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מכתבי ברכה ]לפי סדר קבלתם המכתב האחרון תשובה ארוכה בענין[
בס"ד ח' שבט תשפ"א

התייחסות לקונטרס החיל והחוס
בדבר הוראת גדולי הדור המחייבת להתחס בתקופת מגיפת הקורונה
לתקפ"
א .פסק מרן השו"ע ביו"ד סימן של"א ס"א וז"ל :נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה היא ובכלל פיקוח נפש הוא ואם
מונע עצמו הרי זה שופך דמים .ועיין ט"ז )יו"ד סימן של"ו סק"א( אשר תמה דאם מצוה היא מה שייך להקדים ולומר נתנה
התורה רשות .ותירץ שהרפואה האמיתית היא בידי הקב"ה מחצתי ואני ארפא והסירותי מחלה מקרבך ,אלא שנתנה התורה
רשות לילך בדרך הטבע וכדברי אביי בברכות )דף ס ע"א( שכבר ניתנה רשות לרופא לרפאות .ואולם לאחר שניתנה הרשות
לרפאות נהפך הדבר למצוה וכדברי הגמרא בנדרים )מא ע"ב( דהמדיר את חבירו בהנאה מותר לרפאותו ולא נחשב שמהנהו,
ופירש הרא"ש כיון שמצוה קא עביד ולא נוטלים עליה שכר ,וכ"כ הרמב"ם בפירוש המשניות שם )פ"ד מנדרים משנה ד'(
דהמצוה היא מדין השבת אבידה דגופו.
ב .ועוד כתב מרן החיד"א בספרו ברכי יוסף )יו"ד סימן של"ו סק"א( דאמנם הרופא האמיתי היא השכינה כי שכינה בגמטריא
רופא חינם] ,בשם מו"ר זקינו מהר"א אזולאי[ .ומ"מ הביא ]שם בסק"ב[ מקור נוסף לדברי מרן השו"ע שהמונע עצמו
מלהתרפאות הרי זה כשופך דמים והמצוה להתרפאות הוא בכלל פיקוח נפש .והראה מקורו בדברי הרמב"ן בספרו תורת
האדם )שער הסכנה עמ' מא&מג(.
ולעומ"ז הראה את מה שכתב הרמב"ן עצמו בפרשת בחוקותי )ויקרא כו,יא( שמעיקר הדבר ה' רופא חולים ומה חלק
לרופאים בבית עושי רצון ה' ,ורק לאחר שהחלו לדרוש ברופאים ניתנה רשות לרופא לרפאות .וכבר כתבנו בהקדמה לספרי
שמרו משפט ]ח"ג[ דדבר זה תלוי בין ההנהגה ליחידים כרשב"י וחבריו ובין ההנהגה הכללית של רבי ישמעאל לכללות בני
אדם ,ושכן כתב בעל המשכנות יעקב בליקוטיו קהילות יעקב.
ג .נסיים בדברי מרן החיד"א שם ]של"ו סק"ב[ וז"ל ונראה דהאידנא אין לסמוך על הנס וחייב החולה להתנהג בדרך העולם
לקראות רופא שירפאנו ,ולאו כל כמיניה

לשנות סוגיין דעלמא ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות שנתרפאו ע"י

הרופאים .וכמעט איסור יש בדבר ]אם אינו הולך להתרפאות[ אי משום יוהרא ,ואי משום לסמוך אניסא במקום סכנה ולהזכיר
עוונותיו בשעת חוליו .אמנם יש לנהוג כדרכן של בני אדם ואורח כל ארעא להתרפאות ע"י רופא ולבו בל עמו ,רק ידבק בקונו
למתקף ברחמי בכל לב ובו יבטח דוקא .עכ"ל.
ד .לאור כל האמור בתקופתינו שפגעה בנו יד ה' במגיפת הקורונה ושזוהי מגיפה עולמית שנתעפש האוויר בכל העולם כולו
והוליד את הנגיף המכה בחולאים קשים ובמיתות משונות ,הורו גדולי הדור להקדים רפואה למכה בבחינת "כל המחלה וכו'
לא אשים עליך כי אני רופאך" ולקיים הוראת מרן השו"ע הנ"ל ולדרוש ברופאים להתחסן מפני המגיפה ומצוה היא ובכלל
פקוח נפש הוא ואם מונע עצמו הרי זה בחשש שפיכות דמים לעצמו ולאחרים.
יתן ה' ברחמיו וברוב חסדיו שימנע מגיפה מנחלתנו וירפאנו רפואה שלמה בבריאות איתנה ונהורא מעליא לעבודתו יתברך
אכי"ר.
ביקרא דאורייתא
שלמה ידידיה זעפראני
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ה ראיתי את הקונטרס החשוב "החיל והחוס " בעני החיסו נגד מחלת הקורונה ,מחבר קונטרס
זה ,דבר גדול עשה בישראל ,להראות ממקורות נאמני שמאז ומעול היתה דעת של גדולי ישראל פוסקי
הדורות שיש רפואה למכה ולהתחס נגד מחלה וכדי למנוע התפשטות המגיפה ,וכבר גליתי דעתי ברבי
שא בימי קד הכריעו כ  ,א שידעו שיש שמתו ע"י החיסו ק"ו בזמה"ז שהלכה ברורה שיש להתחס
ומחבר קונטרס זה ,עשה מלאכתו בטוב טע ודעת ,חכמה יש כא ומלאכה יש כא  ,ובכל פרק
ובכל ד רואי את כשרונו הרב ועמלו הגדול בליבו סוגיא זו.
מי ית ודברי היוצאי מ הלב יכנסו ללב ,ונזכה לקיי לא רק נפש אחת אלא נפשות
מישראל ויהי זה שכרנו.
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הקדמה
נושא החיסוני

אינו חדש .כמעט כל תינוק הנולד במדינות מפותחות זוכה לכמה וכמה סוגי חיסוני .

כביכול כדי ללמדו שהשהות באויר העול

עלולה לחשפו לנגיפי

שוני  .קבלת הפני

בכניסתו של

היילוד לעולמנו ,מזכירה את הדרישות המקובלות מכל היוצא לטייל במדינה טרופית.
זאת זכה נושא החיסו לקורונה להתייחסות מיוחדת .מצד אחד מפני התקווה והציפיה הכלל

ע

עולמית להתגברות על המגפה ולחזרה לשגרה ,יחד ע
הפרסומי

המפחידי

נושא החיסוני

של שלבי הפיתוח ,ומצד שני מפני

מידע זור

של מתנגדי החיסוני .

כמו עצ

נושא הקורונה ,הפ

לנושא מרכזי ,עד שלא יפלא לראות אנשי

בכובד ראש לכא או לכא  .או בתחושת שותפות בהצלת העול
להציל את העול

דני

בו

מהמגפה ,או בתחושת אחריות

מהחיסו .

התוצאה :אפילו אצל אנשי

שלא חושבי

לפני שמחסני

פעמיי

את ילדיה  ,נוצרה רתיעה רגשית

מהחיסו .
העובדה שהחיסו פותח תו
החיסוני

עלתה מדרגה .א

התעוזה של מתנגדי

כדי מגיפה ,תרמה לפולמוס על חיסו זה .ג

שקל יותר להטיל חששות בלבו של זוג צעיר העומד לפני חיסו בנ

הפעוט מפני מחלות עלומות שרוב הציבור לא שמע על נזקיה  ,מאשר להטיל ספיקות בחיסו כנגד
מגפה שמספרי החולי

והנפטרי

ל"ע מתפרסמי

יו

יו  ,בכל זאת מתנגדי החיסו מצאו דר  .ה

הידועה מהמשל .1כ

משתמשי  ,בי היתר ,במשקפת הפלאי

המקטי של המשקפת ,ועל ספק תופעות הלוואי של החיסוני

ה

מסתכלי

על נזקי המגיפה בצד

– בצד המגדיל שלה.

מטרת מאמר זה היא להציג את נקודת המבט של פוסקי הדורות בפולמוסי החיסוני  ,להציג את
גישת ההלכה בנושא מההיבט הפרטי והציבורי ,ולעמוד על האיזו הראוי בי סכנות המחלה למול
תופעות הלואי שעלולות אולי להיגר
הספרי

ע"י החיסו  .כמעט כל הנתוני

במאמר זה ,נלקחו מארו

היהודי.

מאחר והחיסו נועד למגר את המחלה ,ובשלבי

הבאי

יתכ שהוא יכחיד אותה לגמרי מהעול

כפי

שהוכחדה מחלת האבעבועות השחורות ,עלולה להתעורר המחשבה שפיתוח החיסו והשימוש בו,
נחשב כהתערבות אסורה בסדרי הבריאה.
מהיבט מוסרי ,עלולה להתעורר מחשבה שמא כיו שהמגפה באה לייסר את הבריות ,אולי אסור
לנקוט בצעדי מלחמה אנושית כנגדה .עלינו להתעורר ,להתפלל לתק את מעשינו ,ולא לנסות לפתור
את הבעיה בדרכי

מלאכותיות) .ראה ב"ק פה ,א ,רש"י ד"ה נתנה רשות לרופאי

לרפאות(

כבר רבי אליהו דסלר זצ"ל ,מצא לנכו לקרר את ההתלהבות שהתעוררה בעת פיתוח החיסו לנגי
הפוליו.
וז"ל:
'באות

ימי

פרצה באר $מגיפת שיתוק ילדי

ר"ל וזה הפיל חיתתו על כל הישוב והנה נתבשרנו כי

פיתחו תרכיב חיסו נגד המחלה האיומה וכתוצאה מזה היא תודבר ותחוסל .אז אמר רבינו :הקב"ה
כביכול משחק עמנו .מדי תקופה מתגלות מחלות שאי לה תרופה וכאשר נמצאת התרופה נושמי
כול

לרווחה וחושבי

שבאה השלוה .אול

מיד מתברר כי כבר מתפתחת רחמנא ליצל מחלה

חדשה חשוכת מרפא עד לסיבוב הבא .העני הוא כי החולי מהווה מקל חובלי

1

בידי הקב"ה לייסר

ראה ילקוט לקח טוב עבודת חודש אלול עמ' לו ,במשל על איכר שרצה לדחוף ערימה ענקית של תבואה בעד לפתח הקטן של האסם,
'עמד האיכר אובד עצות ולא הבין מה ארע כאן הוא מביט בתבואה בצד האחד של המשקפת והיא קטנה עד מאד הופך את המשקפת
ומביט בפתח והוא גדל עד מאד הפתח גדול והתבואה מעטה ולהכנס אינה נכנסת'.
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את ברואיו ולנסות

עד בא התיקו הכללי של

ולכ אי לצפות למצב של והסירותי מחלה מקרב

העול '.2
מאיד  ,עד היו
ג

כל ילד מקבל חיסו זה כדבר שבשגרה ,ובאר $לא שומעי

כמעט על שיתוק ילדי .

לא שמענו על התנגדות גדולי ישראל לחיסו כנגדו .להפ  .גדולי ישראל הורו להתחס )למשל,

להל עמ' (146
ראוי להבהיר היבט זה .ג

התורה התירה להילח

א

במחלה ,עדי יתכ כי המלחמה נגד המחלה

'במקל' איננה יעילה ,שמא יבוא מקל חדש שעלול להיות אימתני יותר ל"ע.3
מאיד  ,בפשטות חובת השתדלות מחייבת דווקא להילח .
החיסו נגד קורונה ,בלב בני תורה מנקרת השאלה :הא

מאחר ויש חידוש עולמי בדר

דר

נכללת בהיתר שנתנה התורה 'ורפא ירפא' ,או שמא יש בה חריגה מסדרו של עול

החיסו

והתערבות

בגזירת שמי .
בנוס  ,אנו חשופי

כיו

שוני

לפרסומי

המעוררי

וגורמי

פחדי

לרתיעה מלקיחת החיסוני .

עובדה המחייבת בירור עני זה במקורותינו.
לכשנתבונ  ,נראה כי בתחו
כמו ג

ההתנגדות לחיסוני

– אי כל חדש תחת השמש .תופעת התנגדות זו

נימוקיה והפחדותיה ,כמעט לא השתנו במאות השני

האחרונות.

א .רקע כללי
.1
שני

התחסנות טבעית

רבות לפני שפותחו חיסוני

מעשי ידי אד  ,כבר היה ידוע שמי שחלה והתרפא עשוי לפתח

עמידות כנגד אותו החולי .ההסבר המעודכ הוא שמערכת החיסו שלו כבר יצרה נוגדני
המחלה .אפשר לכלול תופעה זו בדברי הר" בנדרי
בריא ממה שהיה קוד
אינ

משתיית מי

מגולי

גופ  .וביאר הגרי"ש אלישיב
'דעכו"
גופ

משו

'אחר שחלה ונתרפא מתחזק טבעו להיות יותר

חליו'.

מלבד ההתחסנות מפני גורמי מחלה ,מצינו ג
ניזוקי

4

כנגד

שיש בה

התחסנות מפני רעלני  ,כפי שהעידו
חשש ארס נחש ,מפני שה

אוכלי

חז"ל5

שקצי

שעכו"
ומתחמ

בהערותיו:6

דאכלי שקצי

ורמשי

חביל גופייהו ואי ארסו של נחש מזיק לה  ,והיינו שעל ידי זה

מתחס נגד הארס'.

וכ מצינו בספר מושיע חוסי

בש

חכמי הטבע שחשיפה מבוקרת לכמויות הולכות וגדלות של

חומרי רעל ,יוצרת הסתגלות של הגו לאותו הרעל ,וז"ל:
' ְמ ֹב ָאר ַל ִט ְב ִע ִ7י

טו ְו ִא
ִ 1ני ְוה4א ַעל ָ3ל ָָ 2בר ְִ 1ל ֹ
ה ְרֵ0ל ֶט ַבע ֵ
ַ 1ה ֶ
ֶ

ה ַג
לו ֲ
ַ=יק ֹ
ַה ָ:וֶת ֹלא י ִ

תו ִמ ְֶ ,49:ו ַה ַ<
יל ֹ
א ִכ ָ
ַר ֶ;ה ֲ
<ו י ְ
ִ3י ְל ַב ֹ

א ָכ ָל? ָהיָה ַס
3ָ 1ל ַמ ֲ
ַע ָרהֶ ...
או ָת? ַהֲ 9
ֵמ ֹ

2
3

4
5
6

ַר ִ0יל ָא ָד
יְ

כול ַס
א ֹ
א ִפילֶ 4ל ֱ
מו ֲ
ַע ְצ ֹ

לו ְו ָה ֵעד ַעל זֶה
עו ֹ
עוְ ,ו ִט ְב ֹ
ַהה4א ִי ְת ַה ֵ> ְ ְל ִט ְב ֹ

:וֶת'7
ַה ָ

ספר הזכרון לבעל המכתב מאליהו עמ' שפד.
אפשר להעמיד את הדברים בניסוח אחר ,וכשאלה מה יעשה צדיק שבא לפניו חולה מיוסר ,האם עליו להתפלל לרפואתו גם אם הוא
עלול שלא להיטיב את מעשיו ,או שלא תהיה תועלת בכך כיון שתמורת צרה זו עלולה לבוא עליו צרה חמורה ממנה .ראה בספר בית
אלוקים למבי"ט )שער התפילה פי"ב( שהסביר שתפלת הצדיק על בני דורו מועיל מפני שהיא כוללת בקשה שיתעוררו ויתקנו את
מעשיהם ואז יהיו ראוים להסרת הגזרה ,וז"ל 'ונראה לומר כי ענין תפלת הצדיקים על בני דורם הוא להתפלל לאל יתברך שידריכם
ויישירם לעבודתו ,וכמעט שיבואו לטהר יסייע אותם האל יתברך לשיהיו ראויים ,וגם בכלל התפלה להוכיחם ולהשיבם בתשובה שיהיו
ראויים לשיסלק האל ית' חרון אפו מעליהם ,וישפיע ברכתו וטובו עליהם'.
נדרים מא ,ב ,ר"ן ד"ה חוזר.
ע"ז לא ב.
שבת פו ב.
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חובה להזהיר ששיטה זו מסוכנת ביותר .אפילו בזמנ ,
בלבד היו עושי

מעטי

שידעו את המינו
בה

השימוש

להג

התחסנות זו תלויה ג
יש חומרי
מהגו

כ על פי רופאי

הבטוח להתחסנות ואפשרו את

כדי

רעילי

מומחי

על

שליטי

בסוג החומרי

שאינ

אלא מצטברי

מתפרקי
בו .כ

מהרעלות.

