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קתחפרשת 

 כניסת כהן לבית חולים לצורך מצוה או לצורך גדול

 

זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל "

 (.י"ט י"ד" )אשר באהל יטמא שבעת ימים

ו לו תור לניתוח שלא היה בו הצלת הנפש, אך היה ניתוח עבקמעשה בכהן ש

ראה שלט אזהרה לכהנים, הכהן  דחוף לרפאותו מצער וסבל, וכשהגיע לבית חולים

ת החולים הביע תרעומת גדולה על יהמתין שעה ארוכה עד שהפסיד את תורו. ב

. והשאלה חתנעד שניותר מחודש והחולה נאלץ להמתין שחדר הניתוח עמד שומם, 

 העולה מאליה האם חייב היה כהן זה להימנע מליכנס לביה"ח.

לבקר את אביו  ושוב מעשה בכהן שאביו הזקן היה מאושפז בביה"ח, והגיע

ולא אכל מן האוכל מפני שאביו הקפיד מאוד בכשרות המאכלים ולהביא לו אוכל 

ה שלט אזהרה לכהנים, האם מותר היה לו ליכנס רא, ובהגיע בנו לביה"ח שבביה"ח

 לסעוד את אביו החולה.

 עולות תדיר על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן.הוכיוצא בזה שאלות רבות 

 א

בשיטת הראב"ד דכהן שכבר נטמא  (עיין לקמן אות ג') וכבר הארכתי במק"א

למת שוב אין עליו איסור טו"מ, והבאתי שאין זו דעת יחיד כפי שכתב במשנה למלך 

ובלחם  בהל' נזירות, דגם ר"ת ס"ל כוותיה כמו שכתב הרא"ש בהל' טומאה )סי' ו'(.

 שם הביא כן גם מרש"י עמ"ס נזיר.משנה 

ואף שאין שיטת ר"ת מכוונת לשיטת הראב"ד, דר"ת נקט דרק בו ביום שנטמא 

חזור ולהיטמא שאין בטומאה שניה כל תוספת ונפ"מ, אבל למת אין עליו איסור ל

ה איחור טהרתו, כבר כתב יש בהטומאה השניה למחרת יש עליו איסור גמור כיון ש



 טומאת כהנים

 ב

דבזה"ז שאין לנו אפר פרה אין נפ"מ בין יום ראשון בהל' טומאה בשלט"ג על הרי"ף 

 ת עצמו."ר םכן בשהביא ו ליומא אחרינא.

ש"ז( כתב מדעתיה  –והנה בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא א' ח"א סי' ש"ו 

דנפשיה דבזה"ז אין נפ"מ בין נטמא בו ביום ובין יום אחר ושוב מודה הוא לה' על 

 שמצא כן בסמ"ג )מ"ע רל"א(, ואכן כך כתב בסמ"ג:

)עי' שבועות יז, א תד"ה נזיר( שבזמן הזה כהן המיטמא מצאתי בשם רבינו יעקב "

בבית הקברות אינו לוקה ומביא ראיה מדתניא במסכת שמחות )פ"ד הל' טו, טז ע"ש( 

הרי שקבר את מתו ובא מת אחר כל זמן שעוסק בבית הקברות יכול לעסוק בו, פירש 

ום אינו לוקה מן הקבר אם חזר וקברו לוקה דברי רבי עקיבא רבי טרפון אומר כל הי

מפני שאינו מרבה עליו ימי טומאה ובהלכות גדולות פוסק כרבי טרפון ואם כן בזמן 

 ".הזה מה מרבה טומאה יש כיון שמי חטאת אינם נוהגות

 .ותורתן של רבותינו הראשונים היא

פ "ד מודה דיש בזה איסור דאורייתא או עכ"א דאף הראב"ביארתי דאף דיועוד 

ר, רבים מן האחרונים נקטו דלדעת המקילים אין איסור כלל, ויש לסמוך על "איד

 ל.", ואכמד"ס בשעה"דעתם לעשות ס

 ב

 דרבנןרק טומאה דאורייתא או יש חשש טומאה אם 

 הנה כתב הש"ך )סימן שע"ב סק"ב(:

ודוקא אם הוא באוהל המת כו' נראה דוקא נקט באוהל המת  -והוא באוהל כו' "

אבל אם בבתים הסמוכים לבית שהמת בתוכו אף על פי שהן ג"כ טמאים כדלעיל 

ה ופוסקים סימן שע"א ס"ד מ"מ י"ל דאינו אלא טומאה דרבנן כדאיתא בטור סי' ז

וכשהבית שהמת  .ק"עב"י דדבר תורה אוהל שיש בו חלל פותח טפח טהור ע"ש ודו

בתוכו סתום מכל צד נמי ליכא בבתים הסמוכים טומאה אלא מדרבנן משום דסוף 

 ".הטומאה לצאת ואם כן בבתים הסמוכים בכל ענין ילביש עצמו תחלה

 ושני חידושים למדנו מדבריו:
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 ג

ל המת ממש אבל פותח טפח שמביא את הטומאה א. אין טומאת אהל אלא באה

 מבית לאהל אינו אלא מדרבנן.

טומאה לצאת הטומאה עוברת אף ב. מה שחידשו חז"ל דאף בדלת סגורה אם 

 מדרבנן ואין בה טומאה דאורייתא. מעבר לדלת והדלת כמי שאינה, אף הלכה זו

ו על הש"ך בהלכה הראשונה שחידש דאין מעבר טו"מ דרך פתח ורבים חלק

וחלון אלא מדרבנן, ובראשם המגן אברהם )סימן שי"א ס"ק י"ד וסי' שמ"ג ס"ק ד'(. 

ובעקבות המג"א החכמת אדם )כלל קנ"ט ס"ה(, החת"ס )שו"ת יו"ד סימן ש"מ( 

 והאבני נזר )יו"ד סימן תס"ח(.

סוף טומאה לצאת, אבל דא ההש"ך אלא לנים שכתבו דאין כוונת אחרוויש מן ה

כשיש פותח טפח פשיטא שהטומאה עוברת מה"ת, אך באמת אין פירוש זה 

מתיישב כלל בלשון הש"ך וברור מתוך דבריו שאכן תרי דיני קמ"ל, ולשיטתו כל 

 אינו אלא מדרבנן.בפותח טפח עיקר הדין שהטומאה עוברת מחדר לחדר 

(, והפנ"י ב"ע"א כת )י"ט ע"ב( וסוכה )וכך נקט הפני יהושע להלכה, עיין פנ"י ברכו

שהאריך בקונטרס להוכיח כשיטת הש"ך בראיות רבות מן הבבלי שם כתב 

 הירושלמי והרמב"ם.

אמנם לא זכינו לאורו של קונטרס זה, אך בסוף ספר נחל אשכול )על ספר 

סק )שכיהן לפניו כרבה של פפד"מ( וגם שם פהאשכול( הביא את תשובת הפנ"י 

 הפנ"י כשיטת הש"ך.

, וכ"ה ך"שסימן קע"ח( כתב בפשיטות כשיטת הובשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"ב 

 בישועת יעקב )או"ח סימן שמ"ג ס"ק ב'(.

