וכי שאיפתו
להפטר מהם טרם הגיעה לסיפוקה ,היות ועדיין נבצר ממנו להמשיגם.
עבודתו של בן-הטומאה לעולם נמשכת.

אבל
"אתם האבל ואתם האבלים ,אתם הערפל ואתם האובדים בדרך" .פסוק זה
מופיע בפרק הראשון לפרשת המשנה בכתביו של רועכם (פרק נ"ג) .רועכם
מתייחס אל תלמידיו כאל מכונני-מצב ,וכאל נתיניו של אותו המצב ממש.
פרשנות אפשרית לקריאה זו ,לאורם של רעיונות אחרים המופיעים בהמשכו
של הטקסט ,גורסת כי רועכם מבקש מתלמידיו ליטול על כתפיהם את
האחריות למצבם (ראו "אחריות") ,ולראות את עצמם בשני צידי המתרס של
פוטנציאל-הכוח  -הן כתליינים והן כקורבנות .הגבולות שבין סיבה (ראו
"סיבה") לתוצאה ,בין כוח לחולשה ,ובין מצבים לניצביהם ,מעורערים
ומיטשטשים שוב ושוב במסגרת הרעיונות המובאים בתורת-הטומאה.
מצב האבל ,כידוע ,מתייחס לצער וליגון (ראו "יגון") על מותו של קרוב.
בפרק ע"ה למשנה ,מכתיב רועכם מעין נוהל לטיפול במתים (בפרק ע"ט
הוא אף מתייחס למותו שלו) ,ונראה כי מדובר בהוראות אוטופיסטיות,
שמתייחסות לתקופה שבה ישכנו בערים קהילות שלמות של בני ובנות
מסדר-הטומאה (ראו "קבורה").
היות ומסדר-הטומאה מאמין כי הביטוי "חיים-שלאחר-המוות" (ראו
"אלמוות" ו"חיים-שלאחר-המוות") מתייחס למורשתו של אדם ולהחייאת
רוחו המושגית (ראו "רוח") ,על ידי שימור והפצה של מורשת זו ,על קרוביו
האבלים מוטלת השליחות לסייע ל"רוחו" של המת להמשיך ולפקוד את
העולם.
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אבעבועה
האבעבועה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .האבעבועה,
בהיותה שלפוחית מלאה בנוזלים ,מושאלת לתיאור של פעולות שונות
(הכתמה ,ניפוח ,מילוי וכדומה) ,שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות,
לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות"),
או לאובייקט טקסי.

אגודל
האגודל ,מהווה עבור מסדר-הטומאה סמל לשלב ב"קפיצה האבולוציונית"
(ראו "אבולוציה") .זהו האיבר שמבדיל את האדם ממרבית בעלי-החיים,
והוא אשר מאפשר תפקוד גופני משוכלל כמו אחיזה ,לפיתה וכדומה.
בפרק השני למשנתו (פרק נ"ד) ,מבקש רועכם מתלמידיו לפעור פצע
באגודליהם (ראו "פצע") ,על-מנת לסמן בדמם (ראו "דם") את המקומות
שבהם הפיצו זה מכבר את תורתו .זהו כמובן מהלך סמלי ,המהדהד את
הסימון-בדם של המזוזות ביציאת-מצרים ,ומעורר השוואה בין הקפיצה
האבולוציונית לתהליכי הלימוד וההפצה (ראו "לימוד" ו"הפצה") של תורת-
הטומאה.
רועכם מציין ,כי אל למפיצי תורתו לשוב למקומות שבהם ביקרו כבר ,היות
וניתנה ההזדמנות ליושבי המקום לקבל עליהם את התורה ,ואם בחרו שלא
לקבלה (ולהפוך ל"אבודים" – ראו "אבוד") ,עשו זאת על אחריותם
הבלעדית ("כי פסחתם על המקום אשר הייתם בו פעם אחת ,מי אשר לא
ידע את תורתכם אחרי הפעם הזאת ,דמו בראשו לא תחזרו עליה" – רועכם
נ"ד).

אדוי
נוכחותו של אדוי מוזכרת בספר "רועכם" בפרקים ב' ו-ד' .אדוי מתואר
כאדם שחי בעיר שבה התיישב אביל (ראו "אביל") ,והוא מאופיין בתכונות,
שלכאורה הפוכות מאלה של חברו .הוא מתואר כאיש גדול ובריא ,שרירי
וצעקן ,שנהנה מאוכל ומנשים רבות .השניים מתחברים זה לזה ,מבלים את
זמנם יחדיו ,ויוצאים לתור את העיר ואת שווקיה .במסגרת אחד מן
השיטוטים שהם עורכים בחוצות העיר (ראו "שוטטות") ,פוגשים השניים
בכלבה (ראו "כלבה") ,שאיתה יקיים אביל בפרק ג' את יחסיו ה"אסורים",
אלה שיובילו בהמשך להיוולדו של רועכם (ראו "לידה").
אדוי מתואר כמי שחשק בכלבה גם כן ,אך לא זכה לחסדיה המיניים (ראו
"מין") ,גם כאשר לן במלונתה .כאשר מגלה אדוי את מעשהו של אביל,
הורג אותו אביל מרוב בושה ,ומאכיל את הכלבה בבשרו ("וימת אדוי,
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ויבוסס בדמו ובבשרו ,ויבך אביל ,כי חבר היה לו ,ונבוך במעשיו" – רועכם
ד').

אדום
לצבע האדום משמעות סמלית חשובה בקרב בני-מסדר-הטומאה .בהופעות
מסוימות שלו (לעתים אף כשהוא מגוון בשחור – ראו "שחור") ,מהווה
הצבע האדום תחליף טקסי לדם (ראו "דם") ,במסגרת עבודת-הפולחן
והאמנות של המסדר (ראו "פולחן" ו"אמנות").

אדמה
האדמה מסמלת את המקום הזה ,הקונקרטי והגשמי ,שעליו אנו חיים .היא
מוזכרת בכתבי רועכם פעמים רבות ,ומפעם לפעם אף זוכה להאנשה
("תבלעם האדמה ופערה את פיה" – רועכם נ"ח .ראו גם "האנשה").
בהיותה הבסיס והמצע לכל אשר מתרחש על פני הארץ ,ספוגה האדמה
בזיכרונות העולם ובזוהמותיו (ראו "זיכרון" ו"זוהמה") .היא מייצגת את
הטשטוש המוחלט שבין הטבע והתרבות (ראו "טבע" ו"תרבות") ,היות שהיא
זוכרת כל טומאה (ראו "טומאה") וכל זוהמה ,ובכוחה גם לחיות וגם להמית
("מלבדה לא היו חוקים היא הצמיחה והיא הנבילה" – רועכם ע"ה).
בפרק ע"ה מבקש רועכם את תלמידיו ,שבעוזבם את המערה יקימו עבורו
במה (ראו "בימה") מן האדמה אשר בחוץ .התלמידים מתבקשים לשפוך את
זרעם (ראו "זרע") על הבמה כקורבן לרועכם (ראו "זבח" ו"אוננות").

אהבה
"לא תהי אהבה בקרבכם ,לא תפגע בכם אישה ולא גבר ,לא ילדה ולא
נער ,לא בחורה ולא בחור" – רועכם נ"ז.
"לא ידעתם את האהבה ,ולא תהי בכם מידת הרחמים ,כי רק בעצמכם
חשקתם" – רועכם נ"ט.
ולעומתם  )...(" -את החזירה אהבתי והרגוה הצבועים" – רועכם נ"ו.
כפי שניתן לראות בפסוקים המצוטטים ,קריאה פשוטה בכתבי רועכם מעלה
בעייתיות וסתירות (ראו "סתירה") בכל מה שנוגע למושג האהבה .דרישה
מעמיקה בכתבים ופרשנות הלכתית שלהם ,מאפשרת להבהיר מעט מן
העמימות הנובעת מהסתירות; רועכם מטיף לאהבה ולתשוקה עצמית (ראו
"תשוקה") .על מנת שהאהבה אל אחר (ראו "אחר") תמומש באופן מוצלח
וללא סכנת היפגעות ,וכדי שרגשות האהבה ,החסד והרחמים המופנים כלפי
אדם אחר יהיו כנים ,אמיתיים ויעילים ,על האדם קודם-כל לאהוב ולחשוק
בעצמו (ראו גם "נרקיסיזם") .אדם ,שלאהבתו את הזולת לא קדמה אהבה
עצמית ,עלול לפתח תלות במושאי אהבתו ולהפוך לעבד (ראו "עבד").
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אדם כזה צפוי לחוויית אהבה פוגענית .מסדר-הטומאה מנסח דוגמות
פולחניות שמטרתן להגביר ולהעלות את מידת האהבה והתשוקה שרוחש
אדם לעצמו ,ובכך להקנות לו בטחון בבחירת בן הזוג הנכון בעבורו .ראו
גם "בבואה".

אובך
"אובך" הוא כינוי למצב שבו האוויר מלא אבק והראות לקויה.
בתורת הטומאה ,מיוחס האובך לאחת משלוש הזוהמות הגדולות (ראו
"זוהמה"" ,צרימה" ו"צחנה") אשר פוקדות את העולם ,מערערות את הסדר
היומיומי (ראו "סדר") ומפירות באופן משמעותי את הגבול (ראו "גבול")
שבין האדם לעולם ,באמצעות חדירתן לגוף ,דרך שערי-הזוהמה (ראו
"שערי-הזוהמה").
מסדר-הטומאה רואה בזוהמות כוחות שעשויים להיות גם חיוביים ויצירתיים
(ראו "חיובי" ו"יצירתיות") ,ומכונן אותן כישויות מושגיות (ראו "ישות")
המהוות חלק מעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .לפיכך ,יתייחס
אליהן בן-מסדר-הטומאה ,לא כמצבים באמצעות שמות-עצם ,אלא כישויות
מואנשות (ראו "האנשה") ,באמצעות כינויים (לדוגמה" :אובך" ,במקום
"האובך") .אובך נחווה בעיקר דרך שערי-העין (ראו "עין") ,משכנותיו של
חוש-הראייה (ראו "חוש" ו"ראייה").

אוהל-הטומאה
אוהל הטומאה הנו מבנה זמני שבתוכו מתקיימים חלק מטקסי-הפולחן של
מסדר-הטומאה (ראו "טקס") .האוהל הוא סימן לארעיותם של הדברים,
לזמניותם ולזמינותם .דרכי הטיפול באוהל ,והכנתו לצרכי הטקסים השונים,
מפורטות ביחס לכל טקס ולכל עבודה פולחנית בנפרד ,במסגרת הספרות
הטקסית של המסדר (ראו "ספר") .האוהל המשמש את בני ובנות מסדר-
הטומאה בעבודת-הפולחן ,הנו אוהל רגיל שעובר הכשרה מתאימה לכל סוג
של טקס (בין אם זהו טקס אישי ,ובין אם קבוצתי) .מטרתו ליצור אווירה
אינטימית וסגורה ,הנדרשת בחלק מן הטקסים.

אוזן
האוזניים מהוות שניים משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי-הזוהמה"),
ודרכן עוברים הקולות (ראו "קול") הנשמעים מבחוץ ,פנימה אל תוכו .מעט
מן הזוהמה (ראו "זוהמה") הפנימית דולפת החוצה דרך האוזניים (יחסית
לנקבי הגוף האחרים – ראו "דונג") ,והיא כמעט נטולת השפעה על העולם
שבחוץ.
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אחת משלוש הזוהמות הגדולות ,הצרימה (ראו "צרימה") ,חודרת אל הגוף
דרך שערי-האוזן .האוזן מהווה עבור מסדר-הטומאה סמל לכמה ערכים,
ביניהם הקשבה ,למידה ,מוסיקה והתענגות ארוטית.

אויב
בפרק ס"ז ,בפרשת "משנה" (ראו "משנה") ,מתאר רועכם את אשר על
האדם לעשות למי שרוצה ברעתו או מנסה לפגוע בו .הגישה כלפי אויבים,
וכלפי אלה אשר מנסים לשלוח את ידם על מנת להרע ,מפורטת ומוסברת
לאורך המשנה בכמה מקומות ,ובעיקר ניכר בה היעדר הסובלנות .לפחות
מבחינת הקריאה הישירה בכתבים ,רועכם אינו בוחל באלימות כלפי אלה
שמנסים לפגוע בו ,ואף מעודד אותה .באופן מאד ברור הוא יוצא כנגד
הנוהג של "הושטת הלחי השנייה" (ראו "לחי") ,ובכך ,כמובן ,מתייחס
לסובלנות הנוצרית (ראו "נצרות") המופגנת כלפי האויב.
יחד עם הצעתו לגישה נקמנית (ראו "נקמה") ,ברור כבר מן הקריאה
הראשונית ,כי האלימות אשר אותה מעודד רועכם ,אל לה לבוא מצידו של
בן-המסדר ,אלא כתגובת-נגד ,לאחר שהותקף ,או לאחר שנעשה ניסיון
להרע לו (ראו "הרעה") .האלימות המוצעת ,בין אם הנה מילולית ובין אם
פיזית ,מתוארת כשיקוף של פעולות האויב ,בדומה לתפיסת ה"עין תחת
עין" המוכרת מן היהדות (ואף כהרחבה שלה גם לתחומי ההשפלה" :בזיון
תחת בזיון ,כלימה תחת כלימה ,גנאי תחת גנאי וזלזול תחת זלזול" – רועכם
ע"ז).
הגישה המוצעת (רועכם שב וחוזר כי לו החליט התלמיד לסלוח או להבליג,
ההשלכות לכך הן תחת אחריותו הבלעדית) ,אינה רואה בנקמה-באויב
תגובה רגשית או יצרית בלבד (ראו "יצר") ,כי אם כזו שטמונה בה תועלת
שיש בה כדי לסייע גם למושא הנקמה עצמו; רועכם מתייחס לאויב כמישהו
שניתן ללמוד ממנו ולהיוושע בעזרתו ("מן הכואב ומן המכאיב צמחת ,מן
הזדון ומן המזיד פרשו נוצותיך ,ותעופף למעלה" – רועכם ע"ו).
היחס אל הפוגע ,אם כן ,הוא כאל מי שביכולתו דווקא להביא לגדילתו
ה"רוחנית" של הנפגע .הנקמה בו ,לפיכך ,היא מעין השבת-טובה ,שהרי גם
הוא עשוי להיגאל ולגדול כתוצאה מפעולת התגמול (ראו "גאולה") .אין
רועכם מכוון לכך שיש לפגוע בזולת (ראו "זולת") על מנת לגאול אותו או
לסייע לו לגדול ולהתפתח ,אלא שפגיעה שכזו ,במידה שכבר נעשתה ,יש
בה את פוטנציאל ההשראה לגדילה ולהתפתחות (ראו "תקומה") .המשנה
שבה ודורשת כי אין על האדם ליזום פגיעה באדם אחר (ראו "אחר") ,בטרם
זה קיים ניסיון לפגוע באותו אדם.
מסדר-הטומאה ממליץ למאמיניו שלא לקחת את החוק לידיהם (ראו
"חוק") .פרשנותן של התובנות מן הכתבים עוברת בעבודת-הטומאה (ראו
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"עבודת-הטומאה") התאמה לחיי היומיום שבעולם המעשים (ראו "עידון",
וגם "זכות (ה ")-ו"טאבו") ,מתוך התפיסה שנטילת החוק לידיים ,יש בה כדי
להביא בסופו של דבר לפגיעה בבן-המסדר עצמו.
אולם ,גישתו של המסדר גורסת כי יחס של חמלה ואהבה כלפי אויב יש בו
מן ההתנשאות ונטילת האחריות ממעשיו שלו (ראו "אחריות") .אדם אשר
פגע באדם אחר ,מוטל עליו לקחת אחריות על מעשיו ולהכיר בתוצאותיהם
האפשריות .חלק מן ההשלכות (ראו "השלכה") של מעשים פוגעניים באדם
אחר עלול להיות פגיעה-חוזרת בך עצמך ("מי אשר ישלח זרועו לפגוע
ייגדם" – רועכם ס"ז).

אונס
"אונס" הוא כינוי למעשה שכופה אדם על אדם אחר (ראו "אחר").
במסגרת התרבות המערבית ,מוכר המונח "אונס" בעיקר כמעשה מיני (ראו
"מין") המבוצע בכפייה ,אולם המסדר מתייחס לכל כפייה כמעשה אונס.
מסדר-הטומאה אינו כופה את רעיונותיו על איש ,והוא רואה במשנתו את
הדרך הנכונה והמומלצת להתנהלותו של האדם בעולמנו .המסדר דוגל
באחריות אישית (ראו "אחריות") ,ועל-כן כל אדם הנכנס בשערי המסדר
עושה זאת מרצונו החופשי ,וללא כפייה ,תוך הסכמה בסיסית עם הרעיונות
המובאים במשנה (ראו "משנה") ,ונטילת אחריות אישית על השלכותיהם
(ראו "השלכה").
המסדר רואה כל מעשה-כפייה (שלא נעשה במסגרת של "כפייה מרצון" –
ראו "כפייה מרצון") כמעשה אונס ,ועל-כן נמנע מביצועם של כאלה ,ומגלה
אפס סובלנות למעשי אונס המבוצעים כלפי מאמיניו.
בספר "רועכם" מופיעים מספר אירועי אונס ,שאת חלקם אף מבצע רועכם
עצמו .המסדר מזכיר כי תכניו של הספר הנם סמליים בלבד (ראו "סמל"),
והשימוש במטאפורת האונס נעשה על מנת להבהיר רעיונות הגותיים
גרידא .יש לפרש את המטאפורות המובאות בספר בזהירות ובאחריות,
ולאור העמדות המוסריות של המסדר (ראו "מוסר") ,המובאות בלקסיקון-
העיקרים (ראו "לקסיקון-העיקרים").
המסדר ממליץ לעשות שימוש בפרשנויותיו שלו את התכנים המגוללים
בספר על מנת שלא יוותרו ספקות (ראו "ספק") לגבי התנהלותו המוסרית
(ראו "מוסר") של מי שבחר בדרכו של רועכם (ראו "רועכם").
על-כן:
 אל לו ,לבן-מסדר-הטומאה ,לכפות דבר על זולתו (ראו גם "זכות (ה.)")- אל לו ,לבן-מסדר-הטומאה ,להיות סובלני כלפי מעשים או רעיונותהנכפים עליו.
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 רשאי בן-מסדר-הטומאה להיכנס מרצונו למסגרת של מעשי-כפייה (ראו"כפייה מרצון") ,אך עליו מוטלת האחריות הבלעדית להשלכותיה (ראו
"השלכה").

אופל
"אופל" הוא כוחו של החושך המצמית (ראו "חושך") .הוא שרוי בכל ,ואיננו
תלוי באור (ראו "אור") או בחסרונו .על-פי-רוב ,מתקיימים האור והאופל
יחד ,ככוחות שמפעפעים זה אל תוך זה ללא הרף .בדרך-כלל ,מייצגים
האור והאופל ,עבור האדם ,את הטוב ואת הרע (ראו "טוב" ו"רוע") ,אולם
מסדר-הטומאה מזהה את ההכרח שבקיומם המשותף ,ומערער על החלוקה
השיפוטית ביניהם (ראו "שיפוט") .שניהם נושאים את הכוח להיטיב ולהזיק
(ראו "מזיק") ,והשלכותיהם על העולם יחסיות (ראו "יחסיות") ,ותלויות
במידתיות (ראו "מידתיות") ובעיתוי (ראו "עיתוי").
עבודת-הפולחן של מסדר-הטומאה (ראו "פולחן") מייחסת חשיבות רבה
לאופל ומייצגת אותו כישות סמלית (ראו "ישות") לצורך פנייה והתייחסות.
החשיבות שניתנת לאופל בידי המסדר ,נובעת מן המוניטין הרע שיצא לו,
ומן הצורך שמוצא המסדר בתיקונו.

אור
האור הוא אחד הכוחות המאפשרים את החיים על פני האדמה (ראו
"אדמה") ,כמו גם את הראייה וההתקשרות (ראו "ראייה" ו"תקשורת")
באמצעות שערי-העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה").
במסגרת דוגמות דתיות (ראו "דת") ופילוסופיות רבות ,נתפס האור ככוח
מיטיב וכמטאפורה לחיים ,לטוב ולאושר .מסדר-הטומאה נמנע מן החלוקות
הדיכוטומיות שקיימות בין האור לבין האופל והחושך (ראו "אופל"" ,חושך"
ו"יחסיות") ,היות והוא מכיר גם בכוחם ,בחיוניותם ובהכרחיותם של
האחרונים ,לקיום החיים.
האור נתפס בתרבות כאורה של התבונה ,וככזה הוא מהווה את הכוח
המפריד ומבחין בין הדברים (ראו "הבדלה") .על פי אמונת המסדר,
ההבחנה המוחלטת ,הנעשית באמצעות התוויית גבולות ברורים
ואובייקטיביים בין דבר לדבר (ראו "גבול") ,יש בה מן השגיאה הקיומית
המנסה לחמוק מכל מה שהוא לא ברור ,לא מוחלט ולא "טהור" (ראו
"טהרה").
מסדר-הטומאה גורס כי על האדם להאמין גם בכוחה של החשיכה (ראו
"חשיכה" ו"אפילה") המאחדת ,המפרה והמטשטשת .היא אשר אחראית,
יחד עם אור-התבונה ,לכל התפתחות והתחדשות עלי-אדמות .אדם הדוחה
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את החושך ,מפאת אמונה דיכוטומית עיוורת בכל מה שהוא מואר ומוחלט,
מכונה ע"י המסדר "מסונוור" (ראו "הסתנוורות"" ,מסונוור" ו"עיוורון").
היות והאור מטופל במסגרות רבות וזוכה לחשיבות רבה בקרב ההמונים,
והיות ומסדר-הטומאה מאמין כי הקיום נזקק ,כאמור ,גם לכוחות שבעבר
נחשבו "שליליים" (ראו "שלילי") ,מרבית הדוגמות הפולחניות שמציע
המסדר עוסקות בכוחות שנדחקו הצידה ונדחו כמזיקים או כמסמלים רוע,
חסר או שליליות .לתפיסת המסדר ,גם האור בכוחו להזיק ,לעוור ולשרוף –
הכול תלוי בהקשר ובמידתיות (ראו "מידתיות" ו"מזיק").
תורת-הטומאה גורסת כי דחייתם והדחקתם של הכוחות הנתפסים ככוחות
האופל וה"רע" נוגדת את צרכיו של הקיום האנושי ועלולה להביא
להתאיינותו .קיומה של חברה מותנה ,אמנם ,בהבחנה חוקתית בין מעשים
חורשי-טוב ומעשים חורשי-רע (ראו "חוק") ,אולם יחד עם זאת ,קורא
המסדר לבחינה מתמדת של גבולות הטוב והרע (ראו "טוב" ו"רוע"),
ולחקירה בלתי פוסקת בנוגע למידתיותם ולהשלכותיהם זה על זה (ראו
"השלכה") ,ועל העולם.
"אנוכי רועכם ,בן כלבה ובן אדם ,גם זיו וגם צלמוות הייתי עבורכם ,נושא
האור ונושא החושך ,כי לא ידעו הוריי גבולותיהם" – רועכם נ"ו.

אורגזמה
אורגזמה היא פורקן מיני (ראו "פורקן" ו"מין") המתרחש אצל בעלי-החיים
היונקים ,ובכללם גם האדם .האורגזמה מלווה בתחושות עונג (ראו "עונג"),
ואצל הזכרים היא מהווה את הגורם לפליטת הזרע (ראו "זרע") דרך שער-
השופכה (ראו "שופכה" ו"שערי-הזוהמה").
אצל האדם ,גורמת האורגזמה לפליטת נוזל גם דרך שער-הנרתיק של
האישה (ראו "נרתיק") .במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה"),
נחשבת האורגזמה לאחד מן הגורמים המוליכים לתהליכים אקסטטיים (ראו
"אקסטזה") ,והיא זוכה למעמד פולחני מיוחד ("ואוננת לפני על האדמה
הזו ,זרעך יהי לי לקורבן ,כי תשפך מן הסתם לשמה" – רועכם ע"ה).

אח
בכתביו של רועכם ,המגוללים את סיפור חייו ,מתוארת לידתו (ראו "לידה"),
שבה היה רועכם אחד מתוך צמד תאומים (ראו "תאום") .תיאור
הלידה/המלטה/הפלה מספר כי התאומים דומים היו זה לזה ,אולם לא זהים
("( )...האחד מכוער מן השני על פי מידת אנוש" – רועכם י"ג).
על פי התיאור ,היה רועכם רזה ,שעיר ו"חייתי" יותר מאחיו התאום .מספר
ימים לאחר שנולדו ,תוקף רועכם את אחיו ומביא למותו ,תוך קטטה על
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פטמותיה של אימם (ראו "אם") ,שבמהלכה מסב האח את "לחיו השנייה"
אל רועכם ,לאחר שזה הכה אותו על אחת מלחייו (ראו "לחי" ו"אויב").
במסגרת הפרשנות הגורסת כי סיפורו של רועכם הוא למעשה מטאפורה
להתפתחותו של התלמיד במסדר-הטומאה (ראו "אב"" ,רימה"" ,גולם"
ו"זבוב") ,ה"אח" מייצג את האפשרות האחרת ,העומדת בפני בן-המסדר
אשר דגרה בו תורת-הטומאה והוא בוחר שלא לקבל עליו את פילוסופיית
המסדר (ראו "אבוד").
לאור פרשנות זו ,לגלגולו החדש של אביל (ראו "אביל") כרועכם (ראו
"רועכם") ,קדמו שתי אפשרויות של התפתחות ,או של לידה מחודשת –
האחת הולכת בדרכו של רועכם ,והאחרת בדרכו של אחיו .הסיפור שלפנינו
שולל את האפשרות האחרת וגורס כי היא איננה מובילה ,אלא לאבדון
(ראו "אבדון").

אחדות
בפילוסופיה של מסדר-הטומאה ניתן למצוא טיעונים רבים על טשטוש
גבולות (ראו "גבול" ו"טשטוש-גבולות") ובעדם ,ועל חדירה של תחומים
שונים זה לתוך זה (ראו "זיהום") .טומאתם של דברים ,ערבובם זה בזה,
ופעולת הלכלוך שלהם ,מהווה את הבסיס העקרוני לתורת-הטומאה והיא
מוצגת כמקור השראה לגדילה ולהתפתחות יצירתית (ראו "יצירתיות") .יחד
עם זאת ,אין מסדר-הטומאה מנסה להגדיר את עולם הדברים כעולם
אחדותי .טשטוש הגבולות והפרתם ,תלויים ועומדים על קיומם של קטגוריות
והבדלים בין דבר לדבר (ראו "קטגוריה"" ,הבדלה" ו"מובלעת").
הניסיון של תרבות-הטומאה להציע מבט מחודש על המציאות ועל הדרך
שבה היא נתפסת ,נשען על דיכוטומיות שקיימות בתרבות (ראו "תרבות")
שאותה מבקש המסדר לבחון .המסדר אינו מבקש לחרוץ תיאוריות בנוגע
לקיום אובייקטיבי (ראו "ממשי") ,או להגדיר יש מאין ,כי אם להרוס מבני
חשיבה קיימים ולהקים חדשים במקומם (ראו "מבנה").

אחר
בפרק נ"ד למשנתו של רועכם (ראו "משנה") ,מופיע הפסוק "בכל תתפלשו
ובכל תתבוססו ,לא תבחין את עצמך מן האחר כי יחיד היית בעולם הזה,
אתה האדון ואתה העבד ,את המלכה ואת השפחה ,לכל הכיוונים תשפריצו,
את הכול הצפתם בהפרשותיכם".
רועכם מטיף להתפלשות (ראו "התפלשות") ולטשטוש הגבולות (ראו
"גבול") בין האדם לזולתו (ראו "זולת") ולסובב אותו (ראו "סביבה") .יחד
עם זאת ,התבוססות זו של האדם בעולם שסביבו ,מתבססת על קיומם
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התרבותי של הבדלים בינו ובין עולם זה (ראו "אחדות") .האחר קיים ,אם כי
ההבחנה בינו לבין הסובייקט היחיד מתערפלת (ראו "סובייקט").
רועכם שב וחוזר על האמביוולנטיות הזו בחלקים רבים במשנה .באפשרותו
של אדם לחוות (ראו "חוויה") את העולם אך ורק דרך נקביו שלו (על כל
המשתמע מכך – ראו "שערי-הזוהמה") ,ולפיכך הוא "היחיד" בעולם אותו
הוא חווה .יחד עם זאת ,מתבקש האדם להיות מודע לכך שאת אותה חוויית
יחידניות ,חווים גם בני-האדם האחרים החיים בעולם ,ויש לתת לה מקום.
כך באה לידי ביטוי האמביוולנטיות המוכלת בטקסטים ,גם באופיו של בן-
מסדר-הטומאה ("האדון והעבד"" ,המלכה והשפחה").

אחריות
האחריות הנה ערך משמעותי מאד בהבנת עקרונותיו של מסדר-הטומאה.
בהיותה דת-ללא-אל (ראו "דת") ,האחריות לקורותיו של אדם מוטלת עליו,
על מעשיו ועל אמונותיו ,באופן בלעדי .אין על מי להטיל את האשמה,
אלא על האדם עצמו .גם כאשר האדם נעדר אחיזה מוחלטת בקורותיו (ראו
"גורל") ,שכן אלו מושפעות מאינספור גורמים ותנאים מקריים שאינם
נתונים תחת שליטתו (ראו גם "אקראיות") ,עליו ליטול אחריות על תגובותיו
ועל המעשים שהוא מוציא אל הפועל.
על כן ,מסרב מסדר-הטומאה לכפות את רעיונותיו על אלה השומעים
אותם ,והוא מותיר מקום רב לבחירה חופשית ולנטילת אחריות אישית (ראו
גם "חירות") .כל זאת תוך ביטוי נחרץ של האמונה כי מי שאינו בוחר בדרך-
הטומאה ,דרכו להתמודד עם העולם החדש ,מאותגרת היא ,ולוקה בחסרים
("מי אשר לא ידע ללעוס לא ידע לבלוע" – רועכם נ"ח).

אחרית-הימים
"אחרית-הימים" הוא שם כולל לנבואות אודות קץ ימי האנושות ,המופיעות
במסגרות דתיות שונות (ראו "דת") .מסדר-הטומאה רואה בניסוחים השונים
של חזון אחרית-הימים פרקטיקות דמגוגיות שנועדו להפחיד או ,לחילופין,
לטעת תקווה במאמינים ,ובכך לשמר את מעמדם כעבדים (ראו "עבד").
עבדים אלה ,אל להם לסטות מן הקוד המוסרי (ראו "מוסר" ו"חוק")
המוכתב להם בדת ,שכן במעשיהם תלוי גורל (ראו "גורל") האנושות כולה.
המסדר קורא לשחרור האדם מעול-אחרית-הימים; כל יום הוא יום הדין,
ובכל רגע נתון קיים פוטנציאל המוות והסבל (ראו "מוות" ו"ייסורים") ,כמו
גם פוטנציאל החיים וההתענגות (ראו "עונג") .ארבעת פרשי-האפוקליפסה
כבר כאן ,ועלינו לחיות בין רגלי סוסיהם השועטות.
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איבר
איבר הוא כל אחד מחלקי הגוף ,אשר על פי תורת-הטומאה נושאים
תפקידים סמליים (ראו "סמליות") כמו גם פונקציות ממשיות (ראו "ממשי").
מסדר-הטומאה מחלק את אברי-הגוף החיצוניים לשתי קבוצות עיקריות,
אברי-הנקב ואברי-הבלט .איבריו הפנימיים של הגוף ,מכונים "אברי-חוב"
(ראו ערך נפרד" :חוב").
אברי-הנקב הם "שערי-הזוהמה" של הגוף ,ודרכם מתבצעים תהליכים שונים
שקשורים בדינאמיקה שבין פנים הגוף לחיצוניותו (ראו "תקשורת"" ,חוויה",
"אכילה"" ,הפרשה"" ,עונג"" ,כאב" ו"שערי-הזוהמה") .לאברי-הנקב
מייחסת תורת-הטומאה חשיבות מיוחדת והם המטמאים העיקריים של הגוף.
אברי-הבלט ,לעומתם ,הם כל האיברים שתפקודם חיצוני לגמרי – ידיים,
רגליים וכדומה (בניגוד למצופה ,אבר המין הגברי אינו נחשב לאבר בלט,
היות ובקצהו שוכן נקב השופכה – בכך מבקש מסדר-הטומאה לבצע פעולה
חשובה של ביטול כוחו המושגי של הפאלוס ,ושל השוואת העוצמה
הפוטנציאלית של שני המינים; איבר הזכרות תפקידו לשאת את נקב
השופכה ,ויחד אחראיים שני אלה על העינוג והרבייה " -ותלכו אחרי,
זכרים ונקבות אותו הדבר" – רועכם נ"ה).
מסדר-הטומאה מכיר בכך שחלוקת הגוף ו"קטלוגו" לאברים ,הנם תוצאה
של התניה תרבותית (ראו "שפה" ו"קטגוריה") .המסדר עושה שימוש
בהתניה זו ,ובשמות האיברים כפי שהם מכונים בקרב בני התרבות-
המערבית (ראו "תרבות").

אין
"אין" הוא כוחו של הכלום .מבחינת מסדר-הטומאה ,האין הוא ה"יש" (ראו
"יש") המקיף את כל הדברים ,אשר איננו נתפס כחומר בידי ההוויה (ראו
"בשר" ו"ממשי") .האין הוא כל אשר אין לו ביטוי בגוף ,בבשר או בחומר
אשר ניתן לזיהוי .מעמדו משתנה ,ועל אף שבחלוף הזמן מצליחה האנושות
להגדיר ולזהות יותר ויותר חלקים ממנו ,אין הוא מתכווץ או מצטמצם .האין
הוא אינסופי כמו הזמן (ראו "זמן" ו"רקב") ,הוא הכלום שמגיע עם הריקבון
(ראו "ריקבון") להיזון מן הגופה (ראו גם "אפיסה") .האין הוא המקום
המיתי  -סך כל האלים והאמונות (ראו "אל").
דוגמות טקסיות רבות במסגרת עבודת-הטומאה עושות שימוש בנוכחותו של
האין ופונות אליו כמייצג את כל מה שאינו ידוע ואינו בר-הגדרה .במסגרת
פולחן האמנות של המסדר (ראו "אמנות") ,נעשים מאמצים רבים להגדיר
את האין ,להעניק לו צורה (ראו "צורה") וחומריות ,אלא שהוא שב וחומק
מכל ניסיון שכזה.
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אינטרנט
האינטרנט הוא הכלי המרכזי שבאמצעותו מפיץ מסדר-הטומאה את
בשורותיו (ראו גם "תקשורת") .על פי תפיסת המסדר ,רשת-האינטרנט
מדומה למערכת של כלי-דם (ראו "דם") ונוזלי-גוף (ראו "הפרשה") ,שדרכם
עוברת התורה ומתפזרת בעולם.
הרשת היא הכלי הטוב ביותר להגשמת חזונו של רועכם; "( )...אני
שלחתיכם אל העם ואל האנשים ותפשינה מילותיי כנגיפים בפיכם :על פני
הערים ועל פני הכפרים תרוצו ,על פני היער ועל פני הביצה ,על פני
המישור ועל פני הגבעה ,על פני השתן ועל פני הצואה" – רועכם נ"ז.
רשת-האינטרנט תורמת לטשטוש הגבולות בין האדם לעולם (ראו "טשטוש-
גבולות") ,ודרך שערי-הזוהמה של הבית (שקעי התקשורת ,המקבילים
לשערי האוזן בגוף האדם – ראו "שערי-הזוהמה") ,היא מחדירה אליו מידע
מן העולם כולו.
הרשת מסייעת לבן-מסדר-הטומאה לממש את סקרנותו (ראו "סקרנות")
ולהגשים את שאיפתו לידע (ראו "ידע") ,כפי שאלה באים לידי ביטוי
בהצהרה מס'  ,2בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-
הטומאה" :שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה לידע היא אינסופית ,בלתי
מוגבלת ,וחסרת מנוחה".

איפור
מסדר-הטומאה מכיר בערכיה הסמליים של השפה החזותית ובעובדה שהיא
משפיעה רבות על תהליכים המתרחשים בעולם (ראו "אסתטיקה") .על כן,
בטקסים רבים הנערכים במסגרת פולחן-הטומאה ,מהווה האיפור חלק
מתהליך ההתמסרות לטקס ,למהותו ולכוונותיו .המסדר מוצא את חווית
האיפור (ראו "חוויה") כמשמעותית בכינון זהותו (ראו "זהות") של בן-
המסדר אשר לוקח חלק בפרקטיקת הטומאה ,והוא ממליץ על צורות איפור
מסוימות המותאמות לכל טקס (ראו "טקס") .ראו גם "התחזות"
ו"תחפושת".

אישון
האישון הוא חור במרכזו של שער-העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") ,אשר
דרכו חודר האור (ראו "אור") אל הגוף ,ומאפשר את הראייה (ראו
"ראייה") .האישון מתכווץ ומתרחב בהתאם לתנאי התאורה המצויים סביבו,
וכך הוא מווסת את כמות האור החודרת אל העין.
לעתים עשויים התרגשות ,חרדה (ראו "חרדה") או פחד (ראו "פחד") לגרום
להתרחבותם של האישונים ,וכך מהווה האישון את אחד ממרכיביהן של
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השפות הלא-מילוליות (ראו "שפה") אותן דוברים היצורים החיים (ראו
"יצור" ו"חי") באמצעות נקבי-גופם" :לכל נקב ונקב שפה משלו ,והאדם
דובר הוא את כולן" – הצהרה מס'  ,9בפרק "הצהרות על האדם" ,במניפסט
מסדר-הטומאה.

אכילה
אכילה היא אחת מן הפעולות שמקיימות את כלכלת-הזוהמה של הגוף (כמו
נשימה ,שמיעה ,הפרשה ,הזדווגות וכדומה – ראו "כלכלה" ו"זוהמה") ,והיא
הכרחית לקיומו .על פי רועכם ,אכילתו של כל מזון אפשרית ומותרת ("יהי
הכול טמא תחת השמים" – פרק נ"ח .וגם" :לא יהי דבר טמא בעיניכם" –
פרק נ"ט) ,ובלבד שלא נכפתה על המאמין בידי אף-אחד (ראו "אונס").
למידע על אכילה טקסית ,ראו ערך "האבסה".

אל
מסדר-הטומאה אינו עוסק בשאלת הקיום הממשי (ראו "ממשי") של אל זה
או אחר .על-פי תורת-הטומאה" ,מידת-קיומה" של אלוהות מסוימת הנה
נגזרת ישירה של השפעתה על האדם ועל העולם ,בין אם היא קיימת ,בין
אם לאו .קיום זה ,שממשותו טרם הוכחה ,מכונה בפי המסדר "נוכחות"
(ראו "נוכחות") .לפי תפיסה זו ,ניתן לומר כי אלוהי הדתות הגדולות נוכחים
בעולם ,ולו בשל השפעתם הבלתי-ניתנת-לערעור על חיי היום-יום של כלל
בני-האדם (כולל אלה שאינם קרובים כלל לאמונה מונותיאיסטית כלשהי).
אלים אחרים ,דרגת קיומם ("נוכחותם") נמוכה יותר באופן יחסי ,והיא
מצומצמת לקהלי המאמינים וסביבתם.
על מנת שאל או אמונה מסוימת יטפסו מעלה ב"סולם-הקיום" (ראו "סולם-
הקיום") ,יש להפיץ את רעיונותיהם ולגרום להם לפתח השפעה ניכרת על
הקיום האנושי .על מנת שאל או אמונה מסוימת ירדו בכיוון ההפוך בשלבי
הסולם ,יש להסיט את מאמיניהם מן הדרך ולסייע להם להחליף את
אמונתם במערכת שונה של רעיונות ואמונות .כך עשתה הנצרות (ראו
"נצרות") בהפיצה את רעיונותיה בקרב תרבויות פגאניות ,תוך חיזוק מעמדו
של ישו כאל/משיח ,וערעור מעמדם ודרגת-קיומם של האלים האחרים.

אלוהים
המונח "אלוהים" ,במסגרת תורת-הטומאה ,מייצג את ה"מטא-חוק"" ,החוק
העליון"  -החוק הנובע מכל החוקים ,אשר כל החוקים נובעים ממנו (ראו
"חוק").
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את מושג ה"אלוהים" ניתן להבין כסך כל החוקים ,המוסכמות (ראו
"נורמה") והקטגוריות (ראו "קטגוריה") אשר נוסחו בחברה מסוימת לאורך
ההיסטוריה התרבותית שלה (ראו "תרבות") ,אולם הוא לעולם נותר מופשט
ובלתי-ניתן להגדרה מדויקת או כמותית.
לתפיסתו של המסדר ,האלוהים הוא מערכת שנולדה מתוך הסובייקטים
(ראו "סובייקט") המרכיבים את החברה ואת כלכלת הכוח שלה (ראו
"כלכלה") ,אולם היא "גדולה מסך חלקיה" – כלומר ,האלוהים הוא החוק
שנפרע מתלותו בסובייקט הבודד ,הממשי (ראו "ממשי") .האדם נולד אל
תוך עולם של שפה (ראו "שפה") ושל התנהלות חברתית ,אשר לאורם הוא
עתיד לחיות עד יומו האחרון ,ובזיקה ישירה אליהם הוא יפתח את זהותו
(ראו "זהות") כתודעה מובחנת (ראו "תודעה").
תורת-הטומאה מתייחסת לאדם כבן-כלאיים בין חיה לאלוהים (ראו
"כלאיים") ,כאשר החיה מייצגת את טבעו היצרי של האדם (ראו "יצר") ,את
תכונותיו הפראיות ואת האינטואיציות שלו (ראו "חיה") .לעומת החיה,
מייצג האלוהים את החוק ואת האינטלקט ,את העכבות המוסריים ,ואת
תודעת-העונש (ראו "עונש") ותודעת-המוות (ראו "מוות") של האדם.
גבולותיהם (ראו "גבול") של שני הקטבים הללו מיטשטשים כל העת ,והם
מצויים בקונפליקט מתמיד המכונן את האדם כסינתזה בין מרכיבי האלוהות
והחייתיות של אישיותו.
"האדם הוא בן-כלאיים ,יציר של רעיונותיו השכליים ונתוניו הפיסיים; בן-
חיה ואלוהים" (הצהרה מס'  ,1מתוך הפרק "הצהרות על האדם" ,מניפסט
מסדר-הטומאה).

אלמוות
מסדר-הטומאה איננו מאמין בגלגול-נשמות (ראו "נשמה") או בהישארות-
הנפש (ראו "נפש") ,אם כי אינו יכול לשלול את קיומם .מבחינת המסדר
ותורתו ,גופו של אדם סופו למות ולהירקב (ראו "מוות" ו"ריקבון") ,ככל
האיִן והזמן – ראו "אין" ו"זמן").
דבר אשר מצוי על פני האדמה (מלבד ַ
המושג "אלמוות" אם כן ,משמש את המסדר כדי להגדיר את המשכיותה
של מורשת האדם ,לאחר מותו (ראו "רוח") .שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה
היא להטביע את חותמו בעולם ,ולהותיר אחריו עקבות של משמעות
ויצירה ,מבלי לפגוע באף אדם באופן מכוון תוך כדי התהליך ("נטייתו
הטבעית של האדם היא לכלכל את המשכיות התהליכים ,גם את אלה אשר
יבואו לאחר מותו" – הצהרה מס'  ,10בפרק "הצהרות על האדם" ,מניפסט
מסדר-הטומאה).
אחת הדרכים להשגת האלמוות היא באמצעות הפולחן האמנותי (ראו
"אמנות") .ראו גם "חיים-שלאחר-המוות".
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אם
אמו של רועכם הייתה כלבה (ראו "כלבה") ,והיא מייצגת את המרכיב
החייתי והיצרי בהווייתו של האדם (ראו "חיה" ו"יצר").
מעשי הזימה שהתרחשו בין אביו (ראו "אב" ו"אביל") ואמו ,אשר נתפסים
במסגרת הדוגמה הנורמטיבית כחטא של משכב-בהמה (ראו "נורמה"
ו"חטא") ,הם אלה שהביאו להיוולדו של בן-הכלאיים רועכם (ראו "כלאיים"
ו"רועכם").
במהלך הסיפור המביא את קורותיו ,הורג רועכם את אימו ,יחד עם אחיו
התאום (ראו "אח" ו"תאומים") .נדמה כי רועכם נזקק להרג הסימבולי הזה,
על מנת שיוכל לבטל סופית את הדיכוטומיה התרבותית שבין החיה והאדם
(ראו "תרבות") ,ולהתממש כבן-כלאיים שלם ,המהווה אב-טיפוס ל"אדם
החדש" שהוא מתיימר להרכיב.

אמן
האמן הוא אדם שהאמנות (על כל סוגיה – אמנות פלסטית ,ספרות,
תיאטרון ,מחול ,מוסיקה וכדומה – ראו "אמנות") הנה עבורו דרך-חיים,
והוא עוסק בה מתוך תחושת סקרנות אינסופית (ראו "סקרנות") ותשוקה
בלתי-נדלית (ראו "תשוקה") ליצירה (ראו "יצירה" ו"יצירתיות") ,לחדשנות
ולטשטוש-גבולות (ראו "טשטוש-גבולות") .המסדר רואה באמנות את הדרך
הנכונה ביותר למימוש משנותיו ותפיסותיו הפילוסופיות ,ועל-כן נחשב
האמן כאדם שמיישם את עקרונות תורת-הטומאה בחייו היומיומיים.

אמנות
"אמנות" היא שם כולל למגוון של פעילויות אנושיות שתכליתן סמלית ,והן
אינן נעשות על-מנת למלא אחר צורך מעשי ומיידי כלשהו .העיסוק
באמנות ,כמו גם צריכתה ,מהווים את אחד המאפיינים העיקריים של האדם,
המבדילים אותו מבעלי-החיים האחרים (ראו "כלאיים") .האדם עושה
שימוש באמנות על-מנת לבטא רעיונות מורכבים לגבי הקיום ,לעתים באופן
מילולי (כמו ספרות ותיאטרון) ,ולעתים באופנים שאינם מילוליים (כמו
אמנות פלסטית ,מוסיקה ומחול .לדוגמא ראו "מוסיקה" ו"מחול").
על-פי תפיסתו של המסדר ,העיסוק באמנות ,מכל סוג ,הוא הדרך הטובה
ביותר לממש את עקרונותיה של תורת-הטומאה .העוסקים באמנות
מתרגלים מרכיבים רבים בפולחן-הטומאה (ראו "פולחן" ו"עבודת-הטומאה")
באופן יומיומי ,לעתים מבלי להיות מודעים לכך.
תורת-הטומאה מניחה את החיים האנושיים והמודרניים כתהליך שמעורבות
בו יצירתיות והתפתחות (ראו "יצירתיות") ,שאיכותן כרוכה בערעור של
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קונבנציות קיימות ובטשטושם של גבולות (ראו "גבול") בין תחומים .העיסוק
באמנות ממצה את עקרונות הטומאה באופן שבו הוא מממש תהליכים אלו,
של טשטוש הגבולות (ראו "טשטוש-גבולות") ושל בחינה בלתי-פוסקת של
ערכי החיים.
האמנות ,ככלי שבוחן את המציאות תוך התחמקות מתמדת מן הקטגוריות
המקובלות (ראו "קטגוריה") ,משמשת את בן-מסדר-הטומאה כמדיום
להעברת רעיונות ,שאת קריאתם לא ניתן לממש באמצעות הבחנה ברורה
בסדרים או בהיררכיות ,כי אם על דרך השאלה (ראו "שאלה") ,הבחינה
והטלת הספק (ראו "ספק").
מסדר-הטומאה קורא למאמיניו לחיות את החיים בדרכה של האמנות,
ולפתח את האמנות בדרכה של הטומאה (ראו "טומאה") .רבות הן
הפרקטיקות הפולחניות של מסדר-הטומאה (לדוגמא ראו "הטמאה"
ו"טינוף") ,אשר יש בהן כדי לשכלל את דרכו של האמן (ראו "אמן") .חלקים
נכבדים מהן אף ניזונו מהשראתם של אמנים שעבודתם קדמה להופעתו של
המסדר .מסדר-הטומאה נוהג לכנות את הפרקטיקה האמנותית הננקטת
בידי מאמיניו ,בשם "פולחן-האמנות".

אמת
רועכם (ראו "רועכם") מנסח את משנתו (ראו "משנה") תוך שהוא שב
פעמים רבות אל רעיונותיו לגבי הוודאות (ראו "ודאות") ותפיסת המציאות
של האדם ,שהינה לעולם מוגבלת ומוכתבת על-ידי תכונותיו וניסיונו (ראו
"ניסיון") .רועכם אינו מכוון לטענה שהאמת המוחלטת אינה קיימת ,אלא
שהיא בלתי ניתנת להשגה ולהבנה מלאה (ראו "ממשי") .היות וידיעותיו של
האדם לעולם נסמכות על החוויה החושית (ראו "חוויה" ו"חוש") ועל
התודעה המוגבלת שלו (ראו "תודעה") ,העולם נחווה עבורו כהשתקפות
(ראו "השתקפות") ולא כידע אובייקטיבי (ראו "ידע").
על-פי תפיסה זו ,לא תתכן אף פעם ודאות כלפי דבר כלשהו ,אשר תממש
את כל פוטנציאל הידע הטמון בו – המציאות המשתקפת בתודעתו של
האדם ,לעולם תהיה מתעתעת ,חלקית ומוגבלת ,ועל כן ראויה לספק
מתמיד (ראו "ספק").
על-פי תפיסתו של המסדר ,ככל שמספר הסובייקטים (ראו "סובייקט")
הבוחנים את המציאות חולקים תכונות דומות ,כך תהיה פרשנותם לגביה
דומה ,גם אם לא באופן מוחלט .בני-האדם ,לדוגמא ,החולקים את אותם
חמישה חושים (ראו "עמודי-החושים") ,את אותה תפיסת חלל וזמן (ראו
"חלל" ו"זמן") ,ואת אותן יכולות מנטאליות בסיסיות ,עשויים לזהות תכונות
מסוימות במציאות ולהסכים עליהן.
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הן המדע (ראו "מדע") והן הטכנולוגיה (ראו "טכנולוגיה") מבוססים על
עובדות שהאדם מסוגל לזהות ולהעריך ,אף ברמה המתמטית ,שהיא
הקרובה ביותר לתפיסת מציאות שאיננה נתונה כלל למגבלות שנובעות מן
הבשר (לתפיסת הבשר של מסדר-הטומאה ,ראו "בשר") .יחד עם זאת,
הקשר בין המציאות והאופנים שבהם היא נתפסת ,גם כאשר הם לכאורה
"נטולי פניות" ,לעולם יהיה חלקי ומוגבל.
התפיסה ,המתוארת לעיל ,לגבי מושגי האמת והשקר (ראו "שקר") ,אינה
מובילה את המסדר לביטול מוחלט של הגבול ביניהם ,אלא להבנה כי גבול
זה הנו מטושטש ופרוץ (ראו "גבול") .היות והמציאות בכל-זאת נתפסת
באופן דומה אצל יצורים (ראו "יצור") החולקים ביניהם תכונות דומות ,אזי
היחסיות (ראו "יחסיות") גם היא נתפסת באופן דומה והעובדות שניתן
להסכים עליהן מהוות אמת-מידה חלקית לקביעתו של הגבול.
לדוגמא ,אדם המצביע על ריבוע וטוען כי הוא משולש ,טועה (ראו "טעות")
או משקר ,מפני שתכונותיה של צורה (ראו "צורה") המגדירות אותה כריבוע
(ראו "קטגוריה") מוסכמות על כל בני-האדם (ראו גם "נורמה") .יחד עם
זאת ,תחת תפיסת חלל אחרת (ראו "חלל") ,או תחת תודעה שונה מזו של
בני-האדם ,עשוי הריבוע להיתפס באופן שונה לחלוטין ,או לא להיתפס
כלל.
לגבי העמדה האתית של מסדר-הטומאה בעניין האמת והשקר ,ראו "כנות"
ו"צביעות".

אנחה
אנחה היא קול גניחה הנפלט משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה").
ישנם מספר סוגים של אנחות ,חלקן נועדו להביע כאב (ראו "כאב") או
צער (ראו "יגון") ,וחלקן הקלה (ראו "פורקן") או עונג (ראו "עונג") .בחלק
מן הפרקטיקות הטקסיות של מסדר-הטומאה ,נעשה שימוש מלאכותי
באנחות ,שתפקידו להשפיע בדרכים שונות על תחושותיו של המאמין
המיישם את הפולחן (ראו "פולחן") .ראו גם "עיוות-קולי".

אני
"אני" הוא האופן שבו מכנה התרבות (ראו "תרבות") את ישותו ועצמיותו
האינדיבידואליות של האדם (ראו "ישות" ו"סובייקט") .על פי מסדר-
הטומאה ,זהותו (ראו "זהות") של כל אדם הנה תולדה של מרכיביו
הביולוגיים והתרבותיים ,ועל אף שביסוסו של "אני" יציב וקבוע הכרחית
לקיומו השפוי של האדם ,עובר הלה שינויים ללא הרף.
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גבולותיו של ה"אני" ,אם כן ,אינם ניתנים להגדרה ממשית (ראו "ממשי")
היות והם נתונים בטשטוש מתמיד (ראו "גבול") .יחד עם זאת ,קיומם של
גבולות אלה הנו הכרחי ,והמסדר מכיר בחשיבות השמירה על כינונם.
המסדר מניח כי אחת מן התכונות המאפיינות את האדם ומבחינות אותו
מבעלי-החיים האחרים ,היא הגבול שהוא מנסח בין ה"אני" המנטאלי שלו,
לזה הגופני .יכולתו של האדם לראות את עצמו כאובייקט ,לדבר את עצמו
כ"אני"  -היא זו המבדילה אותו מבעלי-החיים האחרים ,והופכת אותו למה
שמגדירה תורת-הטומאה כבן-כלאיים ,בין חיה ואלוהים (ראו "כלאיים").
השתנותו המתמדת של ה"אני" ,חריגותיו מגבולותיו שלו (ראו "סטייה"),
והעובדה שזהותו שבה ומיטמאת (ראו "טומאה") בכל רגע נתון ,מהוות את
הגורמים להתפתחותו של האדם ,וגם לניוונו.
מסדר-הטומאה עובד ללא הרף על פיתוחן של אסטרטגיות מעשיות למימוש
מרבי של הפוטנציאל האנושי ,ולצמצומו של הניוון הנובע משינויים
מסוימים העוברים על ה"אני" .כחלק מן העבודה הפולחנית המיושמת
במסגרת המסדר (ראו "פולחן") ,ננקטות טכניקות מעשיות להפרתם
המלאכותית של גבולות ה"אני" .טכניקות אלה ,יש בהן כדי לתרום לפיתוחו
ולהתפתחותו של ה"אני" ,תוך שמירה על יציבותו המאוימת.

אסלה
אסלה היא מתקן שאליו מפריש האדם את הזוהמות (ראו "זוהמה")
הנפלטות משער-השופכה (ראו "שופכה") ,משער-הרקטום (ראו "רקטום")
ומשער-הנרתיק (ראו "נרתיק") ,אצל האישה.
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר מזהה במבנה הבית תכונות
רבות אשר מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה גוף-האדם .חלק
גדול מן הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש
בערכם הסימבולי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף .האסלה
הנה אחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית (הפתחים אשר
באמצעותם נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,והיא מקבילה לשער-הרקטום,
בגוף-האדם.

אספסוף
"אספסוף" הוא כינוי להמון אדם ,ערב-רב של אנשים .מסדר-הטומאה רואה
את כל מאמיניו (ראו "מאמין") ,ללא יוצא מן הכלל ,כערב-רב של אנשים,
המגיעים מכל שכבות האוכלוסייה ,ועל-כן מייחס להם את המונח
"אספסוף" .בהקשר של עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,כינוי זה
אינו מהווה פתח לקונוטציות שליליות (ראו "שלילי") ,כי אם את הדרך שבה
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רואה המסדר את כוחו של אוסף האינדיבידואלים ההולכים בדרכו.
האספסוף הטומאני (ראו "טומאני") איננו המון עיוור (ראו "עיוור") הצועד
כעדר (ראו "עדר") אחר מנהיג כלשהו (ראו "רועה") .זוהי קבוצה של
סובייקטים (ראו "סובייקט") ,אשר אימצו את תפיסת העולם של המסדר,
יחד עם עיקרון-הספק הכלול בה (ראו "ספק") ,הקורא לפקפוק מתמיד ,גם
בתורת-הטומאה עצמה.
במסגרת עבודת הפולחן של מסדר-הטומאה ,זוכה המונח "אספסוף" פעמים
רבות להאנשה סימבולית (ראו "האנשה") ,כישות (ראו "ישות") המסמלת
את כוחותיה ותכונותיה של הקבוצה.

אסתטיקה
הצהרה מס'  ,6בפרק "הצהרות על האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה,
אומרת" :כל גוף חווה את העולם בצורה אחרת .החוויה היא מקור הידע,
והידע לעולם יהא תלוי בגוף החווה את הצורה".
המסדר רואה בחוויה האסתטית (ראו "חוויה") את אחד האופנים שבהם
מתקשר (ראו "תקשורת") האדם עם סביבתו (ראו "סביבה") ,ובשפה
החזותית את אחת השפות שבהן עושה האדם שימוש כדי להביע את
רעיונותיו המהותיים (ראו גם "אמנות") .האופן שבו משפיעה האסתטיקה
על תהליכים המתרחשים בעולם הנו מהותי לאין ערוך.
האסתטיקה בתורת-הטומאה ,היא האופן שבו נגלים הדברים אל האדם דרך
נקבי-הגוף (בעיקר דרך העיניים ,האוזניים והנחיריים – ראו "עין"" ,אוזן",
"נחיר" ו"שערי-הזוהמה") .החוויה האסתטית נגזרת מצורתם (ראו "צורה")
של הדברים ,ומהאופן שבו הם נחווים על ידי האדם המעריך את מהותם
(ראו "מהות").
במקרים שבהם החוויה האסתטית מכוונת על ידי אדם ולא נולדת ממפגש
אקראי (כמו חוויה אסתטית אל מול חיזיון טבעי כלשהו) ,תהא זו מושפעת
גם ממהותו ומבחירותיו של היוצר ,אולם לעולם לא תהיה תחת שליטתו
המלאה ,היות והיא מהווה מפגש אינטראקטיבי בין הצדדים (ראו גם
"צופה").
אין באפשרותה של החוויה האסתטית להיות נקייה לחלוטין מפרשנותו של
החווה אותה (שמושפעת ממטעניו התרבותיים ומתכונותיו הגופניות),
ולפיכך הצורה לעולם איננה טהורה (ראו "טהרה") או אידיאית ,ועל אחת
כמה וכמה המהות הנגזרת ממנה.
בהיותה אחת השפות המשמעותיות ביותר עבור מסדר-הטומאה ,משרתת
האסתטיקה תפקיד חשוב בדוגמות הפולחניות של המסדר ,ועל האמן (ראו
"אמן" ו"אמנות") מופקד לשוב ולבחון את גבולותיה (ראו "גבול").
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אף
האף הוא משכנם של שערי-הנחיר (ראו "נחיר") ,שהם צמד שערי-הזוהמה
(ראו "שערי-הזוהמה") של החוטם.

אפור
הצבע האפור נוצר על-ידי ערבוב של הצבעים שחור (ראו "שחור") ולבן
(ראו "לבן") .מספרם של גווני האפור שניתן להגיע אליהם ,ע"י שינוי
הריכוזים והיחס בין הצבע השחור והצבע הלבן בתערובת ,הוא אינסופי.
עבור בן-מסדר-הטומאה ,הצבע האפור טעון במשמעויות סמליות רבות,
והוא מייצג את הבעבוע (ראו "בעבוע") וטשטוש-הגבולות (ראו "טשטוש-
גבולות") ,את עקרון-הכלאיים (ראו "כלאיים") ,את הבחישה (ראו "בחישה")
ואת ההתפלשות (ראו "התפלשות").

אפילה
אפילה היא כינוי לחשיכה המופיעה בהיעדרו של האור (ראו "חושך"
ו"אור") ,במקומות שבהם שכן זה קודם לכן ,או שעשוי היה לשכון ("ותהי
העיר אפילה שחורה וגשם זלעפות ,וישחקו עם הכלבה וישעשעוה" –
רועכם ב').
בפולחן-הטומאה ובמסגרת ההאנשה הסמלית (ראו "האנשה") שנערכת בו
והאיִ ן (ראו
ַ
כחלק מן הפרקטיקה הפולחנית ,אפילה היא בתם של האופל
"אופל" ו"אין") .מסדר-הטומאה מכיר בחשיבותה של האפילה ,בכוחה
וביכולותיה (טשטוש-גבולות ,הסתרה ,התכנסות ,הרגעה) ,כמו גם
בפוטנציאל-ההרס (ראו "הרס") שהיא טומנת בחובה ,שגם הוא אינו נתפס
בידי המסדר ככוח שלילי בהכרח (ראו "שלילי").
ממלכתה של האפילה היא ממלכת הלילה (ראו "לילה") ,אולם זו עשויה
להופיע ,ואף להיות מזומנת (ראו "זימון") ,גם במהלך היום (ראו "יום") -
על-פי-רוב בחללים סגורים (ראו "האפלה" ו"עפעף").
"ועבדת את האפילה ואת הרקב ,כי על שייריו יקום דבר" – רועכם ס"ה.
האפילה ממחישה את היעדרם של גבולות ברורים (ראו "גבול") ,ומהווה
ביטוי ממשי (ראו "ממשי") לעובדה כי מובחנותם של הדברים (ראו
"הבדלה") תלויה בעיקר בנקבי-גופו של הסובייקט (ראו "שערי-הזוהמה",
"עמודי-החושים" ו"סובייקט") – בהיעדר אור ויכולת ראייה (ראו "ראייה"),
מצטמצמת יכולתו של האדם להבחין בין דבר אחד למשנהו.
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אפיסה
האפיסה היא החסר .בפולחן-הטומאה ובמסגרת ההאנשה הסמלית (ראו
"האנשה") שנערכת בו כחלק מן הפרקטיקה הפולחנית ,אפיסה היא בתו
של האין (ראו "אין") .היא האין המתגלה במקומות שבהם אמור היה להיות
דבר כלשהו ,ואיננו עוד .אפיסה לוקחת חלק בפולחן היצירתיות (ראו
"יצירתיות") של המסדר (ראו "אמנות") ,ובפרקטיקות רבות ממליץ המסדר
להיעזר בה ,על מנת להפר את גבולותיו של המוכר והקבוע (ראו "גבול").
היות והאפיסה באה תמיד על מקומם של דברים שהיו קיימים קודם לכן,
היא מייצגת גם את כוחו ההרסני של האין ,ובמקרים רבים היא מהווה
הפרעה ,מכשול ואף גרוע מזה (ראו "חידלון"" ,מידתיות" ו"מזיק").
אף-על-פי-כן ,מוצא מסדר-הטומאה יופי רב גם במקומות שבהם היא
שוכנת ,היות והיא מסמלת את האין ומפנה מקום להיווצרותם של דברים
חדשים.

אצבע
"אצבע" הוא שמה של האצבע המורה ,זו שממוקמת ליד האגודל (ראו
"אגודל") בכף היד (ראו "יד") .היא מייצגת את החדירה והחיטוט (ראו
"חיטוט") בנקבי-הגוף (ראו "שערי-הזוהמה") ,והיא אוחזת בתפקיד סמלי
בחלק מעבודות-הפולחן של מסדר-הטומאה.

אקדוש
ה"אקדוש" הוא כינוי למאמין הבקיא בתורת-הטומאה (ראו "טומאני") ,אשר
שרוי ב"שלב-הזבוב" (ראו "זבוב") ,ולוקח חלק מעשי בפיתוח התכנים של
המסדר ובהפצתם.
המונח "אקדוש" ,מקורו בשלילתה של המילה "קדוש" (א-קדוש) ,לאורו של
הפסוק "( )...קדוש אני בטומאתי ,וטמא בקדושתי ,אני המחולל ואני
חיללתי" – רועכם נ"ה.

אקסטזה
במסגרת חלק מעבודת-הטומאה ,מציע המסדר למאמיניו להיכנס לתהליך
אקסטטי (טרנס) ,שמטרתו לרומם את הנפש והתודעה (ראו "נפש"
ו"תודעה") ,ולתרום לתחושת החיוניות וההתעלות של הגוף על ידי פינויו
מאנרגיות ,על מנת שיוכל "להתארגן מחדש".
על פי המסדר ,במהלך האקסטזה מאפשר המאמין לאין (ראו "אין") לחדור
לגופו באין מפריע .על-פי-רוב ,לתהליך זה ניכרת השפעה חיובית (ראו
"חיובי") על מצב-רוחו של המאמין ,על פתיחותו ועל יצירתיותו (ראו
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"יצירתיות") .אולם ,התהליך האקסטטי עלול להשפיע על כל אדם באופן
אחר ואין הוא ,אלא בגדר המלצה.
התהליכים האקסטטיים השונים ,אשר מוצעים על ידי מסדר-הטומאה,
נובעים מהצפה מלאכותית של אחדים מנקבי-הגוף ,בחומרים שעוברים
דרכם בדרך-כלל ,אולם הפעם בצורה עודפת (מוסיקה בדציבלים גבוהים,
אור מוגזם או עלטה מוחלטת ,ריחות חזקים ,אורגזמה ,הרטבה ,דיבור או
שירה וכדומה) .המסדר אינו מציע שימוש בחומרים נרקוטיים (ראו "סם") או
מעוררי הזיה (ראו "הזיה") ,אם כי אינו שולל שימוש שכזה – איש איש
ואחריותו הבלעדית על הזוהמות החודרות לגופו (ראו "זוהמה" ו"אחריות").

אקראיות
היות והיא מוליכה תהליכים לחרוג ולסטות ממסלולם הצפוי והתבניתי (ראו
"סטייה") ,נחשבת האקראיות לאחד מכוחות-הטומאה (ראו "טומאה").
בקבלתו את תורת האבולוציה ואת רעיון הברירה הטבעית (ראו
"אבולוציה") ,גורס מסדר-הטומאה כי האקראיות היא כוח מוביל
בהתפתחותם של המינים החיים על פני האדמה (ראו גם "טעות") .ככזו,
מהווה האקראיות ,עבור בן-המסדר ,מקור השראה (ראו "השראה") ומנוע
ליצירתיות (ראו "יצירתיות") ,לחדשנות ולפתרון בעיות.
כמו בהתמודדותו עם כוחות אחרים ,המסדר אינו מקדש את האקראיות
כערך חיובי בהכרח (ראו "חיובי") ,שכן הוא מכיר ביכולתה להזיק ולפגום
(ראו "מזיק") .בתחום התפתחות המינים ,גורמת האקראיות למינים מסוימים
להיכחד ולאחרים להתרבות ולשגשג ,היות והיא פועלת בשילוב עם כוחות
ותנאים אחרים .כך גם בעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,נתפסת
האקראיות ככוח שתועלתו תלויה במידתיות ובהקשר (ראו "מידתיות").
בפרק ע"א למשנתו ,מציע רועכם את האקראיות ככוח-עזר בפתרונם של
חילוקי דעות; בהגיעם של המתווכחים למבוי סתום ,הם מתבקשים להתייצב
לשני צידיו של בורר ניטראלי (ראו "בורר") .בשלב זה מתבקש הבורר
לשלח לחופשי זבוב (ראו "זבוב") או חרק מעופף כלשהו במרכז החדר.
הכיוון שאליו יעוף החרק ,יסמן את הצד המנצח בויכוח" :והיה כי עף הזבוב
מאמצע החדר אל שמאלו או אל ימינו ,כך תוחלט הדרך ולא ידע הזבוב
דבר".
בהמשכו של הפרק מופיעה שיטה נוספת שעושה שימוש באקראיות לפתרון
בעיות" :ויבוא בשאלה אחרת ,ומצאת התשובה בעצמות הפגר ,כי תשליכן
על האדמה ודמו לאותיות".
משלא נתקבלה העצה האקראית על אחד מן הצדדים ,קורא רועכם לפתרון
הבעיה באלימות .מסדר-הטומאה אינו מתייחס לטקסט כפשוטו (ראו
"עידון") ,ורואה בקריאה זו של רועכם קריאה מטאפורית לחוסר-סובלנות
37

כלפי גילויים של חוסר-סובלנות ,שבאים מצידו של אדם בוגר ואחראי (ראו
"אחריות") .המסדר אוסר על כל פגיעה מכוונת באחר (ראו "טאבו"
ו"זדון") ,וממליץ למאמיניו להימנע ככל האפשר מגילויים של אלימות ושל
חריגה קיצונית ממסגרות החוק המקומי (ראו "חוק") ,שעלולות בסופו-של-
דבר להסב נזק גם למאמין עצמו.
בתחילתו של פרק ע"א ,מציג רועכם את האקראיות כגורל (ראו "גורל"),
וטוען לעיוורונו ("לא הייתה בהן הרוח ולא נגעה בן יד האל ולא יד המלאך
ולא יד השד ולא הכוכבים ,כי שרירותית היא :מן המקריות תבוא גאולתך,
גם לא שלמה היא ,כי איננה").
על פי תפיסתו של מסדר-הטומאה ,האקראיות לעולם איננה מוחלטת ,וכל
מקרה הוא תולדה של תהליכים שקדמו לו (ראו "סיבה") .כאשר תהליכים
אלה אינם נהירים לגמרי ,מוגדר המקרה כאקראי (ראו הצהרה מס' ,6
בפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :המקרה מהווה
השראה למימושה של הסטייה .מסדר-הטומאה מעריך ,מכבד וקשוב
לאקראיות").
המסדר שוקד על פיתוחן של שיטות מורכבות לגיוס האקראיות ככוח-עזר,
בהתבסס על עצותיו הסמליות של רועכם .ראו גם "קובייה"" ,קלף",
"טעות" ו"פור".

ארבה
"ארבה" הוא כינוי להתאגדותם של חגבים (ראו "חגב") בלהקות .הארבה
מתרבה במהירות ,ומסתגל כמעט לכל סוג של מזון .לכן ,מסב הארבה
נזקים רבים לחקלאות ,באזורים שבהם הוא חולף בנדידתו .בשל היותו
קבוצה גדולה המורכבת מפרטים קטנים וקטני-משמעות כשלעצמם ,מסמל
הארבה עבור מסדר-הטומאה את כוחה של ההתאגדות ,כמו גם את כוחו
של ההרס השיטתי (ראו גם "הרס") ואת הדרישה למידתיות (ראו
"מידתיות") .ראו גם "חידלון".

ארובה
הארובה היא התקן שדרכו נפלטים אל הסביבה החיצונית (ראו "סביבה"),
עשן (ראו "עשן") וגזים חמים שנוצרים כתוצאה מבערת חומרים שמתרחשת
בתחתיתה .הארובה מהווה את אחד משערי-הזוהמה של הבית (ראו "שערי-
הזוהמה") ,והיא מקבילה לשערי-הנחיר בגוף האדם (ראו "נחיר").
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אש
אש נוצרת כתוצאה מחמצון מהיר של גזים הנפלטים מחומר כלשהו ,תוך
שחרור של חום ואור (ראו "אור") .היכולת להצית אש ולשלוט בלהבותיה,
נחשבת לאחד מן ההישגים הגדולים ביותר של המין האנושי ,והיא מהווה
את אחד הגורמים העיקריים להתפתחותו התרבותית (ראו "תרבות"
ו"טכנולוגיה") .נוסף לכך ,מילאה האש לאורך ההיסטוריה תפקידים סמליים
בעלי משמעויות רבות ,במסגרות פולחניות (ראו "פולחן") שונות ברחבי
העולם.
בהיותה כוח שביכולתו לחיות ולהמית ,מסמלת האש ,עבור מסדר-הטומאה,
את המידתיות (ראו "מידתיות") ,את טשטוש הגבולות (ראו "גבול") ,ואת
פוטנציאל ההרס (ראו "הרס") והתקומה (ראו "תקומה") שטמון בכל כוחות-
הטומאה )...(" :אנוכי הרימה המכרסמת בנבלת האל ,ואנוכי האל המעלה
אותה באש" – רועכם נ"ה .לפיכך ,לוקחת האש חלק בפרקטיקות מסוימות,
הננקטות במסגרת עבודת-הפולחן של המסדר.
בפרק מ"ט בספר "רועכם" ,מבקרים רועכם ותלמידיו במקום-בילוי
שבמסגרתו מבוצעים מעשים מיניים בכפייה (ראו "אונס") .במהלך קטטה
שמתפתחת על רקע טיבו של המקום ,מעלים אותו תלמידיו של רועכם
באש ,עד שהוא מושמד כליל (ראו "חורבן").

אשמה (רגש)-
אשמה היא מצב נפשי (ראו "נפש") שבו אדם חש קונפליקט לגבי מעשה
שעשה (ולעתים אף מחשבה שחשב) אשר נתפס כבלתי-מוסרי בעיניו או
בעיני החברה שאליה הוא משתייך (ראו "נורמה"" ,מוסר" ו"מצפון").
לדידו של מסדר-הטומאה ,האשמה מהווה מאבק בין החלק החייתי
באישיותו של האדם ,לבין חלקה האלוהי (ראו "חיה"" ,אלוהים"
ו"כלאיים") ,בין היצר לבין תודעת-החוק (ראו "יצר" ו"חוק").
תורת-הטומאה מתייחסת לאשמה כאל דיבוק (ראו "דיבוק") ,אשר כל בני-
האדם נגועים בו במידת-מה ,או שהיו נגועים בו בעברם ,לא תמיד באופן
מודע .לעתים נושאת האשמה גם תועלת ,היות והיא גורמת לאדם להרהר
במעשיו ,ולהפיק לקחים לגבי התנהלותו העתידית .כאשר חורגת האשמה
מן המידתיות (ראו "מידתיות") והופכת למזיק (ראו "מזיק") ,מגדירה אותה
תורת-הטומאה כעונש (ראו "עונש").
המסדר מאמין כי במסגרות ובהקשרים מסוימים ,מהווה האשמה כלי
לשליטה בהמונים (ראו "דת"" ,חטא" ו"עבד").

39

אשמת
אשמת הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של אשמת בפרק כ"ז לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
(ראו "בנים") אשר חווים התעללות בידי הוריהם .כשאר ששת הבנים ,שמו
של אשמת קשור לקורותיה של אמו .בסיפור זה ,בוגדת אמו של אשמת
באביו (תוכן הבגידה לא מתברר בסיפור) ,וכשזה מגלה את מעשה הבגידה
(ראו "בגידה") הוא מכה אותה בעוצמה ושובר את לסתותיה (ראו "לסת").
האם פונה לאחיה ,מראו לו את החבלות ,ומשקרת לו באשר לסיבת
ההכאה .או-אז הולך האח ומכה את אביו של אשמת עד שזה בורח מן
הבית .משלא שב האב אל הבית במשך עשרה ימים ,פוקדת את האם
שאננות והיא עוזבת את הבית גם כן .בזמן היעדרותה ,חוזר האב אל הבית,
וכנקמה באם מנסה לחסל את בנו באמצעות חניקתו בגז .בעקבות כך
מאבד אשמת את הכרתו ,ומתעורר כשהוא בתוך מרתף (ראו "מרתף").
ברמה המטאפורית ,כל אחד משבעת הבנים מייצג בסיפורו האישי את אחד
משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של
עצבה – ראו "עצבה") .בעודו מאבד את הכרתו בעקבות חניקה בגז ,מייצג
אשמת את שער-הנחיר (ראו "נחיר") ,האחראי על הנשימה וההרחה (ראו
"נשימה" ו"ריח").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ב
בבואה
"בבואה" ,במסגרת תורת-הטומאה ,הוא הכינוי הטקסי שניתן לתמונותיו
(ראו "תמונה") של בן-מסדר-הטומאה ,אשר משמשות ,לעתים ,בעבודת
הפולחן (ראו "פולחן").
מרכיב משמעותי בעבודת המסדר ,הוא פיתוח ועידוד האהבה (ראו
"אהבה") והתשוקה (ראו "תשוקה") שרוחש המאמין לעצמו .מסדר-הטומאה
מאמין כי אהבה-עצמית מודעת (להבדיל מנרקיסיזם חבוי – ראו
"נרקיסיזם") ,מהווה את הבסיס ההכרחי לאהבתו ולהערכתו הכנה של
האדם את זולתו (ראו "זולת") .בעודה ממלאת את מרבית צרכיו הרגשיים
של האדם ,מסלקת האהבה העצמית קנאה (ראו "קנאה") ,טינה ואיבה
מיותרות ,ומאפשרת לו להעניק אהבה לאחר (ראו "אחר") באופן שפוי וכן
(ראו "כנות").
חלק מן הפרקטיקות הפולחניות שמציע המסדר ,מטרתן להגביר את
התשוקה והאהבה שרוחש האדם לעצמו ,לעתים באמצעות שימוש בעזרים
חזותיים ,כמו "בבואותיו" של המאמין.
"וירא הנער את בבואתו שקועה במים ,כי שחורים הם מן הזפת ומן הפיח
ומן האבק אשר בעיר ,והייתה העיר מטונפת עד מאד :וידע הנער ,כי את
עצמו רואה הוא בתוך המים ,והוא שעיר וחייתי מאד :ויאהב את שראה
מאד ,ויתגרה ממנו" – רועכם כ"א.

בבון
"בבון" ,במסגרת תורת-הטומאה ,הוא כינוי גנאי לבני-אדם פחותי מודעות
עצמית ,שמונעים ,באופן כמעט בלעדי ,על ידי דחפיהם החייתיים (ראו
"יצר" ו"חיה").
מסדר-הטומאה גורס כי על האדם להיות קשוב לדחפיו החייתיים ולתת כר-
נרחב לביטויים בפועל ,אולם רק לאחר שהגיע לרמת מודעות אשר משלבת
את תכונותיו ה"חייתיות" עם אלו ה"אלוהיות" ,ומאפשרת את מימושו כבן-
כלאיים (ראו "כלאיים") .אדם שטרם הגיע לרמת מודעות מספקת (ראו
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"ערנות") ,ואינו מודע ל"חייתיות" של מעשיו ,עלול לפגוע בזולתו (ראו
"זולת") ובעצמו ללא הצדקה ,ולהפר את זכויותיו של האחר (ראו "זכות (ה-
)" ו"אחר") ,מבלי להבין את המשמעות המלאה של מעשיו .המסדר מאמין
כי רוב מעשי האלימות שמבוצעים כיום על פני האדמה ,מקורם
בהתפרצויות-יצרים של "בבונים".
מסדר-הטומאה מאמין כי ברוב המקרים הבבון הוא תוצר של סביבת גידולו
(ראו "סביבה") ושל החינוך שספג (ראו "נורמה" ו"תרבות") .לפיכך ,גורס
המסדר כי באמצעים מסוימים ניתן לקרב את הבבון לרמת המודעות,
הנדרשת לכך שלכל הפחות ילמד לכבד את זכויותיו של זולתו .המסדר
מתנגד להפעלת אלימות כלפי בבונים ,שלא למטרת הגנה עצמית.

בגד
בגדיו של אדם מהווים מניפסטציה חלקית של זהותו (ראו "זהות").
באמצעות בגדיו ,יוצר האדם תקשורת לא מילולית עם סביבתו (ראו
"תקשורת") ,שיש בה כדי להעיד על מעמדו החברתי והכלכלי ,על אופיו
ועל עמדותיו האידיאולוגיות .לעתים עשוי האדם לעשות שימוש בבגדים
דווקא כדי להטעות את הזולת (ראו "זולת") באשר לזהותו ה"אמיתית" (ראו
גם "הסוואה" ו"תחפושת") .הבגדים יוצרים חיץ בין גוף האדם לסביבתו
(ראו "סביבה") ומשמשים גם כתחליף לפרוות בעלי-החיים (ראו "פרווה"),
התורמת לבידוד הגוף מתנאי האקלים השוררים סביבו.
במסגרת עבודת-הפולחן של מסדר-הטומאה ,מתבקש לעתים בן-המסדר
לעטות על עצמו פרטי לבוש מסוימים ,שמטרתם להשפיע על אווירת הטקס,
לערער את שגרת-יומו של המאמין ,או לטשטש את זהותו (ראו גם
"התחזות") .הסיבות והמטרות לשינוי אופן הלבוש ,משתנות מטקס לטקס,
ומפורטות בספרות הטקסית של המסדר.

בגידה
"בגידה" היא כינוי למעשה שטומן בחובו הפרת אמון שקיים בין האדם
לזולתו (ראו "אחר" ו"זולת") .לתוצאותיה של הבגידה עלולות להיות
השלכות (ראו "השלכה") הרות משמעות .מסדר-הטומאה ממליץ למאמיניו
לנהוג בנאמנות כלפי אלה הראויים לאמון .אולם ,כמו בנוגע לסוגיות
מוסריות אחרות (ראו "מוסר") ,המסדר איננו נוקט בעמדה גורפת כלפי כל
מעשה בגידה .הבגידה עלולה להזיק ,לעתים אף באופן חמור .עם זאת,
עשוי מעשה הבגידה לגרור אחריו גם השלכות חיוביות מרחיקות-לכת (ראו
"חיובי") ,הן לצד הבוגד ,והן לצידו של הנבגד.
מסדר-הטומאה בוחר לראות בכל פגיעה את פוטנציאל התקומה והשיפור
(ראו "תקומה") .לפיכך ,גם מעשה הבגידה עשוי לעתים להיטיב דווקא עם
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הצד הנבגד ,ולעורר אותו להפקתם של שינויים חיוניים בחייו .אולם ,היות
וההשלכות על העתיד הרחוק לעולם אינן ידועות מראש (ראו "גורל") ,והיות
ומעשה הבגידה הנו מעשה בעל אופי פוגעני ,המסדר ממליץ ,כאמור ,לנהוג
בהגינות כלפי אלה הראויים לכך .הבוחר בדרך-הבגידה ,עושה זאת על
אחריותו הבלעדית (ראו "אחריות") .ראו גם "זכות (ה" ,")-טאבו" ו"ניאוף".

בגרות
מבחינתו של מסדר-הטומאה ,הבגרות מהווה את השלב שאליו הגיע בן-
המסדר ,לאחר שלמד והפנים את כל תורת-הטומאה ,והוא מיישם את
תובנותיה בחייו האישיים (או במילים אחרות :הגיח משלב הגולם ,לשלב
הזבוב  -ראו "גולם" ו"זבוב") .מאמין ,המבקש ליטול על עצמו תפקיד
ואחריות פעילים במסגרת עבודות המסדר ולהפוך לאקדוש (ראו "אקדוש"),
נדרש להוכיח את "בגרותו" ואת ידיעותיו בפילוסופיית-הטומאה.

בד-ציור
המונח "בד-ציור" ,המבואר להלן ,מייצג ,למעשה ,כל מרחב ממשי (ראו
"ממשי") ,המהווה מצע לפעולה אמנותית כלשהי (כמו נייר ,קרטון ,עץ ,או
כל חומר אחר) .בראותו את האמנות (על כל גווניה) ככלי מרכזי ליישום
עבודת-הטומאה (ראו "אמנות") ,מייחס המסדר משמעויות פולחניות לבד-
הציור .הבד הינו מצע פולחני ,שהפיכתו לאובייקט-אמנות תלויה
ב"הטמאתו" (ראו "הטמאה").

בדידות
בן-מסדר-הטומאה לעולם אינו בודד ,אלא אם בחר בכך מרצונו החופשי.

בהייה
בהייה היא נעיצת-מבט בדבר כלשהו (ראו "מבט") ,או בנקודה מסוימת
בחלל (ראו "חלל")" .בהייה" היא כינוי לאחת מן הפרקטיקות הפולחניות
הננקטות במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .בטקסי-
הבהייה ,מתבקש המאמין לבהות באובייקט מסוים (לעתים קרובות תהיה זו
מראה-שחורה  -ראו "מראה") ,לשם השגת ריכוז והרפיה ,המאפשרים את
הופעתם של חלומות בהקיץ (ראו "חיזיון").
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בהמה
המונח "בהמה" מייצג בכתביו של רועכם את החיה (ראו "חיה") ,ובהשאלה,
את מאפייניו החייתיים של האדם (ראו "כלאיים") .להבדיל מהשימוש
העברי הרגיל במונח (ראו "עברית") ,המתאר בדרך-כלל בעלי-חיים אוכלי-
עשב בלבד (במסורת היהודית מתייחס המונח לכלל בעלי-החיים
המבויתים) ,משמשת המילה "בהמה" ,במסגרת פולחן-הטומאה ,לתיאורם
של כל היונקים באשר הם.
בן-מסדר-הטומאה ,הרואה באדם בן-כלאיים בין חיה לאלוהים" ,חי בשלום"
עם צדדיו הבהמיים (המכונים בפי המסדר "הבהמה הפנימית") ,נהנה ועורג
להם .בכך שהוא מאפשר את קיומם הלגיטימי של צדדים אלו ומאזן אותם
עם צדדיו ה"אלוהיים" (ראו "אלוהים") ,מונע מהם המאמין לצאת מכלל
שליטה ולהתבטא באופנים בבוניים (ראו "בבון" ו"מידתיות") ,העלולים
להזיק לו ולזולתו (ראו "מזיק" ו"זולת").

בהרת
בהרת היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הבהרת ,בהיותה
כתם בהיר (המופיע בד"כ על העור – ראו "עור") ,מושאלת לתיאור של
פעולות שונות (הבהרה ,מחיקה) ,שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות,
לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות"),
או לאובייקט טקסי.

בואש
הבואש הנו יונק קטן (שצבעו שחור ,ועליו שני פסים לבנים) ,אשר כאמצעי
הגנה מתיז נוזל בעל ריח רע (ראו "ריח") מבלוטות המצויות בקרבת פי-
הטבעת שלו (ראו "רקטום" ו"שערי-הזוהמה") .במסגרת עבודת-הפולחן של
מסדר-הטומאה ,מסמל הבואש את "צחנה" ,אחת משלוש הזוהמות הגדולות
(ראו "צחנה" ו"זוהמה").

בוץ
מסדר-הטומאה משתמש במונח "בוץ" בהשאלה ,לתיאורם של מצבים
מסוימים שנוצרו כתוצאה מפעולת הבחישה (ראו "בחישה") .הבוץ הוא
הרפש (ראו "רפש") ,הוא העיסה העודפת (ראו "עודפות") הנוצרת
מערבובם של חומרים או רעיונות קיימים ,שאינה ניתנת להגדרה ממשית
(ראו "ממשי") ,וגבולותיה מטושטשים (ראו "גבול") .הבוץ הוא על-פי-רוב
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מצב-ביניים ,המהווה מצע נאמן לנביטתם של "יש-ים" חדשים .ראו גם
"עיסה" ו"תקומה".

בור
"בור" הנו כינוי לחפץ סימבולי המשמש את עובדי פולחן-הטומאה (ראו גם
"כלי-פולחן") .הבור הוא כלי קיבול שתפקידו להזכיר את האין (ראו "אין"),
והוא לוקח חלק בכמה מעבודות-הפולחן .למעשה ,משמש הבור לטקסים
שנערכים בתוך גבולות הבית ,והוא מהווה תחליף סמלי לחור באדמה ("()...
לא היה עולם לולא היו חורים" – רועכם ס"ב).
בחלק מן הפרקטיקות הפולחניות ,משמש הבור לייצוגם הסמלי של שערי-
הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") ,בעודו מכוון להיבט הסופח של נקבי-הגוף,
אשר באמצעותם סופג הגוף אל תוכו (ראו "ספיגה") ,חומרים מן הסביבה
החיצונית (להבדיל מן ה"בלוטה" – ראו "בלוטה").

בורר
הבורר הוא אקדוש (ראו "אקדוש") ,אשר תפקידו לשמש כמגשר במקרים
של קונפליקט שמתעורר בין חברי-המסדר .לעבודת הבוררות נדרש ידע
נרחב בתורת המסדר ,ולכן נבחרים הבוררים בקפידה .הבורר איננו שופט,
ואין בסמכותו להחליט או לנטות לצד מסוים בויכוח .הוא מהווה דמות
ניטראלית ,שתפקידה להעיר ולכוון את המתווכחים לסוגיות בתורת-הטומאה
שקשורות בקונפליקט שהועלה .במקרה שלא עלה בידו לסייע בפתרון
העימות ,עשוי הבורר לפנות לעזרת הבוררות האקראית (ראו "אקראיות").

בחישה
הבחישה הנה פעולה הננקטת במסגרת פולחן-האמנות של מסדר-הטומאה
(ראו "אמנות") .בדומה ל"הטמאות" (ראו "הטמאה" ו"טינוף") ,גם הבחישה
הנה פרקטיקה של יצירתיות וחידוש (ראו "יצירתיות") ,המתבססת על הפרת
גבולות (ראו "גבול" ו"טשטוש-גבולות") ופירוקם של מבנים קיימים (ראו
"מבנה").
הבחישה מסמלת את פעולת ערבובם ומהילתם זה בזה של רעיונות,
מושגים ,חומרים ואובייקטים .מטרת הבחישה לטשטש את גבולותיהם של
אלה ,להפר את תכונותיהם האוטונומיות ,ולאפשר בכך את יצירתם של
רעיונות ,חומרים ואובייקטים חדשים (ראו גם "בוץ").
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ביב
ביב-השופכין הנו אחד ממשכנותיה המרכזיים של הצחנה (ראו "צחנה"),
אחת משלוש הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה") .הביבים ממוקמים על-פי-
רוב מתחת לפני הקרקע (ראו "אדמה") ,ברשתות מסועפות הפרושות
לאורכו ולרוחבו של הישוב האנושי (ראו "ביוב") .אל הביב מתנקזות
הזוהמות הקטנות ,המופרשות מן האדם דרך שערי-הזוהמה (על-פי-רוב שער
הרקטום ושערי השופכה – ראו "רקטום"" ,שופכה" ו"שערי-הזוהמה").
זוהמות אלו עוברות אל חלק משערי-הזוהמה של הבית (אסלות ופתחי-ניקוז
– ראו "אסלה" ו"ניקוז (פתחי ,)")-ומהם מגיעות אל הביב .בביב נבלעות
הזוהמות הקטנות על-ידי אינספור זוהמות קטנות אחרות ,שגבולותיהן הופרו
והן נבחשות אלה באלה (ראו "בחישה") .הצחנה היא הרוח המרחפת מעל
לפניהן .לעתים קרובות ,עולה הצחנה על גדותיהם של הביבים ,ויוצאת
"לתור" ולפקוד את הארץ.
מסדר-הטומאה רואה בביבים מטאפורה לתהליכים המתרחשים מתחת לפני
השטח במסגרות שונות בעולם החיצון ,כמו גם באזורים הלא-מודעים של
האישיות וה"אני" (ראו "אני") .בחלק מן הפרקטיקות הטקסיות של המסדר,
זוכים הביבים להאנשה סימבולית (ראו "האנשה") והם מזומנים על ידי
המאמין (ראו "זימון") למטרת הצפתה של הזוהמה (הפיסית והמנטאלית),
התמודדות פנים-אל-פנים עם אופיה ההרסני והמלוכלך ,והסתייעות בכוחה,
שיש בו גם כדי להוות מקור לחיוניות וליצירתיות (ראו "יצירתיות").

ביוב
הביוב הנו רשת מסועפת של ביבים (ראו "ביב") ,שדרכה זורמים מי-
השפכים ,שרוח הצחנה (ראו "צחנה") מרחפת מעל פניהם.

ביזת-פחים
"ביזת-פחים" הוא כינוי לנוהג המומלץ על-ידי מסדר-הטומאה ,של חיפוש
אחר חפצים שנזרקו לאשפה ,שיקומם והכנתם לשימוש חוזר (בתפקודם
המקורי או בתפקוד חדש – שימושי ,אמנותי או פולחני).
היות ואחת מהאמונות החשובות של מסדר הטומאה גורסת כי "( )...על
שייריו יקום דבר" (רועכם ס"ה) ,המסדר מאמין כי רבים מן החפצים
הנפלטים מבתי האנשים החוצה ,ראויים לשיפוץ ולשימוש חוזר (ראו
"תקומה") .בדרך זו מסייע המסדר לשימור כוחותיה החיוביים
והקונסטרוקטיביים (ראו "חיובי") של הזוהמה בעולם (ראו "זוהמה"),
לתמיכה בסביבה האקולוגית ,למניעת בזבוז מיותר של אנרגיה ולרווחה
הכלכלית של מאמיניו (ראו רועכם ס"ו" :מן השבר יזרח החדש ,במקום
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אשר לא שינית לא תצמח חיים" ,וגם" :לא יהי דבר אשר יבוא מן הריק ,כי
החדש על מקום הקודם יופיע").

בימה
הבימה הנה משטח מוגבה ,המשמש את פולחן-הטומאה בחלק מן הטקסים
(ראו "טקס" ו"כלי-פולחן") .על-פי-רוב עשויה הבימה אדמה ("מלבדה לא
היו חוקים ,היא הצמיחה והיא הנבילה" – רועכם ע"ה) ,וגודלה משתנה
בהתאם לסוג הפולחן ולתנאים שבהם נערך הטקס .לעתים קרובות עשויה
הבימה מאדמה (ראו "אדמה") אשר נוצקה לתבנית מלבנית קטנה ,והיא
מהווה ייצוג סמלי לבימת מזבח גדולה יותר (ראו "מזבח").

ביצה
הביצה היא מבנה ,המיועד להכיל עובר (ראו "עובר") ,ומהווה תחליף לרחם
(ראו "רחם") אצל בעלי-חיים רבים (חרקים ,זוחלים ,עופות ,ואף יונקים
ממינים מסוימים).
הביצה משמשת את מסדר-הטומאה כדימוי לתחילתו של תהליך ,שאין יודע
מה תהיינה תוצאותיו .רועכם מתייחס לביצה כשלב-מקדים בתהליך הפצתה
של תורתו ודגירתה בקרבם של האנשים (ראו "רימה"" ,גולם" ו"זבוב").
הביצה היא השלב המקשר בין נותן (מפיץ) התורה ,לזה אשר מקבל אותה.
ממנה ,יגיח התלמיד כדי לעבור את שלושת שלבי "מחזור-הזבוב" עד
להפנמתה השלמה של התורה ("ויהי בבוא הזמן כאשר יבשילו ,ותוטל
משנתי מקרבכם ותפלט החוצה כזקיקי ביצים" – רועכם ס"ה).

בית
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה מטאפורית של זהותו
(ראו "זהות" ו"טריטוריה") .מאפייניו של הבית מכילים ביטויים רבים
לאישיותו של המתגורר בו ,על מורכבויותיה השונות .הבית מהווה עבור בן-
מסדר-הטומאה טריטוריה מנטאלית ,שערכה המהותי לא נופל מערכו של
הבית כסביבת-חיים פיזית וגופנית (ראו גם "שערי-הזוהמה") .מסדר-
הטומאה שוקד על מערך של עצות לארגון ולעיצוב הבית ,ברוח תורת-
הטומאה ,ובהתאמה לצרכיה הפולחניים (לדוגמא ,ראו "כוך" ו"חדר-
הטומאה").
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בית-הטומאה
בתי-הטומאה הנם בתי-מדרש שבהם נלמדת תורת-הטומאה ,ומתורגלים
עקרונותיה הפולחניים (ראו "פולחן") .בהיותו של מסדר-הטומאה דת חדשה
וצעירה ,בתים כאלה טרם נבנו .אולם ,על-פי חזונו של המסדר ,עוד נכונו
בתי-טומאה רבים להיבנות ברחבי העולם ,ויהיו אלה מלאי-חיים ושוקקי
פעילות יצרית ואינטלקטואלית ,ברוח תורת בני-הכלאיים של רועכם (ראו
"רועכם" ו"כלאיים").
כיום ,בהיעדר בתי-טומאה שבהם יכולים המאמינים לחלוק את אמונותיהם,
ידיעותיהם ותובנותיהם אלה עם אלה ,משמשים "אוהל-הטומאה" ו"חדר-
הטומאה" (ראו "אוהל-הטומאה" ו"חדר-הטומאה") כייצוגים סמליים ופרטיים
לבתי-הטומאה הגדולים (ראו גם "זבול").

בכי
הבכי הוא פעולת שפיכת הדמעות (ראו "דמעה") דרך שערי-הזוהמה של
העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") .על-פי-רוב ,הבכי הנו פעולה בלתי-
רצונית ,והוא מהווה ביטוי לעצב ,לשמחה או למניפולציה רגשית (ראו גם
"תקשורת" ו"שפה").

בכיין
ה"בכיין" הנו כינוי גנאי ל"אבוד" (ראו "אבוד") ,אשר אינו מפסיק להתלונן
על מצבו ,אף-על-פי שבחר שלא לקבל עליו את תורת-הטומאה.
בפרק נ"ח למשנתו (ראו "משנה") ,אומר רועכם לתלמידיו "לא תרחמו על
כל אדם ,אטומים הייתם עבור אלה אשר לא התאוו לתורתכם ,זכותם לחיות
גם כי ימותו :תבלעם האדמה ופערה את פיה ,מי אשר לא יאמין ולא
יקשיב ,לא יעשה ולא ישמע ,כי תרקבנה שיניו :חרבה הארץ ,אין משפט בה
ואין חוק ,אתם הענקתם את הלעיסה ,מי אשר לא ידע ללעוס לא ידע
לבלוע".
לאורך כל משנתו מעלה רועכם את הטענה כי הבחירה בתורתו הנה זכות
ולא חובה ,אולם הוא שב ומזהיר כי אלה אשר יסרבו לקבל אותה ,נוטלים
על עצמם את האחריות (ראו "אחריות") לכך שיחסרו את הכלים המתאימים
להתמודדות עם העולם.

בלוטה
בלוטה הנה כלי פולחני (ראו "כלי-פולחן") ,המשמש את בן-מסדר-הטומאה
לייצוגם של שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") ,בחלק מן הפרקטיקות
הפולחניות המוצעות ע"י תורת-הטומאה.
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להבדיל מן הבור (ראו "בור") ,מייצגת הבלוטה את ההיבט ההפרשתי של
שערי-הזוהמה ,שכן אלה מפרישים (ראו "הפרשה") את נוזלי-הגוף
באמצעות בלוטות שונות המצויות בסמיכות לנקביו .אופני השימוש
בבלוטה ,כמו גם הדרכים להכנתה ,מפורטים במלואם במסגרת הספרות
הטקסית של המסדר .ראו גם "שלפוחית".

בלייעל (דבר)-
דבר-בלייעל ,על פי הגדרתו ,הוא דבר רע (בן בלייעל – נוכל ,נבל) .בפרק
ס"ח למשנתו ,אומר רועכם "לא ייעלם דבר מניסיונכם ,דבר זימה ודבר
ניאוף ,דבר אמת ודבר בלייעל ,דבר עברה ודבר ערווה ,דבר חכמה ודבר
איוולת".
רועכם קורא למאמיניו להתבוסס בכל ניסיון אפשרי (ראו "ניסיון"
ו"התפלשות") ,לכאורה ללא עכבות מוסריות (ראו "מוסר") או מעצורים
חברתיים (ראו "נורמה" ו"תרבות") .קריאה פשטנית בפסוק ,עלולה להוביל
למסקנה כי רועכם כלל אינו מעמיד גבולות מוסריים (ראו "גבול") לכל
ניסיון אפשרי או רוע פוטנציאלי (ראו "רוע") ,אך למעשה אין זה כך; הבנת
המשמעות הנרחבת של הטקסט ודרישה מעמיקה בכתבים ,מגלות כי
קריאתו של רועכם מופנית כלפי כל מה שנתפס כחטא (ראו "חטא")
בעיניהם של חסידי "הדתות הממוסדות" ,או פקידי "הגופים הממונים" (ראו
"דת" ו"חוק").
רועכם מעודד שחרור מכבליהם ה"מוסריים" של אלה ,אך שב ומדגיש את
זכותו של האחר (ראו "אחר") לממש ,גם הוא ,את התנסויותיו שלו (ראו
"חירות" ו"זכות (ה .)")-נראה כי השימוש במושגים כמו "בלייעל"" ,חטא",
ו"טומאה" ,בא להתריס כנגד הנחת המוחלטות שלהם (ראו "מוחלט"),
ולחתור תחת מעטה הוודאות (ראו "ודאות") שבו עוטפים "מעצבי אמות-
המידה" את קביעותיהם המוסריות.
מסדר-הטומאה מאמץ השקפה זו ,ומתוך בטחון מלא בהשקפותיו המוסריות
ובאחריותו הציבורית (ראו "אחריות") ,מכריז "אם טוענים אתם כי טמא אני,
יהי כך!".

בליעה
הבליעה היא פעולת החדרתם של חומרים אל הגוף ,דרך שער-הלוע (ראו
"לוע" ו"שערי-הזוהמה") .הבליעה מהווה את אחד השלבים המקדימים של
תהליך עיכול המזון (ראו "עיכול") ,והיא נעשית בדרך-כלל לאחר שהסתיים
תהליך הלעיסה (ראו "לעיסה").
במסגרת עבודת-הטומאה ,משמש המונח "בליעה" כמטאפורה לתהליך
הפנמת המידע והטמעת התורה על-ידי המאמין (שעל פי אמונת המסדר
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מתבצעת למעשה באמצעות כל שערי-הזוהמה) .הבליעה היא השלב שבו
טרם עיכל המאמין במלואן את תובנותיה הבסיסיות של פילוסופיית-
הטומאה ,כלומר שלב הרימה (ראו "רימה").

בליעה (חוק ה)-
חוק-הבליעה הנו עקרון המנוסח במסגרת תורתו הפילוסופית של המסדר.
הוא גורס כי בכל הדברים בעולם ,קיים דחף "לבלוע" את הדברים האחרים
או "להיבלע" בהם .על-כן ,רואה המסדר חשיבות רבה באיזון-הכוחות שבין
שמירה על הגבולות (ראו "גבול") מצד אחד ,והפרתם מן הצד השני ,על
מנת שישמור דבר על זהותו ועל פוטנציאל ההתפתחות שלה גם יחד (ראו
"זהות") .ראו גם "בעבוע" ו"תשוקה".

במה
ראו ערך "בימה".

בנים
שבעת הפרקים ,כ"ד – ל' ,בספר "רועכם" ,מכונסים תחת הפרשה "שבעה
בנים" ,והם מתארים את סיפוריהם של שבעה בנים להורים מתעללים (ראו
"אשמת"" ,ימאיר"" ,נטש"" ,עצבה"" ,קפץ"" ,שתק" ו"שסף").
מלבד פרק כ"ד ,שנפתח בהקדמה קצרה לפרשה כולה ,מתחילים כל
הפרקים את הסיפור באותו המבנה" :ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו
( :)...ויהי ( )...ילד יפה תואר ,טהור הוא למראה ,פניו סימטריים מן האף
ימינה ומן האף שמאלה אותו הדבר".
גם משפט הסיום של כל פרק חוזר על עצמו" :והנה כי חלף הזמן וייעור
( )...מן התרדמת אשר נפלה עליו ,ויהי אחד בין ילדים והוא נעול בתוך
מרתף".
הפרקים עצמם מתארים את תוכנן של ההתעללויות שחוו הילדים ,שהחלו
אצל כולם בהיותם בני חמש .כל פרק ,ולמעשה כל בן ,מייצג את אחד
מנקבי-הגוף (למעט פרק ל' שמייצג את כולם :ראו "עצבה") ,ובאלה גם
טמונה מהותה של ההתעללות שפוקדת אותו ("נקבי הגוף ,שערי הזוהמה,
משכנות הם לעונג וגם לייסורים" – הצהרה מס'  7בפרק "הצהרות על
האדם" ,מתוך מניפסט מסדר-הטומאה).
כאמור ,בתום כל פרק מגיעים הבנים למצב של איבוד הכרה ,ומתעוררים
כשהם נעולים בתוך מרתף (ראו "מרתף") .מאוחר יותר מתברר כי המרתף
שבו התעוררו כולם ,שייך לאדם בשם "נוגף" (ראו "נוגף") .נוגף הוא "חוקר
בנפש האדם" (רועכם ל"ז) ,והילדים שאותם שבה (הסיפור אינו מבהיר
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כיצד הגיעו למרתפו) מהווים עבורו מושאים למחקר סדיסטי שהוא עורך
בשחזור טראומות (ראו "טראומה") – כל ילד חווה שוב ושוב שחזור של
ההתעללות שביצעו בו הוריו.
רועכם גם הוא נקלע למרתף (בנסיבות אחרות) ,ומקריאה ערנית (ראו
"ערנות") אנו מבינים כי חלפו כבר כמה שנים ,והילדים היו לנערים ("והנה
כי חלף הזמן ,וייעור מן התרדמת אשר נפלה עליו ,ויהי אחד בין נערים והוא
נעול בתוך מרתף" – רועכם מ"א).
כשמגיע רועכם אל המרתף ,מתחיל למעשה תהליך השחרור של אותם
הנערים ממעגל הטראומה שבתוכו הם לכודים ,ובעזרתו הם משתלטים על
נוגף ומחלצים עצמם ממרתף העינויים .בהמשך ,הופכים הנערים (יחד עם
נערה נוספת) לתלמידיו של רועכם ,שבפניהם הוא פורש את משנתו (ראו
"משנה") ,ואותם הוא מבקש להיות לשליחיה בעולם .עקב כך ,מכנה מסדר-
הטומאה את מאמיניו בשם "בני-מסדר-הטומאה".

בעבוע
"בעבוע" הוא האופן שבו בחר נשא-ההתגלות-הראשונה (ראו "נשא-
ההתגלות-הראשונה") לתאר את קולו של רועכם (ראו "רועכם") ,כקול
שהגיע מלמטה ,מתוך הגוף ולא מחוצה לו" ,מן המעיים ולא מן השמיים"
(מתוך מניפסט מסדר-הטומאה) .הבעבוע הוא מושג חשוב מכיוון שהוא
מייצג את התחושה שליוותה את קולו של רועכם ,כאילו זה הגיח מפנים
הגוף ,מדחפיו ומתודעתו היצרית של הכותב (ראו "תודעה" ו"יצר").
הבעבוע מייצג ומדגיש את העובדה כי רועכם אינו נתפס כישות
טרנסצנדנטית (ראו "ישות") שהנה חיצונית לכותב ,ואף לא כישות חומרית
כלשהי שמקורה באחר או בזולת (ראו "אחר" ו"זולת") .הנחת קיומו (ראו
"נוכחות") של רועכם הנה ראשית-כל נגזרת של היותו צביר של רעיונות
ודחפים השלובים זה בזה.
בהשאלה ,משמש הבעבוע את מסדר-הטומאה ,לייצוגו של המצב הקיומי.
על-פי תורתו של המסדר ,העולם שרוי בבעבוע מתמיד ,אשר נובע ממעמקי
כל הגופים כולם .הבעבוע הנו מצב אשר קודם להגדרות (ראו "נורמה"
ו"קטגוריה") ולהבחנות התרבותיות (ראו "תרבות") ,והוא אף אינו תלוי בהן.
הבעבוע שואף כל העת לבלבולן של ההבחנות ולהפרתם המוחלטת של
הגבולות (ראו "גבול") בין הדברים .ראו גם "בליעה (חוק ה ")-ו"מובלעת".
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בעל
מקורו של המושג "בעל" במיתולוגיה הכנענית .שמותיהם של האלים
המקומיים בכנען הורכבו מצירוף המילה "בעל" עם שם המקום שעליו
הופקד אותו אל (בעל-זבוב ,בעל-פעור וכדומה) .האל "בעל הדד" חרג
ממקומיותו ,והיה לאל המרכזי של ארץ כנען כולה.
המושג "בעל" לא נעלם מן התרבות המקומית (ראו "תרבות") ,והוא מצא
את דרכו גם אל השפה העברית העכשווית (ראו "עברית") ,במישורים
מרכזיים שלה (בעלות ,בעל ואישה ,חקלאות-בעל וכדומה) .בשל כך ,מייחס
המסדר חשיבות לקיומו של מושג ה"בעל" ולאפקט התודעתי שלו (ראו
"אל"" ,סולם-הקיום" ו"נוכחות").
היות וחלקים נרחבים מן הפרקטיקות הפולחניות (ראו "פולחן") ומתפיסותיו
הפילוסופיות של מסדר-הטומאה עשויים להזכיר במקצת את פולחן הבעל
(בעיקר את פולחן בעל-פעור) ,עשוי המסדר לעשות שימוש סמלי בייצוגיו
השונים.

בעל-מום
"בעל-מום" הוא כינוי לטרף מסוג מסוים (ראו "טרף") ,המייצג את התכונה
של "בעלות-מום" במסגרת עבודת-הפולחן של מסדר-הטומאה (ראו "מום"
ו"מום (בעל.)")-

בצע (רדיפת)-
הכסף ,יחד עם חפץ-החליפין ,מהווה כוח חשוב ,חזק ומשמעותי בעולם
התרבותי (ראו "כלכלה" ו"תרבות") .אדם שבבעלותו ממון (ראו "ממון"),
משפר את סיכויי הישרדותו בעולם המערבי ,ואת יכולתו להשיג דברים
רבים שיש בהם כדי לתרום לרווחתו ולרווחתם של קרוביו.
מבלי לנקוט בעמדה שיפוטית כלשהי (ראו "שיפוט") ,מסדר-הטומאה מכיר
בכסף כמרכיב הכרחי בחייו של האדם בעידן הנוכחי ,והוא מעודד את
מאמיניו לשאוף להגדלת ממונם .המסדר אינו רואה בכסף דבר-מה טוב
(ראו "טוב") או רע (ראו "רוע") ,אולם הוא מכיר בעובדה כי תאוות-בצע
(ראו גם "חמדנות") אשר חרגה ממידתיותה (ראו "מידתיות") ,כמו גם
שימוש לא זהיר ולא אחראי בעוצמתו הכלכלית של האדם ,עלולים לטמון
בחובם השלכות הרות אסון (ראו "השלכה") .על-כן ,מעודד המסדר רדיפת-
בצע מידתית ,לצד שימוש אחראי ,רגיש וחכם ,בממונו המצטבר של המאמין
(ראו "זכות (ה ")-ו"טאבו").
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בקיעה
המונח "בקיעה" מהווה כינוי לטקס הפיכתו של מאמין לאקדוש (ראו
"אקדוש") .טקס-הבקיעה (ראו גם "ביצה") מתבצע לאחר שהמאמין הגיע
ל"בגרות" (ראו "בגרות") ,הוכיח את בקיאותו בעיקרי תורת-הטומאה (ראו
גם "זבוב") ,והפגין רצון לקבל עליו אחריות ותפקיד במסגרת עבודתו של
המסדר.

ברז
הברז הוא מעין שסתום ,שנועד לווסת את זרימתו של נוזל כלשהו ,מצינור
או ממיכל ,אל סביבתם החיצונית (ראו "סביבה") .בביתו של האדם ,משמש
הברז בעיקר לויסות זרימתם של המים ,בכיורים (ראו "כיור") ובמקלחות
(ראו גם "ניקוז (פתחי.)")-
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סמלית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו .המסדר מזהה במבנה הבית תכונות רבות אשר
מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה גוף-האדם .חלק גדול מן
הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש בערכם
הסימבולי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף .הברז הנו אחד
משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית (הפתחים אשר באמצעותם
נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,והוא מקביל לשערי-השופכה (אצל הגבר
והאישה) והנרתיק (אצל האישה) ,בגוף האדם (ראו "שופכה" ו"נרתיק").

בשר
"בשר" הוא מושג מורכב בתורת-הטומאה .ראשית ,מכנה מסדר-הטומאה
את הגוף כ"בשר" ,מתוך הכרה בתכונותיו המורטליות של האדם (ראו
"מוות") ,ובפוטנציאל הריקבון שלו (ראו "ריקבון").
בנוסף לכך ,משמש המונח בהשאלה לתיאורו של כל "יש" (ראו "יש") ,כפי
שביטא רועכם בפרק ס"ה לכתביו" :לא יהי דבר מלבד הבשר הנרקב על
פני האדמה" .התייחסות זו ל"יש" כאל כל-בשר ,מגיעה מהאופן שבו תופס
רועכם את הנחתו של הסובייקט (ראו "סובייקט") את העולם; היות וחושיו
(ראו "חוש" ו"עמודי-החושים") של האדם הם המספקים לו את הידע (ראו
"ידע") על העולם החיצוני ,והיות ומקום משכנם של החושים הוא בנקבי
הגוף (ראו "שערי-הזוהמה") ,אזי  -מבחינתו של האדם  -הכול תלוי ועומד
על הבשר.
משחקי-המילים שבהם עושה רועכם ,לעתים קרובות ,שימוש במשנתו (ראו
"משנה") ,מעידים על התייחסותו גם לרעיונות מטאפיסיים כאל בשר (או
גוף) ,או לכל הפחות כאל תלויי-בשר .דוגמא לכך ניתן למצוא בפרק ס"ט:
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"מכל החורים אשר בבשרכם את בשורתי בישרתם ,מכל הנקבים אשר
בגופכם את תורתי מסרתם ,לא במילים לבדן ,ולא במספרים".
היות ו"בשר" הוא מושג ששימושיו הסמליים בפילוסופיית-הטומאה רבים
ונרחבים ,והיות והתשוקה (ראו "תשוקה") ותאוות-הבשרים (ראו "תאוות-
בשרים" ו"זימה") הנן תכונות בעלות חשיבות גבוהה בתורת-הטומאה ,עושה
המסדר בבשר (על צורותיו ומצביו השונים) שימוש תכוף במסגרותיו
הפולחניות.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ג
גאווה
הגאווה היא תחושת הערכה שרוחש אדם לעצמו ,למעשיו או לדברים שיצר.
לעתים מופנה רגש הגאווה של אדם לאנשים הקרובים אליו ,או לאנשים
החולקים עמו שייכות לקבוצה מסוימת .כאשר אדם גאה במישהו אחר (ראו
"אחר") ,בדרך כלל מעיד הדבר על ההערכה שרוחש הוא לעצמו ,בשל
הקשר שיש לו עם האדם השני ועם הישגיו .תחושת הגאווה עלולה לגרום
לאדם להתנהג ביהירות ,בהתנשאות או בשחצנות ,אשר יש בהן כדי להסב
נזק לו עצמו.
בדתות רבות (ראו "דת") ,ביניהן גם הדתות המונותיאיסטיות (בנצרות אף
נחשבת הגאווה לאחד משבעת חטאי המיתה – ראו "נצרות") ,נחשבת
הגאווה לרגש שלילי (ראו "שלילי") ,היות והאדם אמור להפגין את שפלותו
אל מול העולם או האל (ראו "אל") .מסדר-הטומאה גורס כי הגאווה,
בהיותה רגש אנושי ,איננה ניתנת לריסון מוחלט (ראו "ריסון") ,ואף יש בה
צורך לקיומו של האדם ,ולהתפתחותו הרגשית והרוחנית .כל עוד נשמרת
המידתיות (ראו "מידתיות") שלה ביחס להישגיו של האדם ,יש בגאווה כדי
לעודד את רוחו ,לבסס את ה"אני" שלו (ראו "אני") ,ואת אהבתו העצמית
(ראו "אהבה").
הגדרתה של הגאווה כחטא (ראו "חטא") ,מהווה חלק ממנגנון השליטה
שפיתחו הדתות השונות כלפי מאמיניהן .ראשית ,אמור האדם לחוש קטן
וחסר חשיבות לנוכח האל ,הטבע (ראו "טבע") או היקום (כל דת והכוחות
שהיא מגייסת לצורך התעמולה) ,ובכך לשמר את חולשתו ולהנציח את
היותו נתון לשליטה (ראו "עבד") .שנית ,היות והאדם אינו יכול להימנע
לחלוטין מן הגאווה ,נגזר עליו גם לחוש כחוטא באופן מתמיד (ראו "אשמה
(רגש ,)")-מה שמשמר את התלות שהוא נדרש לפתח באל או בבאי-כוחו.
בספרו של דנטה אליגיירי" ,הקומדיה האלוהית" ,טוען הכותב כי מי שחטא
בחטא הגאווה ,דינו לחיות כחזיר (ראו "חזיר") בביצה מזוהמת .בן-מסדר-
הטומאה ,בהכירו ובקבלו באהבה  -את דחפיו (ראו "יצר") ,את רגשותיו
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האנושיים ,ואת הצורך שלו בהם  -מקבל על עצמו בעונג ובגאווה את דינו
של דנטה ,וקורא בחרחור חזירי" :הב לי ואתבוסס בביצתך".

גאולה
הגאולה מהווה את ציפייתו של האדם לישועה שתבוא מידי כוח
עליון/חיצוני (ראו "אל"" ,משיח" ו"גורל") .לדידו של מסדר-הטומאה ,כמו
"אחרית-הימים" (ראו "אחרית-הימים") ,גם הגאולה משרתת את מנגנוני
התעמולה של הדתות האמוניות (ראו "דת").
לכאורה ,בהימנעותו מן החטאים (ראו "חטא") ,מקרב האדם את הגאולה
אל העולם ,ומקדם בכך את האינטרס של האנושות כולה .אלא שהיות
וחטאים רבים הנם בסך הכול ביטויים של טבעו האנושי של האדם ,הדרישה
להימנע מהם לחלוטין היא ,על-פי-רוב ,כזו שקשה למלא אחריה.
המסדר גורס כי האחריות (ראו "אחריות") שמטילות הדתות על האדם,
גדולה פי כמה ממידותיו ,וכל מטרתה היא בשמירה על המשמעת שלו ועל
כפיפותו לעקרונות הדת .התקווה שניטעת בליבו של האדם באמצעות רעיון
הגאולה הכללית ,משמרת ומקבעת את רגשות-האשם (ראו "אשמה")
הפוקדים אותו בכל רגע שבו הוא מגלה את חולשותיו ,או את נטייתו למה
שמוגדר כחטא.
מסדר-הטומאה מבקש לשחרר את האדם מרעיון הגאולה ותקוות-הכזב.
היות וכוחות הסבל והשעבוד אינם מתחלקים באופן שווה בעולם (ראו גם
"שוויון") ,לא תיתכן גאולה כוללת שתשחרר את המין האנושי ממצבו
הקיומי .על האדם לשאוף לשחרורו האישי משעבוד ומסבל ,ולפעול ככל
שידו משגת ,על מנת לסייע בכך גם לזולתו (ראו "זולת") .העולם חי ,פועל
ומתנהל על גאולות קטנות ומקומיות ,ואלה מושגות על ידי מעשים ופעולות
(שהם מרחב-הפעולה של הטומאה) ,ולא על ידי תפילה (ראו "תפילה") או
הדחקת-יצרים (ראו "יצר") .ראו גם "מגואל" ו"תחיית-המתים".

גבה
"גבה" היא כינוי לפס השיער הצפוף (ראו "שיער") המצוי מעל לכל עין
(ראו "עין") .תפקידה של הגבה הוא למנוע מזיעה (ראו "זיעה") ומלכלוך
שמקורו בשיער הראש (ראו "ראש") ,להגיע אל העין ולחדור לתוכה.
הגבות מהוות מרכיב משמעותי בשפות הלא-מילוליות (ראו "שפה") אותן
דוברים האדם ובעלי-החיים ,והן נושאות תפקיד חשוב במימיקה (ראו
"מימיקה") .תנועת הגבות עשויה להעיד על בהלה ,על כעס ,על צחוק ,על
הנאה ועל רגשות נוספים.
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גבול
גבול הוא קו ,ממשי (ראו "ממשי") או דמיוני ,המבדיל בין דבר אחד לדבר-
מה אחר .בני-האדם נעזרים בגבולות על מנת להגדיר עצמים (ראו
"הבדלה" ו"קטגוריה") ,ולהבחין אותם מן הסביבה (ראו "סביבה") ומעצמים
אחרים .גם ישויות חיות (ראו "ישות") ,טריטוריות (ראו "טריטוריה") ,מושגים
ורעיונות ,מובחנים על ידי האדם זה מזה באמצעות גבולות .בכך יוצר
האדם סדר (ראו "סדר") בעולם (ראו "בעבוע") על מנת להתמצא בו,
ולהבנות את זהותו (ראו "זהות").
במקרים רבים ,נקבעים הגבולות כתנאי תרבותי או חברתי ,המוכתב על ידי
אמונה ,שפה ,כוח פוליטי או שיח אינטלקטואלי .ככאלה ,נתונים הגבולות
לשינויים ולהבדלים במעבר בין תרבות אחת לאחרת (ראו "תרבות") .לא
אחת ,משרתים הגבולות מנגנונים מוסדיים (פוליטיים או דתיים) אשר
עומדים מאחורי ההגדרות ומסתייעים בהן על מנת להשכין סדר ולהכפיף
שליטה על נתיניהם (ראו גם "חוק") .מסדר-הטומאה מעודד את בחינתם
השוטפת של הגבולות התרבותיים ,וגורס כי טשטוש-גבולות הנו גורם
הכרחי בהתפתחות ,בלמידה ,ביצירתיות ,בחידוש ,ואף בשחרור מעולו
המשעבד של "הגוף הממונה".
בתוך כך ,מכיר המסדר בחשיבותו של רעיון הגבול ,ובהכרח הקיומי הטמון
בו; בצורך של האדם בהגדרה ובקטגוריזציה ,ובכך שטשטוש הגבול תלוי
קודם כל בגבול ובהנחת קיומו (הצהרה מס'  ,2בפרק "הצהרות על
הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :טשטוש הגבולות הנו הכרחי
להתפתחות ,אולם הוא דורש את קיומם של כאלה").
כתורה שאינה טוענת להיווצרות יש-מאין ,ונשענת על טשטוש והפרה של
הבחנות ו"הבדלות" תרבותיות אשר קיימות זה מכבר (כמו ההבחנה בין
הטמא והטהור ,בין הגוף לסביבתו וכו') ,מבקשת תורת-הטומאה לשוב
ולבחון את הגבולות התרבותיים ואת האינטרסים העומדים מאחוריהם.

גבינה
גבינה הינה מוצר מזון (ראו "אכילה") ,המיוצר מחלב (ראו "חלב") של
יונקים שונים .בהיותה מאכל שהוכן מחלב שהוחמץ באופן מכוון ,ובנוסף
מתובל לעתים במיני חיידקים ועובש (ראו "עובש") ,מסמלת הגבינה את
ההיבטים החיוביים שבתהליכי הקלקול והזיהום (ראו "זיהום") ,ומשרתת
תפקיד פולחני בחלק מטקסי מסדר-הטומאה.
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גדיעה
כמו הבחישה (ראו "בחישה") ,גם הגדיעה הנה פעולה הננקטת במסגרת
פולחן-האמנות (ראו "אמנות") של מסדר-הטומאה .בדומה ל"הטמאות"
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") ,גם הגדיעה הנה פרקטיקה של יצירתיות וחידוש
(ראו "יצירתיות") ,המתבססת על חיתוך ,קטיעה ופירוק של מבנים קיימים
(ראו "מבנה").
פעולת הגדיעה בוחנת את מושג השלמות ,ומזמנת את האפיסה להשתכן
באובייקט (ראו "אפיסה") .הגדיעה מאפשרת את ההתבוננות בדברים
מנקודת מבט חדשה ,ואת תפיסת האובייקט החלקי כשלם-העומד-בפני-
עצמו.

