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 )2( ?יעדמהו יאופרה רקחמל ל"זח ןיב תוריתס םע הכלהה תדדומתמ דציכ

 תוכלה רקיעב ,תואיצמה לע תוססובמה תוכלה לש תואמגוד רפסמ ונגצה םדוקה רמאמב

 םניא ולא םירוסיא ןהיפלש םינושארב תועד שיש וניארו ,הנכס תמחמש םירוסיאב תוקסועש

 םוקמב וא ,םיוסמ ןמזב םאש ךכ ,וניניעל תילגנ איהש יפכ תואיצמב םייולת אלא םיעובק

 םיחרכומ ונניאו ,הז ןינעב "םיעבטה ונתשה"ש חינהל םילוכי ונא ,הנכס ןיאש ררבתמ ,םייוסמ

 תוחנה ןתואמ העבנש הכלהה םג תלטבתמ ךכמ האצותכ .תואיצמה תנבהב םיעוט ונאש חינהל

 .תואיצמה לע דוסי

 לכל דגנתמ אוהש הארנ א"בשרה ירבדמ .םינושארב תמכסומ הרימא הנניא וז ,וניארש יפכ

 ונל רסמנ וא הרותב שרופמש המל קר ותנווכ םאה יד וירבדב ראובמ אל יכ םא( תאזכ החנה

 תא ךכ ראבל בריסש ,ל"שרהמ ירבדמ ונאבה .)ל"זח תוחנה לע םג וא ,יניסמ השמל הכלהב

 ילוחל הנכס ימעטמ ,םיגד תליכאל רשב תליכא ןיב הדרפה תשרודש הכלהל ם"במרה תטמשה

 ןיא ונימיבש היפל עבקו ותמכח לע ךמסש רמול הלילחש בתכו )ב ,וע םיחספב ראובמכ( תערצה

 ,ם"במרה תטמשה תא שרפל שי ךכ ןכאש שריפו וירבד לע קלחש רפוס םתחה םג .הנכס רבדב

 םיכמוס ונא םיאפורה לודג אוה ם"במרה רשאב קרו ,דחא לכ דיב רוסמ וניא רבדה יכ ריעה

 םיקסופה תארוהב הליחתב דקמתנו ,וז הכלהל םיקסופב סחיה תא הארנ ןלהל .ותדמע לע

 .רשבל םיגד תליכא ןיב םיידי תליטנ תבוח לש הז ןידב גהנמבו

 :)ג ,געק ןמיס ח"וא( ךורע ןחלושה קסופ

 ."ארוסיאמ אתנכס ארימחו ,רחא רבדל השקד םושמ לוטיל הבוח םיגדל רשב ןיב"

  .)םש( םיחספב ארמגה ןמ ,ףסוי תיבה בתכש ומכ ,ודמלש ,ש"ארה אוה הז ןיד רוקמ

 ןיאש ,'ב ףיעסב ע"ושה קספ םש .ז"טק ןמיס העד הרויל ןייעמה תא הנפמ ,רתא לע א"מרה

 ןיב וידי ץוחרי" :בתכ 'ג ףיעסבו ,)דחי םתולצל ןיא ןכש ,א"מרה ףיסוהו( דחיב רשבו גד לוכאל

 אוה הלא וירבדלו( א"מרה ריעמ ךכ לע ."ויפ ץוחרל ידכ ,םייתניב יורש תפ לכאיו גדל רשב

  :)ג"עק ןמיסב הנפמ

 ןיא הז רחא הז ןלכאל לבא ,ןלכואו דחי םלשבמשכ קר הזל שוחל ןיאד םירמוא שיו"

 לוכאל שי מ"מו ,םהיניב םידיה אלו הפה ץוחרל אלש ןיגהונ ןכו .)יכדרמ תוהגה( שוחל

 ."החדהו חונק יוהד ,תותשלו םהיניב רבד
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 הליכאב הנכסל שוחל ןיא וננמזבש ,)געק ןמיסב( הרורב הנשמה בותכש ומכ אוה ךכל םעטה

 :)א ק"ס( םהרבא ןגמה ריעמ ג"עק ןמיסב ע"ושה ירבד לע ןכאו .הז רחא הזב

 הנכס םהש ארמגב םירכזומה םירבד המכ ןניזחד ,ךכ לכ הנכס ןיא הזה ןמזבד רשפאו"

