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        דיקדיקדיקדיק    יהודהיהודהיהודהיהודה    רברברברבהההה

        אד�אד�אד�אד�    חייחייחייחיי    להצלתלהצלתלהצלתלהצלת    מגוססמגוססמגוססמגוסס    איברי�איברי�איברי�איברי�    תרומתתרומתתרומתתרומת

        מבואמבואמבואמבוא    ....אאאא

 או כבד או ,לב השתלת י"ע אד חיי להציל שיטה הרופאי המציאו בימינו

 .התור מגו� שנלקח לפני פעולתו הפסיק לא עוד שהאבר בתנאי ,אחר חיוני אבר

 האבר ,לעבוד והמוח והריאה הלב שפסקו אחרי לגמרי ימות שהתור מחכי א

 נשאלת ,"נפש מפני נפש דוחי� שאי�" כיו� .להשתלה עוד ראוי אינו כבר החיוני

 ,זה זמ� אחר ימות ובודאי לחיות ימי או שעות כמה רק לו שנשארו מי :השאלה

 ,הריגה או תאונה י"ע פתאומית מיתה לו תקרה שא מראש להודיע לו מותר הא

 נחשב הוא ההלכה שלפי א� ,אחר חיי להציל כדי החיוניי אבריו לתרו שרוצה

 למיתתו לגרו ובכ" התור מגו� החיוני האבר להוציא לרופא מותר הא ,וכ� ?כחי

  ?המידית

 באשר )שמי בידי בגוסס ולא( אד בידי בגוססי רק פה מדובר ,נבאר כאשר

 ,ביותר הטובי ה פועלי שעדי� איברי להשתיל שהסיכויי המקרי ה אלו

 בחיי לזה שמסכימי וכאלו ,קצר זמ� מאשר יותר שיחיו יכוייס שו שאי� וכאלו

  .מלאה הבנה מתו"

  :ה� ההלכתיות השאלות

1.   ?לדעת עצמו מאבד נקרא התור הא

2.  איסור או רציחה איסור על עובר ,התור להוראות המציית ,הרופא הא

  ?נפש פקוח במקו נדחה זה איסור והא ,אחר

        גופוגופוגופוגופו    עלעלעלעל    האדהאדהאדהאד    בעלותבעלותבעלותבעלות    ....בבבב

 יכול ממונו על ורק 1גופו על בעלי איננו שאד ההלכה שיטת ידועה רכב

 ורק נפשות בדיני כלל מועילה די� בעל הודעת אי� ולכ� זכויותיו על ולמחול לותר

 מבואר זה וכלל ,הנידו� עליו שמקבל התראה אחר מיתה לחייב יכולי עדי

  :ו 'הל יח 'פ סנהדרי� 'הל "ברמב

              . 

1.  �: פרק, לאור ההלכה, ישראלי ש"הגר )א"יבל(ל לבי� "זצ זווי� י"הגרש ראה מחלוקת בדבר בי
אמר ", א"ע לט עוד סנהדרי�וראה  . שיילוק תוספת דברי למשפט & לפי ההלכה שיילוק משפט

הבדל  משמע שאי�). כ"בתו ומקורו" (שתדעו שהאר' שלי זרעו שש והשמיטו שבע כדי: ה"הקב
 . העור")      .בי� בעלות אד על גופו לבעלותו על אדמתו
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 האד את מלקי� ולא די� בית ממיתי� שאי� היא הכתוב גזירת"

 לגר ודוד ,עכ� יהושע שהרג וזה .עדי שני פי על אלא פיו בהודאת

 אבל ,היה המלכות די� או היתה שעה הוראת ,פיה בהודאת העמלקי

� בדבר דעתו נטרפה שמא בעבירה המודה מלקי� ולא ממיתי� אי� הסנהדרי

 גזירת דבר של וכללו.. .ותלמ המחכי הוא הנפש מרי העמלי� מ� שמא ,זה

  ".הוא מל"

 דמיתה פלגי ומלקות שלו שאינו בדבר הודאתו תועיל דלא הוסי� ש ז"וברדב

 היכי וכי דמי עדי כמאה די� בעל הודאת אמרינ� ה"מש שלו הוא ממונו אבל הוא

� עבירה שעשה עצמו על להודות רשאי אד אי� כ� עצמו את להרוג רשאי אד דאי

 של מלכו גזירת שהיא מודה אני זה כל וע קנינו נפשו שאי� לפי תהמי עליה שחייב

  .2להרהר ואי� עול

 יש שעה חיי שלגבי נוטה דעתנו ,גופו על בעלי איננו שאד למרות ,זאת ובכל

  .שנבאר כמו נפש פיקוח במקו לותר רשות לאד

        עצמועצמועצמועצמו    שלשלשלשל    קיוקיוקיוקיו    חייחייחייחיי    בשבילבשבילבשבילבשביל    שעהשעהשעהשעה    חייחייחייחיי    עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור    ....גגגג

