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מעמדו של המקדש בנצרות
הקדומה

שני יסודות מבדילים את הנצרות מן היהדות  :האמונה בישו ודהיית מצוות התורה ובכללן הפולחן

.

במקדש לצורך המתשה ניתן לזמר כי דת ישראל בימי הבית השני הייתה מעין ממלכה שבראשה
כוהנים  ,ואילו הנצרות הבטיחה לכל גוי אפשרות להיות קדוש ולחוות חיי קדושה אם רק ידבק

.

באמונה הנוצרית בישו חוקרים רבים מאוד טענו  ,ויש רבים שעדיין סוברים כך כיום  ,כי ההתנכרות
למקדש ההלה עוד בימי ישו עצמו ותלמידיו הראשונים וממשיכיהם  ,היהודים  -הנוצרים  ,וכי הללו

בתרו להחליף את הכפרה באמצעות עבודת הקרבנות בכפרה באמצעות אמונה במשיחיותו של ישו .
שהרי כיצד ייתכן שהנוצרים  ,שהיו מוכנים לקבל גויים כאנשי קודש  ,המשיכו להכיר בלגיטימיות

של עבודת הכוהנים  ,המרחיקה את הגויים מן הפולחן ? יתר על כן  ,האם אפשר שהמאמינים כי ישו
כיפר במותו על חטאיהם המשיכו לגלות מחויבות למקדש ולעבודת הקרבנות ? אלא שטענה זו טרם

זכתה לבחינה מדוקדקת ומקיפה על פי כל החיבורים והמסורות שבברית ההדשה .

1

מאמר זה נכתב בחלקו בעת שהותי כעמית פולברייט במרכז ללימודי יהדות באוניברסיטת הרוורד .
1

על התפיסה שישו התנגד למקדש ראו :
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במאמר זה אבחן את כל ההתייחסויות למקדש ולפולחן בו במקורות נוצריים מן הברית החדשה

.

( וכן במספר חיבורים חיצוניים ) שהתחברו במאה הראשונה לסה " נ אנסה לברר באיזו מידה אימצו
ללבם הנוצרים הראשונים  ,שהיו יהודים או תלמידיהם של יהודים  ,את המקדש או דחו אותו  ,הן בתיי

בתיי הרוח.

היומיום והן

התפיסה של גוי

קדוש ?

2

האם הם הכירו בממלכת הכוהנים או שביטלו את חשיבות המקדש בשל

מטרתי איננה רק לברר אם הנוצרים הראשונים היו ' בעד ' המקדש או ' נגדו ' .

.

אני מבקש לגלות איזה מקום תפס המקדש  ,כמוסד ממשי וכסמל דתי יהודי  ,בחייהם בסופו של
המאמר אעסוק גם באופן שבו הזיקה החיובית או השלילית למקדש ולקרבנות השפיעה על התפתחות
הקהילות הנוצריות הצעירות במאה הראשונה  ,שלא כמו המהקרים הרבים שהוקדשו לסוגיה זו בעבר ,
הדיון שלהלן יהיה שיטתי מבהינה כרונולוגית וכן מבחינה טיפולוגית  :המקורות ייבחנו מן המוקדם

למאוחר  ,ויסווגו לארבע קטגוריות של יחס למקדש  ( :א ) מעורבות  -פעילות של ישו או הנוצרים

במקדש או בהר הבית ; ( ב ) דימוי  -אנלוגיה של הקהילה או המאמין למקדש או למאפיינים

פולחניים ; ( ג ) ביקורת כלפי המקדש והפולחן ; ( ד ) דחייה של המקדש והקרבנות  ,כלומר טענה שאין
בהם עוד צורך  -זוהי הקטגוריה שרבים סבורים כי היא משקפת את עמדת הנוצרים

הראשונים .

טיפולוגיה חדשה זו תסייע בניתוח העמדות הבאות לידי ביטוי במסורות השונות הנוגעות למקדש ,

ואדון בה ביתר פירוט בהמשך  ,במסקנות מן הסקירה הכרונולוגית של המסורות .
ישו ההיסטורי  ' -טיהורי המקדש  ,הריסתו ובנייתו והסעודה האחרתה
הגישה המייתמת את ההתנכרות למקדש כבר לישו עצמו מסתמכת בראש ובראשונה  -בין במודע ובין
שלא במודע  -על שני מעשים מרכזיים המיוחסים לו  ' :טיהור ' המקדש  ,ובכללו

.

"

מרה שהופנתה כנגד

המקדש  ,והסעודה האחרונה מסופר כי זמן לא רב לאחר שהגיע לירושלים עלה ישו להר הבית וזרע

.

שם מהומה הוא גירש את המוכרים והקונים  ,הפך את שולחנות חלפני הכספים ( ככל הנראה של

תשלום מהצית השקל ) ואת כיסאותיהם של מוכרי היונים לצורך קרבן  ,ולא הניח להעביר כלים דרך
לטענת בורג ישו ביקש להחליף את מערכת הקדושה המסורתית בקדושה רוחנית המבוססת על מעשי חסד ולהפוך
את המקדש למוסד שגם גויים לוקחים בו הלק פעיל  ,ראו :
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דוגמאות נוספות לגישות אלה יובאו להלן בהערות לא אתייחס כאן לגישת הנוצרים כלפי הכוהנים או הכוהנים
הגדולים  ,כיוון שזוהי
2

סוגיה חברתית  -פוליטית מעיקרה .

לסקירת חלק מן העדויות שיידונו להלן ולמסקנה כי לא הייתה התנגדות עקרונית למקדש ראו T~ T. Townsend , :
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ממלכת כוהנים או גוי קדוש ! מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

המקדש
' הלא

(

מרקום יא  ,סו  -יז ומקבילות .
)

מרקוס גם ייחס לישו ציטוטי פסוקים הנוגעים לבית המקדש :

.

כתוב " ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים "  ,אך אתם עשיתם אותו למערת פריצים ' אין ספק כי

תיאור המעשה והפסוקים המיוחסים לישו מלמדים על הוסר שביעות רצון מן הנעשה במקדש .
רוב החוקרים סבורים כי המעשה אכן התרחש בפועל  ,שהרי אין שום סיבה להניח שמרקום או מי

שקדם לו בחיבור מסורת זו בדה אותו מלבו מבלי שהרחיב על משמעותו ועל חשיבותו של המעשה.
אולם קשה מאוד לפרש למה בעצם התכוון ישו  .סוגיה זו העסיקה ועדיין מעסיקה רבות את

החוקרים ,

מעניין כי מרבית העוסקים בה ראו במעשה זה ביטוי לטינה של ישו לדרך התנהלותו של המקדש אך

.

לא ייחסו לו התנגדות למוסד המקדש או ערעור על הלגיטימיות של עבודת הקרבנות ההצעות

העיקריות הן שישו התנגד למסחר שהתנהל בשולי המקדשך לפוליטיזציה של המקדשיי או לשחיתותם

של הכוהנים הגדולים .

לפי כל ההצעות הללו ישו דווקא מצא עניין רב במקדש ובנעשה בו  ,והוא

5

.

ודאי לא רצה בהרס המקדש לפיכך מעשה ' טיהור ' המקדש אינו יכול ללמד על התנכרות למקדש

.

כמוסד דתי בצד הפירושים שעל פיהם ישו התנגד כאמור לדרך התנהלותו של המקדש  ,אפשר לפרש

את ' טיהור ' המקדש גם כמעשה שנועד להביע בפומבי מסר דתי או מוסרי  ,כגון שחטאי העם פוגעים

במקדש ומתללים את קדושתו .

6

נוסף על עצם המעשה של ' טיהור ' המקדש מרקום מזכיר האשמה שלפיה ישו אמר שיהרוס את
המקדש  ,בתיאור ' משפטו ' של ישו לפני הכוהן הגדול והסנהדרין שבראשותו נאמר כי עדי שקר טענו

שישו אמר 'אני אהרס את ההיכל הזה שנעשה בידי אדם ובשלושה ימים אבנה אחר שאיננו מעשה ידי
אדם ' ( מרקוס יד  ,נז  -נח ; השוו  :יוחנן ב  ,יט )  ,אותה השמועה נזכרת גם בתיאור לעגם של מספר

.

יהודים לישו בעת שהיה תלוי על הצלב ( מרקוס טו  ,כס  -ל ) האשמה זהה עולה מאוחר יותר  ,במשפטו

של סטפנוס  ' -עדי שקר ' טוענים נגדו כי אמר ש ' ישו מנצרת הזה יהרוס את המקום הזה '  ,כלומר
את המקדש ( מעשי השליחים ו ,

יד וראו להלן .
)

היו אפוא יהודים שסברו כי ישו איים להחריב את

.

המקדש גופו אולם גם אם ישו אכן אמר זאת  ,אין ללמוד מכך על התנגדות עקרונית למקדש כמוסד ,

.

אלא על שאיפה להחליפו במקדש אוטופי  ,אשר ירד מוכן מן השמים ללא מגע יד אדם ושאיפה כזאת
באה לידי ביטוי במגילת

המקדש ' .
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אני סבור שה ' טיהור ' בא למהות על כך שכסף שדבקה בו טומאתם המוסרית של חטאי הרשעים משמש למימון
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האומנם צדקו המקורות שהציגו את המאמר על חורבן המקדש כעדות שקר ואשמת

שווא ?

בשנת

התגלו בנאג המאדי שבמצרים חיבורים נוצריים גנוזים ובהם הבשורה על פי תומס  ,חיבור הכולל

1945

.

אמרות רבות של ישו בשפה הקופסית שהועתקו במאה הרביעית  ,ושיסודן במסורת קדומה בין האמרות

מופיע המשפט ' [ אהרוס את הבית ] ואיש לא יוכל לבנותו ' .

8

אם כן מתברר שהיו נוצרים שהאמינו שישו

אכן אמר את הדברים  ,וקשה מאוד להכריע אם הם צדקו או שמא הם עצמם הושפעו מאותה שמועה .
משום כך לא ניתן לפסול את האפשרות שישו אכן אמר את הדברים והתנגד למקדש שפעל בימיו  ,אך

אם אמנם אמר זאת  ,היה זה רק משום שמצא פגמים במקדש הקיים ושאף למקדש אמתי ( ולא סמלי

)

.

ללא רבב האמרה שיוחסה לו ומעשה ' טיהור ' המקדש ודאי נתפסו בעיני ההנהגה היהודית והכוהנים
הגדולים שעמדו בראש המקדש כפגיעה קשה שיש להשיב עליה בחומרה רבה  ,וזוהי ככל הנראה הסיבה

למעצרו של ישו ולמסירתו לנציב הרומי  ,פונטיוס פילטוס .

9

אך אין לטעות ולהסיק מתגובה חריפה זו

כי ישו דחה את הפולחן במקדש  ,אם המעשים והדברים שיוחסו לו אכן אירעו בפועל  ,יש ללמוד מהם
דווקא על מגמה הפוכה  ,היינו שהמקדש והפולחן העסיקו את ישו  ,ושהוא ביקר את דרך התנהלותם ,

.

אך לא מתוך מגמה לבטלם אלא מתוך שאיפה לשפרם אולם בעיני בני דורו נתפסה הביקורת על
המקדש כערעור על הלגיטימיות של ההנהגה  ,וכיוון שנעשתה באופן בוטה ותוך שימוש באלימות
פיזית ומילולית ,

היא הובנה כמרד כנגד מוסדות הדת והמנהיגות הדתית והפוליטית .

חשוב להבחין כי המאמינים הנוצרים שתיברו ועיצבו את הבשורות הסינופטיות כדור או שניים
לאחר צליבת ישו לא הזדהו עם המאמר הפרובוקטיווי שיוחס לישו בדבר הריסת המקדש ובנייתו

מהדש  .הם ביקשו להכחישו ושמו אותו בפי אויביהם של ישו וסטפנוס  .מתי אף עידן אותו ושם בפי

עדי השקר את הטענה שישו אמר כי הוא רק ' יכול ' להרוס ולבנות את המקדש ( מתי כו ,

. ( KO

לוקס

.

השמיט האשמה זו מסצנת המשפט אפילו יוחנן לא גרס שישו הודיע שיהרוס את המקדש  ,אלא קרא

' הרסו את המקדש ובשלושה ימים אקימנו '  ,כמעין הוכהה ליכולת השיקום שלו ( יוחנן ב  ,יט ; ראו

להלן  .אפשר שיש בגישות אלה סיוע לכך שישו עצמו לא הכריז שיהרוס את המקדש .
)

הסעודה האחרונה היא למעשה סדר הפסח שלפי המסופר אצל מרקום ערך ישו עם תלמידיו

.

בירושלים בטרם נעצר במהלכה בצע ישו את הלחם והילקו לתלמידיו באמרו ' זהו גופי '  ,וכן בירך
על כוס היין ונתן לתלמידיו לשתות ממנו באמרו 'זהו דמי  ,דם הברית הנשפך בעד רבים ' ( מרקום יד ,
כב  -כד ; השוו  :לוקם כב  ,י  -כב  ,יותנן ו ,

8

הבשורה על פי תומס
.ק

134
; 360

71

.

נא  -נח .
)

לטקסט ראו , revised :

edition, Leiden 1996 ,

.

""

היו שהסיקו מכך שישו המיר את הקרבן בסמלים

1אמ 2מי

4 . ( , The Nag Hammadi Libraryש ) T~ M . Robinson

לסקירת הגרסאות השונות של אמרה זו ראו  :קרוסן ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ ' - 355

.

לדעת קרומן האמרה אותנטית  ,אם כי הכרעה זו אינה נטולת ספקות לדעתו הגרסה המקורית אכן כללה

.

הבטחה לבנייה מחודשת  ,בניגוד לגרסת תומס לדעת תייסן ומרץ האמרה מהימנה  ,ראו  :תייסן ומרץ ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

433 - 432

.

.

עצם ניבוי חורבן המקדש איננו מעיד על התנכרות לרעיון המקדש לרבן יוהנן בן זכאי onTtu

.

ניבוי חורבנו בגלל דרך ניהולו ( בבלי  ,יומא לט ע " ב ) מקור אפוקריפי נוסף המלמד כי הנוצרים נתפסו כמאיימים
על המקדש הוא הבשורה על פי פטרוס ( ז  ,כו )  -המהבר טוען שם כי השליחים הואשמו במזימה לשרוף את
המקדש  ,ראו :
185
9

.

963 ,ן New Testament Apocrypha , 1 , Philadelphia

" 4. ( ,

) Schneemelcher

,

 .הו פ

 Henneckeן

 .ע מעניין שהאשמה דומה הופנתה כלפי המינים בתוספתא  ,סנהדרין יג  ,ה ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

מנדרם ( לעיל  ,הערה , ) 5

עמ ' עמ '

, 298 , 76 - 61

305 - 301

.

) 434

.

ממלכת כוהנים או ( וי קדוש

המכוונים לגופו

שלו  ,וכך הפך עצמו לקרבן

כפרה.

10

!

ץתדרה

9

מעמדו של המקדש בשרות הקדומה

אין ספק שכעבור עשרות שנים הפך טקס

.

הסעודה האחרונה  ,האוכריסט  ,לפולחן שניתן להקבילו לעבודת הקרבנות במקדש אך ייחוס פרשנות
זו לאמרתו של ישו או לעולמם של הנוצרים הראשונים ובכללם מחבר מסורת זו

.

אצל מרקום  ,איננו מתקבל על הדעת  ,וזאת משני טעמים ראשית  ,על פי
המסורת שאצל מרקוס אין כאן דחייה של עבודת הקרבנות מן הסיבה הפשוטה
שישו אמר את הדברים באכלו את זבח הפסה ( מספר פסוקים קודם לכן מסופר

על ההכנות שערכו הוא ותלמידיו לקראת אכילת זבה הפסת .

) 11

כיצד ניתן לאכול

בשר זבת ובאותה סעודה לומר כי להם ויין הם תחליף מוחלט ומלא

לקרבן ? !

עצם

ההקשר של המעשה או המאמר מצביע כנגד פירוש כזה מצדו של מרקוס או מצד

.

המקור שממנו העתיק את הדברים שנית  ,לאחרונה עמד ג ' ונתן קלוונס על
המשמעות הסמלית של האמירה כי הלחם הוא גופו של ישו והיין הוא דמו

13 ,

קלוונס מקבל את ההנחה שישו ( או מי שם בפיו את הדברים ) אכן רמז לקרבן ,
אך מערער על כך שאמירה מטפורית זו משמעה התנגדות לקרבנות המקדש

.

והחלפתם בטקס האוכריסט לדבריו ניתן להשתמש במטפורה פולחנית ולהמשיל

.

לחם לבשר ויין לדם מבלי להסתייג מן הקרבנות האמתיים שימוש בסמל איננו
מבטל את המסומל  ,אלא ניתן דווקא ללמוד ממנו על עצמתו של הסמל  ,הקרבן  ,בעיני מי שבוחר

האולט הצלבני של

להתבטא בדרך זו כשמרקום או מקורו דימו את האוכריסט לאכילת קרבן הם הכירו  ,ולו בעקיפין ,

היעיד
בהס

בערך הקרבן  ,כיוון שראו בו אב  -טיפוס לכפרה לדידם אפשר להבין את הכפרה באמצעות אמונה

"

.

.

בישו רק אם משווים אותה לקרבן הרצוי על המזבח  ,לפיכך בין אם נייחס את דברי ישו בסעודה
האחרונה לישו עצמו ובין אם לאו  ,אין למצוא בהם התנגדות או חלופה לעבודת

הקרבנות  ,אם כן

מתברר שאין לייחס לישו דהייה עקרונית של פולחן הקרבנות כאמצעי לעבודת האל .
קהללת השללחלם בלוושללם  -המקדש כמוקד פעילות וכמלבה לרדיפות

.

בספר מעשי השליחים לוקס מספר על הקהילה היהודית  -הנוצרית בירושלים לאחר מות ישו היו לו
מקורות מהימנים יחסית על הנעשה בקרבם  ,ולפיכך ניתן ללמוד מן הספר על יהמם של בני חוג זה
10

תייסן ומרץ ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ
113 , 117 , 139

 .קק

' ; 436 - 431

שילטון ( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

,

Feeley- Hamik, The Lord's ; 154 - 138

Early Judaism and Christianit/, Washington, DC 1994 ,

",

004ן

0

The Mean

.ם

~ Table:

.

שילטון ראה בדברי ישו תגובה על כישלון ניסיונו ' לטהר ' את המקדש  ,כלומר לערוך בו מעין רפורמה על
האוכריסט כקרבן או מעין קרבן ראו :
221 -225 , 491 -508

11

 .עק

Background be(ore

1 . 1 . Daly, Christian Sacrifice: The fudeao-Christian

Origen, Washington, DC 1978 ,

ת " סן ומרץ ביקשו לסתור את הפירוש המקובל כי הסעודה האחרונה הייתה למעשה סדר פסח ; לטענתם אין זה

סביר שישו נעצר בחג הפסח  ,ראו  :תייסן ומרץ ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

427 - 426

.

