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 ו"תשע ויגש

 
  עוד על בירור יהדות וגנטיקה יהודית

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

  

. ננסה להסביר MtD.N.Aהסברנו את הרקע המדעי שמאפשר להוכיח יהדות באמצעות בדיקת  בפרשת מק�בשבוע שעבר 
בקיצור נמר�, המעונייני� לקבל חומר יותר מפורט מוזמני� בדברינו את הרקע ההלכתי. נקדי� ונאמר כי נאל� לעשות זאת 

  .info@eretzhemdah.orgלפנות אלינו 
כי מדרבנ!, אי אפשר לסמו� על הוכחה הבנויה על סברת רוב, כדי להתיר עגונה. לכ! אד� שידוע לנו כי היה על  1נפסק בשו"ע

ספינה שטבעה במקו� שמוגדר כ"מי� שאי! לה� סו�" והוא נעל�, אשתו אסורה להינשא לאחר. לא נית! לסמו� על כ� 
לעומת זאת נית! לסמו� על "סימ!   .2ני משפחותיה�שרוב האנשי� שניצולי� מאסו! עושי� כל מאמ� להודיע על כ� לב

כגו! שידוע לנו שלבעל שנעל� אפילו ב"מי� שאי! לה� סו�", היו   מובהק" כדי להתיר לעגונה שבעלה נעל�, להינשא לאחר.
  .3שש אצבעות ביד שמאל ונמצאה ש�, גופה בלתי ניתנת לזיהוי אבל ביד השמאלית שלה יש שש אצבעות

. 4כדי לזהות גופה, וכ� לפתור בעיית עגינות של אישה שבעלה נעל� D.N.Aו פסקו כי נית! לסמו� על בדיקת רוב פוסקי זמננ
פסיקה זו הצילה מספר עגונות שבעליה! נעלמו, לצערנו, בפיגוע הטרור הנורא שבוצע על ידי האיסל� הקיצוני ב"מגדלי 

.�  התאומי�" בניו יורק, לפני למעלה מארבע עשרה שני
את, כשמדובר על שאלת בירור יהדות מוסכ� על הפוסקי� שנית! להסתמ� על  הוכחה המבוססת על סברת רוב, לעומת ז

�  . 6. בפוסקי� מבואר שהכוונה ל'רובא דליתא קמ!'5עיינו בסוגיא במסכת פסחי
  לפי המבורר לעיל, קל וחומר שנית! להסתמ� על סימ! מובהק.

מ! מובהק או לפחות כרוב גדול יהיה נית! לסמו� על בדיקות מסוג זה, א� כסי MtD.N.Aא� אכ! נית! להגדיר ג� בדיקת 
  יעשו במעבדה מוסמכת, כהוכחה לברור יהדות.

 ,�אנו פועלי� רבות, בשיתו� ע� בית די! חשוב בברית המועצות לשעבר, ובשיתו� פעולה ע� מדעני� מהשורה הראשונה בעול
ומה החיובי בע"ה של הבדיקה נקרא לפוסקי הדור ולרבנות הראשית כדי לבדוק נושא זה בדיקה יסודית ומעמיקה. בסי

 �לישראל לקרא לממשלת ישראל להכריז על מבצע לאומי, שיעזור בע"ה לרבי� מאחינו ואחיותינו שאי! ברשות� מסמכי
  המוכיחי�  את יהדות� לחזור לחיק האומה.

איש ואשה) שסובלי� עקב  500,000ל  300,000(בי!  כמו שהסברנו בשבוע שעבר, יש ציבור ענק של אזרחי� במדינת ישראל
  כ�, שאינ� יכולי� להוכיח את יהדות�. זהו ג� מצב מסוכ! ביותר מבחינה רוחנית.

  
.�  הבה נתפלל כי נזכה לעזור בפתרו! בעיה כאובה זו ונביא מזור לכאב� של רבי

  
________________________________________________  

  

1
  אב! העזר סימ! י"ז.   
2
 ולא היא, ובביאור הגר"א על שו"ע אב! העזר סימ! יז ס"ק קטזעיינו יבמות ד� קכא ע"א, תוספות ש� ד"ה    
3
 .שו"ע אב! העזר סימ! יז סעי� כד   
4
.116במאמרו בתחומי! כג (עמ' עיינו במאמרו של הרב מרדכי הלפרי! בקוב� תחומי! כר� ד (תשמ"ג) ובהכרעתו של מו"ר הגרז"נ גולדברג    

ב'אנציקלופדיה הלכתית רפואית' ער� תורשה וכ! בספר  D.N.Aתבדיקו לגבי השלכות הלכתיות על סמ� ,כלליהסיכו� עוד עיינו ב). 117
 : "א� א� הבדיקה הזאת'נשמת אברה�' חלק אב! העזר סימ! ד סעי� יג, וראה ש� לשונו של הרב שלמה זלמ! אויערב� בעני! קביעת יוחסי!