 שמביא ה"ע 'סי ג"ח יעקב שבות ת"שו ובראש יאחרונ כמה דנו זו בשאלה

 בודאי "מעכו דמתרפא ,א"ס קנו 'סי ד"ויו ,ב"ע כז ז"ומע ,ז פסוק כ ממלכי ראיה

 ,העירה שהלכו )ובניו גיחזי( מצורעי� 'מהג וראיית ,חישינ� לא שעה ולחיי סכנה

  .בודאי ברעב למות שלא כדי ,מיד שייהרגו סכנה שהיתה 'אפ

 מבלי זה בעני� הארי" )בבועז( 'י אות 'ו משנה ח"פ ביומא לישרא ובתפארת

 ,א"ע כב בנדרי דגמרא מעובדא והביא ,שהביא והמקורות יעקב השבות להזכיר

 ופרע" אכזרית במיתה אחר יהודי שהרגו אחר "עבדי יאות"ד חוזאי לבני אמר דעולא

 ,בידי המעש שו עשה לא שעולא וא� ,ממש מיתתו קירב שבזה "השחיטה בית לו

"ורמב ח"פי תרומות 'ממס כדמשמע זה על ג נפשו למסור צרי" שמי בידי מ"מ 

  ).זה בעני� נדבר ז באות ולהל�( ב"הל ב"פ רוצח 'הל

              . 
יש לו רשות להעניש  ,מפני צור" השעה,  שהמל""פוסק הרמב, נעיר כי על א� הדברי האלה  .2

הראיות לפי ההלכה  א� א לא מתקיימי כל דיני,  שהודה שרצח אישאו אפילו להמית אד
, ומסתבר). 'ד' ב הל"הנפש פ רוצח ושמירת' סנהדרי� וכ� בהל'  הל"כמו שהראינו מהרמב(

, ולדעת המל", ברצח היא אמיתית שהמל" רשאי לעשות כ� רק א יש אומד� מוכח שההודאה
לכ� אי אפשר . חה יחשב קל יותר בעיני הכללסכנה שאיסור רצי קיימת, הרוצח יענש א לא

�. שהודאת הרוצח היא אמת בכל זאת ההודאה איננה שווה כלו להגיד שלמרות שהמל" מאמי
כש שאפילו א יש . הטהורה לא מרשה לבית הדי� להשתמש בהודאה אלא צרי" לומר שההלכה
שאד רצח אבל העדי או ראיות ברורות , או עדי שלא ראו ביחד, עדות גמורה בלי התראה

י " א� שיש ה יכולי לגרו מיתתו ע) א לבית די� לדו� למיתה "א, לא ראו את עצ המעשה
, אחרי קרובי למיתה יסורי� או לית� לו) ח' ד הל"רוצח פ'  הל"רמב, ב"סנהדרי� פא ע(כיפה 

 ).ט' ש הל(בישראל  רוצחי� כדי שלא ירבו
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 ומזה ,חוזאי מבני נפשו את דהציל עביד דיאות לעולא אמר יוחנ� 'ר ,פ"עכ