המזיקי  .שהרי
מופרשי

ואינ

אפילו

שצריכת

בכמויות קטנות ,גורמת להרעלה מצטברת ,ולא
להתחסנות.
לגבי חיסוני  ,הרדב"ז הוסי

והרחיב כי מי שהיה

בעיר בזמ מגפה ,התחס מפני המגפה הבאה ,אפילו
א

לא חלה כלל 8מהקודמת ,וז"ל:

או ָת
ה ֵרי ֹ
ֲ1
'ֶ

או ָת
או ֹ
Dולֹ 4
הְ 43ו ִנ ֹ
ֻ1
ֶ

ָ 1ע ְב ָרה ֵאי ָנ
ֵפה ֶ
ַ; ַָ 0:
או ָת
ֹ

1ר ָר ִאינֵ ;ְ 4עינֵינ3ִ 4י
אֶ
ִ; ְכ ָלל זֶה ֲַ 3

יה
ע ֵל ֶ
1ר ָע ְברֲ 4
אֶ
ֲ

אחד ִמ ִ9י ֶא ֶל
מקור נוס

הָ 3ְ 43לל
Cֹ 1א ֻ
ֶ

ֵפות ֵאי ָנ
ַמֹ 0

ִמ ְס ִַ 3ְ Eני

ֶא ָCא

'.9
להתחסנות הטבעית של מי שעבר את

המחלה ,נוגע לחובת הבריחה מפני המגיפה ,חובה
הנזכרת ברמ"א וז"ל:
פו'.10
סו ֹ
ֶ 2ֶ 1בר ָ; ִעירְ ,ויֵָ 1ל ֵצאת ִמ ָה ִעיר ִ; ְת ִח ַCת ַה ֶֶ 2ברְ ,ו ֹלא ְ; ֹ
ִ 1ֵ71ל ְב ֹר ַח ִמ ָה ִעיר ְֶ 3
עוד ְָ 3תבֶ 4
' ֹ
חובת בריחה זו הוזכרה במהרש"ל .שהוציא מכללה מי שכבר חלה והתרפא .ש'אומרי

העול ',

שכבר אינו צרי לחשוש לסכנת המגפה .וז"ל:
אהִ ,א
' ִה ְל ִָ ְ 3נ ְר ֶ
או ְמ ִרי
ֹ 1
ֶ

עו ָל
ָה ֹ

חָ7ב ִל ְב ֹר ַחִ ,א
ָ;א ֶֶ 2בר ָל ִעיר ְמ ֻ

ָדוִ .א
יִֵ 1ס>4ק ְ;י ֹ

הו ִציא ְָ 3בר ֶֶ 2בר ְו ִנ ְת ַר ֵ>א.
ֹ 1
ֹלא ִמי ֶ

לו'.11
ֹ 11
חַ
ֵ Hאי ֲ
ֶ

בשורה מרגיעה זו ,הוזכרה ג

בדברי ר"ח פלאג'י .לדבריו תופעה זו של התחסנות אינה מובטחת בכל

מחלה או בכל איזור מגורי  .וז"ל:
מו .דבעונות ָה ַר ִ;י
קו ֹ
' ְו ָה ַרב ז"ל ִ;ֵ 2ר ְל ִפי ְמ ֹ
ִ 1ני
ֹח ִלי זֶה ְ; ַכ ָ:ה ָ

ה ָ3ה ַ> ַע
ֻ1
קו ֵמנָ 4מצ4י ַא ַחר ֶ
ִ; ְמ ֹ

ע ַמ ִי
1נָה ַא ַחת ַ> ֲ
ַא ִפילָ ;ְ 4
וֲ

ְויֵ 1שנסתכנו ה'

חוזֵר ָע ָליו
ַא ַחת ְו ִנ ְת ַר ֵ>א ֹ

ילנ.12'4
ֵַ D
יִ

אכ ידוע בימינו שיש מחלות שהחולה בה או מקבל חיסו כנגד  ,שוב לא יחלה באותה מחלה .א
יש מחלות אחרות שהחיסו כנגד
.2

לא מחזיק מעמד יותר מזמ קצר ,או שכלל לא נוצר.

מגפות לפני עיד החיסוני

13

כדאי להתבונ בספרי הקדמוני  .חוסר הסדר הציבורי ושיבוש דרכי החיי
העול

7
8
9
10
11
12
13

המתחולל כעת בכל

עקב מגפת הקורונה ,אינו אפילו משל למה שהתחולל לפני הופעת החיסוני

בעול .

ר"א יגל ממונסליצ'ה ,מושיע חוסים ,ונציה שמ"ז .צילום עמוד השער מובא למעלה.
כלומר ,לא היו לו תסמינים.
שו"ת רדב"ז ,ח"ב סי' תרפב.
יו"ד סי' קטז ס"ה ברמ"א.
ים של שלמה ב"ק פ"ו סי' כו.
רפואה וחיים אות נג.
ראה א' שטינברג ,מגפת הקורונה ה'תש"פ – היבטים היסטוריים רפואיים והלכתיים ,אסיא קיז-קיח )מרחשון תשפ"א( ,44-7 ,פרק ב.
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בעבר היו המגפות חלק מסדר היו
המועדי

הזמני

הציבורי .היו מקומות שבה

הציבורי נקבע על פי

סדר היו

למגפות.

בספר חנא וחסדא העיד על עירו איזמיר ,שהמגפות היו צפויות בה כמעט בכל שנה .וז"ל:
'דרוב השדוכי נעשי
הנזכרי

בפסח יע העיקר של משא ומת שבעירנו הוא בימי החור

אי אפשר לעשות שדוכי שהיו

הפסח דוקא .וג

אחר הפסח לא היה אפשר לה

המגיפה בר מינ אחר הפסח ,ולפעמי
נעי

הולכי
ברבי

ונדי

קצר ומטר וכיוצא על האר .$משו

הכי קבעו השידוכי בחג

דעל הרוב רובא דרובא היה שורה חולי

היה מתפשט עד סו ימי הקי $וזו היא הסיבה שהיו רוב העיר

ולעיירות אחרי '.14

לכפרי

מספרי הפוסקי

משו

וכו' ,ובימי

מתוארת בריחת

האישית מפני הסכנה ,והיות  ,עקב כ  ,משוללי ספרי .
ילנ4
ַי ִֵ D

H
ֵפה ַה ֵ
ח ַמת ַה ַָ 0:
;ו ֵר ַח ֵמ ֲ
יו ִתי חַ $4ל ְִ :דינָה ֹ
למשל ,ראה בשו"ת מבי"ט וז"ל1ְ ' :נַת ה"שְ ;ִ .ה ֹ
Eו ָרה',15
ע ֵלי ֹ
אול ֶאת ִ>י ִמ ַה ְִ :דינָה ְק ָצת ַ; ֲ
ְ 1לחִ 4ל ְֹ 1
ָ
יה
ת ֶ
יו ֵ
יני ָ;א ֹלא ְל ָק ֵרב ְו ֹלא ְל ַר ֵחק ְר ָא ֹ
ַא ִני ֵא ִ
ועוד וז"ל' :ו ֲ
ֵמ ַה ְ< ָפ ִרי
ָ3ל

ַא ִני ֵָ 3עת ֵריק ֵמ ֶה
ה ִביא , 4ו ֲ
ֱ1
ֶ

יה
ת ֶ
יו ֵ
סוד ְר ָא ֹ
אות ְי ֹ
ִ; ְֵ 1למ4ת3ִ .י ָהיָה ָצ ִרי ְ ִל ְר ֹ

יו ִתי ַ; ְָ 3פ ִרי
ִ; ְה ֹ

ילנְ ;ִ 4כ ָלל
ֵַ D
ֵפה ,ה' י ִ
ח ַמת ַה ַָ 0:
חֵ $4מ ָה ִעיר ֵמ ֲ

אל'.16
ִי ְָ Iר ֵ

ה ַג
וכעי זה ,בשו"ת מהריט" $וז"לֲ ' :

ֵפה ִל ְפ ֵני ה' ָא ֹנ ִכי
לו ָקה ְ; ַמָ 0
ירה ֹ
ַ Iרי ְִ 0ב ָ
קו ִמי ִמ ְ>נֵי ָ
א ִני ִמ ְֹ :
0ו ֶלה ֲ
ִ3י ֹ

>ו ְס ִקי
4מ ְַ 3פר ִל ְכ ָפר ְו ֹלא ִא ָEנִ 4מ ִ< ְפ ֵרי ַה ֹ
;ו ֵר ַח ֵמ ַהר ְל ַהר ִ
ֹ
ְ; ֶד ֶר ְ

Hו ֵאל
צו ַה ֹ
ִ1ע4ר ַמ ְס ִ>יק ְ; ָכל ֹזאת ְל ָה ִפיק ְר ֹ

רה'17.
ְק ָצ ָ

ירה ֵא
ַ Iרי ְִ 0ב ָ
;ו ֵר ַח ִמ ְ>נֵי ַ> ַחד ה' ִמ ְ>נֵי ָ
ַא ִני ֵָ 3עת ֹ
א4ב ו ֲ
ַ 1אל ִמ ֶ9ִ :י ְר ֵ
זו ָ
ועוד ש ֵ 1ְ ' :א ָלה ֹ
>ו ְס ִקי
ְו ֹלא ִא ָEנִ 4מ ִ< ְפ ֵרי ַה ֹ

א ִני ִ; ְכ ַפר פרע
יצ ָל ְ .ו ָכ ֵעת ֲ
ח ָמ ָנא ִל ְ
ֵפה ִל ְפנֵי ה' ַר ֲ
לו ָקה ַ; ַָ 0:
ֹ
יעא ְו ֵח ֶלק ָה ַר ְמ ָ;"
ז4לת ַמ ֶ< ֶכת ַק ָ:א ומס' ְמ ִצ ָ
ַה ְַ Eלמ4ד ֵ2י ַה ִָ Dרי ְ ַ
ומצינו א חיבורי

ולידת

שהורת

ינות
ַה ְִ :ד ֹ
Eות
4מ ֶ< ְכ ֹ
ַ

ז"ל'.18

היתה מפני המגיפה ,כפי שכתב הרמ"א ב'מחיר יי ' – הקדמתו

לפירושו למגילת אסתר ,וז"ל:
יתי
אקא ָה ִי ִ
יס ְר ִליִ 1מ ְָ Jר ָ
1ה ִא ֶ
בוד ַא ָ;א ָמ ִרי ַה ַ> ְרנָס ְו ַה ְַ :נ ִהיג ִי ְָ Iר ֵאל ְִ 1לי" ָט ַה ְִ 9ק ָרא ֹמ ֶ
1ה ֶ; ְֹ 3
ַא ִני ֹמ ֶ
'ו ֲ
א ִויר ֹלא ָע ֵלינְ 4ו ָה ִיינִ 0ָ 4רי
ח ַמת ִע>ָ 14ה ֲ
1ר נתגלינו מעירינו ִ; ְ1נַת שי"ו ְלפ"ק ֵמ ֲ
אֶ
0ו ָלה ֲ
תו ְ ַה ֹ
ְ; ֹ
קו
ֹלא ָלנִ ;ְ 4עיר שידלוב ְמ ֹ
אכל ָ;? ֶל ֶח
ְב ִמ ְס ֵ3נ4ת ֹת ַ

ֶפ ְו ִכ ְמ ַעט ַמ ִי
1ר ֵאי ְֵ Eאנָה ְוג ֶ
אֶ
ֲ

Eות ִ3י ִא
ַא ִי ִל ְֹ 1

ָכ ְלנְ 4ל ַק ֵ7
;ו ְו ֹלא י ֹ
ְו ֵעֵ $אי ָ;? להסכ ֹ

>4רי
ְי ֵמי ַה ִ

ְ; ֶא ֶר$

1ר
אֶ
;4להִ ,עיר ֲ
ְ; ַת ְח ָ

Eה ְו ְִ Iמ ָחה ְל ָה ִסיר
ְ; ִמ ְֵ 1

ע ִלי ַא ָח ְכ ָמ ִתי ָע ְמ ָדה ִלי'.
ק4מה ְו ֶא ְְ Iמ ָחה ְ; ִמ ְפ ֲ
ָחה ָא ַמ ְר ִEי ָא ָ
ַאנ ָ
ָגו ו ֲ
י ֹ
ובהקדמה לשו"ת הרמ"א ציינו המדפיסי
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שבמש

שכל אחת מה התמשכה כשנה ,וכארבע שני

קוד

חמש עשרה שנה היו שלוש מגיפות בקראקא
המגפה שבה חובר הספר מחיר יי  ,היתה מגפה

נוראה ומתו בה כחמשה עשר אחוז מבני הקהילה ,וז"ל:
'מיו

ה' אייר שי"א ועד יו

ועשרי

י"א סיו שי"ב ...מתו במש שנה אחת וחדש אחד וששה ימי

איש'.

לפי האומד חיו אז בקראקא שהיתה עיר וא
הנפטרי
עשרי
14
15
16
17
18
19

כמאתי

בישראל כאל

באותה שנה בער פי שמונה מהמספר של שני
ושש לשנה וחודש ,בשנה ההיא היו מאתי

עשרי

וארבע מאות יהודי ' ,וציינו שמספר

רגילות ]בעוד שבשני
מתי [.

רבי יהושע שלמה ארדיט ,חנא וחסדא )איזמיר תרכ"ד( ,כתובות ה א ד"ה ועוד )דף ע ע"ג(.
שו"ת מבי"ט ,ח"א סי' קכ.
שו"ת מבי"ט ח"ב סי' נב.
שו"ת מהריט"ץ ,ישנות סי' ח.
שו"ת מהריט"ץ ,ישנות סי' יט.
על פי רישומי החברה קדישא.
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בעבר ,בכל עת רעב או מלחמה ,היתה הכוננות למגפות מתעוררת .כ

סופר,

נראה מדברי החת

שהמגפה הגדולה של חולירע בשנת תקצ"א היתה צפויה כאחת מתופעות הלוואי של המלחמה .זו
לשונו:
'הנה רעש גדול בעול
שאנו מתייראי

דברי

מחשש מגפה וחרב ומלחמה ...וא

ויגש הרעה והמגפה או

יבוא חס ושלו

מה .20'...

ואכ בעקבות אותה מלחמה ,הגיעה מגפת החולירע ליבשת אירופה כמובא בספר תולדות שלמה
וז"ל:
(ר ִמ ְ( ָ&נָ%
אֶ
ח ַלת החולירע ר"ל ֲ
זו ַמ ֲ
פו ָ> ְת ָחה ָה ָר ָעה ֹ
4מ ָֹ D
ַה ֹל ְ ִ
'ו ְַי ִהי ִ; ְ1נַת תקצ"א ְו ִהֵ9ה ֶֶ 2בר ָ; ֹא ֶפל י ֲ
עו ָל
ָהיָה ֵמ ֹ

( ָהיָה ָאז
ירו ָ-אַ .רק ע"י ַה ְִ 0ל ָח ָמה ֶ
ינות ֵא ֹ
נו ְדעָ +ְ .כל ְמ ִד ֹ
יה ֹלא ֹ
בו ֶת ָ
ינת אזיא ְו ִע ְֹ /
ְִ +מ ִד ַ

(י ַה ְִ 0ל ָח ָמה ִע
ה ְד ְ+קַ .א ְנ ֵ
ינת הטורקייא ֻ
.מ ִד ַ
ינת רוססיא ְ
ִל ְמ ִד ַ
ָ 3נ ְפ ָצה ַעל ְֵ -ני ָ&ל ָה ָא ֶר
.מ ָ
רוססיא ִ
קו ֵד
ְו ֹ

יה
ֶ E
ְ; ָב ֵ
ג

ר4רה ד' ִי ְְ 1מ ֶר.49
ע ָ
ֲ1
0ָ 3ה ְו ַ
+ו ָאָ %
ֹ
קו
א ֹל ִקי ְָ +כל ָמ ֹ
ִַ 6הי ְל ֶח ְר ַ5ת ֱ
וְ

0ַ ?E
Iה ִר ְָ 1
1נָה ַה ַ"9ל ָ> ְר ָ
ב4עות ָ
ֹ
H
ַחג ַה ָ

צ4מי
ַע ִ
ְ; ִר ְ ?Eָ 1ו ֲ

ינת
או ָתִ %ל ְמ ִד ַ
ח ָלה ַה ַ"1ל ְו ֵה ִביאֹ .
ַה ֲַ 0

תו ֵכנַ ...4ר ִ;י
:ָ 1ה ִמ ְ3ָ 1נָ? ְ; ֹ
ירנְ 4ו ָ
ַעל ִע ֵ

ע ִנ ִ7י
טו ַבת ָה ֲ
עב4ר ֹ
יצ ָל ִ ...ל ְד ֹאג ֲ
ח ָמנָא ִל ְ
ֶיה ַר ֲ
הר4ג ָ
ָהי3ָ 4ל ֲ

ח ָל ִלי
ֲ

ל4אי
ְו ָהיִ 3ְ 4

ילה
ִה ִ> ָ
4מ ֻס ִָ 0רי
ְ

ָא ְמרָ 4אז ִ3י ֹח ִלי ַה ְִ :ת ֶַ ;ֶ 2קת ִהיא'.21

רו ְפ ִאי
ַע ִ3י ָה ֹ
ח4צה י ַ
ָראָ 4ל ֵצאת ַה ָ
ְוי ְ

מלחמות אחרות עוררו מגפות ,כפי התיאור על המגפה במאנטובה:

אות ְו ִת ְִ 1עי
יס ִ; ְ1נַת ְֹ 1לֵ 1מ ֹ
' ָ; ֵעת ַה ִהיא ְ; ֹח ֶדִ 1נ ָ
ָמת ִ; ְ1נֵי החיילי
חנֵה המנטובאני ַוֹ 7
ְ; ַמ ֲ
א(ונָה ָהיֵ .מ ִתי
ֹ
.ב ִר
בעו"הָ .
ב.עות ָהיֵ .מ ִתי
ֹ
3
ַה ָ
7ו
ַה ֹ

ֶע ְִ 7רי

ַע

הנתוני

ַרב0ַ ...