גדם
גדם הוא החלק שנשאר בגוף או בצמח לאחר כריתתו של איבר מסוים (ראו
"אבר") .בתורת-הטומאה ,משמש המונח "גדם" ,בהשאלה ,לכינויה של
שארית האובייקט (חפץ ,ולא גוף חי) ,הנותרת לאחר פעולת ה"גדיעה" (ראו
"גדיעה").
למן הרגע שבוצעה פעולת הגדיעה ,גם באובייקט הגדום וגם בגדם עצמו
טמון פוטנציאל השלמות וההתפתחות (החומרית או המושגית) לכדי
אובייקטים העומדים-בפני-עצמם (ראו "תקומה").
להמחשת העניין ניתן להביא כדוגמא את תולעת האדמה (השלשול – ראו
"תולעת") ,אשר לאחר גדיעתה הופכת לשתי תולעים חיות באמצעות
תהליכים טבעיים של רגנרציה.

גולגולת
בהיותה שארית (ראו "שארית") ,חלק מן השלד (ראו "שלד") אשר נותר
לאחר ריקבונו של הבשר (ראו "ריקבון" ו"בשר") ,מייצגת הגולגולת את
פניו המטאפוריים של המוות (ראו "מוות").
הגולגולת נצרבה בתרבות כסמל רב-משמעות ,אשר מהווה תזכורת לעובדת
היותו של האדם בן-תמותה .מסדר-הטומאה מכיר בחשיבותה הסמלית של
הגולגולת ובקשת הרחבה של האסוציאציות שעשויות להתעורר בעקבות
המפגש עם דימויים המכילים אותה .היות ומופעיה של הגולגולת משתנים
ומתגוונים לאורך התקופות ההיסטוריות ,יש בה כדי לשמש כדימוי הרה-
משמעות בפרקטיקות הפולחניות והאמנותיות של המסדר (ראו "פולחן"
ו"אמנות").
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גולם
"גולם" הוא כינוי לשלב שבו שרוי המאמין ,בעודו למד את התורה
הבסיסית של מסדר-הטומאה (ראו "לימוד" ו"לקסיקון-העיקרים") .רועכם
מציין בהכתבותיו ,כי האדם הלמד את תורתו משול לחרק (ראו "חרק"),
לזבוב (ראו "זבוב") ,אשר ניתן לייצג את מהלך חייו בשלושה שלבים:
"שלב-הרימה" (ראו גם "רימה")" ,שלב-הגולם" ו"שלב-החרק".
הרימה מהווה ,כמובן ,את השלב הראשוני ,התמים ,זה אשר מכרסם בכל
החולף בדרכו ללא יכולות שיפוט מורכבות או עצמאיות (ראו "שיפוט").
שלב ההתגלמות ,על פי רועכם ,הוא השלב שבו שרוי התלמיד בלימוד
מעמיק של התורה (מכונה גם שלב המערה – ראו "מערה") .זהו התהליך
שבו עובר התלמיד הפנמה של התורה ושל מושגי היסוד שלה ,השלב שבו
הוא מצוי בדגירה (ראו "דגירה") ובהתפתחות ,לפני שיגיח מן הגולם אל
השלב השלישי" ,שלב-הזבוב".
על-פי תורת-הטומאה ,סקרנותו (ראו "סקרנות") של בן-המסדר לעולם אינה
יודעת שובע והוא אינו חדל ללמוד כל הזמן" .שלב-הגולם" ,אם כן ,מייצג
את השלב שבו מופנמת התורה הבסיסית ,שעל פיה יחיה בן-המסדר
ב"שלב-הזבוב" ,בעודו ממשיך ומפתח את תובנותיו ואת ידיעותיו עד יומו
האחרון" :ויהי כאשר גדלת התגלמת ,ותלמד ותשנן ותחקור ותשכיל את
העולם הזה ,ואת התורה הזו :ובלעת את הכול ,כי גולם אתה ,כעובר אשר
ברחם ,לא תדחה דבר כי יבשיל בתוכך" – רועכם ס"ד.

גועל
"גועל" הוא כינוי להרגשה של דחייה ומיאוס ,הפוקדת את האדם בעת
מפגשו עם דבר מה החורג מגבולותיו (ראו "גבול") או מאיים על יציבותו
של "הסדר הטוב" (ראו "סדר").
מסדר-הטומאה גורס כי לעתים קרובות הגועל הנו תולדה של התניה
תרבותית (ראו "נורמה" ו"תרבות") ,אולם יש בו לעתים כדי למלא תפקיד
חשוב ,ברמה הביולוגית ,בכך שהוא גורם להתרחקותו של הסובייקט (ראו
"סובייקט") ,מדברים שעשויים להרע לו (ראו "מזיק").
בן-מסדר-הטומאה ,בהכירו את פוטנציאל הסכנה הטמון בזיהום (ראו
"זיהום") ,בלכלוך או בריקבון (ראו "ריקבון") ,משתדל להתעלות מעל
לאינסטינקט-הגועל על מנת לבחון את אלה מבלי להיכנע לתכתיבים
תרבותיים ,ובכך להפיק מהם ,אם ניתן ,את מימושו של פוטנציאל הבנייה,
היצירה וההתחדשות (ראו "תקומה").
פולחן-הטומאה עשוי לעשות שימוש בדברים הנתפסים כ"מגעילים" (ראו
"הגעלה") ,כחלק מן הדוגמות הטקסיות שהוא מציע למאמיני המסדר .ידע
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המאמין אשר הסתייע בידיו לגרום לתחושות של גועל בקרב קהליו ,כי עשה
טוב בכך שעורר אותם מאדישותם התרבותית.

גוף
ראו "בשר".

גורל
עם דמיון מסוים לתפיסה הדטרמיניסטית ,גורס מסדר-הטומאה כי העולם
מתנהל ברשת של תהליכים הנערמים זה על גבי זה ,ומניעים את הדברים
לקרות כפי שהם קורים (ראו גם "בעבוע") .כל אירוע וכל מקרה מתייחס
לאירועים ולמקרים שקדמו לו ואפשרו את קיומו (ראו "קיום") .רבים מן
התהליכים עשויים להיתפס כשרירותיים ,אם כי על פי תפיסת המסדר
האקראיות לעולם אינה מוחלטת (ראו "אקראיות").
הרעיונות הדטרמיניסטיים נוטים לטעון כי השתלשלות האירועים הנה
סיבתית וכי כל אירוע גורם להיווצרותו של אירוע אחר (ראו "סיבה").
בהכירו את "עקרון אי-הוודאות" ,מקבל מסדר-הטומאה את ההשקפה כי
עצם הצפייה באירוע משנה את תוצאותיו ,ועל-כן לעולם לא ניתן לצפות
מראש את השלכותיו המלאות (ראו "השלכה") של אירוע מסוים על אלה
שיתרחשו אחריו .בתוך שקלול התוצאות של אירוע מסוים יש להביא
בחשבון גם את הסובייקט (ראו "סובייקט") ,את אופיו ואת ידיעותיו (ראו
"ידע") ,את שפתו (ראו "שפה") ,וגורמים רבים נוספים ,שלעולם יתנו תמונה
חלקית שאיננה מאפשרת את צפייתו מראש של רצף האירועים.
על כן ,גורס המסדר כי הגורל אינו ניתן לחיזוי (מלבד עובדת מותו של
האדם – ראו "מוות" .וגם רועכם ס"ד )...(" :בן תמותה אתה ,זה גורלך
מבטן ,ותגסוס") ,וכי שליטתו של האדם באירועים המכוננים את חייו קטנה
היא ,אם בכלל קיימת (על פי תורת-הטומאה ,שאלת הבחירה האישית
איננה ברת-פתרון ,אם כי יש להתמיד ולחקור בה).
יחד עם זאת ,ולמרות הסתירה-לכאורה שמקופלת בדברים (ראו "סתירה"),
גורס מסדר-הטומאה כי האמונה באחריות אישית (ראו "אחריות") וביכולתו
של האדם להשפיע על גורלו באמצעות נקיטת-פעולות (או הימנעות מהן)
הנה הכרחית לקיומו כבן-כלאיים (ראו "כלאיים").
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גזענות
בני-האדם אינם שווים זה לזה – כל אדם ומאפייניו הייחודיים (מין ,תכונות-
אופי ,מראה ,יצרים ,אינטליגנציה ,השכלה" ,פגמים" וכו') ,וכל אוכלוסיה
והסממנים התרבותיים והתורשתיים המייחדים אותה מאוכלוסיות אחרות (גם
הקבוצה עצמה מורכבת מאינדיבידואלים ,השונים זה מזה).
ככל שנבחן המין האנושי מקרוב ,כך נחשפים הבדלים וגוונים נוספים,
המבחינים אדם אחד ממשנהו (ראו "שוויון").
מסדר-הטומאה מברך על ההבדלים הללו ,מוקיר את חשיבותם ,ומעודד את
שאיפתן של האוכלוסיות השונות ,לשמירה מידתית (ראו "מידתיות") על
זהותן המובחנת (ראו "זהות") ועל מורשתן התרבותית (ראו "מורשת"
ו"תרבות").
יחד עם זאת ,מזכיר המסדר למאמיניו ,כי "לא יהי דבר מלבד הבשר הנרקב
על פני האדמה" (רועכם ס"ה) – היחס לו ראויים בני האדם כולם ,יחידים
כקבוצות ,נמדד על פי מעשיהם ולא על פי נתוניהם הפיזיים ,זהותם
האתנית או השתייכותם התרבותית.

גיבוב
גיבוב הנו פעולה הננקטת במסגרת פולחן-האמנות של מסדר-הטומאה.
בדומה ל"הטמאות" (ראו "הטמאה" ו"טינוף") ,גם הגיבוב הנו פרקטיקה של
יצירתיות וחידוש ,המתבססת על הכלאה ,איחוי ,ריבוי והערמתם של
חומרים ,אובייקטים ורעיונות זה על גבי זה.

גיבור
בספר "רועכם" ,בפרשת אביל ,מתוארות קורותיו של קרבו (ראו "קרבו"),
אביה של נימול (ראו "נימול") ,שהומתה בידי הכלבה (ראו "כלבה") .גיבור
הוא שמו של הבן שהוליד קרבו ,לאחר מותה ("ויעש לאשתו בן ,וייקרא
שמו גיבור ,ובת וייקרא שמה נימול ,על שם בתו הראשונה אשר אהב ,ויחיו
בארץ חמישים שנה" – רועכם ו').

גידול
כמו האבעבועה (ראו "אבעבועה") ,הבהרת (ראו "בהרת") ואחרים ,המונח
"גידול" משמש גם הוא לכינויה של אחת מדרכי-ההטמאה הרבות שנוקט
מסדר-הטומאה (ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .הגידול,
בהיותו ריבוי לא מבוקר של תאים ,מושאל לתיאור של פעולות שונות (כמו
ריבוי-עודף או הגדלה מופרזת) ,שנעשות כלפי אובייקט על מנת להפר את
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גבולותיו הטבעיים (ראו "גבול") ,לפתח אותו ולשכללו ,ובכך להפכו
לאובייקט של יצירתיות ,או לאובייקט טקסי (ראו "אמנות").

גידוף
"גידוף" הוא כינוי לפעולה פולחנית הננקטת במסגרת חלק מן הטקסים
המוצעים למאמין בתורת-הטומאה .שלא כמו הממסד הנוצרי (ראו
"נצרות") ,מסדר-הטומאה אינו רואה בזעם חטא (ראו "זעם" ו"חטא") ,כי
אם תכונה אנושית לגיטימית .אמנם יש בתכונה זו גם כדי להזיק (ראו
"מידתיות" ו"מזיק") ,אך לדידו של המסדר ,אין טעם בהדחקתה.
פרקטיקות פולחניות מסוימות מאפשרות למאמין לבטא את זעמו באמצעות
גידוף טקסי ,אשר יש בו כדי להוות סובלימציה (ראו "עידון") לרגשותיו
הסוערים של המגדף ,ולסייע בהרגעתם מבלי שיגרמו נזק לו או לזולתו (ראו
"אחר" ו"זולת").
מאמין שאינו מעוניין להפנות את הגידוף כלפי מושא אנושי מסוים ,ממליץ
לו המסדר לעשות שימוש בשעיר (ראו "שעיר" ו"צלם") במהלך הטקס.

גיהינום
הגיהינום ,על-פי אמונות רבות ,הוא המקום אליו נשלחים החוטאים (ראו
"חוטא") לאחר מותם (ראו "מוות") ,ובו נידונות נשמותיהם (ראו "נשמה")
לחוות ייסורי-נצח (ראו "ייסורים") .בכל דת (ראו "דת") מתואר הגיהינום
באופן שונה מעט ,אולם הרעיון הכללי דומה – זהו המקום הנורא מכל.
מסדר-הטומאה ,אשר נוטה שלא לקבל את רעיון המשכיות הנשמה כפשוטו
(ראו "חיים-שלאחר-המוות") ,מאמין כי הגיהינום הוא פרי המצאתן של
הדתות השונות ,והוא משמש אותן ככלי לשימור ולהנצחת עבדותם של
המאמינים (ראו "עבד" ,ומניפסט מסדר-הטומאה).
מבחינתו של המסדר ,ובהתבססו על כך שמושגים אלה מושרשים בתרבות
זה מכבר ולא ניתן להתעלם מקיומם (ראו "נוכחות") ,גן-העדן (ראו "עדן")
והגיהינום הם שני מצבים אידיאיים ,המייצגים את הטוב והרע המוחלטים
(ראו "טוב" ו"רוע") .היות והמסדר אינו מבחין באופן ברור בין טוב ורע
(ראו "יחסיות") ,גן העדן והגיהינום מהווים עבורו את ייצוגיהן של חוויות
סובייקטיביות ,בנות-זמן (ראו "זמן") ,אשר האדם מיטלטל ביניהן ללא הרף.
חוויה שנתפסת כ"גן-עדן" עבור אדם אחד ,עלולה להיחוות כ"גיהינום" על-
ידי האחר (ראו "אחר") ,ולהיפך.
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גלריה
"המסדר רואה באמנות ,על צורותיה השונות ,את הדרך הנכונה למימוש
משנותיו" (הצהרה מס'  ,7מתוך הפרק "הצהרות על הטומאה" ,מניפסט
מסדר-הטומאה – ראו גם "אמנות").
בהיותה של האמנות כלי פולחני משמעותי במימוש רעיונותיו של מסדר-
הטומאה ,מהווה הגלריה משכן לגילויי-הטומאה של האמנות .המסדר מייחס
חשיבות לגלריה כחלל (ראו "חלל") שבו מוצגות יצירותיו של האמן ,וכבמה
שבאמצעותה הוא מעביר את רעיונותיו לקהל ,ומפיץ את משנתו בקרב
הציבור.
גבולותיו (ראו "גבול") של מושג הגלריה מטושטשים ,ועליהם לעמוד תחת
בחינה מתמדת (ראו גם "ספק") .המסדר אינו רואה בגלריה גוף בעל
חשיבות מוסדית מיוחדת – הגלריה עשויה להופיע בצורות (ראו "צורה")
ובאופנים שונים ,ועליה לשרת את האינטרס של האמן במימוש שאיפותיו.

גמגום
גמגום הוא דיבור לא שוטף (ראו "דיבור") ,שעלול לנבוע מבעיה פיזיולוגית,
מהתרגשות ,מחרדה (ראו "חרדה") או מעצבנות.
הדיבור המגומגם ,יש בו כדי לומר רבות על המגמגם ,על תחושותיו ועל
הדברים שאינם נאמרים בין מילותיו (ראו "מילה") .תורת-הטומאה אינה
רואה בגמגום צורת דיבור פגומה (אם כי מידורו התרבותי של הגמגום
כפגם ,ידוע ומוכר לה) ,כי אם אחרת – כזו שמטשטשת את גבולות (ראו
"גבול") השפה המדוברת (ראו "שפה") ,ומעשירה אותה בגופניות (ראו
"בשר") ובאפיסות (ראו "אפיסה").
לעתים עושה המסדר שימוש בהשאלת מושג ה"גמגום" לתיאורם של מעשי
אמנות (ראו "אמנות") ופולחן (ראו "פולחן") המאופיינים בהיעדר-רציפות
ובחספוס.

גניבה
גניבה היא נטילתו של דבר השייך לאחר (ראו "אחר") ,ללא קבלת רשות
ממנו.
מסדר-הטומאה קורא למאמיניו לכבד את הטריטוריה של זולתם (הצהרה
מס'  ,8בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה:
"בן-מסדר-הטומאה מכבד את חירותו של האחר ,את זמנו ואת הטריטוריה
שלו") ,כפי שהם נקראים לשמור על זו שלהם ("בן-מסדר-הטומאה קנאי
לחירותו ,לזמנו ולטריטוריה שלו" – הצהרה מס'  ,7שם) .גניבה מאחר
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איננה מעשה מקובל בתורת-הטומאה ,היות והיא פוגעת בו ומפרה את
זכויותיו (ראו "זכות (ה.)")-
יתרה מכך ,הפרה של זכויות האחר עלולה לשוב אל העבריין ולפגוע בו
עצמו ,בין אם במסגרת החוק המקומי (ראו "חוק") או במסגרת אי-אילו
מעשי תגמול .במקרים מסוימים ,בהם נגנב דבר מבעליו וזה משיב אותו על
ידי גניבתו מן הגנב ,עשוי המסדר לגלות הבנה .על כל פנים ,הגונב דבר
כלשהו ,עושה זאת על אחריותו הבלעדית (ראו "אחריות").

גניחה
ראו "אנחה".

גסות
"גסות" היא כינוי להתנהגות שחורגת מכללי הנימוס .התנהגותו של אדם
מתפרשת כגסה כאשר היא אינה תואמת את ההתנהגות המצופה ממנו (ראו
"נורמה") בחברה (ראו "תרבות") או בסביבה מסוימת (ראו "סביבה").
התנהגות שנתפסת כגסה בסביבה אחת ,עשויה להתפרש כנאותה בסביבה
אחרת ,וההיפך.
בן-מסדר-הטומאה שואף להכיר את כללי הנימוס השוררים בכל חברה
וסביבה שבה הוא מתערה ,ולנהוג על-פיהם על-מנת שלא לעורר התנגדות
כלפיו (ראו "הסוואה").
לאחר שרכש את אמונם וחיבתם של מארחיו ,עשוי בן-המסדר לעשות
שימוש בפרובוקציה או בהתנהגות שעלולה להיחשב כגסה ,על מנת להסב
את תשומת ליבם של המארחים למה שאינו מובן מאליו עבורם ("ותדעו את
הליכות האדם ואת הגבולות אשר דמיין לו :שני פרצופים יהיו לכם ,זה
אשר ימצא חן בעיניו ,וזה אשר יופיע אחריו כאשר הפצתם בו את תורתי" –
רועכם ס"ט).
על השימוש בגסות להיות מידתי ושקול – אל לה ,לגסות ,להפוך פוגענית
(ראו "מידתיות") .התנהגות גסה לשם פרובוקציה אנוכית בלבד ,יש בה
פסול והיא אף עלולה להרחיק מאמינים פוטנציאליים.

גרגרנות
הגרגרנות היא תחושת תאווה שרוחש האדם לאוכל (ראו "אכילה") .בנצרות
(ראו "נצרות") ,נחשבת הגרגרנות לאחד משבעת חטאי המיתה (ראו
"חטא").
מסדר-הטומאה גורס כי הגרגרנות ,בהיותה רגש אנושי ,איננה ניתנת לריסון
מוחלט (ראו "ריסון") .הגדרתה של הגרגרנות כחטא ,מהווה חלק ממנגנון
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השליטה שפיתחו הדתות השונות כלפי מאמיניהן (ראו "דת") .היות והאדם
אינו יכול להימנע מן הגרגרנות לחלוטין ,נגזר עליו להרגיש כחוטא באופן
מתמיד (ראו "אשמה (רגש - )")-דבר המשמר את התלות שהוא נדרש לפתח
באל (ראו "אל") או בבאי-כוחו .יחד עם זאת ,המסדר מכיר בפוטנציאל
הנזק שטומנת בחובה גרגרנות שחרגה ממידתיותה (ראו "מידתיות").
בספרו של דנטה אליגיירי" ,הקומדיה האלוהית" ,טוען הכותב כי מי שחטא
בחטא הגרגרנות ,נידון למעגל השלישי של הגיהינום ,שם עליו להיזון מבוץ
(ראו "בוץ") ומזוהמה (ראו "זוהמה") .בן-מסדר-הטומאה ,בהכירו ובקבלו
באהבה  -את דחפיו (ראו "יצר") ,את רגשותיו האנושיים ,ואת הצורך שלו
בהם  -מקבל על עצמו בעונג ובתאבון את דינו של דנטה ,ושואל "ומה יש
לקינוח?".

גרון
הגרון מהווה את המשכו של שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה"),
ודרכו עוברים האוויר והמזון בדרכם אל הריאות (ראו "נשימה" ו"ריאה")
ואל הקיבה (ראו "עיכול" ו"קיבה").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ד
דבורה
הדבורה היא סוג של חרק מעופף (ראו "חרק") ,הניזון מצוף ומאבקת
פרחים ,ומייצר דבש (ראו "דבש") כחלק מתהליכי עיכול המזון בגופו (ראו
"עיכול") .מסדר-הטומאה רוחש הערכה סימבולית לדבורה בשל כמה
תכונות המאפיינות אותה ,אשר יש בהן כדי לייצג ערכים מהותיים בתורתו.
ראשית ,בשל תהליך יצור הדבש ,שכולל את עיכולו של צוף הפרחים בידי
הדבורה ,והפרשתו כחומר מזין ומתוק ,זוכה הדבורה למעמד של אחד
הסמלים המייצגים את תכונותיה החיוביות של הטומאה (ראו "טומאה"),
ואת פוטנציאל היצירה והחיוניות הטמונים בה ובחומרים אחרים ,המופרשים
מן הגוף (ראו "זוהמה").
בנוסף לכך ,ידועה הדבורה בתכונותיה החברתיות ,וביכולתה לתקשר עם
שותפותיה לכוורת בתנועות גוף שבאמצעותן היא חולקת אינפורמציה
מורכבת (ראו "תקשורת") לגבי מיקומם של מקורות מזון .היות ועל-פי תורת
המסדר גופו של האדם הוא אמצעי ליצירת תקשורת ,וה"דיבור" (ראו
"דיבור") נעשה גם באמצעות תנועות ומחוות שאינן מילוליות (לעתים
במודע ולעתים שלא במודע – ראו "שפה" ו"מימיקה") ,משמשת הדבורה
בפולחן-הטומאה גם כדימוי המסמל תקשורת גופנית ,פיסית ,שאיננה
מילולית (ראו "מילה") ואיננה עוברת בדיבור דרך שער-הלוע (ראו "פה",
"לוע" ו"שערי-הזוהמה").

דביקות
דביקות היא אחת מתכונותיה הפוטנציאליות של הטומאה (ראו "טומאה").
כאשר היא מתגלמת בחומר ,עשויה הטומאה להיות דביקה או צמיגית ,שכן
לעתים קרובות היא מתעקשת שלא להיענות לצווי ההגדרה התרבותית (ראו
"קטגוריה") ,המבקשת להבחין בתכונותיו המובהקות של חומר ,ולאפיינו
בנחרצות כמוצק או כנוזל .הדביקות מאפיינת את החומרים שמסרבים
להיענות להגדרות הדיכוטומיות ,ושואפים לקיומי-ביניים ,כאלה שיש בהם
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כדי לחרוג מגבולות (ראו "גבול") או להיצמד אליהם ,להיות דבר אחד ודבר
אחר באותו הזמן.

דבק
בהיותו חומר דביק (ראו "דביקות") ,שתפקודו בעולם קשור בחיבורם של
דברים זה לזה ,יש בכוחו ליצור דברים חדשים על ידי הכלאתם של חומרים
או אובייקטים שאינם אמורים לחבור האחד לשני באופן טבעי .בשל
תכונותיו ובשל יכולתו להיצמד ,לתקן ,להדביק ולחבר ,משרת הדבק ,על
סוגיו השונים ,תפקיד סמלי במסגרת פולחן-האמנות (ראו "אמנות") של
מסדר-הטומאה ,וכן בעבודות פולחן נוספות.

דבש
דבש הנו נוזל צמיגי ,דביק ומתוק ,אשר מיוצר על ידי הדבורה (ראו
"דבורה") ,בתהליכים כימיים (באמצעות אנזימים) ומכאניים (באמצעות רוח
שנוצרת ע"י נפנוף הדבורים הפועלות בכנפיהן) .כחומר צמיגי ודביק הנוצר
בתהליכי עיכול והפרשה (ראו "עיכול" ו"הפרשה") ,והוא מתוק ,מזין ובריא,
משמש הדבש את בני-מסדר-הטומאה כחומר טקסי ,בעל משמעות סמלית
וחושנית ,במסגרת תורת-הפולחן של המסדר.
הדבש נחשב לאחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") .בפרק ס"ט
למשנתו ,עושה רועכם שימוש ב"דבש" כדי להבהיר את עמדתו בנוגע
למושגים כמו "טוב" ו"רע"" ,נקי" ו"מלוכלך"" :דבש לא תלקקו ,כי אם
מחור-התחת ,תורתי תורת הזוהמה :לא יבוא טוב בלי רע ,לא יבוא נקי בלי
מלוכלך ,ואין מבדיל ביניהם (.")...

דגירה
המונח "דגירה" משמש את מסדר-הטומאה לכינויו של התהליך שאותו עובר
התלמיד במסגרת לימוד התורה (ראו "לימוד") ,כחלק משלב ההתגלמות (או
"שלב המערה" – ראו "גולם") .זהו השלב השני בהתפתחותו של המאמין,
על פי כתבי רועכם ותורתו של המסדר .הדגירה היא השלב בתהליך ,שבו
עובר התלמיד הפנמה של התורה ושל מושגי היסוד שלה (ראו "לקסיקון-
העיקרים") ,השלב שבו הוא מצוי בלמידתם ובהבנתם של עקרונות התורה,
לפני שיגיח מן הגולם אל השלב השלישי ,שלב הזבוב (ראו "זבוב").
על-פי תורת-הטומאה ,סקרנותו (ראו "סקרנות") של בן המסדר לעולם אינה
יודעת שובע והוא אינו חדל ללמוד כל הזמן .הדגירה ,אם כן ,מייצגת את
השלב שבו מופנמת התורה הבסיסית ,שעל פיה יחיה בן-המסדר ב"שלב
הזבוב" ,בעודו ממשיך ומפתח את תובנותיו ואת ידיעותיו עד יומו האחרון.
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רועכם מתייחס לתורתו כאל נגיף ("ותפשינה מילותיי כנגיפים בפיכם" –
רועכם נ"ז) שאותו יש להפיץ בקרב ההמונים (ראו "הפצה" ו"הדבקה").
כחלק מאותה הטרמינולוגיה ,שואל רועכם את המושג "דגירה" כדי לעשות
בו שימוש בתיאור תהליכי הלמידה וההתפתחות של תורתו בקרבם של בני-
האדם – "( )...כי הפצתם לו את תורתי וקניתם את אמונו ונדגרה בו" –
רועכם ע"ה.

דגל
דגל הוא פיסת בד ,המחוברת לעמוד או לתורן ,ומשמשת לזיהוי ,לאיתות
או לסימון .בכמה מקומות בכתביו ,מדגיש רועכם כי איננו רואה את עצמו
כאל (ראו "אל") או כישות (ראו "ישות") בעלת סמכויות על-טבעיות ,אלא
כמורה וכמחדש דרך (ראו "מורה"" ,מופת" ו"יועץ").
המונח "דגל" ,אם כן ,משמש את רועכם כדי להבהיר שוב את תפקידו
במסגרת התורה שאותה הוא מעביר לתלמידיו – "( )...כי את הכול חידשתי,
אנוכי הדגל הזוחל לפני המחנה" – רועכם ס"ט.

דובר
"דובר" הוא כינוי לאחד מן התפקידים הקיימים במסגרת המסדר .הדובר
הוא אדם נבון ורהוט (בדרך כלל יהא זה אקדוש  -ראו "אקדוש") ,הבקיא
בתורת-הטומאה ובפילוסופיה המגולמת בה ,אשר יש ביכולתו לתווך בין
המסדר לאמצעי-התקשורת (ראו "תקשורת") .תפקידו להבהיר לקהל הרחב
את עקרונות התורה ,ולתקן שגיאות בתפיסה ,שעלולות להיווצר בקרבם של
מי שטרם שקדו מספיק על רעיונותיה הכלליים.
מסדר-הטומאה מעסיק צוות של דוברים ,אשר מהווים חלק משמעותי
בגרעין המצומצם של המעורבים בפיתוח המסדר ובמיסודו.

דו-חי
הדו-חי הנו בעל-חיים חולייתני ,שבצעירותו חי במקורות-מים מתוקים (ראו
"ראשן") ,ובבגרותו מסוגל להתקיים גם מחוץ למים ,אולם הוא זקוק לרמת
לחות גבוהה ולכן נשאר בקרבתם .הדו-חי מהווה מעין שלב ביניים
אבולוציוני (ראו "אבולוציה") בין הדגים ,החיים במים ,לבין הזוחלים
היבשתיים.
במסגרת שימושיו הרבים של רועכם במינים שונים של בעלי-חיים ,על מנת
לתאר באמצעות תכונותיהם את בני-האדם בכלל ,ואת תלמידיו בפרט,
מכנה רועכם את לומדי-תורתו בכינוי "דו-חיים" (ראו רועכם ס"ט" :דו חיים
הייתם ,גם במים וגם ביבשה חייתם ,גם בסדר וגם בזוהמה") .רועכם עורך
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מעין השוואה מטאפורית בין מים ויבשה לסדר ואי-סדר :הוא מבחין ביכולת
של תלמידיו לחיות את שני המצבים ,ומנגד ,בצורך בשני מצבים אלו על
מנת לחיות.
הדו-חי ,על חלקלקותו וריריותו ,מסמל את מצב-הביניים  -את היצור (ראו
"יצור") הניצב במקום כלשהו על הציר שבין דג ללטאה ,בין יצור-ימי ליצור-
יבשתי .מסדר-הטומאה מעניק לדו-חיים משמעות סימבולית במסגרת
הפולחן ,בשל תכונות אלו .ראו גם "סלמנדרה"" ,צפרדע" ו"קרפדה".

דונג
"דונג" הוא כינוי לשעווה המיוצרת בגופם של בעלי-חיים מסוימים ,ובכללם
גם האדם ,ומופרשת ע"י בלוטות חיצוניות ,בעיקר דרך שערי-האוזן (ראו
"אוזן" ו"שערי-הזוהמה") .הדונג משמש להגנה פיזית ,לסיכוך ולהרחקת
זיהומים פתוגניים .הוא נחשב לאחת מן הזוהמות הקטנות המופרשות מן
הגוף (ראו "זוהמה").

דיאלוג
"דיאלוג" הוא כינוי לשיחה הדדית בין שתי ישויות (ראו "ישות") או יותר.
במסגרת עבודת-הטומאה מהווה הדיאלוג אמצעי נפוץ לבירור ולהעמקה
בכתביו של רועכם ,בתורת-הטומאה ובסוגיות שבהן היא עוסקת ,בבעיות
פילוסופיות ורגשיות שבהן נתקלים המאמינים ,וכדומה.
סתירות פנימיות (ראו "סתירה") ,סוגיות מעורפלות ושאלות בלתי פתורות,
מוצאות את פתרונן ,לרוב ,על שולחנות הדיאלוג ,באמצעות שיחה בין שני
אנשים או יותר (לעתים קרובות יהיה ,לפחות אחד מהם ,אקדוש – ראו
"אקדוש") .לעתים ,מתומללים ומעובדים הדיאלוגים לכדי מאמרים
פילוסופיים שמוצאים את מקומם בקורפוס התיאורטי של מדרשי-הטומאה
שמקיים המסדר ומתחזק ,כחלק מחקירתו הבלתי-נדלית בעולם בכלל,
ובתורת-הטומאה ,על עקרונותיה והלכותיה ,בפרט.
יש שבמסגרת הדיאלוג באות לכדי פתרון גם סוגיות אישיות המעסיקות את
המשתתפים בו ,ועל כן משמש הדיאלוג גם כמרכיב בשיטת-הטיפול של
המסדר (ראו "טיפול").
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דיבוק
המונח "דיבוק" משמש בד"כ לכינוייה של רוח החודרת לגופו של אדם חי
ופועלת באמצעותו .מבחינתו של מסדר-הטומאה ,שאלת קיומו הממשי (ראו
"ממשי") של הדיבוק איננה רלוונטית כל עוד הוא מטביע את חותמו בעולם
(ראו "נוכחות" ו"סולם-הקיום") ,באמצעות השפעתו על התנהגות האדם
המאמין בקיומו (ראו גם "אל").
"דיבוק" משמש את המסדר בהשאלה ,לתיאורם של מצבים שבהם זהותו
של האדם מתערערת וה"אני" שלו (ראו "אני") מתמלא בדחפים וברגשות
שאינם נתונים לשליטתו המלאה .למעשה ,מהווה הדיבוק מצב שבו
הטומאה (ראו "טומאה") מפעילה את כוחותיה על האדם ,ומשפיעה על
מעשיו ועל התנהגותו.
במצבים קיצוניים ,עלול ה"אני" להתמוסס לחלוטין אל תוך הדיבוק או אל
הסביבה (ראו "סביבה") שבתוכה הוא מתפלש (ראו "התפלשות") .זהו מצב
שבו עלול האדם הלוקה בדיבוק להיהפך ל"בבון" (ראו "בבון") ,או
לחילופין למסורס (ראו "מסורס").
המסדר מעודד מצבים של טשטוש גבולותיו (ראו "גבול") של האני על מנת
להרחיבו ,לפתחו ולהכירו טוב יותר ,על יכולותיו ותכונותיו הנסתרות .יחד-
עם-זאת ,קורא המסדר לשימור מצב-הכלאיים שבין החיה והאלוהים (ראו
"כלאיים"" ,חיה" ו"אלוהים") ,ולשילוב דחפיו של האדם (ראו "יצר")
והאינטואיציות שלו ,עם השליטה העצמית והאינטלקט .המסדר ,אפוא,
ממליץ למאמיניו "להתיידד" עם הדיבוקים האישיים שלהם ,להכיר בהם
ולפתח עמם את קשריהם.
מצב הדיבוק ,יש בו מן החיוניות לקיומן של התפתחות ויצירתיות בקרבו של
האדם ,אולם אל לו לצאת משליטה באופן מוחלט .כאשר חורג הדיבוק
ממידתיותו (ראו "מידתיות") ,עלול הוא להיהפך למזיק (ראו "מזיק").
המסדר ,אם כן ,שוקד על פיתוחן של טכניקות ודרכים להכרת הדיבוק,
לשיתוף פעולה עמו ,לגירויו ולזימונו המלאכותי (ראו "זימון").

דיבור
דיבור הוא אמירת דברים והבעתם ,בדרך-כלל באמצעות הפה (ראו "פה",
"לוע" ו"שערי הזוהמה") .על-פי תורת-הטומאה ,אמירת דברים על ידי
האדם נעשית גם באמצעות פתחי-הגוף האחרים ,וכן באמצעות תנועות
ומחוות גופניות (ראו גם "מימיקה") .השפה המילולית (ראו "שפה"),
המהווה את אחד מאמצעי התקשורת (ראו "תקשורת") העיקריים של האדם,
הנה השפה הנתונה ביותר לשליטתו של המדבר בה .באמצעותה מעביר
האדם את מסריו לזולתו (ראו "זולת") ,באופן מדויק ככל הניתן.
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השפות האחרות ,הרבות מספור ,שאותן דובר האדם (בין אם באמצעות
נקבי גופו ,ובין אם באמצעות מחוות גופניות אחרות ,או פעולות שאותן
הוא מבצע בחלל ובזמן) הנן מופשטות יותר ,ומסריהן נתונים לפרשנויות
שונות ,בצמתים שבהם פוגשות הן את מושאיהן (ראו "צופה").
לדידו של מסדר-הטומאה ,גם השפה המילולית  -אין בה כדי להעביר באופן
מדויק לחלוטין את מסריו של הדובר אותה  -וכפי שיש בכוחה לטמא,
לעולם תיטמא היא בעצמה .ראו גם "להגות".

דיבר
דיבר הוא אחת הדמויות המופיעות במיתולוגיה של רועכם (ראו "רועכם"),
בחלק המגולל את סיפור חייו והתבגרותו ,בטרם פגש בתלמידיו (ראו
"בנים") .דיבר מסייע לדמות נוספת ,נוגף (ראו "נוגף") ,לאתר את רועכם,
לאחר שזה טרף את אשתו (ראו "קניבליזם") ,בפרשת "ויצוד".
בפרק ל"ח ,מנומק שמו של דיבר בכך שהיה פטפטן גדול עוד ברחם אמו
("( )...ויהי הנער שמו דיבר ,כי פטפטן גדול היה כבר ברחם אמו :ותהי אמו
אישה זקנה ,באה בימים ,והיא שוכבת בבית ,חולה ומעלת יבלות ,ולא עשה
הנער דבר לעזור לה") .דיבר מתגלה כעד לרצח אשתו של נוגף ,ומציע לו
את עזרתו באיתור הרוצח .כאשר שואל נוגף מדוע לא עשה דיבר דבר כדי
להציל את האישה ,מנמק זאת דיבר בכך שחרדה (ראו "חרדה") אחזה בו
והידיעה כי גורלו נתון בידיו (ראו "גורל" ו"אחריות") היא זו שגרמה לו
להיאלם דום.
כאשר יוצאים השניים בחיפושם אחר רועכם ,הם נתקלים בנער דומה לו
והורגים אותו .משוכנעים שחיסלו את האדם הנכון ונרגשים מן ההרג,
ממשיכים שניהם אל ביתו של נוגף ,ושם מתחילים השניים לנהל מערכת
יחסים הומוסקסואלית הנמשכת כמה שנים ,מבלי שיודע דיבר כי נוגף
מחזיק במרתפו (ראו "מרתף") את הנערים ,תלמידיו לעתיד של רועכם.
בשלב מסוים נתקלים השניים ברועכם (בשלב זה שמו טרם ידוע) ,ומתבררת
להם הטעות בזיהוי שעשו ברצח הקודם .קטטה מתפתחת ובסופה מוצא
רועכם את עצמו במרתפו של נוגף ,כלוא בין שאר הנערים (ה"בנים").
במסגרת חקירת העומק שעורך מסדר-הטומאה בכתביו של רועכם ,רואה
המסדר בדיבר מטאפורה למורכבותו של המוסר האנושי (ראו "מוסר").
שמו ,המיוחס במסגרת הסיפור לתכונתו לפטפט ,קשור גם למושג "דיבר",
המייצג את כל אחד מעשרת החוקים (הדיברות) ,המופיעים בתורה העברית
(ראו "תנ"ך") .לכאורה ,מייצג דיבר את העין-הרואה-כל-חטא ,את העד-
לרצח ,המסייע לנוקם ,לזה התר-אחר-הצדק ,לאתר את הפושע ולחסלו.
אולם ,כבר מתחילת הסיפור ,מתברר לנו כי הוא עצמו אינו נקי מחטאים
(ראו "חטא") ,ואין בו כדי לייצג שום צדק אובייקטיבי (ראו "צדק") .ראשית
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מתברר לנו כי אמו חולה ואין הוא עושה דבר על מנת לסייע לה ,שנית –
הוא טועה בזיהויו של רועכם ומסייע בחיסולו של אדם "חף מפשע",
ושלישית – הוא עצמו נרגש מאד מפעולת הרצח ,המעוררת בו את
תשוקותיו המיניות (ראו "זימה"" ,תאוות-בשרים" ו"תשוקה") .כל אחד
מאלה מהווה סייג בתחום "הצדק המוחלט" ,ומנכיח את תכונותיו
הסובייקטיביות ואת נטיותיו לצדקנות.

דיו
הדיו הנו אחד מן החומרים המשמשים את בן-מסדר-הטומאה .בהיותו חומר
נוזלי ומכתים ,שהשליטה בו היא לעתים מוגבלת ,משרת הדיו תפקיד סמלי
בפולחן-האמנות של המסדר (ראו "אמנות") .אחד מן המקורות להיווצרותו
הוא הדיונון (ראו "דיונון") ,שהדיו מהווה את אחת מזוהמותיו הקטנות (ראו
"זוהמה") ,ומשמש אותו לצרכי הגנה והסוואה (ראו "הסוואה").

דיונון
הדיונון הוא טורף ימי ממשפחת הרכיכות .מסביב לפיו של הדיונון ישנן
זרועות המשמשות אותו לתפיסת הטרף (ראו גם "תמנון") .בשעת מצוקה,
מפריש הדיונון נוזל כהה ,הדומה לדיו (ראו "דיו") ,אשר גורם לצביעת המים
שבסביבתו .בחסות הזוהמה שהפריש (ראו "זוהמה") ,נמלט הדיונון
מטורפיו ,בטרם עלה בידיהם לאתר את מיקומו .בשל תכונתו "ללכלך" על
מנת לשרוד ,נחשב הדיונון לבעל-חיים בעל ערך סימבולי במסגרת עבודות-
הפולחן של מסדר-הטומאה.

דייסה
"דייסה" ,במסגרת עבודת-הטומאה ,היא כינוי גנאי לתוצרים של "בחישה"
(ראו "בחישה") שהגיעו למבוי סתום מבלי שהניבו תוצאות של יצירתיות,
חידוש או השראה (ראו "השראה") .מונח זה משמש בדרך-כלל לתיאורן של
יצירות אמנות כושלות (ראו "אמנות") ,או לייצוגם של תהליכים כאוטיים
אשר אין באי-הסדר המאפיין אותם דבר ,מלבד אי-סדר ללא מוצא או
תקומה (ראו "תקומה").

דין
ספר "רועכם" נפתח בתיאורה של הארץ שבה שוכן אביל (ראו "אביל"),
שלימים יהפוך לאביו (ראו "אב") של רועכם (ראו "רועכם") .בפרק א',
מתוארת הארץ כמקום שנשלט בידי רוע רב" :ויהי בעת ההיא ,ורוע רב
ישלוט בארץ ,אין דין עליה ואין שומר" .זהו הבסיס לסיפורו של רועכם,
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שבמסגרתו מהווה הארץ מצע פורה להפצתה של תורתו (ראו "הפצה"),
היות והיא נטולת סדר (ראו "סדר") ,משמעת ומוסר (ראו "מוסר").

דיסהרמוניה
"דיסהרמוניה" הוא מונח המתאר מצבים של חוסר התאמה בצלילים,
בצבעים או במרכיבים אחרים של יצירה אמנותית כלשהי (ראו "אמנות").
מסדר-הטומאה מעריך ומכבד מקרים של דיסהרמוניה ,היות ויש בהם כדי
לבחון את גבולות המדיום (ראו "גבול") ולהפר אמיתות (ראו "אמת")
וודאויות מסורתיות (ראו "ודאות" ו"נורמה") .במקרים מסוימים עלולה
הדיסהרמוניה להוביל למצב של "דייסה" (ראו "דייסה") ,אולם המסדר יוצא
מנקודת הנחה שכישלונות ,גם הם תולדה של עבודה ,העזה וחריגה
מקונבנציות; על כן אין להיבהל או להיחרד מן הפוטנציאל להתרחשותם
(ראו גם "טעות").

דיספרופורציה
"דיספרופורציה" הוא מונח המתאר מצבים של חוסר התאמה בין גדלים
ומידות של דברים ,או של מרכיבים ביצירה אמנותית (ראו "אמנות") .יחסו
של מסדר הטומאה למצבים של דיספרופורציה דומה ליחסו למצבי
דיסהרמוניה (ראו "דיסהרמוניה").

דכדוך
בפרק ע' למשנתו (ראו "משנה") ,מתייחס רועכם למצבים של דכדוך ,וקורא
למי שנקלע אליהם ,לחוות את הסבל ולהימנע מבריחה ממנו (ראו
"ייסורים") .במצב שבו הדיכאון גורם לחדלונם (ראו "חדלון") של המחשבה,
הפעולה והמעשה ,אזי קורא רועכם להימנעות מפסיביות ומרחמים עצמיים,
תוך הריסתם (ראו "הריסה") של מבנים קיימים (מבני חשיבה ומבנים פיסיים
– ראו "מבנה"; לדוגמא  -החלפת מקום מגורים ,מקום עבודה ,מקומות
בילוי וכדומה) ,ופינוי מקום לבנייה ולהתחדשות (ראו "תקומה").
יש שהדכדוך יטופל במסגרת הדיאלוגים (ראו "דיאלוג") ושיטת הטיפול (ראו
"טיפול") של המסדר ,אם כי זה אינו ממהר להשיא עצות נפשיות למאמיניו,
וממליץ על טיפול פרטני ומעמיק בבעיות ,על פי צרכיו האישיים של כל
אדם .ראו גם "יאוש".
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דלקת
הדלקת היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הדלקת ,בהיותה
מחלה זיהומית שתוקפת חלקים בגוף (ראו "זיהום") ,מושאלת לתיאור של
פעולות שונות (הכתמה ,ניפוח ,האדמה ,הברקה ,הלחה וכדומה) ,שנעשות
כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט
של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

דלת
דלת היא פתח בקיר ,שעל צירו מורכב לוח עץ או מתכת ,המשמש
לחסימתו או לפתיחתו למעבר .מסדר-הטומאה רואה בביתו של אדם מעין
הרחבה סימבולית של ה"אני" הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר
מזהה במבנה הבית (ראו "בית") תכונות רבות אשר מקבילות באופן סמלי
לחלקים שונים במבנה גוף-האדם .חלק גדול מן הפרקטיקום הפולחני של
המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש בערכם הסמלי של חלקיו השונים,
ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף .הדלת הנה אחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-
הזוהמה") של הבית (הפתחים אשר באמצעותם נספגים הבית וסביבתו זה
בזו) ,והיא מקבילה לשער-הלוע בגוף האדם (ראו "לוע").
כמוטיב ,מופיעה הדלת בעלילותיו של רועכם פעמים רבות ,תוך שהיא
מסמלת את הגבולות (ראו "גבול") השוררים בין מקום למקום ,ואת הפרתם
של גבולות אלה ("כל דלת תפתח ממני לפניכם ,אנוכי רועכם ,פותח
שערים" – רועכם ס"ח).

דם
הדם הוא אחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") ,ובתורת-הטומאה הוא
נחשב לאחד מ"מוליכי-הזוהמה" (שם) .הדם הוא נוזל האחראי על הזנתם
של תאי-הגוף בחמצן ובחומרי מזון ,ועל סילוקם של חומרי פסולת מאותם
תאים באמצעות הפנייתם אל הריאות והכליות .במסגרת עבודת-הטומאה,
נחשב הדם לחומר חיוני אשר מקשר בין פתחי-הגוף השונים (ראו "שערי-
הזוהמה") .מבחינת תורת-הפולחן (ראו "פולחן") של המסדר ,הדם ממלא
תפקיד במערך סימבולי רחב ,אשר נתון לשינויים בהקשריו השונים ,והוא
מסמל בעיקר את הגבול הדק הנתון בין החיים והמוות (ראו "מוות").
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דמון
"דמון" הוא כינוי לישות מטאפורית רבת-עוצמה (ראו "ישות") ,אשר כמו
האל (ראו "אל") ,שאלת קיומה הממשי (ראו "ממשי") איננה רלוונטית,
היות והיא בעלת השפעה רבה על תודעתו של המאמין (ראו "נוכחות"
ו"סולם-הקיום") .הדמון עשוי להיות פרי המצאתו המוחלטת של המאמין,
אם כי לרוב תחרוג השפעתו מגבולותיו (ראו "גבול") של זה בלבד .הדמון
יכול אף להתגלם בדברים שקיומם בעולם ממשי ומוכח (ראו גם "רוח") ,אם
כי המאמין מעניק להם משמעות וחשיבות סימבולית יתרה .יש שהדמון
מעניק למאמין תחושות חיוביות ,אשר מעוררות בו את פיתוחם של יכולות
וכישורים חדשים ,ויש שהוא מזיק (ראו "מזיק") ,מטריד ומפריע לפעילותו
היומיומית .במקרה כזה ,יש לטפל במאמין על מנת לצמצם את השפעתו
המזיקה של הדמון (ראו "טיפול") .רועכם ,לצורך הדוגמא ,הוא דמון (ראו
"רועכם").

דממה
הדממה היא קולו של ה"אין" (ראו "אין") .היא השקט המוחלט אשר
מרכיביו אינם ידועים ,והוא מבליח מפעם לפעם בינות לקולותיה של
ההוויה החומרית (ראו "יש" ו"בשר") .הדממה היא הרווח שבין הצרימות
(ראו "צרימה") ,האין החודר אל הגוף ומפר את גבולותיו דרך שערי-האוזן
(ראו "אוזן" ,ו"שערי הזוהמה") .היות והעולם מלא בטומאות (ראו
"טומאה") ,בצרימות וברעשים ,הדממה היא ישות חמקמקה ובלתי ניתנת
לתפיסה מוחלטת ,ועל כן קיומה הוא בעיקרו מושגי .המת (ראו "מת") הוא
היחיד שעשוי היה להבין את הדממה ,לולא היה פגר (ראו "פגר") חסר
יכולת הבנה ופענוח.

דמעה
הדמעה היא אחת מן הזוהמות הקטנות המופרשות מן הגוף (ראו "זוהמה").
היא נפלטת משערי-העין (ראו "עין" ו"שערי הזוהמה") ,בזמן בכי (ראו
"בכי") או בשל גירוי.

דת
דת הנה מערכת ממוסדת של אמונות ,סמלים (ראו "סמל") ,חוקים (ראו
"חוק") ומעשי-פולחן (ראו "פולחן") אשר סובבים סביב אמונה בכוח עליון
(ראו "אל") .הדת עושה שימוש בכוח האמונה של מאמיניה ,על מנת לספק
להם תשובות לשאלות בלתי פתורות לגבי הקיום .במובנים רבים ,למרות
שקדמה הדת להופעתו של המדע (ראו "מדע") ,היא ממלאת עבור
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המאמינים את מקומם של החלקים החסרים בפסיפס המורכב של תיאוריות
הקיום המדעיות ,אשר אין באפשרותן לענות על כל צרכיו האינטלקטואליים
והרוחניים של האדם.
הדת מציבה בפני מאמיניה הבטחה לחיים מלאים ושלמים ,והיא מורכבת
ממערכת של גורמים שתפקידם לספק למאמינים שיגרה של יציבות ובטחון,
ותחושת סיפוק ממעמדם וממקומם בעולם.
מסדר-הטומאה מציע למאמיניו דת-ללא-אל ,אשר בשונה ממשנה
פילוסופית וממערכים אידיאולוגיים רגילים ,כוללת בתוכה גם דוגמות
פולחניות (ראו "טקס") ומערכים סימבוליים ,אשר תפקידם למלא ,דווקא
באדם הספקן (ראו "ספק") ,את הצורך הטבעי בפעילות טקסית ,ובמערכת
של סמלים וחיי-רוח .כל זאת מבלי שעל המאמין לשעבד עצמו לישות
טרנסצנדנטית כלשהי (ראו "ישות") ,שקיומה הממשי (ראו "ממשי") ממילא
מוטל עבורו בספק (ראו פרק "האדם והדת" ,במניפסט מסדר-הטומאה).
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ה
האבסה
המונח "האבסה" משמש את מסדר-הטומאה לתיאור פעולות של אכילה
(ראו "אכילה") פולחנית שאיננה מיועדת להשבעת רעבונו של האוכל.
האבסה פולחנית עשויה להתקיים בכמה מישורים סימבוליים ,אשר מיושמים
ומתורגמים לפרקטיקות טקסיות כחלק מעבודת הפולחן של המסדר (ראו
"פולחן") .פעולת האכילה במסגרת הטקסית ,מייצגת עבור בן-מסדר-
הטומאה את תהליך הפנמת התורה ,תהליך אשר הושווה בכתביו של רועכם
לתהליכי העיכול (ראו "עיכול") הגופניים ("מי אשר לא ידע ללעוס ,לא ידע
לבלוע" – רועכם נ"ח).
על-פי פילוסופיית-הטומאה ,הטוענת לטשטוש גבולות ול"בעבוע" (ראו
"בעבוע") ,אין להפריד בין תהליכי הלמידה (ראו "לימוד") וההפנמה
האינטלקטואלית לתהליכים הגופניים העוברים על האדם .שילוב נכון בין
פעילות שכלית ורוחנית למחוות גופניות ,בעיקר כאלה הקשורות בנקבי-
הגוף (ראו "שערי הזוהמה") ,הנו ,על-פי תורת המסדר ,הדרך הטובה ביותר
ללמידה ולהתפתחות.
טקסים מסוימים המתבצעים במסגרת עבודת הפולחן של המסדר ,הנוגעים
בחטאים (ראו "חטא") כמו גרגרנות (ראו "גרגרנות") ,תאוות בשרים (ראו
"תאוות בשרים") וגאווה (ראו "גאווה") ,מכילים פעולות של האבסה עצמית
כחלק מן המערך הטקסי.

האזנה
ההאזנה היא למעשה הזנה דרך שערי-האוזן (ראו "אוזן" ו"שערי-הזוהמה").
זוהי שמיעה אקטיבית ,שבמהלכה חודרים הקולות (ראו "קול") אל הגוף,
והמידע שהם מכילים מעובד באמצעותו (ראו "ידע") .מסדר-הטומאה שוקד
על פיתוחן של טכניקות האזנה ,אשר מאפשרות למתרגל אותן להיות ער
(ראו "ערנות") לקולות ,לרעשים ולצרימות (ראו ערך "צרימה") ,אשר אינם
נשמעים או זוכים לתשומת ליבו בתנאי היומיום .במסגרת ה"דיאלוגים" (ראו
"דיאלוג") ,מתורגלת ההאזנה ומיושמת כדי להביא לקידום פתרונותיהן של
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סוגיות שונות ,בין אם הן אישיות או ציבוריות ,פשוטות ופרטיות או
מהותיות וקריטיות לציבור הרחב של מאמיני המסדר.
בן-המסדר למד להאזין ,הן לקולות והן לדממות (ראו "דממה") ,הבוקעים
מגופו של הזולת (ראו "זולת") ,מפיו (ראו "פה" ו"לוע") ,אך גם מנקביו
האחרים.

האנשה
"האנשה" היא ייחוס תכונות אנושיות לדברים ,ליצורים (ראו "יצור")
ולישויות (ראו "ישות") ,שאינם אדם .תורת-הטומאה עושה שימוש
ב"האנשה סימבולית" של מהויות (ראו "מהות") או תכונות המתקיימות
בעולם ,ומייצגת אותן באמצעות אובייקטים במערך הטקסי (ראו "צלם").
משנתו של המסדר גורסת כי מושגים מופשטים צוברים כוח והשפעה על
מהלך ההיסטוריה ,באמצעות השימוש בהם והאמונה בקיומם (ראו "נוכחות"
ו"סולם-הקיום") .לפיכך ,האנשתם של כוחות שכאלה והכרה בהשפעתם
הממשית (ראו "ממשי") לצרכים טקסיים ,יש בה כדי לתרום להזדהותו של
בן-המסדר עם מושאי התרגול הפולחני שלו .בן-מסדר-הטומאה מודע לכך
שההאנשה הנה בעלת ערך מטאפורי בלבד ,ואין בה כדי להגדיר את הישות
המואנשת (ראו "הוויה") כממשית באופן אובייקטיבי ובלתי-תלוי.

האפלה
במסגרת חלקים מן המערך הפולחני של תורת-הטומאה ,מזומנת האפילה
(ראו "אפילה") אל החלל שבו מתקיים הטקס ,לעתים כדי לבצע כלפיה
פנייה סימבולית ,ולעתים אך כדי להמחיש ולייצג את טשטוש הגבולות (ראו
"גבול") בין הדברים .פעולת-זימון-האפילה מכונה בקרב בני-המסדר בשם
"האפלה" .ראו גם "עמעום".

הבדלה
במסגרת הדת היהודית (ראו "דת" ו"יהדות") ,ה"הבדלה" הנה סדרת ברכות
המציינת את הגבול (ראו "גבול") וההבדלים בין השבת לבין ימי החול.
בפרשנות רחבה יותר ,לא יהיה זה בלתי סביר להניח ,כי ההבדלה מייצגת
את הגבולות אשר הושתו בין הדברים כולם ,למן שחר התרבות ,על מנת
שניתן יהיה להבחין ביניהם (ראו "קטגוריה" ו"מובלעת").
התודעה האנושית מבוססת על הבחנות והבדלות ,וקיומה של התרבות (ראו
"תרבות") תלוי בהן .יחד עם הכרתו של המסדר בתנאי זה ,ההכרחי גם
לקיומו שלו ("טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות ,אולם הוא דורש את
קיומם של כאלה" – הצהרה מס'  2בפרק "הצהרות על הטומאה" ,מתוך
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מניפסט מסדר-הטומאה) ,קוראת תורת-הטומאה למאמיניה ,לעולם לא
לחדול מהעמדת ההבחנות במבחן ובספק מתמיד (ראו "ספק") ,ולזכור כי
טיבן ואופיין של הבחנות אלו ,אין הם אלא תולדה של התניה תרבותית
(ראו גם "נורמה").

הבקעה
ההבקעה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .ההבקעה הנה פעולה פיסית של
חדירה בכוח ,אשר מבוצעת כלפי אובייקט (אמנות) שלם או חלקי על מנת
לערער את גבולותיו ,ובכך לפתחו ,לשכללו ,ולהפכו לאובייקט של
יצירתיות ,או לאובייקט טקסי (ראו "אמנות") .ההבקעה יכולה להיעשות
באמצעות אובייקט אחר ,או באמצעות גופו של המבקיע.

הבשלה
ההבשלה הנה השלב האחרון בתהליך הדגירה (ראו "דגירה") ,שאותו עובר
התלמיד במסדר-הטומאה ,לפני הגחתו אל העולם כבן-המסדר אשר יודע
ומכיר את עיקרי התורה הבסיסית (ראו "לקסיקון-העיקרים") .תהליך
ההבשלה כולל את הכנתו של התלמיד לתפקיד שאותו הוא אמור לקיים
במסגרת השייכות למסדר וייצוגו (ראו גם "אקדוש").

הגדה
ההגדות הנן כתבים המכילים אמירות והרצאות של נשא-ההתגלות-
הראשונה (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") ,במגוון של נושאים הקשורים
באופן כזה או אחר לתורת-הטומאה .ההגדות ממוספרות על פי סדר
ההוצאה שלהן (הגדה ראשונה ,הגדה שנייה וכד') ,וגודל הקבצים משתנה
מהגדה להגדה .ראו גם "ליקוט".

הגמשה
במסגרת תורת-הרטוריקה של מסדר-הטומאה ,מהווה המונח "הגמשה" כינוי
לתהליכי הגמשת גבולותיו (ראו "גבול") של הזולת (ראו "זולת") במסגרת
דיאלוג וכחני (ראו "דיאלוג") ,רגע לפני ערעורם (ראו "ערעור") ,פריצתם
והטמאתם (ראו "הטמאה") של זהותו (ראו "זהות") ושל רעיונותיו.
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הגעלה
"הגעלה" היא כינוי לפעולת ערעור גבולותיו (ראו "גבול") ומחשבתו של
הסובייקט (ראו "סובייקט") ,באמצעים מעוררי פלצות וגועל (ראו "גועל")
שנועדו להרחיב את תודעתו (ראו "תודעה") .במסגרת פרקטיקות פולחן
קבוצתיות הננקטות במסדר (ראו "פולחן" ו"טקס") ,נוהג לעתים הכהן (ראו
"כהן") המנהל את הטקס" ,להגעיל" את המשתתפים על מנת להכין את
תודעתם לספיגת התכנים הפולחניים .ראו גם "מבחיל".

הגרלה
היות והאקראיות נחשבת בקרב בני-המסדר לאחד מכוחות הטומאה (ראו
"אקראיות") ,במסגרת עבודת-הטומאה מתורגלות פרקטיקות שונות של
הגרלה ,שמטרתן להיעזר בכוחו של המקרה .בפרק ע"א למשנתו (ראו
"משנה") ,מציע רועכם שיטת הגרלה-באמצעות-חרק (ראו "זבוב") ,לפתרון
בעיות שמקורן בקונפליקט בין שני צדדים ,כאשר לא עולה בידיהם להגיע
לפתרונו באופן אחר .אולם ההגרלה ,יש בה כדי לשרת את עבודת הטומאה
גם באופנים של הרחבת היצירתיות ויציאה מגבולות (ראו "גבול") המחשבה
התבניתית.
התורה מציעה שיטות הגרלה שונות (לדוגמא ראו "קובייה" ו"קלף"),
המאפשרות למשתמש בהן להגיע לפתרון בעיות באמצעים שבאופן טבעי,
בדרך של תלות במחשבתו המוגבלת ,סביר שלא היה מגיע אליהם .הדרך
הנכונה לעשות שימוש בגורל (על פי מחשבת הטומאה – ראו "גורל") ,אינה
בהסתמכות עיוורת על המקרה ,כי אם בהרחבת המחשבה והיצירתיות,
ובשילוב של אלה עם כוחה של האקראיות .ההגרלה ,אם כן ,מטרתה לסייע
למחשבה ולא להחליף אותה באקראיות עיוורת.

הדבקה
ה"הדבקה" היא כנוי לתהליך הפצת תורת-הטומאה בקרב ההמונים (ראו
"הפצה") .רועכם משווה במספר מקרים את תהליך הפצת משנתו (ראו
"משנה") לתהליך הפצתה של מגיפה (ראו "מגיפה") .המשנה ננעלת
בפסוקים" :ובאשר ילמדו האנשים כיתות כיתות את תורתי ,ותזחל
בחוריהם ,על הארץ יפזרוה ככינים :זוהי משנתי לכם ,עתה צאו והפיצוה"
(רועכם פ').
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הדחה
מסדר-הטומאה שומר לעצמו את הזכות להדיח ,להרחיק ולסלק כל חבר
משורותיו ,במקרה וזה פעל בניגוד לעקרונות התורה .היות ותורת-הטומאה
עוסקת בבחינה בלתי פוסקת של טשטוש גבולות (ראו "גבול") ,של הגדרות
תרבותיות (ראו "קטגוריה" ו"תרבות") ושל תבניות חשיבה ומוסר (ראו
"נורמה" ו"מוסר") ,המקרים שבגינם יודח חבר מן המסדר הם נדירים ביותר
ונוגעים על פי רוב בעבירה כלשהי על החוק המקומי (ראו "חוק") ,בפגיעה
באינטרס של המסדר ,ו/או בפגיעה כלשהי בחסרי-הישע ,או במי מחבריו
האחרים של המסדר (ראו "טאבו"" ,זכות (ה ")-ו"זדון") .תהליך ההדחה
יתבצע על ידי ועדה של בוררים (ראו "בורר") ,שתמונה על ידי נשא-
ההתגלות-הראשונה (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") .ראו גם "חרפה".

הוויה
הוויה ,על פי תורת-הטומאה ,הנה ישות מואנשת של כוח כלשהו (ראו
"ישות" ו"האנשה") .זוהי צורת קיום מושגית ,שאיננה קיימת באופן ממשי
(ראו "ממשי") כיצור (ראו "יצור") בעל תודעה (ראו "תודעה") ,אלא כרעיון
שהשפעתו על האנושות ניכרת (ראו גם "אל" ו"נוכחות") .כחלק מן
הפרקטיקות הפולחניות של המסדר ,תתכן פנייה להוויה זו או אחרת ,אולם
תהא זו פנייה מושגית ,שעיקרה הרעיוני הוא בהשפעה הרצויה על תודעתו
של המאמין.

הזדהמות
במובנו המקורי ,משמש המונח "הזדהמות" לתיאור מצבים של התלכלכות
או של היווצרות זיהום כלשהו (ראו "זיהום") .במסגרת עבודת-הטומאה,
מורחבת משמעותו של המונח לכלל המקרים התדירים של הפרת גבולותיו
(ראו "גבול") של האובייקט או הסובייקט (ראו גם "זוהמה"" ,שערי-
הזוהמה" ו"סובייקט") .המסדר מבקש לערער על הקונוטציות השליליות
(ראו "שלילי") שמשתמעות מן המונחים הנגזרים משורש "ז.ה.מ" (ראו
"שורש") ,היות ולעתים קרובות אין הן אלא תולדה של הבנייה תרבותית
(ראו "נורמה" ו"תרבות").
זיהומו של דבר טמון בהפרת הגבולות או הסדר (ראו "סדר") המוכרים
שבהם הוא מאורגן במחשבה התרבותית .במקרים רבים ,דווקא הזיהום,
הלכלוך או הפגימה ,עשויים להוביל להתפתחויות חיוביות בלתי צפויות.
שלילתם על הסף רק בשל ההקשרים השליליים ,המוכרים בעיקר מתחומי
הרפואה או הביולוגיה ,יש בה כדי להחמיץ שדה נרחב של אפשרויות
לצמיחה ולחדשנות (ראו "תקומה").
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הזדווגות
הזדווגות הנה פעולה מינית (ראו "מין") המתרחשת בין בעלי-חיים (בכללם
גם בני-האדם) ,וכוללת את החדרתו של הפין (הנושא את שער-השופכה של
הזכר – ראו "פין" ו"שופכה") אל שער-הנרתיק (ראו "נרתיק") של הנקבה.
ההזדווגות היא דוגמה לתהליך של "הזדהמות" (ראו "הזדהמות") ,של הפרת
גבולות הגוף (ראו "גבול" ו"בשר") ,שהשלכותיו אינן שליליות בהכרח.
ההזדווגות הנה פעולה הכרחית (אם כי לא היחידה שבנמצא) ליצירת
צאצאים ,והיא מלווה בהתענגותם (ראו "עונג") הגופנית והמנטאלית של
המשתתפים בה.
ישנן פעולות מיניות נוספות ,שאינן כוללות הזדווגות ,אשר יש בהן כדי
להפר את גבולות הגוף ולעורר את העונג השוכן בנקביו (ראו "שערי-
הזוהמה") .מסדר-הטומאה מייחס לפעולות אלה מעמד פולחני ,שכן ,לצד
האמנות (ראו "אמנות") ,הן מיטיבות לבטא את תורתו ואת רעיונותיו באופן
ממשי (ראו "ממשי") .במסגרת ההגדות (ראו "הגדה") של המסדר ,ניתן
למצוא התייחסויות נרחבות לאפשרויות הטמונות בפעולה המינית ,ולאופן
שבו היא משרתת את רעיונותיה של תורת-הטומאה.

הזדנבות
"הזדנבות" היא כינוי להיגררות עיוורת (ראו "עיוורון") אחרי אידיאולוגיה,
מנהיג או רעיון מסוים .מסדר-הטומאה דואג להפצת תורתו ולהרחבת מעגל
המאמינים בה (ראו "הפצה") ,אולם אחד מהעקרונות הבסיסיים של התורה
טמון בהטלת הספק (ראו "ספק") ,ובבחינה מודעת (ראו "ערנות") ומתמדת
של כל גבול (ראו "גבול") ושל כל רעיון או קונבנציה (ראו "נורמה"),
בכללם גם אלה שבמסגרת עבודת-הטומאה עצמה (ראו "עבודת-הטומאה").
על בני-המסדר מוטל ,לפיכך ,לשמור בקנאות על מחשבתם העצמאית
וליטול על עצמם את האמונה בטומאה מכורח בחירתם ואחריותם
הבלעדיות (ראו "אחריות").
מבחינה עקרונית ,אין המסדר יכול לסבול מזדנבים בשורותיו .על-פי תורת
המסדר ,המאמינים בטומאה נוטלים חלק בבעבוע הכללי (ראו "בעבוע"),
והם שותפים מלאים בפיתוחם ובהתפתחותם האינסופית של התורה ושל
רעיונותיה – אמונה פאסיבית ועיוורת איננה נכללת באתיקה הבסיסית של
המסדר.
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הזזה
הזזה היא פרקטיקה אמנותית (ראו "אמנות") שבבסיסה עומדת הפקעתו של
אובייקט או של רעיון ממצבו או מהקשריו המקוריים .ההזזה מערערת את
גבולותיו (ראו "גבול") של ה"מוזז" ,ומעמידה אותו בפני אפשרויות של
חידוש ושל שינויי פרספקטיבה (ראו גם "יחסיות").

הזיה
הזיה היא חלום בהקיץ (ראו "חלום") ,הנובע על פי רוב ממצב פיזיולוגי
ומנטאלי (ראו "תודעה") מסוים שבו שרוי ההוזה ,עקב חום גבוה ,שימוש
בסמים (ראו "סם") ,פסיכוזה או טרנס פולחני (ראו "אקסטזה") .ההזיה
גורמת לבלבול בין מציאות לדמיון ,ולהפרת גבולותיה (ראו "גבול") של
זהותו (ראו "זהות") של הסובייקט ההוזה (ראו "סובייקט") .ההזיה עשויה
להיות בעלת משמעות מכרעת עבור האדם שחווה אותה (במקרה כזה היא
תיחשב ל"חיזיון" – ראו "חיזיון") ,אולם אין לה השפעה על עולמו של
הזולת (ראו "זולת") ,למעט זו שתגרם בתיווכו של ההוזה.
המסדר גורס כי לא ניתן לחזות מראש את טיבה של הזיה כלשהי ,וכי זו
מושפעת מגורמים רבים המשפיעים על תת-ההכרה ברגע נתון (גורמים אלה
טמונים בעברו של ההוזה ,בחרדותיו ובציפיותיו לגבי העתיד) .לפיכך ,גם
אין שום אפשרות לפענח את ההזיה כאילו הייתה צופן נסתר בעל פירוש
אחד ויחיד .בכוחה של ההזיה להציע להוזה נקודת מבט חדשה או השראה
יצירתית (ראו "השראה") ,אולם יש בה גם כדי לערער את בטחונו ואת
אמונו בעצמו ובמציאות המוכרת לו .על-כן יש להתייחס להזיה ולפרשה
בזהירות הראויה ,ותמיד בשיתוף פעולה עם ההוזה עצמו.

הזעה
הזעה היא הפרשת טיפות זיעה (ראו "זיעה") עקב מאמץ ,חום ,או מצוקה
נפשית כלשהי ,דרך נקבוביות המצויות בעור (ראו "עור" ו"זוהמה").
נקבוביות אלה אינן נמנות על שנים-עשר שערי-הזוהמה (ראו "שערי-
הזוהמה") העיקריים של הגוף ,אולם הן נוטלות תפקיד גדול ומשמעותי
בבעבוע שלו (ראו "בעבוע").

הזרעה
"הזרעה" היא הדרך שבה מכנה מסדר-הטומאה את פעולת ההטמעה (ראו
"הטמעה") הראשונית של המושג "טומאה" (ראו "טומאה") בקרבו של
הזולת (ראו "זולת") .מטרתה של ההזרעה היא לרכך את גבולותיו (ראו
"גבול" ו"הגמשה") של המוזרע ,לעורר את סקרנותו (ראו "סקרנות") ולגרום
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לו לרצות לקבל מידע נוסף ,בנוגע לתורה ולרעיונותיה .ההזרעה מהווה
חלק מתורת-הרטוריקה של המסדר ,ושמה נגזר מהתייחסותו של רועכם אל
התורה כאל מגיפה שיש להפיץ בקרב ההמונים (ראו גם "מגיפה"
ו"הפצה").

הטמאה
ההטמאה (ראו גם "טינוף" – על-פי תורת המסדר ,כל הטינופים הנם
הטמאות ,אולם לא כל ההטמאות הנן טינופים) היא פעולה יזומה ,שנעשית
כלפי אובייקט או כלפי אדם כלשהו ,במטרה לערער או להפר את גבולותיו
(ראו "גבול") .על פי גישת ה"בעבוע" (ראו "בעבוע") של המסדר ,בני
האדם ,בעלי-החיים ,הצמחים והחפצים כולם ,נטמאים ומזדהמים כל הזמן –
גבולותיהם לעולם אינם קבועים ויציבים .אולם ההטמאה הנה פעולה יזומה
ומובהקת ,אשר מבוצעת במטרה לפתח באופן מלאכותי מרכיב כלשהו
ביצירה ,ברעיון ,ב"נפש" (ראו "נפש") ,או בגוף – ולהביאם לכדי הישגים
חדשים .במקרה שמדובר בהטמאתו של אדם ,לעולם תהא זו תלויה
בהסכמתו המלאה ,תוך שהוא מודע להשלכותיה האפשריות (ראו
"השלכה").
לעתים מכונה ההטמאה בשמה של הפעולה המבוצעת במסגרתה (לדוגמא
ראו "הבקעה" ו"הכתמה") ,ולעתים נושאת היא את שמו של זיהום או
מחלה כלשהי ,אשר ההטמאה מתחקה אחר מאפייניהם (לדוגמא ראו
"אבעבועה" ו"גידול").
המסדר עושה שימוש במונח "הטמאה" גם כדי לתאר את טקס הקבלה של
חבר חדש (ראו "טומאני") לשורות המסדר ,שבו מכיר ה"מוטמא" בעובדת
היותו טמא מעצם היותו (ראו הצהרה מס'  ,3בפרק "הצהרות על האדם",
במניפסט מסדר-הטומאה" :כל בני-האדם טמאים מעצם היוולדם").

הטמעה
בדומה להטמאות ,ההטמעה היא פעולה של ספיגה ,עירוב והבלעה של
משהו בתוך משהו אחר (ראו "בליעה (חוק ה .)")-על-פי תפיסת הבעבוע
(ראו "בעבוע") של המסדר ,ההטמעה מתרחשת כל הזמן בין כל הגופים
כולם ,במידה כזאת או אחרת (ראו "ספיגה") .הטמעות מובהקות מבוצעות
באופן יזום על מנת לשנות ,לחדש ,לפתח ולערער את גבולותיהם (ראו
"גבול") של מושאי ההטמעה ,ולעתים אף את אלה של המטמיע עצמו.
לעתים קרובות מלווה ההטמעה בתחושות גופניות כמו התענגות (ראו
"עונג") או כאב (ראו "כאב") ,ואל לה ,להטמעה ,להיכפות בשום אופן על
הזולת (ראו "זולת") ,בידי המטמיע (ראו "אונס"" ,זכות (ה ")-ו"טאבו").
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"הזדווגות"" ,אכילה" ו"הזרעה" (ראו "הזדווגות"" ,אכילה" ו"הזרעה") הן
דוגמאות להטמעה יזומה.

היפוך
דרך ההיפוך היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .ה"היפוך" הנה פעולת היפוכו של
דבר או של רעיון ,הנחתו במצב מנוגד למה שהיה קודם ,או הצבתו
כתשליל של עצמו .כדרכן של ההטמאות האחרות ,פעולת ההיפוך היא
פעולה המבוצעת כלפי אובייקט ממשי (ראו "ממשי") ,או כלפי רעיון,
ומטרתה לערער את גבולותיו (ראו "גבול" ו"אמנות").

הכלאה
ההכלאה הנה פרקטיקה של הטמאה (ראו "הטמאה") ,הנעשית כלפי דברים
קיימים (אובייקטים או רעיונות) ,על מנת להפר את גבולותיהם (ראו
"גבול") ,ולהופכם לדבר חדש .ההכלאה הנה פעולה של חיבור מלאכותי
בין כמה גופים או רעיונות (שניים או יותר) ,שכתוצאה ממנה נולד גוף או
רעיון חדש המורכב מן החלקים שהוטמעו זה בזה (ראו "הטמעה") .היות
ותורת-הטומאה רואה באדם מעין יציר-כלאיים (ראו "כלאיים") בין חיה
לאלוהים (ראו "חיה" ו"אלוהים") ,להכלאה מיוחסת משמעות סמלית רבה
במסגרות הפולחניות (ראו "פולחן") והאמנותיות (ראו "אמנות") של
המסדר.

הכתבה
"הכתבה" היא כינוי לתהליך המתרחש בעת שבקרבו של אדם נוצר חיבור
בלתי אמצעי בין תודעתו היצרית ומחשבתו הרציונאלית (ראו "תודעה");
חיבור ,אשר מוביל לביטוי יצירתי מכל סוג .זהו רגע שבו האדם חווה
התעלות יצירתית ,שבמסגרתה באים לידי ביטוי משותף סך כל ידיעותיו,
רגשותיו ,יצריו ותשוקותיו (ראו "ידע"" ,ניסיון"" ,יצר" ו"תשוקה") .ברגעי
ההכתבה יחוש האדם כאילו הפעולה היצירתית נפלטת ממנו ,בעודה
נשלטת ובלתי-נשלטת באותו הזמן (ראו "זמן") .ההכתבה היא מעין
"תקשור" של האדם עם עצמו ועם עצמיותו (ראו "אני") ,והיא מהווה כעין
מניפסטציה למצב הכלאיים (ראו "כלאיים") שבו הוא שרוי – בין החיה
לאלוהים (ראו "חיה" ו"אלוהים") .כתביו של רועכם (ראו "רועכם") נוסחו
באמצעות הכתבה .מעט בדומה לכיסופיו של הבודהיסט להארה ,שואף בן-
המסדר להגיע למצבי הכתבה רבים ככל הניתן ,שכן באמצעותם נוצרות
היצירות הכנות והמשמעותיות ביותר .באחת מן ההגדות של המסדר (ראו
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"הגדה") ,מפורטות עבור המאמין מספר טכניקות שנועדו לעודד את
היווצרותם של מצבי הכתבה .ראו גם "מגילה".

הכתמה
ההכתמה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .ההכתמה הנה פעולה של לכלוך,
של יצירת כתם בלתי נשלט ,אשר מבוצעת כלפי אובייקט (אמנות) שלם או
חלקי על מנת לערער את גבולותיו ,ובכך לפתחו ,לשכללו ,ולהפכו
לאובייקט של יצירתיות ,או לאובייקט טקסי (ראו "אמנות") .ראו גם
"פריחה".

הלקאה-עצמית
"הלקאה-עצמית" היא כינוי לתהליך שעובר אדם כאשר הוא נוטל על עצמו
אשמה כלשהי (ראו "אשמה (רגש ,)")-בין שבצדק ובין שלא .מרבית
המקרים של הלקאה-עצמית ,מקורם בקונפליקט שנוצר בקרבו של האדם
ביחס לקונבנציה תרבותית כלשהי (ראו "נורמה") ,אשר מעשיו אינם
תואמים אותה באופן מלא .ההלקאה העצמית מהווה כלי נשק יעיל בידיהן
של הדתות (ראו "דת") ,אשר שולטות באמצעותה במאמינים .האדם
המלקה את עצמו ,קל לשכנוע ונתון להשפעה ,הרבה יותר מאשר אדם
שאיננו שבוי בצינוק של רגשות-האשם שלו עצמו .אין עונש יעיל יותר
מעונש ההלקאה העצמית (ראו "עונש") ,שהשלכותיה על שכלו ,על רגשותיו
ועל גופו של האדם הרסנית.
על פי תפיסתו של מסדר-הטומאה ,הגורס כי בני-האדם הנם ממילא
חוטאים מעצם היוולדם (בהתייחסו לנורמות-החטא המחמירות של הדתות
השולטות – ראו "חטא" והצהרה מס'  2בפרק "הצהרות על האדם",
במניפסט מסדר-הטומאה" :כל בני-האדם חוטאים מעצם היוולדם"),
ההלקאה העצמית הנה מיותרת ואף יתרה מכך  -יש להיזהר מפניה (ראו
"מזיק") .יחד עם זאת ,אין המסדר מתכחש להלקאה-עצמית באופן גורף –
הפונקציונליות היעילה שלה הכרחית בשעה שהפר אדם את זכויותיו או את
חירותו של אדם אחר (ראו "זכות (ה ")-ו"חירות") ,דבר המנוגד באופן
מוחלט לתורתו של המסדר .האשמה וההלקאה העצמית ,ילמדוהו להימנע
ממעשים אלו בעתיד ,גם אם ,לכאורה ,טמונה בהם תועלת מיידית כלשהי.
הלקאות-עצמיות שנובעות מנורמות חברתיות אשר אינן מוצדקות על פי
תורת-הטומאה ,ואשר מבקש המאמין להפטר מהן ,תטופלנה במסגרת
הדיאלוגים (ראו "דיאלוג") והפרקטיקות הטקסיות והטיפוליות (ראו "טקס"
ו"טיפול") של המסדר.
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המתה
"המתה" הוא כינוי לתהליך פולחני (ראו "פולחן") שבמסגרתו מחסל
המאמין ,באופן מטאפורי ,שדים ורוחות ממינים שונים (אלה האנשות
שנעשות במסגרת הטקסית לאובססיות ולרעיונות המקננים בקרבו של
המאמין – ראו "שד" ו"רוח") ,שאינם רצויים לו ושהנם בעלי השפעה
שלילית (ראו "שלילי") על בריאותו הנפשית והפיסית ,ולפיכך יש להפטר
מהם .תהליכי ההמתה השונים מפורטים בספרות הטקסית של המסדר.

הנחיה
"הנחיה" היא כינוי לתהליך של הדרכה וליווי שנעשה על ידי מי שבקיא
בתורת הטומאה (ראו "אקדוש" ו"יועץ") כלפי מי שאך נכנס בשעריה.
ההנחיה עשויה להוות כלי-עזר יעיל במסגרת לימודי התורה (ראו "לימוד")
ותהליך הבנת הסוגיות שכלולות בה ,אך יש בה כדי לסייע בכל תהליך
שאותו עובר המונחה ,כל עוד הוא מקבל אותה על עצמו מרצונו החופשי,
ומתוך הכרה ביכולתו של המנחה לסייע לו .יש שהמנחה מנסח "הנחיות"
שבכתב ,הנולדות מתוך הבנתו המעמיקה את כתבי-רועכם ותורת-הטומאה,
אולם אלה מתקיימים על פי רוב בשלב מתקדם של המנחה ,בנבכי הוראתו.

הנפשה
"הנפשה" הוא כינוי לתהליך רעיוני שעוברים חפצים דוממים במוחו של
המאמין ,בעיקר במסגרת פרקטיקות פולחניות וטקסיות (ראו "פולחן"
ו"טקס") .ההנפשה מורכבת מהאנשתם (ראו "האנשה") של חפצים
ומהתייחסות אליהם כאל ישויות בעלות תודעה מטאפורית (ראו "ישות"
ו"תודעה") ,שהיא למעשה המשך דמיוני לתודעתו המבעבעת של המאמין
(ראו "בעבוע") .על פי רוב ,החפצים המונפשים מגולמים בצורה
אנתרופומורפית או זואומורפית ,אך זהו אינו כלל מחייב .החפץ המונפש
הנו בעל משמעות עבור המאמין ,וזו משתנה בהתאם לפונקציה שמשרתת
ההנפשה .לרוב ,אין ההנפשה כרוכה בהמחזה או בתפעול תיאטרלי של
החפצים ,והיא תהליך שמתרחש כולו בתודעתו של המאמין.

הסוואה
"שני פרצופים יהיו לכם ,זה אשר ימצא חן בעיניו וזה אשר יופיע אחריו
כאשר הפצתם בו את תורתי" – רועכם ס"ט.
מתוך הכרה בקשיים הצפויים לתורתו בתהליכי התקבלותה אצל הציבור
הרחב ,מורה רועכם על התנהלות דו-פרצופית (ראו "צביעות") ,שנועדה
ראשית לחבר בין המאמין לקהלו ,שאת אמונו הוא מעוניין לרכוש בטרם
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הזרעתה של התורה (ראו "הזרעה") .היות והתורה לעולם אינה נכפית
בכוח ,על האדם לקבל אותה על עצמו מתוך אחריות (ראו "אחריות")
ותודעה ערנית (ראו "תודעה" ו"ערנות") .אולם ,רבים האנשים המעדיפים
להישאר מתבוססים בעצלותם המחשבתית ,ובתוך כך להימנע מחשיפה
לרעיונות חריגים העשויים לעורר את מחשבתם .לפיכך ,צפויה התנגדות
מצידם ,לו יחשוף בן-המסדר את כוונתו בפניהם מלכתחילה .לשם כך יעבור
הלה את תהליך ההסוואה ,שבמסגרתו ילמד להשתלב (ראו "התבוללות")
בחברה שבה הוא מעוניין להפיץ את הרעיונות ,בטרם יעבור לשלב ההפצה
(ראו "הפצה") .יעוררם בתוך תרדמתם.

הסכמה
במסגרת "פריצותה" היחסית של תורת-הטומאה ,קיים חוק-יסוד עיקרי אשר
משפיע על האתיקה של התורה כולה ,וקיומו של זה הוא המאפשר את
קיומה ,וזהו עיקרו הרעיוני :חל איסור חמור על כל פגיעה שהיא באדם
אחר (ראו "טאבו"" ,זכות (ה" ,")-זדון" ו"הרעה") .לפיכך ,ההסכמה הנה
מנגנון חשוב המווסת את פעולותיו של בן-המסדר במסגרת הקיום ,ושומר
על מידתיותן (ראו "מידתיות") של פעולות אלה – לא ייעשה דבר לאף אחד
ללא קבלת הסכמתו קודם למעשה (ראו "אונס") ,ובכלל זה גם הכנסתו אל
נבכי התורה ואל שורות המסדר.

הסמכה
נשא-ההתגלות-הראשונה (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") ,מייסד מסדר-
הטומאה והוגה ההגדות (ראו "הגדה") ,הוא אשר בתפקידו להסמיך את
בעלי-התפקידים במסגרת המסדר (ראו "אקדוש") ,ובכללם גם מסמיכים
מדרג שני .כל אדם הדובר דברים בשם המסדר ואין לו את היכולת להוכיח
את הסמכתו ,אין הוא קשור למסדר ,ואין המסדר נושא עליו את האחריות
(ראו "אחריות") .ההסמכה הנה הסכמתו הרשמית של המסדר ,לנושאי
התפקידים שבמסגרתו.

הסרה
ההסרה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .ההסרה הנה פעולה פיסית של
מחיקתו ,ביטולו או הרחקתו של דבר ,אשר מבוצעת כלפי אובייקט (אמנות)
שלם או חלקי על מנת לערער את גבולותיו ,ובכך לפתחו ,לשכללו ,ולהפכו
לאובייקט של יצירתיות ,או לאובייקט טקסי (ראו "אמנות").
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הסתאבות
הסתאבות הנה שחיתות "מוסרית" ,התדרדרות והזדהמות שחרגו ממידתיותן
(ראו "מידתיות") .החריגה מן המידתיות נמדדת בכך שפעולות ההטמאה
וההיטמאות נעשו תוך פגיעה בזכויותיו ובחירותו של אחר (ראו "זכות (ה,")-
"חירות" ו"אחר") .על ההסתאבות להישפט ולהיענש במסגרת החוק השורר
בטריטוריה (ראו "טריטוריה") שבה היא בוצעה ,ביחס לפגיעה שנעשתה
כלפי האחר או כלפי אותו חוק (ראו "חוק") .יש שהחוק עצמו מסואב מפני
מחוקקיו ,והוא מהווה חלק ממנגנון הפרת-הזכויות של נתיני המערכת
שבמסגרתה חוקק – או אז ,יש להתייחס אליו ככזה.

הסתנוורות
"הסתנוורות" ,במסגרת תורת-הטומאה ,היא כינוי ל"הארת-היתר" אשר בה
לוקים מי ששמו את מבטחם העיוור בתורה (מדעית או דתית – ראו "מדע"
ו"דת") כלשהי (ראו "עיוורון") .האור (ראו "אור") הוא אורה של התבונה
המבחינה ומפרידה בין התחומים (ראו "הבדלה") .על פי אמונת המסדר,
ההבחנה המוחלטת ,הנעשית באמצעות התוויית גבולות ברורים
ואובייקטיביים בין דבר לדבר (ראו "גבול" ו"קטגוריה") ,יש בה מן השגיאה
הקיומית המנסה לחמוק מכל מה שאינו ברור ,אינו מוחלט ואינו "טהור"
(ראו "טהרה").
מסדר-הטומאה גורס כי על האדם להאמין גם בכוחה של החשיכה
המאחדת ,המפרה והמטשטשת (ראו "אפילה") .היא אשר אחראית ,יחד עם
אורה של התבונה ,לכל התפתחות והתחדשות עלי אדמות (ראו גם
"תקומה") .אדם הדוחה את החושך מפאת אמונה דיכוטומית עיוורת בכל
מה שהוא מואר ו"מוחלט" ,מכונה ע"י המסדר "מסונוור" (ראו "מסונוור").

הסתננות
"הסתננות" היא כינוי לתהליך החדירה של בן-המסדר ,תוך הסוואה (ראו
"הסוואה") ,לחברת בני-האדם אשר בקרבם הוא מעוניין להפיץ את
רעיונותיה של תורת-הטומאה (ראו "הפצה") .כל תהליך של הסתננות ושל
הסוואה מחייב את לימוד (ראו "לימוד") הלכותיה של החברה המיועדת,
בטרם חדר המאמין לשורותיה .כפי שמתואר בספר "רועכם" ,פרק מ'
בפרשת "ויחכם" ,תהליך הלימוד שאותו עבר רועכם בטרם חדר אל חברת
האנשים ,להתערות בם ("וילמד אותם ,את האנשים החיים בארץ ,בגופו
ובשכלו וברוחו").
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העוויה
ההעוויה היא עיקום הפנים (ראו "פנים") לכדי הבעה מעוותת ,אשר נעשה
במסגרת חלק מן הפרקטיקות הפולחניות (ראו "פולחן") הננקטות בקרב
מאמיני המסדר (ראו "טומאני") .ההעוויה הנה מחווה שנועדה לערער
באופן סמלי את תפיסת הזהות האחדותית של המאמין (ראו "זהות"),
בקרבו ובקרב חבריו לטקס.
"ספר-ההעוויות" מפרט את טכניקות עיוות-הפנים ומעניק לכל עווית את
מעמדה הסימבולי ,במסגרת הטקסים השונים .ההעוויה כמוה כהתחפשות
(ראו "תחפושת") ללא שימוש בעזרים חיצוניים (ראו "בגד" ו"איפור") ,מה
שמגביר את טשטוש גבולותיה (ראו "גבול") של זהות האדם המעווה ,ואת
תחושת ההתרחבות העצמית שלו ,שעבורה מיועד הטקס .ראו גם
"התחזות".

הענקה
"הענקה" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,היא כינוי
לנתינת שי סמלי ע"י בן-המסדר ,למי שאיננו שייך לשורות המסדר .המענק,
הניתן במסגרת ההענקה ,יש בו כדי לחשוף את מקבלו לתורת-הטומאה
במידה כזו או אחרת (ראו גם "זרע" ו"הזרעה") .השי המוענק עשוי להיות
ספר (ראו "ספר") ,יצירת אמנות (ראו "אמנות")" ,קמע" (ראו "קמע"),
חותם (ראו "חותם") ,או כל חפץ ממשי (ראו "ממשי") אחר ,אשר מזוהה עם
ערכי התורה והמסדר.

העשרה
בן-מסדר-הטומאה מצופה להעשיר את עולמו ואת ידיעותיו בכל עת (ראו
"ידע") ,ובכל תחום אשר ימצא בו עניין מיוחד .במסגרת החברות במסדר,
מתבקש המאמין לבחור תחומים מספר שבהם הוא מתחייב להעמיק-ידע ,כך
שבבוא העת ,כאשר מי מחברי-המסדר האחרים יזדקק לעזרה מן התחום
המסוים ,או לקיום דיאלוג עמו (ראו "דיאלוג") ,יוכל הלה לפנות אל
המאמין אשר בחר להעשיר את ידיעותיו בתחום שאליו הוא נזקק .אין
ההתחייבות לתחום מסוים קבועה ,והיא עשויה להשתנות בהתאם לגחמותיו
החופשיות של המאמין .אם כי למען ההגינות והשיתופיות ,יעדכן המאמין
את המסדר בשינויי העשרתו.

הפגה (טקסי)-
טקסי-ההפגה המבוצעים במסגרת פולחן הטומאה ,מטרתם בהרפיית-מתח,
בהקלה רגשית ,ובהשקטת קולות פנימיים המפריעים לעבודתו של המאמין
(ראו גם "דיבוק").
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הפצה
ספר רועכם מגיע לסיומו במשפט "זוהי משנתי לכם ,עתה צאו והפיצוה"
(רועכם פ') .להפצת התורה משמעות רבה בקרב המסדר ,וכל חבר בו
מצופה למלא אחר ייעוד זה .היות והמסדר רואה בתורת-הטומאה את הדרך
הנכונה והראויה ביותר לחוות את החיים ולהבינם במסגרת התקופה
הנוכחית ,והשלב שבו שרוי כעת המין האנושי כולו – להפצתה של התורה
מיוחסת חשיבות רבה.
ההפצה איננה נעשית בדרכים המיסיונריות המקובלות והנפוצות במסגרות
הדתיות האחרות (ראו "דת") ,כי אם בדרך של חלחול (ראו "חלחול"):
התערות חברתית (ראו "הסתננות") ,השתלבות והסוואה (ראו "הסוואה").
רועכם מתייחס פעמים רבות במשנתו להכרח של תלמידיו ללמוד את שפת
האנשים ,להתחבב עליהם ובתוך כך להפיץ בקרבם את תורתו ("ויהי כי
בעבור השכנוע וחפצת לקרב לאנשים ,ולא נראית כמותם ולא קידמוך,
ועברת על חוקיי להידמות להם"  -רועכם ע').
ראשית ,תופץ תורת-המסדר במסגרות החברתיות הקרובות למאמיניו – בני
מסדר-הטומאה אינם עומדים בצמתים וכופים עצמם על הציבור הרחב –
ממשפחה למשפחה יעבור הידע (ראו "ידע") ,ויבוא הציבור אל המסדר.

הפרשה
במסגרת תורת-הטומאה ,ההפרשות הנן הזוהמות הקטנות (להבדיל משלוש
הזוהמות הגדולות – ראו "זוהמה"" ,אובך"" ,צרימה" ו"צחנה") הנפלטות
מנקבי הגוף ,המכונים "שערי-הזוהמה" (ראו "שערי-הזוהמה") .ההפרשה
היא מה שמופרש מן הגוף ומובדל ממנו  -שארית (ראו "שארית") התהליכים
הביולוגיים המתקיימים בגוף ומקיימים אותו בחיים .ההפרשה מובחנת מן
הגוף ,מופרדת ממנו ,ובו בזמן מנכיחה את פריצותו .ראו גם "עודפות".

הצפה (טקסי)-
טקסי-ההצפה המבוצעים במסגרת פולחן-הטומאה מעניקים למאמין מסגרת
בטוחה להצפת תכנים ומשקעים רגשיים שחותרים תחת התנהלותו
היומיומית (ראו "מזיק") ,וגורמים להתנהגויות שהמניע להן אינו מודע
לחלוטין.
במהלך טקסי-ההצפה עוברים משקעים אלו תהליך של האנשה (ראו
"האנשה") ,שבמסגרתו מכיר בהם המאמין כדמונים (ראו "דמון") ,ודואג
לסילוקם ,או לגיוסם לעזרתו.
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הקאה
ההקאה היא פעולת הפליטה של הקיא (ראו "קיא") דרך שער הלוע (ראו
"לוע" ו"שערי-הזוהמה") .זוהי איננה הפרשה רגילה שמתרחשת בתום
תהליך ביולוגי של חילוף-חומרים ,כי אם הפרשה שנולדת מתוך כשל
בתהליכי העיכול (ראו "עיכול").
מסדר-הטומאה עושה שימוש במונח "הקאה" ,כדי לתאר ,לא תהליך
פיזיולוגי ,כי אם תהליך יצירתי-טקסי שבמסגרתו אוסף המאמין רעיונות
ודימויים ופולט אותם החוצה בטרם עוכלו לחלוטין בתודעתו (ראו
"תודעה") .טכניקת ההקאה נועדה לסייע למאמין הלוקה במחסום יצירתי,
לפתח ולהניע תהליך חדש של יצירה מעשית .טכניקה זו ,כמו גם אחרות,
מפורטת בהרחבה במסגרת הגדות מייסד-המסדר (ראו "הגדה").

הקטרה
הקטרת הקורבן ביהדות (ראו "יהדות") ,מתייחסת לשריפתו על המזבח (ראו
"מזבח") .במסגרת הפרקטיקות הפולחניות של המסדר מתבצעת לעתים
פעולת הקטרה שבמהלכה מועלים באש (ראו "אש") חפצים השייכים
למאמין ,אשר שריפתם מהווה עבורו פעולה בעלת משמעות סימבולית.
השריפה/העלאת הקורבן איננה מיועדת לכבודה של ישות טרנסצנדנטית
כלשהי (ראו "ישות") ,אלא לכבודו של התהליך הסמלי והנפשי שאותו
מבקש המאמין לעבור באמצעות הטקס (ראו "טקס") .על-פי רוב מבוצעת
ההקטרה בסיועו של כהן (ראו "כהן" ו"אקדוש") מן המסדר אשר מנהל את
הטקס ,אם כי ישנם גם מספר טקסים אישיים אשר מלווים בפעולת הקטרה
משלהם.

הקלטה
הקלטה היא אמצעי שבו עושה המסדר שימוש על מנת להנציח הרצאות,
הקראות (ראו "הקראה") ,או דיאלוגים (ראו "דיאלוג") ,שמתקיימים
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .ההקלטות משמשות את
בני-המסדר ללמידה (ראו "לימוד") ,להוראה ולהפצה (ראו "הפצה") של
התורה.
מלבד ההקלטות הפדגוגיות ,ישנו סוג נוסף של הקלטות – אלו הן ההקלטות
הפולחניות ,אשר משמשות את המאמינים במסגרות טקסיות ,ומכילות ,בין
השאר ,הנחיות לניהול הטקס ,טקסטים שיש לומר במהלכו (ראו "טפילה"),
פסי-קול טקסיים ,וכדומה.
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הקראה
"הקראה" ,במסגרת עבודת-הטומאה ,היא כינוי לקריאה בקול של טפילות
(ראו "טפילה") ,של קטעים מתוך ספר "רועכם" ,או של טקסטים מתוך
ההגדות (ראו "הגדה") של מייסד-המסדר .ההקראות נערכות במפגשי
מאמינים (ראו "כינוס") ,במסגרות טקסיות (ראו "טקס") ,או במפגשי הפצה
(ראו "הפצה") של תכני התורה .חלק מן ההקראות מתועדות במסגרת
ההקלטות של המסדר (ראו "הקלטה").

הקרבה
ההקרבה הנה פעולה של הבאת-קורבן ,אשר מתבצעת לעתים על-ידי
המאמינים במסגרת המערכים הטקסיים של המסדר .ההקרבה הנה פעולה
סמלית אשר משרתת את צרכיו הנפשיים והרגשיים של המאמין והיא נעשית
על-פי-רוב בהנחייתו של מנהל הטקס (ראו "כהן") ,אשר איננו המקריב
עצמו .ההקרבה נעשית אך ורק באמצעות שימוש בחפצים דוממים (ראו
"קורבן") .זוהי פעולה מטאפורית אשר משמעותה והשלכותיה הממשיות
(ראו "השלכה" ו"ממשי") ,תלויות במאמין בלבד – על-כן מתנגד מסדר-
הטומאה לפגיעה טקסית מכל סוג ,בכל יצור חי (ראו "חי") ,אשר "קיימת
נשמה באפו".

הרחבה
ההרחבה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .במסגרתה מורחבים ,באופן פיזי או
מטאפורי ,גבולותיו (ראו "גבול") של דבר או של רעיון כלשהו .טכניקת
ההרחבה מפורטת במסגרת "ספר-ההטמאות" של המסדר.

הרטבה
הרטבה היא הטלת שתן (ראו "שתן") ,הפרשת נוזל דרך שער-השופכה (ראו
"שופכה" ו"שערי-הזוהמה") ,מחוץ ל"מקום הראוי" (ראו "אסלה") לקליטתן
של ההפרשות (ראו "הפרשה") .מסדר-הטומאה נוקט לעתים בפעולות
הרטבה טקסיות שבמהלכן מצופה המאמין לשפוך את מימיו .ההרטבה
הטקסית נושאת מטען סמלי רב ומטרתה לערער את רתיעתו של האדם מכל
מה שנחשב למלוכלך או לאסור ,ובכלל זה גם הפרשותיו .בין השאר ,היא
מייצגת את נזילות גבולותיו (ראו "גבול") של הגוף ,את הבעבוע (ראו
"בעבוע") ,את החריגה (ראו "סטייה") ממה שנחשב לנורמטיבי (ראו
"נורמה") ,ואת החיבור הבלתי אמצעי בין הבהמה הפנימית (ראו "בהמה")
של האדם ,אל הטבע (ראו "טבע").
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יש לציין כי ההרטבות אינן נעשות באופן שנועד להתריס או לפגוע בכבודם
של בני-האדם אשר אינם משתייכים למסדר או מאמינים בתורתו .לפיכך
מתנגד המסדר להרטבות חושפניות שמתבצעות במרחב הציבורי ,כפי
שלעתים ניתן לראות בקרב מי שמכונים על-ידי המסדר בכינוי הגנאי
"בבונים" (ראו "בבון").

הריסה
ההריסה היא מן החשובות שבדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") ,והיא יכולה
למעשה לשמש כמעט כמילה-נרדפת למושג ההטמאה ,לכל הפחות בכל מה
שנוגע לאובייקטים ממשיים (ראו "ממשי") .להריסה פנים רבות ,והיא
מתייחסת כמעט לכל שינוי או חידוש שנעשה כלפי חומר או אובייקט ,שכן
על פי תפיסתו של רועכם "לא יהי דבר אשר יבוא מן הריק ,כי החדש על
מקום הקודם יופיע" (רועכם ס"ו).
על-פי תורת-הטומאה ,עוטה החורבן (ראו "חורבן") תפקיד חשוב של חידוש
ויצירה (ראו "תקומה") ,ועל כן אין ההריסה נתפסת כפעולה שלילית (ראו
"שלילי") .פעולת ההריסה המוחלטת מכונה "השמדה" (ראו "השמדה"),
והיא כוללת ניתוץ והחרבה של אובייקט ממשי ,שננקטת ,על-פי-רוב ,על
מנת ליצור ממנו אובייקט חדש ,אחד או יותר .בדרך-כלל ,לאחר שנסתיימה
הפעולה ,יטופלו חלקיו של האובייקט באופן שיהפוך אותו לאובייקט אחר,
שחלקיותו מהווה תכונה בשלמותו המתחדשת ("מחורבן נגיע ואל חורבן
נקום ,ויהי החורבן לתורתנו ,מן ההשמדה יזרח דבר" – רועכם ס"א).
בפרק ס"ו למשנתו (ראו "משנה") ,קורא רועכם לתלמידיו לראות בכל דבר
את פוטנציאל ההרס ולחלום את השמדתו ("לא יהי דבר על האדמה הזו,
אשר לא תראה בו את ההרס ולא תחלום להשמידהו") .הכוונה הטמונה
בקריאה זו ,הנה כמובן בהפעלה המתמדת של החשיבה היצירתית כלפי כל
דבר ודבר .ראו גם הצהרה מס'  4בפרק "הצהרות על הטומאה" ,שבמסגרת
מניפסט-המסדר" :כל חפץ ,כל צומח וכל חי ,יש בו פוטנציאל אינסופי
למימושה של כל סטייה".

הרכבה
ראו "הכלאה".
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הרס
"הרס" הוא שמה של ישות מואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה") ,המייצגת
באופן טקסי את תכונותיה המחדשות והיצירתיות של ההריסה (ראו
"הריסה") .הרס משמש את המסדר בפרקטיקות טקסיות מסוימות ,אשר
במהלכן פונה אליו המאמין ומבקש את השראתו (ראו "השראה") .כמו
האנשות אחרות ,גם הרס איננו ישות ממשית (ראו "ממשי") כי אם ייצוג
השלכתי של מהות רעיונית ,המתקיימת בקרבו של המאמין (ראו "נוכחות").

הרעה
"הרעה" היא כינוי גורף לכלל הפגיעות הפוטנציאליות בזולת (ראו "זולת").
מסדר-הטומאה שולל באופן מוחלט פגיעה באחר ,מכל סוג (ראו גם "אחר",
"זולת" "זכות (ה ")-ו"זדון") .החופש לממש את תשוקותיו (ראו "תשוקה")
ויצריו (ראו "יצר") של המאמין ,שהוא מאבני היסוד של תורת-הטומאה,
מוגבל על-ידי הטאבו השורר על כל פגיעה בזולת (ראו "טאבו") ,ותלוי
בהיעדרן המוחלט של הרעות כלשהן.
יחד עם זאת ,שתי הרעות הנן לגיטימיות מבחינתו של המסדר :האחת היא
זו אשר נעשית למטרות הגנה עצמית ("מי אשר ישלח זרועו לפגוע יגדם" –
רועכם ס"ז) .השנייה היא זו אשר נעשית כנקמה (ראו "נקמה") ,שבצידה
מונח לקח (ראו "לקח") :מאמין אשר נפגע בזדון (ראו "זדון") בידי אחר
כלשהו  -פגיעה אישית שנעשתה באופן מכוון כלפיו ,וכלפיו בלבד  -רשאי
להרע לפוגע באותה המידה ,ובתנאי שבצידה של הנקמה מונח שיעור,
אותו על הפוגע ללמוד בהליכותיו של האדם.
עם זאת ,הנקמה לעולם לא תחרוג ממסגרתו של החוק המקומי (ראו
"חוק") ,שכן אז היא עלולה להוביל להחרפתה של הפגיעה במאמין עצמו.
עקב כך ,עלול המסדר אף הוא להיפגע ,ולכן פגיעה במאמין אשר חרגה
ממסגרת החוק ,ראוי שתטופל באמצעותו.

הרקבה
"הרקבה" היא כינוי למלאכת זירוז הופעתו של הריקבון (ראו "ריקבון"),
שנעשית בידי בני-מסדר-הטומאה ,לשם הכנת חפצי-פולחן (ראו "כלי-
פולחן") וצלמים מסוימים (ראו "צלם") העשויים מנבלותיהם (ראו "נבלה")
של בעלי-חיים (ראו "פיגול") .ההרקבה נעשית באמצעים שונים ,כמו
המלחה (ראו "מלח") או זימון מלאכותי של התולעה (ראו "תולעה") ,והיא
נחשבת למעשה בעל אופי פולחני (ראו "פולחן").
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השחתה
ראו "הריסה".

השכלה
מתוך מניפסט מסדר-הטומאה ,הצהרה מס'  2בפרק "הצהרות על בן-מסדר-
הטומאה"" :שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה לידע היא אינסופית ,בלתי
מוגבלת וחסרת מנוחה" .וגם" :אפל עולמכם ולא תלכו בחשכים ,כי לגמתם
בשקיקה את חכמתו ,אתם הייתם עלוקות לידע" – רועכם נ"ה .ראו גם
"ידע".

השלכה
השלכותיו העתידיות של אירוע או של מעשה כלשהו (ראו גם "שארית"),
הנן בלתי-ניתנות-לחיזוי באופן מוחלט ,ולעולם גם לא יחשפו במלואן.
מספר הגורמים והמשתנים אשר לוקחים חלק בבעבוע (ראו "בעבוע") הוא
אינסופי ובלתי ידוע ,ועל כן אין אפשרות לחזות באופן מלא את השלכותיה
מרחיקות-הלכת של פעולה ,בין שהיא יצרית וספונטנית (ראו "יצר") ובין
שהיא רציונאלית ומחושבת (ראו "ערנות") .הטומאה (ראו "טומאה") לעולם
תתגנב ותפתיע ,והיא נטולת רצון או גחמות שיפוטיות (ראו "שיפוט") – יש
בה כדי להיטיב ויש בה כדי להרע (ראו "מזיק") .לעתים קרובות ,טובתו של
האחד מתגלמת ברעתו של האחר ולהיפך (ראו "טוב" ו"רוע").
בן-מסדר-הטומאה לעולם לא יפעל בזדון (ראו "זדון") כנגד זכויותיו של
אחר (ראו "אחר"" ,זכות (ה ")-ו"חירות") ,ולעולם יעשה כפי יכולתו כדי
לחשב את השלכותיה העתידיות של פעולתו ,במירב האפשרויות שניתן
להתנבא בהן .יחד עם זאת ,ידוע לו ,לבן-המסדר ,כי השלכותיהם הלא-
ישירות של מעשיו הנן מחוץ לתחום אחריותו (ראו "אחריות") ושליטתו
הבלעדית .ראו גם "ניסיון".

השמדה
ההשמדה היא אם כל ההטמאות (ראו "הטמאה" ו"הריסה") .היא הטמאה
שאיננה טינוף (ראו "טינוף") .היא חורבנו המוחלט של דבר (ראו "חורבן"),
אשר בעקבותיו צפוי לקום דבר אחר כלשהו (ראו "תקומה") ,במסגרתו של
הבעבוע (ראו "בעבוע") .ההשמדה מבוצעת כלפי אובייקטים (ואף כלפי
יצורים חיים בנסיבות מסוימות ,כפי שמתואר בספר-ההטמאות) ,והיא
כוללת את פעולת מחיקתו הכוללת או ניתוצו לרסיסים של האובייקט
הנתון ,על מנת לפנות את המקום ולאפשר את צמיחתו של אובייקט חדש.
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אין השמדה שלאחריה לא מתקיים דבר – במושגים של נצח ,גם קיצו של
העולם יש בו כדי להוות את תחילתו של עולם חדש (כפי שמתארת הצהרה
מס'  ,8בפרק "הצהרות על הטומאה" במניפסט מסדר-הטומאה" :אין
התחלה בעולם ואין בו סוף ,הזמן הוא הרקב והוא אשר הורס את
הדברים").

השפלה
במסגרת הקורפוס הפולחני של מסדר-הטומאה ,קיימים מספר טקסים אשר
במהלכם עובר המאמין תהליך של השפלה טקסית ,שלצידו (פעמים לפניו
ופעמים לאחריו – תלוי בטקס) מבוצע גם תהליך "סגידה" (ראו "סגידה"),
שבמסגרתו זוכה המאמין ליחס של רוממות מן המשתתפים בטקס .טקסים
מסוג זה מהווים המחשה והמחזה של אחד הרעיונות המרכזיים של המסדר
לגבי קיומו של האדם כשילוב בין נמיכות-קומה וגבהותה ("אתה האל ואתה
החרק ,אתה המפזר את אבקניי ברוח ,המפרה את עדרי ומעקרו" – רועכם
נ"ד .וגם" :כלום היית בעולם הזה כין אין בו ,והכל היית בעולם כי יש בו,
לא ראית במילה את גבולותיך" – רועכם ס"ב).

השראה
ראו "מוזה".

השתוללות (טקסי)-
"טקסי-השתוללות" מבוצעים במסגרת פולחן-הטומאה ,כאשר אדם נזקק
לפריקתם של מטענים רגשיים אשר עלולים להזיק לו (ראו "מזיק") ,לזולתו
(ראו "זולת") או לסביבתו (ראו "סביבה") ,במידה שיצטברו בקרבו ויגיעו
לכדי הצפה בעיתוי לא הולם .טקסי-ההשתוללות מהווים נישה בתוך סדרת
טקסי-ההצפה (ראו "הצפה (טקסי ,)")-ובמהלכם מתבצעות פעולות
שמאופיינות בוונדליזם (ראו "ונדליזם") ובניתוץ חפצים דוממים ,תחת
איבוד-שליטה מכוון של המאמין ,במסגרת המאפשרת התנהגות שכזו (ראו
גם "השמדה" ו"הריסה").

השתנה
השתנה היא הפרשת שתן (ראו "שתן") דרך שער-השופכה (ראו "שופכה"
ו"שערי-הזוהמה") .להשתנה בעלת ערך פולחני ראו "הרטבה".
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השתקפות
"השתקפות" היא כינוי לאופן שבו נתפסים הדברים בתודעתו (ראו
"תודעה") של האדם ,באמצעות החושים השוכנים בנקבי הגוף (ראו "חוש",
"עמודי-החושים" ו"שערי-הזוהמה") .על פי תורת-הטומאה ,על אף קיומם
הממשי של הדברים (ראו "ממשי" ו"בשר") ,לעולם אין אדם אחד חש בהם
כאדם אחר .העולם נחווה באמצעות נקבי-הגוף ,ומפורש באופן שבו
הזוהמה (ראו "זוהמה") החודרת דרכם מעובדת במוחו של האדם (ראו
"מוח") .העולם ,לפיכך ,הוא עולם של השתקפויות ,אף על פי שבבסיסן
טמונה אמת כלשהי (ראו "אמת") ,שלעולם תחמוק מן התודעה .מידת
ההבדל בין השתקפויותיו של דבר בקרבם של יצורים שונים (ראו "יצור"),
תלוי במידת ההבדלים הפיזיולוגיים והתודעתיים הנתונים ביניהם (ראו גם
"זיכרון"" ,חוויה" ו"סילוף").

התאבדות
התאבדות היא פעולה של המתה או השמדה עצמית ,שנעשית על-פי-רוב
עקב תחושות עמוקות של ייאוש או חרדה קיומיים (ראו "ייאוש" ו"חרדה").
מסדר-הטומאה מתנגד למעשה ההתאבדות ,מתוך אמונה כי על האדם
לחוות את כל העונג והייסורים אשר החיים מזמנים עבורו (ראו "עונג"
ו"ייסורים" ,וגם רועכם ס"ח" :בחושיכם תחיו את החיים ,בנקביכם
ובחוריכם ,כי ידעתם את כל העונג ואת כל הסבל ,עד קצות שערתכם:
וחוויתם מן הכול ,מי אשר יגסוס ירוויח ,כי המת בשנתו לא ידע את החיים
ולא זכר אותם") .יחד עם זאת ,המסדר גורס כי חייו של אדם נתונים בידיו
ועל כן הוא רשאי לעשות בהם ככל שיעלה על דעתו ,במידה ואינו פוגע
בחירויותיו (ראו "חירות") של האחר (ראו "אחר" ו"זכות (ה ,)")-כהשלכה
ישירה (ראו "השלכה") של מעשיו.

התבוללות
התבוללות הנה התערבות עם אחרים וקבלת מנהגיהם ואורח חייהם .מסדר-
הטומאה מברך את מאמיניו על כל התבוללות והיטמעות בחייהם של
אחרים ,שיש בה כדי ללמד על אורחותיהם ולהפיץ בקרבם את תורתו של
רועכם .ההתבוללות מממשת את הטומאה (ראו "טומאה") מכורח היותה
סוכנת של שינוי ושל הפרת גבולות (ראו "גבול") .כדי להקל את
ההתבוללות ,ממליץ המסדר לעשות שימוש בטכניקות של הסוואה (ראו
"הסוואה").
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התבוססות
"התבוססות" היא כינוי לפעולה טקסית הממחישה את רעיונות הבעבוע
(ראו "בעבוע") וההתפלשות (ראו "התפלשות") ,שבמהלכה מתבוסס
המאמין בחומרים נוזליים שונים ,שטיבם תלוי בסוג הטקס ובמטרתו .לעתים
קרובות יזומן הדמון מקק (ראו "דמון" ו"מקק") ליטול חלק מטאפורי בטקס.
טקסי ההתבוססות השונים מתוארים בפירוט במסגרת הספרות הטקסית של
המסדר.

התגלות
התגלות הנה אירוע שבמהלכו חווה המאמין ריגוש תודעתי כלשהו (ראו
"תודעה") ,בין שמקורו פיסי ובין שהוא רגשי או רוחני .ההתגלות ,מקורה
בהצטלבות של אירוע מסוים שמתרחש במציאות ,עם תודעתו הטעונה של
המאמין .מסדר-הטומאה גורס כי ההתגלות איננה תהליך מטאפיסי בלתי
תלוי ,והיא תולדה של נסיבות ארציות המובילות את המאמין לכדי תובנה
חדשה כלשהי.

התזה
ההתזה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .ההתזה הנה
פעולה פיסית של התזת נוזל כלשהו ,אשר מבוצעת כלפי אובייקט שלם או
חלקי על מנת לערער את גבולותיו ,ובכך לפתחו ,לשכללו ,ולהפכו
לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

התחזות
ה"התחזות" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הנה פעולה
של ערעור זהויות (ראו "זהות") והעמדת פני אחר (דומם ,צומח ,חיה או
אדם) ,שמבוצעת במסגרת חלק מן הפרקטיקות הפולחניות של המסדר.
ישנם סוגים שונים של התחזויות ,אשר בכל אחד מהם נושאת ההתחזות
תפקיד אחר ,שבמסגרתו היא פועלת למען מטרה כלשהי.
שלושת הסוגים העיקריים מתוארים להלן:
הסוג הראשון ,הוא התחזות לשם הפצת תורת-הטומאה בקרב קהלים שונים
(ליתר פירוט ,ראו "הסוואה").
הסוג השני ,הוא התחזות טקסית לחיה (ראו "חיה") ,לאדם ,או לישות
כלשהי (ראו "ישות") ,שמטרתה טמונה בשינוי נקודת-המבט (במידת
האפשר) של המאמין .שינוי שכזה ,יש בו כדי להביא בעיות לכדי פתרון
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יצירתי ,אשר סביר כי לא היה מתגבש באופן הרגיל שבו נוהג האדם לראות
את הדברים ולחשוב אותם.
הסוג השלישי של התחזות ,נעשה לצורכי השלמה ובירור של סוגיות
ביחסים בין אנשים ,והוא מבוצע על ידי מספר אנשים במהלך הטקס ,שהוא
למעשה מעין משחק תפקידים שמטרתו לשחזר אירועים שקרו או שעשויים
היו לקרות.
ההתחזויות ,על סוגיהן השונים ,מפורטות במסגרת הספרות הטקסית של
המסדר.

התעוררות
"התעוררות" היא מילה שבה עושה המסדר שימוש כדי לתאר את הרגע
שבו מבין מי שהתוודע אל תורת-הטומאה ,כי יש בה כדי לסייע לו בדרך
כלשהי ,והוא בוחר להמשיך ולחקור בה מרצונו החופשי (ראו גם "מוער").
המסדר מאמין כי האדם שבוחר לצעוד בדרך-הטומאה ,חווה התעוררות אל
מול העולם ,הפוקחת את עיניו מחדש (ראו "עין" ו"מבט") ,כאילו נולד זה
עתה (ראו "לידה").

התפלשות
על פי תורת-הטומאה ,ה"התפלשות" היא הימצאותו של האדם בחיים
עצמם ,כחלק בלתי נפרד מן הבעבוע (ראו "בעבוע") .רועכם מתאר את
תורתו כ"תורת הזוהמה וההתפלשות" (רועכם ס"ג) ,ומזכיר לאחר מכן את
משמעות ההתפלשות במסגרת לימוד התורה והלכות העולם )...(" :מרגע
הוולדך ועד לרגע בגרותך התפלשת בם ,רימה אתה ולא יותר"" ,וידעת בכל
גופך את העולם הזה ,ובכל חושיך" (רועכם ס"ד).
האדם ,אם כן ,מהווה חלק בלתי נפרד מן העולם ומן הטבע (ראו "טבע"),
והוא "מתפלש" בסביבתו כחיה (ראו "חיה") .יחד עם זאת ,מתוקף היותו בן-
כלאיים (בין חיה לאלוהים – ראו "כלאיים") בעל תודעה רפלקסיבית (ראו
"תודעה") ,זהות (ראו "זהות") ,ומודעות לגבולות ולהבדלות (ראו "גבול"
ו"הבדלה") ,לעולם תלווה ההתפלשות באין (ראו "אין") ,והפער בין האדם
והמציאות לעולם יהיה בלתי-ניתן לגישור תודעתי מלא (ראו גם "אמת",
"ודאות"" ,ממשי" ו"שקר").
פרקטיקות רבות המוצעות למאמינים במסגרת תורת-הטומאה ,קוראות
למימושה המרבי של ההתפלשות ,ולצמצום הפערים בין האדם לסביבתו
(ראו "סביבה") ,במידת האפשר .להתפלשות במובן הטקסי ,ראו ערך
"התבוססות".
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התרכזות
"התרכזות" היא כינוי לתהליך תודעתי (ראו "תודעה") ,שבמהלכו מתרכז
המאמין באחת מישויות-הטומאה המואנשות (ראו "ישות" ו"האנשה") ,על
מנת לחוות חוויה פולחנית כלשהי (ראו "חוויה" ו"פולחן") .ההתרכזות היא
למעשה תהליך של דמיון-מודרך שאותו מבצע המאמין במהלך טקס (ראו
"טקס") ,בעצמו ,או באמצעות הנחיה של אחד מכהני-המסדר (ראו "כהן").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ו
ודאות
הוודאות היא מושג מורכב במסגרת הפילוסופיה של תורת-הטומאה.
הטומאה (ראו "טומאה") איננה מכירה בוודאות כוללת ובלתי-תלויה ,היות
ועל-פי התפיסה שהיא מייצגת ,לא ניתן לזהות אחת שכזו.
על אף שלאורך כל משנתו (ראו "משנה") מתייחס רועכם ,באופנים כאלה
ואחרים ,לתפיסתו לגבי מושגי האמת (ראו "אמת") והאובייקטיביות ,בפרק
ע"ג הוא מזכיר את הוודאות באופן ישיר ומעמיק בה" :ויהי כל אחד ואחד
מכם אחר לרעו ואחר לאויבו ,אחר לאוהביו ואחר לשונאיו ,לא תדעו
בנקביכם אותו הדבר" .והוא ממשיך" :לא שכנה הוודאות על אדמתכם ,לא
בבשרכם ולא ברוחכם ,לא הייתה ולא נבראה מאז ומעולם ,ותתמידו לחקור
בה" .וגם" :לא יהי דבר קבוע על האדמה הזו ,כי שינתה המחשבה את
צורתה מאדם לאדם ,מזאב לזאב ,מכבש לכבש ,ולא הייתה האדמה אחת
בעבורכם ,לא ידעתם אותה ולא חדלתם מתור אחריה".
הוודאות ,אם כן ,היא מושא לחיפוש ולחקירה מתמדת ,אשר ביסודם מונחת
הידיעה ,כי היא איננה ברת-השגה .רועכם ,הקורא להתמיד בחקר הוודאות,
אינו שולל את קיומה של הוודאות האובייקטיבית .טענתו כי כל דבר בעולם
נחווה אך ורק דרך נקבי גופו (ראו "שערי-הזוהמה") של האדם ותודעתו
הסובייקטיבית (ראו "תודעה" ו"סובייקט") ,שוללת את האפשרות להכיר
בוודאות באופן מוחלט .הוודאות ,אם כן ,היא מושג מורכב בדיוק משום
שהיא איננה דבר אחד ,אשר שרוי רק מחוץ ל"אני" (ראו "אני") ,שממילא
איננו יציב.
מבחינתו של המסדר ,סוגיית הוודאות ניתנת לפישוט באמצעות "רעיון
הוודאות היחסית" .במסגרת תורת-הטומאה קיימים מספר מושגים שהמסדר
מתייחס אליהם ככאלה אשר נושקים לרעיון הוודאות המוחלטת (ראו
"מוחלט") ,ביניהם :הזמן (ראו "זמן") ,הבעבוע (ראו "בעבוע") ,הבשר (ראו
"בשר") ,הרקב (ראו "רקב") ,המוות (ראו "מוות") .מלבד המושגים הנ"ל,
אשר הנם מופשטים וממילא בלתי ניתנים להגדרה מלאה ,קיימות בעולם
וודאויות יחסיות ,התלויות במכנים המשותפים של החווים אותן – לדוגמא,
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חמשת החושים השוכנים בשערי-הזוהמה ,משותפים לכלל בני האדם (מלבד
אלה אשר חסרים חוש זה או אחר – ראו "ליקוי") ,והם אחראיים לתפיסות
וודאות מסוימות אשר מאפיינות את המין האנושי – החפץ הוא חפץ מפני
שה"אני" של כלל בני התרבות (במכנה המשותף הרחב שלו) ,מורכב מן
הקלט החושי (ראו "חוש") ומן השפה (ראו "שפה") והסימנים ,אשר
מאפשרים לזהותו ככזה.
בהמשך פרק ע"ג ,אומר רועכם "ויהי האיש אשר חתר לאמת ולאמיתה,
לוודאי ולנכון ,בן אופל ואלים מחשבה מאד ,כי רק בחושך תזרח ההארה",
ומוסיף "לא תהי הוודאות נכונה מאד ,לא מש הספק ממנה ,כי רק מותך
בטוח ,רק הרקב אין לו אפשרות ,הוא המוחלט בעבורך" .שני פסוקים אלה
מציגים באופן מלא את המורכבות של תפיסת הוודאות של רועכם שהיא
אמביוולנטית ומיושבת בסתירות (ראו "סתירה") .בפסוק הראשון ("ויהי
האיש )"...מתאר רועכם את האדם החותר לאמת כבן-אופל ואלים מחשבה,
מתוך ההבנה כי הוודאות ,משכנה באופל (ראו "אופל") ,ולו בשל העובדה
שהיא איננה ניתנת לגילוי מלא .במושג "אלימות המחשבה" ,מכוון רועכם
למחשבה-מפרת-גבולות (ראו "גבול") ,ולאו דווקא לאלימות במובנה
הפשטני .רק אדם המאפשר לעצמו להפר את גבולותיו ואת גבולות
מחשבתו ,הוא זה אשר יש בו כדי להתקרב להבנת הוודאות ,אשר אותה
מראש עליו להעמיד בספק מתמיד ("לא מש הספק ממנה" – ראו "ספק").

