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  :ראשי פרקי�

  שאלה של רופא  . א
 חילול שבת להצלת חיי עובר  . ב

 חילול שבת להצלת חיי פג שאינו בר קיימא  . ג

 המצוה לטפל בפג שאינו בר קיימא  . ד

 ללי� שבת להצלת כל פגבזמ� הזה מח  . ה

 התחשבות ברצו� הורי פג שאינו בר קיימא בכל הנוגע לטיפול בו   . ו

 הצלת חיי פג שצפויי� לו ייסורי� כל ימי חייו  . ז

 הטפול בפג הנוטה למות  . ח

        שאלה של רופאשאלה של רופאשאלה של רופאשאלה של רופא        . . . . אאאא

.  להריונה עקב צירי� מוקדמי�23 הגיעה אשה בשבוע לידהלחדר  :שאלה
סיכויי ההשרדות של פג כזה הינ� .  גר�650�נה כהערכת משקל של העובר הי

,  שיסבול הפרעה נוירולוגית כלשהיא20%�ג� א� ישרוד יש סכו� של כ. 20%
. פגור שכלי משמעותישיסבול מ סכו� 13%�ראיה ושיסבול מלקות  סכו� 25%�כ
 יסבלומ� הפגיה ג ומשתחררי� " ק1�מ מהילדי� הנולדי� במשקל נמו' 46%�כ

לאור זאת . יומית אחת או יותר�הגבלה ביכולת פעילות יו� משני� 8בגיל 
הא� יש חובה .  כלל בפג לאחר הוולדולטפלהאשה ובעלה מבקשי� לא 

 מקו� ובאילו נסיבות יש הא�? מיד ע� הולדוהלכתית לטפל בפג זה 
  ?  בפגטיפול�להתחשב ג� ברצו� ההורי� ביחס לטיפול או אי

        חילול שבת להצלת חיי עוברחילול שבת להצלת חיי עוברחילול שבת להצלת חיי עוברחילול שבת להצלת חיי עובר        . . . . בבבב

� בספרו תורת האד� מביא מחלוקת ראשוני� בשאלה "הרמב: התשוב
לדעת . א� מותר למעוברת לאכול ביו� הכפורי� ובכ' להציל את חיי העובר

חלל עליו שבת אחת שמא ישמור "מהנימוק של , ג היא רשאית לאכול"הבה
שיטת "אשר נכנה אותה בהמש' בש� , ואילו לדעה השניה, 1"שבתות הרבה

                                                           

העבודה הוגשה והוכרה , ר רחל קופמ�"המאמר מסתמ' בי� השאר על חלק מעבודתה של ד  *.
העבודה . ההסתדרות הרפואית בישראל כעבודת מדעי יסוד בידי המועצה המדעית של

בר איל� מהחוג למדעי ההתנהגות של הפקולטה לרפואה ר יחיאל "נכתבה בהנחיית ד
  .ח קפל�"ובמסגרת התמחות ברפואת ילדי� בביה

ר אריק שינוול מנהל מחלקת פגי� וילודי� במרכז רפואי קפל� "תודתנו מקרב לב נתונה לד  
  .על שהקדיש מזמנו היקר לעבור ביסודיות על המאמר ועל הערותיו, רחובות

� מהדורת הרב "ראה כתבי רמב, תורת האד�תורת האד�תורת האד�תורת האד�� "באת בספרו של הרמבמחלוקת הראשוני� מו   .1
  .ועוד, � ש�"בר, ש על יומא פרק שמיני סימ� יג"וכ� היא מובאת ברא, כח' ב עמ"שעוועל ח
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א+ את השבת , לדעה זו, כיוצא בזה. ינה רשאית לאכולהיא א ,2"�"הרמב
  . 3"אי� מחללי� משו� נפלי�"

הגמרא . 4ל מבאר את שורש המחלוקת בי� שתי הדעות"ב זצ"הנצי
. 5במסכת יומא מביאה שני טעמי� להתר לעבור עבירות לצור' הצלת נפשות

 ולא –' אשר יעשה אות� האד� וחי בה�'"טע� אחד מבוסס על הדרשה 
חלל עליו שבת אחת כדי : "והטע� השני הוא מכח הסברא, "ות בה�שימ

תק+ רק " וחי בה�"שהטע� של , ב"מבאר הנצי". שישמור שבתות הרבה
ואילו הטע� , "היינו בנולד מה שאי� כ� עובר דלא מיקרי אד�, לאד�"ביחס 
ג סובר שהדרשות "הבה. מועיל ג� לעובר" 'חלל עליו שבת אחת וכו"של 

חלל עליו "ולפיכ' מותר להציל עובר מהנימוק של , את זהמשלימות זה 
� לעומת סובר שיש מחלוקת בי� הדרשות וההתר "הרמב. 6"'שבת אחת וכו

ולפיכ' אי� " וחי בה�"לעבור עבירות לצור' הצלת נפשות מבוסס רק על 
  .התר למעוברת לאכול ביו� הכפורי� על מנת להציל עובר

מ בי� שני " מוכח שיש נשמפשט הגמרא, ל"ב זצ"מוסי+ הנצי
אפילו בשביל "הרי שמצילי� " וחי בה�"א� מצילי� מהטע� של . הטעמי�

רק על ודאי " "'חלל עליו וכו"א' א� מצילי� מהטע� של , "ספק פיקוח נפש
שאי� מחללי� את , ג סבירא ליה"ג� בה"ש, מכא�". מחללי� ולא על ספק

   .7"השבת על העובר אלא על הודאי ולא על הספק

: שהרי נאמר ש� בפירוש, ג"ל מתקשה בהמש' דברי הבה"ב זצ"נציה
א+ על גב דאמרינ� ספק , אשה עוברה דידעינ� דאי לא אכלה מתעקר ולדה"

דהיינו שמצילי� עובר למרות , 8"ב� קיימא הוא ספק נפל שפיר דמי לית� לה
                                                           

א' , ולא ברור מלשונו מה הוא עצמו סובר, � מביא שתי שיטות"כמה מ� האחרוני� העירו שהרמב    .2
אי� , � ש�"לשיטת הרמב". �"שיטת הרמב" השניה בש� לנוחיות הדיו� בהמש' תכונה השיטה
 על מג� אברה�מג� אברה�מג� אברה�מג� אברה�ראה ב" (כלו לו חודשיו"כ אלא לאחר ש"היתר להציל עובר אגב חילול שבת ויוה

והאשה ) ק כט" סמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהק טו במחצית השקל ש� וב"ח סימ� של ס"שולח� ערו' אוה
  . לחיותהעוברהעוברהעוברהעוברכלל בסיכויי � לא מתחשבי� "מכא� א+ נסיק שלדעת הרמב. יושבת על המשבר

