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 הכלהו האופר ,הנקז

 םירמאמ תרדס

 ןושאר קרפ

 

 )1( םיישפנו םייזיפ םימעטמ הנקז עקר לע תולספו השירפה ליג

 

 םינשב ןוידל הלוע ,םישישק לש םייחה תוכיא רופישו ,םייחה תלחותב היילעה םע

 םע ריכש לש ותדובע תא םייסל יאשר קיסעמ ,קוח יפ לע ,םויכ .השירפה ליג אשונ תונורחאה

 .ולש היסנפה ייוציפל תוכזלו ותדובעמ שורפל הז ליגב יאכז יאמצע דבוע םג .השירפה ליגל ועיגה

 הדובעהמ השירפה ורבע םימיב .ולש הנקזה תבצק תא לבקל ליחתי אוה החוור תונידמב הז ליגב

 קיחב הייהשל ,וילע םיביבחה םירבדל ונמז תא שידקהל לכויש ,דבועה לש שפנ תאשמל הבשחנ

 םיעמשנ תונורחאה םינשב ךא .שרדמה תיב לספסל הרזחל – אוה ןיירוא רב םאו ,ותחפשמ

 :םימעט המכמו ,היסנפל השירפה לש תיבויח הייארל םידגנתמה תולוק

 

 תיביטינגוקה תוליעפה תמרב הדיריל הדובעמ השירפ ןיב רורב רשק םיחיכומ םירקחמ .1

 .רמייהצלאו היצנמד חותיפל רבגומ ןוכיסלו ,שישקה לש

 םיגוהנה השירפה יאליג םאה הלאשה תא תררועמ םישישק לש תרפושמה םייחה תוכיא .2

 .ידמ םימדקומ םניא

 טרפבו ,הלשממה לע לטנ הווהמ הדובעה קושמ ןמוימ דבוע לש השירפ תילכלכ הניחבמ .3

 .תוכורא םינש ךשמל הנקז תבצק ותשירפ בקע לבקל יופצ אוה רשאכ

 

 הרידס הדובעב םיכישממש םנשיו ,םיבר םירקמב תיחרכה הניא הדובעמ השירפ ,השעמל

 םינבר ;תויטרפ תואפרמב םילפוטמ לבקל םיכישממש םיאפור לשמל ךכ .השירפה ליג רחאל םג

 ,ךכו ,םהייחל ינימשה רושעה ךותל קומע םינהכמו השירפה ליגמ ילארשיה קוחב וגרחוהש

  .םתדובעב ךישמהל םירחוב תובר םימעפש ,םייאמצעה עוצקמה ילעב ברקב םג ןבומכ
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 ונתרות ירבד רואל ןוחבל הסננ ,אבה עובשבו עובשה ,םיבורקה םירמאמה ינשב

 םאהו ,רמאנ אוה המל סחיבו ,"השירפ ליג" לש גשומ הרותב וניצמ םאה :תולאש יתש השודקה

 .םתנקזב םג םדיקפתב תרשל ךישמהל םימיוסמ תועוצקמ ילעבל רתומ

 .ןירדהנסה ימכחו ,אבצ ישנא ,םינהכ ,םייוול לש םדמעמ תריקסל דחיינ עובשה ונרמאמ תא

 

 .םייולה תדובע ליג לע השמ תא ה"בקה הווצמ )וג-גכ ,ח רבדמב( ךתולעהב תשרפב

 הרשכה תונש שמח םיליחתמ םה זא( םינש שמחו םירשע ליגב םתדובע תא םיליחתמ םייוולה

 ם"במרה .םישימח ליגב הנממ שורפל םיבייחו ,)א ,דכ ןילוח ,הליעפ הדובעל םישגינ םמויסבש

 דבלב הרישמ םילספנ םה םישימח ליג רחאלש ,ארבסמ )ח ,ג שדקמה ילכ תוכלה( בתוכ

 םש ארמגב דוע .םירעשה תרימש תכאלמל םירישכ ןיידע לבא ,)"הנקז בורמ ולוק לקלקתיש"(

 ,הז ליג רחא וליפא ררושל םירשכ םה שדקמה תיבב לבא ,דבלב ןכשמב רמאנ הז ןידש ראובמ

 .ברע ןיידע םלוק םא

 

