חבל נחלתו

סימן ס

שאלה

תרומת אברים מחיים לצורך השתלה

האם תרומת אברים מותרת או אף
מצווה עפ "י הדין ,וממילא האם מותר
ליטול עליה ממון?

תשובה
א .בספר לאור ההלכה של הגרש"י זוין
כתב מאמר גדול העוסק במשפט שילוק
)המופיע בספורו של שקספיר הסוחר מונציה(

עפ"י ההלכה .השאלה היא האם אדם יכול
ל"שלם" באבר שיחתכו ממנו לשם תשלום
חוב .הגרש"י זוין מבאר שאין תוקף
להתחייבות כזו ,כי אין לאדם בעלות על
גופו.
הוא מוכיח זאת עפ"י דברי שו "ע הרב
)חו"מ הל' נזקי גוף ונפש ס"ד(zekdl xeq`" :
`ezekdl zeyx el ozep `ed elit` exiag z
ezekdl llk 1 eteb lr zeyx mc`l oi` ik
elit` xrv meya exrvl `le eyiial `le
ok m` `l` dzyn e` lk`n dfi` zripna
el `id daeh df xrvy daeyz jxca dyer
zeprzdl xzen okle zgyn eytp livdl
ine zeprzdl leki epi`y in elit` daeyzl
jxca `ly elit` xzen zeprzdl lekiy
aeh oi`y 'dl eytp wxnl ick `l` daeyz
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 ."ef daehn dlrnlוכשם שאין הוא בעל
גופו כדי להכותו אין הוא יכול להקנות
חלק מגופו ,שיחתכו חלק ממנו ולשלם בו
תשלום.
ב .לפני כחמש עשרה שנה כתבתי
בהערה לדבריו:
הרב זוין במאמרו על משפט שילוק
בספרו לאור ההלכה יצא להחיל כלל שאין
לאדם בעלות על גופו ועל נפשו .והנה הוא
עובר מנפש לגוף וחוזר חלילה בלי להבחין
ביניהם ,ובלי להבחין אם מדובר בהמתה או
בחבלה והכל בכלל אחד כייל .ולא הגדיר
לענ"ד את הדברים במדוייק.
והנלענ "ד שמכל דבריו אין ראיה לגבי
פגיעה באבריו שלו ,וניתן לומר שיש לאדם
בעלות על אבריו ,ולא אך קנין פירות
לפרנסה כגון עושה בידיו ורגליו וכד' ,אלא
בעלות גמורה .אלא שלא הותר לו
"להוציאם " מרשותו אלא כשאין בכך
השחתה ,שהרי גם הוא חייב ב "בל תשחית "
כלפי גופו .ולגבי נטילת חיותו לגמרי מודה
אני לרב זוין ולמקורות שהביא .והנ"מ בין
שתי הסברות תהיה בתרומת אברים בחייו
שלא יגרמו למיתתו .לפי הרב זוין אסור
ואין יכולת לאדם לתרום כליה לאחר ,או
מח עצם  2וכד' שהרי אינם בבעלותו .אבל

ומקור דבריו לענ "ד מדברי הרדב "ז )הל' סנהדרין פי"ח ה "ו(" :שאין נפשו של אדם קנינו אלא קנין
הקב "ה כמו שנאמר הנפשות לי הנה )יחזקאל י "ח( ,הילכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו
ומלקות פלגו דמיתה הוא אבל ממונו הוא שלו ומש "ה אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי
וכי היכי דאין אדם רשאי להרוג את עצמו כן אין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה
שחייב עליה מיתה לפי שאין נפשו קניינו ".
ניתן לומר שדבר שגזעו מחליף אף לדברי הרב זוין מותר לתרום אפילו שאין לו בעלות עליו.