יו
או ד' ְָ +כל ֹ
ִמ ְֵ +ני ִי ְָ 7ר ֵאל ג' ֹ
יו
יו ֵתר ְָ +כל ֹ
ְו ֹ

ה4די
ַהה4א ְל ֵעת ֶע ֶרב ָ;א3ָ 4ל ַה ְי ִ

ה' ִ3י ִנ ְ0ָ Iב

ַ=י
חנֵה ָה ַא ְ3ְ 1נ ִ
ָקה ְ; ַמ ֲ
ַחז ָ
דו ָלה ו ֲ
ֵפה ְֹ 0
ֵה ֵח ָCה ַמָ 0

ְו ַג

מו ֵכ
חנֶה ִי ְָ Iר ֵאל ְֹ 3
4ב ֲַ :
ַ
1י ָה ִעיר ֵה ֵחל ַה ֶֶ 9ג
ְ; ַא ְנ ֵ
מְ 9.ל ַחג
נו ֵתינָ .ס ְ
ע ֹו ֹ
חזַק ַה ַָ :ֵ 0פה ַעד ִ&י ֲַ +
ֱַ 6
וֶ

7ו
ֵפה ַ; ֹ
ַָ Eע ַצר ַה ַָ 0:
ָיו  ...ו ֵ
ו ֹ

4ב ֶע ֶצ
Hה ְל ֹח ֶד 1אב ְ
ִ Hני ִָ 1
ַה ֵ

1
דול ו ְַי ַה ְללֶ 4את ֵ
דו ָלה ְו ָק ְראֶ 4את ַה ֵCל ַה ָֹ 0
ֶסת ַה ְֹ 0
ֶאל ֵ;ית ַה ְ3נ ֶ

מו'.22
ְֹ 1
כלל ,כמתואר בספר סדר אליהו זוטא וז"ל:

על התמותה מהמגפות לא היו מעודדי

ִֻ 2עיְ ...ו ֹלא
4מי ָ
מו ַתי ְ; ֶח ְב ַרת אלופי ְ
חו ֹ
4ב ֹ
יתי ְ
ע ִדי ונסתגרתי ְ; ֵב ִ
אתי ְ; ַח ְד ִרי ְו ָס ַג ְר ִEי ְָ 2ל ַתי ַ; ֲ
4ב ִ
' ְו ָה ַל ְכ ִEי ָ
ִ Mרי
ח ֵרי ֵכ נָס3ָ 4ל ַה ָ
הו ֵל ְְ 9ו ָחזֵקְ ...ו ַא ֲ
ַי ִהי ַה ֶֶ 5בר ֹ
ח4צה ו ְ
נראינו ַה ָ

ְו ָכל ַע

ָה ָא ֶרָ ;ֶ $ה ִרי

ַי ִהי
4ב ְָ 3פ ִרי  ...ו ְ
ַ

הו ֵל ְְ 9ו ָחזֵק ...מאייר ַעד ָאב ַוָ7מ4תָ Jָ ;ַ 4הל.23'...
ַה ֶֶ 5בר ֹ
ובספר גדולת יהונת  ,ז"ל:
ְו ַא

יר
תו ְ; ִע ָ
יר ֹ
ְ 7ִ 1ק ַ;ע ִָ 2
1י ְ> ָראגִ 41Jְ ;ִ ...מ ֶֶ 49:
ַ 1א ְנ ֵ
ֶ

(
ִ; ְפ ָראג ְו ַא ְר ָכה ַה ַ&ָ 0ה ַה ֹ;את ָ

( ִני
ְל ֵע ֶר ְ 9ב' ָ

ה
ַ 1מע ָל ֶ
א ָבל ה4א ֹלא ָ
ֲ

לו ָאז ָ; ִני
ָרח"ל ְו ַר ֵ;נָ 4היֹ 4

ְק ַט ִ9י

ֵפה
ְ >ָ 1ר ָצה ָאז ַמָ 0
ַע ֶ
יַ
י1ב
ע"כ ֹלא ָר ָצה ֵל ֵ

ָסע ְל ִעיר האמבורג'.
ִ; ְפ ָראג ְונ ַ
ובהערה ש

וז"ל:

עו ָל ָמ
'במגפה ַה ֹ=את ִנ ְפ ְטרְ 4ו ָה ְלכְ 4ל ֹ

א ָל ִפי
ג' ֲ

ְ 7ר ָרה ְֶ +ע ֶצ
אות ומ"א ִאיַ ...1א ְִ 9ע ַ/ר ַה ַָ :ֵ 0פה ָ
ד' ֵמ ֹ

תוקפה ִמ כ"ח ַ.06ז תע"ג ַעד ר"ח ֵט ֵבת תע"ד'.24
וראה עוד בסיו

ספר קרב נתנאל וז"ל:

עו ָל
רוב ָה ֹ
ֵפה ְו ָה ִעיר ַל ֶֶ 2בר ִה ְס ִ0ירְ .ו ֹ
קול ַר ַעַ 1מָ 0
4ב ְ1נַת תע"ד ָהיָה ִ; ְפ ָראג ֹ
ַר ִEי ִל ְפ ָראג ִ
14נַת תע"ג ָחז ְ
' ְ
יה
ִ> ְ=רַ 4ר ְג ֵל ֶ
ָה ַר ִ;י
20
21
22
23
24

ח ָד ִ1י
דו ָלהֵ ;ְ .איזֶה ֳ
ֵפה ְֹ 0
ַא ְ ִמ ְ>נֵי ַה ִ< ָ;ה נסגרתי ִ; ְפ ָראג ְו ָה ְי ָתה ַה ַָ 0:

א ָל ִפי
תר ֵמ ַא ְר ַ;ע ֲ
יו ֵ
ֹ

1ותְ .ו ִע
ְנ ָפ ֹ

תינ4
נו ֵ
ע ֹו ֹ
ָפלֲ ;ַ 4
נְ

יתי'.
1ות ֵ; ִ
או ִתי ְו ֶאת ַנ ְפ ֹ
ָ3ל זֶה ְ; ַח ְס ֵדי ה' ִמ ְַ Cט ִַ Eני ִמ ַה ֶֶ 2בר ֹ

דרשות חת"ם סופר ח"א דרוש הספד לפרשת עקב דף ס"א ע"ג.
תולדות רבי שלמה קלוגר עמ' נד.
הגלות והפדות ונציה שצ"ד.
ר"א קפסאלי ,סדר אליהו זוטא ,פרק מאה שישים וששה.
גדולת יהונתן על הגר"י אייבשיץ עמ' .7
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וא

שהגיעו אליו ,בספר מדרש חפ $לרבי זכריה

מגפות קשות מה מצינו ,שזרעו כליו בכל מקו

הרופא ,ז"ל:
רות ]היא שנת ה' קצו[ ָהיָה ֶֶ 2בר ָעצ4
' ַ2ע ִ3י ִ; ְ1נַת אתשמ"ז ִל ְָ 1ט ֹ
א ָנ ִ(י
ָה ֲ

ארִ .מ
4מוֶת ְו ֹלא ִנ ְ( ֲ
ֵפה ָ
4מָ 0
ְמ ֹאד ַ

א ָנ ִ(י
עו ֶב ֶרת ֵמ ִעיר ָל ִעיר ְו ַה ְר ֵ+ה ִמ ָה ֲ
מ.עט ְֹ +רב ֶה ָע ִרי ְ .ו ָה ְי ָתה ַה ַָ :ֵ 0פה ֹ
ָ
ֶא ָ<א ָָ 5בר

ק.פת ַא ְר ִָ +עי
(ו ָהה ְִ +עיר ְַ 6
ֹ
ְו ָה ְי ָתה
א ָנ ִ1י
ַל ֲ

יר?
ע ִב ָ
ֵפה ֶה ֱ
;ָ 1א ֵמ ִעיר ַה ַָ 0:
4מי ֶ
עו ֶב ֶרתִ .
זו ֹ
ק.פה ֹ
.ל ַא ַחר ְָ 6
ְ

יו
ֹ

1ה4א ֵמ ֶח ְפ ֵצי ַה ִֵ :תי
ַ Cָ 1קח ַמה ֶ
4מי ֶ
1י ָה ִעיר ָה ַא ֶח ֶרתִ .
4מתַ 4א ְנ ֵ
ֵ

מלבד המגיפות שהגיעו ממקומות אחרי
ביותר ,ומדי פע

ֹלא ִנ ְק ְ+ר,.

ֵמת'.

בעול  ,היו מחלות כמו אבעבועות שחורות שהיו מצויות

התפרצו בי הילדי  .כפי שכתב המאמר מרדכי:

ָעיר ְ; ֹרב ָה ִע ִEי
זו ִהיא ְ; ָכל ִעיר ו ִ
3ָ :ַ Hה ֹ
ָד4ע ֶ
ָ 3ְ 1בר י ַ
'ֶ
חו ִלי ַ;ר ִמי ָנ ְו ִא
א ִויר ְמ ַס ֵ;ב ְ 4מ ַהֶ4ה זֶה ַה ֹ
ששינוי ָה ֲ
א ִויר ִי ְפ ְרחֶ ;ָ 4ה
ָה ֲ

רו ְפ ִאי
ָ 3ְ 1בר ָא ְמרָ 4ה ֹ
עוד ֶ
או ַה ְר ֵ;ה ְו ֹ
ְמ ַעט ֹ

ַב ִריחַ 4ה ְַ Jט ִ9י
יְ

רוב ַה ָָ 2בר שמשינוי
ִמ ָה ִעיר ָק ֹ

עוד
7ו ֵצא ָ;זֶה ְו ֹ
ינ ִע ְנ ָי ַֹ 3
;4עותְ .ו ַע ֵ 7מ"ש ָה ַרב מ"א ז"ל ְל ִע ְנ ָי ֶֶ 2בר ַ;ר ִמ ָ
ֹ
א ַב ְע
ָה ֲ

ָנד ָָ +א ֶר
יות ָנע ו ָ
י&ָ 9ל ָא ָד ִל ְה ֹ
( ִ& ְמ ַעט ָהיָה ָצ ִר ְ
ֶ

0ו ְז ִרי
ָמיו ְו ֵאי ֹ
רוב י ָ
ֹ

כו ִלי
רוב ַה ִ4;Dר ְי ֹ
ֵרה ֶא ָCא א"כ ֹ
ְ0ז ָ

ע ֹ
ַל ֲ
מוד ָ;?'.25
בקוב $ע $חיי

תשובה ארוכה לרמ"ז זארגר על המגיפות ,וז"ל:

נות תר"ל תר"מ,
ח ַלת ַה ֶֶ 2בר והפאקי והחולירע וכיו"ב ַא ַחר ְֹ 1
טות ִמ ֲַ :
ֵפות ִמ ְת ַ> ְֹ H
Cֹ 1א ִנ ְמ ָצא ַמֹ 0
4מה ֶ
' ַ
רו ֵפא פאסטער ַה ְֻ :פ ְר ָס
ִ 1ה ְמ ִציא ָה ֹ
ה4א ַא ַחר ֶ
ח ָלה ִא
ַה ֲַ :

י1י
ַמ ְח ִל ִ

ֶאת הבאצילי ֵה

שהבאצילי ֵה
0ו ְר ִמי
ֹ

ַע ְצ ָמ

לותְ ...ו ִה ְמ ִציא שבאצילי
ח ֹ
מחוללי ַה ֲַ :

Eו ְ
פ4אה ִמ ֹ
חו ֵלל ָה ְר ָ
פ4אה ,שהשי"ת ְמ ֹ
ָה ְר ָ

4ל ַר ֵ>א
יו ָמא פ"גְ ,
ֹ ;ְ 1
1ל ר' ַמ ְִ Eתיָה ֶ; ָח ַרֶ 1
ח ַצר ַה ֵָ 3בד ֶ
1ה4א ֲ
ח ַז"לְ .ו ַכ ָ:ה ְָ 3תבֶ 4
ַה ַ3ָ :ה כמ"ש ֲ
בות ְי ָל ִדי
:ֵ 1תִ 4מ=ֶה ְר ָב ֹ
ה ְז ַ3ר בשל"ה ומ"א סי' תקע"ו ֶ
ֻ1
;4עות ֶ
ֹ
א ַב ְע
ָה ֲ

יחה ע"ז ְוה4א
ְ 9ִ 1ת ַח ֵ;ר ְס ִל ָ
ַעד ֶ

נות ת"ש תש"י ִמ ְָ 2ב ִרי
ה ְמ ָצא הפנצילי ִ; ְֹ 1
אות בורא כל העולמות .ובטיפוס ֻ
ִמ ִ> ְל ֹ
;ו ִנ ְמ ָצא ַה ִַ 1ְ :מיד לבאצילי ָה ָר ִעי
ֹ 1
ֶ
אר ִדי
ִמ ְל ָי ְ

א ָנ ִ1י
ֲ

פ4את הפנצילי ִנ ְת ַר;4
ְ ;ִ 1ר ַ
1ל ַה ִOיפ4סְ ,ו ַה ֹ3ל ִ; ְִ 1ליח4ת ִ; ְוכ"ע ֶ
ֶ

רו ְפ ִאי
4:ב ְל ִפי ֶט ַבע ָה ָא ֶרְ $ו ָח ְכ ַמת ָה ֹ
ְ; ַכ42ר ָה ָא ֶרְ $ו ַכ ָ

40;ַ 1
מות ֶ
ֹ 1
ְ 7ִ 1כל3ָ 4ל ַה ְָ 9
ֶ

ְמ ֻע ָ> ִ1י

ק4בי
4ר ִ
ְ

ְ . 1ו ֵאי ֶ; ִָ 2וד ָ;א ַעד
ָ

'.26

וכ כתב בספר אגדת אליהו:
' ְ> ָע ִמי

עו ָל
א ִויר ָה ֹ
ֲ1
ֶ

ָ 14אר ִמינֵי חולאי
ְ

ִמ ְת ַק ְל ֵקל ומתעפש מהאידי

7ות ְו ֹלא ִנ ְָ 1אר ִי4Hב ָל ָא ָד
4מ ַכ ֶCה ַה ְ; ִר ֹ
ְ

עו ָל
9ו ָדע ְו ִנ ְמ ָצא ָה ֹ
א ִויר ַֹ 3
ָה ֲ
מחולאי
א

ָר ִעי

ֶא ָמ ִני
ְונ ֱ

נתבונ בנתוני

ָהע ֹו ִלי

ִמ ָה ָא ֶרְ $וה4א ִס ַ;ת שהדבר ָ;א ַ;ר ִמי ָנ

עו ָל
ִמ ְַ Eת ְֵ . Jו ַעל ְי ֵדי ִָ 4JEה ֹ

7ות ִָ 3לי
4Hבו ִ3י ֵאי ַה ְ; ִר ֹ
ֹ
ַמ ָ 1:זֶהִ 4י

'27.

על כלל אוכלוסית העול

מיליארד איש ,ומאתי

ִ 1מי
ידת ַה ְָ 0
יר ַ
עו ָל ִ .ו ִ
ָ; ֹ

ה ִרי
ְמ ַט ֲ

ֶאת

שנה אחר כ

28

הרי שבשנת הת"י מנתה אוכלוסיית העול

– בשנת התר"י כבר

היתה גדולה פי שני

כחצי

והגיעה ליותר

ממיליארד נפש .מאז ,בעיקר עקב התפתחות הרפואה ,29חלה התקדמות מואצת פי כמה .עד שנת
התש"נ – פחות ממאה וחמישי

25

26
27
28
29

שנה

אחר כ

– הגיעה

מאמר מרדכי ,סי' תקעו ס"ה .הובאו דבריו בכף החיים .דבריו אמורים בענין חובת הבריחה שכתבו הפוסקים מחמת המגיפה ,שהדברים
אינם אמורים לדעתו במחלה כל כך מצויה.
עץ חיים באבוב ח"ז עמ' ר"צ.
אגדת אליהו ,ברכות סה ב.
אנציקלופדיה לבית ישראל ערך אוכלוסיה.
במאת השנים האחרונה ,העולם עבר שתי מלחמות עולם קטלניות ,וגם הילודה בעולם נמצאת בירידה ,בכל זאת גדלה מאד אוכלוסית
העולם בתקופה זו ,בעיקר עקב צימצום דרסטי של התמותה ממגפות ועליית תוחלת החיים.
19
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גודל אוכלוסיית העול תר"מ –

ליותר מחמשה מיליארד נפש .כיו

אוכלוסיית העול
– אוכלוסיית העול

תת"ס 30

– תשפ"א

כבר הגיעה ,לפי הערכות הדמוגרפי  ,ל7.8P

מיליארד .נמצא שבדר

הטבע ,יותר ממחצית אוכלוסית העול

לא היתה קיימת היו  ,ללא התפתחות הרפואה ,שאחת
הבשורות הגדולות שבה היא פיתוח החיסוני .
צדק31

בספר מאזני

תיאר את רעת המגפות ואת התועלת של

החיסוני  ,וז"ל:
' ְו ֵכ נמטי ַא ִ> ְרי ֹו
יה
ת ֶ
;4לו ֵ
ֹ
ְ; ַת ְח

רו ְפ ִאי
ְל ָה ֹ

1ר
אֶ
ח ָמנָא ֲ
ל4חי ְַ 2ר ֲ
ְֵ 1

ְ :ב ָה ִקי
ַה ֻ

Eו ָל ָדה
או ַפֵ9י ַה ֹ
ר4ח ַה ַחָ7ה ְ; ֹ
ַ
ָפיח4
מות י ִ
ח ָֹ 3
ַה ְמ ֻ

א ֵטא
מו ְ; ַמ ְט ֲ
נות ֹג ְרִ 41מ ְִ Jר ֵ;נֹ 3ְ 4
נ14ות ְמ ֻס ָֹ 3
ֹ
א
לות ֲ
ח ֹ
ְו ַכ ָ:ה ַמ ֲ
חו ְב ִלי
ַה ְֵ 1מדַ .מ ֵJל ֹ
7ות ְַ 3י ֵע ִני
ָר ֹ
ַא ְכז ִ

ח ָדא ִמ ְִ Eק ָלא
ח ַלת החלירע ָהיֲ ;ַ 4
4מ ֲ
1ר ִהיא ַ
אֶ
;4עות פאקע ֲ
ֹ
א ַב ְע
ח ַלת ָה ֲ
גו ַמ ֲ
ְֹ 3
ָא ָד

