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 תקציר

 

מארג של הלכות אשר מכסות את העולם הקונקרטי  כ אפיון של ההלכה התנאיתעבודה זו במרכז 

ומהוות קירוב למציאות הרציפה. הן עושות זאת על ידי החלפת הרצף של המציאות בתחימה סדורה,  

במישור המושגי אטען שבנייה זו היא  התמודדות הלכתית עם ההתרחשויות הנתחמות.על ידי ו

שמאפשרת את הפרקטיקה הדתית הנרחבת שנגלית לעינינו בהלכה התנאית בכלל ובמשנה בפרט. 

במישור ההסטורי אציע שיסודותיה של התפתחות הלכתית מהפכנית זו נמצאים כבר בעבודת המקדש, 

 הסעודה הפרושי.  ואעקוב אחר גלגוליה בימי בית שני למן ההלכה הקדומה ועד לשולחן 

העבודה בבית המקדש יצרה מערכת עשירה של יחסי פנים וחוץ, קרבה ומרחק, בהם הצעתי תהיה: 

פועלים הקדושה, הטהרה והטומאה ככחות ממשיים. פעולתם יכולה להיות מתוארת כהתרחשות 

ו  תחומה במרחב, בה הפעילות האנושית תופסת חלק מרכזי, אך לא בלעדי. חכמי הפרושים העתיק

את הדינמיקה הזו למחוזות חדשים על ידי המרת התחימה הקונקרטית הבית מקדשית בתחימה  

קונספטואלית. מפעל ההמשגה של חכמים נועד בראש ובראשונה לייצר תחימה המגדירה שדות פעולה 

הלכתיים בהם מורחבת הפעילות הדתית. שדות הפעולה החדשים הללו הינם כר להתרחשויות 

 ת האנושיות אינן ממצות אותן. בתחומם, שהפעולו

תחילה אציע תיאור של אבני הבניין של המארג, אלה ההלכות אותן אני מכנה "מעשים הלכתיים". 

תרומה גדולה מובאת כמקרה מבחן לריטואל חדש  ו  ,כהתרחשות הלכתית תחומהמעשה הלכתי מוגדר  

 על ידי הגדרת התרחשות וגבולותיה.  אותו מייצרים חכמים

סדרה של מקרים שונים של תחימת הפרקטיקה הדתית. לאחר הצגה ראשונית זו של התופעה אציג 

בכל אחד מהם תידון ההלכה התנאית ביחס למקורותיה, בייחוד כפי שהם משתקפים במגילות קומראן.  

 .סדרה מקרי מבחן זו תשמש אותי כדי לבחון את דרכי ההתהוות של התופעה

 הסדרה תכלול:

ות קרבן החטאת ועבודת החטאת ביום הכפורים, למן המקרא ועד משנה יומא. התפתחות הלכ •

בהמשך אציע שהעבודה בבית המקדש היא הבסיס הקונקרטי עליו מושתתת התופעה 

נועד להדגים    דיון זהההלכתית של הרחבת החלת ערך דתי על התרחשויות תחומות מושגית.  



 ב
 

נצטרף אל החכמים  בבית המקדש.את התפקוד של קדושה וטומאה בתחימה הקונקרטית ש

הלומדים את סדר העבודה של יום הכפורים ונשחזר את המודל שלהם לפעילותו של קרבן 

החטאת להגנת הקדשים מן החטאים והטומאות. נראה שהקרבן הינו התרחשות, בה קדשים 

נטמאים ומּטהרים וטומאות וחטאים נישאים ומועברים מפרדה לפרדה. מתוך המודל התנאי 

מד על ממשות הטומאה והעוון לשיטתם, על תחימתם בגבולות המרחב הקדוש ועל  נל

 התנהגותם במרחב זה. 

ביטוי של הדינמיקה  מושג הפיגול, למן המקרא ועד ההלכה התנאית. הפיגול משמש כדוגמה ל •

הפיגול המוכר לנו מספר ויקרא ומההלכה התנאית הוא   .של קודש וחול ותיחומם במרחב ובזמן

חריגה מתחימה בזמן בהקשר של בשר קודש. בהלכה הקדומה מושג זה חל גם על חריגה  

פיגול שהוא הכנסת חולין למרחב קדוש. המשותף למושגי   מצוי במרחב, ובמגילת המקדש 

שמשים בו: המרחב  הפיגול השונים הוא בפריצת גבולות של הקודש במימדים הבסיסיים שמ

 והזמן.

קדושת ירושלים ושמירת טהרתה בהשואה בין מגילת המקדש ומגילת מקצת מעשי התורה.  •

ההשואה תראה הלימה בהוראה למעשה שבשתי המגילות, אך הבדל מהותי בתפיסות  

המושגיות שלהן: במגילת המקדש קיימת רדוקציה של כלל המושגים לשני קטבים, ומתוך כך  

גם   קיימים ואילו במקצת מעשי התורה אין זכר לערבוב או טשטוש מושגי. ערבוב מושגי, 

שההנמקות במקצת מעשי התורה מתיישבות עם  כ ,הבדלים בהנמקות להוראות השונות

ואילו ההנמקות שבמגילת המקדש  ,התפיסות ההלכתיות המוכרות לנו מן הספרות התנאית

יה של שתי לים אלה נובעים מהפנ  שהבד  מסתברמושגים.  בהרדוקטיבי    השימושמסתמכות על  

המגילות לנמענים שונים, בהנחה  שמגילת המקדש מכוונת פנימה, אל חברי הכת, ואילו מקצת  

מעשי התורה מתפלמסת עם הפרושים, ולכן, לצרכים רטוריים, מדברת בשפתם. מתוך כך  

 מאירים ההבדלים בין שתי המגילות את ההבדלה וההבחנה המושגית הפרושית.

כיצד מתחולל  טהרת המזון בסעודה הפרושית ובשלבי ההכנה של המזון. כאן נראה  שמירת •

מטרת הלכות הטהרה בסעודה החידוש הגדול של יצירת פרקטיקה דתית במרחב של חולין. 

היתה להמנע ככל האפשר מטימוא טהרות במהלכה. הפרושים אמנם לא קבלו על עצמם  



 ג
 

להבדל לחלוטין מהטומאה, כדוגמת חברי כת קומראן וקבוצות אחרות, אך כן אמצו את האידאל 

של צמצום הפצת הטומאה בסעודת החולין. הפרקטיקה בבית המקדש הפכה את שמירת 

יע לקדושה. הפרושים מחדשים ומרחיבים את משמעות המצביע מקדושה הטהרה למצב

לפרקטיקה דתית. הם עושים זאת על ידי שימוש בתבנית: תחימה במרחב ובזמן של פרקטיקה 

משה את הפולחן בבית המקדש, והשימוש בה בסעודה  ישל שמירת טהרה. תבנית זו ש

הגידולים בשדה ואלך, לפעולה הפרושית הופך את זו, כמו גם את כל ההכנות אליה למן 

ההלכות מבוררות ומתגבשות בתנועה מתמדת בין הריאליה של הסעודה לריאליה . ריטואלית

של בית המדרש. ייחודה של הסעודה, בהקשר זה, היא שהיא עשויה להיות משותפת לחכמים 

משני הבתים, להם בתי מדרש נפרדים והלכות נפרדות. ההלכות, כמו הסועדים, נפגשים  

בסעודה, אליה הם מביאים את תוצרי העבודה בבית המדרש וממנה הם לוקחים אל בית 

המדרש את הקשיים שדורשים בירור. העובדה שבתי המדרש נפרדים אך הסעודה לעיתים  

משותפת מונעת מצב של טשטוש וביטול הגבולות בין שתי הריאליות, שממשיכות להתקיים 

ת למערכות הלכתיות תנאיות רבות העוסקות במקביל. במובן זה מהווה הסעודה תשתי

בפרקטיקה רלבנטית לזמנם, דוגמת השבת, קריאת שמע, התפילה ועוד ועוד. בכולן נשמרת 

 . הריטואליםההבחנה בין שני הרבדים, בין שני 

 

משרתת את שתי המטרות של חכמים: יצירת תמונת עולם  את ההלכה התנאית  המדמההרשת 

ם מציאות קונקרטית, והתמודדות עם הצרכים ההלכתיים באותה מציאות  אלטרנטיבית של הלכות במקו

וככל   , קונקרטית. ככל שהרשת רחבה יותר ומקיפה שטח גדול יותר העולם האלטרנטיבי עשיר יותר

על ידי אמצעי תחימה  נוצרת רשת זו  שהיא צפופה יותר הקירוב למציאות הקונקרטית מדויק יותר.

חלקם אפייניים  —אלה במידת הקונקרטיות שלהם ובתפוצה שלהםמגוונים מאוד הנבדלים אלה מ

לתחום הלכתי מסויים וחלקם חוצי תחומים הלכתיים. אמצעים אלה כולם הינם מושגים הנטבעים 

ומבוררים בבית המדרש, כך שאין מקום להכרעה של הסובייקט, מלבד זיהוי המצב ההלכתי שבו הוא 

מקבילה למציאות הקונקרטית,  שאת חוקיה הם מנסחים ובה  נתון. יושבי בית המדרש יוצרים מציאות 

 הם שולטים.  



1 
 

 מבוא

 

מארג של הלכות אשר מכסות את העולם הקונקרטי ומהוות  בעבודה זו אבקש לאפיין את ההלכה התנאית כ

בתחימה סדורה,  הממשית קירוב למציאות הרציפה. הן עושות זאת על ידי החלפת הרצף של המציאות

 והתמודדות הלכתית עם ההתרחשויות הנתחמות.

ינינו בהלכה רה את הפרקטיקה הדתית הנרחבת שנגלית לעבמישור המושגי אטען שבנייה זו היא שאפש

במישור ההסטורי אציע שיסודותיה של התפתחות הלכתית מהפכנית זו   1התנאית בכלל ובמשנה בפרט.

וב אחר גלגוליה בימי בית שני למן ההלכה הקדומה ועד לשולחן נמצאים כבר בעבודת המקדש, ואעק

 הסעודה הפרושי.  

 

 תזה ומתודולוגיה

עבודה זו להתחקות אחר היווצרות ההלכה בימי הבית על ידי הפרושים. הטענה המרכזית   ה שלמטרת

־ביתתהיה שהחידוש הפרושי הינו יצירת שדות חדשים של פרקטיקה דתית על ידי הפנמה של דינמיקה 

 מקדשית ויישומה במחוזות חדשים.  

. נפנה אל המחקר האנתרופולוגי של חלקה הראשון של העבודה יעסוק בהקשרים תיאורטיים ומתודולוגיים

זו עם פרקטיקה דתית(, ובעקבות קת'רין בל, ננסי ג'יי ואחרים נבחן את   הריטואל )המזוהה בדיציפלינה

ובפרט את השפעתם על המשתתפים בהם. מכיון  האקטים הריטואליים מצד האפקטיביות שלהם, 

ות בהם, כמו גם העיסוק ההשתתפהללו ו שהחכמים, מעצבי ההלכה, הינם בין משתתפי הריטואלים

ההלכתי בהם, מעצבים את תודעתם, נצטרך להתמודד עם כפל תמידי של ריטואלים: זה הקונקרטי וזה  

 שהוא תוצר של רפלקציה עליו, שהוא העיון הבית מדרשי.

 
 ית" אני מתייחסת לכל פעילות מונחת־הלכה.ב"פרקטיקה דת 1
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מקרי מבחן: קרבן החטאת יידון בעבודה כדוגמה  סדרת הפרקים האמצעיים של העבודה הם בבחינת 

כדוגמה לשימוש בכלים המקדשיים של   –ת המקדש ולמכניקה שלה, והלכות הזבח והפיגול לעבודת בי

 קדושה וטהרה במרחב הקונקרטי לצורך הרחבת הדיון ההלכתי. 

יידון החידוש הפרושי לגופו. אציע כי ניתן לזהות את רגע הולדתו.   בו  פרק האחרון,הכל זה יוביל אותנו אל  

ם את התחימה המושגית היוצרת "מרחבים" חדשים של פרקטיקה דתית,  על שולחן הסעודה יחדשו הפרושי

 והעיון המשולבים זה בזה.  ואת הריטואל הכפול, של הפרקטיקה

ותיהם והלכותיהם של הפרושים ממספר מקורות:  בהיעדר חיבורים פרושיים ננסה לחלץ את מושגיהם, שיט

וך בחינה מדוקדקת והסתמכות על ממקורות תנאיים המעידים על עצמם שהם ממחלוקות הבתים )ת

מעימות עם תכנים ממגילת מקצת מעשי התורה, עליה מוסכם   ,מחקרים קיימים לשם קביעת קדמותם(

קדומה ששייריה מוטמעים בספרות  מהתחקות אחר ההלכה ה ,במחקר שהיא מתפלמסת עם הפרושים

נה זהירות, משום שלרוב אין התנאית ונרמזים על דרך פולמוס במגילת המקדש. נסיונות אלה ייעשו במש

 זו להלכה התנאית.   לנו עדויות למיקום העמדות הפרושיות על הציר ההסטורי, המחבר הלכה קדומה

ההלכתית של יצירת מרחבים לפרקטיקה    מטרתי הסופית היא לבנות מודל שיסביר את התפתחות השיטה

 שבידינו.דתית. תוקפה של ההצעה נמצא ביחס ישר להתאמה של המודל למקורות 

 

 המקורות המצוטטים

הציטוטים בעבודה הם על פי הנוסח המובא בפרוייקט 'מאגרים' של האקדמיה ללשון העברית )בתוספת  

להבדלים בין כתבי היד נעשתה רק במקרה שהדברים משנים  פיסוק(, אלא אם כן צוין אחרת. התייחסות 

 את התוכן בעניינים הנוגעים לעבודה.
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 מבנה העבודה

סדרה של מקרים שונים של  מהווים פרקים הבאים המתאר ומציג תופעה תנאית־הלכתית.  הפותח הפרק 

חוד כפי שהם הפרקטיקה הדתית. בכל אחד מהם תידון ההלכה התנאית ביחס למקורותיה, בייתחימת 

מקרי מבחן תשמש אותי כדי לבחון את דרכי ההתהוות של של זו משתקפים במגילות קומראן. סדרה 

 בפרק א'.שבמשנה בצורתה המוגמרת וצגת משהתופעה 

 

 ההלכה כהתרחשותפרק א': 

את ההמשגה של ההלכה במשנה כהתרחשות בה הפעילות האנושית לוקחת חלק אך  אגדירבפרק זה 

ממצה אותה. אסביר את מקומה של הפעילות האנושית בתוך אותה ההתרחשות, ואת הדרכים  אינה 

 ,דיר את "המעשה ההלכתי" כהתרחשות הלכתית תחומההשונות המשמשות לתחימת ההתרחשות. אג

ואראה, כמקרה מבחן, כיצד מייצרים חכמים ריטואל חדש, תרומה גדולה, על ידי הגדרת התרחשות 

הניתוח נראה שהקריטריונים שמשמשים את החכמים לתחימת ההתרחשויות הם וגבולותיה. במהלך 

ל המשגה, ושאלה ואלה זוכים למעמד שווה. כמו כן  שילוב של קריטריונים קונקרטיים ושל רמות שונות ש

מותרת הינה מושגית, תרומה נראה שלא כל תרומה אפקטיבית מותרת. ההבחנה בין תרומה אפקטיבית ו

ל המעמד הריאלי של התחימה המושגית, שכן אילו היו חכמים מחזיקים בתפיסה ומתוך כך נלמד ע

 )מותר, מחויב ואפקטיבי היו זהים, בהגדרה(.   נומינליסטית שלה, לא היתה מתקיימת הבחנה כזו

תחימה אינה משמשת רק לצמצום, אלא אף להרחבה: נראה שחכמים מרחיבים את העיסוק בתרומה גם  

ר ּכּוננה, ואפילו לאחר שנמסרה לכהן. הגדרת גבולות חדשים גורמת  לקורות אותה לאחר שכב

 ל שנקרא "תרומה גדולה".להתרחשויות רבות להתווסף ל"כיסוי" ההלכתי של הריטוא

 

 : קרבן החטאתפרק ב': ריטואל ומרחב קדוש 

, והיא בכלל ולריטואללעבודת הקרבנות הישראלית של הפרק יעסוק בתיאור הגישה אותה אאמץ  חלק א'

זו המעמידה את הריטואל על התמורה שהוא מחולל. נתייחס לכפילות הריטואלית שבמעשים ההלכתיים: 
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החכמים  ואל )הווה או מן העבר( ומהווים בעצמם מושא חקירה, שאף היא ריטואל. הם כוללים תיאור ריט

, ומתייחסים אל הריטואל שבמישור הראשון בריחוק מסויים,  משתתפים בריטואל שמתקיים במישור השני

 של חוקרים.   

 ויהווה הקדמה נוספת לחלק ג'. במרחב וזמן בעבודה המקדשיתשל הפרק יעסוק  חלק ב'

. חלק זה נועד להדגים את התפקוד של קדושה וטומאה   מקרה של קרבן החטאתפרק יתמקד ב ה  שלחלק ג'  

למן הספרות הכהנית, עבור  ש. הוא ידון בתפקודו של קרבן החטאתבתחימה הקונקרטית שבבית המקד

. נצטרף אל ויסתמך על כלי החקירה אליהם התייחסתי בחלקים א' וב׳ בספרות בית שני ועד המשנה,

עבודה של יום הכפורים ונשחזר את המודל שלהם לפעילותו של קרבן החטאת הלומדים את סדר ה  החכמים

 מן החטאים והטומאות.   קודשיםלהגנת ה

נטמאים ומּטהרים וטומאות וחטאים נישאים ומועברים בין   קודשים נראה שהקרבן הינו התרחשות, בה 

העוון לשיטתם, על תחימתם בגבולות נשאים שונים. מתוך המודל התנאי נלמד על ממשות הטומאה ו

אציע בסופה של העבודה  המרחב הקדוש ועל התנהגותם במרחב זה. על בסיס מקרה מבחן זה ונוספים

שעבודת בית המקדש היתה הבסיס הקונקרטי עליו הושתתה התופעה ההלכתית של הרחבת החלת ערך 

 דתי על התרחשויות תחומות מושגית.

 

 דתי: הלכות פיגולמעשה הלכתי וערך פרק ג': 

הפיגול   .בזמןהפרק יעסוק במושג הפיגול כדוגמה לביטוי של הדינמיקה של קודש וחול ותיחומם במרחב ו

המוכר לנו מספר ויקרא ומההלכה התנאית הוא חריגה מתחימה בזמן בהקשר של בשר קודש. נראה 

ול שהוא הכנסת חולין  שבהלכה הקדומה מושג זה חל גם על חריגה במרחב, ובמגילת המקדש נמצא פיג

הבסיסיים  למרחב קדוש. המשותף למושגי הפיגול השונים הוא בפריצת גבולות של הקודש במימדים 

 שמשמשים בו: המרחב והזמן.  

המעשה, במקרה זה, הינו הזבח, וזה אינו מסתיים .  עדות קדומה למעשה הלכתיבהלכות הפיגול נמצא גם  

 ריו )בשרו ועורו(. עם העלאת הקרבן,  אלא רק עם כליון תוצ
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. נראה שזבח, בין אם הוא של קודש ובין אם של חולין,  חוליןבעיוננו במגילת המקדש אטען שקיים זבח 

תחום במרחב ובזמן, והוצאתו מחוץ לתחום הקיום שלו מפגלת אותו. עוד נראה, שלא בשר הקרבן מתפגל, 

 התפגלות הבשר והעור.  אלא הזבח, שהוא התרחשות, הוא שמתפגל, ומהתפגלות הזבח נגזרת 

 

 : בין מגילת המקדש למקצת מעשי התורההבחנה מושגיתפרושים, קומראן, ופרק ד': 

בפרק זה אציע בחינת ההבחנות המושגיות הפרושיות מתוך פולמוס עם תפיסה אלטרנטיבית הבאה לידי 

גיות  ר סובמספ ביטוי במגילות מדבר יהודה. נשווה בין מגילת המקדש למגילת מקצת מעשי התורה

למעשה בין שתי המגילות, ויחד עם זאת הבדל  בהוראההלכתיות. מתוך ההשוואה נלמד על ההלימה 

במגילת המקדש נמצא רדוקציה של כלל המושגים לשני קטבים  :שלהן התפיסות המושגיותמהותי בין 

ושגים  )קודש/טהרה/מותר אל מול חול/טומאה/אסור(, ומתוך כך ערבוב מושגי )למשל: התחלפות המ

 או טשטוש מושגי.   טומאה ואיסור(. במקצת מעשי התורה אין זכר לערבוב

נמצא גם הבדלים בהנמקות להוראות השונות ונראה שההנמקות שבמקצת מעשי התורה מתיישבות עם 

התפיסות ההלכתיות המוכרות לנו מן הספרות התנאית, ואילו ההנמקות שבמגילת המקדש מסתמכות על 

גילות לנמענים  של המושגים. אציע שהבדלים אלה נובעים מהפניה של שתי המהשיטה הרדוקטיבית 

שונים, בהנחה  שמגילת המקדש מכוונת פנימה, אל חברי הכת, ואילו מקצת מעשי התורה מתפלמסת עם 

הפרושים, ולכן, לצרכים רטוריים, מדברת בשפתם. מתוך כך מאירים ההבדלים בין שתי המגילות את  

 ושגית הפרושית.ההבדלה וההבחנה המ

 

 זון והסעודה המשותפת: טהרת המ: הולדת ההלכה הפרושיתפרק ה'

 של פרק זה נראה כיצד מתחולל החידוש הגדול של יצירת פרקטיקה דתית במרחב של חולין.  בחלק א' 

ההבחנה וההבדלה בבית המקדש בין קודש לחול, בין טהור וטמא, כמו גם בין אזורים בעלי זכויות גישה 

במרחב, בזמן, ובין  כיההיררורמת קדושה שונה, נוצרת על ידי מערכת של מצביעים המכוננים שונות 
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ד את חשיבותו  המיקום הגיאוגרפי מאב. מעמדות )כהנים, לויים וישראל(. התוצאה היא מערכת של יחסים

 אל מול המיקום היחסי של המרכיבים זה לזה.

המנע ככל האפשר מטימוא טהרות במהלכה. בחלק זה אטען שמטרת הלכות הטהרה בסעודה היתה ל

בדל לחלוטין מהטומאה, כדוגמת חברי כת קומראן וקבוצות אחרות,  יבלו על עצמם להיאמנם לא קהפרושים  

הטומאה בסעודת החולין. שמירת הטהרה הפרושית אינה מצביע   מצו את האידאל של צמצום הפצתיאך א

ההתרחשות, האתגר, הינו פרקטיקה  ואל. שדה אלא לריט , כפי שהיא משמשת בבית המקדש,לקדושה

הפרקטיקה בבית המקדש  .שבאה להרחיב את היקף העשייה הדתית, מבלי להרחיב את תחומי הקודש

ושים מחדשים ומרחיבים את משמעות המצביע מקדושה הפכה את שמירת הטהרה למצביע לקדושה. הפר

מה של פרקטיקה של שמירת טהרה. תבנית  לפרקטיקה דתית. הם עושים זאת על ידי שימוש בתבנית: תחי

ת זו, כמו גם את כל ההכנות  זו שמשה את הפולחן בבית המקדש, והשימוש בה בסעודה הפרושית הופך א

 ת ריטואליות.  לך, לפעולויאליה למן הגידולים בשדה וא

חודה  ההלכות מבוררות ומתגבשות בתנועה מתמדת בין הריאליה של הסעודה לריאליה של בית המדרש. יי

ו הסועדים,  של הסעודה, בהקשר זה, היא שהיא עשויה להיות משותפת לחכמים משני הבתים. ההלכות, כמ

לוקחים אל בית המדרש   נפגשים בסעודה, אליה הם מביאים את תוצרי העבודה בבית המדרש וממנה הם

ונעת פת ממשותעשויה להיות את הקשיים שדורשים בירור. העובדה שבתי המדרש נפרדים אך הסעודה 

מצב של טשטוש וביטול הגבולות בין שתי הריאליות, שממשיכות להתקיים במקביל. במובן זה מהווה  

בפרקטיקה רלבנטית לזמנם, דוגמת השבת, הסעודה תשתית למערכות הלכתיות תנאיות רבות העוסקות  

 ואלים. קריאת שמע, התפילה ועוד ועוד. בכולן נשמרת ההבחנה בין שני הרבדים, בין שני הריט

, ונראה כתהליךשל פרק זה נעסוק בשמירת טהרת המזון בעת הכנתו. נתמקד במעשה ההלכתי    בחלק ב'

ִאי אליו התייחסנו עד כה הוא הם גבולות התהליך. מתוך כך נראה שבזמן שגבולות המעשה  נָּ הזמן התָּ

ין הלכות סעודה אלו או יחס בזמן בין התרחשויות. מתוך ניתוח הדמיון הקונספטואלי ב משך זמן,למעשה 

ציה זשנידונו בפרקים הקודמים נציע שהמקדש היה האתר שבו נולדה הקונספטואלי קודשיםלהלכות ה

 סה נוסדה המשנה. הפרושית ששימשה אחר כך את התנאים ושעל בסי
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 סיכום

  נציע סיכום שיאסוף את הדיונים השונים ויציע מתוכם את קוי ההתפתחות של ההלכה הפרושים, בפרק זה  

 וכן את השאלות שמחקרים עתידיים יצטרכו להתמודד עמם בהקשרים אלה. 

 

 בסעיף החותם מבוא זה אציג כמה מן הדיונים המחקריים וההקשרים הרחבים שבתוכם נטועה עבודתי.  

 חידת המהפכה המשנאית

לפיה הספרות התנאית בכלל ומפעל המשנה בפרט הם בבחינת  מת הסכמה גורפת בקרב החוקריםקיי

משך טבעי של ספרות בית שני. יש פכה מחשבתית, יצירה חדשנית שאינה יכולה להיות מוסברת כהמה

שתלו את החידוש בצורך בבניית אלטרנטיבה לעבודת המקדש שחרב, מעין "מקדש וירטואלי", שמתקיים 

ושית אולם תיאור זה אינו לוקח בחשבון את ההלכה הפר  2המדרש, ומורכב ממבנים הלכתיים סבוכים,בבית  

תיאור זה גם מתעלם מההיבט החברתי )גם אם מדומיין( של החידוש המשנאי:   3שנוצרה עוד בימי הבית.

    5החכמים ותלמידיהם., ושל ׳כהניה׳ 4למרותה של ההלכה  הקונקרטיים הכפפת החיים 

 
יצירה של מרחבים  מאפיין משה הלברטל את ההלכה כ"  6במאמרו "תולדות ההלכה והופעת ההלכה" 

לב לבה של יצירה זו בהמשגה של החוק הקיים   7".ום רחב של מצוותבתחיביים צפופים ומעובים נורמט

 
 .73(, עמ' 1987סמית ) 2
שלהם, קרי, אכילת חולין ניוזנר אמנם טען שהמוטיבציה של הפרושים במה שעולה מן הספרות התנאית כמפעל המרכזי  3

נמוכה במובהק בטהרה, הוא חיקוי הכהונה, אך כפי שכבר הראה סנדרס רמת הטהרה שהם דורשים ומקיימים לאכילת חולין 

מזו הנדרשת מן הכהנים באכילת התרומה, על כן זהו לכל היותר "חיקוי חיוור", שאינו יכול להסביר את המאמץ הגדול והמקיף 

 להלן, תחילת פרק ה'(.שלהם בתחום זה )ר' 
 ומקורות שם.  24-23(, עמ' 2018צבי )-לסקירת תשובות שונות לשאלה זו, ר' רוזן 4
ל ידי שני חוקרים ביחס למשנה: נפתלי כהן מציע שהמוטיבציה לעיסוקם של חכמים בריטואלים המקדשיים עניין זה הודגש ע 5

ות אחרות. הטענה לסמכות מתבססת על היותם, לשיטתם, בעלי שעבר זמנם היא טענתם לסמכות, אל מול שיטות בתר־חורבני

בכל סוגי הריטואל, הארכאיים והחיים כאחד, והעמידו  (. הם טענו לסמכות3(, עמ' 2013המסורת האותנטית מימי הבית )כהן )

שושן -משה סימון  (.26את עצמם ככתובת לכל יהודי המתמודד עם קושי או חוסר בהירות ביחס לדרך בה עליו לפעול )שם, עמ'  

י. לטענתו, ממיין את הסיפורים במשנה לשלוש סטרוקטורות של נרטיבים: הסיפור האנקדוטלי, מקרה המבחן והסיפור האטיולוג

(, עמ' 2012שושן )-בכל שלוש הצורות החכמים מכוננים עצמם כמדריכים, פוסקים ומדגימים באורחות חייהם את ההלכה )סימון

227-228.) 
 (.1320הלברטל ) 6
 .7שם, עמ'  7
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משנוצרה ההמשגה התפתח מאליו דיון עיוני בשאלות ובמקרי קצה, שלא  8ובנייה של מערכת שיטתית.

ההגדרות החדשות מעודדות עוד ועוד שאלות בנוגע להגדרות  9בהכרח נדרשת להם תשובה מעשית.

תה של הלכה מייצרת רובד נוסף פירוט הדיון פותח פתח לנקודות מבט שונות ולמחלוקות, והתהוּו עצמן,

לארגון ולשיטתיות של  המוטיבציה להמשגה זו, כפי שמבינה הלברטל, הוא דחף  10של מושא פרשנות.

יין, ולכפוף  , כדי לייצר לעולם הקונקרטי תחליף מדומס אליהם ישנו נוהג קייםאופני הביצוע הבסיסיים שביח

חכמים ותלמידיהם חיים בעולם חליפי זה ופועלים מתוכו כדי לתקן ולקדש גם   11את הראשון אל האחרון.

 12.את העולם הקונקרטי

ובעבודתו, בו  הלברטל מוסיף וטוען שבכך מחקים החכמים את המודל של החוק המקראי העוסק במקדש 

טתו של הלברטל, היא חיקוי והחלפה של ת, לשיהתכלי 13כבר נמצא את אותם "סמיכות ועיבוי" של החוק. 

הכהנים, על ידי העתקת אותן רמות של סמיכות ועיבוי מן המקדש אל כל תחומי הפעילות הדתית באשר 

 14.ל הלכההיא. החכמים שאפו, עוד בטרם חרב הבית, לכונן ממלכת כהנים בד' אמות ש

 
נה. טענתו של הלברטל, לפיה עוד לפני  להלן אבקש להתבסס על התזה של הלברטל, אך גם להסתייג ממ

אינה מתיישבת עם העובדה שהם לקחו   , ההלכה את העבודה עבור חכמי הפרושיםשחרב הבית החליפה 

רטל, אבקש לטעון  חלק פעיל בעבודת המקדש ואף ניסו להשפיע ככל יכולתם על אופיה ואופניה. כמו הלב

דת הדתית, ושהמודל שלהם אכן היה עבו דשו הלכה המרחיבה את תחומי העשייהישהפרושים אכן ח

את התחומים המורחבים, אלא לייצר  לקדשהמקדש, אך בשונה ממנו אטען שההרחבה לא נועדה 

 פרקטיקה של עשייה דתית שאינה בהכרח תלויה בקדושה.

 ר שתי שאלות מפתח ללא מענה:זאת ועוד, התיאור של הלברטל מותי

 
 .10שם, עמ'  8
 .15שם, עמ'  9

 .17-16שם, עמ'  10
 .22-21שם, עמ'  11
 .23שם, עמ'  12
 .2שם, עמ'  13
 .23מ' שם, ע 14
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לכך תקדים  חב הקדוש באמצעות המשגה? האם יש  פשר לחכמים להעתיק/להרחיב את המרימה א .א

לעבודת בית   כתחליףבעולם המקדשי עצמו? הלברטל מדבר על הרחבה ועיבוי של תחומי הלכה 

 המקדש, למרות שתחילת הפרוייקט, כפי שהוא עצמו מעיד, עוד בימי הבית. 

בר  הקשר בין העשייה ההלכתית בבית המדרש לבין עולם המעשה? הרי מחד מדומה מהות  .ב

בכזה הקשור בנימיו לעולם  ביצירה בית מדרשית סגורה, ומאידך לא מדובר בעולם וירטואלי אלא 

 הממשי.

 
בעבודה זו אבחן את תוצרי פרוייקט ההמשגה שעליו עמד הלברטל, תוך שאני מבקשת להתמודד עם  

רבה ומרחק,  אציע כי העבודה בבית המקדש יצרה מערכת עשירה של יחסי פנים וחוץ, קהקשיים בשיטתו.  

ם יכולה להיות מתוארת כהתרחשות בהם פועלים הקדושה, הטהרה והטומאה ככחות ממשיים. פעולת

תחומה במרחב, בה הפעילות האנושית תופסת גם היא חלק מרכזי, אך לא בלעדי. אטען כי כבר חכמי  

ת מקדשית  את הדינמיקה הזו למחוזות חדשים על ידי המרת התחימה הקונקרטית הבי הפרושים העתיקו 

פרושי זה. מפעל ההמשגה של חכמים בתחימה קונספטואלית, וכי החכמים לאחר החורבן פיתחו מודל 

נועד בראש ובראשונה לייצר תחימה המגדירה שדות פעולה הלכתיים מחוץ למקדש בהם מתרחשת 

בהן   הפעולה החדשים הללו הינם כר להתרחשויות שהפעולות האנושיות נוטלות הפעילות הדתית. שדות 

 חלק אך אינן ממצות אותן. 

 
תח את יפורסטנברג נ 15של הלברטל.זה יאיר פורסטנברג עסק בהלכות שמירת המזון והציג מודל שונה מ

העריכה של ארבע מסכתות: טהרות, עוקצין, טבול יום ומכשירין, והראה שבכולן משוקע רובד קדום עצמאי  

עוסק בשני נושאים: רמת החיבור בין מאכלים הקובעת )הכולל מחלוקות הבתים וחכמי דור יבנה(. רובד זה  

הרות, עוקצין וטבול יום  את היקף העברת הטומאה, וקביעת השלב שממנו הם עשויים להטמא. מסכתות ט

עוסקות בקטגוריות שונות של מאכלים )תוצרים יבשים, מאכלי היסוד המעובדים ותבשילים(, ומסכת 

ומות אלה הן פרקטיות מאוד, הן בתכנן והן בעריכתן, ובאות  מכשירין בטהרת מאכלי השוק. יחידות קד

 
 א(.2012פורסטנברג ) 15
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רת, לעומת זאת, הן תוצר של עיון לענות על צרכים קונקרטיים. ההלכות שהתווספו להן בעריכה המאוח

טקסטואלי ברובד הקדום, עיון שהאוריינטציה שלו תיאורטית ולא יישומית. להלן אתבסס על תוצרי מחקרו  

ל בסיסן אשאל מדוע וכיצד מחליפה אצל הפרושים תחימה קונספטואלית את של יאיר פורסטנברג, וע

גם את הצדוקים( ,  ית )ולפי העדויות התנאיותהתחימה הקונקרטית שאפיינה את הספרות הכהנית והכיתת

 וכיצד מהווה תחימה זו תשתית למפעל ההלכתי.

 
פרט, בכך שההוויה הדתית נטלי דורמן רואה את המהפכה הגדולה שבספרות התנאית בכלל והמשנה ב

אפילו מעט האגדה המצויה בכתבים אלה  16מתעצבת בשפה ההלכתית. – הפרקטיקה והמחשבה – כולה

הקשר וטעם הלכתיים. זו אינה התפתחות הכרחית מן היהדות של ימי הבית, שהספרות שלה מקבלת 

ות חוק, כספרות התנאית.   אמנם מתאפיינת במרכזיות החוק/נומוס בתפיסת היהודיות שלה, אך אין זו ספר

תו  העיסוק ההלכתי עבור חכמים היה לא רק פרקטיקת הריטואל ותחום הידע המרכזיים, אלא הם ייחסו או

גם לאל עצמו. כלומר, הם בנו תיאולוגיה הלכתית. ההוויה כולה נתפסת דרך הפריזמה של החוק. דורמן  

מי היה המנוע של האימפריה כולה. האידאל רואה בחידוש זה אימוץ של תפיסת העולם הרומית. החוק הרו

נימי בה התבססו של צדק הושרה על האימפריה על ידי הקיסר והשמירה על שלמות האימפריה והשלום הפ

עם האידאל ועם החוק כדרך להשגתו. מתוך כך נוצר מעמד חדש של מומחי חוק   נתיניהעל הזדהות 

ם לאליטה שמגדירה את עצמה ומעצבת את מקצועיים. החכמים מאמצים מודל זה והופכים את עצמ

שהחכמים יצרו  צבי מסייג מהלך זה וטוען שההלכה -יהדותה באלמנטים שמקורם בעולם הרומי. ישי רוזן

להפך: הם מציעים תמונת עולם אלא  אינה רק בגדר השלמה לחוק הרומי בשדות פעולה שזה אינו מכסה, 

 17יסרות ומערכת חוקים אלטרנטיבית.אלטרנטיבית לרומית, מלכות שמיים אלטרנטיבית לק

קופת בעבודה זו אבקש להסביר את החידוש הקונספטואלי בהלכה התנאית בלא להתעלם משורשיה בת

 להזניח את הקשריה המעשיים.   מבליוהבית השני, 

 

 
 (.2013דורמן ) 16
 (.2017צבי )-רוזן 17
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 על ריאליזם ונומינליזם הלכתי

א אוכל לחמוק מלשוב במרכז העבודה תעמוד, אם כן, שאלת הקונספטואליזציה ההלכתית. בהקשר זה ל

מקובל בשיח המחקרי לראות בכל המשגה  ולדון בשאלה הנדושה של ממשות הקטיגוריות ההלכתיות.

אבקש לטעון שההלכה הריאליה, ובכל הלכה מבוססת־מושגים ביטוי לנומינליזם. בניגוד לכך  חריגה מן

ות המונח רור של משמעלכן נדרש ביהפרושית, על אף שהיא פרוייקט של המשגה, הינה ריאליסטית. 

 'נומינליזם' בשיח המחקרי של ההלכה.

 
אך שימושו במונח רחוק מלהיות בהיר.    18ן,את השימוש במונח 'נומינליזם' בהקשר ההלכתי טבע יוחנן סילמ

בעבודתו של סילמן צורה, מצע ותצורה משמשים להגדרת היחס שבין מעמד הלכתי, מושא קבלת ערך 

בכך הוא מתבסס על  19)לדוגמה: טומאה, כלי, וכלי טמא, בהתאמה(. הלכתי ותוצר מתן ערך כזה,

דיכוטומיה אריסטוטלית, שגם אם ניתן למצוא לה הדים, פה ושם, במחשבה החז"לית, אינה התפיסה 

שעומדת בבסיס מחשבתם הרחוקה מן הדואליזם האריסטוטלי. סילמן מייבא דיכוטומיה זרה, ויוצר מתוך  

אלא ש"העשייה  20ית.ציאות של "העשייה האנושית" למציאות הקונקרטההקבלה דיכוטומיה בין המ

 21האנושית", מנטלית וקונקרטית כאחד, נמצאות במחשבה התנאית על מישור אחד.

 
בעוד הבסיס הקונספטואלי הונח על ידי סילמן, הדיון המחקרי הסטורי בשאלת הריאליזם/נומינליזם בהלכה 

 Law and Truth: On Qumran-Sadducean andשוורץ:  החז"לית נפתח בפרסום מאמרו של דניאל

Rabbbinic Views of Law..22 לדרכם של הכוהנים יותר מתאימה הריאליסטית שוורץ הציע שהגישה ,

 
 (.1985סילמן ) 18
 שם, עמ' רנ. 19
שעניינן לצמצם, ככל שרק ניתן, את משמעות הצורות למישור הנורמאטיבי־  נומינאליסטיותמצד אחד מוצאים בהלכה מגמות  "   20

י מהווה מרכיב מכונן. בהתאם לכך חלות הצורה על המצע, ליגאליסטי. כלומר, למקד את משמעותן למישור בו הקוטב האנוש

  –בלים את משמעותם היסודית במסגרת זיקותיו של האדם ל״ראוי״ כמו הזיקה בין הצורה למצע בתצורה הקונקרטית, מק

טיות מצוות עשה ולא תעשה, שעניינן מתמקד בעשייה האנושית. מצד שני מוצאים בהלכה גם מגמות ריאליס  –  לכללי התנהגות

משמעותן מעוגנת במישור של מובהקות, בהן משמעותן העקרונית של הצורות איננה מעוגנת דווקא בקיומו של קוטב אנושי. 

 " )שם, שם(.מושאים קונקרטיים בעולם. – קיום, בבחינת תכונות המשוייכות במישרין למצעים
 .56(, עמ' 2015צבי )-רוזן 21
 (.1992שוורץ ) 22
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  ולבייתוסים, לצדוקים ל" חז  ידי  על המיוחסות ובהלכות יהודה מדבר כת בהלכות ביטוי לידי בא ושהדבר

  . בהלכותיהם ביטוי  לידי  ובאה (" חכמים", " פרושים" ) לרבנים  תרוי מתאימה הנומינליסטית הגישה ואילו

הריאליזם הכיתתי מתבסס על המשכיותה הרציפה של הנבואה, על הסתמכות ישירה על דבר האל, ודחיית  

הציוויים הכיתתיים, לטענת שוורץ, הם ביטוי לדברים "כפי שהם", דוגמת הלוח  23סמכותה של פרשנות.

מה שהוא רע מטבעו )בניגוד לנומינליזם,   אין לאשה אחת בלבד, והאל אסר אתהירחי הלא־מעובר ונישו

לפיו האסור הוא רע משום שנאסר(, דוגמת נישואי דוד ואחיינית. הנומינליזם ההלכתי, על פי שוורץ, מתבטא 

 24בהסמכת הדברים "כפי שהם" לסמכות הפרשנות של חכמים, במטרה לבסס ולחזק סמכות זו.

 
והעמיד את הפסיקות השונות בדוגמאות שהביא על   נותיו של שוורץ, ין ערער על הבחג'פרי רובינשטי

רובינשטיין טען שההלכה הרבנית  25פרשנות כתובים שונה ולאו דוקא על גישה הלכתית עקרונית נבדלת.

יתירה מזו, לפי רובינשטיין, כל מערכת חוק חיה    26גם היא ריאליסטית, אם כי ריאליזם שונה מזה של הכת.

קבעת, בעוד החברה בה נוצרה משתנה עם הזמן, מתפתחת מאליה היא ריאליסטית, וככל שהיא מת

 27תפיסה נומינליסטית של החוק. 

 
כריסטין הייז הציעה השלמה להצגתו של שוורץ את שתי הגישות, והעמידה את ההבדל בינהן על ודאות  

' משקף נאמנה את השימוש המושאל השימוש שעושה שוורץ במונחים 'ריאליזם' ו'נומינליזם .אפיסטמית

. הריאליסטים )אפלטוניים(  12-יים, שנעשה אצל יוריסטים כנסייתיים במאה השל המושגים הפילוסופ

האמינו שיש ליסודות החוק קיום ממשי בטבע, בלתי תלוי בשכל, ושניתן להשיגם מתוך הידע שלנו על 

ברסליים, אך הם תוצרי השכל ולכן הם יכולים  בע. הנומינליסטים האמינו שקיימים אמנם עקרונות אוניהט

 
 .230שם, עמ'  23
 .238עמ'  שם, 24
 .178, 173(, עמ' 1999רובינשטיין ) 25
 .177-176, 171-170, 162-161שם, עמ'  26
על הפער בין המשמעות המוצהרת של נומינליזם למשמעות המעשית שהיא קבלה במחקר עמד יאיר  .181, עמ' שם 27

אצל שוורץ )ואצל אחרים(, ב"הלכה דומה כי הקטגוריה "הלכה מבוססת מציאות" התחלפה אצל סילמן, ובעקבותיו  לורברבוים: "

" התחלפה אצלם בקטגוריה "הלכה מבוססת רצון/גזירה" מבוססת טעם", ובתוך כך הקטגוריה "הלכה מבוססת טעם לא ממשי

 (.81(, עמ' 2013לורברבוים )" )
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ההבחנה בין הריאליזם הכיתתי   28ות מתוך עבודה מנטלית, ולא רק להתגלות על ידה. גם להשתנ

מעמידים   לנומינליזם הרבני מתבטא, לפי הייז, בהבדל במשקל שניתן לנסיון האמפירי: בעוד שהריאליסטים

הייז מבינה את  29סטים עשויים להעדיף שיקולים אחרים. את החוק באופן מוחלט על נסיון זה, הנומינלי

לדעתה הגישה ההלכתית הנומיסטית,  . היחס בין נומינליזם לסמכות רבנית הפוך משוורץ ומרובינשטיין

כותם של אנשי שמתנגשת אצל הריאליסטים עם המציאות "כפי שהיא", גורמת להם לערער על סמ

 30ההלכה.

 
ללות מרכיבים נומינליסטיים. מתוך  המת כריאליסטיות בבסיסן, אך כוורד נעם מציגה את הלכות טומאת 

בחינת הדוגמאות שלה לנומינליזם בתחום הלכתי זה ניתן לדלות את תפיסתה לגבי מהות הנומינליזם. זו 

 מורכבת משלוש תופעות: 

 תפיסת החוק כשרירותי.  .א

 כה למושגים מופשטים.  הכפפת ההל .ב

 תיו של סובייקט. הכפפה של ההלכה למחשבותיו וכוונו .ג

שהיא מבוססת, על־פי־רוב, על העדר   משום, בעייתית, יאיר לורברבוים  שהראה כפי, הראשונה ההבחנה

ההנחה השניה מניחה שמושג מופשט אינו ריאלי. על הנחה זו ארצה  31ולא ודאות של העדרו.  ,ידועטעם 

הלכתיים 'אהל' ו'קבר' נוגע־לא־לחלוק, ולכן ארחיב עליה מעט: הניתוח של נעם של היווצרות המושגים ה

מלכתחילה, כותבת נעם, הצורך בשינוי הגדרת האהל והקבר הוא צורך    .נוגע בהגדרה מושגית־ריאליסטית

הסתירה־לכאורה שבין התיאור המקראי של האהל, שהטומאה נעצרת בגבולותיו, לתיאור    פרשני, הנובע מן

 
 .122-121(, עמ' 2011הייז ) 28
 .132שם, עמ'  29
אותו הם מכנים נומיסטי,  בהלכה, , מסכימים שהמוטיבציה למרכיבשוורץ ורובינשטיין, לעומתה. 138, 134-133שם, עמ'  30

לי נכון יותר יהיה לומר, שהנומינליזם של אנשי ההלכה נמצא בעיני המתבונן )המין, הצדוקי, היא לכתחילה בניית סמכותם. או

(, 2016' פורסטנברג ). רההאשמה בנומינליזם היא שמצדיקה את הכפירה בסמכותם,  או מוקדם יותר: המתפלמסים הכיתתיים(

 .148עמ' 
 לעיל. 27ר' הע'  31
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סתירה הדורשת יישוב, משום    מעירה נעם, אין כאן  מבחינת הנומינליסט,  32הקבר, שהנוגע בו מבחוץ נטמא.

מחייבת להרחיב את הגדרת האהל והקבר אל מעבר תפיסה ריאליסטית של טומאה "  33שרירותיות החוק. 

הבחנה זו מאפשרת להצדיק באופן ריאלי את   34 ." , פיזיקלית'הבחנה טבעית'הותם הפרטית ולהגדיר למ

מעבר למהותם הפרטית" היא המשגה של ה'אהל'  ההבדל בהתנהגות הטומאה סביבן. המעבר "אל

 35כנומינליסטית.וה'קבר'. נעם מציגה הכרעה מושגית כזו 

 
אמפיריציזם. אך אין חולק על כך שעולמם של חז"ל עתיר ישויות  נעם, כמו הייז אחריה, מזהה ריאליזם עם  

מפירית. מכאן שאין  ם אקיו  לא־גשמיות, דוגמת שכינה, תורה, יצר הרע ועוד. לכל אלה לא תתכן הוכחת

מניעה עקרונית מלייחס קיום למושגים מופשטים כחלק מן הריאליה החז"לית, והשאלה היא רק אילו 

קש לטעון שהחכמים רואים בתהליכי ההמשגה שלהם, שמקורם בעצמים  מושגים ייחשבו ככאלה. אב

 ופעלים מקראיים, פעולה דרשנית תקפה, ובתוצריה ישויות בנות־קיימא.

 
נו מגיעים לתפיסה השלישית, הרווחת ביותר בשיח המחקרי אודות נומינליזם בספרות חז"ל. אנח מכאן

המחשבה  36זהות בין סוביקטיביזם לנומינליזם:נבחן דוגמה אחת של נעם מן המקרים המביאים אותה ל

להוציא את המת דרך פתח מסויים היא שמכשירה אותו כ'פתח' ועוקרת את הגדרת ה'פתח' משאר 

אהלות פ"ז מ"ג(. אולם נעם ממשיגה זאת אחרת: מחשבתו הסובייקטיבית של  משנה ים־לכאורה )הפתח

מכיון שנעם מחזיקה בתפיסה  37עת הטומאה.האדם, בטרם חוללה כל שינוי במציאות, משפיעה על תנו

אמפיריציסטית של 'ריאליזם', לשיטתה מחשבתו הסובייקטיבית של האדם אינה מחוללת שינוי במציאות.  

היא שמכוננת את הפתח, . שינוי במציאות מחוללת כן ני לעומת זאת אבקש לטען כי מחשבת האדם א

ולם האמפירי. בדומה, בבחינת מטרתו וכוונותיו של  כלומר, מגלמת את מושג ה'פתח' )המושג הריאלי( בע

 
כהנא מעיר שאותה סתירה אינה מתקיימת בכתובים, משום שהמקרא לא הבחין בין אהל לקבר אלא   .227(, עמ'  2010נעם )  32

 (.1042הזכירם בנפרד )ספרי במדבר, עמ' 
 נעם, שם, שם.  33
 .228 עמ' שם, 34
 .245שם, עמ'  35
 .245-239לדוגמאות נוספות, דומות באפיין ובפתרונן, ר' שם, עמ'  36
 . 239-238שם, עמ'  37
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חלון. מה שקובע מהלכה של הטומאה אינו כפוף לצורך אנושי, למטרותיו או כוונותיו של יוצר ה  38. יוצר החלון

ה מוסכמת", כי אם מושגים שיש להם את 'זרימתה' של הטומאה הוא מיקום הפתחים. אלה אינם "פיקצי

   מפירי.קיום ריאלי, על אף שאינו א

 
אני אבקש על כן לטעון לריאליות של התחימה הפרושית והתנאית, גם כשזו מושגית ולא קונקרטית. אראה 

חומה הקונקרטי בעבודה בבית המקדש, ואת ההרחבה המושגית של את הקיום הריאלי של הטומאה בתי

הקדשת התרומה יות של  תחימת הטומאה שנעשית על שולחן הסעודה הפרושית. כמו כן אבחן את הריאל

 דרך בחינת האפקטיביות שלה.

 

 ספרות קומראן ותולדות ההלכה

ם(.  חוגים כהניים )סופרי להתפתחות המדרש בקרב ,שהתקבל על ידי רבים ,אפרים אורבך הציע מודל

הפרושים, לשיטתו, התנגדו ללמידת הלכה מן הכתוב ודבקו במסורת האבות ובהכרעות בית דין שהתקבלו 

על סמך מסורת זו. בניגוד לכך, ההסתמכות על הכתובים כבסיס להכרעה הלכתית גרמה לקבוצות כהניות 

ח את התזה של אורבך להבנת שרמר פתעדיאל    39ים כת נפרדת. להתנתק כליל מן המרכז בירושלים ולהק

תופעת הכיתתיות. הוא למד מן הקרבה של המדרש אל הפשט בספרות קומראן ובעדויות התנאיות 

כיתתי  ־המוקדמות ש"החזרה אל הספר" התרחשה במאה הראשונה לפנה"ס ומתאר כיצד החידוש הצדוקי

מצורך  המאוחר של הפרושים נבע  מש מציע שתהליך החיקוי  אהרן ש  40חדר אל הפרושים ודרכיהם בהלכה.

 41להצדיק את הלכתם בכליהם של בני הפלוגתא שלהם.

 
כאל נקודת ציון לתחילת שילוב מחקר מגילות קומראן בתולדות    42מקובל להתייחס למאמרו של יעקב זוסמן 

 חקר תולדות ההלכה. זוסמן מתאר את מטרת חקר תולדות ההלכה כך:

 
 .240שם, עמ'  38
 (.1958אורבך ) 39
 (.2001שרמר ) 40
 .105(, עמ' 2009שמש ) 41
 (.1990זוסמן ) 42
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ל־פני התהום הגדולה בתולדות פתחותה של ההלכה, ולגשר עקם של תהליכי התהוותה והתלרדת לעומ

ישראל בין מקרא למשנה. שהרי כולנו עומדים משתאים בפני המחזה המופלא של שיטה הלכתית 

מפותחת, המקיפה את כל שטחי החיים ומגובשת עד לפרטי פרטיה, הניצבת בפנינו במלוא קומתה 

? מה עבר עליה מן חה? מה היו שלבי התפתחותהת של התנאים. כיצד היא צמבספרות ההלכה הקלאסי

 43המקרא ועד לגיבושה הסופי בספרות התנאים?

המאמר מתמקד במגילת מקצת מעשי התורה, מסעיפיה למד זוסמן שבת הפלוגתא שלה היא ההלכה 

ובמקביל מתועדים  לנושאים המועלים במגילה  44הפרושית. כמו כן הוא מתייחס, בעקבות באומגרטן, 

ם לצדוקים, וקובע שבמקרים אלה העמדות המבוטאות במגילה  ל כנקודות מחלוקת בין פרושיבספרות חז" 

 תואמות לעמדות המתועדות בספרות חז"ל כצדוקיות. 

 
והן כחוליה   46הן בפני עצמה 45מאז פרסומו של מאמר זה התברכנו בשפע מחקרים על ההלכה בקומראן

 ים שונים על ההלכה הפרושית. ד בכמה מחקרים המאירים מכיוונבתולדות ההלכה. נתמק

 
יוסף באומגרטן מצביע על שורה ארוכה במגוון תחומים של הלכות קרובות בספרות הקומראנית ובספרות 

התנאית, הלכות שאין להן ביסוס בפשוטו של מקרא. הקבלות אלה מלמדות לדידו על אופיו של הבסיס 

היתה תפיסתה העצמית למוד מתוך כך מה  לא ניתן כמובן ל  47ת ההלכתיות.הקדום המשותף לשתי המערכו

של אותה הלכה קדומה: האם ראתה עצמה כמסורת של פרשנות מקרא  או של תורה שבעל פה, אך יש 

בה כדי ללמד שההתרסה כנגד מסורת אבות, שאפיינה לפי יוספוס את הצדוקים, היא המחדשת מבין שתי 

   48הגישות המתפלמסות.

 

 
 .12זוסמן, שם, עמ'  43
 (.1980באומגרטן ) 44
הקשר של ספרות חוץ־רבנית, ובפרט, קומראנית, נעשה מטעמי נוחות, ר' הסתייגות ראויה: דורינג בהשימוש במינוח 'הלכה'    45

 .1, הע' 13(, עמ' 2006)
 .7לפירוט ר' נעם, שם, עמ'  46
 (. 2009(, באומגרטן )2006באומגרטן ) 47
 .80, עמ' 74-73(, עמ' 2009שמש ) 48
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והמסורת השמותית של רבי אליעזר   לכה הקומראנית להלכות בית שמאיורד נעם עמדה על הדמיון בין הה

בן הורקנוס. היא מצביעה על מחלוקות מסויימות בספרות חז"ל בהן ההלכה השמותית קרובה לזו שעולה  

מסורת וסמכות עקרונות תשתית שלהן דומים: שתיהן מחמירות, נסמכות יותר על  ש  ועל העובדהמקומראן,  

השיטה הכיתתית  50.ומחפשות אחידות בעקרונות ובפרטים 49ירתית של הכתוביםמאשר על פרשנות יצ

מתבססת על התגלות מתמשכת של ההלכה האמיתית ואילו הפרושית על הכרעה אנושית של פרשנות 

אפיינה גם את בית  ראויה. בעמדת רבי אליעזר רואה נעם ביטוי של אותה התפיסה הכיתתית, שכנראה 

עושה דניאל שוורץ בין ההלכה הקומראנית כריאליסטית ת אישוש להבחנה שכמו כן היא מוצא 51שמאי.

מן ההקבלות  52לבין הרבנית כנומינליסטית, ומקישה ממנה הבחנה בין ריאליזם־שמותי לנומינליזם־היללי.

ת הללו למדה נעם שמקורן של ההלכה השמותית וההלכה הכיתתית הנו משותף, ומכאן שההלכה השמותי

 ההיללית הינה המחדשת.  ומות, בעוד שההלכהמשמרת מסורות קד

 
התפתחותי, בו ההלכה הקדומה של ימי   אהרן שמש מאפיין שני מודלים בחקר תולדות ההלכה. הראשון

הבית, זו המוכרת לנו מספרות קומראן וזו המתועדת בספרות התנאית, מתפתחת ברבות השנים ובעיקר 

מה חולל את השינוי, ואיך  מעלה מספר שאלות: המודל ההתפתחותי  אחרי החורבן להלכה התנאית.

החכמים מצדיקים אותו, פרשנית ותיאולוגית. המודל השני הינו רפלקטיבי, ורואה בהלכה התנאית שיקוף 

של ההלכה הפרושית מימי הבית. על פי מודל זה משקפות המחלוקות בין ההלכה התנאית וההלכה 

זה מעלה גם הוא מספר שאלות: מי ם והצדוקים. מודל הבית, בין הפרושי הכיתתית מחלוקות זהות מימי

היו המחדשים ומי היו השמרנים, מה גרם לשינוי, כיצד הצדיקו אותם הרפורמטורים וכיצד הגיבו השמרנים 

 על רפורמות אלה.  

המקרים   שמש טוען לתמונה מורכבת יותר, המשלבת בין המודלים הללו, ומציע מספר קריטריונים לבחינת

 שהמחלוקת התקיימה כבר בימי הבית:   במקרים הבאים סבירהפרטיים. 

 
 .135-134בניגוד לשמש, שם, עמ'  49
 (.2006) ם(, נע2002נעם ) 50
 .84(, עמ' 2006נעם ) 51
 לעיל. 22. למאמרו של שוורץ, ר' הע' 83-82שם, עמ'  52



18 
 

 עדות המובאת בספרות קומראן לעמדה עליה היא חולקת. .א

סגנון פולמוסי של הטקסט הקומראני, ממנו ניתן להסיק שהתוכן בו הוא עוסק מצוי במחלוקת, גם   .ב

 אם לא מוצגת עמדה נגדית.

במידת המהימנות של ות הרבנית, כתלות  שהן מתועדות בספר  מחלוקות בין פרושים לצדוקים, כפי .ג

 המקור.

אם תנאים אלה אינם מתקיימים מסתבר שהלכות שאינן מתיישבות זו עם זו בספרות הקומראנית ובספרות  

התנאית משקפות התפתחות שהתרחשה בתוך החוגים הרבניים. דוגמאות לכך נמצא בשיירי הלכה קדומה 

ית מבטאת את הנורמה ההלכתית יח שההלכה הקומראנקרים אלה סביר להנבתוך הספרות התנאית. במ

 53של חכמים מסויימים )דוגמת רבי אליעזר( במסורת העתיקה. םאחזותישל זמנם, ומעידה על כך ה

שמש מעמיד במרכז הדיון את ההבדל המהותי במקור הסמכות של ההלכה: פרשנות טקסט בקומראן 

סמכות של הפרושים:  הוא למד על תפיסת הצל חכמים. מתוך כך לעומת מסורת של תורה שבעל פה א

סמכותו של בית הדין נובעת מבחירה אלוהית בו, ולכן היא מוחלטת. קושיה הלכתית שאין מי שיעיד על  

 54מסורת לגביה, נפתרת בהלכה הרבנית על פי דעת הרוב, מכח הסמכות שנתנת בידי החכמים. 

ית לפיתוח המדרש  את המוטיבציה הראשוניה הצביע באומגרטן,  שמש רואה בהשתחררות מן המסורת, על

בקרב החוגים המתבדלים.  הכלים ההרמנויטיים שפותחו לשימור הקיים שימשו עד מהרה לחידוש פרשני  

   55ובעקבותיו חידוש פסיקתי. 

 
כנה ורמן מציגה הבדלים מהותיים בין ההלכה הכיתתית וההלכה התנאית אשר שוללים, לשיטתה, את 

 רך שהיא מחפשת אחכמתאפיינת בהכיתתית ההלכה  .אוחרת מן המוקדמתאפשרות לצמיחתה של המה

של כך ב .ויוצרת הלכה שתתאים להשקפת העולם הזאת יהמקרא החוק סקפת העולם העומדת בבסישה

 
 .7-3שמש, שם, עמ'  53
 קנוס כחריג בעניין זה. לשיטתו, רבי אליעזר מסוייג משיטת הכרעת הרוב. שמש מציג את רבי אליעזר בן הור62-60שם, עמ'    54

מחד, ומקנה לה תוקף השגחתי מאידך. שמש רואה בגישתו של רבי אליעזר דמיון לתפיסה הכיתתית של התגלות מתמדת, 

 (.60ומייחס דמיון זה למורשת בית שמאי )שם, עמ' 
 .95שם, עמ'  55
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חכמים לא   ,מנגד   56עצמו.   ת סותרות שבמקראמירוסותרים וא האפשר בין חוקים    לפשר ככל  ההיא גם מנס

  57.ות על פיוכק המקראי ולא ביקשו לעצב הלחוהחיפשו אחר השקפת העולם של 

 
העיסוק שלנו בספרות קומראן יהיה עבורנו כלי שרת ללמידה על ההלכה הפרושית. ההבדלים שבין מקורות 

הסמכות אליהם מתייחסים שמש וורמן יבואו לידי ביטוי בהבדלים שנראה בין מגילת המקדש ומגילת מקצת 

ובהבדלים בהתפתחות השונה  תפים להלכה התנאית והכיתתיתהתורה. נעסוק במרכיבים משו מעשי

ההצבעה על  שלהן. תרומתנו לדיון בשאלה זו תהיה בהארת מקרים בהם נמצא ריאקציות שלהן זו לזו.

ריאקציות אלה תעשה באותם המקומות בהם אני מזהה פולמוס, מפורש או מרומז. אני מאמצת בכך את 

 וני והמודל הדיאכרוני. רעה גורפת בין המודל הסינכרהמורכב של שמש, לפיו אין הכהמודל 

 

 מסורות מקדשיות וקונספטואליזציה תנאית

במחקר של המחצית הראשונה של המאה הקודמת שלטה ההנחה שהחורבן גרם להחלפה של האידאלים 

שנאיים של טקסים מימי הבית  הדתיים מן הפולחן אל לימוד תורה, תפילה וצדקה, ומכאן שהתיאורים המ

ת של אחר החורבן, ולכן יש לייחס להם אמינות הסטורית. גישה זו התחלפה  לא יכולים היו להווצר ביהדו

בתפיסה מורכבת יותר של החוק התנאי, ששימר ריטואלים מימי הבית, לצד קונספטואליזציה של 

ח ריאלי,  כות המקדש ופולחנו אינו בהכרצבי, העיסוק בהל-על כן, כניסוחו של רוזן 58הפרקטיקה הדתית. 

שני העשורים האחרונים התברכו   59נותק מן הריאליה, אלא שהוא אינו מותנה בה.אך גם אינו בהכרח מ

במחקרים המביאים ראיות להיות ריטואלים המתוארים במשנה עיבוד בית־מדרשי, מנתחים אותם  

 ומצביעים על הרעיונות שעיבודים אלה נועדו להעביר.  

 

 
, (2011ש )ורמן ושמרות רווחות היא מעגנת אותן בכתובים ומתנערת ממקורן העממי )גם כשההלכה הכיתתית מאמצת מסו 56

 (.126-130עמ' 
 .110-107שם, עמ'  57
 (.1977גולדנברג ) 58
 .249-248(, עמ' 2008צבי )-רוזן 59
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צוב התוכן, הסגנון והעריכה של מיד ומידות. הוא מראה שדרך עיאברהם וולפיש מתמקד במסכתות ת

מסכתות אלה ניתן להראות מגמות רעיוניות של המסכתות: מסכת תמיד מתארת את המקדש ומציבה  

במרכז את הכהנים, ואילו מסכת מידות מתמקדת במקדש כמקום שאליו מגיעים ישראל למפגש חוויתי עם  

   60האל.

 
ה נעסוק בהרחבה בפרק ג, כאל עדות אותנטית  העבודה שבמסכת יומא, ביש המתיחסים אל תיאור 

אך דניאל שטוקל מציג טיעונים משכנעים המטים את הכף לטובת פרשנות   61, לעבודה בימי הבית

  63י הבית.מסכת יומא אינה תיאור אמין של סדר העבודה במקדש, למרות שהוא מכיל רכיבים מימ   62.תנאית

קריאת סדר העבודה מחליפה את העבודה   64ם. לכתחילה לצרכים ליטורגיי שטוקל מציע שהמסכת עוצבה

ההחלפה של העבודה בתיאורה   65עצמה, אם בבתי הכנסת של ימי הבית ואם באלה של לאחר החורבן. 

 המילולי הוא קונספטואליזציה של העבודה הקונקרטית. 

 
בלא שניתן לייחס לעיצוב זה  טקס הסוטה שבמשנה כעיצוב חדש לטקס המקראי,צבי מציג את -ישי רוזן

אליה המקדשית או במסורות מתקופת הבית. מטרתו של הטקס המשנאי להחדיר ית בראחיזה משמעותי

 66בלומדיו את הסכנות הטמונות בנשים על ידי הצגה של עולם מפוקח שבו סכנות אלו מנוטרלות.

 
בקביעת ערכו של אדם לצורך   פיתוח המשנאי של הציוויים המקראיים העוסקיםמירה בלברג בוחנת את ה

ואילו חכמים הציבו   ,ציעה שהחוק המקראי נועד להעביר מסר של שיוויון ערך האדםתרומה למקדש, ומ

לצד זאת מערכת שונה המציגה מסר של אינדיבידואליזם. המשנה אם כן משמרת את השיטה המקראית 

 
 (.1997וולפיש ) 60
 .37(, עמ' 1957, אפשטיין )71(, עמ' 1960אלבק ) 61
ויקרא יז אליעזר ורבי עקיבה לגבי החיות הקרבות, שנראית כמחלוקת על יישוב הציוויים שבהחזקה שבהם: המחלוקת רבי  62

 (.23(, עמ' 2003ובמדבר כט, מחלוקת שלא יכלה להשאר ללא הכרעה בעבודה שבבית המקדש )שטוקל )
 .27-19שטוקל, שם, עמ'  63
 .65-64, 28שטוקל, שם, עמ'  64
 (.1997, ר' גם שוורץ )27-26שם, עמ'  65
 .238צבי, שם, עמ' -רוזן 66
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ים בלבד )מינו וגילו של המוקדש(, אך של אדם שהוקדש, הפועלת על פי שני קריטריונ  לקביעת ערך הפדיון

 67לצדה שיטה אלטרנטיבית, שמתייחסת לערך של אדם כתוצר מורכב של פרמטרים רבים.  מוסיפה

 
אנחנו נעסוק במספר פרקטיקות מימי הבית: דיני פיגול, דיני חטאת ועבודת יום הכפורים בבית המקדש.  

בתוך הספרות    על ידי חילוץ רמזים להלכה קדומהאחר מקורותיו הקדומים של המושג  ה  קנתחפיגול  בדיון ב

התנאית, ועל ידי בחינת תפקודו במגילת המקדש. גם בדיון בחטאת ובעבודת יום הכפורים נשווה את הלכת 

הלכה  חז״ל למגילת המקדש. בשני המקרים נמצא יסודות פולמוסיים במגילה, שעשויים להעיד על ה

  הפרושית בת הזמן.

 

 מהפכת הכוונה במשנה

בעשור האחרון התפרסמו מספר מחקרים הבוחנים את הקטגוריות התודעתיות ותפקודן בהכרעה  

ההלכתית במשנה. מחקרים אלה מציגים עמדות שונות ביחס להיווצרותו של סובייקט בעל תודעת עצמי  

(self .) 

 
  מעבר מהתמקדות בקודשים ובשמירת  :הפכה של ממשמירה בלברג רואה בעיסוק התנאי בטהרות מ

בולות הקהילה שבספרות בית שני, לעיסוק בגופו של היחיד ובתפקוד  טהרתם שבספרות הכהנית והגדרת ג

היסודות הונחו כבר בימי הבית, במוטיבציה    68גוף זה, המּטמא ומּטהר, ומתוך עיסוק זה בכינון תודעת עצמי. 

ופכת מוטיבציה נה הבמש 69מטימוא הגוף על ידי אכילת חולין בטהרה. שמתגלה אצל הפרושים להמנעות

זו לאובססיה: ברירת המחדל היא סביבה טמאה והשאיפה לשמירה על טהרת הגוף מחייבת מודעות ועיסוק  

בלתי פוסקים לצורך המנעות מהטמאות ממנה. חכמים אינם מנסים להנחות כיצד לבנות סביבה סטרילית, 

מאות )הפוטנציאלית מירת טהרה בסביבה טמאה. העיסוק האינטנסיבי בהטאלא מתוים דרך לש

 
 (.2013בלברג ) 67
 (.2011בלברג ) 68
אן על ממצאי מחקרו של פורסטנברג. בפרק ה' של עבודה זו אגיע למסקנות אחרות מאותם המקורות עליהם בלברג נשענת כ  69

 מסתמך פורסטנברג.



22 
 

ח שלם שבמרכזו נמצאת פגיעות הגוף, הנתפסת באופן דומה לפגיעותו  והממשית( של הגוף מייצרת שי

בספרות הרפואית בת הזמן. מתוך כך מתפתח מושג גוף הדומה למקבילו בספרות ההלניסטית ובמיוחד  

 בספרות הסטואית. 

ף האנושי אינו שונה לצורך העניין מחפץ. יחד  גוה .דם נטמאים לפי אותה חוקיות הפועלת על עצמים בני א

עם זאת, רק לבני אדם ישנה רפלקציה עצמית ביחס לטומאתם. השמירה על טהרה מבוססת על רפלקציה  

מצב טהרתו,  העיסוק בטומאה הוא של הגוף כסובייקט המודע ל  . זו, ועל הרצון, והיא תוצר של תודעת עצמי

דעת שנטמא כדי שיזהר שלא להפיץ את להטמא כלל וחיוני לאדם למכיון שאין אפשרות שלא    70כאובייקט. 