   .י� לדבר אמת וברור, מסתבר שג� מצד ההלכה אפשר לסמו� על זה"נסיונות ברור מפורס� ומקובל בכל העול� ע1י הרבה
5
  ד� ג ע"ב.   
6
במאמרו של הרב משה מרדכי פרבשטיי!, תחומי! יב,  עוד עיינוד"ה ואנא, תוספות יבמות מז ע"א ד"ה במוחזק.  ש�תוספות פסחי�  עיינו   

 ."יהדות� של העולי� מרוסיה"
  
  

 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
בת ר' שרה ונגרובסקי  מרת

  ע''ה משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  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 

חמדה' נלב"ע  חבר הנהלת 'אר� 
 י"ז בסיוו! תשע"ד
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  הרב מרדכי הוכמ�

  וערבית במערבשחרית במזרח 

מקדש בית הדי! את החודש, וקובע שהלילה של ראיית הירח נחשב כיו� הראשו! בערבית על סמ� עדות של ראיית הירח החדש 
עדות� ה�  פשטותשל החודש הבא. במסכת ראש השנה (ד� כה, א) דנה הסוגיה בעדי� שהעידו שה� ראו שתי מראות, ולפי 

ו של היו� ואת הירח (של החודש הבא) במוצאי היו�; ראיית שתי המראות בהפרש ראו את הירח (של החודש הקוד�) בבוקר
  זמ! כה קצר חורגת ממנהגו של עול�. וז"ל הסוגיה:

"משנה. מעשה שבאו שני�, ואמרו: ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב. אמר רבי יוחנ! ב! נורי: עדי שקר ה�. כשבאו 
א, אמר לה� רב! גמליאל לחכמי�: כ� מקובלני מבית אבי אבא: פעמי� שבא ליבנה קיבל! רב! גמליאל... גמרא. תני

  בארוכה, ופעמי� שבא בקצרה."
המשנה רבי יוחנ! ב! נורי טע! שה� העידו על דבר שלא יתכ! במציאות ולכ! ה� עדי שקר שאי! לסמו� על דבריה�.  פשטותלפי 

  הדבר לא יתכ!, וז"ל: שאכ�ברמב"� בהלכות קידוש החודש (א, ג) מבואר 
, כמו יו� אחד קוד� שתדבק בשמש בסו� כמו שני ימי� או פחות או יתר "הלבנה נסתרת בכל חדש וחדש ואינה נראית

  ובליל שתראה בערב אחר שנסתרה הוא תחלת החדש" וכמו יו� אחד אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב,החדש 
שהירח היש! יראה בשחרית במזרח בסו� החודש, נדירה יתכ! אפשרות לפי החישובי� שמבוארי� בהמש� דברי הרמב"� ת

(כ'יממה ומחצה') בערבית במערב (כמבואר ב'מרכבת המשנה' ש�). א�  כשלושי� ושש שעותואילו הירח החדש יראה כעבור 
בנה נסתרת המציאות השכיחה היא שהירח מסתתר מעיני האנשי� כ'שתי יממות ומחצה'. בכל אופ!, כאשר כתב הרמב"� שהל

  כוונתו היתה לשתי המציאויות האלו: 'יממה ומחצה' או 'שתי יממות ומחצה'.יתר" או  פחותשני ימי� או  "כמו
 �דעת הרמב"� שלא יתכ! שהירח החדש יראה בפחות מכ'יממה ומחצה' מאז שנראה הירח היש!, מקבלת אישור ג

ורי כשאמר שעדי� שהעידו שראו את הירח היש! בבוקרו של מהאסטרונומי� שבימינו. וא� כ!, צדק לכאורה רבי יוחנ! ב! נ
היו� ואת הירח החדש בסו� היו� ה� עדי שקר, ומדוע קיבל� רב! גמליאל? הרמב"� ענה על כ� בהמש� דבריו בהלכותיו 

:�  (קדה"ח ב, ו), והוא פירט את שיטתו ביתר אריכות בפירושו למשנה, וז"ל ש
 �י הדברי� יחד והיה אצל רב! גמליאל אפשרי שייראה הירח במזרח לפני עלות שהוא האמינ� בשנ הטפשי�"מה שמדמי

