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 אבות ותולדות הטומאה

 

. כך הוא שהם נחלתם הבלעדיים של המתעמקים בתלמוד, נידחיםתחומים הלכתיים  קיימים

 תחומים נידחים אלההעיסוק בעניינים בלתי אקטואליים השייכים לתחום הטומאה והטהרה. 

כלליות  ותהגותיאינטואיציות  ביטויבהם לידי פעמים רבות, באים , כי נים אותי במיוחדמעניי

, נידחיםלאחד מאותם מקומות מכם, להתלוות אלי למסע קצרצר מבקש אני היום, . ותחשובו

. מדובר לח(-בפרשתנו )יא, לז המצוינו מסעלנקודת המוצא כשאני תפילה שמסענו לא ייכשל. 

 בות הטומאה,, אחד מאהנוגעות לתוצרת חקלאית. לפעמיםטומאה וטהרה בפסוקים אלה על 

השרץ טמאות, אך זאת בשני תנאים. ]א[ נהירקות . נופל על ירקות, נבלת בהמה או שרץ מת

עדיין מחוברים  הםאם מהקרקע. כבר נתלשו אם אלו אך ורק נפל את הירקות עליהם  מטמא

ר ִיָזֵרַע ָטהֹור הּוא... ְוִכי ִיפֹּל ִמִנְבָלָתם ַעל ָכלהם לא יטמאו: " לאדמה אדמה אמא הקשר ל ".ֲאשֶׁ

גלים מסוהנלקטים ות רקאותו ל"פגיע". ]ב[ הי תהפוךרק לקיטתו  !הירקטהרת שומר על 

, יירטבו, למשל כדי לשמור על רעננותם. או אז מיםיבואו בלקבל טומאה רק אם קודם 

ַרע ְוָנַפל ִמִנְבָלָת לקבל טומאההמים את הירקות "מכשירים" )!(   - -ם ָעָליו : "ְוִכי יַֻתן ַמִים ַעל זֶׁ

ם".    ָטֵמא הּוא ָלכֶׁ

ַרע"  הפסוק מתייחס האםמה פירוש 'יותן'? . משתמש בבנין פּועל הכתוב. "ְוִכי יַֻתן ַמִים ַעל זֶׁ

על זאת התרחשות שאין אדם מעורב בה כירידת גשמים אם  מה? ומים תןייש לירקןדווקא 

)בבא האמוראים האחרונים  על ידי אחד משחק מלים במעין סוכמההתשובה נתלשו? ירקות ש

 בכל התרשחות חייב להיות, כלומר ן'ֵת חייב להיות דומה ל'וכי יִ 'ְוִכי יַֻתן'  .מציעא כב ע"ב(

כאן  .במים שנתנומצד הבעלים. הבעלים חייבים להיות מרוצים  רצוןמסוים של  מרכיב

 ג הרצוןלהבהיר את מושם מנסים חכמי. השל חז"להמוקד לאחת האינטואיציות החשובות 

, למשל בקשר בין אדם לבין פשע , ויש לכך חשיבות בתחומים שוניםעד קצותיוולהרחיבו 

לא לחינם קשרה חכמתה של . . המושג 'רצון' מכיל בתוכו קשת של גוונים שוניםשהתרחש

ל'רוצה', לפשעים ל'כי ייתן', השפה העברית בין 'רוצה' לבין 'מרוצה'. כמובן שהאדם אחראי 

מסייע לדבר עבירה. כ, עם שותפים, או ולבדעשה אותם הוא בין אם  . זאתשהוא עשה ברצונו

, לפשע ל'מרוצה'אחראי גם האדם מוסר החז"לי. להפלילי זה מספיק. לא כך משפט לאולי 

. הגשם שני ביטוייםמצאנו על סוגיית הכשר הטומאה  במקורותשהוא מרוצה כי התרחש. 

'דעת' בעברית תלמודית . יםלבעל "ניחא ליה" או "דעתלְ "שיר את הירקות אם הוא יורד מכה

מרוצה, שמח עם העובדה שהירקות נרטבו. הביטוי הארמי  אם הוא דהיינו, פירושה 'רצון'

, למרות שהוא אינו אינטרסים של האדםמקדמת את ההתרחשות הפירושו ש'ניחא ליה', 

. האדם אחראי נועזכלל מוסרי ללמד אותנו  ים, באדברי חז"ל על הפרט שבפרשתנו. סיבתה



שהוא  הרועא אחראי על הול'מרוצה' שלו. למה שהוא רוצה ועושה, אלא גם ל'רוצה', לא רק 

תגובת אך "חלשים" של הרצון, אלו הם גוונים את האינטרסים שלו.  המקדםמקבל בשמחה, 

 המוסרי.  עולמובים של , מהווים מרכיבים חשובפני מה שמתרחש האדם, שמחתו או צערו

מעוברת, פרשת שמיני יוצאת בסמוך ליום השואה. ביום זה זוכרים אנו -בשנה שאינה שנה

הנבלות שעזרו להם. ושלבשו דמות אנוש, השרצים  ים,חהרוצ אבות הטומאה, את את

קבלת ל האנושותלדיראון עולם, גם את אלה שהכשירו את  לזכור אנירוצה השנה, כשלעצמי, 

ם היעלמותם של מתחריהב נהנולא גנבו, אך  שאולישרצונם נעשה על ידי אחרים,  ,טומאהה

ֱאָנָחה ָאִני... ָשְמעּו , שלא רצחו אך שמחו ברצח, כהיהודים נאמר )איכה א, כא(: "ָשְמעּו ִכי נֶׁ

חברי בבית הספר העממי, בארץ אני רוצה להזכיר גם את תולדות הטומאה, ָששּו".  – ָרָעִתי

נאצית  -סימפטיה לנאצים. המהפכה הכמעט הסתירהלא שלמרות ריחוקה המפה,  בקצותש

חברי לכיתה לא רצחו, רוצחים. לא כדאי לחבור לכבר שמאוחר. סטלינגרד הוכיחה  שם פרצה

 המנסהעל היהודי את הבדיחה סיפרו לי צחוקם הסדיסטי כאשר  אתיפה אני אך זוכר 

 מסוימות הברותשל  בלתי תקני יגויההשל בעקבות נכ, אך ולהציל את נפשו להסתיר את זהותו

ידעתי אז שאבי לא היה עובר מבחן זה. ריבונו  .יהודיהמסגירות אותו כמהגר  בשפת המדינה

יָך... ִכי ַרּבֹות ַאְנחַֹּתי ְוִלִּבי ַדָּוי.של עולם, ָת  ֹּא ָכל ָרָעָתם ְלָפנֶׁ   ב