ילוד . א: 64 ער' ילוד מגדיר נפל בעמוד אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתב. � ש�"לשו� הרמב   .3
נולד חי א' . ג. נולד חי א' הוא איננו ב� קיימא מפני שיש בו מומי� חמורי�. ב. שנולד מת

  .ולד חי טר� זמנוהדיו� שלפנינו נוגע רק למי שנ. איננו ב� קיימא מפני שנולד טר� זמנו
  . גאו� ע� פירוש העמק שאלה על השאילתות קסז יזשאילתות דרב אחאישאילתות דרב אחאישאילתות דרב אחאישאילתות דרב אחאי   .4
  .בבלי יומא ד+ פה ב   .5
ה "ד' בבלי בבא מציעא קיד ב תוס',  ש� מוסי+ שזו ג� שיטת התוסהעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלהב ב"הנצי   .6

, "י בה�וח"החיה ילד מת שלגביו לא נאמר הדי� של , למרות שהיה כה�, שאליהו, אמר ליה
  .'מהטע� של חלל עליו וכו, "שהיה ברור לו שיחייהו לכ' היה מותר משו� פיקוח נפש"משו� 

ז "יש לעיי� לפי.  קסז יזשאילתותשאילתותשאילתותשאילתות על ההעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלה ע� פירוש שאילתות דרב אחאי גאו�שאילתות דרב אחאי גאו�שאילתות דרב אחאי גאו�שאילתות דרב אחאי גאו�   7.
ל שכא� "וצ. והיכ� מצאנו שמותר לחלל שבת בעבור מי שאינו אד�, ג"מה סברת הבה

יתכ� ). ומצוות בכלל(לא בעבור האד� אלא בעבור חיזוק מצות השבת מחללי� את השבת 
בכל מקרה . השומרי� שבתות הרבה, א+ שמחללי� את השבת על מנת להוסי+ נפש לישראל

� פוסק בהלכות "שור וראה שהרמב". הוראת שעה"ג הבי� שמצילי� פג מדי� "נראה שהבה
 הוראת שעה ומביא לכ' ראיה ממה ממרי� ב ד שביד בית הדי� הגדול להורות על פי גדרי

  .'וכו" חלל עליו שבת אחת: "שאמרו חכמי�
  .כח' ב עמ"ח, תורת האד�תורת האד�תורת האד�תורת האד�� מהדורת הרב שעוועל "כתבי רמב   .8
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וכוונת , שאי� להשוות בי� ספק וספק, ב"מבאר הנצי. שיש ספק א� ינצל
שאמנ� יש אפשרות רחוקה שהולד יהא נפל א' כל עוד לא , היאג "הבה

ב יש שלושה "נמצא שלדעת הנצי. 10"בחזקת ולד חי הוא "9נפלה בו ריעותא
עובר ; 11עובר רגיל שלא נפלה בו ריעותא אותו מצילי� בשבת: סוגי עוברי�

 .12שג� אותו מצילי�, "וישמור שבתות הרבה"שרוב הסיכויי� שהוא יחיה 
  .ואותו אי� מצילי� בשבת,  לו רוב סיכויי� שהוא יחיהעובר שאי�

        חילול שבת להצלת חיי פג שאינו בר קיימאחילול שבת להצלת חיי פג שאינו בר קיימאחילול שבת להצלת חיי פג שאינו בר קיימאחילול שבת להצלת חיי פג שאינו בר קיימא        . . . . גגגג

:  פוסק בעל השלח� ערו' בהלכות שבת13על הצלת פג שנולד לפני זמנו
אי� מחללי� עליו אלא א� כ� נגמרו שערו ' או ב� ח' או ספק ב� ז' נולד לח"

יש הסוברי� שבעל . ל הלכה זונחלקו הדעות בהבנת טעמה ש. 14"וצפרניו
כש� , ולפיכ', �15 בעני� אשה מעוברת"השלח� ערו' פוסק כשיטת הרמב

. 16'שאי� מצילי� עובר ביו� הכפורי� כ' אי� מצילי� בשבת ספק ב� ז
ג היה מתיר להציל ג� ספק "אילו היה בעל השלח� ערו' פוסק כבה, לדעת�

ומחלק בי� , 18ג"סק כבהלעומת� יש הסוברי� שבעל השלח� ערו' פו. 17'ב� ז
מסתמא לבסו+ "מחללי� שבת לצור' עובר משו� ש: 'עובר ובי� ספק ב� ז

                                                           

שהתפתחות העובר תקינה והוא במצוקה בגלל , הוא" שלא נפלה בו ריעותא"פירוש הבטוי    .9
  . עת לידתואו שאמו מתה בש, גורמי� שאינ� קשורי� בו כגו� שאמו צמה

  ".רוב נשי� יולדות ולד קיימא: "ח תקכו ט"ע או"ובלשו� השו   .10
שמנסי� להציל עובר של היושבת , ח של ה"ע או"ל מוב� פסק בעל השו"ב זצ"לשיטת הנצי  . 11

. שהרי לא נפלה בעובר כל ריעותא, למרות שיש ספק א� יצליחו בכ', על המשבר ומתה
ובי� השאר הוא , ד� בעני� ההתר לחלל שבת להצלת עוברה,  יא מגצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרת "וראה בשו

  .ל"ואכמ, ב"ולאור ההסבר שלפנינו נדחית השגתו על הנצי, ל"ב זצ"נ בדברי הנצי"נו
ומסתבר שכוונתו שצריכי� לפחות רוב סיכויי� , ב היא שלא מחללי� על ספק"לשו� הנצי   .12

  . 51%שיחיה היינו 
 שברפואה המודרנית פג מוגדר כמי 67'  ער' ילוד עמיתיתיתיתאנציקלופדיה הלכתית רפואאנציקלופדיה הלכתית רפואאנציקלופדיה הלכתית רפואאנציקלופדיה הלכתית רפואראה ב   .13

, לפי מני� הרופאי�) 38� כתב לפני השבוע ה73' ובעמ( להריו� 37� שנולד לפני השבוע ה
  .המוסיפי� שבועיי� לגיל האמיתי של העובר

משנה משנה משנה משנה וכ� הורו אחרוני� ראה ערו' השלח� אורח חיי� של יג וכ� . ע אורח חיי� של ז"שו  .14
 . ק כט" ש� סברורהברורהברורהברורה

 ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח,  הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית–מבוא לסוגיית ב� שמונה , הלפרי�' מ: וראה[
' רייס וא' ר; 314�300'  עמספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח, ל" פשר שיטת חז–ב� שמונה , גוטל' נ; 299�295' עמ
  ] העור'–  .  320�315' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח,  מקורות קלאסיי� לאמונה עממית–ב� שמונה , אש