לפי שזה נמנע בהחלט! לא יתכ� לגמרי בשו� פני�! ולא השמש, ובאותו היו� בעצמו ייראה במערב אחרי שקיעת השמש, 
ויותר  חמור!יאמי� בכ� אלא אד� המוני הכולל כל ההמוניות שאינו משיג ממהל� הגלגלי� אלא מה שמשיג השור וה

הביא אות� לידי דמיו! זה מה שאמרו בתלמוד 'אמר לה� רב! גמליאל לחכמי� כ� מקובל אני מבית אבי אבא פעמי� בא 
שבי! קבו� השמש והירח לבי! הראייה משתנה שנוי רב בהתא�  שהזמ�בארוכה פעמי� בא קצרה'. ועני! הדברי� אלו 

�, ולפי אור� שקיעת המזל שהוא בו וקוצר שקיעתו, ולפי שינוי מראהו למהירות הירח ואטיותו, ולפי רחבו בצפו! ובדרו
 �שבי! קבו� השמש והירח לבי! קוצר הזמ� באור� וברוחב, ולפי שנוי תנועת השמש. ועל השנויי� האלו כול� הגורמי

כל מה שאמרתי. ומי שיש לו ידיעה בחכמת התכונה יבי!  בקצרה'.פעמי� בא  בארוכהאמר 'פעמי� בא  או אריכותוראייתו 
ורב! גמליאל בידיעתו המדוייקת בחכמה זו ידע שאפשר שייראה אותו הערב, ולפיכ� קבל דבריה� כשאמרו ראינוהו ערבית 
במערב, ולא חשש למה שאמרו שחרית במזרח, לפי שלא חייבה אותנו תורה לקבל עדות בראייתו בשחרית. ולא מפני שסבר 

 �שהרי אי אפשר שייראה בשחרית אותו  או משהו הדומה לירח ולא היה כלו�,דימו ורשה� שקרו, אלא תלה הדבר שה
 �היו�. לפי שאפשר שיצטייר באויר צורת ירח כמו שאמרנו, וכבר הזכירו כ� בתלמוד ואמרו פע� אחת נתקשרו שמי� בעבי

חלקו עליו חכמי�  ונראית כלבנה בעשרי� ושבעה בחדש וכו'. וכאשר קבל רב! גמליאל עדות� שהירח נראה סמו� לשקיעה
ולפיכ� מסר לה� כלל 'פעמי� בא  בכ�, לפי שלא היה בינו לבי� הקבו  זמ� המחייב שייראה לפי חשבונ� שאינו מדויק,

  שמבי� ומשכיל ובעל הבחנה אנושית."בארוכה פעמי� בא בקצרה'. וכ� צרי� לפרש כל מי 
  בדברי הרמב"� בפרושו למשנה יש שתי נקודות מרכזיות:

"אינו  –� אפשרות לראות את הירח היש! בבוקרו של היו� ואת הירח החדש בסו� היו�. ומי שסובר שהדבר אפשרי אי! שו א.
  משיג ממהל� הגלגלי� אלא מה שמשיג השור והחמור".

את הירח היש! אינ� נחשבי� ל'עדות'  בשחריתג� ש'דברי' העדי� שה� ראו  הסכימולכ�, ו הסכימורב! גמליאל וחכמי�  ב.
להשפיע על חלקה האחר של העדות. אלא שרב! גמליאל קיבל את 'עדות�' שראו את הירח החדש בלילה של מוצאי  שעלולה

ואילו  בקצרה'.פעמי� בא  בארוכהכ"ט משו� שהיה לו במסורתו את החשבו! המדויק והוא הכיר את הכלל ש'פעמי� בא 
  לחכמי� שחלקו עליו היה חשבו! מקורב וה� לא הכירו את הכלל הזה.

  
  הקשיי� שבהסבר הרמב"� בפירושו למשנה

  הסבר זה של הרמב"� מעורר קשיי� אחרי�, וכדלקמ!:
שהחשבו! המקורב אינו מדויק והוא מתוודע  תו� תקופה קצרהמי שעוקב אחר ראיית הלבנה ועור� רישו� מסודר, מכיר  א.

