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 םיילמשח רזע ירישכמב תבשב שמתשהל A.L.S הלוחל רתומ םאה

 לעמ םירגובמב רקיעב תעגופה אפרמ תכושחו השק תינווינ הלחמ איה )A.L.S( םירירש ןווינ

 לע עיבצהל ןתינ םילוחהמ ןטק קלחבש תורמל ,רורב ןפואב תועודי ןניא היתוביסש ,70 ליג

 םע .םירירשה תעונת לע םיארחאה ,םיירוטומה בצעה יאתב תעגופ הלחמה .תיטנג העפשה

 .ףוגב םירירשה לכ תא תקתשמו תעגופ איה הלחמה תומדקתה

 תיברמ לש םתלעפה לע חומה חקפמ םיתועצמאבש םיאתה םה םיירוטומה בצעה יאת

 קותישל םרוג הלחמה ידי לע )הגרדהב( ולא םיאת לש סרהה .ףוגב םיינוצרה םירירשה

 .עגפ אלל םירתונ םייתשוחתה בצעה יאת ,םתמועל .םליעפהל תלוכי רסוחו םירירשה

 השלוחמ לחה ,םירימחמו םיכלוהה םילק םינימסתב הנושארל תשגרומ הלחמה תעפשה

 ,םירירשב תותיווע ,)דועו םיידיהמ םיצפח תטימש ,תוליפנ ידי לע םינייפואמ( םייפגה ירירשב

  .העילבו המישנ יישקו ,רובידב ישוק דעו ,םייפגב םירירשה תסמב הדירי ךרד

 ךא ,םושנל ףאו ,סועלל ,עולבל ,רבדל תולוכיה השק ןפואב תועגפנ הלחמה לש םדקתמה בלשב

 העיגפ לכ ןיא םילוחה בור לצא .חירהו םעטה ,שושימה ,העימשה ,היארה ישוחב העיגפ ןיא

 .תיביטינגוק

 וישוח – ראותי לב לבסל םדקתמ בצמב םירירש ןווינ הלוח לש וייח תא םיכפוה ולא םינייפאמ

  .ותביבס םע רשקתל וא לועפל תלוכי רסח ףוגב אולכ אוה ךא םידח

 תמייוסמ המר םירשפאמש םירירש ןווינ ילוחל םידחוימ םירישכמ וחתופ ,ולבס לע לקהל ידכב

 תועונת תא תוטלוקש תוריעז תושיגר תומלצמ לע םיססובמ הלא םירישכמ .םמע תרושקת לש

 דמול הלוחה .בשחמ גצ לע םיבתכנש םירסמל ןתוא תוריממו ,הלוחה לש םייפעפעהו םייניעה

 .ותביבס םע רשקתל ידכב שומיש הב השועו "הפש"ה תא

 המודא הרפניא ןרק תועצמאב ןושיאה יוהיז לש ןורקיע לע םילעופ רתוי םישידח םיבשחמ

 .םיליגרה םיבשחמב רבכעה תלועפל המודב ,ןמסה תענהל ןושיאה תוזוזת לש םוגרתו

 תשרט ,ןיחומ קותיש ,הרדש דומע יעוגפ רובע םג תינכט הניחבמ םימיאתמ ולא תונורתפ(

  .)יטרדנטס ןפואב רבכע תלעפה תענומ רשא הלבגמ לכו ,הצופנ
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 הלוחה לש ולבס לע םילקמ קר אלא ,הלחמה יופירב ללכ םיעייסמ םניא ולא םירישכמ

 ולא םירישכמב שמתשהלו ךישמהל הלוחל רתומ םאה .ותביבס םע רשקתל ול םירשפאמו

 ?תבשב

 הנכס וב שיש הלוח לאכ אוה םירירש ןווינ הלוחל יסיסבה יתכלהה סחיה תוטשפב יכ ,ןייצנ

 עוציבל רתומ הלחמה תומדקתה תא בכעל וא עונמל דעונש לופיט לכ ,ןכל 1.ותלחמל עגונה לכב

 ןווינ הלוחל רתומ .ןנברדמ םירוסיאב ךורכ רבדה רתויה לכלש טרפבו ,תבשב ללוכ תע לכב

 הזל קוקז אוהש הדימב( היפרתורדיה ללוכ ,םיידועיי תינפוג תוליעפו םיליגרת עצבל םירירש