הופכת המודעות לרגע ההטמאות לאתגר הגדול. נדרשת מודעות תמידית ויכולת  , הטומאה וכדי שייטהר

לתת דין וחשבון בדיעבד על כל פעולה ופעולה במהלך היום, כמו גם על היבטים שונים של מצב הגוף,  

מקור טומאה מייד עם הופעתו. בחינה עצמית בלתי פוסקת זו אינה רק אמצעי    שנבדק ללא הרף, כדי לזהות

על טהרה אלא מקבלת במשנה מעמד של אידאל הדומה לאידאל המודעות התמידית לצורך  לשמירה 

שיפור עצמי בפילוסופיה ההלניסטית. השמירה על טהרה הופכת לאמצעי להשגת אידאל זה, בדומה  

 .  לתרגול הרוחני של הפילוסוף

 
שכוונותיו של מושא  בדומה לכך טוען יהושע לוינסון שההלכה התנאית מכוננת סובייקט חדש. זאת משום

מכאן, שלרצונו יש רפלקציה עצמית, כלומר רצון מסדר שני,    71ההלכה משפיעות על טבעם של אובייקטים. 

ת 'עצמי', ומוסיף  וכאן מחיל לוינסון את הגדרתו של הארי פרנקפורט ומסיק שזהו סובייקט בעל תודע

   72ותה כריסטופר גיל ואחרים. שתודעה זו דומה באופיה לתודעת העצמי הסטואית, כפי שמציגים א

 
צבי טוען, בניגוד לכך, שהעצמי כפי שהוא מעוצב במשנה שונה מהותית מזה ההלניסטי. ה"עולם -ישי רוזן

קיימים בעולם החיצוני, ולא היגדי  מושאי המחשבה הם איסורים והיתרים המת.  הפנימי" הרבני הינו הלכתי

כולה מכוונת החוצה ואינה  . קטים בעולם החיצוני. המחשבה מחוללת שינויים אונטיים באובייאמת

 
 (.92עמ' . בלברג מדגישה שאין מקום לדבר על סובייקט משנאי שאינו חומרי )שם, 91שם, עמ'  70
 י יותן", והופכת זבח לפיגול.לוינסון מביא כמה דוגמאות: מחשבה מכשירה לקבלת טומאה בכלים ו"בכ 71
 .353(, עמ' 2012לוינסון ) 72
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צבי מראה כיצד הדיון ההלכתי  -רוזן  73רפלקטיבית. לא ניתן לנתק 'עצמי' זה מן הדיון ההלכתי בו הוא מוגדר. 

יות, כשהראשונות הן שיקוף של האחרונות ומהוות בנוי בהקבלת פעולות תודעתיות ופעולות קונקרט

נתונות לאותה חוקיות, באותם הכלים   וגם אל והעיון ההלכתי. אל הרחבה )מבחוץ פנימה( של מושאי

המשפטיים ובאותה השפה ההלכתית. במשנה, אם כן, מצויים המחשבה והמעשה של האדם על מישור 

 ההלניסטית.  ת מקיומו החיצוני, כפי שנמצא בפילוסופיה אין סובייקט בעל עולם פנימי השונה מהותי .אחד

 
ריטריונים המשמשים לתחימה, מן הקונקרטי אל המופשט, בהם תעסוק עבודה ניתן לראות בהרחבת הק

נראה  74צבי. -זו, שיקוף של התופעה של הרחבת מושאי הדיון מן הקונקרטי אל התודעתי, אותה מציג רוזן

שהמעבר  כן בערבוביה, ורטיים לתחימה משמשים בספרות התנאית שהקריטריונים המופשטים והקונק

ו דורש הצדקה. כמו הפעולות האנושיות, הקונקרטיות והתודעתיות, המצויות במישור  הם טבעי ואיניבינ

כיה בין סוגי התחימות השונות. כולן הירראחד, נראה שעל אף שמתרחש תהליך של המשגה, לא נוצרת 

  ליות.שוות בערכן ובתפיסתן כריא

 
 .45(, עמ' 2015צבי )-רוזן 73
המחשבה, שקודמת דוגמה לכך ניתן למצוא במשנה אהלות פ"ז מ"ג, משנה אותה הזכרנו לעיל. נעם דנה במשנה ומסבירה:  74

( ואילו פתחים ישארו טהורים. "פתח" אינו להוצאה בפועל, היא שקובעת איזה פתח טמא )כלומר, דרכו תתפזר הטומאה החוצה

 מוגדר רק פיסית, אלא נוסף לו הקריטריון של המחשבה האנושית.
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 תחומה ההלכה כהתרחשותפרק א': 

 

ההלכה התנאית מבקשת לכסות את המציאות כולה במארג של הלכות. כפי שציינתי בפתיחת המבוא, 

אלה הינן שיקוף של שברי מציאות בהם פועלת חוקיות מיוחדת, המנחה את ההתנהגות ומסבירה את 

זו. הפרק הנוכחי ייוחד לתיאור  העולם ה  בהמשך העבודה אנסה להציע כיצד התפתחה תמונתההתרחשות.  

 אבני הבניין שלה, שהן אותן הלכות התוחמות התרחשות, מתארות אותה ופוסקות ביחס אליה.

 

, "לא תעשה" "עשה" ומצוות התורה עוסקות בדרישה לביצוע פעולות מסויימות או להמנעות מהן )מצוות 

. גם בחוקים אלה, המכונים אודותיה ות שונות(. חלקן מכילות תיאור של סיטואציה והתניבלשון חכמים

המצוות   :"קזואיסטיים", ההתייחסות למציאות מוגבלת על פי רוב להתוויית התנאים להתנהגות הראויה

לעיתים רחוקות    רק  1.ברובן המכריע הן אנתרופוצנטריות, דהיינו עיסוקן מוגבל להסדרת הפעילות האנושית

  2זו. פעילות הן מתייחסות לתוצאות או השלכות של

אל התרחשות שלמה, בה לוקחת  הבודדת לא כן ההלכה התנאית. זו מרחיבה את המבט מן הפעולה

הפעולה חלק. להתרחשות זו יש תנאים מסויימים, והשפעות מסויימות על העולם. בתוך המערך המורכב  

אינה   אך היאשל ההתרחשות תופסת הפעילות האנושית, הן הקונקרטית והן המנטלית, תפקיד חשוב, 

ממצה את ההתרחשות. אמנם ההלכה, בהיותה הוראה למעשה, פונה אל האדם הפועל ומתמקדת 

 בפעולותיו, אך משמעותן של פעולות אלה אינה יכולה להיות מובנת ללא ההקשר של ההתרחשות השלמה. 

ומה.  בפרק זה נראה דוגמאות להרחבה ההלכתית של המבט מן הציווי אל ההתרחשות המורכבת, התח

עשה זאת על ידי בחינת דוגמאות מתחומים הלכתיים מגוונים ולאחר מכן נתמקד בסדר הלכתי אחד, זה נ

 
ב. ריימונד ווסטברוק מציג שלוש המחקר מייחס את המקור של החוקים הקזואיסטיים במקרא למורשת החוק של המזרח הקרו  1

המודל האבולוציוני, לפיו אימץ החוק הישראלי רק את הסגנון עמדות מחקריות על היחס שבין מורשת זו ובין החוק המקראי: 

הקזואיסטי )מודל שמתקשה להתמודד עם הדמיון הרב בין מערכות החוק(, המודל הספרותי, לפיו חוקי חמורבי הועתקו וחוקו 

חלקה כתובה, פרים ישראלים, ומודל ביניים בו המורשת הזו הינה חלק ממסורת אינטלקטואלית, חלקה בעל פה ועל ידי סו

שהתפשטה ממסופוטמיה בכל המזרח הקרוב והשתלבה בפרקטיקה השיפוטית המקומית, כמו גם במסורת החקיקה )ווסטברוק 

 (. 24(, עמ' 2009)
 גות מאפיון זה.בהמשך הדברים אתייחס אל מצוות התורה החור 2
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של התרומה הגדולה, כמקרה מבחן. מרבית הדוגמאות תובאנה ממחלוקות הבתים, כדי להמחיש את  

ת מחיש אקדמותה של ההרחבה, ולאחר מכן נבחן דוגמאות מאוחרות יותר, מהלכות שבת ומעילה, כדי לה

 .ופיתוחה בבתי המדרש התנאיים המשכיותה

 

 הפעולה כמרכיב בהתרחשות 

 .וב"ה אומרים יברך במקום שנזכר  ,בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך  -  מי שאכל ושכח ולא ברך

 ברכות פ"ח מ"ז(משנה עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו ) ?עד אימתי הוא מברך

ומר לאחר האכילה. הבתים אמנם חלוקים בינהם היכן יש לברך  ה יש למשנה זו עוסקת בברכת המזון, אות

, אך אין ויכוח שלכתחילה יש לעשות זאת במקום האכילה. ולא בירך מייד בסיום הארוחה במקרה ששכח

כמו כן יש הסכמה שיש לברך לא יאוחר מ"כדי שיתעכל המזון שבמעיו". אם שכח לברך ונזכר רק לאחר  

. סיום האכילה אינו מהווה את לברך עודאינו יכול הוא כילה וסיום העיכול יום האפרק הזמן התחום בין ס

פעולת האדם הרצונית )פעולת האכילה( היא רק מרכיב אחד, גם אם מרכזי, . סיום ההתרחשות

    3אחריה ממשיכה לפעול מערכת העיכול, מחוץ לשליטתו, והעיכול הוא חלק מההתרחשות. .בהתרחשות

 

. , או ללא הוראה כלל, בנוסף להוראה למעשהערך הלכתי כלשהו  , על פי רוב,  מקבלת  התרחשות הלכתית

  של ההתרחשות, בה לוקחת חלק פעילות אנושית.  לאפקטיביותבמקרים רבים הערך ההלכתי מתייחס 

נו דוגמה להתרחשות הלכתית שמכוננת קדושה )כלומר, להתרחשות מוצמד ערך קדושה(, ואין הוראה  לפני

 עשה, על אף שזו כמובן משתמעת ממנה:מפורשת למ

  :מי שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו ומצאה שנגנבה

 נזיר פ"ה מ"ד(.משנה  אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר, הרי זה נזיר, ואם משנגנבה בהמתו נזר, אינו נזיר )

 
צמא מארוחה זו, ועד שירעב שוב )בבלי  בתלמודים נמצא שתי הצעות אלטרנטיביות להגבלת אפשרות הברכה: כל עוד הוא 3

ברכות נג ע"ב, ירושלמי ברכות פ"ח ה"ז(. נראה שתנאי הצמא נועד להקל על הזיהוי של הגבול, שכן צמא מוחשי הרבה יותר 

ת כובד. זהו ניסוח אחר לתנאי העיכול, שכן תחושת רעב היא היפוכה של תחושת שובע, מעיכול, גם אם זה מלווה בתחוש

במהלך העיכול. התעוררות הרעב מעלה את זכרון הארוחה, שבתחילתה חש, מן הסתם, אותה תחושת רעב. אולם  המתקיימת

לומר: משיחוש ברעב יהיה זה מאוחר תנאי הרעב שונה במהותו: לא "כל עוד", כמו העיכול והצמא, אלא "עד", ולא עד בכלל. כ

 מדי לברך.
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ר'( נעשתה כשאחת הבהמות .הנדר מחייב הקדשה תקפה אותן ייעד   הוא אינו קם אם פעולת הנדירה )'נָּזָּ

. צאה מחזקתו. האדם נהיה נזיר רק אם קם נדר נזירותלקרבן כבר אינה בחזקתו, על אף שהוא אינו יודע שי

שנדרו. פעולת הנדירה היא רק מרכיב   הוא המעניק ערך 'נזיר' לאדםכולו נדר הנזירות  במילים אחרות,

 .זו אחד בהתרחשות

 
 בהמות: נראה דוגמאות נוספות של הלכות העוסקות בהקדש

  .המביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטא

  .רבי מאירדברי , יצא וירעה בעדר ,אם עד שלא נשחט

 4,כריתות פ"ו מ"א(משנה ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה ) :וחכמים אומרים

 
  .יצא וירעה בעדר ,עד שלא נשחטה .המביא חטאת ואשם על חטא ונודע לו שלא חטא

 .כריתות פ"ד ה"ב(תוספתא ויצא לבית השרפה ) תוצרתעבר  –משנשחט 

אך בטרם הועלה נודע לבעליו   שתי ההלכות הללו עוסקות במצבים דומים: קרבן חטאת או אשם הובא,

. בשתיהן הנושא התחבירי בפרוטסיס הוא 'המביא', , משום שהתברר שבעל הקרבן לא חטאשאין בו צורך

נושא זה מוחלף באפודסיס בחיה שהוקדשה לקרבן. חילופין    ךא.  בעל הקרבן אליו מופנית ההנחיה שבהלכה

במקרה של אשם תלוי קובעים חכמים כי  . אלה מלמדים שלא בעל הקרבן ולא הקרבן הם נושא ההלכה

חטאת ואשם על    הוא המכריע, ואילו לשיטת רבי מאיר במקרה זה, ולשיטת כולם במקרה שלרגע ההבאה  

אדם  התרחשות שלמה אותה מתניע כך או כך, מתקיימת .חטא, הרגע המכריע הוא רגע השחיטה

משהפך הקרבן להקדש )אם בהבאה ואם בשחיטה,  אך משהתניעּה היא אינה עוד בשליטתו.  בפעולתו,

גם כשנודע למביא הקרבן שהקרבן אינו נחוץ, ולמרות שלא היה נחוץ מלכתחילה  כתלות במקרה ובדעה(

 ורק לא ידע זאת, הקדש הקרבן תקף. 

ה אנושית ותנאים מסויימים מחייב פעול ההקדשאת מורכבות התרחשות ההקדש.  ותממחיש אלה הלכות

חטא או )שיודע או שאינו יודע ש )שתהיה הבהמה בחזקתו(, אך אינו תלוי במצבו התודעתי של המקדיש

 .הבהמה שהקדיש נגנבה(ש

 
 להמשך המשנה אתייחס בנספח לפרק זה. 4
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טלית כלשהי )שכח, מצא, כל הדוגמאות הקודמות להלכות שהן התרחשויות מורכבות כוללות פעילות מנ

 דוגמה מתחום אחר להתרחשות שמקבלת ערך:בנראה כפי שנודע לו(. אך אין זה אפיון הכרחי, 

 בגדים ופוסלין אותה במלאכה. מטמין  –ועד סוף מתחילה  –כל העסוקין בפרה 

 אינה מטמא בגדים.  –אירע בה פסול בשחיטתה 

משנה לאחר פסולה אינה מטמא בגדים ) ,א בגדיםכל שעסק בה לפני פסולה מטמ –אירע בה בהזייתה 

 פרה פ"ד מ"ד(

הפרוצדורה של הכנת אפר פרה אדומה מטמאה את הבגדים כל זמן שהיא נמשכת. אם אירע בה פסול 

גם בדוגמה זו קיים  אינה מטמאה את הבגדים. לכן גם מתבטלת הפרוצדורה כולה מעיקרה, ו, בשחיטתה

הפסילה השחיטה. במקרה של פסול מאוחר יותר, ההתעסקות לאחר  רגע מכריע, שהוא, במקרה זה, רגע  

, שהיא הכנת האפר, ולא על ההתרחשותעל ידי  אינה מטמאה את הבגדים. ערך ה'טומאה' ניתן לבגדים

 ידי דבר מה קונקרטי, דוגמת דם או אפר. 

 

 תחימת ההתרחשות על ידי הפעילות האנושית

שהם תוצר של פעולותיו של נושא ההלכה עצמו. אירועים על ידי  גםתחימת התרחשות יכולה להיעשות 

 נראה דוגמה לתחימה מסוג זה:

ונזכר שיש לו חמץ בתוך  ,בבית חמיו םכל סעודת אירוסיוההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולא

 (פסחים פ"ג מ"זמשנה  )  ...בטל בלבוי  -ואם לאו    ,יחזור  –מצותו  ביכול לחזור ולבער ולחזור    אם    –  ביתה

 
ונזכר שיש לו   ,ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולוכל סעוד' אירוסין בבית חמיו  :מיכן אתה אומ'

 פסחים פ"גתוספתא )... חוזראין  – ואם לאו ,יש לו שהות כדי שיחזור חוזראם  –חמץ בתוך הבית 

 5.(הי"ב

 
ליברמן למד מפתיחת ההלכה בתוספתא כי מקורה במדרש  ה בתוספתא קודמת, במקרה זה, למקבילתה במשנה.ההלכ 5

הלכה ממנו הובאה באותו מדרש   (, ושמא פרידמן סבור כי קדם לכך קובץ עתיק של הלכות, אשר532)ליברמן, תוכ"פ מועד, עמ'  

א עדיין בתוספתא. יצחק גילת טוען שהביטול בלב אינו מחליף במשנה נוסף ביטול בלב שאינו נמצ (.334(, עמ' 2002)פרידמן )

את הביעור הקונקרטי אלא נוסף עליו "כאישוש חובת הביעור המוטלת עליו, אשר עתיד הוא לקיימה, וכאזהרת יתר על חובת 

וספת מאוחרת, פרידמן חולק על גילת, ורואה בהוראה לביטול בלב שבמשנה תשמא    (.5(, עמ'  1973)גילת )  חמץ" ההתנכרות ל
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 ניה. מצוה השלדבר ה ה ליעדובין שני אירועים: היציאה מן הבית וההגעההתרחשות תחומה 

 
 המשנה וההלכה העוקבות הינן:

חוזר   –ואם לאו    .שורפו במקומו  -צופים  הבר  יעאם    –  וכן מי שיצא מירושלם ונזכר שיש בידו בשר קודש

 ,פסחים פ"ג מ"ח(משנה ) ...ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה

 
הוי לא  .מעצי המערכהושורפו לפני הבירה חוזר  – ואם לאו .שורפו במקומו – אם עיבר את הצופים

 .(הי"ג פסחים פ"גתוספתא )... אמרו לחזור אלא להקל עליו

 אסור להוציא בשר קודש מן העיר ירושלים. על הלכה זו נאמר בירושלמי: נדרשות כאן כמה מילות הקדמה:  

ן אותו לפני הבירה ר' שמואל בר רב יצחק בעי, אם קודש הוא ישרפנו במקומו, שכן אפי' בירוש' שורפי

 (.516מי פסחים, ג,ח, עמ' מעצי המערכה )ירושל

: הבשר, שהוצא מירושלים, נפסל, אך עדיין ניתן ליהנות כך  ליברמן מבאר את דברי רבי שמואל בר רב יצחק

)ליברמן, שם,   מעצי המערכה. אם יצא מטווח ראייה כבר אינו זכאי להנאה זו, ולכן עליו לשורפו במקומו

 א להקל עליו״ בתוספתא.  לא אמרו לחזור אלזו המשמעות של ״ 6. (531עמ' 

תחומה בין  . ההתרחשותויצא אתו מהעיר ,ההתרחשות מתייחסת למקרה שאדם שכח שבשר קודש בידו

כמעשה 'צופים'. הלכה זו מנוסחת כהוראה למעשה ולא הגעה לוהגבולות העיר יציאה משני אירועים: ה

רק עבור הבשר שנפסל ניתן להשתמש בעצי : ערך הלכתי. אולם הערך משתמע מן הדירוגלו מוצמד ש

יצא מטווח ראייה. מתוך  עבר הצופים, כלומר מעמדו זה אם נזכר לאחר שאת מאבד הבשר המערכה. 

ו בשר חולין. מהו, אם כן, מעמדו של הבשר במצב זה? ההוראה לשרוף את הבשר אנו יודעים שהבשר אינ

ן פעולה אנושית־תודעתית, על פי היחס שבי וס של הבשר נקבעסטטנראה שזהו בשר קודש שחולל. ה

 
, או "מליצה של נחמה פורתא ועידוד מוסרי למי שלבו מצר על שלא (338-340)פרידמן, שם, עמ'    בהשפעת ההלכה האמוראית

נה הלכתית עקרונית טהורה, דומה שאין פירושה של המשנה שונה , "אולם מבחי(346)שם, עמ'   יוכל לקיים מצוות ביעור חמץ"

ן תנא דמתניתין לאותה שיטה קיצונית שהוציאו ממנה בבבלי: "מדאורייתא בביטול בעלמא מן ההלכה שבתוספתא, ולא התכוו

ת הפסח או מילת . ודוק, על פי שיטת הבבלי אין ייחוד בהקשר זה במצוות שחיט(347)שם, עמ'  פסחים ד ע"ב[ " בבלי סגי" ]

רה כמשמעותית: אלה שתי מצוות עשה שחייבין הבן, ואלה מובאות רק כדוגמאות למצוות כלשהן, ואילו בירושלמי מפורשת הבחי

דוחות ביעור חמץ, וכריכת הסעודה בבית חמיו עם שתיים אלה באה ללמד מה גדול הוא השלום שהוקש הן עליהן כרת, ועל כן 

 (.515רושלמי פסחים ג,ז, עמ' משני מקרים חמורים אלה )י
לעיל( משום שבה אין תחליף לשריפה, ומתוך כך נראה שגם בהלכה  5הלכה זו מהווה ראיה לשיטת פרידמן )ר' הע'  6

 הקודמת הביטול אינו תחליף, אלא הוא המצאה מאוחרת.
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זכרות, לבין גבולות מוגדרים היטב במרחב, התוחמים את ההתרחשות )יציאת בשר קודש  יפעולת הה

ם ההזכרות התחוללה לאחר שעבר את הצופים )כאמור, הבשר האירוע כולו חמור לאין שיעור א  .מירושלים(

 7אינו פסול אלא מחולל(.

 

 של התרחשותתחימה קונספטואלית 

במרחב,   באיזור תחום עמידה כך, לדוגמה, דרישה ל.  של המשגה דרגות שונותנמצא בין ההלכות השונות  

 :. למשלהקריטריון של "גמר מלאכה" במידת ההמשגה שלה מ פחותה

יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלם. ושלא ניגמרה  – פירות שניגמרה מלאכתן ועברו בתוך ירושלם

בים לגת וסלי תאינים למוקצה. בית שמי או' יחזור ויתרום מעשר שני שלהם ויאכל ענ סלי –מלאכתן 

 בירושלם. ובית הילל או' יפדה ויאכל בכל מקום.

 ,לא נחלקו בית שמיי ובית הלל על פירות שלא ניגמרה מלאכתן  :ר' שמעון בן יהודה אומ' משם ר' שמעון

שבית שמי או'  ,על פירות שניגמרה מלאכתן ?חלקושיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקום. ועל מה נ

 יחזור מעשר שיני שלהן ויאכל בירושלם ובית הלל או' יפדה ויאכל בכל מקום. והדמיי נכנס ויוצא וניפדה

  .מ"ו( פ"ג מעשר שנימשנה )

"גמר מלאכה" הינו קריטריון חוצה תחומים הלכתיים הנסמך, על פי רוב, לקריטריון של כשירות לקבלת 

מאה. במקרה שלפנינו הוא משמש כקריטריון עצמאי. כפי שנראה בהמשך הפרק, בדיון במסכת תרומות,  טו

 
 הקישור בין הצופים וראיית ירושלים מוכר מהלכה נוספת:  7

לקרוע.   חייב  –הרואה את ירושלם מן הצופים  לקרוע.  חייב    –אחד ששמע שחרבה ירושלם ואחד הרואה את ירושלם בחרבנה  
 .(822ג, ז, עמ' )ירושלמי מועד קטן 

למרות שתרחיש זה מתייחס לזמן שאחרי חורבן הבית, ואילו זה שלנו אפשרי רק בזמן הבית, ניתן אולי ללמוד על התרחיש 

ם נמצא בתנועה. ההלכה שלנו של ראייה, שבו יש לקרוע. מכאן שהאד רגעהמוקדם מן המאוחר: בהלכה בירושלמי מתואר 

באדם היוצא מן העיר והולך ממנה והלאה, ולכן, לפחות בחלק מהזמן, אינו רואה אותה. ניתן אם כן להבין את מצב עוסקת 

לראות את ירושלים,  אפשרותשבו יש  במקוםהראייה ברגע ההזכרות )כשזו מתרחשת עד הצופים( באחד משני אופנים: נזכר 

הראייה אל העיר, ואולי ראייה חדשה זו )שבמציאות האלטרנטיבית,   נע, הוא מגיע לנקודה בה מתחדש קו  או, שבמסלול בו הוא

, ולכן עליו לשרוף הצופיםשל אחרי החורבן, תחייב קריעה(, היא הטריגר להזכרות. מכיון שהתחדש קו הראייה, הרי שעבר את 

א )ליברמן, שם, שם(, ת ואינו מפסיק" שבראש הי"ב בתוספתאת הבשר במקומו. ליברמן מעיד שלא "לא נתברר יפה מהי כוונ

אולם יתכן שהעדר ההפסקה מתקשר לעובדה שמדובר בראייה תוך כדי תנועה, "ואינו מפסיק" הכוונה שהצופים בהקשר זה 

התרחיש   הוא הנקודה על מסלול התנועה שעד אליה קו הראייה רציף. אם אכן כך, אין ראייה חדשה שהיא טריגר להזכרות, אלא

 רואהשר קודש, יוצא מירושלים ושומר על קו ראייה רציף אליה, ולפתע נזכר. יתכן שמשנזכר הוא  הוא שאדם הולך כשברשותו ב

 את מה שהיה באפשרותו לראות כל הזמן, כלומר, שההזכרות גוררת הסתכלות )קונקרטית( שונה.
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ובעים חכמים, כל מקרה  היווצרות, שלב אותו קהשלב כלשהו של תהליך  ״גמר מלאכה״ הוא :'הפרק וכן ב

 של המצב האמפירי בו מצוי הדבר. הפשטה לגופו. המושג עצמו הינו 

 
כך בגמר מלאכה,   .קונקרטיתעל אף שאינה בהכרח  בריאליה  מה הוא שהיא מעוגנת  מאפיין חשוב של התחי

 , כבדוגמה הבאה:שפטורה ממעשרות כפי שנראה בהמשך, וכך גם באכילת ארעי

אוכל עד שהוא מגיע למקום שהוא הולך. וכן  – הגליל ליהודה או עולה לירושלםהמעלה פירות מן 

מקום השביתה. הרוכלים המחזרין בעיירות אוכלים עד שהן בחזרה. ר' מאיר אומר: עד שהוא מגיע ל

  .מעשרות פ"ב מ"ג(משנה יהודה אומר: בית הראשון הוא ביתו )מגיעים למקום הלינה. ר' 

חכמים חלוקים בתחימה הריאלית עבור אדם "רגיל": האם מלון עדיין נחשב  לי. מושג הארעיות הינו ריא

מכירות בכך   כמו כן הן ו ארעי עד שחוזר לביתו )רבי מאיר(. מקום ארעי )תנא קמא(, או שכל מקום הינ

עבור הרוכל, המנהל את חייו בדרכים ולכן אינו קשור . קטים שוניםישתפיסת ארעיות משתנה בין סובי

 . הלכה זו עוסקת(בית הראשון הוא ביתו) הארעיות נפסקת בהגיעו למקום לינהלביתו הקבוע, במיוחד 

כילת הארעי היא מנטלית, ומתייחסת למצבו י הפטורה ממעשר. תחימת אבהגדרת גבולות אכילת ארע

: הקביעה היא ידואליתבאינה אינד , כפי שהיא מסתברת מאורחות חייו. אך הגדרה זו אדםשל  התודעתי

הפרט  , ואינה תלויה במצבו הנפשי של  החכמיםנעשית על ידי  עבור אדם "מסוג" זה או אחר, היא  קטגורית  

  8. הקונקרטי

 

 ה ההלכתיעשהמ

לטעון שמושאי הדיון ההלכתי במשנה ובתוספתא הם לצעוד צעד נוסף ולאור האמור לעיל אני מבקשת 

של התרחשות  מעשה הלכתי הינו תיאור דרה הבאה:, על פי ההגבראש ובראשונה מעשים הלכתיים

ו מורה כלשהי, בין אם ז)או סדרת הלכות( תחומה על ידי גבולות כלשהם, המצוי בתכנה של הלכה 

היא   התרחשותשל    הקביעת גבולותי  למעשה או מצמידה ערך הלכתי למושא כלשהו )או שניהם(.הלכה  

 
בכי יתן" )משנה מכשירין פ"ג   –ן וירדו עליהם גשמים, אם שמח  לעומת הקריטריון הסובייקטיבי שנמצא ב: "המוליך חטין לטחו  8

 מ"ה(. 
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מכוונת של החכמים, שנעשית בבית המדרש, בניסוח   ארגון מסויים של המציאות. ארגון זה הוא פעולה

ך שיש לו  היא אינה מופקדת בידי היחיד, הפועל על פי ההלכה. ההתרחשות מוגדרת כתהלי .ההלכות

במפורש. למשל: ברובם המכריע של התחלה וסוף, ואלה תוחמים אותה. אין הכרח שהגבולות הללו יצוינו 

דיני שבת ועירוב לא נמצא ציון של גבולות כלשהם, אך אלה משתמעים מההקשר וברורים מאליהם.  

במילה שלי שימוש ה 9. המובא כתקדים משפטי ולמעשהמעשה האגדי, לדומה בצורתו ה ההלכתי המעש

ההלכה  10.פסק הלכהמלה זו כשל  ,קדומהנוספת, משמעות מנצל גם  להלכה שהיא התרחשות 'מעשה'

של התרחשויות נפרדות ואלה מהוות את  למארגהתנאית מפרקת על ידי תחימה את המציאות הרציפה 

 :נתבונן בברייתא העוסקת בקריאת המגילהלשם המחשה,  יון ההלכתי.מושאי הד

אקרא חציה עם הציבור ואחזור ואקרא   :בור שקראו חציה הראשון. לא יאמרכנסת ומצא צנכנס לבית ה

 מגילה יח ע"ב(.בבלי אלא קורא מתחלתה ועד סופה ) ,חציה הראשון

זמן כל —במרחב בגבולות בית הכנסת, וִמשכהההתרחשות הינה קריאת המגילה בציבור. היא תחומה 

המגילה , וזאת על ידי קריאת  ידי חובת קיום המצווה  אתיצד לצלפרט כהברייתא מורה    .הקריאה של הציבור

פעולת הקריאה של הפרט אינה נטמעת בקריאה הציבורית. לפעולתו של הפרט מיוחסת חשיבות,  .  כסדרה

תוך התייחסות יאה הציבורית, אולם ההנחיה לפרט הינה המתבטאת בעצם מתן ההוראה כיצד ינהג בקר 

 . ממצה אותה פעולתו אינהחלק, אך להתרחשות שהוא אמנם לוקח בה 

 
לא כל הלכה או סדר הינם מעשה הלכתי, אך המעשים ההלכתיים הרבים יוצרים מארג שלם של המשגה  

על המציאות הרציפה, ותוחמת    הפרושהניתן לדמות את התוצאה לרשת  כאמור,  של המציאות הקונקרטית.  

ל התנהגות. כך מכוסה המציאות כולה  משבצות בדידות, שבתוכן קיימת חוקיות מבוררת ופסוקה ש

אך המשבצות הבדידות, אבני הבניין של ההלכה, אינן האוביקטים וגם לא המעשים   בהוראות ההלכתיות.

האנושיים, כפי שאנו רגילים לחשוב, אלא ההתרחשויות שכוללות את שני אלה אך הם אינן ממצים אותן,  

 ושכינינו מעשה הלכתי. 

 
  .((2006שושן )-סימון) במקור, ובין אם עובד לצרכים הלכתיים המעשה כתקדים המשפטיבין אם עוצב  9

 .62, הע' 25(, עמ' 1989זוסמן )כפי שהוא מובא אצל  378(, עמ' 1931ליברמן ) 10
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 הקדם־תנאיתהוראה כהתרחשות בספרות 

. נבחן רק במעט מהם  פעולה כחלק מהתרחשותניתן למצוא  קים קזואיסטיים,  למרות שבתורה שפע של חו

 11מעשה ההלכתי התנאי.נסה להבין מה התחדש באת המקרים הללו, ונ

 א. מצוות השומר והשואל 

אם לא ימצא    ימצא הגנב ישלם שנים:  אם    –כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש  

ב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו:  על כל דבר פשע על שור על חמור הגנב ונקר

על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים 

 ישלם שנים לרעהו: 

ראה:  שבעת ה' או נשבר או נשבה אין  שה וכל בהמה לשמר ומת כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או

תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם:  ואם גנב יגנב מעמו ישלם 

 לבעליו:  אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם: 

עמו לא ישלם אם שכיר וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם:  אם בעליו 

 יד(-ו וא בא בשכרו )שמות כב,ה

נתינת הכסף, הכלים או :  לפנינו שלושה תיאורים של התרחשויות בהן לוקחת הפעולה האנושית חלק מכונן

הבהמה. הפעולה מכוננת משום שאלמלא נתן ראובן לשמעון דבר מה, לא היה רכוש זה של ראובן נגנב, 

אינן עונות על ההגדרה של מעשים  ות אלה התרחשוייחד עם זאת, . מת או נשבר כשהוא ברשות שמעון

 12. , אין לה התחלה או סוף מוגדריםהלכתיים, משום שההתרחשות אינה תחומה בשום דרך

 ב. אכילה מאוחרת של בשר קודש

 )ויקרא יט ז(. לא ירצה פגול הואואם האכל יאכל ביום השלישי 

ר על  צב כן במקור המקראי: כאן מדובפיגול למעשה הלכתי, אך אין המ' נראה כיצד הופכות הלכות  גבפרק  

בזמן העבודה  , ולא בהתחרשות תחומההזמן המותר לאכילהאחרי , התרחשות מחוץ לגבולות שהותוו

 . עצמה, כבהלכה )הקדומה והתנאית(

 
עד הטהרות הזב, המצורע וטמא מת וכן משך הזמן של  מן במספר מצוות, בעיקר משך זמןניתן למצוא התייחסות למשך ז 11

 .בסיומו זמן זה, אלא  במשךישיבת הרוצח בשגגה בעיר מקלט, אולם מצוות אלה אינן מתייחסות להתרחשות 
 דיו.תחימה אפשרית אחת, לדוגמה, היא של משך הזמן שהרכוש של ראובן יימצא אצל שמעון עד שישיבו לי 12
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 . הפרת נדר ג

ואסרה אשר אסרה על ואשה כי תדר נדר לה' ואסרה אסר בבית אביה בנעריה:  ושמע אביה את נדרה 

אסר אשר אסרה על נפשה יקום:  ואם הניא אביה אתה ש לה אביה וקמו כל נדריה וכל נפשה והחרי

ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום וה' יסלח לה כי הניא אביה אתה:  ואם היו 

ביום שמעו והחריש לה  תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה:  ושמע אישה

קמו:  ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר ריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יוקמו נד

 13טז(-)במדבר ל, ד ...עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה וה' יסלח לה

האיש ההתרחשות תחומה בין רגע נדירת הנדר על ידי האשה ועד צאת אותו היום. בתווך, אם שמע 

להפר את נדרה או להחריש. הנדר קם רק עם צאת לעשות אחת משתיים:  ול  כיהוא    ,ברשותו היא נמצאתש

)שיכולה להיות נן על ידי פעולת האשה  או לא שמע. הנדר, אם כן, אינו מכּו  היום, ורק במקרה שהחריש לה

היא, על כן, מעשה הלכתי מצווה זו  , אלא ההתרחשות כולה.)שיתכן שלא שמע( או פעולת האישמופרת( 

ניתן למצוא דוגמאות אחדות  המופע היחיד בתורה של מצווה כזו. למיטב שיפוטי רתנו, והיאעל פי הגד

 בברית דמשק נמצא: השבתלמעשים הלכתיים גם בספרות בית שני, לדוגמה, בחוקי 

 14בסולם וחבל וכלי.וכול נפש אדם אשר תפול ]אל )מים( מקום מים ואל    [ר אל יעלה ]אי[ש 

אינם כבולים  הם ראשית, נבדלים מקודמיהם בשני אופנים: פרות התנאיתהמעשים ההלכתיים שבסאך 

לגבולות טבעיים, דוגמת צאת היום בהפרת הנדר והשבת בדוגמה לעיל. גבולותיהם נקבעים אקטיבית 

הרחבות מושגיות שנית,  .בבית המדרש, ועשויים להיות מושגים שנטבעו במיוחד לצורך תחימה מסוג זה

כתוצר של רישות המציאות כולה  15,מיכות ועיבוי" אליהם התייחס הלברטלאלה מאפשרות את ה"ס

במונחי התפתחות ההמשגה, אלה הבדלים קריטיים שהופכים את המעשה ההלכתי בהוראות הלכתיות. 

 
ות שאדם מקבל על עצמו בשבועה מבחירה, התחייבות לדבר שאינו מצווה עליו מלכתחילה. כל הנדר במקרא הינו התחייב 13

(. פרשת מטות עוסקת בנדרי 203-204(, עמ' 1995הנדרים המוזכרים במקרא הם נדרי הקדש, ובדרך כלל מותנים )בנוביץ' )

נדרים יד ע"א(. האדם אינו יכול לחזור בבלי פיס את הנדר בדבר הנדור" )"שמת, איסור, אותם מפרשים חכמים כהקדש עקיף

עמידה בהתחייבות שקיבל על עצמו הינה חטא. היא מעלה על האדם את קצפו של האל, ומביאה אותו לפגוע ־בו משנדר, ואי

ר לפני המלאך כי שגגה כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו... אל תתן את פיך להחטיא את בשרך ואל תאמ"  :באותו אדם

פי החוק המקראי אפשרות לאדם לחזור   ה'(. אמנם אין על-, ג'')קהלת ה  " למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיךהיא  

בו מנדר שנדר, אך קיים מושג של הפרת נדר. הנחת המחוקק היא שרק אדם העומד ברשות עצמו יכול לקבל עליו נדר, ולכן, 

 ה להפר את נדרה, ואין לנדר קיום.ול אבי נערה או בעלה של אשבתנאים מסוימים, יכ
 .250-249, שורות 46(, עמ' 2010קימרון ) 14
 במבוא. 13ר' הע'  15
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לשון אחר, הפיכת  מהן. לקטגוריה לעצמה, השונה מן ההלכות הקזואיסטיות המקראיות ואלה שמושפעות 

ל העיבוי ההלכתי המאפיין את לכה התנאית היא אחד האופנים המרכזיים שהמעשה ההלכתי לבסיס הה

 בית המדרש. 

 
בפרק זה להתרחשות הלכתית הינן "מעשים הלכתיים", על פי ההגדרה המובאות כל הדוגמאות 

 16.שהצעתי

שתי הדוגמאות הבאות של מעשים הלכתיים תסייענה להבהיר את ההבחנה בין הפעולה האנושית 

 עולה היא חלק ממנה:הפש וההתרחשות

  .פטור –קלטה כלב או שנשרפה  ,אחרקלטה  – מידו 17הזורק ונזכר לאחר שיצתה

 .פטור –ונזכר עד שלא נעשה חבורה  ,בין באדם ובין בבהמה ,עשות חבורהזרק ל

 ,: כל מחייבי חטאת אינן חייבין עד שתהא תחילתן וסופן שגגה. תחילתן שגגה וסופן זדוןהכלל זה

 (שבת פי"א מ"ומשנה ) פטורים עד שתהא תחילתן וסופן שגגה – גגהון וסופן שתחילתן זד

 
 – או קלטה כלב או שנשרפהאחר קלטה – לאחר שיצא מידו נזכרלרשות היחיד והזורק מרשות הרבים 

 ר' מחייב וחכמים פוטרין. 

 מודה ר' לחכמים שאם זרק מרשות היחיד לרשות הרבים שהוא פטור עד שעה שתנוח. 

כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה. תחלתן זדון וסופן שגגה, תחלתן  כלל:זה ה

 שבת פ"י, הי"ט(.תוספתא ) פטורים עד שתהא תחלתן וסופן שגגה – גגה וסופן זדוןש

בהלכות הנדונות כלולים שני 'מעשים'. המעשה הראשון במשנה מקביל לשניים שבתוספתא, שנראים 

 .כהבהרה שלו

 התוספתא מתייחסת לשלושה מקרים:

 
במיוחד המאפיין דוגמאות מובהקות למעשים הלכתיים ניתן למצוא במצוות אותן מגדיר צבי נוביק כתליאולוגיות, בהן בולט  16

(. נוביק מאפיין מצוות תליאולוגיות כמגדירות את תכלית המצווה, וכוללות 39-44(, עמ' 2010של ההלכה כהתרחשות )נוביק )

נוביק מביא   הנושא במצוות אלה אינו האדם הפועל, אלא המטרה המושגת.זו.  תיאור של תהליך רצוי המביא להשגת תכלית  

ילה: "מצות ערבה כיצד" )משנה סוכה פ"ד מ"ה(, "זו מצות הניסקלין" )משנה סנהדררין פ"ז כדוגמאות את מצוות ערבה וסק

 נה תענית פ"ב מ"א(.מ"א( ומציין את הדמיון הסגנוני והתוכני ל"סדרים" שונים, דוגמת: "סדר תעניות כיצד" )מש
 (.228(, עמ'  1976י קאופמן )גולדברג )בכ"י קאופמן נמצא "עד שלא תצא" ולא "לאחר שיצתה". גולדברג מעדיף את גרסת כ"  17



35 
 

מידו"(, כלומר כשהחפץ עודנו הזורק מרשות הרבים לרשות היחיד ונזכר מייד )"לאחר שיצא  .א

 בתנועה. רבי מחייב וחכמים פוטרין. 

 דעת כולם. להזורק מרשות היחיד לרשות הרבים ונזכר, כמו בא',  פטור  .ב

דעת לחייב  ,נוחה )"שעה שתנוח"(הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים ונזכר כשהחפץ כבר במ .ג

 כולם.

מנוחה, כלומר, כל זמן שהחפץ באויר. הפעולה המעשה ההלכתי מוגדר ממנוחה לפשוטים.  ' וג 'מקרים ב

הזריקה. זו נעשתה בשוגג. שוגג הוא גם הערך שניתן לסוף המעשה, משום שבאותה שעה  הינה שבתווך

מקרה א' נבדל ממקרה ב'  תחילתן וסופן שגגה. רק אםשהוא חייב  הכלעדיין לא נזכר. על כן מוסכם על 

ברשות היחיד "עבד אויר מחיצות כממשן" כן לשיטתו  ת רבי, שבכיוון הזריקה. הבדל זה משמעותי רק לדע

מכיון שכך,   18שבת צז ע"א(.בבלי  "קלוטה כמה שהונחה" )  ובלשון הבבלי:(,  366)ירושלמי שבת א,א, עמ'  

 במקרה ג'(.בטרם נזכר, ולכן הוא חייב )כדעת כולם  מבחינת רבי ההתרחשות הושלמה

בין הכלל קיים מעשה נוסף, שאינו מוזכר במקבילה בתוספתא, במשנה, בין מעשה הזורק מרשות לרשות ל

שוגג ביחס לשבת אך מזיד בכוונתו לעשות חבורה, לכן   במקרה זה הזורקוהוא הזורק לעשות חבורה. 

עשה חבורה" הרי שבסוף המעשה כבר אינו שוגג ביחס לשבת )נראה "תחילתו זדון". אם נזכר "עד שלא נ

לל: תחילתו וסופו זדון. מכיון שהוא מזיד, הוא פטור מן החטאת, השמורה ּכשזהו המקרה שלא מצויין ּב

על פי הכלל, ההתרחשות כולה היא שמקבלת ערך הלכתי, ולכן אין זה משנה אם תחילת   .לשוגגים(

  חס לשבת או מפני שזרק לעשות חבורה.ההתרחשות סומנה כמזיד בי

מקבל ערך שגגה, ולכן חייב. מה על המקרים האחרים? רק אחד המצבים, זה שתחילתו שגגה וסופו שגגה,  

. על כן נראה שהם אינם מקבלים שום ערך,  )למעט תחילתו וסופו זדון( מן הסתם אינם מקבלים ערך זדון

 19ומכיון שכך נמנע מהאדם לכפר על חטאו. 

 

 
 .230גולדברג, שם, עמ'  18
 על מניעת אפשרות לכפרה, ר' נספח לפרק זה. 19
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חפץ נמשכת כל זמן שה, כפי שראינו, תחומה על ידי היות החפץ במנוחה, כלומר, היא חשותתרהה

. האדם, נושא ההלכה, הוא שזרק את החפץ ובכך חולל את ההתרחשות, אך זו אינה מתמצה כלל בתנועה

בפעולת הזריקה שלו. אילו היה עניינה של ההלכה בזריקה בלבד, וההתרחשות שבעקבותיה לא היתה 

)אפשרות גורלו של הזורק בשגגה  .נטית, הרי שהערך ההלכתי היה ניתן לפעולת הזריקה, ולא היארלב

הכפרה על חטא שהמזיד בו חייב כרת( מוכרע על ידי מרכיב בהתרחשות שאינו בשליטתו כלל: משך הזמן 

 שהחפץ מצוי בתנועה. 

 
חשות הכוללת במעשה הדוגמה הבאה מדגישה עוד יותר את ההבחנה בין הפעילות האנושית להתר

   :מתניעּה בפעולתו שאדם אחר תרחשותההלכתי, משום שגורלו של אדם אחד נקבע על ידי ה

 .מעל כשיוציאהחנווני  – וניוחנהגיע אצל ילח ביד פיקח ונזכר עד שלא היש

קדש השה ו.פרוטה שלהקדש בכל מקום שהיא מחוללת על ז :אומ'נוטל פרוטה או כלי ו ?כיצד יעשה

 מעילה פ"ו מ"ב(משנה ) וה כסףוסף ובשפדה בכינ

 
 – ונזכר בעל הבית שהיא של הקדש ולא נזכר השליח, השוקנתן לו פרוטה ואמר לו צא וקח לי מקח מן 

 .לא מעלו וחנווני מעל כשיוצאשניהן  –נזכרו שניהן  .מעלשליח 

מעילה תוספתא  )  יוציא את חברו ידי מעילה  ?כיצד יעשה  .מעל והמקח תפוס להקדשלא    –נזכרו שלשתן  

 פ"ב ה"ז(.

בעל הבית, המשלח את השליח  .ורק ונזכרתבנית ההתרחשות בהלכות אלה דומה מאוד לזו שראינו בז

של הקדש, ממש כפי שהזורק אינו זוכר ששבת. פעולתו זו   ןעם המעות, עושה זאת משום שאינו זוכר שה

הזורק. אלמלא נזכר לפני שהחנווני   יוצאת משליטתו, כפי שתנועת החפץ אינה בשליטתהמניעה התרחשות  

בעל הבית 'מועל'. ההזכרות שלו, כמו הזכרותו של הזורק,   סחורה היה  ןו את המעות ומסר תמורתקיבל לידי

 טורפת את הקלפים.  
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רגע ההוצאה הוא רגע המעילה, הפעולה נעשתה בשוגג,  :החנווני השוגג שהוא "מעל כשיוציא"  נאמר על

ההוראה  , פעולת בעל הבית 20. , ורגע ההוצאה הוא רגע החילולת רבי יהודהמכאן שמשנתנו הינה כשיט

לא מקבלת שום ערך הלכתי. רק כאשר החנווני פועל, מקבלת ההתרחשות כולה ערך מעילה.  ,  לשליחשנתן  

 המקח תפוס.  – זהות המועל משתנה, לפי מי שנזכר ומי שלא נזכר, ואם שלושתם נזכרו אין מעילה כלל

על בשגגה של בעל הבית, וסופה בשגגה של החנווני, תואמת את הכלל    חילתה בהוראהההתרחשות, שת

 21לתן שגגה וסופן שגגה, ואכן יש מעילה, והמועל הוא החנווני.ישתח, חייבי חטאת שבמסכתות שבת

המעילה, היא שמעניקה ערך לפעולת אדם זה או אחר, ולא להפך. עובדה זו מודגשת במיוחד ,  ההתרחשות

ת לתפיסת גום של החנווני באחד התסריטים: אם נזכר בעל הבית אך לא פעל על פי ההנחיוממצבו הע

המקח, יהיה החנווני המסכן שוגג כשיוציא מבלי שיהיה לו על כך כל מושג, ומתוך כך נמנעת ממנו כל  

 אפשרות לכפרה על שגגתו זו. 

 

 
. משמעות )משנה מעילה פ"ה מ"א(  הפחות בשווה פרוטהמעילה משמשת במשנה ובתוספתא לתיאור הנאה מן ההקדש לכל    20

 זו מתבססת על הפסוקים:
שי ה' והביא את אשמו לה' איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקד

אשם ונסלח לו: לאשם:  ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל ה
 טז(.-)ויקרא ה, טו

. ואכן, במדרשי מעצם מהותה נעשית בזדוןלהוציא פסוקים אלה, בכל המופעים של השורש מ.ע.ל. בתנ"ך הכוונה לפעולה ש

)ספרא חובה,  שינוי ההלכה נמצא שתי משמעויות למעילה, שתיהן שונות מן המשמעות המיוחסת לה במשנה ובתוספתא, והן: 

ור' ספרי דברים, שו,  187(, עמ' 1962(, שהיא לשון זמנם לבגידה )ליברמן )233, ספרי זוטא עמ' 195, עמ' פרשה יא, פרק א

עליו מתבססת המעילה במשנה   על כן, הנוסח  במזיד.  שתיהן(,  24-25, שם, ז, עמ'  11)ספרי במדבר, ב, עמ'    שיקור( ו330  עמ'

ולחטוא )המעילה המדרשית( כיצד ניתן לפעול בזדון : קשה מאודמקדשי ה'"  בשגגהוחטאה  תמעל מעל: "נפש כי ובתוספתא

, כפי שניתן לראות במחלוקת הבאה על המצב המנטלי בו היא מבוצעת  בשגגה? נראה שקושי זה גרם להעמדת תוצאת הפעולה

 בין רבי מאיר ורבי יהודה:
 .אינה מקודשת –המקדש בחלקו, בין קדשי קדשים, בין קדשים קלים 

 לא קדש, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג לא קדש, במזיד קדש.  –בין שוגג, בין מזיד  – במעשר שני
קידושין פ"ב )משנה  קדש, ובשוגג לא קדש, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג קדש במזיד לא קדש:    במזיד  –  ובהקדש

 . קידושין פ"ד ה"ז(, ר' תוספתא מ"ח

מקודשת או שאינה : מסכימים שלא ניתן לקדש אישה בקודשים. לכן השאלה שעל תשובתה הם חלוקיםרבי יהודה ורבי מאיר 

הקודשים בהם קידש חּוללו. בעניין זה הם נותנים תשובות הפוכות. רבי מאיר קובע שאם פעל   מקבילה לשאלה: האם,  מקודשת

הקודשים מתחללים רק אם פעל בשוגג. שניהם רבי יהודה לשיטת במזיד הקודשים מתחללים, ואם בשוגג אינם מתחללים, ו

  נטלי בעת הפעולה )שוגג או מזיד(.קובעים שהתוצאה )קודשים מתחללים או שאינם מתחללים( נובעת ישירות מהמצב המ
למן ההוראה ועד ההזכרות של בעל הבית, נראה שזו אינה מקבלת  –אם ננסה לתחום אחרת את ההתרחשות שבהלכה זו  21

ת היתה המעילה ברגע ההזכרות, ולא היא. על פי בבלי קידושין מב ע"ב ומפרשיו, בעל הבית הופך בהזכרו ערך שגגה, אחר

הכלל אותו למד בעל התוספות שם, שאין מעילה במזיד(, אך כלל לא ברור שזו כוונת המשנה. יתכן שבמשנה   למזיד )וכך מתקבל

 נזכר, אינו מזיד ואינו שוגג. ניתן ערך יחיד, של מעילה, להתרחשות כולה, ובעל הבית, אם
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תחימה כלים של  ש של חכמים ב, כדוגמה לשימו, תרומה גדולהלך נתמקד במערכת הלכתית אחתימכאן וא

מתוך  סבוכים יצד יוצרים חכמים מעשים הלכתיים דוגמה זו תאפשר לראות כ בבניית מערכת הלכתית.

 כמו כן היא תלמד אותנו על הריאליות של התחימה, גם כשהיא מושגית.  המקראי.  המצויים בציוויהחומרים  

 

  תרומה גדולה

 ידי ישראל לכהנים:"תרומה גדולה" הינה התרומה המועלית על 

ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם. כל טהור בביתך וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים  

 יאכל אתו. כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים )במדבר יח יא(.

טיפול בתרומה מתומצת  דברים אלה מכוונים אל הכהנים, ומשתמעת מהם החובה על ישראל. אופן ה

בה גדולה יותר בויקרא כב, הפונה גם הוא אל הכהנים,  רחבמקור זה ל"כל טהור בביתך יאכל אתו" וניתן בה

ממנו נלמדת גם קדושתה של התרומה )ויקרא כב יב(. ישראל מחוייבין, בעקיפין, בנתינה מראשית "חלב 

לשיעור שיש להעלותו, בניגוד לפירוט החובה  יצהר וכל חלב תירוש ודגן" לכהנים. אין בתורה התייחסות 

בת הלויים לתרומת מעשר לכהנים, ששיעורה עשירית מן המעשר שניתן  על ישראל למעשר ללויים וחו

גידולים מהם יש להעלות תרומה והן בהתיחס להן  ,להם. ההוראה המאוד מצומצמת ומוגבלת בתורה

ית היבול של חובה חמורה, המקיפה את ראשמורחבת במשנה לסדר שלם של  ,שיעור הלא־מוגדר שלהב

כזו בספרות קומראן. כפי שהראה שמש, ברשימות השונות של מתנות  לא נמצא הרחבההגידולים כולם. 

וכך גם אצל    22,מתנה אחת מיבול הצומח לכהניםתנת ישנרק  מצוייןלכהנים המצויות בכתבים אלה, 

  23. יוספוס

כינון קדושת  ןהמורכב ממספר פעולות שתוצאתשלם  ריטואלהעלאת התרומה במשנה מהווה 

לנתינה בלבד.   הןלא נמצא ריטואל כזה בספרות בית שני או אצל יוספוס, בהם ההתיחסויות כולן  .  התרומה

ומגדירה מצבים בהם   ,בסדרה ארוכה של הבחנות על מעלי התרומה ועל מושאיההמשנה מרחיבה 

ננת( ו שאינה מכּוננת אית )כלומר: הקדושה מכּוהתרומה מותרת ואסורה, אפקטיבית ושאינה אפקטיב

 
 .211-207ורמן ושמש, שם, עמ'  22
 .59, הע' 208שם, עמ'  23
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ושיעורה מוגדר ונידון בהרחבה. המשנה אינה מסתפקת בכך, ומרחיבה את המבט גם אל התרומה לאחר 

נפנה, אם כן, אל  שהועלתה, לאופן הטיפול בה, הן על ידי ישראל והן על ידי הכהנים שמקבלים אותה.

 משנה תרומות.ב התרומה הגדולהעיצוב 

צרת חקלאית הופכת בה מחולין לקדושה. המרכיב האנושי של כינון  מה מחוללת שינוי בעולם: תורוהת

קדושה זו הינו שתי פעולות: קריאת שם והרמה. התרומה נשלמת עם סיום פעילות אנושית זו וכינון  

 הקדושה.

 
 מרכיבי התרומה

ל הפרשה )המכונה: הרמה( אידאלית, התרומה הינה פעולה מורכבת: היא דורשת פעולה קונקרטית ש

 . קיימת מחלוקת על חיוניות המרכיב ההצהרתי: (קריאת שם) ופעולה של אמירה

 הפריש תרומה ומעשר ראשון ומעשר שיני ולא קרא להן שם, רבי יוסה אומר נתקדשו, 

  .רבי יהודה אומר לא נתקדשו

 –אין עתיד לקרות שם  אם עתיד לקרות להן שם אין בהן קדושה עד שיקרא להן שם, אם :רבי אומר

 (.ר' תרומות פ"ג ה"ג ,פ"ד הי"ד שר שנימעתוספתא נתקדשו )

רבי יוסה ורבי יהודה חלוקים בינהם על חיוניות קריאת שם. לדעת רבי יוסה ההפרשה עצמה דיה כדי לקדש 

לדעת רבי קריאת שם אינה חיונית  . ההפרשה אינה עומדת לבדהאת התרומה, ואילו רבי יהודה קובע ש

הרגע המכונן את הצורך בקריאת שם   .ל מחשבה להפרשה דוקאהקדשה, והוא מייחס אלמנט מכריע של

אם חשב באותו רגע לקרוא שם, הרי   . הוא רגע ההפרשה, והקריטריון הקובע הינו המחשבה באותו רגע

  ינה שלמה בלעדיה )אין עדיין הקדשה(, ואם לא חשב לקרוא שם, שקריאת שם נחוצה ופעולת התרומה א

שרת בין שתי העמדות הקדומות:  הרי שהתרומה הוקדשה כבר בזמן ההפרשה. דעת רבי המאוחרת מפ

  מציג רבי  קריאת שם חיונית להקדשה אם, ורק אם, היתה מחשבת קריאת שם בזמן ההפרשה בפועל.

התרחשות זו תחומה בין ההפרשה לבין קריאת השם. רק תחימה של התרחשות המקבלת ערך הלכתי. 

קודמיו מתייחסים לשתי פעולות    .כזו מכוננת קדושה. הוא עושה זאת על ידי שינוי נקודת המבטהתרחשות  

שבו ההפרשה כבר בוצעה  , לרגע  שנעשו )או שאחת מהן לא נעשתה( בעבר, ואילו רבי ממקם אותנו בהווה  

 והקריאה הינה אפשרות עתידית. 
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 לסיכום מרכיבי התרומה  

. אין מחלוקת על חיוניות ההפרשה בפועל, אולם  פיזיצהרתי ואחד לפעולת התרומה שני מרכיבים, אחד ה

גם הוא במחלוקת: לדעת נתון הדעות חלוקות לגבי ההכרח באקט ההצהרתי. הרגע המכונן את הקדושה 

 רבי ורבי יוסה הרגע המכונן הוא רגע ההפרשה, ואילו לשאר הדעות זהו רגע קריאת השם.

ילים החכמים על תרומה מותרת ואסורה. וסק במגבלות שמטרוב הדיון התוחם את גבולות התרומה ע

האפקטיביות של התרומה חורגת מגבולות התרומה המותרת: ברוב המקרים גם תרומה אסורה הינה 

 אפקטיבית, כלומר הקדושה של התוצרת ּכּוְננה )ואם תרם, תרומתו תרומה(.  

התבוננות על  ה המותרת, הינו הרובד השני של הדיון בתרומה, לאחר שהושלמה התחימה של התרומ

 נפנה אליו לאחר שנבחן את התחימה עצמה.המתרחש מעבר לגבולות בהן נתחמה התרומה. 

 

 תחימה באמצעות קטגוריות

התרומה נתחמת על ידי סדרה של קטגוריות )נגמרה מלאכתו/לא נגמרה מלאכתו, טהור/טמא, יפה/רע(,  

על תרומה   ואיסורהשייכת לרעותה, ה אחת על תוצרת איסור על תרומה מתוצרת השייכת לקטגוריעל ידי 

 )שלא מן המוקף, שאינו מחובר(.  בעלת מאפיינים מסויימים 

. התרומה אסורה למאכל ישראל ובהמשך נראה את מכין ממנה מזוןהוא  לכהן תנה התרומהימשנ

הן  התרומה. הקטגוריות שיוצרים חכמים כדי לאפשר לישראל לאכול מתבשילים הכוללים חומרי גלם מן 

נראה שמשמשים קריטריונים   ,מת פעולת התרומה והן בתחימת התבשיל המותר למאכל ישראלבתחי

 ברמות שונות של הפשטה.

נתעכב על שלוש דוגמאות לתחימה של התרומה המותרת, על ידי המושגים: גמר מלאכה, מן המוקף ומן  

 המחובר:

 
 גמר מלאכה

נראה   . שםהכשרת כלים ודברי מזון לקבלת טומאההקשר של  ' נפגוש את המושג "גמר מלאכה" בהבפרק  

שהנקודה המדוייקת בתהליך היצירה שנחשבת לגמר מלאכה נתונה להכרעת חכמים ולא למיישם ההלכה. 
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,  השימוש הרצויהתודעה הפרטית אמנם משחקת תפקיד, משום שהפרט הוא שמכריע ב'מחשבתו' לגבי 

כזה כלפרט מעורבות בהכרעה באיזה מצב נחשב הדבר  ואין  ית  ההכרעה היא קטגורעבור שימוש נתון,  אך  

מצבו האונטי של דבר־מה לא יכול להשתנות מטהור לטמא לפני שנגמרה מלאכתו.  שמלאכתו נגמרה.

 דבר שנגמרה מלאכתו הוא טמא בפוטנציה.  רק במילים אחרות, 

ה מלאכתו על גמרילא נולא מדבר ש ,אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו

 – םואם תר .גמרה מלאכתויגמרה מלאכתו על דבר שלא ניולא מדבר שלא נ ,גמרה מלאכתוידבר שנ

 תרומות פ"א מ"י(.משנה ) תרומה ותרומת

חכמים יוצרים מבנה מורכב של קונספטואליזציה של תחימה. הקריטריון המופשט של "גמר מלאכה" נסמך 

כנראה שבשל מרכזיות מקומה   , כפי שנראה מייד.כשרה לטומאהתר, של הומשני לקריטריון מופשט עוד יו

של השמירה על טהרה בעולמם של חכמים, הופך פוטנציאל זה לתכונה מרכזית של הדבר עצמו, ועל כן 

  24האיסור שבמשנתנו.

ים  עולה מן ההלכות הבאות, בהן חלוק סמיכותו של קריטריון "גמר מלאכה" על קריטריון ההכשרה לטומאה  

 הם הבתים על איסור תרומת זיתים על השמן וענבים על היין: יבינ

ששה דברין מקולי בית שמי ומחומרי בית הלל... תורמין זיתין על השמן וענבים על היין,  :ר' יוסה או'

 עדיות פ"ה מ"ב(.משנה אין תורמין ) :ובית הלל או' כדברי בית שמי,

אלא שאף אחת מן העמדות השונות  25גמרה מלאכתם,טעמו של איסור זה הוא שלא נלפי הירושלמי, 

על פי הכלל, אילו היתה ההתייחסות לזיתים    .המובאות בשם שני הבתים אינן תואמות את כלל גמר מלאכה

משנה ) ולענבים כאל שמן ויין שלא נגמרה מלאכתם, תרומתם היתה נאסרת לכתחילה ומותרת בדיעבד

ומת זיתים על השמן וענבים על היין גם לכתחילה, מתירים תר  מאיבית שלפי מסורת זו    ., ולא היאפ"א מ"י(

אינם מתירים גם בדיעבד, גם כן בניגוד לכלל.  בית הללעמדה שבודאי אינה מתיישבת עם הכלל, ונראה ש

 , ואת האיסור ההללי בדיעבד מצויין במפורש:בית שמאיבמסכת שלנו נמצא עמדה שונה של 

 
 (. 221א,ד, עמ' תרומות : משום גזל השבט ומשום גדר מי חטאת )ירושלמי בירושלמי נמצא טעמים אחרים 24
, (2012)  ר' ספראיוכך גם פרשו הרמב"ם ואחרים,    )ירושלמי, שם(  שנה יעל הסתירה שבין משנה זו למההקשיה  כך עולה מן    25

 .49-53עמ' 
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בית שמי או': תרומת עצמן בהן, ובית הלל  –ואם תרם  ענבים על יין.אין תורמין זיתין על שמן, ולא 

 תרומות פ"א מ"ד(.משנה אין תרומתן תרומה ) :או'

זיתים, כך מסביר ספראי, נועדו לכמה מטרות. השימוש העיקרי שלהם היה לייצור שמן, אך זיתים גם נאכלו 

ייצור שמן, אך מרבית הזנים  אחרים בעיקר לכבושים בשמן או בחומץ. היו זני זיתים ששמשו בעיקר למאכל ו

עם הכלל, אם נניח    בית שמאיניתן על כן ליישב באופן חלקי מאוד את עמדת    26יכלו לשמש לשתי המטרות.

אמנם אינם מתירים, גם בדיעבד, תרומת    בית שמאישהכוונה לזנים של זיתים ששמשו לשתי המטרות, וש

לפי פירוש זה,    27ם על זיתים המיועדים למאכל.ל זיתים טרייזיתים על שמן, אך מתירים בדיעבד תרומה ש

קריאה זו מתחזקת לאור הלכה אחרת  28. דווקא "עצמן" יתייחס לענבים ולזיתים המוכנים למאכל

 המתייחסת לתרומה ראויה של זיתים בטרם נשלמה מלאכת ההכנה שלהם:

מביא זתים   :סה בי ר' יהודה או'יו  ר'  .משייטחנו  :ור' שמעון או' ,משיטענו  ?מאימתי תורמין את הזתים

ענבים ריכות  – םאינו דומה ענבים לזתי :אמרו לו .בקופה ונותן לתוך הממל ומהלך בהן שתי וערב

 תרומות פ"ג הי"ג(.תוספתא ) ונותקות את יינן זתים קשין ואין נותקין את שמנן

ך הייצור ממנה ניתן לתרום  ליברמן כבר עמד על העובדה שהקריטריון המופעל בהלכה זו לנקודה בתהלי

זה אינו כלומר, הקריטריון להתרת התרומה במקרה  29מאים טומאת משקים.ּטאת הזיתים הוא משהם מִ 

גמר מלאכה, אלא הוא עקרון ההכשרה לטומאה העומד גם בבסיס הקריטריון של גמר מלאכה בתחומים 

דים נחשבים "שמן", משהם הלכתיים אחרים, בהם גמר מלאכה הוא המכשיר לטומאה. הזיתים המעוב

ו קריטריון  גמר מלאכה אינגם  ש  נראה  בטומאת משקים. מכאןמאים  ּטמִ בגדר "משקה", כפי שנגזר מהיותם  

 30עצמאי, אלא נסמך לקריטריון ההכשרה לטומאה.

 
 .50שם, עמ'  26
 עמדת בית הלל במחלוקת זו.בהמשך הדברים אציע הסבר ל 27
בש"א כי זה שתרם מן הענבים יספיק לתרומה החייבת לענבים ונשאר עליו לתרום ב"ם מפרש "תרומת עצמן" אחרת: ״הרמ 28

 ״.את היין
 .330-329, עמ' תוכ"פ זרעיםליברמן,  29
ממנה בקיומן של מסורות אחרות של עמדות הבתים המובאות בירושלמי, ומתוכן  מסקנתייש לסייג את ההחרגה הנדונה על  30

שהחכמים אכן מפרשים את הקריטריון עבור תרומת זיתים וענבים על יין ושמן כקריטריון גמר מלאכה: "תני בשם ר' יוסי: נראה  

בית שמי  :ולא ענבים על היין. ואם תרם, תרומתו תרומה ואין צריך לתרום, דברי ר' מאיר. ר' יוסי או' אין תורמין זתים על השמן

(. 222א,ח, עמ' תרומות ורמין. הכל מודין שאם תרם שאינו צריך לתרום שנייה" )ירושלמי אומ' תורמין, ובית הלל אומ' אין ת

בע שלכל הדעות אין תורמים לכתחילה, בהתאם לכלל על גמר מלאכה נראה שרבי מאיר אינו מכיר את המחלוקת בין הבתים, וקו

 (.79)ספראי, שם, עמ' 
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, כאמור, משלב מסויים בתהליך היא הלכה זו נפתחת בשאלה "מאימתי תורמין את הזתים?", והתשובה

  מתארתת ההרמה. על כן הלכה זו . תהליך הייצור הינו התרחשות בו מתערבת פעולהייצור של השמן

מעשה הלכתי. המילה 'אימתי' משמשת ברוב המכריע של מופעיה במשנה ובתוספתא כדי להתייחס 

 31לכתי.מעשה הדן בלנקודה מסויימת במהלך התרחשות, ולכן כמעט כל מופע שלה 

 

 תרומה מן המוקף 

לדרישה, אך   נימוקלא נמצא במקורות אלה    32לא מן המוקף. מלמדים שאין לתרום אמקורות תנאיים רבים  

 שני מקורות רומזים לנו על משמעותה. 

 המקור הראשון:

 .תורם מכל אחד ואחד  –  ביניהן  33הביא מין אחד  .תורם מאחד על הכל  –  היה מלקט גפי ירק ומניח בגינה

לא יתרום מן העליה  – ומין אחר באמצע כרוב מלמעלה וכרוב מלמטה :ביא מינין הרבה בקופהה

 .תרומות פ"ג ה"ח(תוספתא ) לתחתון אלא אם כן הקיף

זהו תיאור פשוט של ירקות שונים המאוחסנים יחד, למשל, כרוב וירק ממין אחר. אם קיימת חציצה בין  

אפשרית הכרובים על ידי ירק אחר לא ניתן לתרום מן הכרובים שלמעלה על הכרובים שלמטה. תרומה כזו  

 רק אם יש רצף של מגע כרובים בכרובים, כלומר, הכרוב 'מקיף' את הירק האחר.  

 השני: המקור

מי שכבש זתיו בטומאה  ?כיצד .אף בלח תורמין מן הטהור על הטמא :ר' אלעאיי אומ' משם ר' אליעזר

תן לתוכו ומבקש לתורמן בטהרה מביא משפיך שאין בפיו כביצה ומניחו על פי הבית ומביא זתים ונו

 תרומות פ"ג הי"ח(.תוספתא ) נמצא תורם מן הטהור על הטמא ומן המוקף .ותורם

 
נים נכנסים לאכל בתרומתן עד סוף האשמורת הראשונה, דברי ר' "מאמתי קורין את שמע בערבים? משעה שכהדוגמאות:  31

"מאמתי תבואה מתקדשת? משתשריש. וענבים? ברכות פ"א מ"א(,  משנה  אליעזר, וחכמים אומרים: עד שיעלה עמוד השחר" )

רק בפחות  כלאים פ"ז מ"ז(.משנה משיעשו כפול הלבן. תבואה שיבשה כל צורכה וענבים שבישלו כל צורכם אינן מתקדשות" )

המילה 'אימתי' היא מתייחסת לתנאי שאינו התרחשות מתמשכת. דוגמאות: "אמתי אמרו במשנה  מהמקרים בהם מופיעה  מרבע  

ביכורים פ"ג מי"א(, משנה ביכורים כביכורים? בזמן שהיא באה מן הארץ. ואם אינה באה מן הארץ אינה כביכורים" )תוספת ה

א בא בחול בטהרה ובממועט. בזמן שהוא בא בשבת במרובה ובטומאה אין מביאין עמו "אימתי מביאים עמו חגיגה? בזמן שהו

 .פסחים פ"ו מ"ג(משנה חגיגה" )
משנה טבול יום פ"ב הט"ז. קיימת גם דעת מיעוט המתירה תרומה שלא מן המוקף )תוספתא  ם פ"ב מ"ה,  ביכורימשנה  למשל:    32

 פ"ד מ"ג(.תרומות 
 (.632צ"ל: אחר )ליברמן, שם, עמ'  33
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לעאיי מביא משום ר' אליעזר שיטה לתרומת זיתים טהורים המצויים בתוך שמן טמא, על ידי הוצאתם  ר' א

ים  זית  34ב"משפיך" )אולי סוג של קשית(, מבלי שיבואו במגע עם כמות מספקת של שמן טמא כדי לטמאם.

