
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1457מספר , בפ"תש, התצו תרשפ

 

ּמ    ֵגע  ּנ  ה    ל ּכ  "  ק    ח  ּבֵ ז  ּב  ׁש י   בין קדושה למשפט   –"  ּד 
  הלל מאלי 

נחתמת בפסוק   נופרשת קידוש הכוהנים שבפרשת
ֵּבח     :ומטרידחגיגי   ז  ּמ  ה  ל  ע  ֵפר  כ  ת  ים  י מ  ת  ע  ב  "ׁש 

ק   ֵּבח   ז  ּמ  ה  י ה  ה  ו  תו   א  ת   ׁש  ּד  ק  ד    ֶדׁשו  ים  ק  ֵגע   ׁש  ּנ  ה  ל  ּכ 
ׁש  ּד  ק  ֵּבח  י  ז  ּמ  המזבח  לפי הוראה זו,    .(:לזכט  ')שמ"  ּב 

נוסחה דומה    .ו באמצעות מגעמקדש את הבא עימ
ל )שמ'  המשכן  לכלי  ביחס  בתורה  (  כט-:כזמופיעה 

)וי'   'פיזיקלית'    1.(:יא,כו והקורבנות  תנועה  תיאור 
לאוביקט   מאוביקט  העוברת  הקדושה  כיר  זמשל 

הטומאה:   לשונוב התפשטות  דרכי  את    ובמהותו 

ב הנוגע  ב  2יטמא'   X-'כל  הנוגע  'כל   =-X   .'3יקדש  
הדמיון הלשוני והמהותי בין דרכי העברת הטומאה  

הל העברת  באה דרכי  טומאה  מפתיע:  קדושה 
כתוצאה מאירועים ביולוגיים ולא רצוניים  לעולם  

ונידה( זיבה  לידה,  היא    ,)כגון מוות,  עה  נובהתאם 
בומת מגוף מרחפשטת  העובר  רצוי  לא  כוירוס    ב 

ומאובי לאובי ילגוף  מקרי,  יקט  מגע  באמצעות  קט 
וכדומה האהלה  זאת,  .  רוק,  הקדושה  לעומת 

נורמטיבי בעולמות  באמצעות    ונוצרת  ,םי קשורה 
וכדומה  ,בחירה  ,ציווי תיאורה   4.טקס  כך,  משום 

'פיזי מעורר קכישות  מגע  באמצעות  הנעה  לית' 
 5תמיהה.

 
מא *   הלל  לתושבעד"ר  והחוג  לתנ"ך  החוג  "פ  לי, 

האקדמית   לתנ"ך    " הרצוג"במכללה  והמחלקה 
 .אילן -באוניברסיטת בר

 . :כ; מ:יטמד  ; :ידמב   'יח;  ד-ב: עוד במ' יזוראו     1
  .כז, כג, כא, יא, :י; טלט, לו, לא-ל, כז ,כו, ד:כוי' יא   2
ראו:    3 זו  נוסחה  של  מפורט   ,J. Milgromלניתוח 

Leviticus: A New Translation with Introduction 

and Commentary (AB, 3), New York 1991–2000, 

I, pp. 443-456. 
להתוועד עם    בחר  בוהקב"ה מקדש את אוהל מועד     4

כ )שמ'  את    מצטווהמשה    ; (מד-מג: ישראל  לקדש 
  ; ט( "כ  'הכוהנים ואת המזבח באמצעות טקסים )שמ

באמצעות   מתקדש  סיני  יט  הגבלותהר  (  :כג )שמ' 
ד  "  מצטווים וישראל   י ת    יםׁש  ק  באמצעות שמירה    "ּוה 

י   החוקיםעל   באמצעות  ")וי'  קורבנות  ומקדשים  ט( 
 (. ג-:ב; וי' כב:לחח' כשמלגבוה )ראו למשל    ייעודם 

ה המהותית בין הטומאה המתפשטת במרחב  האבחנ  5
של   ביסודו  ניצבת  באיסוריה  הגדורה  לבין הקדושה 

