הרב נפתלי בר איל

בעני מי שתור לב או כבד להשתלה
בזמנו התעורר דיו בשאלה א אפשר להתיר השתלות לב או כבד .מועצת
הרבנות הראשית קבעה שנית יהיה להתיר השתלות מעי אלו רק בתנאי שנקבע
בוודאות מוות מוחי של התור ותהיה בקרה אמינה שתוודא קיו התנאי
הרפואיי ללא חריגה .1אמנ יש החולקי על החלטת מועצת הרבנות ,2וכ קורה
למעשה כששאלה זו עומדת על הפרק .יש צור לקבל החלטה מהירה ,ובני משפחה
מתלבטי הא להסכי א לאו .הא יש צד היתר להסכי לבקשת הרופאי
שהחולה יתרו לב או כבד וכיו"ב ,ולהציל בכ חיי חולה אחר?
ראשי פרקי
א .הא מותר לחולה לעבור ניתוח מסוכ ?
ב .הא מותר להסתכ כדי להציל חבר?
ג .שיטת הרדב"ז במסכ עצמו למע הצלת חבר.
ד .הא מותרת הקרבה עצמית למע חבר?
ה .דעת אחרוני נוספי באותו עני .
ו .הא מותר להרוג "טריפה" להצלת השל?
ז .הא "טריפה" רשאי להקריב עצמו למע חבר?
ח .הא מותר להרוג בעל "חיי שעה" להצלת אחר?
ט .הא מותר ויתור על "חיי שעה" למע הצלת חבר?
י .חיי שעה "קצרי" וחיי שעה "ארוכי".
יא .חיי שעה של מחוסר הכרה.
יב .סיכו.

א .הא מותר לחולה לעבור ניתוח מסוכ ?
האחרוני הסכימו כי א אד מישראל אשר חולה בחולי מסוכ ולא נותרו לו
כי א חיי שעה ,3מוצע לו לעבור ניתוח וכתוצאה מכ יש סיכוי שיבריא ,א יש ג
סיכו שימות לאלתר מותר לו לעבור את הניתוח.4
.
 .1ראה החלטת מועצת הרבנות הראשית ,השתלות לב בישראל .ספר אסיא ו' ,עמ'  .32%27וראה ד"ר
א .שטינברג ,קביעת רגע המוות והשתלת לב ,כולל רשימה ביבליוגרפית הלכתית ,ספר אסיא ז,
עמ' .230%209
 .2ראה לדוגמה מאמרו של הרב וואזנר שליט"א .על השתלת לב .לעיל עמ'  ;165%163ומאמרו של
הרב ולדינברג )ספר אסיא ז,עמ' .(162%149
 .3על גדר "חיי שעה" ראה מש"כ ר' שלמה קלוגר הו"ד בד"ת על סי' קנה אות ו שכל שימות בתו
שנה הוי חיי שעה .ע"ע משפט כה  ,סי' קמד אות ג; ובהרחבה במאמרו של הרב משה פיינשטיי
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מקור שיטת האחרוני היא הגמרא במס' עבודה זרה ,המנמקת את ההיתר
לסכ חיי שעה בכדי להציל את חיי החולה בכ ש"לחיי שעה לא חיישינ " .5מפשטות
הלשו אפשר להסיק כאילו אי כלל ער לחיי שעה ,א כבר העירו בעלי התוספות
על כ שאי אפשר לומר כ  ,שהרי מחללי שבת לצור חיי שעה ,ולפיכ מפרשי
שכוונת הגמרא היא שאי ער לחיי שעה רק א ה נשקלי כנגד הסיכוי שהחולה
יזכה לחיי קיו.6
קיי"ל שאי לחולה בעלות על חייו ,וג א חייו חיי צער ,אסור לו לפגוע בה
בצורה כלשהי .7מ ההלכה שלפנינו נלמד שאי רואי את החולה כמי שנגזר עליו
משמי לחיות רק חיי שעה ,אלא רשאי הוא לנסות ולהמיר בחיי קיו ,אפילו א
קיי בכ סיכו .8
כמו כ נית להסיק כי מותר לאד לוותר על חיי שעה לא רק ב"שב ואל
תעשה" כי א ג ב"קו ועשה" .הלא בעקבות הסכמת החולה מותר לרופא ירא
שמי לערו אותו ניתוח למרות שקיימת אפשרות שהחולה ימות בידיו.
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זצ"ל "סיכו חיי שעה" .שנדפס בקוב .הלכה ורפואה ,בעריכת הרב הרשלר ,כר א ,ירושלי%
שיקגו תש"מ ,וראה להל .