 אך התימה הגדולה בדברי הש"ך הוא מהמפורש ברמב"ם )פ"ג מאבל ה"ג(:

כן אם נכנס לאהל טמא שנכנסה לו הטומאה לוקה, אף על פי שעצמה של "ו

 ".ית אחרטומאה בב

 מ הנכנסת ממקום אחר."לן להדיא בדברי הנשר הגדול דלוקה על טוהרי 
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 ד

הפנ"י מדברי רש"י בסוכה )כ' ע"א( דאין  קיידאמנם לעומת דברי הרמב"ם 

 עי"ש., (ג סי' א'"ח)ץ "ת התשב"וכך מפורש בשוטומאה זו אלא מדרבנן, 

ם דהוי טומאה דאורייתא אך מאידך "פורש ברמבמוצ"ע להלכה דמחד גיסא 

הלא הש"ך הוא מעמודי התווך של בנין ההלכה, והלכה כמותו בכ"מ, והפנ"י גיסא 

הוכיח כן בראיות בבבלי ובירושלמי והרמב"ם, ומי ישיב את הארי מגדולי האחרונים 

 מ הוי ספק."נחלקו בזה הראשונים ומלכאורה ו לאחר מותו.

צא וראה בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא ג' ח"ג סי' כ"ו( דאף שתמה על הש"ך 

מדברי הרמב"ם הנ"ל, מ"מ כתב דרוב האחרונים נקטו כשיטת הש"ך וצירף שיטתו 

בשו"ת מהר"ש ענגיל )ח"ג סימן כ"ז( ובנוה שלום )או"ח סימן שי"א(  להלכה, וכך גם

 שצירף דעת הראב"ד ושיטת הש"ך לדון דין ספק ספיקא, עי"ש.

 ובשעת הדחק יש לנקוט כדבריהם.

אה לצאת פלפלו האחרונים ודנו במה וגם במה שכתב הש"ך לגבי סוף טומ

 שגזרו חכמיםשנראה כסתירה בדברי רש"י במס' ביצה, דמחד גיסא כתב )דף י' ע"א( 

ע"א( כתב דהוי הללמ"ס ככל דיני ח , אבל לקמן )ל"טומאה בסוף טומאה לצאת

 טומאה.

ובפנ"י )שם ל"ח ע"א( כתב דעיקר דעת רש"י הוי דטומאה זו דרבנן ומש"כ בדף 

(, וכבר כתב כן תו דעיקרו מה"ת הלממ"ס, וכ"ה בשער המלך )עירובין פ"חל"ח כוונ

 .(ה טומאה"ב ד"ה ע"קכ)י חולין "ה ברש"וכ התשב"ץ )ח"ג סי' א'(.

וכ"כ בשו"ת דבר שמואל למהר"ש אבוהב )סימן רמ"ח(, ושכן דעת רוב 

 הפוסקים, עי"ש.

אינו אלא משום סוף טומאה לצאת ים והנה על פי רוב עיקר הבעיא בבתי החול

למשפחה שהרי כאשר ל"ע יש מת בחדר נוהגים לסגור את דלת החדר כדי לתת 

וגם הכהן יבלח"ט בידו לסגור את דלת אפשרות להתייחד עם הנפטר ללא מפריע, 

 החדר בו הוא שוהה.

 ומ"מ נראה דיש לדון בזה דין ספיקא דרבנן.
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 ה

בהל'  ם"כל האחרונים שתמהו תמיה רבתי ודחאו דבריו מתוך דברי הרמבוהנה 

הטומאה הנכנסות לבית אף שעצמה של הטומאה בבית אחר, לא אבל דכהן לוקה על 

ה אף שכוונתו למכות מרדות, תב לוקם סתם וכ"ידעו ולא הבינו דיש לפעמים שהרמב

י קורקוס בהל' "וכן מצינו במהר (ד"א הי"פי)כן כתב הכסף משנה בהל' גירושין 

י קורקוס "מ ומהר"מ מי כמו הכס"ואף שלכאורה דוחק לומר כן מ. (ו"ט ה"פ)כלאים 

ם שבקיאים בסגנונו ובלשונותיו, ולפי דבריהם אין "מבהיכין והבועז נושאי כליו של הר

י "תב הפנכ , ובפרט כאשרם"ך מתוך דברי הרמב"לסתור את דברי רבינו הגדול הש

 ז."ק בכ"ם גופה, ודו"ך מתוך דברי הרמב"שהוכיח כשיטת הש

 ג

 יש להקל משום מצוהאם 

בית הפרס  או ומאת חוץ לארץע"א( שהתירו לכהן טבואר בעבו"ז )י"ג והנה מ

 דרבנן, במקום מצות ת"ת ונישואי אשה. וכ"ה בשו"ע )יו"ד סי' שע"ב ס"א(:

אף על פי שהכהן אסור ליכנס לבית הפרס, )פירוש: שדה שנאבד בה קבר, "

 ושנחרש בה קבר, ושיעורה מאה אמה( או לארץ העמים, אם היה צריך לילך שם

לישא אשה או ללמוד תורה, ואין לו דרך אחרת, יכול לעבור דרך שם, אפילו אם 

מוצא ללמוד במקום אחר. וכן אבל העובר דרך שם, יכול לילך אחריו לנחמו. וכן 

מטמא בטומאה של דבריהם, לדון עם עובדי כוכבים ולערער עמהם, מפני שהוא 

 ".כמציל מידם, וכן כל כיוצא בזה

הדין לכל טומאה דרבנן, כגון סוף טומאה לצאת, ושמא לא  ויש לעיין אם הוא

 ביה"פ שכל עיקרו אינו מה"ת.ל ו"חוהקילו אלא בטומאת 

ועוד יש להסתפק האם הקילו רק ללמוד תורה ולישא אשה או שמא הקילו בכל 

 דבר מצוה.

 דדוקא שתי מצוות כתבובתחילה ( כתבו בזה שתי דעות. והתוס' )שם ד"ה ללמוד

מצוות אלה קלות הנה ד ין, ושוב הביאו מן השאילתות דרב אחאאלה משום חשיבות

שאר מצוות שהן חמורותו. ובשלחן ערוך )סימן שע"ב ס"א( משמע דבכל ל "וקי

 המצוות הקילו שהרי כתב להקל אף לנחם אבלים, ולכאורה ה"ה בשאר מצוות.
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ות ובפתחי תשובה )סי' שע"ב סק"א( הביא מחות יאיר )סי' קי"ב( שראה בקהיל

ת הכהנים יוצאים החוצה ומבטלין מצושונות כשיש מת בחדר הסמוך לביהכ"נ כל 

נשיאת כפים, וכתב שנוהגין שלא כדין, דהלא לדעת הש"ך אין כאן אלא טומאה 

 דרבנן, והתירו טומאה דרבנן לצורך קיום מצוה.

חו"ל ובית הפרס אלא ה"ה לכל טומאה ב אותרוייהו למדנו מדבריו, דלאו דוק

זאת למדנו עוד ו ולאו דוקא ללמוד תורה ולישא אשה אלא ה"ה לכל המצוות.דרבנן, 

 ך דהוי טומאה דרבנן."מדבריו דהלכה כש

ומסתימת הירושלמי בג' מקומות משמע שהתירו אף לכהן טומאה דאורייתא 

 ווקא ת"ת ונישואי אשה.בשביל קיום המצוות, ולאו ד

 כך אמרו במס' ברכות )כ"ג ע"א(:

כהן מהו שיטמא לכבוד רבו ר' ינאי זעירא דמך חמוי הוא הוה חמוי והוא הוה "

