
 
 

 
    

  
  
  
 

 

 

  ח"תשע בלק
  

  ')ב(חלק למה לפחד או לא לפחד מעוג, או מי חיסל את הענקים? 
 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  ֶׁשָּמָנה שבע אפשרויות לומר ענק בעברית.  דברי המדרשבשבוע שעבר הבאנו את 
  ננסה השבוע לברר את תולדותיה של תופעה זו וננסה להעמיק בתהליך הטיפול בתופעה.

  ביא את הדוגמאות המרכזיות:פעמים רבות בתנ"ך, נהענקים מוזכרים 
  ".ֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ...ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם : "ד)' פרק ו(הענקים נזכרים כבר בפרשת בראשית   .א
ת המלכים), הם מחסלים את רוב הענקים במסעם של ארבעת המלכים המסופוטמים, כנגד המורדים בהם בארץ כנען (חמש  .ב

ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוַּיּכּו : "ה) ד"פרק י ם, ש( (למעט עוג) שישבו בעבר הירדן המזרחי. וז"ל הכתוב
 ".ְוֶאת ַהּזּוִזים ְּבָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים ֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתֹרת ַקְרַנִים

ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיֹבא : ")לג-כב  י"ג פרק (במדברכאשר המרגלים חזרו מתור את הארץ, עיקר חששם הוא מפני בני הענק. וז"ל הכתוב   .ג
 ...ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹדת ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם:...ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק 

ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות: ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן  ...ַוֹּיִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ 
 ".ְּבֵעיֵניֶהם

: )לג א"במדבר פרק כ( כאשר הגיעו בני ישראל אל הבשן והגלעד הם נאלצו להתמודד עם עוג מלך הבשן, הענק. וז"ל הכתוב  .ד
ִּכי : "יא)' פרק ג( פרטים אודות מידותיו העצומות מופיעים בספר דברים...". ְקָראָתםַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶר ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן לִ "

ָרְחָּבּה ְּבַאַּמת ַׁשע ַאּמֹות ָאְרָּכּה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ַרק עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ַּבְרֶזל ֲהה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון ּתֵ 
 ".ִאיׁש

ָהֵאִמים ְלָפִנים ָיְׁשבּו ָבּה ַעם : "כא)-יא, כ-(פרק ב' יספר דברים מלמד אותנו פרטים נוספים אודות הענקים, שישבו בעבר הירדן   .ה
ֶאֶרץ ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף ִהוא ְרָפִאים ָיְׁשבּו ָבּה ְלָפִנים  :...ִמיםָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים: ְרָפִאים ֵיָחְׁשבּו ַאף ֵהם ָּכֲעָנִקים ְוַהֹּמָאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם אֵ 

 .ב)-' אדברים ט(עיינו גם " ם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתםְוָהַעֹּמִנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמזִֻּמים: ַעם ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים ַוַּיְׁשִמיֵדם ְיֹקָוק ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרׁשֻ 

ָיִמים " כב)-(יהושע פרק י"א יחכשהכתוב מסכם את מלחמותיו של יהושע הוא מדגיש את הקרבות כנגד הענקים. וז"ל הכתוב   .ו
ֹון ִמן ְּדִבר ִמן ֲעָנב ּוִמֹּכל ַהר ַוָּיֹבא ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ַוַּיְכֵרת ֶאת ָהֲעָנִקים ִמן ָהָהר ִמן ֶחְבר...ַרִּבים ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ִמְלָחָמה:

 ".ָּזה ְּבַגת ּוְבַאְׁשּדֹוד ִנְׁשָארּוְיהּוָדה ּוִמֹּכל ַהר ִיְׂשָרֵאל ִעם ָעֵריֶהם ֶהֱחִריָמם ְיהֹוֻׁשַע: א נֹוַתר ֲעָנִקים ְּבֶאֶרץ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרק ְּבעַ 

ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר : "), טויביהושע י"ד ( ביקש את חברוןפרס, על שעמד כנגד המרגלים, הוא כשכלב בן יפונה קיבל   .ז
ְוֵׁשם  ...ֹקָוק:ְיֹקָוק אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ  ִּדֶּבר ְיֹקָוק ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַבּיֹום ַההּוא ִּכי  ֲעָנִקים ָׁשם ְוָעִרים ְּגֹדלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי

ַוֹּיֶרׁש ִמָּׁשם ָּכֵלב ֶאת ְׁשלֹוָׁשה ְּבֵני ָהֲעָנק : "יד) ו"ט  םש( ". הוא אכן הוריש אותם...ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרַּבע ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲעָנִקים הּוא
 .ים א' י)(עיינו גם שופט "ֶאת ֵׁשַׁשי ְוֶאת ֲאִחיַמן ְוֶאת ַּתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק

הכריז כי נשארו עדיין ענקים בארץ פלשתים, בימי דוד בא יומם. וז"ל הכתוב בספר שמואל ב  (ו)לאחר שספר יהושע, לעיל   .ח
ָאז ִהָּכה ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ֶאת ַסף  ...ַוְיִמיֵתהּו  ַוַּיֲעָזר לֹו ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ַוַּי ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ...ְוִיְׁשִּבי ְבֹנב ֲאֶׁשר ִּביִליֵדי ָהָרָפה ו (טז): "כא) -(כ"א טז

ְוַגם הּוא יַֻּלד  ... ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ָמדֹון ...ַוַּי ֶאְלָחָנן ֶּבן ַיְעֵרי ֹאְרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּתי  ...ֲאֶׁשר ִּביִלֵדי ָהָרָפה
  ."ְבַיד ָּדִוד ּוְבַיד ֲעָבָדיו". כל אלה נפלו "ַוַּיֵּכהּו ְיהֹוָנָתן ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ....ְלָהָרָפה

  
  תהליך זה שהתרחש במשך אלפי שנים.  את המהלך הרוחני העומד מאחורי ,נסביר, בע"ה, בשבוע הבא

  
  הבה נתפלל כי גם אנו נתגבר על כל אויבינו. 

  טף עזה היקרים, ובתוכם גם בוגרינו,בהזדמנות זו נאחל לכל תושבי עו
  ימים של שקט ושלווה ועבודת ד' בשמחה ובטוב לבב.

  
  
  

 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
  ט' בכסלו תשס"ט

 

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמש
  נלב"ע

  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 
  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי

  הי"ויצחק ונעמי  בנם של
  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

  

  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  בלק

  
  
  

  הפרשה באנציקלופדיה התלמודית

  

  על פי הערך: בועל ארמית, שבאנציקלופדיה התלמודית כרך ג'.

ֹבא ַאַחר אִ " ָידֹו, ַוּיָ ח ֹרַמח ּבְ ּקַ ָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַוּיִ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ַוּיָ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ְרא ּפִ ָרֵאל ֶאל ַוּיַ יׁש ִיׂשְ
ְדֹקר ֶאת  ה ַוּיִ ּבָ ֵניֶהם וגו'ַהּקֻ   ח)- (כה, ז" ׁשְ

  האם הדין שקנאים פוגעים בו נאמר דווקא כשעובר בפרהסיא?
  לנכרי?האם יש דין "קנאים פוגעים בה" בישראלית הנבעלת 

  
משנה סנהדרין פא ב; רמב"ם פוגעים בו ( -) רש"יבני אדם כשרים המקנאים קנאתו של מקום ( -הבועל ארמית, קנאים בפרהסיא. 