וזלין
הווזלין הוא שומן מינראלי המופק מנפט (ראו "נפט") ,ומוכר כמשחה
שומנית שקופה .בהיותו חומר דביק (ראו "דביקות") וצמיגי המשמש לסיכה,
אשר שרוי באופן תמידי במעין מצב-ביניים שבין מוצק לנוזל ,נושא הווזלין
משמעות סמלית במערך הפולחני של מסדר-הטומאה.

ונדליזם
ונדליזם הוא כינוי למעשה השחתתו בזדון (ראו "זדון") של אובייקט ממשי
(ראו "ממשי") כלשהו .ההטמאות (ראו "הטמאה") שנערכות כלפי חפצים
קיימים ,נתפסות בעיניו של המסדר כביטויים של ונדליזם מידתי ,הדרוש
לשם הפרת גבולותיהם (ראו "גבול") של החפצים ,שהנה הכרחית לכל
פעולה של חידוש או יצירה (ראו "יצירה" ו"יצירתיות").
מבחינת המסדר ,אף במשיחת המכחול הפשוטה ביותר טמון יסוד ונדליסטי,
אם כי מטרתו של זה יצירתית וחיובית (ראו "חיובי") ,ואינה מבוצעת לשם
ההשחתה בלבד .המסדר מעודד סוגים שונים של פעולות ונדליסטיות ,אשר
בבסיסם מונחת ההגנה על זכויותיו הבסיסיות של הזולת (ראו "זכות (ה")-
ו"טאבו") .ראו גם "הריסה"" ,השמדה" ו"השתוללות ,טקסי."-
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וסת
הווסת מהווה את אחד השלבים במחזור החודשי של האישה .זהו השלב
שבו ,במקרה שהביצית לא הופרתה במהלך המחזור ,מופרשת רירית הרחם
(ראו "רחם") ,יחד עם נוזלים דמיים (ראו "דם") ,דרך שער הנרתיק (ראו
"נרתיק" ו"שערי הזוהמה") .הפרשת הווסת הנה תהליך טבעי ,המעיד על
בריאותה ועל פוריותה של האישה ,ועל כן מייחסת תורת-הטומאה לווסת
ולמחזור מעמד סמלי חשוב.
בתרבויות שונות (ביניהן גם התרבות היהודית – ראה "תרבות" ו"יהדות"),
נחשבת אישה הנתונה בשלב הווסת כטמאה ,ועל כן היא אסורה במגע,
בפעילויות ובמעשי-פולחן שונים .מתוך מודעות ליחס זה ,מתוך אמונה
בטומאה כמחוללת-חיים (ראו "טומאה") ,וכן מתוך ההכרה במשמעות
תפקידה של האישה המבייצת במערכת הרבייה האנושית  -והסבל הגופני
שנגזר עליה לשאת בעקבות תפקיד זה  -מעניק המסדר חשיבות מיוחדת
לאישה אשר שרויה בשלב הווסת ,והיא זוכה לתפקידים ייצוגיים במערך
הטקסי.

ורוד
הצבע הוורוד הוא למעשה טון שנוצר מערבוב של הצבעים אדום (ראו
"אדום") ולבן (ראו "לבן") .במסגרת פולחן-הטומאה ,מיוחסת לצבע הוורוד
משמעות סימבולית והוא מייצג את הגוף ואת עקרון הבשר (ראו "בשר").

וריד
הווריד הוא צינור בגוף החי ,המוביל דם (ראו "דם") ללב (ראו "לב").
בהיותו של הדם נוזל חיוני האחראי להזנתם של תאי הגוף ,הווריד נחשב
לאחד מייצוגיו הממשיים (ראו "ממשי") של הבעבוע (ראו "בעבוע").

ושט
הוושט הוא צינור בגוף החי ,המוביל אל הקיבה (ראו "קיבה") מזון וזוהמות
אחרות (ראו "זוהמה") החודרות אל הגוף ,דרך שער-הלוע (ראו "לוע"
ו"שערי-הזוהמה").
לעתים ,מוביל הוושט את הזוהמה בכיוון ההפוך ,מן הקיבה אל מחוץ לגוף,
דרך שער-הלוע .תהליך זה נקרא "הקאה" ,ובמסגרת תורת-הטומאה הוא
זוכה גם לפרשנות מטאפורית (ראו "הקאה").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ז
זאב
הזאב הוא בעל-חיים טורף ,יצור חברתי (ראו "יצור") ,שנחשב לאביו
הקדמון של הכלב (ראו "כלב").
נראה כי הזאב מוזכר במשנתו של רועכם (ראו "משנה") ,על מנת להמחיש
את התייחסותו אליה ,כאל משנתם של ה"אנטי-גיבורים" ,או ה"אנדר-דוגס"
( .)Underdogsעל-פי-רוב ,נתפס הזאב בתרבות (ראו "תרבות") כחיה
הרואית ,פראית ולעתים אף מאיימת .מבחינה זו ,מייצג הזאב במשנה את
היפוכו של הכלב :בפרק ע"ד ,עושה רועכם שימוש בזאב על דרך השלילה
("לא מן הזאב הגעתי") כדי להזכיר את היותו בן-כלבה" ,הנושך בקיבה ולא
בצוואר".
בהיותו צאצא מבוית של הזאב ,נתפס הכלב בעיני המסדר כבן-כלאיים
(ראו "כלאיים") ,וכחיה (ראו "חיה") קרובה יותר לאדם ,אשר מסמלת את
המפגש בין התרבות האנושית והטבע (ראו "טבע") ,מפגש שמהווה את
תמצית מהותו של רועכם (ראו "רועכם").

זבוב
הזבוב הוא בעל-חיים שנושא משמעות סמלית נרחבת במשנתו של רועכם
(ראו "משנה") .הוא מוזכר בה פעמים רבות ,ומומלץ על-ידי המסדר כטוטם
פוטנציאלי (ראו "טוטם") .מבחינת המסדר ,מסמל הזבוב את האדם הבא
בפתחה של תורת-הטומאה ,כאשר שלבי חייו במסגרת הלמידה מומשלים
לשלושת השלבים במחזור החיים של הזבוב – רימה (ראו "רימה") ,גולם
(ראו "גולם") וחרק (ראו גם "חרק") .שלב-הרימה הוא השלב ההתחלתי,
שבו האדם ניזון ומתפלש בכל החולף בדרכו ,מבלי לבחול בדבר ("לא
תבחל בפגר ,לא בזבל ולא בזוהמה ,מרגע הוולדך ועד לרגע בגרותך
התפלשת בם ,רימה אתה ולא יותר" – רועכם ס"ד) .שלב-הגולם הוא השלב
שבו מפנים התלמיד את התורה הבסיסית ,ונותן לה להבשיל בתוכו
("ובלעת את הכול כי גולם אתה ,כעובר אשר ברחם ,לא תדחה דבר כי
יבשיל בתוכך" – רועכם ס"ד) .זהו השלב שבו מתבקש התלמיד להתייחד
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עם התורה ולתת לה לחלחל פנימה ,ללא הפרעות מן החוץ .שלב-החרק ,או
שלב-הזבוב ,הוא השלב שבו מגיח התלמיד מן הגולם ,מוכן למפגש עם
העולם דרך תפיסת העולם הבסיסית של תורת-הטומאה ("ויהי כי באה עתך
לצאת והגחת לחיים האלה מן הסדק אשר בשריונך :חרק אתה ,אלף עיניים
לך וזריז מחשבה מאד ,והיו הדברים חדשים בעבורך ,כאתמול נולדת" –
רועכם ס"ד) .על-פי תורת-הטומאה ,סקרנותו (ראו "סקרנות") של בן-
המסדר לעולם אינה יודעת שובע ,והוא אינו חדל ללמוד כל הזמן (ראו
"לימוד") .על כן ,גם בעודו מצוי בשלב-הזבוב ,ימשיך המאמין לפתח את
תובנותיו ,את ידיעותיו (ראו "ידע") ,כמו גם את ספקותיו (ראו "ספק") ,עד
יומו האחרון (ראו "מוות").
ישנן כמה סברות הנוגעות בבחירתו של רועכם לעשות שימוש בזבוב כסמל
(ראו "סמל") בעל משמעות כה נרחבת במשנתו .במקרים מסוימים עומד
הזבוב בהשוואה אל מול חרק מעופף אחר ,הפרפר" :זבוב היית ולא פרפר,
כי ידעת את המוות ואת החשיכה ,בן תמותה אתה ,זה גורלך מבטן ותגסוס"
(רועכם ס"ד) .הזבוב ,מבחינתו של רועכם ,הוא חרק המזוהה עם הצחנה
והזוהמה (ראו "צחנה" ו"זוהמה") ,אשר נמשך להפרשות הגוף ומשגשג
בסביבת מוות וריקבון (ראו "ריקבון") .מבחינה זו ,מהווה הזבוב ייצוג נאמן
לערכי-טומאה כמו התבוססות (ראו "התבוססות") ,התפלשות (ראו
"התפלשות") ותקומה (ראו "תקומה").
בפרק ע"א מייחס רועכם לזבוב (אך גם לחרקים מעופפים אחרים) את
כוחותיה של האקראיות (ראו "אקראיות") ,בנוגע למקרים שבהם יש לשפוט
או לבחור בין שתי אפשרויות או יותר (ראו גם "בורר").

זבול
הזבול הינו המשכן הטקסי שבו מתנהלות הפרקטיקות הפולחניות של
מסדר-הטומאה בתוך בתי-הטומאה (ראו "בית-הטומאה"" ,חדר-הטומאה"
ו"אוהל-הטומאה").
הזבול הוא מונח מופשט ,אשר מסמל כל משכן טקסי ,ולו הארעי ביותר,
אשר נועד ליישום המערכים הטקסיים של רועכם .בפרק ע"ד למשנתו (ראו
"משנה") ,מייחס רועכם את המונח "זבולים" לתלמידיו ,וקורא להם לצעוד
בעקבותיו ("אנוכי הצחנה אשר בחושך ,זבולים תצעדו אחרי באשר
זחלתי") .הבונה זבול תחת משכנו ,ומנהלו לצרכים טקסיים ,מכונה על-ידי
המסדר "בעל-זבול".
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זבח
זבח ,במובנו הרגיל ,הוא קרבן  -בעל-חיים ששוחטים אותו וצולים את בשרו
כמנחה לאל (ראו "אל") .מתוקף התנגדותו של מסדר-הטומאה לכל פגיעה
בזכויותיו של אחר כלשהו (ראו גם "אחר" ו"זכות (ה ,)")-ובכלל זה גם של
בעלי-חיים (שלא לצורך אכילתם) ,ובוודאי כמנחה לישות טרנסצנדנטית
כלשהי ,מתנגד המסדר גם להקרבת קרבנות ממשיים (ראו "ממשי").
האל נתפס בקרב המסדר כמושג סימבולי ,ועל-כן ,טקס הקרבת הקורבן
הוא מהלך מטאפורי שנועד להשפיע אך ורק על תודעתם של המאמינים
המשתתפים בו .לפיכך ,עושה המסדר שימוש בזבחים סמליים ,עשויים
חפצים דוממים ,הפרשות-גוף או שיירי-מזון ,שנועדו להקרבה ולמעשי-פולחן
אחרים .הכנת הזבח נחשבת בעיני המסדר לפעולה אמנותית (שכן
לאסתטיקה שלה מיוחסות חשיבות הצהרתית והשפעות רגשיות
ואינטלקטואליות על המשתתפים בטקס – ראו "אמנות") ,ומגוון הדרכים
להכנתם של זבחים מסוגים שונים ,מתוארות ומוצעות למאמין ב"ספר
הזבחים" של המסדר .ראו גם "מזבח".

זבל
"זבל" הוא כינוי לחפץ או לדבר כלשהו ,אשר הודר מן התרבות (ראו
"תרבות") ו"הושלך" אל מחוץ למרחב שבו הוא תיפקד קודם-לכן .כפי
שאובייקט אמנות מוגדר על-פי ההקשר שבתוכו הוא מתקיים (מציאותו
בגלריה או במרחב אחר ,המשמש להצגת אמנות – ראו "גלריה"" ,מוזיאון"
ו"אמנות") ,כך גם זבל מוגדר על-פי הימצאותו בפח-האשפה או בסביבה
דומה .על-פי-רוב ,דבר הופך לזבל כאשר הוא ננטש על ידי הפונקציה שלו,
בין אם זו בעלת ערכים מעשיים ובין אם סמליים .כך ,יכול (וצפוי) כל
אובייקט בר-קיימא להפוך לזבל ,וכמוהו גם גופו והפרשותיו של כל יצור חי
(ראו "יצור" ו"חי") עלי-אדמות (ראו גם "נבלה").
על-פי תורת-הטומאה ,כל דבר בעולם מוחזק בגדר זבל בהתהוות ,מן הטעם
שהכול טמונים בו ההתכלות והרקב ("( )...זה גורלך מבטן ותגסוס" –
רועכם ס"ד) .אולם האופן שבו תופס המסדר את דברי הזבל ,הוא מעשי,
יצירתי ואופטימי במהותו .הזבל הוא חלק מן ה"בעבוע" (ראו "בעבוע"),
ולפיכך יש בו את פוטנציאל החידוש והיצירה (ראו "תקומה") – הוא תבנית
שלתוכה נוצקים ערכי החיים מחדש בכל פעם ("( )...על שייריו יקום דבר" –
רועכם ס"ה) .הדוגמה הטובה ביותר להמחשת תפיסתה של פילוסופיית-
הטומאה את הזבל הוא האופן שבו משמשות הפרשותיהן (ראו "הפרשה")
של בהמות (ראו "בהמה") ,יחד עם שיירי מזון ואשפה אורגנית ,לדישון
והשבחת האדמה .ראו גם "ביזת-פחים".
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זדון
"זדון" ,הנו הערך שבאמצעותו מתמודדת תורת-הטומאה עם מעשים
שחוטאים כנגד המוסר הקונבנציונלי ,אך אינם נתפסים בהכרח בגדר "רע"
תחת עקרונות המסדר (ראו "רוע" ו"שלילי") .מעשה זדון הנו מעשה של
פגיעה מכוונת באחר (ראו "אחר") ,שאיננה נובעת מהשתלשלות עניינים
שלא ניתן היה לחזות מראש את תוצאותיה (ראו "השלכה") .פעולה
שנעשתה באופן מכוון על-מנת לפגוע (להוציא מקרים מסוימים של הגנה
הכרחית ומילוי צרכי הישרדות) ,או תוך ידיעה כי יש בה כדי לפגוע במי
שהוא בגדר חי (להבדיל מחפצים דוממים או מישויות רוחניות או
מטאפוריות – ראו "חי") הנה פעולה אסורה בתכלית האיסור (זהו "איסור-
הזדון") .מעשה שנעשה ללא כוונת-פגיעה ,אך גרר אחריו השלכות הרסניות
שלא ניתן היה לצפותן מראש ,אין בו אשם המוטל על עושה המעשה ,אולם
מן הראוי שהלה ייטול על עצמו את האחריות (ראו "אחריות") לתיקון
המצב ,אם זה הנו בר-תיקון .ראו גם "טאבו" ו"זכות (ה.")-

זהות
זהותו של דבר נקבעת על ידי היבחנותו והיבדלותו (ראו "הבדלה") מן
הדברים האחרים (העמדתו כ"זה") .הבחנה זו הנה תודעתית (ראו "תודעה"),
והיא נעשית ראשית באמצעים חושיים (ראו "חוש") ,העוברים דרך שערי-
הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה")  -בעיקר שערי העין (ראו "עין") ,האוזן (ראו
"אוזן") ,הנחיר (ראו "נחיר") והלוע (ראו "לוע") ,אם כי גם על ידי השערים
האחרים .לאחר שעובד (ראו "עיבוד") המידע שעבר דרך שערי-הזוהמה על-
ידי המוח (באמצעים רגשיים ואינטלקטואליים – ראו "מוח") ,נקבעת זהותו
של הדבר על ידי היצור (ראו "יצור") המזהה אותו.
הזהות איננה דבר קבוע ,היא משתנה ומפורשת על-ידי כל סובייקט (ראו
"סובייקט") באופן אחר .האופן שבו חווה האדם את זהותו שלו ,מכונה בידי
המסדר במונח "אני" (ראו "אני") .מורכבותו של מושג הזהות טמונה ונרמזת
כבר במשמעויות הנגזרות מן המילה עצמה :הזהות מדגישה אמנם את
שונותו של דבר ואת היותו זר או נפרד מסביבתו (כאמור – זה-ות) ,אולם
היא משתנה ללא הרף ומושפעת ,באופנים מכריעים ,מן הסביבה (ראו
"סביבה") ומן הדברים האחרים ,שבאופן טבעי "מנסים" כל העת להתאחד
עם הדבר ולהפוך אותו לזהה להם (על ידי פעולות בעלות פונקציות שונות
כמו אכילה ,הזדווגות ,שכנוע ,כיבוש ,המתה וכיו"ב – ראו "בליעה (חוק ה-
)") .ניסיונותיהם של הדברים להשפיע על זהותו של הדבר האחד הכרחיים
להתפתחותו (אלה נחשבים על ידי המסדר ל"זיהום" – ראו "זיהום") ,אולם
על-מנת שתישמר זהותו ,על גבולותיו להיוותר שרירים וקיימים ,גם אם הם
מופרים כל העת ,במסגרת הבעבוע (ראו "בעבוע").
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זוהמה
הזוהמה היא אחד הערכים החשובים והמטופלים ביותר במסגרת עבודתו
של המסדר .הזוהמה הנה הדבר אשר יוצר את הזיהום (ראו "זיהום") ,ומפר
את הגבול (ראו "גבול") ,את הסדר (ראו "סדר") הקיים ,או ה"ראוי".
הזוהמה ,מבחינתו של המסדר ,היא כוח משמעותי ברמה הפילוסופית היות
והיא מפירה את הגבול ובו-בזמן מנכיחה אותו; היא מה שנפרד מן הגוף אך
גם משתייך אליו .על-פי תורת-הטומאה ,מספר הזוהמות הקיימות בעולם
הוא אינסופי ,ולכל דבר יש אפשרות להעמיד את עצמו בעולם כזוהמה,
וסביר שבסופו-של-דבר הוא גם יעשה את זה (בעיקרו ,העניין הוא תלוי
הקשר ותזמון).
המסדר מזהה שלושה סדרים עיקריים של זוהמות:
"הזוהמות הגדולות" – אובך (ראו "אובך") ,צרימה (ראו "צרימה") וצחנה
(ראו "צחנה") .אלו זוהמות הפוקדות את העולם מפעם לפעם ,וחודרות אל
הגוף בעיקר דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הפרצוף (ראו
"עין"" ,אוזן"" ,נחיר" ו"לוע") .מסדר-הטומאה מכונן את הזוהמות הגדולות
כישויות מושגיות (ראו "ישות") המהוות חלק מעבודת-הטומאה (ראו
"עבודת-הטומאה") ומן הקורפוס הפולחני שלה (ראו "פולחן") ,היות והוא
רואה בהן כוחות שעשויים להיות חיוביים ויצירתיים ,בנוסף על הפוטנציאל
ההרסני שהן טומנות בחובן (ראו "מזיק") .המסדר מבקש לבחון כל מקרה
לגופו ,בטרם יישפט דבר בעולם (ראו "שיפוט") על-פי הדוגמות התרבותיות
(ראו "נורמה") אשר הגדירו אותו כדבר מלכתחילה.
"הזוהמות הקטנות" – אלו הן הפרשות הגוף הנפלטות משערי-הזוהמה (של
האדם ושל בעלי-החיים – ראו "הפרשה") ,מנקבוביותיו ומפצעיו :דם (ראו
"דם") ,מוגלה (ראו "מוגלה") ,זיעה (ראו "זיעה") ,דמע (ראו "דמעה") ,דונג
(ראו "דונג") ,נזלת (ראו "נזלת") ,רוק (ראו "רוק") ,ליחה (ראו "ליחה") ,קיא
(ראו "קיא") ,חלב (ראו "חלב") ,שתן (ראו "שתן") ,זרע (ראו "זרע") ,וסת
(ראו "וסת") ,צואה (ראו "צואה") ,וכדומה .תפקידיהן של הזוהמות הקטנות
בשימור תנועת החיים והבעבוע (ראו "בעבוע") הנם שונים ,מגוונים
ומרובדים :חלקם מהווים חלק ממנגנון השמירה על ניקיון הגוף ועל
בריאותו ,חלקם מהווים חלק ממנגנון הרבייה ,וחלקם משמשים לדברים
נוספים ,כגון הזנה (לדוגמה חלב ודבש אצל הדבורים) ,דישון (לדוגמה צואה
– בעיקר צואת פרות) ,ואף תקשורת-לא-מילולית ("הצהרות על האדם" מס'
 8ו 9-מתוך מניפסט-מסדר-הטומאה" :התקשורת בין החיים ,מרביתה עוברת
דרך שערי הזוהמה"" .לכל נקב ונקב שפה משלו ,והאדם דובר הוא את
כולן") .לעתים עושה המסדר שימוש בזוהמות הקטנות לצרכים פולחניים
וסימבוליים (ראו "טקס").
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"שאר-זוהמות" – לסדר "שאר-הזוהמות" משתייכים הדברים השונים בעולם
אשר הופכים לזוהמה בשל הפקעתם מן הפונקציה המקורית שלהם ,או
בשל הזזתם מן המקום המיועד או הראוי להם מבחינה תרבותית (ראו גם
"זיהום" ו"זבל") .כאמור לעיל ,על-פי תפיסתו של המסדר ,כל דבר טומן
בחובו את הפוטנציאל להפוך לזוהמה .תורת-הטומאה אינה מניחה מראש
את שליליותו של המזהם (ראו "שלילי") ,היות והוא מהווה חלק בלתי נפרד
מן הבעבוע (ראו "בעבוע") .מידע או חומר ,החודר לגופו של אדם או של
יצור כלשהו (ראו "יצור") ,דרך שערי-הזוהמה שלו ,כלול גם הוא בסדר
"שאר-הזוהמות" ,ונחשב לזוהמה מעצם היותו גורם זר (שמקורו אינו ב"אני"
– ראו "אני") ,החודר אל הגוף דרך גבולותיו (ראו "גבול").
חומרים מסוימים נחשבים מבחינת המסדר ל"מוליכי-זוהמה" היות והם
נושאים בתוכם זוהמות שונות (או דברים העשויים להיהפך לכאלה)
ומוליכים אותן ממקום למקום (לדוגמא דם ,מים וכדומה) .מוליכי-זוהמה
מסוימים נחשבים לזוהמות בעצמם (כמו דם) ,ואילו אחרים ,כמו כל דבר
אחר בעולם ,טומנים בחובם את הפוטנציאל להיהפך לכאלה.

זולת
ה"זולת" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי לכל
מה שאיננו "אני" (ראו "אני") .מבחינת מסדר-הטומאה ,הזולת כולל את כל
הדברים אשר נמצאים מחוץ לדבר עצמו (שלא כמו ה"אחר" ,הזולת כולל
גם חפצים דוממים ,צמחים ,בעלי-חיים וישויות סימבוליות – להשוואה ראו
"אחר") .לתפיסתו של המסדר ,הגבולות השוררים בין הזולת ל"אני" הנם
תולדה של תודעתו התרבותית (ראו "זהות") ,והם נתונים בטשטוש מתמיד;
כחלק מן הבעבוע (ראו "בעבוע") ,הזולת מטמא את ה"אני" ללא הרף,
משנה את תודעתו (ראו "תודעה") ומשפיע עליה באופנים שאינם ניתנים
למדידה או לצפייה מראש באופן מלא .יתרה מכך ,כל "אני" הוא גם זולתם
של ה"אחרים" ,ועל כן משפיע ומשנה את תודעתם של אלה מהם ,אשר
עמם הוא בא במגע כלשהו.

ז חל
זחל הנו חרק (ראו "חרק") בראשית התפתחותו ,לאחר בקיעתו מן הביצה
(ראו "ביצה") .היות ורועכם משווה את תלמידי-הטומאה לחרקים אשר
עוברים את כל גלגול ההתפתחות מן הביצה ועד החרק (ראו גם "גולם"
ו"זבוב") ,מסמל הזחל את השלב הראשוני ,התמים ,שבו מכרסם התלמיד
בכל החולף בדרכו ,ללא יכולות שיפוט (ראו "שיפוט") מורכבות או
עצמאיות לחלוטין .להרחבה בעניין זה ראו ערך "רימה".
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זיבול
"זיבול" הוא כינוי לפרשנות שגויה ומוטעית של העקרונות הפילוסופיים
והמוסריים (ראו "מוסר") של תורת-הטומאה ,שנועדה להזיק או לערער את
יסודותיה אל מול קהלים פוטנציאליים .היות והתורה קוראת להטיל ספק
(ראו "ספק") ולחתור לחקירה מתמדת של נורמות תרבותיות ,חברתיות
ודתיות (ראו "נורמה"" ,תרבות" ו"דת") ,תוך התייחסות שונה בתכלית
לערכים שנחשבים בעייתיים בעיניה של החברה המודרנית ,לוקח מסדר-
הטומאה בחשבון כי לאורך דרכו יתקל במקרים רבים של זיבול ,אשר ינבעו
מזדון בחלקם (ראו "זדון") ,ומבורות בחלקם האחר.
המסדר עושה שימוש מושאל במונח "זיבול" מתוך אמונה כי כפי שפיזורו
של זבל על האדמה (ראו "אדמה") גורם למעשה להשבחתה ,כך גם
פרשנויות-הסרק אשר נעשות בידי השוללים את תורתו ,יש בהן כדי
להשביח ולחדד את עמדותיו.

זיהום
"זיהום" הוא המונח שבו עושה המסדר שימוש על-מנת לתאר את האופן
שבו פועלת הטומאה בעולם.
על-פי פילוסופיית הטומאה ,הזיהום הוא החריגה מן הסדר והקטגוריות (ראו
"סדר" ו"קטגוריה") – דבר נחשב מזהם כאשר אינו נמצא במקום הראוי לו
מבחינה תרבותית (ראו "סביבה") ,או כאשר הוא חורג מגבולותיו (ראו
"גבול") לתחומו דבר אחר .השימוש שעושה המסדר במונח זה הוא כמובן
שימוש סמלי שנועד לבחון את תפיסותיה של התרבות לגבי מה שנחשב
נקי ,נכון וראוי .באופן כללי ,רואה תורת-הטומאה בזיהום ערך חיובי ,והיא
מכירה בכך שהוא מושג שנלווה לקיומה של שיטה המנוסחת על ידי
התרבות (ראו "תרבות").
כלומר ,כדי שדבר-מה יהיה ניתן לזיהום ,ראשית עליו להיות מובחן כדבר-
מה ,והבחנה זו נעשית על-ידי התרבות (ראו "הבדלה" ו"מובלעת") .בפרק
"הצהרות על הטומאה" שבמניפסט מסדר-הטומאה ,מובאת ההצהרה הבאה
(הצהרה מס' " :)2טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות ,אולם הוא דורש
את קיומם של כאלה" .הזיהום ,אם כן ,הוא עצם פעולת טשטוש הגבולות
והפרתם של סדרי-הדברים ,אשר קיומה תלוי מראש בקיומם של הגבולות
והדברים עצמם .על-פי התורה ,הדברים מזדהמים כל העת וגבולותיהם
מופרים ללא הרף (ראו "בעבוע") ,או כפי שמובא בהצהרה מס'  ,3בפרק
"הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :אין דבר נקי .לו יימצא
אי-פעם דבר שכזה ,שייטמא נא!".
על אף כל הכתוב לעיל ,המסדר מכיר בפוטנציאל ההרסני הטמון בזיהום
שחורג מן המידתיות הסבירה (שסבירותה נקבעת על פי רגישותו של
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המזהם ,ולאור "איסור-הזדון" ,שכן הזיהום איננו ניתן למדידה – ראו
"מידתיות" ו"מזיק") ,בדיוק כפי שזיהום פתוגני עלול לגרום לפגיעה
באורגניזם המזוהם.

זיו
זיו הוא זוהר ,נוגה ,אור (ראו "אור") .בעולם הסמלים (ראו "סמל") של
התרבויות האנושיות ,מהווה הזיו על-פי-רוב מטאפורה לטוב (ראו "טוב")
ולקדושה (ראו "קדושה") .בפרק נ"ו למשנתו (ראו "משנה") ,אומר רועכם
"אנוכי רועכם ,בן כלבה ובן אדם ,גם זיו וגם צלמוות הייתי עבורכם ,נושא
האור ונושא החושך ,כי לא ידעו הוריי גבולותיהם" .לאמור :האור והחושך,
ה"טוב" וה"רע" ,הנם יחסיים (ראו "רע" ו"יחסיות") ,ומכורח קיומם
משולבים הם זה בזה (ראו גם "אופל").
מבחינתו של המסדר ,הגדרתם של הערכים הדיכוטומיים מהווה מענה
הכרחי לצרכים (ההישרדותיים) שיש לאדם בסדר (ראו "סדר") ובהבחנות
(ראו "הבדלה") .יחד עם זאת ,קוראת תורת-הטומאה להבנה שבו-בזמן
מפעפעים הם אלה באלה באופן מתמיד ,מגדירים האחד את השני
ומטמאים זה את זה (ראו "הטמאה") ,עד כדי טשטוש הגבולות התרבותיים
(ראו "קטגוריה"" ,נורמה" ו"תרבות") ,אשר נקבעו ביניהם במהלך
ההיסטוריה האנושית.

זיווג
ראו "הכלאה".

זיכוך
"זיכוך" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי
לפעולות הניקיון ,הנדרשות מן האדם לצורך שרידותו בעולם .בן-מסדר-
הטומאה מתייחס לפעולות אלו כאל הזדככות ,מתוך ההכרה כי לצד
הטומאה הקיומית (ראו "טומאה") ,החולשת על הכל ,ישנם גם צרכים
בריאותיים של היגיינה ושל טיפוח פיזי ורגשי ,אשר חייבים לכלול גם את
הניקיון ,כמרכיב המשלים של הלכלוך והטומאה .פעולות הניקיון ,לפיכך,
הנן בעלות משמעות טקסית עבור בן-המסדר ,והן מכינות את גופו ואת
נפשו לקבלתן של הטומאות הבאות ,שממילא אינן עוזבות את גופו באופן
מוחלט (ראו גם "מרחץ").
במסגרת ההטמאות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו
ליצירתיות ,מהווה הזיכוך גם פעולה של "טיהור" ושל "גימור" שנעשית
כלפי אובייקט ,על מנת להפכו לאובייקט של יצירתיות או לאובייקט טקסי
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(ראו "אמנות") .הזיכוך-כלפי-אובייקט נערך בדרך-כלל לאחר שכבר בוצעו
בו אי-אילו הטמאות ,בשלב מוקדם יותר.
הזיכוך מהווה פעולה שעשויה להיתפס כהפוכה במהותה להטמאות ,אך
לגישתו של המסדר היא נכללת בהן ואף מהווה מרכיב משמעותי בקיומו
של האדם (או ביצירתו של אובייקט – בהקשר להטמאות) .את הזיכוך ניתן
להקביל לפניו התרבותיים של האדם (ראו "תרבות") ,הבאים בשילוב
(שאינו חף מסתירה – ראו "סתירה") עם פניו החייתיים (ראו "חיה") – שילוב
שהוא הכרחי (ראו "כלאיים") ,מבחינתו של המסדר ,לקיומו של האדם
כשלמות המכילה בקרבה את יסודותיו של רועכם (האדם כיציר כלאיים ,בן
חיה ואלוהים – ראו גם "רועכם").

זיכרון
הזיכרון הוא ההטבעה שמותירה השתקפותו (ראו "השתקפות") של העולם
בתודעתם (ראו "תודעה") של היצורים החיים (ראו "יצור" ו"חי") .אופיו
ואיכויותיו של תהליך הזכירה תלויים בנתוניו הפיסיים והרגשיים של
הסובייקט הזוכר (ראו "סובייקט" ו"צופה") ,ובזוהמות (ראו "זוהמה") שחדרו
את שעריו (כל חוש מייצר נדבך אחר של הזיכרון – ראו "חוש" ו"שערי-
הזוהמה") .הזיכרון הנשמר בתודעה ,מחולל שורה של תופעות התנהגותיות,
בדרגות ובסדרים משתנים ,אשר לעתים קרובות שבות ונפלטות החוצה מן
הגוף באופן מילולי או גופני .הזיכרון הנו גורם משמעותי ,ההכרחי במידה
רבה לקיומו העצמאי של כל יצור (אדם או בעל-חיים אחר) החי בעולם.
ראו גם "עבר".

זילוף
הזילוף מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .הזילוף ,בהיותו טפטוף או התזת
נוזלים ,מושאל לתיאור של פעולות שונות (השפרצה ,הזלפה ,טפטוף),
שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו
לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

זימה
הזימה היא תכונת הדחף המיני ,אשר אין אדם חף ממנה; לאור עקרונותיו
הפילוסופיים של מסדר-הטומאה ,הזימה הנה נגזרת של חוק-הבליעה (ראו
"בליעה (חוק ה.)")-
ההיסטוריה האנושית כולה רצופה בנוכחותה של הזימה ,ובניסיונות
"תרבותיים" לדכא אותה (ראו "תרבות" ו"מסורס") .לדידו של המסדר,
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הזימה היא תכונה הכרחית לקיומו של המין האנושי (כמו גם לכלל המינים
האחרים) ,היות והיא מכוננת את מהלכי ההתרבות וההתענגות של היצורים
החיים בעולם .היא מהווה תכונה אנושית בעלת משמעות רבה מבחינה
אבולוציונית (ראו "אבולוציה") ,הנוגעת להשתמרותם של המינים .המסדר
גורס כי המקרים היחידים שבהם היוותה הזימה גורם שלילי (ראו "שלילי")
ומסוכן במהלך ההיסטוריה ,נבעו מן ההתעלמות מצרכיו של האחר (ראו
"אחר" ו"אונס") ומשלילת זכותו לחירות (ראו "זכות (ה .)")-כל עוד לא
גורמת זימתו של אדם אחד לפגיעה באדם אחר ,מעודדת תורת-הטומאה
את הזימה וקוראת למימוש הפוטנציאל הטמון בכוחה ,בהיותו פתח ליצירה,
ליצירתיות ולמימוש עצמי (הזימה ,לתפיסתו של המסדר ,הנה תכונה
הכרחית לחיי יצירה מכל סוג שהוא – רבות מספור הן יצירות המופת
שנוצרו במהלך ההיסטוריה של התרבות האנושית ,אשר נעשו לאורה של
הזימה ותחת השפעה ישירה שלה).
המסדר נוטה ,באופן כללי ,לקבל את ההנחה כי מצוקות נפשיות (ראו
"נפש") ,המאפיינות את כלל בני-האדם ,נובעות על-פי-רוב מדחף מיני לא
ממומש (ראו "מין") .עקב כך ,מעודד המסדר חיי תשוקה (ראו "תשוקה")
ומיניות (כאמור ,כל עוד נשמרת "הזכות") נטולי רגשות אשם וייסורי מצפון
(ראו "אשמה") ,שיתאפשרו רק על ידי מוסר (ראו "מוסר") שאינו נתון
למרותם האינטרסנטית של מבנים כלכליים וחברתיים מדכאים (ראו
"כלכלה" ו"עבד").
הזימה ,אם כן ,היא תכונה חשובה בחייו של הטומאני (ראו "טומאני"),
והמסדר מייחס לה תכונות של ישות (ראו "ישות") ,ומקיים כלפיה "האנשה"
(ראו "האנשה") באירועים פולחניים רבים .רועכם ע"ח" :מכל הדברים ומכל
החפצים אשר על האדמה הזו ,תבוא הזימה לפניך ,מן העבד ומן המלכה,
מן השפחה ומן האדון ,מן האדם ומן הבהמה ,מן הזכר ומן הנקבה ,מן החי
ומן המת ,כולם היו ביצריך ,לא היו גבולות מלבד בנקביך ,כל המכוער יפה
הוא ,וכל היפה הרי הוא מכוער".

זימון
"זימון" הוא כינוי לפעולה טקסית אשר במהלכה "מזמן" המאמין ,באופן
סימבולי ומתוך הכרה בתכונותיהן המטאפוריות ,ישויות מסוימות להן הוא
נדרש במהלך הטקס (ראו "ישות"" ,דמון" ו"רוח") .לזימון משמעות פסיכו-
דרמטית וסמלית ,ואין בו הכוונה כי המאמין מזמן לעולם ישות ממשית
כלשהי (ראו "ממשי") .האופנים השונים ,שבהם ננקטת פעולת הזימון,
מפורטים במסגרת הספרות הטקסית של המסדר.
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זיעה
הזיעה הנה אחת מן הזוהמות הקטנות (הזוהמות מן הסדר השני – ראו
"זוהמה") הנפלטות מן הגוף .הזיעה מופרשת מבלוטות הזעה ,ונפלטת
מנקבוביות העור (ולא משערי-הזוהמה – ראו "הזעה" ו"עור") ,והיא מהווה
בעיקר אמצעי לקירור הגוף (כתוצאה מהתאיידותה).
מלבד פעולת הקירור ,מהווה הזיעה (כמו שאר הזוהמות הקטנות) ,אמצעי
של תקשורת-לא-מילולית בין בני האדם (ראו "תקשורת" ו"שפה") .היא
מעידה על פעילות גופנית מוגברת ,על כאב ,לחץ ,חרדה או עצבנות.
הזיעה מהווה את אחד הגורמים המחוללים את הצחנה ,אחת משלוש
הזוהמות הגדולות (ראו "צחנה").

זיקית
הזיקית הנה לטאה ,המאופיינת בכמה תכונות המייחדות אותה משאר בעלי-
החיים ,ולפיכך מזכות אותה במעמד סימבולי במסגרת עבודת-המסדר (ראו
"טוטם") .ראשית ,מסוגלת הזיקית לשנות את צבעיה בהתאם לתנאי
הסביבה (ראו "סביבה") ,לצורכי הסוואה (ראו "הסוואה") .פונקציות
נוספות שמשרתת תכונה זו הנן התאמה לתנאים משתנים של טמפרטורה,
וכן כאמצעי תקשורת (ראו "תקשורת") – לצורכי חיזור או אזהרה וביסוס
מעמד בין הזכרים.
תכונות נוספות הנן הלשון הארוכה והדביקה (ראו "לשון") שבאמצעותה
מסוגלת הזיקית לצוד חרקים ממרחק (ראו "חרק") ,וכן זוג עיניה (ראו
"עין") ,שיש ביכולתן לזוז בנפרד זו מזו ,וכך לקלוט בו-זמנית שתי תמונות
מציאות שונות וברורות (ראו "השתקפות").
בפרק ע"ח למשנתו (ראו "משנה") ,קורא רועכם לחסידיו לנהוג כזיקית בעת
הפצת תורתו" :כזיקית הפצת את מחלתי ,במקום אשר היית ,שם לבשת את
אשר לובשים ושם נהגת את אשר נוהגים ,בכל מקום מסורותיו למדת".

זכות (ה)-
"הזכות" ,בתורת-הטומאה ,היא זכותו של כל אדם לחירות ,ולתחושת-חירות
בסיסית (ראו "חירות") .הזכות מהווה את אחד המרכיבים החשובים ביותר
במערך-האתיקה של המסדר (ראו "מוסר") ,היות וערכיו המרכזיים עוסקים
ב"חופש-הבחירה" של המאמינים ובזכותם המוסרית למרוד כנגד אי-אילו
הגבלות חברתיות ונורמות תרבותיות (ראו "נורמה") ,שהמסדר אינו רואה
בהן אלא מכשירי-שעבוד (ראו "עבד").
"הזכות" משמרת את ההגנה על זכויותיו הבסיסיות של האדם (כמו גם
בעלי-חיים אחרים) ,ומטרתה למנוע פגיעה בלתי מוצדקת בבני-אדם או
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ביצורים אחרים ,שעלולה לנבוע ממימושה של החירות הטומאנית (ראו
"חירות")" .הזכות" מטילה וטו על כל חירות שהיא ,אשר במסגרת
השלכותיה הישירות (ראו "השלכה") ,עלולה להיפגע חירותו של אדם אחר
(ראו "אחר") .כמובן שגם על איסור זה חלה המידתיות (ראו "מידתיות"),
והאדם אינו אמור לנצל את הזכות לטובתו ,באופן שחורג מן המידה
הסבירה (ראו גם "חוק").
במידה ומעשה שהנך עומד לעשות עלול לפגוע בחירותו של אחר ,חירותך
לעשותו מתבטלת – במקרה כזה ,חירותו של האחר קודמת לחירותך שלך.
ראו גם "טאבו" ו"זדון".

זלילה
הזלילה היא ביטוי של גרגרנות (ראו "גרגרנות") .זוהי פעולת אכילה (ראו
"אכילה") ,העלולה להיחשב כמוגזמת או גסה (בעיני רבים נחשבת
הגרגרנות לחטא) ,ביחס לנורמות התרבותיות (ראו "נורמה") השוררות
בחברה המסוימת (ראו "תרבות") שבמסגרתה היא מתרחשת .חלק מן
הפרקטיקות הפולחניות שבהן נוקט המסדר ,מכילות טקסי-האבסה
שבמסגרתם מקיימים המאמינים פעולות של אכילה וזלילה טקסית
(להרחבה בעניין ,ראו "האבסה").

זמזום
באופן סמלי ,נחשב הזמזום לבנה של הצרימה ,אחת משלוש הזוהמות
הגדולות (ראו "צרימה" ו"זוהמה") .הזמזום הוא קולם של החיים הנולדים
מתוך הריקבון (ראו "ריקבון") ,והוא מסמל את רעיונות ה"תקומה" (ראו
"תקומה") ו"תחיית-המתים" (ראו "תחיית-המתים") של המסדר .על-כן
מייחסת לו התורה משמעויות פולחניות ,ובמהלך טקסים מסוימים הנערכים
במסגרת עבודת-הטומאה ,מתבקש המאמין להשמיע ברקע הקלטות (ראו
"הקלטה") המכילות קולות ורחשי זמזום .קולות אלה תורמים לריכוז
ולהלכי-רוח מסוימים ,הנדרשים למימושו המלא של הפוטנציאל הטמון
בטקס .ראו גם "חרק" ו"זבוב".

זמן
על פי תפיסתו של המסדר ,תודעת הזמן והגדרתו הנן פרי המצאתו של
האדם .לפיכך ,חלוקתו של הזמן לפרקים הנה מלאכותית ,אם כי הכרחית
לקיומו של האדם בעולם התרבותי (ראו "תרבות") .יחד עם זאת ,הזמן
כערך מופשט נתפס בידי המסדר כמוחלט (ראו "מוחלט") ,תוך הכרה
במגבלות התודעה האנושית (ראו "תודעה") המפרשת אותו ברגע נתון.
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לזמן ה"אובייקטיבי" ,כפי שהיה עוד קודם לקיומו של האדם ,מייחס המסדר
את מושג ה"רקב" (ראו "רקב") ,אשר נובע מן המחשבה על הזמן המוחלט
כגורם שאינו תלוי במחשבה האנושית .כלומר ,המסדר מתייחס לזמן
באמצעות התרגיל המחשבתי הבא :במידה ויקפאו כל הדברים כולם,
וכתוצאה מכך יבודד הזמן מכל פעולה שהיא (צמיחה ,גדילה ,יצירה ,בנייה
וכדומה) ,אזי יהיה הרקב הגורם היחידי שיתקיים במרחב .לפיכך ,נתפס
הזמן כגורם העיקרי אשר אחראי להרס הדברים (ראו "הרס" ו"הריסה").
כאשר הוא מתקיים בשילוב עם פעולה המתרחשת בחלל (כפי שהדברים
מתנהלים כעת  -ראו גם "חלל") ,מקיים הזמן (או ,כאמור ,הרקב) את החיים
ומאפשר אותם .ראו הצהרה מס'  8בפרק "הצהרות על הטומאה" ,מתוך
מניפסט מסדר-הטומאה" :אין התחלה בעולם ואין בו סוף .הזמן הוא הרקב,
והוא אשר הורס את הדברים".

זנב
הזנב הוא החלק האחורי של בעלי-החיים ,המצוי בהמשך עמוד-השדרה
ומתנועע באופן חופשי .הזנב בבעלי-החיים נמצא מעל שער-הרקטום (ראו
"רקטום" ו"שערי-הזוהמה") ומחפה עליו .בני-האדם ,בהיותם יצורים
ההולכים על שניים ,איבדו את הזנב במהלך האבולוציה (ראו "אבולוציה"),
ושער-הרקטום שלהם הפך חפוי בשיפולי הישבן (ראו "ישבן").
הזנב משמש את בעלי-החיים כאמצעי תקשורת (ראו "תקשורת") ,בנוסף
לאמצעי התקשורת האחרים (ראו "שפה") .כמו כן ,בבעלי-חיים שונים נושא
הזנב תפקודים נוספים כמו מתן יציבות ,גירוש חרקים (ראו "חרק") ,אחיזה
ומילוט (אצל חלק ממיני הלטאות) .במסגרת פעולות מסוימות של התחזות
טקסית (ראו "התחזות") ,עוטים המאמינים זנבות מלאכותיים במהלך הטקס,
כאמצעי דרמטי המהווה זרז לתחושות מסוימות הנדרשות לפולחן.
המונח "זנב" משמש גם ככינוי גנאי לאדם ה"מזדנב" אחר אידיאולוגיה,
מנהיג ,או רעיון מסוים (ראו "הזדנבות").

זעם
הזעם הוא תחושת כעס ורוגז שחווה האדם בעקבות אירוע או חוויה שעבר
(ראו "חוויה") ,אשר עשויה לעוררו לפעולה אסרטיבית או תוקפנית .זעם
מתעורר על פי רוב בעקבות תוקפנות מצידו של אדם אחר ,סכנה או איום
כלשהם ,כאב או סבל נתפס.
בדתות רבות ,ביניהן גם הדתות המונותיאיסטיות (בנצרות אף נחשב הזעם
לאחד משבעת חטאי המיתה – ראו "חטא") ,נחשב הזעם לרגש שלילי (ראו
"שלילי") ,היות והאדם אמור להפגין שלווה וסובלנות כלפי העולם או האל
(ראו "אל").
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מסדר-הטומאה גורס כי הזעם ,בהיותו רגש אנושי ,איננו ניתן לריסון מוחלט
(ראו "ריסון") ,ואף יש בו צורך לקיומו של האדם ,ולהתפתחותו הרגשית
והרוחנית .כל עוד נשמרת המידתיות שלו (ראו "מידתיות") ,וכל עוד
הפעולות שמתעוררות בעקבותיו אינן שוללות את זכותו של האחר (ראו
"זכות (ה )")-ואינן פוגעות בו ,יש בזעם כדי לפרוק את תסכוליו וכאביו של
האדם (ראו "פורקן") ,לבסס את ה"אני" שלו (ראו "אני") ,ואת גבולות
זהותו (ראו "זהות").
הגדרתו של הזעם כחטא ,מהווה חלק ממנגנון השליטה שפיתחו הדתות
השונות כלפי מאמיניהן (ראו "דת") .ראשית ,זעם מייצר התנגדות ,שעלולה
לאיים על הסמכות הדתית או הממסדית שלמרותה נתון האדם הזועם.
שנית ,היות והאדם אינו יכול להימנע לחלוטין מן הזעם ,נגזר עליו גם
להרגיש כחוטא באופן מתמיד (ראו "אשמה (רגש ,)")-מה שמשמר את
התלות שהוא נדרש לפתח באל או בבאי-כוחו.
מסדר-הטומאה גורס כי הזעם מהווה תכונה שבמידה והיא מנותבת
במידתיות למקומות הנכונים ,טמון בה פוטנציאל יצירתי גבוה (ראו
"יצירתיות") .טקסים מסוימים במסגרת הקורפוס הפולחני של המסדר,
מטפלים בזעם ובניתובו לאפיקים יצירתיים ופרודוקטיביים.

זעקה
הזעקה היא צעקה מרה ,הנובעת מתסכול ,ייאוש (ראו "ייאוש") ,זעם (ראו
"זעם") או קריאה לעזרה .הזעקה נפלטת משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי
הזוהמה") ,והיא נחשבת לאחת ממחוללי הצרימה (ראו "צרימה") ,אחת
משלוש הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה") .במסגרת פעולות מסוימות
הננקטות בפולחן-הטומאה ,משמשת הזעקה כמרכיב טקסי אשר נועד בעיקר
לצורך פריקת מתחיו של המאמין ,ולזימונה (ראו "זימון") של הצרימה.

זקן
הזקן הוא שיער (ראו "שיער") הגדל על הלחיים (ראו "לחי") והסנטר,
ומתפרש מאזור שערי-האוזן (ראו "אוזן") ויורד מטה לאורך הפנים (ראו
"פנים") עד אל מתחת לשער-הלוע (ראו "לוע") .על-פי-רוב ,מאפיין הזקן
את המין הזכרי ,והוא יימצא אך ורק על זכרים אשר החלו את תהליך
ההתבגרות.
בפרק ע' למשנתו (ראו "משנה") ,במסגרת ההנחיות שנותן רועכם לתלמידיו
באשר להפצת התורה בקרב ההמון ,מצוינות כמה תכונות חזותיות שבהן
מתבקש המאמין להתאפיין כאשר הוא מסתובב בקרבם של האנשים .נראה
כי מטרתן של תכונות אלו היא בזיהוי המאמינים האחד על-ידי השני (ראו
"הבדלה") ,ובאפיון סמלי שלהם ,אשר יש בו כדי לסייע בגיבוש תחושת
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הזהות שלהם (ראו "זהות") ,ובהבחנה בינם לבין ההמונים .רועכם מדגיש,
כי לאחר שהופצה התורה בקרב הקהל ,רשאי המאמין לעטות כל חזות
שירצה ,היות וההבדלים בין מראה למראה הנם תרבותיים בלבד (ראו
"תרבות") ,ולמעשה "אין הבדל" מוסרי ביניהם (ראו "מוסר" ו"שוויון"):
"והיה כי באשר דבקה תורתי בכל האנשים אשר בארץ ,ותשובו ותגלחו
שערותיכם כאשר חפצתם ,ועשיתם בהן את כל העולה ברוחכם ,כי אין
הבדל".
הסתייגות נוספת מהנחיות הלבוש מעלה רועכם בהתייחסו לצורך של
המאמין בהסוואה (ראו "הסוואה") ,על מנת שימצא חן בעיני קהליו ,ויקודם
על ידם .במסגרת הנחיות החזות ,מגביל רועכם את צמיחת הזקן ושערות
הפנים עד לתחתית הגרון (ראו "גרון") .הנחיות נוספות נוגעות ללבישת
בגדים בגווני ביניים ("לא יבוא עליך צבע נקי") ,נטולי סמלי קדושה (ראו
"קדושה") ותשמישים כלשהם (המיוחסים לדתות אחרות) ,סימון (ראו
"קעקוע") של זבוב וחזיר (שהם בעלי-חיים בעלי משמעות סמלית בתורת-
הטומאה – ראו "זבוב" ו"חזיר") על הגוף (ראו "קעקוע") ,והימנעות מגילוח
של שערות הגוף.

זקפה
הזקפה היא תהליך ההזדקפות וההתקשות של אבר-המין הזכרי (ראו "פין"),
הנושא את שער-השופכה (ראו "שופכה" ו"שערי-הזוהמה") ,אשר ממנו
יפלט הזרע (ראו "זרע") בשיאו של הריגוש המיני אצל הזכר (ראו "מין"
ו"אורגזמה") .במסגרת הפעילות הפולחנית של המסדר ,מהווה הזקפה את
אחד מייצוגיה הויזואליים של הזימה (ראו "זימה").

זרע
למונח "זרע" שתי משמעויות עיקריות בתורת-הטומאה :האחת מתייחסת
לתא ההולדה המיוצר באשכיו של הזכר; הזרע הוא "זוהמה קטנה" (ראו
"זוהמה") ,אשר נפלטת משער-השופכה (ראו "שופכה" ו"שערי-הזוהמה")
בשיאו של הריגוש המיני אצל הזכר (ראו "אורגזמה") ,בהיות הפין מצוי
בזקפה (ראו "זקפה") .הזרע עשוי להיפלט בעת משגל ,וכן בעת אוננות.
לנקודת השיא של המשגל או האוננות מיוחסת משמעות סמלית במסגרת
תורת-הטומאה ,היות והיא מייצרת חוויה אקסטאטית וגורמת להפרת
גבולותיו (ראו "גבול") של הגוף ושל האני (ראו "אני") ,ולחיזוק חוויית
הבעבוע (ראו "בעבוע") אצל החווה אותה.
חלק מן הטקסים במערך הפולחני של המסדר כוללים תהליך של הפרשת
זרע ,בין אם באמצעות משגל ובין אם באמצעות מעשי אוננות ,שייעודם,
בין השאר ,לחזק את תשוקתו של המאמין לעצמו (ראו "אהבה"
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ו"נרקיסיזם") .בפרק ע"ה למשנתו ,מבקש רועכם מתלמידיו ,בצאתם מן
המערה שבה שמעו את דבריו (ראו "מערה") ,לבנות עבורו במה מחומרי
אדמה (ראו "בימה") ,ולהטיל עליה את זרעיהם – "ואוננת לפני על האדמה
הזו ,זרעך יהי לי לקרבן ,כי תשפך מן הסתם לשמה".
המשמעות השנייה למונח מתייחסת ל"הזרעת" התורה בקרב קהל של
מאמינים פוטנציאליים (ראו "הזרעה") .הזרע הוא הגורם הראשון שהונח
לפתחו של הקהל ,ושממנו עשויים ,בהמשך ,להתפתח אמונה ואמון .הזרע
עשוי להיות משפט כלשהו ,הסבר כתוב או בעל-פה ,דימוי ויזואלי ,או כל
דבר שיש בו כדי לעורר את הסקרנות (ראו "סקרנות") והעניין כלפי תורתו
של המסדר (ראו גם "פיתיון").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ח
חבורה
החבורה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .החבורה ,בהיותה
נפיחות בעור הנגרמת ממכה חזקה ,מושאלת לתיאור של פעולות שונות
(הכאה ,הכתמה ,ניפוח) ,שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח
ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או
לאובייקט טקסי.

חבלה
ראו "הריסה".

חבר
חברי מסדר-הטומאה מכונים במספר שמות ,שהעיקריים שבהם הם" :בני-
מסדר-הטומאה"" ,חסידי-הטומאה"" ,בני-הטתאגרם" (ראו "טתאגרם")
ו"טומאנים" .על-מנת להיות חבר במסדר ,לא נדרשות תכונות מיוחדת
מלבד סקרנות (ראו "סקרנות") ,תשוקה לעניין (ראו "תשוקה") והזדהות עם
הערכים העיקריים המיוצגים במניפסט-מסדר-הטומאה .על הטומאני ללמוד
את ערכי התורה ואת עיקריה ,לעקוב אחר ההתפתחויות החלות עליה,
להעמיד בספק (ראו "ספק") ,לשאול שאלות (ראו "שאלה") ,לחתור
לתשובות (ראו "תשובה") ,ולעשות כל שביכולתו על מנת להפיץ את התורה
(ראו "הפצה") ,באופנים אותם הכתיב רועכם במשנתו (ראו "משנה").

חברות
ראו "חבר".
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חג
חג הוא יום קבוע בשנה ,שבו חוגגים מאמיניה של קבוצה מסוימת (דתית,
לאומית או אידיאולוגית) אירוע משמעותי שקשור בהיסטוריה שלה .בני-
מסדר-הטומאה חוגגים מספר חגים בשנה ,על-פי-רוב על פי לוח השנה
הנוצרי (ראו "נצרות") ,וזאת מטעמי נוחות .החג העיקרי שחוגגים המאמינים
הוא יום היווסדו של המסדר ,והוא חל ביום התשיעי של כל חודש ספטמבר
(" .)09.09ספירת-הטומאה" החלה בתאריך זה ,בשנת ( 2009ראו "ספירת-
הטומאה").
חגי המסדר הנם בגדר המלצה ,ועל המאמינים לא חלה חובה לחגוג אותם.
רשימה מלאה של החגים הבסיסיים ,והאופנים שבהם מומלץ לחגוג אותם,
מפורטים ב"ספר-החגים" של המסדר .במידה ובן-המסדר מרגיש שייכות
לקבוצות נוספות ,אשר אינן סותרות את עיקרי התורה באופן מהותי ,רשאי
הוא לחגוג חגים נוספים ,שאינם כפופים למסדר.

חגב
החגב הוא חרק בעל ראש גדול ורגליים אחוריות ארוכות ,שמשמשות אותו
לניתור ממקום למקום .בשל תכונותיו (ראו "ארבה") ,מיוחסות לחגב
משמעויות סמליות במסגרת עבודת-הפולחן של תורת-הטומאה ,והוא נחשב
לאחד מן הטוטמים המומלצים על-ידי המסדר (ראו "טוטם").

חגיגה
חגיגה הנה התכנסות חגיגית (ראו "כינוס") של חברי-מסדר-הטומאה,
שמטרתה לחגוג חג (ראו "חג") או אירוע מסוים הקשור במסדר .החגיגה
תלווה ,על-פי-רוב ,בטקס קבוצתי (ראו "טקס") שטיבו ותכניו תלויים
בהקשרו של האירוע.

חדר-הטומאה
חדר-הטומאה הנו חדר בביתו של הטומאני (ראו "טומאני") ,אשר יוחד
לקיום חלק מטקסי-הפולחן של מסדר-הטומאה ,ולשקידה על תורתו ועל
התכנים השונים הקשורים בה .דרכי הטיפול בחדר ,ואופני הכנתו לצרכיהם
של הטקסים השונים ,מפורטים ביחס לכל טקס ולכל עבודה פולחנית
בנפרד.
החדר המשמש את בני ובנות מסדר-הטומאה בעבודת-הפולחן ,הנו חדר
רגיל אשר עבר הכשרה מתאימה לכל סוג של טקס (בין אם זהו טקס אישי
ובין אם קבוצתי – ראו "טקס") .מטרתו ליצור אווירה אינטימית וסגורה,
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אשר נדרשת בחלק מן הטקסים ,ומאפשרת ריכוז גם בזמני הלמידה .ראו גם
"אוהל-הטומאה" ו"בית-הטומאה".

חוב
"חוב" הוא מונח מעניין בתורת המוסר של רועכם .את פרק ע"ו למשנתו
(ראו "משנה") פותח רועכם בפסוק "חוב חבתם לנוגש בכם ,מכה תחת מכה
תשלם לו" .רועכם קורא לתלמידיו לנקום במידה שווה במי שפוגע או
מתעלל בהם .הנקמה אינה נעשית לשם השבת גמול בלבד כי אם על מנת
ללמד את הפוגע שיעור בהלכות האדם ,ולגרום לו לקום ולהיגאל מן
התחתית (ראו "תקומה") ,בדיוק כפי שעשה הנפגע ,מכורח ההתעללות בו
(ראו "נקמה").
הפוגע אמור להיוושע באמצעות התגמול על מעשיו ,ובעקבות כך
להשתכנע בצדקת דרכה של הטומאה ("לאיש אשר הרע לך שילמת ,כי הוא
מושיעך מן התחתית ,באשר נפגעת פגעת ובאשר נפצעת פצעת ,וייוושע גם
הוא" – רועכם ע"ו).
למרות כל האמור לעיל ,המסדר ממליץ שלא לפעול על פי הפרשנות
הפשטנית של הנחייה זו ,ולהניח לחוק המקומי לעסוק בענישה (ראו
"ענישה") ובתגמול (ראו "חוק") .במידה ונפגע המאמין מאדם אחר (ראו
"אחר") ,עליו לפנות אל רשויות החוק המקומי ולאפשר להן למלא את
תפקידן ולאכוף אותו .כל פעולה אחרת עלולה לגרום לנזק גדול יותר עבור
המאמין עצמו .במידה ונדמה למאמין כי ישנה אפשרות לשכנע את הפוגע
בצדקת דרכו של המסדר ,מבלי שייפגע מכך בעצמו ,ומבלי שיצטרך לפעול
באלימות כלפיו (למשל ,במקרה של הבעת חרטה על-ידי הפוגע) ,המסדר
ממליץ למאמיניו לעשות כן.

חוב (אברי)-
הביטוי "אברי-החוב" ,במסגרת תורת-הטומאה ,מתייחס לאברים הפנימיים
(ראו "אבר") בגופו של היצור החי (ראו "יצור" ו"חי") .אברי-הגוף מחולקים
לשלוש קבוצות עיקריות ,שאותן מגדיר המסדר בבואו להתייחס
למשמעויותיו הסמליות של הגוף ולתפקודיו :אברי-הנקב (ראו גם "שערי-
הזוהמה") ,אברי-הבלט ואברי-החוב .אברי-החוב מחוברים באופן ישיר
לאברי-הנקב ואחראיים על קליטת הזוהמות הנכנסות דרכם ,ופליטת
הזוהמות היוצאות מהם (ראו "זוהמה") .אברי-חוב רבים נושאים משמעות
סמלית במסגרות הפולחניות של מסדר-הטומאה ,וזאת בהתאם לתפקודם
הגופני .חלקים מהם אף מהווים השראה ליצירתם של כלי-פולחן (ראו "כלי-
פולחן") ,המשמשים במערך הטקסי .לדוגמאות לאברי-חוב ,ראו "לב",
"קיבה"" ,כליה" ו"מוח".
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חוויה
חוויה היא הרושם שמותיר אירוע מסוים על סובייקט נתון (ראו "סובייקט").
החוויה עוברת דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") ,אשר קולטים את
רשמיו החומריים של האירוע (מראה ,ריח ,קול ,מגע וכדומה) ,ומעבירים
אותו אל המוח (ראו "מוח") באמצעות מערכת העצבים (ראו "עצב") .שם
עובר האירוע עיבוד תודעתי (ראו "תודעה") ומיתרגם לחוויה עצמה .החוויה
הנה אירוע יחידני וחד-פעמי ,אשר אופיו תלוי לחלוטין בתכונותיו של הגוף
החווה אותו .לא יכול יצור חי אחד לחוות אירוע באופן שבו חווה אותו יצור
חי אחר (ראו "יצור" ו"חי") .החוויה תלויה בנתוניו הפיסיים והמנטאליים של
הסובייקט ,בהיסטוריה ובניסיון שלו (חוויות קודמות – ראו "ניסיון"
ו"זיכרון") ,ובנקודת הזמן המסוימת שבו היא נחוותה (ראו "זמן" וגם
"השתקפות").
מתוך הפרק "הצהרות על האדם" ,מניפסט מסדר-הטומאה ,הצהרות  5ו:6-
"העולם נחווה דרך נקבי הגוף ,המכונים שערי הזוהמה .אלו הם משכנות
החושים המטמאים את האדם" .וגם" :כל גוף חווה את העולם בצורה
אחרת .החוויה היא מקור הידע ,והידע לעולם יהא תלוי בגוף החווה את
הצורה" .ראו גם "טראומה".

חוטא
הדתות הגדולות (ראו "דת") ,אשר אחראיות למיסודן של מרבית הנורמות
המוסריות (ראו "נורמה") הנהוגות בקרב בני התרבות המערבית (ראו
"תרבות") ,עושות שימוש דמגוגי נרחב ב"טרמינולוגיית-החוטאים" .מעשים
רבים המוגדרים על-ידן כחטאים (ראו "חטא") ,מהווים למעשה חלק ממנגנון
השליטה שפיתחו הדתות כלפי מאמיניהן (ראו גם "עבד") .מנעד הפעולות
והרגשות האנושיים אשר טומנים בחובם פוטנציאל להפוך למה שעלול
להיחשב כחטא הוא כה רחב ,עד כי לאדם החי (ראו "חי") קשה מאד ,עד
בלתי-אפשרי ,שלא להיהפך לחוטא.
כך נגזרים על האדם חיים שלמים של נשיאה בנטל האשמה (ראו "אשמה"),
דבר שמשמר את התלות שהוא נדרש לפתח באל או בנציגיו ,שרק בהם
טמון ,לכאורה ,הכוח למחול על מעשיו .על-פי הנורמות המקובלות ,אם כן,
האדם הוא חוטא מעצם היותו יצור (ראו "יצור") בעל רגשות ודחפים
אנושיים.
מסדר-הטומאה עושה שימוש בדמגוגיה הדתית מתוך הכרה ב"נורמטיביות"
המיוחסת לה ,ומתוך אמונה כי קבלה והשלמה עם מעמדו של האדם
כחוטא ,עדיפה על התכחשות לו .על-פי אמונת המסדר ,אדם אשר רואה,
מבין וחוקר את מהותם של הגבולות (ראו "גבול") שמעמידה בפניו
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התרבות ,יפתח כלים טובים יותר להתמודדות מוסרית עמה (ראו "מוסר"),
מאשר אלה שהוא עלול לפתח מתוך התכחשות לאותם גבולות.
"כל בני האדם חוטאים מעצם היוולדם" (הצהרה מס'  2מתוך "הצהרות על
האדם" ,מניפסט מסדר-הטומאה).

חוטם
ראו "אף".

חול
חול הוא אחד מן החומרים אשר עשויים לזמן את אובך ,אחת משלוש
הזוהמות הגדולות (ראו "אובך" ו"זוהמה") .החול הוא כינוי לאוסף של
גרגרים דקים של אבנים וסלעים שנשחקו בידי מים ו/או רוח .בשל תכונותיו
החומריות (כמו חמקמקותו והעובדה שהוא נעדר גבולות ברורים) ,ולאור
העובדה שהוא מהווה מרכיב משמעותי באובך ,זוכה החול למשמעות
סמלית ולתפקידים פולחניים בחלק מן הטקסים הנהוגים במסגרת עבודת-
הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .ראו גם "אדמה".

חולדה
החולדה היא מכרסם בעל כושר-הישרדות יוצא דופן ,שהופך אותה לאחת
מן היונקים הנפוצים ביותר .תורת-הטומאה מייחסת לחולדה מעמד סמלי
מיוחד ,והיא נחשבת לאחד מן הטוטמים המומלצים למאמינים ע"י המסדר
(ראו "טוטם") .כמו החזיר (ראו "חזיר") ,גם החולדה היא בעל-חיים
אינטליגנטי ,בעל תכונות רבות המזכירות את אופיו של האדם .לפיכך,
רואה המסדר בחולדה יצור חשוב שניתן ללמוד רבות מצפייה
בהתנהגויותיו.
כפות רגליה הקדמיות של החולדה משמשות אותה לאחיזה ,והן בעלות
דמיון מובהק לכפות הידיים של האדם .בשל כך ,מהוות הן השראה
ל"חמסה בעלת הציפורניים" (ראו "חמסה") ,המשמשת כאחד הסמלים של
המסדר.

חולצה
ראו "בגד".
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חום
בהיותו צבע המורכב מערבוב ובחישה (ראו "בחישה") של שלושת צבעי
היסוד (אדום ,צהוב וכחול) ,ובהיותו מזוהה עם צבעם של האדמה (ראו
"אדמה") ושל הבוץ (ראו "בוץ") ,כמו גם של חלק מהפרשות הגוף (ראו
"הפרשה" ו"צואה") ,מיוחסת לצבע החום חשיבות סמלית רבה בקרב בני-
המסדר.

חונך
ה"חונך" הוא כינוי לאקדוש (ראו "אקדוש") המלווה באופן אישי את
המאמין החדש ,אשר בחר לצעוד בדרך הטומאה .החונך מכניס את המאמין
בנבכי תורת-הטומאה ,מלווה אותו ועומד לרשותו בכל שאלה או בעיה
שמתעוררת בעקבות היכרותו הראשונית של התלמיד עם הכתבים
והרעיונות של המסדר (ראו "גולם") .לעתים אף יטפל החונך במאמין
באמצעות שיטת הטיפול של המסדר (ראו "טיפול") ,אשר עיקריה מפורטים
בספרות המקצועית שלו (ראו גם "דיאלוג").

חוסר
ראו "אפיסה".

חופש
ראו "חירות".

חוק
חוק הוא הוראה רשמית ומחייבת ,אשר נקבעת על-ידי הרשות הסמכותית
בקבוצה חברתית מסוימת (ראו "תרבות") ,ונאכפת על-ידה (ראו "ענישה").
לכל חברה אנושית נדרשים חוקים אשר יש בהם כדי לאפשר את קיומה,
ולכונן אותה כזהות מובחנת (ראו "זהות") .בלא חוקים ואיסורים ,הייתה
החברה נתונה לגחמותיהם של חבריה ,אשר בהיותם בני-אדם בעלי דחפים,
יצרים (ראו "יצר") ותאוות (ראו "תשוקה") ,עלולים היו לגרום לפגיעה
בחברים אחרים בקבוצה (ראו "אחר" ו"זולת") ,ולשלילה של זכויותיהם (ראו
"זכות (ה.)")-
על כן ,לשם שרידותה ,מוטל על החברה לרסן (ראו "ריסון") את היצרים
והדחפים של חבריה ולהגביל את החופש שלהם באמצעות מערכים מובנים
של התנהגות מוסרית ברת-אכיפה (ראו "מוסר").
מסדר-הטומאה ממליץ למאמיניו לכבד את החוק המקומי הנתון במסגרת
הקבוצה או המדינה בה הם חיים ,אולם יחד עם זאת לעולם לא לקבל אותו
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כמובן מאליו (ראו "ספק" ו"ערנות") .החוק ,בהיותו כלל שנוסח בידי בני-
אדם ,גם הוא אינו חף מאינטרסים אישיים ומכלכלות של כוח ושליטה (ראו
"כלכלה") .על-כן יש לנהוג בחוק בזהירות ,ולבחון את טיבו ללא הרף.
ההיסטוריה האנושית רצופה במקרים שבהם נוסחו חוקים שנועדו לפגוע
באוכלוסיות מסוימות ,ואף להפר את זכויותיהם של חלקים מאוכלוסיית
הקבוצה המחוקקת עצמה.

חור
החור הוא משכנו של האין (ראו "אין") .הוא פתח חלול המנוקב בתוך חומר
(או שלחילופין ,מתארגן החומר סביבו) ודרכו מתאפשר מעבר של חומרים
אחרים.
החורים אשר מצויים בגופו של האדם נקראים "נקבי-גוף" ומכונים בידי
המסדר בכינוי "שערי-הזוהמה" (ראו "שערי-הזוהמה")" :והיו נקבי גופכם
המה החורים אשר חברו לעולמכם ,לא היה עולם לולא היו חורים" – פרק
ס"ב למשנתו של רועכם (ראו "משנה" ו"רועכם").
במסגרת חלק מן הפרקטיקות הפולחניות של מסדר-הטומאה ,נעשה שימוש
בכלי המכונה "בור" (ראו "בור") ,שהוא למעשה ייצוג סמלי לחור שניתן
לאחוז בו (הוא עשוי ככלי קיבול ריק) ,ומטרתו להזכיר למאמין את קיומו
של האין.

חורבן
החורבן הוא תוצאה של פעולת השמדה (ראו "השמדה") .הוא מהווה את
הריסתו המוחלטת של דבר (ראו "חידלון") ,אשר בעקבותיה צפוי לקום דבר
אחר כלשהו (ראו "תקומה") ,במסגרתו של הבעבוע (ראו "בעבוע").
"מחורבן נגיע ואל חורבן נקום ,ויהי החורבן לתורתנו ,מן ההשמדה יזרח
דבר" – רועכם ס"א.

חוש
החוש הוא הכושר לקלוט גירויים מן החוץ (ראו "סביבה") ולעבד אותם
לכדי חוויה (ראו "עיבוד" ו"חוויה") באמצעות שערי-הזוהמה (ראו "שערי-
הזוהמה") ותודעתו של הסובייקט (ראו "תודעה" ו"השתקפות") .על-פי
תפיסתו של המסדר" ,שוכנים" החושים בעיקר בנקבי-הגוף (מלבד חוש-
המישוש ,השוכן בכל פני-השטח של הגוף – ראו "מישוש" ו"עור").
חושיו של היצור החי (ראו "יצור" ו"חי") הם תנאי הכרחי לקיומה של
החוויה ,ותחת תנאי זה חייב לפחות חוש אחד לפעול על מנת שהיא
תתקיים .יצור שכל חושיו אינם פועלים נחשב ל"צמח" או למת (ראו "מת").
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"העולם נחווה דרך נקבי הגוף ,המכונים שערי-הזוהמה .אלו הם משכנות
החושים המטמאים את האדם" (הצהרה מס'  5בפרק "הצהרות על האדם",
מתוך מניפסט מסדר-הטומאה) .תורת-הטומאה מתייחסת לחושים כאל
יסודותיה של תפיסת המציאות ,ועל-כן הם מכונים "עמודי-החושים" (ראו
"עמודי-החושים").

חושך
"חושך" הוא כינוי לתכונותיו ולנתוניו הפיזיקאליים של האופל (ראו
"אופל").

חותם
"חותם" הוא כינוי לחפץ קטן ,המיועד לנשיאה ,לענידה על הגוף ,או
לתלייה על קירות הבית ,אשר נושא עליו את אחד (או יותר) מסמליו של
מסדר-הטומאה ,על-פי-רוב יהא זה הטתאגרם (ראו "טתאגרם") .לעתים
יישא החותם כתובות (ראו "כתובת") או שורשים (ראו "שורש") .החותם
משמש כסממן-זיהוי ,כתזכורת עבור המאמין לערכיה של תורת-הטומאה,
וככלי להעברת מידע ,להפצתה של התורה ורעיונותיה .ראו גם "קמע",
"חמסה"" ,מזוזע"" ,טבעת"" ,צמיד" ו"מחרוזת".

חזה
החזה הוא החלק בגוף הנושא את שערי-הפטמה (ראו "פטמה" ו"שערי-
הזוהמה") .תפקודיו של החזה נעים בין הפרשת חלב בתהליך ההנקה (אצל
הנקבה – ראו "חלב" ו"יניקה") ,לבין התענגות ועינוג עצמי (ראו "עונג").

חזיר
החזיר הוא אחד מסמליה המובהקים של הטומאה ,בקרב מספר דתות
(בעיקר ביהדות ובאסלאם – ראו "דת" ו"יהדות") ,ועל כן מייחס לו מסדר-
הטומאה מעמד סמלי מיוחד.
החזיר הוא בעל-חיים אינטליגנטי ,בעל תכונות רבות המזכירות את אופיו
של האדם ,ולפיכך רואה בו המסדר יצור חשוב שניתן ללמוד רבות מצפייה
בהתנהגויותיו .מאורעות רבים המתוארים בקורותיו של רועכם מיוחסים
לחזיר (ראו "חזירה") ,ונראה כי רועכם מעניק לו חשיבות רבה ,עד כדי
הנחייה הניתנת על-ידו לתלמידיו (פרק נ"ו ופרק ע' למשנה – ראו "משנה"),
לקעקע (ראו "קעקוע") את דימוי החזיר על בשרם" :קעקועים תביאו
בבשרכם ,לאות תשימו בו את החזיר ,טמא הוא בעבור האל אשר נטש
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אתכם ,ובדמכם טובע" – רועכם נ"ו" .ויהי הזבוב ויהי החזיר מסומנים על
בשרך בקעקוע ,טבועים מתחת לעורך" – רועכם ע'.
החזיר מהווה את אחד מן הטוטמים המרכזיים (ראו "טוטם") ,המוצעים
לטומאנים ע"י המסדר.

חזירה
החזירה היא דמות משמעותית בקורות-חייו של רועכם ,המתוארות בספרו
(ראו "רועכם") .רועכם פוגש בחזירה לראשונה בפרק י"ח ,בהיותו נער.
בעת שקינן בין ענפיו של עץ ,הזדמנה החזירה אל מתחת למקום מושבו
והחלה חופרת באדמה ומתפלשת בה ("ויהי יום אחד ביער ,אפלולית גדולה
בו ,ותבוא חזירה תחת העץ אשר עליו קינן הגור בין ענפיו :וירא הגור את
החזירה תחת העץ והיא מגרגרת וחופרת באדמה ,ומתפלשת בה ,ומחפשת
שורשים") .רעב ומיוחם ,ניעורה ברועכם תאוותו (ראו "תאוות-בשרים"
ו"תשוקה") והוא יוצא במרדף אחריה ,אשר מסתיים בפציעתה ובאינוסה
(ראו "אונס").
פרק י"ח מסתיים בציון העובדה כי רועכם חס על חייה של החזירה מכורח
משיכתו אליה ,ונמנע מלחסלה בסכינו .נראה כי הופעתה של החזירה
בסיפור מייצגת את השלב שבו נפגשת משיכתו הטבעית של הנער לאימו
(ראו "אם") עם המשיכה לאישה ,המתהווה לאור התבגרותו .משיכה זו
פוגשת גם את רעבונו ואת תאוותו לבשר ,ולמעשה מתערבבים בה מיני
התשוקה השונים .במהלך הפרק מצוין כי מעשה אינוסה של החזירה נעשה
ללא ידיעתו של הנער את ההבדל (ראו "הבדלה" ו"יחסיות") בין טוב לרע
(ראו "טוב" ו"רוע") .יצוין כאן כי המסדר מתנגד לכל מעשה כפייה שנעשה
כלפי אדם אחר (ראו "זכות (ה ")-ו"טאבו").
בפרק י"ט ,מתוארות קורותיה של החזירה ,בטרם פגשה את רועכם .היא
מתבררת כאם לשלושה גורים זכרים" ,חמודים" (כך במקור) ותמים ("וילכו
אחריה לכל מקום אשר ביער ,ויסמכו עליה כעיוורים ,ולא ידעו כי טמאים
הם בעיני האל") .אחד מן הגורים נהרג בטעות על-ידי אביו ,אשר שב פצוע
לאחר שנמלט מהישג-ידם של ציידים .השניים האחרים מתו בשלב מאוחר
יותר בעקבות מחלה שפקדה אותם ("כי בימים ההם ,הניצל מן הטריפה
ימות מן המחלה ,והניצל מן המחלה ימות מן הרעב ,והניצל מן הרעב ימות
מן השריפה ,והניצל מן השריפה ימות מן הטביעה ,והניצל מן הטביעה ימות
מן התאונה ,והניצל מן התאונה ימות מן המלחמה ,והניצל מן המלחמה
ימות מן הרצח" – רועכם כ') .כך נותרה החזירה לבדה בעולם ,עד שהזדמנה
אל מתחת לעץ אשר עליו קינן הנער רועכם.
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בפרקים הבאים (כ"א-כ"ג) ,אשר בפרשת "צבוע" (ראו "צבוע") ,מתוארת
השתלשלות היחסים בין רועכם לחזירה וההתקרבות ביניהם ,עד למותה,
המתרחש במהלך מתקפת צבועים.
בפרק ל"א ,שבה החזירה ומופיעה בחיזיון שפוקד את רועכם בעת שהוא
שוכב פצוע על גדת הנהר ,לאחר המתקפה שבמהלכה נהרגה (ראו
"חיזיון").

חטא
החטא נחשב ל"עבירה על רצון האל" ,או ל"סטייה מדרך הישר" .בכל דת
ממוסדת (ראו "דת") תימצא "רשימה" של חטאים ,אשר מהווה את האתיקה
ואת תורת-המוסר (ראו "מוסר") של המסגרת הדתית הנתונה .על-פי-רוב,
מחולקים החטאים על-פי טיבם – חטאים פולחניים או התנהגותיים אשר
פוגעים באל עצמו (ראו "אל") ,וחטאים כנגד המוסר החברתי ,אשר יש בהם
כדי לפגוע או להפר את זכויותיו של הזולת (ראו "זולת").
עקב כך ,מתייחס המסדר לחטאים באופן שאינו אחיד או גורף; החטאים
החברתיים ,בחלקם לפחות ,הנם הכרחיים לשמירה על שרידותה של חברה
תרבותית (ראו "תרבות") .חברה שרוצה לשמור על עצמה ולשמר את
המשכיותה ,חייבת לאכוף התנהלות מוסרית בין חבריה ,על מנת שאלה
יוכלו לחיות בבטחה ולתרום לשגשוגה (ראו "חוק") .לאור זאת ,עומד
המסדר על קיומה המוחלט והבלתי מעורער של "הזכות" (ראו "זכות (ה,)")-
ועל האיסור החל על כל אדם לפגוע (ראו "הרעה") או להפר את זכותו של
האחר לחירות (ראו "חירות") ולחיים עצמאיים.
לעומת זאת ,גישתו של המסדר כלפי החטאים-שכנגד-האל (החטאים
הפולחניים) ,שונה בתכלית :המסדר מאמין כי מטרת ניסוחן והגדרתן של
פעולות מסוימות כחטאים פולחניים ,היא לשלוט במאמינים ולהטיל עליהם
מורא (אין זעם כזעמו של האל הנורא והבלתי נגיש) .מנעד הפעולות
והרגשות האנושיים אשר טומנים בחובם פוטנציאל להפוך למה שעלול
להיחשב כחטא הוא כה רחב ,עד כי לאדם החי (ראו "חי") קשה מאד ,עד
בלתי-אפשרי ,שלא להיהפך לחוטא (ראו "חוטא") .כך נגזרים עליו חיים
שלמים של נשיאה בנטל האשמה (ראו "אשמה") ,דבר שמשמר את התלות
שהוא נדרש לפתח באל או בנציגיו ,שרק בהם טמונה ,לכאורה ,האפשרות
למחילה.
על-פי הנורמות המקובלות ,אם כן ,האדם הוא חוטא מעצם היותו יצור בעל
רגשות ודחפים אנושיים (ראו "יצר") .מסדר-הטומאה עושה שימוש
בדמגוגיה הדתית מתוך הכרה ב"נורמטיביות" המיוחסת לה ,ומתוך אמונה
כי קבלה והשלמה עם מעמדו של האדם כחוטא ,עדיפה על התכחשות לו.
על-פי אמונת המסדר ,אדם אשר רואה ,מבין וחוקר את מהותם של
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הגבולות (ראו "גבול") שמעמידה בפניו התרבות ,יפתח כלים טובים יותר
להתמודדות מוסרית עמה ,מאשר אלה שהוא עלול לפתח מתוך התכחשות
לאותם גבולות" .כל בני האדם חוטאים מעצם היוולדם" (הצהרה מס' 2
מתוך הפרק "הצהרות על האדם" ,מניפסט מסדר-הטומאה).

חי
חי הוא זה אשר הזוהמה (ראו "זוהמה") עוברת בנקבי גופו (או לכל הפחות
באחד מהם – ראו "שערי-הזוהמה") .ראו גם "מת".

חידלון
"חידלון" הוא כינוי למצב שבו נעלמת המידתיות (ראו "מידתיות") והטומאה
משתלטת באופן נטול-רסן (ראו "טומאה") ,עד כדי גרימת נזקים בלתי
הפיכים (ראו "מזיק") ,שאין בהם ולו הפוטנציאל הקטן ביותר לתקומה עבור
הגוף הניזוק עצמו (ראו "תקומה").
מסדר-הטומאה ,בקבלו את הטומאה ככוח חשוב ,משמעותי וחזק בחיי
האדם התרבותי בעולם (ראו "תרבות") ,קורא לשמירה מתמדת על
המידתיות ההכרחית ,ולהימנעות ממצבים שהנם בעלי פוטנציאל ממשי (ראו
"ממשי") לחידלון ,במקומות שאין הוא רצוי בהם.

חיה
על-פי ההגדרה הביולוגית ,חיה היא יצור (ראו "יצור") המשתייך למשפחת
בעלי-החיים (בניגוד ליצורים חד-תאיים ,לפטריות ולצמחים – ראו "פטרייה"
ו"צמח") .מן הבחינה הביולוגית ,האדם עונה על התנאים ההופכים יצור
לחיה ,אם כי התרבות (ראו "תרבות") מתייחסת אליו כשונה ממנה.
מסדר-הטומאה עושה שימוש טרמינולוגי במונח "חיה" ,בהתייחסו אל האדם
כבן-כלאיים בין חיה לאלוהים (ראו "כלאיים" ו"אלוהים") .במסגרת תורת-
הטומאה ,מייצגת החיה את הדחפים (ראו "יצר") ,האינטואיציות ותכונותיו
הפראיות של האדם .זאת בניגוד לתכונותיו ה"אלוהיות" ,אשר מאופיינות
בחשיבה ובעכבות מוסריים (ראו "מוסר") ,בתודעת-מוות ,ובכישורים
רפלקטיביים .ראו גם "בהמה".

חיובי
מסדר-הטומאה עוסק בבחינת השפה ובשינוי התפיסות המוקדמות לגבי
מושגים שיפוטיים (ראו "שיפוט") ,המאופיינים ביחסיות (ראה "יחסיות"),
כמו טוב ורע (ראה "טוב" ו"רוע") ,יפה ומכוער (ראה "יפה" ו"מכוער"),
טמא וטהור (ראה "טומאה" ו"טהרה") וכדומה.
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הצורך שמזהה המסדר בבחינה מחודשת של הנורמות הלשוניות,
והדיכוטומיות המגולמות במושגים דוגמת אלה ,נובע מאמונתו בכך שהשפה
היא ,במובנים רבים ,תוצאה של כלכלות-אינטרס (ראה "כלכלה") המונעות
על-ידי מבני-כוח שונים המבוססים בדת ובתרבות המודרנית (ראו "דת"
ו"תרבות") .לא כל מה שנחשב ל"טוב" בתרבות אחת ,ייחשב כך גם
בתרבות אחרת .יחד עם זאת ,אין הדבר אומר שהמסדר רואה בכל מה
שהוא טוב ,דבר רע ,וההיפך .על-כן ,במקרים שבהם אין ברירה ,אלא
להפעיל שיפוטיות ולחרוץ עמדה אתית ,מעדיף המסדר את השימוש במונח
"חיובי" ,על-פני המונח "טוב" ,היות ולמונח זה מיוחסת משמעות מתמטית,
אקסיומית .ראו גם "שלילי".

חיוורון
"חיוורון" הוא כינוי לאחד מאופני ההטמאה הרבים שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .החיוורון ,בהיותו מצב של
חוסר אדמומיות בפנים ושל טשטוש הצבע ,מושאל לתיאור של פעולות
שונות (טשטוש ,הלבנה ,מחיקה חלקית) ,שנעשות כלפי אובייקט על מנת
לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו
"אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

חיוך
החיוך הוא עווית של שער-הלוע (ראו "לוע"" ,פה" ו"שערי-הזוהמה"),
המהווה חלק מן השפות הלא-מילוליות (ראו "שפה") אשר אותן דובר
האדם ("לכל נקב ונקב שפה משלו ,והאדם דובר הוא את כולן" – הצהרה
מס'  ,9מתוך הפרק "הצהרות על האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה).
החיוך מתרחש באופנים רצוניים ולא-רצוניים ,כאשר האדם חווה חווית
הנאה ,שמחה ,התרגשות ,מבוכה או חרדה (ראו "חוויה") .צורתו של החיוך
והאופן שבו הוא בא לידי ביטוי גופני ,מושפעים מטיב החוויה המחוללת
אותו .לעתים יגרום החיוך גם לעיוותם של השרירים הסובבים את שערי-
העין (ראו "עין").
על-אף שעל-פי-רוב מהווה החיוך סימפטום חיצוני לתחושה פנימית ,דווקא
פעולה רצונית של חיוך (חיוך מאולץ) ,יש בה כדי להשפיע על מצב רוחו
של האדם ,על האופן שבו הוא מתקשר עם זולתו (ראו "זולת") ,ועל המשוב
שהוא עשוי לקבל מן הסביבה (ראו "סביבה") .ראו גם "מימיקה".
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חיזיון
חיזיון ,כמו חלום (ראו "חלום") ,הוא חוויה חושית (ראו "חוש") שאיננה
עוברת דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") .האדם החווה חיזיון עשוי
לחוש את האירוע בכל חושיו ,מבלי שהללו יגורו על-ידי גורם חיצוני כלשהו
בזמן האירוע עצמו .יחד עם זאת ,החיזיון הוא לעולם חוויה הנסמכת על
הניסיון החושי (ראו "ניסיון") ,ועל הזוהמות (ראו "זוהמה") אשר חדרו בעבר
אל הגוף דרך פתחיו.
למעשה מהווה החיזיון מעין צומת המפגיש את חוויות העבר והידע שצבר
המאמין ,יחד עם תכונותיו הפיזיות והמנטאליות ,הבאות לידי ביטוי ברגע
הנתון .החיזיון הוא אירוע משמעותי מפאת ערכו הסימבולי והפוטנציאל
שהוא טומן בחובו להתגלות (ראו "התגלות") ולתובנה .החיזיון עשוי להופיע
כחלום ,כחלום בהקיץ ,כהזיה (ראו "הזיה") המתרחשת בזמן מחלה ,אירוע
פסיכוטי ,טרנס פולחני (ראו "אקסטזה") ,או תחת השפעת חומרים נרקוטיים
(ראו "סם") .בזמן חיזיון ,שרויה תודעתו של המאמין במעין אזור-ביניים
שבין מציאות לחלום והוא אף עשוי לחוש ערני לחלוטין במהלכו (ראו
"ערנות") .לכן תמיד ישמר החיזיון בזיכרונו המיידי של המאמין (ראו
"זיכרון") ,זאת בניגוד לחלומות רגילים אשר עלולים להישכח או להופיע
בזיכרון זמן רב לאחר שנחלמו.
החיזיון מלווה בתחושת התגלות ובדחף לפענח את מסריו לאור האירועים
האחרים שחווה המאמין באותה התקופה .על-פי-רוב יאופיין החיזיון
בתכונה של תובנה או מסר פוליטי/ציבורי כלשהו ,הנוגע גם בזולת (ראו
"זולת") ולא רק ב"אני" (ראו "אני") של המאמין עצמו.
מסדר-הטומאה נוקט בטכניקות שונות המשמשות לזירוז הופעתם של
חזיונות ,ולשכלול הפענוח של המסרים שנטמנו בהם על ידי תודעתו (ראו
"תודעה") ,גופו וניסיונו של המאמין .לתפיסתו של המסדר ,אין החיזיון
מהווה מסר ממימד חיצוני כלשהו ,ועל כן פענוח המסרים הטמונים בו
לעולם יהיה תולדה של תודעת המאמין ,ושל הדיאלוג שנוצר בינו לבין מי
שמסייע לו במלאכת הפירוש (ראו "פירוש" ו"פשר").
"חיזיון" הוא גם שמה של פרשה (ראו "פרשה") בספר "רועכם" (ראו
"רועכם") ,המתפרשת על פני הפרקים ל"א-ל"ד .שני הפרקים הראשונים
בפרשה מתארים חיזיון אשר חווה רועכם בנערותו ,בעת שהוא שוכב פצוע
על גדת נהר ,לאחר מאבק עם הצבועים (ראו "צבוע") .במהלך החיזיון
רואה רועכם את אחיו (שאותו הרג בעת שהיו שניהם עוללים יונקים – ראו
"אח") עומד מעליו וממלמל לעברו צלילים ,שהנם נטולי מובן עבורו.
מאחוריו רואה רועכם את החזירה (ראו "חזירה") והיא עודנה בחיים ,למרות
שבמציאות נהרגה באותו הקרב שגרם לפציעתו .אחיו של רועכם ,מצויד
בפגיון עשוי אבן ,מתקרב אל החזירה וחותך בה פתח גדול לאורך הבטן.
033

בשלב זה מתעורר רועכם מן החיזיון לשמע זעקות הכאב של החזירה ,אך
מייד שב אליו כדי להתבונן באחיו עוקר את שיניה (ראו "שן") ,את לשונה
(ראו "לשון") ואת עיניה (ראו "עין") ,על מנת לנשק וללקק אותן (ראו
"ליקוק") .בשלב זה פותח האח את בטנה של החזירה ,נכנס כולו אל גופה,
נבלע בו ,ומתכרבל בתוכו כבתוך רחם (ראו "רחם") .מייד לאחר מכן עולה
גופה של החזירה באש (ראו "אש") והחיזיון מתפוגג.

חיטוט
החיטוט הוא כינוי לתורה שלמה ,המורכבת מטכניקות של העמדת ספק
(ראו "ספק") ,שאילת שאלות (ראו "שאלה") ,בדיקת גבולות (ראו "גבול"),
חקירה וחיפוש ,שמופעלים כלפי רעיון ,טקסט או יצירה כלשהי (ראו
"אמנות").
החיטוט מעגן בתוכו את אמונותיו של המסדר באשר לתוקפם של רעיונות
ואידיאולוגיות ,ובאשר לצורך בהעמדתם השוטפת למבחן .גישת החיטוט
נובעת מן ההנחה שגם לטקסט או ליצירה כלשהי יש "שפת-גוף" (ראו
"שפה") ,כלומר שפה משנית שאינה נתונה לשליטה מוחלטת של המשתמש
בה ,ולפיכך מכילה ידע ונתונים סמויים על היצירה ועל היוצר.
החיטוט ,אם כך ,מתייחס למושאו כאל גוף או כאל ערימה של פריטים,
והוא עוסק בפענוח המסרים הסמויים אשר טמונים בו ,ובחידוד ההבנות
והאפשרויות הגלומות בו כפוטנציאל להנעתם של תהליכים ,וליצירתם של
דברים ורעיונות חדשים.
יחד עם זאת ,מבקש המסדר לזכור כי טיבו ואיכויותיו של החיטוט לעולם
יהיו תלויים בתודעתו (ראו "תודעה") ובנתוניו הפיזיים של המחטט,
ובהקשרים התרבותיים והכרונולוגיים שבהם הוא נערך .על-כן ,לעולם יהווה
החיטוט אך ורק צומת או נקודת-מפגש בין שלושה גורמים :תודעתו של
היוצר ,היצירה ותודעת המחטט עצמו (ראו גם "צופה").
טכניקות החיטוט המוצעות והגישה המפורטת ,מופיעים יחד בספר "תורת-
החיטוט" של המסדר .ראו גם "פירוק".

חיים-שלאחר-המוות
על-פי גישתו של מסדר-הטומאה ,בהתאם ובכפוף למה שידוע לאדם עד
כה ,המוות (ראו "מוות") הוא סופי ומוחלט ,וחיים לאחריו אינם אפשריים
("בן-מסדר-הטומאה מודע לכך שרגע-המוות הוא ממשי ובלתי ניתן לדחייה,
כאשר מגיע"  -הצהרה מס'  ,10בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה",
מניפסט מסדר-הטומאה) .האדם הוא יצור אורגני ,אשר חייו תלויים בגופו
ובתפקודיהם של נקביו .תורת-הטומאה אינה מאמינה בהפרדה שבין גוף
לרוח (ראו "בשר") ,ולפיכך לא יתכן מצב של "השארות הנפש" – "לא אל
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עפר חזרת כי אם אל התולעת ,לא אל הרקיע כי אם אל הזבוב" (רועכם
ע"ה).
יחד עם זאת ,מתייחס המסדר למורשתו של אדם ,לרעיונותיו וליצירותיו
הנותרים בעולם לאחר מותו ,כחיים-שלאחר-המוות ("נטייתו הטבעית של
האדם היא לכלכל את המשכיות התהליכים ,גם את אלה אשר יבואו לאחר
מותו" – הצהרה מס'  ,10בפרק "הצהרות על האדם" ,במניפסט מסדר-
הטומאה).
יחד עם מושגי ה"אל" וה"גורל" (ראו "אל" ו"גורל") ,גורס המסדר כי גם
רעיון ה"חיים-שלאחר-המוות" הנו בעל השפעה משמעותית על העולם ,היות
והוא נוכח (ראו "נוכחות") באמונתם של רבים ("האל ,הגורל והחיים-
שלאחר-המוות ,הנם מושגים שלא ניתן להוכיח את קיומם הפיסי ,אולם
כרעיונות קיימים ,הם בעלי השפעה משמעותית על העולם" – הצהרה מס'
 ,11בפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה) .ראו גם
"אלמוות".

חילוף
החילוף מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .החילוף הוא פעולה של המרת
דבר בדבר אחר (החלפת חלק בחלק אחר) שנעשית כלפי אובייקט על מנת
לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו
"אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

חילזון
החילזון הוא רכיכה הנושאת על גופה קונכייה שמהווה אמצעי הגנה מפני
טורפים .בשעה שהחילזון אינו פעיל הוא מצוי כולו בתוך הקונכייה,
השומרת עליו גם מפני התייבשות .החילזון מתקדם בזחילה באמצעות ריר
(ראו "ריר") המופרש מתחתית הרגל שלו (ראו "רגל") ,המהווה את החלק
העיקרי של הגוף.
בשל נתוניו הגופניים (רך ,רירי וחשוף) ,מהווה החילזון את אחד מייצוגיו
הסמליים של מושג ה"בשר" (ראו "בשר") ,והוא נחשב לטוטם פוטנציאלי,
המומלץ ע"י המסדר למאמינים (ראו "טוטם").

חיקוי
ראו "הסוואה" ו"תחפושת".
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חירות
החירות היא ערך חשוב ,משמעותי ,ומורכב ביותר בתורת-הטומאה.
למעשה ,נולד המסדר מתוך אמונה בצורך של האדם בתחושת חירות.
המסדר נוטה לקבל את התפיסה הדטרמיניסטית הגורסת כי כל אירוע הוא
תולדה והשלכה של אירועים קודמים (ראו "השלכה" ו"גורל") ,ועל כן
מניחה תורת-הטומאה כי לאדם אין חירות מוחלטת המאפשרת לו לבחור
בין אפשרויות שונות העומדות בפניו – כל בחירה היא תולדה של נסיבות
ושל מרכיבים אישיותיים וגופניים ,שעליהם אין לאדם שליטה מוחלטת.
חירותו של האדם ,אם כן ,היא תחושת חירותו.
יחד עם זאת ,והיות והאדם פועל בעולם מתוך תחושת-חירות ,מוטלת עליו
אחריות מוחלטת למעשיו ולהשלכותיהם הישירות (ראו "אחריות") ,גם אם
ברמה הפילוסופית יוסכם כי אין לו שליטה בדבר.
תחושת-החירות של האדם ושמירה על הזכות שלו לחוות אותה ,הן מן
הערכים החשובים ביותר של המסדר .על-כן ,חל איסור חמור על כל אדם
באשר הוא ,לפגוע בתחושת-החירות הבסיסית של אדם אחר (ראו "זכות
(ה ,)")-גם אם הדבר בא על חשבונה של חירותו שלו .כמובן שגם על איסור
זה חלה המידתיות (ראו "מידתיות") ,והאדם אינו אמור לנצל את הזכות
באופן שחורג מן המידה הסבירה (ראו גם "חוק").
מבחינתו של המסדר ,מסגרות דתיות (ראו "דת") וחברתיות (ראו "תרבות")
רבות פועלות באופן ששולל את חירויותיהם של הנתינים ,על מנת שיהיה
קל יותר לשעבד אותם ולשלוט בהם (ראו "חטא" ו"עבד") .לפיכך ,מנסח
המסדר את תורתו כהצעה לדרך התבוננות בעולם ,באופן שבו נשמרת
חירותו של המאמין ברמה המרבית ,יחד עם הכרה בצורך האנושי במבניות
ובדוגמה.

חיתוך
החיתוך מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .החיתוך הוא
כריתה או גזירה ,שנעשית כלפי חומר ,אובייקט או רעיון ,על מנת לשנות,
לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות"),
או לאובייקט טקסי.

חלב
החלב נחשב לאחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") .זהו נוזל לבן אשר
נוצר בבלוטות החלב של נקבות היונקים ונפלט משערי-הפטמה שלהן (ראו
"פטמה" ו"שערי-הזוהמה") ,על מנת לשמש להזנת התינוק (ראו "יניקה").
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חלב שמקורו בבעלי-חיים (בעיקר אוכלי עשב כגון פרה ,עז וגמל) משמש
את בני האדם לשתיה וליצור מאכלים שונים ,כמו גבינה (ראו "גבינה").
כנוזל מזין הנוצר בתהליכי הפרשה (ראו "הפרשה") ,משמש החלב את בני-
מסדר-הטומאה כחומר טקסי ,בעל משמעות סמלית וחושנית ,במסגרת תורת
הפולחן של המסדר.

חלום
כמו החיזיון (ראו "חיזיון") ,גם החלום הוא חוויה חושית (ראו "חוש")
שאיננה עוברת דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") .האדם החולם
עשוי לחוש את האירוע בכל חושיו ,מבלי שהללו יגורו על-ידי גורם חיצוני
כלשהו בזמן האירוע עצמו .יחד עם זאת ,החלום הוא לעולם חוויה הנסמכת
על הניסיון החושי (ראו "ניסיון") ,ועל הזוהמות (ראו "זוהמה") אשר חדרו
בעבר אל הגוף דרך פתחיו .החלום הוא אירוע בעל משמעות ,במידה ועולה
בידי האדם החולם אותו לפענח את הרעיונות והסמלים הטמונים בו.
כאמור ,מקורם של אלה אינו בגוף חיצוני כלשהו :הם נתונים לתודעתו (ראו
"תודעה") ולמצבו הפיזי והמנטאלי של החולם – וכך גם טיבה של פרשנותם
(ראו "פירוש" ו"פשר").

חלון
החלון הוא פתח בקיר ,שמאפשר לאור (ראו "אור") ולאוויר לחדור דרכו,
אל פנים המבנה שעל פניו הוא מצוי .מסדר-הטומאה רואה בביתו של
האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני" הגופני והמנטאלי שלו (ראו
"אני") .המסדר מזהה במבנה הבית (ראו "בית") תכונות רבות אשר
מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה של גוף-האדם .חלק גדול מן
הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש בערכם
הסימבולי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף .החלון הנו אחד
משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית (הפתחים אשר באמצעותם
נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,והוא מקביל לשערי-העין ולשערי-הנחיר
בגוף האדם.

חלחול
"חלחול" הוא כינוי לחדירה איטית של נוזל ,לתוך חומר אחר .בהיותו
תהליך של הפרת גבול והיטמעות איטית (ראו "הטמעה") של דבר בדבר
אחר ,משמש החלחול בהשאלה ,כמושג המתאר את האופן שבו מופצת
(ראו "הפצה") תורת-הטומאה ,יחד עם רעיונותיה ,בקרב ההמון (ראו גם
"הסוואה" ו"התבוללות").
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חלחולת
החלחולת הנה חלקו הסופי של המעי-הגס (ראו "מעי") ,המתחבר לפי-
הטבעת ,ומהווה יחד איתו את שער-הרקטום (ראו "רקטום" ו"שערי-
הזוהמה") .בחלחולת נאגרת הפסולת הנוצרת במעי ,עד להפרשתה כזוהמה
(ראו "זוהמה") דרך פי-הטבעת ,אל מחוץ לגוף .לעתים מכונה שער-
הרקטום ,בכינוי "שער-החלחולת".

חלל
החלל הוא המרחב שבו מתקיים הבעבוע (ראו "בעבוע") .יחד עם הזמן (ראו
"זמן" ו"רקב") ,מאפשר החלל את קיומם של החיים ושל הבשר (ראו
"בשר") ,והוא אף מהווה תנאי הכרחי לקיומם .כלומר ,לפני הנחת קיומם
של חיים ,יש להניח את קיומו של חלל שיש בו כדי להכיל אותם .לדידו של
המסדר ,החלל הוא נתון קבוע והכרחי :גם לולא היו קיימים החיים עצמם,
היה האין נדרש לקיומו של חלל (ראו "אין") ,אשר עצם הימצאותם של
החיים רק מחזקת את הנחת הכרחיותו.

חמדנות
החמדנות היא תחושת תאווה שרוחש האדם לחפצים ולממון שאינם שלו
(ראו גם "תשוקה") .החמדנות נחשבת לאחד משבעת חטאי המיתה בנצרות
(ראו "חטא" ו"נצרות") .בעשרת הדברות ,מופיעה החמדנות במסגרת
האיסור המוצג בדיבר העשירי.
מסדר-הטומאה גורס כי החמדנות ,בהיותה רגש אנושי ,איננה ניתנת לריסון
מוחלט .הגדרתה של החמדנות כחטא ,מהווה חלק ממנגנון השליטה
שפיתחו הדתות השונות כלפי מאמיניהן (ראו "עבד" ו"דת") .היות והאדם
אינו יכול להימנע מן החמדנות לחלוטין ,נגזר עליו להרגיש כחוטא באופן
מתמיד (ראו "אשמה")  -דבר המשמר את התלות שהוא נדרש לפתח באל
(ראו "אל") או בבאי-כוחו .המסדר גורס כי מידה של חמדנות נדרשת לאדם
כדי לחיות בעולם כיצור אקטיבי (ראו "יצור") ,שיש ביכולתו לקדם את
הישגיו ,לשפר את חייו ,ליצור ואף לסייע לזולתו בכך (ראו "זולת").
יחד עם זאת ,מידה מוגזמת של חמדנות עלולה כמובן לגרום לפגיעה בזולת
(ראו "זולת") ,ואף במאמין עצמו (ראו "מזיק") ,ועל כן ממליץ המסדר לנהוג
בתכונה זו במידתיות (ראו "מידתיות") ומתוך מודעות עצמית (ראו
"ערנות").
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חמסה
החמסה הנה קמע בצורת כף יד בעלת חמש (ראו "חמש") אצבעות פרושות,
אשר על פי אמונות עממיות (מוסלמיות ויהודיות) משמש כנגד "עין-הרע".
כפרפראזה על החמסה המקורית ,עושה מסדר-הטומאה שימוש ייצוגי
בדימוי של כף-יד ,שנראית ככף-ידה של חולדה (או כחמסה בעלת ציפורניים
מחודדות – ראו "חולדה") .החמסה מחודדת הציפורניים משמשת כסימן
זיהוי (ראו "חותם") ,וכסמל (ראו "סמל") לכוחו של המסדר ,ולחשיבות
מושג ה"בהמה" (ראו "בהמה") במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-
הטומאה").

חמש
המספר חמש נושא משמעות סמלית עבור בני-מסדר-הטומאה ,והוא מייצג
את מספרם של החושים השוכנים בנקבי-גופו של האדם (ראו "חוש",
ו"עמודי-החושים") .ראו גם "חמסה".

חמש-השאלות (טכניקת)-
טכניקת "חמש-השאלות" היא טכניקה שמציע המסדר למאמיניו ליישם
מפעם לפעם על מנת לחדד ולתחזק את הערנות (ראו "ערנות") והמודעות
לאני ,לזולת ולסביבה (ראו "אני"" ,זולת" ו"סביבה") .הטכניקה כוללת את
שאילתן של חמש שאלות (ראו "שאלה") הנוגעות ליש כלשהו (ראו "יש").
המסדר ממליץ ליישם את הטכניקה בשלב שבו המאמין חש כי ערנותו
איבדה מכוחה ,אך גם באופן אקראי ,מפעם לפעם ,בעת שהמאמין עסוק
בפעולות שגרתיות שאינן דורשות ממנו ריכוז כלשהו .על-פי-רוב מומצאות
השאלות ע"י המאמין ברגע הנתון ,וטיבן משתנה בהתאם להקשר
ולסיטואציה .יחד עם זאת ,מציע המסדר מגוון של סדרות מוכנות של
שאלות ,המותאמות לסוגי מפגש וחוויה שונים (ראו "חוויה").
שמה של הטכניקה ,והסיבה לכך שמדובר בחמש שאלות ,נובעים מעקרון
חמשת עמודי-החושים של האדם (ראו "חוש" ו"עמודי-החושים") :אחת מן
האפשרויות המוצעות ע"י המסדר ,היא לשאול שאלות הנשענות על חמשת
החושים (לדוגמא :איזה צבע מאפיין את החפץ? למה דומה הקול שהוא
משמיע? איזה ריח נודף ממנו? איזה טעם יש לו ,ואיך מרגיש המגע איתו?).
אולם ,זוהי הצעה בלבד  -היא איננה מחייבת ,ולעתים אף אינה הולמת את
הסיטואציה (לא תמיד אפשר לגעת ,או לבדוק את טעמו של אדם ,למשל).
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חניך
"חניך" הוא כינוי לתלמיד במסדר-הטומאה ,הנמצא ב"שלב-הגולם" (ראו
"גולם") של לימוד התורה .ראו גם "חונך".

חסיד-הטומאה
"חסיד-הטומאה" הוא אחד מן הכינויים למי שמשתייך למסדר-הטומאה
ומיישם את עקרונותיו ואת עקרונותיה הפילוסופיים והפולחניים של התורה
(ראו "חבר").

חסימה
במסגרת תורת-הטומאה" ,חסימה" היא כינוי להצבת גבולות מלאכותיים
(ראו "גבול") בין האדם לזולתו (ראו "זולת") .הגבול בין האדם לזולת חשוב
והכרחי להגדרתו כ"אני" ולהבחנתו כזהות עצמאית (ראו "אני" ו"זהות").
יחד עם זאת ,הפרת הגבולות ובחינה מתמדת שלהם הנה הכרחית לקיומו
ולהתפתחותו של האדם .החסימה הנה הצבת גבול שנועדה להגן על האדם
מפני היבלעותו (ראו "בליעה (חוק ה )")-במסגרת הבעבוע (ראו "בעבוע"),
אך בפועל היא עלולה לחולל בעיות וקשיים חברתיים (ראו "מזיק") .לעתים
קרובות מתחוללת החסימה מטעמים של חוסר בביטחון עצמי או קושי
בתקשורת בין-אישית (ראו "תקשורת").
במסגרת שיטת הטיפול והדיאלוגים של המסדר (ראו "טיפול" ו"דיאלוג"),
בוחנים הצדדים המעורבים את טיבן של החסימות שיצר המטופל סביבו,
את הסיבות להיווצרותן ואת האופנים שבהם ניתן לפרק אותן או לפחות
להפר במעט את הגבולות שהן יצרו.

חצאית
ראו "בגד".

חציבה
חציבה הנה פעולה הננקטת במסגרת פולחן-האמנות של מסדר-הטומאה
(ראו "אמנות") .בדומה ל"הטמאות" (ראו "הטמאה" ו"טינוף") ,גם החציבה
הנה פרקטיקה של יצירתיות וחידוש ,המתבססת על הפרת גבולות ופירוקם
של מבנים קיימים .החציבה היא פעולת ביקוע וחפירה ,אשר מבוצעת כלפי
חומר ,וחותרת תחת שלמותו ,במטרה לבחון דרכים חדשות להתבוננות בו,
או להתייחסות אל התחושות שהוא מעורר (ראו "חוויה").
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חרדה
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,נחשבת החרדה לדיבוק
(ראו "דיבוק") .היא בתו של אבדון (ראו "אבדון") ,אחותם של ייאוש (ראו
"ייאוש") ושל יגון (ראו "יגון") .חרדה היא מצב שבו חווה האדם פחד גדול
מפני איום כלשהו ,ממשי או לא-ממשי (ראו "ממשי") ,שמולו הוא חש חסר-
אונים .על-פי-רוב ,מלווה החרדה בתסמינים פיזיולוגיים כמו דפיקות לב
(ראו "לב") מואצות ,הזעה (ראו "הזעה") ,בחילה ,התרחבות של האישונים
(ראו "אישון") ,פעילות מעיים מואצת (ראו "מעי") וכדומה.
אדם הסובל מחרדה עלול להיות חסר-בטחון ותלותי ,ולפתח אי-שקט
ומחשבות כפייתיות .נראה כי החרדה איננה כרוכה באובייקט ממשי כלשהו
והיא נגזרת של תודעת-המוות (ראו "מוות"); האדם לוקה בחרדה מפני
שהוא מודע לאפשרות של אי-קיומו .בהמשך לכך ,גורסת תורת-הטומאה כי
החרדה נובעת מאיום שחש האדם על גבולותיו ועל תפיסת ה"אני" שלו
(ראו "אני").
בבסיסה ,לחרדה יש תפקיד בשמירה על שרידותו של הגוף ,אולם לעתים
היא יוצאת מכלל שליטה ומידתיות (ראו "מידתיות") והופכת למטרד
ולהפרעה ביכולות התפקוד היומיומיות של האדם (ראו "מזיק") .במסגרת
הדיאלוגים ושיטת-הטיפול של המסדר (ראו "טיפול") ,נבחנות חרדותיו של
המאמין לאור החסימות (ראו "חסימה") שהוא מציב אל מול הזולת (ראו
"זולת") והבעבוע (ראו "בעבוע") ,ומטופלות באופן שאמור לצמצם את
השפעתו המזיקה של הדיבוק.

חרחור
"חרחור" הוא כינוי לפליטת קול (ראו "קול") משער-הלוע (ראו "לוע"
ו"שערי-הזוהמה") ,תוך כיווץ דפנות הגרון ,באופן שמזכיר את קולו של
הגוסס מקשיי-נשימה (ראו "נשימה").
החרחור הוא אחד מן העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי") שבהם עושים
הכהן (ראו "כהן") והמאמינים (ראו "מאמין") שימוש בטקסים מסוימים
הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר.
"ויהי קולכם מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל
הנקבים יבינו אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם,
ויחדור קולכם בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז.
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חריטה
חריטה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .החריטה היא
פעולה של גילוף או שריטה ,שנעשית כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח
ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או
לאובייקט טקסי.

חריכה
חריכה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .החריכה היא שריפה קלה ,שנעשית
כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט
של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

חרפה
באופן כללי ,חרפה היא תחושת בושה שאדם חש כאשר הוא חי בחברה
ומרגיש שאינו עונה על ציפיותיה (בשל תחושה פנימית שאין לה הצדקה
ממשית ,או בעקבות מעשה שעשה שנוגד את החוקים והנורמות השוררים
בחברה שבה הוא מתקיים).
מסדר-הטומאה עושה שימוש במונח "חרפה" כדי לתאר סטאטוס של אדם
אשר הוקע משורות המסדר בשל מעשה חמור שעשה (ראו "הדחה") ,אשר
נוגד את "הזכות" (ראו "זכות (ה .)")-המסדר מאפשר חירות (ראו "חירות")
גדולה למאמיניו בנוגע לכל תחומי החיים והדת (ראו "דת") ,מלבד זו אשר
יש בה כדי לפגוע בחירותו של אחר (ראו "אחר").
לפיכך ,אדם אשר הורחק משורות המסדר ,עשה מעשה חמור שפגע
בחירותו של אחר והפר את זכויותיו ,עד כדי מצב שבו המסדר לא יכול היה
עוד להכיל אותו בקרבו ,ונאלץ להקיאו החוצה (ראו "קיא") .אדם כזה,
נושא עמו את החרפה.

חרק
החרקים הנם מחלקה של בעלי-חיים בתוך מערכת פרוקי-הרגליים ,אשר
מכילה מספר מינים רב ביותר .היחסים בין בני-האדם לחרקים הנם
מורכבים ולא אחידים – ישנם חרקים שבהם עושה האדם שימוש (כמו
דבורת הדבש – ראו "דבורה" ו"דבש") ,ישנם חרקים שמסמלים עבורו יופי
(כמו הפרפר – ראו "פרפר") או חריצות וחוכמה (כמו הנמלה – ראו
"נמלה") ,וישנם כאלה שמהווים עבורו מטרד או סמל לגועל (כמו היתוש,
הזבוב והתיקן – ראו "זבוב" ו"תיקן").
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בשל נורמות חברתיות והתנהגותיות שנתגבשו במהלך ההיסטוריה (ראו
"נורמה") ,כמעט תמיד ילווה המפגש עם החרק בחרדה כלשהי מצידו של
האדם (ראו "חרדה") .החרק ,בהיותו זריז וחמקמק ,לעתים מעופף ולעתים
זוחל ,לעתים עוקץ ולעתים עלול לנשוך ,לעתים משמיע קולות זמזום
טורדים (ראו "זמזום") ולעתים מתגנב בדממה ,יוצר אצל האדם תחושה של
איום ,הנובעת ,על-פי-רוב ,מן הצורך בשמירה על גבולותיו (ראו "גבול").
בדיוק בשל התכונות הללו ,יחד עם החשיבות הגבוהה המיוחסת לחרקים
במערך האקולוגי ובבעבוע (ראו "בעבוע") ,מהווים החרקים עבור המסדר
סמל ייצוגי רב-משמעות של מצב-הטומאה ,כאשר לכל חרק סמליות שונה
במעט ,בהתאם לתכונותיו הפיזיות והמואנשות (ראו "האנשה").
הזבוב ,למשל ,מהווה עבור המסדר בעל-חיים בעל משמעות סמלית גדולה
ביותר (ראו "זבוב" ו"טוטם") ,והוא מסמל את המאמין הצועד בדרך-
הטומאה.

חשדנות
ראו "ספק".

חשיכה
"חשיכה" הוא כינוי לתכונותיה ולנתוניה הפיזיקאליים של האפילה (ראו
"אפילה").

חתול
החתול הוא בעל-חיים מבוית ואינטליגנטי ,הקטן ביותר במשפחת החתוליים.
החתול מאופיין בהתנהגות עצמאית וטריטוריאלית (ראו "טריטוריה"),
בכושר הישרדות יוצא דופן ובתחושת מסתורין האופפת אותו – הוא פעיל
בעיקר בלילה ,הילוכו שקט ומבטו חודרני .במהלך ההיסטוריה האנושית,
ייחסו התרבויות השונות (ראו "תרבות") לחתול מעמדות סמליים מגוונים
(ראו "סמל") ,מהקדשתו כבעל-חיים המקורב לאלים (ראו "אל") ועד
הוקעתו כיצור בזוי המייצג את הרוע (ראו "רוע") ואת השטן (ראו "שטן").
בשל תכונותיו ,בשל ההיסטוריה שלו ,ובשל היותו צייד מיומן אשר במידה
רבה אחראי על ריסון ההתרבות הבלתי-מבוקרת של בעלי-חיים מזיקים
(ראו "מזיק") ומעבירי מחלות (כאלה שהמסדר רואה בהם גם ערך סמלי
חשוב – ראו "זבוב" ו"חולדה") ,מהווה החתול עבור בן-מסדר-הטומאה סמל
רב-משמעות לצורך ולהכרח שבמידתיות (ראו "מידתיות") ,באמביוולנטיות
ובהטלת הספק (ראו "ספק") .החתול ,אם כן ,מהווה את אחד מן הטוטמים
המומלצים ע"י המסדר למאמיניו (ראו "טוטם").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ט
ט'
האות ט' מהווה את אחד מסמליו של מסדר-הטומאה .היא מייצגת עבור
בני-המסדר את הטומאה עצמה (ראו "טומאה") ,והיא בעלת ערך מטאפורי
גבוה .המסדר אינו נוטה להאמין בקיומם של כוחות מטאפיסיים שמקורם
בישויות טרנסצנדנטיות (ראו "ישות") ,והערך הסמלי המיוחס לאות ט' נובע
מן ההקשר שלה ,ומן הכוחות שמיוחסים לה כמטאפורה בעלת נוכחות
משמעותית בתורה.
האות ט' היא התשיעית בלוח-האותיות העברי (ראו "עברית") ,וכך
בגימטרייה ,ערכה המספרי הוא ( 9ראו "תשע") .על כן ,נבחר התאריך (ע"פ
הלוח הגרגוריאני)  09.09.09לציון היווסדו של המסדר .בטתאגרם (ראו
"טתאגרם") ,מייצגת האות ט' גם את ערך הטהרה (ראו "טהרה") .ראו גם
"טטט".

טאבו
המונח "טאבו" משמש את המסדר כדי להגדיר את האיסור היחידי שחל על
המאמינים במסגרתו ,והוא האיסור על הפרת הזכות (ראו "זכות (ה.)")-
כלומר ,האיסור על הפרת חירותו של האחר (ראו "חירות") ,במכוון או
כהשלכה ישירה למעשה שניתן היה לצפות את תוצאותיו מראש (ראו
"השלכה") .עבירה על הטאבו עלולה להוביל להוקעתו של חבר משורות
המסדר (ראו "חרפה") .ראו גם "אונס"" ,זדון" ו"הרעה".

