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 פואייםר יבטיםה זכרונ המאוחרתו קדומהה יהודיתה ספרותב
 נטומיהא לש יבטיםה וןג, כשתןה דרכיו כליותל קשוריםה וניםש הלכתייםו
 פואייםר טיפוליםב תמקדנ הז מאמר. ב1חבלותו חלות, מפיסיולוגיהו
 ראיב שתןה דרכיב בניםא לש תחלואיםל קשורותה לכתיותה בבעיותו
 . חדשהה העתו בינייםה מיי לש פוסקיםה פרותס

' אבןה ולי'ח ואה שתןה דרכיב בניםא לש עיותב מצייןה כלליה מונחה
 הניחל ש'. ישתןה עוצרתה אבן'; 'הסותמתה בן: 'אותרי ועטיםמ במקריםו

 ףא תייחסים' מכליותה אב'כ ו' אתנייםמ ולי', 'חשתןה ולי, 'חגוןכ הבחנותש
 ודאותב דעתל יתןנ מידת אל יכ ציין(. נהלןל אה)ר הז סוגמ בעיותל םה
 דוברמ ףא המקריםמ בחלקש ייתכן, ודוברמ שתןה דרכימ לקח איזהב
 . כדומהו יהומים, זדלקותב

 רקע רפואי: (Nephrolithiasis). אבנים בכליות ובדרכי השתן א

 רכיד םג בניהם, ובניםא היווצרל כולותי אדםה גוףב יבריםא כמהב
 עירז גושב אבןה לש חילתה(. תשתןה שלפוחיתו ופכנים, שליות)כ שתןה
 ולךה גוש. השתןה צטברותה וךת כליהה אגןב מושקעה וצקמ ומרח לש

 
 רך"ג, עשנת רושליםג, י רך, כפואיתר לכתיתה נציקלופדיהא, טינברגא' ש קירהס אהר 1

 .244–227' מ, עשתןה דרכיו ליותכ
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 לולהע שניםה במרוצתו וספיםנ שקעמ ומריח ליוא צמדיםנ אשרכ גדלו
 דרך, בשארתמ"מ נ 5 לע ולהע קוטרהש בן. אבניםא ספרמ וא בןא היווצרל
 עין, כעירותז בנים. אשופכןב עבורל כדימ דולהג יאה כןש כליה, בללכ

 ולם, אהןב ירגישוש בלימ הגוףמ יוצאותו שתןה דרכיב נקלב וברות' עצץ'ח
 דרוח םא וניםש סיבוכיםו כאביםל גרוםל לולותע ינוניב גודלב בניםא
 . שתןה לפוחיתש לא רכוד נעוו שופכןל

 ליג אבכ יינו, הכליהה וויתע ואה ליותכ בניא לש יותרב שכיחה סימפטוםה
 וספיםנ פשרייםא ימפטומים. סשופכןה רךד הכליהמ ורדתי אבןה אשרכ נוצרה
 חסוםל לולותע שופכןב תקעותנה בנים. אשתןב םד קבותע הופעתו חילהב םה
 לש דלקתל מביאותו שתןב זיהומיםל פגיעותה תא להגבירו שתןה פרשתה תא
 תא רחיבמ כלואה הנוזלו בלמתנ שופכןב שתןה רימתז עיתים. לכליותה גןא
 . צמהע כליהל נזקל ורם', גכליהה ימית'מ קרויה הז צב. מכליותה אגןה

 ותרי דולות, גללכ ךדר, בצמהע שתןה שלפוחיתב נוצרותה בניםא
 להא בנים. אשלפוחיתה תוךמ צאתל סוגלותמ ינןא יןא לכן, וליותכ אבנימ
. שופכהה יציאתל סמוךב שלפוחיתה תחתית, בללכ דרך, בצטברותמ
, הרגילמ כוףת תןש תןמ םה אלהכ בניםא לע מצביעיםה סימפטומיםה
 .2שתןב םד הופעתו אביםכ

 , חומרי מרפא וסגולות . אבנים בדרכי השתן: טיפולים קדומיםב

 גון, ככליותב אבניםב טיפולל רכיםד ספרמ יימותק מינוי לש רפואהב
-גליב ופיתג-וץח יתוטריפסיה)ל וליםק-לע ליםג אמצעותב אבניםה יסוקר
 תיחתפ לש ירורגיכ יתוחנ דיי לע ו, איסטוסקופצ אמצעותב וצאתןה ו( אלםה
 ווןי כמיח לש תביהםכב זכרונ שלפוחיתב בניםא לש חלות. מ3שלפוחיתה
(. ספירהל 2 אה)מ גאלינוס"ס( ופנהל 5 אה)מ יפוקרטסה גון, כרומאו
 וארות ספירהל השניהו ראשונהה מאהב הודוב גון, כונותש תרבויותב
 . 4הכליותמ בניםא הוצאתל יתוחיםנ

 
 םע וצאת, המשפחהה בריאותל מדריךה, מיתט' ס אה, רשתןה דרכיב אבניםל פואיר קער .2

 [.מית; סהלן]ל 509-510' מ, ע1999 ביבא ל, תבטחוןה משרדו ובדע
 , 1999 רושלים, ימשפחהה בריאותל רטאכ נציקלופדיהא, ורביץ; ב' הם, שמיתס 3

 . 12-14' מע
 ולדותת, ארגוטה: ר' מאהר ושרוטהס כתביב שתןה שלפוחיתמ בניםא הוצאתל יתוחנ לע 4

 יווניםה כתביב כליותב בניםא ל[. עארגוטהמ; הלן]ל 16' מ"א, עשסת רושלים, ירפואהה
 ממצא. ה37' מ(, ע1972) ג, פהרפואהב התפרסםש ריספ-הב' ד לש מאמרוב אהר
. שתןה דרכיב בניםא לש בעיותמ בלוס יותרב דומותק תקופותב ברכ יכ למדמ ארכיאולוגיה
 שנתב נחנטש צרימ ערנ לש כליהה אגןב בןא מצאהנ רכיאולוגיותא בדיקות, במשל, לךכ

 A. Sigerist, A History of Medicine, 1, p. 63: אה"ס. רפנהל 4800
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, ותרי שוטותפ יטותש אמצעותב ופלוט שתןה דרכיב בניםא לש עיותב
    צבעיםה ואתפ לייןנ' ק לש חקרומ יפ ל. ע5יםונש רפאמ מחיצ דיי לע גוןכ
(Rubia tinctorumנ )כליותב בניםא המסתל גולהס עלב צמחכ חשבה 
 ערביתה רפואהב יכ וסרמ ריספיל. נ' ק6הודהי במדברש ומראןק נשיא קרבב
( R. tenuifolia) מצויהה פואהב יוםה דע ואיםר שראלי-ארץב מסורתיתה
  .7כליותב בניםא המסתל רופהת

 רפואהב ותרי מאוחר, וקלאסיתה רפואהב רווחוש טיפוליםה חדא
 מיטהה שפשפ אמצעותב שתןה רכיד תיחתפ יהה ימיביניימיתה ערביתה
(Cimex lectulariusט .)מאהב יוסקורידסד צלא זכרונ הז סוגמ יפולים 
 דרכיב וא כליותב בניםא לש חלה"ל. מזח ספרותב כןו 8ספירהל ראשונהה
 נשיאה הודהי רביש מסופר, ו9'מירתא'צ שםב כמיםח וןלשב זכרהנ שתןה
. יפוליםט לש דרהס כליותב אבניםל ציעמ תלמוד. ה10בר מןז מנהמ בלס
 מאשהו אישמ ינהכ קחתל מליץמ ואה וזריםע ינםא טיפוליםה ששארכ
 עולהה רושם. ה11בשי נהס לע אתז עשוי כשישתינוו מיןה איברב לתלותו
 .  גולתיתס פואהר לע מבוססה טיפולב דוברמ יכ ואה

 
 ' לביץד' פ אהר שראלי רץא לש הרבליסטיתה רפואהב הז סוגמ בעיותב יפולט לע 5

 (.אינדקס)ב 21' מ, א, ע1991 ביבא ל, תשראלי-רץא לש מרפאה מחיצ, ניב' יזו
 .23-25' מ(, ע1971) ג, יץארו בעט", איסייםה לש רפואהה סודות, "מלייןנ' ק 6
 צ, -נ לק"ז, חשמת רושלים, יערהי וצאת, הצמחיםה לקוטי, ריספילנ' ק 7

 .1004-1003 'מע
8  R. T. Gunther, The Greek Herbal of Dioscorides, New York 1959, II, 36. 

" שתןה עוצרתו גידב גדילהה בןכ"א מחלהה תא מגדירה ם"י, שברשע"ב ו טס יטיןג 9
  עקרנ אדםו שתןה עוצרמ וליח –' וסכינתאה'ס מחלתע"ב ל דס  יבמותב פירושול ווההש)ו

 :ראה'(. וימנוה 
Julius Preuss, Biblisch Talmudische Medizin, Berlin 1911 (=J. Preuss, 

Biblical and Talmudic Medicine, trans. F.Rosner, Northvale, New Jersey 

and London, 1994, p. 228). 
' מ, ג, עפואיתר לכתיתה נציקלופדיהא, טינברג' שרופפ לש חשובהה ערתוה כןו

 כליותב אבנים, שכךל ליניתק בחינהמ תאים' ממירתא'צ השם, ש59 ערה, ה237
 שתןה דרכיב חסימותל קשורותה תןש הטלתב עיותב ל. עלצמרמורתו חוםל ורמותג
 השתנהב דנהה סוגייהע"ב ב דמ בכורותב גמרא"א לרשבה פירושב םג אהר
 אמרו. וטנוב צבתהו עכבש אחדב יהה עשהמ יכ אמרו: "וריאותב שוםמ פרהסיאב
 לוקהע וליח ילמאד ול רםג זהש ודעיןי נוא איןמ לומר. כלוקהע שוםמ יל תיפוקו
 יפיןט יפיןט לאא השתיןל כולי לאש לומרכ שותתב השיבו. וטנוב בתהצ ןכ עלו יהה
 ק(. ימןא ס לק"א חרשבה "תו)ש "יהה שתןה כובע חמתמ אלמאד