  .יא מג כותב שזו ג� שיטת כמה מ� האחרוני�צי0 אליעזר צי0 אליעזר צי0 אליעזר צי0 אליעזר 0 "בשו   .15
שכותב שמצד הסברא יתכ� לומר ', ה ספק ב� ז"ח של ד"ע או" על שוביאור הלכהביאור הלכהביאור הלכהביאור הלכהראה ב   .16

, "ישראל אינו מצווה על העוברי�"שכ� , שאי� מחללי� שבת בעבור עובר, �"בדעת הרמב
א' הפוסקי� ". דספק נפשות להקל"'  ספק ב� ח'ולעומת זאת מחללי� שבת להציל ספק ב� ז

ולדעת� יותר מצוה להציל עובר שלא נפלה בו , ג סוברי� ההפ'"ההולכי� בעקבות הבה
  .שנפלה בו ריעותא' ריעותא מאשר ספק ב� ז

  .א"בדעת הריטב' ה ספק ב� ז"ח של ד"ע או" על שוביאור הלכהביאור הלכהביאור הלכהביאור הלכהכ' כנראה הבי� ב   .17
, ג"ע באופ� שהוא פוסק כבה"א מבאר את השו"רוש שהמג כותב בפימחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלבעל   .18

  .ומחלק כסברת בעל הביאור הלכה המובאת להל�
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וחזינ� שלא גמרו "' א' ספק ב� ז, "תלד ב� קיימא וישמור שבתות הרבה
  .19בודאי לא יחיה וממילא אי� לחלל שבת להצלתו" שערו וצפרניו

למחלוקת בהבנת השלח� ערו' השלכות על הפסיקה למעשה בזמ� 
� הרי שבאופ� עקרוני אי� מחללי� "ע פוסק כדעת הרמב"א� בעל השו. הזה

והדברי� אמורי� ג� במקו� , שבת או יו� הכפורי� להצלת עובר או פג
ע "א� בעל השו, לעומת זאת .20ובזמ� שיש סיכויי� גדולי� להציל את חייה�

ג הרי שבמקו� ובזמ� שיש סיכוי� גדולי� להציל� יש "פוסק כשיטת הבה
, ב שהתבארה לעיל"אמנ� לאור שיטת הנצי. 21ור איסורי� לש� כ'לעב
ג מתיר לחלל שבת בעבור עובר או פג רק במקרה שרוב הסיכויי� שה� "הבה
מעיקר הדי� , ג"ע פוסק כשיטת הבה"לפיכ' ג� א� נניח שבעל השו. 22יחיו

  . אי� התר להציל בשבת אלא עובר או פג שרוב הסיכויי� ה� שה� יחיו

        לטפל בפג שאינו בר קיימאלטפל בפג שאינו בר קיימאלטפל בפג שאינו בר קיימאלטפל בפג שאינו בר קיימאהמצוה המצוה המצוה המצוה         . . . . דדדד

הדיו� המקורי של הפוסקי� בעני� הצלת עובר נוגע לאכילה של מעוברת 
נוגע לדיני ' ספק ב� ח' והדיו� המקורי בעני� הצלת ספק ב� ז, ביו� הכפורי�

לגבי הלכות ' א' מש� נלמד על מעמד העובר ועל מעמד ספק ב� ז, שבת
ע עובר ופג "שלכו, �"ג והרמב"ל בדעת הבה"ב זצ"לאור הסבר הנצי. נוספות

וג� , מוב� שאי� כלפיה� שו� מצוה שבי� אד� לחברו, "אד�"אינ� בגדר 
כל עוד אי� ,  מאותו טע�23'וכד" לא תעמוד"בחול לא חייבי� להציל� מדי� 

                                                           

, ששיטתו נזכרה לעיל, ל"ב זצ"ג� הנצי. 'ה ספק ב� ז" על סימ� של דביאור הלכהביאור הלכהביאור הלכהביאור הלכהסברת ה   .19
עינינו ' וכו' שכ� בספק ב� ז', או ב� ח' שדי� עובר קל מדי� ספק ב� ז, ג"סובר בדעת הבה

  . ואות שנפלה בו ריעותאהר
 פרק יג הערה ב שיש להתיר בזמ� הזה לחלל שבת בעבור פגי� ברכת הבני�ברכת הבני�ברכת הבני�ברכת הבני�ראה בספר    .20

דעת . ב. יכול לחיות' ל שנשתנה הטבע ובזמ� הזה ב� ח"א זצ"דעת החזו. א: משלושה נימוקי�
שבט שבט שבט שבט מנחת יצחק ומנחת יצחק ומנחת יצחק ומנחת יצחק ודעת ה. ג. אלא שנשתהה' הוא ב� ז' הירושלמי שאנו סוברי� שהנולד לח

ולאור המבואר לעיל סברות אלו טובות רק א� נפסוק ". השתנתה הטכניקה" שבימינו הלויהלויהלויהלוי
הערכה מדעית כיסוד , ב ראה את מאמרו של הרב נחו� אליעזר רבינובי0"כיו. ג"כשיטת הבה

בזמ� הזה ' וג� ש� צרי' להוסי+ שההתר להציל ב� ח, 453�435 ח תחומי�תחומי�תחומי�תחומי�, לפסיקת ההלכה
  .ל"ואכמ. ג"דמות הרפואה כי א� ג� על כ' שפוסקי� כשיטת הבהמבוסס לא רק על התק

פוסק לדינא שיש לחלל שבת לצור' הצלת , הנזכר ג� לעיל,  יא מגצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרת "בשו   .21
� שדבריו מובאי� "שג� המהרש, ומסיי� את דבריו בכ' שהוא מביא תנא דמסייע, עובר

פוסק , ח סימ� תריז א"על או) קאהרב נחמ� כהנא מספינ, של מחותנו(בספר ארחות חיי� 
מנחת מנחת מנחת מנחת ת "וראה בשו .ג"ע פוסק כשיטת הבה"� מפרש שהשו"ושמא ג� המהרש, ג"כבה
לאור המבואר ". לעשות מעשה נגד השלח� ערו'" ד קכג אות כא שהמחבר אינו רוצה יצחקיצחקיצחקיצחק

  .לפנינו יודה ג� השלח� ערו' שיש להציל פגי� בזמ� הזה
מפני מה אי� מחללי� שבת , שד� בקושית האחרוני�, ט" יג" ד קכמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקת "ראה שו   .22

היכא דלא גמרי : "ומתר0" ?נ"אמאי יגרע משאר ספק פקו"', ספק ב� ח' להציל ספק ב� ז
,  דאיתרעי בריאותיה'ב.... דהוי סימ� דלא כלו חדשיו' א, הוי תרתי לריעותה, שעריו וצפרניו

