
  
  
      

  שער העיון
  

õë äãåäé áøä  
  

  סיבת הטומאה לאחר שנטמא
  

או שאר [יש לדון בענין קבלת טומאה באדם הנוגע במת 

, אם סיבת קבלת הטומאה היא רק בשעה שנוגע במת] טומאה

יעה והיינו הוא מחמת תוצאת הנג, ומה שממשיך להיות טמא

וכיון דחייל עליה שם , י הנגיעה"מציאות הטומאה שבאה ע

  .טומאה לא פקע עד שיטהר

או דלמא דכל טמא סיבת טומאתו עליו כל זמן שלא נטהר 

והיינו שגם , מחמת שסיבת טומאתו ממשכת והולכת, כדין

אדם שנגע במת בעבר יש עליו סיבה להיות טמא בהווה כל 

הוא טמא אין זו תוצאה אלא ומה שכעת . זמן שלא נטהר

  ].ז הטהרה מבטלת סיבת הטומאה"ולפ. [סיבה קיימת

ופשוט , משור הנעבד והנרבע דפסולים לקרבן, ודוגמא לדבר

דאין לומר שסיבת פסולם היא רק בשעת העבודה או הרביעה 

, וכיון שנפסלו נפסלו ומה שעכשיו פסולים היא תוצאת הפסול

 גורמת סיבת פסול גם אלא ודאי דסיבתם עליהם דהעבודה

רק דטהרה , ל דכל הנוגע בטמא סיבתו עליו"נ י"וה. עכשיו

  .מפקיעה סיבה זו

ה מטה שהביאו דברי המשנה בכלים "ד. סוכה טז' תוס' ויעוי

, א"ח דמטה שנתפרקה אינה מטמאת אבר אבר לדעת ר"י

דכשתחזור ותתחבר למטה שלמה תהא טומאתה ' וכתבו התוס

כ "ואח,  נטמאה המטה בהיותה שלמההענין שאם' פי. חוזרת

ואין דין , נתפרקה לחלקים דבשעה שנתפרקה אינה טמאה

אמנם לכשתחזור ותתחבר יהא האבר , טומאה על האברים

יהא האבר טמא , ואף אם נתחבר אל מטה טהורה, טמא שוב

, ושאר המטה כדין מגע טומאה[ה בארוכה "ד: ש טו"עי. כמקודם

  .אבר וניעורדחוזר טומאת ה] דנוגעת באבר
, אי נימא דסיבת הטומאה היא רק בשעת הנגיעה' ולכאו

וכל היותו טמא זהו , כ כבר אין סיבת הטומאה עליו"ואח

כ הכא "א, מחמת שחייל עליה שם טומאה ושוב לא נפקע מניה

והיאך , כ פקע כבר שם טומאה מינה"דנתפרקה לאברים א

  .תחזור הטומאה לאחר שתתחבר אל המטה

ומר דסיבת הטומאה שייכת גם אחר שנגמרה כ צריך ל"ובע

דעצם מה שנגע הוי סיבה לטומאה כל זמן , הנגיעה בטומאה

כשדעתו [ל דכשתתפרק לאברים לא פקע סיבתו "וצ, שלא נטהר

ולכן . אלא לא שייך שיחול טומאה על דבר שאינו כלי] להחזיר

  .כשחזר להיות כלי כבר יש אפשרות לטומאה לחול ומיד חל
ס ונגע בו זב "ט שטמא מד"ט על ג"בבגד ג: יר ממנחות כדושמעתי להע

דלא חייל , ואין בו טומאת זב, דשוב אין טמא מדרס אלא מגע, כ נפחת"ואח

ואם סיבת הטומאה , ]דשבע ליה טומאה[טומאה קלה דזב על חמורה דמדרס 

  .ל"וי, כ תטמא השתא"קיימת גם אחר הנגיעה א
  

  ח"פרשת חוקת תשס, ד"בס
  

  :נושא הפרשה

  טומאת מת
"ìäàá úåîé éë íãà "...èé,ãé  

 שער הפלפול
  

øñøô øæòéìà äîìù áøä  
  

  טהרה מטומאת מת בתחית המתים
  

 àîè àåä íà íéúîä úééçúá í÷ù úîá øå÷çì ùé
 úî úàîåèá)èä úåáà éáàäàîå ,úî òâî åà( , åà