 לש חלותיו, מוק: ה' קאהר פרטב הצמירתאו כללב ביר לש חלותיומ לע"א. ע הפ ציעאמ באב 10
 הודהי ביר לש חלותיו, מושן; א' ש771-772' מ"ט(, עשכ)ת 4 ורותק ,נשיאה הודהי ביר
 ודההי ביר לש חלותיו, מקי'צבורזא' ד יפ ל. ע223-224' מ"ח(, עשל)ת 7, ורותק, נשיאה
 לש התסמיניםש פשרא .234' מ"ס(, עש)ת 139, רפואהה, מודרניתה רפואהה אורל נשיאה
 שתןה שלפוחיתב וא שופכהה דלקתמ לאא שתןה דרכיב אבניםמ בעונ אל צמירתאה
 . עייםמ מחלתמ םג בלס ביר כן, שמעיה לקתד קבע טןב כאבימ וליא וא בקישוריהו

 62 ערהה 237' מ, ג, עפואיתר לכתיתה פדיהנציקלוא, טינברגש ראהע"ב. ו טס יטיןג 11
 ".שתןה וצאמ עדב סותמתה אבן"ל רופאה סףא הביאש חרא רצפטל צייןש
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 עשבונאיה גון, כוניםש ופאיםר צלא פשפשב יפולט זכרנ בינייםה ימיב
 פטר)נ לאנטאכיא אוד(, ד1248 משקד-1197 פרד)ס יטארב לא בןא הרופאו
 וא זכריה מיןה יברא לע נחתוה י, כוסריםמ אחרוניםה ני(. ש1599 שנתב
. 12כליותב ניםבא לפירוקו תןש הגרתל עילהי איברל הכנסתוו תישתוכ
 ייםר' ח צלא גון, כפואיתר-יהודיתה ספרותב םג זכרו, נהז סוגמ יפוליםט
 .   13(17 אה"י )א"י מארה תלמידי, מיטאלו

. כליותב בעיותל ונותש גוליותס רופותת וצעוה דורותה מהלךב
"ם רמבה מליץמ אבניםמ תוצאה, כנראהה כל, ככליותב אביםכ לש מקרהב
 ואת)=צ יוניםה בל: "זוניםי ואתצ מכילותה טיותר נחתה – יצוניח יפולט לע
.. נושנים[ הכאבים]ב אברים[ הת]א וב ירטהו ינופהו ודק"ש( יאא וניםי
: יפודק שרב כילתא לע םג מליץ"ם מרמב. ה14"הפרקיםו הכליותו הבטןו

 לש יקוי, שOxymel)= סכנגביןב מנומ ישתהו נוגבי םא קיפודה שר"ב
 .  15"גדמיתה לצרעתו כליותה אבכל  ועיל"ש( יא. אדבשו ומץח

' מתנייםה וליל'ח גולהס לע שאל( נ14 אהמ פרד)ס דרתא ןב למהר' ש
 הלכתיה חשש, הרם. ב16תכתמ תיכתח לע רוטח ריהא מותד לע מבוססתה
 שמשיםל דומותה מויותד שייתע איסורו אמוריה רכיד שוםמ – פולכ הז מקרהב
 שוןל לאב ריהא ורתצ עשותל ותרמ םא שאלותיךב באש המ לענין: "ועלהמ לש
 ספריב ראשוניםל נמצאש פי? לרפואהל הבז לש וא סףכ לש סט לע רותהח
 ןמ א". לדועהי שעהב יעשוהש הואו תניםמ חוליל ועילמ זהש רפואותה
 כליותה כן, שמתנייםה אזורל מקריניםה כליותב כאביםל כוונה, היכ נמנעה
 תא התירל יש, שיאה שובתות ופןא כל. באדםה וףג לש אחוריה חלקב וכנותש
"ן רמבה מורימ שמעתי: "ובר מעשהמ יועס כךל ישש צייןמ ואה כן, ודברה

 .17"כלוםל וששח אינוו אמרתש מוכ ריהא ורתצ ותהא ושהע היהז"ל ש

 
 ימיב סביבותיהו שראלי-רץא לש מרפאה ממניס, בא' ל אהר ימיבינימייםה מקורותה יכוםס 12

 . 78' מ"ב, עשסת ביבא ל, תבינייםה
. 95' מ"ז(, עשמט )ת ורותק, יטאלו ייםח לרביש הסגולותו רפואותה ספרמ יקוטים, לניהומ' ב 13

 בעיותל יפוליםט יהודיתה ספרותב זכרונ ונותש פואיותר בעיותב הלכתיה שיחה מסגרתב
 דםא לע אלהש ועלתה' ג'( הי)ח"ב ס כסףב חפהנ"ת שו, במשל, לך. כשתןה דרכיב וספותנ

 תרופתוש קיאיםב יםופאר חולהל אמרו, וסתכןה הואו אודמ תפח' ששתןה ברב'א חולימ סבלש
 רוב"ל לזש תצאו יתחמםש דע וב לשפשףו יתז שמןב אברה תא לסוךו מרחץה ביתל לכתל יאה
אולי . חרתא יפוליתט פשרותא יןא ם, אחוליב כנהס ישש יוןכ דברה תא תירה רב. היתרפאו

 .מורח יהוםז גון, כשופכהב יאה בעיהה הז במקרהש הניחל אפשר
 .26 עיף, ס22 אמר(, מונטנרז' מ הדורת"ט )משית םרושלי, ירפואהב שהמ רקיפ 14
 .59, ם, ששהמ רקיפ 15
 ל. עורותע בעיקרו מתכותו שביםע גון, כומריםח גווןמ ימשוש גולהס חפציו מיעותק הכנתל 16

: אהר שביםע לש מיעק ל. עב, פ"א, יציעאמ בא, בליםכ וספתא: תמשלל אהר מתכתמ מיעק
 ע"א. אס בתש

 .תכהת ימן, סא לק, ח"ארשב"ת הוש 17
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 אה"י מאו רוקו)מ וחנהא פאלר' ר צלא זכרונ וספותנ סגולותו רופותת
 סגולותו פוליםיט גווןמ תוכוב מקבץ", הילדיםה ראהמ" ספרו(, ב19
 דק( הAnis ניס)=א ניסוןא קחי המתנייםו כליותה כאב: "ליהודיתה ספרותב
 תשימהוו ח( לAsphalt, Pix, Pitch, ספלט)=א זפתו דבשה םע ערבו יטבה
ע"כ.  ירפאו"ש[ ואא יצוניח יפול, טלומר]כ מתנייםה לע וא כליותה לע
 דשהח קדרהב ותםא תשיםו ומיןש אשיז' ר חק בכליותש אבןל ובהט סגולהו
 תשתהו וסות' כגל מיםה ישובש דע אדמ יתבשלו יםמ לש שורותג' מ םע
  .18"שתןה םע תצאו אבןה תשתברו מרחץה תוךב

 מקורותב נזכריםה בעייםט-עלה הטיפוליםו סגולותה יכ אודמ פשרא
 םע עילי פאיר אופןב התמודדל קדמוניםה לש בעיהה אורל תגבשוה ביםר
 .אבניםה רחקתה

 רפואיות-ים בדרכי השתן: סוגיות הלכתיות. אבנג

 עיותב מגווןב יוניםד שוקעים, מאחרוניםו אשונים, רפוסקיםה ספרותב
. שתןה דרכיב בניםא לש הפרעותל עקיפהו שירהי יקהז הןל יש, שלכהה
 יתוח, נבראג כוחב גיעה, פפילה, תהרה: טושאיםנ כמהב תרכזותמ בעיותה
 רותכ לש בעיה פואי,ר-דעימ חקרמו ימודל שםל הז חולימ נפטרש דםא
בנים א הרחקתל ניתוחה מהלךב מיןה איבריב פגיעהמ תוצאהכ ופכהש

ושאלת ההיתר להסתכן בניתוח להסרת האבנים, במצב שבלא הניתוח אין 
 .להא תחומיםמ חדא כלב דוןנ הלןלסכנה אלא רק סבל קשה. 

 בעיות טהרה של נשים. 1

 גברהפרשת דם כתוצאה מאבנים בכליות של ה

"ם מהרה תלמידי(, מ13 אה, מרמניה)ג רועז ורא צחקי ןב ייםח ביר
 ראהמ רם, בשמישת חמתמ רואהאשה ש לש מקרהב ן"ש, דהראו רוטנברגמ
 תא תלותל שי אםה שאלהב תמקדמ וא. ה19אייתהר םד שארמ ונהש דםה
, חרא מקרהמ איהר ביאמ ואה דיוןה במהלך, וחרתא סיבהב מראהה
 :בעלה לש פואיתר בעיהב דםה תא תלותל ישש בעוק לפניוש חכמיםש

 מצאהו שמישת חרא קנחהש אשהה לע מדנול פשנ וחינ בותינור דברימ כןא
 יגעמ כשהואו אבןה וליח ול שי בעלהו .ידותנ דםל ומהד ראיתומ איןו םד
 תרוגא מראהכ רוקי וא חורש אמתומ וצאי םד הילוךב וא משאב צמוע

 
 .143' מ, עליותכ רך"ן, עשת רושלים, יילדיםה ראהמ פרס, וחנהר' א 18
 לע בוססמ הואש פקס איןו זצ ימןס חדשות"ל ההרי"ת משוב ובאה ומהד קרהמ יכ צייןנ 19

 "ח. מהרה בריד
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 ךכ אחרו תבדוקו מטהה ןמ תרדש דיכ התהש אםד ראהנ .הםב כיוצאו
  .20םד יהה שמישת בשעתש תלותל איןו .כלוםל חושל איןד דקהב

, כליותב אבניםמ ובלס בעלה אשר"ח כמהרה לש בותיור בריד יפ לע
 כן, שגברה מחלתב לאא אשהה טומאתב אל דםה תא תלותל קוםמ שי
 שהתה מעט יאה אם, שכאן. מ21םד קבותע לש פשרותא תכןת להא מקריםב