ל ג� בספק השקול אי� "ב זצ"לשיטת הנציו". וכיו� דלא איתמחי רפואתו קרוב לודאי שימות
במסכת ' ל מהתוס"ב זצ"ו שהוא מביא את ראית הנצי"ראה ג� ש� באות ט. חיוב להחיותו
  !ומקלסה) חמדת ישראלחמדת ישראלחמדת ישראלחמדת ישראלא� כי בש� בעל ה(בבא מציעא 

  .  פרק יג הערה הברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�ד בספר "הו, א כותב סברא זו"ר שהרב זילברשטיי� שליט"שו   .23
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יש מקו� , "אד�"כדר' שחייבי� להציל מי שהוא בגדר , חיוב גמור להציל�
אמנ� תמיד ראוי . ולי� נוספי�להתחשב בכל החלטה הנוגעת להצלת� בשיק

ורחמיו על כל  "�, לפעול לטובת כל יצור ולהקל על סבלו, ללכת בדרכי הבורא
לפיכ' ג� א� מתקבלת החלטה שלא להציל� יש לנקוט . 24"מעשיו כתיב

  .כפי שיתבאר להל�', בפעולות שונות להקל על סבל� וכד

        בזמ� הזה מחללי� שבת להצלת כל פגבזמ� הזה מחללי� שבת להצלת כל פגבזמ� הזה מחללי� שבת להצלת כל פגבזמ� הזה מחללי� שבת להצלת כל פג        . . . . הההה

ג� ", ל"ז אויערבא' זצ"ת שבת כהלכתה בש� הרשפוסק בספר שמיר
ג� כ� מחללי� במקו� שיש , שלא שיי' הטע� של אשתהויי', בפחות מב� ז

. 25"אינקובאטור כי הרי עינינו רואות שעל ידי האינקובאטור יכולי� לחיות
לאור המבואר לעיל היה צרי' לומר שהדברי� אמורי� רק בפג שרוב 

ל פסק נוס+ "ז אויערבא' זצ"בא בש� הרשא' מו, 26הסיכויי� שהוא יחיה
ג� כשברור שאי� התינוק יכול לחיות יותר מזמ� , בבית חולי�: "בנדו� דיד�

מכיו� , מותר וחייב לחלל עליו את השבת ואפילו באיסורי תורה, קצר
שבמקו� שיש הרבה מטפלי� והדבר מסור לרבי� ואי� כל אחד ואחד יודע 

עלולי� לזלזל , וק אחר שיש לו סיכוי לחיותלהבדיל בי� תינוק כזה ובי� תינ
מ בי� א� "אי� נ, לשיטה זו. 27"בטיפולו של תינוק שיש לו סיכוי לחיות

                                                           

ח "ע או"מובא ג� בשו, העוסק בי� השאר בבעלי חיי�, ופסוק זה, בא מציעא פה אראה בבלי ב   .24
ל שיש להקל "ז אויערבא' זצ"ק ה בש� הרש"ח של ס" ד אונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�וראה . רכג ו בהגה

אינו דומ� ' ועל פי זה פוסק שא� ב� ח" קל וחומר מצער בעלי חיי�"', ג� על סבלו של ב� ח
  .וראה עוד להל�,  לטלטלו ולעבור איסורי דרבנ� בכדי להרגיעוכאב� אלא בוכה מצער מותר ג�

כא� המקו� להעיר שבעניני לידה השתנו הטבעי� .  סימ� לו הערה כדשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתה  .25
ג דאמרינ� בגמרא יולדת "דאע: "ז קנו ד"ע אבהע"א פוסק בשו"שור וראה שהרמ. מאד

אלא שאנו ,  שהחוש מכחיש זהכבר תמהו על זה רבי�, לתשעה אינה יולדת למקוטעי�
' על ספק ב� שמונה ספק ב� ז". צריכי� לומר שעכשיו נשתנה העני� וכ� הוא בכמה דברי�

וכפי בחינת הרופאי� , וכמדומה שעכשיו נשתנה הטבע", ד קנה ד"א יו"פוסק בעל החזו
והרי נשתנו הטבעי� ללדת למקוטעי� ', ונגמרו לח' אפשר שהוסיפו בהשתלמות� אחר ז

כותב שאמר לו הרופא שברוב )  ד קכג כאמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקת "בשו". א קנו ד בהגה"כ הרמ"כמש
וש� באות " (ישנ� קצת צפרני� וג� קצת מהשערות והוי ספק, הולדות הנולדי� קוד� הזמ�

וראה ', יותר סיכויי� לחיות מאשר לב� ז' יח אינו מקבל את דברי הרופא שבזמ� הזה לב� ח
 ער' ילוד אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתב).  ג קמא ג הלוי הלוי הלוי הלוישבטשבטשבטשבטת "תשובה לטענה זו בשו

.  כותב שבזמננו רוב הנולדי� לשמונה נשארי� בחיי� ג� ללא טיפול מיוחד134הערה 
מעתה ראוי לדו� הא� יש מקו� להמשי' ולהסתמ' בדיוני� הלכתיי� על ההנחה שקיימי� 

ינ� מכירי� תופעה מעי� למרות שהרופאי� א" אישתהי"בזמ� הזה ולדות הנולדי� לשבעה ו
)  ש� אות כמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקכלשו� בעל ה" (אתמחי הרפואה"עוד נראה לומר שבזמ� הזה ש. זו

וזאת על פי מראית עי� ובעזרת , הרופאי� בודאי נאמני� לקבוע שהולד נולד קוד� זמנו
 המונה 66�65'  ער' ילוד עמנציקלופדיה הלכתית רפואיתנציקלופדיה הלכתית רפואיתנציקלופדיה הלכתית רפואיתנציקלופדיה הלכתית רפואיתראה בא(בדיקות רבות ומגוונות 

כפי מה שג� משתמע מפסק הרב , לפיכ' מסתבר שיש לקבוע).  מבדיקות אלוקצת
או בשלבי� יותר , שהחיוב לטפל בפג תלוי בהערכת שיעור ההשרדות שלו, ל"אויערבא' זצ

  .ל"ואכמ, )37ראה להל� ציו� " אד�"על הגדרת " (אד�"בהיותו מוגדר כ, מאוחרי�
 פרק לב ציו� יג שההיתר לחלל בת כהלכתהבת כהלכתהבת כהלכתהבת כהלכתהשמירת ששמירת ששמירת ששמירת ששכ� מבואר בספר , הוא הדי� בעובר   .26

  .ג"שבת בעבור עובר מבוסס על הכרעת הפוסקי� כשיטת הבה
שא� הצוות , נראה שהכונה היא. 'בעני� נולד לח) מט' עמ(ח של " ד אונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�  .27

