
 Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל is collaborating with JSTOR to digitize, preserve 
and extend access to
Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies / שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום.

http://www.jstor.org

Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

Moshe Weinfeld Reconsidered: Towards the Typology of Holiness in the Priestly Schools
and Deuteronomy /
קדושה דינמית או קדושה סטטית? לאפיון הקדושה ברבדים הכוהניים ובספר דברים בעקבות שיטת
משה ויינפלד
Author(s): איל רגב and Eyal Regev
Source:
Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies /
שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

  pp. 51-74 כרך )תשס"ד(,
Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23412767 
Accessed: 24-08-2016 17:20 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 83.137.211.198 on Wed, 24 Aug 2016 17:20:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל ?תיטטס השודק וא תימניד השודק 

דלפנייו השמ תטיש תובקעב םירבד רפסבו 

בגר ליא 

יגוס תא רידגנו ותוא ןייפאנ דציכ ךא .שדוק וא השודקמ רתוי ןועטו בכרומ גשומ ןיא 

השמ .השודקה ןויפאב םינדשכ וב חותפל שיש ינושארה עצמה םה הרותה יקוח ?השודקה 

םידברב ןחלופהו השודקה תסיפת תא הוושהשכ הז םוחתב הבושח המורת םירה דלפנייו 

לש םלועה תסיפתב הנפמ ףקשמ ד׳׳ס יכ איה ותנעט .ח״ס ןלהל)םירבד רפסבו םיינחוכה 

ןלהל)דחי םג (ק״א ןלהל ,H)׳השודקה תרות / תלוכסא׳ו (כ׳׳ת ןלהל ,P)'הנוהכה תרות׳ 

שדקמב ןחלופה ןיב ןכו ,םעל הנוהכה ןיב סחיל עגונ הז הנפמ .(כ״ס - דחי םג ןהיתש 

רטשמ׳ב תלגוד תינהוכה הסיפתה ,ותטישל .שדקמל ץוחמש םייממע םיפוגלו תודסומל 

תווצמה .(secularization)׳ןוליח׳ תמגמ ד״סב הלח הילא סחיב רשא ,׳ובאטו השודק 

1 .טושפה םדאה לש ותלחנ תויהל תוכפוהו שדקמהו םינהוכה ןמ ,ןקלחב תוחפל ,תועקפומ 

׳Priestly Dynamic Holiness and Deuteronomistic ירמאמ תא ביחרהלו ןקתל שקבמ ינא הז רמאמב 

 243-261 .vt 51 (2001), pp ,׳static Holiness. לע ריעהש לע ץרוש בקעי ךורב ריידל ייתורות

שומישבש תובישחה תא יתוא דמילש לע ןטרגמואב טרבלא 'פורפלו ,רמאמה לש תומדוק תואסרג 

.םיקיתע םיבתכ שוריפ ךרוצל הרבחה יעדמו תותדה יעדמב 

ןלהל) 17-1 ימע ,(ב״כשת)אל ץיברת ,'םירבד רפסב ןחלופהו תוהלאה תסיפתב הנפמה' ,דלפנייו 'מ 

22-10 ימע ,(א״לשת) דמ ארקמ תיב ,'הרותה תורפסב םייגולואית םימרז׳ ,ל״נה ;(הנפמ ,דלפנייו 

M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford ;(םימרז ,דלפנייו ןלהל) 

 179-243 .1972, pp (םירבד ,דלפנייו ןלהל). דלפנייו :האר ׳ןוליח'לומ 'ובאטו השודק רטשמ'לע,

ק״או כ״ת םיכרכנ הז רמאמב םג דלפנייו לש וכרדל המודב .14 ימע ,םימרז ,ל״נה ;187 ימע ,םירבד 

םירבוסה שי .דייסל םיינייפוא םניא ךא ןהיתשל םיפתושמה םימוחתל עגונ ןלהלש ןוידהש ןוויכ וידחי 

ךכ .(הלוכ הרותה תא םצעבו)כ״ת תא וכרע ק״א ירבחמו ,םייתוהמ םילדבה שי ק״אל כ"ת ןיב יכ 

j. Milgrom, Leviticus 17-22 :היפרגוילביבב םשו ,ג״נשת םילשורי ,הממדה שדקמ ,להונק ׳י 

 1327-1352 .AB 3A), New York 2000, pp). אלא ,תדרפנ הלוכסא הניא ק״א יכ םירבוס םירחא

תא תדגונ ונניא התמגמ בור יפ לעו ,ןביחרהלו היתומגמ תא ךישמהל ,כ"ת תא םילשהל האב קר 

G.J. Wenham, The Book of :םג הוושה .ט״נשת םילשורי ,השודקה תרות ,ץרוש י״ב ךכ .כ״ת 

 6-8 .Leviticus (nicot), Grand Rapids 1979, pp. רופיסה ןוגכ ,םינוש םידבר ד״סב ורתיאש ויה

םירבד רפס יקוחב םידבר' ,אפור 'א :לשמל האר .תונוש הכירע תובכשו םיינופצ םידבר /יטסיהולאיה 

E.w. Nicholson, ;71-66 ימע ,ח״משת םילשורי ,םירבד רפסל אובמ ,ל״נה ,'םהיתודלותו 

[(ד״סשת)די ,םודקה חרזמהו ארקמה רקחל ןותנש] 
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2] בגר ליא 

עיצה דלפנייווש אלא ,דייסו כ״ס יקוחב וירחאלו דלפנייו ינפל וקסע רבכ םיבר םנמא 

דייסו כ״ם יקוחב תשמתשמו השודקה לש היגולופיטב ןוידל חונ סיסב הדימעמה הטיש 

.עצמכ 

ופוג יארקמה רמוחה רואל ןוליח לומ השודק לש תורדגהה תא שדחמ ןוחבל ינוצרב 

אלש ידכ ךא .תדה לש היגולופורתנאהו תותדה עדמ םוחתמ תוירואתו םילדומ עויסבו 

דלפנייו תונקסמל סחייתהל אלש ידכו ,תיארקמה תודעה לע הלא םימוחתמ תומכסומ תופכל 

םילדבהה תא הרצקב רוקסא (א) :םיבקוע םיכלהמ השימחל שרדא ןהילאמ תונבומכ 

תסיפת תא ןוחבל ןתינ דציכ רידגא (ב) ;ד״סו כ״סב ׳שדוקי ראותהו ש״דק לעופה תועפוהב 

דציכו ,שרופמב םיעיפומ םניא ויתורזגנו ש״דק לעופהשכ םג יארקמה קוחב השודקה 

;היגולופורתנאהו תותדה עדמ רקחב תלבוקמה השודקה תרדגהב בלתשמ הזכ ךלהמ 

יניד ןוגכ ,דלפנייו דמע רבכ םהילעש דייסו כ"ס ןיב םילדבהה לע ןוידה תא ביחרא (ג) 

תא רידגהל הסנא (ד) ;תבשה תשודקו האמוטה תרדגה ,הנוהכל סחיה ,ןחלופה ,תונברקה 

וז תאו ,(הילא השיגה תא רדמל שיש ,השיגר)תימניד הסיפתכ כ״ס לש השודקה תסיפת 

,ףוסבלו (ה) ;(רתוי תימוי־םויו תישפוח הילא השיגהש ,הביצי)תיטטס הסיפתכ ד״ס לש 

היגולופורתנאה םוחתמ תוירואת תועצמאב יתעבטש םיגשומה תא שיחמהל הסנא 

ינללוכהו לפרועמה גשומב וז ,תודקמתה .םלוע תסיפת לעו (ritual)סקט לע תיתוברתה 

־תויתכלה תודמע רואל םלוע תסיפת ןייפאלו רזחשל ןתינ דציכ רידגהל הדעונ ׳השודק' 

לש תלבוקמה הקולחב השעאש שומישה .םייתד תודסומלו םיסקטל תועגונה תוישעמ 

ללכ סחייתהל ילב תונושה השודקה תוסיפת תא ריהבהל ידכ קרו ךא דעונ םידברל הרותה 

.׳םידבר׳ םתוא לש םנמזו םרוביח לש תולאשל 

םלוא .רערעל רשפא־יא דלפנייו לש ויתונקסממ רכינ קלח לע ,ךשמהב ררבתיש יפכ 

ד״ס תסיפת לע דומלל ןיא ,וירבדל .םורגלימ בקעי דמע ותטישב תחא תינורקע היעב לע 

תונברק יסקט ןוגכ ,ד״סב םירכזנ םניא םיסקט וא תודסומש הדבועה .וב רכזנ וניאש הממ 

קתונמ ונניא ד״סש ןוויכמ תאז ,םהמ תומלעתה לע דומלל ידכ תקפסמ הניא ,םימיוסמ 

לע .(חי ,זי ׳בד)׳הרות הנשמ׳כ (ונממ קלח תוחפה לכל וא)גצומ אלא הרותה יקוח רתימ 

הקיתשמ דומלל ןיאו הנפמ ותוא תשגדהב םיתעל זירפה דלפנייו םא םגש בישהל שי ךכ 

קיסהל ןתינ םג ןתינ תאז לכב ,תינהוכה תונברקה תרותל תטלחומ תודגנתה לע וזכש 

םיאטבתמ םילדבההש רמאנ םא יד רמולכ .דחוימב תושגדומ ןה ד״סבש תודוקנ לע הנממ 

 Deuteronomy and Tradition, Oxford 1967; M. Haran, Temples and Temple-Service in

 333-341 ,92 ,35 .Ancient Israel, Oxford 1978, pp. 83, n. הליבגמ ק״אל כ"ת ןיב סחיה תייעב

.ןהמ תחאל רקיעב םיינייפואה הסיפתב וא ןיינעב רבודמ ליעל וגצויש םילדבהה תצקמבו ןוידה תא 

יכרדב אלו ד״סב תעבומה הסיפתל תינהוכה הסיפתה ןיב םילדבהב ןודל שקבמ ינא אליממ םלוא 

.תירוטסיהה ןתוחתפתה 

 [52]
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל יתיטטס השודק וא תימניד השודק [3 

תוסיפתה ילדבה תא רידגהל הסננ תאז תובקעבו ,תווצמל םירושקה תומגמבו םישגדהב 

2.השודקל סחיב 

השודקל סחיהו ׳שדוק׳ו ש״דק תועמשמב םילדבהה .א 

.םדאה לש המוד הלדבה תרזגנ ךכמו ,דחיי וא דעיי ,לידבה לאהש המ אוה ארקמב שודק 

םירוסיאמ וא לוחה ןמ םילדבתמה ולאו ,םלועה ןמ לדבנ ומצע אוה ירהש ,שודק ומצע לאה 

תא דחיימ ׳שודק׳ םצעה םש .םה םג םישודק םישענ (ריזנה ןוגב)לאל םיברקתמו םינוש 

תולעבל רסמנ ץפחשכ ןכל .לאל דעוימ וא דחוימ תויהל ידכ לדבומה תא וא יהולאה םוחתה 

ןה תאטבתמ תושדקתהש ןאכמ 3.שדקתמ אוה ,ינחלופ שומישל ןוגכ ,ויחולש וא לאה 

תקיז תאטבמ השודקה .יהולאה םוחתל דועייב וא תוברקתהב ןה לוחה םלועמ תולדביהב 

תוסחוימה תורחא תודימ וא רסומ ןוגכ תומיוסמ תונוכת לש הלצאה אלו לאל תוכייש 

.יוכו holy, sacred ןוגכ םיליבקמה םיחנומל םיתעל 

ד״סב וליאו כ״סב רתויב םיחיכש ונממ םירזגנה םיראתהו םצעה תומשו ש״דק לעופה 

לע הלח איה ןכו לאה תא ןבומכ תנייפאמ השודקה כ״סב .תורופס םימעפ קר םיעיפומ םה 

,(רויכהו הלועה חבזמ ,םינפה םחל ,ןחלושה ,הרונמה ,תרוטקה חבזמ ,ןוראה)וילכו ןכשמה 

,רוכבה ,הנוהכה ידגב ,םינהוכה ,הנוהכה תונתמ ,תונברקה ,לבויה תנש ,םידעומהו תבשה 

׳םישדוק׳ / שדוק׳ ד״סב ,תאז תמועל 4.לאה ידי ושדוק הלא לכ .לארשי םע לע ןכו ,ריזנה 

םירכזנ ש״דק ןמ םירזגנה םילעפה .תורשעמל ,רתיה ןיב ,הנווכהשכ ,דבלב םיימעפ םירכזנ 

תונוש תומעטהב התלעוה (תירבה רפס וא ק׳׳א ,ב׳׳תל האוושהב)ד״סב ובאטה תקחרהו ןוליחה תנעט 

R.E. Clements. Deuteronomy (OTG), Sheffield 1989, pp. 62-64; ןוגכ ,םינוש םירשקהבו 
 ,1997 B. M. Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, New York

 93 ,72 ,49-52 .pp• לע עיבצמ ןוסניול םלוקלמ דרנרב -cultic centralization and local secular'

לארשי םע ךותב לאה תוחכונל סחיב ןטסוי ןאי לש ותאוושה .45 הרעה ןלהל םג האר ,ization׳ 

j. Joosten,:האר .דלפנייו לש ולאל תומוד תונקסמל הליבומ דייסו ק״אב תווצמב רגה בויח תלאשלו 

 200-201 .People and Land in the Holiness Code (VTSupLXVII), Leiden 1996, pp. ותרוקיבל

J. Milgrom, 'The Alleged "Demythologization" and "Secularization" in :האר םורגלימ לש 

 156-161 .iej23 (1973), pp ,׳Deuteronomy. קלחש םיניינעה תצקמ ,םורגלימ לש ותרוקיב רואל

M. Weinfeld, ׳On ״Demythoiogization :דלפנייו לש ותבושת האר .ןאכ וללכנ אל דלפנייו לע םהב 

 230-233 .and Secularization" in Deuteronomy', IEJ 23 (1973), pp• קניפול לש ויתוגשהל

.ןלהל האר דלפנייו תנקסמ לע 

b. Levine, ׳The Language of Holiness:.היפרגוילביבב םשו 253 ימע ,(1 הרעה ליעל)ץרוש :האר 

 Perception of the Sacred in the Hebrew Bible', M. P. O'Connor and D. N. Freedman (eds.),

 241-255 .Backgrounds for the Bible, Winona Lake 1987, pp

םישדקומ םלוכ - ׳הל םישדקומה ףסכ וא הדש ,תיב ,המהב ,(ףסכב וכרע וא)םדא ףיסוהל דוע שי ךכלו 

םיוולתמה םימהו תרוטקה םג םיתעלו תרוטקהו החשמה ןמש ,לבויב אצויה הדשה ןכו .םדאה ידי לע 

D. P. Wright, 'Holiness (OT)', Anchor Bible Dictionary, III, New York 1992,:האר .ןחלופל 
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4] בגר ליא 

