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א"שליט  

Rosh Hayeshiva, “Kamenitzer Yeshiva of Jerusalem” 
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Letter of approbation from HaRav Amitai Ben-
David א"שליט  

Author of the famous book “Sichat Chulin” on Masechet Chulin 
 

  א"תשע' ואת עטרות שופן'לסדר ' יום ב, טז בתמוז, ד"בס
  

  לכבוד
  חוקר נסתרות ומגלה צפונות

  ,ו" יצבטישבטישבטישבטישר " דיצחקיצחקיצחקיצחקהרב 
   מעווןומזכה הרבים ומשיבם

  ,א" שליטיוסף יגןיוסף יגןיוסף יגןיוסף יגןג "הרה
  

', תעלומת השפן המקראי'קראתי בעיון רב את מה שהעלתם בקונטרס 
הוכחתם הנכונה שבעל החיים , ונהניתי מאד לקרוא דברי אמת וצדק

בעל האזניים ' ארנבון'הוא ה', שפן'הקרוי בתורתנו הקדושה בשם 
  .בפי העם' שפן'שהיה נקרא תמיד בשם , הארוכות

כשדנתי בענין זיהוי הארנבת , )עמוד תי(פרי שיחת חולין ואמנם בס
באתי לתרץ , והשפן שהוזכרו בתורה כמעלי גרה שאינם מפריסי פרסה

לגבי . את מה שאין אנו רואים אותם מעלים גרה ממש כבקר וכצאן
שהיא , פ מחקרי חכמי הטבע בימינו"הארנבת הבאתי לבסוף הסבר ע

שאינה ) צלולוזה(המכילים תאית חוזרת ואוכלת שוב את סוג הגללים 
ואכן יש לבסס תירוץ זה ביותר לאור . יכולה לעכלם בבליעה הראשונה

ל שהראו שאין זו סתם אכילה של "ההסברים שהבאתם בקונטרס הנ
אלא דרך הכרחית לעיכול מזונה שאם לא תעשהו לא תוכל , שעמום

טרה ואם כן הרי זו העלאת גרה ממש באותה מ, להתקיים ותמות ברעב
ותכלית של העלאת הגרה של הבהמות אוכלות העשב כצבי וכאייל 

כי ' גרה'אך גם היא קרויה בשם , אמנם בדרך חיצונית[בקר וצאן 
מקיאה האוכל 'פ שכתב "י עה"וגם את לשון רש, עוברת שוב בגרון

  ].'מלאו קיא צואה'אפשר ליישב מלשון הפסוק ' ממעיה
יים הקרוי בעברית החדשה אך על השפן כתבתי בספרי שהוא בעל הח

והתעלמתי ממה , השמנמן בעל האזניים הקצרות' שפן הסלעים'בשם 
ץ ביבין שמועה שהשפן הוא בעל "שהבאתי שם בעצמי דברי הרשב

' ובר'ג שתרגם "כי כך היה משמע לי מפירוש רס, אזניים ארוכות
ומשמעות תיאורי הפסוקים , ם ותיאורו את השפן"ומפירוש המלבי

וגם הייתי מושפע ', מחסה בסלעים' 'עם לא עצום' 'קטני ארץ'
מתעמולה מתמשכת של בעלי הלשון בארץ שחוזרים ואומרים שטעות 
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שפן '[' שפן'בשם ' ארנב'היא ביד העם שקוראים בלשון הדיבור ל
  ].'השפן הקטן' 'שפן מוג לב' 'ניסויים

שפן 'ל שיש ל"וכדי להאחז בפירוש זה נתליתי בתירוץ דחוק של התוש
ואף הוספתי בשם חוקרי הטבע , שלשה מעיים עיורים' סלעיםה

שעוד חזון למועד למצוא שיש ] שעדיין לא מומשה[הבטחה עמומה 
  .קשר בין הנעת השיניים לצדדים להעלאת גרה

שפן 'ועתה דחיתם בראיות ברורות שאין לפרש שהשפן המדובר הוא 
  :מכמה טעמים', הסלעים

 ובטנו נוגעת בארץ ותותותותקצרקצרקצרקצרהוא בעל רגלים ' שפן הסלעים' )א
, י בפרשת שמיני יא מו"לפי הגדרת רש [שרץשרץשרץשרץוהרי הוא 

ואינו , ]א גבי חולדת הסנאין"ק פ ע"בב' ומשמעות הגמ
 .החיותהחיותהחיותהחיותמתאים לפסוקים אלו המדברים על כשרות 

אין לו סימן העלאת גרה מיוחדת שאינה מצויה בבעלי   )ב
 .חיים אחרים

נים שהם תיאר את השפ) דף יא(ץ ביבין שמועה "הרשב  )ג
ואלה תכונות הארנבים ולא . דקדקדקדק ועור ארוכותארוכותארוכותארוכותבעלי אזנים 

