
 ב"פשת אריו תשרפ
 

 

 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה

 

Page 1 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 

 

 שפנ חוקיפל תבש לוליח תעינמל תוגירח תולועפ תטיקנ ןינעב םיפסונ םיטביה

 טרפנ הז רמאמב .תבשב שפנ חוקיפ תוכלה תודוסיל תעגונה תקתרמ הלאשב ונקסע רבעש עובשב

 תא גצייל לדתשנ ןכ ומכ .וז הכלה דוסיב הנבהה תא קימעיש ןפואב הלש תופסונ תוכלשה ה"זעב

  .וז הכלהב םירימחמה תעד

 "החוד" קר שפנ חוקיפ יכ תרבוסה העדכ םירימחמ ונא הכלהל ךא ,תבשה תא החוד שפנ חוקיפ

  .תוידוסי תואמגוד רפסמ ךכל ונאבה .שפנ חוקיפ בצמב "הרתוה" אל תבשהו תבשה תא

 ושפנ חוקיפל תשרדנה הלועפה תא תושעל תורשפא שיש הדימבש הכלהה אוה ונקסע וב רשקהה

 ז"שרגה לש הכלהה קספ תא ונאבה .ורובע הללחל רוסא ,תבשה תא ללחל ילבמ הלוחה לש

 וא בר חרוטב ךורכ ונניא רבדה ובש בצמב אלא הרמאנ אל וז הכלה ויפלש ,ל"צז ךאברעיוא

 תתל תויורשפא יתש הלוחב לפטמל שי םאש ,ז"שרגה קספ וז החנה יפ לע .הגירח ןוממ תאצוהב

 תכלל הינשהו ,םימ ול חיתרהלו תיבב םוקמוקה תא קילדהל תחאה ,ול םיכרצנה םימח םימ ול

 לוליחב הכורכ הניאש הלועפ – תבשה םחיממ םימח םימ ונממ שקבלו ותנשמ ןכשה תא ריעהל

 םימה תא קינעי ןכשהש ידי לע םא םג ךכ .ןכשל לבס םורגלו הזכ יקדצט שפחל הבוח ןיא ,תבש

 קר אל ,הזב אצויכ .ומצע רובע םימח םימ ול ויהי אלש ידי לע תבש גנוע ונממ ענמיי םימחה

 תא קינעהל ברסל יאשר ומצע ןכשה םג אלא ,הזכש "יקדצט" שפחל בייח וניא הלוחב לפטמהש

 .שקבתהש הרקמב ףא םימחה םימה

 רובע םימ םמחל רתומ ירהש ,רתיה השעמב רבודמ הרקמ לכבש ,דוסיה דמוע םירבדה דוסיב

 לפטמל שי ובש הרקמה ןיבל הז הרקמ ןיב קוליחה המ רתוי ריהבהל ךירצש אלא .תבשב הלוחה

  .הלוחה רובע םימ םמחל ול רוסא יאדובש ,םינכומ םימח םימ ותיבב הלוחב

 :הזכ אוה םירבדה דוסיש ,הלוע )ז ןמיס א קלח( המלש תחנמ ורפסב םג ,ז"שרגה ירבדב ןויעמ

 שי ובש הרקמב .אל וא שפנ חוקיפה רובע תבשה תא ללחל שרדנ ןכא םאה איה הנושארה הלאשה

 ,םנמא .טלחהב רוסא רבדה ןכלו ,תבשה תא ללחל ךרוצ ןיא השעמל ,וינפל תויורשפא יתש לפטמל

 הניא איה םא ."קרפה לע תדמוע" תבש לוליח תללוכ הנניאש תורשפאה רשאכ קר תאז לכ

 לש 'תולע'ב הכורכ איהש הדימבש ירה ,הנושמו הגירח אלא ,תשקבתמו תיעבט ,הנימז תורשפא

 ןכאש העיבקה ןכלו ,תישממ 'תורשפא'כ תבשחנ הניא איה ,הגירח ןוממ תאצוה וא הבורמ אחרט
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 ונחנאש הדיחיה תורשפאה ירהש – הפקותב תראשנ שפנ חוקיפה רובע תבש לוליחב ךרוצ שי

 .תבשה לוליחב הכורכה תורשפאה איה הב םיבשחתמ

 דיספהל םג םדאה לע שפנ חוקיפ רובעש ,איה הרורב הכלה :ףסונ טביה לע םג הכילשמ וז העיבק

