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 "וטמא, טמא יקרא" - 
לקחים הלכתיים מקריאת המצורע

רבים, התורה מלמדת שאדם שעל אדם  דינים  בין  בדיני צרעה.  פרשת תזריע מתחיל לעסוק 

שלקה בנגע צרעת חייב להודיע על מצבו הטמא: "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו 

יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא" )ויקרא יג, מה(.

רש"י מבאר את טעם ההכרזה: "וטמא טמא יקרא – משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו".

כמקור  אבהו,  רבי  בשם  א(,  ה,  קטן  )מועד  הגמרא  את  משמשת  טומאתו  על  הטמא  הכרזת 

שיידעו  כדי  טומאתו,  על  להכריז  המצורע  שעל  במידה  בה  קברים.  ציון  של  ההלכתית  לחובה 

אנשים להיבדל ממנו, כך חובה לסמן קברים, כדי שידעו אנשים – ובפרט, כהנים – להיזהר מהם. 

הגמרא מציינת כמה הצעות נוספות למקורות שמהם ניתן ללמוד את החובה לציין קברים. אחד 

המקורות, אותו מציע אביי, הוא מדין "לפני עור לא תתן מכשול". יש לציין את הקברים כדי שלא 

ייכשל בהם אדם, כשהוא אינו מודע להימצאותם.

במאמר הנוכחי נדון בחובה לציין קברים, ובהלכות נוספות הקשורות לכך. האם מדובר בדין תורה 

או בדין דרבנן? מה הטעם להלכה זו? מי חייב לציין את הקברים, ואיך הלכה זו זוכה לביטוי גם 

בתחומים נוספים? נדון בשאלות אלו בהמשך הדברים.

מצווה מן התורה או דין דרבנן

האם החובה לציין קברים היא דין תורה או דין דרבנן?

מלשון הגמרא, החותרת אחר מקור להלכה זו, משמע לכאורה שמדובר בדין תורה: "אמר רבי 

שמעון בן פזי: רמז לציון קברות מן התורה מנין?". הגמרא מציעה מקור מהנביא יחזקאל, ומיד 

שואלת: אמר ליה רבינא לרב אשי: הא מקמי דליתי יחזקאל, מאן אמר?". החיפוש אחר מקור 

מן התורה מביא את התוספות )שם, ד"ה והא( להבין שמדובר במצווה מן התורה.

ואולם, הגמרא משתמש במילה "רמז", שאין בה הכרעה לכך שמדובר בדין תורה, ויש שהבינו 

במילה  שהשימוש  מבינים  הנ"ל  תוספות  דאורייתא.  בהלכה  ולא  התורה,  מן  בסמך  שמדובר 

"רמז" הוא משום שהפסוק מדבר בעיקר על נושא אחר, ולא משום שההלכה אינה דין תורה. אך 

במקום אחר )בבא בתרא נז, א( נקטו התוספות שמדובר בדין דרבנן, ולא בדין תורה, ואף הוכיחו 

כן מדברי הגמרא במסכת נדה )נז, א(. בגיליון רבי עקיבא איגר על התוספות ציין לסתירה זו.

בספר המצוות )עשין קיב( ציין הרמב"ם את המצווה על המצורע לקרוא "טמא, טמא", ומרחיב 

פרשת תזריע תשע"ז

מדובר  האם  לכך.  הקשורות  נוספות  ובהלכות  קברים,  לציין  בחובה  דן  השבוע  מאמר 

בדין תורה או בדין דרבנן? מה הטעם להלכה זו? מי חייב לציין את הקברים, ואיך הלכה 

זו זוכה לביטוי גם בתחומים נוספים? נדון בשאלות אלו במאמר השבוע. 

356

וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

עמה  מביא  אייר  חודש  תחילת 

של  קומץ  צביטה,  של  משהו 

אנו  החודש,  תחילת  עם  אכזבה. 

