
 

 

  

    

  זצ"ל, חבר הנהלת 'אר� חמדה' אברמ�הרב ראוב� 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 תולדות

 
  ברכות אברה�, למי? 

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

העניי� המרכזי בפרשת תולדות הוא עניי� הברכות, כששאלת המפתח היא מי יקבל מיצחק את ברכות אברה�? הא� עשיו, הב� הגדול, 
יחשב כבכור, למרות מכירת הבכורה? או, שיעקב הקט� הוא שיזכה בה�? בסו� הפרשה, רבקה המשיכה במאמציה להבטיח את הברכה 

  על עיקר הברכות ולשלוח את יעקב לחר�, כדי לשאת ש� אישה ממשפחתה.  ליעקב והיא זו שדחפה את יצחק לחזור
  באמצעות בירור שתי נקודות קשורות, ננסה להסביר: במה נחלקו יצחק ורבקה? 

  הראשונה קשורה לדברי יצחק, ששחזר ואישר את מת� הברכות ליעקב: 
 ֶאת ְל�ָ  ְוִיֶ$�: ַעִ�י�ַעִ�י�ַעִ�י�ַעִ�י�    ִלְקַהלִלְקַהלִלְקַהלִלְקַהל ְוָהִייתָ  ְוַיְרֶ��ָ  ְוַיְפְר�ָ  אְֹת�ָ  ְיָבֵר�ְ  ַ ַי ְוֵאל  :ִאֶ��ָ  ֲאִחי ָלָב� ִמְ�נ�ת ִאָ�ה ִמָ�� ְל�ָ  ְוַקח ִאֶ��ָ  ֲאִבי ְבת�ֵאל ֵ�יָתה ֲאָר� ַ�ֶָנה ֵל�ְ  ק��"

   ד).0ב ח"כ בראשית( "ְל&ְבָרָה� ֱאלִֹהי� ָנַת� ֲאֶ ר ְמג(ֶרי�ָ  ֶאֶר) ֶאת ְלִרְ ְ$�ָ  ִאָ$�ְ  �ְלַזְרֲע�ָ  ְל�ָ  &ְבָרָה�&ְבָרָה�&ְבָרָה�&ְבָרָה�    ִ�ְרַ%תִ�ְרַ%תִ�ְרַ%תִ�ְרַ%ת
  "? ַעִ�י�ַעִ�י�ַעִ�י�ַעִ�י�    ִלְקַהלִלְקַהלִלְקַהלִלְקַהלצרי� ביאור, מה פשר הביטוי "

    ֲאִחי ָהֲאַרִ�י ְ�ת�ֵאל ֶ�� ָלָב� ֶאל ֲאָר� ַ�ֶָנה ַו7ֵֶל�ְ הנקודה השניה שננסה לברר: מה פשר החזרה על העובדה הידועה והברורה אודות רבקה: "
  , אילו עמי� יצאו מיעקב מלבד בני יעקב? "ַעִ�י�ַעִ�י�ַעִ�י�ַעִ�י�    ְקַהלְקַהלְקַהלְקַהלחז"ל התקשו מאוד בביאור הביטוי: " (ש�, ש� ה). "?ְוֵע8ָוְוֵע8ָוְוֵע8ָוְוֵע8ָו    ַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹב    ֵא�ֵא�ֵא�ֵא�    ִרְבָקהִרְבָקהִרְבָקהִרְבָקה

  " לפי זה ה'עמי�' פירושו שני� עשר השבטי�. שבטי� לכנשת ותהיהתנא אונקלוס ביאר: "
". כלומר, יצחק בר� ַעְמַמָיא ְ/ִמְנָייָנא +.ְבִעי� ִדְסכ.ְמה-� ַסְנֶהְדִרי� ִדְבֵני ְלִכְנַ+ת ָזִכי ְתֵהיהתרגו� המיוחס לתנא יונת� ב� עוזיאל דורש: "ּ

 .'�  את יעקב, שבניו יעמידו מערכת משפט, שבראשה תעמד סנהדרי� בת שבעי� חברי� כמני� שבעי� אומות העול�='קהל עמי
" :�  ). ג סימ� כח פרק תולדות פרשת בראשית טוב שכל" (אלי�וישר לוי� כהני�, אחד בקהל עמי�' גהמדרש מציע פתרו� שלישי באותו כיוו

