
 

 

 

 

 הרב אילעאי עופרן

 ב"ה

 

 קדוש או טהור?

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף נג עמוד א .1

שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן  -תנו רבנן: ונתן את הקטרת על האש לפני ה' 

 מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס. -מבחוץ ויכניס. מאי דרוש? כי בענן אראה על הכפרת 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף יט עמוד ב .2

תנו רבנן: מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס. ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. פגע בו אביו, אמר לו: בני, 

מתיראין אנו מן הפרושים. אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה כי בענן אראה על  -אף על פי שצדוקין אנו 

לא אקיימנו? אמרו: לא היו ימים מועטין עד שמת והוטל  -יבוא לידי ואקיימנו. עכשיו שבא לידי הכפרת. אמרתי, מתי 

 ...באשפה, והיו תולעין יוצאין מחוטמו.

 

 משנה מסכת ידים פרק ד .3

אומרים צדוקים קובלין אנו עליכ' פרושים שאתם אומרים כתבי הקודש מטמאין את הידים וספרי הומריס אינו 

א"ר יוחנן בן זכאי וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד הרי הם אומרים עצמות חמור טהורים  .מטמא את הידים

אמר  .אמרו לו לפי חבתן היא טומאתן שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו תרוודות .ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים

 ...מטמאין את הידיםלהם אף כתבי הקדש לפי חבתן היא טומאתן וספרי הומריס שאינן חביבין אינן 

אומרים פרושים קובלין אנו עליך  .אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגט

ם כותבין את המושל מלמעלן ואת השם [[צדוקי גלילי שאתם כותבים את המושל עם השם בדף ולא עוד אלא שאת

אשמע בקולו לשלח את ישראל וכשלקה מהו אומר )שם ט( ה'  מלמטן שנאמר )שמות ה'( ויאמר פרעה מי ה' אשר

 הצדיק:

 

 תוספתא מסכת פרה )צוקרמאנדל( פרק ג .4

 ,כהן של יום הכפורים הפרשתו בקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בומה בין כהן השורף את הפרה לכהן של יום הכפורים 

 ...חוץ מן המסייעין אותו מפני שהוא מזה: כהן השורף את הפרה הפרשתו בטהרה ואין אחיו הכהנים נוגעין בו

... ר' ישמעאל בן פיאבי הורה שתיים אחת בטבול יום ואחת במערבי שמש זו שנעשת בטבול יום היום היו דנין עמו

גזרו עליה ושפכה וחוזר  ,אמרו לו אם מקיימין אנו אותה מוציאין אנו שם רע על הראשונים שהיו אומרים טמאות היו

 ועשה אחרת בטבול יום:

כבש היו עושין מהר הבית להר המשחה כיפין על גבי כיפין וכיפה כנגד האוטם מפני קבר התהום ר' אליעזר אומר לא 

היה שם כבש אלא עמודים של שיש היו קבועין וכלונסאות של ארז על גביהן והפרה לא היתה צריכה לצאת בכבש 

 הן השורף את הפרה מפני הצדוקין שלא יהו אומרים במעורבי השמש נעשית: ומטמאין היו הכ

ומעשה בצדוקי אחד שהעריב שמשו ובא לשרוף את הפרה וידע בו רבן יוחנן בן זכאי ובא וסמך שתי ידיו עליו ואמר לו 

נו אמר לו בן זכאי אישי כהן גדול מה נאה אתה להיות כהן גדול רד טבול אחד ירד וטבל ועלה אחרי שעלה צרם לו באז

לכשאפנה לך אמר לו כשתפנה לא שהה שלשה ימים עד שנתנוהו בקבר בא אביו לפני רבן יוחנן בן זכאי אמר לו נפנה 

 בני:

 

 העמק דבר במדבר פרק יט .5

לא הודו לזה  והצדוקין ...וסמוך ענין לה עסק פרה שאינה אלא לטהרה ולא לקדושה, ומשום הכי כשר בה טבול יום...

והשתדלו לעשותה במעורבי שמש, והקפידו חכמים על זה עד שפעם אחת נעשית במעורבי שמש ונפסלה ושפכו את 

ואמרו שם הטעם שלא יוציאו לעז על הראשונות, והטעם הלז אינו מספיק כל כך בדבר הזה שלא נעשה אלא  ...העפר



והיינו משום שהצדוקי רצה להנהיג בש וחלב תחת לשונם, בגדולים ואחת בכמה שנים, אלא היה בזה עוד טעם כמוס ד

 , על כן נכתבה סמוך לפרשת קרח:קדושה בענין שאינו אלא טהרה, וזהו הריסות הליכות הדת בכמה ענינים שבתורה