 עבט יפל לכה םגו ,תויעבטה ונתשנד ,קיזמ וניא אנדיאהו - םירבד ראשו הער חורל

 םשב ש"בה כ"כו ,ו"נק ןמיס רזעה ןבאבו ,ג"ס ז"טש ןמיס העד הרויב ןייעו ;תוצראה

 ."ם"במרה

 רשפאו ,וננמזב הפקת הניא וז הכלה לכש הארנ א"גמה ירבדב :א"גמל א"מרה ןיב לדבה ונשי

 ךירצמ לבא ,םהיניב םידיהו הפה ץוחרל אלש אלא לקמ וניא א"מרה ךא ,דחי םיגדו רשב לוכאל

 .הנכסב םייולתה םירוסיא תרמוח םושמ הארנכו ,החדהו חוניק םשל םהיניב המ רבד לוכאל

 .ןלהל הארו

 :ויתויאר תא דמלנ ,םהרבא ןגמה ירבדל םיקסופה וסחייתה דציכ הארנש ינפל

 תקסוע םש הכלהה .הרוהט המהב רוכב תוכלהב ע"ושהמ וירבדל רוקמ א"גמה איבמ ,תישאר

 םא אוה ךכל םינחבמה דחא .הרוכב תשודקב השודק תינולפ המהב םא עדנ דציכ הלאשב

 ,ארמגב רמאנש ללכה יפ לע ,תקפוסמה המהבה תא הטילמהש ינפל תבלוח התיה םאה-הרפה

 תורוכבב .רוכב וניא התע דלונה ןכ םאו ,רבכ ודלי ןכ םא אלא בלח תורציימ ןניא תומהב בורש

 ןיידעש הקזח ףוריצב טועימל שושחל שיש וא ,הז בור לע ךומסל ןתינ םאה םיאנת וקלחנ )ב ,כ(

  .הכלהל וקלחנ םינושארב םג .הטילמה אל

 בתכו ,בורה לע ךומסל אלש םירימחמה תעד איבה א"מרהו .בורה לע ךומסל ןתינש קספ ע"ושה

 :א"מרה ףיסומ ןכמ רחאלו .ריתהל םיכמוס אלוק דצ דוע שי םא םנמא ,גהנמה ךכש

 תובלוחש ךרדש ,םיזעב לבא ;דלו אלב תובלוחש עמשנ אלש םוקמבו ,תורפב אקודו"

 אכיאו 'ב הדליש ןוגכ ,אקפס קפס אכיאד םוקמב וליפא ךכ לע ןניכמס אל ,דלו אלב

 ל"נו .)ל"ק ןמיס י"ארהמ יקספ( רוסא יכה וליפא ,רוכב וניאד דחא לכא רמימל

 ."הז רחא רוקחל שיו ,קלחל ןיא ,ךכב תורפה ךרדש וא ,ךכב םיזעה ךרד ןיאד םוקמבד

 רבדה םוקמ לכמ ,םייחה ילעב יגוס ןיב וז הכלהב קוליח לכ וניצמ אל ארמגבש תורמלש ,ירה

 איה תואיצמה ,םימייוסמ תומוקמב וא ,תומיוסמ תומהבש םיעדוי ונא םאו ,תואיצמב יולת

 .הנתשמ ןידה ,ארמגב ראובמכ אלש

 ,תרבועמ ותשא תא חינהו תמש ימ .םובי תוכלהמ וז הכלהל רוקמ םהרבא ןגמה איבה דוע

 .לפנ רדגומ היהי אלש דבלבו ,דלוה תמ וליפא ,םוביה ןמ הרוטפ איה ,ותומ רחאל ןב ול הדליו

 ןויריהה תפוקת תא םילשה אוהש רמולכ ,"וישדוח ול ולכ"ש רוריבב עדנש םישרוד ונא ןנברדמ
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 ,םישדוח העשתל תדלויהש ,ארמגב רמאנ )ב ,חל( הדנ תכסמב ארמגב .ןמזה ינפל דלונ אלו

 :)ד ,ונק ןמיס רזעה ןבא( ע"ושה בתוכ ,ךכ םושמ .םימלש םישדוח העשת רחאל תדלויש הקזח

 יח דלוה אציו הדלי םאו .םבייתת וז ירה ,הליפה םא ,תרבועמ ותשא חינהו תמש ימ"