 .שאזניהם קצרות ועורם עבה' שפני הסלעים'תכונות 
 הרבההרבההרבההרבהכתב שלשפן יש שינים ) א"חולין נט ע(א "הרשב  )ד

ח ההם יש רק שתי שינים חדות למעלה "ולבע. בלחי העליון
 .ולא הרבה כמו לארנבים

כתב ) ת שמינימדרש לקח טוב פרש(בפסיקתא זוטרתי  )ה
. שלשפן ולארנבת יש צפרניים חדות כמו לטלפי החתול

' שפן הסלעים'ואילו , השווה תיאור רגלי השפן לרגלי הארנבת
 .אין לו צפרניים חדות אלא פרסות קטנות על קצה אצבעותיו

, על משלי] ש"תלמיד הרא[בפירוש רבנו יוסף בן נחמיאש   )ו
 .רנביםאת שם הלעז של א' שפנים'כתב תרגום לעז ל

, פירושה רחב מאד' אל ובר'ג "הלשון הערבית שכתב רס  )ז
וראה . (ויתכן שהוא שם כללי לבעלי חיים בעלי שיער ארוך

 ).ג"על השמות שתרגם רס] בראשית ב יא[ע "כ ראב"עוד מש
 :ד להוסיף עוד ראיות מדילי"ונלע

שבשר הגמלים ) ג"ג מ"עוקצין פ(ש "ם בפיהמ"כתב הרמב  )ח
. חזירים מיועדים לאכילה בשווקי העירוהארנבים והשפנים וה

ואכן הוא דבר מצוי אצל הגוים עד היום הזה לאכול הארנבים 
אך מעולם לא שמענו ולא ראינו מי שמוכר או אוכל , למיניהם
 .'שפן הסלעים'את בשר 
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הובא , ה ואותן בגדים"א ד"ביצה טו ע(א "כתב הריטב  )ט
תוכם על אותם בגדים שאנו לובשים שב) ש' ד סי"י יו"בב

כתב שיש לנו ) א תפט"ת ח"שו(א "והרשב, עורות שפנים
ח "והפר, היתר ללבוש עורות שפנים וארנבים ודובים ושועלים

ח טמאים העומדים "כתב שמותר לגדל בע) ק ב"קיז ס' סי(
לאכילה לגויים אם מגדלם לעורות כגון שפנים וארנבים 

מכל אלה משמע שדיברו בעורות מצויים שהיו . לעורותיהם
והוא מצוי עד היום בעורות מיני הארנבים ולא , רגילים ללבוש

 .לעורותיהם' שפני סלעים'שמענו על מי שגידל 
אין צורך בכל הדחוקים , ועתה לאור דבריכם המנומקים והברורים

ל הוא "כי השפן שבתורה ובכתובים ובחז, שנדחקתי בביאור השפן
וא הארנבון בעל שה] 'פוק חזי מאי עמא דבר'[השפן שבלשון הדיבור 

ששונה מעט מארנבת השדה שהיא הארנבת , האזניים הארוכות
שחיה בשדה ומבנה גופה הארוך והקל מתאים , ל"שבתורה ובחז

במגילה שתרגמוה שבעים זקננו ' לריצה מהירה והיא שאמרו בגמ
ורגליה גבוהות מעט באופן שאין בטנה [' צעירת הרגליים'בחכמתם 

והארנבון הוא בעל גוף מעוגל יותר ואינו , ]נוגע בארץ בזמן מרוצתה
רץ במהירות כארנבת אלא מדלג בקפיצות וזה מתאים ללשון התרגום 

ויש ממנו כמה מינים , ]ערך טפז[כביאור מוסף הערוך ' טפזא'על שפן 
  .ואף הוא מעלה גרה באותו אופן של הארנבת. שחיים בין הסלעים

) כז אות ד' ב סי"ח(ושבט הלוי ) ד ב"יו(ת חלקת יעקב "וראה בשו
וכן שמענו בפי חכמי הדור שהיו זועקים על , שקוראים להם שפנים

  .ל"ר' מגדלי השפנים'
ועוד , והכל אתי שפיר ועל מקומו יבוא בשלום, וניכרים דברי אמת

והשם יאיר עינינו בתורתו תורת , ]ככל חידוש שבתורה[צריך עיון 
  .אמת

  החותם בברכה
  דודדודדודדוד- - - - אמתי בןאמתי בןאמתי בןאמתי בן

  ליןס שיחת חו"מחב
  מדרש בכורי יוסףבית 

  ירושלים
 
Note: In the 13th edition of his famous book, Rab Amitai Ben-
David shlit”a made important modifications regarding the 
identification of the Shafan as you can see there.  
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Letter of approbation from HaRav Yisroel Meir 
Levinger א"שליט  

Author of the famous book, “Maor LeMasechet Chulin” 
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Letter of approbation from HaRav Yisroel Belsky 
ל"זצ  