 י, כוער. ישמישת שעתב רואהכ ותהא ראותל יןא בין התשמיש לבין הבדיקה
  זרעה נוזלב םד גון, כוספותנ נסיבותב היגרםל לולהע אשהה צלא םד ציאתמ
(haemospermiaכ )לש עליוןה בחלקש קטניםה ורידיםב קרעמ תוצאה 
 . 22יקפהז שעתב שופכהה

 נדאל חזקאלר' י ן"ח, דמהרה לש זהל נסיבותיוב ומה, דחרא מקרהב
 צאהמ אתז בכל, וסתהו ברכ פסקש אשה, ב(18נודע ביהודה', מאה )'
 : סדיןה לע םד עמייםפ

שר שאלני האלוף התורני מוה' צ"ה מו"צ דק"ק הומפאלץ. שאשה זקנה א
וכבר פסק וסתה וחדל להיות לה אורח כנשים זה שמונה שנים ועכשיו 

על חלוק שלה ועל חלוק אירע מקרה שבליל תשמיש מצאה דם על הסדין ו
של בעלה שמקנח בו אחר התשמיש והאשה ספרה לה נקיים וטבלה 
ושימשה ובדקה ומצאה על עד שלה ושל בעלה דם הרבה ושוב ספרה לה 
וטבלה שנית וג"כ אירע כמו כן על עדי הקינוח. ורצה המו"ץ לומר שיש כאן 

א ס"ס כיון שהאשה זקנה וחדל ממנה אורח נשים אולי הדם הזה יצ
ולי חמבעלה ואת"ל מן האשה אולי הוא מהצדדים ונוסף לזה שיש לבעלה 

 .23לכן ראוי לתלות יותר בבעלה האבן וכאב בכליות

 
 .יבק ימןס ,רועז ור"ח אהר"ת מוש 20
 גם( וטמ ימן( סשולשמה וטא )ח ורד ט לק)ח "ץתשב"ת השוב ובאמ ומהד שאלהב יוןד 21

 ליוא הופנתהש שאלה. בבעלה לש פואיתר בעיהב מדוברש אפשרותה תא עלהמ ואה
 ניםש מהכ הז ראובןל שואהנ אה: "לשמישת אחרל םד מוצאתש ישהא לש קרהמ וצגמ
 צאי צוהמ לש טבילהל אשונהר ביאהמ שתקנחכ י... כאלה חננםש המ הזרעמ הםל ישו
 החמירוש שראלי נותב משפטכ בעילהמ פרושת עלובהה זאתו םד ואה אלוכ דוםא עדה
 וסתה םד הז בכלו כליתת לאל ניינםע הלךל"א ע"א( ו רכות' )בכו' ואפיש צמןע לע
 אהב הז אחר. ובריאותה נשיםה משפטכ חדשוב דשח דימ לאא ינויש וםש ליב מתכונתוכ
 אמרתיו יהםמי הבלב לךה יכ הז עניןל רופהת וםש ישה אמר' לנזה אהל רופאה ניא ליא
 וב יןא תכונתומ לע ווסתה הריש הורט הואו עלמאב דמימותא לאא םד ינוא דםה הז יכ
 מרוא יכ חומרה ריבויל וא בותס שנימ אחדל הואש רפואהה צד"ל מנו ינויש וםש
 ואה תשובהה מהלך...". בתירהי אצבעל ו' אתאומיל בהס חומרה שיתרבהכ י' כרופאיה
 רבייהה מערכתב ליקויל שורק הדברש וא קוםמ אותוב כהמ אישהל ישש פשרותא עלהמ
 וםש ול שי זאתה אשהה לש בעלה מאש חקורל נול שי כן: "ובעלה לש שתןה דרכיב וא
 מהכ קרהי ןכ יכ לוש האמהמ םד יפיט טיף' מפעמיל שהואו באמהו שתןה מקוהב וליח
 אוה זאתה אשהה מצאהש זהה הדםש תלותל שי ןכ ואה אםש נשיםא כמהל עמיםפ
 שם"ק ז"ל בהרימ גאוןה הביאש המ כפיו ללכ הל חושל איןו יאה טהורהו בעלה חמתמ
"ץ תשבה מביאש אבחנהה גםש יתכן". ימםע נמוקםו רוריםב בריםד הם"א ז"ל ורשבה
 .שתןה בדרכיו כליותב אבניםל שורהק

 .579' מ, עמיתס 22
 .זפ ימן"ד סוי-נינאת הדורהמ יהודהב ודע"ת נוש 23
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 סדיןה עלש דםה תא תלותל אפשר אםה ה'נודע ביהודה' דן בשאלה םג
 טהרל טהנ שאלהה תא ליוא הפנה, שצדקה ורה. מבעלה לש אבניםה חוליב
 יאה כן, שהאשהמ דםה כללב םא פקס ש': יפקאס פק'ס שוםמ אשהה תא
 לאא המקורמ לאש םד הוז מא, שכןש אמרנ םא אף, וסתהו פסקו קנהז

 הבעלש חשבוןב קחתל יש, שהואו הקלל וסףנ ניףס ש, יעודו את. זהצדדיםמ
 . םד הפרשתב כרוכהה פואיתר עיה, בכליותב אבניםב ולהח

 םד אתהר אשהה מנם. אצדקה מורהמ חרתא ובע' קיהודהב ודעה'נ
 פוסקיםה לכ פיל ך, אשמישת חמתמ םד רואתכ וחזקהה אל עדיין, ועמייםפ
 הבעלמ מאש סבורה ביניהםמ ימ איןו עלהב לע אסרת עמיםג' פ ראהת םא
 השהותהל ול היהי אסורו עלהב לע אסרת ובש ראהת אם, שכאן. מדםה צאי
 םא ידוב ברירה, הלכן. ודיםע ליב צלהא לךי לא, ולישש דיי לע לאא ביתוב
 ביתב מהע היותל שאיר ז, אוחזקהה אל עדייןש כשיוע מנהמ פרושל רצהי
 םא בל. אאיסורב ליהע יבואש חשושל איןו עדיםב לאו שלישב ורךצ איןו
 ול היהי סורא ובש שמישת חמתמ ראהת ובש םא ליהע יבואו תטבולש רצהי
 .לישש ליב יתהא שכוןל

 אשהה לש כליותב אבניםמ תוצאהכ םד ראהמ

 םד לש פשריתא בעיהב פוסקיםה סקוע קודמיםה מקריםה נישב
 םג תייחסוה הלכהה עליב .שתןה דרכיב אבניםמ סובלה הבעלמ מופרשה
 סקוע ביםר אחרוניםו אשוניםר .אשהה כליותב אבניםל ששח לש מקריםל
 םד זהוש חשושל שי אםה שאלהב דנוו ,השתנהב םד מצאהש אשה דיןב
 צביםמ וארות וז סוגייהב .חרא גורםב תלותול ישש וא המקורמ יצאש
 ילהל ירס יינוה ,ספל)ב דםה וא (ומדתע וא ושבת)י אשהה לש וניםש
 לש אפשרותל תייחסנ נוא .מגוונותו ונותש עותד ענייןב נאמרוו (כדומהו
  .24כליותב בניםא

 בעתש שה: אששאלתם"ן: "ורה דיי לע ובאהה ענייןב סודיתי שובהת
 ודקתב שהיא"כ כחא םג גליהר ימ םע דוםא צץח מצאנ יםמ טילהמ היאש
 אתז תלותל ישש מוע נימוקוו אשהה תא תיר"ן הר. ה25"ינהד המ צמהע
 : כליותב בעיהב

 
 .צאק ימן"ד, סו, יוסףי יתב אהר דעותה יכוםס 24
"ל י: "אשאלהה רטיפ הצגתב מרחיבה מדפיסה הערתל בל יושם. וטמ ימן, ס"ןר"ת הוש 25

 חולכ דוםא ברד שתנהב נראהש שהא לע שאלהה יתהה עתיד לפי, והספרמ סרהח שאלהה
 עדב צאהמ השתנהה חרא כףת צמהע ודקתב שהיתהכ כן, וצץח רופאיםה קוראיןש דוםא
 ןמ באש ואה םד מרינןא םא ספקמ שואלה היה, וסופוב דםל שתןה הפךנ אלוכ דםוא ראהמ
 שואלה הביאו רופאיםה דעתכ כליותה חוםמ אדימוה גליהר מיש אב זהש אמרנ וא מקורה
 ".ראהת אשרכ התירל גאוןה ליהןע השיבו החמירל איותר
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אני אומר עוד דאפי' לרבי מאיר איתתא שרייא, שכבר כתבתי דלמעוטא ו
דלא שכיח לא חייש רבי מאיר והא ודאי מעוטא דמעוטא ודלא שכיח הוא, 

מאיר למעוטא ה"מ כשיוצא עם מימי רגלים כעין משום דכי חייש רבי 
בל כאן שאינו יוצא אלא כמין חצץ אאותו ]הדם[ הרגיל לצאת מן המקור, 

ובשעת וסתה היא  אדום שהוא מפורסם לרופאים שרגיל להולד בכליות
רואה דם כשאר נשים, היאך נאמר דכי הדרי מי רגלים למקור מפקי דם כי 

נה כעין אותו דם כלל, הא ודאי מעוטא האי ובשעה אחרת אינו יוצא ממ
 דלא שכיח הוא כלל, דאפי' רבי מאיר לא חייש ליה.