יבד] ׳ושדקל תבשה םוי תא רומשו תבשה תא שדקל הווצמ לארשי םע :םיימעפ םה ףא 

ינב ךותב יתוא םתשדק אל׳)הבירמה ימ תשרפב ׳ה תא ושדיק אל ןרהאו השמ ,([בי ,ה 

לעיפ ןיינבב ש״דק לעופה לש תודיחיה תויורקיהה יתש ןה ולא .([אנ ,בל יבד] ׳לארשי 

,שודק םעכ לארשי םע תרדגה תא ףיסוהל שי הלאל 5.םינהוכה תדובעל תועגונ ןניא ןהו 

.ןלהל הב ןודאש 

ילארשיה ןחלופה תודסומ לש םתושדקתהלו םתשודקל טעמכ םחייתמ וניא ד״סש ןאכמ 

ךשמהב)םיוולנה םיצפחהו תונברקה ,םינהוכה ,ןכשמה :כ״סב םימעפ תורשע םירכזנה 

לעופה לש ללוכה תויורקיהה רפסמו ,(תיסחי תוקוחר םיתעל ד״סב םירכזנ וללהש ררבתי 

לעופהו םימעפ שולש קר וב םירכזומ םישדוקמ םימצע וא םישנא .רתויב טעומ ד״סב ש״דק 

,וללה םיינחלופה תודסומב ריכמ םנמא ד״סש קפס ןיא .םיימעפ קר וב רכזנ ׳שדקתה׳ 

הווצמב ןכו ,(חכ-בי יבד)ןחלופה זוכיר קוח בגא רקיעב ,חבזו הלוע חבזמ וב םירכזנ ירהש 

הנותנ ד״סב בלה תמושת ךא ,(ח ,דכ) תערצ ינידל עגונב ׳םיולה םינהוכ׳ל עמשיהל 

תועמשמל סחיב תושיג ילדבה לע לילעב םיעיבצמ יתרקסש םינותנה .םירחא םימוחתל 

היפלש דלפנייו לש ותעיבק תא םיקזחמו יצראה םלועל לאה ןיב םיסחיה תכרעמלו השודקה 

תשודק תאוושה חכונל תקזחתמ וז הנקסמ .םלענ טעמכ ס״סל תיסחי)ילאוטירה ןפה ד׳׳סב 

.ד׳׳ס לומ כ׳׳סב לארשי םע 

תרזגנ לארשי םע תשודק ,לאה ידי לע רקיעב ,דחויו דעויש המ אוה שודקש ןוויכמ 

כ׳׳סב לארשי תשודק ןיב יתוהמ לדבה ונשי םלוא 6.ויהולאל םעה ןיב םיסחיה תכרעממ 

הנורחאלו ,ומצע דלפנייו םשארבו ,םיבר ודמע הז לדבה לע .ד״סב םתשודקל (ק״אב םצעב) 

רזוח םויקב אטבתמה םעה לש ךשמתמה תושדקתהה ךילהת שגדומ כ״0ב .ץרוש ךורב םג 

,םכותב ותוחכונ םצעב תינשנו תרזוח השודקב ומע תא שדקמה אוה ׳ה .ויתווצמ לש הנשנו 

יכ ויהת םישודק׳ - םיכלוהו םישדקתמ םהו ,(הברה דועו ,ח ,כ ׳יו)׳םכשדקמ ׳ה ינא׳ 

,חוכבש השודקה תא ךופהל דועיי ,תכשמתמ הבוח איה השודקה .(ב ,טי ׳יו)׳ינא שודק 

תשודק (וב קר אלו)ד״סב ,תאז דגנכ .לעופבש השודקל ,םעה לע ליצאה לאהש השודק 

 237-249 .pp. לארשיל םינהוכה ןיב םייניב דמעמב םייוצמו םישודק םירדגומ םניא םה ,םייולל רשא

.(239 ימע ,םש) 

ךירדנו ךל ויהי רשא ךישדק׳ ,(גי ,וכ יבד)יתיבה ןמ שדקה תא יתרעב' :הלא תוארקמל םג יתנווכ 

׳ערזה תא האלמה שדקת ןפי :לעופה לש תופסונ תויועמשמ ףיסוהל שי םהילאו ,0כ ,בי יבד)׳אשת 

,[1 הרעה ליעל] ץרוש) םרכה יאלכב שומיש רוסיא ןייצל אב ש׳׳דק יכ םירבוסה שי .(ט ,בכ יבד) 

ימע ,[םש] טייר) שממ שדוק םייאלכב וב םיאורה שיו (28 הרעהבש היפרגוילביבב םשו 371 ימע 

אקווד ואלו דוחיי לש תועמשמב ילוא ,'שידקת' ,(טי ,וט יבד) "הל שידקת [...] רוכבה לכי ;(241 

הוושהו ,256 ימע ,(1 הרעה ליעל) ץרוש :האר .שדקמל םיסכנ םיריבעמש םשכ ,שדוקל הכיפהב 

,רוהט עמשמ ,0ט ,גכ יבדו ישודק ךינחמ היהו'וצה לע .וכ ,זכ ייו !טי ,דל ימשב ׳הל רוכבה תוכייש 

.26 הרעה ןלהל האר 

.258-251 ימע ,(םש)ץרוש 
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל יתיטטס השודק וא תימניד השודק [5 

׳הל התא שודק םע יכ׳ :ומעל הנקה לאהש תדמתמ הדבוע איה .סוטטס ,בצמ איה לארשי 

שודק םע ךתיהלו [...] הלגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה ׳הוי •׳(אכ ,די ;ו ,ז יבד)׳ךיהלא 

,ומעב לאה תריחב לש האצות איה וז השודק .(טי-חי ,וכ ׳בד)׳ויכרדב תכלהו ךיהלא ׳הל 

השודקה ד׳׳סב ךכיפל .תווצמה םויקל תמדוק ףא איהו םעה תוגהנתה לש אקווד ואלו 

םהו םישודק תויהל ידכ רבד תושעל םיכירצ םניא לארשי .ןותנ בצמ אלא השעמ הנניא 

ונתינש ךכל סיסבה איה וז םתשודקש רמול רשפא יכ םא ,ואטחי םא םג הלאכ וראשיי 

םאתהב תמלענ וא תשכרנ איהו תלעופ תושי ןיעמ איה השודקה ,כ׳׳סב .הרותה תווצמ םהל 

טעממ ד׳׳סש הדבועה ,תינשרפ הניחבמ ,תאז דגנכ 7.ד׳׳סב ךכ אל ךא ,םעה ישעמל 

תועמשמ תלעבל לארשי םע תשודק תא תכפוה םישודק / שדוק ראותה םשב שמתשהל 

ןייפאל ידכ לארשי םע תשודק לש הינייפאמב שמתשא (ד קרפב)ןלהל8 .תשגדומו תדחוימ 

,תימניד רמולכ ,םישעממ תעבונו הנתשמ ,תישממ הסיפתכ כ״ס לש השודקה תסיפת תא 

.תיטטס רמולכ ,תושחרתהל רשק אלל עובק בצמכ ,דבלב הרדגהכ ד׳׳ס לש וז תאו 

תועמשממ הנוש לארשי םעל סחיב ד״סב ש״דק שרושה לש ושומיש יכ יתיארה הכ דע 

תשודק תא דואמ שיגדמ כ׳׳ס .ד״סב ןורזיגה לש ותורידנ םע דבב דב תאזו ,כ״סב הז שרוש 

השודק תגרד ילעב םה םינהוכהו לארשי יכ קיסהל ןתינ ד״סב חונימה ןמ וליאו ,םינהוכה 

.(ג ,זט ימב)׳םישודק םלכ הדעה לכ יכ׳ חרוק תנעטל המודב ,ההז 

םירשקתמה םיפסונ םצע תומשו םילעפ .השודקה תסיפתל עגונ ש׳׳דק לעופה קר אל ךא 

דוסי םה ויתורזגנו ר״פכ לעופה .ד״סב םירידנ ,כ״סב דואמ םיחיכשו שדוקה יגשומל 

םילעפה 9.הפורע הלגע סקטב םעה תליפתב ,דחא קוספב קר ד״סב םירכזנו כ״סב ןחלופה 

,לי׳נה ;20-19 ימע ,םימרז ,ל״נה ;9-7 ימע ,הנפמ ,דלפנייו :םג האר .266-258 ימע ,(םש)ץרוש 

B. Schwartz, 'Israel's Holiness: The Torah Traditions', M.J.H.M. ;229-226 ימע ,םירבד 

 Poorthuis and J. Schwartz (eds.), Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus (Jewish

 47-59 .and Christian Perspectives II), Leiden 2000, pp. רידגמ ,238 ימע ,(4 הרעה ליעל) טייר

'the resultant דייס לש וז תאו 'responsibility ensuing from God choosing Israel' כ"ס תשיג תא 

 state of God's choosing the Israelites which they must attain'. תסיפת ןיב לדבהה תשגדהל

J. Milgrom, 'The Changing Concept of Holiness in the :האר ק״או כ"ת לש השודקה 
 -Pentateuchal Codes with Emphasis on Leviticus 19', J.F. A. Sawyer (ed.), Reading Levit

 65-75 .icus: A Conversation with Mary Douglas (JSOTSup 227), Sheffield 1996, pp. לע

ןיב תורשקתה ןיב דוגינה .133-130 ,96 ימע ,(2 הרעה ליעל)ןטסוי :האר ק״אב לארשי םעל סחיה 

.הזרפהב םיתעלו ,רבעב תובר ןודנ (שדקמה וא)ןכשמה תועצמאב וא תירב תועצמאב ויהולאל םעה 

R.E. Clement, God and Temple, Oxford 1965 :לשמל האר 

w. Houston, Purity and Monotheism: clean and :האר לארשי םעל סחיב דייס לש הז חונימ לע 

 227 ,225 .Unclean Animals in Biblical Law (JSOTSup 140), Sheffield 1993, pp

;8-1 ימע ,(א״לשת) מ ץיברת ,יתאטחה ןברוק דיקפת׳ ,םורגלימ ׳י :האר הרפכה לע .ח ,אכ יבד 

 ;47-84 .J. Milgrom, Studies in Cultic Theology and Terminology (SJLA 36), Leiden 1983, pp

 1991 idem, Leviticus 1-16 (AB 3), New York (ארקיו ,םתגלימ ןלהל); A. Levin, In the

 1079-1084 ,258-292 .Presence of the Lord (SJLA 5), Leiden 1974, pp
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6] בגר ליא 

ינפמ םיריהזמה םיווצב כ״סב רתויב םיצופנ - םהינורזיגו ל״עמו ל״לח - ש״דקל םיכופהה 

תא אוצמל ןתינ ד״סב .הלאכש םישעמ לע רפכל דציכ םירומו וב הליעמו שדוקה לוליח 

אטחל סחיב אלא ינחלופ רשקהב אל תאז ףאו (אנ ,בל יבד)דבלב תחא םעפ ל״עמ לעופה 

רכזנ ןכא ל״לח לעופה .לארשי ינב ךותב ׳ה תא ושדיק אלשכ ,הבירמ ימב ןרהאו השמ 

,חכ ;ו ,כ יבד)יעברה םרכ תורפ לוליח לש ,תיבויח ,הנוש תועמשמב ךא ,םיימעפ ד״סב 

םצעב ןה תיתומכ הניחבמ ןה ,ד״סבו כ׳׳סב הלא םילעפ לש םהיתועפוהב םילדבהה 10.(ל 

סחייתמ וניא טעמכ דייס .ש׳׳דק לעופל סחיב ולעוהש תונקסמה תא םיקזחמ ,םעמשמ 

.כ׳׳סב יזכרמ םוקמ םיספותה השודקה יגשומלו השודקה תכרעמל 

תוגהנתה וא םיגשומ תועצמאב השודקו שדוק תרדגהל .ב 

םיבושחו םירורב םיאצממ התלעה השודקה יגשומ לש תיגולוליפ־תילאוטסקטה הניחבה 

רתויב םייקלח םה הלא םיאצממ ךא .ד׳׳סבו כ״סב השודקה ימוחת תרדגהב םילדבהל 

רדעיה םאה .לישכהל ףאו תועטהל הלולע תוללוכ תונקסמ ךרוצל םהילע תוכמתסההו 

דמלמ תונברקה תדובעלו (שדקמל וא)ןכשמל ,םינהוכל סחיב ד״סב ש״דק ןורזיג רוכזא 

רדעיה לע ךמתסנ םא ירה ?ומעל לאה ןיב ךוויתו השודק תריציל םיעצמא םניא וללה יכ 

רומחו ,תונברקה תדובעב השודק לכ ןיא ד״סב יכ עובקל הרואכל ןתינ םישרופמ תוארקמ 

הנניא וז הנורחא הנקסמ ךא !ישודק׳ ראותה םשב שרופמב הנוכמ ונניא ומצע לאה ,ךכמ 

ןכש לכ אל)תוברתו תד לכב שודק אוה לא ותויה םצעמ לאה ירהש ,תעדה לע תלבקתמ 

לש וז המידקמ הקידב לע ךמתסהל ןיאש ןבומ ךכיפל .(תויטסיאתונומה תותדב 

ל״לח ר״פכ םילעפלו שודק/שדוק םצעה םשל ,ש׳׳דק לעופל תושרופמה תויוסחייתהה 

,רמאנש הממ תמלעתמו ,ד״סב רמאנ אלש המ לע תוכמתסהל הליבומ וז הטיש .ל״עמו 

לעופב שומיש השענ אלש ינפמ קר תווצמל סחיבו לאל סחיב ונממ עמתשמ וא זמרנ 

.הלא םירשקהב ש״דק 

תכרעמו תווצמה תכרעמ ןיב תוושהלו תילולימה הניחבהמ רתוי קיחרהל ךרוצ שי ןכל 

השודק ןייפאנו רתאנ דציכ ךא .דלפנייו השע ןכא ךכו ,דייסו כ״סב םייתדה תודסומה 

דלפנייו לש ויאצממ תא רוקסא םירבדה ךשמהבש ןוויכמ ?םיעיפומ םניא השודקה יגשומשכ 

ללוכ גשומכ השודקה לש תורדגהל השודקה תסיפת תא הב ןייפאש ךרדה תא רושקאו 

תוארהל ינוצרב .השודק יהמ בוש רידגהל ךרוצ שי היגולופורתנאהו תותדה עדמ ימוחתב 

J. Milgrom, Cult and Conscience: The Asham and :האר ללכב ארקמבו ב״סב לייעמו ל״לח לע 

 86-89 ,16-35 .the Priestly Doctrine of Repentance( SJLA 18),Leiden 1976, pp. ועמשמ לע

םיפסונ םצע תומשו םילעפ םג .305 הרעה ,87 ימע ,(םש) ל״נה :האר ,ד ,אל ׳ריבו ד״סב דחוימה 

.ד״סמ םירדענ וא םירידנ ,ןוע א״שנו ד״בע ,ב״רק ןוגכ ,כ"סל םיינייפואו תינחלופ תועמשמ םיאשונה 

J. Milgrom, Studies in Levitical Terminology, Berkeley 1970,1 :האר הלא םיגשומ לע 
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל יתיטטס השודק וא תימניד השודק [7 

השודקה יגשומשכ םג הירוחאמ תדמועה םלועה תסיפתו השודקה יגשומ תא רתאל ןתינ יכ 

.שרופמב םיעבומ וא םירדגומ םניא 

- ותוא קרו לאה תא רידגה אוה (Das rneiige) שודקה לע וטוא ףלודור לש ורפסב 

:ולש וחנומבו) שדוקהש עבק וטוא .הארי ררועמו תיצרא תואיצמ לכמ הנוש ,שודק 

 numinous) שדוקהש עבק םייהקריד לימא .םדאה לש תויתדה תויווחלו תושגרל חתפמה אוה

 (sacre) יתרבחה ןוגראב יוטיב ידיל אב אוה יכו ןחלופו תד לכ לש יסיסבה דוסיה אוה."

