
"כי אם צלי אש"
ואיסור אבר מן החי

אנו עדים בחודש אחרון להתפרצות 
וירוס  ״קורונה״,  בשם  וירוס  של 
התשנית  אך  בעולם,  חדש  לא 
)המוטציה( העכשוית שונה מאילו 

הקודמות.
ומאז  האחרון  בשבוע  ביחוד  כעת, 
הוירוס  ינואר(,  )סוף  תחילת שבט 
שקשה  מגיפה  של  מימדים  מקבל 

לעצור אותה.
מנת  על  שנעשו  מחקרים  פי  על 
הגיעו  הוירוס,  מקור  אחר  לחקור 
לשווקים בסין בהם מוצעים, חיות 
ושרצים למאכל, חיים ממש או ללא 
מהם  )נא(,  בישול  של  צורה  שוב 

חלו הנדבקים הראשונים.
מימדי  התפרסמו  האחרון  בשבוע 
התפשטות הוירוס לכעשרות אלפי 
ל-1000  )מתקרב  ולמאות  חולים 

בנתונים הרשמיים( שנפטרו ל״ע.
בעקבות זאת, בעיון במקורות שלנו, 
אנו עדים להשגחה העליונה בענין, 
הפרד״ס  רבדי  בכל  ולהקשרים 
)פשט, רמז, דרש וסוד( לנושא הזה, 

ואף לשם הוירוס.
הוירוס,  ששם  בעובדה  נתחיל 
כתר,  פירושה,  בליטינית  קורונה, 
בוירוס  שבעיון  מהסיבה,  וזאת 
זיזים  לראות  ניתן  במיקרוסקופ, 
היוצאים מ״כדור״ הוירוס, הדומים 

לזיזים של כתר מלוכה.
בתמונה לעיל בשחור לבן - רואים 
בצד  בהגדלה,  הוירוס  מראה  את 
צבעונית,  הדמייה   - למטה  ימין 
פנימי,  חתך   - מימין  למעלה 
שונים  כתרים  ה״וירוסים״,  ועל 

אמיתיים להשוואה ולדמיון.
בפירוש  כתוב  הרי  הפשט,  מצד 
בְּׂשר הַחֲזִיר,  י״ז(: ״אֹכְלֵי  )ישעיה ס״ו, 

ו יָסֻפּו )ימותו(,  ר יְַחדָּ קֶץ וְהָעַכְבָּ וְהֶַשּ
נְאֻם ה׳״.

שהכל  למדים  אנו  הדרוש,  מצד 
כביכול  כשהכל  בדורנו  מלמעלה, 
ביקורת  )חיסונים,  שליטה  תחת 
אנחנו  גבוהה(  הגיינה  גבולות, 

מרגישים לכאורה מוגנים.
אומנם הגויים לא מצווים באכילת 
בשר כשר אבל אופן ההתעללות של 
החיים  בבעלי  במיוחד  הסינים  של 
חיות  אכילת  וכן  אכילתם  לפני 
האנושי,  השכל  שמעל  וזוחלים 
שהם אוכלים, גרמו לפגם בספירת 
לאדם  כמשל  כביכול  שזה  הכתר 
שבא לפני המלך והשליך את הכתר 
הרגע  באותו  בוודאי  ראשו.  שמעל 
כאן  גם  כך  למוות.  יהיה  דינו  גזר 
בוירוס הקטלני הזה רואים בבירור 
מאזהרת ״אכילת אבר מן החי״, מה 
יקרה לאלו שיאכלו נבלות וטריפות 
שאפילו החיות הכי אכזריות בעולם 
לא אוכלות, כל שכל אנושי לא יכול 
שהם  מה  לאכול  שאפשרי  לעכל 

אוכלים ובתנאים מזעזים.
)כתר(?  קורונה  דווקא  למה  וכן 
האנוש  בני  של  האכזריות  שהרי 
החיים שם, זיעזעה את מלך העולם 
מעל  הכתר  שהושלך  לרמה  עד 
ראשו וכעת הדין הוא קשה מאוד, 
קשים.  ביסורים  מוות  הוא  הדין 

מידה כנגד מידה .  כך שעדיין יכולים 
בשליטה,  שאינם  סכנות  להגיע 

והכל כאמור בהשגחה עליונה.
מצד הרמז, מובאים בשבוע האחרון 
רעיונות שונים כגון, המילה קורונה 
אכל אבר  בגימטריה = 367, כמנין 

