Book Ten
 – Sefer Taharah – Theספר טהרה
Book of Purity
 – Hilchot Tumat Met – The Laws of theהלכות טומאת מת
Ritual Impurity Imparted by a Human Corpse
פרק א'
לבהמה שנגעה במת :להדגיש שלא זו בלבד שעכו"ם הופקעו בפועל מדין טומאה אלא שאינם בגדר
טומאה וטהרה כלל – לקו"ש ח"ל ע'  .212אפילו  . .יומו :בגוף יהודי ישנה קדושה מיוחדת – לקו"ש
חל"ד ע'  109הע' .40

פרק ו'
שכל  . .שבים טהור :ההוראה בעבודת ה' – לקו"ש חל"ה ע'  ,5יין מלכות סקל"ה.

פרק י''א
חזרו  . .שיטמא :ההדגשה בזה – לקו"ש חכ"ט ע'  280הע' .9
וחזקת  . .טהורות :מכאן נראית גודל מעלת ההליכה לארץ ישראל – יין מלכות סקל"ו.
פרק י''ב
הלכה א :התוכן הרוחני בעבודת האדם בשיעור הנקב שדרכו עוברת הטומאה – סה"ש תשמ"ח ח"ב
ע'  582הע' .72

פרק כ''א

הלכה א" :צמיד פתיל" בעבודה הרוחנית – לקו"ש חל"ח ע'  ,72יין מלכות סקל"ז.

 – Hilchot Parah Adumah - The Lawsהלכות פרה אדומה
of the Purification Process Involving the Red Heifer
פרק א'
הלכה א :הטעם הפנימי בזה – לקו"ש ח"ד ע'  .1060כדי להרבות בטהרתו :התיווך עם פ"א הי"ג –
יין מלכות סקל"ח .אחת :משמעות הדברים – לקו"ש חל"ג ע'  127הע' .3

פרק ג'
הלכה ג :ההוראה בעבודת האדם – סה"ש תש"נ ח"א ע' .359
וכן  . .אכי''ר :גדר שייכות כל הפרות זו לזו – לקו"ש חכ"ח ע'  .131וכן  . .ששורפין :עיקר אפר פרה
אדומה הוא למשמרת ולהצנעה .ביאור ענין פרה אדומה ע"פ פנימיות – סה"ש תשמ"ט ח"א ע' .342
ותשע :לשם מה יש צורך בציון מספר הפרות שנעשו? – לקו"ש חל"ג ע'  .128והעשירית :ייחודיותו
של המספר עשר ושייכותו לגאולה – לקו"ש חל"ג ע'  128הע'  ,18חל"ט ע'  .364ייגלה :ביאור הלשון –
לקו"ש חכ"ח ע'  135הע'  33ושוה"ג .מהרה ייגלה (אכי"ר) :מה מקומה של תפילה ובקשה לספר
הלכה?! אלא שכאן מלמדנו רבינו הלכה ב"הלכות" הציפייה למשיח :אפילו בהזכרה אגבית על משיח
צריכים להתעורר רגשי התחינה והציפייה לבואו! – יין מלכות סקל"ט .אכי''ר :מכאן שבברכה על
הגאולה יש לחתום "אמן כן יהי רצון" – לקו"ש חל"ב ע'  195הע'  ,25חל"ז ע'  89והע'  ,2סה"ש
תשמ"ח ח"ב ע'  498והע' .59

פרק ה'
מטמאין  . .שמש :הביאור הפנימי בהלכה זו – יין מלכות סק"מ.

פרק ו'
הלכה יד :הטעם בזה – לקו"ש ח"ו ע'  92ושוה"ג ,חט"ו ע' . 427

פרק י''ג
שאין  . .בה :לא הובא הלימוד שבש"ס – לקו"ש חל"ז ע' .23

 – Hilchot Tumat Tzaraat – The Lawsהלכות טומאת צרעת
of the Ritual Impurity imparted by Leprosy
פרק א'
כיצד  . .חשוב :השיטות בזה – לקו"ש חל"ב ע'  78והע'.

