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 מצורע
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

על ניתוח על מנת  ממליצים והרופאים יעל ערש דוו שוכב מסוכן חולה: נפש פיקוח של מקרה עומד ח"ו בפנינו לפעמים

 ימות הרי שהחולה ייכשל הניתוח אולם אם ה,"בע סיכוי להבריא יש לחולה יצליח הניתוח לנסות להאריך את ימיו; אם

 אף אלא חייו את להציל מאמצינו זו בלבד שלא הועילו לא וממילא הניתוחים, שולחן על כשעודו ואולי קצר זמן בתוך

 .ימיו את קיצרנו

 בו הוא במצב את החולה להניח יש להעדיף האם? זה במקרה באלו צעדים ראוי לנקוט: א"שליט נבנצל הרב מו"ר שואל

 כשהסיכוי הסכנות הכרוכות בו למרות לערוך את הניתוח שמא עדיף יתן, או' שה כמה שיחיה מנת על נתון כעת

 הנתונים העומדים בפניו ואת את שישקול הוראה מורה עם התייעצות דורש מקרה שכל כמובן? יותר נמוך להצלחה

הלימוד הנוגע  לצורך הדיון את מעלה שרק אלא, זה בנושא הלכה לפסיקת נכנס לא הרב .הניתוח להצלחת הסיכוי

 . אלינו

נשקפת סכנת חיים  רפואי טיפול ללא אם כלומר:( כז ז"ע) חיישינן'' לא שעה ''לחיי -אומרת: וודאי מת  הגמרא הרב, אומר

על מנת  הנדרש הרי שיש לבצע את כל ימיו, את להאריך -ולו הקלוש ביותר  - סיכוי קיים רפואי טיפול ידי ועל לחולה

 . השעה שלו לחיי סכנה שקיימת לנסות להציל את חייו של החולה למרות

תרצח', אחת משלושת  'לא לאיסור חוששים איננו מדוע, הנדרש בטיפול גדול סיכון קיים הרי? זה יסוד לגמרא מנין

 זה הרי הנפש יציאת עם( המת עיני את) ''המעצים: ל הרי אמרו"חז? העבירות החמורות שנאמר עליהן 'ייהרג ואל יעבור'

 נותנת הסברה כן לרצח תיחשב, אם -כלומר גם פעולה שרק מזרזת את פטירתו של אדם גוסס  (קנא. שבת) דמים'' שופך

 עם יעשה ה"עדיף, דהיינו לחדול מכל פעולה המסכנת את חיי השעה של החולה, והקב תעשה' ואל 'שב כזה שבמקרה

 אומר הרב: הגמרא! תרצח' 'לא איסור בחשש ובלבד שאדם לא יכשל יחיה, -לחיות  עליו יגזור אם, כרצונו החולה

ה" שומרון: על ארם מלך הדד-בן שהטיל צורהמ על בהפטרה מסופר השבוע. מהפטרת זה יסוד לומדת עָּ ים ְוַאְרבָּ שִׁ  ֲאנָּ

יּו ים הָּ עִׁ ַתח ְמצֹרָּ ַער פֶּ  ''(מו יג ויקרא) מושבו' למחנה 'מחוץ שנאמר: כמו המצורע כדין השער בפתח יושבים ''היו ַהשָּ

יש ַויֹאְמרּו )מצודות דוד( ל אִׁ ה ֵרֵעהּו אֶּ ים ֲאַנְחנּו מָּ ְתנּו ַעד פֹה יְֹשבִׁ  עד ללא מעש נשב מדוע: אמרו המצורעים ארבעת מָּ

ם ?ברעב שנמות ַמְרנּו אִׁ בֹוא אָּ יר נָּ עִׁ ב הָּ עָּ רָּ יר ְוהָּ עִׁ ַמְתנּו בָּ ם וָּ ם שָּ ַשְבנּו ְואִׁ ְתנּו פֹה יָּ מָּ הרעב  - לעיר ניכנס אם וָּ

ה מרעב נמות -לעיר  מחוץ נמשיך ונשב ואם, שם שורר ה ְלכּו ְוַעתָּ ְפלָּ ל ְונִׁ ם ַמֲחֵנה אֶּ ם ֲארָּ נּו אִׁ ה ְיַחיֻּ ְחיֶּ ם נִׁ  ְואִׁ

נּו יתֻּ ְתנּו ְימִׁ מָּ אותנו, ואם  ירחמו עלינו וְיַחּיּו אולי האויב בידי עצמנו ונסגיר ארם מחנה אם כן אל נעבור (ד-ג, ז ב מלכים) "וָּ

ממוות  קלוש להצלה סיכוי: דידן לנידון הדומה מקרה לנו הרי לאו מסתבר שיהרגו אותנו מיד ונפסיד אף את חיי השעה.

