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  [יא]

א ִיְתַחָּטא ֶאת (יט, יג)  ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א  ֹזַרק  ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

  ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עוֹד ֻטְמָאתוֹ בוֹ:

  פרשת מצורע עונש מיתהעונש כרת, ובהטעם שכאן כתוב 

 )קכהפיסקא ( 1יג) ונכרתה הנפש ההיא מישראל. בספרייט, (

                                                 
 ,מאהדהנה בפרשת הזהרה שלא להכנס למקדש בטויב] תוכן דבריו, -[יא 1

ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת דכתיב " ,אחד כאן דאיירי בטומאת מת .כתוב שני פסוקים

א ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא  ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוִנְכְרָתה ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א  ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו  ואחד בטומאת  ,"בוֹ ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל טו, לא) "(ויקרא  בפרשת מצורע דכתיב ,זב וזבה

א ָיֻמתּוִמֻּטְמָאָתם   . והקשו"ת ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכםְּבֻטְמָאָתם ְּבַטְּמָאם אֶ  ְו

 ,אלא בא ללמד ,פרשת מצורע כתיב מיתהכרת ובמדוע כאן כתיב  ,בספרי

במדבר פרשת חקת פיסקא (ספרי דז"ל ה .ה היא כרת וכרת היא מיתהשמית

ללמדך שמיתה היא  ,ונכרתה, מפני מה ענש להלן מיתה וכאן כרת) "קכה

  ". כרת וכרת היא מיתה

כמבואר בירושלמי  דהרי ידוע שכרת ומיתה הם שני עונשים ,ויש לתמוה

 מת ו שכרת הואא ,שכרת זרעו נכרת ומיתה אין זרעו נכרת ,ביכורים (ב, א)

[דכרת הוא הפסקה  ,בן שישים שנההוא מת מיתה בו ,בן חמישים שנה

קיב.  קהוכי תשא; ספרי שלח פיס .ירק ופ ,חרק מכילתא בא פעיין  ,וכליה

טו: הפסקת כלייה, ושם יט: הפסקה לאיבוד,  ,מדרש שכל טוב שמות יב

י שכרת אם כן איך אומר הספר ,], שלמדו כן מהכתוב: והאבדתי וגו'ושם

קשה מדוע על הזהרת טומאה כתוב  ,ואם כן , ומיתה היא כרת,הוא מיתה

רי מיתה אינה כרת וכרת אינה וה ,במקום אחד כרת ובמקום אחר מיתה

  מיתה.

שהפסוק בפרשת מצורע איירי  ,דהנה יש לשים לב ,המשך חכמהומבאר 

ם לא שא י,חיובלשון וכאן איירי ב ,שאם יזהרו לא ימותו ,דהיינו ,בשלילה

במקום שבא  ,לפיכך ,כרת חמור ממיתה כמבוארכיון שו .יזהרו יהיו בכרת

לומר שאפילו  ,כתיב מיתה ,שאם יזהרו לא יהיה להם עונש ,לפרש בשלילה

 ,דכרת חמור ממיתה ,וכל שכן שלא יהיה להם כרת ,מיתה לא יהיה להם

וכאן שבא להזהיר על העונש אם  ,לפיכך בפרשת מצורע כתיב שלא ימותו

ד וללמ ,וכאן כרת מיתה (ויקרא טו, לא) מפני מה ענש להלן

 ,שמיתה היא כרת וכרת היא מיתה. הגם שבכל מקום אמרו

דמיתה אינה כרת, היינו כמו שפירש בירושלמי ביכורים (ב, א), 

מיתה לששים שנה וכרת לחמשים  דמיתה אין זרעו נכרת, או

אבל מכל מקום  ,(ד"ה כרת) א, כהדף שנה, יעויין תוספות שבת 

) והזרתם את טו, לא וכיון בשלילה כתוב (ויקרא ,הנכרת הוא מת

 אף מיתה לא יהא בם, ומכל שכן כרתולא ימותו, ש 'כובני ישראל 

פשוט נראה, דידוע דטומאת  2אם יקיימו ויינזרו מטומאות. אמנם

שמיתה  ,וזה כוונת הספרי כאן .דאפילו כרת יהיה להם ,כתיב כרת ,יטמאו

שעונש כרת כולל  ,המיתה כרת היאו ,כרת מתהחייב דהיינו שכל  ,היא כרת

ולהלן  .זה דרך אחת .אלא שעונשו חמור יותר ,שהחייב כרת מת ,מיתה

  .מפרש המשך חכמה עוד דרך נפלאה

 ,יב מיתהימהיכי תיתי שיתח ,זהרדאם לא נטמא ונ ,[אבל צריך עוד ביאור

ולא  ,שאם נטמא ,אבל הכונה היא ,שהוצרך הכתוב להוציא בלשון לא ימות

  .שון לא ימות]ללכן כתוב ב ,אינו חייב אפילו מיתה ,ידע שהיה טמא

מדוע כתוב בפרשת מצורע ולא  ,ביאור הספריב עכשיו מפרש עוד דרך 2

כאן כתובה מדוע  טובא, דקדהנה יש עוד לדק .ימות וכאן כתוב חיוב כרת

וכן קשה מדוע בפרשת  .מצורע בלשון רבים ובפרשת ,הפרשה בלשון יחיד

ְוֶנֶפׁש ִּכי ִתַּגע ְּבָכל ָטֵמא ְּבֻטְמַאת ) כתיב בלשון יחיד "ויקרא פרק ז, כאצו (

ים ֲאֶׁשר ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמ 

) טז-ויקרא פרק יז, טווכן בפרשת אחרי ( ,"ַלה' ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיהָ 

ְוָכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר ְוִכֶּבס כתיב בלשון יחיד "

א יְ  א ִיְרָחץ ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר:  ְוִאם  ַכֵּבס ּוְבָׂשרֹו 

  ."ְוָנָׂשא ֲעֹונוֹ 

ומבואר בבכורות  ,(יומא ו, א) דטומאה הותרה בציבור ,אבל הביאור בזה

בבכורות ומבואר  ,(לג, א) דדוקא טומאת מת ולא טומאת זב זבה ויולדת

כיון שטומאות הללו יוצאות מגופו חמורות הן יותר  ,דהטעם הוא ,(שם)