 לבא .םוביה ןמו הצילחהמ הרוטפ ומא ירה ,דלונש העשב תמ וליפא ,םלועה ריואל

  ."םירומג םישדח העשתל דלונו וישדח ול ולכש יאדוב עדויש דע ,םירפוס ירבדמ

 :א"מרה ריעמ ךכ לע

 םוי דבלמ דחא םוי קר יעישתה שדחב הסנכנ אל וליפא הזה ןמזבד םירמוא שי :הגה"

 תדלוי הניא העשתל תדלוי ארמגב ןנירמאד בג לע ףאו .אמייק דלו יוה ,וב הרבעתנש

 רמול ןיכירצ ונאש אלא ,הז שיחכמ שוחהש םיבר הז לע והמת רבכ ,ןיעטוקמל

 .")ץ"בשתה םשב י"ב( םירבד המכב אוה ןכו ,ןינעה הנתשנ וישכעש

 וראיתש הממ תואיצמב יוניש לע ונלש הנחבה יפ לע תונתשהל יושע ןידהש ,םיאור ונא בוש

 ןייצל בושח .הכלהה םג ךכמ האצותכו ,תואיצמה התנתשהש חיננש איה ךכל הבושתהו ,ל"זח

 איה תועמשמה ןאכ ,ארמוחל התיה תועמשמה תורוכב תוכלהב תמדוקה הכלהבו דועב יכ

 .םוביה ןמ התוא רוטפל ,אלוקל

 קסופ ע"ושהש דועב .ןיינעב א"מרה ןיבו ע"ושה ןרמ ןיב לדבה ןמתסמ יכ םג בל םישל ןיינעמ

 ,הרוכב יבגל ןיב ,םיגדו רשב תליכא יבגל ןיב ,ארמגב הראותש יפכ תואיצמה יפ לע הכלהה תא

 יפ לע םיכלוה השעמלש ןייצמ םעפ לכבש הז אוה א"מרה ,יעישתה שדוחב הדיל יבגל ןיבו

 .ונימיב תואיצמה

 לכ לע .הנכסה תמחמש םירוסיאב רבודמשכ ירמגל לקמ וניא א"מרה םג ,ונרעהש יפכ םנמא

 :בתכו ,)אק ןמיס ב קלח ת"וש( רפוס םתחה קלח םהרבא ןגמה לש הלא ויתויאר לע ,םינפ

 קוד ,ןמזה וא םוקמה הנתשנש ונל ררבינ םתהד ,תוחדל שי תויארה לכ םוקמ לכמו"

 ."חכשתו

 ןיב יתואיצמה לדבהה ,א"גמה איבהש םירקמבש איה ותנווכש ןכתי ?רפוס םתחה תנווכ יהמ

 תודלויה םישנ םיאור ונא םא :רורבו קהבומ אוה וניניעב םיאור ונאש המ ןיבל ל"זח ירבד

 ונאש תורמל תבלוח המהב םיאור ונא םאו .תועט חינהל םוקמ ןיא ,יעישתה שדוחה עצמאב

 ססובמה ןידה ןכא הזכש בצמב ,ךכיפל .הרורב החנה איה וז םג ,ןיידע הדלי אלש רוריבב םיעדוי

 תואיצמה התנתשהש חינהל םיאשר ונאש םושמו ,ל"זח ועבקש הממ הנתשמ תואיצמה לע

 ,רפוס םתחה םש ריעמש יפכו ,דחאו דחא לכ דיב רוסמ וניא רבדה ,ליעל ונרכזהש יפכ ,ןבומכ(

 וניא רבדהש עובקל רתוי השק ,דחי םיגדו רשב תליכא לש הרקמב ךא .)םדוקה רמאמב ןייע



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

 

 Page 4 
©ơǝơ1 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 ,ךכמ םיענמנ ירה םידוהיהש – וז הכלה ןוחבל ךרד ןיא ,םש בתכש יפכש טרפבו ,קיזמ

