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                 ציננער  יאל גבר   הרב

 בהלכה מחלות מדבקות    נגד   חיסון   זריקת         

 :פרקים ראשי
 השאלות
 המציאות – הקדמה

 מסוכנת מחלה היא חצבת –  א ענף
 אחרים הצלת בשביל לסכנה עצמו סתנהכ –  ב ענף
 לרופאים לשמוע תורה פ"ע החובה –  ג ענף
 רבים בו ודדשו שכיחי דלא להיזקים לחשוש אין –  ד ענף
 החיסון זריקת על שלפינו הפוסקים דברי – ה ענף
 שבזמננו זריקות אודות זמננו פוסקי –  ו ענף

 תשע"ט  חנוכה 

,  נפשות  הצלת רפואה ו  במצות  העוסקים הנאמנים  ופאים הר  י ידידי  לכבוד 
נ"י,   דיטשק צבי  ישראל "ר ד  כמר "ת כמר ד"ר מרדכי יואל בולמאש נ"י, ו כש 

 . הע"י 

)בלשון   חיסון תיש חובה ע"פ הלכה לקבל זריק האםשאלתכם  בדבר
המדינה   לשוןבפני המחלה חצבת )ב להגן שַאט"(,  ן "אימיוניזעישָא ינה המד

מחלה   תבעת התפרצו אלו ובפרט בזמנים  ,"מיזעלס", ובאידיש "מָאזלען"( 
מלקחתם בטענה שהזריקה יכולה לגרום לנזק, האם   נועלמ וציםזו, ויש שר

 יש מקום לחשוש לחששות כאלו.

  שמכאן על פתח בית הרופאים פרסםאם מותר ל  השאלה אודות וכן
החצבת,  מחלתמרצונם מלהתחסן נגד  שנמנעים אנשים ים ולהבא אין מקבל

  לת , מחשש שהללו יביאו מחחיסוןילדיהם מלקבל זריקת ה מונעים או
  כל  לחסן  מוכרח התפשטות המחלה יהיה למנוע, ואז כדי החצבת לשם

בן יומו, אשר בדרך כלל   קבאותו היום, ואפילו תינו לשם שיגיעו התינוקות
חששות   תלילדים הרכים פחותים מבני שנה מחמ לתתנמנעים הרופאים מ 

 . והאנשים חולים וחלושי מזג  הילדיםשונות. וגם יעמידו בסכנה אותם  

 

   כד, ב )עח( אדר ב' אור ישראלמהדורה שניה מורחבת. מהדורה ראשונה פורסמה בקובץ ,
 מח. -תשע"ט, עמ' כט

 על דעת הפוסקים בארץ ישראל, בירושלים )הג"ר משה שטרנבוך וחברי בד"צ העדה החרדית(
)הג"ר יצחק זילברשטיין, הג"ר שמעון בעדני, הג"ר שראל רוזנברג, הג"ר משה  ובבני ברק

 .העורך --   . 96, 88קיב, עמ' -קיא אסיא, ראה שאול קליין, הג"ר מנחם מנדל לובין(

  אור  ם לא מחוסנים לתלמוד תורה, יילד תראה מש"כ הרב משה שטרנבוך, על מניעת כניס
שם,  אור ישראלייס, האם מותר להימנע מחיסון ילדים, כג; הרב אשר ו-שם, עמ' כא ישראל
 .העורך -- נו.-שם, עמ' מט אור ישראלכח; וכן בפסקי ההלכות שהובאו ב-עמ' כד



ב( אייר תשע"ט-קי"ד )כרך כ"ט, א-אסיא קי"ג  10  

 המציאות   –  הקדמה 

 החיסון נגד חצבת   זריקת
  ביותר מוצלח לאמצעי חיסונים נעשוהאחרונות  השנים  מאות  במשך

  ה"בעזבחיסונים בילדים הצליחו  וש השימ בזכות. מדבקות במחלות  להיאבק
  ות מצוי היוהדורות  במשך"ל שרחמחלות ומגיפות  לגמרי ואף לעקור  למנוע

 . (זלטאון געמָא קט)געּפָא בילדים מאד

להשתמש  ילו שמאז שהתח ,היא המציאותלזריקה נגד חצבת  ובנוגע
מחלת   התפשטות במהרה ירדה , תשכ"ג בשנת הברית בארצות לילדים  הב

. המחלה שהיתה פעם מנת חלקם של כמעט  מופלגהחצבת בארה"ב באופן 
אלפיים   שנת ואחר, "הז"ב בעארהכמעט לגמרי ב נתבטלה הילדים  לכ

נמצא אף מקרה   לא השנהכל  במשךארה"ב ש ממשלת  הכריזהלמספרם 
  פשטויותפה ושם הת ונמצאמאז  אמנם. "בארה  רחביחצבת בכל  שלאחת 

למדינה ולא קיבל זריקת החיסון, אבל   חוץשל חצבת ע"י מי שחזר מ ותקטנ
יארק ונוא   בנוא  יותהשכונות החרד  בקרבגדולה  צותבשנה זו היתה התפר

לכאן ע"י כמה אנשים שלא חוסנו, וגרמו לכמה חולים   שהובאו  זי דזער
  ה הוא בכלל רפוא שהחיסון הוכחה גדולה  ומזה. רח"ל, ביניהם גם ילדים

  בזדון, ומה הן התוצאות כאשר יש אלו שנמנעים חצבתבדוקה למנוע 
 .  ליתנן לילדיהם כולםלחייב את  יש  לכן, חיסוןה מלקבל

 שהנמנעים חוששים להם   החששות

 טעמם חיסונים אנשים שמונעים ילדיהם מלקבל ה  מיעוט  יש  והנה
שחוששים שינוזקו ע"י זריקות אלו, ובפרט מעלים הטענה   מחמת עיקרב
איזה מחקרים   על  מראיםגורמות למחלת "אוטיזם" בילדים, ו הזריקותש

רפואה   קרילעומתם חקרו אחריהם חו  בל בחששות אלו. א מכים התו
המחקרים בחכמה ובמנין ולא מצאו   עליהם וובים ביותר בעולם, ונתרבהחש

ישנן תופעות לוואי, אך הן קלות,   אמנםשום קשר בין הזריקה לאוטיזם. 
( חמורה  קציערעַא לערגישעכגון תגובה אלרגית )ַא ות לוואי חמור עותותופ

כל כך.   מוריםאחד במיליון(, או שאינם ח כמושכיחא )  אבגדר מילתא דל הן
 .בומן החסרונות ש מהשבחיסון הן פי כ  עלות על כן המ

שנחוץ מאוד   וריםוכל הפרופס רופאיםכך דעת כמעט כל ה ולמעשה
מורים כל מוסדות   ןמחלות, וכ מנועאלו כדי ל ם חיסוני ים ליתן לילד

 הראשיים מטעם הממשלה בארה"ב ובאירופה ובארה"ק, והרופאים  הבריאות 
 הילדים.  כל הממשלה, שיש לתתן ל טעםמ
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 מסוכנת   מחלה חצבת היא    –א    ענף 

 מסוכנת   כמגיפה   פוסקים( בדברי ה זלען ומָא   ָאקןוחצבת )ּפ   אבעבועות
  מחלותהמתפשטת במהרה יותר מ חלההחצבת היא מ מחלת והנה

 פוסקיםה ימעיינים בדבר וכאשרלבאר גדרה בהלכה.  ויש, מדבקות אחרות
  בהמסוכנת מאד, והר תכמחלה מדבק תאת מחלת החצב שהחשיבו מצינו

  מיתהאבעבועות שה תמחל עם יחדבשוה  שוהמזכירים מחלת ילדים זו 
 רבבות ילדים. 

וכתב   .מתענים על החולאים וכן, פסק"ע סי' תקע"ו ס"ה בשו דהנה
,  ומתים יש לגזור תענית תינוקותב יםפורח אבעבועותוה"ה כש גמג"א סק"

  יבריחכתב דכל אחד  ה "ובשל ,חיבר הגאון מוהר"ר משה סליחה על זה וכבר
וכ"כ א"ר   . לא עשו זאת חייבין בנפשותם ואם , בעת הזאת רבניו מן העי

 ."ח סקכ"זוכה "ד, מאמר מרדכי סק"ג, מ"ב סקי"ד, סק

המג"א הנ"ל, פאקין או   בריבפמ"ג א"א סק"ג, שכתב על ד וראה
המג"א   שדברימבואר  . עכ"ל ,תענית זור מאזלין דמכה מהלכת היא יש לג

המאזלין כדין הפאקין, ששתיהם  דיןגם על מאזלין, ו  קאיאבעבועות  אודות
להתענות. ולפי זה גם דברי   צריכים ןשתיהמדבקות מסוכנות ועל  חלותמ

 . אזלעןהשל"ה להבריח הילדים קאי גם על מ

הם דברי חכמים כדרבונות שכתב השל"ה בשער האותיות אות   וכדאי
תמה אודות מכת   אני"ל, וז, מלואםב הביאםד"ה עוד הזהירו, ל רץדרך א 

,  נז, הנקרא בלאטר"ן בלשון אשכ וקותבין התינ הולכת קטנות ה בעבועותא
  דאי בר מינן, למה אין נזהרין להבריח התינוקות ולצאתם מן העיר, ובו 

מיתות יונקי שדים שלא חטאו, וגמולי חלב שלא   על תן דין עתידים האבות לי
. על כן כל איש ירא  בריחםבחולי זה, ולא חשו אביהם לה מתופשעו, ש

  אלו הדברים שהם ל ירא וחרד על כל צרה שלא תבוא. וכ יהיה אלהים 
)דברים ד' נפשך מאד  רושמ לך השמר , הם בכלל האזהרה של הגוף שמירת

ונרתיק הנשמה כדי   יקמדרך ארץ לשמור הגוף שהוא ת, והוא גם כן ט'(
 שיהיה כסא לנשמה. 

"א שם שכתב שזה דוקא כשילדים מתים  גשמשון על המ בנזירות וראה
 חיים )ספינקא( אות ד'.   רחותאז צריכים לברוח, והובא בא

(  אבעבועות), ולענין הוירגואילה שכתב' תקע"ו סימזבח אדמה  וראה
דסמכו במ"ש מרן בש"ע סימן זה   נראהמתענין  יןשא)חצבת(  וׂשאראמּפיון

ס"ב, דאין נשים וקטנים וזקנים כו', א"כ נראה דדבר שהוא לתשושי כח אין  
הוירגואילה   וליבח גם זה דבר דמתני', וכל שלא אמרו רז"ל אין מתענין וכו'.

הנה כת הקודמים   ,המג"א סק"ג דיש לגזור כו' כתבש  ּפיון]מ[סארא וחולי ה
  , ולא שמעו מעולם דבר זה שגזרו תענית ציבור על כך ,ל פעה"קלא נהגו כל
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ברכה   במחזיק באונשים וקטנים כו', והו רן על מ"ש מ כוונראה דסמ
 .' תקע"ו סק"א סיאחרון  בקונטרס

אין חיוב   מדוע שדן' ר"מ סיאו"ח  תנינא בא"א מבוטשאטש  וראה
בדרך   ומבארשקורין פאקין או מאזלין בין ילדים ח"ו,  כשמיחושפרישה 

שהוא מה שאין הגדולים בזה באחריות. עכ"פ מבואר   כיון  לימוד זכות
 מדבריו איזו צרה היתה מחלת המאזלען. 

שכתב בתוך דבריו, האמת הוא  ב " "ת מהר"ם שיק אה"ע סי' ל בשו  וראה 
הוא עלול למיני  משום דאז  , צריך השגחה יתירה לו שהתינוק בימים הא  , כן 

ולזה צריך השגחת  , תחלואים של ילדים השכיחים כגון פאקי"ן ומאזלע"ן ר"ל 
והשתדלות האם להשגיח בעין פקיחא להאכילם מזונות קלים וטובים הראוים 

 ביעי וחלב, עכ"ל.   מסמוס ואת זה קראו חכז"ל    , העת להם לפי  

 " מאזלען ה"   ר מפני דב   להגן   סגולות
אם תרצו  ,דרך משה ליום התשיעי כתב, על כן אהובי אחי ורעי ובספר

הקטנים שלא ימותו ח"ו   בניכם, וגם ןמן הדבר בר מינ ם עצמכ הצילל
מאזלין שזו ג"כ מין דבר ר"ל, מנעו עצמכם   פאקיןשקורין  ות משונ ותבמית

והובא בספר  .תדברו ח"ו בבית הכנסת שום דבר בטל שלאמן ההגיו"ן, ר"ל 
 .מקדש  מורארב ייבי ב

"ו ע"א  מבמדור עבודת לוי דף  )קליינמאן(לראשונים  זכרון ספר  וראה
זי"ע, שפעם אחת שבת בעיר מיקולייאב,   ברדיטשוב"ק מהרהאות ז', אודות 

ושררה אז שם מחלת המאזלין בקרב הילדים ר"ל, ונתכבד על ברית מילה  
הוא מין צרעת   לין, ובשעת הברית מילה אמר הנה מהות המאזסנדקאותב

המחלה   סקה. ומאז פ"א ע"ב(ל דף)נדרים "ל מילה דוחה צרעת ייר"ל, וק
 ונתרפאו כל הילדים.

לכל   פשוט ממילאמהלכת חמורה, ו המכ  היא זו ה"כ חזינן שמחלוא
לקבלו בשביל  , שיש למהר זה נגד חיסוןיש אפשרות לקבל  אםבר דעת ש

 . נפשו ונפש בניו ובני קהילתו

זו כל כך מצויה בינינו יש להמשיך ליתן   להבזמנים שאין מח ואף
  רביםמן העולם, כי הנסיון הוכיח שאם  יעקרעד שהמחלה ת דיםהחיסון ליל 

 המחלה לגמרי היא חוזרת במהרה. רתליתן החיסון לפני עקי מפסיקים

 כנה ס   זקתבזמנינו אין החצבת עוד בח  האם 

  כמו אין מתים מחצבת  ובזמנינו, ייםהטבע נשתנו שבזמנינו תאמר  ואם
תרופה לחצבת   עדיין  נמצא לא  כיוםש והגם שהיו מתים בדורות הראשונים.

