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באריכות שיש לנתק חולה חסר תקוה ממכונת הנשמה על מנת להשתמש בו לחולה  

 שאפשר להצילו, ויש לפלפל טובא בדבריו.

ואני את הנראה לענ"ד בסוגיא קשה זו כתבתי, והשי"ת יאיר עינינו בתורה ויצילנו מן  

 השגיאות. 

 הכותב בצער, בתקווה ובתפילה 

 אשר וייס 

 

 ה

 התרופות נסיוניות לחולי קורונ

 לכבוד תלמידי האהוב

 מזכה רבים ומקדש שם שמים

 הרה"ג ר' יהודה ליב וינר שליט"א

 רב ביה"ח ארזי סיני, לוס אנג'לס קליפורניה 

במענה לשאלתכם, שאלתם של רבנים ורופאים רבים במה שנותנים לחולי הקורונה  

ת אלה  תרופות נסיוניות שעדיין לא הוכחו די צורכם כיעילים לריפוי מחלה זו. תרופו

עלולים לגרום תופעות לואי קשות כגון עיוורון ועוד. בנסיבות רגילות הרשויות זהירות 

מאוד ולא היו נותנים תרופות אלה לחולים שיש סיכוי להצילם, אלא שמחמת בהלת 

המגפה והצורך הדחוף להמציא לה תרופה אישרו הרשויות את השימוש בתרופות אלה.  

ראוי לתת לחולים תרופות שלא הוכחו עדיין כיעילות והשאלה העולה מאיליה האם אכן 

 כאשר יש חשש נזק לחולים. 

והשאלה כפולה ומוכפלת, וקשה שבעתיים, בענין הנסיון לפתח חיסון למחלה קשה 

זו. תהליך הבירור והאישור בימים כתיקונם מבוסס על תקופה שבו לוקחים שתי קבוצות 

( placeboוכנן ולשניה נותנים פלציבו ) של אנשים במצב דומה לאחת נותנים חיסון מת
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שהוא קפסולה ריקה מכל חומר פעיל, ועוקבים אחריהם לבחון כמה יחלו מכל אחת 

מהקבוצות. אך מכיון שבזמנינו אנשים נוהגים בבידוד חברתי אין שיטה זו יעילה והיא 

ש עלולה להימשך הרבה זמן ללא תוצאות מכריעות. ולכן רשויות הבריאות מתכננות לבק

משתי הקבוצות לחשוף את עצמן לנגיף הקורונה במכוון כדי לקצר את תקופת המבחן. 

כל אלה שיחשפו את עצמן לנגיף עלולים להסתכן וחלקם אף עלול למות בין מתוך 

הקבוצה שלא יקבלו חיסון כלשהו ובין מאלה שיקבלו חיסון אפשרי. האם מותר ליזום 

בחן זה ולחשוף את עצמו לנגיף לתועלת בדיקה זו, והאם מותר להתנדב ולהשתתף במ

 הרבים. 

לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון, ומתיירא אני פן אכשל כי בדיני נפשות עסקינן. אך  

 אין אתה בן חורין להיבטל ממנה ואשתדל לענות על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. 

"ג סימן  א. הנה כבר דנתי באריכות גדולה בכמ"ק )שו"ת מנח"א ח"א סימן קט"ו וח

קכ"ב( באיזה מדה מחוייב אדם או מותר לו לאדם להסתכן כדי להציל את חבירו   –קכ"א  

מסכנה גדולה יותר, ומסקנת דברינו דכאשר מדובר בסכנה רחוקה והסכנה שרובצת 

גדולה ושכיחה בהרבה יש בזה מדת חסידות אף שאין בזה חיוב. מסקנא זו  לפתח חבירו

 מבוססת על מה שלמדנו מתשובות הרדב"ז, ואכמ"ל. 

ואם בהצלת היחיד אמרינן, ק"ו כאשר מדובר באפשרות להציל רבים והמונים בכל 

 העולם כולו. 

לתו, אלא  אך באמת נידון דידן עדיף טפי, דלא מדובר במי שמסתכן כדי להציל את זו

במסתכן כדי להציל את עצמו בתוך שאר חולי ישראל, כי אם תרופה זו אכן מועילה, הלא 

 תועיל לו עצמו כדי להבריא.

