
ברויאריוחנן

בתורהטומאהאיסור

א

גםבהםמונהשהתורה,לכוהניםרקובמפורטבמפורשבתורהנאמרטומאהאיסור

עלאיסורמקומותבמספרנאמרכן.(יא,ד-א,א"כ,ויקרא)בטומאהמותריםהםלמי

אך.בטומאה(ד,ב"י,שם)מקדשביאתועל(ועוד,ז-א,ב"כ,ויקרא)קודשאכילת

.הללולתחומיםמחוץגםטומאהעל.איסורמהםשנראה,מסוימיםמקומותמצאנו
אתמונהוהיא,הקודשתחוםאלטומאהאיסורמגבילההתורהאיןאלובמקומות

:ומוחלטכוללכאיסורעצמההטומאה

אוטמאהחיהבנבלתאוטמאדברבכלתגעאשרנפשאו":ג-ב,'ה,ויקרא.א

יגעכיאו.ואשםטמאוהואממנוונעלםטמאשרץבנבלתאוטמאהבהמהבנבלת

."ואשםידעוהואממנוונעלםבהיטמאאשרטמאתולכלאדםבטמאת
,בהאשםעצמההטומאהכאילו,ונראה,אשמתומהיאלובפסוקיםמפורשאין

-ואשם":להשלים,ההלכהפי-על,נאלץי"רשובאמת.אשםקרבןזוקקתוהיא

עלמצביעה"ואשם"המילהכאילו,מלשונונראה,"מקדשבביאתאוקודשבאכילת

.למקדששנכנסאוקודששאכל,אלאזאתואין;הטומאהלאחרשעשה,מסויםחטא
מצביעהעצמה"ואשם"המילהאיןהקודמותשבפרשיות,ן"הרמבשםהראהכבראולם

ואם":כז,'ד,למשלהשווה.לכןקודםהמפורשהחטאאתמסכמתהיאאלא,חטאעל

"ואשםתעשינהלאאשר'הממצותאחתבעשתההארץמעםבשגגהתחטאאחתנפש
מפניכי,המובןבדברתקצרהזוהפרשהאבל":ן"הרמבאומרכן-על.(כב,יג,'דוכן)

ניסוחאך."...קרבןבנגיעתםהכתובשיחייבאפשראי,..חטאושרץנבלהבנגיעתשאין

,החטאעיקראתכללמונההתורהשאין,נמצאכןשאםלפי,הואקשהעדייןהפסוק

.הספרמןחסרשעיקר,ונמצא;לחטאהעקיףהגורםאתרקאלא
גם."לכםהםטמאיםתגעולאובנבלתםתאכלולאמבשרם":ח,א"י,ויקרא.ב

ם"הרשב.המפרשיםהתלבטו,בנבלהנגיעהאיסורישכאילוממנושנראה,זהבפסוק

בשעה-תגעולאובנבלתם":לעילשהובא,הקודםלפסוקהפרשנותבעקבותהלך

ברגל1כאןשמדובר,דרשובספראואילו."קודשלאכולאובקודשליגעצריכיםשאתם

כךעלראה)ומדרבנןאסמכתאאומדאורייתאהואזהאיסורהאם,לשאלהכאןלהיכנסבלא1

דווקאלאושנוהג,(שם)ם"הרמבמדבריאףנראה,(י,ז"ט,אוכליןטומאתהלכות.למלךמשנה

הדבריםוחומרקל.דקראטעמאאלאאינםהמקדשכניסתאוקודשיםואכילת,הרגלבעולי

שלמהבחכמתשדייקכמו,הכיפוריםויוםהשנהראשאלזה(איסוראו)ציווישמעבירבמי
במסגרתדווקאתחומיםהדבריםאיןבהלכהשאףמכאן,תרגסימן,חייםאורח.ערוךלשולחן

.ל"הנלמלךבמשנהועיין,חסידותבמידתדווקאולאו.הקודש
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-לכםהםטמאיםכיתגעולאובנבלתם':כאןנאמרכאילו,פירשן"הרמב.(י"רשוכן)

זהפסוקשתפס,משתמעע'"הראבמלשוןאבל.'תטמאואםבלתיבהםתגעולא:כלומר

,ומסתבר.2"תעשהלאעלעברהואכי,מלקותעליויש-בזדוןהנוגעוהנה":כפשוטו

,הטומאהמחמתלעווןשהפך,אחרמעשהעלולא,הנגיעהעצםעלבאותשהמלקות

ולאהנגעאתלראותהכהןיבאבטרםהביתאתופנוהכהןוצוה":לו,ד"י,ויקרא.ג

."הביתאתלראותהכהןיבאבןואחרבביתאשרכליטמא
,אפשרפשוטופי-עלגםשכאןאלא.כליםלטמאאיסורישכאילו,נראהזהמפסוק