 , ולכן תרומתם היא "מן המוקף".טהורים אלה 'מוקפים' על ידי השמן הטמא

, כפי שמסביר ליברמן, על סמך בעברית בת־ימינומלמדות אותנו ש'הקפה' הינה כהקפה    שתי הלכות אלה

 הירושלמי:

 35.במקום אחד )שאין בו הפסק של מין אחר( תורם מזה על זה שאם הקיף

 הקריטריון הבא, "מן המחובר" מופשט הרבה יותר:  ן קונקרטי. טריו קרי ,אם כן ,"מן המוקף" הוא

 

 תרומה מן המחובר

המדרש למד את הדרישה לתרומה מן המחובר משני ציוויים שאינם נוגעים דוקא לתרומה גדולה, האחד  

 (, עליו נמצא בספרי במדבר:לב-במדבר יח, כההציווי על תרומת המעשר )

ין שללוים, שלא יהו תורמין אותו אל מן המחובר )ספרי הרה לבית דהרי זו אז – ואמרת אל' בהרימכם

 (.381במדבר קכב, עמ' 

מנ' אתם או' שאם הפרשתם אותו שלא מן המחובר שאתם בנשיאות עון? ת"ל  – ולא תשאו עליו חט

חט )ספרי  ולא תשאו עליו חט. אין לי אלא בן לוי, בן יש' שנטל רשות מלוי מנין? ת"ל ולא תשאו עליו

 (.382-383עמ'  במדבר קכב,

 (, עליו נמצא בספרא:ט-ויקרא ו, זהציווי השני הוא מתורת המנחה )

 מן המחובר. שלא יביא עשרון אחד בשני כלים )ספרא צו, ב' פ"א(. – והרים ממנו

רט  ובפ ,את הצורה 'מחוור' בחלק גדול מן ההקשרים )אם כי לא בכולם(אפשטיין למדנו ש'מחובר' מחליף 

בתוספתא  36. כמכוון למשמעות 'מחוור' " יש לקרוא את הדרישה לתרומה "מן המחובר ל תרומהבהקשר ש

נידונים מקרים שונים בהם אין צמידות פיסית בין מושאי התרומה, הם מובחנים במיקומם ואפילו מצויים  

 
 .336ליברמן, שם, עמ'  34
 שם.ליברמן, שם,  35
 .1224(, עמ' 1948אפשטיין ) 36
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תא: "תפיסה , ובלשון התוספמחוור שהתרומה כלולה במה שעליו היא נתרמת בכלי קיבול שונים, אך

 כותב ליברמן:אחת", עליה 

תוספתא בבבלי )עז ע"א( מוכח שתפיסה אחת פירושו שאין דבר מפסיק באמצע... אבל בירושלמי כאן )

פ"ב ה"א( אמרו שדווקא אגודה היא תפיסה אחת, אבל ערימה אינה תפיסה אחת. ונראה שבכל מקום 

  37ומקום משמעו ע"פ עניינו.

 לדוגמה:

שתי גיתות   ,שתי גיתות לבור אחת  ,גת אחת לשתי בורות  ?כיצד  .פיסה אחתכל בית גיתות ת  :ר' יוסה או'

תורם מן  – ניטמא אחד מהן .בזמן שכולם תפיסה אחת תורמין ומעשרין מזה על זה – לשתי בורות

 ניטמא אחד מהם  .אין תורמין ומעשרין מזה על זה  –אין כולם תפיסה אחת    .הטהור שבו על הטמא שבו

  .ושבו על הטמא שב יתרום מן הטהור לא –

 ,שתי קורות לבור אחת ,קורא אחת לשתי בורות ?כיצד .כל בית הבד קורא אחת :וכן היה ר' יהודה או'

 – ניטמא אחד מהן .בזמן שכולם תפיסה אחת תורמין ומעשרין מזה על זה – שתי קורות לשתי בורות

נטמא  .מזה על זה ן ומעשריןאין תורמי – אחתאין כולם תפיסה  .תורם מן הטהור שבו על הטמא שבו

 תרומות פ"ג ה"ז(.תוספתא ) לא יתרום מן הטהור שבו על הטמא שבו –אחד מהן 

 על הלכה זו כותב ליברמן:

בתרומה צריך שיהא חלבו ... שהוא ממנו מחוורונראה שעיקר הדרש הוא שצריך להרים ממנו, שיהא 

. ולפיכך אם כולם תפיסה אחת, ..מן היקבכלומר ממנו מן הגורן ויקב״,  ממנו ״כתבואת גרן וכתבואת

  38.או אם עיקר הגורן קיים, הרי ממנו שבו מחוור

הינו אבסטרקטי: צריך להיות מחוור שהם מ"תפיסה אחת", והשונות בין מבחני ה"חיוּור"  אם כן הקריטריון 

 גדולה בהתאם. כל מקרה "מתחוור" באופן שונה: 

  .תורם מאחד על הכל – רןחמשה ציבורין בגו

תוספתא )  תורם מכל אחד ואחד  –  אין עיקר הגורן קיים  .בזמן שעיקר הגורן קיים  ?אימתי  :אמ' ר' יהודה

 תרומות פ"ג ה"ט(

 
 .325ליברמן, שם, עמ'  37
 .שםליברמן, שם,  38
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 39. הוא שתורם מן הגורןש אם עיקר הגורן קיים, מפני שמחוור    מותר לתרום מאחד על הכל  יהודה  ביר  על פי

 –שתי מגורות בעלייה אחת  .ד על הכלתורם מאח –אף על פי שמפוזרין  ,המכנס פירותיו לתוך ביתו

תורמין  –כולם בהקפה אחת , סקי תבואה ועגולי דבילה וחביות של גרוגרות .תורם מכל אחת ואחת

 תרומות פ"ג ה"י(.תוספתא ) ומעשרין מזה על זה

 40ממנו. הבית מצרפן במקום הגורן, ומחוור שהוא  מפני שהכניס את פירותיו לביתו

 התרומה עוד יותר אבסטרקטית:ת, בה הזיקה בין מושאי ליברמן מביא דוגמה נוספ

 .תורם מכל אחת ואחת  –פן  אומשג  ,תורם מאחת על הכל  –  עד שלא גפן  ...ניילמעשר ש  קינקיניוהמשאיל  

 פ"ג מעשר שנימשנה ) ח ואינו צריך לערותימפת ':ובית הלל אומ ,ח ומערה לגתימפת בית שמי או':

 מי"ג(.-מי"ב

י קדום )שעמד כבר בפני הבתים(: ההתרחשות הינה מתחילת תהליך הייצור  הלכת מעשה בהלכה זו מצוי

במקרה זה, לכתחילה לא מחוור שראוי לעשר יחד על    ועד חתימת הקנקנים, והפעולה בתווך היא ההרמה.

בית לדעת  .הנדרשת " חיוור" הקנקנים השונים. לשם כך נדרשת התערבות והבתים חלוקים לגבי מידת ה

כבר בהלכה  מסתפקים בפתיחת הקנקנים. בית הללת את השמן בחזרה לגת, אך מש לערוצריך מ שמאי

רק  הקדומה אליה מתייחסים הבתים מופעל הקריטריון האבסטרקטי של ה'חיוור', למרות ששם הוא עדיין 

   . עובר פורמליזציההוא רק במשנה ו ,משתמע

 

 ן בישול תרומה עם חולי

אוכלים מתבשילים אלה.  של תרומה וחולין, מתוך הנחה שישראלפרק י' במשנה תרומות מוקדש לבישול 

(, משתי בחינות:  ה'אתגר זה נראה כגרסה מוקצנת של אתגר אכילת חולין בטהרה )בה נעסוק בפרק 

ת חומרת הכשלון, שהיא, במקרה זה, אכילת תרומה על ידי ישראל, עבירה שעונשה כרת, והקלּו

ילים שיש בהם תרומה. די איסור גורף על ישראל לאכול מתבשבהמנעות מהסיטואציה מלכתחילה, על יש

סביר שהמוטיבציה נובעת ממציאות בה כהנים וישראל סעדו יחד והפרדה כזו לא היתה מעשית. על כל 

 
 .326שם, עמ'  ,ליברמן 39
 ליברמן, שם, שם. 40
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נראה שני   פנים, התוצאה היא תחימה משוכללת הנשענת על שילוב של מושגים ותיקים וחדשים.

 טעם ומחמץ. יטריונים המשמשים לתחימה זו: נותן קר

 
 נותן טעם א. 

, ואילו הקריטריון לפסילת הקריטריון לפסילת תערובת של תרומה וחולין מאותו המין הינו יחס אחד למאה

 : תערובת מין בשאינו מינו, הינו שמרכיב התרומה בתבשיל משפיע על הטעם של מרכיב החולין

ובין שאין בהם לות באחד ומאה בין שיש בהם לע –יש בהם בנותן טעם גריסין שנתבשלו עם עדשים ו

בין שיש בהם לעלות באחד ומאה ובין שאין בהם  –אין בהם בנותן טעם  .אסור –לעלות באחד ומאה 

 ,ערלה פ"ב מ"ז(משנה מותר ) –לעלות באחד ומאה 

 
כגון תרומה וחלה וערלה  ,מתיריןוכל דבר שאין לו ... :זה הכלל שהיה ר' שמעון או' משום ר' יהושע

  41(.200)ירושלמי שביעית ו,ג, עמ'  .טעם בנותן -נתנו להן חכמ' שיעור מין במינו. ושלא במינו  .וכלאים

ונפוץ מאוד בדיונים של בני דור   42המושג "נותן טעם" מובא רק עוד פעמים ספורות בשם חכמי דור יבנה,

בהבחנה   אצלנו,  שמקורו  סבירש במגוון תחומים הלכתיים, אך  אושא. כפי שעולה מן הברייתא, הכלל משמ

בין מותר ואסור לישראל ביחס למזונות שהתבשלו עם תרומה, משום שזהו ההקשר ההלכתי היחיד בו ניתן  

בעוד שבכל שאר ההקשרים התבשיל עלול להיות אסור על כולם, במקרה של  :43לבחון את הקריטריון 

 44ן, והוא יכול לטעום ולהכריע.תרומה הוא בכל מקרה מותר לכה

 במשנתנו:

בנותן טעם. ושאר כל התבשיל, בין שלם בין  –אם שלם, מותר. אם חיתכו  – שנתנו בתוך עדשיםל בצ

 תרומות פ"י מ"א(.משנה בנותן טעם ) –מחותך 

הסוגיה בירושלמי מניחה שהבצל הוא של חולין והעדשים של תרומה, ומפרשת שמשנתנו עוסקת בעדשים 

לוקת( אינו מקבל מטעמן, ומועלית טענה )המצויה במחבר התבשלו, והן 'צופדות' את הבצל, כך שהוא שכ

 
 פ"ה הט"ו מובא הכלל בשם רבי שמעון, ללא אזכור רבי יהושע.תוספתא תרומות במקבילה ב 41
 תרומות פ"ט ה"ה.תוספתא נדרים פ"ו מ"ו, ערלה פ"ב מ"א, משנה  42
 בהנחה ששימוש קונקרטי בקריטריון קודם לשימוש אבסטרקטי בו. 43
חולין בבלי  הקושי שבשימוש בקריטריון זה מועלה בבבלי, והתשובה, המובאת בשם רבי יוחנן, היא שסומכים על טעימת גוי )  44

 ת של התבחין.כלומר, בבבלי עדיין דבקים במשמעות הקונקרטי צז ע"א(.
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שגם אינו נותן בהן טעם. כמו כן מגביל הירושלמי לבצל יבש ואוסר בלח, בחתוך או אם נתנו בתבשיל יותר 

ות ההדדיות של הדיון המפורט בתהליכי הבישול ובהשפע(. 254מבצל אחד )ירושלמי תרומות י,א, עמ' 

לצד הדיון הקונקרטי בהשפעות    ות המיוחסת לקריטריון זה. יחד עם זאת,המרכיבים מדגישה את הקונקרטי

  כמותי ההדדיות של המרכיבים השונים במצבים השונים, מובאת הלכה בשם רבי יוחנן, שמגדיר כלי 

 :התבשיללבחינת 

 45(.255)ירושלמי תרומות י,א, עמ' כל האיסורין משערין אותן כילו בצל, כילו קפלוט 

נִָּאיה  כבר   משתמשים בכלי זה כדי לאמוד את הערך של "נותן טעם": םת 

אסור.  – טעם נותןהוא בצל. אם יש בו  כאילוקפלוט.  כאילואותו  דג טמא שבשלו עם דג טהור רואין

 (.תרומות פ"ט ה"בתוספתא ).מותר –ואם לאו 

 
 כבשר בלפת ?כיצד משערין אותהאסורה.  והרי ז – טעם בנותןאם יש  ,ירך שניתבשל בה גיד הנשה

 חולין פ"ז מ"ד(.משנה )

, בעזרת הקבלות בהן  שיעורהתנאים מצמצמים את אופיו הסובייקטיבי של הקריטריון ככל האפשר, על ידי  

 נתינת הטעם מובהקת.

 

 מחמץב. 

הקונקרטי אל הכמותי. נמצא מחלוקת בין  "נותן טעם", מן לדומה בקריטריון זה עובר תהליך המשגה גם 

 הסכמה על עקרון פשוט של 'החמצה': הבתים ממנה עולה

ובית   ,אף מטמא  :בית שמי אומ'אוסר.    –כל המחמץ והמתבל והמדמע בתרומה ובעורלה ובכלאי הכרם  

 ערלה פ"ב מ"ד(.משנה ) כביצה לעולם אינו מטמא עד שיהא בו :הלל אומ'

 ד: "כל המחמץ", שבהלכה הקדומה, הופך מאוחר יותר לקריטריון מדיהקריטריון הפשוט, 

מדמעת  :ר' אליעזר או' ,ונפל מן המדומע למקום אחר ,סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו

 ואין המחומץ מחמיץ אלא לפי חשבון ,חשבון אין מדומע מדמיע אלא לפי :וחכמ' אומ' ,כתרומה וודיי

 תרומות פ"ה מ"ו(.משנה )

 
 חולין צז ע"ב.בבלי ר' גם  45
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לו רבי אליעזר דבק במושג המקורי,  ים פוסקים ש'החמצה' היא "לפי חשבון", כלומר, לפי מידה, ואיחכמ

 הקונקרטי.  

לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ וניצטרפו וחימצו.  ,שאור שלחולין ושלתרומה שנפלו לתוך עיסה

לעולם אינו אוסר  ,ן בסוףתחילה ביבבין שנפל אסור  :וחכמ' או' אחר האחרון אני בא. :ר' אליעזר או'

 (.א"ב מי"ערלה פמשנה ) עד שיהא בו כדי לחמץ

מכיון שהקריטריון להחמצה הינו כמותי, אם נוצרת החמצה שאין בה כדי השיעור המינימלי של תרומה, 

על  חולקשכן חלק מן ההחמצה נעשה על ידי חולין, העיסה אינה נחשבת למוחמצת. רבי אליעזר 

 סטנדרטיזציה זו.  

   :חמצהצא מחלוקת דומה: האם נחוצה החמצה ממש, או שדי בפוטנציאל להנמ

אם   –  ואחר כך נפל סאור של תרומה או סאור שלכלאי הכרם ,סאור שלחולין שנפל לתוך עיסה וחימצה

 ערלה פ"ב מ"ט(.משנה ) אסור. ר' שמעון מתיר –יש בו כדי לחמץ 

על ידי סאור התרומה, על אף  שוב היא אינה מוחמצת  חולין מכיון שהעיסה כבר הוחמצה על ידי סאור של 

)שלא מומש, משום שהעיסה כבר הוחמצה מץ. חכמים מכריעים שדי בפוטנציאל ההחמצה  שיש בו כדי לח

 יחמץ ממש. 'מחמץ'עוד קודם לכן( כדי להחשב 'מחמץ', ואילו רבי שמעון דורש ש

 במשנתנו:

 תרומות פ"י מ"ב(.משנה רי זו אסורה )ה –תפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה וחימצה 

ה"ט(, כלומר אין   פ"חתרומות  תוספתא  )  " אין חימוצו חמוץזו, משום ש" בתוספתא חולק רבי יוסה על הלכה  

מנחות בבלי  . גם בבבלי נמצא מחלוקת תנאית על האם התפוח אכן מחמיץ את העיסה )בו די כדי להחמיץ

ת ההחמצה המינימלית שנחשבת ל'החמצה', ומהווה קריטריון  נד ע"א(. המחלוקות הללו הן על מיד-נג ע"ב

 לאיסור.

 

 ן תרומה מותרת ותרומה אפקטיבית ה ביהבחנ

מחול לקודש, כלומר:  המופרשת  כשהיא הופכת את התוצרת  )שם עצם(  מכוננת "תרומה"  ההפרשה    פעולת

כפי שראינו בתרומה מדבר שנגמרה מלאכתו על אפקטיבית היא כינון של קדושה.  הפרשת תרומה  פעולת  
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מתן תרומה בעלת  אוסריםהעובדה שחכמים  תרומות פ"א מ"י(,משנה דבר שלא נגמרה מלאכתו ולהפך )

זו לבלתי אפקטיבית, שכן נאמר במפורש: "ואם תרם, תרומתו כמאפיינים מסויימים אינה הופכת תרומה 

 המגדירים תרומה אסורהמשני הסוגים: כאלה קריטריונים רבים במסכת תרומות נמצא  תרומה" )שם(.

"אין תרומתו   אינה אפקטיבית:ש אסורה ם תרומהשמגדירי וכאלה , "תרומתו תרומה"  אפקטיבית:שהיא 

הם אינם אלה שקובעים איזו תרומה אפקטיבית ואיזו איננה   ,בתפיסתם העצמית של חכמים תרומה".

בחנות אלה הינן עובדות נתונות. הם יכולים רק לאסור בחלק מהמקרים את התרומה ה אפקטיבית.

לשון אחר,  ום שאין לה שום השפעה על העולם(. האפקטיבית )הבלתי אפקטיבית אינה דורשת איסור, מש

היא ממשית. לכן חכמים אינם יכולים לעקור אותה, ולכן הם  על ידי תרומה אפקטיבית ננת הקדושה המכּו

ם להודות שהיא מתקיימת, למרות שהם אוסרים אותה. אילו היו מחזיקים בתפיסה נומינליסטית לא נאלצי

הקריטריונים על פיהם מזוהה תרומה כאפקטיבית ש מכאן,  .  תקייםבין המותר והמ  היה מקום להבחנה כזו

כפי שהזכרתי במבוא, לא רק הגשמי . , על אף שהם נקבעים ומבוררים בבית המדרש ממשיים גם הם

הינו ממשי. קיימות בתמונת עולמם של חכמים ישויות בלתי־גשמיות רבות, ולהבנתי כאלה הם גם תוצרי 

 לדוגמה:וות ההלכה. תהליכי ההמשגה שמתרחשים בהתה

 קטן שלא הביא שתי שערות, ר' יהודה או': תרומתו תרומה. ר' יוסה או': אם עד שלא בא לעונת נדרים

 תרומות פ"א מ"ג(.משנה תרומתו תרומה ) –אין  תרומתו תרומה. אם משבא לעונת נדר   –

:  ר התוקף של הקריטריון , אך אינם חלוקים בדב "קטן" לצורך תרומה  חלוקים בינהם ביחס להגדרתהחכמים  

 "קטן" כקריטריון בעל קיום ממשי.

 

 :לסיכום התחימה

 עסקנו רק בחלקם.שרמת התרומה מכוננת קדושה. החכמים ממשיגים שורה של אמצעי תחימה, ה

הם מבחינים בין תרומה מותרת ואסורה, אפקטיבית ושאינה אפקטיבית. חלק  תחימה אלה כלי באמצעות

  עילים הינם חוצי תחומים הלכתיים, דוגמת גמר מלאכה, אחרים ייחודיים לתרומה מן הקריטריונים שהם מפ

פגשנו קריטריון אחד שאמנם משמש בתחומים רבים,  . כמו כן  לבדה, דוגמת תרומה מן המוקף ומן המחובר

בחרתי לעסוק בהם הקריטריונים  שלקטן ה מבחרבאך נראה שמקורו בדיון הנוכחי, הלא הוא נותן טעם. 
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,  " ה מן המוקףתרומ" , כמתחימה על גבול הקונקרטיקונקרטיות של התחימה:  ונות גדולה במידת הנמצא ש

 ." מן המחובר" ב, , ועד נטיה אל האבסטרקטי"גמר מלאכה" עבור בקונקרטי פחות אך מוגדר היטב, כ

מאפשרת שמירתה של הבחנה בין קודש וחול בתוך אותם תבשילים ממש.  תשיטת התחימה המושגי

כפי  כתי זה עושה שימוש במושגים שראשיתם קונקרטי, אך הם עוברים תהליכי המשגה,חידוש הל

 שהדגמנו במקרים של נותן טעם ומחמץ. 

 

 הרחבת גבולות ההתרחשות

המאוחרת מבין השתיים, במקרה ששתי  –או עם קריאת השם  ההפרשההתרומה עצמה מסתיימת עם 

מקיפות הלכות תרומה אל מעבר לתרומה עצמה, הפעולות מתבצעות. חכמים מרחיבים את התחום אותו 

תה לידי הכהן ואת שמירת התרומה על ידי הכהן, משזו והן כוללות גם את שמירת התרומה עד למסיר

, שהיא,  ת התחום עליו חולשת ההלכהההתרחשות המורחבת מעשירה את הדיון ההלכתי, ואנתנה לו. 

 קירוב של המציאות כולה.נסיון לכפי שציינו, 

 

 כהתרחשות ילההאכ

המשניות הבאות עוסקות במצבים שנוצרים בזמן אכילה. עצם האפשרות להתייחס אל פעולת האכילה כאל 

תפיסת  היא תוצר של הגדרת פעולה על ידי גבולותיה, של )ולא פעולה רגעית( התרחשות מתמשכת 

כדי אכילה )או  תחילה, משנה העוסקת בהתמודדות עם איסור המתגלה תוך  התרחשות על ידי תיחומה. 

 עבודה(:

האשה שהיתה אוכלת בתרומה. באו ואמרו לה, מת בעליך או גרשיך. וכן העבד שהיה אוכל בתרומה,  .א

כהן שהיה אוכל וכן באו ואמרו לו, מת רבך או מכרך ליש', או נתנך מתנה, או עשאך בן חורין. 

 מש, ר' יהושע פוטר.ר' אליעזר מחייב קרן וחו –בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה 

כל קרבנות שהקריב על גבי  –היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה  .ב

 המזבח פסולין, ור' יהושע מכשיר. 
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 46רומות פ"ח מ"א(.תמשנה עבודתו פסולה ) –נודע שהוא בעל מום  .ג

עבודה, מתברר שזו אסורה   יכד  תוךארוחה בה נאכלת תרומה, או    תוך כדימשנה זו עוסקת במקרים בהם  

על העוסק בה. הדיון כולו מתבסס על התייחסות אל האכילה והעבודה כאל פעולות מתמשכות, שבמהלכן 

  יכולים להתרחש דברים נוספים, הדורשים התייחסות הלכתית. מתוך כך אנו מקבלים מעשה הלכתי.

 
בפעולת האכילה עצמה, ותר י ודע מתמקדת , בשונה מקודמתה העוסקת בסעודה כולה,המשנה הבאה

 . התמקדות בפעולה זו כפעולה מתמשכת מאפשרת את המחלוקת:החזקת המזון בפה ובליעתו

 ר' אליעזר אומ': יבלעו, ר' יהושע או': יפלוטו.  – וכולם שהיתה תרומה לתוך פיהם

 ר' אליעזר אומ': יבלע, ר' יהושע או': יפלוטו.  – אמרו לו: ניטמיתה וניטמת תרומה

אם טמא הייתה וטמאה היתה תרומה, או נודע שהוא טבל או מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, או 

תרומות פ"ח משנה הרי זה יפלוט ) –מעשר שיני והקדש שלא ניפדו, או שטעם טעם פשפש לתוך פיהו 

 47מ"ב(.

 
ידיעה ישירה לבעל העניין )באו ואמרו לה/לו(, ו'נודע'.  הגילוי החדש, שמתרחש במהלך האכילה, מגיע בשתי צורות שונות: 46

ן עצמו, הצורה 'נודע' נפוצה מאוד בהלכה התנאית, והיא משמשת לידיעה שמגיעה ממקור חיצוני, שאינו מצויין, שלא לבעל העניי

במרבית המקרים   46.(נזיר פ"ו ה"בתוספתא  נזיר פ"ט מ"ב, כריתות פ"ה מ"ג,  משנה  דוגמאות:  אחרת משמשת הצורה "נודע לו" )

, אך לא תמיד (שקלים פ"ג הי"אתוספתא פסחים פ"ו מ"ו, פ"ז מ"ז, משנה דוגמאות: מדובר במידע שלא היה בידי בעל העניין )

 זה המצב:
 בכורות פ"ה מ"ו(,משנה ונודע שלא הראהו ) השוחט את הבכור ומכרו

 גיטין פ"ג ה"ה(.תוספתא נודע שלא הכתו ונודע שלא גנבה ) .שגנבה את כיסי ושהכת את בני ,ת אשתי נהנית ליאמ' קונם א

בשני המקרים הללו ברור שבעל העניין ידע )שלא הראהו, שהוא מעליל על אשתו( עוד בטרם 'נודע'. מקרה ה'נודע' בא' )בן 

אליעזר לרבי יהושע נובעת מפרשנות שונה שלהם של מצבו התודעתי גרושה או חלוצה( פחות מובהק. יתכן שהמחלוקת בין רבי  

של מבצע העבירה. העובדה שרבי אליעזר מחייב קרן וחומש, כמו במקרה רגיל של אכילה אסורה בשגגה )משנה תרומות פ"ו 

ניק רבי יהושע כולה )כל האוכלים בא'( כמתייחסת לשוגגים. הפטור שמע מ"א( עשויה ללמד שהוא מבין את הרשימה הראשונה

ברור פחות. הירושלמי מסביר שרבי יהושע מחייב את הקרן, כרבי אליעזר, וחולק עליו רק ביחס לחומש )ירושלמי תרומות ז,ב, 

ת פ"ז מ"א(. הסבר כזה אינו (. אם נאמץ הסבר זה, ניתן להסיק שרבי יהושע מתאים את המקרה למזיד )משנה תרומו243עמ' 

 נה )האשה והעבד(, אך יתכן שהוא מתייחס רק לכהן.מתאים למקרים שבתחילת המש

לבין בן  ,קשה יותר להסביר את הכשרת עבודת הכהן בב'. רבי עקיבה מאפיין את ההבדל בין בעל המום, שעבודתו נפסלת

מקואות פ"א הי"ט(. יתכן תוספתא " לבין "פסולו באחרים" )גרושה או חלוצה, שעבודתו כשרה, כהבדל בין מי ש"פסולו בגופו

שרבי אליעזר לא היה מסכים להבחנה זו, ורואה גם בבן הגרושה/חלוצה כמי ש"פסולו בגופו", ואילו רבי יהושע מניח שרק בית 

סל בבית דין" פי שמסיקים בירושלמי מתוך ברייתא זו ממקואות "שעבודתו כשירה עד שייפדין מכריע את מצבו ההלכתי, כ

לשני החלקים אינם בהכרח  המוצעים(, ולכן יתכן מצב שהוא אינו יודע שנפסל. שני ההסברים  245ח, א, עמ' תרומות  )ירושלמי  

 סותרים, אם לשיטת רבי יהושע לעניין אכילה "פסולו בגופו".
סור איבוד תרומה, במקרה זה על המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע נובעת מהתנגשות של איסור אכילת תרומה עם אי 47

שע למקרים של האשה והעבד, ור' שמואל בר ידי פליטתה. רבי יוחנן בירושלמי מגביל את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהו

(.  הסבר 245רב יצחק מסביר את טעמו של רבי אליעזר במקרים אלה "משום שהתחיל בהיתר" )ירושלמי תרומות ח,ב, עמ' 

משך המשנה, המפרטת סדרה של מצבים בהם מוסכם שיש לפלוט את האוכל, ושהמשותף לכולם הוא זה מתיישב עם ה
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תוך עשים הלכתיים. בשניהם אותה התרחשות: אכילת עראי נמצא שני תרחישים שהם מ הבאהבמשנה 

 כדי הליכה.  

לא יגמור. חשיכה לילי  :ר' יהושע או' ,יגמור :ר' אליעזר אומ' – היה אוכל באשכל ונכנס מן הגנה לחצר

 תרומות פ"ח מ"ג(.משנה יגמור ) :ר' יהושע או' ,לא יגמור :ר' אליעז' או' – שבת

 על משנה זו נאמר בירושלמי:  

דברי ר' טרפון''  ,וכן ברימון וכן באבטיח ,שכולתמן תנינן ''גפן שהיא נטועה בחצר נוטל את כל הא

ר' טרפון עושה  או ,ר' טרפון כר' אליעזר או :ר' זעירא ר' חייה בשם ר' יוחנן .(משנה. מעשרות ג,ט)

או ר' טרפון כר' ליעזר או ר' טרפון עושה  :חנן]קצ[יעת האוכל כתחילתו. ר' אילא ר' יסא בשם ר' יו

משום שהתחיל בו בהיתר.   ?דר' ליעזר  מוכילות כאכילה אחת. מה טעאכילה אחת שיש בה שתים ושלש א

ימתין עד מוצאי   :מראלא שר' ליעזר או  ,ר' ליעזר משום שהתחיל בו בהיתר  רלא שאמ  :מרתני ר' נתן או

  (.246)ירושלמי תרומות ח, ג, עמ'  שבת או עד שיצא חוץ לחצר ויגמור

ים כל אחד מהם שתי  נים, ר' זעירא ור' אילא, מביאאת משנה מעשרות ושני חכמים שו הירושלמי מצטט 

מסורות בשם רבי יוחנן לפשר דבריו של רבי טרפון. שניהם מציעים כאפשרות ראשונה שטעמו של רבי 

כטעמו של רבי אליעזר במשנתנו )תוך היפוך העמדות בין רבי אליעזר לרבי יהושע בעניין שבת(, רפון ט

מותר לו להמשיך לאכול, על אף שנכנס לחצר או שנכנסה שבת  והוא, שמכיון שהתחיל לאכול בהיתר,

י אליעזר ר' נתן מפרש שההיתר שנותן רב )שאלמלא התחיל לאכול לפניהן היה חייב לעשר בטרם יאכל(.

אינו להמשיך באכילה בחצר/בשבת, אלא מתיר לשמור את הפרי ולהמשיך לאכלו עם היציאה מהחצר/עם  

 משנתנו הולכים בעקבות ר' נתן. צאת השבת. הפרשנים השונים של

הניסוח של הלכה כמעשה הלכתי מדגיש רציפות של  כאן הבנת המעשה ההלכתי תסייע בפירוש המשנה: 

, כלומר לעמדת רבי אליעזר תואמת דוקא את הפירוש הראשון המובא בירושלמי התרחשות, והדגשה כזו

 שההיתר הוא לאכילה רציפה )בחצר או בשבת(.

 
לכתחילה, כמו במקרה של כהן שאמנם נודע שהוא חלל לאחר שהכניס את התרומה לתוך פיו, אך היה שהאכילה היתה אסורה  

ומצאה שנגנבה, שנדרו לא קם למרות  פסול לתרומה מלידתו. כאן, כמו במקרה של מי שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו

של הפועל בשעת הפעולה היא הקובעת, לא שלא ידע בשעה שנדר שנגנבה )משנה נזיר פ"ה מ"ד לעיל(, לא מצבו התודעתי 

כוונתו. בשני המקרים הגורם המכריע הוא משפטי: במקרה של הנודר זו חזקתו או העדרה על הבהמה, במקרה שלפנינו ההיתר 

 ה או העדרה.לכתחילה לפעול
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 רומה גדולהסיכום הדיון בת

ראינו כיצד חכמים מייצרים מערכת הלכתית שלמה על ידי הצבה של גבולות קונספטואליים, וכיצד  

חימה מאפשרת הרחבה של תחומי העיון והפסיקה. בסוף הפרק  הקונספטואליזציה של הקריטריונים לת

ות אל פעולות את הביטוי הבשל ביותר של מהלך זה במעשים הלכתיים, שקיומם מתאפשר מהתייחס  ראינו

הם. גבולות אלה מייצרים מרחב  כאל התרחשות מתמשכת, שגבולותיה נתחמים על ידי חכמים בהלכותי

ראינו בבירור ההלכתי של תרומה  ,כמו כן .ם התייחסות הלכתיתדברים, המקבלים אף המתרחשים שבו 

, הינם, עבור  אפקטיבית, שתוצרי העשייה ההלכתית, אותם מושגים מופשטים הנטבעים בבית המדרש

של    לתחימה, משום שהם משמשים  חכמים, ממשיים לא פחות מן המושגים הקונקרטיים המשמשים אותם

דברים ממשיים, כקדושה המכּוננת על ידי התרומה האפקטיבית. 
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 פטור כמנוענספח לפרק א': 

 

בספרות  1הכיתתית.הרעיון שהליך כפרתי עלול להיות בלתי־אפקטיבי אינו חדש ומוכר מן הנביאים ומהספרות 

 התנאית נאמר לעיתים קרובות על המזיד שהוא פטור מן החטאת, לדוגמה:

הלא דין הוא, מה אם שאר המצוות שזדונן כרת, פטר בהם את המיזיד, מעילה שאין זדונה   .מיזיד, פרט לבשגגה

אמר במעילה שהוא כרת, אינו דין שיפטור בה את המיזיד? לא, אם אמרתה בשאר המצוות שאינו בעוון מיתה, ת

למזיד )ספרא חובה, פרשה   הואיל והיא בעוון מיתה, לא יפטור בה את המיזיד? תל' לו' בשגגה, פרט  ?בעוון מיתה

 (.197יא, ח, עמ' 

 :לכפר על זדון באמצעות העלאת חטאת אפשרותעדר י, אלא מהצורךעדר יפטֹור זה אינו נובע מה

 ן, ת"ל כי שגגה היא. שומעני בין שוגגין ובין מזידי – לה' חונסל

לפניי כשגגה )ספרי במדבר, קיא, עמ' ר' אליעזר או' בא הכת' לעשות זדון הציבור כשגגה, שאפילו הן מזידין יהו 

299.) 

 רק משנעשה הזדון כשגגה יכולים ישראל לכפר.  -

ממנה.  קיימים מצבים מסויימים בהם גם מי שחטא בשגגה מנוע מכפרה באמצעות החטאת, ונאמר שהוא פטור

 לדוגמה: 

 הרי אילו כהדיוט.  – חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו

 הוריות פ"ג מ"ג(.משנה אם נודע להן עד שלא נתמנו חייבין ומשניתמנו פטורין ) :ר' שמעון אומ'

ם אינם מעלים שעירת עיזים כהדיוטות, אלא משיח מביא פר ונשיא מביא שעיר עיזים זכר. נשיא ומשיח ששוגגי

האם  .נדרשים לשאלה מה צריך להביא משיח או נשיא שצריך לכפר על שגגה שקרתה בטרם מונהם החכמי

משנה פשוט: המעמד הקובע לסוג הקרבן הדרוש הסתם כהדיוט, כפי שהיה בעת שחטא, או לפי מעמדו הנוכחי. 

 
יזכה בכפורים ולוא יטהר במי נדה  וכול המואס לבוא ]בברית א[ל ללכת בשרירות לבו... לואבסרך היחד נמצא שאין טהרה מחוץ לכת: "  1

טור ב  214-215(, עמ' 2010צ. טמא טמא יהיה כול יומי מואסו במשפטי אל" )קימרון )ולוא יתקדש בימים ונהרות ולוא יטהר בכול מי רח

למשנה: "טבל  . פורסטנברג מקביל דברים אלה65(, עמ' 2016, פורסטנברג )241-242(, עמ' 2010(. ר' קזן )6טור ג שורה    – 25 שורה

טבילתו של האדם ולא הוחזק כאילו לא טבל" )משנה חגיגה פ"ב מ"ו(, ומפנה אל אפשטיין שכבר הוכיח את קדמותה. פורסטנברג מפרש: "

כלומר רק אם הוא מוכר בציבור כמי שמקפיד על טהרה באותה רמה. אדם המוחזק לחולין, שנוהג לאכול   נחשבת רק אם הוא כבר מוחזק,

ה, לא יכול לאכול תרומה טהורה גם אם ירצה בכך. יתרה מזאת, המשנה בסופה מוסיפה ללמד כי אדם שאינו מוחזק לכלום, חולין בטהר

 .(233" )שם, עמ'  טבילתו ולמרות רצונו להיטהר, 'כאילו לא טבל'כלומר שאיננו מוכר כמי שאוכל טהרות, נותר טמא למרות 
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נוי קדם להיוודעות הוא מעמדו של האדם בזמן שחטא )ולא בזמן שהוא מכפר על חטאו(. רבי שמעון מסייג: אם המי

ל האדם כשנודע לו שחטא, ולא בשעה לחטא, הרי שהם פטורים. במילים אחרות: המעמד הקובע הוא מעמדו ש

אילו זו היתה כוונתו של רבי אך  2שחטא. נעם זהר טוען שתודעת החטא היא המצריכה כפרה, ולא החטא עצמו. 

לא כך קובע רבי שמעון: הוא ש אלאעה שנזכרו. שמעון, היו הנשיא והמשיח נדרשים להעלות על פי מעמדם בש

בין החטא להכרה בו אינו כה פשוט כפי שמציע זהר. ננסה לעמוד עליו  פוטרם מחטאת במקרה כזה. מכאן שהיחס  

 .מתוך מחלוקת אחרת

 

 מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בשאלת חובת החטאת של מי שחטא ואינו יודע במה חטא  

(, תוספתא כריתות 151-152: ספרא חובה פרק ז' )עמ' מקבילות בספרות התנאית מחלוקת זו מופיעה בשלוש

 ומשנה כריתות פרק ד'.   פרק ב'

 :את המפתח להבנת המחלוקת הנדונההמחזיקה מחלוקת בעניין ספק מעילה,  מת למקבילה בספרא קוד

  דברי ר' עקיבה. – , הרי מוסף על עינין הראשון, מלמד שספק מעילות אשם תלויואם

מה לזה מביא שני אשמות, אילא יביא מעילה וחומשה, ויביא אשם בשתי סלעים, ויאמר אם  :אמר ר' טרפון

המעות נדבה, והאשם תלוי, שממין שהוא מביא על הודע מביא  –וודיי מעלתי זו מעילתי וזה אשמי, ואם ספק 

 (.202על לא הודע )ספרא חובה, יב פ"א, עמ' 

מעילה, ולכן אין טעם להביאו. הוא מנמק: אם ייוודע לו שמעל,  בספקנו אפקטיבי אשם תלוי איש ר׳ טרפון סבור

   3כבר שילם מה שחייב להקדש בשביל מעילתו. אלא אם ,אך לא יתכפר בועליו להעלות קרבן אשם, 

 
 נפנה, אם כן, למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע.  

  בשם רבי אליעזר ורבי יהושע .א

  אומר אתה מנין. בה' לו-'תל מה ,חטא  אשר

 ,שגג מהן באיזה ידוע ואין מיהן באחת שגג בבית, עמו ואחותו נדה אשתו

 ,אכל מהן איזה את ידוע ואין מהם אחד את אכל לפניו ונותר חלב

 
 .91(, עמ' 1988זהר ) 2
 .149(, עמ' 1990פינקלשטיין ) 3
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 – עשה מהן באיזה ידוע ואין השמשות בין מלאכה ועשה הכיפורין ויום שבת

 פוטר. יהושע ורבי חטאת, מחייב אליעזר' ר

 חילל שבת ,חייב אכל נותר חייב, אכל חלב ,חייב בעל אחותו חייב, בעל נדה אשתו נפשך מה :אליעזר' ר אמר

 . חייב חילל הכיפורים יום חייב,

חטאתו )ספרא חובה, ה   לו  שתיודע  עד חייב  שאינו  מלמד  ?בה   חטא   אשר   נאמר  למה ,כן  אם  :יהושע'  ר  לו  אמר

 4.(152-151פ"ז, עמ' 

כשאדם אינו יודע במה שגג, והוא מנמק: המעשה שנעשה מחייב חטאת, לכן אין   רבי אליעזר מחייב בחטאת גם

הכרח לדעת מהו כדי לכפר עליו. רבי אליעזר, על־פי המסורת השמותית, מדגיש את תודעת החטא התמידית,  

 רלפי רבי אליעזלעיל(. בה דנו כריתות פ"ו מ"א משנה כבהמשך וחוויית הצורך התמידי בכפרה הנלווית אליה )

הקיימת מספקת כדי לבקש ולהשיג כפרה. רבי יהושע, לעומתו, פוטר מן החטאת "עד שתיודע לו  החלקית  הידיעה  

עיד על חוסר אפקטיביות שבהעלאת הקרבן, כפי  , אלא עשוי להחטאתו". 'פטור' אינו מעיד בהכרח על העדר צורך

ר האפקטיביות של החטאת, אולם לא סביר סשראינו בדברי רבי טרפון לעיל. רבי יהושע אינו מתייחס במפורש לחו

שמי שבודאות חטא אינו זקוק לכפרה, בעוד שמי שספק חטא חייב אשם תלוי. מכאן, שדבריו של רבי יהושע, 

הפוטר מחטאת, "עד שתיודע לו חטאתו", משמעם שהחוטא אינו יכול לכפר על שגגתו עד שידע את פשרה. נצטרך  

בדל בין רבי אליעזר, לפיו הידיעה הקיימת מספקת לצורך כפרה, ובין רבי  הלנסות לענות על השאלה: מה מקור ה

יהושע, עבורו אינה מספקת. שאלה זו אינה נשאלת במפורש בדיון התנאי, אך היא מובלעת במחלוקת בין רבי  

 יהודה מחד, ורבי שמעון ורבי יוסה מאידך, על החיוב באשם תלוי.

. נסדר את המקבילות על מהות המחלוקת המקורית )"על מה נחלקו"(  םדברי התנאים המאוחרימובאים  מכאן ואלך  

 :)ההבדלים בין נוסחי המקבילות אינם רלבנטיים לענייננו( בטבלה, ונתייחס על פי המספור למרכיבים השונים

 

 

 

 

 
 הי"ב.-מ"ב ותוספתא כריתות פ"ב הי"א-המקבילות: משנה כריתות פ"ד מ"א 4
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 ספרא פ"ז כריתות פ"ב תוספתא משנה כריתות פ"ד 

1 

 מלאכה העושה על נחלקו לא יוסה:' ר' אמ
 מקצת' או שני. פטור שהוא השמשות בין

 . למחר ומקצתה מהיום עשה מלאכה

 העושה על נחלקו לא :יוסה' ר אמר 
 שני פטור, שהוא השמשות בין מלאכה
 מהיום, עשה מלאכה מיקצת אומר

 למחר. ומקצתה

2 
 ואין  היום  בתוך  העושה  על  נחלקו?  מה  ועל
' הכיפור ביום ואם עשה בשבת אם ידוע
 . עשה

 היום, בתוך העושה על ?ניחלקו מה ועל 
 ביום ואם עשה בשבת אם ידוע ואין

  .עשה הכפורים

 
 מלאכה זו-אי מעין ידוע ואין העושה על או

 .עשה
 מלאכה  איזו  מעין  ידוע  ואין  העושה  על  או 

 עשה.

 
 יהושע ורבי חטאת, מחייב אליעזר' ר  .פוטר יהושע' ור חטאת מחייב ליעזר' ר

 .פוטר

3 

 פוטרו  יהושע'  ר  יההש  פ'אע  :יוסי'  ר'  אמ 
 תלוי. אשם היה מחייבו החטאת מן

 

 אף' יהוש' ר היה פוטרו יהודה:' ר' אמ
 .  תלוי מאשם

ר' ליעזר מחייב חטאת ור'  :ר' יהודה א'
 יהושע פוטר.

 אף  יהושע' ר היה פוטרו :יהודה' ר אמר
 תלוי. מאשם

ר' ליעזר מחייב חטאת ור'   :ר' שמעון או' 
 יהושע אשם תלוי.

 

שע ולא בזה חייב ר' יה  :אמר לו ר' יהודה 
אלא ספק חטא ספק לא  ,אשם תלוי

היאך מביא –אבל זה חטא ודאי  .חטא

 ?אשם תלוי

 

4 
כל עצמו בזה דבר  :אמ' לו ר' שמעון 

ולא ידע ואשם ונשא עונו והביא הכת' 
 איל תמים מן הצאן

 

 

 ת, מההלכה:שרבי יוסה צודק, שהמחלוקת אינה על העושה בין השמשונראה  .1

 בשבת אחת אות אחרת, בשבת אחת ואות זו בשבת אחת אות כתב שאם לחכמים גמליאל רבן מודה

 מצטרפין  ימים  שני  שאין  פטור,  שהוא  –  הכפורים  ביום  אחת  ואות  בשבת  אחת  אות  טוב,  ביום  אחת  ואות

 הי"ז(.אחת )שבת פי"א  למלאכה

 5לרבן גמליאל, וליברמן מעדיף גרסה זו. בכתב יד לונדון מיוחסים הדברים לרבי אליעזר, ולא  

חיזוק לטענת רבי יוסה שמהות המחלוקת היא אכן על מי שאינו יודע אם עשה בשבת או ביום הכיפורים,   .2

 חייב".  חילל הכיפורים יום חייב, חילל בדבריו של רבי אליעזר לעיל: "שבת

מאשם תלוי, שאשם תלוי מובא  יהודה טוען שרבי יהושע  פוטר במקרה זה לא רק מחטאת, אלא אףרבי  .3

מקרה של חטא ודאי. רבי יוסה ורבי שמעון טוענים שרבי יהושע מחייב  רק על ספק־חטא, ואינו רלבנטי ב

 אשם תלוי. 

 , ולא על החטא. כך עולה ממשנת כריתות:האדם החוטאהחטאת מובא על 

 
 . 181מועד, עמ' ליברמן, תוכ"פ  5
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 והאשהל הבהמה  כור ועעל הז  הבא  .על האם ועל אשת האב ועל הכלה  הבא  :כריתות בתורהשלשים ושש  

על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות   הבא  .על אשה ובתה ועל אשת איש  הבא  .המביאה את הבהמה עליה

מזרעו  והנותןע"ז  והעובד המגדף .אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה

חלב ודם נותר  האוכל .אלמקדש טמ והבאשאכל את הקדש  וטמאאת השבת  המחלל .למולך ובעל אוב

את  המפטם .מלאכה ביום הכפורים הוהעוש והאוכלחמץ בפסח  האוכל .בחוץ והמעלה השוחט .פגול

על אלו חייבים על זדונם   בשמן המשחה הפסח והמילה במצות עשה  והסךאת הקטורת    והמפטםהשמן  

 מ"ב(.-מ"א כרת ועל שגגתם חטאת ועל לא הודע שלהן אשם תלוי )כריתות פ"א

ואינו יודע במה,   לו החיוב היה על החטא ולא על החוטא, היו מחוייבים במקרה שלנו, של ודאות שחטאיא

חטא. אלא שבמקרה שלנו, זה שאינו יודע אם אכל חלב הוא אותו ־בשני קרבנות אשם־תלוי, אחד לכל ספק

הוא כלול תחת אדם שאינו יודע אם אכל נותר, והוא יודע בודאות שאכל אחד מהם. לכן לא ברור האם 

 הקטגוריה של "לא הודע שלהן", ויכול להביא אשם תלוי. 

אדם שאכן חטא הופכת, אליבא דרבי יהודה, את האשם התלוי ללא רלבנטי. אם כן, מדוע  הודאות של ה

לא יביא חטאת, כפי שמורה רבי אליעזר? אמירה אחרת של רבי יהודה מרמזת שהסיבה לכך היא חוסר 

 : אפקטיביות

אשה אומרת חלב   ,עד אומר חלב אכל ואשה אומרת שומן אכל ,ד אומר שומן אכללב אכל ועעד אומר ח

 – עד אומר לו חלב אכלת והוא אומר שומן אכלתי .מביא אשם תלוי – אכל ואשה אומרת שומן אכל

  : אמר לו ר' יהודה  .דברי ר' מאיר  ,שנים אומרים לו חלב אכלת והוא אומר שומן אכלתי הן נאמנין  פטור.

 "מזיד אני"מה אם ירצה ויאמר  ?ה והוא אומר כל עצמי לא חטאתיאתה אומר לו עמוד והתודיך הא

חלב אכלת והוא  :אבל אם אמר לו .אם בזמן שהודו לכן מתחלה ?אימתי :אמר ר' שמעון ?אין נאמן

 ,אין נאמן )כריתות פ"ב ה"א( – "מזיד אני" :משיגיעוהו חזר ואמר ,אומר שומן אכלתי

 
הודע אליו חטאתו,  אותל' לו'  ?לא שיאמרו לו אחרים... או יכול אף על פי שאינו מכחיש – הודע לו

 :אמר לו ר' יהודהאם הביאוהו שנים למיתה חמורה לא יביאוהו לקורבן הקל?    :והביא... אמר רבי מאיר

ד יזמ"יאמר  :ר' שמעון אומר ?וכי היאך אתה אומר לו עמוד והתודה, והוא אומר כל עצמי לא חטאתי

שומעין לו, אבל אם היה דן עמהם כל  "מזיד אני"אם כתחילה אמר  :והוא פטור. אמר ר' מאיר "אני

 (.150-151אין שומעין לו )ספרא חובה, ה פ"ב, עמ'  "מזיד אני"היום ובאחרונה אמר 
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אמנם אמירה זו של רבי יהודה )המובאת בשני הקשרים שונים( מתייחסת לאפשרות של כפיית העלאת 

חטאת על אדם המשוכנע שלא חטא, ולא כבמקרה שלפנינו, בו האדם יודע שחטא אך אינו יודע במה,   קרבן

אך היא יכולה ללמד אותנו על החשיבות המכרעת שמייחס רבי יהודה לוידוי בתהליך הכפרה. הוידוי חיוני,  

א שהחוטא שאינו יהוחיוני שיהיה אותנטי. מתוך כך ניתן להסיק, שהעמדה שרבי יהודה מייחס לרבי יהושע  

 יודע במה חטא זקוק לכפרה אך זו מנועה ממנו, משום שאינו יכול להתוודות באופן שלם על חטאו.  

 התוספתא חותמת יחידה זו במדרש של רבי שמעון המחזק את דבריו במדרש על הפסוק  .4

 . ה, יז(  ארואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו )ויק

עצם ההזדקקות למדרש מלמד שלא מדובר בעדויות סותרות שבידי החכמים השונים, אלא בהשערות לגבי  

 6כוונתו של רבי יהושע, שלא פירט. 

 

 סיכום

במחלוקת על מי שיודע שחטא אך אינו יודע במה חטא מוצגות ארבע עמדות, זו של רבי אליעזר המחייבו בחטאת, 

, זו של רבי שמעון ורבי יוסה בשם רבי יהושע, המחייבים באשם תלוי, וזו של סתומה שנותרתזו של רבי יהושע 

רבי יהודה, בשם רבי יהושע, הפוטרו כליל מקרבן. שלוש העמדות המבוררות מתייחסות אל האדם וידיעתו, ולא 

ומה  עצם קירואה ברבי אליעזר מתייחס לידיעה הודאית של אותו אדם שחטא חטא כלשהו. הוא    .אל החטא שחטא

של תודעת חטא מצב מנטלי המאפשר כפרה מלאה על ידי העלאת חטאת. רבי יוסה ורבי שמעון מתייחסים למרכיב 

החסר בידיעה )שאינו יודע במה חטא(, ומבינים את זה כתואם את הקריטריון המאפשר אשם תלוי. עבור רבי 

אותו מכלל האשם התלוי, והעדר  מוציאהלשהו( יהודה, ידיעתו העודפת של אותו אדם )הודאות שחטא בחטא כ

 הידיעה המספקת )שאינו יודע במה חטא( מונעת ממנו העלאת החטאת.

גם במחלוקת בין רבי שמעון לחכמים על חטא בשגגה של נשיא ומשיח בטרם נתמנו מותנית האפקטיביות של 

ן המינוי הוא כה וצאה מבו כת  הכפרה במצב התודעתי של האדם בעת העלאת הקרבן. כנראה שהשינוי שמתחולל

 
 .67(, עמ' 1957ר' אפשטיין ) 6
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גדול, שאם נודע לו על חטאו רק לאחריו, הוא אינו יכול להזדהות עם הסובייקט שחטא )לחילופין, התמורה שחלה 

 בו הופכת אותו לסובייקט חדש(. על כן לא יוכל להתוודות בצורה אפקטיבית ואין טעם בקרבן כולו.  
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 : קרבן החטאת ריטואל ומרחב קדוש ': פרק ב

 
זעיקר   של פרק  לעבודת הקרבנות הישראלית, במטרה להדגים את התפקוד  כדוגמה  יעסוק בקרבן החטאת  ה 

וטומאה בתחימה הקונקרטית שבבית המקדש, שתשמש, כך אטען, כתשתית לתחימה הקונספטואלית   קדושה 

י בית משלהי ימ   –  הכתובים מבעד לעינהם של קוראים בני הדורות המאוחריםהבית־מדרשית. ננסה להבין את  

הגישה המחקרית בה אשתמש שנ על  כן אקדים שתי הקדמות, הראשונה  לפני  ראשונים.   תנאים  דורות  ועד  י 

 והשניה על המרחב הקדוש. 

 

 התשתית המתודולוגית  – עבודת הקרבנות המקראית  חלק א':

 
תיאוריה  חת,  בחרתי בגישה א  בינהםהקרבנות במקדש בפרט,    ועבודתבכלל,    ריטואלקיימות גישות שונות להבנת  

מקורה   1בכל הפרקים הבאים. הפרק ו  בהמשך שתהווה את התשתית לקריאה שלי    (Practice Theory)של פעולה  

השוללת את צמצומו של   האנתרופולוגיתציפלינה  סבמגמה בדיהוא    בחקר עבודת הקרבנות הישראלית  גישה זושל  

התפרסם ספרה של קת'רין    1992בשנת    2. להריטואאת האפקטיביות של    ומעמידה במרכז,  לכדי רעיון  הריטואל

של  ,  Ritual Theory, Ritual Practice  בל האנתרופולוגי  במחקר  מהפכה  מחקרו  .  הריטואלשחולל  בעקבות  בל, 

כתוצר של   הריטואל במקום לנסות להסביר את    כי   על פרקטיקה תרבותית, מציעה  פייר בורדייה של  הסוציולוגי  

הינו סדרה    ריטואלה  .תוצאותיו  על פי  אותולבחון    יש',  דיצוניות, אינטרסים וכתיאולוגיה, מיתולוגיה, השפעות ח

נשנות,   פעולות  של  מדוייקת  ומאוד  מסויימת  היא    הביצועשמאוד  זו  בו. תמורה  תמורה במשתתפים  מחולל 

י בריטואל הישראלי הינו מצד ההשפעה שלו על אמצתי דוקא גישה זו משום שעניינִ .  הריטואלה'משמעות' של  

ידי השתת על  מושגת  זו  או מדומיינהתפתחות ההלכה. השפעה  והתמורה  פות פעילה  בריטואל,  ת של חכמים 

אם כן איני טוענת כי זו המשמעות היחידה של הריטואל, אלא שהדגש   המתחוללת בהם כתוצאה מהשתתפות זו.

 על האפקט של הריטואל מתאים לסוגיה שאנו מבקשים לפענח כאן.  

 
, ג'נזן  24-3עמ'  ,  (2008מקלימונד ),  48-17(, עמ'  2006מחקר. בפרט: קלוונס )קיימות מספר סקירות מקיפות של הגישות השונות ב  1

(2008 .) 
 . 72(, עמ' 2017בלברג ) 2
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 ( itualizationr)  כפעולה ריטואלה

כמערך של פעולות המכוננות  הריטואל בל לבחון את מציעה , 3ואחרים  של גו'נתן סמית  ריטואל על בסיס הגדרת ה

בניגוד לגישה המסורתית, הרואה , , ובכך משמשות גם לכינון יחסי כח ומרותמסויימות בדרכיםמשמעויות וערכים 

כשלעצמו,  אמצעי  בריטואל נייטרלי  משמעויוולתקש,  וערכיםר  מובחנות פעילויות    4.ת  הקודש  לתחום  השייכות 

בל, והחוקרים שהמשיכו    5. השייכות לתחום החולין בביצוע שלהן, והקדושה מכּוננת מתוך הבחנה זו  פעילויותמ

דרך   הריטואלאמץ את הגישה הבוחנת את  א  אני.  הריטואלבדרכה, מתמקדים במערכי הכחות החברתיים שמייצר 

כפי   הריטואל תי, אלא בשני מובנים אחרים: האפקטיביות של  לאו דוקא על המבנה החבר השפעתו בעולם, אך  

 6תבניות החשיבה ההלכתית שלהם. על הריטואלושל חקר  הריטואלשתופסים אותה החכמים, וההשפעה של 

 

 Throughout Your Generationsננסי ג'יי  באותה שנה בה התפרסם ספרה המכונן של בל, התפרסם גם ספרה של  

Forever: Sacrifice, Religion, and Paternity בעוד שספרה של בל הוא מטא־פרשני, ספרה של ג'יי עיקרו פרשנות .

לטקסים   ומבריק.    ריטואלייםפמיניסטית  חדשני  במבוא  מתודית  מצדיקה  היא  אותם  האתנוגרפיה,  מן  מוכרים 

 עת.  במתודה זו בגוף הספר מהווה הדגמה לדרך החדשה המוצשלה השימוש 

 

 הריטואל ננסי ג'יי ושיטתה בחקר 

 כסמלית  הריטואליתא. הפעולה 

הדרך המקובלת לפירוש פעולה היא תוך בחינת היחסים בינה לבין תכליתה הידועה או המשוערת. העובדה שחקר  

ג'יי   .לא הלך בנתיב טבעי זה היא משום הקושי של החוקרים להבין או לקבל את תוצאותיו המוצהרות   הריטואל

להבין חיווי זה באופן מילולי? האם  האם יש . (9:22גמה את "בלא שפיכת דם אין מחילה" )אל העברים יאה כדומב

מפאת   7נחוצה שפיכת הדם ממש לצורך מחילה? מהי מחילה, וכיצד נזהה אותה, כתוצר אפשרי של הריטואל?

 
 . 7(, עמ' 2004)הגדרת הריטואל של סמית תדֹון בחלק ב' של פרק זה(, ר' גילדרס ) 125-124, עמ' (1980סמית ) 3
 . 82(, עמ' 1997בל ) 4
. בל מייחסת את ההירארכיה השגויה של  91. שם, עמ'  לזו של דורקהיים, אצלו דת וריטואל מכוונים אל הקדושה  זו קריאה הפוכה  5

 (. 25וח על חומר ומחשבה על פעולה )שם, עמ' דורקהיים לנטייה לא מודעת להעדפת ר
 . 6הע'  68(, עמ' 1994לביקורת על הפריזמה הפוליטית של בל, ר' המפרי וליידלו ) 6
 . 1 (, עמ' 1992ג'יי ) 7
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כשלעצמה. יחסי אמצעי־מטרה    כאל פעילות סמלית, נטולת תכלית  לריטואלקושי זה מבכרים החוקרים להתייחס  

לפעולה־משמע הוסב מפעולה־תכלית  במחקר  המסומנת  ו  'משמעות'  אותה  ביטוי  ידיות.  כל   הריטואל  על  היא 

 8תכליתה. 

 כסמלית  הריטואליתהבנת הפעולה ב הליקוייםב. 

מתקיימת  • הזו  הזיקה  בה  בחברה  מוסכם,  באופן  מסמן  הוא  אותו  לאובייקט  מתייחס  בהגדרה,    סמל, 

הם דוקא סמל   אחדותהמים הם סמל לנקביות, ואילו בחברות אפריקאיות    יםסיני  יםואל ה, בריט )לדוגמ

 לתפקד כסמל.  הריטואלחדל , של אותה חברה  מוסכמותלעדר גישה שלנו, כמפרשים, י. בה(9לזכריות 

הבנת   • ככאלה,  הסמלים  את  המקיימות  המוסכמות  אותן  את  הכרנו  אילו  סמלים    הריטואל גם  כמערכת 

 10כשהוא מתפקד כסמל. עוד אינו רלבנטי  אשר  מערך עצמי הריטואליאת האקט  מרוקנת

כאל מערכת סמלים הינה הטלה של תפיסה דואליסטית של חומר־רוח, צורה־תוכן    לריטואלההתייחסות   •

, ריטואלים, אלא שתפיסה כזו אינה בהכרח תואמת את התרבות בה מתקיימים אותם  על מושא המחקר 

 11המקורי.  הריטואלגל גסה של פשר ורה כזו הינה דריסה בר וכל משמעות שנמצא בצ

ג'יי לחפש את הפשר בסימנים שאינם   , שכן לאלה יש זיקה אקזיסטנציאלית  מצביעים, אלא  סמליםכאן מציעה 

באופן חלקי על פערי הידע, התרבות וההקשר,  להתגבר זיקה זו מאפשרת לנו    12ייצגים. לאובייקטים אותם הם מ

המצ בעקבות  מצביעיםוללכת  הם  עליהם  האובייקטים  אל  קרבן:    .ביעים  נאכל  בה  סעודה  מביאה  היא  כדוגמה 

ולם השתתפות באכילת בשר הקרבן יוצר  לקרבנות עצמם מוצמדות משמעויות סמליות שונות בתרבויות שונות, א

שות י הרבעל   תחברות בקבוצ  ,אבל גם יוצרת  ,זיקה אקזיסטנציאלית איתו ועם שאר הסועדים. ההשתתפות מסמנת

 
 . 4-3שם, עמ'  8
 . 5שם, עמ'  9

ורית, באופן שברור לנו שהן הבנת הפעולה הריטואלית כסמלית מחייבת לוותר על 'משמעות' גם של פעולות ריטואליות המשמשות רט 10

טוב ונשלמה פרים   "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו כל תשא עון וקח :  הושע יד גג'יי מביאה כדוגמה את    נושאות משמעות. 

 (. 5שם, עמ' שפתינו" )
 לעיל לטענה דומה של בל.  5, ור' הע' 6שם, עמ'  11
 הסבר קצר על הסמיוטיקה של פרס ראו בנספח לפרק זה. ג'יי משתמשת במושגים סימן, סמל ומצביע במובנם הפרסיאני.  12
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 14הפעולה קודמת לפרשנות שלה,   13אותה.  ןמכונ  וע המורה על הקבוצה בעוד להשתתף. אכילת הקרבן הינה מצבי

, היא הרפלקציה על הפעולה, שהיא פעולה בפני עצמה, משמעותה של פעולה היא הדרך שבה היא מתפרשת

של ג'יימס פרננדז, ששאל   ואף משתנה בתוך אותה תרבות, כבדוגמה המפורסמת של מחקרו  15, תלויית תרבות

הפנייה   16., בהתאם לתפקיד שנשא המפרשמשתתפים שונים של אותו ריטואל למשמעותו, וקיבל תשובות שונות

, משום ריטואלהיא לא תפתח בפנינו את הריאליה של מקיימי ה.  מן הסמלים אל המצביעים לא תהווה "פתרון קסם"

נתנו הם פשר לאותם הסימנים. הכרה במגבלה ללי הפעולה איתם  שאנו חסרים ידע רב מדי על תמונת עולמם, על כ

בניית תמונה   זו מביאה את ג'יי להגדיר את תכלית המחקר אחרת מקודמיה, מתוך הבנת עומק של הצעתו של פרס:

 17. עבורנוהינה בעלת משמעות  ריטואלשבה מעשיהם של מקיימי ה

  ריטואל שילוב של הגישות של בל ושל ג'יי: בחינת ה, אמצו  יהישראל  ריטואל, בינהם גם חוקרי השונים  ריטואלחוקרי  

 בדרך זו אלך גם אני. חידושי יהיה   18. שמרכיבים אותומצד האפקטיביות שלו, תוך זיהוי ומעקב אחר המצביעים  

בתיאור ההקפדה על טהרה כמצביע לקדושה, ובהצעה ששמירת הטהרה בחולין של הפרושים הינה המרת מושא 

  יקה דתית, ומתוך כך הרחבת הפרקטיקה הדתית לתחומים חדשים.ה לפרקט ההצבעה מן הקדוש

 
 .גם לקריאה המדרשית המורכבת, משום שהחכמים הם בו־זמנית פועלים ומפרשים  םמתאי  שילוב הגישות הללו

  ריטואל מטרת המדרש אינו עניין אינטלקטואלי או אפולוגטי. מטרתו בראש ובראשונה בניית תמונה של עבודת ה

עקרונות שמנחים את ל   מתאימהיים ואחרים.  מטרה זו  ריטואלשתשרת צרכים מגוונים, בני הזמן,    מה כך הקדו

 . הבנת האפקטיביות שלוכ ריטואלהבנת ההמחקרית בה בחרתי, הוה אומר, גישה ה

עצמם ממשיכי מסורות כתובה ומסורה בעל פה, וככאלה הם חלק מאותה תרבות והטקסטים  את  רואים    חכמים

עם ריטואל אחריהם מצטרפים לקורפוס הדיון הירים  ם משאשה יחד  לבחינה באותם הכלים.  וראויים  י־הישראלי 

, להשערות  זאת, לעיתים קרובות מרחק הזמן ולקונות במסורת מחייבים אותם להשלמת פערים בתיאור הפרקטיקה

 
 . 7-6שם, עמ'  13
 (. 7שנגזר מריטואל, ולא להפך )שם, עמ' ג'יי מצטטת את רוברטסון סמית', על מיתוס  14
 .  8שם, עמ'  15
 (. 1965, מצטטת את פרננדז )10שם, עמ'  16
 . 13-12 שם, עמ'  17
 .  73בלברג, שם, עמ' לדוגמאות נבחרות, ר'  18
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ר בין  דעים לקיומו של פעהשלמות, והם גם מו, שכן הטקסט המקראי עצמו מחייב  שרה של מילה או ציווילגבי פִ 

. גישתם הפרשנית אינה שוללת , פער עליו הם מנסים לגשר באמצעות פרשנותהציווי לפרקטיקה שנהגה במקדש

קריאה כפולה זו אינה חידוש של החכמים. היא נטועה במסורת מימי בית שני,   מתן פשר לסמלים.ובניית משמעות  

  19ר היובלים ומגילת המקדש. המשוכתב דוגמת ספ נים מקראית ובמקראהבאה לידי ביטוי בפרשנות פ

 

בחלקים הבאים של פרק זה אעסוק בבית המקדש ועבודתו למן הספרות הכהנית ועד למשנה. בתוך כך אטען  

בהדרגה.   הפוחתת  שלהם,  הקדושה  לרמת  בהתאם  לגורמים,  לפירוק  נתנת  הבית־מקדשית  גם  שהמציאות 

, אלא שדרגות הקדושה אינן קדושהשל    עילאותו קריטריון טב  מקדש מדורגת, בהתאםהמציאות שמחוץ לבית ה

 צפופות עוד כבבית המקדש, כפי שניתן ללמוד מהתיאור הבא: 

. מה הוא קדושתה? שמביאין ממנה העומר והביכורים ישראל מקודשת מכל הארצות-ארץעשר קדושות הן:  

הארצות.   מכל  כן  מביאין  שאין  מה  הלחם,  מושתי  חומר  מוקפות  ממנהעיירות  מתוכן  קודשות  שמשלחין   ,

, שאוכלים שם  לפנים מן החומה מקודש מהןאין מחזירין אותו.    –מצורעין ומסבבין לתוכן מת עד שירצו. יצא  

החיל מקודש  , שאין זבים וזבות, נידות ויולדות ניכנסים לשם.  הבית מקודש ממנוהר  קדשים קלים ומעשר שיני.  

, שאין טבול יום ניכנס לשם, ואין חייבין  עזרת הנשים מקודשת ממנו. , שאין גוים וטמא מת ניכנסין לשםממנו

רת הכהנים  עז, שאין מחוסר כיפורין ניכנס לשם, וחייבין עליה חטאת.  העזרת ישראל מקודשת ממנעליה חטאת.  

ממנה צורכיהן  מקודשת  בשעת  אלא  לשם,  ניכנסין  ישראל  לתנופה.    –, שאין  לשחיטה,  האולם לסמיכה,  בין 

, שאין ניכנס לשם אלא ההיכל מקודש ממנו, שאין בעלי מומין ופרועי ראש ניכנסין לשם. מקודש ממנהולמזבח 

אלא כהן גדול ביום הכיפורים, בשעת    , שאין ניכנס לשםבית קודש הקדשים מקודש מהןרחוץ ידיים ורגלים.  

 מ"ט(. -העבודה. )משנה כלים פ"א מ"ו

מרווח מאוד, ובתוך כל מדרגה, כמו בין הדרגות    ת, אך הדירוגאם כן מדורג  ,המציאות החוץ בית מקדשית היא

שניתן בתוך המרחבים הרציפים הגדולים הללו נדרש עידון של גבולות, כדי    20בית המקדש, המציאות היא רציפה. ב

העיסוק ההלכתי האינטנסיבי בתיחום מלאכותי של התרחשויות, כפי שראינו בפרק    על כן  לייצר בהן הלכה.יהיה  

 
 (.  2007(, פראד )2006ר' פראד ), ליחסים בין המקרא המשוכתב והמדרש התנאי 19
שונות של טהרה אך אדם או חפץ הם טהורים דרגות הן בדידות גם בעולם החולין: קיימות הטומאה, ש –להוציא את הטהרה והיפוכה  20

 ה דרגה )למשל: טהור לתרומה, טהור לחטאת(, הם אינם יכולים להיות טהורים באופן חלקי )וכך גם בטומאה(.או שאינם טהורים באות
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ה'.  הקודם ונראה בפרק  ונשוב  ש,  נראה  גם  טבעיים. שם  גבולות  אין  לעצמים  ואפילו  להתרחשויות, לתהליכים, 

 תחימתם נעשית בבית המדרש. 

 

 ממידע רציף לבדיד : ההלכה

בדידות )שכל אחת מהן, לכשעצמה, רציפה(. בכך תוחמת בתוך המציאות הרציפה התרחשויות    ההלכה התנאית

מחקרו של רוי רפפורט יסייע  של המציאות הקונקרטית( לבדיד )במארג ההלכתי(.  היא הופכת מידע רציף )ברצף  

להבין   זאתלנו  עושים  הם  מסקנות  כיצד  על  מבוססת  לריטואל  גישתו  העוברים  .  האנתרופולוגיים,  ממחקריו 

 .  פורמליזציה באמצעות מושגים פרסיאניים

משום שהם נתנים להעברה בשום דרך אחרת, קיימת הצבעה על מסרים שאינם  , מציע רפפורט,בכל ריטואל דתי

הנסיון האמפירי.  ובראשונה   21חורגים מתחום  מן הרפרנטים שלהם, בראש  ומדוייקים  המצביעים הללו בהירים 

בדידים. לערכים  רציפים  תהליכים  הופכים  שהם  התבגרות.  22משום  טקסי  רפפורט  מביא  תהליך  23כדוגמה 

הגותיות שלו. מכיון שהריטואל  , נבחן בריטואל מצד ההשלכות ההתנ, שבממד הפיסיולוגי שלו הוא רציףההתבגרות

וככאלה, קל לקבעם בצורה בדידה. הרפרנט של   24הינו תוצר חברתי, המצביעים בו הינם מצביעים מלאכותיים, 

  25טקס התבגרות הינו תהליך רציף, אך המצביע הינו בדיד, ועל כן מובהק.