אולם גם אם מחבר המסורת אצל

מרקוס טעה בכך  ,הרי אין ספק שהוא עצמו סבר כי דברי ישו נאמרו במהלך הסדר  .ראו  :דאלי ( לעיל  ,הערה , ) 10
עמ ' . 221 - 219 , 207 - 206
12

reting the Last Supper: Sacrifice , Spiri~ lization , and Anti- Sacrifice' , NTS , 48 ) 2002 ( ,
1 - 17

 .קק

Inte
~

IGawans ,

.נ

"צי

וו

צגם מ יסך

מטסך '

קתדרה

איל

10

רגב

למקדש מתוך מעשיהם ואורה תייהם ,

13

היהודים  -הנוצרים עלו יחדיו מדי יום למקדש ( מעשי השליחים

ב  ,מו )  ,פטרוס ויוחנן עלו למקדש בעת תפילת המנתה  ,שכמובן התקיימה במהלך הקרבת קרבן
המנחה  ,ריפאו פיסה בשער הר הבית ונשאו דברים באולם שלמה שבהר הבית

שם ג  ,א  -יא ; ה  ,יב .

(

) 14

מאוחר יותר  ,כשיעקב אחי ישו עמד בראש הקהילה ופאולוס בא לבקר בירושלים  ,ביקשו הזקנים
שעמדו לצד יעקב מפאולוס לשלם את קרבנות הנזיר שנדרו ארבעה מבני הקהילה

(

שם כא  ,בג  -כה .
)

מכאן שבקהילה הנוצרית בירושלים היו חברים שראו בנזירות ובקרבן הנזיר אמצעי השוב לעבודת

.

האל  ,ושבתרו מיזמתם להדק את זיקתם לעבודת המקדש אך לא רק אותם נזירים אלא גם הזקנים

.

שהנהיגו את הקהילה ראו בכך טקס רב חשיבות הם בתרו לצרף את פאולום כמעין אפוטרופוס לטקס
שכבר נקבע מראש  ,וזאת כדי לנקותו מן השמועה כי הוא קורא ליהודים שלא לשמור את תורת משה
(

שם כא  ,יה  -כב .

קבלת תקופת הנזירות וסיומה באמצעות קרבן נתפסו בעיניהם כמעשה חגיגי של

)

חסידות  ,כפי שסברו יהודים רבים בימי הבית .

מכל זאת עולה שמנהיגיה של הקהילה הירושלמית

15

ולפחות חלק מחבריה התייחסו אל המקדש בדומה ליהודים האתרים בני תקופתם .
אולם אין להסיק מכך כי פעילותם של נוצרים אלו במקדש לא עוררה התנגדות בקרב ראשי

.

המקדש  ,שעמדו בראש התברה היהודית ; נהפוך הוא בעקבות הטפותיהם בהר הבית נעצרו פטרוס

.

ויוחנן ביזמת הכוהנים  ,הסטרגוס של המקדש  ,שהיה ממונה על שמירת הסדר במקום  ,והצדוקים הם

הובאו ל ' שימוע ' בפני הכוהנים הגדולים  ,ובכללם יוסף קייפא  ,ואלה הורו להם להפסיק להטיף בשם
ישו

(

שם ד  ,א  -יה .

פטרוס והשליחים לא שעו לדבריהם והמשיכו בהטפות בהר הבית ובמעשי ריפוי ,

)

ובעקבות זאת הם נעצרו שוב בידי הכוהן הגדול ואנשיו הצדוקים  ,אך ברתו מן המעצר ושבו ללמד

יב  -כא .

במקדש ( שם ה ,

)

הם הובאו בידי הסטרגוס של המקדש ל ' שימוע ' נוסף בפני הכוהן הגדול

והסנהדרין שבראשה עמד  ,ואלה גמרו אומר להוציאם להורג  ,אך לבסוף הסתפקו בעונש מלקות ( שם

ה  ,כב  -מ  .השליחים נעצרו אפוא בשל פעילותם במקדש  ,והמעצר בוצע בידי הסטרטגוס של המקדש .
)

סבורני כי התגובה החריפה של רשויות המקדש נבעה מכך שהשליחים הטיפו בשם ישו  ,שלדידם של
הכוהנים הגדולים היה מנהיג לא לגיטימי שהואשם בפעילות אנטי  -מקדשית  ,וכן מכך שעשו זאת
במקדש עצמו ,
13

המקום המקודש ביותר .

על מקורותיו של ספר מעשי השליחים ראו :

, 31 ( , New York 1998 ,

(Act o

(AB

T~ A. Fitzmyer, The

 tpp . 80- 89מהימנותו היחסית של לוקס כהיסטוריון  ,ליתר דיוק  ,מהימנות מקורותיו הירושלמיים  ,ניכרת בפירוט
הרב של תיאוריו במה שנוגע לשמות בני הקהילה ומוצאם  ,לרקע הראלי של הר הבית ולפרטים מתהום המשפט

הרומי .

,
""

14

ראו למשל :

ofActs

"

 the Acts 01 theתן Hengel , 'Luke the Historian and the Geography of Palestine

101 - 106 ; 8 . Rapske, The 800

Setting

" "

 Carlisle 1994ש
אולם שלמה הוא אולי הסטיו המזרחי  ,שלא שופץ על ידי הורדוס אלא יוחס לימי שלמה ביוחנן י  ,כג מסופר שישו
הטיף באותו מקום על הסטיו המזרתי ראו  :קדמוניות היהודים כ  ( 221 - 219 ,מהדורת שליט  ,עמ '  ) 570בארס הסיק
 Roman Cllstody, Grand Rapidsמן , 111 : The Book ofActs and Paul

.

Ernst Bammel,
345 -367

 .עק

ש

Presented

First Century

.

.

מעדויות אלה ואחרות כי השליחים

15

 .קק

idem, Between lesus and PauL Philadelphia 1983 ,

5

"

.א

05ק4

Sheffield 1991 ,

.

לקחו הלק בפולחן  ,ראו  the Acts 01 :תC .K. Barrett, 'Attirudes 10 the Temple 1
:טה1
' the Secondחס 4 . ( , Templum Amicitae: 2 50(5ט )  . Horburyלל ,

'

,

 .השאלה כיצד יש לפרש את מעורבותם של פטרוס ויוחנן בהר הבית תידון להלן .

ראו למשל  :ה ' אלבק  ,ששה סדרי משנה  :סדר נשים  ,ירושלים ותל  -אביב תשי " ט  ,עמ '

190 - 189

.

בדומה לנאמר

במעשי השליחים כא  ,כג  ,הנזירות מוגדרת אצל חז " ל כנדר  ,שהרי בדומה לנדר יסודה בהכרזתו של האדם ; ראו :
משנה  ,נזיר א  ,א  -ז  ,ד  ,ב  -ד ; אלבק ( שם )  ,עמ ' 191

.

ממלכת כוהנים או גוי קדושו מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

סטפנוס  ,יהודי  -נוצרי הלניסטי ( ' יווני ' ) מן התפוצה  ,הואשם בידי יהודים אחרים מן התפוצה שדיבר

.

' נגד משה ואלוהים ' ומסופר כי הוא הועמד בפני הסנהדרין  ,וכי עדי שקר טענו כי אמר שישו יהרוס
את המקדש וישנה את החוקים

(

שם ו  ,ח  -יד .

) 16

בתגובה על האשמה זו נשא סטפנוס נאום ארוך ( שאין

.

לדעת מי היברו ) ובו סקר את חטאי בני ישראל במדבר בין השאר טען בנאומו כי האל איננו שוכן
במקדשים מעשי ידי אדם והסתמך בכך על דברי הנביא ישעיהו ' כה אמר ה ' השמים כסאי והארץ הדם
רגלי  ,אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי ; ואת כל אלה ידי עשתה ' ( ישעיה סו  ,א  -ב ; מעשי

.

השליחים ז  ,מת  -מט ) יש שפירשו את דבריו כהכחשת מציאותה של שכינת האל במקדש  ,ושראו בהם
הוכחה להתנגדות של סטפנום

ושל הנוצרים שהוא ייצג לבית המקדש .

17

האם סטפנוס והיהודים דוברי היוונית בקהילת ירושלים אכן שללו את המקדש

לחלוטין ?

הרי

סטפנוס הביע יתם חיובי למשכן במדבר ( שם ז  ,מד  -מה )  ,ומכאן שאם האל איננו שוכן במקדש הדבר

.

נובע ממעשי בני האדם ולא מעצם פולחן הקרבנות לפיכך אפשר לפרש את דברי סטפנוס באופן

.

פשטני שהוא ביקר את הפולתן אך לא דתה אותו מכול וכול עם זאת ייתכן שהביקורת לא הייתה

.

כה חריפה כפי שנראה לכאורה ההקשר של הנאום  ,היינו אשמת העוינות למקדש  ,מטעה וגורם

.

לקורא לחפש בנאום ראיות מפלילות שיחשפו את דעותיו האמתיות של סטפנוס אך הלה לא התייחס

בשלילה לבניין מקדש שלמה ( שם ז  ,מו  -מז )  ,ולכן לא ייתכן שהוא התנגד לכל מקדש מעשה ידי אדם
( והרי גם המשכן היה מעשה ידי

אדם ) ,

הוא אמר רק שהאל איננו שוכן

) ( katoikei

במקדשים ידי אדם ,

כלומר השכינה איננה מוגבלת למבנה מסוים  ,אלא  ,כמאמר ישעיהו  ,אופפת את תבל כולה  -ולכן

גם הנוצרים יכולים לתוות את רוח הקודש .

18

והרי רעיון זה עומד למשל ביסוד מוסד בית הכנסת ,

והוא נראה פוגעני רק מכיוון שסטפנוס נחשד בנטיות אנטי  -מקדשיות  .יש להביא בחשבון גם כי
סטפנוס הוצא להורג לא בשל דברים אלה או בשל ההאשמה כי דיבר נגד המקדש והתורה  ,אלא מכיוון
שחירף את האל באמרו שבן האדם עומד לימין האל ( שם ז  ,נד ~-

(O

f

סיכומו של דבר  ,סטפנוס הואשם

בהזרה על הדברים שיוחסו לישו  ,אך ספק אם בנאום שיוחס לו יש ביקורת על המקדש ועל הפולחן .
.

כפי שיתברר בהמשך  ,לוקס  ,שהביא את דברי סטפנוס  ,לא גילה עוינות כלפי המקדש עם זאת עצם
ההשדות בסטפנום מלמדים על האופן שבו נתפסו הנוצרים בירושלים בעיני יריביהם ,
פאולוס כאמור קיבל עליו לשלם את קרבנם של ארבעה נזירים  ,ולשם כך נטהר ונכנס למקדש

.

להודיע על דבר הקרבנות אולם מעשה זה גרם בעקיפין לכך שפאולוס נעצר וראשי היהודים ביקשו

להעמידו לדין  .יהודים מאסיה טענו שפאולום נכנס למקדש עם גויים ( ' יוונים ' )  ,ובכך עבר עברה

.

תמורה ( לגוי עצמו היה צפוי עונש מוות ) לוקס מסביר כי הייתה זו אשמת שווא  -המאשימים תשבו

16

17

על סטפגוס כאהד מן הנוצרים דוברי היוונית ראו  :מעשי השליחים ו ,

.

שהרץ ( לעיל  ,הערה , ) 2
41 - 101

18

א  -ו.

לדוגמה מנסון ניסה לייחס לסטפנוס את הגישה האנטי  -מקדשית של האיגרת אל העברים  ,שתידון להלן  ,ראו :
)0
 . 25 -41קע , London 1951 ,
 . Manson , Theלל לפירוט המהזיקים בגישה זו ולסתירתה  ,ראו :
the

כך

 .קק

עמ '

; 58 - 56

.

1 , Hellenist and Hebrews: Reappraising Division within the Earliestחא c . c .
.

.

Church Minneapolis 1992 ,

פירש שכרץ ( שם )  ,עמ '  , 55 - 53ובדומה לו היל ( שם )  ,עמ

בנאומו עם המקדש אלא עם

התנהגות היהודים כלפי ישו .

' ; 81 - 71

היל עמד על כך שסטפנוס לא בא להתפלמס

תדדה

11
-

ץתדוה

איל

2

רגב

שפאולוס עשה כן מכיוון שראו אותו מסתובב בירושלים עם טרופימוס מאפסוס .
בעקבות האשמה זו הוציא ההמון את פאולוס מן המקדש וניסה להרגו  ,אך המפקד

.

הרומי באנטוניה תפס וכלא אותו פאולוס הוחזק במאסר ממושך וכמעט הוסגר
לידי הסנהדרין  ,אלא שבשל היותו אזרת רומי הותר לו להישפט בפני הקיסר  ,ושם

.

כנראה נגזר עליו עונש מוות והוא הוצא להורג כך קרה שדווקא מחויבותו

המעשית של פאולוס למקדש  -גם אם הייתה זו מחויבות רגעית ואולי אף

כפויה  ,במצוות הזקנים שעמדו בראש קהילת ירושלים  -הביאה לקץ פעילותו

ובעקיפין גם למותו .

19

יעקב אחי ישו היה מנהיג הקהילה הנוצרית לאחר שפטרוס נאלץ לברוח מירושלים
(

שם יב  ,יז  ,והוא הקפיד בשמירת מצוות התורה .
)

20

יוסף בן מתתיהו מספר כי הוצא

להרשעתו .

להורג בסקילה אך איננו מפרט מה הייתה האשמה שהביאה

21

על פי

למקדש .

שלושה מקורות מן המאה השנייה הוצא יעקב אתי ישו להורג בסמוך

הגסיפוס ( המצוטט על ידי אווסביוס )  ,החזון השני של יעקב שהתגלה בנאג חמדי

וקלמנט מאלכסנדריה מתארים כולם מעשה לינץ ' ביעקב אשר התבצע בהר הבית .
קטע מתוך כתובת

לפי מסורות המצויות אצל אבות הכנסייה יעקב נקבר בהר הבית  ,יתר על כן  ,לפי חיבורים אלה לא

יוונית שנמצאה ליד

רק מקום ההוצאה להורג קשור למקדש  ,אלא גם הנסיבות  .יעקב נכנס לקודש או לקודש הקודשים

שער האריות  ,מחוץ
לחומה :

' איש נכרי

לא ייכנס לפניט מן
המחיצה המקיפת את

( הגסיפוס ) או לאזור המזבת ( קלמנט )  ,פעולות שחל עליהן דין ' והזר הקרב יומת ' ( במדבר יה  ,ז )  ,והוא
הטיף במקדש דברי חירוף ( הגסיפוס ) או ניבא במקדש על חורבנו

המקדש ולחצר

אגדות אלה מלמדות כי יהודים  -נוצרים במאה השנייה ( ואולי כבר לפני כן

המוקפת ומי שייתפס

יתחייב בנפשו ודיגו
למיתה ' ; הנוסח

19

משוחזר מכתובת
שלמת הנמצאת

( על

לא יכלו לנתק את

) 23

.

על פרשת הכנסת הגוי למקדש  ,ניסיון הלינץ ' והמעצר ראו  :מעשי השליחים כא  ,כז  -לו ההליכים המשפטיים

.

הסבוכים למן מעצרו של פאולוס ועד הגעתו לרומא מפורטים בהמשך מעשי השליחים וראו  :רפסקה ( לעיל  ,הערה

כיום

.
והמקדש ; ראו  :מעשי השליחים כא  ,כח ; השוו  :שם כא  ,כא .
) 13

באיסטנבול
פי יעל ישראלי

(

חזון יעקב .

) 22

)

20
21

ניסיון הלינץ ' התבצע על רקע אווירה עוינת מאוד כלפי פאולוס בשל השמועה שהוא מלמד נגד העם  ,התורה

הדוגמה הבולטת ביותר להקפדתו במצוות מצויה באיגרת אל הגלטים ב  ,יא  -יד  .ראו גם  :מעשי השליחים כא  ,כ .
 .העובדה ש ' אלה שנחשבו כצדיקי העיר והמדקדקים בחוקים '
מהדורת שליט  ,עמ '
קדמוניות היהודים כ ,
) 368

( 200

( וככל הנראה מדובר בפרושים ) התנגדו להוצאתו של יעקב להורג ( שם ,

201

[ שמן ) מוכיחה שחומרת העברה שיוחסה

לו הייתה נתונה במחלוקת בין הכוהנים הגדולים לחכמים מסוימים .
22

. .

,

'

הגסיפוס מצוטט אצל אווסביוס  ,תולדות הכנסייה  . Lake , ) 18 - 8 23 2א
 ( [ LCLJt Londonקלמנט מאלכסנדריה מצוטט  ,שם ,
 . 170 - 175קק Cambridge , Mass . [ 926 ,
) 105 - 104

.

"

1 , trans .

.

"

Eusebius , 1 % ' Ecclesastical

t

לחזון השני של יעקב ראו  :רובינסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 276 - 270בייהוד עמודה

60

.

..

5 1 2

( שם  ,עמ '

על מקום קבורתו

של יעקב ראו  :י " צ אליאב  ' ,מקום קבורתו של יעקב אמי ישו ומעמדו של הר  -הבית ביהדות ובנצרות לאחר ההורבן ' ,
דברי הקונגרס העולמי השנים  -עשר למדעי היהדות  ,חטיבה ב  :תולדות עם ישראל  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '

-1

.9

בוקהם

ניסה למצוא בדברי הגסיפוס ובייחוד בחזון השני של יעקב רמזים לסיבת ההוצאה להורג  ,אך התמקד בניתוח

"

המאמרים  -המדרשים המיוחסים ליעקב ולא בעצם מיקום ההתרחשות במקדש  ,ח ו :
 C . A . Evans ) " 45 . ( ,,ש
: the 1
, " 51 and Christian Origins, Leiden

81

,

לל Bauckham, ~ FOI

.א

Offence was Iames Put 10 Death ? ' , 8 . Chilton

207-232
23

 .עע , [ 999 ,

וראו שם הדיון במקורות .

על המאפיינים היהודיים הקדומים של החזון השני של יעקב ראו  :בוקהם ( שם )  ,עמ '  ; 204 - 203בוקהם גם הראה
שחזון זה והגסיפוס התבססו על מקור

משותף  ,ושהחזון משקף גרסה קדומה

יותר .

על המאפיינים היהודיים

הקדומים של הגסיפום ראו  :ע ' עיר  -שי  ' ,כנסיית ירושלים  -מכנסיית נימולים לכנסיית גויים ' ,
מפראי

( עורכים )  ,ספר ירושלים  :התקופה הרומית והביזאנטית  , 638 - 70 ,ירושלים תשנ " ט ,

עמ '

י ' צפריר וע '

74 - 69

.