בואעדימתיןשאם,הכוהןבואקודםעודלפנותלושכדאי,טובהעצהאלאזושאין

התורהחסהכךאם":(ה,ב"י)בנגעיםששנינווכפי.בביתאשרכליטמאכבר-הכוהן

."החביבממונועלוחומרקל-הבזויממונועל
זהמפסוקגם."עונוונשאירחץלאובשרויכבסלאואם":טז,ז"י,ויקרא.ד

ונשא":להשליםי"רשנאלץכאןואף.נטהר3שלא,כךעלעוונויישאכאילו,משתמע

.(וספורנום"רשבוכן)"למקדשייכנסאוקודשיאכלאם-עונו
,לפרשהואהכרח,שהובאוהארבעהמןמקומותשלושהפי-עלשלפחות,נדמה

אלקשרובלאלכוהניםזיקהללא,עברהעצמהבטומאהישהמקראותפשוטיפי-שעל

.הקודש4

ב

לערערכדיבהאין-לכוהניםגםטומאהאיסוריומונהחוזרתשהתורה,העובדה

אחריםאיסוריםאףמצינושהרי.בישראלאףאמוריםאלהשאיסורים,ההנחהאת

ח,ב"כ,ויקרא)נבלהאכילתאיסורכמו,עצמםבפנילכוהניםואףלישראלהנאמרים

שאיסורים,ומסתבר,ועוד(ה,א"כ-כח,ט"י,ויקרא)שרטת,(כא,ד"י,דברים-

מחמת,כהונהאיסוריבמסגרתאףעליהםלחזורצורךיש-הקדושהאלהקשורים

.היתרהכהונהקדושת
קודשאכילתעלאולמקדשכניסהעלמפורשיםאיסוריםשמצינו,העובדהגם

מקדשטומאתעלעצמובפניאיסורשיש,ברישכן.להתמיהבדיאיןבהאף-בטומאה

לאיסורמעברגם,טמאשכברלמיזהאיסורלפרשצורךהתורהרואהלפיכך.וקודשיו

.הכלליהטומאה

."תטמאוולאלה-ל"ת?הארבעיםאתילקהבנבילהאדםנוגעאםיכול":בספראהמפורשנגד.2
.זהלפסוקל"שדראה.3
,לדעתו,החטאשבחסרוןהקושיעלעמד,שהובאוודב,אלמקריםבפירושוהופמןצ"רד.4

היהוהטמא,המשכןאלקרוביםישראלהיושבמדברמשום,סתםהטומאהמןישראלהוזהרו

דובחייםלרב"סופריםדעת"בגםוראה.בטומאתולמשכןלהיכנסמתמדתבסכנהנתון

מקרהאתבמרווחלבאראוליעשויזההסבראולם.זהכעיןשפירש,יג,ט"י,בבמדבר,רבינוביץ

לכלכליכולהואאיןאבל.(להלןעודועיין)טובהעצהרקזוואולי,"תגעולא"רקנאמרשבו,ב

.חטאועיקרשנתפרשבלא,בעונשמתחייבאדםאוקרבןמובאשבהם,ודאמקריםאת
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:בכוהניםשנאמרמהאלזהאיסורמשוויםאנואם,לפנינובולטאחרקושיאך

שלאומכיוון,להיטמאלהםמותרלמיאף,לעילכאמור,הכתובפירטבכוהניםשהרי
אין-ישראלשאף,מסתברהרי,משבכוהניםיותרבישראלחמורזהשאיסור,מסתבר

לאמדוע:לשאולישכךומתוך.הגבלהוללאתנאיללא,לגמרילהםאסורהטומאה

'לשארואםכי-יטמאלאלנפש':ומפורטבהירבאופןלישראלטומאההכתובאסר

.(ד-א,א"כ,ויקרא,בכוהניםכמו)
אדומהפרהבפרשתהכתובים,פסוקיםבשניתחילהנעייןהקושיפתרוןלשם

:עצמםמצדאףתמוהשסגנונם,(ט"י,במדבר)

טמא'המשכןאתיתחטאולאימותאשרהאדםבנפשבמתהנגעכל"(יג)