ראש וראשו העוסקי בכ הוא בעל שבות יעקב ג עה; וע' בית מאיר יו"ד ,שלט א; בינת אד.
שאלה צג; מלמד להועיל יו"ד קד; בני ציו א קיא; משפט כה קמד ג; אחיעזר יו"ד טז ו ,ועוד.
נחלקו אחרוני בעני זה .יש אומרי שמותר להסכי לניתוח כזה רק א הסיכויי שהניתוח
יצליח ה מחצה למחצה .היא דעת בעל משנת חכמי .לעומתו בעל האחיעזר יו"ד טז ו סובר
שמותר להסכי לניתוח אפילו א קרוב יותר שימות כתוצאה מהטיפול .וראה אגרות משה הנ"ל
)הע'  ,(3וראה עוד להל .
גמרא עבודה זרה כז ע"ב.
תוס' ש ,ד"ה לחיי ,וע' בהרחבה במאמרו של הרב פיינשטיי הנ"ל )הע' .(3
ראה שו"ת צי .אליעזר ,ח"י ,סי' כה ,פרק ו בהרחבה.
ע' נשמת אברה חיו"ד ,על סי' קנה אות ב ,וסי' שלט אות ד בש אחרוני .ראוי כא להעיר כי
בעל החזו"א בספרו חו"מ ליקוטי ,סי' כ על ב"מ ד /סב ע"א מקשה על ב פתורא ,מה הסברה
להעדי /חיי שעה ,הלא מוכח מדי חולה שחיי שעה אינ נחשבי לעומת חיי עול ,עיי"ש .לולי
דבריו אפשר לומר שאה"נ ,ולפי ב פתורא אסור לחולה להסתכ  ,וההיתר של החולה להסתכ רק
לפי ר"ע.
]ולפי"ז צ"ל שלדעת ב פתורא אי ללמוד מחמשת המצורעי את הנלמד בגמרא ע"ז כז% :
העור[.
עוד נ"ל שבדי חולה הלא מוסכ שהחולה מחליט מה עדי /בעיניו ,חיי שעה או ספק חיי קיו.
ב פתורא חידש שעל בעל המי לחלק לכתחילה את מימיו .א עשוי להודות שמותר לו לתת
חלקו לחברו ולהצילו.
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ב .הא מותר להסתכ כדי להציל חבר?
מצאנו מחלוקת ראשוני בשאלה א חייב אד להסתכ כדי להציל את חברו:
יש הסוברי שמחובתו להסתכ  ,9ויש הסוברי שאי חובה כזו .10הורה בעל
ה"אגרות משה" כי לכולי עלמא רשאי המציל להסתכ כדי להציל את חברו .11כ ג
משמע מדברי ערו השולח .12
החיוב להציל את החבר נלמד מהפסוק "לא תעמוד על ד רע" ,א היכ
מצאנו שאד צרי לסכ את עצמו כדי שלא לעבור על לאו? יתירה מזו :הלא יש מ
הראשוני הסוברי שאד אינו חייב לתת כל ממונו בכדי שלא לעבור על לאו
ב"שב ואל תעשה" .13כיצד אפוא נית להסביר שמותר לו לסכ את חייו רק בכדי
שלא לעבור על הלאו של "לא תעמוד" ,עליו עוברי ב"שב ואל תעשה"?
מבאר בעל ה"אגרות משה" כי "מותר להכניס עצמו בספק מאחר דעל כל פני
יוצל נפש מישראל ,לפי מה שפרש"י בסנהדרי ד /עד ד"ה סברא בטר שייהרג ולא
יעבור ברציחה משו דכשיעבור ויהרוג והוא יינצל הרי איכא תרתי  %איבוד נשמה
ועבירה ,וכשייהרג ולא יעבור איכא רק חדא  %איבוד נשמה.14"...
ומכל מקו למדנו חידוש גדול והוא שבדיני נפשות יש רשות לאד לסכ את
עצמו ,א /שאינו חייב לעשות כ  .15מכא שאי רואי את החבר כמי שנגזר עליו
משמי למות ,וראה להל .
ג .שיטת הרדב"ז בעני מסכ עצמו על מנת להציל חברו
לכאורה נראה שלדעת רדב"ז אסור למציל להסתכ כדי להציל חבר .הרדב"ז
נשאל מה הדי במקרה שהשלטו אמר לישראל "הנח לי לקצ .אבר אחד שאינ מת
בו ,או אמית ישראל חבר" ,והורה "אינו רואה טע לדי הזה )שיסכי לקצו .לו
אבר( אלא מידת חסידות ...וא יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא
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ראה כס /משנה על הלכות רוצח ושמירת נפש א יד בש הירושלמי; וב"י חו"מ תכו; שו"ע הרב,
הלכות נזקי הגו /והנפש ס"ז בלשו ראשו  ,וערוה"ש תכו ד.