דות ְִ 3ז ֵא ֵבי ֶע ֶרב ְל ַמ ֹCאות חוריה ֶט ֶר
ַ; ְִ :ד ָ;ר ְו ַח ֹ

חו ֵקר יענער ָה ַא ְנ ְג ִלי
ַרבַ .רק ַה ֹ

 ְ 3ֵ 1עברתה ִ3י
4ל ַ
41טה ְו ַק ָCה ְל ָב ֵער ָר ָע ָת? ִמ ֶֶ Jרב ָה ָא ֶרְ $
;4לה ְ> ָ
ִה ְמ ִציא ְַ Eח ָ
היבט אופייני לאותה תקופה ,ה

ָ 1תה'.32
ָק ָ

דברי ר"א המבורג מחבר 'עלה לתרופה על חיסו האבעבועות' .אחר

שפירט את רעת המגפה ,הוסי שאי צור להארי בזה כי הוא דבר מפורס
ח ָכ ִמי
או ֵמר ִמ ֶה ָח ָדַ 1ה ֲ
ָביאֹ 4
1ר י ִ
ַא ֶ
ָכינ 4ו ֲ
1ר י ִ
אֶ
'ֲ
Iר ָה ָא ָד
ְ; ַ
ָמ ִרי

נצרבו ָ3ל ָ> ִני

צ4מי
ַע ִ
ילה ו ֲ
ִה ִ> ָ

ח ָל ִלי
ֲ

והכל יודעי

עור
1נֶת ְ; ֹ
נו ֶ
רו ְפ ֵאי ְז ַמֵ9נְ 4ל ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת ֹ
ֹ

ר4סה ַעל ָ3ל ַחי ְמ ַד ֵ;ר ְִ Eמ ֹ3ָ ְ 1ל ָא ָד
צ4דה ְ> ָ
ְו ִהיא ְִ 3מ ָ

;4עות ְו ַר ִ;י
ֹ
א ַב ְע
חו ִהיא ֹח ִלי ֲ
ֹלא ָֹ E
ָרי
זִ

רו ְפ ִאי
ָה ֹ

זאת .וז"ל:
ַער
ָק ְו ַלַ 9
ְלז ֵ

Mא ָ> ִני
ְ; ַח ָ3ה ֹלא ִת ָ

4Hמי
ִ
ִר

יה
ח ֵר ֶ
ִַ 1אירַ 4א ֲ
עוד י ְ
ֶיהֹ ...
הר4ג ָ
ֲ

א ִרי ְ
רו ִמ ְ;נֵי ָא ָד ְ ...ו ֵאי ְל ַה ֲ
א ֹ
מ ְָ 1חת ֵמ ִאיַ 1מ ְר ֵאהְ 4ו ֹת ֲ
ִק ְ;צָ 4פאר4רֻ 3ֵ ,

אוב ַח ְל ֵלי ֹח ִלי ַה ְֻ :פ ְר ָס
ְ; ִס>4ר ַמ ְכ ֹ

א ֹל ִקי
ָת ֱ
1ר נ ַ
אֶ
ַה ַ"9ל ֲ

ִל ְבנֵי ָא ָד

ְ 7ִ 1רא4
Iה ֶ
ָע ָ

ֶא ֹל ִקי
;ו ו ֱ
ֵל ָע ֹנת ֹ

ִמ ְָ Cפנָיו'.
כפי שיתואר להל  ,חיסו קדו

נגד מחלת האבעבועות השחורות הקטלנית ,פותח בעול

מאות שנה ,ולפני כ 225Pשנה התגלה חיסו משופר כנגד האבעבועות .מאז נוכח העול

לפני כמה
כי במדינות

בה לא הקפידו להתחס היו התפרצויות קטלניות של המחלות.
דוגמא מעניינת מתוארת בספר 'משפחת חבשוש' על מגפת אבעבועות שפרצה בתימ בשנת 1939
למנינ  ,עקב זלזול של השלטונות בתחו
'מאחר והתורכי

עזבו את תימ ואת

הבריאות:
רופאיה

הבירה צנעא ללא כל שירות רפואי פרט לרופאי
משטרו של האימא
סמ על הש
התורכי
יהודי

והאחיות והחרופות נשארה תימ ובראשה עיר
מקומיי

טבעיי

יחיא לא נת דעתו לנושא זה כמו לנושאי

ורפואות טבעיות בחנות הבשמי .

אחרי

רופא הכל .דבר ראשו בלט מיד .בהיות ולא היו חיסוני

לה

זקוק הציבור .בנושא זה

נגד מחלות שונות מאז יצאו

מתימ פרצה מחלת האבעבועות השחורות בכל עוזה והפילה חללי
ומוסלמי  ,המחלה שהודברה קוד

רבי

מבי הילדי

לכ על ידי חיסו הילדי  ,שבה להשתולל באי מפריע

והמצב החמיר .בשנת  1939הייתי בעד בשליחות משפחתי למטרת מסחר ולפתע קיבלתי מברק דחו
בו נדרשתי לשלוח תרופת חיסו נגד מחלת האבעבועות השחורות שפרצה בצנעא ומפילה ש
רבי

חללי

כשקיבלתי את המברק הייתי המו  .כי חשתי מה מסוגלת לעשות מחלה איומה זו לא רק

להפיל חללי

אלא א

לעוות פני אנשי

ולעוור

בעיניה

וליצור צלקות בחולי

לכל החיי  .ולכ

אמרתי בלבי עת לעשות א לא ידעתי למי לפנות ...באותו לילה התיצבתי על החו בעד ותרתי אחר
30
31
32

– העורך

מקור :ויקיפדיה' ,דמוגרפיה של העולם' .ת"כ .01/02/21
לר"ד טורש ווארשא תרנ"ה.
מאזני צדק ,שערי צדק ,עמ'  2בהערה.
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אניה המפליגה לחודידה העליתי את החומר ושמרתיו במקרר של האניה וביקשתי מרב החובל למסור
חבילה זו לסוכננו שבחודידה מר בוכארי מיד בהגיעו ,באותו מעמד הברקתי לבוכארי מה לעשות ואי
החבילה שבה תלויי

לנהוג ע

חיי אד

שלושה ימי

בוכארי זכור לטוב עשה מאמ $גדול ותו

הגיעה החבילה לצנעא ומיד החלו בחיסו הילדי '.33
נית לסכ

כי שלשה גורמי

עיקריי

חברו בע"ה יחד להפחתת התמותה ולעליית תוחלת החיי

בעול  :החיסוני  ,התרופות האנטיPביוטיות ,והשיפור בתנאי ההיגיינה .חלק גדול מיושבי כדור האר$
חיי

היו

בזכות .

את התרופות האנטיביוטיות נוטלי
את החיסו נוטלי

בעת מחלה .כשכבר חולי

כאמצעי מניעה ,בעוד האד

לזכות החיסוני  ,טמונה ג

בריא ,טר

של חולי

עלולי

אנשי

לא מחוסני  .התוצאה :ירידה בנכונות להתחס עד הפריצה

הבאה של המגיפה .זו אחת הסיבות שרפואת החיסוני
ופעמי

נופלו למשכב .בנקודת אור עצומה זו

נקודת תורפה .ככל שהחיסו יעיל להדברת המגפה ,כ

לשכוח את המראות הקשי
א כופה עליה

– אי צור בתמרי $ליטול תרופה .א

מופקדת בידי ממשלות הדואגות לאזרחיה ,

להתחס .

ב .התפתחות רפואת החיסוני
 .1החיסו הקדו נגד אבעבועות שחורות
השימוש בחיסו קד

להתפתחות מדע המיקרוביולוגיה .באות

שהמחלות באות עקב 'עיפוש האויר' ,34וג
ראו אות

זמני

התפיסה הרפואית היתה

בתקופה שכבר היתה יכולת ראיית חיידקי

במיקרוסקופ,

כתוצאת המחלה ולא כסיבתה.

רק מאות שני

]לפני ה'תע"ח[ העמיד המדע 'לואי פסטר' בשנת

אחרי השימוש הראשו בהחיסוני

התר"מ את יסודות המיקרוביולוגיה ,בהראותו שחיידקי

ה

הגור

והסיבה למחלה ,והדבקה באה

על ידי העברת .
כפי שכתב בספר נצח ישראל והביא דוגמא מרפואת החיסוני  ,רבות מההמצאות לא באו מחמת
חקירותיה

של הממציאי

'באמת אי להכנע ג
במחשבה תחלה שכ
כמתכנת

וחכמת  ,אלא מכ שהממציא ש

מפני הממציאי
צרי

בעצמ

להיות כי א

לב לתופעות שונות ,וז"ל:

שרוב ההמצאות לא יצאו ע"פ כח החושב שבאד
קדמו מקרי

פשוטי

והממציאי

התחקו לעשות

ואח"כ באו ההתבוננות וההסבר ...וכ ברפואה .לו לא שאל הרופא יענער מאנשי הכפר

33

משפחת חבשוש ,ירושלים תשמ"ו ח"א עמ' .470

34

'עיפוש האויר' הוא אחד המאפיינים ל'מגיפה' בספרי ההלכה .כך כתב רבי יהודה עייאש בביאור הגדה של פסח )וזאת ליהודה עבדים
היינו( וז"ל 'וּמַ ה שֶׁ נּ ְִראֶ ה לוֹמַ ר הוּא דמַ כַּת הַ מַּ גֵּפָה רוֹב הַ חוֹלִ י בָּא מֵ עִ פּוּשׁ הָ אֲוִ יר וּמֵ רֵ יחַ רַ ע וּלְ כָ 0הַ ְרבֵּה בְּ נֵי אָדָ ם בּו ְֹר ִחים לַשָּׂ דוֹת וּלְ גִנּוֹת
ולפרדסים שֶׁ הוּא מָ קוֹם רָ חַ ב וְ אֵ ין רֵ יחַ רַ ע מָ צוּי שָׁ ם וְ גַם שֶׁ הוּא מָ צוּי בּ ֹו אֲוִ יר זָ 0צָלוּל וּמָ תוֹק' ,וכעין זה בספר בית אלוקים למבי"ט )שער
יתי בָּ עִ ְניָן הַ ֶדּבֶ ר שֶׁ נּ ְִתפַּ שֵּׁ ט בְּ פִ י כָּל הֶ הָ מוֹן גַּם הַ ֲחכ ִָמים בִּ פְ ָרט חַ כְ מֵ י הַ טֶּ בַ ע שֶׁ עִ ְניָן הַ מַּ גֵּפָה הוּא הֶ פְ סֵד הָ אֲוִ יר
וּמפְּ נֵי שֶׁ ָר ִא ִ
התפילה פט"ז( ' ִ
וּמתְ עָרֵ ב הוּא עִ ם אֲוִ יר הַ נִּשְׁ אָף לָאָדָ ם וּמַ זִּ יק ֹו ,בְּ אֹ פֶ ן שֶׁ ְמּקָ ְרבִ ים הַ ָדּבָ ר לַטֶּ בַ ע ,בִּ ְראוֹתָ ם הַ בּו ְֹר ִחים מֵ חֲמַ ת הַ מַּ גֵּפָ ה
בַּמָּ קוֹם הַ הוּא מִ סִּ בּוֹת יְדוּעוֹתִ ,
שֶׁ הֵ ם נִצּוֹלִ ים ,וְ הָ עו ְֹמ ִדים ָבּאֲוִ יר הַ הוּא הַ נִּפְ סָד ִמסְ תַּ כְּ נִים'.
מחמת תפיסה זו ,לא היה ידוע כל כך ענין ההדבקה מאדם לאדם ,וגם מחלות שההדבקה בהן היתה נראית לעין כל כמחלת החולירע,
נתפסו בעיני הרופאים כ'ספק מדבקות' .כפי שכתב התפארת ישראל )בועז כתובות פ"ז מ"ט( וז"ל 'ומכאן נ"ל ראיה שכשיש ח"ו חולי
המתדבקת ואפילו ספק מתדבקת ככאלערא וכדומה אסור לשכור ישראלים לשמשו או לקבר מתיו' .וז"ל ספר רפואה וחיים )למהר"ח
פלאג'י פ"ד אות י( 'ועם שאין זה חולי הדבק כמו מגפה תקנו הרופאים קונטאמאסו ]-הסגר ושמירה[ .וראינו דהיה נכנס החולי במבוי
אחד וכל אותו הצד היו נופלין בחולי זה וקרו ליה חולי המהלך דהולך וסובב כל העולם כמו שליח ורץ רחמנא ליצלן'.
גם את ההדבקה מאדם לחבירו תלו כסיבה משנית למחלה ,שהראשון חלה מפני ה'עיפוש' ,וחבירו נדבק ממנו ,וכפי שכתב החת"ם סופר
)דרשות ח"א דרוש הודאה לפרשת וישב דף סג ע"ב( על סכנת ההדבקה וז"ל' :והענין בנתינת רשות למשחית היינו שנתעפש האויר
והעיפוש נופל על בני אדם שוב אין הבחנה וא' מזיק את חברו אפי' מי שאין האויר מזיק לו לפי טבעו מ"מ ע"י הבל חברו הנזוק והחולי
יחלה גם הוא וימות בלא עתו'.
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מחוז גלוסטער באנגליא מדוע אי נקלטת ב

הרכבת אבעבועות מילדי ? וקבל תשובת

שכל מי שחלו באבעבועות הפרות שוב לא יצמחו ב

ע"פ הנסיו

אבעבועות טבעיות ,לא היתה נודעת ע"ע

התרופה הנפלאה הזאת'.35
הוכר בימי ד"ר ג'נר .א ההסבר האינטואיטיבי שרווח ,לא כל כ רחוק מההבנה

המנגנו החיסוני טר

בת ימינו .כפי שהובא בספר הגיו לבי ,וז"ל:
רו ְפ ִאי
ָד4ע ֵא ֶצל ָה ֹ
' ָה ִע ְנ ָי ַה=ֶה י ַ

רו ִצי
ֹ 1
ְ; ֵעת ֶ

ְו ַג

ְל ַח ֵ< ֶאת ַה ְי ָל ִדי

דו ִלי
ְֹ 0

1
;4עות ָ> ָרה ְל ֵ
ֹ
א ַב ְע
1ל זרק תרכיב ֲ
חו ֶלה ]Pמהחולי[ ַה ֹ=אתְ ,ל ָמ ָ
ֵמ ַה ֹ
עו ַמ ְת ִחיל ְל ִה ֵָ Cח
ְ; ִט ְב ֹ
ָ 1ה ָא ָד
ְֶ 3

ַי
ֶנגֶד ַה ְ= ִרי ָקה ַה ֹ=את ְו ַה ֶַ Oבע ַמ ְב ִריא ָמ ְתנ ִ

יעה ִע
ָ;א ִ; ְנ ִג ָ

ִַ 0די
ְ :ִ 1תנ ְ
ֶ

ְל ָה ִמית ֶאת הבצילי

יש לציי שבשונה מהמצאות רבות שבאו בדר

ְ; ַה40

ח ָד ִ1י
ַה ֳ

ההדבקה של המתחס  ,דבר שגר

החיסו המשופר הראשו בעול

]Pנוגדני [
ְ; ַה.36' 40

ִ ;ָ 1אי
]Pחידקי [ ֶ

מקרה ,בהמצאה זו היתה בעיה ייחודית ,שהרי כל

עוד שלא היה ידוע שהמחלה נגרמת מנגיפי  ,לא היה לרופאי

חמישי

;4עות ְל ִאיְ 1ו ַה40
ֹ
א ַב ְע
ַה ְר ַָ 3בת ֲ
ֶנגֶד החולאת ַה ֹ=את .ואח"כ

1ל בצילי
לו ֵחיל ֶ
ָ 3ְ 1בר יֵֹ 1
לו ֶ
ינו ַמ ִ=יק ֹ
החולאת ַה ֹ=את 41ב ֵא ֹ

יכו ִלי
ְל ִמי החולאת ַה ֹ=את ִו ֹ

הנגי טר

ִל ְפ ָע ִמי

ֵה

נו ְת ִני
ֹ

לפעמי

לדעת על הצור

דר

בהחלשת

למותו של המתחס בשלב הקדו .37

היה נגד מחלת האבעבועות השחורות הקטלנית ,ובמש

שנה היה החיסו היחיד בעול  .ג

יקה
ְז ִר ָ

הלועזי לחיסוני

הש

כמאה

נקבע מהשלב השני של אותו

החיסו כפי שיובא להל .
מחלת האבעבועות השחורות היתה נקראת בלשו הפוסקי

בארצות אירופה 'פאקי ' או 'בלאטר ',

הקדמוני

מי שלא מת

ובלשו ערבית 'ג'דרי' ,והוראות רבות של הפוסקי

התייחסו לאותו חיסו  .ג

מהמחלה ,סימני המחלה המשיכו ללוותו כל ימיו ,ותואר פניו הושחת מצלקות החולי .כפי שהעיד
בספר הברית השל  ,וז"ל:
ח ָלה זֶה ְו ַחייֵה ִי ְחיַ ,4ה ְר ֵ;ה ֵמ ֵה ִנ ְָ 1א ִרי
1ר יָק4מִ 4מ ֲַ :
אֶ
ָתנֲ 4
ְ;נֵי ְמ ִדינ ֵ

' ְו ַג
ֵיה
ְ>נ ֶ

ָע ְנ ָתה ָ;

עו ָל
4ל ֹ
מ4מי ְ ...
ִ
ע ֵלי
ַ; ֲ

ִ3י ַמ ְִ 1חית ָ> ִני

4מ ָאז
ָפה ַָ Cְ 3בנָהִ ,
או ְנ ֵק ָבה י ָ
ֹ
ָכר ְֹ 3ת ַאר ְ>נֵי ַה ֶֶ :ל ְ
ָפות ְַ Eב ִנית ז ָ
י ֹ

ֵיה
4פנ ֶ
ְ

ה ַדר ל ֹו ְו ֹלא ָל?ְ ,ל ִפי
ְִ 3דמ4ת ַמ ָDה ֹלא ַֹ Eאר ְו ֹלא ֲ

א ָר
חור ֳָ E
ִ ְ Iמ ְֹ H
ָה ְל ָאה ָח ַ
וָ

ָמ ֵלא ְנ ָק ִבי

ְנ ָק ִבי

1ר ְל ַה ִ3יר ִא
ִ Hאי ֶא ְפ ָ
א1ו ַעד ֶ
ֹ
2ו ֶמה ַל ַֹ Eאר ָה ִר
ינו ֹ
ֵ 1א ֹ
ֶ

זֶה ָה ָא ָד

מו ִא
ְ; ַע ְצ ֹ

ָלאו'.38

החיסו הראשו אבעבועות שחורות היה לפני שנת תע"ח ] 1718למנינ [ .39היו מעבירי
של אבעבועות שחורות מילד שמחלת האבעבועות אצלו היתה קלה ,לתו
מקרי

בה

המתחס חלה מאד וא

)שבד"כ החולי יותר קל
לכל חייו) .ראה ג

ְו ַה ַָ 3רת

אצלו(,40

הל

לעולמו .א

לרוב ג

אז מוגלה

פצע ביד של מתחס  .היו

המתחס  ,במיוחד א

היה ילד

קבל את מחלת האבעבועות השחורות בצורה קלה יחסית והתחס

הע'  74להל (

וז"ל ספר הברית ש :
'דע כי כבר מצאה יד

של הרופאי

לעשות בזה תחבולה בער

 MATERIAמ האבעבועות הנקרא POKEN

הטבעיי

מאה שנה והוא שלקחו מי $הנקרא

מילד שהיה לו אבעבועות טובי  ,ופתחו בילד

שני עור בשר זרוע יד ימינו או שמאלו כמי חרי $דק וקט מאד ונתנו בתו החרי $מעט MATERIA
מאותו הטובה ,ועל ידי זה פרח בעור בשרו של הילד השני ג
35
36
37
38

39
40

כ טובי '.

