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TAHARA AND TUMAH  
THROUGH THE EYES OF RAMBAM 

Source 1: Perashat Hukat 

ר ְיהָוה, ֶאל  א ַאֲהֹרן -ֹמֶשה ְוֶאל-ַוְיַדבֵּ
אֹמר.  לֵּ

1 And the LORD spoke unto Moses and 
unto Aaron, saying: 

ִצָוה ְיהָוה -זֹאת ֻחַקת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשר  ב
אֹמר: ר ֶאל  לֵּ ל, ְוִיְקחו -ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

ֶליָך ָפָרה  יןאֵּ ָבּה -ֲאֻדָמה ְּתִמיָמה ֲאֶשר אֵּ
 ָעָלה ָעֶליָה, ֹעל.-מום, ֲאֶשר לֹא

2 This is the statute of the law which the 
LORD hath commanded, saying: Speak 
unto the children of Israel, that they 
bring thee a red heifer, faultless, wherein 
is no blemish, and upon which never 
came yoke. 

ן; -וְנַתֶּתם ֹאָתּה, ֶאל  ג ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ
ִמחוץ ַלַמֲחֶנה, ְוָשַחט -ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל

 ֹאָתּה ְלָפָניו.

3 And ye shall give her unto Eleazar the 
priest, and she shall be brought forth 
without the camp, and she shall be slain 
before his face. 

ן, ִמָדָמּה  ד ְבֶאְצָבעֹו; --ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ
י ֹאֶהל-ְוִהָזה ֶאל ד, ִמָדָמּה-ֹנַכח ְפנֵּ --מֹועֵּ

 ֶשַבע ְפָעִמים.

4 And Eleazar the priest shall take of her 
blood with his finger, and sprinkle of her 
blood toward the front of the tent of 
meeting seven times. 

יָניו:-ְוָשַרף ֶאת  ה ֹעָרּה -ֶאת  ַהָפָרה, ְלעֵּ
 ִפְרָשּה ִיְשֹרף.-ָדָמּה, ַעל-ְבָשָרּה ְוֶאת-ְוֶאת

5 And the heifer shall be burnt in his 
sight; her skin, and her flesh, and her 
blood, with her dung, shall be burnt. 

זֹוב  ו ץ ֶאֶרז ְואֵּ ן, עֵּ וְשִני --ְוָלַקח ַהֹכהֵּ
ַפת ַהָפָרה.-תֹוָלַעת; ְוִהְשִליְך, ֶאל  ּתֹוְך ְשרֵּ

6 And the priest shall take cedar-wood, 
and hyssop, and scarlet, and cast it into 
the midst of the burning of the heifer. 

ן, ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבַמִים, ְוִכֶבס ְבָגָדיו הַ   ז ֹכהֵּ
ן, -ְוַאַחר, ָיבֹא ֶאל א ַהֹכהֵּ ַהַמֲחֶנה; ְוָטמֵּ

 ָהָעֶרב.-ַעד

7 Then the priest shall wash his clothes, 
and he shall bathe his flesh in water, and 
afterward he may come into the camp, 
and the priest shall be unclean until the 
even. 

ף ֹאָתּה  ח ס ְבָגָדיו ַבַמִים, --ְוַהֹשרֵּ ְיַכבֵּ
א, ַעד  ָהָעֶרב.-ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבָמִים; ְוָטמֵּ

8 And he that burneth her shall wash his 
clothes in water, and bathe his flesh in 
water, and shall be unclean until the 
even. 

ֶפר ַהָפָרה,  ְוָאַסף  ט ת אֵּ ִאיש ָטהֹור, אֵּ
ְוִהִניַח ִמחוץ ַלַמֲחֶנה, ְבָמקֹום ָטהֹור; 

9 And a man that is clean shall gather up 
the ashes of the heifer, and lay them up 
without the camp in a clean place, and it 
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י י -ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְבנֵּ ל ְלִמְשֶמֶרת, ְלמֵּ ִיְשָראֵּ
 ַחָטאת ִהוא.--ִנָדה

shall be kept for the congregation of the 
children of Israel for a water of 
sprinkling; it is a purification from sin. 