 תפוקתל ןכשמה תפוקת ןיב קוליחה תא ראבמ )ג שרוש תווצמה רפסל תוהגה( ן"במרה

 לע הרישהו םירעשה תרימשל המצמטצה םייוולה תכאלמ שדקמה תיבב דועבש ךכב שדקמה

 יול ובש בצמ עונמל התצר הרותה .ןוראה תאישנ תא םג הללכ םתדובע ןכשמה תפוקתב ,ןברקה

 םרובע הריאשהו ,םינקז םייוול לש הרישה תדובע תא םג הליבגה ךכ םושמו ,ןוראה תא אשי ןקז

 .שדקמב םייק וניא הז ששח .םינפ תודובע םניאש תולגעה תניעטו םירעשה תליענ תא קר

 

 וליפא םישימח ליג רחאל םינהכה ולספנ אל ,ותעדל .תרחא הטיש )םש רבדמב( י"שרל

 ןועטלו רישלו םירעש תליענל" םירישכ םה ןיידע לבא ,ףתכב אשמה תאישנמ אלא ןכשמב

 תקולחמ שיו ,ףתכב האישנב אוה לוספה רקיעש םימיכסמ ן"במרה ןיבו י"שר ןיב ."תולגע

 וא ,ףתכב אשי ןקז יול ובש בצמ רורגל הלולעש םינפ תדובעכ ,הרישה םג הרסאנ םאה םהיניב

 .אל

  

 ךשמהב ."םירשכ-םינשב ,םילוספ-ןימומב ,םינהכ" )א ,דכ( ןילוחב ונינש םינהכל עגונב

 ."הדובעל אוה רשכ ,ןיקזיש דע – תורעש יתש איבישמ ןהכ ,ןנבר ונת" :אתיירב ארמגה האיבמ

 ארמגב .ןיקזיש דע תרשל ךישמהל לוכי ןהכה ,םישימח ליגב םילספנה םייוולמ הנושב ,רמולכ

  ."תתריש דע ,אנינח 'ר רמא אעלא בר רמא ?המכ דע" :ללכ םינשב יולת וניא הז רועישש ,ראובמ

 ם"במרה ."חכ ןיאמ ןיתתור וילגרו וידי" :שרפמ י"שר .םינושארה ךכב וקלחנ ?הנווכה המל

 קפתסמ םושרג וניבר ."דמוע אוהשכ דעורו תתור תויהל עיגהש ,ןקזה" בתכ )בי ,ז שדקמ תאיב(

 .םידיה תדיערב



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

 

 Page 3 
© 2020 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 תורישכה קר הרואכל ,ךכשמ .םינהכה תדובעל יליג לובג ןיא ,הנשמב ראובמכ ,תוטשפב

 וקלחנ םינושארהש םיאור ונאש רחאמ .אל וא דובעל לוכי אוה םאה עבקתש וז איה הדובעל

 דע" רמולכ ,טושפ ןבומב "תתריש דע" ארמגה ירבד תא שרפל םוקמב ,התיתרה לש הז רועישב

 לובג ונשי תועדה לכלש ךכמ הארנ ,תונושה תודובעה ןיב קלחלו ,"ותדובע תא דובעל לכוי אלש

 :םיכרד המכב שרפל ןתינ תאז .)א ,יק ק"ב( תופסותב ראובמ ךכ .םינהכה תדובעל

 