רא"מ פייבלזון )רבה של קופיטשאק מחבר ספר פיקוח נפש( ,נצח ישראל ,עמ' .308
רי"ב לאנדא ]אב"ד בישטקוב רב בניוארק[ ,הגיון לבי ,תשט"ז ,עמ' .202
כפי שיפורט להלן.
ספר הברית השלם ,מאמר יז נפש החי שבמדבר ,פרק ב] .ספר הברית הוא ספר מחקרי שהובא רבות בספרי הפוסקים כגון חכמת אדם,
שו"ת רב פעלים ועוד[
קובץ תלפיות ט ,עמ' .464
ראה באתר מכון דוידסון :האצילה שעצרה את האבעבועות השחורות)(weizmann.ac.il
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לא תמיד היה חומר החיסו זמי לרופאי  .ר' בשו"ת תשובה מאהבה:
'רפואה הזאת אשר לא כל העתי

שוי

מוכשרי

ולא כל הזמני

לקבל התרופה הזאת ,וג

יומא מתרחש האימפ" שט"א ליד הרופא ואי לאל ידו לעשות' ,וכ מבואר בשו"ת ריב"
וז"ל 'שאלה מאחי המופלג מו"ה נת נ"י א
מורסא שעשה לו הרופא תמול שילשו

מותר להולי

לאו בכל
שניטו

41

תינוק אל הרופא אומנא בשבת לפתוח

הנקרא פאקע אימפפע ועתה פותח להוציא הליחה שצרי

לה הרופא הליחה כעת לתינוקות אחרי '.42
 .2מהפכת החיסוני של ד"ר ג'נר
כאמור ,הבטיחות של החיסו הקדו
מהפכת החיסוני

היתה נמוכה יחסית ,והיתה תמותה של חלק מהמתחסני .

התרחשה כאשר ד"ר ג'נר מצא חיסו הרבה יותר בטוח – וירוס אבעבועות הבקר.

על גילוי החיסו של ד"ר ג'נר דווח בתוספות לספר צמח דוד ,וז"ל:
'החכ
האד

יענר ]ג'נר[ מענגלאנד רופא מומחה המציא בשנת תקנ"ט להצמיח ליח נפוח הפרות בבשר
להוליד על ידו אבעבועות ,למע הציל בני אד

מתו מה  ,ואשר נשארו בחיי
פרטי

מובאי

נוספי

אבדו את תואר פניה '.43

בספר תולדות האר:44$

'ואחת מנגעי הבהמות הנקראה בש
בשני

הכתה ב

מ האבעבועות )פאקע ( הטבעיי

אשר רבי

מלפני

לרוב א

קוהפאקי" הצילה נפשות אד

לרבבות מנגעי הפאקי" אשר

למות או לחולי וחסר כי עורו עיניה

קמטו פניה

וכו' .והוא

מחקר לב הרופא הגדול דאקט"ר ע' יענע"ר הנולד כשנת תק"ט בבערקלי"א אשר בענגלא"ד ,בראותו
כי השפחות החולבות פרות ...וינוגעו ג

הנה באשר סופחו על ידיה  ,נצלו ממחלת הפאקי" כולה,

המציא לו על ידי זאת בתבונתו מלאכת נטיעת הפאקי" הנודעת כעת על פני תבל כולה לרפאות
תעלה רבה'.45
החיסו של ג'נר כלל וירוסי

של אבעבועות הבקר .לכ עד היו

 Vaccineמהמילה הצרפתית Vacca
מהתבוננות בתהלי

כל החיסוני

נקראי

בלועזית

– פרה.

הגילוי הזה ,קשה שלא להתפעל מההשגחה העליונה שליותה אותו ,ה בעצ
ההתנגדויות השונות .הגילוי הגדול של ד"ר ג'נר,

הגילוי ,ה בשלבי הפיתוח ,וה בהתמודדות ע

התרחש בעקבות מקרה בו הוא הגיע לחס בשיטה הישנה )!( כלומר הרכבת וירוס אבעבועות
שחורות .במחוז אליו הגיע גידלו הרבה בקר ,ותושביו נחשפו לאבעבועות הבקר .ד"ר ג'נר לא הצליח
להצמיח ש

את האבעבועות אצל המתחסני  .כששאל למה אינו מצליח ,הסבירו לו שמקובל ביד

שכל מי שנדבק בחולי של הפרות שוב לא ידבק לעול
השל

באבעבועות שחורות .התיאור בספר הברית

– נפלא .וז"ל:

'ועתה אחי ועמי שמעו נאספרה לכ

מראשית הדבר אי ואיככה נתגלה רפואה זו בעול  .והוא איש

היה באר $ענגלאנד ]אנגליה[ ושמו אדוארד ג'נר והיה האיש ההוא רופא מומחה ויהי בנסוע האיש
מעיר לעיר ומכפר לכפר לטעת לבני אד

פאק הטבעיי

הטובי

כמנהגו מדי שנה בשנה .ויהי בבאו

לכפר אחד במחוז גלוטשטר אשר בענגלאנד המדינה ,והמחוז ההוא אר $מגדלת פרות רבות .ויטע ש
הטבעיי

לבני אד

לאנשי המקו

הרבה ולא נקלט המאטריה ולא צמחו הפאק בשו

ההוא מה זה ועל מה זה? והשיבו לו :כבר מודעת זאת אצל

קוה ]Pפרה[ פאק  ,שוב לא יצמחו בו פאק הטבעיי
41
42
43
44
45

אד  .ויתמה האיש וישאל

שו"ת ריב"ם שניטוך ,סי' כב .פ ף
תשובה מאהבה ,ח"א סי' קלד.
צמח דוד לר"ד גאנז ,הוספות שהודפסו במהדורת ווארשא תרי"ט.
וורשא תר"א מערכת היונקים עמ' פג.
תולדות הארץ ,וורשא תר"א מערכת היונקים עמ' פג.
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לעול  .ויהי כשמעו זאת עשה נסיו  ...אחר כ
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חזר לנסות ויקח של מי הפרות בעצמ  ,וכ מבני אד
אד

אשר עדיי לא היה לה  ...ותיכ

כל  .ותיכ פרס

הדבר בעול

פר $ואי מכשול בכל העול

שהיה לה

נקלטו יפה גדלו והצליחו וג

ויעשו כה כל הרופאי

עד היו

באותו העת ויטע בה

להרבה בני

עשו פרי ויציצו ופרחו ...אצל

בכל המדינות והדבר עולה יפה ביד כל

אי

הזה'.
מפני החסד שגמל ע

בתפארת ישראל על אבות הכתיר את הרופא ג'נר כחסיד אומות העול

בני

ישראל בהמצאת הרפואה ,וז"ל:
'ואנחנו רואי
ועושי

כמה מחסידיה שמלבד שמכירי יוצר בראשית ומאמיני התוה"ק שהיא אלקית
לישראל .וכמה מה

גמילות חסד ג

שהטיבו ביותר לכל באי העול

שהמציא את הפאקקענאימפפונג שעל ידה ניצולי
בהעדר מקררי  ,חיסוני

כמה רבבות בני אד

כהחסיד יענער

מחולי וממיתה וממומי

'.46

לא נשמרו אז במבחנה במעבדה ,אלא נלקחו ישירות מליחה של אבעבועות

הבקר .את הליחה החדירו לסריטה בידו של הילד שרצו לחסנו .לאחר כמה ימי
אבעבועה ,ממנה היו לוקחי

ליחה לחס ילדי

היתה צומחת ביד

אחרי  .האבעבועות ,ה עצמ היו מעי 'מבחנות' בה

נשמר חומר החיסו  .לכ היה קושי בהפצת החיסו למקומות מרוחקי  ,דוגמת יבשת אמריקה ,שבה
היכתה המגפה באוכלוסיות שלמות .ב 1803Pהעלתה ממשלת ספרד  22יתומי
לטריטוריות שלה בדרו
הבקר לגופ

על ספינה שהפליגה

אמריקה .הרופא הראשי חבייר דה בלמיס וצוותו הזריקו את נגי אבעבועות

של שני נערי  .לאחר מכ  ,ה

מהאבעבועות החדשות של הילדי

החדירו לגופ

של שני נערי

נוספי

חומר שנטלו

הראשוני  .עד שהגיעה האוניה לאמריקה נותר רק ילד אחד ע

אבעבועה.47
להערכת ד"ר אדוארד ג'נר ,חוסנו בעול
על

כ) 100,000Pמאה אל ( איש ,תו

חמש שני

מגילוי החיסו

ידו48.

תגליתו של לואי פסטר
השלב הבא בפיתוח החיסוני  ,היה תגליתו של לואי פסטר .פסטר גילה שאפשר לרפא חוליי
על ידי שימוש באותו הגור

שגר

רבי

למחלה .רי"א קאמלהאר מצא לכ מקור מהמשנה במסכת יומא,

ואח"כ העידו בפניו שפסטר בעצמו קיבל את ההשראה לגילויו מאותה משנה שהגיעה לידיו בתרגו
לצרפתית .בספרו התלמוד ומדעי תבל ,כתב וז"ל:
'מ הדברי

המופלאי

שבספר יש לציי את המובא במבוא שערי

שלו ,ממה שכתב לו בנו ר'

ישראל הי"ד אודות הנאמר בחלק הראשו עמ' כב ,להשוות את תגליתו של ד"ר לואי פאסטר שריפא
את מחלת הכלבת ועוד מחלות הנגרמות ע"י נגיפי
יומא ד

ע"י שימוש באותו נגי עצמו ,ע

דברי התלמוד

פ"ג ,שמי שנשכו כלב שוטה מאכילי אותו מחצר כבד שלו .והנה כותב לו בנו הנ"ל כי

בהיותו בק' סאסנאווצע סיפר לו אחד מנכבדי הקהילה כי אי זו השוואה גרידא ,אלא שד"ר פאסטר
נתעורר לרעיונו זה על סמ

אותו מאמר חז"ל .שכ שמע אותו אד

רבינובי $מפריז שהתחיל לתרג

עצמו מהחכ

ד"ר ישראל מיכל

את התלמוד לצרפתית ותרגומו לסדר מועד הגיע לידי ד"ר פאסטר

שהיה מידידיו ,ומקריאת אותה משנה נפל במוחו הרעיו לנסות את הריפוי באותה שיטה וב"ה שעלה
בידו לעמוד על דעת חז"ל ולהציל רבבות אד

בתגליתו'.49

ג .רקע הלכתי
.1

השתדלות רפואית

46

תפארת ישראל ,אבות ,פ"ג מי"ד.

47

https://www.jstor.org/stable/44448715

48

ויקירפואה ,ערך :חיסונים – היסטוריה וסוגים.
רי"א קאמלהאר ,התלמוד ומדעי התבל ,ח"ב בהקדמה .הובא בספר הצופה לדורו עמ' .284

49

https://www.jstor.org/stable/44442968
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מהו סוג השתדלות הראוי? השאלה נשאלת בכמה ניסוחי  ,ועיקרה שכיו שהחולי בא על האד
כעונש על חטאיו ,ממילא השתדלות להסירו מתפרשת לכאורה כבריחה מגזר די של מעלה .טענה זו
נוגעת ג

להשתדלות ע"י חיסוני  ,השתדלות המקדימה את הרפואה לפני החולי .ראה ב"ק פה ,א,

רש"י ד"ה נתנה רשות לרופאי

לרפאות.

כפתיחה לנושא זה ,יש להביא את דברי השואל בשו"ת פאת שד

שהקי בשאלתו כמה מהשאלות

הנזכרות ,בנוגע להשתדלות שבלקיחת חיסו שמא היא אינה ראויה ,וז"ל:
'שמעתי בש
לבריאי

הרמב" שהרפואות מחלישות רק יש רשות לרופא שנאמר ורפא ירפא וא"כ מנל

יהא מותר לעשות זה ...ועוד טענת שבני

החולי יענוש הקב"ה האבות באופ
עוד טע

ש

קטני

נענשי

בעוו אבותיה

ינצלו מ

וא

אחר',50

השואל ,שההשתדלות הראויה לדעתו היא על ידי תפילות ולא על ידי רפואות,

וההשתדלות ג

תהיה ע

סותרת לדעתו את מצות תמי

ה' אלוקי .

הרב ש"ד מונק השיב באריכות על טענות אלו .נראה מדבריו שהגישה של השואל לשאלות הנזכרות
פשוטי

אינה נכונה ביסודה .בסו התשובה ציי שהיתה זו אריכות יתר בדברי

מאוד .וז"ל:

'וסו"ס אי לנו אלא המבואר בש"ע יו"ד סי' של"ו ע"פ הרמב" עצמו דמצוה להתרפאות .ופשיטא
דהיכא דשכיח היזיקא מצוה לעשות דברי
לא נאמר בבניו הקטני

אבותיה  ...הא

שימנעו המחלה ...ומ"ש שהבני

לא תעמוד על ד

נענשי

רע ? ומצוה זו שייכת א א

בא לידי סכנה ,אלא דברי היזיקא .כמ"ש בגמרא דסנהדרי  ...ומה שטענת שא

עדיי לא

נגזרה מיתה ח"ו לא

תועיל הרפואה לא ידעתי מאי שנא מהחולה הגדול בעצמו שרשאי לעסוק ברפואת עצמו וג
לא יעסוק כמו שהזכרתי בש

הוא א

קצור ש"ע ,ואע"פ שבודאי א

בכגו דא כלל ...אבל פשיטא שלא נאסר לנו ליזהר מסכנה או נזק העלולי
הכתוב צני
שאד

יכול וג

וגו' לא נאמרה

לבוא ומקרא מלא דיבר

בדר עיקש שומר נפשו ירחק מה  .ועיי בתוספות כתובות ד ל"א ע"א ד"ה הכל,

צרי לשמור עצמו מפורענות'.

שאלות כעי אלו מצינו ג

בחיבור עלה תרופה שדבריו יובאו להל .

בעלה תרופה )מאת ר"א המבורג לונדו תקמ"ה .וראה להל עמ'  (138הוסי
ראוי להקדי

פושע

נגזרה עליו מיתה נגזרה בעוו

עצמו .וה"ה דיש לו לעסוק ברפואת בנו ולא יאמר בעווני ימות ח"ו ...ומצות תמי
פחי

בעוו

ולהביא על עצמו את החולי .הוא מזכיר כי בדעה זו אוחזי

טיעו על פיו אולי אי

החסידי

מאומות העול

51

וז"ל:
'והנה על פי הדברי

האלה ...נוס

תת כח חומרת השאלה ,ותעש לה קרניי  ,האי

נתיר לאיש

הישראלי לבקש תחבולות להינצל כצבי מיד ,לאשר הביא אלוקי בידו לעונש חרו ,$ודי לצרה בשעתה
ואקדומי פורענתא לא מקדמינ  ,ובאלו אמרו מאחרי ולא מקדימי  ...זאת ועוד אחרת רבי

אומרי ...

שלא נכו הדבר לעשות כ לדחוק השעה במה שמביא עליו חולי שלא נגזר עליו עדיי  ,ובהדי כבשי
דרחמנא למה ל  ,ומוטב שנהיה בשב ואל תעשה ...ואז מה דבעי קודש אברי
שמקדי

המאוחר נראה כמו שסר בטחונו מהש

ב"ה ,ובדעה זו מחזיקי

הוא לעביד ...וזה

הרבה מחסידי אמות

העול '.
אלא שהוא דוחה את הדברי  ,שכיו שכ
לרפואה' ,לכ הנוהג כ מקיי

50

51

היא דר

בה את מצות ונשמרת

הרפואה לאבעבועות שצרי
לנפשותיכ  ,וז"ל:

הרב שמואל דוד מונק ,שו"ת פאת שדך ,ח"ב סי' קמז.
כותבי הדורות מספרים שהיתה אז התנגדות גדולה של הכמרים לטיפול בחיסונים .האם יתכן שזו כוונת דבריו?
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'ובאשר תיקו תרופה הנפלאה הנ"ל היא בדר שצרי להקדי
הרבה א

המכה לרפואה ,וזולת זה הוא מסוכ

האורח רע בזמנו בא .א"כ המשתדל ברפואה הנ"ל בעודו באבו יי לא יחשוב לו עו  ,אבל

הוא מ הזריזות ומצוה דנשמרת

לנפשותיכ '.