ף ֶאת  י ֶפר ַהָפָרה, ֶאת-ְוִכֶבס ָהֹאסֵּ -אֵּ
א, ַעד י -ְבָגָדיו, ְוָטמֵּ ָהָעֶרב; ְוָהְיָתה ִלְבנֵּ

ל, ר ַהָגר ְבתֹוָכם ִיְשָראֵּ  ְלֻחַקת עֹוָלם.--ְוַלגֵּ

10 And he that gathereth the ashes of the 
heifer shall wash his clothes, and be 
unclean until the even; and it shall be 
unto the children of Israel, and unto the 
stranger that sojourneth among them, for 
a statute forever. 

 

Rabbi A. Leib ScheinbaumSource 2:  

Harav Hirsch also notes the striking contrast between 

the laws of tumah as expressed to the Kohanim, the 

spiritual mentors of our People, and the religious 

practices of other nations. In other religions, the 

advent of death is a time for summoning the priest to 

administer the last rites. Perhaps this practice is in 

consonance with the belief that the kingdom of G-d 

commences when the kingdom of man comes to a 

close. This concept suggests that human existence has 

no intrinsic value, that it is nothing more than a 

precursor of the kingdom of the dead. In this 

perspective, spirituality exists only in death, little 

spirituality is attributed to life. Indeed, with this idea 

in mind, we can certainly understand the underlying 

rationale for the behavior of those who adhere to these 

ideas. 

Our Torah presents a different idea: The Kohen's 

function is not to focus on death, but rather on life. He 

teaches us how to live, not how to die. When the 

family of a dying person is gathered at his bedside, the 

Kohen, the spiritual symbol, remains at a distance, 

indicating this his holy mission is not to interact with 

death. Some might say that the Kohen stays away out 

of self-interest, but such foolishness only bespeaks the 

source of the comment. The Kohen is instructed to be 

distant, attesting to the immortality of the soul, to the 

eternal nature of Judaism's spiritual ideal. Hence, 

death is not an end, but a bridge connecting two worlds 

of the living - human life with spiritual life. The Torah 

offers a dispensation to the Kohen when his close 

family is involved. He is a human being with emotions 

like everybody else. He hurts and grieves like the rest 

of the community. The Torah disciplines his life as it 

determines when and how he is to let himself 

experience and express his emotions. 

Source 3: R. Hirsch on Perashat Emor 
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Rav Saadia differentiates between mitzvot "sichliot," reasonable commands which 

could be reached by logical thinking, and mitzvot "shemiot" – that are not 

necessarily reasonable on their own but were added by the Holy One, Blessed be He, 

in order to add to our reward, for which we should be happy 

R. Tamir Granot 
באופן פשוט, הסבר רציונלי הוא הסבר המצדיק  מהו הסבר רציונלי?

 .של אמצעי ותכלית פעולה מסויימת במונחים

What is a rational explanation? Simply put, a rational explanation 
is an approach that justifies a particular action using the concepts 

of means and end.  

כמו תיקון החברה והגוף,  -תכליות כלליות שאנו יכולים לעמוד עליהן אם נניח שיש לתורה 

הנבוכים לרמב"ם ג', כו(, הכרת הטוב או עשיית צדק וסילוק -הפנמת דעות נכונות )מורה

הרי שיש להבין את המצוות כמערכת שמגשימה את  -העוול )"אמונות ודעות" לרס"ג, ג( 

מצַות המעשר, למשל, היא מצווה שבאמצעותה אנו  אותם ערכים או מקדמת אותנו אליהם.

