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 תבשה רחאל לחש באב העשתבו לוחב םוצה ןמ הלקהל םירודכ

 ולא םירודכ .)"םוצ-ילק" ןוגכ( תינעתב הלקהל םירודכ תוינעת ינפל תחקל דואמ ץופנ ונימיב

 .תינעתב שארה באכו השלוחה לע םילקמו תויטיאב םיררחתשמה םינוש םינימטיו םיליכמ

 .דועו ,הדיל רחאל וא ןויריהב םישנ ,םירגובמ ןוגכ ,םינוש םיבצמל םימאתומ םירודכ םנשי

 ,תינשו ,םתחקל רתומ םאה ,תינעת לכל עגונב תישאר .ולא םירודכ לש םנידב קוסענ ןלהל

 הנשה לחש יפכ ,באב העשת ברע תבשב ולא םירודכ תחקל רתומ םאה הלאשב דקמתנ

 .אל וא ,)א"פשת(

 .תינעתה רעצמ לקהל ולא םירודכ תחקל רתומ םאה ,רתוי הטושפהו ,תיללכה הלאשב חתפנ

 וב ,םירופיכה םוי םוצל עגונב םיקסופב חתפנ תינעתה ברעב ולא םירודכ תליטנל רשאב ןוידה

 רוסיא יבגל קוספה ףוסמ ודמל )ב ,דע( אמויב ארמגב ."םכיתושפנ תא םתיניעו" הרותב רמאנ

 ירבדכ( תותשלו לוכאל אלש ,"השעת לאו בש"ב אלא הניא שפנה תא תונעל וז הבוחש ,הכאלמ

 םש( ארמגב ,ךכמ הריתי .רעצ םשל הניצב וא המחב תבשל ןוגכ ,השעו םוקב אלו ,)םש י"שר

 יכ דמלנ ךכמ ."ירישעב תונעתהל לכותש ידכ" :י"שר שריפו ,יעישתב לוכאל הבוח וניצמ )ב ,אפ

 – הוצמ ףא וז םירופיכה םוי ברעבו – רתומ םוקמ לכמ ,"יוניע" לע התווצ הרותהש תורמל

  .תינעתה ןמ רעצה תעינמל ףוגה תא ןיכהלו לוכאל

 םהש ,ולא םירודכ תליטנל ,תינעתה ברעב היתשו הליכא ןיב ירמגל וושהש םיקסופב שי

 הז רודכבש אלא ,םינוש הקשמו לכאמ ינימב םג םינימזה םינימטיוו הנוזת יפסות םסיסבב

 ת"ושבו )חנ ןמיס ב"ח( בקעי תקלחה לעב ובתכ ךכ .רתוי טאל םיקרפתמו ,רתוי םיזכורמ םנה

  .)בפ ןמיס ז"ח( תוכלה הנשמ ת"ושבו ,)בל ןמיס( ז קלח רזעילא ץיצ

 ,םיפסונ םיקסופ ירבדו ,םהירבד איבהש )ד"נ ןמיס םייח חרוא 'ט קלח( רמוא עיבי ת"ושב

 שאר באכמ ששוחש וא ,םירופיכה םוי תינעתב הברה רעטצמה יכ עמשנ לכה רבד ףוס" :קיסמ

 םויב תינעתה ףקות תשגרה תעינמל םירופיכה םוי ברעב רודכ לוטיל רתומ ,הזב אצויכו

 ."םירופיכה

 תחא לע ,ךכ ןידה ,"םכיתושפנ תא םתיניעו" הרות הרמא ובש ,םירופיכה םויב םא ,תוטשפב

 ןמ רעצה תעינמל םירודכ םתארקל תחקל רתומש ,ןנברדמ םהש תומוצה ראשב המכו המכ

 .תינעתה

 ,ןויריהב םישנ ןוגכ ,ךרוצה תעשב ולא םירודכ תחקל רתומש ,םיקסופה לככ בור לע לבוקמ ךכו