 היה לא אההו היהודי דהא ,קיו חיי מפני נדחי שעה דחיי ישראל בתפארת מסיק

 היה בעצמו מעשה לעשות עולא צרי" בהיה דאפילו ומסיק .זמ� הרבה לחיות אפשר

 דהסכנה "פאקקע�" מחלת נגד ס להזריק התיר זו גמרא יסוד ועל .טעמא מהאי שרי

  .יותר קרובה מסכנה עצמו להציל כדי ,רחוקה

 וזאח 50 להיות צריכי לא עול לקיו דהסכויי מזה הסיקו אחרוני והרבה

 לחיות יכול אינו הנוכחי המצב שלפי ובלבד מיעוט אפילו ה שהסיכויי ומספיק

 ואגרות טז 'ס ד"יו 'ח אחיעזר ת"שו 'ע( .שנה לפחות יחיה יתרפא וא ,משנה יותר

  ).לו 'סי ג"ח ד"יו חלק משה

 'סי עג ובאורי חידושי 'בס גריינימ� חיי 'ר אחיינו הביא איש החזו� ובש

 דחיי ש וכתב .זה לספק ולהיכנס להקל דדעתו ,שיג עמוד איש חותאר ובספר ,ג

 בקשר לפניו שבא ובמעשה ,נפש פיקוח לגבי מצוות כשאר הוי עול חיי לגבי שעה

 הולכי� שאי� שמסתברא כתב ,להצלחה ומיעוטו שעה חיי ג להפסיד שרובו לניתוח

  .הצלחה במיעוט א� שבת שמחללי כש הרוב אחר נפש בפיקוח

 דכיו� ,יהודי רופא י"ע לעשות משה והאגרות האחיעזר התירו כאילו מקריוב

� לו התירה שהתורה כיו� רציחה אינו מ"מ ,הצליח לא א א� ,להצלה שמתכוי

"עכו י"ע כזה ניתוח לעשות דיש שסברו אחרוני כמקצת ודלא ,בזה להתעסק. 

 אסור היה רציחה לש ספק בזה היה א ,רציחה על נצטוו נח בני דג כיו� ,ובעצ

 סנהדרי� 'תוס( .נח בני אצל "בה וחי" מצות דאי� גרוע יותר ואולי ,גוי ברופא ג

 או לניתוח להיכנס צרי" החולה שאי� מודי הפוסקי כל ,מ"ומ. 3)ליכא ה"ד ,נט

 לבחור האד ביד ורשות ,בזה להתעסק צרי" אינו ,בזה רוצה אינו וא כאלו רפואה

  .קיו חיי בשביל ליהע לותר או שעה בחיי

        כיפורכיפורכיפורכיפור    יויויויו    אואואואו    שבתשבתשבתשבת    מחילולמחילולמחילולמחילול    להמנעלהמנעלהמנעלהמנע    כדיכדיכדיכדי    שעהשעהשעהשעה    חייחייחייחיי    עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור    ....דדדד

� ,דמי שפיכות( הידועות 'מהג חו' ) יהרג ואל יעבור אומרי� המצוות דבכל א

 בי� מחלוקת יש גוי באונס ורק( חולה אצל להחמיר ואסור )זרה ועבודה עריות גילוי

 מאבד נחשב מזה ומת הכיפורי יוב שצ ומי ,)הש לקדש מותר א הפוסקי

 ביו חלה א"שהריב ריקנטי בפסקי שהובא רב מעשה הפוסקי הביאו ,לדעת עצמו

 ואמר ,יחיה שמא יאכל וא ודאי ימות יאכל לא שא הרופאי לו ואמרו הכיפורי

 איסור 'ס פסק על פליג שלא הסביר ג"כנה שיורי 'ובס .ומת וצ עדי� ברי ושמא ברי

              . 
3.  � י"מלכי פ'  הל"רמב; ב"סנהדרי� עד ע(הש  ו על קידושנח אינו חייב למסור נפש דב� א

לגבי  כעי� זה נכו� ג. י עבירה שהוא אסור בה"לפי התוספות אי� לו היתר להתרפא ע(, ב"הל
 עבר  א, )כגו� איסור ריפוי בעצי אשירה(יהודי במקו שפיקוח נפש אינו דוחה איסורי

 ).ו"הל ה"פ, ת"יסוה, "רמב" (אונס"והתרפא באיסור אי� לו פטור של 
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 ,שעה חיי על רק ומדובר למיתה וקרוב דמסוכ� היכא אלא להחמיר ורדאס והיתר

  .עליו פליג תמד 'ס ג"ח ז"רדב בתשובת אבל

 'ר דרשת הביא )ואתה ה"ד ,מז פסוק לא שמות( "ושמרו" על בפירושו ח"האו

� שישמור כדי אחת שבת חלל" מטע שבת דוחה נפש דפיקוח מנסיא ב� שמעו

 את עליו מחללי� אי� ,הבאה לשבת יחיה לא אש כתב זה ומטע ,"הרבה שבתות

 לחיי אפילו שבת דמחללי� ביומא מפורשת סוגיא נגד שזה עליו תמהו וכול .השבת

 דא )קיב ד�( יתרו על הבש ובערוגת ש בליקוטיו אמת השפת ותירצו ,שעה

  .מותר שעה חיי עבור שבת לחלל לא עצמו על להחמיר רוצה

        אחראחראחראחר    לללללהצילהצילהצילהצי    כדיכדיכדיכדי    חייוחייוחייוחייו    עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור    ....הההה