Rosh Hayeshiva, “Yeshiva Torah Vadaat” 
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Letter of approbation from HaRav Dovid Cohen 
א"שליט  

Rav of Congregation, “Gvul Yaabetz” 
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Additional letter of approbation from HaRav Dovid 
Cohen א"שליט  

Rav of Congregation, “Gvul Yaabetz” 
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Letter of approbation from HaRav Elya Dov 
Wachtfogel א"שליט  

Rosh Hayeshiva, “Yeshivat Zichron Moshe” of South 
Fallsburg 
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Letter of approbation from HaRav Aharon Feldman 
א"שליט  

Rosh Hayeshiva, “Ner Israel Rabbinical College” 
 

  פעלדמאן אהרן הרב
RABBI AHARON FELDMAN 
421 YESHIVA LANE, Apt 3A, BALTIMORE, MD 21208 

Tel.: 410-6539433  Fax: 410-6534694 

Study: 410-4847200 Ext. 114 
e-mail: raf@copper.net 

Rosh Hayeshiva   הישיבה ראש                                                  

Ner Israel Rabbinical College               ישראל נר ישיבת  
 

HASKAMA 

Drs. Yitzchok Betech and Obadia Maya have written an 

excellent book, “The Enigma of the Biblical Shafan.” For over 150 

years there has been a difficulty in defining the shafan which the 

Torah defines as “maaleh geyra.” This is usually translated as “a 

ruminant,” or an animal which chews its cud –which the rabbit 

does not. Through extensive and convincing research the authors 

show that this refers to the unique and indispensable part of the 

digestive process of a rabbit known as caecotrophy, which 

involves the reingestion of its soft (but not its hard) feces. Thus 

geyra does not refer to the animal’s cud, but to its already 

partially digested food. The authors also show that other 

definitions of the shafan which have been offered in the past are 

inaccurate. 

In addition the authors also show that no other animal in 

the entire world exists which is maaleh geyra but not mafris 

parsa (cloven-hooved) except for the three described by the 

Torah—just as the Oral Torah teaches us. 

The authors complete their book with a discussion of the 

Torah definition of fins and scales and show that the Talmudic 

dictum, “Any fish which has scales has fins,” is without an 

exception. 

This book displays both an honest quest for truth as well 

as a reverence for the words of the Sages, and is presented in a 

manner which is both interesting and enlightening. 

With deep respects, 

Rabbi Aharon Feldman 
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Letter of approbation from HaRav Shlomo Miller 
א"שליט  

Rosh Kollel “Toronto” 
 

 
  ק"ב לפ"ה כסלו תשע"כ
  

לו ולכל העוזרים על ' א שלו''יצחק בטיש שליט. ר דר”לכבוד ידידי כמ
  .ידו

  
או , מקובל' כפי שהי, rabbitהנה הראוני ספרו על זהות השפן אם הוא 

שהוא החיה ,  הוא השפן הנזכר בתורהhyraxא שה''שי. hyraxשהוא 
אבל באמת הרי כבר . וגם אומרים שהוא מעלה גרה, י"הנמצאת עתה בא

 אוכל hyraxאמרו חכמי הטבע שמה שנראה כעין לעיסה אחר מה שה
ז שאין ''כ בזה ומה אענה חלקי ע''אין זה לעיסת הגרה וכבר האריך מע

אולם נראה לי קצת סעד להמקובל מהא ". זואלאגיא"אני מחכמי ה
שתרגם שפן ) ופרשת דבריםפרשת ויקרא  (דאיתא בתרגום אונקלוס 

קהלת [ְוֵעת ְרקֹוד : ל"שכתב וז) א" (טפז"בספר הערוך ערך ' וע". טפזא"
 תרגום –] 'ז א"איוב ל[ְוִיַּתר ִמְּמקֹומֹו  ... תרגום עידן בחיר לטפזא- ] 'ד' ג

ומוכח מהאי . ל"וישוור מן אתריה עכ' ויטפז מן אתריה לישנא אחרי
ובערך . י רקוד ונתיקה ממקום למקוםמעיד על ענינ" טפז"מילתא דמלת 

: 'א ה"ויקרא י(תרגום ְוֶאת ַהָּׁשָפן : ל"כתב בעל הערוך וז) ב" (טפז"
) אולי נקרא כן כי הוא מנתר ממקום למקום( וית טפזא –) ' ד ז"דברים י

: ל"ט שכתב וז''ב פסוק י''פ בשמות פרק ל''תרגום יונתן עה' וע. ל"עכ
. ל"ל שזהו לשון קפיצה וריקוד כנ" ְמַטֵּפז ּוְמַׁשֵּוור עכְוִסְטָנא ֲהָוה ְּבַגֵּויּה

 its(ומשמע מכל זה שדרכו של השפן לנתר ממקום למקום ואופן הליכתו 
gait (טפזא"וערך " טפז"ע ספר ערוך השלם ערך "וע. נראית כמו רקוד "

