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АЛАХА И МЕДИЦИНА 

 הלכה ורפואה

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО 

 דף מקורות  

 שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרכז .1

. תשובה זו מדת חסידות אבל  וכו'  אם אמר השלטון לישראל הנח לי לקצץ אבר אחד שאינך מת ממנו או אמית ישראל חבירך
לדין יש תשובה וכו' תדע דסכנת אבר חמירא דהא התירו לחלל עליה את השבת בכל מלאכות שהם מדבריהם אפילו ע"י ישראל. 
ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים אל השכל והסברא ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא 

הלכך איני רואה טעם לדין זה אלא מדת חסידות ואשרי חלקו    וכו',   וך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חביר את עינו או לחת
 .ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מוודאי דחבריהמי שיוכל לעמוד בזה 

 ין. תרומת אבריםרפלמרדכי ה ר-ד .2

מרות שניתן להרחיב רעיון זה עד כדי קיצוניות שתאסור אפילו הסתכנות קלה למען הצלת חיים, מודגש בספרות הפוסקים הכלל  ל
שאלה זו איננה מוגדרת    -ואף חובה אם הוא חיוני להצלת חיי הזולת. מהו הגבול של רמת הסיכון המותרת    שסיכון סביר מותר

  -עקרון מנחה: רמת סיכון שאדם רגיל ליטול על עצמו לצורך הנאתו או פרנסתו    במדויק בדברי הראשונים, אך ניתן להסיק
 .נחשבת כפעולה שגרתית מקובלת, וסיכון סביר כזה איננו יכול להוות עילה להמנעות מהצלת הזולת

 הבתקופת חקורונ -מנחת אשר  .3

שאר חולי    ךתובמסתכן כדי להציל את עצמו  אלא כ  ,באמת נידון דידן עדיף טפי' ולא מדובר נמי שמסתכן כדי להציל את זולתו 
 . ישראל, כי אם תרופה זו אכן מועילה, הלא תועיל לו עצמו כדי להבריא

 חלק ג סימן עה  1שו"ת שבות יעקב .4

מרופא מומחה על חולה אחד שחלה את חליו שקרוב למות בו וכל הרופאים אומדין שודאי ימות תוך יום או יומים אך שאומדין  
ה אחת שאפשר שיתרפא מחוליו וגם אפשר להיפך שאם יקח רפואה זו אם אינו תצליח ח"ו ימות מיד תוך שעה  שיש עוד רפוא

 או שתים אי מותר לעשות רפואה זו או חיישינן לחיי שעה ושב אל תעשה עדיף:  

כי    ת ות ובדיקוהואיל שדין זה הוא דיני נפשות ממש וצריך להיות מתון מאוד בשאלה כזו מש"ס ופוסקים בשבע חקיר  תשובה
עדיף   הכל המאבד נפש א' מישראל וכו' וכן להיפך המקיים נפש א' כאלו קיים עולם מלא ולכאורה הי' נראה דשב ואל תעש

וכתב הרמב"ם פ"ה מה' אבל דהמעמץ עם יציאת נפש הרי זה שופך    ...ממש  סכי חיישינן לחיי שעה אפי' מי שכבר הוא גוס
איברא   ו'. ואר בי"ד ובש"ע סי' של"ט וכה"ג קי"ל דמותר לחלל שבת משום חיי שעה כדמים וכן מוסכם מכל הפוסקים וכמב

כאשר ירדתי אל העיון נראה דשפיר דמי דודאי היכא דיש חשש שמקרב מיתתו ולא עושה כן כדי לרפא אותו לגמרי זה ודאי  
פואה זו שנותן לו יתרפא לגמרי  הוי כשופך דמים וחיישינן לחיי שעה כמבואר בש"ס ופוסקים כנ"ל ברם אם אפשר שע"י ר

דף י"א ע"ד ע"ש וז"ל לחיי שעה לא חיישינן  ןבספר תורת אדם לרמב" אוכ"כ להדיכו'  מחליו ודאי לא חיישינן לחיי שעה ו
וכל זה הוא הסכמת הפוסקים כדאיתא ברמב"ם פ"ב מה'   .פ' לספיקא דחיי שעה מקמי דאפשר דחי טובא לא חיישינן עכ"ל

רוצח ובטי"ד סימן קנ"ה א"כ ג"כ בנדון זה כיון שודאי ימות מניחין הודאי ותופסין הספק אולי יתרפא ומ"מ אין לעשות הרופא  
ינכר שהוא כפל  כפשוטו כן רק צריך להיות מתון מאוד בדבר לפקח עם רופאין מומחין שבעיר ע"פ רוב דיעות דהיינו רובא דמ

 לפי שיש לחוש לקלי דעת ע"כ יעשה ע"כ רוב דיעות הרופאים והסכמת החכם שבעיר כנ"ל הקטן יעקב.

