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 לבגומ וא שישק ,הלוחל תווצמה תוכרבב הדימע

 ואיבה וז הכלה רוקמ .דמועמ ןכרבל שי ןידה רקיעמש ,תוכרב תוכלהב ללכ וניצמ

 תריפס תשרפב הרותב קוספה ןמ – תוחפ הרוקמ ךא – דואמ המסרפתהש השרדמ םינושארה

 :רמועה

 ז"ט םירבד( "תועובש העבש רופסל לחת המקב שמרח לחהמ ךל רופסת תועובש העבש"

 .)'ט

 – אלא ,'המקב' ירקת לא" :הז קוספ לע ל"זח תשרד תא ואיבה םינושארה ןמ םיבר

 .)דועו םיחספ ףוסב ש"ארב ןייע( הדימעב רמולכ ."'המוקב'

 ,תווצמה תכרבב אלא רמאנ אל הז ללכש רבדה טושפש ,בתכ )ג"כ ןמיס( לוכשאה רפסבו

 ןכמ רחאלו ,ןוזמה תכרבו איצומהו שודיקו הצמ תליכא ומכ האנה ןהב שיש תווצמב אלו

  :תווצמה ראשל רמועה תריפסמ ודמל דציכ ראבמו ,הז ללכ רמאנ ןכ תווצמ ולאב ראבל בתוכ

 לחת המקב שמרח לחהמ ביתכד ,רמוע ,דמועמ ןתכרב תוצמ שש :אתוובר ירמאו"

 ,םכל והב ביתכד תוצמ ראש הינימ ןניפלי ,'םכל םתרפסו' םתה ביתכדמו .המוקב ,רופסל

 .םכל היהי העורת םוי ,רפוש .תיציצל םכל היהו ,תיציצ .םכל הזה שדוחה ,הנבל שודיק

 לעו ,דמועמ תוכרבה לכ אתיא ימנ ימלשוריבו .םכל לומה ,הלימ .םכל םתחקלו ,בלול

 ."ןינהנה תכרב לע אלו ,רמאק תוצמה תכרב

 םתרפסו" רמאנ הב רמועה תריפסל המודב ,"םכל" בותכ םהבש תווצמה שש קר ,רמולכ

 ,רפוש ,תיציצ ,הנבל שודיק ,ןה ולאו .הדימעב םתכרבש ןינעל רמועה תריפסמ תודמלנ ,"םכל

 .הלימו ,בלול

 ןמיס( וב לכ )המדקהב( תוכרב 'לה חקורה רפסב ,)ו"עש ןמיס( ירטיו רוזחמב ובתכ ןכו

 .)ה"פקת ןמיס( רפוש תעיקת יבגל רוטה כ"כו )ב"כ

 בתכ ובלכהו ."המוקמ יתעדי אלו יתעמש וז השרד" בתכ )א"סר ןמיס( םיארי רפסבו

 י"בב אבוהו ,)ח"כ - ז"כ 'יס תיציצ 'לה( םייח תוחראב ה"כו ,ימלשוריב השרדה רוקמש

  .)'ח 'יס ח"וא(



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה א"פשת חספ 
 

 Page 2 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 ,ונידי תחתש ימלשוריב רוקמ הזל ןיא"ש א"טילש סייו א"רגה וניבר ריעה רבכ ךא

 ונינפלד )םש( י"כרבב ןכ ריעה רבכו ,אברעמ ינבד אדומלתב ודובכ םוקמ היא ןייצ אל ובלכהו

 כ"כו ,בוט חקל שרדמב הרוקמד בתכ )ו"סש ןמיס תוכוסה גח( טקלה ילבשב םנמא ,אצמנ אל

 רזעילא ר"ב היבוט וניבר ונייהו ,היבוט וניברב וז הכלה רוקמש )תיציצ 'לה( רוטיעה רפסב

 ךכ ןכאו ,אתרטוז אתקיספה איה אלה בוט חקל שרדמהש עודיו .בוט חקל שרדמ רביחש

 :)רומא תשרפ( ל"נה שרדמב בותכ

 ונא ונממו ,המוקב רמולכ המקב שמרח לחהמ רמאנש ,הדימעב םכל .םכל םתרפסו"