סימן ס

―

תרומת אברים מחיים לצורך השתלה

לפי הדרך השניה כיון שאין בכך השחתה
וזה נעשה להצלת חבירו – מותר .ולפי
סברא אחרונה אין אדם יכול למחול בצער
גופו ללא צורך כיון שיש בכך השחתה ,ולא
תליא בדעתו הפרטית אם מוחל על כך.
וראיתי במאירי )ב"ק סוף פ' החובל( שלמד
"eilr xtke
איסור חבלה בעצמו מהפסוק¦ :
 ,"ytpd lr `hg xy`nומהפסוקj`" :
 ."mkizeytpl mkncואעפ"כ שבועה חלה
ע"ז ,ומי שנשבע לחבול בגופו חייב מפני
שאיסור החבלה בעצמו מדברי סופרים .הא
קמן שיש לאדם בעלות על עצמו מהתורה
ואף לחבול בעצמו ,שאל"כ ה "ז כנשבע
לצער או לחבול בחבירו שאין השבועה
חלה .ע "כ דברי שכתבתי לפני שנים.
ג .בשו "ת ציץ אליעזר )ח"ט סי' מה( דן על
שאלת תרומת אברים עפ "י השאלה :האם
אדם מצווה להיכנס לספק סכנה כדי להציל
את חבירו הנמצא בודאי סכנה .כגון טובע
בים ואם יקפוץ להצילו יסתכן אף הוא.
ומביא את הבית יוסף )חו"מ סי' תכו( בשם
הגהות מיימונית שכתב בשם הירושלמי
שאפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייב.
והב"י הסביר את הטעם מפני שהלה ודאי
והוא ספק וכל המקיים נפש אחת מישראל
כאילו קיים עולם מלא .ומעיר הט "ז שהן
השו"ע והן שאר הפוסקים השמיטו דין זה
מהלכה .והסמ"ע והט"ז כתב שהשמיטו זאת
כיון שהרי "ף ,הרמב "ם הרא"ש והטור
השמיטו זאת .ומביא מס' אגודת אזוב
שהבבלי חולק על הירושלמי וסובר שאין
להיכנס בספ"נ עבור ודאי פ"נ של חבירו

מישראל .וראייתו מדברי הגמ' בנדה )סא

ע"א(`lw ediilr wtpc `lilb ipa edpd" :
exn` oetxh iaxc dinwl ez` `ytp lehwc
`l i` ciarp ikid edl xn` ,xn opixnhl dil
`exn` `d ekpixnh` ,ekiizi efg ekixnh
`l ileawlc b"r` `yia `pyil i`d opax
,"ekiiytp exnh elif ,iran dil ygin iran
וכתבו התוס' והרא "ש בשם השאילתות
למיחש מבעי' אם הרגתם חייבתם ראשי
למלך שהתרה מלקבל רוצחים ,הרי שנמנע
רבי טרפון להצילם משום הספק סכנה
שיכול להיות באם שיהי' הקול אמת ,אלמא
דאינו מחויב להכנס בספק סכנה בשביל
הצלת חבירו .ובערוה "ש )חו"מ סי' תכו ס"ד(
הסכים עם בעל אגודת אזוב .ומביא ראיה
נוספת לאיסור הכנסת עצמו בספק סכנה
כדי להציל חבירו מסנהדרין )לח ע"א(oipn" :
dig e` xdpa raeh `edy exiag z` d`exl
aiig `edy eilr oi`a oihql e` ezxxeb
`de ,jrx mc lr cenrz `l l"z elivdl
oipn eteb zcia` `wtp mzdn `wtp `kdn
n"d `pin` ded mzdn i` ,el ezeayde l"z
,`l `ni` ixeb` xbine gxhin la` diytpa
 ."l"nwומוכיח שאם אפילו בספק סכנת
נפשו ג "כ חייב להצילו ,עדיפא הו "ל למימר
דקמ"ל דאפילו בספק סכנת נפשו נמי חייב
להצילו וכו' ,אלא ודאי רק מטרח ואגורי
הוא דמחייב ,אבל לא להכניס נפשו בספק
סכנה דכיון דאינו מחויב להכנס בודאי
סכנה דחייו קודמין .וכ "כ הערול"נ
בסנהדרין שם ומהר"ם שיק בחבורו על
המצוות )מצוה רלח(.

וע "כ מותרת תרומת דם שכן סו "ס הוא אינו ניזק מכך וסו "ס הדם שהוא תורם מציל אחרים
וצ "ע.

