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  ג'התשע ניסן                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

    הטומאה והטהרה בתורה ובהלכה
  )תמיר גרנות והרב יהודה ראקעל פי שיעורים של הרב ( תזריע מצורעלפרשת 

  
  ): ז"פרק מ, חלק שלישי, מורה נבוכים. 1

ל הכוונה במקדש שתיווצר היפעלות בלב כבר הסברנו שּכ
" ומקדשי תיראו: "כמו שאמר, הפונה אליו ושיפחד ויירא

כאשר המגע עמו , וכל דבר שמעריצים אותו). 'ל, ט"ויקרא י(
שלו בנפש ומתמעטת ההיפעלות ) הרושם( פוחת -מתמשך 

הלב -ל הסבו את תׂשומת"החכמים ז). אדם(שהיתה נוצרת ב
,  רצוי להיכנס למקדש בכל עתלעניין זה ואמרו שלא
הַֹקר רגלך מבית רעך פן ישֹבעך "והסמיכו זאת על דברו 

, ומכיוון שזאת הייתה הכוונה). ז"י, ה"משלי כ" (ושֹנאך
אסר יתעלה על הטמאים להיכנס למקדש על אף ריבוי מיני 
ַהֻּטְמאֹות עד כדי שלא תמצא אדם טהור אלא לעתים 

ת בנֵבלה לא יינצל מלגעת שהרי אם ניצל אדם מלגע. רחוקות
באחד משמונה שרצים המרבים ליפול בבתים ובמאכלים 

, ואם הוא ניצל מזה. והאדם מרבה להיכשל בהם, ובמשקאות
אין הוא ניצל מלגעת בִנָּדה או בָזָבה או בָזב או במצורע או 

. ואם ניצל מזה אינו ניצל משכיבת אשתו או מֶקִרי. במשכבן
ְמאֹות האלה אין הוא רשאי להיכנס אף אם ִהָּטֵהר מן ַהּטֻ 

ולא ניתן להיכנס למקדש . למקדש עד אשר יעריב שמשו
ובאותו לילה הוא עׂשוי . כמו שהובהר במידות ותמיד, בלילה

ואזי . לרוב לבוא על אשה או שיארע לו אחד מגורמי הטומאה
כל זה גורם לריחוק . כביום אתמול) טמא(הוא ישכים בבוקר 

יודע אתה את . ו על שעריו בכל עתמהמקדש ושלא יתדפק
עד , אפילו טהור, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה: לשונם

במעׂשים אלה תתמיד ַהִּיְרָאה ותיווצר . שהוא טובל
ככל . הברך המבוקשת-ההיפעלות המביאה לשפלות

שהטומאה מצויה יותר ההיטהרות ממנה קשה יותר 
  ...ומאוחרת יותר

  :ג-ב' ויקרא ה. 2
ׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו אֹו ֶנפֶ ) ב(

ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא 
אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ) ג: (ָטֵמא ְוָאֵׁשם

  :ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשםִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ 
  :' ח-' ד, א"יויקרא . 3

ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ... ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו
  : ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם

  :' ח-' ג, ד"דברים י. 4
ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא ְולֹא ֵגָרה ָטֵמא הּוא ָלֶכם -ַהֲחִזיר ִּכי- ְוֶאתח

 ָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּוִמְּב 
  :ה"כ, א"י, ויקרא. 5

  .ָהָעֶרב- ַהּנֵֹׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד-  ְוָכלכה
  :ב"ל, א"ויקרא י. 6

ֵעץ אֹו -ְּכִלי-ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל- ִיּפֹל- ְוכֹל ֲאֶׁשרלב
ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם ַּבַּמִים -ְּכִלי ֲאֶׁשר-ק ָּכלעֹור אֹו ָׂש -ֶבֶגד אֹו

   .ָהֶעֶרב ְוָטֵהר-יּוָבא ְוָטֵמא ַעד
  :א"י-'ה, ו"טיקרא ו. 7
- ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבִמְׁשָּכבֹו ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעדה

ָליו ַהָּזב ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ֵיֵׁשב עָ -ַהְּכִלי ֲאֶׁשר- ְוַהּיֵֹׁשב ַעלו  .ָהָעֶרב

 ְוַהּנֵֹגַע ִּבְבַׂשר ַהָּזב ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ז  .ָהָעֶרב-ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד

ָירֹק ַהָּזב ַּבָּטהֹור ְוִכֶּבס - ְוִכיח  .ָהָעֶרב-ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד

ַהֶּמְרָּכב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב - ָכל וְ ט  .ָהָעֶרב- ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד

ַהּנֵֹגַע ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַתְחָּתיו ִיְטָמא - ְוָכלי  .ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא
-ָהָעֶרב ְוַהּנֹוֵׂשא אֹוָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד-ַעד

ַטף ַּבָּמִים ְוִכֶּבס ָׁש -ּבֹו ַהָּזב ְוָיָדיו לֹא-  ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגעיא  .ָהָעֶרב

   .ָהָעֶרב-ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
  :א"ל, ו"טויקרא . 8

ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם ְולֹא ָיֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם 
  :ְּבַטְּמָאם ֶאת ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם

  :כ, ג"י, ט"י, במדבר. 9
ת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבמֵ 

ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ' ה
   :ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו

ִמּתֹוְך ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא 
  ...ִטֵּמא' ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ה

  ם "רשב. 10
 בשעה שאתם צריכים ליגע בקודש או –ובנבלתם לא תגעו "

  ..."לאכול קודש 
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  ע "ראב. 11
והנה הנוגע בזדון יש עליו מלקות כי   ... –ובנבלתם לא תגעו "