äàîåèä äéðéî ò÷ôã éøîâì øåäè àåä àîìéã .  
 ùøåôî øáãä äðäá àèåæ éøôñ)èé ú÷åç ,àé(,æå "ì,"  òâåð

àîè åîöò úî ïéàå àîè úîá , äðá ïéàå àîè úîá òâåð
àîè úéîðåù ìù .åøîà, ìë úîùë úéîðåù ìù äðá 

 àîè úéáá åîò äéäù äéääòáù úàîåè ,åùë äéä äéç
 øåäèùãå÷ì .íä åäåàîèå åá åòâðå åøæç, øîåà äæ éøä 

éðúàîè äúàå éðåàîè àì êéàîèî" .  
åàîè åðéà åîöò úîã øàåáî) íéøçà àîèî ÷øå( , êëìå

ììë àîè åðéà äééçúì í÷ùë.òå ïéé èå÷ìéá ïðòø úéæá 
åðéúùøôá  ùã÷îì úî ñéðëîä éøôñä éøáã éôìã áúëù

)äðéëù äðçî (øåèô . ú÷åìçîá éåìú äæåñåúä 'áë äèåñ :
ñåúå 'äî øåñà äæ íà úåçðîá"ïðáøãî åà ú ,) ïø÷á ïééò

íù äèåñá äøåà.( 
ò äãðá ïééòå:"  òùåäé éáø úà àéøãðñëìà éùðà åìàù

 àðéðç ïáåëå,' àîèéù åäî úéîðåùä ïá )ôé 'ùø"é, øçàì 
úîë áåùç éî åäéçäù(, éç ïéàå àîèî úî ïäì øîà 

àîèî.ä ïéëéøö àáì ãéúòì íéúî  éòéáùå éùéìù äàæ
ïéëéøö ïéà åà,ïäì íëçð åéçéùëì ïäì øîà , àëéà 

 äùî àáéùëì éøîàãíäîò" .ñåúá íù åù÷äå ')ã" ä
íéúî( ,äàæä êéøö úéîðåù ïá íà éòá àì éàîà ,åöøéúå ,

 íëéìò éú÷øæå àáì ãéúòì àø÷ áéúëã íåùî àîùã

 בשער
  

èéìù àøúàã àøîä åðøåî úëøá"à  

על הוצאה לאור של , שמחתי לשמוע על הרעיון המבורך
שבו יכתבו אברכים עמלי תורה את אשר , ש"גליון על פרה

ויש בכך משום ענין גדול לעודד ולהמריץ את , העלו בלימודם
  .הלומדים ללבן ולברר ענינים כראוי ולסדרם באופן הנכון

כי לזכות הרבים בדבר ה, ותיתי להו לעומדים מאחורי יוזמה זו
זאת "ההתחלה בפרשת , וסימן לדבר, "עסק התורה"נעלה 

כלומר הנחקקת מן התורה והיא "ן "הרמב' ופי, "חוקת התורה
, ישעיה מ(ובשכר זאת נזכה להבטחת הפסוק ". פ"תורה שבע

, הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו' אלקים בחזק יבא וגו' הנה ה) י
ם בתורה א שנבואה זו נאמרה על העוסקי"ל בתנד"ודרשו חז

  .ה לשלם שכרם כפול ומכופל"שעתיד הקב, מתוך צער ועמל
  בברכת התורה 

  ה קסלר"ר שמחה זלל"מאיר בלאאמו
  

é äæ ïåéìâ" ì  
  לרפואת גבריאל בן לאה  ל"ר משה אריה סוקולובר זצ"מרדכי חיים ב' ג ר"נ הרה"לע



  שער האגדה
  

ð áøä .ù .ì÷ðøô  
  

   המת טומאת
  

בטעם שגזרה תורה טומאה על המת מצינו כמה הסברים 
דרכים ' ונראה שהם מתחלקים לג, בדברי רבותינו