שבו  חודש  ניסן,  מחודש  נפרדים 

הגאולה  תקווה  את  תולים  אנו 

ובניסן  נגאלו  "בניסן  השלמה: 

עתידים להיגאל" )ראש השנה יא, 

א(.

אייר  חודש  תחילת  דומה  אולם, 

ניסן.  מחודש  ניתוק  מבשרת  אינה 

החודשים  שני  דבר,  של  לאמתו 

כרוכים יחד באגודה אחת.

דברי  מתוך  זה  רעיון  ללמוד  ניתן 

אומר  יהושע  "רבי  )שם(:  הגמרא 

שנאמר  אבות  נולדו  שבניסן  מנין 

מאות  וארבע  שנה  בשמונים  ויהי 

מארץ  ישראל  בני  לצאת  שנה 

זיו  בחדש  הרביעית  בשנה  מצרים 

בירח שנולדו בו זיותני עולם". 

הגמרא  שמביאה  הפסוק  בדברי 

החודש  הוא  זיו  שחודש  מפורש 

אייר  חודש   - השנה  של  השני 

השם  מן  לומדת  הגמרא  אך   -

האבות,  נולדו  ניסן  שבחודש  "זיו" 

ללמוד  ניתן  איך  עולם".  "זיותני 

על  אייר  חודש  של  מאזכורו 
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קברים,  לציין  החיוב  את  מזכיר  אינו  הרמב"ם  אולם,  נוספים.  טמאים  לאנשים  המצווה  את 

ומשמע אפוא שמדובר במצווה דרבנן, ולא מצוות התורה. במשנה למלך )הלכות יו"ט, פרק ז, 

הלכה טז( כתב עוד שמצוות התורה עצמה מוגבלת רק למצורע מוחלט, ואילו בשאר הטומאות, 

כולל טומאת קברים, אין מצווה מן התורה להכריז אלא מצווה דרבנן בלבד.

אין לעניין זה הסכמה ברורה בין הפוסקים והמפרשים, אך נדמה מרוב הדעות שהחיוב אינו דין 

דומות  לשונות  מוצאים  שאנו  חיות  מהר"ץ  כותב  נדה,  למסכת  בציונים  דרבנן.  דין  אלא  תורה 

בדברי הגמרא לעניין דינים דרבנן )שיש להם אסמכתא מן התורה(. גם היעב"ץ )בהגהות למועד 

שלדעת  ציין  ב(  כח,  שני  מעשר  לירושלמי,  )הגהות  הגר"א  מנגד,  דומה.  למסקנה  מגיע  קטן( 

הירושלמי מדובר במצווה דאורייתא. 

טעם החיוב

את  "ושמרתם  הכתוב:  מדברי  הוא  אשי,  רב  בשם  הגמרא,  על-ידי  המובא  האחרון  המקור 

הכתוב מתייחסים לשמירה  דברי  "עשו משמרת למשמרתי".  אנו למדים:  משמרתי", שמכאן 

על תרומה, שלא תטמא. כנראה לאור מקור זה, רש"י מבאר שיש לציין את הקברים "כדי שלא 

ילכו אוכלי תרומה לשם". גם על הטעם של "לפני עור לא תתן מכשול" מבאר רש"י שיש לעשות 

"דבר על הטומאה שלא יהיו נכשלים בה נושאי תרומה וטהרות".

הנושא העיקרי, לפי דברי רש"י אלו, הוא אפוא טהרת התרומה. הר"ן, בדומה לכך, מבאר שיש 

לחשוש שמא תרומה תבוא להיטמא, או שמא יאכל כהן תרומה במצב של טומאה.

ואולם, ההבנה הפשוטה של החיוב לציין קברים הוא מחשש שכהנים יבואו במגע או יאהילו על 

הקברים, ובכך ייטמאו )ויעברו על איסור טומאת כהנים(. כן מבואר ברמב"ם, שכתב: "ומציינין 

על הקברות שמיחו הגשמים את ציונן כדי שיפרשו מהן כהנים" )בהלכות יום טוב, פרק ז, הלכה 

יא(. כן נקט הרמב"ם גם בפירוש למשנה )מעשר שני ה, א; שקלים א, א(, וכן מבואר בטור )אורח 

חיים סימן תקמד(. 