 וא חלחולתב הז םד תלותל יש"ן, שרה דעתכ רןמ סקפ מעשהל לכהה
. הורהט וז רי... הגליהר ימ םע םד יצאו יםמ השתינהש אשה"ה: כליותה אחתב

 איןש וז יאה גליהר ימ הרגשת, שוששתח ינה, אנזדעזעהו ופהג רגישהה אפילוו

 כךו .26"(ליה)=כ כוליאב וא חלחולתב ואה כהמ םד הז דםו, חדרה ןמ גליםר ימ
 . 27רןמ דבריל הגהותיוב הלכה"א לרמה ביאה

( 28'רטין: 'קלשונו)ב משקעיםמ תוצאהכ כתמיםל ששח לש מקרהב
 אלהש יפ ל'. עיהודהב ודעה'נ הרחבהב ןד אשהה כליותב מקורםש
 צב, מכליותב אבכ רגישהמ דומיםא תמיםכ וצאתמש אשהה ליוא נשלחהש
 :בעיהה יתכנותי תא מגבירה

ל דבר אשה גמולה דא מבעלה זה שנתים ומוצאת תמיד על עד הבדיקה ע
קרטין דקים מאוד וגם שערות ומתחלה לא היתה מרגשת כאב בכליות רק 

והגאון מק"ק בראד  אב בכליותכבשיפולי המעים וכעת נתחדש שמרגשת 
אם תמצא על הפשתן קרטין כאלו והשתן דרך חתיכת פשתן דק  הורה לסנן

והעיד הגאון הנ"ל שכן נתפשט  מכה שבכליות אף בלי כאב כללב תולין
הוראה בק"ק ליסא לסנן השתן ולבדוק כנ"ל. גם זאת עשתה האשה 
שבדקה אחר השתן ומצאה קרטין הנ"ל ושוב קינחה היטב ומצאה גם בין 

 .  29רטין הנ"ל, זו היא תורף השאלההפרקים בין השתנה להשתנה ק

 שאלהה תא ליוא הפנה, שהוראהה ורה, מיהודהב נודעה מצייןש פיכ
: שוטהפ דיקהב דיי לע משקעיםב דוברמ םא בררל ציע, התייעצותה שםל
 לש תיכותח שארותנ אםה ראותל די, כקהד שתןפ יסתפ לע שתןה ינוןס
 שואל. הבכליותש דםב ותםא תלותל שי שקעיםמ ימצאוו מידהב – שקעיםמ
 .  בדה לע שקעיםמ נמצאוש מתברר, ודבריוכ שתהע אשהה אכןש מצייןו וסיףמ

 תא התירל שי םא פקס שכנזא וסקיפ פיל םג יכ וען' טיהודהב ודעה'נ
 להא םה נידונים( הרטין)ק משקעיםה םא חשש"ז שטה כן, שדברה

 
 א'. עיף, סצאק ימן"ד, סו"ע, יוש 26
 .צאק ימן"ד, סיול גהותיוה סוףב 27
 .טניםק רגריםג יינו', הרט'ק לשוןמ נראהכ 28
 .טצ ימן"ד סוי-נינאת הדורהמ יהודהב ודענ "תוש 29
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"א רמה םג. 30אבכ שי םא קר תירם"ז הט, העודו את"ן. זרה צלא מתואריםש
 ף, אמשמ ול מוךס וא גליםר ימ טלתה שעתב לאש מצאנ דםה אםש בעק
 בדיקהה יכ בור' סיהודהב ודע. ה'נמאהט אשה, הגליםר מיב םג נמצאש
 האשהש מקרהב קר היתרל ינדיקציהא הוותל שויהע שואלה דיי לע הוצעהש
 זאש ינוןס אחרל קר לא, אשקעיםמ שתןב מצואל יתןנ לא, וגליםר ימ טילהמ
 דוברמ קרהמ כל. בכליותה לש חולב מקורםש ומרל יתןנ אז, ותגליםמ םה
 זהוש חשושל שי אזש כןמ אחרל לאו לבדב השתנהל מוךס נערכתה בדיקהב
 :המקורמ פרשש חרא םד

אמנם אני חושש אולי שמע השומע וטעה כי באמת יוכל להיות זה אמת ו
חול וחצץ אדום  רטין כמיןקלהתיר ע"י סינון השתן והוא באשה שמוצאת 

שבודקת אחר שמשתנת ובתוך השתן לא נמצאו אותן קרטין וכן כ
כשבודקת בשאר פעמים אינה מוצאת, שהאשה זו אף שאינה מוצאת 
קרטין הללו רק אחר שמשתנת אפ"ה אי אפשר לטהר אותה כיון שבתוך 

הוא מחמת חול שהוא בכליות וע"י השתן שהשתן אינה מוצאת. אם איתא 
כ גם בתוך השתן היה לה למצוא, באשה זו שייך לסנן השתן א" יוצא לחוץ

ואם אחר הסינון נמצאים קרטין א"כ באמת גם עם השתן יוצאים 
 ומטהרים אותה אבל לעולם אין מטהרים רק מה שמצאה סמוך להשתנה.

 כליותב משקעה קורמ םא בדיקהל חרתא פשרותא ציעמ ואה ופןא כלב
 :וסףנ וסמךמ וראהה ורהמ לש הסכמהב אתז תנהמ הוא. ורחםב וא

אמנם הנלע"ד תקנת אשה זו שתעשה הבדיקה המבואר בחיבורי נו"ב ו
ואם תמצא קרטין ושערות הללו על הבדיקה ואח"כ  31סימן מ"ח ע"ש

תוציא המוך שהכניסה לעומק הרחם ולא יהיה עליו שום קרטין ושום 
ת שערות אז נודע שודאי יש לה מכה חוץ למקור המוציא קרטין ושערו

האלו ושוב לא תחוש לקרטין ושערות הללו. כן נלע"ד אם יסכים מ"כ עמי 
 שאול עוד לאחד מחכמי הדור.ל ויוכל

 ותםא תא גלהת לאו מקורה תוךב יטבה בדוקת אשהה ם, אלומרכ
 יש, ומקורל חוץמ בעיהב מדובר, שהניחל שי זי, אבדיקהה דע לע שקעיםמ
 .32התירהל קוםמ

 
 הםו רטיןק קר וצאתמ אינהש אחרמ ומרל נול יש"ש שכ, ס"ק ד: "וצאק ימן"ד, סוט"ז, י 30

 ישד כליותה מקוםב דולג אבכ עמיםפ רבהה רגישהה וז אשהו כליותה ןמ לד[וו]יהל גיליםר
 .   ""ןהרד קרטיןכ לוא רטיןק גםד ומרל נול

 עומקל קינ וךמ תכניס: "שבדיקהה עיקרי: וחמ ימן"ד סוי-מאק הדורהמ יהודהב ודענ"ת וש 31
 מוךה כניסת אזו םד ושםר וםש םש שארי לאש דע יטבה קוםמ ותוא רחץת מתחילהו רחםה
 ".רחםה עומקב מעלהל

 התירל קוםמ ישש פסק(, שנוק ימןב, ס לק)ח אירותמ ניםפ"ת שוב ומהד יוןד ראהו 32
 כולהי אינהש שה: "אכליותב דםה קורמ אכןש יעידוש ופאיםר םע תייעצותה אחרל
 מיכ דומים' אתמיכ דיקה[ ע"י בוצאת]מ וצאיתמ תמידש נהש ביעג' ר בעלהל טהרל
 אחרו מתניהב דולג אבכ רגשתמ דיקתהב קודם"ד ונז קוריןש וליח הל ישו שרב ריותש
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 אבן' בכוח גבראטענה לפגיעה של 'חולי ה. 2

 מקרהב ן( ד1601-1520 וון"ך, ימהרש)ה כהןה ברהםא ןב למהש ביר
 כולתי איל וענתט אשה. הישותא ענייניב וגז ניב יןב יכוחו לע פניול הובאש
 תא כחישמ ואה אילו( וimpotence ימפוטנציה)א בעלה לש בראג וחכ
 וש)ג "ליא"ש גםו םד גופהמ צאהי שיםנ דותע יפ על, שטועןו דבריםה
 רטיםפ בררל רבה יקשב צדדיםה ניש לש טענותה ימועש מהלך. ב33(שרב
 סייעל עשויש שובח תוןנ ולהד וא, היתרה ין. במריבהה ורשש ענייןב וספיםנ
 :   בעלה לש אבניםה חלתמ לע אשהה לש ענהט – ויכוחה ורשש הבנתב

אלתים אם ידעו מכמה ימים היה אותה החתיכה מדם או בשר שיצא ש
ואמרו שלא ידעו והאשה אמרה שהיה מט"ו ימים ובימי וסתה  מגופה

ופעמים יקרה לה כן שמשלכת חתיכת דם קרוש שנרא' כנפל ובעלה הוא 
ויש עתה כמו י"ב שנה  חלי האבןמעתה כבן חמשה ועשרים והוא עלול 

 .34שפתחוהו במבושיו באזמל או תער והוציאו אבן כביצה קטנה

 עוסקיםה פוסקיםה דעותך ב"מהרשה דורשו וקרח דיוןה מהלךב
 מהימנותה אלתש תא נתחמ הוא, ובעלה לש בראג וחכ יא לאשה ע טענתב
 בעלה לש אבןה חלתמ השפעתל םג תייחסמ וא. ה35הצדדיםמ חדא לכ לש
 :בניהםש זוגיותה צבמ לע

ועוד דאפילו למוהר"ם ז"ל שכתב לחלק בזמננו זה מהטעם שכתב מכל 
.. והרי יש אמתלא לדבריה שכרתו מקום אם יש אמתלא לדבריה נאמנת.

הכיס שלו להוצי' האבן כמו שבא בשאלה וכבר שאלתי על רופאים על זה 
ואמרו שכשכורתים הכיס להוציא אבן אם אין הרופא אומן ובקי ודאי 

 שיזיק )שם(.