ממלכת כוהנים או גוי קדוש

נסיבות מותו של יעקב מן

!

מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

חדרה

13
-

המקדש .

אמנם יוסף בן מתתיהו איננו מספר על
שום מה הוצא יעקב להורג  ,אך עם
זאת אין לבטל אגדות אלה מכול וכול
רק מפני שהן מאוחרות ונושאות אופי

של מיתוסים  .יש להתייתם בכובד ראש
ליסוד ייהודי שנמסר בכל שלוש
הגרסאות  ,יסוד שלמחבריהן לא הייתה
סיבה לבדותו  :עוונו של יעקב היה
קשור בדרך כלשהי למקדש  ,וייתכן
שביצע פעילות אסורה במקדש או

חיללו .

מעבר לכך  ,מעניין שאותן

מסורות ,

קדמה

שראשיתן

לימי

הגסיפוס וחזון יעקב  ,מבוססות על

הנהה שיעקב פעל במקדש ( הגסיפוס

אף מדמה אותו לכוהן גדול)  ,ומשום
כך מן הסתם הניחו גם כי נקבר בהר

.

הבית מחבריהן לא סברו כלל שיעקב וקהילת ירושלים התנכרו

למקדש  .לדידם למעורבותו בנעשה במקום היו תוצאות קטלניות .
מקדר האמררת הסלנרמטל

פ

))

האמרות המיוחסות לישו במתי ולוקס ( אך הסרות במרקוס

הועתקו ממקור האמרות הסינופטי  ,המכונה ן .
)

)

במקור זה מסופר

.

בין היתר כיצד ניסה השטן לפתות את ישו להתגרות באל הוא
העמידו למשל על גג בית המקדש והתגרה בו  ' :אם בן אלוהים

אתה  ,השלך עצמך מכאן למטה '  -זאת כדי שיוכיה לשטן כי האל
שומר עליו מכל משמר  ,אלא שישו סירב לנסות את האל ( לוקס

ד  ,ט  -יב ; מתי ד  ,ה  -ז .
)

מהקשרם של הדברים עולה שהמקדש נזכר

כאן באור חיובי  ,לא רק כמקום גבוה אלא כמקום של התגלות
24

וקרבה לאל .

24

שני האירועים הנוספים בסיפור הפיתוי הם שהייה של ארבעים יום במדבר ללא מזון ועמידה במקום גבוה שממנו
רואים את ממלכות תבל  .השהייה במדבר מקבילה לשהות משה בהר סיני ( שמות כד  ,יה ) או להליכתו של אליהו

במדבר ( מלכים א יט  ,ה  ,ח )  ,ואילו העמידה במקום הגבוה מקבילה להר הנישא בנבואת ישעיהו שאליו ינהרו כל
העמים ( ישעיה ב  ,ב ) או לקדושת ההר הגבוה באשר היא  .לטענה כללית דומה ראו lQoppenborg, ' Literary :
99 - 100

 .קק

.

CLPeople ' , Semia 55 ) 1992 ( ,

[. 5.

 ; Convention , Self- Evidence and the Social ftistory ofקלופנבורג

ציין כי סיפור הפיתוי שייך לרובד מאוחר בתוך ו)  ,רובד המתאפיין

בשמירת מצוות קפדנית .

למעלה  :טיהור
המקדש  ,ציור קיר
בקפלה ארנה בפדחה

(, )1304

מעשה ידי

ג ' 1ט) 1337 - ] ? [ 1267 ( 1

למטת  :הניסיון לפיתה
ישו  ,ציור קיר מאת
דוצ '  , 1מיינה  ,ראשית
המאה הארבע  -עשרה

קתדרה

איל

14

רגב

פאולוס  -המקדש כדימוי לקהילה הנוצרית ,הקרבן כדימוי לעבודת האל
פאולוס כתב איגרות אל הקהילות הנוצריות  -הנכריות בעולם היווני  -הרומי וטען בהן שאין צורך או
טעם בשמירת חוקי התורה  ,וכי הגאולה תלויה באמונה ולא בקיום מצוות התורה ( למשל  :אל הרומים

ג  ,כת .
)

רבים הסיקו מכך שפאולוס המעיט בערך

בית המקדש ועבודת הקרבנות ואולי אף סבר

.

שאין בהם עוד קדושה וכפרה הם מצאו לכך חיזוק
במקורות שבהם השווה את בני הקהילה למקדש ,
והסיקו שהאמונה או התנועה שהוא טיפח תפסה

הקרבנות .

את מקומה של עבודת

25

גם חוקרים

שניסו להציג תמונה מאוזנת ומורכבת יותר של

.

יחסו של פאולוס ליהדות הלכו בדרך זו למשל
ו " ד דייוויס טען שבדמותו את קהילת המאמינים

למקדש ( למשל באיגרת השנייה אל הקורינתים ו ,

יד  -ז  ,א ) הציג אותה פאולוס כתחליף למקדש -
השכינה הועתקה כביכול מן המקדש לקהילה ,
ולפיכך עבודת הקרבנות איננה רלוונטית עוד

.

ואת מקומה תופסת האמונה הרוחנית בישו עם
ישו
השמימית ,ציור קיר
בצ ' יבטה שבצפון
איטליה  ,המאה

והשה בירושלים

האחת  -עשרה

זאת דייויס נמנע מלטעון שפאולוס התנגד באופן עקרוני ומוחלט למקדש  ,כיוון שהוא הציג אותו

.

לפחות פעם אחת בדימוי חיובי באיגרת אל הקורינתים טען כי לשליח מותר ליהנות מרווח חומרי ,
וכי אין בכך ניצול לרעה של תפקידו  ,וכדי לחזק את דבריו הזכיר כי גם הכוהנים העובדים בקודש
) ( hieron

מתפרנסים מחלקי קרבנות שהם נוטלים מן המזבח

(

הראשונה אל הקורינתים ט  ,יג .

) 26

בחינה של כל ההתייחסויות של פאולוס למקדש  ,לקרבנות ולעבודת הכוהנים בהתחשב בהקשרן
מגלה שהוא השתמש בדימויים המקדשיים באופן חיובי  ,כסמל של קדושה וקרבה לאל  ,בשלושה

.

מקומות פאולוס מדמה את קהילת המאמינים למקדש או להיכל קודש אגב קריאתו להפסקת

.. .

סכסוכים פנימיים בקהילת הקורינתים הוא טוען בפניהם שהם ' היכל אלוהים [ ] ורות אלוהים

שוכנת בקרבכם '  ,ולכן אסור להם להשתית את
25

מקלווי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ

' ; 124 - 92

הקהילה  ' -היכל ' במריבות

,

קלינצינג לעיל  ,הערה

(

שם ג  ,טז .
)

בהמשך אותה

4 . Frayeman , ' La Spiritualisation de l ' idie ; ) 1ן

 . 378 - 412עק  ( au temple dans les ipites pauliniennes' , Ephemerides Theological [ ovanienses , 23 ) 1947 ( ,לא
 ) . Neaton , The Conceptן
( the ietters oה  Qumran andם ~
עלה בידי לעיין במאמר זה ) ; Cambridge

,

58 - 60
26

 .קע

52 - 78 , esp .

 .קע

,

1985 ,

"
,

 : Early Christianitr and lewishשמ ק W.D. Davies , The Gospel and the
,
Territorial D
;. octrine, Berkeley, Los
although
~
'never
of
'new

188 - 190

 .עק

London 1974 ,

.

ש מסקנתו העיקרית של דייוויס היא :

'Paul

.

'  ( his understanding of the Church logically seemed 10 demand such terminologyשם  ,עמ '  ) 193דייוויס עידן
קביעה זו בהוסיפו שאף בני כת קומראן והפרושים סברו כי השכינה יכולה לשרור גם מחוץ למקדש ( שם  ,עמ '

.

 ) 190 - 188לדבריו בני כת קומראן הפרידו בין נוכחות האל הרוהנית לנוכחותו המרחבית בגלל תפיסתם כי
המקדש הושחת  ,ואילו הפרושים עשו זאת בעקבות הורבכו הפיזי

.

ממלכת כוהנים או גוי קדושו מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

איגרת הוא שב ומתמודד עם מריבות ועם התנהגות בלתי מוסרית בקרב קהילת הקורינתים  ,ומוכיח

חדרה

15
-

אותם שאין זה ראוי שיתנהגו כך  ,כיוון שגופם הוא כאיברים בגוף  -המשיה המתתללים במעשים רעים
כגון זנות

(

שם ו  ,יב  -יט .

כדי להדגיש זאת פאולוס שואל  ' :האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל

)

של רוח הקדש השוכנת

בתוככם ? '

( שם ו ,

יט .
)

הוא מורה להם לכבד את אלוהים בכך שיכבדו את

.

גופם שלהם באיגרת השנייה אל הקורינתים מיוחסת לפאולוס קריאה לנמעניו להתנתק מעבודת

האלילים ( השנייה אל הקורינתים ו  ,יד  -ז ,
אלילים ?

א.
)

הוא קובע :

יש להיכל

' מה קשר

] [ naos

אלהים עם

הן אנתנו היכל אלהים חיים '  ,ומצטט פסוקי מקרא הנוגעים לשכינת האל בקרב עמו

ולהתרחקות מן הטומאה

(

ויקרא כו  ,יב ; יחזקאל לז  ,כז ; ישעיה נב  ,יא .
)

ניכר כי הוא השתמש בדימוי

של היכל קודש  ,של קדושת ישראל ושל טהרתם אל מול טומאת האלילים כדי ליצור ניגוד בין אמונת
הנמענים לבין עבודה זרה

27 ,

.

פעמיים מדמה פאולום את המאמינים לקרבן בהדגישו שגם הגויים יכולים לזכות ברוח הקודש
הוא אומר לרומים כי עליהם למסור את גופם ' קרבן הי  ,קדוש ורצוי לאלהים ' ( אל הרומים  ,יב ,

א  .כאן האמונה הצרופה מדומה לקרבן המתקבל על ידי האל  ,תוך התרחקות מהבלי העולם הזה .
)

ברצותו לשבה את הקורינתים פאולוס מציג עצמו כאחד מהם ומכנה את הבשורה המשותפת לו

מדידת המקדש,
איור לכתב  -יד

של

האפוקליפסה,
המאה תאחה  -עשרה

27

רבים טוענים שפאולוס לא היבר את הקטע הנדון באיגרת השנייה אל הקורינתים  ,אך לדעת מרטין פאולוס היה
מעורב במידה זו או אחרת בעיצובו  ,ראו :

191 - 192

 .קק

Corinthians (WBC, 40 ( , Weco 1986 ,

.

 . Manin,ע  .ן מרטין

מהזיק בפירוש אנטי  -מקדשי לקטע  ,בסברו ( בעקבות מ ' הנגל ) שפאולוס טען שהשכינה הועתקה מן המקדש
לקהילה  ,ראו  :שם  ,עמ '

204 - 201

.

,שיי ' , ,
"

16

"

זל

יי3

המקדש ונגייית ? שו ,איור בכתב  -יד של
 Sible moralisEeמשנת 1220
( הספרייה הלאומית האוסטריה  ,וינה  ,י( Cod . % 554 foL 50

למטלששמאלי ישו'צמידש,
1879

,

,

מקט

ליברמן,

( תודונ הקערכה נתונה לפך ( פ ביאנקה קוחנל על

,

הסיוי יחירת

איוריכוגמאמר )

ממלכת כוהנים או גוי

מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

קדוש !

ולהם ' ניהוה דעת אלהים '  ,וכן הוא מכנה את עצמו ואותם ' ניהוה המשיח לאלהים ' ( השנייה אל

הקורינתים ב  ,יד  -סו .
לקרבן .
)

כוונתו שהמאמינים  ,הבשורה והוא עצמו קדושים ורצויים בעיני האל בדומה

פעמיים מופיעות בכתביו מטפורות פולחניות מורכבות יותר  ,הקשורות לניסיונות להגדיר את

.

תפקידו כשליה הוא מדמה את עצמו לכוהן

) Qeitourgos

של המשיח המכהן

) ( hierourgein

בבשורת

האל  ,ושייעודו להביא לכך שהגויים  ,המדומים לקרבן  ,יהיו רצויים לאל ימקודשים על ידי רוה
הקודש

(

אל הרומים טו  ,טז ; על הגויים כמנחה המועלית לירושלים ראו  :ישעיה סו  ,כ .

באיגרת אל

)

הפיליפים פאולוס מדגיש שאמונת הקהילה חשובה בעיניו מיוקרתו שלו  ,ומדמה את עצמו לנסך

הנשפך על קרבן עבודת הקודש של אמונת הפיליפים ( אל הפיליפים ב  ,יז )  .דימוי הקרבן נזכר פעם

.

נוספת  ,בהקשר שאיננו כה טעון מבהינה תאולוגית פאולוס מודה לפיליפים על העזרה החומרית
שהגישו לו ומכנה אותה ' ריח ניחוה ' ו ' מנתה ערבה רצויה לאלהים ' ( שם ד ,

ית .
)

פסוק זה מוכיח כי

פאולוס מסוגל היה להשתמש בדימוי הקרבן באופן חופשי לצרכים רטוריים מבלי ליצור משוואה
ממשית בין הסמל למסומל ,

בין הדימוי למדומה .

אגב אזהרתו לקורינתים להתרתק מעבודת אלילים פאולום יוצר הקבלה בין טקס האוכריסט

לקרבן ( הראשונה אל הקורינתים י ,

מסמלת את ההשתתפות

טז  -כא .
)

הוא מסביר שהברכה על הכוס בטקס האוכריסט

בדם המשיה ,

) ( koinonia

ושהלחם שבוצעים הוא סמל להשתתפות בגופו .

אמנם הטקס עצמו איננו מתואר כקרבן  ,אך כדי להבהיר לנמעניו כיצד האכילה המשותפת מביאה
לאחדות ברוח פאולוס מדמה אותה לאכילת בשר הקרבנות על ידי בני ישראל  ,היוצרת שותפות

במזבח .פאולוס נזקק לדימוי זה כדי להסביר לקורינתים מהו טקס דתי ציבורי ( והרי הוא מנוע
מלדמותו לטקסים פגניים )  ,וקרבנות המזבח משמשים לו דימוי חיובי הנותן השראה לטקס

.

האוכריסט אין כאן פולמוס עם הפולחן המקדשי או החלפה שלו  ,אלא ניסיון לתקות היבט מסוים
שלו -

השותפות .

למעשה כל דימויי המקדש והקרבנות של פאולוס הם חיוביים  .אין בהם ולו נימה של ביקורת

.

על הפולחן במקדש או של דהייתו נוסף על כך בדברי השבה שלו לעם ישראל פאולוס מונה את

הפריווילגיות השמורות לעמו  -כגון מתן תורה  ,הבריתות וההבטחות  -ובהן עבודת הקרבנות

( אל הרומים ט ,

ד.
)

פאולוס ידוע בדבריו הקשים נגד החוק והתורה  ,אשר גורמים לאדם להיות

.

משועבד לחטא אילו היה בלבו על המקדש  ,הרי לפי כללי הרטוריקה שלו היה ודאי אומר זאת
במפורש  ,כדי להרתיק את נמעניו מהתמסרות לפולחן הקרבנות היהודי  ,ולא היה נוקט יחס חיובי
לפולתן

28

במקדש .

38

.

פאולוס מסוגל היה לבקוט דימוי ומיד לאחר מכן לנפץ את הסמל שבדימוי הוא דורש למשל מן המסווה של משה
שאור פניו קרן לרוח ולכבוד  ,ומיד מכפיש את הסמל  ,כלומר את שליחותו של משה  ,ולמעשה דורש ממנו מעין קל

ותומר ( השנייה אל הקורינתים ג ,

ז  -יה .
)

.

המניע לכך הוא כנראה הפולמוס כלפי הוקי התורה אם נפרש את הנאמר

באיגרת השנייה אל הקורינתים ה  ,א  -ה כהשוואה בין המקדש הארצי למקדש של מעלה  ,אזי יש בדברים העדפה של

.

המקדש של מעלה אם כי אין דחייה של זה ה 'ארצי אך כשפאולוס מדבר שם על ' בית '

אלא לגופם של המאמינים  .ראו  :מקלווי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

; 147 - 144

) ( oikos

מרטין ( שם ) ,

אין הוא מתכוון למקדש

עמ ' 108 - 97

.

17

קתדרה

קתדרה

איל

18

רגב

.

כל הדימויים הללו מובאים בהקשרים שאין בהם שיפוט או הערכה של עבודת הקרבנות ברור

.

שפאולוס מעולם לא אמר במפורש שהקהילה מחליפה את המקדש ואת הקרבן הוא לא ביקש כלל
להדריך את נמעניו כיצד להתייתם למקדש היהודי  ,אלא השתמש בדימויים הפולחניים רק כדי ללמד

אותם כיצד להתנהג בתהום האמונה והמוסר .
ושוב בעולם הדימויים

המקדשי ?

29

לפיכך עולה השאלה  :מדוע בעצם טרח להשתמש שוב

בכל המקומות שנדונו לעיל ביקש פאולוס לטעת בלב נמעניו

.

הגויים תחושת קדושה  ,קרבה לאל כדי להמחיש קדושה מהי הוא יכול היה להשוותה לנבואה ,

.

להתגלות  ,לחיי נצח  ,לקרבה פיזית לאל או לישו אך במקרא  ,ובמידת מה גם בספרות בית שני ,

.

ההמחשה השכיהה ביותר של הקדושה היא באמצעות הפולחן למשל במזמורי תהלים  ,במגילות

.

קומראן ואף בספרות חז " ל התפילה מדומה לקרבן פאולוס רצה לומר באמצעות הדימויים המקדשיים

כי המאמינים הם קדושים  ,וכי אמונתם  -עבודתם דומה בקדושתה לקרבן .

30

הרי מדובר באמונה חדשה

.

ובתנועה צעירה שהשותפים בהן ביקשו להגדירן ולהצדיק את החדשנות הדתית שבהן פאולוס השף

בכך את תפיסתו הדתית ואת המשקעים הרוחניים שלו כיהודי ( לפי הגדרתו שלו הוא היה בעבר קנאי

פרושי. 31

לתורה  ,ולפי מעשי השליחים הוא הצהיר שהיה

)

בתת  -ההכרה שלו הוא לא היה מסוגל

.

להגדיר קדושה אלא כאנלוגית למקדש  ,לקרבן ולעבודת הכוהנים הוא מן הסתם לא הודה בכך  ,אבל

הפולחן במקדש כנראה עדיין עורר בו תחושת יראה וקרבה לאל .