בטובו של הקב"ה ובחסדו עלינו. הימנעות ממאכלות  מקיימים חברה צודקת ומכירים

אסורים, כדוגמא נוספת, מחזקת את הגוף בכלל ואת השליטה העצמית בפרט, ובכך מכוננת 

 .תשתית פיסיולוגית ומוסרית איתנה לעבודת ה'; וכן הלאה

If we assume that the Torah has certain general goals – like, for example, like 

improving society, the body, internalizing proper beliefs, gratitude, doing justice 

and eradicating injustice, we can see the mitzvot as a system that concretizes these 

values or begins us closer to them. Ma'aser, for example, is a mitzvah through 

which we sustain a just society and show gratitude to the Holy One Blessed is He 

and his kindness upon us. Staying away from forbidden foods strengthens the 

body in general and self-discipline specifically, and therefore provides a 

physiological and ethical foundation for serving G-d. 
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Source 4: Guide for the Perplexed 3:26 

Consequently there is a cause for every commandment: every positive or negative 

precept serves a useful object; in some cases the usefulness is evident, e.g., the 

prohibition of murder and theft; in others the usefulness is not so evident, e.g., the 

prohibition of enjoying the fruit of a tree in the first three years (Lev. xix. 73), or of a 

vineyard in which other seeds have been growing (Deut. xxii. 9). Those 

commandments, whose object is generally evident, are called "judgments" (mishpatim); 

those whose object is not generally clear are called "ordinances" (ḥuḳḳim). Thus they 

say [in reference to the words of Moses]: Ki lo dabar rek hu mi-kem (lit." for it is not 

a vain thing for you, "Deut. xxxii. 74); "It is not in vain, and if it is in vain, it is only 

so through you." That is to say, the giving of these commandments is not a vain thing 

and without any useful object; and if it appears so to you in any commandment, it is 

owing to the deficiency in your comprehension. You certainly know the famous saying 

that Solomon knew the reason for all commandments except that of the "red heifer."  

Source 5: Rambam Laws of Me'ilah 8:8 

ודבר שלא  . ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחוח

ה' פן יפרוץ בו ולא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל 

 תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול:

בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר כיון שנקרא שם 

אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו וכל הנוהג בהן מנהג חול מעל בה ואפילו היה 

וך הוא שלא יבעט האדם בהן מפני שוגג צריך כפרה קל וחומר למצוה שחקק לנו הקדוש בר

שלא ידע טעמן ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול 

הרי נאמר בתורה ושמרתם את כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם אמרו חכמים ליתן 

שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים והעשייה ידועה והיא שיעשה החוקים והשמירה שיזהר 

בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים והמשפטים הן המצות שטעמן גלוי וטובת עשייתן 

בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם והחוקים הן המצות שאין 

טעמן ידוע אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן ויצרו של אדם נוקפו 

ן עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה בהן ואומות העולם משיבי

 אדומה ושעיר המשתלח 

Halacha 8 

It is appropriate for a person to meditate on the judgments of the holy Torah 

and know their ultimate purpose according to his capacity. If he cannot find 

a reason or a motivating rationale for a practice, he should not regard it 

lightly. Nor should he break through to ascend to God, lest God burst forth against 
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him. One's thoughts concerning them should not be like his thoughts concerning 

other ordinary matters. 

See how severe the Torah rules concerning misappropriating sacred property. 

Now if wood, stones, earth, and ash become holy because the name of the Lord of 

the world was called upon them through speech alone and anyone who treats 

them as ordinary articles violates the prohibition against me'ilah and even if he 

acted unknowingly, he is required to secure atonement, how much more so with 

regard to the mitzvot which God ordained for us should a person not treat them 

derisively, because he does not understand their rationale. He should not conjure 

up matters that are not true concerning God, nor should he think about them with 

his mind as he would ordinary matters. For Leviticus 19:37 states: "And you shall 

guard all My decrees and all My judgments and perform them." Our Sages 

commented: This adjures us to guard and perform both the decrees and the 

judgments. The meaning of "performing" is well known, i.e,. that one should 

observe the decrees. "Guarding" means to treat them with caution and not think 

that they are any less than the judgments. 

The judgments are those mitzvot whose motivating rationale is openly revealed 

and the benefit of their observance in this world is known, e.g., the prohibitions 

against robbery and bloodshed and honoring one's father and mother. The 

decrees are the mitzvot whose motivating rationales are not known. Our Sages 

said: "I ordained decrees and you have no license to question them." A person's 

natural inclination confronts him concerning them and the nations of the world 

challenge them, e.g., the prohibition of the meat of a pig, milk and meat, the calf 

whose neck is broken, the red heifer, and the goat sent to Azazel.  