   אי� צור� להכביר במילי�, כדי להסביר את הדוחק, לכאורה, שבפרשנות הזו.
   ?חז"ל ג� לא הסבירו לנו, מדוע התורה צריכה לחזור ולציי� כי רבקה היא א� יעקב ועשיו

  ".מלמדנו מה יודע אינירש"י בענוותנותו, תלה את הקולר בעצמו וסיכ� בצורה ברורה: "
  בסו� פרשת ל� ל�, אברה� קיבל שתי ברכות מהקב"ה.  כיאחרי בקשת המחילה, נציע 

� ְל&ב ְוָהִייתָ  ִאָ$�ְ  ְבִריִתי ִה9ֵה ֲאִני"הראשונה: ��ֲהמ��ֲהמ��ֲהמ�� &ב ִ%י &ְבָרָה� ִ ְמ�ָ  ְוָהָיה &ְבָר� ִ ְמ�ָ  ֶאת ע�ד ִיָ;ֵרא ְולֹא: :�ִי�:�ִי�:�ִי�:�ִי�    ֲהמ��ֲהמ��ֲהמ��ֲהמ� ִ�ְמאֹד אְֹת�ָ  ְוִהְפֵרִתי: ְנַתִ$י�ָ  :�ִי�:�ִי�:�ִי�:�ִי�    ֲהמ
  ברכה זו משמעותה, כי מזרעו של אברה� יצאו עמי� רבי�.  .)ד ז"י בראשית( "ֵיֵצא� ִמְ��ָ  �ְמָלִכי�    ְלג�ִי�ְלג�ִי�ְלג�ִי�ְלג�ִי�    �ְנַתִ$י�ָ �ְנַתִ$י�ָ �ְנַתִ$י�ָ �ְנַתִ$י�ָ  ְמאֹד

    ֵאתֵאתֵאתֵאת    &ֲחֶרי�ָ &ֲחֶרי�ָ &ֲחֶרי�ָ &ֲחֶרי�ָ     �ְלַזְרֲע�ָ �ְלַזְרֲע�ָ �ְלַזְרֲע�ָ �ְלַזְרֲע�ָ     ְל�ָ ְל�ָ ְל�ָ ְל�ָ     ְוָנַתִ$יְוָנַתִ$יְוָנַתִ$יְוָנַתִ$י: &ֲחֶרי�ָ  �ְלַזְרֲע�ָ  י�קֵלאלֹ ְל�ָ  ִלְהי�ת ע�ָל� ִלְבִרית ְלדֹרָֹת� &ֲחֶרי�ָ  ַזְרֲע�ָ  �ֵבי� �ֵביֶנ�ָ  ֵ�יִני ְ�ִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי"הברכה השניה: 
ַ>ת    ְ%ַנַע�ְ%ַנַע�ְ%ַנַע�ְ%ַנַע�    ֶאֶר)ֶאֶר)ֶאֶר)ֶאֶר)    ָ%לָ%לָ%לָ%ל    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ְמג(ֶרי�ָ ְמג(ֶרי�ָ ְמג(ֶרי�ָ ְמג(ֶרי�ָ     ֶאֶר)ֶאֶר)ֶאֶר)ֶאֶר) ַ>תַלֲאח( ַ>תַלֲאח( ַ>תַלֲאח( משמעותה של ברכה זו היא שמזרעו של אברה� יצא ע� מיוחד,  ח).1(ש�, ש� ז "י�י�י�י�קקקקֵלאלֵֹלאלֵֹלאלֵֹלאלֹ    ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ְוָהִייִתיְוָהִייִתיְוָהִייִתיְוָהִייִתי ע�ָל�ע�ָל�ע�ָל�ע�ָל�    ַלֲאח(

  ישראל ע� קדושי�, שד' יהיה לה� לאלקי� וה� יקבלו את אר� ישראל האר� המובטחת. 
יצחק ידע ברוח הקודש, כי הברכה הראשונה תתקיי� בזרעו של עשיו, הוא לא ידע שאפשר לפצל את הברכות. רבקה ידעה ברוח הקודש, 