 תיציצל םכל היהו .רכז לכ םכל לומה .תיציצו הלימ ןוגכ םכל הב רמאנש הוצמ לכ לע ןידמל

 ."הכלה הזו שרדמ הזו הפוקז המוקב םתוצמ םלוכש

 ,דמועמ ןתכרבש תוצמל ןמיס חינהש )ג"ע וט ףדב( םהרדובא דוד יבר ירבד ועדונ הנהו

 .םכל בותכ הלא לכב יכ .הלימ ,בלול ,רפוש ,תיציצ ,השודיחב הנבל ,רמוע ,"םלש ץלע"

 ןיא דמועמ ךריב אל םאו ,רחבומה ןמ הוצמל דמועמ םהילע םיכרבמש תוצמ שיו :םייסו

 האנה הב ןיאש הוצמ לכש ,הזל ללכ םירמוא שיו .הכוסו הליגמ ארקמו ללה ןוגכ ,שוחל

  .כ"ע .דמועמ הילע םיכרבמ

 איה הדימעה ,רמועה תריפסמ ודמלנש תווצמה םתואבש ,עמשמ םהרדובאה ירבדמו

 ירבד תא ז"ברה ת"ושב שריפ ךכש ףאש בתכ )'ד ןמיס 'ה קלח( תעד הוחיה םנמא .אבוכיעל

 עמשמש םינושארה לכל םהרדובאה ןיב תקולחמ תושעל ןיאש רתוי הארנ ,םהרדובאה

 ןמ הוצמ קר הזב שיש ןכיהש ,רמול םהרדובאה תנווכ קר ,אבוכיעל וניא הז ןידש םהירבדמ

 ןידה רקיעמש םוקמב ןכ ןיאש המ ,םימכח ירבד לע רבועכ ןודינ וניא דמוע וניא םא ,רחבומה

 הזש הנווכה ןיא םוקמ לכמו ,םתנקת לע רבועכ ןודינ דמוע וניא םא ,דומעל םימכח ונקת

 .ותבוח ידי אצויו ,אבוכיעל

 ןהב רמאנש תווצמ שש םתואב קר רמאנ הז ןיד רקיעש הארנ דחא רוקמב ,ןכ םא

 ,דמועמ ןהילע ךרבמ תווצמה לכש עמשמ לוכשאה איבהש ימלשוריה ירבדמ ךא ."םכל"

 .ןינהנה תוכרבל אלו – תווצמה תוכרבל הנווכהש שרפמו

 ךרבל בייחש ורמא אלש ,)א ,אכ( הליגמב עשוהי ינפה בתכ וז הכלהב ידוסי שודיח ,םנמא

 אוה ןמויקש תווצמב לבא ,רפושו תיציצ ןוגכ ,דמועמ אוה ןמויק םגש תווצמב אלא הדימעב

  .התכרבב דומעל ךירצ ןיאש טושפ ,הליגמ ןוגכ ,בשוימ
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 ונינש )ב הנשמ ב קרפ( הלחב הנשמב .הלח תוצממ איה הז דוסיל ואבוהש תויארה תחא

 ןגמה המתו ,בשוימ הלח תשרפה לע ךרבל רתומש ונייהד ."התלח הל הצוקו תבשוי השאה"