אלא הוא הדין מגע נבלה ושרץ  ,ת מתאמלאו דוקא טו, ולפי זה מטמא מת

בכלל טומאה הותרה בציבור  הן גם כן ,שאינן טומאות הבאות מגופו

דדוקא  ,ירי בטומאת מת כתוב בלשון יחידפיכך כאן דאיל ,כטומאת מת

מותרים לעבוד  ואם הציבור נטמאאבל  ,יחיד אינו נכנס לעולם טמא למקדש

 פרשת מצורעסוף אבל התם ב ,תרה בציבורדטומאה הו ,את עבודת המקדש

אפילו היו ו ,רי בטומאת זב וזבה דלא הותרה בציבוריאי טו, לא) (ויקרא
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מת הותרה בצבור, ורק טומאת מגע וכיוצא בזה, אבל טומאה 

ובית  אהיוצאת מגופן לא הותרה בצבור, וכדתניא בבכורות דף לג, 

. ואף בועל נדה 'כויוצאת מגופו  שאינה הני מילי טומאה שמאי

מאת ביתו הפרישוהו ולא דמטו ,(ו, א) אמרו בפרק קמא דיומא

 ,טומאת בועל נדה דטומאת מת הותרה בצבור ולא מטומאת מת

  ].(ז, ז) [ובירושלמי פסחים לענין מגע זב

  [יב] 

  הטעם שיש פרשות טומאה בלשון יחיד ויש בלשון רבים

כא) והנפש אשר -ומה נפלא לפי זה, דבפרשת צו כתיב (ויקרא ז, כ

) טז-יז, טו ,ויקראובאחרי ( ,כו'ונפש כי תגע ואכל  ,תאכל בשר

 ,הרי כתוב בלשון יחיד ,עונו ונשא כו' וכל נפש אשר תאכל נבילה

 כי מקדש כו' וק כ) ואיש אשר יטמא ולא יתחטאוכאן כתוב (פס

אבל  ,למעוטי צבור שדחויה הטומאה אצלם ,הנפש, ואיש כו'

כתוב בלשון  ובעל קרי בסוף מצורע ,בפרשה זבים, ונדה, ובועלה

רבים (טו, לא) והזרתם בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטמאם, 

בקרבן צבור אינה נדחית טומאה היוצאת מגופו,  משום שאף

                                                 

  .רביםכתיב בלשון לפיכך  ,כולם זבים

דהכא  ,מיושב מדוע כאן כתיב כרת ובפרשת מצורע כתיב מיתהעל פי זה ו

דיחיד  ,כתיב כרת ,יחידבלשון וכתיב  בטומאת מת דהותרה בציבורדאיירי 

ולכן  ,בטומאות שלא הותרה בציבור בפרשת מצורע דאיירי אבל ,נכרת

כמו שאמרו בבא  ,ציבור אינם נכרתיםד ,לא כתיב כרת ,כתיב בלשון רבים

לכן לא כתוב כרת  ,בתרא (קטו, ב) דקבלה היא ששבט שלם אינו נכרת

 כמו שהיה בדור המדבר ,מתיםכן דציבור  ,כתוב לשון מיתה בציבור אלא

ב, א) אמרו שמת בן שישים ובירושלמי (בכורים  ,תו כולם בני שישיםשמ

  .לכן כתיב לשון מיתה ,וציבור מתים ולא נכרתים ,אינו כרת אלא מיתה

דהכתוב  ,כלומר ,וזה כונת הספרי שכתב דמיתה היא כרת וכרת היא מיתה

כרת אלא אין ציבור באלא ש ,ביחידבא לומר שאין הבדל עונש ביניהם 

  .וכאן כרת ,ן כתוב בציבור מיתהלכ ,מיתה

תמצית דבריו: הטעם שכאן כתוב עונש כרת ובפרשת מצורע  3

כתוב בלשון שאפשר לפרש בב' אופנים: א. כאן  ,עונש מיתה

ובפרשת  .ללמד דנענש אפילו בכרת ,כתוב עונש כרת ,חיובי

ללמד שאם  , באשלא ימות אם יזהר ,מצורע שכתוב בלשון שלילי

 ,אפילו אם נכנס בשגגה בטומאה ,ה לא יהיה לולו מית, אפינזהר

כיון שאיירי  ,כיון שנזהר. ב. כאן כתובה הפרשה בלשון יחיד

ללמד שאם  ,לכן כתיב לשון יחיד ,מטומאות מת שהותרה בציבור

; (אחרי ו, ט, ב ואפילו רבים אינם עושים בטומאה. והנה בספרא

בכמה מקומות דרשו גבי כרת  (בא, יב, יט) ומכילתא )ו, י, יא

ומהם בפרשת אחרי (יז, ג) גבי העלאה  ,ולא הצבור ונכרתה הנפש

 הנפש ,יקרא יז, י)וגבי דם (ו ,ולא הצבור האיש ,בחוץ (זבחים קז)

וכמו שאמרו  ן,נכרתי ןהצבור (ספרא שם), משום דצבור אינולא 

ואם כן  ,בתרא קטו, ב) גמירי דלא כלה שבטאריש נוחלין (בבא 

דיליף  בצבור ליכא כרת בשום מקום. אמנם מיתה בידי שמים

מו דור איכא בצבור, וכ ,לששים שנהביכורים (ב, א),  בירושלמי

ולכן בפרשת זבים דמיירי גבי  ,למי מהםהמדבר דיליף בירוש

בהשללה, משום  כתוב ולא ימותו ,דלא הותרה טומאה אצלם צבור

ולכן לא כתוב ולא יכרתו. וזה  ,ליכא בצבור ,שכרת, אף אם מחייבי

  .3נכון בסייעתא דשמיא

  

  [יג]

  חשיבות תפלה בציבורו ,טעם שטומאה הותרה בציבור

(ברכות יז, א)  יאלכסנדר יבמה דאמר ר ,בארנו בדרוש 4ובזה

 ,דיחיד נכרת ,ולכן כתיב כרת ,הותר להכנס בטומאהציבור נטמא 

ב זבה אבל בפרשת מצורע דאיירי מטומאות היוצאות מגופו כז

דאפילו בציבור לא  ,כתיב לשון רבים ,ויודלת שלא הותרה בציבור

וכתיב רק  ,דאין ציבור נכרת ,לא כתיב עונש כרתלכן  ,הותרה

  .עונש מיתה

   