עודיהיהטמאעליוזרקלאנדהמיכימישראלההואהנפשונכרתה

."בוטמאתו
שהעובר,האיסורמןחלקאיננו"טמא'המשכןאת"כאילו,נראהזהפסוקמסגנון

."טמא'המשכןאת-יתחטאולא...הנגע":התוצאהמןחלקהואאלא,כרתענושעליו
משכןאתטימאכבר,שעשהנוספתפעולהבלא,יתחטאולאהנוגעכיצד,תמוהאולם

עצמהלמקדשהכניסהאתכאןלפרשצורךשאין,(כבפסוק)ן"הרמבפירשלפיכך.'ה

שהכניסה,נמצא."הטומאהמןבמקדשהזהירשכברבעבור"-האיסורמןכחלק

ואם.מפרשההואאיןכן-ועל,מאיליהכמובנתמניחהשהכתוב,פעולההיאלמקדש

שעיקר,(המפרשיםפירושילפי)הקודמיםהפסוקיםאלמצטרףזהפסוקאף,כן

.בהםמפורשאיננוהאיסור
,האיסורמןחלקהוא"טמא'המשכןאת",ולפיה,ן"הרמבמציעאחרתהצעה

את','בידונתןלוישוכל','גבורתיךיבואלכל'-אשרמילתאון"שיבחסרוןוכמוהו"

'המשכןאתאשריתחטאולא..הנוגעכל':כאןכתובכאילו,היינו."בהילכוהדרך

וואםכי,כאןחסרה'אשר'מלתשלאלפי,הואקשהזהפירושאולם.'ונכרתה-טימא

,פעולותשתיכאןמתוארותשהרי,'...משכןואתיתחטאולא..,הנוגעכל':החיבור

.ראיה5ן"הרמבהביאלאהחיבורוולחסרוןואילו."ונכרתה"אלבצירופןרקהגורמות

אתכיהקהלמתוךההואהנפשונכרתהיתחטאולאיטמאאשרואיש"(כ)

."הואטמאעליוזרקלאנדהמיטמא'המקדש
"טמא'המקדשאת"שהמליםלפי,ממנוקשהשהואאלא,לקודמודומהזהפסוק

הדרךלפי:דרכיםבשתילהתפרשעשויהואואף."ונכרתה"העונשלאחרכאןכתובות

...הנגעכל":עצמוזהפסוקבראשמצויכדוגמתושהרי,ראיהלהביאצורראין'אשר'לחסרון.5
הלשוןהיאזושכן,כאןחסרהאיננה'אשר'ש,מכאן.'יתחטאלאאשר'ולא,"יתחטאולא

נוהגתכללשבדרך,בפסוק(ושלישי)שניתנאיניסוחעלהיאכאןהשאלה.בהלכותהרגילה

:כמו,החיבורוובלא'אשר'גםזהבכגוןמצאנוואמנם."יתחטאולא"בכמו,החיבורוובהם

'אשר'חסרוןואולם.(יא,'ד,אסתר)"יקראלאאשרהפנימיתהחצראלהמלךאליבואאשר"
תנאי-השנישהתנאי,להביןאיןאלהשבלא,היאלכךוהסיבה.כללמצינולאהחיבורוווגם
.תוצאהולאהוא
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,למקדשכניסהשלהתנאיכללכאןמפורשאין,לעילן"ברמבשנזכרה,הראשונה

ובדרך.(מפורשתשאינה)למקדשכניסתושלתוצאההוא"טמא'המקדשאת"ולפיכך

מקדשאתכי'וטעם"-האיסורמןחלקהןאלושמלים,כאןגםן"הרמבמציעשנייה

."הרביםוחבריו,'לפניךצפורקןיקראכי'כמו,טמא'המקדשאתכאשר-'טמא'ה
אלא.הלכותבראשמאדנפוצה-'אם'במובן,דיוקליתראו-'כאשר'במובן'כי'ואמנם

בכלוכן,לראיהן"הרמבשהביאבפסוקכמו,בעתידפועלאחריהבאלעולם:הכללשזה

מקדשאתיטמאכי'לכתובצריךהיה-הפסוקכוונתזואילו,כן-על6"הרביםחבריו"

ולא,העווןשלכתוצאה,פשוטופי-על,מתפרש"טמא'המקדשאתכי"ש,מכאן."'ה

.ממנוכחלק
מפורשאיננוהחטאשלפיהמשום-האחת:הןקשותאפואהפירושדרכישתי
שאף,מסתברלפיכך.הלשוןכללילפיעשויההיאשאיןמשום-השנייה;כללבפסוק

