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סוגיות בפרשה  042בלק ז משקין
דם חללים ישתה
]א[ באחת הברכות שברך בלעם את ישראל נאמר "הן עם כלביא יקום כארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים
ישתה" )בלק כ"ג כ"ד( .רש"י שם פירש על פי המדרש )תנחומא בלק פי"ד(" ,שהם עומדים משנתם שחרית ומתגברים כלביא
וכארי לחטוף את המצוות ללבוש ציצית לקרוא את שמע ולהניח תפילין .לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל
מזיק הבא לטורפו .כיצד ,קורא את שמע על מיטתו ,מפקיד רוחו ביד המקום וכו' .ודם חללים ישתה ,נתנבא שאין משה מת
עד שיפיל מלכי מדין חללים ויהרג הוא עמהם" .א"כ לפי זה "דם חללים ישתה" מתפרש שקודם מיתתו ,משה רבינו יהרוג את
מלכי מדין ואת בלעם ,והרי זה מדרש על דרך האגדה.

אין אוכל מיטמא בלא הכשר
]ב[ אבל במקום אחר חז"ל דרשו "דם חללים ישתה" על דרך ההלכה .בהקדם ,מצינו בתורה כמה סוגי מקבלי טומאה ,כגון
אדם ,כלים ,בגדים ,אוכלין ומשקין )עי' פתיחת התפארת ישראל לסדר טהרות אות ג'( .בכדי שאוכל יוכל לקבל טומאה הוא
צריך להיות מוכשר לקבל טומאה .אוכל שלא הוכשר לקבל טומאה ,אפילו יגע בו אב הטומאה ,כגון טמא מת או שרץ ,ישאר
אותו אוכל טהור מדאורייתא .מתי אוכל מוכשר לקבל טומאה  -דוקא אם נגע בו אחד משבעת המשקים י"ד שח"ט ד"ם
)שו"ע או"ח קנ"ח ס"ד( שהם יין דבש־דבורים שמן־זית חלב טל דם ומים )מכשירין פ"ו מ"ד ,תו"כ על שמיני י"א ל"ד( .אלו הם
שבעת המשקים שאם נגעו באוכל ,הוכשר לקבל טומאה ,ומעתה אם יגע באוכל דבר טמא האוכל יטמא.

ז' מכשירים
]ג[ כידוע המכשיר היחידי שמוזכר בתורה להדיא הוא המים .בפרשת שמיני כתוב "מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים
יטמא" )שמיני י"א ל"ד( ,וכן כתוב "וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם" )שמיני י"א ל"ח( .מפורש
בפסוקים שכדי שהאוכל יוכל לקבל טומאה נצרך שיגע בו מים .ומנלן ששאר הששה משקין ג"כ מכשירים .הנה התוספתא
)שבת פ"ט אות י"ד( דורשת להוכיח שכל אחד מששת המכשירים האחרים נקראים משקה .למרות שהתוספתא אינה מפרשת
למאי נפ"מ שהם נקראים משקה ,אבל בגמרא בחולין )ל"ה ב'( משמע שלפחות אחת הנפ"מ היא שדם מכשיר .דהרי הפסוק
שהתוספתא דורשת להוכיח שדם הוא משקה הוא הפסוק "ודם חללים ישתה" ,ובגמרא בחולין )ל"ה ב'( כתוב "דם חללים
דמכשיר דכתיב ודם חללים ישתה וכו'" .א"כ מצינו דרשה נוספת בחז"ל על פסוק זה ,ונוגע להלכה.

דרשה שניה לענין שדם מכשיר
]ד[ אבל בספרי ישנה דרשה אחרת להוכיח שדם דינו כמשקה .כתוב בספר דברים פרשת ראה ג' פעמים בנוגע לדם " -על

הארץ תשפכנו כמים" )י"ב ט"ז ,י"ב כ"ד ,ט"ו כ"ג( .מכך שהוקש דם למים ,דורש הספרי )על ראה י"ב ט"ז( ומובא ברש"י שם,
מה מים מכשירים את הזרעים אף דם מכשיר את הזרעים .הרי שיש לנו שני ילפותות מהיכן יודעים שדם נחשב למשקה
להכשיר לקבל טומאה .האחת מהפסוק בפרשה דידן  -דם חללים ישתה  -שנדרש בחולין לענין שדם מכשיר לקבל טומאה.
והילפותא השניה מהפסוק על הארץ תשפכנו כמים .והנה צריך ביאור למה צריכין שתי ילפותות ,וברור לכל מבין שיש כאן שני
שורשים בדין דם .כל ילפותא היא שונה במהותה ,וצריך להבין את גדרה.

טעם החינוך למה אוכל זקוק להכשר
]ה[ לפני שנברר את סוגית הדם כמכשיר ,יש לדון בהקדם בסוגיא השורשית של ההכשרה ,דהיינו יש להבין מהו גדר פעולת
ההכשרה ,מפני מה זקוק אוכל להכשר כדי להיטמא .הנה הגמרא בחולין )קי"ח א'( מביאה טעם אחד" ,אמר רב הונא בריה
דרב יהושע פירות שלא הוכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי" .הגמרא מדמה פירות שלא הוכשרו לתנור שלא נגמרה
מלאכתו .ממתי כלי מקבל טומאה  -משנגמרה מלאכתו )עי' רש"י שבת נ"ב ב' ד"ה בגלמי ,ברייתא בחולין כ"ה א' לאחר
המשנה( .אומרת הגמרא שהסברא או לפחות הגדר שאוכלין שלא הוכשרו אינם מקבלים טומאה הוא אותו גדר של כלי שלא
נגמר מלאכתו .וכמו שמבואר בחינוך )מצוה ק"ס( שבדרך כלל פירות ירקות קודם אכילתן נוהגים להדיחן מעפרם .וכן זרעים
נוהגים ללתתן במים קודם עיבודם .א"כ נתינת מאכלים במים נקרא גמר מלאכתם מפני שקודם לכן אינם ראויים לאכילה או
לעיבוד .החינוך אינו מזכיר את הגמרא ,אולי כי בגמרא מובא רק גדר הדין ולא טעמו ,וקצת צ"ע בזה .עכ"פ עלה בידינו שכמו
שתנור שכל זמן שלא נגמר מלאכתו אינו מקבל טומאה ,ה"ה באוכל שלא הוכשר חסר בגדר הגמר מלאכה שלו ,שהוא
נתינתו במים.