, התלויות בהבנת הענין מהיכן מגיעה הטומאה, עיקריות
או שמקור הטומאה הוא בענין : אופנים' דשייך בזה ג

  . או לאחר המיתה, או בשעת המיתה, שלפני המיתה
, שם האלשיך שזוהמת הנחשי המובא ב"הראשונה עפ

ל בזה "י[הוא מבחינת מיתה , ר"שבא מחמת חטא אדה
והוא מעורב , דהוא מצד שעץ הדעת הוא שגרם מיתה

, וזוהמא זו דבוקה בחומר, ]ונחש היה משורש הרע, ברע
ובדבריו מבואר שסיבת . והיא סיבת המיתה והטומאה

ורק יוצא לפועל בשעת , הטומאה היא קודם למיתה
אפשר דביאור הענין משום שכל זמן שהנשמה ו. מיתה

  .בגוף היא מבטלת את השפעת הזוהמא
  

, אמור בשם קרבן שבת' ילקוט יצחק פר(מובא בספרים , מאידך

וכשמוצאין , שהמזיקין נבראו בלא גוף) ונראה שמקורו בזוהר
ועל דרך זה כתב . גוף בלא נשמה הם מתלבשין בו

קליפות נדבקין ח שגוף יהודי שהיה מלא קדושה ה"האוה
', וזוהי הדרך הב. :]א נג"זוהר ח' עי[, כ גוף גוי"משא, אליו
  .ז סיבת הטומאה הוא דבר שבא אחר המיתה"דלפ

  

פ חוקת "כ ברקאנטי ר"י מש"עפ, והדרך השלישית
י מלאך המות "דהיינו שלא ע, שהנפטרים בנשיקה
מדבריו יוצא שזמן . אינם מטמאים, שמטיל זוהמא בגוף

כ "ן שם ג"וברמב[.  הוא בשעת מיתה ממשחלות הטומאה
אלא שהטעים שטומאת מת , כתב שבמיתת נשיקה אין טומאה

  .]ע"וצ, ל"ויתכן דכונתו כדברי האלשיך הנ. בעטיו של נחש
  

, עוד מצינו במפרשים אופן אחר על דרך רמז מוסר
. בכוונת התורה ללמדנו בכל המצוות הקשורות למיתה

הנקרא , ם"של הרמבבספר קדמון מתלמידי תלמידיו 
מבאר שקבורת מת מלמדת אותנו , ַמְלַמד התלמידים

ולנחם , להכיר טובה לגוף ששימש את הנשמה
ולעומת זה . וגם לחזק אמונת תחית המתים, למתאבלים

באות מצוות טומאת מת ופרה אדומה לעוררנו שאין 
והם , אלא הנפש הנשארת לנצח, העיקר כבוד הגוף

היינו מים , י תורה ומצוות"עהחיים האמיתיים שנקנים 
  .והגוף כפרה סוררה וכלה כאפר, חיים

שטומאת מת מטעם שנשאר , בדומה לזה כתב החינוך
והוא נוטה לרע והחטיא , גוף חמרי בלא נפש שכלי

שהטומאה מרמזת ' חוקת פי' ובספורנו פ. הנשמה
והנוטה מהם אל ההבלים הולך , שהתורה היא חיים

ה אדומה רמז לתשובה ופר, למות ומטמא לב טהור
ובזה ביאר . שצריך להטות לקצה האחר מן הנטיה הרעה

  .'דרק ישראל מטמא משום שהוא הנבחר לעבוד את ה

  שער ההלכה
  

áåù óñåé áøä  
  

  כניסת כהן לבקר חולה בבית חולים
  

 íéìåç úéáá úî ùé øùàë] íéøáéà åà íéìôð åà
åúøëðù íéîìù [ ìëá ïéðáá úèùôúî äàîåèä

ìãù íå÷îíéçåúô ïåìç åà ú , éðåöéç ïåìç óàå
ïåìçä ìòî äèéìá ùéùë.  