307

חבל נחלתו
iptn eilr qpe`d `ed `iaiy la` zay
zkizg i"r `nlic eze .eprny `l exiag
`vi `ny ea dielz dnypd oi`y i"tr` xa`
exiag mcc zifg i`ne zenie daxd mc epnn
ip`e .ith wneq dicic `nc `nlic ith wneq
epf` z` ehxqy i"r zny cg` izi`x
cr k"k `vie mc mdn `ivedl zewc zehixy
y"ke ofe`k lw xa` mc`a jl oi` ixde zny
`ed oky zayl dnc eze .eze` ekzgi m`
e`l i`e zayd z` xenyl oiaiig eixai`e
ded mda zeniy `le mda ige `xw xn`c
oi` dpkq ea yiy ileg lr elit` `pin`
epi`y exiaga xn`z zayd z` oillgn
aiigc b"r` ezlvd lr envr xeqnl aiiegn
eze .eixai` zpkqa `l la` epenna elivdl
lecb yper jl oi`e e"w oicn oiyper oi`c
eixai`n cg` jezgiy xne` dz`y dfn
oiyper oi` zewln dne `zyde e"w oicn
dxezdc eze .xa` zkizg y"k e"w oicn
d"t`e diek zgz diek rvt zgz rvt dxn`
dxn` dxezde zeni diiekd i"r `ny eyyg
jkle oir zgz oire ytp `le oir zgz oir
wegx xzeiy xexa xacde oenn mlyny exn`
zkizg ici lrn xzei diekd on zeniy `ed
rcz .c"pa y"k dl opiyiig d"t`e xa`
dilr llgl exizd `dc `xing xa` zpkqc
mdixacn mdy zek`ln lka zayd z`
ikxc dikxc aizkc eze .l`xyi i"r elit`
minikqn eidi epizxez ihtyny jixve mrep

in" :והביא מהמאירי בסנהדרין שכתב
e` ezxxeb dig e` xdpa raeh exiag d`xy
,ezlvda lczydl aiig eilr mi`a mihql
dpkq `la leki `ed m` envra xac seq `le
eteb zca` lr aiig epenn zca` lr ixdy
`ede mixg` ici lr s` `l` oky lk `l
oze`a mi`iwae milrete mixiky xekyiy
 ולומד מדברי המאירי."elivdl mixacd
שהמדובר בחיוב הצלת חבירו הנתון בסכנה
הוא כשלמציל לא תהא צפויה מזה שום
.סכנה
 עוד מביא אגודת אזוב מתשובת.ד
הרדב"ז )ח"ג סי' תרכז( המובאת כאן
jrice` ipnn zl`y ( ")אלף נב:במלואה
oehlyd xn` m` aezk zi`xy dn lr izrc
zn jpi`y cg` xa` uvwl il gpd l`xyil
mixne` yi .jxiag l`xyi zin` e` epnn
,zn epi`e li`ed xa`d uvwl gipdl aiigy
xzen eipira yg f"ra opixn`cn di`xde
ipiixeyc meyn `nrh yxtne zaya dlgekl
`l xg` xa` `d rnyn ,`ilz `ala `pirc
dxengd zay dne e"wn oecpd `eai `zyde
zigcp `id dze` dgec cg` xa` oi`y
iptn dgcpy cg` xa` ytp gewt iptn
ytp gewt iptn dgczy oic epi` zayd
?3 df mrh lr jenql yi m` zrcl zivxe
yi oicl la` ,zeciqg zcn ef daeyz"
qpe` oky zayc xa` zpkql dn !daeyz
dgec xa` zpkq oi` jkitle `inyn iz`c