 :הוא הרה אסוןבמקרה זה העדר הבחנה בינארית  .ת הרציפהדוגמה הלכתית להתמודדות עם המציאו נראה

זה מהן עשה. ר' אליע' מחייב חטאת ור' יהוש'  -ועשה מלאכה בין השמשות ואין ידוע באי  ,שבת ויום הכיפורים

 כריתות פ"ד מ"ב(.משנה ) פוטר

ום הכיפורים. כפי  או לילשבת  ,  ליום או ללילה, ובמקרה שלפנינו,  בין השמשות הוא זמן בו קיים ספק לגבי שיוכו

)לשיטת רבי יהודה( מהעלאת חטאת אינו משום שאין שראינו בנספח לפרק הקודם, הפטור שמעניק רבי יהושע  

לאותו אדם צורך בכפרה, אלא משום שזו אינה אפשרית, מכיון שקרבן חטאת מחייב זיהוי ודאי של החוטא של 

 
 . 68(, עמ' 2003, וכן ר' גרינוולד )58עמ'  ,(1999רפפורט ) 21
וי, ועל כן , ובהמשך על מסרים בינאריים, אך השימוש הזה נראה לי שגבינאריים. רפפורט מדבר על ערכים  87רפפורט, שם, עמ'    22

 החלפתי 'בינארי' ב'בדיד'. 
 . 91שם, עמ'  23
 .64-63( ר' שם, עמ' constructed indexלהגדרת מצביע מלאכותי ) 24
 . 95רפפורט, שם, עמ'  25
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שלפנינו, על פי רבי יהושע )אליבא דרבי יהודה(, הוא מנוע מהות חטאו, ולא די שידע שחטא. לכן, במקרה כמו זה  

הייצוג הבדיד של תהליך מחולל בתודעתו של מבצע הריטואל המרה של הרפרנט   נדון לכרת.מלכפר על שגגתו ו

מן התהליכי אל הקטגוריאלי. המרה זו הינה תוצאה טבעית של העדפת הבהירות והדיוק של הייצוג הבדיד. כך  

הריטואל   והגדרת  ממלא  חברתיות  קונבנציות  בניית  משותף,  קטגוריאלי  בסיס  ליצירת  תפקידו  נורמות את 

המשמעים   26התנהגות. בין  המשמעות  וטשטוש  לערפול  וההבהרה,  החידוד  לצד  לפעמים,  גורמת  זו  המרה 

  27הבדידים.

 : דוגמה לטשטוש כזה ניתן לראות בהמשך המשנה בכריתות

  מהיום   עשה  מלאכה  מקצת'  או  שני  פטור,  שהוא  השמשות  בין  האכמל  העושה  על  נחלקו  לא  :יוסה'  ר'  אמ

משנה  )  עשה' הכיפור ביום ואם עשה בשבת אם ידוע ואין היום בתוך העושה על ?נחלקו מה ועל. למחר ומקצתה

 כריתות פ"ד מ"ב(.

כה רבי יוסה טוען שרבי אליעזר ורבי יהושע מסכימים שמלאכה שנעשתה בשגגה בין השמשות אינה בגדר מלא

נפגמה הדיגיטציה על ידי קיום זמן לימינלי. מהות ולכן אינה מחייבת כפרה. במילים אחרות, רבי יוסה טוען שלא  

עשה  מתי  בדיוק  זוכר  שהאדם  עולה  ההלכה  מתחילת  לעיל.  שראינו  מכפי  לחלוטין  שונה  לשיטתו,  המחלוקת, 

זכר אותו אדם שעשה מלאכה, לא זכר  מלאכה, אלא שזהו זמן בין השמשות. על פי ההבהרה של רבי יוסה, משנ

לזמן   ה. הוא אינו מצליח להזכר משום שלא קיימת זיקה בין ההזכרות המאוחרתבתוך איזה יום למקם את המעש

 המעשה, משום שבתודעתו המעבר בין הימים נותר מטושטש.  

הינה פורמליזציה של הצורך להגדיר נקודות בדידות על תהליכים רציפים חוזר בכל תחום הלכתי, משום שההלכה 

רציפה.   טבעה,  מעצם  שהיא,  טבעית,  הנורמה התנהלות  מן  חלק  הינה  כאלה  נקודות  של  ההלכתית  ההכרעה 

גם במצבים בהם הגבולות   חידוד־לכאורה של הגבולות  נדרש  לכלי פרשני, כאשר  הופכת  וככזו אף  ההלכתית, 

 
 : 30גרינוולד, שם, עמ' ,  123רפפורט, שם, עמ'  26

Communication creates a communion or a community which is bound together by force of the rituals to which it adheres. 

Epistemologically speaking, the notion of participation, which is ritually enacted in a specific community, makes it possible for 

those sharing in the relevant rituals to speak, as it were, the same performative language. Viewed as a language  ,ritual 

accomplishes something that transcends ordinary forms of action and verbal communication. The key notions, here, are change 

and transformation. 
 .187-186(, עמ' 1979רפפורט ) 27
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חייב אדם לאכול בסוכה. עבור המקרים שהסוכה   המקוריים ברורים. לדוגמה: את סעודת ליל יום טוב ראשון של חג

 : סוכהבל הסועדים, מגדירים את התנאי המינימלי שייחשב קטנה מלהכיל את כ

 ז(."מ  ב" פ  סוכהמשנה  )מכשירין    הלל  ובית  פוסלין  שמאיבית    –  הבית   בתוך   ושולחנו  בסוכה  ורובו   ראשו  שהיה  מי

)שהוא מימוש ההלכה   ישיבה בסוכהבסוכה מלהחשב    במקרה זה בית שמאי, הפוסלים ישיבה כשרק ראשו ורובו

המחייבת ישיבה בסוכה(, אינם קובעים תנאי אלטרנטיבי. הסיבה לכך ברורה: התנאי אותו מפרשים בית הלל נהיר 

 . יהיו בתוך הסוכהדיו, ומחייב שהגוף כולו, כולל הידיים שעל השולחן )כלומר, גם השולחן( 

 

  28ומאמרה הפרוגרמטי לחקר ההלכה כפולחן מירה בלברג 

וליידלו, לפיה הייחוד של הפעולה הריטואלית הוא במצב המנטלי של   מאמצת את ההבחנה שלבלברג   המפרי 

מבצעה, שאינו שואף להשיג דבר מלבד השלמה מוצלחת של הריטואל עצמו. הוא אינו שואל את עצמו מה פשר 

הצלחה בביצוע שקולה   did I get it right?” .29“וה להשיג בביצועו, אלא רק  הפולחן אותו הוא מבצע, או מה הוא מקו

בדיונים על הדרך בה ראוי    גדושההספרות הרבנית    . לפולחן אפקטיבי, מנקודת מבט אחרת, חיצונית לאדם הפועל

לבצע אינספור פעיליות, במועדים מיוחדים ובחיי היומיום. תפיסתם העצמית של החכמים, בעיקר במשנה, היא 

שהם מנחים את האדם היהודי בביצוע כמעט כל פעילות אנושית. הם מגדירים לו תסריטים לביצוע, ומשאירים מעט  

רטניות, הדרישה לדיוק בביצוע, מתאימים מאוד למגוון הגדרות שונות מאוד מקום לפעילות ספונטנית. ההנחיות הפ

הריטואליזציה.  של  אנתרופולוגים  מציעה   30של  בלברג  כריטואל.  להלכה  התייחסות  כמעט  אין  זאת,  למרות 

ההלכה ע"י  המוכתבות  הפעילויות  של  הטריביאליות  משום  דוקא  הוא  זה  לחסר  אליהן  שההסבר  שהתייחסות   ,

 31.ה על ההבחנה בין פעילות ריטואלית לשאינה כזוכפולחניות מקש

 

 
 (. 2017בלברג ) 28
 . 74שם, עמ'  29
 שם, שם.  30
 . 75' שם, עמ 31
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ציע שהיא המפתח להבנת כינון  אנה ובתוספתא, ו , כפי שהיא משתקפת במשבחן את הסעודה הפרושיתא'  הפרק  ב

לבחינת נוספים  פרקים    ושניזה    המשך פרקאת  מחוץ למקדש, במרחב החולין. לפני שנפנה אליה נקדיש    ריטואל

מתאפשר   םומכוח  םמתוכרק  קומראן ובהלכה הקדומה, שתפקוד המרחב הקדוש וההתנהלות בו במקרא, בספרות  

 רושי זה. חידוש פ
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 המרחב הקדוש חלק ב': 

 

 קדושה ותחימה מרחבית של ריטואל 

שימשה כבסיס להגדרתה של בל בה עסקנו בחלק א', ושיטתו משתלבת היטב  ריטואל  ל   תג'ונתן סמיהגדרתו של  

משום שהוא עוסק בהתבוננות הרפקלטיבית של בחינת הריטואל דרך ההשפעה שלו בעולם,  ,  בגישה בה בחרנו

כמערכת מבחינה סמית מגדיר את הריטואל    אותו.יא חלק מהשפעת הריטואל על החכמים שלומדים  בריטואל, שה

תייכותן  המקבלות את ערכן הדתי מהש,  לבני בניין פרוזאיות,  ומבדילה קודש מחול, המורכבת מפעולות ועזרים

הריטואל מזמן   למערכת, ובראש ובראשונה, ממיקומן בתחום המרחבי שהוגדר עבור הריטואל, מרחב הקדושה.

הלך המדוקדק והמוקפד  התבוננות רפלקטיבית בו, מתוך בחינה של הביצוע ומידת השלמות שלה, בהצמדות למ 

ננות הרפלקטיבית עוד יותר, שכן, בפולחן המתקיים במקדש מתעצמת הדקדקנות וההתבו  1המאפיין כל ריטואל. 

עקרונית, שום דבר לא אמור להיות מקרי במקדש. לכל מכש ונת יר או רהיט יש תפקיד, כל פעולה מכּולפחות 

סמית מדגיש את האופי האידאלי של הריטואל, ומשאיר מעט מקום, אם בכלל, לריטואל   2ודורשת ביצוע מוקפד. 

בטוענו    שאינו מבוצע כהלכתו, למידה כלשהי של ספונטניות בתנאים משתנים, ועל כך מבקר אותו רונלד גריימס

בדי הפרשנות כמו גם ר  3א חלק מן הריטואל עצמו, ות, אלא שההתמודדות עמן הילא רק שתתכנה טעויות ומעידש

אך למעשה לא   ,עיקר הביקורת של גריימס היא שסמית מתייחס למרחב כאל המימד היסודי של הריטואל  4עליו. 

קדוש,   לסייג   5לא להפך. אהפעילות הריטואלית מתקדשת מהתרחשותה במרחב  יש  אולם  זו במקומה  ביקורת 

תו מרחב, זיקה העומדת במבחן העתקה  מת בין המרכיבים באו, משום הדגש ששם סמית על הזיקה שמתקייאותה

 6מן המרחב הקדוש. 

 
. גריימס מסייג את טענת הרפלקטיביות של סמית ומגביל  110-109(, עמ' 1987, סמית )125-124, עמ' 117-116(, עמ' 1980סמית ) 1

 (. נראה שבהקשר זה יכולים חכמינו להחשב "חוקרים".  265(, עמ' 1999אותה לחוקרים, בניגוד למשתתפים )גריימס )
 . 104סמית, שם, עמ'  2
   . 326עמ' גריימס, שם,  3
 .145-144(, עמ' 1975, ור' ספרבר )265שם, עמ'  4
 . 264גריימס, שם, עמ'  5
 :73(, עמ' 1987סמית ) 6

Ezekiel, by employing complex and rigorous systems of power and status with their attendant idioms of sacred/profane and 

pure/impure, established structures of relationships that were capable of being both replicated and rectified within the temple 
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ובאותן פעולות  כאמור, ייחוד באותם חפצים  , להוציא את המיקום בו הם נמצאים המשמשים בריטואל  אין שום 

בזמן, ותחימה זו היא שיוצרת את הקטגוריות  ופועלים. הריטואל תחום במרחב )אצל סמית, על פי רוב במקדש( ו

ההבחנה וההבדלה בין קודש לחול, בין טהור וטמא, כמו גם בין אזורים    7. םלין, בהבדילה בינהשל הקדושה והחו

במרחב, בזמן,   כיההירר בעלי זכויות גישה שונות ורמת קדושה שונה, נוצרת על ידי מערכת של מצביעים המכוננים  

המיקום הגיאוגרפי מאבד את חשיבותו אל .  של יחסים  מארגהתוצאה היא    8, לויים וישראל(.ובין מעמדות )כהנים

מתוך כך יכלו בני כת קומראן להמיר את המקדש הירושלמי, באופן    9מול המיקום היחסי של המרכיבים זה לזה. 

אמצעות מערכת  חלקי וזמני, בקהילה, בהחליפם לא רק את המיקום הגיאוגרפי, אלא אף את מושאי ההצבעה, ב

חום במרחב,   10ה. כללי טהרה לאכילה בחולין ולתפיל כך גם השבת התנאית מעתיקה סמלים ויחסים מן המקדש, התָּ

  11אל תחימה בזמן. 

אם על ידי תחימה בזמן, אם על ידי תחימה במרחב, ,  קריאת שמע, תפילה, סדר פסח  גםמעוצבים  באופן דומה  

  12"מרחב" הריטואלי. ובאמצעות מערכת של מצביעים הנפרשים ב

 

 בתחימה המרחבית דיכוטומיה ומדרג 

הספרות הכהנית כוננה תפיסה של תחימה קונקרטית שבבסיסה עומדות שתי קטגוריות, קדושה וטהרה. מתוך  

רמת הקדושה במרחב הקדוש אינה אחידה, אלא   .קטגוריות אלה מתחייבת הקטגוריה המרחבית של פנים וחוץ

ים רבות, בינהן: חומרי הגלם מהם פן מדורג. ההפחתה המדורגת מתבטאת בדרכפוחתת מבפנים החוצה, באו

 כהן גדול מגבלות הגישה אל הקודש )  13ועד נחושת בחצר(,בקודש הקדשים  )מזהב  והאביזרים  עשויים הרהיטים  

 
complex. Being systemic, they could also be replicated without. Even lacking a king or temple, or (as later) even without the 

realistic hope of a restored kingship or temple, the system of status could be transferred, even though that of power might 

have to be adjusted or abandoned. 
 . 50(, עמ' 1999רפפורט ) 7
 ( מראה כיצד מניפולציית הדם מכוננת מערכת כזו, וניתן על אותו עקרון להרחיב לעבודה כולה.2004גילדרס ) 8
 . 109(, עמ' 1987סמית ) 9

 . 104(, עמ' 1965גרתנר ) 10
 (.0198גרין ) 11
 .292-291(, עמ' 1985בוקסר ) 12
 .114-94(, עמ' 1992נסן )’, ג165-158(, עמ' 1978הרן ) 13
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קדושתם של כלי המשכן פוחתת    15ומגבלות על החושים.  14, כהנים בלבד בקודש, ישראל בחצר( בקודש הקדשים

בשל כך הם מהוים    .המשכן ועל כן מאבדים את האפיון של מיקום במרחבמוצאים מן  ונדודים, עת הם נארזים    בזמן

 16את הדוגמה המובהקת ביותר להמחשת חלות התחימה המרחבית על קדושת המשכן. 

ים, קטגוריית הפנים/חוץ מתייחסת למערכת גבולות קונצנטריים, ברורים וקונקרטיים: במרכז נמצא קודש הקודש

סביבו נמצא הקודש, שקדושתו פחותה משל קודש הקודשים, והקדושה   .הפרוכת  יעל ידשהוא הקדוש ביותר, תחום  

הן אינן רציפות.   –  בדירוגרמות הקדושה משתנות    17ממשיכה לדעוך בהדרגה בחצר, במחנה ישראל ומחוץ למחנה.

 בכל חלל מוגדר קיימת רמת קדושה אחידה בחלל כולו. 

הגנה מבחוץ  .ה עליה צריך להגן משני הכיוונים: מן החוץ פנימה ומן הפנים החוצהמייצרים קדוש המקדש ועבודתו

 . מבפנים החוצה: יש למנוע הוצאת דברים שישקודשיםפנימה: יש למנוע חדירת טומאה, שכן זו מחללת את ה

, בעצם הוצאתם בהם קדושה )בגדים, כלים, שיירי קרבנות(, משום שיש להם השפעה מטמאת כשהם מתחללים

 מן המקום הקדוש אל החולין.  

 

 כינון והבטחה של הנוכחות האלוהית 

(. נוכחות זו מושגת שמות כה ח)  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםהנכחת האל היא תכלית בניית המשכן מלכתחילה: "

ת התמיד )שמות . ברוך לוין טוען שהנכחה זו מוצגת כתפקידה של עוללה(-)שמות מ יזם הקמתו וחניכתו  מייד ע 

 18. ההפותח כל עבוד הוא, ושמשום כך יצירת הקשר הראשוני עם האלהוא זה מה(, שתפקידו של קרבן -כט לח

 
 . 93-91 ג’נסן, שם, עמ', 188-175הרן, שם, עמ'  14
 .111-107עמ' שם, נסן, ’ג 15
 'משכן' משמשת כאן באופן גנרי. . המלה 181-179הרן, שם, עמ'  16
קיימים שני חריגים לתחימה המרחבית, אך גם בהם הגבולות ברורים )פרסונאלית . 33-32' (, עמ1990גורמן ),  37, עמ' (1992) נסן ’ג 17

פיסת  הקטגוריות של פנים וחוץ יכולות להסביר גם את ת וזמנית(: הכהן הגדול והנזיר, הנדרשים לקדושה גם מחוץ למתחם הקדוש.  

 .91(, עמ'  2001הטומאה, בהתייחס לגבולות הגוף האנושי, שמידט )
ויאמר בלעם לבלק . לראיה מביא לוין סדרה של קרבנות עולה מן הנרטיב המקראי: בלעם, לצורך קבלת הנבואה: "22(, עמ'  1974ן )לוי  18

ויתנו אליהו, לנביאי הבעל, להכרה: "  (.במדבר כג ג) י"התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה ה' לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפ

להם הפר האחד וינתחהו וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את הפר האחד ונתתי על העצים ואש לא    לנו שנים פרים ויבחרו

(, וכן גדעון, בהקראו דכ-מל"א יח כג" )וקראתם בשם אלהיכם ואני אקרא בשם ה' והיה האלהים אשר יענה באש הוא האלהים"אשים:  

(. גארי אנדרסון מצביע  23-26(, עמ'  1974על ייעודו של בנו בטרם נולד )לוין )לצאת למלחמה לשחרור עמו מעול מדין ומנוח בהתבשרו  

על תפקוד דומה של קרבן העולה בספרות הנבואה. הקמת המקדש וכינון העבודה הן שתאפשרנה את חידוש הנוכחות וההשגחה בארץ  

)אך בדרכם העממית יותר גם חגי וזכריה(.   (. הדוגמה המובהקת מבחינתו היא נבואתו של יחזקאל 113-131(, עמ'  1985סון ))אנדר
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חום, וה עצמה היא תהליך תחום עבודה  הבטחת אפקטיביות העבודה מחייבת נוכחות אלוהית מתמדת במרחב תָּ

 בזמן, שמתרחש באותו המרחב. 

ל במשכן. בין אם התרחקותו הינה ביטוי לעצמתם להבטיח את נוכחות האמפני חילולם נועדה    קודשיםשמירת ה

תפקידה הראשון במעלה   20ובין אם היא בגדר עונש,  19של כחות דמוניים המסוגלים להרחיק אותו עם החלשותו

גם הנוכחות   .כאומהושל נוכחות אלוהית, שבלעדיה אין לישראל תקומה, כפרטים    מתמידקיום  של העבודה הינו  

: אלוהים נוכח או נעדר.  , אך בניגוד לקדושה, היא אינה מדורגת אלא בינאריתינה רציפהית, כמו הקדושה, אהאלוה

 אין שום עדות לנוכחות בעצימות נמוכה או חלקית. 

 

  

 
והיה   :ויכלו את הימיםיחזקאל מורה לפרטי פרטים את הליכי הבניה ולאחריה חניכת המזבח. שבעה ימים של עולות וחטאת, שבסופם "

 (. יחזקאל מג כזה' )המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על 
 . 79(, עמ' 1974לוין ) 19
 . 398(, עמ' 1976מילגרום ) 20
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 יומא  תמשנלהכהני   מן החוק קרבן החטאתחלק ג': 

 

מהחוק הכהני, עבור במגילת   בחלק זה של הפרק אנסה להתחקות אחר תפקודו של קרבן החטאת כפי שהוא עולה 

במשנה. הבחירה בקרבן החטאת דוקא, מכל העבודה בבית    )או בשמה המקורי: כיפורים(  המקדש ועד מסכת יומא

המקדש, נובעת ממרכזיותו בפולחן, בהיותו חיוני להטהרות ושמירה על הקודשים, ומן הפירוט הרב אודותיו, למן 

 המקרא ועד המשנה.  

בחלק ב' עסקתי בריטואל  מקתי את בחירתי לבחון את הריטואל דרך האפקטיביות שלו.  ינ  פרק זהבחלק א' של  

בחלק הנוכחי אבנה מודל מפורט של מכניקת פעולת קרבן החטאת, המקדשי ובתחימה המרחבית של הקדושה.  

 ומתוך מודל זה אנסה ללמוד גם על תפיסת המרחב והזמן שהוא מייצר. 

אופן יום־סדרה ארוכה של ציוויים והוראות, חלקם לביצוע בשל , הינה תוצר  הפעולת הקרבן, כפי שנראה בחלק ז

הינה התרחשות מתמשכת  יומי רק אחת לשנה, ביום הכפורים. הדרמה הגדולה של הכפרה  הפעולות    .וחלקם 

 השונות מחוללות שינויים אונטיים, ששיאם טיהור הקודשים ומחיית עוונותיהם של ישראל. 

שמודל זה של מערכת תחומה אשר בתוכה התרחשות דתית )או מודל אחר מעבודת    בהמשך אציע בדרך שמא

במקום   קונספטואלית  תחימה  מייצרת  זו  התנאית.  להלכה  השראה  היוה  דומים(,  מאפיינים  בעל  המקדש,  בית 

התחימה הקונקרטית של החוק הכהני, וביחס לגבולות החדשים מעוצבת התרחשות שמתחוללת בזמן ומשנה את 

. אטען שהחוליה המקשרת בין החוק הכהני וההלכה התנאית היא ההלכה הפרושית של אכילת חולין  תהמציאו

 .'בטהרה, בה יעסוק פרק ה

 

 קרבן החטאת המקראי 

רק בקרבן החטאת עליו   פרק זה יעסוק החטאת הינו קרבן חובה עליו מצווים במועדים קבועים ובמצבים מסויימים. 

טאת המועלה במסגרת טקסי ההטהרות מטומאות שונות ובחטאת של יום חמצווים במקרים של חטא בשגגה, ב

 הכפורים.
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 קרבן חטאת על חטא בשגגה  

החוק הכהני מחייב העלאת קרבן חטאת בכל מקרה של עבירה בשגגה על מצוות לא־תעשה. פרוצדורת העלאת 

עדת בני ישראל,    של כל   המשיח, הקרבן משתנה לפי החייב בו. מובחנים ארבעה מקרים: חטא בשגגה של הכהן  

אך  שונים,  קרבנות  לסוגי  נדרשים  השונים  החייבים  מהנ"ל.  אחד  שאינו  מישראל  פרט  של  ולבסוף  הנשיא  של 

השני, שאר שגגות הכהן המשיח וכל העדה, והאחד, שגגות    .הפרוצדורה עצמה מתחלקת באופן בסיסי לשני מקרים

 .  (ם)כולל כהני מישראלשל פרטים 

 כהן המשיח וכל עדת ישראל:עבור ההחטאת סדר קרבן 

אם מדובר בקרבן של הכהן המשיח, הוא סומך ידו על קרבנו, אם בקרבן של כל העדה, זקני העדה סומכים  .א

 ידיהם עליו. 

 הקרבן נשחט.  .ב

הכהן המשיח מזה מדם הפר על פני פרכת הקדש, נותן ממנו על קרנות מזבח קטרת הסמים ושופך את   .ג

 ולה. זבח העשארית הדם אל יסוד מ

 הכהן מקטיר את חלב הקרבן ואיברים מסויימים שלו על מזבח העולה.  .ד

 שאר חלקי הקרבן מוצאים אל מקום טהור מחוץ למחנה ונשרפים שם. .ה

 סדר קרבן החטאת עבור פרט מישראל: 

 בעל הקרבן סומך ידו על קרבנו.  .א

 בעל הקרבן שוחט את קרבנו.  .ב

 את שארית הדם אל יסוד מזבח זה. ושופך עולה, הכהן העובד נותן מדם הקרבן על קרנות מזבח ה  .ג

 הכהן מקטיר את חלב הקרבן.  .ד

 הכהן העובד במקום קדוש. על ידיבשר הקרבן נאכל  .ה
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 קרבן חטאת במסגרת הטהרות מטומאה

לסוגי הטומאות השונות פרוצדורות הטהרות שונות. חלקן דורשות העלאת קרבן חטאת. במקרים אלה הפרוצדורה  

 יד על חטא. קרבן חטאת יחזהה לזו של 

 

 מתיאור סכמטי זה עולות מספר נקודות חשובות לעניינינו:

 כל קרבן חטאת מחייב סמיכה של בעל הקרבן או של נציגי בעלי הקרבן.  •

מניפולציית הדם במקרה של כהן משיח או כל העדה נעשית בפנים, על הפרוכת ועל המזבח הפנימי, ואילו   •

 העולה.  במקרה של פרט מישראל על מזבח

תנים לכהן ישר במקרה של כהן משיח או כל העדה נשרפים, ואילו במקרה של פרט מישראל הם ני הבשייר  •

 החייב באכילתם.  ,העובד

 

 קודשים החטאת המחטא את ה

 תמונת העולם שמייחס יעקב מילגרום בבסיס עבודת הקרבנות המקראית מתומצתת בשורות הבאות: 

The forces pitted against each other in the cosmic struggle are no longer the benevolent and 

demonic deities that populate the mythologies of Israel’s neighbors but the forces of life and death 

set loose by humans themselves through their obedience to or defiance of God’s 

commandments.21 

ט ואלה   כעיקרי  שענתו,  באותפי  בסדרה    הן  ביטוי  המכונן לידי  במאמר  ובראשונה  ובראש  מאמרים  של  ארוכה 

"Israel’s sanctuary: The priestly "Picture of Dorian Gray:22  הטומאות והשגגות המחייבות קרבן חטאת פוגעות

. אם מדובר בחטא, חייב  באדם המצווה בהעלאת הקרבןואינן פוגעות  בלבד,    קודשים, ובקודשיםוצרותן ביה  בעת

 
 . 32(, עמ' 2000מילגרום ) 21
 (.1976מילגרום ) 22
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העלאת קרבן חטאת. אם האדם   על ידי  קודשיםתו אדם לעשות תשובה, ובכל מקרה חלה עליו האחריות לחיטוי האו

היא מוענקת למי שתחושת האשמה  ,יזם הקרבן מכנהסליחה אינה תוצר של תנאים אלה, יסולח לו.   על פייפעל 

ביטוי להכרה שלו באחריותו, והיא מתרחשת לאחר שכבר   אאל   העלאת הקרבן אינה תנאי למחילה  23. בו  מתעוררת

טקס החטאת של   24מניפולציית הדם של קרבן החטאת.   על ידיבלבד, עוברים חיטוי    קודשים, והקודשיםנמחל לו. ה

יום הכפורים, המורכב )פר ושני שעירים( והמיוחד )פר ושעיר מועלים כחטאת, שעיר אחד משולח לאחר העברת  

 קודשיםיזם שלו מקרבן חטאת בשאר ימות השנה. הוא נועד לטיהור המכנשונה מהותית במטרתו וב  העוונות אליו(,

שלו   תורת החטאתמילגרום המשיך ופיתח את    25ה.מנזקי הזדונות, שאינם מקבלים מענה בפולחן במהלך השנ

  וי: תורה זו מחייבת העיקר נותר ללא שינאך למעלה מעשרים שנה וקמו לו תלמידים רבים, שעיבו, השלימו ותקנו. 

מסויימת, מאוד  עולם  תמונת  פרשנות   26הנחת  ומחייבת  אחרות(,  לתרבויות  )השוואה  נסיבתיות  לה  שהראיות 

מרחיקת לכת, לפעמים מאולצת, כדי להרחיק את הקרבן מתהליך הכפרה, ולהעמיד את הכפרה כולה על התשובה, 

 –   בהק, הוא אפולוגטיה, באופן מאוד בולט ומוקפיצה פרשנית שהמניע ל  .שאינה מוזכרת כלל בטקסט המקראי

כ ו"העלאת" העבודה הדתית לרמה צמצום  לעבודת הקרבנות,  והאפקטיביות המיוחסים  כל האפשר של הצורך 

  27פסיכולוגית.

כחותו הרציפה במשכן, אך ולוין, כמו מילגרום, רואה בחטאת מכשיר שאלוהי ישראל נתן לעמו כדי להבטיח את נ

ת אמונאת הישראלי הוא סובלימציה של  ום קרבן החט שיטת כל אחד מהם באופן שונה: אצל מילגר כלי זה מתפקד ל

 
בה וההטהרות מן החטא.  . נעם זהר מציע תיקון לשיטתו זו של מילגרום, לפיו קרבן החטאת משרת כחלק מתהליך התשו392שם, עמ'    23

 (: 614, עמ' (א1988זהר )ולוגי )ההסבר שלו, כמו זה של שורץ שנראה בהמשך, הינו פסיכ

The sinner procures an animal and transfers his sin-contamination to it. The animal is then slain, whereupon attention is 

focused on its essence of animation, its blood, to which the sin-contamination is now attached. Experientially, what we have 

here is a process of dissociation: the sinner, regretting his sin and wishing to be rid of its residual impurity, casts it away from 

his person and objectifies it in a receptacle of blood. The spiritual purging which Milgrom rightly stresses in his Cult and 

Conscience is not an external precondition for ritual atonement but rather is coextensive with it and indeed inseparable from 

it... In bringing before God the disowned sin-contamination, objectified and invested in the blood of the טאתח , the sinner is 

exhibiting his regret and dissociation from the sin, seeking forgiveness. 
חריהם, הוידוי והקרבן,  על פי מילגרום, ציווי החטאת שבויקרא ה הם לזדונות. במקרים אלה תחושת האשמה, התשובה והתיקון, ולא  24

(. מילגרום אינו מתייחס לצורך בטיהור הקודשים מן השגגות הללו. להצגה  203, עמ'  (1975מילגרום )הופכים את הזדונות לשגגות )

 (.2002תמציתית של שיטתו ושל הביקורת העיקרית עליה, ר' דניס )
 .393(, עמ' א1976) מילגרום 25
 לעיל. 21ר' הערה  26
  .32-27(, עמ' 2006לביקורת על שיטה זו ר' קלוונס ) 27
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ידיהעמים השכנים,   )רגש   על  עול מלכות  קבלת  אנושית המבטאת  החלפת האמונה בכחות הדמוניים בפעולה 

לעומתו,   לוין,  לציות(.  כביטוי  מטומאה  והטהרות  חטא,  של  במקרה  תשובה,  לעשיית  המוביל  טוען אשמה  אינו 

אכן והחטאים הטומאה גם על פי אמונה זו . ת החטאת הישראליתלהפחתה באמונה בפעולת הדמונים בבסיס תור 

אלא שקרבן החטאת משמש ככלי שנתן   28, מרחיקים את האל ומאפשרים השתלטות של כחות דמוניים על המקדש

מפני פגעי חטאיהם שלהם   קודשיםשל ה   אלוהי ישראל לעמו כדי להתמודד מולם, כלי שהינו אפקטיבי בשימור כחם

יקה של סיבה מכנבמילים אחרות: לשיטת לוין האמונה בכחות הדמוניים לא שככה, אך המאגיה הוחלפה ב  29עצמם.

ולא את בעל הקרבן, אך הוא מרכיב   קודשיםמילגרום, החטאת מטהר את הלשיטת  , כתואמנם לשיט   30. ותוצאה

 31חיוני בתהליך מחיית החטא גם ממנו.

 

 ון נשיאת עו

. חידושו החשוב לעניינינו קודשיםברוך שורץ ממשיך את דרכו של מילגרום בעניין תפקידו של החטאת להגנה על ה

יזם של החטאת. הצעתו של שורץ הינה מענה מכנהוא בהצעתו להבנת משמעות "נשיאת העוון" כחלק מרכזי מן ה

מן החוטא ועד השעיר המשתלח, עבור    של החטא  יקה של העברה קונקרטיתמכנלזו של אנג'ל רודריגז, המציע  

מייד לאחר הדיון בשיטתו של שורץ. מטרתו של שורץ לתאר  תו של רודריגז פנה לתיאור הצעא. קודשיםבכהונה וב

 : המהלך של שורץהנה פרטי יזם בו אין העברה של חטא מבעליו המקוריים. מכנ

 
 קודשים ה  הבחנה בין טומאה לחטא בהשפעתם על .א

זהה. שורץ, לעומתו, מטעים כי הטומאה אכן    קודשיםמילגרום השפעתם של החטאים והטומאות על הל  כאמור, אצ

מזרעו נתן למלך    אמנם קיימות הצהרות לפיהן חטא מטמא, דוגמת "כי  .מחללת את הקודשים, אך לא כן החטא

חרי שקוציהם אתם ואהבדרך אבותיכם אתם נטמאים " ,)ויקרא כ, ג( "למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי

אמנם  'כפר' . הפועל קודשים, ולעולם לא בהקשר של טיהור ה הכהנימקור ן ה, אך לעולם לא מ )יחזקאל כ ל( "זנים

 
 . 76(, עמ' 1974לוין ) 28
 . 78שם, עמ'  29
 . 66שם, עמ'  30
 . 77שם, עמ'  31
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במקרה של   .משמש בתיאור ההתמודדות הן עם חטא והן עם טומאה, אך הפועל 'טהר' משמש רק עבור טומאה

מאה, בשום מקום לא נאמר שחטא מדבק, ומתוך כך מסיק וט". שלא כמו  וכפר עליו הכהן ונסלח לוחטא נאמר רק: "

שורץ מוצא ראיה חזקה להבחנה   32שורץ שהוא אינו יכול לחלל את הקודשים מרחוק, למרות שהוא חודר לתחומם. 

)ויקרא    "וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתםשהוא מציע בפעולת החטאת ביום הכפורים: "

ויים נשמרת ההבחנה בין הטומאות ובין "פשעיהם לכל חטאתם" מלמדת שהשפעתם על ינבפהעובדה ש  .טז טז(

ודבקים בהם. על כן   קודשיםהחטאים, בדומה לטומאות, נמשכים ל  :שונה, אך קיים דמיון בהתנהגותם  קודשיםה

 33יש לסלקם באמצעות טקס החטאת.

 
 החייב בחטאת  הבחנה בין טומאה לחטא בהשפעתם על .ב

מאפשרת לו להמשיך את מילגרום בעניין הטומאה   קודשים רץ בין טומאה לחטא בהשפעתם על השו  יצר ההבחנה ש

תשובה   על ידימילגרום, מתפוגג מאליו    על פיבעניין החטא, שעּולו,    ממנו, אך להפרד  קודשיםהמחללת את ה

נוסףשורץ מי  במקרה של חטאומחילה.   ר   שחרור בעל הקרבן מאשמה.  -  יחס לחטאת תפקיד  , כפי  ודריגזאצל 

יקה של החטאת אשר מכנהעברתו לקרבן החטאת. שורץ מנסה להציע    על ידישנראה  מייד, מחיית החטא מושגת  

במודל של ללא העברה של החטא לקרבן.  תכלול מחיית החטא )שבשיטת מילגרום אינה נחוצה ואין לה מקום(,  

גרום, שלא כהצעתו הספקולטיבית של מילבצעת העברה שלו לקרבן. הצעתו,  נמחה, אך לא מתאמנם  החטא  שורץ  

 34מעוגנת בכתובים. מכניקה זו היא: נשיאת עוון.

 
 מטפורה בעלת משמעות יחידה : "נשיאת עוון"ג.  

 שורץ רואה ב"נשיאת עוון" מטפורה למצב הנפשי בו נתון מי שחטא: 

א, בין אם הוא מועבר עונותיו של האדם מדומים למשא ולעול החייב להינשא. בין אם עול זה רובץ על החוט

בין אם הוא מועבר למישהו שיסלקנו מהעולם, בין    לאֵחר שישאנו במקומו, בין אם הוא נלקח על־ידי הצד שנפגע,

 
 . 6-5(, עמ' 1995שורץ ) 32
 . 7שם, עמ'  33
 להלן.  55בשלב מאוחר יותר מאמץ מילגרום וריאציה על עמדה זו של שורץ, ר' הע'  34
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המטפורה    –  ם לשאתו/לסלקו משםאם הוא נישא על־ידי הקב"ה, בין אם הוא נדבק במקדש ובקודשיו וחייבי

 היא אחת... 

וטא כשהאל או האיש של חסד, מביעה את הרגשת ההקלה שחש החנשיאת העון... כשהיא מופיעה בהקשרים  

 35שחטא לו מוחל לו. לא פעולת המחילה מצד המוחל מתבטאת בה, אלא שחרור החוטא מעומס משאו. 

 יום ל'עוון' מחוץ להשפעתו המכבידה על מצפונו של האדם שחטא. התיאור לעיל הינו פסיכולוגי לחלוטין. אין שום ק 

 
 ת כפולה ל משמעופועל בע: 'נשא'ד. 

לאחר ביסוסה הלשוני של המשמעות היחידה של המטפורה "נשיאת עוון", שורץ מבחין בין שתי תוצאות שונות של  

המשמעות של 'אשמה', לשיטת    .אם הנושא הוא בעל העוון, הרי שהיא אשמה הרובצת על כתפיו  .אותה נשיאה

אם החוטא, נושא  36עוון" הינה בשדה משמעות זה.  שורץ, היא בשדה הפסיכולוגי, ומתוך כך גם משמעות "נשיאת

  37מסלקו כלא־היה. העוון, מעביר הלאה את המשא, נושא המשא החדש, בין אם זה האל או שעיר יום הכיפורים,

כשהחוטא "נושא עוון" הוא   .to carryלעומת    to bearקביעה זו נשענת על המשמעות הכפולה של הפועל 'נשא':  

bears it,  העוון  בל ממנו אתאך מי שמקcarries it .38 

אלוהים. הוא   על ידי  מחייתועל השעיר לעזאזל לבין    שילוחו  על ידישורץ מבטל את ההבדל שבין ִהפטרות מהעוון  

של לסילוקו אהרן נושא באחריות  )שמות כח לח( "ונשא אהרן את עון הקדשיםמתרץ ביטול זה בטענה שבפסוק: "

מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי יאת העוון אליה מתייחס הפסוק: "עוון, ולא את העוון עצמו, ושנש

זהה לתהליך הכפרה    )ויקרא י יז(  "  תה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני ה'קדש קדשים הוא וא 

  כולו, ואינה מעידה על חובת אכילה לצורך נשיאה זו. שורץ מתעלם מהעובדה שפעולת נשיאה במובן של סילוק

(to carry  הינה שימוש בפועל יוצא המחייב מושא עקיף, המורה )המשמשת את   הוא נישא )בסיס ההבחנה  לאן

רודריגז, כפי שנראה מייד(, ואינו מביא ראייה לביסוס הקריאה של נשיאה כמחייה, אותה הוא מייחס לאל.  שתי 

 
 . 170 (, עמ'1994שורץ ) 35
 .   14(, עמ' 1995שורץ ) 36
 . 10שם, עמ'  37
 שם, שם.  38
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את טענתו שלו לגבי חד־משמעיות הצירוף  טענות פרשניות אלה )נשיאת עוון כסילוק ונשיאת עוון ככפרה( סותרות 

 39ג' לעיל(.  סעיףשל נשיאה ועוון )

מ עוונו של אחר אינו כורע תחת העומס, לבד מהצעתו להבדלה  שורץ גם אינו  ראייה לטענתו שמי שנושא  ביא 

ן"  (, שאין לה ראיות בכתובים. נראה שהכשל של שורץ הוא בהבנת "נשיאת עווto bear-ו  to carry)בין  מושגית  

בעליו המקוריים    ידי  עלין בהיותו נישא  כמטפורה למצב נפשי, וככזה, העול )קרי, המעמסה הנפשית( תלוי לחלוט 

 40ומתפוגג עם העברתו לנושא חדש.

במהלך השנה    תפקודו של קרבן החטאתקושי נוסף שעולה מהצעתו של שורץ הוא חוסר העקביות שלה בתיאור  

בתשובה. בעוד אצל מילגרום הקרבן  לּוותה  באת הקרבן  , מניח גם שורץ שהכמו מילגרום לפניו:  וביום הכיפורים

מהעוון כתוצאה של העלאת הקרבן,  בעל הקרבן  מועלה לאחר שכבר נתנה מחילה, שורץ רואה את השתחררותו של  

ית למניפולצישורץ אינו מתייחס    41ה או השריפה. פעולת האכילבהכהן מכלה את העוון    אם כי זהו תוצר סמלי בלבד.

בח היומיומיהדם  שהטי טאת  מכיון  נעשה  .  הכפוריםהור  נעשה  ביום  השנה  במהלך  והפירוק  ידי,  או   על  אכילה 

לעומת   ,ביום הכיפורים  , אם בכלל.של מניפולציית הדם  שריפה, לא ברור מה יכולה, לשיטת שורץ, להיות תפקידה

זוהי למעשה   .קודשיםהמן  ם  והחטאי  הטומאותשל "שעיר החטאת אשר לעם" משחררת את    ניפולציית הדםמ  ,זאת

שורץ אינו מתייחס כלל לפר החטאת שהכהן מקריב  42ושחרור לצורך הרחקה. קודשיםעולה כפולה, של טיהור הפ

הכהונה,   על ידי עוון  נשיאה מתמשכת של  "בעדו ובעד ביתו". לא ברור איך הוא משתלב בתהליך, ולאור טענתו שאין  

המחללים, משתחררים במרחב הקדוש בו שהו במהלך שני המרכיבים    והחטאים,הטומאות    43הוא אכן נראה מיותר. 

לכתחילה(. הכהן הגדול, ששחרר אותם,   קודשיםכל השנה )טענה העומדת בסתירה לעובדה שהחטאות לא דבקו ב

שלא ברור מניין צצו.   44נושא אותם עכשיו בעצמו, ומעצמו הוא מעבירם אל השעיר המשתלח, יחד עם הזדונות, 

 
 . 16שם, עמ'  39
 .103-102(, עמ' 2005לביקורת על "נשיאת העון" של שורץ, ר' גיין ) 40
 . 15(, עמ' 1995שורץ ) 41
 . 71שם, עמ'  42
 להלן. 63כל הפרשנים והחוקרים, להוציא אחד, מתעלמים משאלת הצורך בפר החטאת, ר' הע'  43
 . 19שם, עמ'  44
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ובשילוחו נפטרים   45אל השעיר,   העוונות  להעברתמשמש  על ראש השעיר. הוידוי  דוי  הויברה נעשית באמצעות  ההע 

 46מהם אחת ולתמיד. 

 
מהווה נסיון להשיב לו. מחקר זה שונה מתודית    שכאמור רודריגז קודם כרונולוגית לזה של שורץ,  אנג'ל  מחקרו של  

ין של הטקס הפולחני ואת פעולתם את אבני הבני  א בוחןשכן הו,  אליהם התיחסנומשלושת המחקרים הקודמים  

נעבור עתה לתזה של רודריגז,   כחלק מתהליך החטאת, כמו גם בהקשרים אחרים בהם אבני בניין אלה משתתפות.

   47אותה אבקש לאמץ ולשכלל: 

 

 בעקבות אנג'ל רודריגז :  העברת העוון

הקודמים,   החוקרים  לשלושת  לרודריגז  בניגוד  מתייחס  מערכאינו  כאל  קונקרטי  קרבן  כמנגנון  אלא  סמלים,  ת 

 ציג בקצרה את הצעתו ולאחר מכן את הקשיים שהיא מעלה. אלהשתחררות מחטא ולקבלת מחילה. 

 
 פעולת הסמיכה א. 

התיחסות  רק  קיימת  הקרבה,  טקס  לכל  כמעט  קודמת  הקרבן  בעלי  נציגי  או  הקרבן  בעל  של  שסמיכה  למרות 

 שמעות הפעולה: מקראית יחידה למ

וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם  

 )ויקרא טז כא(. ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה 

ין החוקרים  פסוק יחיד זה מתאר תהליך הנדרש לארבעה פעלים: סמך, התודה, נתן ושלח. אין כמעט חולקים מב 

אל השעיר את העוונות והפשעים בשילוב שתי הפעולות: סמיכה ווידוי.    מעביר פעולות זו: אהרון  משמעות סדרת    על

לתיתם לשעיר.  :  יוכל  להעבירם, ובלשון הפסוק ,  הסמיכה,  מטרת הוידוי לממש את מושאי ההעברה, כדי שהמגע 

 
, ולא בכדי. טענתו, שנושא משני של עוון אינו כורע תחת העומס בחטאת  תפקידו של הוידוי. שורץ לא מתייחס כלל ל18שם, עמ'    45

 ם מושג כזה. מבוססת על הבנת "נשיאת עוון" כמטאפורה. קונקרטיזציה על ידי וידוי אינה מתיישבת בשום אופן ע
הרחקה על ידי השעיר המשתלח,  . בהמשך מעלה שורץ אפשרות נוספת, לפיה הטומאות, כמו גם השגגות, אינן דורשות 17שם, עמ'  46

 (. עמוד אח"כ יטען שלא ניתן לטהר את הקודשים מן הזדונות.19אלא מפורקות במניפולציית הדם, וההרחקה מיועדת לזדונות )שם, עמ'  
גאניות בדל עמוק ומהותי יותר בין המחקרים: הראשונים מנסים להציל ככל הניתן את חוקי הקרבן המקראיים מתפיסות פ קיים כמובן ה 47

של תורות קרבן בנות הזמן על ידי הדגשת ההבדלים בינהן בתפיסת התשובה והבחירה, בעוד שרודריגז אינו נזקק לאפולוגטיקה כזו כלל, 

ת החטאים מודל לכפרה על ידי הקרבת הבן, על פי הדוקטרינה הנוצרית. הבדלים מהותיים אלה  מכיון שהוא רואה בכפרה על ידי העבר

 עבודה זו.  אינם מעניינה של 
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תמימי דעים כמעט  כאמור, החוקרים    48אותם לעזאזל. רדה המובילה  פִ מעין  משהועברו לשעיר הוא יכול לשמש כ

, הם האחרותהיד  שוללים החלה של משמעות זו על סמיכות  כאשר הם    גם  ,לגבי הדרך הנכונה להבין פסוק זה

השוללים העברה כלשהי )חטא או עונש( מבעל הקרבן לקרבן, טוענים   49. כזו כאל ברירת מחדללפרשנות  מתיחסים  

רודריגז   50ל הקרבן ככזה, על ידי הצבעה. הקרבנות היא זיהוי בע   הסמיכה בהקשר של עבודתברובם שמשמעות  

 51יזם של ההעברה. מכנהצעתו לדוקא מעניינת  לצרכינומשיב לטענות השוללים אחת לאחת, אך  

 
 נשיאת עוון ב. 

א, יז(. אם לא יעביר  )ויקרא ה נושא את עונו כל עוד האדם החייב בהעלאת חטאת אינו מקיים את חובתו זו, הוא 

)ויקרא י   "  לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני ה'תפקידם של הכהנים: "  52. המשא לאחר, ייענש בחומרהאת  

רק   . המבנה של המשפט בו היא מופיעה  על פי. רודריגז מבחין בין שתי משמעויות של פעולת "נשיאת עוון",  יז(

ורק במקרה זה  )ויקרא טז כב( "ונשא השעיר עליו את כל עונתםבמקרה של השעיר המשתלח קיים מושא עקיף: "

השעיר מוביל את העוונות ליעד כלשהו. בכל שאר המופעים הנשיאה הינה פעולה מתמשכת, דוגמת הציץ שעל 

ו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישמצחו של אהרן: "

. כל עוד הכהן נושא העוון אינו נפטר מן המשא, המשא לח(ת כח  )שמו  "   והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'

 
 (. 153(, עמ' 1962, ולא העברה )גסטר )ייצוגחריג בענין זה: גסטר, המדבר על  48
שהסמיכה של הכהן הגדול על השעיר הנימוקים הנפוצים לשלילת ההחלה: הסתמכות על ההבדל בפרקטיקה של הסמיכה )בעוד    49

אחת(, ייחוס ההבדל במשמעות פעולת הסמיכה לעובדה  לעזאזל נעשית בשתי ידיים, הסמיכה של כל בעל־קרבן על קרבנו נעשית ביד  

 שהשעיר המשתלח אינו קרבן או ייחוסו לכך שהמקור של טקס השעיר לעזאזל יובא ממסורת שונה מן המסורת של הספרות הכהנית. 
עות ללא כל הסבר,  מצהירים שזו המשמ  , רייט, שם. רובם 134, אבא, שם, עמ'  151 (, עמ'  1991, מילגרום )449(, עמ'  1961וו )  הד  50

או בדרך האלימינציה. מילגרום אמנם מגיע לפתרון הזה באלימינציה, אך מביא גם חיזוק מן האפשרות להעלות תורים לחטאת, אם ידו 

להקריב כבשה או שעירת עיזים )ויקרא ה ח(. במקרה כזה לא נדרשת סמיכה, ומילגרום טוען שאין בה  של החייב בחטאת אינה משגת   

את הקרבן משמשת הסמיכה כאמצעי לביטוי   צורך משום ניתן לשאת  והבעלות מוצהרת מעצם הנשיאה. כשלא  ביד,  נישא  שהקרבן 

 הבעלות )מילגרום, שם(. 
 סמך יד על, המבחין בין שתי משמעויות שונות של פעולתה, הנבדלות זו מזו לשונית:  שותפים לרודריגז בהבנת הסמיכה מאיר פארן  51

שהיא הצורה שמופיעה בסמיכות על קרבנות ועל המגדף, משמעו סמך יד על ראש,  חליף של הסומך ואילו  משמעו: מינוי הנסמך כמ

( שמייצר זיקה קיומית 24הע'    67, ר' עמ'  רפפורט   של  מינוח((, וגילדרס, הרואה בסמיכה מצביע מלאכותי )1985העברת חטא )פארן )

)גילדרס  ישיר על הבעלים  באופן  אותו בהמשך הריטואל משפיע  בעליו, הקורות  בהיות הקרבן הרפרנט של  וקרבנו.  בעל הקרבן  בין 

 (.  17(, עמ' 2013)
והנפש אשר תעשה ביד "העושה ביד רמה:    הקת ביותר לנשיאת־עוון עצמית היא שלה המובדוגמ. ה186-185  (, עמ'1986יגז )רודר  52

ר'   (, אךלא-)במדבר טו, ל " עונה בהרמה... ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה: כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא 

 גם ויקרא יט ח, כ יז. 
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מכפר, ועל כן נושא את   אינוכמו גם עבור חוטא ש)הינו ממשי עבורו, בדיוק כמו עבור החוטא שנשא אותו לפניו  

  53.(עוונו לבדו

 
 אכילת הבשר ג. 

. המפתח המוקצה לכהן  מצוי העוון באותו חלק של בשר הקרבןעם סיום החלק של הטקס המתבצע על המזבח  

 לפרשנות זו מצוי בפסוק: 

מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר  

 . ( עליהם לפני ה' )ויקרא י, יז

לפרשנות של "לכפר על עוון העדה" ומובן כ"לסלק את בדרך כלל  העדה" נחשב    רודריגז מעיר ש"לשאת את עוון

הקרבן הניתן לכהן, ולא    בבשר ולה עוסקת  מה". אלא שהבנה זו של הפסוק מתעלמת מהעובדה שהפסקה כהאש

  :הכהן  על ידילראיה מביא רודריגז פסוקים אחרים המתייחסים לקרבן, אך מכוונים לבשר הנאכל   54בקרבן עצמו. 

שם ונסלח לו עליו באיל האוהכהן יכפר    ונתן אתו לכהןואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו  

 , )ויקרא ה טז(

  
במקום קדש  מחטא אתה יאכלנההכהן הבמקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני ה' קדש קדשים הוא: 

  ,כב(-קדש קדשים הוא )ויקרא ו יח כל זכר בכהנים יאכל אתה ...תאכל בחצר אהל מועד

 
הכהן אשר יכפר  כחטאת כאשם תורה אחת להם  במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא:    כל זכר בכהנים יאכלנו

 . ז(-)ויקרא ז ו בו לו יהיה

 
(. תיקוף לכך ניתן למצוא במגילת המקדש 187פקד באותו אופן )שם, עמ' נרדף: נשיאת חטא, המת-את דבריו במטבע רודריגז מחזק 53

בה נשיאה עצמית של עוון ושל חטא אכן מתחלפים, כפי שניתן ללמוד משכתוב ויקרא כב בטור לה: בעוד שבויקרא קיימת הבחנה בין 

א עון )פס' טז(, הרי שבמגילה שניהם ישאו עוון לבין שאינו כהן, האוכל מן הקודשים נושהכהן מחלל הקודשים, הנושא עליו חטא )פס' ט( 

 (.  1-8, טור לה, שורות 174(, עמ' 2010אשמה למות )קימרון )
. כך גם לוין, אצלו מניפולציית הדם היא אמצעי הכפרה הראשון במעלה, אך גם לאכילת הבשר על ידי הכהן 184רודריגז, שם, עמ'    54

מדוע , המבחין בין שני מושאים בפסוק: אמנם " ייחודית בענין זה היא עמדתו של קיוצ'י(.  62-63(, עמ'  1989ד חיוני בתהליך )לוין )תפקי

" מתייחס לקרבן בכללו. הפסוק בנוסח המסורה ואתה נתן לכם לשאת את־עון העדההקרבן, אך "  לבשר" מתייחס  לא־אכלתם את־החטאת

(.   622(, עמ'  1991אין מקום לתמרון כזה כלל )ר' מילגרום )  אם זו נראית מאולצת, אך בתרגום השבעיםאמנם מאפשר קריאה כזו, גם  

מועברת אל   מבעל הקרבן אל הכהן, בתיווך הסמיכה על הקרבן. אשמה זוחטא, ולא של אשמה, קריאה זו מאפשרת לקיוצ'י העברה של 

נשיאת האשמה על ידי הכהן, כשם תפקיד האכילה לסמן את   (. 49(, עמ' 1987הכהן באמצעות מניפולציית הדם ולא דרך הבשר )קיוצ'י )

(. גיין מסכים עם קיוצ'י שההעברה נעשית באמצעות מניפולציית הדם,  135שתפקיד השריפה מחוץ למחנה לסמן את הסרתה )שם, עמ' 

 (.294 ,99-105הכפורים )גיין, שם, עמ' אך לשיטתו ההעברה נעשית אל המזבח, והמזבח, ולא הכהן, הוא שנושא את האשמה עד ליום 
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הכהן המקריב רק במקרים שהוא עצמו אינו שותף בעוון המקורי. אילו אכל גם במקרים   על ידיבשר החטאת נאכל 

 היה ממשיך לשאת  ,בהם הוא כן שותף, בין אם מדובר בחטא יחיד שלו ובין אם מדובר בחטא של כל עדת ישראל

ו, ואת הגבלת החוקרים שטוענים שאין העברה של עוון לכהן מסבירים את הקצאת הבשר לכהן כמתן שכר   את עוונו.

  55ההטבה הם מסבירים בכך שאין זה ראוי שיהנה מפירות חטאו. 

מגילת המקדש, בה ננקטים אמצעי זהירות כדי למנוע מצב שכהן מובאה מב  ניתן לחזק את טענתו של רודריגז

 : על חטא שהוא שותף לוחטאת של קרבן ל מבשר ישגה ויאכ

עמודים עומדים לחטאת ולאשם, מובדלים זה מזה, לחטאת הכוהנים ועשיתה מקום למערב ההיכל סביב, פרור 

כי מובדלים יהיו מקומותמה זה    ,ולוא יהיו מערבים כולו אלה באלה  .ולשעירים ולחטאות העם ולאשמותמה

   56.עם ובכול אלי אשמות לשאת חטא אשמהל חטאת ההנים בכוולמען לוא ישוגו הכ .מזה

ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה':  והשיאו אותם עון אשמה   :הפסוקיםנימוק זה מתבסס על הבנת  

דרשת רבי גם    57כנשיאה עצמית של הכהן את עוונו.  (טז-באכלם את קדשיהם כי אני ה' מקדשם: )ויקרא כב, טו 

 ן העצמי של הכהנים: נשיאת העוו מתייחסת ל ישמעאל

   .(94הלא הן משיאין את עצמן )ספרי במדבר, לב, עמ' ו ?, וכי אחרים משיאין אותםוהשיאו אתם עון אשמה

 

 שריפת הבשר ד. 

 כאשר הכהן העובד שותף לעוון המקורי ואסור באכילת בשר החטאת, בשר החטאת נשרף: 

שן ישרף  אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הד  והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור

 . )ויקרא ד, יב(

 
.  אצל מילגרום המוקדם משרתת האכילה תפקיד כפול: היא הטבה לכהן העובד 52-48, עמ'  (1987קיוצ'י )   , 131(, עמ'  1984רייט )  55

כולו תוצר של   ( ובו בזמן ממלאה תפקיד פדגוגי בהטמעת הרעיון הישראלי־החדשני, שתהליך התיקון הינו336(, עמ'  ג1976מילגרום ))

(. מילגרום נמלך בדעתו בענין זה, ואימץ את העמדה 337מאבק בכחות דמוניים שמתעוררים על ידי החטא )שם, עמ'  חסד אלוהי, ולא  

(. על פי מילגרום, בשונה משורץ, העוונות 623,  262(, עמ'  1991של שורץ לפיה אכילה זו היא שמכלה את עוונות ישראל )מילגרום )

 (. 624דשים ולא מבעל הקרבן )שם, עמ' הכהנים באכילתם מּוסרים מן הקואותם מכלים 
 . 15-10, טור לה, שורות 174(, עמ' 2010קימרון ) 56
 . 208(, עמ' 1979ר' מילגרום ), בתרגומים הארמייםו כך גם מתפרשים הפסוקים בתרגום השבעים 57
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שאינו יכול לשאת את עוונו בעצמו. לכן העוון מועבר  נובע מכך האיסור על הכהן לאכול במקרה זה מבשר החטאת 

לציית  מן הקרבן אל המזבח, באמצעות מניפולציית הדם. בכך מוצא רודריגז ראייה חזקה להבנת התפקיד של מניפו 

, קודשיםעוון מובא אל המקדש, מופקד בה .קודשיםהדם לטובת בעל הקרבן המשתחרר מעוונו, ולא לשם טיהור ה

  58ושם יחכה עד לפינויו הסופי ביום הכפורים. 

 

 :יזם של קרבן החטאתמכנהצעתו של רודריגז ל סיכום

או הטומאה. אם הקרבן הינו על חטא, חייב החטאת מעלה את קרבנו, סומך עליו את ידו, ובכך מעביר לו את החטא  

זו מתבטאת באקט העלאת הקרבן. שני אלה יחד, התשובה והעלאת קדמה להעלאתו עשיית תשובה. תשובה  

וחטאו נמחל לו. בין אם הקרבן נדרש משום חטא ובין אם משום טומאה,   ,הקרבן, מנקים את אותו אדם מהחטא

 הקרבן נושא עתה את העוון בדמו ובבשרו. 

ישראל    החטאתכאשר   עדת  כל  או של  שגגה של הכהן המשיח  על  העוון  הכהן המקרי  -מועלה  מנושאי  הוא  ב 

המקוריים, ואינו יכול לשאת בעצמו את העוון. במקרים אלה מניפולציית הדם מתבצעת על המזבח הפנימי, ומטרתה 

אוכל   - שאי העוון המקורייםלהעביר את העוון מן הקרבן אל המזבח. בשאר המקרים, כלומר, כאשר הכהן אינו מנו

כך מעביר אל עצמו את העוון.  הכהן המקריב את בשר הקרבן שהוקצה לו, ועל מכאן, שבמהלך השנה, מי   ידי 

 שנושא את עוונות העם )טומאתם וחטאיהם(, הם המזבח הפנימי והכהנים. 

יום הכיפורים הגדול בעדו ובעד  מורכב משלושה חלקים עוקבים: פר החטאת שמקריב הכהן    טקס החטאת של 

 :משתלח. שלושת אלה מהווים שלוש חוליות בתהליך ההטהרות והכפרהביתו, שעיר החטאת אשר לעם והשעיר ה

העדה מעביר   .1 עוון  ונושא  )ביתו(  כולה  כנציג הכהונה  הגדול,  שנושאים הכהניםהכהן  העוון  למזבח    את 

 59  .הפנימי, באמצעות פר החטאת

  60.קודשיםהרים את המניפולציית הדם של הפר והשעיר מט  .2

 
 . 197-196עמ' , 136-135(, עמ' 1979רודריגז ) 58
 .189-188, עמ' (1986רודריגז ) 59
 שם, שם.  60
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  טומאות ישראל וחטאיהם מועמסים באמצעות סמיכת ידיים ווידוי על השעיר המשתלח, ומורחקים סופית  .3

 61מן המחנה.

פיאין,   יום   על  עבודת  )במסגרת  תקנה  אין  ולכן  מילגרום,  של  כשיטתו  דינאמית,  טומאה  רודריגז,  של  תפיסתו 

רודריגז מדגיש שעבודת יום הכיפורים מרחיקה מן   62במזיד.   הכיפורים( למי שלא העלה קרבן כנדרש, או שחטא 

כל במהלך השנה, ושרק אליהם מתייחס: "  קודשיםוה  הכהנים  על ידישאו  המחנה רק את אותם חטאים וטומאות שנִ 

 )ויקרא טז כא(. "עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם

 
 הכשלים בשיטה 

 יגז: בשיטתו של רודר בעיות חמורות  שתימן התיאור לעיל עולות 

פר החטאת אמור לנקות את הכהונה מעוון העדה אותו היא נושאת במהלך השנה, באמצעות מניפולציית   .א

טז,   בויקרא  המתואר  שלפי  אלא  הפנימי.  למזבח  ולהעבירו  החטאתהדם,  פר  על  סמיכה  מכיון אין   .

יד ממלא , ולא ברור איזה תפקשרודריגז טוען שהסמיכה חיונית להעברה, עוון העדה נותר על כתפי הכהונה

 63פר החטאת, שנראה מיותר. 

החטאת .ב קרבנות  שני  של  הדם  ה ,  מניפולציית  את  לטהר  אמורים  והשעיר,  הטומאות    קודשיםהפר  מן 

המזבח הפנימי,  והחטאים שדבקו בהם. אלא שלפי התיאור בויקרא טז, וכפי שמשחזר אותו רודריגז עצמו,  

של רודריגז לא זקוק לטיהור, המודל  שלפי    ואילו מזבח העולה,  ,שהוא הנושא אותם, אינו מטוהר כלל

  64משום שהוא משמש רק להעברת העוונות לכהנים, דוקא הוא מטוהר. 

 
 . 196, עמ' שם 61
. זאת בניגוד לעמדתו של מילגרום, לפיה כל תפקידו של השעיר המשתלח הוא לשאת את הזדונות אשר טמאו את  180-178שם, עמ'  62

 לעיל.  25הקודשים אל מחוץ למחנה, ר' הע' 
אומר, שמבין כל המחקרים שעוסקים בעבודת יום הכפורים גיין הוא היחיד שמתייחס לקרבן פר החטאת, ומציע   להגנתו של רודריגז  63

(. חוסר אפקטיביות הכפרה שנתנת על ידי כהן לא כשר תהווה את  23הסבר להעדר הצורך בסמיכה על הפר והשעיר )גיין, שם, עמ'  

יה הרבה דם. על פניו סיבה זו אינה רלבנטית בעבודה הישראלית, בה הכהן לסכיזמה הדונטיסטית במאה הרביעית, ויישפך עלהסיבה  

אינו מהווה צינור להעברת חסד. יחד עם זאת, היא אינה נעדרת לחלוטין, וניתן למצוא אותה בברייתא הבאה, המסבירה את הצורך בשני  

ב יבא זכאי ויכפר על החייב ואל יבא חייב ויכפר על דבי רבי ישמעאל: כך היא מדת הדין נותנת, מוט וידויים על ראש פר החטאת: "תנא  

 החייב" )בבלי יומא מג ע"ב(. יתכן שמחשבה ברוח זו אחראית לעובדה שהשאלה לא עולה אצל הפרשנים והחוקרים. 
יחס אל  ה, אינו מכיר את המזבח הפנימי ולכן מתי -רא ד. ישראל קנוהל טוען שויקרא טז קדום לעומת ויק127(, עמ'  1979רודריגז )  64

 (.  196(, עמ' 1991מזבח העולה כאל המזבח, בה' הידיעה )קנוהל )
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   בתרשימים הבאים: את השיטה והכשלים נמחיש

 

 

 קרבן חטאת במהלך השנה 
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 )כשלים באדום(   חטאת יום הכיפורים
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פעולת החטאת במקור הכהני בתורה. אלא   תוקפה של ההצעה כולה, כתיאור די בכשלים אלה כדי לערער את  

שהמודל של  אין כוונתי לומר ששני הכשלים בהצעה של רודריגז מקבלים מענה במדרש התנאי, כפי שנראה מייד. 

שעמד    רודריגז הוא שעמד לעיני הדרשנים, אלא שהתיקונים שנעשים במדרש מעידים על לקונות בטקסט הכהני

)בין אם לקונות אלה נבעו מחוסר שיטתיות בטקסט המקורי ובין אם   , בדיוק במקומות בהם נכשלת הצעתו הםבפני

וגלגול של מקורות( רודריגז  . לכן, על בסיס התיאור המתוק מדרך העברה  ניתן להציע את המודל של  ן במדרש 

הופך   תחילה, הרי שהלימוד החוזר של סדר העבודהגם אם לא כיוונו למודל זה לכ כהסבר למכניקה של החטאת.

 שנוצר.השלם ריטואל זה לאפקטיבי, כלומר, חכמים מפנימים את המודל 

 

 התיקון המדרשי לתיאור העבודה בויקרא טז 

 הפר על ראש  ווידויסמיכה 

 , לרבות פר יום הכפורין לסמיכה. וסמך ידו על ראש הפר

מה אם זה שאינו טעון שני וודויים ואינו טעון אנא טעון סמיכה, פר יום הכיפורין שהוא טעון שני   ,הלא דין הוא

  ?וודויין וטעון אנא אינו דין שיטען סמיכה

 .ה ידועה, תאמר בפר יום הכפורים שאינו בא על עבירת מצולא, אם אמרתה בזה שהוא בא על עבירת מצוה ידועה

לרבות פר יום הכפורין   -  ״וסמך ידו על ראש הפר״תל לו'    .ידועה לא יטען סמיכה  הואיל ואינו בא על עבירת מצוה

 . ( 134לסמיכה )ספרא חובה, ג פ"א, עמ' 

ראש הפר של על  מן הסמיכה  נלמדת  ביום הכפורים  ראש פר החטאת  על  יחטא   אשר   הכהן המשיח  הסמיכה 

לכתוב "וסמך ידו על ראשו", ולא היה צורך  , שאלמלא התכוון לכך הכתוב, די היה  ד(-)ויקרא ד ג  לאשמת העם

  65להזכיר במפורש את הפר. 

 
 טיהור המזבח הפנימי

של דם ה  הזא,  הזייה של דם הפר על הכפרת ולפניה  סדרה של פעולות:  בתיאור העבודה בטקסט המקראי נמצא

ל המזבח אשר לה' א יציאה  טז(, ולאחר מכן  -וקים ידעל אהל מועד )פס  של שניהםה  הזאו המקומות  יר באותם  השע 

 
. ההנמקה לריבוי כבר מניחה השלמה אחרת של הטקסט המקראי, והוא הוידוי. הספרא טוען לוידוי כפול 114(, עמ'  1990פינקלשטיין )  65

 יא. -חזרה על הקרבת הפר בפסוקים ו ועל ראש הפר, כפילות הנלמדת מן ה
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 ה וכפי שראינו, ז  66, במזבח החיצון, וכך גם קורא זאת רודריגז  מדובר פשט הכתובים  היציאה מעידה שב)פס' יח(.  

 משני הכשלים הגדולים של המודל שלו. אלא שבמדרש נמצא: אחד

לפי שמצינו בפרו הבא על כל המצוות שהוא עומד חוץ   :אמר ר' נחימיה ?מה תל' – לפני יי מזבח אשר ויצא אל ה

. איכן היה? לפנים מן המזבח. ״ אשר לפני יי״לו'  -תל'  ?למזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה, יכול אף זה כן

במזבח הפנימי )ספרא, אחרי דבר אילא  הא אינו מ  –"  ]אשר[ לפני יי"לו'  -או אינו מדבר אילא במזבח החיצון? תל'

 פ"א(. מות, ד 

יח הינו המזבח החיצון. גם כאן, כמו במדרש   וק המדרש שולל במפורש את האפשרות שהמזבח המדובר בפס 

  67.'דהקודם, לומד הדרשן מן ההקבלה לפר הבא על כל המצוות שבפרק 

 
בשר החטאת על ידי הכהנים כאמצעי להעברת  נוסף על שני תיקונים אלה, נמצא במדרש גם חיזוק לתפקיד אכילת  

 ון ישראל אליהם למשמרת: עו

הכהנים אוכלים   ?הא כיצד  -  ״ואותה נתן לכם לשאת וג'״תל' לו'    ?ומנ' שאכילת קדשים כפרה על כל ישראל

 . )ספרא שמיני, א פ"ב( מיתכפרים וישראל

 
 התיקונים שראינו במדרש משולבים בתיאור העבודה במסכת יומא במשנה:

 קרבן החטאת במשנה יומא 

 :ןבינה  68. ציוויי ויקרא טז והעבודה כפי שהיא מתוארת במסכת יומא מגלה מעט מאוד סטיות והרחבותהשוואה בין  

 פ"ד מ"ב(.  ,פ"ג מ"ח)  של הכהן הגדול על פר החטאתווידוי סמיכה נוספים  •

 , ולא מזבח העולה )פ"ה מ"ה(. מזבח הזהב הואהמזבח אשר לפני ה'  •

 .מ"ו(-ם ומטוהרים )פ"ה מ"הות מחוטאישני המזבח •

זרימת  כדי להשלים את  בדיוק השינויים הנדרשים  יומא הם  בויקרא לתיאור במסכת  בין התיאור  הבדלים אלה 

  .של רודריגז עובד באופן מושלםשמתאר המודל יזם כמעט זהה לזה מכנהעוונות, ו

 
 לעיל.  64 ר' הע' 66
ת, טומאת  יוסף מרקוס מציע שההקבלה החוזרת לפרק ד היא תוצר של התפיסה שההזייה משמשת רק לכפרה על עברה ספציפי  67

 (. 114-115(, עמ' 2019מקדש וקדשיו )מרקוס )
 (. 2019להשואה מלאה ר' מרקוס ) 68
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התוספות והשינויים מן  על ידיודריגז, המתוקן נעקוב אחר מסלולי הטומאה והחטא  במשנה יומא לפי המודל של ר 

 המסכת:

 במהלך השנה 

אל דמו    ,חטאות בשגגה וטומאות של קרבן יחיד מועברים, באמצעות הסמיכה של בעל הקרבן על הקרבן .א

ל הקרבן. מזבח העולה והכהן העובד נושאים  ובשרו. מניפולציית הדם על מזבח העולה מטהרת כליל את בע 

 ורו בטומאה או בחטא. יחד את העוון, שמק

חטאות בשגגה של הכהן המשיח ושל כלל העדה מועברים באמצעות הסמיכה של הכהן המשיח/הזקנים   .ב

המייצגים את העדה כולה על הקרבן אל דמו )ואולי גם אל בשרו, שנשרף(. מניפולציית הדם על המזבח  

 טהרת כליל את בעל/י הקרבן. המזבח הפנימי נושא את העוון. הפנימי מ

   הכיפורים ום בי

בא לו אצל פרו שנייה וסומך שתי ידיו "  ,)פ"ג מ"ח(  "סמך ידו על פרו והתודה על עונותיו ועל עונות ביתו" .ג

 )פ"ד מ"ב(.  "עליו ומתודה

הכהן הגדול, הנושא, כנציג הכהונה, את העוונות שהצטברו אצלם מאכילת בשר החטאת במהלך השנה, 

מעבירם אל הפר. הוספת הסמיכה על הפר מהווה תיקון הכשל  סומך ידו על פר החטאת, מתודה עליהם, ו

 הראשון של המודל של רודריגז ביחס לטקסט המקראי. 