והפוסקים שהביאו את חובת ציון הקברים גם בזמן הזה.  זו מתחזקת לאור הראשונים  הבנה 

אף-על-פי שאין אנו אוכלים תרומה כיום, ואין אפוא חשש לשריפת תרומה או לאכילת תרומה 

בטומאה, עדיין חל חובת ציון הקברים, וצריך לומר שהמטרה בכך היא להציל כהנים מטומאת 

מת.

על מי מוטל ציון הקברים

החיוב לציין קברים מוזכר במשנה בשני מקומות: בתחילת מועד קטן, ובתחילת מסכת שקלים. 

במקומות אלו, המשנה כוללת כמה חיובים ביחד עם החיוב לציין קברים: "באחד באדר, משמעין 

על השקלים ועל הכלאיים. בחמישה עשר בו, קורין את המגילה בכרכים, ומתקנים את הדרכים 

ואת הרחובות ואת מקוות המים; ועושין כל צורכי הרבים, ומציינין על הקברות, ויוצאין אף על 

הכלאיים".

מזה שהמשנה כורכת יחד את ציון הקברים יחד עם צורכי ציבור מובהקים כגון תיקון הדרכים 

בחובה המוטלת על  בחובה המוטלת על הפרט, אלא  לכאורה שלא מדובר  והרחובות, משמע 

הוא  הסמכותי  הגוף  כלל,  בדרך  הציבור.  על  סמכות  לו  שיש  מי  על-ידי  והמקוימת  ה"ציבור", 

ה"בית דין" של אותה העיר.

בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא קמא, ח"א, סימן צד( אנו מוצאים שכתב על דרך זה, ש"כל ישראל 

מצווין לעקור הכלאים אף בכרם חבירו, ושלוחי בית דין היו יוצאים לעקר כלאים". כלומר, אמנם 

כל ישראל ערבים זה לזה, התפקיד העיקרי של דאגה למצב הרוחני של העם )מעבר לאחריות 

האישית של כל אחד על עצמו( מוטל על בית הדין. 

ואולם, הרמב"ם מציין שיש חובה אישית לציין קברים: "כל המוצא קבר, או מת, או דבר שמטמא 

באהל מן המת, חייב לציין עליו כדי שלא יהיה תקלה לאחרים, ובחולו של מועד היו יוצאין מבית 

העובדה שהאבות, אלו שהביאו זיו 

בחודש  דווקא  נולדו  לעולם,  נפלא 

ניסן?

מפרש  הראשון(  )בפירוש  רש"י 

אנו  אייר  חודש  של  זיוו  שמתוך 

בניסן:  האבות  לידת  על  למדים 

"כשנתחדש אייר נולדו כבר בניסן". 

חודש זיו הוא אפוא ה"ירח שנולדו 

בו זיותני עולם" בכך שגילויים של 

האבות לעולם - גילוי אורם וזיוום 

- נעשה בחודש אייר.

משמש  אייר  שחודש  שכמו  נראה 

שנולדו  האבות,  של  אורם  כגילוי 

משמש  אייר  חודש  כך  בניסן, 

כחודש  ניסן  של  אורו  לגילוי  ככלי 

אכן  הוא  ניסן  חודש  הגאולה. 

גלוי,  נס  כולו  אור,  שכולו  חודש 

וגאולה.  השגחה  של  אלוקי  גילוי 

את  יאיר  זה  שאור  כדי  אולם, 

הרגעית  להופעה  מעבר  העולם 

של ניסן, על ישראל, מקבלי האור, 

לעבור את תקופת העבודה של ימי 

העומר.