כדעת הראשוני והאחרוני ראה סמ"ע על שו"ע חו"מ תכ"ו סק"א בדעת הרי" ,/הרמב",
הרא"ש והטור; באחרוני הנזכרי בפסקה הקודמת .וראה על כ בהרחבה בספר שבט מיהודה,
שער ראשו  ,פרק ח.
אגרות משה יו"ד ב קעד ד.
חו"מ תכו ד.
חידושי רע"א על שו"ע יו"ד קנז א בהגה.
אגרות משה המובא לעיל )הע' .(3
בעני א מותר לו להקריב חייו להציל חברו ראה להל .
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דידיה עדי /מודאי דחבריה" .16הביטוי "חסיד שוטה" מלמדנו לכאורה שאסור לנהוג
כ.17
א נ"ל שג לדעת הרדב"ז אי איסור בדבר .לו היה סובר שיש בכ איסור היה
כותב שהעושה כ שופ דמי וכיו"ב .18יתירה מזו :מני לרדב"ז שיש באמת איסור
בדבר? הלא הביטוי "חסיד שוטה" מוסב על מי שאינו מציל אשה משו צניעות ,או
אינו מציל חבר משו שלבוש בתפילי  .במקרי אלו החסיד צרי להבי כי שו
מצוה אינה שקולה כנגד הצלת נפשות .א בנדו דיד רוצה החסיד להציל נפשות,
ומני לנו שא /הוא בכלל "חסיד שוטה" ?19אי זאת אלא שהביטוי "חסיד שוטה"
בעניננו לא בא אלא לומר שטועה מי שחושב שיש בכ משו מידת חסידות ,ואי
לעושה כל שכר משמי .בכל מקרה האחרוני לא הזכירו כלל שיש מי שאוסר
למציל להסתכ בשעה שמציל את חברו ,20וצ"ע20א.
ד .הא מותר לאד להקריב עצמו למע חבר?
בגמרא למדנו אודות שני המהלכי בדר וביד אחד מה קיתו של מי וכו'
עד שבא ר' עקיבא ודרש" :וחי אחי עמ"  %חיי קודמי לחיי חבר.21
מה הדי א בעל הקיתו רוצה לתת כל מימיו לחברו  %החבר יינצל והוא
ימות ?22בעל אור החיי הק' ,בספרו "ראשו לציו " ,סובר שמותר לבעל המי
.
 .16שו"ת הרדב"ז חלק ג סי' תרכז.
 .17ראה סוטה כ ע"א במשנה ,ש כא ע"ב ,וכ ירושלמי סוטה ג ד.
 .18ראה לדוגמא מש"כ בשו"ת הרדב"ז ג תמד.
 .19ראה ג ברע"ב על המשניות סוטה ש ,שעיקר הקפידא על מבלי העול )"חסיד שוטה ,רשע
ערו ואשה פרושה"( הוא שה מתחזי כצדיקי א אינ כאלה .אי זאת אלא שהרדב"ז
משתמש בביטוי במשמעות מושאלת.
 .20בשו"ת צי .אליעזר ,חלק ח סי' טו ,וכ בחלק ט סי' יז פרק ה פרק י אות יג ד בדעת הרדב"ז
ושואל כיצד זה מותר לרופא ולאחיות להסתכ ולטפל בחולה שיש לו מחלה מדבקת .לאור
הדחיה שלפנינו מוב שאי בכ מידת חסידות .א אי ג איסור ,ומאחר והרופא עושה זאת
מרצונו הטוב לל"ב .א הרופא עושה זאת לפרנסתו בודאי מותר לו לעשות כ  ,שהרי "בנפשו
יביא לחמו" ,ומותר לבעל מלאכה להסתכ ג במקו שלשאר אד אסור להסתכ  .עוד נראה
לומר כי הכל מודי שמותר ליחיד לסכ את עצמו לטובת הכלל .ומי לנו גוי גדול מהרוגי לוד
וכו' .וא לא רופאי יטפלו במחלות מדבקות ,יש בכ סכנה לכלל הציבור ,ולפיכ כא אי חולק
שמצוה רבה לסגל הרפואי לטפל בחולי אפילו א מסתכני ,ואכמ"ל.