32

אף על פי כן יש לשאול  :כיצד ייתכן שפאולוס  ,שבאיגרותיו לנוצרים הגויים דהה בשתי ידיו את
המחויבות לתורה והעדיף עליה את האמונה בישו  ,השתמש באופן חיובי בדימויים מקדשיים שהם
מיסודותיה של אותה תורה ? ייתכן שהוא לא היה עקבי ( השוו  :האיגרת הראשונה אל הקורינתים ט ,

יט  -כג .
)

אך אם נחפש שיטתיות בדבריו ניתן להשיב על שאלה זו בשני מישורים  -התאולוגי

.

.

וההיסטורי במישור התאולוגי קיימת לכאורה סתירה בין קביעתו של פאולוס כי מותו של ישו מכפר
29

לדעה כזאת ראו :

Pauline

'

)0

 , Imagery, New Erk 1997לנסי טען

'New Temple (or Corinth : Rhetorical and

כי הדימוי או המטפורה של המקדש באיגרת הראשונה אל הקורינתים ג ,

טז  -יז הם דפוס רטורי חזותי המקובל בספרות הרומית
הקודש שוכנת בקרב הקהילה  -ולא בקרב היחיד ( עמ '

( בעמ ' ) 128 - 121

) 134 - 128

עמוקה יותר מחיזוק זהותה של הקהילה .
30

ג

 . Lanci ,אן

.

.

לדעתו פאולוס התכוון לומר כי רוח

אולם סבורני כי משמעותו הרעיונית של הדימוי

לניסיון ליצור זיקה הדוקה מדי בין דימוי הקרבן למסר של פאולוס ראו  :דאלי ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' , 248
253

.

- 252

דוגמה נוספת לכך שפאולוס רק ביקש ליצור תחושת קדושה היא המשלתו את היחס בין המאמינים הגויים

ליהודים להפרשת תרומה מעיסה  ,אלא שבמקרה זה גם העיסה עצמה ( הגויים

)

מתקדשת ; ראו  :אל הרומים יא  ,טז .

פאולוס השתמש בדימוי הלכתי של קדושת הפרשת הלה כדי להמחיש כי הן היהודים והן הגויים הם קדושים  ,אם
31
32

חול .

כי הוא הפך את הדימוי על פניו  ,שהרי לפי הדין העיסה עצמה היא בגדר
אל הגלטים א  ,יד ; מעשי השליחים כב  ,ג ; כו  ,ה

.

דייוויס סבר שפאולוס היה חצוי בין הערצתו למקדש לבין אמונתו כי הקהילה היא המקדש האמתי  ,ראו  :דייוויס
( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  194אך למרבה הפלא במקום אחר טען שפאולוס מיעט להשתמש במושגים הקשורים

.

בעבודת הקרבנות  ,ראו :

230 -259

 .עק

London 1970 ,

.

W~ D Davies , Paul and Rabbinic

'

t2
"

אשך

לנמעניו

הגויים בערי יוון וברומא  ,קשה לדעת מה הם ידעו על עבודת המקדש בירושלים  ,אך גם עבור פגנים ( לשעבר

.

)

סימלו מקדש וקרבנות קדושה וקרבה לאלים הישנות הדימויים באיגרות הדויטרו  -פאוליניות ובאיגרת הראשונה

של פטרום  ,בהנחה שנכתבו בידי לא יהודים  ,עשויה ללמד עד כמה הם חלחלו לתודעתם ( ראו להלן  ,הערה
מקור ההשראה לדימויים שנקט פאולוס איננו מענייני כאן ( לסיכום האפשרויות ראו :
 . 476ק the Corinthians, 1 [ Icc] Edinburgh 1994 ,
t

)0

) 37

.

. .

M E Thrall , The Second

 , ( Epistleאם כי מכלול העדויות הנסקרות במאמר זה מחזק

את הרושם שאין מדובר בהשפעות יווניות  -הלניסטיות .

ממלכת כוהתם או גוי קדוש ? מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

19

על המאי אלו המאמינים בו ( אל הרומים ג  ,בג  -כה)  ,כלומר תופס את מקומם של קרבנות הכפרה ,

.

לבין השימוש החיובי בדימויים פולחניים של מקדש והקרבנות אולם להוציא קביעה הד  -פעמית
ויוצאת דופן זו  ,פאולוס איננו משתמש במונתי הכפרה הפולחניים כשהוא דן במותו של ישו ובאמונה

.

.

בו הוא טוען רק שהאמונה בישו משתררת מן החטא הוא אינו מציג אפוא את מותו של ישו כתחליף

ממשי לקרבן  .בעיניו ישו ממלא בדיעבד תפקיד המקביל באופן רופף בלבד לקרבנות כפרה.

33

.

במישור ההיסטורי שוררת מחלוקת בין החוקרים אם פאולוס עצמו היה יהודי שומר מצוות עם
השנים הולכת ומתחזקת המסקנה שהוא אכן היה מחויב לתורה  ,שהרי הרבה לגעת באיגרותיו
בעניינים הלכתיים  ,ואמר כי הוא מצפה שיהודים יראוהו כמי שמקבל עליו את עולה של התורה ,

34

ואמנם בספר מעשי השליחים  ,המבוסס על מקורות המקורבים לפאולוס  ,הוא מוצג כמי שפקד את
המקדש לא פעם  ,ואף מכריז כי נתן נדבות והעלה קרבנות במקדש

(

מעשי השליחים כד  ,יז .

) 35

יש

הטוענים שאם פאולוס אכן עשה כך  ,לא היה זה מתוך חסידות דתית  ,אלא כדי שלא לעורר את זעם
החברה הסובבת  ,ואילו אחרים מפקפקים באמינות התיאורים במעשי השליתים ורואים בהם ניסיון

לסנגר על פאולוס .

36

מכל מקום יש חשיבות רבה לעובדה שלוקס  ,שהציג את פאולוס כגיבור של

ספר מעשי השליתים ושל התנועה הנוצרית  ,ראה בו יהודי נאמן למקדש שטפלו עליו אשמות על

יחסו למקדש ללא עוול בכפו  .לוקס ודאי לא היה היחיד שסבר כך .
33

הראשונה אל הקורינתים סו  ,ג ; אל הגלטים א  ,ד ;
463 - 466

 .עק

1977 ,

.

לדברי סנדרס :

E . P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, Philadelphia

'Expiation, propitiation a
; nd substitution may be theoretically distinguished ,
ת ? distnctions were made

' first century or are relevant for Paul

01 clear thatת

 15א

) ~ ra

but

עמ '

) 465

.

לא הכפרה היא היעד  ,אלא האמונה  ,ולכן לא הייתה לפאולוס שום סיבה לומר שישו ממלא תפקיד כזה ( שם  ,עמ '

 . ) 502 - 499להתנגדות לכך שפאולוס ראה במות ישו תחליף לעבודת הקרבנות ראו גם  :טאונסנד ( לעיל  ,הערה , ) 2
עמ '  . 69 - 41דייוויס פירש את הנאמר באיגרת אל הרומים ג  ,כה כך ש ~hilasterion -

( מן השורש היווני המקביל

לכפ " ר ) כוונתו שישו מהווה תחליף לכפורת  ,ואם כן פאולוס גרס לכאורה שאין עוד צורך במקדש ; ראו  :דייוויס
( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  , 193הערה  ; 56הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  242 - 237גישה זו נפוצה מאוד  ,ראו למשל :

.

דאלי ( לעיל  ,הערה , ) 10

עמ '

. 240 - 236

דימוי מותו של ישו לכפרה בדם מצוי גם באיגרת אל הרומים ה  ,ח  -ט ;

אל הקולוסאים א  ,יד  ,כ ( ספק דויטרו  -פאוליני ) ; אל האפסים

א ,ז

(

דויטרו  -פאוליני .
)

אם נקבל את דעת סנדרס ,

.

אזי מדובר בדימוי פולחני  ,שלפיו ישו מבטל את החטאים כאילו הוא מוחק אותם באמצעות כפרה אך לאמתו של
דבר זהו רק דימוי של כפרה  ,שאיננו שונה מאלה שנדונו לעיל ואמנם יש הסוברים שפאולוס לא התכוון לסליחה

.

ולכפרה ממש אלא עשה שימוש רטורי בביטוי נפוץ  ,ראו :

 . 39-40עק . Philadelphia 1971 ,

ביסוסה של טענת סנדרס דורש דיון נפרד תוך התייחסות לאיגרת הראשונה אל

הקורינתים ה  ,ז  ,לשנייה אל הקורינתים ה  ,כא
34

.

ועוד .

.

הראשונה אל הקורינתים  ,ט  ,כ  -כב השוו  :אל הרומים ג  ,לא בין אלו שסברו כך אלברט שוויצר  ,דייוויס ופיטר
תומסון  ,ראו  :דייוויס ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  . 223 - 212 , 145 - 136 , 84 - 69 ,הייקי רייסנן טען שפאולוס היה לא עקבי
בעניין זה  .לדיון וביבליוגרפיה ראו  Maastricht 1990 , :ש ?)73 , 1 ( , Assenוא ] ) וח " ן
' Tomson, Paul andו  .ע
11 - 19 , 274 -281

35

Colossians and Philemon (Hermeneia ) ,

Loshe,

].

 .קק esp .

בנאום אחר פאולוס מספר כי ישו נגלה אליו בדרכו לדמשק וגרם לו להפוך מרודף האמונה בישו למאמין בו ,

.

ובעקבות זאת הוא עלה למקדש והתפלל שם ( מעשי השליחים כב  ,יז ) הוא מימן כאמור את קרבנות הנזירים ונכנס
לשם כך למקדש

.

)

כא ,

כ  -כו .
)

מעניין שבמעשי השליחים יה  ,יה מסופר כי פאולוס גזז את שיערו בשל נדר

~ ra
הלכות חז " ל ניתן לגלה את השיער גם מחוץ למקדש ( משנה  ,נזיר ו  ,ח ) אלא שחכמים אסרו
שנדר בגולה על פי

על נזירות בחו " ל בגלל טומאת ארץ העמים ( שם ג ,
36

ו.
)

לפקפוק בטהרת כוונותיו של פאולוס ראו  :דייוויס ( לעיל  ,הערה , ) 26

.

עמ ' - 191

193

.

פאולוס הואשם בביזיון

התורה והמקדש במעשי השליחים כא  ,כא  ,כח  -כס ; כד  ,ה  -ז לפקפוק במהימנותו של לוקס במעשי השליחים ראו

הספרות אצל  :פיצמייר ( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ '

. 147 - 145

ץתדרה

קתדרה

איל

20

רגב

סיכומו של דבר  ,הדימויים המקדשיים באיגרות פאולוס מלמדים כי הוא לא התנגד כלל למקדש

.

ואולי אף חש כלפיו יראת כבוד לפיכך ייתכן שהם עולים בקנה אחד עם דמותו של פאולוס כנאמן

.

למקדש כפי שהיא מוצגת בעקביות במעשי השליחים מעניין שדימויים חיוביים כאלה נזכרו מעט
מאוחר יותר על ידי מחברי האיגרות הדויטרו  -פאוליניות ( שיוחסו לפאולוס אך כיום ברור שהוא לא
חיבר אותן )  ,וכן באיגרת הראשונה אל טימותאוס ובאיגרת הראשונה המיוחסת ( שלא בצדק

)

.

לפטרוס י 3הדבר מעיד עד כמה הם הכו שורש אפילו בנצרות ההלניסטית  ,שזיקתה ליהדות הייתה

חלשה יחסית .
מרקידן -

האומנם

וכלמללה

המקדש ?

לחורבן

הבשורה על פי מרקום היא הקדומה מבין הבשורות הסינופטיות  -היא התחברה במהלך המרד הגדול

.

או מיד לאחריו וממנה העתיקו מתי ולוקס רבים הניחו שמרקום נקט מגמה אנטי  -מקדשית שלפיה
ישו ניבא על חורבן המקדש  ,ואת בית המקדש מחליפים ישו והמאמינים

בו .

38

אולם שלוש

התייחסויות של מרקוס למקדש נדונו לעיל בקשר להשערות על אודות ישו ההיסטורי והתברר שהן

.

אינן חותרות תחת מוסד המקדש נוסף על כך יש לשים לב שמרקוס שילב מספר התייחסויות חיוביות

.

למקדש ועבודתו הוא מספר כי ישו ריפא מצורע והורה לו לבוא לפני הכוהן שיטהרו באופן רשמי

.

ולהביא קרבן כפי שמורה התורה ( מרקוס א  ,מד ) עוד הוא מספר כי ישו ישב מול תיבת אוצר המקדש
וצפה באנשים מעלים תרומות  ,והנה באה אלמנה ענייה ושמה בקופה שתי פרוטות ; ישו הפנה את
תשומת לבם של תלמידיו לתרומת האלמנה  ,שערכה עולה על ערך כל יתר התרומות  ,כיוון שהיא
נתנה ממחסורה בעוד האחרים נתנו מן העודף

(

שם יב  ,מא  -מד .
)

מטרת המאמר לשבח את העני על

.

העשיר  ,אך משתקף בו יחס חיובי למקדש ולתרומה לקודש  ,הנתפסת כמעשה חסידות מרקוס מספר
גם כי כשצעק ישו ונפה את נשמתו על הצלב נקרעה פרוכת המקדש לשתיים לכל אורכה ( שם סו ,
37

באיגרת אל האפסים ב  ,כ  -כב המהבר מנסה להמחיש את קביעתו שהיהודים והגויים נעשים לבשר אהד באמצעות

האמונה בישו  ,ונעזר לשם כך בדימוי להיכל קודש אהד  ,משכן ברוה לאל  ,שישו הוא אבן הפינה בו ( דייוויס
מפרש זאת כאבן השתייה  ,ראו  :דייוויס ]  r [ Qtעמ '  . ) 188מקבילה הלקית לכך יש באיגרת אל הרומים  ,יא  ,טז
( ראו לעיל  ,הערה  ) 30באיגרת השנייה אל התסלוניקים ב  ,ג  -ד ( ספק דויטרו  -פאוליני ) המהבר מזהיר מפני ' איש

.

רשע '  ,מעין משיה שקר ' המתקומם ומרומם עצמו על כל הנקרא אלוה או קדש  ,עד כי ישב בהיכל האלהים

.

בהצהירו על עצמו שהוא אלהים ' הפולמוס כאן איננו מכוון למקדש אלא למשיח השקר שהשתלט עליו  ,והמחבר

הושט להילול קדושת המקדש ( למקבילה קרובה לכך ראו להלן בעניין השיקוץ המשומם במרקום יג  ,יד  ,והשוו :
דייוויס

] [ aw

r

עמ '

. ) 194

באיגרת הראשונה אל טימותאוס ג  ,טו ( אמת משלוש האיגרות הפסטורליות ) הקהילה

.

מזוהה עם בית האלוהים  ,דימוי פאוליאני מובהק באיגרת פטרוס הראשונה ( שהתחברה כנראה ברומא לאחר

החורבן ) המהבר קורא לנמענים להתרחק מן החטא ומנמק זאת בכך ש ' אתם
[ או

קהילת

כוהנים ; [ hierateuma

כדי להעלות זבחי רוח

[ .. .

]

] ' [ pneumatikas thusias

נבנים לבית רואני  ,לכהנת קדש
( ב  ,ה ) גם כאן אין שום פולמוס

.

כנגד הפולחן ואין מדובר בתחליפים  ,אלא רק שימוש בסמל הפולחני בשביל לההדיר תחושה של קדושה ושותפות .
לעניין דימויי הקדושה ראו :

"

 . 417- 423קק  York 2000 ,מא  . Elliott , 1 Peter ) 48 , 378 ( ,את ; בעמ '  422שם נזכרים

.

המצדדים בכך שיש כאן צל של פולמוס כנגד הקרבת קרבנות של בשר על הדמיון לדברי פאולוס ראו  :שם  ,עמ '
; 422
38

מקלווי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 129

בין הבולטים שבהם :
[ 27 - 215

 .עק

[ 977 ( ,

,

, Ph .D. dissertation

.

132 - 131
1 01:שק the 005תן

'

Yale University , 1973 ( published

" Trial of esus

1ן :

 . luel, 'Messiah and.ס

ממלכת כוהנים או גוי

לז  -לח .
)

קדוש !

רבים פירשו כי עם מותו של ישו בא קצו של המקדש ,

ההיכל והמזבח הם המדד ליחסים בין העם לאלוהיו ,

40

39

מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

אך ניתן להציע פירוש אחר  :אם

קריעת הפרוכת מלמדת כי סבלו של ישו נתן

בה את אותותיו  ,והמקדש כביכול לא נותר אדיש למאורע .

41

.

מרקום מרבה להזכיר את ביקוריו של ישו במקדש ואת הדברים שלימד שם מיד עם בואו
לירושלים מסופר שישו נכנס למקדש והתבונן סביב

(

שם יא  ,יא .
)

לאחר ' טיהור ' המקדש ויציאתו מן

העיר חזר ישו לירושלים ולמקדש והתעמת עם ראשי הכוהנים  ,הסופרים והזקנים  ,ששאלו אותו באיזו

יב .

סמכות הוא פועל ( שם יא  ,כז  -יב ,

)

לאחר מכן הוא שב ולימד במקדש שהמשיח איננו סתם בנו

של דוד  ,ובאותו הקשר מובא מאמרו על תרומת האלמנה הענייה למקדש

(

שם יב  ,לה  -יג  ,א .
)

כשישו

נעצר בידי שליחי ראשי הכוהנים  ,הסופרים והזקנים הוא תמה על שעוצרים אותו כמו ליסטים אף
שלא פעל בהיחבא אלא לימד יום יום במקדש

(

שם יד  ,מט .
)

בכל הביקורים הללו גילה ישו מעורבות

.

בנעשה במקדש אך לא התפלמס שם בנושא עבודת הקרבנות והפולחן הרצוי על פי המסורות הללו

היה המקדש אהד ממוקדי פעילותו של ישו .
במרקוס יג מיוחס לישו נאום אפוקליפטי שרבים רואים בו נבואה על חורבן המקדש ועדות

לעוינות של הנצרות הקדומה למוסד זה .

42

אחד מתלמידיו הסב את תשומת לבו לבנייניה הגדולים

של ירושלים וישו השיב במאמר ' לא תשאר אבן על אבן אשר לא תפל ארצה ' ( יג  ,ב ) בהמשך  ,בישבו

על הר הזיתים מול בית המקדש  ,הוא

ניבא אסונות למאמינים  ,מהמשכו של המאמר עולה שהוא מכוון

לירושלים כולה ולא למקדש בלבד  ,ועל כן אין להסיק ממנו על היחס לעבודת הקרבנות

כשלעצמה ,

חורבנה של ירושלים ודאי נתפס כעונש על חטאיה ולא כביטול מכוון של עבודת המקדש .