 
 ינה' אשתנה בשעתו שיםנ ארש מוכ בועק סתו הל יש"ל ונה יםכתמה וצאיתמ כאבה
 וגלאמ מוכ םה חיםל שהם"ל כנה הכתמיםו דוםא ולח מוכ מוצאיתש קר אבכ רגשתמ
 בנידן[... ושובה"ל... ]תכע הבגדמ ותןא גרורל יכולו אודמ כתםה תקשהנ נתיבשש לאחרו

 גםו מוגלאה מראהל להתחיב ומהד גםו אבכ חמתמ מידת ואהר היאש יוןכ מינ לפנינוש
 כליותב הל יש' שמכתב דםג"כ ה ולהת דוםא חצץו ולח גליםר מיב מצואל יאה גילהר
 ראהמ"מ נ םד וצאהמ מכתהש וודאיב ודעתי אינה"פ שעא בועק וסתו הל ישש יוןכ
' תנימ אבכ חמתמ בואל דםה דרךש רופאיםה אמרוי םא ופאיםר צלא חקורל צריכהש
 וונאג איה כי... מ"מ בגליםר מיב דוםא חצץו חולב גילהר גםו הז כאבב גילהר היאש
 חרא ופאר יהודיו רופאיםא סמוךל נול שי ידותנ םד ינוא הז דםש רבהה ומדנאא נול ישש
' אייתר דםש יוןכ רופאיםה לע כמיםח סמכוש מצינוש כמוו רופאיםה ארש בריד לע עידי

 .שיםנ שארמ שונהמ יאה
 חתיכתכ גופהמ יצאש העידוש שיםנ יפ לע דותע הביאו בעלה עןט וד: "עשאלהה נוסחב 33

 ".שליאה השליכהש אור גםו צבעותג' א וא ניםש מותכ םד
 .סק ימןב, ס לק, ח"ךהרש"ת מוש 34
 אהר הלכתיתו פואיתר בחינהמ ונותא יןא עיותב לע במיוחדו גברה עקרותל סיבותה לע 35

 "ו, שנת רושליםה', י רךכ, פואיתר לכתיתה נציקלופדיהא, טינברג, שמקורותה יכוםס
 .388-390; 358-361' מע
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 ואה ממנהש אבןה חלתמ יינו, הבעלה לש רפואיה צבו, מלומרכ
 דויותע יפ ל. עמיניה כושרוב גיעהפ לע אשהה טענתב ומכת, תובלס
 הבעלש אבניםה הוצאתל ניתוחה י, כבירותס יימתק מנוז לש רופאיםה
 אישהל יש, שכאן. מלוש גבראה כחב פגועל אףו חולהל הזיקל לולע ברע
 .אמנתנ יאה לכןו מתלהא

 טענה לפגיעה של חולי האבן של הגבר בבריאות האישה. 3

 לש אבןה חוליש ישהא טענתב ן( ד19 אהמ רמניה)ג ופרס שהר' מ
 לש אישיתה היסטוריהה ובאתמ שאלהה לש פתיח. בבריאותהב וגעפ עלהב
 חודשכ תעברהה האישהו חתונהה אחרל שלוםב יוח ם: הזוגה ניב חסיי
 לדהי כןמ לאחר, והבריאהו לתהח אישהה הריוןה מהלך, ברם. בכןמ אחרל
 בותעק, בשאלהה גוףב מצויןש פי. כתרפאהנ כןמ לאחרו ובש לתהח אזו
 ענותט ספרמ דיןה יתב  פני( בתוִּב  שם)ב ביהא עןט אישהה חלואית
 :זוגה ניב לש הפרדותב מצדדותה

הגורם  ולי האבן וחולי בכליותחנתגלו טענות בשני דברים א' כי יש לו ו
מעצר השתן אשר מפני זה שפטו הרופאים דמתא שלא ישא אשה ואם 

א"כ כופין אותו ישא אשה ימות בקוצר ימים כי התשמיש קשה לו ו
להוציא כמו מוכה שחין דס"פ המדיר דממקתו ושוב טענה כי ישען על 

ולא יעמוד כ"א אחר טרחה גדולה ועי"ז מחליש כחה בשעת תשמיש  תוב  
עד שממש לא נשארה בה נשמה ומזה נולד לה החולי הגדול הזה וכשרצו 

י לעמוד על ברור דברים אצל רופאי העיר אם אמת הוא שהתרו בו מבל
לישא אשה לא נתבררו הדברים כלל וכלל והנה הבעל מכחיש כל דבריה 
שאין לו שום חולי אבן הנ"ל וגם הוא עמה כדרך כל הארץ והיושבים על 
מדין הגבילו זמן לשני הצדדים שביום ר"ח יעמדו שני הצדדים לפני 
רופאי מומחה בעיר גדולה ומפורסמת והם יבדקו האיש ויעמדו על שורש 

ד שני הצדדים ואח"כ יראו מה לעשות. אמנם אבי האשה הדבר במעמ
העביר המועד אשר יעדו והבעל הביא לו מכתב משלשה רופאי מומחה 
מהעיר ההיא שהכל כזב ושקר. שוב הלכו אבי האשה ובתו והביאו להם 
מכתב מג' רופאים אחרים שהעידו שאם כדברי האשה ראוי לכופו 

ם והם אמרו שיגלו הדברים לגרשה ובתעצומותיהם עמדו לפני פליליה
לפני דייני ישראל אם יאמרו שראוי לכוף להוציא כזה הם יכופוהו 

 .36ונשאלה שאלה זו לפנינו

 ישהא שאתל בעלה לע סרוא רופאים, הפוא, אאבה ענתט יפ לע
 שי לכן, ושמישת שעתב אשהב וגעפ בעלה לש אבןה ולי. חחלתומ שוםמ
 בעל, העודו את. זשתוא תא גרשל חייבש חיןש מוכהל ותוא דמותל
, אתז עומתל בעל. היותרב לשח לוש בראג כוחו תשמישה שעתב תקשהמ

 
 .אס ימן"ע ב( סהד )א לק, חופרס תם"ת חוש 36
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 חדא ל. כבראג וחכ לש מבעיהו אבןה חולימ ובלס הואש כחישה
 עינהב בעיהה ותרהנ לכןו טענתול עירה רופאימ ישורא ביאה הצדדיםמ
 .דברב הכריעל ישו

 כרעתו. השתוא תא גרשל בעלה לע כפותל איןש ובע' קופרס תםה'ח
 אבןה חוליש אשהה טענתל אשר: בשאלהה לש יבטיםה שלושהב תמקדתמ
 אין"ס שחתה בורס שחיןל דומה'( במיקתומ התשמיש)'ש וםמ ואה גברה לש
 ישואיןנ שעתב חלתומ לע דעהי אשהה םא שנהמ הז ין, אטעמו. לסיסב כךל
 נויא גםו לכתחילהמ נוולמ ינוא חולהה הז מקרהב כן, שקבלהו סברהו

. ימוע חיותל אוכלש ייתיה בורהס תטעןש די, כזמןה מהלךב יוולנ וסיףמ
, אשהב כמיםח מנוש ותםא פילוא אישב אשהל ומיםמ ענתט ין, אעודו אתז
 אל כהןב אפילוש אבןה וליח כןש ל, כינוע התעוורהו דוי קטעהנ אפילוו
 .מוםכ חשבנ

 רושיןיג כפותל מורא דיןה יתב ם: איאה בררמ הואש וספתנ ענהט
 רורב ומרא הוא, ופשנ כנתס בורהע הווהמ מחלתוש ומרתא אשהה אשרכ
 פגעת לאו סוכנתמ ינהא וז מחלהש בור' סופרס תם. ה'חריאב אניש יל
 :אשהה בריאותב

לדידי הי' תמיה טובא איך אפשר שחולי האבן הנולד בכליות ויוצא דרך ד
זרע בפ"ע שביל השתן )7שופכנים אא"ש( יזיק לתשמיש שיש לו שביל ה

כדאיתא בבכורות מ"ד ע"ב ויותר הי' נראה שבאורך הימים אפשר 
שדוחק האבן ינקב למחיצת קליפת השום ויעשה עקר ואם לא הי' לו 
עדיין בנים הו' איתתא מציא לבוא לב"ד מחמת טענה חוטרא לידא ומרא 
לקבורה אבל לומר שהתשמיש יזיק לחולי אבן הי' קשה לשמוע ושאלתי 

מומחה יהודי שבכאן ואמר לי דברים הנ"ל כהווייתן  את פה הרופא
ואמרתי לחקור עוד אצל רופאים אינם נימולים היותר מומחים וכולם 
פה א' שאין שום סברא שיהי' בזה החולי שום הפסד לתשמיש המטה או 
להמק בשרו מחמת זה נמצא כת המסייע לטענת האשה הוכחשה משני 

 צדדים ואין לב"ד לחוש להם כלל.   

 פגועל מורהא אל היאו צמהע כליהב קורהמ אבןה חלת, מלומרכ
 אישה עיית, בעודו את. ז37השתןמ פרדנ ינורצ זרעל שי כן, שזרעה יציאתב
 חתם. הקופתות ופאיר עידיםמ םג כך, ושרב המקתל גרוםל מורהא ינהא
 ישש היפךל טענוש אשהה צדמ באוש רופאיםה גד, נפואא וצאי ופרס
 . כליותב אבניםמ סובלה םע ישותא סיחי קיוםב אשהל כנהס

 
 זרעה לפוחיתש לא מחוברה( vas deferens) זרעה צינורל נראהכ יאה דבריםה וונתכ 37

 היהת י, כהניחל ש, ישופכהה יצרותה לש מקרה, ברם. בשתןה שלפוחיתל שרק ול איןש
: וזליםנ ניש העברתל שמשתמ שופכהה כןש רבייהב גםו שתןה תןמ פעילותב םג גיעהפ
 כןא שופכניםב וא כליהב אבניםב דברמ כןא לפנינוש המקרהש הנחה. בהשתןו זרעה וזלנ
 .   רבייהב עיהב היותל מורהא אל עקרוניתש ופרס חתםה ודקצ
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 אי נקיות בתפילה. 4

 דבריםב נהוגל מורא יצדכ שאלהה ועלתה"ת השוה מקורותמ כמהב
 שה. ר' מ38תןש מנומ נוטףו שתןה דרכיב אבניםמ סובלה דםא בקדושהש
 היהש חדא ישא לע שאלתם: "שותב( כ16 אהמ ולין"א, פרמ)ה יסרלישא
 מידת מנומ טפטףמ יהה חוליה הז מכחו( ינןמ רב"מ )=ב אבןה וליח ול
 בית"ה ]לבל כניסתוו תפיליןק"ש ו םע עשהי יצד, כאונסול גליםר ימ
 . 39["כנסתה