ועוד כתב שאי לומר שכיו שהמחלה היא מגזירת עליו להעניש את האד
תחבולות להנצל ממנה ,וא
'ואי לומר עוד א

כ אי יקבל עונשו .וביאר שלא חסרות דרכי

אי

למקו

אמת הדבר שחולי זה הוא משבט אלוק' לעונש חרו $באד

יבקש האד

להעניש ,וז"ל:

בו או בבניו ח"ו ,האי

יבקש תחבולה להנצל ולפטור מזה ,ואימתי יגבה בעל חוב את חובו? זה דברי בורות .הרבה שלוחי
למקו

ואי לנו להרהר אחר משפטי ה' האי ומה ואנא ימצאו'.

הוא הכה ואת מרפאי
וכעי שאלות אלו ,מצינו במדרש שמואל שנשאלו חכמי ישראל על דרכי הרפואה שאילו יחשבו
כהתערבות בגזירת המקו  ,והשיבו שריפוי החולי הוא כדוגמת שאר המלאכות שמחויב האד
לעשות כגו לפרנסתו ,וז"ל:
'מעשה בר' ישמעאל ור"ע שהיו מהלכי
חולה אמר לה
שהיה עמה

וכ

מי הכה אותו בחולי ,אמרו לו ,הקדוש ברו

בדבר שאינו שלכ
לה

בחוצות ירושלי

רבותי במה אתרפא אמרו לו עשה כ
הוא הכה ואת

מרפאי

אינכ

והיה עמה

עוברי

אד

אחד פגע בה

עד שתתרפא .אמר לה

הוא א"ל ואת

חכמי

אד

אותו האיש

הכנסת

עצמכ

על רצונו? אמרו לו מה מלאכת

אמר

עובד אדמה אני והרי מגל בידי אמרו לו מי ברא את האדמה מי ברא את הכר  ,אמר לה

הקדוש ברו

הוא אמרו לו אתה מכניס עצמ

מה כתיב אנוש כחציר ימיו וגו' כש
שתה מי

בדבר שאינו של

שהע $א

וכו' אמרו לו ממלאכת

אינו נזבל ונתנכש ונחרש אינו עולה ,וא

לא שמעת
עלה ולא

אינו חי והוא מת ,כ הגו הוא הע .$הזבל הוא הס  .איש האדמה הוא הרופא .אמר לה

בבקשה מכ

אל

תענישוני'.52

בביאור מדרש שמואל זה העיר בשו"ת משנה הלכות ,53שלכאורה יש לחלק בי רפואה למלאכות
עבודת האדמה ,וז"ל:
'ואכתי צ"ב דמה דמיו הוא האד
הבריאה אלא מקיי
האד  ,אלקי

אצל עובד האדמה? העובד האדמה אינו עושה פעולות נגד

הבריאה .ועל מאכל האד

עשה את האד

לא שאלו שחייב אד

ישר והוא בחטאו גר

לאכול ולא להמית עצמו .אבל

להענש עד שישוב אל ה' וירחמהו ,והוא הול

ועושה פעולות טבעיות להסיר מעליו עונש המל  .ומשל למל שענש את העובר על חקי המל ונתנו
בנחשתי

והול זה ומנסר את הנחשתי

ותיר $על שאלה זו ,שהרי ג

הצור

ובורח לו וע"ז נענש יונה הנביא'.
בעבודת האדמה התחדש בחטאו של האד  ,וא

כ הדימוי

עולה יפה ,וז"ל:
'ואשר נראה הכונה ,דבאדמה נמי קוד
ואד עלה מ השמי

החטא לא הי' צרי לזבל ולנכש ולחרוש ולהשתות מי  ,אלא

והשקה את האר $והאר $הוציאה פירות מעצמה ומטבעה כי כ ברא הקדוש

ברו הוא עולמו .אלא שבא אדה"ר וחטא או שהאדמה חטאה בפני עצמה ,ונענש בזיעת אפי תאכל
לח

וארורה האדמה בעבור

וקו $ודרדר תצמיח ל

להוציא כלי מילת וגלוסקאות .נמצא דמה שצרי
נענשה והאד

53

לזבל ולנכש ולחרוש הוא מחמת העונש שהאדמה

נענש וחלתה האדמה .וזה שהשיבוהו שוטה שבעול

כחציר ימיו כש

52

וכדומה .וע"ד זה אמרו עתידי אילני סרק

שהע $א

ממלאכת לא שמעת וכו' אנוש

אינו נזבל ,דבשעת הבריאה הוציאה האר $ע $פרי למינייהו וכל מיני

מדרש שמואל ד.
משנה הלכות חי"ג סי' רטז.
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עשבי

למינהו והכל גדל בלי להוסי

ואעפ"כ אתה עובד לתקנה .א

בו מעשה אד  .אלא שחטא ונתקללה האדמה ובא העונש,

כ זה רצו הבורא ,והכי נמי ברפואות'.

והוסי לבאר בזה שהחולה חייב לרפאות את עצמו וז"ל:
'וכמו שאמרו חז"ל דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא ,ובפרט לפי דעת הרמב"
אינו שלו ורשותו אלא של הקדוש ברו

הוא ועליו לשמרו שלא יתקלקל וא

שכתב דגופו של אד
קלקל עליו לתקנו כמו

המקלקל חפצו של חבירו ומזיקו'.
וכ מבואר בנושאי כלי

השו"ע54

על חובת האד

לרפא את עצמו ]ראה ט"ז ש [ ,וכפי שכתב הברכי

יוס :
לקרות רופא שירפאנו ,ולאו

'ונראה דהאידנא אי לסמו על הנס ,וחייב החולה להתנהג בדר העול

כל כמיניה לשנות סוגיי דעלמא ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות שנתרפאו על ידי רופאי ,
וכמעט איסור יש בדבר ,אי משו
בשעת חוליו .אמנ

יוהרא ,ואי משו

ינהוג כדרכ של בני אד

לסמו

אניסא במקו

סכנה ולהזכיר עונותיו

וארח כל ארעא להתרפאות על ידי רופא ולבו בל עמו,

רק ידבק בקונו למתק ברחמי בכל לב ובו יבטח דוקא'.55
ועל מי שאינו משתדל ברפואת עצמו כתב בספר מעבר יבוק שהרי הוא חוטא ועתיד לית את הדי ,
וז"ל:
'ההנהגה וייסורי שה בגו

האד

שיתהוו משטות בני האד

כמו החולאי  ,יש מה

כגו צני

פחי  .וזה דומה להורג את עצמו שעתיד לית את הדי  .וכ המחליא עצמו מפני היותו רוד
תאוותיו .ובכלל זה מי שאינו משתדל ברפואה עצמה בכלל חוטאי

יחשב .וא

אחר

בטל העבודה בסיבת

את דמו מידו ידרושו'.56

החולי ג

.2

חובה להתחס בעת מגפה

בספר כוכבי אור מצינו הוראה המיוחסת לרבי נחמ מברסלב על חובת החיסו לאבעבועות ,שבה הוא
מחמיר מאוד על מי שאינו מחס את ילדיו ,וקורא לו 'שופ דמי ' ,57וז"ל:
קו ֵד
ע ִמיד פאקי ֹ
ֶלד ְל ַה ֲ
יכי ְל ָכל י ֶ
ִ Dְ Hר ִ
' ַר ֵ;נ 4זצוק"ל ָא ַמר ֶ
1ו ֵפ ְ ִָ 2מי
מו ֹ
כ [ ה4א ְֹ 3
קו ֵד
פאקי ֹ

א ִפילִ 4א
ֲ

ִָ 2רי

1נָה ווארו
ֶר ַבע ָ

אויב ניט ]Pוא
ֹ

ינו עושה
ֵא ֹ

ע ִמיד
דול ְל ַה ֲ
ַ 1ה ֹJר ָֹ 0
א ִפילַ =ְ ;ַ 4מ ֶ
ַה ְר ֵחק ִמ ָה ִעיר וליסע ֲ

1נָה'.58
ֶר ַבע ָ

]על עיקר החובה לחס העיד בש

רבי נחמ בספר רנת ציו :

נ4תו ַא
ֹ
ינוק ְ; ַק ְט
ה ָצ ַקת הפאקי ְ;יַד ַה ִֹ E
ֻCת ֲ
1ל ְסג ַ
מו ְל ָמ ָ
' ְֹ 3
ְ :ִ Hת ַ;ֵ 0ר ַה ֹח
ֶ

יני
ַ 1ה ְמ ִב ִ
ח ַמת ֶ
א ָבל ֵמ ֲ
ינוק ֲ
ֵא ֶצל ַה ִֹ E

יאי
ְו ַה ְ; ִק ִ

הו ִרי
דו ָלה ח"ו ְו ָל ֵכ ַה ֹ
ֶח ֶלה ח"ו ְ; ַס ָ3נָה ְֹ 0
Cֹ 1א י ֱ
ֶלד ֶ
ְל ַהֶ 7
נ4תו ְו ַג
ֹ
ֶ Eכ ְ; ַק ְט
ֵ

ַר ֵ;נ 4ז"ל ִה ְס ִ3י

ָמי
<4רי ְו ֵכ ֵאיזֶה י ִ
ָ 1עה ִי ִ
ְ :ַ 1ר ִ0יְ 1ל ִפי ָ
ֶ

ָר ִזי
ְמז ְ

יו ְד ִעי
ֹ

ירה
ַ 1א ְַ 2ר ָ;א ֹזאת ְִ Eהיֶה ִל ְִ 1מ ָ
ֶ

ֶאת ַע ְצ ָמ

ֶלד
ֻCה ְל ַהֶ 7
Iות ֹזאת ַה ְ<ג ָ
ע ֹ
ַל ֲ

ָרז ָ;זֶה ַַ 73
ְלז ֵ
ָד4ע'.59

בהקבלה כמעט מלאה להוראת רבי נחמ  ,מצינו בספר ברית שלו  ,בענפי איסור לא תרצח ,וז"ל:

54
55
56
57

58
59

יו"ד סי' שלו.
ברכי יוסף ,יו"ד שלו.
מעבר יבוק ,קרבן תענית פ"ה.
בנוגע להוראה זו ,ביחס לשיטתו הכללית של רבי נחמן מברסלב שלא לגשת לרופאים ולא להשתמש ברפואות ,כבר מצינו התייחסות בקובץ
מבועי הנחל )תמוז אב התש"מ( שמצד אחד ציטט כמה מקורות מדברי רבי נחמן לגבי שיטתו הכללית ,ומאידך ציטט את ההוראה להתחסן ,וז"ל
'מאידך היו אחרים מזכירים את הוראת רביז"ל להקפיד על מתן חיסון נגד אבעבועות פאקן ודימו מילתא למלתא כלפי כל תרופה בטוחה כיוצא
בה או לפחות לגבי החיסונים השונים הניתנים ביום' ]ראה שם באריכות את ההסברים השונים בשיטתו של רבי נחמן[.
רא"נ מטולטשין ,כוכבי אור ,אבניה ברזל עמ' לא אות לד.
רנת ציון ,מכתב טז משנת תרפ"ז עמ' מה.
27

החיל והחוסן לחי עולמים

ינו ַמ ְר ִ3יב ַה ֹח ֶמר מהפאק  ...למלט
ֵ 1א ֹ
' ִמי ֶ

1ו ֵפ ְ ִָ 2מי
מ4רה ְִ 3אֹ 4C
ֵמ ֹח ִלי הפאק" ַה ְָ 0

1ו ֵפ ְ ִָ 2מי
1ו ְִ 3אֹ 4C
ַפ ֹ
Iה ֶה ְסֵ0ר ְל ַמ ֵCט נ ְ
או ֹלא ָע ָ
ֵפה ֹ
ֵמ ֹח ִלי ַה ַָ 0:

'.60

וכעי זה מצינו בשו"ת תשובה מאהבה שהמתמהמה בחיסו כאילו שופ דמי
זאת לו למכשול ולפוקה פ יתמהמה וד

'אל יהיה ג

ינו ; ֹו ֵר ַח
ֵ 1א ֹ
ִמי ֶ

וז"ל:

בניו בראשו'.61

וצרי להבי מהו המקור להוראה כזו ,ומדוע הנמנע מלחס יחשב כשופ דמי .
הוא בדברי השל"ה בעני חובת הבריחה ממגפה ,וז"ל:

נראה שמקור הדברי

1ו ַא ְ3ְ 1נַז;ַ ,ר
קותַ ,ה ְִ 9ק ָרא בלאטר" ִ; ְל ֹ
ינו ֹ
הו ֶל ֶכת ֵ;י ַה ִֹ E
9ות ַה ֹ
;4עות ְק ַט ֹ
ֹ
א ַב ְע
דות ַמ ַ3ת ֲ
או ֹ
ַא ִני ֵָ Eמ ַ?ֹ ,
'ו ֲ
את
4ל ֵצ ָ
קות ְ
ינו ֹ
יח ַה ִֹ E
ִמי ָנ ָ ,ל ָ:ה ֵאי נזהרי ְל ַה ְב ִר ַ
ַ 1ד ִי
יו ְנ ֵקי ָ
ֹ

ידי
ע ִת ִ
ַ2אי ֲ
4בו ַ
ִמ ָה ִעיר? ְ

יתות
2ִ Eי ַעל ִמ ֹ
בות ִל ֵ
ָה ָא ֹ

יה
א ִב ֶ
:ֵ 1תֹ ;ַ 4ח ִלי זֶהְ ,ו ֹלא ָחֲ 41
Cֹ 1א ָ> ְ1עֶ ,4
מ4לי ָח ָלב ֶ
4ג ֵ
Cֹ 1א ָח ְטאְ ,4
ֶ
בואְ .ו ָכל ֵאַ 4Cה ְָ 2ב ִרי
Cֹ 1א ָֹ E
ָרא ְו ָח ֵרד ַעל ָ3ל ָצ ָרה ֶ
ִי ְהיֶה י ֵ

א ֹל ִקי
ָ3ל ִאיְ 1י ֵרא ֱ

ַפ ְְ ָ 1מ ֹאד"ְ ,וה4א ַ0
ֹ 14מר נ ְ
ֶ Hמר ְל ָ ְ
1ל " ִה ָ
ִ; ְכ ָלל ָה ַא ְז ָה ָרה ֶ

ֵ 1ה
ֶ

יח ַ .על ֵ, 3
ְל ַה ְב ִר ָ
ה
ירת ַהֵ , 40
ְִ 1מ ַ

מור ַה40
א ֶרִ ,$ל ְֹ 1
ִֵ 3מ ֶֶ 2ר ְ ֶ

1ה4א ִEיק
ֶ

ָ 1מה'.62
ְ 7ִ 1היֶה ִ<ֵ 3א ַל ְָ 9
ָ 1מהֵ 3ְ ,די ֶ
ַר ִEיק ַה ְָ 9
ְונ ְ
דברי השל"ה הוזכרו להלכה במג אברה
וז"ל' :וא

63

ובמשנה

ברורה64

והמג"א הזכיר א

את חומרת העני

לא עשו זאת ה חייבי בנפשות '.