43

בהמשך

האפוקליפסה ( יג  ,יד  -כז ) מיוחס לישו מאמר בדבר ה ' שקוץ המשומם ' ומנוסתם של המאמינים ;
בעקבות אלה יבוא אסון עולמי ולאחריו ישוב בן האדם בענני כבוד ( יג  ,יד  -כז  ,בעקבות דניאל ז ,

יג .
)

אותו ' שקוץ משומם ' רומז בדניאל לפסל האלילי שהציב אנטיוכוס אפיפנס במקדש ( דניאל ט ,

כז ; יא  ,לב ; יב  ,יא .
)

.

אין ספק שיש כאן ביטוי של מיאוס כלפי המקדש שנטמא בעבודה זרה אך מה

במקדש עורר את זעמו של

מרקוס ?

האם עד כדי כך גאתה שנאתו לעבודת

הקרבנות ?

לאחרונה פירש ג ' ואל מרקוס כי מחבר הבשורה יצא כנגד הקנאים שהשתלטו על המקדש בחורף

.

שנת  , 68וקשר את קריאתם למרד הסר פשרות ברומא למשיחיות שקר של מנהיגיהם בני הוגו של
מרקוס שנאו את הקנאים הן בגלל לאומניותם ( בעוד מרקוס חי בקהילה מעורבת של יהודים וגויים ) ,
39

,

מקלווי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 509 ; 73 - 72ק  ) : 348 ( , Waco 2001 ,ע
של פירוש זה במאה השנייה  ,בחיבור האנטי  -מקדשי  [ Recognitionsהכריתן א  " Ancient fewish ) 41 ,ג
 . 71 - 72קק 8 " 18 1995 ,ט , ( Christian Source: Pseudo-Clementine Recognitions , 11עובדה ההושמת את מגמתיותה
של פרשנות שכזו .
ע ) tC . A . Evans , Mark 8 : 28- 16 : 20

ראשיתו

F .S . Tones ,

40

ראו למשל על האופן שבו החטאים פוגמים בכזבה  :י ' מילגרום  ' ,תפקיד קרבן ההטאת '  ,תרביץ  ,מ ( תשל " א )  ,עמ '
8- 1

41

.

תגובה מטפורית דומה במקצת של הקודש על מעשי עוול היא צווחות הןזרה הראשונה על מעשי הכוהנים  ,כגון

נז ע "א .

42

בני עלי ( בבלי  ,פסחים
דייוויס ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

43

גסטון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 12 - 11

)

; 258

שלאחר מעשה ( ראו להלן  ,הערה

אוונס ( לעיל  ,הערה , ) 39
479

. ) 72

.

עמ '

300 - 299

.

במקבילות בלוקס ובמתי נבואת החורבן נוגעת למקדש עצמו כהצדקה

על הרקע לניבוי החורבן אצל מרקוס ראו

להלן .

21

ץתדרה

תדדה

22

איל

רגב

-

הן בגלל ציפיותיהם המשיחיות ( שעמן מתמודדים הפסוקים במרקוס יג ה  -ו  ,כא  -כב )  ,הן בגלל מעשי
החמס והאלימות שעשו

במקדש ; יוסף בן מתתיהו טען שהם טימאו את המקדש והיללו את קדושתו ,

44

אם כך פולמוס השיקוץ המשומם איננו מכוון נגד רעיון המקדש אלא נובע דווקא מן הכעם על כך

.

שהקנאים חיללו אותו יתרה מזו  ,לדעת ג ' ואל מרקום  ,מרקוס מייחס לישו  ,בסצנת ' טיהור ' המקדש ,
את כינוי המקדש כ ' מערת פריצים '  ,כלומר ליסטים  ,כינוים של המורדים ברומא  ,כמעין תגובה על

.

השתלטות הקנאים על הר הבית אפשר שבאפוקליפסה זו מתה מרקוס על כך שהקנאים מנכסים את

המקדש לעצמם בלבד ואינם מתירים לאחרים לעלות אליו .

45

למרקוס הייתה ודאי ביקורת קשה על תוגי הכהונה  ,שלדעתו נשאו באחריות לצליבת ישו  ,אך
נראה שהפולמוס שלו כלפי המקדש נבע בעיקר ממאורעות המרד הגדול  ,ואין להסיק ממנו על

.

התנגדות לעצם הפולתן במקדש מרקוס הביא גם מסורות המעידות על יחס חיובי למקדש ( תרומה

למקדש ) או על יחס ניטרלי ( ישו

מתי -

מבקר שם פעם אתר פעם .
)

מצרדנו הנוקדש שרירות וקיימות

.

בבשורה של מתי יש מספר מסורות המבטאות יחס חיובי למקדש בדרשה על ההר  ,שמתי העתיק
ועיבד  ,יש מחויבות להבאת קרבן לכפרה על חטאים  ,אך ההידוש הוא בהדגשת הסדרת היחסים בין
אדם לחברו בטרם יובא הקרבן כדי לרצות את האל  ' :אם תביא את קרבנך אל המזבח ושם תזכר כי
לאחיך דבר מה נגדך  ,עזב את קרבנך שם לפני המזבח ולך תהלה להתרצות לאחיך ואחר כך בוא

והקרב את קרבנך ' ( מתי ה  ,כד )  ,מסורת נוספת מייחסת לישו זעם על כך שהפרושים טוענים כי שבועה
בהיכל איננה מחייבת אלא רק שבועה בזהב המצפה אותו  ,ובדומה לכך הם גורסים כי אין ממש
בשבועה במזבח אלא רק בשבועה בקרבן הקרב אליו

(

שם כג  ,טז  -כב .
)

על פי מסורת זו ישו קבע כי

'הנשבע במזבח נשבע בו ובכל אשר עליו  ,והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בו ' ( שם כג  ,כ  -כא )  ,למרות
המחלוקת ההלכתית עולה מן הדברים שמחבר המסורת והפרושים היו שותפים לתפיסה ששבועה

בחלקי המקדש היא מעשה של הסידות דתית  ,וכמובן הכירו בכך שהמקדש הוא מקום השכינה .
על פי מתי ישו אמר לפטרוס כי ' הבנים ' ( עם

ישראל ? )

46

פטורים מ ' מס '  ,ומכאן שאין הם חייבים

.

בתשלום מהצית השקל אולם ' כדי שלא נהיה להם למכשול ' הוא הורה לפטרוס כיצד להשיג את
44

446-448 ,

 .קע

.456-460

על טענתו של יוסף בן מתתיהו שהקנאים טימאו את המקדש ראו  :שם  ,עמ '

441 - 462 , esp .

 .קע

Leben Of Mark' , IBL , 103 ) 1992 ( ,

תו ) 12

,

1 . Markus, 'The 7 ewish War and the 5
Hengel , The ; 456 - 455

4 .ג

 . 183 - 186קק  ,2?ealots, Edinburgh 1989 ,יש המפרשים שהשיקוץ המשומם מרמז למקדש רומי שהוקם בהר הבית
לאתר החורבן ( תייסן  ,כמצוטט אצל מרקוס [ שם ]  ,עמ '  , 454הערה  , ) 62אלא שאין עדויות למקדש פגני כזה עד

.

ימי הדריינוס יתרה מזו  ,השיקוץ המשומם נזכר כמעין אות למועד המנוסה מירושלים  ,כלומר הוא קודם לה  ,ככל
הנראה עוד לפני כניסת הרומים לירושלים אוונס דבק בפרשנות אנטי  -מקדשית וסבור כי מדובר בנבואה לעתיד

.

לבוא  ,והוא מתעלם מן הרקע הראלי של הרדיפות הנזכרות לפני הפסוק ואחריו  ,ראו  :אוונס ( לעיל  ,הערה , ) 39
עמ ' 320 - 318
מרקוס ( שם )  ,עמ '  460 - 456גם מי שדוהים את התזה שלו צריכים להביא בהשבון את האפשרות שהיחס למקדש

.

45

46

.

במרקוס יג מושפע ממחלוקת יהודית פנימית ואינו נובע בהכרה מגישה אנטי  -מקדשית .

.

המחלוקת עצמה איננה ברורה כל צורכה  ,אך היא נוגעת להגדרות הלכתיות של דפוסי שבועה השוו ההדרה

מהנאה תוך שימוש בכינויי המזבח וההיכל ( משנה  ,נדרים  ,א ,

ג.
)

ממלכת כוהנים או גוי קדוש ! מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

התשלום המבוקש ולהעבירו לידי גובי מחצית השקל  :עליו לצאת לכינרת ולדוג דג  ,בפי הדג יימצא
מטבע והוא ישולם בעבור ישו ובעבורו כאחד ( שם יז ,

כד  -בז .
)

המסורת מתמודדת עם השאלה אם

הברי הקהילה הנוצרית צריכים לשלם את מהצית השקל כמקובל בישראל  ,התשובה המרומזת היא
שמן הדין היה שלא לחייב את היהודים בתשלום שנתי למקדש  ,אך כדי שהחברה הסובבת לא תסיק

נס הדגיט והלחם
בפסיפס הכנטייה
בטבחת שעל שפת

הכינרת  ,תצלום
סמוך לגילת בשנות
השלושים של
המאה העשרים

מכך שהמאמינים הנוצרים מתנכרים למקדש יש לשלם את מהצית השקל  ,והאל הוא שידאג באורה

נס להשגתו .

47

מתי מספר עוד שמיד לאחר ' טיהור ' המקדש ריפא ישו עיוורים ופסחים במקדש ( שם

כא  ,יד )  .מעניין שאף שמתי כתב לאחר החורבן והתפלמס עם ההכמים ,

48

הוא בתר להזכיר שוב ושוב

.

את חשיבות הפולחן בעיני ישו יש להניה שבכך המשיך את תפיסתן של הקהילות היהודיות  -הנוצריות
שפעלו

לפני התורבן .

עם זאת ייתכן שקיים בבשורה של מתי מתת בין האמונה בישו כאיש קדוש לבין הגישה המעשית

.

לפולתן במקדש כשהפרושים מהו בפני ישו על כך שתלמידיו קטפו שיבולים בשבת הוא השיב להם
כי כפי שאין שבות ( איסורי שבת שתוקנו על ידי החכמים ) במקדש בשל קדושתו  ,כך הוא ותלמידיו
משוחררים ממגבלות כגון אלה  ,שהרי ' גדול מן המקדש נמצא כאן ' ( שם יב ,

הציטוט של דברי הנביא הושע

47

לפירוש דומה ראו :

' הסד

SBL Seminar

"

( תשכ " ב ) ,

עמ ' 150

156 -

.

הפצתי ולא זבה ' ( הושע ו  ,ו ; מתי יב  ,ז )  ,ולכן אפשר לפרש כי

( 481 ] 17 : 24 -27ג ) the Temple Tax

 190 -209קק ; Papers , 26 ) 1987 ( ,

49 , ) 1

באותו הקשר נזכר

,

0

D . E . Garland, 'Matthew' s Understanding

ד ' פלוסר  ' ,מהצית השקל באוונגליון ואצל כת מדבר יהודה '  ,תרביץ  ,לא

לדברי כלומר יש במסורת זו בכל זאת עוינות כלפי עצם תקנת מהצית השקל  ,המשלבת

.

פולחן עם מעין מיסוי קשה לדעת אם המסורת אכן משקפת את עמדתו של פטרוס  ,ראש קהילת ירושלים  ,בסוגיה

הנדונה .

 Saldarini , Matthew's Christian-fewish Communitv, Chicagoורן

48

London 1994

49

זוהי הרהבה של מתי למעשה שמביא מרקום ( ב  ,בג  -כה

"

.

)

-

שם נזכר המאמר ' בן האדם [ כלומר ישון הוא אדון

השבת '  ,וכן התקדים של דוד אשר אכל מלחם הפנים אזכורו של תקדים זה במקור שלפני מתי הוביל אותו לדעתי
לגזור גזרה שווה מדוד לישו וליצור מתח בין אי הקפדה על איסורי שבת לבין הפולחן

במקדש .

חדרה

איל

24

רגב

-

כוונת מתי היא שהאמונה בישו היא התגלמות החסד שבלעדיו הזבה הוא פולחן טכני הסר ערך דתי .
במקום אחר קריאתו של הושע מושמת בפיו של ישו כנימוק לכך שהוא קורא לחוטאים ולמוכסים

.

להצטרף אליו ( מתי ט  ,יג ) אך כמו אצל הושע  ,אין כאן עוינות לפולחן באשר הוא  ,אלא ביקורת על

פעילות פולחנית האטומה לצרכים של השכבות ההלשות ומנותקת מן המוסר .

50

לרקס  ' -שר פרעל במקדש
לוקס  ,שכתב לאתר מתי  ,שילב בראשית בשורתו את סיפור הולדתם של יוחנן המטביל וישו  ,סיפור
שפרקים השובים בו מתרחשים במקדש ( לוקס א  -ב )  :יוחנן המטביל נולד למשפחת כוהנים ממשמר

.

אביה  ,וגם אמו הייתה מבנות אהרן כשזכריה אביו נכנס להיכל לשם פיטום הקטורת נתגלה לו מלאך

ה  -יג .

ליד המזבה ובישר לו שייוולד לו בן לאחר שנות עקרות ( שם א ,

)

ייתכן שגם מרים אמו של

ישו הייתה בת למשפחת כהונה  ,כיוון שהיא הייתה קרובת משפחה של אלישבע  ,אמו של יוחנן ( שם

א  ,לו .

כשמלאו ימי טהרתה לאחר לידתו של ישו עלתה מרים למקדש  ,להקריב קרבן יולדת ( שם ב ,

)

כב  -כד )  ,ומודגש כי הוריו של ישו מילאו בהיותם במקדש את מצוות התורה הנוגעות להולדת בנם ,

.

מבלי לפרט באילו מצוות מדובר ( שם ב  ,כז  ,לט ) אנשים במקדש ששרתה עליהם רוח הקודש או רוח
נבואה  ,הכירו בייעודו המשיחי של ישו התינוק ( שם ב ,

כה  -לח .

מדי שנה עלו הוריו של ישו

)

לירושלים בחג הפסה  ,ובגיל שתים  -עשרה נשכה ישו במקדש ונמצא כשהוא לומד ושואל שאלות
במקדש ומגלה חכמה רבה ( שם ב ,

להיות קרוב

ל ' אביו '

(

שם ב  ,מה  -נ .
)

מא  -מז .
)

כשהוא נשאל מדוע נותר במקדש השיב ישו כי עליו

מחברה של מסכת זו האמין אפוא שהמקדש הוא המקום הראוי

ביותר לגידולו ולחינוכו של ישו  ,ולמעשה הוא ביקש להראות שיוחנן וישו היו חלק בלתי נפרד מן

.

המערכת הפולחנית היהודית  ,ושישו הצעיר התקבל בה בברכה רבים סוברים כי מרכזיותו של
המקדש אצל לוקס נובעת ממגמה אפולוגטית  ,ולהלן  ,בדיון על משמעותן של המסורות בדבר
מעורבות ישו והשליחים בהר הבית ,

אתמודד עם טענה זו .
.

לוקס הביא משל על פרוש ומוכס שהתפללו במקדש ( שם יה  ,ט  -יד ) המשל יוצר ניגוד בין הפרוש ,

המודה לאל על שהוא איננו אתר מן הרשעים  ,כמו ' המוכס ה ה '  ,ומתגאה שהוא צם ומקפיד להפריש
~
מעשרות  ,לבין המוכס  -אב  -טיפוס בברית החדשה לחוטא גמור  -המודה בחטאיו ומבקש מן האל

לרתם
50

? ליו .

לוקס ביקש להצדיק את מי שנפשו שפלה  ,אך מתוך כך אנו למדים כי קבוצת

נקטתי כאן את הפירוש הביקורתי יותר כלפי המקדש ; השוו  :דאלי ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

.

שם לדעת לוץ אין במתי יב ,

1

213 - 212

והספרות

כל ביקורת על הפולחן  ,אלא מתי טוען שכפי שמותר לחלל שבת במקדש  ,כך

מותר לחללה בעבור חסד עם אנשים רעבים  ,ואילו במתי ט  ,יג יש רק טענה כי בעיני האל ההסד קודם לזבח ;

ראו  . 33 -34 , 181 - 183 :קק  . Luz . Matthew 8 -20 ( Hermeneia] , Minneapolis 2001 ,ט  .יש להזכיר שבמתי כז  ,ג  -י
מסופר כי יהודה איש קריות התחרט על שהסגיר את ישו וביקש להחזיר לכוהנים הגדולים את הכסף שקיבל תמורתה ,
וכשהללו דחו אותו הוא השליך את הכסף לאוצר המקדש  .היו שפירשו כי מתי ביקש לומר שהמקדש נושא את
 D . C . Allison , The Gosspelש W . D . Davies
עוון הצליבה  ,ראו according 10 Saint Matthew , 111 ( ICC) , Edinburgh :

 . 564-565עק . 1997 ,

אך בהתחשב בהתייחסויות שלתיל סביר יותר שזהו ~ניסיון להציג באופן ראלי ואפילו חיובי

.

את חזרתו בתשובה של יהודה  ,שתרם את הכסף למקדש יתרה מזו  ,אפילו הכוהנים הגדולים חשבו שהכסף איננו
ראוי לשמש לקודש  ,ובכך למעשה ביקשו למנוע את

חילול המקדש .

ממלכת כוהנים או גוי קדוש ! מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

ההתייחסות של מחבר המשל  ,ושל לוקס עצמו  ,הזדהתה עם התפילה ( בסמוך

לבסוף  ,לאחר שישו נצלב  ,קם לתחייה והתגלה לתלמידיו ,

לקרבן ? )

25

במקדש ,

מספר לוקס  ,הם התמידו לפקוד את

.

המקדש ( שם כד  ,נג) מכל זאת עולה בבירור כי גישתו של לוקס למקדש הייתה חיובית ביותר  ,והדבר

בא לידי ביטוי גם במסורותיו על אודות השליחים בירושלים שהוזכרו לעיל .
הבשורה על פי " וחנן  -לשו במקדש או לשו במקום

51

המקדש ?

הבשורה על פי יוחנן היא המאותרת מבין ארבע הבשורות שבברית ההדשה ; היא התחברה כנראה

.

בסוף המאה הראשונה אי שם בתפוצה ההלניסטית יוהנן מדגיש בראשית הבשורה את מעשה

' טיהור '

 ( e6מחדש את המקדש אם ( או לאחר ) שייהרס  ,הוא
המקדש ומסביר כי כשישו אמר שהוא ירים ) ger
 52בהמשך
התכוון לגופו שלו  ,כלומר תהייתו מן המתים היוותה תחליף למקדש ( יוחנן ב  ,יג  -כא )

.

הבשורה ישו טוען בפני אישה שומרונית כי יש לעבוד את האל הרותני ברוה בלבד ולא להשתחוות
למקום

(

שם ד  ,כא  -כד .
)

.