סי' ע"ה( שחולה שהרופאים קבעו   והרי זה דומה למה שכתב בשו"ת שבות יעקב )ח"ג

שהוא נוטה למות ואין לו אלא חיי שעה כיום או יומיים, והדרך היחידה להצילו היא ע"י 

תרופה נסיונית שאפשר שימות על ידה בתוך שעה או שעתיים, אך אפשר שתרופה זו  

תועיל לו לרפאותו לגמרי מן המחלה. ופסק השבות יעקב שמותר לו להסתכן לתת סיכוי 

 אותו כיון שבלא"ה אין לו אלא חיי שעה, עי"ש. רפול
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ועיין עוד בשו"ת בנין ציון )סימן קי"א( שדן בשאלה דומה להא דהשבות יעקב, 

וכנראה לא ראה את דברי השבות יעקב שקדם לו, וגם הוא הוכיח מדברי הגמ' בעבו"ז )כ"ז 

מכח ראיה זו   ע"ב( דבמקום שיש סיכוי לרפואה שלימה אין משגיחין בחיי שעה, ופסק

 המיידי בתקוה לזכות לרפואה, עי"ש.  שמותר לחולה לעבור טיפול שעלול להביא למותו

ענין הסכנה   –להביא ראיה מדברי הרמב"ן בתורת האדם )שער המיחוש והוסיף עוד 

אות ו'( והטור )יו"ד סימן של"ו( שפירשו את מה שדרשו חז"ל )ב"ק פ"ה ע"א(, וז"ל 

ן שניתנה רשות לרופא לרפאות. פי' שמא יאמר הרופא מה לי ורפא ירפא מכאהרמב"ן: "

". בצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג לפיכך נתנה לו תורה רשות לרפאות

 הרי שאין הרופא צריך לחוש שמא יהרוג, עי"ש.

ואף שאפשר לדחות דאין כוונתם אלא לחשש שמא בשוגג או באונס וללא יודעין  

וכמו שמצוי אף בזמנינו בפרט בניתוחים קשים, ואף בטיפול תרופתי,   יגרום למות החולה,

ולזה אין הרופא צריך לחשוש, ואין זה ענין לשאלתו כאשר ידוע מראש שטיפול זה יכול 

להביא למותו, והשאלה היא כיצד לנהוג לכתחלה, ומטעם זה אף אין זה דומה לנידון דידן  

פה נסיונית זו עלולים לחלות והשאלה  שמדובר בידיעה מראש שחלק מן המקבלים תרו

 היא מה ההנהגה הראויה לכתחלה, מ"מ אף גאון זה פסק כדברי השבות יעקב.

אמנם לכאורה אין זה ענין לני"ד, דלא מיירי אלא במי שלדאבון לבו אין לו אלא חיי  

שעה, ויסוד דבריו דכנגד הסיכוי לחיים ארוכים אין מתחשבים בחיי שעה, משא"כ בנידון 

דן שמכניס את עצמו לסכנה, אף שלמרות המחלה שבה חלה אפשר שיתרפא ואינו די

 חולה סופני כלל, ומהי"ת יסתכן בתרופה נסיונית. 

אך מאידך אין לדמות סכנה דידן שהיא רחוקה מאוד ועפ"י רוב לא מדובר כלל בסכנת 

דול  מוות אלא בסכנה לבריאותו התקינה ותפקוד אבריו, להא דשבות יעקב שהיה חשש ג

 שתרופה זו תגרום את מותו המיידי. 

ומעשים בכל יום שאנשים עוברים ניתוחים וטיפולים שיש בהם סכנה מסויימת אף 

שאינן בסכנת מות, ואין פוצה פה ומצפצף, וכבר ביארתי במק"א )שו"ת מנח"א ח"ג סימן 

ו לאדם קכ"א וסימן קכ"ה, ומנח"א דברים סימן ז' ומנח"א שבת סימן פ"ז אות ב'( שמותר ל
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ליכנס לסכנה מסויימת ורחוקה לצורך פרנסה או שאר עניינים של איכות חיים ולאו דוקא 

לפקח נפשם ולמלטם ממות. וכך גם בנידון דידן, נראה שמותר לאדם לנסות תרופה 

 נסיונית על מנת להתרפא ממחלת הקורונה אף שאפשר שיגרם לו על ידי כך נזק בריאותי. 