): מלכים א ב כט), כלומר: ממיתים אותו, כמו (איסורי ביאה פי"ב ה"ד; טור אבן העזר סי' טז; רמ"א בשולחן ערוך חושן משפט תכה ד
), בין רמב"ם שם; טור שם; רמ"א שם), היינו בפני עשרה מישראל (עבודה זרה לו בוהוא שבא עליה בפרהסיא ( .)רש"י שםֵל ְּפַגע ּבֹו (

), רמב"ם שם). ואותם הקנאים שפגעו בו והרגוהו, הרי אלו משובחים וזריזים (רמב"ם שםשבא עליה דרך זנות ובין דרך חתנות (
), ע"ז שם). ודבר זה שבועל ארמית קנאים פוגעים בו, הלכה למשה מסיני הוא (ור שםטוכל הממהר וזריז להורגו הרי זה משובח (

  ).רמב"ם שםוראיה לזה מעשה פנחס בזמרי (
  

הבועל ארמית, כיון שקנאים פוגעים בו, הרי האיסור בכלל איסורי עריות, ולכן אם אנסוהו לעבור יהרג ואל יעבור, כמו בשאר 
בית יוסף סי' טז בשם ), ודווקא כשאנסוהו לעבור בפרהסיא (נהדרין פ"ח; רמ"א בשו"ע אהע"ז טז במלחמות להרמב"ן סאיסורי עריות (

  ).ארחות חיים; רמ"א בשו"ע שם
  

קבלה שהוא בכרת, שנאמר: ִּכי ִחֵּלל ְיהּוָדה ֹקֶדׁש  לא פגעו בו קנאים ולא הלקוהו בית דין, עונשו מפורש בדבריעונשה בידי שמים. 
), יב- מלאכי ב יאָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשָּנה ֵער ְוֹעֶנה ֵמָאֳהֵלי ַיֲעֹקב ּוַמִּגיׁש ִמְנָחה ַליֹקָוק ְצָבאֹות ( ה'ַיְכֵרת , ֵהב ּוָבַעל ַּבת ֵאל ֵנָכרְיֹקָוק ֲאֶׁשר ָא

לא יהיה לו ): אם תלמיד חכם הוא טז ב רהעזבן פי"ב ה"ו; טוש"ע א יאהברי סנהדרין פב א ודרך ארץ רבה פ"א; רמב"ם איסוופירשו (
סמ"ג ער בחכמים ועונה בתלמידים, ואם כהן הוא לא יהיה לו מגיש מנחה לה' צבאות. וחמור עונש כרת זה יותר מכרת של תורה (

ב"ח סי' טז בפירוש דברי ), שבכרת הוא נכרת ואין זרעו נכרת, וכאן אף זרעו נכרת בענין זה שיהיו לו בנים לא טובים (לאו קיב
  ).הרמב"ם שם יפל שם ע שנהמגיד מבית דין, נפטר מהעונש שבידי שמים (). אם הלקוהו הסמ"ג

  

) ענוש כרת, כל שלא אהע"ז שם) והב"ח (סנהדרין שםאפילו אם בא עליה בצינעה, שאין בו דין של קנאים פוגעים בו, לדעת הר"ן (
  א עליה בפרהסיא.) מצדד לומר שאין ענוש כרת אלא בבשם ס"ק הקבל עונשו בבית דין. אבל החלקת מחוקק (

  

) מכת סנהדרין פב א; ע"ז לו בבית דין של חשמונאים גזרו על הבא על נכרית דרך זנות, אפילו בצינעה, שחייב עליה (בצינעה. 
ן ורטירה, וכמהבאר הגולה סי' טז בשם הר"ש הלוי  תבכן סנהדרין שם, וכ). וכתב הר"ן (מאירי שם; יד רמ"ה שםמרדות מדברי סופרים (

) שעיקר האיסור של בעילת ארמית הוא מן התורה, אפילו בצינעה, שכיון וכה בספר אמונת חכמים לאבי עד שר שלום פכ"טבאר תבכ
שבפרהסיא קנאים פוגעים בו ועונשו מדברי קבלה כרת, הרי מן התורה אין הבדל בין פרהסיא לצינעה, אלא שבית דין של 