äøåâñ úîä øãç úìã íà óà , øåñéà íéé÷ ïééãò
 úà àéöåäì øùôà åáù çúô ìëá øåáòì ïäëì

úîä , ïéãî"úàöì äàîåè óåñ ." å÷ìçðå
ììä àéä åæ äàîåè íà íé÷ñåôä"ïðáøãî åà î ,

îäå" á)ç çë÷å àé åë÷ (ñåôë è÷ð 'åñã" úàöì è
îïðáøã .ñáå ' íéðäëä úøäè)èé÷ ( íùá áúë

éøâä ïøî"çøâäå áéùéìà ù"øâäå âøáðééù ô" ð
èéìù õéìø÷"à , úòãì ùåçì ùé äùòîìã

àúééøåàã àåäù íéøáåñä.  
ïðáøã àåäã ïðéøîà éàå , øåâñ úîäùë éæà

øãçá , úåöî íéé÷ì éãë ñðëäì ïäëì øéúäì ùé
íéìåç øå÷éá , ïðáøã äàîåèá àîèéì øúåîã

åöìäåöî êø ,åéá øàåáîë" ã)à áòù(ëå  '
äåøòá" ù)íù (äã"íéìåç øå÷éá ä] .éòå ' èáù
ç éåìä"å÷éá áùçð éúî ãô÷ ä"äåöîì ç .[  

äî àåäã ïðéè÷ð éà êà"ú ,éáì ñðëäì øñàéé" ç
åñ ïéãì íéàúî øåãéñ àìì úî åá ùéù" è

úàöì.  
 äîìù úçðîáå)ç"éñ á 'àë úåà åö ( áúë

ì øåñà ÷ôñ íå÷îá åìéôàãôò ñðëä" é
 úùçøîä)ç"éñ à 'â úåà á 'é÷ñ"âäá æ"ä(  ïäëã

äàîåè ÷ôñá åîöò àîèîä äøá" åàìá øáåò ø
÷ôñî àáé àìã ,òàã"ñù ô"î øåäè è" éøä î

úîä ìäà ÷ôñá ñðëð .ãðáù øúåéáå" ùé íà ã
íéùðà äáøäì äøåøáå äòåãé äàîåèä éøä úî ,

ðîå"éøåøáì øùôàùë äìéçúëì øéúäì ì , íâ
åéäáù øùôàäéá åú"úî íù ùéù åì øøáúé ç .

 éúáá íéìåç ø÷áìî òðîäì ïäë êéøö ïëìå
àá íéìåãâä íéìåçä"é .åùá êà"ù úøåùú ú"é 

)èð÷ú (éáá íéìåç ø÷áì øéúî"àùë ç"øøáì à ,
íééç ú÷æçà ïðéëîñã ,éùä ìò íâå 'åñã" è

ïðáøãî úàöì ,é íâå" øãçî úøáåòä äàîåèù à
ïðáøãî øãçì .úëò"çðîä ã"ù.  

òîìåùøâä ïøî äøåä äù"÷åöæ êàáøòéåà æ"ì 
)ë äðù äéøåî 'é- áé]çìø-îø([ ñðëäì ïäëì øåñàù 

éáì íúñ" ïäëì äîã íù íéìåç ø÷áì ïéàå ç
äéáá"÷ .ìåãâ êøåöì øå÷éáä íà ìáà , åà

 ìò êåîñìå ì÷äì ùé ìåôéè êøåöì åúñéðëù
éùä 'éáù"äø àåä ç"ñå ø"øåäè åá è.  