ה� הכירו בכ� ג� בלא שרב!  .א� חכמי� עקבו אחר ראית הלבנה  בקצרה'.פעמי� בא  בארוכהמעצמו לכלל ש'פעמי� בא 
  התנהגות� חמורה שבעתיי�! .גמליאל יודיע�! ועל סמ� מה ה� העיזו לחלוק עליו?! וא� ה� לא עקבו וערכו רישו� מסודר 

  וז"ל הסוגיה ש�: באופ� שאותו דחה הרמב"�!סוגיית הירושלמי מסבירה את המחלוקת  ב.
טעמיה דר"י ב! נורי כל חדש שנולד קוד� לשש שעות אי! כח בעי! לראות את היש!, ותני כ!: 'נראה יש!  א"ר שמלאי: "גמ'

בשחרית לא נראה חדש בי! הערבי�, נראה חדש בי! הערבי� לא נראה יש! בשחרית'. א"ר חייה בר בא ולמה קיבל! ר"ג, 
  ה':"'פעמי� מהל� בקצרה פעמי� מהל� בארוכ –שכ! מסורת בידיו מאבותיו 

הירושלמי משמע שר' שמלאי מבאר, שא� נראה הירח החדש בלילה מכא! שהמולד (קבו� השמש והירח שאז הירח  מפשטות
 ;�מוסתר לגמרי) היה קוד� לכ! במעט יותר משש שעות, וממילא אי אפשר היה לראות את הירח היש! בבוקרו של אותו היו

ו ג� את הירח היש! בבוקר ה� עדי שקר. ואילו רב! גמליאל קבע שלפי קבע ר' יוחנ! ב! נורי שהעדי� שהעידו שה� רא ולכ�
  מסורתו הדבר אפשרי (והיינו, שיתכ! שהירח יראה אפילו במעט זמ! קוד� לשש שעות).
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והרי לשיטת הרמב"� שתי הדיעות מופרכות מיסוד!. דברי ר' שמלאי דחויי� שהרי כתב הרמב"� שהלבנה החדשה אינה נראית 
אחר שתדבק בשמש", ואמנ� תיתכ! אפשרות נדירה (שמבוארת מהחישובי� שמובאי� בהמש� דברי הרמב"�) "כמו יו� אחד 

כעבור רק מעט  שלאשהירח יראה כשמונה עשרה שעות (=שלושת רבעי יממה) לפני או אחרי המולד, א� לא פחות מכ� ובוודאי 
  בבוקר ואת הירח החדש בלילה מופרכת מכל וכל. יותר משש שעות! וברור שדעת רב! גמליאל שיתכ! לראות את הירח היש!

 ובפירושאבוה דרבי שמלאי.  אבאג. שיטת ר' שמלאי בירושלמי מובאת באופ! דומה בבבלי (ראש השנה ד� כ, ב) בש� אביו, 
ומבאר מדוע 'יתכ!'  מארי� הפירוש בפירוט מבנה הגלגלי� ובציורי� שוני� המיוחס לרמב"�,לתלמוד למסכת ראש השנה 

את שיטת רב! גמליאל באופ! שהיא מבוארת  הפירושרח יראה במעט זמ! אחר שש שעות. וכמו כ! בהמש� דבריו מבאר שהי
 �הבבלי) שנית! לראות את הירח היש! בבוקר ואת החדש במוצאי היו�! והדבר תמוה ביותר, משו�  פשטותבירושלמי (והיא ג

 ��, והרי לפי דבריו בפירושו למשנה מי שסובר שדברי רב! גמליאל זה אכ! נתחבר על ידי הרמב" פירוששלפי מאפייני� רבי
 �  "אינו משיג ממהל� הגלגלי� אלא מה שמשיג השור והחמור". –ייתכנו כפשוט

  
  הפתרו� לקשיי�

הוא קושי מכוו!! והוא אחד  .זה שמצאנו בדברי התנאי� והאמוראי� (ושמופיע ג� בפירוש לתלמוד המיוחס לרמב"�)  קושי
  שמצויי� בדברי חז"ל. וכעי! כ� כבר כתב הרמח"ל במאמר על אגדות חז"ל (מובא בהקדמה למדרש רבה): דומי� קשיי�מני 

ואמנ� אי! העיקר לה� העניי!  הטבע או התכונות..."צרי� שתדע שדברי� רבי� מעיקרי הסודות ירמזו� חז"ל בענייני� מ! 
כ! לא יוסי� ולא יגרע על אמיתת העני! הנרמז היות הלבוש ועל  הסוד שרצו לרמוז בזה.ההוא הטבעיי או התכוניי, אלא 