נש שבידי שמים אין כדי להרחיק האדם מן העבירה. אבל דעת המגיד חשמונאים גזרו שיתחייב מלקות, לפי שראו שמשום עו
  ) שכל האיסור הוא מדברי סופרים.סי' טז) והטור (אישות פ"א ה"דמשנה (

  

ע"ז לו ): הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף (בראשית לח כדישראלית הנבעלת לעובד כוכבים, איסורה מן התורה, מגזירת בית דינו של שם, שנאמר (
  .1)תוס' רי"ד שםעל פי שאינה אלא גזירה, קראו לה איסור של תורה, לפי שהוזכר בתורה (), ואף ב
  

______________________________________________  
  
  מתוך ע' בועל ארמית, כרך ג, פרקים א, ב, ג 1
  

 

 
  
 

  
  
  
  

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  יהודיתקוקה 
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  לע"נ 
   ע"ה מרים ריגלר

  הי"ו מיכאל ריגלררעייתו של ד"ר 
 נלב"ע אייר תשע"ח

  
    הי"ד המולדתהנופלים במערכה על הגנת לע"נ                                                             
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  בלק

  
  
  
  

  (מתוך ח"ז)
  

 New York, USA                                                  ניו יורק, ארה"ב
  תמוז תשס"ו

  

  

  שאלה
גופות  ןשהלהניח סביר  .ןגופות משומרות (מסי מוצגות. בתערוכה זו "Bodies"תערוכה פופולארית בשם  בניו יורק מוצגת עכשיו

האם יש בעיה הלכתית בהצגת ששומר עליהם מריקבון. ישנו גם חדר שבו שמורים עוברים.  לטקסחומר  הזריקו להן), שגוייםשל 
  התערוכה ובביקור בה? האם לסטודנטים בבית ספר לרפואה מותר לבקר בתערוכה, לצורך לימודי?

  

  תשובה
על . 2באין חיו לי עלמא, אבל בחו''ל לכורץ ישראלאלא באאינה מחלוקתם  .1מתי גוייםנחלקו הפוסקים אם יש חיוב לקבור   .א

 .3גופה בדרך אחרתלטפל בכל פנים יש 
  .4נחלקו הפוסקים אם יש איסור להנות ממת גוי  .ב

    .5ההסתכלות על גופתו איננה כלולה באיסור זה – גם למי שסובר שיש איסור הנאה ממת גוי  .ג

 .8 7ן יש איסור"ולרמב ,אין איסור 6איסור של "בל תלין" במת גוי. לרש''ינחלקו הראשונים אם יש   .ד
 ,זהר שלא לנוול את הגופהיאומות העולם. עליו להבכמקובל  ,9המקצועלצורך מותר לסטודנט לרפואה לנתח גופות של גויים   .ה

  .10צורך לימוד בלבדלהשתמש בה לאלא 
קור בתערוכה ימנע מבילה יש .11גויים , אף שלתערוכה של גופות בארגון סורייש א ,כריואוסרים ניוולו של מת נהון שיש וכי  .ו

 .12בילוי ואסקרנות שם כזו ל
 .14סיור מיוחד רק לסטודנטים לרפואה ך, במיוחד אם יער13מעיקר הדין מותר לבקר בתערוכה לצורך לימודי רפואה  .ז
 .15מן הכיעור ומן הדומה לו אדם מישראל עולם יתרחקל  .ח
  

____________________________________________________  
  
 רמב"ן (דברים כא, כב) ו"העמק דבר" (שם), שו"ת "יביע אומר" (ג יו"ד כב אות כ).  1
  . "בית יצחק" (או"ח סי' טו).1עיינו בהערה   2
  .8עיינו לקמן בהערה   3
 מלך"לשנה מ"א (שם) וב"אור הגרישמתי גויים אסורים בהנאה. ב ,א בתשובה"שפסק כדברי הרשב ),א 'שמט סע 'סי(יו"ד ע "ראה שו   4

