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 אל תשקצו את ": על כך נאמר בספר ויקרא. בפרשתנו מוזכר האיסור לאכול  מאכלות טמאים       

  אלוקיכם והתקדשתם ' כי אני ד נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ ולא תטמאו בהם      
 ות בפסוק זה מבואר שיסוד קדושת האדם תלוי באופן ישיר בכשר(.מג, א"י" )והייתם קדושים     
 .להלן נציין מספר טעמים לאיסור זה. המאכלים הנכנסים לפיו     

 
מטמטמת ליבו של אדם תנא דבי רבי ישמעאל עבירה : "א נאמר "ט ע"ביומא ל בגמרא .1

כלומר יש . אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם .שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם
בספר  גם  .בכוחם של המאכלים האסורים להביא לאטימות הלב מכל דבר שבקדושה

כל המיקל בזה אינו אלא משחית לנפשו וכתב : "נותן טעם זה ואומר המסילת ישרים
והיינו כי המאכלות האסורותמכניסים .סופכם ליטמא בם ,הספרא אם נטמאים אתם בם

ממש בליבו ובנפשו של האדם עד שקדושת המקום מסתלקת ממנו והוא נעשה  טומאה
בהמי וחומרי ומשוקע בגסות העולם הזה כי המאכלות נכנסים בגופו של האדם ונעשים 

והנה כל מי שיש לו מח בקדקדו יחשוב איסורי המאכל " עוד כתב שם" .בשר מבשרו
 .כמאכלים ארסיים ואם יאכל מהם יחשב כשוטה גמור

 
ל שהאוכל מהשרצים נפשו תיעשה טמאה כשרץ  "כותב על הפסוק הנ אור החיים הקדושה .2

 לנהוגגם בשוגג תטמא נפשו ותטמטם ולכן צריך האדם . וכשקץ אם הוא אכל במזיד
שפעמים  ל"י ז"ועוד כותב האור החיים ששמע מפי האר .בזהירות רבה במה שמכניס לפיו

האדם וישתנה  מטוב לרע ולא ידע מאיזו סיבה והוא עצמו יתמה כיצד כיצד נהפכה יתהפך 
  .הגורם לכך מחמת אותם פעמים שהכניס לפיו מאכלים אסורים. דעתו

 שהשומר עצמו ממאכלות אסורות גובר בו הרצון מוסיף אור החיים הקדוש ואומר      
 לתורתו ומצוותיו היות שהמאכל מרבה בנשמתו ובלבו את האור העליון ' מלהתקרב לד      
 .של תורתינו הקדושה      

 
כותב הסיבה שהתורה אסרה לאכול מאכלים אסוריםהיא מפני שאכילתם נותנת  ן"הרמב .3

רבים מן המפרשים כתבו ענין  ":שכותב  הכלי יקרבאותה דעה מחזיק גם . אכזריות בלב
 יש שחשבו שהמה ענין בריאות הגוף ואינו כן שהרי כל אומות העולם. המאכלותאיסורי 

 אלא הנכון הוא  .אוכלים בשר השקץ והעכבר וכל הטמאים והם חזקים ובריאים בגופם      
 השפעתם על הנשמה שהם מגרשים את רוח הקדושה והטהרה מהאדם ומולידים בו        
 ".אטימות השכל ומידת האכזריות      

 
לפי שבזמננו אין נזהרים בכשרות המאכלים רוב הבנים יוצאים :"כותב  הפרי חדש .4

 ."נוגעת בליבם ואינם מקבלים מוסר' לתרבות רעה ורבים מהם עזי פנים ואין יראת ד
 

מינקת נאנסה לאכול מאכלות  יהודיה  שאם אישה( ז, יורה דיעה פא) בשולחו ערוךנפסק  .5
האסור לה להניק את תינוקה מפני שאותו חלב יזיק לילד  אסורים מחמת חולי וכדומ

וקראתי לך אישה  "בגדלותו ויוליד בו טבע רע כמו שמצינו אצל משה רבנו שאמרה מרים 
 :המדרש אומר על כך ? וכי אסור למשה לינוק מן הנכריות". מינקת מן העבריות

 ה  הפה שעתיד "שאמר הקבהחזירתו מרים למשה על מצריות להניקו ולא רצה לינוק מפני      
 ידוע שככל  שיש בכחם של המאכלים האסורים להשפיע !. לדבר עימי  לא ינק דבר טמא      

 כמו שמצינו  .רע על האדם כך יש בכוחם של מאכלים כשרים להשפיע לטוב על האדם     
  יבה ל מצאו שזו הס"שבקטנותו ינק חלב מאימו של רבי וחזהרומאי  הגוי  סונבאנטוני    
 .(ב"ע' עיין תוספות עבודה זרה י)מל את עצמו והתגייר , אנטוניוס בסופו למד תורהש    

 
 
 

 לזכות ולרפואת חנה בת מלכה רחל ועזרא בן מרסל שמחה                           