הטומאהאלאהעברהאיןבהםואף,לעילשהובאוהפסוקיםאלמצטרפיםאלופסוקים

.כלללמקדשכניסהשלתנאיבלא,עצמה
איןאם,"טמא'המקדשאת"-המליםפשרמה,השאלהעולהכןשאםאלא

שלטומאתועצם:היאפשוטהשהתשובה,דומהאך.למקדששנכנסבמיכאןעוסקים

ייפלאואם.בטומאהלתוכושנכנסבלאגם,המקדשאתלטמאבכוחהישמישראלאדם

פניאתאתןואני":בספקמוטלהדבראיןשבהם,מפורשיםפסוקיםישהרי,הדבר

ולחללמקדשיאתטמאלמעןלמלךנתןמזרעוכיעמומקרבאתווהכרתיההואבאיש

מקדשיאתיעןלאאםאלהים'הנאםאניחילכן":וכן.7(ג,'כ,ויקרא)"קדשישםאת

שאין,ברוראלובפסוקים.(יא,'ה,יחזקאל)וגומר"תועבתיךובכלשקוציךבכלטמאת

אתמטמאיםמסוימיםשמעשיםאלא,כניסתוידי-עלהמקדשאתבמטמאמדובר

איןאםגם-המקדשאתמטמאתטומאה:כאןואף.לוחוצהנעשיםהםאםאףהמקדש

.ממשבונוגעתהיא
:כמו,ישראלארץעלהאמורהלטומאהדומה,בהמיטמאשהמקדש,זוטומאה

אין;רביםבמקומותועוד(כח,ח"י,ויקרא)"אתהבטמאכםאתכםהארץתקיאולא"

המקדשעלאוהארץעלמאיליההבאהבטומאהאלא,קודשבמטמאכאןעוסקים

בסדרהאמורהפסוקמןמשתמעוכן.בהםשרוייםשישראל,טומאותאועוונותמחמת

ודאי,"טמאתםבתוךאתםהשכןמועדלאהליעשהוכן":(טז,ז"ט,ויקרא)העבודה
המצויהבטומאהאלא,מועדאהלשליתוכוהמצויהבטומאהכאןמדוברשאין

זהשאין,מראהטומאותםבתוךשוכןמועדשאוהל,כאןשהודגשוהעובדה.בישראל

:(ב"ע,נו,יומא)זהפסוקביארובגמראואף,טומאותםבתוךלשכון,מועדלאוהלטוב

כיואת':בעברפועלזהבמובן'כי'לאחרבאשבו,בלבדאחדמקוםמצאנוכולההתורהבכל.6

כאןמכווןשהרי,בעברמפועלמנוסאיןכאןאך.(כ.'ה,במדבר)"נטמאתוכיאישךתחתשטית

.("'המקדשאת"ביניהםחוצץכאןואילו.בעברשנעשתהפעולהאל
"'מקדשיאתיחללולא'כלשון,לימקודשתשהיאישראלכנסתאת":שםמפרשאמנםי"רש.7

קשהאבל.("מחוללתעבודתועבדשאם":י"רשפירשהאחרוןבפסוקאבל:בג,א"כ,ויקרא)

.כללבדררזומלשוןאחרת"מקדש"לשוןלפרש
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ראויה-טמאיםשהםשבזמן,ללמדך."עמהםשכינה-טמאיםשהןבשעהאפילו"

,טומאתםבשעתגםביניהםששכינה,הואחסדורק,מהםלהסתלקשכינההייתה

ולא"ובין"טמאתםבתוךאתםהשכןמועדלאהל"ביןההקבלהעלהצביעווכבר

.(לד,ה"ל,במדבר)"בתוכהשכןאניאשרבהישביםאתםאשרהארץאתתטמא
ישכן-ועל-ישראלבתוךשוכןמועדואוהל,הארץבתוךשוכן'שה,מראהזו-והקבלה
.הטומאהמןלהימנע
המצויהשטומאה,מראה,העבודהמסדרשהובאהאחרוןהפסוקשלראשיתוגם

