
 ד"בס

 אילן-          אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                            הפקולטה למדעי היהדות 
 

יי    ד ף  ש ב ו ע ד ף   ב ו ע ד ף  ש ב ו ע יש
 

 ג"תשס,             פרשת שמיני    מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות            
 489שולמן                                                           מספרש הלנה ופאול "        ע

 
 

 ותטעמי מאכלות אסור
 

ר ביסנא בשם רבי חייא כל מה שאסר הקדוש ברוך הוא בבהמה התיר בחיה וכל מה "א 
 אסר חלב בבהמה התיר חלב ? כיצד.ואת שאסר בעוף התיר בדג, שאסר בחיה התיר בעוף

וכל כך , אסר בעוף הדם התיר אותה בדג, נשה בחיה והתיר אותה בעוףאסר גיד ה, חיה
האל ') לא, יח' תה(לכך נאמר ,  למה כדי שיתן שכר טוב לישראל שמשמרין את המצות

ה בין ששוחט "וכי מה איכפת לו להקב, ה תמימות הן" שכל דרכיו של הקב'תמים דרכו
ו או כלום אתה מזיקו או מה כלום אתה מועיל, את הבהמה ואוכל או אם נוחר ואוכל

וגומר , 'אם ָחַכְמָת חכמת לך': אמר שלמה, איכפת לו בין אוכל טהורות לאוכל  נבלות
 )ח, תנחומא שמיני(הא לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות ) יא, משלי ט(

 

בפרשת שמיני מונה התורה סימנים של בעלי חיים המותרים באכילה ואלה שאסורים       
. הפרשנים ניסו למצוא טעם לאיסורי אכילה אלה. ן שהם מטמאים את הנפשוכיו, ילהבאכ

מבעלי ים אומות אחרות אוכלבני  .1: הטעמים של בריאות גופנית היו פחות קבילים משתי סיבות
 הסיבה המיידית הכתובה בתורה היא טומאת הנפש .2. חיים אלה ואינם ניזוקים גופנית מאכילתם

 .ולא בריאות הגוף
עיקר האיסור באכילת אותם בעלי חיים אסורים הוא מטעמי ) מח, נ ג"מו(ם "הרמב      לדעת 

אכזריות המצויה בבעלי וכן ב , את הטעם בבריאות וחולי גופניתולהן " גם הרמב.בריאות וניקיון
 . עופות האסוריםבחיים וה

יצחק ' י שניסח זאת רוכפ, את טיעוני הבריאות והנקיוןמרבית המפרשים אינם מקבלים       
   : עראמה

 

 .ליו נאסרו אלו המאכלות כמו שכתבו קצתון בריאות הגוף וחיוהראוי שנדע כי לא לעני           
בור קטן י מהיותה במדרגת ח,ית מזהק שאם כן נתמעטה מדרגת התורה האלו,חלילה

 . מספרי הרפואות
המזון הגופני משפיע על הנפש ויוצר בה . בה נפשית הסיבה לאיסורי המאכלות היא סי,לדעתו                

  :טמטום ואטימות ומונע מן הנפש להגיע אל שלמותה
 

   סרו להם הוא לענין חולאי הנפש ובריאותה כי הם מתועבים ומשוקצים אמנם מה שנ          א
ומזיקים אל הנפש המשכלת ומולידים בה האטימות ורוע המזג וקלקול התאוות אשר 

 . וה רוח הטומאה המטמא הדעות והמעשים ומגרש רוח הטהרה והקדושהמהם תתה
 

 לשמור את עם ישראל ולהבדילו מיתר ,ה נוספת שמביא עראמה היא הסיבה הלאומית                סיב
 .)עקידת יצחק שער ס(האומות 

 : אברבנאל מוסיף על טיעוניו של עראמה טיעון אמפירי      
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אוכלים בשר החזיר השקץ והעכבר ושאר העופות והבהמות שעינינו הרואות האומות ה
 . והדגים הטמאים חיים כלם היום חזקים כראי מוצק ואין עיף ואין כושל בהם

אברבנאל דעת גם . לעומת זאת לא נזכרו יצורים אחרים מזיקים וצמחים רעילים או מזיקים      
על טיבו של האיסור ועל . תאטימות נפשילגורמיםמזיקים לנפש ו המאכלות האסורות שהיא 

טעם שהתורה נותנת בהעובדה שההשפעה  הנפשית שבאכילת המאכלות האסורות אנו למדים מ
 . שהיא עניין רוחני ולא גופני,טומאהה וכן מאזכור,  את הגוף אלא רק את הנפשה מזכירן היאאי

ר מעשה העגל לאח, כזכור. שר את האיסורים הללו עם מעשה העגלועובדיה ספורנו ק' ר      
אותו עדי היה עדי רוחני . בלו במתן תורה בהר חורביים אשר קיאיבדו בני ישראל את עד

.  קרבנותו משכן וכלים אכמו ,בתו היו במדרגה של החלת השכינה עליהם בלי אמצעי נוסףישבס
כדי אמצעי ל אותו זמן  נזקקובדו את המעמד הזה ומיבמעשה העגל ירדו מדרגה בכך שא

א תהליך ארוך שבמרכזו עומד עניין הפרישות יהכשרת הנפש ה. קרבםהשכינה ב אתלהשרות 
 אותם ,בדלות והימנעות מאכילת מאכלות מסוימיםי נמשכים בין היתר גם מהואלה, והטהרה