 הפר עליהם )פ"ה מ"ג(.  ת דםהזא על ידי,  קודשיםתחילת טיהור ה  .ד

 . (מ"ד )פ"ה "שחטו וקבל במזרק את דמו .הביאו לו את השעיר " .ה

יחיד בו לא נדרשת סמיכה, משום שנושא העוון עתה מגיע תורו של שעיר החטאת. זהו קרבן החטאת ה

 המזבח הפנימי. ואכן, אין ביומא תוספת סמיכה כזו, בניגוד לתוספת הכפולה על ראש פר החטאת. הוא 

 ת דם השעיר עליהם )פ"ה מ"ד(.הזאפעולת   על ידימטוהרים  שיםקודה .ו

 )פ"ה מ"ד(.  "עירה דם הפר לתוך דם השעיר ונתן את המלא בריקן" .ז

 עם דם הפר, כך ששניהם יחד יוכלו לטהר את המזבח הפנימי ואת מזבח העולה. מעורבב  דם השעיר 

 מ"ו(. -מ"הוכו' )פ"ה  "זה מזבח הזהב – ויצא אל המזבח אשר לפני ה' " .ח
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הדם המעורבב של הפר והשעיר מבצע פעולה כפולה: הוא מטהר הן את המזבח הפנימי והן את מזבח  

 ל השני של רודריגז(. אל הכהן הגדול )תיקון הכש העוונות אותם נשאו מועברים; העולה

על גב הכהן הגדול נושא כעת את כלל עוונות ישראל, אותם הוא משלח לעזאזל באמצעות הסמיכה והוידוי   .ט 

 השעיר ובשילוחו. 

 המודל של רודריגז נכשל בהסבר פרוצדורת העבודה בויקרא טז, אך תואם את תיאור העבודה שבמסכת יומא.

לו אינן רק מסורת או פיתוח מדרשי, אלא השלמה מתבקשת של המהלך הכהני מתוך  כן שתוספות א  טענתי היא על

לייחוס  הגיונו הפנימי.   ביותר  כזהטיעון החזק  עצם    ה לחכמיםמודל  התיקונים   מכניסים את  שהםהעובדה  הוא 

  ל ראש פר החטאת סמיכה ווידוי ע למרות שנלמדת במדרש  הנדרשים כדי להשלים את החוסרים שבמקור המקראי.  

מן השעיר המובא  הם אינם עושים גזירה דומה של סמיכה ווידוי על ראש שעיר החטאתהמשיח שבויקרא ד,  מפר 

ידי הנשיא )פס )פס-כב  וקיםעל  ידי נפש מישראל  עיזים המובאת על  כח(. צירוף שתי -כז  וקיםכג(, או משעירת 

מבסס את קיומו של מודל כלשהו על שעיר החטאת,    םוהעדר הסמיכה והוידוי על פר החטאת    הוספתעובדות אלה:  

הטענה שראינו בספרא שמיני, שהכהנים נושאים את עוונות ישראל,  של המכניקה, שעומד לנגד עיני הדרשנים.  

את   פר החטאת, המובא בעד הכהן הגדול ובעד ביתו, נדרש כדי לשחרר  במודל זה  את הקריאה לפיה  מחזקת

 שנה.ותו הם נושאים כל העול של כלל ישראל אמ הכהנים

 

 המודל של חכמים למכניקת החטאת 

 : מטומאת מקדש וקדשיו בלבד, ולא מכל הטומאות החטאת שעיר מטהר  על פי התפיסה התנאית

ועל שאר עבירות שבתורה, הקלות   . שעיר הנעשה בפנים ויום הכיפורים מכפר –  ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו

שעיר המשתלח מכפר   –  א ולא הודע, עשה ולא תעשה, כריתות ומיתות בית דיןוהחמורות, הזדונות והשגגות, הוד

 69פ"ב(. אחרי מות ג  ,ספראא מ"ו ור' גם שבועות פ"משנה )

 תפקיד כפול:  פר החטאתלרבי שמעון מייחס 

 
 . 354-353ר' ורמן ושמש, שם, עמ'  69



95 
 

אחד יש' ואחד כהנים ואחד כהן משיח. מה בין יש' לכהנים לכהן משיח? אלא שדם הפר מכפר על הכהנים ועל 

כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישרא', כך דם הפר מכפר על    :ת מקדש וקדשיו. ר' שמעון אומ'טומא

שבועות  משנה  הכהנים. כשם שווידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישרא', כך ווידויו של פר מכפר על הכהנים )

 פ"א מ"ז(. 

הוידוי  הכהנים בשאר עבירות, ממש כפי שמטומאת מקדש וקדשיו, אך הוידוי על ראשו מכפר על  רק    מכפר   ם הפר ד

ישראל.על   של  האחרות  העבירות  כל  על  מכפר  המשתלח  שמעון  בתפיסתכלומר,    70השעיר  מכניקת   את  רבי 

הכהנים נושאים את כל  וכבמודל של רודריגז. יתכן שעל פי תפיסתמתפקדים פר החטאת  הןהכהנים והן החטאת 

הצורך להסביר מדוע נדרש בכלל טיהור  מתוך כך עולה  .  יד זה כללהקודשים אינם חולקים איתם תפק העוונות, ו

  71טומאת מקדש וקדשיו. מ כפתרון, הצורך לטהר נמצא לשם כך של הקודשים, ו

 

 חטאת יום הכפורים במגילת המקדש 

שראינו במשנה. מסכת יומא מעמידה את סדר ממה  שונה בתכלית  באופן  יום הכפורים  מתואר  במגילת המקדש  

קשייהעבודה על   יישוב  טז תוך  כט, ואילו המגילה עושה את ההפך ויקרא  עם במדבר  יום    .ם  עבודת  הציווי על 

הכפורים נשען על במדבר כט, שהוא אכן הציווי המפורש בתורה ליום זה, תוך הוספה סלקטיבית של אלמנטים  

לה ושעיר עזים  ונה לע תחילה עוקבת המגילה אחר במדבר כט ומורה על פר, איל ושבעה כבשים בני ש  מויקרא טז.

ואחר כך היא עוקבת אחר ויקרא טז, על הטלת הגורל בין שני השעירים,   72לחטאת, מלבד חטאת הכפורים,   אחד

העלאת קרבנות החטאת )הפר לכהנים והשעיר לעם(, ושילוח השעיר לעזאזל. שני החלקים מהווים שכתוב צמוד  

 
ורמן מייחסת לפר החטאת תפקיד אחד בלבד, הזהה לתפקידו של שעיר החטאת: טיהור מטומאת מקדש וקדשיו. היא עושה זאת על  70

 סמך המדרש:
 או אינו אלא לעשות פר שאינו כזה כקדש זה  ואיזה זה?  ,לעשות קודש שאינו כזה לפר זה אל הקדש

נכנס דמו לפני לפנים, פרו הבא על הודע אינו דין שיכנס דמו   על לא הודעמה אם פרו הבא   ,. הלוא דין הואעל כל המצותזה פרו הבא  
שלא יכנס בו לפני לפנים )ספרא פ, ע"ג, עפ"י כתב יד  על כל המצותא תל' לו' "בזאת יבוא אהרן אל הקדש" למעט פרו הב ?לפני לפנים

 (. 31ותיקן 

יב( שדמו מובא  –)כלשונו: 'פר שאינו כזה',ויקרא ד, ג על כל המצוותמזכיר פר הבא במשמעות 'אל הקדש' שבויקרא טז. הוא  ןהדרשן ד"

הקודשים. מסקנתו: ישנם שני סוגי פרים ושני סוגי קודשים: פר שדמו מובא לקודש  (  'פר זה')אל הקודש ומשווה אותו לפר המוזכר כאן  

א אל קודש הקודשים. החשוב לענייננו הוא שהפר שמביא  העלם דבר של כוהן גדול הבא אל הקודש ופר חטאת של יום הכיפורים שב

" )ורמן על טומאת מקדש וקודשיובהתאמה לשעיר שבא על לא הודע, כלומר  הכוהן הגדול ביום הכיפורים מכונה 'פר הבא על לא הודע',

 (. 188הע'  354ושמש, שם, עמ' 
רות רק על טומאת מקדש וקדשיו נדרש הסבר לאופן  הפוך מהצעתו של מרקוס, לפיה מאחר שבתפיסה התנאית הזאות הדם מכפ  71

 (. 159הכפרה על שאר העוונות, והוידוי נמצא כפתרון לצורך זה )מרקוס, שם, עמ' 
 . 16-13, טור כה, שורות 164קימרון, שם, עמ'  72
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הדם   מניפולציית  של  ההשמטה  את  המבליט  דבר  יבלמקורות,  טז  טו-שבויקרא  מכוונתט -יד,  שנראית  יום    . ז, 

אין שום אזכור של צורך בטיהור    73הכפורים, כמו הינף העומר, מטרתו אחת, והיא סליחה ומחילה על החטאים. 

מטמאת בני ישראל ומפשעיהם   על הקדשובהתאם לכך מניפולציית הדם שתוצאתה בויקרא טז כפרה "  קודשיםה

המחילה מושגת במגילה לאחר הקטרת החלב של קרבנות   74. זוכה רק לאזכור חולףלכל חטאתם" )ויקרא טז טז(,  

כה(, ומייד אחריה נאמר שבשעיר החטאת, הוא חטאת  -לה )שלא כבויקרא טז כדו זו מוקדמת לקרבן הע   .החטאת

 75. עם הקהלהקהל, מתכפר ונסלח 

ה התפקיד  במגילה,  לאור  לחטאת  במגמיוחד  טז  ויקרא  של  המחושב  שהמגילה וצ י  ילההשכתוב  הרושם  את  ר 

מבטאת כאן פולמוס מודע עם הפירוש הרואה בויקרא טז תיאור עבודת יום הכפורים, במטרה להעמידה על מחילה 

מרכיב מרכזי  כ  קודשים . אם רושם זה הוא נכון, כלומר: בני הפלוגתא הבינו את טיהור ה קודשיםולא על טיהור  

   76בימי הבית.  לפרושיםכבר שהצגנו  המתוקןמודל את ה ייחסהקדים ולל, סביר בתכלית עבודת היום

 

 :  ג' חלק סיכום 

 הקדושה והטהרה המשתקפת במודל המתוקן ובמודלים המשוערים של חכמים למכניקת החטאת תפיסת

קיימים   .א קיום אונטי. הם אינם סמלים, הם אינם מייצגים רעיונות או נושאים משמעות. הם  ועוון  לטומאה 

ת  אכילת בשר הקרבן וכן בנתינבמועברים ממש בפעולות הסמיכה,  ממנו הם  בן  ממש, תחילה אצל בעל הקר 

ו המתוקןהזא הדם  במודל  המזבח  על  רודריגז   תו  חכמים  של  של  במודלים  טמאים,  נוכחות  או  ובמגע   ,

 )טומאת מקדש וקדשיו(.

 
מחילה לחוטא, ר' ורמן . על התמורה בתפקיד החטאת מטיהור הקודשים ל14-13,טור יח, שורות  192(, עמ'  2006הינף העומר: ורמן )  73

 . 352, 130-133, 121ושמש, שם, עמ' 
זיות מניפולציית הדם לטיהור הקודשים בתיאור . על מרכ27-25(, עמ'  1992. ר' נאה וקנוהל )7-6, טור כו, שורות  165קימרון, שם, עמ'    74

 .303-304(, עמ' 2011עבודת יום הכפורים במסכת יומא, ר' שוורץ )
ל תוספת זו שבמגילה כותבת ורמן: "בתורה לא מוזכרת סליחה בשום פסקה מפסקאות יום הכיפורים. האופן . ע10-9שם, שורות    75

רה מתאימה לטרנספורמציה בעבודת יום הכיפורים. אדם שמתענה ומביא קורבן האינטואיטיבי שבו מחבר המגילה מצרף סליחה לכפ

המקדש )ושלא כבמקרא עצמו( כפרה וסליחה הם מושגים כמעט  חטאת זכאי לקבל כפרה וסליחה. בתפיסת הכפרה של בעל מגילת  

על התמורה בתפקיד העבודה ביום   (.355-356שווים. מי שהתכפר לו חטאו פירושו שהאל סלח לו על מעשיו" )ורמן ושמש, שם, עמ'  

 (. 93-95(, עמ' 2019הכפורים, מטיהור הקודשים לכפרה על העם בספרות בית שני בכלל, ר' מרקוס )
קוס מביא מספר ראיות לשרידי הלכה קדומה במשנה יומא, המלמדים על מרכזיות חיטוי הקודשים בעבודת היום )מרקוס, שם, עמ' מר 76

125-126.) 
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גרום  תפיסת הטומאה הדינמית של מיל .קיים מרכיב דינמי בטומאה ובחטא, אך זה מוגבל למרחב הקודש .ב

מתרחשת ההעברה של העוונות  של רודריגז    מן הטומאה שבמחנה. במודל  קודשיםטוענת לצורך בחיטוי ה

מבעל הקרבן אל הקרבן, מבשרו לכהן ובמודל המתוקן אף מדמו למזבח.  :  מִפרדה גשמית אחת לרעותה

ה את  מחטאת  הדם  העברה    קודשיםמניפולציית  ידי  השת  ממשיעל  אל  וממנו  הכהן  אל  עיר  נוספת, 

 , אחרת לא היה צורך בטיהור קודש הקדשים. פנימהון שדבק במזבחות מתפשט  המשתלח. יחד עם זאת, עו

כיוון ההתפשטות, מבחוץ פנימה, זהה לכיוון התעצמות הקדושה. מחוץ למקדש, להוציא טומאת אהל, לא   .ג

עוון.   מרחבנמצא   או  טומאה  בו  הקדו  77שדבקו  גם  המרחב  וזהה  זהים,  הנגוע  והמרחב  של ש  הדירוג 

והנגע  והעוון,    .הקדושה  הטומאה  נגעי  ולתיאור  הקדושה  לתיאור  משמשת  אחת  קואורדינטות  מערכת 

 כבמרחב הריטואלי של ג'ונתן סמית.

 

 סיכום הפרק 

קונקרטית במרחב.   ןהיראינו שקיימות דרגות שונות של קדושה, וההבחנה בינבפרק זה   נעשית על ידי תחימה 

יש קיום קונקרטי המחלל את   אפקטיבי, ושפעולתו היא תכליתו, למדנו שלטומאה  מתוך ההנחה שהריטואל הינו

פרק זה שימש על כן מפתח להבנת המקדש בהלכה  הקודש, ולכן היפוכה, הטהרה, מהוה אינדקס טבעי לקדושה.

   התנאית וכנראה שגם הפרושית.

של הפיגול: הוצאת הקודש אל בפרק הבא נראה מהלך הפוך מזה של טיהור הקודשים מבחוץ פנימה, בדוגמה  

במגילת המקדש נראה דוגמה ראשונה של העתקת    מאה אותו.מחוץ לתחומו לא רק מחללת אותו, אלא אף מט 

רחשות חוץ־מקדשית. אל מרחב החולין, בהחלת מושג ה'פיגול' על התיחסי פנים/חוץ מן המקדש 

 
236-(, עמ'  2010הגת אחרת גם פיסיקלית, ו"דרך טומאה לצאת ואין דרכה להיכנס" )משנה אהלות פ"ג מ"ז(, ר' נעם )טומאת מת מתנ  77

237. 
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 מערכת הסימנים של פרס נספח לפרק ב':  

 

סימנ מערכת  הינה  פעולתהתודעה  הינה  והמחשבה  בתווך    ים,  ראשוני,  הוא  המסומן  האובייקט  סימון. 

שניוני והסימן שלישוני. היחסים הדיאדיים של מסמן־מסומן המאפיינים את ,  החידוש הפרסיאני,  האינטרפרטנט 

 החשיבה האינטואיטיבית מוחלפים ביחסים טריאדיים של מסמן־מפרש־מסומן.  

הלוקיאנ או  הקרטזית  הידיעה  אמצעיבעוד  בלתי  באופן  בשכל  נתפשת  הידיעה  ית  פי,  של   על  תוצר  היא  פרס 

, וכל סימן נטול משמעות )המתייחס לאובייקט כלשהו  1שבה היא סימן,כל מח  :מחשבה, שהיא פעולה של תיווך 

 אינטרפרטנט. , חיצוני או פנימי( עד שאותו סימן מפורש ע"י מחשבה עוקבת

)icon)  הסימן הוא אחד משלושה סוגים: איקונין )index(, מצביע  הם בטיב  י(. אלה נבדלים בינsymbol( או סמל 

 :מןהיחסים בינם לבין האובייקט המסו

( לדוגמה: משיכת likenessהינו סימן שקיומו אינו מותנה בקיום האובייקט, והוא משמש כסימן משום דמיון )  איקונין 

 2עפרון על נייר, המייצגת קו גיאומטרי. 

יוסר האובייקט אותו הוא מסמן, אך העדרו של  ר יאבד את המאהינו סימן אש  מצביע פיין בו שהפכו לסימן אם 

אלמלא נורה לא היה קיים החור,   .אינטרפרטנט אינו פוגם בו. כך, למשל, כרכוב ובו חור של קליע, המסמן יריה

  3אבל החור קיים בין אם יש מי שייחס אותו ליריה ובין אם לאו.

 4בהעדר אינטרפרטנט. אפיונו כסימן  סימן המאבד את הוא סמל

 
 . 49עמ'  (,1991הופס ) 1
 (. 181(, עמ' 1885פרס )תמונת דיוקן, כאשר המתבונן מפסיק לראות בה ציור, ורואה בה את האדם המצוייר )דוגמה נוספת:  2
שבשבת מהווה מצביע לכיוון הרוח, משום שהרוח מסובב אותה, טביעת הרגל שמצא רובינזון קרוזו בחול מורה על  :  דוגמאות נוספות   3

 (. לדוגמאות נוספות ר' פרס, שם.  141)הופס, שם, עמ'  על האי שלו נוכחותו של יצור כלשהו
הרגל. רוב הסמלים הינם שרירותיים, ורובם  יחסו של הסמל לאובייקט המסומן הוא תוצאה של אסוציאציה מנטאלית המבוססת על    4

 )שם, שם(.  קונבנציות חברתיות
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במילים אחרות: אם הסימן משקף מאפיינים איכותיים של האובייקט, אזי הסימן הוא איקונין, אם קיימת זיקה קיומית 

הזיקה בין הסימן לאובייקט מבוססת על מוסכמה או או פיסיקלית בינו לבין האובייקט, אזי הסימן הוא מצביע, ואם 

 5נו סמל.הרגל, אזי הסימן הי

 
שנים בעיקר משום פשטותה. במקומות אחרים נמצא התיחסויות לאובייקט הגדרה זו נבחרה מבין אינספור גרסאות שניסח פרס לאורך ה  5

והאובייקט הדינמי, שהוא האובייקט הריאלי. באופן  שנוצר על־ידי הסימן, כך שמתקיימים שני אובייקטים: האובייקט המיידי, המסומן,  

ליו מתייחסים כאל משמעות הסימן, אך קיימת גם  דומה, כותב פרס, יש להבחין בין אינטרפרטנט מיידי, שמקורו בהבנת הסימן עצמו, וא

בו הסימן מיוצג כמתייחס השפעתו הממשית של הסימן, שהיא האינטרפרטנט הדינמי. לבסוף, ישנו האינטרפרטנט הסופי, שהוא האופן ש 

 . 15(, עמ' 1988(, ור' קולפיטרו )505(, עמ' 1906)פרס ) אל האובייקט 
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 מעשה הלכתי וערך דתי: הלכות פיגול פרק ג': 

 

הלכות הפיגול, לפיהן עבודת הקרבן נפסלת אם התלוותה לה מחשבה פוסלת בעת עשייתה, מהוות דוגמה מובהקת  

ונקרטית וקוגניטיבית כאחד, היא רק חלק, גם אם חשוב, למתן ערך הלכתי להתרחשות, בה הפעולה האנושית, ק 

שלה במגילת בפרק זה נראה שהתרחשות כזו מצויה כבר בהלכה הקדומה, ונבחן גרסאות    מאותה התרחשות.

 ובספרות התנאית. טי( המרחבי־הקונקר )בה נראה גם המשגה של הקריטריון המקדש 

 

 פיגול במקרא 

ופעמיים בנביאים. לוין מגדיר  המילה פיגול על הטיותיה מופיעה במקרא רק ארבע פעמים: פעמיים בספר ויקרא  

הגדרה זו מבטאת כשל לוגי: אמנם בשר קרבן    1בזמן הקצוב לו, ולפיכך נפסל".   יגול: "בשר קרבן ששהה ולא נאכלפ

ששהה ולא נאכל בזמן הקצוב לו הוא אכן פיגול, כפי שניתן ללמוד משני המופעים בספר ויקרא, אך אין בסיס לגזור  

 2עושה לוין. ולא נאכל בזמן הקצוב לו(, כפי ששכל פיגול הינו בשר קרבן ששהה  מכך את הכיוון ההפוך )קרי,

 , על סמך הפסוקים:  שחוללבשר קודש דיויד רייט מציע שפירוש 'פיגול' הינו 

ונכרתה הנפש ההוא   כי את קדש ה' חלללא ירצה:  ואכליו עונו ישא    פגול הואואם האכל יאכל ביום השלישי  

 ח(. -)ויקרא יט ז מעמיה

 מהוים תקבולת כיאסטית: רייט מניח ששני הפסוקים הללו 

  ואם האכל יאכל ביום השלישי

 ואכליו עונו ישא פגול הוא 

 כי את קדש ה' חלל לא ירצה

 ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 

 

 
 (.1971לוין ) 1
 (. 44(, עמ' 1989עם תרגום המילה לאנגלית הוא נאלץ להודות שלא ניתן לקבוע בבטחון את משמעותה )לוין )כאשר לוין מתמודד  2
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  3אחת, והיא פיגול הבשר שהוא חילול קודשים. לאכילת בשר הזבח ביום השלישי יש, על פי רייט, תוצאה 

 שתי הבשר ביום השלישי גוררת   חידה האפשרית. יתכן גם, שהאכילה שלקריאה זו בהחלט אפשרית, אך אינה הי

מחללת את קדש ה'. לפי קריאה כזו פיגול הבשר פוסל את הקרבן ולכן הוא   וגםתוצאות: היא מפגלת את הבשר  

  אינו מרצה, ואילו חילול הקודש הוא המחייב בעונש כרת. קריאה כזו מותירה אותנו בלי אפשרות לדעת מהו פיגול, 

 ויקרא:   זהה לחילול הקודש. קריאה דומה מסתברת גם מהמופע הנוסף של 'פיגול' בספר אינו  למעט העובדה שהוא  

   זבח שלמיו ביום השלישי ואם האכל יאכל מבשר .א

 , המקריב אתו לא יחשב לו. לא ירצה .ב

  .פגול יהיה

 )ויקרא ז יח(.  עונה תשא – והנפש האכלת ממנו .ג

תוצאות לאכילה ביום השלישי: חוסר אפקטיביות הקרבן )לא ירצה(,   שלושאה שיש  כאן לא מוזכר חילול הקודש, ונר 

 ת העוון.  הפיכתו לפיגול ונשיא

וג' הנושא הוא האדם האוכל, ואילו בב' הנושא הוא זבח שלמיו, המקבל שלושה פעלים  בחלקים המסומנים א' 

, ומתוך כך מתפגל ול מאכילת הבשרהוא שנהיה פיג  הזבח)ירצה, יחשב, יהיה(. מתוך כך עולה, שבפסוק זה  

  4בשרו.

 במקרא מחוץ לספר ויקרא:כאמור, המילה פיגול מופיעה רק פעמיים נוספות 

העם המכעיסים אותי על פני תמיד זבחים בגנות ומקטרים על הלבנים: הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים  

 , ד(-בשר החזיר ומרק פגלים כליהם: )ישעיהו סה, ג

ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול   אדני ה'  ואמר אהה :  הנה נפשי לא מטמאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי 

 . )יחזקאל ד, יד(

מן המופע בישעיהו ניתן רק ללמוד שאכילת מרק העשוי מפיגול מכעיסה את האל, כמו אכילת חזיר, אך אין רמז  

בר במרכיב אסור. מן המופע ביחזקאל אנו לאפיון של המרכיב האסור )הפיגול( בתבשיל, וניתן רק ללמוד שמדו

 
 . 143-140(, עמ' 1987רייט ) 3
 בניגוד לדעת לוין, מילגרום ורייט, שטוענים שהבשר הופך פיגול ישירות כתוצאה מהאכילה המאוחרת.   4

 המחּולל, ומחזק אותו בפסוק נוסף:  מילגרום מאמץ את פירושו של רייט, שהבשר הוא
 (. שמות כט לד) ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא

 .(422(, עמ' 1991)מילגרום ) כאן, שאכילת הלחם הנותר מחללת אותומ
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. כלומר, דבר מה שהוא פיגול, יש בשר־פגולאת שייכות(: למדים שלא הבשר הוא הפיגול, משום הסמיכות )המבט 

למרות זאת, כותב מילגרום על פיגול בנביאים, שלמרות שהוא שונה מבשר   לו בשר הניתן, אך אסור, באכילה.

א נופל תחת אותה קטגוריה, ושהמונח מתייחס לבשר קדוש שנותר לאחר הזמן טמא )דוגמת חזיר או נבלה(, הו

 5כך חולל.  שהוקצב לו, ומתוך 

המשותף למופעים המעטים של המילה מסתכם באכילת בשר אסור באכילה. יתכן שלא כל המופעים נשאו את 

קונקרטיות . בכל אופן, לא נראה אותה המשמעות, אולי אחת או שתיים מהמשמעויות בנביאים מושאלות ואולי 

 שניתן ללמוד מהם את שמייחסים להם רייט ומילגרום. 

 

 בספרות התנאית  פיגול 

 בהתאם לכלל:  6המילה פיגול בספרות התנאית משמשת בהקשר יחיד 

 – חוץ למקומו – להקטיר דבר שדרכו להקטיר ,כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק לאכול דבר שדרכו לאכול

 מ"ג(.  זבחים פ"במשנה ) ובלבד שיקרב המתיר כמצותו ,וחייבין עליו כרת פגול – ץ לזמנווח .ואין בו כרתפסול 

אם הכהן העובד מבצע אחת הפעולות )שוחט, מקבל, מהלך או זורק( מתוך כוונה לאכול את הבשר מעבר לזמן  

משום שלא נאמר שזהו ול,  פיג  מהוהקצוב לאכילה זו, הרי שזה פיגול. כלל זה אינו מגדיר 'פיגול', אינו מלמד אותנו  

נוספים שבהם זבח הופך ל'פיגול'   המצב היחיד בו דבר מה יהפוך, או יסומן, כפיגול. עקרונית, יתכנו תרחישים 

לאותה   ההלכתי)ואולי לאו דוקא זבח(. יחד עם זאת, השימוש האחיד בספרות התנאית במונח מצמצם את המושג  

 משמעות ברורה ומדוייקת. 

 

 גלות הבשר זמן התרחשות התפ

לך, עם האכילה המאוחרת של יויקרא הזבח הופך לפיגול מהיום השלישי לאחר העלאתו וא כפי שראינו, בספר  

בשרו. בהלכה התנאית פעולת אכילה מאוחרת זו אינה משפיעה על הסטטוס של הבשר. הפעולה שהופכת את 

המקדימה לאכול את הבשר לאחר   הכוונה  –  או באחת מפעולות הדם  בזמן ההקרבה  המחשבההבשר לפיגול היא  

 
 שם, שם.  5
 להוציא מספר חריגים עליהם נתעכב בהמשך.  6
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הזמן הקצוב. כפועל יוצא מן השינוי ההלכתי, הפסילה של הקרבן המפוגל נעשית כבר בזמן העלאתו ולא בדיעבד,  

 כבספר ויקרא.  

בנוסף למעבר מאכילה למחשבת אכילה, מעמידה ההלכה התנאית קריטריון נוסף לפסילת הזבח, שאינו מוכר לנו 

בחומרתו מ"חוץ לזמנו", כפי שניתן ללמוד מן התוצאה ומן קריטריון זה פחות    7מקומו". מן המקרא, והוא: "חוץ ל

 העונש: הזבח אמנם נפסל, אך הוא אינו פיגול ואינו מחייב כרת. 

 

לבסס את ההשערה שבהלכה הקדומה היו שני הקריטריונים "חוץ לזמנו" ו"חוץ למקומו"   בדברים הבאים אנסה

,  ולכן "חוץ 'חוץ' הינו מושג מרחביבבסיס ההשערה עומד עניין לשוני.  ם פיגול.  תוצאת שניהבעלי משקל זהה, ו

אין לה פשר, וגם   אינו כזה. הקטגוריה 'חוץ' היא יחסית ל'פנים', אחרת  "חוץ לזמנו"למקומו" הינו מינוח טבעי, בעוד  

מדוב לעולם  זמנו.  'סביב'  כלשהו  ב'רדיוס'  בזמן  מדובר  לא  זמן  עבור  המושאל  אכילה בשימוש  על  במחשבה  ר 

ברור  עתידית די  לזמנו"שהמינוח  . מכאן  עובדה המחזקת את הסברה    "חוץ  למקומו",  "חוץ  נגזר מהמינוח 

,  "חוץ לזמנו"תוצאותיה קלים מאלה של  שבזמן טביעת המושגים הללו לא היתה העבירה "חוץ למקומו" או  

 כפי שנמצא בהלכה התנאית. 

 התפתחות הלכות הפיגול  

 חקר להתחיל להתחקות אחר הלכות הפיגול התנאיות היא בדרשת הפסוק בפרשת צו:ה מקובל במהנקודה ממנ

. אמר ר' אליעזר: כוף אוזנך לשמוע שהשוחט  לא ירצה  –ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי   .א

 הרי זה בלוא ירצה.   –את זבחו על מנת לאכל ממנו בשלישי 

אם אכל ממנו   –  מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה  ל יאכלאם האכאמר ר' עקיבה: או שומע אני   .ב

לומר כן, מאחר שהוכשר יחזור ויפסל? הין, אם מצינו בזב ובזבה ושומרת יום בשלישי יהא פסול. ואיפשר  

בזבח היה מדבר   – אותולו' -אלא זה כהן המקריב. תל' המקריבכנגד יום שהיו בחיזקת טהרה. או אינו או' 

 בח... אינו מדבר בזו

 8א(. ספרא צו, ח רפ"במחשבה הוא נפסל, אינו ניפסל בשלישי ) – לא יחשבאחרים אומרים:  .ג

 
 לעיל.  מ"ג זבחים פ"במשנה  7
שגיב  ,  30-27(, עמ'  1977זבחים כט ע"א מאוחרת, ולכן לא אתייחס אליה כאן. ר' גולדשטיין )בבלי  מספר חוקרים הראו שהמקבילה ב  8

 .102-104(, עמ' 2009)
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 רבי אליעזר )א'( מציג את ההלכה כפי שקבלּה מרבותיו, וזו אף ההלכה המוכרת לנו, כפי שראינו במשנה זבחים: 

 לאכל ממנו בשלישי הרי זה בלוא ירצה.  על מנתאת זבחו  השוחט

 שחיטה, היא "בלא ירצה" )ויקרא יט ז(, כלומר, מפגלת.הכוונה בזמן ה לא האכילה, אלא

כנראה שהלכה זו קשה לרבי אליעזר, ועל כן הוא מקדים ואומר: "כוף אזנך לשמוע". נשאלת השאלה, מה הקושי  

זו לבין ההלכה  פינקלשטיין סבור שרבי אליעזר מוצא סתירה בין הלכה  רבי אליעזר.  עבור  זו  שמעוררת הלכה 

 שמותית העוסקת בשליחת יד בפקדון: ה

החושב לשלוח   ...כשעת הוצאה  :ובית הלל אומרים  ,ילקה בחסר וביתר  :יםבית שמאי אומר  –  בפקדון  השולח יד

  פ"ג   בבא מציעאמשנה  אינו חייב עד שישלח בו יד )  :ובית הלל אומרים  , חייב  :בית שמאי אומרים   –בפקדון    יד

 . (מי"ב

 9לשלוח בו יד.  חשביד בפקדון, ובין אם  שלחח חייב, בין אם על פי הלכת בית שמאי השלי

פינקלשטיין מציע שרבי אליעזר דורש בעניין פיגול כמו בפקדון: החושב לשלוח יד בפקדון, חייב מייד, כאילו שלח 

ת  ידו, כך גם החושב לאכול חוץ לזמנו חייב ממש כאילו אכל. לפי פירוש זה, שתי הפעולות, המחשבה לעתיד ופעול 

במילים אחרות, רבי אליעזר היה מצפה שכל אחת משתי פעולות   10האכילה, היו אמורות להביא לאותה תוצאה. 

חוץ לזמנו למעשה   ואכילהלאכלו חוץ לזמנו בזמן העבודה,    מחשבהשונות תפסולנה קרבן ותפגלנה את בשרו:  

לאכול    מחשבה  מצויה בידו )שרק )בדומה לחושב לשלוח יד בפקדון, ובשולח ידו בו ממש(. אך לא זו המסורת ה 

 מפגלת, ולא מעשה האכילה(, ועל כך תמיהתו.   ביום השלישי

 
שולח   הואיל וגם כאשרמשנה זו חריגה מאוד בנוף הפרושי וזכתה לאינספור פירושים והסברים. פירושו של הנשקה למהות המחלוקת: "  9

השומר ידו בפקדון במעשה, אין מעשה זה משנה כלל את המציאות הממשית שבפועל, ואין בו אלא כדי לבטא את השינוי בכוונותיו 

משעה שהחליט השומר בדעתו שאין בכוונתו להשיב  במחשבותיו של השומר, לפיכך סבורים בית שמאי שאין כלל צורך במעשה זה:  ו

, שהרי כלתה שמירתו והרי הוא כאדם זר הנוטל מרשות לעצמו, מרגע זה למעשה נגזל הפקדון  את הפקדון לבעליו, אלא ישמרנו

יש בו כדי  שהמעשה שבכאן לא משנה במאום את תנאיו הממשיים של הפקדון, מכל מקום  ואילו ב"ה סבורים, שאף על פי    ..הבעלים.

להוציא את הפקדון בפועל מרשות הבעלים, אבל יש לנו צורך  . אין לנו כאן צורך במעשה כדילהחליט ולהגשים את כוונותיו של השומר

מחשבתו כבר  בראשו, ואפשר שעוד יחזור בו, אלא  בו כדי שאפשר יהא לחייב את השומר, שהרי לא מחשבה היא זו בלבד שחלפה  

הבתים מסכימים   לפי פירוש זה (.106(, עמ'  1997" )הנשקה )ניכרת מתוך מעשיו, וכבר הגשימה בפועל בהגבהת הפקדון לעצמו

שלשתי שהפעולה התודעתית, החושב לשלוח יד, דיה כדי להפוך את השומר לגזלן, אך הם חלוקים בהבנת השלכות הפעולה. בודאי  

השיטות עשוי השליח לחזור בו, אלא שלשיטת בית שמאי תהיה זו השבת גזילה, כלומר הגזילה אינה מתבטלת. לשיטת בית הלל אין  

ות, ואם יתחרט היא תתבטל מעיקרה. עבור בית הלל, מחשבותיו של הסובייקט הן פעולה פנימית, בינו לבין  לפעולה התודעתית ממש

 לו, ואילו עבור בית שמאי משפיעות כלל פעולותיו, תודעתיות וקונקרטיות כאחת, על המציאות. עצמו, ללא תוקף מלא מחוצה 
 . 34(, עמ' 1990פינקלשטיין ) 10
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הפסוק.  לפשט  ההלכה  בין  מהפער  נובע  אליעזר  רבי  שמבטא  שהקושי  מציע  לעומתו,  שגיב,  אחד   11יונתן  כל 

ש הסברו  במחקר.  מוסכמים  שניהם  אליעזר,  רבי  של  שיטתו  של  אחר  אפיון  על  מתבסס  הללו  ל מההסברים 

רבי אליעזר מסורתנית, המעדיפה מסורת הלכתית )שבמקרה זה מצא פינקלשטיין על היות שיטתו ההלכתית של  

בה סתירה( על פני מדרש פסוקים, והסברו של שגיב על הצמדותו העקשנית של רבי אליעזר לפשט הפסוקים. כך 

מסרה לו מרבותיו, היא זו המוכרת לנו או כך, הנקודה החשובה לעניינינו היא, שההלכה עליה מעיד רבי אליעזר שנ

רבי עקיבה )ב'( ו"אחרים" )ג'( אינם חולקים על ההלכה   .מפגלת  בלבד   מחשבהשהספרות התנאית, כלומר:  מן  

רבי עקיבה מזהה את   12כפי שמביאה רבי אליעזר, אלא פותרים את המבוכה בכך שהם מעגנים אותה בפסוק. 

ומייחסים   יחשב ואילו "אחרים" מחליפים את המשמעות של הפועל      13עם הכהן, ולא עם בעל הקרבן,  המקריב  

(. דבריהם של רבי  : הקרבן לא יתקבל, "לא יחשב" משמעועל פי הפשט )בעוד ש  במחשבהכוונת המקריב  אותו ל

עקיבה ו"אחרים" מהווים מענה לקושי הפרשני, שלפי הסברו של שגיב הוא הקושי שמעלה רבי אליעזר, אך התהייה  

אותה פינקלשטיין )הסתירה למסורת השמותית ביחס לשולח יד בפקדון( נותרת בינתיים ללא מענה.   כפי שמבין

 השתלשלות הלכה זו, כפי שנמסרה לרבי אליעזר. לפינקלשטיין  נעקוב אחר הצעתו של

 פינקלשטיין מוצא במדרש אחר בספרא עדות להלכה קדומה יותר: 

דם הטמא    .לא דם הטהוריאין לי א  .כי הדם הוא בנפש יכפירשנ'    . זה הדם  ?איזה הוא מכפיר  .פרונרצה לו לכ

אם תאמר עוון    ?איזה עון הוא נושא  ,ייעון הקדשים אשר יקדישו בני יש' ל  תונשא אהרן א  מרכשהוא או  ?יןימנ

נושא עון   ?איזה עון הוא  .בנותר הוא לא יחשכבר נאמר    -  ון נותרוע  –  פיגול הוא לא ירצהכבר נאמר    –  פיגול

 14. (ספרא נדבה, ד פ"ב ) שהותר מכלל טומאה לציבור ,טומאה

 ברייתא זו מפרקת את אחד משני פסוקי הפיגול בויקרא:

 ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי  

 לא ירצה המקריב אתו  

 לא יחשב לו  

 
 . 93שגיב, שם, עמ'  11
יב משחזר את הנוסח המקורי של דברי רבי עקיבה כך שהוא כולל את העיגון בפסוק בלבד, ללא שאלת ההתכנות והראיה מן הזבים שג  12

 . 65-66(, עמ' 2019(. לביקורת על שחזורו זה של שגיב, ר' פוליאקוף )97-98 )שם, עמ'
(. ר' שגיב,  ויקרא ז ח)  "לה אשר הקריב לכהן לו יהיהוהכהן המקריב את עלת איש עור העבדומה לנאמר מספר פסוקים קודם לכן: "  13

 . 49, הע' 100שם, עמ' 
 . 35-34ספרא, עמ'  14
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 פגול יהיה 

 והנפש האכלת ממנו עונה תשא )ויקרא ז, יח( 

. היא עושה זאת על ידי ייחוס "לא ירצה" לא יחשב לוו־ לא ירצהמפרידה בין מה שנראה כחזרה בפסוק: יתא הברי

אסורה    ’נותר ‘לעוון פיגול, ו"לא יחשב" לעוון נותר. מדרש זה אינו תואם, כמובן, את ההלכה התנאית, בה אכילת  

מובאת גם בבבלי, ומעוררת, כצפוי,    א זורייתאך אינה פוסלת את הקרבן או פוגעת באפקטיביות שלו בדיעבד. ב

 קושי גדול, המתבטא היטב בפירושי רש"י במקבילות השונות. לדוגמה: 

ה"ג לה בת"כ וכן הצעתה בכל   –לא יחשב  :לא ירצה ואם עון נותר הרי כבר נאמר :אם עון פיגול הרי כבר נאמר

הוא וה"ק איזה פסול קרבן מרצה  פיגול   ?מקום  עון  ח  אם  פיגולמקומוץ לדמחשבת  כדאמר לקמן   ו דאיקרי 

אם עון    אם אינו לענין חוץ לזמנו תניהו לענין חוץ למקומו הרי כבר נאמר לא ירצה.  .פיגול הוא לא ירצה  בפירקין

 . פסול מחשבת נותר שחישב לאוכלו לאחר שנעשה נותר דהיינו מחשבת חוץ לזמנו –נותר 

גירסא זו  קמא בפירקין ובספרים שלנו  ץ לזמנו מיתווהאי קרא בחו  –הרי כבר נאמר המקריב אותו לא יחשב  

ולאותה הגירסא אינך יכול לפרש נותר זה במחשבת חוץ לזמנו    משובשת בכ"מ בהש"ס ומחליפין המקראות

  , ואי אפשר לומר כן  ,והפיגול במחשבת חוץ למקומו דלא יחשב בחוץ לזמנו כתיב וצריך אתה לפרש נותר ממש

 15  בה אם הותיר ממנו. שר נפסל מלרצות ולעלות לשם חושאין הקרבן שקרבו מתיריו בהכ

כדי למצוא פשר בגירסאות אליהן הוא מתייחס כ"משובשות" נאלץ רש"י להחליף את משמעות המינוחים ההלכתיים  

בברייתא זו במשמעות "שחישב לאכלו חוץ למקומו", המוכרים והמוגדרים היטב של פיגול ונותר: 'פיגול' משמש  

   במשמעות "שחישב לאכלו חוץ לזמנו", הוי אומר: ה'פיגול' ההלכתי. ו'נותר' משמש בה

 לפינקלשטיין יש הסבר אחר מזה של רש"י. הצעתו של פינקלשטיין להשתלשלות הלכה זו: 

תוספת זאת נעשתה כדי לפתור את   .נתוספה מחשבת העובד לפעולה הקונקרטית של האכילה  בשלב ראשון

 ין שני הפסוקים:הבעיה הפרשנית העולה מהכפילות שב

ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת 

 ,  ויקרא ז יח( )  ממנו עונה תשא

 
 )ויקרא יט ח(.  ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה

 
 , מנחות כה ע"א. פסחים טז ע"ב. ור' גם פ' רש"י ליומא ז ע"א, אם עון פיגולרש"י לזבחים כג ע"א, ד"ה  15
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י שיעשו לימים "אחרים", ועל כן ייחסו את  יתכן שכבר בשלב זה פירשו את "לא יחשב" כמכוון למחשבת העובד, כפ 

   16לפסוק מויקרא יט.  האיסור במעשהלפסוק מויקרא ז, ואת  האיסור במחשבה

 
שני שבשלב  החליטו  פינקלשטיין,  מציע  כך  הקרבן,  את  פוסל  אינו  פס נותר  של  ממצב  להמנע  כדי  אולי  ילה , 

מקור המקראי, אלא אף בספרא על ויקרא ד  אם כי פסילה רטרואקטיבית של קרבן קיימת לא רק ברטרואקטיבית )

"הוא לשמו"כא:  שלוא  לששרפו  פרט  לכפילות 17,  שוב  נדרשו  הקרבן  את  פוסל  אינו  שהנותר  משהחליטו   .)

   18.חוץ למקומו, ואת ויקרא יט כעוסק במחשבה  חוץ לזמנושבפסוקים, והפעם פירשו את ויקרא ז כעוסק במחשבה  

 
, ארבזו פרשנות כמו זו שתובא לימים על ידי    היתהאולי  רת )כלשהי(.  נפתרה הכפילות בדרך אח  בשלב השלישי

שונה המייח באופן  ומפרש את הכתוב בקדושים  צו,  ו"חוץ למקומו", לפרשת  לזמנו"  "חוץ  שני האיסורים,  ס את 

וץ כך או אך, מתוך שינוי פרשני זה איבד "ח    (, ואולי נפתרה הכפילות בדרך אחרת.זבחים כח ע"אלחלוטין )בבלי  

הבשר. משנפתרה הכפילות נשתכחה   , לא חייב עוד כרת, ולא פיגל את"חוץ לזמנו"למקומו" את מעמדו השווה ל

 19ההלכה שקיימה את שני האיסורים, האכילה והמחשבה, בהותירה את האיסור על המחשבה בלבד.

א רק המחשבה לכתחילה. , מדוע האכילה ביום השלישי אינה פוסלת, אלזהו השלב בו עומד רבי אליעזר עם תהייתו

ספקולטיבית למדי, אך חוסר ההתאמה של הברייתא להלכה התנאית בעינה ין היא, כמובן,  הצעה זו של פינקלשטי

 עומדת, ומבקשת הסבר. 

 

 רמזים להלכה קדומה בעניין "חוץ למקומו" במשנה ובתוספתא 

 ובנת: אם אכן מחשבת "חוץ למקומו" מפגלת בהלכה הקדומה, תהפוך המשנה הבאה למ

  לא פיגל  –גל. המולק תרין בפנים לאכל ביציהן בחוץ לא פי – השוחט את המוקדשין לאכל שליל או שלייה בחוץ

 .  מ"ה( זבחים פ"גמשנה )

 
 (, עמ' פז. 1950פינקלשטיין ) 16
 .123-122 (, עמ'1990, ר' פינקלשטיין )147ספרא, עמ'  17
  (, שם.  1950פינקלשטיין ) 18
 שם, שם.  19
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מחשבה לאכול אכילה אסורה היא המפגלת. כדרכם של חכמים, איסור במחשבה תלוי במושאי המחשבה, ומשנה  

 מבחן: האם המחשבה היא לאכול דבר שנהוג לאכול, ולאכול ממנו זו היא אחת מתוך סדרה של מקרים שעומדים ל

כמות מספקת )כזית( כדי שתהיה מחשבה מפגלת. בתוך ההקשר הזה ברור שאין זו מדרכם של אנשים לאכול  

הצורה 'בחוץ' נפוצה מאוד בספרות אינה מפגלת.    בחוץולכן מחשבה של העובד לאכל אותם    20שליל או שלייה 

הוה אומר, אין שום דרך לקרוא משנה זו  יחס לגבולות במרחב, לעולם לא לגבולות בזמן.התנאית, תמיד בהתי 

, במקרים אלה אמנם אינה מפגלת, אך מן הלאו )משום "חוץ למקומו". המחשבה  "חוץ לזמנו"כעוסקת במחשבה  

  "ומוחוץ למק "משנה זו שייכת לשיטה הלכתית בה מחשבת  האקסצנטריות של המקרים( ברור לחלוטין ההן:  

 21. מפגלת, ולא רק פוסלת

 ו למשנה זו רואה גם הוא שאין שום דרך לעקוף את המסר הברור שעולה ממנה, ועל כן מתקן: הרמב"ם בפירוש

כך,  זו  ענין משנה  ויהיה  לעיל,  כפי שנתבאר  חוץ לזמנו  עליו  פגול אלא אם חשב  נעשה  הזבח  ידעת שאין  כבר 

, מפני א פיגלאם חשב לאכל מהן חוץ לזמנו ל, וכן  לא פסל  השוחט את המוקדשין לאכל שליל או שליה בחוץ

 שגם הם מאוסין אצל בני אדם כמו העור והאלל. 

מפריד בין המקרים, כדי שמשנה זו תתנהג כמצופה: מחשבת "חוץ למקומו" פוסל, או שאינו פוסל, ורק    הרמב"ם

 מפגל, או שאינו מפגל.  "חוץ לזמנו"מחשבת 

 ליה: גם התוספתא נדרשת לעניין הש

 לא חוץ לזמנו ולא חוץ למקומו )תוספתא חולין פ"ה ה"ט(.  –שיליא אין מפגלת את הזבח 

גם כאן לא נאמר: "אין מפגלת... חוץ לזמנו ואינה פוסלת חוץ למקומו", כפי שהיינו מצפים על פי ההלכה התנאית 

 .  שתי פעולות המחשבה בעלות מעמד שווה בפוטנציאל הפיגול שלהןהמוכרת, אלא 

 הלכה הבאה: ם בג כך 

כל הזבחים שקיבל דמן אחד מן הפסולין, הרי הוא פסול. לפיכך אם חשב עליו, בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו,  

 אין בו משום פיגול )תוספתא זבחים פ"ג ה"ג(. 

 
 כמו העור והאלל". הרמב"ם מפרש כאן שהללו "מאוסין אצל בני אדם  20
לכאורה, ניתן לפטור את הקושי העולה ממשנה זו בטענה שהמילה פיגול משמשת כאן במובן רחב של 'פוסל'. קריאה כזו אינה סבירה  21

,  "חוץ לזמנו"נה משמש הפועל 'פגל' בלי שיהיה ברור באופן חד משמעי שהכוונה למחשבת אכילה  משני טעמים: )א( רק במקום אחד במש 

אם "חוץ לזמנו" מפגל ו"חוץ למקומו" רק פוסל, לא סביר   גיטין פ"ה מ"ד(. )ב(משנה  "והכהנים שפיגלו במקדש מזידים חייבים" )  והוא:

   להשתמש בהקשר של "חוץ למקומו" בפועל זה. 
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הי"ב יחידה שלמה בתוספתא מנחות פ"ה,  נציין  עוסקת -בנוסף  זו  יחידה  אין מקבילות במשנה.  הכ"ב, שלרובה 

עולות קמיצה )נטילת המנחה מכלי השרת( הנחשבות "בעייתיות", משום היד שקמצה, משום קמיצה של פ   בסדרה

בכלי לא ראוי, משום שקמץ וחזר והתפזר ועוד. מצבים אלה מתויגים בהתאם למקרה, ובהתאם לאפשרות לתיקון,  

 באחד משני התיוגים: כשר או פסול. לאחר התיוג, אם תויג ככשר, נאמר:  

 . פגול וחייבין עליו כרת – חוץ לזמנו  ,פסול ואין בו כרת –וץ למקומו ליו חוחישב ע

 וזאת בהתאם לסיפא של הכלל שלמדנו: 

חוץ   –להקטיר דבר שדרכו להקטיר    ,כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק לאכול דבר שדרכו לאכול  :זה הכלל

זבחים )משנה    ובלבד שיקרב המתיר כמצותו  ,וחייבין עליו כרתפגול    –  חוץ לזמנו  .ואין בו כרתפסול    –  למקומו

 מ"ג(.  פ"ב

" השגור ואין חייבים עליהם פגול ונותר וטמאעל פי אותו כלל, במקרה של תיוג 'פסול', היינו מצפים לנוסח מעין "

 במשנה, ולא היא. ביחידה זו, בכל אחת מההלכות קיים מצב המתויג 'פסול', ובו נאמר: 

 . מקומו אין בו משום פגולין חוץ ללזמנו ובחוץ בין  –וחשב עליו 

בניגוד למקרים המתויגים ככשרים, בהם נשמרת ההירארכיה המוכרת בין "חוץ לזמנו" ו"חוץ למקומו", במקרים  

משום  זה  אך  פיגול",  משום  בו  "אין  אמנם  מעמד.  כשוות  במחשבה  העבירות  שתי  מוצגות  כפסולים  המתויגים 

 היתה מפגלת אותו.  "למקומוץ חו"חשבת שנפסל. במשתמע, אלמלא נפסל, מ

 
 

בחוק המקראי אין זכר לקריטריון מרחבי בהגדרת הפיגול, בספרות התנאית מצאנו רמזים לקיומו של קריטריון כזה 

לכה בהלכה הקדומה, ואפילו להעדפתו על פני הקריטריון הזמני )משום השימוש במינוח המרחבי: 'חוץ'(, ואילו הה 

שמחשבת "חוץ למקומו" אינו מפגל. נסיון ללמוד עוד על שלב הביניים, זה של ההלכה הקדומה,   ית פוסקתהתנא

מביא אותנו לבחון את הפיגול במגילת המקדש, שהיא המקור היחיד שבידינו בו משמש המונח 'פיגול' בתווך שבין 

, ושהוא מתייחס להתרחשות  מרחביוא  במגילה נמצא אכן שהקריטריון לפיגול ההמקרא והספרות התנאית.  

המכונה 'זבח', הכוללת את האכילה, אך לא רק אותה, ומקיפה ממנה במרחב )במרחק גדול מן המקום המותר 

הזבח מתפגל כאשר אחד ממרכיביו הפיסיים )בשר או עור( מוצא אל מחוץ לתחום בו הוא מותר  לאכילת הבשר(. 
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ק  לבסס  מסייע  במגילה  הדיון  לשימוש(.  או  "חוץ )לאכילה  של  הקריטריון  הופעל  בו  קדום  הלכתי  רובד  של  יומו 

 ד בימי הבית.ה עו למקומו" כמפגל, הקודם להחלפת המעשה במחשבה, החלפה, עליה מעיד רבי אליעזר שנעשת

 

 פיגול במגילת המקדש 

קרבן המועלה בבית המקדש, כל שלושת  'פיגול' לזבח שהוא  בעוד שבמקרא ובספרות חז"ל מתייחסת המילה 

ארצה לטעון שבמגילה, כמו באותן עדויות   לתוצרי שחיטת חולין. פעים של המילה במגילת המקדש מתייחסים  המו

כלומר אל "חוץ למקומו". לשם   אל מחוץ לתחום הקיום שלו,ח שהוצא  מן ההלכה הקדומה אותן ראינו, מדובר בזב

'זבח', על אף כך אצטרך להראות שההתרחשות המדוברת, שחיטת חולין ותוצאותיה, עומדת בק ריטריונים של 

תחום קיום לגיטימי. על כן נצטרך    שאין מדובר בקרבן. כמו כן אצטרך להראות שלזבח זה, כמו לזבח קרבן, מוגדר 

 .  בטרם נפנה לדיון ב'פיגול' בהשחיטה ואכילת בשר במגילת המקדש עכב על דיני להת

 

 דיני השחיטה והאכילה של בשר במגילת המקדש

 מפרטים את דיני השחיטה והאכילה של בשר בירושלים ומחוצה לה.   ל מגילת המקדשנג ש-טורים נא

 .  ים עושים אלוא תעשו בארצכמה כאשר הגו

להשתחות   משכיות  אבני  ונותנים  מצבות  להמה  ומקימים  אשרות  להמה  ונוטעים  זובחים  המה  מקום  בכול 

 עליהמה ובונים להמה

 ]חסרות כתשע שורות[

מזבחי אשר תעשה ל[כה ולוא תקים לכה מצבה ]אשר   [אכל לוא תטע ]לכה אשרה כול עץ אצל                   ]        

 . משכית לוא תעשה לכה בכול ארצכה להשתחוות עליה שנאתי וא[בן

 .א תזבח לי שור ושה אשר יהיה בו כול מום רע. כי תועבה המה ליוול

 ועבה המה לי. ולוא תזבח לי שור ושה ועז והמה מלאות כי ת

 ושור ושה אותו ואת בנו לוא תזבח ביום אחד.

 ולוא תכה אם על בנים. 

 כול הבכור אשר יולד בבקריכה ובצואנכה, הזכרים תקדיש לי. 

 לוא תעבוד בבכור שורכה ולוא תגוז בכור צואנכה. 
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 לפני תואכלנו שנה בשנה במקום אשר אבחר.

 ואם יהיה בו מום פסח או עור או כל מום רע לוא תזבחנו לי.  

 בשעריכה תואכלנו הטמא והטהר בכה יחדיו, כצבי וכאיל.

 רק הדם לוא תואכל, על הארץ תשופכנו כמים וכסיתו בעפר.

 ולוא תחסום שור על דישו. 

 ולוא תחרוש בשור ובחמור יחדיו.

 למקדשי דרך שלושת ימים,  לוא תזבח שור ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב

 ותו עולה או זבח שלמים. כי אם בתוך מקדשי תזבחנו, לעשות א

 ואכלתה ושמחתה לפני במקום אשר אבחר לשום שמי עליו. 

 בשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי סביב שלושים רס.   –וכול הבהמה הטהורה אשר יש בה מום 

 . כי בשר פגול הוא ,לוא תזבח]    [ קרוב למקדשי

 בתוכה,אשר אנוכי מקדש לשום שמי  ועז בתוך עירי ושהתואכל בשר שור לוא 

 .אשר לוא יבוא לתוך מקדשי וזבחו שמה וזרקו את דמו על יסוד מזבח העולה ואת חלבו יקטירו

 ]חסרות כתשע שורות[

  [וכי ירח[ק ]ממכה המקום אשר בחרתי בו ואמרתה]                

 אוכלה בשר כי א[ותה נפשכה לאכול ב]שר, בכל אות נפשכה[ ]

 כברכתי אשר אתן לכה  תואכל בשר וזבחתה מצואנכה ומבקריכה

 ואכלתה בשעריכה והטהור והטמא בכה יחדיו כצבי וכאיל.  

 , רק חזק לבלתי אכול הדם, על הארץ תשופכנו כמים וכסיתו בעפר

 שרכי הדם הוא הנפש ולוא תואכל את הנפש עם הב

 למען ייטב לכה ולבניכה אחריכה עד עולם. ועשיתה הישר והטוב לפני, אני ה' אלוהיכה.

 וכול נדריכה תשא ובאתה אל המקום אשר אשכין שמי עליו.  דשיכהרק קו

 22וזבחתה שמה לפני כאשר הקדשתה או נדרתה בפיכה.

(, LXXז, טו )נוסח  -יב ה  ריםדבשזורים בה שכתובי הפסוקים:  יחידה זו היא מלאכת מחשבת של שזירת פסוקים:  

רבות נכתב עליה, וברור ומוסכם שכל מילה    , כב כח.ג(, יLXXו )נוסח  -כו, יז ג-ד כה ראכג, יז א, ויק-כד, כז, טו יט -כ

 
 . 10טור נג שורה  –  19, טור נא שורה 192-190(, עמ' 1020קימרון ) 22
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ים מן ההוראות, אותן נכנה לשם הנוחות "לא תזבח",  עיקר הדיון המחקרי הוקדש לשתי 23בה מחושבת ומדוייקת.

 ו"כי ירחק".

 
 לא תזבח 

 24א תזבח שור ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב למקדשי דרך שלושת ימים ול

 על הפסוקים:  כניתות ינהמבחהוראה זו מבוססת 

איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה:  ואל פתח אהל מועד  

לא הביאו להקריב קרבן לה' לפני משכן ה' דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו )ויקרא  

 .ד(-גיז, 

 אחר: "לא תזבח שור ושה" לקוח ממקור  המטבע 

 .שור ושה )דברים יז א(לא תזבח לה' אלהיך 

הפסוק בדברים עוסק בזבח בהמה בעלת מום ואילו הוראתנו במגילה עוסקת בבהמה טהורה סתם, כלומר, כשרה 

מדוע הוחלף הפועל 'שחט' שבויקרא ב'זבח' שבדברים. האם החלפה זו נועדה לקרבן. מכאן עולה השאלה:  

   מחוץ למקדש? קרבןלאסור דוקא 

 
 כי ירחק 

ירח[ק ]ממכה המקום אשר בחרתי בו ואמרתה אוכלה בשר כי א[ותה נפשכה לאכול ב]שר, בכל אות נפשכה[  וכי 

מצואנכה ומבקריכה כברכתי אשר אתן לכה ואכלתה בשעריכה והטהור והטמא בכה יחדיו    וזבחתה  תואכל בשר

הוא הנפש ולוא תואכל   , כי הדםו בעפרכצבי וכאיל. רק חזק לבלתי אכול הדם, על הארץ תשופכנו כמים וכסית

 25את הנפש עם הבשר. 

 הוראה זו מבוססת על הפסוקים: 

 
, שיפמן 173-170(, עמ'  1991, טוב )178-161(, עמ'  1990לם מעידים על הדיוק וההקפדה: ווייז )ישנם ניתוחים רבים של השכתוב, כו  23

 (: 298שיפמן כותב עליו )שיפמן, שם, עמ' א(. 2007)רוטשטיין , 304-310(, עמ' 1995)

There are only a small number of quotations with no tendentious (intentional) adaptations or such harmonizations. The more 

we study the scroll in detail, the fewer such examples of unmodified quotation seem to exist. 
 . 41-13, שורות , טור נב 191, עמ' , שםקימרון 24
 . 6-1, שורות ג , טור נ192, עמ' שם 25
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תאכל   אות נפשך בכל תאוה נפשך לאכל בשר לך ואמרת אכלה בשר כי כאשר דבר גבלך ירחיב ה’ אלהיך את כי

’ לך כאשר  ירחק ממך המקום אשר יבחר ה’ אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה כי:  בשר

הטמא והטהור יחדו   אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל  כן תאכלנו: :  צויתך  ואכלת בשעריך בכל אות נפשך

על הארץ תשפכנו  לא תאכלנו :  רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר  :  יאכלנו

 כד(.-)דברים יז כ כמים

ביחסים בינהן, ְּבהקבלה   הוא  ללו )"לא תזבח" ו־"כי ירחק"(,ההוראות ה   הקושי בו עסק המחקר בהתייחס לשתי

  האם זו שחיטת חולין או קרבן?ליחסים בין המקורות המקראיים המשוכתבים. מהו מושא הזבח בהן הן עוסקות?  

   האם הן משלימות זו את זו או סותרות זו את זו?

 

 'זבח' כשחיטת חולין 

ֵרש למשמעות הפועל 'שחט' בויקרא יז  לפני שנפנה לענות על שאלות אלה  26,האם שחיטה לשלמים או לחולין  :ִנדָּ

 ולמשמעות 'זבח' בדברים יב, שתי היחידות המקראיות העומדות בבסיס ההוראות הללו במגילת המקדש. 

 
 איסור שחיטת חולין בויקרא יז 

הינה בגדר רצח, עובדה העומדת   באשר היא יד  כך: אכילת בשר  -לשיטתו של מילגרום יש לקרוא את ויקרא יז, ג

ביסוד קרבן השלמים. חובת הבאת הקרבן אל המזבח וזריקת דמו עליו ִנתנו לנו על ידי האל ככלי לכפרה על החיים 

שפיכת הדם על האדמה, ובכך השבתו   27. שחיטת חולין, שלא ניתן מנגנון לכפרה עליה, אסורהשקופדו. ממילא,  

 ר, אך רק עבור אותם בעלי חיים שאינם קרבים על המזבח, כלומר, שעבורםלאלוהים, בעליהם, מהווה תחליף מכפ 

שיפמן מחזק את טענתו של מילגרום, שהאיסור בויקרא יז הוא על שחיטת חולין של יהודה    28לא ניתן כלי כפרתי.

 29לזבח שלמים.  תחליףדם לבשר צייד ועופות בהמות קרבות בהיות פרוצדורת ה 

 
 .  1הע'  212(, עמ' 1988למחלוקת זו לדורותיה ר' שורץ ) 26
 .  155(, עמ' 1971מילגרום ) 27
    .156שם, עמ'  28
 . 303(, עמ' 1995שיפמן ) 29
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ובת שחיטת חולין, האסורה איסור גורף )ולא רק בהמות בויקרא יז ומכריע אף הוא לט שורץ דן בשאלת מושא הציווי  

על הקושי הריאלי שבאיסור כזה אומר שורץ, שחוק יכול להיות אוטופי, מה גם    30קרבות, כדעת מילגרום( ונצחי.

 31קרבה אינו חל על בהמה בעלת מום, ולכן יתכן שאין בכך מגבלה ממשית כלל.   שהאיסור על בהמה

 

   דברים יבהיתר שחיטת חולין ב

הקושי העיקרי בהבנת האיסור בויקרא יז כמתייחס לחולין, הוא הסתירה שנוצרת מתוך כך בינו לבין דברים יב,כא 

(, אך כי ירחיב ה’ אלהיך את גבלך בהיתר עתידי )המתיר בשר חולין בריחוק מן המקדש. אמנם בדברים מדובר  

 32בויקרא יז האיסור הוא נצחי.

 רום מחלק את הפסוק בדברים לשלושה חלקים, שהם שני תנאים וֵהיתר המותנה בהם:  לגמי

 תנאי -   כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם  .א

 תנאי -    כאשר צויתךוזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך  .ב

 היתר -     ואכלת בשעריך בכל אות נפשך .ג

הפרוצדורה   33ובלבד שייזבח כפי שצווה. מקדש, מותר לאכול בשר חולין,  כלומר: בהנתן מיקום רחוק מספיק מן ה

הקרבנות, הוה אומר: בקיעת  הנדרשת, על פי מילגרום, היא שחיטה על פי חוקי השחיטה שנתנו עבור עבודת  

  34הצוואר. 

 שחיטת חולין במגילת המקדש

של שחיטת    מסויימתמשמש לפרקטיקה    כנה ורמן חוזרת אל מילגרום שהפליא להראות שהפועל 'זבח' בדברים יב

חולין. אלא שבעוד מילגרום ייחס את המונח לבקיעת הצוואר, ורמן מיישמת את ממצאיו של מילגרום על העיבוד  

 
 . 33שורץ, שם, עמ'  30
 . 38-37שם, עמ'  31
 . 37-36, עמ' , שםשורץ 32
 . 3(, עמ' ב1976מילגרום ) 33
של מילגרום, ומוסיף לו ניתוח דיאכרוני: שחיטת הבהמות על אבן גדולה, במקום  ן בריכטו מקבל ניתוח טקסטואלי זהחנ .13שם, עמ'  34

(. מתוך כך לד-שמו"א יד לא היוותה עבור מחנהו של שאול אקט מכפר על הריגת צאן ובקר ובני בקר לצורך אכילת חולין ) על הדםאכילה 

לכפר על הרצח, גם של בהמה קרבה, על ידי שפיכת הדם על  חר, וקדמה לו תקופה בה ניתן היה למד בריכטו שהחוק בויקרא יז הוא מאו

(. לשיטתו יש להבין את הפרקטיקה בדברים יב, שפיכת הדם על הארץ, כחלופה לשחיטה על במה,  25(, עמ'  1976בריכטו )במה כלשהי ) 

יסוי הדם בעפר, כבויקרא יז  ת המזבח לצורך כפרה, אין מקום לכבמסגרת המאבק הדויטרונומיסטי בבמות. מכיון שהארץ מחליפה כאן א

 (. 41-42בריכטו, שם, עמ' )
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במגילת המקדש, ומייחסת אותו לטיפול בדם. הטיפול הנדרש, על פי ורמן, הוא השזירה שמצאנו שם של איסור 

)שמ כמים  וההוראה לשפכו  כגאכילת הדם  יב,  כיסוי הדם שנשפך ארצה בעפר    כד(-קורם בדברים  מכן  ולאחר 

, הוראה המורחבת במגילה גם לבהמה הטהורה(. יחד עם זאת, אין בשר ציד ועופות)כמבואר בויקרא יז, יג ביחס ל

 לפי שיפמן, המגילה פירשה את הדין:  35בשר תאווה מותר אלא במרחק שלושה ימי הליכה מעיר המקדש. 

ם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה:  והבאתם ר ה' אלהיכקום אשר יבח כי אם אל המ

שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם:  ואכלתם 

 .ז(-שם לפני ה' אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך ה' אלהיך: )דברים יב ה

מדברים יב מפורשים במגילה כאיסור על שחיטת חולין בטווח של שלושה ימים מן המקדש, טווח  הפסוקים הללו  

בו מותר רק זבח שלמים במקדש. כמו כן היא מפרשת דין זה כמתייחס לאיסור שבויקרא יז, ומתוך כך מרככת 

ח על שחיטת  לאיסור  חולין,  בעניין שחיטת  כללי  אותו מאיסור  והופכת  ימים בלבד.ולין בתחום שלאותו,   36ושת 

פירושו של שיפמן קשה: השימוש ב׳זבח׳ לשחיטת חולין צריך ראיה, ודרך שלושת ימים נתפסת אצלו כטווח קטן  

, בעוד שבשר שלמים מותר, מוגבל לבשר חוליןבו חל האיסור. שיפמן מבהיר שהאיסור, בטווח דרך שלושת הימים,  

 38ור כיצד מתיישבת טענה זו עם המשפט השלם מן המגילה, אך לא בר   37. לשיטתו, לאכול בתוך מרחק זה מהמקדש

אשר נפתח באיסור זבח מחוץ למקדש ובטווח דרך שלושת ימים, נמשך בהוראה להעלותו עולה או זבח שלמים 

  במקדש, ומסתיים בהוראה לאכול את הבשר בגבולות ירושלים.