 א"רגה וניברו ,םיקסופה ןמ םיבר ובתכש יפכ .)א ,גע( ןירדהנסב ארמגב ארובמכ ,חורטל וא ןוממ

 וז הבוח ,)ח"נ ןמיס תישארב רשא תחנמ ןייע( הרורבה הייטנה איה ךכש עירכה א"טילש סייו

 ,יעבטה ליצמה םרוגב רבודמש הדימב( שפנ חוקיפ רובע ונוממ לכ דיספהל הבוח ידכ דע העיגמ

 לע ,תושפנ תלצהב ביוחמ םדא לכ ,ןכ ומכ .)הלצהה תולעב ףתתשהל רוביצה ללכל תוירחא ןיאו

 לכוי עודמ ,ז"שרגה לש הז קספ לע םיבר והמת הז עקר לע .וחתפל העיגמ הלצההשכ םינפ לכ

 תלצהב בייוחמ אוה םג אלה ,ברסל םימחה םימה תא ונממ םישקבמו וחתפל האב הלצההש ןכשה

  .תבש לוליח הב היהי אלש הרוצב םימה תא תתל ודיבו ,שפנה

 רחאמ :)ואצי אל ןיידע תקולחמ ידימ יכ םא( םינבומ םירבדה ליעל ונבתכש רבסהה יפ לע

 ךורכה יקדצט שופיח אלו ,הלוחה רובע םוקמב םימה םומיח איה ,הריבסהו תיעבטה תורשפאהש

 קר תבשהש תורמל ןכל .רוסיא תכאלמל אלו רתיה תכאלמל תבשחנ איה ,םירחאל רעצו החרטב

 רבדה הנוש ,תבש לוליח שי הבש ךרדב טוקנל אלש ידכב עיקשהל ןורקיעכ שיו הרתוה אלו היוחד

 ,תבש לוליחב הכורכה ךרדב טוקנל רוסא ןכא תונימז תויורשפא יתש שי רשאכ קרש רחאמ ,ןאכ

 עונמל ידכב הב תכלל הבוח ןיא ,יתוהמ דספהו רעצב הכורכו הנימז הניא הינשה ךרדה רשאכ לבא

 .הרוסא אלו תרתומ איה הז םיניינע בצמב התוהמבש ךרדה תא

 :לשמל ,וכרדב וכלהש םינבר י"ע הכלה יקספ רפסמ ובתכנ ז"שרגה ירבד יפ לע

 הקוקזש תדלוי וא( שפנ חוקיפ םושמ וב שיש חותינל קוקזו םילוחה תיבב אצמנש הלוח .1

 אצמנ ינשהו םילוחה תיבב אצמנ דחאה .קרפה לע םיאפור ינש םימייק .)התדילל אפורל

 אפורהש ,אקע אד .םתויחמומב םיווש םיאפורה ינש .תבש לוליחב הכורכ ותעגהו ,ותיבב

 אפורה ,תאז תמועל .חותינה רובע םירלוד 20,000 ,לשמל ,שרוד םילוחה תיבב אצמנה

 אפורל אורקל רתומ םאה .הז םוכסמ תיצחמב קפתסי ,םילוחה תיבל ץוחמ עיגהל לוכיש

 ?)םילוחה תיבל וכרדב םאו ותנמזהב םא( תבש לוליחב ךורכש ןפואב ינשה

 לופיט תקלחמב דבוע אוה וב םילוחה תיבל תבשב עיגהל ךירצ תווצמו הרות רמוש אפור .2

 ררוגתמ אוה .שפנ חוקיפכ רדגומ םבצמש םילוחב קוסעל ךלוה אוה קפס אלל – ץרמנ

 איה תחאה תורשפאה :תויורשפא יתש ול שי .םילוחה תיבמ םירטמוליק הרשע קחרמב

 םוחכ תועש רפסמ לגרב תכלל איה הינשה תורשפאה .תוקד רפסמ ךשמב ובכרב עוסנל

 לכ ץמאתהל ךירצ אוהש וא ,םילוחה תיבל עוסנלו תבשה תא ללחל ול רתומ םאה .םויה

 ותרמשמש עדויש ןוגכ ,עיגיש לוהב הז ןיאש רבודמ( תבשה תא ללחלמ ענמיהל תנמ לע ךכ
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 םאש ,ןבומכ .ןמזב עיגהלו םיירהצב 12-ב תאצל לוכי אוהו ,צ"החא 3 העשב הליחתמ