ההם, אבל בשביל   בימים כמו  ליו צריך להמתין עד שמתרפא מא המקבלוו
,  ריאותדלקת ה כגון בתההסתבכויות החמורות המצויות לבא בעקבות החצ
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, לכן  םממחלה זו כמו בימים הה מתים ואין ,התרופות ב" היום לנו ישלזה 
 שבילאם ב פילולהתגונן בפני מחלה זו, א החיסון כללאין צורך לקבל 

 . יכפת לןבינינו כבימי קדם, לא א המחלה ותתפשטזו תחזור  מניעה

אחד או   בזמנינו גםש מעידים רפואה חוקריהיא, שהרי  טעות אמנם
נזק מוחי חמור.   בלמכל אלף חולי חצבת מתים, ועוד אחד מאלף מק םשני
 . אהכן בשם מחקרי הרפו שמביאים העדה החרדית  רבני בשם גםשמעתי  וכן

 באין אחד באלף מת דינו כסכנה   אף
' שבת בהללהלכה דברי המ"מ  שמביא"ג ק"א סי' ש"ל סמגב וראה

"ע בכל מה שיכולין לשנות משנין, מפני שכאב  לכויולדת  גביפ"ב הי"א, של
לידה, לפיכך   מחמת המאלף מת אחתהם, ואין  טבעייםהיולדת דברים 

ומ"ב סק"ה, והוסיף המ"ב  א"ע הרב סי' ש"ל ס"שוהחמירו לשנות. וכ"כ 
, והוא במאירי שבת דף קכ"ח ע"ב ד"ה יולדת שכתב  אירישכ"כ גם המ

ואעפ"י שבשאר חולים אין צריך שינוי, יולדת שאני שרובן אין בהן סכנה,  
 . שם: שרובן אין בהם כל כך סכנה( חד)ולנוסח א

שאף במקום שאין אחד מאלף מת והוא גם דבר טבעי כמו   מבואר
 בשבילה שכדאי"ז נחשב עדיין לסכנה עכאין מזה סכנה,  לרוב גםוביולדת, 

צריכים לעשות   נוי לחלל את השבת. אלא שבזה כל מה שאפשר לעשות בשי
שינוי אף בחילול שבת  םשו בלידלא אפשר יכול לעשות  יכאבשינוי, אבל ה

 דאורייתא. 

החצבת גורמת לחולאים חמורים ואף למיתה,  לת"כ כיון שמח א
הוא בגדר חולה שיש בו סכנה, ולכן פשוט שצריכים לקבל   הב ההחול

  לשון לנפש בניו, וכ  יחושחושש לעצמו  אינוזו. ואם  הנגד מחל החיסון
,  אוחט אשדים של ונקיעל מיתות י ןהשל"ה הקדוש, עתידים האבות ליתן די 

אביהם להבריחם. ובפרט   חשוי זה, ולא בחול מתו וגמולי חלב שלא פשעו, ש
  , להם לקבל החיסון אסורלילדים חולים וחלושי מזג שמטעמי רפואה 

בניהם, שמא ח"ו יתדבקו ע"י אלו שלא קיבלו   נפשחוששים ל הוריהםו
 . החיסון בזדון, וימותו

 הכנסת עצמו לסכנה בשביל הצלת אחרים   –  ב   ענף 

 בשביל הצלת הזולת   להסתכן  גם , אם עליו  עך דם ר   על  עמוד ת  לא 
להינזק מן החיסון לספק  החששות בשיש להחשי נניח  אם אפילו והנה

לספק סכנה   להיכנס, ולכל הפחות מצוה ,גמור, יש מקום לומר דאיכא חיוב

 

   שלבי הלידה  –)מכון שלזינגר, ירושלים תשע"ב( סימן ו  רפואה מציאות והלכהראה בספרי
 העורך. -- .64-57ם, עיונים הלכתיים ומבט רפואי. עמ' "ביד החזקה לרמב
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הציבור כולל את עצמו, ממכת   כל לת דידן הצ ובנידון אחרים,  לתהצ ילבשב
  למנועכדי  החצבת נגד  החיסון לבניו לקבל את  ולהניח  לקבל  לו  יש  דבר. לכן 

מעוברות   ונשים חלושיםו רבים  חולים להציל ובפרט, מחלהה התפשטות
 .או ינוזקו מן החצבת ימותושח"ו לא  התחסןל אסורים בריאות שמטעמי

י"ט   ויקראקדושים ) פרשתהחובה להציל ב תכבר קבעה א התורה והנה
למדו מכאן, מנין אם   כהנים בתורת וחכמים. תעמוד על דם רעך לא( זט"

 אתה חייבעליו  אהב עהחיה ר אובנהר, או לסטים באים עליו,  טובעראית 
על דם רעך. מכאן שחובה מהתורה   תעמודלומר לא  ודבנפשו, תלמ  להצילו

 זועף להצלת הזולת.  ונהר ולסטים  האף כנגד חיה רע האמצעים לנקוט בכל

בהצלת  להתרשלהזהירנו מ , ל"ת רצ"ז ות ב"ם בספר המצוהרמ כ" וכ
  כמו, לנו יכולת להצילו ויהיה, דאו ההפס ות בסכנת מ כשנראהו אחד נפש

נדע לשחות ונוכל להצילו, או יהיה לסטים משתדל   ואנחנו בנהרטובע  היהש
שהתנה שיש   הרי . ל"לדחות ממנו נזק, עכ  או  ולבטל מחשבת ונוכללהרגו 

למציל את היכולת להציל, ואז עובר על לא תעמוד אם לא השתדל להציל.  
 וכ"כ הרמב"ם לדין זה בהל' רוצח פ"א הי"ד, והביאו הטור בחו"מ סי' תכ"ו.  

שם כתב,  וצחדפוס קושטנטינא על הרמב"ם הל' ר יימוניות מ ובהגהות
בספק סכנה, מסיק אפילו להכניס עצמו  שלמיכו'. בירו מוד עבר על לא תע

  הגהות דברי  ביא על הטור שם מ י"בשם וב ם הרמב" ל משנה ע הכסף עכ"ל. ו
  ונראה , וביארעצמו בספק סכנה חייב.  סלהכני שאפילו הירושלמי בשם אלו

 .מספק, עכ"ל הכס"  ואשהטעם מפני שהלה ודאי, ה 

שלדבריו על המציל לקחת על עצמו סיכונים של ממש בכדי   הרי
אף   הצילשמחויב לנסות ול נראהיותר גדולה. וכ את חבירו מסכנה להציל

 גם לא יצליח בהצלתו. אז ייפגע וימות, וממילא  עצמו שהואחשש  ביש

"ת חות יאיר סי' קמ"ו בהשמטות הביא ראיה לירושלמי זה  ובשו
שהיו מהלכין בדרך   שנים מציעא דף ס"ב ע"א בברייתא,  בבבא דידן  מגמרא

אחד מהן   הואם שות  , אם שותין שניהם מתים ,מהן קיתון של מים דוביד אח 
  חדא אהדרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יר .מגיע לישוב

וחי אחיך עמך חייך   ,ולימד אעד שבא ר' עקיב .של חבירו במיתתומהם 
, דדוקא התם שאם ישתו  יהקודמים לחיי חבירך. ומזה הביא החו"י רא 

י, משא"כ בספק יש לומר ישתו שניהם ולא ישתה הוא ימותו ודא ניהםש
אפילו בספק  פשותלכנוס לספק נ מחויב לבדו וימות חבירו ודאי, ואם כן 

 על זה בוצ"ע. ייםוס .הצלה

"ל, אם אמר השלטון  וז שכתבהריקאנטי סי' ת"ע  פסקיב גם וראה
לישראל הנח לי לקצץ לך אבר אחד שאינך מת ממנו, או אמית ישראל  

 מת. ולו האבר הואיל ואינ וץלקצ יח יש אומרים שחייב להנ חבירך,
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כתב שאינו רואה טעם לדין   )אלף נ"ב("ת הרדב"ז ח"ג סי' תרכ"ז ובשו
יש ספק סכנת  םזה אלא מדת חסידות, ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה, וא

 דידיה עדיף מוודאי דחבריה.  אנפשות הרי זה חסיד שוטה, דספיק

'  הל"ד סי' רי"ח ללשונות הרמב"ם, על הרמב"ם בח"ז הרדב אמנם
עובר על לא תעמוד, כתב וז"ל, איירי   הצילשם כל היכול להציל ולא  רוצח

  תחתכלל, כגון שהיה ישן  מצילשיסתכן ה אבמי שיכול להציל להדיא בל
שיודע לו עדות   כגון או כותל רעוע שהיה יכול להעירו משנתו, ולא העירו, 

קצת   ועבר על לא תעמוד על דם רעך. ולא זו בלבד, אלא אפילו יש ב ולהציל
סכנה, כגון ראה אותו טובע בים, או לסטים באים עליו, או חיה רעה,   ספק

.  רושלמיאיתא בי והכילהציל וכו'  בשיש בכל אלו ספק סכנה, אפילו הכי חיי
חייב למסור עצמו להציל את   נואיהספק נוטה אל הודאי,  ם ומכל מקום א
נפשו, דמאי חזית דדמא דידך   סורבספק מוכרע אינו חייב למ ו חבירו. ואפיל

אלא   מוכרע סומק טפי דילמא דמא דידיה סומק טפי, אבל אם הספק אינו 
 על לא תעמוד על דם רעך. רולא הציל עב ן , והוא לא יסתכצלהנוטה אל הה

"ז  שהרדב נראהזה את זה, אמנם  סותרים ראים"ז נ בדברי הרד ולכאורה
שהוא ספק השקול   או ההצלה כשלון קובע חילוק ברור בין ספק הנוטה אל 

  חייב להצלהסכנה הנוטה  שבספק, ההצלה תספק הנוטה להצלח לבין
"ש אם נוטה  וכ שקול, אחבירו, ובספק שהו צילעצמו כדי לה הכניס ל

מאבריו   חדולהפסיד א לכשלון, המכניס עצמו לזה הרי הוא חסיד שוטה. 
 .חסידות יש מדת ורק יבבודאי אינו מחו

לאומרים שלא ליכנס לסכנה להצלת הזולת אין לשמור עצמו יותר   אף 
 מדי 

"ע סי' תכ"ו סק"ב הביא דברי הגהות מיימוניות הנ"ל בשם והסמ
זה השמיטו המחבר ומור"ם ז"ל, ובזה יש לומר כיון   גםהירושלמי, וכתב, 

משום הכי   םבפסקיה הביאו רמב"ם והרא"ש והטור לא שהפוסקים הרי"ף וה
 , עכ"ל. ןגם כ יטוהוהשמ

סק"ב כתב על דברי הסמ"ע, ועיין בספר אגודת אזוב   ובהתש ובפתחי
מהגאון מהר"ם זאב זצ"ל שכתב טעם נכון מה דהרי"ף והרמב"ם והרא"ש  

  ל דידן פליג ע ודאוהטור לא הביאו דברי הירושלמי בזה, משום דס"ל דתלמ
הירושלמי בהא ע"ש. ושם בסוף הספר בהשמטות הביא בשם הרדב"ז ח"ג  

  וא, והדחבריהות דספיקא דידיה עדיף מודאי סי' תרכ"ז שכתב כן בפשיט
היטב אם יש בו ספק סכנה ולא   ין, אולם צריך לשקול הענזהז"ל כתב על 

סוף פרק אלו מציאות דף ל"ג גבי שלך קודם   רוביותר, כאותה שאמ דקדקל
סי'  )חו"מ( עכך, וכ"ה בשו"  ידילכל אדם, שכל המדקדק בעצמו כך סוף בא ל

 רס"ד ס"א, ע"ש. 
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אדם   ייבבשם ירושלמי דח  ביאוהפוסקים ה ,רוך השלחן ס"ד"כ עוכ
את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חבירו. והראשונים השמיטו זה   סלהכני

עצמו. ומיהו הכל לפי   את להכניס  בשאינו חיי מוכחשבש"ס שלנו  נימפ
, ולא לשמור את עצמו יותר מדי, ובזה נאמר  סהענין. ויש לשקול הענין בפל

, זהו ששם אורחותיו, וכל המקיים נפש בישראל  לוקיםישע א ושם אראנו ב
 כאילו קיים עולם מלא. 

 "ב(ע)דף ג' דרוש א' לחודש אלול  דרושיםב  הואהאגודת אזוב  ודברי
"ה אטמרינכו שהבבלי חולק על  דשהביא ראיה מתוס' מס' נדה דף ס"א ע"א 

"ת יד אליהו מלובלין סי'  בשו וכן. )ועיי"ש בהשמטות בדף ל"ח ע"ב(הירושלמי, 
הצלת   לסכנה בשבי ספקלהכניס עצמו ב צ" שא זו  ראיהלהביא  כתב מ"ג 

גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול   בניהנהו  (שם) דהאחרים, מתוספות בנ
מר, אמר להו היכי נעביד,   רינן, אתו לקמיה דר׳ טרפון, אמרו ליה לטמשאנפ

ור רבנן האי לישנא בישא אף  אי לא אטמרינכו חזו יתייכו, אטמרינכו, הא אמ
דלקבולי לא מיבעי, מיחש ליה מיבעי, זילו אתון טמרו נפשייכו.   בעל ג

וכתבו התוס', פירש בקונטרס ושמא הרגתם ואסור להצילכם. ובשאלתות  
למלך,   אשידרב אחאי גאון פירש, שמא הרגתם ואם אטמין אתכם חייבתם ר 

מינו לגבי זה שיזהר שלא  ללשה"ר להא לחוש, שיש הוהיינו מיחש מיבעי לי
, עכ"ל. הרי שלא רצה לסכן עצמו עבורם, אף אחריםיבוא לו הפסד ולא ל
, דמסתמא היה יכול  למלכותיוודע  אם רק ספק סכנה  לושמסתמא לא היה אצ

  לא"ז כהיו בודאי הצלה אילו הטמינם, ע םלהתנצל שאינו יודע שהרגו, וה 
התוס'   ירושז הוציא פ"ת בית יעקב בסי' ק"ורצה להטמינם מספק. ובש

 מפשטו, ולא דק, עכ"ל. 

 אחת   פש לנדב כליה להצלת נ   ההיתר
מותר לתרום   אם"מ סי' י"ב אות י' שדן ו אומר ח"ט ח יביע' שו"ת ועי

,  להציל חולה שיש בו סכנה שנתקלקלו כליותיו ותיוכליה אחת מכלי 
עצמו   המכניס"ז בח"ג סי' תרכ"ז שרדבשל כתב' ק"ג י"ת מנח"י ח"ו סשבשו

  דהא  ,כליהאסור לתרום  יהא, החסיד שוט נקראהצלת חבירו  לבשבי נהבסכ
הבריא, וגם להבא על החסרת הכליה שלו. ועל   שלבניתוח  סכנה בזהאיכא 

,  ניתוחלפי האמור נראה שאין לחוש לסכנה שבעצם ה אולם"א, היביזה כתב 
הכליה של   וןהסכנה בחסר שאין הסיכון בזה אלא אחוז קטן מאד. וגם לענין 

  וםקיים ש לא הבריא להבא, נראה שאין לחוש בזה, הואיל ובעתיד הקרוב 
חשש סכנה, כאשר הנסיון הורה, אין לנו לחוש שמא לאחר זמן יארע חולי  

, ולא  דהוא רחוק מא שהחשש כליה הנשארת לתורם, כיון  ה דוקא באות
ינא חיו"ד סי' ר"י  . וכמ"ש כיו"ב הנודע ביהודה תננהחשיב אפילו ספק סכ

, שמא יוכלו להחיש רפאות  רפואילימוד  ורךשאע"פ שמותר לנתח מת לצ
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לחולה מסוכן הנמצא לפנינו והוא נגוע באותה מחלה של הנפטר,   להתע
דספק פיקוח נפש דוחה איסור ניוול המת, מ"מ כשאין חולה לפנינו שמסוכן  

ין טיב המחלה  באותה מחלה, אלא שהרופאים רוצים לנתח המת ללמוד ולהב
אפילו ספק  שיבכדי להמציא רפואה לכשיבוא חולה כזה לאחר מכן, לא ח

לעשות כל מלאכת   מותר פקוח נפש בכה"ג, ואסור לנתח המת, שאל"כ יהיה 
רפואות בשבת, שחיקת ובישול סממנים והכנת כלי איזמל להקזה ולניתוח,  

  אפילו נחשב שאין זה  אישמא יזדמן היום חולה מסוכן הזקוק לכך, אלא וד
אפילו   גואוקי באתרין, דלא חשיב בכה" המינ ודון, וסיים. ע"ש ,ספק פקו"נ
 ספק סכנה.

