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 ?ףתושמ ןינבב הרידב ןושיע לע רוסאל ןתינ םאה

 ףוגב תובר תוכרעמב עגופ ןושיע .ןושיעה יקזנ םה םילודג המכ דע טרפל אוה רתומל ונימיב

 .תושק תואיר תולחמלו ,ןטרס לש םיגוס המכל ,בל תולחמל יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמו

 לש ןושיעל הפישח םג אלא ,תואירבל קיזמ יביטקא ןושיע קר אלש וחיכוה םיכמסומ םירקחמ

  .תואירבל רתויב קיזמ – יביסאפ ןושיע – רחא םדא

 תומוקמב וליפאו ,םיירוביצ תומוקמב ןשעל רתויב יוצמו לבוקמ היה םינש תורשע המכ ינפל דע

 רבדכ תיבה ךותב ןשעל םיגהונ ויה םינשעמ .הזב אצויכו ,שרדמ יתב ,םידרשמ ומכ םירוגס

 תומוקמב ןושיע תלבגהב הגרדהב לחוה ןושיעה יקזנל תועדומה תוחתפתה םע .הרגשבש

 לע טלחומ רוסיא לח םויכש דע ,תרבוגו תכלוה הרמוחב ,קוח יפ לע רסאנ רבדהו ,םיירוביצ

 .ךכל םיעדוימה תומוקמב טעמל ,םירוגס םיירוביצ תומוקמב ןושיע

 שיש ףא .וינפמ רוביצה תא וריהזהו ,ןושיעה תונגב םיצרחנ םירבד ובתכ ונרודב םיקסופה ילודג

 ,א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה וניבר ,םינשעמה לע תוכז ידומיל ושפיחש םיקסופב

 יקזנ לע םייעמשמ-דחה םינותנה רואלש בתכ )הל ןמיס א קלח רשא תחנמ ת"וש( הבושתב

 רכמתהל רומג רוסיא שי ,תמייוסמ הירגיס לש םייוסמ ןושיעב רוסיא ןיאש ףא" ןושיעה

 לגרהמ ענמיהל שי ,למגיהל םדיב ןיא בושו ,ןושיעל םירכמתמ םינשעמה בורש ןויכו ,ןושיעל

 ."הז הנוגמ

 שיש םוקמב ןשעל םינשעממ עונמל ןתינ םאה ?ירוביצ םוקמב ןושיעל הכלהה תסחייתמ דציכ

 לש יטרפה בחרמה ןיבל ירוביצ םוקמ ןיב הז רשקהב לידבהל שי םאה ?םירחא םישנא וב

  ?ורבח לש ותיבל םיעיגמ ןשעהו חירהשכ ,םדאה

 ללוכ וב שיש שרדמ תיב יבגל לאשנ )ח"י ןמיס ב קלח מ"וח( השמ תורגא ת"ושב לשמל ךכ

 עונמל ושרד םירחאה םיכרבאהו ,שרדמה תיב ךותב תוירגיס םינשעמש םהמ שיו ,םיכרבא

 ןכו ,חירה תא לובסל םהל השקש תמחמ ,שרדמה תיבל ץוחמ ונשעיש שורדלו ךכמ םתוא

 .רבדבש הנכסה דצמ םגו ,שאר יבאכ םהל שי הז תמחמש

 ןתינ םש תידוסי איגוס ךותמ ."םינכש יקזנ" תכלה תוזכורמ ארתב אבבב "רופחי אל" קרפב

  .ןנד הרקמל הכלה קיסהלו דומלל



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה  א"פשת הרפ-אשת יכ תשרפ 

 

 Page 2 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 :)א ,גכ – ב ,בכ( ארתב אבבב איגוסה תא דמלנ

 אמד ילכא – יברוע ותאו ,והייתות יבתיו ינמוא ותא ווהד ילאת והנה היל הוה ףסוי בר"

 היל רמא !אכהמ רוקרוק יל וקיפא :ףסוי בר והל רמא .ירמת ידספמו ילאת יבא יקלסו

 אמרג תרמוא תאז ,הנתמ רב יבוט בר רמא יכה ,היל רמא ?אוה אמרג אהו ,ייבא

 הקזח ןיא ,הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא אה ,והל קיזחא אהו .רוסא ןיקיזנב