R. Granot – How can these categories be applied to Tumah and Tahara? 

 -הסבר מערכת חוקי הטומאה והטהרה סווגה בדרך כלל כשייכת למצוות שאין להן 

ה"חוקים". לאור ההגדרה שנתנו למושג ההסבר הרציונלי, לא נתפלא על סיווג זה, 

שהרי תחום הטומאה והטהרה איננו מתקשר בתודעתנו לאף אחת מן התכליות 

ם שום אין זאת רק מפני שגופי החוקים הללו אינם מקדמי. ....הערכיות של התורה

ערך המוכר לנו, אלא קודם כל כיוון שחוקי הטומאה והטהרה אינם חלק מהמערכת 

הנורמטיבית הרגילה מבחינה מושגית: אין הם עוסקים במותר ובאסור, במצווה 

משום  ובעבירה, אלא בקביעת מצבם של גופים וחפצים )קביעת הסטאטוס שלהם(.

 .....ליים לתחום זהכך, לכאורה, אין שום אפשרות לתת הסברים רציונא

http://www.chabad.org/9920#v37
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Source 6: Rambam, Guide for the Perplexed 3:47 

ביארנו שהכוונה כולה הייתה במקדש להתחדש בו התפעלות לבוא אליו ושיירא בר כ

 -, כשיתמיד האדם לראותו וכל דבר נכבד ויפחד, כאומרו: "את מקדשי תיראו".

כבר העירו . יחסר מה שבנפש ממנו וימעט מה שהיה מגיע בגללו מן ההתפעלות

ש בכל עת שירצה, וסמכו החכמים ז"ל על זה העניין ואמרו שאין טוב להיכנס למקד

זה לאומרו "הוקר רגלך מבית רעך". ומפני שהייתה זאת הכוונה, הזהיר השם 

, עד שכמעט שלא תמצא יתברך הטמאים מהיכנס למקדש עם רוב מיני הטומאות

אדם טהור רק מעטים, כי אם יינצל ממגע נבלה לא יינצל ממגע אחד משמונה שרצים 

משקים, והרבה פעמים ירמסם האדם דרך הנופלים תמיד בבתים ובמאכלים וב

הליכתו; ואם יינצל מזה, לא ינצל ממגע נידה או זבה או זב או מצורע או משכבם; 

ואם יינצל מאלו, לא יינצל משכיבת אשתו או מקרי; ואפילו הטהור מאלו הטומאות, 

 -לא הותר לו להיכנס למקדש עד שיעריב שמשו, ולא הותר לו להיכנס בלילה למקדש 

ובלילה ההוא ישכב  -וש, אפילו משיעריב שמשו, כמו שהתבאר במידות ובתמיד פיר

עם אשתו על הרוב או תתחדש לו סיבה מסיבות הטומאה וישכים ביומו כאתמולו. 

ויהיה זה כולו סיבה להתרחק מן המקדש ושלא ידרכו בו בכל עת, וכבר ידעת אמרם: 

טובל. באלו הפעולות תתמיד אין אדם נכנס לעזרה לעבודה ואפילו טהור עד שהוא 

היראה ויגיע ההתפעלות המביא לכניעה המכוונת. וכל אשר תהיה הטומאה יותר 

 הנבוכים ח"ג, מז(-)מורה נמצאת, יהיה הטהרה ממנה יותר כבדה וזמנה יותר ארוך.