 אי, וואה נוסא כןש וז מחלהב לוקהב התחשבל ישש שיב"א מרמה
 חולהה לע קרהמ כל. בסודרמ אופןב ימיומ תא הטילל הקפידל ול פשרא
 גליםר ימ אזו יברוא ביבס פוגס יהאו ,קייםנ היוי עליוניםה בגדיוש הקפידל
 .40הקלל שי אזו כיסב מונחיםכ חשבוי

 ניתוח המת לשם לימוד ומחקר של חולי האבן. 5

 אשכיב פגעש ניתוחב רוךכ יהה כליותב בניםא הסרתל קדוםה טיפולה
 מכתב. במטופלה תמ ניתוחב סיבוךמ תוצאהכ לעיתים(, והלןל אה)ר גברה
 חקרמ בצעל ותרמ אםה שאלהה ועלתהה ןלונדו' מופרס תםל'ח נשלחש
 די, ככליותב בניםא הסרתל יתוחנ מהלךב מתש דםא ופתג לע ימודיל
 . 41עתידב יפויהר דרכיו צהע בעיהה לע התלמדל

"ד קונטריסו אשר שלח אלי אשר העריך מערכה בנדון השאלה שבאה ע
 חולי האבן בכיסובעליו מק"ק לונדון במעשה שאירע שם באחד שחלה 

פאים חתכו כדרכם בעסק רפואה במכה כזו ולא עלתה לו תרופה ומת והרו
ונשאלו שם חכמי העיר אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה כדי לראות 
במופת שורש המכה הזאת כדי להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא 

הצריך לרפואה ושלא  אם יקרה מקרה כזה שידעו איך יתנהגו בענין החיתוך
חיתוך כדי למעט בסכנת החיתוך אם יש בזה איסור משום דאית להרבות ב

 
 אהר וגריםב לש ילהל רטבתה וא תןש חזקתא איל קשורותה וספותנ לכתיותה עיותב לע 38

"ב(, שס)ת ד, יסופותא, מראז ביא ןב ודר' ד תשובותב פואיותר וגיותס, מש: א"א שאמרימ
 .להק-לד' קמע

 ומהד מקרהב דןא( ה ימןח', ס לק)ח ליעזרא יץצ"ת וש ודע ראה. וחצ ימן"א, סרמ"ת הוש 39
 שקיתב תקבץמ לוש השתןו קטטרל מחוברש ולהח לע מינוי לש רפואיתה מציאותב
 ליכ ל( אאטעטער)ק נטרצ ליכ רךד זמןה לכ מנומ וטפיםנ גליםר מיש ולהח: "ול צמודהה
 "ת".בתו תפלה"ש בקב ברכותב הומ ול מחוברתה כוכיתז

 ל', ששתןה ולי'ח לש פואיתר עיהב זכירמ ואה ם, שגכ ימןס "ארמ"ת השוב דבריול השווהו 40
 מכוהוס תעי"ץ כ גאון: "א"א השמוב ענותל אלץנ ואה לכןו הב חלהש רבניםה חדא
 ךא מעלתךל תבכ אל לזה, ואדמ חלישהוה שר[ אלינוע אל"ע ]ל שתןה וליח סבתל אשישותב
 .שתןה בדרכיו כליותב אבניםל שורק הז וליח אףש יתכן". ישמוב מעלתךל כתובל יל דרס

  סוגייהב מאמריםו קורותמ קירת. סתיםמ יתוחינ סוגייתב ביםר דיוניםל צטרףמ הז קרהמ 41
 ' מ"ד, עשנת רושליםי , דפואיתר לכתיתה נציקלופדיהא, טינברג: שהרחבהב אהר וז

528-599. 
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ביה ניוול ובזיון להמת הזה או אם מותר משום דאתי מיניה הצלת נפשות 
 . 42להבא להיות מיזהר זהיר במלאכה זו על תכליתה

 לא, ודברה תא התירל טהנ מלומדה שואלה יכ ציין' מיהודהב ודעה'נ
 יוסףו עקבי חניטתמ אתז למודל צהר וא. היזויוב וא מתה כבודל ששח
 יאה נשיםא הצלתל מתה יתוחנ םג י, כניחה ןכ על, וכבודםל יתהה החניטהש
". עולםה צורךל דוי לע הצלהו יוחר היות"ל בחינתב יאה כן, שבודוכ
 קברומ תמ פנותל התירש 43"ארשבה תשובתמ איהר םג ביאה שואלה
 כןש כל, וגופוב פגועל לומר, כבשרה איכולל ידס ליוע לתתו ראשוןה
 .קברנ טרםש יתוחנ מהלךב נפטרה לש מקרהב

 פנינול ולהח שי אשרכ קר הז סוגמ יתוחנ בצעל תירמ נדאל רבה
 החלמתול תרוםי מתה יתוחנ מהלךב יירכשש הידעו עיהב אותהמ סובלה
 יתוחיםנ ערכוי לאש דיכ בועק אופןב ךכ נהוגל יןא ולם. אראשוןה לש
 הז ברד התירל חלילה: "ופשנ יקוחפ לש צרכיםל לאש מתיםב ימודייםל
 םא יכ תמ וםע"י ש ניתוחה חכמתב סיוןנ ושיםע ינןא אומותה ופאיר אפילוו
ח"ו  נוא אםו כךל חייוב עצמוב הסכיםש מיב וא שפטע"פ מ הרוגיםב
 פנימיםה בריםא ידורס למודל דיכ מתיםה לכ נתחוא"כ י הז דברב קיליםמ
 ."החייםל פואותר עשותל ידעוש דיכ מהותןו

 כריתת אשכי הגבר כחלק מטיפול להסרת אבנים מדרכי השתן. 6

ספרות הפוסקים נידונה אחת מתופעות הלוואי של הטיפול באבנים ב
פגיעה באשכי המטופל במהלך הניתוח  –בדרכי השתן בתקופות קדומות 

כדי להגיע אל דרכי השתן פצעו את האשך או כרתוהו, ברם יש . 44להסרתן
 וריות הגבר.והדבר פגע בפ

 
 ורה, ישובהת תחיפ דבריםה יכוםס ראהו יר ימן"ד סוי-נינאת הדורהמ יהודהב ודע"ת נוש 42

 , ס"ק ה.סגש ימן, סעהד
 תייחסות"ה. ההגהב' ב עיף"ג ססש ימן"ד סיוב ובא. הסטש ימןא ס לקח "ארשב"ת הוש 43

 בודכ שוםמ כךב שי פעמיםו יתכןי יכ טועןה פדת ימןא ס לקח "זדב"ת רוש אהר הז נוהגל
 תהליךב תחכמותה גדרב ינהה בשרה יכולא לש טבעיה תהליךה חשת, הרם, בתועלתוו מתה
 וב יןא תועלתול וא כבודול מתל עושיןש ברד כלד מלתאד ללא: "כבשרה ירוקפ לש טבעיה
 ברוק תוךב ידס יתנוש ותומ שעתב צוהש ימ איתיר טעםה מזהו ערצ שוםמ לאו זיוןב שוםמ
 דע מחיצתהל נשמהה תא כניסיןמ איןש מדרשב אמרוש פיל הרהמ בשרה יתעכלש דיכ
 תוךמ אמרוו יאה ושביהי וכלתא רץא נאמרש שראלי רץא שתבחהנ בזהו בשרה יתעכלש
 נוחהמ מצאת הנשמהש דיכ תוכהב שרא ושביהי תא אכולל ממהרתש בחהש מדנול נותהג
"ש כו כדכתיבנאו ואה ותרמ הז דבר"פ שאע. וכךל אויהר יאה םא ליונהע ישיבהב כונהנ
 ".ולםע לש טבעו"ה בקבה סדרש המ לע תחכמותה ואמ"מ ה הז לע צווהמ עצמוב שהואכ

 ספרומ ץע חיתוךב מצואל יתןנ בןא הוצאתל יתוחנ עקבותב אשכיםב פגיעהל ובהט מחשהה 44
, רפואהה ולדותת ארגוטהר' מ צלא ובא)ה 1565 שנתמ Opus Chyrurgicu רצלסוספ לש
 .82' מ"א, עשסת רושליםי
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המקור הראשון הידוע לנו, העוסק בהשלכות ההלכתיות של טיפול זה  
( בחידושיו לסוגייה 1310הוא ר' מרדכי ב"ר הלל אשכנזי )אשכנז, נפטר 

 ביבמות )עה ע"א(, הדנה בדין פצוע דכא: 

ל שאין לו אלא ביצה אחת ]אינו אלא כסריס חמה וכשר[ כשר. נראה לר"ח כ
מתוך כך מכשיר אותם בני אדם שחותכין וניטל כשר  דהכי הלכתא... ואם

ו מן ארניה? אא"ש[ ה]מהם הרופאים ביצה אחת לרפואתו ומנתיקת הבטן 
ואם תאמר דלהוי פוסל משום דנחתכו חוטי ביצה אחת  .האבן העוצרת השתן

 . 45הא ליכא למימר דלא אשכחן פסול בחוטי ביצה א' רק בשתיהם"

להוצאת אבן הפוגע באשך אחד אינו  מרדכי סבור, אפוא, כי ניתוחה
 פוסל את האדם לבוא בקהל, שכן רק פגיעה בשני אשכים פוסלת.     

מקור מאוחר יותר המזכיר ניתוח זה הוא ר' שלמה לוריא אשכנזי 
 –( הדן בבעיה זו בשני מקרים רפואיים 16)המהרש"ל, לובלין, מאה 

והוכרחו הרופאים  ולי האבןחאו  46ברשהרניה ואבני כליה: "אדם שיש לו 
". ט( ימן, פ"ח, סבמות, ילמהש לש םילכרות הביצים )=אשכים( )

השאלה שהועלתה על שולחנו היתה האם כריתת האשכים על ידי 
הרופאים נחשבת לפגיעה בידי שמים, שאז הוא כשר לבוא בקהל או בידי 

 אדם הפוסלת אותו משום 'פצוע דכא' )דברים כג, ב(. 