רביה שאל לר"י ואסר ליה שמע ר' אחא ומר יטמאו לו תלמידיו ר' יוסי נטמאו לו 

לכון אם תלמידיו ואכלו בשר ושתו יין אמר לון ר' מנא חדא מן תרתי לא פליט 

אבילים אתם למה אכלתם בשר ולמה שתיתם יין ואם אין אתם מתאבלים למה 

נטמאתם. מהו שיטמא כהן לכבוד תורה רבי יוסי הוה יתיב מתני ועאל מיתא מן דנפק 

ליה לא א"ל כלום ומן דיתיב ליה לא א"ל כלום. רבי נחמיה בריה דרבי חייא בר אבא 

רין רבי אמי ר' חזקיה ור' כהן ור' יעקב בר אמר אבא לא הוה עבר תחות כפיתי' דקיס

אחא הוו מטיילין באילין פלטיותא דצפורי הגיעו לכיפה ופירש ר' כהן הגיעו למקום 

טהרה וחזר אצלן אמר לון במאי עסקין אמר רבי חזקיה לר' יעקב בר אחא לא תימר 

ליה כלום אי משום דבאש ליה דפריש שמטמא לת"ת לא ידעין ואי משום דהוה 

 ".יסן לא ידעיןטי

ובהמשך הסוגיא בע"ב אמרו כן לגבי נשיאת כפים דיש מ"ד דמותר לכהן לטמא 

משום נשיאת כפים. ומפשטות הסוגיא משמע דאיירי אף בטומאה דאורייתא. וסוגיא 

 נזיר )ל"ג ע"ב(, עי"ש.ירושלמי זו שנויה גם ב

 וכך מצינו עוד במס' כלאים )ח' ע"ב(:

בית המדרש. רבי יוסי הוה יתיב מתני והוה תני אין מדקדקין במת ולא בכלאים ב"

 ".תמן מיתא. מן דנפק ליה לא אמר כלום. מן דיתיב ליה לא אמר ליה כלום
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( הביא את דברי הירושלמי שאין מדקדקין ב"יסימן ג "ברכות פ)והנה הרא"ש 

במת ובכלאים והביאו דרב יוסי לימד תורה ולא אמרו לו שיש מת בביהמ"ד, וכתב 

ת יעב"ץ )ח"ב סי' קע"ח( לפרש דמיירי באיסור לדבר בד"ת בפני המת ולא בשאיל

 בטומאת כהנים דתימה לומר שהתירו טו"כ בשביל ת"ת.

ויש לתמוה בדבריו דאף שיש לפרש כדבריו במס' כלאים, אבל במס' ברכות ונזיר 

ירושלמי זו שכתב להדיא דאף  (ב סי' ה'"פ)ש כתובות "ועיין בראמיירי להדיא בטו"כ, 

שלמי דמתירין חכהן אף בטומאה ל לירו"במס' כלאים מיירי בטומאת כהנים וס

 ולכאורה כ"ז ברור ופשוט.ש. "על המבואר בבבלי, עית ופליג "דאורייתא בשביל ת

כגון בכהן שמוזמן לניתוח או בבעל  גדול ומ"מ נראה לפי כל המבואר דבשעה"ד

וא"א המלווה את אשתו ללידה, או במי שצריך לבקר אב או אם המאושפזים בבי"ח 

 , יש מקום להקל אף כאשר ידוע שיש מת בביה"ח.לעשות ע"י אחרים
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 ח

 ב

 בענין טומאת כהנים והלכותיהשו"ת 

ררות בחיי הנה סוגיא זו ארוכה ועמוקה ויש לעיין בשאלות השונות המתעו

המעשה, ובראש דברינו נדון אם יש בכלל איסור על כהנים זמנינו שכולם בחזקת 

 טמאי מתים, להטמא למת.

 א

 טומאת כהנים בזה"ז

הט"ו מנזירות דכהן טמא אין עליו איסור לחזור  רק ה'הנה שיטת הראב"ד בפ

בא ולהטמאות והראב"ד חזר על משנתו בפ"ג מהלכות אבל ה"ז וכ"ה שיטת ר"ת כמו

ברא"ש סי' ו' מהלכות טומאה )בהלכות קטנות( וכן דעת הלכות גדולות כמבואר 

בשלטי גבורים על הרי"ף הלכות טומאה אות ד', ובלח"מ כתב שם )בהל' נזירות( דכן 

הוא שיטת רש"י בנזיר, ובשו"ת אבני נזר יו"ד ח"ב סי' תס"ו וסי' ת"ע הוסיף עוד דכך 

כבר תמה החת"ס בשו"ת יו"ד סימן של"ט על ו רבינו יעקב,מבואר גם בסמ"ג בשם 

המשנה למלך שכתב בפ"ג מאבל ה"א דהראב"ד יחיד הוא עי"ש, ובדגול מרבבה כתב 

ביו"ד סי' שע"ב בתחילת דבריו דיש לצרף שיטה זו כספק לספק ספיקא להקל בדין 

טומאת כהנים והביא מן הפוסקים שאכן צירפו שיטת הראב"ד לס"ס, אך שוב חזר בו 

דאף לשיטת הראב"ד יש בזה איסור אלא דאינו לוקה ואפשר דהוי אפילו איסור וכתב 

תורה וכל כונת הראב"ד דאין בזה מלקות עי"ש, ובשו"ת חת"ס יו"ד סי' של"ו העיד 

שהיה נוכח כאשר רבו הגה"ק ר' נתן אדלר פגש את הנודע ביהודה והוכיח לו שאף 

ה ומתוך כך חזר בו עי"ש, אמנם לשיטת הראב"ד יש בזה איסור תורה אלא שאינו לוק

החת"ס סתר דברי עצמו בסי' של"ט שם נקט דלדעת הראב"ד אין בזה איסור כלל 

 עי"ש וצ"ע.

י"א דלדעת הראב"'ד אין בו איסור כלל וכן מוכח מדברי הפוסקים לגבי  ואכן

המבואר ביו"ד בסי' שע"ג סעיף ז', דכתב המחבר דאסור לכהן להטמא למתים אף 

תעסק בקרובו ומשום כך צריך לקבור כהנים בסוף בית הקברות, אך בשעה שהוא מ

בספר שלחן גבוה כתב דמנהג ירושלים וסלוניקי שהכהנים נכנסים לתוך ביה"ק 

ומנהג זה מושתת על שיטת  לקבור קרוביהם ולא חששו להטמא למתים אחרים
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עי"ש, וע"ע במשל"מ שם ה"א דנקט דלשיטת הראב"ד מותר אף לכתחלה  הראב"ד

להטמא למת וגם בשו"ת רעק"א תניינא סי' י"ח הוכיח בעליל דאין בזה איסור כלל 

 לשיטתו עי"ש.

ומ"מ יש בזה ספק בזמנינו דכולנו טמאי מתים ולשיטת הראב"ד וסייעתיה אין 

איסור טומאה ואפשר שנטמא אף בו ביום ובכה"ג י"א שאין בו איסור כלל. )וע"ע 

ת"ע שחידש דבזמה"ז דאין לו אפר חטאת ופרה באבנ"ז ביו"ד ח"ב סי' תס"ט וסימן 

אדומה לעולם הוי כאילו כבר נטמא בו ביום דאין נפ"מ בטומאה שניה ולשיטתו יש 

 להקל בזה טפי עי"ש(.

אמנם אף דחזינן דיש בזה ספק, כיון דבדאורייתא עסקינן ספיקא דאורייתא 

נוספים יש לחומרא ואין להקל כלל בטומאת כהנים בזה"ז אלא דכשיש צירופים 

 לצרף שיטה זו לס"ס כנ"ל.

 ב

 לימוד רפואה בכהנים

הנה כבר הסכימו הפוסקים שאסור לכהן ללמוד רפואה כאשר במסגרת הכשרתו 

הוא צריך לעסוק בניתוח גופות ואף אם נניח שבמסגרת עבודתו יעסוק בפקוח נפש 

פקו"נ הדוחה כה"ת כולה, ודאי שאין היתר לעבור באיסור ע"מ לעסוק לאחר זמן ב

כאשר אפשר למצוה זו שתיעשה ע"י אחרים, )אמנם אילו היה מציאות שאין ולא יהי' 

רופא אחר במקום זה ואם לא ילמוד רפואה ימנע הצלת נפשות ודאי שמותר לו אף 

לטמא עצמו למת לצורך זה דפקו"נ אפילו רחוקה ואפילו לאח"ז דוחה כה"ת כולה, 

ו דבכל מקום יש רופאים רבים, ואף אם יש אבל באמת אין מציאות כזו שכיחה בזמנינ

מן הסתם ישתנה המצב במשך הזמן עד  ברופאים בזמן מסוים במקום מסוים חסר

שהכהן יהי' ראוי לשמש כרופא, ומשו"כ פשוט דאסור לטמא עצמו למת כדי ללמוד 

 רפואה.