 םירודכ תליטנ אללש ימ ןכש לכו( תינעתה ינפמ ששוחו גזמה שולח אוהש ימ וא ,םירגובמ וא

 .)תינעתה תא קיספהל ךרטצהלו ערב שוחל לולע ולא

 .תינעת ברע תבשב ולא םירודכ תליטנ איה רתוי הכובס הלאש

 תופורת לוטיל הנכס וב ןיאש הלוח רדגב וניאש ימ לכל םימכח ורסאש ,איה הרורב הכלה

 קוחשל אובי אמש הריזג ,תבשב
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 הריזגל םעטה .הרות ירוסיאב ךורכ תויהל לולעש רבד ,תבשב הפורת ומצעל ןיכהלו םינממס

 רדגב וניא דוע לכ ןכלו ,לוטיל ךירצ אוהש תופורתה לע לוהב ללכ ךרדב םדאהש איה וז תדחוימ

  .תבש ברעמ תונכומה תופורתב ףא שמתשהל םימכח וילע ורסא ,)םימכח ורזג אל ויבגלש( הלוח

 תנמ לע הפורת תחקל הצורה ,ןיטולחל אירב םדאל רשאב הלודג תקולחמ םיקסופב תמייק ךא

 :קספנ )זל ףיעס חכש ןמיס( ךורע ןחלושב .קזחתהל

 םישק םהש יפ לע ףא ,ןתותשלו ןלכאל רתומ םיאירב לכאמ םהש םיקשמו םילכוא לכ"

 לכאמ וניאש לכו ;ירש יכה וליפא ,דיבע האופרלד אתלמ אחכומו םיאירב תצקל

 אוהו אמלעב שוחימ ול שיש ימ אקודו .האופרל ותותשלו ולכאל רוסא ,םיאירב הקשמו

 ,בכשמל לפנ םא ןכו :הגה .רתומ ,שוחימ םוש ול ןיא םא לבא ,אירבכ ךלוהו קזחתמ

 .")י"ב( ירש

 ול שיש וליפא – הפורת תחקל ץפחה אירב םדאל רוסיא לכ ןיא ךורע ןחלושה תעדל :רמולכ

 :)ג"מ ק"ס( םהרבא ןגמה בתוכ ךכ לע .קזחתהלו ףיסוהל ידכ ,ללכ ךרדב ,הזב תיאופר הרטמ

 ףא רוסא האופרל השוע םאד עמשמ ,'רתומ ואמצל ובערל ותוא התושו' בותכ רוטב"