 ענין הסכנה  - תורת האדם שער המיחוש  .5

 הזה  בצער  לי  מה  הרופא  יאמר  שמא'  פי .  לרפאות  לרופא  רשות  שניתנה  מכאן  ירפא  ורפא  ישמעאל'  ר  דבי  תנא  החובל  בפרק
 . וכו'  לרפאות רשות תורה לו נתנה לפיכך בשוגג נפשות הורג ונמצאתי אטעה שמא

 

( בערך, כיהן ברבנות בקהילות שונות: פראג, אנסבך )בווריה(, ורמייזא )גרמניה( ומץ )צרפת(.  1670נולד בשנת ה"א ת"ל )  רבי יעקב רישר  1
 (. 1733תשובותיו, שנדפסו בספרו שבות יעקב, זכו לתפוצה מרובה. הוא נפטר בשנת ה"א תצ"ג )
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 הבתקופת חקורונ -מנחת אשר  .6

כנגד הסיכוי לחיים  שי אלא במי שלדאבון לבו אין לו אלא חיי שעה, ויסוד דבריו  רולא מיי  ,לני"ד   ןאמנם לכאורה אין זה עני 
עצמו לסכנה, אף שלמרות המחלה שבה חלה אפשר שיתרפא  ארוכים אין מתחשבים בחיי שעה, משא"כ בנידון דידן שמכניס את  

  ת.ומהי"ת יסתכן בתרופה נסיובי ,ואינו חולה סופני כלל

ד ועפ"י רוב לא מדובר כלל בסכנת מוות אלא בסכנה לבריאותו התקינה ואמאך מאידך אין לדמות סכנה דידן שהיא רחוקה  
ומעשים בכל יום שאנשים עוברים  .  ו תגרום את מותו המיידיות יעקב שהיה חשש גדול שתרופה ז ב להא דש  ,ותפקוד אבריו 

ליכנס   שמותר לו לאדם  ...ניתוחים וטיפולים שיש בהם סכנה מסויימת אף שאינן בסכנת מות, ואין פוצה פה ומצפצף, וכבר ביארתי
נידון  בממות. וכך גם  לסכנה מסויימת ורחוקה לצורך פרנסה או שאר עניינים של איכות חיים ולאו דוקא לפקח נפשם ולמלטם  

 .דידן נראה שמותר לאדם לנסות תרופה נסיונית על מנת להתרפא ממחלת הקורונה אף שאפשר שיגרם לו על ידי כך נזק בריאותי

 .ר וקיבלבר' וסברבאך זאת פשיטא לן שאסור לתת לאדם תרופה נסיונית זו אלא אם כן מודיעים לו על הסיכון שיש  

צ"ע אם מותר לו לסכן את    ,סכנה כלל והוא מתחזק והולךבדרך הטבע אין חייו  בצעיר ובריא ש  ונראה עוד ראם מדובר נאדם  
ה זו שתיעשה ע"י אחרים שאכן חייהם כסכנה, כך  ונפשו ובריאותו על מנת לברר את מדת היעילות של התרופה, ואפשר למצ

 .מסתבר לכאורה

 יורה דעה סימן רי  -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא   .7

שאירע שם באחד שחלה בחולי האבן בכיסו והרופאים חתכו כדרכם בעסק רפואה במכה  השאלה שבאה מק"ק לונדון במעשה  
כזו ולא עלתה לו תרופה ומת ונשאלו שם חכמי העיר אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה כדי לראות במופת שורש המכה  

  ...בענין החיתוך הצריך לרפואה  הזאת כדי להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא אם יקרה מקרה כזה שידעו איך יתנהגו
 .אם יש בזה איסור משום דאית ביה ניוול ובזיון להמת הזה או אם מותר משום דאתי מיניה הצלת נפשות

