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 כשרות וגסטרונומיה בתורה

 

 ?תבלאיך משה הכיר את כל החיות והבהמות ב

 
ֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ְוֶאל ַאה' ַוְיַדבֵּר "

 .לֵּאמֹר ֲאלֵּיֶהם

 :ל לֵּאמֹרַדְברו ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ָָּכל ַהַחָיה ֲאֶשר תֹאְכלו ִמֶאת ז

 .ַהְבהֵָּמה ֲאֶשר ַעל ָהָאֶרץ

ֶשַסע  ַפְרָסה ְושַֹסַעת ָָּכל ַמְפֶרֶסת

 ,ְפָרסֹת

 "ַמֲעַלת גֵָּרה ַבְבהֵָּמה אָֹתה תֹאְכלו 

 ג( -)ויקרא י"א, א

 
 בעולם! הבהמות והחיותשליטה בידיעת והכרת כל 

או החיות אשר ביבשה, עליו לבדוק אם בבהמה או   המבקש לאכול מן הבהמות
 בחיה זו נמצאים שני סימני הטהרה:

 )שפרסות רגליה אינן מיקשה אחת אלא שסועות(. הפרסת פרסה .א
 )העלאת המאכל שנית לאחר בליעתו(. העלאת גרה .ב

 חוק טבע. -בפסוקים הבאים מגלה התורה סודוהנה 
והוא : מבין כל אלפי ורבבות סוגי וזני הבהמות והחיות שבעולם ישנם רק 

 .אינם קשורים זה לזה אשר העלאת הגרה והפרסת הפרסה ארבעה בעלי חיים
 כלומר שהם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה, או מפריסי פרסה ולא מעלי גרה.

 בכל שאר בעלי החיים הפרסת הפרסה והעלאת הגרה קשורים בהכרח זה בזה.
או שיהיו בו סימני הטהרה, או שלא יהיה אף 

 לא אחד מהם.
התורה גם מפרטת את שמותיהם, ואת סימן 

 הטהרה הנמצא בכל אחד מהם.וכך נאמר:

את זה לא תאכלו ממעלי  אך

 הגרה וממפריסי הפרסה:

את הגמל כי מעלה גרה הוא, 

ופרסה איננו מפריס, טמא 



 הוא לכם.

ואת השפן כי מעלה גרה הוא,ופרסה לא יפריס, 

 טמא הוא לכם.

ואת הארנבת כי מעלת גרה היא, ופרסת לא 

 הפריסה, טמאה היא לכם.

 ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה,

 (ז -ד)ויקרא י"א,  והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם.

 

 מי כתב את התורה? 
 או ספר אנושי? -האם זה ספר אלוקי 
 

 סיכום חוק הטבע האמור בתורה:
 הנמל השפן והארנבת בלבד, מעלים גרה ואינם מפריסים פרסה.

 החזיר בלבד, מפריס פרסה ואינו מעלה גרה.
 נות אלו קשורים זה בזה!!!בעלי החיים בעולם שני תכו בכל שאר

 
 נשים לב למשמעות הדברים. הבה

כותב התורה מתחייב לדורות עולם 
שכל בעל חי אשר יגיע לידנו, ואין זה 

חשוב אם הוא מיערות העד 
שבאוסטרליה או מג'ונגלי אפריקה או 
אף מיבשת אמריקה שהתגלתה רק 
לפני כמה מאות שנה, אם אינו אחד 

, ומצאנו מארבעת בעלי החיים הנ"ל
בו סימן טהרה אחד, אזי בהכרח 

 יימצא בו סימן הטהרה הנוסף!!
 

הדברים מורחבים בתורה שבעל פה אשר גם מסבירה לנו כי לגילוי סוד טבע 
 מטרת הלכתית בעלת משמעות חשובה ביותר. -מקיף זה ישנה השלכה

 
שמתוכה ניכר נתינתה מפי הגבורה בכח אלהי  "להודיע בזה מעלת התורה,

 ל.ממע
כי אדם בשר ודם, אי אפשר לו 

להחליט שרק אלה סימניהם כן ולא 
 זולתם.