 רמא !?אסכה תיבב ,רמא דיבז ברו ,ארטוקב :רמא ירמ בר ,הלע רמתיא ואלו .ןיקזנל

 ."יל ומד אסכה תיבו ארטוק יכ ,יאתעד אנינאד ידידל ינה ,היל

 תושעל םילקדה תחת םיבשויו םדה יזיקמ םינמואה םיאב ויה .לקד יצע ויה ףסוי ברל :רואיב

 םידיספמו םילקדה לע םיספטמ ויהו ,םדה ןמ תותשל םיברוע ועיגה ךכמ האצותכ .םתכאלמ

 םיקיזמ םניא םינמואה ירה ,ייבא לאש .םדה יזיקמ תא קלסל ףסוי בר הרוה .םירמתה תא

 )ותא ה"ד( תופסותה[ .רוסא ןיקיזנב אמרגש ,ףסוי בר ול הנע ?אמרג אלא הז ןיאו ,םמצעב

 ויה םא יכ ,ףסוי בר לש וחטשב אלו םהלש חטשב םיבשוי םדה יזיקמ ויה יאדובש ,םיראבמ

 רבכ ירהש ,ארמגה תלאוש ךכ לע .]םקלסל לוכי אוה םאה ללכ ןודל םוקמ היה אל וחטשב

 הקזח ןיא"ש אוה ללכהש ףאו ?ךכ לע רערעל ףסוי בר לכוי ךיאו ,םש תבשל םדה יזיקמ וקזחוה

 קזינהש חינהל ןיאו םילבסנ יתלב םהש ,אסכה תיב חיר וא ןשע ומכ קזנב אלא הז ןיא ,"ןיקזנל

 יתלב אוה ורובע םדה – סינטסיא אוהש רחאמש ףסוי בר בישמ ךכ לע .הז קזנב הצרתהו לחמ

 .םשמ םקלסל יאשר אוהו םדה יזיקמ וקזחוה אל ןכלו אסכה תיב חירו ןשע ומכ לבסנ

 תקזח" וב שי – קזנ בשחנש המ םגו ,קזנל בשחנ םירחאל עירפמש רבד לכ אל ןורקיעכ ,רמולכ

 אוהש החיכומ וינפב החמ אל ונכשו תאז תוליעפ עציב קיזמהש הדבועה רמולכ ,"םישימשת

 ,תע לכב העינמל ןתינ רורבו ישחומ קזנ קר .ךכמ ותוא עונמל תוכז ול ןיא רתויו ךכ לע ול לחמ

 ם"במרה הז ןיד ראיבש ומכ( ורבחל וילע לחומ םדאהש םיחינמ ונניא םלועלש םעטה ןמ

 .אסכה תיב יקזנו ןשע יקזנ ךכל אמגודכ האיבמ ארמגה .)ד הכלה אי קרפ םינכש תוכלהב

 לבא ,רתויב קיזמו לודג אוהש ןשבכה ןשעל הנווכהש )ארטוקב ה"דב( םישרפמ תופסותה

 וילע תוחמל ןתינ ,תעה לכ רידת אוה םא ,ליגר תיב ןשע וליפאש ובתכ ףסוי יקומינהו א"בטירה

 לבא ,וב ונקיזי אלש ורבח לע בכעל ןכשה לש ותוכז ,רידת וניאש ןשעו .הקזח וילע ןיאו תע לכב

 יפל ונייה – ןשעהו ,סינטסיא אוה ןכשה םאש איגוסב ראובמ ,תאז תורמל 1.הקזחה וב הליעומ

 
 ליעומש אלא ,ונממ עונמל הליחתכל לוכי הזכ קזנב וליפאש ןכ םג בתכש ה"מרה ירבד תא הזב איבה רוטהו 1
 וניא רידת וניאש ןשעש בתכ )ז"לק ןמיס םיקספ( ןשדה תמורתב לבא ,)ו"נת ןמיס( ש"בירה בתכ ןכו ,הקזח הזב
 י"בה וקלחנ ךכו ,ןשדה תמורתכ השמ יכרדהו ,ה"מרכ קספ ףסוי תיבהו ,הליחתכל וליפא ללכ ונממ עונמל לוכי
 ארטוק" לש ארמוח תמרב םה םירבדה ראבנש יפכ ונניינעל יכ ךכב ךיראנ אל .)ז"ל ףיעס( ע"ושב םג א"מרהו
 .וגהנמב קיזחהש ירחא דבעידב םגו הליחתכל םג וענומל לוכיש רורב םהיבגלש ,"אסכה תיבו
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 קיזמל ןיא ,רתויב ול עירפמ ,רידת וניאש ןשע ףסוי יקומינלו ,ןשבכ לש וניאש ןשע תופסות