פרק ב'
זה טמא :שקו"ט בענין תורה לא בשמים – סה"ש תנש"א ח"ב ע'  569והע' .38

פרק ה'
אין  . .בהן :ביאור מחלוקת רבינו ורש"י בזה – לקו"ש חכ"ז ע' .92

פרק ח'
הלכה יב :דיון בנושא – לקו"ש חל"ב ע'  80והע' .32
פרק ט'
הטומאה  . .בכוהן :התוכן הרוחני בזה – לקו"ש חכ"ז ע'  ,88חל"ז ע'  ,34יין מלכות סקמ"א .ובלבד
 . .סומה :מלשון רבינו עולה שפסול זה הוא דין גברא – לקו"ש חל"ב ע' .87
הלכה ח :בדעת רבינו – לקו"ש חל"ז ע'  37והע'  7ושוה"ג.

פרק י'
שיהיה  . .לבדו :דין מיוחד בישיבת בדד דהמצורע ושילוחו מן המחנה – לקו"ש חי"ח ע' .135
פרק י''א

ואחר  . .המצורע :בסדר הטבילה והתגלחת – לקו"ש חל"ב ע' .233

פרק י''ד
ואחר  . .הכוהן :בשיטת רבינו מאיזה טעם יש לפנות את הבית לפני כניסת הכהן – לקו"ש חל"ז ע' 38
והע'  15 ,11ושוה"ג.

פרק ט''ו
חולץ  . .הנגע :משמע שגם שותפו לקיר צריך לחלוץ את אבניו שבחלקו נגד הנגע – לקו"ש חל"ג ע' 12
והע' .31

פרק ט''ז
ופלא :דיוק הלשון – לקו"ש חל"ג ע'  164והע'  .13כדי  . .הרע :מכאן נראה עד כמה גדולה אהבתו של
הקב"ה לכל יהודי!  -לקו"ש חל"ז ע'  .39מדוע לא נסדרו הלכות אלו בהלכות דעות? – לקו"ש חכ"ב ע'
 .66ויהיה  . .לבדו :בגדר הבדלת מצורע – לקו"ש חכ"ב ע'  .72אז  . .שמו :ההדגשה המתווספת עפ"י
הפסוק – לקו"ש חל"ב ע'  97והע' .64

 – Hilchot Metamei Mishkavהלכות מטמאי משכב ומושב
Umoshav – The Laws of the Sources of Ritual Impurity
which Impart Impurity to the Places where One Sits and the
Places where One Lies
פרק ב'
אבל  . .מטמאין :הטעם הפנימי בזה – יין מלכות סקמ"ב.

פרק י''א

ומשעבר  . .לטומאתן :הביאור בזה בהרחבה; ההבדל בין מ"ש כאן למ"ש בהלכה ב' – יין מלכות
סקמ"ג .הלכה יא :ביאור הדין – לקו"ש חל"ז ע'  .20מפני  . .לגביהם :ביאור השיטות בזה – לקו"ש
חט"ז ע' .310

 – Hilchot Shear Avot Hatumahהלכות שאר אבות הטומאה
– The Laws of the Other Categories of Sources of Ritual
Impurity
פרק ב'
הלכה י :ביאור מחלוקת רבינו והראב"ד בגדר מציאות העכו"ם בדיני תורה – לקו"ש חי"ח ע' ,165
ח"כ ע' .139

פרק ג'
הלכה יג :תמיהה בדברי המנ"ח – לקו"ש חל"ה ע'  25והע' .26

פרק ד'
הלכה א :הענין הפנימי בזה – יין מלכות סקמ"ד.