 םעטהש חרכהבש ,)'ח ןמיס( העיצקו רומה בתכו .הדימעב ךרבל בייחתי אל עודמ ,םהרבא

 הילע ךרבל םיבייח ןיא ,הבישיב המייקל תנתינ הלחה תווצמ םצעש רחאמש אוה ךכל

 .םיפסונ םיקסופ ובתכ ךכ .הדימעב

 אלא ,תוכרבה ינידמ ןיד וניא הכרבב דומעל הבוחהש ,ראבל הארנ הז שודיח רואיבב

  .ןהיתוכרבב הדימעב םדבכיש תווצמל ןהל יואר ךכש ,תווצמה דובכב הרמאנש הכלה

 םצעש םושמ ,ןינהנה תוכרבב אלו ,וז הכלה הרמאנ תווצמה תכרבב קרש ךכל םעטה והזו

 השעמ תושעל הצורשכ קרו ,הכרבה תעשב דומעל הבוח ןיא ןכלו ,הווצמ הב ןיא האנהה

   .התכרבב הדימעב הדבכל בייח ,הווצמ

 המייקל הבוחש הוצמ קרש ןיבהש ,עשוהי ינפה לש וקוליח תא ראבל הארנ הז יפ לע

 אוהו דמועמ התבוחש הוצמל דובכ הז ןיאש םושמ ,הכרבב הדימע תבייחמ הדימעב המצעב

 דומעל הווצמה דובכב הבוח ןיא ,הבישיב רתומ המויקש הוצמ לבא ,הבישיב הילע ךרבי

 .התכרבב

 :בשוימ ןכרבל ריתהל םימעט ינש הזב וניצמו ,םינורחאה ונד הרותה תוכרב יבגל הנהו

 ,דמועמ בייח וניא הרותה דומילש )ט ,ומר ןמיס ד"וי( ע"ושה קספש רחאמש ובתכש שי

 ירפהו א"גמה ירבדמ םנמא[ .בשוימ ןרמאל ןתינ תוכרבה םג עשוהי ינפה ירבד יפ לע ןכ םא

 .]עשוהי ינפה לש הז קוליחכ ודמל אלש הארנ ח ןמיסב םידגמ

 ךרבל הב םיקדקדמ ונא ןיאש דיחיל הרותה תוכרבו" ,בתכ )בק ןמיס( ונאפמ ע"מרה

 תאירק תוכרבל םג קיפסמ םעט אוהו ,ךתיבב ךתבשב הב ביתכו ,הרידתד איה אינש ,דמועמ

 ."עמש

 עמש תאירק יבגל לודג שודיח וניצמ )ב"קס םהרבא לשא 'ח ןמיס( םידגמ ירפבו

 .רתוי ןיוכל לכוי בשוימו ,הנווכ ןהב תשרדנש ןויכ ,ןהב דומעל ךירצ ןיאש ,היתוכרבו

 עמש תאירק יבגל אלא ןכ בתכ אלש ףא ,וז הכלהב לודג דוסי םה םידגמ ירפה ירבדו

 םייקלו ךרבל ףידעש ןכתי ,הנווכה ןמ קלח דיספיש ךכל םורגת הדימעהש ןפואבש ,היתוכרבו

  .בשוימ הווצמה
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 בכעמ הדימעה ןידש תיארנ ,םהרדובאה טרפבו ,םינושארהמ קלח תועמשמש ףא ,הכלהל

 הז ןיאש םושמ ,רוזחל ךירצ וניאו ותבוח ידי אצי בשוימ ךריב םא םוקמ לכמ ,דבעידב וליפא

 רמועה תריפסב וליפאו ,רמועה תריפסב קוספה ןמ אמלעב אתכמסא אלא ,הרומג השרד

 םאו ,דמועמ אלא ןינומ ןיאו" )ג"כ הכלה ז"פ ןיפסומו ןידימת תוכלה( ם"במרה בתכ ומצע

  1."אצי בשוימ הנמ

 רפס םאש בתכ אלו ,"דמועמ רופסל ךירצו" קר בתכ )א ,טפת ןמיס( ךורע ןחלושבש ףאו

 ךריב םאש )ג ק"ס( א"גמה בתכ ןכו ,אבוכיעל הז ןיאש עמשמ ונושל םוקמ לכמ ,אצי בשוימ

  .םש םינורחא דוע כ"כו ,אצי בשוימ

 עוקתל ךירצש )א ,ה"פקת ןמיס( ע"ושה קספ םש ,רפוש תעיקת יבגל קספנ םג ךכו

 תריפסמ ונדמל רפוש ירהש ,אצי בשוימ עקת םאש הארנש )'א ק"ס( א"גמה בתכו ,דמועמ

 .אצי דבעידב אפוג רמועה תריפסבו ,רמועה

 וניבר .ןנברדמ אלא וניא ןידה רוקמש אטישפ ,השרד וזש הארנ םינושארה ירבדבש ףאו

 תינמנ םינושארה ונמש תווצמה תשש ללכבש הממ ךכל הרורב היאר איבה א"טילש סייו א"רגה

 ,הרותה ןמ דמועמ התכרבש רמאנ ךיאו ,ןנברדמ אלא וניא הלוכ לכש הנבל שודיק תוצמ םג

 .אמלעב גהנמ וא םימכח תנקת ,ןנברדמ ןיד אלא הז ןיא ךחרכ לעו

 