 .וב תוחמל לוכי קזינה תע לכבו הקזח

 התיה עודמו ,םיברועל אלו םדל העגנ ףסוי בר לש ותונינא הרואכלש ,תופסותה םיבתוכ דוע

 ,םדה היה ול עירפהש המ ןכאש ,דחאה :םישוריפ יתש ובתכ ךכ לע ?םיברועה תמחמ הנעטה

 ,םילקדה תא םיקיזמש םיברועה םג םנשיש רחאמ ךא ,ותוא לובסל םיכסמ היה םוקמ לכמו

 תוריפה לע םיבשייתמ זאו םדה תא םילכוא ויה םיברועהש ,ינשה .םדה לע דיפקמ אוה

 .תוריפה תא וסיאמה ךכבו ,םהיפ םיחנקמו

 ינולפ רבד בישחמ וניא םלועה בורש רבד וליפא אלא ,רסאנ ישממ קזנ אקווד ואלש ,חכומ ךכמ

 םיצחור ויה םישנאה בור ירהש ,הז קזנ םורגל רוסא ,קזנ והז םרובעש הלאכ םנשי לבא ,קזנל

 ףסוי בר רובע םוקמ לכמו ,תוריפה תא םיסיאממכ םדה ימתכל םיסחייתמ ויה אלו תוריפה תא

 חירל םיכסי רוביצה בור םא וליפא ,ןושיעל עגונב םג ,ןכל .רומג קזנכ בשחנ היה רבדה

 – םמע היהי ןידה ,דחוימב םהל השק הז חירש ורמאי טועימ קרו ,ךכ לע דיפקי אלו תוירגיסה

 .שרדמה תיבב ןושיעה ןמ ענמיהל וכרטצי םינשעמהו

 ,ורצחבו ותיבב בשוי קיזמה םא וליפא רומאכ אלא ,ירוביצ םוקמ יבגל קר ףקת וניא רבדה

 םכסמש יפכ ,הזמ ותוא עונמל ורבח לש ותוכז ,וריבח לש ותיבל םיעיגמ ןשעהו חירה יקזנו

 לוכי רערעמה ןיאש עודיש קזנ לכד ,עמשמ ןאכמ" :איגוסה תנקסמ תא )חי ,ב ב"ב( ש"ארה

 וקספנ וירבדו ."הז רערעמ דגנ הקזח ול ןיא ,םדא ינב ראש ותוא ןילבוסש יפ לע ףא ,ולבוסל

  .)א"מ ףיעס ה"נק ןמיס מ"וח( ךורע ןחלושב הכלהל

 ,אקוודב איה ,"עודיש" ,ע"ושה ןושל ויתובקעבו ,ש"ארה ןושלש ,ריעמ א"רגה רואיבב ,תאז םע

 ,"אסכה תיבו ארטוק" לש המרב ול עירפמ רבדהש ןועטל םדאה לכוי רבד לכ לע אלש רמולכ

 ומצע לע ףסוי בר לש ותודע תא תופסותה ונייצש יפכש ,ףסוי ברב הרקמה ןוגכב אקווד אלא

 לוכי םיאנת יתשמ דחאב קרש בתכש ,)םש( תצבוקמ הטישב וניצמ רבכ ךכ .סינטסיא היהש

 ןכאש וירבד לע ךומסל ןתינו ,ורובידב הנשמ וניאש עודיש לודג םדא אוה םא :ךכ ןועטל םדא

 לכל עודי אוה הז קזנ גוס םא וא ,"אסכה תיבו ארטוק" ומכ דחוימב ול םישק חירה וא ןשעה

 .ולבוסל לוכי םדאה ןיאש

 ןיאש עודיש הלאככ חירהו ןשעה תא ןודל שי תוירגיסה ןשע לש הרקמבש רורב רבדה הרואכל

 םהל םיעירפמ םניא חירהו ןשעהש םישנא טעמ אל שיש תורמלש םושמ ,ולבוסל לוכי םדאה

 הז חיר םישנאה בורל םוקמ לכמ ,לטובמ וניא הייסולכואב םקלחש ,םינשעמ טרפבו ,ךכ לכ

 םינשעמה ברקב םגו ,ןושיע לש חיר היהי םתיבבש ןפוא םושב םינכומ םניאו ,רתויב השק אוה
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 הלועהו .חותפה ריואל םיאצוי אלא ,תיבב וא רוגס םוקמב ןשעל אלש םידיפקמ םיבר םמצע

 ,ןשעמ וניאש ימל וליפא רתויב תואירבל קיזמ תוירגיסה ןשע םיאפורה ירבד יפלש ,הנלוכ לע