והפליג בראיות מוכיחות שמלת  קהוט על זה. מה שהאריך החכם דר
ג ריקוד ודילוג ולכן נראה שאופן הליכה כזו שייכת מורה על מוש" טפז"

  .ז''כ יעיין ע'' ומעhyrax ולא ל rabbitדווקא ל 
  

ש הגמל והארנבת ''דאיתא שם דלר' מבכורות דף י' עוד יש להביא ראי
והשפן והחזיר מטמאים טומאת אוכלים ואינן צריכין לא מחשבה ולא 

כ ''ומר שאין זה גזההכשר הואיל ויש בהן סימני טהרה ובפשטות יש ל
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ש דאלו שיש להם סימן טהרה עומדים יותר לאכילת ''ל לר''אלא דס
מ ''ש מ''ל כר''ואף דלא קי. נכרים מסוס וחמור דאין להם סימן טהרה

ה ''הכל מודים לו שאלו המינים עומדים לאכילה יותר מסוס וחמור ומש
נמכרים  rabbit & hareוידוע שמינים אלו חזיר וגמל . א''מטמאים טו

לערבים ( נאכל hyraxפ שה"לאכילה בכמה מקומות וכפי הנודע לי אע
 עומדת לאכילה כאלו ואינו נאכל יותר hyraxאין ה) מלפני כמה שנים

ואף שהנכרים אוכלים שקצים ורמשים כמבואר בשבת . מבשר הסוס
ק ''ש ברד''ו אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר וע''ס' וכן בישעיהו פ: ו''פ

ובעכברא . ים אוכלים בשר חזיר וישמעאלים אוכלי שקץ ועכברדהנוצר
דעולה על שלחן מלכים אולם השקץ אינו נאכל : ח''ז ס''דדברא מצינו בע

ועכברא דדברא בין כך מטמא (ש ''א לר''כ וממילא אינו מטמא טו''כ
א בלא '' טוrabbitש מטמא ''כ נראה דר''אשר ע) משום שמונה שרצים

א '' רש–ג ''ג דעוקצין מ''והנה במשנה פ. hyraxמחשבה אבל לא יטמא 
' ופי) א בלי מחשבה''מטמאים טו(אף הגמל והארנבת והשפן והחזיר 

ב אינן צריכים מחשבה בשווקים דאיכא רוב עם ואכלי להו והיינו ''הרע
ל ''ש ס''ל בכל מקום צריכים מחשבה ור''ק דס''ש את''דפליג ר' דמפ

מטמאים ) דהיינו נבלה(דבשווקים אפילו מתו מאיליהם ולא נשחטו 
י אות ''ש בתפא''וע.  והיינו משום דעומדים לאכילה.  א בלי מחשבה''טו
ח מדיש בהם קצת סימני טהרה כנבלת בהמה טהורה שלא ימאסו בה ''כ

מ ''ש שצדד דבכ''וע.  צ מחשבה''מלאכלה אף במתו מאליהן ולהכי א
ואיך .  'י ותוס''ב והביא שכן  שיטת רש''מ ורע''בה דלא כרצ מחש''א

כ מינים אלו עומדים יותר לאכילה מסתם בהמה טמאה כמו ''ע' שיהי
 שעומדת לאכילה אצל הנכרים rabbitדשפן היינו ' כ נ''סוס וחמור וע

משמע דסימן ' מבכורות דף י' אולם מתוס. יותר מסוסים וחמורים
ירת הכתוב דמהאי טעמא נבלת בהמה טהרה חשוב יותר אוכל מגז

אולם . ש"טמאה הוי אוכל יותר מחזיר אף דכתלי דחזיר נאכלים יותר ע
יום טוב משמע דמפרשים המעלה של סימן טהרה ' ב ותוס''מדברי הרע

  .משום דעל ידי סימן טהרה נאכלים יותר
  

והנה עיקר קביעותו של זהות השפן הנזכר בתורה כפשוטו איננו נוגע 
מ ''אבל מ. אסורים באכילה, hyrax ובין rabbitבין , דהרי שניהםלהלכה 

 בכלל שרצים hyraxדאם , מ להלכה''בנוגע להלכות טומאה נראה דיש נפ
מ להלכה בדין טובלים כלי תוך כלי שאם החיצון טהור ''אינו מטמא ונפ

ואם הכלי טמא מגו דמהני לחצון מהני , צריך פתח כשפופרת הנוד
קח כלי מן הנכרי וטבל בתוך כלי שאין בפיו כשפופרת כ בל''לפנימי וא

כ נראה ''וע. הנוד אם נטמא החיצון במגע השפן מהני הטבילה לפנימי
  .כ צודק בקביעת השפן''להלכה דמע

