
 

 

  

    

  זצ"ל, חבר הנהלת 'אר� חמדה' הרב ראוב� אברמ�מש' אר� חמדה' אבלה על מותו של חברנו האהוב 
  איש תורת אמת שגורה בפיו, מחנ� דגול ואיש המעלה מכל הבחינות.

  הי"ד הנופלי� במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

  

  
  
  

 

  

 

  

 

 ו"תשע מק�

 
  "על "ראש יהודי" ו"ג� יהודי

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

  

רבה בש� ר' יהודה בר סימו  כא  כתיב  רבי יצחק ותאני לה משו� רבי הושעיאהבאנו את דברי המדרש: " לפרשת וישבבדברינו 
  (בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד ד ד"א וישב יעקב וגו')." אביוגיורי וישב יעקב באר� מגורי אביו מאי מגורי אביו מ

שות אברה�, יצחק ויעקב, ראו בגיור משימה מרכזית וחשובה. מתו� כ� הגענו לדיו : מה צרי� לע –לדברי המדרש, כל האבות 
  בדורנו, בתחו� חשוב זה? 

  חילקנו את האתגר של דורנו לשלש משימות עיקריות. 
עזרה ליהודי� שעלו ארצה ובגלל השואה הנוראה, המשטר הסובייטי שניסה להשמיד כל זיק של חיי� יהודיי�   %הראשונה 

  כחות ליהדות�. והפתיחות של החברה המערבית, איבדו את היכולת לגלות את שורשיה� היהודיי� ואת ההו
  טיפול בגיור של הצאצאי� לאבות יהודיי�.  %המשימה השניה 

טיפול במי שאינו צאצא של יהודי� ועלה ארצה במסגרת חוק השבות, שפתח פתח נרחב לעליה ומעוניי    %המשימה השלישית 
  להצטר� לע� ישראל. 

  נתרכז השבוע בקבוצה הראשונה.
חד ע� מדעני� חשובי� אחרי� בעול�, הוכיחו במחקריה� כי כארבעי� אחוז מהיהודי� פרו' קרל סקורצקי מהטכניו  בחיפה, י

ממוצא אשכנזי באירופה, ה� צאצאי� של ארבע אימהות יהודיות שהגיעו ע� משפחותיה� לש�, בסו� תקופת הגאוני� (לפני 
  למעלה מאל� ומאה שני�). נית  לזהות אות� באמצעות בדיקת ד� גנטית. 

ג� מאביו וג� מאמו, האינפורמציה הגנטית הזו נמצאת בתו�  D.N.Aנמר� את העיקרו . כל מי שנולד, מקבל נסביר בקיצור 
הגרעי  של כל תא בגו� האד�. קבוצה מסוימת וקטנה של גני� השונה משאר הגנו� האנושי, אי  לה מקו� בתו� הגרעי  של התא, 

. הביצית הנשית היא התא הגדול ביותר בגו�, לעומת זאת MtD.N.Aהיא שוכנת באזור המיטוכונדרי של התא ולכ  היא מכונה 
הזרע הגברי הוא התא הקט  ביותר בגו�. כאמור, האינפורמציה הגנטית מצויה בתו� גרעי  התא, ה  של הביצית וה  של הזרע. 

חלק זה של הזרע איננו נמצאת אכ  בביצית אבל מצויה רק על הזנב של הזרע.  MtD.N.A%לעומת זאת האינפורמציה הגנטית של ה
הוא מקבל א� ורק (באופ   MtD.N.Aמשני הוריו, אבל   D.N.Aנוטל חלק בבנינו של הצאצא החדש. לכ  כל תינוק חדש מקבל  

שמשיי� אות� לקבוצת הצאצאי� של  MtD.N.Aמוחלט) מאמו. מה שאומר כי כל הצאצאי� הנושאי� מטע  גנטי מהסוג של 
  אמו הייתה יהודייה וסבתו מצד הא� הייתה יהודייה וכ� הלאה בשרשרת הדורות. ארבעת האימהות, הוא יהודי ש

במסגרת התמיכה ברבני התפוצות ופרויקט שו"ת במראה הבזק, רב המכה  בקהילה באירופה  ומשתת� באחת מקבוצות הלימוד 
  של 'אר� חמדה', שלח אלינו את השאלה הבאה:

הילה בטענה שה� יהודי�. אי  בידיה כל מסמכי� המוכיחי� את יהדותה. היא "הגיעה אלי אישה שרצתה להצטר� ע� ילדיה לק
טוענת שהיא נכדה של ניצולת שואה, שברגע שיצאה מ  המחנה נשבעה לא להיות בשו� קשר ע� יהדות וע� יהודי�. לכ  התחתנה 