 םגו וידי םגשכ קרש י"שר רובסי ןכל .יוארכ דובעל לכוי אלש אוה ששחה ןכאש ,ןכתי .1

 םיילגרה תתיתר לבא ,לספנ אוה ,הדובעל ללכ רישכ וניא אוה השעמלו ,תותתור וילגר

 .םידי תדובע דובעלמ ותוא תלסופ הניא

 אובי אלש ידכב ,ףרוג ןפואב ותוא לוספל שי ,תתור ופוג תצקמ קר םא וליפאש ,ןכתי .2

 תא לספש םושרג וניבר ירבד תא שרפל הארנ ךכ .הל רישכ וניא אוהש הדובע דובעל

 .םידיב איה הדובעה רקיעש טרפבו ,תותתור דבלב וידיש העשמ ןהכה

 הכלהב ם"במרה בתוכ הדובעמ ןקזה תליספ תא .רחא רואיב הארנ ם"במרה ירבדב .3

 תויהל עיגהש ןקזה" :תחאכ הלוחה םע ןקזה תא הב ךרוכו ,םימומ ילעבב תקסועה

 הארנ ךכמ ."...וחכ ןולשכו וילוח ינפמ דעור אוהשכ הלוחה ,דמוע אוהשכ דעורו תתור

 דיקפתה תושירדמ אלא ,ללכ הדובעל תורישכ-יאמ עבונ וניא לוספה ם"במרה תעדלש

 .)י ,א םש( דוד ידסחה שרפמ םג ךכ .םומ לעב לוספ ןהבש םינהכה לש

 ,דבעו הז לובג רבעש ןהכ לש הדובעה תורשכ תלאשב תויהל יושע תושיגה ןיב לודג לדבה

 רישכ היה ןקזה ןהכה םאש ,ראובמ )א ,יק( אמק אבבב ארמגב .אל וא הלוספ ותדובע םאה

 תאז םיראבמ םש תופסותה .הרשכ ותדובע ,האשעש העשב קחודבו ישוקב הדובעה תא עצבל

 םאה רורב הז ןיא ךא .התיתר לש הז רועיש ונתנ םימכח אלא ,ןהכה תדובעל יליג לובג ןיאש ךכב

 איה ארמגה תנווכ ךכ םאו ,הז לובג הצחש ימב תקסוע אמק אבבב ארמגהש תופסותה תנווכ

 אבבב ארמגהש םתנווכש וא ,הדובעה תא עצבל חילצה םא דבעידב לסופ הז ןיא םוקמ לכמש

 הז לובגל עיגיש ימ םלוא ,הילא עיגה אל ןיידע ךא ,הליספה ףס לע אצמנש ימב תקסוע אמק

 .דבעידב הלוספ ותדובע

 

 תורמל הכלהכ התוא עצבל ןהכה חילצה םא דבעידב תלספנ הניא הדובעהש וז תורשפא

 לשב איה ןהכה תליספל הביסה ןהיפלו ,ונגצהש תונושארה םיכרדה יתש יפל תירשפא ותתיתר

 ןהכהש ךכמ עבונ לוספהש ם"במרה תעד יפל ךא .ירוגטק ןפואב אלו הדובעל ותורישכ רסוח

 אמק אבבב ארמגה תא שרפל חרכהבו ,ןיטולחל ולסופ רבדהש הרואכל טושפ ,םומ לעב רדגומ

 ךלמל הנשמה בתוכ ךכו .ןילוחב ראובמה התיתר לש לובגה תא הצח אל ןיידעש ימב תקסועכ

 .)ו הכלה ב קרפ חבזמ ירוסיא תוכלה(
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 אטחב רבדמה רוד תומל עגונב רמאנ םירבד תשרפב .אבצה תדובעמ השירפ ליג םג וניצמ

 ראובמ )ב ,אכק( ארתב אבבב ארמגב ."תומל המחלמה ישנא לכ ומת רשאכ יהיו" םילגרמה

 המחלמ – הכלהה רואל( ןיוז י"שר ברה קדקדמ ךכמ .םישיש דע םירשע ינב לע התיה הריזגהש

 אל רבדה עודמ המת ףא ,א ,בנק תבשב ,ש"שרה( םישיש היה אבצהמ השירפה ליגש )טי 'מע

  .)ם"במרבו ס"שב רכזנ

 

 לכ ןוחבל תורשפא ןיאו דיחא טרדנטסב ךרוצ ונשי עודמ הרואכל רורב ,אבצב רבודמשכ

 לע דחא לש תוכמתסה תבייחמ הב םיתרשמה תורישכש ,הלודג תכרעמ אוה אבצ .ופוגל הרקמ

 יתלב דע השק .ילטנמ ןסוחו ,תרושקת תלוכי ,יזיפ חוכ ומכ ,תולוכי לש ןווגמ תשרוד ןכו ,ורבח

 דיחא לובג תתל רתוי ריבסו ,המחלמה ישנאמ דחאו דחא לכ לש ויתולוכי תא ןוחבל ירשפא

 .אבצה לגסב ףתתשהלמ לספנ םחולה ול רבעמש

 