תת לאדם תרופה נסיונית זו אלא אם כן מודיעים לו על  אך זאת פשיטא לן שאסור ל

 הסיכון שיש בדבר, וסבר וקיבל. 

ונראה עוד דאם מדובר באדם צעיר ובריא שבדרך הטבע אין חייו בסכנה כלל והוא  

מתחזק והולך, צ"ע אם מותר לו לסכן את נפשו ובריאותו על מנת לברר את מדת היעילות 

שה ע"י אחרים שאכן חייהם בסכנה, כך מסתבר של התרופה, ואפשר למצוה זו שתיע

 לכאורה. 

ב. אמנם לגבי שאלתו השניה, שאלה זו חמורה היא וצריך בה עיון גדול, דבשונה מן  

  קרובה השאלה הראשונה שבה מנסים אנו תרופה לא בדוקה, והסיכוי שהיא תועיל 

ם את והחשש שהיא תזיק רחוקה, ומסתבר להקל בזה כמבואר, בשאלה זו אנו חושפי

האדם למחלה וגורמים לו סכנה ללא כל תועלת ישירה רק כדי לבחון את היעילות של 

 חיסון אפשרי, וצ"ע אם יש בזה צד היתר. 

  לפי מה שביארתי במק"א )שו"ת מנח"א ח"ג סי' קכ"א( דכאשר יש כאן צורך חיוני אך  

יכון יתר, ותיקון לחברה מותר לאדם להתנדב מטוב לבו ולעמוד ולשרת אף במה שיש בו ס

כגון להתנדב למשטרה, ללוחמי האש וליחידות חילוץ וכדו', דהמתנדב לכל אלה לוקח על  

עצמו סיכון יתר מהמצופה ונדרש משאר בני אדם, אך בכל חברה מתוקנת אכן ראוי שיהיה 

 מי שמוכן ומזומן לעשות כן לתועלת הרבים.

השופטים נצטוו  ומלבד הסברא הישרה הוכחתי דבר זה ממה שמצינו שהדיינים ו

בל"ת "לא תגורו מפני איש" )דברים א' י"ז( וכתב הרמב"ם )הל' סנהדרין פכ"ב ה"א, 

שמא יהרגני או מתיירא אני מאיש פלוני  וסהמ"צ ל"ת רע"ו( דאין לו לדיין לחשוש ולומר "

שמא ידליק את גדישי או שמא יקצץ את נטיעותי תלמוד לומר לא תגורו מפני  את בני

 "ז מן הספרי, עי"ש.", והביא דאיש
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ותמה הב"ח )חו"מ סי' י"ב( והלא אין דבר העומד בפני פיקוח נפש, וחילק בין רשע 

שמוחזק בכך או לא. ובשו"ת שבות יעקב כתב )ח"א סי' קמ"ג( דלא נחשדו ישראל לרצוח 

 נפש בשביל הפסד ממן, עי"ש. 

שחושש לנפש אך לכאורה ברור ופשוט דלמיחוש מיהו בעי, והלא ברור ופשוט שדיין  

ואומר מתיירא אני שמא יהרגני או יהרוג את בני לא מיירי כאשר הבעל דין צדיק גמור 

כמשה ואהרן, אלא מסתמא מיירי בגברא אלמא, ובכל ענין אחר ודאי היינו מיעצים לו 

שיתרחק מן הסכנה עד קצה היכולת, אך לא כן בשופט ודיין, דאם יתרחק בכל חשש של 

ואיש את רעהו חיים בלעהו, ומשו"כ כל   ולא שבקת חי לכל בריה,דיין,  סכנה, לית דין ולית  

 עוד אין חשש מבוסס אין רשות לדיין לחשוש מכל איום. 

ואף שאין לדמות מילתא למילתא לגמרי, מ"מ נראה כן אף בנידון דידן, דכל שיש צורך 

אנשים אשר נדבה לבם להתנדב לתפקידים שיש בהם  לתיקון החברה ראוי להם למקצת

 סכנה מסויימת.