ומפשעיהםישראלבנימטמאתהקדשעלוכפר":במקדשגם,כביכול,פוגעתבישראל

פשעיםמה,לךלומר;והחטאותהפשעיםאלהטומאותאתכאןהשווה."חטאתםלכל

טומאותאף-במישריןלקודשקשוריםהםשאיןפי-על-אף,בקודשפוגעיםוחטאות

,נמצא."ישראלבנימטמאתוקדשווטהרו...הדםמןעליווהזה":(יט,ז"ט,שם)וכן.בן8

,הקודשעללכפרישכן,טימא'המקדשאתכי,האדםאתלטהרצורךשיששכשם

,ז"ט)בהמשךבמפורשרמוזהעצמהזווהקבלה.ישראלבנימטומאותולקדשולטהרו

כלועלהכהניםועל,יכפרהמזבחואתמועדאהלואת,הקדשמקדשאתוכפר":(לג

,המקדשאתמטמאתישראלטומאת;בזהזהאחוזיםוישראלהמקדש."יכפרהקהלעם

.הקהל9עםעלאףמכפרהמקדשוטיהור
ג

,המראותההוכחותאלמצטרפים,נכוןאלנתפרשואם,פרהשבפרשתאלופסוקים

איסוראיננוזהשאיסור,נראהבהםנדייקשאםאלא.כשלעצמהבטומאהאיסורשיש

מכאןיוצא."הקהלמתוךההואהנפשונכרתהיתחטאולאיטמאאשרואיש":מוחלט

,נמצא.ייכרתלא-ויתחטאיטמאאםאבל;ונכרתה-יתחטאולאיטמאשאם,בבירור

,לעילשהוכחכפיאיסורמשוםבטומאהישאכןואם.הכרתמןאותופוטרתשטהרתו

לתקנואדםבכוחישאך,כרתעליושחייבים,איסור:במינומיוחדאיסורלפנינוהרי
.הכרתמןלהיפטרכןידי-ועל,אחרמעשהידי-על

על,לעילשנשאלההשאלהאתלפתורבכוחוישכבר-זהאיסורשלייחודו

טומאהאיסור:לכוהניםטומאהאיסורוביןהכלליטומאהאיסורשביןההבדל

בדרך)להיטמאאסורמתי,להבהירצורךישולפיכך,לתקנואין,מוחלטהואלכוהנים

.מכןלאחרנטהראם,אסורהאיננהלישראלטומאהאך.(לקרובים)מותרומתי,(כלל
אם-מותרולעולם,נטהרלאאם-אסורלעולם:האיסורבפרטילהבדילאיןלכן

הטומאההואהאחד:יסודותשניביןבטומאהלהבחיןעלינו,זאתלבארכדי.נטהר

הואוהשני.ממנהולהיטהרממנהלהיזהראדםכלועל,ומשוקץרעדברשהיא,עצמה

וכאילו,וקודשיומקדשבטומאתהכולדרשו(ב"ע,ז,בשבועותהמובאתהברייתאוכן)בספרא.8

.כמשמעוהואמקראשלפשוטואך.ישראלבניטומאותשלהמשךהםוחטאתםפשעיהם
בטמאםבטמאתםימתוולאמטמאתםישראלבניאתוהזרתם":לא,ו"ט,בויקראגםלהביןישכך.9

אך;המשכןאתמטמאתהיאכי,מטומאתםישראלבניאתלהזיריש."בתוכםאשרמשכניאת

.המשכןמכניסתלהזירםשיש,כאןכתובאין
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בזיקהאלאאסוריםאינם-מוגדרותכהלכות-שהם,ממנההנגזריםהאיסורים

.לקודש
שעולהכפי,משוקץדברוהיא.10(י,ג"כ,דברים)"רעדבר"היאעצמההטומאה

:מכךיתר.(יאפסוקמולחפסוק,שם;מג,א"י,ויקראכמו)'שקץ'אל'טומאה'מהקבלת

חייביםמסוימיםשטמאים,כךמתוךמוכחזהדבר.בחטא11שרויאףבטומאההשרוי
-במצורע;ז,ב"י,ויקרא-ביולדת)כפרהלשוןעליהםנאמרהואף,חטאתבקרבן

מדובראין:להדגישויש.(ל,ו"ט,ויקרא-בזבה;טו,ו"ט,ויקרא-בזב;יח,ד"י,ויקרא

.בהם12מפורשאיסורכלאין-מצורעאויולדתשהרי,איסוריםעלשעברבמיכאן
שהם,החטאמצב,הירודהמצבמןהיציאהלשםאלאנדרשיםאינםוהכפרההחטאת