משני קטעים אלה ברור כי יוחנן נקט גישה אנטי  -מקדשית בעליל האמונה

בישו הייתה בעיניו תחליף לפולחן הקרבנות  ,והוא יצר ניגוד בין המקדש לישו  .ניתן להסיק שלדעת
53

יוהנן האל מתגלה לא דרך המקדש אלא בישו  ,שהביא לכפרה באמצעות מיתתו הגופנית .
אולם במקומות אחרים יוחנן דווקא מדגיש את פעילותו של ישו במקדש  .הוא מספר שישו ביקר
במקדש באחד החגים ( שם ה  ,א  ,יד )  ,ולאתר מכן שב ועלה לרגל למקדש בחג הסוכות בעקבות אחיו
ולימד שם ( שם ז ,

ב  -כס .
)

הוא גם נשאל שם בענייני הלכה ( שם ת  ,ב  -יא ) והכריז בלשכת אוצר

המקדש כי הוא ' אור העולם ' ( שם ה  ,יא  -כ )  ,אך כשההלו ליידות בו אבנים הוא נטש את המקדש ( שם
ת,

נט .
)

בהמשך מספר יוחנן כי ישו בא שוב למקדש בתג החנוכה  ,ואף שלא עלה למקום כדי

להתפלמס התגרו בו מתנגדיו וטענו כי הוא משים עצמו כאל ( שם י ,

במקדש זירת עימות בין ישו ובשורתו לקהל שלא שעה לדבריו .
51

בכך הודה גם

 . 131 - 163קק Melbourne 1987 ,

" .

)

54

" Luke.-~ACtS? The Social and Political Motivations of
Cambridge, NewYork -

כב  -לט .

מכאן שיוחנן ראה

.

ן p F . Esler, Communitr and Gospel

 , Theology,ושם הפניות לדברי חוקרים קודמים שהסיקו

כי לוקס הש קרבה למקדש אולם אסלר הניה כי היהודים ההלניסטים לא חשו כך  ,וזאת על סמך נאום סטפנוס
והפרשנות הנפוצה שלפיה אנשים מהוגו הסתייגו מן המקדש הוא ניסה לשחזר גם מגמה הפוכה  ,שלפיה ' יראי האל '

.

.

הנכרים שבקהילתו של לוקס באנטיוכיה התנכרו למקדש לפיכך הוא פסק כי לוקס היה אמביוולנטי

)( God-fearers

.

.

ביחסו למקדש למסקנה דומה ראו  :בארס ( לעיל  ,הערה  ) 14יש להוסיף כי במעשי השליחים יז  ,כד מיוחס לפאולוס
המאמר כי האל אינו שוכן במקדשים מעשי ידי אדם אך מכיוון שפאולוס אומר זאת בנאום על האריאופגוס באתונה ,

.

,

משמע שהמקור הפאוליני של לוקס  -או לוקס עצמו  -לא התייחס בכך למקדש בירושלים אלא סבר שהאל אינו
שוכן במקדשי הפגנים ראו  . 840 :ק  . Barrett , The Acts 0 the Apostles, 11 ( Icc) Edinburgh 1998 ,א  ] .לו השב

.

.

לוקס אמרת  ,קשה היה לו לקבל את העובדה שהשליחים בזבזו את זמנם לריק במקדש בירושלים .
 .קע

52

כך פירש נכונה

53

ההיבט הפולחני  -הסמלי של ישו עולה גם מכך שיוחנן המטביל מבשר כביכול על ישו כשה הנושא את חטאי העולם

122 - 125

 (AB , 29 ( , New ~ rk 1966 ,גנן Saint lohn 1-ש 2 . Broim , The Gospel according

.

כולו ( יוחנן א  ,כט )  ,ובכך מדמה אותו לקרבן חטאת התפיסה שישו מכפר על החטאים  ,ושדמו מטהר מחטא ,

.

כאילו הוא חטאת  ,נזכרת באיגרת יוחנן הראשונה ( א  ,ז  -ט ; ב  ,ב ; ד  ,י )  ,השייכת לאותה אסכולה ההתייחסות
המוחשית לטקס האוכריסט ביוחנן ו  ,נג  -נח  -ובמיוהד ' כי בשרי הוא מאכל אמתי ודמי הוא משקה אמתי ' ( שם
ו  ,נה
54

)

-

איננה דימוי פולחני גרידא אלא צעד לקראת יצירת משוואה של ממש בין ישו

לקרבן .

לדעת דייווים אין להפריז ולראות את האירועים בפרקים ח  -ט כמשקפים קרע מוחלט בין ישו למקדש וליהדות

ץתדרה

ץתדרה

איל

26

רגב

יוחנן אמנם הציג את שיא הפולמוס של ישו עם קהל היהודים במקדש  ,אך נושא העימות לא היה
קשור כלל לפולחן ולמקדש  ,ואילו הטענות האנטי  -מקדשיות הנזכרות אצל יוחנן לא הועלו בהר

הבית  ,אלא בסצנות אחרות  ,שתי המגמות  -האנטי  -מקדשית וזו הממקמת את ישו במקדש  -אינן
עולות בקנה אחד  :אם יוחנן ( או מקורו ) דתה את המקדש  ,מדוע ראה צורך להציג את ישו כפועל

במקדש פעם אתר פעם ? ניתן להסביר זאת בכך שיוחנן השתמש במקור קדום שבדומה למרקוס ולוקס

ראה במקדש את אחד ממוקדי פעילותו של ישו  ,בעוד שהטענות האנטי  -מקדשיות באו ממקור אחר

או מקולמוסו של יוחנן עצמו .

55

יוחנן נזקק למסורות הממקמות את ישו במקדש ( ובהמשך אראה שיש

לפרש את רוב המסורות על מעורבות במקדש כאוהדות לפולתן )  ,וכך מתחזק הרושם שהנוצרים

הראשונים לא יכלו לנתק את ראשית תנועתם מפעילות במקדש .
האיגרת אל העברים  -ישו ככוהן גדול במקדש של מעלה

האיגרת אל העברים הוברה בשליש האחרון של המאה הראשונה  ,אולי ברומא .
הגדול ' ( האיגרת אל העברים ג  ,א ; ד  ,יד  -סו ; ז ,

56

ישו מכונה בה ' הכוהן

כו ) ,

הצדקה לכינוי ניתנת במספר מישורים  :הכוהן

הגדול ממונה מטעם בני האדם על ענייני אלוהים -

להביא קרבנות  ,מנחות וזבחים על החוטאים .

ומלבד זאת הוא חומל על השוגגים והטועים  ,דווקא מכיוון
מקריב ומכפר גם בעד עצמו ( שם ה ,
) ( prosenenas

שם ה  ,ז .
שם ו  ,כ .

א -ד .
)

שגם הוא עלול לשגות ולטעות  ,וכך הוא

בדומה לכך ישו  ,עוד בהיותו בשר ודם ,

' הקריב '

לקונו תפילות ותחנונים  ,בצעקות ובדמעות  ,והאל נעתר לו בזכות יראת האלוהים שבו

ישו גם מדומה למי שנכנס אל מבית לפרוכת ודואג לאחריתם הטובה של המאמינים בו

(

)

(

) 57

על ידי האל

נקודת הקבלה נוספת היא שישו  ,בדומה לאהרן  ,לא בתר בתפקיד מיזמתו אלא יועד לו
(

שם ה  ,ד  -ו .
)

זמנו  ,ראו  :דייוויס ( לעיל  ,הערה  , )26עמ ' . 292 - 290
כב )  ,כלומר חג חנוכת המזבח  ,באופן המבליט את אופיו המקדשי  ,ראו  :שם ,

על הפן הפולחני של כינוי חג החנוכה
עמ '

294 - 293

.

tyKUIVIU

( יוחנן י ,

דייוויס שחזר משחק

מילים מאולץ בין הקדשת המקדש ( הנוכה ) להקדשת ישו בידי האל ( שם י  ,לו )  ,והדגיש את העובדה שישו שהה
באולם שלמה  ,שהוא ככל הנראה בסטיו המזרחי  ,ולא בתהום המקודש עצמו ( שם )  .משני אלה הוא הסיק  ,שלא
בדין  ,כי ישו מוצג בפרק זה כיורש ומהליף למקדש ; לגישה דומה ראו  :בראון ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '  411אולם

.

שתי מילים משורש זהה המופיעות בהקשרים שונים כשארבעה  -עשר פסוקים מפרידים ביניהן אינן יוצרות רעיון
מפתח את הטענה כי חוסר מעורבות ישירה בעבודת הקרבנות מלמד על עוינות כלפיה אסתור להלן  ,בדיון

.

.

במשמעות המעורבות בנעשה בהר הבית דייוויס ניסה לחזק את דבריו בטענה שישו נמנע מלהגיע למקדש בליל
הפסח  ,אך כך נהגו רבים שאכלו את הפסה בחבורות בבתיהם ( משנה  ,פסחים ז  ,יג )  ,ובעלי בתים ציוו על עבדיהם
או על שליחיהם לזבוח את הפסח בעבורם ( שם ח  ,ב )
על גישתו של בולטמן לחלוקת יוחנן למקורות ראו  :בראון ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' 00 D(Wlנ ; ועל גישתו של
(004 %-XXHV
בראון באשר לשלבי החיבור ראו  :שם  ,עמ '

.

55

)

)

.

56

לסקירת הדעות הש1נ1ת והמסקנות בעניין זה ראו :
48 -54

57

 .קע

 the Hebrews (Hermeneia ) ,ש H.W. Attridge , The Epistle

6-9 ; C . R. Koester, Hebrews )45 , 36 ( , New York 2001 ,

 .עק

Philadelphia 1989 ,

יש באיגרת גם היקש בין המזבח למותו של ישו  ,וכן בין שרפת הקרבנות ( חטאות ציבור )  ,שדמם מוזה על הפרוכת
מחוץ למהנה  ,לבין סבלו ( צליבתו ) של ישו מחוץ לשער העיר ( אל העברים יג  ,י  -יג )  .על כל אלה ראו  :קוסטר
( שם )  ,עמ '  . 572 - 568נוסף על כך מופיע מוטיב התפילה כקרבן ( שם יג  ,טו  -טז ) שמקורו בתהלים סט  ,לא  -לב ;

.

קמא  ,ב מעניין שאצל הגסיפוס יעקב אחי ישו מתפקד ככוהן

גדול ; השוו

לעיל  ,הערה

22

.

ממלכת כוהנים או גוי קדוש ! מעניו של המקדש בנצרות הקדומה

27

בעיני המהבר ישו ממלא תפקיד הזהה לעבודת הכוהן הגדול אצל המזבח  ,והוא מקיש מכפרת
הקרבן לכפרתו של ישו החי וישו המת  ,ואף מדמה את בשרו של ישו לפרוכת

(

שם י  ,כ .
)

אין ספק

שבעל האיגרת רחש הערכה תאורטית רבה מאוד לעבודת הכוהנים במקדש ולעקרון הכפרה ( למשל

שם ט  ,א  -ח  ,יה  -כב .

אך בד בבד עם פירוט עבודת הקרבנות וסמליותה מודגש בהמשך האיגרת כי

)

אין עוד חשיבות לכוהן הגדול העובד במקדש ולקרבנות המובאים שם  ,הכהונה השתנתה ועמה גם
התורה

(

שם ז  ,יא  -יב .
)

ישו הוא כוהן שלא על פי תורה וחוקים התלויים בבשר ודם  ,שהרי המצוות

.

הקדומות בטלות כיוון שאין בהן תועלת ( שם ז  ,ית  -יט ) הזבחים והמנחות לא יועילו לו לכוהן להביא
את מצפונו לידי שלמות  ,כיוון שהם היו תקפים לזמן מוגבל  ,שחלף מן העולם

(

שם ט  ,ט  -י .
)

להבדיל

מן הכוהנים הגדולים  ,ישו איננו צריך להביא קרבן מדי יום על חטאי העם  ,מפני שהקריב קרבן אתת
ולתמיד  -את עצמו

(

שם ז  ,כז ; ט  ,יב  -יד .
)

המטפורה היא מורכבת  ,כיוון שישו הוא גם הכוהן הגדול

.

וגם הקרבן זהו קרבן המקדש לא את הגוף אלא את הרות

(

שם ט  ,יד .
)

ישו הוא כוהן גדול שמימי

ולא ארצי  ,המשרת במקדש שבשמים  ,בסמוך לגבורה ( שם ח  ,א  -ו ; ט  ,בג  -כה)  ,הלוא הוא המקדש

.

של הברית החדשה יתרונו של מערך הכפרה ההדש הוא שהוא מסיר את החטא אחת ולתמיד  ,ושם

.

קץ למחזור האין  -סופי של חטא וכפרה ( שם י  ,יא  -יה) אך אליה וקוץ בה  :המחבר מזהיר את קהלו כי
אם ישובו ויחטאו בזדון לא יוכלו עוד לכפר על חטאיהם באמצעות קרבן  ,אלא יידונו לאבדון ( שם
י  ,כו  -כז ; השוו  :שם ו  ,א  -ו ,

) 58

חזון יוחנן  -מקדש של מעלה וירושלים החדשה של מטה
חזון יוחנן התחבר לאתר חורבן המקדש  ,אולי אף בסוף המאה הראשונה  ,ככל הנראה באתת מערי מערב

אסיה הקטנה.

.

בסופו של החזון מתוארת בפרוטרוט ירושלים החדשה שתרד מן השמים אלא שאין

59

בלבה מקדש  ' ,כי היכלה הוא ה ' אלהים צבאות והשה' ( חזון יוחנן כא  ,כב)  ,כלומר

ישו ,

60

האם התעלמות

מופגנת זו מן המקדש במסגרת הציפיות האסכטולוגיות מעידה על אדישות כלפי המקדש ועל ניתוק
58

לניסיונות להסביר את גישתו הייחודית של המחבר ואת תהליך התגבשותה  ,כגון דרישת הכתוב ' אתה כהן לעולם
על דברתי מלכי  -צדק ' ( תהלים קי  ,ד ) על
; 31 - 25

rlr

קוסטר ( שם )  ,עמ ' , 122 - 119 , 110 - 109

the Hebrews (TSNTSup , 49 ( , Sheffield 1991

השוו הספרות שציינו  :אטרידג ' ( לעיל  ,הערה  , ) 56עמ ' , 11 - 10

204 - 203

ש

.

לתמורה באופייה של הכהונה באיגרת ראו :

 the Epistleמ ) ; Proleptic Priests: Priesthood

היעד של האיגרת נחשבים למעין כוהנים בכוה הנהנים מגישה ישירה לאל .
59

60

ראו :

(1 ) -boע1צ

 .קע

 ( , Dallas 1997 ,ן( aec, 52

[ -5

.

4 . Scholer ,ן [

לטענת שולר קהל

D .E. Aune , Revelation

יש הטוענים כי חורבן המקדש נרמז ( ומוצדק בדיעבד ) בהזון יוחנן יא  ,א  -ב  ,אך אפשר שפסוקים אלה הם אמירה
 the Book o( Revelation, Berlinש 0 . Stevenson , Power and Place: Temple and' Identi l
סמלית בלבד ראו New :

.

מסמל את הקהילה הנוצרית ראו  :שם  ,עמ ' . 259
 . 258 -259 , 264קק  .York"2001 ,להפרכת הדעה שהמקדש
~

התופעה

של הוסר התייחסות למקדש בחזון אסכטולוגי קיימת גם בהזון החיות בספר חנוך שהתחבר בראשית התקופה

ההשמונאית  -ימות המשיה מתוארים שם בפירוט שאין שני לו אך כאמור המקדש אינו נזכר כלל ( הנוך א
[ האתיופי ] צ ,
' מגדל

')

כח  -מב [ מהדורת כהנא  ,א  ,עמ ' פט] .
)

בראשית ימי בית שני ( שם פט  ,עג  -עד ] rnm

המחבר גם ביקר את אופן ביצוע הפולחן במקדש ( המכונה

עמ ' פו ] .
)

הייתכן שהוא סבר  ,בדומה למחבר הזון יוחנן ( ראו

להלן )  ,שכאשר האל שוכן בקרב עמו  ,בדומה למחנה בני ישראל במדבר  ,אין צורך במקדש ? כך גרס  . Tiller , :ג  .ע
 the Animalת 4 Commentary 0ושמא יש להסביר את הדברים
 . 47- 51קע 0 [ Enoch, Aflanta 1993 ,

,

בשיקול רטורי  -שלא להאפיל על ימות המשיה ~בתיאור מקדש

.

ארצי ?

וקתדרה

תדדה

איל

28

רגב

-

מוחלט

ממנו ?

למעשה חזון יוחנן מציג תחליף כפול למקדש הארצי  -מקדש בשמים וירושלים החדשה .

היכל ה ' הוא שמימי ונעלה  ,ובדומה למראות שחזו ישעיהו ויחזקאל שוכן בו כבוד ה ' ומשרתים

.

בו מלאכים ( שם יד  ,סו  -יז ; טו  ,ה  -ה ; טז  ,א  ,יז ) המקדש השמימי הוא מעין עולם אידאלי תחת שלטון

' השה '  ,כלומר ישו ( שם ז  ,ט  -יז )  ,שבו מהללים את האל ( למשל  :שם יא  ,טו  -יה ; טז  ,ד  -ז ) ושרים
לכבודו

( שם יד  ,ב  -ה ; יט  ,א  -ח )  ,עבודת המזבח במקדש זה מתבצעת על

פולתן של קטורת ותפילות

( שם ח  ,ב  -ה ; השוו  :שם ה  ,ח ,

) 61

ידי מלאכים  ,ומשולבים בה

זהו היכל ממשי שמצוי בו ארון הברית

( שם יא  ,ט )  ,והמאמינים הנוצרים הם שותפים עקיפים לפולחן בו ( שם ז ,

טו .
)

כדי להדגיש את

הקדושה שלה זוכים החברים בקהילה מציין המחבר כי המאמינים ( שאינם בהכרה יהודים ) הם בבחינת
כוהנים  ,ורומז שהוא רואה בקהילה הנוצרית ' ממלכת להנים '

(

שם א  ,ו ; השוו  :שם ה  ,י ; כ  ,ו .
)

ירושלים ההדשה  ,היורדת ארצה משמים לאחר אלף שנות שלטון ' השה '  ,מכונה

' משכן

) ( skjE

.

האלהים עם בני האדם ' ( שם כא  ,ג )  ,ובה שוכן כבוד האל בעיר זו מתממשת במלואה ובאופן סופי

.

הציפייה לשכינת האל בקרב המאמינים העיר כולה משמשת כמקדש של מטה  ,שנפגשים בו שמים

וארץ  ,ונוכחות האל בה היא בלתי אמצעית .