 אחד להרוג אויבי וביקשו שיושבי שני" :כתב תרצח 'ס חסידי בספר

 ולא הרגוני לומר להדיוט מצווה ,הדיוט והשני חכ תלמיד מה אחד א ,מה

 צריכי� רבי כי עקיבא 'לר ולא שיהרגוהו שביקש איצטרובלי ב� ראוב� 'כר ,חברי

  ).מדרשי( "לו

 שה שהודו י"ע רבי הצילו )ולוליינוס פפוס( מלכות דהרוגי בגמרא ומצאנו

 לה שיש אמרו כי עד זה את החשיבו ל"וחז ,הודאת פ"ע ונהרגו מהמל" גנבו

 הספר פסק זה יסוד פ"וע )ב"ע יח תענית ;א"ע נ פסחי( עד� בג� מיוחד מקו

  .4בנפשו להצילו לאחר ומצוה ,נחשב כרבי לו צריכי שרבי ח"דת חסידי

              . 
שאיסור מאבד עצמו לדעת אינו איסור רציחה אלא איסור ,  ושאר פוסקי"נראה לשו� הרמב  .4

' הל' רוצח פרק ב'  הל"עיי� רמב). ה, בראשית ט" (וא" את דמכ לנפשותיכ אדרש"יותר קל 
יתה בידי שמי י שליח שחייב מ" או עגרמאי "שמדמה איסור איבוד עצמו לדעת להורג ע', וג' ב

 ).הוצאת מכו� ירושלי ד� קפה(מצוה לד " מנחת חינו""ועיי� ג , ולא בידי אד

". וא""ל "יכול כשאול ב� קיש ת": וא""דורש מתיבת ..." וא" את דמכ" "ובמדרש רבה על פסוק   
) צד' ג ס" פק"במוש "הוצאת מוסד הרב קוק בד� פד והרא, תורת האד' בס(� "ופירשו הרמב

,  יתעללו בו א יתפסוהו בחיישהפלישתיול היה לו מותר להרוג את עצמו מפני שידע ששא
  . דעות ששאול עשה שלא כדי�  א� שיש, ד"שמד ס'  סאבילות' ד בל"וכ� נפסק ביו

 בשעת בנסיו� ירא שלא יכול לעומד דאכתבו , ה, על בראשית ט' התוסמבעלי " דעת זקני"וב  
 ש י"הבאמנ . ח"אבש , ז בבדק הבית"ד קנ"יו, י"הבוכ� הביא , השמד יכול להרוג את עצמו

 במחלוקת  'וכ� עי, ש"עיי, הביא מחלוקת א מותר א� להרוג בידיי או שרק המסירה הותרה
  .ש" דעת זקני"המובאת ב

מאות ילדי וילדות שנשבו לקלו� שקפצו '  בדעובדאהביאה הגמרא , ב" ענזגיטי� ד� ' ובמס  
  .ש"עיי"  ממצולות יאשיב אשיב מבש�' אמר ה"בדרש את הפסוק , היונפלו לתו" 

הרחיק ) אבל הרבה סוברי שהספר מזוי�(ש "שמה המיוחס להרא' ת בשמי ראש סי"ובשו  
מותר לו להתאבד ולא נקרא מאבד , יסורי�וכתב שמי שהוא עני מאד או סובל הרבה , ללכת

שמה ' ד סי"הובאו בפתחי תשובה יו, אחרוניוחלקו עליו בתוק� כמה מגדולי ה, עצמו לדעת
  .ד"סק

 אבד עצמו לדעת מחמת תשובה על דא שהביא עו'  סיד"חות בית אפרי "עוד מצינו בשו  
בראשית רבה פרשה מה ( איש צרורות דיקו עובדאלא עשה איסור והביא , עוונות חמורות

  .יו שזכה לג� עד�והעידו על, שביצע על עצמו די� ארבע מיתות בית די�) יח פסקא
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 להיות ,לחיות שעות כמה רק אלא לו שאי� למי דמותר יתכ� ג ,זה יסוד פ"וע

 הרבה עוד ולקיי קיו חיי לחיות שיוכל אחר בשביל אלו שעות על ולותר תור

 ולמערכת הנשמה למכונת מרותק ,הכרה מחוסר כ"בד שהתור ובפרט .מצוות

  ).מצוה שו לקיי יכול ואינו( נמר' טיפול

 הריגת א הרי ?התור בהסכמת צור" יש ,בכלל ,למה לטעו� אפשר והנה
 ולכ� )ח בפרק שיתבאר כפי( בלבד כגזל אלא כרציחה נחשבת איננה גוסס
 ספני נדחה גזל ואיסור ומאחר ,שני של שעה חיי במחיר אחד להציל מותר
 כ� א ,נדחה אינו דמי שפיכות איסור ורק 5הפוסקי רוב לדעת נפש פיקוח

