
 

 (2לפרשת שמיני )

 

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

 והטמאים, המותרים והאסורים. 

 

ץ ֹלא )מב( ב.  ָארֶּׁ ץ ַהשֵֹּרץ ַעל הָּ רֶּׁ ל ַהשֶּׁ ל ַמְרֵבה ַרְגַלִים ְלכָּ ֵלְך ַעל ַאְרַבע ַעד כָּ ל הוֹּ ן ְוכֹּ חוֹּ ֵלְך ַעל גָּ ל הוֹּ אְכלּום ִכי   כֹּ תֹּ
ץ ֵהם: קֶּׁ ם: )מג( שֶּׁ ם בָּ ם ְוִנְטֵמתֶּׁ הֶּׁ ץ ַהשֵֹּרץ ְוֹלא ִתַטְמאּו בָּ רֶּׁ ל ַהשֶּׁ ם ְבכָּ ת ַנְפשֵֹּתיכֶּׁ   ה' ִכי ֲאִני  )מד(  ַאל ְתַשְקצּו אֶּׁ

ת ַנְפשֹּתֵ  ש ָאִני ְוֹלא ְתַטְמאּו אֶּׁ דוֹּ ִשים ִכי קָּ ם ְקדֹּ ם ִוְהִייתֶּׁ ם ְוִהְתַקִדְשתֶּׁ ץ:ֱאֹלֵהיכֶּׁ ָארֶּׁ ֵמׂש ַעל הָּ רֹּ ץ הָּ רֶּׁ ל ַהשֶּׁ ם ְבכָּ  יכֶּׁ
ש ָאִני:  ה'ִכי ֲאִני    )מה( דוֹּ ִשים ִכי קָּ ם ְקדֹּ ם ֵלאֹלִהים ִוְהִייתֶּׁ כֶּׁ ת לָּ ץ ִמְצַרִים ִלְהיֹּ רֶּׁ ם ֵמאֶּׁ ְתכֶּׁ ה אֶּׁ ַרת    )מו(  ַהַמֲעלֶּׁ את תוֹּ זֹּ

ל נֶּׁ  ִים ּוְלכָּ ת ַבמָּ ׂשֶּׁ מֶּׁ רֹּ ה הָּ ש ַהַחיָּ ל נֶּׁפֶּׁ ף ְוכֹּ עוֹּ ה ְוהָּ ץ:ַהְבֵהמָּ ָארֶּׁ ת ַעל הָּ צֶּׁ ש ַהשֹּרֶּׁ ֵמא ּוֵבין   )מז( פֶּׁ ְלַהְבִדיל ֵבין ַהטָּ
ר ֹלא ֵתָאֵכל:  ה ֲאשֶּׁ ת ּוֵבין ַהַחיָּ לֶּׁ ה ַהנֱֶּׁאכֶּׁ ר ּוֵבין ַהַחיָּ הֹּ  [ 47  - 42]ויקרא יא,  ַהטָּ

 

מן הטהור    - להשגיח על מה שאנחנו מכניסים אל פינו, לשים לב למה שאנחנו מקבלים אל קיבתנו  ג.   

ניטהר, מן הטמא ניטמא. האופן בו אנחנו אוכלים ושותים, הוא חלק מהתייחסותנו  אל העולם שלנו,  

 על כל ברואיו. 

 

 מרקס דליה ד"ר הַרבה  /  כוונה לפני אמירת ברכות הנהנין בארוחת צוותא  ד.   

        

 הערב נא ה' אלהינו   

 את טעמה של ַהפת הזו בפינו 

 . והשרה ִמְתָקּה בחיכנו

 החברותא שבאכילתה,   הנֵעם עלינו את

 (.3)דברים ח,                 כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם  

  

 בַרכת אותנו בשולחן ערוך,  

 במפה מוצעת, 

 - ובחדוות היחד 

 הדריכנו כדי שנחלוק פיתנו 

 עם העני  

 ונדע לקרב את הבודד. 

 

 בַרכת אותנו בארץ חמדה טובה ורחבה, 

  (9) ע"פ דברים ח,         גוף נאכל בה לחםאשר ברווחת הלב וה 

 למֵדנו לאכול מתוך רעב  

 ולא מתוך שיעמום, 

 מתוך חדוות החיים 

 ולא מתוך כעס. 

 

 בַרכת את עולמך בשפע ובברכה

 .)ע"פ בבלי ברכות מג, ע"ב(                              ולא חיסרת בו כלום  

 למֵדנו ללכת באורחותיך  

 ך. ולהשפיע טוב באשר נל

 

 [ " ]מתוך: "אל הלב

 