62

הזון ירושלים החדשה הוא העברה של מאפייני המקדש

מן התחום הפולחני לתחום האנושי  :במקום טקסים כאמצעי להשגת קרבה לאל יש זיקה בלתי

אמצעית בין המאמינים לאל.
המקדש השמימי וירושלים החדשה הם רעיונות יהודיים  ,המופיעים בישעיה ו  ,במגילות קומראן

ובספרות האגדה .

63

בעל החזון עושה בהם שימוש מהפכני כשהוא טוען שדווקא נוצרים  -גויים יזכו

לממשם  ,אף שאין לו עניין בחידוש עבודת הכוהנים והקרבנות בירושלים  ,לתפיסות המקדשיות

.

והפולחניות היהודיות מקום מרכזי מאין כמוהו בתודעתו המקדש השמימי וירושלים ההדשה באים
להראות כי למאמינים הנוצרים יש יעד מקודש נעלה מזה של היהודים הכופרים בישו או משל הפגנים

שסביבם .

64

ארבעת שימוסס ההתייחסות למקדש ולפולחן  :מעורבות,

דלמול  ,בלקורת

ודחייה

בפתיחת המאמר הצגתי ארבע קטגוריות של התייחסות למקדש ולפולחן המתקיים בו  ,סקירת

.

ההתייחסויות למקדש מלמדת כי רק מיעוטן מביעות דחייה של הפולחן הדוגמה הבולטת ביותר היא
61

.

על הזיקה בין תפילה ומנחת קטורת ראו  :תהלים קמא  ,ב יש בחזון יוחנן מוטיבים פולחניים וכוהניים רבים  ,כגון
דם הקדושים או מותם המביאים לכפרה ( א  ,ו ; ו  ,ט  -יא ; טז  ,ד  -ז ) ודימוי המאמין לעמוד בהיכל ( שם ג ,

 .קק

the Book o( Revelation, Cambridge 1993 ,

,

The Theology

Bauckham ,

.

יב .
)

 .א כך גם עולה

62

132 - 133 , 140 - 143

63

מן המאפיינים המקדשיים של העיר  ,כגון איסור כניסת טמאים וחוטאים ( כא  ,כז ; סטיוונסון ( לעיל  ,הערה , ) 60
עמ ' 272 - 268
א ' אפטוביצר  ' ,בית המקדש של מעלה על פי האגדה '  ,תרביץ  ,ב ( תרצ " א )  ,עמ ' R . A . Briggs , ; 287 - 257 , 153 - 137

0

.

167- 176 , with bibliography

64

 .קע 1999 ,

New York

,

the Book ofRevelation

ל lewish Temple Imagery

לאחרונה הוצע כי החזון היה תגובה על הלחץ שהפעילו הפגנים באסיה הקטנה על הנוצרים להשתתף בפולחנים
האליליים  ,ראו :
השוו :

 . 232 -256קק 998 ( ,ן ) Iohn' , NTS , 44

. ( , Ephesos: Metropolis ofAsa,א"

245 -250

.

) Koester

.א

Revelation 10

 the Social Sewing ofחSlater , ' 0

 Ephesos ' ,חן Roman Emperors

 .קע  Valley Forge, PA 1995 ,אם כך  ,אזי המחבר ביקש להציג מערכת

; 7.8 .

Friesen , The Cult of

5.

פולחנית מושכת מזו הארצית.

ממלכת כותים או גוי קדוש ! מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

29

ץתדרה

האיגרת אל העברים  ,וגם בחזון יוחנן ובבשורת יותנן יש התנגדות למקדש שבירושלים ותפיסה שאת

.

מקומו עתידים לתפוס ישו או המקדש השמימי וירושלים של מעלה אלו הם מקורות מאוחרים יחסית ,
שלדעת רוב החוקרים התחברו לאתר שבית המקדש כבר עמד בחורבנו  ,ואם כך הדהייה הייתה

.

תאורטית יותר מאשר מעשית בכל יתר המקורות והמסורות שנדונו לעיל אין ולו שמץ של דהייה

או ביטול של הפולתן .
.

גם הביקורת על המקדש איננה נפוצה ניתן לפרש כך את ' טיהור ' המקדש על ידי ישו ואת האמירה
 .את נאומו של סטפנוס ,
כי יהרוס ויבנה את המקדש תוך שלושה ימים ( אם היא אותנטית ) ואולי גם
מרקום ביקר בחריפות את מעשי הקנאים במקדש במרד הגדול בדבריו על השיקוץ המשומם  -אם כי
ייתכן שזוהי ביקורת ' פוליטית '  ,שאיננה קשורה לפולחן גופו  -ואפשר ששמץ של מתח בין האמונה

בישו לפולתן מצוי אצל מתי  ,ייתכן אפוא שישו אכן הפנה את חצי
ביקורתו כלפי המקדש  ,ואין ספק שבעיני הכוהנים הגדולים הוא נתפס

.

כמי שאיים על המקדש  ,ולדעתי גם תלמידיו נתפסו כך אך מכל מקום
מרקוס  ,מתי ולוקס ביקשו לבטל את אשמת האיום על המקדש  ,וניכר

.

שהם עצמם לא ההזיקו בגישה כזאת מרקוס ומתי אף מצטטים מספר

אמרות של ישו המביעות מחויבות לפולחן .
רוב המסורות הנוגעות למקדש ולפולחן עניינן מעורבות או דימוי .
במעורבות כוונתי ללקיחת חלק פעיל בנעשה בהר הבית או במקדש .
טיפוס התייחסות זה הוא הרוות ביותר  :כך מסופר על פטרוס והשליחים ,
ובמידת מה גם על פאולוס במעשי השליחים ועל יעקב במסורות
מאותרות יותר ; ואשר לישו עצמו  -מרקוס  ,יוחנן  ,ובעיקר לוקס

.

טוענים שוב ושוב שהוא פעל בהר הבית לדעת חוקרים רבים אין
ללמוד ממעורבות זו על הסכמה לנעשה בהר הבית או על מחויבות לפולחן במקדש  :לויד גסטון טען

פסיפס של ירושלים

ה'

,

שלוקס לא דייק בדבריו על הקרבנות שהביאו הורי ישו ובתיאור פעילות השליתים בהר הבית ;

קונצלמן ואחרים טענו שלוקס הדגיש מעורבות זו רק מתוך מגמה אפולוגטית  -לתת לבשורה

י
ואילו ר " א הורסלי גרס
הנוצרית לגיטימציה כיוצאת מן המקדש ומגשימה את נבואות אתרית הימים ;

שהשליחים עלו להר הבית רק כדי לנצל במה זו להטפותיהם מבלי שלקחו כל הלק פעיל בפולחן .

65

אני סבור שיש לדחות טענות אלה מארבעה טעמים  ( :א ) לא מעט מסורות עוסקות בהשתתפות

של היהודים  -נוצרים בפעילות פולחנית מעשית  :הבאת קרבן פסת  ,קרבן נזיר  ,הקרבת קרבנות
במקדש  ,תפילה הסמוכה לעבודת הקרבנות  ,טיהור מצורע על ידי הכוהן  ,תרומה למקדש  ,קרבן אשם

.

בעקבות גזל של כספי הזולת  ,שבועה בהיכל  ,קרבן יולדת ועוד ( ב ) גם ממסורות הנוגעות לנוכחות

.

בהר הבית ולא לעבודת הקרבנות גופה אין ללמוד על הסתייגות מן הפולחן לצורך השוואה  ,רוב

65

,

גסטון לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 100 - 96

 , ; 376ןLuke, Philadelphia 196

Conzelman , The ~heology of

 the Lukan Writings' , HTR , 58 ) 1965 ( ,תן Baltzer, 'The Meaning of the Temple
131

.ק

sociology and the fesus Movement New Erk 1989 ,

.א

; 75 - 78 , 164 - 165 , 189

263 -277 ; R . A . Horsley,

 .קע

.א
 .קע

"::עב
המאה הרביעית

ות " נ

ץתדרה

איל

30

רגב

רובן של המסורות על פעילות הכמים בני דור החורבן בהר הבית נוגעות לפעילות ציבורית והלכתית

בשולי המקדש ,

66

.

ואילו המסורות על הבאת קרבנות מצד חכמים נדירות על כן נראה שרוב הפעילות

.

במקום התרחשה מחוץ לעזרות ( ג ) המעורבות בהר הבית נזכרת פעמים רבות מכדי שניתן יהיה לומר

.

שאזכורה נבע אך ורק משאיפה למתן לגיטימציה לנצרות כיורשת היהדות גם אם יש בדברים מגמה
אפולוגטית כלשהי  ,אזי היא כרוכה בעניין כה רב במקדש עד שניכר כי לבעלי המסורות היה עניין

.

אף במקדש עצמו ולא רק במסר האפולוגטי ( ד ) החוקרים שהעלו טענות אלה הניחו מראש שהנוצרים

.

הראשונים התנגדו למקדש ולפולתן המתקיים בו  ,ופירשו בהתאם לכך את העדויות אולם מיעוטם
של ביטויי הדחייה והביקורת כלפי הפולחן והיעדר רמיזות לעוינות כלפיו במסורות המגלות
מעורבות בהר הבית ( שחלקן אף אוהדות בעליל

)

מוכיחים שהנתה מוקדמת זו מוטעית.

חשוב לשים לב שלא זו בלבד שהנוצרים הראשונים לא הרבו בדברי ביקורת או דחייה ביחס למקדש
ולקרבנות  ,אלא הם לא היו אדישים כלל וכלל לפולחן  ,והרבו להתייחס אליו או אפילו להשתתף בו

.

במישרין או בעקיפין כיוון שהקדישו לתחום זה תשומת לב רבה  ,וכיוון שעל פי רוב לא התייחסו אליו

בשלילה  ,ניכר שיחסם אליו היה חיובי מעיקרו  -אילולא כן  ,הייתה נמתחת  ,או לכל הפחות נרמזת ,
ביקורת כלשהי ,

כפי שאנו מוצאים בקטע של בשורה חיצונית שהתגלה באוקסריניקוס .

67

לכוהן .

בהתייחסויות מטיפוס הדימוי או האנלוגיה יש השוואה של דבר מה למקדש  ,לקרבן או

מדובר במעין מטפורה פולחנית  ,ומטפורות כאלו שכיחות במיוחד באיגרות פאולוס ובאיגרות

הדויטרו  -פאוליניות  ,אך מצויות גם בדברי ישו בסעודה האחרונה ,רבים מן החוקרים שעסקו באותם
דימויים הסיקו מהם כי המדומה נועד להחליף את הדימוי  ,כלומר הקהילה הנוצרית המדומה למקדש

הופכת לסוג הדש של מקדש  ,התופס את מקומו של המקדש בירושלים  ,גישה זו כונתה בעבר
' ספיריטואליזציה ' של המקדש או של הפולתן  ,ולפיה העברת מושגי עבודת הקרבנות הממשית
לתחום האידאי באה להשיג תוצאה זהה מבהינת עבודת האל והקדושה אך מהווה ' התקדמות ' או

התפתחות היובית.

68

האוחזים בגישה זו רואים במקדש ובקרבנות מוסדות ארכאיים וחסרי מורכבות ,

ומתעלמים ממקומם המרכזי בעולמם של הנוצרים במאה הראשונה ומן ההשראה הדתית שהיוו עבורם .
אולם  ,כפי

שטען לאחרונה קלוונס בקשר לסעודה האחרונה  ,מדובר בדעה קדומה שאיננה יורדת

לעומקה של המטפורה הפולחנית  :כיצד ייתכן שהמדומה למקדש נתפס כחיובי בעוד הדימוי או הסמל
66

כריתות א  ,ז ; שם  ,ראש השנה ב  ,ה ; תוספתא  ,סנהדרין ב ,

למשל  :משנה  ,פאה ב  ,ו ; שם  ,ערלה יב  ,ב ;
( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ ' ; ) 417 - 416

1

~
יומאraא  ,יב ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ; ) 225 - 224מדרש תנאים לדברים
שם ,

כו  ,יג ( מהדורת הופמן  ,עמ '
67

בקטע

840

ירושלמי  ,שבת טז  ,א סו ע " ג ; בבלי  ,עבודה זרה כ ע " א .
תלמידיו להר הבית והם צפו בכלי הקודש לאחר הרגל .

; ) 176 - 175

מסופר כי ישו עלה עם

)

(

(

?)

ישו נשאל על ידי

הכוהן הגדול כיצד הוא מעז להיכנס למקום מבלי שנטהר  ,והשיב שבמים שבהם הכוהן הגדול נטהר רחצו כלבים

.

וזונות בעבר נטען שזהו שריד מחיבור קדום ואולי אף אותנטי  ,ולאחרונה ניסה בובון לאחרו למאה השנייה או
השלישית  ,ראו :

Bovon, ' Fragment Oxyrhynchus 840 : Fragment of 8 Lost Gospel , Winless of afi Early

 . 715-728 , with bibliographyקע . Chr stian Controversy over Purity' , IBL , 119 )2000 ( ,
~
הבית מוצג באחד החיבורים הפסידו  -קלמנטינים ראו להלן  ,הערה . ) 75

.ע

פולמוס חריף יותר בהר

(

68

את המושג ספיריטואליזציה טבע
70 -230

 .קק

Wenschkewitz, 'Die Spiritlalisierung der Kulhlsbegliffe Temple, Priester

 Neuen Testamenf , Angelos , 4 ) 1932 ( ,ובן ( und Opfer

פריימן ( לעיל  ,הערה

) 25

.

לא עלה בידי לעיין במאמר זה .

לדיון ביקורתי בתפיסה זו על גלגוליה ראו :

 . 159 - 177קק CB(b 38 ) 1976 ( ,

"

 the ?47תן iumran and

)

 ) Languageס1ט ] ' iorenza ,

ש ; לנסי ( לעיל  ,הערה  , ) 29פרק א

.א

ראו גם :
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ממלכת כותנים או גוי קדוש ? מעמדו של המקדש בגדרות הקדומה

31

צוירו באור שלילי ? כיצד ייתכן שרות הקודש שרתה על הקהילה  ,אבל לא על הקרבן או על המקדש

שאליהם דימו את הקהילה כדי להדגיש את קדושתה ? אי אפשר לומר כי המחברים שיצרו דימויים אלה

ביקשו לבקר את עבודת הקרבנות או לדחותה.

69

כפי שהראיתי לעיל בדיוני באיגרות פאולוס  ,המקדש

.

או הקרבן שימשו אב  -טיפוס אידאלי של קדושה מי שיצר דימוי כזה לא הנית מראש שהקהילה הנוצרית

משרה רוה של קדושה ' ספיריטואלית ' על דימוי הקרבן  ,אלא להפך  :הדימוי או המטפורה למקדש ,

לקרבן או לכוהן ביטאו לדעתו תחושת קדושה שהיו לה השלכות על דמותה ועל תפקודה של הקהילה.
על פי תפיסה זו הדרך היתידה לצקת במדומה  ,כגון קהילת המאמינים או אמונתם  ,תוכן בעל ממשות
ולהפוך אותו לסמל שיהיה מובן לכול ,

70

.

היא לומר שהוא דומה לקרבן או למקדש אין כאן שום עוינות

כלפי הפולתן אלא להפך  ,הערכה תאורטית כלפיו

(

להבדיל ממעורבות מעשית .
)

המקדש כמעצב את זהותם העצמית של הנוצרים במאה הראשונה
איסוף כל ההתייחסויות למקדש ולעבודת הקרבנות בברית החדשה ובמספר מקורות חיצוניים מן
המאה הראשונה וניתוחן לפי ארבע הקטגוריות הנזכרות מאפשרים להציג תמונה מקיפה

.

ואובייקטיווית של העמדות השונות של הנוצרים הראשונים כלפי מוסד דתי זה זאת ללא כל הנחות
מוקדמות  ,ומתוך בחינה של העדויות עצמן  ,ללא תלות בעמדות כלפי המקדש ביהדות בעת העתיקה

.

או בנצרות המאוחרת על פי התמונה המצטיירת רוב המסורות אינן מביעות עוינות מכל סוג שהוא

.

למקדש  ,אלא מלמדות על מחויבות מעשית או תאורטית כלפיו מסקנתי זו מתחזקת לנוכח סקירתו
של קריג קוסטר את האזכורים הרבים יחסית בברית ההדשה של המשכן כסמל וכדימוי המביעים יחס

חיובי הן לשכינת האל בקרב בני ישראל במדבר והן לשכינתו בקרב המאמינים הנוצרים .

71

הנוצרים

שחיבוריהם נדונו כאן לא היו מסוגלים להתעלם מן המקדש  ,גם לאחר שחרב  ,ורובם לא היו

מעוניינים להתנכר לפולתן בו  .עם זאת אין להצביע על גישה אתידה של התנועות הנוצריות למקדש .
מדובר במספר רב של קהילות שחיו במקומות שונים ( ארץ  -ישראל  ,סוריה  ,אסיה הקטנה  ,רומא

ובזמנים שונים  ,התל משנות השלושים ועד סוף המאה הראשונה

)

לסה " נ ,

דומה שבקהילה הנוצרית בירושלים בראשות פטרוס ולאחר מכן בראשות יעקב הייתה מחויבות

.

מעשית ורעיונית כלפי המקדש נראה שהמחויבות הרעיונית אפיינה גם את פאולום  ,ואם לסמוך על

.

המסופר במעשי השליחים הוא לקח חלק פעיל בפולחן מעניין שדווקא המעורבות במקדש הביאה לכך
שפטרוס  ,פאולוס  ,וכנראה גם יעקב אחי ישו נרדפו ונענשו על ידי הכוהנים הגדולים  ,שעמדו בראש

המקדש והחברה היהודית  ,אם כי זו לא הייתה הסיבה היחידה לרדיפת הנוצרים בירושלים ומחוץ לה.
 .ראו גם את הבנתו את המושג
 ,עמ '
קלוונס הדגים זאת ביחס לפאולוס  ,ראו  :קלוונס  ,לעיל  ,הערה

69

) 12

מטפורה לאור חקר ההרמנויטיקה  :שם  ,עמ '  , 6והספרות בהערה
ומטפורה  ,כיוון שלענייני
70

14 - 12

תפקודם כמעט זהה.

אני משתמש כאן במכוון במינוח של
87- 125

 .עק

; New York 1973 ,

21

.

לכל אורך המאמר כרכתי יחדיו דימוי

Cuhual System' , idem, Interpretations o( Cultures,

85 8

'Religion

Geertz ,

ם

השוו  :ק ' גירץ  ' ,הדת כמערכת תרבותית '  ,הנ " ל  ,פרשנות של תרבויות ( תרגם

.

.