ואף בחו"ל שרוב המתים הם נכריים אין להקל דהרי רבים מן הראשונים פסקו 

דגם קברי עכו"ם מטמאים ואף המקילים החמירו במגע ובמשא ובשו"ע סי' כחכמים 

שע"ב ס"ב כתבו השו"ע והרמ"א דיש ליזהר ולהחמיר אף בטומאת אהל ובש"ך שם 

 ס"ק ד' כתב דבמגע אף להמקילים אסור וכן דעת הב"י, ומשו"כ אין להקל אף בחו"ל.
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י מתים ע"מ להתלמד ודבר זה דומה למש"כ הנובי"ת יו"ד סי' ר"י בענין ניתוח

דאם יש חולה שיב"ס לפנינו שאפשר להצילו ע"י נתוח זה מותר ולא אם אין בפנינו 

חשיב"ס וכ"כ החת"ס בשו"ת יו"ד של"ו, ועיין פ"ת יו"ד סימן שס"ג סק"ה בזה, ואף 

שכתב החזו"א ביו"ד סי' ר"ח אות ז' דאין הדבר תלוי אם יש חולה בפנינו אלא אם 

ענין זה כדי לפקח את הנפש ולהצילו, אך גם החזו"א כתב שכיח ומצוי שיהיה ב

 דבדבר רחוק חלילה להקל דא"כ בטלת כל התורה עי"ש בנועם לשונו.

 כאילו זר היהאך מאידך פשוט וברור דכהן העוסק בהצלה ובהחייאה יעסוק בה 

ולא יחשוש כלל שמא ימות הנפגע או שמא מת וכל זמן שיש סיכוי ואף קל שבקלים 

ידו להשיב את רוח האיש לאפו יעשה ככל הנדרש והאפשרי דאף ספק שיעלה ב

רחוק דפקו"נ דוחה כה"ת, וכבר כתבתי במק"א לבאר את דברי התוס' בב"מ קי"ד 

ע"ב דאליהו טימא עצמו להחיות את בן הצרפית "משום שבטוח היה שיחיהו ופקו"נ 

עצמו והלא  דוחה כל התורה" ומשמע דלולי שהיה בטוח אסור היה לו לטמאות את

אף ספק פקו"נ דוחה כה"ת, דבאמת אין מצוה כלל להחיות את המת דלאחר שמת 

אדם שוב אין מצוה להחיותו דוחי בהם לחיים נאמר ולא למתים, אך מ"מ אם בטוח 

הוא שיחייהו מותר לחלל שבת וכה"ת משום סברת "חלל עליו שבת אחת כדי 

, ספקולא  ודאיברא זו ידענו שישמור שבתות הרבה" שהרי ביומא פ"ה מבואר דמס

אבל בפעולת החייאה אין זה תחיית המתים אלא הצלת החיים וחובה היא אף בספק 

 רחוק וכז"פ.

 ג

 כהן בהצלה

אמנם נשאלתי האם ראוי לכהן לעבוד בהצלה ועזרה ראשונה ולשרת בארגון 

הצלה, ושונה ענין זה מהנ"ל דבקורסי הצלה אין חשיפה למתים במסגרת ההכשרה, 

אם יש להמנע מזה מחשש שמא במסגרת עבודת ההצלה יטמא עצמו למת או ה

 שמא אין צריך לחוש לזה כיון שפקו"נ דוחה טומאת כהנים.

חת"ס הולכאורה שאלה זו תלויה אם דחוי' כל התורה אצל פקו"נ או הותרה, וכ"כ 

ן בתשובה של"ח ביו"ד דכיון דקיי"ל דדחויה כה"ת אצל פקו"נ אין ראוי לכהן להזמי

עצמו לפקח את הנפש במקום חשש טומאה, וכ"כ באג"מ או"ח חלק ד' סי' ע"ט דכיון 

דקיי"ל דפקו"נ הוי גדר דחויה ראוי לרופא שומר שבת שלא יהי' זמין לפונים ביום 
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השבת עי"ש. ולענ"ד נראה דאף אם הותרה כה"ת אצל פקו"נ אין בזה נפ"מ אלא אם 

שבת ע"י גוי, וכמבואר שני הדעות בסי' צריך לעשות שינוי או אם ראוי לחלל את ה

שכ"ח סי"ב )כשאין בזה להשהות ולהתרשל בהצלה כמבואר שם(, אבל אף אם 

הותרה מ"מ ראוי טפי להניח מצוה זו לאחרים בשבת ולשבות כדת של תורה, ושאני 

בזה פקו"נ ממילה ועבודה הדוחים שבת שבודאי אין ראוי להשתמט ממצוות אלה 

קו"נ גדולה מהם, דתינוק שמתו אחיו מחמת מילה אין מלין בשבת, והרי מצות פ

 אותו, וא"כ ק"ו שראוי להשתדל לעסוק בהצלת נפשות בשבת.

אצל  ועיין חת"ס בשו"ת או"ח סימן פ"ה ויו"ד שם שכתב דאף אם שבת הותרה

במנחת אשר לשמות סי' הוי גדר דחויה אך כבר כתבתי  פקו"נ בשאר מצוות התורה

ד תמוה לחלק בין שבת לכה"ת ולהדיא כתב הרמב"ם בפ"ב ה"א דלענ"ל"ג אות ד' 

משבת "דחויה היא שבת אצל פקו"נ כמו שאר המצוות" הרי דלא חילק בין זה לזה 

 ומצאתי בשו"ת ישועת מלכו דסברא זו דבר זר הוא עי"ש.

אך באמת נראה דשאני פקו"נ מהני תרתי, דבמילה ועבודה אם לא יעשה הוא 

ישראל אחרים וא"כ ע"כ ידחה שבת בקיומה ולכן אין ראוי  יעשו מצוות אלה ע"י

להמנע מלקיימם הוא, אבל רופא שיכול לשבות ופקו"נ תתקיים ע"י נכרים ראוי לו 

לשבות כדי ששבת לא תחולל כלל, ונראה עוד ביסוד הדבר דאף דפקו"נ דוחה כל 

דת אלקים המצוות יש הבדל יסודי ביניהם, דמילה ועבודה הוי מצוות שיש בהם עבו

ועצם המעשים גדר מצוה הם, אבל בפקו"נ אין עצם המעשה גדר מצוה וכל ענינה רק 

בתוצאה וכמו שאמרו כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא וכדברי הרמב"ם 

בהל' מילה " שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן, ואי אפשר 

זו תנצל ע"י אחרים עדיף לשמור  להחזיר נפש אחת מישראל לעולם".וכאשר נפש

שבת כדת, ואף שאמרו דיש להציל ע"י גדולי ישראל ולא ע"י גוי וקטן אין זה אלא 

 בשעת ההצלה אבל להזמין עצמו לכתחלה לזה לא אמרו.

וכיוצא בזה כתב הט"ז ביו"ד סי' רנ"א דאף שפקו"נ דוחה ת"ת מ"מ אמרו במגילה 

ומי שזיכהו הקב"ה לעסוק בתורה ולא ט"ו ע"ב גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות, 

 בהצלת נפשות ישמח לבבו עי"ש, ודו"ק בזה כי היא נקודה דקה.