העומר,  ספירת  ימי  על-ידי  רק 

מידותינו  על  עובדים  אנו  בהם 

ניתן  חדש,  לגילוי  עצמנו  ומכינים 

ניסן  חודש  של  הגאולה  בין  לחבר 

שבסוף  תורה  מתן  תכליתה:  לבין 

התקופה.

חודש אייר מזרז אותנו לקחת את 

ניסן,  חודש  של  המופלא  האור 

כך  חיינו,  פינות  כל  את  בו  ולהאיר 

מוכנים.  התורה  לקבלת  שנבוא 

יה"ר שנמצא ראויים לכך.
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הדין לציין על הקברות" )הלכות טומאת מת פרק ח, הלכה ט(. מבואר 

אפוא שאין החובה מוטלת על בית הדין לבד, אלא גם על היחידים.

אבל החובה שהרמב"ם מטיל על היחידים מוגבלת למי שמוצא קבר או 

מת. לאחר שמוצא קבר, עליו לציין אותו, כדי לוודא שאחרים לא ייכשלו 

)שמטיל  מכשור"  תתן  לא  עור  "לפני  של  הכללי  האיסור  דרך  על   – בו 

כמובן חובה אישית(.

ולהוציא  בניגוד לכך, לא תחול חובה על כל אדם לצאת מדרכו, לטרוח 

הוצאות על חיפוש וציון קברים. חובה זו, שאמנם מוטלת על כל ישראל, 

א(,  )לה,  בשבת  הגמרא  לדברי  לציין  יש  הדין.  בית  על  דווקא  נופלת 

ביקש  הוא  המערה,  מן  יצא  יוחאי  בר  שמעון  שר'  שלאחר  המביאה 

לכהנים  שאסורים  מקומות  לציין  ובחר  חשוב,  ציבורי  תיקון  לעשות 

משום קבר המת.

אזהרה לאיסורים נוספים

האם חלה חובה מקבילה ביחס לאיסורים אחרים? האם בכל פעם שיש 

חשש למכשול, עלינו לסמן את האיסור כדי שלא ייכשלו בו אחרים?

לצד ציון קברים, המשנה )מעשר שני ה, א( מציינת חיובים נוספים: "כרם 

קברות  ושל  בחרסית,  ערלה  ושל  אדמה,  בקוזזות  אותו  מציינין  רבעי 

בסיד". מבואר שיש לציין עצים שיש בהם איסור ערלה, וכן כרם רבעי, 

זה  לחיוב  שהמקור  מבואר  ב(  )כח,  בירושלמי  קברים.  טומאת  רק  ולא 

הוא מהכרזת המצורע, כפי שמבואר )בשם רבי אבהו( לעניין ציון קברים. 

על דרך ציון קברים, אין הכוונה שעל האדם להשקיע זמן וכסף על חיפוש 

אחר וציון מכשולים רוחניים. ואולם, כאשר המכשול שייך לאדם – עץ 

של ערלה וכדומה – חל חיוב אישי לציין אותו, ואילו כאשר המכשול הוא 

ברשות הרבים, חל החיוב על הרשות הציבורית הרלוונטית )בית הדין(. 

לסמן  אישית  אחריות  עליו  חלה  מכשול,  עם  במגע  שבא  אדם  כאשר 

אותו; בלאו הכי, חלה אחריות ציבורית על הרשות הציבורית. 

מובן מאליו שיש לכך הרבה השלכות מעשיות. לציין רק השלכה אחת, 

חיוב  עליו  יחול  כלשהו,  ציבורי  לאירוע  חלבית  עוגה  אופה  אדם  כאשר 

לציין בדרך כלשהי שהעוגה הינה חלבית, כדי שלא יבואו אנשים להיכשל 

באיסור של בשר וחלב. גם אם אין בכך חיוב משום "לפני עור לא תתן 

מכשול", עדיין יהיה בכך חיוב של ציון המכשול כפי שנלמד מדין הכרזה 

של המצורע.