ןתינ ךא ,תיביטקייבוס הרדגה איה וטוא לש וזו ,דואמ תובחר הלא תורדגהש קפס ןיא 

ךייש לאל םדאה ןיב רשקמש המו ,יעבטהו ישונאה םוחתל רבעמש המ יכ ןהמ קיסהל 

ארקמב לאה תשודק תועמשמל ייניעב הבורק וז הרדגה .השודק ףופא וא שדוקה םוחתל 

טוקנל םג ןתינ ךא .רתוי תיללכ הרדגה איה יכ םא ,(גכ-כ ,גי ׳פוש :זט ,כ -,בכ ,טי ימש) 

לע אלא תושוחת יפ לע אל (sacred)שדוק רידגה קוטסמוק דר׳ציר .רתוי תישעמ הרדגה 

תינוציחו תיביטקייבוא הירוגטק םיכפוה השודקה וא שדוקה ךכ .ויפלכ תוגהנתהה יפ 

הלועפה תונקדקדבו תוריהזב ,שדוקה יפלכ תוגהנתהב .יעדמ ןפואב התוא רוקחל ןתינש 

(עדומב אלש וא עדומב)היוצמ וז השיג םנמאו .שדוקל סחיב םדאה לש השוחתה תאטבתמ 

,םינהוכל סחיה - תוינחלופ תווצמל סחייתהל הקדצה שי ךכיפל 12.ארקמ ירקוח ברקב םג 

ןתינש םינותנכ - תבשו שדקמ ,ןיאושינו הליכא ירוסיא ,הרהטו האמוט ,הנוהכ תונתמ 

םירכזנ םניא השודקה יגשומש יפ לע ףא תאז .השודקה תסיפת תא םתועצמאב רידגהל 

תניחב לש וז הרדגהב לולכל שי רבד לש ותמאל .ד״סב אל תוחפל ,םהל רשקהב שרופמב 

ןרוקמ רשא תולועפ תלבגהל וא תויבויח תולועפל תוסחייתמה תוארוהה לכ תא השודקה 

.שודק ןבומכ אוהש ,לאל תסחוימה הארוהב וא השודק תשוחתב 

R. Otto, The Idea of the Holy2, trans. J.W. Harvey, Hardmondsworth 1959 :האר 

,ןור םירמ תינמרגמ המגרת ,ילנויצרל וסחיו לאה תאדיאב ילנויצר־אלה לע :השודקה ,וטוא ׳ר־) 

E. Dürkheim, Les formes elementaires de la vie religieuse4, Paris 1960 ;(ט״נשת םילשורי 

 65 .1912], esp. p]

W.R. Corastock, 'A Behavioral Approach to the Sacred: Category Formation in Re- :האר 

 625-643 .ligious Studies', Journal of the American Academy of Religion 49 (1981), pp•

v. Anttonen, ׳Sacred׳, w. Braun and הוושה ,םיפסונ םירקוח ברקב הלחנ הל התנק וז הרדגה 

 ,2000 R.T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London and New York

 271-282.pp. דרופילק לש םסרופמה רמאמב שגדוה ,השודקה ןהבו ,תויתדה תושוחתה לש ישעמה ןפה

C. Geertz, 'Religion as a Cultural System', idem, Interpretations of Cultures, New ץריג 

 87-125 .York 1973, pp. ימע ,[4 הרעה ליעל])טייר לש ותעיבקב יוטיב ידיל אב הז הבישח ןוויכ

יכ תדמלמ המדאה דוביע לע הלבגהה ,שדוק תרדגומ הנניא הטימשה תנשש יפ לע ףא יכ (244 

.שדוק רדגומה לבויה לש וזל המוד הדמעמ 

 [57]

This content downloaded from 83.137.211.198 on Wed, 24 Aug 2016 17:20:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



8] בגר ליא 

תווצמה תכרעמב םיאטבתמ םהש יפכ השודקה תסיפתב םילדבהה .ג 

םלקשמ :םהיניבו ,ד״סל כ׳׳ס לש ןחלופה תסיפת ןיב םילדבה הרשעמ הלעמל הנומ דלפגייו 

תוינהוכה תולוכסאה לש םיווצה לולכמב תונברקה תדובע לשו שדקמב ןחלופה יניד לש 

תכרעמב יזכרמ םוקמ שדקמב םדוקפתלו םהל שי המכ דעו ,הנוהכלו םינהוכל סחיה ;דייסו 

רמולכ ,ןחלופב םעה לש ותוברועמ ;רשעמהו הנוהכה תונתמ לש םדמעמ ;תדהו ןחלופה 

הדירטמ איה המכ דע ,האמוטה ;שדקמה ביבסש תדה ייחב טרפה ישעמ םיבושח המכ דע 

איה הממ ,(שדקמה)ןכשמה תשודק ;הבעותה ;ןחלופל הנכס הב שי םאו ,םוי־םויה ייחב 

םויב הכאלמ עצבל רוסא עודמו ,הרוקמ ,תבשה תשודק ;וז השודק גוס הזיאו תעבונ 

הפיקמ תווצמ תכרעמל םיפרטצמ אלא םיאשונ .(ליעל האר לארשי םע תשודק לע)יעיבשה 

ףא העיריה תא ביחרא ךרוצה תדימבו םבור תא רוקסא תעכ .םלוע תסיפת לע תדמלמה 

.דלפנייו לש ונוידמ רתוי 

לולכמב תונברקה תדובע לשו שדקמב ןחלופה יניד לש םלקשמ .2-1 
ד״סו תוינחוכה תולוכסאה לש םיווצה 

לש ינחלופה ךרעמה .(שדקמב)ןכשמב ןחלופל הנוש לקשמ הנקמ תוסיפתה ןמ תחא לכ 

ןוגכ םיינוליח תודסומב בר ןיינע אוצמל ןתינ ד״סבש דועב '3,כ״0 זכרמב דמוע ןכשמה 

,תונברקה תדובע םג ומכ ,שדקמה תשודק ד״סב .יחרזאו ילילפ קוח ,אבצ ,ךלמ ,ןיד תיב 

םתברק לשב םינהוכה לע כ"סב תולטומה תובוחה ונממ תורדענו יזכרמ םוקמ םיספות םניא 

14.שדוקל תדחוימה 

אלא תונברק תדובע תועצמאב אקווד ואל תושענ רכשה תלבקו לאל תונמאנה ד״סב 

םניא ד״סב םירכזנה תונברקה .םדאה ךוניחבו ,הרותה תווצמ םויקב ,םיקוחה דומילב 

15.םיכרצנל ןברקה רשב תקולחו לאל םדאה לש ותאדוה תשגדהל אלא ,הרפכל םירושק 

16.ללכ ד׳׳סב תרכזנ אל םשאו תאטח לש תינהוכה תכרעמה לכ רבד לש ותמאל 

לאקזחיל לבויה רפס ,(ךרוע) ל׳׳נה ,'תילמסה ותועמשמו ימינפה ינחלופה ךרעמה' ,ןרה ׳מ :האר 13 

p.p. Jenson, Graded ;288-149 ימע ,(1 הרעה ליעל)ל״נה ;במ-כ ימע ,א״כשת םילשורי ,ןמפיוק 

 1992 Holiness: A Key to the Priestly Conception of the World (JSOTSup 106), Sheffield

.18 ימע ,םימרז ,ל״נה הוושה .239-226 ,213-210 ימע ,םירבד ,דלפנייו 14 

.243-241 ,213-210 ,189-188 ימע ,םירבד ,דלפנייו 15 

תישענ אל ד״סב הרפכה ,וירבדל .243-241 ,213-210 ימע ,םירבד ,ל״נה ;4-1 ימע ,הנפמ ,דלפנייו 16 

סקס לע ךמתסמ אוה .הליפתו יודיו תועצמאב תישענה הבושתבו תורהטיהב אלא ןברק תברקהב 

.143-119 ימע ,ט״כשת)אל ץיברת ,'הפורע הלגע' ,ראפור ׳א :הוושה .(ט-א ,אכ יבד)הפורע הלגע 

תרכזנ הנניא תאטחה ךא ,אי ,בי יבדב הנוהכה תונתמו תונברקה תמישרב בגא ךרדבכ תרכזנ הלועה 

J.G.:האר .ןחלופה זוכיר קוח לש רשקהב תאז ךא ,ןילוח אוהש ,חבזב אוה שגדה רקיע .ד״סב ללכ 

 52-55 .McConville, Law and Theology in Deuteronomy (JSOTSup 33), Sheffield 1984, pp.

.9 הרעה ליעל הוושה הרפכה ןיינעל 
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םיינהוכה םידברב השודקה ןויפאל ?תיטטס השודק וא תימניד השודק [9 

הנוהכלו םינהוכל סחיה .3 

תונוש תולבגה םהילע תולחו שדוק ישנא םה ,לודגה ןהוכה דוחייבו ,םינהוכה כ״ס יפ לע 

חוכמ קרו ךא האב הניא םתשודק םלוא .שדוקה לוליחו האמוט לכמ םתשודק לע ורמשיש 

ד״סב ,תאז תמועל 17.שדוקמה ךרעמל םתברק לשב תכשמתמ איה אלא ,םהב לאה תריחב 

תשגדומ ד״סב 18.תקחדנו תכלוה םינהוכה לש םתויזכרמ וליאו םעה תשודק תשגדומ 

דלפנייו תעדל .םינהוכה תשודקל תוסחייתהה תטעומו לאה תריחב ףקותמ םעה לכ תשודק 

'תירוטסיה־תיגולואת השודק׳ל תוינחוכה תולוכסאב ׳תילאוטיר השודק׳ ןיב לדבה ןאכ שי 

19.ד״סבש ׳תימואל תושירפ׳ וא 

רשעמהו הנוהכה תונתמ לש םדמעמ .4 

תונתמל םיעגונה םיווצב תאטבתמ םעל סחיב םינהוכה לש םדמעמל עגונב ד״ס תשיג 

,(גל-ל ,זכ ׳יו)׳הל שדוק אוה רשעמה כ״סב .םייממעה םיסקטלו טפשמה ירדסל ,הנוהכה 

הנמלאל ,םותיל ,רגל ,םילעבל שי ד׳׳סב .שדוקל םיבורקה (בל-אכ ,חי ימב)םייולה ןיינק וא 

.(טכ-בכ ,די יבד)רוכבבו (ינע רשעמו ינש רשעמ םתוא וניכ ל״זחש)תורשעמב קלח יוללו 

םינהוכל תודעוימ הנוהכה תונתמ כ״0ב .רשעמה תוהמ לש הנוש הרדגה םג תעלבומ ךכב 

םע ףותישב לכאנ (׳ינש רשעמ׳)רשעמה ד״סב וליאו ,׳ה יחילש םתויה ףקותמ םייוללו 

תנתממ ךפוהו - הנמלאהו םותיה ,רגה ,יולה - םיינעל קלוחמ אוה םינש שולש ידמו ,יולה 

תא ללחל ןתינ ד״ס יפ לע ,דועו תאז .(טכ-זכ ,די ׳בד)ילאיצוס דעס יעצמאל שדוק 

ותקיזמו ינחלופה ויפואמ רשעמה תא ררחשל ןתינ רמולכ ,ונוידפ תועצמאב רשעמה 

םתשודקב איה תיגולואתה םתובישח רקיע כ״סב ,הנוהכה תונתמ תשודקל רשא 20.עבטל 

דלפנייו ,תאז תמועל .םינהוכל םינתינ םה הז ףקותמו ,׳הל שדוק םתויהב רמולכ ,תינחלופה 

דחוימב טלוב רבדה .238 ימע ,(4 הרעה ליעל)טייר ;148-115 ימע ,(13 הרעה ליעל)ןוסניג :האר 

לודגה ןהוכה ידגב תשודקב ,הפירשב תוומ הנידש (ט ,ו ,אכ ייו)היבא תא תללחמה הנוז ןהוכ תבב 

תונתמב םג המ תדימבו ,דבלב םינהוכה הנממ םילכואש תאטחה תשודקב ,(240 ימע ,[םש] םייר) 

.246 ,241-239 ימע ,(םש)טייר :האר .הנוהכה 

תובקעב ךלוהה ,(44 הרעה ןלהל)קניפול ירבד ןלהל הוושהו ,זט יבדב םידעומה תרות תא לשמל האר 

יול ינב לכ תא תללוכו רתוי הבחר הנוהכה יגוח תרדגה ד״סב יכ ףיסוהל ןתינ .קילוארב גרואג 

.90-88 ,71-61 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןרה :האר .(׳םיולה םינהכה׳) 

אוה ד״סב וליאו ,םינהוכה לע כ"סב לח הלבנ תליכא רוסיאש ןייצל ןיינעמ .8 ימע ,הנפמ ,דלפנייו 

דייס סחי לע .230 ,228-227 ימע ,םירבד ,דלפנייו :האר .(אכ ,די יבד ;ח ,בכ ייו)לארשי לכ לע לח 

.55-54 ימע ליעל האר לארשי םע תשודקל 

אל אוהו וילעב םילכוא רוכבה תא ד״סב .216-211 ימע ,םירבד ,ל״נה ;5-4 ימע ,הנפמ :דלפנייו 

תשודקל הלילשב סחייתה רבחמה יכ (5 ימע ,הנפמ)דלפייו קיסמ ךכמו ,שדוק תנתמכ םינהוכל ןתינ 

ןוגכ ד״סב יתרבח קדצ לש תיללכה המגמב תבלתשמ הנמלאה םותיה ,יולה תלכלכל הגאדה .ובאטה 

E. Otto, Theologische Ethik des Alten Testaments, Stuttgart,הוושה וז המגמ לע .בכ-י ,דכ יבד 

 175-219 .Berlin and Köln 1994, pp
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10] בגר ליא 