 "אם אמר השלטון לישראל הנח לי:נראה שהשואל הביא את דעת ר "מ ריקאנטי )סי' תע( שכתב
לקצץ לך אבר אחד שאינך מת ממנו או אמית ישראל חבירך יש אומרים שחייב להניח לקצץ לו
 וראי' מדאמרי' בע "ז החש בעינו מותר לכוחלה בשבת ומפרש טעמא.האבר הואיל ואינו מת
 והשתא יבא הנידון מק "ו ומה שבת. משמע הא אבר אחר לא,דשורייקא דעינא בלבא תלו
 אבר אחד שנדחה מפני השבת.שחמורה שאין אבר אחד דוחה אותה היא נדחית מפני פקוח נפש
." אינו דין שתדחה מפני פקוח נפש
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mb ok lre ,xa`d k"ir el xqgiy xaca wtq
z` aiigl mrep ikxc df oi`y ecei md
."f"acxd dfa xiaqny itk lkde ,jka mc`d
yiy mewnac .dlerd zxez z`f" :ומסיק
el xeq`y rixkdl yi ytp gewit wtq i`ce
elzeyl icka eixa`n xa` acpl mc`l
,zi`ce dpkqn k"ir elivdle exiag ly eteba
`eti` epyie ,dhey ciqg f"xd ok dyerde
`ly rvand `texd lr mb jk lr xeqi`
livdl icka df ly enc dyre mewa okql
 )ועל אחת כמה כשגם דברexiag ly enc
m`e ,'eke zifg i`nc (ההצלה שקול בספק
z`ved llba zeni dfd yi`de oeq` dxwi
rviay `texl aygi mcc d`xp epnn xa`d
wtq oi`y mewnae .epnn yxci ence z`f
aeig lk oi`y t"r` if` oirl ztwyp dpkq
`edy lk xa` acpl mc` mey lr devn `le
elivdle exiag ly eteba elzyl ick eixa`n
zcnl z`f acpnd n"n ,dzinn k"ir
mly ala acpn m`e ,z`f el aygi zeciqg
 )עיין ב "ק ד' צ' ורמב "ם פ "ה מחובל ומזיקxenbe
xzen (הי"א וטור וחו"מ סי' תכ"א סעיף י"ב
."z`f rval `texl
ספק הסכנה נראה שהוא במעשה
 אבל אין,החיתוך עצמו וההבראה ממנו
חוששים לסכנה עתידית אע"פ שברור
שאדם שיש לו כליה אחת פגיע יותר ויכול
להיכנס לסכנה הרבה יותר מאחר בעל שתי
 ולפי"ז עדיין השאלה נשאלת מה.כליות
 והוא,נאמר באבר שאין לו תחליף גופני
 כגון.רוצה לתרום לחבירו או עבור ממון
קרנית של העין והוא יהיה סומא בעין אחת
.וכי הדבר מותר וצ"ע
 בשו "ת ציץ אליעזר )ח"י סי' כה פ"ז( חזר.ו
 ובתוך.הגרא"י ולדנברג ודן בשאלה שלפנינו
`lc xzeia l"ic `l` cer `le" :דבריו כתב
309
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epzrc lr dlri ji`e `xaqde lkyd l`
z` jezgl e` epir z` `nql mc` gipiy
jkld exiag z` ezini `ly ick elbx e` eci
zeciqg zcn `l` df oicl mrh d`ex ipi`
yi m`e .dfa cenrl lkeiy in ewlg ixy`e
dhey ciqg df ixd zeytp zpkq wtq
."dixagc i`ceen sicr dicic `witqc
jixv mle`" :ומסיים באגודת אזוב
`le dpkq wtq ea yi m` ahid oiprd lewyl
'c n"` t"q exn`y dze`k xzeia wcwcl
wcwcnd lky mc` lkl mcew jly iab b"l
n"g r"ya d"ke jk icil `a seq jk envra
 והובאו דבריו בקצרה בפ "ת."c"qx 'iq
.(חו"מ )שם( ובפ "ת יו"ד )סי' קנז ס"ק טו
. וכאגודת אזוב סיכם אף ערוה "ש.(עיי"ש
עולה מן הדברים שמותר לפי "ז לתרום אבר
משום פיקו"נ של חבירו ובלבד שהתורם
 אבל אם,אינו מסתכן ובכלל ספק פיקו"נ
.הוא מסתכן אפילו מעשה חסידות אין בכך
.וכן כתב באור שמח )פ"ז ה"ח( כאגודת אזוב
 הגרא "י ולדנברג בעיונו בדברי הרדב "ז.ה
כותב שהחותך אבר חיצוני עבור חבירו
שאין בזה פ "נ הרי זו מידת חסידות אבל
.האבר שמן החלל ולפנים ה"ז חסיד שוטה
i`cel xacd aexwe ,xnel okzie" :ומוסיף
ixaqc 'inirce n"dbdl elit`y ,xacd oky
ick zeytp zpkql qpkil mc`l el yic
zdin ecei n"n .zi`ce dpkqn exiag livdl
eixa`n xa` el cixedl zzl mc`l el oi`y
xacd did m` elit`e ,exiag livdl icka
xexa dfa weligde ,dicica wx ielz
opax ipd ixaq dpkq wtql envr qipkdlac
zeyrl jledy zeida jkl yegl el oi`c
ok lr el yie ytp zlvd ly dlecb devn
mly `vie rx lk el dpe`i `ly dfa gehal
oi` ixd xa` zcxeda k"`yn la` ,eteba
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 עדיין צריך לדון האם לקרובים מותר.ז
להסתכן יותר מאשר לאחרים בתרומת
. כגון אב התורם אונת כבד לבנו.אברים
 וברור.האב בספק פ "נ והבן בודאי פ"נ
שקרבתם יותר מרובה ורחמי האב על הבן
 ואולי."mxez" גדולים יותר מאשר סתם
ניתן להוכיח מדברי אהרן למשה רבינו
`p l`" :( יב,לאחר צרעת מרים )במדבר יב
lk`ie en` mgxn ez`va xy` znk idz
ez`va xy`" : ומפרש רש "י."exya ivg
`l` ,xnel el did epn` Ð en` mgxn
did epxya ivg ,exya ivg oke .aezkd dpiky
d`viy xg`n .aezkd dpiky `l` ,xnel el
,epxya ivg lk`p eli`k epl `id epn` mgxn
epxya epig` ik ( כז, )בראשית לזxn`py oiprk
ie`x oi` ,ok d`xp `ed s` ernyn itle .`ed
."znk zeidl ezeg` z` gipdl g`l
en` mgxn df `viy xg`n Ð ez`va xy`"
ixd ,exfer epi`e xefrl ecia gk yiy df ly
."`ed exya eig`y ,exya ivg lk`p
היינו בקרובים ניתן לומר שרואים אותם
כגוף אחד וא "כ מצוה עליו להציל את אחיו
או בן משפחה אחר אפילו הוא ודאי
 ולפי"ז מותר לבן משפחה להיכנס.בסכנה
,לספק סכנה יותר מוחשית ויותר קרובה
.מפני שסכנת הניצול היא סכנתו

