
 
 

  

    

  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.
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 ו"תשעחיי שרה 

 
  על מוסר, חינו� ילדי� ויחס בי� אישי

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

 בראש הייתה יצחק של חינוכו שאלת כי לנו התברר, וירא בפרשת כבר. ושרה אברה� של בנ�, ביצחק בעיקר עוסקת שרה חיי פרשת
  . שרה של מעייניה
� משקיעי� ה�, טובי� חינו� במוסדות הרבה להשקיע מוכני� ה�. לילדיה� מעולה חינו� להבטיח כדי, דר� כל מחפשי� רבי� הורי
 בחינו� ביותר החשוב שהדבר כנראה, עקא דא. בחו� הנושבת רעה רוח כל מפני, בטנ� פרי על להג  ומשתדלי� טובה לחברה בדאגה
�  . לילדיה� נותני� שההורי� האישית הדוגמא הוא הילדי
 טיב על משפיעה, הולד ליצירת קוד� ג�, ההורי� של התנהגות� לוי רבי דברי לפי. עצו� חידוש לנו מחדשת נדרי� במסכת הגמרא
�  :  ל"וז. חינוכ

   ).ב"ע כ ד�(" הלב גרושת בני, שכרות בני, ..., שנואה בני, ..., מדות תשע בני אלו: לוי רבי אמר "' בי והפושעי� המורדי� מכ� וברותי'
  . בעתיד ילדיה� בחינו� אנושה פגיעה פוגעי�, וצדק מוסר, אמו  על המבוססי� יחסי� על מקפידי� שאינ� הורי�, דבריו לפי

  :הלכות בשתי כ� פוסק, העזר אב  " ערו� בשולח  המחבר
  . אישות, זו ההלכה ג� לגבי האישה שהחליטה חיי עמה לחיות, ממנה ולהתגרש אשתו ע� הקשר את לסיי� שהחליט לאיש אסור. א
   ).ט"ח' סע כה סימ ( שיכור מה� אחד א�, אישות חיי לחיות להורי� אסור. ב

 את שמסתיר אד�. מחיצות ללא וקירבה הדדי כבוד, הדדי אימו  על שמבוסס נעלה ער� ה� המשותפי� החיי�. ברורה לכ� הסיבה
 את שמנצל מי ג�. משותפי� חיי� לכל המוסרי הבסיס שהוא, ההדדי באימו  מועל, דבר קרה לא כאילו בחייו וממשי� להתגרש כוונתו

  . אלה בערכי� ובוגד מועל, ידיעתו ללא זוגו ב 
  .הנביאי� מדברי מקור לכ� להביא ננסה
 אותה מכנה שהכתוב, אביגיל? כמל� למלכות מועמד של מעמדו את קובע מה: השאלה לבירור של� פרק מוקדש )כה פרק(, שמואל בספר

 היא ),ד"מ ב"פ סנהדרי  משנה( כצדקת אותה והגדירו א� והגדילו )א"ע יד ד� מגילה( נביאות משבע כאחת אותה מוני� ל"וחז", ֶ
ֶכל ט�ַבת"
 לשבת נבחר לא בנה", מלכות של אמה" להיות אביגיל זכתה לא, כ  פי על א�. ומלחמותיה� מלכי� בהלכות זה פרק דוד את שלימדה זו
 ה',ל פרק א"שמו עיינו( לדוד נישואיה אחרי ג�" הכרמלי נבל אשת" אותה לכנות ממשי� הכתוב, זו א� זו ולא, אחריו דוד של כסאו על

  ).ג' ג פרק ב', ב פרק ב"שמו
 שלא בתנאי, ונבל שאול מות לאחר, מל� יהיה דוד שאכ  נבואתה את ניבאה אביגיל כי מוסבר )ב"ע/א"ע יד ד�( מגילה במסכת בסוגיא

 מוכנה תהיה היא כי לדוד שרמזה ידי על, כמלכה עתידה את להבטיח ניסתה, מכ  לאחר. בסבלנות יחכה אלא, בכוח המלכות את יקח
  : הכתוב ל"וז. בעלה מות לאחר, אשתו להיות
  ". ֲאָמֶת�ָ  ֶאת ְוָזַכְר�ָ  ַלאדִֹני ְיקָֹוק ְוֵהיִטב"

   :כוונתה את הבי  הוא כי לה הודיע דוד
  ". ָ%ָנִי�ְ  ָוֶאָ$א ְבק�ֵל�ְ  ָ#ַמְעִ�י ְרִאי ְלֵביֵת�ְ  ְלָ#ל�" ֲעִלי  ַמר ְוָל�"

 היא מדברת שהאשה ע�( פילכא שותא בהדי איתתא: אינשי דאמרי היינו: נחמ  רב אמר: "ביותר ברורה בצורה העניי  את ביארו ל"חז
 אווזא בר ואזיל שפיל: דאמרי איכא). י"רש "ישאנה ימות שא�, עצמה את לו הזכירה " בעלה על עמו מדברת שהיא ע�, כלומר, טווה