טבור
הטבור הוא השקע הנמצא במרכז הבטן ,שהנו למעשה צלקת (ראו "צלקת")
שנותרה לאחר חיתוכו של חבל הטבור ,אשר שימש להזנת העובר (ראו
"עובר") בעת ששהה ברחם אימו (ראו "רחם").
מבחינתו של רועכם ,היות ולא קיים אדם בעולם ,שבמרכז בטנו חסר טבור,
מהווה הטבור תזכורת לרעיון שדבר אינו "מושלם" ,ושלמעשה המושלם הוא
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דווקא זה אשר אינו שלם ,מפני שהוא מכיל גם את החסר (רעיון שחוזר גם
בהתייחסו לנכים ולמוגבלים – ראו "ליקוי" ,וגם הצהרה מס'  ,10בפרק
"הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :מסדר-הטומאה מוקיר
את כל הפגמים והפגומים החיים על פני האדמה .הפגום מתקרב לשלמות
משום שהוא מכיל גם את החסר")" .טמאים הייתם מרחם אמכם ועד
התולעה ,זכר ונקבה ,מי שלם מבלי צלקת ,לא יהי בכם אחד ללא טבור" –
רועכם ע"ז.
הטבור הוא צלקת המאפיינת בעיקר את בני-האדם ולא תמיד ניתן למצוא
לה זכר ביונקים אחרים .אצל האדם ,ההולך על שתיים כשבטנו חשופה
(להבדיל מבעלי-חיים אחרים ,שאצלם פונה הבטן לכיוון הקרקע) ,הפך
הטבור לאיבר מרכזי ובולט ,והוא משמש לא פעם כסמן פתייני וכמעורר
תשוקה (ראו "תשוקה"" ,זימה" ו"תאוות-בשרים").

טבע
"טבע" ,במסגרת תורת-הטומאה ,הוא מושג בעל משמעות רחבה ומופשטת.
על-פי תפיסתו הפילוסופית של המסדר ,הכול שייך ויוצא מן הטבע ,ובכלל
זה גם הדברים אשר תורמים להריסתו (ראו "הריסה") .הטבע שקול למושג
הבעבוע (ראו "בעבוע") ,שבו אין גבולות בין הדברים והכול נבחש בכול
(ראו "בחישה").
יחד עם זאת ,מתוך האמונה כי קיומם של גבולות בתרבות הנו הכרחי על-
מנת שאפשר יהיה להפר אותם (ראו "גבול"" ,תרבות" ,וגם הצהרה מס' 2
בפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :טשטוש הגבולות
הנו הכרחי להתפתחות ,אולם הוא דורש את קיומם של כאלה") ,המסדר כן
עושה שימוש בהבחנות התרבותיות (ראו "הבדלה") שבין המושגים "טבע"
(ראו "טבע")" ,תרבות" (ראו "תרבות") ו"טכנולוגיה" (ראו "טכנולוגיה").
הבחנות אלו הן אשר מאפשרות את ההתפתחות ,החידוש והיצירה של
האדם ,תוך הפרה וערעור של הגבולות ביניהן .את ה"טבע" הבסיסי,
הטרום-טכנולוגי ,מכנה המסדר באמצעות הביטוי "טבע-ראשוני" .ראו גם
"זמן"" ,חלל"" ,סביבה"" ,בשר" ו"חיה".

טבעת
הטבעת היא חותם (ראו "חותם") ,המיועד לענידה על אחת מן האצבעות.
הטבעת המשמשת כחותם ,נושאת את אחד (או יותר) מסמלי מסדר-
הטומאה (ראו גם "טתאגרם" ו"טטט") .לעתים תישא הטבעת את אותיות
אחד מן השורשים (ראו "שורש") ,או ,לחילופין ,את אותיות שמו של רועכם
(ראו "רועכם") .מטרתה של הטבעת (שלא מוטלת עליה חובת ענידה) היא
להוות כעין תזכורת למאמין ,וסימן המזהה אותו כטומאני (ראו "טומאני").
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טהור
הטהור הוא הנקי ,נעדר הטומאה (ראו "טומאה" ו"טהרה") .על-פי תורת-
הטומאה אין דבר בעולם שאינו טמא – בכל דבר שימצא בעולם ,מתוקף
היותו חומר (ראו "בשר") ,קיימת מידה של חריגות ,פגימה ,לכלוך או זוהמה
– בקיצור ,טומאה .הערך אשר מאזן את היטמאותו של דבר עד לכדי חידלון
(ראו "חידלון") ,הוא המידתיות (ראו "מידתיות").
הצהרה מס'  3בפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה,
קוראת" :אין דבר נקי .לו יימצא אי-פעם דבר שכזה ,שייטמא נא!" .רועכם
חוזר פעמים רבות על הטענה כי כל הקיים טמא ("יהי הכול טמא תחת
השמים ותחת האל אשר לא עשה דבר בעבורם ,יחלוף זמנו על פני
האדמה"  -רועכם נ"ח) .תפיסתו את כל הדברים כטמאים ,גורמת לרועכם
לבטל את ההבחנה בין טמא לטהור ובין מחולל לקדוש ("לא יהי טמא ולא
קדוש על האדמה הזו ,כי בשפתיך ובסמליך ,בטבורך ובנקביך ,שמה האמת
ולא תהי באף מקום אחר" – רועכם ע"ז).
מתוך ההבנה כי כל הדברים בעולם נמדדים ונחווים דרך שערי-הזוהמה (ראו
"שערי-הזוהמה") ,מנסח רועכם את הטומאה כמטאפורה לכך ששום-דבר
אינו נחווה כאובייקטיבי; כל חוויה נגועה בתודעתו (ראו "תודעה") של
הסובייקט (ראו "סובייקט" ו"צופה") ,ועל כן אין לדברים כלל אפשרות
להיות טהורים.
על-מנת שיחווה את הטומאה ואת ההיטמאות באופן הבריא והמומלץ
ביותר ,מתבקש הטומאני (ראו "טומאני") מפעם לפעם לערוך דווקא
פעולות של זיכוך (ראו "זיכוך") ,לצורך ניקיון הגוף וסביבתו (שגם בהן אין
כדי לטהרם לגמרי) .פעולות אלה הכרחיות לשמירה על המידתיות והאיזון
שבין הטומאה והטהרה ,המהווים תנאי לשרידותו של היצור החי
ולהימנעותו ממצבי חידלון (ראו "חידלון").

טהרה
ה"טהרה" היא כינוי לכל מה שלכאורה הפוך מן הטומאה (ראו "טומאה").
היא הניקיון והשלמות  -היותו של הדבר נטול פגם (ראו "פגם") ,לכלוך,
זוהמה (ראו "זוהמה") או חריגות .על-פי תורת-הטומאה ,אין הטהרה קיימת
בעולם באמת ,והיא תולדה של הגדרות תרבותיות (דתיות בעיקר – ראו
"תרבות" ו"דת") ודמגוגיות ,שנועדו להגביר את השליטה בנתיניה של
התרבות או הדת הנתונה ,ואת יראת הכבוד שהם חולקים לה.
הגבול בין הטמא והטהור הנו תרבותי ,והוא משתנה מחברה לחברה
בהתאם לנורמות (ראו "נורמה") המקובלות בה .על-כן ,מציין רועכם כי
הכול טמא תחת השמיים ,ולפיכך לא באמת קיים הבדל ממשי (ראו
"ממשי") בין מה שמוגדר כטמא למה שמוגדר כטהור ("יהי הכול טמא תחת
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השמים ותחת האל אשר לא עשה דבר בעבורם ,יחלוף זמנו על פני
האדמה" – רועכם ,נ"ח) .בשימושו במונח "אל" בפסוק זה ,מתכוון רועכם
כמובן אל החוק (ראו "אל"" ,אלוהים" ו"חוק") ,או התרבות ,הקובעים את
הגבול בין הטמא והטהור ,הנכון והשגוי ,המותר והאסור (ראו גם "יחסיות").

טוב
"טוב" הוא אחד מן המושגים שהמסדר מייחס להם את היחסיות (ראו
"יחסיות") .הטוב ,במובנו הפשטני ,הוא תכונה של חיוביות ומוסר (ראו
"חיובי" ו"מוסר") .רבים מן הדברים שנחשבים "טובים" בעיני האדם ,הנם
תולדה של התניה תרבותית אותה מבקשת תורת-הטומאה לבחון ולטשטש
(דבר שנחשב כטוב בתרבות אחת ,עשוי להיחשב כרע בתרבות אחרת,
וההיפך – ראו "תרבות" ו"נורמה").
לעתים ,בשם ה"טוב" וה"מוסר" ,ומתוך האמונה בצדקת דרכו
הסובייקטיבית ,גורם האדם לנזקים לא מוצדקים ,ולפגיעה בזולת
ובחירויותיו של האחר (הדוגמאות ההיסטוריות לכך הן רבות .ראו "אחר",
"זולת"" ,זכות (ה ")-ו"חירות") .אחד מיעדיו של המסדר ,הוא בשינוי נקודת
המבט לגבי מה שעשוי להיחשב כ"טוב" או כ"רע" .לכן ,לעתים קורה
שהמסדר מחשיב כחיוביים גם דברים ומעשים שבמסגרות תרבותיות אחרות
נחשבים לשליליים (ראו "שלילי") .במסגרת הפילוסופיה של תורת-הטומאה,
דבר נחשב לשלילי ,רק כאשר הוא טומן בחובו פוטנציאל ממשי לפגיעה
באחר או בזולת .בכך ,רואה עצמו המסדר כמפיץ "טוב" בעולם ,דווקא
מתוך שינוי תודעת המתבונן ,ולא רק באמצעות שינויים של הדברים עצמם.

טוטם
תורת-הטומאה עושה שימוש במונח "טוטם" על מנת להגדיר כל דבר אשר
עמו מזדהה המאמין באופן משמעותי ,ואשר מפני אי-אילו סיבות (אישיות,
אינטלקטואליות ,פילוסופיות וכדומה) מהווה עבורו סמל רב-משמעות.
הטוטם יכול להיות כל דבר בעולם (חפץ ,צומח ,בעל-חיים ,אדם או ישות
מטאפורית) ,אשר המאמין מזוהה עמו וחש קרבה בלתי אמצעית אל
התכנים שאותם הוא מייצג .זאת ,בנוסף וללא-קשר-ישיר ,לסמלים ולייצוגים
הפולחניים המתוארים ומפורטים בתורת-הטומאה.
על-פי-רוב ,יתהלך המאמין באופן קבוע עם חפץ כלשהו אשר מייצג את
הטוטם שלו ,ואף יעשה בו שימוש טקסי בפרקטיקות הפולחניות של
המסדר .יצוין כי אין המסדר מחייב את מאמיניו  -לא לבעלות על טוטם,
וכמובן שלא לשימוש טקסי בו.
הטוטם אינו חייב להיות קבוע ובמהלך החיים הוא עשוי להתחלף כמה
פעמים בטוטם אחר .ישנם מספר בעלי-חיים שלהם מייחסת תורת-הטומאה
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מעמדות סמליים ופולחניים ,בעקבות תכונות מסוימות שמאפיינות אותם.
בעלי-חיים אלה מומלצים על-ידי המסדר למאמיניו ,כ"טוטמים
פוטנציאליים" ,ולעתים יסייע הכהן (ראו "כהן") למאמין לבחור בטוטם
המתאים לאישיותו ,ומאפיין את "בהמתו הפנימית" (ראו "בהמה").

טומאה
מתוך מניפסט מסדר-הטומאה:
"הטומאה היא מצב ביניים ,שמשמעותו הפרת סדרים וטשטוש גבולות בין
קטגוריות וערכים אשר מובנים ברמה התרבותית .דבר נחשב לטמא או
למלוכלך לאחר שהוסט ממקומו ,חרג מגבולותיו או מן התחום שבמסגרתו
הוא ממושטר .החברה התרבותית נוהגת למדר ולנסח הבחנות בין ערכים
כמו "טהור" ו"טמא"" ,טוב" ו"רע"" ,יפה" ו"מכוער" וכדומה .מסדר-
הטומאה מכיר בקיומן הנתון של הדיכוטומיות הללו ,ואף גורס כי הישרדותה
של תרבות דורשת ותלויה בקיומם של גבולות וקריטריונים ,שעליה לקבוע
לעצמה .יחד עם זאת ,נראו כי האווירה שנוצרה במסגרת העידן הנוכחי,
גורמת לאיבוד הביטחון והאמון באמות המידה ,אשר מובילים להפקרות
אלימה ולכאוס תרבותי .המסדר רואה צורך במילוי החלל שנוצר בעקבות
הבלבול הסובב את המושגים והדיכוטומיות הישנות ,שנראו כי לא המדע
ולא הדתות הקיימות יכולים עוד לספק את הכלים להתמודד עמם .המסדר
מציע את הטומאה כמושג המייצג מצב ,שבו טשטוש הגבולות והפרת
הקריטריונים הנו הכרחי להערכתם מחדש של הערכים הקיימים ,ליצירתם
של ערכים חדשים וקטגוריות נוספות .משמעותי לא פחות מכך ,הוא
תפקידה של הטומאה בזיהוי הנסיבות והאינטרסים אשר הובילו לניסוח
הגבולות ,הערכים והקטגוריות מלכתחילה .הטומאה קוראת לאדם לבחון
את ה"לכלוך"  -את הנסיבות שהביאו להופעתו ואת הפוטנציאל היצירתי
הטמון בו  -לפני שהוא מנוקה במטרה להשיב את ה"סדר" על כנו.
הטומאה איננה מצב קבוע  -היא זעה ורוטטת ,מרפה ונצמדת ,בוחנת
ושואלת .היא איננה רואה בגבול ציווי רוחני המגיע ממקור חיצוני כלשהו,
אלא כמתווה ארצי ,חומרי ,הנובע מצרכים אנושיים ,כמו גם מאינטרסים
ומתנודות של כלכלת-כוח .על החברה מוטל לשוב ולבחון כל העת את
פעפועם של התחומים אלה באלה ,מבלי להגדירם כמוחלטים מחד ,ומבלי
להפקירם באופן מוחלט ,מאידך .מסדר-הטומאה שוקד כל העת על ניסוחה
של דרך התבוננות חדשה בעולם ,וקורא למאמיניו לשוב ולבחון את
הקטגוריות ללא הרף ,תוך נקיטת אחריות מוסרית ,ותוך הבנה כי אנוכיות
מוחלטת ואלטרואיזם עיוור ,מהווים את שני צידיו של אותו המטבע" .ראו
גם "טהרה" ו"טמא".
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טומאני
המונח "טומאני" מהווה את אחד הכינויים למי שמשתייך למסדר-הטומאה
(ראו "חבר").

טינוף
הטינוף הוא מונח דומה למונח "הטמאה" ,והוא כולל את כל ההטמאות
אשר עוסקות בהפרת גבולות האובייקט (יהא זה חפץ ,טקסט או רעיון)
באמצעות הוספה ו"זיהום" שלו (ראו "זיהום") .זאת בניגוד להטמאות
אחרות ,אשר מכילות פעולות כמו חיתוך ,גריעה ,קריעה וכדומה .על-פי
תורת המסדר ,כל הטינופים הנם הטמאות ,אולם לא כל ההטמאות הנן
טינופים .ראו גם "הטמאה".

טיפול
המסדר שוקד כל העת על פיתוחה של שיטת-טיפול ,שפועלת על-פי
העקרונות והעיקרים המנוסחים בתורת-הטומאה ובנקודות המבט שהיא
מייצרת .הטיפול מתבצע בעיקר באמצעות דיאלוגים (ראו "דיאלוג")
והנחיות שונות (ראו "הנחיה") ,והוא נועד לסייע למאמינים להבין את
האופן שבו הם מתפלשים בעולם ,ולשפר את ההרגשה הפוקדת אותם
במסגרת ההתפלשות (ראו "התפלשות").
שיטת הטיפול שרויה בהתהוות ובהתפתחות מתמדת ,והיא מתוארת בהגדות
(ראו "הגדה") ,בהכתבות (ראו "הכתבה") ובספרים (ראו "ספר") של
המסדר .המטפל ברוח תורת-הטומאה מכונה ע"י המסדר "יועץ" (ראו
"יועץ") ,וזאת לאור הגדרתו של רועכם את עצמו כ"יועץ ולא יותר" ,אשר
על תלמידיו מוטלת האחריות הסופית למעשיהם ("כי לא ידעתי את
המציאות ,מלבד אשר בנקביי ,ואנוכי יועץ לכם ולא יותר :מי אשר יבוא
בדרכי ,בדמו עושה זאת ,לי דמו ודמו בראשו"  -רועכם ס"ג).
למרות האמור לעיל ,המסדר רואה במטפל דמות אחראית ורגישה לצרכיו
ולחסימותיו (ראו "חסימה") של המטופל .על-כן ,כדי שמאמין יוכל להפוך
ליועץ ,עליו לעבור בדיקות התאמה ,וכן הכשרה מורכבת ,אשר התנאי
הבסיסי לה הוא בקיאות מוחלטת בעיקרי התורה (ראו גם "אקדוש").
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טיפוס
תורת-הטומאה מאפיינת את האדם על-פי מידת השפעתם של כל אחד
משערי-הזוהמה על אישיותו (ראו "שערי-הזוהמה") ,וכן על-פי המינונים ,בין
המרכיבים החייתיים והמרכיבים האלוהיים ,המחוללים אותה (ראו "כלאיים",
"חיה" ו"אלוהים").
היות ושערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") הם הפתחים העיקריים
שבאמצעותם מתפלש (ראו "התפלשות") האדם בסביבתו (ראו "סביבה"),
רואה בהם תורת-הטומאה מרכיב חשוב באופן שבו תופס הזולת (ראו
"זולת") את האדם ,ובעיקר באופן שבו תופס האדם את עצמו בהתאם לכך
(המסדר מאמין כי ה"אני" משפיע על הזולת כשם שהזולת משפיע על
ה"אני" ,וכי לא ניתן לבודד ולכמת באופן מוחלט את ההשפעות ואת
הכיווניות שלהן).
אפיונו של אדם כטיפוס לעולם איננו מוחלט :תפקודם של שערי-הזוהמה
והשפעתם על התנהגותו של האדם עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות
ולאופי הסביבה שבתוכה הוא מתפקד .באותה מידה ,אדם עשוי לתפוס את
עצמו באופן מסוים ,בעוד הסביבה תראו אותו כטיפוס שונה לגמרי .במהלך
הטיפול (ראו "טיפול") והדיאלוגים (ראו "דיאלוג") ,עולים לדיון הטיפוסים
השונים שמבטאת התנהגותו של האדם ,לשם הבנת ה"אני" שלו והאופנים
שבהם הוא מתפקד בעולם.
ערכיהם הסמליים ומשמעויותיהם המטאפוריות של שערי-הזוהמה ,הדרכים
השונות שבהן הם משפיעים על התנהלותו של האדם ,והאופנים שבהם
מבחינה תורת-הטומאה בין הטיפוסים השונים ,מופיעים ומפורטים בספר
"טיפוסי-הזוהמה" של המסדר.

טטאגרם
ראו "טתאגרם".

טטט
צירוף האותיות "טטט" ,מהווה את אחד מסמליו של מסדר-הטומאה (ראו
"סמל") .הצירוף נובע מן המשמעות הסמלית הרבה המוענקת במסגרת
פולחן-הטומאה לאות העברית ט' (ראו "ט'") ,והוא מהווה את הקשר הבלתי
נפרד שבין ערכי הטומאה (ראו "טומאה") ,הטהרה (ראו "טהרה") והטבע
(ראו "טבע") ,המסמל את הקיום כולו.
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טכנולוגיה
"טכנולוגיה" היא שם כולל למגוון של תחומים העוסקים במציאת פתרונות
מעשיים לצרכים אנושיים ,תוך שימוש בכלים וניצול חומרי הסביבה (ראו
"סביבה") ,כוחות-הטבע (ראו "טבע") והידע המדעי (ראו "ידע" ו"מדע"),
שנרכש בידי האדם במהלך ההיסטוריה.
השימוש של האדם בכלים מהווה את אחת התכונות המבדילות (ראו
"הבדלה") אותו מבעלי-החיים האחרים (אם כי נצפו מקרים בודדים שבהם
נעשה שימוש בכלים בסיסיים על-ידי בעלי-חיים מסוימים) ,והוא מאפשר
לאדם להתאים את עצמו לתנאי סביבה שונים ,שבלעדי הטכנולוגיה ,היו
בוודאי מקטינים את סיכויי שרידותו.
ככל הנראה ,איבד האדם במהלך האבולוציה (ראו "אבולוציה") תכונות
גופניות חיוניות (כמו מערכת לעיסה חזקה ,פרווה ,כוח פיזי וכדומה)
שבעבר הקנו לו יתרונות בהתאמה לסביבה שבה הוא חי .בעקבות כך,
נאלץ האדם להתאים את עצמו אל הסביבה באופן מלאכותי ,ולפצות על
חסרונותיו הפיזיים תוך שימוש ביכולותיו השכליות ,אשר מקנות לו יתרון
על-פני בעלי-חיים אחרים ,ומסייעות לו בניצול הסביבה לתועלתו האישית.
הכלים הראשונים שיצר היו עשויים עץ ואבן ,שאת צורתם הבסיסית
והטבעית שינה האדם (ראו "הטמאה") על מנת שיתאימו לתפקוד שקבע
עבורם  -חיתוך ,ניקוב וכדומה .ככל שהתפתחו ידיעותיו על הסביבה ועל
הכוחות המחוללים אותה ,כך הלכו והשתכללו הכלים שבהם עושה האדם
שימוש לצרכיו.

טלוויזיה
הטלוויזיה היא טכנולוגיה (ראו "טכנולוגיה") לשידור ולקליטה של תמונות
וצלילים .המונח העברי "טלוויזיה" משמש את הציבור לכינויו של המכשיר
הקולט ומפענח את אותות הרדיו הנושאים את המידע.
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר מזהה במבנה הבית ובחלקיו
תכונות רבות אשר מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה גוף-האדם.
חלק גדול מן הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך
שימוש בערכם הסמלי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף.
הטלוויזיה הנה אחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית
(הפתחים אשר באמצעותם נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,והיא מקבילה
לשער-האוזן (ראו "אוזן") ולשער-העין (ראו "עין") שבגוף ,היות ודרכה קולט
הבית מידע מן החוץ.
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טלטול
הטלטול מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות .הטלטול הוא כינוי לפעולה
של הזזת חלקים מן האובייקט ממקום למקום ,והיא נעשית על מנת לשנות,
לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות"),
או לאובייקט טקסי.

טלפון
הטלפון הוא מכשיר טכנולוגי (ראו "טכנולוגיה") המאפשר תקשורת קולית
(וכיום גם חזותית) בין בני-אדם (ראו "תקשורת") ,הנמצאים במרחק זה מזה
(ראו גם "קול") .בעבר היה מכשיר הטלפון תלוי בכבלים מוליכים ,העשויים
נחושת או סיבים אופטיים ,אולם כיום נעזרת הטכנולוגיה בהתקני קשר רדיו
שונים ,המאפשרים תקשורת אלחוטית באמצעות טלפונים סלולאריים.
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר מזהה במבנה הבית ובחלקיו
(ראו "בית") תכונות רבות אשר מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים
במבנה גוף-האדם .חלק גדול מן הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע
בתוך הבית ,תוך שימוש בערכם הסמלי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם
לחלקי הגוף.
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,נחשב מכשיר הטלפון
לאחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית (הפתחים אשר
באמצעותם נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,והוא מקביל לשער-האוזן (ראו
"אוזן") שבגוף ,היות ודרכו קולט הבית קולות מן החוץ.

טמא
הטמא הוא כל מה שאינו מוגדר כטהור .על-פי תורת-הטומאה ,לא קיים
דבר בעולם שאינו טמא (ראו "טומאה") – בכל דבר שימצא בעולם ,מתוקף
היותו חומר (ראו "בשר") ,קיימת מידה של חריגות ,פגימה ,לכלוך או זוהמה
– טהרה מוחלטת איננה אפשרית .לפיכך ,כל בני-האדם ,טמאים הם מעצם
היוולדם (כפי שנטען בהצהרה מס'  3מתוך "הצהרות על האדם" ,במניפסט
מסדר-הטומאה) .הערך אשר מאזן את היטמאותו של דבר עד לכדי חידלון
(ראו "חידלון") ,הוא המידתיות (ראו "מידתיות") .הצהרה מס'  3בפרק
"הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה ,קוראת" :אין דבר נקי.
לו יימצא אי-פעם דבר שכזה ,שייטמא נא!".
רועכם חוזר פעמים רבות על הטענה כי כל הקיים טמא ("יהי הכול טמא
תחת השמים ותחת האל אשר לא עשה דבר בעבורם ,יחלוף זמנו על פני
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האדמה"  -רועכם נ"ח) .תפיסתו את כל הדברים כטמאים ,גורמת לו לבטל
את ההבחנה בין טמא לטהור ובין מחולל לקדוש ("לא יהי טמא ולא קדוש
על האדמה הזו ,כי בשפתיך ובסמליך ,בטבורך ובנקביך ,שמה האמת ולא
תהי באף מקום אחר" –רועכם ע"ז).
מתוך ההבנה כי כל הדברים בעולם נמדדים ונחווים דרך שערי-הזוהמה (ראו
"שערי-הזוהמה") ,מנסח רועכם את הטומאה כמטאפורה לכך ששום-דבר
אינו נחווה כאובייקטיבי; כל חוויה נגועה בתודעתו של הסובייקט ,ועל כן
אין לדברים כלל אפשרות להיות טהורים (ראו "טהור" ו"טהרה").

טמיעה
ראו "הטמעה" ו"התבוללות".

טמפון
טמפון הוא צמר-גפן דחוס בצורת גליל קטן ,המוחדר לשער-הרחם (ראו
"רחם" ו"שערי-הזוהמה") ומשמש לספיגת הדם (ראו "דם") בזמן הוסת (ראו
"וסת") .הטמפון ,בשל טיבו ותפקודו ,ובשל ערכו הסמלי הנובע מכך,
משמש את בני ובנות מסדר-הטומאה באירועים טקסיים ,כחפץ בעל
משמעות פולחנית.

טעות
הטעות ,כפי שהיא נתפסת בפילוסופיה של תורת-הטומאה ,היא בתה של
האקראיות (ראו "אקראיות" ו"גורל") .היא אירוע שמתרחש בעקבות סטייה
מקרית ולא מכוונת (ראו "סטייה") מן המסלול הצפוי של פעולה יזומה
כלשהי (לא ניתן לזמן את הטעות באופן מלאכותי ,אם כי ריבוי פעולות
ומעשים מגדיל את הסיכוי שהיא תגיע – ראו גם "זימון") .ככזו ,מוליכה
הטעות את התהליכים לחרוג מן התבניות הבנאליות ,ונחשבת לאחד
מכוחות-הטומאה בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר לחידוש ולהתפתחות (ראו
"תקומה").
בן-מסדר-הטומאה אינו נבהל ,ואינו חרד את הטעות; הטעות מהווה עבורו
מקור השראה ומנוע ליצירתיות ,לחדשנות ולפתרון בעיות (ראו "מוזה").
כמו בהתמודדותו עם כוחות אחרים ,המסדר אינו מקדש את הטעות כערך
חיובי בהכרח (ראו "חיובי") ,שכן הוא מכיר ביכולתה גם להזיק ולפגום (ראו
"מזיק") .הטעות ,אם כן ,נתפסת ככוח שתועלתו תלויה במידתיות ובהקשר
(ראו "מידתיות").
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טעם
טעם הוא החוש השוכן בשער-הלוע (ראו "לשון"" ,פה"" ,לוע" ו"שערי-
הזוהמה") .באמצעותו מבחין היצור החי (ראו "יצור" ו"חי") בטעמם של
המזונות ושאר הדברים שהוא מחדיר אל הפה (ראו גם "אכילה").

טפילה
המונח "טפילה" מהווה עיוות של המילה "תפילה" ,שנעשה ע"י החלפת
האות ת' שבתחילתה ,באות ט' (ראו "ט'")" .טפילה" היא כינוי לטקסטים
הנקראים במהלך חלק מטקסי-הפולחן של המסדר (ראו "פולחן") .הטפילות
השונות מכילות טקסטים שמשמעותם סמלית ,והן אינן מהוות פנייה ,מטעם
המאמינים ,לישויות טרנסצנדנטיות (ראו "ישות").
מטרותיה של הטפילה הן לגרום להשפעות רגשיות ונפשיות שונות על
המשתתפים בטקס ,לעורר ולהניע תהליכים אקסטטיים (ראו "אקסטזה"),
ליצור אווירה מסוימת במרחב הפולחני ,להוות תזכורת לרעיונות מסוימים
ולתרום להפנמתם ,לסייע בפריקת מתחים ,לעודד יצירתיות ,וכדומה.
הטפילות השונות מפורטות במסגרת חלק מן ההגדות (ראו "הגדה") וכן
בספרות הטקסית של המסדר ,אשר מתעדכנת באופן תדיר.

טפילות
טפיל הוא יצור (ראו "יצור") שחי בתוך יצור אחר (ראו "פונדקאי") או עליו,
וממנו הוא משיג מזון ,או חומרים אחרים ,החיוניים לקיומו ולהתרבותו.
על-פי תפיסתו של המסדר ,האדם מתחיל את דרכו בעולם כטפיל (ראו
"עובר") ,המתפתח בתוך רחמה של אמו (ראו "רחם") ,ניזון ממזונה ,וחי מן
החמצן שבאוויר שהיא נושמת .רועכם משווה את תהליך ההפצה (ראו
"הפצה") של תורתו לתהליך ההזרעה וההתעברות ("יתעבר העם בתורתי
מזרעכם ( – ")...רועכם נ"ד) ,ומתייחס אל עצמו ואל תורתו כאל טפילים:
המשנה מתחילה בפסוק "אנוכי רועכם ,טפיל אהיה בנפשכם ,מכם אפיץ
את תורתי"  -רועכם נ"ג .בפסוק זה מציג רועכם ,גם את עצמו וגם את
תורתו ,כגופים ה"מתיישבים" בתוך גוף אחר ,דוגרים בו ,ניזונים ממנו
ומפיצים את עצמם באמצעותו .לאור זאת ,מייחס המסדר למושג הטפילות
תוקף אסטרטגי ועושה בו שימוש בראייתו את העולם ("אפל עולמכם ולא
תלכו בחשכים ,כי לגמתם בשקיקה את חכמתו ,אתם הייתם עלוקות לידע" -
רועכם נ"ה).
יחד עם ה"הטפה" לטשטוש ולהפרתם של גבולות (ראו "גבול") ,עושה
המסדר שימוש "טפילי" במושגים ,בדוגמות ובמבנים (ראו "מבנה") מתוך
התרבות והדת (ראו "תרבות" ו"דת") ,ולמעשה מפרק אותם מבפנים ,על-
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מנת להרכיבם מחדש ולהתאימם לתפיסתו (ראו "תקומה") .כמו-כן ,מאפשר
המסדר את "טפילותם" של המאמינים ,אשר למעשה מוזמנים לעשות
שימוש בתורה ,בעיקריה ,ובחופש שהיא מציעה ,כמסגרת ליציקת תכניהם
ואמונותיהם האישיות.

טקס
טקס הוא אירוע מלאכותי ,המורכב מרצף של פעולות שכל תכליתן היא
סמלית ומופשטת .מסדר-הטומאה גורס כי האדם ,בהיותו יצור בעל תודעה
מורכבת (ראו "תודעה") ,המשלבת תכונות "חייתיות" ו"אלוהיות" (ראו
"כלאיים") ,זקוק לפולחן (ראו "פולחן") ולדוגמות טקסיות ,המאפשרות לו
לארגן סדר בבעבוע (ראו "בעבוע") ,ולהתמודד עם סוגיות ושאלות
שמתעוררות בעקבות אופיים האמביוולנטי והפרדוקסאלי של החיים.
גם האדם החילוני ,לתפיסתו של המסדר ,מאמץ לעצמו התנהגויות טקסיות
שנראות לעתים כחלק מן השגרה היומיומית של התנהלותו .לפיכך ,מספק
מסדר-הטומאה עבור מאמיניו מסגרת של שיטות פולחן ודוגמות טקסיות,
אשר מהוות מעין תרגילים פסיכו-דרמטיים (אשר נעדרת מהם סגידה לאל
או לממשות טרנסצנדנטית כלשהי) ,שלתוכם יכול המאמין לצקת את תכניו
שלו .המערכים הטקסיים המוצעים למאמינים ,מתוארים ומפורטים במסגרת
הספרות הטקסית של המסדר.

טראומה
אירוע טראומתי הוא חוויה (ראו "חוויה") שמותירה באדם רושם חזק אשר
גורם ,לעתים ,להפרעה בהתנהלותו היומיומית (ראו "מזיק") .לעתים
קרובות ,אין האדם זוכר את האירוע אשר חולל את הטראומה ,ואף אינו
מודע להשלכותיו (ראו "השלכה" ו"זיכרון") .במסגרת שיטת-הטיפול
והדיאלוגים של המסדר (ראו "טיפול" ו"דיאלוגים") ,מנסים המאמין והמטפל
לזהות את הטראומה ,לברר את משמעותה ולהתוות דרכים להתמודדות
עמה ועם השלכותיה ,שיובילו לבנייה ולהתחדשות (ראו "תקומה").

טריטוריה
טריטוריה ,על-פי המסדר ,היא המרחב שתופס יצור חי (ראו "יצור" ו"חי")
בחלל (ראו "חלל") ,בכל מקום שבו הוא נמצא.
הטריטוריה איננה מוגדרת אך ורק על-ידי גבולות פיזיים (ראו "גבול"),
ומימדיה המופשטים הם תולדה של נוכחותו הממשית של היצור ,והאופן
שבו הוא ממקם את זהותו בבעבוע (ראו "זהות" ו"בעבוע") ,או במילים
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פשוטות יותר  -מבחין את עצמו מן הסביבה (ראו "סביבה") שבה הוא
נמצא.
על-פי תפיסתו של המסדר ,לטריטוריה כמה דרגות שבהן היא מתגלמת
בעולם :הגוף מהווה מעין טריטוריה מסדר ראשון ,הסביבה המיידית שלו,
בכל רגע נתון ,מהווה טריטוריה מסדר שני ,וביתו הקבוע או הארעי ,מהווה
את הטריטוריה מן הסדר השלישי .במסגרת הבעבוע ,גבולותיה של
הטריטוריה לעולם אינם קבועים והם מזדהמים ומיטמאים ללא-הרף.
מסדר-הטומאה קורא למאמיניו לשמור על הטריטוריה הפרטית שלהם ,ויחד
עם זאת לכבד את אלו של האחרים .הצהרות מס'  7ו 8-מתוך הפרק
"הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה ,מתייחסות
לסוגיית הטריטוריה" :בן-מסדר-הטומאה קנאי לחירותו ,לזמנו ולטריטוריה
שלו"" .בן-מסדר-הטומאה מכבד את חירותו של האחר ,את זמנו ואת
הטריטוריה שלו" .ראו גם "פלישה".

טרף
"טרף" הוא דימוי שבא לידי ביטוי בצורת ציור או פסל ,והוא מייצג ישות
כלשהי (ראו "ישות") אשר קשורה למסדר-הטומאה בצורה כזו או אחרת
(אחת מן הישויות המתוארות בתורה ,או נגזרת כלשהי מאלה).
הטרף עשוי לייצג את דמותו של דמון כלשהו (ראו "דמון") ,אקדוש (ראו
"אקדוש") ,רוח (ראו "רוח") ,דיבוק (ראו "דיבוק") וכדומה ,או שהוא עשוי
לייצג דמות אנונימית שרק מפוסלת או מצוירת ברוחן של התורה ושל
ההוויות המפורטות בה (ראו "הוויה") .על-פי-רוב ,מייצג הטרף את עקרונות
ההכלאה בין אדם לחיה (ראו "כלאיים") ,והוא עשוי לשאת עליו סמלים
(ראו "סמל") וחפצים הקשורים לעבודת-הפולחן של המסדר (ראו "פולחן").
הטרפים משמשים כחפצי-פולחן (ראו "כלי-פולחן") ,שמטרתם להשפיע על
אווירת הטקס ועל תודעתם (ראו "תודעה") של המאמינים המשתתפים בו,
ויש שהם משמשים לצרכים אחרים ,כמו השפעה ושכנוע של מאמינים
פוטנציאליים ,קישוט הבית (או קישוטם של "בית-הטומאה"" ,חדר-הטומאה"
ו"אוהל-הטומאה" – ראו "בית-הטומאה"" ,חדר-הטומאה" ו"אוהל-הטומאה")
וכדומה.
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טשטוש-גבולות
טשטוש-גבולות הוא עקרון חשוב בתורת-הטומאה ,היות והוא מהווה את
מהותה העיקרית .הטומאה נתפסת כטשטושם המתמיד של הגבולות (ראו
"טומאה") ,והיא קוראת לבחון אותם ללא הרף (ראו "גבול") .טשטוש-
גבולות הנו גורם הכרחי בהתפתחות ,בלמידה ,ביצירתיות ,בחידוש ,ואף
בשחרור מעולה המשעבד של הסמכות ,אשר התוותה את הגבולות
מלכתחילה (ה"סמכות" עשויה להיות גם האדם עצמו).
בתוך כך ,מכיר מסדר-הטומאה בחשיבותם של הגבולות ,ובהכרח הקיומי
הטמון בהם; המסדר מכיר בצורך של האדם בהגדרה ובקטגוריזציה (ראו
"הבדלה"" ,נורמה" ו"קטגוריה") ,ובכך שטשטוש-הגבולות תלוי ,קודם-כל,
בגבולות ובהנחת-קיומם (ראו הצהרה מס'  ,2בפרק "הצהרות על הטומאה",
במניפסט מסדר-הטומאה" :טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות ,אולם
הוא דורש את קיומם של כאלה") .ראו גם "ספק".

טתאגרם
הטתאגרם הוא הסמל העיקרי של מסדר-הטומאה (ראו "סמל") ,והוא
מורכב משתי צורות של האות ט' (ראו "ט'") המשולבות ביניהן ומצויות
בתוך מעגל .האותיות המשולבות ביניהן מייצגות את השילוב בין ערכי
הטומאה והטהרה (ראו "טומאה" ו"טהרה") ,ואת אמונתו של המסדר כי לא
ניתן באמת להפריד בין השניים .הטתאגרם מזכיר בצורתו מגן-דוד או
פנטאגרם מעוות או שבור .לעתים יופיע הטתאגרם ללא המעגל שמקיף
אותו ,ולעתים ייכתב שמו בשני ט'-תים" ,טטאגרם" ,לשם הדגשת סמליותו
המילולית.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
י
יבבה
יבבה היא מעין יללת-בכי הנפלטת משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-
הזוהמה") .בחלק מן הפרקטיקות הטקסיות של מסדר-הטומאה ,נעשה
שימוש מלאכותי ביבבות ,שתפקידו להשפיע בדרכים שונות על תחושותיו
של האדם המבצע את הפולחן.

יבלת
היבלת היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .היבלת ,בהיותה
תפיחה בולטת וקשה המתפתחת על העור בעקבות שפשוף או חיכוך-יתר,
מושאלת לתיאור של פעולות שונות (שפשוף ,ניפוח ,הדבקת גוף זר),
שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו
לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

יגון
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,נחשב היגון לדיבוק (ראו
"דיבוק") .הוא בנו של אבדון (ראו "אבדון") ,ואחיהם של ייאוש וחרדה (ראו
"ייאוש" ו"חרדה") .היגון הוא תכונה מואנשת (ראו "האנשה") ,אשר המסדר
מייחס לה חשיבות סמלית היות והיא מהווה חלק משמעותי מתכונותיו
ומתחושותיו של האדם .היגון הוא צער עמוק המוביל לעתים לייאוש,
וכמותו ,גם היגון מלווה את האדם משחר ההיסטוריה .לעתים נוטה היגון
לצאת משליטה (ראו "מידתיות") ולהפריע באופן ממושך לתפקודו של
האדם בעולם (ראו "מזיק") .בהיותו גורם המזרז את גדילתו ואת השפעתו
של הייאוש ,גם היגון נוטה לסכן את קיומו של האני (ראו "אני") ,ויש לטפל
בו על-מנת לצמצם את השפעתו.
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יד
היד היא אחת מאברי-הבלט בגוף-האדם (ראו "אבר").
האדם ללכת על שתי רגליו (ראו "רגל") ,התפנו גפיו
פונקציות אחרות ,והן משמשות אותו לפעולות רבות
אחיזה ,גירוד ,הכאה ,ליטוף ואף תקשורת לא-מילולית
"זולת"" ,שפה" ו"תקשורת") .ראו גם "אצבע" ו"אגודל".

מה"רגע" שהחל
הקדמיות לטובת
ומשוכללות כמו
עם הזולת (ראו

ידע
הידע הנו סך כל התובנות וההתגלויות (ראו "התגלות") אשר מפיקה
התודעה (ראו "תודעה") ממידע שהתקבל בגוף באמצעות החושים (ראו
"חוש") ,דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה").
הידע המתפתח בקרבו של סובייקט כלשהו (ראו "סובייקט") ,הוא לעולם
תוצר של ניסיונו וחוויותיו האישיות (ראו "חוויה") ,ואינו ניתן להעברה
לסובייקט אחר; על-מנת לצאת את הגוף ,חייב הידע לשוב ולהפוך למידע
המנוסח באמצעות שפה ,מילולית או אחרת (ראו "שפה") .או אז ,ייספג
המידע על-ידי הסובייקט האחר ויעובד לכדי ידע משלו ,אשר תלוי גם הוא,
באופיו ,בתכונותיו ובניסיונו (ראו "ניסיון") של הסובייקט החדש.
על-פי תפיסתו של מסדר-הטומאה ,ידע הנו תנאי הכרחי להתפתחותו
האישית של האדם ,ועל-כן "שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה לידע היא
אינסופית ,בלתי מוגבלת וחסרת מנוחה" (הצהרה מס'  2מתוך הפרק
"הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,מניפסט מסדר-הטומאה).
הרחבתו של הידע טמונה בכמות החוויות שעוברות על האדם ובאיכויותיהן,
ועל-כן ישאף בן-המסדר לריבוי של חוויות וניסיונות ,מהם ינסה להפיק את
מירב הידע האפשרי .על-פי תורת-הטומאה ,פוטנציאל הידע הקיים בכל
דבר בעולם הוא אינסופי ,והוא נתון של כמות היצורים החיים בעולם
ומממשים אותו.
להבנת הקונפליקט השורר בין שאיפתו של האדם לידע לבין פיתוייה של
הבורות ,ראו "פרדוקס-הטמטום" .ראו גם "מהות" ו"מובן".

יהדות
היהדות היא הדת העתיקה מבין שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות
(ראו "דת") .ממנה התפצלה הנצרות (ראו "נצרות") ,והיא היוותה גורם
משמעותי בתהליך היווצרותו של האסלאם.
היהדות היוותה את הרקע להיווסדותו של מסדר-הטומאה ,ורעיונות רבים
המופיעים בתורת-הטומאה מנוסחים לאורה (לעתים מתוך הסכמה והזדהות,
ולעתים מתוך התנגדות וחיפוש אלטרנטיבה – אם כי תמיד מתוך הטלת-
059

ספק) .מבנים מסוימים (ראו "מבנה") ,המארגנים את תפיסותיה של
היהדות ,משמשים את המסדר ביוצקו לתוכם את תכניו שלו (ראו
"טפילות") .ראו גם "תנ"ך".

יהירות
יהירות היא כינוי להתנהגות גאוותנית ומתנשאת ,שנולדת מתוך רגש-גאווה
שחרג ממידתיותו (ראו "גאווה" ו"מידתיות") .האדם הנוהג ביהירות נוטה
לחשוב כי הוא טוב ,חכם או מוצלח יותר מן האחרים (ראו "אחר") .יש
שהתחושות הגורמות לאדם לנהוג ביהירות הנן מוצדקות ,אולם היהירות
היא תכונה שעלולה להסב נזק ליהיר עצמו (ראו "מזיק") ,ועל-כן ממליץ
המסדר לנהוג בה בזהירות ,ומתוך אחריות (ראו "אחריות") ומודעות עצמית
(ראו "ערנות").

יוזמה
יוזמה היא התערבותו המלאכותית של אדם בבעבוע (ראו "בעבוע") – תכנון
של פעולה והוצאתה אל הפועל .היוזמה היא תכונה אשר יוצרת דברים
חדשים ותורמת לפיתוחם של דברים קיימים ,והיא הכרחית לקיומו התרבותי
של האדם בעולם (ראו "תרבות") .כל יצירה ,כל המצאה ,היא פרי של
יוזמה אנושית אשר יוצאת אל הפועל ,ולעולם תוך זיהומם והטמאתם של
תכונות ושל דברים קיימים (ראו "זיהום" ו"הטמאה").

יום
היום הוא פרק-הזמן ביממה ,אשר נשלט על-ידי אורה (ראו "אור") של
השמש (להבדיל מן הלילה ,אשר בו שולטת האפילה – ראו "לילה"
ו"אפילה") .אורכו של היום משתנה מאזור לאזור ומתקופה לתקופה ,והוא
תלוי במיקומה של השמש ביחס לאזור הנתון .מרבית טקסי-החוץ המבוצעים
במסגרת פולחן-הטומאה (ראו "טקס" ו"פולחן") ,מתרחשים במהלך הלילה
או בשעות הדמדומים ,אם כי ישנם כאלה המתרחשים גם במהלכו של היום.

יונה
היונה היא סוג של ציפור ,אשר מינים מסוימים שלה חיים בקרבת בני-
האדם .היונה ידועה כנשאית וכמפיצת מחלות שונות ,אשר רובן מועברות
באמצעות הלשלשת שלה ,אך חלקן באמצעות טפילים החיים על גופה.
למרות מוניטין זה ,מהווה היונה בתרבויות רבות סמל לשלום (כפי הנראה,
בעקבות סיפור נוח והמבול מספר "בראשית") ,ובתרבות (ראו "תרבות")
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הנוצרית הקתולית היא אף מופיעה כמוטיב המייצג את רוח-הקודש (ראו
"נצרות").
עד העבר הלא רחוק ,נעשה שימוש ביונים לשם העברת הודעות כתובות
ממקום למקום ,שכן היונים ידועות בכך שהן מסוגלות למצוא את הדרך
לקיניהן על פני מרחקים ארוכים.
בשל תכונה זו של היונה ,אשר מכירה בטריטוריה הפרטית שלה ,אך אינה
מושפעת מן הגבולות השוררים בין הטריטוריות השונות ,ובשל התכונות
האחרות שתוארו לעיל (הקרבה לבני-האדם ,הפצת הטפילים והמחלות),
מהווה היונה במסגרת המסדר את אחד מייצוגיה הסמליים של הזוהמה (ראו
"זוהמה").

יועץ
המונח "יועץ" מופיע בפרק ס"ג למשנתו (ראו "משנה") של רועכם (ראו
"רועכם")" :כי לא ידעתי את המציאות ,מלבד אשר בנקביי ,ואנוכי יועץ
לכם ולא יותר" .רועכם מגדיר את עצמו ,לא כאל או כמנהיג רוחני ,אלא
כיועץ ,המוסר לתלמידיו את מחשבתו ואת פתגמיה ,ומותיר בידיהם את
האחריות הסופית למעשיהם (ראו "אחריות") .זאת ,היות והמציאות היחידה
שהוא מכיר ,היא זו אשר הוא חווה באופן אישי (ראו "חוויה") ,ועל-כן אין
באפשרותו להנחיל חוקיות "אובייקטיבית".
רעיון זה מקבל חיזוק בפרק ע"ח ,המסתיים בפסוק" :לא חיה אני ולא אדם,
לא שד ולא מלאך ,לא שטן ולא אלוהים ,מופת אני לכם ,לא פחות ולא
יותר" (ראו גם "מופת").
המונח "יועץ" משמש את המסדר בהשאלה ,לכינויו של העוסק בשיטת
הטיפול (ראו "טיפול") של המסדר ,במסגרת הדיאלוגים (ראו "דיאלוג").

יופי
יופי הוא אחד מן המושגים שהמסדר מייחס להם את היחסיות (ראו
"יחסיות") .היופי ,במובנו הפשטני ,מייצר חוויית עונג (ראו "חוויה" ו"עונג")
אשר נחווית בעיקר דרך שערי-העין (ראו ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") .אולם
במובן רחב יותר משמש המונח גם לתיאורן של חוויות עונג הנחוות
באמצעות שערי-הזוהמה האחרים (בעיקר שערי-האוזן – ראו "אוזן").
רבים מן הדברים שנחשבים "יפים" בעיני האדם ,הנם תולדה של התניה
תרבותית (ראו "נורמה" ו"תרבות") אותה מבקשת תורת-הטומאה לבחון
ולטשטש (ראו "ספק") .אחד מיעדיו של המסדר ,הוא בשינוי נקודת המבט
לגבי מה שעשוי להיחשב "יפה" או "מכוער" (ראו "מכוער") ,ובהבנה כי גם
בדברים אשר התרבות מחשיבה כמכוערים או כמעוררי גועל ,טמון יופי בל-
יתואר .בכך רואה עצמו המסדר כמפיץ יופי בעולם ,דווקא דרך שינוי
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תודעת המתבונן (ראו "תודעה" ו"צופה") ולא רק באמצעות שינויים של
הדברים עצמם.

יורש
היורש הוא אחד האקדושים (או אחת האקדושות  -ראו "אקדוש") אשר
מיועד להחליף את נשא-ההתגלות-הראשונה ,מייסד המסדר (ראו "נשא-
ההתגלות-הראשונה") ,בניהול ובהשגחה על התנהלות המסדר
והסתעפויותיו ,לאחר שזה יפרוש מתפקידו או יסתלק מן העולם .על היורש
להיות בקיא בתורת-הטומאה על כל תכניה וגווניה ,ובכוונותיו של המייסד
לגבי המשך פיתוחם של התורה ושל המסדר.

יחסיות
היחסיות הנה ערך מורכב ומשמעותי בתורת-הטומאה ,היות והיא מבוססת
על ההנחה שכל תודעה (ראו "תודעה") חווה (ראו "חוויה") את העולם
באופן אחר ("לא יהי דבר קבוע על האדמה הזו כי שינתה המחשבה את
צורתה מאדם לאדם ,מזאב לזאב ,מכבש לכבש ,ולא הייתה האדמה אחת
בעבורכם ולא ידעתם אותה ולא חדלתם מתור אחריה" – רועכם ע"ג) ,וכי
הקטגוריות (ראו "קטגוריה") והדיכוטומיות המנוסחות על-ידי התרבות (כל-
תרבות) אינן יכולות להיות אובייקטיביות והן לעולם נגזרות של יחסי-שליטה
ופוליטיקת כוח (ראו "נורמה" ו"כלכלה").
מושגים כמו טוב ורע (ראו "טוב" ו"רוע") ,יפה ומכוער (ראו "יפה"
ו"מכוער") ,טמא וטהור (ראו "טמא" ו"טהור") ,הנם תולדה של התניה
תרבותית (ראו "תרבות") ,וקיומם תלוי ,כל אחד בניגודו.
מסדר-הטומאה אינו קורא לביטולם של הגבולות (ראו "גבול") המבחינים
בין המושגים והקטגוריות (ראו "הבדלה") ,אלא לטשטוש ולבחינה מתמדת
שלהם (ראו גם "אחדות") .המסדר מכיר בכך שניסוחן של הדיכוטומיות
והצבת הגבולות ביניהן ,יש בה מן ההכרחיות לקיומה ולשרידותה של
התרבות ,וטוען כי דווקא היחסיות ביניהן היא זו אשר צריכה להיבחן באופן
שוטף ,היות והן מפעפעות זו לזו באופן מתמיד (ראו "בעבוע").
"דבר אינו טהור על האדמה הזו ,הכול טמא בה ,והיו הטמא והטהור אותו
הדבר" – רועכם ע' .ראו גם "עיתוי" ו"מידתיות".
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ייאוש
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,נחשב הייאוש לדיבוק
(ראו "דיבוק") .הוא בנו של אבדון (ראו "אבדון") ,ואחיהם של יגון וחרדה
(ראו "יגון" ו"חרדה") .הייאוש הוא תכונה מואנשת (ראו "האנשה") ,אשר
המסדר מייחס לה חשיבות סמלית היות והיא מהווה חלק משמעותי
מתכונותיו ומתחושותיו של האדם.
ייאוש מלווה את האדם משחר ההיסטוריה – הוא מפיח ברוחו של האדם
את מפח-הנפש והאכזבה ,וככזה הוא נחשב למכונן תהליכים היסטוריים
ולאחד ממניעי ההתפתחות והיצירתיות (ראו "תקומה") .יחד עם זאת,
הייאוש הוא תולדה של תודעת המוות (ראו "מוות") ושל הכרת אפשרות
החידלון (ראו "חידלון") ,ועל כן הוא נוטה לעתים לצאת משליטה ולסכן את
קיומו של האני (ראו "אני" ו"מזיק") .אדם אשר השתלט עליו הייאוש
לחלוטין מכונה "מיואש" ,ויש לסייע לו בהקטנת הנוכחות (ראו "נוכחות")
וההשפעה של הייאוש ,על מנת שיוכל לשוב לתפקוד "נורמאלי".
על-פי-רוב ,מתקשה המיואש להפטר או להקטין את השפעתו של הייאוש
באופן עצמאי ,ובמקרים קיצוניים הוא עלול אף לנקוט בצעדים קשים כדי
לנסות ולהיגאל מן הייסורים (ראו "ייסורים") והסבל שהייאוש מסב לו.

ייחוד
הייחוד הוא תכונה העושה דבר אחד נבדל ושונה מן הדברים האחרים,
ולמעשה מעניקה לו את זהותו (ראו "זהות") .הייחוד הוא חריגה של דבר מן
הקטגוריות המכלילות אותו; חריגה שמתבצעת תוך הסגת גבולותיהן (ראו
"גבול") של הקטגוריות הישנות (ראו "קטגוריה") ,וניסוחם של קטגוריות
וגבולות חדשים.

יין
היין הוא משקה חריף ,המיוצר לרוב ממיץ-ענבים אשר עבר תהליך של
תסיסה .ליין היסטוריה ארוכה של תפקידים פולחניים בדתות ובחברות
השונות (ראו "דת" ו"תרבות") ,ומן הבחינה הזו מסדר-הטומאה אינו שונה
בהרבה.
היין מהווה מרכיב פולחני בטקסים מסוימים שנערכים במסגרת עבודת-
הטומאה ,בעיקר בשל הערך הסמלי של דרך היווצרותו (ראו גם "גבינה"),
וגם בשל היותו חומר אשר גורם לטשטוש התודעה וגבולות ה"אני" (ראו
"אני"" ,תודעה" ו"אקסטזה").
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ייסורים
ייסורים נגרמים בעקבות כאב פיזי בלתי נסבל (ראו "כאב") ,או על-ידי
הדיבוקים (ראו "דיבוק") ייאוש ,יגון וחרדה (ראו "ייאוש"" ,יגון" ו"חרדה"),
לאחר שיצאו משליטה ואיבדו מן המידתיות (ראו "מידתיות" ו"מזיק").
רועכם טוען כי נקבי הגוף (הם משכנות החושים – ראו "שערי-הזוהמה") ,הם
משכנותיהם של העונג ושל הייסורים ,וכי הבחירה את מי מהם לחוות,
נתונה בידי המאמין – "כל נקב ונקב אשר בגוף ,משכן לעונג הוא ומשכן
לייסורים ,ואתם בחרתם"  -רועכם ס"א .בפרק ס"ח ,קורא רועכם לתלמידיו
לחוות את החיים באמצעות החושים (ראו "חוש") ,תוך ידיעת העונג
והייסורים" :בחושיכם תחיו את החיים ,בנקביכם ובחוריכם ,כי ידעתם את
כל העונג ואת כל הסבל עד קצות שערתכם".
על-פי תפיסתו של רועכם ,חוויית הייסורים הנה אחת מחוויות החיים
הגופניים ,ומי אשר חווה אותה מרוויח" ,כי המת בשנתו לא ידע את החיים
ולא זכר אותם"  -רועכם ס"ח.
מסדר-הטומאה אינו מעודד את מאמיניו לחוות סבל וייסורים באופן מכוון,
כפי שהוא שולל כל גרימת סבל וייסורים לאדם או ליצור אחר (ראו
"אחר") .על האדם לעשות כל שביכולתו על מנת לצמצם את נוכחותם של
הייסורים בחייו ,ולבחור דווקא בדרך ההתענגות (ראו "עונג") .יחד עם זאת,
מאמץ המסדר את תובנתו של רועכם לגבי קבלת הייסורים כחוויה חושית,
אשר מנכיחה את החיים ומאפשרת למידה (ראו "למידה") ,זכירה (ראו
"זיכרון") והתפתחות (ראו "תקומה") .ראו גם "התאבדות".

ייעוץ
ראו "יועץ".

ייצוג
המונח "ייצוג" משמש את המסדר לאפיונם של חפצים או דימויים ממשיים
(תמונות ,תצלומים וכדומה) ,המייצגים ערכים וכוחות מטאפוריים ,כמו
לדוגמא הזוהמות הגדולות (ראו "אובך"" ,צרימה" ו"צחנה") ,האין (ראו
אין") ,אפילה (ראו "אפילה") וכדומה .הייצוג עשוי להופיע בצורה של טרף
(ראו "טרף") ,או באמצעים סמליים אחרים ,והוא משמש לצרכים טקסיים,
פולחניים וקישוטיים.
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יללה
היללה היא כינוי לקול שמשמיעים בעלי-חיים שונים ,כגון חתול (ראו
"חתול") ,תן (ראו "תן") וזאב (ראו "זאב") .ישנם סוגים שונים של יללות,
ולכל אחד פונקציה משלו – מתקשורת חיזור או איום ,ועד לקריאה שנועדה
לאיסוף הפרטים בלהקה (ראו "תקשורת").
היללה מהווה את אחד מן העיוותים הקוליים שבהם עושה הכהן שימוש
בטקסים מסוימים הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר.
"ויהי קולכם מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל
הנקבים יבינו אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם,
ויחדור קולכם בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז .לדוגמאות לעיוותים
קוליים נוספים ,ראו גם "חרחור" ו"אנחה".

ימאיר
ימאיר הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של ימאיר בפרק כ"ח לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
אשר חווים התעללות בידי הוריהם (ראו "בנים") .כשאר ששת הבנים ,שמו
של ימאיר קשור לקורותיה של אמו .בסיפור זה מתואר כי אמו של ימאיר
חלתה בסרטן ,ומתה עוד בינקותו .ימאיר גדל בבית אביו כאסיר ,שכן אביו
מתואר כאדם עצבני ,אשר כל מעשיו של בנו ,יהיו אשר יהיו ,מעוררים את
כעסו .בסוף הפרק נוטל ימאיר מספריים וחותך באמצעותם את ורידיו (ראו
"וריד") ,עד שהוא מתעלף ומתעורר בתוך מרתף (ראו "מרתף") ,יחד עם
ששת הבנים האחרים.
ברמה המטאפורית ,כל אחד משבעת הבנים מייצג בסיפורו האישי את אחד
משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי-הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של
עצבה – ראו "עצבה") .היות וימאיר חווה את ההתעללות של אביו בצעקות,
דרך האוזניים ,הוא מייצג את שערי-האוזן (ראו "אוזן") ,האחראיים על
השמיעה (ראו "שמיעה").

יניקה
היניקה היא תהליך של מציצת חלב (ראו "חלב") משערי-הפטמה (ראו
"פטמה" ו"שערי-הזוהמה") של הנקבה (בבעלי-החיים היונקים ,ובכללם בני-
האדם) .אצל בני-האדם ,מדגים תהליך היניקה באופן מוחשי את חוק-
הבליעה ,הגורס כי כל הדברים בעולם שואפים לבלוע או להיבלע (ראו
"בליעה (חוק ה.)")-
התינוק ,בעודו מחובק ומעורסל על-ידי אמו ,מוצץ את פטמתה בתהליך
גופני שמחזק את הקשר עמה ,ומפר את הגבולות הפיזיים והמנטאליים
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שהונחו ביניהם ברגע הלידה (ראו "לידה") .בשלבים מאוחרים יותר בחייו,
צפוי האדם לשחזר את תהליך היניקה ,ואת ההתענגות והבליעה ההדדית
אשר חווה עם אמו (זכרים ונקבות כאחד) ,במהלך קיומם של יחסי-מין (ראו
"מין") עם בן/בת-זוג או שותפ/ה להזדווגות.

ינשוף
הינשוף הוא עוף דורס-לילה ,המאופיין בכמה תכונות שמייחדות אותו
מבעלי-חיים אחרים :ראשו גדול ורחב ,עיניו (ראו "עין") נמצאות בחלק
הקדמי של הראש (כמו אצל בני-האדם) ומאפשרות לו ראייה
סטריאוסקופית ,צווארו ארוך וגמיש ומאפשר לו לסובב את ראשו לכל
הכיוונים (אף יותר מחצי סיבוב) ,מעופו שקט ,וחושי השמיעה (ראו
"שמיעה") והראייה (ראו "ראייה") שלו חדים ביותר ומותאמים לתנועה
בלילה.
בתרבות (ראו "תרבות") ,מוכר הינשוף כסמל לכישוף ולבשורות רעות ,אך
גם כסמל לחוכמה ולידע .ביהדות (ראו "יהדות") ,נחשב הינשוף לאחד מן
העופות הטמאים .בשל תכונות אלה ,מהווה הינשוף בעל-חיים אשר מיוחסת
לו משמעות סמלית בפולחן-הטומאה והוא נחשב לאחד מן הייצוגים של
האפילה (ראו "אפילה") .הינשוף הוא אחד מן הטוטמים המומלצים (ראו
"טוטם") על-ידי המסדר.

יעד
יעד הוא כוון או מטרה שאליהם שואף האדם (או קבוצת אנשים) להגיע.
במידה והייאוש (ראו "ייאוש") חורג ממידתיותו (ראו "מידתיות") ומפריע
לאדם בפעילויותיו היומיומיות (ראו "מזיק") ,ממליץ המסדר על קביעת יעד
 יעד כלשהו שהנו בר-השגה בטווח הקצר ,ושעל האדם המיואש לשאוףאליו ולפעול להשיגו .שאיפתו של המיואש אל היעד והפעילות שהוא עושה
למען השגתו ,צריכות להיעשות תוך הסתכלות קדימה אל הטווח הארוך,
ואל האפשרויות שעתידות להיפתח בפניו בעקבות השגת המטרה (ראו
"תקומה")" .כל הרגוע גרוע ,וכל השליו מומת"  -רועכם ס"ו.

יעז
יעז הוא בעל-חיים ממשי (ראו "ממשי") ,בן-כלאיים ,שנוצר מהכלאה של
יעל ועז (ראו "כלאיים") .בהיותו בן-כלאיים ,ובהיותו תוצר של מיזוג בין
חיה מבויתת וחיית-בר ,מייצג היעז את עקרונות המסדר ואמונותיו לגבי
החיבור בין טבעו החייתי של האדם ,למזגו התרבותי (ראו "בהמה"" ,חיה",
"אלוהים" ו"תרבות").
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על-כן ,מהווה היעז ,עבור הטומאני (ראו "טומאני") ,בעל-חיים בעל
משמעות סמלית גדולה ,והוא נחשב לאחד מן הטוטמים המומלצים ע"י
המסדר (ראו "טוטם") .רבים מן הטרפים (ראו "טרף") שבהם נעשה שימוש
בעבודת-הטומאה ,מורכבים מראש של יעז המחובר לגוף אנושי.

יער
היער הוא דימוי שמופיע פעמים רבות בסיפורו של רועכם ,אשר מתנהל כל
העת במעברים בין העיר (ראו "עיר") והיער (שתי מילים שהן שיכול אותיות
האחת של השנייה) .היער מייצג בסיפור את הטבע ,בעוד העיר מייצגת את
התרבות ,והסיפור המתרחש ביניהם עוסק כל העת בטשטוש הגבול (ראו
"גבול") בין השניים ,ובהבנה כי לעתים ,עולה הדמיון ביניהם על השוני.

יפה
"יפה" ,הוא זה אשר התרבות מגדירה כהרמוני ,אסתטי ו"נעים לעין" (ראו
"תרבות" ו"נורמה") .להרחבה בנושא ,ראו "יופי".

יצור
המונח "יצור" משמש את המסדר לתיאורן של כלל הישויות הממשיות (ראו
"ישות" ו"ממשי") החיות על פני כדור-הארץ ,ביניהן גם צמחים ,בעלי-חיים
ובני-אדם.

יציאה
"יציאה" היא כינוי להפרשת צואה משער-הרקטום (ראו "רקטום" ו"שערי-
הזוהמה").

יציקת-תוכן
יציקת-תוכן מתרחשת עם כל פעולת-הטמאה (ראו "הטמאה") שנעשית כלפי
אובייקט ,טקסט או רעיון כלשהו ,בפולחן האמנות של המסדר (ראו
"אמנות") .למן הרגע שהתרחשה ההטמאה ,הוטען האובייקט בערכים
מטאפוריים וסמליים חדשים והפך לאובייקט-אמנות או לאובייקט-פולחני.
טיב התוכן ומהותו לעולם יהיו תלויים גם בנמען של האובייקט (הצופה,
הקורא ,המאזין או המשתתף בטקס – ראו "צופה") ,שהרי קריאתו את
השפה או את הרעיון כרוכים בתודעתו (ראו "תודעה") ,בניסיונו (ראו
"ניסיון") ובנתוניו הפיזיים .ראו גם "יצירה".
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יצירה
יצירה היא המצאתו ובריאתו של דבר-מה חדש .על פי תורת-הטומאה" ,לא
יהי דבר אשר יבוא מן הריק ,כי החדש על מקום הקודם יופיע" (רועכם ס"ו)
– כלומר ,היצירה לעולם כרוכה בחריגה מגבולות קיימים (ראו "גבול"),
בהריסתו (ראו "הריסה") ואף בהשמדתו (ראו "השמדה") של אובייקט או
של תוכן קיים (ראו גם "תקומה") .היצירה היא ערך חשוב בתורת-הטומאה,
והמסדר טוען כי לא יתכן קיום אנושי-תרבותי בלעדיה.

יצירתיות
יצירתיות היא הכישרון להמציא ולפתח רעיונות חדשים (ראו "יצירה").
מסדר-הטומאה נוקט בדרכים שונות על מנת לסייע בפיתוח החשיבה
היצירתית של מאמיניו .ראו גם "אמנות"" ,הטמאה"" ,טינוף" ו"יציקת-תוכן".

יצר
היצר הוא הדחף הטבעי שטמון באדם לחריגת-גבולות (ראו "גבול")
ולהיענות לחוק-הבליעה (ראו "בליעה (חוק ה.)")-
היצר הוא תכונה טבעית ,אשר ,לדידו של המסדר ,קיימת בכל היצורים (ראו
"יצור") ,והיא אשר מניעה את החיים ומכלכלת אותם (ראו "כלכלה").
התרבות (ראו "תרבות") מבחינה בסוגים שונים של יצרים ,ביניהם רעב,
תשוקה-מינית ,זעם ,יצר-ההתרברבות וכדומה .חלק מן היצרים אף מוגדרים
על ידי תרבויות ודתות שונות (ראו "דת") כחטאים (ראו "חטא").
במידה והוא חורג ממידתיותו (ראו "מידתיות") ,אכן עלול היצר להיות
הרסני לאדם (ראו "מזיק") ,ועל כן מניחה התרבות גבולות מוסריים וחוקיים
(ראו "חוק") אשר תפקידם להפחית את השפעתו של היצר ולמנוע ממנו
לצאת משליטה (ראו "ריסון" ו"אלוהים").
יחד עם זאת ,המסדר רואה בהגדרתה הגורפת של כל פעולת מימוש-יצרים
כחטא ,כפעולה דמגוגית שנועדה להגביר את שליטת המוסדות הדתיים
במאמיניהם (ראו "עבד" ו"אשמה") .המסדר מאמין כי יצר שאינו פוגע
בזכויותיו ובחירויותיו של אחר כלשהו (ראו "זכות (ה ")-ו"חירות") ,טוב אם
יבוא לידי ביטוי וימומש.
יחד עם זאת ,על המאמין לקחת אחריות (ראו "אחריות") על השלכותיהם
(ראו "השלכה") של יצריו הממומשים ולהיות רגיש ומודע למידתיות ו"לטעם
הטוב" .יצר שמומש באופן שחרג מן המידתיות ,גם אם לא פגע באחר (ראו
"אחר") ולא הפר את "הזכות" ,עלול לפגוע לעתים במאמין עצמו .המסדר
רואה ביצר את הטומאה המפעמת בחיים (ראו "טומאה") ,ואת הכוח
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העיקרי שמניע תהליכים של יצירה (ראו "יצירה") ,התחדשות וקיומם של
חיים (ראו "תקומה").

ירוקת
"ירוקת" היא כינוי לצמחים ירוקים קטנים (ראו "צמח") ,המתפתחים במים
שעומדים זמן רב .בעיני "האדם התרבותי" (ראו "תרבות") ,נחשבת הירוקת
ללכלוך ,ומים שפשתה בהם הירוקת נחשבים לכאלה שאינם ראויים
לשתייה.
בכל חדר-טומאה (ראו "חדר-הטומאה") ובכל בית-טומאה (ראו "בית-
הטומאה") ,עומדת כוס (ראו "כוס") ,קערה (ראו "קערה") או כלי קיבול
אחר ,אשר מכיל מים שנועדו לעמוד ולהתמלא בירוקת וברקב (ראו
"רקב") .לעתים נעשה שימוש טקסי במים הללו ,שהוכנו במיוחד לצרכים
הפולחניים של המסדר .ראו גם "עובש".

יריקה
יריקה היא הוצאת רוק (ראו "רוק") משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-
הזוהמה") ,באמצעות הלשון (ראו "לשון") והשפתיים (ראו "שפתיים"),
ולעתים תוך שימוש בתנופת אוויר המסייעת להשלכתו למרחק .במסגרת
עבודת-הפולחן של מסדר-הטומאה ,מבוצעת לעתים פעולת-יריקה לצרכי
הטקס.

ירך
"ירך" הוא שמו של החלק העליון ברגל (ראו "רגל") ,הנמשך מן הברך
ומגיע עד לאגן .על-פי-רוב אזור הירך הוא אזור רגיש בגופו של האדם,
וככזה הוא משמש לגירוי ולהסבת עונג (ראו "עונג").

יש
ה"יש" ,על-פי המסדר ,הוא סך כל הדברים והישויות (ראו "ישות") הקיימים
בעולם ,גם המושגיים שבהם (אלה שאינם עשויים חומר אשר נתפס בידי
החושים).
היש איננו תלוי קיום-ממשי-מוכח (ראו "ממשי") ,ומרגע שדבר-מה הומשג
באופן שמשפיע על קיומו של האדם (ראו "נוכחות" ו"סולם-הקיום") ,הוא
אינו זקוק לשום הוכחת קיום על-מנת להוות חלק מן היש .ראו גם "בשר"
ו"אין".
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ישבן
הישבן הוא החלק האחורי של גוף-האדם ,המחפה וטומן בחובו את שער
הרקטום (ראו "רקטום" ו"שערי-הזוהמה") .הישבן הוא אזור רגיש ,על-פי-
רוב ,ונחשב לאחד מן החלקים המיניים והמפתים בגוף-האדם (ראו "מין"
ו"עונג") .השילוב של אבר מפתה ומיני ,עם שער-זוהמה משמעותי כמו
שער-הרקטום ,מקנים לישבן ערך סמלי רב-משמעות בפולחן-הטומאה.

ישועה
ראו "גאולה".

ישות
הישות ,על-פי הטרמינולוגיה של מסדר-הטומאה ,היא הוויה (ראו "הוויה")
שאיננה תלויה בקיום ממשי (ראו גם "יש" ו"ממשי") .כלומר ,שלא כמו יצור
(שהוא ישות שקיומה הממשי בעולם מוכח – ראו "יצור") ,הישות עשויה
להיות מטאפורית לגמרי ,דהיינו כזו שמופעה הוא רעיוני לחלוטין .כוחות
וערכים שונים הקיימים בעולם (דוגמת הזוהמות הגדולות והדיבוקים – ראו
"זוהמה" ו"דיבוק") מוגדרים בתורת-הטומאה כישויות מטאפוריות אשר
משמשות את המאמינים להתייחסות רעיונית ,יצירתית ופולחנית (ראו
"האנשה") .המסדר אינו נוטה לקבל את קיומן הממשי של ישויות
טרנסצנדנטיות (מלאכים ,שדים ואלים – ראו "מלאך"" ,שד" ו"אל") והן
נתפסות בעיניו כהוויות מטאפוריות שקיומן הרעיוני נמדד אך ורק באופן
שבו הן משפיעות על המאמינים בהן (ראו "נוכחות" ו"סולם-הקיום").

071

מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
כ
כאב
הכאב הוא תחושה של סבל גופני או נפשי שחווה היצור החי (ראו "יצור"
ו"חי") ,כתגובה של הגוף והתודעה (ראו "בשר" ו"תודעה") לאירוע טראומתי
(ראו "טראומה") .לכאב תפקיד חיוני בשמירה על בריאות הגוף היות והוא
משמש כאזהרה לכך שהגוף חווה פגיעה כלשהי.
כאב שחורג ממידתיותו (ראו "מידתיות") עלול להביא לייסורים (ראו
"ייסורים") .כדרך התמודדות עם הכאב ,ממליץ המסדר לבצע האנשה כלפיו
ולקיים עמו דיאלוג (ראו "האנשה") .טקסים מסוימים במסגרת הפרקטיקות
הפולחניות של המסדר ,עוסקים בהתמודדות עם הכאב.

כבד
הכבד הוא אחד מאברי-החוב ,האברים הפנימיים בגוף (ראו "חוב") .הכבד
הוא איבר חיוני בעל פונקציות מרובות של חילוף חומרים ,ובין השאר הוא
אחראי לנטרול רעלים ולשמירה על מידתיותן של הזוהמות החודרות אל
הגוף (ראו "מידתיות").

כבול
"כבול" הוא מונח המתייחס לאדמת ביצה או אגם ,המכילה צמחים רקובים
(ראו "ריקבון") אשר הטמפרטורה והלחץ בהם היה נתון החומר ,לא הספיקו
על מנת להפכם לפחם .הכבול משמש להסקה ,לתעשייה (כחומר דלק)
ולדישון .כחומר רקוב המשמש לכלכלת החיים וליצירתם ,מהווה הכבול
עבור בני-מסדר-הטומאה סמל לכוחו המחייה של הריקבון.
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כבשה
"כבשה" הוא כינוי גנאי לבני-אדם אשר הולכים שבי ,בעיוורון (ראו
"עיוורון") ,אחר ההמון או אחר מנהיג או אידיאולוגיה מסוימת .בכל אדם
טמונים יסודות כבשיים ,הגורמים לו ,מפעם לפעם ,להסיר מעצמו את
השליטה ואת האחריות (ראו "אחריות") ,ולהשתרך אחר זולתו (ראו
"זולת").
מסדר-הטומאה מעודד את מאמיניו לשאוף לצמצומם של יסודות אלה,
ולהשתדל ככל שביכולתם לחיות חיים מודעים וביקורתיים (ראו "ערנות"),
הכוללים הטלת ספקות ושאילת שאלות (ראו "שאלה") ,אפילו כאלה
שמעמידות למבחן גם את המסדר עצמו (ראו "ספק").
הביטוי "כבשה שחורה" ,העוסק במי שמהווה חלק מן העדר (ראו "עדר")
אולם מתנהל בתוכו כפרי רקוב בסלסלה ,משמש את רועכם להגדרת עצמו
בפרק האחרון למשנתו ("( )...תם העידן הזה ,מן הזוהמה הגעתי ,אנוכי
הכבש השחור" – רועכם פ') ,ואף מושאל ע"י המסדר ככינוי למאמיני
ולתלמידי-הטומאה.

כהן
הכהן ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא אקדוש (ראו
"אקדוש") אשר עוסק בניהול טקסים ,בפיתוח תכנים ובהוראתם .המסדר
ממנה כהנים בהתאם לבקיאותם בתורה ובתכניה .יחד עם זאת ,יכול כל
מאמין לבצע את עבודת הכהן ,בהתאם להוראות המדויקות המופיעות
בספרות הטקסית של המסדר.
בפרק פ' ,הפרק האחרון במשנתו ,קורא רועכם לתלמידיו "לא יהי בכם כהן
ולא כומר ,לא רב ולא נזיר ,מורים אתם לתלמידיי ,לאמותיכם ולאבותיכם,
לבנותיכם ולבניכם ,כמוהם כמוכם ,לא פחות ולא יותר ,ולא יהי לכם
לכפרה" .לפיכך ,הכהנים הנם קודם כל "מורים" (ראו "מורה") ,והשימוש
במושג "כהן" הוא בעיקרו לצרכים פרקטיים ופונקציונאליים פנימיים של
המסדר.

כוח
כוח ,על-פי פילוסופיית-הטומאה ,הוא היכולת הפוטנציאלית שיש לדבר
כלשהו להניע תהליכים כלשהם .כוח יכול להיות פיזי אך עשוי להיות גם
מנטאלי או מושגי .על-פי-רוב ,כדי שכוחו הפוטנציאלי של דבר יוכל לבוא
לידי מימוש ,עליו להיות רב יותר מכוחה הפוטנציאלי של הסביבה (ראו
"סביבה") ,או הדבר ,שכלפיהם הוא אמור להיות מופעל .כאשר מדובר
בכוח פיזי ,קל יותר למדוד ולכמת את היחסיות (ראו "יחסיות") ,וכך לצפות
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פחות-או-יותר את תוצאותיה של הפעולה המיוחלת .אולם ,כאשר מדובר
בכוח אחר ,שאיננו פיזי ,אזי גורמים רבים משתלבים במערכת וגבולותיה
הפוטנציאליים מיטשטשים (ראו "גבול").
האדם ,מתוקף היותו "בן-כלאיים" (ראו "כלאיים") בעל תודעת-מוות (ראו
"מוות") ,ידוע כיצור (ראו "יצור") השואף כל העת להגברת כוחו
הפוטנציאלי .המסדר לא רואה בהתנהגות מסוג זה פסול גורף ואף מסייע
למאמיניו לפתח ולהגביר את כוחם ואת תחושת-כוחם (שכן לעתים תחושת
הכוח משמעותית ,ואף ממשית יותר מן הכוח עצמו) .יחד עם זאת ,אדם
שנוהג בכוחו (או בתחושת-הכוח שלו) באופן שחורג מן המידתיות (ראו
"מידתיות") ועקב כך גורם לפגיעה כלשהי באחרים (ראו "אחר") ,ייחשב
לאדם "כוחני" ,ויוקע ע"י המסדר ,המתנגד לכל הפרה של הזכות (ראו
"זכות (ה.)")-
לאור שאיפת-הכוח המאפיינת את האדם ,קורא המסדר למאמיניו לבחון
את המציאות האנושית (ראו "תרבות" ו"דת") ואת התהליכים המתרחשים
בה ,תוך הטלת ספק ובחינה מתמדת של מניעים נסתרים ושל כלכלות כוח
ואינטרס העומדות מאחוריה (ראו "כלכלה").

כוך
ה"כוך" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי
למתחם פולחני קטן ,אשר המסדר ממליץ למאמיניו להתקין בכל בית .הכוך
הוא פינה צרה וחשוכה ,אשר בתוכה משכן הטומאני חפצי-טומאה שונים,
אשר נועדו להזכיר ולסמל עבורו את עקרונות התורה.
הכוך מסמל עבור המאמין את המערה (ראו "מערה") אשר בה מסר רועכם
את משנתו לתלמידיו (ראו "משנה") .בתוך הכוך ,ישכן המאמין את חפציו
הטקסיים (ראו "כלי-פולחן" ו"תשמישי-טומאה") ,מחברות (ראו "מחברת")
ורישומים הקשורים לפולחן ,ספרות רלוונטית (ראו "ספר") ,טרפים (ראו
"טרף") וכדומה.
כפי שלא מוטלת על המאמין כל חובה לקיים את טקסי המסדר ,כך גם
הכוך הנו בגדר המלצה בלבד.

כוס
כוס הנה כלי קיבול המשמש לשתיית נוזלים שונים במהלך הטקסים
הננקטים במסגרת פולחן-הטומאה .בכל חדר-טומאה (ראו "חדר-הטומאה"),
ובכל בית-טומאה (ראו "בית-הטומאה") ,תהיינה לפחות שתי כוסות –
האחת מוכנה לשימוש פולחני ,והאחרת מלאה במים עומדים ומזומנים
להתפתחותה של ירוקת (ראו "ירוקת").
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כיור
הכיור הוא אגן-רחיצה שתפקידו לנקז נוזלים הנשפכים אליו ,ולפנותם ,על-
פי-רוב ,אל מערכת הביוב (ראו "ביוב").
מסדר-הטומאה רואה בביתו של אדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו .המסדר מזהה במבנה הבית תכונות רבות אשר
מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה גוף-האדם .חלק גדול מן
הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש בערכם
הסימבולי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף.
הכיור הנו אחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית (הפתחים
אשר באמצעותם נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,ויחד עם פתחי הניקוז
האחרים שלו ,הוא מקביל לשערי-השופכה (ראו "שופכה") והנרתיק (ראו
"נרתיק") בגוף האדם.

כיליון
הכיליון הוא מצב של חורבן ,אשר נוצר עקב תהליכי הריסה (ראו "הריסה")
והשמדה (ראו "השמדה") ,והוא נחשב כייצוג ממשי (ראו "ממשי") של
אבדון (ראו "אבדון") .כיליון מוחלט מכונה גם "חידלון" (ראו "חידלון").

כינה
הכינה היא חרק (ראו "חרק") טפילי ,הניזון ממציצת דמם (ראו "דם") של
בעלי-חיים (יונקים ,בכללם גם האדם ,ועופות) .הכינה עוברת מבעל-חיים
אחד למשנהו (על-פי-רוב לכל פונדקאי מותאם זן כינים משלו) ,ובכך
מדגימה את עיקרון ההפצה הטפילית של המסדר את תורתו (ראו גם
"הפצה"" ,הדבקה" ו"טפילות").
בפרק פ' ,הפרק האחרון למשנתו ,קורא רועכם להפצת התורה ומשווה
אותה לתהליך הפצתן של הכינים" :ובאשר ילמדו האנשים ,כיתות כיתות,
את תורתי ,ותזחל בחוריהם ,על הארץ יפזרוה ככינים".

כינוס
כינוס הנו אסיפה של חברי-מסדר-הטומאה ,לצורך פעילות מסוימת – תהא
זו התכנסות חגיגית (ראו "חגיגה") ,טקסית (ראו "טקס") ,לימודית (ראו
"למידה") או אחרת.
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כיעור
"כיעור" הוא אחד מן המושגים שהמסדר מייחס להם את היחסיות (ראו
"יחסיות") .הכיעור ,במובנו הפשטני ,מייצר חוויית סלידה וזעזוע אשר
נחווית בעיקר דרך שערי-העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") .אולם ,במובן
רחב יותר ,משמש הכיעור גם לתיאורן של חוויות דומות ,הנחוות באמצעות
שערי-הזוהמה האחרים (בעיקר שערי-האוזן – ראו "אוזן").
רבים מן הדברים שנחשבים "מכוערים" בעיני האדם ,הנם תולדה של התניה
תרבותית (ראו "תרבות" ו"נורמה") ,אותה מבקשת תורת-הטומאה לבחון
ולטשטש.
אחד מיעדיו של המסדר ,הוא בשינוי נקודת-המבט לגבי מה שעשוי להיחשב
"יפה" (ראו "יפה" ו"יופי") או "מכוער" ,ובהבנה כי גם בדברים אשר
התרבות מחשיבה כמכוערים או כמעוררי גועל (ראו "גועל") ,טמון יופי בל-
יתואר .בכך רואה עצמו המסדר כמפיץ יופי בעולם ,דווקא דרך שינוי
תודעת המתבונן (ראו "תודעה") ,ולא רק באמצעות שינויים של הדברים
עצמם .המסדר שואף לכינון אפשרויות של חווית-עונג (ראו "עונג") ,גם
למראית מה שנתפס באופן תרבותי כמכוער או כ"לא-ראוי".

כישוף
כישוף הוא פעילות אשר נועדה להשפיע על המציאות באמצעות רצון
ואמצעים "על-טבעיים" .יעילותו של הכישוף טרם הוכחה באופן מדעי (ראו
"מדע") ,והיא מניחה מראש את קיומם של כוחות טרנסצנדנטיים המסייעים
למכשף לבצע ולממש את רצונותיו .מסדר-הטומאה מעמיד בספק גדול (ראו
"ספק") את קיומם הממשי (ראו "ממשי") של כוחות שכאלה ,ועל כן אינו
נוטה לקבל את הכישוף כאמצעי להשפעה מעשית על המציאות החיצונית
למכשף עצמו.
יחד עם זאת ,גורס המסדר כי בכישוף טמונים ערכים פסיכולוגיים וסמליים
אשר הנם משמעותיים מאד עבור המכשף עצמו (או עבור זה אשר נעזר
בשירותיו) .לפיכך ,עושה המסדר שימוש בתבניות ששואבות השראה
מטקטיקות כישופיות שונות ,על מנת לכונן השפעה על תהליכים בתודעתו
של המאמין (ראו "תודעה") .טקטיקות אלה לעולם יינקטו בידיעתו של
המאמין ותחת ההכשר שלו ,שכן בלעדיו אין להן ולו הערך הקטן ביותר.
למרות כל האמור לעיל ,המסדר מבין כי במהלך ההיסטוריה האנושית ,קרה
שפעולות אשר נחשבו לכישוף בשלבים מסוימים ,התבררו ,בשלבים
מאוחרים יותר ,כגילויים מדעיים ממשיים הניתנים לאימות .על כן ,נזהר
המסדר לשלול באופן מוחלט את הכישוף כמרחב-פעולה ,מתוך הבנה כי
הפרספקטיבה הנוכחית היא לעולם מוגבלת .המסדר ,אם כן ,שומר את
ספקותיו תחת עקרון המידתיות (ראו "מידתיות").
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כלאיים
"כלאיים" הוא כינוי למצב של עירוב בין שני מינים (מן החי או מן הצומח),
או בין שני דברים שבאופן "טבעי" לא אמורים היו להתערב זה בזה.
ההצהרה הראשונה בפרק "הצהרות על האדם" במניפסט מסדר-הטומאה,
גורסת כי "האדם הוא בן-כלאיים ,יציר של רעיונותיו השכליים ונתוניו
הפיסיים; בן-חיה ואלוהים" .הצהרה זו מתייחסת לאדם כאל שלב-ביניים
מטאפורי ,בין שני קצוות קיצוניים – מצד אחד ניצבת החיה (ראו "חיה"
ו"בהמה") ,המייצגת את הגוף והתודעה (ראו "בשר" ו"תודעה") הפראיים,
היצריים וחסרי הגבולות (ראו "יצר" ו"גבול") ,ומן הצד השני ניצב האלוהים
(ראו "אלוהים") ,המייצג את החוק (ראו "חוק") ,התרבות (ראו "תרבות")
והתבונה האינסופית המופשטת.
באופן דומה ,מייצג רועכם (ראו "רועכם") את עקרון ההכלאה המובא
בהצהרה זו ,בהיותו בן-כלאיים בין כלבה (ראו "כלבה") לאדם ,אשר
מאופיין בתכונות של אינטלקט וחוכמה אנושית המשולבות עם חדות
החושים (ראו "חוש") והיצריות של החיה.
"עקרון-הכלאיים" ,אם כן ,הנו בעל משמעות רבה במסגרת תורת-הטומאה
והפילוסופיה שלה ,היות והוא מייצג אידיאל של יצירתיות ,של חידוש ושל
חריגה מן הנורמה ה"טבעית" או המקובלת (ראו "נורמה") ,יחד עם
רפלקסיביות אימננטית ומודעות עצמית ואינטלקטואלית (ראו "ערנות").

כלב
הכלב הוא בעל-חיים טורף ,ממשפחת הזאביים (ראו "זאב") ,אשר בוית
במהלך ההיסטוריה והפך לבן לוויה קבוע לאדם .בהיותו כזה ,נתפס הכלב
בעיני מסדר-הטומאה כבן-כלאיים ,המסמל את המפגש בין התרבות
האנושית (ראו "תרבות") והטבע (ראו "טבע")  -מפגש שמהווה את תמצית
מהותו של רועכם (ראו "רועכם") .רועכם עצמו ,הנו בן לאב אנושי (ראו
"אב" ו"אביל") ,ולאם (ראו "אם") שהיא כלב ממין נקבה (ראו "כלבה").

כלבה
הכלבה מופיעה בסיפורו של רועכם כבר בפרק ב' ,שבו משוטטים אביל
(ראו "אביל") ואדוי (ראו "אדוי") ברחובות העיר ונתקלים בה תוך כדי
שיטוט ("וילכו בעיר לתור בה ,ויהי ביום ההוא ויבואו אדוי ואביל בדרך,
והנה כי יפגשו כלבה").
הסיפור מגולל את התאהבותו של אביל בכלבה ואת היחסים ה"אסורים"
שהוא מקיים עמה ,שבעקבותיהם נולד רועכם :בן-כלאיים שצורתו אדם ,אך
החיה גם היא מפעמת בקרבו (ראו "רועכם" ו"כלאיים") .יותר מכל ,מייצג
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החיבור בין אביל לכלבה את ההכלאה בין החוק והמוסר (אביל נחשב
לאיש טוב ,בעולם שכולו רקוב ורע – ראו "חוק" ו"מוסר") ,לבין החייתיות
היצרית והפראית (ראו "חיה"" ,בהמה" ו"יצר") .זהו החיבור שלמעשה
מתממש באופן מלא בדמותו של רועכם ,המשלב את שני הקצוות ,ומציג
לאורך כל הסיפור את היחסיות ביניהם (ראו "יחסיות").
בפרקים ז'-י"ב מתוארים תולדותיה של הכלבה לפני שפגשה באביל ובאדוי,
ובפרקים שלאחר מכן (י"ג-ט"ו) ,מובא סיפור הולדתם של צמד התאומים
(ראו "תאומים") ,רועכם ואחיו (ראו "אח") ,אשר בעקבות מריבה על
פטמותיה של אמם ("כי פראיים מאד היו ,בשיניהם כלבים הם ובאכזריותם
אדם") ,מחסל הראשון את השני.
בעקבות הרג האח וניסיונותיה של האם לגונן עליו ,מחסל רועכם גם אותה,
ובכך למעשה משלים (מטאפורית) את תהליך התהוותו כבן-כלאיים ,כיצור
חדש העומד בפני עצמו (זאת לאחר שאביו ,אביל ,הפך "לא רלוונטי"
לאחר ש"פונקציית-האבהות" שלו ,גבריותו ,סורסה בידי הכלבה בפרק ד').
יחד עם זאת ,בפרק נ"ב ,הפרק הקודם למשנה (ראו "משנה") ,מציין רועכם
כי לא ידע מיהו אביו ולכשיפגוש בו יביא למותו (ראו "מת") .מכך אנו
למדים ,כי לפחות מבחינתו של רועכם ,עדיין טמונים בו שייריו של גלגולו
הקודם ,וכי שאיפתו להפטר מהם טרם הגיעה לסיפוקה.

כלום
ראו "אין".

כלור
הכלור הוא יסוד כימי המשמש כחומר מחטא ,בין השאר לטיהור מים .זהו
גז רעיל ,אשר מבחינתו של המסדר מדגים באופן סמלי ,את העובדה כי גם
לטהרה (ראו "טהרה") מיוחס כוח הרסני (ראו "מזיק") ,כאשר היא חורגת מן
המידתיות (ראו "מידתיות").

כלי-פולחן
במסגרת הפרקטיקות הפולחניות של מסדר-הטומאה ,נעשה שימוש במגוון
של כלים פולחניים בעלי ערך סימבולי ,ביניהם :בור (ראו "בור") ,בימה
(ראו "בימה") ,כוס (ראו "כוס") ,חותם (ראו "חותם") ,מאכלת (ראו
"מאכלת") ,קנקן (ראו "קנקן") וכדומה.
הכלים השונים ,על אופני הכנתם ועל השימוש הפולחני בהם ,מתוארים
בפרוטרוט במסגרת הספרות הטקסית של המסדר .ראו גם "תשמישי-
טומאה".
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כליה
הכליה היא אחת מאברי-החוב ,האברים הפנימיים בגוף (ראו "חוב") .על-
פי-רוב ,קיימות בגוף האדם שתי כליות .הכליה היא איבר חיוני המשמש
ליצירת שתן (ראו "שתן") ולהפרשתו דרך שער-השופכה (ראו "שופכה"
ו"שערי-הזוהמה") ,ותוך כך לסילוק הפסולת מן הגוף ,ולשמירה על
מידתיותן (ראו "מידתיות") של הזוהמות (ראו "זוהמה") המצויות בו.

כלכלה
המושג "כלכלה" משמש את בני-המסדר לתיאורה של כל מערכת-יחסים
המתקיימת במסגרת הבעבוע (ראו "בעבוע") ,ותחת חוק-הבליעה (ראו
"בליעה") .נקודת המוצא של מחשבת הכלכלה נובעת מהעובדה שכל מפגש
וכל מערכת יחסים (בין כל דבר לכל דבר אחר) מכילים ומכוננים מעין "סחר
חליפין" – יהא זה חילוף של כסף ,אנרגיה מסוג כלשהו ,עונג ,כאב ,רעיון,
מבט וכדומה.
הכלכלה היא למעשה "חלופת-זוהמות" ,אשר מתרחשת כל העת ,ובכל
מקום בעולם ,ומבטאת את עיקרון הטומאה הגורס כי הגבולות (ראו "גבול")
בין הדברים מיטשטשים ללא הרף ,וזאת תחת הנחת הקיום של הגבולות
עצמם ("טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות ,אולם הוא דורש את
קיומם של כאלה" – הצהרה מס'  2מתוך הפרק "הצהרות על הטומאה",
במניפסט מסדר-הטומאה).
מושג הכלכלה מסייע לבן-המסדר לנתח ולפענח את מערכות היחסים שהוא
נתקל בהן ,מבלי לפגום בשותפותו בתהליכים ובשמירתו על עיקרון
הכלאיים (ראו "כלאיים").

כנות
כנות היא תכונה של יושר ואמירת-אמת (ראו "אמת") ,אשר נחשבת חיובית
ומוסרית (ראו "חיובי" ו"מוסר") בקרב רוב החברות האנושיות (ראו
"תרבות") ,ובשל כך היא משמשת את המסדר להדגמת האופן שבו תכונה
"חיובית" לכאורה ,כאשר היא חורגת מן המידתיות (ראו "מידתיות") עלולה
להיות הרסנית לא פחות מתכונות שנתפסות כ"שליליות" (ראו "שלילי").
ביטוי "כן" של רגשות ושל תחושות ,יחד עם אמירת אמת על אירועים ועל
עובדות ,אשר נעשים ללא רגישות כלפי האחר (ראו "אחר") וללא
התחשבות ברגשותיו שלו ,עלולים להיות מזיקים ולפגוע (ראו "מזיק"),
לעתים אף יותר מן האלטרנטיבה ה"שקרית" שלהם (ראו "צביעות").
המסדר קורא למאמיניו לבחון כל מצב לגופו ,ולנהוג ברגישות כלפי האחר
וחירויותיו (ראו "חירות") ,בטרם יצאו בגילוי-לב כן ו"מוסרי" כלפיו .יחד עם
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זאת ,המסדר מכיר בעובדה כי בני-אדם רבים מעדיפים את ה"אמת"
הכואבת על פני ה"שקר" המעודד ,וממליץ למאמינים לפעול עם כל אדם
על פי ההיכרות עמו ועם העדפותיו האישיות.
בנוסף ,ועל-אף כל המובא לעיל ,קורא המסדר למאמיניו לנהוג ב"כנות-
עצמית" ,ולפעול כל העת לחתירה אחר ה"אמת" הפנימית שלהם ,ושל
תחושותיהם וחוויותיהם (ראו "חוויה") בעת התנהלותם בעולם.

כנסיית-הטומאה
"כנסיית-הטומאה" היא כינוי לבתי-הטומאה הגדולים אשר בכוונתו של
מסדר-הטומאה להקים ברחבי העולם (ראו "בית-הטומאה") .בהיעדרן של
כנסיות כאלה בשלב זה ,משמש המונח לכינויו של אתר האינטרנט של
המסדר (ראו "אינטרנט").

כנף
הכנף היא אחד מאברי-הבלט של העופות ושל החרקים (ראו "אבר").
בדרך-כלל משמשת הכנף לתעופה ,אולם לעתים היא מהווה שארית
אבולוציונית (ראו "שארית" ו"אבולוציה") ,אשר איננה משמשת עוד את
בעל-החיים בתפקודה המקורי.
האדם הוא יצור (ראו "יצור") מחוסר כנפיים ,אשר בשל תודעתו המפותחת
(ראו "כלאיים") ,והודות ליכולותיו הטכנולוגיות ,פיתח לעצמו שיטות שונות
המאפשרות לו לחקות את בעלי-הכנף ולעוף באוויר .הכנף מסמלת עבור
המסדר את היכולת להפר את מגבלותיו הטבעיות של האדם ,את אפשרות-
הסגת-הגבול (ראו "גבול" ו"טשטוש-גבולות") ואת יכולות המעוף של הדמיון
והתודעה האנושיים (ראו "תודעה") .לפיכך ,משמשת הכנף כדימוי ייצוגי
המופיע לעתים קרובות בחפצים טקסיים (ראו "כלי-פולחן") ,בקישוטים,
בחותמים (ראו "חותם") ובאביזרים אחרים הקשורים לפולחן-הטומאה.

כס
הכס הוא חפץ-פולחני (ראו "כלי-פולחן") המצוי בכל חדר-טומאה (ראו
"חדר-הטומאה") ,אשר עליו מונח ייצוגה הממשי (ראו "צלם") של הישות
המטאפורית אשר אליה מתייחס המאמין בטקס המסוים .הכס הוא חפץ
סמלי ועל כן גודלו משתנה בהתאם לתנאים הפיזיים של החלל שבו
מתנהלים הטקסים .לעתים ישמש הכס כמקום להנחת הבבואה (ראו
"בבואה") של המאמין עצמו ,או כמושב לזוהמותיו הקטנות (ראו "זוהמה"),
היות וחלק מטקסי-הטומאה עוסקים בפולחן-העצמי ובפיתוח תשוקתו של
המאמין לעצמו (ראו "אהבה"" ,תשוקה"" ,אני" ו"נרקיסיזם").
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הצעות לאופן בניית הכס ,עיצובו והקמתו ,מופיעות בספרות הטקסית של
המסדר.

כסות
ראו "בגד".

כעס
ראו "זעם".

כף
הכף היא אחת מחפצי-הפולחן (ראו "כלי-פולחן") המצויים בכל חדר-טומאה
(ראו "חדר-הטומאה") ,והיא משמשת בעיקר למזיגת חומרים ולהכנסתם אל
תוך גוף המאמין דרך שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,במהלך
פרקטיקות פולחניות המכילות פעולות של אכילה טקסית (ראו "האבסה").

כפייה
ראו "אונס".

כפייה-מרצון
"כפייה-מרצון" הוא ביטוי למעשה-כפייה שנעשה כלפי אדם ,במסגרת
שהנה מוסכמת על-ידו (כפייה מדומה) .כפייה-מרצון יכולה להתבצע כחלק
ממשחק או מפעילות מינית או טקסית ,אך גם ככלי המסייע בפיתוח
ובשמירה על המשמעת העצמית של המאמין  -מסגרות לימודיות (ראו
"למידה") ,למשל ,שבהן נכפים לוחות-זמנים ומטלות שונות על התלמידים,
מהוות דוגמא לכפייה-מרצון .כל כפייה שאיננה כפייה-מרצון ,נחשבת
מבחינתו של המסדר ל"אונס" (ראו "אונס") ,והיא בגדר טאבו (ראו
"טאבו") והפרה של הזכות (ראו "זכות (ה.)")-

כפייתיות
התנהגות כפייתית היא התנהגות שנגרמת עקב דיבוק (ראו "דיבוק") אשר
חרג ממידתיותו (ראו "מידתיות") והוא משפיע על חלקים בהתנהגותו של
האדם ,באופן שאינו נשלט על-ידו.
הדיבוק אשר מהווה את הגורם העיקרי להתנהגות הכפייתית הוא החרדה
(ראו "חרדה") ,והטיפול בו (ראו "טיפול") מתבצע באמצעות דיאלוגים (ראו
"דיאלוג") אשר מטרתם לאתר את מקורותיו ואת הסיבות להשתלטותו על
המאמין .המסדר ממליץ למאמינים הלוקים בהתנהגות כפייתית ,אשר מהווה
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גורם מפריע בהתנהלותם היומיומית ,לבדוק אפשרויות שונות לטיפול
בבעיה ,גם כאלה שאינן כלולות במסגרתו.

כפירה
"כפירה" היא כינוי לאי-קבלתה של דת (ראו "דת") או של מסגרת רעיונית
כלשהי .התרבות (ראו "תרבות") עושה שימוש בנגזרות של המונח "כפירה"
בעיקר כדי לתאר בני-אדם ,או נתינים של דת כלשהי ,אשר מתכחשים לדת
שעמה הם "אמורים" להזדהות.
היות ומסדר-הטומאה מתייחס לעצמו כאל דת-ללא-אל ,והוא כופר
ברעיונות הקיום של ישויות טרנסצנדנטיות (לפירוט הגישה הטומאנית באשר
לישויות טרנסצנדנטיות ,ראו גם "אל" ו"ישות") ,והיות ואחד מעקרונותיה
המשמעותיים והבסיסיים ביותר של תורת-הטומאה הוא הטלת הספק (ראו
"ספק")  -כולל ברעיונותיה שלה  -רואה עצמו המסדר כ"דת של כופרים" –
ביטוי אשר טומן בחובו את הסתירה הפנימית המאפיינת ,לדידו של המסדר,
את הקיום האנושי כולו (ראו "סתירה").

כר
הכר הוא אחד מחפצי-הפולחן (ראו "כלי-פולחן") המצויים בכל חדר-טומאה
(ראו "חדר-הטומאה") ,והוא משמש בעיקר לישיבה ,לכריעה ולפעילויות
גופניות ומיניות (ראו "מין") אשר מבוצעות במהלכם של הטקסים.

כריזמה
הכריזמה היא תכונה אנושית של קסם אישי ויכולת השפעה על הזולת (ראו
"אחר" ו"זולת") ,אשר נדרשת מבני-מסדר-הטומאה כחלק מתהליכי
ההתבוללות (ראו "התבוללות") ,ההסוואה (ראו "הסוואה") והחלחול (ראו
"חלחול") ,המשמשים להפצתם של התורה ורעיונותיה (ראו "הפצה").
המסדר עוסק בהוראת הכריזמה ובפיתוחה אצל המאמינים ,כחלק מן
הפרקטיקה היומיומית ומשכלולן של יכולות ההתקשרות והחיברות שלהם
(ראו "תקשורת") .על-מנת לשלוט בכריזמה וביכולות ההשפעה על הזולת,
על המאמין להכיר בתכונותיה של התרבות (ראו "תרבות") שבקרבה הוא
מעוניין להיטמע ,ובנורמות החברתיות של נתיניה (ראו "נורמה") ,אשר
אותם הוא מעוניין להוביל למחוזות חפצו.
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כריתה
כריתה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הכריתה היא
פעולת הסרתו של חלק מן האובייקט או מן הרעיון ,על מנת לשנות ,לפתח
ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או
לאובייקט טקסי.

כרך
כרך הוא כינוי לכל אחד מפרקי לקסיקון-העיקרים של תורת-הטומאה (ראו
"לקסיקון-העיקרים") .המסדר רואה בתורה חלק מעקרון הבעבוע (ראו
"בעבוע") ,ודוגל בהטלת ספק (ראו "ספק" ו"כפירה") ובבחינה מתמדת של
הקטגוריות (ראו "קטגוריה") וההבחנות (ראו "הבדלה") אשר מנוסחות בה.
על-כן ,הכרכים אינם דבר קבוע ונצחי ,והם עשויים לעבור שינויים ועדכונים
(ראו "עדכון") בכל עת.

כרסום
"כרסום" הוא כינוי לסוג מסוים של האבסה (ראו "האבסה") ,אשר
מתרחשת במהלך התחזות טקסית (ראו "התחזות") שנעשית במסגרת חלק
מן הפרקטיקות הפולחניות של המסדר .טיבו של הכרסום ומשמעויותיו,
מפורטים ב"ספר ההתחזות" של המסדר.

כת
המונח "כת" נתפס כיום ככינוי לקבוצה חברתית סגורה המתנהלת סביב
תורה רעיונית מסוימת ,בדרך-כלל תחת הנהגתו של מנהיג (גורו) .מסדר-
הטומאה אינו רואה את עצמו ככת ,אם כי כגוף דתי אשר דוגל בפתיחות
ושואף להרחיב ולהפיץ את תורתו בקרב בני העולם המערבי ,רבים ככל
האפשר (תחת עקרונות ההפצה של המסדר ,שאינו דוגל בפעולות
מיסיונריות – ראו "הפצה").
אדם המצטרף למסדר מתבקש ,כחלק מערכי האמונה של התורה עצמה,
לעולם לא לחדול מהטלת ספק (ראו "ספק") ,משאילת שאלות (ראו
"שאלה") ,ומהעמדת הנחות למבחן .תורת-הטומאה הנה בגדר המלצה -
הצעה לדרך מסוימת של התנהלות בעולם ("( )...ואנוכי יועץ לכם ולא
יותר" – רועכם ס"ג) .לפיכך ,כל כפייה של הרעיונות והעקרונות הטומאניים
על אדם כלשהו ,הנה בגדר הפרה יסודית של עקרונותיה הבסיסיים ביותר
של התורה.
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כתובת
כתובת היא סדרה של מילים (ראו "מילה") או של סימנים כתובים,
המצוטטים מתוך ספרו של רועכם (ראו "רועכם") או מתוך כתבי תורת-
הטומאה ,אשר מעטרת חפצי-אמנות (ראו "אמנות") ופולחן (ראו "כלי-
פולחן") שבהם נעשה שימוש במסגרת המסדר והפרקטיקות הטקסיות שלו
(הטרפים ,למשל ,לעתים קרובות יעוטרו בסימנים כתובים – ראו "טרפים").
הכתובת נועדה לשמש תזכורת ,להעביר מידע ,לעורר מחשבה ,או לתרום
להפצת התורה ורעיונותיה (ראו גם "זרע") .ראו גם "מפתח-רועכם".

כתם
כתם הוא "לכלוך" ,צבע (או חומר) מסוים אשר נמצא על צבע (או חומר)
אחר .הכתם מהווה את אחת מדרכי הביטוי של הטומאה בעולם (ראו
"טומאה") ,כפי שהיא נתפסת בעיני המסדר .אחת מן ההטמאות (ראו
"הטמאה") הננקטות במסגרת פולחן-האמנות של המסדר (ראו "אמנות"),
נקראת "הכתמה" (ראו "הכתמה").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ל
לב
הלב הוא משאבת הדם המרכזית בגופם של היצורים החיים (ראו "יצור"
ו"חי") .הלב הוא אחד מן האברים (ראו "אבר") המנהלים את כלכלת-
הזוהמות של הגוף (ראו "כלכלה" ו"זוהמה") ,ותפקידו להזרים את הדם (ראו
"דם") ,המוליך חמצן ,הורמונים וחומרים מטבוליים אחרים ,אל תאי הגוף.

לבוש
במסגרת עבודת-הפולחן של מסדר-הטומאה ,מתבקש לעתים בן-המסדר
לעטות על עצמו פרטי לבוש מסוימים ,שמטרתם להשפיע על אווירת הטקס,
לערער את שגרת-יומו של המאמין ,או לטשטש את זהותו (ראו "זהות",
"תחפושת" ו"התחזות") .הסיבות והמטרות לשינוי אופני הלבוש ,משתנות
מטקס לטקס ,ומתוארות בספרות הטקסית של המסדר .ראו גם "בגד".

לבן
הצבע הלבן מקושר בדרך-כלל לקדושה (ראו "קדושה") ולניקיון .יחד עם
זאת ,הוא מזכיר את צבען של שתיים מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה"),
האחראיות להיווצרותם ולטיפוחם של החיים  -זרע וחלב (ראו "זרע"
ו"חלב") .לפיכך ,מסמל הצבע הלבן עבור בן-מסדר-הטומאה את השילוב
בין הטומאה והטהרה (ראו "טומאה" ו"טהרה") ,ואת הפוטנציאל הטמון בכל
נקי להתלכלך ,בכל טהור להיטמא ,ובכל קדוש להחלל.

לגיון-האמנים
היות והוא רואה באמנות (ראו "אמנות") את הדרך הנכונה ביותר למימוש
משנותיו ותפיסת עולמו ,מחזיק המסדר בלגיון-אמנים סמלי ,המורכב
משמונה אמנים (ראו "שמונה" ו"אמן") ,המתחלפים מעת לעת .לגיון-
האמנים הוא גוף בעל מעמד סמלי בעיקרו ,והאמנים המרכיבים אותו הנם
כאלה אשר הוכיחו את בקיאותם בתורת-הטומאה ובעיקריה ,ואלה
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משתקפים בעבודתם באופן מובהק .האמנים המשתייכים ללגיון-האמנים,
נחשבים ע"י המסדר לאקדושים (ראו "אקדוש") ,והם נוטלים חלק
בפעילויותיו השונות.

להגות
"להגות" היא כינוי לדיבור חסר-מובן (ראו "דיבור") ,המדובר במהלכם של
חלק מן הטקסים הנערכים במסגרת עבודת-הפולחן של המסדר .זהו
למעשה דיבור ספונטני ,ללא שפה מובנית (ראו "שפה")  -ניסיון למלל את
האין (ראו "אין") ,לבטא את הבלתי ניתן לביטוי.
הלהגות מורכבת ממילים מופשטות ,אשר אינן קיימות באף שפה אחרת,
ומכונות "מילעים" (ראו "מילע") .לעתים ,משובצת הלהגות בשברי מילים
אמיתיות ,שבהקשר אחר עשויות היו להיות בעלות מובן כלשהו (ראו
"מובן") .ללהגות מבטאים רבים ואופייה בדרך כלל מושפע משפת-האם של
המאמין .לעתים רחוקות תחזור מילע מסוימת על עצמה במהלך הדיבור
הלהגותי .אחת מן הפונקציות של הלהגות טמונה בכך שהיא מסייעת
בפריקת מתחים .על כן ,לעתים ,ידבר המאמין בלהגות גם במהלך שגרתו
היומיומית ,ולא רק במסגרתם של אירועים טקסיים.

לוח
לוח הוא משטח-תלייה המצוי בחדר-הטומאה (ראו "חדר-הטומאה") ומשמש
את המאמין לתלייה זמנית של טקסטים ,תמונות (ראו "תמונה") וחותמים
(ראו "חותם") ,בהתאם לעיתוי ולצרכיו של כל טקס.

לוע
הלוע הוא בית-הבליעה (ראו "בליעה") ,החלק בעומק הפה (ראו "פה") שבו
נפגשים הקנה והושט (ראו "קנה-הנשימה" ו"ושט") .דרך הלוע חודרים אל
הגוף מזון ואוויר ,במסגרת תהליכי ההזנה והנשימה (ראו "אכילה"
ו"נשימה") ,וממנו נפלטות כמה מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה"" ,ריר",
"רוק"" ,ליחה" ו"קיא") .פיו של האדם מכונה בפי המסדר שער-הלוע (ראו
"שערי-הזוהמה").

לחי
הלחי הוא החלק הרך בפנים (ראו "פנים") ,המכסה את הפה (ראו "פה").
אזכור ללחי מופיע בספרו של רועכם לראשונה בפרשת "תאומים" ,בפרק
ט"ו ,שבו קורע אחד התאומים (רועכם) בציפורניו (ראו "ציפורן") את לחיו
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של אחיו (ראו "אח") .כאשר זה מפנה את לחיו השנייה לעברו ,קורע
רועכם גם אותה.
לאחר מכן ,ובהמשך לרעיון זה ,מופיעה הלחי גם בפרק ס"ז למשנה (ראו
"משנה") ,שבו קורא רועכם לתלמידיו לא להושיט את לחייהם לאויב" ,לא
את הלחי הראשונה ,ולא את הלחי השנייה" .נראה כי רועכם מתייחס
לאמרתו של ישו (ראו "נצרות") ,שצוטטה בספר "הבשורה על-פי מתי",
ואשר קוראת למאמין להושיט גם את לחיו השנייה לזה אשר מכה אותו.
פרק ס"ז בספר רועכם ,מסתיים בפסוק "מי אשר ישלח זרועו לפגוע ייגדם"
– כלומר ,בניגוד לישו ,רועכם אינו מעודד את תלמידיו לגילויי סובלנות
כלפי מי שיזם תקיפה עליהם .בעקבות כך ,קוראת הצהרה מס'  9בפרק
"הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :בן-מסדר-
הטומאה אינו מושיט את הלחי השנייה .מי שפוגע ,אל ייפלא אם יפגע".
עוד יצוין ,כי בפרק ט"ו מופיע רועכם כתוקפן עצמו ,אשר נלחם עם אחיו
על פטמותיה של אמו ,והוא זה אשר יוזם למעשה את התקיפה .על
הפרשנות לערכו המטאפורי של חלק זה בסיפור ,ראו ערך "תאום".

לחישה
לחישה היא כינוי לפליטת קול שקט וחלש (ראו "קול") משער-הלוע (ראו
"לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,באופן שמזכיר את "קולו" של הנחש (ראו "נחש").
ללחישה מיוחסים כוחות פתייניים ועוצמות סמליות שנובעות דווקא מן
השקט שהיא מאופיינת בו – לעתים יכולה הלחישה לאיים אף יותר מן
הצעקה או הגידוף (ראו "גידוף") .הלחישה מהווה את אחד מן העיוותים
הקוליים (ראו "עיוות-קולי") שבהם עושה הכהן שימוש בטקסים מסוימים
הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר.

לחלוחית
הלחלוחית ,במסגרת עבודתו של המסדר ,מהווה את אחד מביטוייה
הארציים של הטומאה (ראו "טומאה") .היא מאפיינת את פתחי-הגוף ואת
הזוהמות הקטנות הנפלטות ממנו דרכם (ראו "זוהמה" ו"שערי-הזוהמה").
כל חפץ או דבר אשר ביקר באחד מפתחי הגוף ויצא מהם ,דבקה בו
הלחלוחית ,אשר ביטוייה החומריים משתנים בהתאם לסוג הפתח –
הלחלוחית עשויה להיות מורכבת מרוק (ראו "רוק") ,מריר (ראו "ריר")
משתן (ראו "שתן") ,מנוזלי-שופכה (ראו "שופכה") וכדומה.
במסגרת טקסים מסוימים ,מזמן המאמין את הלחלוחית (או ייצוגים סמליים
שלה) ,וגורם לחפצי-הפולחן (ראו "כלי-פולחן") להתלחלח במהלך השימוש
הטקסי בהם (באמצעות ליחוך ,הרטבה ,שימון ,או אמצעים אחרים – ראו
"ליחוך"" ,הרטבה" ו"שמן").
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לחמית
הלחמית היא הלחלוחית (ראו "לחלוחית") המכסה את גלגל העין (ראו "עין"
ו"שערי-הזוהמה").

לח ש
המונח "לחש" מגיע מתרבויות הכישוף השונות ,והמסדר עושה בו שימוש
לצרכיו ,תוך שינוי קל במשמעותו .הלחש הוא למעשה טקסט שנאמר על-
ידי המאמינים ,בינם לבין עצמם ,בקול רם או בלחישה (ראו "קול"
ו"לחישה") ,במהלך חלק מטקסי-הטומאה (ראו "טקס") .היות והמסדר אינו
תופס את המושג "כישוף" באופן רגיל (ראו "כישוף") ,ואינו מקבל את
ההנחה כי יש בלחשי-הכישוף כדי להשפיע באופן ממשי (ראו "ממשי") על
המציאות החיצונית למכשף עצמו (או לאלה המשתמשים בשירותיו) ,מהווה
הלחש מרכיב טקסי ,אשר אחראי בעיקר להשפעתו המנטאלית של הטקסט
על תודעתם (ראו "תודעה") של המאמינים המשתתפים בטקס.

ליבוי (טקסי)-
טקסי-הליבוי הנם טקסים (ראו "טקס") אשר נערכים במסגרת הפרקטיקות
הפולחניות של מסדר-הטומאה ,ומטרתם ללבות את תשוקתו (ראו
"תשוקה") ויצירתיותו (ראו "יצירתיות") של המאמין.
הסוגים השונים של טקסי הליבוי ,על תכליותיהם המגוונות ,מפורטים
בספרות הטקסית של המסדר .ראו גם "מוזה".

לידה
"לידה" היא כינוי לתהליך ההמלטה אצל בני-האדם .הלידה היא תהליך
יציאת העובר (ראו "עובר") מרחם אימו (ראו "רחם") ,דרך שער-הנרתיק
(ראו "נרתיק" ו"שערי-הזוהמה") .הלידה היא מרכיב מובהק בבעבוע (ראו
"בעבוע") ובכלכלת הזוהמות (ראו "כלכלה" ו"זוהמה") של כלל היונקים –
העובר נוצר כתוצאה ממעבר זרע (ראו "זרע") דרך שער-השופכה (ראו
"שופכה") של הזכר אל שער-הנרתיק של הנקבה ,מתפתח ברחם ושוהה בו
כטפיל (ראו "טפילות") במהלך תקופת ההיריון .אז ,נפלט העובר אל העולם
בתהליך הלידה ,תוך שהוא נפרד מן האם ומתחיל לחיות כיצור בעל קיום
משל עצמו (ראו "יצור").
לא פעם מתייחס רועכם אל תורתו במובנים של הריון ולידה ("( )...אנוכי
שמי רועכם ,אני אוליד אתכם אל החיים"  -רועכם ס"ח) .הלומד את תורתו
של רועכם ,אם כן ,זוכה למעין לידה מחודשת ,שהרי העולם שהוא עתיד
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לחוות לאורה (ראו "חוויה") ,שונה הוא בתכלית מן העולם שממנו הגיע
("וייעורו ממנה ,מן התורה אשר דיברתי ,וייוולדו מן הרימה וישובו כזבובים"
 -רועכם ס"ה).

ליחה
הליחה היא רוק המעורבב בריר (ראו "ריר") שמופרש על-ידי מערכת-
הנשימה (ראו "נשימה" ו"ריאה") .היא נחשבת לאחת מן הזוהמות הקטנות
(ראו "זוהמה") הנפלטות משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,בדרך-
כלל בזמן שיעול (ראו "שיעול") .ראו גם "רוק" ו"קיא".

ליחוך
הליחוך הוא פעולה של ליקוק (ראו "ליקוק") והרטבה ברוק (ראו "רוק"),
שנעשית באמצעות הלשון (ראו "לשון") ,במסגרת חלק מן הפרקטיקות
הטקסיות של המסדר .ראו גם "לחלוחית".

ליטוף
"ליטוף" הוא כינוי להעברת היד על הגוף (על-פי-רוב על גופו של אחר –
ראו "אחר") ,שנעשית לשם הבעת חיבה או הסבת עונג (ראו "עונג").
הליטוף מהווה את אחת מן השפות הלא-מילוליות אותן דובר האדם (ראו
"דיבור"" ,שפה" ו"תקשורת") ,והוא בעל תפקיד משמעותי בכינונם של
יחסים בין אנשים ,בעיקר בני-זוג .חלק מן הטקסים המוצעים במסגרת
פולחן-הטומאה ,מכילים גם פעולות ליטוף המבוצעות על-ידי המאמינים,
בינם לבין עצמם ,לעצמם ,או לחפצי-הפולחן ותשמישי-הטומאה (ראו "כלי-
פולחן" ו"תשמישי-טומאה") שבהם נעשה שימוש במהלך הטקס .טכניקות
הליטוף השונות והפונקציות שהן מבטאות ,מפורטות בספרות הטקסית של
המסדר.

לילה
הלילה הוא זמנה של האפילה (ראו "אפילה") .זהו זמן היעדרותו של האור
(ראו "אור") ,שבמהלכו מיטשטשים הגבולות שבין הדברים (ראו "גבול"),
והטומאה (ראו "טומאה") "מתהלכת" בו באופן חופשי .בשל כך ,חלק גדול
מן הטקסים הנערכים במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה")
מנוהלים בלילה ,בחללים סגורים או פתוחים.
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ליקוט
הליקוט הוא שלב מקדים לתהליכי היצירה של פולחן האמנות (ראו
"אמנות") ,שבמהלכו אוסף המאמין חומרים ,דימויים ,טקסטים ורעיונות
מעוררי השראה (ראו גם "מחברת") .באמצעות הטמאתם של הליקוטים
(הדברים שלוקטו) ,יהפוך אותם המאמין ,בשלב מאוחר יותר ,למרכיבים
באובייקט האמנותי או הטקסי (ראו "הטמאה").
המונח "ליקוט" משמש גם לכינויים של אוספי אמירות קצרות ,ציטוטים מפי
רועכם ופירושים שונים של כתביו (ראו "פירוש") ,המקובצים יחדיו בחלק מן
ההגדות של המסדר (ראו "הגדה").

ליקוי
ליקוי הוא פגם או חסרון  -חריגה מן המצב ה"ראוי" .הליקוי משפיע על
הפונקציונאליות של הדבר או היצור (ראו "יצור") שנושא אותו (ראה
"לקוי") ,ולכאורה ,פוגע בהתאמתו לסביבה ה"נורמטיבית" שבתוכה הוא
מתקיים.
תורת-הטומאה גורסת כי הליקוי הוא תכונה יחסית (ראו "יחסיות") ,אשר
במקרים רבים ,האופן שבו היא גורמת להפרעה בקיומו של הלקוי ,הנו
תלוי-הקשר והתניה תרבותית (ראו "תרבות")" .ליקויים" בהמשכיות ,או
ברצף ה"נורמלי" ,אחראיים במידה רבה להתפתחותם וליצירתם של
חידושים (ראו "אבולוציה" ו"טעות") .אפילו במקרה שבו הליקוי הנו
משמעותי עד כדי חידלון (ראו "חידלון") ,אזי במסגרת הבעבוע (ראו
"בעבוע") ,ימשיך הדבר הלקוי ויתגלגל לכדי דבר או דברים אחרים .בפרק
ס"ט למשנתו ,קורא רועכם למאמיניו לכבד וללמוד מן הנכים והלקויים
למיניהם ,שכן "אלה היו השלמים יותר מן השלמים ,כי בם ישכון החסר,
מהם תבוא הגאולה" .ההתייחסות החברתית לליקוי כאל דבר שלילי (ראו
"שלילי") ,נובעת בעיקרה מדוגמות וקיבעונות (ראו "נורמה") של חברה
עדרית (ראו "עדר") שחוששת ומאוימת מכל מה שהיא מחשיבה כשונה או
לא-נורמאלי .ראו גם "מום".