ולפי"ז נראה דבני"ד ודאי עדיף שההצלה תיעשה ע"י זרים ללא כל חשש 

 לטומאת כהנים, וז"פ.
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 ביקור כהן בבי"ח

בשו"ת תשורת ש"י ח"א סי' תקנ"ט התיר לכהן לבקר בבי"ח אף ששכיחי בו 

ה דאשת כהן שהלך בעלע"א ם משני טעמים, א' חזקת חי כמבואר בגיטין כ"ח מתי

למדינת הים אוכלת בתרומה משום חזקה זו ומשו"כ לא צריך לחשוש למת, ב' אף 

דבי"ח מוחזק במתים, אין תוקף לחזקה זו כיון דאתי מעלמא וכמ"ש הט"ז בשם 

הרש"ל ביו"ד סימן פ"ד סקי"ז לגבי תבשיל שנמצאו בו ג' תולעים דרק בתולעים דרבו 

 מא עי"ש.מיני' חזקה שהוא מתולע ולא בתולעים דאתי מעל

ולענ"ד יש לפקפק בשני הטעמים הנ"ל, דאין חזקת חי ענין אלא כשאנו דנים על 

אבל כאשר מסופקים אם יש וכל אדם יש לו חזקת חי אדם או אנשים מסויימים 

מתים במקום מסוים א"א לדון מכח חזקת חיים דאטו אין מתים בעולם, וכי נאמר 

ויים, ומכח חזקת כשרות שאין מכח חזקת פנויה שאין נשים נשואות במקום מס

גזלנים, וכבר כתבו התוס' בשבועות מ"ו ע"ב ד"ה וספרא דכמה גנבי איכא בשוקא 

ולא שייך לומר שדבר לא נגנב משום דאחזוקי איניש בגזלנותא לא מחזקינן, עי"ש., 

ובפרט בבית חולים ששכיח בו גם נפלים ואברים שאין לדון בהם כלל מכח חזקת חי. 

ו"ד ח"ג סי' רי"ב דן הגרש"ק להתיר לכהן לשרת חולה מסוכן משום )ובשו"ת טוט

 חזקת חי ושפיר כתב, דכאשר דנים על חולה מסויים יש לסמוך על חזקה זו כמבואר(.

וגם דברי הט"ז אינם ענין לני"ד שאין דבריו אמורים אלא לענין חזקת ג' פעמים 

לא מכח רוב ומיעוט המצוי ולא לענין מקום שמתים שכיחים בו, ואין לנו לדון בזה א

בדיני ספיקות, ואין זה ענין לחזקת ג"פ, ועוד דדברי הרש"ל והט"ז אינם מוסכמים ואף 

שהמג"א בסי' תס"ז סקי"ב ג"כ כתב כדבריהם, בחק יעקב שם ס"ק כ"ה חלק עליהם, 

ובמקור חיים שם כתב ליישב ולבאר דברי הרש"ל וביאר דאין חזקה למקריים, דכל 

פעמים אינו אלא סברא דלאחר ג"פ תולין בטבע ולא במקרה ולפיכך לא  ענין חזקת ג'

שייך חזקה זו אלא כאשר אפשר למצוא טבע משותף וסברא משותפת לשלשת 

הפעמים שענין מסוים חוזר על עצמו, אבל בדבר שבמהותו וטבעו אינו אלא מקרה 

ייך חזקת ג"פ ש טבע משותףלא שייך בו חזקה זו, ונראה לפי"ז דלא רק בדבר שיש בו 

עפ"י דרכי הנהגת בני האדם שייך בו חזקה זו,  משותף מנהגאלא אף בדבר שיש בו 

וכיון שזה המציאות שמביאים מתים וגוססים לבית חולים נוהג בו חזקה זו, אך כבר 



 טומאת כהנים

 יג

כתבתי דלענ"ד אין לדון כלל בני"ד בחזקת ג"פ אלא דכיון ששכיחי מתים במקום זה 

 ספק איסור כנ"ל.אסור לכהן ליכנס בו משום 

ובאגרות משה יו"ד ח"א סי' רמ"ח וח"ב סימן קס"ו החמיר על כהן שלא לבקר 

בבית חולים אלא לצורך גדול כגון לכיבוד אב ואם או ליתובי דעתא של חשיב"ס וכדו' 

וגם זאת רק בבי"ח בחו"ל שרוב המתים בה נכרים הם, ולא בבי"ח שרוב מתיה 

 ישראל, עי"ש.

' במציאות הדברים דיש בתי חולים הבנויים ביתנים ביתנים אמנם שאלה זו תלוי

ואין הטומאה עוברת מביתן לביתן ופשוט דמותר לכהן להכנס לביתן דלא שכיח בה 

מתים, וכן יש בתי"ח שיש בהם שילוט אלקטרוני המודיע מתי אסור לכהן להמצא 

 וכדו'.

 ה

 עבודת כהן בבי"ח

פשוט דיש להחמיר על כהן שלא והנה אף להמקילים לכהן לבקר בבי"ח נראה 

לעבוד בבי"ח, דברור שבזמן ממושך לא ימלט שיטמא למתים, ונראה עוד שאסור 

משום דלזמן מרובה חיישינן גם לשמא ימות, וכבר כתב השעה"מ בהל' סוכה פרק ד' 

הט"ו לענין המגרש אשתו שעה אחת לפני מותו דכיון דאם נתיר תאכל כל שעה הו"ל 

 בני"ד. כזמן מרובה וכמו"כ

וכבר נחלקו בתוס' בקידושין מ"ה ע"ב ר"ת ור' מנחם מיוני בקטנה שהלך אביה 

למדה"י דהר"מ אוסר לקדשה ע"י אמה שמא יקבל אביה קידושין במדה"י והוי אשת 

איש דאורייתא ונמצא שאתה מכשילה ואת בועלה באיסור אשת איש, ור"ת דחה 

קידש לא חיישינן ומה לן במה דבריו משום דבכל שעה שתהיה עם בעלה נימא שמא 

ששמא יקדש לאחר זמן, כמו שאשת כהן אוכלת בתרומה כשהלך בעלה למדינת הים 

ואומרים בכל שעה שמא מת לא חיישינן, ויש באחרונים שני דרכים לבאר שיטת 

 הר"מ.

בנודע ביהודה קמא יו"ד סימן נ"ו כתב לחלק בין אכילת תרומה שאפשר להפסיק 

אה אם ימצא שקידשה אביה באמצע הביאה חייבין אף על בה בכל שעה אבל בבי

הפרישה כמבואר בשבועות דף י"ח ולפיכך אסור לה לחיות עם בעלה דלעולם צריך 
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לחשוש שמא יקדשנה אביה באמצע הביאה, ובשערי ישר שער ב' פרק ח' כתב בדרך 

שנה דאחר ויסוד דבריו משום איסור קריבה בעריות דכיון שצריך לחשוש שמא יק

אביה נמצא דעצם הקריבה שלפני הביאה אסורה ואף דיש לנו להחזיק בשעת 

הקריבה שעדיין לא נתקדשה ע"י אביה, אך כיון שצריך לחשוש שמא יקדש נמצא 

שהקריבה אסורה מעתה עי"ש. ולפי דבריהם יש להקל בני"ד דיכול לצאת מביה"ח 

נוב"י אף דלכאורה בכל שעה שיודע שמת אדם וגם אין שום איסור למפרע, ולדברי ה

יש לאסור דמיד שמת אדם נמצא שעובר איסור עד שיצא, באמת נראה דעצם 

היציאה אין בה איסור משא"כ בביאת איסור דעצם השהיה והפרישה חטא הוא, 

 וצ"ע.