This is the great principle which you must never lose sight of. After 
having stated this principle, I repeat that the object of the Sanctuary 
was to create in the hearts of those who enter it certain feelings of awe 
and reverence, in accordance with the command, "You shall reverence 
my sanctuary" (Lev. xix. 30). But when we continually see an object, 
however sublime it may be, our regard for that object will be lessened, and 
the impression we have received of it will be weakened. Our Sages, 
considering this fact, said that we should not enter the Temple 
whenever we liked, and pointed to the words: "Make thy foot rare in 
the house of thy friend" (Prov. xxv. 17). For this reason the unclean 
were not allowed to enter the Sanctuary, although there are so many 
kinds of uncleanliness, that [at a time] only a few people are clean. For 
even if a person does not touch a beast that died of its own accord (Lev. xi. 
27), he can scarcely avoid touching one of the eight kinds of creeping 
animals (ibid. 29, seq.), the dead bodies of which we find at all times in 
houses, in food and drink, and upon which we frequently tread wherever 
we walk; and, if he avoids touching these, he may touch a woman in her 
separation (ibid. xv. 18), or a male or female that have a running issue (ibid. 
ver. 1, seq. and 25, seq.), or a leper (ibid. xiii. 46), or their bed (ibid. xv. 5). 
Escaping these, he may become unclean by cohabitation with his wife, or by 
pollution (ibid. 15), and even when he has cleansed himself from any of 
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these kinds of uncleanliness, he cannot enter the Sanctuary till after sunset; 
but not being enabled to enter the Sanctuary at night time, although he is 
clean after sunset, as may be inferred from Middot and Tamid, he is again, 
during the night, subject to becoming unclean either by cohabiting with his 
wife or by some other source of uncleanliness, and may rise in the morning 
in the same condition as the day before. All this serves to keep people 
away from the Sanctuary, and to prevent them from entering it 
whenever they liked. Our Sages, as is well known, said, "Even a clean 
person may not enter the Sanctuary for the purpose of performing 
divine service, unless he takes previously a bath." By such acts the 
reverence [for the Sanctuary] will continue, the right impression will 
be produced which leads man, as is intended, to humility. 

The easier the diffusion of uncleanliness is, the more difficult and the 
more retarded is its purification. 

R. Granot: Rambam subsumes the laws of Purity/Impurity to the concept 

of Kedusha – Yir'ah 

הרמב"ם, כאמור, מכפיף את מושגי הטומאה והטהרה למושג הקדושה. הערך העליון של מושג 

קדושת ה' מעוררת יראה, ומכאן גם שמקומות התגלותו של  היראה. -הקדושה הוא לפי הרמב"ם 

  ה' מעוררים יראה. מכאן נובעים דיני התחום ההלכתי שהרמב"ם עצמו מכנה אותו "מורא מקדש".

בדבריו של הרמב"ם אנו מוצאים התבוננות אנתרופולוגית מעמיקה. היראה כחוויה דתית איננה 

אדם שמגיע להר הבית  קדושה או אל מול מקום קדוש.רגש המתעורר באופן אוטומטי אל מול גילוי 

ואין לו כל הכנה נפשית או מושג מוקדם על המקום, לא יחוש את היראה הראויה למקום קדוש זה. 

יומית אליו. -הפועלים שוטפי הרצפות בכניסה להר, ייתכן שיהיה לבם גס במקום מפני קרבתם היום

שהיראה היא  הרמב"ם מסבירומשמעותית? כיצד, אם כן, נבנית היראה כחוויה מתמשכת 

דהיינו: מערכות של סמלים, טקסים, איסורים וחובות הן אלה שיוצרות את  .פונקציה של תרבות

כך למשל, החובה להסיר את הנעליים . ההקשר התרבותי והנפשי בו מתקיימת חוויית היראה

ובעונה אחת גם מכוננות והחובה להשתחוות הן מחוות פיסיות המבטאות את יחס היראה, ובעת 

הרמב"ם מסביר שתחולתם המקפת של חוקי הטומאה יוצרת מצב שבו רוב האנשים מנועים  .אותו

כאמור: אם אדם יכול לגשת אל הקודש  חלק ניכר מהזמן מלהיכנס אל המקדש בגלל טומאתם.