ליקוק
"ליקוק" הוא כינוי לפעולה של העברת הלשון (ראו "לשון") על פני דבר או
יצור כלשהו (ראו "יצור") ,לצורך טעימתו ,ניקויו ,או עינוגו (ראו "עונג").
היות והלשון מכוסה לחלוחית (ראו "לחלוחית" ו"רוק") ,פעולת הליקוק
גורמת להרטבתו של המלוקק ,ועל כן היא משמשת לעתים כחלק מן
התהליכים הטקסיים הנערכים במסגרת פולחן-הטומאה .הליקוק הפולחני
מכונה "ליחוך" (ראו "ליחוך").
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לישה
לישה הנה פעולה הננקטת במסגרת פולחן-האמנות (ראו "אמנות") של
מסדר-הטומאה .בדומה ל"הטמאות" (ראו "הטמאה" ו"טינוף") ,גם הלישה
הנה פרקטיקה של יצירתיות וחידוש (ראו "יצירתיות") ,המתבססת על הפרת
גבולות (ראו "טשטוש-גבולות") ופירוקם של מבנים קיימים (ראו "מבנה").
הלישה היא פעולת ערבוב ,המבוצעת כלפי שני חומרים או יותר ,אשר
גורמת לביטול הגבולות ביניהם (ראו "גבול") ,עד כדי האחדתם לכדי חומר
חדש.

לכלוך
ראו "זיהום".

למידה
בן-מסדר-הטומאה לעולם למד .הלמידה היא ערך חשוב ומשמעותי בתורת-
הטומאה ,שהרי "שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה לידע היא אינסופית ,בלתי
מוגבלת וחסרת מנוחה" (הצהרה מס'  2בפרק "הצהרות על בן-מסדר-
הטומאה" ,מתוך מניפסט מסדר-הטומאה) .תורת-הטומאה עצמה ,כשיקוף
של הבעבוע (ראו "בעבוע") ,משתנה ומתפתחת ללא הרף ,ועל בן-המסדר
"מוטל" להעמיד אותה למבחן באופן שוטף (ראו "ספק") .למידת התורה
במסגרת המסדר ,נעשית באופנים שונים – ביחידות ,בזוגות (באמצעות
ה"דיאלוגים" – ראו "דיאלוג") ,ובקבוצות (באמצעות "כינוסים" – ראו
"כינוס").

לסת
הלסתות הן החלקים בשער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") שבהם
קבועות השיניים (ראו "שן") ,והן אחראיות על הלעיסה (ראו "לעיסה").

לעיסה
הלעיסה היא פעולת טחינת המזון באמצעות הלסתות והשיניים (ראו "לסת"
ו"שן") .בפרק נ"ח ,עושה רועכם שימוש במונח "לעיסה" כדי לתאר את
יכולתו של האדם ללמוד (ראו "למידה") ,לעבד ידע (ראו "ידע") ולהתמודד
עם המציאות .הוא פותח את הפרק בכך שזכותם של בני-האדם לסרב
לתורתו שמורה להם ,אולם מי שיבחר לממש זכות זו ,יתקשה להתמודד עם
תלאותיו של העולם החדש  -שכן התורה מעניקה לאדם את יכולת
ההתמודדות  -את ה"לעיסה" ("תבלעם האדמה ופערה את פיה ,מי אשר
לא יאמין ולא יקשיב ,לא יעשה ולא ישמע ,כי תרקבנה שיניו :חרבה הארץ,
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אין משפט בה ואין חוק ,אתם הענקתם את הלעיסה ,מי אשר לא ידע
ללעוס לא ידע לבלוע").

לק
לק הוא נוזל שמשמש לצביעת הציפורניים (ראו "ציפורן") .בטקסים
מסוימים הנערכים במסגרת פולחן-הטומאה ,מהווה מריחת הלק חלק
מתהליך האיפור (ראו "איפור") וההתמסרות לטקס.

לקה
לקה היא נוזל שומני מבריק ,אשר לעתים משמש את העוסקים בפולחן
האמנות (ראו "אמנות") של המסדר לצורך ציפויים של אובייקטים ,כדי
לשוות להם מראה קבוע של לחלוחית (ראו "לחלוחית").

לקוי
הלקוי הוא זה אשר נושא ליקוי כלשהו (ראו "ליקוי") .הלקוי יכול להיות
יצור חי (ראו "מום (בעל ,)")-חפץ או מכשיר כלשהו .היות והליקוי הוא
לעולם תלוי-הקשר ותנאים סביבתיים (ראו "סביבה") ותרבותיים (ראו
"תרבות") ,אזי גורס מסדר-הטומאה שכל בני-האדם הנם נשאים של ליקויים
כלשהם ,ושל פוטנציאלים לליקויים נוספים.

לקח
"לקח" ,במסגרת עבודת-הטומאה ,הוא כינוי לאופן שבו מתחדד חוש-המידה
(ראו "מידתיות") בעקבות ניסיון (ראו "ניסיון"); באופן בלתי נמנע ,תוך כדי
פעולה והתנהלות בעולם ,קורה שהאדם טועה או כושל במהלכיו .פעמים
רבות ,כאשר אותה טעות (ראו "טעות") או כישלון חורגים מן המידתיות
ואינם מאפשרים התפתחות או פנייה לכיוון חדש במסגרת התהליך הנוכחי,
מוטל על האדם ללמוד מהם ,ולהפיק לקחים לגבי העתיד לבוא .בדרך-כלל,
תהיינה אלה מסקנות לגבי מינונים ותזמונים של הפעולות השונות ,יחד עם
ליטושה של תודעת המידתיות.

לקסיקון-העיקרים
"לקסיקון העיקרים" הוא הנוסח הרשמי של עיקרי תורת-הטומאה ,הבנוי
באופן שמטרתו להקל על המאמין ללמוד את התורה ולעשות בה שימוש
יומיומי .הלקסיקון הוא למעשה מבנה קיים ומוכר (ראו "מבנה") ,שאליו
"נטפלת" התורה (ראו "טפילות") ,על-מנת לצקת בו את תכניה ורעיונותיה
(ראו "יציקת-תוכן") .לקסיקון-העיקרים המקורי ,הכתוב בעברית (ראו
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"עברית") ,בנוי מעשרים ושניים כרכים (ראו "כרך") ,אשר כל כרך מוקדש
לאות אחת מתוך ה-א"ב העברי .לאור עקרונותיה של התורה ,הטוענים
להתפתחות ולהתעדכנות מתמדת (ראו "עדכון") ,מהווה הלקסיקון גם הוא
חלק מן הבעבוע (ראו "בעבוע") .ככזה ,הוא נתון כל העת לחידושים
ולשינויים ,אשר על המאמין לפקוד ולבקר ללא הרף.

לשון
הלשון היא אבר שרירי (ראו "אבר") המצוי בתוך שער-הלוע ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .הלשון ניתנת להזזה
רצונית ,והיא אחראית על ההבחנה בין טעמים שונים (שער-הלוע הוא
משכנו של חוש-הטעם .אצל הזוחלים אחראית הלשון דווקא לחוש-הריח –
ראו "טעם" ו"ריח") ,על בליעת המזון (ראו "בליעה") ,על הדיבור (ראו
"דיבור") ועל הליקוק (ראו "ליקוק") .בנוסף לכך ,מהווה הלשון מרכיב
בשפות הלא-מילוליות (ראו "שפה") אותן דובר האדם באמצעות גופו –
למשל ,שליפת הלשון וחשיפתה לעברו של אדם אחר (ראו "אחר") ,עלולה
להתפרש כביטוי של זלזול כלפיו.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
מ
מאורה
דימוי המאורה מופיע לראשונה בספר רועכם ,בפרק ב' ,לאחר המפגש של
אביל ואדוי עם הכלבה (ראו "אביל"" ,אדוי" ו"כלבה") .אדוי הולך עם
הכלבה ,ללון במלונתה ,ואביל שב לביתו ,המתואר כמאורה המחולקת
לכוכים (ראו "כוך")" :והיה בהגיע הערב מאוחר ,וילך אביל בביתו כי
מאורה הוא וחדריו כוכים כוכים".
נראה כי תפקידה של המאורה ,בחלק זה של הסיפור ,הוא להדגיש את
ערעור הגבולות (ראו "גבול") שבין האדם לחיה (ראו "חיה") ,שהחל
למעשה כבר כמה פסוקים קודם לכן ,בתיאור המשיכה המינית (ראו "זימה"
ו"תאוות-בשרים") שחשים השניים כלפי הכלבה .טשטוש-גבולות זה (ראו
"טשטוש-גבולות") ימשיך להתחזק לאורך תולדותיו של אביל ,עד שיגיע
לשיא עם הולדתו של רועכם (ראו "רועכם") ,בן-הכלאיים (ראו "כלאיים").

מאורע
מאורע הוא האופן שבו מגדירה התרבות (ראו "תרבות") חלק מסוים
בבעבוע (ראו "בעבוע") .המאורע הוא התרחשות תלוית זמן וחלל (ראו
"זמן" ו"חלל") ,אשר מובחנת מן הרצף (ראו "הבדלה") באמצעות התודעה
התרבותית ,כאירוע בעל התחלה ,אמצע וסוף.

מאושר
"מאושר" הוא כינוי לאדם שחי טוב ,בשמחה וברווחה ,עם המינונים
האישיים של טומאה וטהרה (ראו "טומאה" ו"טהרה") המרכיבים את גופו
ואת תודעתו (ראו "תודעה") ברגע נתון .תורת-הטומאה גורסת כי האושר
הנו תולדה של תהליך פנימי ,והוא תלוי בקבלתו של האדם את העובדה כי
מציאות-האושר מורכבת משילוב הרמוני ומאוזן בין כוחות הטומאה וכוחות
הטהרה (ראו "מידתיות") .האושר אינו מגיע מסילוקה של הטומאה או
מהתעלמות ממנה ,שכן היא מהווה תנאי הכרחי לקיומם של החיים ,וממילא
093

אין בכוונתה להסתלק .עוד על אושר ראו בערך "פרדוקס-הטמטום" ,וכן
בערכים "גאולה" ו"עדן".

מאכל
אחדים מן הטקסים הנערכים במסגרת הפרקטיקות הפולחניות של המסדר,
כוללים פעולות של אכילה טקסית ,המכונה "האבסה" (ראו "האבסה").
לצורך ההאבסה ,ממליצה התורה לעשות שימוש במאכלים מסוימים,
הנקבעים על-פי טיבו של כל טקס ,ומכילים בתוכם מרכיבים הנושאים
משמעות סמלית עבור המסדר (כמו "חלב"" ,גבינה"" ,דבש" וכדומה – ראו
"חלב"" ,גבינה" ו"דבש").

מאכלת
המאכלת היא אחד מכלי-הפולחן (ראו "כלי-פולחן") ,המשמשים את
המאמינים וכהני-המסדר (ראו "כהן") בחלק מטקסי-הטומאה .זוהי סכין
המשמשת בדרך-כלל לחיתוך בשר ,והיא בעלת להב ארוך וחלק.
בפרק ע"ט ,שבו מתאר רועכם בפני תלמידיו את הפעולות שעליהם לבצע
בגופתו (ראו "קבורה") ,ממלאת המאכלת תפקיד משמעותי בפירוק הפגר
(ראו "פגר") ובהכנתו לאכילה על-ידם (ראו "קניבליזם")" :וכאשר תבואו,
והצטיידתם במזון לשלושת הימים ולשליש היום ,וכן תצטיידו במאכלת".
תפקודיה השונים של המאכלת במסגרת פולחן-הטומאה ,מפורטים
ומנומקים בספרות הטקסית של המסדר.

מאמין
"מאמין" הוא אחד מן הכינויים לחבר במסדר-הטומאה (ראו "חבר") ,אשר
קיבל עליו את המלצות התורה ,והוא מממש ומשלב אותן באורחות חייו,
היומיומיים והטקסיים .אדם אשר המסדר רואה בו קהל-יעד לקבלת התורה
ועקרונותיה ,מכונה "מאמין פוטנציאלי" או "מועד" (ראו "מועד") .ראו גם
"טומאני".

מאפרה
המאפרה היא אחד מן הכלים הפולחניים המצויים בחדר-הטומאה (ראו
"כלי-פולחן" ו"חדר-הטומאה") ,והיא משמשת להשלכת אפר ושיירי עישון,
אשר הצטברו במהלך הטקסים (ראו "עישון") .על-פי-רוב ,מעוטרת
המאפרה הטקסית בכתובות (ראו "כתובת") ובסמלי המסדר (לדוגמא ,ראו
"טתאגרם").
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מבחיל
המבחיל הוא ישות מואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה") המתגלמת כצלם (ראו
"צלם") ,כתשמיש-טומאה (ראו "תשמישי-טומאה") או כחומר כלשהו,
המשתנה בהתאם לטקס ,למטרותיו ,ולמאמינים המשתתפים בו .המבחיל
עומד לשימוש הכהן במהלך טקסי-ההגעלה (ראו "הגעלה") או במהלך
פעולות הגעלה המבוצעות במסגרת הפרקטיקות הפולחניות של המסדר.
המבחיל מסמל את הזוהמה (ראו "זוהמה") החולפת בנקבי-הגוף (ראו
"שערי-הזוהמה") ומערערת את זהותו (ראו "זהות") של הסובייקט (ראו
"סובייקט") .הוא עשוי להופיע בדמות אדם ,בן-כלאיים ,בעל-חיים או חומר
שבאמצעותו אמור המאמין לקיים פעולה גופנית כלשהי .על-פי-רוב יאופיין
המבחיל בצורה ובחומריות עיסתית (ראו "עיסה") ,וילווה באטריבוטים
מתחומי התולעה (ראו "תולעה").

מבט
המבט הוא מונח המתאר את התממשותה של פונקציית הראייה של שערי-
העין (ראו גם "חוש"" ,עין"" ,ראייה" ו"שערי-הזוהמה") .זהו האופן שבו
הופכת המציאות הממשית (ראו "ממשי") לזוהמה (ראו "זוהמה") החודרת
אל הגוף דרך העין ,ומיתרגמת להשתקפות (ראו "השתקפות") באמצעות
התודעה (ראו "תודעה").
המבט הנו אחד מן הכוחות המבחינים את תודעתו של האדם מן הבעבוע
(ראו "בעבוע") – באמצעות מבטו ,מבחין האדם את עצמו מן האחר (ראו
"אחר") ומן הזולת (ראו "זולת" ו"זהות") ,ובאמצעות מבטם שלהם הוא
מובחן מהם ומוגדר על-ידם כאחר וכזולת בעצמו.
"תודעת-המבט" של האדם ,היא המודעות שלו להיותו מובחן כאחר ,והיא
תולדה של היותו בן-האלוהים (ראו "אלוהים") ,כלומר נתין של "החוק
העליון" .המבט מכונן את גבולותיו (ראו "גבול") של הסובייקט (ראו
"סובייקט") ,ובו בזמן מטשטש אותם (ראו "טשטוש-גבולות") .הוא מהווה
את אחת מן השפות הלא-מילוליות (ראו "שפה" ו"תקשורת") שאותן דובר
האדם באמצעות נקבי גופו ,ויש בכוחו להשפיע באופן ממשי על זהותו ועל
התנהגותו של האחר.
על-כן ,נחשב המבט לכוח מאיים – כפי שביכולתו לנסח ולכונן את זהותו
של האדם בעולם ,כך גם בכוחו לכלותה (זהו "המבט המבקש להפסיק
להביט"); אדם אשר אינו נתון למבט ,קיומו בעולם משול לקיומה של החיה
(ראו "חיה") ,ובמובנים מסוימים אף לקיומו של המת (ראו "מת").
בן-מסדר-הטומאה מבקש לחמוק עד כמה שאפשר מן ההשפעה ההרסנית
(ראו "מזיק") של המבט ומן התלות המוחלטת בו .על-ידי כינון ושמירה על
זהותו המובחנת ,על-ידי קבלתו כ"אני" וכ"אחר" (ראו "אני" ו"אחר") ,ועל
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ידי השלמתו עם חלקו היחסי בבעבוע (ראו "בעבוע") ועם דחפיו החייתיים
(ראו "יצר") ,נוטל הטומאני אחריות (ראו "אחריות") על פעולותיו בעולם
ועל האופן שבו הוא מושפע מן המבט ,אך גם משפיע עליו.

מבנה
"מבנה" ,בתורת-הטומאה ,הנו מושג המגדיר את האופן שבו מורכבת
מערכת .המבנה משול לגופה של המערכת (ולמובנה – ראו "מובן") ,אשר
מהווה כעין פונדקאי (ראו "פונדקאי") לפעולות טפיליות (ראו "טפילות").
מסדר-הטומאה עושה שימוש טפילי במבנים שונים (תרבותיים ,דתיים,
אקדמיים ,לשוניים וכדומה) ,על מנת לאכלס אותם בתכניו ,למוטט את
"קירותיהם" מבפנים ולהחליף אותם ב"קירות" ובמבנים חדשים משלו ("לא
יהי דבר אשר יבוא מן הריק ,כי החדש על מקום הקודם יופיע" – רועכם
ס"ו).
המסדר יוצא מתוך ההכרה בעובדה כי המבנים הקיימים בתרבות (ראו
"תרבות") הנם חלק מן ההיסטוריה האנושית ,ולפיכך השפעתם עליה היא
עובדה קיימת ובלתי-הפיכה .על-כן ,כדי לחדשם או להחליפם לחלוטין ,יש
להכיר במציאות קיומם של המבנים ולעשות בהם שימוש.
כמו כן ,האופן שבו עושה המסדר שימוש במבנים הקיימים ,מאפשר לו
להתקרב למאמינים פוטנציאליים בדרכים שמקלות עליהם להבין את תכניו.
זאת ,היות והקטגוריות (ראו "קטגוריה") שאליהן נטפל המסדר ,הנן
מנוסחות ומוכרות זה מכבר.

מגדר
מגדר הוא האופן שבו החברה האנושית מגדירה את ההבדלים בין המינים
(ראו "הבדלה") ,מבחינה אותם זה מזה ,ומעניקה לכל אחד מהם מעמד
חברתי אחר .התפיסות המגדריות שונות מתרבות אחת לאחרת (ראו
"תרבות") ,והן לעולם תולדה של כלכלות כוח (ראו "כלכלה") ושיעבוד
לדוגמות (ראו "נורמה") חברתיות ,דתיות או חוקיות (ראו "דת" ו"חוק").
כפי שהוא מתייחס לקטגוריות חברתיות אחרות (ראו "קטגוריה") ,כך רואה
מסדר-הטומאה ,גם במגדר ,הבחנה תרבותית קיימת אשר השפעתה על
המין האנושי נוכחת (ראו "נוכחות") ,ושיש להסדירה מחדש ,מתוך שאיפה
מתמדת לטשטוש הגבולות ולשוויון-מעמדי מוחלט בין המינים (ראו
"שוויון")" .ותלכו אחריי ,זכרים ונקבות אותו הדבר ,לא יהי הבדל בעיניכם
( – ")...רועכם נ"ה .ועוד" :לא יהי בכם גבר ולא אישה ,כי אין חושך
ביניהם ,בשר מול בשר יעמודו ,נבלה מול נבלה" – רועכם נ"ו.
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מגואל
דבר מגואל הנו דבר מזוהם (ראו "זיהום") ,מלוכלך .המסדר עושה שימוש
במונח "מגואל" בשל קרבתו הלשונית למונח "גאולה" .היות והמסדר אינו
מאמין בגאולה כוללת ,אלא בגאולות קטנות המושגות באמצעות פעולה
(ראו "גאולה") ,והיות והפעולה היא לעולם פועל יוצא של הטומאה
והזיהומים (ראו "טומאה"" ,הטמאה" ו"טינוף") ,ה"מגואל" הנו זה אשר
מחזיק בידיו את המפתח לגאולתו.
היות והתורה גורסת כי כל בני-האדם הנם מגואלים ("כל בני האדם טמאים
מעצם היוולדם" – הצהרה מס'  3מתוך הפרק "הצהרות על האדם",
במניפסט מסדר-הטומאה) ,רואה המסדר בתורת-הטומאה תורה
אופטימיסטית הדוגלת בכך שבכוחו ובאחריותו של כל אדם לשאוף
לגאולותיו הקטנות ולהשיגן" .זאת צוואתי ,תורה היא אליכם ,זו תורת
המגואלים" – רועכם ע"ט.

מגילה
"מגילה" היא כינוי לטקסט שנהגה בידי רועכם (ראו "רועכם") והוכתב
למייסד המסדר ,נשא-ההתגלות-הראשונה (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה"),
כפועל יוצא של התגלויותיו הנוספות (ראו "הכתבה" ו"התגלות").
מסדר-הטומאה אינו לוקח כל אחריות על הופעות של רועכם ועל פרשנויות
חדשות של דבריו ,שמקורן מחוץ למסדר .טקסטים שמקורם מחוץ למסדר
יוכרו על-ידו כמגילות אך ורק לאחר בחינה מוקפדת שלהם ,ושל התאמתם
לעקרונות התורה .המסדר מטפל בכל הופעה ובכל תובנה חדשה
ש"מוכתבת" על ידי רועכם ,באחריות רבה (ראו "אחריות") ותוך העמדת
ספקות ושאלות רבות (ראו "ספק" ו"שאלה") ,על מנת להגיע להבנה
עמוקה ככל הניתן של רעיונותיו ,ושל האפשרות לחיות על פי העצות
והתובנות המופנמות בהם.

מגיפה
מגיפה היא מחלה מדבקת המתפשטת במהירות בקרב האוכלוסייה.
במסגרת עבודת-הטומאה ,מהווה המגיפה משל לאופן שבו מופצת התורה
בידי מאמיניה (ראו "הפצה" ו"הדבקה") ,ועל כן מכונה התורה לעתים גם
כ"תורת המגיפה"" .בדמך תסמן את המקום אשר היית בו ,כי בקרה
המגיפה בעיר" – רועכם נ"ד .וגם" :בנו הכוח ובנו החוכמה ,אנוכי רועכם,
שליח המגיפה" – רועכם ס"א.
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מדבקה
מדבקה היא פתקית נייר ,המצופה דבק (ראו "דבק") מצידה האחד ,ובדרך-
כלל נושאת כתובות או דימויים מצידה השני .המדבקה משמשת את בני-
המסדר להזרעה (ראו "הזרעה") ,בעיקר בשלבים הראשוניים של הדבקת
(ראו "הדבקה") מאמינים פוטנציאליים (ראו "מאמין") בתורת-הטומאה .על-
פי-רוב ,תישא המדבקה את אחד מסמלי המסדר (בעיקר הטתאגרם – ראו
"טתאגרם") ,אך גם כתובות (ראו "כתובת") ופסוקים מתוך ספרו של רועכם
(ראו "רועכם").

מדגרה
המדגרה היא כינוי למקום שבו לומדים בצוותא (ראו "למידה") בני-מסדר-
הטומאה והמאמינים הפוטנציאליים (ראו "מאמין") .היות ותהליכי למידתה
של התורה מושווים ומוקבלים לגלגולו של הזבוב (ראו "זבוב") ,עושה
המסדר שימוש במונח "מדגרה" כחלק מן הטרמינולוגיה הטומאנית (ראו
"טומאני").

מדורה
ראו "מוקד" ו"אש".

מדע
המדע הוא שיטה למחקר ולאיסוף ידע (ראו "ידע") באמצעות תצפיות
וניסויים שיטתיים .המדע התפתח בתרבויות שונות באופנים שונים,
ומקורותיו מצויים בתקופות קדומות ביותר (ראו "תרבות") .יכולותיו של
המדע והאפשרויות העומדות בפניו בחקר המציאות וה"אמת" (ראו "אמת"),
הן פועל יוצא של ההתפתחות הטכנולוגית והתודעתית של האדם (ראו
"תודעה") ,ושל ההיסטוריה והניסיון שלו עצמו (ראו "ניסיון") .על כן ,לעולם
יהיה המדע מוגבל בכמות ובאיכות הידע שיש באפשרותו להשיג אודות
העולם .בעקבות כך ,גורס מסדר-הטומאה כי המדע גם הוא מורכב
מאמונות ,אשר לעתים אינן שונות בהרבה ממבני האמונה הדתית (ראו
"דת") .יחד עם זאת ,שלא כמו רובם המכריע של מוסדות הדת הקיימים,
פועל המדע באופן מתמיד תחת עקרון הספק (ראו "ספק") ,ועוסק כל העת
בניסיונות להפריך את אמונותיו והנחותיו שלו ,על-מנת להתקדם בחתירתו
אל האמת.
מתוך הפרק "האדם והדת" ,מניפסט-מסדר-הטומאה:
" "עידן הנאורות" ניסה לשחרר את האדם מכבליה ה"חשוכים" של הדת,
בטענתו כי הדוגמות הדתיות והחוויות המיסטיות נחותות מן החשיבה
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הרציונאלית ומן ההגות הפילוסופית .רבים נהרו אחר תנועות ההשכלה
שנתגבשו בעידן הנאורות ,בעודם רואים את הפתרון המדעי כתחליף
הרציונאלי לדתות השונות ,ושמים את תקוותיהם בהבטחות הקידמה
הטמונות בטכנולוגיה ובמדע .במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים,
הבין האדם כי גם למדע אין ,ככל הנראו ,את היכולת המוחלטת לספק
תשובות התואמות את החשיבה ה"רציונאלית" ,לשאלות ולאתגרים
הקיומיים שמציבה בפניו התרבות האנושית.
מסדר-הטומאה גורס כי בשלב זה חל משבר אמון חמור (שאנו עדיין
בעיצומו) בין האדם למדע ולחשיבה הרציונאליסטית .משבר זה נבע,
לטענת המסדר ,מכך שהאדם ,אשר עדיין נזקק למערכות חוקים
אובייקטיביות ,ייחס חשיבות אמונית עודפת לדוגמות המדעיות ,והפך,
הלכה למעשה ,את המדע לתחליף ישיר לדת .משבר אמון זה ,אשר פקד
(ועודנו פוקד) את התרבות האנושית ,גרם להתפרקותן של האידיאולוגיות
ולאובדן האמונה באמת ובקיומה של משמעות אובייקטיבית לחיים".

מהדורה
המסדר רואה בתורת-הטומאה חלק מן הבעבוע (ראו "בעבוע") ,ועל כן היא
לעולם נידונה להשתנות ולעדכון (ראו "עדכון") .לפיכך ,כל פרסומיו של
מסדר-הטומאה (לקסיקון העיקרים ,ההגדות ,הספרות הטקסית וכדומה)
נבחנים באופן שוטף ,ועשויים להתעדכן מעת לעת במהדורות חדשות.

מהות
"מהות" היא מונח תרבותי (ראו "תרבות") המגדיר את תוכנו הפנימי של
דבר כלשהו (מה-ות) .היות והוא רואה באמנות (על כל צורותיה) את הדרך
הנכונה וההולמת ביותר למימוש משנותיו (ראו הצהרה מס'  7בפרק
"הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה) ,תופס המסדר את
המהות כבלתי נפרדת מן הצורה (האיכות – איכ-ות) – כפי שהוא רואה את
התודעה כבלתי נפרדת מן הגוף (ראו "תודעה" ו"בשר") .מהותו של כל גוף,
בין אם זהו גוף חי (ראו "חי") ,דומם או אף רעיון כלשהו (על אף שהנו נטול
צורה ממשית) ,תלויה בצורתו ,מושפעת ממנה ומשפיעה עליה .המהויות
והצורות מצויות בבעבוע (ראו "בעבוע") ובטשטוש-גבולות מתמיד (ראו
"טשטוש-גבולות") ,והן משפיעות זו על זו באופן שלעולם אינו ניתן להבנה
מלאה ומוחלטת (ראו גם "ודאות") .המהות ,הצורה ,והקשר ביניהן ,לעולם
ישתקפו בתודעתו של הסובייקט (ראו "סובייקט") דרך החוויה (ראו
"השתקפות" ו"חוויה") .ראו גם "אסתטיקה".
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מהילה
המהילה היא פעולת הטמעה (ראו "הטמעה") שנעשית כלפי נוזלים .מהילת
נוזלים נעשית באופן יזום על מנת להופכם לנוזל חדש ,שהנו למעשה בן-
כלאיים (ראו "כלאיים") .כאשר מבוצעת מהילה במהלך אחד מטקסי-
הטומאה ,היא מסמלת את מצבי-הכלאיים ,שבהם הכלאתם של שני דברים
מולידה דבר-מה חדש לחלוטין ,כזה העומד בזכות עצמו (סמל למהותו של
רועכם – ראו "רועכם") ומערער לחלוטין את גבולותיהם (ראו "גבול") של
מקורותיו.

מובלעת
ה"מובלעת" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,היא כינוי
למרכיביו השונים של הבעבוע (ראו "בעבוע") ,כפי שהם מובחנים לאור
הקטגוריות (ראו "קטגוריה") המנוסחות בידי התרבות (ראו "תרבות").
הבעבוע שרוי בשאיפה מתמדת לביטול מוחלט של הגבולות (ראו "גבול")
וההבחנות בין הדברים (ראו גם "בעבוע"" ,בליעה (חוק ה ")-ו"בשר").
אולם ,כל עוד קיימת תרבות אשר מנסחת גבולות בין הדברים ומבחינה
אותם זה מזה (ראו "הבדלה") ,מכיל הבעבוע גם מובלעות ,שהנן למעשה
החלקים בבעבוע הניתנים להגדרה ולהבחנה תרבותית .כל מובלעת מכילה
ומקיימת בתוכה מובלעות נוספות ,ופוטנציאל אינסופי למובלעות שטרם
אובחנו (לדוגמא :האדם הנו מובלעת בבעבוע ,הרגל הנה מובלעת באדם
ובבעבוע ,הבוהן הנה מובלעת ברגל ,באדם ובבעבוע ,וכך הלאה).

מובן
ה"מובן" הוא כינוי לחלקה של המהות (ראו "מהות") אשר נתפס בידי
החוויה (ראו "חוויה") ,מפוענח בתודעתו (ראו "תודעה") של הסובייקט (ראו
"סובייקט") לאור הידע (ראו "ידע") שקיים בה ,ובעקבות כך הופך לידע
בעצמו.

מוגלה
המוגלה היא זוהמה דלקתית (ראו "זוהמה") ,הנפלטת מן הגוף דרך פצעיו
(ראו "פצע").
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מוות
המוות הוא חדלונו של הגוף (ראו "חידלון") .הוא הרגע שבו ,כתוצאה
מתהליך פנימי כלשהו ,חדלים כל שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של
הגוף מפעולתם .הפסקת פעולתם של נקבי-הגוף ,גורמת לקריסתן של
מערכות הגוף האחרות ,ולמותו של היצור הנושא אותן (ראו "יצור").
המוות מהווה את קיצו של העולם עבור המת ,ולאחריו אין דבר עבורו .יחד
עם זאת ,מהווה מותו של יצור חי אחד את המשכיותם של יצורים חיים
אחרים ,הניזונים מבשרו (ראו "בשר") ואף חיים ומתרבים בתוכו (ראו
"תקומה" ו"תחיית-המתים").
בפרק ע"ט למשנתו ,מתאר רועכם את יום מותו שלו ,ומדגיש כי גם הוא
עצמו בן מוות .הפרק נפתח בפסוק" :יבוא היום ובו אמות ואתפגר ,גם
אנוכי את הזוועה ידעתי" .בהמשך הפרק מנחה רועכם את תלמידיו כיצד
לנהוג בגופתו (ראו "קבורה") ,במהלכים סמליים אשר תפקידם להמשיך
ולהטמיע במאמינים את עקרונותיה של התורה ,ואת האופנים שבהם היא
מתייחסת לסוגיית הגוף והנפש (ראו "נפש").
"בן-מסדר-הטומאה מודע לכך שרגע-המוות הוא ממשי ובלתי ניתן לדחייה,
כאשר מגיע" (הצהרה מס'  ,10מתוך הפרק "הצהרות על בן-מסדר-
הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה) .ראו גם "אלמוות" ו"חיים-שלאחר-
המוות".

מוזה
המוזה ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,היא ישות
מעוררת השראה (ראו "ישות") .המוזה יכולה להיות ישות ממשית (ראו
"ממשי" ו"יצור") ,או ישות מטאפורית המיוצגת על-ידי צלם (ראו "צלם") או
טרף (ראו "טרף") כלשהו .המוזה תסייע למאמין בפיתוח יצירתיותו (ראו
"יצירתיות") ,ובהטמעתה של הטומאה (ראו "טומאה") במהלכיו היומיומיים
והפולחניים (בעיקר בפולחן האמנות).
במסגרת הספרות הטקסית של המסדר ,מתוארות הצעות והמלצות שונות
לאופני הכנתם של צלמי-מוזה ,אשר בהם יעשה שימוש בטקסי הליבוי (ראו
"ליבוי (טקסי.)")-

מוזיאון
"המסדר רואה באמנות ,על צורותיה השונות ,את הדרך הנכונה למימוש
משנותיו" (הצהרה מס'  ,7מתוך הפרק "הצהרות על הטומאה" ,מניפסט
מסדר-הטומאה – ראו גם "אמנות").
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בהיותה של האמנות כלי פולחני משמעותי במימוש רעיונותיו של מסדר-
הטומאה ,מהווה המוזיאון משכן לגילויי הטומאה של האמנות .המסדר
מייחס חשיבות למוזיאון כחלל שבו מוצגות יצירותיו של האמן ,וכבמה
שבאמצעותה הוא מעביר את רעיונותיו לקהל ,ומפיץ את משנתו בקרב
הציבור .יחד עם זאת יש לזכור ,כי המוזיאון הנו גוף ציבורי ,המייצג את
הממסד ואת החוק (ראו "חוק") .ככזה ,כמעט תמיד מהווה המוזיאון כעין
עלה תאנה ,המציג מראית עין של תמיכה בחופש הביטוי ובחופש האמנות,
כאשר למעשה הוא מטיל על המציגים בו מגבלות שונות הנובעות מכלכלת
הפוליטיקה והכוח של הממסד שבראשותו הוא פועל (ראו "כלכלה") .על
כן ,על-פי תפיסתו של המסדר ,על ההתייחסות אל המוזיאון ועל העבודה
עמו ,לעולם לשאת אופי טפילי (ראו "טפילות").

מוח
המוח הנו האבר הראשי במערכת העצבים של האדם ושל בעלי-החיים
המפותחים  -משכנה העיקרי של התודעה (ראו "תודעה") .המוח אחראי על
עיבוד (ראו "עיבוד") המידע החושי (ראו "חוש") הנקלט בגוף דרך שערי-
הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה"" ,ידע" ו"ניסיון") ,הוא מבקר ומתאם את
ההתנהגות הפיזית ואת פעולותיהם של אברי-הגוף האחרים ,והוא האחראי
העיקרי לפעולות מנטאליות כמו למידה (ראו "לימוד") ,חשיבה ,זיכרון (ראו
"זיכרון") ופליטת מידע.

מוחלט
במסגרת תורת-הטומאה קיימים מספר מושגים שהמסדר מתייחס אליהם
ככאלה אשר נושקים לרעיון המוחלטות ,ביניהם :הזמן (ראו "זמן") ,הבעבוע
(ראו "בעבוע") ,הבשר (ראו "בשר") ,הרקב (ראו "רקב") ,והמוות (ראו
"מוות") .המסדר גורס כי כל אחד מערכים אלה הנו בבחינת ודאות-
שבגדר-החוויה-האנושית (ראו "ודאות") ,ועל כן ניתן להגדרה כמוחלט עבור
האדם .יחד עם זאת ,ברור כי ההבנה לעולם מוגבלת ונתונה במסגרתה של
התודעה האנושית (ראו "תודעה") ,הנקבעת דרך נקבי-הגוף (ראו "חוש"
ו"שערי-הזוהמה") .מה שנחשב היום למוחלט ,עשוי מחר להפוך שונה
באופן מוחלט" .לא תהי הוודאות נכונה מאד ,לא מש הספק ממנה ,כי רק
מותך בטוח ,רק הרקב אין לו אפשרות ,הוא המוחלט בעבורך" – רועכם
ע"ג.
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מוטציה
המוטציה היא שינוי מקרי (ראו "ליקוי") ברצף הגנטי של יצור (ראו "יצור")
כלשהו ,אשר עשוי להוביל בסופו של דבר להיווצרותו של מין חדש,
מובלעת חדשה בבעבוע (ראו "מובלעת"" ,בעבוע" ו"אבולוציה") .המסדר
רואה במוטציה כעין ביטוי והופעה של הטומאה (ראו "טומאה") בטבע
הראשוני (ראו "טבע") ,וזאת על אף שהטומאה היא מונח שמקורו
בקטגוריות (ראו "קטגוריה") ובנורמות תרבותיות (ראו "נורמה"" ,תרבות"
ו"דת").

מום
מום הנו ליקוי גופני  -חריגה של הגוף מן המצב ה"ראוי" (ראו "ליקוי").
המום משפיע על יכולותיו של היצור שנושא אותו (בעל-המום – ראו "מום
(בעל ,)")-ולכאורה ,פוגע בהתאמתו לסביבה ה"נורמטיבית" שבתוכה הוא
מתקיים .תורת-הטומאה גורסת כי המום הוא תכונה יחסית (ראו "יחסיות"),
אשר האופן שבו היא גורמת להפרעה בקיומו של בעל-המום ,הנו תלוי-
הקשר סביבתי (ראו "סביבה") והתניה תרבותית (ראו "נורמה" ו"תרבות").

מום (בעל)-
בעל-מום הוא אדם או יצור כלשהו (ראו "יצור") ,אשר נושא מום בגופו
(ראו "מום" ו"בשר").
בפרק ס"ט למשנתו (ראו "משנה") ,קורא רועכם למאמיניו לכבד וללמוד מן
הנכים ומבעלי-המום למיניהם ,שכן "אלה היו השלמים יותר מן השלמים ,כי
בם ישכון החסר ,מהם תבוא הגאולה".
ההתייחסות החברתית למום כאל דבר שלילי (ראו "שלילי") ,נובעת בעיקרה
מדוגמות ומקיבעונות של חברה עדרית שחוששת ומאוימת מכל מה שהיא
מחשיבה כשונה או כלא-נורמאלי .ידוע כי בעלי-מום רבים מתגברים על
המגבלה שגורם להם הליקוי (ראו "ליקוי") ,לעתים אף באמצעות פיתוחן
וחיזוקן של תכונות אחרות שקיימות בהם .היות והמום הוא לעולם תלוי-
הקשר ותנאים סביבתיים (ראו "סביבה") ותרבותיים (ראו "תרבות") ,אזי
גורס מסדר-הטומאה שכל בני-האדם הנם נשאים של מומים כלשהם ,ושל
פוטנציאלים למומים נוספים .תכונה זו ,של בעלות-מום ,מיוצגת לעתים
באופן סמלי במסגרות טקסיות ופולחניות של המסדר ,באמצעות טרפים
(ראו "טרף") המכונים "בעלי-מום".
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מוסיקה
מוסיקה היא צורת אמנות (ראו "אמנות") ,העוסקת בארגון הצלילים והשקט
במרחב הזמן (ראו "זמן") .המוסיקה חודרת אל הגוף דרך שערי-האוזן (ראו
"אוזן" ו"שערי-הזוהמה") ,ויש בה כדי להסב למאזין התענגות גופנית
ותודעתית (ראו "עונג") ,כמו גם חווית סבל וזעזוע (ראו "ייסורים") –
תגובתו של כל מאזין למוסיקה היא אישית ותלוית הקשר ומידתיות (ראו
"מידתיות") .חלק מטקסי-הטומאה הנערכים במסגרת הפרקטיקות
הפולחניות של המסדר ,מלווים במוסיקה מסוגות שונות ,אשר לכל אחת
מהן מוקנה תפקיד סמלי אחר במערך הטקס.
המסדר מוצא את המוסיקה כצורת תקשורת (ראו "תקשורת") יעילה מאד
בכינון חווייתו של האחר (ראו "אחר") ,ועל כן היא עשויה לשמש כמדיום
להעברת רעיונות-הטומאה בקרב מאמינים פוטנציאליים ,במסגרות ההדבקה
וההפצה השונות (ראו "הדבקה" ו"הפצה").

מוסר
המוסר הוא מעין תורה חברתית ,שנועדה לתת לאדם כלים וכללים מנחים
להתנהלות בעולם ,הנוגעים להתנהגותו כלפי עצמו (ראו "אני") ,כלפי
הזולת (ראו "אחר" ו"זולת") ,וכלפי האל (ראו "אל" ו"אלוהים") .המוסר
עוסק במישטור ובריסון (ראו "ריסון") דחפיו ויצריו של האדם (ראו "יצר"
ו"חיה") ,אשר יש בהם כדי להזיק לעצמו או לפרטים אחרים בחברה שבה
הוא מתקיים ,ובכך להוות איום על החברה כולה.
המוסר מופנם בתודעתו של האדם (ראו "תודעה") למן הרגע שהוא מתחיל
לפתח מודעות לסביבתו עוד בהיותו תינוק – הוריו מלמדים אותו מה אסור
ומה מותר ,והם אף משקפים עבורו בהתנהגותם שלהם את הנורמות
המקובלות (ראו "נורמה") בחברה ובמקום שאליהם הוא נולד .כך הופך
המוסר למרכיב רב-משמעות בהתנהלותו היומיומית של האדם ,והוא מנחה
אותו גם באופנים לא-מודעים ,הקודמים למחשבה ולפעולה המעשית.
המוסר הוא מעין צורה מופשטת של חוק אשר מתגבשת ומופנמת בנתיניה
של חברה ,לאורך ההיסטוריה שלה (ראו גם "חוק") .חוקיה הכתובים של
חברה או תרבות מסוימת (ראו "תרבות") ,מהווים למעשה ניסוח פרגמאטי
של התודעה המוסרית שלה.
תורת המוסר משתנה מחברה לחברה ,והיא לעולם נגזרת של הנורמות
והקטגוריות התרבותיות (ראו "קטגוריה") השוררות בה .כך קורה ,שלעתים
תורה מוסרית של חברה מסוימת מתנגשת או מייצרת קונפליקט עם זו של
חברה אחרת .במקרים קיצוניים ,עלולה אף תורת המוסר של חברה כלשהי,
לאפשר פגיעה באוכלוסיה או בפרטים מסוימים ממנה ,אשר אינם "עונים"
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על תנאי המוסר והנורמה .המוסר ,אם כן ,הוא קריטריון של צדק (ראו
"צדק") ,אשר מושתת בחברה או בתרבות בידי הרוב ההגמוני שלה.
מסדר-הטומאה קורא למאמיניו לבחון היטב את אמות המידה המוסריות
שלהם (ראו "ספק") ,ואת כלכלות הכוח והאינטרס שהזינו אותן לאורך
השנים (ראו "כלכלה") .במערך האתי של תורת-הטומאה מופיעים כמה
מושגים שנוגעים להתנהגות ולאחריות מוסרית ,בייחוד כלפי האחר (ראו
"אחר"" ,אחריות"" ,זדון"" ,זכות (ה" ,")-טאבו" ו"מידתיות") .מעבר
לעקרונות המיוצגים במושגים אלה ,קורא המסדר לכל אדם לבנות או
לאמץ לעצמו מערך עקרונות מוסריים משלו ,תוך בחינה שוטפת שלהם
והעמדתם תחת ספק מתמיד ("מי אני אשר אתן בכם מוסר ,אנוכי הדגל
אשר מראו לאן הגעתם" – רועכם ע"ה).

מוסר (דמות בספר "רועכם")
מוסר מופיע בפרק ח' בספר רועכם ,פרק המתאר את שיטוטיה של הכלבה
(ראו "כלבה") בעיר ,בהיותה גורה יתומה .בעוד הכלבה מחטטת בפחי
הזבל ותרה אחר משהו לאכול ,מופיע אדם מאחורי הבית ומחייך אליה.
הכלבה נבהלת ממנו ונמלטת ,בין השאר מפני שהוא נושא עמו מוט ברזל,
לצרכי הגנה עצמית .הוא רודף אחריה ומנסה לתופסה ,אך כושל בכך.
לאדם קוראים "מוסר" ,והוא מתואר כ"איש נעים הליכות ,וטוב בארץ
באותם ימים" .מוסר ,ברגע הקטן שבו הוא מופיע בעלילה ,מסמל כמובן
את המוסר ,אשר נעדר כמעט לגמרי מן הארץ באותם ימים – "ויקרא שמו
של האיש מוסר ,זה אשר נושא את המקל".

מועד
"מועד" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי
למאמין פוטנציאלי (ראו "מאמין") ,כזה שבכוונת המסדר להפיץ בו את
התורה (ראו "הפצה") ולאמצו לשורותיו .מקור המונח הוא בביטוי "מועד
לפורענות".

מועקה
המועקה היא דיבוק (ראו "דיבוק") .זוהי תכונה מואנשת (ראו "האנשה"),
אשר המסדר מייחס לה חשיבות סמלית היות והיא מהווה חלק משמעותי
מתכונותיו ומתחושותיו של האדם .המועקה היא תחושה מופשטת ,שלעתים
קרובות אין החווה אותה מודע לטיבה או למקור הישיר שלה .היא עלולה
לגרום למחשבות כפייתיות או לניסיונות חוזרים ונשנים להבין אותה ,שעל-
פי-רוב יסתיימו במפח-נפש ,ואף יגרמו לה להפוך לייאוש (ראו "ייאוש").
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לדידו של המסדר ,כמו הייאוש והחרדה (ראו "חרדה") ,גם המועקה הנה
תולדה של תודעת-המוות ושל הכרת אפשרות החידלון (ראו "חידלון").
במסגרת הדיאלוגים ושיטת-הטיפול של המסדר (ראו "טיפול") ,נבחנות
מועקותיו של המאמין לאור החסימות (ראו "חסימה") והבעבוע (ראו
"בעבוע") ,ומטופלות באופן שמצמצם את השפעתן המזיקה.

מוער
"מוער" ,הוא כינוי לאדם שקיבל על עצמו את עיקריה של תורת-הטומאה,
לאחר שלמד אותם ,הפנים את לקחיהם ,והבין כי הם מהווים כיום את
הדרך הנכונה לחוות (ראו "חוויה") ולהבין את המציאות .המוער הוא אדם
סקרן (ראו "סקרנות") ,ערני (ראו "ערנות") ומודע לעצמו ולזולת (ראו
"זולת") .זהו אדם שאינו צועד בעיוורון אחר תורה ,קבוצה או אישיות
מסוימת ,ומטיל ספק (ראו "ספק") בכל דבר ובכל עת ,כולל בערכיה של
תורת-הטומאה עצמה.

מופת
בפרק ע"ח למשנתו (ראו "משנה") ,אומר רועכם לתלמידיו "לא חיה אני
ולא אדם ,לא שד ולא מלאך ,לא שטן ולא אלוהים ,מופת אני לכם ,לא
פחות ולא יותר" .רועכם (ראו "רועכם") מציג את עצמו כדוגמה ,כיועץ (ראו
"יועץ") ,או כמי שבאמצעות תורתו משקף בפני המין האנושי את מצבו ("מי
אני אשר אתן בכם מוסר ,אנוכי הדגל אשר מראו לאן הגעתם" – רועכם
ע"ה).
המונח "מופת" ,אם כן ,משמש את המסדר כדי להגדיר את מעמדו של
רועכם ,וכהמשך לכך ,גם את מעמדם של כהני ,מורי ויועצי המסדר (ראו גם
"כהן" ו"מורה") ,שאינם רואים את עצמם כמנהיגים המכתיבים דרך ,אלא
כדוגמאות חיות ,אשר הבחירה אם וכיצד ללכת בעקבותיהם ,נתונה בידיו
של המאמין.

מוקד
"מוקד" הוא כינוי לכלי פולחני (ראו "כלי-פולחן") הנראה כפמוט מוגדל,
ומשמש להדלקת מדורה סמלית במהלך חלק מטקסי-הטומאה.
האופנים להכנת המוקד ולדרכי הטיפול והשימוש הטקסיים בו ,מתוארים
במסגרת הספרות הטקסית של המסדר.
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מורה
ה"מורה" הוא מי שעוסק בהוראת התכנים והעקרונות של תורת-הטומאה.
בפרק פ' ,הפרק האחרון במשנתו ,קורא רועכם לתלמידיו "לא יהי בכם כהן
ולא כומר ,לא רב ולא נזיר ,מורים אתם לתלמידי ( )...לא פחות ולא יותר
( .")...רועכם מכוון לכך שלנושאי התפקידים במסדר אין למעשה סמכות
מוחלטת ואינם יכולים לכפות על מאמיניהם דבר – לפני הכול ,נושאי
התפקידים במסדר הם יועצים (ראו "יועץ") ומורים ,ותפקידם להנחות
ולהציע לתלמידיהם את הדרך ,שאותה יצטרכו לבסוף לבחור בעצמם .ראו
גם "כהן" ו"מופת".

מורשת
ראו "אלמוות" ו"חיים-שלאחר-המוות".

מזבח
המזבח הנו בימה (ראו "בימה") ,המשמשת להקרבה סימבולית של זבחים
(ראו "זבח") ,במסגרת חלק מטקסי-הפולחן של מסדר-הטומאה .על-פי-רוב,
יהא המזבח בנוי ,לפחות בחלקו ,מאדמה (ראו "אדמה") ,כפי שממליץ
רועכם לתלמידיו ,בפרק ע"ה למשנתו ("ותהי הבימה ההיא עשויה מן
האדמה אשר אתם דורכים עליה בנעליכם ,מלבדה לא היו חוקים ,היא
הצמיחה והיא הנבילה").
טקסי הקרבת קורבנות במסגרת פולחן-הטומאה הנם מהלכים מטאפוריים
שנועדו להשפיע אך ורק על תודעתם (ראו "תודעה") של המאמינים ושל
המשתתפים והצופים בטקס .לפיכך ,במהלך טקסי הקורבן נעשה שימוש
בזבחים סמליים בלבד ,עשויים חפצים דוממים ,הפרשות גוף או שיירי מזון.
המסדר אוסר על הקרבת קורבנות חיים (ראו "טאבו" ו"זכות (ה .)")-דרכי
ההכנה של בימות המזבח ,ואופני השימוש בהן ,מפורטים בספרות הטקסית
וב"ספר הזבחים" של המסדר.

מזגן
המזגן הוא מכשיר חשמלי המקרר או מחמם את האוויר החודר מן הסביבה
החיצונית (ראו "סביבה") אל הבית .יחד עם פתחי-אוורור אחרים ,מהווה
המזגן את אחד משערי-הזוהמה של הבית (ראו "שערי-הזוהמה") ,והוא
מקביל לשערי-הנחיר בגוף האדם (ראו "נחיר").
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מזוהם
מזוהם הוא זה אשר גבולותיו הופרו (ראו "גבול" ו"טשטוש-גבולות") .על-פי
פילוסופיית הטומאה ,הדברים שואפים כל העת לזהם ולהזדהם (ראו
"בליעה (חוק ה ,)")-ואין דבר בעולם אשר איננו מזוהם במידה כלשהי .ראו
גם "זיהום"" ,זוהמה"" ,בעבוע" ו"מובלעת".

מזוזע
המזוזע היא מגילה (ראו "מגילה") קטנה ומגולגלת המכילה ציטוטים מכתבי
רועכם ,או את ספר "רועכם" כולו .המזוזע מיועדת לנשיאה אישית ,או
לתלייה בסביבת הבית ובחללי הפולחן שלו (ראו "חדר-הטומאה" ו"כוך").
לעתים תקשט המזוזע עבודות שנעשו במסגרת פולחן-האמנות של המסדר
(ראו "אמנות") .תפקידה של המזוזע לשמש כסממן-זיהוי ,וכתזכורת עבור
המאמין ,לעצותיו של רועכם ולכוחה של הטומאה .ראו גם "חותם".

מזון
ראו "אכילה" ו"האבסה".

מזיד
מזיד הנו דמות בספר רועכם המופיעה לראשונה בפרק ח' .לאחר שהכלבה
(ראו "כלבה") נמלטת (שלא לצורך) ממוסר (ראו "מוסר (דמות בספר
רועכם)") ,היא מזדמנת אל ביתו של מזיד .מזיד לוכד את הכלבה וכולא
אותה באחד מחדרי ביתו ,שם כלואה גם ביתו .הוא מתעלל בשתיהן ,עד
שלילה אחד (פרק י') ,מתה הילדה כתוצאה מן המכות שהוא מפליא בה.
מזיד קושר את הכלבה מחוץ לבית ,ולאחר כארבעים ימים נפטר מדום-לב.
הכלבה ,בהיותה קשורה ומורעבת ,חופרת את גופתה של הילדה ,הקבורה
בחצר ,וניזונה ממנה .כך היא אוגרת כוחות מחודשים ומצליחה לבסוף
לכרסם את החבלים ולהימלט מן המקום .שמו של מזיד ,נגזר כמובן מן
המילה "זדון" (ראו "זדון").

מזיק
"מזיק" הוא כינוי לדיבוק (ראו "דיבוק") ,לרגש ,ליצר (ראו "יצר") או
לתכונה כלשהי ,שחרגו ממידתיותם (ראו "מידתיות") ,והפכו לבעלי השפעה
מזיקה על המאמין .המזיקים עלולים לגרום לקשיים ולבעיות נפשיות (ראו
"נפש") וגופניות (ראו "בשר") ,שאת השלכותיהם המלאות וארוכות-הטווח
קשה לצפות במדויק .במסגרת הדיאלוגים (ראו "דיאלוג") ושיטת-הטיפול
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(ראו "טיפול") של המסדר ,עומדים המאמין והיועץ (ראו "יועץ") על טיבם
של המזיקים ,ומנסים להקטין את השפעתם.

מזל
ראו "אקראיות" ו"גורל".

מזלג
המזלג הוא אחד מחפצי-הפולחן המצויים בכל חדר-טומאה (ראו "כלי-
פולחן" ו"חדר-הטומאה") ,והוא משמש בעיקר להכנסת מזון אל גוף המאמין
דרך שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,במהלך פרקטיקות פולחניות
הכוללות פעולות של אכילה טקסית (ראו "האבסה").

מזמור
מזמור הוא חיבור מילולי המושר במהלך חלק מן הטקסים הנערכים
במסגרת פולחן-הטומאה .תפקידו של המזמור להשרות אווירה ,להזכיר
למאמינים את עקרונות התורה וללמדם חלקים ממשנתו של רועכם,
להשפיע על הלכי-הרוח של המשתתפים בטקס ,ואף לסייע בכניסתם
למצבים אקסטטיים (ראו "אקסטזה").

מחברת
המחברת היא אחד החפצים המומלצים ע"י מסדר-הטומאה לנשיאה צמודה
ותמידית .מחברתו של בן-המסדר מהווה כעין ארכיון-תודעה (ראו "תודעה")
שבו נאספים רעיונות ,זיכרונות ,טקסטים ודימויים ,שאותם העלה המאמין
בדעתו ,או שלוקטו על-ידו במהלך היום (ראו "ליקוט").
המחברת הנה חפץ בעל מעמד סמלי מיוחד והיא משמשת גם ככלי-עזר
במערכים הטקסיים של עבודת-הטומאה .על-כן ממליץ המאמין לעטר את
המחברת בסמלי-המסדר (ראו "טתאגרם") ובכתובות (ראו "כתובת")
שהמאמין מוצא כבעלות משמעות עבורו.

מחול
המחול מהווה את אחת מצורות האמנות שהמסדר מעניק להן משמעות
פולחנית (ראו "אמנות") .המחול הנו דרך ביטוי גופנית (שפה שאיננה
מילולית – ראו "שפה" ו"תקשורת") ,שבאמצעותה יוצרים הרקדן
והכוריאוגרף אינטראקציה רעיונית עם הצופה (ראו "צופה") .לפיכך ,מהווה
המחול סמל לתפיסתו של המסדר את החיבור בין הגוף (ראו "בשר")
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והתודעה (ראו "תודעה") ,שלטענתו הנם בלתי ניתנים להפרדה מעשית.
למחול במובנו הטקסי ,ראו "ריקוד".

מחזור
מחזור הוא נוהג מומלץ על-ידי מסדר-הטומאה ,שמטרתו בשיקומם של
חפצים שיצאו מכלל שימוש ,ובהכנתם לשימוש חוזר (בתפקודם המקורי או
בתפקוד חדש – שימושי ,אמנותי או פולחני – ראו "תקומה").
היות ואחת מן האמונות החשובות של מסדר-הטומאה גורסת כי דברים
חדשים לעולם קמים על שייריהם של הדברים שקדמו להם ("ועבדת את
האפילה ואת הרקב ,כי על שייריו יקום דבר"  -רועכם ס"ה) ,המסדר מאמין
כי רבים מן החפצים הלקויים (ראו "ליקוי") ראויים לשיפוץ ולשימוש חוזר
או חלופי .בדרך זו מסייע המסדר לשימור כוחותיה החיוביים
והקונסטרוקטיביים של הזוהמה בעולם (ראו "זוהמה") ,לתמיכה בסביבה
האקולוגית ,למניעת בזבוז מיותר של אנרגיה ,ולרווחה הכלכלית של
מאמיניו (ראו גם "ביזת-פחים").
"מן השבר יזרח החדש ,במקום אשר לא שינית לא תצמח חיים" – רועכם
ס"ו .וגם" :לא יהי דבר אשר יבוא מן הריק ,כי החדש על מקום הקודם
יופיע" – שם.

מחלה
המחלה מוזכרת בספר רועכם ,בפרק כ' לפרשת "חזירה" ,כאחת מסיבות
המוות הנפוצות (ראו "מוות")" :כי בימים ההם הניצל מן הטריפה ימות מן
המחלה ,והניצל מן המחלה ימות מן הרעב ,והניצל מן הרעב ימות מן
השריפה ,והניצל מן השריפה ימות מן הטביעה ,והניצל מן הטביעה ימות מן
התאונה ,והניצל מן התאונה ימות מן המלחמה ,והניצל מן המלחמה ימות
מן הרצח".
מאוחר יותר ,יעשה רועכם שימוש במושג "מחלה" כמטאפורה לדרכי
ההפצה של משנתו ,ולאופן שבו היא חודרת לקרבם של האנשים ,משנה
את הסדרים הנורמטיביים (ראו "נורמה") ומפרה את הקטגוריות (ראו
"קטגוריה") והגבולות השגורים (ראו "גבול").
לפרשנות רחבה יותר של המונח "מחלה" בהקשר של הפצת תורת-
הטומאה ,ראו "הדבקה"" ,הפצה" ו"מגיפה".
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מחרוזת
המחרוזת היא חותם (ראו "חותם") .זוהי שרשרת המיועדת לענידה על
הצוואר ,אשר נושאת את אחד (או יותר) מסמלי מסדר-הטומאה (ראו גם
"טתאגרם") .לעתים תישא המחרוזת את אותיות אחד מן השורשים (ראו
"שורש") ,או ,לחילופין ,את אותיות שמו של רועכם .מטרתה של המחרוזת
(שלא מוטלת עליה חובת ענידה) היא להוות כעין תזכורת למאמין ,וסימן
המזהה אותו כטומאני (ראו "טומאני").

מידתיות
המידתיות היא אחד מן הערכים המרכזיים והמשמעותיים בתורת-הטומאה.
המידתיות מייצגת את האיזון בין כוחות הטומאה (ראו "טומאה") והטהרה
(ראו "טהרה") הנדרשים לכינונו של ה"יש" (ראו "יש") ולקיומם של
מובלעות הבעבוע (ראו "מובלעת" ו"בעבוע").
על-פי תפיסתו של המסדר ,כל מרכיב בכוחות שהמסדר מגדיר כטומאה או
כטהרה ,הנו הכרחי לקיומם של החיים והיצירה ,אולם טומן בחובו גם
פוטנציאל ממשי לחידלון (ראו "חידלון") .כאשר תכונה מסוימת חורגת מן
המידתיות ,היא עלולה לגרום לנזקים ,אשר לא מן הנמנע שיהיו בלתי-
הפיכים (ראו "מזיק"); כפי שבכוחה של הטומאה לחיות ,כך בכוחה גם
להמית .הטהרה ,לעומתה ,לו הייתה מופיעה בעולם בצורתה האידיאלית,
כלומר נקייה לחלוטין מכל ביטוי של טומאה ,אזי הייתה מהווה את
התגלמותם המושלמת של המוות והחידלון (על כן גורס המסדר כי הטהרה
איננה קיימת באופן ממשי בעולם ,אלא כמושג תרבותי בעל משמעות
דמגוגית – "( )...הכול טמא הוא והכול כשר ( – ")...רועכם נ"ד).
המידתיות איננה קבועה והיא נבחנת בכל מקרה לגופו .תכונה נחשבת
לחורגת ממידתיותה כאשר השלכותיה הישירות (ראו "השלכה") מולידות
נזק שהנו גדול מן התועלת ,עד כי הוא טומן בחובו פגיעה בנושא התכונה
עצמו ,באחר שלו ,או בזולתו (על ההבדלים בין האחר לזולת ,ראו "אחר"
ו"זולת") .לעתים קרובות קשה להעריך נכונה את המידתיות ברגע נתון ,ועל
כן על כל פעולה או מעשה המותרים במסגרת עבודת-הטומאה מוטל לעמוד
בתנאי השמירה על זכותו של האחר לחירות (ראו "זכות (ה ,)")-ועל איסור-
הזדון (ראו "זדון") .על פי תפיסתו של המסדר ,על כל אדם להיות אחראי
(ראו "אחריות") ,רגיש וער (ראו "ערנות") לפוטנציאל החידלון ,שכל
תכונותיו טומנות בחובן – פוטנציאל אשר עלול להתממש במידה ויחרגו
ממידתיותן .המסדר מאמין ,כי ככל שצובר האדם ידע (ראו "ידע") ,חוויות
(ראו "חוויה") וניסיון (ראו "ניסיון") ,כך גוברת רגישותו למידתיות
ומשתפרות יכולותיו לזהות אותה ,להכיר במקרים החורגים ממנה ,ולהבין
לעומקן את השלכותיהם האפשריות.
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מיוחם
מסדר הטומאה רואה בזימה (ראו "זימה") ערך נעלה וחשוב (אם כי מסוכן
כאשר הוא חורג ממידתיותו – ראו "מידתיות") .הזימה מהווה חלק מחוק
הבליעה (ראו "בליעה (חוק ה ,)")-והיא מתייחסת לתשוקתם (ראו "תשוקה")
של היצורים החיים (ראו "יצור" ו"חי") להתענגות מינית (ראו "עונג") .כאשר
מיתרגמת הזימה לחיוניות ויצירתיות (ראו "יצירתיות") בעודה מנועה
מלהתממש באופן ישיר ,מחשיב אותה המסדר כמידה חשובה ואף הכרחית.
המונח "מיוחם" ,אם כן ,משמש את המסדר בהשאלה לתיאורו של זה אשר
הזימה היא אחד מן הכוחות המניעים אותו (באופן מסוים ,ניתן להקבילו
למי שנחשב ל"מואר" בתרבויות מסוימות) .המיוחם נעזר בזימה וחי את חייו
לאור הכוחות שהיא מעניקה לו ,אם כי הוא מאזן אותה במידתיות ולא
מאפשר לה לחרוג ולהציף אותו עד כדי פגיעה באחר (ראו "אחר") והפרת
הזכות (ראו "זכות (ה.)")-
המיוחם ,אם כן ,הוא אדם אשר עבר מסע-חקר אישי ופנימי של זימתו
ומיניותו ,למד להשתמש בה כאנרגיה חיונית ,ולהפנות אותה לאפיקים
יצירתיים ,תוך ריסון (ראו "ריסון") ,משמעת עצמית ושילוב מידתי של
תכונות הכלאיים שלו (ראו "כלאיים") .מיוחם אשר נוהג באופן שמאפייניו
החייתיים (ראו "חיה") גוברים על מאפייניו האלוהיים (ראו "אלוהים")
וגורמים לחרמנותו לחרוג מן המידתיות ,איננו נחשב למיוחם ע"פ המסדר כי
אם לבבון (ראו "בבון") .מאמין אשר יתגלה כבבון ויגרום לפגיעה באחר
(ראו "אחר") בעקבות ניסיון לממש את זימתו כלפיו באופן כפוי (ראו
"אונס") ,יורחק משורות המסדר לאלתר ,והמסדר יסייע לחוק המקומי לטפל
בו בכלי הענישה הראויים (ראו "ענישה").
"מכל הדברים ומכל החפצים אשר על האדמה הזו ,תבוא הזימה לפניך ,מן
העבד ומן המלכה ,מן השפחה ומן האדון ,מן האדם ומן הבהמה ,מן הזכר
ומן הנקבה ,מן החי ומן המת ,כולם היו ביצריך ,לא היו גבולות מלבד
בנקביך ,כל המכוער יפה הוא ,וכל היפה הרי הוא מכוער" – רועכם ע"ח.

מילה
המילה הנה יחידת לשון בסיסית בעלת משמעות בשפה (ראו "שפה").
משמעותה של המילה היא בעלת פוטנציאל אינסופי לסטיות (ראו "סטייה"),
והפרשנות שהיא מקבלת לעולם תהא תולדה של תודעת המאזין או הקורא
(ראו "תודעה" ו"צופה") .זאת ,בנוסף למשמעות שנוצקה בה מלכתחילה ע"י
מי שהגה או כתב אותה (ראו "יציקת-תוכן") ,ע"י ההקשר שבה היא נאמרה
או נכתבה ,וע"י האופן שבו היא נהגתה או נכתבה .לפיכך ,נחשבת המילה
להשתקפות (ראו "השתקפות").
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תורת-הטומאה מתייחסת למילה כאל חלק בלתי נפרד מן הבעבוע ומתפיסת
הבשר של רועכם (ראו "בעבוע" ו"בשר") .המילה מגדירה את המובלעות
(ראו "מובלעת") בבעבוע ,וניתן לומר כי היא בעלת זהות משל עצמה (ראו
"זהות").
על-כן ,מיוחסת למילים חשיבות רבה בקרבם של הטומאנים ,והן מטופלות
כל העת כגוף ,אשר יש לערער ולבחון את גבולותיו (ראו "גבול") ללא הרף
(ראו "ספק") .למילה מיוחס כוח אדיר כישות שיש בה כדי לכונן מציאות
של ממש  -להרוס ולבנות ,לטמא ולטהר ,להועיל ולהזיק .על כן ,עוסק
הטומאני באופן שוטף בלימוד כוחן של המילים ,ובשכלול השימוש שלו
בהן .ראו גם "שורש".

מילע
המילע הנה יחידת לשון בסיסית ,נטולת כל משמעות ממשית (ראו "ממשי")
או מובן כלשהו (ראו "מובן") ,אשר נעשה בה שימוש במסגרת הדיבור
הלהגותי (ראו "דיבור" ו"להגות") .זוהי למעשה מעין מילה מופשטת ,אשר
איננה קיימת באף שפה (ראו "שפה") מלבד בלהגות .לעתים מורכבת
המילע משברי מילים אמיתיות (ראו "מילה") ,שבהקשר אחר עשויות היו
להיות בעלות מובן כלשהו.

מים
המים מהווים מרכיב חשוב בחייו של בן-מסדר-הטומאה .מעבר לשימוש
היומיומי של שתייה ,הכנת מזון ,רחצה וניקיון ,משמשים המים גם כנוזל
בעל משמעות סמלית בעבודת הפולחן של המסדר :המים משמשים לטקסי
זיכוך ,הם מהווים מצע לגידול ירוקת פולחנית (ראו "ירוקת") ,הם משמשים
למהילת נוזלים (ראו "מהילה") ולפעולות טקסיות נוספות.

מימיקה
מימיקה היא אחת מן השפות הלא-מילוליות אותן דובר האדם (כמו גם
בעלי-חיים אחרים) ,והיא מורכבת מהבעות פנים ומתנועות גוף (ראו "שפה"
ו"תקשורת") .המסדר רואה בחקירת המימיקה ובהתעמקות בה ,את אחת
מעבודותיו החשובות .ראו לדוגמא "חיוך"" ,פיהוק" ו"קריצה".
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מין
המין מהווה את מימושה הישיר של הזימה (ראו "זימה") .על-פי תפיסתו של
מסדר-הטומאה ,כל פעולה מינית היא לגיטימית ורצויה (גם כזו אשר איננה
מיועדת להפריה ולהתרבות) ,כל עוד היא נעשית תחת הסכמה הדדית של
כל הצדדים המשתתפים בה ,וכל עוד ההסכמה איננה תחת מעשי-כפייה או
איום .בנוסף ,חייב המסכים להיות אדם בוגר ואחראי למעשיו (ראו
אחריות") .מאמין אשר יגרום לפגיעה באחר (ראו "אחר") בעקבות ניסיון
לממש את זימתו כלפיו באופן כפוי (ראו "אונס") ,יורחק משורות המסדר
לאלתר ,והמסדר יסייע לחוק המקומי לטפל בו בכלי הענישה הראויים (ראו
גם "זכות (ה" ,")-זדון" ו"טאבו").
תורת-הטומאה מייחסת למין ,בהיותו פעולת מימושם של דחפים ,יצרים,
תשוקות ורגשות הדדיים של אהבה ומשיכה גופנית ,משמעות רבה ,והוא
נחשב לפעילות בעלת אופי פולחני (המהווה חלק מפולחן-העונג – ראו
"עונג") .לפיכך ,חלקים מן הספרות הטקסית של המסדר עוסקים בחקר
המיניות והזימה ,על גוניהן השונים.

מיקרוסקופ
המיקרוסקופ הנו מכשיר המשמש להגדלה ויזואלית של עצמים ,שהנם
קטנים מכדי להיראות על-ידי עין (ראו "עין") בלתי-מזוינת .למיקרוסקופ
משמעות סמלית מבחינתו של מסדר-הטומאה ,היות והוא מהווה ביטוי לכך
שיכולתו של האדם בהבנת המציאות והוודאות האובייקטיבית היא לעולם
מוגבלת ,וכי היא משתנה בהתאם ליכולותיו החושיות (ראו "חוש")
והטכנולוגיות (ראו "טכנולוגיה") .המיקרוסקופ ,כמו כלים ומכשירים רבים
אחרים ,חשף בפני האדם פן במציאות שהיה חבוי מפניו (וכאילו לא היה
קיים) משך מיליוני שנות קיום.

מישוש
חוש-המישוש הוא החוש היחידי השוכן בכל חלקי הגוף החיצוניים ,ולא רק
בפתחיו (ראו "חוש" ו"שערי-הזוהמה") .זהו החוש שבאמצעותו מרגישים
במרקמו של דבר כאשר נוגעים בו .פרקטיקות רבות במסגרת המערכים
הפולחניים של תורת-הטומאה ,מלוות בפעילות של חוש-המישוש ובמימוש
הפוטנציאל הטמון בו לעינוג ולהתענגות (ראו גם "מין" ו"עונג").
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מכוער
מכוער הוא זה אשר התרבות (ראו "תרבות") מגדירה כ"לא יפה" (להרחבה
בנושא ,ראו "כיעור") .שמו של רועכם (ראו "רועכם") ,מלבד הפרשנויות
האחרות שלו ,מורכב משיכול-אותיות של המילה "מכוער" כפי שהיא
נכתבת בכתיב מלא.

מכחול
המכחול הוא אחד מן החפצים המשמשים את המסדר בפולחן-האמנות (ראו
"אמנות") .הוא משמש למריחת צבע ,ומהווה כלי ראשי וחשוב בסדרת
ההטמאות (ראו "הטמאה").
המכחול הוא אחד מחפצי-הפולחן המצויים במשכנות-הטומאה השונים (ראו
"כלי-פולחן"" ,אוהל-הטומאה"" ,חדר-הטומאה" ו"בית-הטומאה").

מכירה
מפעם לפעם ,עורך המסדר מכירות של חפצי-אמנות (ראו "אמנות") ,כלי-
פולחן (ראו "כלי-פולחן") ,תשמישי-טומאה (ראו "תשמישי-טומאה") ,טרפים
(ראו "טרף") ,חותמים (ראו "חותם") ,מגילות (ראו "מגילה") וכדומה.
מטרותיהן העיקריות של המכירות הן להפיץ את רעיונות הטומאה בקרב
הציבור (ראו "הפצה") ,ולממן את המשך פעילותו של המסדר.

מכנסיים
ראו "בגד".

מכרז
מכרז הנו הצעה המתפרסמת בקרב ציבור המאמינים ,להגיש מועמדות
לתפקיד או לעבודה כלשהי ,הנעשית במסגרת פעילותו של המסדר .לעתים
תהיה העבודה כרוכה בתשלום עבור המבצע אותה ,ולעתים יפרסם המכרז
הצעות לעבודה בהתנדבות.

מלאך
המלאך ,על פי האמונה בדתות השונות (ביניהן יהדות ,נצרות ואסלאם –
ראו "דת") ,הוא ישות על-טבעית ,הקיימת לצדו של האל ,או נשלחת על-ידו
לביצוע משימה כלשהי הקשורה בעולם החומרי (מבצע את מלאכת האל).
מבחינתו של מסדר-הטומאה ,דינו של המלאך הוא כדינו של האל (ראו
"אל") .מסדר-הטומאה אינו עוסק בשאלת הקיום הממשי (ראו "ממשי") של
מלאך זה או אחר .מידת-קיומו של מלאך הנה נגזרת ישירה של השפעתה
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של דמותו על העולם .לפי תפיסה זו ,ככל שהשפעתו של מלאך מסוים על
האנושות גדולה ,כך גדלה מידת-קיומו (ראו "נוכחות").
על מנת שמלאך כלשהו יטפס במעלה "סולם-הקיום" (ראו "סולם-הקיום"),
יש להפיץ את משמעותו הסמלית והרעיונית ולגרום לו לפתח השפעה
ניכרת על הקיום האנושי" .לא חיה אני ולא אדם ,לא שד ולא מלאך ,לא
שטן ולא אלוהים ,מופת אני לכם ,לא פחות ולא יותר" – רועכם ע"ח.

מלוכלך
ראו "מזוהם".

מלוקק
"מלוקק" הוא האופן שבו מכונה בספרות הטקסית אובייקט פולחני כלשהו,
לאחר שעבר תהליך של ליחוך (ראו "ליחוך").

מלח
המלח הנו חומר גבישי המשמש כתבלין חשוב ועיקרי במזון ,אשר
השתקפותו (ראו "השתקפות") נחווית (ראו "חוויה") ע"י הלשון (ראו
"לשון") ,המצויה בשער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .המלח משמש
את מסדר-הטומאה במלאכת-ההרקבה (ראו "הרקבה") ,שהיא מלאכת זירוז
פעולתו של הריקבון (ראו "ריקבון") ,שנעשית לשם הכנת חפצי-פולחן (ראו
"כלי-פולחן") וצלמים מסוימים (ראו "צלם") ,העשויים מנבלותיהם (ראו
"נבלה") של בעלי-חיים (ראו "פיגול").

מלמול
"מלמול" ,במסגרת עבודת-הטומאה ,הוא שם נרדף ללהגות (ראו "להגות").

ממון
ממון הוא ישות סמלית מואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה") ,הנתפסת במסדר
כדמון (ראו "דמון") .ממון מסמל את שאיפותיו החומרניות של האדם
לצבירת הון ממשי (ראו "ממשי") .על-פי תפיסתו של המסדר ,כל בני-האדם
עובדים בצורה כזו או אחרת את ממון .אלה שבחייהם תופס ממון מקום
החורג מן המידתיות (ראו "מידתיות") ,נחשבים בעיני המסדר כעבדיו (ראו
"עבד").
חלק מן הפרקטיקות הטקסיות של מסדר-הטומאה כוללות התייחסות לממון,
אשר מטרתן בשכנוע עצמי ובפיתוח תודעתו הכלכלית של המאמין (ראו
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"תודעה") .טקסיו של ממון ,והאופנים המוצעים לעיצוב הצלם שלו (ראו
"צלם" ו"עגל") ,מפורטים בספרות הטקסית של המסדר.

ממסד
"ממסד" הוא כינוי לכלל המוסדות הרשמיים השייכים למדינה ,ופועלים
באופן ישיר תחת חוקיה (ראו "חוק").

ממשי
המושג "ממשי" ,לתפיסתו של מסדר-הטומאה ,הוא כל "יש" (ראו "יש")
שקיומו בעולם יכול להיחוות (ראו "חוויה") ע"י החושים (ראו "חוש") ,או
לכל הפחות ע"י אחד מהם .אף-על-פי שהממשי נחווה ע"י החושים ,הוא
מפוענח ע"י תודעתו (ראו "תודעה") של הסובייקט (ראו "סובייקט") ועל כן
לעולם יהיה חלקו נתון באין (ראו "אין") .הממשי לעולם יחווה כהשתקפות
(ראו "השתקפות") הנסמכת על תודעתו של בעל-החוויה ,על אף שהוא
מהווה חלק מן הבעבוע ומן הבשר (ראו "בעבוע"" ,בשר" ו"אמת").

מנגינה
ראו "מוסיקה".

מנחה
ראו "זבח".

מניפסט מסדר-הטומאה
מניפסט מסדר-הטומאה הנו טקסט המציג את רעיונותיו ועקרונותיו
העיקריים של המסדר ,ואת הסיבות להקמתו .המניפסט מורכב מחמישה
פרקים עיקריים:
הפרק הראשון" ,רועכם" ,מציג את רועכם (ראו "רועכם") ואת תפיסתו של
המסדר לגביו.
הפרק השני" ,האדם והדת" ,מציג את תפיסת המסדר לגבי הצורך של
האדם בדת (ראו "דת") ,במנגנונים תיאולוגיים ובדוגמות טקסיות (ראו
"טקס" ו"פולחן") ,וכן את האופן שבו המסדר ממלא אחר צרכים אלה,
מבלי להציע אמונה באל או בישויות טרנסצנדנטיות (ראו "ישות").
הפרק השלישי" ,הטומאה" ,מציג את פרשנותו הרחבה של המסדר את
מושג הטומאה (ראו "טומאה") ,ואת הפונקציות אותן הוא ממלא במסגרת
התורה.
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הפרק הרביעי" ,האל" ,מציג את תפיסתו של המסדר לגבי מושג האל (ראו
"אל").
הפרק החמישי" ,הצהרות" ,מכיל שלושה פרקי משנה ,שבהם מובאות
הצהרות עקרוניות המהוות את התפיסה הבסיסית של תורת-הטומאה:
"הצהרות על הטומאה"" ,הצהרות על האדם" ו"הצהרות על בן-מסדר-
הטומאה".

מסונוור
"מסונוור" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי
לאדם הדוחה את החושך (ראו "חושך") מפאת אמונה דיכוטומית עיוורת
(ראו "עיוורון") בכל מה שהוא מואר ומוחלט (ראו "מוחלט") .ראו גם
"הסתנוורות".

מסורס
"מסורס" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא ההפך
מ"בבון" (ראו "בבון") .זהו אדם אשר דחפיו ,יצריו ,רגשותיו ורגישויותיו
דוכאו לחלוטין ע"י החברה והתרבות (ראו "תרבות") ,אשר גרמו לתכונותיו
ה"אלוהיות" לאבד ממידתיותן (ראו "מידתיות") ולהשתלט על אישיותו
לחלוטין (ראו גם "כלאיים"" ,אלוהים"" ,דת" ו"חוק").
המסורס הוא אדם המתכחש ל"חייתיותו" (ראו "חיה" ו"בהמה") ,אינו קשוב
לאינסטינקטים שלו ,ופועל אך ורק מתוך חשיבה רציונאלית ומנומקת עד
כדי ניכור .כמו הבבון ,גם המסורס עלול לפגוע בזולתו ובעצמו ללא
הצדקה ,ולהפר את זכויותיו של האחר (ראו "זולת"" ,אני" ו"אחר") .לעתים
עלול המסורס אף להיות מסוכן יותר מן הבבון ,שכן על-פי-רוב הוא מסוגל
לעטוף את פעולותיו המזיקות בנימוקים "רציונאליים".

מסיכה
מסיכה ,במובנה המטאפורי ,היא הזהות (ראו "זהות") אותה לובש המאמין
בעיצומו של תהליך ההסוואה וההתבוללות (ראו "הסוואה" ו"התבוללות").
במובנה הישיר ,המסיכה היא חפץ-פולחני (ראו "כלי-פולחן") הנעטה על
הגוף בחלק מן הטקסים הנערכים במסגרת עבודת-הטומאה (ראו
"התחזות") .לעתים מולבשת המסיכה על הצלמים (ראו "צלם") המשמשים
את הטקס .באופן פרדוקסאלי ,מסייעת המסיכה למאמין העוטה אותה
לחבור אל ה"אני" שלו (ראו "אני") ,ולהדגיש חלקים מסוימים מזהותו,
דווקא באמצעות התחפשותו לאחר (ראו "תחפושת" ו"אחר").
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מסע
מסע הוא מעין טיול מאורגן שנערך על-ידי בני-מסדר-הטומאה ,אשר נועד
ללימוד (ראו "למידה") ,לחקירה ולהתבוננות משותפת בעולם ,דרך
עקרונותיה הפילוסופיים של התורה.

מעי
המעי הוא חלק מצינור העיכול (ראו "עיכול") ,הנמשך מן הקיבה (ראו
"קיבה") ועד פי-הטבעת (שער-הרקטום – ראו "רקטום" ו"שערי-הזוהמה"),
ומהווה חלק ממערכת העיכול המקשרת בין שער-הלוע (ראו "לוע") לשער-
הרקטום.

מערה
המערה היא מוטיב שחוזר מספר פעמים בסיפורו של רועכם (ראו
"רועכם") .רועכם נולד בתוך מערה (שבה הוא גם הורג את אחיו ואת אמו
– ראו "אח" ו"אם") ,ומוסר בתוך מערה את משנתו (ראו "משנה") לתלמידיו
(ראו "בנים" ו"נערה"); "את עברי לא ידעתי ולא שמרתיו בזיכרוני ,מן
המערה הגעתי ואל המערה חזרתי ,ללמד את דברתי ,כשרץ אפיצה ממנה"
– רועכם נ"ו.
המערה ,אם כן ,מסמלת את הרחם (ראו "רחם") ואת הלוע (ראו "לוע"),
והיא מתפקדת כדימוי המחזק את ההשוואה שעושה רועכם בין תורתו ובין
תהליכי הדגירה (ראו "דגירה" ו"גולם") ,ההיריון והלעיסה (ראו "לעיסה").
אירועים רבים ,בעלי חשיבות מכוננת בסיפורו של רועכם ,התרחשו
במקומות שמזכירים באופיים מערה (מאורה ,כוך ,מרתף וכדומה) .כתזכורת
סמלית לדימוי המערה ,ממליץ מסדר-הטומאה למאמיניו ליצור ולתחזק
בביתם כוך (ראו "כוך").

מפתח-רועכם
"מפתחות-רועכם" הנם משפטים המהווים אנקדוטות ברוח-הטומאה ,אשר
"הוכתבו" (ראו "הכתבה") ו"נמסרו" על-ידי רועכם (ראו "רועכם") לנשא-
ההתגלות-הראשונה (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") .חלקם מהווים
ציטוטים מתוך ספר רועכם ,וחלקם הוכתבו לאחר מכן .על-פי-רוב,
מפורסמים המפתחות בהגדות ובכתובות של המסדר (ראו "הגדה"
ו"כתובת")" .כל דלת תפתח ממני לפניכם ,אנוכי רועכם פותח שערים" –
רועכם ס"ח.
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מצווה
מצווה היא חוק (ראו "חוק") המוכתב ע"י תורה ,שעל מאמיניה מוטלת
החובה למלא אחריו .מלבד ציווי הזכות (ראו "זכות (ה ,)")-המעוגן גם
במונחים "טאבו"" ,זדון" ו"חירות" (ראו "טאבו"" ,זדון" ו"חירות") ,כל
ההנחיות המופיעות בתורת-הטומאה הנן בגדר יעוץ והמלצה בלבד ,ואינן
נחשבות למצוות.
"איש איש ,הישר והעקום בעיניו יעשה" – רועכם ס"א.
"זוהי תורתי ,חוקים ישנם בה ואינם חוקים ,ואתם חסידיי הייתם" – רועכם
ע"ב.
"מי אני ,אשר אתן בכם מוסר ,אנוכי הדגל אשר מראה לאן הגעתם" –
רועכם ע"ה.

מצח
המצח הוא החלק העליון של הפנים (ראו "פנים") ,שנמצא מעל לגבות
ונמשך (אצל האדם) עד לקו השיער (ראו "שיער") .למצח תפקיד חשוב
במימיקה (ראו "מימיקה").

מצפון
מצפון הוא הרגש האנושי האחראי על תחושת המידתיות של האדם ועל
קביעתה (ראו "מידתיות") .המצפון הנו מרכיב בתודעתו של האדם (ראו
"תודעה") ,המנחה אותו בתחום המוסר (ראו "מוסר") ,ומוביל אותו לעתים
לחוות רגשות-אשם בעקבות מעשה "לא-ראוי" שעשה ,או מעשה שמן
הראוי היה לעשותו ולמרות זאת לא נעשה .מבחינתו של המסדר ,מהווה
המצפון ביטוי למרכיבים האלוהיים שבאישיותו של האדם (ראו "אלוהים"
ו"כלאיים") ,והוא מונע מיצריו (ראו "יצר") ומדחפיו החייתיים (ראו "חיה")
להשתלט על אישיותו עד כדי גרימת נזק (ראו "מזיק") לעצמו ולאחרים (ראו
"אחר" ו"זולת") .להרחבה בעניין ,ראו גם "אשמה (רגש.")-

מק
"מק" הוא כינוי לישות המואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה") של הרקב (ראו
"רקב" ו"דמון") ,ולצלם (ראו "צלם") המייצג אותה במערכים הטקסיים של
המסדר.
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מקדש-הטומאה
"מקדש-הטומאה" הוא כינוי לבתי-הטומאה הגדולים (ראו "בית-הטומאה").
מקדשי-הטומאה הנם בתי-מדרש שבהם נלמדת תורת-הטומאה (ראו
"למידה") ,ומתורגלים טקסיה הפולחניים (ראו "פולחן").
על-פי חזונו של המסדר ,עוד נכונו מקדשי-טומאה רבים להיבנות ברחבי
העולם ,ויהיו אלה מלאי-חיים ושוקקי פעילות יצרית ואינטלקטואלית ,ברוח
תורת בני-הכלאיים (ראו "כלאיים") של רועכם (ראו "רועכם") .ראו גם
"אוהל-הטומאה"" ,חדר-הטומאה" ,ו"כוך".

מקום
מקום הנו מובלעת בחלל (ראו "מובלעת" ו"חלל") .זהו שטח או נפח מוגדר
בחלל ,שתופס גוף כלשהו .להרחבה ראו גם "טריטוריה".

מקק
"מקק" הוא כינוי לישות מואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה") המייצגת את
החיים הניזונים מן הרקב ומתפתחים ממנו (ראו "רקב" ו"תולעה") .מקק
הוא דמון (ראו "דמון") שנתהווה בהשראת החרקים (ראו "חרק") ,והוא
מסמל כמה מן העקרונות המרכזיים של תורת-הטומאה – מטמורפוזה,
התפלשות (ראו "התפלשות") וצמיחה מן הריקבון (ראו "ריקבון"" ,תקומה"
ו"תחיית המתים") .לעתים קרובות יזומנו מק (ראו "מק") ומקק יחד במסגרת
המערך הטקסי.

מקרה
ראו "אקראיות" ו"גורל".

מראה
המראה הנה אחד מן החפצים המומלצים על-ידי המסדר להחזקה בחדר-
הטומאה (ראו "חדר-הטומאה" ו"כלי-פולחן") .בדומה לבבואות (ראו
"בבואה") ,משמשת המראה כלי בפולחן-העצמי (ראו "אהבה" ו"נרקיסיזם"),
הנערך במסגרת חלק מן הפרקטיקות הטקסיות של התורה.
במסגרת טקסי-הבהייה (ראו "בהייה") ,נעשה שימוש ב"מראה-שחורה",
העשויה לוח זכוכית ,הצבוע מצידו האחד בצבע שחור (ראו "שחור") .אופני
השימוש במראות השונות ,מפורטים במסגרת הספרות הטקסית של המסדר.
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מרחץ
"מרחץ" ,בהקשר של עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי
המוענק לטקסי-זיכוך משותפים (ראו "זיכוך") ,הנערכים במסגרת הפולחן
(ראו "פולחן") .האופנים שבהם נערכים טקסי-המרחץ המוצעים ע"י התורה,
מפורטים בספרות הטקסית של המסדר.

מריחה
מריחה הנה פעולה טקסית הממחישה את רעיון ההתפלשות (ראו
"התפלשות" וגם "התבוססות") ,ונעשית גם במהלך פעילויות טקסיות
שכוללות התחזות (ראו "התחזות") .במהלך המריחה נמשח המאמין
בחומרים שונים ,שטיבם תלוי בסוג הטקס ובמטרתו.

מרתף
כל פרק מתוך שבעת הפרקים בפרשת "שבעה בנים" (ראו "בנים") בספר
"רועכם" (פרקים כ"ד-ל') מסתיים בפסוק "והנה כי חלף הזמן וייעור ( )...מן
התרדמת אשר נפלה עליו ,ויהי אחד בין ילדים והוא נעול בתוך מרתף".
אל אותו המרתף מובל גם רועכם בסופו של פרק מ"א ,שבו הוא נתפס ע"י
נוגף ודיבר (ראו "נוגף" ו"דיבר") .במרתף שולט נוגף ,שהנו "חוקר בנפש
האדם" (פרק ל"ז) ,והוא עוסק בשחזור טראומות הילדות של הנערים
השבויים בו (טראומות המתוארות בכל אחד מפרקי פרשת "שבעה בנים").
המרתף ,אם כן ,מסמל במסגרת הסיפור ,את תת-ההכרה של האדם  -ממנו
יוצאת השמינייה (רועכם והבנים) כקבוצה המונהגת בידי רועכם ,לא לפני
שגרמו לנוגף לאכול את גופו שלו (ראו "קניבליזם") ,בפראפרזה על הביטוי,
הלקוח מעולם הנפש" ,לאכול את עצמך".

משיח
"משיח" הוא כינוי למי שמיועד להביא את הגאולה באחרית-הימים (ראו
"אחרית-הימים") .על-אף שלעתים עלול המסדר להיתפס כמי שמבקש
להביא את הגאולה או להכריז על עצמו כגוף משיחי ,עמדותיו של המסדר
לגבי רעיון הגאולה ברורות ומובאות בלקסיקון זה (ראו "גאולה").
המסדר אינו רואה במייסדו (או ברועכם) דמות משיחית ,והוא מתייחס
לתורתו כאל אוסף של עצות ונקודות-מבט על המציאות (אשר לדידו הינן
משמעותיות והכרחיות לקיומו של האדם בעת הנוכחית) ,המוצעות לציבור,
ואשר הבחירה בהן היא על אחריותו בלבד.
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לעתים יכנה עצמו מייסד המסדר (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") בכינוי
"משיח-שקר" ,ביטוי אשר מקפל בתוכו את האירוניה וחושף את האופן שבו
מתייחס המסדר למעמד המשיחיות.

משל
משל הוא סיפור אלגורי עם מוסר השכל ,שמטרתו להעביר מסר באמצעים
סמליים ומטאפוריים .עלילתו של רועכם (ראו "רועכם") משובצת באירועים
אלימים וקשים ובשפה בוטה ואכזרית .המסדר מתייחס לעלילה כאל אוסף
של משלים ,אשר עושים שימוש במטאפורות אלימות על-מנת להעביר
רעיונות מופשטים ולהבהיר את הצורך המיידי בחריגה ובסטייה (ראו
"סטייה") מדרכו הנוכחית של האדם .פעולות אלימות רבות שמבצע רועכם
במסגרת הסיפור ,אינן אלא תיאור מטאפורי של תהליכים נפשיים שהוא
עובר ,ומעודד את קוראיו לעבור יחד עמו (הרג אחיו ,לדוגמא ,משול בעיני
המסדר לבחירתו של רועכם באחת משתי אפשרויות להתפתחות העומדות
בפניו – ראו "אח").

משנה
"משנה" הוא שמה של הפרשה האחרונה בספר רועכם (ראו "רועכם").
בפרשה זו ,מוסר רועכם את תורתו לתלמידיו בתוך המערה (ראו "מערה"),
שאליה הגיעו לאחר שנמלטו מן העיירה בפרקים נ'-נ"א .פרשת "משנה"
מתחילה בפרק נ"ג ומסתיימת בפרק פ' – סה"כ היא מורכבת מ 28-פרקים
(בנוסף לפרק מקדים ,פרק נ"ב ,שהוא הפרק האחרון של הפרשה הקודמת,
"ויצאו") .התורה ,הנמסרת ע"י רועכם ,מהווה את הבסיס לתפיסת-העולם
של מסדר-הטומאה.

מת
מת הוא זה אשר הזוהמה (ראו "זוהמה") אינה עוברת עוד באף לא אחד
מנקבי-גופו (ראו "שערי-הזוהמה") .ראו גם "מוות".
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
נ
נאום-רועכם
כל פרק במשנתו (ראו "משנה") של רועכם (ראו "רועכם") מכונה בכתבי
מסדר-הטומאה בשם "נאום-רועכם" .היות ופרקיה הוכתבו (ראו "הכתבה")
כדרשה שהועברה בעל-פה לתלמידים ,נחשבת המשנה לאסופת נאומים
שעליה נשענת תורת-הטומאה כולה.

נאורות
מקורו של המונח "נאורות" בתנועה האינטלקטואלית באירופה של המאות
ה 17-וה 18-לספירת הנוצרים (ראו "נצרות") .תנועה זו ניסתה לשחרר את
האדם (ראו "עבד") מכבליה ה"חשוכים" של הדת (ראו "דת") ,בטענתה כי
הדוגמות הדתיות והחוויות המיסטיות נחותות מן החשיבה הרציונאלית ומן
ההגות הפילוסופית ,וכי באלה טמון הפתרון לכל חוליי העולם .רבים נהרו
אחר תנועת הנאורות ,בעודם רואים את הפתרון המדעי (ראו "מדע")
כתחליף הרציונאלי לדתות השונות ,ושמים את תקוותיהם בהבטחות הקדמה
הטמונות בטכנולוגיה (ראו "טכנולוגיה") ובמדע.
במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים ,הבין האדם כי גם למדע אין,
ככל הנראה ,את היכולת המוחלטת לספק תשובות התואמות את החשיבה
ה"רציונאלית" ,לשאלות (ראו "שאלה") ולאתגרים הקיומיים שמציבים בפניו
העולם והתרבות האנושית (ראו "תרבות") .האדם ,אשר עדיין נזקק
לדוגמות אמוניות ולמערכות חוקים אובייקטיביות (ראו "חוק") ,ייחס
חשיבות אמונית עודפת לקונבנציות המדעיות ,והפך ,הלכה למעשה ,את
המדע לתחליף ישיר לדת .כך הלך והתהווה משבר אמון בין האדם למדע
ולתנועות ההשכלה ,וגרם להתפרקותן של האידיאולוגיות ,ולאובדן האמונה
באמת (ראו "אמת") ובקיומה של משמעות אובייקטיבית לחיים (ראו
"מוחלט").
היות והנאורות היוותה את הבסיס להכרה בשוויון בין בני-האדם (ראו
"שוויון") ,ובזכותם של בני-האדם לחירות ולחופש אמוני (ראו "חירות"),
גורס מסדר-הטומאה כי ברמה האוטופית ,מדובר ברעיון מוצלח .אלא,
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שבשלב מסוים איבדה הנאורות את מידתיותה (ראו "מידתיות") והיוותה כר
פורה ובסיס פילוסופי ומוסרי גם להתפתחותן של תופעות שונות ,כמו
קפיטליזם קיצוני ,בורגנות וצדקנות אידיאולוגית ,עד כדי עלייה של תופעות
פאשיסטיות.
את החלל הרוחני שנוצר בעקבות שבר-הנאורות ,מבקש מסדר-הטומאה
למלא באמצעות תפיסותיו המשלבות הכרה רציונאלית עם תודעה יצרית
(ראו "כלאיים").

נבואה
הנבואה נחשבת לתופעה רוחנית ,שבה נגלות לעיני האדם ידיעות על העבר
ועל העתיד ,ממקור טרנסצנדנטי כלשהו .היות והמסדר מתייחס בספקנות
(ראו "ספק") לקיומן של ישויות טרנסצנדנטיות ,הנבואה ,כפי שהיא נתפסת
בדתות השונות ,נחשבת בעיניו לרעיון שנכונות קיומו שנויה במחלוקת.
המסדר ,אם כן ,עושה שימוש ברעיון הנבואה על-מנת לתאר התגלות (ראו
"התגלות") שמתרחשת ברגע מסוים שבו מצטלבת ההכרה התרבותית (ראו
"תרבות") והאינטלקטואלית של האדם (ראו "אלוהים") עם תודעתו
האינטואיטיבית והיצרית (ראו "חיה") .זהו רגע מכונן שבמהלכו "מוכתבות"
(ראו "הכתבה") לאדם תובנות על הקיום ,שבאמצעותן הוא יכול להסיק
מסקנות על עברו ועל עתידו של העולם או של הסביבה החברתית שבתוכה
הוא מתקיים ,אשר חורגות מכושרה של ההבחנה השכלית-בלבד .יחד עם
זאת ,הנבואה לעולם אינה יכולה להיות נקייה מפוטנציאל הספק  -מתפיסת
עולמו של ה"נביא" (ראו "נביא") ,מחרדותיו (ראו "חרדה") ,מהאופן שבו
המציאות משתקפת בנקביו (ראו "השתקפות") ,ומהנרטיב שהוא פיתח על
עצמו ועל הקיום .אדם המנסה לטעון כי בידיו ידע ודאי (ראו "ידע"
ו"ודאות") על העומד להתרחש ,נתפס בעיני המסדר כשרלטן.
במסגרת התפיסה הפילוסופית של תורת-הטומאה ,יכולה הנבואה לשמש
אך ורק כהצעה או כאופן התבוננות ,ולא כגילוי אובייקטיבי .בהתאם לכך,
נוהג המסדר לכנות את נבואותיו כ"נבואות שקר" ,היות ומראש נכונותן
המלאה איננה אפשרית .על-פי חוקיות הטומאה ,ועל דרך ההיפוך ,נבואה
המכירה בהיותה שקרית ,לעולם תהא צודקת.

נביא
הנביא ,לתפיסת המסדר ,הוא אדם המצוי במצב שבו תכונת-הכלאיים שלו
(ראו "כלאיים") ,החיבור שבין הכרתו האינטלקטואלית והתרבותית (ראו
"תרבות" ו"אלוהים") לבין תודעתו האינטואיטיבית והיצרית (ראו "יצר"
ו"חיה") ,באה לידי ביטוי באופן מובהק ,ומובילה אותו למסקנות ולתובנות
באשר לעברה ולעתידה של סביבתו החברתית ,החורגות מכושרה של
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ההבחנה השכלית-בלבד .יחד עם זאת ,הנבואה (ראו "נבואה") לעולם אינה
יכולה להיות נקייה מפוטנציאל הספק (ראו "ספק")  -מתפיסת עולמו של
הנביא ,מחרדותיו (ראו "חרדה") ,מהאופן שבו המציאות משתקפת בנקביו
(ראו "השתקפות") ,ומהנרטיב שהוא פיתח על עצמו ועל הקיום .אדם
המנסה לטעון כי בידיו ידע ודאי (ראו "ידע" ו"ודאות") על העומד להתרחש,
נתפס בעיני המסדר כשרלטן .על-כן ,במסגרת התפיסה הפילוסופית של
תורת-הטומאה ,יכול הנביא לתפקד אך ורק כיועץ (ראו "יועץ") ,כמופת
(ראו "מופת") או כמורה (ראו "מורה") ,ולא כמגלה-עתידות .המסדר נוהג
לכנות את נביאיו "נביאי-שקר" ,היות ומראש נכונותן המלאה של
נבואותיהם איננה אפשרית .על-פי חוקיות הטומאה ,ועל דרך ההיפוך ,נביא
המכיר ומצהיר בפומבי על היותו נביא-שקר ,לעולם יאמר את האמת (ראו
"אמת").

נביחה
ה"נביחה" היא כינוי לקול (ראו "קול") שמשמיע הכלב (ראו "כלב") .ישנם
סוגים שונים של נביחות ,ולכל אחד פונקציה משלו – מנביחות שמחה ועד
נביחות-איום והכרזה על טריטוריה (ראו "טריטוריה") .הנביחה מהווה את
אחד מן העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי") שבהם עושה הכהן שימוש
בטקסים מסוימים הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר,
ולעתים נעשה בה שימוש במסגרות שונות של התחזות טקסית (ראו
"התחזות").
"ויהי קולכם מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל
הנקבים יבינו אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם,
ויחדור קולכם בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז .לדוגמאות נוספות
לעיוותים-קוליים ,ראו גם "יללה"" ,חרחור" ו"אנחה".

נבלה
המושג "נבלה" מופיע במשנתו של רועכם (ראו "משנה") בכמה הקשרים
שונים ,אך תמיד באופן שמתייחס לאדם או מתקשר אליו ,כאל גוף שהנו
בן-מוות (ראו "מוות") .בפרק נ"ו ,לדוגמא ,אומר רועכם "לא יהי בכם גבר
ולא אישה ,כי אין חושך ביניהם ,בשר מול בשר יעמודו ,נבלה מול נבלה".
רועכם משווה את מעמדותיהם של הגבר והאישה (ראו גם "מגדר") ,תוך
הדגשת העובדה כי מדובר ביצורים גופניים (ראו "יצור") ,אשר אין ביניהם
הבדל (ראו "בשר") .נראה כי במונח "נבלה" ,עושה רועכם שימוש כדי
להזכיר את עובדת היותם של שני המינים (הגבר והאישה) ,בני-מוות ופגרים
בפוטנציה (ראו "פגר") .על-כן ,אל לאחד מהם ,לאמץ עמדת עליונות על
פניו של השני.
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דוגמא נוספת מצויה בפרק נ"ח ,שבו אומר רועכם לתלמידיו" :לא יהי זמן
על פני האדמה מלבד הרקב ,הוא יהרוס והוא יבנה ,הוא יגמור והוא
ישריץ ,כל אשר ינוח לנבלה יהיה" .כאן מתייחס רועכם לבעבוע (ראו
"בעבוע")  -לעובדת היותם של החיים תנועה מתמדת .מי אשר יפסיק לקחת
חלק בתנועה ובהתפתחות ,ייוועד לחדלון (ראו "חדלון").
במקרים אחרים ,המופיעים לאורך המשנה ,מיוחס מושג הנבלה גם לאל
("אנוכי הנוזל ואנוכי המקיא את הנוזל ,אנוכי הרימה המכרסמת בנבלת
האל ,ואנוכי האל המעלה אותה באש" – רועכם נ"ה) ,להוריו של האדם
("ותדע את החיים הללו מרחם אמך ועד קבר אביך ,נבלה הם ולא יותר" –
רועכם ס"ה) ,ואף לרועכם עצמו ("ותצחן נבלתי בנחיריכם ,כאשר נמלאה
אוויר ,ויתפח הבשר ויירקב לפני עיניכם ,ותקשבנה אוזניכם לזמזום
החרקים" – רועכם ע"ט).
במסגרת פולחן-האמנות של המסדר ,נעשה לעתים שימוש בנבלות ובפגרי
בעלי-חיים (ראו גם "פיגול") ,ליצירת חותמים (ראו "חותם") ,טרפים (ראו
"טרף") ,צלמים (ראו "צלם") ,וחפצי-פולחן אחרים (ראו "כלי-פולחן"),
המסמלים את רעיונות הרקב (ראו "רקב") ,הבשר והבעבוע ,ומייצגים את
תפיסת הנבלה של פילוסופיית-הטומאה.

נגוע
היות ותורת-הטומאה עושה שימוש במונח "מגיפה" (ראו "מגיפה") כמשל
לאופן שבו היא מופצת בידי מאמיניה (ראו "הדבקה") ,המונח "נגוע"
משמש כדי לתאר קהל שכבר דבק בו זרע-הפורענות (ראו "זרע"
ו"הזרעה").

נגע
"נגע" הוא כינוי לאובייקט שנעשה במסגרת פולחן-האמנות של מסדר-
הטומאה ,ואשר עשוי לשמש כזרע (ראו "זרע") בתהליך ההזרעה (ראו
"הזרעה").

נהימה
נהימה היא קול עמום הנפלט מן הפה (ראו "פה") .בחלק מן הפרקטיקות
הטקסיות של מסדר-הטומאה ,נעשה שימוש מלאכותי בנהימות (ראו "עיוות-
קולי") ,שתפקידו להשפיע בדרכים שונות על תחושותיו של האדם המבצע
את מעשה-הפולחן.
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נוגף
נוגף מופיע לראשונה בספר "רועכם" ,בפרק ל"ז ,בפרשת "ויצוד" ,שבה
מתואר מעשה הקניבליזם השני (ראו "קניבליזם") של רועכם ,בעודו נער
המסתובב בעיר ותר אחר מזון כדי להשביע את רעבונו העז.
רועכם עוקב אחר אישה שהוא פוגש ברחוב ,וצד אותה לצורך מאכל.
מאוחר יותר מתברר כי למעשהו של רועכם היה עד-ראייה ("ותהי הרוח
כנגדו ,ולא ידע את העין המתבוננת בו במעשיו" – רועכם ל"ו) ,דיבר (ראו
"דיבר") ,אשר בהמשך יסייע לבעלה של האישה ,נוגף ,לאתר את רועכם
ולכלאו.
רועכם נכלא במרתף (ראו "מרתף") יחד עם שבעת הנערים שחוו התעללות
בידי הוריהם (ראו "בנים") ,ואשר עתידים להפוך לתלמידיו .נוגף ,המתואר
כ"חוקר בנפש האדם" (רועכם ל"ז) ,מחזיק בנערים הכלואים ועוסק למעשה
בשחזור טראומות הילדות שלהם – כל נער חווה שוב ושוב (ראו "חוויה")
את הייסורים (ראו "ייסורים") שעבר בבית הוריו .בשלב מסוים עושה נוגף
שימוש ברועכם ,ומאלץ אותו לבצע את ההתעללות בנערים בעצמו ("ולא
מש מזיכרונו זיכרון ילדותו ,כי גדל בבית העינויים ,מן היום אשר יצא את
בית אמו ועד היום הזה :ויתבונן בהם נוגף בכל הזמן הזה ,וירשום דברים
ברשימותיו ,וידמם הנער" – רועכם מ"ג).
בפרקים מ"ד-מ"ו שבפרשת "ויחכם" ,מתואר המרד של הנערים בנוגף,
בראשותו של רועכם :רועכם מצליח להשתחרר מאחיזתו של נוגף ,מפיל
אותו ארצה ומסייע לנערים להשתחרר מכבליהם .יחד הם תוקפים את נוגף,
וגורמים לו לאכול את גופו שלו " :ויטרוף נוגף ויאכל את עצמו ואת בשרו
תחת תאוות הנערים אשר חקר ,ויהרוג אותו סבלו וייגאל משמה" – רועכם
מ"ו.

נוכחות
המונח "נוכחות" משמש את מסדר-הטומאה כדי לתאר את "קיומה" של
ישות כלשהי (ראו "ישות" ו"אל") ,שממשותה (ראו "ממשי") טרם הוכחה
(ראו "ודאות") ,אולם השפעתה על העולם ועל התרבות (ראו "תרבות")
נוכחת באופן ממשי (ראו "סולם-הקיום").
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נורמה
נורמה היא עקרון חברתי שעל פיו נקבעות דרכי התנהגות וחשיבה
מקובלות ,בתרבות מסוימת (ראו "תרבות") .הנורמה משתיתה ,למעשה ,את
הגבול התרבותי (ראו "גבול") בין המקובל והפסול ,וכמו המוסר (ראו
"מוסר") ,היא מתבססת בתרבות באמצעות חינוך :אדם נולד אל תוך עולם
של ערכים ושל נורמות ,אשר מתקבעים בתודעתו (ראו "תודעה") למן הרגע
שהוא מתחיל לפתח מודעות לסביבתו (ראו "סביבה" ו"זולת") – הוריו
מלמדים אותו מה אסור ומה מותר ,והם אף משקפים עבורו בהתנהגותם
שלהם את הנורמות המקובלות בחברה ובמקום שאליהם הוא נולד.
כך הופכת הנורמה למרכיב רב-משמעות בהתנהלותו היומיומית של האדם,
והיא מנחה אותו גם באופנים לא-מודעים ,הקודמים למחשבה ולפעולה
המעשית.
מסדר-הטומאה מבין את הצורך החברתי והתרבותי במערכים נורמטיביים
וקטגוריאליים (ראו "קטגוריה") ,אולם הוא קורא למאמיניו שלא לקבלם
כמובנים מאליהם (ראו "ספק") .הנורמה היא לעולם תוצר של אינטרס
חברתי והיא מהווה חלק מכלכלת-כוח (ראו "כלכלה") שלא תמיד פועלת
לטובת היחיד .מי שאופיו ,טיבו ותכונותיו חורגים מעט מן הנורמה
המקובלת בסביבתו החברתית (ראו "סטייה") ,עלול למצוא את עצמו מודר
או מנודה ממנה .לכן ,גורס המסדר כי על האדם להיות קשוב לנורמה
ולהכיר בה ,בטרם יפר את הגבולות שהיא מנסחת.
"הטומאה מייצגת את מצבי הביניים ,את טשטוש הגבולות ואת בחינתם
הבלתי פוסקת" – הצהרה מס'  1מתוך הפרק "הצהרות על הטומאה",
במניפסט מסדר-הטומאה .וגם" :טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות,
אולם הוא דורש את קיומם של כאלה" – הצהרה מס'  2מתוך הפרק
"הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה.

נורמאלי
הנורמאלי הוא זה אשר תואם את ציפיותיה של החברה והשקפותיה לגבי
מה שהיא מחשיבה כ"ראוי" (ראו "נורמה") .על-פי תפיסתו של מסדר-
הטומאה ,הנורמאלי לעולם יהא חשוד (ראו "ספק").

נזלת
הנזלת היא הפרשה רירית (ראו "ריר") מהאף (ראו "אף") ,שמופרשת ע"י
הגוף כחלק ממנגנון ההגנה על מערכת-הנשימה (ראו "נשימה") .הנזלת
נחשבת לאחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") הנפלטות משערי-הנחיר
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(ראו "נחיר" ו"שערי-הזוהמה") ,בדרך-כלל בעקבות בכי ,מחלה ,או כתוצאה
מהצטננות.

נחיר
הנחיר הוא אחד משני שערי-הזוהמה של החוטם (ראו גם "אף" ו"שערי-
הזוהמה") ,אשר דרכו עובר האוויר הלוקח חלק בתהליך הנשימה של הגוף
(ראו "נשימה") .הנחיר הוא משכנו של חוש-הריח (ראו "חוש" ו"ריח").

נחש
הנחש הוא בעל-חיים הנושא משמעות סמלית רחבה במסגרת עבודת-
הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,והוא מהווה את אחד מן הטוטמים
המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם") .ביהדות (ראו "יהדות") ,מייצג הנחש
את הפיתוי ואת החטא (ראו "חטא") ,שבגינו גורשו אדם וחווה מגן-העדן
(ראו "עדן") .בעקבות כך ,רואה המסדר בנחש סמל לסקרנות (ראו
"סקרנות") ,לשאיפה לידע (ראו "ידע") ולאחריות אישית (ראו "אחריות"),
ולאי-קבלתו של הצו התרבותי כמובן מאליו (ראו "פרדוקס-הטמטום").
בעודו ממריד את האדם ומסיתו מן האיסור האלוהי (ראו "אלוהים") על
אכילת פרי עץ-הדעת ,גורם הנחש לאדם לבחור בדרך התבונה והמודעות
(ראו "ערנות") ,במקום להישאר צפון ומפונק בתחום האמונה העיוורת (ראו
"עיוורון") .על-פי סיפור הבריאה ,כפי שהוא מפורש בידי מסדר-הטומאה,
הנחש הוא הגורם לבחירתו של האדם לקחת אחריות על גורלו (ראו
"גורל").
מלבד זאת ,לנחש תכונות נוספות שבגינן הוא מהווה סמל רב משמעות
בתורת-הטומאה ,כאשר העיקרית שבהן היא פוטנציאל ההמתה והריפוי
הטמון בארסו (שגם לה ניתן למצוא התייחסות בתורה היהודית ,בדמות נחש
הנחושת שהכין משה כדי לרפא את מי שהוכש בידי הנחשים שנשלחו
כעונש על-ידי האל) .בשל כך מהווה הנחש ייצוג ממשי (ראו "ממשי")
לכוחה של הטומאה (ראו "טומאה") ,שיש בה כדי לחיות וגם כדי להמית.
בפרקים י"ג וי"ד בספר רועכם ,שני הפרקים הראשונים בפרשת "תאומים",
מתוארת כניסתו של נחש למערה (ראו "מערה") שבה הסתתרה הכלבה
(ראו "כלבה") ,אמו של רועכם .הנחש מספיק להכיש את הכלבה לפני
שהיא עורפת את ראשו ,וגורם לכך שהיא מפילה את שני בניה התאומים
(ראו "תאום")" .והנה כי הספיק הזוחל הכש אותה בטרם תקפד ראשו
מגחונו ,ויחדור הרעל מהר בעצמותיה ,וייצרב לה עד מאד" – רועכם י"ג.
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נטש
נטש הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של נטש בפרק כ"ט לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
אשר חווים התעללות בידי הוריהם (ראו "בנים") .כשאר ששת הבנים ,שמו
של נטש קשור לקורותיה של אמו ,אשר נמלטה מן הבית בעודו תינוק .נטש
גדל בבית עם אביו ואחיו ,ובהיותו בן חמש הוא עד להירצחו של האח בידי
אביהם .נטש מאבד את הכרתו מעוצמת הבעתה ("וייבעת הילד למראה
הרצח ותאבד עליו הכרתו ,כי צעיר הוא וחרד לנפשו ולא יכול ליבו על
האירוע") .כמו ששת הבנים האחרים בפרשה ,בסופו של הפרק מתעורר
נטש בתוך מרתף (ראו "מרתף") .ברמה המטאפורית ,כל אחד משבעת
הבנים מייצג בסיפורו האישי את אחד משערי-הזוהמה של הגוף (ראו
"שערי-הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של עצבה – ראו "עצבה") .היות
ונטש חווה את ההתעללות כעד-ראיה לרצח ,הוא מייצג את שערי-העין (ראו
"עין") ,האחראיים על הראייה (ראו "ראייה").

ניאוף
ניאוף ,על-פי ההגדרה הנפוצה ,הוא קיומם של יחסי-מין ,בהסכמה ,בין אדם
נשוי לאדם אחר שאינו נשוי לו .ברוב התרבויות (ראו "תרבות") נתפס
הניאוף כמעשה לא-מוסרי (ראו "מוסר") ,ובדתות רבות (ראו "דת") הוא אף
נחשב לחטא חמור (ביהדות נאסר הניאוף במסגרת עשרת הדיברות – ראו
"חטא") .תפיסה זו מבוססת על העובדה כי מעשה הניאוף טומן בחובו
פגיעה בבן הזוג הנבגד .יחד עם זאת ,בתרבויות רבות קיימים הבדלים
מגדריים (ראו "מגדר") בחומרתו של הניאוף – כלומר ,לעתים קרובות
נתפסת פעולת הניאוף של הגבר כחמורה פחות מזו של האישה .מקורותיה
של גישה זו עתיקים ,והיא נובעת מכך שהאישה נתפסה (ועדיין נתפסת
בתרבויות מסוימות) כרכושו של הגבר .בשל עובדה זו ,מבקש מסדר-
הטומאה לשמור את הציווי "לא תנאף" ,על גרסאותיו השונות ,תחת מעטה
של חשדנות (ראו "ספק"); כמו בסוגיות מוסריות אחרות ,גם לגבי הניאוף
אין מסדר-הטומאה נוקט בעמדה גורפת :על מעשה הניאוף להבחן על-פי
טיבו ,ועל-פי הנסיבות שבהן הוא נעשה.
ככלל ,ממליץ המסדר למאמיניו לנהוג בנאמנות כלפי בני זוגם הראויים
לאמון .מעל לכל סוגיית הניאוף מרחף האיסור על פגיעה באחר (ראו "זכות
(ה" ,")-טאבו" ו"זדון") ,והמסדר רואה בבגידה מעשה פוגעני .יחד עם זאת,
מכיר המסדר בעובדה כי מעשה הבגידה עשוי גם לגרור אחריו השלכות
חיוביות מרחיקות-לכת ,הן לצד הבוגד ,והן לצידו של הנבגד (ראו "בגידה").
הבוחר בדרך הבגידה והניאוף ,עושה זאת על אחריותו הבלעדית ("מי אני
אשר אתן בכם מוסר ,אנוכי הדגל אשר מראו לאן הגעתם" – רועכם ע"ה).
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ניבול-פה
ראו "גידוף".

ניגוב
הניגוב הוא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הניגוב הוא
פעולת ספיגה או מריחה ,שנעשית כלפי אובייקט (ציור ,פסל או כל
אובייקט אחר שעשוי להגיב בשינוי צורה לפעולת הניגוב) על מנת לשנות,
לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות"),
או לאובייקט טקסי.

נידוי
נידוי הנו חרם ,הוקעת מאמין משורות המסדר ,אשר נעשית בעקבות מעשה
שעשה המאמין שגרם להפרת הזכות ,הטאבו ואיסור הזדון (ראו "זכות (ה-
)"" ,טאבו" ו"זדון") .הנידוי יוצא אל הפועל לאחר תהליך בוררות שבו
נחקרות הנסיבות שבגינן מבקש המסדר להוקיע את המאמין משורותיו.
תהליך הבוררות מבוצע באמצעות וועדת בוררים (ראו "בורר") שמונתה על-
ידי מייסד-המסדר (ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה") ,או על-ידי אקדוש (ראו
"אקדוש") שהוסמך על-ידו .ראו גם "הדחה" ו"חרפה".

נייר (בפולחן-האמנות)
בראותו את האמנות (על כל גווניה) ככלי מרכזי ליישום עבודת-הטומאה
(ראו "אמנות" ו"עבודת-הטומאה") ,מייחס המסדר משמעויות פולחניות
לנייר .הנייר הינו מצע פולחני ,שהפיכתו לאובייקט-אמנות תלויה בהטמאתו
(ראו "הטמאה").

נימול
נימול הוא שמה של נערה בת ארבע-עשרה ,בתו של קרבו (ראו "קרבו"),
אשר גרה בשכנות לאביל (ראו "אביל") .לאחר שסורס אביל במלתעות
הכלבה (ראו "כלבה") ,ניגשה נימול לביתו בעקבות צרחות הכאב ששמעה.
כשמבחינה נימול בדם הניגר מן החיה ,היא פותחת בצעקות ומזעיקה את
הוריה לבית .משנכנס אביה אל הבית ומבחין בעצמו בשלוליות הדם ,הוא
טועה לחשוב כי בתו נפגעה ומחפש אחר אביל .כשמתברר לו כי אביל הוא
הפצוע ,ניגש קרבו לכלבה ומנסה לפגוע בה .תוך כדי הקרב משסף בטעות
קרבו את צווארה של בתו (ראו "צוואר") .הכלבה משתחררת ונמלטת אל
היער (ראו "יער") כשהיא נוטלת את נימול בין לסתותיה (ראו "לסת").
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ביער ,מלקקת הכלבה את פצעיה של נימול ואת הדם הניגר מהם ("ותהי
הילדה כגור עבור הבהמה ברגע ההוא ,ותלקק דמה מן הבשר אשר שיספה
המאכלת" – רועכם ו') .לאחר שלא עולה בידה לסייע לנערה והיא רעבה
מאד ,ממיתה הכלבה את נימול וניזונה מבשרה ("ותתחב החיה ראשה אל
תוך הפגר ,ותיזון מבשר הנערה ,כי הרה היא בטרם תגווע").

ניסיון
ניסיון הוא סך כל החוויות המעשיות (ראו "חוויה" ו"טראומה") שצבר
סובייקט מסוים (ראו "סובייקט") לאורך חייו .לניסיון תפקיד משמעותי
בהתנהלותו של האדם בעולם ,ובגיבוש יכולתו להעריך את המידתיות (ראו
"מידתיות") ולחזות מראש את השלכותיהם (ראו "השלכה") של מעשיו.

ניפוח
"ניפוח" הוא כינוי לאחת מדרכי ההטמאה (ראו "הטמאה" ו"טינוף") הרבות,
שנוקט מסדר-הטומאה בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הניפוח הנו
פעולה שיש בה משום הפרזה או הגזמה של אחת מן האיכויות באובייקט,
ביצירה או ברעיון (ראו "אמנות").

ניפוץ
ראו "הריסה" ו"השמדה".

ניקוז (פתחי)-
פתח-הניקוז הוא פתח שקיים בכיורים (ראו "כיור") ובמקלחות ,ותפקידו
לנקז את המים (ראו "מים") הנפלטים מן הברזים (ראו "ברז") ,ונמהלים
בלכלוך ובזוהמותיו הקטנות של האדם (ראו "זוהמה") .פתחי-הניקוז
מחוברים למערכת הביוב (ראו "ביוב").
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר מזהה במבנה הבית תכונות
רבות אשר מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה גוף-האדם .חלק
גדול מן הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש
בערכם הסימבולי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף .פתחי-
הניקוז מהווים חלק משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הבית
(הפתחים אשר באמצעותם נספגים הבית וסביבתו זה בזו) ,ויחד עם הברזים
הם מקבילים לשערי השופכה והנרתיק ,בגוף האדם.
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ניקיון
ראו "טהרה".

נישואין
מסדר-הטומאה עורך למאמיניו טקסי נישואין סמליים ,שמטרתם להעניק
תוקף פומבי ליחסים בין שני בני-זוג או יותר .נישואין במסגרת המסדר
מלווים בהסכמות הדדיות לגבי תפיסתו של הקשר על-ידי החולקים אותו.
הנישואין הנערכים במסגרת המסדר ,יכולים להתקיים בין בני-זוג ממין
שונה ,בין בני-זוג מאותו המין ,בין מספר שותפים ממינים שונים או בין
מספר שותפים מאותו המין ,ובלבד שייעשו מתוך הסכמה הדדית ובוגרת
(ילדים אינם יכולים לבוא בקשר נישואין במסגרת המסדר).
ישנם טקסי נישואין הקושרים גם בין מאמינים לישויות מטאפוריות (ראו
"ישות") .טקסי הנישואין הנערכים במסגרת פולחן-הטומאה הנם בעלי תוקף
סמלי ,ונכון לעכשיו אינם מוכרים כבעלי תוקף משפטי באף מדינה בעולם.
ההסכמים הנערכים במסגרת טקסים אלו הנם הסכמי-כבוד ,אשר הפרתם
על-ידי אחד או יותר מן השותפים לקשר ,תתברר במסגרת פעולות הבוררות
של המסדר (ראו "בורר") .על-מנת שההסכמים יקבלו גם תוקף משפטי,
עליהם להיערך באמצעות עורך-דין ,אולם אין זה תנאי מקדים לעריכת
הטקס.
הסוגים השונים של טקסי הנישואין הנערכים במסגרת הפולחן ,והאופנים
שבהם יש לבצע אותם ,מפורטים במסגרת הספרות הטקסית של המסדר.