 םימדוקה םירקמבו דועב .תקתרמ איגוס איה םליג לשב ןירדהנסה ימכח לש השירפה

 .יהשלכ הכאלמב םיקסוע םניא ןירדהנסה ימכח ,תיזיפ הניה הדובעה רקיע ונקסע םהב

 בושי םג ךכו ,םיריעצה םליג ינב ינפ לע קהבומ ןורתי םה םירבטצמה ןויסינהו המכחה ,הרואכל

 .םיטושפ ךכ לכ םניא םירבדהש םיאור ונא וניתובר ירבדב ןויעמ ךא .תוניתמהו תעדה

  :)ב ,ול( ןירדהנסב וניצמ ךכ

 

  ."ירזכא ףא ףיסומ הדוהי יבר .םינב ול ןיאש ימו סירסו ןקז ןירדהנסב ןיבישומ ןיא"

  ."ינמחר וניאו םינב לודיג רעצ רבכ חכשש" :י"שר שרפמ ?עודמ

 

 ,וירבד יפל .םינב ול ןיאש ימו ,סירסה ,ןקזה תא דחא םעטב ךורכל ידכב ךכ שרפמ י"שר

 רעצ חכשש רחאמ ,תוירזכאל רתוי דעומ ןקזהו ,תונמחר אוה ןיידל םישרדנה םירושיכה דחא

 .םינב לודיג

 

 ןמיס ו"ח א"בשרה ת"וש( "תוירזכאה – הנקיזה תביס" :א"בשרה הרצקב בתוכ ךכו

 ותעדש יפל – ןקז" :תוירזכאל דעומ ןקזה עודמ רחא םעט בתוכ )םש ןירדהנס( המר דיב .)א"צק

  ."סירסה ןכו ,ינמחר וניאו וילע הרצק

 

 .ןידל וינפל דמועה לש ויעינמל הנבהו תונלבס רסוחב רמולכ ,תעדה רצוקב דשחנ ןקזה

  :)ג הכלה ב קרפ ןירדהנס תוכלה( ם"במרה ירבד דחוימב םיניינעמ .ןודל לספנ אוה ,ךכ םושמ
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 ימ אלו ,תוירזכא םהב שיש ינפמ סירס אלו םינשב גלפומ ןקז אל ןירדהנסה לכב םידימעמ ןיא"

 ."ןמחר אהיש ידכ ,םינב ול ןיאש

 

 ןיבל )םינב ול ןיאש ריעצל סחיימ אוה התוא( "תונמחר רסוח" ןיב קלחמ ם"במרה

 וכלהממ וקתנתה סירסהו ןקזהש וירבדמ הארנ .)סירסלו ןקזל סחיימ אוה התוא( "תוירזכא"

 קותינה ,ןכל .םינבה לודיג םלועל רתוי םיכיישו םירושק םניאש ךכב ,ויתוחרואמו םלועה לש

 ןפואבש ידכב ךכ לכ קתונמ וניא ,תאז תמועל ,םינב ןיידע ול ןיאש ימ .תוירזכא םלצא חתפמ הזה

 קסועו םינב ול שיש ימ תא תנייפאמה תונמחר ידב דייוצמ וניא ןיידע לבא ,ירזכא היהי יסיסב

 1.םלודיגב

 

 ,ןנחוי יבר רמא" )א ,זי( ןירדהנסב ראובמש המל הריתס שי ןירדהנסב ארמגהמ הרואכל

 קספ ןכו ,"הנקז ילעבו הארמ ילעבו המכח ילעבו המוק ילעב אלא ןירדהנסב ןיבישומ ןיא

 ינב םה הביש ילעב ."הביש ילעב ןלוכ ויהיש שפחלו לדתשהל ךירצו" )'ו הכלה םש( ם"במרה

  .)א דמר ד"וי ע"ושו ה"פ תובא( םיעבש

 

 ,"םינשב גלפומ ןקז"ב קסוע ןקזה לש לוספהש ,הנשמ םחלה בתוכ ךכו ,שרפל ריבס

 םיעבש ליגבש תורמל ,תאז .ןודל רישכ ןקזה ןיידע םיעבש ליגב לבא ,תנווכמה ם"במרה ןושלכו