 ריחוק ונחיתות. המגבלה שחוקי הטומאה מטילים יוצרת תודעת תדיר, אין הוא חש יראה כלפיו

 .ובמשך הזמן אמורה ליצור גם את הגעגוע והמשיכה הרצוייםלעומת הקודש, 

קודש או לאכול אינו יכול להיכנס אל ה -והטומאה, כאמור, היא מצב שגרתי  -בהמשך לכך, הטמא 

מטרתו של תהליך זה היא הדגשת חשיבותו של מצב ידי תהליך ההיטהרות. קדשים אלא על 

 המתנה)קרבנות והזאה(,  מרכיבי כפרההתהליך מכיל  .הטהרה כתנאי להתקרבות אל הקודש

, )או אפילו לידה מחדש, ע"י גילוח, טבילה, כיבוס וכיו"ב(. בכך והתחדשות)שבעה והערב שמש( 

אליו מתכונן הטמא להתקרב  ך זה מחדד רגשית ותודעתית את יחס היראה הראוי אל הקודש,תהלי

 .בתום התהליך
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The significance of rites of passage/ceremonies 

1. Maturity – change of status – impresses upon individual and 

society the justification of this transition. 

2. Civil marriages – status of marriages in such societies/divorce 

rates? 

3. Equivalent of Bar or Bat Mitzvah in western societies? Impact 

of this on the relationship between children and 

adults/respect/wisdom based on experience?  

זרותם והיעדרם של מושגי הטומאה העיקרי של דיוננו. נחזור כעת לנושא 
והטהרה בתרבותנו, יוסברו לפי הרמב"ם בהיעדר ההבחנות בין שני 

  .: הקדושה והחוליןהמושגים היסודיים יותר

When all is חולין – then all is subject to criticism, 
denigration…then Tumah and Tahara are anachronistic concepts 

Source 7: Rambam, Mishneh Torah – Laws of Impure Foods – Ch. 15 

Halacha 8 

All that is written in the Torah and the words of 

Scripture concerning the laws of ritual purity and 

impurity apply only with regard to the Sanctuary, 

sacrifices consecrated for it, terumah, and the second 

tithe. For individuals who are ritually impure were 

warned against entering the Sanctuary or partaking 

of sacrificial foods, terumah, or the second tithe while 

impure. There is no prohibition at all against 

partaking of ordinary foods while impure. Instead, it 

is permitted to eat ordinary foods that are impure 

and partake of ordinary beverages that are impure. 

Behold, it is written in the Torah Leviticus 7:19: "The 

meat that will come in contact with any impurity 

should not be eaten." It can be inferred that that it is 

permissible to partake of ordinary foods while 

כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה 
מהלכות הטומאות והטהרות אינו 
אלא לענין מקדש וקדשיו 
ותרומות ומעשר שני בלבד, שהרי 
הזהיר את הטמאין מליכנס 
למקדש או לאכול קודש או 
תרומה ומעשר בטומאה. אבל 

אין בהן איסור כלל, אלא  -החולין 
מותר לאכול חולין טמאין ולשתות 

ם, הרי נאמר בתורה משקין טמאי
"והבשר אשר יגע בכל טמא לא 

", מכלל שהחולין מותרין, יאכל
. שאינו מדבר אלא בבשר קדשים

http://www.chabad.org/9908#v19
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impure, because the verse is speaking only about 

sacrificial foods. 

If so, what is the intent of the statement: Ordinary 

food that is a primary derivative of impurity is 

impure and that which is a secondary derivative is 

disqualified?. The intent is not that the food itself is 

forbidden to be eaten, instead, its status is important 

only when counting levels with regard 

to terumahand sacrificial foods. For if ordinary food 

that is a secondary derivative of impurity 

touches terumah, it disqualifies it and causes it to be 

considered as a tertiary derivative. Similarly, if it 

touches sacrificial food, it imparts impurity to it and 

causes it to be considered as a tertiary derivative, as 

we explained. Similarly, if a person who ate ordinary 

food that was a secondary derivative of impurity 

touches terumah, he disqualifies it. 

Halacha 9 

Just as it is permitted to eat impure ordinary food and 

drink impure ordinary beverages, so too, it is 

permitted to impart impurity to ordinary food 

in Eretz Yisrael. Even as an initial preference, one 

may impart impurity to food from 

which terumah and the tithes were separated. 