ההוא במה שהיה מפורס� בדורות הה� בי!  להלביש הסודכי הכוונה היתה  או לא.המשליי ההוא אשר הלבישוהו אמיתי 
."�  החכמי

יחס החשבוני שבי! וכ! מצאנו שבסוגיה במסכת עירובי! (ד� עו, א) ובסוגיה במסכת סוכה (ד� ז, ב) מובאות דעות אמוראי� ב
מאוד, ומפליא כיצד יתכ� שה� שלא שמו לב שדבריה� אינ� מתאימי� שה! מוטעות  שברור לעי� .העיגול לבי! הריבוע 

" התבאר ריבוע שיוצא מהעיגולובמאמר " וכי יתכ� שא" אחד מתלמידיה� או מבני עיר� לא העיר לה� על כ�?!! למציאות
והוא נועד לרמז שדבריה� נאמרו במשמעות סמלית, ולכ! תלמידיה� ובני עיר� לא הקשו עליה�.  מכוו�!שקושי זה הוא 

  ומדובר ש� בסוג של 'לימוד זכות' על אחת מהדמויות שקיימות בע� ישראל.
שברור לעי! כל היחס שבי� העיגול והריבוע בעני!  דומה לאמרותהסברי� אסטרונומיי� שלא יתכנו במציאות האמרות שבה! 

 �קשיי� מכווני� שמרמזי� שיש להבינ� שה! לא נכונות במציאות. אמרות אלו שייכות לסדרת המעשי� והסוגיות שיש בה
  ואכ! מסורת היא מהגאוני� ומ"רוב החכמי�" שכ� יש להתייחס לסוגיות האסטרונומיות האלו, וכדלקמ!.באופ� סמלי! 

  
  אינ� להלכה #רת הקדומה שכמה מסוגיות ראיית הירח המסו

שיטת רבי שמלאי ואביו, שנית! לראות את הירח החדש לאחר מעט יותר משש שעות מ! המולד, עומדת בסוגיית הבבלי (ראש 
שנראות כבעלות השלכות הלכתיות. אול� מחבר ספר 'יסוד עול�' (ר' יצחק ב! יוס�  בבסיס אמרות נוספות,השנה ד� כ, ב) 

  (מאמר ד, פ"ח): מסורות מהגאוני� שסוגיות אלו אינ� כפשוט�!הישראלי תלמיד הרא"ש) מביא 
יתכ� היא�  אי� אנו יודעי� מאי קאמר! ולא ."...כגו! רבינו האי ז"ל שאמר בזה הלשו!: 'והאי שמעתא דאמר רב נחמ! וכולי 

וכ!  שאינה דבר מדוייק!'.וכמה פעמי� נשאלנו עליה ואי אשכיחנא בה טעמא הוה אמרינ! לה, וכלל אומר  יהיה דבר זה!
וכ! מה שאמר רב נחמ! כ"ד שעי מכסי וכולי  נולד קוד� חצות וכוליאמר רב חננאל ז"ל: 'וזה שאמר אבא אבוה דר' שמלאי 

  פירוש'." ולפיכ� לא כתבנו בו לא נתברר ל�! .
 �  מופיעה בדברי הרז"ה במאור הקט! (ד� ה, א מדפי הרי"�), וז"ל: "רוב החכמי�"מסורת דומה בש

לפי דעת� עד שדנו  רוב החכמי�"יש בכא! שלש שמועות עמוקות בסודותיה! וקשות בפירושיה! וה� סתומות ונעלמות מלב 
  וזה דבר של תימה..." שאינ� כהלכה!

היתה ידועה ג�  .שאות! שמועות בעני! ראיית הירח אינ! להלכה  . ב החכמי�" (כעדות הרז"ה) מסורת זו מהגאוני� ומ"רו
של הסוגיות  והביא בדבריו פירושנקט הרמב"� בדרכו של רבנו חננאל שמצד אחד הקדי�  שבפרושו לתלמודלרמב"�. אלא 

נו כותב בה! פירוש. וא� הרמב"� בפירושו ולכ! הוא אי ששמועות אלו לא נתבררו לו!'לפי פשוט!', ומצד שני העיר בהמש� 
לתלמוד ביאר מצד אחד את הסוגיות 'לפי פשוט!', ומצד שני בפרושו לסוגיה שבד� כ' שמתבססת ג� על שיטת ר' שמלאי ואביו 