עשויה להיוצר בקרבו אוירה של זלזול , הרפואי יתרגל לראות פגי� שנותני� לה� למות
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שהרי לפנינו תקנה , ג"� ובי� א� פוסקי� כשיטת הבה"פוסקי� כשיטת הרמב
בי� א� יש לה� סיכויי� , ולפיה מצילי� בבתי חולי� כל עובר וכל פג, חדשה

  .משו� פיקוח נפש של שאר תינוקות, לחיות ובי� א� לאו

        התחשבות ברצו� הורי פג שאינו בר קיימא בכל הנוגע לטיפול בוהתחשבות ברצו� הורי פג שאינו בר קיימא בכל הנוגע לטיפול בוהתחשבות ברצו� הורי פג שאינו בר קיימא בכל הנוגע לטיפול בוהתחשבות ברצו� הורי פג שאינו בר קיימא בכל הנוגע לטיפול בו        . . . . וווו

ז "מובא בש� הרש? הא� יש להענות לבקשת הורי� שלא לטפל בפג
לפי (ולפי עדות הרופאי� ,  שבועות24שתינוק שנולד בגיל , ל"אויערבא' זצ

שמכיו�  "10%� פחות משיעור ההשרדות בחיי� הוא) הידע הרפואי של אז
אי� , התמותה היא כה גבוהה והעמל כה גדול, שלתינוק כזה אי� חזקת חיי�

א' א� בכל זאת . חיוב לטפל בתינוק כזה וג� אי� לחלל עליו את השבת
  .28"רוצי� לטפל בו מותר

שא� לא , שהרי לעיל הובא בשמו שיש לטפל בכל פג, יש לעיי� בדבריו
ושמא הוא סובר ". של תינוק שיש לו סיכוי לחיותעלולי� לזלזל בטיפולו "כ� 

מפני שסיכויו לחיות ה� , שא� הרופאי� מחליטי� שלא לטפל בפג כל שהוא
א' א� הרופאי� , אי� לחשוש שיבואו לזלזל בפגי� אחרי�, מעטי� מאד

יש לאפשר לה� לטפל בו במסירות כדר' , מחליטי� שיש לטפל בפג כל שהוא
  . 29וזאת כדי שלא יבואו לזלזל בפגי� אחרי�, שה� מטפלי� בכל פג אחר

ל ההחלטה א� לטפל בפג א� לאו תלויה "ז אויערבא' זצ"לפי הרש
הוא אינו ד� בשאלה א� ראוי להתחשב . לטפל בו" רוצי�"בשאלה א� 
ואינו מזכיר שיקולי� אחרי� שעשויי� להשפיע על החלטה , ברצו� ההורי�

את , "טובת הפג"את , ו� ההורי�ולפיכ' מסתבר שיש צור' לבחו� את רצ, זו
את החשש שהוראה שלא להציל פגי� מסוימי� עלולה , המשאבי� הדרושי�

, "שיזלזלו בטיפולו של תינוק אחר שיש לו סיכוי לחיות"לגרו� לרופאי� 
  . 30וכל שיקול אחר לפי העני�

                                                                                                                  

נשמת נשמת נשמת נשמת וראה . והוא לא יתאמ0 להציל ג� פגי� שמ� הראוי להציל�,  כלליבחיי פגי� באופ�
א+ על פי שאי� מחללי� : "וכותב, ב"שמביא את סברת הנצי) נ' עמ(ח של ד " ד אואברה�אברה�אברה�אברה�

אבל מחללי� את השבת כדי , ב"את השבת עבור חיי שעה של עובר וכפי שמשמע מהנצי
ונראה שהוא אינו חולק ". ליח או לאלהצילו אפילו מספק סכנה ואפילו כשיש ספק א� נצ

  .ב אלא פוסק למעשה שיש לחלל שבת מהנימוק שנדו� לפנינו"על הנצי
א' , ג"לכאורה פסק זה מבוסס על שיטת הבה). לח' עמ(ק ג " ה אורח חיי� של סנשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�  .28

ושמא . 10% ולא 51%ג היה צרי' לקבוע שהשיעור הוא "ב בדעת הבה"לאור חידוש הנצי
עקרו� לפיו יש חיוב להציל רק .  נקבע משו� החשש הנזכר בהערה הקודמת10%ר של השיעו

 עשרה אחוז מובא ג� בספר ברכת הבני� פרק יג ציו� ה לפחותלפחותלפחותלפחותפגי� שסיכויי ההשרדות ה� 
  .א"בש� הרב זילברשטיי� שליט

א' מותר להציל , 10%�הצלה כשהסיכוי פחות מ    חיובחיובחיובחיובאי� ,  ש�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�א ב"לדעת הגרשז[
  ] העור'–  .    ש"ע, אלא דוגמא בלבד, 10%אי� ש� קביעת גבול של ! ולחלל שבת א� רוצי�

ראה להל� בהערה על ההשלכות שיש לסברה זו על הטיפול הסיעודי בשבת כאשר הפג   .29
  .הנוטה למות

יש איפוא צור' לקבוע מי יקבע מדיניות . מורכבת, רפואית, חברתית, לפנינו שאלה הלכתית  .30
, כיצד נית� להבטיח שכל השיקולי� ידונו, מי יקבל את החלטות בעני� גורל כל פג ופג, כללית

מקבלי ההחלטה בעני� פג מסוי� . ושכל שיקול יקבל את המשקל הראוי בהחלטה הסופית
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        הצלת חיי פג שצפויי� לו יסורי� כל ימי חייוהצלת חיי פג שצפויי� לו יסורי� כל ימי חייוהצלת חיי פג שצפויי� לו יסורי� כל ימי חייוהצלת חיי פג שצפויי� לו יסורי� כל ימי חייו        . . . . זזזז

 לחיות א' קרוב לודאי 10%ל יותר מ יש מקרי� שבה� יש לפג סיכוי ש
, !)לא פג (על טיפול בחולה בר קיימא . שאלו יהיו חיי צער וסבל בלתי פוסקי�

שאי� תרופה למחלתו ונגזר עליו שיחיה חיי צער ויסורי� עד ליו� מותו 
אבל באופ� שיש לו יסורי� ואי� ידוע רפואה א+ : "פוסק בעל האגרות משה

י� זה ניחא להו לאינשי יותר א+ למות מלחיות לא להקל מהיסורי� שעל כע
אפשר כדמסתבר לכאורה שאי� מחוייבי� לרפאות חולה ... חיי יסורי� כאלו

וא+ , כזה כשאינו רוצה בעניני רפואה כאלו שמאריכי� חייו בחיי יסורי� כאלו
בסתמא כשלא שיי' לידע דעת החולה יש לתלות שאי� החולה רוצה וליכא 

ל ברובא דרובא הא יש להחולה קרובי� וא+ אב וא� אב, החיוב לרפאותו
... ואחי� וכדומה העוסקי� ברפואת החולה שעליה� יותר מוטל ג� בדינא

