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עוד על מתן מורפין ל חול ה סופני סו בל
ל כ בו ד ה עו רך.
הרשה נא להתיי חס ל מ א מרו של כבוד הגאון רבי יצחק זילבר שטיין
שליט״א שהתפרסם באסיא . 1ה מ ח ב ר הנכבד כו תב ב ת שוב תו לד״ר י .השינג
שיש אולי מקום להתיר נתינת מורפיום ל חו ל ה המתייסר ביסורים קשים,
אפילו אם הדבר יקרב את מותו .קביעה זו מבו סס ת על ה שיטה הרא שונה
שבבדק הבי ת ב טור יו״ד (כ מוב א שם ב מ א מר הנ״ל) המתירה לאדם הירא
מייסורים קשים לע שות כ שאול בן קיש שהמית עצמו מ ח מ ת יראת ייסורים.
יודע אני שסיבה זו מ שמ שת אך כסניף להיתר ,שיש לו גם סניפים
אחרים ,שאין אני דן ב ה ם.
אבל ב כל זאת לא אסתיר את תמיהתי ,כיצד אפ שר ל הבי א שיטה זאת
אפילו כסניף ,הרי הנדון של בדק הבית הוא הריגת ע צ מו ואילו הנדון של
ה שאלה הוא הריגת אדם אחר. 2
ובוד אי שלא עלה על הדעת להתיר ר צי חת זול תו ,וכל מה שדיברו הוא
רק נ טי ל ת נפ שו.
והראיה מ אותו מקום ש מ מנו מביא הרב הנכבד ראיה  -מ שאול ,שכן
דוד ציוה להרוג את הנער הע מלקי שהרג את שאול ,ל מרו ת שלפי ה שיטה
הנ״ל היה ל ש אול היתר ל שלו ח יד בנפ שו ,הרי ,שגם ב מקו ם שיש הי ת ר( ל פי
ה שיטה הנ״ל) לאדם ל שלו ח יד בנפ שו ,הרי עדיין אין זה אומר ,שהדבר
מותר גם לזול תו.
ואפ שר אולי להסביר את ה הבדל שבין הריגה עצמית לבין רציחת
חבירו ,בכך ,שהם חלוקים מיסודם.
מקור האיסור של רציחת חבירו הוא ״לא תרצח״ ועונ שו מפור ש -
מיתת בית דין בסייף ,ואילו מקור האיסור של הריגת עצ מו הוא ״את דמכם
לנפ שו תיכם אדרוש״ .זה ההורג את עצמו ועונ שו מיתה ל שמים ,כ מב אר
בר מב״ם הלכו ת רוצח ו שמירת הנפ ש פרק ב׳.
חזינן ,שהתורה לא כלל ה אותם ב או תו פסוק ,ואף עונ שם שונה ,ואם כן
מנין לנו ל ל מו ד שדבר המו תר לגבי האיסור של הורג עצמו יהא מותר גם
לגבי רציחת חבירו?
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ואסיים בברכ ת יישר כח ל מ ח ב ר ה מ א מר ול מערכת ״אסיא״ על כך
שמכם מתבררת שמעתתא בענינים העומדים ברו מו של עול ם.

ביקרא דאורייתא

הרב שמעון שטרן
ביתר עלית

תשובת הרב יצחק זילברשטיין:
בדבר הערת הרה״ג המצויין ר׳ שמעון שטרן שליט״א ,מנין לנו ל ל מו ד
שדבר ה מו תר לגבי איסור הורג עצמו מותר גם ברציחת חברו ...הרי התורה
לא כל ל ה את ב׳ האיסורים ב או תו פסוק...
נראה ל ה שיב:
מצאנו שרבותינו ל מדו זה מזה ,ל מרו ת שאזהרותיהם ב שני פסוקים.
וז״ל הבדק הבית יו״ד קנ״ד :״...אך את דמכם לנפ שותיכם אדרוש,
יכול אפילו ...כ שאול ,תל מו ד לו מר ״אך״ ומכאן מביאין ראיה ה שוחטים
ה תנוקו ת ב שעת ה שמד ו כר ...עכ״ל .הרי ד א עפ ״י( ש חנני ה ,מי שאל ועזריה)
ד שאול בן קיש הרגו עצמם מכח פסוק זה של ו״אך״ ב כ ל זאת ל מ דו רבותינו
מכאן שמותר אף להרוג תנוקות מכ ח זה ,ל מרות שהם שני איסורים שונים
הנלמדים מב׳ פסוקים נפרדים .ו ה חולקי ם שם לא בזה חל קו.
ומה שהק שה הרה״ג ר׳ שמעון שטרן שליט״א על דברנו מדוד שהרג
את הגר הע מלקי ל מרות שלפי ה שיטה הנ״ל היה מותר ל ש אול ל שלו ח יד
בנפ שו ,לענד״נ להוכיח משם את ההיפך .ראם נאמר שרק ל ש אול מותר אבל
ל א חר אסור אם כן איך אמר שאול לגר שהוא יהרגנו? הרי הכ שילו באיסור
רציחה? ומה שדוד הרגו הוא על זה ש שלח ידו במ שיח ה׳ והסביר הרלב״ג:
 ...דוד עשה זאת להור א ת שעה שלא י קלו אנשים ל שלו ח ידם ב מלכו ת,
ולזאת הסיבה נזהר מ שלח יד ב שאול ,כ שהיה במערה ,ואעפ״י שהיה רודפו,
והיה מו תר ל הרגו עכ״ל בכ״ז נמנע כדי ל א ל שלוח יד במ שיח ה /
ויישר כ חו של הרה״ג ר׳ שמעון שליט״א ,ולכם על הפיצכם תורת
שלר.
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