
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש וישלח

  
  

  עוד על עצמאות
 "אר� חמדה"לל  כושרא, כרמל יוס�הרב 

  

  

  
  

, הכרזת עצמאות זו. מכריז בזאת על עצמאותו, כי יעקב אבינו בעזבו את בית לב� ללא רשותו,  הסברנו)פרשת ויצא(בשבוע שעבר 
  . ה אל לב� ובאזהרתו מפני נסיו� לשעבד את יעקב מחדש"בגובתה בהתגלות של הק

  ). א כד"בראשית ל" (ַוָ/בֹא ֱאלִֹהי& ֶאל ָלָב� ָהֲאַר1ִי ַ)ֲחלֹ& ַה0ְָיָלה ַו/ֹאֶמר ל! ִהָ.ֶמר ְלָ- ֶ,� ְ*ַדֵ)ר ִע& ַיֲעקֹב ִמ"!ב ַעד ָרע"
  . מלשו� שלטו�" ְ*ַדֵ)ר"

  . תו- הסכמה על גבול בי� לאומי, מנהל משא ומת� וכורת ברית מדינית ע& לב�, נהיג ע& עצמאיבסו� פרשת ויצא יעקב נוהג כמ
זאת כדי לנהל ג& עמו . בתחילת פרשת וישלח יעקב ממשי- לכאורה לנהוג כמנהג המלכי& ושולח משלחת דיפלומטית אל עשו אחיו

  : משא ומת� בי� שני מנהיגי& לאומיי& שעליה& כבר נאמרה הנבואה
1ִי& ִמ1ֵַעִיְ- ִיָ,ֵרד5 5ְלאֹ& ִמְלאֹ& ֶיֱאָמ� ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעירַו"   ). ה כג"בראשית כ" (/ֹאֶמר ְיקָֹוק ָל8 7ְֵני גיי& ג!ִי& ְ)ִבְטֵנְ- 7ְ5ֵני ְלא6

   :ל הכתוב"וז. יעקב פונה אל עשיו כעבד הפונה אל אדונו, א- דא עקא
  "  ִלְמצֹא ֵח� ְ)ֵעיֶניָ-ַלאדִֹניָוֶא7ְְלָחה ְלַהִ>יד ... ַיֲעקֹב ַעְבְ�ָ� ְלֵעָ;ו 9ֹה :ַמר  ַלאדִֹני�ַוְיַצו אָֹת& ֵלאמֹר 9ֹה תֹאְמר5"

  ).ו=ב ה"בראשית ל(
זו מקבלת משנה תוק� כאשר יעקב נאל� להתמודד ע& הבשורה הקשה כי הכרזת העצמאות תגרור עמה " התבטלות"מגמת 

  : מלחמה שיתכ� ותהיה רבת נפגעי&
ב5 ַה1ְַל:ִכי& ֶאל ַיֲעקֹב ֵלאמֹר ָ)אנ5 ֶאל :ִחיָ- ֶאל ֵעָ;ו ְוַג& הֵֹלְ- ִלְקָראְתָ- ְו<ְרַ)ע ֵמא!ת ִאי7 ִע1!"   ".ַוָ/67

התקי� עצמו : "מסבירי& שתגובתו של יעקב לבשורה המרה הייתה נקיטת צעדי& בשלשה תחומי&, י"ל ובעקבותיה& רש"חז
והיה " :למלחמה. "אלהי אבי אברה&" :לתפלה. "תעבור המנחה על פניוו" :לדורו� להל�. לתפלה ולמלחמה, ו�לשלשה דברי& לדור

  ". המחנה הנשאר לפליטה
יעקב איננו נוקט . ובי� המלחמה,  בה� נקט יעקב מדיניות אקטיבית כאשר שלח דורו� והתפלל=יש להבחי� בי� הדורו� והתפילה 

המחנה ). י"דלא כרש(אי� כל רמז בפסוק שיעקב מתכנ� פעולות מלחמתיות . ניות של מזעור נזקי&במדיניות התקפית אלא רק במדי
  . אנשי המחנה האחר ימלטו בזמ� שעשו ואנשיו יתנפלו על המחנה הראשו�.  לפליטה רק בגלל שהוא לא יפגעריישא