 לסכנה עבור הצלת הכלל   ליכנס
  היחיד המכניס עצמו לסכנ ות נקודה יש לדון, שכאן אין הדיון אוד עוד

, אלא כאן מדובר  חר( כדי להציל יחיד אסכנה)היינו לצד שזה נחשב בגדר 
שמח על הרמב"ם הל' רוצח פ"ז ה"ח כותב,  האור, והנהבהצלת הכלל. 

  שועתו ישראל צריכין לת כלכו', אפילו  לםהגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעו
למיתה. ומבאר האור שמח, הוסיף  צמוכו' התיר ע לעולםאינו יוצא משם 

ת שבתורה, ומכל  רבינו טעם למה אינו יוצא, הלא פקוח נפש דוחה כל מצו
שכן פקוח נפש דכל ישראל, ואסתר תוכיח. רק דנגד הטבע אין לנו להוסיף  

  הגואלאחרי מצות יוצר הטבע, חוקר כליות ולב, הוא אמר כי אם יחם לבב 
בית דין להמיתו, וכיון שהותר דמו   ולים אין יכ  ו מות, ת משפטאין לו  להרגו

ר הצלת חבירו מסכנה  לגואל הדם אין לו להכניס עצמו בספק סכנה עבו
דתרומות, שהובא   שלמיבשם ירו י מזה דלא כהגמ" ח , כן נראה, ומוכתודאי

דחייב להכניס עצמו בספק סכנה,   )דהלכות רוצח הי"ד(בכסף משנה פרק א' 
 עכ"ל.  ,ומירושלמי גופיה אינו מוכח למעיין היטב בו

 )ד' י"ט(הוא גם כותב בספרו על התורה משך חכמה פרשת שמות  וכך 
ל הפסוק ויאמר ה' אל משה במדין לך שוב מצרימה, כי מתו כל האנשים  ע

  ריךאת נפשו לא היה צ יםהמבקשים את נפשך, מוכח דאם היו חיים המבקש
לילך להוציא בני ישראל ממצרים, אף על פי שכל ישראל צריכים אליו, אינו  

שמח אין לאדם לסכן עצמו   אור עצמו בסכנה. הרי שלדעת ה ניסצריך להכ
 ילו עבור הצלת כלל ישראל. אפ

במחילת כבוד תורתו הרמה   ,פרשת פנחס כותב דהבעל הכלי חמ אמנם
שחובה להכניס עצמו בספק סכנה להצלת   רלא דיבר נכונה, שנראה ברו 

, ואף פנחס סיכן עצמו  וךהוכיח מאסתר להיפ עצמוישראל, והאור שמח 
 בהריגת זמרי להצלת כלל ישראל, וזה ברור, עיי"ש. 
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של עולם ותיקונו שעל הרופאים ליכנס לסכנה למנוע   מגדרו
 אנדרלמוסיא 

מן הזריקה אינם בגדר חשש רחוק, אלא   קשחששות הנז נימא אם  ואף
בגדר ספק גמור, ג"כ יש מקום לחייב את כולם לקבלם, כיון שזהו מתיקון  

סי' י"ז פ"ה   טבשו"ת ציץ אליעזר ח" דעיין .בקתלמנוע מחלה מד העולם
שכתב וז"ל, יש לומר דברופא מכיון שזהו גדרו של עולם ומנהגו   אות ח',

, ואם  הדרושהלהם העזרה  שבני אדם מגי ובנגעי שהרופא המכיר במחלות 
לא כן תבוא אנדרלמוסיא גדולה בקרב החולים והבריאים גם יחד, א"כ על  

כדי לרפאות   ה ותיקונו אין בסיכונו ז ולםכמנהגו של ע נוהגכגון דא מכיון ש
את עצמו באיסור בסכנה בכדי להציל   ניסכמכ  להחשיבולים בכדי החו

אותם הגדולים אשר הורו בשעת  הוראתחבירו. ואולי לזה המכוון גם 
בכלל את עצמם מלהגיש   ושלא ימנע  עאנדרלמוסיא של דבר וכדומה ל"

עזרה לנגועים בגלל חשש התדבקות, כי זהו מתיקונו וישובו של עולם, ומאן  
 יטפלו בו, עכ"ל. טפלדי

המחלה בתקוה  ותיש ללמוד לנידון דידן, שכדי למנוע התפשט ומזה
כמעט כולם(   ותשכולם )ולפח  ים צריכ העולםלעקור המחלה לגמרי מן 

עולם ותיקונו שכל אחד יקבל את הזריקה.   יקבלו את הזריקה, א"כ מגדרו של
  אדשהרי אם כולם יפסיקו לקבל הזריקות, תחזור המחלה להיות מצויה מ

 מי ישערנה. אותיהכמו שהיתה לפני הזריקה, ותוצ

 ידע דבר רע   אמצוה ל   שומר
עוד בצי"א שם אות י"א שכתב, דהגר"ח פלאג'י ז"ל בספרו נשמת   וראה 
דיונו הוא על רופא חולים, שבזמן מגפה בר מינן היה   מקום )סי' מ"ט(  כל חי שם  

, והיחידים מעכבים הכנסת  ת רופא לנגפים במגפה, ורוצה לבוא ולהכנס בבי 
רק   הוא בידו שלא להכנס שהם יראים שמא יתנגפו בנוגע אליו, וכל מה שדן 

לדון בקשר לרופא   לל יכולים לעכב עליו, אבל אינו עולה על דעתו כ  אם  ה ז 
, ומשמע שהיה פשוט בעיניו  ה תר לו להסתכן בריפוי חולים אל עצמו אם מו 

הדבר שרופא מותר. ועוד זאת מסיים שם אפילו על שאר בני אדם, דמ"מ נראה  
לגבי דידיה איכא מצוה   רי וכו', ה  הלוך ודאי, דמי שאינו בורח מדבר באוכל י 

אי  , ושומר מצוה לא ידע דבר רע, ורבים מיר וכדומה בקור חולים ולקבור מתים 
ויאריכו   עה ניזוקים כלל, ולא תאונה עליהם ר  נן השם עושים כסדר הזה ואי 

ימים ושנות חיים עיי"ש. ועוד ראיתי בהשמטות של הספר שם מה שמביא 
במגפה בהיותו עומד ולא   ו בשם רבינו האר"י ז"ל שכתב דיוכל לבקר אפיל 

שים  אנ  לוקחים ש  ים יושב הולך ובא, וכן מעיד שם דגם בעירו איזמיר נוהג 
מיוחדים בשכירות לזה, וגם נוהגים כמה אנשים יראים את ה' להטפל בזמן  
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  לא מגפה לבקר את החולה ולהשתדל ברפואתו בגופן ובממונם וכו', ועל הרוב 
 .ידע דבר רע, עיי"ש   לא אירע נזק להם דשומר מצוה  

מדבקת מעצמו  ה מחל מנועל  דיזה יש לדמות לכך קבלת הזריקה כ לפי
לא ידע דבר רע, ואין לחשוש מן הנזק   הדר שומר מצו ומאחרים, הוא בג

 הרחוק שאולי עלול לבוא מזה. 

 החובה ע"פ תורה לשמוע לרופאים   –  ג   ענף 

 רוב בקיאים  ואחר אחר גדול בחכמה    הולכים
חולה ביום הכיפורים כשיש חילוקי דעות בין   לגבי' תרי"ח סיב הטור

מאן דאמר יחיד מומחה ומוחזק   איכא , מביא  הרופאים אם יכול לצום 
ורופאים שאינן חכמים כל כך הולכין אחר הבקיאות. ואינו נראה   אותבבקי

ויודעים   ופאיםשכולם ר  כיון אלא(, האדם ענין הסכנה תורת)"ן רמבלה
  חכמה מהם ב מופלגשנים, ומכל מקום ב מקוםדבריו של אחד ב אין במלאכה

)הל' אם אומר שצריך אפילו במקום שנים. ומדברי הרמב"ם  דבריו חוששין ל

דעות ואחר בקיאות   רובאחר  ך ז"ל יראה שהול העשור פ"ב ה"ח( ביתתש
אות   שהמ ובדרכי בב"י  שועיי" ."דעכנהירא אלא כדפירשתי,  ולא, הרופאים

  כמאה אחר רוב דעות, ותרי  יםהולכ שאין פסקשהטור  ריםבא"ח שמובבב' 
 . להקל, זהו רק ביוה"כ דספק נפשות להקל

"א סק"ה שאם אחד מופלג בחכמה חוששין  מג"ג וס"כ לבוש וכ
אפרים   במטהשנים אומרים אינו צריך. וכן מבואר  ולדבריו להאכילו אפיל

  ם המרובי ם "ל, שאם אותוזחולה ביום הכיפורים  לענין  "ג ססי' תרי"ח 
שאומרים אינו צריך הם בקיאים יותר, והם גדולים בחכמה ובמנין נגד  

.  תוואין מאכילים או להם ןהאומרים צריך, ויש בהם מופלג בחכמה, חוששי
ושם באלף למטה סק"ו כתב, ואף שאומר שמכיר החולי, אם הדעת נותנת  

, ורחוק שיכיר החולי אין סומכין עליו,  ואהפ ידיעה בחכמת הר לו איןשזה 
כדת מה לעשות,   תשיודעים והוגים דעו בעצמםשכן נמצא אנשים שמדמים 

"ש  כ בחול מ ףיתהלכו, ואין לסמוך עליהם א ה כידעו ולא יבינו בחשי ולא
אנשים   םבשם הפוסקים וז"ל, אבל אות זהמגן סק" באלף  שם"כ וכ "כ.והבי

בין ימינם לשמאלם אין לסמוך   עיםם יודשמדמים בעצמם שיודעין ואינ 
"ב סי'  מ"כ וכ  ' בחול לענין סכנת נפשות, ומכש"כ ביוהכ"פ.אפיעליהם 

 . תרי"ח סק"י

שהטור והשו"ע ס"ד שפסקו שכששני רופאים אומרים   בוארהמ ולפי
אין   וגם, יךצריך מאכילים אותו אע"פ שמאה רופאים אומרים אינו צר

להכריע   אבלדוקא להקל ביוה"כ דספק נפשות להקל,  זהו בקיאות מכריע, 
 .בקיאיםיותר  אחר בין הטיפולים ודאי הולכים אחר רוב ו
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התורה רשות לרופא   נהנתס"א,  וסי' של" ד נפסק בשו"ע יו" וכן 
מונע עצמו הרי זה שופך   םהוא. וא שפיקוח נפ כללוב ,ומצוה היא ,לרפאות

להתרפאות. ומיהו   ה שלא מן הכל אדם זוכ נו ואפילו יש לו מי שירפא ,דמים
שאם לא כן הרי   ,גדול ממנו םולא יהא ש קיאא"כ הוא ב  ,לא יתעסק ברפואה

ין חייב בתשלומין אפילו אם  דמים. ואם ריפא שלא ברשות בית ד ךזה שופ
פטור מדיני אדם וחייב בדיני   קואם ריפא ברשות ב"ד וטעה והזי ,הוא בקי

 הסכנה שם המובא בטור שם.  ענין שמים. ומקורו בתורת האדם 

מוסמך   תצריך להיו דנאלו רשות מב"ד, והאי ויש"ב כתב ס"ש וערוה
  גדולוגם לא יהא שם  איםמהממשלה שיש לו רשות ליתן רפואות לחול

ואם ריפא שלא ברשות ב"ד   .ממנו, שאל"כ כשהזיק הרי הוא שופך דמים
אם החולה נתנזק על ידו וצריך   ,הוא בקי ילואפ ,חייב בתשלומין הממשלהו

 להוציא ממון על רפואות. 

על   ובר"י, נפסק, כל העהאחרון של השו"ע, בחו"מ סי' תכ"ז ס ובסעיף
בכך, או   עלי, ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים בהםדברים אלו וכיוצא 

. והנזהר מהם, תבוא עליו ברכת  מרדותאיני מקפיד בכך, מכין אותו מכת 
 טוב, עכ"ל. 