,שדקמל םאיבמה םדאה לש תיתדה ותשגרהבו ותנווכב אוה םתשודק דוסי ד״סבש רבוס 

21 .תבבוסה הרבחהו לאה יפלכ תירסומה ותבוח ךותמ םג ומכ ,׳הל האדוה עיבהל יעצמאכ 

ןחלופב םעה לש ותוברועמ .6-5 

תונתינ םהבש םיגח ,תוכוסה גחבו תועובשה גחב הלגתמ ד״סב ןחלופה לש יממעה יפואה 

ד״סב 22.ינהוכה ינחלופה סקטה ינפ לע תשגדומ לאל תישיאה הידוההו ,תונתמ םיינעל 

תורשעמה תאבהבו (זט יבד) םידעומל םיעגונה םיסקטב רמולכ ,ןחלופב יטננימוד םעה 

רבד ,הליפת וא יודיו םיאשונ לארשי ינב םהבש ,(אי-א ,וכ ;וכ-בכ ,די ׳בד)םירוכיבהו 

ובש כ׳׳סב ׳הממדה שדקמ׳ל דוגינב תאז .הלא םיסקט לש יממעה םייפוא תא טילבמה 

לכ ןיאו ,םינהוכה ידי לע ותברקה יכרדבו ןברקה םצעב אוה - םידעומב םג - שגדה 

23.שדקמה יסקטב לארשימ טושפה םדאה לש תוברועמ 

האמוטה .7 

ןמ אמטה תא קיחרהל ידכ הירוסיאו היתורוקמ ,האמוטל הפיקמ תוסחייתה הנשי כ״סב 

מויה םיסחיל םג תעגונ הדינה תאמוט .(השודק םהב שיש םימצעו םישנאמ ןכו)שדוקה 

לכב ואמטת לא׳)הוורעה ירוסיאל האמוטה תרשקנ חי ארקיוב 24.ותשאל שיא ןיב םיימוי 

.(הכ-דכ ,חי ׳יו ,׳ץראה אמטתו .םכינפמ חלשמ ינא רשא םיוגה ואמטנ הלא לכב יכ הלא 

25.לארשי ץראבו םדאב תעגופו השודקה תא תללחמ םיינימה םירוסיאה לע םיווצה תרפה 

שי .98-68 ימע ,(16 הרעה ליעל)ליוונוקמ הוושה ,רוכבהו רשעמה לע .5 ,3 ימע ,הנפמ ,דלפנייו 21 

אטחה לע תודוותה רחאל קר האב הרפכהו ,םדאה לש ישפנה ובצמל תובישח שי כ"תב םג יכ ריהבהל 

.(אכ ,זט ;ה ,ה ׳יו) 

םנמאש ,חספה גח ןברק לש יממעה חבזה תשגדה תא םג ףרצל ןתינ ךכל .220 ימע ,םירבד ,דלפנייו 22 

:האר ד׳׳סב חספה לע .(ח-א ,זט יבד)םינהוכה תדובעל רשק ילב ךא ,"ה רחבי רשא םוקמ׳ב השענ 

.97-53 ימע ,(2 הרעה ליעל)ןוזניול ;343-333 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןרה 
רשעמה תאבה לש תיממעה תיתדה היווחה לע .132 ימע ,םירבד ,ל״נה ;4-3 ימע ,הנפמ ,דלפנייו 23 

,די יבד)םדאה לע לאה תכרב תלצאהו (גי ,י ,ה ,וכ ;וכ ,גכ ,די יבד) "ה ינפל'שדקמל םירוכיבהו 

E. Otto, Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform :האר (1ט ,וכ ;טכ ,דכ 

 317-323 .in Juda und Assyrien, Berlin and New York 1999, pp

יניד םוכיסל .גי ,טי ימב :האר כ"סב דואמ שגדומה האמוטה תנכס לש החנמה ןורקיעה תשחמהל 24 

D.P. :1000-976 ימע ,ארקיו ,םורגלימ :האר האמוטה תסיפת לע תורעהלו כ"סב הרהטהו האמוטה 

 Wright. The Disposal of Impurity: Elimination Rites in the Bible and in Hittite and Mes

 opotamian Literature, Atlanta 1987, chaps. 8-9; idem, 'The Spectrum of Priestly Impurity',

 G. A. Anderson, and S. M. Olyan (eds.), Priesthood and Cult in Ancient Israel, Sheffield

 150-182 .1991, pp

T. Frymer-Kensky, 'Pollution, Purification, and Purgation ;237-155 ימע ,(1 הרעה ליעל)ץרוש 25 

 in Biblical Israel', C. Meyers and M. O'Connor (eds.) The World of the Lord Shall Go

 399-414 .Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman, Winona Lake 1983, pp
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל יתיטטס השודק וא תימניד השודק [11 

האמוטה !ןחלופלו שדקמל םיעגונ םניאו ,רתויב םיטעמ ד״סב האמוטה ירוסיא םתמועל 

אל םייח ילעבל סחיב :הזמ הז םינוש םירשקהבו ,דבלב תוטעמ םימעפ שרופמב תרכזנ 

תא אמטת אלו יולת םיהולא תללק יכ׳)תמה תפוג תנלה רוסיאב ;(כ-ג ,די יבד)םירשכ 

הנחמ ישנא לש תורהטיהה תבוחב ;<גכ ,אכ ׳בד 'הלחנ ךל ןתנ ךיהלא ׳ה רשא ךתמדא 

ריזחהל לעבה לע רוסיאה תובקעב ןכו 26•,0ט-י ,גכ ׳בד)ירק תאמוטב ואמטנש המחלמה 

.(ד ,דכ יבד)ץראה תא איטחמה השעמ ,האמטנו רחא םדאל האשינש רחאל ותשורג תא 

׳בד] ׳אמטב ונממ יתרעב אלו׳)רשעמה תא אמטל ןיא יכ קיסהל ןתינ ףא רשעמה יודיוומ 

קר רושק אוה ןכלו ןהוכה אלו םילעבה ותוא לכוא ךא ,השודקב לכאנ םנמאש ,([די ,וכ 

םע תשודקב תמגופ האמוטה ד׳׳סב יכ קיסהל ןתינ יכ ינמוד .שדקמה םוחתל ןיפיקעב 

אלו (השורגה תרזחה ,ןיירבעה תיילת)תוגהנתהמ תעבונ איה םירקמה ןמ קלחבו ,לארשי 

תוחפ וב תשגדומו כ״ס לש הלאמ םינוש ד׳׳סב האמוטה יגשומ ,םוקמ לכמ .ילאוטיר בצממ 

.שדוקל האמוטה ןיב יוצר יתלבה שגפמב הנומטה לוליחה תנכס 

הבעותה .8 

המ קויד רתילו ,ונממ קחרתהל שיש םואמ רבד ,לוגיפ ,ץוקיש אוה ׳הבעות׳ לש השוריפ 

קחרתהל שי יכ רמואו האמוטל הבעותה ןיב הקיז רצוי בותכה םיתעל .בעתמו אנוש לאהש 

רתוי הבחר איה .אמט רבדכ תרדגומ הנניא הבעותה בורל ךא ,האמוטה ןמ ומכ הנממ 

רוסיא לש (השגדה ךרוצל האבה)תירסומ הרדגה איה השעמלו ,םתס ובאטמ ףאו האמוטמ 

.ד׳׳סל ןה ק״אל ןה ינייפוא אוה ונניינעל ךא המכחה תורפסב םג יוצמ הז גשומ 27.יקוח 

,(238 ימע ,םירבד)דלפנייו תעדל .(8 הרעה ליעל)ןוטסוי לש ורפס האר םיאמטה םייחה ילעב לע 26 

םימחולה הנחמב האמוטה ןמ תוקחרתהל סחיב ׳רבד תורע ךב הארי אלו שודק ךינחמ היהו׳ הארוהה 

לש תועמשמב ש״דק לע .השודקכ אלו הנייגיהו תויקנב ש״דק לש תועמשמב איה 0ט-י ,גכ יבד) 

הז קוספב ולתנשכ המוד תונשרפב וקיזחה ל״זח .253-251 ימע ,(םש) ץרוש :האר ר״הט וא ץ״חר 

B.M. Bokser, :האר .תיזיפ הרהט לש בצמב הליפת לע וב תרבודמה הרהטה תא וליחהש תעב 

 279-299 .Approaching Sacred Space', HTR 78 (1985), pp'. יבדב םג רכזנ א״מט יכ ןייצל שי

לש רשקהב רמולכ ,אמט וא רוהט אוה םדאהשכ ןילוח חבז תליכא רתיהל סחיב בכ ,וט ;בכ ,וט ,בי 

.רוסיא לש אלו רתיה 

:האר ןחלופל רשק אלל תרכזנ התויה ףא םיתעלו האמוטה ןמ הנוש התויהו ,הבעותה לש התוהמ לע 27 

w.H. Pickett, ׳The Meaning ;468^166 םירוט ,ב״משת םילשורי ,ח ,מ"א ,'הבעות' ,םורגלימ 'י 

 1985 ,of "T'b/To'evah" in the Hebrew Bible', Ph.D. dissertation, Hebrew Union College.

J. L'Hour, 'Les Interdits To'eba dans le Deuteronome', RB :לשמל האר התועמשמלו העקרל 

 71 (1964), pp. 481-503; C. Pressler, The View of Women Found in the Deuteronomic

 48-51 .Family Laws (BZAW 216), Berlin and New York 1993, pp. ימע ,הנפמ ,דלפנייו

לא קדצב אלש הבעותה תא רשק (םירחאו דאר ןופ והומכו) 230 ,228-226 ימע ,םירבד ,ל״נה ;8-6 

האמוטה לע םיפיעסה ךכ םושמו ,ד ,דכ :ח-ג ,די יבד ןוגכ ,ןכ םישועה םיבותכ תובקעב האמוטה 

הארו .דבלב תירופטמ איה וז הקיזש רשפא ךא ,דלפנייו לש וירקחמ לע םיססבתמ םניא הבעותהו 
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12] בגר ליא 

ק״אבש ןכו ,ק״אבש ולאמ טעמ םינוש ד״סב הבעותה לש הירשקהש ךכ לע דומעל ינוצרב 

.רתוי תושק היתוכלשה 

:םהיניבו ,םינוש םיגוסמ םילילא תדובעל סחיב םעפ 16 ד״סב עיפומ ׳הבעות׳ םצעה םש 

לע הברקהל וא ,(ג ,די יבד)הליכאל םילוספ םייח ילעב28 :יוכו ינועדי ,בוא ,ףושיכ ,םסק 

בוש האשינש השיא תרזחה 29;בלכ ריחמו הנוז ןנתא םג ךכ ךותבו ,(א ,זי יבד) חבזמה 

;<ה ,בכ ׳בד)השיא ידגב שבלי אל רבגו רבג ילכ היהי אל השיא לע 30;ןושארה הלעבל 

הרדגההש הלוע ןאכמ .0ט ,הכ ׳בד)תולקשמו תודימ תייטהב לווע תיישע לש ירסומ אטח 

םירושקה םירוסיא םג ומכ ,תינחלופ האמוט תללוכ איה .ידמל הבחר איה ד״סב הבעות לש 

,תירסומ תולוועל ,םילוספ םירבדל תעגונ הבעותה רמולכ .שממ לש ׳התע׳ םניא ךא ןימל 

ןכש ,תונוש הרמוח תוגרד ףקותמ םילוספה םירבדב רבודמ .הרז הדובעל - לוכמ רתויו 

השנועש םילילא תדובעל םימוד םניא רוהט ונניאש םייח לעב תליכא וא השיא לע רבג ילכ 

!תוומ 

,רכז בכשמ ,החפשמב תוירע יוליג - דימת ינימ אטח איה הבעותה ק״אב ,תאז תמועל 

םידמלמ חי ׳יו לש םוכיסה יקוספ .(גי ,כ ;בכ ,חי ׳יו)הדינ השיא םע בכשמ ,המהב בכשמ 

ק״אב הבעותה גשומש ןאכמ .הבעות רדגב םה הז קרפב םירכזנה הוורעה יאטח ללכ יכ 

שגדה אוהו ק״אבש וזל ד״סב הבעותה ןיב ףסונ לדבה שי םלוא .ד״סבש הזמ רתוי םצמוצמ 

,ל-דכ ,חי ׳יו יפ לע .םתביבס לעו היעצבמ לש םלרוג לע הבעותה לש היתוכלשהבש 

רמולכ .אמטנ ומצע אוהו תרכית ושפנ ןהירוסיא לע רבועהו ,ץראה תא תואמטמ תובעותה 

תשגדה לש יאליטרע ירוטר ןיינעב םכתסמ ונניא הבעות חונימב שומישה ד״סל דוגינב 

השק שנועו רתויב םירומח םה הבעות םירדגומה םישעמה .רחא וא הז השעממ הייחדה 

םדאה תא םיאיבמ ,הוורע ירוסיא לע םירבועהו ,םיבעותמ םישעמ םישועה .םדצב יולת 

לוספש המ לכ ד׳׳סב ,תאז תמועל 31.םימש ידימ השק שנועל ןכו האמוט ידיל ץראה תאו 

ילעב לש סוטטסה יכ ריבסמ םג אוה 187 דומעב .295-294 ,153-152 ימע ,(םש) טקיפ לש ונויד 
.הבעות רדגב םהש םושמ הליכאל םירוסא םה םא ,אמט סוטטס אוה הליכאל םירוסאה םייחה 

םיהלאל הדובע :ווט ,גי יבד)תחדינה ריע ;(וכ-הכ ,ז יבד)׳אוה ךיהולא ׳ה תבעות [...] םהיהלא יליספ׳ 28 

,הכ ׳בד)הכסמו לספ תיישע ;(יאנש רשא ׳ה תבעות׳ :אל ,בי יבד)םהיהלא תשירד ;(ד ,זי יבדו םירחא 

,ףשכמ שחנמ ,ןנועמ ,םסק ,שאב תב וא ןב תרבעה ;(הי ,כ ׳בד1 ׳םהיהולאל ושע רשא םתבעות' ;<זט 

.("ה תבעות [...] םהה םיוגה תבעות׳ :בי-ט ,חי ׳בד)םיתמה לא שרודבו ינועדיבו בואב הליאש 

,גכ יבד) 'םהינש םג ךיהולא ׳ה תבעות יכ רדנ לכל ךיהולא ׳ה תיב בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת אל' 29 

J. H. Tigay, The JPS Torah Commentary: Deuteronomy, :האר הז קוספ לש ושוריפל .(טי 

 216 .Philadelphia and Jerusalem 1996, p

האמטה רשא ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל' :ד ,דכ יבד 30 

ליעל) רלסרפ :האר ,'הלחנ ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא ץראה תא איטחת אלו ׳ה ינפל אוה הבעות יכ 

.62-45 ימע ,(27 הרעה 

.237-222 ,162-155 ימע ,(1 הרעה ליעל)ץרוש 31 
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םיינהוכה םידברב השודקה ןויפאל ?תיטטס השודק וא תימניד השודק [13 