 הערפהה וא חירה דצמ ששח קר ןאכ ןיא ןכ םאש ,יביספ ןפואב הירגיסה ןשע תא ףאוש קר אלא

 יאשר ,רומאכש ,"עודי" קזנכ רבדה בשחנ יאדובו ,קצומ יתואירב ששח אלא ,ןשעהמ תמרגנה

 ותיבב ןכ השוע קיזמה וליפאו ,ךכ לע החמ אל הבש הפוקת רחאל וליפא ול דגנתהל םדא לכ

 חירהו ותיב תספרמב הירגיס ןשעמ ןכששכ רתויב יוצמ רבדהו( ןכשה תיבל עיגמ חירהש אלא

 .וקיזהלו ןכ תושעל ורבחמ עונמלו תוחמל ותוכזש ,)םינכשה יתבל רמתימ

 ,םיידיב שממ אלא ,אמרגב השענ וניא קזנה םהבש ,תוירגיסה ןושיעב שי רתוי הלודג ארמוח

 ,םש השמ תורגאב בתכו .םירחא יפלכ תורישי ןשעה יננע תא ויפמ חירפמ ןשעמהש ידי לע

 םיבייחמ ויה )'א ןמיס מ"וח ןייע( תולבח יניד םינד ויהש םיכומס ןיד תיב ויה םאש ול טושפש

 תמחמ הלחנ רוביצהמ דחא היה םאו ,םהמ וקוזינש םירחאה לש רעצה ימד ןוממ םינשעמה תא

 .יופיר ימד ןשעמה תא םיבייחמ ויה ןשעה

 רודה ילודגמ דחא םשבש ףאו ,2ונרודב םיקסופה ילודגמ המכו המכ ובתכ השמ תורגאה ירבדכ

 רמאנ הז לעש רחאמ ירוביצ םוקמב ןשעל ורבחמ עונמל תורשפא ןיא ןידה רקיעמש ואיבה

 ,תואירבל רתויב קיזמ ןושיעהש קפס לכ לעמ ררבתה םויכש רחאמש רורב ,"'ה םיאתפ רמוש"

 רואלש בתכש )טל ןמיס ו"ט קלח( רזעילא ץיצה ירבד וקדצ ,הז ללכב יביספ ןושיע םגו

 םילעהל אוה ידרוסבאש יאדובו יאדוב" ןושיעה יקזנ תרמוח לע םידיעמש םיברה םירקחמה

  ."'ה םיאתפ רמוש רמאנ הז ןוגכ לע םג יכ רמולו די רחאלכ ריטפהלו הז לכמ ןיע

 היהש ומכו ,ןושיע רשפאל תוכורא םינש ךשמב ולגרוהש תומוקמב םג יכ ,ףיסומ רזעילא ץיצה

 ,ךכל דגנתהל תעכ םילוכי ,םינש תורשע המכ ינפל דע הדובעה תומוקמבו תובישיה ילכיהב גוהנ

 תאז לובסל םילוכי אל תוירגיסה ןשע םרוגש םיקזנה לע תושדחה תוילגתה רואלש ןועטלו

 ןיקזנל עגונב בתכש )ב"סק ןמיס ג קלח ת"ושב( א"בשרה ירבדב ךמות אוה וירבד תא .התעמ

 רובס" רמול לוכיש םושמ אוה הקזח םהב ליעומ אלש םעטהש ,אסכה תיבו ארטוקכ םהש

 קר אלא ,קיזמה רבדה והמ ול עודי היהש ןפואב אוה ךכ םאו ."לבקל לוכי יניאו לבקל יתייה

 יאש הלאככ םירדגומ האל םיקזנש ינפמ ,ודיב תוכזה ךכ לע טרחתמ תעכו ולבוסל לכויש בשח

 היה אלש יפל היה רבעב תאז לבסש המש רמול לוכיש וננודינב אוה ןכש לכ ,םלבוסל רשפא

 .דגנתהל ותוכז ,תואירבל רומח קזנב רבודמש עדוי אוהשכ ,תעכו ,קזנה תרמוחל עדומ

 
 .דועו ,טנק ןמיס א קלח תוגהנהו תובושת ,ןלהל אבויש רזעילא ץיצ ןייע 2
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 ,הנק ןמיס( א"מרה בתכש המ יפ לע תאז ןודל שיש רזעילא ץיצה בתוכ ,הקחרהה רועיש יבגל

 אוה הז יפלו .םיאיקבה יפ לע הקחרהה תא רעשל שי ,ותקחרה רועיש ראבתנ אלש קזנ לכבש )כ

 קחרמכ בשחנ רבכ ורבחל ןשעמה ןיב קחרמ הזיא םיאיקבה יפ לע ןודל שי ,הז ןודינב ןידה

 .תואירבל קיזי אלש קיפסמ

 