Similarly, it is permissible for a person to touch all 

sources of impurity and contract impurity from 

them. This is evident from the fact that the Torah 

warned a priest and a nazirite from becoming impure 

through contact with a human corpse. One can infer 

from this that all other members of the people are 

permitted. Moreover, even priests and nazirites are 

permitted to contract impurity from all other sources 

of impurity with the exception of a human corpse. 

 
 

אם כך, מפני מה נאמר 'הראשון 
שבחולין טמא והשני פסול'? לא 
שיהיה אסור באכילה, אלא למנות 
ממנו לתרומה ולֹקדש, שאם נגע 

פסלה  -שני של חולין בתרומה 
אם נגע ועשאה שלישי, וכן 

טימאן ועשאן  -באוכלין של ֹקדש 
שלישי כמו שביארנו. וכן האוכל 

אם נגע  -אוכל שני של חולין 
)רמב"ם, הל' בתרומה, פסלה. 

 טומאת אוכלין ט"ז, ח(

 

 

כשם שמותר לאכול חולין טמאים 
ולשתותן, כך מותר לגרום טומאה 
לחולין שבארץ ישראל, ויש לו 
לטמא את החולין המתוקנין 

. וכן מותר לאדם ליגע לכתחלה
בכל הטומאות ולהתטמא בהן, 
 שהרי הזהיר הכתוב את בני אהרן

מכלל  -ואת הנזיר מהתטמא במת 
שכל העם מותרין, ושאף כהנים 
ונזירים מותרין להתטמא בשאר 
טומאות חוץ מטמא מת. )הל' 

 טומאת אוכלים ט"ז, ט(
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Halacha 10 

All Israelites are warned to be pure on every 

pilgrimage festival, because at that time, they are 

ready to enter the Sanctuary and partake of 

consecrated foods. The Torah's statement Leviticus 

11:8: "You shall not touch their carcasses," applies 

only on the festivals. Moreover, if a person does 

contract impurity, he is not liable for lashes. During 

the remainder of the year, one is not prohibited at all. 

 
Halacha 12 

Even though it is permitted to eat impure foods and 

drink impure beverages, the pious men of the early 

generations would partake of their ordinary food in 

a state of ritual purity and would avoid all of the 

sources of impurity throughout their lives. They are 

called perushim. 

This is an extra measure of holiness and a path to 

piety: to be separate from people at large, to hold 

oneself apart from them, not to touch them, nor eat 

and drink with them. For setting oneself apart leads 

to the purification of the body from wicked actions. 

Purifying one's body leads to sanctifying one's soul 

from wicked character traits. And the holiness of the 

soul causes one to resemble the Divine presence, 

as Leviticus 11:44 states: "And you shall make 

yourselves holy; and you shall be holy, because I, God, 

Who makes you holy, am holy. 

 

כל ישראל מוזהרין להיות 
טהורים בכל רגל מפני שהם 
נכונים ליכנס במקדש ולאכול 

. וזה שנאמר בתורה קדשים
ברגל בלבד,  -עו" "ובנבלתם לא תג

ואם נטמא אינו לוקה, אבל בשאר 
אינו מוזהר. )הל'  -ימות השנה 

 טומאת אוכלים ט"ז, י(

אע"פ שמותר לאכול אוכלין טמאין 
טמאים, חסידים ולשתות משקין 

הראשונים היו אוכלין חולין בטהרה 
ונזהרין מן הטומאות כולן כל ימיהם, 
והן הנקראים פרושים. ודבר זה 
קדושה יתירה היא ודרך חסידות, 
שיהיה נבדל אדם ופורש משאר העם, 

ם ולא יאכל וישתה עמהם, ולא יגע בה
שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף 
ממעשים הרעים, וטהרת הגוף 
מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות 

וקדושת הנפש גורמת  הרעות,
להידמות בשכינה, שנאמר: 
"והתקדשתם והייתם קדושים כי 
קדוש אני ה' מקדשכם". )הל' טומאת 

 אוכלים ט"ז, יב(
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