 .)חבושמ הז ירה ובכרב תאצל זירזה – םילוחה תיבל עיגהל לוהב רבדה

 ונא ,הרימחמ השיג יפל .תוירשפא תושיג יתש ןיב חתמה תא השעמל םילגמ ונא ולא םינוידב

 :ךכ הרקמה תא טופשנ

 .הב לפטל לוכיש םילוחה תיבב אפור שי ירהש ,שפנ חוקיפ לש בצמב תאצמנ הניא השעמל תדלויה

 רוסאש ןבומכ .ןוממ דספה לש לוקיש אלא שפנ חוקיפ לש לוקיש ונניא תלקוש איהש לוקישה ןכל

 .ינשה אפורל אורקל הל רוסא ,ןכל .ןוממ דספהמ ענמיהל ידכב תבשה תא ללחל

 בצמ לע רבודמ הרקמ לכבש םושמ ,הנוכנ הניא וז החנה ,ז"שרגה לש וכרדב ,תרחאה השיגה יפל

 הלאשהו ,הז רשקהב שפנ חוקיפ לצא היוחד תבש הרקמ לכב ןידה רקיעמ ןכל .שפנ חוקיפ לש

 חוקיפ ינפמ החדית אל תבשהש אדוול ידכב ץמאתהל בייוחמ םדאה המכ דע איה הנוכנה הדיחיה

 תורשפאה לודג חרוטב וא רעצב רבודמש הדימבש ,אוה ז"שרגהד אבילא ללכה הז ןפואב .שפנ

 טוקנל רוסיא ןיא ןכלו ,תמייק הנניא איה לוכיבכו ,ללכ קרפה לע תדמועכ תבשחנ הניא תאזה

 .תבשה לוליחב הכורכ ותעגהש תורמל רתוי לוזה אפורה תא ןימזהלו ,וז ךרדב

 תבשה ןכל .שפנ חוקיפב קוסעל ידכב םילוחה תיבל עיגהל ךירצ אפורה :ינשה ןודינב הזב אצויכ

 לש תורשפאהש איה ז"שרגה תשיגל החנהה ?ךכמ ענמיהל ידכב חורטל וילע המכ .הז ינפב תיחדנ

 תיחדנ ןכא ןכלו ,תישעמ תורשפאל תבשחנ הנניא תועש רפסמ לש הכילהב םילוחה תיבל העגה

 .בכרב העגה לש רתוי תיתואיצמה תורשפאל סחיב שפנה חוקיפ ינפב תבשה

 .לוחה תומיב ךרפומ רבדה היה המכ דע אוה וז הלאש תניחבל ישעמה ןוירטירקהש ןכתייש ,המדנ

 יצח לש הכילה לבא ,לגרב תועש רפסמ תכלל םלועל ללכ ותעד לע הלעמ היה אל אפורש קפס ןיא

 תחאש ריבס ,ובכר לקלקתה םא ,לשמל( םימיוסמ םירקמב ןובשחב האב טלחהב העש

 אוה ,תועש המכ לש הכילהב רבודמשכ לבא ;לגרב תכלל היהת ןובשחב חקיי אוהש תויורשפאה

 הרקמה יבגל ןכ ומכ .תוגרדמב סופיט םוקמב תילעמב היילע ןכש לכו ,)תינומ חקול היה םלועל

 התייה אל איה לוחה תומיבש ןפואב גירח וניא םיאפורה ןיב תולעה שרפה םא :תדלויב ןושארה

 רבדה ןכא ,ינשה אפורה תא הקיעזמ התייהש רורב אלא ןימזה אפורב קפתסהל התעד לע הלעמ

 אפורה תחיקל לש תורשפאה ,חינז אוה םהיניב שרפהה םא לבא ;ז"שרגה תטישל רתומ היהי

 הל רוסאו תאז תורשפאב טוקנל התבוח ןכלו קרפה לע תדמוע טלחהב איה םילוחה תיבב ןימזה

 .תבשה לוליחב ךורכ ואובש אפורה תא קיעזהל

 .הכלהב תואמגוד רפסמ ךכל איבה ,"תבש תוחרא" רפסה רבחמ ,ןיבור מ"ירגה

 :)די הכלה ד קרפ שדקמה תאיב תוכלה( ם"במרב וניצמש המ תא איבמ אוה ,תישאר
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 אלא ובירקי אל תמ יאמט ןבורש יפ לע ףא םירוהט םתצקמו םיאמט בא תיב תצקמ ויה"