טעם הרמב"ן למה אוכל זקוק להכשר
]ו[ מאידך מצאנו ברמב"ן סברא אחרת למה נחוץ ההכשר .כתב הרמב"ן )שמיני י"א ל"ז( "וטעם ההכשר בעבור כי לכלוך
השרץ והמטמאים ידבק במאכלים בלחות ולא כן ביבשים ,ועשתה התורה הרחקה יתירה לטמא המוכשרים במים וניגבו ,שלא
ניתן דברינו לשיעורין" .משמע בדברי הרמב"ן שאין טומאת השרץ ודומיו עוברת לנטמא אלא ע"י שלכלוכם הגשמי נדבק
בדבר הנטמא ,וזה בעיקר כאשר הדבר הנטמא הוא לח ,שהרי ידוע שבדרך הטבע לכלוך נדבק יותר בדבר לח מאשר ביבש.
וגם אם הדבר הנטמא היה לח והשתא כבר התיבש ,מ"מ לא נתנה התורה דבריה לשיעורין.

שתי הבחנות בטומאה ,מאין היא באה ולאן היא הולכת
]ז[ כדי להבין את עומק הסברות של החינוך והרמב"ן ,יש לבנות כמה הקדמות .הנה הטומאה השורשית בעולם כמו שידוע
היא טומאת המת ,והיא אבי אבות הטומאה .טומאה זו נתחדשה בחטא אדה"ר שהזהירו הקב"ה "ביום אכלך ממנו מות
תמות" .ולאחר שעבר על האזהרה ,אמר לו הקב"ה "כי עפר אתה ואל עפר תשוב" ,וקבע בכך למת דין קבורה .והטעם,
דהרי כל טהרה היא עליה וכל טומאה היא ירידה ,לכן אבי אבות הטומאה שהוא הטמא ביותר הוא מורד למקום הנמוך ביותר
 לעפר .והנה בטומאת המת עצמה ישנן שתי הבחנות .האחת היא שמקורה באדם ,שהוא המקור לכל הטומאות ,מאבי אבותועד הרביעי בקודש .והשניה שהיא בדרך ירידה לארץ .א"כ כאשר רוצים להבין את ענין הכשר לטומאה באוכלין ,אפשר
להגדיר זאת מחד גיסא מצד הקשר של האוכלין לאדם ,ומאידך גיסא ,מצד הקשר של האוכלין לטומאה ,בדרך הירידה לארץ.

הכשר לאוכלין והכשר לזרע
]ח[ נראה עתה כיצד שני צדדים אלו עולים מפסוקי התורה הדנים בהכשר אוכלים .ראינו לעיל בפרשת שמיני שני פסוקים
)י"א ל"ד וי"א ל"ח( שלמדים מהם דין הכשר לאוכלים .הראשון מדבר על אוכל והשני על זרע .כמובן מדובר בזרע תלוש ולא
במחובר לארץ ,כי במחובר אין טומאה כלל )תו"כ על שמיני י"א ל"ח ,חולין קי"ח ב'( ,וממילא לא שייך הכשר .בכל אופן ישנן
שתי ילפותות ,והגמרא בחולין )ל"ו א'( שואלת למה צריך את שניהם ,דהרי אין סברא לחלק שאוכל יצטרך הכשר וזרע לא ,או
איפכא ,דסוף כל סוף גם זרע עומד לאכילה .מתרצת הגמרא שצריך פסוק אחד שהכשר מועיל לטומאת מת ועוד פסוק שני
שהכשר מועיל לטומאת שרץ ,עי"ש .בתו"כ )שמיני י"א ל"ח( מובא תירוץ אחר ,פסוק אחד להצריך הכשר ליטמא באויר כלי

חרס ופסוק שני להצריך הכשר ליטמא בשרץ )עי"ש במלבי"ם( .ועי' גם ברמב"ן עה"ת שמביא תירוץ שלישי .אמנם עומק
הדבר לפי דרכנו ,הוא שכל אחד משני הפסוקים מצביע על הגדרה אחרת בענין הכשר טומאה .דהרי הפסוק הראשון המזכיר
אוכל ,מגדיר את ההכשר מצד שכל טומאה באה מהאדם ,דהרי דוקא אוכל הראוי לאדם אפשר להכשירו לטומאה ,ואוכל
שאינו ראוי למאכל אדם אינו מקבל טומאה כלל )עי' בירושלמי תרומות דף נ"ה ב' פי"א ה"ב ,ועי' ברמב"ם הלכות טומאת
אוכלין פ"א ה"א ,ועי' בהשגות הראב"ד פ"ב טומאת אוכלין הי"ד ,ועי' בעוקצין פ"ג( .אם כן מאכל הראוי לאכילת אדם ,זה
גופא מהות הצירוף שלו לאדם ,ומצד כך דייקא הוא מוכשר לקבל טומאה .הגדר שני שהוא להיכן הולכת הטומאה ,מתגלה
בפסוק המדבר על הזרע" ,וכי יותן מים על זרע" .דהנה בפסוק שלפניו כתוב "וכי יפל מנבלתם על זרע זרוע אשר יזרע טהור
הוא" ,כלומר בלא הכשר הזרע טהור .אמנם הפסוק מדגיש "זרע זרוע אשר יזרע" ,דהיינו שמדובר בזרע שנזרע בארץ
)לאפוקי זרע הזרוע בעציץ שאיננו נקוב אינו מוגדר כזרע הזרוע בארץ ,ומקבל הכשר וטומאה בעודו בעציץ ואינו זקוק
לתלישה ,עוקצין פ"ב מ"ט ,רמב"ם טומאת אוכלין פ"ב ה"י( .אם כן הכשר הזרע מוגדר דייקא מהיותו מעיקרו מחובר לארץ.

עומק סברות הרמב"ן והחינוך
]ט[ על פי זה נראה עתה את עומק טעמי הרמב"ן והחינוך שהזכרנו לעיל .סברת הרמב"ן היא שדין הכשר לטומאת אוכלין
נובע מכך שהיבש אינו מדבק משא"כ הלח מדבק .זו סברא מצד להיכן הוא הולך ,שכדי להכשירו צריך האוכל להיות ראוי
להדבק במטמא המלוכלך בעפר ,להדבק בבחינת "עפר אתה ואל עפר תשוב" .מה שאין כן סברת החינוך היא שהכשר
הטומאה נחוץ כדי להביאו לגמרו ,שיהא ראוי לאכילה ,מפני שכל זמן שלא נפל עליו אחד משבעת המשקים ,בעיקר מים,
עדיין אין דרך לאוכלו .עומק ההגדרה בזה הוא שהכשר האוכלין מצרף לצורת האדם ,ע"י שנעשה ראוי לתשמיש האדם.
עומק הסיבה שכלי שלא נגמרה מלאכתו אינו מקבל טומאה ,הוא לא רק מפני שחסר בשם כלי משום שלא נגמרה מלאכתו,
אלא מפני שעד כמה שלא נגמרה מלאכתו אין הוא ראוי לתשמיש אדם .אם כן בעומק ,דברי הרמב"ן ודברי החינוך הם שני
צדדי הכשר הטומאה .הכשר הטומאה מצד מה שהוא מצטרף לארץ ששם העפר שהוא שורש הלכלוך והדבקות הטומאה  -זו
סברת הרמב"ן .מה שאין כן הכשר הטומאה מצד שההכשר מצרפו לצורת אדם  -זו סברת החינוך .לכאורה בכל סברת
החינוך טמונה סתירה ,שהצירוף לאדם מביא לטומאה וטומאה היא פירוד ,היפך מצירוף .ואותה הפכיות רואים בחטא עץ
הדעת ,שמחד הוא שורש הטומאה ,ומאידך נק' דעת כי דעת מחבר ומצרף .אבל כאשר האדם יחזור למדרגתו יחזור עמו כל
מה שמצורף אליו ,כל מה שמחובר עמו ,ואכ"מ.