מסקנות

 לחלק מהפוסקים אבריו של אדם.א
אינם ברשותו ומותר לתורמם לאחרים
מחיים רק בסכנת נפשות למי שתורמים
.עבורו
 במקום סכנה לתורם זוהי מידת.ב
 ועם זאת,חסיד שוטה לתרום אבר מחיים
אם אדם החליט לתת אבר נראה שמותר
.ליטול על כך ממון מכיון שאבריו ברשותו

i"tr m`e ,zeciqg zcn ly oipr dfa jiiy
dfa jiiy `l ez jk lr aeig eilr oi` oic
eppi` mc`d ik ,jk lr mc`d dnkqd
oxiqgdl e` ezindl eixa`e eteb lr milrad
ly epeylk d"awd ly epipw dnd `l` .epnn
f"acxd ly epeylk e` ,gvexn `"ta m"anxd
mc` ly eytp oi`y :e"d oixcdpqn g"ita
zeytpd xn`py enk d"awd oipw `l` epipw
f"yxbd r"ey ly epeylk zeaxl mbe .dpd il
lr zeyx mc`l oi` ik 'c 'irq seb iwfp 'id
exrvl `le eyiial `le ezekdl llk eteb
."xrv meya
עולה מדבריו שנקט כרב זוין שאין לאדם
בעלות על גופו ורק בגלל פיקו "נ של חבירו
 וא"כ אם אינו,הותר לו לתרום לו אבר
מחוייב מצד הדין – אסור לו לתרום אבר
.וצ"ע
c"prtlp xen`d lkn" :הצי "א מסיים שם
`l m` ,xen`da xzid zexedl c`n dywiy
epyiy `kid epiide my ixtqa izazky ote`a
`kid oebk xizdl ccvl mewn d"`la
xne` i`etxd rcnde zi`ce dppi` dpkqdy
ok ici lr ex`yi mdipyy zpzep zrcdy
dze` mb dfl sipql sxvl yi b"dkae .miiga
mc`l el xzen llkay zxaeqd drcd
exiag livdl ick dpkq wtqa r"` qipkdl
."dkldn `id zigcp ik m` zi`ce dpkqn
.(ועי' בשו "ת יחל ישראל )סי' סז
וכן בשו "ע הרב )חו"מ הל' נזקי גוף ונפש
dpkq wtqa qpkil elit`e" :ודיניהם ס"ז( פסק
exiag z` livdl ick jixvy mixne` yi
 )ויש חולקין בזה וספק נפשותzi`ce dzinn
."(להקל
ולגבי שאלה ששאלנו לעיל בתרומת
קרנית מן החי נראה שיהא אסור כפי
.תשובת הרדב "ז
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חבל נחלתו
ג .יש לשקול שבמקום קרובים מותר
לקרוב להיכנס לספק פ "נ יותר גדול כדי