 .שעה חיי סיכון דהיינו - אותם שיהרגו גדולה בסכנה הכרוך עליהם, ירחם העיר על הצר שהגוי שכן לא סביר קרוב,

את הכלל  הגמרא לומדת ברעב, ומכאן ממוות להינצל מנת על זה סיכון לקחת שמותר למסקנה אכן מגיעים המצורעים

 .חיישינן לא שעה לחיי -האמור: וודאי מת 

 אלישע מקללת כתוצאה שהצטרעו בניו ושלושת גחזי שהם (מז סוטה) ל"חז לנו מגלים? המצורעים הללו ארבעת הם מי

 להסתמך שאפשר ל"חז הבינו (צ סנהדרין) הבא לעולם חלק להם שאין ההדיוטות מארבעת אחד הוא שגחזי ולמרות הנביא;

 . (סנהדרין ירושלמי) בתורה' ו'גיבור אלישע המובהק של תלמידו היה הוא שכן חמורה כך כל בשאלה שלו פסק הדין על

 .יותר ארוכים לחיים סיכוי כנגד מותר שעה חיי סיכון: הכלל זהו ואכן

 אלישע, מצרעתו ביקש לשלם לאלישע הנביא בעבור שנרפא ארם צבא שר כשנעמן אינו עקבי בהלכה זו; גחזי והנה

 לבקש שיתן רבו י"ע שנשלח בטענה ופמלייתו נעמן אחרי רץ גחזי אולם. שמים שם קידש ובכך תמורה לקבל סירב

ר", אותם לפרנס במה שהגיעו כעת ואין נערים שני עבור חליפות ושתי כסף ככר ן ַויֹאמֶּ ם ַקח הֹוֵאל ַנֲעמָּ יִׁ רָּ כָּ  ב"מלכ) "כִׁ

 וכשחזר בגדים חליפות ושתי כסף ככרים ולקח לשקר אכן נשבע גחזי דהיינו, הישבע שרבך שלחך וקח שניים. (כג, ה

ַרַעת" קיבל גערה וקללה, רבו לאלישע ן ְוצָּ ְדַבק ַנֲעמָּ ם ּוְבַזְרֲעָך ְבָך תִׁ . הצטרע רבו מלפני בצאתו ומיד (כז שם) "ְלעֹולָּ

, תושב גר להיות לנעמן וגרם שמים שם קידש בעוד שאלישע נורא;' ה לחילול גרם ואף לשקר נשבע שגחזי לנו הרי

 .שמים בגין תאוות הכסףחילל שם  גחזי

 לסכן וראוי כדאי אם. שעה חיי על עדיפים עולם שחיי הכלל את ממנו למדנו הרי; ביותר תמוהה גחזי של זו התנהגות

 נצח; לחיי לזכות בשביל הזה עולם חיי על לוותר שכדאי וחומר קל שנה ועשרים מאה לחיות סיכוי עבור שעה חיי

 של אחת שעה ''יפה ל"חז אמרו וכבר. שנה ועשרים מאה לחיי סיכוי כנגד שעה חיי על מהויתור קטן יותר הינו זה ויתור

 מתחילת ביחד הנבראים הנאות סוגי כל: ל"זצ דסלר הרב מסביר (מ"ז פ"ד אבות) הזה'' העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת

 הבא. בעולם רוח קורת של אחת שעה לא יכריעו את כף המוזנים כנגד סופו ועד העולם

 ארוחת לו ומכינים ימים שלושה במשך אכל שלא מסביר הרב, משל לאדם? רוח בעה"ב קורת של אחת שעה היא ומה

 הנקראת היא אדם אותו שמרגיש ההנאה מתוכו, נודף המאכלים נפתחות וריח האולם וכשדלתות, הצום להפסקת מלכים

 .הדורות כל סוף עד ושיהיו שהיו הפאר ומכוניות והזהב הכסף מכל יותר גדולה זו מועטת הנאה. רוח' 'קורת

 ח' ניסן תשע"ו 455גיליון מס'  



 על חשב ולא הכיכרים שני עם לקנות שיצליח המותרות על חשב הוא מדוע? אינו עורך חשבון זה גחזי כן אם כיצד

 וגחזי, רבו אליהו של ברוחו שניים פי קיבל הרי אלישע? הדור גדול של לדרגה להגיע לו שהיה האדיר הפוטנציאל

לעיל. אם כן כיצד  כאמור הלכה ממנו לומדים שכן חכם תלמיד נשאר הוא הקלקול לאחר גם הרי זו. לגדולה מועמד

 ניתן להסביר את התנהגותו?

ים ֵעיֵני ְיַעֵּור ַהשַֹחד" היא התשובה מִׁ  .בעליה את משחדת הממון תאוות (יט טז דברים) "ֲחכָּ

 במצור עם ישראל שכן, השתנה במאומה לא שגחזי רואים ההפטרה מהמשך? זה מעשה לאחר השתנה גחזי האם

ואוספים  ובשתיה באכילה עסוקים ובניו גחזי לחשוב כיצד לפעול על מנת להציל אותם, ובמקום ברעב, ובסכנת מוות

 .הממון תאוות אחרי לרדוף לקח ממה שעבר עליו וממשיך למד לא שגחזי רואים. האויב של והזהב הכסף את

 העולם. מן האדם את מוציאים והכבוד והתאווה הקנאה. זו מסוגיה ללמוד לנו יש מוסר גדול

 

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מיאל בן שמחה,מאיר ירח שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

שרה בת שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה,  בנימין בנדט בן יוסף,

יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שולמית, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  בלבד.השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך  

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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