בנדון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה רק שרוצים ללמוד חכמה זו אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה ודאי דלא דחינן משום  ...
ור תורה או אפילו איסור דרבנן שאם אתה קורא לחששא זו ספק נפשות א"כ יהיה כל מלאכת הרפואות  חששא קלה זו שום איס

שחיקת ובישול סמנים והכנת כלי איזמל להקזה מותר בשבת שמא יזדמן היום או בלילה חולה שיהיה צורך לזה ולחלק בין חששא  
 ...לזמן קרוב לחששא לזמן רחוק קשה לחלק. וחלילה להתיר דבר זה

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שלו   .8

נידון שלפנינו מי שרוצה למכור עצמו בחיותו לרופאים שינתחוהו אחר מותו ללמוד ממנו הלכות הרופאים הנה זה איננו נכנס  
 .בגדר פקוח נפש כלל וכלל

 ז החזון איש יו"ד סי ר"ח אות .9

ה אין להם כל זכר,  ווהברים עתידים שבדב  לא מקרי ספק פ"נ..  ואין החילוק כין איתא קמן לליתא קמן, אלא אם מצוי הדבר.
 . עתידות ופעמים שמה שחשבונם להצלה מתהפך לרועץ, והלכך אין דנים בשביל עתירות רחוקותבת שאין אנו בקיאים מאבו

 חלק ב'    ערכי רפואה, -  שלמה שלחן .10

מצד ההלכה להתנדב ולהסתכן לשם הערכת תרופות חדישות והאם שרי לעשות נסויים כאלה בישראלים  דבר השאלה אם מותר  ב
אפשר דחשיב נמי    ...דלבד ממאי דחשיב הצלת נפשותכשציבור נרדפים מדובים ואריות אשר צריכים להלחם אתם אפשר    ...נראה

אפילו בכה"ג שהיחיד  ואף שאין לנו מלך ובי"ד מ"מ יכולין טובי העיר לרוץ ולסכן בזה חיי אנשים כמו במלחמה    כמלחמת מצוה
מלחמת    ואם כנים אנו בזה אפשר דגם מלחמה נגד מחלות האורבות לחיי האדם הוי נמי כעין  לא היה חייב משום הצלת נפשות 

מצוה ואם היינו זוכים שהכל יעשה על פי דין תורה אפשר שהבי"ד היה רואה בצורך של נסיון תרופות כמלחמת מצוה של הצלת 
מ"מ כיון שנעשה עכ"פ על ידי מומחים גדולים ובזהירות רבה מסתבר שאין    , נפשות ולכן בזמנינו אף שלא נעשה ע"י דעת תורה

 . איסור להתנדב לכך

 סנהדרין פרק כברמב"ם הלכות  .11

שלא תאמר איש פלוני רשע הוא שמא יהרוג את בני שמא ידליק את גדישי שמא יקצץ נטיעותי, ואם    -"  לא תגורו מפני איש"
 .היה ממונה לרבים חייב להזקק להם

 הבתקופת חקורונ -מנחת אשר  .12

אך לכאורה ברור    . ..חזק ככך או לאוהלא אין דבר העומד כפני פיקוח נפש, וחילק כין רשע שמו  ב(י"  ' חו"מ ס)ותמה הב"ח  
  , אחר ודאי היינו מיעצים לו שיתרחק מן הסכנה עד קצה היכולת, אך לא כן כשופט ודיין   ן כל עניב ו,  עי'בופשוט דלמיחוש מיהו  
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לעהו, ומשו"כ כל עוד  בריה, ואיש את רעהו חיים  בקת חי לכל  בלית דיין, ולא שואם יתרחק ככל חשש של סכנה, לית דין  ש
 ...  וסס אין רשות לדיין לחשוש מכל איוםבחשש מאין 

קצת אנשים מרה ראוי להם לבכל שיש צורך לתיקון החד  ,ידון דידןבנמ"מ נראה כן אף    ,תא לגמרילימואף שאין לדמות מילתא ל
אדם צעיר ובריא מותר לו להתנדב  ,  נידון דידןבהם סכנה מסויימת. ונראה כן אף  בם להתנדב לתפקידים שיש  רוחה  באשר נד

 . וקר לנגיף הקורונה לאחר שהוא לוקח את החיסון הנסיוניבאופן מבולחשוף את עצמו 

 