 תצק ןעשיהל וליפא אירב םדא אוה םא ,הדימעב ותווצמש רבדש ,םיקסופה ובתכ הנהו

 ךכ לכ ךומסל אל לבא ,תצק ךומסל ול רתומ וילע השק הדימעהש הלוח וא רשב לעבלו ,רוסא

 בתכ םוקמ לכמו .רפוש יבגל םש א"גמה איבמ ךכו .לפונ היה וילע ךמוסש רבדה לטני םאש

 לקהל בתכש ףסוי יכרבה לע ךומסל שי קחדה תעשבש )'ב ק"ס צ"העשב 'ב ק"ס םש( ב"נשמה

 .ש"ע דמועמ אקוד ויהיש תובכעמ ןניא תורומג תושרד ןניא הלא לכש םושמש ,הכימסב ףא

 .םינורחא המכמ )'ד תוא ט"פת ןמיס( תובושת יקספב איבה ןכו

 
 בתכ הוצת תשרפב רהוזבש םג םינושארה ואיבהש ל"זח תשרד דבלמ איבהש הנשמ ףסכב םש ןייעו 1
 אמויקב אנבשוח ןידבע ןנא אד לעו" )א"ע גפק הוצת( רהוזב כ"כ ןכאו .דמועמ ךרבל ךירצ המל רבדה דוס
 ןיאלע ןימוי ןוניאל שנ רב לאעד אנמז לכב ןכו ןוניא ןיאלע ןימוי ןימוי ןוניאד ןיגב ןימייק אנמויק לע
 ארוכדכ אמייקל אפוגו ןיכרי ןמת אדחכ אפוגו ןיכרי יולגר לע אמייקל ךירטצא אחבשב ןיב אתולצב ןיב
 ."האלע אמלעד אחבש ןיגב דועו ,בתימל אהחראד אבקונכ אלו היליחב אמייקד
 הכרבב דומעל שי ןכלו ,"הבקנ" תניחבב אלו ,"רכז" תניחבב םה רמועה תריפס לש ולא םימי ,רמולכ
 .בשיל הכרדש הבקנכ אלו ,וחוכב דמועה רכזה ךרדכ
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 םייקל קחדה תעשב לוכי ,הווצמה לע הכרבה תעשב דומעל השקתמש הלוח םדא ,ןכל

 ,הרותה ןמ הוצמ םויק לטבי אלש יאדובו .דומעל בייח וניאו ,הבישיב הילע ךרבלו ותווצמ

  .הכרבב דומעל םימכח ןיד םייקל לוכי וניאש םושמ

 עמש תאירק תעשב דומעל ןיגהונ ןיאש םעטב םידגמ ירפה בתכש המ יפל טרפבו

 ראשל םג קיפסמ הז םעטש ,רתוי ןיוכל לכוי בשוימו ,הנווכ ךירצש םעטמ אוהש ,היתוכרבו

 רובע םוקמ לכמ ,הרצק איה הכרבה ללכ ךרדבש ףאו ,הנווכ תוכירצש ,אתיירואד תווצמ

 .ותנווכ תלבלבתמ ךכבו דומעל דואמ השק םימעפל הכנ וא הלוח

 לע בכוש וליפא ללפתמ הלוח" :)'ו ףיעס דצ ןמיס( ךורע ןחלושה בתכ ,ע"ומש תליפת יבגל

 םש בתכ םנמא .ןקזב ןידה אוהש )כ ק"ס( הרורב הנשמה בתכו ."ותעד ןיוכל לכויש אוהו ,ודצ