 עגונ הז ןיא ,הרואכל ךא .האלה ןכו ,תיתמישנ הכימתל םיעצמאב שמתשהל ,)ימוימוי ןפואב

 .הלחמב לופיטל םיעייסמ םניא םה – ונראיתש םירישכמל

 .םייניעה תועונת ידי לע אלא הכרדכ אלש תישענש הכאלמל סחייתהל דציכ ררבל שי תישאר

 .הבשחמ תועצמאב הלעפה לע ססובמה ינשדח רושכמב ונקסע ,ט"עשת חלשב תשרפל ונרמאמב

 הכאלמ בשחיהל היושע הבשחמב תישענש הכלמ םאה הלאשל םיקתרמ תורוקמ םש ונאבה

 אתליכמה יפ לעש ,רבדמב לארשי ינב ידי לע ןמה לושיב התיה םש תואמגודה תחא .תבש יבגל

 .תבש ברעמ ןמה תא ןיכהל לארשי ינב ווטצנ ,תאז תורמל .דבלב הבשחמ תועצמאב התשענ

  :ראיב )אי ,ח רבדמב( םינקז בשומב

 היה אלד ןויכד ,רמול שיו ?לישבת םעט וב שיש וילע בושחל תבשב רוסא היה המל"

  ."...ןוקית בושח ,לישבתל ורוביד יפ לע אלא ךפהתמ

  .הכאלמ םושמ הזב שי – רוביד ידי לע ךא ,הכאלמ ןאכ ןיא הבשחמ תועצמאבש ,עמשמ ךכמ

 ןיבל ןמה תנכה ןיב ונכתייש םיקוליחהו אתליכמה ירבד תועמשמ תא ררבל ךיראמ הדמח ילכב

 ןייצל בושח ונניינעלו ,)םש ונרמאמב ןייע( הבשחמ תועצמאב תושענש תולועפב יללכה ןודינה

 רחאלכ" הכאלמכ תינודינ היהת הבשחמה ידי לע תישענש הלועפ לכ הרואכלש ,םש ותרעה תא

 ."די

 תאז םכסמש יפכ .ןנברדמ קר הרוסאו ,הכאלמל תבשחנ הניא ,הכרדכ אלש תישענש הלועפ לכ

  :)א"ש ןמיס תליחתב( ברה ךורע ןחלושה

 השועש ןכרדכ תבשב ןתושעל אלא הרותה ןמ תבשב ןירוסא ןניא ןלוכ תוכאלמה לכ"

 ןתושעל םלועל לוחב ךרד ןיאש ,לוחה ךרדמ יונישב ןתוא השוע םא לבא ,לוחב ןתוא

 
 קר ותנווכש הארנו .הנכס וב ןיאש הלוחכ וניד תידיימ הנכס ןאכ ןיאש רחאמש רמול הטונ רשא תחנמה לעב וניבר יכ םא 1
 לופיט ןידכ וניד ילופיטה קלחה לבא ,)הלחמה תוחתפתה בוכיע תא םג תללוכה( ותאופרל רושק וניאש הז ןיעכ לופיטל עגונב
 .ע"צו .הנכס וב שיש הלוחב
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 התושעל אבי אמש םירפוס ירבדמ ןכ תושעל רוסא לבא ,הרותה ןמ רוטפ וז הכאלמ ,ןכ

 וידי יליצא ןיב וא ויפב וא וילגרב וא ודי רחאל ץפח איצוהש ןוגכ ?דציכ .לוחב הכרדכ

 .רוסא לבא רוטפ הז ירה ,לוחב ןכ איצוהל ךרד ןניאש ,הזב אצויכ לכו ולענמב וא

 ."לוחב ןתאצוה ךרד ןכ םג הזש ,בייח ,ויפב ןאיצוהש ןילכואו

 תועצמאב השענש רבד יבגל ןיבו ,הבשחמ ידי לע השענש המ יבגל ןיב הטושפ וז החנה הרואכל

 .תורומאה םיכרדב ןניא ולא תולועפ עצבל הליגרה ךרדה דוע לכ ,םייפעפע תזזה וא רוביד

 היהי אלו הכאלמל בשחית הבשחמהש ןכתי ןמה תנכהבש ראבמ םש הדמח ילכהש תורמל ,תאז

 עצבל ךרדה איה הבשחמ ןמל סחיב – רמולכ ,"ולושיב והז" ןמבש םושמו ,"די רחאלכ" ןיד הל

 .לושיבה תלועפ תא

 הכירצ הניאש הכאלמ ומכ( תבשחמ תכאלמ לש םיללכה ראשמ גרוח "יוניש" לש הז ללכ ,ןכאו

 ,לשמל .ובצמ יפל םדא לכבו ,תונתשהל היושעש הנותנה תואיצמב יולת אוהש ךכב )הפוגל

 :)די ,אי קרפ תבש תוכלה( ם"במרה קסופ :הביתכה אשונב

 איהש ונימיב בתכש רטיא ,רוטפ וקפרמבו ויפב ולגרב ודי רחאל וא ולאמשב בתוכה"