 חייב להשתדל לרפאות אע"פ שיש אפשרות שיטעה   הרופא
כל רופא   מינה מע וש ,, וז"לכנהס ניןע האדם"ן בתורת הרמב וכתב

שיודע בחכמה ומלאכה זו חייב הוא לרפאות, ואם מנע עצמו הרי זה שופך  
, דלמא חביל  הלמפתח ליה בועי תיה לא שביק לה לבר פארב פ '.דמים וכו
בקי  נתעסק, אם כן לא מיהאשגגת איסור וכו'. והשתא ת ה לי אביה והוי

בן בהקזה   שנא  אימ דועו  .שגגת סייף ליה והדלמא טעי וה  כלל ברפואות 
דברים   כמהמזיק ליה ש  ילמאדאביו ומ"ש אחר בהקזה דחבירו, דהתם נמי ד

. ועוד אם נחוש לרופא, אף החולה יחוש לעצמו,  הבהקז תלוייןשל סכנה 
אותן שמא   ה והוא אוכלן בכוס של עיקרין ושת ן בסממני אותו שאם מרפאין 

ים סם המות  של רופא םטעו בחולי או ברפואה ונמצא שהמית עצמו, שטעות
לומר כיון שניתנה רשות   שהוא, ונמצא שאף החולה עצמו בא לבית הספק. וי

, אין  ליהדרמייה רחמנא ע היא מיומצוה נ ,ס' ע"א( דף רכות)בלרופא לרפאות 
כשורה לפי דעתו אין לו ברפואות אלא   ן, שאם מתנהג בהכלוםלו לחוש 

 ביטעמא ג ולהאי  ליביה אנסיה למיטעא וכו'. ,מצוה דרחמנא פקדיה לרפויי
הקזה כיון דחבלה גופה לרפואה היא, מותר לבן להקיז דם לאביו, דבנו ואחר  

אם הקזה זו רפואה היא לו, לשניהם מותר ולשניהם מצוה.   ,שוין הם בכך
עונש שגגת מיתת ב"ד. ועובדא דרב פפא ומר   שניהםואם טעו והמיתו, ל

בריה דרבינא לא פליגי אפשטא דבעיא דפשטו רב מתנא ורב דימי להתירא.  
ואסיקנא   ,איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו [ כתב]אבל רבינו הגדול ז"ל 
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,  ןוכו'. ואפשר לומר כ אליה סילו קלרב פפא לא שביק ליה לבריה למש
"ה  אפכמוך הוא,  לרעךטור, ומצוה דואהבת פ אה "ג דמכה אדם לרפואעד

אחרינא לא שבקינן לברא למעבד הכי, דלמא חביל ביה טפי   דאיכאכיון 
  אלא חיישינן ל למיתה ממה שהוא בדרך הרפואה והוה ליה שגגת חנק, אבל 

כרחו הצריכן הכתוב לרפאות ואין לך ברפואות   דעלבבן ולא באחר, משום 
  סי' רמ"א ד בב"י יו"  הובא לזה, עכ"ל. ו, מה שמרפא לזה ממית נהאלא סכ 

ומצוה נמי איכא   לרופאשנתנה רשות  יוןכ ארמבו ."ך סי' של"ו סק"אובש
 .אין לו לחוש לכלום, וזהו דרך התורה

 אם הרופא טעה והצריך לאכול ביוה"כ אי"צ כפרה   אפילו
עוד לא שקטה  י"ת בנין ציון החדשות סי' כ"ה, על אשר ראיתי כבשו

ביוהכ"פ וכו', ולמה   ענות להת ול בקרבו שלא יכ וחו נפשו הטהורה ותפעם ר
  ואשרבמכתבו היקר וד' הטוב יכפר וכו',  תבזה ידבר כדברים האלה אשר כ

ידוע   לאהרופאים טעו ולא היה בא לידי התענית לידי סכנה ח"ו, ה מאכתב ש
אומר   הו החולבשו"ע שאפיל נפסק"ת נ"י מה שמבואר בפוסקים ועכלמ

בבירור שאינו צריך והרופא מסופק, מאכילין אותו, כ"ש בזה שהרופאים  
 גמור לשמוע לדבריהם, עכ"ל. חיובאמרו בבירור שצריך, שהיה אז 

 רופא דלא מרע נפשיה אף בלא עבידא לגלויי   על   סומכים
לסמוך בזה על הרופא   ה"ת אבני נזר יו"ד ח"א סי' רל"ה, נראבשו וראה

מאטעריע ]חומר[, אף   עםיוצא דם  שממנהשאמר שיש לה ראנע ]פצע[ 
"ע סי' קפ"ז דאין לסמוך על רופא עכו"ם, הנה הדבר מוקשה מהא דסי' ודבש

"ם מומחה דלא מרע נפשי'. וכבר פלפל  וקנ"ה דמותר להתרפאות מרופא עכ
ריפא אותה עביד  בזה בחת"ס והעלה דשאני בהא דסי' קפ"ז שהרופא עצמו 

דידן   בנידון  לפקפקשריפא אותה בטוב. ואמנם לכאורה יש  עצמולהתפאר 
שאין הדבר עשוי להתברר שקרו. אך בר"ן פרק אין מעמידין תגר לא מרע  
נפשי' אפי' ליכא למיקם עלי', עיי"ש. וה"ה ברופא מומחה לענין לא מרע  

סמכינן על רופא   עלה וכו', ועל כן  אתו לאגלויי  דעבידא נפשי' לאו משום 
 מכה בא, עכ"ל.  מחמת ש ר מומחה שאמ

 רופאים הוראות חכמי ה   רלשמו   בורא ה   מצות
  מייסד זצ"ל  אנטער להעתיק מכתב מהגה"ק רבי ישראל סאל וכדאי 

עת ולכל   לכל ולזאת"ל, וזאור ישראל מכתב כ"ב,  בספרותנועת המוסר, 
, זאת תורת  בפהבארץ ר"ל גם  תהכעת אשר המחלה הלזו נרא ,חפץ זמן

לפחוד ממנה מאומה, כי מה הוא חיי האדם   בלי , לשרהאדם, וזה שכל הי
וגם לשמור ההנהגה את אשר   .בכל האופנים, כי מי יודע אם יכשר דרכו
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, ולהקים על חיי  הדתעפ"י  םיורונו חכמי הרופאים, אשר לאור דבריהם נלך ג
  חלה חולפים אשר גברה ר"ל המ והנסיון הורנו בימים  .טיבעוה"ז לטוב ומ 

'  כוהרופאים באכילתו  הגת, כי כל אשר נשא שכמו לסבול עול הנודלמא
 .בו נגע ומחלה ר"ל ראה , לא נכסילכחכם ולא כ 

  לעל הרופא ש מסופרש ,הז על (טרלויכ רת)מהדושם  מביא ובעיונים
באמת להבריא, ושמו   וצהרק אדם אחד שר ר רבינו זי"ע שאמר שהוא מכי

 יפקין, כי הוא היחידי שמילא לגמרי אחרי הוראות הרופא. הרב ל

 ודדשו בו רבים   חי אין לחשוש להיזקים דלא שכי   –ד    ענף 

 דדשו בו רבים שומר פתאים ה'   כיון

 מהפי   לע גם ,שכתב' ח אות"ז סי' י"א הע חלק א צדק"ת צמח בשו עיין
  ',פתאים ה ומר סי' ר"י משום כיון דדשו ביה רבים ש  הדשן  רומת בת שכתב

  ,היינו היכא דהוא חשש גמור ,חכם יסמוך על זה דאף שכתב שצ"ע אם תלמי
  לומר ש, אף שיחכם למידיש להקל מצד שהוא ת הכי ומה שאין כן כשבלא

יספיק הטענה  ,על זה חמירשמא אינו תלמיד חכם כדבעי. ועוד דרב כהנא מ
 ה'.  איםדשומר פת

זו וזו   אומרים מיםוחכ ,קמא י"ב ב' רק"ד ראיה מיבמות פולפע
ומי לא איירי   .שומר פתאים ה' אמרשנ ,משמשת כדרכה ומן השמים ירחמו

על זה שומר פתאים   נןואף על פי כן אמרי ,בבת תלמיד חכם היודעת היטב
 .ה'

ביומא דעיבא וביומא   ילהלענין מ ,דף ע"ב א' ,דיבמות 'ח רקפ וכן
ודאי דאף   שמעדדשו ביה רבים שומר פתאים ה'. ומ אידנאוה אמרינן דשותא

  דעה ורהבי יוסף יתבב ועיין. זה לתלמיד חכם היודע מזה יוכל לסמוך ע
  יוסף ימוקידהריטב"א והנ  , הערל קבפר ןבד"ה גרסינ ,מילה סי' רס"ב לכות ה
,  בידו הרשותביומא דעיבא  ל מימהלהו דמאן דלא בעי ל סבירא שם( ביבמות)

 תולדות)דמי שלא לסמוך על שומר פתאים ה'. ומדברי רבינו ירוחם  ושפיר

וגם להריטב"א רק   .ידושאין הרשות ב נראה . דף י"ג ע"ד(באדם וחוה, נתיב א' ח"
  של םבי וראיתי אבל רשות גם כן לסמוך על שומר פתאים. ,הרשות בידו

  םיוסף בש ימוקי ביבמות פרק הערל סי' ד' שאין נראה לו הוראת הנ שלמה
ואין פתאים   ,האי ליבקיאין ביומא דעיבא כו נוהאידנא שאין א ,הריטב"א

 .עכ"ל. ופסק למול בשבת ואפילו ביומא דעיבא , גדולים יותר ממנו

דיבמות דף י"ב ב' גבי שלש נשים משמשות   קמא רק כן פ ו כמ והנה
. והיינו  אסורותאבל שאר נשים  ,מותרות לשמש במוך "ירש ירשפ ,במוך
  . דמיירי דבשעת תשמיש המוך הוא שם. ור"ת מפרש בענין אחר םמשו

 "י. רש ירושלפ  ידף ל"ט ע"א הסכים ר" ערותדכתובות פרק אלו נ פותובתוס



  23 זריקת חיסון נגד מחלות מדבקות בהלכה

דרבנן דאמרי   ,"י דאם כןרש ירוש"א ביבמות שם הקשה על פוהריטב
למימר דאפילו הני שלש נשים   אתו ,זו ואחת זו משמשת כדרכה תאח

כיון דאיכא סכנה )כלל( היאך מכניסות עצמם  , ואמאי ,וךאסורות לשמש במ
עד כאן לשונו. ואם כן לפרש"י צריך לומר דכיון   , משום שומר פתאים ה'

 לשמש במוך שיש בזה איסור.   ןלה  יןפתאים ה' א שומרד

"י אפילו הני ג'  רש ירוש דלפ ,אשרי פרק ג' דכתובות הגהותכתב ב וכן
  לאחר . אף דאהלשמש במוך בין לפני הביאה בין לאחר הבי ןנשים אין לה

פתאים ה'  מר ליה אשר על שו  ביראמבואר דס הרי הביאה קלישא איסורא.
זה שום איסור.   פניושאין לדחות מ ,ויודע חכם  למיד יכולים לסמוך אף לת

 "א שם דאזיל לשיטתיה. הריטבולא כ  ,ירוחם רבינווזה כ 

"י לא הקשה רש ירושעל פ קשהדיבמות שם שה קמא רקהרשב"א פ גם
והולכת, ומן   רכהזו משמשת כד  תזו ואח אחת] מהא דחכמים אומרים כו'

שיש   ןאלמא סבירא ליה גם כ [,משום שנאמר שומר פתאים ה' חמו השמים יר
בכתובות בשם הרמב"ן הקשה  מקובצת יטהבש גם .פתאיםלסמוך על שומר 

הרא"ה שם   אך  "י רק כמו הרשב"א. וכן תלמיד הרשב"א שם.רש ירושעל פ
הערל בשם  רקהריטב"א פ שכתב הוהיינו מ ,"אכהריטב ליה ביראנראה ס

 . יש לומר היינו הרא"ה ,רבו

פרק אין מעמידין דף ל' ע"ב אף לענין גילוי סמכינן בתאנים   ועיין
 עכ"ל הצמח צדק. על שומר פתאים, וענבים

מדברי הצמח צדק, שאף מי שיודע ומכיר שבפעולה מסויימת   מבואר
, אינו צריך למנוע עצמו מפעולה  נדירהשכולם עושים יש איזה חשש סכנה 

 פתאים ה'.  ומרזו, ורשאים לכתחילה לסמוך על ש

איתא ביבמות ע"ב ע"א  ,ד"סמבואר בערוך השלחן יו"ד סי' רס"ג  וכן
נים מרובים ויומא דשותה שרוח דרומית מנשבת לא  יומא דעיבא שהענ

שומר פתאים ד' וכו'. ושום אחד   יםמהלינן ביה, והאידנא דדשו בו רב
הנמק"י   אמנםזה, והטעם כיון דדשו בו רבים וכו'.  דברלא הביא  םמהפוסקי

בשם הריטב"א כתב ריש פרק הערל בשם רבו, דמאן דלא בעי למימהל  
 דלא למיסמך על שומר פתאים ד'.  בידביומא דעיבא הרשות בידו ושפיר ע

בידו   ותשכתב הנמק"י דביומא דעיבא הרש מהוז"ל,  ,כתב' ה ובסעיף
מצינו דמטעם שומר פתאים ד' אנו   והרילעכב המילה לא שמענו זה מעולם, 

גם בדבר הרשות כמו להקיז דם בע"ש כדאמרינן ס"פ מפנין וכ"ש   יליןמק
במצוה רבה דמילה וראיה לדבר מדלא אשתמטו חד מן הפוסקים להזכיר זה,  

 ואין לשנות.  פשוטהמנהג   וכןליה,   תינןדלא ציי ינהשמע מ
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 שאינם שכיחים   יזקים על הרופאים ולא לחשוש לה   סמוך ל   יש

שלפני כמה שנים שאלתי את הגאון רבי יעקב יצחק ניימאן   וזכרתי 
הכלות כדי   וקחות זצ"ל אב"ד בעלזא מאנטריאל על דבר כדורים )פילן( של

שיוכלו להזיק   םהחופה בטהרה, הלא יש כמה מיני עיכובי הלסדר שתהי
להם שיהיה פגם בולד הנולד כאשר נתברר, והשיב שאנו צריכים להתנהג  

כי   אמיןלו כח לרפאות, וצריך לה שהבורא כי הרופא יבדרך הטבע, וציוה 
הרופאים הם שלוחי דרחמנא. והגע עצמך, שאפילו מיני כדורים לכאב  

  יזקלגרום ה  יכולים ( נדפס עליהם מודעה שקמול "טיילענָאל" )א מוהראש כ
ודאי שצריכים לילך אחר רוב, וזה אמרה תורה. וכן   אלא, לכמה דברים

 , עכ"ד. הצ"ל והסכים לזמו"ר מפאפא ז אתשאלתי 

   לסכנהעצמו    כניסיש להתיר הגם דמ   ם בהם רבי   דשו ד   בניתוחים
פוק חזי מאי עמא   ועוד , "ת חלקת יעקב חו"מ סי' ל"א אות ח'ובשו

 יםדבר, והכי סוגיין דעלמא, שאנשים רח"ל עושין בעצמן נתוח על אבר
, וסומכין על הא  ריפהדיננו פשיטא דנקב ט פי של אףפנימיים בדקין וריאה, 

דתוס' ריש א"ט אדם אית ליה מזלא, ואנו רואין ב"ה דרוב גדול מתרפאין  
  ותכנת אבר ואף פח סכנה, רק אפשר ס  וםש םמזה, וכמה חולאים שאין בה

"ב דיולדת  ל  דףמזה, והולכים להרופאים לנתוח. ועוד, הרי מבואר בשבת 
"י שם  רש בחזקת סכנה, נפל תורא חדד לסכינא, ועוד מאמרים כיו"ב, עי'

הורע מזלה וכו'. ועי' טו"ז או"ח סימן   הסכנה, כך בשעת ניד"ה אבב בזיו 
  יהנת מפני שאברס"ק ה' בשם הרשב"א דיולדת אנו מחשבין למסוכ לש"

מתפרקין ומרוסקת וכו', הכי יעלה על הדעת לומר דאשה אינה רשאי לינשא  
להיות יולדת, אלא מאי כך היא   נהעצמה לסכ ניסהמפני שמכ יםולהוליד בנ

של חוה שנאמר לה בעצב תלדי בנים, וכך הוא מנהגו של עולם, וכיון   קהפת
סכנה, והשתא   ניןלעוהרבה מצינו בש"ס  .דדשו בו רבים שומר פתאים ד' 

'  ל דףהקזה, בע"ז  ניןמפנין לע רקד', בסוף פ פתאים שומר ביםדדשו בו ר
ד',   פתאיםביום צ' מנא ידע, שומר  א"ע"א ל  דף האוכל אדם וכו', בנד ב"ע

  כבר ד ון, כיהוביבמות ע"ב א' לענין מילה ביומא דעיבה, והכא נמי לענין ז
דשו בו רבים לילך להרופאים אף שנתוח בחזקת סכנה, שומר פתאים ד'. 

 להם נתוח מתרפאים. םב"ה שרובא דרובא מהחולאים שעושי ואין ועינינו ר

"ה האריך  כ"א סימן י"ג כ"ד ח"ם במהרששם החלקת יעקב, ש והביא
לתוך   ההבטה לי שנתחדשו כעת כ מה הרבה בנאמנות הרופאים, והעלה כפי

הרחם, הרואים את כל הרחם כאלו הוא בחוץ, יש להאמינם במה שאומרים,  
"ם עד  המהרשהחלקת יעקב, אנן נמי נאמר מזמן  ומוסיף כמכה חיצונה.  והוי

כלים מכלים שונים, ובפרט בעיירות הגדולות שטעכניק   דשוכעת שנתח 
  שפירלרפואות הולכת ומצעדת קדימה יום יום בצעדים הכי גדולים,  וחהנת
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שע"י הנתוח יתרפא, ואין בזה חשש   כשאומריםיש לסמוך על אמירתם 
כיון שכבר דשו רבים, שומר   אמורסכנה, וכ מקום אדם ב יעמודמשום אל 
 .פתאים ה'

  ועתורה לנס דין , הגע בעצמך, הכי יעלה על הדעת לאסור על פי וסיים
, אף שעינינו רואות ויודעים מכמה אסונות ומקרים רעים  באוירוןאו  יטאובא

דמתרחשו כמה פעמים עם נוסעים הללו, ויתסרו מטעם אל יעמוד אדם  
כמובן יש אנשים   . דכבר דשו בו רבים מותר וןסכנה, רק כי  קוםבמ

שמתייראים לנפשם, ומייעצים גם לאחרים שלא לנסוע מטעם סכנה, ותלוי  
אם הוא פחדן, אבל כיון דכבר דש בו, דש בו, עי' פסחים  שיבטבעו של הא

 "ל. כבהדיה, ע קפדינן קפיד לא  א מאן דקפיד קפיד, ודל וגות ק"י לענין ז

 זריקת החיסון   על   שלפנינו   הפוסקים דברי    –ה    ענף 

 איטליא   ני השימוש בחיסון בהסכמת רב   התפשטות

לאו   מהםחיסונים והחששות להינזק  לקיחת  עלתהפיקפוקים בתו הנה
, שקלו וטרו  פוסקיםדבר חדש הוא, ומצינו שכבר לפני מאתיים שנה דנו בו ה

ואף   הדבר הוא וחישבו שכר חיסון נגד הפסדו, והגיעו למסקנא שאכן כדאי 
 חיוב יש בזה. 

, להיות כי זה הזמן נולד ויכוח בין  נשאל"ת זרע אמת ח"ב סי' ל"ב בשו
לעשות פעולת הברכת האבעבועות, דהיינו  אם מותר  בריםהח

האונוקולאציונ"י )חיסון( של הווארול"י )אבעבועות(, ורצו להתיר מצד  
חלק יעקב להתגרות בו   אלה . והכותב אומר, לא כןשהמלכים עושין כ

דיבוק. והשיבו, מי עלה שמים   ון המזיקין ולדבק בו חולי הנמצא בתורה בלש
השיב, אדרבא מנ"ל שהיא סגולה   ותבודאית. והכ  הוירד לומר שאינה סגול

מומחית כדי להתירה. ואמרו לכותב, הלא מע' רבני מודונ"א התירו. ואז  
איטליי"א, אך מספקא ליה  חוזהכותב שתק, יען היא עיר ואם בישראל במ

ן חפץ לדעת אם אמת הדבר,  לכ  ,נר"ו הקדושים להכותב אם יצא כך מפי 
 , עכ"ל השואל. וכבודבמורא  חוה ושואל בשלומו ומשת

יותר קרובה הרבה לריוח והצלה   החיסון דפעולת תעלם "א לה א 
 מלהפסד 

הגאון בעל זרע אמת נושא ונותן בזה אם להתירו, ובאמצע  ובתשובת
ענין זה שבתי וראיתי   על י בשיתי שומי עין עיונ כעתדבריו כותב, אכן 

  אלו מ ףשמא אחד מאל שאת"ל שלא נאמין לרופאים, ושנחו דאפילו 
ודאי ניצולים מקום יש   באימות, עכ"ז כיון דרו הםשנעשית פעולה זו ב

הולכין בפקוח נפש אחר   אין  דיןבראש להתירה וכו'. וממשיך לפלפל ב
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דאין הכי נמי   ."כ בנד"ד דלא שייך זהמשאוקבוע, ומסיק,  ישהרוב, ובדין פר
טיבותא לנפשייהו שלא יהיו   עבדדרובא דניצולים למי ובאדאזלינן בתר ר

הטבע, דהא עכ"פ לא יהיו   להם חולי האבעבועות דרך בואעלולים למיתה ב
  א דל דמיעוטאהמתים ע"י המצאה משל הברכת אבעבועות אלא מיעוטא 

מאיר דחייש בעלמא למיעוטא, למיעוטא   בישכיח, דקי"ל דאפילו לר
  אמת והן  ,דמיעוטא לא חייש כמ"ש בפרק בתרא דיבמות דף קי"ט ע"ש

א  "אחילוקים לא ננעלו לחלק בין הנושאים, אבל מ"מ כיון ד דשערי
ודאי   הפסדהרבה לריוח והצלה מל  רובה להתעלם דזאת הפעולה היא יותר ק

תעשה עדיף, אלא עדיף ועדיף למיהדר אזכותא   ללא שייך לומר שב וא
 דידהו, וק"ל. 

זה, ואף שנשמע הוו   מחמת מציאות שימיתו  יןשא  ים מעיד  הרופאים
 מיעוטא דמיעוטא ולא חיישינן 

  אתז גיםלקיים מנהג אותם המקומות שנוה אומרזה אני  כל, וסיים
ואין מזחיחים   וכוהאבעבועות שיש להם על מה שיסמ כת הפעולה של ההבר

  םאחר האפשרות שימותו מה ות אותם אפילו היה מציא יחין מזנ ן אותם ואי
. וכ"ש דלא שמענו ולא ראינו מעולם שמת שום אחד מהם מחולי  ףאחד מאל

שימותו   יאותמת אומנותם שאין מצזה כעדות הרופאים המעידים לפי חכ
בהנהגות רופא מובהק הבקי באופן  םמחמת זה, כל כמה שישמרו עצמ
מציאות מי שמת ע"י הברכה זו, מ"מ   עהתרופות הנוהגים בזה. ואף שנשמ

שעברו   ילו, וגם אפכחתידמיעוטא, ולא חיישינן ליה כמו שהו וטאהוו מיע
כן דעתי   ,נענשועברו ו םהרופא, ועל כן פתאי ליהםעל ההנהגות שגזר ע

 ושלום רב על רבנן ועל תלמידיהון, עכ"ל.  ,נוטה

לחיים דינם כיש סכנה, לכן   שרובם, והגם ה מני אלף ניצל מנגע ז  אחד
 החיסון דוחה שבת 

ח"א סי' קל"ד, נדפסה תשובת חתנו הגאון   מאהבה"ת תשובה ובשו
תמול באה אלי השאלה מק"ק טשקין   הנההרב איצק שפיץ אב"ד ברעזניץ, 

כי בוא יבא שם הרופא ולא   יחליםהמה מי שר(, באחיסוניםבעסק האימפפן )
להשיב   ריבוא ביום השבת, אם מות ייתעכב יותר מיום אחד ואול 

הדבר   באמת, והשיב י ביום השבת.הבלאטרי"ן )האבעבועות( ע"י אינו יהוד 
ענין   נמצאצע"ג באשר הוא דבר חדש אשר לא היה לעולמים, וכמעט ]לא[ 

 . מתדמה לדמות דבר אל דבר

  וקוטרי אם יש בזה מלאכה דאורייתא, ואם יש בהושטת יד התינ ושקיל
חולה   ל מסייע שיש בו ממש. וכתב, ומעתה נדבר אם הילדים המה בכל םמשו

הולכים על משענתם,   חזקים י לדעתי הגם כי המה בריאים ושיש בו סכנה, כ
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  צל"מ המה תמיד בחזקת חולים לנגע הבלאטרי"ן, באשר אחד מני אלף יומ
הבלאטרי"ן עצמו רובם לחיים, מ"מ הלא גם רוב   ית, הגם כי בחלהמנגע הז

הכי מחללין שבת אם הוא חולה שיש בו סכנה, כי   ילוחולים לחיים, ואפ
באם יתעקש אדם לומר שאין   זאת. ואף גם ובאנפש אין הולכין בתר ר בפקוח

זה בכלל חולה שיש בו סכנה, מ"מ הוא בכלל חולה שאין בו סכנה עתה,  
 "י אינו יהודי. עויוכל לבוא לידי סכנה לאחר זמן, ומותר עכ"פ לעשות 

 כי דם בניו בראשו   לדחות מתן החיסון   אין
, ואם יש את נפש אדם לומר כי הדבר אינו נחוץ כ"כ הלא יוכל  וממשיך

להמתין עד אחר שבת, והוא חשש רחוק אשר בזמן קרוב כזה יבוא הילד  
  לשמא, לשמא מת לא חיישינן ו חריום מ דע, לא כן עמדי. כי מי יונהלכלל סכ 

ומכל שכן ברפואה   העתים והזמנים, ער, ומי יודע לשיישינןח דאיימות ו 
לקבל התרופה   מוכשרים הזמניםהזאת אשר לא כל העתים שוים, ולא כל 

( ליד  ןהאימפ"ף שטא"ף )חומר החיסו מתרחשלאו בכל יומא  גם הזאת, ו
הזריז למהר מעשהו   כל ודאי  ,ידו לעשות. ומעתה אומר אני לאל ן הרופא ואי

קודם שבת הוא זריז ונשכר באשר הוא יחיש להציל בניו משחת ונשמר  
רצון אבינו שבשמים.   שותלע ובותעל הוצאות מר  יחוסמחלול שבת, ואל 

אמנם באם יקר מקרה אשר לא יוכל להקדים הדבר, לדעתי הקלושה הוא  
אה שיהיה מותר ומחוייב לבצע מעשהו ע"י אינו יהודי אפילו בשבת, אך יר

יקח הא"י את הילד על זרועותיו. אמנם   כינקל הוא  לאבלי סיעת ישראל, ה
למכשול   ואם גם זאת בלתי אפשרי בלתי סיעת ישראל, אל יהיה גם זאת ל

 ולפוקה, פן יתמהמה ודם בניו בראשו, עכ"ל. 

הרפואה המוכרים מטעם   וסדות חיסון רק מרופא מוסמך ממ  לקבל
 הממשלה 

מאהבה זצ"ל בסי' קל"ה הסכים לדבריו   התשוב להגאון בע וחותנו
אמרת, מי יודע לכוון השעות, כי לאו העתים שוים ומוכשרים   פה, יוכתב

  , גם לפעמים הילד איננו בריא להושיב לו הבלאטרין ,לשבת הטרי' הזאת
נמצא   א "ף כי לשטא ולפעמים הצרי אין בגלעד, דהיינו שלא ימצא האימפ"ף 

ים הרופא אין שם ואין דן דינו למזור, לכן אני  לפעמ םבכל עת ובכל שעה, ג
מסכים עמך אם הרופא אומן במלאכת העבודה הזאת אשר קבל רשותא  

להושיב אבעבועות  בקי שהוא  בירה מריש אסוותא מעיר הגדולה פראג ה
ומוחזקים.   ים עפ"י הסכמת רופאי מומח ותיהם לכל הלכ כמשפטהאל 

מן הסתם רוב מצוים העוסקים במלאכה זו מומחים הם, גם  לוואפשר אפי
  י חור תראשי הרופאים המושלים העומדים להשגיח על כל רופאי המדינה מא

זו בלתי   הברפוא  סקומענשים כל מי שעו ייסריםארץ גובערנא יר"ה מ
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הזאת סומכין עליו   בהשבהאפשר כל מי שבא לעסוק  לכןורשותם,  םידיעת
קודם   הושיו ושופטיו. הן אמת כל הזריז וימהר מעששודאי נטל רשות מרא

שבת הוא זריז ונשכר ונמלט מכל פקפוק ונדנוד חילול שבת והציל את בניו  
 , עכ"ל. יצלןמסכנה עצומה חולי בלאטרי"ן רחמנא ל 

לכאורה   הואשהתנה שיהיה לרופא רשות מן הרופאים הראשיים,  ומה
ריך רשות מבית דין  ע"פ מש"כ בשו"ע יו"ד סי' של"ו ס"א שהרופא צ

צריך   דהאידנא למש"כ הערוה"ש שם ס"ב  איה ר מכאןלהתעסק ברפואות. ו
 . להיות מוסמך מהממשלה

ללמוד שגם לגבי השאלה אם ליתן זריקת החיסון לילדיו או   יש מדבריו 
אך ורק ברופא   התייעץ, יש ל(רחוקות שותחש מחמת ) מליתנה להימנע בכלל 

 . ולת זה, ודו"קמוסמך המוכר מטעם הממשלה, ולא ז 

 בסכנה רחוקה כדי להציל עצמו מסכנה קרובה   עצמו  כניס לה   רשאי

נ"ל היתר   ומזהמס' יומא פ"ח מ"ז בועז אות ג' כתב,  ישראל  ובתפארת
פאקקען, אף שאחד מאלף מת ע"י   של לעשות אינאקולאטיאן )חיסון( 

הסכנה קרובה   עיים"פ שאם יתהוו בו הפאקקען הטבעכ לאטיאן האינאקו
  עצמו תבסכנה רחוקה כדי להציל א עצמו ת, ולכן רשאי להכניס אריות

 מסכנה קרובה. 

'  סי"מ חו  י "בב המובאהגהות בשם הירושלמי  מדברי ראיה לזה  והביא
אדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו   דחייבתכ"ו )והובא לעיל(, 

  ל בספק סכנה, מכ  עצמו תא מודאי סכנה. ואם להציל חבירו יש חיוב להכניס
את גוף עצמו ע"י הכנסו את עצמו לספק  ילשיהיה רשות בידו להצ שכן

שלא הביאו הירושלמי הנ"ל, היינו   יםסכנה. ואף לראשונים והפוסק
חבירו, אבל להצלת גוף   יימדסבירא להו כר' יוסי בנדרים דחייך קודמים לח

 עצמו, אע"ג דאין חיוב, רשאי. 

  69הרפואה כהלכה )שטינברג( ח"ג שער א' סי' ב' ספ"ב עמוד  ובספר
, מבאר שבזמן התפארת ישראל המציאו את החיסון נגד  253בהערה 

גדול לאין שיעור   היה בזמנו  יכון , ויש להדגיש שהסותשחוראבעבועות 
 בהשוואה לחיסונים של ימינו, ע"כ. 

פ"ג בועז א', שהחסיד יענער שהמציא  ות תפארת ישראל אב וראה
בני  ת, שעל ידה ניצולים כמה רבבו(אבעבועות חיסון' )ּפָאקקענאימּפפונג'ה

חלק   םש להאומות העולם שי  דיוממומין, הוא מחסי וממיתהאדם מחולי 
 .)כסנהדרין ק"ה ע"א ורמב"ם פ"ח מהל' מלכים הי"א(הבא  לעולם
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הראשון תומכים בחיסונים   ון אף אלו שהתנגדו לחיס הגדולים
 המשופרים 
, ונדפס בזאלקיעב ית)שהיא המהדורה השניה של ספר הבר שלםה בריתה ובספר

ב', דן אודות מחלות   ק חלק א', כתב יושר, מאמר י"ז, סוף פר תקס"ז(
נגד מחלת אבעבועות  שהמציאוהאבעבועות וחצבת ושני סוגי החיסונים 

  אשר , מצוה לפרסם רפואה בדוקה יוז"ל, לכן אמרתי בלבי, למען אחי ועמ
. ואכתוב כל  מוניםחנן אלקים אותנו בדור הזה מה שלא זכו אליה דורות הקד

ל שורש דבר נמצא בו באר היטב. והוא: דע, כי כבר מצאה ידם של  הענין וכ
בזה תחבולה בערך מאה שנה והוא שלקחו מיץ הנקרא  לעשותהרופאים 

'פאקען' הטבעיים מילד שהיה לו   רא'מאטעריא' מן האבעבועות הנק
זרוע יד ימינו או שמאלו כמין   ראבעבועות טובים, ופתחו ]בילד שני[ עור בש

מאותו 'מאטעריא' הטובה, ועל   מעט  החריץמאד, ונתנו בתוך  דק וקטן  יץחר
' טובים, כי כארץ  פאקעןשל הילד השני גם כן ' שרו ידי זה פרח בעור ב

תצמיח, על הרוב לפי הזרע הנתון באדמה,   יה תוציא צמחה, וכגנה זרוע
הרוב 'פאקען' טובים. וכן נהגו   עלהטובה היא אם רעה, כך בענין זה יצמח 

ה'פאקען' הטבעיים הנקרא בליטיין 'אינאקולאציאן',   תעהרופאים לט
 ובלשון אשכנז 'פאקען איינזעצען'.

בכל פעם הועיל הדבר הזה, כי לפעמים בכל זאת   שלאבהיות  אפס
יצאו ופרחו אבעבועות רעות בילד השני, ומתו לפעמים איזה ילדים אף כי  

, ולא רצו  הזההדבר  ראללרוב הילדים היה זה תועלת, לכן הרחיקו חכמי יש
 . להיבספק נפשות לכתח םלהתיר זה לבני עמנו כדי שלא להכניס את בניה

את   מצילדש בחסד עליון רפואה חדשה המגן וכעת בדורנו נתח אמנם
[,  הפר אבעבועותפאקען' ] קוהה'פאקען' כל ימי חייו, ונקרא ' מחלתהאדם מ

ולא מת אפילו אחד   םנסו זה אלפים רבבות בני אדם וכולם יצאו בשלו כברו
בדוק ומנוסה מאד, ובכל יום   דבר בכל אלה. ויהי כראות חכמי ישראל שה

  םואיי ארץעד קצות ה  מדינהומתקבל בכל מדינה ומתפשט  זהויום המנהג ה
  א ולא נראה מכשול ותקלה לשום אדם גדול או קטן כי הו מערחוקים, ולא נש

  ה דבר שאינו מזיק לעולם, עמדו גם זקני ישראל ותופסי התורה בדור הז
על פי התורה. וגם לבניהם ולבני בניהם מצוים את   שראלוהתירו זאת לכל י

ומהם מכריזים ומזרזים לרבים על הדבר, ואומרים להם  הרופאים לעשות כה, 
שחיוב גדול הוא על כל איש לעשות כן לבניו ובנותיו הקטנים בטרם תבאנה  
ה'פאקען' הטבעיים מעצמן המסוכנים מאד, יען כי כל אדם שכבר היה לו  
'קוה פאקין' מגן ומציל אותו שלא יבאו לו עוד 'פאקין' הטבעיים עד עולם,  

בסיפור השתלשלות מציאת רפואה זו וסדר פעולתה,   ך שמארי עכ"ל. עיי"ש
 . עכ"ל
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החיסון הקדום מבני עמנו מחמת   יקוהרח ל "כ שחכמי ישראומש
, מתא עזר לאין הכוונה להרב בע בודאיהכוונה, ו י, צ"ע למושב נההסכ

שהזרע אמת, הגם שנמנע מליתן תמיכתו לזה, כתב להדיא שנמנע מלאוסרו,  
על מה שיסמוכו, ואין מזחיחים   הםלעשות זאת הפעולה יש ל םוהנוהגי

 אותם ואין מזניחין אותם.

 בחיסון היה רק בחיסון הקדום   אמתהזרע    היסוס
זה שהרב זרע אמת נמנע מלתמוך בחיסון, מניעתו היתה רק על   ואף

  בעוד החיסון הקדום, שהלא הזרע אמת ח"ב נדפס בשנת תקנ"ו בליוורנו, 
פרה  בעבועותשענער ניסה את החיסון שלו המיוסד על אשהרופא האנגלי דז

 . ולםשנים עד שנתקבל ונתפשט בע מה"ו, ולקח כקנ רק באותה שנה שנת ת

, בפסקים גשטראסבור ד זינצהיים זצ"ל אב" ד"כ הגאון רבי יוסף דו וכ
, וז"ל, "ד(תשע)נספח לשו"ת נחל אשכול, ירושלים ותשובות יד דוד, יו"ד סי' כ"ג 

' ]אבעבועות[ ע"י 'קוה  לעסשכתבתי מחמת 'וואקסין' ]חיסון[ של ה'ראבמה 
שלא נעשה מכשול   שידועכיון  גמורפאקין' ]אבעבועות פרה[, לדעתי היתר 

. והרי  רלאסו איןעד עתה, ואפילו היה אחד מאלפי אלפים ניזוק, משום כך 
ס'  )ברכות דףבימי חכמי התלמוד היה סכנה בהקזת דם כדמצינו פרק הרואה 

האמוראים.   ל , עד שתיקנו ברכה על זה, ואפילו הכי נהגו בהקזה כ ע"א(
דק"ק מודינא, שהוא מחמיר מאוד בכל ספרו, אע"פ   הרבובשו"ת זרע אמת ל

[ ותאבעבע הברכת כן כתב נגד חכם אחד שרצה לאסור ה'אינקולציאהן' ]
בפירוש, אעפי"כ   ומתיר נואעפ"י שאי ואשנהגו מימי קדם ב'ראבלעס'. וה

 כלל. ה במי שרוצה לעשות, ומכ"ש באלו שאין חשש סכנ ותאין למח

סי' קט"ז   ד בזבחי צדק יו" ד סומך מבגדא  ללה "כ הגאון רבי עבדא וכ
שהוא   יוס"ק מ"א לגבי תשובת הזרע אמת, והגם שהרב ז"ל סיים בדבר
תלי"ת   ןמשתמיט בזה, ולא אומר לא איסור ולא היתר, עי"ש, מ"מ אנן בדיד

, ולא ניזוק אדם מעולם, וכן  ברכהמומחים על זה שעושים היש לנו רופאים 
 מעשים בכל יום.

החיים שם סק"ס מעתיק דברי הזבחי צדק, ומוסיף, ועתה   ובכף
, ועי"ז אין  הילדים ידיותר הרופאים שעושין זריקה ע"י מחט ב כמונתח

 מוציאין הילדים חולי אבעבועות הנזכר, עכ"ל. 

והשתפר כפלי   תפתחהרפואה ה אחת כמה וכמה בזמנינו שעולם ועל
כפליים על הרפואה של זמניהם, והחיסונים של זמנינו במיוחד נחקרו רבות  

חכמי הרפואה ומומחיהם, וכבר נתנסו במיליוני ילדים בעולם   ולי ע"י גד
ביותר. וכמה תמוהה היא טענת   יםגדולה, ודאי הם בטוח צלחהבה

 סוכנים יותר מבעבר. המפקפקים לאמור שהחיסונים של זמנינו גרועים ומ
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  תן מהברחתם, והמונע בניו מזה עתיד לי  עדיפה חיסונים לבנים  נתינת
 הדין את  

הבאנו דברי השל"ה שבשעה שקיימת התפשטות מחלת   לעיל
  ביטוייםאבעבועות חוב גמור מוטל על ההורים להבריח ילדיהם. ומשתמש ב

 םחריפים על מי שאינו עושה כן. ברם, אחר המצאות החיסון כתבו הפוסקי
הילדים מן הסכנה ע"י מתן החיסון הוא תחליף טוב להברחה,   לתשהצ

 דין. ליתן את ה  עתידוהנמנע מזה 

לזרז עמי על הרפואה   הארכתיהזה  בר"כ בספר הברית שם, וז"ל, בד כ
הנזכרת, שלא יפחדו משום דבר סכנה בו או שום נדנוד עבירה בו חלילה  

למען יראו זרע   לםוכו', בפרט כל אב ואם אשר כל ישעם וכל חפצם וכל עמ 
כי   בזה עד בוא הפאקען הטבעיים על הבנים, והיה עצליאריך ימים. וכל המת

יקרה אסון חלילה עד אלהים יבא במשפט, וענוש יענש בדין שמים, קל  
וחומר מהבריחה שכתוב בספר השל"ה שכל מי שאינו בורח עם הילד עתיד  

, וזה מועיל  חהלנו כי לא בכל פעם תועיל הברי זכרליתן את הדין. וכבר 
נפש  , כי כל המקיים זהבעזה"י תמיד. לכן כל הזריז בדבר, אין מצוה יותר מ

 מלא, עכ"ל.   ולםקיים ע  כאילומישראל  תאח

חיים להגר"ח פלאג'י סוף פרשת ויצא, אם יש חולי   כחת "כ תווכ
אבעבועות שיש לברוח לקטנים, וכמו שכתב הרב של"ה. והנה בעתה 

, והוא בדוק  הרפואה לזה לעשות הרכב ופאים בדורינו זה שהוציאו הר
בנו ולבתו הטף כשהם  בזה לעשות הרכבה ל דל ומנוסה יש לו לאב להשת

 החולי הנזכר.  תםקטנים לבל יכה או

"כ בספר אבני"ה ברזל אות ל"ז, להרה"ח רבי אברהם חזן זצ"ל בשם וכ
הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, וז"ל, רבינו זצוק"ל אמר שצריכין לכל ילד  

  א]פירוש, שאם לא, אז[ הו טני  יבפאקין קודם רבע שנה, ווארום או להעמיד
ר  בזמן שהקו אפילואם דרים הרחק מן העיר וליסע  ו. אפילםכמו שופך דמי

 פאקין קודם רבע שנה, עכ"ל.   מיד גדול להע

 בועותמ"א, וז"ל, כשיש חולי אבע  קיו"ד סי' קט"ז ס" ק צד בחי "כ בזוכ
, יען דעכשיו  העיר'גדרי' אין צריך להבריח בניו מן  ילילדים שקורין בערב

בזה"ז עושין לו תרופה ע"י הברכה של אבעבועות, ויש רופאים מומחים  
להבריח בניו מן העיר. וכ"כ כף   צריך"ה שכתב שממונים על זה, ודלא כשל 

 החיים שם סק"ס.

עתה בזה"ז שנתחדש   והנה , חי"כ בספר שלחן חי פנ"ז ס"ג בביאור וכ
,  מאזליןשלא יחלו בחולי פאקען ו ילכל הילדים כד עןהענין שעושין פאק

אך חילוק   .וכו'  תוי"ל דאין חולי זה נקרא דבר שיהיה צריכין להבריח התינוק
של נזירות שמשון נכון לדינא דאם מתים ח"ו הילדים ודאי צריכין   הנ"ל
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הזה, מ"מ אם יארע ר"ל שאינו   רלהבריח, ואף שבזה"ז לא שכיח כלל הדב
להבריח בניו. ועיי"ש שבחילוק זה מיישב מש"כ   צריכין מועיל הרפואות 

' ל"ב, והובא בדרכי תשובה סי' קט"ז סקצ"ד,  סיבשו"ת זרע אמת ח"ב 
טבעי וכמעט אין איש   ברכיון שהאבעבועות הוא ד יח שאי"צ להבר שכתב

  אין , ולהנ"ל זה דוקא אם הבאהנמלט מזה, וגם אם יברח לא יעזור בפעם 
 מתים מזה. 

הילדים, ר"ל   כל פאקען ל  עושים שבזמן ש נכונים  ם"פ דברי האחרוניעכ
שהיו נותנים לכל הילדים זריקת חיסון שבה מעט מזעיר מאותה מחלה כדי  

יחלו באמת במחלה זו, אין צריכים להבריח ילדיו, שהלא אפשר ליתן   אשל
הועיל למאזלען   פאקןה שחיסוןחי  השלחןלהם החיסון. )ומה שהזכיר 

קן, כי בזמנו לא היה חיסון נגד חצבת, אבל נקטיה אגב פא בכדי אורהלכ
 אמת בזמנינו שיש זריקה זו(. דיןה

 שבזמנינו זריקות   אודות   זמנינו   פוסקי   –ו    ענף 

 "ק מליובאוויטש זצ"ל מעודד לקיחת החיסונים למיניהם הגה 
"ל, מלבד היותו גאון ובקי זצ ובאוויטש"ק אדמו"ר מליכ אשר  ידוע

בכל מקצועות התורה, היתה לו גם ידיעה רחבה בחכמת הרפואה והטבע,  
 .מקצתם רקוכתב הרבה מכתבים לתמוך בלקיחת החיסון, ונעתיק 

 תפרוש מן הציבור   אל 
 במענהמיום ב' סיון תשט"ו, כתב,  ה"'תקכ גאגרת  א "יקודש ח באגרות

( שעושים  איינשּפריצונגען)על מכתבו מעש"ק, בו שואל אודות הזריקות 
ינהג בזה. הנה בכגון דא נאמר אל תפרוש מן   יךעתה לילדים קטנים, א

לומדים ילדיהם   בהבבית הספר  הכתה, וינהג כמו שעושים רוב רהצבו
 .שיחיו

 גדולי ישראל ומנהיגיו   עושיםשכן    וםבכל י   מעשים
על   במענה, כתבתשי"ז  רחשון"ד מכ ביום  ב"'תתסדאגרת  ד"ובחי

שואל: א( אם מותר לעסוק בטפול רפואי   בומכתבו מי"ד חשון )והקודמו(, 
רק לחולה, או שמותר גם להשתמש באותן הרפואות שהם מונעים ממחלות,  

בכל יום   יםזאת אומרת המחסנים את הבריאות שלא יחלה. והנה מעש
, ועיין ג"כ הלכות דעות להרמב"ם  מנהיגיוגם גדולי ישראל ו  כן שעושים 

ה גו' לא אשים עליך, כי אני ה'  פרק ד'. ומקרא מלא דבר הכתוב, כל המחל
רופאך, שגם זה בכלל הרפואות, וכו'. ג( איך לנהוג בהנוגע לתרכיב של  

  וכמה מהסאלק, שמתחילים עתה להזריק לילדים. כבר נהגו כאן זה כ
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  כשרותשאלה בהנוגע ל אן חדשים, וגם כנ"ל בחוגי הכי חרדים, ז. א. שאין כ
 סמכא.  בתיב ממעבדה טובה ' התרכהי"ב, אבל מובן שיש לברר שי יווכ

 למקרי אסון   חוש אין ל   יון שיש כמה וכמה חדשים של נס  אחר 
  קות' שבט תשי"ז כתב, במ"ש אודות הזריט, ביום ו"קט'האגרת  ושם

  עהנה המאור ,"ב מלפנים בכגון דאוהחיסון ומה שקרה ל"ע ול"ע בארצ
  ופן בדיוק א עובזריקות אלו קודם שקב שותבארצוה"ב הי' בתחלת ההשתמ 

של נסיון   חדשים כמהו  מהמשא"כ עתה שכבר ישנם כ ,וכו' התרכיביםהכנת 
כלל לעשות   חששהתרכיב אין  תוצרתבזה, ולכן לאחרי שיבררו סמכות 

 .ואדרבה ,הזריקות

 ובהצלחה   זה   עושים  ולם ככ  שרובם השאלה אחר    על   הפלא

תשי"ז כתב, מאשר הנני קבלת "י שבט חמיום  , א"'קלהבאגרת  ושם
  ל הנני לענות עליו שלא בתור אפילו ש מהרמי"א שבט )והקודמו( ומ  בומכת

מכתבים התכופים מפני ענין הזריקות לחיסון, אף שלפלא שאלתו בזה שהרי  
זה רובם   עושיםשכאן  וןכמה מאה"ק כבר שאלוני ועניתי להם בחיוב כי

מתוצרת בתי סממני רפואה  ככולם ובהצלחה, ומובן שבאם ישנם זריקות 
 . שונים צריך להשתמש בזו הבדוקה ומנוסה, ע"כ

  חשש ה  רותאחוז, למ  97־ להניח שכל אדם יסכים לקבל תועלת ב  יש
 נזק הקטן של  

ח"ג עמוד תקנ"ט, אם הרופאים  לרופאים"כ בספר שיעורי תורה וכ
אחוז מן האנשים יש להם נזק גופני כי יש לזה   3רשאים להעלים אשר 

  3־ לגרום נזק ודאי ל תר מו האם  ה אחוז מן הציבור. והשאל 97לשאר  תועלת
  97־מהציבור, כדי לנסות ולמנוע מחלה אפשרית, שאינה פיקוח נפש ל אחוז

אחוז, למרות   97־אחוז. והשיב שיש להניח שכל אדם יסכים לקבל תועלת ב
, וגם  חיישינןאחוז, וכמו שידוע הכלל למעוטא לא  3החשש הקטן של 

שמא יזיק, כמבואר   שלרופא לרפא למרות שקיים חש רשות התורה נתנה 
"ד סימן של"ו ס"א, שלא יאמר הרופא מה לי לצער הזה שמא  יורבש"ך 

נ"ל  לפי שיקול הדעת, התרופות ה כןאטעה ונמצאתי הורג בשגגה, עכ"ל. ול
 . "דעכ , על הסכנה המועטת פרסםחיוב לרופא ל איןמותרות, ו

דלא   למילתא אחוז ניזק כבר נחשב  3אם  פילודעתו שא ר מבוא והנה
  בנוגע בזה וק . ויש להעיר שיש חסרון דיוןאת החיס תן שכיחא, ויש לי

אחוז   3 ורמזיק עב ן , אין החיסורפואייםדברי החוקרים ה פי כי ל , חיסוןל
  אף פחות הרבה  , , והניזקים הם נדירים ביותרםו מועיל עבורח"ו, אלא שאינ

 מאחד באלף. 
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 וההלכה   ות להימנע אינם עומדים בביקורת המדע העובד   הנימוקים
שטינברג שליט"א   אברהם ' פרופ "גהרה הרפואה כהלכה )ל ובספר

הפוסקים בעניני רפואה( ח"ג שער א' סי' ב' ספ"א  גדולי  עםשעמד בקשר 
ברפואה   הרופאים, מצוה על כל אחד לשמור על הוראות כתב (65)עמוד 

מעת לעת במקום  המתחדשת תלידיעה הרפואי בהתאםמונעת כפי יכולתם, ו
 (68)עמוד "ת דברי מלכיאל ח"ב סי' נ"ג. ובסעיף פ"ב שוב עייןובזמן. וציין ל

 שונות.  ותויעילים מפני מחל  קובליםלת חיסונים המשמצוה זו כול  כתב

שהם  העובדא , חובת החיסונים נובעת מבהערה 69בעמוד  שם וביאר
, וחלקן גורמות לתחלואה  טלניותמחלות, שחלקן ק מניעתיעילים ביותר ל

חיוב עקרוני לשמור על   יש ,. כמבואר בשער זהיםקשה, ולהדבקה של אחר
זו. יתכן שיש גדר   מחובה נפרד הם חלק בלתי  בימינו הבריאות, והחיסונים 

של רודף למי שיכול להתחסן ואינו מתחסן, ועקב כך הוא נדבק במחלה,  
הנוסף עלול להיות חולה עם   בקאחרים, ולעתים הנד דביקועי"ז הוא מ 

ל הנדבק לחלות בצורה  הפרעה חיסונית, וההדבקה תביא למותו. כמו כן יכו 
נמרץ )איי. סי. יו.(   פול יחידה לטי תבמסגר נשמתי קשה, ויצטרך לטיפול ה

את מקומו של חולה אחר שיכול היה להינצל. דין זה נכון הן ביחס   יתפוסו
יש   עוד המוניים מפני המגיפות.  לחיסונים שגרתיים, והן ביחס נקות י לחיסוני 

אך הוא נכון במיוחד לצוות הרפואי  לכל האוכלוסיה,  וןזה נכ שדיןלציין 
מקום לכפות   רהבמגע עם חולים. על פי טיעון זה יש לכאו  לבוא יךשצר

אין להימנע מחיסונים   כן חיסון, בעיקר במחלות הגורמות למגיפה. כמו 
של תמים תהיה עם ה' אלקיך, שכן הוכח שזו דרך   שקפתיתבגלל הטענה הה

יש הורים הנמנעים לחסן את   ןאכ  יעילה וזה הפך להיות דרכו של עולם. 
החיסונים   שלילדיהם בגלל סיבות שונות. יש החוששים מנזקים אפשריים 

, אך הם נדירים ביותר,  סוניםתוארו סיבוכים שונים לחי םהשגרתיים, ואמנ
  נמנעים בעוד שהתועלת בחיסונים היא עצומה ומוכחת. כמו כן יש ה

ין להתחשב בעקרונות אלו  של רפואה טבעית, אך א ריותמחיסונים לפי תיאו 
 לחיסונים.   חסבי אבמקום שהדבר עלול לגרום נזק, וכך הו

  םשוני במקומות, 6 הערהב (71)עמוד "ז י"כ בח"ו סי' ד' פ"ב סוכ
לילדיהם.   כלשהובעולם יש אחוז קטן של הורים המסרבים לתת חיסון 

המלאכותי   סון מחליש החי מסויימות  יאופטיות, על פי תורות הומימוקיהםנ
  ־נוצריות . אמונות דתיותתינוקאת החיסון הטבעי של הגוף, ובכך נגרם נזק ל

רפואית פגיעה דתית בדרך הטבעית של   ותבכל התערב ותמסויימות רוא
. צידוקים רפואיים  החיסוניםהעולם. חשש מפני סיבוכים שמתרחשים בגין 

ילדים  ה בקותואפידמיולוגיים שונים שבתנאים רגילים אין חשש להיד
בעתיד, ולכן מיותר לתת טיפול רפואי כזה. נימוקים אלו אינם עומדים  

 בביקורת מדעית־עובדתית והלכתית כאחד, עכ"ל. 
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  והמקובלבניהם שכך הדרך הרגיל  לחסן ההורים "ש אלישיב: על הגרי 
 כפשיעה   חשבתבעולם, ומניעתה נ 

דיזאיז ענד   דענדשערעסמסוכנת וטיפול מסוכן' ) ה'מחל האנגלי ובספר
, מביא  48, עמוד ץט עקיבא"ר דדענדשערעס טעראפי( להרופא הרב 

זצ"ל נשאל אם הורים רשאים למנוע חיסון מבניהם   בשהגרי"ש אלישי
המדבקות שכנגדן   מחלותה עלמזה, ו קמחמת החששות הרחוקות להינז

עליהם.   וממילא לא יגיעהציבור מחוסן ו שארמחסנים יסמכו על מה ש
  שאין והשיב, שעל ההורים להסכים לחיסון בניהם למרות חששותיהם. ואמר 

(  ת)בחששות רחוקו להסתכן טעמו מחמת היושר כלפי אחרים, שמתחמק מ 
לנוהג רגיל ומקובל   הנעש לדיםהי שחיסון כיון על חשבונם, אלא מחמת ש

להדגיש,   והוסיף בדרך הרגיל והמקובל.  לילךאחד  כלבכל העולם, צריך 
  הרפואה ספרב בקיצור דבריו. והובא פשיעהלחסן נחשבת בגדר  שהמניעה

 כהלכה שם.

 ונגד הלכה   ת: מניעת חיסון ילדים היא בלתי אחראי אך "ז אויערב הגרש 

אויערבאך זצ"ל,   זעוד בהערה י"א בשם הגרש"  בהנ"ל שם כת בספר
חששות   ךעל סמ דים"ק(, מניעת חיסון ילשהוזה תוכן דבריו )מתורגם לל

הלוואי של החיסון, היא דבר בלתי אחראי ושלא   תהוכחו מתופעו אשל
דומות שבכוחן   ת. הסכנה של הבאת מגיפות של חצבת, פוליו, ומחלוהלכהכ

  יםשמייחס היא ממשית פי כמה לעומת הסכנות  הרסניותהסתבכויות  וםלגר
לחיסונים על סמך טענות שלא הוכחו. כל עוד שלא הובאו הוכחות נאמנות  

  וא ההלכה היא לעשות מה שה פיובלי נגיעות להיפוך, הגישה הנכונה ל
מקובלת   תנהגותמקובל כרגיל. בנוסף לזה, עצם זה שהממשלה קובעת כן כה

 להתקבלותו עפ"י הלכה.   קלבעניני רפואה, זה מוסיף מש

כדי להתיר ניוול   תה אולי החיסון גרם למי  ק כדאי החשש הרחו  האם 
 המת 

הלפרין   מרדכי)להרב ד"ר  לכהמציאות וה הבספר רפוא וראה
שמת שעות   וקזצ"ל לגבי תינ  שיבששאל את הגרי"ש אלי 12שליט"א( עמוד 
  שאם אפשר להתיר לעשות ניתוח כדי לדעת אם י ,חיסון בלתספורות אחר ק

מאלפי   יתמייד הובכך למנוע סכנ פתאומיתקשר בין החיסון למיתה ה
הצגת הדברים החל הרב אלישיב להדגיש   במהלךהחיסון.  לוקחות תינוקות ה 
הרחוקות והסיכויים הקטנים של התועלת בניתוח ]"מי   רויותאת האפש

  למעשה. ציוה לשאול את הגרש"ז אויערבאך סוףיימר..., ומי יימר..."[. ולב
באפשרות של סכנת רבים גם אם היא   מדובר שכאןהתיר הגרש"ז לנתח כיון 



ב( אייר תשע"ט-קי"ד )כרך כ"ט, א-אסיא קי"ג  36  

בחשש פיקוח  להזהר  ובהרחוקה. הוא חזר אז בפנינו כמה פעמים על הח
 .ענין לידי מיתת ישראל, עכ"ד  בשוםנפש כדי שלא יוכל לבוא 

 עותנפטר תינוק איזה שש שנודעו גדולים אלו אף אחר  שני ש מבואר 
שגם ניוול   נטה "א והגריש, יחתולק להפסיק כללאחר קבלת החיסון לא הורו 

ביהודה   דעשבשו"ת נו  והגם. מזהשתצא תועלת  שרחוקהמת אין להתיר 
באותה מחלה   מסוכןחולה  לפנינויש  אם לנתח  מתירתנינא יו"ד סי' ר"י 

,  יוולנפש דוחה איסור נ פיקוח  דספק, מניתוח הנפטר לרפאותו ילמדו  ואולי 
  "ת מהר"ם שיק יו"ד סי' שמ"ז בשוו ,ובשו"ת ח"ס יו"ד סי' של" לזה  והסכים

שמקרעין בטנה להוציא ולדה,   השמת יולדת דף ז' ע"א  ערכין מ הוכיח  אף
נטה   ז, עכ"ת ודאי ניוול המ דוחים ספק מיעוט דהצלת העיבור משוםשאף 

של ספק   הגדר להתיר בכה"ג שסובר שאין בניתוח זה אפילו  שלא "א ישהגר
  ובסכנת , רבים סכנת ל נוגע ש לפי  לנתח  ר"א התיהגרשז רק. דהצלהמיעוט 

למנוע   ויוכלו גרם למיתה  זהש ררחוק אולי יתבר  חששאף ל חוששים רבים
 . מאחרים הסכנה

 הוא בכלל מצות ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך   חיסון

 הגר"י וועלץ זצ"ל( חתן לון)להגרמ"ד וולנר אב"ד אשכ"ת חמדת צבי שו "כ וכ
המחסנות נגד מחלות המדבקות   בזריקות ל"ה, וז"ל,  אות"ד סי' י"ט ס"ז חיו

  והיינו היתר, אלא שלא מטעמיה.  ואהתפארת ישראל, יש למצ זהשדן ב
בו אותן   יתדבקון מחלות נמצאות בעולם, וכל אדם עלול שדמאחר שאות

המחלות שעי"ז אח"כ הוא בעצמו יגרום מחלות אלה לאחרים, הוי הזריקות  
שיש בו סכנת  שולהרמב"ם וכן כל מכ תבמצות עשה של מעקה שכ בכלל

  אחד ' כנ"ל. ולא חיישינן על כולהסירו ולהשמר ממנו ו העש תנפשות מצו
, וה"ה  והגמאלף שיכול לקרות אסון בעשית המעקה דהוי זה עולם כמנהגו נ

 . של חיסון, עכ"ל ריקותז בילג

 סמכות לרופא להכריח טיפול כדי לעצור התפשטות מחלה מדבקת   יש

בזכויות וסמכויות   שדן לעיל בס"ו  בה"ש בחמדת צבי באותה תשו ועיי
"א מרוצח ה"ד,  פים "ל, כתב הרמב"וז הרופאים לגבי מחלה מדבקת. וכתב 

  ממנו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהשמר  בוכל מכשול שיש  כןו
ולהזהר בדבר יפה יפה, שנאמר השמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר, והניח  

.  יםסכנה, ביטל מצות עשה, ועבר בלא תשים דמ י המכשלות המביאין ליד
  ,ם סכנת נפשותבה יש , הרבה דברים אסרו חכמים מפני שהוכתב עוד שם ה"

  יניומה לאחרים עלי בכך שא מיואומר הריני מסכן בעצ יהן וכל העובר על
, חוץ בקתשגבי מחלה מד נמצא מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות, וכו'.

עליו להזהר ממנה ולבקש תרופה לעצמו דכתיב השמר לך   טלממה שמו
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ושמר נפשך, מצווה ג"כ על זאת, כדי להסיר את המכשול ולא לגרום מחלה  
מן התורה   רותלציון קב מז מו"ק דף ה' ע"א, ר  דתנינןנמי להא  דמי. ואחריםל

. ואביי אמר  פרושמניין, טמא טמא יקרא, טומאה קוראה לו ואומרת לו 
  לפני  תב' בספר חסידים סי' תרע"ג שכעיור לא תתן מכשול. ומהכא ולפני ע

, אלא  רעור לא תתן מכשול, שלא ירחוץ אדם שהוא מוכה שחין עם יהודי אח
א"כ יודיענו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, וכתיב לא תעמוד על דם רעך. וצ"ל  

יודיע לו יכול   שאם הא דכתב שלא ירחץ וכו' אלא א"כ יודיענו, היינו באופן 
לפרסם ולסמן את   םזהר שלא תדבק בו המחלה. יוצא לפ"ז שמחוייבילה

נמצאת שם, שהרי חמור סכנתא מאיסורא. ומבורר   בקתהבית שהמחלה המד
אותו סעיף,   וסיים נפשות מוזהרים ג"כ על כך. כנת מס"ח שאף אם אין כאן ס 

המורם מהנ"ל לדינא, א( במחלה מדבקת בסמכות הרופאים לעשות הכל אף  
ב( יש לסמן את   ,לרפאותו שלא תתפשט המחלה על ידו כדיהחולה  נגד רצון

ויש   .שם חולים במחלה מדבקת בכדי שלא יתערבו אתם, ע"כ אוהבית שנמצ
ללמוד מדבריו שגם חיסונים אפשר להכריח על האנשים אף נגד רצון  

 למנוע התפשטות המחלה.  כדי , המקבל

 חיסון בניהם להמליץ מאוד על ההורים לשכנעם שיסכימו ל   חייבים
רכ"ט   ד מהדו"ב חו"מ סי' תכ"ז סק"ב עמו אברהם  תבס' נשמ וראה

שסידרת החיסונים שהילד   פקלמיניהם וז"ל, אמנם אין כל ס סונים חי לגבי
שגרתי מונעת מחלות ממנו ומהאוכלוסיה, אך יש הורים   ופןמקבל בא

  רט הגרי"י נויבי  רסיכון שיש בדבר. אמר לי מו"  איזשהושמפחדים מ
להכריח הורים שילדיהם יקבלו   לכההפחד הזה לא ניתן בה שעקב)שליט"א( 

אולם   .לעליהם מאד כדי לשכנעם, עכ" מליץהחיסונים, אעפ"י שחייבים לה
כשמחלה זו   לשאין מצויות כ"כ מחלות אלו, אבנראה שזה נכון דוקא כ

  ומסכן  מזיק שהלא כופםמקום ל  יש ודאיואנשים,  הבניםמהלכת בין 
 . לאחרים

 ביטול מצות עשה   יגרום   אםראוי לאשה ליקח החיסון אף    בודאי
חיסון   י לגב תב שכ ט והנהגות ח"א סי' תתפ" ובות עוד בשו"ת תש וראה

דאף שאין חיוב ליזהר   ,"רובעלע"( גלית"מאזלען", ובאנ סוג נגד אדמת )
מחשש אדמת, בודאי ראוי לעשות כן וליקח החיסון, כיון שאם תלקה  

ליזהר מכל   היאיהיה בסכנה, ע"כ מצווה  ההלוא ולד ,להבאדמת חלי
מכשול, ולכן אף שבעלה לא יוכל לקיים באותה עת פריה ורביה הבעל אנוס  

 . , ע"כורךשיש בזה צ וןכי  מצוהמה לביטול ה הוא ומותר לה להכניס עצ
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 ם "ק מצאנז קלויזנבורג זצ"ל תמך בחיסוני הגה 

ב"פ  ים שמעתי מהרה"ג ר' שלמה לייזער שליט"א דומ"ץ שפע חי וכן
מנתינת החיסון היא בגדר   המניעהש לו מרמצאנז שליט"א א ר שכ"ק אדמו"

רשות להורים למנוע מליתן החיסון לבניהם ולבנותיהם, ואין   אין שטות, ו
להרשות לילדים שלא חוסנו לבוא לתלמוד תורה עד שהוריהם יסכימו  

.  ממשרתו להעבירושמדבר בכיתה נגד קבלת החיסון יש  ומלמד  שיקבלו
פוליו תמך כ"ק אביו אדמו"ר   נגדבעת שיצא החיסון  ווזוכר שבשנת תשט"

החיסון מלבד משפחה אחת   בלוהילדים בתלמוד תורה קי כלזי"ע בנתינתה, ו
בפוליו   ילדיםשאבי המשפחה פחד לתתה, ואכן במשפחה ההיא נדבק אחד ה

הק' זוכר בילדותי כשלמדתי בת"ת צאנז   יאנ וכןהיום.  עד נכה  שאר ה"י ונ
קלויזנבורג, שיום אחד בשנת תשט"ו בישר המלמד בשמחה לכיתה שיש  

קיבלו   םלהודות להקב"ה שב"ה נמצא חיסון למחלת הפוליו, ואכן כל הילדי
  אביהםזצ"ל ש ורג בנות כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנב ידות מע וכןאת החיסון. 

הראשונים   המאה ביתו, רק שלא תהיינה בין וכן נהגו ב  חיסונים לקיחתב תמך
 לקבלם.

 רוב רופאים   כדעת"ר מפאפא זצ"ל הורה תמיד להתנהג  מו 
זה, והנה לא   בענין זצ"ל  פאדעת מו"ר מפא מה אנשים  מכמה ונשאלתי 

שמעתי ע"ז במיוחד, אבל הרבה פעמים שמעתיו משיב על שאלות הנוגעות  
להטות,   ביםופאים, שאחרי ר לעניני רפואה, דתמיד אזלינן בתר דעת רוב ר

לגבי דברי הרמב"ן הידועים בפרשת בחוקותי  וגם. לילך אחר המיעוט יןוא
עושי רצון השם, היה אומר שדבריו   תחלק לרופאים בבי ומה "ו י"א(כ)ויקרא 

  אחר מ וממילא ."א(ק)וראה טו"ז יו"ד סי' של"ו סבזה לא הובאו להלכה בשו"ע 
 . לעשותיש   שכן ירוב הרופאים שיקח הזריקה בודא שדעת

  פוליו המדבקתהמחלה  הנפוצ היתהכפי שהזכרנו, בילדותי  ולמעשה
התנגדות ע"ז מן   תהיהולא שמענו ש ,תשט"ו היה איזה חיסון ובשנת רח"ל,

 , והכא נמי כן. עברשבדור ה וליםהגד

 התחסנות "רי סקווירא: חייבים לשמוע להוראות הרופאים, כולל  אדמו 
"ר מסקווירא זצ"ל היה  אדמומכמה מקורות נאמנים שכ"ק  ושמעתי

 אומר תמיד לאנשים לציית לכל מה שהרופאים מורים. 

הרה"ג רבי יוסף ישראל אייזנבערגער שליט"א דומ"ץ סקווירא   ומאת
לו ששאל את הפרופסור   רשמעתי שכ"ק אדמו"ר שליט"א מסקווירא אמ

נחרצת   דעתובענין זה, ואמר לו  טשעסטערהגדול בביה"ר מאיא קליניק ברא
שלקיחת החיסון היא דבר נחוץ מאד, וכן שמע מעוד כמה רופאים גדולים.  
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סקווירא שליט"א פקד על כל חסידיו להתחסן ולחסן  "ר ממוואכן האד
 בניהם.

 על דבריהם בוטח בעצמו   ברבה' מציית לרופאים, והעו   הבוטח
שמעתי בשם אחד מזקני הגדולים שליט"א מפה בארא פארק,  עוד

החיסונים בפני בני קהילתו, ואמר, כל מי שיש לו בטחון בה'   מעניןשדיבר 
על פי   גולהתנה איםוה לשמוע אל הרופ"ה שציוב בורא ה ציווי הוא מקיים 

מבין יותר טוב מהם,   א . אבל כל העובר על דבריהם, וחושב שהואותיהםהור
 אינו בוטח אלא בעצמו. ודפח"ח.

שאינם   לוביאתם של א  למנוע  רשאיםהחינוך והרופאים  מוסדות
 תחסנים מ 

  רובל  ית לצי בים"ע והפוסקים חיישוה דעתפי המבואר לעיל של  ועל
לתבוע מן   דותפשוט שבידי הנהלת המוס כןרופאים ולאלו הבקיאים יותר, ל 

לשלומם של שאר   יותאחר םההורים להתנהג כפי השו"ע, בפרט שיש לה
ביאתם של   מנועזכות לרופאים ל יש גם. ומטעם זה תהמוסדו למידי ת

  ילדים חלושים  גם המסרבים לשמוע לקולם להתחסן, בפרט שאצלם מצויים 
 .וקטנים

לפגוע בילדיהם לכן יש כוח ביד הרשויות לכפות   ותלהורים רש  ןאי 
 חיסון 

, יש כח בידי  (71)עמוד "ב סי"ז פ"כ ברפואה כהלכה ח"ו סי' ד' וכ
הרשויות לכפות חיסון המוני כדי להציל את הכלל ממחלות נגיפיות  

לכפות חיסון תינוקות נגד מחלות זיהומיות   הרשויותמדבקות, ויש כוח ביד 
, ואף אם  בעתידמדבקות שכיחות כדי להצילם מחשיפה לזיהומים כאלו 

 בילדיהם.  גועלכך אין להם כוח לפ  גדיםההורים מתנ

  ,הבריאות שיש לחסן שרד ומ איםרובא דרובא של הרופ עתשד כיון  לכן
 . לבית הרופאים נסויכ  שלא לאסורהרופאים   רשאים

 דינא   תא דמלכו   דינא
רשאים ללכת נגד חוק הממשלה   חינוךשאין המוסדות התורה וה  ועוד

נוטה שהצדק עם הממשלה.   הסברא כן ש בפרטהאזרחים, ו תשנחקק לטוב
הגר"מ   בשםקכ"ב  עמוד היוצרים )ויספיש( ח"ד פי"ח  ויותבמשנת זכ וראה

קבוע   לחוק הממשלה  תקנת "ל מרבני העדה החרדית, שכל צז הלברשטאם
בזה לכו"ע   , נגד דין תורה ואינה , הישר והטוב תמצד ועשי ומחייב היושרש
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"כ שם בח"א  וכ. בארץ ישראל ףאנו מחוייבים להחזיק בדינא דמלכותא א
 . זצ"ל  אלישיב ש"הגרי שםבגם  112פ"א סנ"ז הערה  

 היתר יש לזרוק בחור מישיבה על שהשתדך באמצע הזמן   איזה
 לעצמםהיתר  ישיבותלהם איזה  לקחועניינא אני תמה מהיכן  ובהאי

על עצמם שלא לבוא   שיקבלולהתקבל לישיבה,  יםלתבוע מבחורים הרוצ
בקשרי שידוכים באמצע הזמן או עד שנה מסויימת, ואם יעבור על כך ייזרק  
מן הישיבה. וכי איך אפשר לתקן שום דבר נגד משנה מפורשת בפרקי אבות 

בשו"ע אה"ע סי' א' ס"א   רשתעשר לחופה, והלכה מפו שמונה מכ"א בן  הפ"
יב בזה מבן שבע עשרה, חי כבר"ו ה"ב טפ שותהרמב"ם הל' אי לדעתוס"ג, ו

יתברך בלבבו לאמר נפשו חשקה  י"מ. ובפרט בזמנינו אשר ממעיי"ש ב
  הבחור עליו בכל יום. ונראה שאפילו אם  רבתורה כבן עזאי ואין יצרו מתגב

, דהוי כמתנה על מה  מאכלום הוא כחספא בעל אושמסכים לתקנה זו, ל חתם
 בתורה.  ובשכת

 שעוסק בחור  כל ש  להתנות עצה  ש י  , הישיבה  לימוד לחזק  יכין צר  ואם 
  דר ס  להחסיר או  זה בשידוכים לא יהא רשאי לבוא לישיבה מאוחר בשביל 

 מציית נו אי  ואם , ואת הפגישות וכדו' חייב לסדר רק בין הסדרים, לימוד 
רק   , כסדר  ומד אם ל  בל א . לו רשות להמשיך בישיבה  אין קונסים אותו ש  לתקנה 

 היתר.   שום  זה אין ל   , חתן   נעשה ין השו"ע ו כפי ד   שהתנהג בשביל "החטא"  

למנוע מדברים בטלים בבית   –הכי מעולה למנוע החצבת  החיסון
 הכנסת 

דרך משה ליום התשיעי  בספרשוב על דברי מוסר ש חזורנ ולסיום
,  ןאם תרצו להציל עצמכם מן הדבר בר מינ ,, על כן אהובי אחי ורעישכתב

  מאזלין שקורין פאקין  ותמשונ  ותבמיתוגם בניכם הקטנים שלא ימותו ח"ו 
שלא תדברו ח"ו בבית   לעצמכם מן ההגיו"ן, ר"  נעושזו ג"כ מין דבר ר"ל, מ 

שאין זה   מובןכ אך השכל לזמן הזה.  רמוס וזה הכנסת שום דבר בטל, עכ"ל.
 בא לגרע חובת ההשתדלות להתחסן גם בדרך הטבע.

ירפא לכל  מהם כל מחלה ו  יסיר עמו ישראל ש חולי לרופא  המצפה
 גופם, בב"א.