וראה עוד בספר רב ייבי וז"ל:
ִ Dָ 1רי ְ ִל ְב ֹר ַח ִע
'ובשל"ה ַמ ְז ִהיר ְמ ֹאד ֶ
ִל ְב ֹר ַח ִע

ַה ְי ָל ִדי

מוד ִע
ע ֹ
ידי ַל ֲ
ע ִת ִ
אזַי ֲ
ֲ

ָ;נָיו ַה ְַ Jט ִ9י
ֵיה
ְ;נ ֶ

קו
הו ְל ִכי ְ; ָמ ֹ
ֹ 1
ְֶ 3

ֵ 1ה
ְל ִדי ֶ

ֵיה
ָרמִ 4ל ְבנ ֶ
גְ

ֶא ָחד פאקי ְו ִא
ָ71מ4ת.65'4
ֶ

את חומרת העונש שכתב השל"ה ,יש לראות בלשו המאמר מרדכי ,שא
שאינו נוהג כ למעשה ,מכל מקו
יה
ע ֵל ֶ
ְויִֵ 1לי ְל ַל ֵ:ד ֲ

שכתב ללמד זכות על מי

הביא את חומרת הדברי  .וז"ל:

תת ָ2
4מה ְמ ֹאד ֶה ְח ִמיר ָה ַרב ז"ל ָל ֶ
' ַ

1ות ָ; ִני
ַפ ֹ
נְ

ְק ַט ִ9י

עו ָל
רוב ָה ֹ
בות ְו ִכ ְמ ַעט ֹ
ַעל ָה ָא ֹ

ְ 3ִ 1מ ַעט ָהיָה ָצ ִרי ְ ָ3ל ָא ָד
עוד ֶ
ְזכ4תְ ...ו ֹ

כו ִלי
רוב ַה ִ4;Dר ְי ֹ
ֵרה ֶא ָCא א"כ ֹ
ְ0ז ָ

ֵאי ָנ

רו ִצי
ֹ

ִ 1לי
ִנ ְכ ָ

ָ;זֶה

0ו ְז ִרי
ָמיו ְו ֵאי ֹ
רוב י ָ
יות ָנע ָונָד ָ; ָא ֶרֹ $
ִל ְה ֹ

בות ָ;זֶה
א ִמינָא ְֵ 2אי ַעל ָה ָא ֹ
מוד ָ;? ְו ָל ֵכ ִאי ָלאו דמיסתפינא ֲ
ע ֹ
ַל ֲ

4I

ה ָל ָכה ָ3ל
רו ַל ֲ
עו ָה ַרב מ"א ז"ל ְ; ִס ְפ ֹ
>4מי? ְָ 2ה ַרב של"ה ְו ְק ָב ֹ
ָפק ִמ ֵ
הו ִאיל ְונ ֵ
1ר ָח ָטא ומ"מ ֹ
אֶ
ע ֹו ֲ
ֲ

ָא ָד

1ר'.66
יכא ְֶ 2א ְפ ָ
מו ֵה ָ
יָחְ 14ל ַע ְצ ֹ

לאחר התגלות החיסו ושלבי הפיתוח שלו ,מבואר בכ

החיי

שלקיחת החיסו מחליפה את הצור9

לברוח .וז"ל:
יל ִדי
;4עות ִל ָ
ֹ
א ַב ְע
ֹ 1ֵ71ח ִלי ֲ
' ְֶ 3

ר4פה
עו ִIי ל ֹו ְָ E
1ו ַ; ְ= ַמ ַה=ֶה ֹ
ַע ְַ 2ע ְכ ָ
יח ָ;נָיו ִמ ָה ִעיר י ַ
ֵאי ָצ ִרי ְ ְל ַה ְב ִר ַ

רו ְפ ִאי
;4עות ְויֵֹ 1
ֹ
א ַב ְע
1ל ֲ
ַעל ְי ֵדי ַה ְר ָָ 3בה ֶ

מ ְמ ִחי
ֻ

מ ִ9י
ְמ ֻ

ל4חות ַה ְ; ִרית
ֹ
4ד ָלא ְָ 3ה ַרב ְ1נֵי
ַעל זֶהְ ,

ַה ַג
יח ָ;נָיו ִמ ָה ִעיר .שו"ת זרע אמת חלק יורה דעה סימ ל"ב .ו ֲ
ִ Dָ 1רי ְ ְל ַה ְב ִר ַ
ַ 3ָ 1תב ֶ
ֶ
קו
או ֵמר ֹלא ִא<4ר ְו ֹלא היתר ִמ ָ3ל ָמ ֹ
ִמ ְ:ֵ Eַ 1יט ָ;זֶה ְו ֹלא ֹ
מ ְמ ִחי
ֻ

=וק ָא ָד
עו ִIי ַה ְר ָָ 3בה ְו ֹלא ִנ ֹ
ֹ 1
ַעל ֶזה ֶ

רו ְפ ִאי
תר ָה ֹ
יו ֵ
ִנ ְת ַח ְ3מֹ 4

עו ָל
ֵמ ֹ

61
62
63
64
65
66
67

רו ְפ ִאי
Cות ָל ֵאל ִי ְת ָ; ַר ְ יֵָ 1לנֹ 4
יד ְִ Eה ֹ
א ָנ ְ; ִד ָ
ֲ

ע ִIי
ְו ֵכ ַמ ֲ

אות מ"אְ .ו ַע ָEה
יו ִ .ז ְב ֵחי ֶצ ֶדק ֹ
ְ; ָכל ֹ

יקה ַעל ְי ֵדי ַמ ַחט ְ;יַד ַה ְי ָל ִדי
עו ִIי ְז ִר ָ
ֹ 1
ֶ

ֹח ִלי

;4עות הנזכר'.67
ֹ
א ַב ְע
ֲ

60

7ֵ <ִ H
ֶ

1ה4א
ֶ

ר"ש הכהן מג'רבה ,ברית שלום ,תרצה סי' כג לא תרצח.
תשובה מאהבה ,ח"א סי' קלד.
של"ה ,שער האותיות אות דל"ת דרך ארץ יד.
מגן אברהם ,סי' תקעו ,ס"ק ג.
משנה ברורה ,סי' תקעו ,ס"ק יד.
רב ייבי ,ח"א מורא מקדש עמ' כז.
מאמר מרדכי ,סי' תקעו ס"ה הו"ד בכף החיים.
כף החיים ,יו"ד סי' קטז ס"ק ס.
28

יאי ַה ְי ָל ִדי
מו ִצ ִ
ֹ
ְו ַעל ְי ֵדי זֶה ֵאי

עולמים
החיל והחוסן לחי עול

וכ כתב בערו השולח וז"ל:
;4עות ָהוֵי ַמ ֲ
ֹ
א ַב ְע
' ַא ְ ָה ֲ
יק
חוב ְל ַה ְר ִח ָ
ח ָלה ִמ ְת ֶַ ;ֶ 2קתְ ,ו ָל ֵכ ַה ֹ
ַח ִמ ִHי
וֲ
ִנ ְמ ָל ִטי

ִ 1ני
ָ

רו ְפ ִאי
ִה ְמ ִציאָ 4ה ֹ

1ו ֵאי זֶה ָמצ4י3ִ ,י זֶה ְֵ 3מ ָאה
ִמ ָה ִעירְ .ו ַע ְכ ָ

תר קו"י פאקי" ְ ,ו ַעל ְי ֵדי זֶה
יו ֵ
או ֹ
1נָה ֹ
4ק ַטָ9ה ְ;נֵי ָ
ע ִמיד ְל ָכל ָק ָט ְ
ְל ַה ֲ

ָד4ע'.68
זו ַַ 73
ח ָלה ֹ
ִמ ֲַ :

מהעיר ,נראה שא
ר
מאחר שהחיסו עומד תמורת החיוב לברוח

על חיוב הבריחה כתבו השל"ה

פשוט שהתייחסות זו עומדת ג
ט
והמג"א שמי שאינו מקיימו נחשב כשופ דמי ,
את החיסו  .כ מבואר בלשו הברית שלו
והבריחה וכלל את שניה

שהובא לעיל שציר
בא

ביחס למי שלא נוטל
יחד החיסו

את שני העניני

בענפי עוו רציחה.

ני שיש בו קל וחומר מהבריחה כי אי רפואתה
וכ כתב בפירוש בספר הברית והפליג בחומרת העני
בטוחה ,וז"ל:
Cֹ 1א ִי ְפ ָחדִ 4מ4H
פ4אה ַה ְִ 9ז ֶֶ 3רת ֶ
ָרז ֶאת ַע ִ:י ַעל ָה ְר ָ
א ַר ְכ ִEי ְלז ֵ
' ֶה ֱ

או 41
;ו ֹ
ְַ 2בר ַס ָ3נָה ֹ

ָא
ע ֵב ָרה ֵמ ַע ְצ ָמ? ִ; ְפ ָרט ָ3ל ַאב ו ֵ
ָפל ַ> ַחד ֲ
;ו נ ַ
ֵ Hאי ַ> ַחד ַס ָ3נָה ֹ
ילה3ִ .י ַא ַחר ֶ
ָח ִל ָ
ֶח ְפ ָצ

ע ָמ ָל
ְו ָכל ֲ

;ו
ע ֵב ָרה ֹ
ִנ ְדנ4ד ֲ

1ר ָ3ל ִי ְָ 1ע
אֶ
ֲ

ְ :ת ַע ֵDל ָ;זֶה ַעד ֹ;א הפאק ַה ְִ Oב ִע ִ7י
ה:
ָמי ְ .ו ָכל ַה ִ
ַא ִרי ְ י ִ
ֶרע י ֲ
ְל ַמ ַע ִי ְרא 4ז ַ

ְו ָכל

ַעל ַה ָ; ִני

3ָ 1ת4ב
יחה ֶ
ָח ֶמר ֵמ ַה ְ; ִר ָ
ַקל ו ֹ

א ֹל ִקי
ילה ַעד ֱ
סו ָח ִל ָ
ְו ָהיָה ִ3י ִי ְק ֶרה ָא ֹ

ַ 1מ ִי
ֵענִֵ ;ְ 1די ָ
ענו 1י ָ
נו
ָבא ְ; ִמ ְ>ָ 1ט ְו ָע ֹ
יֹ

;ו ֵר ַח ִע
ינו ֹ
ֵ 1א ֹ
3ָ 1ל ִמי ֶ
ְ; ֵס ֶפר של"ה ֶ

ָכר ָלנ3ִ 4י ֹלא ְ; ָכל ַ> ַע
4כ ָבר ז ָ
ֶ Eאת ַה ִ2י ְ .
ֶלד ָע ִתיד ִל ֵ
ַהֶ 7

מו ִעיל
ֹ

תר ִמ=ֶה3ִ .י ָ3ל
יו ֵ
ָריז ַ; ָָ 2בר ֵאי ִמ ְצוָה ֹ
מו ִעיל ְ; ֶע ְז ַרת ה' ִי ְת ָ; ַר ְ ִָ Eמידָ .ל ֵכ ָ3ל ַה= ִ
ֹ
יחהְ ,וזֶה ַה ִח<4
ַה ְ; ִר ָ
ַה ְַ :ק ֵ7

ֶפַ 1א ַחת ִמ ִָ Iְ 7ר ֵאל ְִ 3אִ 4Cק ֵ7
נֶ

וראה עוד בדברי רבי חיי
מו ֵכ ִא
4כ ֹ
' ְ

עו ָל
ֹ

ָמ ֵלא'.69

פלאג'י וז"ל:

דו ֵרנ 4זֶה
לק ַט ִ9י  ,וכמ"ש ָה ַרב ְַ 1ל"הְ ,ו ִהֵ9ה ְ; ַע ָתה ְ; ֹ
ִ 1ֵ71ל ְב ֹר ַח ְ
;4עות ֶ
ֹ
א ַב ְע
יֵֹ 1ח ִלי ֲ
ה4א ָ;ד4ק
Iות ַה ְר ָָ 3בה ְוה
ע ֹ
פ4אה ָלזֶה ַל ֲ
ְר ָ

רו ְפ ִאי
הו ִציאָ 4ה ֹ
ֹ H
ֶ

Eו
4ל ִב ֹ
Iות ַה ְר ָָ 3בה ִל ְבנ ֹו ְ
ע ֹ
לו ָל ַאב ְל ִה ְ2ֵ Eַ 1ל ָ;זֶה ַל ֲ
ֻ<ה ,יֵֹ 1
4מנ ֶ
ְ
ֵ 1ה
ֶ Eכ ְֶ 3
ֵ

או ָת
ַ3ה ֹ
ְל ַבל י ֶ

ְק ַט ִ9י

פ4אה ַה ַה ְר ָָ 3בה ַה ֵCז0ַ 4
ְר ָ

Iות
ע ֹ
4ל ִע ְנ ַי ַל ֲ
חו ִלי ַה ְִ 9ז ָ3רְ .
ַה ֹ

א ֶמת ח"ג חיו"ד
ֶרע ֱ
;ָ 1ת ע7י ְ; ֵס ֶפר ז ַ
ְ; ַ

סימ קכ"ג דמסיק לאסור בשבת יע"ש'.70
ד .הפולמוס ההלכתי על החיסוני
.1

בה
הקדמת מכה לרפואה למרות סיכוני שב

כבר בשלב הקדו
פולמוס הא

של החיסוני

דר

האבעבועות ,התעורר
ת
למחלת

ההלכה .הסיבה
כה
רפואה זו ראויה על פי

העיקרית לדיו היתה הסיכו שבפעולה זו.
על השינוי בדר

רפואה זו ,שהוא 'להקדי

ה לרפואה',
המכה

הברית על עני
ית
כתב בספר עלה תרופה .כעי זה כתב בספר
דומה שהיא כעני 'נגו

כדי לרפא
ה כ
ורפא' שהמכה הקטנה באה

את המכה הגדולה.
הגר"י זילברשטיי

מאמר הגמרא
מר
ב'חשוקי חמד' פירש את

שהמבקר חולה נוטל אחד משישי

מחליו ,על דר עני החיסו .

וז"ל:
ששי
'ואנחנו שמענו לפרש ,שהמבקר נוטל ממש אחד משש
68
69
70

ערוך השולחן ,סי' תקעו סי"ב.
ספר הברית ,מאמר י"ז נפש החי שבמדבר ,פרק ב.
תוכחת חיים פרשת ויצא.
29

כאילו
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היה נדבק במקצת ממחלת החולה ,ואי זה עונש ,כי א
שנוהגי

הרופאי

המחלה בא

שכר טוב ,והוא בבחינת 'תרופת חיסו ',

להדביק את הבריא במקצת מהמחלה ,במטרה שיפתח נוגדני

תבוא חס ושלו  ,כ

המבקר שגר

שיתגברו על

קורת רוח לחולה והשתת עמו בצערו ,זוכה ונוטל

קצת מהמחלה כדי לפתח נוגדני '.71
בעול  ,טר

כבר בתחילת תקופת החיסוני

גילוי השיטה הבטוחה של ד"ר ג'נר ,יצא לאור חיבור

'עלה תרופה' מאת ר"א המבורג שעוסק בעני זה ,72וזו לשונו בשאלתו:
ח ַכ
4ב ֵלב ָ3ל ֲ
ָדו ִמ ַ; ֵַ Cע זֶה ַ:ָ 3הְ ,
ר4איו ֵה ִ1יב י ֹ
' ְו ֵה ַע ָEה ְ; ֶח ְמ ַלת יי ַעל ְ; ָ

רו ְפ ֵאי ְז ַמֵ9נָ 4נ ַת ָח ְכ ָמה
ֵלבֹ ,

ֶ 1א ָחד ִמֵ9י ֶא ֶל
ארֶ 4
ח ָ<ר ַס ָ3נָהְ ,ו ִה ְת ָ> ֲ
3ו ֶל ֶלתְ 3ִ ,מ ַעט ְמ ֻ
פ4אה ֹ
ִ 1ה ְמ ִציאָ 4לזֶה ְר ָ
4תב4נָה ָ; ֵה ָ:הֶ ,
ְ
ֵמ ֹח ִלי ַה ַ"9ל ִא

:ֵ 1ת
ֶ

רו ְפ ִאי '
לו ָה ֹ
2ְ <ִ 1רֹ 4
פ4אה ֶ
ַהג ְ; ֵס ֶדר ָה ְר ָ
ה4א ִמ ְתנ ֵ

כלומר ,היה סיכו די ניכר של אחד מאל  ,כלומר עשירית אחוז.
יש לציי שקונטרס 'עלה תרופה' הודפס ג
הקוב) $תשרי תקמ"ח( ואי חתו

בקוב $המאס

עליה המחבר ,וש

מעיר שהרופאי

היה הרבה יותר גדול מאחד לאל  ,והיו חמשה מתחסני
תרופה' לא יועילו על מדת סיכו כזו .דברי

)תקמ"ה( וכנגדו נדפסה תשובה באותו

מתי

שבמקומו מעידי

שהסיכו אז

מכל מאה מחוסני  ,ונימוקי ה'עלה

אלו נכתבו כעשור לפני פיתוח השיטה הבטוחה של

הדבקה באבעבועות הבקר.
התועלת ברורה על א הסיכו
מעיו במקורות השוני

שדנו בזה ,נראה שג

הסיכו שיש בעצ

ע

החיסו  ,לא היה ספק בדבר

ה'עיסקה' המוצלחת של תרופה זו .אפילו בשלב הקדו  .שכ בפועל ,סכנת החיסו לילדי
היתה פחותה בהרבה מסכנת המחלה עצמה מאוחר יותר .תוצאות החיסוני
ורבבות ממות .וכפי שכתב בשו"ת זרע

והצילו אלפי

יאי
ִ :ְ 1ב ִ
רוב ֵאֶ 4C
ה ֹ
' ְֵ 2כי ָו ְַ 2על ֲ
יתה דרוב
ִמ ְִ Cמ ָ
קו
ֵָ 3היָה ָמ ֹ
ִא

זו ַעל ְי ֵדי האינוקולאציוני ֵה
ידי ִמ ָ2ה ֹ
ִל ֵ

;ָ 1א ָל ֶה
ֵ Hאי ִֵ 3מי ֶ
Dו ִלי ַ .מה ֶ
ִנ ֹ

רו ִבי
תר ְק ֹ
יו ֵ
ֹ

1ק4ל ִא
חו ִלי ֶֶ 2ר ְ ַה ֶַ Oבע דהדבר ָ
זֶה ַה ֹ

ְל ַח ִ7י

יָמ4תְ ...ו ִא

ָ 1היָה ֵמת
ֶ 3ֵ 1
זו ָ3ל ֶ
יָמ4ת ְ; ַה ְב ָר ָכה ֹ

זו .וָא"כ ס"ס ֹלא ִה ְפ ִסיד ְ3לָ 2ְ ... 4הא
יתה ֵמ ַה ְב ָר ָכה ֹ
תר ְל ִמ ָ
יו ֵ
לו ֶֶ 2ר ְ ַה ֶַ Oבע2ְ ,ה4א ָעל4ל ֹ
ֹ
ֹלא ִי ְהיֶה ַה ִֵ :תי

1ר ְל ִה ְת ַע ֵC
ֶא ְפ ָ

יע4טא3ֵ ...י ָו ְִ 2אי
ָ
יע4טא ְִ 2מ
ָ
;4עות ֶא ָCא ִמ
ֹ
א ַב ְע
1ל ַה ְב ָר ַכת ֲ
ע"י ַה ְמ ָצ ָאה ֶ

1ב
לו ַמר ֵ
ֹ
ִַ 2אי ֹלא שיי
רו ָבה ַה ְר ֵ;ה לריוח ְו ַה ָָ Dלה ִמ ְֵ Cה ְפ ֵסד ו ָ
תר ְק ֹ
יו ֵ
ְֹ 2זאת ַה ְ> ֻע ָCה ִהיא ֹ

או ֵמר ְל ַק ֵ7
א ִני ֹ
ידה .4כ"ז ֲ
Iה ָע ִדי ֶ ,א ָCא ָע ִדי ְו ָע ִדי למיהדר אזכותא ְִ 2
עֶ
ְו ַאל ֲַ E
ה ִגי
9ו ֲ
ֹ 1
ֶ

דיברו בעד עצמ

וז"ל:

תר ִמ ַה ֶה ְפ ֵסדְ ...ו ִא
יו ֵ
רוב לריוח ֹ
ה ֵרי זֶה ָק ֹ
לו ַמר ֲַ 2
ֹ

ָהיִ ;ָ 4אי

ַעל ָ3ל ָ> ִני

או ָת
ֹ

אמת73

הצעירי

ָ 1ֵ71ל ֶה
;4עות ֶ
ֹ
א ַב ְע
1ל ַה ְב ָר ַכת ָה ֲ
ֹזאת ַה ְ> ֻע ָCה ֶ

ה
ָ71מ4תֵ 4מ ֶ
1ר4ת ֶ
ָה ֶא ְפ ָ

קו
ילא ֵאי ָמ ֹ
4מ ֵָ :
א' ֵמ ֶא ֶל ִ ...