  
תרגום של " (אלובר"ל הסומכים על שתרגם רב סעדיה גאון ''ומלבד הנ

hyraxני מוסיף וא. כ שאין הכרח מזה''וכבר האריך מע)  בערבית נוכחי
ק בשרשים כתבו דהשפן ''יונה בן גנאח בספר השרשים וגם רד' שר
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 שזהו מה שהיה ידוע rabbitובטח כוונתם ל" הידוע"הנזכר בתורה הוא 
ג ומביאים ''והם היו בקיאים בדברי רס, א ועוד''ש רשב''בספרד וכמ
' כ מר''ואחר כך הרחיב מע  .וגם היו בקיאים בלשון ערבי, תמיד ממנו

 חיים בעל', אלובר 'הוא. ואת השפן: ל"בספר השרשים וז  בן גנאחיונה
 ואולם, מרובה הוא אצלנו ואולם, במזרח מעט מצוי שהוא חתול בגודל
והוא ניב , )قنلية(' קנליה 'בשם אלא, השם באותו מכירו אינו העם המון

  .rabbitהיינו " קנליה"ו) מתורגם מערבית (ל"ספרדי עכ
  

  ":הירקס" ולא rabbitפן הוא ובקצור יש סמוכין שהש
 rabbitג שה''המסורה בספרד אצל הראשונים ורס' כן הי  .א

 .הוא השפן
ש בערוך ''תרגום של שפן טפזא והיינו מלשון קפיצה וכמ  .ב

 . שמקפץrabbitוהיינו 
ג משמע דעומדת לאכילה יותר משאר ''ג מ''מהמשנה עוקצין פ  .ג

שווקים ופליגי אם ב(בהמות וחיות טמאות ומטמא בלי מחשבה 
שמפרש טעמו ' בכורות דף י' וגם מה דאיתא בגמ) או בכפרים

ט עומדות יותר ''שמעון דיש להם חד סימן טהרה ומה' של ר
 .י''ש בתפא''לאכילה וכמ

 
בטיש דמה שהם חוזרים ואוכלים מה . כ ידידי דר''כ יש סמוכין למש''וא

 .שמוציאים זה בכלל מעלה גרה וכמו שהאריך
  

כ רוצה ''על מה שטרח לישב המקובל אצלנו ואם מעכ ''הנני מברך מע
  .כ הרשות נתונה לו''לצרף ולעיין במש

  

 
 
Note: a downloadable file of the original letter is available at: 
http://kollel.com/sites/default/files/RSM-Shafan-Haskama.pdf 
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Letter of approbation from HaRav Malkiel Kotler 
א"שליט  

Rosh Hayeshiva of “Beth Medrash Govoha” of Lakewood 
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Letter of approbation from HaRav Aaron M. 
Schechter א"שליט  

Rosh Hayeshiva of “Mesivta Yeshiva Rabbi Chaim Berlin” 
 

 



Approbation letters 

________________________________________________  

 

33 

Letter of approbation from HaRav Yaakov M. Segal 
א"שליט  

Rosh Hayeshiva of “Yeshiva Birkat Yosef” 
 

  ד"בס

  ג"ע עקב' פר ק"מוצש

 בטיש יצחק הרב, דלבאי בתווני דיתיב, ועמו' ה ידיד, הדגול ליקירי

  !וברכה שלום, א"שליט

 ,א"שליט יגן י"הגר ולרבו לו ואהבה בהוקרה ט"אחדשה

  

 על החדש ספרו את לקרוא הגדולה התרגשותי על' לכב מלכתוב נתעכבתי

' ו' ברכ' הגמ בזכרי לבי ונקפני, שונים עיכובים בגלל, ורההת שפן זיהוי

 של ברומו שעומדים דברים אלו ליה אמר, אדם לבני זלות כרום מאי: ב"ע

  ...בהן מזלזלין אדם ובני עולם

  :ד"תר' ב רות ש"בילק הנדרש את זה ספר על לדרוש ונאה

 ,מידם ויצילהו ראובן וישמע עליו מכתיב שהכתוב ראובן יודע היה אילו"

  ,אביו אצל ומוליכו מטעינו היה בכתפו

 ובמחולות בתופים ,בלבו ושמח וראך מכתיבו שהכתוב אהרן יודע היה אילו

  ,יוצא היה

 היה פטומות עגלים ,קלי לה ויצבט מכתיבו שהכתוב בועז יודע היה אילו

  ,מאכילה

 עושה אדם לשעבר לוי בן יהושע רבי בשם דסיכנין יהושע ורבי כהן רבי

 ומלך אליהו, כותבה מי מצוה עושה אדם ועכשיו, כותבה נביא מצוה

 רעהו אל איש' ה יראי נדברו אז שנאמר ידיהם על חותם ה"והקב המשיח

  "!ויכתב וישמע' ה ויקשב

 מהפכה העושים הטובים מעשינו ערך את יודעים אנו שאין המדרש וכוונת

  !!בשמים שלמה

 אותו על יודעים היו שאם, עולם אנשי שאר ש"כ, נאמר כך העושים על ואם

: סטרילי ושם ארנבון של שלוה ותמונה ירוקה כריכה עם וצנוע קטן ספר

 הספר ועושה שעשה המהפכה גודל את -" המקראי השפן של החידה"