.באשמתםשלאאםאף-בושרויים
אתמכנההמקראשבהם,רביםמפסוקיםגםעולהמוחלטשליליכדברהטומאה

,טומאהקרויהרעואם.היטהרותבשם-מהםהתשובהואת,טומאהבשםוהעברההרע

,רעדברהיאהטומאהאףבהכרחהרי

אוסרתהתורהאיןשבהםמקריםיש,שליליתהיאטומאהכישאף,ברוראולם

אפשרותאין-אלוטומאות.ומצורעיולדת,נידה,וזבהזבבטומאות,למשל,כך,אותה

,נתוניםמצביםמתוךנובעותאלוטומאות,והיתראיסורשלמונחיםבהןלנקוט

אלהיחסאףהואשכך,ומסתבר,טיבםאתולקבועלהגדירםאלאלנוואין,קיימים

כל.העולםסדריבתוךכלוליםלטומאההגורמיםהמצבים:לישראלאחרותטומאות

להעליםאוהטומאהמןלהתעלםוהמבקש.בעולםטומאהאףיש,בעולםמיתהישעוד

ציווייגםכן-על.במציאותקייםשאיננו,עולםלולבנותאףמבקש,הטומאהאת
הסובבותהמצוות.ונתוןקייםכדברנתפסתהטומאה:הזההמצבאלמכווניםהתורה

ישכיצדקובעותרקהן;עצמהאותה,מתירותלאאף,אוסרותאינןהטומאהאת

.קיימת13היאכאשר,אליהלהתייחס
לפיכך.מאידך,לעוקרושאין,נתוןמצבאך,מחדושיקוץרעאפואהיאהטומאה

.לכוהניםזהובכלל,וקודשיולמקדשרקהטומאהעלגמוראיסורשיש,תורהקבעה
כך.ממנהלרחוקאדםלכלראויאולם,ממששלאיסוראין,זאתלעומת,לישראל

.מוחלטאיסורזהואין,בנבלהלנגועאוכליםלטמאהאיסוראתלתפוסנראה

.א"ילויקראבאברבנאלכךעל;ראו.10
.א"ילויקראבפירושוהופמןצ"רדראה.11
רבוכקושיות)החטאעלישירותבאשהקרבן,משמעותםאין-ב"ע,לא,בנידהי"רשבדברי.12

ברי-הקרבןאולם,היולדתעלטומאהתורהגזרהמהמפני,להסבירכנראהכוונתם.(שםיוסף
.הטומאהעצםעל,ישירבאופןלפחות,באשהוא

אולם.מצווהלמתאולקרוביםרקולהתיר,בטומאההכולאתלאסור,כמובן,היהאפשר.13

,ההיתרגדריבתוךאםאף)האיסורעללעבוררביםאנשיםשייאלצו,ברורשמראשהעובדה
.בזהמאיסורהטעםאתנוטלתכבר(מצווהמתהואלקוברוהיכוליםקרוביםלושאיןכלשכן

וראה.שהואכפיהעולםלמציאותמתאיםאינולכולטומאהעלשאיסור,אומרתזועובדה

בנירוביוכלולאכיכפרההצריכהלא...יוםוטבולמתטמאאך":א"יבויקראהאברבבאלדברי
."יכולתםככליזדרזואםאףמהםלהיזהראדם
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;(יא,שם)"תשקצונבלתםואת"אלמקביל(ח,א"י,בויקרא)"תגעולאבנבלתם"

אחדחיובאולם.לצורך14שלאבטומאהלנגועשלא,זירוזאלאכאןשאין,ומסתבר

לשהותלוואסור,להיטהרעליוחובה-נטמאשכברמי:הכתוביםמןעולהמוחלט

נמצאתבכך."ונכרתה"אףאו"עונוונשא"נטהרשלאמיעלנאמרולפיכך.בטומאתו

,מוכרת,קיימתהיאהמקריםבשני:(למשל)יולדתטומאתאלשווהישראלטומאת

.העולםטבעשכךמשום-בישראל;העולםסדרשכךמשום-ביולדת.אסורההיאואין
הואהרי-נטהרשלאמיורק.להיטהרגמורהחובהעליהםישאףהמקריםובשני
.להיכרתוסופו,בעווןשרוי

הכתובאתשמצאנו,הסיבהאףהואמטומאתולהיטהרטמאלכלזהמתמידחיוב

,כך.קודשאכילתשלאולמקדשכניסהשלתנאיללא,טומאהבכלטהרהמחייב

,ויקרא)"הערבעדוטמאבמיםורחץבגדיויכבסהזבבבשרוהנגע":בזבבנוגע,למשל

,ו"ט,ויקרא)"במיםישטףעץנליוכלישברהזבבויגעאשרחרשוכלי":וכן,(ו,ו"ט

להיתפסעתהיכולתמידלהיטהרזהזירוז.תמידוכן.לקודשבזיקהדווקאלאו-(יב

.לקודשלהיזקקשעתידלמימכווןשהואלפרשבלא,כפשוטו

ד

פשוטימתוךיוצאתאדםלכלהטומאהמןהריחוקשחובת,הואהאמורמןהעולה

רקאלא,בטומאהאדםכלנאסרלאומוחלטמוגדרשכאיסור,הוכחשנימצד.הכתובים

חיובאדםבלעלמטילההטומאהמןהריחוקחובתאך.וקודשיומקדשאוכוהנים

.ועווןלוהיאחטא-הטומאההרי,חובתואתקייםלאואם,להיטהרמתמיד
פשטיביןההבדל,הטומאהמןלהיטהרממששלחיובאףאין,כידוע,בהלכה