 רתוי ונטריפ וז הדוקנב( םידוהי יבגל םיפקת םניא םירכנ לע רקחמב ופסאנש םיאצממו

  .)םדוקה רמאמב

 ןתינו ,םנמזב היהש הממ רתויב קימעמ יעדמה רקחמה םהבש ,ונימי לע הבשחמ ררועמ רבדה

 ,יהשלכ הלחמב תולחל יוכיסה לע םייוסמ ןוזמ תליכא תעפשה יבגל םירורב םיאצממל עיגהל

 שאר אוהש םושמ אל :קודו[ "םיאפורה שאר" ותויהב ם"במרהש ריעמ רפוס םתחהש טרפבו

 .ויאצממו ורקחמ לע ךמס ןכא ]םימכחה

 שי דחיב גדו רשב ולשבתנב םאה הלאשב ןודל בתכש )ע ןמיס ג קלח( בקעי תובשב וניצמ דוע

 םשב )ב ק"ס ז"טק 'יס ד"וי( ז"טה תעדש ,םישישב לוטיבב ריתהל ןתינש וא הרדקה רוסאל

 לקהל בקעי תובשה בתכו ,םישישב וליפא לטבתמ וניאש הנכסה ןינעב רימחהל שיש ל"ירהמ

 :בתכו ,םהרבא ןגמה ירבד תא ףינסל ףריצו הזב

 אכיל הזה ןמזב רשפאד בתכ א"כ ףיעס ג"עק ןמיס םייח חרואב םהרבא ןגמה םג"

 העיס אכיאד ג"הכב מ"מ ,הנכס קפסב הזב וילע ךומסל ןיאד בג לע ףא ,ךכ לכ הנכס

 ."ללכ הזה ןמזב רימחהל ןיא ,'סב לטבל לקהל םינורחא תעדו

 עמשמ .הנכס קפסב רבודמש םושמ ,םהרבא ןגמה תעד לע ךומסל ןיא ןורקיעכ ותעדלש ירה

  .םיעבטה ונתשנש וז החנה לע ךומסל ןתינ ןכא תורחא תוכלהבש וירבדמ

 הפיב םג אבוהש ,ףסוי ןאצכ גהונה םשב בתכש ,)ט ק"ס םש ח"וא( םייחה ףכב ראובמ ךכ ןכאו

 ,רסחו ךלוה עבטה יכ אתועירגל םיעבטה ונתשנ אברדאש בתכו םהרבא ןגמל םיכסה אלש ,בלל

 הז ןיעכ איבהו .רהזיהל לכונש המב לקהל ונל המלו ,תוצראה יפל לכהו םייס ומצע ח"בהו

  :םכסמ םייחה ףכהו .בוט םוי ישובלמהמ

 קחרי ושפנ רמוש ,רהזיל רשפאו ,אתנכס ארימחו אינש אתגולפב הז רבדד ןויכ ןכ םאו"

 ."ל"זח ירבד םייקל רהזיו

 ,תחא הנחטמב דחי ןוחטל וא ,דחי םיגדו רשב לשבל אלו רבדב רימחהל וגהנ ,וז הכלהב השעמל

 םש ד"וי הבושת יכרד( םיגדו רשב דחא ןחלשב שיגהל אל םג ורימחהש שיו ,דחי םלכאל אל ןכו

 אוה טושפ רבדש )איק ןמיס ו קלח( יולה טבשה בתכ הזב ךא ,)הדוהי להק רפס םשב ג"י ק"ס

 הז רחא הז םאיבהל ןידה ןמ אלש אוה גוהנ לבא" ,תורודה לכב וליקה ןכו ,רוסיא ךכב ןיאש

 ."ארמוח ךרדב

 ,רבדב לקהל אוה חוורה גהנמה םייעצמא םימ לוטיל בייח םאה הכלהה םצע יבגל םנמא

 ןכ גוהנל רימחמה ךא .םיידיה ןיבל ןוזמה ןיב עגמ ןיא גלזמ ידי לע הליכאבש ךכ לע םיכמוסו
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 פ"ע םיכלוהל טרפבו .רשבל םיגד ןיב םהידי ץוחרל םימלשו םיבר גהנמ ןכו ,הכרב וילע אובת

  .רבחמה יקספ

  .והשלכ הקשמ תותשלו רחא המ רבד וא תפ לוכאל םהל יד א"מרה יקספ פ"ע םיכלוההו

 .)הנכס ששחמ ,םיגד תליכא רחאל תותשל יאדכ הקשמ הזיא םדוקה רמאמב הארו(

 

 