  : יא הסוגרת את הפסוקי& של פרשיה זוראה מפני עשיו היא הפותחת והִיה. כ- לא מתנהגת אומה האמורה להג� על עצמאותה
   ).יב, ש& ח" ( :נִֹכי אֹת! ֶ,� ָיב!א ְוִה9ִַני ֵא& ַעל ָ)ִני& ָיֵרא 9ִי... ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵ/ֶצר ל! ַוִ�יָרא"
  : נביא שני מדרשי&. קרו את יעקב קשות על כניעתו לעשיויל ב"ג& חז

 והנה מלאכי אלהי& עולי& ויורדי& בו בדכתי, ה והמלאכי& משמרי& אותו"בק והבא וראה יעקב יש�. כה תאמרו� לאדני לעשו"
ד מעי� נרפש מקור משחת צדיק מט לפני רשע "הה. כה תאמרו� לאדני לעשו: והוא משלח, )ג" י=ב "י, ח"כ, ש&( נצב עליו 'דוהנה 

ואתה , )כג, ה"כ' בר(אמרתי ורב יעבד צעיר אלא שאני , לא דיי- שעשית את הקדש חול: ה ליעקב"בקל ה"א א"ד). כו, ה"כ' מש(
  ).  בראשית אות קמד=מדרש ילמדנו ילקוט תלמוד תורה ". (חיי- כדבר- כ� יהיה, אמרת עבד- יעקב

 שרו =" ִאי7"יעקב מוצא עצמו לבדו נאבק ב.  על החופש והעצמאותקלהיאבה איננו מקבל את דרכו של יעקב ומכריח אותו "הקב
, הוא זוכה להכרה אלוקית בעצמאותו ,"צֵֹלַע ַעל ְיֵרכ! "= כשעולה השחר ורק לאחר שיעקב משל& מחיר  .כל הלילה, של עשיו

  .  ישראל–המלא- נות� ליעקב ש& חדש 
  ). ש& ש& כט" (ַו/ֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵי:ֵמר ע!ד 7ְִמָ- 9ִי ִא& ִיְ;ָרֵאל 9ִי ָ;ִריָת ִע& ֱאלִֹהי& ְוִע& ֲאָנ7ִי& ַו*5ָכל"

  .ה אליו אלא בשורה באמצעות מלא-"עדיי� אי� כא� התגלות ישירה של הקב
המערכה בשכ& היא , על יעקב להוכיח עצמו מול תושבי האר�. המלחמה עדיי� לא נגמרה, המאבק על העצמאות עדיי� לא הסתיי&

  :התורה מסכמת, רק בסו� התהלי-. רק אחת מני רבות
  ). ה ה"ש& ל" (ִרי& ֲא7ֶר ְסִביבֵֹתיֶה& ְולֹא ָרְדפ5 <ֲחֵרי ְ)ֵני ַיֲעקֹבַוְיִהי ִחַ*ת ֱאלִֹהי& ַעל ֶהָע"

  :  ישראל=ה ישירות קורא ליעקב "רק אז ג& הקב
 ... ַו/ֹאֶמר ל! ֱאלִֹהי&: ָרֵאלַו/ֹאֶמר ל! ֱאלִֹהי& 7ְִמָ- ַיֲעקֹב לֹא ִיAֵָרא 7ְִמָ- ע!ד ַיֲעקֹב 9ִי ִא& ִיְ;ָרֵאל ִיְהֶיה 7ְֶמָ- ַוִ/ְקָרא ֶאת 7ְמ! ִיְ;"

   ).יא=ה  י"ש& ל" (>!י 5ְקַהל >!ִי& ִיְהֶיה ִמBָ1ֶ 5ְמָלִכי& ֵמֲחָלֶציָ- ֵיֵצא5
  

  . מי שמתנהג כמו עבד איננו יכול להוליד מלכי&
  . ות בההיא המאפשרת לזכ, ג& במחיר נטילת סיכוני&, אבל רק הנכונות להאבק עליה, עצמאות היא ער- חשוב