20א.יעויי בצי .אליעזר ח"ט סי' מה וח"י סי' כה פרק כח ,שכתב במפורש שיש איסור להכנס לספק
סכנה להצלת הזולת )פרט לעת מלחמה צ"א חי"ב סי' נז( .וכ דעת האו"ה כלל נט די לח )הובא:
א"ס אברה ,הצלת נפש .המעיי כב:ג עמ'  (33ש"אי לו לסכ גופו...ולא מצינו חילוק בי סכנה
למיתה ודאית" עכ"ל .ובזה מוב הדיו על סיכו הרופא בצ"א שצויי בהערה  20לעיל .וראה מה
שכתב בנשמת אברה )חלק או"ח ,שכט ,ס"ק ו ,לפני הע'  ,46בש הרב יהושע נויבירט( לחלק
– העור.
בי רופא וסיכו חיי אחר.
 .21בבא מציעא סב ע"א.

120

הרב נ .בר%איל

לתת לחברו ,וכתב שתי סברות לכ :א .א לא תאמר כ "נמצא שהתנאי חולקי
בקצוות" ,דהיינו שלר"ע אסור לתת לחבר ואילו לב פתורא מצוה לעשות כ " %אלא
ודאי דלמר מצוה ולמר רשות" .ב" .דלא אפליגו רבנ אלא לחלוק כדי חיות דאחד,
ומתי תרוייהו ,לזה קאמר דלא ,אבל אי בעי איד למיהב לחבריה כדי שיחיה ,הג
שימות הוא ,אפשר דמודי כולי עלמא דשפיר ולפחות הרשות בידו לעשות כ ".23
וכ מורה ג הרב קוק זצ"ל ..." :מצות "וחי בה" הכל שוה )לדעת רש"י( ,א
ב ישראל זה יחיה או אחר .וי"ל דג הרמב" מודה דבשפ"ד א רוצה למסור נפשו
בעד חברו ,רשאי".24
נראה שזו ג דעת בעל "ספר חסידי" ,הכותב" :שני שיושבי וביקשו
אויבי להרוג אחד מה ,א אחד תלמיד חכ והשני הדיוט ,מצוה להדיוט לומר
הרגוני ולא חבירי.25"...
כ ג משמע מדברי בעל "הלכות קטנות" הד במקרה ש"שני שאוהבי זה
את זה קשה כמוות אהבה ונגזרה מיתה על א' מה ובא חברו ונמסר במקומו ,איזה
מה עדי ,"/ופוסק "שהנמסר אוהב את גוו יותר מחברו שהניחו בצער ,26"...ולא
כתב מאומה שהאוהב עובר איסור במה שעשה.
נראה שג בעל "תרומת הדש " יסבור כשיטה זו ,שכ כתב לחדש שבכל מקו
שיש ספק א מותר לאד מישראל למות על קידוש הש ,אי אומרי "ספק נפשות
27
להקל" ,וסברתו היא שבעניני אלו "לא הקפידה תורה על איבוד נפשות מישראל"
מכא א /אפשר להסיק כי א מצאנו שמותר לסכ ספק נפשות לצור הצלת הזולת,
הרי זה רק משו שמותר ג למות למע מטרה זו ,וג לגבי הצלת נפשות "לא
הקפידה תורה על איבוד נפשות מישראל".
ה .דעת אחרוני נוספי באותו עני
בספר "שבט מיהודה" כתב" :נראה לי דדי חיי קודמי הוא די מוחלט ולא רק
זכות קדימה אלא שמחוייב להציל עצמו ואי לו רשות לוותר על חייו" .28א /בשו"ת
.
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ספק דיד ג לב פתורא ,וראה ג הע'  8ו  .40%יש להעיר כי בכל הנושאי שלפנינו לא מצאנו
שיחלקו בי מה שמותר לכתחילה לעשות ע"י גרמא מותר לעשות ג בידי ,ואכמ"ל .א /המאירי
אשר הורה בבית הבחירה סנהדרי עב ע"ב כי ג כאשר מותר למסור אד מישראל לשבאי
אסור להורגו בידי ,כתב כ רק משו שלדעתו יש סיכוי שאותו אד ינצל בסופו של דבר,
כמבואר בדבריו ,עיי"ש.
ראשו לציו על שו"ע יו"ד רמז א.
משפט כה קמג.
מהדורת הרב מרגליות סי' תרחצ ,ועי' שו"ת טוטו"ד קמא קצ.
א רכט.
השמטות בסו /תה"ד קצט והו"ד בש" על שו"ע יו"ד קנז סק"א.
שבט מיהודה שער ראשו  ,פרק ח אות ה ,ולא כתב ראיה לדבריו.
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"אגרות משה" הורה שאסור לבעל הקיתו לתת מימיו לחברו .הוסי /וכתב שא /א
בעל המי הוא ע האר .וחברו תלמיד חכ ,אסור לבעל המי לתת לחברו.29
בשני הספרי לא הזכירו כלל את "ספר חסידי" או את ספר "ראשו לציו ".