  ][יג

מפני שאינה  ,הותרה בציבור מת טומאהדוקא הטעם שש ,לעיל נתבאר[יג]  4

ביאר שכל טומאת מגע כנבלה ושרץ וכדו'  זה ועל פי ,טומאה היוצאת מגופו

ורק טומאה הבאה מגופו כזב זבה  ,גם הותרה בציבורשאינה באה מגופו 

שטומאה היוצאת מגופו היא  ,והטעם בזה .ויולדת וכדו' לא הותרה בציבור

אבל טומאה הבאה מבחוץ  ,שהוא בעצמו טמא ,טומאה במהות של האדם

אף על  ,ולכן ,ו חיצוני טימא אותואלא שמשה ,אינה טומאה בעצמות האדם

 ,שטמא שבעה ימים וצריך הזאה ,פי שטומאת מת היא טומאה חמורה מאוד

, כיון שאינה טומאה בעצמות מכל מקום היא קלה מטומאה הבאה מגופו

  .אלא באה לו מבחוץ האדם,

 ,טומאה שאינה באה מגופודוקא ועל פי זה מבואר הטעם שבציבור הותרה 

אלא  אדםלפיכך טומאה שאינה בעצמות ה ,כח גדול מאוד כיון שלציבור יש



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

אור שבעיסה ושעבוד מלכויות נו לעשות רצונך, אלא ששירצונ

רק טומאת מגע והותרה  ן,וצאת מגופי ן, שאין טומאתןמעכבי

שבאמת נפשות בני ישראל עיקרן טוב, רק שסבות  ,בצבור

והוי  ,ששזפתני השמש (שיר השירים א, ו) ,חיצוניות גרמו

 ,ולזה בתר דמצלי, דתפילה בצבור][ טומאת מגע והותרה בצבור

                                                 

אבל  מכח הציבור, טומאה כזאת הותרה בציבור ,באה על ידי מגע מבחוץ

ן בכח אי ,כיון שחמורה היא ,שבאה מגופו ,טומאה שהיא בעצמות האדם

  .הציבור לבטל טומאה זאת

ו אמרדהנה  .ועל פי זה יתבארו בדרך נפלאה מאוד כמה וכמה דברי חז"ל

רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי ) "א ,יז(ברכות ב

שאור שבעיסה ושעבוד  ,וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב

מלכיות; יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב 

תפלה א. מדוע דוקא לאחר ה :ויש לדקדק בדברי רבי אלכסנדרי ע"כ. "שלם

 ,אמר תפלה זו. ב. מה עומק כונתו שאמר שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות

  .איזה סנגוריה הוא על ישראל שאינם מתגברים על היצר הרע

נתבאר שיש הבדל גדול מאוד בין ד ,ולאור המבואר יתבאר בדרך נפלאה

והנה העיסה בעצמה  ,טומאה בעצמות הטמא ובין טומאה הבאה מבחוץ

אלא השאור  ,הרומז ליצר הרע ,הותה אינה חומץובמ ,אינה מחמיצה

הוא גורם  כמו כן שיעבוד מלכויות ,שמבחוץ הוא זה שמחמיץ את העיסה

  .חיצוני

שאין היצר הרע  ,שמלמד זכות על ישראל ,וזה עומק כונת רבי אלכסנדרי

נפשות ישראל עיקרן טוב אלא באמת  ,במהותם ובעצמותם ובפנימיותם

חטאים הללו אינם יוצאים וכיון ש ,ו להם לחטואאלא שסבות חיצוניות גרמ

ולכן תפלה  ,יש כח לציבור לטהר טומאה זו ,מגופן אלא באים מבחוץ

כיון שהחטאים אינם בעצמותם  ,בציבור נשמעת אפילו שיש חוטאים

לכן לאחר תפלה בציבור היה  ,כמו שמבאר להלן ,וטומאה הותרה בציבור

טאים הם חוהיה אומר שה ,יבוררבי אלכסנדרי מתפלל שתתקבל תפלתו בצ

  ומיושב היטב הכל. ,וטומאה הותרה בציבור ,ממגע מבחוץ

ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ) "ו ,שיר השירים אועל פי זה יתפרש כונת הכתוב (

 ,החטאים שלי הם מחמת דבר חיצוני ,כלומר ,"ְׁשַחְרֹחֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש

  ישראל בעיקרן טובות.כי נפשות  ,מהשמש ולא במהותי

דזה לשון הגמרא  ,זה יש לבאר מה שאמרו חז"ל ברמז לשונם ועל פי 5

, אמר רב יהודה איכה א, יז)( היתה ירושלים לנדה ביניהם) "א ,תענית כ(

 "אף ירושלים יש לה תקנה -ה היתר אמר רב: לברכה. כנדה, מה נדה יש ל

 ,שהיא לברכה ,נדה כיון דדרשו חז"ל על המלה ,והנה יש לשים לב ע"כ.

דאם באו לדרוש  ,יש לדקדקביותר ו .למה הביאו גם את המילה "בניהם"

אף זו  ,)יז(איכה א,  ביניהםאמרו (תענית כ, א) על כן לנדה  5ולכן

דהנדה שטומאתה יוצאת  ,אומרים עובדי גילוליםה, שהלברכ

והחסרונות דבוק  ןשטמאים בגופמגופה, כן הם אומרים על עם ה' 

 ,לואינו מסיבה חיצונית, ולכן אין מקרבים לישרא ן,בתולדה שלה

ותפילת ' רחוק מרשעים ה 6וזה ודו"ק. .ןבה ןואין ישראל מתערבי

והרי לפני כן גם  ,מדוע הביאו ממרחק לחמה מפסוק יז ,רק את המילה נדה

ם ַעל ֵּכן דכתיב בפסוק ח " ,כתוב על ישראל שהם כנדה ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִ

 ,רמזו חז"ל בלשונםאלא שעיין שם].  [והמהרש"א עמד בזה," ְלִניָדה ָהָיָתה

דהיינו שהגויים מסתכלים על  ,שהא גופא שישראל הם כנדה ביניהם

זה גופה  ,ומחמת זה לא נותנים לישראל להתערב ביניהם ,היהודים כנדה

מדוע כתוב  ,אלא שצריך טעם .שאין ישראל מתערבין בין האומות ,הברכה

דהגויים אומרים שהיהודים  ,אלא הטעם בזה , ולא סתם טומאה,לשון נדה

שאם היו  ,טמאים בגופן וחסרונן דבוק בהם בתולדה שלהםהם במהותם 

ומחמת  ,ביניהםלהתערב היו אומרים לישראל  ,אומרים שדבר חיצוני הוא

אבל כיון שלפי דבריהם  ,ההתערבות ביניהם ישתנו לטובה לפי דעתם

וזה פירוש  .לכן לא נותנים להם להתערב בהם ,ישראל במהותם טמאים

ועל זה אמרו  ,שבין האומות מתייחסים לישראל כנדה ,לנדה ביניהם ,הכתוב

ומה  ,שעל ידי זה לא מתערבים ביניהם ,שזה גופה הברכהה, לברכחז"ל 

  בהמשך דבריהם, מה נדה יש לה היתר הוא עוד דרשה.שדרשו חז"ל 

 דלכאורה דבריו ,והוכרחתי לפרש כן .[זה על כורחך כונת המשך חכמה

מהיכי תיתי לומר  ,שכיון שחז"ל דורשים מה נדה כו' ,כמדרש פליאה

ואין לומר שכונת  .שהברכה היא שהגויים לא מתערבים בנו מחמת זה

שהרי כל דבריו מבוססים על דרשת  ,המשך חכמה לבאר את הפסוק בלבד

 , ואם כן דבריו אין להם ביאור כלל.ושם דרשו דרשה אחרת ,חז"ל בתענית

זה גופא  ,דמה שאמרו לברכה. היינו ,שך חכמה מפרשמהד ,ךאלא על כורח

 ,הבט וראה כמה עמקו דבריו .עוד דרשה ים חז"ל ולאחר מכן דורש .הברכה

    .], מבאר את דברי חז"לואיך ברמז קל

ּוְתִפַּלת  ,ָרחֹוק ה' ֵמְרָׁשִעים) "כט ,טו(משלי מפרש את הפסוק בעל פי דרכו  6

פשט הכתוב הוא שה' רחוק מרשעים ולא ישמע  והנה ,"ַצִּדיִקים ִיְׁשָמע

 ,כיון שרחוק ה' מרשעים ,ויש לדקדק .אבל ישמע תפלת הצדיקים ,תפלתם

אם כן מדוע  ,ה' שומע תפלתוצדיק אפילו אינו  , שאם אינו רשע,משמע

הא ממילא ידעינן שה' שומע תפלת  ,ועוד דוקא. כתוב שה' שומע לצדיקים

  .אבל של צדיקים שומע ,שומע שדוקא תפלת רשעים לא ,צדיקים

 ,מפרש המשך חכמה ,וטומאה הותרה בציבור ,פי דרכו שיש כח לציבורול

אז ה' שומע  ,שאם הצדיקים מתפללים עם הציבור ,דכונת הכתוב לומר

אלא שה' שומע  ,. וזה לא ידעינן מרישא דקראלתפלת הרשעים גם כן



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

(משלי טו,  ישמע גם לרשעים ,כשמתפללים עם הצבור ,צדיקים

  .7כט)

  

  ]ד[י

ְוָכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ) טז-ויקרא פרק יז, טו(

א ְיַכֵּבס ּוַבֵּגר ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים וְ  ָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר:  ְוִאם 

א ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעוֹנוֹ:   ּוְבָׂשרוֹ 

  האוכל נבלת עוף טהור, ונכנס למקדש או שאכל קודש

                                                 

ומדוקדק  ,יםלתפלת הצדיקים בעצמם ולא לרשעים המתפללים עם הצדיק

 ,דאם הם בינונים ולא רשעים ולא צדיקים ,מאוד מדוע כתיב צדיקים בדוקא

  ומיושב כל הדקדוקים הנ"ל.  ,אין ה' שומע לתפלת הצדיקים עמהם
ולא מת הותרה בציבור,  טומאתתמצית דבריו: הטעם שדוקא  7

שטומאה היוצאת  הבאה מגופו כזב זבה ויולדת וכדו',טומאה 

אה במהות של האדם, אבל טומאה הבאה מבחוץ מגופו היא טומ

לטהר טומאה זו,  וגדול כח הציבוראינה טומאה בעצמות האדם, 

ולכן תפלה בציבור נשמעת אפילו שיש חוטאים, כיון שהחטאים 

  .וטומאה הותרה בציבור ,אינם בעצמותם

   

  [יד]

דהנה על הכתוב  ,זה לכאן] [להלן נבאר מה שייכות[יד] תוכן דבריו,  8

ְוָכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר ") טז-ויקרא פרק יז, טו(

א  א ְיַכֵּבס ּוְבָׂשרֹו  ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר: ְוִאם 

דאיירי  ,(אחרי, פרשה ז פרק יב) דרשו חז"ל בספרא ",ְוָנָׂשא ֲעוֹנוֹ ִיְרָחץ 

והביאם רש"י  ,טומאה אלא בבית הבליעה להבנבלת עוף טהור שאין 

דרשו חז"ל  ,דכתיב בקרא ונשא עונובחומש. וכיון שלא מפורש מהו 

 הספרא, וז"ל .(ספרא שם, אות טו) דבא ללמד שחייב כרת מגזרה שוה

אמור להלן בכרת אף  מה נשיאות עון ,ונשא עוונו ונשא עוונו לגזירה שוה"

ויקרא דכתיב להלן בפרשת קדושים בדין קדשים ( ,פירושע"כ. " כאן בכרת

א ֵיָרֶצה:ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִלי) "ח-פרק יט, ז ְוֹאְכָליו  ִׁשי ִּפּגּול הּוא 

מה להלן  ,"יהָ ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ  ְוִנְכְרָתהִּכי ֶאת ֹקֶדׁש ה' ִחֵּלל ֲעוֹנוֹ ִיָּׂשא 