 תוירזכאהש ,הרואכל דומלל ןתינ ךכמ ."םינב לודיג רעצ"מ תובר םינש קחרתהל לולע אוה

 םהש ,םיישפנה ויתוחוכב הדיריהמ אלא ,הז קוחירמ קרו ךא תעבונ הניא ןקזל וסחיי ל"זחש

 אוהשכ ,םיעבש ליגב ,לוספ גלפומ ןקזש דועב ,ןכל ."םינבה לודיג רעצ" תא ונממ םיחיכשמה

 .ןודל רשכ אוהו תונמחרה תדימ ונממ הלטב אל ,םיישפנה ויתוחוכב ןיידע

 

 םינושארה לככ בורש דועב .םינושארה תקולחמב ןותנ אשונב ףסונ קתרמ טביה

 ותשירפ לע הבוח םג ןירדהנסב רבחל רחביהל ןקז תולספ דבלמ תללוכ וז הכלהש םישרפמ

 הנוי וניברו אצק ןמיס ו קלח א"בשרה ת"וש לשמל ןייע( ריעצ ליגב ןהכל רחבנ םא םג ודיקפתמ

 רבח לבא ,ןירדהנסב ןהכל השדח הריחבמ אלא וניא לוספהש שדחמ יריאמה ,)םש ןירדהנס

 .העיתפמו תשדוחמ הדמע הרואכל ,וז .ותונקזב ףא לספנ וניא ותוריעצב ןהכל רבחנש ןירדהנסה

 :יריאמה בתוכ ךכ ?ותנקז תעב םג ותוא הרישכמ ותוריעצמ רבכ ןהכמ אוהש הדבועה עודמ

 יפ לע ףא ,רוחב אוהשכ והובישוה םא לבא ,ןיבישומ ןיאש אוה הלחתכלש ,םישרפמ שי"

  ."שוחימ תיב ןאכ ןיא תושפנ ינידב לגרוהש רחאמש ,ךלוהו וכרדכ ןד - ןיקזהש

 

 
 .אבה עובשב הז רשקהב ךיראנ ילוא .ןידל דמועה לע לומחל הרותה התווצ ןהבש תושפנ ינידב קר תרמאנ וז הכלה תוטשפב 1
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 ,ותוריעצב תוכורא םינש תושפנ ינידב קסע ןיידהש רחאמש ,איה יריאמה תנווכש הארנ

 ףא ונממ םיחכשנ םניאש ,םיתואנ םיכרע לע התוא ססיבו תמיוסמ ןויד תרוצ ומצעל לגיס אוה

 ,ןידל דמועל תוכז שפחלו ,בטיה שורדלו רוקחל ,תוניתמב ןודל לגרתה אוה ,לשמל ךכ .ותונקזב

 תושוחת ולצא וגגופתה הנקזל ועיגהב םא םג .תוירזכא ךותמ ןוזפיחב וניד תא ךותחל םוקמב

 ןודל ךישמי אוהש וילע ךומסל ןתינו ,ונממ חכשנ אל וב לגרוהש ןוידה רדס ,םמצעלשכ םימחרה

 .יוארכ

 

 םדאה לש ישפנהו יזיפה ובצמל תובישח תסחיימ הרותה יכ םיאור ונא :םייניב םוכיסל

 רקיעב ,ליג עקר לע תיטמוטוא תולספ הנשי םימייוסמ םימוחתב .הדובע עצבל ותורישכ תלאשב

 יקלחמ קר איה הליספה ,תונוש תועדל .דיקפתה תושירדב םידמוע םניאש םיעוציבל ששחמ

 ןיקת יזיפ בצמל השירד הנשי הנוהכב ,ם"במרה תעדל .רישכ וניא רבכ שישקה ןהלש הדובעה

 הנקז ,ןירדהנסב תורבח ומכ ,יזיפ ץמאמ םישרוד םניאש םימוחתב .תורישכה תלאשל רשק ילב

 עיפשהל לולע םדאה לש ישפנה ובצמ ,תאז םע .דיקפתל םינקז תונמל ףואשל שיו הלעמל תבשחנ

 םעטמ ותוא תלסופ תגלפומ הנקז תושפנ יניד ומכ םוחתבו ,יוארכ ודיקפת תא עצבל ותלוכי לע

 .הז

 

 .ןוידה תא םכסנו השירפה תבוח לש םיפסונ םיטביהו םירקמב ןייענ אבה עובשב

 