  .כדאי לזכור זאת ג& בימנו אנו
 

   נ"לע
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  קו)ק בתראבבא , כסלו'  יח)' יב
  

  )קג עמוד ב(טעות במדה במכירת קרקע 
  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  

ש& למדנו שכאשר נעשתה עסקה על . תהשבוע נמשי- לעסוק בנושא בו עסקנו לפני שבועיי& בחמדת הד� היומי לפרשת תולדו

י מיגאש המכירה תקפה "ואילו לדעת הר, & המכירה בטלה"לדעת הרשב, כמות מסוימת של סחורה והסחורה נמצאה חסרה

א "� המכירה בטלה ואילו לדעת הרשב"במקו& שלא נית� להשלי& את החסר לדעת הרמב. א- על המוכר להשלי& את החסר

  .ה מהתשלו& את שווי הסחורה החסירההמכירה תקפה א- הקונה מנכ

לפי (לדוגמא בית כור , קובעת שכאשר אד& מוכר שטח קרקע במידה מסוימת) קג עמוד ב(המשנה , השבוע בדפי הד� היומי

ונמצא שחסר , )כלומר מדידה מדויקת(ומציי� שהוא רוצה מידה בחבל , ) דונ&24.88 =ש"לפי החזו� אי,  דונ&17.28 =ח נאה"הגר

השאלה היא כיצד מתיישבת משנה זו ע& השיטות השונות של . מנכה הקונה מהתשלו& את שווי הקרקע החסרה, צתאפילו ק

  . הראשוני& שהזכרנו למעלה

תמיד הקונה מנכה מהתשלו& את , שכ� במקו& שלא נית� להשלי& את החסר, המשנה מתאימה בדיוק לשיטתו, א"לדעת הרשב

  ?לכאורה במקרה כזה המכירה צריכה להיות בטילה, רי&א- לראשוני& האח. שווי הסחורה החסרה

בעסקה של מטלטלי� א& חסר אפילו קצת מהסחורה . מסביר שישנו הבדל בי� קרקע למטלטלי�) ה פיחת כל שהוא"ד(& "הרשב

ולכ� , חכמי& העריכו שקוני& מעדיפי& לקנות את הקרקע אפילו א& חסר קצת שטח, א- בעסקה של קרקע. המכירה בטילה

  .המכירה תקפה ומנכי& מהתשלו& את שווי הקרקע החסרה

הסבר אחד . הוא מציע שני הסברי& למשנה. & וטוע� שאי� הבדל בי� מטלטלי� לקרקע"חולק על הרשב) 'ה מתני"ד(� "מבהר

ההסבר השני הוא שכאשר . הוא שבאמת הברירה ביד הקונה או לבטל את המכירה או לקבל את ניכוי שווי הקרקע החסרה

ובלבד , כוונתו שהוא מוכ� לקבל קצת הפרש במידה) נהמדה בחבל בלשו� המש(אד& מציי� שהוא רוצה מדידה מדויקת 

  . שהמחיר יעודכ� בהתא&

א& ההפרש במידה . הכול תלוי בכמות ההפרש, לפי שיטתו. מציע הסבר אחר) 'ה מתני"� ד"מט עמוד ב בדפי הרי(הנמוקי יוס� 

 שטח גדול מאוד של קרקע כמו במקרה במשנה שהוא מכר, א- א& ההפרש הוא קט�. אז המכירה בטילה, הוא גדול מאוד

. ורק מנכי& את שווי ההפרש, אז אנו מניחי& שהקונה אינו מעוניי� לבטל את המכירה בגלל הפרש זה, וההפרש במידה היה קט�

  . בכל מקרה אנו צריכי& לאמוד את דעת הקונה ולהערי- הא& ההפרש מצדיק את ביטול המכירה, לפי שיטה זו

  

  :סיכו$ ופסיקה

, � שבמקו& שהסחורה נמצאת חסרה מהמידה שנקבעה"פוסק כדעת הרמב) ב, מ רלב"חו(ע "הסמ, ני שבועיי&כפי שהזכרנו לפ