ניתוח
ל"ניתוח" במובן של פירוש טקסטים ויצירות אמנות ,ראו "חיטוט" ו"פירוש".

ניתוץ
"ניתוץ" הוא כינוי לאופן שבו שוללת תורת-הטומאה את ודאות (ראו
"ודאות") קיומם הממשי (ראו "ממשי") של אלים (ראו "אל") ושל ישויות
טרנסצנדנטיות (ראו "ישות") ,של קטגוריות (ראו "קטגוריה") ושל דוגמות
מוחלטות (ראו "נורמה") שקדמו להופעתה.

נכה
ראו "מום (בעל.")-

נכות
ראו "מום".
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נמלה
הנמלה היא חרק (ראו "חרק") משוכלל בעל יכולות רבות ומגוונות של
התנהגות קהילתית ,של תקשורת (ראו "תקשורת") ,למידה (ראו "למידה"),
התגוננות וכדומה .ישנם מינים רבים של נמלים ,וכל אחד מהם מהווה
דוגמא אחרת לתחכום ולכישורי-ההישרדות של הנמלה.
מושבת הנמלים מורכבת ממאות ואלפי פרטים החולקים ביניהם את
התפקידים השונים הנדרשים לטיפול ברווחת הקהילה ובצאצאיה; מלכה,
זכרים ,פועלות (ביניהן כאלה שאחראיות על הטיפול בזחלים ,כאלה
שאחראיות על הבאת המזון ואף כאלה שאחראיות על סילוק פגרי המתים
מן הקן) וחיילות .מבנה גופן של הנמלים מותאם לתפקידים שעליהן לבצע,
והן ממלאות תפקידים אלה בעבודת צוות ובהדדיות מלאה .לשם שיתוף
הפעולה ,החיוני לשרידותה של המושבה ,נדרשת תקשורת משוכללת
שהנמלים פיתחו לרמת מורכבות גבוהה ביותר .הנמלים מסוגלות להעביר
אינפורמציה מסוגים שונים לפרטים אחרים בקבוצה ,כמו מידע מורכב על
הימצאות מזון במקום מסוים ,אותות מצוקה ואזהרה ,הטעיית אויבים
וכדומה.
ישנם מינים של נמלים העוסקים בחקלאות – מינים מסוימים מומחים בגידול
פטריות (ראו "פטרייה") ,מינים אחרים עוסקים בגידול כנימות לחליבה
(הנמלים ניזונות מטל-הדבש המיוצר על-ידיהן) ,וישנם מינים שמוציאים
למרעה זחלי-פרפרים ממין מסוים ,על-מנת להביא אותם לאחר-מכן אל
הקן ,ולחלוב מהם את טל-הדבש שהם מפרישים מגופם.
ישנם מינים של נמלים החוטפים רימות וביצים ממינים אחרים ,על מנת
שהנמלים הפועלות שבוקעות מהן ,ישמשו כשפחות וידאגו להבאת מזון אל
קינם של ה"אדונים".
בשל תכונות אלה ורבות אחרות ,גורס מסדר-הטומאה כי הנמלה היא חרק
שעבר תהליך אבולוציוני (ראו "אבולוציה") שבאופן מסוים מקביל לזה
שעבר האדם בעולם היונקים .תכונות רבות של הנמלה עשויות להעיד על
קיומה של תודעה מורכבת ומפותחת באופן יחסי (ראו "תודעה") ,ועל יכולת
ללמוד ,לתקשר ולהתפתח .בשל כך ,מהווה הנמלה חרק בעל משמעות
סמלית גדולה במסגרת פולחן-הטומאה ,והיא נחשבת לאחד מן הטוטמים
המומלצים (ראו "טוטם").

נעל
ראו "בגד".
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נערה
הנערה היא השמינית בקבוצת התלמידים של רועכם (ראו "רועכם") ,יחד
עם שבעת הנערים ,המופיעים לראשונה כילדים ,בפרשה הקרויה "שבעה
בנים" (ראו "בנים") .הנערה מופיעה בפרק מ"ח ,שבו מתוארת הגעתם של
רועכם והנערים אל אחת מן המסבאות בעיר .במסבאה מבלים גברים רבים,
תוך ניצול והשפלה של נשים וילדות ,המתפקדות כשפחות וממלאות בעל-
כורחן אחר כל גחמותיהם .בשלב הראשון נוהגים הנערים ,בני הלוויה של
רועכם ,כחלק מעדר הגברים הבהמיים המבלים במקום ("וישמחו הנערים
מאד ויעלוזו ,ויחלקו בחגיגה עם הגברים ,ויבוא אחד אליהם ויאמר להם,
הנה כי באה נערה ותרקוד בעבורכם" .אחד מן הסרסורים אשר עובדים
במקום מביא לפניהם נערה על מנת שתחולל בפניהם .רועכם רואה את
הנערה ,מזדהה עם סבלה וקורא לנערים על-מנת להזכיר להם כי גם הם
חיו בעבר תחת משטרים שונים של התעללות ,וכי יש להשמיד את המקום
ולשחרר את הנערה ממנו .או אז שורפים רועכם ותלמידיו את המקום (תוך
הריגתו של הסרסור ,לאחר שתקף את רועכם) ,ויוצאים ממנו כשהם מלווים
בנערה.
שמה של הנערה לא מתברר במהלך הסיפור ,ולכאורה היא נעדרת
היסטוריה (להבדיל מן הנערים ,אשר להיסטוריה של כל אחד מהם מוקדש
פרק בסיפור ,ושמותיהם נגזרים מעברם ומגורלן של אימותיהן) .ברמה
המטאפורית ,כל אחד משבעת הבנים מייצג בסיפורו האישי את אחד
משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי-הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של
עצבה – ראו "עצבה") .הנערה מייצגת את פתחי-הגוף של האישה (ראו
"נרתיק" ו"רחם").

נפט
הנפט הוא נוזל-דלק סמיך בצבע שחור (ראו "שחור") ,אשר מצוי במרבצים
במעמקי האדמה (ראו "אדמה") .מקורו של הנפט הוא ככל הנראה ביצורים
ימיים (ראו "יצור") שפגריהם (ראו "פגר") הצטברו בקרקעית האוקיינוסים
במשך מאות מיליוני שנים .עם הזמן ,הפכו שיירי היצורים (ראו "שארית")
לנפט בעקבות תהליכים כימיים שחלו עליהם ,בהיעדר נוכחות של חמצן או
של מפרקים ביולוגיים (ראו "תולעה") .לנפט שימושים רבים ועוד מתקופות
קדומות הוא מתפקד כדלק ,כחומר-בערה ,כחומר-איטום ,וכחומר גלם
להפקתם של מוצרים שונים כמו פרפין (ראו "וזלין") ,בנזין ואספלט .בשל
תכונות אלה ,ובשל חשיבותו הרבה כמקור אנרגיה שנוצר מפגרי בעלי-
חיים ,מהווה הנפט חומר בעל משמעות סמלית במסגרת עבודת-הטומאה,
והוא נחשב לאחד מן הייצוגים הממשיים (ראו "ממשי") של עקרון התקומה
(ראו "תקומה").
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נפיחה
נפיחה היא פליטת גזים דרך שער-הרקטום (ראו "רקטום" ו"שערי-הזוהמה"),
המהווה תוצר לוואי של פעילות מערכת העיכול (ראו "עיכול"" ,קיבה"
ו"מעי") .הנפיחה מלווה ,על-פי-רוב ,בריח שנחשב לא נעים (ראו "צחנה"),
שמקורו בגזים מסוימים שנוצרים במסגרת תהליכי פירוק המזון.
על-פי תורת-הטומאה ,מהווה הנפיחה את אחת מן השפות הלא-מילוליות
שדובר האדם דרך נקבי-גופו ("לא תהי שפה אחת בפיכם ,זכרים ונקבות ,כי
דברתם מכל הנקבים ,לא לבדה בפה ולא לבדה בטבעת ,לא לבדה בשכל
ולא לבדה בגוף ,לא לבדה בסמל ולא לבדה בממשות ,לא תבחל באלימות
כשתזדקק לה" – רועכם ס') .הנפיחה היא תהליך שגרתי שאותו חווים כל
בני-האדם (וגם חלק גדול מבעלי-החיים האחרים) ,אולם היא עשויה להעיד
גם על מצב גופני מסוים ,ואף על התרגשות או מתח נפשי .ראו גם "שפה".

נפש
המונח "נפש" מהווה את האופן שבו מכנה התרבות (ראו "תרבות") את
טיבו ותכונותיו של ה"אני" (ראו "אני") .תהליכים רגשיים שחלים על האדם,
מוגדרים כחלק מן המבנה הנפשי שלו .על-פי תפיסת-הבשר (ראו "בשר")
של מסדר-הטומאה ,מהווה הנפש חלק בלתי-נפרד מן הגוף ,וקיומה הוא
מעין "עובדה טרמינולוגית" (המסדר נשען על קטגוריות שהותוו זה מכבר
בידי התרבות) .בהיותה חלק אינטגראלי מן הגוף ,ממלאת הנפש תפקיד
פעיל בכל תהליך שעובר על האדם ,ובכל חוויה שהוא חווה (ראו "חוויה").
הנפש מושפעת באופן ישיר מן החוויות ,אך במידה לא מבוטלת היא גם
אחראית על כינונן ,היות והיא מהווה מרכיב בלתי נפרד במנגנון העיבוד
(ראו "עיבוד") של התודעה (ראו "תודעה").

נצרות
הנצרות היא אחת מבין שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות (ראו "דת").
זוהי דת שהתפצלה מן היהדות (ראו "יהדות") ,והיא מבוססת על דמותו של
ישו הנוצרי ,המהווה חלק מתפיסת "השילוש הקדוש" .תפיסה זו רואה את
האלוהות כמורכבת משלושה גורמים ,שהם למעשה אחד; האב (האלוהים –
ראו "אל" ו"אלוהים") ,הבן (ישו ,שהוא מעין התגלמות של האל בבשר –
ראו "בשר") ורוח הקודש (שהיא מעין השראה של קדושה – ראו "קדושה").
רעיונות רבים המופיעים בתורת-הטומאה מנוסחים לאורה של הנצרות
(לעתים מתוך השראה והישענות על מבנים שקיימים בה ,ולעתים מתוך
התנגדות עקרונית לרעיונותיה – ראו גם "טפילות").
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נקב
נקב הוא חור (ראו "חור") .המונח "נקב" חוזר פעמים רבות במשנתו (ראו
"משנה") של רועכם (ראו "רועכם") ,בהתייחסו לנקבי-הגוף של האדם ,אשר
מהווים מרכיב משמעותי בתורת-הטומאה ,ובתפיסותיה אודות האדם
והמציאות .להרחבה ,ראו "שערי-הזוהמה".

נקבוב
הנקבוב הוא צלם (ראו "צלם") המייצג את כלל נקבי-הגוף (ראו "שערי-
הזוהמה") .לעתים ייראה הנקבוב כגוף בעל חזות זואומורפית או
אנתרופומורפית שנקביה מודגשים ,ולעתים כאובייקט מופשט בעל נקבים
בצורות שונות .הנקבוב משמש כאובייקט טקסי והוא מופיע לעתים גם
כטרף (ראו "טרף") .אופני הכנת הנקבוב והשימושים הטקסיים בו ,מפורטים
בספרות הטקסית של המסדר.

נקמה
בפרקים מ"ה-מ"ו בסיפורו של רועכם (ראו "רועכם") ,מתוארת הנקמה
שמבצעים רועכם והנערים (ראו "בנים") בנוגף (ראו "נוגף") ,אשר כלא
אותם במרתף (ראו "מרתף") והתעלל בהם בייסורים קשים (ראו "ייסורים").
לאחר שהצליחו להשתחרר בעזרתו ,קורא רועכם לנערים לנקום את נקמתם
בנוגף .בתחילה מסתייגים הנערים מקריאתו של רועכם:
"ויאמר אשמת ,מדוע זה נרד לרמתו ואין לנו דבר בנקמה ,ניטיב אם נצאה
לעולם אשר אותו לא ידענו מעת עודנו עוללים :ויאמר שסף ,כי ידענו את
מרבית הסבל והייסורים אשר יכול להם בן אנוש ,ולא נעש בו כאשר עשה
הוא לנו" – רועכם מ"ה.
מייד משיב רועכם לנערים ,בטענה כי ההימנעות מן הנקמה יש בה מן
ההתנשאות" :ויאמר לו רועכם ,את אשר עולל לכם כן עוללתם לו ,כי אין
שוכן מתחת רמתכם ,ולא התעליתם אתם מרמתו :איבר באיבר ,נקב בנקב
תנקמו בו :את אשר התעלל בכם כן תתעללו בו ,זאת ציוויתי עליכם".
הנקמה היא אחת משתי ההרעות המותרות עפ"י תורת-הטומאה (ראו
"הרעה") ,אולם היא מותרת תחת כמה תנאים:
התנאי הראשון :המעשה שעליו נוקם המאמין נעשה בזדון (ודאי ,ברור וידוע
– ראו "זדון") ,כפגיעה שכוונה כלפיו ,וכלפיו בלבד .נקמה בילדים ,בחיות
ובבני-אדם שאינם אחראים למעשיהם אסורה בהחלט.
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התנאי השני :הנקמה תהווה פגיעה באותה המידה בדיוק ,כלומר העתק
מדויק של הפגיעה הראשונית .נקמה שאיננה שיקוף מדויק של מעשה
הפגיעה שבגינו היא נעשית ,אסורה בהחלט.
התנאי השלישי :על הנקמה להכיל לקח עבור האדם שבו נוקם המאמין –
אם אין בה כדי ללמדו שיעור ,הנקמה אסורה בהחלט (אין לגרום לאדם נזק
שלא יאפשר לו להפיק לקחים מן הנקמה).
התנאי הרביעי :נקמה שיש בה כדי לפגוע באחר כלשהו (ראו "אחר"),
בנוסף לאדם הפוגע או כפגיעה עקיפה בו ,אסורה בהחלט.
התנאי החמישי :פגיעה במאמין אשר חרגה ממסגרת החוק ,ראוי שתטופל
באמצעותו ,ולא באמצעות נקמה .כל נקמה המפרה את החוק המקומי (ראו
"חוק") ,אסורה בהחלט .ראו גם "זכות (ה" ,")-טאבו" ו"אונס".

נרקיסיזם
"נרקיסיזם" הוא כינוי לאהבה והערצה שרוחש אדם לעצמו ,עד כדי זלזול
באחר (ראו "אחר") ,חוסר יכולת להזדהות עמו (לעתים תוך ניצולו לצרכיו
האישיים של הנרקיסיסט) ,וחוסר יכולת להקשיב לסביבה ולקבל ביקורת.
מרכיב משמעותי בעבודת-הטומאה ,הוא פיתוח ועידוד האהבה (ראו
"אהבה") והתשוקה (ראו "תשוקה") שהאדם רוחש לעצמו.
מסדר-הטומאה מאמין כי אהבה-עצמית מודעת (להבדיל מנרקיסיזם חבוי),
מהווה את הבסיס ההכרחי לאהבתו ולהערכתו הכנה של האדם את זולתו
(ראו "זולת") .בעודה ממלאת את מרבית צרכיו הרגשיים של האדם,
מסלקת האהבה העצמית קנאה (ראו "קנאה") ,טינה ואיבה מיותרות (ראו
"זעם") ,ומאפשרת לו להעניק אהבה לאחר באופן שפוי וכן.
המסדר מטיף ,אם כן ,למידה מסוימת של נרקיסיזם ,כל עוד היא איננה
חורגת מן המידתיות (ראו "מידתיות") ,עד כדי פגיעה באחר ובמאמין עצמו.
חלק מן הפרקטיקות הפולחניות שמציע המסדר ,מטרתן להגביר את
התשוקה והאהבה שרוחש המאמין לעצמו .ראו גם "בבואה".

נרתיק
הנרתיק הוא אחד משערי-הזוהמה של הנקבה (ראו "שערי-הזוהמה") .הוא
מהווה את שער הכניסה אל הרחם (ומכונה גם "שער-הרחם" – ראו "רחם"),
ודרכו יוצא התינוק במהלך הלידה (ראו "לידה") ,כמו גם כמה מן הזוהמות
הקטנות של הגוף (ביניהן השתן ,הריר והוסת – ראו "שתן"" ,ריר" ו"וסת").
במהלך קיום יחסי-מין ,עוטף הנרתיק את אבר המין של הזכר החודר לתוכו.
הזרע (ראו "זרע") הנפלט משער-השופכה (ראו "שופכה") של הזכר ,עובר
דרך הנרתיק בדרכו אל הרחם ואל החצוצרה ,שבה מתבצעת ההפריה.
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הנרתיק הוא אחד ממשכנות העונג העיקריים של הגוף (ראו "עונג") ,ובשיאו
של הריגוש המיני (ראו "מין") הוא עשוי לגרום לאורגזמה (ראו "אורגזמה").
לנקודת השיא של המשגל או האוננות מיוחסת משמעות סמלית במסגרת
תורת-הטומאה ,היות והיא מייצרת חוויה אקסטטית (ראו "חוויה"
ו"אקסטזה") וגורמת להפרת גבולותיו של הגוף (ראו "גבול") ושל האני (ראו
"אני") ,ולחיזוק חוויית הבעבוע (ראו "בעבוע") אצל החווה אותה.
חלק מן הטקסים במערך הפולחני של המסדר כוללים תהליך של הגעה
לאורגזמה ,בין אם באמצעות משגל ובין אם באמצעות מעשי אוננות,
שייעודם ,בין השאר ,לחזק את תשוקתה (ראו "תשוקה") של המאמינה
לעצמה (ראו גם "אהבה" ו"נרקיסיזם").

נשא-ההתגלות-הראשונה
"נשא-ההתגלות-הראשונה" הוא כינוי למייסד מסדר-הטומאה ,האדם שחווה
לראשונה את ה"מפגש" עם רועכם (ראו "רועכם") .נכון להיום ,אחראי
נשא-ההתגלות-הראשונה לכל כתבי התורה ועיקריה הבסיסיים ,ועל כל
שינוי או עדכון (ראו "עדכון") שלה להיעשות בידיעתו ותחת אישורו.
נשא-ההתגלות-הראשונה אינו מעוניין בשליטה במאמינים ומטרתה של
מגבלת-העדכון המתוארת לעיל היא בשמירה על ערכיה של התורה ועל
תפיסתה הפילוסופית ,ובמניעת הכנסתם של עקרונות ותכנים פוגעניים,
שעל המסדר ליטול עליהם את האחריות (ראו "אחריות").
כאשר יפרוש מייסד המסדר מתפקידו ,או יסתלק מן העולם ,יחליפו אחד מן
האקדושים של המסדר (ראו "אקדוש") ,אשר הוכשר לניהול ולהשגחה על
התנהלותם של המסדר והסתעפויותיו (ראו "יורש").
מתוך הפרק "רועכם" במניפסט מסדר-הטומאה:
"אף על פי ששימש כנשא-ההתגלות-הראשונה ,מייסד מסדר-הטומאה אינו
נוטל בעלות כלשהי על רועכם ,מתוך הבנה שרועכם הוא הקול הנובע מן
המעיים ולא מן השמיים ,מגופו של האדם ולא מרוחם של מלאכים או
ישויות אסטרליות .ככזה ,מורכב רועכם מתכונותיו ומידיעותיו של נשא
ההתגלות  -מיצריו ,מספקותיו ומהאינטואיציות העמוקות ביותר שלו ,ושלו
בלבד .לפיכך ,הגבול בין רועכם לבין נשא-ההתגלות-הראשונה הינו
מטושטש ובלתי ניתן לקביעה מידתית .יחד עם זאת ,אין מן הנמנע שיחליט
רועכם בעתיד לעשות שימוש גם בנשאים אחרים ,על מנת להמשיך ולהפיץ
את דבריו".
"מתוך ההכרה בעובדה שרועכם הנו רעיון מנטאלי ,ישות שגבולותיה
מטושטשים והיא מורכבת גם מתכונותיו המקוריות של נושא ההתגלות ,יהיה
זה אשר יהיה ,אין מסדר הטומאה לוקח כל אחריות על הופעות נוספות של
רועכם ועל פרשנויות חדשות של דבריו ,שמקורן מחוץ למסדר .המסדר
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מטפל בכל הופעה ובכל תובנה חדשה שמוכתבת על ידי רועכם ,באחריות
רבה ותוך העמדת ספקות ושאלות רבות על מנת להגיע להבנה עמוקה ככל
הניתן של תורתו ושל האפשרות לחיות על פי העצות והתובנות המופנמות
בה".

נשימה
הנשימה היא תהליך של הכנסת אויר אל הגוף ,והוצאתו (ראו "נשיפה"),
דרך שערי-הנחיר או דרך שער-הלוע (בעיקר אצל היונקים – ראו "נחיר",
"לוע" ו"שערי-הזוהמה") .הנשימה חיונית לקיומו של הגוף ,והיא מהווה חלק
משמעותי בכלכלת-הזוהמה שלו (ראו "כלכלה" ו"זוהמה") .יצור (ראו
"יצור") אשר אינו נושם מעבר לפרק זמן מסוים (ראו "זמן") ,דינו מוות (ראו
"מוות").

נשיפה
הנשיפה היא החלק בתהליך הנשימה ,שבמהלכו נפלט האוויר מן הריאות,
דרך קנה-הנשימה (ראו "קנה-הנשימה") ושערי הלוע והנחיר (ראו "לוע",
"נחיר" ו"שערי-הזוהמה") ,אל מחוץ לגוף.
על-פי תפיסתה של תורת-הטומאה ,מעבר לתפקידה החיוני בתהליך
הנשימה ,מהווה הנשיפה גם מרכיב בשפות הלא-מילוליות (ראו "שפה")
אותן דובר האדם באמצעות נקביו .אופייה של הנשיפה עשוי להעיד על
מצבו הגופני של האדם ,על תסכול נפשי שהוא חווה (ראו "נפש" ו"חוויה"),
או על תחושת רווחה ורוגע.

נשיקה
הנשיקה מהווה את אחת מן השפות הלא-מילוליות (ראו "שפה") אותן דובר
האדם באמצעות שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .הנשיקה היא
נגיעה של השפתיים (ראו "שפתיים") בחפץ או בגוף (בדרך-כלל בגופו של
אחר – ראו "אחר") ,שמטרתה להביע חיבה ,אהבה (ראו "אהבה") ,תשוקה
(ראו "תשוקה") ,כבוד או הערצה .ישנן נשיקות שנועדו לגרום לתחושת עונג
אצל האחר (ראו "עונג") ,באמצעות חוש המישוש (ראו "מישוש") .לנשיקה
מיוחס ערך סמלי במסגרת עבודת-הפולחן של המסדר ,ולעתים קרובות היא
אף ממלאת תפקיד במערך הטקסי.
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נשל
נשל הוא עור הנושר מגופם של זוחלים ופרוקי-רגליים ,כחלק מתהליך
הגדילה וההתפתחות שלהם .בהיותו ייצוג ממשי (ראו "ממשי") של
התחדשות ו"לידה מחדש" (ראו "לידה") ,מיוחס לנשל מעמד סמלי במסגרת
עבודת-הפולחן של המסדר.

נשמה
"נשמה" היא כינוי לחלק הרוחני שבאדם ,על-פי תפיסות דתיות ורוחניות
שונות (ראו "דת") .היות ולאור עקרון-הבשר (ראו "בשר") ,רואה המסדר
בנפשו של האדם חלק בלתי נפרד מגופו (ראו "נפש") ,אזי הוא אינו נוטה
להאמין בקיומה הממשי (ראו "ממשי") של נשמה ,הנפרדת מן הגוף.
תפיסתו של המסדר את רעיון הנשמה ,אם כן ,דומה לתפיסתו את רעיון
האל (ראו "אל") ,וזו נוכחת בחייו של אדם אך ורק מכורח אמונתו בה (ראו
"נוכחות") .המסדר אינו מאמין בהישארות-הנפש ובחיים-שלאחר-המוות
(ראו "חיים-שלאחר-המוות").

נשר
הנשר הנו עוף דורס הניזון מפגריהם של בעלי-חיים (ראו "פגר") .ככזה,
מיוחסת לנשר משמעות סמלית במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-
הטומאה") ,והוא נחשב לאחד מן הטוטמים המומלצים על-ידי המסדר (ראו
"טוטם").

נתיב-הטומאה
"נתיב-הטומאה" הוא כינוי לדרך שבה "צועד" המאמין (ראו "מאמין") ,אשר
בחר לחיות על-פי עקרונותיה של תורת-הטומאה.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ס
סביבה
המונח "סביבה" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,משמש
להגדרתו של כל יש (שאיננו "אני"  -ראו "יש" ו"אני") ,המצוי באזור נתון.
"סביבה" הנה הגדרה גיאוגרפית ,אולם היא גם חברתית ותרבותית ,ולא
פחות מזה ,פוליטית .כשילוב בין סיבה (ראו "סיבה") למסובב ,מהווה
הסביבה ,מבחינתו של מסדר-הטומאה ,חלק מן הבעבוע (ראו "בעבוע")
ומתפיסת הבשר של רועכם (ראו "בשר") .ככזו ,משפיעה הסביבה כל העת
על האדם ועל שאר היצורים החיים (ראו "יצור" ו"חי") ומתנהלים בתוכה,
ומושפעת מהם באותה המידה .פעמים רבות יוצרת הסביבה הקשר סמלי
לדברים הכלולים בה או מצויים בתוכה; לדוגמא ,חפץ מסוים עשוי להיתפס
כבעל משמעות סמלית או אמנותית ,כאשר הוא נמצא בסביבה מסוימת
(לדוגמא גלריה ,ראו "גלריה") ,וכפסולת כאשר הוא נמצא בסביבה אחרת
(לדוגמא פח-אשפה ,ראו "זבל") .ראו גם "זולת".

סבל
ראו "ייסורים".

סגידה
היות ומסדר-הטומאה רואה בעצמו דת-ללא-אל (ראו "דת") ,ובשל כך אינו
מייחס חשיבות לקיומן הממשי (ראו "ממשי") של ישויות טרנסצנדנטיות (ראו
"ישות") ,אזי הסגידה להן הנה זרה לעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-
הטומאה") .יחד עם זאת ,המסדר רואה בסגידה פעולה בעלת איכויות
פסיכו-דרמטיות וכוחות סמליים ,שיש בה כדי להשפיע על תודעתו (ראו
"תודעה") ועל הלך-רוחו של המאמין .על כן ,מחוות צורניות (ראו "צורה")
של סגידה ייתכנו במסגרות טקסיות מסוימות .המטרה העיקרית של פעולות
הסגידה המוצעות במערך הפולחני של תורת-הטומאה ,היא בחיזוק
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ההערכה ,הביטחון והתשוקה (ראו "תשוקה") ,שרוחש המאמין (ראו
"מאמין") לעצמו ולקרובים אליו (ראו "אני" ו"זולת").

סגולה
"סגולה" היא כינוי לפוטנציאל ההשפעה החיובית (ראו "חיובי") על תודעתו
של המאמין (ראו "תודעה") ,הטמון בכל פעולה טקסית ,טקסט או חפץ
פולחני כלשהו (יצירת-אמנות ,צלם ,טרף ,חותם וכדומה – ראו "אמנות",
"צלם"" ,טרף" ו"חותם") .סגולותיהם של החפצים והפעולות ,והאופן שבו
הם משפיעים על המאמין ,הם תולדה של תפיסתו אותם כבעלי משמעות
רגשית ,סמלית או אינטלקטואלית עבורו .הסגולה היא לעולם סובייקטיבית
ואינדיבידואלית ,והיא מהווה כעין צומת המפגיש את תודעתו וגופו של
המאמין ,עם ה"אובייקט" עצמו.

סדנה
"סדנה" היא כינוי לסדרת מפגשים לימודיים הנערכים במסגרת פעילויות
המסדר ,וכוללים הרצאות ,הקראות ,דיונים ,הדגמות והתנסויות בפעילות
יצירתית הנעשית לאורה של פילוסופיית-הטומאה (ראו "הטמאה" ו"טינוף").
היות והמסדר רואה באמנות ,על כל מופעיה ,את הדרך הנכונה למימוש
משנותיו (ראו "אמנות") ,מהוות הסדנאות חלק חשוב בתהליך הפנמתם של
התורה ורעיונותיה ,ואף בהפצתם בקרב מאמינים פוטנציאליים (ראו
"מאמין") ,שטרם דבק בהם אורה הערפילי של הטומאה (ראו "הדבקה"
ו"הזרעה").

סדר
סדר הנו מבנה תרבותי (ראו "תרבות") של נורמות (ראו "נורמה") ,קטגוריות
(ראו "קטגוריה") וגבולות מושגיים (ראו "גבול") ,שתפקידם להבדיל ,להגדיר
ולנסח הבחנות בין ערכים (ראו "הבדלה").
הסדר החברתי מכונן את המוסר (ראו "מוסר") ,את קודי-ההתנהגות ,ואת
ההגדרה העצמית של החברה ושל הפרטים הכלולים בה (ראו "זהות").
במובן מסוים ,ניתן לומר שהסדר הנו התרבות עצמה – הוא האופן שבו
מארגן האדם את הבעבוע (ראו "בעבוע") ומחלק אותו למובלעות (ראו
"מובלעת") ,על-מנת שיוכל להתמצא ולשרוד בו כ"אני" מובחן (ראו "אני",
"אחר" ו"זולת").
הסדר ,חיוני אמנם לקיומה של התרבות ,לעולם יהווה תולדה של כלכלות
כוח ,שליטה ואינטרס (ראו "כלכלה") .בחברות שבהן נשמר הסדר באופן
קנאי ,כאמצעי מובהק לשליטה בהמונים ,כל דבר שחורג ממנו ,ולו במעט,
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עלול להיחשב כרע (ראו "רוע") ,סוטה (ראו "סטייה") ,טמא (ראו "טמא")
או מכוער (ראו "כיעור").
מסדר-הטומאה קורא למאמיניו לבחון ללא הרף ,ומתוך ספק מתמיד (ראו
"ספק") ,את הסדרים התרבותיים ,את ההבחנות המושתתות על ידם ,ואת
האופן שבו הם משפיעים על כלל תחומי החיים .על בן-המסדר לעולם לא
לקבל את הסדר כקבוע וכמובן-מאליו ,ולשאוף תמיד להפרת גבולות (ראו
"טשטוש-גבולות") ,למודעות עצמית (ראו "ערנות") ולאחריות אישית (ראו
"אחריות").

סה"ט
סה"ט הם ראשי-התיבות של המונח "ספירת-הטומאה" (ראו "ספירת-
הטומאה") ,המציין את מניין הימים אשר חלפו למן הרגע שבו נוסד מסדר-
הטומאה ,בתאריך הלועזי ( 09.09.09ראו "תשע").

סובייקט
הסובייקט ,כפי שהוא מופיע בלקסיקון-העיקרים (ראו "לקסיקון-העיקרים"),
הוא ה"אני" התופס את המציאות (ראו "אני") .הישות החווה את האירועים
(ראו "ישות" ו"חוויה") ,אוגרת את ההשתקפויות (ראו "השתקפות") ומגבשת
מהן ניסיון וידע (ראו "ניסיון" ו"ידע") ,התלויים בנתונים הגופניים
והתודעתיים הייחודיים לה (ראו "תודעה" ו"בשר").

סוגיה
סוגיה היא בעיה או סתירה (ראו "סתירה") ,שעלולה להיווצר במסגרת
הפרשנויות האפשריות של עיקרי תורת-הטומאה .סוגיות המתעוררות
במהלך העבודה הלימודית או הפולחנית של המסדר ,נידונות במסגרת
ההגדות (ראו "הגדה") ,ההקלטות (ראו "הקלטה") והכינוסים (ראו "כינוס").

סולם-הקיום
"סולם-הקיום" הוא מעין סרגל-מדדים להערכת "נוכחותן" (ראו "נוכחות")
של ישויות טרנסצנדנטיות בעולם (ראו "ישות") .מסדר-הטומאה אינו עוסק
בשאלת הקיום הממשי (ראו "ממשי") של אל (ראו "אל") או ישות
טרנסצנדנטית כזאת או אחרת .מידת קיומה של אלוהות מסוימת הנה נגזרת
ישירה של השפעתה על העולם ,בין אם היא קיימת בין אם לאו .לפי
תפיסה זו ,אלוהי הדתות הגדולות קיימים (ראו "דת") ,ולו בשל השפעתם
הבלתי-ניתנת-לערעור על חיי היום-יום של כלל בני-האדם (כולל אלה
שאינם קרובים כלל לאמונה מונותיאיסטית כלשהי) .אלים אחרים ,דרגת-
245

קיומם (נוכחותם) נמוכה יותר באופן יחסי ,והיא מצומצמת לקהלי המאמינים
ולסביבתם (ראו "סביבה").
על-מנת שאל או אמונה מסוימת יטפסו מעלה בסולם-הקיום ,יש להפיץ את
רעיונותיהם ולגרום להם לפתח השפעה ניכרת על הקיום האנושי .לעומת
זאת ,על-מנת שאל או אמונה מסוימת ירדו בכיוון ההפוך בשלבי הסולם,
יש להסיט את מאמיניהם מן הדרך ולסייע להם להחליף את אמונתם
במערכת של אמונות ורעיונות אחרים .כך עשתה הנצרות (ראו "נצרות"),
למשל ,בהפיצה את רעיונותיה בקרב בני "העולם השלישי" ,תוך חיזוק
מעמדו של ישו כאל/משיח ,וערעור מעמדם ונוכחותם של האלים האחרים.

סטודיו
"המסדר רואה באמנות ,על צורותיה השונות ,את הדרך הנכונה למימוש
משנותיו" (הצהרה מס'  ,7מתוך הפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט
מסדר-הטומאה – ראו גם "אמנות").
היות והמסדר רואה באמנות תחום פולחני העוסק במימוש הרעיונות
והעקרונות המובאים בתורת-הטומאה ,מהווה חלל העבודה של האמן מעין
משכן לחקירתם של גילויי הטומאה ,הבאים לידי ביטוי באמצעות הפעולה
האמנותית.

סטייה
סטייה הנה חריגה מן הנורמה המקובלת (ראו "נורמה") ,משגרת הסדר
החברתי והתרבותי (ראו "סדר")  -הפרת גבולותיו של דבר כלשהו (ראו
"גבול") .מסדר-הטומאה רואה בסטייה תנאי הכרחי לקיום החיים
ולהתפתחותם (ראו "אבולוציה") ,וכן תנאי מקדים לכל חידוש והתפתחות
יצירתית (ראו "יצירתיות").
המסדר מכיר בכך שקיומה של הסטייה מותנה ושזור בקיומם של גבולות
המאפשרים אותה .למעשה ,מהווה הסטייה חלק נרחב בתשתית הרעיונית
הכוללת של תורת-הטומאה ותפיסותיה הפילוסופיות.
מתוך הפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה:
"טשטוש הגבולות הנו הכרחי להתפתחות ,אולם הוא דורש את קיומם של
כאלה" (הצהרה מס' .)2
"כל חפץ ,כל צומח וכל חי ,יש בו פוטנציאל אינסופי למימושה של כל
סטייה" (הצהרה מס' .)4
"הסטייה מקיימת את החיים ומתחזקת אותם" (הצהרה מס' .)5
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סיבה
סיבה היא גורם בתהליך ,המביא לידי תוצאה כלשהי .מסדר-הטומאה גורס
כי העולם מתנהל בתנועה של תהליכים הנערמים זה על גבי זה ,ומניעים
את הדברים לקרות כפי שהם קורים (ראו גם "בעבוע") .כל אירוע וכל
מקרה מהווים סיבה לאירועים ולמקרים שיבואו אחריהם .רבים מן
התהליכים עשויים להיתפס כשרירותיים ,אם כי על פי תפיסת המסדר
האקראיות לעולם אינה מוחלטת (ראו "אקראיות") ,ואי-הופעתן של סיבות
אינה מעידה על היעדרן .ראו גם "גורל".

סיגוף
סיגוף הוא עינוי ה"אני" (ראו "אני") הגופני והמנטאלי ,שנעשה על-ידי
מניעת הדברים החיוניים לשרידותו (מזון ושתייה) ,או על-ידי גרימת כאב
פיזי ונפשי (ראו "ייסורים"" ,בשר" ו"נפש") .לרוב ,נעשה הסיגוף למטרה
דתית (ראו "דת").
לדידו של המסדר ,הסיגוף הנו פעולה מלאכותית ,המנוגדת לנטיותיו
הטבעיות של הגוף .האדם המסתגף ,מבקש למעשה להיבדל (ראו "הבדלה")
מן העולם ומן הסביבה שבתוכה הוא מצוי ,להתענות ולהתייסר ,ובכך
להגיע להתעלות רוחנית כלשהי .בניגוד לתפיסת הסיגוף ,מאמין מסדר-
הטומאה בהתפלשות (ראו "התפלשות") ודוגל בה ,כדרך הנכונה לחוות את
העולם ולשאוף לשלמות עם מובלעותיו (ראו "מובלעת" וגם "בליעה (חוק
ה.)")-
יחד עם זאת ,אין המסדר אוסר על מאמיניו את ההסתגפות ,מתוך אמונה כי
על כל אדם למצוא את הדרך הנכונה עבורו .ממילא ,גורס המסדר ,אין
החיים יכולים באמת להימלט מן ההתפלשות.

סיכה
"סיכה" היא כינוי לחותם (ראו "חותם") ,הנושא את סמל הטתאגרם (ראו
"טתאגרם").

סילוף
ה"סילוף" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי
לתהליך העובר על המציאות ,למן הרגע שבו היא נקלטת בתודעתו (ראו
"תודעה") של הסובייקט (ראו "סובייקט").
על פי תורת-הטומאה ,על אף קיומם הממשי של הדברים (ראו "ממשי"),
לעולם אין אדם יכול לחוות אותם כפי שהם ,באופן מלא ולא מתווך (ראו
"חוויה") .העולם נחווה באמצעות נקבי-הגוף (ראו "שערי-הזוהמה"),
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ומפורש באופן שבו הזוהמה (ראו "זוהמה") החודרת דרכם מעובדת
בתודעתו (ראו "תודעה") של האדם (ראו "השתקפות") .הידע על הדברים
(ראו "ידע") ,שמתגבש בסובייקט בעקבות החוויה ,לעולם יהיה מושפע
מערבובה של ההשתקפות עם הידע והניסיון (ראו "ניסיון") הקודמים שלו,
עם אמונותיו ועם תפיסותיו התרבותיות (ראו גם "זיכרון"" ,נורמה" ו"סדר").
במידה וינסה הסובייקט להעביר לסובייקט אחר את הידע שגיבש על
המציאות ,אזי תסולף זו פעם נוספת .שכן ,גם במקרה זה ,פרשנותם של
הדברים (ראו "פשר") תמיד תתווך ע"י טיבם ותכונותיהם של הסובייקטים
המעורבים.

סכין
ראו "מאכלת".

סלמנדרה
הסלמנדרה היא דו-חי (ראו "דו-חי") בעל גוף מוארך ,המוכתם בצבעי
אזהרה בוהקים .בקדמת הגולגולת של הסלמנדרה מצויות בלוטות ארס,
רגליה קצרות ,לשונה מעוגלת ,והיא מזכירה בצורתה את גופן של הלטאות.
בשל המעמד הסמלי שמעניק מסדר-הטומאה לדו-חיים ,גם לסלמנדרה
מיוחסת משמעות פולחנית במערך הטקסי ,והיא אף נחשבת לאחד מן
הטוטמים המומלצים ע"י המסדר למאמיניו (ראו "טוטם").

סם
סם הוא כל חומר ,אשר מוחדר לגוף דרך נקביו (ראו "שערי-הזוהמה") או
דרך העור (ראו "עור") ,ומשפיע על תודעתו (ראו "תודעה") של הסובייקט
(ראו "סובייקט") ועל האופן שבו היא מעבדת את המידע הנקלט בחושים
(ראו "חוש"" ,חוויה" ו"עיבוד").
החוויה החושית המתקבלת תחת השפעת הסם משתנה בהתאם לסוג הסם,
לתכונותיו הפיסיות ולנתוניו המנטאליים (השכליים והנפשיים) של
המשתמש .מגוון החוויות נע בין חידוד חושים להקהייתם ,מהזיות חזותיות
או קוליות ,ועד אפיזודות של טראנס אקסטטי (ראו "אקסטזה").
מסדר-הטומאה אינו מעודד שימוש בסמים או מתנגד לו באופן גורף ,אולם
הוא ממליץ למאמיניו ,הבוחרים בדרך זו ,לנהוג במידתיות (ראו "מידתיות")
בעת השימוש בסם .שימוש מופרז ,או לא מבוקר ,בסמים מכל סוג שהוא,
עלול לגרום לנזקים גופניים ומנטאליים למשתמש בהם.
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סמל
סמל הוא ייצוג כלשהו ,המגולם באובייקט ,בדימוי או בטקסט ,הנושא
משמעות ומביע רעיון מסוים .הפרשנות המוענקת לסמל תלויה בסובייקט
(ראו "סובייקט") המפענח אותו (ראו "פרוש") ,בחוויותיו ובניסיונו (ראו
"חוויה" ו"ניסיון") .צורה מסוימת (ראו "צורה") עשויה להוות סמליות
כלשהי עבור אדם אחד ,ואחרת עבור אחר (ראו "אחר").
ישנם סמלים שהחברה מעניקה להם את משמעותם ,והם מהווים סימנים
מוסכמים עבור כל בני-האדם החולקים את אותו מערך תרבותי (לדוגמא
סמלים לאומיים או דתיים כמו המגן-דוד והצלב ,סמלים מסחריים ,שפה
וכדומה – ראו "תרבות" ו"דת").
מסדר-הטומאה עושה שימוש רב בסמליות ,ובסמלים המייצגים את
הרעיונות המנוסחים בתורה ובעיקריה הפילוסופיים .הסמל העיקרי שמייצג
את ערכיו של המסדר הוא הטתאגרם (ראו "טתאגרם") .למשמעות הסמלית
המיוחסת לישויות (ראו "ישות") ,ליצורים (ראו "יצור") ולחפצי-פולחן (ראו
"כלי-פולחן") ,ראו "סמליות" .ראו גם "טטט".

סמליות
סמליות היא תכונה של נשיאת משמעות ,המיוחסת לחפץ ,ליצור (ראו
"יצור") ,לישות (ראו "ישות") או לרעיון כלשהו .סמליותו של דבר היא
תולדה של ההיסטוריה והזיכרון התרבותי שלו (ראו "תרבות") .דבר נטען
במשמעות סמלית כאשר הוא נחווה ע"י סובייקט (ראו "סובייקט") המתרגם
אותו לרעיון מופשט כלשהו .סמליותם של הדברים מושפעת מן המציאות
הסובבת אותם ומן הסובייקטים החווים אותם (ראו "חוויה") ,אך היא גם
משפיעה עליהם באותו אופן.

סנוור
ראו "הסתנוורות" ו"מסונוור".

ספיגה
המונח "ספיגה" משמש להגדרת התהליך המתרחש בין הדברים במסגרת
הבעבוע (ראו "בעבוע") וחוק-הבליעה (ראו "בליעה (חוק ה .)")-תורת-
הטומאה גורסת כי העולם שרוי בבעבוע מתמיד ,שבו נובעים הדברים זה
מזה ונטמעים זה בזה ללא הרף (ראו גם "הטמעה") .ההגדרות וההבחנות
בין "חלקיו" השונים של הבעבוע (ראו "מובלעת") הן תולדה של הבנייה
תרבותית (ראו "תרבות") .מעקרון זה ,גוזר המסדר את הרעיון המובא
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בהצהרה מס'  4בפרק "הצהרות על האדם" ,מתוך מניפסט מסדר-הטומאה:
"כל גוף ,גבולותיו פרוצים .הוא נספג בעולם והעולם נספג בו".

ספירת-הטומאה
ספירת-הטומאה היא מניין הימים אשר חלפו למן הרגע שבו נוסד מסדר-
הטומאה ,בתאריך הלועזי ( 09.09.09ראו "תשע") .לעתים תצוין ספירת-
הטומאה בראשי-התיבות "סה"ט" (ראו "סה"ט").

ספק
עקרון-הספק הוא עקרון רב משמעות בתפיסת המציאות של תורת-הטומאה,
ועליו מושתת חלק גדול מן היסודות הרעיוניים שלה .תפיסת הוודאות (ראו
"ודאות") והאמת (ראו "אמת") של התורה גורסת כי האדם מפתח את
ידיעותיו על העולם באמצעות השתקפויות (ראו "השתקפות") ,אשר לעולם
יהיו בגדר פרשנות (ראו "פרוש") על המציאות הממשית (ראו "ממשי") –
פרשנות המתווכת ע"י נתוניו הפיזיים והמנטאליים של האדם ברגע הנתון
(ראו גם "חוויה").
כל הגדרה ,כל קטגוריה (ראו "קטגוריה") וכל הבחנה תרבותית (ראו
"תרבות" ו"הבדלה") ,הנן תולדה של כלכלות שונות (מכלכלות כוח ,שליטה
וממון ,ועד לכלכלות של עונג וייסורים ,אינטלקט ויצר – ראו "כלכלה"),
ועל כן על הגבולות (ראו "גבול") ביניהן להבחן באופן שוטף ומתמיד.
המסדר קורא למאמיניו לסטות (ראו "סטייה") מדרכו של העדר (ראו
"עדר") ,להתבונן בו ולבחון את תנועותיו ("צעד תצעדו לפני האנשים ,לפני
העדר ולפני הלהקה ,צאן הייתם וגם רועה ,בפעמון התהלכתם ,וגם בחליל"
– רועכם נ"ה).
רק אדם ערני (ראו "ערנות") וספקן ,המאפשר לעצמו לגבש זהות אישית
(ראו "זהות") ,לנסח את עצמו כמובלעת בתוך הבעבוע (ראו "מובלעת"
ו"בעבוע") ,לצעוד לפני ההמון ,תוך בחינה מודעת של הגבולות והפרתם
(ראו "טשטוש-גבולות") ,הוא זה אשר יש בו כדי להתקרב להבנת הוודאות,
להתפתח ,להתחדש ולחיות בעולם כסובייקט פעיל ומעורב (ראו
"סובייקט").
ראוי לציין ,כי תורת-הטומאה עצמה איננה חפה מעקרון-הספק המושתת
על-ידה ,ואלה הבוחרים לצעוד בדרכה מתבקשים שלא לעשות זאת בדרך
ההסתנוורות (ראו "הסתנוורות") .מתוך הצהרה מס'  3בפרק "הצהרות על
בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :דבר אינו מובן מאליו עבור
בן-מסדר-הטומאה ,ולא קיים בעולמו דבר אשר אינו ראוי לשאלה
ולפקפוק".
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ספר
מסדר-הטומאה מוציא אל האור ספרים העוסקים בתורת-הטומאה ובהיבטים
שונים הקשורים לעקרונותיה .התורה מושתתת על טקסטים ועל בחינה
שוטפת ומתפתחת של עולם הדברים (ראו "ספק") .בין הספרים העיקריים
הנוטלים חלק בקורפוס הטקסטואלי של המסדר" :רועכם" (ראו "רועכם"),
"לקסיקון-העיקרים" (ראו "לקסיקון-העיקרים")" ,ספר הזיהומים וההטמאות"
(ראו "זיהום"" ,הטמאה" ו"טינוף")" ,ספר החיטוט" (ראו "חיטוט") ,הספרות-
הטקסית (ראו "טקס" ו"פולחן") ,ספרות הגורל (ראו "גורל" ו"אקראיות")
וכדומה.

סקס
ראו "מין".

סקרנות
סקרנות היא תכונה המאפיינת בעלי-חיים ובני-אדם ,המניעה אותם לחקור
את סביבתם (ראו "סביבה") ואת זולתם (ראו "זולת") ,ולגבש ידע (ראו
"ידע") לגביהם ,לעתים אף מבלי צורך פיזיולוגי כלשהו ,הנדרש לתגמול
מיידי .נראה כי האדם הוא היצור היחיד המפתח סקרנות גם לגבי עצמו
(ראו "אני") ,גופו (ראו "בשר") ,תודעתו (ראו "תודעה") והדרך שבה הם
פועלים יחד בעולם.
תורת-הטומאה רואה בסקרנות האנושית דחף המשלב את תכונותיו
החייתיות (ראו "חיה") והאלוהיות (ראו "אלוהים") של האדם (ראו
"כלאיים") – הצורך בידע שכלי ובתובנות אינטלקטואליות ,יחד עם חוויה
חושית (ראו "חוש") וגופנית ,המתרחשת בעיקר בנקבי-הגוף (ראו "שערי-
הזוהמה") .המסדר קורא למאמיניו לחוות את העולם בסקרנות ובחקירה
מתמדת ,בשאילת שאלות (ראו "שאלה") ובהטלת ספק (ראו "ספק") -
הצהרה מס'  ,2מתוך הפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט
מסדר-הטומאה" :שאיפתו של בן-מסדר-הטומאה לידע היא אינסופית ,בלתי
מוגבלת וחסרת מנוחה".
להבנת התנגשותה הפרדוקסאלית של הסקרנות עם שאיפתו של האדם
לחיי נוחות ואושר ,ראו "פרדוקס-הטמטום".
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סרח
סרח הוא ישות סמלית מואנשת (ראו "ישות"" ,סמליות" ו"האנשה"),
המיוצגת באמצעות צלם (ראו "צלם") במערך הטקסי .הסרח מורכב
משאריות אקלקטיות (ראו "שארית") ,וממגוון עודפים של דברים אשר הגיעו
לחדלונם (ראו "חידלון") .הוא מייצג את העודפות (ראו "עודפות") ,ואת
שיירי הדברים אשר עליהם "יקום דבר" ("ועבדת את האפילה ואת הרקב,
כי על שייריו יקום דבר"  -רועכם ס"ה).
כמו האנשות אחרות ,גם סרח איננו ישות ממשית (ראו "ממשי") כי אם ייצוג
השלכתי של מהות רעיונית (ראו "מהות") ,המתקיימת בקרבו של המאמין.
האופנים להכנתו של צלם הסרח והשימושים הטקסיים בו ,מפורטים
בספרות הטקסית של המסדר.

סתירה
סתירה היא כשל לוגי ,אי-התאמה בין עקרונות או דברים .תורת-הטומאה
עוסקת בהבנייתה של תפיסה פילוסופית אשר ניתן לומר כי מקורה בכמה
עקרונות סותרים (דת ללא אל ,הפרת גבולות יחד עם ההכרה בחיוניותם,
הכול טמא ודבר אינו טמא ,וכדומה) .המסדר עוסק ביישוב מרבי של
הסתירות המוכלות בתורה ,ובמציאת הדרך הנכונה עבור מאמיניו ,לחיות
ולהשלים עם קיומן.
נראה כי אף רעיונות מסוימים המופיעים כבר במשנתו של רועכם ובעלילה
הקודמת לה ,מצויים בסתירה עם רעיונות אחרים ,המופיעים גם הם
בכתבים .רועכם עושה שימוש רב בניגודים ובערכים סותרים על-מנת
להעביר את הרעיון הכללי של משנתו (לדוגמא" :חדשים הדברים מעתה ,כי
אנוכי המתנגד ואנוכי ההתנגדות ואנוכי המתנגד להתנגדות ,קדוש אני
בטומאתי וטמא בקדושתי ,אני המחולל ואני חיללתי" – רועכם נ"ה ,וגם:
"כלום היית בעולם הזה כי אין בו ,והכול היית בעולם כי יש בו ,לא ראית
במילה את גבולותיך" – רועכם ס"ב).
המסדר יוצא מנקודת הנחה כי ידיעותיו של האדם (ראו "ידע") לעולם
מוגבלות לתודעתו (ראו "תודעה") וליכולותיו החושיות (ראו "חוש") ,ועל כן
קיומן של סתירות אינו בלתי-סביר – על-כן ,קורא המסדר למאמיניו לראות
אל מעבר לגבולות השפה והתרבות ("( )...לא ראית במילה את גבולותיך"
– רועכם ס"ב) .כמו בהתייחסו לסוגיית הוודאות (ראו "וודאות") ,גם
בסוגיית הסתירות שואף בן-מסדר-הטומאה לידע ולפתרונות מקסימאליים,
מתוך הבנה שאלה לעולם לא יהיו ברי-השגה באופן מוחלט.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ע
ע'
לאות ע' מיוחס מעמד סמלי במסגרת עבודתו של מסדר-הטומאה (ראו
"עבודת-הטומאה") .היא האות האמצעית בשמו של רועכם (ראו "רועכם"),
האות ה 16-בלוח האותיות העברי (ראו "עברית") ,וערכה בגימטרייה הוא
 .70בשל שמה ("עין") ,בשל אופן ההגייה הגרוני שלה ,ובשל מקורותיה
הצורניים (ראו "צורה") והסמליים (ראו "סמל") בהיסטוריית האלפבית
העברי ,מייחס לה המסדר סמליות של גופניות (ראו "בשר") ,תודעה (ראו
"תודעה") ו"ראייה" חושית (ראו "חוש") .במונחים מסוימים שבהם עושה
המסדר שימוש במסגרת לקסיקון-העיקרים (ראו "לקסיקון-העיקרים"),
הוחלפה האות ה' מן המילה המקורית ,באות ע' ,כחלק מתהליך יציקתה של
משמעות חדשה אל תוך תבניותיהם של המונחים הקיימים (ראו לדוגמה:
"מזוזע"" ,מילע").

עבד
"עבד" הוא מונח מורכב ,המשמש את המסדר בתיאור מצבו של האדם
המשועבד לדוגמות ולנורמות חברתיות ותרבותיות (ראו "נורמה"
ו"תרבות") .באופן עקרוני ,מידה מסוימת של שעבוד תרבותי הנה הכרחית
לקיומו של האדם בחברה ,ולקיומה של החברה בעולם (ראו גם "חוק",
"מוסר"" ,סדר" ו"אלוהים") .העבד משועבד לנורמות ולציוויים תרבותיים,
אך גם לעצמו – לתודעתו המוסרית ,לנתוניו השכליים (ראו "תודעה"),
לגופניותו ולחושיו (ראו "בשר" ו"חוש") .כך ,לצד שאיפתו ההישרדותית של
האדם לשעבוד ולנשלטות ,מתקיימת גם כמיהה יוקדת לשחרור ממנגנונים
אלה .מבחינתו של המסדר ,בקרבו של כל אדם מתקיימת הדואליות עבד-
אדון ,ובאופנים מסוימים היא מקבילה לדואליות המרכיבה את עקרון
הכלאיים (ראו "כלאיים") .העבד שואף להשתחרר לחופשי ,והאדון מפנטז
על שיעבוד; "בכל תתפלשו ובכל תתבוססו ,לא תבחין את עצמך מן האחר,
כי יחיד היית בעולם הזה ,אתה האדון ואתה העבד ,את המלכה ואת
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השפחה ,לכל הכיוונים תשפריצו ,את הכול הצפתם בהפרשותיכם" – רועכם
נ"ד.
מתוך מניפסט מסדר-הטומאה:
"המסדר רואה באדם המתקיים בתרבות האנושית כעבד השואף לחופשי,
ובדתות הממוסדות כגופים המציעים לאדם שחרור באמצעות המרת מצב-
העבד שבו הוא שרוי ,למצב-עבד אחר .הדתות הממוסדות ,על פולחניהן
ומשנותיהן הפילוסופיות ,מעניקות לאדם את הבטחת החופש בתמורה
לשעבודו המוחלט ,אשר על פי רוב כרוך באמונה ובסגידה לישויות
טרנסצנדנטיות .אנשים אשר בוחרים שלא לעקוב אחר משנותיה של דת
אמונית כלשהי ,אלה המזהים את עצמם עם ה"נאורות" ,מוצאים עצמם על
פי רוב משועבדים לדוגמות אידיאולוגיות אחרות ,המתחפשות לחילוניות
חופשית ,אך במהותן משמרות את מעמדו של האדם כעבד".
"מסדר הטומאה מבין את מנגנון העבדות ,את הצורך של האדם במנגנון
שכזה ,ומאידך את השאיפה שלו לשחרור מכבליו האנושיים .לפיכך ,מספק
מסדר הטומאה עבור מאמיניו את הצורך בעבדות באמצעות מסגרת של
שיטות פולחן ודוגמות טקסיות ,אולם הוא מותיר אותן כציפוי לחירות
אמונית מוחלטת ,שבמסגרתה יכול בן-מסדר-הטומאה לקבוע עבור עצמו
את מערך אמונותיו .כך ,מותיר מסדר-הטומאה את העבדות בקרב מאמיניו
כסימפטום בלבד ,ומרוקן אותה ממהותה המשעבדת ,על מנת שאלה יוכלו
לחוות שחרור אמיתי .בתוך המסגרות הפולחניות שמציע מסדר הטומאה,
תמצא את החירות להאמין בכל מה שנפשך חפצה בו ,ולתרגם אמונה זו
למעשים מבלי לחוש כחוטא".

עבודת-הטומאה
"עבודת-הטומאה" הוא שם כולל לכלל הפעולות הקשורות בתורת-הטומאה,
אשר נעשות במסגרת המסדר :למידה (ראו "למידה") ,הוראה (ראו "מורה"),
יצירת אמנות (ראו "אמנות") ,הפצה (ראו "הפצה") ,עבודת-פולחן (ראו
"פולחן") וכדומה.

עבר
לאורך משנתו (ראו "משנה") ,מתייחס רועכם כמה פעמים למושג העבר,
תוך העמדת תלמידיו בפני הצורך לזכור מאין הגיעו ("ותזכרו את אשר
הוציאכם מן המקום ההוא ,מן הדם ומן היזע ,מן השתן ומן הצחנה ,אני
רועכם ,בן הכלבה ובן אביל" – רועכם ס"ג ,וגם" :לא יהי דבר מלבד הפצע
ומלבד החבלה ,שם עברך ולשם פנית" – רועכם ס"ה) ,בעודו מציין כי הוא
עצמו אינו מכיר את עברו ("את עברי לא ידעתי ולא שמרתיו בזיכרוני ,מן
המערה הגעתי ואל המערה חזרתי ,ללמד את דברתי ,כשרץ אפיצה ממנה"
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– רועכם נ"ו) .נראה כי רועכם מתכוון לכך שאינו מכיר את ההיסטוריה
שקדמה להופעתו (את אביו לא פגש מעולם ,ואת אמו הרג מעט לאחר
לידתו) ,שכן המשנה בנויה בחלקה על אירועים שחווה במהלך חייו ,אשר
אותם הוא אכן זוכר (ראו "זיכרון") .תפיסת העבר של רועכם מושתתת על
המוטיבציות שלו לחידוש ולהתחדשות (ראו "תקומה").
למעשה ,מתייחס רועכם למעמד מסירתה של משנתו כאל רגע מכונן,
שממנו ואילך ,כפי שהוא מנסח זאת בעצמו" ,חדשים הדברים מעתה (")...
(רועכם נ"ה) )...(" :לא יהי העבר עתיד ,ולא העתיד עבר ,כי את הכול
חידשתי ,אנוכי הדגל הזוחל לפני המחנה"  -רועכם ס"ט.
יחד עם תפיסת החדשנות שלו ,שב רועכם ומזכיר לאורך כל משנתו את
עיקרון ההתחדשות ,האומר כי החדש נבנה על חורבותיו של הקיים
(הקודם/העבר)" :לא יהי דבר אשר יבוא מן הריק ,כי החדש על מקום
הקודם יופיע"  -רועכם ס"ו .מבחינה מטאפורית ,מציג רועכם תפיסה
אופטימיסטית ,הגורסת כי כל רגע (הווה) שחולף ,משויך למעשה לעבר
המהווה את יסודות הבניין של ההתחדשות .ראו גם "זמן"" ,זיכרון"
ו"עתיד".

עברית
עברית היא שפת המקור (ראו "שפה") שבה נכתבו ספר "רועכם" (ראו
"רועכם") ,ולקסיקון-העיקרים (ראו "לקסיקון-העיקרים") של תורת-הטומאה.
במובנים רבים ,היוותה היהדות את הרקע לכינונה של תורת-הטומאה (ראו
"יהדות") ,והעברית ,כשפתה הרשמית ,מהווה עבור המסדר כעין תבנית
שלתוכה הוא יוצק את תכניו המילוליים (ראו "מילה") .ראו גם "שורש",
"ט'" ,ו"ע'".

עגל
לאור ההיסטוריה המקראית (ראו "תנ"ך") של דימוי עגל הזהב ,שאותו יצרו
בני-ישראל במעמד הר-סיני ,על-מנת שיהיה להם לאל מוחשי (ראו "ממשי")
שניתן לסגוד לו (ראו "סגידה") ,עושה המסדר לעתים שימוש בדימוי העגל,
או בחלקים ממנו ,כייצוג סמלי בהכנת צלמיו של ממון (ראו "צלם"
ו"ממון") ,הנושאים תפקיד בחלק מן הטקסים במערך הפולחני .אופני הכנת
הצלמים מפורטים במסגרת הספרות הטקסית של המסדר.
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עדכון
מסדר-הטומאה רואה את עצמו ואת תורתו כחלקים בלתי נפרדים מן
הבעבוע (ראו "בעבוע") ,וככאלה הם נתונים לשינויים ללא הרף .כשם
שהעולם מתפתח מעצמו ,וכשם שיחד איתו מתפתחות גם התרבות (ראו
"תרבות") ,החברה ,וידיעותיו של האדם (ראו "ידע") על עצמו (ראו "אני")
ועל הסביבה (ראו "סביבה" ו"זולת") ,כך מתפתחת גם תורת-הטומאה
ומתעדכנת כל העת ,בהתאם לשינויים העוברים על העולם ועל מאמיניה.
בין השאר ,מעמידה התורה בראשה את עקרון-הספק (ראו "ספק") ,הקורא
לכל בני-האדם להתנהל בעולם בפיכחון ובערנות (ראו "ערנות") ,ולעולם
לא להתהלך כעיוורים (ראו "עיוור" ו"עדר") אחר אידיאולוגיה או תורה
כלשהי (ראו "כבשה") ,ובכללן גם תורת-הטומאה עצמה.

עדן
העדן ,על-פי אמונות רבות (ראו "דת") ,הוא המקום אליו נשלחים הצדיקים
לאחר מותם ,ובו חוות נשמותיהם (ראו "נשמה") התענגות רוחנית (וגם
פיסית ,על-פי אמונות מסוימות – ראו "עונג") .בכל דת מתואר העדן באופן
שונה מעט ,אולם הרעיון הכללי דומה.
מסדר-הטומאה ,אשר נוטה שלא לקבל את רעיון המשכיות הנשמה כפשוטו
(ראו "חיים-שלאחר-המוות") ,מאמין כי העדן הוא פרי המצאתן של הדתות
השונות ,והוא משמש אותן ככלי לשימור ולהנצחת עבדותם של המאמינים
(ראו "עבד") .מבחינת המסדר ,ובהתבססו על כך שמושגים אלה מושרשים
בתרבות זה מכבר (ראו "תרבות") ,וכי לא ניתן להתעלם מקיומם ,גן-העדן
והגיהינום (ראו "גיהינום") הם שני מצבים אידיאיים ,המייצגים את הטוב
והרע המוחלטים (ראו "טוב" ו"רוע") .היות והמסדר אינו מבחין באופן ברור
בין המושגים "טוב" ו"רע" (ראו "יחסיות") ,גן העדן והגיהינום מהווים עבורו
את ייצוגיהן של חוויות סובייקטיביות (ראו "חוויה") ,בנות-זמן ,אשר האדם
מיטלטל ביניהן ללא הרף .חוויה שנתפסת כ"גן-עדן" עבור אדם אחד,
עלולה להיחוות כ"גיהינום" על-ידי האחר (ראו "אחר") ,ולהיפך.
המושג "גן-עדן" ,המופיע בסיפור הבריאה התנ"כי (ראו "תנ"ך") כמקום שבו
חיו אדם וחווה בטרם ביצעו את החטא הקדמון (ראו "חטא") ,מהווה
מבחינתו של המסדר את ייצוגו הסמלי של פרדוקס-הטמטום (ראו "פרדוקס-
הטמטום") :זהו מצבם של החיים הקודמים לידע (ראו "ידע")  -חיים שבהם
לאדם מוכתבים "מלמעלה" המושגים והקטגוריות (ראו "קטגוריה") ,נורמות
ההתנהגות (ראו "נורמה") וכללי המוסר (ראו "מוסר") ,והוא מצופה לנהוג
אחריהם בעיוורון (ראו "עיוורון") ובבורות נינוחה.
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עדר
"עדר" ,במסגרת עבודתו של המסדר ,הוא כינוי לקבוצה של אנשים
הצועדים בכיוון מסוים ,בדרך-כלל בעקבות מנהיג או אידיאולוגיה רעיונית
כלשהי .על-פי אמונתו של מסדר-הטומאה ,בכל אדם קיימים יסודות
כבשיים (ראו "כבשה") ,הגורמים לו לרצות להסיר מעצמו אחריות (ראו
"אחריות") ולהפוך לנשלט (ראו "עבד") .בני-אדם אשר הופכים נטייה זו
לצעידה עיוורת אחר מנהיג או אידיאולוגיה מסוימת ,מכונים בפי-המסדר
"כבשים".
המסדר קורא למאמיניו לסטות מדרכו של העדר ,להתבונן בו ולבחון את
תנועותיו ("צעד תצעדו לפני האנשים ,לפני העדר ולפני הלהקה ,צאן
הייתם וגם רועה ,בפעמון התהלכתם ,וגם בחליל" – רועכם נ"ה).
המסדר רואה את מאמיניו כעדר של "כבשים שחורות" – קבוצה של
אינדיבידואלים הצועדים בפיכחון ומתוך בחירה מודעת בדרך (ראו
"ערנות") ,אשר רואים לנגד עיניהם את הובלת עדרי ההמון אל עידן של
התעוררות ,של אחריות מוסרית ,של מודעות עצמית ושל התפרקות מעולם
של הרועים .ראו גם "אספסוף".

עובדה
עובדה היא דבר שלכאורה ניתן להוכיח את קיומו הממשי (ראו "ממשי"),
במסגרת החוויה (ראו "חוויה") והניסיון החושי (ראו "ניסיון" ו"חוש").
להרחבה בנוגע לתפיסת המסדר את עקרונות הוודאות והאמת ,ראו
"ודאות" ו"אמת".

עובר
העובר הוא וולד של בעל-חיים כלשהו ,המצוי בשלבי התפתחותו ,עוד
בטרם ההמלטה ,ההשרצה ,או הבקיעה מן הביצה (ראו "לידה") .אצל
היונקים נוצר העובר כתוצאה ממעבר זרע (ראו "זרע") דרך שער-השופכה
(ראו "שופכה") של הזכר אל שער-הנרתיק (ראו "נרתיק") של הנקבה .הוא
מתפתח ברחם (ראו "רחם") ושוהה בו כטפיל (ראו "טפילות") במהלך
תקופת ההיריון.

עובש
"עובש" הוא שם כללי לפטריות (ראו "פטרייה") המכסות משטחים לחים
(לעתים קרובות יהיה זה מזון או מצע אורגני אחר) ,ומהוות ,למעשה ,חלק
מתהליך הריקבון (ראו "ריקבון") .העובש אינו תמיד מזיק (ראו "מזיק"),
ולעתים הוא אף נושא תפקיד בתעשיית המזון (ראו "גבינה") .סוגים
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מסוימים של עובש משמשים גם בתעשיית התרופות .הפניצילין ,לדוגמא,
מופק מעובש.
בשל תכונותיו ,נושא העובש ערך סמלי במסגרת עבודת-הטומאה (ראו
"עבודת-הטומאה") ,ויחד עם הירוקת (ראו "ירוקת") ,גם הוא מומלץ לגידול
בחדרים ובבתי-הטומאה (ראו "חדר-הטומאה" ו"בית-הטומאה") ,לצרכים
טקסיים.

עודפות
במסגרת עבודתו של מסדר-הטומאה ,משמש המונח "עודפות" ככינוי לכל
מה שחורג מן הפונקציונאליות הראשונית (ההשרדותית) שלו ,ובכלל זה גם
לשייריו (ראו "שארית"); בכל דבר טמון פוטנציאל העודפות – כל דבר
עלול ,בבוא הזמן ,להפוך לעודף (הצואה היא עודפת ,המת הוא עודף,
יצירת האמנות היא עודפת ,התשוקה היא עודפת ,וכדומה) ,וכל דבר עלול
להיחשב כעודף בהקשרים ובתזמונים מסוימים .עודפותו של דבר ,מבחינתו
של המסדר ,היא המצע להתחדשותו ,או להתפתחותו של דבר אחר (ראו
"תקומה") .יחד עם זאת ,בהקשרים מסוימים עלולה העודפות להוות כוח
מזיק (ראו "מידתיות" ו"מזיק") ,שיש בו כדי להוביל למצבי חדלון (ראו
"חדלון").

עוויה
ראו "העוויה".

עונג
עונג הוא חוויית הנאה שמקורה בחושים (ראו "חוש") .כמו חוויות אחרות
(ראו "חוויה") ,גם חוויית העונג הנה אינדיבידואלית ,ותלויה בתכונותיו
הפיזיות והמנטאליות של הסובייקט (ראו "סובייקט") .תודעתו של הסובייקט
עשויה אף לגרום לכך שחוויות מסוימות ,שאינן מסבות לו הנאה גופנית
כלשהי ואף גורמות לכאב או לסבל ,יובילו אותו ,בעקיפין ,לחוויית
התענגות (לדוגמא :אדם החווה עונג כתוצאה מכאב פיזי ,או אדם המתענג
על תשומת הלב שהוא מקבל בעקבות פגיעה גופנית שחווה).
מספר הגורמים אשר יש בהם כדי להביא את האדם לחוות עונג הוא
אינסופי ,במיוחד לאור העובדה שכל אדם חווה את העונג באופן אחר.
מסדר-הטומאה רואה בהתענגות ערך רב-משמעות ,וגורס כי על האדם
לחקור את העונג ולשאוף לחוויות עונג רבות ככל האפשר ,כל עוד אין אלה
גורמות לפגיעה בחירותו של האחר (ראו "חירות"" ,אחר"" ,טאבו" ו"זכות
(ה .)")-פרקטיקות רבות המוצעות במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-
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הטומאה") עוסקות בחקירתן ובשכלולן של חוויות העונג אצל המאמינים
("פולחן-העונג").
הצהרה מס'  7בפרק "הצהרות על האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :נקבי
הגוף ,שערי הזוהמה ,משכנות הם לעונג וגם לייסורים".

עונש
המונח "עונש" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,מתייחס
לאופן שבו האשמה שחש אדם כלפי מעשה שעשה (בין שהיא מוצדקת ובין
שאיננה מוצדקת – ראו "אשמה (רגש ,)")-משפיעה על תודעתו (ראו
"תודעה") ,על גופו ,על יחסו לעצמו ועל מעשיו .העונש בא לידי ביטוי
באופנים שונים ומגוונים ,כמו ייסורי מצפון ,חסימות (ראו "חסימות"),
חוליים גופניים או נפשיים ,פגיעה ביכולתו של האדם לקיים יחסים עם
הזולת (ראו "זולת") ,וכדומה.
לעתים קרובות אין האדם מודע לעונש ואף לא לרגש האשמה המניע אותו,
והוא עשוי לנמק את קורותיו ואת דרכי פעולתו בדרכים שונות ,שאינן
קשורות בהכרח לנסיבות של הלקאה עצמית (ראו "הלקאה-עצמית").
לעתים קורה ,שגם כאשר האדם מודע לעונשו ,אין הוא מכיר בכלל
ההשלכות הנובעות ממנו (ראו "השלכה").
במסגרת שיטת הטיפול והדיאלוגים של המסדר (ראו "טיפול" ו"דיאלוג"),
נעשים מאמצים להגדיר את עונשו של המאמין ,להבין אותו ואת הסיבות
שהובילו להיווצרותו (ראו "סיבה") ,ולהפטר ממנו ,בסופו של דבר.
לעונש שגוזרת החברה על אדם שעבר על חוקיה ,ראו "ענישה".

עור
העור הוא מעטה חיצוני דק העוטף את גופם של בעלי-החיים .באדם ,מהווה
העור את האיבר הגדול ביותר בגוף והוא מכסה את הרוב המוחלט של
שטחו .העור מהווה את משכנו של חוש-המישוש (ראו "חוש" ו"מישוש"),
והוא אחראי גם על ויסותה של טמפרטורת-הגוף ,על אגירת חומרי-מזון
(כמו שומן ,מים ,סוכרים ומלחים) ,ועל ההגנה מפני התייבשות ופגיעה
ברקמות הפנימיות.
העור מהווה גם הוא את אחד האיברים שבאמצעותם מתקשר האדם עם
סביבתו (ראו "תקשורת" ו"סביבה") ,באופנים לא מילוליים (לדוגמא ,ראו
"איפור" ו"קעקוע").
פרקטיקות רבות במסגרת המערכים הפולחניים של תורת-הטומאה,
מתייחסות לעורו של המאמין כאל איבר משמעותי ,המסמל במידת-מה את
זהותו של האדם (ראו "זהות") ,וכן טומן בחובו פוטנציאל לעונג ולהתייסרות
(ראו "עונג" ו"ייסורים").
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עורב
לעורב תפקיד סמלי חשוב בקורותיו של רועכם (ראו "רועכם") ,והמסדר
עושה בו שימוש כאחד מן הטוטמים החשובים (ראו "טוטם") .בפרק ע"ו
למשנתו (ראו "משנה") ,אף מכנה רועכם את התורה בשם "תורת העורב"
("נאמן היית לאחיך ,כי דאגו לך ,זו תורת העורב ,מן המקור באה אל
אוזניך").
בפרק ל"ג מופיע העורב בפעם הראשונה כנושא תפקיד משמעותי בחייו
של רועכם (קודם לכן מוזכר העורב בפרק י"ז ,כאחד מבעלי-החיים
המעופפים שמהם ניזון רועכם בילדותו) .לאחר שמתעורר רועכם מן החיזיון
(ראו "חיזיון") ומטפל בגווייתה של החזירה (ראו "חזירה") ,מופיע מעליו ענן
שחור המתגלה כלהקת עורבים .העורבים צוללים אל המקום ועטים על
שיירי הנבלה (ראו "שארית" ו"נבלה") המונחים על גדת הנהר .בשלב
מסוים פורש בפניהם רועכם את החלקים ששמר לעצמו ,ויחד הם ניזונים
מהם .כאשר מתקרבים אליו העורבים ,מסמן אותם רועכם בכפות ידיו
המגואלות בדם החזירה (ראו "מגואל" ו"דם") ,ולמעשה מחתים ו"מתרבת"
אותם (ראו "תרבות"); רועכם הופך את העורבים מצביר מופשט וכללי של
עופות מחוסרי-זהות (ראו "זהות") ,לקבוצה של פרטים מסומנים וניתנים
לספירה ("ויכתם בדם את כנפיהם ,שלושים ושלושה המה במספר ,ויהי כל
עורב טבול ומסומן בכף ידו" – רועכם ל"ג) .העורבים מלווים את רועכם
בעת הליכתו ביער (ראו "יער") ,עד אשר הם נתקלים בשריפה שהתלקחה
בו ,ונמלטים יחד אל תוך העיר (ראו "עיר") .בשלב מסוים מתפזר ענן
העורבים המתנשא מעל לראשו של רועכם ,והם חדלים ללוותו ,עד לשובם
בפרק נ' ,כאשר נכנס רועכם שוב אל היער ,הפעם מלווה בתלמידיו (ראו
"בנים") .במשך כל ארבעים הימים שבהם שוהים רועכם ותלמידיו במערה,
דואגים העורבים למזונם ("והיו העופות להוריהם ,משך התקופה הזו,
ויאכלו מן הרימה ומן התולעה אשר הובאו בידי הציפורים" – רועכם נ"א).
בפרק ע"ט ,שבו מסביר רועכם לתלמידיו כיצד לטפל בגופתו לאחר שימות
(ראו "קבורה") ,מתבקשים התלמידים להאכיל את העורבים באמצעות
איבר-מינו ("ואכלו ממנו וישבעו מבשרי ,כי דאגו לכם").

עורק
העורק הוא צינור בגוף החי ,המוביל דם (ראו "דם") מן הלב (ראו "לב")
לחלקי הגוף השונים (ראו "חוב (אברי .)")-בהיותו של הדם נוזל חיוני
האחראי להזנתם של תאי הגוף ,נחשב העורק לאחד מייצוגיו הממשיים של
הבעבוע (ראו "בעבוע").
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עז
העז מהווה את אחד ממיני בעלי-החיים אשר בויתו בידי האדם ,וזה אלפי
שנים שהיא מגודלת ומטופחת לצרכי שימוש בחלב (ראו "חלב") ,בבשר
(ראו "בשר") ,בשיער (ראו "שיער") ובעור (ראו "עור") שלה .לבנה של
העז ,התיש הצעיר ,יוחסה משמעות טקסית ביהדות (ראו "יהדות") והוא
שימש בעבר כשעיר לעזאזל (ראו "שעיר" ו"עזאזל").
כיום ,מהווה העז בעל-חיים בעל משמעות סמלית במסגרת עבודת-הטומאה,
וברבים מן הצלמים (ראו "צלם") והטרפים (ראו "טרף") נעשה שימוש
בדימויים של ראש-עז ,או של חלקים אחרים ממנה (עין ,קרן ,פרסה ,זנב או
זקנקן) ,כמרכיבים באובייקט הפולחני .ראו גם "יעז".

עזאזל
מסדר-הטומאה מכיר בייצוגים השונים של עזאזל ביהדות (ראו "יהדות"),
אשר מופיע פעם כמלאך מורד (בעיקר בספר חנוך א' ,מן הספרים
החיצוניים – ראו "מלאך") ,ופעם כמקום :כייצוג לגיהינום (ראו "גיהינום"),
או כמקום במדבר (אשר מיוחסות לו פרשנויות שונות) שאליו נשלח השעיר
(ראו "שעיר").
מסדר-הטומאה עושה שימוש סמלי במונח "עזאזל" כדי לייצג את הצד
האחר  -את החריגה מן הגבול (ראו "גבול" ו"טשטוש-גבולות") והמרידה
במוסכמות (ראו "נורמה") ,את התרבות שבשולי התרבות (ראו "תרבות"),
את כל מה שמוקע ע"י החברה בשם מה שהיא מגדירה כנורמאלי .עקרונות
אלה מיוצגים בעבודת-הטומאה גם באמצעות האנשה (ראו "האנשה"),
ההופכת את עזאזל לישות מטאפורית (ראו "ישות") ,כחלק מן הפרקטיקה
הפולחנית של המסדר.

עטין
העטין הוא האיבר בגוף הנקבה ,הנושא את שער-הפטמה (ראו "פטמה"
ו"שערי-הזוהמה") ,אשר ממנו נפלט החלב (ראו "חלב") .העטין בגופה של
האישה ,נקרא גם "שד" ,או בסלנג "ציצי".

עטלף
"עטלף" הוא שם כולל לסדרה של יונקים מעופפים ,החיים בלהקות וניזונים
מפירות ,מחרקים (ראו "חרק") ולעתים אף מדמם (ראו "דם") של בעלי-חיים
(לכל מין תפריט מזון משלו) .העטלף הוא חיה לילית ,הנעזרת הן בחוש
הראייה (ראו "ראייה") והן בחוש השמיעה (באמצעות הד – ראו "שמיעה")
להתמצאות במרחב.
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מסדר-הטומאה רואה בעטלף מעין הכלאה סמלית בין עוף למכרסם (על אף
שאינו מוגדר כעוף או כמכרסם מבחינה ביולוגית) .בהיותו פעיל-לילה
משוכלל ,הנתפס לעתים גם כבעל-חיים מעורר אימה (בדרך-כלל שלא
בצדק) ,מהווה העטלף ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה"),
דימוי אלגורי לאפילה (ראו "אפילה") ,ומסמל את יכולת ההתמצאות בה
(שמשולה להתמצאות בבעבוע ,במציאות שגבולותיה מטושטשים – ראו
"בעבוע") .העטלף מהווה את אחד מן הטוטמים (ראו "טוטם") המומלצים
ע"י המסדר.

עיבוד
"עיבוד" הוא מונח המשמש את המסדר לתיאור כללי של התהליכים
שעוברות הזוהמות (ראו "זוהמה") הנכנסות אל הגוף ,למן הרגע שחדרו
בנקביו (ראו "שערי-הזוהמה") .השימוש העיקרי במונח נעשה לתיאור
התהליך התודעתי (ראו "תודעה") שעובר המידע הנקלט בחושים (ראו
"חוש" ו"חוויה") ,עד להפיכתו לידע (ראו "ידע") ולניסיון (ראו "ניסיון").

עיבור
"עיבור" הוא כינוי לתהליכי הדבקתה והזרעתה של תורת-הטומאה (ראו
"הדבקה" ו"הזרעה") ,בקרבם של ההמונים ("יתעבר העם בתורתי מזרעכם,
תורת המגיפה היא ,כי חולים היינו בעידן הזה ,עד הקצה נלכה" – רועכם
נ"ד).

עידון
"עידון" הוא שמו של התהליך שדרכו מעביר מסדר-הטומאה את משנתו של
רועכם (ראו "משנה") ,כחלק מפעולת התרגום שלה לעצות מעשיות
ולתובנות פרגמאטיות .כתביו של רועכם עושים שימוש מטאפורי נרחב
באלימות ובתיאורים קשים ,שמטרתם לערער את תפיסותיו של התלמיד,
להניע אותו לפעלתנות ולגרום לו להגיב לאירועים שהוא חווה בעולם (ראו
"חוויה" ו"ערנות") .תפיסת המטאפורות כפשוטן ,משמעה לא להבין לעומק
את מסריו של רועכם ,ויש בה כדי לסכן את קיומם של המאמין וזולתו (ראו
"מאמין" ו"זולת") .המסדר ,אם כן ,מפרש את המשנה לעומקה הרעיוני,
נוטל את תובנותיה ,מעדן ומתאים אותן לחיים פרגמאטיים בעולם ובתרבות
העכשווית (ראו "תרבות").
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עידן-הטומאה
"עידן-הטומאה" הוא כינוי לעידן אותו מבשרת משנתו (ראו "משנה") של
רועכם .זהו העידן המזדחל כעת על גבי קרומו של העולם התרבותי (ראו
"תרבות") .העידן המגיח מן השברים ,על רקע החידלון (ראו "חידלון")
והחורבן (ראו "חורבן") הפושים במחוזותיו התרבותיים של האדם המודרני.
זהו זמנה של חגיגת-הטומאה ,של האופטימיות החדשה  -זמנם של הזבובים
הניזונים מבשר הפגר (ראו "זבוב"" ,פגר" ו"תולעה") .זהו תורו של בן-
הכלאיים להפציע ,תורו של רועכם" :יהי הבוקר הזה ,שחר חדש על ארצכם
זורח ,אנוכי רועכם ,שליח הזוהמה והפלצות ,בן הבהמה ובן הכלב ,רק אני
את הטוב ידעתי"  -רועכם ע"ד.

(ה)עידן(-ה)חדש
מתוך מניפסט מסדר-הטומאה:
"מסדר הטומאה מכיר באדם המתקיים בתרבות האנושית כעבד השואף
לחופשי ,ובדתות הממוסדות כגופים המציעים לאדם שחרור באמצעות
המרת מצב-העבד שבו הוא שרוי ,למצב-עבד אחר .הדתות הממוסדות ,על
פולחניהן ומשנותיהן הפילוסופיות ,מעניקות לאדם את הבטחת החופש
בתמורה לשעבודו המוחלט ,אשר על פי רוב כרוך באמונה ובסגידה
לישויות טרנסצנדנטיות .אנשים אשר בוחרים שלא לעקוב אחר משנותיה
של דת אמונית כלשהי ,אלה המזהים את עצמם עם ה"נאורות" ,מוצאים
עצמם על פי רוב משועבדים לדוגמות אידיאולוגיות אחרות ,המתחפשות
לחילוניות חופשית ,אך במהותן משמרות את מעמדו של האדם כעבד.
"עידן הנאורות" ניסה לשחרר את האדם מכבליה ה"חשוכים" של הדת,
בטענתו כי הדוגמות הדתיות והחוויות המיסטיות נחותות מן החשיבה
הרציונאלית ומן ההגות הפילוסופית .רבים נהרו אחר תנועות ההשכלה
שנתגבשו בעידן הנאורות ,בעודם רואים את הפתרון המדעי כתחליף
הרציונאלי לדתות השונות ,ושמים את תקוותיהם בהבטחות הקידמה
הטמונות בטכנולוגיה ובמדע .במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים,
הבין האדם כי גם למדע אין ,ככל הנראה ,את היכולת המוחלטת לספק
תשובות התואמות את החשיבה ה"רציונאלית" ,לשאלות ולאתגרים
הקיומיים שמציבה בפניו התרבות האנושית.
מסדר-הטומאה גורס כי בשלב זה חל משבר אמון חמור (שאנו עדיין
בעיצומו) בין האדם למדע ולחשיבה הרציונאליסטית .משבר זה נבע,
לטענת המסדר ,מכך שהאדם ,אשר עדיין נזקק למערכות חוקים
אובייקטיביות ,ייחס חשיבות אמונית עודפת לדוגמות המדעיות ,והפך,
הלכה למעשה ,את המדע לתחליף ישיר לדת .משבר אמון זה ,אשר פקד
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(ועודנו פוקד) את התרבות האנושית ,גרם להתפרקותן של האידיאולוגיות
ולאובדן האמונה באמת ובקיומה של משמעות אובייקטיבית לחיים.
החלל הרוחני שנוצר בעקבות השבר (המכונה ע"י המסדר "השבר הפוסט-
מודרני") ,הביא לצמיחתן של תנועות חדשות ,שניתן לכנס תחת הכינוי
"תנועות העידן-החדש" .התורות הרוחניות המוצעות על ידי תנועותיו
השונות של "העידן החדש" ,נשענות על שילוב של אמונות ,דתיות במהותן,
אשר מניחות ,על-פי-רוב ,את קיומן של ישויות טרנסצנדנטיות ,יחד עם
אמונות פסבדו-מדעיות ,אשר מסייעות לחסידי העידן החדש להתקרב גם
אל המגזרים החילוניים .לעתים קרובות תמצא את חסידי "העידן-החדש"
מייחסים תודעה ליקום עצמו ,או מבטיחים הבטחות בשמו של ה"קוסמוס".
מסדר-הטומאה רואה ב"עידן-החדש" את הסימפטום לצורך האנושי
במערכות אמונה ,שימלאו את החלל הרוחני שנוצר בעקבות המצב הפוסט-
מודרני .אלא ש"העידן-החדש" משיב את האדם אל המקורות הראשוניים
של הדת והתלות בישויות טרנסצנדנטיות .בתוך כך משמש "העידן החדש"
גם כר פורה לשרלטנות קפיטליסטית ,ומהווה שלב חדש בעידן הצרכנות,
האנוכיות והאטימות המוסרית .בסיכומו של דבר ,נותר האדם ,בן-העידן-
החדש ,נתון למנגנוני העבדות האמונית ,וכבול תחת תנאים שלכאורה אינם
תלויים בו עצמו".

עיוור
"עיוור" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי למי
שחי את חייו ככבש (ראו "כבשה") או כמסונוור (ראו "מסונוור") ,ללא
חשיבה רפלקטיבית וללא מוטיבציה לפתח מודעות ופיכחון (ראו "ערנות")
כלפי התהליכים המתרחשים מתחת לפני השטח של המציאות הגלויה .ראו
גם "הסתנוורות" ו"עיוורון".

עיוורון
"עיוורון" הוא מונח המשמש את המסדר לתיאור מצבים של היעדר חשיבה
רפלקטיבית וחוסר-מודעות לתהליכים המתרחשים מתחת לפני השטח של
המציאות הגלויה.
מסדר-הטומאה מתייחס לעיוורון כאל "עיוורון לבן" ,הנובע ממשיכה לא
מבוקרת אל "האור" (ראו "אור") ,הליכה אחר העדר (ראו "עדר") ,והיגררות
נטולת ספק (ראו "ספק") ,אחר דוגמות ונורמות תרבותיות ,חברתיות או
דתיות (ראו "נורמה"" ,תרבות" ו"דת") .ראו גם "הסתנוורות".
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עיוות
ראו "ליקוי" ו"סטייה".

עיוות-קולי
"עיוות-קולי" הוא כינוי לסדרה של מחוות קוליות (ראו "קול") ,שאותן
מבצעים הכהן (ראו "כהן") והמאמינים (ראו "מאמין") במהלך חלק מן
הטקסים (ראו "טקס") הנערכים במסגרת פולחן-הטומאה (ראו "פולחן") .זהו
ביטוי קולי של תחושות שאינן ניתנות לתמלול (ראו "שפה" ו"מילה"),
ולעתים קרובות הוא מורכב מחיקויי קולות של בעלי-חיים ,או מעיוות קולי
של השפה המדוברת .לעיוות הקולי איכויות תיאטרליות ומטרתו להשפיע
על אווירת הטקס ,על תחושות המאמינים ועל אופייה של החוויה הפולחנית
(ראו "חוויה") .לעתים ישמש העיוות הקולי את הכהן והמאמינים בטקסי
ההתחזות (ראו "התחזות").
"ויהי קולכם מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל
הנקבים יבינו אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם,
ויחדור קולכם בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז.
לדוגמאות לעיוותים-קוליים ,ראו למשל" :אנחה"" ,חרחור"" ,יללה"
ו"נביחה".

עיזבון
"עיזבון" הוא כינוי לעודפות (ראו "עודפות") הנותרת בעולם לאחר מותו
של אדם (ראו "מוות")  -השיירים שהוא מותיר אחריו עם התפגרותו (ראו
"פגר" ו"נבלה") .על-פי תפיסת האלמוות של מסדר-הטומאה (ראו
"אלמוות") ,מהווה העיזבון את מורשתו של האדם ,ובמובן מסוים את
המשכיות הקיום שלאחר מותו (ראו "חיים-שלאחר-המוות").
רוחו המטאפורית (ראו "רוח") של המת שורה בדברים הכלולים בעיזבונו,
וככל שיטופלו אלה ויטופחו ע"י קרוביו/יורשיו ,כך תגדל מורשתו ותתרחב,
ותהא למצע פורה להתפתחות ,ליצירה ולהתחדשות (ראו "תקומה").

עיטור
עיטור ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא איור או
קישוט המצויר על כלי-הפולחן (ראו "כלי-פולחן") של המסדר ,על גופם של
המאמינים או על קירות חדר-הטומאה או בית-הטומאה (ראו "חדר-
הטומאה" ו"בית-הטומאה") .לעתים קרובות מלווה העיטור בכתובות (ראו
"כתובת") ,ומטרתו לגרות את חוש-הראייה (ראו "חוש" ו"ראייה") ולגרום
לחוויה אסתטית (ראו "חוויה" ו"אסתטיקה") ,לבטא ערכים סמליים כלשהם
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(ראו "סמל") ,להוות תזכורת לערכיה של תורת-הטומאה ,או לפתות
מאמינים פוטנציאליים (ראו "מאמין").

עיטוש
עיטוש הוא רפלקס גופני שגורם להתפרצות מהירה של אוויר משערי-הנחיר
והלוע (ראו "נחיר"" ,לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,שמטרתה לנקות את דרכי
הנשימה (ראו "נשימה") .העיטוש נגרם כתוצאה מחריגתן מן המידתיות (ראו
"מידתיות") ,של הזוהמות (ראו "זוהמה") החודרות אל הגוף דרך שערי-
הנחיר ,הלוע והעין (אבק בכמות חריגה ,אור בעוצמה מפתיעה וכדומה –
ראו גם "עין") ,או נפלטות ממנו דרך שערי-הנחיר והלוע (נזלת ,ליחה וריר
– ראו "נזלת"" ,ליחה" ו"ריר").

עיכול
העיכול הוא תהליך ההפרדה של חומרי המזון שנמצאים בפה (ראו "פה"),
בקיבה (ראו "קיבה") ובמעיים (ראו "מעי") ,לחומרי יסוד הנספגים בדם
(ראו "דם").
בשל תפיסת הבשר של מסדר-הטומאה (ראו "בשר") ,עושה המסדר שימוש
במונח "עיכול" לתיאור כל תהליכי עיבוד-הזוהמות המתבצעים בגוף (ראו
"עיבוד") ,כולל תהליכי העיבוד המנטאליים ,הלמידה (ראו "למידה") והפקת
הידע (ראו "ידע").

עין
העין מהווה את אחד משני שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") שבהם
שוכן חוש-הראייה (ראו "חוש" ו"ראייה") והיא האיבר המכונן את המבט
(ראו "מבט") .העין אחראית לקליטת האור (ראו "אור") המשתקף מן
האובייקטים המונחים במציאות ,ולהעברת המידע הנקלט אל המוח (ראו
"מוח") ,שם הוא מעובד לידע (ראו "ידע") באמצעות התודעה (ראו
"תודעה") .אחת מן הזוהמות הקטנות של הגוף מופרשת ממנו דרך שערי-
העין (ראו "דמעה").
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עיסה
עיסה הנה בליל של חומרים שונים ,מוצקים ונוזליים ,המשמש בחלק מן
הטקסים המבוצעים במסגרת המערך הפולחני של מסדר-הטומאה .כמו כן,
משמשת העיסה גם בפולחן-האמנות (ראו "אמנות") ובמסגרת חלק מן
ההטמאות (ראו "הטמאה") .העיסה מסמלת את הבעבוע (ראו "בעבוע")
ואת עקרון הפרת הגבול (ראו "גבול") של תורת-הטומאה .ראו גם "בוץ"
ו"רפש".

עיסוי
במסגרת פולחן הגוף והעונג (ראו "עונג") של מסדר-הטומאה ,מציע המסדר
טכניקות ייחודיות של עיסוי שמטרתן להביא להרפיית-שרירים ,לשיכוך
כאבים (ראו "כאב") ,להרגעת הגוף והתודעה (ראו "בשר ו"תודעה"),
לחוויית עונג (שמקורה בעיקר בחוש המישוש – ראו "מישוש") ,לגירוי מיני
(ראו "זימה" ו"מין") ,לחיזוק הקשר בין המעסה לאדם המקבל את העיסוי,
ואף להנעת תהליכים אקסטטיים (ראו "אקסטזה").

עיקר
"עיקר" הוא כינוי לכל אחד מן הערכים המופיעים בלקסיקון-העיקרים של
תורת-הטומאה (ראו "לקסיקון-העיקרים").

עיר
העיר היא דימוי שמופיע פעמים רבות בסיפורו של רועכם (ראו "רועכם"),
אשר מתנהל כל העת במעברים בין היער (ראו "יער") והעיר (שתי מילים
שהן שיכול אותיות האחת של השנייה) .העיר מייצגת בסיפור את התרבות
(ראו "תרבות") ,בעוד היער מייצג את הטבע הראשוני (ראו "טבע"),
והעלילה המתרחשת ביניהם עוסקת כל העת בטשטוש הגבול (ראו "גבול")
בין השניים ובהבנה כי לעתים ,עולה הדמיון ביניהם על השוני.

עירום
העירום הוא היות הגוף חשוף וללא בגדים (ראו "בגד") .זהו המצב ה"טבעי"
של הגוף (ראו "טבע") ,שבו האדם משיל מעליו את קליפותיו החיצוניות
ונותר עם זהותו (ראו "זהות") הגופנית והתודעתית בלבד (אשר באה לידי
ביטוי בשפות המילוליות שהוא דובר ,במימיקה שלו ובמחוותיו הגופניות).
חלקם של הטקסים המבוצעים במסגרת המערך הפולחני של מסדר-הטומאה
מבוצעים בעירום (או לכל הפחות מומלצים ככאלה) ,ומטרותיהם ליצור
חיבור והזדהות של המאמין (ראו "מאמין") עם צדדיו החייתיים (ראו "חיה"
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ו"כלאיים") ,לחזק את אהבתו ואת תשוקתו העצמית (ראו "אהבה"
ו"נרקיסיזם") ,לאפשר התענגות גופנית (ראו "עונג") ,וכדומה .המסדר
ממליץ למאמיניו להשתדל ולבצע גם פעולות יומיומיות מסוימות בעירום
מלא או חלקי.

עישון
"עישון" הוא כינוי לשאיפה מכוונת של עשן (ראו "עשן") ,דרך שער-הלוע
(ראו "פה"" ,לוע" ו"שערי-הזוהמה") .על-פי-רוב המעשן משתמש בטבק,
אותו הוא שואף לגרונו (ראו "גרון") או לריאותיו (ראו "ריאה") באמצעות
סיגריה ,סיגר או מקטרת ,אך ישנם גם סמים מסוימים (ראו "סם"),
המוחדרים אל הגוף באמצעות עישון.
חלק מן הטקסים המוצעים במסגרת עבודת-הפולחן של המסדר ,כוללים
פעולות סמליות של עישון ,אולם המסדר אינו ממליץ על עישון קבוע ,היות
ויש בו כדי להסב נזקים לבריאותו של המעשן (ראו "מזיק") .ראו גם
"מאפרה".

עיתוי
העיתוי מהווה את אחת מתכונותיה של המידתיות (ראו "מידתיות") ושל
היחסיות (ראו "יחסיות") .ערכם של דבר או של תכונה כלשהי ,והשלכותיהן
המעשיות (ראו "השלכה") של הטומאה והטהרה (ראו "טומאה" ו"טהרה"),
תלויים ,בין השאר ,גם בעיתוי .תכונה מסוימת עלולה לחרוג ממידתיותה,
ואף להזיק (ראו "מזיק") ,ברגע או בהקשר מסוים ,בעוד שברגע או בהקשר
אחר ,הייתה עשויה אותה תכונה להיכלל בתחומי המידה הסבירה ,ואף
להוות תועלת.

עכביש
בפרק כ' בספר "רועכם" ,מובא סיפור משנה קצר המתאר את הזדווגותם
של זוג עכבישים החיים בכוך מתחת לסלע ,שאליו נמלטת החזירה עם גוריה
(ראו "חזירה") .לאחר ההזדווגות עוקצת הנקבה את הזכר וטורפת אותו
(ראו גם "קניבליזם") .באחד מן הפסוקים הבאים ,מציינת העלילה כי נקבת
העכביש לא הבחינה בנוכחותם של החזירים וכי אלה לא הבחינו בנוכחותה
שלה ,מפאת הבדלי הגודל ביניהם ("ולא הבחינה נקבת העכביש בחיות
הגדולות ,כי גדולות מדי ממנה ,ולא ראו החזירים את החיה הקטנה ,כי
קטנה מדי מהם ,ויהיו קרובים אחד לשני מאד") .הסיפור נועד להזכיר את
אחד מן העקרונות אשר יחזרו מאוחר יותר בפרשת "משנה" (ראו "משנה"),
שהאמת (ראו "אמת") לעולם תיחשף באופן חלקי ,והתגלויותיה (ראו
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"השתקפות") הן תולדה של פרספקטיבה ותכונותיו של הסובייקט (ראו
"סובייקט").
באשר לסיפור הטריפה עצמו  -נראה שישנה כאן התייחסות מטאפורית
לפוטנציאל הבוגדנות הקיים בקרבם של בני-האדם ,המסוגלים לפגוע אף
בקרוביהם (ראו "בגידה").
בפרק פ' ,הפרק האחרון במשנה ,מתייחס רועכם לתכונה זו של העכביש,
באור מעט שונה .הפרק מתחיל בפסוק "בני העכביש הייתם ,גם את הוריכם
טרפתם ,כאשר טרפו אתכם בנפול עליו ההזדמנות" .רועכם מתייחס
לתכונתו האמורה של העכביש להיזון גם משארי-בשרו ,כאשר הם באים
במגע עם רשת הקורים ,תוך פלישה לטריטוריה הפרטית שלו (ראו
"טריטוריה") .כאן דובר רועכם את זכותו של האדם להשיב מלחמה שערה
לבני משפחה מתעללים ,גם אם אלו הם הוריו אשר הביאוהו לעולם וגידלו
אותו – עובדה שאינה מקנה להם כל זכות להתעלל בו .בהמשך הפרק,
מדגיש רועכם ,כי אל לו לאדם להיות הראשון להתחיל בעימות" :לא תרים
ידך או לשונך ,רגלך או חפציך ,לא על אביך ולא על אמך בפעם הראשונה
לפניהם ,כי לא עשו בך דבר".
העכביש ,אם כן ,מסמל עבור בני-מסדר-הטומאה את תוכנן של הצהרות
מס'  7ו ,8-בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-
הטומאה" :בן-מסדר-הטומאה קנאי לחירותו ,לזמנו ולטריטוריה שלו" ,ו"בן-
מסדר-הטומאה מכבד את חירותו של האחר ,את זמנו ואת הטריטוריה
שלו".
בנוסף לגישתו של רועכם ,מאמץ המסדר את הביטוי "בני העכביש" גם
כמטאפורה לבני-האדם ,שבאמצעות תודעתם האינטלקטואלית (ראו
"תודעה") טווים קשרים סמליים בין דברים (ראו "סמל") ,ויוצרים רשתות
ומבנים (ממשיים ומטאפוריים) גם במקומות שלא היו בהם כאלה קודם לכן
(ראו "קור"" ,רשת" ו"מבנה").

עכברוש
ראו "חולדה".

עכוז
ראו "ישבן".
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עלון
עלון הוא דף או חוברת דקה שבהם עושה המסדר שימוש להפצת רעיונותיו,
בעיקר במסגרת תערוכות ואירועי אמנות (ראו "אמנות") ,כנסים (ראו
"כנס") וחגיגות (ראו "חגיגה") .על-פי-רוב ,נמנע המסדר מחלוקת אמצעי
תעמולה וקידום ,שהנה נטולת הקשר (לא יעמוד בן-מסדר-הטומאה בצמתי-
כבישים לשם חלוקת חומרי תעמולה).

עלוקה
העלוקה היא תולעת טפילית (ראו "תולעת" ו"טפילות") ,בעלת שיניים
קטנות (ראו "שן") ומנגנון שאיבה ,המאפשרים לה להיזון מדמם (ראו "דם")
של בעלי-חיים אחרים .העלוקה הנה בעל-חיים אנדרוגיני ,שגופו מכיל גם
אברי רבייה זכריים וגם אברי רבייה נקביים .במשך שנים נשאה העלוקה
תפקיד בהליכים רפואיים ,בעיקר לצרכים של הקזת דם .בשל תכונותיה,
נושאת העלוקה משמעות סמלית עבור בני-מסדר-הטומאה ,כשהיא מייצגת
בעיקר את ערכי הטפילות (ראו "טפילות") .העלוקה נחשבת לאחד מן
הטוטמים המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם").

עמודי-החושים
על-פי פילוסופיית הטומאה ,האופן שבו חווה היצור החי את העולם (ראו
"יצור" ו"חי") ,מבוסס על החושים שבאמצעותם הוא קולט את המציאות
(ראו "חוש") .המידע הנקלט באמצעות החושים ,עובר אל המוח (ראו
"מוח") ,ושם הוא מעובד (ראו "עיבוד") לכדי השתקפות (ראו "השתקפות"),
ע"י התודעה (ראו "תודעה") .טיבה של ההשתקפות ,תלוי אמנם בתכונותיו
המנטאליות של היצור ,אולם קיומה מלכתחילה ,מבוסס קודם-כל על
החושים ,השוכנים ,ברובם ,בשערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") .על-כן,
מתייחס מסדר-הטומאה לחושים כאל עמודים המהווים את יסודותיה של
תפיסת המציאות .מציאותו של האדם ,על פי תפיסה זו ,מבוססת על
חמישה עמודי-חושים (ראו "ראייה"" ,ריח"" ,שמיעה"" ,טעם" ו"מישוש").

עמעום
"עמעום" הוא מונח המתאר את הפעולה הפיסית של החלשת-האור (ראו
"אור") ,המבוצעת לצרכי האפלה (ראו "האפלה").

ענבל
הענבל הוא אבר קטן ,המהווה חלק משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-
הזוהמה") ,ונושא תפקיד ביצירת הקול האנושי (ראו "קול").
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ענישה
"ענישה" היא כינוי לאופן שבו גומלת החברה לאלה מנתיניה אשר עברו על
החוק (ראו "חוק") .הענישה כוללת פגיעה חריגה בחירותו (ראו "חירות")
של האדם על ידי כליאה ,פגיעה גופנית ,הטלת קנס כספי ,השפלה (או
התעללות נפשית) וכדומה.

עפעף
העפעף הנו כיסוי עורי (ראו "עור") המהווה חלק משער-העין (ראו "עין"
ו"שערי-הזוהמה") .אצל האדם ,לכל עין שני עפעפיים המגנים עליה
מפציעה ,מלחלחים אותה (ראו "לחלוחית") ומסייעים להרחיק ממנה גורמים
זרים (גם באמצעות הריסים – ראו "ריס") .כאשר העפעף סגור ,הוא מהווה
מעין מסך המצמצם את כמות האור (ראו "אור") החודרת אל העין .תכונה
זו מאפשרת את זימון האפילה במהלך העבודה הפולחנית (ראו "זימון"
ו"אפילה") ,גם כאשר היא מבוצעת באמצע היום.

עפר
ראו "אדמה".

עצב
ראו "יגון".

עצב
העצב הוא אגודה של סיבים הנמשכת מתאי המוח (ראו "מוח") וחוט-
השדרה אל חלקי הגוף השונים .תפקידו של העצב להעביר אל המוח
והתודעה (ראו "תודעה") את הגירויים הנקלטים ע"י החושים (ראו "חוש"),
ולאחר שעברו תהליך של עיבוד (ראו "עיבוד") ,להחזירם כהנחיות-פעולה
אל אברי הגוף.

עצבה
עצבה הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של עצבה בפרק ל' לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
אשר חווים התעללות בידי הוריהם (ראו "בנים") .כשאר ששת הבנים ,שמו
של עצבה קשור לקורותיה של אמו ,אשר לקתה בדיכאון קשה .בעקבות
הדיכאון מטביעה האם את עצבה בגיגית מלאה במים .הוא מאבד את
הכרתו ,וכמו ששת הבנים האחרים בפרשה ,בסופו של הפרק הוא מתעורר
בתוך מרתף (ראו "מרתף") .ברמה המטאפורית ,כל אחד מששת הבנים
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האחרים מייצג בסיפורו האישי את אחד משערי-הזוהמה של הגוף (ראו
"שערי-הזוהמה") .עצבה מייצג את כולם ,היות והוא חווה טביעה ,הגורמת
לכל נקבי-גופו להתמלא במים .מבחינה זו ,מהווה עצבה ייצוג סמלי לחוש
המישוש (ראו "חוש" ו"מישוש") ,השוכן על כל פני השטח של הגוף ,בעור
(ראו "עור") ובנקבים.

עצירות
"עצירות" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,היא כינוי
למצב של תקיעות .אדם הנתון במצב של עצירות מתקשה בביטוי עצמי,
חושש מביצועם של מהלכים דרמטיים ,ולמעשה נתון במצב זמני של סירוס
(ראו "מסורס") .לעתים תתבטא העצירות גם בקושי בהפרשת צואה (ראו
"צואה") משער-הרקטום (ראו "רקטום" ו"שערי-הזוהמה") .במסגרת שיטת
הטיפול והדיאלוגים של המסדר (ראו "טיפול" ו"דיאלוג") ,נבדקים הגורמים
והחסימות (ראו "חסימה") המחוללים את העצירות ,ויחד עם המאמין
מתגבשות המלצות באשר לאפשרויות הקיימות לשיפור מצבו.

עצלנות
עצלנות היא התנהגות המאפיינת אדם שנמנע במכוון מפעילות כמו עבודה
ולימודים .בדתות רבות (ראו "דת") ,ביניהן גם הדתות המונותיאיסטיות
(בנצרות אף נחשבת העצלנות לאחד משבעת חטאי המיתה – ראו "חטא"),
נחשבת העצלנות להתנהגות שלילית (ראו "שלילי") ,היות והאדם אמור
לספק בחריצות את צרכי עבודתו ולימודיו.
מסדר-הטומאה גורס כי העצלנות ,בהיותה התנהגות אנושית ,איננה ניתנת
לביטול מוחלט ,ואף יש בה צורך לקיומו של האדם ,ולהתפתחותו הרגשית
והרוחנית .כל עוד השלכותיה אינן שוללות את זכותו של האחר (ראו "זכות,
ה )"-ואינן פוגעות בו ,יש בעצלנות כדי להרגיע ,לחולל דגירה של רעיונות
ואסטרטגיות-פעולה ,לפרוק את מתחיו של האדם ,לבסס את ה"אני" שלו
(ראו "אני") ,ואת גבולות זהותו (ראו "זהות") .אף-על-פי שהוא מעודד
התנהלות פעלתנית ,יצירתית וחקרנית ,רואה המסדר באפיזודות של
עצלנות ,שאינן חורגות מן המידתיות (ראו "מידתיות") ,הכרח חיוני.
הגדרתה של העצלנות כחטא ,מהווה חלק ממנגנון השליטה שפיתחו הדתות
השונות כלפי מאמיניהן (ראו "עבד") .האשמה (ראו "אשמה (רגש)")-
שמטיל על עצמו המאמין כלפי כל אפיזודה שבה הוא מתנהל בעצלנות,
גורמת לו להרגיש כחוטא באופן מתמיד ,מה שמשמר את התלות שהוא
נדרש לפתח באל (ראו "אל") או בבאי-כוחו.
הנחיות מסוימות הניתנות לעובדי-הטומאה ,קוראות להם ליזום באופן
מלאכותי אפיזודות קצובות של עצלנות (ראו "רביצה") ,שיש בהן כדי
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להיטיב עם הגוף ,לאוורר את התודעה (ראו "תודעה") ,לחדש ולרענן את
היצרים (ראו "יצר") ,את המחשבות ואת הרעיונות ,ובכך להגביר ולתחזק
את חיוניותו של המאמין.

עצם
עצם היא כל אחד מחלקי השלד ביצורים (ראו "יצור") בעלי-חוליות.
בהיותה שארית ,חלק מן השלד אשר נותר לאחר ריקבון הבשר (ראו
"בשר") ,מהווה העצם עבור בני-מסדר-הטומאה ייצוג לעקרונות הריקבון,
הרקב והשארית (ראו "ריקבון"" ,רקב" ו"שארית").
שלד האדם נצרב בתרבות (ראו "תרבות") כסמל רב משמעות (ראו "סמל"),
אשר מהווה תזכורת לעובדת היותו בן-תמותה (ראו "מוות") .על-כן ,מהווה
העצם (שבדרך-כלל נלקחת מבעל-חיים שמת באופן טבעי ,וגופו עבר
תהליך של ריקבון) מרכיב בחומרים שמהם עשויים חלק מכלי-הפולחן (ראו
"כלי-פולחן") המשמשים את הטומאני ,ביניהם צלמים (ראו "צלם") ,טרפים
(ראו "טרף") ,חותמים (ראו "חותם") ותשמישי-טומאה אחרים (ראו
"תשמישי-טומאה".

ערב
הערב הוא הזמן שבו מתחילים הגבולות להיטשטש (ראו "גבול" ו"טשטוש-
גבולות") – הזמן שבו מזדחלת האפילה (ראו "אפילה") אל פני-השטח,
ומחליפה את נוכחותו של האור (ראו "אור") .חלק מן הטקסים הכלולים
במערך הפולחני של המסדר ,מיועדים לביצוע בשעות הערב ,בזמן המעבר
מן האור אל החושך (ראו "חושך").

ערבוב
ראו "בחישה".

ערווה
הערווה היא אזור אברי המין בגבר ובאשה (שער-הנרתיק ושער-השופכה,
אשר ביחד עם שער-הרקטום ,נקראים לעתים "שערי-הערווה" – ראו
"נרתיק"" ,שופכה" ו"רקטום") ,אשר בדרך-כלל מכוסה ומוסתר באמצעות
בגדים (ראו "בגד") .בעברית (ראו "עברית") ,משמש המונח "ערווה"
בהשאלה לתיאור של חרפה (ראו "חרפה") ,של דבר שהנו ראוי לגינוי.
לדידו של מסדר-הטומאה ,עובדה זו מהווה חלק ניכר מן האופן שבו
מכלכלת הדת (ראו "דת") את תחושת האשמה (ראו "אשמה (רגש )")-של
מאמיניה ,וממשטרת את השפה (ראו "שפה") והמוסר (ראו "מוסר") על-
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מנת שיתאימו לתפיסות עולמה השמרניות .אין זה אומר שהמסדר קורא
למאמיניו להתהלך בחוצות כשערוותם חשופה ,אך הוא בהחלט קורא
להפסקת הבושה והאשמה הכרוכות בכל מה שנוגע לאזור זה בגוף .חלקים
משמעותיים מן הטקסים וממערכי-הפולחן המוצעים על-ידי המסדר ,כוללים
התייחסות לערווה ,חשיפתה ,והצבתה בתחומי המעמד הסמלי.

ערוף
"ערוף" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") הוא כינוי לחפץ
או לצלם (ראו "צלם") שנוצר בדמות ראש של חיה או של אדם כלשהו.
לערופים תכלית סמלית שמשתנה בהתאם לצרכי הטקס ולמטרותיו של כל
מעמד פולחני בנפרד .אופני ההכנה והשימוש הטקסי בערופים מפורטים
במסגרת הספרות הטקסית של המסדר.

ערימה
פרק ע"ה במשנתו של רועכם מתחיל בפסוק "לא יהי מבנה מחוץ לערימה,
לא תצלח דרכך כי לא כשלת ,לא תרים כי לא פירקת" .שוב מבהיר רועכם
את העיקרון (המכונה ע"י המסדר "בעבוע" – ראו "בעבוע") הגורס כי
הקמתו של דבר חדש ,לעולם תבוא על שייריו של דבר אחר (ראו
"תקומה") ,וכי החידוש והיצירה מבוססים קודם-כל על פעולה או תהליך,
המבוצעים כלפי דבר קיים כלשהו ,אשר יש להשחיתו או להשמידו כליל
(ראו "הריסה" ו"השמדה").

ערנות
ערנות היא תכונה שהמסדר רואה כחיונית לאדם החי בעולם (ראו "חי"),
והוא מצפה ממאמיניו לפתח ולשכלל אותה .זוהי תכונה של זריזות
המחשבה ,של ספקנות (ראו "ספק") וסקרנות תמידית (ראו "סקרנות") ,של
מודעות לאני (ראו "אני") ולסביבה (ראו "סביבה" ו"זולת") ,ושל יכולת
להגיב במהירות לנעשה מסביב.
המסדר מציע למאמיניו כמה טכניקות לשיפור ולחידוד הערנות ,ביניהן
טכניקת הערעור (ראו "ערעור") ,טכניקת "חמש-השאלות" (ראו "חמש-
השאלות (טכניקת ,)")-ו"תודעת חמשת-העמודים" (ראו "תודעת חמשת-
העמודים").
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ערעור
"ערעור" הוא שמה של טכניקה ,המומלצת על-ידי המסדר למטרת חידוד
ספקנותם (ראו "ספק") וסקרנותם (ראו "סקרנות") של המאמינים .זוהי
טכניקה פשוטה ,המבוססת על שאילת "למה?" ,כאשר נתקל המאמין
ב"עובדה" כלשהי.

ערפיח
ערפיח הוא זוהמה (ראו "זוהמה") המורכבת מערפל מעורב עם פיח .כמו
העשן (ראו "עשן") ,נחשב הערפיח לבנו של אובך (ראו "אובך") ,אחת
משלוש הזוהמות הגדולות .הערפיח מצוי בסביבות עירוניות ,מרובות
בתנועה ובתעשייה מכאנית.

עש
העש הוא חרק (ראו "חרק") ,קרוב משפחה של הפרפר (ראו "פרפר"),
הפעיל בלילה (ראו "לילה") ובשעות הדמדומים (ראו "ערב") .חלק ממיני
העשים נחשבים למזיקים לאדם ולחקלאות (ראו "מזיק") ,וחלק נחשבים
למועילים מאד (ע"י האבקת צמחים ,יצור סיבי משי וכדומה).
מסדר-הטומאה מתייחס לעש כאל "הזבוב של הלילה" (ראו "זבוב") ,והוא
נחשב לצאצא מטאפורי של האפילה (ראו "אפילה") .העש מייצג את הרוח
(ראו "רוח") ,ומהווה את אחד מן הטוטמים המומלצים ע"י המסדר (ראו
"טוטם").

עשן
העשן הוא זוהמה (ראו "זוהמה") המורכבת מגז מעורב באפר ,העולה
מחומר בוער (ראו "אש") .כמו הערפיח (ראו "ערפיח") ,נחשב העשן לבנו
של אובך (ראו "אובך") ,אחד משלוש הזוהמות הגדולות .כאשר הוא חורג
מן המידתיות (ראו "מידתיות") ,נחשב העשן לאחד מן המזיקים המובהקים
(ראו "מזיק") .במסגרת עבודת-הפולחן של המסדר ,נעשה לעתים שימוש
טקסי בעשן ,למטרת ייצוגו של אובך .ראו "עישון".
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עתיד
תורת-הטומאה מתייחסת לעתיד כאל היש הפוטנציאלי (ראו "יש" ו"בשר"),
אשר עשוי להיבנות על חורבותיו של העבר (ראו "עבר") .בן-מסדר-
הטומאה חי כשפניו לעתיד ,במוטיבציה ובאמביציות של יצירה ושל
התחדשות (ראו "יצירתיות" ו"תקומה") .אולם העתיד גם הוא חלק מן
הבעבוע (ראו "בעבוע") ,וככזה נידון אף הוא להפוך לעבר ,שעל חורבותיו
מייד יקום וייבנה עתיד נוסף/אחר.
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
פ
פאה
הפאה היא אביזר פולחני הממלא תפקיד במסגרת חלק מטקסי ההתחזות
(ראו "התחזות") של המסדר .הפאה נועדה לשנות את מאפייניו החיצוניים
של המאמין (ראו "תחפושת") ,ולסייע לו באימוצה של זהות אחרת (ראו
"זהות") ,אשר נעשה לצרכים פולחניים שונים.

פג
"פג" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא כינוי לתוצאה
של תהליך שטרם הבשיל וטרם הגיע למיצוי מלא של הפוטנציאל הטמון בו.
במובן מסוים ,מדובר באבחנה סובייקטיבית (ראו "סובייקט") ,מפני שטיבה
של התוצאה תלוי לא מעט בנקודת מבטו של מי שבוחן אותה (ראו "מבט"
ו"צופה") .הפג ,אם כן ,הוא מונח שיפוטי (ראו "שיפוט") ,המשמש כטיעון
בדיאלוג (ראו "דיאלוג") או בשיח ,יותר משהוא מציין עובדה ודאית (ראו
"ודאות") או מוחלטת (ראו "מוחלט").

פגום
ראו "לקוי".

פגימה
פגימה היא גרימת ליקוי (ראו "ליקוי") לחפץ כלשהו ,הנעשית על-מנת
לשנותו ,או להופכו לדבר אחר .ראו גם "הריסה" ו"הטמאה".

פגיעה
פגיעה היא גרימת נזק לאדם אחר (ראו "אחר") ,שנעשית בזדון (ראו "זדון")
או בשוגג .מסדר-הטומאה אוסר על מאמיניו להסב במתכוון פגיעה כלשהי
לאדם אחר ,בין שהיא פיזית ובין שאינה פיזית (ראו "הרעה"" ,זכות (ה,")-
ו"טאבו") .מאמין אשר יודע כי השלכותיה הישירות (ראו "השלכה") של
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פעולה כלשהי עלולות לכלול פגיעה באחר ,ימנע מביצועה .המסדר מוקיע
משורותיו מאמינים שאינם מכבדים את זכותו של האחר לחירות (ראו
"חירות" ו"חרפה").

פגם
ראו "ליקוי".

פגר
הפגר הינו גווייה של בעל-חיים מת (ובכלל זה גם האדם – ראו "מת"
ו"מוות") .לעתים נעשה שימוש בפגרי-חיות (שלא הומתו במיוחד לצורך
הפולחן) לצורך הכנת פיגולים (ראו "פיגול") ,המשמשים למילויים של
צרכים טקסיים ופולחניים במסגרת המסדר .להרחבה על ערכו המטאפורי
של הפגר ,ראו "נבלה".

פה
הפה הוא פתחו של שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,הכולל את
השפתיים (ראו "שפתיים") ,השיניים (ראו "שן") ,החניכיים ,הלשון (ראו
"לשון") והענבל (ראו "ענבל") .דרך הפה חודרים מזון ,שתייה ואוויר אל
הגוף ,וממנו נפלטות חלק מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה"" ,רוק"" ,ריר",
"קיא" וכדומה) .הפה הוא משכנו של חוש הטעם (ראו "חוש" ו"טעם"),
ובאמצעותו דובר האדם את השפות המילוליות (ראו "שפה") ,את הלהגות
(ראו "להגות") ,את המימיקה (ראו "מימיקה") ,ואת העיוותים הקוליים (ראו
"עיוות-קולי").