הטומאות    "טהרות "סדר   בהצבת  כנגד  הפותח 
רגות ברשימה בת  אבות הטומאה מדו  20הקדושות:  

ד( לפי עוצמת  -כי"א שלבים )'למעלה מהן' משניות א

שק הנואפשר  זה  את  שי  ויונתן  ואיע  נקלוס 
ׁש"את  לתרגם   ּד  ק  קל    "י  בבניין  בתורה  האמור 

ש'()יתקדש'  כ' ד  תק  י  א  ח  דב  מ  ב  ב  קר  י  ד  ל  השינוי    .'כ 
  –את משמעות ההוראה  לשנות  יכול  מבניין לבניין  

אין המזבח מקדש את הנוגע בו אלא האדם , מעתה
המ אל  בעצזבח  הניגש  להתקדש  בטרם מו  נדרש 

ב,  יולאיקרב   במדבחא  :  יונתןכמפורש  דיקרב  "כל 
יתקדש מן בני אהרן ברם משאר עמא לית אפשר  

למיקרב" שפירש    ,להון  הנוגע  "  :רשב"םוכפי  כל 
ויטהר תחילה בטרם יקרב  וקרב אל המזבח   יקדש 

המזבח כתרגומו    6. "אל  הוא  המקרא  פשט  אמנם 
בשבעים ובוול  ,הנפוץ  מודרניים גטה  בתרגומים 

בבניין    ,(NRSV  ,NJPS)כגון   שתרגמו את הפועל 

( will become holyקל כמתייחס לתוצאת המגע )

 . (must be in a holy stateה לקראתו )ולא להכנ
כי המזבח מקדש )ולא  אף הם  הבינו  התנאים   

מת האדם  שהגבי  , קדש(רק  פיזיקלי  אלא  כוח  לו 
  " ת הראוי לומקדש אהמזבח  " עיוור זה בקובעם כי  
זבחים ט, א(. זו תוחמת את כוחה   ראה וה  )משנה 

 
ה'פי  שלהן  קליתזי הטרנספורמטיביות  המתגברת   '

)מגע, וכדומה(  במרחב  האהלה  ואילו משא,   .
ו )א,  היררכית  מדורגות  באמצעות  -הקדושות  ט( 

לכן,   אותם.  התוחמים  והאיסורים  ההגבלות  תיאור 
הק רשימת  מוצב  בראש   ', הקודשים  קודש'דושות 

הכש מלבד  אחד  אף  הגדול  ואליו  רשאי    ינואהן 
המת    ניצבת  בראש רשימת הטומאוו ,כנס )א, ט(י לה

באמצעות האהלה )א, ד(.   המפיץ את טומאתו אפילו
ביסוד  גם  ניצבת  זו  קונספטואלית  שאבחנה  ייתכן 

ה'  משל הכוהנים החידתי של הנביא חגי: "כֹּה ָאַמר  
ָנא ְשַאל  ת  ֲהִני   ְצָבאוֹּ ַהכֹּ רֶאת  ֵלאמֹּ ָרה  ִיָשא   : ם ּתוֹּ 'ֵהן 

ְוָנגַ  ִבְגדוֹּ  ִבְכַנף  ֶדש  קֹּ ְבַשר  ֶאל ִבכְ ע  ִאיש  ַהֶלֶחם  -ָנפוֹּ 
ְוֶאל-ְוֶאל ַהַיִין  ְוֶאל  ַמֲאָכל-ַהָנִזיד  ָכל  ְוֶאל    , ֶשֶמן 

'ֹל אְמרּו:  ַויֹּ ֲהִנים  ַהכֹּ ַוַיֲענּו  ַחַגי:    א'.ֲהִיְקָדש?'  אֶמר  ַויֹּ
ֲהִנים  'ִאם ִיַגע ְטמֵ  א ֶנֶפש ְבָכל ֵאֶלה ֲהִיְטָמא?' ַוַיֲענּו ַהכֹּ
אְמרּו: 'ִיטְ   (. יג-:י ב)  "א'מָ ַויֹּ

יוצא דופן .  :חיא  וי'  ; כט : ל   '; שמ:לזטלשמ' כפירושו     6
  בשמות ובוי' אב"ע שבפירושיו למקראות אלו )רא  הו
של הפסוק  (:כו הוראתו הפשוטה  את  לדיון .  הזכיר 

הביניים   ימי  אלו  בפרשנות   .M : ראולמקראות 

Lockshin, "Why is Holiness Not Contagious?", A. 