  ."אירב אוהש פ"ע

 לע והמת םיברו ,היאר ןהמ שי םאה ונד םיקסופהו ,וירבדל תויארב ךיראמ םהרבא ןגמה

 )ה"ס ק"ס( דודל הלהת ,)ז"מ ק"ס ןחוט( לט ילגא ןייע ,ע"ושה לש וקספל ומיכסהו ויתויאר

  .א"גמה תעדכ רימחה השעמל הרורב הנשמה ךא ,)ד"נ ןמיס ג קלח ח"וא( השמ תורגאו

 :םיכרד יתשב וירבד תא שרפל שיו ,רבדמ אוה הרקמ הזיא לע ךרוצה יד ריהבמ אל א"גמה ךא

 תרטמל הניא הנווכהש ,הינשה .האופר תרטמל תחקלנש ,שממ הפורתל אקווד ותנווכש ,תחאה

 החנהבו ;ףוגה קוזיח תרטמל אלא ,הפורתל םתסה ןמ קוקז וניאש אירבב רבודמ ירהש ,האופר

 קזחל ידכב וב שיש רבד לכב אלא ,רסאנ רבדה שממ הפורתב אל וליפאש ןכתי ,רבודמ ךכבש

 .םדאה לש וגזמ תא

 ."וגזמ תא קזחל תנמ לע הפורתה תא חקולש" איה םהרבא ןגמה תנווכש בתכ הרורב הנשמב

 ."שלחיי אלש וגזמ רומשל תנמ לע" :בתכ )ט"מ ק"ס םהרבא לשא( םידגמ ירפבו

 אללש ימל םתנווכו ,המוד הרורב הנשמהו םידגמ ירפה תנווכ ,תורדגהב לדבהה תורמלש ,הארנ

 הרטמה ךכ וא ךכ .קוזיחל קוקזו שלח רבכ אוהש וא ,יעבט ןפואב שלחיהל וגזמ לולע הפורתה

 תונוזמ תליכא ןיבל וז הפורת ןיב המ הלאשה תא ררועמ רבדהו ,תקהבומ תיאופר הנניא

 רבודמש ךכב אוה לדבההש ,הרואכל עמשמ .גזמה קוזיחל וא הרימשל םיעייסמה םיאירבמ

 .םתס הקשמו לכאממ הנושו תנחבומה ,"הפורת"ב

 םיקסועה ,ע"ושה ירבד ונייהד ,א"גמה סחייתמ הילא הכלהה רוקמב םג עמשמ ךכ ןכאו

 המ לבא ,א"גמה רימחמו ,אירבל ע"ושה ריתמ הבו ,םיאירב לכאמ הניאש ,שממ הפורתב

  .רתומ ,"םיאירב לכאמ" רדגומש

 יפסות ןיבל ,םרסואל שי א"גמה תעדלש ,קוזיחל ודעונש םינימטיו ןיב לשמל קוליח שי ,הז יפל

 תבש תרימשב בתכ הז קוליחל המודב .םייתנוזת םיכרע לש המלשה אלא הפורת םניאש ,ןוזמ



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה   א"פשת םירבד תשרפ 

 

 Page 3 
©ơǝơ1 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 תא חקול םאש בתכש ,ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה םשב )ה"פ הרעה ד"ל קרפ( התכלהכ

 .)חפר 'מע ב קלח תבש תוחראב ריעה ךכו( רתומ ,רחא ןוזמל ףילחתכ םינימטיוה

 תנמ לע שלח ופוגש םושמ םינימטיו חקולש ימ ןיב קלחל שיש תוטשפב הארנ הז חותינ יפ לע

 קוזיחל קוקזה םדאב רבודמ ןיא הז הרקמב .םוצ תארקל םירודכ חקולש ימ ןיבל ,קזחתהל

 אלו לכאי אל האבה הממיבש ועדויבש אלא ,קזחו ןתיא ופוגש ,ירמגל אירבב אלא ,דחוימב ופוג

 אל זאו( ליגר םויב לכוא היהש ןוזמל ףילחת הווהתש תדחוימ הנוזת ךכל םידקמ אוה ,התשי

 םושמ רבדב ןיא םהרבא ןגמה תעדל םגש דואמ ריבס הז הרקמב .)ולא םירודכל ללכ ךרצנ היה

 1.תינעתה ברע תבשב ולא םירודכ תחקל רתומו האופר

 אלא רמאנ אל הז רוסיאש ,)ד"נ ןמיס ג קלח ח"וא( השמ תורגאה לש ותעד תא ףרצל שי ךכל

 ןנד ןודינב הרואכל .תועדה לכל םינימטיוב םג רתומ ירמגל אירב לבא ,השלוחמ לבוסש ימל

 ןפואבו ,אובל הדיתעה תינעת לש תיארקא הביסמ אלא ופוג תשלוחמ לבוס וניאש ימב רבודמ

 לבוס וניאש ימ לש ונידל המודבו ,ורובע הפורתכ אלו ולש הנוזתכ םיבשחנ םינימטיוה הז

 .השלוחמ

 ףא לק הז הרקמש םעטה ןמו ,וננודינב לקהל בתכ )ח"ל ןמיס ב קלח( רשא תחנמ ת"ושב ןכאו

 ךרוצל ללכ םיחקול אלש המל רמוחו לק" ,לקהל םוקמ שי םהב ףאש ,םינימטיוב ןודינהמ רתוי

 .ןויריה תעינמל תולולג וא הניש ירודכל המודבו ,"םימייוסמ םיניינע לע לקהל אלא יתואירב

 ,)ו"ל ףיעס םש ע"וש( הפה חיר ריסהל יכיטצמ סועלל רתיהה ןוגכ ,רפסמ תואמגוד ךכל איבהו

 ןמשב הכיס וא )ח"ל ,םש( לוקה םיענהל היח הציב תעימג ;םש ראובמכ יאופר רמוח אוהש ףא

  .)א"מ ,םש( תורכש תגפהל

 ללכב וניא יוארה םנוכמ לע ויתולועפו ףוגה תונוכת תדמעה" יכ א"טילש וניבר קיסמ ךכמ

 ברע תבשב ולא םירודכ תחיקל ריתמ אוה ןכלו ,"ילוחכ רדגומש בצמ ןאכ ןיא דוע לכ האופר

 ןיא הז ןפואב םאה ררבל שיש ריעמש אלא( םימב םסימהל ץילממ אתלימד אחוורלו ,תינעתה

 .)תמגפנ ןתוליעי

 ברע תבשב הלא םירודכ תחקל רוסאש ,בתכ )זית 'מע 'ב קלח( תבש תוחרא רפסב םנמא

 ,תבשב םתשיו םלכאיו ,הקשמב וא לכאמב תבשה םדוק רודכה תא ברעל שי ןכלו ,תינעתה

 ש"רגה ןרמ םג הרוה ןכשו ,ל"צז בישילא ש"ירגה ןרמ יפמ עמש ךכש בתכ )ד"פר( הרעהבו

 
 ,ךאברעיוא ז"שרגה לש הז רתיהב קפקפל בתכ )חל ןמיס ב קלח( רשא תחנמ ת"ושב יכ ריענ הז רשקהב 1

 םוש לוכאל םוקמב ותוא חקולו ,הבר תיתואירב תלעות הב שיש םוש תיצמתב רבדל אמגוד איבהו(

  :בתכו ,)םיזעה וחירו ומעט ינפמ

 אלא ונובאתל וא ובערל וא ואמצל הלא םירבד לכוא וניא םוקמ לכמד ,ונאצי אל קפס ידימ ד"נעל ךא"

 םניא תמאבד םינימטיוה לכב לקהל דצ הב שיד הארנ וז ארבס לבקנ םא ,םנמא .ותואירב יכרצ םושמ

 ."ללכ תויטויביטנא תופורתל אימד אלו ,םיקשמהו ןילכואה לכב םייוצמה םייתנוזת תודוסי אלא
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 אירב םדא ןידכו םינממס תקיחש תריזג םושמ שוחל שי ולא םירודכ תליטנבש ,םעטהו ,רנזאוו

 .א"גמה תעדל רסאנש וגזמ קזחל הפורת חקולה

 רבכש ןפואב( תבש ברעמ םתוא הרשש ןפואב )ןנד הרקמב אקווד ואל( םירודכ תחיקלב רתיהה[

 ןמיסב ע"ושה קספ לע ססובמ ,)ד"עק 'מע ב"ח האופר יכרע המלש ןחלוש ,ללכ רכינ היהי אל

 :אכ ףיעס ח"כש

 אלד אוהו ;ץחורכ אלא הארנ וניאש ,ןיעה ג"ע ןתונו תבש ברעב ןירוליק םדא הרוש"

 אלא ןתורשל ול וריתה אלש ןויכד ,םינמס תקיחש םושמ ןנישייח אלו ;חתפו ץימע

 ."ארכיה אכיא תבש ברעמ

 ןיעל הפורת תורשל ריתמה )ב ,חק( תבשב לאומש לש ונידל י"שר רואיב השעמל איה וז הכלה

 ןיבו הלוחל ןיב ,רכיה םושמ אוה רתיההש ראיב י"שרו ,תבשב םתתלו תבש ברעמ ןירוליק םשב

 ,ורובע רכיה אפוג הז ,וכרדכ אלש תבש ברעמ תורשל ךירצ היהש ךכל עדומה הלוחה :ותביבסל

 רתיהה ןאכמ .ויניע תא ץחור אלא וניאש הרובסו הפורתב רבודמש ךכל תעדומ הניא ותביבסו

   .]תינעתה ינפלש תבשב םירודכה תליטנ לש הז ןפואב םג

 םינימטיוה ירהש םעטה ןמו ,היעב ךכב ןיאש םיקסופה ובתכ ,תבשל לוחמ הנכה ןינעלו

 ז"שרגה םשבו .רחמ ךרוצל השועש רכינ הז ןיאש ןכו ,תבשב רבכ לועפלו ררחתשהל םיליחתמ

 .םוצה תלעותל וחקולש דיגי אלש יתעמש ל"צז ןמלוא

 

 