 תזמורת עם ימים שבעת חג עושים ודאי היו, מתחת ובארץ ממעל בשמים
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 ונזכה תאיר ןציו על חדש אור: "מהתחינה חלק בהתקיים – מלכות וסעודת

 בכל ומשימים זהב של בכריכה הספר כורכים והיו"! לאורו מהרה כולנו

 של ודעות ואמונות הכוזרי עם יחד הספרים ארון של במזרחו יהודי בית

 על" פאתוס"וב בהתלהבות לדבר מנהגו א"שליט יגן י"הגר ומורנו! ג"הרס

 אולי ושבח השומע ולפעמים, המסורים ותלמידיו הוא -מדרשו בית הישגי

 בשבח שידבר כמה הפעם אך, לתלמידיו חביבותו מרוב מגזים א"שליט הוא

, מרגשות כך הכל התוצאות לעומת הוא מעט עדיין – שעשיתם המפעל

 דל מעפר מקימי "בגדר ממש, נעלה כך כל באופן התורה כבוד המרבה

, שנה כמאתיים, משיחך עקבות חרפו חרופים כמה - "אביון ירים מאשפות

 עיני האיר עולם שבורא עד, בספר המובאים אלו מעין טענות גסו עם

 לעולם ולגלותו המאירה האמת את לחשוף באמת להם שאכפת אהוביו

  !!ומלואו

 להרבות - הדגול ורבו מאיה עובדיה הרב רעו עם' כב עמל רבות שנים שהנה

 סתומות לגלות כזו מופלגת ד"לס זוכה אדם כל ולא, ותורתו' ה כבוד

 הטהורה והכוונה המסירות בגלל, ידו על ה"הקב זאת וזיכה ',ה מתורת

  :עצומים דברים לארבעה, והתפילות

 גל "בבחינת הקדושה בתורתנו עלומות סוגיות כמה להאיר: ראשון ענין  .א

 יפה כולה, וברה תמימה התורה: דהיינו, "מתורתך נפלאות ואביטה עיני

 את לראות העין סתימת לסלק זכות צריך אלא, ומתום מום ו"ח בה אין

 :עלומות סוגיות וכמה כמה להבהיר! התורה של הנוקבת האמת

 .הסלעים שפן ולא הארנבון – התורה של השפן מהו .1

 .הטמאות החיות לגבי התורה של המורחבת" הגרה העלאת "מהי .2

 או גרה מעלות נחשבות אינן בתורה מוזכרות שלא החיות שאר מדוע .3

 .פרסה מפריסות

 כשפן, י"בא מצויות הלא גם, בעולם החיות יסוג כל על ידעה התורה .4

 .!]זמר [=ירפה'וג, ]ארנבון[=

 לו שיש שכל ל"חז כלל עליהם חל – הדגים אלפי עשרות שכל הגילוי .5

 פוסקים שהיו עד -עליהם שהקשו דגים וכמה! סנפיר לו יש קשקשת

! ל"חז בכללי עומדים כולם נמצאו -קבוע אינו ל"חז כלל שאולי שדחקו
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 שנים ובצעירותו, אחד סנפיר לו שיש התגלה" יה'קוצ וסמונופטר"שה