בעל ה"אגרות משה" לומד את חידושו מדי ייהרג ואל יעבור :כש שאסור
לאד מישראל להרוג את חברו כדי להציל את עצמו ,כ אסור לו להרוג את עצמו
ולהציל את חברו.30
א לכאורה הנדו אינו דומה לראיה .פשיטא שאסור לאד להרוג את חברו כדי
להציל את עצמו ,א מני לנו שהוא הדי ג במקרה שהחבר מסכי להיהרג כדי
להציל את ההורג? ייתכ שבאמת מותר להרוג את החבר במקרה כזה ,וממילא יהא
מותר ג לראשו להקריב את חייו למע החבר.
שו"ר שהנצי"ב מחדש ,כדעת כמה מ הראשוני ,שמי שהעלה לבו טינא
לעריות והוזקק לבעלה והיא הסכימה  %יעבור ולא ייהרג .31מכיו שהתורה מקישה
די רוצח לדי אונס ייתכ לומר שלשיטת אות ראשוני ג בדי שפיכת דמי %
א הנרצח מסכי לכ  %רשאי הרוצח להורגו ולא ייהרג בעצמו ,ואפשר לחלק,
ואכמ"ל.
מוסי /בעל ה"אגרות משה" וכותב שאסור לראשו להקריב את עצמו למע
השני משו שרואי שמשמיא גזרו שהשני ימות .11לשיטתו יקשה מפני מה מותר
לאד חולה לסכ חיי שעה רק משו שמקווה לחיי קיו ,ומפני מה מותר למציל
לסכ את עצמו לטובת השני ,ואכמ"ל.
ולאחר שנתבאר שיש מחלוקת אחרוני בדבר  %שוב חזרנו לסברת בעל
"תרומת הדש " ,לפיה בעני מעי זה "לא הקפידה תורה על איבוד נפשות מישראל",
ונמצא שלמעשה אפשר להורות שמותר לאד להקריב את עצמו ולהציל את חברו,
כדעת בעל "אור החיי" הק' וסיעתו.
32

ו .הא מותר להרוג את הטריפה להציל את השל?
בתשובת "נודע ביהודה" כתב כדבר פשוט" :ואטו מי הותר להרוג את הטריפה
להציל את השל זה לא שמענו מעול ,ומה בכ שעל הטריפה אינו חייב ,מכל
.
.29
.30

.31
.32

ראה לעיל הע' .11
יש לעיי מה סברתו שהרי אפילו לשיטתו יש לחלק בי מי שהורג )את עצמו( בשב ואל תעשה
כבדי כעל הקיתו  ,ובי א הורג )את חברו( בקו עשה .אכ בשאלה זו ,הא אומרי "יהרג ואל
יעבור" א נדרש להרוג את חברו בשב ואל תעשה ,האריכו כידוע האחרוני ]הגר"ח הלוי על
הרמב" .יסודי התורה ,פ"ה ,ועוד[ ,ואכמ"ל.
העמק שאלה על השאילתות .שאילתא מב אות ד.
ראה ספר אסיא ה ,עמ' – .76%61העור.
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מקו איסור בידי עושה להרוג הטריפה ,ואפילו שבת החמורה מחללינ על חיי
שעה.33"...
ראייתו של בעל הנוב"י צ"ע .אפילו א תאמר שמחללי שבת בעבור טריפה
אי זאת אומרת שהצלת השל אינה חשובה מחיי הטריפה .צא וראה שמחללי
שבת לצור חיי שעה ,ולעומת זאת מותר לאד לוותר על חיי שעה א מקווה
לזכות בחיי קיו ,כפי שנתבאר לעיל .34כיוצא בזה מחללי שבת ג א יש ספק
סכנת נפשות ,ובכל זאת נתבאר לעיל כי מותר להסתכ ולהציל בכ חבר.
בניגוד לדעת הנוב"י כותב בעל ה"תפארת ישראל"" :ונ"ל דאיכא למימר דאע"ג
דקיי"ל דחיישינ לחיי שעה ,היינו באי חיי קיו כנגדו ,אבל ביש חיי קיו כנגדו,
ודאי דד חיי קיו שלו סומק טפי מד חיי שעה של חברו שאינו סומק כ"כ" .35בעל
ה"תפארת ישראל" ד במקרה שבו מדובר על חיי שעה של טריפה .מכא  ,שלפחות
במקרה שיש "תרתי לריעותא"  %ג חיי שעה וג טריפה  %מותר לדעתו להרוג את
הטריפה ולהציל את השל.
