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 תססוג השאב ירסיק חותינ

 המכ ןנשי ,רמאמב וניארהש יפכ ."ססוג"כ הלוח לש ובצמ תרדגהב ישוקב ונקסע רבעש עובשב

 םינוירטירקה תנבהבש תובישחה ןאכמו ,ססוגכ הלוח לש וניד תרדגהמ תועפשומה תוכלה

 שי ססוגכ הלוחה תרדגהל םאה ררבנו ,תקתרמו תיגארט הלאשב קוסענ ןלהל .וז הרדגהל

 .הילע העפשה

 :)ב-א ז( ןיכרע תכסמב וניצמ תמסרופמ הכלה

 ןיערקמו ןיכס ןיאיבמ ,תבשב התמו רבשמה לע הבשיש השאה ,לאומש רמא ןמחנ בר רמא"

  ."דלוה תא ןיאיצומו הסירכ תא

 :)ה ,לש ןמיס םייח חרוא( ע"ושה קספ ךכו

 הנטב םיערוקו ,םיברה תושר ךרד וליפא תבשב ןיכס ןיאיבמ ,התמו רבשמה לע תבשויה"

 ."יח אצמי אמש ,דלוה ןיאיצומו

 הרואכלש ההמתש ,ארמגב םש הפסונ "םיברה תושר ךרד וליפא ןיכס ןיריבעמו" לש תפסותה

 אמלעב רשב ךתחמש ,תבש לוליח םושמ הב ןיא ןטבה לש העירקה םצע ירהש ,טושפ הז ןיד

 םינפואב םג אוה וז הכלהב שודיחהש ארמגה הקיסמ ןכל 1.הרובח תיישע םושמ הזב ןיאו ,אוה

 אל רבועלש תורמלש ,לאומש ונעימשהו ,ןיכסה תרבעהב ןוגכ תבש לוליח םושמ הזב שיש

 .תבשה תא וילע םיללחמ םוקמ לכמ ,ןיידע דלונ אל ירהש ,םייח תקזח תדמוע

 :א"מרה םש ףיסומ ,םנמא

 
 דמלתהל ידכב תמה רשבב ךתחמה לבא ,הז ןודינב תאז לכש ,ריעמ )אמ ןמיס א קלח( ץ"בעי תליאשב 1

 ןטב תעירק ומכ אלשו ,ךותיחה תדימ לע דיפקמ דמלתהל ךותחהש ןויכמ ,תאטח בייח האופרה ידומילב

  .ללכ הדימה לע דיפקמ וניאש ,הרבוע תא דליל השאה

 ססובמ הז רוסיאש םושמ אוהש רמול ךירצ תוטשפב ,לבוח רוסיא םושמ ןטבה תעירקב ןיאש םעטה

 הרורב הנשמה בתכש ומכ שפנה אוה םדה יכ ,םוקמ ותואבש םדה תאצוה םושמ ,המשנ תליטנ לע

 םנמאו .האצי רבכ ושפנש תמה ןמ םד תאצוהו הלבחב רוסיא ןיאש טושפ ןכלו ,)טכ ק"ס ,זטש ןמיס(

 תדלות אוהש קרפמ םושמ בייח לבוחה )ז הכלה ח קרפ תבש( ם"במרה תעדלש םש הכלה רואיבב ןייע

 תרמוא ארמגה עודמ הומת הז יפל הרואכלו ,בייח תמב לבוחה ףאש םידגמ ירפה בתכ ,שד תכאלמ

 ןפואב אוה שודיחהש רמול ארמגה הכרצוהו ,תבשב הרותה ןמ הרוסא הניא השאה לש הנטב תעירקש

 םג רוסיא שי ם"במרה יפלש םידגמ ירפה תחנהש ןייוצי םנמא .םיברה תושר ךרד ןיכס איבהל ןיכירצש

 רוסיא ןיא ם"במרה תעדל םגש בתכש )'ו תוא זנ ןמיס ח"וא( רזנ ינבא ןייע ,תמכסומ הניא תמב הלבחב

    .הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,םינורחא דוע ובתכ ןכו ,תמב הלבחב
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 ךכ לכ בוריקב םאה תתימב ןיאיקב ןיאש םושמ ,לוחב וליפא ןכ וישכע ןיגהונ ןיאש המו"

 ."תויחל דלול רשפאש

  :הרורב הנשמה וירבד תא ראבמ .)אי ןיד טנ ללכ( רתיהו רוסיאב אוה א"מרה לש וירבד רוקמ

 ןיתמהל ונא ןיכירצו ,הותימי הוכתחי םאו הפלעתנ קר אמשו ,'וכו ןיאיקב ןיאש םושמ"

 .))א"י ק"ס םש( םהרבא ןגמב ורוקמו( "דלוה תימ יכהדאו

 המישנה קספה רכיהב םיאיקב ונאש ףאש ,ראיב )ב ףנע ד"עק 'יס ב"ח ד"וי( השמ תורגא ת"ושב

 תישענ איהשכ אלא הקידב התוא לע םיכמוס ונניא ,)ד"ס ט"כש 'יס( ע"ושב ראובמה ומטוחב

 טעומ ןמז ךשמב םאה תתימ תא עובקל ונא םיכירצ דלוה תלצה םשל ןאכ וליאו ,ןמז ךשמב

  .םיאיקב ונניא הזבו

  :םיקלח יתשמ בכרומ וז הלאשב ןודינה

 לולעש רבד םוש תושעל ןיאש רורבש הטושפ הכלה לע ססובמ א"מרה ירבדב ןושארה קלחה

  .רבועה לש וייח תא ליצהל הרומג הוצמ םא ףא תאזו ,רבועה תא ליצהל ידכב םאה תא גורהל

 תומי רבכ םתסה ןמ ,התמ םאהש תואדוב עדנש דעש תיתדבוע החנה לע ססובמ ,ינשה קלחה

 תעיבקל שרדנה ךשוממה ןמזה ףולח רחאלש ,תבש יבגל תיפיצפסה הכלהה תעבונ ךכמ .רבועה

 ןיא ןכלו ,רבועה לש ותומל האיבהש תירבוע הקוצמ החתפתה רבכ םתסה ןמ םאה לש התומ

 .)וליצהל תאז לכב תוסנל אלש הביס ןיא לוחב ךא( תבשה תא וילע ללחל

 אלא התמ אל םאהש רידנ ךכ לכ טועימל שושחנ עודמ ,רבסה םיכירצ א"מרה ירבד הרואכל

  .רבועה תלצהמ ענמינו ,הפלעתנ קר

 'יס ב קלח( תמא ערזה ירבד תא איבמ )אסק ןמיס ג קלח תובושת ץבוק( ל"צז בישילא ש"ירגה

 רקענ םאש אוה ,ומא וא דלוה ,ןושאר תמ םהמ הזיא הלאשב ללכהש ,א"מרה ירבד רואיבב )'ס

 ירחא קרו ,ומיאמ ותויח ןיא רבכש ןויכ ,הליחתב התמ םאהש םיחינמ ונא יזא ,רבכ תאצל

 ןיידע רקענ אל םא לבא .רתוי רחואמ ותומל םורגתש תירבוע הקוצמ תחתפתמ ומא התמש

 עבקנש דע ןכלו ,הליחתב תומי אוה ןכלו ומא לש החוכמ שולק תויחל רבועה לש וחוכ ,תאצל

  .רבועה תמ רבכש חינהל ונילע םאה לש התומ תא

 םילדתשמו םירימחמ לק קפס לע וליפא יאדוב שפנ חוקיפ יללכבו ,טלחומ רבד וניא הזש ףאו

 לש שפנ חוקיפ קפסל םיששוח ונאש םשכש ,תישאר ,םימעט ינשמ רבדה הנוש ןאכ ,ליצהל

 ןכלו ,התמ אל ןיידעו הפלעתנ קר אמשש םאה לש שפנ חוקיפ קפסל שושחל ונל שי ןכ רבועה

 ונל שי ,רבועה ייחל םימדוק םאה ייח יללכ ןפואבש רחאמש ,תינשו ,ףידע השעת לאו בש

 .םייחב ןיידע רבועהש תורשפאה ינפ לע םייחב ןיידע איהש תורשפאה תא ףידעהל

 םשב איבה )ג ק"ס( א"קער תוהגהב ,ןכאו .קפס םוקמב אלא וניא א"מרה לש וניד קספ ,הז יפל

 ונאו ףיסב השאה לש השאר תא וזיתה םא א"מרה יפל םגש )גי ןמיס א קלח( בקעי תובשה

 .דלוה תא ליצהל ידכ הנטב תא םיערוק ,התמש םיחוטב
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 איה ןכלו םאה לש השאר זתוהש ,בקעי תובשה קסע ובש הרקמה ןוגכב תאז לכ הרואכל ךא

 .דלוה תא איצוהל רתומ םאה התמש ונל רורב רשאכ קר ,רחא הרקמ לכב לבא ,התמ תבשחנ

 תא איצוהל ןיאש ךכל םעטהש טקנ א"מרה לש וניד רוקמ אוהש רתיהו רוסיאבש תורמלו

 אמשד תויחל לוכי דלוהש דועב םאה תתימ ריכהל םיאיקב ונא ןיאש םושמ אוה רבועה

 בצמב תאצמנ אלא ,תפלועמ הניא םא וליפא אלא ,הז ששחל אקוודב ותנווכ ןיא ,איה תפלועמ

 – רבעש עובשב רמאמב ונדמלש יפכ ירהש ,דלוה תא איצוהל רוסא םוקמ לכמ ,הסיסג לש

 ייחש ןויכמ אליממו ,ותומ תא רבדה ברקיש ששחמ וזיזוהל רוסאו ,וירבד לכל יחכ אוה ססוגה

 עוציבב ,ךכ ססוגה תזזוהב םאש ,דלוה תאצוה לע רומח רוסיא לח ,רבועה ייחל םימדוק םאה

 .המכו המכ תחא לע ופוגב חותינ

 לש הבצמ תא ןה תעדל םילוכיו םיללכושמ רוטינה יעצמא םהבש ,ונימיבש ,םיקסופה ובתכו

 ונל רורב ךדיאמו ,םאה התמש ונל רורב םירישכמה פ"ע םאש ,רבועה לש ובצמ תא ןהו םאה

 ש"ירגה קיסמ ךכ .וליצהל תבשה תא וילע ןיללחמש ,וליצהל תורשפא שיו יח ןיידע רבועהש

  .א"מרה לש וקספל תמא ערזה לש ורואיב יפ לע )םש( בישילא

 ,דואמ תנכוסמ הלחמב" התלחש הריעצ השא ןודינב קסע )זכ ןמיס ו קלח( יולה טבש ת"ושבו

 יעיבש שדוחב רבועהו תרבועמ איהש אצמנו ,הייח ליצהל הוקת ספאו ,תומ ירעש דע האבו

 היעגר ואבש וארי םא" :התייה רנזאוו ברה לאשנש הלאשה ."וייחל הוקת שיש ןפואב

 ."דלוה איצוהל הנטב ךותחל םא ,התמכ תבשחנ הרותה יפ לעו ,הסיסג לש םינורחאה

 סנכנש עובקל תולקב רשפא הזה ןמזב יכ תויהו" :ריעמו ,א"מרה ירבד תא איבמ רנזאוו ברה

 ט"כש 'יס ח"ואב םיראובמה םינמיסה י"פע הנורחאה המישנ המשנש םגו ,םמוד בלהו תומה

 יאדו אלא שפנ חוקפ קפס ןאכ ןיאו - הרומג תויח דלול שיש עובקל רשפא אסיג ךדיאלו ,ד"ס

 ונעבק ונאו ,טועימ קר םה יכה ואלב ףוליע ינמיס םע התימ ינמיס ףילחהל ששחהו ,שפנ חוקפ

  ."דלוה לע ןיחקפמד י"בה וניברכ הזב קוספל ונילע כ"א - תואדוב התימה תא

 ןמלז רסיא יבר ןואגהד 'ימשמ רמתיאש יל וארה - יינעב ןכ יתקספש רחאל" :ףיסומ אוה דוע

  ."יתבתכש םימעטמו - יתווכ רצלמ

 יעצמאב שמתשהל ןתינ ךא ,תוומה תא ונעבק ובש בצמ ןכתי .בושח טרפ םש ףיסומ רנזאוו ברה

 ףידעהל וא – םאה ייח תא תצקמב ךיראהל ידכב ןכ תושעל םאה .תיתוכאלמ המשנהו האייחה

 המישנה הקיספה ובש בצמבש ראובמ )טכש ןמיס םייח חרוא( ךורע ןחלושב ?דלוה תא איצוהל

 אצמנש ימש קסופ רנזאוו ברה .תבשה תא וילע ללחל רוסאו תמכ הכלהה יפ לע בשחנ םדאה

 ךיראהל" וליעויש תיתוכאלמ המשנהו האייחה תולועפ וב עצבל יתכלה בויח ןיא ,הז בצמב

 ,"ותבוטל הז ןיאש םימויאה וירוסי בור יפל" םיאור ונאש הדימב ,"רצק ןמזל תויחה ינמיס

 תא וילע םיללחמ ןיא םג הזכ הרקמב ."הרותה יפ לע הסיסג ךותמ תמו ססוג היהש" םושמו

 ל"נה האצמהב שמתשהל וניתעד ןיאו ,ת"הפע התמש ןויכ ,ל"נה ןודנלו" :ךכ םושמ .תבשה



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

 

 Page 4 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 דלוה איצוהל רתומ בוש כ"א ,)ת"הפע הזב םיביוחמ ןיאש א"מרב א"ס ט"לש 'יס ד"וי ןייעו(

 ."יחה

 םיאיקבו ,הכלהב יקב ח"ת י"ע קר עבקית התימהש הזל ןושאר יאנתו" :םכסמ רנזאוו ברה

 י"פע השעמ השענ אל ףוסבל ארביא .הזב סרהל םיאפור ואובי אלש ידכ ,השעמל הסיסג ינמיסב

 יתא ומיכסי דע יתארוה לע אנכימס אל ןידעש רמוא ןכ לע – התימ תעשבש הלהבה בורמ ל"נה

   ."הארוה יקהבומ םייתימא םינואג

 

 

 