  יה מגיעה א� ורק ליעקב, אבל ג� היא לא ידעה שאפשר לפצל את הברכות, לכ� דאגה שיעקב הוא שיקבל אות�. כי הברכה השנ
 ְוִיְ %ֹ�"הפתרו� נמצא בסו� הפרשה. רבקה יוזמת את שליחתו של יעקב לשאת אישה, דווקא ממשפחתה מצאצאי ש�, שלו הובטח: 

   ".בישראל שכינתו ישרהכמו שהביא רש"י ש� בש� חז"ל: " ' כז).ט (ש�, "ֵ � ְ�<ֳהֵלי
איננה יכולה לחול על צאצאי כנע� והיא הברכה העיקרית. ממילא קהל עמי� יקבל משמעות כמו שפירשו  היא ידעה שהברכה השניה

חז"ל. לכ�, התורה חוזרת ומדגישה, כי מבחינתה רבקה היא קוד� כל א� יעקב הקט�. יצחק, שהבי� שנת� את כל הברכות ליעקב, 
לחר� בעצת רבקה, מה שיבטיח את זה שאר� ישראל תינת�  לע� המשי� לבר� אותו שיהיה לקהל עמי�, אבל שלח את יעקב דווקא 

  בני יעקב.  1ישראל 
 '�לכ�, מסיימת הפרשה ומסכמת כי עשיו הוסי� על נשיו הכנעניות, ג� את מחלת בת ישמעאל ובכ� תתקיי� בזרעו ברכת 'קהל עמי

  סל�. יבמשמעות האוניברסלית שלה, העמי� שקיבלו עליה� בהמש� את הנצרות והא
לצערנו הרב, בני בניו של עשיו וישמעאל, עדי� . סופו של דבר מה שהכריע למעשה היו החתונות (בשבוע הבא נמשי� לדו� בכ�, בע"ה)ב

  רואי� עצמ� כמי שקיבלו את שתי הברכות של אברה� ולא השלימו ע� כ� שיעקב הוא שקיבל את הברכות. 
אודות השלו� העולמי, כאשר כל שבעי� אומות העול� יעלו למקו� לשכת  הבה נתפלל כי בקרוב תתקיי� נבואתו של הנביא ישעיהו,

.� הגזית, מקו� הסנהדרי�, בת שבעי� החברי� ויכירו כי בית ד', הוא בית אלקי ישראל ומתו� כ� הוא מקו� תפילה לכל העמי
 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
בת ר' שרה ונגרובסקי  מרת

  ע''ה זאבמשה 
 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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  קינוי על ידי בית די�

  הרב עקיבא כהנא
  
שהאישה נסתרת ע� איש  ובית הדי� רואי�שא� היה בעלה חרש שוטה או במדינת הי�,  כתבה(כד ע"א) בסוטה משנה ה

,�  לא לעניי� להשקות אותה, אלא לפסול אותה מהכתובה.ה, ואשמקני� ל מסוי
  

  לרבות אשת שוטה", שבית הדי� מקני� לה. 1"'איש איש'  הגמרא (סוטה כז ע"א) לומדת מהפסוק
  

ית� לה יא בעלה וביקורעי� כתובתה, וכש ה,נסתרבית די� קינאו לאשה באופ� זה, וא� ששולח� ערו� (אב� העזר קעח, יג) פסק 
  גט.
  

בשאלה הא� אישה שהתנהגה בפריצות ומוגדרת כ'עוברת על דת' מותר לקיימה או אסור לקיימה?  הגמרא (סוטה כה ע"א) דנה
הגמרא הוכיחה מהמשנה שבית די� מקני� לאשה, וא� תאמר שהבעל יכול לקיי� 'עוברת על דת', אי� בית די� עושי� משהו 

שלוחי� של האד� לקנות לאשה, וא� הדבר שהשאלה היא מצד שבית הדי� ה�  רש"י ש� (ד"ה עבדינ�) כתבשלא ניחא לבעל? 
  הוא חוב לבעל, והוא לא רוצה בו, ה� לא יכולי� להיעשות שלוחי� לחובתו.