 ןיב בתכו הושב וידי יתשב טלושהו ,בייח ולאמשב בתכ םאו ,רוטפ םדא לכ לאמשכ ול

 ."בייח ולאמשב ןיב ונימיב

 ןורקיע יפ לע אלו תואיצמה יפ לע תעבקנ אל וא "יוניש" ןאכ שי םא הלאשהש וירבדמ ראובמ

 הביתכ היהי ולצא יוניש ,ןימיב בותכל וכרדש ימ .הכאלמה תיישעל ךרדה יהמ הוותמש יתכלה

 הביתכ לע בייח וידי יתשב טלושש ימו ,ןימיב הביתכ ול בשחיי יוניש ,ונימי די רטיא ;לאמשב

  .)ג"ק ףד תבשב איגוסב ם"במרה ירבד רוקמ( וידי יתשב

 תבשחנ איהש המכ דע ,םכח ןופלטב וא בשחמב הביתכש איה םיקסופה תמכסה ,ךכ םושמו

 לגרתהש ימ ןכו ,םיידיה יתשב תישענ איהש תורמל תבייחמ ,)ןלהל וארו( המצע דצמ הביתכל

  .ליגרכ וז הביתכ לע בייח ,בשחמב ולאמשב בותכל

 םירישכמב יכ ןועטלו ,רישכמל רישכמ ןיב ןיחבהל תורשפאה תא תולעמש ,ולא תוחנה תורמל

 לכמ ,םתלעפה ךרד יהוזש םושמ הכאלמ םושמ רבדב שי םירירש ןווינ ילוחל םידעוימה ולא

 םילכאמה ללכמ הנושו דחוימ רבד אוה ןמהש ,םירקמה ןיב לודג קוליח שי יכ הארנ םוקמ

 ,םירחא םילכאמ לושיב םינדש ךרדה התואב ולושיב ךרד תא ןודל ןיאו ,ושרושו ותוהמב

 תאזכ ךרד םג שיש םושמו "די רחאלכ" בשחנ הז ןיא ,לאמשב בותכל וכרדש ימ יבגל ךדיאמו

 םיילמשח םירישכמ לש יפוסניאה ןווגמהמ קלח םה ולא םירישכמ לבא ,הביתכה יכרד תוללכב

 תרבעהו הביתכה תא עצבל תידוחיי הקינכטב שומיש םישועש אלא ,ונימיבש םיבשחמו



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

 

 Page 4 
©ơǝơ1 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 הביס ןיאו ,יתוהמ ןפואב הנוש איה הביתכלו למשח תלעפהל תיללכה ךרדה לבא ,םירסמה

 םייניעה תזזה תועצמאב םתלעפהש חינהל ריבס ןכלו ,הלא םירישכמל ינטרפ ןפואב סחייתהל

 .הרומג הכאלמל אלו ,"די רחאלכ" יונישב הלועפכ בשחית

 .תבשב הז רישכמב שמתשהל םירירש ןווינ ילוחל לקהל ןודל שי ,וז החנה סיסב לע

 רוסיא רובעל הנכס וב ןיאש הלוחל ףא לקהל שיש טושפ – ןנברדמ רוסיאב רבודמש הדימב

 דוע – ילמשח לגעמ תריגס לכש איה ונרוד יקסופ לש תיתכלהה דוסיה תחנה ךא .יונישב ןנברד

 .אתיירואדמ הכאלמכ תינודינ – הביתכה לע םינדש ינפל

 :)זי ,חכש ןמיסב( ע"ושב וניצמ ,אתיירואד הכאלמ יבגל

 לבא ,האופר ול תושעל יוגל םירמוא ...הנכס וב ןיאו בכשמל וילח תמחמ לפנש הלוח"

 וילע ללחלו ;רבא תנכס וב שי וליפא ,אתיירואד רוסיאב תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא

 םאש םירמוא שיו ;רבא תנכס וב ןיא וליפא םיריתמ שי ,םידיב ןנברד רוסיאב לארשי

 וב ןיא םאש םירמוא שיו ;ןישוע ןיא רבא תנכס וב ןיא םאו ןישוע רבא תנכס וב שי

 שי 'יפא םירמוא שיו ;יוניש אלב ןישוע רבא תנכס וב שי םאו ,יונישב ןישוע רבא תנכס

 םהב ןיאש םירבדו ,אתיירואד הכאלמל ךמסנ אוהש רבד ול ןישוע ןיא רבא תנכס וב

 ."ןיארנ תישילשה ארבסה ירבדו ;רבא תנכס וב ןיא וליפא ןישוע הכאלמ ךמס

 ןיאש הלוח ךרוצל יונישב אתיירואד הכאלמ תושעל רתומ םאה תקולחמ איבמ ע"ושה ,רמולכ

 וטקנש םיקסופב שי תאז תורמל ךא .רבדב רימחהל איה ומצע ע"ושה לש ותעדו ,הנכס וב

  :בתוכש )ט"י תוא םש( ברה ךורע ןחלוש ןייע אמגודל ,וז הטישכ

 לכ ונממ הלחש דע ךכ לכ רעטצמש וא בכשמל לפנש אלא רבא תנכס וב ןיא םא לבא"

 י"עו ,לוחה ךרדמ יונישב אלא ,לארשי י"ע םירפוס ירבדמ רוסאה רבד ול ןישוע ןיא ופוג

 ראבתיש ומכ ויפב ]קניל רתומש[ חנוגה ןוגכ הרומג הכאלמ וליפא תושעל רתומ יוניש

 ."םירפוס ירבדמ אלא הרוסא הניא התיישעב הנשמש ןויכש

 וז הטיש לע ךומסל ובתכש םינורחאה םיקסופב שי ,הכלהל .םיפסונ םיקסופ םג םיבתוכ ךכ

 .)חי הרעה גל קרפ( התכלהכ תבש תרימשב לשמל ךכ .)ירכנ ידי לע ןוגכ( תרחא תורשפא ןיאשכ

 אלא ,הלוחה תא אפרל דעונש לופיטל עגונב קר רמאנ אל הז רתיהש ,ראבמ סייו א"רגה וניבר

 לכ ול תושעל רתומ הנשמ דיגמה תעדלש הנכס וב שיש הלוחל המודבו ,ולבס תלקהל עגונב םג

 תחנמב ךאברעיוא ז"שרגה ירבדמ חיכומ אוה תאז .ותואפרל ודעונש םיכרצ קר אלו ויכרצ

 ,תבשב העימש רישכמב שמתשהל םהל רתומש העימש ידבכ יבגל בתכש )'ט ןמיס א"ח( המלש
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 העימש ירישכמש ףא ,םהל לקהל שי ןכלו הנכס וב ןיאש הלוחכ םנידש בתכ םירבדה ךותבו

 .לבסה לע םיליקמ קר אלא הלחמה תא םיאפרמ םניא

 ךכלו ,ונבתכש הלא םימעטמ ,הלא םירישכמב שומישב לקהל א"טילש וניבר הרוה ,השעמל

 ףרצל שי ,הרותה ןמ הרוסא הניאש די רחאלכ הכאלמב רבודמ הרקמ לכבש ירחאש ףיסומ אוה

 ובתכש )זמר ןמיס ב קלח( ם"שרהמו )תוטמשהב אל ןמיס ד"וי( קחצי תיבה תטיש תא םג לקהל

 ןמ רוסיא הזב ןיאו דילומ ןידמ ןנברדמ קר רוסא תבשב ילמשח לגעמ תריגסב רוסיאהש

 ראובמכ( רתומש לודג ךרוצ םוקמב תובשד תובש לש רדגב הז היהי םהירבד יפלו ,הרותה

 .הזמ לודג ךרוצ ךל ןיאו ,)'ה ףיעס ז"ש ןמיסב ע"ושב

 ויבורק םע תיסיסבה תימוימויה תרושקתה ךרוצל אלא רתיה ךכב ןיאש טושפ ,תאז םע

 תלעפה םשל ומכ ,םירחא םיכרצל ולא םירישכמב בחרנ שומיש ריתהל ןיאו ,וב םילפטמהו

 .טנרטניאב השילגו הביתכ ,בשחמ

 

 

 

 


