
 
 

 אכילת מאכלות אסוריםור איסהטעמים ל  – פרשת שמיני

 בסוף הפרשה אנחנו נקרא על איסור אכילת בעלי חיים שאינם כשרים.

 טעמים רבים נאמרו בטעם האיסור.

 שאכילת בעלי החיים שאינם כשרים מזיקה לבריאות. הרמב״ם כתב בספרו מורה נבוכים

אוכל לא והקשו עליו שהתורה אינה ספר תרופות, ואם זה מזיק לבריאות כל הגויים שאוכלים  

 כשר היו צריכים להיות חולים וחלשים, ולא ראינו שכל הגויים חולים. 

 משפיע על המידות של האדם.  שהאוכל הלא כשר ולכן כתב הרמב״ן

שן וגומל  יבי  עם ישראל הוא רחמן,:  חדות אותו משאר העולםילעם ישראל יש שלוש מידות שמי

 ות האלה.גורמת שיהיו בנו המידהיא שאכילת האוכל הכשר  חסדים,

 על אמונתו של האדם. היש מפרשים שאכילת האוכל הלא כשר משפיע

במקום לענות   ,הרמב״ם.  ת שלחו לרמב״ם שאלות קשות באמונהעיר אח מספרים שתושבי

  אם הוא יודע הלכות שחיטה, כתב להם שיבדקו את השוחט של העיר    ,להם על השאלות שלהם

  שאלו את הרמב״ם איך ידעת .  להם בשר טרף  ברר להם שהשוחט מכראנשי העיר בדקו והת

בטוח שזה בגלל   ,הרמב"ם שאם לעיר שלמה יש שאלות באמונה  ענה  שהשוחט לא בסדר?

  הלא כשר שהם אוכלים.  האוכל

על האדם הראשון נאסר לאכול   .באכילת אוכל כשר אנחנו מתקנים את חטאו של האדם הראשון

נו נאסרו הרבה מאכלים, ואנחנו בשמחה ועלי  ,ממנו  רק מעץ הדעת והוא לא עמד בכך ואכל

 מרבים את זכויותינו. בכך ו נמנעים מלאכול אותם,

הצרעת בא בגלל    ואמרו רבותינו שנגע  , בפרשה הבאה פרשת תזריע נקרא על נגע הצרעות

ללמד    שלכן נסמכה פרשת שמיני לפרשת מצורע,  ,אמר על כך רבי ישראל מסלנט  לשון הרע,

אותנו, שכמו שאנחנו נזהרים במה שאנחנו מכניסים לפה, כך אנחנו צריכים להיות זהירים במה 

 שאנחנו מוציאים מהפה. 

למה   רבותינו במסכת חוליןודרשו    היא החסידה,   מהעופות הטמאים המוזכרים בפרשה  דאח

ונשאלת השאלה אם היא עושה    ,בגלל שהיא עושה חסד עם חברותיה  ,נקרא שמה חסידה

חסד צריך לעשות עם כל אחד ולא  ש  היא  והתשובה על כך ?חסד, מדוע החסידה היא עוף טמא

  ובגלל שהחסידה עושה חסד רק עם חברותיה לכן היא עוף טמא. רק עם חברים, 



 
 

 מתוך בריאות רק אוכל כשר ובריא. שנזכה תמיד לאכול