L. Mittleman (ed.), Holiness in Jewish Thought, 

Oxford 2018, pp. 54-66.   
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למשל,    ,בלבד )ולא  "ראוי"של הקדושה לקדש דבר  
הנעבד    ,כגון  .תועבות המוקצה  והנרבע,  הרובע 

ג(  .האתנןו ט,  זבחים  בעיני  והיא    , ראו  כי  מלמדת 
המקדש עיוור  כוח  הקדושה  אין  כל   התנאים  את 

  המקדש את ה'ראוי' אלא כוח 'רואה'    , הבא בשעריו
  7לו בלבד.

ותנו מתעייתכן  מקבילה  של  ה  פיזיקלי  יאור 
נורמטיבי   לתיאור  במרחב  הקדושה  לזהות  אפשר 

הקשו לנוסף  ה ר  שבין  קדושת  ולמתח  מזבח 
במקדשים    .רה המשפטיתלחנית לספיהספירה הפו

ביחס שונים, בימי קדם, למזבחות היה כוח מצמית 
מקום שבו    לרשות השופטת. המרחב הפולחני היה

מוסריות נורמות  רק    ,נעקרו  מובנות  סמלא  יבות 
הכוהנים   בידי  הכוח  בריכוז  הקשורות  מאליהן 

אלא מגורם אינהרנטי:   ,('ב  "א)כמתואר בספר שמ
המתווך שהפולחן  יכו  מאחר  ל'קודש'  האדם  ל בין 

'  ויראו  לכפר על 'חטא' הקשור בספירה המוסרית )
להקל    חניתהספירה הפולבעיני הטועים יכולה    ,('ה

הפליל במישור  עבירות  ביצוע  אל      ; יעל  המסע 
הקודש מגונן פסיכולוגית על הבא בשעריו הסבור  

מכ הפולחנית  אדיקותו  חסרונותיו  כי  על  פרת 
פסיכולו מנגנון  אצל המוסריים.  מתואר  זה  גי 

בוטה  הנב במטאפורה  המקדש  היה  לפיה  שיאים 
  ה למקדש ין שהעלי וכיו  ,(:יאז ')יר "מערת פריצים"ל

להלבין   וה  ' ניש  'את  עלולה  הגניבה    . ודשהרצח 
נחשב  חוקיים  -המקדש אליו מובאים הרווחים הלא

 מערת שודדים.ל
פסיכולוגי   משפטי מנגנון  במוסד  מתבטא  זה 

( את  ,(asylumעתיק  -האקסהמרחב    המגדיר 
המדבקת שטריטוריאלי   הקדושה  מחוללת  אותו 

(sancta contagion).    טריטוריאלימרחב  הז  אקס 
בתאפש לר  קדומות  או  רבויות  פושע  לרוצח 
ולהט  למילה ניתן ילקודש  במקרא  החוק.  מן  נצל 

זה למוסד  וגוברת  הולכת  התנגדות    לפי   8: לזהות 
גו    ספר ר  ה  ל  ֵרֵעהּו  ל  ע  יׁש  א  ד  ז  "י  כאשר    שמות 
ר   ע  ה"ב  כא:יד)  מ  את מורה  לוהים  -א  ,(שמ'  לקחת 

י"הרוצח מרשותו ) ח  ּב  ז  ם מ  ות דמוב.  ולהמיתו  ,("ֵמע 

 
הקטגוריה  שנים  האופ  7 בפרק    "ראוי " בהם  מתפרשת 

מכפי שתואר במחקר  מגוונים יותר    "המזבח מקדש"
לעסוק בכך    ובדעתי   ,( זלמשל משנה זבחים ט,  ראו  )

אחר. הקדושה    במקום  כוח  צמצום  על  אצל  עוד 
 S. Friedman, "The Holy Scriptures : התנאים ראו

Defile the Hands: The Transformation of a 

Biblical Concept in Rabbinic Theology", in M. 