פוזה
הפוזה היא התנוחה שהגוף נמצא בה – אופן העמידה ,השכיבה או הישיבה.
מבחינתו של המסדר ,מהווה הפוזה חלק מן השפות הלא-מילוליות (ראו
"שפה") אותן דוברים האדם ובעלי-החיים האחרים .התנוחה שבה ניצב גוף
מסוים ,יש בה כדי להעיד רבות על מצבו הפיזי והרגשי ,על מצב-הרוח שבו
הוא שרוי באותו הרגע ,ועל האופן שבו הוא מעוניין להיתפס בעיני הזולת
(ראו "זולת") .הפוזה יכולה לשדר נינוחות ,עניין ,חיזור ,שעמום ,שליטה,
איום וכדומה.
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פולחן
מסדר-הטומאה גורס כי האדם ,בהיותו יצור (ראו "יצור") בעל תודעה
מורכבת (ראו "תודעה") ,המשלבת תכונות "חייתיות" ו"אלוהיות" (ראו
"חיה" ו"אלוהים" ,והצהרה מס'  1מתוך הפרק "הצהרות על האדם",
במניפסט מסדר-הטומאה) ,זקוק לפולחן ולדוגמות טקסיות ,המאפשרות לו
לארגן סדר בבעבוע (ראו "בעבוע") ,ולהתמודד עם סוגיות ושאלות (ראו
"שאלה") שמתעוררות בעקבות אופיים האמביוולנטי והפרדוקסאלי של
החיים .גם האדם החילוני ,לדידו של המסדר ,מאמץ לעצמו התנהגויות
טקסיות שנראות לעתים כחלק מן השגרה היומיומית של התנהלותו.
לפיכך ,מספק מסדר-הטומאה עבור מאמיניו מסגרת של שיטות פולחן
ודוגמות טקסיות ,אשר מהוות מעין תרגילים פסיכו-דרמטיים (אשר נעדרת
מהם סגידה לאל או לממשות טרנסצנדנטית כלשהי – ראו "סגידה"),
שלתוכם יכול המאמין לצקת את תכניו שלו.
מתוך הפרק "האדם והדת" ,מניפסט מסדר-הטומאה:
"מסדר הטומאה מכיר באדם המתקיים בתרבות האנושית כעבד השואף
לחופשי ,ובדתות הממוסדות כגופים המציעים לאדם שחרור באמצעות
המרת מצב-העבד שבו הוא שרוי ,למצב-עבד אחר .הדתות הממוסדות ,על
פולחניהן ומשנותיהן הפילוסופיות ,מעניקות לאדם את הבטחת החופש
בתמורה לשעבודו המוחלט ,אשר על פי רוב כרוך באמונה ובסגידה
לישויות טרנסצנדנטיות .אנשים אשר בוחרים שלא לעקוב אחר משנותיה
של דת אמונית כלשהי ,אלה המזהים את עצמם עם ה"נאורות" ,מוצאים
עצמם על פי רוב משועבדים לדוגמות אידיאולוגיות אחרות ,המתחפשות
לחילוניות חופשית ,אך במהותן משמרות את מעמדו של האדם כעבד".
"מסדר הטומאה מבין את מנגנון העבדות ,את הצורך של האדם במנגנון
שכזה ,ומאידך את השאיפה שלו לשחרור מכבליו האנושיים .לפיכך ,מספק
מסדר הטומאה עבור מאמיניו את הצורך בעבדות באמצעות מסגרת של
שיטות פולחן ודוגמות טקסיות ,אולם הוא מותיר אותן כציפוי לחירות
אמונית מוחלטת ,שבמסגרתה יכול בן-מסדר-הטומאה לקבוע עבור עצמו
את מערך אמונותיו .כך ,מותיר מסדר-הטומאה את העבדות בקרב מאמיניו
כסימפטום בלבד ,ומרוקן אותה ממהותה המשעבדת ,על מנת שאלה יוכלו
לחוות שחרור אמיתי .בתוך המסגרות הפולחניות שמציע מסדר הטומאה,
תמצא את החירות להאמין בכל מה שנפשך חפצה בו ,ולתרגם אמונה זו
למעשים מבלי לחוש כחוטא".
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פוליטיקה
הפוליטיקה ,כפי שהיא נתפסת על-ידי מסדר-הטומאה ,היא האופן שבו
מעוצבת חברה על-ידי הכוחות השונים הפועלים בה .סך כל הנורמות (ראו
"נורמה") ,הקטגוריות (ראו "קטגוריה") ,הדוגמות והמושגים המאפיינים
ומרכיבים חברה מסוימת (ראו "תרבות") ,הם תוצר של הכוחות הפוליטיים
השוררים בה ,ושל הכלכלות השונות המבוססות באותה חברה (ראו
"כלכלה").
היות והמושגים והנורמות מהווים מרכיב בתוך הבעבוע (ראו "בעבוע") ,הם
עצמם אף מכוננים השפעה על הכוחות הפוליטיים ,כחלק ממערך יחסי
הגומלין ,ולא רק מושפעים מהם .לדידו של המסדר ,כל פעולה אשר נעשית
בכל תחום שהוא בחיים החברתיים (אלא אם האדם חי באופן שהוא מנותק
לחלוטין מחברה אנושית) ,הנה בעלת משמעות פוליטית .בכלל זה ,גם
תפיסתו של המסדר את מושג האל (ראו "אל"" ,נוכחות" ו"סולם-הקיום"),
נעשית במונחים של פוליטיקה; אפילו פעולותיו היומיומיות והבסיסיות
ביותר של האדם מושפעות מההתרחשויות החברתיות ,מן האמונות ומן
הנורמות התרבותיות הנהוגות סביבו .על-כן ,מצפה המסדר מתלמידיו
וממאמיניו לבחור בנתיב הספקנות  -בדרך של בחינת ערכים מתמדת ,ושל
טשטוש והפרת-גבולות .נתיב הספק (ראו "ספק") ,יש בו כדי להחזיק את
המאמין במצב של ערנות (ראו "ערנות") ומודעות מירבית (אשר לעולם לא
תוכל להיות מוחלטת) לזרמים התת-קרקעיים המחוללים את התהליכים
שהוא עובר בחייו.

פונדקאי
תפיסת הטפילות (ראו "טפילות") של המסדר גורסת כי האדם מתחיל את
דרכו בעולם כטפיל (ראו "עובר") ,המתפתח בתוך רחמה של אמו (ראו
"רחם") ,ניזון ממזונה ,וחי מן החמצן שבאוויר שהיא נושמת (ראו "נשימה").
במובנים רבים ,התנהלותו של האדם בעולם ממשיכה להיות טפילית גם
לאחר לידתו .יחד עם זאת ,וכחלק מן הבעבוע (ראו "בעבוע") ,האדם
מהווה גם פונדקאי לטפילים אחרים.
תורת-הטומאה עושה שימוש ברעיון הטפילות כמודל לאופן שבו היא
מתפתחת ומפיצה את עצמה בקרב הציבור (ראו "הפצה") .התורה עושה
שימוש "טפילי" במושגים ,בדוגמות ובמבנים (ראו "נורמה" ו"מבנה") מתוך
התרבות והדת (ראו "תרבות" ו"דת") ,ולמעשה מפרקת אותם מבפנים ,על-
מנת להרכיבם מחדש ולהתאימם לתפיסותיה (לקסיקון העיקרים הוא דוגמה
לכך – ראו "לקסיקון העיקרים") .במידה דומה ,מאפשרת התורה את
"טפילותם" של המאמינים ,אשר למעשה מוזמנים לעשות בה שימוש,
בעיקריה ,ובחופש שהיא מציעה ,כמסגרת ליציקת תכניהם ואמונותיהם
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האישיות .המבנים שאליהם נטפלת התורה ,במקרים השונים ,מכונים לפיכך
"פונדקאים".

פור
"פור" הוא האופן שבו מגויסת האקראיות (ראו "אקראיות") לסיוע בפתרון
בעיות .לעתים ישמש הפור לפישור בין כמה צדדים יריבים לאחר שהמשא-
ומתן ביניהם הגיע למבוי סתום ,ולעתים ישמש כמנוע לגירוי יצירתי,
שמקורו בשרירותיות ,ותפקידו לעורר את המאמין לבנייתם של הקשרים
חדשים.
ישנם סוגים שונים של פור  -חלקם וריאציות על טכניקות מוכרות ,כמו
הטלת קובייה (ראו "קובייה") או פרישת קלפים (ראו "קלף") ,וחלקם פיתוח
של המסדר ,כמו שימוש בחרקים (ראו "זבוב") או בעצמות בעלי-חיים.
חשוב לציין ,כי על-פי תפיסת המסדר ,התוצאות הנקבעות ע"י הפור הנן
תולדה של האקראיות בלבד ,ואין להן דבר עם כוחות על-טבעיים כלשהם.
ראו גם "גורל".

פורקן
פורקן הוא שחרור מתחים ,העלולים לנבוע מכעס (ראו "זעם") ,מתשוקה
לא ממומשת (ראו "תשוקה") ,מחרדה (ראו "חרדה") ,מאשמה (ראו "אשמה
(רגש )")-וכדומה .רבים מן הטקסים ומן הפרקטיקות הפולחניות הננקטות
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,תפקידם במימושה של
חווית-פורקן עבור המאמינים.

פות
הפות הוא שער-הנרתיק בנקבה ,המכונה גם שער-הרחם (ראו "נרתיק",
"רחם" ,ו"שערי-הזוהמה").

פחד
הפחד הוא בנה של החרדה .הוא חשש מפגיעה ,שנובע מגורם ממשי (ראו
"ממשי") .ראו "חרדה".
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פחם
הפחם הוא חומר מוצק המשמש כחומר דלק ,ומורכב בעיקר מפחמן .הפחם
נוצר בדרך-כלל מגזרי עץ שעברו שריפה ,אך ישנו סוג של פחם שנכרה
מהאדמה והוא תוצר של תהליכי ריקבון (ראו "ריקבון") שעברו על צמחים
ובעלי-חיים במשך מיליוני שנים ,תחת מעבה האדמה (ראו "אדמה") .הפחם
משמש כחומר בפולחן-האמנות של המסדר (ראו "אמנות") ,ולעתים גם
באירועי הקרבת זבחים (ראו "זבח").

פטמה
שערי-הפטמה הם שניים משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי-הזוהמה").
שער-הפטמה מהווה את הנקב המצוי בחלק הבולט בשדיים של נקבות
היונקים (ראו גם "חזה" ו"עטין") .ממנו נפלט החלב (ראו "חלב") ,המזין את
הוולדות והגורים .שער-הפטמה הוא אחד ממשכנותיו העיקריים של חוש-
המישוש (ראו "חוש" ו"מישוש") ,ועל כן הוא מהווה אזור-גירוי משמעותי
ביחסי-המין (ראו "מין") ובפולחן-העונג של המסדר (ראו "עונג").

פטרייה
הפטרייה היא אורגניזם ,שאינו נחשב לצמח או לבעל-חיים ,והוא משויך
לקבוצת המפרקים בטבע – קבוצה ,הכוללת גם חיידקים ,שגורמת לפירוקן
של תרכובות אורגניות ,ולמעשה מחוללת תהליכי ריקבון (ראו "ריקבון"
ו"עובש") .ישנן פטריות הניזונות מחומרים אורגניים מתים ,וישנן פטריות
טפיליות הניזונות מרקמות חיות (ראו "טפילות") .מינים מסוימים של
פטריות חיים על גופו של האדם או בתוכו ,וחלקם אף מקיים איתו מערכת
סימביוטית.

פיגול
ה"פיגול" הנו כינוי לאובייקט פולחני שעשוי ,לפחות בחלקו ,משרידים של
חומר אורגני (בדרך-כלל פגרי בעלי-חיים או חלקים מהם – ראו "נבלה"
ו"פגר") .בכלל הפיגולים ניתן למצוא כלי-פולחן (ראו "כלי-פולחן") ,חותמים
(ראו "חותם") ,טרפים (ראו "טרף") וצלמים (ראו "צלם") .משמעויותיו
הסמליות של הפיגול הן רבות ותלויות-הקשר (ראו "סמל") .הפיגול עשוי
לייצג את תפיסת הבשר של רועכם (ראו "בשר") ,את סופיותו של הגוף
(ראו "מוות") ,את הרקב (ראו "רקב" ו"זמן") ,את הבעבוע (ראו "בעבוע"),
או את התקומה (ראו "תקומה").
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פיהוק
הפיהוק הוא עווית של שער-הלוע (ראו "לוע"" ,פה" ו"שערי-הזוהמה"),
שנועדה לשאוף כמות גדולה של אוויר אל פנים הגוף ,על מנת לגרום
לעוררות .מבחינתו של המסדר ,מהווה הפיהוק חלק מן השפות הלא-
מילוליות (ראו "שפה") אשר אותן דוברים האדם ובעלי-החיים ("לכל נקב
ונקב שפה משלו ,והאדם דובר הוא את כולן" – הצהרה מס'  9מתוך הפרק
"הצהרות על האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה) .על-פי רוב מתרחש
הפיהוק באופן לא רצוני ,כאשר האדם חווה עייפות או שעמום .בבעלי-חיים
מסוימים (מקרב היונקים) נעשה שימוש בפיהוק על מנת להתיר מתח ולשדר
חוסר-איום .ראו "מימיקה".

פין
הפין הוא האיבר הנושא את שער-השופכה של הזכר (ראו "שופכה"
ו"שערי-הזוהמה") ,אשר ממנו נפלטים השתן והזרע אל מחוץ לגוף (ראו
"שתן" ו"זרע") .בעת שהזכר מגורה מינית (ראו "זימה") ,מזדקף הפין (ראו
"זקפה") ומאפשר את החדרתו אל שער-הנרתיק של האישה (ראו "נרתיק"
ו"רחם").
בניגוד למצופה ,איבר המין הגברי אינו נחשב בעיני המסדר לאיבר-בלט
(ראו "איבר") ,היות ובקצהו שוכן נקב-השופכה – בכך מבקש מסדר-
הטומאה לבצע פעולה חשובה של ביטול כוחו המושגי של הפאלוס ,ושל
השוואת העוצמה הפוטנציאלית של שני המינים (ראו "מגדר"); אבר הזכרות
תפקידו לשאת את נקב-השופכה ,ויחד אחראיים שני אלה על העינוג (ראו
"עונג") ועל הרבייה " -ותלכו אחרי ,זכרים ונקבות אותו הדבר" – רועכם
נ"ה).

פיצול
הפיצול מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הפיצול הוא
פעולה של חלוקתו של דבר לחלקים ,שנעשית כלפי אובייקט על מנת
לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו
"אמנות") ,או לאובייקט טקסי.
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פירוק
הפירוק הוא נדבך בתורת-החיטוט (ראו "חיטוט") .המסדר עושה שימוש
במונח זה ,בהתייחסו לאופן שבו מתפרק הגוף כתולדה של תהליכי הריקבון
(ראו "ריקבון").
תהליך הפירוק כולל את פירוקו המושגי של דבר כלשהו (רעיון ,טקסט או
אובייקט) למובלעותיו (ראו "מובלעות") ,על-מנת לבחון אותו ,את האופנים
שבהם הוא מובחן (ראו "הבדלה" ו"קטגוריה") ,ואת האפשרויות שבהן ניתן
להרכיבו מחדש ,או ליצור ממנו דבר-מה אחר .תהליכי הפירוק מוסברים
בהרחבה ב"ספר-החיטוט" של המסדר (ראו "ספר").

פירוש
פירוש הוא האופן שבו הופכת המציאות להשתקפויות (ראו "השתקפות")
בעיניו של הסובייקט (ראו "סובייקט") .האדם חווה (ראו "חוויה") את
העולם באמצעות החושים (ראו "חוש") השוכנים בנקבי גופו (ראו "שערי-
הזוהמה") .המידע המתקבל באמצעות החושים ,עובר אל המוח (ראו "מוח")
ושם הוא מעובד (ראו "עיבוד") ומפורש באמצעות התודעה (ראו "תודעה").
טיבו של הפירוש נגזר מתכונותיו הפיזיות והמנטאליות של האדם .לפיכך,
פוטנציאל הפירושים הטמון בכל דבר ודבר הנו אינסופי ותלוי במספר
הסובייקטים המפרשים אותו.
מסדר-הטומאה שוקד כל העת על ליקוט פירושים לכתבי רועכם (ראו
"ליקוט") ,המנוסחים בידי האקדושים השונים של המסדר (ראו "אקדוש"),
ומציגים אפשרויות שונות לקריאתם של הכתבים.

פיתיון
הפיתיון ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא זרע (ראו
"זרע") המונח לפתחם של מאמינים פוטנציאליים (ראו "מאמין") ,ונועד
לעורר את סקרנותם (ראו "סקרנות") לגבי תורת-הטומאה ועיקריה
הפילוסופיים.

פליטה
"פליטה" היא כינוי להפרשתן של הזוהמות הקטנות מן הגוף (ראו "זוהמה"
ו"שערי-הזוהמה") .חלק מן הטקסים הנערכים במסגרת עבודת-הפולחן של
מסדר-הטומאה ,כוללים פליטות של זוהמות שונות ,שמבוצעות בשל
משמעויותיהן הסמליות .לדוגמא ,ראו "הרטבה".
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פלישה
פלישה היא חדירה לטריטוריה של האחר (ראו "אחר") ,ללא הסכמתו (ראו
"טריטוריה").
הפלישה היא פעולה שגורמת לפגיעה בחירותו של האחר (ראו "חירות"),
ובכך מפרה את הזכות (ראו "זכות (ה ")-ו"טאבו") .על-כן ,קורא מסדר-
הטומאה למאמיניו לכבד את הטריטוריה של האחר ,כפי שהיו מצפים
שתכובד זו שלהם" :בן-מסדר-הטומאה קנאי לחירותו ,לזמנו ולטריטוריה
שלו" .וגם" :בן-מסדר-הטומאה מכבד את חירותו של האחר ,את זמנו ואת
הטריטוריה שלו"( .הצהרות מס'  7ו 8-מתוך הפרק "הצהרות על בן-מסדר-
הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה).

פנטכון
הפנטכון הוא אובייקט ,פולחני או אמנותי (ראו "פולחן" ו"אמנות"),
המורכב מחמישה חלקים (ראו "חמש") ,שכל אחד מהם מהווה אובייקט
בפני עצמו (בדרך-כלל ציור ,צילום ,תבליט או פסל) .ללא קשר לתכנים
ולדימויים הכלולים בחלקיו ,במהותו מהווה הפנטכון ייצוג לחמשת עמודי-
החושים (ראו "עמודי-החושים") ,ומסמל את תפיסות הבשר ונקבי-הגוף של
רועכם (ראו "בשר" ו"שערי-הזוהמה").

פנים
הפנים הם החלק הקדמי של הראש ,הנושא את שערי-העין (ראו "עין"),
שערי-האוזן (ראו "אוזן") ,שערי-הנחיר (ראו "נחיר") ושער-הלוע (ראו
"לוע") .הפנים מהווים מרכיב משמעותי בזהותו של האדם (ראו "זהות"),
ובאופנים שבהם הוא מתקשר (ראו "תקשורת") עם הזולת (ראו "זולת").
ראו גם "מימיקה".

פעייה
הפעייה היא כינוי לקול שמשמיע הצאן (ראו "כבשה"" ,עז" ו"עדר").
הפעייה מהווה את אחד מן העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי") ,שבהם
עושים הכהן (ראו "כהן") והמאמינים (ראו "מאמין") שימוש בטקסים
מסוימים הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר ,ולעתים
נעשה בה שימוש במסגרות שונות של התחזות טקסית (ראו "התחזות").
"ויהי קולכם מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל
הנקבים יבינו אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם,
ויחדור קולכם בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז .ראו גם "יללה",
"חרחור"" ,נביחה" ו"אנחה".
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פעפוע
ראו "הטמעה"" ,חלחול" ו"ספיגה".

פצע
הפצע הוא מעין שער-זוהמה זמני ויחידני (ראו "שערי-הזוהמה") הנפער
בגוף בעקבות חבלה או מחלה .על-פי רוב ייפלט מן הפצע דם (ראו "דם"),
אך לעתים הוא יפלוט גם מוגלה (ראו "מוגלה") .בפרק ס"ה למשנתו (ראו
"משנה") ,אומר רועכם לתלמידיו" :לא יהי דבר מלבד הפצע ומלבד
החבלה ,שם עברך ולשם פנית".
רועכם מתייחס לפצע כאל ריקבונו של הגוף בעודו בחיים (ראו "ריקבון"
ו"נבלה") ,וכאל גורם המהווה תזכורת לעברו של האדם ולהיותו בן-מוות
(ראו "מוות") .הפצע הוא למעשה עקבה של אירוע שהותיר את חותמו בגוף
(ראו "טראומה") ,וככזה ,מתייחס אליו המסדר דווקא כאל גורם בעל
פוטנציאל ליצירת שינוי ,בנייה והתחדשות (ראו "תקומה").

פקפוק
ראו "ספק".

פרד
הפרד הוא בן-כלאיים (ראו "כלאיים") ,בדרך כלל תוצר של זיווג בין חמור
לסוסה (לעתים גם בין סוס לאתון) .זהו מין של בעל-חיים שנוצר בזיווג
מלאכותי ,בידי האדם .הוא נראה כסוס ,אם כי אוזניו ארוכות יותר,
פרסותיו קטנות ,רעמתו קצרה וזנבו מצוייץ.
נראה כי תכונותיו של הפרד משלבות את המעלות של הסוס ושל החמור
גם יחד ,והוא נחשב לבעל-חיים חזק ,בעל סיבולת גבוהה ,שאינו בררן
בענייני מזון .יחד עם זאת ,למעט מקרים בודדים ,הפרד אינו פורה ,ולכן לא
יכול להתרבות .כבן-כלאיים ,מהווה הפרד בעל-חיים בעל ערך סימבולי
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,ועל-כן נעשה שימוש
בייצוגיו במסגרת עיצוב הטרפים (ראו "טרף") ,הצלמים (ראו "צלם")
והערופים (ראו "ערוף").
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פרדוקס-הטמטום
פרדוקס-הטמטום עוסק בהנחה שככל שהאדם חכם יותר כך הוא סובל
יותר ,ובהתאמה – ככל שבורותו של האדם גדולה ,כך גדול גם הפוטנציאל
שיהיה מאושר (ראו גם "מאושר") .הנחה זו ניתנת להסבר באופן הבא :ככל
שהאדם צובר ידע (ראו "ידע") ,כך הוא מודע לריבוי האפשרויות העומדות
בפניו ,לדברים שלעולם לא יוכל להשיג ,לשאלות הקיומיות שמעוררים
החיים בעולם ,לסבלם של האחרים (ראו "אחר") ,וכו' .ולהיפך  -ככל
שהידע של האדם מצומצם ,והתשובות ניתנות לו בידי אחרים (למשל
בתחומי הדת – ראו "דת") ,כך קטנות גם אפשרויות הבחירה העומדות
בפניו ,התסכול מהדברים אותם הוא מחמיץ ,המודעות לאלימות ולסבל
השוררים בעולם ,וכו'.
מסדר-הטומאה רואה בסיפור גן-העדן (ראו "עדן") בספר בראשית ,משל
לפרדוקס-הטמטום; כל עוד חיו אדם וחווה תחת שליטתו המוחלטת של האל
(ראו "אל") ,ללא ידע ומודעות עצמית (ראו "ערנות") ,כך נהנו מנוחות,
משלווה ,ומתענוגות הגן .ברגע שפיתחו סקרנות (ראו "סקרנות") וכשלו
לעמוד בפיתוי לדעת (ולמעשה ביקשו לחלוק את חוכמתו של האל –
להיהפך לאדם ,כפי שאנו תופסים אותו כיום) ,נענשו בידי האל וגורשו מן
הגן (ראו "ענישה") ,תוך שנגזרים עליהם חיים של ייסורים וסבל (ראו
"ייסורים") .המסדר גורס ,כי בדרך זו בדיוק נוהגים משטרים ,מוסדות
ודתות ,כלפי נתיניהם ,כל אחד באמצעים העומדים לרשותו.
על-ידי טיפוח הבורות וחינוך לפסיביות ולחוסר שליטה ומודעות ,שבויים
נתיניה של האוכלוסייה לשליטתה של ההגמוניה .מדובר באפקט מעגלי:
אדם המאמין כי חייו טובים ונוחים ,ואינו מודע לאפשרויות אחרות העומדות
בפניו ,לא יפתח סקרנות ,ולא ישקיע מאמץ בפיתוח ידע ובהכרת נתיבים
נוספים שבהם הוא יכול לצעוד .ובהתאמה ,אדם שאינו מודע למגוון
האפשרויות העומדות בפניו ,גם אם הוא מודע לכך שחייו שרויים בסבל,
לא יקיים ניסיונות להיחלץ ממצבו ,פשוט מפני שאינו מכיר ביכולותיו.
מסדר-הטומאה מאמין בסקרנות ,בפעלתנות ובמחשבה יצירתית (ראו
"יצירתיות") .לדידו ,עדיף להיות אדם חופשי ומודע (ראו "חירות") ,מאדם
כבול וכבוי מבחינה רגשית ואינטלקטואלית (ראו גם "עבד") .בידע
ובהרחבתו טמון פוטנציאל גדול להתפתחות רגשית ומנטאלית ,להכרת
אפשרויות חדשות ,ולהתענגות (ראו "עונג") על תכונותיו האינסופיות של
הקיום (ראו גם "התפלשות") .על כן ,גם אם במבט שטחי אין זה נראה כך,
וגם אם לעתים על האדם לשלם מחיר אישי עבור הידע וחוכמת החיים,
מאמין המסדר כי בהם טמון גן-העדן העמוק והאמיתי.
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פרה
הפרה היא יונק גדול ומבוית ,שאותו מגדלים בני-האדם לצרכים שונים.
הפרה משמשת כמקור לחלב (ראו "חלב") ,לבשר (ראו "בשר") ולעור (ראו
"עור") ,ובתרבויות מסוימות (ראו "תרבות") היא אף "נהנית" ממעמד
פולחני (ראו "פולחן").
זכר הפרה ,הפר (המכונה שור לאחר שעבר סירוס) ,משמש כבהמת-משא,
לעבודות חקלאיות ולנשיאת משאות .גם מסדר-הטומאה חולק לפרה מעמד
סמלי ,וזאת בעיקר בשל העובדה כי החלב הנפלט מעטיניה (ראו "עטין"
ו"שערי-הזוהמה") ,וכן המוצרים הנלווים לו (לדוגמא ,ראו "גבינה"),
משמשים כמרכיב עיקרי בתפריט המזון של האדם .ייצוגים ויזואליים של
הפרה מופיעים בחלק מן הטרפים (ראו "טרף") ,הצלמים (ראו "צלם")
והערופים (ראו "ערוף") ,וכמרכיבים בכלי-פולחן ובחפצי-אמנות אחרים (ראו
"כלי-פולחן"" ,תשמישי-טומאה" ו"אמנות") .כמו כן ,נכללת הפרה ברשימת
הטוטמים הפוטנציאליים ,המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם") .ראו גם
"עגל".

פרווה
הפרווה היא השיער (ראו "שיער") המכסה את גופם של רוב בעלי-החיים
ממחלקת היונקים .הפרווה משמשת לבידוד ולהגנה על הגוף ,אך גם כסממן
זיהוי (ראו "זהות") וכאמצעי הסוואה (ראו "הסוואה") ותקשורת (ראו
"תקשורת") .המונח "פרווה" משמש את מסדר-הטומאה גם לכינויו של
השיער הצומח על גופו של האדם ,וזאת משום שלתפיסתו של המסדר,
מייצג שיער-הגוף את תכונותיו החייתיות ואת מקורותיו הפראיים של האדם
(ראו "חיה"" ,בהמה" ו"כלאיים").

פריחה
הפריחה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הפריחה ,בהיותה
תופעה שגורמת להופעתם של כתמים אדומים על העור ,מושאלת לתיאור
של פעולות הכתמה שונות שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח
ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או
לאובייקט טקסי .ראו גם "הכתמה".
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פרס
הפרס הוא עוף דורס הניזון מפגרים (ראו "פגר") ,המוזכר בתנ"ך העברי
(ראו "תנ"ך") כאחד העופות הטמאים למאכל (ראו "טמא") .יחידת הרבייה
של הפרס מורכבת לעתים מיותר משני פרטים (עד ארבעה) ,אשר לוקחים
חלק בדגירה על הביצים (ראו "ביצה") .בדרך-כלל מטילה נקבת הפרס שתי
ביצים בזו אחר זו ,אך מתוכן שורד רק צאצא אחד ,לאחר שגרם למותו של
אחיו (ראו "אח") .בשל האפיונים המתוארים לעיל ,עושה מסדר-הטומאה
שימוש סמלי בדימויים חזותיים של הפרס ,המייצגים את תכונותיו של
רועכם (ראו "רועכם") .הפרס נחשב לאחד מן הטוטמים הפוטנציאליים
שעליהם ממליץ המסדר למאמיניו (ראו "טוטם").

פרפר
הפרפר מוזכר בפרק ס"ד למשנתו של רועכם" :זבוב היית ולא פרפר ,כי
ידעת את המוות ואת החשיכה ,בן תמותה אתה ,זה גורלך מבטן ותגסוס".
רועכם עושה שימוש בפרפר כדימוי לאידיאה ולסטנדרטים תרבותיים (ראו
"תרבות") של יופי (ראו "יופי") ותמימות ,שתחתם הוא מנסה לחתור .ראו
גם "זבוב".

פרצוף
ראו "פנים".

פרק
ספר "רועכם" (ראו "רועכם") מורכב משמונים פרקים ,המחולקים לשתים-
עשרה קבוצות (ראו "פרשה") ,המגוללות את הסיפורים השונים המרכיבים
את המיתוס של רועכם ,המהווה את הבסיס לתורת-הטומאה ולתפיסותיו
הפילוסופיות של המסדר.

פרשה
ספר "רועכם" (ראו "רועכם") מורכב משתים עשרה פרשות (כמספר שערי-
הזוהמה של האישה) ,שהנן יחידות טקסט הכוללות מספר פרקים (ראו
"פרק") ,ותפקידן לחלק את עלילת הספר לסיפורי המשנה המרכיבים
אותה .הפרשות המופיעות בספר הן:
"אביל" (פרקים א'-ו') – פרשה המתארת את קורותיו של אביל (ראו
"אביל") ,אביו של רועכם.
"כלבה" (פרקים ז'-י"ב) – פרשה המציגה את תולדות הכלבה (ראו
"כלבה") ,אמו של רועכם (ראו "אם").
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"תאומים" (פרקים י"ג-ט"ו) – פרשה המתארת את לידת התאומים (ראו
"תאום") ,רועכם ואחיו ,ואת הריגתם של הכלבה ושל האח (ראו "אח") בידי
רועכם.
"לבדו" (פרקים ט"ז-י"ז) – פרשה המגוללת את ההתרחשויות שעוברות על
רועכם בהיותו ילד.
"חזירה" (פרקים י"ח-כ') – תיאור תולדותיה של החזירה (ראו "חזירה"),
אשר בה מתאהב רועכם בהיותו ביער (ראו "יער").
"צבוע" (פרקים כ"א-כ"ג) – פרשה המגוללת את סיפור תקיפתם של רועכם
והחזירה בידי הצבועים (ראו "צבוע").
"שבעה בנים" (פרקים כ"ד-ל') – סיפור משנה ,שבו מתוארים תולדותיהם
של שבעת הבנים (ראו "בנים") ,שמאוחר יותר יהפכו לתלמידיו של רועכם.
"חזיון" (פרקים ל"א-ל"ד) – פרשה המתארת את החיזיון שהוזה רועכם
לאחר שנפצע בידי הצבועים (ראו "חיזיון").
"ויצוד" (פרקים ל"ה-ל"ט) – פרשה המתארת את קורותיו של רועכם ,לאחר
שהגיע מן היער אל העיר (ראו "עיר") ,ואת סיפורם של נוגף ודיבר (ראו
"נוגף" ו"דיבר").
"ויחכם" (פרקים מ'-מ"ו) – תיאור הגעתו של רועכם אל המרתף (ראו
"מרתף") שבו כלואים הנערים (שעלילותיהם הובאו בפרשת "שבעה בנים"),
ועלילת נקמתם בנוגף (ראו "נקמה") .בפרשה זו נחשף הקורא לראשונה,
יחד עם הנערים ,לשמו של רועכם (בפרק מ"ב).
"ויצאו" (פרקים מ"ז-נ"ב) – תיאור קורותיהם של רועכם והנערים לאחר
שנמלטו מן המרתף.
"משנה" (פרקים נ"ג-פ') – הפרשה הארוכה ביותר בספר .זוהי הפרשה
הפורשת את המשנה (ראו "משנה") שמוסר רועכם לתלמידיו (שבעת
הנערים והנערה – ראו "נערה") בתוך המערה (ראו "מערה").

פרשנות
ראו "השתקפות"" ,עיבוד"" ,עידון" ו"פירוש".

פשט
הפשט ,במסגרת עיקרי התורה של המסדר ,הוא הביאור המילולי הפשוט
של הכתוב בספר "רועכם" (ראו "רועכם") .עלילותיו של רועכם רצופות
באירועים אלימים ,אשר המסדר מפרש אותם כמטאפורה ,ולא כתיאור של
אירועים "ממשיים" (ראו "ממשי") .כך ,לדוגמא ,הריגתו של רועכם את אחיו
(ראו "אח") מפורשת כפרידה מן האלטרנטיבה השנייה ,התבוסתנית יותר,
לטיפוס שמייצג רועכם בסיפור .גם משנתו של רועכם (ראו "משנה") מציגה
291

לעתים הוראות בוטות ואלימות ,אשר המסדר מעדן (ראו "עידון") ומתאים
לחיים בתרבות ובחברה האנושית (ראו "תרבות").
קריאת-פשט של כתבי רועכם ,והליכה בעקבות הנתיב המילולי שמנוסח
בהם ,עלולה להוות סיכון ממשי לחייו של המאמין ולזולתו (ראו "זולת").

פשר
המונח "פשר" משמש את המסדר ככינוי לפירושים (ראו "פירוש")
ולהשתקפויות (ראו "השתקפות") שמייצר הסובייקט (ראו "סובייקט") כלפי
המציאות הממשית (ראו "ממשי") .המסדר עושה שימוש במונח זה בשל
קרבתו למושג "פשרה" ,שהרי הפירוש הוא מעין פשרה שעושה האדם כלפי
הבנת המציאות ,שלעולם לא תוכל להיות ודאית ומוחלטת (ראו "ודאות"
ו"מוחלט").

פתח
ראו "חור"" ,דלת"" ,חלון" ו"שערי-הזוהמה".
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
צ
צאן
"צעד תצעדו לפני האנשים ,לפני העדר ולפני הלהקה ,צאן הייתם וגם
רועה ,בפעמון התהלכתם ,וגם בחליל" – רועכם נ"ה .רועכם מתייחס
לתלמידיו בו-זמנית כאל עדר (ראו "עדר") וכאל רועה (ראו "רועה") .מסדר-
הטומאה רואה את מאמיניו כעדר של "כבשים שחורות" (ראו "כבשה") –
קבוצה של אינדיבידואלים הצועדים בפיכחון ומתוך בחירה מודעת בדרך
(ראו "ערנות") ,אשר רואים לנגד עיניהם את הובלת עדרי ההמון אל עידן
של התעוררות ,של אחריות מוסרית (ראו "אחריות" ו"מוסר") ,של מודעות
עצמית ושל התפרקות מעולם של הרועים (ראו "עידן-הטומאה").

צבוע
הצבוע הוא בעל-חיים בעל משמעות סמלית רבה במסגרת פולחן-הטומאה.
הצבוע מופיע לראשונה בספר "רועכם" בפרק כ"א ,בעת שהנער רועכם,
יחד עם החזירה (ראו "חזירה") ניזונים מפגרה של איילה (ראו "פגר") ,אשר
הגיעה אל הנהר כדי להרוות את צימאונה ,וניצודה על-ידי רועכם.
הצבוע מופיע כלהקה בת עשרים ושניים פרטים (כמספר האותיות בלוח
הא"ב העברי – ראו "עברית") ,אשר תוקפים את רועכם והחזירה ,פוצעים
אותו והורגים אותה .בפרק כ"ב מתוארות תכונותיהם של הצבועים ,על-פי
סדר הא"ב ("אכולי-כינה"" ,בלויי-פרווה"" ,גלויי-יבלות"" ,דחויי-מבט",
"הלומי-מלחמות"" ,וותיקי-קרבות"" ,זועמים"" ,חפצי-טריפה"" ,טורפי-
נבלה"" ,יבשי-גרון"" ,כפופי-גוו"" ,למודי-רעב"" ,מדובללי-שיער"" ,נוטפי-
ריר"" ,סמורי-פרווה"" ,עקומי-שיניים"" ,פעורי-לסתות"" ,צונני-מבט",
"קפוצי-שרירים"" ,רדופי-רעב" ו"שמוטי-שפה" .התכונה האחרונה,
"תחמנות" ,מיוחסת לצבוע האחרון ,מנהיג הלהקה) .הצבוע ,אם כן ,מייצג
עבור בני-מסדר-הטומאה את השפה ,את כוחה ואת תכונותיה של הקבוצה
(על יתרונותיהם וחסרונותיהם) ,ואת הקשר ביניהם .כאוכל פגרים ,נחשב
הצבוע גם לאחד מבעלי-החיים המייצגים את התקומה (ראו "תקומה") ,והוא
כלול ברשימת הטוטמים המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם").
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צביעות
צביעות היא צורת התנהגות ,שבה מציג האדם כלפי חוץ תכונות אופי או
התנהגות מוסרית נעלה (ראו "מוסר") ,ובפועל הוא נוהג אחרת .יחסו של
מסדר-הטומאה לצביעות דומה לאופן שבו הוא מתייחס לצורות ההתנהגות
הנחשבות לחטאים (ראו "חטא") בעיניה של החברה המונותיאיסטית (ראו
לדוגמא "גאווה"" ,זעם" וכדומה) .הצביעות ,במופעיה הקיצוניים ,עלולה
להוות תכונה פוגענית ,אולם לעתים היא נדרשת דווקא כדי להימנע
מפגיעה .המסדר גורס כי האדם החי בחברה (ראו "תרבות") ,נאלץ פעמים
רבות לנהוג בצביעות ,מתוך מודעות לכך שהמוסר החברתי מונע ממנו
לנהוג באופן ישיר על פי גחמותיו היצריות (ראו "יצר") .המסדר ,אם כן,
מעודד את מאמיניו לנהוג בכנות (ראו "כנות") ולשאוף לטשטוש הגבולות
(ראו "גבול") בין ההתנהגות המופנית על-ידם כלפי חוץ ,לבין החוויה (ראו
"חוויה") והתחושות הפנימיות .יחד עם זאת ,דווקא מתוך ההכרה במגבלות
התרבותיות ובהכרח החברתי להתנהגות מוסרית ,קורא המסדר למאמיניו
לנהוג בצביעות באופן מידתי (ראו "מידתיות") ,ועל-פי הצרכים המתעוררים
בפועל .לעתים ,על האדם לנהוג באופן שקרי (ראו "שקר") ,דווקא כדי
להימנע מפגיעה באחר (ראו "אחר") או בעצמו (ראו "אני").

צבירה
ראו "ליקוט".

צבע
הצבע מהווה את אחת מתכונות העצמים ,הנקלטות בגוף דרך שערי-העין
(ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") ,באמצעות חוש-הראייה (ראו "חוש"
ו"ראייה") .תחושת הצבע נוצרת במוח (ראו "מוח") ,לאחר שחוויית הצפייה
(ראו "חוויה") עוברת עיבוד (ראו "עיבוד") בתודעתו (ראו "תודעה") של
הצופה (ראו "צופה") .הצבע המתקבל בחווייתו של הסובייקט (ראו
"סובייקט") תלוי באורך-הגל של האור (ראו "אור") המוחזר מן האובייקט,
ובתכונותיו הפיזיולוגיות של הצופה עצמו.
יכולת ראיית הצבעים של האדם דומה בפרטים השונים ,ועל-כן ניתן להגדיר
את אורכי הגל בשמות ,המייצגים את הצבעים וגוניהם (כחול ,אדום ,צהוב
וכדומה) .יחד עם זאת ,יצורים (ראו "יצור") בעלי תכונות פיזיולוגיות שונות
מאלה של האדם ,קולטים את אורכי הגל באופנים שונים ממנו ,ונכון להיום
לא ניתן לדעת בוודאות (ראו "ודאות") כיצד חווה כל יצור את הצבעים
השונים.
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צבעים מסוימים נחשבים בעלי מעמד סמלי מיוחד במסגרת תורת הפולחן
של המסדר (לדוגמא ראו "אדום"" ,אפור"" ,ורוד"" ,חום"" ,לבן" ו"שחור").

צדק
לאור עקרון הוודאות (ראו "ודאות") ,אין המסדר רואה במושג הצדק ערך
מוחלט ואובייקטיבי (ראו "מוחלט") .הצדק הוא מושג רחב בעל אופקי
הגדרה מגוונים ,והמסדר רואה במוסר (ראו "מוסר") ביטוי התנהגותי של
האדם לערכי הצדק השוררים בתרבות (ראו "תרבות") שממנה הוא מגיע.
הצדק ,מבחינת תפיסת האתיקה של תורת-הטומאה ,הוא לעולם תלוי הקשר
ונסיבתיות ,ועל האדם לנהוג בו בהתאם לתפיסת המידתיות (ראו
"מידתיות") והיחסיות (ראו "יחסיות") .יחד עם זאת ,ניתן לומר כי גרעין
הצדק של המסדר מגיע למיצויו בעקרון הזכות (ראו "זכות (ה )")-וברעיון
החירות (ראו "חירות") ואיסור הזדון (ראו "זדון" ו"טאבו").
"מי אני אשר אתן בכם מוסר ,אנוכי הדגל אשר מראה לאן הגעתם" –
רועכם ע"ה.

צואה
הצואה הנה אחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") הנפלטות מן הגוף,
דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") .היא מהווה את הפסולת הנותרת
(ראו "שארית") כתוצאה של תהליכי עיכול המזון (ראו "עיכול") ,ומופרשת
החוצה דרך שער-הרקטום (ראו "רקטום") .הצואה מהווה את אחד מייצוגיה
העיקריים של העודפות (ראו "עודפות").

צוואר
הצוואר הוא האיבר המחבר בין החזה (ראו "חזה") לגולגולת (ראו
"גולגולת") .בצוואר עוברים עמוד-השדרה ,הוושט (ראו "ושט") ,קנה-
הנשימה (ראו "נשימה") ,והשרירים האחראיים על החזקתו של הצוואר
עצמו ,ועל תנועת הראש (ראו "ראש") .הצוואר נחשב לאזור רגיש למגע,
והוא משמש כאחד מן האיברים המרכזיים שלוקחים חלק בפולחן-העונג
(ראו "עונג").
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צווחה
צווחה היא קול צעקה הבוקע מן הגרון (ראו "גרון") ונפלט מן הגוף דרך
שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .מבחינת מסדר-הטומאה מסמלת
הצווחה את חרדת-המוות (ראו "חרדה" ו"מוות") ,והיא מהווה את אחד
מביטוייה הממשיים של הצרימה (ראו "צרימה") .על-כן ,נעשה לעתים
שימוש בצווחה כמרכיב במערך הפולחני של המסדר ,הן כפעולה המבוצעת
בידי המאמינים ,והן כמרכיב בפס-הקול המוסיקלי (ראו "מוסיקה") ,המלווה
את חלקם של הטקסים (ראו "טקס").

צופה
במסגרת עיקריה של תורת-הטומאה (ראו "עיקר") ,מהווה המונח "צופה"
כינוי לסובייקט הנמען (ראו "סובייקט") של פולחן-האמנות (ראו "אמנות").
הצופה מהווה את הצלע השלישית במשולש אמן-יצירה-צופה ,ובהיעדרו
נפגע למעשה תוקפה של היצירה ,כמדיום להעברת רעיונות.
הצופה הוא נושא המבט (ראו "מבט") ,האחראי על עיבוד (ראו "עיבוד")
תכניה של היצירה ועל חלק נכבד מן הפרשנות (ראו "פירוש") המוענקת
לה .כפי שכל חוויה (ראו "חוויה") וכל ידע (ראו "ידע") הם תלויי נמען
סובייקטיבי ,כך נזקקת היצירה האמנותית לצופה ,בהיותה צורת תקשורת
(ראו "תקשורת") ,שנועדה לערער את תפיסתו (ראו "ערעור") ולעורר את
ספקותיו (ראו "ספק").
מנעד הפרשנויות (ראו "פירוש") המוענקות ליצירה כלשהי ,תלוי במספר
הצופים המתבוננים בה ,ולפיכך היא לעולם תהיה טעונה בפוטנציאל
לפרשנות אינסופית .כפי שהיצירה "משתנה" בכל מפגש עם צופה כלשהו,
כך גם תודעתו של הצופה (ראו "תודעה") עוברת שינוי בעקבות כל מפגש
שכזה (ראו גם "בעבוע").

צורה
הצהרה מס'  6מתוך הפרק "הצהרות על האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה:
"כל גוף חווה את העולם בצורה אחרת .החוויה היא מקור הידע ,והידע
לעולם יהא תלוי בגוף החווה את הצורה".
הצורה היא תבנית ,היא האופן שבו נראה דבר כלשהו (שטח או חלל
התחום בתוך גבול – ראו "חלל" ו"גבול") .על-אף שככל הנראה לכל דבר
ישנה צורה כלשהי ,האופן שבו היא נחווית (ראו "חוויה") תלוי בתכונותיו
הפיזיולוגיות והמנטאליות של הסובייקט (ראו "סובייקט") החווה אותה.
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על כן ,לעולם לא ניתן יהיה להכיר בוודאות (ראו "ודאות") את צורתו
הממשית (ראו "ממשי") של דבר כלשהו ,והמוחלטות שלה (ראו "מוחלט")
תמיד תחמוק מן התודעה (ראו "תודעה").
כמובן ,שככל שתכונותיהם של היצורים (ראו "יצור") החווים את הצורה
קרובות זו לזו ,אזי היא תיחווה על-ידם באופן דומה – כך יכולים בני-האדם
להסכים על קיומן של צורות מסוימות ,ואף לחוות אותן באופן דומה .אולם,
ההשוואה לעולם תהיה חלקית ובלתי ניתנת לתפיסה-מלאה ,ולו בשל
ההבדלים הגופניים והתודעתיים שבכל זאת קיימים בין אדם לאדם.

צחוק
הצחוק הוא עווית פיזית וקולית (ראו "העוויה") המתרחשת כאשר האדם
חווה חוויה (ראו "חוויה") מבדרת ,מענגת (ראו "עונג") או מביכה .מבחינתו
של מסדר-הטומאה ,מהווה הצחוק את אחת מן השפות הלא-מילוליות (ראו
"שפה") אותן דובר האדם מנקביו ,והוא עשוי לבטא מנעד של רגשות,
שפענוחם תלוי בהקשר ובנסיבות שהובילו להתרחשותו.
צחוק עשוי לבטא הזדהות ,חיבה ,עליונות ,מבוכה וכדומה .לצחוק תפקיד
בהפגת מתחים (ראו "פורקן") ,ובמצבים שבהם קיימת תחושת איום כלשהי,
הוא עשוי לשמש כ"שובר-קרח" .מקרים מסוימים של טשטוש-גבולות (ראו
"טשטוש-גבולות") ושל ערעור (ראו "ערעור") מושגים וקטגוריות (ראו
"קטגוריה") ,עלולים לגרום להתפרצויות צחוק אצל בני-האדם העדים להם
(כך ,לדוגמא ,פועל ההומור).

צחור
"צחור" הוא כינוי לצלם (ראו "צלם") המשמש ,במסגרת המערך הטקסי של
המסדר ,לייצוגו של ערך הטהרה (ראו "טהרה").
היות ועל-פי תפיסתו של המסדר אין הטהרה מתקיימת בעולם באופן ממשי
ומוחלט (ראו "ממשי" ו"מוחלט") ,בדרך-כלל נוטל הצחור חלק בטקסים
העוסקים בפעולות ייצוגיות של הטמאה וטינוף (ראו "הטמאה" ו"טינוף").
הצחור מעוצב על-פי-רוב בצורה מופשטת (ראו "צורה") ,וצבעו לבן ומבהיק
(ראו "לבן") .האופנים להכנתו ולשימוש בו מפורטים בספרות הטקסית של
המסדר.
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צחנה
צחנה היא סירחון" ,ריח רע" .בתורת-הטומאה ,מיוחסת הצחנה לאחת
משלוש הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה"" ,אובך" ו"צרימה") אשר פוקדות
את העולם ,מערערות את הסדר היומיומי ומפירות באופן משמעותי את
הגבול (ראו "גבול") שבין האדם וסביבתו (ראו "סביבה") ,באמצעות חדירתן
לגוף דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה").
מסדר-הטומאה רואה בזוהמות כוחות שעשויים להיות גם חיוביים ויצירתיים
(ראו "חיובי" ו"יצירתיות") ,ומכונן אותן כישויות מושגיות (ראו "ישות")
המהוות חלק מעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .לפיכך ,יתייחס
אליהן בן-מסדר-הטומאה ,לא כמצבים באמצעות שמות עצם ,אלא כישויות
מואנשות (ראו "האנשה") ,באמצעות כינויים (לדוגמה "צחנה" ,במקום
"הצחנה") .צחנה נחווית דרך שערי-הנחיר (ראו "נחיר") ,משכנותיו של חוש-
הריח (ראו "חוש" ו"ריח").

ציוץ
הציוץ הוא כינוי לקול שמשמיעה הציפור .הוא מהווה את אחד מן העיוותים
הקוליים (ראו "עיוות-קולי") שבהם עושה הכהן (ראו "כהן") שימוש בטקסים
מסוימים הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר ,ולעתים
נעשה בו שימוש במסגרות שונות של התחזות טקסית (ראו "התחזות").
"ויהי קולכם מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל
הנקבים יבינו אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם,
ויחדור קולכם בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז.
ראו גם "יללה"" ,חרחור"" ,נביחה" ו"אנחה".

צינעור
ה"צינעור" הוא כינוי לקטע מצינור ביוב (ראו "ביב") ,המשמש ככלי להפקת
צלילים ,המלווים את הפעולות והאירועים המתרחשים במהלך חלק מן
הטקסים הכלולים במערך הפולחני של המסדר (ראו גם "מוסיקה").
הצינעור הוא כלי-פולחני מעוטר (ראו "כלי-פולחן" ו"עיטור") ,המסמל את
נקבי-הגוף (ראו "שערי-הזוהמה") ,את הזוהמות החולפות דרכם (ראו
"זוהמה") ,ובעיקר את צרימה וצחנה ,שתיים מן הזוהמות הגדולות (ראו
"צרימה" ו"צחנה").
חלק מן הצלילים המופקים מן הצינעור דומים לצלילים המופקים באמצעות
הדיג'ירידו האוסטרלי ,העשוי ענף איקליפטוס או במבוק חלול .אלו הם
צלילים הנוצרים כתוצאה מהרעדתן של השפתיים (ראו "שפתיים"),
הצמודות לקצהו האחד של הצינעור ,המהדהדת דרכו ונפלטת ברטט מקצהו
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השני .חלק מן העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי") שנעשים ע"י הכהן
(ראו "כהן") המנהל את הטקס וע"י המאמינים המשתתפים בו ,מבוצעים
באמצעות הצינעור.

ציפוי
הציפוי מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הציפוי הוא
פעולה של כיסוי או של מריחת חומר כלשהו ,שנעשית כלפי אובייקט על
מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו
"אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

ציפורן
הציפורן היא החלק הקרני הקשה ,שגדל בקצות האצבעות של הגפיים אצל
חלק מבעלי-החיים ,ובכללם גם האדם .הציפורן ,כמו השיער (ראו "שיער"),
נחשבת לאחד מן החלקים בגוף הנושרים ממנו בעודו בחיים ,והיא מהווה
תזכורת לתכונותיו החייתיות של האדם (ראו "חיה") ולעובדת כיליונו של
הגוף (ראו "מוות").
הציפורן משמשת את המאמינים בפולחן-העונג (ראו "עונג") ,ולעתים היא
מעוטרת בסמלים (ראו "סמל") ובכתובות (ראו "כתובת") המשויכים
לעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה").

צל
הצל הוא האפילה (ראו "אפילה") המתהלכת לצידם של הדברים המוארים.
הוא השטח המוסתר מן האור (ראו "אור") ע"י דבר כלשהו .הצל מהווה
עבור המסדר תזכורת לאופל המצוי בכל (ראו "אופל") ,ולפיכך הוא משמש
לעתים כמרכיב בעל משמעות סמלית במערך הפולחני.

צלוחית
הצלוחית היא אחד מחפצי-הפולחן המצויים בכל חדר-טומאה (ראו "כלי-
פולחן" ו"חדר-הטומאה") ,והיא משמשת בעיקר להגשתם של דברים קטנים
המשמשים את המאמינים במהלך הטקס (מזונות ,הפרשות ,חומרי עישון,
וכדומה – ראו "האבסה"" ,הפרשה" ו"עישון") .על-פי-רוב ,מעוטרת
הצלוחית הטקסית בכתובות (ראו "כתובת") ובסמלי המסדר (לדוגמא ,ראו
"טתאגרם").
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צלחת
הצלחת היא אחד מן הכלים הפולחניים המצויים בחדר-הטומאה (ראו "כלי-
פולחן" ו"חדר-הטומאה") ,והיא משמשת בטקסים הכוללים פעולות של
האבסה (ראו "האבסה") .על-פי-רוב ,מעוטרת הצלחת הטקסית בכתובות
(ראו "כתובת") ובסמלי המסדר (לדוגמא ,ראו "טתאגרם").

צלם
צלם הוא אובייקט פיסולי (או לעתים דימוי מאוייר) המשמש בפולחן-
הטומאה לייצוגם של דמונים (ראו "דמון") ,של ישויות מואנשות (ראו
"ישות" ו"האנשה") או של ערכים מופשטים כלשהם .לצלם שימושים שונים
במהלך הטקס ומטרתו להשפיע על תודעתם (ראו "תודעה") של המאמינים
המשתתפים בו .על-פי-רוב אין הצלם מהווה ייצוג לישויות ממשיות (ראו
"ממשי") או לישויות טרנסצנדנטיות ,שכן קיומן של האחרונות שנוי
במחלוקת והמסדר אינו נוטה לקבל אותו כעובדה ממשית.
הצלם נושא תפקיד שהנו סמלי בעיקרו (ראו "סמליות") ,בתהליך הפסיכו-
דרמתי שעובר המאמין במהלך הטקס .האופנים להכנת הצלמים השונים,
והדרכים המגוונות לשימוש הפולחני בהם ,מפורטים בספרות הטקסית של
המסדר .ראו לדוגמא "מק"" ,סרח"" ,צחור" ו"שעיר".

צלקת
צלקת הנה סימן שנותר בבשר (ראו "בשר") בעקבות אירוע טראומתי (ראו
"טראומה") שנחווה על ידו (ראו "חוויה") .הצלקת מהווה למעשה תיעוד של
חוויה היסטורית ,אשר הטביעה בגוף את חותמה .לעתים נעשה שימוש
במונח "צלקת" כמטאפורה לסימנים שנטבעו בנפש (ראו "נפש") בעקבות
חוויות משמעותיות.
מבחינתו של מסדר-הטומאה ,ובהשראת רעיונותיו של רועכם ("טמאים
הייתם מרחם אמכם ועד התולעה ,זכר ונקבה ,מי שלם מבלי צלקת ,לא יהי
בכם אחד ללא טבור" – רועכם ע"ז) ,אין גוף בעולם אשר לא מוטבעות בו
צלקות ,וכראייה לכך משמש הטבור ,שהנו למעשה צלקת שנותרה בעקבות
חווית הלידה (ראו "לידה") והניתוק הפיסי מגופה של האם (ראו "טבור").
תפיסה זו ממחישה את העיקרון הטומאני ,שעל-פיו אין דבר טהור (ראו
"טהור") או נטול "פגם" כלשהו (ראו "ליקוי") ,ושכל דבר בעולם הוא
תולדה של תהליכים שקדמו לו (ראו "בעבוע").
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צמח
התרבות האנושית (ראו "תרבות") מגדירה את הצמח כיצור (ראו "יצור")
המבצע פוטוסינתזה ,ומכיל פיגמנטים מסוימים שהם תנאי להגדרתו ככזה.
בשל הקרבה וההערכה שרוחש מסדר-הטומאה אל הטבע הראשוני (הקודם
לאדם ולתוצריו) ,מהווים הצמחים ישויות ממשיות (ראו "ישות" ו"ממשי")
בעלות משמעות סמלית ופולחנית .לעתים ,נעשה שימוש בצמחים מסוימים
כחלק מן המערך הטקסי של המסדר ,באופנים שונים ומגוונים – כחומרים
להאבסה (ראו "האבסה") או להתבוססות (ראו "התבוססות") ,כמרכיבים
בצלם (ראו "צלם") ,כמעוררי זימה (ראו "זימה") ,וכדומה.

צמיד
הצמיד ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הנו חותם (ראו
"חותם") ,המיועד לענידה על פרק כף היד (ראו "יד") ,מעל למרפק ,או מעל
לקרסול (ראו "רגל") .הצמיד המשמש כחותם ,נושא את אחד (או יותר)
מסמלי מסדר-הטומאה (ראו גם "טתאגרם" ו"טטט") .לעתים יישא הצמיד
את אותיות אחד מן השורשים (ראו "שורש") ,או ,לחילופין ,את אותיות שמו
של רועכם (ראו "רועכם") .מטרתו של הצמיד (שלא מוטלת עליו חובת
ענידה) היא להוות כעין תזכורת למאמין ,וסימן המזהה אותו כטומאני (ראו
"טומאני").

צמרמורת
הצמרמורת היא עווית בלתי-רצונית של הגוף הנגרמת כתוצאה מקור ,מפחד
(ראו "פחד") או מעונג (ראו "עונג") .הצמרמורת היא רעד בעל אופי
אקסטטי (ראו "אקסטזה") .כחלק מפולחן-העונג של מסדר-הטומאה,
מוצעות למאמינים פעילויות שונות הכוללות גרימת צמרמורת בגופם ,לשם
הפקתה של החוויה האקסטטית (ראו "חוויה") שהיא מחוללת.

צפרדע
הצפרדע היא דו-חי (ראו "דו-חי") בעל גוף חלק ולחלוחי (ראו "לחלוחית").
רגליה האחוריות ארוכות יותר מרגליה הקדמיות והן משמשות אותה לניתור
ולשחייה .הקרקור (ראו "קרקור") שמשמיעה הצפרדע נחשב לאחד מן
העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי") אותם מבצע הכהן בחלק מן
הפעילויות הפולחניות הננקטות במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-
הטומאה") .בשל היחס הסמלי שמעניק מסדר-הטומאה לדו-חיים ,גם
לצפרדע מיוחסת משמעות סמלית במערך הטקסי ,והיא נחשבת לאחד מן
הטוטמים הפוטנציאליים ,המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם").
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צריבה
הצריבה מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הצריבה היא
פעולה של סימון או עיטור (ראו "עיטור") באמצעות חריכה (ראו "חריכה"),
שנעשית כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך להפכו
לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.

צריחה
ראו "צווחה".

צרימה
צרימה היא צליל שנחשב לא הרמוני ובלתי-תואם .תורת-הטומאה עושה
שימוש במונח זה ,ומייחסת אותו לאחת משלוש הזוהמות הגדולות (ראו
"זוהמה"" ,אובך" ו"צחנה") אשר פוקדות את העולם ,מערערות את הסדר
היומיומי ומפירות באופן משמעותי את הגבול (ראו "גבול") שבין האדם
לסביבתו (ראו "סביבה") ,באמצעות חדירתן לגוף דרך שערי-הזוהמה (ראו
"שערי-הזוהמה").
מסדר-הטומאה רואה בזוהמות כוחות שעשויים להיות גם חיוביים ויצירתיים
(ראו "חיובי" ו"יצירתיות") ,ומכונן אותן כישויות מושגיות (ראו "ישות")
המהוות חלק מעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .לפיכך ,יתייחס
אליהן בן-מסדר-הטומאה ,לא כמצבים באמצעות שמות-עצם ,אלא כישויות
מואנשות (ראו "האנשה") באמצעות כינויים (לדוגמה "צרימה" ,במקום
"הצרימה") .צרימה נחווית דרך שערי-האוזן (ראו "אוזן") ,משכנותיו של חוש
השמיעה (ראו "חוש" ו"שמיעה").

צרעה
הצרעה היא חרק (ראו "חרק") ,הנחשב לאביהן הקדמון של הדבורה (ראו
"דבורה") והנמלה (ראו "נמלה") .הצרעה הנה בעלת עוקץ ארסי ,וגופה
מעוטר בצבעי אזהרה (בדרך-כלל צהוב ושחור) .זהו חרק חברתי (מלכה,
פועלות וזכרים) ,שמושבותיו מצויות בקנים עשויים תערובת של חומרים
אורגניים ,אדמה (ראו "אדמה") וריר (ראו "ריר").
הצרעה ניזונה מפגרי בעלי-חיים (ראו "פגר") ,מצוף ,מדבש (ראו "דבש")
ומשיירי מזון (ראו "שארית") ,המצויים בסביבתו של האדם.
במקרא (ראו "תנ"ך") ,מוזכרת הצרעה כבעל-חיים אשר נשלח בידי האל
(ראו "אל") ,כדי לגרש את העמים השונים היושבים בארץ ,מפני בני-
ישראל .בשל התכונות המוזכרות מעלה ,מיוחס לצרעה מעמד סמלי,
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במסגרת עבודת-הפולחן של מסדר-הטומאה .כמו כן ,מהווה הצרעה טוטם
פוטנציאלי ,המומלץ ע"י המסדר למאמיניו (ראו "טוטם").

צרעת
הצרעת היא מחלה זיהומית מדבקת (ראו "מחלה" ו"מגיפה") ,הגורמת
לפצעים (ראו "פצע") ולעיוותים בגוף ובעור (ראו "בשר" ו"עור") .בעבר
היווה המונח "צרעת" שם כולל לסדרה של מחלות ,בדרך-כלל כאלה אשר
פגעו בעור .בימי-הביניים התפשטה המחלה באירופה וסיפקה מניע לנידויים
של המצורעים מן החברה (ראו "תרבות") ,בגיבוי של מוסדות הדת (ראו
"דת") אשר הכריזו על המצורע כ"מת חברתי" .בחלק מן המקומות הוגלו
המצורעים למושבות מיוחדות ,ובמקרים אחרים אולצו ללבוש בגדים מזהים,
ואף להתהלך עם פעמון שמטרתו להזהיר את החברה מפני בואם.
במקרא (ראו "תנ"ך") ,מורחב השימוש בצרעת והיא מתוארת כנגע הפושה
גם בבגדים ובקירות הבית ,תוך שהיא מטמאת כל דבר שהיא באה עמו
במגע (ראו "טומאה" ו"הטמאה") .במקרים מסוימים נתפסת הצרעת כעונש
אלוהי (ראו "ענישה" ו"אלוהים") על חטא לשון-הרע (ראו "חטא"
ו"רכילות").
בהתגלויות רבות (ראו "התגלות") ,מכנה רועכם את משנתו (ראו "משנה")
בשם "תורת-המצורעים" ,בעודו עושה שימוש במונח "מצורע" כסמל למי
שנחשב למנודה ,לשולי ולטמא (ראו "טמא").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ק
קבוע
על-פי תפיסת הבעבוע (ראו "בעבוע") של המסדר ,כל הדברים שרויים
בתנועה ובהשתנות מתמדת ,ולא קיים בעולם דבר שהנו קבוע.

קבורה
הקבורה היא הבאת נבלת המת אל הקבר (ראו "נבלה" ו"פגר") ,שלרוב
נעשית באמצעות הטמנתו באדמה (ראו "אדמה").
לקבורת המת (ראו "מת") כמה מטרות והיא בדרך-כלל מבוצעת לאור
האמונה במעבר נשמתו (ראו "נשמה") של המת אל העולם הבא (לתפיסת
מסדר-הטומאה את רעיון העולם הבא ,ראו "חיים-שלאחר-המוות").
מבחינתו של המסדר ,שאינו מאמץ את התפיסות השונות לגבי השארות
הנפש (ראו "נפש") ,המשכיותו של האדם לאחר מותו (ראו "מוות") נמדדת
בשימור המורשת שלו (ראו "אלמוות") ,ובאופן שבו מנוצלים שיירי גופו
(ראו "שארית") להמשכיותם של אלה שנותרו אחריו (ראו "תקומה").
בפרק ע"ה למשנתו (ראו "משנה") ,מציג רועכם רעיון אוטופי שבבסיסו
עומדת תפיסתו לגבי הטיפול בפגרי המתים .הוא מתאר מעין "ישובי-בשר"
שייבנו לצידי הערים ,ושאליהם יובאו המתים ויופקרו לריקבון (ראו
"ריקבון") וללכלוך .רועכם מציין את הסמליות שעומדת בבסיס הרעיון,
וטוען כי על הגוף לשוב אל הריקבון כי ממנו הגיע ("( )...והפקרתם את
גופכם לריקבון וללכלוך ,כי מהם הגעתם ,מן הכאב ומן הצווחה ומן
הייסורים") .הצחנה שתעלה מישובי-הבשר תהווה תזכורת עבור בני-האדם,
למקור שממנו הגיעו ,ולכיוון שאליו הם הולכים .פרשנותו של המסדר לגבי
הרעיון שמציג רועכם בפרק זה ,מייחסת לגופותיהן של בני-האדם חשיבות
של חומרי הזנה והתחדשות ,וגורסת כי הדרך הנכונה ביותר להתייחס אליהן
היא דרך תפיסת הבשר (ראו "בשר") והבעבוע (ראו "בעבוע") – על גופו
של האדם לשמש כמזון עבור יצורים אחרים (ראו "יצור").
בפרק ע"ט מורה רועכם לתלמידיו את הדרך שבה עליהם לנהוג בגופתו
שלו ("יבוא היום ובו אמות ואתפגר ,גם אנוכי את הזוועה ידעתי") .הקבורה
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שמבקש רועכם מציגה טיפול בעל אופי סמלי ,שממנו מפיק המסדר
מסקנות נוספות לגבי תפיסתו את רעיון הטיפול במתים.
רועכם מבקש את תלמידיו לשמור את גופתו ("שלושה ימים ושליש היום
תשמרוה") ,במקום שהוא למעשה מעבר-ביניים בין העיר ליער ("ושמרתם
את הגופה בחוץ ,מאחורי העיר ומלפני היער" – ראו "עיר" ו"יער") ,כלומר
במקום המעבר בין התרבות (ראו "תרבות") לטבע הראשוני (ראו "טבע").
הגופה תוקף ברשת שתמנע בשלב זה את גישתם של הטורפים אליה,
ותאפשר רק לחרקים (ראו "חרק") ולתולעים (ראו "תולעת") להיזון ממנה
(ראו גם "תולעה") .רועכם מבקש מתלמידיו להיות עדים לתהליך הריקבון,
ולחוות אותו בנחיריהם (ראו "נחיר") ,בעיניהם (ראו "עין") ובאוזניהם (ראו
"אוזן")  -תפיסת שלוש הזוהמות הגדולות (ראו "אובך"" ,צרימה" ו"צחנה").
לאחר ימי הריקבון הראשוניים ,מבקש רועכם מתלמידיו להניח את גופתו
על במה עשויה אדמה (ראו "בימה" ו"מזבח") ,לפשוט את בגדיהם ,ובעודם
עירומים (ראו "עירום") להתפלש בגופתו ("ונמלאה גופתי בזרע ובזיעה,
בשתן ובצואה ,בדם ובווסת ,ברוק ובריר ,ותתבוססו ותתפלשו בה ,כי
יתאחדו בשרינו והיינו לאחד" – ראו גם "התפלשות") .לאחר מכן,
באמצעות מאכלת (ראו "מאכלת") ,מתבקשים התלמידים לחלק את גופתו
של רועכם לחלקים – הראש מיועד לשמירה ("ותיקחו את הראש ,ותשפדוהו
על מקל ,יהי לכם לדגל ולזיכרון" – ראו "ראש") ,איבר המין למאכל על-ידי
העורבים ("ואכלו ממנו וישבעו מבשרי ,כי דאגו לכם" – ראו "עורב"),
והשאר – למאכל על-ידי האדם ובעלי-החיים ("ובשלתם אותם ,את אברי
הפגר ,וניזונתם מהם ,אתם ונשותיכם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ושפחותיכם
וחיותיכם ובהמותיכם ,ואת איבר המין לא אכלתם") .בשני הפסוקים
האחרונים מורה רועכם לתלמידיו שלא לערוך טקסי פולחן בעבורו ,על אף
ששמרו את ראשו למזכרת.
לאחר עידון (ראו "עידון") ,עושה מסדר-הטומאה שימוש בצוואתו של רועכם
כמקור השראה למה שנתפס עבורו כדרך האידיאלית לטיפול במתים –
שמירת חלק קטן מן הגוף לשם זיכרון (ראו "זיכרון") ,והפקרת החלקים
האחרים לריקבון ולמאכל עבור בעלי-החיים .במקרה שבכל זאת נקבר הגוף
באדמה ,מציע המסדר שלא להשתמש בארון או בתכריכים (ראו
"תכריכים") ,ולאפשר מגע ישיר בין העפר והגוף ,על-מנת שזה יוכל להיספג
באדמה (ראו "ספיגה") ,ולהימצא בקלות על-ידי התולעה.

קבר
ראו "קבורה".
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קדוש
קדוש הוא אדם (לעתים גם חפץ או יצור – ראו "יצור") שהוכתר ככזה על-
ידי הדת (ראו "דת") שאליה הוא משויך .לקדושים מוענק מעמד מיוחד
בקרב מאמיניה של אותה דת ,ועל-פי רוב מייחסים המאמינים לקדוש כוחות
על-טבעיים ,או לכל הפחות יכולת לתקשר עם האל (ראו "אל") ועם ישויות
טרנסצנדנטיות אחרות (ראו "ישות"" ,מלאך" ו"שד").
מסדר-הטומאה גורס כי ההכרזה על אדם כקדוש היא במהותה פוליטית
ומונעת על-ידי אינטרסים מסוגים שונים (ראו "פוליטיקה") .מתוקף הכרזתו
על כל הדברים כטמאים (ראו "טמא") ,מתוקף שלילתו את קיומן הממשי
(ראו "ממשי") של ישויות טרנסצנדנטיות ,ומתוקף אמונתו בשוויון מעמדי
בסיסי (ראו "שוויון") ,אין מסדר-הטומאה נוהג בקידושם של בני-אדם או
ביחס מיוחד כלפיהם ,כאילו ניחנו בתכונה שנעדרת מזולתם (ראו "זולת").
נושאי התפקידים במסדר ,או טומאנים בעלי מעמד סמלי (ראו "סמליות"),
מכונים ,לפיכך ,בכינוי "אקדושים" (ראו "אקדוש") .ראו גם "קדושה".

קדושה
קדושה הנה תכונה המיוחסת לחפצים או ליצורים מסוימים (ראו "יצור"),
במסגרתן של הדתות השונות (ראו "דת") .לדבר הקדוש מיוחסת מהות
שאיננה תלויה בדבר עצמו ,כי אם באל (ראו "אל") או בישויות
טרנסצנדנטיות אחרות (ראו "ישות") .מתוקף הכרזתו על כל הדברים
כטמאים (ראו "טמא") ,מתוקף שלילתו את קיומן הממשי (ראו "ממשי") של
ישויות טרנסצנדנטיות ,ומתוקף אמונתו בשוויון מעמדי בסיסי (ראו "שוויון"),
אין מסדר-הטומאה נוהג בקידושם של דברים .לעתים מעניק המסדר מעמד
סמלי (ראו "סמליות") לחפצים או ליצורים מסוימים (ובכללם צמחים ,בעלי-
חיים ובני-אדם) ,אך זהו מעמד לצרכים טקסיים או יצירתיים בלבד (ראו
"יצירתיות") ,ואין לו דבר עם קדושה או עם מהות (ראו "מהות") שאיננה
נובעת מהחפץ או מהיצור עצמו.

קו
הקו הוא אחד מאבות ההטמאה (ראו "הטמאה") .הוא הלכלוך הראשוני
והבסיסי שבאמצעותו מתגלם טקסט או דימוי על מצע כלשהו (לדוגמא ,ראו
"נייר" ו"בד-ציור") .הקו הוא פס רצוף העובר מנקודה לנקודה ,וכאשר הוא
"נסגר" (כלומר חוזר לנקודה שממנה התחיל) ,או תוחם צורה כלשהי (ראו
"צורה") ,הוא עצמו מוגדר למעשה כגבול (ראו "גבול").
אופיו של הקו (עובי ,צבע ,צורה וכדומה) מהווה כעין שפה לא-מילולית
(בנוסף על הדימוי המורכב ממנו – ראו "שפה") שבאמצעותה מועברים
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רעיונות ותחושות אל הצופה (ראו "צופה") ,המפענח אותם בכליו שלו
(המורכבים מידיעותיו ,מניסיונו ומתכונותיו הפיזיות והמנטאליות).
למעשה ,גם בעת כתיבת טקסט מילולי ,טיבם ואיכויותיהם של הקווים
המרכיבים את האותיות ,יש בהם כדי להעביר מסרים ורעיונות נוספים
שאינם טמונים בטקסט עצמו (על כך ,לדוגמא ,מושתתת הגרפולוגיה – אם
כי המסדר אינו מקבל את כל עקרונותיה של הגרפולוגיה המסורתית).
במסגרת תורת-החיטוט של המסדר (ראו "חיטוט") ,מטופל גם נושא הקו
ומוצעות אפשרויות שונות לבחינתו ולפענוח של תכונותיו.

קובייה
הקובייה הנה כלי פולחני (ראו "כלי-פולחן") המשמש את בני-מסדר-
הטומאה לגיוס האקראיות (ראו "אקראיות") ככוח-עזר בפתרון בעיות
ובפיתוחם של רעיונות חדשים.
ישנו מגוון של טכניקות עבודה עם הקובייה ,והמסדר שוקד כל העת על
פיתוחן של טכניקות חדשות ,וכן של קוביות מסוגים שונים (המסדר מכנה
בשם "קובייה" כל מבנה המשמש להטלה "גורלית" – גם כאלה שאינם
עשויים שש פאות בלבד) .אחת מן הקוביות שבהן עושה המסדר שימוש,
לדוגמא ,היא "קוביית הנקבים" – זוהי קובייה שפאותיה מעוטרות (ראו
"עיטור") באיורים של נקבי-הגוף השונים (ראו "שערי-הזוהמה") .כל נקב
מייצג חוש (ראו "חוש") ,תכונה או הוראה (בהתאם לסוג ההגרלה הננקטת),
שכאשר הוא עולה בגורל ,מהווים הצעה לפעולה כלשהי.
הסוגים השונים של הקוביות ,טכניקות העבודה עמן והפעולות המוצעות
במהלך השימוש בהן ,מפורטים כולם ב"ספרות-הגורל" של המסדר ,יחד עם
שיטות נוספות לעבודה עם האקראיות .ראו גם "קלף"" ,פור" ו"גורל".

קול
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,המונח "קול" מתייחס
לצליל הנפלט מן הגוף דרך שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .לקול
אפיונים שונים והאדם מסוגל להשפיע על איכות הקול שהוא משמיע,
ולעוותו לצרכי ביטוי שונים (לחישה ,צעקה וכדומה) .הקול הוא אחד
מחומרי-הגלם של השפה המדוברת (ראו "שפה") :באמצעות הקול מדבר
האדם את השפות המילוליות (ובכללן גם את הלהגות – ראו "להגות"),
אולם יש בו גם כדי לבטא מסרים לא-מילוליים ,או לצקת ערך מוסף
במסרים המילוליים שהוא מבטא (לדוגמא ,מילה שנאמרת בלחישה ,אינה
משתמעת באופן זהה למילה שנאמרת בצעקה).
מסדר-הטומאה עושה שימוש בעיוותים-קוליים (ראו "עיוות-קולי") ,כחלק מן
הפרקטיקות הפולחניות המבוצעות במערך הטקסי ("ויהי קולכם מעוות מאד
316

כאשר דיברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי ( )...ויחדור קולכם בקהלכם
כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז) .לדוגמאות לעיוות-קולי ראו גם "אנחה",
"חרחור" ו"נהימה" .כמו כן ,ראו גם "רחש".

קוף
הקוף הנו בעל-החיים הקרוב ביותר לאדם מבחינה גנטית .ככזה ,מסמל
הקוף ומהווה תזכורת לתכונותיו החייתיות של האדם ,במסגרת תפיסת
הכלאיים של המסדר (ראו "חיה" ו"כלאיים") .הקוף ,על מיניו השונים,
מהווה את אחד מן הטוטמים המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם") .ראו גם
"בבון".

קור
"קור" הוא כינוי לקשר בלתי נראה ,סמלי (ראו "סמל") ,בין שני דברים או
יותר ,לאחר שנטווה והוגדר ככזה .טיבו של הקור תלוי בעכביש (ראו
"עכביש") הטווה אותו – כל אדם יוצר קשרים ואסוציאציות משלו ,הנובעים
מניסיונו ומתכונותיו הסובייקטיביות (לדוגמא ,הקשר בין עטלף לשולחן ,הוא
קשר שטיבו תלוי במי שחושב אותו ,ושאינו קיים באופן ישיר ,כמו למשל
הקשר בין עטלף וכנף של עטלף ,או אפילו בין עטלף לסונאר).
במקור ,הקור הנו זוהמה קטנה (ראו "זוהמה") ,הנפלטת מאחוריו של
העכביש ,ובאמצעותה הוא טווה את רשתו (ראו "רשת") .המסדר עושה
שימוש במונח זה ,מכיוון שנטייתו של האדם היא לקשר בין דברים ולטוות
רשתות ומבני חשיבה שלא היו קיימים קודם לכן .הדבר דומה לקוריו של
העכביש ,הנטווים באופן כמעט בלתי נראה בין אובייקטים שונים ,ומהווים
למעשה את עולמו של זה שטווה אותם.

קורא
ראו "צופה".

קורקבן
ראו "טבור".

317

קטגוריה
קטגוריה היא קבוצת מיון ,שנקבעת על-פי עקרונות מדעיים (ראו "מדע")
ותרבותיים (ראו "תרבות") .הקטגוריה מעגנת את הדברים בתוך השפה (ראו
"שפה") ,ומשתיתה ,למעשה ,את הגבולות התרבותיים ביניהם (ראו "גבול").
כמו הנורמה (ראו "נורמה") ,גם הקטגוריה מתבססת בתרבות באמצעות
חינוך ולמידה (ראו "למידה") :אדם נולד אל תוך עולם שהובחן זה מכבר
בערכים ובקטגוריות (ראו "הבדלה") ,ואלה מתקבעים בתודעתו (ראו
"תודעה") למן הרגע שהוא מתחיל להבחין את עצמו מן הסביבה (ראו
"סביבה") ולפתח מודעות כלפיה – הוריו מגדירים עבורו את זהותם של
הדברים (ראו "זהות") ,ולמעשה מכניסים אותו בנבכי השפה וההבחנות
המושתתות בה .לאורך כל חייו ,ימשיך האדם להפנים מושגים וקטגוריות
חדשות באותו האופן ותחת המשטר של אותה השפה ,שאליה הורגל.
הצורך האנושי במערכי מיון וזיהוי קטגוריאליים הנו ברור ומובהק .יחד עם
זאת ,קורא המסדר למאמיניו שלא לקבלם כמובנים מאליהם; על האדם
לזכור שגם מערכים אלו נתונים תחת מגבלותיה הנוכחיות של התודעה
האנושית ,ושאינם אלא תוצר של שפה ,של ניסיון מוגבל בחוויה חושית
(ראו "ניסיון"" ,חוויה" ו"חוש") ,ולעתים אף של הרגל והתניה תרבותית.
תורת-הטומאה דוגלת בעקרון הבעבוע (ראו "בעבוע") ,בחוק-הבליעה (ראו
"בליעה (חוק ה )")-ובתפיסת הבשר של רועכם (ראו "בשר") .תחת עקרונות
אלה ,ומתוך ההכרה בצורכי ההבדלה ,עושה המסדר שימוש במונח
"מובלעת" כמקביל למונח "קטגוריה" (ראו "מובלעת").

קטורת
ראו "קיטור".

קיא
הקיא נחשב לאחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") הנפלטות מן הגוף,
דרך שער-הלוע (ראו "לוע") .זוהי איננה הפרשה רגילה (ראו "הפרשה")
שמתרחשת בתום תהליך ביולוגי של חילוף חומרים ,כי אם הפרשה שנולדת
מתוך כשל בתהליכי העיכול (ראו "עיכול") ,שעלול להיגרם מסיבות שונות.
המסדר עושה שימוש במונח "הקאה" ,לתיאור תהליכים של שחרור יצירתי
(ראו "הקאה").
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קיבה
הקיבה היא האיבר הרחב ביותר במערכת העיכול (ראו "עיכול") .היא
דמוית שק ,ומורכבת משלוש שכבות של שרירים .הקיבה אחראית על
אחסון המזון החודר אל הגוף דרך שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה"),
על ויסות קצב העברת המזון למעי (ראו "מעי") להמשך עיכול המוביל אותו
עד לשער-הרקטום (ראו "רקטום") ,על המשך הפירוק המכאני של המזון,
שהחל בפה (ראו "פה") ,ועל פירוק כימי של חלק ממרכיבי המזון (חלבונים
ושומנים).
בפרק "רועכם" (ראו "רועכם") ,שבפתיחתו של מניפסט מסדר-הטומאה,
נכתב "רועכם איננו אל או ישות עצמאית כלשהי .קולו של רועכם הוא
הקול הנובע ממעמקי בטנו של האדם התרבותי" .רועכם נתפס כישות
מטאפורית (ראו "ישות" ו"דמון") ,המבטאת את המפגש הבלתי אמצעי בין
היצר (ראו "יצר") והתודעה האינטלקטואלית (ראו "תודעה") .הקיבה ,אם
כן ,מייצגת עבור בני-מסדר-הטומאה את הבעבוע (ראו "בעבוע") ,ואת
המקור הסמלי להתגלויותיו (ראו "התגלות") של רועכם.

קידוח
הקידוח הנו כינוי לפעולה הננקטת במסגרת פולחן האמנות של מסדר-
הטומאה .בדומה ל"הטמאות" (ראו "הטמאה" ו"טינוף") ,גם הקידוח הנו
פרקטיקה של יצירתיות וחידוש (ראו "יצירתיות") ,המתבססת על הפרת
גבולות (ראו "טשטוש-גבולות") ופירוקם של מבנים קיימים (ראו "הריסה"
ו"מבנה") .הקידוח הנו פעולת ניקוב ,עשיית חור (ראו "חור") בחומר או
באובייקט כלשהו ,שנעשית במטרה לבחון דרכים חדשות להתבוננות בו ,או
להתייחסות אל התחושות שהוא מעורר.

קיום
ראו "ישות"" ,ממשי"" ,נוכחות" ו"סולם-הקיום".

קיטור
הקיטור הוא כינוי לפעולת הדלקת קטורת ,שנעשית במסגרת חלק מן
הטקסים הכלולים במערך הפולחני של המסדר .הקיטור נועד להשפיע על
האווירה ועל תודעתם (ראו "תודעה") של המשתתפים בטקס ,תוך גירוי
ועוררות של שערי-הנחיר (ראו "נחיר") .לעתים נעשה שימוש בקטורות
מיוחדות שתפקידן לזמן אל הטקס את צחנה (ראו "צחנה") ,אחת משלוש
הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה").
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קילוף
הקילוף הוא אחד השלבים המיושמים בשיטת הטיפול של המסדר (ראו
"טיפול") ,שמטרתו בהפחתת החסימות (ראו "חסימה") שיצר המאמין
סביבו ,כחלק מתהליך גיבוש ה"אני" והצבת הגבולות המבחינים בינו ובין
הזולת (ראו "אני"" ,הבדלה"" ,אחר" ו"זולת").

קללה
הקללה היא פעולה פולחנית הננקטת במסגרת חלק מן הפרקטיקות
הטקסיות המוצעות למאמין בתורת-הטומאה .בדומה לגישתו לכישוף (ראו
"כישוף") ,רואה המסדר בקללה פעולה שבה טמונים ערכים פסיכולוגיים
וסמליים שהנם משמעותיים בעיקר עבור המאמין הנוקט בה.
הקללה יעילה רק כפעולה בעלת ערכים סוגסטיביים ,והמסדר אינו מאמין
בהשפעתה על אדם שקולל בלא ידיעתו .היות והמסדר אוסר על כל פגיעה
באחר (ראו "טאבו" ו"זדון") ,מהווה הקללה פעולה בעלת ערך סמלי
ופסיכולוגי חשוב והיא משמשת לפריקת זעם ותסכול (ראו "פורקן" ו"זעם"),
ולא ככלי לגרימת נזק ממשי (ראו "ממשי").
המסדר יוצא מנקודת הנחה כי מאמין שביצע טקס קללה או גידוף (ראו
"גידוף") כלפי אחר כלשהו (ראו "אחר") ,יוכל להמשיך בחייו ביתר קלות
לאחר שפרק את זעמו ,מבלי לגרום לפגיעה ממשית בעצמו או בזולתו (ראו
"זולת").
לעתים עלולים טקסי הקללה להוביל דווקא לחסימות (ראו "חסימה")
ולרגשות-אשם (ראו "אשמה (רגש )")-אצל המקלל עצמו ,ולכן הם מבוצעים
במקרים נדירים והמסדר אינו ממליץ עליהם כפתרון מיידי ,אלא במקרים
קיצוניים .במהלך טקסי-הקללה נעשה שימוש בצלמים (ראו "צלם")
המייצגים את האישיות המקוללת .אופני הכנתם ,כמו גם דרכי עריכת
הטקס ,מפורטים בספרות הטקסית של המסדר.

קלף
הקלף הנו כלי פולחני (ראו "כלי-פולחן") המשמש את בני-מסדר-הטומאה
לגיוס האקראיות (ראו "אקראיות") ככוח-עזר בפתרון בעיות ובפיתוחם של
רעיונות חדשים (ראו "יצירתיות").
ישנו מגוון של טכניקות עבודה עם קלפים ,והמסדר שוקד כל העת על
פיתוחן של טכניקות חדשות ,וכן של קלפים מסוגים שונים .בין סדרות
הקלפים שבהן נעשה שימוש במסגרת עבודת-הטומאה ,מצויים "קלפי-
הזוהמות"" ,קלפי-ההטמאה"" ,קלפי-הבהמה" ועוד .סוגי הקלפים השונים,
טכניקות העבודה עמם והפעולות המוצעות במהלך השימוש בהם ,מפורטים
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כולם ב"ספרות-הגורל" של המסדר ,יחד עם שיטות נוספות לעבודה עם
האקראיות .ראו גם "קובייה"" ,פור" ו"גורל".

קמט
הקמט הוא קפל בעור (ראו "עור") ,שנוצר כחלק מתהליכי ההזדקנות של
הגוף .בדומה לצלקת (ראו "צלקת") ,גם הקמט הוא סימן המעיד על עברו
של הגוף ,אלא שבניגוד לה ,הקמט מהווה עדות לתהליכים מתמשכים
ולמימיקות חוזרות ונשנות (ראו "מימיקה") ,ולא לטראומה חד-פעמית (ראו
"טראומה") .הקמט ,לפיכך ,מהווה חלק מזהותו של האדם (ראו "זהות"),
ועשוי להעיד גם על אופיו ,כחלק מן השפות הלא-מילוליות של הגוף (ראו
"שפה").

קמע
קמע הוא חפץ שמיוחסים לו כוחות על-טבעיים ,המגנים על מי שנושא אותו
או תולה אותו על קירות ביתו .לעתים עשוי הקמע פיסת נייר או קלף
שעליו כתובים ברכה כלשהי ,צירוף אותיות ,או שמות מלאכים או קדושים
(ראו "מלאך" ו"קדוש").
היות והמסדר אינו נוטה לקבל את קיומם של כוחות על-טבעיים או ישויות
טרנסצנדנטיות (ראו "ישות") כעובדה ממשית (ראו "ממשי") ,אין הקמע
נתפס כבעל סגולות ממשיות (ראו "סגולה") ,אלא כחפץ סמלי הנושא
איכויות סוגסטיביות שקשורות באמונתו של האדם העונד אותו (אפקט
פלצבו) .כדי שהקמע יעבוד ויממש את התכלית שלשמה נוצר ,על האדם
להאמין ,מבלי להטיל ספק ,בכוחות המיוחסים לו.
בתורת-הטומאה נחשב הספק לעקרון חשוב וחיוני (ראו "ספק") .לכן ,גורס
המסדר כי לעתים נובע השימוש בקמעות משיקולים של אינטרס ,והוא
מהווה מרכיב בכלכלת-הכוח והשליטה (ראו "כלכלה") במאמיני הדתות
השונות (ראו "דת" ו"עבד") .בשל הסיבות שתוארו לעיל ,אין המסדר עושה
שימוש בקמעות ,כי אם בחותמים (ראו "חותם") ,שהנם בעלי משמעות
סמלית עבור בני-המסדר ,והם ממלאים פונקציות שונות ,שאין להן דבר עם
כוחות על-טבעיים או עם ישויות טרנסצנדנטיות.

קנאה
קנאה היא רגש שחווה האדם אל מול הצלחה שחווה אדם אחר (ראו
"אחר") ,הגורמת לו לחוש נחות יחסית לאדם זה .לעתים מתעוררת הקנאה
כאשר האדם חומד דבר כלשהו ששייך לאחר (ראו "חמדנות") .בדתות רבות
(ראו "דת") ,ביניהן גם הדתות המונותיאיסטיות (בנצרות אף נחשבת הקנאה
לאחד משבעת חטאי המיתה – ראו "חטא") ,נחשבת הקנאה לרגש שלילי
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(ראו "שלילי") ,היות והאדם אמור להיות מסופק ממעמדו ומרכושו ,ונטול
שאיפות ואמביציה ,העלולות להוות איום על המעמד השליט.
מסדר-הטומאה גורס כי הקנאה ,בהיותה תכונה אנושית ,איננה ניתנת
לריסון מוחלט (ראו "ריסון") ,ואף יש בה צורך לקיומו של האדם,
ולהתפתחותו הרגשית והרוחנית .כל עוד השלכותיה (ראו "השלכה") אינן
שוללות את זכותו של האחר (ראו "זכות ,ה )"-ואינן פוגעות בו (המסדר
מוקיע כל פעילות שנעשית לשם השגת דבר ששייך לאחר בכוח או ברמייה)
יש בקנאה כדי לתרום להעלאת המוטיבציה ,להגדלת שאיפותיו של האדם
ולעוררותו לפעולה וליצירה.
הגדרתה של הקנאה כחטא ,מהווה חלק ממנגנון השליטה שפיתחו הדתות
השונות כלפי מאמיניהן .האשמה (ראו "אשמה (רגש )")-שמטיל על עצמו
המאמין כלפי כל אפיזודה שבה הוא חווה קנאה ,גורמת לו להרגיש כחוטא
באופן מתמיד ,מה שמשמר את התלות שהוא נדרש לפתח באל (ראו "אל")
או בבאי-כוחו.

קנה-הנשימה
קנה-הנשימה הנו צינור ,אשר תחילתו בגרון (ראו "גרון") ,במורד שער-הלוע
(ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,והוא מגיע עד לריאות (ראו "ריאה") .דרך
קנה-הנשימה עובר האוויר החודר אל הגוף בתהליך הנשימה (ראו
"נשימה") ,דרך שערי-הנחיר (ראו "נחיר") ושער-הלוע .לעתים יפלוט קנה-
הנשימה ,באמצעות שיעול (ראו "שיעול") ,זוהמות קטנות (ראו "זוהמה")
כמו ליחה וריר (ראו "ליחה" ו"ריר").

קניבליזם
קניבליזם הוא כינוי לתופעה שבמסגרתה ניזון בעל-חיים אחד מבשרו של
בעל-חיים אחר ,המשתייך לאותו המין .תופעות של קניבליזם מופיעות
בספר רועכם (ראו "רועכם") מספר פעמים ,והן מפורשות בעיקר כאירועים
סמליים (ראו "סמליות"):
הראשונה שבהן ,מתוארת בראשית קורותיו של רועכם .בפרק ט"ו,
שבפרשת "תאומים" (ראו "פרשה" ו"תאום") ,מתואר האירוע שבו הורג
רועכם את אמו ואת אחיו (ראו "אם" ו"אח") ,ובמשך שבועיים ניזון
מנבלותיהם (ראו "נבלה") ,בטרם צאתו מן המערה (ראו "מערה").
האירוע השני מתואר בפרק ל"ו ,בפרשת "ויצוד" ,ובו מסתובב רועכם
בחוצות העיר (ראו "עיר") ,ומתוך רעבונו צד אישה (המתבררת מאוחר יותר
כאשתו של נוגף – ראו "נוגף") וטורף אותה.
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האירוע השלישי מתואר בפרק מ"ו ,בפרשת "ויחכם" ,שבו מכריחים רועכם
ושבעת הבנים (ראו "בנים") את נוגף לאכול את עצמו ,ולאחר מכן ניזונים
בעצמם ממנו.
המסדר ,כאמור ,מתייחס לשלושת האירועים המתוארים לעיל כתופעות
מטאפוריות ולא כסיפורים שיש להבינם כפשוטם (קניבליזם סמלי קיים גם
בנוהג הנוצרי ,שבמסגרתו ניזונים המאמינים מלחם ומיין ,המסמלים את
בשרו ואת דמו של ישו – ראו "נצרות").
בשני האירועים הראשונים ,הקורבנות מהווים כעין משל לאיכויות אנושיות
מסוימות ,אשר רועכם מאיין ,למעשה ,על ידי בליעה והכלה שלהן (ראו
"בליעה") .האירוע השלישי ,מתייחס לנוגף ,המתואר כ"חוקר בנפש האדם"
("( )...ונוגף חוקר בנפש האדם ,איש נטול חמלה הוא" – רועכם מ"ב) ,אשר
מוצא את עצמו בסיטואציה שבה הוא נאלץ "לאכול את עצמו" ,כלומר
להתייסר על העוולות שהוא גרם לאחרים.
שתי אפיזודות נוספות של קניבליזם מופיעות בספר ,ואינן מהוות חלק ישיר
מקורות-חייו של רועכם :האחת ,בפרק כ' שבפרשת "חזירה" ,מביאה סיפור
משנה קצר המתאר את הזדווגותם של זוג עכבישים החיים בכוך (ראו
"כוך") מתחת לסלע .לאחר ההזדווגות עוקצת הנקבה את הזכר וטורפת
אותו (לפרשנות מורחבת של הסיפור ,ראו "עכביש").
האפיזודה השנייה ,מופיעה בפרק ע"ט ,במסגרת משנתו של רועכם (ראו
"משנה") ,שבה הוא מורה לתלמידיו כיצד לנהוג בגופתו לאחר שימות (ראו
גם "קבורה") .במסגרת התהליך ,מצווים תלמידיו של רועכם להיזון מחלקים
מסוימים מגופתו .פרק זה מתייחס להיותו של רועכם בן-מוות ("יבוא היום
ובו אמות ואתפגר ,גם אנוכי את הזוועה ידעתי") ,ולרעיון ,שעליו חוזר
רועכם פעמים רבות במהלך המשנה ,הגורס כי כל מוות (ראו "מוות")
מהווה למעשה את האפשרות להמשכיותם של חיים אחרים (ראו "תקומה").
בתורת-הטומאה עצמה ,לא קיים ייצוג לעמדה אידיאולוגית המתנגדת
לקניבליזם .המסדר רואה את בשרם של בני-האדם באופן שווה לבשרם של
בעלי-החיים האחרים ,ואלה ראויים כולם למאכל מן הבחינה העקרונית ("מן
האדם תטרפו ועד החזיר ,מן הנמר ועד הצבוע ,מן הארבה ועד הטרמיט ,מן
הצדפה ועד החסילון" – רועכם נ"ט).
מנהגים של קניבליזם התקיימו (ויתכן שעדיין קיימים) בתרבויות שונות
בעולם ,לעתים כחלק מפולחן דתי (ראו "פולחן" ו"דת") ,לעתים מתוך
אמונה כי תכונותיו של האדם הנאכל עוברות לזה אשר ניזון ממנו ,ולעתים
דווקא מתוך כבוד למתים ,ומתוך אמונה כי מעשה האכילה משמר את
המשכיותם.
יחד עם זאת ,מתנגד מסדר-הטומאה לכל מעשה פגיעה באדם אחר (ראו
"טאבו" וגם "זכות (ה ,)")-ובכלל זה גם פגיעה לשם אכילה (ראו "אכילה").
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על-כן ,למרות שאין התורה מביעה התנגדות עקרונית לקניבליזם ,אין
הקניבל רשאי לגרום למותו של האדם שממנו הוא עומד להיזון – אכילת
אדם מותרת רק לאחר שזה מת מוות טבעי (ראו "מת") .גם אז ,אין היא
מומלצת אלא במקרים של חוסר ברירה ,או במקרים שבהם ברור שבאכילה
לא טמון סיכון בריאותי כלשהו .בנוסף לכך ,יצוין כי כיום נחשב הקניבליזם
לטאבו במסגרת החוקים (ראו "חוק") של רוב מדינות העולם ,והמסדר
מזכיר כי עבירה על החוק המקומי ,יש בה כדי לגרום לפגיעה במאמין
ובחירותו (ראו "חירות").

קנקן
הקנקן הוא אחד מכלי-הפולחן (ראו "כלי-פולחן") ,שבהם נעשה שימוש
במסגרת הפרקטיקות הטקסיות של המסדר .הקנקן הנו כלי קיבול לנוזלים,
המשמש למזיגתם של נוזלים שונים (ביניהם גם חלק מן הזוהמות הקטנות –
ראו "זוהמה") ,לצרכים טקסיים.

קעקוע
קעקוע הוא מעין תהליך הטמאה (ראו "הטמאה") של הגוף .זהו סימן או
שרטוט המוטבע על העור (ראו "עור") באמצעות החדרת פיגמנט לעומקו.
הקעקוע הוא קבוע ועל-כן הופך להיות חלק מן הזהות החזותית (ראו
"זהות") של האדם הנושא אותו .לכן ,נוהגים בני-האדם לבחור בקעקועים
המייצגים עבורם משמעות סמלית כלשהי (ראו "סמל" ו"סמליות").
בפרק נ"ו למשנתו (ראו "משנה") ,קורא רועכם לתלמידיו לקעקע על עצמם
את החזיר" :קעקועים תביאו בבשרכם ,לאות תשימו בו את החזיר ,טמא
הוא בעבור האל אשר נטש אתכם ובדמכם טובע" .בפרק ע' הוא מוסיף גם
את הזבוב" :ויהי הזבוב ויהי החזיר מסומנים על בשרך בקעקוע ,טבועים
מתחת לעורך".
הקעקוע מהווה עבור בני-המסדר כעין חותם קבוע (ראו "חותם") הנישא על
גופם ומשמש כתזכורת לערכי-התורה ,וכסימן זיהוי ושייכות למסדר.
הקעקוע ,כמו רובם המכריע של העקרונות המופיעים בתורה ,מהווה הצעה
בלבד ("כי לא ידעתי את המציאות ,מלבד אשר בנקביי ,ואנוכי יועץ לכם
ולא יותר" – רועכם ס"ג) .לפיכך ,לא חלה כל חובה על המאמינים לקעקע
את אברי גופם.
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קערה
הקערה היא אחד מן הכלים הפולחניים המצויים בחדר-הטומאה (ראו "כלי-
פולחן" ו"חדר-הטומאה") ,והיא משמשת בעיקר להגשת פרטי מזון בטקסים
הכוללים פעולות של האבסה (ראו "האבסה") .על-פי-רוב ,מעוטרת (ראו
"עיטור") הקערה הטקסית בכתובות (ראו "כתובת") ובסמלי המסדר
(לדוגמא ,ראו "טתאגרם" ו"טטט").

קפץ
קפץ הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של קפץ בפרק כ"ה לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
אשר חווים התעללות בידי הוריהם .כשאר ששת הבנים ,שמו של קפץ קשור
לקורותיה של אמו (ראו "אם") ,אשר קפצה עמו מחלון ביתם (ראו "חלון"),
בעודה מנסה להימלט יחד עם בנה מאבי המשפחה המתעלל .קפץ גדל
בבית עם אביו ,המאלץ אותו לקיים יחסי-מין (ראו "מין") עם אמו בכל פעם
שהילד מרגיז אותו מסיבה כלשהי .אמו של קפץ נהרגת כתוצאה מן
הקפיצה ,אולם גופה הרך בולם את נפילתו של הילד ,וכך הוא ניצל מן
המוות (ראו "מוות") .כמו ששת הבנים האחרים בפרשה ,בסופו של הפרק
מתעורר קפץ בתוך מרתף (ראו "מרתף") .ברמה המטאפורית ,כל אחד
משבעת הבנים מייצג בסיפורו האישי את אחד משערי-הזוהמה של הגוף
(ראו "שערי-הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של עצבה – ראו "עצבה").
היות וקפץ חווה את ההתעללות באמצעות איבר מינו (ראו "פין") ,הוא
מייצג את שער-השופכה (ראו "שופכה" ו"שערי-הזוהמה").

קרבו
קרבו מופיע בספר "רועכם" בפרק ה' .הוא שכנו של אביל (ראו "אביל"),
ואביה של הילדה נימול (ראו "נימול") .קרבו מתואר כאיש רע וחכם מאד
("ויהי שם האב קרבו בפי התושבים ,כי קר עליו לבו מאד") .נימול ,בתו,
עדה לסירוסו של אביל על-ידי הכלבה (ראו "כלבה") .מבוהלת ובוכייה היא
פונה להוריה ,אשר נכנסים לביתו של אביל בעקבותיה .בשלב זה טועה
קרבו לחשוב כי דמה (ראו "דם") של הכלבה שייך לבתו .הוא מחפש את
אביל ,וכשהוא מגלה את זה פצוע ושותת-דם ,הוא פונה לכלבה ומנסה
להרוג אותה .בעודו נאבק בכלבה ,משסף קרבו בשוגג את גרונה (ראו
"גרון") של בתו .או-אז חוטפת הכלבה את נימול ונמלטת עמה אל היער
(ראו "יער") .קרבו יוצא לחפש אחריה ,וכאשר הוא לא מעלה בידו דבר
במשך ארבעים ימים ,הוא שב לביתו של אביל בכעס ,ומאשימו בכך
שהכלבה חטפה את בתו .אביל מבקש מקרבו להרוג אותו ("ויוסף אביל
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לבכות ,ויאמר ייטב מותי לי כי שגיתי ,ויתחנן בפני קרבו על מותו כי
יהרגהו" – רועכם ו') ,וזה מסרב .על אף שהוא בוחר שלא להרוג אותו,
סירובו של קרבו להיענות לבקשתו של אביל משויכת בסיפור דווקא
לאכזריותו :הוא מעדיף להותיר את אביל להתבוסס בייסוריו (ראו
"ייסורים") ,מאשר לגאול אותו מהם כפי שנתבקש.

קרבן
קרבן הוא מי שנפגע ,או מרגיש כי נפגע בידי אחרים (ראו "אחר") .בן-
מסדר-הטומאה לוקח אחריות על כל קורותיו (ראו "אחריות") ,ועושה כל
שביכולתו על מנת לצמצם את הסיכון להפוך לקורבן או לחוש ככזה .ראו
גם "לחי".
למשמעות של המונח "קורבן" כמנחה ,ראו "זבח".

קריאה
ראו "הקראה".

קריצה
הקריצה היא עווית (ראו "העוויה") של אחד משערי-העין (ראו "עין"
ו"שערי-הזוהמה") ,שנעשית על-פי-רוב באופן מודע ,והיא כוללת סגירה
ופתיחה של העין ,שמטרתה לרמוז לעניין כלשהו (משמעות הקריצה תלויה
בהקשר שבו היא נעשית).
מבחינתו של המסדר ,מהווה הקריצה חלק מן השפות הלא-מילוליות (ראו
"מימיקה" ו"שפה") אשר אותן דובר האדם ("לכל נקב ונקב שפה משלו,
והאדם דובר הוא את כולן" – הצהרה מס'  9מתוך הפרק "הצהרות על
האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה).

קרפדה
הקרפדה היא דו-חי (ראו "דו-חי") בעל גוף מחוספס ולחלוחי (ראו
"לחלוחית") .רגליה קצרות יותר מאלה של הצפרדע (ראו "צפרדע") ,ולכן
היא מתקדמת בעיקר בהליכה ולא בניתור .הקרקור (ראו "קרקור")
שמשמיעה הקרפדה נחשב לאחד מן העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי")
אותם מבצעים הכהן והמאמינים בחלק מן הפעילויות הפולחניות הננקטות
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") .בשל המעמד הסמלי
שמעניק מסדר-הטומאה לדו-חיים ,גם לקרפדה מיוחסת משמעות במערך
הטקסי ,והיא אף נחשבת לאחד מן הטוטמים המומלצים (ראו "טוטם").
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קרצית
הקרצית (או הקרצייה) היא טפיל הניזון מדם (ראו "דם") של בעלי-חיים,
ובכללם גם בני-אדם .לעתים עלולה הקרצית להעביר זיהומים פתוגניים
ולגרום למחלות אצל הפונדקאי (ראו "פונדקאי") .כמו העלוקה (ראו
"עלוקה") ,גם הקרצית מסמלת עבור בני-מסדר-הטומאה את ערכי הטפילות
(ראו "טפילות") ,והיא אף כלולה ברשימת הטוטמים הפוטנציאליים (ראו
"טוטם") ,המומלצים ע"י המסדר.

קרקור
הקרקור הוא כינוי לקול שמשמיעים חלק מן הדו-חיים (ראו "צפרדע",
"קרפדה" ו"דו-חי") ,והוא משמש גם לכינויו של הקול שמשמיע העורב (ראו
"עורב") .הקרקור מהווה את אחד מן העיוותים הקוליים (ראו "עיוות-קולי")
שבהם עושים הכהן (ראו "כהן") והמאמינים שימוש בטקסים מסוימים
הנערכים במסגרת הפרקטיקה הפולחנית של המסדר .לעתים אף נעשה בו
שימוש במסגרות שונות של התחזות טקסית (ראו "התחזות")" .ויהי קולכם
מעוות מאד כאשר דברתם ,כאשר תדקלמו את תורתי :כי מכל הנקבים יבינו
אותה ,מן העין אשר בפניכם ועד העין אשר באחוריכם ,ויחדור קולכם
בקהלכם כאשר יראוהו" – רועכם נ"ז.
לדוגמאות נוספות לעיוותים-קוליים ,ראו גם "יללה"" ,חרחור"" ,נביחה"
ו"אנחה".
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ר
ראיון
הראיון ,בהקשר של מסדר-הטומאה ,הוא טכניקה של לימוד (ראו "למידה")
ושל חקר ,שבה נעשה שימוש על מנת להפיק ידע וניסיון משותפים (ראו
"ידע" ו"ניסיון") בקבוצה של שני אנשים או יותר (ראו גם "כינוס") .הראיון
נערך במסגרת הדיאלוגים (ראו "דיאלוג") ,והוא כולל שאילת שאלות (ראו
"שאלה") והטלת ספק (ראו "ספק") בהבחנות ובעקרונות תרבותיים קיימים
(ראו "נורמה" ו"קטגוריה") .מטרתו של הריאיון היא בחידוד ובהעמקת
המחשבה והמודעות (ראו "ערנות") ,בניסוח נימוקים ובהבנה ופיתוח של
הרעיונות הקשורים בתורת-הטומאה או בסוגיות אחרות .ראו גם "חמש-
השאלות (טכניקת.")-

ראייה
הראייה היא החוש השוכן בשערי-העין (ראו "חוש"" ,עמודי-החושים"" ,עין"
ו"שערי-הזוהמה") .הראייה היא הפונקציה המממשת את המבט (ראו
"מבט") ,ובאמצעותה חודרים מראותיהם של הדברים אל הגוף ועוברים אל
המוח (ראו "מוח") ,שם הם מעובדים ע"י התודעה (ראו "תודעה") והופכים
למרכיבים בהשתקפות (ראו "השתקפות") .חוש-הראייה הוא החוש שעליו,
בדרך-כלל ,מסתמך האדם יותר מכל שאר החושים .לטענתו של המסדר,
זוהי תולדה של המעבר להליכה על שתי רגליים (ראו "רגל") ,אשר גרמה
לאדם להתנשא לגובה והרחיקה את אפו ואוזניו מן הקרקע (ראו "אף"
ו"אוזן") .באמצעות הראייה חווה האדם את האובך (ראו "אובך") ,אחת
משלוש הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה").
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ראש
הראש הוא האיבר בגוף ,הנושא את שערי-הזוהמה של העין ,הנחיר ,הלוע
והאוזן (ראו "שערי-הזוהמה"" ,עין"" ,נחיר"" ,לוע" ו"אוזן") .כמו כן ,מכיל
הראש גם את המוח (ראו "מוח") ,משכנה העיקרי של התודעה (ראו
"תודעה").
בפרק ע"ט למשנתו (ראו "משנה") ,שבו מנחה רועכם את תלמידיו כיצד
לנהוג בגופתו לאחר שיתפגר ("יבוא היום ובו אמות ואתפגר ,גם אנוכי את
הזוועה ידעתי" – ראו גם "קבורה") ,מתבקשים התלמידים לשמור את ראשו
למזכרת (ראו "זיכרון") ,בעוד שחלקי הגוף האחרים מיועדים לאכילה על-ידי
בני-האדם והעורבים ("ותיקחו את הראש ,ותשפדוהו על מקל ,יהי לכם
לדגל ולזיכרון").

ראשן
הראשן הוא אחד מן השלבים בגלגול חייו של הדו-חי (ראו "דו-חי") .בדומה
לגלגול החיים של החרק (ראו "חרק") ,גם הראשן שונה מאד במבנהו
מבעל-החיים שהוא עתיד להיהפך לו .לראשן ראש וזנב ,הוא נושם
באמצעות זימים ומתקיים אך ורק מתחת למים (ראו "מים") .לאורך הזמן
מתפתחות בגופו ריאות (ראו "ריאה") וגפיים ,ורק אז הוא יוצא אל היבשה.
בשל המעמד הסמלי שמעניק המסדר לדו-חיים ,נעשית לעתים הקבלה בין
הראשן לרימה (ראו "רימה") ,וגם הוא משמש כסמל למי שהנו מאמין
בתחילת דרכו (ראו "מאמין") ,תלמיד במסדר-הטומאה.

רביצה
הרביצה היא פרקטיקה של עצלנות (ראו "עצלנות") ,שמומלצת על-ידי
המסדר למאמיניו כדי להיטיב עם הגוף ,לאוורר את התודעה (ראו
"תודעה") ,לחדש ולרענן את היצרים (ראו "יצר") ,את המחשבות ואת
הרעיונות ,ובכך להגביר ולתחזק את חיוניותם.
הרביצה היא מצב של צמצום הפעולה והעשייה למינימום ,שמבוצעת על-ידי
בעלי-חיים רבים ,ומסייעת להם לשמר את האנרגיה שאצרו באמצעות
תהליכי ההזנה (ראו "אכילה") .טכניקת הרביצה המוצעת על-ידי המסדר
מבוצעת לפרקי זמן מדודים (ראו "זמן" ו"מידתיות") ,על-מנת שלא להביא
את האדם למצב שבו הוא הופך לסובייקט (ראו "סובייקט") פסיבי (לכך
מתכוון רועכם בפרק נ"ח למשנתו ,כאשר הוא טוען כלפי תלמידיו "( )...כל
אשר ינוח ,לנבלה יהיה" ,וגם בפרק ס"ו" :כל הרגוע גרוע ,וכל השליו
מומת").

309

רברבן
הרברבן הוא אדם ,שיצר הגאווה שבו (ראו "גאווה") ,חורג מן המידתיות
(ראו "מידתיות") עד כדי גרימת טרדה לעצמו ולזולת (ראו "זולת").

רגזן
הרגזן הוא אדם ,שרגש הזעם שבו (ראו "זעם") ,חורג מן המידתיות (ראו
"מידתיות") עד כדי גרימת טרדה ,ולעתים אף נזק פיזי ממשי (ראו "ממשי"),
לעצמו ולזולת (ראו "זולת").

רגישות
רגישות ,במסגרת תורת-הטומאה ,היא תכונה המסייעת לאדם לחוות את
המציאות (ראו "חוויה") ,לגבש ידע כלפי העולם (ראו "ידע") ,ולצבור ניסיון
בעקבות תהליכים אלו (ראו "ניסיון") .ככל שהיא מפותחת ,מסייעת
הרגישות לאדם להבחין בהתרחשויות קטנות בבעבוע (ראו "בעבוע"),
בהבחנות ובהבדלים שבין מובלעותיו השונות (ראו "מובלעת") ,לחדד את
תפיסת המידתיות (ראו "מידתיות") ואת היכולת להבין את הזולת ואת
האחר ,להזדהות ולתקשר עמו (ראו "זולת"" ,אחר" ו"זהות") .המסדר מאמין
כי בעקרונותיה של פילוסופיית-הטומאה ,ובטכניקות השונות שהיא מציעה
להתבוננות ולהבנה רחבה יותר של המציאות ,טמון פוטנציאל רב לפיתוח
וחידוד רגישויותיו של המאמין.

רגל
הרגל היא אחת מאברי-הבלט בגוף-האדם (ראו "אבר") .במהלך האבולוציה
(ראו "אבולוציה") ,עבר האדם שינויים פיזיולוגיים אשר הובילו אותו
להתרומם ולצעוד על שתי רגליו ,תוך פינוי הגפיים הקדמיות (ראו "יד")
לפעילויות אחרות.
הצעידה על שתי הגפיים האחוריות ,מהווה את אחת התכונות המבחינות בין
האדם ליונקים האחרים ,והיא נחשבת בעיני המסדר לאחד מן הגורמים
המרכזיים ביותר בהתפתחותו התודעתית של האדם (ראו "תודעה") :היא
אפשרה לו לעשות שימוש בידיו על-מנת ליצור כלים ולפתח טכנולוגיה (ראו
"טכנולוגיה") ,היא הרחיקה את ראשו מן הקרקע והפכה את חוש-הראייה
(ראו "חוש" ו"ראייה") לחוש המרכזי שבאמצעותו חווה האדם את המציאות
הסובבת אותו (ראו "סביבה") ,והיא אף הקנתה לו יתרון גובה משמעותי,
על-פני בעלי-החיים האחרים שאיתם חלק את השטחים הטריטוריאליים (ראו
"טריטוריה") בטבע הראשוני (ראו "טבע").
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רדוף
"רדוף" הוא כינוי לאדם אשר דבק בו דיבוק (ראו "דיבוק") שחרג
ממידתיותו (ראו "מידתיות") .אדם רדוף הוא אדם שהדיבוק גורם להפרעה
בחיי היומיום שלו ,וכתוצאה מכך גם לסביבתו (ראו "אחר" ו"זולת").
במובן מסוים ,גורס המסדר כי כל אדם הנו רדוף במידה כלשהי ,אולם
כאשר הרדיפה גוברת ומתגלמת כמזיק (ראו "מזיק") ,יש לטפל בה.
במסגרת שיטת הטיפול והדיאלוגים של המסדר (ראו "טיפול" ו"דיאלוג"),
נעשים ניסיונות משותפים עם המאמין לברר את מקור הרדיפה ,ולצמצם
את השפעתו השלילית (ראו "שלילי") של הדיבוק.

רדיפה
הרדיפה היא מצב שבו חורג הדיבוק (ראו "דיבוק") ממידתיותו (ראו
"מידתיות") וגורם להפרעה ולהשפעות שליליות (ראו "שלילי") על האדם
הנושא אותו (ראו גם "מזיק") .הרדיפה עלולה לגרום לתופעות ולשינויים
רבים באופיו ובגופו של הרדוף (ראו "רדוף") ,ביניהם חוסר-שקט ,עצבנות,
דיכאון ובעיות בריאותיות שונות ,שעיקרן נובע מהיחלשות המערכת
החיסונית .במסגרת שיטת הטיפול והדיאלוגים של המסדר (ראו "טיפול"
ו"דיאלוג") ,נעשים ניסיונות משותפים עם המאמין לברר את מקור הרדיפה,
ולצמצם את השפעתה השלילית.

רואה
"רואה" הוא כינוי למאמין הבקיא בעיקרי תורת-הטומאה ,המאפשרים לו
מבט רחב ועשיר על המציאות (ראו "מבט") ,ועל הכלכלות השונות
המניעות אותה (ראו "כלכלה").
המושג "רואה" ,על-פי תורת-הטומאה ,אינו מתייחס רק לחוש הראייה (ראו
"ראייה") השוכן בשערי-העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") ,כי אם
לרגישויותיו של האדם (ראו "רגישות") וליכולתו לספוג ולעבד את המידע
שגופו קולט באמצעות כל עמודי-החושים (ראו "עמודי-החושים") ,דרך כל
שערי-הזוהמה ("לא תראו את העולם בלעדיהם ולא תדעוהו ,מכל חור וחור
יקטן עיוורונכם ,כי לא שלמים הדברים אשר ראיתם עד היום" – רועכם
ס"ב).
בהתגלויות מסוימות (ראו "התגלות") ,מכנה רועכם את עצמו בתואר
"הרואה בחשכים" ,בעודו מכוון לראייה כיכולת להבחין גם בדברים אשר
אינם נגלים אל העין ,ולחושך (ראו "חושך") כאל מצב שבו מטושטשים
הגבולות וההבדלות בין הדברים (ראו "גבול" ו"הבדלה").
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רוח
רוח ,במסגרת פילוסופיית-הטומאה ,היא ישות סמלית (ראו "ישות")
המורכבת מזיכרון (ראו "זיכרון") של אירוע או של יצור ממשי (ראו "יצור"
ו"ממשי") .על-פי-רוב ,תתגלם הרוח כזיכרון של אדם קרוב ,השוהה במקום
רחוק ,או שכבר איננו בין החיים (ראו "חי" ו"מת") .הרוח איננה ישות
ממשית ,וקיומה תלוי באופן מוחלט בתודעתו (ראו "תודעה") של הסובייקט
(ראו "סובייקט") ,המחוללת את הזיכרונות שמהם מגולמת הרוח.
חפציו של האדם והמורשת שהותיר אחריו (ראו "אלמוות" ו"שארית"),
מהווים מעין התגלמות ממשית של רוחו ,היות והם מסמלים עבור קרוביו
ומכריו את זכרו ואת תכונותיו .לעתים ישמשו אלה ככלי-פולחן (ראו "כלי-
פולחן") במסגרת הפרקטיקות הטקסיות של המסדר .גם חפצים ויצורים
(ראו "יצור") אשר יש בהם כדי להזכיר לאדם את המת (ראו "מת") מסיבה
כלשהי ,נחשבים להתגלמות ממשית של רוחו ,עבור האדם הזוכר אותו.
ישנם מקרים שבהם נוכחותה של הרוח (ראו "נוכחות") היא כה משמעותית
בחייו של האדם (ראו "סולם-הקיום") ,עד כי היא מתפקדת כדיבוק (ראו
"דיבוק") שלעתים חורג מן המידתיות (ראו "מידתיות") עד כדי גרימת
הפרעה בחייו היומיומיים .או-אז על האדם להתייחס לרוח כאל מזיק (ראו
"מזיק") ,ולעשות כל שביכולתו על-מנת לצמצם את השפעתה השלילית
(ראו "שלילי").

רוע
רוע הוא אחד מן המושגים שהמסדר מייחס להם את היחסיות (ראו
"יחסיות") .הרוע ,במובנו הפשטני ,הוא תכונה של שליליות והיעדר-מוסר
(ראו "מוסר") ,שלעתים באה לידי ביטוי גם בפגיעה של אדם בזולתו (ראו
"אחר" ו"זולת") .רבים מן הדברים שנחשבים "רעים" או "לא מוסריים"
בעיני האדם ,הנם תולדה של התניה תרבותית (ראו "נורמה" ו"תרבות")
אותה מבקשת תורת-הטומאה לבחון ולטשטש (דבר שנחשב כרע בתרבות
אחת ,עשוי להיחשב כטוב בתרבות אחרת ,וההיפך).
אחד מן היעדים שהמסדר רואה לנגד עיניו ,הוא שינוי נקודת המבט לגבי
מה שעשוי להיחשב כ"טוב" (ראו "טוב") או כ"רע" .לכן ,מחשיב המסדר
כשלילי (ראו "שלילי") רק את הדברים והמעשים אשר יש בהם ,או
בהשלכותיהם הישירות ,כדי לגרום לפגיעה באחר או בזולת .בכך ,רואה
עצמו המסדר כמפיץ "טוב" בעולם ,דווקא דרך שינוי תודעתו של המתבונן
(ראו "תודעה") ,ולא רק באמצעות שינויים של הדברים עצמם .ראו גם
"זדון".
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רועה
"צעד תצעדו לפני האנשים ,לפני העדר ולפני הלהקה ,צאן הייתם וגם
רועה ,בפעמון התהלכתם ,וגם בחליל" – רועכם נ"ה.
רועכם מתייחס לתלמידיו בו-זמנית כאל עדר (ראו "עדר") וכאל רועה.
מסדר-הטומאה רואה את מאמיניו כעדר של "כבשים שחורות" (ראו "צאן"
ו"כבשה") ,אך גם כקבוצה של רועים – אינדיבידואליסטים הצועדים
בפיכחון ומתוך בחירה מודעת בדרך (ראו "ערנות") ,אשר רואים לנגד
עיניהם את הובלת עדרי ההמון אל עידן (ראו "עידן-הטומאה") של
התעוררות ,של אחריות מוסרית (ראו "אחריות" ו"מוסר") ,של מודעות
עצמית ושל התפרקות מעולם של הרועים המסורתיים ,הרואים בהמון עדר
של כבשים ותו לא.

רועכם
רועכם הוא ישות מטאפורית (ראו "ישות") ,סמלית (ראו "סמליות") ,נטולת
קיום ממשי (ראו "ממשי" וגם "דמון") ,המהווה בסיס לכל תפיסת המציאות
של מסדר-הטומאה .רועכם הופיע לראשונה בשנת  2005לספירת הנוצרים
(ראו "נצרות") ,במהלך כתיבת ספר הנושא את שמו" ,רועכם".
הספר מציג עלילה מיתית ,המגוללת את קורות חייו ואת תפיסת עולמו של
רועכם ,אותה הוא מעביר ,כמשנה (ראו "משנה") ,לשמונת תלמידיו (ראו
"בנים" ו"נערה") .בספר מתואר רועכם כבן-כלאיים (ראו "כלאיים") ,שנולד
כתוצאה מזיווג בין אביו ,אביל (ראו "אביל") ,לבין כלב ממין נקבה (ראו
"אם" ,ו"כלבה") .רועכם נראה כאדם והוא נושא תכונות ויכולות
אינטלקטואליות אנושיות ,אולם לצד אלה הוא מאופיין גם בתכונות
וביצרים חייתיים (ראו "יצר").
רועכם מתואר בסיפור כדמות יצרית ואלימה ,אולם גם נבונה מאד ,ובעלת
ראיית עולם ייחודית הנובעת מהיכרותו עם המצב האנושי ועם טבעו החייתי
של האדם (שמו מורכב מכפל-משמעות שבין הביטויים "הרוע שלכם"
ו"הרועה שלכם" ,וכן משיכול אותיות של המילה "מכוער") .הוא מסמל
עבור המסדר את הצומת ,או את נקודת המפגש בין החיה לאלוהים (ראו
"חיה" ו"אלוהים") ,שמהווה ,לתפיסתו ,את תמצית הקיום האנושי.
רועכם ,על-פי המסדר ,הוא מה שמופיע ברגע שבו פועל האדם מתוך
חיבור בלתי אמצעי בין יצריו ושכלו ,בין האינטואיציות שלו לבין תודעתו
האינטלקטואלית (ראו "תודעה") .האמן (ראו "אמן" ו"אמנות") מכיר ברגע
הזה כרגע ההשראה ,הרגע שבו מתרחש משהו בתהליך היצירה (ראו
"יצירה") שלא ניתן להגדירו כתולדה של החלטה מודעת ,אך גם לא של
אינטואיציה או של מקריות מוחלטת (ראו "אקראיות") .לפיכך ,עושה
המסדר שימוש במשנתו של רועכם (לאחר עידון ההיבטים האלימים שבה –
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ראו "עידון") ,כבסיס לפיתוחה של תורת-הטומאה ,ושל תפיסות העולם
המגולמות בה.
להלן חלקים מן הפרק "רועכם" במניפסט מסדר-הטומאה:
"רועכם איננו אל או ישות עצמאית כלשהי .קולו של רועכם הוא הקול
הנובע ממעמקי בטנו של האדם התרבותי .זהו קולה של הכנות המשלבת
את המחשבה הרציונאלית עם מחוותיו היצריות של האדם  -ללא צביעות,
ללא צורך בהתנצלויות או ברגשות אשם .רועכם מייצג את הספק הבריא
המקנן בגופו ובשכלו של האדם החושב .הוא היצר הטבעי והבלתי-מוכחש
של בן התרבות המודרנית ,הוא הקול של האני המקורי ,הבסיסי ,המורכב
משילוב אינטואיטיבי של מוח חושב ושל גוף יוצר ,של מחשבה ושל כוח,
של רוחניות ושל יצריות".
"אף על פי ששימש כנשא-ההתגלות-הראשונה ,מייסד מסדר-הטומאה אינו
נוטל בעלות כלשהי על רועכם ,מתוך הבנה שרועכם הוא הקול הנובע מן
המעיים ולא מן השמיים ,מגופו של האדם ולא מרוחם של מלאכים או
ישויות אסטרליות .ככזה ,מורכב רועכם מתכונותיו ומידיעותיו של נשא
ההתגלות  -מיצריו ,מספקותיו ומהאינטואיציות העמוקות ביותר שלו ,ושלו
בלבד .לפיכך ,הגבול בין רועכם לבין נשא-ההתגלות-הראשונה הינו
מטושטש ובלתי ניתן לקביעה מידתית .יחד עם זאת ,אין מן הנמנע שיחליט
רועכם בעתיד לעשות שימוש גם בנשאים אחרים ,על מנת להמשיך ולהפיץ
את דבריו".