 

 זבח כהעלאת קרבן 

, בו אסורה שחיטת חולין, ורואה בו ריכוך של האיסור הגורף על  ימיםלושת  דרך שכאמור, שיפמן מתייחס למרחק  

לצירוף   יז. המקור המקראי  בויקרא  חולין  ימיםשחיטת  משה   דרך שלושת  הינו בספר שמות, בהוראה שמקבל 

 מהאל, לבקשה מפרעה: 

 
שיפמן מציע שהחלת הוראת הכיסוי על הבהמה הטהורה במגילה אינה הרחבה של ההוראה המקראית, אלא שזו   .180ורמן, שם, עמ'    35

עולה זו להשלמת הטיפול פ, לאחר שהרחיב את גבולם, נוספה  לא היתה רלבנטית כל עוד נאסר זבח מחוץ לאוהל מועד. משהוסר האיסור

 בדם, גם של הבהמה בעלת המום או הטהורה )שיפמן, שם(. 
 . 278שיפמן, שם, עמ'  36
 . 282שם, עמ'  37
 . 16-13, שורות , טור נב 191(, עמ' 2010) קימרון 38
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 (. שמות ג יח) ימים במדבר ונזבחה לה' אלהינו ה' אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת

" את  לפרש  המקדש  במגילת  בבחירה  רואה  המקוםשיפמן  ממך  ירחק  ככי  ימים  "  שלושת  אימוץ דרך  המצאה, 

לעומתו טוען שמש שכבר במקור המקראי נשא צירוף המילים הזה משמעות   39שרירותי של מטבע לשון מקראית. 

אכ טריטוריאליים.  גבולות  המייצג  טרמין  אלא  ריאלית  מרחק  מידת  ימים שאיננה  שלושת  דרך  המרחק,  אותו  ן 

מתוך כך מציע שמש שהאיסור לזבוח בהמות טהורות דרך    40מירושלים, משמש במשנה לייצוג ארץ ישראל כולה. 

משפירש כך את אמדן המרחק, אם ההוראה   41שלושת ימים מן המקדש הוא בעצם איסור החל בארץ ישראל כולה.

בשר חולין אסור בארץ כולה. שמש פוסל התכנות של הוראה    במגילה עוסקת בבשר חולין, הרי שעל פי המגילה

בה החמרה בלתי סבירה "אפילו" בשביל מחבר מגילת המקדש. הפתרון של שמש הוא כזו, משום שהוא רואה  

כמו כן הוא מוצא חיזוק להיתר שחיטת חולין בטווח דרך שלושת   42שה'זבח' באיסור זה הוא קרבן, ולא בשר תאווה. 

 43בשרידים הארכיאולוגיים, המעידים על צריכת בשר בקומראן. ימים מן המקדש 

 

עוסקים שניהם באותו  ורמן ושיפמן טוענים שהאיסור "לא תזבח" וההיתר "כי ירחק"  :  חוקריםה  עמדות  את  נסכם

, האסורה בטווח דרך שלושת ימים, ומותרת מחוץ לטווח זה )עם הרחבת פרוצדורת  'זבח', שהוא שחיטת חולין

שאינם קרבים.   כיסויו לכל בעל חיים נשחט(, כשהם נבדלים בינהם בחלות האיסור על בעלי חייםשפיכת הדם ו

: איסור "לא תזבח" אוסר העלאת קרבן  שני סוגים שונים של זבחשמש, לעומתם, מפרש איסורים אלה כעוסקים ב

 
 , שם. שיפמן, שם  39
 .  127-126(, עמ' 1999שמש ) 40
חוזר הדרכים, ולכן העדויות המאוחרות, הן של המשנה והן של יוספוס, שמאים שיפרו באופן ניכר את  שמש מתעלם מהעובדה שהרו  41

, אינן מלמדות על הדרך שגמע  (6, הע'  901(, עמ'  1976פעמים אחדות על הקביעה כי העליה לרגל מהגליל ארכה שלושה ימים )ספראי )

ק"מ בלבד )ווייז,  44-67-להוראת המגילה בכוייז מעריך מרחק זה בהקשר ועולה רגל בשלושה ימי הליכה בתקופה בה נכתבה המגילה. 

 (. 83שם, עמ' 
נראה ששמש כורך בזה שיקולים שלא צריכים להכרך יחד. ראינו שגם אם דרך שלושת ימים מגדירה טווח ריאלי שבו   .128שם, עמ'    42

ולה ובין אם לאו. כמו כן, הטענה  ים אותו לשטחי ארץ ישראל כאסור בשר חולין, הרי שזהו איסור החל במרחב גדול מאוד, בין אם מרחיב

השוללת סבירות החמרה כזו, ללא ראיות נוספות, חלשה. כבר התמודדו איתה פרשני מקרא, חוקרי מקרא וחוקרי מגילת המקדש ונתנו  

 (. 2007רוטשטיין )לביקורת על קריאתו זו של שמש את דרך שלושת ימים, ר' לה שפע תשובות, שאת חלקן ציינו לעיל. 
 . 406(, עמ' 0002שמש ) 43



117 
 

טרת המגילה לפשר בין  לשיטת שלושת החוקרים מ  44בטווח זה, ו"כי ירחק" מתיר שחיטת חולין בתוך אותו הטווח. 

 .  סוגי השחיטותאו בין  מקומותל ידי הבחנה בין וקי ויקרא ודברים והמחלוקת היא האם היא עושה כן ע פס

 
 בחינה שיטתית של הוראת הזבח ביחידה כולה עשויה לסייע להכריע בין העמדות המחקריות השונות. 

 .מה ליכי תועבה ה ,שור ושה אשר יהיה בו כול מום רע לי א תזבחוול .א

 . שור ושה ועז והמה מלאות ולוא תזבח לי .ב

 . ביום אחד א תזבחולושור ושה אותו ואת בנו  .ג

 .לוא תזבחנו ליכול הבכור... תקדיש לי... ואם יהיה בו מום פסח או עור או כל מום רע  .ד

 , שור ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב למקדשי דרך שלושת ימים א תזבחול .ה

 . אותו עולה או זבח שלמים לעשות תזבחנוכי אם בתוך מקדשי  . ו

]    [  לוא תזבחבשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי סביב שלושים רס.    –וכול הבהמה הטהורה אשר יש בה מום   .ז

 .קרוב למקדשי כי בשר פגול הוא

שמה וזרקו את דמו על יסוד מזבח    וזבחולוא תואכל בשר שור ושה ועז בתוך עירי... אשר לוא יבוא לתוך מקדשי   .ח

 .ה ואת חלבו יקטירוהעול

 

 , משני טעמים טקסטואליים:  הזבח האסור בא', ב' וד' הינו העלאת קרבן על מזבחשניתן לקבוע  •

 קרבנות לאשרה על במות. מעלים רשימת איסורי הזבח מובאים מייד אחרי תיאור דרכי הגויים  ▪

 ". זבח המקבל מושא עקיף משמש במקרא באופן גורף לקרבן. לי"לא תזבח  ▪

הללו, א', ב' וד', מלווה הפועל 'זבח' במושא עקיף 'לי'. בא' ובד' זהו שכתוב פשוט של המקורות הוראות  בשלוש ה •

)דברים טו "  לא תזבחנו לה' אלהיך ו"  יז א(  דברים)"  לא תזבח לה' אלהיך המקראיים לשתי ההוראות הללו, "

תזבח" ללא מושא. משמש "לא    בהוראה בג'(.  ראשוןלגוף    שלישיוצר של המעבר מנסתר לדובר )מגוף  , כתכא(

"לוא תזבח" -. יתכן שיש בהמרת "לא תשחטו" בכב כח(  רא)ויק המקור המקראי לשכתוב הינו "לא תשחטו"  

 
 נצחיות  על פי שני הפירושים מתיישבות שתי ההוראות במגילה, מבלי להצטרך להתמודד עם הסתירה שעולה מן המקורות המקראיים:  44

דברים " )את גבלךכי ירחיב ה' אלהיך  בדברים "  ההיתר העתידי( וויקרא יז זשל האיסור בויקרא, "חקת עלם תהיה להם לדרתם" )  תוקפו

יתכן שמנסח ההוראה במגילה לא עמד בפני קושי פרשני כזה כלל, אם במקור שהיה לפניו של ויקרא יז נעדר אותו משפט על   (.יב כ

ללא הציון של נצחיות   (.10(, עמ'  1995אשל ), על פי השחזור של אסתר אשל )d4Qlev-נצחיות החוק, כפי שנעדר מכה"י של פרק זה ב

ְתנאהחוק בויקר  ים המשתנים בדברים )המרחק הגדל עם הרחבת הגבולות(, כדי להסביר את השינוי בציווי.א, די בהתיחסות ל 
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ושהמשותף כדי ללמד שמדובר בקרבן לה', אולם יתכן גם שההמרה נועדה להשגת אחידות סגנונית בלבד,  

 קרבן עצמו, בלי תלות במיקום. ג' הוא רק בהיותם זבחים אסורים בשל מאפיינים של ה-לא'

זבח כזה מכאן, במשתמע, שבריחוק מן המקדש    ".קרוב למקדשי"נאסר לזבוח בהמה טהורה בעלת מום    ז'ב •

, ולכן, לה' של בהמה טהורה בעלת מום  באופן גורף )ללא התייחסות למיקום( קרבןמותר. אולם בא' נאסר  

במשמעות שונה    'זבח'' משמש הפועל  זבמכאן ש  בפרט, קרבן בהמה בעלת מום אסור בריחוק מן המקדש.

 . שחיטת חולין, כלומר בז' משמעותו מאשר בא'

 , ומלווה בפירוט הפרוצדורה על המזבח. קרבןהוא במובהק  הזבח בו' •

 
כולה מעוררת אם כן מספר קשיים בהצעה של שמש שההוראה בסעיף ה' )אותה בחינת הוראות 'זבח' ביחידה  

 מתייחסת גם היא לקרבן: כינינו לעיל "לא תזבח"( 

 "לא תזבח לה' אלהיך שור ושההצירוף היחיד בתורה של הפועל 'זבח', ושור ושה כבעלי החיים הקרבים הוא " •

ך" משוכתב ביחידה לזבח 'לי'. אילו התכוון המחבר . ראינו בשלוש מההוראות, שזבח "לה' אלהי)דברים יז, א(

 א תוספת המושא 'לי'( מסתבר פחות.להתייחס לקרבן, השכתוב הקיים: "לא תזבח" )לל

בה' ובז' נמצא חזרה על: "לא תזבח... קרוב למקדשי". ראינו שבז' זו חייבת להתייחס לשחיטת חולין. כמו כן   •

ירת הנוסח. לא סביר שישתמש בנוסח זהה לשני איסורים כל  ראינו את הדקדקנות של המחבר, המקפיד בבח 

 כך שונים, בה' לקרבן ובז' לחולין. 

של ורמן ושיפמן מתאימה לניתוח של היחידה כולה אך סותרת את הממצאים הארכיאולוגיים מקומראן  עה  ההצ

אליה מתייחסת , אשר מהם למדים שתושבי המקום אכלו בשר, גם בתקופה  (המרוחק כעשרים ק"מ מבית המקדש)

תארוכה ושיוכה הכיתתי אין ודאות שההוראה של מגילת המקדש היא המחייבת עבור כת קומראן.  המגילה. אמנם,  

, סביר שמה שהיה נהוג בקומראן תאם את הוראות המגילה בנוגע אף על פי כן  45של מגילת המקדש אינם ברורים. 

 
, ואת עריכתה  ( 23(, עמ' 2008שיפמן )) לפנה"ס  2-־כיתתי, לראשית המאה הקדם, גרעין של המגילה שיפמן מייחס את חלקה הקדום 45

בתווך נמצאות כל העמדות המחקריות האחרות, שרובן רואות    (.10קת המלך )שם, עמ'  על פי תארוך חו,  לפנה"ס  110-90הסופית לשנים  

קימרון, מן המקדימים, מתארך אותה לא יאוחר מסוף ימי    ־כיתתים וחלקם כיתתיים.קדםאת המגילה, כמו שיפמן, כמרובת רבדים, חלקם  

יף את יונתן בכהונה הגדולה( ועד מינויו )שמעון התרסי מחל  ידין מתארך אותה החל מאותו זמן,  לפנה"ס  143-כהונתו של יונתן כה"ג, ב 

   לפנה"ס.  104-של אלכסנדר ינאי, ב
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ריס ממנו, או לפחות   30ימים מן המקדש ומחוץ לטווח  )בשעריך(, בתוך טווח דרך שלושת    לישוב מחוץ לירושלים

זאת משום שלא נמצאו שם מזבחות, א הועלו קרבנות בקומראן. . רוב החוקרים מעריכים שלהוראות אלהלא סתר  

: דיני סרך היחד העוסקים בענישה ותפילה  , מהן מסיקים שנמצאו תחליפים לקרבנותומתוך העדויות הטקסטואליות

, 48דיני הסעודה, המהווה חיקוי לעבודה   47כאמצעי כפרה אלטרנטיביים לקרבנות,   (46" שפתיים)המכונה "תרומת  

ולא   49העדה כמקדש.הכיתתית של    ומן התפיסה נמצאו מספר מצבורי עצמות, כולם בגבולות הישוב  בקומראן 

בתוכו. אלה נחלקים לממצאיו של רולנד דה וו )שנות החמישים של המאה הקודמת( ולממצאיו של רנדל פרייס  

 IIישוב קומראן  בגבול המזרחי של ההתיישבות )תחילת המאה הנוכחית(. העצמות שמצא דה וו שייכות לתקופת ה

המתוארכים  68-לפנה"ס  31) ממצאים  העלו  פרייס  של  חפירותיו  ואילו  לפנה"ס. מכאן,   100-85/95-ל  לסה"נ(, 

 תייחס רק אליהם.ארלבנטיים להבנת ההוראות במגילת המקדש, לכן הם השהממצאים של פרייס 

השטח.   ירים נמצאו הישר מתחת לפניבחפירות של פרייס נמצאו סירי בישול גדולים, שהיו מלאים אפר ועצמות. הס

עצמות אחרות נקברו עם שברי חרס.  הרוב המכריע של   50מיקומם, טוען פרייס, מרמז על פעולת קבורה מכוונת. 

העצמות שנמצאו היו של בהמות טהורות, אך בינהן היה גם מספר מצומצם של עצמות צבאים. עובדה זו שוללת 

אם נניח שעם   51מים או חיקוי שלהם. תה תקופה היתה של זבחי שלאת האפשרות שאכילת הבשר בקומראן באו

נראים כיישום ההוראות   הנחה שאינה נתנת לביסוס או הפרכה,  ממצאיו של פרייס  52, העצמות נקבר גם הדם

 מום:    במגילת המקדש לאכילה מותרת של בכור בעל מום, בהמה טהורה, וכנראה גם בהמה טהורה בעלת

לכה ואכלתה בשעריכה והטהור והטמא בכה יחדיו כצבי וכאיל. יכה כברכתי אשר אתן  וזבחתה מצואנכה ומבקר

 53רק חזק לבלתי אכול הדם, על הארץ תשופכנו כמים וכסיתו בעפר.

 
 . 14, 6, טור י, שורות 228, שם, עמ' 26, 5-3, טור ט, שורות 226(, עמ' 2010קימרון ) 46
, ור' 5-1שורות  , טור ט,  226עמ'    , שם,27-20, טור ח, שורות  224, ור' גם: שם, עמ'  5-1טור ז, שורות    d4QS,  227,  225שם, עמ'    47

 .(א2015שיפמן ) , 90(, עמ' 2015, שיפמן )33-56עמ'  (,1977באומגרטן )
 . 213(, עמ' 2001שמידט ) 48
 .189-188(, עמ' 1986דימנט ) 49
 (.2005פרייס ) 50
 .359-358(, עמ' 2011מאגנס ) 51
 . 362כפי שמניחה מאגנס, שם, עמ'  52
 . 6-1נג, שורות , טור  192קימרון, שם, עמ'  53
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קומראן נמצאת בתוך הטווח של דרך שלושת ימים מירושלים, ובאמת, נראה שנהגו בה על פי הוראה זו )ואפילו  

 ֵערבו בהמה טהורה ובשר צבי(.

הן של שמש והן של ורמן ושיפמן, מעוררים קשיים: הראשון משום אופן השימוש החוזר  צא ששני ההסברים,  מנ

שלישית,  חלופה  להציע  כן  על  אנסה  הארכיאולוגיים.  לממצאים  התאמתו  אי  משום  והשני  בקטע,  ׳זבח׳  בלשון 

׳  ושו של שמש לפסקה השבבסיסה התיחסות לסדרת ההוראות כיחידה ערוכה. מתוך כך אבקש להראות כי פיר 

 לעיל נכונה, אך מטעם שונה משהציע הוא.  

במבט ראשון נראית הרשימה כמדלגת בין קרבן לחולין, בין איסור להיתר על פי קריטריונים משתנים של בעלי חיים 

קרבים, מיקומים ומרחקים שונים. מבט נוסף יאפשר להציע סידור מוקפד של הוראות הנוגעות לשחיטה ואכילה 

 פי עקרון יחיד. בהמות קרבות על   של

 ליחידה שלנו במגילה קודמות הנחיות להתרחקות מדרכי הגויים בכל הנוגע לזבח ולפולחן: 

 .  ים עושים אלוא תעשו בארצכמה כאשר הגו

להשתחות   משכיות  אבני  ונותנים  מצבות  להמה  ומקימים  אשרות  להמה  ונוטעים  זובחים  המה  מקום  בכול 

 . עליהמה ובונים להמה

 ות כתשע שורות[סר ]ח

מזבחי אשר תעשה ל[כה ולוא תקים לכה מצבה ]אשר   ]                           [אכל לוא תטע ]לכה אשרה כול עץ אצל

 54. משכית לוא תעשה לכה בכול ארצכה להשתחוות עליה שנאתי וא[בן

 פתיחה זו מקבילה לפסוקים הפותחים את דברים יב: 

את אלהיהם על ההרים הרמים ועל  דו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם אבד תאבדון את כל המקמות אשר עב

הגבעות ותחת כל עץ רענן:  ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם  

כן לה' אלהיכם:  כי אם אל המקום ה'    תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא:  לא תעשון  יבחר  אשר 

את שמה:  והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת  לשום את שמו שם לשכנו תדרשו וב  אלהיכם מכל שבטיכם

אלהיכם   ה'  לפני  שם  ואכלתם  וצאנכם:   בקרכם  ובכרת  ונדבתיכם  ונדריכם  ידכם  תרומת  ואת  מעשרתיכם 

נחנו עשים פה היום איש  ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך ה' אלהיך:  לא תעשון ככל אשר א

 ח(- בעיניו )דברים יב בכל הישר 

 
 . 3טור נב שורה  -  19, טור נא שורה 191-190קימרון, שם, עמ'  54
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המאפיין  המטרה המוצהרת במגילה לשינוי בדרכי הזבח היא החלפת אנרכיה בשיטה ובמערכת כללים ברורה.  

המשך הפרק בדברים מדלג   הדומיננטי של האנרכיה הנוכחית היא העדר הגבלה על מיקום פעולות הזבח. 

ללויים )פסוקים יב,   כז(, דאגה-יח, כו-יד, יז-יא, יג ח,  -י במקום אשר יבחר )פסוקים ההלוך ושוב בין הפולחן הראו 

כה(. היחידה במגילה מסדירה את דרכי הזבח -טז, כ-יט( והוראות לאכילה המותרת של בשר תאוה )פסוקים טו

( זבחים  של  סדרה  עבור  והאסורים  בהמותרים  טהורות  בהמות  טהורות,  בהמות  בכור,  אסור,  מום קרבן  עלות 

 , בהלימה לרציונאל המוצהר בראש היחידה: על פי העקרון המארגן של המיקום (ובהמות טהורות לחולין
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סוג   טור ושורות 
 הזבח  

קריטריון  
 המיקום 

החלת  
 קריטריון ה

 הוראה ה

 3-4נב 

קרבן  
 אסור

 אין זבח   כל מקום 

לוא תזבח לי שור ושה אשר יהיה בו כול מום רע. כי  
 תועבה המה לי 

ז והמה מלאות. כי תועבה  ולוא תזבח לי שור ושה וע  5נב 
 המה לי.

 ושור ושה אותו ואת בנו לוא תזבח ביום אחד.  6נב 

 7-10נב 

 בכור

אשר  במקום 
 אבחר

אכילה  
 באותו מקום 

הזכרים   ובצואנכה  בבקריכה  יולד  אשר  הבכור  כול 
אשר   במקום  בשנה  שנה  תואכלנו  לפני  לי...  תקדיש 

ם רע  ואם יהיה בו מום פסח או עור או כול מו  אבחר.
 לוא תזבחנו לי. 

 10-12נב 
 כצבי וכאייל  בשעריכה 

כצבי   יחדיו  בכה  והטהר  הטמא  תואכלנו  בשעריכה 
וכאיל. רק הדם לוא תואכל. על הארץ תשופכנו כמים  

 וכסיתו בעפר. 

 13-14נב 

בהמות  
 טהורות 

שעריכה  בכל 
למקדשי  קרוב 
שלושת  דרך 

   ימים
עולה או  
 שלמים

בכול שעריכה קרוב  א תזבח שור ושה ועז טהורים  ול
 ך שלושת ימים. למקדשי דר 

 14-16נב 
אשר  במקום 

 אבחר

כי אם בתוך מקדשי תזבחנו לעשות אותו עולה או זבח  
אבחר   אשר  במקום  לפני  ושמחתה  ואכלתה  שלמים. 

 לשום שמי עליו. 

בהמות   16-18נב 
טהורות  
בעלות  

 מום

רחוק ממקדשי 
שלושים  סביב 

 רס
 כצבי וכאייל 

הטה  הבהמה  בה  וכול  יש  אשר  בשעריכה  ורה  מום 
  תואכלנה רחוק ממקדשי סביב שלושים רס.

 לוא תזבח]    [ קרוב למקדשי כי בשר פגול הוא.  קרוב למקדשי  18-19נב 

 19-21נב 

בהמות  
טהורות  
 לחולין 

 בתוך עירי 

 כצבי וכאייל 

ושה ועז בתוך עירי אשר אנוכי  לוא תואכל בשר שור  
א יבוא לתוך מקדשי  מקדש לשום שמי בתוכה, אשר לו

עולה ואת  וזבחו שמה וזרקו את דמו על יסוד מזבח ה
 חלבו יקטירו. 

 1-6נג 

כי ירחק ממכה 
אשר  המקום 

 בחרתי בו 

ואמרתה   בו  בחרתי  אשר  המקום  ]ממכה  ירח[ק  וכי 
ב]שר, בכל אות אוכלה בשר כי א[ותה נפשכה לאכול  

ומבקריכה   מצואנכה  וזבחתה  בשר  תואכל  נפשכה[ 
אש והטהור  כברכתי  בשעריכה  ואכלתה  לכה  אתן  ר 

רק ח וכאיל.  כצבי  יחדיו  אכול  והטמא בכה  זק לבלתי 
 הדם, על הארץ תשופכנו כמים וכסיתו בעפר

 

אינם מניבים שיטה אחידה. אין בכך נסיון לסדר על פי קריטריונים אחרים, דוגמת: קודש/חולין, איסור/היתר וכד'  

ה הבולטת עליה עמדנו, יש מקום להעדפה של סדר על אי־סדר, מה גם  כדי לפסול אותם, כמובן, אך לאור ההקפד

 ון של המיקום תואם, כאמור, את הפתיחה, השוללת זבח ללא שיטה, קרי, ללא התחשבות במקום. שהקריטרי 
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א תזבח שור ושה ועז טהורים בכול ולהפרשנות של שמש, לפיה "  אימוץ שיטה זו לארגון היחידה מחייב קבלת

" מתייחס לקרבן, ומקהה את הקושי שעולה מפרשנותו לנוסח "לא תזבח", למקדשי דרך שלושת ימיםשעריכה קרוב  

משום שהארגון של היחידה הוא של זבחים שונים על פי קריטריונים שונים של מיקום ולא על פי ההבחנה בין קודש 

ת ההוראות לשפיכת הדם וכיסויו  ין. מהעדפת קריטריון המיקום על פני הקטגוריות של קרבן/חולין עולה משמעולחול

המותר מחוץ   זבח(, עליהן הרחיבו ורמן ושיפמן, ואפשר לזהות אותן כ)אותן כיניתי בטבלה בקיצור "כצבי וכאייל"

 החל ממרחק מסויים ממנו. למקדש

 

 פיגול 

קיום לגיטימי, נשוב לבמשביססתי את טענתי ש'זב חון את ח' אינו בהכרח קרבן, ושלזבח חולין גם כן יש תחום 

ֵכר בלשון המגילה:   ההוראות המתייחסות לבהמה טהורה בעלת מום. ִנזָּ

 בשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי סביב שלושים רס.  –הטהורה אשר יש בה מום   וכול הבהמה

 55.לוא תזבח]  [ קרוב למקדשי כי בשר פגול הוא

 להוראה זו אין מקבילה בחוק המקראי.

. הזבח האסור )בהמה טהורה  )זהו מופעה היחיד של צורה זו במגילות(  תסמיכונראה ש"בשר פגול" הינו צורת  

   'פיגול' ועל כן הבשר של אותו זבח הינו בשר של פיגול. הינובעלת מום קרוב מדי למקדש( 

 מצויין המרחב המדוייק שבו מותרת אכילת בשרו: כפי שראינו, עבור כל סוג זבח מותר, 

 ם(.ום אשר אבחר" )קרי, ירושלילפני תואכלנו שנה בשנה במק בכורות: " •

 לשום שמי עליו" )קרי, ירושלים(.ר ואכלתה ושמחתה לפני במקום אשר אבחשלמים: " •

 בשעריכה תואכלנו". בכור בעל מום: " •

 מקדשי סביב שלושים רס".בהמה טהורה בעלת מום: "בשעריכה תואכלנה רחוק מ •

 בהמה טהורה, בריחוק דרך מירושלים: "ואכלתה בשעריכה".  •

 
 . 19-16, טור נב, שורות 191קימרון, שם, עמ'  55
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ר אמנ אך ם  משמעותה,  מהכללת  להזהר  יש  ולכן  'פיגול',  המילה  מוזכרת  המותרים  הזבחים  מחמשת  באחד  ק 

 העקרון לפיו קיימת זיקה ברורה בין מקום השחיטה למקום האכילה מתקיים במלואו בחמשת הזבחים הללו.  

:  "קרוב  כילתו לא  קצהנאכל מחוץ לתחום שהואי לכך נראה סביר להסיק, שהבשר נחשב "בשר פגול" משום שהוא  

 למקדשי", ולא "רחוק ממקדשי סביב שלושים רס", המקום בו יועד להיאכל.  

 

 פיגול הזבח 

עורות בהמות  המילה פיגול מופיעה פעמיים נוספות במגילת המקדש, בהקשר של איסור הכנסה לירושלים של 

 שנשחטו מחוצה לה )להלן: עורות חולין(:

כול   .וכה תהיה קודש וטהורה מכול דבר לכול טמאה אשר יטמאו בהבת  דשיוהעיר אשר אקדיש לשכין שמי ומק .א

 . יין ושמן וכול אוכל וכול מושקה יהיו טהורים  .אשר בתוכה יהיה טהור וכול אשר יבוא לה יהיה טהור

או לה כי בעריהמה יהיו עושים בהמה מלאכתמה לכול וכול עור בהמה טהורה אשר יזבחו בתוך עריהמה לוא יב .ב

 . עיר מקדשי לוא יביאואל ה וצורכיהמ

 .כי כבשרמה תהיה טהרתמה

 . ולוא תטמאו את העיר אשר אנוכי משכן את שמי ומקדשי בתוכה .ג

 . בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול אוכלמה לעיר מקדשי ,כי בעורות אשר יזבחו  במקדש

 . אשר יזבחו בתוך ארצמה פגוליהמהולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי  .ד

  .טהרו עור מתוך עריכמה לעיריא תולו

 .כן יטהרו העורות יכי כטהרת בשר

 .אם במקדשי תזבחוהו וטהר למקדשי ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר לעריכמה

אשר אנוכי שוכן    פגוליכמהורות  וכול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו ולוא תטמאו את מקדשי ועירי בע .ה

 56בתוכה 

 

 גילה: ל המילה 'פיגול' על הטיותיה במקיימים, אם כן, שלושה מופעים ש

a. ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה , 

 
 . 18-3, טור מז, שורות 186(, עמ' 2010קימרון ) 56
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b. טור מז( ולוא תטמאו את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה(, 

c.  פגול הוא )טור נב(לוא תזבח]  [ קרוב למקדשי כי בשר 

בח , כלומר, הזבח הינו פיגול, והבשר של הז, שהזבח במקום האסור הוא המפגל את בשרוc-הצעתי, בהתייחסי ל

: פעולת הזביחה האסורה במיקומה a-מתפגל מתוך זיקת השייכות אל הזבח. קריאה זו נראית מתאימה מאוד גם ל

אינו מתאים באותה מידה של דיוק לתבנית   bה זיקת שייכות.  הינה פיגול וזו מפגלת את עורות הזבחים, מתוך אות 

 על היותם מטמאים. ת תוצאה של קיצור והשמטת ה'זבח' בחזרה, או של הדגש המושם בו זו, אך זו יכולה להיו

היחידה )בטור מז לעיל( מנחה כיצד להבטיח את השמירה על טהרת העיר הקדושה בעת הכנסת מזון ומשקה 

מן הכלים ונות והמשקאות עצמם צריכים להיות טהורים )א(. שנית, יש לשמור שאלה לא ייטמאו  אליה. ראשית, המז

עורות חולין. כלים אלה טהורים כל בהם הם מובאים אל העיר )ג(. הכלים הטמאים ביחידה זו הם אלה העשויים  

 עם הכנסתם לירושלים,  עוד הם משמשים בערים, אולם הם, כמו בשר הזבחים מהם הם עשויים )ב(, הופכים טמאים

 )ד(.   בשרו ועורו טמאים ←נהיה פיגול הזבח  ←על פי המכניזם הבא: העורות הטהורים מוכנסים לירושלים 

דורשת  העור  את  מטמא  שהוא  העובדה  ואילו  מאליה,  מובנת  כנראה  בשרו  את  מטמא  הזבח  שפיגול  העובדה 

כי כטהרת בשרו כן יטהרו העורות". ולוא תטהרו עור מתוך עריכמה לעירי  הדגשה, כפי שניתן ללמוד מהנוסח: "

לא חפצתי בבשרי הפיגול  לכה המטמאת את הבשר )שמוזכרת אצל פילון: "יתכן שיש ללמוד מכך על קדמות הה

(, ושבעל המגילה מודע לחידוש 58ונשתמרה חלקית גם בהלכה התנאית   57שבישלת"  הטמאיםהפסולים, בחולין  

 59העורות.  שבטימוא

ה  היחידהוא    הזבח  :מכיון שיש התייחסות לשני תוצרים שונים של הזבח, הבשר והעור, מתבררת עובדה נוספת

הזבח אינו זהה לבעל החיים   60המקבלת ערך טהרה/טומאה, ומערך זה נגזרת טהרתם/טומאתם של כל מרכיביו.

הוא  כן,  יורשים ממנו את תכונותיו. הזבח, אם  והעור  כשהבשר  קיים,  איננו  כבר  זה  שכן  על המזבח,  המועלה 

. במרכז  (פ"ד ה"בתוספתא כריתות    מ"א,פ"ו  כריתות  )משנה  התרחשות, בדומה להקדשי הבהמות שראינו בפרק א'  

 
 . במקור: 278, עמ' 223פילון, על החוקים לפרטיהם א  57

οὐ προσηκάμην ἀθύτων, ἀνιέρων, βεβήλων, ἀκαθάρτων, ὧν ἥψηκας κρεῶν, ὦ γατρίμαργε, θυσιῶν οὐδ' ὄναρ ἐπῃσθημένος. 
 . (הי"ב  עוקצין פ"גתוספתא הפגול במנחה מטמא טומאת אוכלין ), ( מ"ט פסחים פ"י משנה  הפגול והנותר מטמאין את הידים ) 58
 מ"ג(.  בשרו ועורו של זבח השלמים )משנה מעשר שני פ"א  על קדושהבמשנה נמצא הבחנה בחלות   59
 (, שטוענים שהבשר הוא שמפגל את העורות. 405(, עמ' 2000( ולשמש )שמש ) 144בניגוד לידין )מגילת המקדש, כרך ב', עמ'  60
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המשות  שהיא  השחיטה,  פעולת  נמצאת  במרחב, ההתרחשות  תחומה  זו  התרחשות  השונים.  הזבח  לסוגי  פת 

 וכשמופרע סדר זה וגבולות ההתרחשות נפרצים הופכת ההתרחשות לפיגול. 

לא העבירה שבהכנסת העורות לירושלים הופכת את הזבח לפיגול, להפך: העובדה שהכנסתם לירושלים תהפוך  

הרציונאל   היא  לטמאים,  העורות  את  כך  ומתוך  לפיגול  הזבח  תוצאה של  לאיסור.  את  הוא  פיגול  הזבח  היות 

רות המותרות לתוצרי הזבחים מוגדרות היטב, ומפורטות בדיני הזבח.    61. הכנסתו לירושלים  פיגול   הוא  הזבחהְגזָּ

 . שלו הקיום  לתחום מחוץ  אל, עורו אם  ובין  בשרו  זה אם  בין, ממנו כלשהו  חלק משמוציאים

 

 בחזרה להלכה התנאית 

איננו יודעים מתי הוגבל הפיגול למחשבה בעת הזבח על אכילה "חוץ לזמנו" ומאילו טעמים הוגבל )התיאור של 

עזר, שכך נמסרה לו ההלכה מרבותיו מלמדת פינקלשטיין הוא בגדר השערה בלבד(, אולם עדותו של רבי אלי

, תוספתא חולין פ"ה ה"ט, זבחים מ"ה זבחים פ"ג שהגבלה זו התרחשה עוד בימי הבית, והעדויות שראינו במשנה 

הי"ב פ"ה,  ומנחות  ה"ג  לזמנו"(  -פ"ג  ו"חוץ  למקומו"  "חוץ  במטבעות  ב'חוץ'  שבשימוש  הלשונית  )והעדות  הכ"ב 

יתכן שהפחתת החומרה של "חוץ   ה להפחתת החומרה של "חוץ למקומו".ההגבלה למחשבה קדמ מלמדות ש

ת הכנסת עורות חולין לירושלים, כפי שזו עולה ממגילת למקומו" היתה תשובה פרושית לעמדה הכיתתית האוסר 

 מקצת מעשי התורה )על כך בפרק הבא(.  

ולם התוצאה של הגבלה זו ברורה: קשה יותר לשער מדוע הוגבל הפיגול למחשבה בלבד )יתכן שמאותה סיבה(, א

ואם המחשבה מהווה חלק מהע  62להעלאת הקרבן בבית המקדש. כהתרחשות  היא מצמצמת את הזבח   בודה, 

המחשבה פורצת את גבולות הזבח, לאכילה בזמן או במקום שאינם בתחום ההגדרה, ההתרחשות נכשלת והזבח 

"חוץ למקומו" ל ידי נהיה פיגול. כשנכנסת ההבחנה בין מחשבת  "חוץ לזמנו" הזבח לא נהיה פיגול על  מחשבת 

 אינו אפקטיבי )הוא נפסל(.  מחשבת "חוץ למקומו", אך בכל מקרה ההתרחשות מוגדרת ככשלון: הזבח

 

 
 כאן אנו רואים המשגה של הקריטריון של פנים־חוץ, כשאלה נעשים יחסיים )פנים ירושלים נחשב כאן ל'חוץ'(.  61
בהמשך, בדורות הראשונים של התנאים, תנוסחנה עוד הלכות זבחים המפרטות ומחדדות את תכני המחשבה, את ההקשר המדויק   62

 ץ, ור' משנה זבחים פ"ב, פ"ג, פ"ו מ"ז, פ"ט מ"ב ובמקבילות.  פנים וחו של הפעולות, ואת ההבחנות הללו של
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 סיכום הפרק 

חוץ  זבח  בשר  אכילת  לפיה  קדומה,  הלכה  של  לקיומה  טענתי  המקדש,  במגילת  הפיגול  תפיסת  על  בהתבסס 

מושגי הפנים והחוץ של כל זבח מוגדרים על פי תחום ההגדרה שלו.   מפגלת את הזבח.  למקומו, ולא רק חוץ לזמנו,

" זבח  יזבחו  עורות החולין הם של  לתחום המותר להם, הם מחוץ  לכן במקדש, שם הם    ."ארצמה  בתוךאשר 

 מתפגלים ומחללים. 

ן התחום נוסח המגילה מרמז שבעוד שהתפגלות העורות הינה חידוש, הרי שהתפגלות הבשר המוצא מ  כפי שראינו,

שניתן לראות בהמשגה של הקריטריון  הינה הלכה מוכרת ומוסכמת. מכאן  המותר )תחום החולין( אל תוך ירושלים  

הפיגול במגילת המקדש מהווה שלב   קיימת גם בהלכה הקדומה.גילה על המשגה שהיתה  פנים־חוץ שמצאנו במ

ושגיים שישמשו את הפרושים, אותם נראה  קדש, לגבולות המביניים בין הגבולות הקונקרטיים בעבודה בבית המ

בפרק ה'. הקריטריונים של ההלכה הקדומה של פנים וחוץ בית־מקדשיים מורחבים, ואינם תלויים בו עוד. מקום  

הזבח, באשר הוא, מגדיר פנים וחוץ, והיחס בין הטיפול בזבח לבין הגבולות הללו מחולל שינויים אונטיים )פיגול(, 

 נאכל חוץ למקומו. כמו בשר הקודש שממש 
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 נג-הצגה גרפית של דיני זבחים במגילת המקדש, טורים נאנספח לפרק ג': 
 

 
       

 זבח עבודה זרה, שור ושה בעל מום, שור ושה ועז מלאות, שור ושה אותו ואת בנו)א( 

  )ב( אכילת בכורות 

 )ג( זבח בכור בעל מום 

 טמא והטהר בכה יחדיו כצבי וכאיל  + שפיכה וכיסוי דםה תואכלנו )ד( ]בכור בעל מום[  

  )ה( זבח שור ושה ועז טהורים  )ו( זבח שלמים

 בהמה טהורה בעלת מום  אכילת)ז(  

  )ח( זבח בהמה טהורה בעלת מום )בשר פיגול(

)ט( בשר שאיננו  
 שלמים 

 

 1וכאיל + שפיכה וכיסוי דם   הטהור והטמא בכה יחדיו כצבי ואכלתה מצואנכה ומבקריכה...  וזבחתה)י(  

 
 זבח מותר בשחור ואסור באדום

 
 

 
קביעת נקודת תחילת ההיתר משוערת בלבד. הטווח מוגדר: "וכי ירחק ממכה המקום אשר בחרתי בו". כדי למקמו בתרשים, נסמכתי   1

הוא מרחק שעולה   רחוק ממקדשיו  ריס ממנו,  30הוא כנראה במרחק של עד  קרוב למקדשי    הקודמות, לפיהן  ההוראותעל מושגי מרחק מן  

ריס ממנו )ט' וח' בהתאמה(. אלא שהדרישה לעקביות אינה בהכרח מוצדקת, משום שכל המושגים הללו מקורם בפסוקים. מה גם    30על  

 שי"א עוסק במרחק מירושלים, ולא מן המקדש. 
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 הבחנה מושגית: בין מגילת המקדש למקצת מעשי התורה פרושים, קומראן, ו פרק ד': 

 

משרתים מושגי הטהרה והטומאה את בפרק ב' עסקנו ביחסי קודש וטהרה בספרות הכהנית במקרא. ראינו כיצד  

זיהוי   כשקיים  הקודש,  תחומי  לסעודה  הגדרת  נעבור  הבא  בפרק  הטומאה.  פעולת  לתחום  הקודש  תחום  בין 

הפרושית כפי שזו משתקפת בספרות התנאית ונראה כיצד הבחנות מושגיות משרתות את הפרושים להרחבת 

עוד קודם שניגש, בפרק הבא, לטקסטים  הפרקטיקה הדתית על בסיס המסורת הכתובה ומסורת העבוד ה. אך 

ומסו  הלכות  משוקעות  התפיסה בהם  על  לגלות  שניתן  המירב  את  להפיק  הנוכחי  בפרק  אנסה  פרושיות,  רות 

מגילת מקצת מעשי התורה. לשם כך    :המושגית של הפרושים דוקא מתוך בחינת טקסט המתפלמס עם הלכתם

פולמוסית  שאינה  המקדש,  מגילת  במגילת  לדיון  וטהרה  קודש  בענייני  התורה  מעשי  במקצת  הדיון  את  אשווה 

שלהן. תפיסה המושגית  אך שונות בההוראה למעשה  מבחינת    קרובות מאודראה ששתי המגילות  בעיקרה. נ

י התורה את השיטה הפרושית, איתה הוא מתפלמס. אציע שהבדלים אלה קשורים להבנה של בעל מקצת מעש

 הבא.התפיסה המושגית הפרושית, המבדילה באופן ברור בין קדושה וטהרה, תאפשר את החידוש בו נדון בפרק 

 

 המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם 

ל לתפיסת הקדושה הכהנית המעמידה במרכז את הפולחן בבית המקדש קיימת מתחרה עוד בתורה גופה, זו ש

של   לעמו הקדושספר דברים, שם מחליף העקרון  בין האל הקדוש  הברית  כמגדירה את  בית   הקדושה  את 

 פני   על  אשר   העמים  מכל  סגלה  לעם  לו להיות'  ה  בחר   ובך   ך אלהי '  לה  אתה  קדוש  עם   המקדש כמוקד הקדושה: "כי

( ו(  דבריםהאדמה"  זו ה  2.ז  זו, וביטויה העיקרי של תפיסה  א הדרישה לִהּבדלות מהעמים וממנהגיהם. קדושה 

 מעצם טיבה, אינה מוגבלת לתחום המקדש, ואינה מוגדרת במושגים מרחביים. 

לשכן שמו שם". לשם יש להביא את כל העולות, הזבחים,   בספר דברים מרוכז הפולחן ב"מקום אשר יבחר ה'

, שם דברים יד, כג(לשם מביאים ובו אוכלים את המעשר השני )ים )דברים יב יא(,  המעשרות, התרומות והנדר 

)דברים    ולשם מביאים ביכורים   )דברים טז, יא(, לשם עולים לרגל  )דברים טז, ב(זובחים ואוכלים את זבח הפסח  

 
 דברים יד ב. ב  בנוסח כמעט זהה 2
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צוי המקדש, אך הציוויים הללו ברור ש"המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם" הינו המתחם שבתוכו מ מתוך . כו, ב(

של קדושת בית המקדש למתחם כולו,    הרחבהמפורש של מתחם זה עם המקדש. אין גם    זיהויאין בספר דברים  

  3וזאת בהתאם לתפיסת הקדושה בספר זה, שאינה תלויה במקום פיסי. 

 הה את המקום הנבחר שבספר דברים עם המקדש: כבר ספר היובלים מז

שנה בשנה.  לאכול אותו לפני ה' במקום הנבחר לשכן שמו שםועל כן נועד לחוק בשמים לתת את המעשר השני 

לעשות אותה שנה שנה, לאכול את המעשר השני לפני ה'   ולחוק הזה אין קץ הימין לעולם כתובה החוקה ההיא

 . יט( -ספר היובלים, לב טו) בבית הקודשיחדיו וככה יאכלוהו  ..במקום הנבחר.

במקביל קיים פירוש אחר, המזהה באופן מפורש וברור את   4זיהוי זה קיים גם בכמה מקומות בהלכה הקדומה.

  5פירוש כזה מצוי כבר בהסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית במקרא. ירושלים, ולא המקדש, כמקום הנבחר. 

נס  6בהמשך  יון הרמנויטי לפשר בין המודל של המשכן במדבר לבין בית המקדש בכך נראה מדרשים המהווים 

ש"המקום אשר יבחר" הוא המקום שבו יש לקיים את דגם המחנות המדברי. לירושלים מוקנה,  על פי פירוש זה,  

 קת מועת למשכן, אלא הבחירה    תחליףמעמד ביניים, בין "מחנה הקודש" ובין "מחנה ישראל". כלומר, ירושלים אינה  

מן המקדש אל המחנה, בעקבות דגם שלושת המחנות במדבר. חנן בירנבוים מוצא במגילת מקצת מעשי התורה  

לאימוץ הפירוש המזהה את   7פולמוס עם פירוש זה, ומתוך כך רואה בו מסורת פרושית המשוקעת במדרש התנאי. 

  :מקום זהשני ציוויים המתייחסים ל  ירושלים עם המקום הנבחר השלכות מעשיות ביישום

 על מעשר שני כתוב:  .א

 , דברים יד כג()  ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם

 ועל זבח הפסח כתוב:  .ב

 ( דברים טז ז) ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' אלהיך בו

 אינה מוגבלת עוד לתחום המקדש ומתקיימת בכל רחבי שני זבחים אלה    משזוהתה ירושלים כמקום הנבחר אכילת

 העיר.  

 
 . דברים כג טו, גרפי כמקום קדוש, והוא מחנה המלחמהאזור גיאובודדת להתיחסות   קיימת ספר דבריםב 3
 . 15(, עמ' 2009בירנבוים ) 4
 .  11-10 (, עמ'1998הנשקה ) 5
 מעמד ירושלים במקצת מעשי התורה.  בסעיף:  6
 . 16בירנבוים, שם, עמ'  7
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 אכילת קודשים ברחבי העיר  

חוקרים מציעים שיש מאחורי שני הפירושים הללו יחס דיאכרוני: שעד התקופה החשמונאית הוגבלה האכילה של 

יעקב אפשטיין ושמואל ספראי מייחסים   9ושהחשמונאים הם שבטלו הגבלה זו.   8קודשים קלים לתחום המקדש, 

בירנבוים מציע שהמוטיבציה החשמונאית היתה חיזוק מעמדה   10י הרגל.שינוי דרמטי זה לכורח, מפאת ריבוי עול

לקדושתה.  ריטואלי  תוכן  יציקת  ידי  על  העיר  ככל    11של  קדמו,  יהיו,  אשר  יהיו  הפרגמטיים,  הנראה, השיקולים 

 12בימי בית שני נהגו אכילת קודשים ברחבי העיר,   ואכן,  לשינויים ההרמנויטיים שנעשו כדי להכשיר את החידוש.

עקרונות הרחקת הטומאה שנהגו במקדש למציאות   13. מבלי להחיל את  עצמה  ההלכה הפרושית התאימה את 

 14והתירה אכילת קודשים קלים ברחבי העיר.  הנוהגת בירושלים,

 ספר עדויות במשנה ובתוספתא להיתר זה: נמצא מ

פי שאין קלעים. קדשים  אמר רבי יהושע: שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית ואוכלים קדשי קדשים אף על  

 . עדויות פ"ח מ"ו(משנה קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה )

אכילת הקודשים הקלים מלמדת על עדותו של רבי יהושע על עצם ההתייחסות לקיומה של החומה בהקשר של  

 קדמות ההלכה הבאה: 

 
ואלך(. ספראי מתייחס   151, עמ'  (1965)  אי ( וספראי ביחס למעשר שני )ספר330, עמ'  (1957)  אפשטיין ביחס לזבח פסח )אפשטיין  כך  8

מי"ג כאל עדות להלכה קדומה, שנשתמרה גם בספר היובלים -מעשר שני פ"ה מ"ימשנה  אל הודיית המעשר, על ידי יוחנן כהן גדול שב

... על מזבח  ריבהתייחס לביכורים: "שלש שנים לא יאסף פריו לאכלו ובשנה הרביעית יאסף פריו ויעלה ראשית הפ  . (94-102)שם, עמ'  

ובשנה הרביעת יהיה ", עמ' רלט(, בניגוד לציווי המקראי:  הספרים החיצוניםיי לרצון והנותר יאכלהו משרתי בית־יי לרצון לפני המזבח" )

  מעשר שני: "ועל־כן צוה בלחות השמים לחק לעשר מעשר שני לאכל לפני יי במקום אשר יבחר  .)ויקרא יט כד("  כל פריו קדש הלולים לה'  

כי ירחק ממך המקום "רפה(, בניגוד לציווי המקראי:  -, עמ' רפדהספרים החיצוניםשכן שמו שם... וככה יאכלהו יחד כבבית המקדש" )ל

  . )דברים יב כא(  "אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך

הספרים שר בא ביומו יאכלהו בבית מקדש אלהיכם לפני יי... כי־כן נכתב והוחק לאכלו בבית מקדש יי" )א  ביחס לזבח פסח: "כל־איש 

 , עמ' שיא(. החיצונים
 (. 172-164(, עמ' 2006. בירנבוים מזהה את ניצניו של חידוש זה כבר בתקופה הפרסית )בירנבוים )152-151ספראי, שם, עמ'  9

 שם. אפשטיין, שם, שם, ספראי, שם,  10
 .  178-176בירנבוים, שם, עמ'  11
,  על החוקים לפרטיהם, פילון,  26ובמקבילה במתי    16-7,  22העדויות שבידינו מימי הבית הן על זבח הפסח הנאכל בבתי העיר: לוקס      12

 .6.421-425, ובמשתמע גם אצל יוספוס, מלחמות היהודים 148
הורשו לשהות בעיר ללא שום הגבלה: הנדות הוגבלו רק בעליה דות וטמאי מת  נמתיאורו של יוספוס של "שבע הטהרות" ניתן ללמוד ש  13

להר הבית. יוספוס אינו מתייחס לטמאי מת במפורש, וכנראה שהם נכללים במגבלה של מי שלא השלימו טהרתם, להם מותר לעלות 

היא מותרת, כפי   5.227חמות היהודים  מלנאסרת כניסתם לעזרת הנשים ואילו לפי    15.418להר ואף להכנס לחיל. על פי קדמוניות  

. להעדפת עדויות אלה על־ 205-207(, עמ'  2016. ר' אוריין )23-28,  21שעולה גם מתיאור כניסתו של פאולוס למקדש )מעשי השליחים  

 (.208-209מ' ע פני רשימות "עשר קדושות" שבכלים פ"א ובספרי זוטא, המעידות על הגבלות שונות על זבים וטמאי מת, ר' אוריין, שם,
 . 48(, עמ' 2016פורסטנברג ) 14
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 מ"ח(.   "אכלים פמשנה ) אוכלים שם קדשים קלים ומעשר שניש ,מקודש מהם לפנים מן החומה

 עדות נוספת לקדמות הלכה זו נמצא במחלוקת הבתים:

פודין בהם מעשר אין    :בתי בדין שפתחיהם לפנים וחללן לחוץ או פתחיהן לחוץ וחללן לפנים, בית שמאי אומרים

מכנגד החומה ולפנים    :. בית הלל אומריםאין אוכלים בהם קדשים קלים כאלו הם בחוץשני כאלו הם בפנים,  

 )ערכין פ"ה הט"ו(. מכנגד החומה ולחוץ כלחוץכלפנים, 

מכל ההלכות הללו עולה שבתוך חומת העיר התירו חכמים לאכול קודשים קלים. אך לא הכל השלימו עם מצב זה 

 עירוב קודש וחול. המתנגדים לו לא ניסו לחזור ולהגביל את אכילת הקודשים לתחומי המקדש, אלא להחיל  של

יר קדושה על העיר  קודשים    15ושלים כולה.מעמד של  עקבית, שמזהה בין אכילת   לקדושתכלומר, ליצר עמדה 

 מקדש. עמדה זו באה לידי ביטוי בספרות קומראן בכלל, ובמגילת המקדש ובמקצת מעשי התורה בפרט. 

 

   מגילת המקדש

 קדושת העיר 

 ה"מקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם" כעיר ירושלים: מגילת המקדש מפרשת את 

 16.אשר אשכין שמי בה... העיר אשר אני שוכן בתוכהעיר המקדש 

גם   היה  כאמור,  מן כך,  הפחות  לכל  בירושלים  הנהוגה  הפרקטיקה  פי  על  שני  בית  בתקופת  המקובל  הפירוש 

התנאית.  בספרות  גם  וכך  החשמונאית,  דברים(,    17התקופה  מספר  בשונה  שראינו,  )וכפי  מאלה  בשונה  אולם, 

 : קדושתו של המרחב העירוני כולו במגילת המקדש נלמדת מבחירה זו

 18. בתוכה תהיה קודש והעיר אשר אקדיש לשכין שמי ומקדשי

לכאורה, קדושת העיר נובעת ישירות מן הפרקטיקה של אכילת קודשים ברחבי העיר, אך אצל הפרושים לא נמצא 

 את אותה הסיסטמטיזציה. השינוי בפרקטיקה לא הביא אצלם לשינוי בהגדרת המרחב הקדוש. 

 
ורמן ורמן טוענת שעל פי ההלכה הכהנית בת הזמן, אכילת הפסח והמעשר השני מוגבלת למקדש, אך אינה מביאה לכך ראיה כלשהי )  15

 (. 135, שם, עמ' ושמש
 . 14-10, טור מה, שורות 184(, עמ' 2010קימרון ) 16
 (. 65גם בספר חכמת בן סירא, בן התקופה: "הודו לבוחר בציון" )בן סירא, עמ'   צאפירוש זה נמ.  13 הנשקה, שם, עמ' 17
ברוך בוקסר, הלמד משורות אלה שקדושת העיר הינה הרחבה של קדושת המקדש,  בניגוד ל .  4-3, טור מז, שורות  186שם, עמ'  קימרון,    18

שתי בעיות עם קריאה זו של בוקסר: )א( הוא    (.283עמ'  ,  (1985ומתוך כך מורחבות גם דרישות הטהרה המקדשיות לעיר כולה )בוקסר )

מתעלם מאחד משני הטעמים לקדושת העיר: היותה המקום אשר הקדיש לשכן שמו. )ב( הוא מניח זהות בדרישות הטהרה במקדש 

 ומחוצה לו. זהות, שכפי שנראה מייד, אינה קיימת. 
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 : קדושת העיר נגזרת הדרישה לטהרתהמ 

 19. אשר יטמאו בה. כול אשר בתוכה יהיה טהור וכול אשר יבוא לה יהיה טהורוטהורה מכול דבר לכול טמאה 

 

 הרחקת נושאי טומאה 

ואיש כי יהיה לו מקרה לילה לוא יבוא אל כול המקדש עד אשר ישלים שלושת ימים וכבס בגדיו ורחץ ביום 

 שי יכבס בגדיו ובאה השמש, אחר יבוא אל המקדש. הראישון, וביום השלי

 ולא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו.  

 אשכין שמי בה שלושת ימים.  ואיש כי ישכב עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר המקדש אשר 

ן בתוך בני כול איש עור לוא יבואו לה כול ימיהמה ולוא טמאו את העיר אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכ

 ישראל לעולם ועד.  

וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס ביום השביעי בגדיו ורחץ את כול בשרו במים 

 ר המקדש.  חיים, אחר יבוא אל עי

 וכול טמא לנפש לוא יבואו לה עד אשר יטהר.  

 וכול צרוע ומנוגע לוא יבואו לה עד אשר יטהרו

 את חטאתו. וכאשר יטהר והקריב 

ביום השמיני יקרב אל הטהרה בתוך עיר המקדש רק לוא יבוא אל המקדש ולוא יוכל מן הקודשים. ובבוא השמש  

 20. יבואביום השמיני מן הקודשים יוכל ואל המקדש 

ברשימה זו בולט הדמיון בין דרישות הטהרה בעיר ובמקדש שנובע מהחלת אותם הקריטריונים לטהרה. על פניו 

נה מושלמת, ויש להתעכב על מידת ההרחקה של בעל קרי, וההבדל בינה לבין הרחקתו של מי שקיים  החלה זו אי

 יחסי אישות.  

 

 

 

 

 
 . 6-4קימרון, שם, שורות  19
 . 10ו מ-7, טור מה 5-184שם, עמ'  20
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 אשתו  איש כי ישכב עם-איש כי יהיה לו מקרה לילה ו 

במקרא ובהלכה התנאית מעמדם שווה: הם נדרשים לטבול, והם טהורים בצאת היום. גם כאן, במגילת המקדש, 

יחד עם זאת מושא ההרחקה    21.זה טקסטואלית, וזמן ההרחקה שלהם שווה, ואורך שלושה ימיםהם סמוכים זה ל

עיר " ואילו על מי ששכב עם אשתו נאמר: "לוא יבוא אל כול  המקדש  שונה. על בעל קרי נאמר: "לוא יבוא אל כול

ייחסות לטומאת מילגרום מציע הסבר להבדל זה במידת ההרחקה של שני סוגי הטומאה: מהעדר הת 22."המקדש

מכאן, לפי מילגרום,   23נדה, למד ידין שמגורי נשים נאסרו בעיר המקדש ולכן לא יתכנו יחסי אישות בתוך העיר. 

ן. מקרה לילה, לעומת  שמי ששכב עם אשתו נמצא בהכרח מחוץ לעיר ומבקש להכנס אליה, נדרש לטבול ולהמתי

יכול בהחלט לקרות לאדם שכבר מצוי בתוך העיר  תכן שהרחצה ביום הראשון הופכת את בעל הקרי  י  24. זאת, 

טהור כדי שלא לחלל את קדושת העיר, ולכן הוא אינו נדרש לעזוב אותה, אך אינו טהור מספיק כדי להכנס    מספיק ל

ם זאת, ניתן למצוא טיעון חזק לטובת המרחיקים את בעל יחד ע    25. לבית המקדש, אלא בתום תהליך ההטהרות

 26ום מיוחד, ממזרח לה, עבור "המצורעים והזבים והאנשים אשר יהיה להמה מקרה" הקרי מן העיר בהקצאת מק 

אך עדיין אין בכך כדי להכריע, ואפשר שאלה "אשר יהיה להמה מקרה" מתייחס למבקשים לבוא בשערי העיר, ולא 

 27כה. לשוכנים כבר בתו

 

 
ידין הציע שההחלפה של יום אחד, כבספרות הכהנית, בשלושה, היא בהשראת ציוויו של משה את העם לפני מתן תורה: "היו נכנים   21

 (. 223, כרך א', עמ' מגילת המקדשלשלשת ימים אל תגשו אל אשה" )שמות יט טו, 
   : זה מזה היטב יםמובחנ המקדש" ו"עיר המקדש" " 22

ואיש כיא ישכב עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר המקדש...כול איש עור לוא יבואו  "  : העיר"ל""כול עיר המקדש" זהה   . א

 . (11-13, טור מה, שורות 184)קימרון, שם, עמ'  "לה ]לעיר המקדש[ ולוא יטמאו את העיר

ודש לעיר ולוא יהיו  מקדש הקועשיתה חיל סביב למקדש... אשר יהיה מבדיל בין  "  :"העיר" מקיפה את המקדש ונבדלת ממנו . ב

 (.  9-11, טור מו שורות 185)קימרון, שם, עמ'  "באים בלע אל תוך מקדשי ולוא יחללוהו וקדשו את מקדשי
, שורה 12, טור  46ברית דמשק אוסר במפורש על קיום יחסי מין בעיר המקדש )קימרון, שם, עמ'    . 224, עמ'  , שםמגילת המקדש  23

את הקרקע תחת ההסבר להעדר טומאת נדה ברשימתנו, אך תמקם גם היא את אותו אדם נושא   ו תשמוט(. הסתמכות על ראייה ז256

 טומאה מחוץ לעיר. 
 . 517(, עמ' 1978מילגרום ) 24
. קרופורד 'כול'. מילגרום תולה את הרחקת בעל הקרי מן העיר במילה 99, 96(, עמ' 2008כך על פי פשוטם של דברים, ור' גם ורמן ) 25

ומרה נובע מהעובדה שמשכב הינה פעולה רצונית, ממנה מצופים להמנע כל עוד נמצאים בעיר המקדש כדי למנוע הבדל בחמציעה שה

 (.  247(, עמ' 2001הכנסת טומאה, בעוד שפליטת זרע אינה בהכרח רצונית )קרופורד )
 . 18, טור מו, שורה 185קימרון, שם, עמ'  26
לוין מניח, משום    ים וזבים(, ולמעוכבים מלהכנס אליה )מצורעים, זבים ובעלי קרי(. )מצורע  יתכן שהקצאה זו נועדה למוצאים מן העיר   27

מה, שאין במגילה הבדל בין שתי ההוראות לשוכב עם אשתו ולבעל קרי, ואף למד מכאן על זהות 'עיר המקדש' עם מתחם המקדש,  

 .   (14(, עמ' 1978לוין )להבדיל מהעיר ירושלים כולה )
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 אשר יטהר מזובו  

 הפסוק המקראי: 

   (.ויקרא טו יג) וטהרלטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים 

 משוכתב במגילת המקדש: 

 השביעי בגדיו ורחץ את כול בשרו במיםימים לטהרתו ויכבס ביום    וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת

  28.המקדש אחר יבוא אל עיר ,חיים

אחר יבוא -ל  וטהר הפסוק לשכתובו, והוא ההבדל בין  השכתוב כמעט זהה למקור. קיים הבדל משמעותי אחד בין  

רואה בסדרת הפעולות המפורטות )הן במקור המקראי והן במגילה( אל עיר המקדש . הוה אומר, בעל המגילה 

ובהיתר לבוא אל עיר המקדש כלול היתר לבוא אל הקודשים  של הזב מזובו,    השלמה של תהליך ההטהרות

)נידוי טמאים(, בהן קיימת  4Q514-)משפטי טהרה( ו 4Q274מגילות אחרות,  )וטהר(. זאת, בניגוד לעולה משתי

הבחנה בין טומאת הזב המטמאת וטומאת הזב שאינה מטמאת. הבחנה זו יוצרת מדרג בטומאת הזב. הזב הִמטהר  

המקדש ינו מטמא, כשיר לאכול חולין בטהרה, ואולי גם להכנס לעיר, אך עליו להמנע מלהכנס לבית  מזובו, שכבר א

 עד היום השמיני.

פסקה   29מילגרום הפליא לשזור בפסקה אחת את שלוש המגילות לכדי תורה אחת של תהליך מדורג של הטהרות.

ייתית, והיא שהוראה המופיעה במגילה זו מאוד קוהרנטית, ואפילו נראית סבירה. אך ההנחה המובלעת בה בע

רציונל להוראה אחרת, המופיעה במגי רוב החוקרים, אחת יכולה להוות  נניח, כמקובל על  לה אחרת. אולם אם 

 
 . 17-15, טור מה, שורות 184, עמ' םן, שקימרו 28
,  בכחול  4Q274. ההיקש מהמגילות השונות נצבעו בצבעים שונים, כדי להמחיש את מלאכת השזירה )67-66(, עמ'  1995מילגרום )  29

 (: בכתום 4Q514-ובירוק   מגילת המקדש

A second innovation of 4Qtoha …is that if a man (presumably a zab) has a seminal emission during his purificatory period his 

touch defiles (1.8). The implication is that if his present impurity is not increased by contact with another impurity, then his 

touch does not defile. Here, to our surprise, Qumran is apparently more lenient than the rule which can be deduced from 

Scripture that the zab does indeed defile during his purificatory period. The key to Qumran's leniency lies in another of its 

documents, the Temple Scroll. There we learn that the corpse-contaminated persons or objects must undergo immersion and 

laundering on the first of a seven-day purificatory period (11 QT 49:16 17־). This teaching is now confirmed by the recently 

published 4QOrdc, which stipulates that first-day ablutions are required for all those whose impurity (and hence, whose 

purification) lasts more than one day. The reason for this requirement becomes apparent from the fact, stated above [p. 66], 

that the ablution functions to reduce a level of impurity. In 4QOrdc the first-day ablution allows the person to eat from the 

common food of the community. In 4Qtoha we must conclude that though the person is still impure (but only to sancta) his 

ablution allows him to contact profane things or persons. 
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)הנחה  אותה  סותרת  אינה  המאוחרות  שבמגילות  שההוראה  וכן  השלוש,  מבין  הקדומה  היא  המקדש  שמגילת 

ילה המוקדמת כדי להסביר את ההוראה במאוחרת. פחות סבירים  שאינה הכרחית כלל(, יש כאן שימוש סביר במג

לקרוא את תפיסות הטהרה והטומאה העולות ממגילות )כנראה מאוחרות( אלה   נסיונותיהם של ורמן ובירנבוים

 30ולהסביר בעזרתן את תפיסת הטהרה שביסוד מגילת המקדש, למרות שהיא באופן מובהק פשוטה הרבה יותר.

 
 ע  וכול צרוע ומנוג

אך כפי שציינה נראה שגם בדיני המצורע ישנו הבדל בין העיר והמקדש במגבלות הגישה. הטקסט מאוד קטוע,  

  31. לוא יבואו לה" ולאחר מכן: "לוא יבוא אל המקדש" מורים על הבחנה בין שני המתחמיםורמן, עצם החזרה: "

 
 דירוג בהוראות הבניה 

קרי, זב ומצורע תפיסה של טהרה מדורגת ובין אם לאו, דירוג בדרישות בין אם מבטאות ההוראות הנוגעות לבעל  

 אים לידי ביטוי, בצורה מפורשת ומובהקת, בהוראות הבניה: הטהרה והאקוטיות של קיומן ב

חיל   ועשיתה...  עשרה באמה על פי פתחי השערים כולמה  ארבע    ועשיתה רובד סביב לחוץ מחצר החיצונה רחב 

מקדשי   ולוא יהיו באים בלע אל תוך  לעיר  מבדיל בין מקדש הקודש   אשר יהיהמה  סביב למקדש רחב מאה בא

 32אשר אנוכי שוכן בתוכמה   מקדשי ויראו ממקדשי את ולוא יחללוהו וקדשו 

, )אלא, כפי שראינו לעיל, מהיותה המקום הנבחר(כשם שקדושתה של העיר אינה נובעת מקדושת בית המקדש  

חום הקודש אינו   חום הקדושה של בית המקדש, אלא מהווה תחום קודש חדש, נבדל, כך גם תִּ הרחבה של תְּ

  33. יותר  שדרגת הטהרה הנדרשת בו נמוכה

 
 . 25-24(, עמ' 2013, בירנבוים )98(, עמ' 2008ורמן ) 30
 . 120' עמ שם,  ורמן ושמש, 31
 . 12-5, טור מו, שורות 185קימרון, שם, עמ'  32
שקדושתה של ירושלים במגילת   נים טועשהנשקה  בוקסר ו, ובניגוד לדעת  95(, עמ'  2008וורמן )  104(, עמ'  א2000בהלימה עם שמש )  33

(. הנשקה נסמך לעיל  18, לדעת בוקסר, ר' הע'  20-21(, עמ'  1998המקדש הינה הרחבה של קדושת המקדש שבגבולותיה )הנשקה )

אל בית ההשתחוות אל יבוא    [ , שמופיע כאן, וכן במגילת ברית דמשק, בהקשר דומה: "וכל הבא”עיר המקדש“על שניים: )א( על הכינוי: 

, " )קימרון[עיר המקדש בנדתם ]המקדש לטמא את    ישכב איש עם אשה בעיר[כולה כי בית קודש הוא. אל    ]טמא...ולא ישביתו את העבודה

שי ולוא תטמאו את מקד(. מכינוי זה למד הנשקה שהעיר היא עירו של האל, ולא של ישראל, כפי שנאמר: "254-257, שורות  46, עמ'  שם

חרת לא היה מקום , ודוקא ממשפט זה אפשר ללמוד שקדושת העיר אינה נגזרת מקדושת המקדש, אועירי... אשר אנוכי שוכן בתוכה"

לחזרה: "מקדשי ועירי", ולא היה נכון להתייחס לעיר דוקא, כמקום "אשר אנוכי שוכן בתוכה". )ב( מן העובדה שדרישות הטהרה בעיר 

ברי )למשל: במחנה המדברי אין איסור על יחסי אישות( הוא למד שקדושת בית המקדש הוחל עליה, חמורות מדרישות המחנה המד

ני הטהרה המתחייבים בו. אלא שאין זהות כזו, כפי שכבר ראינו, במקרה של בעל קרי, המורחק מן המקדש אך אינו  ומתוך כך כל די
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 טומאת בעל מום 

את העיר מעצם היותו בעל מום )כול איש עור לוא    מטמאהעיוור  נפנה עתה לפרט נוסף ברשימה, הלא הוא העיוור.  

 לטענה זו כמעט שאין מקבילות, ועל כן ארחיב מעט. 34.(ולוא טמאו את העיר יבואו לה כול ימיהמה 

 במקרא 

 בספר ויקרא ההבחנה ברורה: 

:  כי כל איש אשר בו  אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיואיש מזרעך לדרתם    דבר אל אהרן לאמר

מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע:  או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד:  או גבן או דק או  

להקריב את אשי ה' תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך:  כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש 

אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל:  אך אל הפרכת לא  לחם מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב:  

 (.כג-ויקרא כא יז) יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני ה' מקדשם

 35אותו )מן הקדשים יאכל(. מטמאינו את הקודש )לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי(, אך א  מחללבעל מום 

 
 במגילות קומראן 

  36הקטגוריות של טומאה ובעלי מום בשני פרגמנטים מן המגילות:  מכתנמצא הס

 במגילת המלחמה נאמר:  .א

  ,וכול פסח או עור או חגר

 ,או איש אשר מום עולם בבשרו

 או איש מנוגע בטמאת בשרו, 

 כול אלה לוא ילכו אתם למלחמה.  

