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 לפני מי אתם מטהרים.

 עיון במשנה ביוסף יומא

 

 תלמוד ירושלמי מסכת יומא דף מב/א 

מתני' האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ 

 .מכפר עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר ושבינו לבין חבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו 

ר ושבינו לבין את זו דרש ראב"ע מכל חטאתיכם לפני יי' תטהרו עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפ

 .חבירו אין יה"כ מכפר עד שירצה את חבירו 

אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנא' וזרקתי  מר רבי עקיבאא

עליכם מים טהורים וגו' ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את 

 .ישראל:

 

 ף מב/א תלמוד ירושלמי מסכת יומא ד

מ' האומר אין עולה מכפרת אין עולה מכפרת עלי מכפרת היא אי איפשי שתכפר לי אינה מכפרת לו על 

כרחו אין יה"כ מכפר מכפרת היא אי איפשי שיכפר לי מכפר הוא לו על כורחו א"ר חנניה בריה דר' הלל 

 .לא כולא מן הדין בר נשא מימור למלכא לית את מלך

 

 מא דף מב/ב תלמוד ירושלמי מסכת יו

תני צריך לפרוט את מעשיו דברי ר' יהודה בן בתירה רע"א א"צ לפרוט את מעשיו. מ"ט דר"י אנא חטא 

העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב מה עבד לה ר' עקיבה מי גרם להם אני שהרביתי להם כסף 

וגו' מה המקוה מטהר את  וזהב למה שאין חמור נוהק אלא מתוך כפיפה של חרובין כתיב מקוה ישראל יי'

הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל וכן אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם 

 ומכל גלוליכם אטהר אתכם:

 

 עקב. -ליקוטי שיחות. נח

על התשובה הפשוטה נאמר "לפני מי אתם מיטהרים", שכן זו העבודה הבסיסית הנדרשת מכל יהודי, 

"הקב"ה  –החטאים והעוונות שהוא נכשל בהם. למעלה מזה היא הטהרה העליונה להיטהר ולתקן את 

 "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה". –מטהר את ישראל", שהיא הדרגה העליונה שבתשובה 

על עניין הטהרה אמר רבי עקיבא: "אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם אביכם 

את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל". יש כאן שני סוגי טהרה: א( שבשמים... מה מקווה מטהר 

"הקב"ה מטהר  –"לפני מי אתם מיטהרים"; ב( טהרה שבאה מלמעלה  –ידי ישראל -טהרה שנעשית על

 את ישראל".



 תשובה שמימית

גם בעבודת התשובה קיימות שתי הדרגות הללו. יש התשובה התחתונה, תשובה כפשוטה על חטא ועוון, 

ויש התשובה במשמעותה העליונה, בבחינת "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה", שהיא התדבקות 

 הנשמה במקורה האלוקי במשיכה פנימית עמוקה שלמעלה מטעם ודעת.

 

 .ה"מקוה מטהר את הטמאים", וכאמור, כמה טמאים שיטבלו בו, יהיו כולם טהורים, והמקוה ישאר טהור

טומאה; אין מציאות שמקוה טהור יהי' טמא, אפילו לא ע"י מת, "אבי אבות אינו שייך ל –כלומר: מקוה 

ם ע"י והיינו, שגם טומאות שאינם נטהרי75 ,ועד"ז מצורע או זב שאינם נטהרים ע"י מקוה"74 ,הטומאה

 .מקוה, אינם מטמאים את המקוה

 .כיון שרצה הקב"ה שתהי' מציאות בעולם שאינה יכולה לקבל טומאה –וכל זה למה 

הלא כה דברי כאש, מה אש 77 אין דברי תורה מקבלין טומאה, שנאמר76 "כמארז"ל –וענינו ברוחניות 

אינו מקבל טומאה כו'", שלכן, הציווי דלימוד התורה חל על כל אחד מישראל, מבלי הבט על מעמדו 

 ומצבו בקיום המצוות, ו

 :ודוגמתו גם בענין הטבילה במקוה

אלא, כיון שהגוף אינו יכול לסבול טבילה באש, קבע "81 ,בנורא הרי "עיקר טבילותא –מעיקר הדין 

באופן ושיעור  מקוה מים שכאשר ישנו –הקב"ה עוד מציאות בעוה"ז הגשמי שאינה מקבלת טומאה 

לקבל טומאה, לכן ביכלתו לטהר את  אינו יכול הכשר, אזי "מקוה מטהר את הטמאים", דכיון שמקוה

 הטמאים
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