רוק
הרוק הוא כינוי לאחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") הנפלטות משער-
הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .הרוק הוא נוזל המופרש בחלל הפה
(ראו "פה") ,לרוב כתוצאה מגירוי ויזואלי (ראו "ראייה") ע"י מזון ,ריח (ראו
"ריח") ,טעם (ראו "טעם") ואף מחשבה .תפקידו של הרוק להרטיב את
המזון ,והוא מהווה את אחד מן השלבים הראשונים בתהליך העיכול (ראו
"עיכול" ו"לעיסה") .כמו כן ,מסייע הרוק בקליטת הטעם ,ע"י חיישני הטעם
המצויים על הלשון (ראו "לשון").

רחם
הרחם הנו האיבר המשמש להתפתחות העובר בתוכו (ראו "עובר") ,והוא
נמצא בגופן של רוב נקבות היונקים ,ובכללן גם האישה .שער-הנרתיק (ראו
"נרתיק" ו"שערי-הזוהמה") ,קרוי גם "שער-הרחם" .ראו גם "לידה".
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רחם (עוף)
הרחם הוא עוף דורס הניזון מפגרים (ראו "פגר") ומיונקים קטנים .טפריו
ארוכים ,מעוקלים וחדים ,ומקורו קצר ,עבה וחזק .הרחם מוזכר בתנ"ך
העברי (ראו "תנ"ך") כאחד העופות הטמאים (ראו "טמא") .בהירוגליפים
ובציורים מצריים מופיעה דמותו פעמים רבות ,והוא מכונה לפיכך "הנשר
המצרי" או "תרנגולת פרעה".
הרחם נחשב לעוף נבון ,שאף עושה שימוש בסיסי בכלים :כדי לשבור את
קליפותיהן של ביצים גדולות (ראו "ביצה") נוהג הרחם להשליך עליהן
אבנים.
בשל האפיונים המתוארים לעיל ,עושה מסדר-הטומאה שימוש סמלי
בדימויים חזותיים של הרחם ,והוא אף נחשב לאחד מן הטוטמים
הפוטנציאליים שעליהם ממליץ המסדר למאמיניו (ראו "טוטם").

רחש
רחש הינו קול או צליל שקט ,הנשמע בקושי .הרחש מהווה מרכיב בחלק מן
השפות הלא-מילוליות (ראו "שפה") ,כאשר הוא מגיע מן האדם או מבעל-
חיים כלשהו .רחש הנובע מן האדם יכול לבוא לידי ביטוי בלחישה לא
מודעת ,בעווית נסתרת של הקול (ראו "עיוות-קולי") או בנשימה (ראו
"נשימה") שחורגת מן הסדר הרגיל (אנחה קטנה ,שאיפה מוגזמת של אוויר,
וכדומה) .אדם בעל רגישות גבוהה (ראו "רגישות") יבחין ברחשים ביתר
קלות ,וידע להפיק מהם ידע (ראו "ידע") על הזולת (ראו "זולת") ועל
המציאות הסובבת אותו.
לעתים ייעשה שימוש טקסי ברחשים שמקורם בתולעה (ראו "תולעה") ,אשר
על-פי תפיסתו של המסדר ,יש בהם כדי לענג את שערי-האוזן (ראו "אוזן"
ו"שערי-הזוהמה") ,להפיג מתחים ,ולסייע למאמין לחוות באופן בלתי-
אמצעי את הבעבוע (ראו "בעבוע") ואת תפיסת הבשר של רועכם (ראו
"בשר") .האופנים שבהם נעשה שימוש ברחשי-התולעה ,מפורטים בספרות
הטקסית של המסדר.
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רטיבות
הרטיבות מהווה את אחד מביטוייה הארציים של הטומאה (ראו "טומאה").
הרטיבות היא מצב שבו נוזל כלשהו ספוג על פני מצע או אובייקט מסוים.
יש שהרטיבות גורמת לנזקים (לדוגמא מים הנספגים בקירות הבית ,או נוזל
כלשהו הבא במגע עם מוצר חשמלי) ,ויש שהיא מועילה ותורמת לחיוניותם
של הדברים (לדוגמא ,בתהליכים שונים של השקיה או צינון) .במסגרת
טקסים מסוימים ,מזמן המאמין את הרטיבות (על ייצוגיה השונים) ,כחלק מן
הפרקטיקה הפולחנית( .ראו גם "הרטבה").

ריאה
הריאות הן אברי הנשימה העיקריים במערכת הנשימה (ראו "נשימה") אצל
חלק מבעלי-החיים ,ובכללם גם האדם .אל הריאה מגיע האוויר החודר אל
הגוף דרך שער-הלוע ושערי-הנחיר (ראו "לוע"" ,נחיר" ו"שערי-הזוהמה"),
ותפקידה להעביר את החמצן שבו אל תאי-הדם (ראו "דם") ומשם אל כל
תאי הגוף .מתאי הגוף ,מגיע אל הריאה הפחמן הדו-חמצני ,תוצר לוואי של
תהליך הנשימה התאית ,וממנה הוא נפלט החוצה ,דרך שער-הלוע ושערי-
הנחיר ,אל מחוץ לגוף.

ריח
חוש-הריח הוא החוש השוכן בשערי-הנחיר (ראו "חוש"" ,עמודי-החושים",
"נחיר" ו"שערי-הזוהמה") .באמצעותו חודרים ריחותיהם של הדברים אל
הגוף ועוברים אל המוח (ראו "מוח") ,שם הם מעובדים ע"י התודעה (ראו
"תודעה") והופכים למרכיבים בהשתקפות (ראו "השתקפות") .חוש-הריח
הוא החוש שבאמצעותו חווה האדם את הצחנה (ראו "צחנה") ,אחת משלוש
הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה").

ריטוש
הריטוש מהווה את אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה
(ראו "הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .הריטוש הוא
כינוי לפעולות המטשטשות או מעוותות חלקים מן האובייקט (בדרך כלל
באמצעים דיגיטליים על צילום) על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל אותו ,ובכך
להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט טקסי.
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רימה
הרימה היא השלב ההתחלתי (לאחר הבקיעה מן הביצה – ראו "ביצה"),
במחזור חייו של הזבוב .הרימה ניזונה בעיקר מבשר ומחומרי ריקבון אחרים
(ראו "ריקבון") ,ולאחר שהאביסה את עצמה במידה מספקת ,היא מתמקמת
באזור המאופיין בלחות גבוהה ומתגלמת .הרימה ,כבעל-חיים הניזון מבשר
נרקב ,משמשת לעתים את הרפואה כאמצעי לחיטוי ולניקוי פצעים (ראו
"פצע") מחלקי בשר מזוהמים (ראו "מזוהם").
מסדר-הטומאה עושה שימוש סמלי ברימה כדי לייצג את אחד משלושת
שלבי ההתפתחות של הטומאני (ראו "זבוב" ו"טומאני") .שלב-הרימה הוא
השלב ההתחלתי ,שבו האדם ניזון ומתפלש בכל החולף בדרכו ,מבלי
לבחול בדבר ("לא תבחל בפגר ,לא בזבל ולא בזוהמה ,מרגע היוולדך ועד
לרגע בגרותך התפלשת בם ,רימה אתה ולא יותר" – רועכם ס"ד) ,לפני
שיעבור לשלב הגולם (ראו "גולם") ,שהוא שלב הלימוד וההפנמה של
עיקרי התורה.

ריס
הריס הוא שערה (ראו "שיער") הגדלה על העפעף (ראו "עפעף") ,ותפקידה
לשמור על שערי-העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") מפני חדירה של עצמים
זרים .אצל המין האנושי ,מהווים הריסים מרכיב בזהותו של האדם (ראו
"זהות") ,בכריזמה שלו (ראו "כריזמה") ובאופנים שבהם הוא מתקשר עם
הסביבה (ראו "תקשורת" ו"סביבה") .לעתים קרובות ,נוהגות הנשים
להדגיש את נוכחותם של הריסים באמצעות איפור (ראו "איפור") או
באמצעות הארכתם באופן מלאכותי.

ריסון
ריסון הוא כיבוש ועצירה של היצר (ראו "יצר") ,כאשר הוא מתקרב לחריגה
מן המידתיות (ראו "מידתיות") ,עד כדי פוטנציאל פגיעה באחר (ראו
"אחר") או באדם עצמו (ראו "זכות (ה ")-ו"טאבו") .התרבות (ראו "תרבות")
מניחה גבולות (ראו "גבול") מוסריים וחוקיים (ראו "מוסר" ו"חוק") אשר
תפקידם לרסן את השפעתו של היצר ולמנוע ממנו לצאת משליטה .יחד עם
זאת ,המסדר רואה בהגדרתה הגורפת של כל פעולת מימוש-יצרים כחטא
(ראו "חטא") ,פעולה דמגוגית שנועדה להגביר את שליטת המוסדות
הדתיים (ראו "דת") במאמיניהם .המסדר מאמין כי יצר שאינו פוגע
בזכויותיו ובחירויותיו (ראו "חירות") של אחר כלשהו ,טוב אם יבוא לידי
ביטוי וימומש .הריסון ,אם כן ,נעשה רק במקרים שבהם היצר אכן מהווה
סכנה ממשית (ראו "ממשי") לפגיעה כלשהי (ראו "מזיק") .ככזה ,מהווה
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הריסון פעולה הכרחית לשרידותה של החברה ,ולקיומו של האדם המהווה
חלק ממנה.

ריק
ריק הוא היעדרם של כל חומר או אנרגיה בנפח של חלל כלשהו (ראו
"חלל") .הוא המצב שממנו נעדר אפילו האין (ראו "אין") .על-פי תפיסתה
הנוכחית של תורת-הטומאה (ראו גם "יש"" ,בשר" ו"בעבוע") ובהתאם לידע
המדעי (ראו "ידע" ו"מדע") העומד כיום לרשותו של האדם ,הריק המוחלט
הנו מצב אידיאי ,מתמטי ,והתממשותו איננה אפשרית.

ריקבון
ריקבון הוא תהליך החל על חומרים אורגניים ,המפורקים ע"י אנזימים,
חיידקים ופטריות (ראו "פטרייה") ,ובהמשך גם ע"י חרקים (ראו "חרק").
בבעלי-חיים מופיע הריקבון ברקמות מתות ,לעתים בעודם בחיים ,אך על-פי
רוב הוא מתחיל מייד עם מותו של האורגניזם (ראו "מוות").
עבור בני-מסדר-הטומאה נחשב הריקבון כמצע להתפתחותם של החיים
(ראו "תקומה"" ,תולעה" ו"תחיית-המתים") ,והוא מסמל את השגשוג הנובע
מן המוות ,ואת הכרחיותו של המוות להמשך קיומם של החיים (ראו
"בעבוע").

ריקוד
הריקוד ,מלבד היותו מרכיב בפולחן-האמנות (ראו "מחול") ,מהווה את אחת
הדרכים המוצעות ע"י המסדר להגעה למצבים אקסטטיים (ראו "אקסטזה").
ישנם סוגים שונים של ריקוד ,וכל אחד מהם מותאם למהות הטקסית
המיועדת עבורו .סוגי הריקודים האקסטטיים ,והאופנים שמציעה התורה
לעשות בהם שימוש ,מפורטים בספרות הטקסית של המסדר.

ריר
ריר הינו נוזל צמיגי המופרש ע"י איברים שונים בבעלי-החיים (ראו "איבר"),
ובכללם גם האדם .לריר כמה הופעות וכמה תפקידים במסגרת תהליכי
החיים של הגוף; הריר משמש כנוזל סיכה המסייע למעבר של חומרים
שונים בצינורות הגוף (לדוגמא ,המזון העובר בוושט – ראו "ושט"),
וכאמצעי הגנה המונע מזיהומים שונים (ראו "זיהום") להגיע ליעדים שבהם
הם עלולים לסכן את הגוף (לדוגמא ,עשן ואבק) .ריר מופרש גם באופן
חיצוני על-ידי בעלי-חיים שונים הזקוקים לסביבה לחה מסיבות שונות ,כמו

328

הקרפדות והצפרדעים (ראו "קרפדה" ו"צפרדע") ,וגם החלזונות (ראו
"חילזון") ,שהריר שהם מפרישים מסייע להם להתקדם על הקרקע.
הריר נחשב לאחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") הנפלטות מן הגוף,
דרך שערי-זוהמה שונים (למשל שער-הלוע ,שערי-הנחיר ושער-הנרתיק –
ראו "לוע"" ,נחיר"" ,נרתיק" ו"שערי-הזוהמה") .הפרשה מוגזמת של ריר
עלולה להצביע על מחלה כלשהי ,אך גם על רעב או על תשוקה לדבר
כלשהו (ראו "תשוקה") .ראו גם "ליחוך" ו"לחלוחית".

רכילות
"רכילות" היא כינוי לשיח שנושאו המרכזי הוא אנשים אחרים (ראו "אחר").
בעבר הייתה הרכילות אמצעי להעברת מידע בידי רוכלי השוק (מכאן מגיע
המונח "רכילות") ,אשר העבירו ידיעות ממקום למקום .כיום ,מסתייעת
הרכילות גם באמצעי התקשורת השונים (ראו "תקשורת") ,כמו העיתונות,
הטלוויזיה (ראו "טלוויזיה") ,האינטרנט (ראו "אינטרנט") וכדומה.
האדם המרכל פולט את האופן שבו משתקף (ראו "השתקפות") האחר
בתודעתו (ראו "תודעה") ,בפני גורם שלישי ,וללא ידיעתו של המרוכל.
המידע המוחלף בין המשתתפים בשיחת-הרכילות ,לעולם יהיה מושפע
מתודעתם ומתכונותיהם הפיזיות והמנטאליות של המרכלים ,מן האינטרסים
האישיים שלהם וממעמדם החברתי .אלה מטמאים את האמת העובדתית
בפרשנותם (ראו "פירוש") ,וזאת בנוסף להיותה בלתי-ניתנת להבחנה מלאה
מלכתחילה (ראו "אמת" ו"ודאות") .לפיכך ,ממליץ המסדר למאמיניו לנהוג
במידע המגיע אל אוזניהם (ראו "אוזן") באמצעות רכילות ,בספקנות (ראו
"ספק") ובחשדנות יתרה.
ביהדות (ראו "יהדות") ,נחשבת הרכילות לחטא ("לשון הרע" – ראה
"חטא") ,כאשר הכוונה היא בעיקר לדיבור בגנותו של אדם ,שלא בפניו.
מטרתו של האיסור המוסרי (ראו "מוסר") על לשון-הרע היא במניעת פגיעה
באדם אחר ,שעלולה ,לעתים קרובות ,להיות בלתי-מוצדקת .יחד עם זאת,
מאמין מסדר-הטומאה כי אין אדם יכול להימנע לחלוטין מן הרכילות,
ועובדה זו מהווה נדבך נוסף בתפיסתו את כל בני-האדם כ"חוטאים" (ראו
"חוטא").
המסדר ממליץ למאמיניו שלא לתת לרכילות לחרוג מן המידתיות הסבירה
(ראו "מידתיות") ,אך הוא סבור כי מידה מסוימת של רכילות הנה פועל
יוצא ובלתי-נמנע של החיים האנושיים בחברה ובתרבות (ראו "תרבות").
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רמש
"רמש" ,בעברית (ראו "עברית") ,הוא שם כולל לחרקים (ראו "חרק")
ולבעלי-חיים זוחלים למיניהם (ביניהם גם הרכיכות).
במסגרת פולחן-הטומאה ,רמש הינו ישות מואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה"),
המסמלת את עקרון הבשר (ראו "בשר") ואת ערכי הזוהמה (ראו "זוהמה"),
ומיוצגת באמצעות צלם (ראו "צלם") ,שאת דרכי הכנתו והשימושים
הטקסיים בו ,ניתן לקרוא בספרות הטקסית של המסדר.

רפש
"רפש" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הוא מונח
המשמש להמחשת הסמליות המגולמת בבוץ ובעיסה (ראו "בוץ" ו"עיסה").
המסדר מתייחס לרפש כדמון (ראו "דמון") ,המגלם את כוחותיהם של
הזוהמה (ראו "זוהמה") ,של הלכלוך (ראו "זיהום") ושל העודפות הנובעת
מן הגוף (ראו "עודפות").

רקב
הרקב ,במסגרת תורת-הטומאה ,הוא מושג המשמש לתיאור הזמן
"האובייקטיבי" ,המוחלט (ראו "זמן" ו"מוחלט") .המושג "רקב" נובע מן
המחשבה על הזמן המוחלט כגורם שאינו תלוי במחשבה האנושית .כלומר,
המסדר מתייחס לזמן באמצעות התרגיל המחשבתי הבא :במידה ויקפאו כל
הדברים כולם ,וכתוצאה מכך יבודד הזמן מכל פעולה שהיא (צמיחה,
גדילה ,יצירה ,בנייה וכדומה) ,אזי הרקב הוא הגורם היחידי שיתקיים
במרחב .לפיכך ,נתפס הזמן כגורם העיקרי אשר אחראי להרס הדברים.
כאשר הוא מתקיים בשילוב עם פעולה המתרחשת בחלל (כפי שהדברים
מתנהלים כעת  -ראו גם "חלל") ,מקיים הרקב (או הזמן) את החיים
ומאפשר אותם.
ראו הצהרה מס'  8בפרק "הצהרות על הטומאה" ,במניפסט מסדר-
הטומאה" :אין התחלה בעולם ואין בו סוף .הזמן הוא הרקב ,והוא אשר
הורס את הדברים".
וגם" :לא יהי זמן על פני האדמה מלבד הרקב ,הוא יהרוס והוא יבנה ,הוא
יגמור והוא ישריץ ,כל אשר ינוח לנבלה יהיה" – רועכם נ"ח.
"דם תשתו עם החלב ,כי מן החי צעדתם אל הרקב ,ומן הרקב תצעדו אל
החיים" – רועכם ע'.
"לא תהי הוודאות נכונה מאד ,לא מש הספק ממנה ,כי רק מותך בטוח ,רק
הרקב אין לו אפשרות ,הוא המוחלט בעבורך" – רועכם ע"ג.
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רקטום
"שער-הרקטום" הוא אחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הגוף,
אשר ממנו נפלטת הצואה (ראו "צואה") .עבור בני-מסדר-הטומאה ,מהווה
שער-הרקטום סמל ליסודותיו החייתיים והיצריים של האדם (ראו "חיה",
"יצר" ו"כלאיים") ,היות ועם המעבר להליכה על שתיים (ראו "אבולוציה"
ו"רגל") ,הוצפן פי-הטבעת האנושי בתוך הישבן (ראו "ישבן") .אצל היונקים
האחרים ,נותר שער-הרקטום חשוף וגלוי לעין-כל ,והוא משמש כאמצעי
לתקשורת ולזיהוי .ראו גם "חלחולת".

רשת
המונח "רשת" ,בהקשר של מסדר-הטומאה ,משמש ככינוי לתפיסת
המציאות הכוללת של האדם (המהווה מרכיב משמעותי בזהותו – ראו
"זהות") ,המורכבת מקשרים ואסוציאציות (ראו "קור") שתודעתו (ראו
"תודעה") טווה בין הדברים באמצעות החוויה החושית (ראו "חוויה",
"חוש").
הרשת גדלה ומתרחבת ככל שהאדם חי וצובר עוד ידע (ראו "ידע") ועוד
ניסיון (ראו "ניסיון") .בהיותה חלק מן הבעבוע (ראו "בעבוע") ,משתנה
הרשת ללא הרף ,וכפי שהיא מתרחבת כך גם נפערים בה חורים (ראו
"חור").
המסדר עושה שימוש במונח "רשת" מפאת תפיסתו את מושג העכביש (ראו
"עכביש") ,ומתוקף צורתה של הרשת ,המורכבת מן הקורים ומן החללים
האצורים ביניהם .האדם שואף להרחיב את ידיעותיו ואת ניסיונו כל העת
ע"י טוויית "קורים" ,אולם הרשת לעולם תכיל גם חורים וחללים ,המייצגים
את אי-שלמותה של הוודאות האנושית (ראו "ודאות").
פעמים רבות ,מבקש האדם "ללכוד" ברשתו בני-אדם אחרים ולגרום להם
להבין את המציאות כפי שהיא מובנת על-ידו (ראו גם "בליעה (חוק ה.)")-
אולם ,מימושו המוחלט של הדבר ,על אף שלעתים קרובות רשתו של האחד
אכן חופפת את רשתו של האחר ,איננו אפשרי ("ויהי כל אחד ואחד מכם
אחר לרעו ואחר לאויבו ,אחר לאוהביו ואחר לשונאיו ,לא תדעו בנקביכם
אותו הדבר" – רועכם ע"ג).
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ש
ש'
האות ש' היא אחת מן האותיות אשר המסדר מייחס להן משמעות סמלית
במסגרת פולחן-הטומאה .משמעותה של האות ש' טמונה בעיקר באופן שבו
היא עשויה להופיע בכתבי-היד ובטקסטים הנכתבים במסגרת פולחן-
האמנות של המסדר ,שבהם היא משורטטת לעתים בצורה שונה מצורת
הכתיבה המסורתית ,כבעלת יותר משלוש זרועות .מספר הזרועות המופיע
באות ש' בכתבים השונים ,נושא משמעויות סמליות ,התלויות בהקשר שבו
היא נכתבה .כאשר היא מכילה חמש זרועות ,לדוגמא ,מהווה האות ש',
בדרך-כלל ,ייצוג חזותי לחמשת עמודי-החושים (ראו "עמודי-החושים").

שאול
ראו "גיהינום".

שאלה
שאלה היא אתגר מחשבתי העומד בפני סובייקט אנושי כלשהו (ראו
"סובייקט") .האדם עושה שימוש בשאלות על-מנת ללמוד (ראו "למידה")
ולהפיק ידע (ראו "ידע") על העולם ,על המציאות הסובבת אותו (ראו
"סביבה" ו"זולת") ,ועל עצמו.
מסדר-הטומאה מעודד את מאמיניו לחיים מלאי תשוקה לידע (ראו
"תשוקה") ,סקרנות (ראו "סקרנות") והטלת ספק (ראו "ספק") .כפועל יוצא
מכך ,עושה המסדר שימוש בטכניקות שונות של שאילת שאלות ,שמטרתן
להרחיב את ידיעותיו ואת תפיסותיו של המאמין .לדוגמא ,ראו "חמש-
השאלות (טכניקת" ,")-תודעת-חמשת-העמודים" ו"ראיון".
כמו כן ,ראו הצהרה מס'  4בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה",
במניפסט מסדר-הטומאה" :עבור בן-מסדר-הטומאה ,אין שאלה ללא
תשובה ,ואין תשובה שאינה מעוררת שאלות נוספות".
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שארית
שארית היא מה שנותר מדבר ,בעקבות תהליך כלשהו שעבר עליו .השארית
היא ערך חשוב בתורת-הטומאה ,שכן המונח מגלם את התפיסה הטומאנית
(ראו "טומאני") ,הגורסת כי כל דבר הוא תולדה של תהליכים שקדמו לו
(ראו "בעבוע") ,ושלמעשה דבר אינו חדל להתקיים מבלי להותיר אחריו יש
כלשהו (ראו "יש" ו"בשר") .יחד עם זאת ,על-פי תפיסתו של המסדר,
לעתים מופיעה השארית כהשלכה ,ולא כחומר ממשי (ראו "ממשי") שניתן
לחוש בו או לעמוד על טיבו ועל תכונותיו .השארית מהווה את אחת מדרכי
התממשותה של העודפות (ראו "עודפות"); שייריו של דבר אחד ,אם כן,
מהווים את הבסיס לקיומו של דבר אחר (ראו "תקומה")" .ועבדת את
האפילה ואת הרקב ,כי על שייריו יקום דבר" – רועכם ס"ה .ראו גם "סרח".

שביל
לא פעם ,מתייחס רועכם למשנתו (ראו "משנה") ולתפיסותיו כאל שביל
שעליו הוא מזמין את תלמידיו לצעוד:
"אנוכי מורכם ,אנוכי מובילכם ,אנוכי רועכם ,כעדר תבואו אחרי בשבילי
הזוהמה" – רועכם ס"ח.
"ויבוא האיש ההוא בשבילים אשר סללתי ,מן הרימה אל הגולם ,ומן הגולם
אל החרק הנושא את הבשורה כמוך ,תורתי תורת המגיפה" – רועכם ע"ו.
מסדר-הטומאה ,אם כן ,מתייחס לתורתו כאל שביל ,שעליו צועדים
המאמינים את מסלול חייהם .המסדר רואה בתורתו הצעה לתפיסת עולם,
והוא קורא למאמיניו לצעוד על השביל בערנות (ראו "ערנות") ומתוך
בחירה מודעת ומפוכחת .לפיכך ,רשאים המאמינים בכל עת לסטות (ראו
"סטייה") מן השביל ולהפר את גבולותיו (ראו "גבול").

שבר
שבר הוא תוצאה או שארית (ראו "שארית") של תהליך הריסה (ראו
"הריסה") או השמדה (ראו "השמדה") כלשהו .בפרק ס"ו למשנתו (ראו
"משנה") ,מתייחס רועכם לשבר כאל תשתית לצמיחה ולחידוש" :מן השבר
יצמח החדש ,במקום אשר לא שינית לא תצמח חיים" ,וגם" :לא יהי דבר
אשר יבוא מן הריק ,כי החדש על מקום הקודם יופיע" .ראו גם "תקומה".

שגיאה
ראו "טעות".
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שד
השד ,על פי האמונה בדתות השונות (ביניהן יהדות ,נצרות ואסלאם – ראו
"דת") ,הוא ישות על-טבעית (ראו "ישות") ,שפועלת בשליחותו של השטן,
או באופן עצמאי ,ויש בכוחה להזיק לאדם או לסייע לו (בדרך-כלל בתמורה
לדבר-מה).
מבחינתו של מסדר-הטומאה ,דינו של השד כדינם של האל והמלאכים (ראו
"אל" ו"מלאך") .מסדר-הטומאה אינו עוסק בשאלת הקיום הממשי (ראו
"ממשי") של שד זה או אחר .מידת-קיומו של שד (ראו "נוכחות") הנה
נגזרת ישירה של השפעתה של דמותו על העולם .לפי תפיסה זו ,ככל
שהשפעתו של שד מסוים על האנושות גדולה ,כך גדלה גם מידת-קיומו.
על מנת ששד כלשהו יטפס במעלה "סולם-הקיום" (ראו "סולם-הקיום") ,יש
להפיץ את משמעותו הסמלית והרעיונית ולגרום לו לפתח השפעה ניכרת
על הקיום האנושי.
"לא חיה אני ולא אדם ,לא שד ולא מלאך ,לא שטן ולא אלוהים ,מופת אני
לכם ,לא פחות ולא יותר" – רועכם ע"ח.
ראו גם "דמון" ו"רוח".

שוויון
על-פי הפילוסופיה של תורת-הטומאה ,מושג השוויון הוא מושג מורכב ורב
משמעויות .בפרק ע"ג למשנתו (ראו "משנה") ,אחד הפרקים שבהם הוא
עוסק בערכי הוודאות (ראו "ודאות") והיחסיות (ראו "יחסיות") ,אומר
רועכם לתלמידיו "איש איש בעולמו יחיה ,ולא יגיעו לשוויון :לא יהי דבר
קבוע על האדמה הזו ,כי שינתה המחשבה את צורתה מאדם לאדם ,מזאב
לזאב ,מכבש לכבש (.")...
רועכם מתייחס לכך שכל יצור (ראו "יצור") מאופיין בתכונות ובמרכיבים
המייחדים אותו ,והם אלה שאף גורמים לו לחוות את המציאות באופן ייחודי
(ראו "השתקפות") .לפיכך ,אין ,ולא יכול להתקיים שוויון מלא בין יצור חי
אחד למשנהו .לכל יצור "יתרונותיו" ו"חסרונותיו" שלו .בזכות ההבדלים
(ראו "הבדלה") והגבולות (ראו "גבול") השוררים בין הדברים ,מתקיימת
המציאות ומתפתחת.
יחד עם זאת ,לתפיסתו של המסדר ,האופנים שבהם מוגדרים הגבולות
ומאופיינים ההבדלים בין הדברים (ראו "קטגוריה") ,הנם במידה רבה תולדה
של תפיסה תרבותית (ראו "תרבות") ושל שפה (ראו "שפה") .המסדר אינו
מאמין במעמדות מולדים ,או בייחודיות שמוצאה ממקורות טרנסצנדנטיים
(כמו עליונות הגבר על האישה ,או עליונותו של גזע אנושי אחד על פני גזע
אנושי אחר)" :ותלכו אחריי ,זכרים ונקבות אותו הדבר ,לא יהי הבדל
בעיניכם ( – ")...רועכם נ"ה.
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מבחינה מעמדית ,נקודת המוצא של כל בני-האדם היא שוויונית ,וטיפוס
בסולם המעמדות החברתי הוא תוצאה של עבודה ושל פעולות שנעשות
בידי האדם השואף לכך .במידה דומה ,מתייחס המסדר גם להבדלים בין
המינים השונים של בעלי-החיים :אין מין אחד שהנו נעלה על פני מין אחר,
ובכלל זה גם האדם (אף על פי שתכונות מסוימות אכן מבחינות אותו מכל
שאר בעלי-החיים) .זכותו של האדם לפגוע בבעלי-חיים היא זכות שנקנית
בכוח ,ולא מתוקף היותו יצור נעלה .לפיכך ,מתנגד המסדר לפגיעה בבעלי-
חיים שממומשת לצרכי התענגות (ראו "עונג") ,או לצרכים פולחניים בלבד.
על האדם לזכור את עובדת היותו בעל-חיים ,ולכבד את כל היצורים באשר
הם ,גם (ואף בעיקר) כאשר הם משמשים אותו למאכל או למילויים של
צרכים חיוניים אחרים.

שוטטות
שוטטות היא הסתובבות ללא מטרה ,הליכה "סתמית" ממקום למקום.
מסדר-הטומאה ממליץ למאמיניו לאמץ את השוטטות כנוהג ,היות ויש בה
כדי לפתח את ערנותו (ראו "ערנות") של האדם לסביבה (ראו "סביבה")
ולזולת (ראו "זולת") ,לאוורר את התודעה (ראו "תודעה") ואת הגוף (ראו
"גוף") ,ולמתן תופעות של דיכאון ,ייאוש (ראו "ייאוש") ,יגון (ראו "יגון"),
שעמום או חוסר-מעש" .אנוכי רועכם ,בן החיה המשוטטת בשולי היער
( – ")...רועכם ס"ג.

שומה
השומה היא אחת מדרכי ההטמאה הרבות שנוקט מסדר-הטומאה (ראו
"הטמאה" ו"טינוף") בגישתו ליצירתיות (ראו "יצירתיות") .השומה ,בהיותה
כתם או בליטה על העור ,מושאלת לתיאור של פעולות שונות (הכתמה,
ניקוד וכדומה) ,שנעשות כלפי אובייקט על מנת לשנות ,לפתח ולשכלל
אותו ,ובכך להפכו לאובייקט של יצירתיות (ראו "אמנות") ,או לאובייקט
טקסי.

שופכה
"שער-השופכה" הוא אחד משערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") של הגוף,
אשר ממנו נפלטים השתן (ראו "שתן") ,והזרע (ראו "זרע") אצל הגברים.
אצל הזכרים נמצא שער-השופכה בקצה הפין (ראו "פין") ,בעוד שאצל
הנקבות הוא נמצא בצמוד לשער-הנרתיק (ראו "נרתיק").
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שוקת
השוקת ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הינה מיכל
שתייה המצוי בבית-הטומאה (ראו "בית-הטומאה") או בחדר-הטומאה (ראו
"חדר-הטומאה") ,אשר נועד להזכיר לאדם את תכונותיו החייתיות (ראו
"כלאיים") ולחבר אותו אל הבהמה הפנימית (ראו "בהמה").
השימוש בשוקת נעשה בכריעה ,תוך שהמאמין שותה את הנוזל המצוי בה
באמצעות ליקוקו ושאיבתו אל שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה").
זהו אינו מעשה שנועד להשפיל או לגרום לתחושת נחיתות אצל המאמין,
אלא לקרבו אל היצר (ראו "יצר") ואל ההתפלשות (ראו "התפלשות") .נוהג
השתייה מן השוקת מבוצע בעיקר במהלך טקסי-ההתחזות (ראו "התחזות"),
אך גם במהלכם של טקסים אחרים (ראו "טקס") ,הפונים אל המימד החייתי
של תפיסת המציאות של המסדר.

שורש
המונח "שורש" ,במסגרת פולחן-הטומאה ,מתייחס לחלק היסודי ,העיקרי,
של המילה העברית (ראו "מילה" ו"עברית") ,שעליו מבוססת המילה על כל
הטיותיה .ישנם שורשי-מילים שמסדר-הטומאה מייחס להם משמעות סמלית
והם מהווים חלק מפולחן-האמנות (ראו "אמנות") ומן המערך הטקסי הכללי
(תורת-השורשים) .השורשים הסמליים הם בדרך-כלל שורשים של מילים
שמשמעותן בתורה גדולה (לדוגמא "ז.ה.מ"" ,ש.מ.ד"" ,צ.ח.נ" וכדומה) ,או
שהרכב האותיות שלהם עשוי להניב גם מילים בעלות משמעות לשונית
שונה מזו של המילים המורכבות מן השורש המקורי ,או מילים בעלות
משמעויות כפולות (לדוגמא "ב.ע.ר"" ,ל.ב.נ"" ,ר.ק.ב"" ,ת.ל.ע" וכדומה).
השורשים הסמליים עשויים להופיע בכתובות (ראו "כתובת") ובחותמים
(ראו "חותם") ,ועל גבי יצירות-אמנות וכלי-פולחן המשמשים את המסדר
(ראו "כלי-פולחן" ו"תשמישי-טומאה") .ראו גם "שפה".

שחור
הצבע השחור הוא צבע שבולע את כל האור (ראו "אור") ,ומונע ממנו
להגיע אל שערי-העין (ראו "עין" ו"שערי-הזוהמה") .בתרבות המערבית (ראו
"תרבות") ,על-פי-רוב מעורר הצבע השחור קונוטציות שליליות (ראו
"שלילי") .הוא מקושר למוות (ראו "מוות") ,לאבל (ראו "אבל") ,לאופל
(ראו "אופל") ולרוע (ראו "רוע") .בשל יחסו של מסדר-הטומאה למונחים
אלו (ראו גם "יחסיות") ,ובשל תכונותיו ,מיוחסת לצבע השחור משמעות
סמלית רחבה והוא מייצג את כוחם של האופל ושל האין (ראו "אין") ,ואת
חוק-הבליעה (ראו "בליעה (חוק ה .)")-לעתים קרובות נעשה שימוש בצבע
336

השחור במסגרת פולחן-האמנות (ראו "אמנות") ,ובמסגרות טקסיות אחרות
המנוהלות בעבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה").

שחי
השחי הוא השקע בגוף האדם ,שנמצא מתחת לחיבור של הזרוע עם הכתף.
השחי הוא אחד האזורים שבהם גדל שיער-הגוף (ראו "שיער") ,הן אצל
הגברים והן אצל הנשים .השחי הוא אזור רגיש למגע ,ונחשב לאחד מאזורי
הגוף שבהם נהוג לטפל במסגרת פולחן-העונג (ראו "עונג") של המסדר.

שחר
השחר הוא האור הראשון הבוקע עם זריחת השמש בבוקר .במסגרת תורת-
הטומאה מסמל המונח "שחר" את תחילתו של עידן-הטומאה (ראו "עידן-
הטומאה")" :יהי הבוקר הזה ,שחר חדש על ארצכם זורח ( - ")...רועכם
ע"ד.

שטן
השטן הוא דוגמא לישות (ראו "ישות") שנמצאת במעלה סולם-הקיום (ראו
"סולם-הקיום") ,ורמת נוכחותה בעולם גבוהה (ראו "נוכחות") .בתרבויות
השונות נתפס השטן כשד (ראו "שד") ,כמלאך שהודח (ראו "מלאך") ,או
כאל (ראו "אל") האחראי על הרוע ואי-הסדר השורר בעולם (ראו "רוע").
עבור מסדר-הטומאה ,מסמלת דמותו של השטן את המרידה בהגמוניה ,ואת
הסירוב לקבל כמובנים מאליהם את ערכי המוסר (ראו "מוסר") והנורמות
(ראו "נורמה") המוכתבים על-ידי הדתות השונות (ראו "דת").

שטף
"שטף" הוא כינוי לזרם חזק ,ולטכניקה של חשיבה יצירתית (ראו
"יצירתיות") ,הננקטת במסגרת פולחן-האמנות (ראו "אמנות") של מסדר-
הטומאה .השטף הוא מצב של פרץ מילולי ש"שופך" המאמין על הנייר,
במעין תהליך של כתיבה אוטומטית .השטף נעשה במסגרת זמן מסוימת
שנקבעת מראש (ראו "זמן") ,שבמהלכה כותב המאמין רצף של אסוציאציות
מילוליות ללא שיפוט (ראו "שיפוט") או ביקורת עצמית .בסיומו של השטף,
מניח המאמין לטקסט שכתב ושב אליו כעבור פרק זמן נוסף ,הפעם מתוך
ערנות (ראו "ערנות") ותודעה שיפוטית ,על-מנת לשלות ממנו נקודות מוצא
וחומרי גלם שישמשו אותו בפיתוחם של רעיונות חדשים .טכניקה זו ,כמו גם
אחרות ,מפורטת בהרחבה במסגרת הגדות (ראו "הגדה") מייסד המסדר
(ראו "נשא-ההתגלות-הראשונה").
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שיהוק
השיהוק הוא עווית בלתי-רצונית של אברי-הנשימה (ראו "נשימה") ,הגורמת
לפליטת קול ואוויר משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") ,ומלווה
בדרך-כלל בתחושת אי-נוחות ואף בכאב מסוים.
על-פי תורת-הטומאה ,מהווה השיהוק את אחת מן השפות הלא-מילוליות
(ראו "שפה") ,אותן דובר האדם דרך נקבי-גופו ("לא תהי שפה אחת
בפיכם ,זכרים ונקבות ,כי דברתם מכל הנקבים ,לא לבדה בפה ולא לבדה
בטבעת ,לא לבדה בשכל ולא לבדה בגוף ( – ")...רועכם ס') .השיהוק עשוי
להעיד על מצב גופני מסוים ,אך גם על התרגשות או מתח נפשי.

שיעול
השיעול הוא עווית בלתי-רצונית של אברי הנשימה (ראו "נשימה") ,הגורמת
לפליטה פתאומית של קול ואוויר משער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-
הזוהמה") .השיעול מהווה מנגנון פיזיולוגי שבאמצעותו מסלקות הריאות
(ראו "ריאה") זיהומים (ראו "זיהום") וגופים זרים מתוכן.
על-פי תורת-הטומאה ,מהווה השיעול את אחת מן השפות הלא-מילוליות
(ראו "שפה") אותן דובר האדם דרך נקבי-גופו ("לא תהי שפה אחת בפיכם,
זכרים ונקבות ,כי דברתם מכל הנקבים ,לא לבדה בפה ולא לבדה בטבעת,
לא לבדה בשכל ולא לבדה בגוף ( – ")...רועכם ס').
השיעול עשוי להעיד על מצב גופני מסוים ,על מחלה או מצוקה בריאותית,
אך גם על התרגשות או מתח נפשי.

שיער
השיער הוא סיב דק ,עשוי חלבון ,הצומח על גבי העור (ראו "עור") אצל
בעלי-החיים היונקים (ראו "פרווה") ,ובכללם גם האדם .אצל האדם צומח
השיער בריכוזים בעיקר על גבי הראש (ראו "ראש") ,בבתי-השחי (ראו
"שחי") ,בערווה (ראו "פין" ו"פות") ,בגבות (ראו "גבה") ,מסביב לפה ועל
הלחיים (זקן ושפם ,בעיקר אצל הגברים  -ראו "זקן"" ,שפם"" ,פה"
ו"לחי").
סביב חלק משערי-הזוהמה של הפנים (ראו "פנים") צומחות שיערות קצרות
המשמשות הגנה מפני חדירה של גופים לא-רצויים ,בעיקר בנחיריים (ראו
"נחיר") ,בעיניים (ראו "ריס" ו"עין") ,ובאוזניים (ראו "אוזן") .שיער נוסף,
קצר יותר ,צומח גם על שאר חלקי הגוף ,בעיקר אצל הגברים .לשיער
תפקודים רבים ,ביניהם הגנה על הגוף מפני גורמים שעלולים להזיק לו,
שמירת חום הגוף (בעיקר אצל בעלי-החיים) ,הגנה מפני קרינת השמש,
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הסוואה (בעיקר אצל בעלי-חיים מסוימים) ותקשורת לא-מילולית (ראו
"תקשורת").
בעוד שגופם של מרבית היונקים מכוסה כולו בשיער (פרווה) ,האדם הנו
בעל-חיים קרח יחסית .השיער ,כמו הציפורן (ראו "ציפורן") ,נחשב לאחד
מן המרכיבים בגוף הנושרים ממנו בעודו בחיים ,והוא מהווה תזכורת
לתכונותיו החייתיות של האדם (ראו "חיה") ולעובדת כיליונו של הגוף (ראו
"מוות" ו"ריקבון").
השיער מהווה גם מרכיב משמעותי בזהותו של האדם (ראו "זהות") וברושם
שהוא בוחר להותיר על זולתו (ראו "זולת") .במסגרת חלק מן הטקסים
המבוצעים במערך הפולחני של המסדר ,נעשה שימוש סמלי בשיער לצרכים
שונים ,המפורטים בספרות הטקסית.

שיפוט
המונח "שיפוט" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,משמש
להגדרת היכולת של האדם החי (ראו "חי" ו"סובייקט") להבחין בהבדלים
(ראו "הבדלה") ובגבולות (ראו "גבול") בין ערכים יחסיים (ראו "יחסיות")
כמו "טוב" ו"רע" (ראו "טוב" ו"רוע")" ,יפה" ו"מכוער" (ראו "יופי"
ו"כיעור")" ,טמא" ו"טהור" (ראו "טומאה" ו"טהרה") וכדומה.
אופני השיפוט של האדם מושפעים מגורמים רבים ,ביניהם ההשפעות
הסביבתיות (ראו "סביבה") והתרבותיות (ראו "תרבות") שספג במהלך חייו
(ראו "נורמה" ו"קטגוריה") ,הזמן (ראו "זמן" ו"עיתוי") שבו הוא נדרש
להפעיל את השיפוט ,מצבו הגופני והנפשי (ראו "בשר" ו"נפש") ,תכונותיו
הפיזיות והמנטאליות וכדומה.
מסדר-הטומאה רואה בשיפוט תכונה חשובה והכרחית ,ומאמין בחירותו
(ראו "חירות") של כל אדם לפתח אמות-מידה שיפוטיות משלו ("איש איש
הישר והעקום בעיניו יעשה" – רועכם ס"א .ראו גם "מוסר") .המגבלה
היחידה שמעמיד מסדר-הטומאה בפני חירויות השיפוט של מאמיניו ,היא זו
הנוגעת לטאבו ,לזדון ולהפרת הזכות (ראו "טאבו"" ,זדון" ו"זכות (ה.)")-
ראו גם "מידתיות".

שיקוי
שיקוי הוא משקה המורכב מחומרים שונים ,המשמש בדרך-כלל לריפוי או
למימושן של פונקציות שונות (כמו כניסה למצבים אקסטטיים) ,שאינן
מתמצות רק בהרוויית הצמא .במסגרות טקסיות מסוימות המוצעות במערך
הפולחני של המסדר ,נעשה שימוש בשיקויים מסוגים שונים ,בעיקר לצרכים
סמליים ,או לצרכי הרגעה ופריקת מתח (ראו "פורקן") .השיקויים השונים,
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כמו גם אופני השימוש בהם ,מפורטים במסגרת הספרות הטקסית של
המסדר.

שיקוף
"שיקוף" הוא כינוי לתהליכי העברה והחלפה של מידע על המציאות,
שנערכים בין סובייקטים שונים (ראו "סובייקט") .המידע שמעביר אדם אחד
לאדם אחר (ראו "אחר") לעולם יהיה מוגבל ותלוי גם בנתוניו הפיזיים
והמנטאליים של האדם שמקבל את האינפורמציה ומעבד אותה לכדי ידע
(ראו "ידע") באמצעות חושיו ותודעתו (ראו "חוש"" ,תודעה" וגם
"השתקפות").

שלד
ראו "עצם".

שליה
השליה היא איבר שמתפתח ברחם (ראו "רחם") ,יחד עם העובר (ראו
"עובר") ,אצל הנקבות בחלק ממיני בעלי-החיים היונקים .השליה מאפשרת
את חילוף החומרים בין האם לעובר ,והיא מגנה עליו מפני חבלות ומפני
נזקים שמקורם בחיידקים או בוירוסים .מן השליה יוצא חבל הטבור (ראו
"טבור") ,המהווה את צינור ההזנה שדרכו מקבל העובר מזון מגופה של
האם ,ושולח את הפרשותיו חזרה אליה (ראו "הפרשה") .השליה נפלטת מן
הרחם ,אל מחוץ לגוף ,דרך שער-הנרתיק (ראו "נרתיק" ו"שערי-הזוהמה")
כעבור זמן קצר מרגע הלידה (ראו "לידה").

שלילי
מסדר-הטומאה עוסק בבחינת השפה ובשינוי התפיסות המוקדמות לגבי
מושגים שיפוטיים (ראו "שיפוט") ,המאופיינים ביחסיות (ראו "יחסיות") ,כמו
טוב ורע (ראו "טוב" ו"רוע") ,יפה ומכוער (ראו "יופי" ו"כיעור") ,טמא
וטהור (ראו "טומאה" ו"טהרה") וכדומה.
הצורך שמזהה המסדר בבחינה מחודשת של הנורמות הלשוניות (ראו
"נורמה") ,והדיכוטומיות המגולמות במושגים דוגמת אלה ,נובע מאמונתו
בכך שהשפה היא ,במובנים רבים ,תוצאה של כלכלות-אינטרס (ראו
"כלכלה") המונעות על-ידי מבני-כוח שונים המבוססים בדת (ראו "דת")
ובתרבות המודרנית (ראו "תרבות") .לא כל מה שנחשב ל"רע" בתרבות
אחת ,ייחשב כך גם בתרבות אחרת .יחד עם זאת ,אין הדבר אומר שהמסדר
רואה בכל מה שהוא רע ,דבר טוב ,וההיפך.
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על-כן ,מעדיף המסדר את השימוש במונח "שלילי" ,על-פני המונח "רע",
היות ולמונח זה מיוחסת משמעות מתמטית ,אקסיומית .מעשה שלילי ,אם
כן ,הוא מעשה שבעקבותיו ,או בעקבות השלכה ישירה שלו (כזו שניתן היה
לחזות את תוצאותיה מראש – ראו "השלכה") נגרמת פגיעה באדם ,או
ביצור אחר כלשהו (ראו "יצור") ,שלא לצורך ,מתוך רשלנות או מחשבת-
זדון (ראו "זדון").

שלפוחית
"שלפוחית" ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,הנה חפץ
בעל משמעות סמלית ,המשמש את עובדי הפולחן (ראו גם "כלי-פולחן").
השלפוחית היא שקית מלאה בנוזל כלשהו ,המסמלת את אברי-הגוף
הפנימיים (ראו "חוב") ואת הפרשותיו (ראו "זוהמה") .היא משמשת בטקסים
הנערכים בתוך גבולות הבית (ראו "בית-הטומאה" ו"חדר-הטומאה"),
ומהווה תחליף סמלי לפעולות של הפרשה גופנית (ראו גם "הרטבה").
בחלק מן הפרקטיקות הפולחניות ,נעשה שימוש בשלפוחית לצידו של הבור
(ראו "בור") ,המשמש לקליטת הנוזלים המופרשים ממנה .אופני השימוש
בשלפוחית ,כמו גם בכלי-הפולחן האחרים ,מפורטים במלואם במסגרת
הספרות הטקסית של המסדר .ראו גם "בלוטה".

שם
שם הוא כינוי ,מילה המוצמדת לדבר או ליצור (ראו "יצור") ,על מנת
להבחין אותו מן הדברים האחרים ולזהות אותו כיחידה ספציפית (ראו
"הבדלה") .מתן שמות לדברים (ובכללם גם לבני-האדם) ,הוא תופעה
תרבותית ,המסייעת לאדם להניח גבולות (ראו "גבול") ולכונן קטגוריות
(ראו "קטגוריה") וזהויות (ראו "זהות") ,שבאמצעותן הוא מתנהל בעולם.
השם הוא מרכיב משמעותי בשפה ובתרבות (ראו "שפה" ו"תרבות") ,והוא
מסייע לאדם למצוא את מקומו בבעבוע (ראו "בעבוע") ,אשר במקורו הוא
נטול שמות ,שפה או הגדרה מכל סוג שהוא.
ברוב המקרים ,השם שניתן לאדם עם לידתו (ראו "לידה") מזוהה עמו עד
יומו האחרון (ראו "מוות") ,ומהווה מרכיב משמעותי בזהות ובתפיסת
ה"אני" שלו (ראו "אני") ,וכן באופן שבו הוא נתפס בידי אחרים (ראו
"אחר") .החלפתו של השם ,אם כן ,עשויה להוביל לשינוי ממשי (ראו
"ממשי") באופן שבו נתפס האדם על-ידי החברה או התרבות שאליה הוא
משתייך .כאשר אדם שומע שם מסוים ,הקישור שהוא מייצר בינו לבין
סיטואציות אחרות שבהן שמע את אותו השם זה מכבר ,הוא לעתים בלתי
נמנע (ראו "קור" ו"רשת") .על כן ,בכינוסים בעלי אופי מסוים (ראו
"כינוס") ,ובסיטואציות פולחניות שבהן מבקשים המאמינים להתקרב אל
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חווית הבעבוע ,עשויים הם להתבקש שלא לחשוף את שמותיהם ,לפחות
בשלב הראשוני ,בפני חבריהם למפגש.

שמונה
במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,מסמל המספר שמונה
את תלמידיו של רועכם ,שהיו שמונה במספר (ראו "בנים" ו"נערה") ,ואת
מספר שערי-הזוהמה הקיימים בגופו של האדם (הספירה כוללת את שער-
הנרתיק של הנקבה ,והשערים הזוגיים נכללים בה כשערים בודדים – ראו
"שערי-הזוהמה") .צורתה של הספרה  8מזכירה את צורתו של הסימן
המסמל את האינסוף ,ובשל כך היא מייצגת עבור בני-מסדר-הטומאה גם
את עקרון הבעבוע (ראו "בעבוע") .לגיון-האמנים של המסדר (ראו "לגיון-
האמנים") ,מורכב משמונה אמנים (ראו "אמן") ,המתחלפים מעת לעת.

שמיעה
השמיעה היא החוש השוכן בשערי-האוזן (ראו "חוש"" ,עמודי-החושים",
"אוזן" ו"שערי-הזוהמה") .השמיעה היא הפונקציה המממשת את ההקשבה,
ובאמצעותה חודרים קולות (ראו "קול") וצלילים מן הסביבה (ראו "סביבה")
אל הגוף ,ועוברים אל המוח (ראו "מוח") ,שם הם מעובדים ע"י התודעה
(ראו "תודעה") והופכים למרכיבים בהשתקפות (ראו "השתקפות") .חוש-
השמיעה הוא החוש שבאמצעותו חווה האדם את הצרימה (ראו "צרימה"),
אחת משלוש הזוהמות הגדולות (ראו "זוהמה").

שמלה
ראו "בגד".

שמן
שמן הוא נוזל צמיגי המופק ,על-פי-רוב ,מצמחים (ראו "צמח") או משומן
של בעלי-חיים .האדם עושה בשמן שימושים רבים ,וביניהם כחומר-סיכה,
כחומר-בערה ,כמרכיב בהכנת המזון ,וכדומה.
סוגים מסוימים של שמן משמשים את המסדר בעבודת-הטומאה (ראו
"עבודת-הטומאה") ,במסגרת פולחן-האמנות (ראו "אמנות") ,בפולחן-העונג
(ראו "עונג") ,בטקסי ההתבוססות (ראו "התבוססות") ,ועוד .האופנים
השונים שבהם נעשה שימוש פולחני בשמן ,מובאים בפירוט בספרות
הטקסית של המסדר.
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שן
השן הנה איבר קשיח הנמצא בשער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה")
ומהווה חלק ממנו ומן הלסתות המרכיבות אותו (ראו "לסת" ו"עצם") .בפיו
של האדם מצויות בדרך-כלל שלושים ושתיים שיניים ,המתחלקות לסוגים
שונים ,על-פי תפקודיהן :החותכות ,הניבים ,המלתעות והטוחנות .השיניים,
כאמור ,מחוברות לעצם הלסת ,והן אחראיות על החיתוך ,הקריעה והטחינה
(ראו "לעיסה") של המזון המוכנס אל הפה (ראו "פה") ,בדרכו למערכת
העיכול (ראו "עיכול").
רועכם עושה שימוש במונח "לעיסה" כדי לתאר את אופן ההתמודדות של
האדם עם המציאות .הוא מתייחס למשנתו (ראו "משנה") כאל הדרך
הנחוצה לאדם בכדי שידע כיצד להתנהל בעולם ,בעידן הנוכחי (ראו "עידן-
הטומאה")" :לא תרחמו על כל אדם ,אטומים הייתם עבור אלה אשר לא
התאוו לתורתכם ,זכותם לחיות גם כי ימותו :תבלעם האדמה ופערה את
פיה ,מי אשר לא יאמין ולא יקשיב ,לא יעשה ולא ישמע ,כי תרקבנה שיניו:
חרבה הארץ ,אין משפט בה ואין חוק ,אתם הענקתם את הלעיסה ,מי אשר
לא ידע ללעוס ,לא ידע לבלוע" – רועכם נ"ח.

שסף
שסף הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של שסף בפרק כ"ד לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
אשר חווים התעללות בידי הוריהם (ראו "בנים") .שסף הוא הילד המופיע
בפרק הראשון של הפרשה (ראו "פרשה") .כשאר ששת הבנים ,שמו של
שסף קשור לקורותיה של אמו ,אשר שיספה לעצמה את הגרון (ראו "גרון"),
מפני שלא יכלה עוד לשאת על מצפונה (ראו "מצפון") את שתיקתה לנוכח
מעשי-הסדום שעולל בעלה לבנם .כמו ששת הבנים האחרים בפרשה,
בסופו של הפרק מתעורר שסף בתוך מרתף (ראו "מרתף") .ברמה
המטאפורית ,כל אחד משבעת הבנים מייצג בסיפורו האישי את אחד
משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי-הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של
עצבה – ראו "עצבה") .היות ושסף חווה את ההתעללות בישבנו ,הוא מייצג
את שער-הרקטום (ראו "רקטום" ו"שערי-הזוהמה").
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שעון
השעון הוא מכשיר שבו עושה האדם שימוש להגדרת פרקי זמן קצובים (ראו
"זמן") ,שמטרתם ליצוק סדר בבעבוע (ראו "בעבוע") ולהניח גבולות (ראו
"גבול") ברציפותו של הרקב (ראו "רקב").
בחברות המודרניות ,נעשה שימוש בשעון המחלק את הזמן ,באופן מחזורי,
לפרקים של שניות ,דקות ושעות ,כאשר כל עשרים וארבע שעות מהוות
יממה אחת ,שבמקור מבוססת על הסיבוב שעושה כדור-הארץ סביב צירו,
ומושפעת גם מאורכו של הסיבוב השלם שעושה כדור הארץ סביב השמש.
היחס בין המקומות השונים על-פני כדור הארץ למיקומה של השמש
משתנה כל העת ,ואורכו של הסיבוב אינו קבוע ושווה בכל חלקי העולם,
אך פרקי הזמן הנמדדים באמצעות השעון המערבי נותרים כמוסכמה
קבועה ,וזאת כדי להימנע מבלבול וכדי לשמור על סטנדרטים אחידים של
חלוקת הזמן.

שעיר
"שעיר" הוא כינוי לצלם (ראו "צלם") המשמש את בני-מסדר-הטומאה
בטקסי הגידוף (ראו "גידוף") והקללה (ראו "קללה") .תפקידו של השעיר
הוא לספוג את זעמו (ראו "זעם") של המאמין ,ולהוות אמצעי לפורקן (ראו
"פורקן") ולהקלה מעומסים רגשיים ומדחפים אלימים שלא ניתן לפרוק
בדרכים אחרות (בשל הטאבו ואיסור הזדון – ראו "טאבו" ו"זדון").
שמו של השעיר נגזר מן הנוהג היהודי העתיק (ראו "יהדות") ,שכלל את
שילוחו של תיש אל המדבר (ראו "תיש") ,על מנת שיכופרו חטאיהם של בני
עם ישראל ("שעיר לעזאזל" – ראו "חטא" ו"עזאזל").
אופני הכנתו של השעיר והשימושים הנעשים בו ,מפורטים בספרות
הטקסית של המסדר.

שערי-הזוהמה
נקבי-הגוף (ראו "עין"" ,נחיר"" ,אוזן"" ,לוע"" ,פטמה"" ,שופכה"" ,נרתיק"
ו"רקטום") מכונים בתורת-הטומאה בשם "שערי-הזוהמה" .שערי-הזוהמה
הם הפתחים השוכנים בגבולותיו של הגוף (ראו "גבול") ,שדרכם הוא
מיטמא (ראו "טומאה" ו"הטמאה") – דרכם חודרים חומרים שונים מן
הסביבה החיצונית אל פנים הגוף (ראו "זיהום") ,ודרכם גם נפלטות
הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") מן הגוף החוצה.
על-פי תורת-הטומאה ,מהווים שערי-הזוהמה את המרכיב העיקרי בתהליכי
הספיגה (ראו "ספיגה") וההטמעה (ראו "הטמעה") ההדדיים המתרחשים בין
הגוף לסביבתו (ראו הצהרה מס'  4בפרק "הצהרות על האדם" ,מתוך
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מניפסט מסדר-הטומאה" :כל גוף ,גבולותיו פרוצים .הוא נספג בעולם
והעולם נספג בו") .שערי-הזוהמה מהווים את משכנותיהם העיקריים של
החושים (חמישה במספר אצל האדם – ראו "חוש" ו"עמודי-החושים") ,והם
מתפקדים כמרכיב משמעותי ביצירת החוויה (ראו "חוויה") וההשתקפות
(ראו "השתקפות") אצל הסובייקט (ראו "סובייקט") הנושא אותם (ראו
הצהרה מס'  5בפרק "הצהרות על האדם" ,מתוך מניפסט מסדר-הטומאה:
"העולם נחווה דרך נקבי הגוף ,המכונים שערי-הזוהמה .אלו הם משכנות
החושים ,המטמאים את האדם" .וגם הצהרה מס'  7באותו הפרק " :נקבי
הגוף ,שערי הזוהמה ,משכנות הם לעונג וגם לייסורים") .כמו כן ,מהווים
שערי-הזוהמה מרכיב עיקרי בתקשורת (ראו "תקשורת") בין היצורים (ראו
"יצור") ,זו המילולית (אצל האדם) ,וזו הלא-מילולית (ראו "שפה" ,וגם
הצהרות מס'  8ו 9-בפרק "הצהרות על האדם" ,מתוך מניפסט מסדר-
הטומאה" :התקשורת בין החיים ,מרביתה עוברת דרך שערי הזוהמה",
ו"לכל נקב ונקב שפה משלו ,והאדם דובר הוא את כולן").
בבני-האדם ,ישנם אחד-עשר שערי-זוהמה אצל הגבר ,ושנים-עשר שערי-
זוהמה אצל האישה (שמונה ,כאשר נכללים השערים הזוגיים כבודדים – ראו
"שמונה").
בשל החשיבות הסמלית הרבה שמייחס המסדר לנקבי-הגוף ,מהווים שערי-
הזוהמה ,יחד עם ייצוגים שונים שלהם ,מרכיבים טקסיים במסגרת פולחן-
הטומאה ,על סוגיו השונים.
שערי-הזוהמה של הבית:
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר מזהה במבנה הבית תכונות
רבות אשר מקבילות באופן סמלי (ראו "סמליות") לחלקים שונים במבנה
גוף-האדם .חלק גדול מן הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך
הבית (ראו "בית") ,תוך שימוש בערכם הסמלי של חלקיו השונים ,ובהקבלה
שלהם לחלקי הגוף .לפיכך ,עורך המסדר הקבלה בין שערי-הזוהמה
המצויים בגוף האדם לבין פתחי הבית ,המכונים "שערי-הזוהמה של הבית"
(ראו "חלון"" ,דלת"" ,אסלה"" ,פתח-ניקוז"" ,כיור"" ,ברז"" ,טלוויזיה",
"אינטרנט"" ,טלפון"" ,שקע" ו"ארובה") .לכל שער-זוהמה של הבית ,מיוחס
שער-זוהמה מקביל מן הגוף ,אשר קשור אליו ,באופן מסוים ,מן הבחינה
התפקודית.
אלו הם שערי-הזוהמה של הבית ,ומקביליהם בגוף:
חלונות – עיניים ונחיריים.
דלתות – לוע.
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שקעי תקשורת (טלפוניה ,רדיו ,אינטרנט וטלוויזיה) – אוזניים (וגם עיניים,
במקרה של הטלוויזיה והאינטרנט).
פתחי אוורור ,ארובות ומזגנים – נחיריים.
שקעי חשמל – פטמות.
ברזים ,כיורים ופתחי ניקוז – שופכה ונרתיק (בגוף אלו שערים נפרדים –
שופכה לגבר ,ושופכה ונרתיק לאישה).
אסלה – רקטום.

שפה
השפה היא מערכת של סמלים וסימנים (ראו "סמל"" ,מילה" ו"שם"),
שבאמצעותה מתקשרים היצורים (ראו "יצור") השונים זה עם זה (ראו
"תקשורת") ,ומעבירים מידע מן האחד לשני.
האדם עושה שימוש בשפות מילוליות ,המכילות מספר רב של סימנים
קוליים וחזותיים ,המאפשרים העברת מידע מרובה ומורכב .בעלי-החיים
עושים שימוש בסימנים לא-מילוליים כדי לתקשר האחד עם השני (ביניהם
תנועות גוף ,הבעות פנים ,מגע ,קולות וריחות שונים ,וכדומה) .בתורת-
הטומאה מכונות מערכות סימנים אלה בשם "שפות לא-מילוליות" ,ועל-פי
תפיסת המסדר גם האדם דובר רבות מהן ,בעיקר דרך שערי-הזוהמה ("לא
תהי שפה אחת בפיכם ,זכרים ונקבות ,כי דיברתם מכל הנקבים ,לא לבדה
בפה ולא לבדה בטבעת ,לא לבדה בשכל ולא לבדה בגוף ,לא לבדה בסמל
ולא לבדה בממשות ( – ")...רועכם ס' .וגם הצהרה מס'  9בפרק "הצהרות
על האדם" ,במניפסט מסדר-הטומאה" :לכל נקב ונקב שפה משלו ,והאדם
דובר הוא את כולן" .לדוגמא ראו גם "שיעול"" ,שיהוק"" ,פיהוק"" ,קריצה"
ו"נפיחה") ,אך גם באמצעות מחוות גופניות והבעות פנים (ראו "מימיקה").
המידע המגיע אל הסובייקט (ראו "סובייקט") באמצעות השפה ,נקלט אף
הוא בשערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") ,ומהם הוא עובר אל המוח (ראו
"מוח") ,שם הוא מעובד (ראו "עיבוד") באמצעות התודעה (ראו "תודעה"),
והופך להשתקפות (ראו "השתקפות") .ההשתקפות לעולם תהיה תלויה
בתכונותיו הפיזיות והמנטאליות של הסובייקט ,ועל כן אין המידע יכול
לעבור בשלמותו (ראו "אמת" ו"ודאות") ,והוא לעולם מלווה על-ידי האין
(ראו "אין").

שפיכה
"שפיכה" היא כינוי לפליטת הזרע (ראו "זרע") דרך שער-השופכה (ראו
"שופכה" ו"שערי-הזוהמה") אצל הזכר ,המגיעה בעקבות שיא הריגוש המיני
(ראו "אורגזמה").
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שפך
השפך הוא פתחו החיצוני של הביב (ראו "ביב") ,אשר דרכו נפלטות אל
הסביבה (ראו "סביבה") כל הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") אשר נאספו
מבתיהם של בני-האדם.

שפכים
שפכים הם מים (ראו "מים") מעורבים בריכוז גבוה של זוהמות (לעתים
זוהמות קטנות שנפלטו מן הגוף ולעתים חומרי-תעשייה שנפלטו ממפעלים
ומבתי-חרושת – ראו "זוהמה") הנעים ברשתות הביוב ,ונפלטים מהן אל
הסביבה החיצונית (ראו "סביבה") .השפכים הם ממחולליה העיקריים של
הצחנה (ראו "צחנה") ,אחת משלוש הזוהמות הגדולות.

שפם
השפם הוא שיער (ראו "שיער") הגדל מתחת לשערי-הנחיר (ראו "נחיר"
ו"שערי-הזוהמה") ומעל לשער-הלוע (ראו "לוע") .על-פי-רוב ,מאפיין
השפם את המין הזכרי ,ובדרך-כלל הוא יימצא אך ורק על זכרים אשר
החלו את תהליך התבגרותם המינית .השפם מהווה גם את אחת מן השפות
הלא-מילוליות שדובר האדם באמצעות גופו (ראו "שפה") :נוכחותו היא
בעלת משמעות סמלית ,המושפעת גם מצורת השפם ומאורכו .ראו גם
"זקן".

שפתון
ראו "איפור".

שפתיים
השפתיים מהוות את פתחו של שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-הזוהמה") .הן
מסייעות בקליטת המזון בשלב הראשוני של עיכולו (ראו "עיכול") ,הן
מאפשרות את הדיבור (ראו "דיבור") ואת הגייתן של השפות המילוליות
(ראו "שפה") ,הלהגות (ראו "להגות") והעיוותים-הקוליים (ראו "עיוות-
קולי") .כמו-כן לוקחות השפתיים חלק במימיקה (ראו "מימיקה" ,ולדוגמא
ראו גם "חיוך") ובתקשורת הלא-מילולית אצל האדם ובעלי-החיים (ראו
"תקשורת") ,והן נחשבות לאיבר פתייני ורגיש למגע (ראו "מישוש") ,הנושא
תפקיד משמעותי בפולחן העונג (ראו "עונג") של מסדר-הטומאה.
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שקע
מסדר-הטומאה רואה בביתו של האדם מעין הרחבה סימבולית של ה"אני"
הגופני והמנטאלי שלו (ראו "אני") .המסדר מזהה במבנה הבית תכונות
רבות אשר מקבילות באופן סמלי לחלקים שונים במבנה גוף-האדם .חלק
גדול מן הפרקטיקום הפולחני של המסדר מתבצע בתוך הבית ,תוך שימוש
בערכם הסמלי של חלקיו השונים ,ובהקבלה שלהם לחלקי הגוף .שקעי
החשמל והתקשורת (ראו "תקשורת") ,אם כן ,מהווים חלק משערי-הזוהמה
(ראו "שערי-הזוהמה") של הבית (הפתחים אשר באמצעותם נספגים הבית
וסביבתו זה בזו) ,והם מקבילים לשערי-האוזן ולשערי-הפטמה בגוף האדם
(שקעי-תקשורת – שערי-האוזן ,שקעי-חשמל – שערי-הפטמה .ראו "אוזן"
ו"פטמה").

שקר
פרק ע"ד במשנתו (ראו "משנה") של רועכם נפתח בפסוק" :זו תורת
הריקבון ,תורת השקרים אשר על העולם הזה" .רועכם מנסח את משנתו
תוך שהוא שב פעמים רבות אל רעיונותיו לגבי הוודאות (ראו "ודאות")
ותפיסת המציאות של האדם ,שהינה לעולם מוגבלת ומוכתבת על-ידי
תכונותיו וניסיונו (ראו "ניסיון").
רועכם אינו מכוון לטענה שהאמת המוחלטת אינה קיימת (ראו "אמת"),
אלא רק שהיא בלתי ניתנת להשגה ולהבנה מלאה (ראו גם "ממשי") .היות
וידיעותיו של האדם לעולם נסמכות על החוויה החושית (ראו "חוש") ועל
תודעתו המוגבלת (ראו "תודעה") ,העולם נחווה עבורו כהשתקפות (ראו
"השתקפות") ולא כידע אובייקטיבי (ראו "ידע") .על-פי תפיסה זו ,לא תתכן
אף פעם ודאות כלפי דבר כלשהו ,אשר תממש את כל פוטנציאל הידע
הטמון בו – המציאות המשתקפת בתודעתו של האדם ,לעולם תהיה
מתעתעת ,חלקית ומוגבלת ,ועל כן ראויה לספק מתמיד (ראו "ספק").
על-פי תפיסתו של המסדר ,ככל שמספר הסובייקטים (ראו "סובייקט")
הבוחנים את המציאות חולקים תכונות דומות ,כך תהיה פרשנותם לגביה
דומה ,גם אם לא באופן מוחלט .בני-האדם ,לדוגמא ,החולקים את אותם
חמישה חושים (ראו "עמודי-החושים") ,את אותה תפיסת חלל וזמן (ראו
"חלל" ו"זמן") ,ואת אותן יכולות מנטאליות בסיסיות ,עשויים לזהות תכונות
מסוימות במציאות ולהסכים עליהן.
הן המדע (ראו "מדע") והן הטכנולוגיה (ראו "טכנולוגיה") מבוססים על
עובדות שהאדם מסוגל לזהות ולהעריך ,אף ברמה המתמטית ,שהיא
הקרובה ביותר לתפיסת מציאות שאיננה נתונה כלל למגבלות שנובעות
ממגבלותיו של הבשר (לתפיסת הבשר של מסדר-הטומאה ,ראו "בשר").
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יחד עם זאת ,הקשר בין המציאות והאופנים שבהם היא נתפסת ,גם כאשר
הם לכאורה "נטולי פניות" ,לעולם יהיה חלקי ומוגבל.
התפיסה ,המתוארת לעיל ,לגבי מושגי האמת והשקר ,אינה מובילה את
המסדר לביטול מוחלט של הגבול ביניהם ,אלא להבנה כי גבול זה הנו
מטושטש ופרוץ (ראו "גבול") .היות והמציאות בכל-זאת נתפסת באופן
דומה אצל יצורים (ראו "יצור") החולקים ביניהם תכונות דומות ,אזי
היחסיות (ראו "יחסיות") גם היא נתפסת באופן דומה והעובדות שניתן
להסכים עליהן מהוות אמת-מידה חלקית לקביעתו של הגבול .לדוגמא,
אדם המצביע על ריבוע וטוען כי הוא משולש ,טועה (ראו "טעות") או
משקר ,מפני שתכונותיה של צורה (ראו "צורה") המגדירות אותה כריבוע
(ראו "קטגוריה") מוסכמות על כל בני-האדם (ראו גם "נורמה") .יחד עם
זאת ,תחת תפיסת חלל אחרת ,או תחת תודעה שונה מזו של בני-האדם,
עשוי הריבוע להיתפס באופן שונה לחלוטין ,או לא להיתפס כלל.
לגבי העמדה האתית של מסדר-הטומאה בעניין האמת והשקר ,ראו "כנות"
ו"צביעות".

ש רף
שרף הוא חומר נוזלי ,מעין זוהמה קטנה (ראו "זוהמה") המופרשת מן
העצים (ראו "צמח") ,ומסייעת להם בהגלדת פצעים (ראו "פצע") ,ובהגנה
מפני חרקים (ראו "חרק") ופטריות (ראו "פטרייה") .אצל האדם ,משמש
השרף להפקת גומי ,לייצור תרופות ,לפיתוח תבלינים ולעשיית קטורת
ובשמים .בהיותו הפרשה דביקה (ראו "הפרשה" ו"דביקות") ,בשל תכונותיו
ובשל התפקודים שהוא ממלא עבור האדם ,משרת השרף תפקיד סמלי
במסגרת פולחן-הטומאה.

שרץ
שרץ ,בעברית (ראו "עברית") ,הוא שם כולל לחיות קטנות החיות במים
וביבשה ,וגם לוולדות של בעלי-חיים קטנים ,המולידים את צאצאיהם
באמצעות השרצה ולא באמצעות הטלת ביצים (ראו "ביצה") .במסגרת
פולחן-הטומאה" ,שרץ" הוא כינוי לצלם (ראו "צלם") המשמש את
המאמינים במערך הטקסי ,ומסמל את ערכי הלידה והפריון (ראו "לידה").
את דרכי הכנתו של השרץ ,והשימושים הטקסיים בו ,ניתן למצוא בספרות
הטקסית של המסדר.
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שת
"שת" הוא אחד מכינוייו של הישבן (ראו "ישבן") ,שהנו אחד מחלקי הגוף
שלהם מייחסת תורת-הטומאה משמעות סמלית מרובה.

שתייה
שתייה היא אחת מן הפעולות שמקיימות את כלכלת-הזוהמה של הגוף (כמו
אכילה ,נשימה ,הפרשה ,הזדווגות וכדומה) ,והיא הכרחית לקיומו .במסגרת
חלק מן הטקסים הנערכים בפולחן-הטומאה ,נהוג לעתים לשתות שיקויים
(ראו "שיקוי") או נוזלים מסוימים ,בעלי משמעות סמלית הקשורה לסוג
הטקס ולאופיו (ראו "טקס").

שתן
השתן מהווה את אחת מן הזוהמות הקטנות (ראו "זוהמה") הנפלטות מן
הגוף ,דרך שערי-הזוהמה (ראו "שערי-הזוהמה") .השתן הוא פסולת נוזלית
המופרשת על-ידי הכליות (ראו "כליה") ,דרך שער-השופכה (ראו "שופכה"),
אל מחוץ לגוף .למעט במקרים של זיהום חיידקי בכליות או במערכת השתן,
השתן הנו נוזל סטרילי ,ובתרבויות מסוימות אף נהוג היה לשתות אותו
לצרכי ריפוי ,או לנקות פצעים באמצעותו (ראו "פצע") .אצל מינים
מסוימים של בעלי-חיים ,משמש השתן גם כאמצעי לתקשורת (ראו
"תקשורת") באמצעות חוש-הריח (ראו "חוש" ו"ריח").
בפולחן-הטומאה ,מהווה השתן את אחד מייצוגיה העיקריים של העודפות
(ראו "עודפות") ,והוא אף משמש כמרכיב בחלקים מן המערך הטקסי (ראו
"הרטבה").

שתק
שתק הנו אחד משמונת התלמידים של רועכם .לראשונה מגוללת עלילתו
של שתק בפרק כ"ו לספר "רועכם" ,במסגרת סיפורם של שבעת הבנים
אשר חווים התעללות בידי הוריהם (ראו "בנים") .כשאר ששת הבנים ,שמו
של שתק קשור לקורותיה של אמו ,אשר הושתקה על-ידי האב המתעלל,
כאשר התחננה בפניו שיניח לילד .שתק חווה את ההתעללות בכל פעם
שהוא מביע חוסר רצון לאכול מן האוכל שבישלה לו אמו .בתחילה האב
מונע ממנו מזון במשך זמן רב ,ובהמשך הוא מלעיט אותו באותו המזון
שמנע ממנו קודם לכן ,אשר הספיק להירקב זה מכבר ("ויפתח הילד את
גרונו ,וילעיטהו אביו מן הרפש המתפתל בצלחת ,ותהי הצחנה לטעם עז
מאד") .כמו ששת הבנים האחרים בפרשה ,בסופו של הפרק מתעורר שתק
בתוך מרתף (ראו "מרתף") .ברמה המטאפורית ,כל אחד משבעת הבנים
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מייצג בסיפורו האישי את אחד משערי-הזוהמה של הגוף (ראו "שערי-
הזוהמה") ,או את כולם (במקרה של עצבה – ראו "עצבה") .היות ושתק
חווה את ההתעללות בפיו ,הוא מייצג את שער-הלוע (ראו "לוע" ו"שערי-
הזוהמה").
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מסדר הטומאה
לקסיקון העיקרים
ת
תאוות-בשרים
תאוות-הבשרים היא התשוקה (ראו "תשוקה") שרוחש האדם למין (ראו
"מין") ולהתענגות גופנית (ראו "עונג") ,שמהווה ,על-פי תורת-הטומאה,
חלק מעקרון-הבליעה (ראו "בליעה (חוק ה .)")-כמו הגרגרנות (ראו
"גרגרנות") והחמדנות (ראו "חמדנות") ,נחשבת גם תאוות-הבשרים לאחד
משבעת חטאי המיתה בנצרות (ראו "נצרות" ו"חטא").
מסדר-הטומאה גורס כי תאוות-הבשרים היא תכונה חיונית והכרחית לקיומו
של האדם בעולם .היא מהווה את הבסיס להתרבות ולפריון ,והיא בעלת
תפקיד משמעותי ביחסי אהבה וזוגיות שחולקים בני-האדם זה עם זה (ראו
"אהבה") .האדם הוא חלק בלתי נפרד מן הטבע (ראו "טבע") ומבעלי-
החיים ,ותאוות-הבשרים היא ,לפיכך ,חלק בלתי נפרד ממנו.
לתפיסתו של המסדר ,הגדרתה של תאוות-הבשרים כחטא ,מהווה חלק
ממנגנון השליטה שפיתחו הדתות השונות כלפי מאמיניהן (ראו "דת") .היות
והאדם אינו יכול להימנע מתאוותו למין ,נגזר עליו להרגיש כחוטא באופן
מתמיד (ראו "אשמה (רגש - )")-דבר המשמר את התלות שהוא נדרש לפתח
באל (ראו "אל") או בבאי-כוחו.
המסדר מעודד את מאמיניו לחיות חיי תאווה ותשוקה ,ולחוות את העולם
לאור עקרון הזימה (ראו "זימה") .יחד עם זאת ,המסדר אוסר על מאמיניו
באופן גורף וחד-משמעי לממש ולכפות את תאוותם על אדם חי (או על כל
יצור אחר – ראו "יצור" ו"חי") שאינו מעוניין בה ,או שאין ביכולתו להתנגד
לה (ראו גם "אונס"" ,טאבו"" ,זדון" ו"זכות (ה.)")-

תאום
בפרק י"ג ,בפרשת "תאומים" ,מתוארת לידתם של רועכם ואחיו התאום
(ראו "לידה") .השניים מתוארים כתאומים שאינם זהים" :ויהיו התאומים
דומים מאד זה לזה ,כי אינם זהים ,האחד מכוער מן השני על-פי מידת
אנוש :ויהי התאום האחד רזה ושעיר מאחיו התאום האחר ,ועיניו חומות
ופני חיה לו ,אף כי היו אנושיים" .בפרק ט"ו ,הורג התאום הרזה (שמתברר
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מאוחר יותר כרועכם) את אחיו (ראו "אח") תוך כדי התקוטטות על
פטמותיה (ראו "פטמה") של אמו (ראו "אם" ו"כלבה") ,ולאחר מכן מחסל
גם אותה ,לאחר שנחלצה לעזרתו של בנה המותקף.
במסגרת הפרשנות הגורסת כי סיפורו של רועכם הוא למעשה מטאפורה
להתפתחותו של התלמיד במסדר-הטומאה (ראו הערכים "אב"" ,רימה",
"גולם" ו"זבוב") ,האח התאום מייצג את האפשרות האחרת ,העומדת בפני
בן-המסדר אשר דגרה בו תורת-הטומאה והוא בוחר שלא לקבל עליו את
פילוסופיית המסדר (ראו ערך "אבוד") .לאור פרשנות זו ,לגלגולו החדש
של אביל (ראו "אביל") כרועכם ,קדמו שתי אפשרויות של התפתחות ,או
של לידה מחודשת – האחת הולכת בדרכו של רועכם ,והאחרת בדרכו של
אחיו .סיפורו של רועכם ,שולל למעשה את האפשרות האחרת וגורס כי
היא איננה מובילה ,אלא לאבדון (ראו "אבדון").

תאונה
ראו "טעות" ו"אקראיות".

תבליט
תבליט הוא מעין הכלאה (ראו "הכלאה") בין ציור לפסל – הוא צורה (ראו
"צורה") הבולטת מעל לפני השטח ,אך איננה ניצבת באופן חופשי בחלל
(ראו "חלל") .במסגרת פולחן-האמנות של מסדר-הטומאה (ראו "אמנות"),
נעשה שימוש בתבליטים ,כמייצגים את עקרון-הכלאיים (ראו "כלאיים").
לעתים קרובות יעטרו (ראו "עיטור") תבליטים את קירותיו של בית-הטומאה
(ראו "בית-הטומאה") או של חדר-הטומאה (ראו "חדר-הטומאה").

תדמית
"תדמית" היא כינוי לאופן שבו נתפסת אישיותו (ראו "אני") של אדם
בהשתקפויותיו (ראו "השתקפות") של אדם אחר (ראו "אחר") ,או לאופן
שבו היה רוצה האדם שאישיותו תיתפס בידי אחרים .על-ידי התנהגות,
סגנון דיבור ,פרטי לבוש (ראו "בגד") ותכשיטים (ראו "תכשיט") שהוא עונד
על גופו ,מסייע האדם לזולתו (ראו "זולת") לפרש את זהותו (ראו "זהות")
ולנסח את אישיותו כתדמית .תדמיתו של האדם היא לעולם תולדה של
המפגש בינו ובין הסובייקט הצופה בו (ראו "סובייקט"" ,צופה"" ,מבט"
ו"ודאות") ,וכל אדם נושא עימו ,למעשה ,פוטנציאל למספר אינסופי של
תדמיות .ראו גם "התחזות".
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תהום
"תהום" הוא כינוי למצולות הים או למעמקי האדמה .במסגרת הפילוסופיה
של תורת-הטומאה ,המונח "תהום" מייצג את היעדר היכולת להבין את
המציאות באופן מוחלט ,ואת הפער העמוק שלעולם ישרור בין האדם
לסביבתו (ראו "סביבה") ,מתוקף היותו בן-כלאיים (ראו "כלאיים") .התהום
היא למעשה האין (ראו "אין") המלווה את ההתפלשות (ראו "התפלשות").
היא מייצגת את כל מה שהוא נורא ביש (ראו "יש") ,בטבע (ראו "טבע")
ובאדמה (ראו "אדמה") ,שאיננו ניתן להמשגה או להבנה מלאה .לעתים
מיוצגת התהום כישות מואנשת (ראו "ישות" ו"האנשה") ,המתגלמת כצלם
(ראו "צלם") במערך הטקסי של המסדר.

תודעה
התודעה ,כפי שהיא נתפסת על-ידי מסדר-הטומאה ,היא סך כל החושים
(ראו "חוש") והתכונות של יצור כלשהו (ראו "יצור") ,שבאמצעותם הוא
תופס את המציאות ,את עצמו ,ואת היחס ביניהם .כחלק בלתי נפרד מן
הבעבוע (ראו "בעבוע") ומעקרון הבשר (ראו "בשר") ,מהווה התודעה
תכונה שאיננה נפרדת מן הגוף .התודעה ,אם כן ,היא תכונה של יצורים
חיים (ראו "חי") :על-פי תפיסתו של המסדר ,ובהתאם לידע הנוכחי (ראו
"מדע") ,למן הרגע שבו היצור חדל לחיות (ראו "מת") ,מפסיקה תודעתו
לתפקד.
התודעה מושפעת באופן תמידי מן הגוף ,מתכונותיו ,ומהחוויות (ראו
"חוויה") והתהליכים החלים עליו .לפיכך ,שונה תודעתו של כל יצור
מתודעתם של היצורים האחרים ,ולכן לעולם לא יחווה יצור אחד את
המציאות באופן זהה לזה של יצור אחר (ראו גם "תהום") .התודעה ,אם כן,
היא בהכרח מוגבלת ,ובהתאם לכך גם היכולת לחוות את המציאות ,על
מורכבויותיה ,כאמת ודאית ומוחלטת (ראו "אמת"" ,שקר" ו"וודאות").
התודעה משתנה ללא הרף ,וזאת כתוצאה מהתהליכים שהיא עצמה מכוננת
(כמו עיבוד חוויות ומידע לכדי ניסיון ,זיכרון וידע – ראו "עיבוד"" ,ניסיון",
"זיכרון" ו"ידע") .כלומר ,כאשר יצור כלשהו חווה חוויה מסוימת באמצעות
עיבודה בתודעתו ,החוויה משנה את התודעה ומשפיעה למעשה על האופן
שבו יעובדו החוויות הבאות.
אצל בני-האדם ,משכנה העיקרי של התודעה הוא המוח (ראו "מוח"),
שבאמצעותו מתורגמת המציאות הנקלטת באמצעות החושים (ראו גם
"זוהמה" ו"שערי-הזוהמה") ,לכדי השתקפויות (ראו "השתקפות") .תודעתו
של האדם מרכיבה את תפיסת ה"אני" שלו (ראו "אני" ו"זהות") ,והיא
המאפשרת לו להבחין בינו לבין הסביבה (ראו "סביבה"" ,אחר" ו"זולת"),
להציב גבולות (ראו "גבול") ולנסח קטגוריות (ראו "קטגוריה") ,לחשוב את
354

עצמו באופן רפלקסיבי ,להיות מודע לעובדת קיומו ולאפשרות מותו (ראו
"מוות") ,להניח הנחות ,לעבד מידע ,לגבש ידע ,להסיק מסקנות ,לשמר
זיכרונות ,ליזום ולהוציא אל הפועל פעולות ומעשים שונים.

תודעת חמשת-העמודים
"תודעת חמשת-העמודים" היא טכניקה שמציע המסדר למאמיניו ליישם
מפעם לפעם על מנת לחדד ולתחזק את הערנות (ראו "ערנות") והמודעות
לאני ,לזולת ולסביבה (ראו "אני"" ,זולת" ו"סביבה") .הטכניקה כוללת את
שאילתן של חמש שאלות (ראו "שאלה") הנוגעות למצבו של האדם ברגע
הנתון .השאלות נשענות על חמשת עמודי-החושים (ראו "עמודי-החושים"),
שעליהן מבוססת כל תפיסת המציאות של האדם ,ומטרתן להפנות את
תשומת-לבו של האדם אל הדברים שהוא חש באותו הרגע:
מהם המראות אותם אני רואה ברגע זה לנגד עיני? (ראו "ראייה" ו"עין").
מהם הקולות והצלילים אותם אני שומע ברגע זה באמצעות אוזניי? (ראו
"שמיעה" ו"אוזן").
מהם הריחות אותם אני מריח כרגע בנחיריי? (ראו "ריח" ו"נחיר").
מהו הטעם שאני חש בפי כעת? (ראו "טעם" ו"לשון").
מה אני מרגיש בכל איבר מאברי גופי? (ראו "מישוש" ו"עור").
המסדר ממליץ ליישם את הטכניקה בשלב שבו המאמין חש כי ערנותו
איבדה מכוחה ,אך גם באופן אקראי ,מפעם לפעם ,בעת שהמאמין עסוק
בפעולות שגרתיות שאינן דורשות ממנו ריכוז כלשהו.

תוהו ובוהו
"תוהו ובוהו" הוא כינוי לאי-הסדר ששרר בעולם לפני הבריאה (ראו
"סדר") ,כפי שהוא מתואר בספר "בראשית" ,בתנ"ך העברי (ראו "תנ"ך").
מסדר-הטומאה מתייחס ל"תוהו ובוהו" כאל מושג מקביל לבעבוע (ראו
"בעבוע") ,אשר מתאר למעשה את מהותם הטבעית של הדברים ,בטרם
הושתו ביניהם גבולות (ראו "גבול") והבדלים (ראו "הבדלה") ,קטגוריות
(ראו "קטגוריה") ונורמות תרבותיות (ראו "נורמה" ו"תרבות").

תולעה
"תולעה" ,במסגרת פולחן-הטומאה ,הוא כינוי כולל לתולעים (ראו
"תולעת") ,לרימות (ראו "רימה") ולזחלים (ראו "זחל") ,הבאים אל בשר
הנבלה (ראו "נבלה") וניזונים ממנו (ראו גם "רמש") .ה"תולעה" ,למעשה,
מהווה בתורתו של רועכם כעין מונח מקביל ונרדף למונח "מוות" (ראו
"מוות") ,והיא מייצגת את התפיסה כי כל היצורים החיים הנם בני-מוות,
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וגופם הוא בשר שסופו להירקב ולהיאכל בידי אחרים .התולעה היא סמל
לחיים הניזונים מן המוות ומשגשגים באמצעותו (ראו גם "תקומה" ו"תחיית-
המתים").

תולעת
"תולעת" הוא שם כולל לקבוצה גדולה של בעלי-חיים חסרי-חוליות ,שגופם
צר וארוך ,והוא מורכב מרקמת עור (ראו "עור") ,רקמת עצב (ראו "עצב")
ורקמת מעי (ראו "מעי") .ישנם מיני תולעים שחיים בסביבה החיצונית (ראו
"סביבה") וניזונים מחומרי ריקבון (ראו "ריקבון") המצויים באדמה (ראו
"אדמה") ,או מדמם של בעלי-חיים (ראו "עלוקה") ,וישנם מינים של תולעים
טפיליות שחיות בתוך גופם של בעלי-חיים ,בעיקר בחלקיה השונים של
מערכת-העיכול (ראו "עיכול").
בתורת-הטומאה ,מיוחסת לתולעת משמעות סמלית והיא מייצגת את עקרון-
הבשר (ראו "בשר" – "רחשה נפשך כתולעים" – רועכם ס"ו) ,את הטפילות
(ראו "טפילות") ואת הרקב (ראו "רקב").

תועבה
"לא ייעלם דבר מניסיונכם ,דבר זימה ודבר ניאוף ,דבר אמת ודבר בלייעל,
דבר עבירה ודבר ערווה ,דבר חוכמה ודבר איוולת" – רועכם ס"ח.
רועכם קורא לתלמידיו "להתפלש" בחיים (ראו "התפלשות") ולהתנסות בכל
החוויות (ראו "חוויה") שהם מזמנים ,גם בכאלה שנתפסות כ"לא-מוסריות"
בעיני החברה ה"תרבותית" (ראו "תרבות"" ,מוסר" ו"נורמה") .במסגרת
המערך הפולחני של עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,ישנם טקסים
המכונים "טקסי-תועבה" ,אשר במהלכם מבוצעות פעולות שונות שנתפסות
כ"לא-מוסריות" בעיני חברות שמרניות ודתיות מסוימות (ראו "דת").
תכליתם העיקרית של טקסי-התועבה היא בשחרור המאמינים מן הדוגמות
והנורמות שלאורן חונכו ,אשר מגבילות ,לדידו של המסדר ,את
מחשבותיהם ומעכבות את ההתפתחות של תודעתם הטומאנית (ראו
"טומאני").
הפעולות ה"מתועבות" שננקטות במסגרת הטקסים ,אינן כוללות פגיעה
באדם או ביצור חי כלשהו (ראו "יצור" ו"חי") ,ומן הסתם אינן נכפות על
אף מאמין בשום דרך (ראו גם "זכות (ה" ,")-טאבו"" ,אונס"" ,חירות"
ו"אחריות") .טקסי-התועבה השלמים ,על פרטיהם ואופני הביצוע שלהם,
מתוארים בספרות הטקסית של המסדר.
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תוף
התוף הוא כלי-הקשה מוסיקלי ,המשמש לעתים במסגרת עבודת-הפולחן של
המסדר (ראו "פולחן") ,לצורך עידוד והנעה של תהליכים אקסטטיים (ראו
"אקסטזה").

תופת
ראו "גיהינום".

תור-הטומאה
"תור-הטומאה" הוא כינוי נרדף למונח "עידן-הטומאה" (ראו "עידן-
הטומאה") ,תורו של רועכם.

תורת-הטומאה
"תורת-הטומאה" הוא שם כולל לכל הכתבים והעקרונות המנוסחים
במסגרת עבודתו של מסדר-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,המבוססים
על רעיונותיו של רועכם (ראו "רועכם") .תורת-הטומאה היא חלק בלתי
נפרד מן הבעבוע (ראו "בעבוע") ,וככזו ,היא משתנה ומתפתחת ללא-הרף.
במסגרת תורת-הטומאה ,כלולים ,בין השאר ,הספר "רועכם" ,לקסיקון-
העיקרים (ראו "לקסיקון-העיקרים") ,הספרות הטקסית (ראו "טקס"),
ההגדות (ראו "הגדה") ,ההכתבות (ראו "הכתבה") ,ספר הזיהומים
וההטמאות (ראו "הטמאה") ועוד.

תזמון
ראו "עיתוי".

תחום
תחום הוא שטח שגבולותיו (ראו "גבול") מסומנים (ראו "טריטוריה" ,וגם
"קטגוריה").

תחיית-המתים
המושג "תחיית-המתים" קיים בדתות ובאמונות שונות (ראו "דת") ,ביניהן גם
ביהדות ובנצרות (ראו "יהדות" ו"נצרות") ,והוא מבטא אמונה בכך שבעתיד
יקומו המתים לתחייה (ראו גם "גאולה" ו"אחרית הימים").
מסדר-הטומאה אינו מאמין בהפרדה בין גוף לנפש (ראו "אלמוות" ו"חיים-
שלאחר-המוות") ,ורואה במוות עובדה סופית ובלתי ניתנת למניעה (הצהרה
מס'  10בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-הטומאה:
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"בן-מסדר-הטומאה מודע לכך שרגע-המוות הוא ממשי ובלתי ניתן לדחייה,
כאשר מגיע") .לפיכך ,אין מסדר-הטומאה מקבל את האמונה המסורתית
בתחיית-המתים.
יחד עם זאת ,מתוך האמונה בכך שכל מוות הוא מצע לשגשוג ולהיווצרותם
של חיים חדשים (ראו "תקומה") ,מכנה המסדר כל מצב שבו תורמת גופתו
של המת (ראו "מת" ו"נבלה") באופן כלשהו לחיים (על-ידי הזנה ,תרומת-
אברים וכדומה) ,בביטוי "תחיית-המתים".

תחפושת
תחפושת היא למעשה זהות חלופית (ראו "זהות") שעוטה על עצמו אדם
באמצעות אביזרים חזותיים כמו ביגוד (ראו "בגד") ,איפור (ראו "איפור"),
מסיכה (ראו "מסיכה") וכדומה ,או באמצעות אימוצה של התנהגות שאיננה
דומה להתנהגותו היומיומית .במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-
הטומאה") ,משמשת התחפושת בטקסי ההתחזות (ראו "התחזות") ,ובמסגרת
ההסוואה (ראו "הסוואה") שנערכת כחלק מתהליכי הפצתה של התורה
(ראו "הפצה").

תחת
"תחת" הוא אחד מכינוייו של הישבן (ראו "ישבן") ,שהנו אחד מחלקי הגוף
שלהם מייחסת תורת-הטומאה משמעות סמלית מרובה .במשנתו של רועכם
מופיע הביטוי "תחת" בפרק ס"ט" :דבש לא תלקקו כי אם מחור התחת,
תורתי תורת הזוהמה".

תחתונים
"תחתונים" הוא כינוי לבגד (ראו "בגד") הנלבש ישירות על הגוף ,ומכסה
את הישבן והערווה (ראו "ישבן" ו"ערווה") .בשל קרבתם הבלתי אמצעית
לשערי-הרקטום ,השופכה והנרתיק (ראו "רקטום"" ,שופכה" ו"נרתיק"),
מהווים התחתונים את אחד מתשמישי-הטומאה (ראו "תשמישי-טומאה"),
והם נושאים משמעות סמלית במסגרת חלק מן הטקסים במערך הפולחני.

תינוק
תינוק הוא גור-אדם .זהו האופן שבו מכונה הוולד האנושי מייד עם לידתו
(ראו "לידה") .ראו גם "עובר".
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תיקן
התיקן הוא חרק (ראו "חרק") הגדל בקרבת האדם וניזון מצמחים (ראו
"צמח") ,מבשר (ראו "בשר") ומחומרים אורגניים נרקבים (ראו "ריקבון"
ו"פגר") .רבים מן התיקנים חיים בתוך תעלות ביוב ופחי-אשפה (ראו
"ביוב") ,ועל כן הם ידועים כמזיקים וכמפיצי מחלות .הם זריזים ביותר
וניחנים ביכולת ראייה בחושך (ראו "ראייה" ו"חושך") ,ובכושר בריחה
והישרדות מצויינים .תכונות אלו ,בשילוב עם מראה חום ומתפתל ,הפכו
את התיקן לחרק מעורר אימה וגועל בקרב בני-האדם .מסדר-הטומאה
מייחס לתיקן משמעות סמלית במסגרת הפולחן ,והוא נחשב לאחד מן
הטוטמים הפוטנציאליים ,המומלצים ע"י המסדר (ראו "טוטם") .ראו גם
"מקק".

תיש
התיש הוא זכר העיזים (ראו "עז").

תכריכים
המונח "תכריכים" הוא כינוי לבגד (ראו "בגד") לבן ורחב שבו עוטפים את
המת (ראו "מת") לפני הקבורה .לאור תפיסתו את רעיון הקבורה (ראו
"קבורה") ,אין המסדר ממליץ לעטוף את המת בתכריכים ,אלא לקבור אותו
(במידה והוחלט לקברו באדמה) כאשר הוא חשוף ונמצא במגע ישיר עם
האדמה (ראו "אדמה") ,וזאת על מנת להקל על התולעה (ראו "תולעה")
ולזרז את תחיית-המתים (לאופן שבו משתמש המסדר בביטוי זה ,ראו
"תחיית-המתים").

תכשיט
תכשיט הוא קישוט שאדם עונד על גופו או על בגדיו (ראו "בגד") .תכשיטיו
של אדם מהווים מעין מניפסטציה חלקית של זהותו (ראו "זהות").
באמצעות התכשיטים ,יוצר האדם תקשורת לא מילולית (ראו "תקשורת")
עם סביבתו (ראו "סביבה" ו"זולת") ,שיש בה כדי להעיד על אופיו ,על
מעמדו החברתי והכלכלי ,ואף על עמדותיו האידיאולוגיות .לעתים יענוד
הטומאני (ראו "טומאני") תכשיטים המהווים חותם (ראו "חותם") ,ומשמשים
כסממן זיהוי וכתזכורת להשתייכותו למסדר (ראו גם "מחרוזת"" ,צמיד"
ו"טבעת").
במסגרת עבודת-הפולחן של המסדר ,מתבקש לעתים המאמין לעטות על
עצמו תכשיטים מסוימים ,שמטרתם להשפיע על אווירת הטקס ,לערער את
שגרת-יומו של המאמין ,או לטשטש את זהותו (ראו "תחפושת").
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תלבושת
ראו "בגד" ו"תחפושת".

תליון
התליון הוא חותם (ראו "חותם") התלוי על שרשרת (ראו "מחרוזת") ,ומיועד
לענידה על הצוואר (ראו "צוואר") .בדרך-כלל יישא התליון את אחד מסמלי
מסדר-הטומאה (לדוגמא ראו "טתאגרם" ו"טטט") ,צלם מוקטן (ראו "צלם"),
כתובת (ראו "כתובת") או דימוי של טוטם כלשהו (ראו "טוטם") .מטרתו של
התליון (שלא מוטלת עליו חובת ענידה) היא להוות כעין תזכורת למאמין,
וסימן המזהה אותו כטומאני (ראו "טומאני").

תלמיד
"תלמיד" הוא כינוי לאדם הלמד את עיקריה הבסיסיים של תורת-הטומאה
(ראו גם "למידה") ,ושרוי בשלב-הגולם (ראו "גולם").
"ותהיו אתם תלמידיי ומבשרי קולי ,כי בכם בטחתי ( - ")...רועכם נ"ב:
רועכם מעביר את משנתו (ראו "משנה") לשמונת תלמידיו (ראו "שמונה"),
בהם שבעת הבנים (ראו "בנים") והנערה (ראו "נערה").

תמונה
תמונה ,במסגרת עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,היא דימוי מצויר
או מצולם ,בעל משמעות סמלית הקשורה לפולחן ולטקסים הננקטים
במסגרת המסדר (ראו "פולחן" ו"טקס") .התמונה מהווה תשמיש-טומאה
(ראו "תשמישי-טומאה") והיא נתלית על הקיר בחדר-הטומאה (ראו "חדר-
הטומאה") ,בהתאם למהותו ולתכניו של כל טקס.

תמנון
התמנון הוא רכיכה ימית בעלת שמונה זרועות משוכללות המעוטרות
בשורות של כפתורי-הצמדה (למשמעות הסמלית של המספר שמונה ,ראו
"שמונה") .הזרועות מאפשרות לתמנון להתקדם במים ולבצע פעולות שונות
כמו ציד ,אכילה ואחיזת אובייקטים .בשעת מצוקה ,עשוי התמנון לפלוט ענן
דיו (ראו "דיו") שגורם להטעיית הטורף ,לשנות את צבעיו לצורך הסוואה
(ראו "הסוואה") ,ואף לנתק זרוע ,אשר תמשיך להתפתל זמן מה לאחר
שנפרדה מן הגוף.
התמנון הוא בעל-חיים תבוני ,בעל זיכרון לטווח ארוך וקצר (ראו "זיכרון").
תמנונים נצפו כשהם משתמשים בזרועותיהם על מנת לפתוח מיכלים,
לחקות בעלי-חיים אחרים ,ואף לבצע פעולות שנדמות כמשחק – זריקה
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ותפיסה של חפצים בזרמי האקווריום .לעתים עשוי התמנון לעבור
מאקווריום לאקווריום כדי לחפש מזון ,ואף לטפס על סירת דייגים על-מנת
"לגנוב" מן השלל שתפסו.
בשל תכונות אלה ותכונות רבות אחרות ,גורס מסדר-הטומאה כי התמנון
הוא רכיכה שעברה תהליך אבולוציוני (ראו "אבולוציה") שבאופן מסוים
מקביל לזה שעבר האדם בעולם היונקים .תכונות רבות של התמנון מעידות
על קיומה של תודעה מורכבת ומפותחת (ראו "תודעה") ועל יכולת ללמוד,
לתקשר (ראו "תקשורת") ולהתפתח .בשל כך ,מהווה התמנון יצור (ראו
"יצור") בעל משמעות סמלית גדולה במסגרת פולחן-הטומאה ,והוא נחשב
לאחד מן הטוטמים הפוטנציאליים (ראו "טוטם").

תן
התן הוא טורף ממשפחת הכלביים (ראו "כלב") .הוא ניזון מנבלות (ראו
"פגר") ומבעלי-חיים קטנים ,ופעיל בעיקר בשעות הדמדומים של בין
הערביים ובעלות השחר .התן הוא בעל-חיים המנהל אורח חיים מונוגמי,
והזוג מגדל את צאצאיו עד הגיעם לבגרות .בתרבות המצרית העתיקה ,ייצג
התן את המוות (ראו "מוות") ,כנראה בשל תזונתו ,ובשל קרבתו לאזורי
הקבורה (ראו "קבורה") .מסדר-הטומאה מייחס גם הוא משמעות סמלית
לתן ,במסגרת עבודת-הפולחן ,והוא נחשב לאחד מבעלי-החיים המסמלים
את רעיון "תחיית-המתים" של המסדר (ראו "תחיית-המתים") .כמו-כן נחשב
התן לאחד מן הטוטמים הפוטנציאליים ,המומלצים ע"י המסדר (ראו
"טוטם").

תנין
התנין הוא זוחל גדול החי בקרבת מקורות מים ,וניזון מבעלי-חיים שונים,
מחרקים (ראו "חרק") ודגים ועד ליונקים גדולים כמו כלבים (ראו "כלב"),
חזירים (ראו "חזיר") ,בקר ואף בני-אדם .לתנין לסת גדולה וחזקה (ראו
"לסת") ,משובצת בעשרות שיניים חדות (ראו "שן") שמתחלפות לאורך כל
שנות חייו .התנין הוא יצור חברתי החי בקבוצות בעלות היררכיה ברורה.
הפרטים בקבוצה משתפים פעולה בשעת ציד ובעיתות מצוקה ,והם
מתקשרים ביניהם באמצעות מגוון של קולות ומחוות גוף (ראו "קול"
ו"שפה").
בתרבויות רבות (ראו "תרבות") היווה התנין יצור בעל משמעות סמלית,
ובחלקן אף נתפס כאל .בתנ"ך העברי (ראו "תנ"ך") מופיע שמו של התנין
פעמים רבות ,לעתים אף כיצור שנלחם באל ,ומובס על-ידו .מסדר-הטומאה
מייחס לתנין משמעות סמלית במסגרת עבודת-הפולחן ,והוא עשוי להופיע
גם כצלם (ראו "צלם") או כטרף (ראו "טרף") המסמל את מרידתו של
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המסדר בערכים המיוצגים על-ידי האל (ראו "אל") .התנין הוא אחד מן
הטוטמים המומלצים ע"י המסדר למאמיניו (ראו "טוטם").

תנ"ך
התנ"ך הוא קובץ הספרים המהווים את כתבי הקודש של היהדות (ראו "דת"
ו"יהדות") .הוא מכיל סיפורים מיתיים ,שחלקם מהדהדים מיתוסים
מתרבויות קדומות יותר (כמו סיפורי הבריאה ,המבול ומגדל בבל) ,עלילות
ודיווחים היסטוריים ,פירוטי מצוות ,פתגמים ומשלים ,שירה ,מזמורים
וקינות ,נאומים ,דברי חזון והגות פילוסופית .התנ"ך מהווה את הקאנון
הספרותי המרכזי ,בעוד שמספר ספרים שלא נכללו בו מכונים "הספרים
החיצוניים".
היות והיהדות היוותה את הרקע להיווסדותו של מסדר-הטומאה ,רעיונות
רבים המופיעים בתנ"ך ,על היבטיהם המיתיים ,ההגותיים והפואטיים,
השפיעו על פילוסופיית-הטומאה ועל ההתפתחות של רעיונותיה ,לעתים
כהשראה וכבסיס אידיאולוגי ,ולעתים כמעוררי התנגדות ושאט-נפש.
המסדר רואה בספר "רועכם" כנספח לאסופת הספרים החיצוניים ,ובתורת-
הטומאה כפועל-יוצא ,בלתי נמנע ,של הדת היהודית ,בעת ובמצב הנוכחיים
(ראו "עידן-הטומאה") .ראו גם "נצרות".

תנשמת
תנשמת היא עוף דורס לילי (ראו "לילה") ,החי בקרבת האדם ,וניזון בעיקר
ממכרסמים קטנים כמו עכברים וחולדות (ראו "חולדה") .במשך היום שוהה
התנשמת במקומות חשוכים כמו עליות גג ,אסמים ,כוכי סלע וכדומה (ראו
"חושך") .כאשר חשה התנשמת בסכנה היא עשויה להקיש במקורה
ולהשמיע קולות עזים של נשימה ונשיפה (ראו "נשימה" ו"נשיפה") .לעת
ערב היא יוצאת לציד ,תוך שהיא מכריזה על הטריטוריה שלה (ראו
"טריטוריה") באמצעות צווחה ממושכת (ראו "צווחה") .מסדר-הטומאה
מייחס לתנשמת משמעות סמלית ,ובשל מנהגיה ואופייה היא מייצגת עבורו
את האפילה (ראו "אפילה") ואת הרוח (ראו "רוח") .כמו-כן ,נחשבת
התנשמת לאחד מן הטוטמים הפוטנציאליים ,המומלצים ע"י המסדר (ראו
"טוטם").
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תסיסה
תסיסה ,במובנה המקורי ,היא תהליך כימי המשמש להפקת אנרגיה בחלק
מן היצורים החיים (ראו "יצור" ו"חי") .כאשר מתרחשת תסיסה בחלקים
שונים בגופם של בעלי-החיים ,היא גורמת לפגעים שונים כמו כאבי שרירים,
עששת ואקנה ,אולם לעתים היא גם מהווה תועלת ,באמצעות הרחקת
זיהומים פתוגניים (ראו "זיהום") ,כפי שמתרחש למשל בשער-הנרתיק (ראו
"נרתיק") של הנקבה .בתעשייה האנושית ,משמשת התסיסה להחמצת
סוגים שונים של מזון וליצירת משקאות אלכוהוליים.
המסדר עושה שימוש במונח "תסיסה" לתיאור התהליך המתרחש בחלק
מטקסי-הליבוי (ראו "ליבוי") ,שנועדו לעורר את היצירתיות (ראו
"יצירתיות") ולהגביר את תשוקתו (ראו "תשוקה") של המאמין לפעולה.
ליצירת התסיסה ,נעזרים הכהן (ראו "כהן") והמאמין (ראו "מאמין")
בליקוטים (ראו "ליקוט") ,עמם מתבקש המאמין להסתגר ביחידות עד
לתחילתו המצופה של התהליך הרגשי והאינטלקטואלי.

תעלה
"כל שריר וכל עצם סילקת ,כל עורק וכל גיד ,מעל פני האדמה הזו ,כי מן
התעלה בא ואל התעלה ישוב" – רועכם ע"ו .המונח "תעלה" משמש את
רועכם להדגשת אופיים הגופני והחומרי של הלידה והמוות (ראו "לידה"
ו"מוות") – התעלה היא תעלת הלידה (ואפשר שגם תעלת השופכה – ראו
"שופכה") ,והיא גם תעלת הקבר  -התעלה התת-קרקעית ,התהום הלחה
והחשוכה שלתוכה ייספג גופו של הנפטר.
על-פי תורת-השורשים (ראו "שורש") ,ישנו גם קשר בין המונח "תעלה"
למונח "תולעה" (ראו "תולעה").

תפילה
עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") אינה כוללת פנייה לישויות
טרנסצנדנטיות (ראו "ישות") ,היות וקיומן הממשי (ראו "ממשי"" ,סולם-
הקיום" ו"נוכחות") הוא עובדה שהמסדר מטיל בה ספק רב (ראו "ספק").
טקסטים שנקראים במהלך חלק מטקסי-הפולחן של המסדר (ראו "טפילה"),
אם כן ,הנם בעלי משמעות סמלית עבור המאמינים ומטרותיהם "פנימיות"
בלבד – גרימת השפעות שונות על מצבם הנפשי והרגשי של המשתתפים
בטקס ,יצירת אווירה ,לימוד ,תזכורת וכדומה.
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תקומה
התקומה היא ההתחדשות ,תחיית-החיים מתוך הרקב (ראו "רקב"
ו"ריקבון") ,היצירה משיירי החורבן (ראו "יצירה" ו"חורבן") .היא תמצית
הרעיונות המנוסחים בתורתו של רועכם (ראו "רועכם") ,המתייחסת
לשגשוגם של החיים על פני הריקבון .היא התקווה הגלומה בתורת-
הטומאה ,עבור דרי התרבות הדקדנטית בעידן הנוכחי (ראו "עידן-
הטומאה") .ראו גם "תולעה" ו"תחיית-המתים".

תקשורת
המונח "תקשורת" מהווה כינוי לתהליכים שבהם יוצרים היצורים השונים
(ראו "יצור") קשר ,ישיר או עקיף ,פרטי או ציבורי ,זה עם זה .בעלי-החיים
מתקשרים ביניהם באמצעות קולות (ראו "קול") ,ריחות (ראו "ריח"),
הופעות ויזואליות (לדוגמא ,ראו "פרווה") ,תנועות ומחוות גופניות,
הפרשות-גוף (ראו "זוהמה") וכדומה.
בני-האדם ,לעומת זאת ,מתקשרים עם בני מינם בעיקר באמצעות השפות
המילוליות (בעל-פה ובכתב  -ראו "שפה") ,אך אלה מהוות למעשה רק
חלק מכלל התקשורת שמכונן האדם עם זולתו (ראו "זולת") ,לעתים קרובות
באופן בלתי-מודע .כמו בעלי-החיים האחרים ,גם האדם מתקשר באמצעות
מחוות גופניות ,מימיקה (ראו "מימיקה") ,מבטים (ראו "מבט") ,ריחות,
נראות חזותית (לדוגמא ,ראו "בגד" ו"תכשיט") ,קולות וצלילים שאינם
מילוליים ,הפרשות-גוף וכדומה (ראו הצהרה מס'  8בפרק "הצהרות על
האדם" ,מתוך מניפסט מסדר-הטומאה" :התקשורת בין החיים ,מרביתה
עוברת דרך שערי הזוהמה").
לאורך השנים ,פיתח האדם אמצעי תקשורת מלאכותיים (לדוגמא ,ראו
"טלוויזיה" ו"אינטרנט") ,שמאפשרים לו לתקשר מרחוק ,ואף להעביר
מסרים ולהפיצם בקרב קהלים רחבים ,המפוזרים על פני מקומות שונים
בעולם .מסדר-הטומאה עושה שימוש באמצעי התקשורת הטכנולוגיים
שפותחו בידי האדם (בעיקר ברשת האינטרנט) ,ורואה בהם כלי חשוב
בהפצתם של תורת-הטומאה ובשורתו של רועכם.

תרבות
המונח "תרבות" הוא כינוי לכלל הערכים ,האמונות ותפיסות העולם
המאפיינים חברה אנושית מסוימת .הפרטים באותה החברה חולקים ביניהם
מערכת סדורה של משמעויות וסמלים (ראו גם "שפה") ,של נורמות (ראו
"נורמה") וגישה מוסרית (ראו "מוסר") .על-מנת שתוכל לשרוד לאורך זמן,
מכוננת החברה מנגנוני פיקוח וענישה (ראו "ענישה") שתפקידם לוודא כי
פרטי הקבוצה אינם חורגים מן הנורמות והחוקים הנהוגים בתרבותה (ראו
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"חוק") .בדרך-כלל ,מתגבשים בחברה מעמדות והיררכיות ,שמקנים לפרטים
מסוימים הכלולים בה ,זכויות ופריווילגיות אשר חסרות לפרטים האחרים
(ראו "שוויון").
מבנים חברתיים שכאלה (ראו "מבנה") ,מושפעים בדרך-כלל מהאופן שבו
מתחלק ההון הכלכלי בין פרטי החברה (ראו "ממון" ו"כלכלה") ,מהבדלים
בחינוך ובהשכלה ,מאמונה דתית (ראו "דת") ,מכריזמה חברתית (ראו
"כריזמה") ,ולעתים אף מכוח פיזי .המבנה החברתי והמעמדות השוררים
בקבוצה ,משפיעים גם על הנורמות והחוקים הנהוגים בה ,וכן על אופני
הפיקוח והטיפול במי שסוטה מהם (ראו "סטייה").
לפיכך ,גורס מסדר-הטומאה כי על האדם להיות ער ומודע כל העת
להתרחשויות החברתיות ,ולחתור לזיהוי ולהבנה של האינטרסים המניעים
את מנגנוניה התרבותיים של הקבוצה שאליה הוא משתייך (ראו "ערנות").
המסדר רואה בתרבות מנגנון חשוב והכרחי לקיום האנושי ,והיא מרכיבה
את צידו האלוהי (ראו "אלוהים") של האדם ,כפי שהוא מתואר ברעיון
הכלאיים (ראו "כלאיים") .יחד עם זאת ,המסדר קורא למאמיניו להטיל ספק
מתמיד בכל היבט והיבט שבחייהם התרבותיים (ראו "ספק").

תרגום
שפת-המקור שבה נכתבו עיקריה הבסיסיים של תורת-הטומאה היא עברית
(ראו "עברית") .מסדר-הטומאה שוקד על תרגומם של הטקסטים למגוון רחב
של שפות נוספות (ראו "שפה") ,על-מנת שיוכלו הרעיונות הגלומים בהם
להיות מופצים בקרב קהלים רבים ככל שניתן (ראו "הפצה").

תרגיל
במסגרת שיטת-הטיפול של המסדר ,הנשענת על תורת-הטומאה ועיקריה
(ראו "עיקר") ,נותן היועץ (ראו "יועץ") למטופל תרגילים שונים ,שמטרתם
לקדם את מטרותיו של הטיפול ,לערער את הקיבעונות המושתתים בתפיסת
עולמו של המאמין (ראו "נורמה" ו"קטגוריה") ,לסייע לו לבחון את גבולותיו
(ראו "גבול") ,להפר אותם ולהיפטר מן החסימות (ראו "חסימה") הגורמות
להפרעה בחיי היומיום שלו.

תרנגול
התרנגול הוא עוף מבוית ,המשמש את האדם בתעשיית המזון ,כשהוא
מספק לו ביצים (ראו "ביצה") ובשר (ראו "בשר" ו"נבלה") .ביהדות (ראו
"יהדות") משמש התרנגול את מנהג הכפרות ,שבדומה לשעיר ,בטקס
ה"שעיר לעזאזל" (ראו "שעיר") ,עוטה על עצמו את חטאיהם (ראו "חטא")
של בני-האדם ,ולמעשה נענש במקומם (ראו "עונש") .בעיקר בשל קרבתו
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אל בני-האדם ,זוכה התרנגול למעמד סמלי במסגרת פולחן-הטומאה,
וזעקתו מסמלת את הבשורה של רועכם ,ואת זריחתו של העידן החדש
שהיא מקדמת ,עידן-הטומאה ("יהי הבוקר הזה ,שחר חדש על ארצכם זורח
( – ")...רועכם ע"ד).

תשובה
הצהרה מס'  ,4בפרק "הצהרות על בן-מסדר-הטומאה" ,במניפסט מסדר-
הטומאה ,אומרת" :עבור בן-מסדר-הטומאה ,אין שאלה ללא תשובה ,ואין
תשובה שאינה מעוררת שאלות נוספות" .על-פי תפיסת הבעבוע (ראו
"בעבוע") ,הקיום מורכב מתהליכים ומגורמים שנובעים זה מזה ,ו"נערמים"
האחד על גבו של השני .מתוך תפיסתו את מושגי הוודאות (ראו "ודאות")
והאמת (ראו "אמת") ,גורס המסדר כי לכל שאלה (ראו "שאלה") שעשויה
להתעורר לגבי הקיום ,או לגבי כל דבר שכלול בו ,ישנה תשובה כלשהי.
לעתים קרובות מנוע האדם מלהגיע אל התשובה ולהכיר בה ,אולם גם
כאשר היא מתבררת ,אזי בדרך-כלל תוביל להעלאתן של שאלות נוספות.

תשוקה
התשוקה היא דחף ורצון עז להשיג את מושא ההשתוקקות .לתפיסתו של
המסדר ,מונעת תשוקתו של האדם ע"י יצריו (ראו "יצר") ,אולם היא
מושפעת גם מההיבטים התרבותיים שבאישיותו (ראו גם "כלאיים").
על-פי פילוסופיית-הטומאה ,לתשוקה תפקיד משמעותי בקיום החיים
ובתחזוקם ,והיא זו אשר גורמת לאדם (וככל הנראה גם לכלל בעלי-החיים)
לבצע פעילויות שונות כמו אכילה ,התרבות ויצירה .המסדר מגדיר את
התשוקה באמצעות חוק-הבליעה (ראו "בליעה (חוק ה ,)")-שעל-פיו בכל
הדברים בעולם קיים דחף לבלוע את הדברים האחרים או להיבלע בהם.
נורמות תרבותיות רבות (ראו "נורמה" ו"תרבות") ,דתיות בעיקר (ראו
"דת") ,נוסחו במהלך השנים במטרה למנוע מבני-האדם לממש את
תשוקותיהם ,ואף לגרום להם לחוש אשמה בשל כך (ראו "חטא" ו"אשמה
(רגש .)")-לעתים הכרחי הדבר ,על-מנת למנוע פגיעה בחייהם ובחירותם
(ראו "חירות") של פרטים בחברה אשר עלולים להיפגע בעקבות התעקשותו
של אדם כלשהו לממש את תשוקותיו.
המסדר קורא למאמיניו לחיות את חייהם בדרך התשוקה (ראו גם "זימה"),
אולם להימנע מפגיעה באחרים (ראו "זכות (ה ")-ו"טאבו") תוך כדי מימושן
של התשוקות ,במידה ואלה חרגו ממידתיותן (ראו "מידתיות").
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תשמישי-טומאה
"תשמישי-טומאה" הוא כינוי לכלל האביזרים המשמשים את עבודת-
הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") :כלי-הפולחן השונים (ראו "כלי-פולחן"),
הטרפים (ראו "טרף") ,הצלמים (ראו "צלם") ,התמונות (ראו "תמונה"),
הבבואות (ראו "בבואה") ,החותמים (ראו "חותם") ,הקלפים (ראו "קלף"),
המזוזעות (ראו "מזוזע") וכדומה.

תשע
המספר תשע נושא משמעות סמלית עבור מסדר-הטומאה :הוא מייצג את
קבוצתו של רועכם ,המורכבת ממנו ומשמונת תלמידיו (ראו "שמונה").
בנוסף לכך ,האות ט' (ראו "ט'") ,שלה עצמה מיוחסת סמליות רבה במסגרת
עבודת-הטומאה (ראו "עבודת-הטומאה") ,היא התשיעית בלוח-האותיות
העברי (ראו "עברית") ,ולפיכך ערכה המספרי בגימטרייה הנו תשע.
בשל סיבות אלה ,נבחר התאריך (ע"פ הלוח הגרגוריאני)  09.09.09לציון
היווסדו של המסדר.
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