ונמצא שה!  קשיא ל� האי מימרא טובא!".הוא העיר שהסוגיה היא תמוהה ויש בה סתירות פנימיות, וסיי�: "וכללו של דבר 
הרמב"� לדחות  העדי"רושו בפרושו למשנה וה! בפרושו לתלמוד גילה הרמב"� ששמועות אלו אינ! כפשוט!. בפירושו למשנה בפ

וגילה באופ� ובפירושו לתלמוד הוא תק� אות! מבחינה למדנית,  במידע מחכמת התכונה (אסטרונומיה);את פשטות הסוגיות 
  אפשר להבי! סוגיות אלו כפשוט!..שאי זה

ששמועות שנראות כקשורות לחכמת התכונה  . שיטת הגאוני� ורוב החכמי�ה'יסוד עול�' לא היו מוכני� לקבל את הרז"ה ו
לפרש אות! באופ! שנראה לה� כמתאי� להלכה.  נדחקוולכ! ה�  . אינ� להלכה(אסטרונומיה) ונראות לכאורה כהלכתיות 
  המקו� להארי� בה�.שלא כא!  קשיי� אחרי�ומאיד�, בפירושיה� בסוגיות הבבלי יש 

'! שהרי מבואר בה שרב! גמליאל סובר סוגיית הירושלמי נותרה תמוהה ג� לפי פירושי הרז"ה וה'יסוד עול�ובכל עני!, 
שאפשר לראות את הירח היש! בשחרית ואת הירח החדש בערבית, וג� הרז"ה וה'יסוד עול�' מודי� שהדבר לא יתכ!. ויש 

כה א) את דברי הירושלמי התמוהי�, והוא ממשי� וכותב: "חזרתי לבקש דר� אחרת  להעיר שהרז"ה מזכיר בפרושו (לד�
  שיהיו דברי חכמי� קיימי�..."; ולכאורה הוא מותיר את דברי הירושלמי קשי� כפי שהיו. התלמוד שלנובדברי 

  
שהאמרות בעני! הזמ!  .תו בתקופ 'רוב החכמי�'וכ! עדות מהרז"ה שזו ג� דעת  מסורת קדומה מהגאוני�בכל אופ!, יש בידינו 

שהירח מתכסה והזמ! שאפשר לראותו לא תיתכנה כפשוט!! וה! אינ! להלכה! ומסורת זו יכולה לתר� ג� את שיטת הירושלמי 
  (שהיא ג� פשטות הבבלי!), וכדלקמ!.

  
  שילוב של מחלוקת בהשקפת עול� ושל מחלוקת בהלכה

מי שעוקב אחר ראיית הירח, נוכח לדעת שבדר� כלל הזמ! שחול� בי! ראיית הירח היש! לבי! ראיית הירח החדש הוא כשתי 
הזמ! הוא כיממה מחצה (כשלושי� ושש שעות), ואז באופ! נדיר זה 'חרמש הירח' היש! וכ!  נדיר ביותריממות ומחצה. ובאופ! 

 �חי! בה� באופ! גבולי, וכדי להצליח להבחי! בה� צרי� להיות בתנאי ראות ונית! להב דקי� ביותר'חרמש הירח' החדש ה
מבי! מדעתו שאי אפשר לראות את הירח "כל מי שמבי� ומשכיל ובעל הבחנה אנושית" טובי� ובעלי ראיה חדה. ולפיכ�, 
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נו שלא יתכ! לראות את והיינו כעבור כשתי� עשרה שעות בלבד מהזמ! שנראה הירח היש!; והיי כשליש מזמ� זה,החדש כעבור 
  הירח היש! בבוקר ואת החדש בלילה.

  
"מבי� ומשכיל רב! גמליאל עסק בראיית הירח והיו לו מסורות וחשבונות מדויקי� ביותר, ופשוט שברור היה לו כפי שברור לכל 

ג� פשטות הבבלי  שלא יתכ! לראות את הירח היש! בשחרית ואת החדש בערבית. שיטת הירושלמי (והיאובעל הבחנה אנושית" 
 בעיקרהיא קושי מכוו!! קושי זה נועד לרמז שיש להבי! את המעשה שבמשנה  .והמשנה) שרב! גמליאל סבר שהדבר אפשרי 

 ג�במשמעות סמלית. ואמנ� מאיד�, מכיוו! שמ'בחינה חיצונית' נראה המעשה כ'מחלוקת הלכתית' צרי� לקשור ל'מעשה' זה 
צדק בה! ומחלוקת צדדית זו מבוארת בפירוש המשנה לרמב"�. וכדי לחדד את הדברי� שרב! גמליאל  –'מחלוקת הלכתית' 

שלא יתכ! שרב! גמליאל סבר שאפשר לראות את הירח היש! בשחרית ואת החדש בערבית הוסי� ש� הרמב"� שמי שסובר שיש 
י� אלא מה שמשיג השור "אד� המוני הכולל כל ההמוניות שאינו משיג ממהל� הגלגלשהדבר יתכ! הוא:  כלשהיאפשרות 
   והחמור".