בכל המקום אשר אזכיר את "שהמצב לפני חטא העגל היה .  טומאה בנפשיםמאכלות המייצר
" כי לא אעלה בקרבך"ואילו לאחר מעשה העגל נאמר . )אכ, כ' שמ" (שמי אבוא אליך וברכתיך

ועם ,  מעתה מצטמצמת השכינה במשכן;לתו של משה שינתה במקצת את הגזרהיתפ). ג, לג' שמ(
מאכלות ל. ישראל צריך להפריש את עצמו ולהיטהר על ידי התנזרות והרחקה מכל טומאה

שמירת חוקי המאכלות ו ,סריתשנאסרו יש תוצאה מזיקה לנפש מבחינת המידות וההתנהגות המו
  .מרחיקה את הטומאה ויוצרת מצב של קדושה

גם הבריאות הנפשית ,  של עם ישראלשמירת הבריאותחס את האיסורים הללו ליג מי"הרלב      
ון ו אותם מן האכזריות כיים מרחיקבעלי החיים לדעתו סימני הטהרה ב.בריאות הגופניתה וגם
 מה שאין כן בפרסה עגולה או ,גלל הפרסה המפוצלת שלהם לטרוף ולדרוס בים יכולםשאינ

 ולא ,עניין העלאת גרה שמשמעותה היא עיכול דק של המזוןב גם כך. באצבעות בעלי ציפורניים
 :וכפי שהוא אומר, עיכול גס כפי שהדבר קיים בחיות הטורפות או אלה שאינן מעלות גרה

 

ונבון הרחיק מהם המאכלים שהשם יתעלה לבחרו בישראל ורצותו שיהיה עם חכם 
והרחיק מהם גם כן המאכלים המזיקים והבלתי . המעבים החומר ונותנים עכירות לשכל

 . נאותים
 

 ,את הטעם הנפשי והגופני גם יחדאף הוא יצחק קארו המשלב ' ג הולך גם ר"בדרכו של הרלב      
ה רצה שנהיה " שהקבלפי"בריאות הגוף תביא לבריאות הנפש . בבחינת נפש בריאה בגוף בריא

 ". לשיהיה שכלנו זך להשכיל בתורה ובמצות, בריאים
מעלה את התמיהה מדוע התורה מתייחסת רק " דברי שלמה"שלמה לבית הלוי בספרו ' ר      

 מכאן הוא מסיק את המסקנה שאין התורה באה .םלצמחים רעילים שאסור לאכלולא לבעלי חיים 
 מה גם שלפי הידיעות הרפואיות של תקופתו הרי שהחזיר ,לתת לנו כללי תזונה לבריאות הגוף

אלא שיש ". תוח אברי האדםישניתוחו קרוב לנ"מבחינת מזגו הוא הקרוב ביותר לגוף האדם 
סוג מסוים דווקא ל והוא בהשפעה הנפשית שיכולה להיות , סוד עמוק יותרותבמאכלות האסור

תר בין האדם לבעלי חיים מאשר בין האדם יש קרבה נפשית גדולה יו. סוג אחרל ולאשל מאכלות 
לכן .  וריחוקו מן הצומח, מדרגה אחת מעל בעלי חיים,לצומח בגלל מקומו של האדם במציאות

בלי  ": ועל כן צריך להיזהר בהם יותר,ההשפעה הנפשית שיש לבעלי חיים על האדם גדולה יותר
דים כתמים ורשמים מגונים ח האסורים הם מולי"יות והצורות העצמיות כל הבוספק כפי המה
 ".  בנשמת האדם

מביא שלושה טעמים אפשריים להבנת " עולת תמיד"משה אלבילדה בספר דרשותיו ' ר      
 : ולאחר מכן טעם רביעי משל עצמו,המאכלות האסורים המצויים במפרשים השונים

לה הן בכמות והן דיוק באכי. רוב החוליים הם תוצאה של תזונה לא נכונה. בריאות מזגית גופנית
 .ביא לבריאות גופנית ובריאות המזג הנפשי של האוכלמבאיכות 

בהיות שהנפש היא כח בגוף הניזונה ממאכלי הגוף לכן מאכלים גסים יצרו גסות . זיכוך הנשמה
 . ואילו מאכלים עדינים יותר יצרו עדינות בנפש המביאה לאפשרות השכלה, וטמטום הנפש

 לחיי שיזכו אותנוכדי להוסיף אפשרויות של קיום מצוות לנו תנו ימצות אלו נ. תוריבוי מצו
 . לכאן שייכים גם דיני טרפות בבהמות ובעופות הכשרים לאכילה. העולם הבא

תו ובדלייחודו של עם ישראל וה שמירת י– לאומי טעם .להבדיל את עם ישראל משאר האומות
 .משאר העמים
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ן עדיין מחזיקים בטעם "ם והרמב"ים יותר כגון הרמבהמפרשים המוקדמ, סיכומו של דבר       

אנו מוצאים דעת ביניים המשלבת בתקופות מאוחרות יותר  .הבריאות הגופנית לאיסורי המאכלות
לה  וא, עראמה ואברבנאלרבי יצחק, מאוחרים יותרפרשנים הטעם גופני ונפשי גם יחד ואילו ה

התפתחות מדע . זו בטעם הנפשי בלבדהטעם הגופני והתרכאת זנחו לגמרי , שבאו אחריהם
שלמה לבית '  כפי שאמר זאת במפורש ר,להחזיק בטעם הגופני, נראהכ, להם ההרפואה לא ִאפשר

 . הלוי
 

 שאול רגב'                            פרופ       
 החוג המשולב במדעי היהדות                
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