תן לדייק מדבריו שמותר להנות יונ .העוסק בדין הוצאה ,ח דברי הירושלמי (שבת פ"י ה"ה)וחלקו על דבריו מכ ).כא 'אבל פרק יד הל(
המעלה אפשרות  ג ע"ב),שבת צ(לשאול. עיין בחידושי "חתם סופר"  פלשתיםממת עכו"ם, וממה שמצינו שדוד הביא מאה עורלות 

עטרת ". ועיין עוד בשו"ת הפלשתיםשדחה את הראיה מעורלות  )מא 'א סי( "ץ"שאילת יעב"שהבבלי חולק בזה על הירושלמי. ובדברי ה
 ובדברי הפוסקים המצוינים בדבריו.  ),ז 'א חו"מ סי( "פז

 . )כט אות ג 'סי ;כח אות ה 'א יו"ד סי( "משפטי עוזיאל", ו)יד 'ד סי( "ציץ אליעזר", )רח ס"ק ז 'יו"ד סי("חזון איש"    5
וישראל הם בניו. משל לשני אחים  ,זלזולו של מלך הוא, שאדם עשוי בדמות דיוקנו –"כי קללת אלהים תלוי  ):כג ,דברים כא(רש"י   6

כל הרואה אותו אומר המלך תלוי. כל קללה שבמקרא לשון  .תאומים שהיו דומין זה לזה, אחד נעשה מלך ואחד נתפס ללסטיות ונתלה
לנו לא ועיין שם בדברי המהרש"א.  )סנהדרין מו ע"ב(גמרא ב". ומקור דבריו 'והוא קללני קללה נמרצת'הקל וזלזול, כמו (מלכים א' ב, ח) 

 ,כל אדם נברא בצלם אהל – בישראללהעמיד את דברי הגמרא הנ"ל דווקא  ברור מה המקור לשיטת רש"י (לאורך כל הדרך) שהכריחו
 וכדברי המשנה באבות "חביב אדם שנברא בצלם". 

מה עץ שהוא נוול אף כל שהוא נוול.  .א) דרשו כן בכל המלין את מתו שלא לכבודוע""ורבותינו (סנהדרין מו  כא, כב): שם(ז"ל הרמב"ן   7
כי קללת אלהים תלוי. ועל המשל של שני  ,לא תעשה כן –לגודל חטאו לומר אע"פ שזה ראוי לנוולו  י'כי קללת אלהים תלו'והנה לדעתם, 

אחין יהיה כל המלין בטעם הזה. וכן הקללה שהזכיר רבי אברהם ממנה, יהיה בכל בית אשר יהיה שם מת, ועל כן יטמא כל הבא אל 
על דעת רבותינו איננו טעם בלבד, בעבור שלא תטמא את אדמתך, שא"כ  'ולא תטמא את אדמתך'יד):  ,האהל וכל אשר באהל (במדבר יט

או אפילו המת בארץ עובר בשני לאוין ועשה, ובחוצה לארץ בעשה ולא  ,יהיה מותר בחוצה לארץ, אבל הוא לאו שני. והנה המלין התלוי
יומן, אע"פ שאין בתלייתן הקללה שהזכירו תעשה אחד, שהוא למד מן התלוי, כאשר פירשתי. ומן הלאו הזה קבר יהושע מלכי כנען ב

  .רבותינו במגדף ועובד ע"ז, אבל היה בהם משום טומאת הארץ, או שחשש לקללת אלהים מן המשל של שני האחים, כאשר פירשתי"
נו שלא להשאיר את הגופה יה "בל תלין"ינו של איסור יענ ,יש להעיר שלפי דברי הפוסקים הסוברים שאין חיוב לקבור מתי גויים בחו"ל

 קבורה בקרקע. בולא דווקא  ,שריפה וכדומהבאלא יש חיוב להעלים את הגופה  ,להתנוול לעין כל
דברי ", וכן כתב בע"ב) סנהדרין מו(ציין למחלוקת הנ"ל, וכן כתב המהרש"א  "קומץ המנחה" ).לזקמצוה ת( "מנחת חינוך"ראה ב  8