 37נשי נדבת מלחמה ותמימי רוח ובשר ועתודים ליום נקם. כולם יהיו א

 
דושת העיר וקדושת המקדש מתגלה גם במשמרות המיוחדים המוצבים  . ההבחנה בין ק185(, עמ' 1982דימנט )מורחק מן העיר. וכן ר' 

אשר יהיה מבדיל בין מקדש הקודש לעיר ולוא יהיו באים בלע אל תוך מקדשי ולוא  סביבו: "ועשיתה חיל סביב למקדש רחב מאה באמה

 (. 9-12, שורות ר מו, טו185, עמ' , שםוקדשו את מקדשי ויראו ממקדשי אשר אנוכי שוכן בתוכמה" )קימרון .יחללוהו
 . 18הע'  132(, עמ' 2011וליאן ), ר' אייחסת למילה 'טמאו' בהקשר הנוכחי את המשמעות 'חיללו' וביקורת עליהקריאה המל 34
 להלן(. 41נמצא הרחקה של בעלי מומים מבלי ליחס להם טומאה גם בדברים כג, ב, שמו"ב ה, ח )ר' הע'  35
איסור קריאה בתורה ועבודת :  טומאה של בעלי מומים נמצא גם בברית דמשק ובמקצת מעשי התורה, אולם מבלי לייחס להם  הרחקה 36

(.  76(, עמ'  2000)ר' המפל )  161-164, שורות  38קימרון, שם, עמ'  , איסור לבוא אל תוך העדה,  5-9, שורות  26, עמ'  , שםכהנים, קימרון

 אל ההרחקה במקצת מעשי התורה נתייחס בהמשך הפרק. 
 . 5-4, טור ז, שורות 117, עמ' , שםקימרון 37
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רשימה זו מבחינה באופן מובהק בין הקטגוריות השונות של מי שאינם "תמימי רוח ובשר", ומציינת בעלי 

 טמאים כמנועים מלצאת למלחמה.   לצדמומים 

 בפרגמנט מסרך העדה, הבחנה זו פחות חד־משמעית:  .ב

 אל יבוא בקהל אלה.   האדםוכול איש מנוגע באחת מכול טמאות 

 לבלתי החזיק מעמד בתוכ העדה   מנוגע באלהוכול איש 

 וכול מנוגע בבשרו  

 לראות עינים   מום מנוגע בבשרונכאה רגלים או ידים פסח או עור או חרש או אלם או 

 . או איש זקן כושל לבלתי התחזק בתוך העדה

 . ודש בעדתםאל יבואו לאלה להתיצב בתוך עדת אנישי השם כיא מלאכי ק

כיא א יבוא האיש  [העדה לו  ]דורשוהו מפיהו ואל תוךיצת הקודש  אלה לדבר אל ע[מ   לאישר  ]ואם יש דב

 38. מנוגע הוא

של טומאה ושל מום, שהמשותף להם:   מתחלפות ומובחנותמחד, נראה כי התואר 'מנוגע' משמש כאן במשמעויות 

מאידך,   39זב או מצורע, ובין אם זו נכות מסוג כזה או אחר.   "לראות עינים", כלומר, ניכרים לעין, בין אם זו טומאת

לא בספרות בית שני ולא בספרות התנאית, אלא לתיאור תופעה  לא מוכר מופע של 'נגע' על הטיותיו, לא במקרא, 

או הכללה של קבוצה של תופעות כאלה( המעידה על טומאה. על כן, עצם השימוש במילה עורית־חולנית כלשהי )

 40.מעיד על ֵהקשר של טומאה'מנוגע' 

אינני מציעה   41משמעיותו. -למרות הסתייגות אחרונה זו, נראה שהעיוור המטמא שבמגילת המקדש הוא חריג בחד

צוי ביחסה הגמיש־במיוחד לזוגות הקטגוריות טהור/טמא  לייחס למגילה זו תפיסת טומאה ייחודית. נראה שהייחוד מ

 עורות חולין. מותר/אסור, כפי שנראה מייד, בדיון ב -ו

 

 
 . 9-3טור ב, שורות  ,237, עמ' , שםקימרון 38
לזה שבמקורות התנאיים בהתייחס לחובת הרגל, והוא:  אהרן שמש מציע שהרציונאל כאן זהה   .הרציונאל: "כיא מלאכי קודש בעדתם"  39

 (. 196(, עמ' 1997)שמש )  "כדרך שבא לראות כך בא ליראות"
 . (264(, עמ' 1996בשונה מליכט, הטוען בתוקף שמדובר בהבחנה ברורה )ליכט ) 40
על סמך חריגות זו מציע שמש לקרוא אל תוך ההוראה במגילת המקדש את הרציונאל שמופיע במקצת מעשי התורה, ולייחס את    41

(. אני  60הע'    201הטומאה לתוצאה של המוגבלות הפיסית, המכשילה אותו, ולא כנובעת ישירות מהיותו בעל מום )שמש, שם, עמ'  

(. אוליאן תולה את  18הע'    43מאלצת אחידות רעיונית בין המגילות השונות )אוליאן, שם, עמ'  , המסכימה עם אוליאן שיש לדחות טענה זו

 (.  48-49הייחוד במגילת המקדש, המטמאת את בעל המום כנגד שאר המקורות הקומראניים כהבדל בפרשנותה לשמו"ב ה, ח )שם, עמ'  
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 עורות חולין 

בפרק הקודם עסקנו בעורות חולין המוכנסים לירושלים, שמתוך כך זבחם מתפגל והם הופכים למטמאים, ממש 

 42הטקסט, בהקשר של שמירת טהרת העיר. כמו בשר הפיגול המטמא. בסעיף זה נחזור לאותו 

 
 איסור כדי למנוע טימוא 

ות דרכי השמירה עליה, וכוללות איסור הכנסת עורות חולין, שכפי  לאחר הדרישה לשמירה על טהרת העיר מפורט 

 שכבר ראינו בפרק הקודם, מטמאים: 

יזבחו בתוך עריהמה לוא יבואו לה  יין ושמן וכול אוכל וכול מושקה יהיו טהורים. כול עור בהמה טהורה אשר  

 43ואו כי בעירהמה יהיו עושים בהמה מלאכתמה לכול צורכיהמה ואל עיר מקדשי לוא יב

הנימוק לאיסור הכנסת העורות לעיר הינו איסור טימוא העיר. כפי שראינו בפרק ג', הכנסתם של הבשר והעורות  

ותם לטמאים. זהו הטעם להוראה כאן, שלא להכניסם לירושלים הופכת את הזבח שהם תוצריו לפיגול, ומתוך כך א

חשובה, משום שהיא מייצרת כפילות מושגית לעיר, ולא משום שהכנסתם תהיה הפרה של חוקי הזבח. נקודה זו  

משום זבח חולין. הטומאה והאיסור אינם נובעים    אסורמשום פיגול ו  מטמאביחס לבשר החולין בירושלים:  הוא  

 שאינם בלתי תלויים. ישירות זה מזה, על אף

 
 איסור "לטהר" 

 אוכלמה לעיר מקדשי כי בעורות אשר יזבחו במקדש בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול 

 ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה  

 44ולוא תטהרו עור מתוך עריכמה לעירי 

 
 . 123לטקסט במלואו, ר' פרק ג', עמ'  42
. קימרון מציע לשייך גם את: "לבוא אל עירי... תרנגול לא תגדלו... בכל המקדש... המקדש"  9-6, טור מז, שורות  186קימרון, שם, עמ'    43

(.3c11QT    למגילת המקדש ולרשימת האיסורים הנובעים מטהרת  5-2שורות )טור  187( , עמ'  2010(, קימרון )1995)קימרון )  העיר ,

( מסיק קימרון  בבא קמא פ"ז מ"ז)משנה   מקיומה של משנה מקבילה: "אין מגדלין תרנגולים בירושלם מפני הקדשים"  (.2-5מח, שורות  

"לא רחוק לשער, שמלכתחילה  . (74(, עמ' 1997כי מדובר בחוק קדום, המשקף את הנוהג בירושלים לפני הפילוג שבין הכתות )קימרון )

מגילת   .וד בעלי חיים(. מגילת מקצת מעשי התורה הזכירה רק את הכלבים שהמחלוקת נסבה עליהםכלל החוק תרנגולים וכלבים )ואולי ע

ל המקדש כללה מן הסתם גם איסור לגדל כלבים. החכמים, שבימי הבית אסרו לגדל תרנגולים, התירו )כעדות מקצת מעשי התורה( לגד

 (.  474(, עמ' 1995כלבים" )קימרון )
 . 15-11שם, שורות  44
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מכיון שזהו הטעם, ומכיון שהאיסור    .(, ולכן הם אסורים בו45)יגאלו את מקדשי עורות חולין מטמאים את המקדש  

ע שהם מטמאים את העיר כולה. "ולוא תטהרו", הוה אומר: הוא על הכנסת העורות הללו אל העיר כולה, משתמ

 . מתחלפים טהורו  מותרמתחלפים.  טמאו אסורכלומר:   46.לא תחשיבו ראויים ומותרים לבוא אל הקודש

 
 זיהוי 'טהור' ו'מותר'

 כי כטהרת בשרי כן יטהרו העורות אם במקדשי תזבחוהו וטהר למקדשי 

 ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר לעריכמה  

כול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו ולוא תטמאו את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה אשר אנוכי שוכן ו

 47. בתוכה

למקדש ולירושלים כולה הם תוצרי הזבח בה. בערים קיים קריטירון שונה לטהרת הבשר הבשר והעורות הטהורים  

 . מתחלפים טהורו מותרכלומר, שוב:   48והעורות. מה שטהור בערים יטמא את ירושלים ולהפך.

 
 לסיכום עורות החולין 

טומאה,  נושאי  אדם  בני  על  למגבלות  בהתיחסות  שראינו  המדורגת  הטהרה  מן  אינה   49בשונה  העורות  טהרת 

מדורגת אלא בינארית. 'טהור' מזוהה כאן עם 'מותר', ועורות זבחים בודאי אסורים לשימושי חולין בערים. למעשה, 

ושגים טהור־טמא לאסור־מותר, על פי הכלל הבא: חול טמא לקודש )עורות חולין  יש כאן רדוקציה של צמד המ

 
 . 224, הע' 113(, עמ' 2010מוש בפועל 'גאל' ר' נעם )לשי 45
שקיימת פרוצדורה לטיהור העורות הללו, אך נאסר עליהם להפעיל אותה. קריאה כזו נראית לא  ,  "ולוא תטהרו"אחרת יש להסיק מ  46

 סבירה.  
 . 18-15שם, שורות  47
, ולא העיר כולה. הנימוק שלו: מכיון שהרציונאל של דשבית המקשיפמן טוען שהאיסור מוגבל ל"עיר המקדש", שהיא, לשיטתו, מתחם  48

האיסור הוא שמירה על קדושת המקדש, ומכיון שדרישות הטהרה המחמירות של המקדש אינן חלות על ירושלים כולה, הרי שהחלת 

הטהרה הנדרשת    (. לא ברור על סמך מה הוא מניח שרמת59(, עמ'  1998ציונאל שלו )שיפמן )האיסור על העיר כולה חותר תחת הר

מכיון שהבשר    :כי כטהרת בשרי כן יטהרו העורות"גע מהכנסת עורות אלה, בעוד שמוצהר במפורש ההפך: "ברחבי העיר היא כזו שלא תפָּ 

ור על טהרתו באותה רמת הקפדה במקדש ומחוצה לו(, אין מקום )וככזה חובה לשמ  בבית המקדש היחיד המותר בעיר הינו בשר שנשחט  

ת הבשר בין המקדש לעיר, ולכן גם לא לדירוג בטהרת העורות. אהרן שמש מבין גם הוא את איסור הכנסת העורות כמבטא  לדירוג בטהר

   (:405, עמ' (2000) טהרה מדורגת, כפי שבא לידי ביטוי בהשלמות שלו בתרגום של הכלל הנ"ל )שמש

“for their [degree of] cleanness is according to [the degree of cleanness of] their flesh.”   
 לעיל. 20ר' הערה  49
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ש )עורות זבחים טהורים בירושלים ובמקדש(, חול טהור לחול טמאים בירושלים ובבית המקדש(, קודש טהור לקוד

  50)עורות חולין טהורים בערים(, וקודש טמא לחול )עורות זבחים טמאים בערים(. 

ולכן:   חול טמא לקודשר מחלל את הקודש )ויקרא יז(,  ו עה זו של מומו באופן דומה: העיונראה שיש להבין השפ

להרחיק טומאה מירושלים כולה, אסורה עליו הכניסה לעיר. אם הבנה זו נכונה, ר טמא. מכיון שהוא טמא, ויש  והעיו 

של זיהוי כפול בין ממנה, על פי העקרון    היסק של ההוראה המקראית אלא    הרחבהר אינה  ו הרי שהרחקת העיו

 צמדי מושגים, הוי אומר: זיהוי קודש־חול  עם טהרה־טומאה, וזיהוי טהרה־טומאה עם מותר־אסור. 

 

 למגילת מקצת מעשי התורה  השוואה 

על כן   51. מקצת מעשי התורה הינה פולמוסית במוצהר, ומקובל שההלכה עמה היא מתפלמסת היא זו הפרושית

וחדת לעניינינו. בטרם ניגש לבחון עמדות אלה, ראוי להתעכב על עניין הפולמוס יש לעמדות המוצגות בה חשיבות מי

 המתקיים במגילה ולדייק בו.  

מדובר בחילוקי דעות על בסיס שוויוני. בעל המגילה משתייך לקבוצה שפועלת על פי צו התורה, ואילו  לא   .א

 המדיחה אותם ממנו.   52הנמענים שבויים ב"עצת בליעל" 

כלומר, בדרך    מעשיב  עניינה של המגילה .ב של הנהוגה,  התורה,  נכונה  לעשייה  להביא  ומטרת הפולמוס 

עיון ולימוד  הנמענים, לאו דוקא מתוך הכרת האמ ת. זאת למרות שההוראה במגילה מוצגת כתוצר של 

  53. מעמיקים בתורת משה, שהביאו להכרת דרך האמת לעשיית מצוותיה

 

   מעמד ירושלים במקצת מעשי התורה

 יא 'מחנה ישראל', עליו חלים דיני המחנה המדברי: ירושלים ה 

 למחנה שור וכשב ועז כי ]       ן המחנה[ישחט [מחוץ  ]וע[ל שא כתוב] איש כי ישחט במחנה או

 
 כמובן שאין זו רדוקציה מלאה, משום שהטומאה שומרת על מעמדה הממשי. 50
. זוסמן מזהה את השיטה ההלכתית של המגילה עם השיטה הצדוקית, כפי שהיא מוכרת לנו מספרות חז"ל.  27-25עמ'    (, 1989)  זוסמן  51

הרלבנטית לעניינינו, הוי אומר, שהיא מתפלמסת עם השיטה הפרושית )קיסטר  קיסטר שולל מסקנה זו, אך גם הוא מסכים עם הקביעה 

 . 29-30(, עמ' 1994a, באומגרטן )69(, עמ' 1990, וכן שיפמן )(319(, עמ' 1989)
 . 29, שורה 211(, עמ' 2013קימרון ) 52
 .185-183(, עמ' 1994בץ ) 53
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וחו]צה[ למחנה] הוא חוצה לירושלים וי[רושלים מחנה היא  ,משכן אוהל מועד הוא ]ואנחנו חושבים שהמקדש

 54. ]כי ירושלים [היא המקום אשר ]בחר בו מכול שבטי ישראל[ו[הוא מחנה עריהם חוץ ממחנה...  

 בעל המגילה מתייחס לציווי בויקרא:

  מועד  אהל פתח ואל: למחנה מחוץ ישחט אשר או במחנה עז או כשב או שור  ישחט אשר ישראל מבית  איש איש

ויקרא  עמו ) מקרב אההו האיש ונכרת שפך דם  ההוא לאיש יחשב  דם' ה משכן לפני' לה קרבן להקריב הביאו לא

 (.ד-יז ג

הוא, בזמן הזה, המקדש, ה'מחנה' הוא ירושלים ו"חוצה למחנה" הוא מחנה עריהם.   "פתח אוהל מועד"ומסביר:  

מציע כאמור  בפירוש הפסוקים הללו   55בירנבוים  זו שנתנת  כמו  'מחנה',  למונח  עם פרשנות  שכוונתו להתמודד 

 בספרא: 

  "מחוץ   לו'-תל'  חייב?  יהא  בדרום  את החטאת  השוחט  יכול  וג'.   כשב"  או   שור  ישחט   אשר  ישראל  מבית   איש  "איש

 או  "במחנה".  לו'-תל'  לויה?  במחנה  אף  מנ'  מחנות,  לשלש   חוץ  שישחוט  עד  יכול  למחנה"  "מחוץ  או  למחנה".

  שאינו   מיוחד  למחנה"   "מחוץ  מה  –למחנה"    לו'"מחוץ- חייב? תל'  יהא  בדרום  את החטאת  השוחט  יכול  "במחנה"

  לשחיטת  כשר  שהוא  בדרום  חטאת  השוחט  יצא  זבח.  כל  לשחיטת  כשר  שאינו  "מחנה"  זבח, אף  כל  לשחיטת  כשר

  56. קלים )ספרא אחרי מות, ו פ"א(  קדשים

ויקרא הופך במדרש ל "חוץ לשלש מחנות", והוא, ככל הנראה חוץ לגבולותיה של העיר  -"חוץ למחנה" שבספר 

 ירושלים, כפי שעולה מן התוספתא: 

ו במדבר שלוש מחנות: מחנה שכינה, מחנה לויה, מחנה ישראל, כך היו בירושלים: מפתח ירושלים  וכשם שהי

  – מחנה לויה, משערי ניקנור ולפנים    –מחנה ישראל, מפתח הר הבית ועד שערי ניקנור    –ועד פתח הר הבית  

 (. פ"א הי"ב בא קמאכלים במחנה שכינה )תוספתא 

כמו מגילת המקדש, גם כלומר: הוא בדיוק "חוץ לשלש מחנות" אלה.  החוץ למחנעל פי בעל מקצת מעשי התורה 

מקצת מעשי התורה אוסרת שחיטת חולין בתחומי ירושלים כולה, אך בשונה ממגילת המקדש, בה איסור זה הוא 

 חלק ממערך של תחימה מרחבית על ידי סדרה קונצנטרית של מעגלי איסור והיתר שחיטה ואכילה, שמרכזם בית 

 
 .  33-27, שורות 207קימרון, שם, עמ'  54
 לעיל.  7ר' הע'  55
 זבחים קז ע"ב. בבלי  ר' 56
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איסור    57המקדש,  נובע  התורה  מעשי  גבולות במקצת  הם  שגבולותיה  מהעובדה  בירושלים  חולין  בשר  שחיטת 

"מחנה ישראל" במדבר, בו נאסרה שחיטת חולין לחלוטין. בעל המגילה אינו מסתפק בהגדרת גבולות המחנה 

יקרא יז(, מגבולה  ו לציווי בותוחם בצורה מדוייקת גם את "חוץ למחנה", המרחב בו אסורה שחיטת חולין )בהתאם 

 58. הצפוני של ירושלים ועד בית הדשן, אותו המקום בו שורפים את החטאת

 

 קדושת ירושלים 

 קיים איסור על הכנסת כלבים לירושלים:

כי ירושלים היאה מחנה  דש והבשר עליהם. קואין להבי למחני הק]ו[דש כלבים שהם אוכלים מקצת ]ע[צמות המ

 59. טי י]שראל כי יר[ושלים היא ראש ]מ[חנות ישראלהקדש והיא המקום שבחר בו מכל שב

 הטיעון יהיה נהיר יותר אם נקדים את הסיבה לתוצאה: 

]מ[חנות   ראש  היא  יר[ושלים  כי  י]שראל  בו מכל שבטי  והיא המקום שבחר  היאה מחנה הקדש  ירושלים  )כי( 

 ישראל

 שר עליהם. דש והבקמחני הק]ו[דש כלבים שהם אוכלים מקצת ]ע[צמות המ)ו(אין להבי ל

 נפרוט את הטיעון: 

כפי שהעם קדוש מעצם היותו נבחר ,  בו  בחרש המקום  ", במובן זה, שהיא  מחנה הקדשירושלים היא " .א

 האל:

 כי עם קדוש אתה לה' אלהיך בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה 

  60. )דברים ז ו, ור' שם, יד ב(

 61לא "מחנה ישראל" בו נאסרה שחיטת חולין.", אינו אבובחר ש"המקום  .ב

 
 ר' נספח לפרק ג'.  57
 . 26(, עמ' 1998הנשקה ) 58
 . 114, עמ' , שם . לחידוש הלשוני לעומת ספר דברים, ר' ורמן ושמש62-58, שורות 209-208(, עמ' 2013קימרון ) 59
והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות לפיה 'מחנה הקדש' מתייחס לדברים כג טו: "  . בשונה מאוד מהקריאה52-50(, עמ'  2000שורץ )  60

מעצם היותה "המחנה", והכנסת  דרישה,  על פי הקריאה של המפל קדושת ירושלים היא  (.  72(, עמ'  2000" )המפל )דבר ושב מאחריך

ה. )ב( פירוש זה אינו מסביר את הקשר בין היותה כלבים תחלל קדושה זו. קיימות שתי בעיות עם פירוש זה: )א( היפוך סיבה ותוצא

 בחר בו" לבין האיסור. ש"המקום 
 לעיל.  54ר' הע'  61
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הפוטנציאלי של הכלבים,  הבשר המצוי בירושלים הינו בהכרח בשר קודש, ובפרט, כל העצמות שבה, מזונם   .ג

 62.קודשים הינם עצמות קודש, וכלכלת כלבים תחייב חילול

חובה לשמירה על טהרת  מן הדברים דלעיל עולה כי בשתי המגילות, מגילת המקדש ומקצת מעשי התורה, נגזרת ה

,  במושג הקדושהקיים הבדל מהותי בין שתי המגילות  . יחד עם זאת,  מחללת קודש  טומאההעיר מן העובדה ש

בהתייחס לקדושת העיר. הן מבטאות שני מושגים שונים של 'קודש', וממשיכות בכך את שתי המסורות המקראיות:  

הקודש מחייב הבדלות ושמירה תמידיים של טהרה. דבר  במגילת המקדש, כמו בספרות הכהנית, המשך קיומו של  

דש. ואילו במקצת מעשי התורה, לפחות בפרגמנטים  זה בא לידי ביטוי בהתייחסות החוזרת ונשנית לטימוא הקו

פעולה   הינה  בעירו(  )בעמו,  האלוהית  הבחירה  הדויטרונומיסטית:  הספרות  כבמסורת  הינה  ההנמקה  הקיימים, 

דה קיימת. מן הבחירה נגזר אמנם הצורך בשמירת כללים מסויימים, אך אין התייחסות שנעשתה בזמן, והיא עוב

  63להשלכות של הפרתם. 

לקחת בחשבון את האפשרות שהסיבה להבדל זה בתפיסת ה'קודש' בין שתי המגילות אינו פרשני אלא פרגמטי:    יש

אמונתם. חשוב לו שתשמר הטהרה    עניינו של בעל המגילה להשפיע על נמעניו לתקן את דרכיהם, לאו דוקא את

אכן פרושים, שאינם מייחסים ברחבי העיר, פחות חשוב לו מאיזה טעם היא תשמר. לכן סביר שאם נמעניו הם  

 . לשיטתםקדושה אונטית לעיר, הוא יציג בפניהם את הסיבות לחיוניות שמירת הטהרה 

 

 הרחקת טומאה 

 מצורעים 

 או עם טהרת הקוד]ש[  ואפ על הצרועים אנחנו א]ומרים שלוא י[בו

 [יד ואף כתוב שמעת שיגלח וכבס ישב מחוץ ]לאוהלו שבעת י[מים.     64כי בדד ]יהיו

 ועתה בהיות טמאתם עמהם ]הצרועים באים ע[ם טהרת הקודש לבית... 

 65]ואף בהיות להמה טמאות נגע [אין להאכילם מהקודשים עד בוא השמש ביום השמיני 

 
   . 27ר' הנשקה, שם, עמ'  62
 (.2000שורץ ) 63
 (. 121, עמ' , שם)ורמן ושמש "המחוץ למחנ"(, ורמן משלימה: 41(, עמ' 1996ברנשטיין משלים: מחוץ לבית )ברנשטיין ) 64
 . 72-64, שורות 209 (, עמ'2013קימרון ) 65
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טענות שתי  כאן  טוען  המגילה  בת  בעל  והפרקטיקה  הפרושית  ההלכה  מתייחסות   כנגד  שתיהן  )'ועתה'(,  הזמן 

למחלוקת הגדולה על פרקי זמן ההטהרות. המטהרים שבים מוקדם מדי לטעמו )"בהיות טמאתם עמהם"(, כנראה  

לפני הערב השמש של היום השביעי, אל בית המתיימר לשמור על טהרת הקודש, ואוכלים מוקדם מדי מן הקודשים, 

מעשי התורה מחזיק באותה שיטה כשל בעל מגילת המקדש, המתירה    אה לפני היום התשיעי. אם בעל מקצתכנר 

אכילת קודשים ברחבי העיר כולה, יכולים שני המצבים הללו )כניסה מוקדמת לבית ואכילת קודשים( להתקיים בכל 

 66.עיר והמקדשבית בעיר, ואין כאן הבדלה בין בית ומקדש, או דירוג בדרישות הטהרה בין ה 

 

 י זבח חולין עורות וכלים, תוצר

 ואף[                                                      

 ]על עו[רות הבק]ר והצאן שהם מ    ים                     מן[  

 ]עורות[יהם כלי]ם                                                   אין[ 

 67[                                                 ]להביא[ם למקד]ש        

עורות חולין למקדש, בדומה לאיסור  שיפמן, בעקבות קימרון וסטרגנל, מזהה ברסיסי טקסט זה איסור הכנסת 

עורות חולין לירושלים. נניח     68שראינו במגילת המקדש, על הכנסת  זו אפשרית וסבירה, ולצורך העניין  קריאה 

אין לדעת האם בשורות החסרות בהמשך היה גם איסור על הכנסת חן את השלכותיה. ראשית,  שהיא נכונה ונב

עורות חולין לירושלים. אם הכנסתם לעיר מותרת, הרי שעורות חולין אינם מחללים קודשים, בין ישירות ובין באופן  

טימו ידי  על  נותרנעקיף,  המקדש.  למתחם  מוגבלים  אינם  שהקודשים  משום  בהם,  הנוגע  שתי א  עם  כן,  אם  ו, 

אפשרויות: או שעורות חולין אסורים ברחבי העיר כולה, או שאינם מחללים קודשים. אם אינם מחללים קודשים, 

עורות חולין    מכאן, שאם השורות הללו אכן עוסקות באיסור הכנסת  נשארנו ללא רציונל לאיסור הכנסתם למקדש.

(, שככל הנראה 20-18לאחר שורות אלה )  69במגילת המקדש.  למקדש, הרי שהאיסור חל על העיר כולה, בדיוק כמו

 
 (.  119, עמ' , שם)ורמן ושמשורמן  כאןדירוג אותו מוצאת  66
 . 20-17, שורות 206, עמ' , שםקימרון 67
כל ההתיחסויות   .(191(, עמ'  1989שיפמן )שיפמן אף מוצא בשורות אלה ביקורת חמורה של בעל המגילה על פרקטיקה בזויה זו )  68

 .  207-208(, עמ' 2009ורט )ומבלי לערער או להוסיף עליו. ר'  זה של שיפמןבמחקר לשורות אלה מפנות לניתוח 
 למסקנה זו נדרש בנספח לפרק זה.  69
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עוסקות בהכנסת תוצרי שחיטת חולין לעיר ירושלים, חסרות כשתי שורות, שאין לנו דרך להשלים, ולאחריהן שורות  

   70. שר היאשאינן עוסקות בירושלים, אלא בדיני טהרה בא   23-21

 

 בעלי מומים 

תערובת[ ותערובת אשם אינם רואים ]וא[ף על החרשים שלוא שמעו    ואף ע[ל הסומים ]שאינם רואים להזהר מכל

חוק ]ומ[שפט וטהרה ולא ]ש[מעו משפטי ישראל כי שלוא ראה ולוא שמע לוא ]י[דע לעשות והמה באים לטה]ר[ת  

 71המקדש.

לטהרת המקדש נאסרת לא משום שהם טמאים, כבמגילת המקדש, אלא משום גישתם של העיוורים והחרשים  

בתוספתא נמצא עדות   72. מטי: כתוצאה מהמום שלהם, הם אינם כשירים להבטיח את שמירת הטהרהטעם פרג

,  תרומות פ"א ה"א(תוספתא  )  "שהיו חרשים והיו כל טהרות ירושלם נעשין על גבןעל בניו של ר' יוחנן בן גודגדא "

ן עומדת ביסוד אותו נוהג, ". אם מסקנתם זו של חכמים אכטהרות אין צריכות מחשבהממנו למדים חכמים ש"  נוהג

הרי שהנימוק במקצת מעשי התורה לאיסור הוא שעומד בבסיס המחלוקת בינם לבין הפרושים, והבאתו כאן הינה 

עקרונית מודעת:  שבה, ואילו בעל מקצת מעשי הפרושים טוענים שטהרות אינן צריכות מח  73בגדר התפלמסות 

על המגילה מיישמים את ההשלכות של שיטתם בעמדתם התורה טוען שהן צריכות מחשבה, והחכמים כמו גם ב

 ביחס לבעלי מומים. 

 

 סיכום הפרק 

במקצת מעשי   74. להלכה הפרושית, בת הפלוגתא שלה  בבהירות המושגיתמגילת מקצת מעשי התורה קרובה  

לעיר.  המאפיין את מגילת המקדש, כפי שראינו בנוסח איסור הכנסת הכלבים    טומאה-ל  איסור התורה אין ערבוב בין  

 
 ר' נספח לפרק זה.  70
 . 54-49, שורות 208(, עמ' 2013קימרון ) 71
 .  342-340(, עמ' 1999ר' קיסטר ) 72
 . 76-75עמ' , (1997קימרון )ר'  73
בניסוח, במינוח ובתוכן :  מאפיין זה מתווסף לרשימת נקודות הדמיון בין מקצת מעשי התורה להלכה התנאית, כפי שהציגם זוסמן  74

(. דוגמה לבהירות ההבחנה המושגית בהלכה הפרושית בין אסור לטמא במחלוקת הבאה: "כל המחמץ והמתבל  26-27עמ' , שם, )זוסמן

משנה  לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה" )  : אף מטמא ובית הלל אומ'  : ובכלאי הכרם אוסר. בית שמי אומ'  להמדמע בתרומה ובעור

 ערלה פ"ב מ"ד(. 



147 
 

לבוא    כשירים. הסומים והחרשים אינם  מטמאיםהקודשים, אך לא נאמר שהם    חילולהכנסתם אסורה כדי למנוע  

: "וענן יי עליהם מדרש בספריש  מציע מנחם כהנא    .אותו, כבמגילת המקדש  מטמאיםבטהרת המקדש, אך הם אינם  

הלכתי קדום, בו הורחקו, יחד עם הטמאים, משמר רובד  על החיגרין ועל הסומין על הזבין ועל המצורעין"    –יומם  

הערבוב המושגי שבמגילת המקדש מצוי כבר במורשת המשותפת לפרושים  יתכן, אם כן, ש  75גם בעלי המומים. 

בצורה שמתאימה לבני הפלוגתא הפרושים, , אך מנמקה  זוקצת מעשי התורה משמר מסורת  מ. הגינוי בולבני הכת

ם הטמאים. גם הדיון באיסורי כניסת טמאים נקי מערבוב מושגי, והתחימה שכבר אינם מזהים את בעלי המומים ע 

רגישות לדיוק בהגדרה ובתחימה. מאידך, מקצת מעשי התורה    "חוץ למחנה"המדוייקת של   גם היא מראה על 

, ובאותם נושאים בהם עסקנו, וראינו את השוני בינהן בחשיבה המושגית, בהוראותיה  קרובה מאוד למגילת המקדש

בשתיהן הקפדה מחמירה על שמירת טהרה ברחבי ירושלים, בשתיהן אסורה   76:ינו גם את הקרבה בפסיקהרא

שחיטת חולין בירושלים, בשתיהן אסורה הכנסת עורות חולין לירושלים, בשתיהן מורחקים בעלי מומים מן הקודש. 

בה ולא  המגילות,  של  השונים  בנמענים  המושגי  ההבדל  את  לתלות  סביר  שכך,  של כיון  עולם  בתפיסת  בדלים 

וון לשכנע את נמעניו. במצב כזה הכותבים. ברי כי בעל מקצת מעשי התורה מכיר היטב את ההלכה הפרושית ומכ

מוטב להשתמש בשפה ובכלים המקובלים על הנמענים, ולכן אפשר בהחלט שאימץ את הגישה המושגית הפרושית 

  77לצורך הדיון בלבד. 

 
 . 571ספרי במדבר, עמ'  75
שהמקור לדיני מגילת המקדש ומקצת מעשי התורה הינו משותף, אולם הגזירה מן המקור המשותף נעשתה באופן הראו    מספר חוקרים  76

((. איל רגב טוען שקיימת התאמה מלאה בין שתי המגילות מבחינת הוראתן, באותם העניינים 2000(, המפל )1996)שיפמן ) ויבלתי תל

(, להוציא, אולי, סתירה יחידה, תלויית הגהה, בעניין אכילת מנחת שלמים )רגב, שם, עמ' 380-381(, עמ' 1996הנדונים בשתיהן )רגב )

, 248א(, עמ'  1989שיפמן ))   מחוץ למקדש  ענין המרחק מירושלים בו מותרת שחיטהבן שתי המגילות  ביקיימת סתירה  אמנם  (.  379-388

, אולם חשוב לזכור את מטרתה וסגנונה של מקצת מעשי התורה: הוראתה בעניין זה מכוונת לאיסור (409-410, עמ'  (2000)  שמש

מחוצה לה. באותו תחום בו כן עוסקת מקצת מעשי התורה יש הלימה   , והיא אינה עוסקת כלל בדיני השחיטהבתוך ירושלים שחיטת חולין  

 מעשי התורה בהוראה ותוכחה למעשה.   מלאה בין שתי המגילות, וכפי שכבר ראינו, עניינה של מקצת 
 (: 12על הצורך להתאים את צורת המסר לקהל כותבת נוסום )שם, עמ'  77

Because utterances are always addressed, the audience participates in the shaping of the utterance. The audience’s 

conceptual horizons do not completely coincide with those of the speaker, or else there would be nothing to say and 

no need to say it. A speaker must orient himself or herself toward the listener in speaking, anticipating how the listener 

might hear and respond. 

לפנה"ס )תארוך מאוחר מן המקובל בד"כ במחקר( ומערער על ההנחה שהיא    I-מקצת מעשי התורה למאה הסטיבן פראד מתארך את  

ית ספרותית בלבד, ושהאגרת מיועדת להכשיר אכן אגרת הממוענת לבני פלוגתא, כפי שהיא מציגה את עצמה. הוא מציע שמדובר בתבנ

. לבחינה נוספת של שאלה זו, ר'  20-21(, עמ'  2010קולינס, ר' קולינס ). בעקבותיו גם ג'ון  89(, עמ'  2000חברים חדשים בכת )פראד )

ה לא הגיעו לקומראן ((. גם אם פראד צודק, והנמענים הם מועמדים לקבלה לכת או חברים חדשים בה, אל2010( והמפל )2001גרוסמן )
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ל בין המגילות בתפיסת הקדושה של העיר ירושלים. בשתיהן יש לעיר מעמד של כאן גם המקום להזכיר את ההבד

שי התורה נגזרת קדושה זו מחובת השמירה על הקודשים שבתוכה, כלומר: קדושתה של קדושה, אך במקצת מע 

  כפי שכבר ציינו, הצגה כזו של קדושת ירושלים יכולה להיות  העיר אינה אינהרנטית לבחירתה, כבמגילת המקדש.

כלל. ה"זיוף"  מוסברת מנסיון לייצר מכנה משותף, גם אם מדומה, עם הנמענים, אצלם אין לעיר מעמד של קדושה 

התיאולוגי, אם ישנו כזה, נסבל מבחינת בעל המגילה משום שאין לו השלכות מעשיות, וכל מטרתו להורות למעשה, 

בין טמא וטהור לקדוש וחולין( של הפרושים. )  מושגיתולא לאמונה. מתוך כך מתחדדת גישתם המבחינה והמבדילה  

וגישתה המושגי תוכנה ההלכתי  על  יחסי מקצת מעשי התורה,  ומדגישה שההבדל בעמדות בדבר  ת, מבהירה 

 טהרה וקדושה היה מודע ומכוון, הן אצל המאחדים והן אצל המבדילים. 

ל ידי טהרה, אך מרחב של בפרק הבא נראה כיצד משרתת ההבחנה המושגית החדה כדי לייצר מרחב תחום ע 

קודש, דבר שלא ניתן היה לעשות כל עוד מושגי הטהרה והקדושה מתחלפים. חולין, ולא של  

 
לא מדובר בשפה הפרושית דוקא, אך הראיות    כלוח חלק. לכן סביר לפנות אליהם בשפה מושגית הרווחת בכלל ישראל. אמנם במקרה זה 

זה  גם בענין  בו הם מעורים.  גם על העולם המושגי  יכולות לרמז  פרושית  איתה מתפלמסת המגילה היא אכן  הרבות לכך שההלכה 

 של נוסום )נוסום, שם, שם(: מתאימים דבריו 

As a community formed in significant measure by adult converts, the Qumran sect was not a closed community of 

discourse, but one that had to take account of a variety of conceptual horizons in establishing its own language. These 

are present in the text in the way in which received language is incorporated, engaged, and reaccented. 
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 23-21נסיון השלמה למקצת מעשי התורה, שורות ב נספח לפרק ד': 

 

 1.איסור הכנסת עורות וכלים, תוצרי זבח חולין, לירושלים  א. 

]עצמותמה[ ומן עור]ות[מה ידות  עורו]ת הבהמה הטמאה אין לעשות מן[  ]                        [ה ואף על   ב.

 2כ]לים                  [ 

 3]ואף על ע[ור נבלת ]הבהמה[ הטהורה ]ה[נושא א]ו[ת)ה( נבלתה ]לוא י[גש לטהרת ה]קודש[  ג.  

 

 נתחיל מהסוף, מנסיון להבין את ג'.

 הפסוקים העוסקים בנבלת הבהמה הטמאה: 

בנבלתה יטמא עד הערב:  והאכל מנבלתה יכבס בגדיו  בהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע  וכי ימות מן ה

 . (מ-ויקרא יא לט) וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב

כהמרה פשוטה של החיווי המקראי להוראה: בהיותו טמא עד הערב, אסור לו לגשת    ’במבט ראשון נראית ג

 מעלה שתי בעיות: לטהרת הקודש. קריאה כזו 

ורה אינו מקרא משוכתב. "מקצת מעשי התורה" שנבחרו להכלל בו הם כאלה מקצת מעשי הת .א

 שיש עליהם מחלוקת עם נמעני המגילה, ולא סביר שעניין זה היה מצוי במחלוקת. 

נבלת הבהמה הטהורה", לעומת החוק    עור הכותרת שנותן בעל המגילה להוראה זו, שהיא "על   .ב

 ס לנבלת הבהמה כולה.  המקראי, המתייח

קורה של הרחבה זו הינו פתרון לבעיה פרשנית שמעלה ההוראה בדבר אכילת נבלה: נגיעה אינה  יתכן שמ

 4נבלה, האסורה מדין תורה?   אכילתבהכרח מכוונת, נשיאה יכולה להיות מאולצת, אך מה טעם לעסוק ב

 
 . 144כפי שראינו בגוף הפרק, עמ'  1
 . 22-21, שורות 207(, עמ' 2013קימרון ) 2
 . 23-22קימרון, שם, שורות  3
נובעת מדינים ממקורות שונים. על פי המקור הכהני בין האיסור בדברים וההוראה בויקרא יא  אורה  דברים יד כא. הסתירה־לכ  4

. אלא שהאיסור הדויטרונומיסטי 166-169(, עמ' 1991ר' רייט ) , איסור אכילת נבלה וטרפה חל על כהנים בלבד )ויקרא כב, ח(

 (. 5-7, שורות 187(, עמ' 2010)קימרון ) בדברים לציווי , בנוסח כמעט זהה מצוי גם הוא במגילת המקדשלכלל ישראל 
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נבלות מותרות במגע במקור הכהני תעזו   הפרשני ר לנו להבין את הפתרון  העמדה זה לצד זה של דיני 

 :שבמגילה

ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב:  וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב:  לכל  

וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע     ...מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה    ...

וכי ימות מן    ...וטמא עד הערב  א את נבלתם יכבס בגדיו  כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב:  והנש  ...

הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב:  והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד  

 מ( -הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב: )ויקרא יא כד

 נארגן דינים אלה בטבלה: 

 ( אפשרי)תיקון  4 3 2 1 
 למאכל מותרות למאכל אסורות 

איננה    ושסע  כל... מפרסת פרסה 
 שסעת וגרה איננה מעלה 

כל הולך על כפיו בכל החיה  
 ההלכת על ארבע 

אשר   הבהמה  מן  ימות  וכי 
 היא לכם לאכלה

 

A  כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 
כל הנגע בנבלתם יטמא עד  

 הערב
עד   יטמא  בנבלתה  הנגע 

 הערב
יטמא   הנגע בנבלתה 

 עד הערב

B 
ה בגדיו    מנבלתם   נשא כל  יכבס 

 וטמא עד הערב 
 

יכבס בגדיו    מנבלתההאכל  
 וטמא עד הערב 

 ... מנבלתה הנשא

C  
נבלתםהנשא   יכבס    את 

 בגדיו וטמא עד הערב 
נבלתה הנשא   יכבס    את 

 בגדיו וטמא עד הערב 
 ... את נבלתההנשא 

 1טבלה  

 

בעה דינם אחד: יכבס בגדיו (. כל האר B3( ואחד באכילה )B1  ,C2  ,C3שלושה דינים עוסקים בנשיאה )

  הנבלה   את, ונשיאה  (B1  ,B3)  הנבלה   מןוטמא עד הערב. אבל קיימים שני מושאי נשיאה שונים: נשיאה  

(C2  ,C3)( נבלתהאת  . דין נבלת הבהמה המותרת לאכילה עוסק בנשיאה של הנבלה כולה  ,C3 המנעות .)

קי נבלתה יכול להוות פירוש הממיר  התיחסות לנשיאת חלמהתיחסות לאכילה מבהמה שנבלתה, יחד עם 

שא את  ושא מנבלתה והנו(, בהוראות לנC3שא את נבלתה )ו( והנB3כל מנבלתה )ואת צמד ההוראות לא 

 לעיל, התיקון מסומן בירוק(.  1בטבלה  4נבלתה )ר' עמודה 
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נ',  אלה מתחילות בטור  בחינת ההוראות העוסקות בנבלה במגילת המקדש יכולה להציע קריאה מעין זו.  

במובהק בנבלת השרץ, ונמשכות ברצף לטור נא, בנבלות בהמה. הטקסט בטור נא דורש השלמות נרחבות.  

  5:ידין הציע את הסדר והחלוקה הבאים

 

 מגילת המקדש ויקרא יא 

 046טור נא, שורה  – 21טור נ, שורה  נבלת שרץ  נבלת בהמה אסורה במאכל  כח-כד

 05-06טור נא, שורות  למאכל נבלת בהמה מותרת  נבלת שרץ  לח-לא

 1-5טור נא, שורות  נבלת בהמה אסורה במאכל  נבלת בהמה מותרת למאכל  מ-לט
 2טבלה  

 

הצעה זו של ידין היא בגדר סברה מושכלת בלבד, אך גם אם היא שגויה, הדיון בנבלת השרץ קודמת לכל  

הדוק יותר בין דיני נבלות    התייחסות לנבלת בהמה באשר היא. שינוי הסדר עשוי לבטא תפיסה של קשר 

 בהמות לדיני נבלות השרצים.  

 הצעה זו מעלה כמה קשיים:  

השורות העוסקות בנבלת הבהמה על סמך הנחה זו, כהקבלה לדיני טומאת נבלת ידין משלים את  .א

 7השרץ. זאת, למרות שהשחזור מחייב שינוי סדר וקיצור.

   :הוא משלים 1בשורה  .ב

 ]הנוגע בדם היו[צא מהמ]ה  

על פי לשון חכמים, ומביא  א זו היא  קימרון מציין שהשלמה  ין לכך מקבילה בדיני נבלת השרץ. 

בשני   , מופיעה רק אכן מופיעה בלשון חכמיםש  ,יציאת דםאלא ש  8. משנה נדה פ"י מ"ה  כדוגמה את

היא אינה מופיעה בהקשר    9. הקשרים: דם נדה, כבדוגמה של קימרון, ודם בהמה טהורה בשחיטתה

 ו בהמה טמאה. של שרץ א

 
 . אין מי שחולק עליו בעניין זה. 340-339ידין, כרך א, עמ'  5
 .190(, עמ'  2010, קימרון )b11QT-שורות מ 6-ב a11QTהשלמה של  6
 קימרון, שם, שם.  7
 קימרון, שם, שם.   8
זבחים פ"ד  תוספתא  חולין פ"ב מ"ה,  משנה  צו פ' א, פ' ט(,    זבחים פ"ב ה"י, ספראפתא  תוסזבחים פ"ט מ"ה )מקבילות:  משנה    9

 (. 303, עמ' ה ה"א, כריתות פ"ב ה"ז. פעם אחת בהקשר פרה אדומה )ספרי זוטא יט 



152 
 

 :2-3שורות  .ג

 ]במים ובאה[ השמש, וטהרוכול הנוגע בהמה [במותמה יטמא ע]ד ה[ערב ויכבס בגדיו ורחץ 

בשונה   .1 נגיעה,  בו  המקראי,  הדין  לעומת  המקדש  במגילת  החמרה  מחייבת  זו  השלמה 

 מנשיאה, מחייבת  המתנה בלבד, ואילו כאן מתבטל ההבדל שבחומרה בין נגיעה ונשיאה. 

פי   .2 הוראה  על  מופיעה  ובמקומה  נבלה,  נשיאת  של  המקראי  לדין  מקבילה  אין  זו  השלמה 

 ת חלקי נבלה. העוסקת בנשיא

איסור   ציון  הוא  טהורה  לנבלת בהמה  טמאה  נבלת בהמה  בין  היחיד  בעוד שבפסוקים ההבדל  לסיכום, 

בד  10המאכל, המגע  את  בהוסיפה  בינהם,  מובהק  בידול  המגילה  יוצרת  המוצעת  ההשלמה  פי  ם, על 

 ההחמרה במגע ונשיאת חלקי נבלה על הדין המקראי המקורי. 

 
ה מרחיבה את ההבדלים הללו, אלא מבטלת אותם. כבר במקרא היחידות הללו  הצעתי הפוכה: המגילה אינ

זהות, להוציא את ההתייחסות לאכילה מן הבהמה. נראה שהשכתוב של המגילה מסיר בדיוק את ההבדל  

המתייחסת לדיני נבלת בהמה באשר היא. השינוי היחיד הנדרש לשם כך   האחד הזה, ומייצר יחידה אחת

  .הנושא אותמה נשלים:כפי שמשלים ידין, , הנוגע בהמה. במקום: 2נא, שורה בהשלמות הוא בטור 

 לשם המחשה: 

 מ-ויקרא יא, לט 11מגילת המקדש, טור נא 

מות מן הבהמה אשר היא לכמה לאוכלה הנוגע  וכיא י] 5
 [ בנבלתה יטמא 

                                                                              ]עד הערב   6
] 

וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע  
 בנבלתה יטמא 

 עד הערב

 כ[י טמאים                               היו[צא מהמ]ה  הנוגע בדם] 1
 ]המה ולוא [תטמאו בהמ]ה 2

- 

במותמה  [  הנושא אותמה וכול                                            
 יטמא 

 וטהר , ובאה[ השמש ע]ד ה[ערב ויכבס בגדיו ורחץ ]במים 3

 את נבלתה   והנשא
 יכבס בגדיו וטמא עד הערב 

 וכבס  מעצמותמה ומנבלתמה עור ובשר וצפורן הנושאוכול  4
 בגדיו ורחץ במים ובאה השמש, אחר יטהר.  5

 בלתה יכבס בגדיו וטמא נמ והאכל
 עד הערב

 3טבלה  

 

 
 לעיל. 2ר' טבלה  10
 . 190(, עמ' 2010קימרון ) 11
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מגילת המקדש מחמירה לעומת הדין המקראי בפרוצדורת ההטהרות של נושא נבלה או חלקים ממנה, 

ומוסיפה על כיבוס הבגדים וההמתנה עד הערב רחצה במים.  ניסוח ההוראה מדגיש את חיוניות כל מרכיבי  

   .אחר יטהרש, הליך ההטהרות: כביסה, רחצה, המתנה עד בוא השמ 

מכוונת, בעיקר אם נשווה להוראות אחרות ממגילת המקדש, העוסקות בהרחקה מן  נראה שהדגשה זו  

 הקודשים כתוצאה מהטמאות, ובפרוצדורה הנדרשת להטהרות וביטול ההרחקה: 

 
 פסוקים משוכתבים מגילת המקדש 

 זב

 וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס 
 השביעי ביום

 ו במים חיים בגדיו ורחץ את כול בשר
 12אחר יבוא אל עיר המקדש 

וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו  
 וכבס

 
 בגדיו ורחץ בשרו במים חיים 

 13וטהר

קרי 
 לילה 

 וא]יש[ כי יהיה לו מקרה לילה  
 ימים   כול המקדש עד אשר ]יש[לים שלושת לוא יבוא אל

   ורחץראישון, וביום הש]ל[ישי יכבס בגדיו ביום ה וכבס בגדיו ורחץ
 

בנדת טמאתמה    ובאה השמש, אחר יבוא אל המקדש. ולוא יבואו
 14אל מקדשי וטמאו 

 ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע  
 

ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב. וכל בגד  
 יהיה עליו שכבת זרע וכֻבס במים   וכל עור אשר

 15וטמא עד הערב 

 4טבלה  

 

לה מחליפה כאן את 'וטהר' ב'אחר יבוא אל עיר המקדש'. במקרא 'וטהר' הוא חיווי: לאחר שיבצע  בזב: המגי

מן  הנדרשת  נוספת  כפעולה  'וטהר'  את  מבינה  המגילה  טהור.  יהיה  לעיל  המתוארות  הפעולות  כל  את 

  16.יבוא אל עיר המקדש אחריההמטהר, והיא ההמתנה, שרק 

החל אין  לילה  קרי  של  שלובמקרה  אלא  הצורך  פה  את  המדגישות  המשוכתב,  הפסוק  על  תוספות  ש 

המקדש עד  כול    לוא יבוא אלבהרחקה עד להטהרות השלמה. לפני תיאור פרוצדורת ההטהרות נוסף: "

 ". ולוא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו .יבוא אל המקדש", ובסופה: "אחר אשר 

 
 . 17-15, טור מה, שורות 184שם, עמ'  12
 . ויקרא טו, יג 13
 . 10-7קימרון, שם, שורות  14
 יז. -טו, טזויקרא  15
בדומה, במגילת משפטי טהרה: "ואמ תצ]א מאיש [שכבת הזרע מגעו יטמא ה]נוגע. כו[ל נוגע באדם מכול הטמאים האלה    16

ס בשבעת ימו, טהרתו אל יוכל כאשר יטמא לנפש] האדם ור[חץ וכבס ואחר יא]כל ואחר אש[ר יזו על̇י̇ו את הרישונה ירחץ ויכב

"  רק אל יגע בטהרה עד אשר ישנהי ביומ השבת אל יז בשבת כי ]אל קדש [את יום השבת  טרם ישנ]ה ואם יח[ול עליו השביע

 (. 3, שורה 213עמ'  – 8, שורה 212(, עמ' 2013)קימרון )
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ן. מגילת המקדש עיקרה מקרא משוכתב. מזו באפיי   מגילת המקדש ומקצת מעשי התורה שונות מאוד זו

מכיון שכך, ניתן ללמוד על הכרעות פרשניות שמשתקפות בה, לא רק מתוך הדינים עצמם, אלא מההקשר, 

מהסידור וכד', כפי שניסיתי להציע לעיל. לא כן מקצת מעשי התורה. העובדה שהוראה מסויימת מצויה בה 

להעיד כדי  בה  אין  ממנה,  נעדרת  חשיבות  או  נגזרת על  שהפרוגרמה  משום  המגילה,  בעל  עבור  ה 

מהפולמוס. כדי להבין את מהות הפולמוס, נתבונן בשתי הגרסאות של דין זה, בשתי המגילות, ובמקורן  

 (: 17המקראי )המתוקן 

 
 מקצת מעשי התורה ויקרא יא  מגילת המקדש

 במותמה יטמא הנושא אותמה [ וכול
ובאה[    ורחץ ]במיםע]ד ה[ערב ויכבס בגדיו  

 וטהר  ,השמש

 נבלתה  אתוהנשא 
עד   וטמא  בגדיו  יכבס 

 הערב
- 

 
עור   ומנבלתמה  מעצמותמה  הנושא  וכול 

 ובשר וצפורן וכבס
 בגדיו ורחץ במים ובאה השמש, אחר יטהר

 
 נבלתה  מוהנשא 

עד   וטמא  בגדיו  יכבס 
 הערב

ע[ור נבלת ]הבהמה[   על  ואף 
 הטהורה 

 ]ה[נושא א]ו[ת)ה( נבלתה  
 דש[ ]לוא י[גש לטהרת ה]קו

 5טבלה  

 

מקצת מעשי התורה אינה מציינת את הפרוצדורה הדרושה להטהרות. מן האופי של המגילה, כפי שהוא  

אתם מאפשרים למי שנטמא מנבלה לגשת אל הקודש  מוכר לנו, סביר להסיק שהטענה המובלעת בה היא:  

יך  שלים לבין ההל. אפשרות אחת לפער בין ההליך הנהוג בירומבלי שהשלים את הליך ההטהרות כנדרש

אליו מתייחס בעל המגילה היא אותה רחצה שראינו במגילת המקדש, שאיננה בפסוק. אך בהעדר פירוט  

הליך ההטהרות, סביר יותר שהדגש במקצת מעשי התורה אינו על פרט זה או אחר של ההליך, אלא על 

מן הטיפול  כך גם בנטמא  ו  18עיתוי הגישה  אל הקודש, קרי, בטרם באה השמש. כך ראינו בדיון במצורע

 בפרה אדומה: 

ואף על טהרת פרת החטאת השוחט אותה והסורף אותה והאוסף ]א[ת אפרה והמזה את ]מי[ החטאת  

 19לכול אלה להערי]בו[ת השמש להיות טהורים בשל שא יהיה הטהר מזה על הטמה 

 

 
 לעיל. 1ר' טבלה  17
 לעיל. 65הע' , 144 עמ'ר'  18
 . 16-13, שורות 206(, עמ' 2013) קימרון 19
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ינו, במידע שביד   . זו קטועה במידה המונעת השלמה מתוך עצמה בלבד. נתבונןנעבור עתה להוראה ב'

פועלים תחת ההנחה שא' היא איסור הכנסת תוצרי בהמה טהורה למקדש, ג' עוסקת בפרוצדורה כשאנו  

להטהרות מנשיאת תוצרי נבלת בהמה טהורה, ושב' עוסקת בעורות, ידות, ואולי גם כלים,  וננסה לחלץ 

 את משמעה של ב'.

 וב בעזרת התרשים להלן(: )מומלץ לעק  ג'- נבחן את האפשרויות לחלוקה ליחידות של הוראות א'

נניח ששלוש ההוראות מתחברות ליחידה אחת. שלוש ההוראות עוסקות בתוצרי בהמה טהורה. א'  .1

באיסור להכניסה לעיר וג' בפרוצדורה להטהרות מהם, במקרה שמקורם בנבלה. אם נניח שב' עוסקת 

שב' עוסקת בתוצרי נבלת  ן, אם נניח  בתוצרי בהמה שלא נבלתה נקבל הוראה זהה לזו שבא',  ולחילופי

 בהמה נקבל הוראה זהה לג'. על כן, אפשרות זו נפסלת.

ומכיון שלא' קודמת אזהרה לכהנים, שהיא במובהק    20מכיון שב' וג' מופיעות באחד העותקים ברצף  .2

 א'.  -סיום של יחידה, לא ניתן להפוך את הסדר, ולהקדים את ג' ל

 א' וג' ליחידה אחת.   תן לחבר אתעולה שלא ני 2-ו 1מן הצירוף של  .3

 האפשרויות שנותרו פתוחות: 

א' וב' מצטרפות ליחידה אחת )ובינהן חסרות כשתי שורות(, ללא ג'. אפשרות זו מחייבת, כפי שראינו  .4

 , שלא נבלתה, לירושלים )כך היא מוגהת על ידי קימרון(. הכנסת תוצרי בהמה טמאה, שב' עוסקת ב1-ב

שלא    טומאת תוצרי בהמה טמאהליחידה אחת. על פי אפשרות זו ב' עוסקת בא' וב' אינן מצטרפות   .5

 נבלתה. 

 

( לירושלים  נבלתה  טמאה שלא  בהמה  להכנסת תוצרי  איסור/היתר  קובעת  ב'  ללמוד מכך  4אם  ניתן   ,)

ששימוש בכלים כאלה מחוץ לירושלים מותר. אמנם אין במקצת מעשי התורה שום התיחסות לשמירת  

ן, אבל המגילה נכתבה בסביבה בה ברור שהיתה הקפדה על טהרה בחולין, ולכן נראה  טהרה לצורך חולי 

 
20 4Q397 ,2-1 
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שנכון להסיק שכלים אלה אינם טמאים. אם נוכל להמציא ראיה אחרת להיותם טמאים או טהורים, נוכל  

 )בה הם טמאים(.  5-)בה הם טהורים( ו 4להכריע בין 

 

 
לפשר הוראה ב 
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 רת המזון והסעודה המשותפת הולדת ההלכה הפרושית: טהפרק ה': 

 
 הסעודה הפרושית: פרקטיקה דתית במרחב החולין חלק א': 

 
 המרחב הקדוש 

בחלק ג' של פרק ב' התמקדנו בתפקוד קרבן החטאת כפי שזה עולה מן המשנה וראינו כיצד הוא ממלא 

קדושה  והשתחררות מעולו של העוון. מתפקוד החטאת למדנו על תפיסת ה תפקיד כפול: טיהור מטומאה  

והטהרה, המגבילה את הדינמיות של טומאה ועוון למרחב הקדוש )למן מזבח העולה ופנימה(. בפרק ג' 

התחקינו אחר עדויות לקיומה של הלכה קדומה בה אכילת בשר זבח חוץ למקומו מפגלת. עדויות אלה  

דש ראינו דושה כמוגבלת למרחב הבית־מקדשי. בטיפול בפיגול במגילת המק מחזקות את התפיסה של ק

העתקה ראשונה של יחסים שמקורם בבית המקדש אל מרחב החולין. בפרק ד' דלינו מתוך ההבדלים בין  

הבחנה  על  מהם  ללמוד  שניתן  והצעתי  הפולמוסי,  המרכיב  את  התורה  מעשי  למקצת  המקדש  מגילת 

י שבו בין קדושה וטהרה. הבחנה כזו היא שמאפשרת את החידוש הפרוש  מושגית־פרושית חדה וברורה

 נעסוק בפרק זה. 

 
ורד נעם הראתה שהטהרה, הן בתפיסה המקראית והן בזו התנאית, אינה מטרה כשלעצמה. כל מטרתה 

תופעת ההרחבה של שמירת הטהרה לתחום החולין   1הגנה על הקודשים מפני חילולם במגע עם טומאה. 

וך ההקשר של עבודת  אך לא שינתה את מעמדה של הטהרה בת  במרחב החוליןכללי המשחק  שינתה את  

 בית המקדש. 

 
בנסיון   נשברו  רבים  היות    להביןקולמוסים  לפרושים. האם  מה היתה תכלית שמירת הטהרה המיוחדת 

הקדשים   את  האוכלים  הכהנים,  בחיקוי  מדובר  האם  עצמו?  בפני  לערך  הפך  טהרה  של  במצב  האדם 

  ה, אלא כזו הנגישה לכל ישראל? אולי השגת רמת קדושה, לאו דוקא כחיקוי הכהונ  בטהרה? את התרומה?

מכוונת    , תהיה אשר תהיה,תכלית ההלכה הפרושיתכמה נרחבת שלמרות ריבוי הדעות בנושא, קיימת הס

 
 . (2008נעם ) 1
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. החורג מהסכמה זו הינו א.פ. סנדרס. לשיטתו, תכלית הלכות הטהרה של לסעודתם של הפרושים עצמם

הינ המזון,  הכנת  שלבי  בכל  טהרה  שמירת  המחייבות  כדי  הפרושים,  התרומה,  טהרת  על  שמירה  ה 

ניוזנר טוען שהפרקטיקה הפרושית הינה חיקוי של הפרקטיקה    2שהכהנים שמקבלים אותה יוכלו לאכלה. 

הכהנית ושהמוטיבציה הפרושית לחיקוי זה הינה הרחבת תחום הקדושה. ניתן לנסח את טענתו בכלים 

כת האכילה בטהרה למצביע על קדושת  פרסיאניים: הכהנים אוכלים את התרומה בטהרה, ומתוך כך הופ

כלשהו )חולין, במקרה זה( תוך שמירה על טהרתו הופכת לאקט פולחני  המזון. על כן, האכילה של מזון  

של טיפול בקודש. המשותף לשתי העמדות הללו, של ניוזנר ושל סנדרס, הינו שיוך השמירה על טהרת  

 ין אם חיקויו )ניוזנר(. המזון למרחב של קודש, בין אם קודש ממש )סנדרס( וב

הספרות הקומראנית. ספרות קומראן בכללה מגלה שאיפה    מנהג אכילת חולין בטהרה מוכר היטב גם מן

לקיום קהילה קדושה בכל אורחותיה. תפיסה מרחיבה זו של תחום הקודש מסבירה את השמירה הקפדנית  

שית להקפדה זו, וכפי שהראתה נעם,  אין עדות תנאית ברורה למוטיבציה הפרו  3על הקודש מפני ִהטמאות. 

אחד החידושים החשובים    4וטיבציה שלהם שונה מהותית מזו של הכת. הלכותיהם ומדרשיהם מעידים שהמ

שהינו טהור  טבול יום,   הפרושים, והשנויים ביותר במחלוקת בדורם, הוא המעמד ההלכתי של  ביותר של  

במגע  מלבוא  מנוע  אך  בטהרה,  חולין  לאכול  כדי  קודש.  מספיק  שהיא  תרומה,  ההבחנה    5עם  סמך  על 

חולין טהרת  בין  וקדושה.     הברורה  טהרה  בן  מבחינים  הפרושים  בבירור:  לומר  ניתן  תרומה  וטהרת 

 . פרקטיקת אכילת החולין בטהרה אינה מייצרת מציאות של קדושה, ואינה מצביעה על מציאות כזו

 
. יחד עם זאת, סנדרס גם טוען שחלק מהפרושים שמרו חלק מהלכות הטהרה המיועדות לכהנים, 150(, עמ'  1990סנדרס )  2

טומאת ואפילו הקפידו על הלכות   a kind of gestureמת )אותם הרחיבו מאוד(, במה שהוא מכנה:  -כשהדבר התאפשר, 

towards living like priestsפיה שמירת הטהרה הפרושית נועדה עבור הכהנים בלבד, מאבדת  , כך שההצהרה החוזרת שלו, ל

 ((. 1995. ור' דינס והנגל )166את תוקפה מתוך דבריו שלו )שם, עמ' 
    .130-127(, עמ' 2001הרינגטון ) 3
א במגע עם הקודש, לצד מערכת שלמה של הקפדה על טהרה  נעם הראתה שאין בהלכה התנאית ענישה על טומאה אל  4

מפשט   הדברים  הוצאת  כדי  תוך  הקודש,  לתחום  אותם  מצמצם  והטומאה  הטהרה  בציוויי  העוסק  המדרש  החולין.  בסביבת 

המקרא, במידת הצורך. נעם טוענת לקדמות מדרשים אלה, המהווים את הצידוק הרעיוני לתפיסה החדשנית של החכמים )נעם  

 (.135-147(, עמ' 2007)
  " בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה  .בגדי עם הארץ מדרס לפרושיןהט"ז(, "  חגיגה פ"גתא  " )תוספטבול יום אסור בתרומה"  5

היה משקה תרומה המשקין פסולין והקדרה אם    –קדרה שהיא מלאה משקים ונגע בה טבול יום    מ"ז(, "   חגיגה פ"ב)משנה  

בידים מבטבול יום וחומר בטבול יום  זה חומר    .ואם היו ידיו מסואבות הכל טמא   .הכל טהור  ואם היה משקה חולין  ,טהורה

,  661-692(, עמ'  1962מ"ב(, ור' פינקלשטיין )  טבול יום פ"ב" )משנה  שספק ט"י פוסל את התרומה והידים ספקן טהור  ,מבידים

 (.1980באומגרטן )
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 פורסטנברג: הסעודה הפרושית כפרקטיקה דתית 

מתוך השוואה זו עולה    6היוונית־רומית. נברג משווה את הסעודה הפרושית לסעודה בתרבות  יאיר פורסט 

ששלוש מהפעולות בסעודה מהוות את השלד שלה, שכן הן חוזרות על עצמן: נטילת ידיים, שתיה ואכילה. 

קבוצות  בשתי  אלה  שלוש  של  שהסדר  הגם  קבוע.  באופן  נשנות  שאינן  פעולות,  מספר  נוספות  לאלה 

איים( שונה, משותף להן עקרון אחד: לסעודה שלושה רות )מקורות יווניים־רומיים לעומת מקורות תנהמקו

חלקים )התכנסות, ארוחה ושלב שלישי בעל תוכן בידורי/עיוני כלשהו(, וכל אחד מהחלקים נפתח בנטילת  

ו  נטילת הידיים משמשת להכנה טקסית,  נדמית הסעודה לקרבן, או לנסך, בהם  הופכת את  ידיים. בכך 

פולחני.  לטקס  כולה  הקיים   הסעודה  7הסעודה  הנוהג  את  משמרת  ההיללית,   8השמאית  הסעודה  ואילו 

, אך לא את הסדר בעל הזיקה לטקסים הנזכרים. סדרהמקדימה מזיגת יין לנטילת ידיים אמנם משמרת  

טיקה מחדש לעצב את הפרקשמטרתו "  9פורסטנברג מסביר את הסדר של הסעודה ההיללית כחידוש מכוון 

  10".טהרת, הנבדלת מאופייו ומתכליתו של הטקס היווני־רומיעל מנת לייחדה במובהק כפעולה מ

הוא מראה שהקביעה    11המוטיבציה, לפי פורסטנברג, לשמירת הטהרה בחולין היא המנעות מטימוא הגוף. 

רה בתפיסות  ומציע שמקו 12שאכילת מזון טמא מטמאה את הגוף )משנה טהרות פ"ב מ"ב( הינה פרושית, 

כראיה לטענתו שמטרת השיטה הפרושית של אכילת חולין בטהרה היא    13עממיות שרווחו באותה תקופה. 

 
 .106-100פורסטנברג, שם, עמ'  6
 .102, מובא אצל פורסטנברג, שם, עמ' 23-18עמ' (, 1983פארקר ) 7
 . 102פורסטנברג, שם, עמ'  8
פורסטנברג מציע שהסעודה השמאית היא הקדומה מבין השתיים, ושהיא ברירת המחדל של הסעודה הפרושית. את הצעתו   9

יווניים ורומיים של הסעו דה, ובפרט, בנטילת ידיים זו הוא מבסס על הדמיון בין סדר הסעודה כשיטת בית שמאי לתיאורים 

)א( במקורות היווניים־אולם, לצד הדמיון, קיימים גם מספר הבדלים:  (.100-102, עמ' , שםרסטנברגפוהקודמת למזיגת היין )

בכולם קודם מזון למשקה. יתרה    . רומיים הרחצה והמזיגה אינן סמוכות זו לזו, כבשלושת הסדרים הנדונים במשנה ובתוספתא

שנרחצו ידיו ורגליו, משמע ששתיה בשלב זה לא היתה  מצויין במפורש שהדובר ביקש דבר מה לשתות  אחרי    מכך, בסטריקון

  χεῖραςפ"ד ה"ח הינה של יד אחת בלבד. אמנם כך גם אצל אריסטופנס:  תוספתא  הראשונה ב  הנטילהחלק מהסדר הרגיל. )ב(  

יברמן אקוזטיבוס רבים. ל  χεῖραςנוצקים על שתי הידיים:  , שניהם בגנטיבוס יחיד, אך באודיסאה המים  manusובסטיריקון:  

מסביר את הצורך בנטילת יד אחת בלבד ב"מנהג העמים" לאכול רק לחם ביד שמאל, ובהעדר לחם בשלב המקדים לסעודה,  

את    לא נדרשה נטילת יד שמאל. מתוך כך הוא מנסה לבסס את טענתו שמדובר באקט של נימוסין בלבד. בכך הוא חוזר ומניח

. ר' גם פורסטנברג, שם,  62לא מדובר בהלכה מחייבת )ליברמן, שם, עמ'  הדמיון לסעודה הרומית כמעיד על כך ש,  המבוקש

 (. 56הע'  100עמ' 
 . 106פורסטנברג, שם, עמ'  10
 .117-116שם, עמ'  11
 . 183(, עמ' 2008פורסטנברג ) 12
 . 118(, עמ' 2016פורסטנברג ) 13
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אין דבר הנמצא את קריאתו את דברי ישו: " (14פורסטנברג )בעקבות קיסטרשמירה על טהרת הגוף מביא 

"  המטמאים את האדםמתוך האדם הם  מחוץ לאדם יכול לטמא אותו בהכנסו לתוכו, אלא הדברים היוצאים  

על פי קריאתו, ישו מאשים את הפרושים בחידוש ההלכתי, לפיו    15( כהאשמה כזו כלפיהם.7:15)מרקוס  

מזון טמא מטמא את הגוף וכורך האשמה זו עם הטענה נגד מנהג נטילת הידיים, ומכאן שישו מניח שמניעת  

נברג מייחס לפרושים את הרציונאל  פורסט   16הארוחה. הכנסת טומאה לגוף היא תכלית נטילת הידיים לפני  

הוא מסיק את תכלית הלכות הסעודה.  כך  ומתוך  ישו,  ישו את  אולם,    17שמציג  של  אפשר שההאשמה 

הפרושים מושפעת מהתפיסות העממיות הללו, אם כרקע לפרשנות אותנטית שלו של דרכם ואם מתוך  

   מוטיבציה פולמוסית.

בדורות המאוחרים של התנאים, יחד עם המרת השמירה נזנחה    אשר תהיה,, תהיה  המוטיבציה הפרושית

בלבד. התרומה  בטהרת  להקפדה  טהרה  על  את    18היומיומית  המאוחרת  לתקופה  משייך  פורסטנברג 

ורואה בהן פרשנות חדשה למנהג נטילת    19ההנמקות המובאות בתוספתא במחלוקות הבתים בסעודה, 

ייחס מצמצמת זו. לפי פרשהידיים, העולה בקנה אחד עם מגמה   נות תנאית־מאוחרת זו רק בית שמאי 

חשיבות לענייני טהרה בסעודת חולין, ואילו בית הלל קיים נטילת ידיים לפני אכילת חולין כמנהג סעודה  

 20בלבד. 

 

בדברים שלהלן אשוב לדון בפרק תוך הסתמכות על מחקרו של פורסטנברג ופיתוחו לכיוונים נוספים. כמו 

, ואלמד תכלית מהשפעת האקטים הריטואליים. תכליתעם  משמעות  אזהה    בפרקים הקודמים, גם בפרק זה

נפנה  אפקטיביותאניח   , כפי שזו  עתה לסעודה הפרושית של הריטואל, ומתוצאותיו אלמד על מטרותיו. 

שסעודות כאלה   אני מניחה  מתוארת בשתי מקבילות, במשנה ברכות פרק ח' ובתוספתא ברכות פרק ה'.

 
 (. 2001קיסטר ) 14
 . 114ג, שם, עמ' פורסטנבר  15
 . 115שם, עמ'  16
 . 116שם, עמ'  17
 . 364שם, עמ'  18
 .382-377שם, עמ'  19
 . 382שם, עמ'  20
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תוך התחשבות בהיקף העצום של העיסוק . זאת מהתקיימו בפועל, על אף שאין לנו ראיות ממשיות לכך 

   .לפני ובמהלך הסעודה ההלכתי הפרושי בענייני טהרת מזון

 הסעודה הפרושית 

כות מקדימות )משנה פ"ח מ"א, תוספתא פ"ה הכ"ה(, ארוחה )משנה מבנה בשתי המקבילות אחיד: בר ה

- "ט מ"ח, תוספתא פ"ה הכ-הכ"ח( והברכות שאחריה )משנה פ"ח מ"ז-מ"ד, תוספתא פ"ה הכ"ו-פ"ח מ"ב

תמצית   ובתוספתא  במשנה  בתכנן:  ותואמות  אחיד,  מבנה  בעלות  ההלכות  הארוחה  סיום  עד  ה"ל(. 