éøâä ïøîå"èéìù áéùéìà ù"åä à äø)åä" êéøãîá ã

 úåøùëä"èàìâ("à  . äîë òðîé ïäëù ãàî éåöø
éáì äñéðëî øùôàù"ç .á . ãåàî õåçð øùàë

ñðëäì øúåî ,éá àåäù éàðúá"ãáù ç" áåøá ë
úî úàîåè åá ïéà íåéä ,äëìå"íåéä éöç ô .ëå" æ

àùë"úî ïéàù íãå÷ øøáì à .øö÷ì ìãúùé íâ ,
 êåøà ïîæ øåòéù úåäùì øåñà ïôåà ìëáå
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  חוקת



  
        
  

 פותח שער
  

  לקט הערות
  

øåäèä äæäå  ... ñáëå éòéáùä íåéá åàèçåכתיב
åéãâá ,ìéå"îì ò"íéìëä ìëá ììçë áøçù ã ,

 íòâîá åàîèð éøäå íåéá åá åéãâá ñáëî êàéä
åìù éòéáùá úî àîèá ,àå" àîèð ãâáä ë

æì äúòî 'íéôñåð íéîé.  
éöðä"èé øáã ÷îòäá á, èé]éò"ù[  

  
' æä íåéá ììçë áøçá òâåðä íãà ìëùנמצא 
äìù ,æì àîèð 'íéîé .à" àîèðù íãàä øæåç ë

 úåéäì éìëä úà àîèîå äàîåèä áà äùòðå
äà"æ ãåò è 'íéîé.  
 ô úåìäà ìàåîù éëøã"ãî à ]éò"ù ,ùøìå"âë äâéâçá ù: 

 éîé éôë ÷ø åì íéðåî úî àîèî àîèðäù ùãéçùàîèîä ,
ì"÷[    

  
øäèð àìù úîá àîèðù éìë úìéáèá  יש להעיר

äæá ,åîöò úîë éìëä ïéã éøäù , íãàä àìéîîå
äàîåèä áà åòâîá äùòð åìáåèä ,àå" ë

 éìëä àîèðå øæåç äå÷îäî éìëä àéöåîùë
äà úåéäì åòâîá"è . ÷÷ãæé éìëä úà øäèì éãëå

çà åîöòá ìåáèì íãàä"ë , øåæçì áåùå
éìëä ìéáèäìå] .ò ìéáèäìå"á é 'ðá" øçàù à

àéöåî ,îì ìéòåé àì"ñëä ù"î )ôá"äàî å"èä è"æ (

äå÷îäî äéìòá àéä äøäèäù ,àå" æçåàä íâ ë
àîèð äå÷îá åãåòá éìëá[.  

ãî àîè éìëä ïééãòå" íòôá åìáåèùë éøäù ñ
áä ' òâî úîçî äàîåèì ïåùàø íãàä äùòð

äà éìëá"è ,àå" åàéöåîùë ë]áä íòôá' [
ù íéîä åàîèðò íéçôèî" äìéçú åùòðå â

ïé÷ùî ïéãë éìëä úà íéàîèîå íéøæåçå. ]ñåúë '
ãé úáù :ã"áîøäë àìãå àìà ä"ô í"äàî æ"ä è" á
áàøäå"ñåúë íù ã'.[ ÷÷ãæé éìëä úà øäèì éãëå 

 úà ìåáèìå øåæçìå úôñåð íòô ìåáèì íãàä
úéùéìù íòô éìëä!  

øâöî á÷òé áøä  
  

äøáà áùç ãöéë ÷çöé úãé÷òá  íיש לתמוה
 çáæîá íéøáéàä øéè÷äì]ò"íéöòäå ùàä é [

 úèéçùù äîäáî íãà úèéçù ä÷åìç éøäå
 äàîåè éãéî úøäèî äîäá)éò 'ò íéçáæ (: êà
àîèîä úî äùòðã íãàá , äèéçù éðäî àì
úî úàîåè éãéî åøäèì .àå" íáéø÷é êàéä ë

úî úàîåèá åàîèðù øçà.  
àáîæ íçðî éáø ,ñ" ïåéö ïáà æ]éò"î ù"ù[  

  
'  åàëìù úéðåøéòä æå÷éðä úëøòîáיש לדון

 ìëì ãçà úéáî úî úàîåè íéøéáòî úåøåðéöä
øéòä éúá. ] àåäå àñëä úéáá àåä øåðéöä ìù åçúôù óàå
íéî àìî , ïåéë äàîåèä éðôá ïéööåç íéîä ïéà ìáà

÷îù" è)éòå 'çðî"ç é"âö è (åîë"÷î àìñàäù äàøð ë" è
 úööåç äðéàå)ò÷ø÷ì úøáåçî àéäù óà ,éò 'åðéá"åé ú" è÷ ã

ã"òå ä"ô.[(åùáå "ðô ú"ñ é"ë é ' åîå÷îá åâäðù
ïéáéáä êøã äàîåè úøáòäì ùåùçì øéîçäì .