 נראים ולא לגופו בחזקה דבוקים שקשקשיו סוברים ועוד, גדולים

 עליו ששאלו" מרינס שטינקוס"וה. קשקשים אינם הלכה פ"וע

 ...בחול החיה דג דמוית כלטאה התגלה -הקדמונים

 ותהחי עם מהאיל בחיותה שונה כהכי נתגלתה הפאראזיטית הכינה .6

 .האחרים הברואים כדרך ורבה פרה שלא נקראת כן ועל, העצמית

 זו סוגיא להם ברורה היתה שלא ח"ת כמה הודו הרבים ההסכמה ובמכתבי

  !הבהירה שכבודו עד, ממש בה שטעו הודו וחלק, שפן של

 השטינקוס כדג, בהם מתלבטים שנים מאות כמה כבר נושאים כמה: ועוד

, שהיא כפי המציאות את גיליתם ההמסור שבחקירתכם עד, מרינוס

  .ל"חז כללי את התואמת

 וכדומה" אינטרנט "לפתח לאנשים בינה נתן ה"שהקב מה כל ובפשטות

 -" האלקים עשה זה לעומת זה"ה בשביל הוא -וטומאה רפש המלאים

 עם הטבעית במציאות התורה אמת חיפוש של זו בצורה מזולל יקר להוציא

  .פרטיה המון

 בתורה כפירה והמפיצים בתורה הלוחמים' ה משנאי בלהשי: שני ענין  .ב

 ובעולם בישראל הארץ עם כל עכשיו שרואה". מציאות"ה סמך על

 של" מדע"ה ענייני וגם, ל"ובחז ך"בתנ שנאמר כפי בדיוק היא שהמציאות

 וענין. עצמו בפני בקונטרס אסף' שכב כפי, הקודש ברוח נאמרו ל"חז

, התורה נגד הפוקרים טענות בראש היה והארנבת השפן של הגרה העלאת

 המה ודווקא. ל"חז נגד הפוקרים טענות בראש היתה הכינה והריגת

 ונמצאו לקלל רצו! שלכם הנפלאות למסקנות לבסוף הביאו בפקרותם

 ילעג' ה גדר -בביתו גידלו ולבסוף משה את להרוג שחיפש וכפרעה, מברכים

 !ביותר נפלא ש"ש קידוש והא! למו

, בתורה הכפירה סוגיות לכל אב בנין הוא הקודם הסעיף: שלישי ענין  .ג

 בדברי להעמיק צריך - שאלות ישנן שאם!" הוא מכם – הוא ריק שאם"

 .המשניות פירוש' בהקד' הרמ וכדברי, הפתרון למצוא ל"ובחז התורה

  - שנשבחנו כמה כי, הלזה הנהדר המפעל כל בחשיבות להגזים אפשר ואי

  ".ע"צ"ה להסיר באמונה לחזקים ומהני

  .מבוכתם להסיר באמונה ולמתחזקים
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 הוכחה, אדרבה עתה כי, להתפקרות" תירוצם "להסיר באמונה ולחלשים

  !ל"חז ושל התורה של, הפשוטה במציאות גם, המוחלטת אמיתותם

 זו בסוגיא דווקא תעלומות לחשוף ה"הקב לכם סייע: רביעי ענין  .ד

 מהו, למשל, מגלה ההי כבודו אם כי!! משמים תורה אמיתות את המוכיחה

 יותר הלכתית מבחינה מאוד חשוב הדבר היה, התורה של" תכלת"ה

 -וכדומה הדגים וסימני הכינה וחיות התורה שפן מהו בגילוי אך". שפן"מה

 של דמשיחא עקבתא בדור ביותר הנצרך הדבר שזה, בעם האמונה רבתה

 שלכם זה ספר וכמה"! תסרח סופרים חכמת"ו, "נעדרת תהא האמת"

 סיים ובו, בספר שהבאתם כפסוק שבפתח הגדול לאור תקוה וסיףמ

 לים כמים - ' ה את דעה הארץ מלאה כי: "הגדול ספרו את ם"הרמב

  "!מכסים

 העבודה על', ית' ה תורת מכבוד' כב של האכפתיות את יודע ה"הקב ורק

 ועל התפילות על', ית שמו למען התורה אמת לחשוף ולילה יומם המסורה

' כב דבקות על קטן בפסיק אפילו לוותר בלא היסודית העבודה על, הדמעות

 מוכחים הם אין כי רק ומועילים חשובים דברים לדחות, האמת במידת

 המופלגת עדינותו למרות במשנאיו' ה מלחמת ולהילחם! האחוזים במאת

 ועוסק יושב כשהיה - העצני עדינו "על ל"חז כמאמר, הייחודי ליבו וטוב

 עצמו מקשה היה למלחמה יוצא וכשהיה, כתולעת עצמו מעדן היה בתורה

  "!כעץ

 – הצמאים לרוות, חוצה מעיינותיכם הלאה שיפוצו כל אדון מלפני רצון יהי

 עקבתא של הכפירה בחורב הרוחנית בצמא ל"רח הגוועים עם יחד

 הטומאה של החמישים בשער שאנו' ח' ג שמות ק"אוהחה' ועי, דמשיחא

 וראו: "ידכם על ויתקיים, עייפה נפש על קרים כמים ומעיינותיכם, ל"רח

 של האמת אור עם –" ממך ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל

  !א"בב צ"גוא בביאת הימים אחרית

  , לב מקרב המברך

  , ומוקירו אוהבו

 סגל משה יעקב
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Letter of approbation from HaRav Ezriel Auerbach 
א"שליט  

 

 
  ד"בס

  ה"חדש שבט תשע
ק שהוא מעלה גרה ופרסה לא יפריס "ד חית השפן האמור בתוה"ע

ובידוע שרבים נסו לזהות חיה זו וקבעו בדמיונם על סוג חיה מסוים שזה 
כ ביד המתכחשים לתורה להעלות שאלות וקושיות "השפן שנגרם עי

רים ו להראות בבירו"ר יצחק בטיש הי"ז קם החכם השלם הרב ד"וע
גרה כראוי ישרים ואמיתיים את זהות החיה הזו שנקרא שפן שמעלה 