םדאל תוכלשהה וליאו ,הבעותל בשחנ םינוש םימוחתבו תונוש הרמוח תוגרדב ,יה יניעב 

,תוומ השנועש םילילא תדובעמ דבל)ללכ תורכזנ ןניא הבעות השועו הרהזאה לע רבועה 

השודקה ושפנ תתחשהל רבעמ לא תוגילפמ ןניא ןה ד״ס יפ לע יכ ןכתיי .(ז-ב ,זי ׳בד ןוגכ 

׳הבעות׳כ םיוסמ אטח תרדגה םצעל יכ רשפא ףא .ויהולא יפ הרממה לארשימ םדאה לש 

םימיוסמ םישעמש אוה שיגדהל אב הז גשומש לכו ,השינעה םוחתל סחיב תוכלשה לכ ןיא 

תשודקב תעגופ איה ובש ןפואה ןמו הבעותה לש התמצעמ טיעממ ד״ס ךכב .אל ותו םירוסא 

הבעותה לש התוהמב הז לדבה .ק׳׳אב הבעותה ירוסיאל דוגינב תאזו ,לאה וא ,ץראה ,םדאה 

32.לאקזחי רפסב תורכזנה תובעותב םג רכינ 

(שדקמה)ןכשמה תשודק .9 

.(חל־דל ,מ ימש)ןכשמה לעמש ןנעב תאטבתמ ותניכשו ,ןכשמב ןכוש ׳ה דובכ כ״ס יפל 

ןמ הלועש יפכ ,יואר יתלב ןפואב השענ המע עגמה םא תינלטקו תמייאמ וז השודק 

,שדקמב םיעצבתמה םיסקטה33 .ותדעו הרוק וא ,והיבאו בדנ םיברועמ ויה םהבש תוערואמה 

ותשודקו לאה תוחכונ ד״סב ,תאז דגנכ 34.םוקמה תא םישדקמ ,םיאולימה ימי סקט דוחייב 

ומכ ,ןוועו אטחכ הבעותה לש התרמוח תשגדומ ךא ,דייסל המודב בחרומ הבעותה גשומ לאקזחיב 

,ה)םילוליג תדובע :תללוכ לאקזחיב הבעותה .ק״אב יוצמש יפכ ,שדוקב תעגופ איה ובש ןפואה םג 

םירושקה םיינימ םיאטח ;(ח ,גמ)לאה תשודק תללחמה (ו ,די ;חי ,אי ;וט ,בי ,ו ,ח ;כ ,ז :ט ,ו ;אי 

תא היחי אל יחו חקל תיברתו ןתנ ךשנב׳ ,גי ,חי) םיירסומ םיאטח ;0כ ,גל ;אי ,בכ יחי) חי ׳יול 

זמר שי ןאכ ,ח-ו ,דמ) שדוקה תא תללחמה שדקמל םירכנ תסינכ ;(דכ ,חי ןכו ,'הלאה תובעותה 

יוזב רבדכ ,ונממ קחרתהל שיש רבדכ העיפומ הבעותה םיפסונ תומוקמב .(האמוטב הכורכה הבעותל 

אומיטל ,ףואינל סחייתמ טל-ול ,גכ ;גי ,דמ ;זט ,בי)תישממ הרדגה אלל ךא ,ןווע וא אטח ,סואמ 

ונשי (חנ ,אנ ,זמ ,גמ ,ול םיקוספ דוחייב)זט לאקזחיב .(דחי םג םילוליגלו םינבה תטיחשלו ,שדקמה 

לש בוברע שי םירחא תומוקמב .(תונז) םיינימ םיאטחו הרז הדובע יאטח לש םייומיד לש בוברע 
.היתובעות לכ תא התעדוהו םימדה ריע תא טופשתה׳ :ג-ב ,בכ)םילוליג תדובעו םיירסומ םיאטח 

םג ןאכ .(׳האמטל הילע םילוליג התשעו התע אובל הכותב םד תכפש ריע ׳ה ינדא רמא הכ תרמאו 

,ול 'חיב תרכזנ (?ירופטמ ןפואב)םילוליגה תאמוטמ תורהטיה .שממ אמטמ הבעותה השעמ יכ רכינ 

םהש םיאטחה ןווגמ םצע לאקזחיב יכ הלוע תאז לכמ .ןוועל הליבקמ הבעותה אל קוספבו בל-בכ 

,שדוקה לוליחל האיבמה תנכוסמ האמוטכ הבעותה תוהמ םלוא ,דייס תסיפת תא םימאות הבעות 

.חי ׳יוב הסיפתה תא תומאות הלא לכ ,היתוכלשהו התרמוח 

.633-628 ימע ,ארקיו ,םורגלימ :האר השודקבש הנכסה לע .242-241 ימע ,(4 הרעה ליעל)טייר :האר 

J. Milgrom,:האר .עגפנ - (ויד שודק וניאש ןוויכ)הליכהל לוכי וניאש המו ,תקבדימ לאה תשודק 

 278-310 .Sancta Contagion and Altar/City Asylum'. VTSup 32, Leiden 1981, pp'. לע

.13 הרעה ליעל הוושה ,שדקמב השודקה לש גרדומה ךרעמה 

םיסקטה לע .חבזמה תא שדקמ ומצע ןברקה םש ,וכ-חי ,גמ יחי הוושה .וט ,ח ׳יו ;זל-ול ,טכ ימש 

F.H. Gorman, The ideology of Ritual: ;181-149 ימע ,(13 הרעה ליעל)ןוסנ׳ג :האר םיינחוכה 

 1990 Space, Time, and Status in the Priestly Theology (JSOTSup 91), Sheffield. תאטחה לע

תכשמתמה השודקה לע .(9 הרעה ליעל)םורגלימ לש וירקחמ הוושה ,חבזמה ןמ האמוטה תא תקלסמה 

איה (שדקמב)ןכשמב לאה תוחכונש העדל .131-125 ימע ,(1 הרעה ליעל) להונק :האר ןכשמב 

 [63]

This content downloaded from 83.137.211.198 on Wed, 24 Aug 2016 17:20:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



14] בגר ליא 

שדוקה םע עגמהש ןאכמו ,המצע הניכשה אלו - ומש ןכוש ןכשמב :םלועה ןמ תוקחדומ 

35.רישי הכ וניא 

תבשה תשודק .10 

הז םוי שדיק לאהש ךכמ תעבונ וז השודק כ״ס יפ לע ?יעיבשה םויה תשודק רוקמ והמ 

.תישארב השעמב לאה תתיבש תא תוקחל וצה ןמ ןכו35 /שדקי איה תבשה יכ עבקו ותתיבשב 

תיתורפס הניחבמ ןה ןכשמה תכאלמל וא ןחלופל תבשה תא תוכימסמ תוינחוכה תולוכסאה 

דוסי 37.ןכשמה תשודק דצל תדמוע איהשכ תמצעתמ תבשה תשודק .תינויער הניחבמ ןה 

שדק יכ תבשה תא םתרמשו׳ הרומה יוויצב יוצמ ןמז לש שדקמ איה תבשה יכ הסיפתה 

םישדוקל תבשה תיוושומ ךכ .(וט-די ,אל ימש)״הל שדק ןותבש תבש [...] םכל אוה 

םויכ התוא גיצמו ,תבשה לש ילאיצוסהו ישונאה ןפה תא שיגדמ דייס ,תאז דגנכ 38.םירחא 

39.המאלו דבעל דוחייבו ,ותכאלממ תבושה םדאל החונמ 

השודקה לש היגולופיטה .ד 

םילדבה ריבסהל ןתינ םאה 40?ד״סל כ״0 ןיב ליעל ורכזנש םילדבהה לכל ףתושמה וקה והמ 

M. Haran, 'The Divine Presence in the Israelite Cult and :האר .תישממ רשאמ רתוי תילמס 

 257 .the Cultic Institutions', Biblica 50 (1969), p

;201-200 ימע ,(2 הרעה ליעל)ןטסוי ;207-191 ימע ,םירבד ,ל״נה ;16-10 ימע ,הנפמ ,דלפנייו 35 

 4(^37 .G. von Rad, Studies in Deuteronomy (trans. D. Stalker), London 1953, pp■ דרהרג

ד״סבש הדבועה תובישחב טעממ (261-260 ימע ,םשו ןרה .'היצזיגולותימד' דייס תשיגב האור דאר ןופ 

ימע ,(םש)ןרה :האר ,דייס יפל ןכשמב הניכשה לע .הריחבה םוקמב םינכוש ומש אלא ומצע לאה אל 

 267-265.

.256 ימע ,(1 הרעה ליעל) ץרוש ;א ,הל ימש 36 

J.G. Gammie. Holiness in Israel, ;63 הרעהו 178 ,25-23 ימע ,(1 הרעה ליעל) להינק :האר 37 

 20-22 .Minneapolis 1989, pp אוה ןבומכ ואישש) האירבה רופיסל ןכשמה תיינב ןיב רשקה לע

j. Bienkinsopp, ׳The structure ;42 ימע ,(34 הרעה ליעל)ןמרוג לצא היפרגוילביבה האר (תבשה םוי 

 of P', CBQ 38 (1976), pp. 275-292; J. D. Levenson, Creation and the Persistence of Evil,

 78-99 .San Francisco 1988, pp

.195 ,184 ימע ,(13 הרעה ליעל)ןוסניג הוושהו .183 ,24 ימע ,(1 הרעה ליעל)להונק :האר 38 

אל םנמא תבשה .223-222 ימע ,םירבד ,ל״נה ;17-16 ימע ,םימרז ,ל״נה ;10 ימע ,הנפמ :דלפנייו 39 

ןפה .ךכל הבורק הסיפת לע דיעמ ,(די ,ה יבד) 'ךיהלא 'הל תבשי חונימה ךא ,'שדוק׳כ ד״סב תרדגומ 

ליעל הוושה) תינחלופה הדועסב םפותישלו םיכרצנל רשעמה ןתמל םג ףתושמ ילאיצוס דעס לש 

.(םש היפרגוילביבהו 20 הרעה 

תסיפתל תורישי םירשקתמ םניא םהש ןוויכמ תאז .ןאכ ואבוה אל דייסל כ"ס ןיב םיפסונ םילדבה 40 

תא ססבל יתפדעה ךא)השודקה תסיפתל םירשקתמ םירחא םילדבה .ונניינע רקיע איהש ,השודקה 

רוסיא תמועל (חכ-כ ,בי)ד״סב הוואתה רשב תרתהו ןחלופה זוכיר (א) :(םהמ םירורב םירקמ לע ינויד 
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל ?תיטטס השודק וא תימניד השודק [15 

.דלפנייו שרדנ הלא תולאשל ?םלוע תפקשה ידכל םיפרטצמ םה דציכ ?הלא םייתועמשמ 

תועמשמה רקיע תא האורו (תירטנצואת)לאב תדקמתמ תינהוכה הסיפתה יכ ןעט דלפנייו 

םדאה תא היניע דגנל המש ד״ס לש וז דועב שדקמב לאה תוחכונב לארשי לש תימויקה 

,'ובאטו השודק רטשמ׳ תינהוכה הסיפתה תא הניכ דלפנייו ,רומאכ41 .(תירטנצופורתנא) 

secularization).42)׳ןוליח'הניכ ד״ס תמגמ תאו 

םתובישחמ םידבאמ וילמסו וינכת ,ינהוכה ךרעמהש םידיעמ ןכא ליעל ונמנש םילדבהה 

בגא ךרדבכ קר תרכזנ תונברקה תכרעמ ,םייזכרמ םניא םינהוכה :כ״סל האוושהב ד״סב 

םידיקפת ילעבל אלו םיכרצנל ןתינ רשעמה ,םשאהו תאטחה תונברקל תוסחייתה אלל 

םייללכ הבעותה ירוסיא ,ןחלופל תעגונ הניאו תיטננימוד הנניא האמוטה ,שדקמב 

הרדגהב תאטבתמ אלא תישממ הנניא שדקמב הניכשה ,תוחפ תוינסרה םהיתוכלשהו 

היגולנא ןיעמ וא לאה תתיבש יוקיח ןיעמ) השודק לש ובאט הנניא תבשהו ,תילולימ 

לש השודקה ידקומ לש םתושלחיה .ילאיצוסה־ישעמה ןפב רקיעב תאטבתמ אלא (ןכשמל 

שדוקה תעקפה ושוריפ ןוליח ירהו ,ןוליחכ ד״ס תסיפת תא רידגהל דלפנייו תא הליבוה כ״ס 

אוה רתוי רחואמ .תולבגה וא םירוסיא וילע םילח אלש ילרטינ רבדל ותכיפהו ותקזחמ 

,םנמאו 43.כ"סב ובאטהו השודקה תויזכרמל האוושהב ׳יסחי ןוליח׳ ורידגהו גייתסה ומצע 

,ש״דק םילעפה :תומוד תונקסמל הליבוה ליעל א קרפבש תיפרגוקיסקלה הקידבה םג 

הרפכהו השודקה תכרעמש ןאכמו ,ד״סב םירידנ םהינורזיג לע ל״עמו ל״לח ,ר״פכ 

.ד״ס יקוחב תילוש איה כ׳׳0ל תינייפואה 

םיעבונ הממ הלאשה תררועתמ ןיידע ,האולמב דלפנייו לש ותנקסמ תא ץמאנ םא םג 

שגדומ ובאטהו השודקה חוכ עודמ רמולכ ?םיססובמ םה תופקשה וליא לע ?הלא םילדבה 

םד לש תילרקסה ותועמשמ תא לטבמ דייס ,(4 ימע ,הנפמו דלפנייו תעדל .ט-א ,זי ׳יוב ךכ לע 

התפלחהו ץראה תשודק לש תינהוכה הסיפתה ןמ ד׳׳ס לש ותומלעתה (ב) ;םימל לושמה המהבה 

,226-225 ,םירבד ,ל״נה ;9-8 ימע ,הנפמ ,דלפנייו :האר .רגל סחיב אטבתמה רבד ,םואלה תשודקב 

תא ,ךכל המודב (ג) ;237-225 ימע ,(1 הרעה ליעל) ץרוש :הוושה ץראה תשודק לע .232-228 

,םירבד ,דלפנייו :האר .ו-א ,וט יבד)םיילאיצוס םימעטמ תאזו ,םיפסכ תטימש תספות ץראה תטימש 

.(223 ימע 

תקנוי שדקמב תשרשומה תילארשיה תינהוכה הלוכסאה׳ יכ ףיסומ דלפנייו . 187 ימע ,םירבד ,דלפנייו 

תקנוי ,רצחה תואיצמב הצוענה ,תיטסימונורטבדה הלוכסאה וליאו תילרארקסה־תיהולאה הריפסהמ 

תעקפה'איה דייס תשיגש רבס ןמפיוק לאקזחי .(13׳מע ,םימרז ,דלפנייו)'תינידמה־תימואלה הריפסהמ 