éòå"î ù"ì÷äì ù ,åùúá êà 'úç" ñ)åé"îù ã (
åéøáã äçã.  

 åðìù úåøåðéöá ïéàù íåùî äæá ì÷äì åâäðå

 שער הציון
  

  מצות טומאת מת
. להיותנו דנין בטומאת מת] קז[מ "ם מנה בסה" הרמב#
, דהטומאות אינן מצוה' וכ] ע צו"במ[ן השיג עליו "הרמבו
  .חינוך קנב' ועי]. ת"שאין בזה עשה ול) ח,יא(שמיני ' כ בפר"וכ[
  

  צדיקים

שצדיקים : כתובות קג' רבינו חיים כהן בתוס'  שי#
א כשמת "ג ה"ברכות פ' י ירוש"עפ. [גמורים אינם מטמאין

גופם טהור לפי ש) "רסג(ד החינוך "וכ] רבי בטלה כהונה
כ תעלה "ונקי ולא החטיא נפשם אבל סייע לזכותה ע

ן "כ הרמב"וכ". נפשם בנשיקה ועל גיוום ישכון אור עולם
ש "כי הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין וז", פ חוקת"ר

  ".  צדיקים אינן מטמאין
ג "הביא הבאה, על המנהג לשפוך המים בשכונת המת' ד שלט ה"ביו[

ולא היה מים ... ותמת שם מרים" חוקת 'מהאבודרהם רמז מפר
והקשו דהרי מרים בנשיקה מתה . כי כולם שפכו מימיהם" לעדה

פנים יפות שישראל לא ידעו שמתה ' עי. מ"וליכא טיפת מה
  .]בנשיקה

דרק ' בשי' נ כ"והערול, ה ממגע"ד. יבמות סא' תוס' עי
ש "הפאה' כ' ולהל. בטומאה דרבנן מותר להטמא לצדיק

כדמצינו בעצמות יוסף , ברי צדיקים מטמאיןח דק"ב י"ס
ובכלי ). כה(ש באריכות "עי, ונדב ואביהוא ועוד צדיקים

  ).פט-פח(חמדה חוקת 
  

  מיתת נדב ואביהוא במשכן

] כ"תו[ע "ר' לד' הק) ב,י(שמיני ' פר' ז לבעלי התוס" בדע#
כ נטמא המשכן באהל "א, שנדב ואביהוא מתו בפנים

' ובפי. ינו שפסקו מעבודתםולא מצ' וז' וצריך הזאת ג
הטור ' ותי, דלא מצינו שפרקו המשכן' הטור הוסיף להק
. יחנו חשוב קבוע ולא מקבל טומאה' י ה"דכיון דכתיב עפ

בקומץ מנחה שתמה דהרי טומאת ) ט(ח רסד "מנ' ועי
  . וראה בציונים שם. אהל היא אף בקבוע

  

  ם"קברי עכו

:) קיד(מ "בב' סתו' וכ.] יבמות סא[י אין מטמאין " לרשב#
. ם משום אהל"דאסר מדורות העכו, ג דפליג"ל כרשב"דקי
ג משום טומאת "דטעמא דרשב) ג שכג"ח(ץ "התשב' אך ד

א "מ פי" מל- ע "דמודה בגזירת אה[. י"פ ארשב"ארץ העמים ול

אך , פסק דאין מטמאין] ג"א הי"פ[ם "הרמב]. ז"מ ה"מטו
  . החמיר דמטמאין] ד שעב ב"יו[ע "השו
ב דחזקיה עיבר השנה מפני הטומאה שמצאו "א ה" סנהדרין פ'בירוש