 �המוכיחה גנטית   MtD.N.Aבדיקת ע� שאינו יהודי ודאגה שג� צאצאיה יתחתנו ע� לא יהודי�. הנכדה, בת ביתה הגיע אלי ע
 .�  שהיא צאצאית של אחת מארבע הנשי� המייסדות של הקהילות האשכנזיות באירופה, כאמור לפני למעלה מאל� שני

  הא� נית  לסמו� הלכתית על בדיקה זאת?"
העולי� ארצה  ברגע שעלתה השאלה על שולחננו, הבנו שמדובר כא  בשאלה שהתשובה לה, תהיה מאוד משמעותית לחייה� של

 .�  בעשרות השני� האחרונות, מברית המועצות לשעבר, אשר אינ� מסוגלי� להוכיח את יהדות� באמצעות מסמכי
  א� אכ  נית  לסמו� על בדיקת ד� פשוטה זו כדי להוכיח יהדות, פתרנו בעיה קשה ביותר כפי שהסברנו בשבוע שעבר. 

זו ויתברר שהוא או היא אינ� שייכי� לקבוצה גנטית זו, מעמדו איננו נפגע  נציי  ונדגיש כי מי מהעולי� החדשי� שיעשה בדיקה
 �בשו� פני� ואופ . רוב היהודי� בעול� אינ� חלק מקבוצה זו. בדיקה מסוג זה יכולה רק להוכיח יהדות ואיננה שוללת חברות בע

  היהודי.
  לאחר שהסברנו את הרקע המדעי, בשבוע הבא נמשי� לדו  הלכתית בנושא מרתק זה. 

  

 ,�  בינתיי�, נאחל לכל ע� ישראל, באשר הוא ש
  ה.חג חנוכה שמח ע� תוספת אור רב

  
  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
בת ר' שרה ונגרובסקי  מרת

  ע''ה משה זאב
 תשע"דנלב"ע י' בתמוז 

  לע"נ
  ב  מאירר' 

  יחזקאל שרגא
 ברכפלד ז"ל

  לע"נ
  ועיישה אברה�ב   יעקברבי 

  יעיש ושמחה בתוחנה 
 סבג ז"ל

  לע"נ  
  ז"ל   שמואל שמשמר 

חבר הנהלת 'אר� חמדה' נלב"ע  
 י"ז בסיוו  תשע"ד
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  גבולות האר� לעניי� גיטי� ומצוות התלויות באר� 
  הרב עקיבא כהנא

  

מחו� לאר� אל אר� ישראל. לצור� כ�, המשנה הראשונה מגדירה מסכת גיטי  שנתחיל ללומדה השבוע פותחת ודנה בדיני גט שהובא 
  את גבולות אר� ישראל. במאמרנו נדו  במשמעות הגבולות המוזכרי� במשנה.

לפני שנדו  במשמעות הגבולות, נטעי� את העניי  שהתקשו בו רבי�, מדוע המשניות בגיטי  פותחות באד� שהביא גט מחו"ל לאר� 
  רות מהו גט?ישראל, עוד לפני שה  מתא

נציי  שמבחינה רוחנית הקשר בי  ע� ישראל לקב"ה משול לקשר שבי  איש ואשה במקומות רבי� בנביא, והיו שאמרו שהקב"ה נת  
  נט). %גט לע� ישראל (ישעיה נ, א). באותו הקשר ג� אגדות החורב  נמצאות דווקא במסכת גיטי  (דפי� נו 

אמנ�, כבר בתחילת מסכת גיטי , שמתארת את האפשרות לפרק קשר בי  איש לאשתו, מצויני� גבולות אר� ישראל על מנת לומר 
  שהקשר בי  ע� ישראל לקב"ה ולארצו לא נפסק וממשי� בכל עוז. 

  

 משמעות הערי� המוזכרות במשנה  .א
כצפו ; ר"מ  %כדרו�, מעכו לצפו , ועכו  %לדרו�, ואשקלו  כמזרח, מאשקלו   %יהודה אומר: מרק� למזרח, ורק�  בירבמשנה נאמר: 

  כאר� ישראל לגיטי . %אומר: עכו 
הא� עיר אחת מספיקה לציי  את הגבולות של כל האר�? הרי לציו  גבולות נדרש לשרטט מפה, ומפה כזו היא כמעט תמיד אינה 

כתב שהמשנה בגיטי  ציינה את פינות רחי (כפתור ופרח יא) הרב אשתורי הפריבועית, וא� כ  מה משמעות  של נקודת ציו  בכל צד? 
  י� המלח.  %אר� ישראל כשהפינה המזרחית דרומית אינה צריכה לציו , כיו  שהיא ידועה 