  כאן נשיאת עון עם כרת (קרבן אהרן). אף ,נשיאת עוון עם כרת

מדוע צריך גזרה שוה ללמד שהנטמא על ידי אכילת  ,והשתא יש לדקדק

ילפינן בספרי מאי שנא מכל הטמאים ד ,ונכנס למקדש חייב כרתנבלת עוף 

זה בא  .(חקת פיסקא קכה) דכל הטמאים חייבים כרת בכניסתן למקדש

מה שכתבה תורה בפרשת אחרי (ויקרא יז, טז) ונשא עונו,  8והנה

 עוף, להורות שהוא בכרת כדילפי בתורת כהניםהגבי אוכל נבילת 

(ויקרא יז,  עון (ויקרא יט, ח) עון טו)פרשה ז, פרק יב, (אחרי, 

 לכהנים במקדשמפני שנבילה הותרה מכללה באכילה  ,, הואטז)

 לה ונכנס, לכן כתב דהאוכל נב(זבחים מד, ב. מנחות עג, א)

עלמא. ויעויין שבועות פרק דלמקדש חייב כרת, כמו בכל טומאה 

, יעויין שם. ופשטא בה (ויקרא ה, ג) דילפי מדכתיב (ז, ב) קמא

מורה כשיטת  ,דקרא (ויקרא יז, טז) אם לא יכבס ובשרו לא ירחץ

פרק יח  ם דטבול יום שאכל קדש אינו חייב כרת, יעויין"הרמב

  .משך חכמה ליישבה

 ,ת אף שנטמארדהאוכל נבלת עוף טהור לא יהיה בכ ,דהוה אמינא ,ומבאר

 ,דהיינו חטאת העוף שנמלקה ,כיון שהותרה נבלת עוף טהור לאכילת כהנים

זבחים מד, אף על פי כן התירה תורה לכהנים באכילה ( ,דהיא נבלה בחולין

בנבלת עוף טהור הוה אמינא שאין כרת על הנטמא ו ,ב. מנחות עג, א)

 נןילפי ובגמרא שבועות (ז, ב) .לפיכך צריך גזרה שוה ,כשנכנס למקדש

שהאוכל נבלת עוף טהור ונכנס בשגגה שהוא בקרבן עולה ויורד מדכתיב 

ְוֶנְעַלם ָּבּה אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלֹכל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ) "ג ,ויקרא ה(

  'בה', לרבות אוכל נבלת עוף טהור. ",ְוָאֵׁשםִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע 

מכל מקום פשט  ,ואף על פי שחז"ל דרשו את הכתוב לנכנס לקודש בטומאה

מע שאיירי בדין אכילת קדשים בטומאה ולא בדין כניסה שהכתוב מ

לפיכך פשט  ,דכל הפרשה לעיל מיניה איירי בדיני אכילה של דם ,למקדש

הנה לשון הכתוב כאן ו .ים בטומאההכתוב איירי בעוון אכילה של קדש

א ְיַכֵּבס ) "ויקרא פרק יז, טז( משמע  ,"א ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעוֹנוֹ  ּוְבָׂשרוֹ ְוִאם 

 ,אפילו שלא העריב שמשו והוא עוד טבול יום ,דאם ירחץ לא ישא עונו

 שכתב וז"ל (פסולי המוקדשים יח, יד) ומכאן יש ראיה לשיטת הרמב"ם

שטבל קודם שיעריב שמשו קודם שיביא כפרתו לוקה, והאוכל קדש אחר "

  ".ואינו חייב כרת שנאמר וטומאתו עליו עד שתהיה כל טומאתו עליו

דלעיל מפרש המשך חכמה דין טומאה הותרה  ,[והשייכות של כל זה לכאן

ללמד שטומאה הותרה  ,והביא הפסוק הזה כאן שנכתב בלשון יחיד ,בציבור

והנה בפסחים (עו,  .אבל בציבור לא ,שא עווןלכן דוקא היחיד נו ,בציבור

אם  ,ב) תנן דכל הבאים בטומאה אינם נאכלים בטומאה מלבד קרבן פסח

על  ,היחיד ולא הציבור , דהיינוונשא עונוכן על כורחך דהאי קרא דכתיב 

, דבאכילת קדשים בטומאה גם הציבור היינו על כניסה למקדשכורחך 

דבאמת חז"ל דורשים להאי קרא בכניסה  המשך חכמה, ועל זה הביא אסור,

דמכל מקום פשט הכתוב איירי  ,אלא שמסיים .קדש ולא באכילת קדשיםלמ

  .באכילת קדשים בטומאה ולא בנכנס למקדש]



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

ונשא עונו.  ורק אם בשרו לא ירחץ ,הלכה יד מפסולי המוקדשין

  .9ק היטב בכל זהו"וד

  

  [טו]

                                                 
אף על פי שהותר לכהנים  ,תמצית דבריו: האוכל נבלת עוף טהור 9

מכל מקום האוכל נבלת עוף  ,דהיא נבלה ,במקדש לאכול מליקה

אבל אם  .וכן אם אוכל קדשים .למקדש חייב כרת טהור ונכנס

והוא  ,מפשט הכתוב משמע שאינו בכרת ,ולא העריב שמשוטבל 

  .שכל טבול יום שאכל קדשים אינו בכרת ראיה לשיטת הרמב"ם

   

  ][טו

 
ת ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבמֵ דהנה כיון דכתיב " ,[טו] תוכן דבריו ליישב לשון הכתוב 10

א ִיְתַחָּטאְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות  ֶאת ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש  ְו

אם כן  ,טמא הוא ,שכיון שלא זרק עליו מי נדה ,מבואר ,"ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל

א  ֹזַרק ָעָליו טָ מדוע חוזר הכתוב ומפרש " ֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו ִּכי ֵמי ִנָּדה 