  
ב'כנסת ד!  שעיקר המעשה(והיא ג� פשטות הבבלי והמשנה) מחייב אותנו להבי! הקושי המכוו� שקיי� בשיטת הירושלמי 

'מעשה' שנראה כמחלוקת הלכתית גרידא בעני! ראיית הירח, א� הוא מרמז למחלוקת בהשקפת  ל'לבנה'.שנמשלה  ישראל'
 הוא ובנו ועבדו משוחרר,ת ראש השנה (ד� כב, א) במעשה בטוביה הרופא שראה את החדש בירושלי�, עול�, נמצא כבר במסכ

רופא טוביה הובמאמר " שכשר בעיני בית הדי�!ופסלו את מי  בעני� שאינו בסמכות�!ובאופ! תמוה באו הכהני� והתערבו 
" התבאר שאגב הנושא ההלכתי מרומזת מחלוקת סמלית, וה'ירח' מסמל את ע� ישראל, ויש מחלוקת כיצד הוא ומשה רבנו

צרי� להיראות, הא� כמו 'עבד משוחרר' שמטרתו העיקרית היא להתעשר ולא להיות תלוי באחרי�, או כ'ב!' שמטרתו 
  ני�'.העיקרית היא להידמות ל'אביו' ולעסוק בתורה כמו ה'כה

  
  הברייתא המופלאה על תפילת בנות לוד

במערב" מרמז לברייתא מופלאה שמובאת בסוגיית  וערביתבמזרח  שחריתהמעשה ברב! גמליאל שקיבל את עדות "ראינוהו 
שהסוגיה אינה מודעת  שמפליא לכאורההירושלמי במעשר שני (פ"ה, ה"ב). בסוגיה מובאת ברייתא ובה חישובי מרחק וזמ!, 

לכ� שה� לא יתכנו במציאות שהיתה מוכרת ג� לה�. בברייתא מופלאה זו מסופר, שבנות ציפורי היו עולות ושובתות בבית 
המקדש ולא היה אד� קוצ� את התאני� לפניה!, ובנות לוד היו לשות עיסת! ועולות ומתפללות ויורדות עד שלא יחמיצו. 

" התבאר שהעובדה הברורה שהדבר לא יתכ! במציאות היא אמצעי מכוו!! והיא נועדה לרמז המחילות הגנוזותבמאמר "
ר� לגאולה שהסוגיה מדברת בשפה סמלית של 'לימוד זכות' על הדמויות השונות שבע� ישראל. יש הסוברי� שכדי לקצר את הד

צרי� להשתדל מאוד בעמל המלאכות; ויש הסוברי� להיפ� שכדי לקצר את הדר� לגאולה צרי� להשתדל מאוד בעמל התורה 
במידה מסוימת על חבירתה. א� בראייה נכונה נית! לראות כל אחת מה! כמי  ומקטרגתוהתפילה. כל דמות מצדיקה את עצמה 

להשכמה ל'שביתה בבית  .זכה' אפשר להחשיב את ההשכמה לקציצת התאני�  ולפי אותה 'ראיה שמקצרת את הדר� לגאולה.
ל'תפילה' באמצעות 'עמל הכפי�'; משו� שרצונ� הפנימי של אות� עמלי� הוא לקצר את הדר�  .המקדש', ואת לישת הבצק 

  אל הגאולה.
יתא. והעדי� העידו שה� ראו במערב" ממשיכה את המרומז באותה ברי וערביתבמזרח  שחרית"ראינוהו  .העדות המפליאה 

שכ! אות� אנשי� שיוצאי� לעמול בשדותיה� מבוקר עד ערב, ה� אנשי�  בתפארתו!את 'ע� ישראל' שנמשל ל'ירח' 
 'שחרית'ש'מתפללי�' באמצעות 'עמל כפיה�'. ומי שמשכי� בשחר לעמול בשדהו במזרח, הוא 'באופ! סמלי' מתפלל תפילת 