ג "ב הי"א מביה"מ פ"המל' וכ, גולגלתו של ארנן היבוסי תחת המזבח
  . ם מטמאין"ד דקברי עכו"דהוא כמ

במי נפתוח משום דלגוי אין צלם ' בטעמא דאין מטמאין כ
שהוא סיבת טומאת מת משום שהקליפות [אלקים 

ך מטמאין רק במגע ומשא ולכ, ]מתדבקין בדמות אדם
  ].הגם שטומאתם חמורה מבהמה[כבהמה 

כי , מ נוהגת בגויים"שאין טו"פ אמור "ג ר"רלב' ועי
כמעט שלא נפקד מהם דבר , לרחקם משלמות אנושי

, ם"ג והרמב"הרלב' המהדיר שם בשי' וראה בהע..." בסיבת המות
  ].ע ספורנו חוקת"עי[
  

# ÌÈÈ„È‰ ˙ˆÈÁ¯ ‰È· ¯Á‡"˜ ד "יו[י "ב' עי, מ"טו היא מפני
, א שהוא רמז לטהרת מי פרה"ן בתוה"בשם הרמב] שעו

טעם  [.מ"שהוא כדי להטהר מטו' כ] א אהבה"ס[ובכד הקמח 
  ].ר"משום רו- ל "ב ד מב בשם מהרי"ועי מ, מ שעו ז"דרכ' אחר עי
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  חוקת



  ל"ר חיים ז"נ מרת חיה ב"לע
  תמוז' ע ו"נלב

        
 

  שער הדעת
  
  

  החמיר בטומאת אדם על כל טומאות שבעולם 

כדי שלא יהיו , תה אבי אבות הטומאהלעשו

א מצויין אצל מתיהן מתוך חבתן ויצטערו "בנ

או כדי שלא יהיו דורשין אל המתים , יותר מדאי

ואף מפני כבוד הבריות החמיר . ובעלי אוב

כדי שלא יעשו מעורם , הכתוב על טומאתן

  .וזהו גנאי לבריות... נאדות ושטיחים
éðå÷æç ,èé ú÷åç,  æè  

  

כדי שלא יאמרו ] מ"טו[ ההרחקה ממנו וטעם  ...

לבכות ולכבד את [בראותם את כל הכבוד הזה 

זה תכלית האדם וזה סוף כל , ]המת ולהתעסק בו

אמרה תורה הנוגע , האדם ואין לו יתרון אחר

במת לכל נפש אדם או הנכנס עמו באהל יטמא 

שנבלתו גרועה ופחותה שבעתיים , ימים' ז

ה תכליתו ושארו מנבלת הבהמה להודיע שאין ז

, כי יש לו שאר אחר והיא הנפש והיא כבודו

  ... ת בה"וכבוד הי
 äçðîä úøåú]áùøä ãéîìúì"à[ ,âî äùøã  

  

או ,   ואין הבדל בין האדם שלא נטמא כלל במת

, שנטמא כל ימיו וטבל והוזה עליו שלישי ושביעי

יש לו מעלה ולא עוד אלא שזה שהוזה עליו 

 גזר עליו שהוא לפי שהכתוב, יתירה בטהרה

  ...טהור
äéô "øì î"î ,ô äøô"á â  

  

ת דמה ענין פרה אדומה שהיא מטהרת "  וא

ויש לתרץ . טומאת מת לכפר על מעשה העגל

ק "בפ' דאלו לא חטאו בעגל היו חיים לעולם כדאי

ולפיכך המיתה היא חטא העגל .)... ה(ז "דע

', ה תבא אמו ותקנח וכו"לכך אמר הקב, בעצמו

  .ין טומאת מת בהולפיכך מטהר
øäîì äéøà øåâ"ì ,ã ú÷åç"ìùî ä  

  
...   יש טומאה השורה על הנפש ולא על כולה

אבל יש טומאה הכוללת את כל נפש האדם בכל 

פרטי איבריה מהראש ועד הרגל ולזה צריך 

וכן הוא , טבילה במים חיים שאין להם הפסק

  ...טומאת מת ומצורע וזב
 ÷çöé çéù-éø úåùøã "øáç à ,å÷éìíéè 

  