Brettler et al. (eds.), Minhah le-Nahum: Biblical 

and Other Studies Presented to Nahum M. Sarna 

in Honour of his 70th Birthday, Sheffield 1993, pp. 
117–132. 

כי   8 )אם  זה  תהליך  של  מפורט  נאיבי אול  לתיאור  י 
ההיסטורי  ראובשחזורו   ) : J. Milgrom, "Sancta 

Contagion and Altar/City Asylum", J. A. Emerton 

(ed.), Congress Volume: Vienna 1980 [VTSup, 

32], Brill 1981. 

סיפורים   נקשרו  שלמה,  המקדש,  עיקרם  שבונה 
מחסותו המגוננת מקרנות המזבח ותלישת הנמלט  

יואב הקודש.  המל  של  מאימת  ואוחז  נמלט  ך 
ושלמה לא נרתע ושלח את עבדיו בקרנות המזבח,  

הרוצח השר  את  ה'  באוהל  להורג  )מל"א   להוציא 
 (. 'ב

חז"ל רדיקלי    , בספרות  הקדושה  כוח  נטרול 
והו הסיפור  יותר  של  מבריק  בשכתוב  מובע  א 

 נוי פרדיגמטי: בתוכו שימקפל ראי ההמק
רח. כהדא דתני  אמ' ר' תנחומא לסנהדרין ּב  

הרוגי מלכות   ,דין נכסיהן ליורשיןהרוגי בית  
יואב אמ'  למלכות.  שאיהרג   מוטב  נכסיהן 

המלך   יהרגיני  ואל  בניי  ויירשוני  דין  בבית 
כן שלמה  שמע  כד  לממ  ,ויירשיני.  ונו אמ' 

חנם  והסירות"מיד    ?!צריךאני   אין   ",דמי 
 . )ירושלמי מכות לא ע"ד( ממונו חנם

ע  יוד  ,יואב, שרצח את מתחרהו עמשא ומרד במלך
הוא מבין שבמותו מידי המלך יולאם    .מותו קרב  כי

כיישאר  וילדיו רכושו   חסרי  נמלט וו  הוא  ולכן  ל, 
ש    –למזבח   לפי  הסנהדרין.  מושב  כתוב מקום 

זה אינ  ,נארטיבי  הזקן  הצבא  מאימת  שר  נמלט  ו 
להפך, הוא נמלט מאימת   ;ת הקודש וזרועהחוק אל 

המלכות לזרועות המשפט ההוגן הממוקם במתחם 
הספירה  המ שבין  ההיררכיה  היפוך  קודש. 

משתקף למשפטית  נה מובתגם    הפולחנית 
שבו   מרחב  המתארת  המקדש  של  הארכיטקטונית 

 , ח(. הכהונה נשלטת על ידי הסנהדרין )מידות ד
כןא אם  של    ,פשר  הרואשכוחו  ה  המשפט 

ב ראויין  ומבחין  שאינו  לבין  הן  מ  ,הראוי  שתקף 
לקדו  בתרגום הנוגעת  העתיקה  שה  ההלכה 

במקדש   להכנה  המדבקת  'יקדש'  )מתוצאה 
עיוור  ,'יתקדש' בהיפוך  (  מכוון  למעשה  ומכוח  והן 

הגנב   על  לגונן  יכול  המזבח  לפיו  הקדום  הרעיון 
  ם ּיֹוֵיָאֵמר ה    רׁשֶ א  "ה' )  יראות לפני. רעיון הה והרוצח

ֶאה  ה'   רה  ּב   כב  ",ֵיר  לקטגוריה :יד בר'  מתורגם   )  
י. המזבח  מי שנראה צריך להיות ראו  –המשפטית  

המשפ למקום  מקדש  ,טהופך  הראוי    והמזבח  את 
 לו בלבד.

 
 הנשיא  מופץ בסיוע קרן שבועיהדף ה

 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
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