:(קטע"מ)המצוותבספרם"הרמבבדברייפהמחודדההלכהוביןהכתובים

עלשיטהרטמאכלחייבשיהאעשהמצוותהטבילהבמאמרהכוונהואין"
מיכלאו,ציציתשיעשהבכסותשיתכסהמיכלחייבשהואכמו,פניםכל

התורהוהיות,טבילהדין-בזההנרצהואולם.מעקהלושיעשהביתלושיש
אלאזהלוישלםלאהנה-מטומאתוליטהרשירצהמיכי,לנואומרת

זמןייכנסולא,בטומאתולהישארשירצהמיאבל...יטהרואז,במיםבטבילה

.15"בידוהרשות-שכינהלמחנהרב
התורהבמסגרתקיבלשבכתבבתורהמוחלטחיובשלזהשניסוח,ברוראולם

זהציוויאך.מעשיציווישלמשמעותאףאלא,רעיוניתמשמעותרקלאפה-שבעל

ומעין.דווקאוקודשיולמקדשקשרללאאך,4בהערהלעילהמובאיםהופמןצ"רדדברימעין.14
.טובהעצהאלאאינוכליםלטמאשהאיסור,לו,ד"י,ויקראלגבילעילנתפרשגםזה

לעלותשעלולמהכלפיאלא,הכתוביםמפשוטיהעולהכלפיכוונולאם"הרמבשדברי,ודאי.15
.(צו,צהעשהבמצוותגםדבריוראה)עשהכמצוותהטבילהאתשניסח,בכךעצמודברימתוך
טומאתהלכות,תורהבמשנהראה,לשיטתולפחות)ההלכהאתיפהמשקפיםדבריואולם

.ןאכשנתפרשוהכתוביםפשוטימול(יהלכה,שםלמלךומשנה,ט-ח,ז"ט,אוכליו
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החינוךספרבעלשהוסיףמה,למשל,וראה.נרצהמעשההואאלא,מוחלטחיובאיננו

:(קעהבמצווה)לעילהמובאיםם"הרמבדבריעל

מטמאיםלהיותםמעשהואנשיהחסידיםממידתזהאיןמקוםומכל"
מתעלהאדםשלונפשו,אהובהוהטהרהמאוסההטומאהכיבטומאתם16

."בטהרהומזדככת
מן,יותרחמורובאופן,במפורשיוצאיםהםאלא,נביאותדבריאינםאלודברים

.הכתובים
וכפי."חברים"בקרבלפחות,כידוע,הייתהנפוצהלחוליןוגםלישראלגםהטהרה

היאאיןההלכהשבמסגרתלפיאולם.המקראותבפשוטיחזקשורשלהיש,שראינו

לדבוקהאדםעלהמטילים,ציווייםשלמערכתלאותהשייכתהיאהרי,גמורחיוב
זאתכלללפיכך,ומוגדריםמסוימיםחיוביםאולאיסוריםמעברגם,מרעולרחוקבטוב

כלליציוויזהו,דעתושלפי,(כ,ט"י,ויקרא)"תהיוקדשים"מצוותבמסגרתן"הרמב
:במותרגםלהתקדש

כעניין,בתורהממנההוזהרנושלאפ"אעהטומאהמןעצמויפרישוכן"

בשמרוקדושהנזירשנקראוכמו,'לפרושיםמדרסהארץעםבגדי'שהזכירו

."כןגםהמתמטומאת
,מראיםרביםאבל-מוחלטבאיסור"הוזהרנולא"שאמנם,נמצאהאמורולפי
ידי-על-מפשוטםהללוהכתוביםכלהוצאוולא.הטומאהעלמזהירהאכןשהתורה

עללזירוזאבל;מוחלטחיובכאןשאין,לומרכדיאלא-המפרשיםידי-ועלל"חז

.פשוטומידייוצאמקראאין,טומאההרחקת
הואשהרי,"תהיוקדשים"שלבפשוטואףכלולהטומאהמןשריחוק,ספקאין