דטמא יהיה  ,מהו שינוי הלשון ,ועוד .מה מוסיף לנו המשך פסוק זה ,"בוֹ 

וטומאתו בו משמע  ,משמע שטומאתו תהיה עליו לעולם בלשון עתיד

  .מה כוונת הפסוק בזה ,שהטומאה רק בו עכשיו ולא בעתיד

טבל , יא) "יב(פרה בדהנה תנן  .ומבאר המשך חכמה על פי שיטת הרמב"ם

 ,ביום והזה בלילה בלילה והזה ביום פסול ,ביום כשראת האזוב ביום והזה 

הנה  ."שאין מזין עד שתנץ החמה ,אבל הוא עצמו טובל בלילה ומזה ביום

אבל האדם עצמו  ,שטבילת האזוב והזאה צריך להיות רק ביום ,מבואר

שיטבול בליל שביעי ויזה למחרת ביום  ,בוארולכאורה מ .טובל בלילה

פרשת חקת פיסקא (ספרי במדבר ב כמו שאמרו ,ןאבל זה אינו נכו .השביעי

וכבס בגדיו ורחץ וז"ל הספרי " ,ומביאו הרמב"ם בפירוש המשנה )קכט

ומר אם קדמה טבילה להזאה מפני שהייתי א ,מה ת"ל ,במים וטהר בערב

" ואח"כ וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב ,וחטאו ביום השביעי יצא ת"ל

 ,לא עלתה לו טבילה ,הזאה אפילו ביום שאם טבל לפני ,הנה מבואר .ע"כ

והרי  ,"אבל הוא עצמו טובל בלילה ומזה ביום"אם כן מה פירוש המשנה 

  .לשון זה מוכח שיכול לטבול לפני הזאה ואפילו בלילה שקודם להזאה

אין " , וז"ל:לפיכך מביא הרמב"ם בפירוש המשנה את דברי הספרי (שם)

מבואר  ,"ת"ל וחטאו מכל מקום ,יןשמיני תשיעי עשירי מנ ,לי אלא שביעי

כדתנן  ,אלא שההזאה רק ביום ,שיכול להזות אפילו בשמיני תשיעי ועשירי

א ִיְתַחָּטא ֶאת  ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש) יט, יג( ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א  ֹזַרק  ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

  ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עוֹד ֻטְמָאתוֹ בוֹ:

  מה דינו ,טבל ואחרי כן הזה

לפי  כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו.(יט, יג) 

והביאוהו הקדמונים]  ,בספרי [אינו לפנינו, רק בילקוט 10המבואר

פירוש בועל פי זה מבאר הרמב"ם  .במגילה (כ, ב) כל היום כשר להזאה

ולא הזה בשביעי אלא לאחר מכן  ,שאם שהה לאחר שהזה בשלישי ,המשנה

ולהזות  ,בלילה קודם להזאה אז יכול לטבול ,בשמיני תשיעי עשירי כו'

 ,דלא אמרו שטבילה לפני הזאה פסולה אלא ביום השביעי ,לאחר טבילה

רמב"ם ויזה לאחר מכן [וכן פסק ה ,אבל אם טבל לאחר שביעי הוי טבילה

מי שהוזה עליו בשלישי ולא וז"ל " הלכות פרה אדומה פרק יא הלכה ב

שירצה אחר השביעי טובל בכל עת  ,ושהה כמה ימים ,הוזה עליו בשביעי

 ,ומזין עליו ביום בין קודם טבילה בין אחר טבילה ,בין ביום בין בלילה

  ."]מזין עליו למחר אחר הנץ החמה ,אפילו טבל בליל תשיעי או בליל עשירי

דלאחר שכתבה תורה דין  פי זה יתבאר כונת התורה ככפתור ופרח,ועל 

לא  יום השביעיב וכתבה שאם לא התחטא ,מצות הזאה בשלישי ושביעי

 ,חוזר הכתוב ומבאר דין טבילת האדם והזאה כאשר לא הזה בזמנו ,יטהר

א  ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיהואומר " פירוש אם מי נדה לא זרק עליו  ,"ִּכי ֵמי ִנָּדה 

אז  –שהרי הוא המשך למה שכתב לפני כן הזאה של שביעי  –שביעי ב

שהיתה  ,ק לא זורק עליול אלא שראפילו אם טבכלומר  ,לעולם "טמא יהיה"

כלומר שאפילו  ,בלשון עתיד ,אז טמא יהיה לעולם ,טבילתו לפני ההזאה

  .כיון שטבילתו נפסלה ,אם יחזור ויזה לאחר שביעי לא יועיל לו הזאה זו

, שיש עוד אופן שטומאתו תהיה רק זמנית ,ועל זה ממשיך הכתוב ואומר

 ,ועוד לא זורק עליו ,בל לאחר השביעיאם טש ,"עֹוד ֻטְמָאתֹו בוֹ " דהיינו,

 ,אבל אם יזה מהני הזאתו ,עד שיזה ,בו. עוד טומאתו טומאתו היא רק זמנית

ומדוקדק  ,דאז מהני טבילה אפילו לפני הזאה ,כיון שטבל לאחר שביעי

  בס"ד. ,היטב לשון הכתוב

מה סובר באופן שטבל בשביעי  ,בכונת המשך חכמה [ואני מסתפק מאוד

האם טבילתו , וצדדי הספק .האם מהני ,ועבר שביעי והזה ,הלפני הזא

אבל הזאה  ,לא עלתה לו רק לענין שהזאה בשביעי לא תועילשלפני הזאה 

 לגמרי או דלמא כיון שטבל בשביעי בטלה טבילתו ,לאחר שביעי תועיל

ולפי הצד שמהני  .אם יזה יעלה לו הטבילה ,ואז ,וצריך לחזור ולטבול שוב

שטומאתו יהיה בו ביום  ,יפרש הכתוב ,אם יזה לאחר שביעי טבילה בשביעי

ואין צריך  ,אבל לאחר השביעי תועיל ,שאז לא יועיל הזאה ,השביעי בלבד

 ,יתפרש כפי שפירשנו בפנים ,ואם נפרש שלא תועיל הזאה כלל .שוב לטבול



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 מוד לומרמפני שהייתי אומר אם קדמה טבילה להזאה יצא, תל

 וכבס בגדיו וטהר ןכרי , ואח(פסוק יט) וחטאו ביום השביעי

דזה דוקא  ,ביאר רבינו (פרה יב, יב) ובפירוש המשנה ,(פסוק יט)