האם ההכשר הוא תחילת הטומאה
]י[ ישנה מחלוקת בגמרא בחולין )קי"ח ב'( "אמר רב חייא בר אשי אמר רב ,יש יד לטומאה ואין יד להכשר .רבי יוחנן אמר ,יש
יד לטומאה ולהכשר" .כאשר היד דזרעים הוכשרה ,ישנה מחלוקת האם הזרעים הוכשרו או לא" .במאי קימפלגי ,אב"א קרא,
אב"א סברא .אב"א קרא וכו' ,אב"א סברא ,מר סבר הכשר תחילת טומאה הוא ,ומר סבר הכשר לאו תחילת טומאה הוא".
דישנם שני דינים ,עצם הטומאה וההכשר של הטומאה .הגמרא דנה האם הכשר הטומאה הוא חלק מדיני הטומאה או שהוא
דין לעצמו .והנה לכ"ע יש יד לטומאה .לכן אם ההכשר הוא חלק מדיני הטומאה ,אזי כמו שיש יד לטומאה כך יש יד להכשר
טומאה .ואם דיני הטומאה לחוד ודיני ההכשר לחוד ,אזי אפילו שיש יד לטומאה ,אין יד להכשר טומאה .מהי עומק המחלוקת.
והנה מצד סברת הרמב"ן בשורש ההכשר ,אזי ההכשר הוא תחילת טומאה ,דהרי עצם ההכשר מועיל להדבק בטומאה .מה
שאין כן לסברת החינוך שהכשר מגדיר את האוכל כראוי לאכילת אדם ,זה כשלעצמו אינו שורש לטומאה .אלא רק כאשר
האדם נפל למדרגת טומאה ,ממילא גם האוכלין נופלים עמו לטומאה באותו ערך ,מחמת שהם הוכשרו לאדם .אבל מה
שעצם ההכשר פועל הוא צירוף לצורת אדם ,ואדרבא צירוף לצורת אדם זה מעלה ולא חיסרון .אמנם כאשר האדם נפל
ממדרגתו ונעשה טמא ,אזי כל מה שמצטרף אליו נעשה מוכשר לקבל טומאה .אם כן לכאורה עומק המחלוקת בגמרא האם
ההכשר הוא תחילת טומאה או לא ,מצד סברת הרמב"ן ההכשר הוא תחילת טומאה ,ומצד החינוך ההכשר אינו תחילת
טומאה .להלן בעזר ה' יתבאר זאת ביתר עומק.

הכשר ע"י שחיטה
]יא[ על דרך זה נבאר סוגיה נוספת בחולין .במשנה )ל"ג א'( כתוב "השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהם דם  -כשרים,
ונאכלים בידים מסואבות" .אפשר לאכול את הבשר בידים שלא ידוע שהם טהורות )וא"כ הן טמאות כי על סתם ידים חכמים

גזרו שיהיו שני לטומאה לטמא את התרומה וקדשים ,רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה פ"ח ה"ח( ,ואפילו בידים שידוע שהן
טמאות .והטעם הוא כי בשר זה לא הוכשר לקבל טומאה ,מכיון שלא יצא דם בשחיטתו .אילו היה יוצא ממנו דם שחיטה ,אזי
הדם היה מכשיר אותו לקבל טומאה .אבל לא יצא ממנו דם ולכן הבשר לא הוכשר לקבל טומאה ,ולכן אפשר לאוכלו בידים
טמאות" .רבי שמעון אומר ,הוכשרו בשחיטה" .רבי שמעון מחדש כאן שישנו סוג הכשר חדש הנקרא שחיטה .כפי שמסביר
רש"י "מיגו דשריא שחיטה להך בשר מידי אבר מן החי משויא ליה נמי אוכלא לגבי טומאה" .כלומר ,השחיטה מתירה מדין
איסור אבר מן החי .דכל זמן שהבהמה היתה חיה ,והיה ניטל ממנה אבר ,אותו אבר היה אסור באכילה מדין אבר מן החי.
השתא שנשחטה ,השחיטה התירה את הבהמה לאכילה ,כלומר שהפקיעה את איסור אבר מן החי מהבהמה .וסובר רבי
שמעון שמתוך שהשחיטה הפקיעה איסור אמ"ה ,כמו כן הכשירה את הבהמה לקבל טומאה .והדברים מרפסין איגרא ,דמה
השייכות בין הכשר טומאה לבין היתר שחיטה .איך יש מיגו מדין שחיטה של היתר אכילה לאדם לדין הכשר טומאה של אוכלין
שהוא דין לקבלת טומאה .אבל לפי עומק הביאור בשיטת החינוך בהכשר אוכלין לטומאה ,חידושו של ר"ש מובן .הרי
השחיטה הוציאה את הבהמה ממצב שאינה ראויה לאכילת אדם למצב שהיא ראויה לאכילת אדם .והרי כל הטעם לפי החינוך
שמשקין מכשירין את האוכלין לטומאה הוא כי הם עושים את האוכלין ראויים לאדם .מאידך י"ל שסברת תנא קמא ששחיטה
אינה מכשירה מושרשת בדברי הרמב"ן .אין הכוונה שזה הביאור להלכה במחלוקת ,אלא זה הביאור בשורשים.