שיטה זו, עיין בדברי הרמב"ן והריטב"א שם,  בביאורהראשונים  דנוובאמת כבר 

בכל שעתא ושעתא עדיין לא קידש, כי  ובריטב"א כתב "ואע"פ שיש לומר דנימא

אמרינן הכי למאן דאית ליה חזקה, אבל זו אין לה חזקה שכיון שעומדת ברשות אביה 

אינה בחזקתו של זה כלל עד שנתירנה לו, והדבר ראוי להחמיר בו", וכיו"ב כתב 

הרמב"ן. וצ"ב בעומק כונתם, ונראה כונתם דשאני אכילת תרומה לאשת כהן שאין 

כה היתר לאכול ומעצמה אוכלת היא בכל שעה, אבל קטנה זו אינה מותרת היא צרי

לבעלה אלא ע"י שנקדשנה לו ונתירה, ואיך נוכל לקדשה ולהתירה כשאנו צריכים 

לחשוש שמא יקדשנה אביה, ואף דבכל שעה נתלה שלא קידשה מ"מ כיון שצריך 

דאסור לכהן לקדשה ולהתירה, ולפי דרך זה נראה לנו לחוש שמא יקדשנה אסור 

לחתום חוזה ולהתחייב לעבוד בבי"ח כיון שהוא צריך לחוש שמא ימותו אנשים, 

 כמבואר.

בענין חזקת חיים כלל, אלא בגדרי הרוב  ני"דאך באמת כבר כתבתי דאין עיקר 

 , ולפיכך יש להחמיר.והספיקות כמבואר
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 חשש טומאת כהנים במנהרות

 הראשית ירושלים כבוד הנהלת החברה קדישא

 כנהר שלום וכנחל שוטף

באשר ביקשתם את חות דעתי במה שהעירו לגבי נסיעת כהנים במנהרות הרבות 

דיש בזה לכאורה טומאת אהל דאם יש רכב ובו מת במנהרה או , ומתחת לגשרים

ועיקר שאלתכם האם יש איסור לפני עור . מתחת לגשר נטמאים הכהנים באהל המת

נהרה ויש להניח שיש כהנים בתוך המנהרה. ק כאשר רכב ובו מת נוסע במ"על החב

חכם אחד הציע לפרסם מודעה בענין עצם החשש ושכל כהן יפנה למורה הוראה 

 .לבקש נפשו בשאלתו

ד אין צריך לחשוש בזה ומותר לכהנים לנוע בדרכים כדרך העולם וגם על "לענ

עוטא דכיון דמתים הנעים בכלי רכב הוי מיעוטא דמי, ע"ק אין שום חשש לפנ"החב

 .והוי ספק ספיקא בדרבנן אין צריך לחשוש לזה כלל

וחושש אני עד למאד לפקוח נפש כאשר כהנים נוסעי רכב יחששו ליכנס למנהרה 

או מתחת לגשר בשעות העומס וינסו להימלט ממסלול הנסיעה בו הם נוסעים ויעברו 

עצמם  על חוקי התנועה באופן מופקר מתוך יראת חטא בחשבם שכך ראוי ויסכנו את

. ורבים חללים הפילה הנהיגה הבלתי זהירה, ואת יושבי הרכב שלהם ושל סביבתם

הנח לבני ישראל אם . ד לא לפרסם כלל שיש בזה שאלה כלשהי"ומשום כך עדיף לענ

 .לא נביאים הם בני נביאים הם ואין בזה מיחוש כלל

 .ר שלא אכשל בדבר הלכה"ויה, אבאר את עיקרי הדברים  ועתה

 א

 ז"כהנים בזהטומאת 

הנה בכל עיקר איסור טומאת כהנים בזמן הזה ידוע מה שנחלקו הראשונים בכהן 

ושאלה זו כבר נפתחה במחלוקת . שכבר נטמא למת וחוזר ונטמא אם חייב או פטור

היה עומד וקובר את מתו עד שהוא ( "ו"ד הט"פ)רבי טרפון ורבי עקיבא באבל רבתי 
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ט "נטמא בו ביום ר, פירש הרי זה לא יטמא עומד בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר

נטמא לאחר אותו היום הכל מודים שהוא חייב מפני שהוא סותר , ע פוטר"מחייב ור

, ע פטור"ט חייב ולר"ע בנטמא שוב למת בו ביום דלר"ט ור"הרי שנחלקו ר". יום אחד

 .ק מחביריו"והלכה כרע

וזה פשר פסק , ט פוטר"ק מחייב ור"גרסינן רע( א"ד ע"נזיר י)אלא שבירושלמי 

ן בתורת "הרמב, א"ג ע"נזיר מ' כ התוס"וכ, דחייב( ד"ג ה"פ)אבל ' ם בהל"הרמב

ש שפטור "ת הביא הרא"אמנם בשם ר. ש"עי' ש בהלכות טומאה אות ו"והרא, האדם

ה בנזירות "ד בפ"ה דעת הראב"ב בשם הלכות גדולות וכ"כ ביראים סימן שכ"וכ

 .ש"עי, ו"הט

ד "ס יו"ת חת"וכבר תמה בשו. י בנזיר"תב דכך הוא דעת רשובלחם משנה שם כ

ד שיטה "דשיטת הראב' ג מאבל הלכה א"כ המשנה למלך בפ"ט על מש"סימן של

' ו וסי"ד סימן תס"ע באבני נזר יו"וע. יחידאה היא ובאמת זו דעת כמה וכמה ראשונים

 .ש"י עי"ג בשם הר"ע שהביא כן מהסמ"ת

ע "אבל אם נטמא למחרת לכו, נטמא בו ביוםולכאורה לא נחלקו אלא בחזר ו

כתב שבזמן הזה שאין בו ( ז"ג מאבל ה"פ)ם "ד בהשגות על הרמב"אך הראב, חייב

 .אפר פרה לטהר טמא מת אף לאחר זמן פטור

ושוב חזר בו וחידש , ב צירף שיטה זו לספק ספיקא"ד סימן שע"ובדגול מרבבה יו

. ש"רייתא אלא שאינו לוקה עיד אפשר דיש בזה איסור דאו"דאף לשיטת הראב

נתן אדלר ' ק ר"ו העיד שהיה נוכח כאשר רבו הגה"ד סימן של"ס יו"ת חת"ובשו

ס את דבריו ונקט "ט סתר החת"אמנם בסימן של. י מדעתו הראשונה"החזיר את הנוב

ח "א תניינא סימן י"ת רעק"ע בשו"וע. ש"ד אין כאן איסור כלל עי"דלדעת הראב

ה במשנה למלך שם אלא שכתב "ד אין בזה איסור כלל וכ"שהוכיח דלשיטת הראב

אך כבר נתבאר שרבים , ש"ס עי"חולקים עליו אין לצרפו לס שכל הראשוניםדכיון 

 .הראשונים שהלכו בדרכו

 .ס"מ נראה דיש בזה ספק שראוי לצרפו לס"ומ

 

 