בלילה ומזה עי ולא הזה, אז טובל ביום השביעי, אבל כי עבר שבי

 רק עליוכי מי נדה לא ז ,לפי זה אתי שפיר .ביום וטהר, יעויין שם

אף שטבל קודם הזיה ואחר זה  ,טמא יהיה ,אז ביום השביעי

ואין הטבילה שקודמת להזיה טמא יהיה,  ,הוזה ביום השביעי

ו בו, אבל אם זורק ואם עבר יום השביעי, אז עוד טומאת ,מטהרתו

  .11. ודו"קאם היה הטבילה קודם להזיה ,ליו טהור הואע

  

  [טז]

                                                 

. וטומאתו בו אם יטבול לאחר שביעי ,שטומאתו בו לעולם עד שיטבול שוב

אף  ,טמא יהיה"שכתב  ,שך חכמה יש לדקדק לשני הצדדיםבלשון המו

טמא יהיה, ואין הטבילה  ,ביום השביעיהוזה שטבל קודם הזיה ואחר זה 

על טבילה  משמע שהזאה לאחר השביעי תועיל ,"שקודמת להזיה מטהרתו

ואם עבר יום השביעי, אז עוד טומאתו בו, אבל ולאחר מכן כתב " בשביעי.

מלשון זה  "אם היה הטבילה קודם להזיה ,ואאם זורק עליו טהור ה

פרה אדומה (משמע שחוזר וטובל אפילו טבל בשביעי. ומלשון הרמב"ם 

מי שהוזה עליו בשלישי ולא הוזה עליו בשביעי ושהה כמה ) שכתב "ב ,יא

משמע שלא מהני כלל  ,"אחר השביעיטובל בכל עת שירצה  ,ימים

  .אבל עוד צריך עיון] ,זה ולכן פירשתי בפנים על פי ,הטבילה בשביעי

לא מועיל  ,אם טבל ביום השביעי לפני הזאה תמצית דבריו: 11

יכול לטבול לפני  ,אבל אם איחר הזאת שביעי לאחר מכן ,הזאה

דיכול להרחיק הזאת שביעי  , ומהני.ולהזות לאחר מכן ,הזאה

  זה שיטת הרמב"ם. .משלישי אפילו הרבה זמן

   

 ][טז
שכל מקום שכתוב בתורה  ,אמרו )ח, א(כות במסכת מדבריו, תוכן ] טז[ 12

 ,יט(הא כתיב  ,ס"ומקשה הש .ובא למעט דבר מצוה,הכונה רשות  ,"אשר"

א ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹו ַהָּקָהל ִּכי ֶאת  ֲאֶׁשר ִיְטָמאְוִאיׁש " )כ ְו

א ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא הּואִמְקַּדׁש ה' ִטֵּמא ֵמי ִנָּד  ולפי זה משמע דוקא אם  ,"ה 

והיינו שנטמא  ,אבל אם נטמא במצוה מותר להכנס למקדש ,נטמא ברשות

 ,ות מת מצוהדיש ריבוי בכתוב דלעיל לרב ,ס"ומתרץ הש .במת מצוה

א ִיְתַחָּטא " )פסוק יג( דכתיב לעיל ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א ִיְתַחָּטא ֶאת ) יט, יג( ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א  ֹזַרק  ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

  ד ֻטְמָאתוֹ בוֹ:ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עוֹ 

א ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתוֹ ) יט, כ( ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְו

א ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:   ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ה' ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה 

  בכניסה למקדש וטמא למת מצוה וריםמחוסר כיפ םיוטבול דין 

לרבות  ,טומאתו בועוד  ,לרבות טבול יום ,יהיה 12טמא(יט, יג) 

. פירוש, דיהיה כאן) ,רי זוטאמכות ח, ב. ובספ( מחוסר כיפורים

נו, ואנו הוא עתיד, שעד הערב טמא, ואין בידו להסיר טומאתו ממ

אבל מחוסר כיפורים, בידו להביא  ,יודעים שלעתיד יהיה טמא

ם לרבות שא ,עוד טומאתו בו .כפרתו ולהשליך טומאתו מעליו

וזה כתוב  .]במקדש [מכות ח, דנטמא במת מצוה, חייב על כניסה 

א  ֹזַרק ָעָליו  ֶאת ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

[דמילים אלו נראה דבאו ל "ודרשו חז "ֵמא ִיְהֶיה עוֹד ֻטְמָאתוֹ בוֹ טָ 

 .שעד הערב שמש טמא הוא ,טבול יוםלרבות  – ֵמא ִיְהֶיהטָ לדרשה] 

למקדש עד לרבות שאם הוא מחוסר כיפורים לא יכנס  – ֻטְמָאתוֹ בוֹ  )עוֹד(

  למדו למת מצוה. עוֹדומהמלה  ,שיביא קרבנותיו

אלא מעתה,  ,דאי בעי הוא - כל היכא דכתיב אשר"מכות ל הגמרא ב"וז

אי בעי מיטמא אי בעי לא מיטמא,  - )כיט, ( ואיש אשר יטמא ולא יתחטא

 מת מצוה דלא סגי דלא מיטמא, הכי נמי דפטור! שאני התם, דאמר קרא

לרבות  -טמא יהיה, מ"מ. ההוא מיבעי ליה לכדתניא: טמא יהיה  :)ט, יגי(

א"ל: אנא מעוד (טומאתו) רבות מחוסר כיפורים! ל -טבול יום, טומאתו בו 

  כ."ע "קא אמינא

ומטומאתו בו לומדים  ,מא יהיה לומדים לטבול יוםמדוע מט ,לדקדקויש 

מת מצוה כתוב מדוע  ,ועוד יש לדקדק .ולא להפך ,סר כיםפוריםלמחו

  .ץזה בא המשך חכמה לתר ,בתורה במשכן ולא במקדש

והיינו טבול יום  ,משמע שבודאי יהיה טמא "טמא יהיה"דהלשון ומבאר 

בו משמע כל  אבל הלשון טומאתו ,שאינו תלוי במעשיו אלא בהערב שמש

כיפורים שיכול להביא קרבן ו מחוסר והיינ ,זמן שהטומאה בו ותלויה בו

כיון שבמשכן היה דבר  ,ה תורה מת מצוה במשכןאמרוהטעם ש ,ולהטהר

 נטמאו להם מישאל ואלצפןשוהם נדב ואביהו  ,שכןמצוה במ מתהיה כזה ש

אבל לאחר שנטמאו  ,כיון שאסור לזר להכנס ,[וזה היה מותר ,)סוכה כה, ב(

אבל הוא הוא [ ,לפיכך כתבה תורה דין זה במשכן ,אסורים להכנס שוב]