ל את אמיתות הדבר כפי "תורה בארץ ובחווכבר נוכחו בזה גדולי 
ותורתו הקדושה ' ר שיתרבה כבוד ד"יהל ו"תו של החכם הרב הנוקביע

ל לקדש שם שמים בחכמתו ובידיעותיו "האמיתית ויזכה החכם הרב הנ
  .מתווביראתו הקודמת לחכ

  אויערבאך עזריאל
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Letter of approbation from HaRav Yaakov Hillel 
א"שליט  

Rosh Hayeshiva of “Hevrat Ahavat Shalom” Yerushalaim 
 
Please see his added handwritten note at the end of the page. 
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Letter of approbation from HaRav Yehuda Ades 
א"שליט  

Rosh Hayeshiva of “Yeshivath Kol Yaakov” Yerushalaim 
 

 
 
 
 

Regarding the approbation of HaRav Moshe Shapira zz”l mentioned on this letter, 

see above an additional testimony in the book Afike Maim on Yamim Noraim (new 

edition) p. 36, by his close student Rav Reuven Schmeltzer shlit”a. 
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Letter of approbation from HaRav Yaakov Perlow 
א"שליט  

Novominsker Rebbe, Rosh Agudath Israel of America 
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Letter of approbation from HaRav Usher Z. Waiss 
א"שליט  

Rosh Hayeshiva of “Yeshivath Darke Torah” Yerushalaim 
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Professional approbation letter Dr. Esther van 

Praag תחי'   
June 4th, 2012/ Sivan 14, 5772 

Over the past years, Dr. Isaac Betech and I have been in 
contact in relation to the biology and physiology of rabbits. 
While our goals were different, the exchange was always 
enriching, with pertinent questions or remarks. Last year, Dr. 
Betech contacted me again, to share the news about his book 
project “The Enigma of the Biblical Shafan” and the request 
to review the scientific content dealing with rabbits. 

I would like to thank Dr. Betech, for giving me the opportunity 
to take a part in this unique and interesting project, which 
combines the deep teachings of the Torah with the current 
knowledge in rabbit biology, anatomy, morphology and 
physiology of the digestive system as well as cecotrophy. 

It was fascinating for me to collaborate with Dr. Betech on this 
topic. Over the past years, I had been involved in several 
projects that dealt with rabbit medicine and biology. They 
include making videos on specific themes and a book - “Skin 
Diseases of Rabbits”, written in collaboration with a 
veterinarian and a rabbit owner. The experience and knowledge 
of each was mostly within the domain of veterinary and science 
community. 

The collaboration with Dr. Betech made me discover a whole 
different facet of rabbits; the one that is taught by the Torah. I 
have felt that Dr. Betech and me shared a very positive 
supporting rapport, it was constructive, with respect for each 
other’s different opinions, ways of thinking: religious versus 
scientific. 
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“The enigma of the Biblical shafan” is an original and 
courageous approach to combine the texts of the Bible with the 
knowledge gained by rational scientific research in order to 
research the meaning of the word “shafan”. It was exciting to 
discover that detailed scientific and medical knowledge related 
to rabbits and hares are found in the Torah. 

The approach taken in this book is original, yet relevant and 
serious. It associates research and modern techniques such as, 
digital video in order to show some important daily activities 
usually displayed by rabbits. The scientific information on 
rabbits and hares provided here has been carefully and 
extensively verified. To the best of my knowledge, it is 
accurate. 

It has been a pleasure to collaborate with Dr. I. Betech and I 
wish him well. May his book become a great success, and 
contribute to a better peaceful understanding of the nature 
surrounding us. 

Dr. Esther van Praag, Ph.D. * 
www.medirabbit.com 
Vernier, Switzerland 

* After getting a M.Sc. in biology from the Rijksuniversity of Leiden (the 

Netherlands), I obtained a doctorate degree from the Hebrew University of 

Jerusalem (Faculty of Agriculture, Food and Environment - Israel), in 1996, with 

research on plant carbohydrate metabolism, and 3-D computer protein modeling in 

a joint-project with the Weizmann Institute of Sciences. It was followed by 2 

postdocs, at the Dept. of Microbiology, University of Zurich (Switzerland), and later 

at the Dept. of Child Pathology, University Hospital of Zurich (Switzerland). During 

my studies, I always lived with one or more rabbits. Since veterinary knowledge of 

rabbits was not satisfactory, I started to research this topic and I am mostly 

autodidact in the field of rabbit biology and medicine. A new fascinating world 

opened to me, which led to the creation of an educational, non-lucrative website 

MediRabbit.com in 2003, with several international collaborations. I published a 

veterinary medicine book about “Skin Diseases of Rabbits”, with Dr. Amir Maurer 

(veterinarian in Holon, Israel) and Ms. Tal Saarony (rabbit owner, USA) in 2010, 

and a booklet on “Transport, Restraint and Manipulation of Rabbits” with the same 

authors in 2011. I have also given courses to Swiss veterinarians on these topics.  