 טומאת כהנים

 יז

 ב

 ר"ספק טומאה ברה

ר "ובר ברהד מד"ובני, ר טהור"והנה הלכה פשוטה וידועה דספק טומאה ברה

ג "אך באמת נסתפק המנחת חינוך במצוה רס. כ לכאורה אין כאן בית מיחוש"גמור וא

ר דאפשר דאף דלגבי עצם הטומאה "אם מותר לכהן להיכנס לספק טומאה ברה

אך באמת . לגבי טומאת כהנים הוי ספיקא דאיסורא ולחומרא, נקטינן דספק טהור

ר טהור אף לגבי "דספק טומאה ברהמוכח מדברי הראשונים במקומות רבים דכיון 

ב דאין איסור תורה לכהן ליכנס "ח ע"כתובות כ' עיין תוס, טומאת כהנים היתר הוא

אלא )ג "ח מ"ש אהלות פרק י"כ הר"ר וכ"לבית הפרס דהוי ספק טומאה ברה

' א סימן ל"ע במנחת יצחק ח"וע(. שמדרבנן אסרו כיון דהוי ספק קבוע ולא מקרי

, ר ופסק כן למעשה"ט ברה"רבים דאין הכהן מוזהר על סשהביא עוד מקורות 

ו דפשוט "שמחות הט' מ שך באבי עזרי תליתאה הל"כ מרן הגרא"ותמהני על מש)

 (.ש"ר עי"ט ברה"דיש איסור לכהן בספ

 .ד אף לולי ספיקות נוספים"ז אין מקום לחשוש בני"ולפי

 ג

 בענין אהל זרוק

אם אהל זרוק שמיה אהל או לא ( א"ה ע"נ נזיר, ב"ע' עירובין ל' )והנה נחלקו בגמ

ד פסק "א מטומאת מת ה"ם בפי"והרמב, בנכנס לאהל המת בשידה תיבה ומגדל

הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל הפורחין באויר "ל "כרבי דלא הוי אהל וז

 ".טמא שאהל זרוק אינו קרוי אהל

א "הרשבכך דעת , אמנם יש מן הראשונים שפסקו דאהל זרוק שמיה אהל

אך בעירובין , ז מעירובין"ו הי"מ בפ"כ בשמו המ"ו וכ"פט' בעבודת הקודש שער ה

 .ש"עי, א את דבריו"שם סתר הרשב

ת ודאי הוי אהל אלא דרבנן "ה חידש דמה"א סימן פ"ת שבות יעקב ח"והנה בשו

כ הקל בטומאה דרבנן ונקט דבטומאה דרבנן לא גזרו "תיקנו דלא הוי אהל ומשו
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. טומאת מת שם' ב והמרכבת משנה בהל"ע' הפני יהושע בעירבין ל כ"וכ. ש"עי

 .ז נראה דכל ספק בזה הוי ספיקא דרבנן ולקולא"ולפי

ה "ד)א "מ ה"א מטו"ויש בזה עוד צד קולא לפי מה שחידש המשנה למלך בפי

דעד כאן לא נחלקו אלא כשהאהל מאהיל על המת ממש מעליו אבל אם נכנס ( ע"וצ

ולמד כן , ע הוי אהל"יבה ומגדל ואינו מאהיל על המת ממש לכולאהל המת בשידה ת

נזירות ' ה כתב דאהל זרוק לא הוי אהל ובהל"מ שם ה"ם דבהלכות טו"מסתירת הרמב

ח כתב דנזיר הנכנס לאהל המת בשידה תיבה ומגדל ופרעו מעליו את הגג "ח הי"פ

ף שהדברים וא. ש"עי, י אהל זרוק"הרי דאילולי כן היה ניצל מטומאה ע, טמא

 .ד בספיקא דרבנן"מ לסמוך עליו בשעה"מחודשים כדאי הוא המל

 ד

 חזקת כהונה בזמן הזה

וידוע מה שדנו האחרונים בכל עיקר חזקת כהונה בזמן הזה ושלש מחלוקות 

 :בדבר

ק "ש ב"ל ביש"והרש, ד"צ' ש סי"הריב, ח"ז סימן רל"ם באהע"עת מהרשד. דא

ק כהונה בלבד דברבות השנים נתערבו זרים רבים ה דאין בזמנינו אלא ספ"ה סימן ל"פ

א "ת שבות יעקב ח"כ בשו"ט וכ"ב סק"ד סימן שצ"ך ביו"כ הש"וכ. במשפחת הכהנים

 '.אות ז' ז סימן ב"ע בזה בחזון איש אהע"וע, ח"קנ' א סי"בשאילת יעבץ ח, ג"סימן צ

ורה ז חזקה גמ"ה דחזקת כהונה בזמה"ה וסימן קנ"א סימן פ"ט ח"דעת המהרי. ב

היא וכל שהוחזק בחזקת כהונה ודאי כהן הוא בין לקולא ובין לחומרא ואין בו דין 

ת כנסת יחזקאל סימן "כ בשו"כ וכ"ב פ"ס הלכות איסו"ט בקר"כ המבי"וכ. ספק כלל

. א"ד סימן רצ"ס יו"ת חת"ובשו' ז סימן ו"ברכי יוסף אהע, ז"בחוט השני סימן י, ו"נ

' אות ד' ושביעית סימן ה' ז סימן ג"א אהע"והחזוו "ג סימן ל"וכך דעת האחיעזר ח

 .ש"עי

ז אלא למה "נקט דבאמת אין דין כהונה בזמה' ח סימן ו"ת בית אפרים או"בשו. ג

ז ורק משום כח החזקה נוהגין דיני כהונה "שהחזיקו אך קרוב לודאי שאין כהונה בזמה

 .ש"עי, למה שהוחזק
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אם מותר לכהן שלא ראה קרי  ב הביא שתי דעות"ז ס"ח סימן תנ"א באו"והרמ

ל כתב טעם לאסור משום דכל כהני זמנינו "א בשם מהרי"והמג, ז"לאכול חלה בזמה

ב כתב דעיקר ההלכה דמותר משום דחזקה גמורה היא "ק כ"ב ס"ספק הם ובמשנ

 .ש"עי

ו בזמנינו כאשר "ב של ק"ו ב"ואם נחלקו בזה גדולי הפוסקים לפני מאות בשנים ק

ונות ידע עמנו תהפוכות שלא היו כדוגמתם מאות בשנים כאשר במאה השנים האחר

ובא סנחריב ובלבל את , מוסדות חבל התמוטטו ברוחניות ובגשמיות גולה אחרי גולה

 .בודאי גדול החשש ליחוס כהונה, כל האומות

ב "ואף שלדינא פשיטא דנקטינן דחזקת כהונה חזקה גמורה היא ומברכינן על פה

ועיין , ד גדול יש לצרף גם שאלה זו לספק ספיקא"ה דבשעהמ נרא"מ, וברכת כהנים

ל לעשות "ם הנ"ז שצירף את שיטת הרשד"ז סימן י"ת האלף לך שלמה אהע"בשו

ה כתב דאין בזה ספק כלל אפילו "ה סעיף נ"ד סימן ש"אמנם בערוך השלחן יו. )ס"ס

 (.ש"ס עי"לא לעשות ס

 ה

 דין רובא ומיעוטא

ר טהור הוא ואף "הלא ספק טומאה ברה: א. בזה הרי לן כמה וכמה צדדים להקל

ספק אם אהל זרוק אהל הוא ולדעת : ב. ל"לגבי טומאת כהנים נקטינן דטהור הוא כנ

ד "שיטת הראב: ג. ל דהוי אהל"המשנה למלך כשאינו מאהיל על המת ממש קיי

אמנם ספק זה דוחק הוא , וסייעתיה דכהן שכבר נטמא מותר לו להיטמאות למת

. ד יש איסור דאורייתא"א דאף לשיטת הראב"י. ס כיון דיש בו כמה תהיות"לצרפו לס

ובכלל יש לעיין אם בזמן הזה מוחזקים , א דרק כשנטמא בו יום אין עליו איסור"י

ולכאורה נראה יותר דאין , הכהנים כולם כטמאי מת בודאי ואין זה פשוט בעיני כלל

: ה. ספק כהונה בזמן הזה: ד. ע"וצ, להניח בזה דבר ודאי אלא בכהן שנטמא לקרוביו

ת אהל זרוק שמיה אהל ורק מדרבנן החמירו בו וכל ספק "דעת גדולי האחרונים דמה

 .בענין זה הוי ספיקא דרבנן

וברור ופשוט , אך באמת אין צריך לכל זה דהלא בכל התורה אזלינן בתר רוב

, מיעוטאדברובא דרובא של הזמנים אין מת בתוך המנהרה ואין צריך לחשוש ל
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דמה יעשה כהן שנע בדרכים ואין בידו כלל דרכא , ובפרט בדבר דהוי אונס גמור