  ני מצבים: המהרש"ל מבחין בין ש
  א. מצב שהטיפול מחייב את כריתת האשכים; 

שהבעיה  היא עקיפה בטיפול הרפואי, כלומר,ב. מצב שבו פעולת הכריתה 
הרפואית אינה באשכים עצמם, אלא בחולי אבן או בבקע. במקרה זה, האדם 
פסול לבוא בקהל משום שפעולת הכריתה אינה נחשבת בידי שמים, שכן 

ניתוח להסרת אבנים. אולם אם היה הכרח  –ורך אחר כריתת האשך היא לצ
לכרות את האשכים "משום חולי של הביצים עצמם", המחלה נחשבת כחולי 

 בידי שמים וכשר.

(. האחרון 19תשובה באותו עניין הובאה גם אצל ה'חתם סופר' )מאה 
המגיע להבחנה זהה לזו של המהרש"ל, מסביר ביתר פירוט את אופן 

בדרכי השתן ואת הפגיעה האפשרית באשכים כתוצאה הטיפול באבנים 
מטיפול זה: "מי שאין לו שום מכה וחולי בביעיו ]=אשכיו[ אלא מחמת 
חולי שבירה רגילי']ם[ הרופאי']ם[ לחתום ]=לחתוך אא"ש[ ביעא א' לפנות 

ויזהירו ... ולי אבן שבקנה השתןחמקום בכיס לבני מעיים או מחמת 

 
 ע, ד ע"ב. ימןע"א, ס הס במות, ירדכימ 45
 מקוםב הרחבהב מדנוע פוסקיםה פרותס ראיב וז פואיתר עיהב ל. ע(Hernia) רניה, הלומרכ 46

 ותפרס ראי( ביבריםא צניחתו רניה' )השבירהה ולי, 'חמש: א"א שאמרימ אה. רחרא
 .80-93להלן עמ'  .104-117' מ"ד(, עשס)ת דע-ג, עסיאא', התשובותו אלותה'ש
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ולא של ימין דאלו נולד חולי בביצה איך  הרופאי']ם[ לחתוך של שמאל
 .47אפשר להזהיר הרופאי' הלא אותו שנולד בו חולי צריך להסירו"

כלומר, במקרה שהבעיה הרפואית היא באשך עצמו ואין ברירה וצריך 
לכורתו, הדבר נחשב בידי שמים, אולם במקרה שהסרת האשך היא אמצעי 

קרה זה טוען החת"ס, יש לטיפול באבני כליה הדבר נחשב בידי אדם. במ
עדיפה הפגיעה באשך השמאלי ולא כריתת האשך הימני, שהוא החשוב 

אולם הוא מציין כי יש הסבורים שאין לחלק בין האשכים, וגם פגיעה . 48יותר
 .49באשך הימיני אינה פוגעת בכושר ההולדה

 מניעת סבל מול סכנות בניתוח –ניתוח להסרת אבנים בכליות ד. 

נלוות לאבנים בכליות היא כאבים עזים באזור אחת התופעות ה
המותניים. כאשר נוצרות בשלפוחית אבנים גדולות, שאינן יכולות לעבור 

לרסק את האבנים או  –מאליהן לשופכה, קיימות מספר דרכי טיפול 
להוציאן. דבר זה נעשה באמצעות החדרת ציסטוסקופ דרך השופכה לתוך 

חלופית, מבצע הרופא ניתוח קטן שלפוחית השתן בהרדמה כללית. כדרך 
ובו הוא פותח את השלפוחית, כדי להגיע אל האבן או האבנים שלא דרך 
השופכה. קיימת שיטה נוספת והיא בדרך של "הפצצת" האבנים והפיכתם 

 .50עוצמה-לאבק דק באמצעות גלים על קוליים רבי

בדורות האחרונים נידונה אצל פוסקי ההלכה השאלה האם מותר לערוך 
יתוח להוצאת אבנים מהכליות. ההתלבטות של הפוסקים היתה: מחד גיסא, נ

, אך 51האבנים גורמים לכאבים עזים אצל החולה ויש להתחשב בפן אנושי זה
 
 מקרהב דןש זי ימן, סם, שתשובתוב םג ראה. וטי ימן"ע א, סה, ח"ג, אופרס תם"ת חוש 47

 נעשהו נתגדלו נתעבהש דע מניתי ביעאב וליח ול נולדש לוני: "פאשךה ריתתכ לש וסףנ
 העמידוהוו הולידל יכולש הבטיחוהוו כיסה ןמ נטלוהוו רופאיםה חתכוהוו חםל כרכ גודלכ
 ".ולפ עיןכ טןק ברד נשארש ימיןב תהע נרגשו ריוב לע

 ע"א. ה, עיבמותל מרדכיה פירושב משלל אהר 48
 אחדש אדםב דובר. מוסףי ובדיהע רבה ןד אשךה ריתתכ לש מקרהב ופכהש רותכ דיןב 49

 ול יתנהנ רישתוד לפי, ולקויה אשךה תא כרותל אלצונ הרפאיםו התנפחו זדהםה אשכיומ
 ול ישו הולידל סוגלמ ואה עדיין, וניתוחע"י ה וריותופ יזוקהנ לאש פואיתר עודה"כ תחא
 עובדהל תייחסמ וסףי רבח(. ה ימן"ע סהא-ז לקח ומרא ביעי"ת ו)ש מקדםכ בראג חכ
 ושרכב פגועל לאש ניתןו פותחיםמ אשךה הסרתל יתוחיםנ מפותחתה מודרניתה ברפואהש
 בקיאיםו היריםז הרופאיםש מכיון: "והז סוגמ נשיםא לע הקלל קוםמ ישש כאןמ הולדהה
 ותא ז' יי)ס זרנ בניא"ת שוב םג הדיאל וכחמ כן... והקלל סמוךל שי דינאל כןל קלקלל לאש
 לש היתרה זהב יש, שגמריל יטלהל רופאה הוצרך, וביצהב וליח היהש נידונוב כתב(, שבל
... פוסלול ידינוב איןו יטבה הזהרל םה ודעיםי רופאיםע"י ה נעשהש לכ"ש )ס"ס ח( שישה
 "ל.נה סברותה לע סמוךל ישש רפואהב צומהע תפתחותה ישש זמנינוב כןש כלו

 .510(, עמ' 2ראה סמית )לעיל הערה  50
דנה כבר הגמרא )בבלי ברכות ה ע"ב(  ,בשאלה הפילוסופית "אם חביבין ייסורים לאדם" או לא 51

העקרוני כאן הוא כדעת ר' יוחנן הסובר "לא הן ולא שכרן" )שם(. בעניין סבלו של  והטיעון
החולה כטיעון הלכתי ראה בפסק הדין של השופט מ' אילון שניתן בבית המשפט העליון 

 אילון: השופט כותב וכך זקס.-הטיי מחלת עם שנולדה פעוטה של פסיבית" חסד "המתת בנושא
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מאידך גיסא, עצם הניתוח וההתערבות הכירורגית כרוכים בסכנה. מכאן נתעורר 
 הספק, האם מותר לאדם להכניס את עצמו לספק סכנה )בעיות בהרדמה,
סיבוכים במהלך הניתוח, זיהומים וכדומה(, כדי למנוע את כאביו. או בניסוח 

 שמא עדיף לסבול את הכאבים ולא להיכנס למצב של סכנה. –אחר 

 –סבל וכאבים מול סכנה בניתוח  –השאלה העקרונית המוצגת לעיל 
נוגעת למגוון מצבים רפואיים. התלבטות רפואית מסוג זה תלויה בשני גורמים 

רמת הכאבים )חלשים או חזקים( מחד גיסא, ורמת הסכנה של הניתוח  –ריים עיק
מצבו הרפואי של  כגון)סיכון גבוה או נמוך( והדבר תלוי בגורמים שונים, 

המנותח, האיבר המנותח ומורכבות הניתוח. ברור, כי במושגים הרפואיים של 
ריך להכביר מילים ימינו, במקרה שלפנינו רמת הסיכון נמוכה יחסית, אם כי אין צ

 בעובדה, שסכנה כלשהי אורבת לפתחו של כל ניתוח, ואף הפשוט ביותר.

התלבטות בשאלה זו מצאנו אצל הפוסקים האחרונים. ר"י עמדין 
דן במקרה שהחולה מבקש לנתחו משום ייסורים  52מור וקציעהבספרו 

. למעשה, 53קשים הנובעים ממחלתו, אבל בעקבות כך הוא עלול להסתכן
הוצאת אבנים מדרכי השתן. וכך הוא  –עמדין דן ממש בנושא שלנו הרב 

 כותב: 

כאותן אבל יש שבוחרין בספק נפשות כדי להציל עצמם מיסורין קשין 
שמוסרין עצמן לחתוך מפני אבן שבכיס ובגיד וחצץ הכליות הכואב אותן 

כמות ר"ל ולאלה מניחין אותן לעשות כחפצם בלי מוחה  מאד בצער קשה
מה פעמים נושעים ונרפאים, מ"מ העלולים יש להם לחוש מחמת שכ

לעצמם וכל שאין סכנה בכאב לא שפיר עבדי אפילו בחול, לא הותר להכניס 
אדם עצמו בספק סכנת נפשות אע"פ שהרבה עשו כן ונצולו, גם רבים קרבו 

 מיתתן ע"י החתוך, לפיכך לא הותר לגמרי אפילו בחול.