להציל את קרובו הנתון בפ "נ ודאי .4

סימן סא

שאלה

הוצאה מכלל ישראל

האם יש כח ביד בית דין לגזור על
ציבור או על יחידים להוציאם מכלל
ישראל ,וא "כ מה הם גדרי היכולת לכך?

תשובה

א .במסכת יבמות )יז ע"א( לגבי בני
ובנות עשרת השבטים שגלו לחלח ולחבור
נהר גוזן וערי מדי נאמרdzixn` ik" :
cr myn eff `l :l"` ,l`enyc dinw
xn`py ,mixenb miakek icaer me`yry
)הושע ה ,ז( ."ecli mixf mipa ik ecba 'da
והביא זאת הרי "ף )קידושין כח ע"ב(.
מי הם אותם שעשאום לא התברר,
ונראה שהושיבו על כך סנהדרין הגדולה
בלשכת הגזית במלכות יהודה שעדיין לא
גלתה.
המאירי )יבמות טז ע"א( כתבcer `le" :
`mze` lky mcia dzid dlawy `l
miype miyp` ixnbl ernhip mda ernhipy

.4

miebk me`yr xecd eze`ay oic ziay cr
."llk l`xyi ipic llka mzeidl `ly mixenb
היינו ,בית דין שבאותו דור הם שגזרו על
עשרת השבטים שהם וזרעם יהיו כנכרים.
מוסיף המאיריizeax zvwn eid o`kne" :
xenb ieb dfd onfa cneyn lky xnel oikkeg
inkg zvw s`e ,eiyeciwl oiyyeg oi`e `ed
`oiprl mdipax ilecb mya il ecibd fpky
`idy cneyn mai iptl dltpy lky dvilg
drya cneyn did xak m`e dvilg dkixv
dkixv dpi` eig`lef dycwzp e` z`yipy
 ."dycwzp ok zrc lry dvilgהיינו,
הסוברים שהמשומד כנכרי סברו שתקנת
עשרת השבטים היתה כללית מכאן ולהבא
שהמומר הרי הוא גוי גמור .ואין זה קנס
ועונש אלא קביעה של חז"ל ,ולכן דינו כגוי
לקולא ולחומרא.
ב .וכן במסכת חולין ביחס לכותים נאמר
)ו ע"א(eda` iax dixcy sqei oa wgvi iax" :
`edd digky` ,i`zek ian `xng iiez`l

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים :בעניי דברי הגרש"ז זווין תלויים
במחלוקת אם אדם רשאי לחבול בעצמו או לא ,דהמתיר מתיר אף לאבד עצמו לדעת ,עי' ב "ק
צ "א :ואפצע את מוחו .ואמנם הגר "ח קניבסקי שליט "א אמר דדוקא ניקב בקרום המוח הוי טרפה,
ולא נפצע המוח ,אבל לענ "ד אף אם אינו טרפה מ "מ סכ "נ הוי.
בנוגע לתרומת דם ,נשלחתי ע "י אמי מורתי זללה "ה לשאול את הגרי "ז זצ "ל אם מותר להשפיע
על אדם לתרום תרומת דם ,ואמר שמותר לומר לו שפלוני חולה וזקוק לדם ,אבל להשפיע אסור.
בנוגע לכוליא )כן הכתיב בגמ'( ,אני יודע מת "ח שליט "א בירושלים שתרם לאחיו .כמדומני נהגו
להתיר לתרום .וכן הביא בנשמת אברהם )מהדו "ת חו "מ סי' ת "כ( בשם כמה גדולים ע "ש.
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