ואין מקום להחמיר בזה , ולא זו בלבד דהוי שעת הדחק אלא אונס גמור הוא, אחריני

 .כלל וכלל

כ אין דעתי נוחה "ד אין בזה חשש כלל ומשו"לענ. חוזר אני לתחילת הדברים

בית מיחוש כי חוששני שהדבר יביא לנסיעה מפרסום מודעה שכאילו יש כאן 

במקום שאין בו , וסכנת נפשות, בדרכים עקלקלות שיש בהן סכנה ולנהיגה מסוכנת

 .חשש איסור כלל

 .ת יעשה כעצתם של גדולי המורים עיני העדה"ד כתבתי ומעכ"הנלענ

 ביקרא דאורייתא

 אשר וייס

 

 



 מי שממית עצמו עליה

 כא

 

 מי שממית עצמו עליה

 " )י"ט י"ד(.לזאת התורה אדם כי ימות באה"

מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית "
" שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל -עצמו עליה 

 )ברכות ס"ג ע"ב, שבת פ"ג ע"ב, גיטין נ"ז ע"ב(.

 הן ידועים דברי החזון איש באגרותיו )א' ג'(:

 לעומקו החיים של מפשוטו הנטיה היא שבכאן המיתה"
 מרבה שהאדם כל החיים של תוכו לתוך החיים של

 הריגת היא המדות שבירת כי חיים מרבה המדות בשבירת
 היא הגוף כל הממלא היצר של ומיתה השטחיים החיים
 ".תורה של בדרכה המוליך החיים

ולשונו הנמלצת של רבינו תמיד מרוממת את נפש האדם ונוסכת בו 

וש מן תעצומות נפש להתעלות בקיום דברי חז"ל. ויסוד הכונה לפר

 החיים הטבעיים של אהבת התענוגות ורדיפת התאווה.

 פת תורה של דרכה היא כךוהוא שאמרו חכמים )אבות פ"ו מ"ד(: "

 תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח

 בעולם אשריך לך וטוב אשריך כן עושה אתה ואם עמל אתה ובתורה

 ".הבא לעולם לך וטוב הזה

 מדרש )תנחומא פר' נח אות ג'(:וכן מפורש ב

 עונג שיבקש מי אצל פ"שבע תורה תמצא שלא"
 שממית במי אלא הזה בעולם וגדולה וכבוד תאוה העולם
 באהל ימות כי אדם התורה זאת שנאמר עליה עצמו

 ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה וכך( ט"י במדבר)
 ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה
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 ".עמל אתה

וכך למדנו בספר איוב שאין ערוך לו בסודות הבריאה ותכלית עבודת 

 האדם.

 אנוש ידע לא בינה מקום זה ואי תמצא מאין והחכמה"
 י"ג(. –" )איוב כ"ח י"ב החיים בארץ תמצא ולא ערכה

 שמחיה במי - החיים בארץ תמצא ולא" וברש"י שם

 ".וברעבון ביגיעה עליה עצמו שממית במי אלא

פירש הרשב"ם תלמידו הגדול של רבינו היצחקי בב"ב )קמ"ה וכך 

 ע"ב(:

 ,רעים עני ימי כל דכתיב מאי, רב אמר זירא רבי אמר"
 ולתרץ הלכות לכוין עצמו שממית - גמרא בעל זה

 ".הוויות

יגיעת התורה ועמלה במיעוט תענוגות הגוף היא סוד החיים 

", ובברכת אהבה ותכליתן, ועליה כתיב "כי היא חייכם ואורך ימיכם

רבה שדינה כברכת התורה וכל כולה תפילה והשתוקקות לדבקות 

 בתורה אומרים אנו "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".

 בא וראה נפלאות דברי חז"ל במס' שבת )קמ"ז ע"ב(:

רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם, אימשיך בתרייהו "
מיקרי בספרא, בעא איעקר תלמודיה. כי הדר אתא, קם ל

למיקרא החדש הזה לכם, אמר החרש היה לבם. בעו רבנן 
 ".רחמי עליה, והדר תלמודיה

והדברים אין להם פשר לפי פשוטן, וכי משום שצדיק זה עסק 

 במרחץ שכח אף מה שלמד כתינוק בבית הספר, אתמהה.

ונראה פשוט שמן השמים הזהירו את גדול הדור שיתרחק מן 

ת אסון הנה. הלא שלמה המלך החכם מכל אדם התענוגות, כי הר
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כאשר הקב"ה הבטיח למלא את מבוקשו ביקש דבר אחד, הכולל את כל 

 " )מלכים א' ג' ט'(.שמע לב לעבדך ונתתהטובות שבעולם. "

וכנגד לב שומע בהכרח יש לב חרש, שאינו שומע ואינו מקשיב, וזה 

 !הרמז שנפל לתוך פיו של רבי אליעזר "החרש היה לבם"

כלך לך מדרך זו שסופה חרשות וטמטום הלב, כי אין דברי תורה 

 מתקיימין אלא בממית עצמו עליהם.

 וכך כתב הרמב"ם )ת"ת פ"ג הי"ב(:

אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן "
ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה אלא 

שינה במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא 
לעיניו ולעפעפיו תנומה אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה 
אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי 
שממית עצמו באהלי החכמים וכן אמר שלמה בחכמתו 
התרפית ביום צרה צר כחכה ועוד אמר אף חכמתי עמדה 

 ".לי חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי

 ה לפירוש המשנה:וראה עוד מה שכתב הנשר הגדול בהקדמ

כי תחלת השכל יצייר שחרבן הנפש בתקון הגוף "
 ".ותקון הנפש בחרבן הגוף

 כי זה לעומת זה עשה האלקים וכשזה קם זה נופל.

 ונראה דמקור הדברים במס' תמיד )ל"ב ע"א(:

אמרו ליה ימית עצמו. מה  ,מה יעביד איניש ויחיה"
 ".יחיה את עצמו ,יעביד איניש וימות

 ב

ה זו לא צער ויסורים יש בה אלא עונג עילאי ושעשוע אמנם מית
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 נשגב.

 וכך כתב רבינו יונה )אבות פ"ב מי"ד(:

 בה תשתעשע בתורה עצמך את מיגע וכשאתה"
 דרכו ראשית קנני' ה (ב"כ' ח משלי) תורה שאמרה שמצינו

 ואהיה אמון אצלו ואהיה בתריה וכתיב. מאז מפעליו קדם
 היה הוא ברוך קדושה כי לך הנה. יום יום שעשועים
 (שם משלי) שנאמר והוא כן לעשות לך ויש. בה משתעשע

 כאשר ל"ר. אדם בני את ושעשעי ארצו בתבל משחקת
 תהיה כך עולם יצירת קודם ה"להקב שעשועים התורה היה

 ".אדם לבני ושעשועים העולם שנברא אחר בתבל משחקת

פא וכאשר נתבונן במשנת חז"ל על דרכה של תורה, נשפיל לסי

 דמתניתין.

 ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך"
 ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה

 אשריך לך וטוב אשריך כן עושה אתה ואם עמל אתה
 ".הבא לעולם לך וטוב הזה בעולם

 יה"ר שיהא חלקנו עמהם.
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