לפרשת שמיני ()2

א .בין החוקים הרבים הניתנים לעם ,מקום של כבוד תופסים אלה הנוגעים למאכלות הטהורים
והטמאים ,המותרים והאסורים.

ָארץ ֹלא תֹּ אכְ לּום כִ י
ַארבַ ע עַ ד כָּל מַ ְרבֵ ה רַ גְ ַליִם לְ כָּל הַ שֶּׁ ֶּׁרץ הַ ש ֵֹּרץ עַ ל הָּ ֶּׁ
ב( .מב) ֹּכל ה ֹּולְֵך עַ ל גָּחוֹּן וְ כֹּל ה ֹּולְֵך עַ ל ְ
שֶּׁ קֶּׁ ץ הֵ ם( :מג) ַאל תְ שַ ְקצּו אֶּׁ ת נַפְ שֹּתֵ יכֶּׁם בְ כָּל הַ שֶּׁ רֶּׁ ץ הַ שֹּרֵ ץ וְ ֹלא תִ טַ ְמאּו בָּ הֶּׁ ם וְ נ ְִטמֵ תֶּׁ ם בָּ ם( :מד) כִ י ֲאנִי ה'
ָארץ:
אֱֹלהֵ יכֶּׁם וְ הִ תְ קַ ִדשְ תֶּׁ ם וִ הְ יִיתֶּׁ ם ְקדֹּשִ ים כִ י קָּ דוֹּש ָאנִי וְ ֹלא תְ טַ מְ אּו אֶּׁ ת נַפְ שֹּתֵ יכֶּׁם בְ כָּל הַ שֶּׁ ֶּׁרץ הָּ רֹּמֵ ׂש עַ ל הָּ ֶּׁ
(מה) כִ י ֲאנִי ה' הַ מַ ֲעלֶּׁה אֶּׁ תְ כֶּׁם מֵ אֶּׁ רֶּׁ ץ מִ צְ רַ יִם לִ הְ יֹּת ָּלכֶּׁם לֵאֹלהִ ים וִ הְ יִיתֶּׁ ם ְקד ִֹּשים כִ י קָּ דוֹּש ָאנִי( :מו) זֹּאת תו ַֹּרת
ָארץ( :מז) לְ הַ בְ ִדיל בֵ ין הַ טָּ מֵ א ּובֵ ין
הַ בְ הֵ מָּ ה וְ הָּ עוֹּף וְ ֹּכל נֶּׁפֶּׁ ש הַ חַ יָּה הָּ רֹּמֶּׁ ׂשֶּׁ ת בַ מָּ יִם ּולְ כָּל ֶּׁנפֶּׁ ש הַ ש ֶֹּּׁרצֶּׁ ת עַ ל הָּ ֶּׁ
הַ טָּ הֹּר ּובֵ ין הַ חַ יָּה הַ ֶּׁנ ֱא ֶּׁכלֶּׁת ּובֵ ין הַ חַ יָּה אֲשֶּׁ ר ֹלא תֵ ָאכֵל[ :ויקרא יא]47 - 42 ,
ג .להשגיח על מה שאנחנו מכניסים אל פינו ,לשים לב למה שאנחנו מקבלים אל קיבתנו  -מן הטהור
ניטהר ,מן הטמא ניטמא .האופן בו אנחנו אוכלים ושותים ,הוא חלק מהתייחסותנו אל העולם שלנו,
על כל ברואיו.
הרבה ד"ר דליה מרקס
ד .כוונה לפני אמירת ברכות הנהנין בארוחת צוותא ַ /
הערב נא ה' אלהינו
את טעמה של הַ פת הזו בפינו
והשרה ִמ ְת ָקּה בחיכנו.
הנעֵ ם עלינו את החברותא שבאכילתה,
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם

(דברים ח.)3 ,

ברכת אותנו בשולחן ערוך,
ַ
במפה מוצעת,
ובחדוות היחד -
הדריכנו כדי שנחלוק פיתנו
עם העני
ונדע לקרב את הבודד.
ברכת אותנו בארץ חמדה טובה ורחבה,
ַ
אשר ברווחת הלב והגוף נאכל בה לחם
למדנו לאכול מתוך רעב
ֵ
ולא מתוך שיעמום,
מתוך חדוות החיים
ולא מתוך כעס.
ברכת את עולמך בשפע ובברכה
ַ
ולא חיסרת בו כלום
למדנו ללכת באורחותיך
ֵ
ולהשפיע טוב באשר נלך.

( ע"פ דברים ח)9 ,

(ע"פ בבלי ברכות מג ,ע"ב).

[מתוך" :אל הלב"]