  ])טז, ב(בשבועות כמבואר  ,הדין למקדש

  

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ז

גבי משכן ה' טמא, שבמשכן נקרה לפעמים שהיו צריכים לטמא 

סוכה ( למת מצוה, וזה מישאל ואלצפן שנטמאו לנדב ואביהוא

ולכן  ,במקדש ןליכנס בטומאת , ואפילו הכי לא היו רשאים)בכה, 

  .13. ודו"קכתב זה גבי משכן ולא גבי מקדש

  

  ][יז

א ִיְתַחָּטא ֶאת ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש הָ ) יט, יג( ָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א  ֹזַרק  ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

  ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עוֹד ֻטְמָאתוֹ בוֹ:

  אבל לא נזרק עליהם מי נדה ,וטבלו ,נגעו במתש או נדהזב דין 

כאורה הוי אמינא לפרש, של 14טמא יהיה עוד טומאתו בו. יתכן

מאת הגוף חמורה ומשתלחים חוץ ושטמאים ט היכא דזב או נדה

פסחים סז, א), לכן שבע להו טומאה, א ח. כלים א,מחנות ( ב'ל

שבע להו  בוכי נגעו במת לא יטמאם, וכדאשכחן במנחות כד, 

וגבי טבילת  ,אה אחת [מדרס ומגע זב, דמזב אתי]טומאה בטומ

 ,בעל קרי לדברי תורה אמרו בירושלמי סוף מי שמתו (ברכות ג, ו)

רק כי מי נדה לא ז ,לכן אמר .ה אצל חמורהשאין שם לטומאה קל
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מחוסר הוא וכן אם  .שמשואלא שלא העריב  ,הוא אפילו טבל

גם אסור להכנס למקדש או  ,וכן אם נטמא למת מצוה ,כיפורים

  .למשכן

   

  ]זי[

ָּכל " )יט, יג(דכיון דכתיב  ,ם ביאורייכהמילים בפסוק זה צר ,דבריותוכן  14

א ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה  ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו

א  ֹזַרק ָעָליו " :מה הוא שמסיים הכתוב ,"ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

מכות ח, ( ל"דברי חז ,טז אוכבר מבואר בפיסק[ ,"עֹוד ֻטְמָאתֹו בוֹ  ָטֵמא ִיְהֶיה

אבל התורה נדרשת  ,דדרשו לרבות טבול יום מחוסר כיפורים ומת מצוה )ב

  .לפיכך בא המשך חכמה לבאר מה הוא פשט הכתוב] ,גם בפשט

משתלח רק ממחנה נוגע במת הש ,דהנה יש להקדים .המשך חכמה ומפרש

 ונדה משתלחים משני מחנותוזב  .אבל מותר בהר הבית ,אחד מבית המקדש

אם כן טומאת זב ונדה חמורה מטומאת מגע  ,)סז, א. פסחים חכלים א, (

חל  אם טומאה חמורהטמא ב ,ס"ק השפסתמ )כד, ב(והנה במנחות  .מת

 ולאחר ,הזב סבאותה טומאה שקדם לו טומאת מדרכגון  ,עליו טומאה קלה

בשעת המגע  ,אף אם עוד טמאתו בו, פירוש ,עליו טמא יהיה

מגופו בעוד שנגע במת, דלענין  יוצאששיש עליו טומאה  ,במת

כל זמן  ,זב שנגע במתב ,לוח מחנות חמור מטמא מת, בכל זאתש

 לחייבו כרת על ביאת מקדש. ,שלא זרק עליו מי נדה, טמא יהיה

  .15"קודו

  

  

  

 בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

בסייעתא דשמיא, זכינו להוציא לאור שני כרכים "משך חכמה עם 

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –ביאור בינת החכמה". כרך א 

דברים. והם: כל הגליונות שיצאו לאור, עד סוף שנת תשע"ה, עם 

  תוספות רבות, ומבוא המבאר את כללי ביאור "בינת החכמה". 

  y.b.daskal@gmail.com  ייל:לקבלת הספרים חינם יש לפנות במ

  יש אפשרות להנצחת קרובים בגליונות ובספרים שיצאו לאור בס"ד

  

ג, (למי ברכות שווכן ביר ,שלא חל עליו טומאת מגע ,מכן נטמא במגע זב

כיון שהיתה  ,דזב שראה קרי לרבי יהודה לא חל עליו טומאת קרי ,אמרו )ו

ולפי זה היה אפשר לומר שהזב או  ,ושבע לה טומאה ,לפני כן טומאהעליו 

 ,כי היא טומאה קלה מהם ,לא חל עליהם טומאה זו ,נטמאו במתהנדה ש

 .ואם טבלו לטומאתן מותרים להכנס למשכן ,לח משני מחנותתשלא מש

וכך פירוש הכתוב בדרך  .להכנס למשכן בזה אסור דאף ,לפיכך כתוב בתורה

א  ֹזַרק ָעָליו ָטמֵ ּכִ " פשט אם היה  פירוש ,"א ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בוֹ י ֵמי ִנָּדה 

אבל לא  ,בטבילה טמא למת ונטהרנולאחר מכן  ,טמא לפני כן לזב או נדה

 ,עוד טומאתו בו ,אף אם ,ולא הכנס למשכן ,טמא יהיה ,זורק עליו מי נדה

בגופו,  ,טומאה חמורה מאוד ,עליו בו, דהיינו היה ,שבשעה שנגע במת

  לחייבו להכנס למקדש בכרת. ,מכל מקום טמא יהיה כטומאת זב ונדה,

שמשתלחין משני  ,זב או נדה שטומאתן חמורה :דבריותמצית  15

 אף על פי שטומאתן ,מחנה אחתמשמשתלח  ונגעו במת ,מחנות

שאם יטבלו אסורים להכנס  ,חלה עליהם טומאת המת ,חמורה

  זרוק עליהם מי נדה.עד שי ,למקדש

   

 