  ?תורה רצו� בלי מעשה לעשות אסור למה

 יש א ,א"ע סב מ"בב עקיבא 'ור פטורא ב� מחלוקת דמצאנו אומר אני זה ועל

 ואל ישתו ששניה סובר פטורא דב� ,לשניה מספיק ואינו מי של קיתו� לאחד

 חייו כי ישתה הקיתו� שבעל ,כוותיה ל"וקי ,סובר ע"ור חבירו במיתת אחד יראה

 דאי� ,ה"סק סט 'סי ד"יו איש זו�הח זה על וכתב ".עמ" אחי" וחי" מטע ,קודמי

 הכא ,חבירו בממו� עצמו להציל רשאי שאד פ"אע .המי ממנו לגזול רשאי חבירו

 ולא חבירו נפש ג גוזל )המי( ממונו הגוזל ,קודמי המי בעל דחיי הדי� דהוכרע

 המי לית� לבחור יכול ,לה צרי" שאינו מי לאחד יש דא ש כתב ג .ממונו רק

  .שעה חיי רק זה י"ע שיחיו לשני לאו לאחד

 ח"ת שהוא מפני ,האחר בשביל חייו על לותר רוצה המי בעל דא לי ופשוט

 קמד 'סי כה� משפט 'וס .כ� לעשות שרשאי ,גוסס או טריפה הוא המי שבעל או

  .רשאי א ,סת חבירו להציל עליה לותר המי בעל רוצה א נסתפק

 שאי דגזילה ,הסכמתו בלי התור של חיוני אבר לגזול דאסור לי פשוט ולפיכ"

 שיי" אי� נפשו על מוותר א ורק ,נפש פיקוח עבור נדחית אינה להחזיר אפשר

  .גזילה

              . 
מפני שכבר ידע ,  המל" שהרג עצמודשאול עובדאובאותה תשובה הסביר הבית אפרי את   

היה מותר , "חיי שעה"וכיו� שהוי " איתי במחיצתו"מנבואת שמואל הנביא שימות בזמ� הקרוב 
מעני� , בכל זאת. תורת האד' לא מצאתי את זה בס, � מפרש כ�"וא� שהביא שהרמב. להתאבד

  .ג הבית אפרי מקל בויתור על חיי שעה יותר מויתור על חיי קיוש

ולכ� יתכ� שאיסור מאבד עצמו לדעת נדחה מפני הצלת אחרי א� שאיסור רציחה אינו נדחה   
בפרט כשמדובר בויתור על חיי שעה קצרי במטרה להציל חיי , " דוחי� נפש מפני נפשאי�"ד

  .קיו של חבירו

יש לציי� עוד כי . נז' סי] מהדורת סטנסיל[ביצחק יקרא , נבנצלא "כ הגר"ע מש"ע: הערת עור"(  
ז במהדורת הדפוס הושמט "בכ, פעמי'  מספ"פאלמרות שהכותב אית� בדעתו כפי שמסר לי 

 ).ח"י עצת ת"הסימ� עפ

, שלזינגרהוצאת מכו� (אסיפת מאמרי בנושא הכינוס בינלאומי לרפואה אתיקה והלכה   .5
 . העור")   . 38)73'  עמ)ג"ירושלי תשנ
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� טריפה שהרג נח שב� ד הלכה ט פרק מלכי 'בהל "הרמב שפסק שמה ויתכ

 על מיתה חייב נח דב� ,גזילה מטע הוא ,ישראל אצל קטילא גברא דהוי א� ,חייב

 הנפש ושמירת רוצח 'הל "רמב על קושטא דפוס מיימוניות בהגהות והנה .ילהגז

 ,סכנה מודאי אחר להציל סכנה לספק עצמו להכניס אד דחייב ירושלמי הביא ,א"פ

  . 6)פשוט כ" כל לא מירושלמי ומקורו(

 כי ,זה כירושלמי פסקו לא שהראשוני טענו אחריו שבאו הפוסקי כל אול

 7חייו את לסכ� אסור ולכ� קודמי דחייו וסובר ,הירושלמי על גפלי הבבלי לדעת

 להחמיר עליו מותר חסידות מידת מצד ,חייב דאינו דא� סוברי פוסקי כמה אבל

 'סי ד"חיו משה ואגרות ד"סק ט"קכ 'סי שאלה בעמק 'עי( יינצלו ששניה שאפשר

 פרט( אסור חיהי והאחר ימות שהוא ודאית לסכנה עצמו להכניס אבל ).ד ענ� קעד

  .)היא ומצוה ,מותר אז שרק ,ולוליינוס פפוס כמו ישראל כל הצלת למקו

 ,אחר בשביל חייו על לותר שאסור בריא איש בי� לחלק אפשר האמור למרות

�  .חייו על לותר שרשאי ,שעה חיי רק לו שיש מי לבי

        טריפהטריפהטריפהטריפה    ))))    אדאדאדאד    בידיבידיבידיבידי    גוססגוססגוססגוסס    ....וווו