'האניכיבםונטמתםבהםתטמאוולא...":כמו,טומאהאלבניגודרביםבמקריםעומד

ביןוהבדלתם"וכמו,(מד-מג,א"י,ויקרא)"קדשיםוהייתםוהתקדשתםאלהיכם

"'האניקדושכיקדשיםליוהייתם...לטהרהטמאהעוףוביןלטמאההטהרההבהמה

.(כו-כה,'ב,ויקרא)
עלהקביעה:לכוהניםישראלשביןההבדלשלטעמומהו,מסתברגםכךומתוך

,ויקרא)"לאלהיוהואקדשכי":הכוהןעלאלאבתורהנאמרהלא"קדוש"שהואאדם

מישראלאדםשכל,הטענה.17(ח,'ו,במדבר)"'לההואקדש":הנזירעלאו(ז,א"כ

או,הטומאהמןלהיטהרשמצווהלומר,במדויקם"הרמבדבריאלנתכווןהאםמלשונוברורלא.16

שכיון,ומסתבר.להיטהרביןלהיטמאשלאבין,בכללהטומאהמלהריחוקאתכללשמא

כפישלא,הדבריםביןלהבדילאין,מוחלטחיובולאמוגדראיסורלאאיןההלכהפי-שעל

.הכתוביםפשטיפי-עלכאןשנתפרש
ליוהייתם"כמו,אחריםלעמיםבהשוואהרקתמידמופיע"קדושגוי"או"קדושעם"הביטוי.17

גםזהוכעין,ו-ה,ט"ישמות)"קדושוגויכהניםממלכתליתהיוואתם...העמיםמכלסגלה

,דברים)"קדשעםולהיתר...עשהאשרהגויםכלעלעליוןולתתך":וכן.(ב,ד"י;ו,'ז,בדברים

נבלהכלתאכלולא":בא,ד"י,בדבריםגםלהביןישוכך.(י-ט,ח"כ,דבריםגםוראה,יט,ו"כ
"קדושנס";"אלהיך'להאתהקדושעםכילנכרימכראוואכלהתתננהבשעריךאשרלגר

.לפניוהמוזכריםוהנכריהגרמשוםרקנכתב
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,במדבר)"קדשיםכלםהעדהכלכי":קרחעדתידי-עלאלאנאמרהלא,קדושהוא
ט

"

ז

אםגםאך.(ז,שם)"הקדושהוא-'היבחראשראיש"שרק,משהטעןולעומתם,(ג,

."קדשיםוהייתם":להתקדששעליהם,תביעהישהרי,קדושיםשישראל,קביעהאין

ישראלשביןשההבדל,מכאן.ועוד,"קדשיםוהייתםוהתקדשתם","תהיוקדושים"

שבמצוותההבדלאףומכאן.לחולקודשביןהמבדיל,מהותיהבדלהואלכוהנים

ולפיכך,קדושיםאינםישראלאך.בטומאהאסור-קדוששהואמי:לקדושההקשורות

ומכאן;הקדושהאללחתורעליהםמוטלמתמידחיובאולם.בטומאהאסוריםהםאין

בתוכהמכילההטהרהאלהתמידיתהשאיפה.הטומאהמןלהיטהרמתמידחיובנובע

ומנתקבטומאתושוקעלהיטהרשוקדשאינוומי;הקדושהאלתמידיתשאיפהאף

אפואבהיש-ולהיטהרלהתקדשישראלעלהמוטלתזוחובה.הקדושה8ומןעצמו

ומצווה;מקראשלפשוטופי-על-הטומאהמןלהיטהרגמורחיוב:פניםשני
במצוותוכלולה,פשוטםפי-עלפסוקיםבשורתהמפורטת-הטומאהמןלהתרחק

.ההלכהפי-עלגם"תהיוקדשים"

ראה)חייהםימיכל'הבביתכיושביםנחשביםהכוהנים:נוסףענייואףבכךשקשור,מסתבר.18

היאלהםהטומאהמשמעותלפיכך.(ג,'ג;כב,'א,'אשמואלוכן.יב,א"כ;ז,'י;לה,לג,'ח,ויקרא

אלאאינםישראלואילו.(א"ע,יט,וסנהדרין,יב-יא,א"כ,ויקראראה)המקדשמןיציאה

כן-על.המקדשאלמלבואמונעתרקוטומאתם(ד,ז"כ,בתהיליםע"ראבראה)בהיכלומבקרים

.קבעדרךהמקדשמןהאדםאתמנתקתשיאלפי,אסורהבטומאהשהייהרק
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