האם הכשר מועיל במאכל שרובץ עליו איסור
]יב[ באותו ענין ,ישנה תוספתא בעוקצין )פ"ג אות ז'( "ערלה וכלאי הכרם ושור הנסקל ועגלה ערופה וצפורי מצורע ופטר
חמור ובשר בחלב כולם מטמאין טומאת אוכלין ,ר"ש אומר כולם אין מטמאים טומאת אוכלין ומודה ר"ש בבשר בחלב
שמטמא טומאת אוכלין הואיל והיתה לו שעת הכושר" .התוספתא מובאת במנחות )ק"א א' ב'( ובבכורות )ט' ב'( .המחלוקת
היא בדבר שאסור באכילה ,והוכשר לקבל טומאה ,האם הוא מקבל טומאה או לא .מצד עצמו כאוכל הוא ראוי למאכל אבל
רוכב עליו איסור המונע את אכילתו .המחלוקת כאן היא לכאורה הפוכה מהמחלוקת שראינו בהכשר ע"י שחיטה .שם ר"ש
חידש שדם שחיטה מכשיר ות"ק סבר שאינו מכשיר ,וכאן ר"ש אומר שהכשר אינו מועיל בבהמה שאיסור רובץ עליה ,ות"ק
סובר שהכשר מועיל .אבל יש לבאר שגם כאן סברת ר"ש מושרשת בשיטת החינוך וסברת ת"ק מושרשת בשיטת הרמב"ן.
ת"ק סובר שההכשר הוא מצד הירידה שלו לארץ ,ולא עליתו למעלה לאדם .א"כ למאי נפ"מ אם המאכל אסור באכילה מצד
שאיסור רוכב עליו מן הצד ,סוף כל סוף יש על זה שם מאכל ,דומיא דזרע שיש לו גדר של מאכל .ורבי שמעון סבר ששחיטה
הרי מכשירה מחמת שהיא מתירה המאכל לאדם ועושהו חזי לאיצטרופי לאדם .משא"כ שור הנסקל ושאר איסורי הנאה,
מכיון שאינם ראויים לאכילת אדם ,אפילו שיש עליהם שם אוכל ,לכן אינם מקבלים טומאה .אם כן לכאורה תנא קמא ורבי
שמעון לשיטתם בהגדרות שנתבארו עד עתה.

חיבת הקודש מכשירה בקודשים
]יג[ עד עכשיו הזכרנו שתי אפשרויות כיצד אוכל נעשה מוכשר לקבל טומאה .האפשרות הפשוטה המוזכרת בפסוק היא ע"י
שבעת המשקים .האפשרות השניה שהיא שיטת רבי שמעון ,ששחיטה מכשירה לקבל טומאה .אפשרות שלישית המובאת
במספר מקומות בש"ס )כגון פסחים כ' א' ,מנחות ק"ב ב' ,חולין ל"ו ב' ,ועוד( היא שחיבת הקודש מכשרתן .בקודשים מצינו
חידוש שהחיבה לקדש מכשירה .למעשה בגמרא בחולין שם מבואר שחיבת הקדש פועלת שני דינים .האחת לתת לעצים
וללבונה שהיו במקדש דין מאכל למרות שאינם ראוים לאכילת אדם ומצד כן אינם יכולים לקבל טומאה .דין שני שחיבת
הקדש פועלת היא להכשיר לטומאה מאכלים הראויים למאכל שלא נגעו בהם שבעת המשקים .הרי שחיבת הקדש פועלת
שני דינים ,היא עושה דבר שאינו־אוכל לאוכל ,והיא מכשירה לטומאה מאכל שלא הוכשר לקבל טומאה במשקה .והנה רבינו
חננאל על הדף בפסחים שם כותב "דאיתכשר בחיבת הקודש ,כלומר תאות אדם לקודש משוה הדבר שמקדיש אע"פ שלא
הוכשר במים כאילו הוכשר" .וצריך ביאור בדבריו ,מה ענין חיבת האדם לקדש להכשרת מאכלי קודש או לתת לעצים ולבונה
דין מאכל .אך עומק דברי הר"ח יובנו לפי סברת החינוך בהכשרה .תאות האדם לדבר מחמת הקדושה שבו הוא סוג נוסף של
צירוף לאדם ,כך שאם המאכל לא הוכשר או שאין לעצים ולבונה דין אוכל ,אז חסר בצירופו לאדם .כמו שכלי שלא נגמרה
מלאכתו חסר בצירוף שלו לאדם ,כך בעצים ולבונה במקדש ,אם חסר מהם דין אוכל ,אזי חסר בצירוף שלהם לאדם .חזינן
כאן סוג חדש של צירוף ,צירוף מכח חיבת קדש .גם שבעת המשקין מכשירין מחמת הצירוף לאדם ,משקין מלשון נשיקה ,ענין
חיבור ,וכן חיבה מלשון חיבור .ולכן גם חיבה מכשירה לקבל טומאה .בסוגרים נוסיף שחיבת הקדש מכשירה למעלה מהדעת.
דהרי כאשר יש לאדם חיבה לעץ מ"מ אינו יכול לאוכלו .כאשר אדם תאב לאכול מאכל מסוים ,זה חטא עץ הדעת .אבל מה
שאדם תאב לעצם העץ ,זה ענין למעלה מהדעת .אמנם מעיקרא היה צריך להיות לעץ טעם הפרי ,אבל האדמה לא עשתה
כן ,ואין לעץ טעם .א"כ העומק שיש לאדם תאוה לדבר חסר טעם זה בעצם שרש התיקון לחטא עץ הדעת ,וזה ענין חיבת

הקדש מכשירה עץ ולבונה.

שבעה משקין מצרפין עיסה לאחד ,אבל מי פירות אינם מצרפים
]יד[ נדון עתה בציור של עיסה שנילושה בשבעת המשקים המכשירין ,ואחר כך נגע בה דבר טמא .יש לברר האם נטמא רק
מקום הנגיעה ,או האם התפשטה הטומאה בכל העיסה .והנה בתוספתא בעוקצין )פ"א אות ד'( כתוב "עיסה שנילושה במי
פירות הרי זו טהורה שאין לך שהוא מחבר את האוכלין אלא שבעה משקין בלבד" .משמע מכאן שז' משקין מחברים את
העיסה לאוכל אחד ,וא"כ תתפשט הטומאה בכל העיסה .וכן משמע במשנה בטבול יום )פ"ג מ"ד( שכתוב שם "עיסה
שנילושה במי פירות ,ר"ע אומר לא פסל אלא מקום מגעו" .וכן עולה מהמשנה בטבול יום פ"ב מ"ג ,עי"ש .ועי' בראב"ד
)השגה על הרמב"ם טומאת אוכלין פ"א ה"ד( המבאר דין זה ע"פ המקורות הנ"ל ואכ"מ .בכל אופן מבואר כאן יסוד עמוק
ששבעת המשקים יוצרים צירוף ,משא"כ מי פירות אינם מצרפים .וכח הצירוף של שבעת המשקין הוא בין לסברת החינוך ובין
לסברת הרמב"ן.