י ' מייזלר )  ,ירושלים  ,עמ '  122 - 89גירץ מייחס השיבות עליונה לתפקיד הסמל בדת ובתרבות בכך אני מבקש
להדגיש עד כמה הדימוי המקדשי היה מרכזי וחיוני עבור בעליו
71

,

.
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and the New Testament Washin Son, DC 1989

~

,

0

C .R. Koester, The Dwelling

ץתדרה

ץתדרה

איל

32

רגב

עבור הקהילות של מקור האמרות הסינופטי ( ף )  ,מרקום  ,מתי ולוקס  ,הר הבית והמקדש היו מקום
של קדושה שמן הראוי היה לישו לשהות בו ,

ומתי ולוקס הדגישו זאת אפילו לאחר שהמקדש חרב.

אמנם מתי ולוקס ייחסו לישו את הנבואה שנוסף על חורבן ירושלים גם המקדש ייחרב  ,אך לנוכח

.

מכלול העדויות אין להפריז בחשיבות פולמוס זה ולפרשו כדהייה של המקדש והפולחן החורבן נתפס
בעיניהם כעונש נבואי לעם ישראל על שהתכחש והתאכזר לישו  ,ודברי ישו היו מעין הסבר שלאחר

מעשה לחורבן שאירע ממילא .

72

אך המקדש והפולחן המשיכו להיות עבורם זיכרון מוחשי וחיובי ,

ואמרותיו של ישו .

והוא הודגש במסירת תולדותיו

שלושת המקורות שדתו את הפולחן כמקדש ( הבשורה על פי יוחנן  ,האיגרת אל העברים וחזון יוחנן

)

.

עשו זאת לאחר שהמקדש כבר חרב  ,והרי קל יותר להתנגד למוסד שאיננו פעיל עוד הדחייה החריפה

פחות מבין השלוש היא בבשורה על פי יוחנן  -ישו מוצג שם כמי שמדבר נגד מקומות קדושים באשר
הם  ,ובמקום אחר ניתן לפרש שהוא מציג את גופו כתגליף למקדש שיהרוס ( וכל זאת כאמור בצד גילויי

.

מעורבות של ישו בהר הבית) חלופה מקיפה לפולחן במקדש תוך הכרה שאין בו צורך עוד מוצגת בחזון

.

יוחנן  ,שמחברו האמין במקדש של מעלה ובירושלים של מטה הדחייה הבוטה ביותר של הפולחן במקדש
היא זו שבאיגרת אל העברים  ,היוצרת מערכת פולחנית רוחנית שבה ישו הוא הכוהן הגדול שכיפר על

.

המאמינים בו  ,ועבודת הקודש שלו בשמים מדומה לעבודת הקרבנות הארצית שאין בה צורך עוד 3י

יש לשים לב שבשלושה חיבורים אלה פולחן הקרבנות אינו נמחה לחלוטין  ,אלא מוחלף בחלופות

.

.

פולחניות מחבריהם לא התעלמו מן המקדש ולא הסתפקו בהכרזה על  . :יטול חשיבותו נהפוך הוא  ,הם

.

התאמצו להציג לו תחליף פולחני  ,אשר במרכזו עומד ישו בחזון יוחנן ובאיגרת אל העברים תחליף
זה הוא מערכת הכוללת את הסמלים הפולחניים שאפיינו את המקדש בירושלים  :כוהן גדול  ,כוהנים
וכן טקסים המדומים לעבודת קרבנות  ,כגון תפילות וקטורת  ,היוצרים את האווירה של מקום קדוש

.

וחוויה של קרבה לאל ולעבודתו מחברי הזון יוהנן והאיגרת אל העברים לא יכלו להתעלם מן המערכת
הפולחנית היהודית  ,אף שפסקה לתפקד

בזמנם ; הם ראו צורך להציג מערכת שתמלא את אותם התפקידים

באופן הקרוב ביותר למערכת המקורית  ,אך מבלי שיהיו מעורבים בה כוהנים מבני אהרן וקרבנות

של בשר  .המערכת של ממלכת הכוהנים לא ננטשה  .היא הותאמה לצורכי התפיסה של גוי קדוש .
דחיית הפולחן בבשורת יוחנן  ,ובעיקר בהזון יוחנן ובאיגרת אל העברים איננה דחייה ותו לא ,

72

ראו את גרסאותיהם של מתי כד  ,א  -ב ולוקס כא  ,ה  -ו לנבואה שאצל מרקום יג  ,ב ( ' לא תשאר אבן על אבן ' ) ,

.

וכן את כריכת חורבן המקדש עם הורבן ירושלים במתי כג  ,לז  -לח ; לוקם יג  ,לד  -לה ספק אם יש להסיק מקטעים

אלה שדעתם של מחבריהם הייתה נוחה מן החורבן  .ראו  :דייוויס ואליסון ( לתיל  ,הערה , ) 50
73

עמ '

. 335 - 334

.

שלושה חיבורים אלה הביאו אחדים מן החוקרים לייחס לנוצרים הראשונים גישה אנטי  -מקדשית תייסן ומרץ נתלו
בעיקר בבשורה על פי יוחנן בבבואם לטעון שישו ההיסטורי לא הקפיד ? ל טהרת המקדש ולא הש מחויבות כלפיו
( אך אפילו עם הארץ  ,מוכסים וגנבים הוחזקו כקפדנים בשמירת טהרת חטאת וקודש וברגל  ,השוו  :משנה  ,חגיגה

ג  ,ו ; תוספתא  ,שם ו  ,לד [ מהדורת ליברמן  ,עמ '

) ] 393

.

ראו  :תייסן ומרץ ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

. 432

קולמן הניח

מראש שייתכן כי ישו ראה עצמו ככוהן גדול  ,כפי שסבר מחבר האיגרת אל העברים  ,וטען שכך סברו רבים מן
 0 . Cullman , 1heעל
הנוצרים הראשונים ראו  . 87- 107 :עק ~ o( the .New Testament, Philadelphia [ 963 ,

.

'

הקשר האפשרי בין רעיון זה למסורת בבשורה על פי יוחנן יה  ,סו ולהזון יוחנן~ א  ,יג ראו  :שם  ,עמ '

.

.

107 - 104

והספרות בהערות אם אמנם כל שלושת החיבורים שייכים לזרם מסוים  ,הדבר מלמד כי מגמת הדחייה רווחה

.

מהות משנדמה מכל מקום הם משקפים את תפיסתן של קהילות שפעלו מחוץ

לארץ  -ישראל .

ממלכת כוהנים או גוי

קדוש !

מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה

33

.

אלא היא מלווה בדימויים פולחניים מורכבים אף מאלה של פאולוס בעלי חיבורים אלה  ,בדומה

.

לפאולוס  ,לא יכלו לדמות בנפשם קדושה ופולחן ללא מערכת הסמלים המקדשית ניכר כי הם
התאמצו לשכנע את קהלם שיש בידיהם תחליף לפולחן היהודי המסורתי  ,ושיש סיבה לבטל את
המחויבות הדתית  -התאורטית למקדש החרב בירושלים  :הם ניסו להראות שניתן לשלב את האמונה
החדשה ואת הפולחן שבמרכזו עומס ישו בסמלים הפולחניים העתיקים  ,שלאחר החורבן לא נותרו

.

מהם אלא זיכרון ורעיון שברוה ואמנם זוהי בעיני המסקנה ההשובה ביותר המסתמנת כאן  :דווקא
ביטויי הדהייה הבוטים ביותר של המקדש והקרבנות מלמדים שבקרב קהל היעד של אותם מחברים

רווחה הערכה חיובית ועמוקה של עבודת המקדש וסמליה.
מדובר אם כן בתופעה פרדוקסלית ומפתיעה של דחייה עקרונית של הפולחן תוך שימוש בדימויים

.

.

פולחניים אך זוהי התפתחות מאוחרת יחסית ליתר העדויות שנסקרו כאן למעשה היא מלמדת על
המחויבות העמוקה של הנוצרים הראשונים למקדש בתקופה שקדמה לכך  :אלו שדהו את המקדש

בשתי ידיים

עשו זאת בשלב מאוחר יחסית  ,הם דחו מקדש שכבר הרב  ,ועשו זאת תוך היזקקות

לשימוש מושאל בסמלים מקדשיים בניסיון להציג חלופה דומה שתעקור את הזיקה של הנוצרים

.

למקדש בירושלים העברה כזאת של מאפיינים פולחניים לתחום הקהילה הנוצרית נזכרת בשני
חיבורים חיצוניים מסוף המאה הראשונה או מראשית השנייה  ,האיגרת הראשונה של קלמנט מרומא
והדידכה  ,אך אין בהם

נימה פולמוסית של דחיית הפולחן היהודי .

74

עיסוקם המפורט של הנוצרים במקדש ובפולחן מתוך גישה פולמוסית של דחייה נמשך כמובן גם

.

לאחר המאה הראשונה ההל מן המאה השנייה לא יכלו עוד הנוצרים להתייתם למקדש ולקרבנות ללא

.

נימה של פולמוס מהבר איגרת בר  -נבא ויוסטינוס מרטיר ראו לנכון לשלב בפולמוס דימויים הלכתיים -

פולחניים יהודיים  ,בעוד שהפסידו  -קלמנטינים  ,שפעלו בסוף המאה השנייה  ,דחו בבוז את עבודת

.

הקרבנות 5י לפיכך דומה שדהיית המקדש והפולחן היא התפתחות מאוחרת יחסית  ,ושהייתה זו מעין
תגובת נגד על המסירות הראשונית של הנוצרים  -יהודים לעבודת הקרבנות  .מעניין שמערכת הסמלים
74

נאיגרת הראשונה של קלמנט מרומא ישו מכונה כוהן גדול ( פסקאות  , ) 61 , 36וכן נזכרים שם דימויים פולהניים של
כוהנים וקרבנות ( פסקאות  ) 43 , 41 - 40תוך התייחסות חיובית לעבודת המקדש בירושלים  .ראו  :אטרידג ' ( לעיל  ,הערה
[ . 8 . Ligh oot , 7ae
 , ) 56עמ '  8 - 6והספרות בהערות  .השוו  :ראלי ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  . 318 - 313לטקסט ראו :

 . 290-294 , 301-305קק . Fathers. 1 , 2 , London 1890 ,

~
מעשרות וחלה
בדידכה יג  ,ג ישנה הוראה להפריש תרומות ,

ל ' נביאים '  ,שהם מעין כוהנים גדולים  ,או לעניים  ,ראו :

1 ) Niederwimmer, The Didache (Hermeneia) , Minneapolis

 . 191 - 192עק  ; 1998 ,נידרווימר העיר שאין לכך מקבילות בספרות הנוצרית  .בדידכה יד  ,א  -ג האוכריסט מכונה קרבן .
75

באיגרת בר  -נבא פרקים ז  -ח צליבת ישו מומשלת באופן מפורט ביותר לפרה האדומה ולשעיר לעזאזל  ,תוך שילוב

.

עניינים הלכתיים הידועים אך ורק מן הספרות התנאית ראו  :ג ' אלון  ' ,ההלכה באיגרת בר נבא '  ,הנ " ל  ,מהקרים

. 312 - 295

בתולדות ישראל  ,א  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ '
המקדש הארצי
43 - 151ן

 .קע

(

פרק טז .
)

השוו :

451 7 ) 1976 ( ,

Temple ' ,

בהמשך נאמר שם שהמקדש הספיריטואלי של האמונה החליף את

Gunther, 'The Epistle of Bamabas and the Final Rebuilding of

;;

יוסטינוס מרטיך והפסידן  -קלמנטינים טענו שעבודת הקרבנות היא אילוץ שנועד

.

להרחיק את בני ישראל מעבודת אלילים ראו  :ד ' רוקח  ,יוסטינוס מארטיר והיהודים  ,ירושלים תשנ " ט  ,עמ ' - 48
50

.

יוסטינוס טען גם שתפילת הנוצרים עדיפה על קרבנות היהודים ( דיאלוג עם טריפון , 2 ,

) 117

המשיל את שתי הופעותיו של ישו לשני שעירי יום הכיפורים ואת האוכריסט למנחת הסולת ( שם , 40

של איגרת בר  -נבא ויוסטינוס מרטיר ראו , revised edition , :

"

,,

הנ The
,
'ש שש ן-ש)

;4

.

עם זאת הוא

. ) 41

 5 . ( ,ם )  Donaldsonע ש

"

לטקסטים

Robers

.ג

 . 1 , Grand Rapids 1973בחיבור הפסידו  -קלמנטיני  ( Recognitionsהכרות  ,א , 39 ,
הקרבן כאמצעי כפרה ומוצגת כחידושו של ישו  .בהמשך ( א  , 65 - 55 ,בייחוד  ) 64מוצג ויכוה ארוך במקדש עם ההנהגה
) 54

הטבילה תופסת את מקומו של

קתדרה

שקדרה

איל

34

רגב

המקדשית עדיין תפסה מקום חשוב בעיני מחברי איגרת בר  -נבא ויוסטינוס מרטיר  ,אף שהם כבר ניתקו

לגמרי מן היהדות .
מדוע בעצם התעניינו כל כך הנוצרים הראשונים במקדש  ,ומדוע אף השתתפו חלקם בפולחן  ,למרות

התוצאות הרות האסון שהיו לכך לעתים עבורם ? אין ספק בלבי כי הדבר נבע מן הרקע היהודי ומאורת

.

.

החיים היהודי שלהם המחויבות והמסירות למקדש נבעו מעצם היותם יהודים הם הדגישו אותן כחלק

.

מן הדרך שבה עיצבו את זהותם כיהודים  ,או כתלמידי יהודים  ,המאמינים בישו אותם יהודים  -נוצרים
החזיקו בגישה זו אף שתיו במציאות שעשויה הייתה להרחיק אותם מן הפולחן  :הם האמינו בישו שנמסר

.

לצליבה על ידי רשויות המקדש  ,ושנתפס כמי שאיים על המקדש חלק ניכר מהם סברו שבמותו ישו

.

סילק את חטאי המאמינים בו או כיפר בעדם חלקם או רובם חיו במסגרת קהילה נוצרית  ,והמגע שלהם
עם היהודים שסביבם  ,בייחוד במקדש  ,היה רצוף עימותים והשפלות  ,שהיו עשויים להביא להתרחקות
פיזית מן המקום הקדוש ולהתנתקות פיזית מקהל ישראל  ,שפקד את המקום תדירות  ,ושהיה עוין

לנוצרים  .ולמרות כל זאת לא בטלה זיקתם הרעיונית ולעתים אף המעשית לעבודת המקדש .
ייתכן שבאמצעות הדגשת זיקתם הרעיונית למקדש הם ביקשו להתמודד עם המתח שהשו בין
אמונתם החדשנית בישו למסורת היהודית של עבודת האל באמצעות קרבנות ותפילה במקדש  :הם

ניסו להראות שאמונתם איננה סותרת את המסורת הפולחנית היהודית אלא עולה בקנה אחד עמה .
מכל מקום זיקה זו מלמדת עד כמה היה המקדש היוני ומרכזי בחיי הציבור היהודי בארץ  -ישראל

ומחוץ לה  ,ציבור שמתוכו באו אותם נוצרים .

76

כמו על רוב היהודים בני דורם  ,בייחוד בארץ  -ישראל

.

אך גם בתפוצה  ,כך הייתה למקדש השפעה עצומה על הנוצרים למרות האמונה החדשה  ,העוינות

.

והרדיפות  ,עבור תלקם היה הפולחן שיא של קרבה אל האל ושל תחושת קדושה לפיכך אפשר לומר
שעבור נוצרים כגון פטרוס  ,יעקב  ,פאולוס  ,מרקום ולוקס  -שהסכימו לקבל גויים כמאמינים מבלי
שיימולו וישמרו את מצוות התורהט -

לא הייתה דיכוטומיה בין ממלכת כוהנים לגוי קדוש .
.

היהודית  ,ובמהלכו הנוצרים טוענים כי המקדש ייחרב אם לא יפסיקו להקריב קרבנות על גישת הפסידו  -קלמנטינים

ולמהדורה מדעית של החיבור הנזכר ראו  :ג ' ונס  ' ,הכרות '  ,א  ( 71 - 27 ,מהדורת ג ' ונס [ לעיל  ,הערה  , ] 39עמ ' , 130
 . ) 160 - 156 , 149 - 147 , 136על תפיסת הקרבן החלופית של אבות הכנסייה הראשונים ראו  :דאלי ( לעיל  ,הערה , ) 10
עמ '  323ואילך מגמות הפולמוס והדימויים הפולחניים החלופיים באו לידי ביטוי גם במאה הרביעית  .למשל אווסביוס
והנוסע מבורדו  ,במאה הרביעית  ,התעלמו משרידי המקדש ראו  :עיר  -שי ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  . 96 - 95חנוכת

.

.

כנסיית הקבר תוארה בדפוס של חנוכת מקדש שלמה  ,ראו :
265 -281

 .קע

43 ) 1987 ( ,

ימהל

Church 01 the Holy

Schwartz, 'The Encaenia of

ת

.

 Sepulcher, the:על גישתם של מקורות נוצריים

of Solomon and the Jews ' ,

למקדש ההרב ראו  :י " ג אליאב  " ' ,הר ללא בית "  :הר הבית מחורבן בית שני ועד אמצע המאה החמישית  -מציאות

ואידאה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ט  ,א  ,עמ ' , 94
76

172 - 141

.

למן ראשית הקר דת ישראל רוב החוקרים נוטים לעסוק בהתנגדות למקדש או בתחליפים או במתחרים שקמו לו עוד

בימי הבית  ,כגון בקרב כת קומראן  ,בהוגי הפרושים  -החכמים או בין יהודי התפוצות  ,וכן בהתפתחות התפילה
הממוסדת  ,עד שנדמה כי לקראת סוף ימי הבית  ,לא היה עוד המקדש המרכז הדתי הדומיננטי למשל לטענת דייוויס

.

במאה הראשונה לא היה לקרבנות מקום מרכזי בתפיסה הדתית של היהודים  ,הם לא היוו מקור השראה לסמליות ,

.

.

והושם דגש רק על המוסר שאליו נקשרו ראו  :דייוויס ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  259 - 256 , 254ייתכן שעמדה זו נובעת
מכך שדייוויס ייחס משקל היסטורי רב מדי לספרות חז " ל כמשקפת את הלכי הרוה של המאה הראשונה אני מקווה

.

כי מסקנות מאמר זה יחזקו את הרושפ כי המקדש ועבודתו נותרו דומיננטיים במחשבה הדתית בסוף ימי הבית .
77

ראו  :דייוויס ( שם ) ,

עמ '

; 68 - 67

מרקום ( לעיל  ,הערה , ) 44

על גישת פטרוס ויעקב ראו  :מעשי השליטים

סו .

עמ '

; 462 - 460

אסלר ( לעיל  ,הערה

) 51

עמ '

45 - 30

.