  .בשי אלו ךומסיש ףידע ,ךומסל ול קיפסיש רעשמ םאש )ד"כ ק"ס(

 טבש ןייע( ןכ השעיש ,תובא תכרבב דומעל תוחפה לכל לוכי םאש םיקסופה ובתכ ןכו

 רמגבש תועיספה שלשבו ,העירכ םהב שיש םיעטקל ןידה אוהו )ט"י ןמיס י קלח יולה

  .הליפתה

 ןייע( האריבו המיאב ללפתהל ןידה רקיע אוה ךכש ,וזל וז וילגר דימצהל ךירצ בשוישכו

 עסונש ימל ןידה אוהו( בשוי וא דמוע םא הזב קוליח ןיאו ,)'ב ק"ס ה"צ ןמיס הרורב הנשמ

 .)הבישיב ללפתמו סוטמב וא סובוטואב

  .ןתכרבב דומעל שיש תווצמה ןיב תינמנ וניארש יפכש ,הלימ יבגל הרעהב םייסנ

 הינשה .להומה ךרבמ התואש ,"הלימה לע" תחאה .תוכרב יתש םיכרבמ הלימה תווצמב

 .באה ךרבמש ,)א ,הסר 'יס ד"וי( ע"ושה בתוכ ,התואש ,"וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל"

 :א"מרה ףיסומ ןכמ רחאל .וז הכרב ךרבמ קדנסהש ןיגהונש בתכ א"מרהו

 רענה ספותה לבא .)ה"ב םשב י"בו רוט( דומעל םיכירצ םיכרבמשכ להומהו באה"

 ."ךרבמו בשויש םיגהונ ךרבמשכ

 םא ,וסינכהל תכרבו .דמועמ השעית להומה ידי לע תעצבתמש הלימה לע תכרב ,רמולכ

 – קדנסה התוא ךרבמ ,גהנמה ךכש א"מרה בתכש יפכ ,םאו ,דמועמ ךרבי ,באה התוא ךרבמ

 .בשוימ הכרבי



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה א"פשת חספ 
 

 Page 6 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 )י ז"בשמ ,הפקת ח"וא( םידגמ ירפה בתכ .להומ תויהל קדנסל יואר םאה ונד םינורחאה

 לוכי וניאש ופיסוהש שיו .דמועמ "תירבה לע" ךרבל לכוי אלש םושמ ,יואר וניא רבדהש

 .הדימעב התושעל הניד רקיע הלימה םצעש דצמ ןכ תושעל

 אלא המצע הלימב דומעל שיש ורמא אלש בתכ )אי ,הסר ןמיס( תירבה תרוכב ,םנמא

 דומעל בייחש ורמא אל ,הוצמ הזב שיש קדנס תויהל הצורשכ לבא ,ותבישיב הוצמ ןיאשכ

 .הלימב

 ירהש ,ליעל ונאבהש םיקסופה ןודינב יולת היהי םידגמ ירפה לש ומעט םג ,וירבד יפל

 םג ןיא הדימעב המצע הווצמה תא םייקל הבוח ןיאש םוקמבש איה דועו עשוהי ינפה תעד

 .הדימעב הילע ךרבל הבוח

 דדצל בתכ סייו א"רגה וניבר םנמא .לומלו בשיל זאו ,הדימעב ךרבל לכוי ,הרקמ לכבו

 טושפד ףאד" ,ותיישעל רבועו קספה ששחמ אוה תווצמב הכרבב דומעל וכירצהש המ דוסיש

 הכרבה תא ךימסהל ודיפקהש תומוקמ המכב ןניזח מ"מ ,רומג קספה הבישיהו הדימעה ןיאש

 וידיל לוטיו ,הכרבה ינפל תפה תא ךותחל שיד ורמא ךכו ,רשפאש המכ םיכרבמ וילעש ןינעל

 םייקיש ןינע ותואב ךרבל שי ךכ םושמו ,תומוקמ המכב הזב אצויכו הכרבה ינפל בלולה תא

  ."הבישיב וא הדימעב - הוצמה תא

 .ךכ לכ הבוט הצע וז ןיא הז יפל

 

 