פרק ו'
הלכה א :הטעם שהביא רבינו רמז שלא נזכר בש"ס וביאור גדר טומאת עבודה זרה לשיטת רבינו;
ביאור פנימי בזה שתיתכן מציאות של ע"ז בעולמו של הקב"ה – לקו"ש ח"ל ע' .155
וכשיעלה  . .יטהר :בדברי הכסף משנה – לקו"ש ח"ל ע'  22הע'  ,64חל"ב ע' .241
פרק ז'
וכן  . .הטמאים :הענין הפנימי בטומאת משקין – לקו"ש חכ"ז ע' .78

פרק ט'

נעשו ידיו שניות :מן הסתם הניחו הכוהנים תפילין (גם) מחוץ למקדש ,ולא מצינו שחויבו לטבול את
ידיהם לפני הכניסה למקדש! – יין מלכות סקמ"ה.
מטמאין את הידיים :משמע שהמטפחות הן פרט בקדושת הספר וחלק ממנו – לקו"ש חכ"ג ע' 144
הע' .25

פרק י''ב
הלכה א :ההוראה בעבודה הרוחנית – יין מלכות סקמ"ו .אבל  . .הקודש :ההוראה בעבודה
הרוחנית – יין מלכות סקמ"ו.

פרק י''ג
וכן  . .עצמן :גדר טומאת עם הארץ – לקו"ש חל"ז ע'  23והע'  .30ועל  . .הארץ :בגדר טומאת עם
הארץ – לקו"ש חל"ז ע'  23והע' .31

 – Hilchot Tumat Ochalin – The Lawsהלכות טומאת אוכלין
of the Ritual Impurity Contracted by Foods
פרק א'
הלכה א :ביאור ג' התנאים בטומאת אוכלין (המבוארים במהלך הפרקים הבאים) בעבודת האדם –
לקו"ש חכ"ז ע'  ,74יין מלכות סקמ"ז.

פרק ב'
הלכה א :הביאור ברוחניות הענינים – רשימות ח' קל"ב ס"ד ,יין מלכות סקמ"ז.

פרק ז'
הלכה א :ג' אופנים בביאור הדין וענינם בעבודת האדם – לקו"ש חל"ז ע' .27

פרק ט''ז

כל ישראל :אם גם עמי הארץ שייכים לזהירות זו – לקו"ש חל"ז ע'  20והע'  .4ברגל בלבד:
במשמעות והבנת דברי רבינו – לקו"ש חל"ב ע'  63והע'  .38הלכה יב :שלבים בעבודה הרוחנית
המרומזים בהלכה זו – יין מלכות סקמ"ח.

 – Hilchot Kelim – The Laws of the Ritualהלכות כלים
Impurity Contracted by Vessels
פרק י''ב
הלכה א :ההוראה בעבודת ה' – יין מלכות סקמ"ט.

פרק י''ח
הכסא  . .והמנורה :ייחודיותם של חמישה כלים אלו ,בעבודת האדם – יין מלכות סק"נ.

 – Hilchot Mikvaot – The Laws of Mikvaotהלכות מקואות
פרק א'
עדיין הוא בטומאתו :גדר הדין – לקו"ש חל"ח ע'  19הע'  ,19חל"ט ע'  167 ,75הע' .5
והרי  . .תורה :ההוראה בעבודת ה' – יין מלכות סקנ"א .לא  . .המים :גדר הדין – לקו"ש חל"ח ע'
 19הע'  ,19חל"ט ע'  167 ,75הע' .5

פרק ד'
הלכה א :ביאור ההלכות הבאות בעבודת האדם – יין מלכות סקנ"ב.

פרק ח'

הלכה יא :כאן פסק כרשב"ג ,אף שבהלכה ו' לא פסק כוותיה – לקו"ש חל"ה ע'  5הע' .47

פרק ט'
והמעיין  . .שהוא :משום שבכל טיפה ניכר ענין הבלי גבול שבה וחיבורה עם המעיין – סה"ש תשמ"ט
ח"א ע'  161הע'  81ושוה"ג.

פרק י''א
והדבר  . .הלב :גם בתשובה ,עיקרה היא כוונת הלב ורק נוסף לזה הוא הוידוי – לקו"ש חל"ט ע' .167
והביא  . .טהר :הענין בזה – לקו"ש ח"ד ע'  ,1146ח"כ ע'  176והע'  ,39חכ"ז ע'  ,355 ,351סה"ש
תשמ"ט ח"א ע'  156הע'  50שוה"ג ב'( .הטהור) :לכאורה ,זו הגירסא הנכונה – לקו"ש ח"ל ע'  20הע'
.42