דם מלשון אדם ומלשון אדמה
]טו[ עד עתה עסקנו בסוגיא הכללית של הכשר ע"י שבעת המשקים .מעתה נחזור לדון בדם ,שהוא אחד מז' המשקין .ראינו
כבר שישנן ב' ילפותות להכללת הדם בשבעת המשקין .באחת למדין מהפסוק דם חללים ישתה .ובשניה למדין מהפסוק על
הארץ תשפכנו כמים .עתה נראה שהצורך בב' ילפותות מתבאר ע"פ היסודות הנ"ל .דהרי הסברנו שבשבעת המשקין ישנן
שתי קצוות .האחד ,מהיכן זה נטמא ,שהוא הצירוף לאדם .השני ,להיכן הולכת הטומאה ,שהוא הצירוף לארץ ,היינו לאדמה.
והנה דם הוא מלשון אדם וכן מלשון אדמה ,כלומר הוא יכול להצטרף לאדם והוא יכול להצטרף לאדמה .מצד צירופו
לאדמה ילפינן שהוא משקה מהפסוק על הארץ תשפכנו כמים .הפסוק אינו רק מקור לילפותא אלא גם מלמד את גדר
הילפותא ,שהדם מכשיר לטומאה מחמת שהוא מצטרף לארץ .ומאידך ,את צד הצטרפותו לאדם ילפינן מהפסוק ודם חללים
ישתה.

כאשר הורגים את האומות ,שותים את חלקי הקדושה שבחללים
]טז[ אור החיים הקדוש על הפסוק ודם חללים ישתה ,כותב "ודקדק לומר ישתה לפי מה שהקדמנו כי על ידי הריגת האומות
נדבקים חלקי הקדושה בעם ה' בסוד כי לחמֵנו הם )במדבר י"ד ט'( ,כמו כן אמר כאן ישתה ,והבן" .כמובן או"ח הקדוש
מדבר על הריגת האומות באופן שיש מצוה להרגם ,כגון בשבעת האומות המקבילות לשבעת המשקים ,או דמיירי בעמלק.
עכ"פ באומות עצמם ישנם חלקי קדושה ,דאין לך נברא בעולם שאין בו טוב ורע .כאשר אדם נהרג אזי הרע שבו הוא שכילה
את האדם וכן הרע מכלה את עצמו .אבל חלקי הטוב שבו שהם חלקי הקדושה שבו ,נדבקים בעם ה' .מה שכתב אוה"ח
הקדוש "בסוד כי לחמנו הם" ,הנה לחמנו היא לשון מלחמה וכן לשון ל ֶחם .א"כ פירוש דברי אוה"ח הקדוש הוא שבמלחמת
מצוה אנו אוכלים את חלקי מי שנלחמנו בו .ומ"מ הרי נאמר בפסוק לשון שתיה ולא לשון אכילה .א"כ פירוש הפסוק הוא
שבכך ששותה את דם החללים ,אזי חלקי הקדושה שבחללים מצטרפים לצורת האדם השותה אותו .והנה אנו עוסקים עכשיו
בסוגיא דדם כמכשיר ,א"כ מצד דם חללים ישתה ,יש לדם גדר שהוא מצטרף לצורת אדם.

כיצד דם ראוי לשתיה
]יז[ והנה גדר השתיה דדם המשתמע מהפסוק ודם חללים ישתה ,צריך ביאור .דאמנם ששה מתוך שבעת המשקים  -היין
והדבש והשמן והחלב והטל והמים  -באמת ראוים לשתיה ,אבל הדם הרי אינו ראוי לשתיה ,דרובץ עליו איסור .והנה לפי דברי
אוה"ח הקדוש כבר יש קצת ישוב לקושי ,די"ל שהדם כמשקה מתייחס לחלקי הקדושה שבחללים הנקראים דם ,ומשם קיבל
הדם את דין המשקה שלו ,אפילו שלמעשה אסור לשתותו .אונקלוס מתרגם דם חללים ישתה  -ונכסי עממיא יירת .כלומר
אונקלוס מפרש הפסוק על שלל מלחמה ,דם מלשון דמים ,ממון ,ועדיין אין זה כפשוטו של מקרא .והנה כדי לבאר ענין שתית
דם כפשוטו ,נקדים מה שמובא בשו"ע או"ח )סימן קנ"ח סעיף ג'( שהאוכל דבר שטיבולו באחד משבעת המשקין המכשירים,
צריך ליטול ידיו )בלא ברכה( .דין זה מקורו )רמב"ם שאר אבה"ט פ"ח ה"ח( בשלמה המלך ובית דינו שגזרו על סתם ידים

שיהיו שניות ,ודוקא לקדש .אח"כ גזרו חכמים נטילת ידים גם לתרומה .ואח"כ )ראב"ד שם בהשגה( גזרו גם על אכילת חולין
שצריך ליטול ידיו .והרמב"ם )הלכות ברכות פ"ו ה"א( פירט שהאוכל פת צריך ליטול ידיו )חגיגה י"ח ב'( ,וכן האוכל דבר
שטיבולו במשקה צריך נט"י )פסחים קט"ו א'( .והשו"ע דידן הוסיף שדוקא הטובל בז' משקין צריך ליטול ידיו .והרמ"א שם
פירט אותם ,והזכיר גם דם .והמגן אברהם שם סק"ח השיג עליו "כדי נסבה ,דאסור לאכול הדם ,ודם דגים וחגבים לא מיקרי
משקה ,ואפשר דמיירי שאוכל דם מפני רפואה ופקוח נפש" .כלומר ,בתחילה סבר המג"א שאין מציאות כלל שאדם יטבול
מאכל בדם ,ולא הו"ל לרמ"א לפרט את הדם .כמובן לא נחלק המג"א על כך שדם מכשיר מאכלים לקבל טומאה .רק שכאן
הנידון הוא נט"י במקום טיבול ,וזה לא שייך בדם .מוסיף המג"א דאמנם שייך טיבול בדם דגים וחגבים ,אבל אלה לא מצריכים
נט"י כי אינם משבעת המשקין .והנה רע"א על הדף שם חולק על המג"א בענין דם דגים ,דס"ל שדג וכל מה שבו יש לו דין
מים ,ולכן דם דגים מכשיר ,לא מדין דם אלא מדין מים .אבל בדם חגבים לא פליג רע"א על המג"א .הפרי מגדים על המג"א
היתה לו הו"א שבתערובת של דם איסור המכשיר עם ששים של דם דגים וחגבים שאינו מכשיר ,שמחד גיסא התערובת מותרת
באכילה כי הדם איסור בטל בששים ,ומאידך גיסא התערובת מכשירה כי לענין זה אין הדם איסור בטל .אבל אח"כ הפמ"ג
חזר בו .א"כ עולה מהסוגיה שהאפשרות היחידה לשתות דם איסור המכשיר הוא לצורך פקוח נפש.