אמנ& במקרה של מכירת בית כור במידה בחבל  ונמצא שחסר קצת פסק השולח� . המכירה בטלה, ולא נית� להשלי& את החסר

מסביר את דברי ) כז, ש& וג& ריח(ע "הסמ. רששמנכי& מהתשלו& את שווי ההפ, כפי שמפורש במשנה, )ז, ש& ריח(ערו- 

שכאשר אד& אומר מידה בחבל כוונתו שא& יימצא חסר שהוא מעוניי� לקיי& את , �"השולח� ערו- כמו ההסבר השני של הרמב

  . המכירה ע& ניכוי דמי&
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  )ה"מתו- ח(
  

  Montreal, Canada                                 קנדה, מונטריאול
  א"טבת תשס

  
  קביעת מי0 הילוד מראש

  
  שאלה

 בנות וה& אינ& מעוניני& בעוד 4לו ולאשתו יש : אד& המשתדל להקפיד על קלה כבחמורה הביא את השאלה הבאה לפני

לטענתו נית� היו& להפריד את תאי הזרע ולנסות להפרות את האשה רק בתאי זרע זכריי& , בת א- מעוניני& ה& בעוד ב�

  .ה"אחריות של מאה אחוז א- הסיכוי גבוה מאוד שהאשה תופרה בב� איכמוב� שאי� 

  ?הא& יש איזה שהוא פתח להתיר וא& כ� באיזה תנאי&

  
  תשובה

ילדי& כאשר האשה     גופית בי� בעל לאשה לזוגות חשוכי =רוב הפוסקי& התירו ה� הזרעה מלאכותית ה� הפריה חו�. א

וקיי& פיקוח על הרופאי& , ל יעילות לזוג"הנ  שהדרכי& ,  שהרופאי& קבעובתנאי, 1אינה יכולה להרות כדר- כל האר�

  .4סוברי& רוב הפוסקי& שמקיימי& מצות פריה ורביה ג& בדרכי& אלה  כמו כ� . 2שלא יחליפו בי� זרע הבעל לזרע זר

  

ה תורשתית הקשורה מחל   הדבר כאשר הוא  בא למנוע 4מותר, באשר לשימוש בדרכי& אלה כדי לקבוע את מי� העובר. ב

  ).כגו� מחלת המופיליה (Xלכרומוזו& הזכרי 

  

ואול& כאשר מעונייני& בילדי& ממי� מסויי& מחמת שכבר יש . במקרי& אחרי& אי� להתיר קביעת המי� בדרכי& אלה. ג

ה ממי� ורוצי& שאותו הילד יהי, או שהאשה מבוגרת מאוד ולא תוכל ללדת יותר מילד אחד נוס�, כמה ילדי& ממי� אחד

יש שאוסרי& ומטילי& ספק בתועלת וא� חוששי& מאוד מבחינות רפואיות .  נחלקו הפוסקי&= ' שאי� לה& עדיי� וכדו

  .6לצור- קיו& מצות פריה ורביה, ל"ויש שהתירו במקרי& דחוקי& מאוד כנ. 5רבות
  

___________________________________________  
  

' עמ, א, "נוע&("ז אויערב- "הגרש, )לב אות ה' ד סי"ח, יח' יא וסי' ב סי"ח, עא' א סי"אב� העזר ח" (אגרות משה"ת "שו: הזרעה   1

הרב נחו& , )ה' ג סי"ח" (שרידי אש"ת "שו, )א' ב אב� העזר סי"ח" (יביע אומר"ת "שו, )נ' א סי"ח" (מנחת יצחק"ת "שו, )קסו=קמה

  ).151' עמ, כר- א" (רפואית=אנציקלופדיה הלכתית"וראה עוד , )510=511' עמ, כר- ב" תחומי�(", אליעזר רבינובי�

' עמ, כר- ה, "אסיא(", הרב אביגדור נבנצל, )3א אות ה ' אב� העזר סי" (נשמת אברה&"הובאו דבריו ב, הרב עובדיה יוס�: הפריה