, שאם אין סכנה לאדם בכאבים טענתו העקרונית של הריעב"ץ היא
הפוקדים אותו בעקבות האבנים בכליות )חולשה, טירוף הדעת וכדומה( 

ברוב עדיף שלא להיכנס לניתוח, משום שיש בכך סיכון, וזאת על אף ש
פעמים הניתוח מצליח. אם נשליך את דבריו למציאות ימינו, שכאמור, ה

אין היתר פשוט ת, שהסכנה בניתוח מסוג זה נמוכה, ניתן להסיק בזהירו
אמנם דבריו מסוייגים לערוך ניתוח להוצאת אבנים בכליות. להסתכן וְ 

 
ת הלכתיות, שלרגל קיומם של סבל וצער שבאים לו לאדם, גם "בשטחים שונים נקבעות הוראו

-שאין בהם סכנת נפשות, מותר לעבור על דינים מסוימים )ראה, דרך משל, שו"ע, או"ח, שכט
יעל שפר, קטינה,  – 506/88" )ע"א ...שלא ועוד; שו"ע, יו"ד, רסב, ב( וכך פסק ר' יעקב עמדין

. על ההתחשבות בצער (87(1העליון, פ"ד מח ) באמצעות אמה נ' מדינת ישראל בבית המשפט
, סדנאות זכויות החולהאתיים עמד גם פרופ' נ' רקובר בתוך: -החולה בדיונים הלכתיים

   במשפט עברי, ספריית המשפט העברי, תש"ס. המאמר הובא באתר האינטרנט:
www5.domaindlx.com/mishpativri/mekorotzchuyothacholeh.doc 

 ח.או"ח סי' שכ" 52
 העורך. – .רמת הסיכון בימי היעב"ץ היתה, כמובן, גדולה הרבה יותר מאשר בימינו  53



  66 טיפולים קדומים והשלכות הלכתיות –חולי האבן 

 

, אך הסתייגותו מהיתר כללי לגמריקימעא, שכתב שהניתוח לא הותר 
 לניתוח כזה היא ברורה.

 דעה אחרת מובאת בספר שערים מצויינים בהלכה )סי' קנט ס"ק ד(: 

פקוח נפש, יש לומר כיון דיש לו  והא דנוהגין לעשות ניתוח אפילו כשאינו
עכ"פ צער, מותר לו לעשות כן כדי להנצל מהצער, וכעין שכתבו התוס' נזיר 
נט ע"א ד"ה והא, ועוד דאפילו אין לו צער, מ"מ כיון דהניתוח הוא לצורך 
הבראה, מותר לו לעשות וכמו שהיו עושין ההקזה כמש"כ בגמ' שבת קכט 

 ע"א, עכ"ל.

מתיר בשופי ניתוח שאינו פיקוח נפש  בהלכה שערים מצוייניםהרב 
לחולה, כדי למנוע ממנו צער וייסורים. אולם מדבריו משמע שדווקא מדובר 
בניתוח שהסכנה שלו נמוכה, כדוגמת הקזת דם, שבתקופת המשנה 
והתלמוד היתה התערבות כירורגית מקובלת, על אף שהדבר יכל לגרום 

 לסיבוכים שונים. 

זה נביא כאן מדבריו של פרופ' א. ס. אברהם הדן לסיום הדיון בהיבט 
בהיבט זה תוך התמקדות בשאלה האם מותר לאדם להיות מנותח במסגרת 

 חדשני שסיכויי ההצלחה בו לא ברורים: -ניתוח ניסיוני

חולה שאין בו סכנה שסובל יסורים ממחלתו, האם מותר לו לסכן את 
גיסא או לגרום לו  עצמו בקבלת טיפול חדיש שעלול לרפאות אותו מחד

נזק או אפילו מות מאידך גיסא. והנה כותב השערים מצויינים בהלכה 
)סי' קנט ס"ק ד(4 והא דנוהגין לעשות ניתוח אפילו כשאינו פקוח נפש, 
יש לומר כיון דיש לו עכ"פ צער, מותר לו לעשות כן כדי להנצל מהצער, 

ו אין לו צער, מ"מ וכעין שכתבו התוס' נזיר נט ע"א ד"ה והא, ועוד דאפיל
כיון דהניתוח הוא לצורך הבראה, מותר לו לעשות וכמו שהיו עושין 
ההקזה כמש"כ בגמ' שבת קכט ע"א, עכ"ל. וכן עיין בתוס' )כתובות לג 

למלי.( וברמב"ן )בראשית לב, כו(. אך עיין בספר מור וקציעה יע"ב ד"ה א
יל עצמם )סי' שכח( שכותב4 אבל יש שבוחרין בספק נפשות כדי להצ

מיסורין קשין כאותן שמוסרין עצמן לחתוך מפני אבן שבכיס ובגיד וחצץ 
הכליות הכואב אותן מאד בצער קשה כמות ר"ל. ולאלה מניחין אותן 
לעשות כחפצם בלי מוחה מחמת כמה פעמים נושעים ונרפאים, מ"מ 
העלולים יש להם לחוש לעצמם וכל שאין סכנה בכאב לא שפיר עבדי. 

לא הותר להכניס אדם עצמו בספק סכנת נפשות אע"פ  אפילו בחול
שהרבה עשו כן ונצולו, גם רבים קרבו מיתתן ע"י החיתוך, לפיכך לא 

 הותר לגמרי אפילו בחול, עכ"ל.

וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שלכאורה משמע כהמור וקציעה מזה 
 שהתוס' בב"ק פה ע"א לא תירצו דאיצטריך קרא להכי, עכ"ל. ומאידך

מצאנו שמוציאים את הגוסס מפני הדליקה ואף על פי שעל ידי זה מקרב 
את מיתתו )ספר חסידים סי' תשכד(, וכנראה שמכיון שכל כוונתו להצלה 
וגם ודאי שיהיה צער גדול לגוסס אם משאירים אותו במקום שיש דליקה, 
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אז אפילו שבעצם המעשה יש גם קירוב מיתה, מותר במקום צער כי כוונתו 
להצלה. ועיין גם בחזו"א )יו"ד סי' סט( שדן אם מותר לעשות פעולת  הוא

 . 54הצלה אף על פי שעם זה יגרום גם למעשה הריגה

 ולמסקנת הדברים כותב פרופ' אברהם:

ומכל האמור לכאורה מסתבר שמותר לחולה להסכים )ולרופא לבצע( 
עם  כזה שהוא נסיוני ועלול במידת מה לסכן את חייו, אך יחד –טיפול 

זאת, יש סיכוי גדול יותר שהטיפול יגרום להתרפאות המחלה. ובכל מקרה 
צריך יישוב הדעת הרבה, התייעצות עם מומחים אחרים והחלטה של מורה 

 .55הוראה מובהק

 ה. סיכום ומסקנות

אבנים בכליות הן הפרעה ידועה במשך תקופות רבות. במקורות 
שונים להמסת האבנים, ברם  יהודים ונוכרים כאחד הוצעו טיפולים רפואיים

מסתבר שלא היה כל טיפול יעיל. בספרות הפוסקים במהלך האלף האחרון 
 הוזכרה בעיה זו בקשר לבעיות הלכתיות שונות הכרוכות בו:

קיימות שתי דעות מרכזיות בשאלה האם יש  – בעיות טהרה של נשים א.
ם לתלות ראיית דם מחמת תשמיש בהפרשת דם של הגבר הלוקה באבני

בדרכי השתן. רבי חיים בן יצחק אור זרוע מציין בשם רבותיו שהדבר 
נחשב לאמתלה בעוד שהחת"ס סובר שלא. יש שטענו שאשה שמצאה 

 דם בשתן תולה אותו בכליות ולא במקור.

המהרש"ך סבור כי מחלת  – טענה לפגיעה של חולי האבן בכוח גברא ב.
ענת אשה על פגיעה האבן שממנה סובל הבעל, עשויה להיות אמתלה לט

בכושרו המיני, שכן  ניתוח להוצאת אבנים של הגבר עלול להזיק לו 
 ולפגוע בכח הגברא שלו. 

ר' משה  – טענה לפגיעה של חולי האבן של הגבר בבריאות האשה ג.
 –סופר טוען כי לטענה שחולי האבן של הבעל פוגע בבריאות האשה 

 נטולת יסוד.

בור כי הסובל מאבנים בדרכי השתן הרמ"א ס – אי נקיות בתפילה ד.
שמטפטף ממנו שתן אנוס הוא ומותר לו להתעסק בדברים שבקדושה 
בתנאים הבאים: עליו להקפיד שבגדיו העליונים יהיו נקיים, ויהא ספוג 

 סביב איברו ואז מי רגלים יחשבו כמונחים בכיס.

 
, בהוצאת מכון ה ספר אסיא, ות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדםניסיונא. ס. אברהם,  54

המאמר הובא בשלמותו באתר האינטרנט:  .שלזינגר וראובן מס בע"מ, ירושלים תשמ"ו
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/nisyonot-2.htm  

 שם. 55
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יה הטיפול באבנים בדרכי השתן בתקופות קדומות ה – דין 'פצוע דכא' ה.
כרוך בניתוח שבמהלכו נפגעו אשכי המטופל. הפוסקים סבורים כי 
הואיל ופעולת הכריתה אינה משום בעיה באשכים עצמם, אלא בחולי 
אבן, לכן האדם פסול לבוא בקהל. אולם כאשר יש הכרח לכרות את 
האשכים במקרה של בעיה רפואית באשכים עצמם, המחלה נחשבת 

הל. בימינו בעיות מסוג זה אינן כחולי בידי שמים וכשר לבוא בק
 רלוונטיות משום הטיפולים היעילים להסרת אבנים בדרכי השתן.

בדורות האחרונים נידונה אצל פוסקי  – ניתוח להסרת אבנים בכליות ו.
ההלכה השאלה האם מותר לערוך ניתוח להוצאת אבנים מהכליות. 

כאבים ההתלבטות של הפוסקים היתה, שמחד גיסא, האבנים גורמים ל
עזים אצל החולה, אך מאידך גיסא, עצם הניתוח וההתערבות הכירורגית 
כרוכים בסכנה. מסתבר, שבימינו עם הניסיון הרב שרכשו הרופאים וכך 

רפואי, הפכו ההרדמה והניתוח )בכל -גם השיפורים בתחום הטכנולוגי
מקרה לפחות בניתוחים לא מסובכים( לפעילות רפואית שגרתית, ולכן 

היא שאין לאסור את הניתוח. כמובן שיש להתייחס לכל מקרה הגישה 
 לגופו ולהיוועץ עם מורה הוראה מוסמך הבקי בתחום הרפואי. 

 (2007) 57-76, עמ' פ-אסיא עטמקור: 

 

 