  
, וכ� את בעלה, ולא שמעו שלא תתרועע ע� אד� פלונישה יהזהירו א ית הדי�שב נודע ביהודה (תניינא אב� העזר קנט) ד� באופ�

�בית הדי�, וכפי ששנינו במשנה ולכ� יש חשש שא� התייחדה ע� אותו אד� היא  . ודנו השואלי� אולי זה נחשב כקינוי שללה
ו, שליחות אתעושי�  וה�הוא רק כשהבעל אינו כא�,  ית די�ח בוכי כל כ שאי� האישה נאסרת דע ביהודה כתבנו נאסרה עליו.

  ית הדי�?אי� יקנאו ב מוחה,כא� ואינו  בעלאבל א� ה ומקני� לאשה.
  

של בית  שלא רצה בקינוי ייצא מבית האסורי�, או מהמצב בו הוא היה, ויאמרא הבעל ווביא� לדעתו ש ודהעוד כתב נודע ביה
�לא מחה הבעל א� מה שכתבו רמב"� ושולח� ערו� שהאישה אסורה לעול�, כוונת� רק מבטל הקינוי למפרע. ו ,מעיקרא הדי

   על הקינוי.
  

לקנא לאישה, אלא ה� צריכי� בעצמ� שליח  הדי� אינ� יכולי� לשלוח ביתששלדעת נודע ביהודה הוא מחויב הוא די� נוס� 
כא� זה ג� שלוחו, אינו יכול לקנא על ידי בעל הג� זהו חידוש מפסוק שבית די� יכולי� לקנא, אבל כיו� ש כי להתרות ולקנא לה.

 .�� יכולי� לעשות שליח משו� אינשה� שליחי� וג� א� האד� עצמו יכול לקנא על ידי שליח, בית די� שליח לחוב לאחרי
   .')מילי' בדבר שעושי� אותו רק בדיבור (משו� שזהאי� שליח עושה שליח ש
  

שני דברי�: א. שג� כשהבעל נמצא כא� בית הדי� יכולי� לקנא. ב. שבית הדי� יכולי�  אמנ� מתשובות חת� סופר (ד, צו) עולי�
�שהפסוק  � שדבר זה יוסבר לפי דברי החזו� איש (אב� העזר מט, י)יתכ .לקנא על ידי שליח ואינ� צריכי� לקרוא לאשה בעצמ

לא בא לחדש שבית די� ה� שליחי� של הבעל, ודבר זה הוא פשוט משו� שזו זכות לו שיקנו עבורו, אלא הפסוק רק בא לחדש 
ועיל לאישה שנחשדת, ששיי� קינוי בלי נוכחות הבעל, ולא צרי� שהבעל יקנא לאשתו באופ� ישיר, אבל אי� כל ספק שקינוי מ

  משו� שזו זכות לבעל. 
  

שכיו� שבית הדי� אינ� יחד ע� הרב ניסי� והרב אלישיב)  269לפי דברי החזו� איש יובנו ג� דברי הרב ז'ולטי בפד"ר (ג, עמוד 
מכיוו� ממלאי� תפקיד עצמאי, אלא ה� רק שליחי� של הבעל לקנא, לכ� ג� רב העיר שאינו בית די� יכול לקנא לאשה, וזאת 

  שברגע שהאישה עושה דברי פריצות, זה דבר טוב שעושי� עבור הבעל, ולכ� כל אד� יכול לקנא לה.
  

: המשנה מחדשת שבמקרי� מסוימי�, ג� בית הדי� יכולי� לקנא לאשה, וא� האישה תיסתר ע� אותו אד� היא תפסיד סיכו�
�לבצע זאת על ידי שליח, לדעת הנודע ביהודה רק בית  את כתובתה, והגמרא לומדת זאת מפסוק. נחלקו האחרוני� הא� נית

הדי� עצמ� יכולי� להתרות באשה וזה ייחשב לקינוי, אול� לדעת החת� סופר והרב ז'ולטי כל אד� יוכל להתרות באישה, 
.�  וכנראה שהבינו כדברי החזו� איש שהתראה זו פועלת מדי� זכי
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  (מתו� ח"ז)

  

   New York, USA                            ניו יורק, ארה"ב
  אייר תש"ע 
  

  קניית אברי� להשתלה באמצעות מתוו� ממקור מפוקפק
  

  שאלה
אני משמש כרופא ועומד בראש ועדת האתיקה הרפואית של אוניברסיטת קולומביה. בשבת הבאה אמסור שיעור הלכתי על 