 ).129' עמ, כר- ב(רפואית =אנציקלופדיה הלכתית"וראה עוד ב). 92=93

נד סו� אות ' ג סי"ח, יורה דעה" (אגרות משה"ת "שו, )ש&(ז אויערב- "הגרש, )ש&" (מנחת יצחק"ת "שו, )ש&" (יע אומריב"ת "שו   2

 ).א

יביע "ת "שו, )ש&" (מנחת יצחק"ת "שו, )א' סי(פ פרנק על טור אב� העזר "הגהות הגרצ, )קז' ד סי"ח" (דברי מלכיאל"ת "שו: הזרעה   3

  ).153' כר- א עמ" (רפואית=אנציקלופדיה הלכתית"וראה עוד ב). כז' ג סי"ח" (זרצי� אליע"ת "שו, )ש&" (אומר

 ).138' כר- ב עמ" (רפואית=אנציקלופדיה הלכתית"וראה עוד ב. ל"והרב אביגדור נבנצל הנ, הרב עובדיה יוס�: הפריה

 ).ק א"א סו� ס' ד אב� העזר סי"ח" (נשמת אברה&"הובאו דבריו ב, ז אויערב-"הגרש   4

שא& לא כ� .  ההיתר להזרעה והפריה מותנה בכ- שהזוג חשו- ילדי&לדעתו). ש&" (נשמת אברה&"הובאו דבריו ב, ז אויערב-"הגרש   5

ברכות " (בהדי כבשי דרחמנא למה ל-"נאמר על זה  , וא� כי רוצי& לקיי& בכ- מצות פריה ורביה. יש בזה חשש הוצאת זרע לבטלה

, גופית שיש בה סיכו� מסויי& לאשה=בייחוד ביחס להפריה חו�, פ"כפי  שאמר לנו בע, זר רבינובי�וכ� סבור הרב נחו& אליע). א"י ע

 .עיי� בנספח לתשובה זו, ובאחוזי& גבוהי& ההפריה איננה מצליחה

זוג ע& ההיתר נאמר א- ורק ביחס ל). שכ- פוסק הרב אליהו למכו� פועה(י עדותו של הרב מנח& בורשטיי� "עפ, הרב מרדכי אליהו   6

  .כי זה לצור- קיו& מצוה, ואי� זה נחשב הוצאת זרע לבטלה. 42או אשה מעל גיל , חמישה ילדי& מאותו מי�
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מחשש , )להוציא במקרי& של מחלות תורשתיות(יש לציי� שבעול& הרחב רואי& בהתערבות בקביעת מי� העובר משו& בעיה אתית 

מחמת שיקול זה וכדי ). 156' כר- ה עמ" (רפואית=אנציקלופדיה הלכתית"בראה , להפרת האיזו� הקיי& בטבע בי� זכרי& לנקבות

ולהגבילה א- ורק למקרי& מובהקי& לצור- , להתגבר על איסור הוצאת זרע לבטלה יש אפוא לנהוג בזהירות יתר בשימוש בשיטה זו

, ב"קידושי� לט ע" (צוה אינ& נזוקי&שלוחי מ"בבחינת , ומובטחי& אנו שבזכות המצוה לא נהיה נזוקי&, קיו& מצות פריה ורביה

  .א רבינובי�"בנספח לתשובה זו בדברי הגרנבעמודי& הבאי& ועיי� ). א"חולי� קמב ע
 

 

  
  ,& צוות המשיבי& ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי-          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  נובי�הרב נחו& אליעזר רבי
  הרב ישראל רוז�

  
  
  

  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  

  

  ' ו)'חלקי$ א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" ח� ערו-של"הספרי& עוסקי& בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע&"מתמודדות ע& המציאות בעול& מודרני מתפתח בדר- של 
  ".תורת חיי&"תו- ניסיו� לקחת בחשבו� ג& את החלק החמישי ההופ- את התורה ל

  )5371485=02' טל(   )לח� לקניה( 6 360במקו& O  300 מחיר מבצע לששת הכרכי& 

  !!!חדש
   4806במקו$  6 360מחיר מבצע לששת הכרכי$  ! במהדורה מהודרת"קבמראה הבז"ת "שו

  