שגבולות אלה אינ� עוזרי� הלכה למעשה משו� שברור שאר� ישראל אינה מרובעת, ולכ  א�  חזו� איש (שביעית ג, כו) העיר
ערי� הללו, מכל מקו� הלכה למעשה צרי� לבדוק כל מקו� היכ  הוא נמצא בפועל. בברייתות אחרות (למשל שהמשנה ציינה את ה

 �בתלמוד ירושלמי שביעית ו, א) מובאות רשימות ארוכות של ערי� המציינות את גבולי אר� ישראל. א� הוא מתקשה בדברי הרמב"
 יי  גבולות האר� בהלכות מצוות התלויות באר�. (הלכות תרומות המובא להל ) שהעתיק את המשנה בגיטי  לענ

 

 באיזו תקופה עסקה המשנה?  .ב
כיבושי יהושע והעולי� לאר� ב'כיבוש עולי מצרי�', ותקופת התיישבות  %שתי תקופות עיקריות מסמלות את גבולות אר� ישראל 

  ייחסת המשנה ודנה לעניי  דיני גיטי .העולי� בזמ  עזרא ובית שני, שמכונה 'עולי בבל'. נשאלת השאלה, לאיזו מהתקופות מת
מספר פעמי� כי הגבולות המוזכרי� במשנה אינ� גבולות כיבושי 'עולי מצרי�' אלא כיבוש 'עולי  תוספות (ד"ה ואשקלו�) מצייני�

נה, ולא בבל'. כ� ג� כתבו תוספות רא"ש תוספות רי"ד והרא"ש שהמשנה עוסקת בגבולות כיבושי 'עולי בבל' הרלוונטיי� לימי המש
.�  לכיבושי עולי מצרי

 �את גבולות המשנה וכתב עליה  'אי זו היא אר� שהחזיקו בה עולי מצרי�'. כלומר, ח) העתיק  "הרמב"� (תרומות א, ז אמנ
.�  שגבולות המשנה ה� גבולות עולי מצרי

שהגבולות המשמעותיי� לעניי  גיטי  ה� דברי הרמב"� לכאורה תמוהי� משו� שמדוע שהמשנה תציי  את גבולות עולי מצרי� בעוד 
רב שלמה זלמ� אויערב# (מעדני אר� תרומות א, ז) והוא מביא שבספר גבולות עולי בבל, שהיו נוהגי� בזמ  המשנה. כ� מקשה ג� ה

מב"� שינה את גירסת הרמב"� וגרס ברמב"� שאלו הגבולות ה� גבולות 'עולי בבל'. פירושי� אחרי� נאמרו בדעת הר תבואת האר�
 �(הרב רבינובי� בספרו יד פשוטה שטר� נדפס  אינו משנה את הגירסה, א� בהסבר הרמב"� הוא מסביר שכוונתו לגבולות השייכי

  ג� לעולי מצרי� וג� לעולי בבל).
  

  הא� נית� ללמוד מדברי המשנה למצוות התלויות באר�?  .ג
עולי בבל)  %פי גבולות כיבושי עולי מצרי� (או לפי הבנות אחרות מדברי הרמב"� נית  ללמוד שגבולות המשנה לעניי  גיטי  נקבעו על 

כתב שדברי המשנה רב יעקב עמדי� בספרו מור וקציעה (סימ� שו ד"ה בר� השני) התקפי� ג� לגבי מצוות התלויות באר�. א� ה
  עסקו רק בעניי  גיטי , ולא בעניי  מצוות התלויות באר�.

העוסקת בעניי  טומאת אר� ישראל ומצוות התלויות באר� כסתירה למשנה בעניי  שהביאה ברייתא מהגמרא עצמה (ז ע"ב) 
שהובא לעיל,  רמב"�הגבולות מוכח שגבולות המשנה מתארות ג� את גבולות אר� ישראל לענייני מצוות התלויות באר�. וכ  מה

  נראה שלא כרב יעקב עמדי . 
בות בימי הבית השני, כי אז הגיוני שאות� הגבולות מצייני� ג� את שגבולות המשנה מציינות את גבולות ההתייש לשיטת תוספות

הגבולות לעניי  מצוות התלויות באר�, שחיוב  תלוי בגבולות ההתיישבות, וג� לעניי  גיטי , שההבדל לעניינ� בי  אר� ישראל וחו"ל 
�  בתו� תחומי אר� ישראל. הוא בבקיאות של התושבי� בדיני�, מה שתלוי בגבולות העיקריי� של התיישבות היהודי

  

  : סיכו�
  הערי� המוזכרות במשנה הינ� פינות בלבד של מפת האר�, ולא נית  לבנות מה� מפה שלימה.  א. 
  בית ראשו .  %בית שני, ולא בזמ  'עולי מצרי�'  %שהמשנה מתארת את גבולות האר� בזמ  'עולי בבל'  יאדעת רוב הראשוני� ה  ב. 
 הטועני� שגבולות אלו רלוונטיי� רק לעניי  גיטי , הגבולות משמעותיי� להלכות רבות נוספות.נראה שלמרות שיש   ג. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  בתו� שאר חולי ע� ישראל אורית בת מרי�מתפללי� לרפואתה השלימה של 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
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  (מתו� ח"ב)
  

   San Jose, Costa Rica                         ריקה"וזה, קוסטהחס� 
  תשנ"ב 'אדר ב

  

  אשה שהמירה דתה, וכעת היא רוצה לחזור לחיק היהדות ע� בתה מ� הגוי
  

  שאלה
  אשה מעוניינת להצטר� לקהילה, אבל יש לנו כמה בעיות. 