  , חבר נקרא תלמיד חכם
, וכן יקראו לתלמידי חכמים חברים
ואולי נקראו בזה השם כי חברתם 

  .כי היא חברה לשם שמים, נאמנה
áîø"äéô í"ô éàîã î"â á'  

  

  ,ת למדורים השונים יתקבלו בשמחה"ד
  

  אברכים המעוניינים לכתוב 
  ]כעמוד דפדפת ,בקצרה[

   ]ג דיסק"עדיף ע[ור את החומר מתבקשים למס
  , בצירוף שם וטלפון

  .ס בית יוסף"בתיבה שבכניסה לאוצה
  . מודיעין עילית183. ד.ת: או בדואר

 ]עד שבועיים לפני תאריך הגליון[

ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  
  

  עין הרע -פרשת בלק 

  מוסף שבת -פרשת פנחס 

  איםמשפטי התנ -פרשת מטות 

  י"גבולות א -פרשת מסעי 
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  מ"טהרה בתחיה- 1' המשך מעמ
  

úî äéä øùàë åîöò òâîî àîèð àì úîã íòèäå , éåäã øùôà
âé÷ óã úáùá øàåáîë íéøúñä úéá òâî: åúö÷îã ìãðñ éáâ 

 éåäã åìåë àîèî åðéà àîèò íéøúñä úéá òâî"ùøá ù" é
ñåúå' .]ú ú÷åìçîá éåìú äæ äøåàëìå"ëô íéìëá éñåé éáøå ÷"î æ"è ,

ãë úåçðîá àáåä: ,òå"îùá ù"à úåà ÷ 'úä úèéù øåàéáá"÷ .
úëøòîä .[äàîåè ìá÷î ïéà úîã øùôàå , ïéàã àäî íðîà
 õöåçá ïåìç)éô úåìäà"î â"ä (äàîåè ìá÷îã øàåáî, íðîà 

 øåàéáá éåìú äæíù äðùîä,ò "ù áùø"å ù éáø éùåãéçá
ìàåîùá "ñ áïîéè "å,îëàå "ì.  

äåîúì ùéå ,øåäè úéîðåùä ïá äîì , í÷ùë äøåàëì éøä
 íé÷ìàä ùéà úèéî ìò äéä äééçúì)éàø÷á ïééò( , àîúñîå

íéãâá ùåáì íâ äéä ,à" áøç ïéãî åéãâáî àîèð àåä éøä ë
ììçë àåä éøä , úåèéùä éôì àîìùáå)ø ïééò"äà ùô úåì" à

î"á ,ñåúå 'à÷ úáù (:ñã" àåä éøä áøç ïðéøîà àì íéãâááã ì
àçéð ììçë , íé÷ìåçä úòãì ìáà)íù(  ,ö"ò ,áùééì ùéå .  

îâá ÷ôñä äî äåîúì ùé ïëå ' íéúîáòìãéú  íéëéøö íà àáì
àì åà äàæä ,íäéãâáî åàîèðù äéì ÷åôéú , íéøîåàä éôìå

ä áøç ïðéøîà íéãâáá íâã"ëéøö íä ììçë ä äàæä óà íé
)áîøá ïééò"åðéúùøôá ï .( åîå÷é ïôåà äæéàá éåìú äæ íðîà

òì íéúîä"ì , ïééòñåúá 'àé÷ óã úåáåúëá:ã îâá ' òîùî
ã íéúîòì" ìïéëéøëúá íéî÷ , ãåò åáúëå òîùî éîìùåøéáã

òù ïäéùåáìá åãîòéù íé÷éãö ïéãéúíééçî , ïåéìâá ïééòå
÷òø"øéá ïðáøå éáø äæá å÷ìçðã ïééöã íù àíù éîìùå,à " ë

é"ã ìîâ 'íäéãâáá åîå÷éã éáøë ìéæà äãðã ,éå" åìà ïéàã ì