כח אות  'יו"ד סי( "משפטי עוזיאל". יש להעיר על דברי הע"ב) סנהדרין מו( "עיניים למשפט השלם". וכן כתב ב)א 'שנז סע 'סי( "סופרים
אין חילוק בין ישראל  ,ואיסור ניוול המת נלמד מדין בל תלין ,יש איסור ניתוח מתי ישראל משום ניוול המתש רמאהכותב שאם נ ),ד

שגם  )א סימן מא( "שאילת יעב"ץב"אך לפי הנ"ל רש"י חולק. ועיין  ,ששניהם מקרא אחד דרשו. דבריו הולמים את דברי הרמב"ן ,ועכו"ם
 . קנא) '"ק ב סיומהד( "שואל ומשיב"נקט בפשטות שאיסור הלנת המת שייך אף במתי עכו"ם. וכן נקט שו"ת 
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  בלק
 הנ"ל. "ציץ אליעזר"ראה "חזון איש" הנ"ל ו  9

 ספק איסור תורה ללא צורך.ללאדם להיכנס  סורפשוט שא ,יש מחלוקת ראשונים בדבר ניוולו של מת גוישמאחר   10
 כנ"ל בהערה הקודמת.  11
לשני אחים תאומים בעיר אחת, אחד מינוהו מלך  –"אומר רבי מאיר: משלו משל למה הדבר דומה  ):סנהדרין מו ע"ב(זה לשון הגמרא   12

הגוף שא יכוונת המשל השונראה  .המלך ותלאוהו. כל הרואה אותו אומר: המלך תלוי! צוה המלך והורידוהו" ואחד יצא לליסטיות. צוה
. ויש ללמוד ממשל חז"ל שגם וין האלוקי שביומי שמבזה את הגוף בעצם מבזה את הענ ,המחיה את האדם ,הנו משכן הנפש האלוקית

מתבזה המלך עוד יותר. ואם אף אחד לא יסתכל בפני התלוי לא  שבכךמשום  ,ההסתכלות על גופו של מת המתנוול יש בה נדנוד עברה
 ,). ואם אין ראיה לדבריא ע"ב(חגיגה  "ראוי לו שלא בא לעולם –כל שלא חס על כבוד קונו " :כך, ועל כגון זה נאמר-יהיה בזיון למלך כל

 זכר יש לדבר במה שמצינו שהשומע ברכת ה' צריך אף הוא לקרוע את בגדיו. 
או  ,שאין איסור בל תלין במתי גויים ,על שיטת רש"י שסומכיםכמת הרפואה, או משום וכמו שמותר לנתח מתי גויים לצורך לימוד ח  13

 הוא לצורך גדול ויקר של הצלת אחרים ממחלה.שמאחר  ,נחשב לניוול הגופה ינוי ניתוח איד- ללימוד הרפואה עשמשום 
 .)סנהדרין מו ע"ב" (סנהדרי קטנה"עיין בדברי ה  14
יראו בזה מתן לגיטימציה לתערוכה. על כן יש  –יש לקחת בחשבון שאם יראו גויים או יהודים שיהודי ירא שמים נכנס לתערוכה זו   15

  לשקול לגופו של עניין אם ישנה תועלת אמיתית בביקור בתערוכה.

 
 

 
 

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,שב
  

  הרב יוסף כרמלה ארנרייך          משב הר
  שי הכוללרא

  
  
  

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמן נחמיה גולדברג

  הרב נחום אליעזר רבינוביץ
  הרב ישראל רוזן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת
  

  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  בן חנה )יוסף (יוסי
  ליליאן בת פורטונה  מאירה בת אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 

  יפה בת רחל יענטע  בת שרה פריאל דפנה חיה  רבקה רינה בת גרונה נתנה

  
  

    בתוך שאר חולי עם ישראל