  ). י"רש "למרחוק צופי ( מיטייפי ועינוהי
  : הכתוב מבאר מכ  לאחר מיד

  ...". ְמאֹד ַעד ִ#(ֹר ְוה+א ָעָליו ט�ב ָנָבל ְוֵלב ַהֶ*ֶל�ְ  ְ(ִמְ#ֵ�ה ְ)ֵבית� ִמְ#ֶ�ה ל� ְוִהֵ'ה ָנָבל ֶאל ֲאִביַגִיל ַוָ�בֹא"
 אישות יחסי על מדובר בו מקו� בכל. דרשני אומר "ָנָבל ֶאל ֲאִביַגִיל ַוָ�בֹא: "הביטוי. שיכור, נבל אישה את ומצאה לביתה חזרה אביגיל

  ". אל ויבא: "של לשו  נוקט הכתוב אישה ובי  איש בי 
ַוָ,בֹא " ),כג ט"כ בראשית( "ֵאֶליה ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוִ,ַ/ח ֶאת ֵל ה ִב��, ַוָ,ֵבא אָֹת� ֵאָליו ַוָ,בֹא" ),ד ז"ט בראשית( "ַוָ,בֹא ֶאל ָהָגר ַוַ�ַהר": דוגמאות כמה נביא

    ),ל ט"כ בראשית( "0ַ" ֶאל ָרֵחל
 ג�, השיכור נבל ע� שחיה אביגיל. דוד ע�, בעתיד חתונתה את שתכננה אחרי ג�, נבל ע� הייתה שאביגיל היא הכתוב משמעות, זה לפי

 לא, מדוד כשבנה שוב ונענשה דוד אשת כבר כשהיא, נבל אשת אותה מכנה כשהכתוב ג� נענשה, אחר ע� להתחת  בליבה שגמרה אחרי
  .דוד בית " המלכות בית שושלת את הממשי� להיות נבחר

  

�  .ערו� אב  העזר בשולח  המחבר מר  של בסוגיא במסכת נדרי� ולפסקיו לוי רבי של למאמרו, בכתובי� מקור מצאנו, כ� א
  

  , ואד� אלקי� בעיני ח  שימצאו ובנות לבני� יזכה ישראל ע� כי נתפלל הבה
 .והיושר המוסר אדני על מבוסס שביניה� שהקשר הורי� בזכות

 

  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 

חבר הנהלת 'אר� חמדה' נלב"ע  
 י"ז בסיוו  תשע"ד
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   נתינת שני גיטי� משו� ספק
  הרב עקיבא כהנא

  
שחל איסור לכתוב מגילת סוטה על שני דפי�, וזאת משו� שהתורה אמרה 'בספר' ומזה למדו  הגמרא (סוטה יח, א) כתבה

  שמותר שיהיה כתוב רק בספר אחד ולא בשניי� או יותר.
  

לכתוב שני דפי� נפרדי� שעל שלא רק שאסור לכתוב את המגילה בשני דפי�, אלא שלא נית  ג�  תוספות (ד"ה כתבה) מחדש
משו� שבפשטות שני ספרי� זה רק  דברי תוספות מחודשי� אחד מה� כתובה פרשת סוטה, ולמחוק אות� יחד בכוס אחת.כל 

  כשיש שני דפי� נפרדי� שעליה� כתובה מגילה אחת.
  

שיש מי שאומר לא לתת ב' גיטי  יחד  תבכ(אב� העזר קכט, יט) שו"ע � לתת שני גיטי  בגלל ספק. יש מציאות שבה צרי לעיתי� 
הוכיח ממה שכתוב לגבי מלוה ופרוטה, שדעתה על ש (קפא) מהר"י ווילאחד הטעמי� בש�  הביאבבית יוס�  .לאשה בבת אחת

שנית  לתת שני גיטי  יחד, ומוכיח  � (רלג) סוברתרומת הדשהפרוטה. ג� כא , חוששי� שמא דעתה יהיה על הגט הפחות טוב. 
זאת ממה שכתוב בגמרא גיטי  (פו ע"ב) שני� ששלחו שני גיטי  ושמותיה  שווי� נות  שניה� לכל אשה, ומוכח שנותני� שני 

א� נושאי  שא� נות  שני גיטי  פסול, מטע� ספר אחד ולא ב' וג', שאומר הביא ראייה מתוס' בסוטה י משהדרכא�, גיטי  יחד. 
בר כשאחד מה� פסול, ולכ  כי ש� מדובר על שני גיטי  כשרי�, וכא  מדו את הראייה י�דוח )גר"אהכלי� של השולח� ערו� (

  , כי זה לא נחשב שני ספרי�. ה זואי  בעי
  

כי א� שהרמב"� (סוטה ד, ח) פוסק את הדי  של שני ספרי� בסוטה, הוא לא מזכיר אותו כלל לעניי  גט, מה  ,חשוב לציי 
י  גיטי  (ערו� השולח  סימ  קכ וקל, ושער המל� גירושי  ישהביא אחרוני� רבי� להבנה שלדעת הרמב"� כלל זה אינו נכו  בענ