  הנושא של קניית אברי� ממדינות זרות לצור� השתלות. 
אני משער שהתנאי� ההלכתיי� שחייבי� להתקיי� כדי להתיר מכירת האברי� אינ� חלי� אלא על יהודי� ששוקלי� למכור 

את אבריה�. מה� התנאי�, א� בכלל, שיהודי הרוצה לרכוש איבר מגוי מחויב לקיי�? הא� היהודי מחויב לחקור את 
�המוכרי�, א� לא כול�, עברו על החוק במדינה  1 מה"תורמי�" הנסיבות בה� הושג האיבר מ� ה"תור�"? אנחנו יודעי� שרבי

 �  ידי המתוו�.1וג� נוצלו על –בה ה� חיי�, חו� מאיר
  הא� אסור לחולה לקנות איבר בנסיבות אלה?

  
  תשובה

  . 1בעניי� מכירת אברי� של יהודי לצור� השתלה, ראה מאמרו המקי� של ד"ר הרב מיכאל ויגודה
כמתואר בשאלה, המציאות כיו� היא שברוב רוב� של המקרי� שבה� קוני� איברי� שמקור� במדינה זרה, מדובר בניצול 

  התור� במקרה הטוב, בהפיכתו לבעל מו� או הריגתו במקרה הגרוע. 
ר נאמר "כי מלאה כל ניסיו� להגדיר את מעשיו של המתוו� באמצעות דיני גזל ואונאה עלול לגמד את האיסור. ועל כגו� זה כב

  .3ו"לא חרבה ירושלי� אלא על שדנו בה די� תורה" 2האר� חמס", "לא נחת� גזר דינ� אלא על הגזל"
הרי הוא גזול בידי המתוו�, ורבי� הפוסקי� הסבורי� שא� שכל התורה כולה  –עוד נוסי� להעיר שאבר שנלקח בכוח ובמרמה 

  , לכ� אסור להתרפא מאבר זה.4ני פיקוח נפשנדחית מפני פיקוח נפש, איסור גזל אינו נדחה מפ
  . 5פי שהיהודי עצמו אינו מרמה את התור�, והוא קונה מהמתוו� את האבר, עדיי� רובצי� עליו איסורי� רבי�1א� על

א� לאלה הסוברי� שאיסור גזל נדחה מפני פיקוח נפש, עדיי� יש לאסור גזל הנעשה בצורה מערכתית ופומבית, מפני שיש בדבר 
  חילול הש�. זה 
  

  מכל הנ"ל יוצא ברור שישנה חובה גדולה על המושתל, לדעת ולחקור מה המקור של האברי� שהוא מקבל להשתלה. 
�  לאומית למעשי� מסוג זה. 1 מדינת ישראל, מדינתו של "ע� סגולה", חייבת להוביל את ההתנגדות הבי

שא ההצלה מחיי� למוות של החולה המוטל לפנינו. לכ� יש לדו� אי� לשכוח שבצד גודל האיסור של ניצול הזולת, ניצב בפנינו נו
  . 6בכל מקרה פרטי לגופו

ולעודד את  7כא� המקו� להעיר כי יש לעודד תרומת אברי� שאי� תרומת� פוגעת בתור�. וא� שאי� חובה לתרו�, יש לשבח
.�  התורמי�, ולפרס� את רו� מעלת� וצדקת

שראלי, בשבתו כראש ועדת ההלכה של הרבנות הראשית לישראל, שהצטרפו אליו פי פסק מו"ר הגר"ש י1עוד נוסי� כי על
 �הרבני� הראשיי� בעבר ובהווה ועוד גדולי עול�, יש לעודד תרומת איברי� לאחר מות מוחי; כל זה בהתקיי� כל התנאי

  .8בשנת תשס"חנשימתי 1המבוארי� בהחלטת הרבנות הראשית משנת תשמ"ז, וכפי שהתקבל בכנסת בחוק המוות המוחי
  

_______________________________________________  
  

וראה ש� בייחוד את דעת מו"ר הרב שאול  http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/havat/8-2.htmאתר אינטרנט דעת, בקישור:    1
  ישראלי זצ"ל להיתר.