יהי רצון שלא ניכשל בכל חטא, עבירה ועוון – לא אנחנו לא חברנו.

כניסת כהן לאושוויץ

שאלה:

כבוד הרבנים שליט"א שלום וברכה. האם כהן יכול להיכנס למחנה ההשמדה אושוויץ?

 בכבוד רב

תשובה:

שלום רב,

נראה שכהנים יכולים להכנס למחנה ההשמדה אושוויץ.

באופן כללי, במקומות שדורכים עליהם במחנה ההשמדה אני מבין שאין חשש שמא נקברו אנשים שלמים שם. אלא לכל היותר החשש הוא שמא 

טמונים שם עצמות וחלקי גופות.

חז”ל גזרו על טומאה בשדה שנאבד בה קבר, כפי שהביא בשו”ע יו”ד סי’ שסט. וראה שם בפתחי תשובה )סק”ד( שהביא תשובה חת”ס )יו”ד 

שלז( שנשאל על כהן שנכנס לחצר של ישמעאל ומצא שם מצבת אבן טמונה בקרקע והפכה על גבה ונמצא כתוב עליה פ”נ איש הגון ר’ זכריה בן 

ר’ ידידיה נפטר בערב יום כיפור קנ”ט לפ”ק. )כ – 400 שנה לפני החת”ס(. והגוי טוען שידוע להם שהיה כאן קברים יהודיים. והחת”ס הביא כמה 

ספיקות, האם הוא נאמן, והאם יש לומר שמא העצמות כבר נקרבו ראה שם.

אלא שכל זה רק בקבר ממש שהוא מטמא גם באהל, לכן אנו יודעים היכן הקבר, חששו חז”ל ואסור לכהנים להכנס. אולם לפי מה שאתה מציג כאן 

בשם אותה חוקרת ארכיאולוגית שיש עצמות ושאריות אדם מפוזרים בכל שטח המחנה. א”כ אין זה מטמא באהל, אלא רק במגע. )טומאת אהל יש 

רק בגוף אדם, כלומר השדרה והגולגולת(. ועל כך גזרו על בית הפרס שניתן להכנס אליו ע”י ניפוח )דהיינו שהוא ינפח עם פיו את העפר כדי לראות 

היכן העצם שנעלמה בשדה( כמבואר בברכות )יט,ב(.

אלא שברור, כי גזירה זו היא רק במקום שיש חשש שישנם עצמות אדם בשטח שיכולים לטמא במגע, ולכן ע”י ניפוח הוא יכול להכנס. אבל במקרה 

זה, אין ספק שאין עצמות המתגלגלות מעל לפני השטח, אחרת כבר היו מטפלים בזה. אלא לכל היותר יש חשש רק על עצמות הנמצאות בעומק 

c שו"ת הלכתי d
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האדמה, וזה לא גזרו כלל שהרי אין חשש לטומאת מגע במקרה כזה.

כלומר, כאמור, אני לא יודע מה בדיוק המצב במחנה זה. אם אין חשש שגופות שלמות שנטמנו במקום שהולכים שם אנשים, אין בעיה לכהנים 

להכנס למקומות אלו. אולם אם יש חשש לקבורה כזו, אכן יש בעיה להכנס.

תספורת בספירת העומר בצבא ללא פטור

שאלה:

שלום רב, יש לי חבר בצבא ללא פטור ספירת העומר, ושערו ארוך באורך שיכולים להענישו על כך. הוא שאל אותי אם מותר להסתפר בערב ראש 

חודש )היום(. שאלתי היא באמת במצב כזה באיזה יום הכי קל להקל להסתפר? ערב ראש חודש, ערב שבת, עצמאות? תודה רבה

תשובה:

שלום רב

במצב כזה יסתפר בערב ראש חודש אייר, כדי שיהיו לו אחר כך ל"ג ימים של אבלות ]ולכן לא יוכל להסתפר אחר כך בל"ג בעומר אלא בערב שבועות[.