דם האדם
]יז*[ בסוגרים נעיר דהנה שאלה בסיסית בענין הדם המכשיר ,היא באיזה דם מדובר .הרי הבאנו שני פסוקים ללמוד מהם
שדם מכשיר .הראשון  -ודם חללים ישתה .השני  -על הארץ תשפכנו כמים .הראשון משמע שמדבר על דם האדם היוצא ממנו
כאשר הוא נהרג .השני משמע שמדבר על דם שחיטה ,של בהמה חיה ועוף הטהורים .והנה המשנה במכשירין פ"ו מ"ד מונה
את אבות שבעת המשקין י"ד שח"ט ד"ם )בסדר שונה( .ובמ"ה מונה תולדות של האבות .למשל דמעת העין היא תולדה של
מים .ודם שחיטה בבהמה ובחיה ובעופות הטהורים היא תולדה של דם .משמע מהמשנה שהאב הוא דם האדם ,דם חללים
ישתה .אמנם הרמב"ם )טומאת אוכלין פ"י ה"ג( מונה דם שחיטה כאב ולא כתולדה ,ולא מזכיר כלל את דם האדם כאב.
והמשנה אחרונה במכשירין שם תמה עליו ונשאר בצ"ע .ומראה מקום אני לך.

דם קדשים אינו מכשיר
]יח[ נחזור לעניננו .הנה מצינו בגמרא שדם קדשים אינו מכשיר" .אמר רב חייא בר רבי אמר רב יוחנן מנין לדם קודשים שאינו
מכשיר ,שנאמר על הארץ תשפכנו כמים ,דם שנשפך כמים  -מכשיר ,שאינו נשפך כמים  -אינו מכשיר" )פסחים ט"ז א' ,חולין
ל"ו ב' ,ועוד( .ופירש רש"י בפסחים שם שדם קדשים מתקבל בכלי ואינו נשפך על הארץ אלא על המזבח ולכן אינו מכשיר.
אמנם הדם היה שותת מהמזבח לאמה ויוצא לנחל קדרון )פסחים כ"ב א' ,יומא נ"ח ב' ,תוס' חולין ל"ג א' ד"ה דם( ,אבל
מ"מ לא היה נשפך בהדיא על הארץ .מה עומק הסברא בכך .דם קודשים יש בו את הצד של העליה ,דהיינו הזריקה .אבל אין
בו את הצד שהוא יורד למטה .הרי ראינו שמשקה המכשיר צריך להתחבר לשתי הקצוות ,מהיכן הטומאה באה ולהיכן היא
הולכת .א"כ דם שיורד לארץ הוא זה שראוי לקבל טומאה ,אבל דם קדשים שמחמת הקדושה שבו לא נאמר בו על הארץ
תשפכנו כמים ,אין בו את צד הירידה אלא רק את צד העליה ,ומצד כך אינו מצרף לקבל טומאה כי אינו מצטרף לאותה
נקודת טומאה.

חרב הרי הוא כחלל ומשקין נעשים ראשון
]יט[ והנה באופן כללי כאשר דבר טמא נוגע בדבר אחר הוא מטמאו בטומאה פחותה מטומאת עצמו .כגון מי שנוגע במת
שהוא אבי אבות הטומאה נעשה אב הטומאה .אב הטומאה הנוגע בכלי עושהו ראשון .הכלי הנוגע במאכל עושהו שני.
התרומה שנגעה בשני נעשית שלישי .בשר קודש הנוגע בשלישי נעשה רביעי .זה באופן כללי מאד .אבל ישנו דין מחודש ,מובא
בגמרא בחולין )ג' א'( ובמשנה באהלות )פ"א מ"א ומ"ב( ,ובעוד מקומות" ,חרב הרי הוא כחלל" .כלומר חרב הנוגעת במת
נעשית אבי אבות הטומאה ,וכן חרב הנוגעת בטמא מת נעשית אב הטומאה ,כלומר טומאת החרב שוה לטומאת המטמא.
לדעת הרמב"ם )טומאת מת פ"ה מ"ג( נאמר דין זה לאו דוקא בחרב ,אלא בכל הכלים חוץ מחרס .אמנם לדעת רש"י ור"ת
ועוד הרבה ראשונים ,דין זה נאמר דוקא בכלי מתכת )הר"ש באהלות שם ,רש"י בחולין שם( .זו סוגיא עמוקה מאד כשלעצמה
שישנו דבר שהוא לא מת והוא אבי אבות הטומאה מדאורייתא .והנה ישנה גם הבחנה שלישית ,שהיא גזירה דרבנן ,שהמיטמא
יותר טמא מהמטמא .דהיינו הדין שמשקין שנגעו בשני נעשים ראשון .דין זה מובא במשנה בפרה )פ"ח מ"ז( ,והמשנה מובאת

בפסחים )י"ד א'( ובחולין )ל"ד א'( .וזה שכתוב במשנה שם "מטמאיך )אומר המאכל למשקין שנעשו ראשון( לא טמאוני
)שהרי השני שטימא את המשקין אינו מטמא אוכלין( ,ואתה טמאתני" .נוצר כאן א"כ תהליך הפוך .כל הטומאות כולם
מורידים בדרגת הטומאה ,ובשבעת המשקין התחדש חידוש עצום שטומאתם גבוהה מטומאת מטמאם.

רבוי הטומאה בכמות היא רבוי הטהרה באיכות
]כ[ והנה ברור שחייב להיות שורש פנימי לגזירה כזו .דהרי לכאורה דין זה משולל הבנה ,דאין בשני את הטומאה שמקבלין
המשקין .וכי יש נותן מה שאין בו .בפשטות צ"ל שחכמים באמת חידשו טומאה שאינה עוברת מהמטמא לניטמא .אלא זה
חידוש של טומאה שלא באה לעולם .כמו שחז"ל חידשו שסתם ידים וספרי קודש וכו' יש להם דין שני לטמא את התרומה
)זבים פ"ה מי"ב ,שבת י"ג ב'( .בהקדם ננסה לבאר למה באמת הנוגע בראשון נעשה שני ,והנוגע בשני נעשה שלישי ,וכו'.
כלומר למה העברת הטומאה מחלישה אותה .לפי פשוטם של דברים הדבר דומה למשל הגשמי של טופח שלא על מנת
להטפיח .ישנם דברים לחים שבכוחם לתת לחות לנוגע בהם ,אבל הנוגע בהם כבר אינו יכול להעביר את לחותו הלאה )עי'
ברכות כ"ה ב' ,יומא ע"ח א'( .באופן כללי בטבע הדברים תולדה היא פחות מהאב .כגון שלאחר ההסבר ,התלמיד יבין פחות
מהרב את מה שהרב ניסה להסביר לו .וה"ה בטומאה ,סברא היא שככל שמתרחקים מהשורש הטומאה נחלשת .אם כן ישנה
כאן נקודה מאד נפלאה .כפי שידוע מאד ,כל טהרה כל קדושה  -היא אחדות .כל טומאה  -היא פירוד .בעוד שכאן האחדות
יוצרת טומאה .דהרי בטומאה החיבור יוצר פירוד .אמנם עומק הדבר הוא שגופא מפני שהנגיעה גילתה אחדות ,לכן הנטמא
פחות טמא מהמטמא .באמת הנטמא מחליש את טומאת המטמא )מעין דמעין שאמרו חז"ל שמי שבא לבקר חולה אם הוא
בן גילו הוא נוטל אחד משישים בחוליו )נדרים ל"ט ב'(( .ולמרות שהמטמא נשאר במדרגת טומאתו ,אבל החולשה ניכרת
בניטמא .יוצא שמצד הכמות נתרבתה הטומאה בעולם ,אבל באיכות היא פחתה ,וא"כ באיכות נתרבתה הטהרה בעולם .זה
סוג אחד של טהרה.