2    .�בראשית רבתי (וישב, כמובא ברש"י בתחילת פרשת נח, בראשית ו, יג). המתוו� הגוי המנצל את חברו עובר על איסור אונאת ממו
. ולא עוד, אלא שאונאה שכזו, איסור אונאת ממו� הוא חלק מאיסור גזל (בבא מציעא ס"א ע"א), שהוא אחד משבע מצוות בני נח

  הנוגעת לגופו של האד�, הריהי חלק מדרישות של כל מערכת מוסר בסיסית. 
ואי� לומר שאי� די� אונאה בעבדי� (ראה חו"מ סי' רכז סע' כט), והוא הדי� שאי� די� אונאה באבר מאברי האד� החופשי, שכבר כתב 

רק מחיוב התשלומי� נתמעטו, אבל האיסור  –ו קרקעות ועבדי� מדי� אונאה הרמב"� (בפירושו לפרשת ויקרא כה יד) שמה שנתמעט
  בעינו עומד. 

 בבא מציעא ל ע"ב.   3
 ראה שו"ת "יחל ישראל" סי' עה.   4
א. איסור של "לפני עיוור" שכ� בהסכמתו לשל� עבור התיוו� הוא מעודד את המתוו� לרמות את חברו. לפעמי� א� גו� איסור הגזל    5

כתפו של היהודי, א� הוא יודע על מזימותיו של המתוו�. וכ� שיטת הש"� (חו"מ סי' קפב), שמי שמשלמי� לו כדי לעבור עברה רוב� על 
 אי� אומרי� בו "אי� שליח לדבר עברה". ב. איסור של "חולק ע� הגנב".  –

"מ סי' שלג סע' כז). כמו כ�, א� שלדעת הרמב"� אכ�, על א� האמור כא� שיש איסור של אונאה, להלכה הלא אי� איסור אונאה בגוי (חו   6
(הנ"ל) יש איסור אונאה א� בקרקעות ועבדי�, מדברי התוספות (בבא מציעא סא ע"א ד"ה אלא) מדויק שאי� איסור. ג� במקרה 

� מ� שהאבר נלקח במרמה או בכוח, והוא נחשב לגזול, ישנה מחלוקת בשאלה א� איסור גזל נדחה מפני פיקוח נפש, כאשר רבי
הפוסקי� סבורי� שג� איסור גזל נדחה מפני פיקוח נפש. ועיי� על כ� באריכות בשו"ת "יחל ישראל" (סי' עה), שד� בשאלה זו בהקשר 

.�  של תרומת אברי
עוד צד להקל יש בנדו� דיד�, שאי� היהודי עושה בעצמו את מעשה הגנבה והחבלה, רק המתוו� עושה כ�, והיהודי אינו אלא מקבל את 

בר הגנוב. וא� שאסור לקנות גנבה מהגנב לפני יאוש, ושהעושה כ� עובר ג� הוא על איסור (ראה חו"מ סי' שנו סע' א; סי' שסט סע' הא
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א). וממילא הדי� יהיה תלוי א� היה כא� יאוש של התור� לפני ההשתלה. והמעיי� בהלכה זו יראה שאיסור הגזלה אינו רוב� על הקונה, 
  ידי עוברי עברה ושל "לפני עיוור", ובפשוטו איסורי� אלו נדחי� מפני פיקוח נפש. אלא רק איסור של מחזק

 �כמו כ�, במקרה שהאבר נלקח בכוח בידיעתו של היהודי, א� שלשיטת הש"� מי שמשלמי� לו כדי לעבור עברה, אי� אומרי� בו "אי
, ההגהות ר' עקיבא אייגר (ש�) ציי� למחלוקת שליח לדבר עברה" (ראה חו"מ סי' קפב סע' א), והעברה נזקפת לחשבו� המשלח

  הפוסקי� א� בכלל ישנו די� של שליחות לדבר עברה בגוי.
  ראה שו"ת הרדב"ז (סי' אל� נב). ועיי� בדברי הפת"ש (סי' תכו), ובדברי "העמק שאלה" (שאילתא תמז) שהארי� בנושא זה.   7
 עיינו בתשובה פו לעיל.   8
  
 

 
  

  
  ובברכת התורה,� צוות המשיבי� בש

  

  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
�  הרב ישראל רוז
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