 תמ יאמט הרמשמה לכ התיה ,רחא בא תיב ואיבי תמ יאמט באה תיב לכ היה ,םירוהטה

 עובקה ןמזב םילשוריב םש ןיסנכנה םינהכה בור ויה םא ,תרחא הרמשמ לע ןיריזחמ

 ."האמוטב ושעי ןיאמט

 תלטומש אחרטה לובג םוקמ לכמ ,ירמגל הרתוה אלו רוביצב היוחד קר האמוטש תורמל ,רמולכ

 םינהכ שי םא םילשורי ךותב שופיח קר אוה האמוטב בירקהל אל ידכב םירוהט םינהכ שפחל

 .םילשוריל ץוחמ םשפחל ןוגכ ,םירוהט םינהכ גישהל ידכב גירח ץמאמ תושעל ךרוצ ןיאו ,םירוהט

 רבדה ןיא םוקמ לכמ ,שפנ חוקיפ לצא היוחד קר הכלהלש תורמלש תבש ןינעל הרואכל ןידה אוהו

 .שפנה חוקיפ רובע תבשה לוליח תא עונמל ידכב גירח ץמאמ בייחמ

 לב" רוסיאל עגונב קספנ )וסת ןמיס םייח חרוא( ע"ושב .חספ תוכלהמ איבמ אוה תפסונ היאר

 ךלהמב םיטיחב ברעתמה קורהש ינפמ ,ותכמ יבג לע חינהלו םיטיח סועלל םדאל רוסאש ,"הארי

  :)'ב ק"ס( הרורב הנשמה ראבמ ?רבודמ הכמ וזיאב .םיטיחה תא ץימחמ הסיעלה

 ,הארי לבד ואל שיש םוקמב ףא רתומ הנכס הב שישכ לבא הנכס הב ןיא ותכמ םא הז לכו"

 היתשו הליכא וליפאו .רתיה ךרדב תושעל לקב ןיאו ,ול ליעות וז האופרש רשפא קר םא

 ."הנכס וב שיש ןויכ ותאופרל רתומ ימנ ץמח לש הרומג

 ףידעהל וילע רתיה ךרדב תולקב תושעל לוכי אוהש הדימב קר יכ ,הרורב הנשמה ירבדמ עמשמ

 לוכי אוה ,הבורמ אחרטב ךורכ רבדהש הדימב לבא ,ואלה לע הריבעמ ענמיהל ידכב וז תורשפא

   .רתוה השעמל רוסיאה שפנ חוקיפב רבודמו רחאמש ךכ לע ךומסל

 רשאכ לבא ,התומצעב שפנ חוקיפ איהש הלועפה לע רבודמ הרקמ לכב רשאכ תאז לכ ,םנמא

 .ךכל רתיה ןיא ,תבש לוליחב הכורכה תורשפא ףידעמ םדאה התמחמו ,תידדצ איה הלועפה

 לש רדגב אוה םעוציבש םירפתל קוקזש עוצפ לש הרקמב ,רחואמ בתכמב בתכש יפכ ,אמגודל

 היעבה תא רותפיש ןפואש םירפתב ותיבל ךומסב לפטל ,תחאה :תויורשפא יתש ול שיו ,שפנ חוקיפ

 תקלצ ול ראשית תיטתסא הניחבמ ךא ,הלועפה םצע לע ףסונ תבש לוליח אלל ,וייח תא תנכסמש

 ידי לע לפוטיש ידכב קחורמ םילוח תיבל תבש לוליחב ךורכה ןפואב עוסנל וא ,תיתועמשמ

 ריאשת אלש הרוצב עצפה תא רופתי םג תיאופרה היעבה תא רותפיש דבלמש החמומ יאקיטסלפ

 היהו רחא םוקמל תכלל ותעד לע הלעמ היה אל ללכ לוחה תומיבש ףא הזבש ,ןכמ רחאל תקלצ

 הלועפה םצעש רחאמ ,תבשב ןכ תושעל רתיה ןיא םוקמ לכמ ,קחורמה םילוחה תיבל קר ךלוה

 ןכלו ,תבש לוליח אלל ותיבל ךומסב םג תויחמומ התואבו הוושב תעצבתמ שפנה חוקיפל הרושקה

 םיכרד יתשב עוציבל תנתינ המצעב הלועפ התוא רשאכ קר .תאזה תורשפאה תא ףידעהל וילע

 תא דירומש לוקישכ תויורשפאה תחא לש הגירחה תולעה לש לוקישה תא לוקשל ןתינ ,תויפוליח
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