  במערב. 'ערבית'ו במערב הוא 'באופ! סמלי' מתפלל תפילת במזרח, וכשהוא נשאר לעמול בשדה
  

  שיטת רב� גמליאל
כאשר כול� יהיו עמלי� בתורה ובתפילה!  .רבי יוחנ! ב! נורי היה סבור להיפ�, ש'ע� ישראל' (שנמשל ל'ירח') יראה ב'תפארתו' 

גמליאל הכריע כאותה ברייתא מופלאה ולכ! הוא טע! שהעדי� שמעידי� שעמל הכפיי� נחשב ל'תפילה' ה� עדי שקר. א� רב! 
וכסוגית הירושלמי עליה, שמרומז ש� שכל קבוצה צריכה ללמד זכות על הקבוצה השניה. כל קבוצה צריכה לראות את חברי 

הקבוצה השניה כמי שחותרי� 'מחילה' ש'מקצרת' את הדר� אל הגאולה. וג� א� הדר� הרצויה להבאת הגאולה היא 
יתכ! שדר� זו היא ארוכה; ולעומתה 'עמל הכפי�' יקצר את הדר� אל הגאולה. ומתו� העושר הגדול באמצעות 'עמל התורה', 

שנזכה לו במהרה נוכל כולנו לעמול בתורה מתו� הרחבת הדעת. וזו משמעות המסורת של רב! גמליאל: "כ� מקובלני מבית אבי 
  אבא: פעמי� שבא בארוכה, ופעמי� שבא בקצרה".

  בעזהשי"ת בשיטת ר' שמלאי ואביו. במאמרי� הבאי� נרחיב
  
  

  לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי� בוני� ע"ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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

.....................................................................................  
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  (מתו� ח"ב) 
  

   Lima, Peru                                         לימה, פרו
  אייר תשנ"א

  

  "ספורט" הציד
  

  שאלה
  מדי! צער בעלי חיי�?משרד פרסו� השיי� לאד� מקהילתי נתבקש להכי! מסע פרסומות למסעות ציד. היש מניעה 

  
  תשובה

יש להבחי! בי! ציד שמטרתו שימוש בחיות הנצודות, לבי! ציד לש� ספורט ושעשוע. כמו כ! יש להבחי! בי! ציד שבו ניצוד בעל 
  החיי� תו� הריגתו המיידית, לבי! תפיסתו כשעודנו בחיותו.

  
 �אכילת בשר� (בטהורי�) או להנאת עור� וכדומה, מותר, כגו! שחיטה לצור�  .ציד למטרת שימוש בבעלי החיי� הניצודי

; וא� על פי שבתפיסת בעלי חיי� בחיות� יש משו� צער 1והדבר מותר ג� כשהוא נעשה לש� מכירה למפעלי� או לכל המעוני!
� .. אבל "ספורט" הציד, ההופ� את הציד למטרה כשלעצמה 2בעלי חיי�, אי! בכ� איסור כשזה נעשה לצור� ושימוש בני אד

הינו דבר פסול המביא לאכזריות, שכ� היתה דרכ� של נמרוד ושל עשו; ואי! ליטול חלק בדבר, משו� שיש בכ� איסור של בל 
  .5, ומה ג� שיש בכ� א� משו� הרפתקנות וסיכו! עצמו שלא לצור�4ולעתי� א� צער בעלי חיי� 3תשחית

  
  על כ! אי! להשתת� במסע פרסומת המעודד את "ספורט" הציד.

  
_______________________________________  

  מסקנת שו"ת "נודע ביהודה" (מהד' תנינא יו"ד סי' י).   1
2   ,�רמ"א בשו"ע אב! העזר (סו� סי' ה); וא� שכתב, שהעול� נוהג להימנע ממריטת נוצות האווזי� משו� אכזריות, מכל מקו

 להלכתא מותר כשהצור� הוא ממשי.
  דרבי ורבי פנחס ב! יאיר, שהריגת הפרדות הלבנות של רבי הינה בבל תשחית.חולי! (ז ע"ט) במעשה   3
4    �כשאינ! ממיתה מיד ע� צידתה. כ� משמע מ! הגמרא ש�, שרק באופ! זה של עקירת הפרסות יש איסור צער בעלי חיי�; ועיי! ג

  בשו"ת "נודע ביהודה" (מהד' תניינא יו"ד סי' סג).
  ).336ניינא, ש�); וראה ג� "תחומי!" (כר� א עמ' שו"ת "נודע ביהודה" (מהד' ת  5

  
  

  
  בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה,

  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  

  ג� אני מאשר:
  הרב שאול ישראלי

  
  

  
  

  
  