בכל מקרה ,טענתו של בעל הנוב"י ,לפיה לא שמענו מקו היתר להרוג את
הטריפה כדי להציל אח השל ,אינה מקובלת על השואל ש ,הרב ישעיהו פיק
ברלי מברסלאו ,ולדעת בעל ה"תפארת ישראל" אכ מותר להרוג טריפה שיש לה
חיי שעה.
32
יש שכתבו שג המאירי סובר כדעת בעל ה"תפארת ישראל" ,שכ כתב:
"בסיעה של בני אד שהיה ביניה טריפה שימסרוהו ואל ייהרגו ,שהרי ההורגו
פטור" .36א לענ"ד אי מש ראיה כלל :המאירי פוסק שיש למסור את הטריפה רק
מפני שג א לא ימסרו אותו ייהרג .37אילו היו השבאי מתני שא לא ימסרו
אחד יהרגו ה את אחד השבויי  %יתכ שאסור למסור אפילו את הטריפה.

.
.33
.34
.35

.36
.37

נובי"ת חו"מ נט.
ראה לעיל פסקה א.
תפארת ישראל סו /פ"ח דיומא בבועז ,וע"ע בתפארת ישראל על ריש פאה ,ש כתב שאי
חוששי לחיי שעה אפילו א ספק חיי קיו כנגדו ,והביא לכ ראיה מהגמרא במס' נדרי כב
ע"א ,וראה עוד להל .
בית הבחירה לסנהדרי עב ע"ב.
ע' כס"מ יסודי התורה ה ה שד בשאלה למה לא ימסרו את השל א בי כה וכה נגזר דינו
ליהרג ביחד ע כול .מכל מקו אי ל אלא חידושו ,ודי במה שחידשנו שאסור למסור של.
כא המקו להעיר כי הרב מרדכי הלפרי במאמרו "הא מותרת השתלת לב על פי ההלכה? ספר
אסיא ה ,עמ'  79%55מסיק מדברי הכס"מ כי "איסור רציחה אינו נדחה בשו אופ ג מפני פיקוח
נפש" .לענ"ד יתכ מאד לחלק בי דיני שבאי ובי גדרי פקו"נ בעלמא )ראה ג דרכי תשובה על
סי' קנז אות ט בש שו"ת טוטו"ד קמא רכ( ,וכ לחלק בי רציחה של של עבור חבריו השלמי
ובי רציחה של טריפה בעבור )כפי שמחלק המאירי( ,ואכמ"ל.
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ז .הא מותר לטריפה להקריב את עצמו למע חבר?
הא מותר לטריפה להסכי שיהרגו אותו כדי להציל את חברו? לעיל נתבאר
כי לדעת בעל ה"תפארת ישראל" ועוד אחרוני מותר להרוג טריפה )שיש לו חיי
שעה בלבד( כדי להציל את השל .כמו כ  ,פשיטא שלדעת בעל "אור החיי" הק'
וסיעתו שמותר לטריפה להקריב את עצמו למע חברו.
אכ יתכ שג לדעת בעל ה"שבט מיהודה" ובעל ה"אגרות משה" ,אשר דעת
הובאה בפיסקה החמישית ,מותר לטריפה להסכי לכ ,שכ ג לשיטת יש מקו
לחלק בי של הרוצה לוותר על חייו ובי טריפה הרוצה לעשות כ  ,ואכמ"ל.
ח .הא מותר להרוג מי שנותרו לו חיי שעה כדי להציל אחר?
לעיל נתבאר כי לדעת האחרוני חיי של פחות משנה מכוני בש "חיי
שעה" .38א /טריפה מוגדר כמי שיחיה בסתמא פחות משנה .ע זאת ההורג טריפה
פטור ממיתה ,ואילו ההורג מי שנותרו לו חיי שעה )שאינו טריפה( חייב מיתה ,כדי
ההורג את הגוסס .39אמור מעתה כי ייתכ שג הרב ישעיה פיק ברלי  ,השואל
בשו"ת "נודע ביהודה" ,וסיעתו יודו שאסור להרוג מי שנותרו לו חיי שעה ,ואפילו
יצילו בכ מי שיזכה לחיי קיו.
ט .הא מותר לחולה לוותר על חיי שעה לצור הצלת חבר?
נראה לחדש שג מי שנותרו לו חיי שעה )א /שאינו טריפה( רשאי לוותר על
חיי שעה שלו כדי להציל את חברו ; לשיטת בעל ה"ראשו לציו " וסיעתו ,הלא
אפילו אד בריא רשאי להקריב את חייו כדי להציל את חיי חברו.40
אול ג לדעת האחרוני אשר התבארה לעיל  %לפיה אסור לאד מישראל
להקריב את עצמו ולהציל בכ את חברו  %יתכ שמותר לאד מישראל לוותר על
חיי שעה שלו ולהציל את חברו .והסברה נותנת שכש שמותר לאד לסכ ספק חיי
קיו שלו ,כדי להציל את זולתו ,כ רשאי הוא לוותר על חיי שעה שלו למטרה זו.