ונראה כן אף בנידון דידן, אדם צעיר ובריא מותר לו להתנדב ולחשוף את עצמו באופן 

לאנשים  שהסיכוןמבוקר לנגיף הקורונה לאחר שהוא לוקח את החיסון הנסיוני, כיון 

למגינת לב שבקו חיים לכל חי צעירים ללא מחלות רקע רחוקה ביותר, וכמעט כל אלה ש

היו זקנים ובעלי מחלות שונות ומעט מזעיר שאנשים צעירים ובריאים מתו רח"ל, 

 והתועלת במחקר זה עצומה ויש בה כדי להציל רבבות רבבות, ומותר לעשות כן.

 וידעתי שיש לפלפל ולחלק בין הדבקים, אך כך נראה לי יותר מיושר הסברא. 

דוע מהנודע ביהודה )תניינא יו"ד סי' ר"י( והחתם סופר )שו"ת ואין כל זה ענין למה שי

יו"ד סי' של"ו( שקידום המחקר הרפואי אין בה דין פיקוח נפש לדחות איסור כל שהוא 

ואף לא איסור דרבנן, ומתוך כך פסקו שאסור לנוול את המת כדי לקדם מחקר רפואי, 

ן אפילו במדה מועטת כאשר אין ולדבריהם לכאורה הוא הדין בנידון דידן, מהי"ת להסתכ

 כאן מצוה דפיקו"נ כלל. 

 אך באמת אין כאן קושיא כלל מחדא ותרי טעמי:
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א. אף שאין כאן פיקוח נפש לדחות איסור דאורייתא או אף איסור דרבנן, מ"מ ודאי 

שיש בזה מצוה, דהלא בתקוה שחיסון זה אכן יוכח כיעיל יש בכך להציל דור שלם מן 

 בכך להתיר להסתכן סכנה רחוקה.  החולי והמות, ודי

ב. אך הנראה עיקר שאין לדמות נידון דידן למחקר אנטומי, ובפרט למחקר שלפני 

י דאתי, משא"כ בחיסון זה  מאתיים שנה, שתוצאותיו הם דבר שלא בא לעולם ולא עביד

שלדעת המומחים קרוב לודאי שאכן חיסון זה יוכח כיעיל, וכבר כתב החזון איש )יו"ד סי' 

 "ח אות ז'( בביאור הוראת הנודע ביהודה והחתם סופר:ר

אלא לא מקרי ספק ... ואין החילוק בין איתא קמן לליתא קמן, אלא אם מצוי הדבר"

פ"נ בדברים עתידים שבהוה אין להם כל זכר, ובאמת שאין אנו בקיאים בעתידות ופעמים 

 ".ת רחוקותאין דנים בשביל עתידושמה שחשבונם להצלה מתהפך לרועץ, והלכך 

בו מצוה    ישו  רחוקותעתידות  ונראה לפי זה דבירור יעילות של חיסון זה ודאי אינו בכלל  

 גדולה ובכלל ספק פיקוח נפש. 

ג. והנה ראיתי בשו"ת מנחת שלמה )ח"ב סימן פ"ב אות י"ב( שכתב דמותר להתנדב  

וה,  ליקח חלק במחקר של תרופה נסיונית משום שמלחמה נגד מחלה דינה כמחלמת מצ

וכשם שמלחמת מצוה דוחה פיקו"נ, מסתבר שכך גם במלחמה נגד חיות רעות, וכך גם 

 כנגד מחלות, וכל זה דומה למלחמת מצוה, עי"ש.

ולא ברירא לי כוונתו, דאם דין מלחמה נגד מחלה כדין מלחמת מצוה, הלא במלחמת 

פי דין התורה מצוה חייבים כולם להלחם וזה לא תלוי בנדבת לבם, וכי יעלה על הדעת של

 יחוייב כל אחד להשתתף בנסיונות רפואיים. 

וכל הדמיון למלחמת מצוה לענ"ד יש לדחותה, דאין דין מלחמת מצוה אלא במלחמה  

נגד צבאות אויב הקמים עלינו, אבל כל שמדובר בחיות רעות ומחלות אין לנו אלא דיני 

 פיקו"נ בלבד. 

 