 אד בידי גוסס בי� מחלקת ראהגמ ,א"ע חע ובסנהדרי� ב"ע ו קמא בבא 'במס

 גוסס לבי� ,)קטילא גברא דנחשב טריפה שהוא דמי( פטור ההורגו חכמי דעת דלפי

  .רוצח כמו אד בידי מיתה חייב מיתתו והמקרב דבר לכל כחי דנחשב שמי בידי

� דמיעוט� הגוסס על שבת מחללי� מקו דמכל תוספות כתבו ש ובסנהדרי

 עני� רק וזה מתי שבודאי היכי על מדברי אנו דיד� דו�ובני .מתי רוב ורק חיי

 גוסס בי� שמחלק צד ק"ס שמואל בבית יז 'סי העזר אב� 'עי ,ימי או שעות כמה של

 עליו דמעידי� ימות שודאי גוסס ובי� שמת עליו מעידי� שאי� לחיות לו שאפשר

 )יפה� אהר� הרב( המהדיר שכתב כמו כדבריו משמע א"ע קכ יבמות א"ובריטב .שמת

  .ג"ק מתחת בד� ,104 באות ש

 הבאנו כבר ,ג"בכה אפילו שבת עליו דמחללי� אחרוני כרוב ל"דקי ג"ואע

 .אלו שעה חיי על ולותר עליו שבת יחללו שלא עליו להחמיר יכול דהגוסס סברא

  .שבתורה העבירות כל דדוחה נפשות הצלת עבור ובפרט

              . 
 דפליגי, )במקו סכנה (איתצידאימי ' דר, ד בסו� הפרק' ח הל"לשו� הירושלמי הוא בתרומות פ  .6

' ור"  המת בסדינויכר""יונת� סובר דלא צרי" להסתכ� בשביל חייו ואומר ' יונת� וריש לקיש דר' ר
כלומר " (בחיילא ליה יזיבומש איזילאנא , מתקטיל אנא קטיל דאנאעד : "שמעו� ב� לקיש אמר

 שאילתא )  שאלה בהעמק ב"והנצי). מ"פנ. אני אל" ואציל אותו בכח, אני אהרוג או אני נהרג
 קודמי ואי� דחיי" ע"כריונת� סובר ' דר, ע" ורפטורא דב� במחלוקת דפליגיהסביר ,  אות דקמז

. פטוראנה סובר כב�  להשתדל עד כדי סכדצרי"וריש לקיש שסובר , אימי' צרי" להסתכ� עבור ר
אלא רק , לפי זה אי� הירושלמי פוסק הלכה כריש לקיש.  חסידות כמו ריש לקישדמדתומסיק 
 . ריש לקיש בעצמודעביד עובדאמביא 

 . העור")    .כה פרק כח' י סי"ח; מה'  סיט"ח, ראה צי' אליעזר  .7
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        גרמאגרמאגרמאגרמא    יייי""""עעעע    למיתהלמיתהלמיתהלמיתה    טריפהטריפהטריפהטריפה    מסירתמסירתמסירתמסירת    ....זזזז