  . 31"מוכרח כל אד� ליקח רשות מאביו ואמו ואחיו הקרובי�

שכאשר , �"ג והרמב"בביאור שיטות הבה, לאור מה שנתבאר לעיל
ת בחשבו� שיקולי� דני� בשאלה א� לטפל בפג א� לאו יש מקו� לקח

שג� מי שיחלוק על בעל האגרות משה בעני� בר קיימא , מסתבר. נוספי�
 יודה שכא� יש מקו� לקחת בחשבו� ג� את העובדה שחיי הפג 32בעל יסורי�

ויתכ� שלא חייבי� לטפל בו כל עוד הוא אינו , 33עלולי� להיות מלאי יסורי�
ירת מצוות וקידוש בעלמא מצילי� אותו בכדי להרבות שמ. 34"אד�"בגדר 

                                                                                                                  

וא+ להיות מסוגלי� לערו' דיוני� יעילי� , צריכי� ג� להיות זמיני� לדיוני� דחופי� לפי העני�
  .הצעות מעשיות בעני� זה חורגות ממסגרת המאמר. רה וחד משמעיתשבסופ� החלטה ברו

 צא כד שיש מקו� להתחשב מנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהת "וראה ג� שו. מ ב עד ג" חואגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משהת "שו   .31
   .שלא לנתח אות�" אשר טוב לה� המות מהחיי�... רעי� ומרי�"שחייה� , בבקשת� של בני קיימא

חולה זה שחייו אינ� חיי� ושואל את נפשו למות "ני�  ט מז הד� בעצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרת "ראה שו   .32
וג� אי� לנו , אי� לנו עסק בנסתרות: "והחולה מבקש שלא יעשו לו החיאה" מרוב היסורי�

הג� שהלב מאד , במה שהחולה בעצמו צועק מרה מנהמת לבו שאי� לו חפ0 בחיי� כאלה
 לעשות מאמצי הצלה דמכיו� שמצאנו בהלכה שיש חובה ג�. ואחת היא לנו, הומה עליו

ואפילו לחלל את השבת עבור המשכת חיי� כאלה סימ� מזה דג� חיי� כאלה יקרי� לפני 
  ...".ה היוצר והיודע מה טוב לאד�"הקב

שיש להחיות ג� פגי� שעתידי� , בש� הרב זילברשטיי�,  פרק יג סעי+ בברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�ראה בספר   .33
, א"מה שהעיר לו הרב טווערסקי שליט, דק "וראה ג� ש� ס, להיות עורי� או פגועי� במח

היינו בי� מי שהוא בגדר (שיש לחלק בי� מי שיש לו חזקת חיי� ובי� מי שאי� לו חזקת חיי� 
דיו� על הטיפול בבעלי מומי� ובכלל זה פגי� בעלי מומי� ראה ). ומי שאינו בגדר זה" אד�"

230�226 ז תחומי�תחומי�תחומי�תחומי�, הטיפול ביילוד הפגו�, אברה� שטינברג' ג� במאמרו של פרופ.  
  .] העור'–   .ובמקורות המובאי� ש�, 31�28'  עמספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חוראה ג� ב[

בהלכות מילה . שאז חייבי� מ� הדי� להצילו, "אד�" מאיזה רגע נחשיב את הפג כלעיי� יש  .34
מי שנולד  " אתובי� השאר מונה ש�,  בשבתאות�� את אלו שלא מלי� "א יא מונה הרמב

ד כי "נראה לענ".  כנפל מפני שאינו חישהוארו קוד� שתגמר ברייתו בחדש השמיני לעבו
לפגי� יש . � לולד שמערכות גופו פועלות באופ� תקי�"כוונת הרמב" נגמר ברייתו"באומרו 

וכל עוד , עיכול ושמירה על חו� גו+, הנשימה, מערכת הלב: קושי בתפקוד מספר מערכות
, נ� עדיי� יש לדו� אילו מערכות צריכות לתפקדאמ. ה� אינ� מתפקדות כראוי הוא בגדר נפל

באופ� מעשי א+ יש להבחי� בי� מערכות ". נפל"כדי להוציא פג מגדר , ובאיזה מדת בשלות
שאינ� מתפקדות משו� שהולד נולד בטר� עת ובי� מערכות שאינ� מתפקדות בשל פג� 
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ניחא להו לאינשי יותר א+ למות מלחיות "א' א� יש אומדנא ש, הש� בעול�
  . 35ע אי� מצוה להצילו"לכו" חיי יסורי� כאלו

מדי� "נראה להוסי+ ולומר שא+ הסובר שהריגת עובר אסורה 
 יודה שמותר להמנע מלטפל בעובר בכדי למנוע ממנו יסורי� 36"רציחה

� לכ' הוא שמוסכ� בקרב פוסקי� רבי� שאיסור והטע. גדולי� לכשיולד
וליכא מידי דלישראל ", הפלה אצל ישראל נלמד מאיסור הפלה אצל נכרי�

לגבי די� נכרי� מחדש בעל האגרות משה . 37"שרי וב� נח נהרג על כ'
שמשמעותו כל אופ� ' לא תרצח'מלשו� האיסור לישראל נאמר בלשו� "ש

שופ' ': ור רציחה לבני נח נאמר בלשו�ובאיס. ועני� רציחה א+ שהוא לטובה
דיו איפוא . 38"שא� הוא לטובתו לא שיי' כל כ' לשו� שופ' ד�... 'ד� האד�

  .והוא הדי� לפג כפי שנתבאר לעיל, 39לבא מ� הדי� להיות כנדו�

                                                                                                                  

 לפעול כראוי בכדי ולשקול כמה זמ� צריכות המערכות, א+ יש לדו� בגור� הזמ�. שנפל בה�
שג� א� נגמרו , א"וראה משנה ברורה על סימ� של אות ל בש� הגר, שהפג יצא מכלל נפל

  .ל"ואכמ, יו�' הסימני� לא מחללי� שבת בעבור נפל כל עוד הוא לא חי ל
  .]  העור'–   . 129�112' עמ, עב� עאאסיאאסיאאסיאאסיא;  לעיל14'  במאמרי� שצויינו בהעספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חראה [

 לחיות ואז לדעת הרב 10%פג שאי� לו סיכוי של . א:  כי יש שלוש דרגות בפגנראה לסכ�  .35
פג שאי� לו סיכוי של . ב. ל אי� כלל חיוב להצילו והדברי� אמורי� ג� בזמ� הזה"אויערבא' זצ

. ג. � אי� מצוה להחיותו וממילא אסור לחלל שבת בעבורו"ג והרמב"שאז לדעת הבה,  לחיות51%
ראה בתחילת המאמר וכ� בהערה " (אד�"חיות א' הוא עדיי� איננו בגדר פג שיש לו סיכויי� ל

