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SOURCES
משנה ,תלמוד בבלי יומא פג ,.פה.

)(1

ִמי שֶׁ נָּפְ לָּה עָּ לָּיו מַ ֹּפלֶׁת ,סָּ פֵק הּוא
שָּ ם סָּ פֵק ֵאינֹו שָּ ם ,סָּ פֵק חַ י סָּ פֵק
מֵ ת ,סָּ ֵפק נָּכְ ִרי סָּ פֵק י ְִש ָּר ֵאל,
ְמפ ְַק ִחין עָּ לָּיו ֶׁאת הַ גַלְ .מצָּ אּוהּו
חַ יְ ,מפ ְַק ִחין עָּ לָּיו .וְ ִאם מֵ ת,
ַינִיחּוהּו

רש"י שם )(2

משנה מסכת אהלות פרק א משנה ו

)(3

אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו ואפי' מגוייד ואפי' גוסס זוקק ליבום ופוטר מן היבום מאכיל
בתרומה ופוסל בתרומה וכן בהמה וחיה אינן מטמאין עד שתצא נפשם הותזו ראשיהם אף על
פי שמפרכסים טמאין כגון זנב של לטאה שהיא מפרכסת
שו " ת חתם סופר חלק ב ( יורה דעה ) סימן שלח

)(4

אבל כל שאחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה ואם אח"כ בטל הנשימה אין לנו אלא
דברי תורתינו הקדושה שהוא מת ולא ילינו אותו והמטמא לו אם הוא כהן לוקה אחר ההתראה
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A NEW LOOK
(5)

RAMBAM, MOREH NEVUCHIM 3:51

ודע בני שאתה כל עוד שתתעסק בחכמות הלימודים ובמלאכת ההגיון אתה מכת המתהלכים סביב הבית לבקש
 וכשתבין הענינים הטבעיים כבר נכנסת בפרוזדור." כמו שאמרו 'ז"ל' על צד המשל "עדין בן זומא מבחוץ- השער
 וזאת- הבית וכשתשלים הטבעיות ותבין האלוקיות כבר נכנסת עם המלך 'אל החצר הפנימית' ואתה עמו בבית אחד
 אבל מי שישים כל מחשבתו אחר שלמותו באלוקיות והוא נוטה כולו אל.היא מדרגת החכמים והם חלוקי השלמות
'האלוה ית' והוא מפנה מחשבתו מזולתו וישים פעולות שכלו כולם בבחינת הנמצאות ללמוד מהם ראיה על האלוה ית
 יש מהם. וזאת היא מדרגת הנביאים-  הם אשר באו אל בית המלך- לדעת הנהגתו אותם על אי זה צד אפשר שתהיה
 וישאל ויענה- "מי שהגיע מרוב השגתו ופנותו מחשבתו מכל דבר זולתי האלוה ית' עד שנאמר בו "ויהי שם עם יי
 כי התחזק- "וידבר וידובר עמו במעמד ההוא המקודש; ומרוב שמחתו במה שהשיג "לחם לא אכל ומים לא שתה
 רצוני לומר מיני חוש המישוש- השכל עד שנתבטל כל כח עב שבגוף
My son, so long as you are engaged in studying the Mathematical Sciences and Logic, you belong to
those who go round about the palace in search of the gate. Thus our Sages figuratively use the
phrase: "Ben-zoma is still outside." When you understand Physics, you have entered the hall; and
when, after completing the study of Natural Philosophy, you master Metaphysics, you have
entered the innermost court, and are with the king in the same palace. You have attained the
degree of the wise men, who include men of different grades of perfection. There are some who
direct all their mind toward the attainment of perfection in Metaphysics, devote themselves
entirely to God, exclude from their thought every other thing, and employ all their intellectual
faculties in the study of the Universe, in order to derive therefrom a proof for the existence of God,
and to learn in every possible way how God rules all things; they form the class of those who have
entered the palace, namely, the class of prophets. One of these has attained so much knowledge,
and has concentrated his thoughts to such an extent in the idea of God, that it could be said of him,
"And he was with the Lord forty days," etc. (Exod. 34:28); during that holy communion he could
ask Him, answer Him, speak to Him, and be addressed by Him, enjoying beatitude in that which he
had obtained to such a degree that "he did neither eat bread nor drink water" (ibid.); his
intellectual energy was so predominant that all coarser functions of the body, especially those
connected with the sense of touch, were in abeyance.
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:תלמוד בבלי סנהדרין קו

(7)

מראית העין (חיד"א) שם
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דרשות בית ישי  ,מאמר המח והלב

)(8

ֹ
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שפת אמת בראשית פרשת ויגש שנה תר " ס

)(9

דהנה עיקר עבודת האדם הוא בלב ובמוח .תפלה בלב .ולעבדו בכל לבבכם איזהו עבודה שבלב זו תפלה .כי
יש ב' לבבות לב חכם ולב כסיל .לכן צריכין עבודה בלב כדאיתא לב בנפש כמלך במלחמה והוא עבודת ימי
המעשה ועי"ז כ' לב יודע מרת נפשו .וצריכין לעבוד למתק זה המרירות .יודע כמ"ש בזוה"ק פי' יודעי תרועה
מתברין ההוא תרועה .וזה הי' בחי' יהודה בכלל ישראל .מלך במלחמה בחי' הלב .ויוסף הוא בחי' המוח בחי'
גאולה .כי עיקר הגאולה בנפש .כשהנשמה והמוחין מאירין לאדם ואז שקטה מלחמת הלב ונעשה לב אחד

שם משמואל בראשית פרשת ויגש שנה תרע " ג )(10

DEATH
אורות הקודש כרך ב' החיות העולמית )(11
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