 ודורשי עיר על צרו "עכו שא נפסק כג הלכה ז"פ דתרומות אבתוספת

 אבל אחד לה למסור דאסור ,כול את יהרגו לאו וא ,מה אחד לה שימסרו

 'דר ,ש בירושלמי תרומות 'במס לקיש וריש יוחנ� 'ר פליגי ובזה .מותר יחדוהו א

� ב� כשבע תהמי חייב א דרק פסק לקיש וריש ,מספיק לבד דיחדוהו סובר יוחנ

 בכל הכלל נגד ל"כר פסק "והרמב .כול ייהרגו לאו וא ,אותו למסור מותר בכרי

 תמה משנה והכס� .מתלת בר ל"כר הלכה ,לקיש וריש יוחנ� 'ר דמחלוקת ס"הש

 כה פסחי( הגמרא סברת כא� שייכת דלא באופ� דא� מחודשת סברא והביא ,עליו

 שהרי ,"טפי סומק גברא דהאי דמא למאד ,טפי סומק דיד" דדמא חזית מאי" )ב"ע

 'הל( נפש פיקוח מפני נדחית אינה רציחה דכל ביד בקבלה היה מ"מ ,ייהרגו שניה

"הרמב על פליגי הפוסקי שרוב אומר הוא יוס� בבית מ"ומ ).ה"הל ה"פ רוצח 

 כמו אומרי ויש י"כר בסתמא הביא א"ס קנז ד"ביו א"הרמ וכ� יוחנ� י"כר ופוסקי

 את לבקר רצה לא דאליהו ירושלמי יסוד על א"הרמ על פליגי ז"והט ח"והב .ל"ר

 תמוהי� ודבריה ,חסידות ממדת דמיירי פשוט זה אבל .יוחנ� 'כר שעשה מפני ל"ריב

  .חסידות ממדת ולא הדי� לפי הול" הלכה דפסק

 למסור מותר א הסתפק )ירושלי מכו� בדפוס כח אות( רצו מצוה ח"והמנ

 אצל "חזית מאי" שיי" דלא כיו� עב סנהדרי� במאירי אבל ,אחרי להציל טריפה

 העובר מיתת י"ע הא דמצילי� ז משנה ז"פ באהלות מהמשנה ראיה והביא ,טריפה

 רוב וא .כ"כ דבריו את ביאר לא והמאירי ,כרוד� נחשב שהעובר מסביר "והרמב

 ה 'הל א"פ וצחר 'בהל "והרמב ,נפש מפני נפש דוחי אי� ,יצא ראשו או העובר

  .עול של טבעו שזה מפני כתב

 מותר א ,ימותו שניה ,יצא העובר שא ג"בכה אחרוני כמה נסתפקו והנה

 )אחר ולא העובר להרוג יכולה שהא סובר ש והמאירי( ,הא להציל העובר להרוג

 ספק הוא דהולד ,ח 'סי ג"ח מאירות פני בש באהלות המשנה על א"רעק 'תוס 'עי

 לה ויש חיה ודאי היא והא ,חיי חזקת לו ואי� ,חדשיו דכלו ידעינ� לא אי ,נפל

 מי של שעה חיי ,ל"דר ,י"ור ל"ר למחלוקת זה מדמה שיק מ"ומהר ,חיי חזקת

 כמו הטריפה מחשיב יוחנ� 'ר אבל ,אחרי להציל למסרו ואסור חשיבי שיחדוהו

 גמור נפש שאינו וכיו� רוד� קצת נחשב התינוק וכ� למסור מותר ורוד� רוד� קצת

 בית ת"בשו יש דומה וסברא .הא להציל להרגו מותר )עדיי� חיי חזקת לו אי� או(

 שנחשב לקט� טריפה דמדמי המאירי דברי ליישב יש זה פ"וע ,ב"סק 'ס ד"חיו יצחק

� ישראל והתפארת יצחק והבית .אחרי להרוג בכוונה מעשה עושה שאינו א� רוד

 יצחק והבית העובר בנפש הא להציל לאחר א� דמותר בפשטות פסקו באהלות

  .ימותו ששניה לה שברור רופאי 'ב מצרי"

 עובדא על הסתמ" )ד אות( לעיל הובא ,ישראל התפארת הנה .לעניננו ונחזור

 ,השחיטה בית לפרוע חוזאי בני את עודד ,עצמו להציל כדי ,שעולא ב"ע כב דנדרי
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� אז היה שהנרצח למד ש בנדרי במאירי בלא .הנרצח של מיתתו קירב דבזה א

 ולא "עבירה עוברי ידי מחזיק" של איסור על לעבור ורק א" היה וההיתר ,מת כבר

 חיי למע� שעה בחיי פגיעה להתיר ראיה מכא� אי� כ� וא .מיתה קירוב איסור על

  .קיו

 כמה ,יחד ג אימו ושל שלו חייו את ומסכ� ראשו שיצא בעובר כ� כמו

 אסור ,ימותו ששניה במקרה דא� וסוברי למעלה שהבאנו אלה על פליגי אחרוני

 או ,התינוק להציל נס ויעשו השמי מ� ירחמו דאולי בידי התינוק את להרוג

 כגו� ',א טע רק יש כאשר .נפש עדיי� ואינו רוד� ,ביחד הטעמי שני דצרי" משו

 ,נ 'סי ב"ח מ"חו חיי מחנה ת"שו 'ע( .להרגו אסור ,לאויר כבר יצא התינוק שרוב

 עבור שעה חיי נטילת להתיר מקו אי� מכא� ג ולכ� ).ש אהלות על טהרות וסדרי

  .קיו חיי

� א"א לילד במקשה .גוסס "תור" לבי� לילד מקשה בי� להבדיל יש כ� פי על א

 ,חייו על לותר מסכי הוא שא בגוסס כ"משא ,חייו על לותר להסכי להתינוק

�  .כ� לעשות דיכול יודו ל"הנ האחרוני שא� יתכ

        אחראחראחראחר    להציללהציללהציללהציל    בידיבידיבידיבידי    טריפהטריפהטריפהטריפה    הריגתהריגתהריגתהריגת    ....חחחח