מקורות:

ראה בשו”ת אגרות משה )או”ח ח”ב סי’ צה(: “הנה באחד שנוהג דיני ימי הספירה מר”ח אייר עד ימי ההגבלה וצריך להיות על חתונה באור לר”ח 

סיון, אם מותר להסתפר לכבוד החתונה אחר מעריב שכבר הוא ר”ח. הנה אם היה יודע בתחלת הספירה שיצטרך להיות על חתונה בר”ח סיון היה 

יכול בשנה זו לשנות מנהגו, על המנהג האחר לאסור מאחר אסרו חג פסח עד ר”ח אייר ולהסתפר בשני הימים של ר”ח אייר ובל”ג בעומר ולאסור 

בשאר ימי אייר ולהתיר מר”ח סיון ואילך, שהרי יהיו ל”ג יום באיסור תספורת כדבארתי בספרי אגרות משה על או”ח סימן קנ”ט שאין איסור שינוי 

מנהג מהמנהג דמר”ח אייר עד ימי ההגבלה, כיון שבתרוייהו יש מספר הל”ג יום, דשני המנהגים הם נחשבים למנהג אחד לאסור מספר ל”ג יום".

חציצה בטבילה - מדבקה לבדיקת סוכר

שאלה:

שלום רב,

לאישתי יש מדבקה שמודבקת )עם מן מחט קטנה שבודק לה את הסוכר באופן רציף( על זרועה למשך 14 יום. שאלתי היא אם יש אפשרות לטבול 

עם אותה מדבקה. המדבקה היא עגולה, בקוטר של 3 ס"מ. האם היות והיא מעוניינת במדבקה )היא הייתה יכולה לוותר עליה ולדקור את עצמה 

הרבה פעמים כל יום כדי לבדוק את הסוכר. המדבקה הזאת חוסכת את זה. אי אפשר להוציא ולהחזיר. אם מוציאים צריך חשים חדשה )וכל מדבקה 

עולה כ 300 שח( לכן, היות והיא מעוניינת במדבקה, האם אפשר להתיר לה לטבול לכתחילה עם זה?

בברכה.

תשובה:

שלום רב

למעשה אינני רואה דרך להתיר דבר כזה. אמת שנחלקו הדעות בענין זה, ראה בשו”ת רעק”א סי’ ס שכתב, שכל שאדם מקפיד על המצאותו לצורך 

רפואה נחשב כמיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ ]לא רק בתוך פיו שהוא בית הסתרים אלא אף בגוף[, וכן נראה בסדרי טהרה סי’ קצח סקכ”ו, וביסס 

דבריו על פי שו”ת נודע ביהודה סי’ קלה והזכרון יוסף בענין זה, וכן נראה בשו”ת צמח צדק סי’ קנח ובדברי חיים ח”ה סי’ סה. אולם, בשו”ת תשובה 

מאהבה העיד בשם זקני דורו שיש להחמיר בענין זה, ואף אם הסרת התפרים תביא לקרע בבשר, והובאו דבריו בלחם ושמלה שם, וראה כתב סופר 

סי’ צא שאף שפיקפק בזה לא מלאו ליבו להקל בענין זה. למעשה, אף שרבים וגדולים הקילו וכדלעיל, המנהג להורות בזה שאין להקל אלא במקום 

שיש חשש שמא מחמת דחיית הטבילה יבואו לידי מכשול חלילה, וכן הורה הגרי”ש אלישיב, אולם כאמור המיקל בזה יש לו על מי לסמוך.

לכן גם כאן יש חציצה הן מבחינת המחט שהיא כחץ התחוב בבשר והן מבחינת המדבקה, וכאמור, למעשה המנהג להחמיר בזה מלבד שעת הדחק 

ממש כראות עיני הדיין מטעמים של שלום בית וכו'. ההמלצה שלי היא פשוט לתכנן את זה מראש. באופן שיביא למינימום הפסד.

בהצלחה רבה ורפואה שלמה.
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