הנומאה תודלות ,ןמפיוק יי)יללכב שדקמהו ןהכה תושרמ םעה בור לש םיימוי־םויה םייתדה םייחה 

.43 הרעה ןלהל הארו .(272 ימע ,ו״לשת םילשורי ,ןושאר רפס ,ינש ךרכ ,2תילארשיה 

גשומה תא ויתובקעב טקונה ,219 ימע ,(8 הרעה ליעל)ןוטסוי םג האר .14 ימע ,םימרז ,דלפנייו 
 desacralization.

general tendency to free religious* :ךכ דלפנייו תאז רידגה ,םורגלימ לש ותרוקיבל ותבושתב 

 institutions and ways of thinking from strict adherence to rules of taboo (ליעל] דלפנייו

.(230 ימע ,[2 הרעה 
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16] בגר ליא 

תא ןוחבלו בושל שיש ררבתי הלא תולאש לש ןרוריב םע דבב דב ךא ?ד״סב םלענו כ״סב 

ונינפל דמועש המ םנמאה .ד״סל כ״ס ןיב םילדבה םתוא תא דלפנייו רידגה ובש ןפואה 

?טלחומ לוח ךפה שדוקה ד״סב םאה ?ד׳׳סב םייתדה תודסומהו םיגשומה לש ןוליח אוה 

לש תיפוסה ותנקסמ לע רערעל שקיבש קניפול טרברונ ידיב הנורחאל הנחבנ וז היגוס 

לע דמוע קניפול .(םדוקה קרפב ורקסנש םיאצממה בורב הדומ אוה םג יכ םא)דלפנייו 

ךרעמה לע אלו ,ולוכ לארשי םע לע השודקה תלחה אקווד אלא ,ןוליח ןאכ ןיאש ותעד 

(׳ein neuer Hieiigkeitzusammen- השדח השודק תסיפת טקונ ד״ס ,ודידל .ודבל ינהוכה 

םיינחוכה תודסומה תצקמ ד״סב םנמא .םייחה ימוחת לכל לאה תוחכונ תא ביחרמו hang׳) 

םייתד תודסומ ד״סב אוצמל ןתינ דבב דב ךא ,(הרפכה תונברק רקיעב)םיילושל םיקחדנ 

44.(זט-א ,וכ יבד)ןברקל תפסונה הליפתה ןוגכ םישדח םייממע 

הנפמ ,ןחלופה דוסיל לגרל היילעה תכיפה אוה ד״ס לש יתמאה הנפמה יכ רובס קניפול 

תאבהו ,םילגרב רקיעב ,תונברק תברקה לש םיינחלופה םיסקטה :ןחלופה זוכירב ךורכה 

הרותה תאירקו ׳ה תורישל יולה תופרטצה ,ןוילע ןיד תיבב ןידה רוריב ןכו) תורשעמ 

היישע לע הווצמ טושפה םדאה .רחבנה םוקמל לגרל היילעה ביבס םירוד!? (להקהה דמעמב 

.האריו הדימל ,הרימש ,הריכז ,חבז ,הליכא ,הגיגח ,החמש ,לגרל היילע לש הפיקמ תיתד 

ילאיצוסה ןפה םג םיללכנ תיממעה החמשבו לגרל היילעב .כ״סב םירסח הלא םינייפאמ 

תובכש לכל תפתושמה תיתדה היווחה 45.תפתושמה הדועסהו עקרקה ירסחל הגאדה לש 

ןושלה עבטמב םג אלא ,לארשימ םדא לכ הווצמ ןהילעש תולועפב קר אל תאטבתמ םעה 

46.רחבנה םוקמל לגרל היילעה תייווחל סחיב רכזנה ,״ה ינפל׳ ,ץופנה 

N. Lohfink, 'Opfer und Säkularisierung im Deuteronomium\ A. Schenker (ed.), :האר 

 15-43 .Studien zu Opfer und Kult im Alten Testament, Tübingen 1992, pp. קניפול לש וירבד

תקיחד לע .(23 ימע ,םש)םיכרצנל תורשעמה ןתמל רשקהב םירמאנ 'השדח השודק תסיפת׳ רבדב 

שרפמ אוה 21 ימעב .22-21 ימע ,םש :האר הליפתה לע .20-16 ימע ,םש :האר כ"ס לש הרפכה יכרד 

לע קלוח אוה 22 ימעב .הרפכ סקטב רבודמש הארמו דלפנייוומ הנושב הפורעה הלגעה סקט תא 

ימע ,םש)ןעט םג קניפול .עקרקה תטימש תא החוד דייס יכ רדעיהה ןמ דומלל ןיא יכ ןעוטו דלפנייו 

ורקיעש 'טנמרקס'ןיעמ אלא רבד לכל ןברק ונניא אליממש חספה ןברקב ןוליח תוארל ןיא יכ (25-24 

.יתרבח־יאלקח 

אוה .לגרל היילעה יווצב םילעפה לש תינושל הקידב השוע םג קניפול .31-25 ימע ,(םש) קניפול 

ןייפאמה שודיחכ (״ה ינפל תחמשו׳ ןוגכ)ןורכיזלו החמשל סחיב קילוארב לש וירקחמ לע ססבתמ 

G. Braulik, Studien zur Theologie des Deuteronomiums, Stuttgart :ד״סב םיינחלופה םיקוחה תא 

 ,27-85 .1988, pp. 95-121, 161-218 (=The Theology of Deuteronomy, Dallas 1994, pp

םימאותה םיחנומב שמתשמ (62 ,49 ,44 ימע ,ילגנאה חסונב)ומצע קילוארבש ןיינעמ .214-236) 

'deritualization', 'demythologization of sacral offerings and adaptation :דלפנייו תטיש תא 

 'of the social and charitable purposes', 'secularization', 'desacralization• 232-222 ימעב,

.דלפנייו לש ורקחמ לע ססבתמ אוה 120-119 תורעה 

םימעפ 23 לוכה ךסבו - גי ,י ,ו ,וכ ;כ ,וט :וכ ,גכ ,די ;חי ,ז ,בי יבד :האר .31 ימע ,(םש)קניפול 
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל ?תיטטס השודק וא תימניד השודק [17 

רחא דצמו ויהולאל ותקיזו לארשי םע תודחא תא דחא דצמ שיגדמ ד״ס יקוח לולכמ 

תינחלופה הדועסה תועצמאב .םלועה ןמ הרעבלו םילילאה תדובעמ קחרתהל השירד גיצמ 

דב .לאה חכונל (הנמלאו םותי ,ינע ,רג ,יול)תויתרבחה ויתובכש לכ לע םעה דחאתמ 

עוגנה שוכרו ןענכ ימע תמרחהו םייוגה תובעותמ תולדביהו תוקחרתה שרוד ד״ס ,דבב 

47.םילילא תדובעב 

תא רידגמ ד״ס .ןוליחב ד״ס תשיג תא רידגהל ןיאש איה קניפול לש תיפוסה ותנקסמ 

לדבומ וא קחורמ ונניא שדוקהו זכרמב םידמוע םניא תונברקה .כ״סמ הנוש ןפואב השודקה 

48.לארשי םע לכ לע ותלחהו שדוקה תבחרה - השדח םלוע תסיפת ךותב עיפומ אלא 

תאטבתמ ד׳׳סב השודקה .דלפנייו לש וזמ הנוש ךרדב השודקה תוהמ תא ןייפאמ קניפול 

קניפול תאז םע .וז הברקל תוכזל םיכירצו םילוכי לארשי לכ :(Gottesnähe)לאל הברקב 

תיממעה הברקה תמגמש ךכב ריכמ אוה .דלפנייו דמע הילעש העפותה םצעל שחכתמ ונניא 

49.תינחלופ־תילרקסה השודקה ןמ תמיוסמ תוגייתסה הבוחב תנפוצ לאל 

ןוויכ םייתדה תודסומה לש ןוליח ונשי ד״סבש רמול ןתינ אלש רוריבב הארה קניפול 

ךכב ,קדצ דלפנייווש קפס ןיא ,תאז םע .הפיקמ תיתד היישעל שרדנ לארשי םע לכש 

םלוא .ד״סב השודקה דוסי תא הווהמ ונניא ינהוכה ןחלופה וזכרמבש השודקה ךרעמש 

םהש רכינ קניפולו דלפנייו ירבדמ .׳ןוליח׳ל םלוה יביטנרטלא חונימ אצמ אל קניפול 

ןניאש תורדגה ,ןהילע ועיבצהש תועפותה תא ומלהיש השודק לש תושדח תורדגהל םיקוקז 

תועצמאב לאל תוברקתה לש תווצמ תכרעמ לע רבודמ ד׳׳סב םגו כ״סב םג ירה .אצמנב 

םהיתוסיפת תא רידגהל ןתינ דציכ ,ןכ םא .תווצמ םויקבו שדקמב ןחלופל םירושקה םיסקט 

?ד״סו כ"ס לש תודגונמה 

ןיב לדבהה שרוש תנבהב ןומט השודק לש תודגונמה תוסיפתה יתש תרדגהל ןורתפה 

ד״סבו כ״סב ?ןילוח/לוח והמו שודק המ :הלאשב אלו ?השודק יהמ :הלאשב תוסיפתה 

עיצהל ינוצרב ךכ םשל .תכשמנו תגשומ איה דציכו השודק לש תודגונמ תורדגה תועלבומ 

םיגשומ רידגא הליחת 50.תיטטס השודקו תימניד השודק לש יתוברת־ללכ לדומ 

,ד ,ד 'יוב הרפכה יסקטב ןוגכו ןחלופב לאה תוחכונ איש תא ןייצמ "ה ינפל׳ כ"סב ירהו .דייס לכב 

.(חי ,גי ,בי ,י ,ח ,א ,זט ;חי ,זי ,וט ,ז 

ד׳׳סבש השגדהה םע המרחההו תוקחרתהה תא רשקמ קניפול 36-35 ימעב .40-32 ימע ,(םש)קניפול 47 

רשקמ אוה 38 ימעב .םימעה רתי לע םילענ לארשיו ,לארשי םע לכ אלא ,םישודק םינהוכה קר אלש 

וכותמ םיאצומה ולאל סחיב "ה להק׳ תרדגה תועצמאב םעה תשודק םע המרחההו תוקחרתהה תא 

.(ט-ב ,גכ יבד) 

 48 Das Sacrum wird nicht entfernt oder begrenzt. Es tritt nur in einer neuen Sinnkonstellation'

 auf. Es breitet sich dabei aus über ganz Israel' (40 ימע ,[םש] קניפול).

 49 'Es wird im neuen deuteronomischen System der Heiligkeit etwas wie negative Sakralität

.43-41 ימעב ונויד הוושהו ,«41 ימע ,םש) ansichtig׳ 

ליעל)טייר ;72 ימע ,(10 הרעה ליעל)ןחלופ ,םורגלימ :תימניד השודק ורידגה כ״סב השודקה תא 50 
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18] בגר ליא 

תותדה עדמ ימוחתמ ןלהל אבויש המ רואל אלא תיארקמה תודעל רשק אלל ,הלא 

תעבונה השודק איה תימניד השודק .ד״סו כ״סל םרשקל הסנא ןכמ רחאלו ,היגולופורתנאהו 

,םייוניש הב םילח .שממ לש יגולוטנוא שי ,לעופ חוכ איה וב השודקהש ךשמתמ ךילהתמ 

(שדוק תלעמל לוח תגרדמ ץפח וא םדא תולעהל)שדקל ,ץורפל וא םלעיהל היושע איה 

תימסוק תושי איה השודקה .םלעיהל ףא ילואו ,ללחתהל הלולע איה .גורהל ףאו עוגפל וא 

לע ןכל .ותחגשהלו ותוחכונל ,ותוליעפל השחמה איהו ,םלועב לאה תוחכונמ תעבונה 

עגפת אלו שדקנו ,םלעית אלו הרשתש גואדלו תקסופ יתלב בל תמושת הל שידקהל םדאה 

םישנאל הילא השיגה תא רדמל ,וז השודק לע ןגהל הייטנ תמייק ךכ םושמ .הביבסב 

תיטטס השודק ,תאז תמועל .התוחכונ לע רומשלו ,עגפית וא עגפת ןפ ,רתויב םישודקה 

תעבונ איה .סוטטס ,דבלב הרדגה אלא ךילהת הנניא איה .שדוק לש עובק בצמ איה 

הנניא ,העיגפ הכ הנניא איה ןכל .(?םדאה לש אמש וא) לאה לש הטלחהמ וא הרכהמ 

רתוי לקו ,תרדוממ אל ,רתוי החונו החותפ הילא השיגה ןכל .תעגופ הנניאו הנתשמ 

.הב רדגתהל וא ,הב ףתתשהל ,הגישהל 

ודבעל ,לאה תא תרשל םידעונ םיינחלופה םיסקטהו ,לאה לש הלצאה איה השודקה כ״0ב 

לש ךשמתמ ךילהתב רבודמ .שדקמב לאה (תוחכונ)תשודק תניכש ךשמה תא חיטבהלו 

עובק בצמ אלו לאה תווצמ םויק לש ךילהת איה לארשי םע תשודקש יפכ קוידב ,היישע 

ריהז תויהל המע עגמה לעו 51,תימנידו הליעפ תושי איה השודקה .(א קרפ ליעל האר) 

ר״פכ ,ש״דק םישרושה תועפוהמ ןה הלוע ךכ .םיכוותמ םימרוג תועצמאב םיתעל ,גרודמו 

כ״ס תווצמב ליעלש ןוידה ןמ ןהו ,(א קרפ ליעל) כ״סב םהינורזיגו א״מט ,ל״עמו ל״לח 

םה ןכ לעו ,הרתי השודק ילעבכ ורדגוה םינהוכה .(ג קרפ ליעל)דייס לש ולאל האוושהב 

.הילע הנגהו השודקה לש התויכשמה לע הרימשב הרושקה תוליעפה רקיע תא םילהנמה 

תוגהנתה לשב ןה םייגולויזיפ האמוט ימרוג לשב ןה ,דואמ תישחומ האמוטה תנכס כ״סב 

השודק ןיב סחיה לע)תימניד איה השודקהש ןוויכ תימניד איה האמוטה .םעה לש תאטוח 

.(ןלהל האר האמוטל 

לאל תויצ־יא וא תויצ .יטטס ,ןותנ בצמ אלא ,המצע ינפב תושי הנניא השודקה ד״סב 

קרפ ליעל)ויהולאל שודק םע ראשיי אוה הרקמ לכב ךא ,םעה לרוג לע תידימ עיפשי 

לכל דוסיה איה השודקה .לארשי םע ןוגכ ,תמאב םישודק םה םירבד דואמ טעמ .(א 

.םיפסונ םירקוח םג יאדוו ,266-265 ,261 ,255 ימע ,(1 הרעה ליעל)ץרוש ;247-246 ימע ,(4 הרעה 