 להציל טריפה להרוג דאסור בפשיטות פסק קסא 'סי ד"יו ת"מה י"בנוב הנה

 יעבור ואל וייהרג ,שמי בדיני רציחה נקרא ,אד בידי מיתה חייב דאינו דא� ,אחר

 יד 'סי ח"או צבי והתפארת פיק 'ישעי 'ר ,ש השואל אבל .דרציחה אביזרא על שיי"

 דגברא ,רציחה נחשב איננו כי טריפה להרוג דמותר צידדו א 'סי גדול אור ת"ושו

  .קטל קטילא

"ריב דעת הביא )א"ע קכ יבמות ובפסקי ו"קט שבת( ד"רי 'דהתוס והנה 

 ',ח ב� כמו והוי נשמה נטילת על עובר אינו בשבת טריפה דהורג ללכת דמרחיק

 ורק )יבו ,קידושי� ,גיטי�( דבר לכל חי נחשב שטריפה כיו� עליו הקשה ד"רי 'ובתוס

 לו א"שא 'ח לב� דמי ולא ,נפש כל ולא נפש מקצת רק לו דיש משו פטור ההורגו

  .השבת את עליו מחללי� ואי� ,חיי חזקת לו ואי� ,יו 'מל יותר לחיות

 ייח חזקת לו יש טריפה ,הטריפה את להרוג דאסור נאמר א אפילו והנה

 קצר בזמ� ימות שודאי בגוסס כ"משא ,מזה יותר ולפעמי חדש ב"י עד לחיות ויכול

 שבהסכמתו יודו אולי ולכ� ,איתרע שלו החיי חזקת ,שמת עליו ומעידי ,מאד

  .ממנו חיוני אבר לקיחת י"ע אחר להציל יוכלו

 שמי בידי רציחה נחשב דאינו טריפה להרוג המתירי על להקשות ויש

 לדחות אפשר אבל .חייב טריפה ההורג נח דב� )ד"הל ט"פ( מלכי 'בהל "מהרמב

 דינה על מיתה חייב דהיה שכ ב� חמור אצל כמו ,גופו גזל משו דחייב זו קושיא

"רמב( גזל מטע   ).ד"הי ט"פ ש
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 וכשמדובר ,האבר גזל י"ע ולא התור בהסכמת רק ה דברינו ,זאת לעומת

 א נח בני אצל דנסתפקו ,נ סנהדרי� 'תוס 'ועי .גזל אינו נח בני אצל ג בהסכמה

 ד שופ""ד מהפסוק כנפש העובר נחשב נח ב� דאצל ,הא להציל עובר להרוג מותר

 כמו הא להציל מותר ,אמו יר" עובר א :תלוי זה ואולי ".יישפ" דמו באד האד

 ,ואמ יר" אינו העובר א אבל ,האשה או האיש להציל אחר אבר להסיר שמותר

  .העובר של בנפשו הא להציל ואפשר ,הא כמו גמור נפש נחשב אינו מ"מ

        מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה    ....טטטט

 כדי שלו שעה חיי על לותר גופו על בעלות לאד יש שהבאנו המקורות לאור

  :הללו בתנאי אבל ,8חיוני אבר תרומת י"ע סדירי לחיי מישראל נפש להציל

 המידע לפי שירפא ויסיכ שו ואי� ,קצר זמ� תו" ימות ודאי שהתור .א

  .הרפואי

 ידי על רציחה איסור של בעיה אי� ואז ,אד בידי גוסס הוא שהתור .ב

  .הרופא

 מעוניי� המנתח הרופא שאי� בכ" מותנית )א( את לקבוע הרופא של נאמנותו .ג

 לזה .שלו באובייקטיביות לפגוע שיוכלו ,הנאה או שוחד של אחר סוג או בפרסומת

 סיכויי שו לתור שאי� יסכימו מנתחי שאינ אחרי ישרופא מועיל אולי

  .להתרפאות

 לשלוחו להחשב יוכל התור מגו� האיברי כורת המנתח הרופא ,אלה בתנאי

 כפי בהצלה עוסק ואדרבא רציחה איסור על עובר איננו זה רופא לכ� .התור של

  .עצמו התור בשביל הניתוח את ביצע אילו שהיה

� דעתי על שיסכימו הרבני מגדולי כמה הסכמת צרי" כזה חדש בדבר ,כמוב

  .שהבאתי המקורות שיבררו אחרי
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