א /מסתבר שלדעת הרדב"ז מי שנותרו לו חיי שעה אינו חסיד שוטה א מסתכ על
מנת להציל את חברו .ואכמ"ל.

.
 .38ראה הע' .3
 .39ראה מנחת חינו לד א .ולולי דמסתפינא היה נראה לחלק בי די גוסס ובי די חיי שעה ,שהרי
לגבי גוסס קיי"ל שמיעוט חיי ,ואכמ"ל.
 .40ראה לעיל פסקה ד .ראה ג בשו"ת משפט כה קמד טו ,שלדעת ב פתורא אסור לשני לקבל את
הקיתו  ,שכ אז יראה במיתתו של חברו .א אי איסור לראשו לתת .ולפי"ז בנדו דיד שהשני
מקבל את מתנת הראשו לאחר שהראשו נפטר לל"ב .ואכמ"ל.
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שוב מצאתי שר' משה פיינשטיי זצ"ל ,כותב בפירוש שאעפ"י שמותר לחולה
לסכ חיי שעה לצור חיי קיו של עצמו ,אסור לו לסכ ספק חיי קיו )דהיינו
שיארי ימי א "עלול לפי מחלתו למות בכל יו"( לצור זה .41מכא שפשיטא לו
שקשה יותר לסכ חיי של בריא מאשר לוותר על "חיי שעה".
י .חיי שעה "קצרי" וחיי שעה "ארוכי"
לולי דמסתפינא היה נראה לחלק בי חיי שעה "קצרי" ובי חיי שעה
"ארוכי" .חיי שעה קצרי היינו שברי שהחולה ימות בתו זמ קצר ,ולא נשארו לו
אלא דקות או אפילו שעות ספורות .42לעומת זאת יש חיי שעה ארוכי ,דהיינו
שהחולה יודע שהוא ימות בתו שנה ,כמבואר לעיל ,א אינו חושש שזה יקרה בכל
רגע.
א נניח שיש שני סוגי של חיי שעה ,נוכל להמתיק את פירוש בעל ה"תפארת
ישראל" על הגמרא במס' נדרי .43בגמרא מסופר על עולא אשר הל בדר ביחד ע
עוד שני יהודי .אחד מה שחט את חברו ולאחר מכ שאל את עולא" :יאות
עבדי"? עולא השיבו בחיוב ,ועודד אותו לפרוע את בית השחיטה של הנרצח .מבואר
ש בהמש הגמרא שר' יוחנ הורה לו שעשה כדי שכ בכ הציל את נפשו .מקשה
בעל ה"תפארת ישראל" בסו /מסכת יומא ,כיצד זה מציל עולא את עצמו בחיי שעה
של חברו? ומסיק מכא שחיי קיו שלו קודמי לחיי שעה של זולתו .44אמור מעתה
שרק במקרה שמדובר בחיי שעה קצרי ביותר של טריפה מתיר בעל ה"תפארת
ישראל" להציל את עצמו בחיי שעה של חברו.
ועוד ראיה להקל בכל הנוגע לחיי שעה קצרי ביותר אפשר ללמוד מדברי
החיד"א אשר כותב בש בעל "כנסת הגדולה" ,בעני מאבד עצמו לדעת" :לכ נראה
דמשאול ליכא ראי' שכבר היה יודע שלא יחיה עוד שאמר לו שמואל' ,מחר אתה
ובני עמי' ,ומוטב שיהרוג עצמו ולא יתעללו בו פלשתי ; אבל מי שהוא ספק שא
לא יהרוג את עצמו אולי יינצל ,אי לפגוע בעצמו".45
בעקבות האבחנה בי שני סוגי של חיי שעה יש לדו מחדש בעני ניתוח )ראה
פיסקה ראשונה( ,שכ בגמרא עבודה זרה מדובר במי שיחיה רק ימי מעטי ,ולכ
.
.41
.42
.43
.44

.45

במאמרו הנזכר בהע' .3
אולי ההגדרה היא כל שהוא ובני משפחתו יושבי ומצפי למותו.
נדרי כב ע"א.