א עמ רנד אות יד "ותורת שלמה כרך כ" (עבר על לא תעשה
  )ע שזהו פירוש הקראים" כאן בדברי ראבכתב שחסר

  :ז"ז ט"י על ויקרא י"רש. 12
 אם יאכל קודש או יכנס למקדש חייב על –ונשא עוונו "

  "טומאה זו ככל שאר טומאות
  : 'ח, ז"ט, הלכות טומאת אוכלין, ם"רמב. 13

כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מהלכות הטומאות והטהרות 
, ותרומות ומעשר שני בלבדאינו אלא לעניין מקדש וקדשיו 

 הטמאין מליכנס למקדש או לאכול קודש שהרי הזהיר את
, אבל החולין אין בהן איסור כלל. או תרומה ומעשר בטומאה

הרי . אלא מותר לאכול חולין טמאין ולשתות משקין טמאים
ויקרא " (והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל"נאמר בתורה 

מכלל שהחולין מותרין שאינו מדבר אלא בבשר , )ט"י', ז
הראשון שבחולין טמא "י מה נאמר מפנ, אם כן. קדשים

לא שיהיה אסור ? )'ג', ב, משנה טהרות" (והשני פסול
שאם נגע שני , אלא למנות ממנו לתרומה ולקדש, באכילה

וכן אם נגע , ועשאה שלישי,  פסלה-של חולין בתרומה 
וכן ,  טימאן ועשאן שלישי כמו שביארנו- באוכלין של קדש 

  .  פסלה-ע בתרומה האוכל אוכל שני של חולין אם נג
  : 'שם הלכה ט. 14

כשם שמותר לאכול חולין טמאים ולשתותן כך מותר לגרום 
ויש לו לטמא את החולין המתוקנין , י"טומאה לחולין שבא

וכן מותר לאדם ליגע בכל הטומאות ולהתטמא , לכתחלה
שהרי הזהיר הכתוב את בני אהרן ואת הנזיר מהתטמא ; בהן

ושאף כהנים ונזירים מותרין , יןמכלל שכל העם מותר, במת
  . להתטמא בשאר טומאות חוץ מטמא מת

  :'שם הלכה י. 15
כל ישראל מוזהרין להיות טהורים בכל רגל מפני שהם 

וזה שנאמר בתורה , נכונים ליכנס במקדש ולאכול קדשים
ואם נטמא , ברגל בלבד) א"י', ויקרא ח" (ובנבלתם לא תגעו"

  .  אינו מוזהר-נה אבל בשאר ימות הש. אינו לוקה
  :ב"הלכה י, שם. 16

אף על פי שמותר לאכול אוכלין טמאין ולשתות משקין 
, חסידים הראשונים היו אוכלין חולין בטהרה, טמאים

והן הנקראים , ונזהרין מן הטומאות כולן כל ימיהם
שיהיה , ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך חסידות. 'פרושים'

 יגע בהם ולא יאכל וישתה נבדל אדם ופורש משאר העם ולא
שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים . עמהם

וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות , הרעים
שנאמר , וקדושת הנפש גורמת להדמות בשכינה, הרעות

  ".מקדשכם' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה"
  :ד- א' מדבר הב. 16

ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויַׁשְּלחּו ) ב: (ה ֵּלאמֹרֶאל מֶֹׁש ' ַוְיַדֵּבר ה) א(
ִמָּזָכר ַעד ) ג( : ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש

ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת 

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ד: (ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם
ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ' ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

  :ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  : ם"רשב. 17

לאחר שנסדרו ונקבעו סדר המחנות וחנייתן הוצרך לומר 
  . שילוח טמאים מן המחנות

  : ן"רמב. 18
, צוה בשלוח הטמאים מן המחנהאחר שהקים את המשכן 

והיא מצוה . שיהיה המחנה קדוש וראוי שתשרה בו שכינה
  .נוהגת מיד ולדורות

   ):ב"י', פרק א, בבא קמא, כלים( תוספתא. 19
ובשעת מסעות אין בהם משום קדושה ואין חייבין עליהם 

  .משם טומאה
  :ח" כ-ו "כ, א"ויקרא י. 02
 ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֶׁשַסע ֵאיֶנָּנה ְלָכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהוא) כו(

ׁשַֹסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם 
ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרַּבע ) כז: (ִיְטָמא

) כח: (ָעֶרבְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָה 
ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְטֵמִאים ֵהָּמה 

  :ָלֶכם
  : ' ח-' ב, א"ויקרא י. 12
: זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ)...ב(
ֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ּכֹל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְּפָרסֹת ַמ ) ג(

ִמְּבָׂשָרם לֹא ) ח( ... ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו) ד: (אָֹתּה ּתֹאֵכלּו
  :תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם

  :ז" מ- א "מ, א"ויקרא י. 22
ם לֹא תֹאְכלּו...ְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ֶׁשֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל

  ... : ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם
ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ְולֹא ִתַּטְּמאּו ) מג(

אלוקיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ' ִּכי ֲאִני ה) מד: (ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם
ְּבָכל ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 

ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ' ִּכי ֲאִני ה) מה( :ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ
: ִמְצַרִים ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלוקים ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני

זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים ) מו(
ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ) מז: (ּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץּוְלָכל ֶנֶפׁש ַה 

  :ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל
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) ו( ... זֹאת ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ּתֹאֵכלּו) ד( :לֹא תֹאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה) ג(
ְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ְוָכל ְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ּפַ 

... ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו) ז: (ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלּו
ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא )...ח: (ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם

  :...ִתָּגעּו
ָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלֵּגר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי) כא(

  ...אלוקיךָ ' ָמכֹר ְלָנְכִרי ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה


