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 לוהוכלאו ןיי תעפשה תחת יאופר ץועייו הכלה תארוה
 

 הניאש הכלהב קוסענ ונרמאמב .םירכשמה תואקשמהו תונייה םמעו ,םיברקתמ םירופה ימי
 המכב ןודנ .רתויב הלק תורכש וליפאו ,תורכש ןמזב הארוה לע רוסיאה – היד תמסרופמ
 .םיאפור יבגל םג הפקת איה םאה ןודנ רתיה ןיבו ,וז הכלה לש םיטביה

 השרפ וינבו ןרהאל הרסמנ ,ןיי ייותש ןכשמל וסנכנש ,אוהיבאו בדנ ןרהא ינב ינב תומ רחאל
 ךשמהב ךא ,תורכשב ןכשמל הסינכב קסע רוסיאה רקיע ."ןיי ייותש" רוסיאב תקסועה הרותב
 וז תוכימסמו ,"השמ דיב םהילא 'ה רביד רשא םיקוחה לכ תא לארשי ינב תא תורוהלו" רמאנ
 .הכלה תורוהל רוסא – רוכישהש ל"זח ושרד

 ,)א"ע ח"ל ריזנו ב"ע 'י תובותכ ,א"ע ד"ס ןיבוריע ןייע( וז הכלהב תקסוע תויגוס המכב ארמגה
 :)ג הכלה א קרפ שדקמ תאיב תוכלה( ם"במרב קספנ ךכו

 ןיב ןהכ ןיב ,םדא לכל רוסא ךכ ,תורכשה ינפמ שדקמל סנכהל ןהכל רוסאש םשכו"
 ."לארשי ינב תא תורוהלו ,רמאנש ...יותש אוהשכ תורוהל ,לארשי

 ךוניחה בתכ ןכו ,ג"ע הוצמ ןיואל תווצמה רפס( ם"במרה בתכש ומכ ,הרותה ןמ אוה הז רוסיא
 .)ב"נק הוצמ

  :וז הכלהל םיגייס השלש

 רבודמ ןכ םא אלא ,הכלהו הרות דומיל לע אל לבא ,הארוה לע אלא וניא הז רוסיא ,תישאר
 ןכלו ,הארוה ךרוצל דומילכ בשחנ ודומיל לכ ךכש רחאמש ,הארוה אוה ודיקפת רקיעש םכחב
  .)'ד הכלה םש ם"במר( ןיי יותש ודועב דומלל ול רוסא

 ,)א"ע ב"מ ןירדהנס( תופסותה ירבד ואבוה )'ה ףיעס 'ז ןמיס( טפשמ ןשוח ךורע ןחלושב ,תינש
 ינידב הארוה ןיבל ,הדנ וא הטיחש תוכלהב ומכ ,רתיהו רוסיאב הארוה ןיב קלחל ובתכש
 ,)'ו ק"ס( םש הבושת יחתפ ןייע ,הכלהל םיקסופב םכסומ וניא הז קוליח .תרתומש ,תונוממ
 .ןידה תרוש איה ךכ לבא

 ,תיעיברמ תוחפ וליפא ,ןיי תותשל ללכ םהל רוסאש ,רתוי הרומח תושפנ ינידב הארוה
 .)םש ןירדהנסב הנשמב ראובמה פ"ע ,א ,במ ןירדהנס תופסות( ןודל םיבשוישכ

 .םילאושל ותורוהל רתומו ,הארוה בשחנ וניא ,הרותב שרופמו רורבו טושפ אוהש רבד ,תישילש
 ע"ושב א"מרו ,םש ם"במר( רוסא רבדהש ול תונעל רתומש ,םד תותשל רתומ םאה לאושה ,ןוגכ
 ךכב יד םאה ,םינושארב תקולחמ רבדב שיש ,בתוכ )'כ ק"ס( םש ך"שה .)גי ,במר ןמיס ד"וי

 אקווד ךירצש וא ,)ק"ירהמ תבושת לע ססובמה ,א"מרה ןושלכ( םיקסופב רורב רבדב רבודמש
  .ם"במרהמ עמשמש ומכו ,הרותב שרופמה רבד

  :םינפ ינשב שרפתהל ןתינ ןיי יותש לש לוספה רקיעש ,ראבל שי הלא םיקוליח דוסיב
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 סחיב הרמאנ וז השרפ רקיע ירהש ,םומ לעב לש לוספל המודה לוספ אוה לוספהש ןכתי .א
 ,ףוגה לוספ םהש ,המודכו םומ לעב לע לחה רוסיאל המודבו ,ןיי יותש שדקמל הסינכל
 .שדקמל סנכיהל וא תורוהל ול רשפאמה דמעמב אצמנ וניא רוכיש םג ךכו

 ילעבב םג ירהו ,ףלוחו ינמז בצמ איה ירהש ,רומג לוספ הווהמ הניא תורכשש ןכתי .ב
 הביס תמחמ אוה קוספה אלא ,םומ בשחנ וניא ףלוחו רבוע םומש אוה ללכה םימומ
 ותארוהב העטיש ששחמו ,תורוהל ידכב ךרוצה יד ותעדב בשוימ וניא רוכישה – תישעמ
 .תורוהל וילע רסאנ

 וניא תועטה ששחש םושמ ,דומילב אלו רוסא רבדה הארוהב אקווד עודמ ןבומ הז יפל
 הרומה לבא ,ךשמהב ותועט תא ןקתל לכוי דמולהש ,דבלב דומיל לע רבודמשכ יתועמשמ
 הארוהב קר אוה לוספה עודמ ןבומ ,הנושארה ךרדה יפל םגו .ותארוהב תועטל לולע הארוה
 .ול לוספ רוכישה ןכלו ,הארוהה הרומ דצמ דובכ לש דחוימ בצמ שרודש ,בושח דמעמ איהש

 ןכש ,וז הריקח יפ לע רואיבל תנתינ איה םג םירוסאה הארוהה יגוסל רשקב תקולחמה
 וליא םגש ךכב תאז םימיעטמ ,רתיהו רוסיא תארוהמ רתוי םילק תונוממ יניד עודמ םיראבמה
 ינידב ןכ ןיאש המ ,ןידכ אלש חקלנש ןוממה תא ריזחהל היהי ןתינ ,ןידכ אלש ןיידה קוספי

 ןבומ הז םעט .ןוקיתל ןתינ וניאש רוסיא ורבעיש םורגל הלולע תיעטומ הארוהש רתיהו רוסיא
 ןיאש ובתכש םיקלוחהו ,ותארוהב העטיש ששחה דצמ אוה ןיי יותשב רוסיאה דוסיש דצה יפל
 לוספ רוכישה ןכלו ,תוחכיפ לש דבוכמ דמעמ שרדנ הארוהה יגוס לכבש םירבוס הארנכ קוליח
  .גוס לכמ הארוהל

 קר וא ,םיקסופב שרופמש המ קיפסמ םאה ,הטושפ הארוה בשחנ המ יבגל ,תפסונה תקולחמה
 לוספ אוה לוספה ,ם"במרה תעדל .וז הריקח יפ לע רואיבל איה םג תנתינ ,הרותב שרופמש רבד
 םירבד רופיסכ אלא "הארוה"כ ללכ בשחנ וניא זאש ,הרותב שרופמ רבדה רשאכ קר ןכלו ,ףוגה
 לכמ ,םיקסופב םכסומ אוהש יפ לע ףא ,הרותב רבדה שרופמ אל םא לבא ,רתומ רבדה ,דבלב
 א"מרה ויתובקעבו ק"ירהמ תאז תמועל ;היבגל לוספ רוכישהו ,הכלה רבד תארוה אוה םוקמ
 ןיאש ךכ ,םיקסופב םכסומ רבדהש ךכב יד ןכלו ,הארוהב תועטה ינפמ אוה ששחהש םירבוס
 .רתומ היהי רבדהש ידכב ,תועט ששח

 לכ לודג תויהל ךירצ וניא ,הארוה לע תרסואה ןיי לש היתשה רועישש ,ראובמ ןיבוריעב ארמגב
 ןמיס 'א קלח ת"וש( ןשדה תמורתה( ."ןיי יותש" בשחיי התושהש ידכב ןיי תיעיברב ידו ,ךכ
 ויהש ,םנמזב םייוצמ ויהש תונייה ןיב קלחל שיש הארנ ןיבוריעב איגוסה ןמש ,בתכ )ב"מ
 לודג רועיש שרדיי ןכלשו ,רתוי םישלח םהש ,ותפוקתבש תונייה ןיבל ,רתויב םירכשמו םיקזח
 .)ךכ לע וקלח םיבר ךא ,התושה תא לוספל ידכב רתוי

 תדועס תא לכאש העשמ םיבר ינפב תוכלה שורדלמ ענמנ היה ברש רפוסמ )א ,ד( הציבב ארמגב
 רחאלש )ז"מר ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש( א"בשרה קדקד הז השעממ .תרחמל דעו ,בוט םוי

 :ךכ היארה תא החוד א"בשרה ךא .תרחמה םויל דע תורוהל רוסא ןיי תיעיבר תייתש

 ארומא יקומ אלד רמאקד ונייהו .היתשב ןיברמד בוט םויב אלא ורמא אלד ,רמול שיו"
  ."יקומ ימוי ראשב אהד ,הירבחל אבט אמוימ אקוד עמשמו .הירבחל אבט אמוימ

 םויב ומכ ,הברה םהב תותשל גוהנש םימיבש ותנווכש שרפל ןכתי ?וצוריתב א"בשרה תנווכ המ
 ,ותייתשב ךשמיש םיששוח ונאש םושמ ,תיעיבר התשש הרקמב וליפא םויה לכ רוסא ,בוט
 ןכאש ותנווכש ,ןכתיו .םויה לכ תורוהל רוסא תיעיברמ היתש לש רועיש לכב הז םויבש םירדוגו
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 – תיעיבר התש םא לבא ,הבורמ הייתש התש רשאכ קר אוה םויה ותוא לכ הארוה לע רוסיאה
 .אל

 התש םאש הבושתב א"בשרה בתכו" :ךכ א"בשרה ירבד תא איבמ )ז ןמיס מ"וח( ףסוי תיבה
 וניי רסש שיגרישכ אלא ,יל הארנ וניאו" :ריעמ אוה ךכ לעו ,"םויה לכ תורוהל רוסא תיעיבר
 ."רתומ – וילעמ

 ראשב אלו ,םיבוט םימיב אלא םויה לכ הארוה א"בשרה רסא אל ירהש ,אלפ רבדה הרואכל
 ןייעו( דבלב תיעיברב וליפא ךייש רוסיאהש םינפ לכ לע הלוע ףסוי תיבה ירבדמ ךא !םימי
 .)השירדו השירפ

 ,םויה לכ תורוהל רוסאל אלו ,א"בשרה לע קולחל איה ותעדש ,ףסוי תיבה ירבדמ ונדמל דוע
  .אלש וא ןיטולחל וילעמ וניי רסש שיגרמ אוה םא ,םכחה לש ותשגרהב יולת רבדה אלא

 רחאל דימ :רמולכ ,םדאה תשגרה יפל אוה וז הכלהב ללכהש ,םיקסופה בור ירבדמ עמשמ ךכו
 העפשה שח וניאו וירבדב ןוחטיב שיגרמ אוה םא םג תורוהל ול רוסא יאדוב ןיי תיעיבר תייתש
 ןייה תעפשהש תואדווב שיגרמ אוה רשאכ קר .טלחומ הרות רוסיא והז ךכבש ,וילע ןייה לש
 .תורוהל יאשר אוה ,ונממ ןיטולחל הגפ

 םיפסונ םירבד םנשי אלא ,םירומא םירבדה ןייב קר אלש עבוק ,וז הכלהב קתרמ טביה
 ןידה דצל ,תובותכב ארמגב .הכלה תורוהל וילע תרסוא םתכירצו םדאה תא "םירכשמ"ש
 תורמלש ,תראבמ ארמגה ."הרוי לא – םירמת לכא" :בר רמא ,תורוהל רוסא ןיי התושהש
 )םש( תופסותה .ןיי תייתשל המוד םנידו ,םירכשמ טעמ םה םוקמ לכמ ףוגל םיאירב םירמתהש
 הליכא רחאל שדקמב הדובע דבעש ןהכב םיאנת וקלחנ )ב ,גי( תותירכב ארמגב ירהש ,םיהמת
 ןיי לע אלא ואלב רבוע וניאש רמואה תעדכ הכלהו ,ןיי םניאש םירכשמ םירבד לש הייתש וא
 ,תובותכב המלו ,םה םיווש הארוה לשו תורכשב שדקמה תדובע לש הכלהה יאנת ירהו ,דבלב
 יכ תופסותה ובתכ םצוריתב ?םירמת תליכא רחאל וליפא תורוהל רוסאש ורמא ,הארוה יבגל
 ובתכ )םש( תותירכב .הארוה תוכלהל שדקמ תאיב תוכלה ןיב קלחל שי ןכאש הזמ חרכומ
 ,רוסיא ןיא ןכא אתיירואדמ אלא ,םייתשה ןיב קוליח ןיאש ןכתיש ,רחא ןפואב תופסותה
  .תאז ורסאש םה םימכחו

  :םירכשמה םירבד ראש םג וז הכלהב ללכש ,םש ם"במרב הקספנ וז הכלה ,םינפ לכ לע

 ."הרוי לא – טעמ ותעד השבתשנו בלח התש וא םירמת לכא וליפא"

 ."םירכשמה םירבד ראש וא ןיי" א"מרה בתכ )גי ,ב"מר ןמיס ד"וי( ע"ושב םג ךכו

 השבתשנו" – ןיי םניאש – ולא םירבד יבגל ףיסוה ם"במרב ,תאז גייס אל א"מרה דועב ךא
 .םירכשמה םיקשמו םילכאמ ראשל ןיין יב וז הכלהב לדבה שיש ,ךכמ קיידל שי ."טעמ ותעד
 ,םתוא ךרוצה םדאב םייולתש םירבד םה בלחו םירמת ךא .טלחומ ןפואב רכשמ רבדל בשחנ ןיי
 קר ,בלח תייתש וא םירמת תליכא לש הרקמב ,ןכל .המוד ןפואב ועיפשי םה דחא לכ לע אלו
 .תורוהל ול רוסא זא קר – טעמ תעדה שוביש וילע ולעפ ולאש שיגרמ אוה רשאכ

 םיבישחמ ןיאו ,בלח לע לידבהל וא שדקל םיגהונ ןיא ונימיב עודמ וראיבש שי הז קודקד יפ לע
 םדא לכב אלש םשכש איה ךכל הבושתה ?רכשמ אוה הרואכלש תורמל ,הנידמ רמחל ותוא
 םוש בלחל ןיאש תואורה וניניעש םויהכ יכ ,תופוקתב יולת רבדה ךכ ,)ןיימ הנושבו( ןכ ורמא
 .הנידמ רמחכ בשחנ וניא ןכלו רכשמכ בשחנ אל אוה ,תעדה תולילצ לע העפשה



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה  א"פשת םירופ-הוצת תשרפ 

 

 Page 4 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 המכ וניארש המ אחינ" הז ןורקיע יפ לעש ,בתוכ )בי ןמיס םייח חרוא ד קלח( רמוא עיביב
 ."לאוש לכל תוארוה תורוהל םיכישממ ךכ רחא םגו בלחב גוזמ הפק תותשל םיגהונ םילודג

 ץעייל ,תויאופר תוטלחה לבקל ןיי תיעיבר התשש אפורל רתומ םאה .אפורה תלאשב םייסנ
 ?אל וא ,תיאופר הרודצורפב ףתתשהל ןכש לכו ,לאושל

 ,הארוהה הרומל אפורה תא הוושנ םאו ,תושפנ ינידב קסוע אפורה םימעפל יכ רוכזל בושח(
 .)ליעל רומאכ ,וילע הרוסא היהת ןיי לש תירעזמ תומכ וליפאש ירה

 רעש( "םדאה תרות" ורפסב םימסרופמה ן"במר ירבדמ ,ןיידה ןידכ אפורה ןידש וקיידש שי
 תושרה הנתינש )ב ,הפ( אמק אבבב רומאה ןיב הריתס השקהש ,)'ו תוא הנכסה ןינע שוחימה
 הלוחה תמ ותצעבש ןמוא אפורש )'ט קרפ אמק אבב( אתפסותב רומאה ןיבל ,תואפרל אפורל
  :ן"במרה בשיימ .תולג בייח ,גגושב

 ,ללכ שנוע וילע ןיא עדוה אלב העט םאו ,ןודל הווצמ ןיידכ אפורה ,יכה רמול שיו"
 טפשמה רבדב םכמע ל"ת הזה רעצב יל המ ןיידה רמאי אמש )'ב 'ו ןירדהנס( ןנירמאדכ
 לע ותיבמ םלשמ העטש ד"בל עדונו העט םא כ"פעאו ,תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא
 םדא ינידמ ןאכ ףא ,רוטפ ד"ב תושרב ןד םא םתהד בג לע ףאו ,וב םיעודיה םיכרדה
 ,התימה לע הלגיו קזנה םלשיש דע םימש ינידמ רוטפ וניאש אלא ןימולשתה ןמ רוטפ
 יבג )ו"ה ו"פ( ק"בד אתפסותב ורמא ןכו .םידיב תימה וא קיזהו העטש עדונו ליאוה
 ינידמ רוטפ ד"ב תושרב אפירש ןמוא אפור ,םימש ינידב ןיבייחו םדא ינידמ םירוטפ
 ירמגל רוטפ ןיידהש ומכ םולכ בייח וניא ולש עדוה אלב מ"מו ,םימשל רוסמ ונידו םדא
 אלו תושפנ ינידב רהזיל יוארש ומכ רהזיש אוהו ,םימש שנועמ ןיב םדא ינידמ ןיב
 ."ללכ העישפב קיזי

 תילולימ הניחבמ קר אל .ןיידה לש ודמעמל המוד אפורה לש ודמעמש עמשמ ן"במרה ירבדמ
 .תוריהזבו תעד לוקישב ןודל םהילע תלטומה תוירחאה תניחבמ םג אלא ,םהיניב הוושמ אוה
 אפורל םימוד םירדג ויהי ןיי תייתש רוסיא יבגל םגש ,ולא ן"במר ירבד יפל דואמ רבתסמ
 .ןיידלו

 לוספ" אלא ,תועטמ ששחה דצמ וניא ןיי יותשב לוספה ויפלו ,ליעל ונראיבש דצה יפלש ףאו
 םוקמ לכמ ,וז הכלה הרמאנ אל וילעש ,אפור ןיבל הארוה הרומ ןיב קלחל םוקמ היה ,"ףוגה
 אתיירואד רוסיאהש ובתכש תופסותה לש םצוריתכו ,רוסא רבדה םינפ לכ לע ןנברדמש רורב
 ,ןנברדמ םינפ לכ לע םירוסא םירכשמה תואקשמה ראש םוקמ לכמו ,ןיי לע אלא לח וניא
 תא ורסא םימכח םוקמ לכמ ,ןייב אלא וניא הרותה הרזגש לוספה םא וליפאש ,הארנ םעטהו

  .אפורה ןודינב םג רמול הארנ ןכ .תועטה ששחמ ,גוס לכמ תורכשב הארוהה

 