 משך חכמה במדבר פרק יט .6

דתחלתם בפנים,  ודע, כי כל עבודות חוץ המה מטמאים בגדים, והעוסק בהן טמא מלבוא למחנה שכינה. אך דוקא הני

כמו המשלח השעיר )ויקרא טז, כו(, והמוציאים פרים הנשרפים )זבחים קד, א(, וכן העוסקים בפרה שצריך להזות נגד 

"פני אהל מועד". אבל צפרי מצורע )ויקרא יד, ז(, הכהן אינו מתטמא, שאינו שייך לפנים כלל, וכן בעגלה ערופה )דברים 

 , ואכמ"ל.כי הטומאה הוא במקום שיש קדושהעכו"ם אינו מתטמא, וזובו טהור, כ, ד(. וזה מדרכי התורה, כמו שה

 

 ספר מסילת ישרים פרק כו .7

והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימניך אכילת 

אוכלים ובעלים מתכפרים, ותראה עתה ההפרש שבין הטהור  קדשים שהיא עצמה מצות עשה, ואמרו ז"ל: כהנים

לקדוש: הטהור, מעשיו החומרים אינם לו אלא הכרחים, והוא עצמו אינו מתכוין בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא 

שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו, כי אילו היה אפשר בלתם, 

 תר טוב. כבר היה יו

אך הקדוש הדבק תמיד לאלהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו 

 ... עודנו פה בעולם הזההוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים 

וז כללו של דבר ענין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה לא יפרד ולא יז

ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה שיורד 

הוא מדביקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. ואמנם זה בהיות שכלו ודעתו קבועים תמיד בגדולתו יתברך, 

 עודהו בעולם הזהמש ורוממותו וקדושתו, עד שימצא כאילו הוא מתחבר למלאכים העליונים מ

 

 , יטויקרא פרק טז .8

ֵאל: ְמֹאת ְבֵני ִיְשרָּ ִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקְדשֹו ִמטֻּ עֹו ֶשַבע ְפעָּ ם ְבֶאְצבָּ יו ִמן ַהדָּ לָּ ה עָּ  ְוִהזָּ

 לעתיד לבא: -וקדשו  ממה שעבר: -וטהרו  – רש"י ויקרא פרק טז פסוק יט

 

 משנה מסכת יומא פרק ז .9

נכנס להוציא את הכף ואת  וקדש ידיו ורגליוהביאו לו בגדי לבן ולבש  קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתפג

ונכנס להקטיר  וקדש ידיו ורגליוהביאו לו בגדי זהב ולבש  ,קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עלה ונסתפג .המחתה

ופשט הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלוין אותו עד ביתו  ורגליווקדש ידיו  .קטורת של בין הערבים ולהטיב את הנרות

  ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקדש:

 

 )שיעור לפרשת אחרי מות( 258שמעון הקשר, "ואני לא באתי אלא", עמ'  .10

על פי דברי חז"ל  עמד במרכז הדיון שלנו...פרק כג המתאר את כניסתו הנוספת והאחרונה של אהרן אל קדש הקדשים 

נתייחדה ביאה בפני עצמה על מנת להוציא את הכף והמחתה. אהרן מחליף את בגדיו פעמיים, טובל פעמיים ומקדש 

 ידיו ארבע פעמים. האם אפשר שכל הטקס בא רק בשביל להוציא את כלי העבודה ולעשות סדר במשכן?...

נראה לפרש את דברי חז"ל שהעיקר איננו הוצאת הכף והמחתה אלא עצם הכניסה הנוספת. הקטורת משמשת כמסך, 

כחציצה בין אהרן לבין מקום השכינה. אהרן עושה את כל העבודה כאשר המסך קיים, אך בסיום עבודתו הוא נכנס 

הכהן הגדול ביום הכיפורים היא בכניסות פעם נוספת, כאשר העשן כבר הסתלק. על פי הפירוש המקובל עיקר עבודת 

עבודת הקטורת והזאות הדם, והכניסה האחרונה היא הטפלה. נראה לנו לפרש שההיפך הוא הנכון. כל  –הראשונות 

העבודות הן הכנה לכניסה האחרונה. עד עתה היה זקוק הכהן למחיצה של קטורת כדי להיכנס אל קדש הקדשים, ועם 

המפגש עם עכשיו ראוי הכהן להיכנס ולעמוד מול מקום השכינה ללא מחיצה.  –השיא  סיום עבודות הכפרה מגיע

, ובמעמד זה הכהן איננו עושה דבר, אלא עומד, מוציא את הקב"ה ללא חציצה הוא המוקד של עבודת יום הכפורים

 הכף והמחתה ויוצא.