הטהרה הבאה ע"י השתוות
]כא[ סוג שני של טהרה בעולם הוא כאשר טומאת המטמא שווה לטומאת הנטמא .כל טומאה בעולם באה מפירוד .כאשר
הדבר שווה הוא גופא התאחדות .א"כ ההשוואה של חרב הרי הוא כחלל זו גופא סוג של טהרה .דהרי כל טומאה היא בסוד
שינוי ,כי טומאה זה ריחוק ,ומה מרחיק  -השינוי .עד כמה שיש השתוות – אין התרחקות .א"כ כאשר החרב נטמא והוא
משתוה למטמא בטומאה ,עצם ההשוואה שבטומאה היא שרש הטהרה .האור של ההשוואה הוא שרש הטהרה .לעתיד לבוא
כאשר ידעו אותי למקטנם ועד גדלם ,זו גופא השתוות ,ואזי לא תהיה טומאה בעולם .זו סוגיא ארוכה ואכ"מ ,אבל צריך לדעת
שכל השתוות היא טהרה ,וכל מידה לעצמה תיקונה הוא השתוות ,וכן תיקון כל המידות כולם הוא רק על ידי השתוות .זה סוד
הטהרה של המידות .אם כן זה בסוד אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ,כלומר מחד גיסא נוסף אבי אבות הטומאה על אבי
אבות הטומאה ,אבל מאידך גיסא ,מאיר אור של השתוות שממעט את הטומאה ,וא"כ זהו מיעוט של הטומאה ,ובעומק יותר
 -ביטולה.

הטמא יותר קרוב יותר לשורשו
]כב[ והנה הסוג השלישי של טומאה שהזכרנו הוא מה שגזרו על המשקין שנגע בהם שני לחזור להיות ראשון ,או בלשון
המשנה )פרה פ"ח מ"ז(  -תחילה .א"כ לא רק שהם מקדימים את הטומאה ,אלא שהם בעצם הופכים להיות לתחילה .עומק
הדבר ,הרי לפי מה שנתבאר לעיל ,שרש הטהרה היא צירוף ,ושרש הטומאה היא פירוד .הכשר לקבל טומאה מחד יוצר
פירוד אבל מאידך יוצר צירוף .כל צירוף חייב לחזור לשרש העליון .פעמים הצירוף בא מחמת ירידה ,ופעמים מחמת עליה.
הזכרנו לעיל את החקירה בגמרא האם הכשר הוא תחילת טומאה או לא .למאן דאמר שהוא לאו תחילת טומאה ,א"כ הכשר
הוא צירוף למעלה ,לצורת אדם .מצד כך הדין שמשקין עושים תחילה הם מצורפים יותר לאבי אבות הטומאה .על דרך זה
הגמרא )חולין קכ"א א'( דנה שאוכלין צריכין הכשר דוקא כאשר אינם יכולים לקבל טומאה חמורה ,דהיינו אב הטומאה ,אלא
לעולם הם ראשון או פחות .אבל אוכלין שמקבלים טומאה חמורה ,כגון נבלת עוף טהור ,שיכולה לטמא בבית הבליעה אדם
וכלים להיות ראשון ,אינם צריכים הכשר .מהו עומק החילוק .דבר שיכול לבוא לידי טומאה חמורה הוא קרוב יותר לשורשו,
וזה גופא ההכשר שלו .כלומר הא גופא שהוא יכול להיות טמא יותר ,מקרבו יותר לשורשו .ולפי אותו היסוד ,זה שמשקים
נעשים תחילה ,כלומר מחד גיסא יותר טמאים ממטמאם ,ומאידך גיסא יותר קרובים לשורשם ,זה מדין הצירוף של האוכל

למשקה.