מן החי = 367.
בספר  מצא  גלזרסון,  הרב מתתיהו 
ויקרא פרק כ׳, דילוגי אותיות ובהם 
״אבר  ״קורונה״,  המילים:  מופיעים 
״התש״פ״,  ״סיני״,  ״וירוס״,  מחי״, 
״לא  הפסוקים  באיזור  זאת  וכל 
לטמא״,  לכם  ו״הבדלתי  יאכל״ 
י קָדֹוׁש אֲנִי ה׳  ״וִהְיִיֶתם לִי קְדִשים כִּ
ים לִהְיֹות לִי״. ל אְֶתכֶם ִמן הָעִַמּ וָאַבְדִּ
זאת  מסביר  הרב  את  לראות  )אפשר 

https://www.youtube.com/ כאן 

)watch?v=b0rKm7aC0AA
שרש״י  מסתבר  הסוד,  מצד 
בתוך  כך.  על  הזהירו  ואונקלוס 
קיבל  הוירוס  בו  השבוע  פרשת 
בא,  פרשת  מגיפה,  של  מימדים 
הכריז   ,)30.1.20( עד שב-ד׳ שבט 
מצב  על  העולמי,  הבריאות  ארגון 
חירום, בעקבות התפרצות המחלה.
בפרשת בא כתוב )פרק יב, פסוקים ח׳-

הַזֶּה  יְלָה  לַּ בַּ ָשר  הַבָּ אֶת  ״וְאָכְלּו  י׳(: 
צְלִי אֵׁש ּומַּצֹות עַל מְרֹרִים יֹאכְלֻהּו: 

ל  מְבָֻשּ ּובֵָשל  נָא  ּנּו  ִמֶמּ אכְלּו  תֹּ ַאל 
עַל  רֹאׁשֹו  אֵׁש  צְלִי  ִאם  י  כִּ יִם  מָּ בַּ
ּנּו  רָעָיו וְעַל ִקרְּבֹו: וְֹלא תֹוִתירּו ִממֶּ כְּ
אֵׁש  קֶר בָּ ּנּו עַד בֹּ קֶר וְהַנָֹּתר ִממֶּ עַד בֹּ

ְשרֹפּו:״ ִתּ
אונקלוס מתרגם את פסוק ט: ״לא 
תיכלון מניה כד חי ואף לא בשלא 
רישיה  נור  טוי  אלהן  במיא  מבשל 

על כרעוהי ועל גויה:״
נא  ״אל תאכלו ממנו  כותב:  ורש״י 
- שאינו צלוי כל צורכו קוראו נא 
בלשון ערבי״. קוראו נא = קורונה.

לסיכום, אנו עם ישראל הקדושים, 
הקב ״ ה,   - המלכים  מלכי  מלך  בני 
ומתפללים  ומקווים  סומכים 
תגיע  לא  הזו  הקטלנית  שהמגיפה 
ראוי  לכן,  ישראל,  לעם  חלילה 
לכל על ישראל, שיקבלו על עצמם 
ידיים,  נטילת  בנושא  להתחזק 
שלדעת כל גורמי הרפואה, זו הדרך 
הגיינה  ידיים ושמירה על  )שפיטת 
לשמירה  מעבר  כמובן  בסיסית(, 
ובישולם  המאכלים  כשרות  על 
מה  את  יקיים  יתברך  וה׳  כראוי, 
כ״ו:  כ,  פרק  ויקרא  בספר  שכתוב 
אֲנִי  קָדֹוׁש  י  כִּ קְדִשים  לִי  ״וִהְיִיֶתם 
ים לִהְיֹות  ל אְֶתכֶם ִמן הָעִַמּ ה׳ וָאַבְדִּ
לִי״, ובוודאי בחסדי ה׳ יתברך נזכה 

להינצל ולהאריך ימים.
)נאסף ממקורות שונים ונערך מחדש(

שבת שלום
אדם

י״ב שבט תש״פ

מה-ׁשהיה הּוא ׁשיהיה
מה-ׁשנעׂשה הּוא ׁשיעׂשה
ואין כל-חדׁש תחת הׁשמׁש
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לסדר פרשת בשלח על פרשת דרכים
גליון 35 בס״ד

פרשת בשלח
הדלקת הנרות שבת קודש

16.42 )16:58 ת״א(
יציאת השבת / צאת הכוכבים

17.56
רבינו תם
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www.yeshiva.org.il :זמנים אחרים

נא לשמור על קדושת הגליון. יש לדאוג שלא יזרק לפח  אלא יאסף לגניזה. ראוי להמנע מקריאת הגליון בשעת התפילה וקריאת התורה.
לקבלת הגליון יש לשלוח דואר אלקטרוני ל- aepropp@gmail.com ובעז"ה הגליון יגיע ישירות לאי-מייל שלכם. 
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