ואילו לדעת " 'חלל עליו שבת אחת וכו"ג מצילי� אותו בשבת מדי� "לדעת הבה). הקודמת
� המצוה להציל "ג וה� לדעת הרמב"נמצא שה� לדעת הבה. � אי� מצילי� אותו בשבת"הרמב

. 17, 16וראה ג� הערות . 2ו כמתואר לעיל הערה אפילו מספק נוגעת רק לתינוק שנשלמו חודשי
כ' יותר ראוי להתחשב בשיקולי� , בכל מקרה מסתבר מאד שככל שיש לפג יותר סיכוי לחיות

  ".אד�"ע� זאת בשו� מקרה השיקול להצילו אינו בלעדי כל עוד הוא אינו בגדר . להצלתו
שכלו לו חודשיו עדי+ על פג כי עובר , טו,  שלומג� אברה�מג� אברה�מג� אברה�מג� אברה� הכותב למד בדעת ה::::הערת עור'הערת עור'הערת עור'הערת עור'[

  . ג� א� הפג הוא בר קיימא לפי הרפואה המצוייה היו�, שיש לו רעותא בכ' שנולד קוד� זמנו
' הע, יב' סע, פרק לו, א" חשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהראה (ל "ז אויערבא' זצ"אמנ� מקובלני מהגרש

עותא בנולד שהר, א ש�" על הממחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלוכ� כתב ב) א"במובאה השניה בש� הגרשז, כד
כלומר מעל , שא� רוב סיכוייו ה� לחיי�, ומכא�. קוד� זמנו היא רק משו� שהוא ספק ב� קיימא

וכ� . הפג איננו מוגדר כנפל ואיננו שונה מתינוק שנולד בזמנו ע� אות� סיכויי השרדות, 50%
      .]    א� איננו בר קיימארקרקרקרק שתינוק שנולד קוד� זמנו מוגדר כנפל 3הובא לעיל בהערה 

  .160 ער' הפלה ציו� אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתראה    .36
  .1מ תכה א " ג חונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ראה לדוגמא   .37
א ד " להרב משה שטרנבו' שליטתשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותת "וראה שו. מ ב עד ב" חואגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משה  . 38

  .ל"ואכמ, פא
נשי� "ל בעני� "זצש� ד� הרב ישראלי ,  לבעמוד הימיניעמוד הימיניעמוד הימיניעמוד הימינית "כ בשו"מכא� קצת סיעתא למש  .39

�קרוב לודאי המדובר ב[מעוברות שקבלו תרופת ארגעה Thalidomide[ . ורוב� נולדי� בעלי
ונשאלה השאלה , ל"וכ� יש מה� הנולדי� חסרי דעה ר, שטוב מות� מחייה�, ל"מומי� ר

תשובתו ". א� מותר לאשה לעשות תחבולה להפיל הולד בכדי להצילו מיסורי� כל ימי חייו
י� וחייו אינ� ראוי להתחשב ג� ע� צער ההורי� שיראו פרי בטנ� מתייסר ביסור: "היא
לעומתו ראה בספר . פשיטא שא� ילד כזה נולד פג אי� כל חיוב להחיותו, לשיטתו. חיי�

שיש להחיות ג� פגי� שעתידי� להיות , בש� הרב זילברשטיי�,  פרק יג סעי+ בברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�
שיש , א"מה שהעיר לו הרב טווערסקי שליט, ק ד" סוראה ג� ש�, עורי� או פגועי� במח�

היינו בי� מי שהוא בגדר (לחלק בי� מי שיש לו חזקת חיי� ובי� מי שאי� לו חזקת חיי� 
דיו� על הטיפול בבעלי מומי� ובכלל זה פגי� בעלי מומי� ). ומי שאינו בגדר זה" אד�"

230�226ז תחומי� תחומי� תחומי� תחומי� , גו�הטיפול ביילוד הפ, אברה� שטינברג' ראה ג� במאמרו של פרופ .
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        הטיפול בפג הנוטה למותהטיפול בפג הנוטה למותהטיפול בפג הנוטה למותהטיפול בפג הנוטה למות        ....חחחח

שלא , על פי העקרונות שנתבארו לעיל, במקרה שנתקבלה החלטה
בי� א� מהנימוק שסיכוייו לחיות קטני� מאד ובי� א� , לנסות להציל חיי פג

יש צור' לדו� איזה טיפול בכל זאת , מהנימוק שצפויי� לו חיי� קשי� ומרי�
הנוטה " בר קיימא"א פוסק בעני� חולה "הרב אלישיב שליט. ראוי לתת לו

כל שלא ברור שסובל ... בחולה שנמצא בחוסר הכרה מוחלט: "למות
". 40כולל החייאה כדי להארי' את חייו, עשות לו כלחייבי� ל, מיסורי�

חושבני שאוכל : "ל פוסק באותו עני�"ז אויערבא' זצ"לעומת זאת הרש
 מתרופות עאבל מותר להימנ, וחמצ� לנשימה חייבי� לתת לו נגד רצונו

ואילו הרב וולדינברג . 41"א� החולה דורש את זה, הגורמות סבל לחולה
ויוצא לנו : "ל חולה בר קיימא הנוטה למותא פוסק בעני� הנשמה ש"שליט

עוד ביתרה מזו שבכלל אסור לעשות דבר כזה להניח עליו דבר שיגרו� 
להארכת חייו היכ� שברור לנו שלא יחיה על ידי זה חיי� עצמיי� וכל החיות 

ומשו� כ' א� עבר ועשה כ� , שיקבל על ידי כ' לא יהיה מחמת עצ� גופו
כשרואה לאחר מכ� שסבלו רב , ]ונת הנשמהשבכל זאת החולה חובר למכ[=

ולא שיי' בזה הסברא . להסיר זה ממנו, ואולי ג� מצווה עליו, מזה מותר לו
כי החיות הארעי שיש לו ', שיהא אסור לעשות זאת מפני שכ� הוא רצו� ה

ולא עוד אלא שהארכת חיות , באה לו רק על ידי מעשה בשר וד�, עודנה
  . 42"'כזאת הוא נגד רצו� ה

כיו� שמעיקר הדי� אי� , לאור האמור לעיל נראה כי בשאלה שלפנינו
לפיכ' . א"יודו הכל להרב ולדינברג שליט, כל חיוב להחיות את הפג

�עקרונות הטיפול הרפואי והסיעודי של פג שסיכוייו לחיות פחותי� מ 50% ,
ושנתקבלה לגביו ההחלטה להפסיק , או שסיכוייו לחיי סבל ה� גבוהי� מאד