שתיה שורש לאכילה
]כג[ נחדד את הדברים .עד עכשיו הסברנו שתי שיטות  -שיטת החינוך ושיטת הרמב"ן .לפי הרמב"ן ההכשר פועל צירוף
לתתא ,לפי החינוך ההכשר פועל צירוף לעילא .בעומק ישנה כאן סברא שלישית המושרשת בדברי החינוך .הרי שיטת החינוך
מקורה בגמרא בחולין )קי"ח א'( שההכשר פועל במאכל מה שהגמר מלאכה פועל בכלי ,דהיינו גומר את הכשרתו לתשמיש
האדם .עכשיו נביא סברא נוספת .הנה כאשר תינוק נולד בתחילה הוא שותה חלב שהוא אחד משבעת המשקין .וכן כאשר
הקב"ה ברא את העולם ,המים נבראו קודם המאכל" .בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ ורוח אלוקים מרחפת
על פני המים" ,והאוכל עדיין לא נברא" .עד ארבעים שנין מיכלא מעלי ,מכאן ואילך משתה מעלי" )שבת קנ"ב א'( .מחמת
שהשרש הוא בשתיה ,כאשר אדם עולה למעלה לשורשו ,שורשו היא שתיה ולא אכילה .שתיה היא מלשון אבן השתיה שמשם
הושתת העולם )יומא נ"ד ב'( .שתיה היא שרש לאכילה ,אכילה אינה שרש לשתיה .בד"א ,בעולם העליון ,אבל בעולם התחתון
הדבר מתהפך ,והאכילה היא שרש לשתיה )כלומר ,בעולם התחתון הזכר למעלה מהנקבה ,ולכן אוכל ששורשו בדוכרא הוא
מלמעלה משתיה ששרשה בנוקבא .שתיה היא משורש שת ,אותיות תש ,תש כחו כנקבה )עי' רש"י ואתחנן ה' כ"ד( .משא"כ
בסוד אשת חיל עטרת בעלה )משלי י"ב ד'( ,נוקבא למעלה מדוכרא ,וכן שתיה למעלה מאכילה ,וזהו אחר מ' שנה .בן מ'
לבינה )אבות פ"ה משנה כ"א( ,אשת חיל עטרת ז"א(  .עפ"ז נוכל לומר סברא שלישית בכיצד מכשיר המשקה את האוכל
לקבל טומאה ,דהיינו ,בכך שהוא מעלה אותו ומצרף אותו למשקה שבו ,משקה מלשון נשיקה ,ולכן טומאת המשקין למעלה
מטומאת האוכל שטמא אותו ,ולכן טומאת המשקין נק' תחילה .ישנו נידון באחרונים בראש יוסף )פסחים ל"ג ב' ד"ה תוס'
לאימת( ובערוך לנר )כריתות ט"ו ב' ד"ה בשעת פרישה( לענין שיעור המשקה המכשיר ,והאם צריך להכשיר כל המאכל או
רק מקצתו ,והסכמת האחרונים שכל־שהוא מכשיר את הכל )עי' שערי דעת לר"ש פלדמן ח"א פ"ח ס"ד וס"ה אות א'( .והנה
כפי סברת החינוך כדי יהיה ראוי לאכילה אזי צריך שהכל יוכשר לכאורה ,אמנם אפשר לומר לא פלוג כמו שאמר הרמב"ן לפי
סברתו בענין נרטב והתיבש .אמנם לפי הסברא השלישית לא צריך להגיע ללא פלוג ,והדין שכל־שהוא מכשיר את הכל מובן,
כי סברת ההכשר הוא צירוף למשקה ,ובכל שהוא הוי צירוף .והנה יש נידון בצפנת פענח )הלכות תרומות בהשמטות עמ'
 (125האם יש דין שמשקים יוכשרו .בד"כ זו אינה שאלה למעשה ,כי המשקה יכשיר את עצמו ,אולם בנקרש ועוד ציורים יש
בכך נפ"מ למעשה .החקירה היא האם יש דין הכשר במשקה ,והמשקה מכשיר את עצמו ,או שאין לו דין הכשר כלל )עי'
בשערי דעת שם ס"ה אות ג' שמוכיח שאין בהם דין הכשר( .לפי דברינו שעומק הדבר שישנו דין ששבעת המשקין יכשירו את
האוכל לקבל טומאה זה מחמת שהם מצרפים את האוכל למשקה ,ברור שאין צורך שמשקין יקבלו הכשר .ולכן מה שנאמר
ודם חללים ישתה הוא עומק נקודת הצירוף .דשאר המשקים הם באמת מותרים באכילה אז ודאי שהם עולים למדרגת אדם.
החידוש הוא דייקא בדם שבעצם הוא אסור באכילה ,רק יש את ההיכי תמצי דפקוח נפש או כדברי הפרי מגדים בהו"א שלו,
כאן מתגלה בעצם הצירוף העמוק שמעלים את הדבר למדרגה של משקה )לפי הסברא השלישית( או למדרגה של צורת
אדם )לפי סברת החינוך( ,כי המשקה קדם לבריאת האדם ,מים ביום הראשון ואדם ביום הששי ,ובשורש הפנימי ,אדם קדם
למים .והנה שאלנו לעיל איך המאכל השני עושה משקה להיות תחילה ,וכי יש נותן מה שאין בו .לפי דברינו הדבר מתבאר,
שהרי בעצם השני עצמו היה צריך לחזור להיות תחילה ,לחזור לשורשו ,ולמה זה יוצא לפועל דוקא במשקה ,כי המשקה
מגלה את השרש שממנו הוא נטמא .המשקה החוזר לתחילה ,מגלה מה שטמון בשני בכח .באמת אין כאן טומאה שלא באה
לעולם ,אלא היא באה ממה שטמון בשני בכח ,כי זה כל כחו של משקה להשיק לשורש ,משקה מלשון נשיקה .ראשית
הבריאה היא באחדות ואחריתה באחדות .ולכך בשורש העליון משקה מלשון נשיקה  -קודם למאכל .וכן למטה בעולם
התחתון הוא תחתון למאכל .וא"כ המשקה ראשית ואחרית ,ראשית של נשיקה ואחרית של נשיקה .ובלשון אחרת ,מאכל יש
בו צורה ,ומשקה אין בו צורה .ושורש הכל למעלה מן הצורה ,בבחינת מאין תמצא ,ואחרית הכל הוא ביטול ,ביטול הצורה.
ולכן המשקה הוא ראשית ואחרית.

הכשר צריך להיות לרצון
]כד[ נקודה אחרונה שברצוננו לעמוד עליה הוא הענין שההכשר צריך להיות לרצון .הנה הגמרא אומרת בבבא מציעא )כ"ב
ב'( ובקידושין )נ"ט ב'( "ר' פפא רמי כתיב כי יתן וקרינן כי יותן ,הא כיצד ,כי יותן דומיא דכי יתן ,מה יתן דניחא ליה ,אף יותן
דניחא ליה" .דהיינו ישנו דין שהמשקה צריך להכשיר לרצון )האם דוקא לרצון הבעלים או לאו דוקא ,זו מחלוקת הרמב"ם
ורשב"א ,עי' רמב"ם טומאת אוכלין פי"ב ה"א ובכס"מ שם ,ואכ"מ( .כלומר ,יתן פירושו שהאדם הביא את המשקה על
המאכל בידים .זה בודאי מכשיר .יותן פירושו שהמשקה בא על המאכל ממילא בלא יד אדם .גם כאן אם ניחא לאדם בכך,
המשקה מכשיר .עומק הדבר הוא שיתן זו הפעולה של האדם ,בעוד שיותן הוא רק הרצון שלו .בעומק כח האדם הוא רק

רצונו .לאדם מערכי לב מה' מענה לשון )משלי ט"ז א'( .כל מה שיש לאדם ,נקודת הבחירה שלו ,זו רק נקודת הרצון ותו לא.
יותן דומיא דכי יתן פירושו שגם ביתן כל מה שיש לאדם זה רק רצון .וזהו בעצם שרש הטומאה בעולם .דהרי שרש הטומאה
בעולם באה מאותו רצון שאדם בחר לאכול מעץ הדעת .וכל המקור דטומאת אוכלין באה מאותו אוכל שהוא הבחנה של עץ
הדעת טוב ורע ,שממנו אכל אדם הראשון .דבעומק מה שטימא את אותו האוכל שאכל  -הרצון שלו גופא הוא הוא הטומאה
שהיתה באכילה .דהיינו ,רצון הבעלים זה גופא שרש הטומאה שיש באכילה .דטומאה היא שורש טם ,היפך התם .ושורש
הכשר הטומאה שבו היה כמו שאחז"ל דרשו )בר"ר י"ט ה'( לחד מאן דאמר עץ שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה ,סחטה לו
ענבים והוא שתה .הענבים הפכו להיות משקה .זה בעצם מה שדיברנו בעומק לעיל .היה שם אוכל שהפך להיות משקה .אין
ענבים מכשירים אלא היין שיוצא מהם ,ואין חלות הדבש מכשירות אלא הדבש היוצא מהם .א"כ בכללות לקחת אוכל ולהפוך
אותו למשקה זה בעצם שרש הטומאה שבעולם וזה בעצם שרש הטהרה שבעולם שהוא שרש התיקון.
]סוגיות בפרשה תשע"ט-תש"ע
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