השודקל סחיב התוא ןייפאל ילב ךא תנכוסמ השודק איה וז השודקש שיחמהל דעונ הז גשומב שומישה 

לדומה תועצמאב ןלהל רהבויש יפכ ,הלימה ןבומ אולמב תוימנידל תנווכמ ילש יתרדגה .רחא גוסמ 

(החותפ הרבחו)תימניד תד לומ (הרוגס הרבח)תיטטס תד לש ,ךופה ךא ,המוד לדומל .יגולופורתנאה 

H. Bergson, The Two Sources of Morality and Religion, London 1935 :האר 

ןבומ .(ל ,ח ייו ;אכ ,טכ ימש)וידגבו ןרהא תא תשדקמ םיאולימה ןברק םד תאזה ובש ןפואה ןוגכ 51 

.וז תוחכונ לש היתוכלשהמו םלועב לאה תוחכונמ תעבונ אלא םייאמצע תושי וא חוכ הנניא השודקהש 
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל יתיטטס השודק וא תימניד השודק [19 

הנניא איה כ״םל דוגינב םלוא ,ויהולאל לארשי םע ןיב העובקה תירבלו תווצמה תכרעמ 

השודקה תא רדמל ךרוצ ןיא ךכש ןוויכ .ןמזה ךלהמב לאל םעה לש תויצל רטמורב ןיעמ 

םידמוע םזכרמבש)הרפכה יסקט םשארבו םיינחלופה םיסקטה לש םמוקמו ,הילע ןגהלו 

ר״פכ ,ש״דק םישרושה ןמ םילעפהש הדבועה תדמלמש יפכ ,יזכרמ הכ וניא (םינהוכה 

תוכפוה שדקמהו תבשה תשודק םג .תוקוחר םיתעל םירכזנ םהינורזיגו א״מט ,ל״עמו ל״לח 

רמאנ וניא רבדהו) שדוק רדגב םה םא םג ירהש ,יסחי ןפואב תוחפ תויתוהמל ךכ לשב 

הדבוע ,סוטטס איה השודקהש ןוויכ יטננימוד הכ רבד הנניא וז השודק ח״סב שרופמב 

שדוק לש בוברע ןאכ ןיאש ןוויכ ,ןוליחל תיטטס השודק ןיב קחרמה ברש קפס ןיא .אל ותו 

ןתינ .ותועמשמו גשומה לש תרחא הרדגה אלא ,(ןילוחל שדוקה ןמ קלח תכיפה וא)לוחו 

בחרמ לע תערתשמ תיטטסה השודקהש ,השודק לש הנוש תסורפתל יומידב תאז שיחמהל 

.התרבחכ םיהבג םתואל העיגמ הנניא ךא ,תימנידה וזמ רתוי בר 

ליעל)האמוטבו (א קרפ ליעל)לוליחה תנכסבו תושדקתה יסקטב ןודל טעממ ד״ס ,ןכ לע 

,הדיפקב ועצבל שיש יתוהמ ךילהת אלו ןותנ בצמ קר איה השודקהש ןוויכמ (7 ףיעס ג קרפ 

איהש תימנידה השודקל םיפאוש םניא דייס יקוח .הב קוסעלו תוברהל םעט ןיא ןכ לעו 

.ויהולאל לארשי ןיב תירבל ןותנ עצמ ןיעמ אלא לוכה תילכת הנניא השודקה .כ״ס לש דעיה 

ינוצרב .םימומע תואריהל םייושע ,תיטטס השודקו תימניד השודק :יתטקנש םיגשומה 

ןהיניב לדבההש ,תיטטס האמוטו תימניד האמוט לש ןמויק לע עיבצאשכ ךכב םשיחמהל 

םיווצ תכרעמב וא הסיפתב האמוטה יפוא עודמ הליחת ריהבהל שי ךכ םשל .רתוי ישחומ 

יושעה ידגנה חוכה אלא ,שדוקה ןמ ךפהה הנניא האמוטה .השודקה יפוא לע דיעמ הנותנ 

תושיכ תספתנ האמוטה ,השודק לש סופיט לכב טעמכ52 .הניכשה תא שרגלו שדוקב עוגפל 

(האמוטל יגולנא המ רבד וא)האמוטה תקחרה לא םיסחייתמש ןפואה ךא ,הקיחרהל שיש 

האמוטה תקחרה יכרדו האמוטה ינפמ ששחה לש וביט ,ךכש ןוויכ .הנתשמ שדוקה ןמ 

.הגישהל וא הילע ןגהל ודעונ הלא תולועפש השודקה ביט לע דמלמ רוהיטה תולועפו 

תונוש תויוברתב וא תותדב האמוטה לש הייפואב םינוידבו םייגולופורתנא םירקחמב ןויע 

תויוברתו תותד ןנשי53 .תיטטס האמוטלו תימניד האמוטל האמוטה תא גווסל ןתינ יכ דמלמ 

םיבר םיצמאמ םישענו ,תנכוסמ ףא םיתעלו הקיזמ ,תישממ תושי איה ןהב האמוטהש 

ןמ ללכ ךרדב האב האמוטה וליאו (םימצעו םדא ינב לע התוא ליצאמה) לאה ןמ תעבונ השודקה 

הרהט .ןכוסמ ונניאו ילרטינ לוחהש אלא ,שדוק רדעיה רמולכ ,שדוקה לש וכופיה אוה לוחה .םדאה 

טייר ;617-615 ימע ,(9 הרעה ליעל)ארקיו ,םורגלימ :האר .תילרטינ איה םגו ,האמוט רדעיה איה 

.255-253 ימע ,(1 הרעה ליעל)ץרוש ;247-246 ימע ,(4 הרעה ליעל) 

תועפותה .דבלב השחמה ךרוצל ןאכ אבומ אוהו ,דרפנ רקחמ ןבומכ שרודו ינללוכ אוה הז גוויס 

ינש תא אוצמל ןתינ ףאו ,ןייפואב תוהז ןניא תיטטס האמוט וא תימניד האמוט תרתוכה תחת ןלהלש 

תונויסינ יגולופורתנאה רקחמב ןיא יל עודיה לככ .תיתוברת תכרעמ התואב הז דצל הז האמוטה יסופיט 

תונחבה אוצמל ןתינ דימ רהבויש יפכ ךא ,הרהטו האמוט תוסיפת לש םינוש םיסופיט ןייפאל םיללוכ 

.תויתדוקנ תועפותב םינויד בגא תומוד 
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20] בגר ליא 

,השדחה האניג־האופפב אוה ךכ .םיבכרומ תורהטיה יסקט תועצמאב דוחייב ,התוא קיחרהל 

.כ״סל ןבומכ תינייפוא וז ןיעמ האמוט 54.ןארמוק תוליגמבו ,הקירפאב ובמדנה ברקב 

,יואר יתלבה וא רוסאה תא תנמסמ םנמא האמוטה ,תורחא תויוברתבו תותדב ,תאז תמועל 

רבעמ בלש וא ,לוספ רבד לש סוטטס תנייצמ איה .תישממ הנכס ןיא המצע האמוטב ךא 

תומייק ךכל תואמגוד .יתרבחה רדסה לש תמיוסמ הרפה םג םיתעלו ,תיתד היווח תארקל 

םרטב תורהטיהב ,הקנל־ירסב תוטטקה תכרעמב תורענ לש תורגב יסקטב ,תיטלקה ןוויב 

,הדועס םרטב)ןילוחה תרהטב ,תוטטקה תכרעמל ץוחמש תידוהה הרבחב ,םאלסאב הליפת 

היווח ינפלש תורהטיהבו תימורהו תיטסינלהה הפוקתב תודהיב (הרותב האירקו הליפת 

תויקלח ןה ד״סב ךכל תוליבקמה 55.המודקה תידוהיה הקיטסימב תיטסימ־תיטפילקופא 

האמוטה ד׳׳סב ,םוקמ לכמ56.0ט ,גכ ׳בד)םימחולה הנחמ תרהט לע וצה תמגודכ ,דבלב 

,הבעותה ישעמ ,השודקל דגונמה רחא םוחת םגו ,שדוקב תעגופ הנניאו תנכוסמ הנניא 

.םירוסא טושפ אלא ,ללכ ךרדב םיינסרה םניא 

- םעה תברקל החותפ וא עגמ לכ תרדממ ,תיטטס וא תימניד - השודקה לש הייפוא 

A.S. Meigs, 'A Papuan Perspective on Pollution', Man 13 (1978), pp. 304-318; V. :האר 

 Turner, The Forest of Symbols: Aspects ofNdembu Ritual, Ithaca and London 1973, pp.

 ,'74-81; J. Klawans, 'Idolatry, Incest, and Impurity: Moral Defilement in Ancient Judaism

 15^391 .jsj 29 (1998), pp,■ תישארב ןארמוק תכ לש "ץיחה יסחי״ו שדקמה תאמוט׳ ,בגר ׳א

ליעל)ןמרוג לצא היפרגוילביבב םג האר .156-133 ימע ,(ט״נשת)דס ןויצ ,׳תיאנומשחה הפוקתה 

M. Douglas, Purity :האר וז העפות לש םייגולויצוסה םיטביהה לע .2 הרעה 78 ימע ,(34 הרעה 

 1966 and Danger, London

R. Parker, Miasma: Pollution and Purification in :האר ,םייתד םיסקטל הנכהכ תורהטיה לע 

 19-21 .Early Greek Religion, Oxford 1983, pp ןוגכ ,תימניד האמוט לש םיירשפא םינממס לע

טרבור ;61-60 ,54-48 ימע ,םש :האר ,תמ תאמוטו שדקמה ןמ ןנוירה תליחתב םישנ לש ןתקחרה 

דבלב יטרואת יתד ןויער וא המצע לשמ חוכ תלעב איה האמוטה םא הלאשב טבלתמ ומצע רקרפ 

n. Yaiman, ׳On the Purity of Women :האר הקנל־ירס לע .(130-113 ימע ,םש :לשמל האר) 

 93 in the Castes of Ceylon and Malabar', Journal of the Royal Anthropological Institute

 25-58 .1963), pp). האר םימלסומה ברקב הליפת םרטב תורהטיהה יסקטל: -im׳ ,a.k. Reinhart

 1-24 (1990) 30 purity / No Danger', History of Religions• היווחל הנכהכ ןילוחה תרהט לע

E. Regev, 'Pure Individualism: The Idea of Non-Priestly :האר ינש תיב ידוהי ברקב תיתדה 

 176-202 .Purity in Ancient Judaism', JSJ 31 (2000), pp• הקיטסימב קוסיעה תעב הרהטה לע

m.d. Swartz, ״׳Like Ministering Angels״: Ritual :האר 'הרות לש רשיו תולכיהה תורפס יפ לע 

 135-167 .Purity in Early Jewish Mysticism and Magic', AJS Review 19 (1994), pp• לע

׳among the Hindus the notion of impurity is distinct,:טנומוד יאול ירבד האר ,ודוהב האמוטה 

 different from the notion of danger which corresponds elsewhere to the sacred in general

 and not only to the impure' (L. Dumont, Homo Hierarchicus: The Caste System and Its

 48 .Implications, Chicago and London 1980, p). האמוטה ןנד הרקמב ,(49 ימע ,םש) וירבדל

.יתרבח סוטטס לש ןיינע איה 

.26 הרעה ליעל 
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל ?תיטטס השודק וא תימניד השודק [21 

לע תוכלשה הל שיו ,היקלח ללש לע תינחלופה תכרעמה לש הביט תא השעמל עבוק 

םיבורקה םישנאה לש םתוהז ,שודקה בחרמל סחיה .ןאכ םהב ןודא אלש ,םיפסונ םימוחת 

הנתשמ ,תבשל סחיה וליפאו ,םיינחלופה םיסקטל השיגה ,ונממ םיקוחרה ולא לשו שדקמל 

.ד״סל כ״0 ןיב םלועה תסיפתב יסיסבה לדבהה והז .השודקה תסיפתל םאתהב 

ירוחאמ תדמועה הסיפתה תנבהל תמרות תימניד השודקכ כ״סב השודקה לש הרדגהה 

הברקה תוגרד לש טרופמ גוויס שי (כ״תב דוחייבו) כ״סב .שדוקה לש גרדומה ךרעמה 

םידדמנ הלא לכ 57.יסקטו ,ינמז ,ישונא ,יבחרמ :םידממ וא םינוירטירק המכ יפל שדוקל 

השודקה התייה אלול .ךכל םאתהב עבקנ םדיקפתו םכרעו ,השודקל םתקיז תדימ יפ לע 

התייה אל םג ילואו - ךרוצ היה אל ,הילא השיגב הבר תוריהז תשרודו תנכוסמ ,תימניד 

תושי אלו סוטטס איה וב השודקהש ד״סב ,תאז תמועל .הזכש גוריד רוציל - תורשפא 

.השודק לש תונוש תודימ גוריד םהב ןיאו - לוחו שדוק - םיבצמ ינש קר םנשי ,שממ לש 

ובש ןפואל סחיב וזמ וז תונוש תויתד דוסי תוסיפתמ תעבונ תושודקה יתשמ תחא לכ 

השודקה דוסיב ,ב-א םיקרפב רהבוהש יפכ ירה .ונמלועב ותוליעפ תנבומ דציכו ,ספתנ לאה 

החרכומ השודקה תסיפת ןכ לע .םדאה ינב לעו םלועה לע התוא ליצאמה ,לדבנה לאה דמוע 

ןמליס ןנחוי 58.וילא םלועהו םדאה תקיזו לאה תשודק לש הביט רבדב הנומאה ןמ עובנל 

השודקל תימניד השודק ןיב יתנחבה תא םימאותה ,םיסחי לש םיסופד ינש לש לדומ עיצה 

םיסחיה ,היגולוטנואה השיגה יפ לע 59.תיגולוטנואד הסיפתו היגולוטנוא הסיפת :תיטטס 

לעו הביבסה לע העיפשמ םדאה תוגהנתה .םוקיה עבטל םירושק םדאה ינבל לאה ןיב 

רושקה לכב היתותוא תא תנתונ םג איהו תורורב תואצות הל שי ,תישממה תואיצמה 

הליעפ ,תימניד איה השודקה וז הסיפת יפל .שדקמב לאה תניכש ןוגכ ,ומצע שדוקל 

השיגה יפ לע ,ךכמ הנושב .הב רהזיהלו הילא השיגה תא רדמל שי ןכלו ,העיגפו 

ינב לש םתונתייצ תדימו לאה יוויצ לע םיססובמ םדאל לאה ןיב םיסחיה תיגולוטנואדה 

.הביבסהו עבטה לע שממ לש העפשה ןיא לאה יניתנ לש םהישעמל .(לארשי ינב וא)םדאה 

.(13 הרעה ליעל)ןרה לש וירקחמ הוושה .(13 הרעה ליעל)ןוסנ׳ג לש ורפסב טרופמ ךרעמה 

תשודק לע .238-237 ימע ,(4 הרעה ליעל)טייר :האר השודק לש ןויער לכ דוסיב דמוע לאהש ךכ לע 