  מדובר ב:
  ודי ולה� ילדי�.הייתה נשואה ליהיהודיה ש האש א.
  מבעלה בגלל שהיא בגדה בבעלה. התגרשההאשה   ב.
  האשה התנצרה.  ג.
� ילדה.ההתחתנה ע� גוי ויש ל . ד  
  שנולדה מהגוי.יא לבד ואומרת שהתחרטה וחזרה לחיי� יהודי� ע� בתה היו� ה .ה
  כיצד מתייחסת ההלכה למקרה כזה? היא רוצה שהילדה תלמד בבית ספר היהודי שבו יש רק ילדי� יהודי�.  ו.
  

  תשובה
. 2. א� על הבת אי  להערי� קשיי�, ואדרבא, יש לקרבה1די  כפי שנהוג בתהלי� גיור%האשה צריכה לקבל מצוות ולטבול בפני בית

  .3א לכה מוב  מאליו שהבת אסורה להינש
  

_______________________________________________________  
  

די  כפי שמקובל בתהלי� הגיור. אמנ� מדברי המחבר (ש� %ח) מצרי� קבלת מצוות וטבילה בפני ביתסרמ"א (שו"ע יורה דעה סו� סי' ר   1
, ח) משמע שאי  צור� בכ�, א� רמ"א הגיהו וזה לשונו: "וי"א שמ"מ לכתחילה חוזרי  ומטבילי  אותו, למעלה בעלמא". המקור סי' רסז

בש� הרש"ל, "והמנהג היה להטביל המומרי�  "זימוקי יוס�" בפרק החול� ביבמות. וכתב ש� הטנלדעת רמ"א בשני המקומות הינו ה"
  אתי וראיתי מורי  הלכה למעשה".ושיגלחו את כל שער  מקוד�, וכ  מצ

יקיי� המנהג המובא בש� רש"ל. א� ג� א� לא  % ובנדו  דיד  הדבר נתו  לשיקול הדיי  המכיר את האשה השבה ואת הקהילה. א� יוכל
שובות יוכל לקיי� המנהג, יש להקפיד שחזרתה ליהדות לא תהיה קלה מדי, שהרי הדבר עלול לפרו� גדר, ולגרו� לכ� שתחטא בשנית, ת

  י' יז ד� כה ע"ב).(סהגאוני� "שערי צדק" 
רק לכתחילה, ומכיוו  שמדובר כא  ביהודיה ולא בגויה הבאה להתגייר, וביהודיה  נ מכיו  שמשמע מ  הפוסקי�, שההנהגות הללו הי

תחייבת לקיי�, לא הדי  יציגו בפניה את מצוות היהדות, אות  היא מ%השבה לקהילה שהיתה מעורה בה לפני כ , נראה שבשעה שבית
יציגו בפניה אות  המצוות שאי  אפילו מיעוט בקהילה המקיימ . זאת, כאמור, מפני שמדובר ביהודיה השבה לקהילה שבה היתה 

המטבח "יביע אומר" (חלק %מעורה, ולא בגויה הבאה להתגייר. כמו כ  ודאי שצרי� להכשיר את מטבח ביתה (ואי  חובה לטבול את כלי
  ס"ק יג), א� א� לא טבלו את הכלי� מעול�, יש להטביל�). ב יו"ד סי' ט'

  עול� תהא שמאל דוחה וימי  מקרבת, ועשה כחכמת�.לוככלל נראה שעל עצ� טבילת האשה אי  לוותר. ו
2   �. קשיי�, אלא יש למשכה בחסד מכיו  שעל פי די  התורה הבת נחשבת יהודיה, ומכיוו  שהבת עצמה לא חטאה, אי  להערי� עליה שו

  ש� יורה דעה סו� סי' רסח).(ועיי  "פתחי תשובה" 
  ר סי' ד, יט).זאב  הע(שהרי נולדה מ  הגוי, וכ� נפסק בשו"ע   3

  
  

� צוות המשיבי� ובברכת התורה,בש  
  

  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

�  אני מאשר: ג
  שאול ישראלי הרב
  

  
  

  

  
  