עוד  כי אולי נמצאים על ארץ רבה
 ברואים בסימנים אלה כמו

 הגמל, ושפן, וארנבת, וחזיר? 
השנים והדורות יבא  ופן ואולי במשך

 רעהו ויחקור וימצא עוד כאלה?



 אבל הקדוש ברוך הוא רק יודע שאין במציאות יותר מאלה שהזכיר כאן.
 רים עוד מינים!קכאשר באמת אנו רואים מאז ניתנה תורה לא מצאו החו

והן הן מנפלאות תמים דעים וסגולות תורתו")הרב ברוך אפשטיין מפינסק, 
 בספרו תורה תמימה ויקרא י"א,אות י"ז(

שפטים הנ"ל מאז כתב הרב אפשטיין זצ"ל את המ
 חלפו כמאה שנה.

המודרני וגילה  במשך מאה שנים אלו התקדם המדע
 העולם. רחבי   בכל נוספים  רבים  וחקר בעלי חיים 

ניתן לקבוע כי במשך למעלה משלשת אלפי השנים 
 שחלפו מאז מתן תורה ועד  זמנינו זה התגלו כל או 

 היבשתיות.   והחיות  כל הבהמות   כמעט  לפחות 
אלו לא נמצא בעל חי אחד )!( אשר הוא מעלה ובכל 

מלבד אותם אשר  -גרה בלבד או מפריס פרסה בלבד
 ציינה התורה.

בכל שאר אלפי ורבבות סוגי וזני בעלי החיים, או 
 שקיימים שני אלו או שנעדרים שניהם!

 
 מנין הכיר משה את כל סוגי הדגים ויצורי המים בעולם?

 

 
 ויצורי המים בעולם! שליטה בידיעת והכרת כל הדגים

 
הדגים המותרים באכילה, מבוארים  סימני

 בתורה שבכתב.וכך נאמר:
את זה תאכלו מכל אשר "

 במים:

כל אשר לו סנפיר וקשקשת 

  (דברים י"ד,ט') תאכלו"

בתורה שבעל פה )משנה מסכת נדה  וקיבלנו
 פרק ו', ט'(:

, יש לו סנפיר, ואין לו "כל שיש לו קשקשת

 קשקשת".

 תורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה:ה נותן
 דג או יצור מים אחר, אם יש לו קשקשת, אזי כהכרח ימצא בו סנפיר. כל

 אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת.
חלקי דג אשר לא ניתן  כלומר, אם מצאנו באחת מחניות הדגים בעולם,

חלקי הדג מכוסה לזהות על פיהן איזה דג הוא זה, אך העור אשר על פני 
 באכילה! קשקשים, הרי הדין הוא שחלקי בדג הללו מותרים

אכן היו  אף על פי שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת, ואנו לא ראינו אם
 לדג זה סנפירים בהיותו שלם.



 -וזאת משום שעל פי הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים
 וכעדות כותב התורה.

נפירים אינו אך דג שמצאנו בו ס
 בהכרח בעל קשקשים.

 
 נתבונן.עתה 

אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר 
 מאות ואלפי זנים לא נודעים של

 דגים ושאר יצורי המים.
האם יש מדען בתחום חקר החי 

שבמים, בעל שם עולמי ככל שיהיה, 
 אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה:

ש לו סנפיר. ויש שי, יש לו כל שיש לו קשקשת

 סנפיר ואין  לו קשקשת".

 יש מי שיעז?! האם
ורה שבעל פה הועלתה על הת

 הכתב לפני כאלפיים שנה.
והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר 

יחד עם שאר  -חכמי התורה קיבלוהו
איש מפי  -פרטי התורה שבעל פה

איש עד משה רבינו, אשר קיבלו 
 שאמר והיה העולם. ממי

אר לא יפלא אפוא, שכל הדגים וש
בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים מפעם לפעם  -יצורי המים

סוד  -כולם ממש, ללא יוצא מן הכלל, מתאימים לחוק -עד עצם היום הזה
 טבע זה.

 האם יש אי מי אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, מלבד בורא העולם?!
 )תורה מן השמים(

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