.(11 הרעה ליעל)וטוא הוושה לאה 

םינויע ,(םיכרוע)שטיוד יסו רקנא ׳א ,'התופקת רוקמל הכלהב הנווכה תועמשמ ןיבי ,ןמליס 'י :האר 

ןיב לדבהה תא ראתל ןתינ השחמה ךרוצל .277-263 ימע ,ט״נשת ןג תמר ,הכלהבו ירבע טפשמב 

עפשומה ,םלועה אוה הז רשג .םדאל לאה ןיב ינוימד רשג ןיעמ םייק תימנידה הסיפתב .תוסיפתה יתש 

לאל םדאה ןיב רשקה ,תיטטס השודק לש הסיפתה יפל .לאה תווצמ רחא וב אלממ םדאהש ןפואה ןמ 

םדאה הכוז ותונתייצ תדימ יפל םנמא)םלועה לש ימשגה ןפה לע תוכלשה ול ןיאו ,אל ותו ינחור אוה 

השודקה תסיפתל ירשפא יפוסוליפ רבסה .(תופיקע תוימשג תוכלשה םג ןבומכ שי ךכלו ,שנועו רכשל 

ותלוכי לע השקמ המוצעה ותשודקש ךכבו םלועה ןמ לאה לש וקוחירב תוארל ילוא ןתינ תיטטסה 

יכ ןכתייה ,ךכ םא .238 ימע ,(4 הרעה ליעל)טייר ;טי ,דכ 'והי :הוושה .לאה תא דובעל םדאה לש 

?םדא לכל שיגנ והשמכ לאה תא סופתל ןוצרב אוה תיטטסה השודקה לש הדוסי 
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22] בגר ליא 

.םדאל לאה ןיב םיסחי תכרעמ אלא הניא השודקה .אל ותו שנועו רכש לש תכרעמ יהוז 

- תיטטס השודק איה הב השודקהש הסיפת יהוז .הזל רבעמ תיעבט תושממ לכ הל ןיא 

.םדאל לאה ןיב םיסחיה תא רידגמה בצמ 

תיתוברת־תיגולופורתנא העפותכ השודקה תסיפת .ה 

םילדבה םניא םה לבא ,םדאה לש תיתדה הבישחה לע םידמלמ השודקה תסיפתב םילדבה 

לע םיעיפשמ הלא םילדבה ,דלפנייו לש ויתונחבהמ דומלל ןתינש יפכ .דבלב םייטרואת 

השודקה ןיב דוגינל .ללכב תיתדה תוליעפה לע ןכו ,תדה יסקט וב םיעצבתמש ןפואה 

העפותכ תדה לש םינוש םימוחת ינש לע תוכלשה ןנשי תיטטסה השודקל תימנידה 

םיטביהה רמולכ - ולוכ םלועלו עבטל תדה סחי לעו םיינחלופה םיסקטה לע :תיתוברת 

.תדה לש םייגולומסוקה 

,םירופיכה םוי ,םיאולימה ימי ןוגכ ,םיינחלופה םיסקטה םישגדומ (כ״תב דוחייבו)כ״0ב 

םיסקט תרטמ .םשאהו תאטחה תונברקו ריזנה ןברק ,הטוסה תקשה יסקט ,ערוצמה רוהיט 

הניחבמ .(לארשי םע ברקב ךכ ךותבו)ןכשמב הניכשה תיירש תא ךישמהל איה הלא 

רדס ,םדאה ינב לש ינחורה םמלועב רדס תטלשה איה םיסקטה תועמשמ ,תיגולופורתנא 

.תימנידה םלועה תסיפתמ עבונ הזכש רדס רוציל ךרוצה .לאה וצל וא ןוצרל סחוימה 

תועצמאב םמוקמב םתוא עבקל שיו ,ןמזה לכ םינתשמ םלועה ירדסש תששוח וז הסיפת 

םלועה ןיב הדירפמ הנניא כ״סב ׳השודקה תכרעמ׳ רמולכ .הרפכ יסקט רקיעב ,םיסקט 

,ויהולאל םעה ןיב רשקה לש וכשמה ,השודקה לש הכשמה .לאל םדאה ןיב םיסחיל יעבטה 

םינוש םימרוגש ,השודקה ךשמה אוה ,לאה וצל בשחנה ימסוק רדס ותוא לש ומויקב יולת 

עונמל םיבושחה םיעצמאהמ םה םיסקטה .ול עירפהל םימייאמ (לוליחה ,האמוטה ,אטחה) 

60.הזכש םויא 

,לאל םעה ןיב רשקל תמצמטצמ תיתדה תכרעמה .םיימסוק םלוע ירדסב ןד אל דייס 

,ןותנ בצמ איה לארשי ינב תשודק .לאה תווצמל לארשי ינב תויצ לע הבסנ הלוכ איהו 

םיסקט לש םמוקמ ךכיפל .ומויק םצע לע םייאל רשפא־יאש עובק יקוח סוטטס ןיעמ 

ורזחי םהש ןכתיי ןכמ רחאלו ,ושנעייו ואטחי לארשי ינבש רשפא .תחופו ךלוה םיינחלופ 

׳rituals [...] may be used to control and manage :26 ימע דוחייב ,(34 הרעה ליעל)ןמרוג :האר 60 

 life situations. Ritual is, thus, a means of imposing order on the indeterminacy of the

 socio-cultural situation', הייארבו הבחרה רתיב החתיפ הז ןויער .היפרגוילביבבו 60-39 ימע ,םש ןכו

M. Douglas, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, :סלגאד ירמ תיתוברת־ללכ 

 (1970) 1996 London and New York. יתוברת ךוותמכ סקטה לע יגולופורתנאה רקחמה תריקסל

C. Bell, Ritual Theory, Ritual :האר ,םמצע ןיבל םניב םדאה ינב ןיבו ,לאל ,עבטל םדאה ינב ןיב 

 1992 Practice, New York
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םיינחוכה םידברב השודקה ןויפאל יתיטטס השודק וא תימניד השודק [23 

בצמ הנניא תיטטסה השודקה .שנועו רכשב תינתומ הנניא םתשודק םצע ךא ,הבושתב 

ינמוד לבא ,םימייקתמ םנמא םיינהוכ םיסקט .יטפשמ סוטטסל רתוי המוד אלא ,יגולוטנוא 

.שדוקה לע העפשהב וא ,בושח יתד רסמב ,םהב שיש דחוימ ךרעב הנניא םתועמשמש 

61!םמייקל הוויצ לאהש ןוויכמ רקיעב םימייקתמ םה 

תועצמאב ד״סבו ב׳׳סב יוטיב ידיל תואבה םלועה תוסיפת ןיב דוגינה תא שיחמהל ןתינ 

62.יקסבדליו ןוראו סילא דר׳ציר ,ןוספמות לקימ לש תינללוכה תיגולופורתנאה הירואתה 

social) עבטה וא תואיצמה לש תויתרבח תוסיפת יתשב וא ,םייח תורוצ יתשב רבודמ 

 construction of nature, or myths of nature): ׳החונינ׳ תואיצמ לש איה תחאה(nature

 benign) ׳תרמשמ׳ תואיצמ לש איה תרחאהו(nature preserve). ׳החונינ׳ה השיגה יפל,

הלועפה בחרמ .הרזח ךרד הנשי ,העט םדאה םא םגו ,םדאה ישעמל ינחלס (לאה וא)םלועה 

תואיצמה רמולכ .ולש הגשמ לכל הרמוחב םיביגמ םניא עבטה וא םלועהו בחרנ םדאה לש 

ןתינ .םלועב ליעפה אוה םדאהו ,םדאה תא תנכסמה הרוצבו תוריהמב הנתשמ הנניא 

רודכה תא זיזנשכ םג .רודכ הזכרמבש u תואה תועצמאב ׳החונינה׳ הסיפתה תא שיחמהל 

םהש םישעמו תולועפ שי ;׳תרמשמה׳ הסיפתה תדמוע וז הסיפת לומ .זכרמל בושי אוה 

לובג דע קר ינלבוסו ינחלס אוה םלועה .תוינסרה תוכלשה םהבש םיינוציקל ךא ,םילבסנ 

,תמיוסמ תוגהנתהל םדאה תא תבייחמו תימניד תואיצמה רמולכ .הרזח ןיא ונממש ,םיוסמ 

רודכל .הזכרמב רודכש m תואה תועצמאב שיחמהל רשפא וזה הסיפתה תא .עגפיי תרחא 

.תואה לש תונוילעה תוניפל רבעמ לגלגתהל רוסא 

תויתוברת־תויגולופורתנאה תוסיפתה יתשו תויתדה תוסיפתה יתש יכ ןועטל יתנווכב ןיא 

תא השיחממ וז תללוכ תיתוברת־תיגולופורתנא הירואת םלוא .וזל וז קיודמב תוליבקמ 

תוריהזו הדפקה תשרודו תנכוסמ תואיצמה היפלש ,תימניד םלוע תסיפת ןיב םילדבהה 

תוחפ ששוח םדאה הבש ,תיטטס םלוע תסיפת ןיבל ,םדאה תוגהנתהל עגונב תדחוימ 

תונקסמה ןיב ףסונ לדבה .םלועב ותוגהנתהב יסחי שפוחמ הנהנו עבטהו םלועה ירדסמ 

תיתוברת־תיגולופורתנאה הירואתה תאש אוה תיתוברת־תיגולופורתנאה הירואתל ונלש 

ןיב סחיה ,תאז םע .םיטשפומ םייתד םיגשומ ךותמ אלו ,יתרבח רדס תריקח ךותמ וקיסה 

63.תיטטס וא תימניד םלוע תסיפתב שגדומב רושק ותוא בבוסל םדאה 

׳תייוויצ'השיגש ןיינעמ .םילגרה תשולש ןוגכ תדחוימ תועמשמ םהב קצוי דייסש םיסקטל ןווכתמ ינניא 

לש היצרניאה חוכמ קרו ךא השענ אוהו תדחוימ תילמס תועמשמ סקטל ןיא היפלש ,לאוטירל וזכש 

םיסקט לש הדש ירקחמ לע ךמתסמה ,לאטש ץירפ עיצה ,ומייקל ׳םיחרכומ׳ש הרכהה ןמו תרוסמה 

F. Staal, 'The Meaningless of Ritual', Numen 26 (1979), pp. 2-22 :האר .ודוהב 

םה .M. Thompson, R. Ellis and A. Wildavsky, Cultural Theory, Boulder, Colo. 1990 :האר 

לע םג ומכ ,(60 הרעה ליעל) סלגאד ירמ לש grid-group^ תיירואת לע הבר הדימב םיכמתסמ 

.םייגולוקא םירקחמ 

הנבמל הרושק ןהמ תחא לכש ,תונוש םלוע תוסיפת שמח השעמל םינומ םירבחמה יכ ןייצל שי 

תרמשמה הסיפתה תא וליאו תיטסילאודיבידניא הרבחל םירשוק םה תינלבוסה הסיפתה תא .יתרבח 
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24] בגר ליא 

םוכיס .ו 

תועצמאב שיחמהל ןתינ ד״סו כ״ס לש תודגונמה םלועה תופקשה יתש ןיב דוגינה תא 

רקחב תיטסילרוטקורטסה השיגה יפל .(classification system)׳גוויס תכרעמ׳ לש חנומה 

רמולכ ,תודבוע ןתואל םישנא לש הנושה סחיה ןמ תעבונ םלועה תפקשה ,היגולופורתנאה 

תוקולח םלועה תופקשה יתשש ךכמ עבונ ונניא השודקה לא הנושה סחיה 64.ןתרדגהל 

השודקה דציכ׳ ;׳?השודק יהמ׳ :הלאשב ןומט לדבהה אלא ,׳?שודק המ׳ :הלאשב ןהיניב 

הסיפתהמ עבונ כ״0ל ינייפואה השודקה גרדמ .׳?לוליח ינפמ הילע םירמוש דציכו תגשומ 

ובש ד״ס תמועל תאז .הילא השיגה תא רדמל שיש השודק רמולכ ,השודקה לש תימנידה 

הצופנ שדוקה לא םעה לכ לש תושיגנה .שדוקה לש רודימו השודק לש גרדמ אוצמל השק 

האמוטה םגו ,לוחל ךופהל םילוכי (רשעמ ןוגכ)שדוק םה כ״סבש םיצפחו ,רתוי הברה הלקו 

.תוחפ תנכוסמו תמייאמ המצע 

לש םפקות לע וא םרוביח ןמז לע ,םייפוא לע דמלל שקבמ ינניא הלא תונקסמב 

תנתונ םלש רוביחכ הרותה יכ רמול התע ןתינ הלאל רשק אלל .הרותה לש ׳היתורוקמ׳ 

לאל ותוביוחמל סחיב תודגונמו תונוש תויתד תושיג יתשב טוקנל תוריח םדאה ידיב 

םאה .תורודה ךלהמב וז היגוס םע ודדומתה דציכ הלאשה הלוע תאז רואל .ויתווצמלו 

בלשל הסנתש תיטסינומרה השיג טוקנל וסינ אמש וא ,ןאכלו ןאכל עירכהל וסינ םידוהי 

בשייל תונויסינ רתאל ןתינ םאה ?תיטטס השודקו תימניד השודק לש תוסיפתה יתש ןיב 

?םירתוס וא םישק תוארקמ םע םינשרפ תויודדומתה וב תורקחנש ןפואל המודב ,הלא םיישק 

ןיב תוקולחמב יזכרמ םוקמ היה תיטטסה השודקל תימנידה השודקה ןיב דוגינל יכ ינרובס 

ןויד ןבומכ שרוד הז אשונ םלוא ,תויתכלהו תויתד תויגוסב תורודה ךלהמב םינוש םיגוח 

65.דרפנ 

תוסיפתו תורבחה יסופיט תשמח לכ תא לולכל הרומא הרבח לכ םתעדל .תיכררייה הרבחל םירשוק םה 

.םלועה 

E. Leach, Culture and Com- :לשמל האר ןאכ ונודינש ולאל םימוד םירשקהב השיג חותיפל 64 

 33-97 .munication: The Logic by Which Symbols Are Connected, Cambridge 1976, pp

,בגר 'א ::ןארמוק םע האוושהב םישורפהו םיקודצה לש ןחלופהו השודקה תסיפת לע ןוידל הוושה 65 

תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,יינש תיב ימיב תדו הרבח ייח לע םיקודצה תעפשהו תיקודצה הכלהה׳ 

:ל״זח תוכלהל תינארמוקה הכלהה ןיב תוסיפתה ילדבה לעי ,ל׳׳נה ;214-200 ימע ,ס״שת ,ןליא־רב 

.(סופדב)׳תיטטס השודק לומ תימניד השודק 
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