  :טיפול יהיו כדלהל�את ה

                                                                                                                  

ע� זה חיוני להעיר כי כאשר מקבלי� החלטות ה� בעניני עוברי� בעקבות שיטת הרב 
עלולי� להיות חילוקי דעות באשר , בעקבות מאמר זה, וה� בעניני פגי�, ל"ישראלי זצ

שכ� יש להבחי� , שטוב לו לפג שלא יטופל משיטופל" מלאי יסורי�"להגדרה מה ה� חיי� 
ועל כל , א+ יש להזהר מפני המדרו� החלקלק שבנושא זה. י� וסבל מסוגי� שוני�בי� קשי

בכל מקרה דרגת הסבל כא� עשויה להיות נמוכה . זה יש צור' לדו� בהרחבה במקו� אחר
  .כפי שנתבאר לעיל, "אד�"יותר מזו הדרושה אצל בר קיימא כל עוד הפג אינו 

  ).קנג' עמ(ד שלט " ד יונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�   .40
שכל שהחולה נמצא במצב : "ל בשמו" הננשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�וראה ב.  א צאמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהת "שו   .41

אי� חיוב לנקוט בכל פעולה שתגרו� לכאבי� קשי� ג� א� החולה נמצא , סופני של מחלתו
  ".ללא הכרה ואינו סובל

  .פט, יג, צי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרצי0 אליעזרת "שו  .42
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 .43לא מקרבי� את מותו . א

ובכלל זה לא מחזירי� טובוס שנעקר , לא עושי� פעולות החייאה. ב
. 45 ולא לוקחי� ד� לבדיקות44לא מחברי� למכשירי ניטור. ממקומו

  .46למחלות שלקה בה�, לא נותני� טיפול תרופתי
זה עלול ג� א� טיפול , 47נותני� לו כל טיפול הנדרש למניעת סבל  . ג

 .48לעיתי� להקדי� את מותו

: מעניקי� לו טיפול סיעודי להקל על סבלו ולשמור על כבודו . ד
 49וכ� מנקי� אותו, הזנה ומת� נוזלי� וחמצ�, נותני� לו סביבה חמה

ומבלי  ,50 בטפול בפגי�המקובלי� לסטנדרטי� הסיעודיי� בהתא�
ודת המאמר מסתמ' בי� השאר על חלק מעב.לגרו� לו נזק רפואי

  .ה בקרוב למועצה המדעית"מדעי היסוד שתוגש בע

2004 (103�94' עמ, עד� עגאסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור  (  

                                                           

' ל בדי� ב� ח"ויערבא' זצז א"בש� הרש) נד' עמ(ק ה "ח של ס" ד אונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ראה   .43
וא+ לא " אד�"שהרי הוא אינו , יש לדו� מאיזה די� אסור להורגו". יהיה ודאי אסור להורגו"ש

ועוד יתכ� שזה מדי� תקנת ". בל תשחית"ושמא זה מעי� איסור , צפויי� לו אלא חיי שעה
ע� זה ג� אי� מט. מה עוד שאי� שו� צור' חיוני בכ', שלא יתרגלו לזלזל בחיי אד�, הרופאי�

ונולד פג חדש שיש , ויש מקו� לדו� שבמקו� שיש אינקובטור אחד, להוציא פג מהאינקובטור
, ולתת סיכויי� לשני, ע מותר להוציא את הראשו� מהאינקובטור"כי אז לכו, לו סיכויי� לחיות

 בעני� רופא העובד בבית חולי� ש� נתקבלה תקנה שלא א תתנח תשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותת "וראה שו
  .להשתמש במכשיר החייאה חדיש לצור' חולי� שצפויי� לה� רק חיי שעה

  .אמנ� נית� להשאיר אותו מחובר למכשיר הניטור כדי שהצוות הרפואי ידע א� הוא חי  .44
בש� ) ECMO" (אקמו"ד שלט ג בעני� פג המחובר למכשיר " ה יונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ראה ב  .45

� חזקת חיי� וכל החיי� שלו ה� חיי� שכיו� שלתינוק זה אי: "ל"ז אויערבא' זצ"הרש
מותר לה� ג� לנתק אותו מהמכשיר כשברור , מלאכותיי� בלבד שניתנו לו על ידי הרופאי�

  .ל"ואכמ, "ובטוח שאי� לו כל סיכוי להתרפא
חולה גדול שלדעת הרופאי� לא יחיה אלא רק "שא� , מ עה ד" חואגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משהת "ראה שו  .46

, וס+ לכ' במחלה מסוכנת שאינה קשורה למחלה הראשונהלקה בנ, "שבעה ימי� או פחות
פשוט וברור שמחוייבי� לרפאותו במה שאפשר לו ממחלה השניה א+ ", כגו� דלקת ריאות

פשיטא שלא , כשאי� כלל חיוב מ� הדי� להצילו, לפנינו". שלית להו רפואה למחלה האחרת
  .צריכי� לטפל בסיבוכי� שוני� מה� סובל הפג

  .עני� חולה בר קיימאראה לעיל ב  .47
א+ שבכ' עלולי� " בר קיימא"ק ב שמותר לתת מורפיו� ל"ד שלט ס" יונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ראה    .48

  .קל וחומר לנדו� דיד�. 'לקרב את מיתתו וכו
א� !): "שאינו פג(לגבי חולה גוסס , ח,  דיני הגוסס�ב, פרק ב,  חלק אגשר החיי�גשר החיי�גשר החיי�גשר החיי�ראה   .49

וא� כבר החלה הגסיסה , � שיבא לכלל גסיסהמקוד, צריכי� לנקותו, החולה מלוכל'
, שושנת העמקי�שושנת העמקי�שושנת העמקי�שושנת העמקי�ובספר ". יכסו את מקו� הלכלו' שלא יראה, שאסור כבר להזיזו, הודאית

דברי� אלו : "כותב על כ') פד' עמ(א ציו� כז "קונטרס ורפא ירפא להרב זילברשטי� שליט
  . ג� לגבי פגומסתבר שעל פי הנחיות אלו יש לנהוג". אמורי� על השלב האחרו� ממש

ולכאורה הכלל ההלכתי . יש מקו� לדו� באילו מצרכי הפג יש לעסוק ג� אגב חילול שבת  .50
כפי שמשתמע ג� מהוראת , בבתי חולי� שכל מה שעושי� בחול יש לעשות ג� בשבת

וראה . ל המובאת לעיל בעני� טיפול בפג שנותרו לו רק חיי שעה"ז אויערבא' זצ"הרש
 שכותב שא� אי� חשש שיזלזלו בחולי� אחרי� אי�) נד' עמ(ת ה  ד של אונשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ב

  .ל"ואכמ, להתיר למע� חיי שעה של פג אלא איסורי דרבנ�


