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        ועל אישיותוועל אישיותוועל אישיותוועל אישיותו    עליועליועליועליו    ––––גר ז"ל גר ז"ל גר ז"ל גר ז"ל "ר ר' גרי וייסינ"ר ר' גרי וייסינ"ר ר' גרי וייסינ"ר ר' גרי וייסינדדדד
מורי ד"ר ר' גרי (גדעון) וייסינגר ז"ל, נולד בסידני אוסטרליה  אבי
מו נפטרה בדמי ימיה, וגדל כבן בצעירותו א כבר). 1957תשי"ז ( טבכ"ז שב

שברחו מאירופה). ציוני ואוהב ארץ ישראל  פליטיםיחיד אצל אביו וסבתו (
לעליה ארצה, עד שעלה  נכםוחי יבאעק יועם ישראל, זכה והדריך קבוצות בנ

. באוסטרליה, בהצטיינות בביוכימיהבעצמו לאחר שסיים תואר ראשון 
 רהלחיי תו התקרב במקבילויצמן,  במכוןשלישי  תואר וסייםבארץ למד 

. ייסד קהילה תורנית בעיר, ברחובות גדולהומצוות, והקים משפחה 
חיי תורה בשלמותם. ניכרים גם היום, השתתף בשיעורים וחי  השפירותי

אוניברסיטה ובית ספר  :במוסדות שונים במחקרו במדעבמשך השנים עסק 
-ביתמכון ויצמן למדע, יורק, ארה"ב, -ברוק" במדינת ניו-לרפואה "סטוני

 חמישיםועוד. פרסם כ איכילובהרפואי  המרכז, טכניוןהספר לרפואה של 
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גנטיקה של  , בתחום מחקר עלמאמרי מחקר ושמו המקצועי הלך לפניו
לתורה  יסוקוזכה לחבר את ע אבא. מחלות בשיטות של ביולוגיה מולקולרית

וחסד. על אף ההצעות השונות והמפתות שהגיעו לפתחו לעבור ולעבוד 
במקומות נחשבים בארץ ובעולם, רצה תמיד להישאר, לגור ולחנך במקום 

ומרגליות תורה. עליו העידו "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות 
. לקראת סוף ימיו חלה (אבות ו, ט)שבעולם איני דר אלא במקום תורה" 

 יונגוזה עד לרגע לאשמחים ומלאים  לחייםבמחלה קשה. תקוותו 
, היו שלבים שהוא אף ניסה לעבוד ולפתח בעצמו תרופה האחרונים

, אהוב ומוקף בבני נפטר אבאהספציפית שלו.  למחלהשלו,  דותבמעב
כמה  ,שסיים את הדף היומי של אותו יום לאחר ספורות דקותמשפחתו, 

  חודשים לאחר שסיים את הש"ס כולו. 

  ).2013ה' תמוז תשע"ג ( בתאריך"ע נלב

גונית הייחודית תישאר חקוקה בלבנו לעד, "וכתר שם -הרב אישיותו
, איש תורה והלכה, צדקה וחסד רטוב עולה על גביהם". איש מדע ומחק

יש משפחה וילדים, לב חם לכל דבר שבקדושה ולכל בנגלה ובנסתר, לצד א
  דבר טוב.

"ש הכהן קוק הגר"ר מופנה אבא לרבו המובהק  המובא להלן במכתב
 המכתבשמפנה את השאלה לגרי"ש אלישיב.  ,שליט"א, רבה של רחובות

מחקרית, לרצון המיוחד שלו לחבר  –פותח צוהר קטן, לעבודתו הרפואית 
שיו ופעולותיו, כפי שמשתקף במכתב מיוחד כל דבר לקודש, לקדש את מע

 תמידהרפואיים, לזכור  לצוותיםקריאה לעובדי המחקר ו ישו בדבריזה. 
  על פי אמות מידה הלכתיות ומוסריות. לדעת מה עיקר ומה טפל.  לפעול

במשפט שלקוח מסוף המכתב להלן, משפט שמתמצת את  אסיים
  ושאיפותיו לאורך חייו: עילותיופ

אחד מאיתנו משימות אחרות, אבל כל אחד צריך  כללנותן  השם"
- לזכור לעשות אותן בצורה הנכונה כדי שנוכל להצדיק את מעשינו לפני בית

דין של מעלה. במחשבה זו אני מקווה שתוכל לעסוק בשאלות אלו כך 
שבפרויקט זה יהיו לא רק ברכות והסכמות של רבנים אלא גם ברכות של 

  הקב"ה מלמעלה".

  ם לעילוי נשמתו הדברי יהיו

  שפתותיו דובבות בקבר  יהיו"ר שיהו

  עד ביאת גואל צדק.

  .נ.צ.ב.ה.ת
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        רקע לשאלה ולתשובהרקע לשאלה ולתשובהרקע לשאלה ולתשובהרקע לשאלה ולתשובה

        אלהאלהאלהאלההשהשהשהש    הצגתהצגתהצגתהצגת    א. א. א. א. 

הרפואי המודרני מתקדם בצורה מהירה ויעילה. אחד המחקרים  המחקר
 .את פתרון למחלת הפרקינסוןהניסיון למצי היהשנערכו בארץ  מרכזייםה

 משאלתוכפי שנראה  ,נושא זה העסיק את מו"ר אבא ז"ל לפני כעשרים שנה
היחס בין מחקר וניסוי  בירורשאלתו נעסוק ב מתוךובתשובת הרבנים אליו. 

  רפואי קליני וכניסה לסכנה של המטופל או במקרה זה, העובר.

אדם עם  אלרפהניסוי הספציפי המוצג בשאלה, טענו שבכדי  חוקרי
 חבתאי גזע שיופקו ממ השתמש, יש לפרקינסוןמום גנטי שמוביל למחלת 

עוברים (בשליש האחרון להריון), תאים אלו יעברו אברציה גנטית  של העצם
נסון. באופן יבכדי שיוכלו להפיק את החומר הנדרש החסר בחולי פרק

העובדה  הצורך בשימוש בתאים אלו (משלב הריון מאוחר) הוא בשל, בסיסי
שהם עדיין מוגדרים כתאי גזע, אך הינם כבר ממוינים בצורה מסוימת 

שהניסוי הצליח בבעלי חיים  יןלייעוד הטרמינלי שלהם. יש לצי תנשמכוו
לנסותו בבני אדם.  רצוהחוקרים  ,ומכיון שכךנתוני ריפוי טובים,  הוהרא

  השאלות סביב הניסוי מורכבות מכמה רבדים. 

 ,כלומר .אם מותר להשתמש בתאים מעובר אנושי, יש לבחון הראשית
תאי אדם מותרים בהנאה לצרכי ניסוי. בנוסף, האם בצורה ספציפית  האם

ניסוי זה מותר, בשל הסיכוי הגבוה להפלת העובר מסיבות שונות, בשלב 
שהתירו שימוש באברי האדם לצרכים  הפוסקיםמזאת,  יתרה. ןמאוחר בהריו

פנינו', אולם כאן המדובר בניסוי לצורך ל חולהרפואיים, התירו במקרה של '
  ניתן להתיר דבר זה. האםלבחון  וישמרפא עתידי שאף הוא נמצא בספק 

של  םהשתלתאת  מצריך ואחד משלבי ,, על פי פרוטוקול הניסויבנוסף
וודא התאים האנושיים המתוקנים (גנטית) בבעלי חיים, וזאת על מנת ל

ני ניסיונה על בני אדם. יש מקום לברר לפ שהתרופה עובדת בצורה מיטבית
 ,תוכח שפועלת כןכמו כן, יש לבחון באם תרופה זו א .האם פעולה זו מותרת

, ולבסוףאינם יהודיים. שאדם יהודי ולהשתילה ב מתאיהאם מותר לייצרה 
  מותר לייצרה בצורה מסחרית ולהרוויח כסף מתאי אדם. האם

לפנינו' והנאה  חולה' הגדרתההלכתיות עליהם יש לדון:  הנקודות
 פגיעהל ביחסמאמרנו ייסוב סביב השאלה  עיקרבניסוי מחקרי.  עובר תאימ

קבורתו  במניעתהעובר לצורך מחקר רפואי. בהמשך נעסוק  בחיי אפשרית
של הוצאת זרע לבטלה  חששותו ,כלכלית מתאי אדם הנאהפטירה,  במקרה

 לצורך יצירת עובר לתאיו. 



  פתש"מרחשון ) ד-ג, ט(כרך כ" קט"ז-קט"ואסיא  132

        ' בניסוי מחקרי בעידן המודרני' בניסוי מחקרי בעידן המודרני' בניסוי מחקרי בעידן המודרני' בניסוי מחקרי בעידן המודרני'חולה לפנינו'חולה לפנינו'חולה לפנינו'חולה לפנינו    הגדרתהגדרתהגדרתהגדרתב. ב. ב. ב. 

בעובר או באיברי אדם  השימושאחרות  במיליםכניסה לסכנה או  היתר
 ביהודהביהודהביהודהביהודה    נודענודענודענודע'חולה לפנינו'. ה של מוגדרהותר בפוסקים כאשר יש סטטוס 

לפנינו',  חולה' סיטואצייתהיה הראשון שעסק בהגדרת (תניינא, יו"ד סי' רי) 
  בנוגע לניתוחי מתים: כתב וכך

שבאה אליו מקהילת קודש לונדון, במעשה שאירע שם  ההשאל"
רפואה  עסקבאחד שחלה בחולי האבן בכיסו, והרופאים חתכו כדרכם ב

במכה זו, ולא עלתה לו תרופה ומת. ונשאלו שם חכמי העיר אם מותר 
לחתוך בגוף המת במקום הזה, כדי לראות במופת שורש המכה הזאת, כדי 

אן ולהבא, אם יקרה מקרה כזה, שידעו להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכ
איך יתנהגו בעניין החיתוך הצריך לרפואה, ושלא להרבות בחיתוך, כדי 
למעט בסכנת החיתוך. אם יש בזה איסור משום דאית ביה ניוול ובזיון להמת 

  ...הזה, או אם מותר משום דאתי מיניה הצלת נפשות להבא

פשות, אם כן למה תמה: הלא אם זה ייקרא אפילו ספק הצלת נ אני
לכם כל הפלפול, והלא זה הוא דין ערוך ומפורש, שאפילו ספק דוחה שבת 
החמורה... ואמנם, כל זה ביש ספק סכנת נפשות לפנינו, כגון חולה או נפילת 
גל... אבל בנידון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה, רק שרוצים ללמוד 

ודאי לא דחינן משום חששא  חוכמה זו, אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה;
קלה זו שום איסור תורה או אפילו איסור דרבנן. שאם אתה קורא לחששא זו 

שחיקת ובישול סמנים,  –יהיה כל מלאכת הרפואות  כןספק נפשות, אם 
מותר בשבת, שמא יזדמן היום או בלילה חולה  –והכנת כלי איזמל להקזה 

לחששא לזמן רחוק קשה  שיהיה צורך לזה; ולחלק בין חששא לזמן קרוב
  לחלק".

לטפל, אין  מחויבים, כאשר אין חולה ספציפי לפניך בו אנו לדבריו
להתיר שום איסור תורה או דרבנן לצורך מחקר רפואי וק"ו שאין להתיר 

אדם כעת כשאין לפנינו  –, כלומר עתידיעתידיעתידיעתידי חילול שבת משום ספק פיקוח נפש
טיפול, יש לעשות לק ושזק אולם כאשר יש חולה .שיינצל ע"י חילול השבת

את הכל (ע"פ גדרי ההלכה) על מנת להצילו. מדבריו פשוט שק"ו שאין 
 כאןלהתיר הריגת עובר (אפילו בגרמא) לצורך מחקר, וזאת מבלי להכנס 

(יו"ד בתשובותיו  סופרסופרסופרסופר    החתםהחתםהחתםהחתם. וממילא מסכם 1האיסור בהריגת עובר להגדרת

  : סי' שלו)

ש לו מכה כיוצא בה, ורוצים לנתח "ולפי זה, אם היה לפנינו חולה שי
  המת הלז לרפואתו של זה, קרוב לודאי דמותר". 

 

 , עמ' קא) סיכום השיטות.ח( עטרת שלמהעטרת שלמהעטרת שלמהעטרת שלמה. וראה אגראה להלן פרק  .1
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, כאשר יש היגיון לכך שניתוח הנפטר אכן ישפר את כישוריהם כלומר
יש להתיר. כל הבעיה היא בכך  –של הרופאים, ויתרום להצלת חיי החולה 

  לפנינו'. חולהשאין '

 כי (אהלות כב, לב)יותר וטען  רעיון חדשני אישאישאישאיש    החזוןהחזוןהחזוןהחזוןגבי זה, הוסיף  על
מקום שהמחלה מצויה הרי זה כאילו החולה לפנינו. אולם, כאשר  בכל

המחלה אינה מצויה, אין לחוש שתתפרץ בעתיד. בתחילת דבריו משתמע 
כאילו יש כאן הסתייגות פורמלית, אך בסוף דבריו הוא מבהיר שאין לנו 

מה - בעוד תקופת לעשות חשבונות של פיקוח נפש בעתיד, שמא ולתיכ
ימציאו תרופה חדשה למחלה הזו, שתהפוך את הניתוחים למיותרים, 

, כאשר המדובר בחישובי סבירויות, יש מקום לטעון שמידי ספק וממילא
  .פיקוח נפש לא יצאנו

"[כתבו] הנודע ביהודה והחתם סופר, דאם יש חולה קמן מותר לנוולו 
קמן  תאאין החילוק בין אימשום פיקוח נפש, אבל אין חולה קמן אסור. ו

לליתא קמן, אלא אם מצוי הדבר, דבזמן שמתריעין עלה [אף שאין בשעה זו 
חולה קמן] משום חולי מהלכת, הווי ליה כאויבים שצרו בעיר הסמוך 
לספר... כמו שאין עושין כלי זיין בשבת בשעת שלום, דאם כן ביטלת כל 

ידים שבהווה אין להם המצוות. אלא לא מקרי ספק פיקוח נפש בדברים עת
כל זכר. ובאמת שאין אנו בקיאים בעתידות, ופעמים שמה שחשבונם להצלה 

  מתהפך לרועץ, והלכך אין דנים בשביל עתידות רחוקות".

הרב' וחבר ביה"ד הגדול (עמוד  מרכז, ראש ישיבת 'שאול ישראלישאול ישראלישאול ישראלישאול ישראלי    הרבהרבהרבהרב
 הימיני, עמ' ריב), בתגובה שכתב לדברים של הרב הראשי לישראל, הרב

, מרחיב מאוד את היתר פיקוח נפש עתידי, בניגוד לגישתם של הנודע 2גהרצו
  ביהודה והחתם סופר:

 

ן מניעת פיקוח נפש הרצוג מביא הוכחה הנראית חזקה למדי להיתר חילול שבת למע הרב  .2
עתידי. עוד נקודה מעניינת עולה בדברי הרב הרצוג: הוא מציין שלמעשה לפסיקתו אין שום 
השלכה לעניין פיקוח נפש, שהרי ממילא רוב השוטרים לא ישמעו לו... זוהי עמדה 

הלכה על סמך ההנחה שלא יישמעו  וקרעיונית בעייתית מאוד: האם אפשר לפס-הלכתית
סוק הלכה מתוך שאיפה שהיא תנחה את כל עם ישראל. הריא"ה הרצוג לה, או שיש לפ

 ):31-41ג, עמ' צומת התורה והמדינה צומת התורה והמדינה צומת התורה והמדינה צומת התורה והמדינה (ב
"שוטרים היוצאים לאסור גנב שכבר תפסוהו אנשים ויש להעביר אותו למאסר, שאם לא כן 
יתחמק מידם; כאן אין באופן ישיר פיקוח נפש, אלא שקיים חשש כאמור, שאם לא יהא 

ה כזה מטעם המשטרה, יתרבו הגנבים בשבת קודש... והנה לעיל הבאנו טיפול במקר
מהרמב"ם המתיר לבאים להציל לחזור למקומם וכלי זיינם עליהם, שמא אם אתה מחמיר 
עליהם, יימנעו מלבוא פעם אחרת; שמענו מזה שגם חשש נפשות לעתיד לבא מתיר. ומכל 

ן ברור כאן למדי שסתם גנבים הם מקום אין העניינים שווים לגמרי: ראשית, מפני שאי
בהם בני אדם. ושנית, הואיל וכל ההיתר  םמרצחים, שיש מהם הנמלטים מיד כשמרגישי

הוא מפני שאם לא נתיר תרבינה גניבות, הנה הרוב הגדול לצערנו לא מתחשבים עם הוראות 
  .הרבנות, והם ממילא לא יימנעו, ואם כן לא ישמש האיסור לריבוי גניבות

קשה להחליט על היתר מטעם חשש פיקוח נפש, שהרי ודאי יש איזה גבול גם , ובכלל
 לחשש פיקוח נפש... וצריך עיון בזה".
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"נמצאנו למדים כלל, שגם פיקוח נפש שעדיין אינו עומד לפנינו, לא 
לגבי רגע זה ולא לאחר כך, אבל ברור לנו שיגיע הדבר לזה בזמן מן הזמנים, 

חובה זו של 'וחי בהם' היא קיימת  כאילו הוא כבר לפנינו. כי תואנו רואים או
ועומדת לפנינו לא רק לגבי החיים של רגע זה, אלא אנו מצווים ועומדים 
בזה גם לדאוג להצלת חיים שיצטרכו פעם להיות, אף על פי שאין אנו 
יודעים מתי ואיך... ומעתה נראה שאין גם מקום לחלק במידת השכיחות של 

עלול לקרות אלא אחד מאלף, דיה הדבר לעתיד לבא. שאפילו אם אין זה 
הצלה אחת של נפש אחת בזמן מן הזמנים, בכדי להתיר ולחייב לעשות 

  פעולות אלה של חילול שבת, שהם בגדר מכשירים להצלה זו".

מדובר בציבור, כל סיכון קטן עלול להביא לפיקוח נפש לגבי  כאשר
ול להביא האנשים הנמצאים בשולי החברה. גם מחסור כלכלי לא קיצוני על

לפיקוח נפש אצל האנשים הללו. הרב ישראלי צירף שיקול זה כסניף להתיר 
"ז "ז "ז "ז הגרשהגרשהגרשהגרשאת פעילות המשטרה בשבת. שיקולים דומים כתבו גם בשם 

 :)100נד, תשנ"ד, עמ' -(הרב מ"מ פרבשטיין, אסיא נגך ך ך ך אאאארברברברבעעעעאויאויאויאוי

"השואל היה בחור ששירת בצבא בחיל המודיעין, שם הצליחו לעלות 
רת של מדינה עוינת ולפענח את הצופן שלה. תפקידו של רשת תקשו על

החייל היה לעסוק בפענוח הצופן באמצעות מחשב. הפענוח היה, כמובן, 
כרוך בחילול שבת. טענתו למפקדיו הייתה, שבשבת ברצונו לפענח רק חלק 
מהשדרים, אלו שלדעתו קיימת לגביהם סבירות גבוהה שהם נוגעים 

  לישראל...

רש"ז לשאול לחוות דעתו, והוא פסק כי החייל חייב יחד להג ניגשנו
לפענח את כל השדרים... למרות שאין כל הבדל בהלכה בין פיקוח נפש של 
יחיד ושל רבים, ואף על ספק פיקוח נפש של יחיד מחללין שבת, בכל זאת 
יש הבדל גדול ביניהם ברמת הסיכון הנחשבת לפיקוח נפש... למשל, אנשים 

ות בין עירוניות, על אף שיש בהן אחוז סיכון מסוים, אינם נרתעים מנסיע
. אבל אין כל ספק שראש מדינה אשר ייטול סיכון 10,000-נניח של אחד ל

ייחשב כבלתי אחראי למעשיו, דעל ציבור  –על מדינתו  10,000-של אחד ל
דרגת סיכון כזו נחשבת לסכנה. ולפיכך פסק הגרש"ז שעל החייל לפענח את 

ון שהנידון בהם הוא בטחון המדינה, אף על פי שאותו אחוז כל השדרים, כיו
  ."של סיכון לגבי אדם פרטי לא היה נחשב לפיקוח נפש

לרעיון זה של הגרש"ז, אנו מוצאים פסיקה מהפכנית ומעניינת  כהמשך
 טים. נראה שדבריו רלוונ)80(עמ' הרפואה  תורת בספרו, שלמה גורןשלמה גורןשלמה גורןשלמה גורן    הרבהרבהרבהרבשל 

        בעיקר לסוגיה שלנו:

סופר' נכונה וישימה מבחינת 'נודע ביהודה' וה'חתם "השקפת ה
אך ורק כשמדובר ברופאים יהודים בגלות, כאשר לא מוטלת עליהם  ההלכה

האחריות לבריאות העם במדינה כל שהיא. עליהם מוטלת המצווה והחובה 
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לטפל בחולים הפונים אליהם בלבד, ואינם אחראים לתכנון הרפואי לטווח 
נכונה השקפת היסוד של גדולי הפוסקים הנזכרים, ארוך או קצר. לגביהם 

שכל שאין החולה לפניהם, אסור להם להשתמש בקריטריונים של פיקוח 
נפש כדי לדאוג לחולים בעתיד, שאולי לא יופיעו בפני רופאים אלה, ואם 

אין סיכוי קלוש זה מהווה יסוד להתיר איסורי תורה לרופאים,  –יופיעו 
  בעתיד. שאינם אחראים על הרפואה

כאשר מדובר במדינה יהודית עצמאית, שממשלת ישראל  אולם
אחראית לתכנון המערך הרפואי במדינה לכל האזרחים, אחריות לאומית זו 
אינה מתבטאת בתכנון אינדיבידואלי יום יומי של הרפואה בישראל, כי אם 
באחריות כוללת לטווח ארוך. הלא ברור שמדי שנה בשנה, יתאשפזו בבתי 

ם של המדינה, מספר משמעותי של חולים הזקוקים להשתלה. ואם לא החולי
 תעוררנהנדאג מראש לתרומת איברים, לא נוכל לעמוד בדרישות הרבות שת

  אפילו בטווח של שנה מראש (הכוונה בעיקר לבנק עור)".

ננסה לנתח את טענתו, נראה שאפשר לנסח אותה באופן הגיוני  אם
פאים בודדים השואלים אותו, וביחס לחולים ביותר. הפוסק בגלות, פוסק לרו

שעומדים לפניו. עמדתו ההלכתית אינה משפיעה על המערכת  ספציפיים
לפחות באופן  –הרפואית כולה. לעומת זאת, במדינת ישראל הפוסק מכריע 

לממשלה ולמערכת כולה, ולכן עליו לקחת בחשבון את  –אופטימלי 
תוך התחשבות בשיקולים השפעות פסיקתו בראייה מערכתית כוללת, 

  עתידיים רחוקים. 

נרחיב את דבריו, נראה שאין כאן דין מיוחד דווקא במדינה במובן  אם
ך והגר"ש ארבעכהמשך סברתו של החזון איש, הגרש"ז אוי לאהפורמלי, א

ישראלי, כאשר ישנו שיקול כללי שיכול להועיל לציבור בצורה מערכתית 
גם כאשר אין חולה ספציפי עליו אנו  ,'חולה לפנינו'וממילא זה מוגדר כ

  מדברים. 

הציבורית מוגדרת כחולה לפנינו,  הסיטואציה כיוםש נדמהזה,  וכעין
(שו"ת למלחמת מצווה  בין ניסויי תרופותהגרש"ז אחרי שמשווה  מסכם וכך

מנחת שלמה ח"ב, סי' פב, אות יב)
3:  

מה חושבני דניסיון תרופות חשיב כחולה לפנינו ואין זה דו גם"
, דשאני הכא שהמחלות והחולים כבר הרופאלניתוחי מתים להרבות ידיעת 

בעולם וגם התרופה המסופקת נמצאת בעולם ה"ז חשיב כפעולה ישירה של 
  ."ספק הצלת נפשות

שלנו, כאשר יש ניסוי או מחקר רפואי  לסיטואציהזה  רעיוןנתרגם  אם
אף הוכח בצורה שיכול להועיל לחולים רבים מאוד (בסיכויים גבוהים, ו

 

 יו"ד סי' שמט סק"ג (עמ' רסו). נשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהם וראה  .3
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חלקית), בצירוף הסברא שאין פה פגיעה ישירה ומוחלטת בחיי העובר (כפי 
זה כותב  יןשנראה בהמשך), קשה לאסור את המחקר מהטעם הזה. וכע

  הגרי"ש אלישיב במכתב זה המתפרסם כאן לראשונה.

 ואצייןאלו מצטרפים לדברים שהביאו הפוסקים בני זמננו,  דברים
(שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"ב סי' קעד ענף  משה פיינשטייןמשה פיינשטייןמשה פיינשטייןמשה פיינשטיין    בבבבהרהרהרהרדברי  את לדוגמא

להכניס עצמו אפילו לספק סכנה  אדםה על ובהאף שאין ח על, לדבריו. ד)
עבור זולתו, גם אם חברו נמצא במצב של וודאי סכנה, אבל לדינא מותר לו 
לעשות כן, ואף יש מצווה בכך, אם על כל פנים יש סיכוי שתינצל נפש 

שעליו סברת  עובר על"ו אם המדובר בספק סכנה קהינו  דברהמישראל. ו
' לא רלוונטית שהרי אין שווין הנפשות (בין העובר ית'מאי חז שלרש"י 

 וה(וראה עוד שו"ת ציץ אליעזר ח"י, סי' כה, פ"ז; יחו. גגוהאדם), ראה להלן פרק 

  .דעת ח"ג סי' פד)

        בחיי העובר לצורך מחקר רפואיבחיי העובר לצורך מחקר רפואיבחיי העובר לצורך מחקר רפואיבחיי העובר לצורך מחקר רפואי    פגיעהפגיעהפגיעהפגיעהג. ג. ג. ג. 

השאלה העקרונית האם מותר להכניס חיי עובר לסכנה  לבחון את יש
לצרכי מחקר רפואי. בשאלה שלפנינו, מדובר בסיטואציה יותר קלה, בה 

ויהיה צורך לגרום להפלתו  ייתכןבעקבות הניסוי ולקיחת התאים מהעובר, 
שאלה בפני  בכלבשל סכנת חיים לאם בהמשך ההריון. ויש מקום לדון 

  עצמה:

 ר שיכול לגרום לפגיעה בו ולמיתתו.ניסוי בעוב עריכת .1

ניסוי בעובר, ויתכן שבשל הניסוי האם תיכנס לסכנה  עריכת .2
  להפיל את העובר. תצטרךו

גם  נהביחס לצרכי מחקר אלא נדו רקזו האחרונה נכונה לא  שאלה
כאשר העובר מסכן את חיי האישה מפאת מחלה וכד' ולא מחמת ניסוי, יש 

רק זה נציין כמה סניפים להיתר נקיטת לדון מהו ההיתר לפגוע בו. בפ
בחיי העובר (בצורה ישירה ועקיפה), לצרכי  יפגעו אופעולות שייתכן ויסכנו 

  רפואה ומחקר רפואי.

במחקר רפואי קליני, שההלכה רואה , יש לציין שהחשיבות ראשית
, וכפי שהפוסקים 4ימיםילטיפול רפואי ברבדים מסוההלכה דומה ליחס 

בשביל טיפול רפואי, כך גם ביחס  םת סיכון מסויוות בעלהתירו לעשות פעול
למחקר קליני הפוסקים התירו במצבים מסוימים, גם כאשר קיים סיכון, ראה 

. יש לציין שקיימת מחלוקת באחרונים האם יש חיוב, איסור או מידת 5לעיל

 

 "ב, פב, יב).ח( מנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמה  .4
חווה (ח"י סי' כה פ"ז); י ציץ אליעזרציץ אליעזרציץ אליעזרציץ אליעזר(יו"ד, ח"ב סי' קעד ענף ד); שו"ת  אגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משהשו"ת   .5

דעת (ח"ג סי' פד). אמנם בתשובות אלו משמע, שמדובר כשיש חולה לפנינו. וראה עוד 
 .ואילך 288"ג, עמ' שמ, תגגגג אסיאאסיאאסיאאסיאספר ספר ספר ספר בדבריו של מו"ר הגר"ש קוק, 
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חסידות לאדם להכנס למצב צער או סכנה עבור מחקר רפואי בשונה 
"ת וואולי חובה, וראה בש מצווהת נפשות ממש שם יש מסיטואציה של הצל

(ח"ב, עמ' ובספר שיעורי תורה לרופאים  (יו"ד ב, קנא; שם קנה)אגרות משה 

441(.  

        או מדרבנןאו מדרבנןאו מדרבנןאו מדרבנן    רייתארייתארייתארייתאעובר מדאועובר מדאועובר מדאועובר מדאו    הריגתהריגתהריגתהריגת. . . . אגגגג

לפרק זה אציין את יסודות המחלוקת ביחס להריגת עובר  כהקדמה
ועל אף שבמקרה זה אין  (בקצרה), באיזה איסור מדובר ומהי דרגת חומרתו,

  בהריגתו בידיים ובכוונה, אציב זאת כרקע לדיון שלנו.  המדובר

מדאורייתא או מדרבנן,  הואהראשונים האם איסור הריגת עובר  נחלקו
, רציחהרציחהרציחהרציחה    מדיןמדיןמדיןמדיןשיש איסור תורה בהפלת עובר,  (סנהדרין נט; חולין לג)שיטת התוס' 

 (סי' נט)בדבריו הצפנת פענח  . וכך ביארדין תאלא שאין דין הרוצח מסור לבי
(חו"מ ב, , וראה באריכות בשו"ת אגרות משה (פרשת ויקהל)וכ"כ במשך חכמה 

סט)
, וכך כתב זרעזרעזרעזרע    השחתתהשחתתהשחתתהשחתת. ויש שכתבו שטעמו של האיסור הווי מאיסור 6

  ועוד.  (חו"מ קלב), בית שלמה (אבה"ז א) חכמים, עטרת (סי' לא)בחוות יאיר 

, ראה מקורות האחרונים בדברי יש שכתבו שאיסורו מדרבנן מנגד
, (ח"ט, סי' נא, שער ג; ח"ז סי' מח בקוט' אורחות המשפטים פ"א אות ב)הציץ אליעזר 

  .7עוד בהערה וראה. צט)- (ח"ט, סי' צזראה גם במהרי"ט 

) שבו 1בכוונתנו להכריע במחלוקת זו. אולם כאמור, במקרה ( אין
, אלא בניסוי ת עובר בידייםת עובר בידייםת עובר בידייםת עובר בידייםבהריגבהריגבהריגבהריג    המדוברהמדוברהמדוברהמדובר איןאיןאיןאין –הניסוי מסכן את חיי העובר 

שיכול לגרום לכך שיכנס העובר למצב של סכנה, ואולי ימות. ואם ננקוט 
כשיטות שרציחת עובר הווי מדרבנן בלבד, (ופה הרי לא מדובר ברציחתו, 
אלא בעריכת פעולה רפואית שיכולה להכניסו לסכנה) יש לבחון סניפים 

כאשר פעולת הניסוי  )2להתיר במקרה זה. ק"ו כאשר מדובר במקרה (
צורך לפגוע  וישולקיחת תאי העובר גורמת לכך שפעמים האם נכנסת לסכנה 

  .7בעובר בכדי להצילה, שישנו היתר מדין 'רודף'

בסיסי נחלקו הראשונים והאחרונים באיזה סיטואציות מותר  באופן
. יש שטענו שההיתר של הגמרא 8להמית עובר, באיזה שלב ומאילו סיבות

 

וצ"ע בראייתו שהוכיח מדברי התוס' בסנהדרין (עב, ב) שישראל עובר על איסור רציחה אם   .6
ושיא של מי איכא. ולכאו' מנין דמיירי דווקא באיסור הורג את העובר דאם לא כן, אזי אין ק

, הלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואהרציחה שהרי גם אם נאמר שמדובר באיסור אחר הקושיא תובן. ועיין בקובץ 
 פוריות הריון ולידה, תשובות ופסקים, תש"פ, מכון דורות, בעמ' רלו בענין זה.

(פלאג'י ח"א סי'  יים ושלוםיים ושלוםיים ושלוםיים ושלוםחחחחלמהר"י עייאש (אבה"ע יד), שו"ת  בית יהודהבית יהודהבית יהודהבית יהודהראה גם בשו"ת   .7
  מ) ועוד. וכך נראה גם בתוס' (נדה מד, ב; סנהדרין פ, ב) וכן בעוד ראשונים.

 ,49-38, ספר אסיא טזספר אסיא טזספר אסיא טזספר אסיא טזוראה עוד: מ' הלפרין, "הצלת האם תוך כדי פגיעה בחיי העובר". [  
 ]העורך. --   בעיקר בפרק ב, שם. .)תשע"ט(

 ששל מומי העובר, בדבר זה נחלקו הפוסקים וילא נעסוק במאמר זה בשאלת הפסקת ההריון ב  .8
 להאריך ואכמה"ל. נעסוק כאן רק כאשר הימצאות העובר מסכן בצורה כלשהו את האם.
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שעת הלידה, וכך כתב הר"י למפרונטי (בספר 'פחד יצחק', ערך הוא רק ב
נפלים) שמותר להמית עובר של אישה היושבת על המשבר רק אם הסכנה 
לחיי האם נובעת מעצם הליך הלידה, שאז העובר נחשב כרודף, וראייתו 

אם  שגם). אולם מצאנו פוסקים רבים שטענו (רוצח א, טמדברי הרמב"ם 
מסכנים את חיי האם מחמת מחלה או סיבה אחרת  העובר או הימצאותו

  שכתב:  (ח"א, מג)מותר להורגו ואף בשלב מוקדם יותר, ראה בשאילת יעב"ץ 

"וגם בעובר כשר יש צד להקל לצורך גדול כל כמה דלא עקר אפילו 
  אינו משום פקוח נפש אמו, אלא להציל לה מרעתו שגורם לה כאב גדול". 

פילו כשאין שאלת פקוח נפש של האם, בדבריו שההיתר הוא א מבואר
והמדובר רק כדי להצילה מכאב גדול שיש לה בגללו, ובכ"ז יש אפשרות 

ך, ארבעהגרש"ז אוי בשם 9אברהם הנשמתהביא  וכךלהקל בזה לצורך גדול. 
. על פניו, נראה ששורש המחלוקת היא האם םטעמאת ובהמשך ננסה לבאר 

ף את חיי האם, או שמותר לפגוע היתר הפגיעה בעובר הוא משום שהוא רוד
בו בשל הגדרתו העצמית המיוחדת, כפי שנראה. וראה באריכות את פרטי 

. עכ"פ זהו יסוד 10במאמרו של הרב ד"ר מרדכי הלפרין ההמחלוקת ומקורותי
  ההיתר לפגוע בעובר שמסכן את חיי האם, כמדובר במקרה שלנו. 

עובדה שהוא מסכן לציין, שגם אם ישנו היתר לפגוע בעובר בשל ה יש
זו שיכולה  לסיטואציה מלכתחילה יכנסאת האם, יש לדון האם מותר לה

  לגרום לסכנה זו.

המתירה לפגוע בעובר בשל צרכי  האחרוניםלהסביר את שיטת  בכדי
לקצר,  הצורךהאם, ננסה לעמוד על הגדרתו ההלכתית של העובר. מפאת 

  גיא.אציין את עיקרי הדברים בלבד ולא את כל רוחב הסו

 עובר ירך אמו כפשוטועובר ירך אמו כפשוטועובר ירך אמו כפשוטועובר ירך אמו כפשוטו    ––––אינו כנפש אינו כנפש אינו כנפש אינו כנפש     עוברעוברעוברעובר. . . . בגגגג

שאם קיים סיכון חיים בעריכת ניסוי רבים בין בפוסקים  מוסכם, כאמור
: "ואם יש ספק סכנת (ח"ג, אלף תרכז), וכך כותב הרדב"ז ורכורפואי, אין לע

נפשות, הרי זה חסיד שוטה, דספיקא דידיה עדיף מודאי דחבריה". למרות 
מותר לו לעשות כן, ואף יש מצווה בכך, אם על  לדינאשז זאת, כתב הגרש"

  .11כל פנים יש סיכוי שתינצל נפש מישראל

דיון זה נכון כאשר הפגיעה היא באדם חי, כעת יש לבחון מהו  אולם
  הגדרתו של עובר לעניין זה.

 

 ).7, מהדורה חדשה, תשס"ז, ח"ד חו"מ, סי' תכה, ס"ק א (אברהםאברהםאברהםאברהם    נשמתנשמתנשמתנשמת  .9
לק שח אציין. 49-38(תשע"ט) עמ'  ספר אסיא טזספר אסיא טזספר אסיא טזספר אסיא טז; ואילך 5צ, אב תשע"א, עמ' -פט אסיאאסיאאסיאאסיא  .10

 הרלוונטים לסוגיא שלנו. ,ואזכיר את חלקם ,מדבריו, הינם צירופים להקל גם בנידו"ד
"ב ח( מנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהיו"ד סי' שמט סק"ג (עמ' רסו); שו"ת  נשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםך, אהגרש"ז אויערב  .11

 סי' פב אות יב).
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מצאנו  (יבמות עח, א; תוס' ב"ק מז, א ועוד רבים)בכמה מקומות  בגמרא
עובר מוגדר כחלק מאימו, ובלשון חז"ל האם "עובר ה האם בשאלהמחלוקת 

ירך אימו" או ש"אינו ירך אימו", למחלוקת זו השלכות רבות בנושאים שונים. 
שיטות בראשונים הסוברים שקודם שנעקר העובר ממקומו  ןלענייננו, ישנ

בשעת הלידה, העובר הינו ירך אימו לגמרי ולכן דינו כמו כל איבר אחר של 
מקרה שאיבר כלשהו מסכן את חיי האם מותר לעוקרו בשביל האם, וכמו שב

: "דחד (ערכין ז, א ד"ה אין). וכך כתב ברש"י במקרה זהפיקוח נפשה, ה"ה גם 
: "דעובר כגופה". וכעין זה הסביר בשו"ת )שם(גופא הוא", וברבינו גרשום 

: "אבל כשהוא לתועלת ורפואת אמו מותר, (לובלין, אבה"ע מב, לב)תורת חסד 
גם לצורך תועלת  כלומרדהרי הוא כירך אמו דמותר לחתוך לרפואתה" 

 .12 מסוימת וכ"ש לרפואתה מותר לפגוע בעובר (וראה בהערה)

, גם לשיטות הסוברות שעובר אינו ירך אימו, והינו ישות תמזא יתרה
שאין לו הטוענים שיטות בראשונים  ןישנ(גם כאשר הוא ברחם) עצמאית 

זמן שלא יצא זמן שלא יצא זמן שלא יצא זמן שלא יצא     דכלדכלדכלדכל: "(סנהדרין עב, ב)וכך כתב רש"י שם נפש עד שלא נולד, 
, וניתן להורגו ולהציל את אמו. אבל יצא ראשו נפש הואנפש הואנפש הואנפש הוא    לאולאולאולאו        לאויר העולםלאויר העולםלאויר העולםלאויר העולם

אין נוגעין בו להורגו דהוה ליה כילוד ואין דוחין נפש מפני נפש". וכך כתב 
מבפנים לאו נפש הוא, ולא  שהוא): "אבל כל זמן (סנהדרין עב, בהיד רמה 
ו תורה, שהרי לא חייבה עליו מיתה", וכך הוכיחו הראשונים חסה עלי

שם מבואר שמחללים את השבת על עובר ומאידך  (ז, ב)מהסוגיא בערכין 
שהיא מקשה לילד, מחתכין את הולד במעיה  האשה" (ז, ו)מהמשנה באהלות 

", משמע שאינו ואותו אברים אברים, מפני שחייה קודמין לחיי יאיןומוצ
  . 13אשונים בהערה שכך טענונפש, וראה בר

שהעובר מוגדר  (ח"א, סי' צז, וסי' צט)"ט המהרילהלכה  הביאזה  כעין
 וצאתביחס לאישה הי , א)ז(מהסוגיא בערכין  הוכיח וכךכאבר מאברי אימו, 

 

נחלקו האחרונים האם מותר להכנס לספק סכנה (לגבי איבוד איבר) בשביל הצלת חברו.   .12
(יו"ד יד אברהם יד אברהם יד אברהם יד אברהם אבן בוחן פינה א, אות פג) וכך גם כתב במגדל עוז מגדל עוז מגדל עוז מגדל עוז ' תע, הובא בי(ס רקנטירקנטירקנטירקנטיה

למהר"י טיקטין, ס"ק יג) כתבו שחייב למסור את עצמו לקטיעת באר היטב באר היטב באר היטב באר היטב קנז, בשם ה
(ח"ג, סי' תרכז/אלף נב) שכתב שיש בזה מידת חסידות בלבד רדב"ז רדב"ז רדב"ז רדב"ז האיבר. מאידך ראה ב

, וצריך שמשפטי תורתנו יהיו משכימים ם. לדבריו, דרכיה דרכי נועאולם אינו חייב מן הדין
כדי שלא ימיתו את חברו, וראה גם  דואל השכל, ואיך יעלה על הדעת שיניח אדם לחתוך י

  (יו"ד ב, סי' קעד).אג"מ אג"מ אג"מ אג"מ (רוצח ז, ח) ובאו"ש או"ש או"ש או"ש (יו"ד קנז, ס"ק טו) ובפת"ש פת"ש פת"ש פת"ש ב
כל אדם בישראל לקבל כל צער  (שאילתא קכט, אות ד) שכתב: "מחויבהעמק שאלה העמק שאלה העמק שאלה העמק שאלה ב וראה

(שם) כתב: "יסורים קשים ומרים אין צריך  מגדל עוזמגדל עוזמגדל עוזמגדל עוזשבעולם להצלת הנפש, אולם בספר 
 לסבול בשביל הצלת חברו, דנגידא קשי ממותר. כלומר הכאה קשה ומרובה מהמוות.

ם, (נדה, שריטב"א ריטב"א ריטב"א ריטב"א (סנהדרין עב, ב) וכך ברמב"ן (נדה מד, ב ד"ה והא), ה מאירימאירימאירימאיריוכן הוא ב  .13
(שמות  גור אריהגור אריהגור אריהגור אריהד"ה וההורגו), ספר האשכול (הל' מילה סי' לו), רלב"ג, מהר"ל מפראג 

(מצווה רצו). וה"ה בעובר בהמה, ראה במאירי (שבת קז, ב) שם  מנחת חינוךמנחת חינוךמנחת חינוךמנחת חינוךכא, כב), 
(ערכין, ז,  שטמ"קשטמ"קשטמ"קשטמ"ק(יבמות מב, א), ערוך לנר ערוך לנר ערוך לנר ערוך לנר השווה עובר בהמה לעובר אישה. אמנם ראה ב

דוחה אותו),  וודאיתתב שעובר נחשב ספק נפש, ולכן אימו האות ה) בשם הרא"ש (שכ
 (ח"ג, סי' עב, ס"ק ג). אחיעזראחיעזראחיעזראחיעזרשו"ת 
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שתלד, אדרבא מכין אותה על מנת להרוג את  עדלההרג שלא ממתינין לה 
הרצון  שבשל, מכךל. משמע העובר קודם כדי שלא תבוא האישה לידי ניוו

האם הורגים את הוולד בידים ולא חוששין לאיבוד נפשו,  מניווללהמנע 
יתרה מזאת רואים שגם כאשר אין סכנה לחיי האם מותר להפיל העובר, 

 יע. אולם ראה ביב14שעובר ירך אימו והווי כאחד מאבריה ווןוטעמו מכי
הסיבה שמותר להרוג את ) שדחה דבריו, וטען שח"ד, אה"ע סי' אות ואומר (

שהעובר תלוי בחיי האם, ומכיון שהיא הולכת למות,  וןהעובר הוא מכיו
(אות ז)ממילא גם הוא ימות, והוכיח דבריו מדברי הר"ן עיי"ש 

 15.  

או  אימו שלמשיטות אלו שהגדרתו של עובר הוא כאיבר  משמע
אילו לדון מתי ול ישמוגדר נפש, ממילא במקרי הצורך ( שאינו לחילופין

צרכים) מותר להכנס למצב של ספק פגיעה בו. וכך סיכם מו"ר הגר"ש קוק 
, ג כרך(במאמר באסיא ביחס לסיכון אבר האם (בנידו"ד העובר) עבור ניסוי 

  –: "ומכאן כי אם ניסוי רפואי באדם עשוי לסכן אבר ואילך) 288תשמ"ג, עמ' 
יסוי לקיום מצות בין אם מוסר עצמו לסכנת הנ ביד עצמו לעשות זאתביד עצמו לעשות זאתביד עצמו לעשות זאתביד עצמו לעשות זאת    הרשותהרשותהרשותהרשות

  פקו"נ של חולים שיבואו, ובין אם עושה זאת לצורך פרנסה".

או אדם קודם "מ בשאלה זו תהיה מי קודם להצלה, האם עובר נפק
לחלק בין התקופות השונות בחיי העוברות).  ששהינו טריפה (ולכאו' י

זה יהיה תלוי בשיטות השונות ביחס להגדרתו העצמית של העובר.  לכאורה
הריגת עובר הווי כרציחה לכל דבר.  (חו"מ ח"ב, ס"ט)ת האגרות משה לשיט

שכתב הגר"מ שטרנבוך:  (שנה יא, חוברת א, עמ' קעח)וראה בקובץ "עץ חיים" 
"ופחד היה לפני שנים ששמעתי מהגרמ"ש שפירא ששמע מפי קודשו של 

'זה  בתוקףבעל האג"מ שאחר מ' יום הוה 'רציחה ממש', וחזר ואמר שוב 
שכתב שיש להבחין  (ח"ט, סי' רסו)ממש!'. מנגד שיטת השבט הלוי  רציחה

. (ח"י, סי' רנט)בין רציחת עובר לרציחת אדם חי, וראה עוד בדבריו בתשובה 
  שדן בסוגיא דומה. (פלדר, חו"מ, סי' לט)ראה בספר שאילת ישורון 

        כספק נפל ואין איסור רציחה ופגיעה בנפלכספק נפל ואין איסור רציחה ופגיעה בנפלכספק נפל ואין איסור רציחה ופגיעה בנפלכספק נפל ואין איסור רציחה ופגיעה בנפל    עוברעוברעוברעובר. . . . גגגגג

שאין לו  נפלנפלנפלנפל    ספקספקספקספקבר ברחם אמו הוא בגדר בפוסקים שכתבו שהעו יש
(תפארת ישראל אהלות ז, ו; שו"ת מלמד להועיל ח"ב סי' סט; שו"ת עדיין חזקת חיים 

ממעמקים, אושרי, ח"א סי' כ)
16.  

 

מסכן אותה. ועל דבריו  יריון(ח"ד, יו"ד, יד) שדן על אישה שהה רב פעליםרב פעליםרב פעליםרב פעליםוראה בשו"ת   .14
 התייחס המהרי"ט.

 א. (סי' צז) שהוכיח אחרת, וטען שתשובה זו (סי' צט) מזוייפת היאג"מ אג"מ אג"מ אג"מ וראה ב  .15
: "אישה שנתעברה בגטו אם מותר לה לעשות הפלה מלאכותית כדי אלהרב אושרי נש  .16

לבטל את ההריון שהרי גזרו הטמאים שכל אשה יהודית שתתעבר יהרגו אותה ואת עוברה 
חו"מ תכה בה"ט בה"ט בה"ט בה"ט מהואם כן יש בזה משום סכנת נפש". הוא דן בהגדרת העובר ומוכיח 

ח"ג,  פנים מאירותפנים מאירותפנים מאירותפנים מאירותאין שם נפש עליו". וראה בשו"ת  סק"ג "שכל שלא יצא לאוויר העולם
 סי' ה באריכות.
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שכן, כתבו הפוסקים שהסברא של "מאי חזית דדמא דידך סומק  מכיוון
את האם,  טפי" לא שייך בעובר, והלכך מותר להרוג את העובר כדי להציל

חזון איש על  ת; בועז סוף סק"י; הערשם(תפארת ישראל שדמה אדום יותר ממנו 

(ח"ה . וכך פסק למעשה בשבט הלוי חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם רוצח א, ט)

"פשיטא  –שעקר העובר ממקומו  שקודם סי' קצג, ד"ה 'ועיקר דהוצרך הרמב"ם')
  , וגם הוא ירך אמו".פש עדיןפש עדיןפש עדיןפש עדיןאינו בגדר נאינו בגדר נאינו בגדר נאינו בגדר נ    דהילדדהילדדהילדדהילדדנדחה מפני נפש האם 

(שאילתות, העמק שאלה, סי' קסז, זה מצינו שדעת הנצי"ב  וןלכיו בהמשך

וחי בהם ולא שימות בהם" האדם היא שאצל עובר לא שייך סברת " אות יז)
על כל המשתמע, וזאת כשיטת רש"י לעיל שעובר אינו נפש. וממילא הסברא 

דין "חלל עליו שבת אחת" א רק מישבשלה הותר לחלל עליו את השבת ה
שנאמר רק כאשר בוודאי זה יקרה, ולא כבנידו"ד שהכל בספק, ואין היתר 

  . 17לשיטתו להצילו ולחלל עליו את השבת

תשובה מהגרש"ק ז"ל  (סי' ס)זה הביא בשו"ת צלותא דאברהם  כעין
שהתיר להפיל עובר משום צערא דגופא דאשה ודימהו לצער של עינוי הדין, 

  ועיי"ש. דחיותא,דחיותא,דחיותא,דחיותא,    חזקאחזקאחזקאחזקא לעוברלעוברלעוברלעובר    שאיןשאיןשאיןשאין    וטעמווטעמווטעמווטעמו

לעמדת האחרונים שהריגת עובר הווי מדרבנן, הצגנו עמדות  בהמשך
נרחבות בראשונים ובאחרונים הטוענים שעובר מוגדר כאיבר של האישה, 
לא נפש או כספק נפל, (וללא חזקא דחיים) דבר שמקל עלינו לקבל את 

ות שהניסוי יגרום ההחלטה להיתר לבצע ניסוי רפואי עליו, על אף האפשר
בצורה עקיפה למיתתו. ק"ו כאשר הוא גורם לסכנה לאימו. לכך יש לצרף 

 ת הניסוילהגדרת פעול ביחס ךארבעאויאת שיטת החזון איש והגרש"ז 
  .הבא בפרקשנראה  כפיכפעולת הצלה, 

 הצלה הצלה הצלה הצלה     פעולתפעולתפעולתפעולת. . . . דגגגג

 התיר) (שולחן שלמה, ערכי רפואה, חלק ב, עמ' ג, הערה זך ארבע"ז אויהגרש
אע"פ שזה עלול לקצר את חייו.  וםלקבל מורפי םלחולה שסובל מיסורי

נימק את דבריו עפ"י דברי החזו"א  (חישוקי חמד, ב"ק, יז, ב)הגר"י זילברשטיין 
  : )''ד, סימן סט, ס"ק א, ד"ה 'ויש לעיין'; סנהדרין, סימן כהיו(

"ויש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול להטותו 
צד אחר ויהרג רק אחד שבצד אחר, ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא יעשה ל

כלום יהרגו הרבים והאחד ישאר בחיים, ואפשר דלא דמי למוסרים אחד 
להריגה דהתם המסירה היא פעולה האכזרית של הריגת נפש ובפעולת זה 
ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה אלא המקרה גרם עכשו הצלה 

 

מחללים  ובר, שגם על ספק הצלת עשו"ע הרבשו"ע הרבשו"ע הרבשו"ע הרביש לציין שהגרש"ז פסק בנידון זה כדעת   .17
(ח"ד, נשמת אברהם נשמת אברהם נשמת אברהם נשמת אברהם שבת. ראה שו"ע הרב (קונטרס אחרון או"ח, סי' שו, סעי' כט), וב

 (שער א, פרק ה, עמ' שנב).שבט מיהודה שבט מיהודה שבט מיהודה שבט מיהודה ע ב. וע"נשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםאו"ח, סי' של, ס"ק ד) בשם ה
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    אבלאבלאבלאבלחרים קשור במה שמוסרין להריגה נפש מישראל, לאחרים גם הצלת הא
ואינה קשורה כלל  הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה,הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה,הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה,הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה,

בהריגת היחיד שבצד אחר, רק עכשו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל, 
ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות, ובזה אחד, אפשר דיש לנו להשתדל 

דאפשר, והלא לולינוס ופפוס נהרגו בשביל  למעט אבדת ישראל בכל מאי
בלודקין, ואמרו שאין כל  הב' ד" חתענית י" ירש" כלהציל את ישראל כמש"

יכולה לעמוד במחיצתן, מיהו הכא גרע דהורג בידים, ולא מצינו אלא  הברי
דאין הורגין. והא דהרגו שבע בן בכרי,  אפשראפשראפשראפשר –דמוסרין, אבל להרוג בידים 

  .18בתוספות" עיוןעיוןעיוןעיון    צריךצריךצריךצריךומיהו  דמורד במלכות היה.

בפעולות הצלה ורפואה כפי המקובל,  עוסק הואיוצא, כל עוד  מדבריו
. ייתכן ויש לדייק 19שיצאו כתוצאה מכך איאין צורך להתחשב בתופעות לוו

 ייתכןאף ש עלהניסוי,  –יותר, הפעולה היא פעולת הצלה בהגדרתה 
העובר לצורך הצלת  כהריגתת אחרות, ונצטרך לעשות פעול ובעקבותיה

  האם, זהו דבר שלא מעיב על ההיתר הראשוני והגדרתו כפעולת הצלה. 

"י זילברשטיין מציין שאף שהחזו"א השאיר חקירה זו בצ"ע, כל הגר
  :(שם)יש להתירה. וכך כתב  –עוד הפעולה נחשבת כפעולת הצלה 

"כשהרופא אינו הורג בידיים, אלא מסיר אצבעו מפצוע בינוני, שהפך 
יות פצוע קשה, ואם ישאיר אצבעו עליו ספק אם יצילו, ואילו יסיר את לה

אצבעו ויניחנה על שני פצועים אחרים ודאי יצילם, באופן כזה מסתבר 
שמותר וראוי לעשות כך, כי אין כאן פעולה אכזרית של הריגת נפש, והסרת 

ואינה  , היא בעיקרה פעולת הצלה,, היא בעיקרה פעולת הצלה,, היא בעיקרה פעולת הצלה,, היא בעיקרה פעולת הצלה,האצבע כדי להניחה על נפגעים אחרים
  קשורה כלל בהריגת היחיד, ומסתבר שיש לעשותה".

שכתב:  דעות, ד, ט) הלכות(הדברים מוכחים מדברי הרמב"ם  ולכאורה
"המאכלים הרעים הרי הם כמו סם המוות לגוף... ראוי לאדם שלא 

. ודברי הרמב"ם צריכים ביאור, מדוע כתב שרק 'ראוי' לו שלא 20לאכלם"
 ו למצבלהביא היכול אכילתםאוכלם שהרי לאוכלם ולא כתב שאסור לו ל

כיון שעיקרו הוא פעולת אכילה על אף שיהיו תופעות  ,אלא .פיקו"נ לש

 

 .)(ח"ג, סימן שסא תשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותעיין עוד ב  .18
, שמספר על הצלתו ממפולת, שהעיקר הוא מטרת הפעולה אף פני יהושעפני יהושעפני יהושעפני יהושעראה בהקדמת ה  .19

שדחה ראיה זו (סימן מט,  משנת פיקוח נפשמשנת פיקוח נפשמשנת פיקוח נפשמשנת פיקוח נפשויפגעו. אולם ראה בספר  ייתכןעל פי שאחרים 
 אות ז).

: "ועוד )בדבריו שאינם סם מוות ממש, שהרי כתב שם בהמשך דבריו (שם, הל' יד פשוט  .20
כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין 

 חולי בא עליו וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים".
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שייתכן ויסכנו אותו, העיקר הוא מטרת המעשה המוגדר כפעולת  אילוו
 .21אכילה שמותרת

 טו, סימן ע) חלק, ולדנברג(מנגד יש לציין שבשו"ת ציץ אליעזר  אולם
כתבו חלקו על מסקנת הגרש"ז, ו"א, סימן יח) ח, ישראלי( ובשו"ת חוות בנימין

ואל תעשה', אע"פ שעל ידי כך ימותו  שב'שהדבר ספק, אמרינן  ווןשמכי
הרבים (במקרה הקרונית). וכעין זה העיר הגר"א נבנצל על דברי הגרש"ז, 

"הלכך בעניי לא ידעתי  :וכתב שחוסר כוונה איננה סיבה להיתר, וכתב
שז"א אלא א"כ מתיר אף הריגה בידיים להקל סבל להסביר דעת הגר

  .(ביצחק יקרא, סימן נז)החולה...'' 

, פסק הגרש"ז שאם אכן הגדרת הפעולה היא הצלה, למעשה
וכבנידו"ד הגדרתו כ'מחקר קליני' מורשה, אל לנו להתייחס לתוצאות 

בתוצאה ישירה, וממילא הפעולה של  ןהאחרונות שנובעות ממנה אם אינ
  . 22ותרתהניסוי מ

  , נחלק את הדיון לשני מצבים:למעשה

ניסוי שיגרום בסיכויים גבוהים למיתת העובר. נדמה לומר  עריכת .1
שאם כנים דברינו וכיום הסיטואציה שחולה לפנינו הוא שיקול אוניברסלי 

, ואם אכן סיבת ההיתר לפגיעה (שם), וראה מנחת שלמה (לעיל)ולא כנודב"י 
ודף של האם כשיטת הרמב"ם, אלא שאינו משום הגדרתו כר הבעובר אינ

'). ובנוסף, הגדרת הפעולה היא וכדמוגדר כנפש, (איבר האם או כספק נפל 
פעולות הצלה, ממילא מצאנו פתח להתיר לבצע פעולה בעובר לצורך מחקר 

 קליני עתידי על אף הסיכון לפגיעה בחייו.

ניסוי בעובר, ויתכן שבשל הניסוי האם תיכנס לסכנה  עריכת .2
. במקרה זה העובר הווי רודף ההיריוןונצטרך להפיל את העובר ולהפסיק את 

לציין שמצאנו דיון בין הפוסקים  ישלהפילו.  ירלאם, ויש מקום להת
להציל את האם על ידי פעולה שתגרום סכנה למיתת העובר  המתירים

כימותרפי שמסכן את  טיפוללהתיר לאם לקבל  לדוגמאכבנידו"ד, [
עריכת הניסוי על אף סכנה זו מבוסס על הגדרת  היתרציין של יש. 23העובר]

 . לעיל ךארבעאויהמעשה כפעולת הצלה, כעמדת החזו"א והגרש"ז 

 

אין במאכל סכנה ממש, מותר לאדם (יו"ד, סימן רמ, סעיף טו), שאם ברכי יוסף ברכי יוסף ברכי יוסף ברכי יוסף וכן כתב ב  .21
 .לאכול דבר שמזיק לגופו

וכך סיכם הגר"ש קוק (שם) למעשה: "מסתבר כי לא יהא איסור בדבר, וזאת משום   .22
 הצלה וריפוי". כליתושמעשהו אינו מעשה חבלה ונזק אלא להיפך מעשה שת

יב נפש מותר כיון לא מבעיא לשיטת רש"י שהעובר לא נפש, אלא אפילו לשיטת הרמב"ם דחש  .23
שם. וראה , טזטזטזטז אסיאאסיאאסיאאסיאספר ספר ספר ספר  ן מו, ס"ק יד;מסי משנת פקו"נמשנת פקו"נמשנת פקו"נמשנת פקו"נשמוגדר כרודף ואכמ"ל, וראה בספר 

עובר גם אם המדובר הוא רק על צער האם,  ל. שיטות האחרונים שהתירו להפיאגעוד לעיל 
 פ"א, אות ב) שכתב אורחות המשפטיםאורחות המשפטיםאורחות המשפטיםאורחות המשפטיםק"ו על סכנת חייה. וראה צי"א (ח"ז, סי' מח, בקונט' 

 בפשטות: "מותר להתעסק להפיל העובר כיון דרפואת אמו היא, וכל מפני צורך אמו מותר".
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        קבורתו במקרה פטירהקבורתו במקרה פטירהקבורתו במקרה פטירהקבורתו במקרה פטירה    מניעתמניעתמניעתמניעתמנפל ומנפל ומנפל ומנפל ו    הנאההנאההנאההנאהד. ד. ד. ד. 

שימוש בתאי העובר, יש להבחין בין מקרה בו העובר חי,  בשאלת
בתאיו,  ישנה שאלה האם מותר להשתמש חי הואנפטר. כאשר  ולמקרה ב

שהעובר נפטר, השאלה האם ניתן להשתמש בתאיו או  במקרהואילו 
 האם, שניתבהנאה.  אסורים התאים, האם ראשית :באיבריו נחלקת לשתים

  .קבורתםישנו איסור אחר בשימוש בתאים אלו בשל מניעת 

אינו  זה דין ;של עובר חי בתאיםשימוש  – לשאלה הראשונהלשאלה הראשונהלשאלה הראשונהלשאלה הראשונה    ביחסביחסביחסביחס
 עסקואדם חי בו  אברי והשתלתדם או שימוש  שונה מהדיון אודות תרומת

ליקוט הלכות בענייני תרומת  –'בדמיך חיי  בספר ראה. באריכות וסקיםהפ
 שערים; "ע סי' פ)אה(אברהם  נשמת; (ארגון 'לב מלכה', ירושלים תש"ס)דם' 

; שו"ת ציץ , ריט)ה(הלוי  שבט"ת שו; "ד סי' קצ ס"ק ד)ח(המצויינים בהלכה 
היבט הלכתי",  –מרכיבי דם בפרזיס  תרומת; ראה במאמר "), כגטז(אליעזר 

  ועוד. סח, שבט תשס"א)-סז אסיא(יעקב גולדמינץ,  אברהם הרב

מן  הנאה. באופן כללי יש איסור השימוש בתאי הנפלהשימוש בתאי הנפלהשימוש בתאי הנפלהשימוש בתאי הנפל    תתתתלשאללשאללשאללשאל    ביחסביחסביחסביחס
יש איסור קבלת טובת הנאה כלשהי מגופת המת,  ,דיןפי  על כלומרהמת, 

  : (מהדו"ק יו"ד ס"צ), וכך ציין הנודב"י מנפל גםהנאה  לאסורפניו יש  על וממילא

''גם נפל אע"פ שאין מצוה בקבורתו מ''מ אפרו אסור ומהנקברין הוא 
שעכ''פ צריך לקברו שלא יכשל בו ליהנות ממנו, כמו כל איסורי הנאה 

  הנקברין". 

משמע מדבריו שיש איסור הנאה מנפל ולכן חשוב לקוברו. וכך כתב 
  : מב"ם הל' יו"ט סוף פ"א)(על הרבבינה לעתים 

"היה איש עני ומחוסר לחם, שהפילה אשתו נפל משונה בצורתו, 
ושאם היה יכול לסבב עמו בעיירות וכפרים להראות חזותו לרבים, והיה 
הרואה אותו יתן פרוטה אחת או שתים, וחיתה נפשו בגללו... ואני מנעתי 

בכלל, דאסורו הוא להתירו... דמת אסור בהנאה, וזה פשוט שאף הנפל הוא 
  כטומאתו וזה פשוט, וא"כ זה האיש משתכר באיסורי הנאה". עיי"ש. 

לדבריו, על אף שאין הנפל צריך קבורה, מ''מ עדיין הוא אסור בהנאה. 
על דברי הנודב"י שאין קשר ישיר בין  (ח"א סי' קיג)כתב הבנין ציון     אולם

  הדברים: 

מגז"ש דשם,  (דף מ"ז)ין "דכיון דהא דמת אסור בהנאה ילפינן מסנהדר
דכתיב ותמת שם מרים ותקבר שם, וילפינן לאביי מעגלה ערופה ולרבא 
מע"ז ע"ש. א"כ י"ל דדוקא מת הטעון קבורה דומיא דמרים אסור בהנאה... 
להגה"מ דנפל אין טעון קבורה באמת י"ל דאין איסור בהנאה שלא שייך 

  למילף בגז"ש דותקבר מרים". עיי"ש.
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: "י"ל דילפינן שם שם (או"ח סי' קמד)תב החתם סופר על ראיה זו כ
מותמת שם, וקרא דותקבר שם אצטריך לדרשא אחרינא שלהי מו"ק דאין 
משהין מטה של נשים דסמוך למיתה קבורה, אבל איסור הנאה לא תלי' 

  בקבורה" עיי"ש. לכן לדבריו עדיין נראה שנפל אסור בהנאה. 

 לרובחיים,  מצילה"כ בדראיברים  מכיוון שתרומתאולם יש מקום לציין ש
, כה( פסחיםמבוססים על הגמרא ב דבריהםבה משום הנאת המת.  איןהפוסקים 

 ומבאר: "בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים". א)
אפילו באיסורי הנאה". מכאן שעל פי רש"י,  –רש"י: "בכל מותר להתרפא 

  .מותרת –ה הנאה מגופת מת שהיא לצורך רפוא

"כ בדר, כותב הגרי"ש אלישיב שעל אף שכאן המתפרסמת בתשובה
, )24ראה בהערה הרב אונטרמן על סברת(איסור הנאה בעובר/נפל,  קיים

פיקוח נפש, וניסוי רפואי  במקרימדובר  שהרי בכךאיסור  איןזה  במקרה
  נפש המתיר את השימוש.  פיקוח צרכיבשלבים הקליניים מוגדר כ

היהודי הקפיד מאז ומתמיד על  העם ביטול קבורה,ביטול קבורה,ביטול קבורה,ביטול קבורה,    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת    ביחסביחסביחסביחס
. 25קבורתם של נפטרים באדמה, ואפילו על קבורת חלקים קטנים מן הגופה

-חיוב הקבורה הוא מן התורה, ונלמד מהפסוק: "לא תלין נבלתו על העץ, כי
. אמנם יש הסבורים שחיובו מדברי חכמים 26ביום ההוא" תקברנו קבור

: בשאלה. במקרה זה יש לדון 27לכתי קל יותרבלבד, ובשל כך מעמדו הה
   האם יש בכוחו של הנפטר למחול לקרוביו על החובה לקברו?

רבים, חיוב הקבורה אינו חל על חלקים של הנפטר  דעתל ,למעשה
 ם. על פי רוב, שיעור28ששיעורם אינו עולה על השיעור המינימלי של 'כזית'

מות 'כזית'. לשיטות אלו, על כ יםעול אינם שנצרכיםשל התאים של העובר 

 

 הוא עסק. שם ביחס לבנק העור מציין הבנה שייתכן ורלוונטית לסוגיא שלנואונטרמן הרב   .24
במקרה שהעובר נפטר ואין לו שימוש, במילים פשוטות הבשר ותאיו מתים כמו בעגלה 

, אולם במקרה הניסיוני שבפנינו כשעדיין יש חיים ר להשתמש בהם, שם אסוערופה ובמרים
, ממילא. , מלואים עמ' שי"ד)שבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודה( אין כאן איסור הנאה כלליתכן ו –בתאים אלו 

 אין ממילא במעבדה ניסויים עורכים ועדיין חיים התאים עדיין בו שלנו במקרה גםייתכן ו
נראה שהרב אונטרמן דן במקרה אחר מהנידון . אולם אם נדייק יותר הנאה איסור כלל כאן

שלנו, דבריו עסקו ברקמה מן המת שהושתלה באדם חי, ונשארת חיה שם, והרי היא רקמה 
חיה באדם חי. אך רקמה מן המת שלא הושתלה באדם חי, פשוט שאסורה בהנאה עם 

  נטילתה, אף שתאי הרקמה עדיין חיים.
 על כתב) שם בהערה, מה סימן ד"יו( לבבלבבלבבלבב    חחחחישמישמישמישמ בספרו עובדיה חיים שמעון ישועה הרב  

 הם שגם מת של מתשמישו גריעי לא באו מת של שמגופו כיון מ"מ: "ת הרב אונטרמןסבר
 על שכתב) לא אות, כג' סי ד"יו ג"ח( אומראומראומראומר    יביעיביעיביעיביע ת"בשו וראה. ש"עיי". מהנאה אסורים

  .ש"עיי", ופשוט, מוכרחים דבריו ואין: ''אלו לבב ישמח דברי
 , א).ב' אבל, יהללרמב"ם, ( משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורהעשה רלא);  מצותלרמב"ם, ( צוותצוותצוותצוותספר המספר המספר המספר המ  .25
 "ג"ג"ג"גרסרסרסרס ). מאידך, ראהתקלז(מצווה  ספר החינוךספר החינוךספר החינוךספר החינוךלרוב השיטות ראה  ך, כג), ככאדברים (  .26

 ג, יו"ד, כב). חלק, (יביע אומריביע אומריביע אומריביע אומר"ת שו ' קלט);סי( חוות יאירחוות יאירחוות יאירחוות יאיר"ת שו );יט מצווה עשין(
 .36) עמ' 1991( 4 רפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפטמן המת"  איברים  תלת , "השהלפריןהרב ד"ר  במאמרראה   .27
 "ד סי' רעז).יו, (הר צביהר צביהר צביהר צבי, פ"י מ"ה); שו"ת שבת, (תוספות יום טובתוספות יום טובתוספות יום טובתוספות יום טוב  .28
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הרב  מסכם וכך .29מצוות הקבורה ביטולשל  בעיהמעורר  ואינ השימוש
פרופ' אברהם שטינברג ביחס לשימוש בזרעו של נפטר ומניעת קבורתו: 

בפוסקים  שיטות"כאן מדובר בשיעור קטן מאד, שהוא פחות מכזית, ויש 
הגרא"י  שאין מצוות קבורה בפחות מכזית, ובפרט לפי חידושו של

. בנקודה זו חולק 30אונטרמן... מדובר ברקמה חיה שאין עליה חיוב קבורה"
הרב פרופ' יגאל שפרן, ולטענתו יש חובה לקבור אף כמויות קטנות: "חובת 

 .31הקבורה של כל איברי המת... אינה בידיו שיוכל לצוות שלא לקיימה"
ות מכזית אף פחשכתב שאפשר ש (סי' תקלז)ומקורו מדברי המנחת חינוך 

  .ש"יי. עע"בצצריכה קבורה והניח 

 כלכלית מתאי אדםכלכלית מתאי אדםכלכלית מתאי אדםכלכלית מתאי אדם    הנאההנאההנאההנאהה. ה. ה. ה. 

זו ראשיתה ביחס לקבלת תשלום על תרומת איברים ובשאלת  שאלה
 אברהםסחר באיברים, נושא זה נדוש בפוסקים וכך מסכם הרב פרופ' 

  : 32שטינברג

שאין בהלכה כל מקור לאסור תרומת רקמה מחיים  33"יש מי שכתב
אך הרגש המוסרי אינו רואה זאת בחיוב. אכן, מיסחור  תמורת תשלום,

והמוסריים, ועלול  הרוחנייםבאיברים נוגד את תפיסת היסוד של ערכינו 
 ףלגרום לאי צדק חברתי, כשהעניים ישמשו כמקור אספקה של חלקי חילו

אנושיים, בגלל אילוצים ולחצים כספיים וחברתיים. מקרים חריגים ויוצאים 
מת איברים בעבור תשלום ייקבעו לאחר שיקול דעת זהיר מן הכלל של תרו

  ובכל מקרה לגופו".

: "אולי אין "ח א, קכז)או(אגרות משה זאת כותב הרב משה פינשטיין  עם
כוח ביד חכמים לגזור שלא להציל בפיקוח נפש, במקום שמותר מן התורה". 

ישראל מאיר לאו, במאמרו "מכירת  הרבהראשי לישראל (לשעבר),  הרב
איברים תמורת פיצוי כספי תיתכן  תרומתש מציין אמנם 34איברים להשתלה"

 

שם, ובאסמכתאות שם  הלכתיתהלכתיתהלכתיתהלכתית    תתתתאנציקלופדיה רפואיאנציקלופדיה רפואיאנציקלופדיה רפואיאנציקלופדיה רפואיפרופ' אברהם שטינברג,  הרא  .29
 .177-173שבהערות 

 .354נברג, שם, מיהו אב עמ' פרופ' אברהם שטי  .30
 .349כ (תש"ס) עמ'  תחומיןתחומיןתחומיןתחומין"אבהות לאחר מיתה",  שפרן יגאלהרב פרופ' של  ומאמר האר  .31
ב', ערך "השתלת איברים" בטורים אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתפרופ' א' שטינברג,  הרב  .32

  219-214.    
 Mount Sinai J. Med 51: 45 שפורסםטנדלר  שההיא למאמרים של הרב פרופ' מ ההפניה  .33

), וראו 34' עממו, - מה( אסיאאסיאאסיאאסיארב ד"ר מ' הלפרין "איברים להשתלה מתורם חי" בוה (1984)
 ).140' עמנב, - נא, (אסיאאסיאאסיאאסיאמאמרו גם ב

 .125"ח) עמ' תשניח ( תחומיןתחומיןתחומיןתחומין  .34
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בגדרי הצלת אדם את עצמו, אך גם הוא מציין שעל האחראים לעמוד על 
  .35מכר וספסרות באיברים-המשמר לוודא שלא יהיו סחר

על איבר לצורך רפואי.  בתשלום מדוברהנ"ל נאמר כאשר  אולם
יש מקום להשוות תרומת תאים , מחד הסיטואציה מורכבת יותר: בשאלתנו

של אדם לתרומת דם, שהרי התאים מתחדשים בגופנו תמיד ככדוריות הדם, 
האיבר חסר. במקרה של החד פעמית, בשונה מאיברים שלאחר התרומה 
. נטו להקל יותר ואולי כך גם כאן 36תרומת דם אנו מוצאים שהפוסקים

ולמכור את תאיו על  ברעומותר לייצר  האם, יש לבחון את השאלה מאידך
המדובר בשימוש  אין כאשרמנת ליצור תרופה מסחרית לצרכי פק"נ, 

זה. במקרה זה טוען  לצורך עוברבמשאב מתחדש שכבר קיים, אלא ליצור 
(במכתב גם מציין הגר"א נבנצל  וכךהמתפרסם כאן,  במכתבהגרי"ש אלישיב 

"נ יקוהמדובר בפ לצורך פיקוח נפש, גם אם תזו מותר פעולהש )זלהלן פרק 
להעריך  יש אמנםעתידי וגם אם ההגדרה לחולה לפנינו היא הגדרה כללית. 

 רוייווצ ,או החומר הגנטי הנדרש ,שעם התקדמות הטכנולוגיה גם תאים אלו
  תר.ובצורה מלאכותית והשאלה תיו

; ; ; ; בתאיובתאיובתאיובתאיו    הוצאת זרע לבטלה לצורך יצירת עובר לניסויהוצאת זרע לבטלה לצורך יצירת עובר לניסויהוצאת זרע לבטלה לצורך יצירת עובר לניסויהוצאת זרע לבטלה לצורך יצירת עובר לניסוי    חששחששחששחשש        ו. ו. ו. ו. 
 תעשייתיתעשייתיתעשייתיתעשייתיתרופתי תרופתי תרופתי תרופתי     לשימושלשימושלשימושלשימוש

של  בעיהכאן  ישניסוי  בעריכתהאם  שאלהה סביב יעסוקזה  קפר
מחקר או  לצרכיזרע לבטלה כאשר המטרה היא שימוש בעובר  הוצאת

לחלק את הדיון לשני חלקים: א. שימוש בתאים לצורך ניסוי  ישתעשיה. 
ל'יצר' עוברים  מותר. האם בשנקלט לצרכי הריון ולידה.  עובר מתאירפואי, 

  רפואי.-יבתאים שלהם לצורך תעשייתעל מנת להשתמש 

 הוצאתשטען שיש לחוש ל )א(סי' ל"הדיון הוא מדברי החוות יאיר  יסוד
והריגת עובר, וה"ה גם במקרה זה, שאם ע"י מעשה  הלבטלה בהפל זרע

(ח"א ץ "כתב היעבשאלא הניסוי יגרם הפלת העובר אולי יש לחשוש לשז"ל. 

 

- ע"א אסיאאסיאאסיאאסיאבמאמרו של ד"ר מיכאל ויגודה, "תרומת איברים מן החי והמסחר בהם",  ראו  .35
וגבולותיה", שם  קיקהסמכות הח –יברים ; וראה גם בחוות דעתו "מכירת א24-5ע"ב, עמ' 

סוקר ד"ר ויגודה, ראש תחום המשפט העברי במשרד המשפטים, את השקלא וטריא 
ההלכתית בנושא, ונדרש לשיקולים השונים מתוך השוואה לכלל ש"אין פודין את השבויים 

שעומד , ו). לשיטתו "...אם המניע דיתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם", משנה גיטין (
בבסיס הצעת החוק האוסרת מכירת איברים, הוא החשש מפני סכנת נפשות עתידית לציבור 
(כגון בשל ירידת הנכונות לתרומות איברים מן המת, או בשל כך שמדינת ישראל לא תזכה 
לקבל איברים ממדינות אחרות, משום שהן מחרימות מדינה המתירה סחר באיברים), נדמה 

ולו משום שתרומת איבר מן החי אינה חובה מן הדין, אלא רק 'לפנים שזהו שיקול לגיטימי, 
היא, שבעיקרון יש סמכות לחקיקה למניעתה של מכירת איברים,  מסקנתומשורת הדין'". 

אם המניע הוא חשש מפני פיקוח נפש של איברים, ואולי גם משיקולים נוספים, שלא נאריך 
 בהם כאן.

 .דראה לעיל פרק   .36
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רק בהשחתת הזרע על עצים ואבנים  ששז"ל זהוהחוות יאיר,  דבריעל  ס' מג)
ל "ובמה שהתעסק הרב זולא כאשר יש מטרת הריון בבסיס המעשה: "

לבטלה, יש  "זלהראות פנים לאיסור, ללמדו מעון הוצאת ש כרתבתשובה הנז
 "לדחות דאיכא למימר דלאו הוינו טעמא אלא משום שמערה לאשפה...

: סי' מו, אות ד, ד"ה והנה)(ח"ג חו"מ בשו"ת משפטי עוזיאל וכך כתב  .ש"עיי
"במי ששפך זרעו ונקלט והתהוה ילד, פלט מידי אסור שז"ל, וההורג את 
העובר נדון כדין הורג נפש, וכיון דעובר לאו נפש הוא פטור ומותר במקום 
שיש צורך בדבר". עיי"ש בדבריו בהרחבה שכתב: "אבל מידי איסור שז"ל 

(ח"ד אה"ע ס"א, יין עוד ביביע אומר יצא מכיוון שהכל הולך אחרי הכוונה". וע

  , עיי"ש. אות ה, דף שלג)

הניסוי, על פניו נראה  צורךמדובר ב כאשר, ראשוןה במקרה, ולכן
על מנת שאשתו  הואזרע לבטלה, שהרי כוונת הבעל  צאתשאין כאן חשש הו

תהרה, ורק לאחר מכן השתמשו בעובר ותאיו וממילא אין חשש שז"ל. 
לחוש משום  שאיןחוץ גופית,  להפריה ביחס גם קיםבפוסזו נאמרת  סברא

עיקר  שהרי(שהרי אינו נצרך),  לאיבוד הולךאם חלק מהזרע  וגםשז''ל 
 הריהטבע ש בדרךנכון גם  שהדברכוונת הבעל הוא על ההריון. יש לציין, 

הולכים  והשאראת העובר  מייצרלביצית ו נכנסאחד  זרעון רקש ידוע
  כוונתו ובתר כך אנו הולכים. עיקר  זהו"פ כלאיבוד, וע

 צמהביחס לאישה שרוצה לנקות את ע )צו' קיס ד"יו( טורכתב ה ולכן
הזרע מתוכה, וכך  נוזללרחוץ את שאריות  שתוכלולהתחיל לספור לטהרתה, 

אם תרצה לספור מיום מחרת ראייתה, תקנח יפה באותו מקום  אמנםכותב: "
 וכןוהם יפליטו כל הזרע''.  במוך או בבגד כל הזרע או תרחוץ במים חמין

  : )שם( ד"ובי פלתיו הכרתי פירש. וע"ובש שם פסק

 א, וזה היה בהעלם עין מהרב מ"כאן השחתת זרע ומותרכאן השחתת זרע ומותרכאן השחתת זרע ומותרכאן השחתת זרע ומותר    ואיןואיןואיןואין "...
  ". ש"יישתמה שהתירו לאשה לרחוץ דהא הוי השחתת זרע ע כבהלכות יו"

במקרה  גם ולכן. ש"ייע )שם( נדה כותכתב במחצית השקל בהל וכך
 ממילא, לעולם חי ועוברעל מנת להביא הריון  יתהמטרת ההזרעה הי כזה, בו

  .ל"שז שלאין כאן חשש 

תגיע לשלבים  התרופה כאשר ,היאאותה יש לבחון  השאלה
את התרופה, האם אז יש מקום  יצרעוברי אדם בכדי לי טרכוהתעשייתיים ויצ

ים. א יצירת עובר לתאים ולא לחיילחשוש לשז"ל, שהרי מטרתם העיקרית ה
הטכנולוגיה, גם תאים אלו  קדמותגם ביחס למקרה זה יש להעריך שעם הת

  .תיוותרבצורה מלאכותית, והשאלה  ייווצר נדרשאו החומר הגנטי ה
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        "א נבנצל שליט"א"א נבנצל שליט"א"א נבנצל שליט"א"א נבנצל שליט"אגרגרגרגרהההה    מכתבמכתבמכתבמכתבז. ז. ז. ז. 

 הוא"א נבנצל במכתבו אלי, מציין שני עקרונות חשובים: ראשית הגר
ובכך פותרים את כל  וכריעדיפות לקחת תאים של עובר נ שיש יןמצי
שבשאלה, החל מעצם עריכת הניסוי וכלה בשימוש מסחרי. אולם  קותהספ

בנקודתו השניה והמרכזית הוא ממשיך את העיקרון על רבו הגרש"ז 
העולם כולו מוגדר  כל דבריו לפי, )ב(פרק , כפי שצוינה לעיל ךארבעאוי
, וכרינ עובר תאילפנינו', וממילא אם יש בעיה או קושי בשימוש ב חולהכ'

, והוא שהשימוש יהיה רק אחתניתן להשתמש בעובר יהודי, אולם בהגבלה 
  נפש. פיקוח ןשיש בה מחלותעבור 

  בס"ד לכבוד...
  אחד"ש כתר"ה

  קראתי את מכתבו של אביך ז"ל...
במידת האפשר ראוי לקחת את התאים מעובר נכרי, ואז לענ"ד 

  אפשר להתיר בכל השאלות שבמכתבו.
ת הבינלאומי המפותחת היום (שלא כבימי הנוב"י) לאור התקשור

אפשר להסתכל היום על כל העולם כ"חולה לפנינו", וא"כ בהעדר 
מאיש עובר נכרי אפשר לקחתם גם מעובר ישראל למטרות 

  שבמכתב, בתנאי שמדובר במחלות שיש בהן משום פקו"נ.

  מקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושליםה
  ביקרא דאורייתא 

  צעיר הלויים
 אביגדר נבנצל

  :להתיראלי  במכתבולמדני'  אורחותיךגם מסיים הרב בעל ה' וכך

זה ממר אביך ז''ל משנת תשנ''ז (לפני  ין''ר הביא שאלה בענכת"
עשרים שנה) והוא היה מדען וחוקר, ובפרט במחלת ''פרקנסון''. 
אלא נראה שהמציאות בזמנו היתה משונה מבזמן הזה. בזמן הזה 

, דהיינו העובר כשהוא חי רק ה' הבלסטוציסטים תאי גזע מלוקח
 פריהימים אחר הפריה. והמציאות היא שכשהרופאים עוסקים ב

מופרית לתוך  ביציתחוץ גופית, אחר הפריה הרופאים הכניסו 
שרופאים לא  מופרותהרחם של האשה, אלא נשארים כמה ביצים 

קפיא כדי הכניסו לרחמה. ולפעמים הם נותנים ביצים אלו במ
שהם יוכלו לשמש בהם לצורך האשה בפעם אחרת, או אם אין 
האשה צריכה להם אז לפעמים הם נותנים ביצים אלו למדען 

  לצורך ניסויים...
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נראה שיש להתיר ליטול המח מהעצם של עובר מת לצורך נראה שיש להתיר ליטול המח מהעצם של עובר מת לצורך נראה שיש להתיר ליטול המח מהעצם של עובר מת לצורך נראה שיש להתיר ליטול המח מהעצם של עובר מת לצורך     ולכןולכןולכןולכן
. ואף בזמנינו יש יתיתיתיתרפואה או ניסיונים ברפואה כשהוא פחות מכזרפואה או ניסיונים ברפואה כשהוא פחות מכזרפואה או ניסיונים ברפואה כשהוא פחות מכזרפואה או ניסיונים ברפואה כשהוא פחות מכז

, דהיינו העובר כשהוא חי הבלסטוציסטע מלהתיר ליקח תאי גז
  רק ה' ימים אחר הפריה".

 הגרי"ש אלישיב זצ"להגרי"ש אלישיב זצ"להגרי"ש אלישיב זצ"להגרי"ש אלישיב זצ"ל    תשובתתשובתתשובתתשובתח. ח. ח. ח. 

"ש קוק הגר"ר מואבא ז"ל, ניגש מו"ר של  לשאלותיו מענה לצורך
. כפי 37ותשליט"א, רבה של רחובות, לגרי"ש אלישיב והציג בפניו את השאל

י תשובה מהירה על בכת" כתב, הגר"ש קוק )129(לעיל עמ'  שניתן לראות
, ורק לאחר מכן ניסח תשובה (שכנראה נכתב מיד עם קבלת המענה)גיליון השאלה 
  .)130(לעיל עמ' ושלחה לאבא. 

"תשובת הגרי"ש אלישיב היתה להתיר, "תשובת הגרי"ש אלישיב היתה להתיר, "תשובת הגרי"ש אלישיב היתה להתיר, "תשובת הגרי"ש אלישיב היתה להתיר, הגר"ש קוק:  כתבהגיליון  על
. אולם במכתבו כיון שעובר אסור רק בהנאה, וכאן הנאה של פקו"נ מותרת"כיון שעובר אסור רק בהנאה, וכאן הנאה של פקו"נ מותרת"כיון שעובר אסור רק בהנאה, וכאן הנאה של פקו"נ מותרת"כיון שעובר אסור רק בהנאה, וכאן הנאה של פקו"נ מותרת"

 מרן לפני הבאתי שאלתך את"ואף כתב בכלליות:  אחר טעם נתןהרשמי הוא 
 הניסויים את לערוך הן, מותר שהדבר ופסק א"שליט אלישיב ש"הגרי הגאון

 נלקח. אלו לנסיונות העוברים במח להשתמש והן, אדם בבני וגם בחיות גם
 כ"א. שלימה לרפואה המצפים רבים חולים לצערנו קיימים כי בחשבון
  ".הזו החשובה התרופה ובייצור בניסויים יידיתמ להתחיל ניתן למעשה

 בקיצור לעצמו הרב שכתב תשובה :התשובות בין להבחין ניתן
 בתשובה ואילו. נפש- פיקוח הנאת – להתיר ועיקרי אחד טעם עם, ובתמצית

 הדריך ואף, בפשטות דברים את פרט הוא, לאבא במענה, למדען שנתן
 והדבר. אחר בטעם הדבר והטעים', וכו ובתעשייה בניסויים שיתחיל למעשה

  . ל"ואכמ, הדברים שבין ההבחנה מה תלמוד צריך

  : רגליים שלוש על בנוי ל"זצ אלישיב ש"הגרי של הכולל שהתרו נראה

 או איסורים ואין( מהעובר בהנאה איסור רק הוא שקיים האיסור  .א
        ). ועוד קבורה מניעת, ל"שז, למותו גרימה של חששות

        . עתידי גם, נפש פיקוח בשביל מותרת זו הנאה  .ב

 שם, כולו בעולם הסיטואציה ידי על ניתנת ההגדרה –' לפנינו חולה'  .ג
 .ממש לפנינו אינו שהחולה אף על, זו לתרופה המצפים רבים חולים ישנם

 

 ור לי, הגר"ש קוק סיפר, שהגרי"ש אלישיב כינס כמה ת"ח חשובים מגדולי הדורלפי הזכ  .37
לבדו. לצערי, הוא לא אמר לי  ןאליו הביתה בכדי לדון בשאלות אלו, ולא רצה להכריע בה

 מי היו בחדר.
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 סיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . טטטט

זה מהווה רקע לפסיקתו הייחודית של הגרי"ש אלישיב  מאמר
 יםהרלוונטיוגיות להעלות את עיקרי הס תיכאן לראשונה. ניסי מתהמתפרס

לפנינו' בעידן המודרני בו  חולה. בהתחלה עסקנו בשאלת הגדרת 'נושאל
 עוברמקום בעולם. בהמשך עסקנו בהגדרת ה בכלהרפואה נצרכת תמיד 

עפ"י ההלכה, ובשאלה מתי ניתן לבצע פעולה שתגרום לפגיעה בו, האם 
פתח  ומתי זה הותר (עצם הגדרת העובר כירך אימו או ספק נפל מהווה

להתיר פעולה בו כאשר יש צורך, ק"ו כאשר הפעולה נדרשת להצלת חיי 
ההנאה מתאי  איסור שאלתדיון קצר ב הצגנוהאם כבנידו"ד). לאחר מכן, 

נפל ובמניעת קבורתו, גם במקרה זה, הגרי"ש טוען שעצם איסור ההנאה 
מהנפל נדחה מהצורך הכללי של פיקוח נפש. אחת השאלות העולות במכתב 

אלו, ולבסוף  תאיםב השימושהאם יש מקום להתיר להנות ולהרוויח מ איה
  ישנו דיון בשאלת עריכת הניסוי למול בעיית שז"ל. 

עדיפות ה אודותזה מסתיים בפסיקתו של הגר"א נבנצל (שציין  מאמר
נכרי), ובמכתבו של הגרי"ש אלישיב לאבא, בו הוא עובר תאי בשימוש ב

תאי אדם בבע"ח, ואף ליצור מערך מסחרי  התיר לערוך את הניסוי, להשתיל
  סביב תאים אלו, ולבסוף עודדו להמשיך ולפעול למטרה נעלה זו. 

חסידות  מדתהזה  במקרהלומר שיש  נכוןהמקום לציין שלא  כאן
, שהרי כנגד זה יש מצוה לעזור מהעוברהתאים  אתלהחמיר שלא ליטול 

זה מביא לידי קולא המת והנאה מהמת,  ולוי, ואם הוא מחמיר בנלחולים
  . לחולים סייעמצוה לנמנע מהבמה ש

שכתב בנושא דומה, ודבריו  (ח''ב, סוף סי' צא)בשו"ת שרידי אש  וראה
  מתאימים גם לנידון שלנו: 

דבר, דינו של כת"ר דין אמת, שמותר לצער בעלי חיים לתועלת  סוף"
, שמידת , אלא שלפי דעתי אין כאן גם מידת חסידותעוד אחכמת הרפואה. ול

חסידות היא במקום שנוגע רק לעצמו ורשאי אדם להחמיר על עצמו, אבל 
לא במקום שנוגע לאחרים, כי מאי חזית דצער בעלי חיים עדיף טפי מצער 

י"א ע"א החולים, שאולי יוכל לעזור להם. וכעין זה כתבו התוס' בעבודה זרה (

הוא כבוד כל , שלפיכך מותר לעקר בשביל כבוד מלכים לפי שד"ה עוקרין)
ישראל ובמקום שנוגע לכלל אין טעם להחמיר מצד מידת חסידות. לכן 

  בלי שום גמגום ופקפוק". יסיונותלפענ"ד שמותר להתיר לרופאים לעשות נ

  