  ת שני גיטי  לדעתו.מנע מלתיד) ונראה לכ  שחשש זה אינו סיבה מוצדקת לה
  

יה זו שקיימת בסוטה תת שני ספרי�. א� יש הסוברי� שבעיה ל  היא בעייתית למעשה, מצד שיש בענתינת שני גיטי סיכו�:

  אינה קיימת כלל בגט.
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  (מתו� ח"ג)

  

   Bologna, Italy                                בולוניה, איטליה
  "גכסלו תשנ

  

  ניתוח בניגוד לרצו� החולה
  

 השאל
, רווק, חולה סרט  מעיי�, כנראה בשלב מתחיל. הרופאי� אמרו לו שחייב לבצע ניתוח להוצאת רוב מערכת המעיי� 56גבר ב  

 �ולהתקנת "פי טבעת מלאכותי" בבט . לפי דעת הרופאי� אי  דר� אחרת לטפל במחלתו. להיפ�, א� ינותח קיימי� סיכויי
גברא. האיש מפחד מלתת את הסכמתו  הביא, ברוב המקרי�, לידי חוסר כחגבוהי� שיתרפא לגמרי. אלא, שניתוח זה עלול ל

חובה להוסי� שמדובר בחולה שאינו מיושב בדעתו מבחינה פסיכולוגית כללית,  �?לניתוח. הא� בכל זאת הוא חייב להסכי
 למרות שאי  להגדירו כשוטה.

  
  תשובה

התייעצות ע� רופאי� מומחי�, הוברר לנו שחסרי� פרטי�. תיאור תו� כדי בירור התשובה לשאלת� בעניי  החולה, ולאחר 
 .1המחלה כמתואר מתאי� למקרה מאוד נדיר של מחלה זו

, ויקבע כי החולה צרי� 2המלצתנו שהחולה ייבדק אצל רופא מומחה נוס�, וא� ג� הוא יאשר את האבחנה ואת דר� הטיפול
חולה להסכי� לניתוח, וא� על פי שיש חשש ל"תשות כח גברא", פיקוח נפש לעבור ניתוח כדי להצילו מסכנת מות, כי אז חייב ה

 . על כ  חובת הרב לנסות לשכנעו להסכי� לניתוח.3דוחה א� חשש זה
א� החולה מתמיד בסירובו, כבר פסק הגר"מ פיינשטיי  זצ"ל "וא� יש חולה שצרי� ניתוח להצילו, ויש רוב גדול שיצליח 

. 4ד רצונו, כל זמ  שאי  חשש שעצ� מה שכ� (ש)מכריחי� אותו יגרו� לו סכנה יותר גדולה"נגח ג� הניתוח, יש לעשות לו הניתו
ד לניתוח, נגאבל א� ימשי� לסבול יסורי� גדולי� ה  גופניי� ה  נפשיי� ג� אחרי הניתוח שיציל את חייו, זכותו של חולה להת

 .5ואי  לכפותו
ל ולהכריע, יש לבדוק זאת לגופו של עניי  על פי הערכת נימוקיו. א� במקרה דנ , כשיש ספק ביכולתו של החולה לשקו

 .6ותאפשר לסמו� עליו והוא נוהג בזה כשוטה, הרי שיש לכפו"המעריכי� יגיעו למסקנה שאי
  יש לציי  שבכל מקרה שהוחלט לבצע ניתוח, צרי� שיעשה זאת רופא שהתמחה בנושא.

  
________________________________________________  

  
שבשלב מוקד� של המחלה יש צור�  "ר קלמ  פז, רופא מומחה לכבד ודרכי העיכול בביה"ח "שערי צדק", ירושל�, שהרי נדיר מאוד,ד   1

  הטבעת."בניתוח של רוב מערכת המעיי�, כולל פי
  ב).תשובה עד אות  פי "אגרות משה" לגר"מ פיינשטיי  (חו"מ ח"ב"על   2
� תשובה עהש   3.  
  ואיל�). 101תשובת הגר"מ פיינשטיי  שפורסמה במאמרו של הרב מ' הלפרי  "פסקי די  רפואה ומשפט" (ח"א עמ'    4
אמנ�  כתובות ד� לג ע"ב גבי חנניה מישאל ועזריה שיש צד ביסורי  שקשה ממות. 'הכרעת מר  הגאו  הרב שאול ישראלי, וראיה מהגמ   5

  עיי  ב"אגרות משה" (ש� סי' עה, א) שמדבריו משמע, שבמקו� שינצל לחיי עול�, כופי  אותו להתרפא.
  .ד)אגרות משה" (ש� סי' ע"   6

 
  

  
� צוות המשיבי� ובברכת התורה,בש  

  

  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

�  אני מאשר: ג
  שאול ישראלי הרב
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  בתו� שאר חולי ע� ישראל אורית בת מרי�שלימה של המתפללי� לרפואתה 
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