לעומת הסדר    21נמצא גם נימוקי הבתים, או פירוש מאוחר שלהם. המחלוקת בנוסח כמעט זהה, ובתוספתא  

ש ובתוכן  במבנה  האחידות  חוסר  בולטים  וארוחה(  מקדימות  )ברכות  הראשונה  היחידה  של  ל  והגיבוש 

היחידה השניה )שלאחר הארוחה(. הלכה ל' בתוספתא מלמדת שסדר הברכות, ברכת המזון וההבדלה,  

ושם שהיחידה הראשונה קדומה ואילו היחידה השניה, של הברכות  מתקבל הר לא הוכרע לפני דור יבנה.  

דרכי    נעקוב אחר הסעודה בשתי מקבילותיה, ונלמד על  22שלאחר הארוחה, נערכה וצורפה מאוחר יותר. 

שמירת הטהרה במהלכה. תחילה נראה שלא מדובר בהלכות סעודה אחת אלא שתיים )של שני הבתים( 

 השזורות זו בזו: 

 
 בסעודה  הלל  לבית שמאי תבי  שבין דברים

 ברכות פ"ח מ"א( משנה בסעודה ) הלל לבית שמי בית שבין דברים אלו

 פעמים רבות, ולה שני שימושים: התבנית: "דברים שבין א' וב' " חוזרת בספרות התנאית 

'דברים' שהם מחלוקת. במקרה זה א' וב' הם פרסונות )דוגמה: דברים שבינו ובינה(. שימוש זה   .א

'דברים'   23ת התנאית רק חמש פעמים, מתוכן פעם אחת במשנה. מופיע בספרו עיקר משמעות 

 
נימוקים או פירושים, כתלות בסדר שמייחסים לשתי היחידות. שמא פרידמן רואה בנוסח שבתוספתא עדות מהימנה למחלוקת    21

( )פרידמן  מאוחרת  תמצית  המשנה  ובנוסח  עמ'  2002הבתים  בהסב417-420(,  רואים  ופורסטנברג  ביכלר  ואילו  רים  (, 

 לעיל(.  19, פורסטנברג, ר' הע' 98(, עמ' 1964שבתוספתא פירושים מאוחרים לנוסח המשנה הקדום )ביכלר )
( בניגוד  84-82(, עמ'  2010ל )בנוביץ )ברכו בעיקר לפני האוכ  רושם זה מתיישב עם טענת משה בנוביץ, לפיה בימי הבית  22

 ( על בשלותה של ברכת המזון עצמה בשלב זה. 1995( ושמש )1929לעמדה שמציגים פינקלשטיין )
ו כו, עמ'  ספרי זוטא  משנה נדרים פ"ט מ"א, תוספתא כתובות פ"ז ה"ו, נדרים פ"ו ה"ה, ספרא, אחרי מות, פרשה ה פ"ג,    23

248. 
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הדברים עליהם הם חלוקים. על כן ברור שמשמעות זו אינה    תוכן, ולא  סכסוך במקרים אלה הוא  

 מתאימה לענייננו.

'דברים' השייכים לעולם המשפטי: רכיבי־פולחן, קריטריונים, חבות, עונש. במקרה זה א' וב' הינם   .ב

ות הלכתיות שונות )דוגמאות: דברים שבין שפחה חרופה לכל עריות, דברים שבין קרבנות  מערכ

  24ד(. ציבור לקרבנות יחי

: ה'דברים' הם נקודות המחלוקת )כמו א'(, אך הדיון  שני השימושיםהנוסח שלפנינו נראה כמעין הכלאה של  

ניתן לפתור אנומליה זו בקריאת   25הוא בתכנים הלכתיים של מערכת הלכתית: "דברים בסעודה" )כמו ב'(. 

בין הבתים. כלומר: העמדה    הרשימה כתיאור מקביל של הלכות סעודה של הבתים, ולא כרשימת מחלוקות 

גם סעדו    26זו לצד זו של דיני־סעודה־שמאית ודיני־סעודה־היללית. ההיללים והשמאים, שנישאו אלה לאלה 

דיני אחד הבתים, שכן סעודה קונקרטית לא יכולה    סעודות אלה התנהלו, מן הסתם, על פי  27אלה עם אלה. 

מ היא  ושוב.  רצוא  של  מדרשי,  בית  דיון  כמו  היא  להתנהל  הפתיחה  של  חשיבותה  יחיד.  נרטיב  חייבת 

לה נלוות ברכות,  ארוחה, בהגדרת השדה ההלכתי הנדון. בלעדיה אפשר לקרוא את החטיבה גם כהלכות 

ה העיון,  שמושא  אותנו  מלמדת  שהפתיחה  דוקא  אלא  הוא  היותה    המכלול.מוקד,  מעצם  הסעודה, 

דה שלפנינו עיבוד של שני דפוסי הסעודות. בכך  קונקרטית, תחומה בזמן ובמרחב. אני מציעה לראות ביחי

 היא מהווה המשגה שלהן.  

 

 נעבור, אם כן, לעקוב אחר דפוסי שתי הסעודות: 

 סדר הפעולות: נטילת ידיים ומזיגה לכוס  

הפעול  שתי  של  בתוספתא,  הסדר  והן  במשנה  הן  מובאים  הסדרים  שני  הבתים.  בשני  שונה  הללו  ות 

 : ובתוספתא הם מלווים בהנמקות

 
הכ"ב, הוריות פ"ב ה"א,  -משנה כלים פ"א מ"ט, תוספתא תמורה פ"א הי"טעבודה )תחומים:  מוש זה מתפרש על מספר  שי  24

פסחים פ"ח ה"ז,  פסחים )תוספתא  )תוספתא כריתות פ"א הט"ז(,    חבות, מנחות פי"ז הי"ד, תמורה פ"א הי"ח(,  ז י"ג ה" פי  זבחים

 . (30עמ'  , יח,ספרי דברים, 283מכילתא משפטים, י, עמ' ( ונזיקין )הי"א
 . 90על מוזרותה של הפתיחה עמד ליברמן, תוכ"פ זרעים, עמ'  25
 ד מ"ח. "פ ד, עדויות"מ א" פ יבמות משנה  26
 ז.  "מ  ב"פ  סוכהמשנה  27
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  כך   ואחר  הכוס  את  מוזגין  הכוס, ובית הילל אומ':  את  מוזגין  כך  ואחר  לידים   נוטלים  אומ':   שמי  בית

 (,ברכות פ"ח מ"במשנה )  לידים נוטלים

 
שמא ניטמאו משקין שבאחורי הכוס מחמת   , זגין את הכוסנוטלין לידים ואחר כך מו  : בית שמיי או'

אין נטילת ידים    ,דבר אחר  .אחורי הכוס לעולם טמאין   :בית הלל או'   .הידים ויחזרו ויטמאו את הכוס

 )תוספתא ברכות פ"ה הכ"ו(.   מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלין לידים – אלא סמוך לסעודה

 מתוך ההנמקה לשיטת בית שמאי עולה: 

 מטמאות משקים במגע. ם טמאות ידיי .א

 המוטיבציה להקדמת נטילת הידיים למזיגת הכוס היא מניעת הטמאות הכוס.  .ב

 מתוך ההנמקה לשיטת בית הלל עולה:

אד   .א הוכחה  טמאין.  לעולם  הכוס  )אחורי  הכוס  להטמאות  גורמת  אינה  הכוס  אחורי  טומאת 

 אבסורדום(. 

 אין נטילת ידים אלא סמוך לסעודה )לפרק הארוחה(. .ב

נימוקים אלה מכילים שלושה מושגים הלכתיים חדשים: טומאת ידיים, נטילת ידיים ואחורי הכוס. נסביר 

 אותם בקצרה: 

 טומאת ידיים 

 : משקה או כלי שטמא בדרגה זו, נטמאות מראשון לטומאה, בין אם זה אוכלהידיים 

 )תוספתא ידים פ"ב ה"ט(.   אוכל ראשות והמדפות והמשקין :אלו פוסלין ידים

מאת ידיים )כלומר, הטומאה המועברת מראשון לטומאה, בניגוד לאב טומאה( אינה מועברת לגוף, אבל  טו

 ידיים טמאות מעבירות טומאה בסביבת משקים: 

 28(. פרה פ"ח מ"זמשנה ן )כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקי

 נטילת ידיים 

 תחייבת לאכילת חולין:ומהירה ומטומאת ידיים הינה טומאה מדרגה נמוכה שהטהרות ממנה קלה 

 
 . 117-115(, עמ' 2013ר' פורסטנברג ) 28
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ולחטאת   ולקודש מטבילים.  ולתרומה  ולמעשר,  ליידים לחולין  גופו    –נוטלים  ניטמא  ידיו  ניטמו  אם 

 ידים פ"ב מ"ה(. משנה )

 

 אחורי הכוס 

ברכות פ"ה הכ"ו(. אם אחורי הכוס לעולם  תוספתא  כאמור, לשיטת בית הלל, "אחורי הכוס לעולם טמאין" )

פורסטנברג מראה    29.(ברכות נב ע"בבבלי  אחוריו )  שנטמאו  בכלי   השתמשל  טמאים, הרי שמותרבגדר  

מוסכמת,  הינו הלכה פרושית  זה  היללי  בניגוד לפרקטיקת שמירת הטהרה הכהנית, שאינה   30שחידוש 

 שותפה להבחנה הפרושית בין חלקי הכלי:

 טהורין.  אוזןוה  תוכה   טמאין,  חוריהא  –אחוריה    על  נפלו  טמאה,  כולה  –  לתוכה  משקין  שנפלו  קיפה

  מפני  טמאין  הגפיין  את מקיימין  יהו שלא כהנים שנהגו   אלא  טהורה. והיא מנגבה –  האוזן גבי על נפלו

 (.פ"ג ה"ז בא בתראכלים בתוספתא ) התקלה

)יחידה שכולה טהורה או טמאה(, מתחלק בהלכה הפרושית   הכלי, שלפנים היה יחידת משמעות אחת 

קה עוד יותר ויתווספו גם כנים, אוגנים, אוזניים, ידות ובית צביעה  ואחוריים. במהרה תתעדן החלולתוך  

. החלקים הקונקרטיים של הכלי הופכים למושגים הלכתיים המשמשים להבדלה וצמצום (משנה כלים פכ"ה )

 , כפי שמלמדת המשנה הבאה: העברת הטומאה

    31(. טכלים פכ"ה מ"משנה צביעה ) בית להם ואין  ותוך אחוריים להם אין הקדש כלי

קונקרטית   תחימה  שמחליפה  הפרושית,  הטהרה  למהפכת  מובהקת  דוגמה  מהווה  הכלי  מושג  שכלול 

 במרחב, כמו זו שראינו בספרות הכהנית ובספרות קומראן, בתחימה מושגית. 

 

 
 . 91תוכ"פ זרעים, עמ'  ליברמן, ר' 29
   .132, עמ' (2016) פורסטנברג 30
פאה חיצונית ופאה פנימית. למרות זאת נאמר עליהם שאין להם אחוריים ותוך,  לכלי הקודש, כמו לכל כלי קיבול אחר, יש    31

לשון ריאליסטית אינה  משום שאלה אינם מייצגים דברים קונקרטיים אלא טרמינים הלכתיים. יאיר לורברבוים מעיר, בצדק, כי  

של דברי הלכה בהתאם לסבירות    לבחור בין קריאה ריאליסטית לנומינליסטיתוכי יש    מלמדת בהכרח על תפיסה ריאליסטית, 

. הערה חשובה זו נכונה גם בכיוון ההפוך: לשון נומינליסטית אינה  (93(, עמ'  2015לורברבוים )הזמן וההקשר שבו הם נאמרים )

, אחוריים ובית צביעה, זהה לאמירה מעידה בהכרח על תפיסה נומינליסטית. במקרה שלפנינו, ציון העדרם בכלי הקודש של תוך

 ת שטהרת קודש מחייבת שמירה על טהרת הכוס כולה. הקובע
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 תפקיד הידיים בהעברת הטומאה בין חלקי הכלי 

כן נדרש הסבר מדוע הם נבדלים   אחוריו. על  שנטמאו  בכלי  להשתמש  שמותר הבתים מסכימים, כאמור,  

בינהם בסדר הפעולות. אני מציעה שהתשובה לכך נמצאת בהתמקדות בתפקיד הידיים בהעברת הטומאה  

 . בין חלקי הכלי

 רבי עקיבא  .לעריבה גדולה של עץ  :ר' טרפון אומר  .כל הכלים יש להן אחוריים ותוך ויש להם בית צביעה

אומר  .לכוסות  :אומר מאיר  והטהורותלידים    :ר'  יוסי  .הטמאות  ר'  לידים    : אמר  אלא  אמרו  לא 

 .הטהורות בלבד

אינו חושש שמא נטמאו ידיו באחורי  ,אחזו בבית צביעתו ?כיצד היו ידיו טהורות ואחורי הכוס טמאים

ורי הכוס וחזר  אינו חושש שמא נטמא המשקה שבפיו באח  ,היה שותה בכוס שאחוריו טמאים  .הכוס

 לתוכואינו חושש שמא יצאו משקין מתוכו ונגעו באחוריו וחזרו    ,וא מרתיחקומקום שה  .וטימא הכוס

 מ"ח(, -כלים פכ"ה מ"זמשנה )

 
   .אמר ר' עקיבא לא הוזכרו בית הצביעה אלא לכסות שלא יהא שותה וראשון ראשון מטמא ...

לומר   בנגוב אפשר  ?כיצד אפשר לומר בנגוב שאין הידים מטמאות  .אומר לידים טמאות  :ר' מאיר  ...

יגע בהן נטמא משקין  ,במלא משקין היו ידיו טמאות ואחורי הכוס טהורין    :אמור מעתה  .שעד שלא 

ואינו חושש שמא נטמאו המשקין שבאחורי הכוס   ,טופח באחורי הכוסומשקה   אוחזו בבית צביעתו 

 .מחמת ידיו חזרו ויטמאו את הכוס

אוחזו    , עליהן משקה טופח ואחורי הכוס טמאיןהיו ידיו טהורות ו   ?כיצד  .בידים טהורות   :ר' יוסי אומר

 הכוס ויחזרו ויטמאו את ידיו:   בבית צביעתו ואינו חושש שמא נטמאו משקין שעל גבי ידיו מחמת

נטילתו    ,צביעתו באחת  , נטילתו באחת  :זה הכלל  .ערבה גדולה של עץ יש לה בית הצביעה  :ר' טרפון אומר

 הי"א(.-פ"ג ה"ח בא בתראב)תוספתא כלים ביעתו  מקום אחיזתו שם צ .צביעתו בשתים ,בשתים

ה )ר' עקיבה: להצמדת השפתיים לשתיה, סוגיה זו, על שתי מקבילותיה, עוסקת בתפקידו של בית הצביע 

הפצת   במניעת  שלו  ובאפקטיביות  לאחיזה(,  והן  לשתיה  הן  יוסי:  רבי  לאחיזה,  מאיר:  ורבי  טרפון  רבי 

 לי. הטומאה בין האדם המשתמש בכלי לבין הכ

ִלְכֵלי־משנה, אך הם חלוקים לגבי המכניקה   יוסי מסכימים על חלוקה מושגית של הכלי  רבי מאיר ורבי 

בינהם, בלא תלות  טומאה  מונעת מעבר  בין חלקי הכלי  טוען שההבחנה  ר' מאיר  זו:  שנגזרת מחלוקה 
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הידיים  בו    למצב  בתפקיד הידיים בהעברתה, ואילו ר' יוסי מגביל את האפשרות לעצור את הפצת הטומאה

 .  לא היו אלה שהכניסו את הטומאה למערכת מלכתחילה

שמא נטמאו המשקין שבאחורי  אותו התרחיש שאליבא דרבי מאיר אין לחשוש ממנו גם אם הידיים טמאות, "

)תוספתא   הכוס"  את  ויטמאו  חזרו  ידיו  מחמת  בתראבכלים  הכוס  ה"ט(  בא  התרחיש  פ"ג  בדיוק  הוא   ,

יש להמנע. הנימוק לשיטה השמאית בסעודה, של נטילת הידיים לפני מזיגת    שממנושמתואר בסעודה כזה  

" )תוספתא ברכות פ"ה שמא ניטמאו משקין שבאחורי הכוס מחמת הידים ויחזרו ויטמאו את הכוסהכוס, "

יתכן  ,  הכ"ו( כן,  על  יוסי.  רבי  מובהק לעמדת  באופן  ובסגנונו  ומתאים בתוכנו  שלו,  מדוייקת  הינו שלילה 

יוסיבריו  שד הם עדותו להלכה    "לא אמרו אלא לידים הטהורות בלבד" )משנה כלים פכ"ה מ"ז(  של רבי 

השמאית, מתוך הערכה שהמחלוקת בינו לבין רבי מאיר היא מקבילה של מחלוקת הבתים המיושמת על  

הקדומה.  במחלוקת  כלל  נכלל  שלא  הצביעה,  הרי    32בית  נכונה,  המחלוקות  שתי  בין  זו  הקבלה  אם 

חימה המושגית בין אחורי הכלי ותוך הכלי המשותפת לשני הבתים מתפקדת בהם באופן שונה: הם  שהת

מסכימים על התנאים והאפשרות לקבל טומאה מן הכלים, אך בית שמאי מחמירים בדרישתם שלא לטמא  

 כלים על ידי ידיים טמאות.  

 

 דות הפרושיות: נחזור לתיאור הסעו 

 המפה, השולחן והכסת 

ברכות פ"ח  )משנה    על הכסת  :ובית הלל אומ'  ,מקניח ידיו במפא ומניחה על השלחן   :'בית שמי אומ

 (. מ"ג

 
שמא ניטמאו משקין שבמפה מחמת הכסת ויחזרו   ,מקנח ידו במפה ומניחה על השלחן  :בית שמאי או'

אין נטילת ידים לחולין אלא    :דבר אחרטהור.    –  ספק משקין לידים  : בית הלל או'  .ו את הידים מאויט

 
פורסטנברג    הצעה זו מייחסת לרבי מאיר את עמדת בית הלל ולרבי יוסי את עמדת בית שמאי, בהיפוך תפקידיהם המסורתיים.  32

מאיר    הצעתו, משימוש של תנא מאוחר במחלוקת רבימציע יחס הפוך בין המחלוקות: הדמיון בין שתי הנוסחאות נובע, על פי  

 (.  380ורבי יוסי כדי לנמק את המחלוקת בין הבתים )שם, עמ' 
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ניטמאו משקין שבמפה מחמת השלחן ויחזרו ויטמאו את    ,מקנח ידיו במפה ומניחה על הכסת שמא 

 (.ברכות פ"ה הכ"ז)תוספתא  האוכלים

בית שמאי מנסים למנוע מצב שבו טומאה תועבר מן הכסת אל הידיים, ואילו בית הלל מנסים למנוע מצב 

ם היו צריכים לחשוש משני התרחישים. הלכה טומאה תועבר מן השולחן אל המזון. לכאורה שני הבתישבו  

פירוש הירושלמי,   33זו קשה, ומעידים על כך אינספור פירושים והשלמות, למן התנאים האחרונים ואלך. 

 34(61,ג, עמ'  חירושלמי ברכות  " )יש ושלפרקים שאינו מקבל טומאהי שולחן שלשלפיו בית שמאי סעדו על "

ל של בית הלל, ששולחנם כן מקבל טומאה, הוא שהשולחן בודאי  נראה סביר בהקשר זה, וכן סביר שהשיקו 

 טמא ואילו הכסת  לא בהכרח טמאה, ולכן הנחת המפה על הכסת הינה הרע במיעוטו. 

 

 העברת טומאה במהלך הארוחה 

,  ם אל מזון ומשקיםהמנעות מהעברת טומאה מהידייהקפדה על ארבע פעולות פשוטות יכולה להבטיח 

 : טמאים גם אם חלק מהמזונות

נטילת ידיים בתחילת הארוחה )לשיטת בית שמאי נחוץ גם כדי לשמור על טהרת הכוס, לשיטת   .א

 בית הלל רק לאוכלים, כפי שהסקתי ממחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי(. 

 ניגוב תדיר של אחורי הכלים.  .ב

 אחיזת הכלים באחוריהם בלבד.  .ג

אינן נטמאות ולכן גם המפה בה   ג הידיים-ידיים יבשות במהלך כל הארוחה )בזכות א שמירה על   .ד

 משתמשים כדי לנגבן אינה נטמאת(. 

)משנה טהרות פ"ב מ"ב(.  אין בהלכות הסעודה דבר שיוכל למנוע טימוא הגוף על ידי מזון טמא  מאידך,  

תכלית היא  כזכור, שהתמורה שמחולל הריטואל  היא,  נראה שהנחת העבודה שלנו  כך  מטרת ו. מתוך 

 
" מאוחרים, ר' פרידמן,  אין נטילת ידים לחולין  : דבר אחר  .טהור –ספק משקין לידים  "  הנימוקים המובאים לעמדת בית הלל:  33

 . 381שם ופורסטנברג, שם, עמ' 
 . 93-92ר' ליברמן, שם, עמ'  34
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  בין המזונות, המשקים והכלים,  ים היא מניעת הפצת טומאה במהלכה הלכות הסעודה של שני הבת

 . ולא המנעות מהטמאות הסועדים

  

 סיכום הממצאים מן הסעודה 

, אלא שתי מערכות מקבילות של הלכות סעודה של הבתים, שאינן  פרושיותלמדנו שאין הלכות סעודה  

תם היה מפתח מוסכם כלשהו להכרעת  . לפחות בחלק מן הסעודות היה קהל מעורב, ומן הסנתנות לגישור 

השיטה על־פיה הן התנהלו )למשל, על פי הבית אליו משתייך המארח(. עומדות בפנינו שתי הוויות, זו מול  

רטית  זו, המשפיעות זו על זו: הסעודה הקונקרטית והלכות הסעודה. המנהגים העממיים של הסעודה הקונק 

המדרש השונים. מתוך המוטיבציה הפרושית־המוסכמת    מקבלים ביטוי בהלכות הסעודה המתעצבות בבתי

של צמצום הפצת הטומאה נובעים השיקולים ההלכתיים של טומאה וטהרה. אלה ִמתרגמים לפרקטיקה  

בסעודה.   המשמשים  והרהיטים  האוכל  כלי  בחירת  כגון  דרמ מתאימה,  הינה  קונקרטית  סעודה  ה, כל 

היטב. הלכות הס מוגדרים  ובמרחב  בזמן  זו. העירוב  המתרחשת  מורשת  שיקוף של  מהווים  עודות 

 האנושי הקונקרטי בין הבתים בסעודות מוחלף ברשימה סדורה של מחלוקות. 

 תהליך התהוות הלכות הסעודה, על פי הצעה זו: 

 

 

 

 

 

 

 

תוצר התהליך הינו יחידה הלכתית אחת, האוצרת בחובה דרמה גדולה. הסעודה, בין אם זו הקונקרטית  

זו מושא העיון ההלכתי, היא שדה ההתרחשות. המטרה: להמנע ככל האפשר מטימוא טהרות  ובין אם  

קומראן   כת  חברי  כדוגמת  מהטומאה,  לחלוטין  להבדל  עצמם  על  קבלו  לא  אמנם  הפרושים  במהלכה. 

 סעודות פרושיות 

 קונקרטיות 

 בירור הלכתי בבתי 

 המדרש השונים 
סעודות פרושיות קונקרטיות,  

המתנהלות ע"פ שיטת אחד  

 הבתים 

ניסוח הלכות סעודה פרושיות  

על ידי תיאור סינתטי של הלכות  

סעודה של הבתים, במבנה של  

 קות סדרת מחלו 
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בוצות אחרות, אך כן אמצו את האידאל של צמצום הפצת הטומאה בסעודת החולין במידת האפשר. וק 

, כפי שנמצא אצל מרחיבי קדושה אחרים בני התקופה )דוגמת כת  נה מצביע לקדושהשמירת הטהרה אי

לריטואל  קומראן(, אלא היקף  מצביע  הינו פרקטיקה שבאה להרחיב את  האתגר,  . שדה ההתרחשות, 

 הדתית, מבלי להרחיב את תחומי הקודש. העשייה 

 
ליבון וגישור בין הבתים כדי לאפשר  . לימודם, שמלכתחילה נועד לבירור,  סדר סעודההלכות הסעודה היו ל

  סעודה משותפת, נמשך גם לאחר שהבתים הפסיקו להתקיים בנפרד, והפך לטקס פולחני בפני עצמו.  
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 המזון במהלך הכנתו מחלוקת הבתים על שמירת טהרת חלק ב': 

 

  ת קונקרטי , במקום הבחנה  מושגיתעיקר העיסוק שלנו עד כה היה בבחינת החידוש הפרושי שבהבחנה  

המאפיינת את הספרות הכהנית והספרות הכיתתית. חידוש זה הוא בבסיס האפשרות לתחום גבולות על  

רדה בהלכות הסעודה. . ראינו את התחלת היישום של ההבחנה המושגית לצורך הפ הכרעה הלכתיתידי  

וכן נראה הלכות הבוחנות    תחומים )התרחשויות   תהליכיםבחלק זה של הפרק נמשיך לעסוק בתחימה 

 תחומות(.

 
השמירה על טהרת המזון מסתיימת על השולחן, אך מתחילה הרבה קודם. ואכן, מהלך מחשבתי דומה 

יחס למזון גם בעת הכנתו, במושג של הבדלה על ידי המשגה, שראינו בהבחנה בין חלקי הכלי, מתרחש ב

 החדש: 'חיבור', ובדיונים לגבי שלב ההכשרה לקבלת טומאה. 

 

 המזון במהלך הכנתו  פורסטנברג על שמירת

 חיבור  א.

בדומה לשכלול המושגי של הכלי, המאפשר שמירת טהרת תכולתו גם בסביבת טומאה, מחדשים הפרושים  

מעבירים טומאה במגע רק בסביבת משקים. אולם, אם הם מתאחדים  את המושג 'חיבור'. כאמור, מזונות 

קרי, אם הם "מתחברים", די שאחד מה יהיה טמא, כדי שהישות  לכדי ישות־הלכתית אחת,  ם, בנפרד, 

 החדשה, המאוחדת, תקבל ערך טומאה חיובי: 

אינן חיבור.    בית שמי אומ': חיבור בטבול יום, בית הלל אומ':   –המכנס חלות על מנת להפריש ונשכו  

מקרצות נושכות זו בזו וכיכרין נושכין זה בזה והאופה חמיטה על גבי חמיטה עד שלא קרמו בתנור,  

מים המחולחלת ורתוחת, גריסין שלפול ראשונה ורתוחת, יין חדש ר' יהודה או': אף שלאורז וקולית של

בית שמי או': חיבור בטבול יום, בית הלל או': אינו חיבור. מודין בשאר כל הטמאות בין קלות בין    –

 משנה טבול יום פ"א מ"א(. )  חמורות

היפוכו של המהלך    הוא  ה'חיבור'  שונים של הכלי, הגדרה  לכאורה המהלך בהמשגת  בהגדרת חלקים 

טומאה    הפצת  מאפשר החיבור, לעומת זאת,    טהרת פנים הכלי בשעה שאחוריו טמאים.  המאפשרת שמירת
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מהטמא אל הטהור. אולם, כפי שמציין פורסטנברג, ההשלכות המעשיות, שהן, מן הסתם, גם המוטיבציה  

ונה להגביל את המקרים של העברת הטומאה  הראשונית, דומות: מטרת הלכות החיבור היא בראש ובראש

 אינםהדיון הוא דוקא בפיצול מושגי של מזונות, למזונות שבמזון, על ידי הבחנה בין מרכיביו השונים. מוקד  

 במובן זה הם דומים לחלקי הכלי, שאינם מעבירים טומאה זה לזה:  35מתחברים. 

ישמעאל בר' יוחנן בן ברוקה או': בית שמיי   ר'  –בשר הקדש שקדם עליו הקופה, וכן שמן שצף על גבי יין  

 יבור )תוספתא טבול יום פ"ב ה"ב(. או' חבור בטבול יום, ובית הלל אומ' אינו ח

הלכה זו מנוסחת במתכונת דומה למשנה טבול יום לעיל, אך משמעותה הפוכה: אין כאן מחלוקת על 'חיבור' 

 י מרכיבים נפרדים.  של שני מזונות, אלא על הפרדה מושגית של מאכל אחד לשנ

 הכשרה לטומאה ב.

עוקצין פ"ג  משנה  משימותו )  בית הלל או':   משיצודו.  בית שמי או':  טומאה?  מקבלין  מאימתי   –  דגים

 (. מ"ח

 
משיירסק   ובית הלל אומ':   משיחרחר  בית שמאי אומ':  משקה?  משום   מטמאין  מאימתי   –  דבש  חלות

 . ( מי"אעוקצין פ"ג משנה )

 
ר' שמעון   בית שמי.  כדב'  הקופה,  זיעת  לא  אבל  המעטן  זיעת  משיזיעו  טומאה?  יןמקבל  מאימתי  –  זיתים

לזה. רבן גמליא' אומ': משתיגמר   זה  שלשה   משיתחברו  בית הלל או':  ימים.   שלשה  זיעה   אומ': שיעור

 (. טהרות פ"ט מ"אמשנה מלאכתן וחכמ' אומ' כדבריו )

 
בית שמי    ושימלחם,  שימתונו  מוכשרים.   אלו  הרי  לכתוש,  נוחים  שיהוא  שימתונו   בכופש  זיתים  המניח

 . (מ"הטהרות פ"ט משנה מוכשרין ) ןאינ ובית הלל אומ':  מוכשרין, אומ':

ועל סמך     36פורסטנברג למד מספרות חקלאית רומית בת התקופה את שלבי ההכנה של המזונות השונים, 

לב שבו המזון נחשב מוכן  ידע חקלאי זה הוא מפרש הלכות אלה ומסיק שהמחלוקות בין הבתים הן על הש

קיים דפוס קבוע, לפיו בית שמאי מקדימים ובית הלל מאחרים, אך בכל המחלוקות הללו שני  לשימוש. 

. ההכרעה היא תודעתית,  הבתים פוסקים לפי קריטריון ה'מוכנות', הנובע מהותית מתפיסת תהליך היצירה

 
 . 682, 143פורסטנברג, שם, עמ'  35
 פליניוס, חקר הטבע, קאטו, על החקלאות, קולומלה, על החקלאות.  36
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המוכ זית  או  לאכילה,  המוכן  זית  סובייקטיבית:  אינה  היא  תוצרים  אך  הם  וכד',  שמן  הפקת  לתחילת  ן 

  37קונקרטיים מוגדרים היטב, ונפסקת עבורם הלכה מחייבת.

גמליאל,   רבן  של  לפסיקתו  מתייחס  האנושי  פורסטנברג  המקום  של  הרחבה  כאל  מלאכתן,  משתיגמר 

 ו של התהליך, לעומת עמדות הבתים: בהכרעת סיומ

יאל ההכשר לטומאה תלוי ב'גמר מלאכה', וגמר  בניגוד להגדרות הפיזיות של הבתים, לדעת רבן גמל

 38המלאכה מותנה לגמרי בהכרעתו האישית של בעל הבית. 

 על המהלך של רבן גמליאל כותב פורסטנברג: 

את   התואמת  קטגוריה  המאכלים  על  החיל...  גמליאל[  בגמר ]רבן  רק  הנטמאים  הכלים,  של  דינם 

בכלים מדובר בהשלמת הכלי   –ל 'גמר מלאכה'  מלאכתם.... על אף ההבדל היסודי בין שני המובנים ש

הם דומים בהיבט אחד מרכזי. בשני   –לשימוש, ובמאכלים מדובר בהשלמת תהליך האיסוף והליקוט  

לשל נתון  והוא  טבעיים  בתהליכים  תלוי  אינו  זה  בהתאם ההקשרים שלב  האדם,  של  המוחלט  יטתו 

 39לצרכיו.

 

ורות. מטרת דברי הבאים להביא דגשים מסויימים ומספר  אני מקבלת את עיקר ניתוחו של פורסטנברג למק 

 הסגות, ועיקרם הדגשת האובייקטיביות של הגבולות המומשגים.

 
 חיבור תחימה קונספטואלית: 

 (. משנה זו מדגימה שני עקרונות חשובים:  פ"א מ"א יוםל טבו)משנה  מכנס חלות על מנת להפרישנחזור ל

ר. נדרשת הכרעה הלכתית של כל מקרה לגופו: האם מגע אין הגדרה כימית או פיסית אחת לחיבו .א

 בין חומרים מסויימים, בתנאים מסויימים )של חום וכד'( הינו 'חיבור', או שאינו 'חיבור'. 

, ולכן 'חיבור' לרמת טהרה מסויימת, עשוי שלא  כתיתסיטואציה הל, והוא תלוי מושגיה'חיבור' הוא  .ב

 להיות 'חיבור' אם הדרישה לטהרה פחותה. 

 
 .200-197פורסטנברג, שם, עמ'  37
 . 303שם, עמ'  38
 . 304שם, עמ'  39
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בית שמאי ובית הלל חלוקים בהלכה זו על החלת החיבור על מגע של טבול יום בחולין, אך מסכימים על  

 ההבחנה המושגית ויישומה בדרגות הטהרה המחמירות יותר.  

ים", כך גם החיבור נשאר בתחום המושגי ההלכתי. שתי חלות 'מחוברות'  אחורי  להם   ש"אין  הקודש,  כמו כלי

 40ישות אחת מבחינת ערך הטומאה שלהן.אם ורק אם הן נחשבות ל

 

 הכשרה לשימוש והכשרה לטומאה 

הבחינה שלנו של השכלול המושגי הפרושי בתחימת הטומאה התחיל בשולחן הסעודה, באחורי הכלי. מן  

מן השולחן   ביותר  הגענו למרכיב השלישי, הרחוק  ועתה  חזרנו לתהליך הכנת המזון, החיבור,  השולחן 

 התחום בין התחלה וסוף.  תהליך והמשוכלל ביותר, הוא

ובין   הכלי  חלקי  בין  שההבחנה  הקונספטואלי  בעוד  המרכיב  סטאטית,  בעיקרה  היתה  התבשיל  חלקי 

דינאמי. בעיקרו  הוא  המזון,  היווצרות  תהליך  של    41השלישי,  הסיום  נקודת  הגדרת  על  נסובים  הדיונים 

אין מחלוקת בין הבתים על העקרון הבסיסי:  התהליך, ממנה ואלך קיימת ישות שיכולה לקבל ערך 'טומאה'.  

ומאה' רק אם היא תוצר של התערבות אנושית. יצירה זו היא תהליך מלאכותי,  ישות יכולה לקבל ערך 'ט 

וככזה, סיומו אינו מוגדר באופן טבעי. על כן, כדי לענות על השאלה מאימתי התוצר מקבל טומאה הכרחי  

 ידי הכרעה הלכתית.  לתחום את התהליך. תחימה זו נעשית על 

מאיזה ובוחנת  בזיתים,  העוסקת  המשנה  אל  טומאה    נחזור  מקבלים  הם  שלהם  ההכנה  בתהליך  שלב 

מ"אמשנה  ) פ"ט  היא  טהרות  גמליאל,  רבן  לשיטת  מלאכה,  גמר  על  שההכרעה  טוען  פורסטנברג   .)

( לגמרי בהכרעתו האישית של בעל הביתסובייקטיבית  רק מותנה  יכול  לבחור את   (. אלא שבעל הבית 

 
על   ךהופעובר הפשטה ו  אינו, ווריאלית שלהמשמעות המושגי 'אחורי הכלי' ו'חיבור' נבדלים בעניין זה מן ה'ניצוק', השומר על    40

מפני    ,אף המקפה של גריסין ושל פול  : בש"א .חוץ מדבש הזיפין והצפחת  ,כל הנצוק טהור"טומאה מסויים:   לסמן לערךידי כך  

.  מקוואות פ"ו הי"ט   תוספתא  טהרות פ"ח מ"ט, ידים פ"ד מ"ז,משנה  ר' גם  (.    מכשירין פ"ה מ"ט" )משנה  שהיא סולד' לאחריה

ההסט בריבוד  להבדל  קשור  המושגית  בדינמיקה  זה  שהבדל  חידושים יתכן  והחיבור  הכלי  אחורי  בהיות  ההמשגה,  של  ורי 

(, עמ' 2002, נעם )342-343(, עמ' 1999ר' קיסטר )פרושיים, בעוד שהנצוק הוא טרמין פרושי למושא דיון הלכתי קדום יותר, 

51-54. 
עות מתחברים או שאינם  סטאטי, שכן רוב הדיון בו עוסק בחומרים שונים, שעל פי תכונותיהם הקבו  בעיקרומושג החיבור הוא    41

מקרצות נושכות זו  מתחברים זה לזה, אך כבר במשנה טבול יום לעיל ראינו את הקשר בין החיבור לבין תהליך האפייה, שכן  

 . עד שלא קרמו בתנורבזו וכו' 
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אינו יכול להאריך את התהליך ולדחות את ההכשרה  תכלית העיבוד והייצור, אם לשמן או למאכל. הוא  

רואה   יוכשר המזון לטומאה. פורסטנברג  יכול רק לבחור את התהליך שיתרחש, שבסופו  לטומאה, הוא 

וגית ושינוי מכוון  בהקבלה שעושה רבן גמליאל, בין גמר מלאכה בכלים לגמר מלאכה במאכלים, קפיצה ל

למעשה רב בהם הדומה על השונה. הן בכלים והן במזון קיים  אך    42לעומת התפיסה המושגית של הבתים.

המחשבה אינה הגורם  תהליך ייצור, שסופו מבורר על ידי חכמים ומוגדר היטב, כל מקרה לגופו. נשים לב ש

 אין הבדל בין כלי ובין מזון: , או לשימוש במלאכה. לעניין זה למלאכה היא הגורם אלא להכשרה 

טמא עד שיחשוב עליו    –טהור. ניטלה שלישית    –טהור. ניטלה שנייה    –שולחן שניטלה אחת מרגליו  

 כלים פכ"ב מ"ב(. משנה )

כתוצאה ממחשבה,   לשימושכתוצאה ממחשבה, אלא מוכשר  לטומאההמשטח נטול הרגליים אינו מוכשר 

 : . באופן דומהכמו כל תוצר מלאכה אנושית

וכל הכלב, וכל שאינו מיוחד לאוכל אדם  כלל אמרו בטהרות: כל המיוחד לאכל אדם טמא עד שיפסל מא

 טהרות פ"ח מ"ו(. משנה טהור עד שייחדנו לאדם )

. ככזה, הוא מקבל  מסמנת אובייקט כמזוןגם כאן, המחשבה אינה מכשירה את המזון לקבלת טומאה, אלא  

 מצא את הכלל במעשרות: טומאה. בדומה לכלי ולהכשרה לטומאה, נ

חייב בתחלתו וחייב בסופו. כל שתחלתו אוכל ואין סופו אוכל,    –כל שתחלתו אוכל וסופו אוכל, כגון ירק  

 חייב בתחילתו ופטור בסופו )תוספתא מעשרות פ"א ה"א(.  –כגון המקיים ירק לזרע 

החקלאי של  של הייעוד  הפטור ממעשר על ירק לזרע אינו הכרעה סובייקטיבית, אלא תוצר הלכתי־הכרחי

אינן הכרעות סובייקטיביות. לכן, הכלל שקבע רבן    הגידול, בדיוק כפי שגמר המלאכה וההכשרה לטומאה 

גמליאל אינו מהווה שינוי מהותי לעומת עמדת הבתים ביחס להכשרה לטומאה, אלא המשגה שלה. למעשה 

 המשגה זו אינה חידוש שלו, כמוכח ממחלוקת הבתים במעשר שני:

  נגמרה   שלא  בפירות  מודין  אתן  אי  שמיי:  לבית  הלל  בית  אמרו  כך  יוסה,'  ר  משם'  אמ  יהודה   בן  שמעון'  ר

 אמרו  בהן.  כיוצא  מלאכתן  שנגמרה  פירות  אף  מקום,  בכל  יאכל  שלא   שיני   מעשר  יפדה  שאם  מלאכתן

 ה תרומ  מידי  להוציאן  להפקירן  שיכול  מלאכתן  נגמרה  שלא  בפירות  אמרתם  אם  לא  שמיי:   בית  להן

 
 . 304פורסטנברג, שם, עמ'  42
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אחר   מקום  על  ומעשרות  תרומה  לעשותן  יכול  מלאכתן  שנגמרה  פירות  אף  הלל:  בית  להן'  אמ  ומעשרות.

 43)תוספתא מעשר שני פ"ב הי"א(. 

 

 סיכום הפרק 

בפרק זה דנו בהלכות שמירת טהרת המזון של הפרושים, שאינם מניחים סביבה סטרילית, אלא מכירים  

ך ראינו, הינה יצירת פרקטיקה דתית חדשה, שעיקרה  מטרתם, כבאפשרות מתמדת של הטמאות המזון.  

צמצום הפצת הטומאה במרחב החולין. לשם השגת מטרה זו מחדשים החכמים מושגים רבים המאפשרים 

תחימה של הטומאה המגבילה את הפצתה. הטומאה עצמה אינה פחות קונקרטית מזו שבספרות הכהנית  

יפול בטומאה במסגרת הלכות החטאת(, אלא שהתחימה  ק ב', בטובספרות קומראן )כפי שראינו כבר בפר

דקדקני   בירור  ידי  על  נעשית  החדשה  שהתחימה  ראינו  קונספטואלית.  בתחימה  מוחלפת  הקונקרטית 

 ופרטני בבית המדרש של כל מקרה לגופו, ולא על ידי הפרט, מיישם ההלכה. 

הקונקרטי, ועמדנו על היווצרות שני   ן היישוםכמו כן ראינו את יחסי הגומלין שבין הדיון הבית־מדרשי לבי

 ריטואלים המתקיימים במקביל: זה שבמעשה וזה שבעיון. 

שני מרכיבים אלה, זה של הקונספטואליזציה של תחימת ההתרחשות הדתית, וזה של הכפל הריטואלי, 

 הקונקרטי והלמדני, יבואו לידי ביטוי בכל עשייה הלכתית פרושית ותנאית.  

 
 ור' גם משנה מעשר שני פ"ג מ"ו.  43
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 סיכום 

 

כמו כן הוא מדבר על מרחבים עליהם נפרשת    1את ההלכה לקוי גובה במפה טופוגרפית.  הלברטל מדמה

הדימוי שמשרת אותי הוא מעין הכלאה של שני הדימויים הללו: אני מדמה את ההלכה    2רשת של הלכות.

המעשים   גבולות  הם  זה,  בדימוי  הרשת,  קוי  המציאות.  של  הרציפה  ההתרחשות  על  הפרושה  לרשת 

 כבדוגמה הגרפית הבאה:  שטחים הנתחמים בין קוים אלה הם המעשים ההלכתיים עצמם,ההלכתיים, וה

 

 

 

 

 

 

המשטח הצבעוני מדמה את המציאות. זו רציפה, וככזו אינה נתנת לחלוקה 

טבעית. הקוים תוחמים "משבצות" שהן קירוב רציף של חלק קטן של המציאות  

 ה. כולה. אוסף המשבצות מהווה יחד קירוב למציאות כול

  

רנטיבית  הרשת משרתת את שתי המטרות של חכמים, כפי שהגדירן הלברטל: יצירת תמונת עולם אלט

של הלכות במקום מציאות קונקרטית, והתמודדות עם הצרכים ההלכתיים באותה מציאות קונקרטית. ככל 

צפופה   וככל שהיא  יותר  עשיר  יותר העולם האלטרנטיבי  גדול  ומקיפה שטח  יותר  רחבה  יותר  שהרשת 

 הקירוב למציאות הקונקרטית מדויק יותר. 

תחימה מגוונים הנבדלים אלה מאלה במידת הקונקרטיות שלהם ראינו כיצד נוצרת רשת כזו על ידי אמצעי  

ובתפוצתם. חלקם אופייניים לתחום הלכתי מסויים וחלקם חוצי תחומים הלכתיים. אמצעים אלה כולם הינם 

ומבוררים בבית המ זיהוי המצב  מושגים הנטבעים  כך שאין מקום להכרעה של הסובייקט, מלבד  דרש, 

בית המדרש יוצרים מציאות מקבילה למציאות הקונקרטית,  שאת חוקיה הם   ההלכתי שבו הוא נתון. יושבי

 מנסחים ובה הם שולטים. 

קורים   אלה  בהתרחשויות  למינהן.  התרחשויות  מציאות,  שברי  של  קירובים  נתחמים  הללו  הגבולות  בין 

כוללתד כזו  כל התרחשות  וכד'.  טהור מּטמא  חול מתקדש,  שינויים במציאות:  פעולה    ברים. מתחוללים 

 
 . 2הלברטל, שם, עמ'  1
 (. 53(, עמ' 2001יר מדמה את השיח הרבני הכתוב לסריג )אופיר )עדי אופ. 8שם, עמ'  2
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אנושית כלשהי, אך זו אינה ממצה אותו, כראוי לקירוב של מציאות, בה האנושי תופס תפקיד חשוב אך  

 לחלוטין לא בלעדי. 

וננת קדושה. מתוך כך טענתי  בדיון בתרומה גדולה שמתי דגש על העובדה שהתרומה משפיעה בעולם ומכ

הממחישה את ההשפעה הממשית של  של התרומה האפקטיבית היא ריאלית. זוהי דוגמה  התחימהשגם 

 העשייה בבית המדרש, בו מוגדרת תחימה זו.   

 
ראינו דוגמאות רבות של המבנה ההלכתי הזה )המעשה ההלכתי( כבר בהלכות מימי הבית. אין מחלוקת  

עבודה בעולמם של חכמים, וזו הביאה אותי לחפש דוקא שם את המקור למעשה  על מרכזיות המקדש וה

להתמקד בקרבן אחד, החטאת, ולהדגים באמצעותו את הכחות הפועלים ואת הדינמיקה  ההלכתי. בחרתי  

את     בבית המקדש: את הקדושה הפוחתת בהדרגה מבפנים החוצה, עם גבולות קונקרטיים לכל דרגה,

של הקונקרטית  ואת    הנוכחות  השונות,  הפרדות  בין  העברתה  ידי  על  מומחשת  שממשותה  הטומאה, 

הרה לשמירה על הקודש, תפקיד שהופך אותה למצביע טבעי לקדושה. כל אלה  תפקידה הבלעדי של הט 

ידי   על  )המתוקן  ויקרא  זו שמקורה בספר  חלופיים למכניקה של החטאת,  מודלים  שני  ידי  על  הומחשו 

מדברי רבי שמעון במשנה בשבועות. בשני המודלים הללו נושאים הכהנים את  המדרש התנאי(, וזו העולה  

משך השנה ומעבירים אותם אל השעיר המשתלח ביום הכיפורים, אך הם נבדלים בינהם  עוונות ישראל ב

 בהבנת תפקיד הקודשים בתהליך הכפרה. 

. המודלים שהצגתי  הלברטל, כאמור, רואה בעשייה ההלכתית חיקוי של המודל המקראי לעבודת המקדש

שלו ועל המתחולל בתוך    לעבודת החטאת חיזקו אצלי את התחושה שאכן המקדש ועבודתו, על התחימה

שזו  ביושר  להודות  יש  אך  "המעשה ההלכתי".  שיצרה את  גבולותיו, הם המקור להתפתחות המושגית 

כל הפחות הדגמה של  השערה בלבד. בין אם מקבלים אותה ובין אם  לאו, תיאור זה של העבודה מהוה ל

 הדינמיקה המוקדמת שעמדה בפני חכמים. 

 
המקדש עברנו אל הלכות פיגול, וגם שם ביקשנו לראות את סוג ההמשגה  מן התחימה הקונקרטית שבבית  

לשני   שווה  משקל  ניתן  הקדומה  שבהלכה  ראינו  שהצענו.  ההלכתי  המעשה  מודל  לאור  שמתקיימת 
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למקו ו"חוץ  לזמנו"  "חוץ  ולחכמים.  הקריטריונים  המקדש  מגילת  לבעל  משותפת  היתה  זו  ושהלכה  מו", 

ית המשגה של הדינמיקה הבית מקדשית: יחסי פנים־חוץ מועתקים מן  במגילת המקדש ראינו כיצד נעש

המקדש ומתפקדים בכל מקום, והופכים טהור לטמא, כשהזבח המּוצא אל מחוץ לתחום הגדרתו מתפגל  

מור  כך  מתוך  ועורו.  בשרו  את  תוצריו.  ומטמא  כשכלו  רק  ומסתיימת  'זבח'  הנקראת  ההתרחשות  חבת 

 לה בהתרחשות זו ומשפיעה בעולם, ובכך הופך הפיגול למעשה הלכתי. העתקת התוצרים ממקום הזבח כלו

במסגרת החקירה של הזבח במגילת המקדש הראיתי שהמילה 'זבח' מתייחסת לא רק לקרבן אלא גם 

במגילה ובתוך כך פתרון למחלוקת החוקרים בדבר   נג-ורים נאט לשחיטת חולין, והצעתי קריאה חדשה ל 

" )טור נב, שורות ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב למקדשי דרך שלושת ימיםא תזבח שור  ול"  ההוראה

כמו כן הצעתי, שהגרסה של המגילה, לפיה זבח חולין מתפגל עם  ( כעוסקת באיסור העלאת קרבן.  13-15

 , היא שהביאה את הפרושים לצמצם את הפיגול ל"חוץ לזמנו" בלבד.  הכנסת עורותיו לירושלים

 
פרושיות מצאנו המשך תהליך ההמשגה של תחימת ההתרחשות שפגשנו כבר בדיני בהלכות סעודה ה

פיגול של מגילת המקדש. ראינו שהטומאה בה עוסקים הפרושים בהלכות הסעודה לא פחות ממשית מזו 

א מועברת ממש בין הכלים, הידיים והפה, ושמטרת הלכות הסעודה גם  שבספרות הכהנית, וכמותה גם הי

ית: צמצום הפצת הטומאה במרחב החולין. ההבדל הגדול שמצאנו בין שמירת הטהרה  היא מאוד קונקרט 

שבמגילה לזו שבסעודה הוא שבאחרונה לא מכוונת ההגנה על הטהרה להגנה על הקודש, אלא הופכת  

ק  עצמה.  בפני  דתית  ההלכה  לפרקטיקה  את  המאפיינת  וההבדלה  ההבחנה  עם  מתאפשרת  זו  פיצה 

להפוך למצביע לפרקטיקה דתית בכלל ולא רק לקודש. על כן שימש אותנו  הפרושית, המאפשרת לטהרה 

 עיון זה לחדד את ייחודה של ההלכה הפרושית, וייתכן שאף את שורשיה.  

 
שוואה בין הערבוב המושגי שבמגילת המקדש  הארנו את ההבחנה המושגית הפרושית מכיוון נוסף, על ידי ה

ה, בדונם באותן הוראות ממש. הצעתי שהבדל זה נובע  להבחנה המושגית שבמגילת מקצת מעשי התור 

מן הנמענים השונים של שתי המגילות, וכי ניתן ללמוד על הגישה הפרושית, המבדלת והמחדדת מושגית,  

 מתוך השיח של מגילת מקצת מעשי התורה איתה. 
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הסעודה    תיאור הסעודה הפרושית הצעתי ששם ממש ניתן למצוא את הולדת ההלכה: בדינמיקה שביןב

הקונקרטית לדיון הבית מדרשי אודותיה, ובהמשגה של ההוראות השונות של שני הבתים לכדי "הלכות 

המדרש.   בבית  ה"עבודה"  והיא  נוספת,  דתית  פרקטיקה  הפרושים  מחדשים  כך  בתוך  בבית   סעודה". 

 רש הם מעבדים את ההוויה הרציפה למארג של הלכות וסדרות־הלכות בדידות.  המד

י של אותו פרק עסקתי בשמירת הטהרה בעת הכנת המזון, והתעכבתי על ההבדל בין הכשרה  בחלק השנ

. טענתי שלתוצרי תהליכי מלאכה )מזון או כלים( אין סיום טבעי ולכן מתחייבת  לטומאהלהכשרה    לשימוש

ידי מיישם ההלכה. הכרעה אנושית   זו נעשית קטגורית בבית המדרש, ולא על  לגבי השלמתם. הכרעה 

התוצר הפר  את  בכך  הופך  הוא  ייצור,  של  ובמקרים  שימוש,  יעשה  הוא  מלאכה  תוצר  באיזה  מחליט  ט 

למוכשר לשימוש. ההכשרה לטומאה אינה תוצר של מחשבתו, אלא היא נובעת מהיות המאכל או החפץ 

 מוכנים לשימוש.

 

 בדברים הבאים אבקש לפרוס מספר תחומים שעיוני לעיל עשויים לתרום להנהרתם:   

 הפרושים והמקדש 

תכלית המפעל ההלכתי הפרושי, על פי הלברטל, הוא חיקוי והחלפה של הכהנים. מן העולה מעבודה זו  

ים, אך  נראה שהם אכן מחקים את העקרונות הכהניים של העבודה, ומרחיבים אותם בתחומים רבים נוספ

וטהרה,   קדושה  לאו דוקא מתוך מוטיבציה להחליף אותה. הפרושים מבחינים היטב בין שני המושגים: 

ואינם מייצרים תחליף לקדושה של בית המקדש, שבלעדיותו נשמרת, ולכן נשמרת גם מרכזיותו עבורם.  

ידי תחימת מרחבים חדשים בעולם החולין ועל יצירת    הם מרחיבים את חלות הרשת ההלכתית על  ידי 

 פרקטיקה דתית שחלה בהם ומחוללת בהם שינוי. 

 

 ההלכה הקדומה ומגילות קומראן 

 במהלך העבודה הצעתי במספר מקומות שההוראה במגילות ובהלכה הפרושית מגיבות זו לזו:  
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ראינו שטיהור הקודשים הינו מרכיב מרכזי בעבודת החטאת, הן בספרות הכהנית המקראית והן  .א

, בה מתפקד החטאת  המקדשהצעתי שעבודת המדרש המוקפדת של מגילת  בספרות התנאית.  

לצרכי כפרה על ישראל בלבד, מתפלמסת עם הנוהג המתקיים בזמנם. מתוך כך ניתן למקם את  

 והמדרש, כמכוון לטיהור הקודשים וכפרה על ישראל גם יחד. ההלכה הקדומה בין המקרא 

"חו .ב עבודה  המקדש  ובמגילת  הקדומה  שבהלכה  גם ראינו  וראינו  הזבח,  את  מפגלת  למקומו"  ץ 

שמגילת המקדש מדגישה את טימוא העור כתוצאה מפיגול הזבח, ומתייחסת כמובן מאליו לטימוא  

מע  הבשר  לטימוא  האגבית  שההתיחסות  הצעתי  פיגול  הבשר.  זבח  הקדומה  בהלכה  שגם  ידה 

עתי, שההגבלה ושבעל המגילה מודע לחידוש שלו בטימוא העורות. עוד הצ  3מטמא את הבשר,

 המאוחרת יותר בהלכה הקדומה של הפיגול ל"חוץ לזמנו" היא ריאקציה לטימוא העורות במגילה. 

נוהג פרושי של עבודת בעלי מומים, ולעומתה א .ג על  יסור במגילת מקצת  ראינו בתוספתא עדות 

ג  מעשי התורה על גישת בעלי מומים אל הקודש. הצעתי שבעל המגילה מתפלמס ביודעין עם הנוה

 הפרושי, ושבבסיס המחלוקת עמדות סותרות בשאלה האם טהרות צריכות מחשבה.

יחד   אין בדברים אלה כדי להכריע בין קריאה סינכרונית ודיאכרונית של היחסים בין הספריות הללו, אולם,

עם פרק ד' וההנחה שמגילת מקצת מעשי התורה מתפלמסת עם הפרושים, הוספנו למחקר הקיים תובנות 

 להפיק מהנחת ההשפעה ההדדית שלהן.  שניתן 

 

 מקומה של הכוונה בהלכה התנאית 

תמונת העולם ההלכתית שהצעתי נותנת מקום חשוב אך מוגבל לכוונה האנושית. ההלכה, כמערכת הוראה  

וסקת, מטבע הדברים, בפעילות האנושית. זו מורכבת מפעולות קונקרטיות ותודעתיות גם יחד,  למעשה, ע 

תייחסת אליהן במישור אחד. כלל הפעולות מניעות התרחשויות, מחוללות שינוי בעולם,  וההלכה התנאית מ

בינהן,   אך הן רק חלק מהגורמים שמצטרפים יחד לאותן התרחשויות. בפרק א' ראינו דוגמאות רבות לכך.

במסכתות שבת ומעילה. ראינו שכוונת הזורק )העובדה שזרק בשוגג( חשובה, אך ערכה ההלכתי כפוף  

 
 בפרק ד'.  59-57ראיות לכך ר' הע'  3
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ע ההזכרות שלו ששבת, רגע המוגדר על ידי התרחשות חיצונית לו ושאינה בשליטתו, שהיא תנועת  לרג

לשל  מחוץ  הוא  שגם  המעילה,  בתרחיש  ההזכרות  רגע  של  ההשפעה  שגם  ראינו  באויר.  יטתו החפץ 

פעולתו של בעל הבית )או העדרה( קובעת    –המוחלטת של בעל הבית, היא קריטית לתוצאות ההתרחשות  

יתה מעילה, ואם כן, מיהו המועל. בשני המקרים הללו בולט במיוחד המקום החשוב אך לא מכריע  האם ה

ים שאינם בשליטתו, וכל  לבדו של כוונת הפועל. הוא נתון לכחות פנימיים )בדוגמאות שלנו: הזכרות( וחיצוני

 השלושה מקבלים משקל שווה בהתרחשות ההלכתית. 

 

 ריאליזם ונומינליזם הלכתי 

מקובל במחקר לראות במחשבה    ריאליזם הלכתי־תנאי בשני היבטים:טובת  ו מוסיפה לטיעונים לעבודה ז

סברתי  המכשירה לטומאה ביטוי לנומינליזם. אלא שההכשרה לטומאה אינה תוצר של מחשבה, כפי שה

ממשיות   ישויות  מחוללת  ההלכות  של  התחימה  את  שיוצרת  התנאית  שההמשגה  טענתי  כן  כמו  לעיל. 

 תרומה(, כלומר: מושגים מופשטים הנטבעים בבית המדרש הינם ממשיים.  )כדוגמה: 

 

רחבים ורב רבדיים אלה, אלא רק לרמוז לתרומת  למצות תחומים  נסיון  ברי שאין בדברי הסיכום הללו 

 שכאן לכיווני מחקר עתידיים.  העיונים
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Abstract 

Introduction 

Tannaitic Halakhah could be characterized as a fabric of interwoven laws that cover the 

concrete world and constitute an approximation of the continuous reality. They do so by 

replacing the continuum of reality with methodical delimitation and by dealing with the 

delimited events halakhically. 

On the conceptual level, I shall argue that it is this construction that enables the widespread 

religious practice laid down in the Tannaitic Halakhah in general and in the Mishnah in 

particular. On the historical level, I shall suggest that the foundations of this revolutionary 

halakhic development can be traced back to the Temple service and follow its various 

manifestation during the Second Temple period, from ancient Halakhah to the Pharisaic feast 

table.  

I shall suggest the following: The Temple service engendered a rich system of internal and 

external relationships, of proximity and distance, in which sacredness, purity and impurity act 

as real powers. Their actions could be described as a space-delimited event, where human 

activity occupies a central, but not exclusive, part. The Pharisees replicated this dynamic into 

new territories by converting the concrete delimitation of the Temple into a conceptual one. 

The project of conceptualization undertaken by these sages was intended, first and foremost, 

to create a delimitation that defines halakhic spheres of action into which religious activity is 

extended. These new spheres of action serve as a substrate for events to take place on, events 

whose essence cannot be exhausted by human actions. 

 
The academic discourse commonly views any conceptualization as a deviation from reality, 

and every concept-based law as an expression of nominalism. I argue that the Pharisee 

Halakhah, despite being a project of conceptualization, is in fact a realistic one. The existence 
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of purity within its concrete boundaries in the Temple service is a realistic one, as is the 

conceptual extension of the delimitation of impurity made on the Pharisee feast table. 

 
Chapter 1: The Halakhah as an Event 

This chapter presents the Halakhah as an event in which human action takes part. It explains 

the place of human activity within this event and describes the different ways used to delimit 

it. The "halakhic tale" is defined as a delineated halakhic event, and the heave offering is used 

as a case study of a new ritual created by the sages by defining and delimiting an event. The 

criteria used by the sages to delimit the events are a combination of concrete criteria and 

different levels of conceptualization. Not every effective offering is permissible, therefore, 

the conceptual delimitation is also a realist one, since, had the sages held a nominalist 

conception, no such distinction would have existed (permissible, mandatory, and effective 

would, by definition, have been one and the same).  

Delimitation is not only used for reduction, but also for expansion. An example of this is found 

in the sages’ dealing with the offering, even after it is arrayed, and even after it is served to 

the Priest. Establishing new boundaries adds many events to the halakhic scope of covering 

the ritual referred to as a "heave offering." 

 
Chapter 2: Ritual and Sacred Space 

Part I of this chapter will portray my approach in dealing with the Israelite sacrificial service 

and Ritual in general. It is this approach that views Ritual from the perspective of the 

transformation it sets in motion. I shall describe how the approach we have adopted is also 

suitable for composing textual descriptions of rituals. 

I shall refer to the ritualic duplicity of halakhic acts: They include a description of a (past or 

present) ritual and are themselves an object of inquiry, which in turn is also a ritual. The sages 
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participate in a ritual that takes place on the second level and refer to rituals of the first level 

from a certain distance, not dissimilar to that of scholars. 

Part II of this chapter shall deal with space and time in the Temple service and serve as an 

introduction to Part III. 

Part III of this chapter will focus on the case of the sin offering (hattat). Later I will suggest 

that the Temple service forms the concrete basis for the halakhic phenomenon of extending 

the application of religious value to conceptually delimited events. This part of the chapter 

aims to demonstrate the role of sanctity and impurity in the concrete delimitation 

implemented in the Temple. It will be dedicated to the function of the sin offering, starting 

from Priestly literature, through Second Temple literature, to Mishnaic texts, and will rely on 

the investigative tools I refer to in Part I. We will join the sages studying the arrangement of 

Yom Kippur services and recreate their model for the function of the sin offering in protecting 

the sanctities from sins and impurities.  

We shall see that the sacrifice is an event in which sanctities are contaminated and purified, 

while impurities and sins are carried over from mule to mule. From the Tannaitic model we 

will learn about the tangibility of impurity and transgression according to the sages, their 

delimiting of the sacred space, and their behavior therein.  

 
Chapter 3: Halakhic Action and Religious Value: The Laws of Piggul 

The chapter deals with the concept of piggul as an example of how dynamics of the sacred 

and profane are expressed and delimited in space and time; The piggul we know from 

Leviticus and Tannaitic Halakhah is an excursion from the temporal delimitation in the context 

of sacred meat. In early Halakhah, this concept also applies to spatial excursions, and the 

Temple Scroll refers to the introduction of profanity into a sacred space as piggul. Common 



IV 
 

to the various concepts of piggul is the disruption of the boundaries of the basic aspects that 

define sanctity: space and time.  

Piggul laws serve as an early testimony of the "halakhic tale"; in this case, the act is the zevach. 

The Temple Scroll mentions a profane zevach. The zevach, whether sacred or profane, is 

delimited by space and time, and, rather than the sacraficial meat, it is the zevach itself that 

is directly rendered piggul. The skin and flesh derive their piggul status from the zevach.  

 
Chapter 4: The Pharisees, Qumran, and Conceptual Distinction 

This chapter explores the Pharisaic conceptual distinctions in polemic contrast to an 

alternative approach expressed in the Judean Desert Scrolls. It does so by comparing the 

Temple Scroll and the 4QMMT (Miqsat Ma’ase ha-Torah) Scroll on several halakhic issues. 

The comparison shows consistency between the two scrolls' provisions, while at the same 

time demonstrating a fundamental difference between their conceptual perceptions; the 

Temple Scroll indicates a reduction of all concepts to two opposite poles 

(sanctity/purity/permissible vs. profane/impure/forbidden), and hence, a conceptual 

conflation (e.g. interchanging of the concepts of impurity and prohibition). The 4QMMT has 

no trace of such conceptual blurring or conflation.  

There are also differences in the rationalizations for the various provisions, with the 

rationalizations of the 4QMMT consistent with the known halakhic conceptions from 

Tannaitic literature, while the rationalizations found in the Temple Scroll rely on the reductive 

use of the concepts. It is probable that these differences are due to the two scrolls addressing 

different recipients, with the assumption that the Temple Scroll is directed inwards, to the 

sect members, while the 4QMMT engages in polemics with the Pharisees and thus, for 
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rhetorical purposes, speaks their language. Hence, the differences between the two scrolls 

illuminate the Pharisee conceptual distinction and contrast. 

 
Chapter 5: The Birth of Pharisaic Halakhah 

Part I of this chapter describes the emergence of the great innovation of religious practice in 

a profane space.  

In the Temple, the distinction and contrast between the sacred and the profane, the pure and 

impure, and areas with different access rights and levels of sanctity is created by a system of 

Peircean indices that establish a hierarchy — in space, in time, and between classes (Priests, 

Levites, and Israelites). The result is a set of relationships — the geographical location loses 

its importance compared to relative positions and interrelations of components. 

The purpose of the purity laws for the feast was to avoid the defilement of purities as much 

as possible during its course. While the Pharisees did not take it upon themselves to fully 

detach themselves from the impurity, as did members of the Qumran sect and other groups, 

they did, however, adopt the ideal of reducing the spread of impurity during the profane 

feast. The observation of Pharisee purity is not an index of sanctity but rather of worship. The 

field of occurrence, the challenge, is a practice that seeks to extend the scope of religious 

practice without extending the sacred realms. 

The practice observed in the Temple rendered the observation of purity an index of sanctity. 

The Pharisees innovate and extend the meaning of the index from sanctity to constitute a 

religious practice. They do this by using a pattern: spatial and temporal delimitation of purity 

practices. This pattern was used for worship in the Temple, and its use in the Pharisee feast 

makes it, as well as all its preparations from the crops in the field and thereafter, an act of 

worship.  
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Investigation of the laws takes place as they evolve in constant movement between the 

realism of the feast and the realism of the study hall. The feast is unique, in this context, in 

the sense that it may be shared by the sages of both houses, who have separate study halls 

and separate laws. These laws, like those partaking in the feast, converge at the feast, where 

they bring the produce of the study hall service and from which they take with them any 

difficulties that require clarification back to the study hall. The fact that the study halls are 

separate, but the feast is sometimes shared, prevents a state of blurring and elimination of 

the boundaries between the two realisms, which continue to coexist. In this sense, the feast 

constitutes a substrate for many Tannaitic law systems that deal with their contemporary 

practices, such as the Sabbath, Shema, prayer, etc. All maintain a distinction between the two 

layers, i.e. the two rituals. 

Part II of this chapter deals with the observation of food purity as it is being prepared. It 

focuses on the halakhic tale as a process and shows that the temporal limits of the act are the 

limits of the process. This indicates that the Tannaitic time is in fact duration, or a temporal 

relation between events.  

 
Conclusion 

The network that simulates the Tannaitic Halakhah serves both purposes of the sages: 

formulating an alternative worldview of laws rather than concrete reality and dealing with 

halakhic needs within that concrete reality. The more extensive the network and the larger 

the area encompassed, the richer the alternative world; and the denser it becomes, the closer 

and more accurate is its approximation to concrete reality. 

This network is formed by very diverse means of delimitation that differ from one another in 

their concreteness and distribution – some are characteristic of a particular halakhic sphere 
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and some are cross-halakhic. These measures are all concepts that are devised and 

investigated in the study halls, thus there is no place for the subject to decide, other than 

identifying his own halakhic state. The sages cultivate a separate reality, parallel and 

distinguishable from the actual, concrete reality, the rules of which are molded and shaped 

at their will. 

These limits bound and divide approximations of fragments of reality and various events. 

Things happen during these events; realities are changing: Profanity is sanctified, purity is 

defiled, etc. Any such event involves some human action, but the latter does not exhaust it 

— as befits an approximation of reality, where that which is human occupies an important 

but entirely non-exclusive role. 

 
In the following I shall outline several fields that my deliberations above may help clarify: 

The Pharisees and the Temple 

The contents of this paper suggest that the Pharisees were in fact imitating the priestly 

principles of the service and extending them to many other fields, but their motivation was 

not to replace the service, as some scholars have suggested. The Pharisees clearly 

distinguished between the concepts of impurity and purity, and they do not suggest a 

substitute for the purity of the Temple, whose exclusivity is preserved, and hence its centrality 

for them as well. They expand the scope of the halakhic network by delineating new spaces 

in the profane world and applying a religious practice that transforms these spaces. 

 
Early Halakhah and the Qumran Scrolls 

In several places throughout this paper, I suggested that the sectarian and Pharisaic teachings 

are reactionary to one another. This does not serve to rule in favor of either a synchronic or 

diachronic reading of the relationships between these corpora; however, together with 
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Chapter 4 and the assumption that the 4QMMT is engaged in a polemic with the Pharisees, 

we have provided insights to existing research, from which further insight can be extrapolated 

by hypothesizing their mutual influence. 

 
The Role of Intention in the Tannaitic Halakhah 

The halakhic worldview I have suggested assigns an important but limited role to human 

intention. The Halakhah, as a practical instructional system, is naturally engaged in human 

activity. The latter consists of both concrete and intentional actions, and the Tannaitic 

Halakhah refers to them on a single level. All actions drive events and bring about change in 

the world, but they are only a part of the factors that come together to make up those events.  

 

Realism and Nominalism in the Halakhah 

Researchers commonly view the notion of one’s thought bestowing the ability to contract 

impurity as an expression of nominalism. However, the ability to contract impurity is not a 

product of thought. The products of labor (food or utensils) have no natural completion, and 

thus require humans to determine whether they are complete. This determination is 

categorically done at the study hall, and not by the person practicing this law. The individual 

decides what product of labor he shall utilize, and, in cases of manufacturing, thereby renders 

the product fit to contract impurity. The ability to contract impurity is not a product of his 

thought, but rather stems from the victual or object being fit for use. 


	דף השער: תודעה ומעשה בהלכה התנאית: עיון בהתהוות השיח ההלכתי
	תוכן עניינים
	תקציר
	מבוא
	פרק א': ההלכה כהתרחשות תחומה
	פרק ב': ריטואל ומרחב קדוש: קרבן החטאת
	פרק ג': מעשה הלכתי וערך דתי: הלכות פיגול
	פרק ד': פרושים, קומראן, והבחנה מושגית: בין מגילת המקדש למקצת מעשי התורה
	פרק ה': הולדת ההלכה הפרושית: טהרת המזון והסעודה המשותפת
	סיכום
	ביבליוגרפיה
	Title Page: Consciousness and Practice in Early Halacha: a Study in the Evolution of a Legal Discourse
	Abstract