בספר עיני למשפט על נדרי כב ע"ב ד"ה ופרע לו בית השחיטה כתב ,שאי הוכחה לשיטת
בעל התפארת ישראל אלא בטריפה .לכאורה יקשה לדעת הסוברי שאי נוטלי ממונו של אד
שלא בהסכמתו אפילו לצור הצלת נפשות ,הא יתכ שנוטלי את חייו? על זה יש להשיב כי
מסתבר מאד שפחות משוה פרוטה נוטלי לכו"ע .ולגבי אותו מחוסר הכרה ,שלדעת הרופאי
אי ארוכה למכתו ,נאמר שאי ער כלל לחיי שכאלה ,כשמדובר בהצלת חבר.
חיי שאל א מו.
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התכוונה הגמרא באומרה ש"לחיי שעה לא חיישינ " ,ולא לחיי שעה הנמשכי
שבועות וחדשי ,ועדיי צ"ע.
יא .חיי שעה של מחוסר הכרה
עוד נ"ל שיש מי שחי חיי שעה השרוי בהכרה ,ואפילו א הוא מואס בחיי
מחמת צער ויסורי ,אסור לפגוע בו מהטעמי הנזכרי לעיל .על כגו זה אמר בעל
ה"נודע ביהודה" שלא שמענו שמותר להרוג את הטריפה להציל את השל ,ואפשר
להבי דעת הסובר שאסור לו ג להקריב את חייו למטרה זו .לעומת זאת ,א
החולה מחוסר הכרה ולפי חוות דעת הרופאי התהלי הוא בודאות בלתי הפי,
ובתו זמ קצר יל לעולמו  %המצב שונה.
על החילוק בי שני סוגי של חיי שעה למדנו מדברי הגמרא" :אמר רב אידי בר
אבי האי מא דבלע זיבורא מחייא לא חיי מיהו לשקייה רביעתה דחלא שמגז אפשר
דחיי פורתא עד דמפקיד אביתיה" .46משמע שאילו לא היתה לו הזדמנות לפקוד
לביתו לא היה מקו להתאמ .להצילו .כ מדויקי דברי המאירי אשר כותב ,מפני
מה מפקחי את הגל ג בעבור מי שלא יוכל לחיות אלא לפי שעה" :שבאותה שעה
ישוב בלבו ויתוודה".47
אכ בעל ה"משנה ברורה" תמה על דברי המאירי וכותב" :דכל זה הוא לטעמא
בעלמא אבל לדינא לא תלוי כלל במצוות".48
א א אינו עני לגופו ,לגבי שבת והצלת נפשות ,תנהו עני לדבר אחר ,הוא
נדו דיד  ,להקל ולהתיר להורגו א מסכי לכ ,על מנת להציל נפשות בישראל.
אמור מעתה שא מדובר במי שאי לו עוד שו תועלת בחיי שעה שלו ,שאינו יכול
יותר לקיי מצוות או אפילו לחזור בתשובה מסתבר שעדי /לקבל את הסכמתו
ולהציל נפש אחת מישראל תמורת חייו ,ולקיי בכ עול מלא .קל וחומר במקרה
שהחולה שנותרו לו חיי שעה הוא ג טריפה.
סיכו
א .אסור להרוג חולה כדי להציל את חברו אפילו החולה מסכי לכ.
ב .א החולה הוא טריפה ,נותרו לו רק חיי שעה "קצרי" ,הוא א /מחוסר
הכרה וברי שאי לו סיכוי לחזור להכרה % ,קיימות שלוש אפשרויות:
.
 .46עבודה זרה יב ע"ב] .ראה :ספר עמק%הלכה אסיא כר א )מכו שלזינגר וקר עמק הלכה ,ירושלי
תשמ"ו( ,עמ'  ,55הערת עור 22א  %העור[
 .47המאירי מהדורת הרב יוס /הכה קליי מכו התלמוד הישראלי השל ,ירושלי השלמה ת"ו
תש"ל ,על המשנה יומא פה ע"א ,וראה ש הע' .240
 .48ביאור הלכה על סי' שכט סעי /ד.
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 .1א הוא הסכי לכ מראש ,מותר לכולי עלמא ליטול ממנו לב או כבד ,וזאת
בתנאי ש %
א .אי אפשר עוד להמתי .
ב .אי עוד עצה אחרת להציל חייו של החולה.
ג .יש סיכוי סביר שבכ יאפשרו לשני חיי קיו.
 .2א החולה הודיע במפורש שלא יסכי לוותר על חיי שעה שלו ,נראה שאי
לאפשר להוציא ממנו אבר.
 .3א לא ידוע מה דעת החולה יש לעיי א אפשר לומר שאנ סהדי שהוא
מסכי שיוציאו ממנו אבר .הדבר צרי הכרע.
ולחומר הנושא לא באתי להורות הלכה למעשה אלא רק לעורר כתלמיד הד
לפני רבותיו.
מקור :ספר אסיא ז' ,עמ' 1993 ,177%187

