בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

פרשת שמיני
איסור אכילה הוא זכות
"ולא תטמאו בכל אלה והתקדשתם והייתם קדושים" בפרשת השבוע מגוון בעלי חיים
האסורים למאכל ,וסימנים מזהים לכשרותם של מיני חיות ,עופות ודגים.
ונשאלת השאלה :אם אנו ה"עם הנבחר" מכל אומות העולם " -בנים של מקום" ,מדוע
דווקא לנו הקב"ה אוסר את "הנאות" העולם הזה ,בזמן שלכל הגויים הוא מאפשר
להנאות מכל הבא ליד?!
התירוץ יובן על פי משל :שני חברים שגרו בסמיכות זה לזה בכפר מרוחק ,חלו במחלה
נוראית שריתקה אותם למיטה .רופא הכפר לא ידע כיצד למצוא מזור למחלתם ובצר
לו הזמין רופא מומחה מן העיר .הגיע הרופא לראשון ,בדק ,חקר ופסק" :אינך מוגבל
כלל וכלל  -אתה יכול לאכול כל שתחפוץ!" נדהם החולה ושאל" :הכל? גם ממתקים
וגם מטוגן?!" השיב הרופא" :בוודאי! אכול כל מה ש"בא לך"...
משהגיע הרופא לשני בדק ,חקר ופסק" :עליך להינזר ממגוון מאכלים :מתוקים,
מלוחים וכל דבר המכיל את מגוון הפריטים שכתובים לך כאן" ותוך כדי הוא מגיש
לחולה רשימה של  53מרכיבים שמצויים בהמון מאכלים ....החולה שכבר הספיק
לשמוע שחברו קיבל יד חופשית בכל מה שקשור לאוכל ,התעצבן ושאל" :סליחה
דוקטור! הרי אני וחברי חולים באותה מחלה .מדוע לו אפשרת לאכול ככל אשר תאבה
נפשו ואילו עימי אתה מחמיר כל כך"?!
חייך הרופא ואמר תוך שהוא רוכן לאוזנו של המטופל" :לחברך אין כל סיכוי ובעוד
כמה ימים הוא ימות .אבל מצבך יכול לאפשר לך לחיות עוד שנים ארוכות במידה
ותשמור על הינזרות מכל אשר כתבתי לך"...
שמח החולה ולמעשה הבין שההגבלה העכשווית ,תאפשר לו הנאה עתידית לעוד שנים
רבות...
הנמשל :הקב"ה אפשר לנו חיי נצח ועולם הבא .לעומת זאת לאומות העולם החיים
מסתיימים בעולם הזה בלבד .כיוון שכך מאפשר להם הקב"ה לאכול מכל הבא ליד
שהרי סופם קרב .אבל אנו ה"עם הנבחר" " -בנים של מקום" ,המתועדים לחיי עולם
הבא ,אותנו מגביל הקב"ה על מנת להעניק לנו עולם הבא טוב יותר ובדרגה גבוהה ככל
שניתן...
יוצא איפה ,שאיסור האכילה הוא זכות עבורנו .צריכים להבין שההגבלה העכשווית,
תאפשר לנו הנאה עתידית לעוד שנים רבות...

שבת שלום
מצווה לפרסם דף זה בעבודה ובבית הכנסת
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