ת
או ָ
ִמ ְנ ָהג ֹ

מות
קו ֹ
ַה ְֹ :

א ִפילָ 4היָה ַה ְִ :ציא4ת ַא ַחר
ְ 7ִ Hס ֹמכֲ ...4
ַעל ַמה ֶ
1ה4א
סור ְ> ֻע ַCת ַה ַה ְר ָָ 3בה ַה ַ"9ל ֵ3י ָו ֶ
א ֹ
לענ"ד ֶל ֱ

ה ְפ ֵסד ְו ַס ָ3נָה'.
רוב לריוח ְו ַה ָָ Dלה ִמ ְֵ C
תר ָק ֹ
יו ֵ
ֹ
השאלה שהתעוררה היא הלכתית .מצד אחד נכו שהסיכו קט בהרבה ,אבל מאיד
שבחיסו מקדי

ומביא האד

על עצמו בידי  ,ויש להסתפק א

את הסיכו

מותר לו להכניס את עצמו לסכנה

מיידית כדי להנצל מסכנה מאוחרת גדולה ממנה.
חשיפת הגו לחיידקי

או נגיפי

כמות מועטה של חיידקי

היא חשיפה למחלה מלאה ,שכ החיידקי

האתגר בחיסו הוא למצוא דר
כיו
71
72

73

של המחלה הקטלנית ,לא היתה אז ניתנת לשליטה כמותית .אפילו
לחשו

את הגו

או הנגיפי

מתרבי  .עיקר

לגורמי המחלה בלי להכניסו לסיכו של המחלה.

הדבר נעשה על ידי המתת החיידק/הווירוס או החלשתו .בחיסוני הקורונה שהגיעו לאר,$

חשוקי חמד ,שבת יב ב.
צילום השער הובא בעמוד הקודם .ראה בספר לשון זהב לר"ד טעבלי הכהן שיף )שו"ת סי' לו( שר"א המבורג הצטרף כדיין לגביית
עדות בבית דינו של ר"ד שיף ,ושם בחידושי עוקצין הזכיר ר"ד חידוש שלו שהודפס בסוף חיבור עלה תרופה.
זרע אמת ,ח"ב סי' לב.
30
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השיטה חדשנית יותר .הגו לא נחש לנגי  ,אלא גור
ודי בה

לגו ליצור חומר הדומה ל"קוצי " של הנגי ,

כדי לעורר את מערכת החיסו של הגו כנגד הנגי השל
כ  ,לחלק את תולדות החיסו הראשו בעול

אפשר ,א

)עמ'  84P81לעיל(.

לשתי תקופות .בשלב הקדו

בחיסו

לאבעבועות שחורות ,שהתרחש באירופה לפני כשלוש מאות שנה בער בשנת תע"ח ,74החיסו נעשה
על ידי הדבקה פשוטה בנגי
ילדי

ללא החלשתו .כדי למנוע מהמתחס מחלה קשה ,מקבלי החיסו היו

צעירי  ,ומקור החיסו היה ילד שחוליו היה קל יחסית .שיטה זו לא היתה בטוחה .תמיד היה

חשש שהמתחס יקבל את המחלה בצורה חריפה יותר .ואכ א שרבי

ניצלו מהחולי בזכות החיסו ,

היה מיעוט ניכר שחלה בצורה קשה וא מת כתוצאה ממת החיסו .
לעומת זאת בשלב השני ,בי השני
התגלה שחשיפה לנגי
ג

תקנ"ו לתקנ"ט התגלתה באנגליה גירסה בטוחה יותר של החיסו .
שאינו מפתח מחלה מסוכנת ,גורמת להתחסנות

אחר מאותה משפחה ,נגי

כלפי המחלה המסוכנת של אבעבועות שחורות .הנגי

מסוכ לאד  ,א מי שחלה במחלת הבקר ,חוס ג

האחר היה נגי

אבעבועות הבקר ,שלא

מפני המחלה המסוכנת .משעבר החיסו מחשיפה

למחלה המסוכנת עצמה ,אל חשיפה למחלה קלה יותר ,הסיכו ירד בהרבה.
ג

אמנ

בגירסא הבטוחה יותר עדיי היו מקרי תמותה מועטי  .כ

תועלת ,היה קיי

ג

שעצ

הצור לשקול הנזק מול

לגבי החיסו החדש .אבל התחלואה מחמת החיסו ירדה באופ משמעותי

מאוד.
בשלב הקדו  ,הובאה בספר מוסדות תבל:

דעת האוסרי

1ר
אֶ
1ח ִמ ֶָ9:ה ַעל ַח ָ; ָלה ְק ַטָ9ה ֲ
;4עות ַה ִ; ְל ִEי ְמ ֻס ֶ3נֶת ָ3ל ָ ְ 3ו ְִַ 7מ ַ
ֹ
א ַב ְע
ִנ ַJח ֵל ָחה ֵמ ֲ

יו ִא
' ְו ָע ְמדַ 4על ַה ִֹ <ָ 9

טובָ .א ְמ ָנ
;4עות ג"כ ַעל ִע ְנ ָי ֹ
ֹ
א ַב ְע
;ו ָה ֲ
ע ַד ִי בחולה ]ֹ ;ַ Pח ִלי[ ַהה4אִ ,י ְפ ְרחֹ 4
ֶח ָלה ֲ
1ר ֹלא נ ֱ
אֶ
ֶלד ֲ
Iה ְ;י ֶ
ַע ֶ
נֲ
יו ֵמ ִעיד ִ3י ִע
ַה ִֹ <ָ 9
Eו ָרה ִא
ֵמ ַח ְכ ֵמי ַה ֹ

ָ3ל זֶהִ ,ל ְפ ָע ִמי

א ָלה
1ר ִנ ְֲ 1
אֶ
טו ָבהְ .ו ַכ ֲ
1ח ִמ ֵָ Cחה אבעבועה ֹ
ֶלד ַה ְִ 9מ ָ
ָהיָה ֵמת ַהֶ 7

ָפה אסרוה3ִ ,י ִא
ַל ֵדי ְ;נֵי ִי ְָ Iר ֵאל אסרוה ְוי ֶ
טו ָבה ָֹ 3זאת ַעל י ְ
מ ָEר ִל ְנ ֹט ַע אבעבועה ֹ
ֻ

תו,
ית ֹ
או הקרבנו ֶאת ִמ ָ
תוֹ ,
או ֹ
ָדינ 4רצחנו ֹ
ַחנ;ְ 4י ֵ
אנ ְ
;ו ֶאת ַה ָ:וֶת ַה=ֶה ִהֵ9ה ֲ
1ר השלטנו ֹ
אֶ
ֶלד ַה=ֶה ֲ
יָמ4ת י ֶ
ָמיו ִא
;ו החולה ָ3ל י ָ
Cֹ 1א ִי ְֹ 1לט ֹ
1ר ֶ
ִ3י ְָ 3בר ָהיָה ֶא ְפ ָ

ַ:י
ָ 1היָה ִנ ְת ַר ֵ>א ִמ ֶ;ְ 49:י ִ
או ֶ
ֹלא הביאונו ָע ָליוֹ ,

ֶפ1
;ו ְל ַא ַחר ְז ַמ ַרבַ ,על ֵָ 3אס4ר ַעל ָ3ל ִאיִ 1מ ִָ Iְ 7ר ֵאל ְל ָה ִביא החולה ַה=ֶה ַעל נ ֶ
ָ 1היָה ֵמת ֹ
או ֶ
א ֵח ִרי ֹ ,
ֲ
ִי ְָ Iר ֵא ִלי0ַ ,

יו ֵד ַע ִא
תו מחולה ָר ָעה3ִ ,י ִמי ֹ
או ֹ
ַDיל ֹ
ִ 71
יות ַה ְִ Eקוָה ָלנֶ 4
ִ; ְה ֹ

ְל ַח ִ7י

ְו ִא

יאנ4
ְל ָמוֶת ְנ ִב ֵ

ָע ָליו'.75
וכ כתב בשו"ת זרע אמת וז"ל:
' ְו ִא
א

א4לי יָמ4ת
חו ִלי ְ; ֹפ ַעל ְַ 2
;ו זֶה ַה ֹ
ֵֵ 3אי ְ נשסה ֹ
למעשה כתב ש

ֹ
;ו',76

ב'זרע אמת' שאינו מורה בזה לא היתר ולא איסור ,לכ מי שרוצה לסמו

ולעשות כ רשאי.
ג

בספר הברית כתב כעי זה ,שעיקר הבעיה אינה בשיקול ה'עסקי' של תועלת מול נזק ,אלא בזה

שהצד הרחוק של הנזק נעשה בידי  ,וז"ל:
Cֹ 1א ְ; ָכל ַ> ַע
יות ֶ
' ֶא ֶפס ִ; ְה ֹ
4מתִ 4ל ְפ ָע ִמי
ִ Hני ֵ
ַה ֵ

הו ִעיל ַה ָָ 2בר ַה=ֶה ִ3י ִל ְפ ָע ִמי
ֹ

ֵאיזֶה ְי ָל ִדי ַ ,א ִ3י ְל ֹרב ַה ְי ָל ִדי

ֶלד
עות ַ;ֶ 7
;4עות ָר ֹ
ֹ
א ַב ְע
4פ ְרחֲ 4
ָצאָ 4
ְ; ָכל ֹזאת י ְ

Eו ֶע ֶלתָ .ל ֵכ ִה ְר ִחיקַ 4ח ְכ ֵמי ִי ְָ Iר ֵאל ַה ָָ 2בר
ָהיָה זֶה ֹ

ֵיה
Cֹ 1א ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ְ;נ ֶ
ַה=ֶה ְו ֹלא ָרצְ 4ל ַה ִEיר זֶה ִל ְבנֵי ַע ֵ:נֵ 3ְ ,4די ֶ

1ות ְל ַכ ְִ Eח ָCה'.
ְ; ָס ֵפק ְנ ָפ ֹ

ולעומת זאת בשלב השני ,בעיד השיטה הבטוחה ,כשהסיכו למוות מהחיסו פחת בהרבה ,הורה
בספר מוסדות
74

75
76

תבל77

שחייבי

להתחס  .לעיל הובאו דברי הזבחי צדק וכ

החיי  ,שג

הזרע אמת

אמנם בסין השתמשו בשיטה דומה )לא זהה( כבר לפני יותר מאלף שנה )ויקי רפואה ,ערך 'חיסונים – היסטוריה וסוגים'(.
– העורך
ר"ד הכהן ]הוסמך על ידי החת"ס ורבנים בני דורו לרב מו"צ ודיין[ ,מוסדות תבל ,דף עד,ב.
זרע אמת ,ח"ב סי' לב.
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שנמנע מהוראת היתר בשלב הקדו  ,הוא מפני שאז היה סיכו
בחכמה זו ,שפחת עני הסכנה ,נראה שג

התחכמות הרופאי

בתשובתו של הזרע אמת משנת

תקס"ה78

גבוה בטיפול זה .אבל לאחר

הזרע אמת יתיר בזה .ואכ מצינו

לעני היתר נטילת החיסו בשבת ,הארי הזרע אמת לאסור

בשבת מפני שכעת הוא בריא ואי הרפואה נצרכת לו דוקא בשבת .משמע שביו

חול פשוט שמותר

וראוי לנהוג ברפואה זו.
כ כתב הרב ישראל ליפשי ,$בפירושו תפארת ישראל:
1ל פאקקע ַ .א
Iות אינאקולאטיא ֶ
ע ֹ
4מ=ֶה נ"ל היתר ַל ֲ
' ִ
ִ 1א
ֶ

ִי ְת ַה 44הפאקקע ַה ְִ Oב ִע ִ7י

שא' ֵמ ֶא ֶל

ֵמת ע"י האינאקולאטיא  ,עכ"פ

חו ָקה ְֵ 3די
מו ְ; ַס ָ3נָה ְר ֹ
Hאי ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ַע ְצ ֹ
תרְ .ו ָל ֵכ ַר ַ
יו ֵ
רו ָבה ֹ
ַה ַ< ָ3נָה ְק ֹ

ר4רה ִל ְד ָב ַרי ממ"ש רב"י בטור ח"מ סו
4ר ָאיָה ְ; ָ
רו ָבהְ .
מו ִמ ַ< ָ3נָה ְק ֹ
ְל ַה ִDיל ֶאת ַע ְצ ֹ
רְ 14ל ִמי דחייב ָא ָד
ַה ְַ 7

1
סי' תכ"ו ְ; ֵ

ח ֵבר ֹו
רו ֶאה ֲ
ַה ֵרי ְ; ֹ
ִַ 2אי ַס ָ3נָה .ו ֲ
רו ִמָ 4
ח ֵב ֹ
מו ְ; ָס ֵפק ַס ָ3נָה ְֵ 3די ְל ַה ִDיל ֲ
ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ַע ְצ ֹ

ְ 7ִ 1ט ַ;ע ִא
ִַ 2אי ֶ
מ ְח ָלט ו ָ
ינו ֻ
ָהר ֵא ֹ
טו ֵב ַע ַ;ָ 9
ֹ

קו
ָצל ִמ ְֹ :
ֵ 97ִ 1
1ר ֶ
ַDיל ה4א ְו ִכי ֹלא ֶא ְפ ָ
ֹלא י ִ

ַא ֵחר? ְו ִא

ָדו ְל ַה ִDיל ֶאת 40
ְ 7ִ 1היֶה ְר41ת ְ;י ֹ
ֶ 3ֵ 1
מו ְ; ָס ֵפק ַס ָ3נָהִ ,מ ָ3ל ֶ
רו יִֵ 1ח47ב ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ַע ְצ ֹ
ח ֵב ֹ
ֲ

ְל ַה ִDיל

מו ע"י
ַע ְצ ֹ

מו ְל ָס ֵפק ַס ָ3נָה'.79
סו ֶאת ַע ְצ ֹ
ִה ְָ 3נ ֹ
וראה ג

ותשובות 'יד דוד' לר"ד זיצנהיי :

בפסקי

Cֹ 1א
ָד4ע ֶ
ַ 7H
יתר ָ0מ4ר ֵ3י ָו ֶ
1ל הראבלע"ס ע"י קו"ה פאקי ְ ,ל ַד ְע ִEי ֵה ֶ
ח ַמת וואקמי" ֶ
ַ 3ָ 1ת ְב ִEי ֵמ ֲ
' ַמה ֶ
א ָל ִפי
ַא ִפילָ 4היָה ֶא ָחד ֵמ ַא ְל ֵפי ֲ
1ול ַעד ַע ָEה .ו ֲ
Iה ִמ ְכ ֹ
ַע ָ
נֲ
ַה ְַ Eלמ4ד ָהיָה ַס ָ3נָה ְ; ַה ָJזַת ָ2

=וקִ ,מ4H
ִנ ֹ

ימי ַח ְכ ֵמי
ַה ֵרי ִ; ֵ
סור .ו ֲ
א ֹ
ֵָ ְ 3אי ֶל ֱ

ָהגַ ;ְ 4ה ָJזָה
ה ִכי נ ֲ
ַא ִפילֲ 4
Jְ Eִ 1נָ ;ְ 4ר ָכה ַעל זֶה ,ו ֲ
רו ֶאה ַעד ֶ
ה ֹ
ְִ 3ד ָמ ִצינ 4פ' ֲ

רו ָאע"פ ֵַ 3ָ 3תב ֶנגֶד
1ה4א ַמ ְח ִמיר ְמ ֹאד ְ; ָכל ִס ְפ ֹ
א ֶמת ְל ָה ַרב דק"ק מודינא ֶ
ֶרע ֱ
מו ָר ִאי  .ובשו"ת ז ַ
א ֹ
ָ3ל ָה ֲ
ימי ֶק ֶד
ָהגִ 4מ ֵ
ֲ 91
סור האינקולציאה" ִח<ֶ 4
א ֹ
ָ 1ר ָצה ֶל ֱ
ֶא ָחד ֶ

ח ַכ
ֲ

ירו
ינו ַמ ִֹ E
ֵ 1א ֹ
בראבלע"ס ְוה4א אעפ"י ֶ

ַ 11ס ָ3נָה ְָ 3לל'.80
חַ
ֵ Hאי ֲ
אֶ 4C
Iות .ומכ"ש ְ; ֵ
ע ֹ
רו ֶצה ַל ֲ
ֹ 1
חות ְ; ִמי ֶ
ְ; ֵפר ,14אעפי"כ ֵאי ִל ְמ ֹ
כוונת דבריו ,שמה שהסתפק הזרע אמת היה בחיסו בשיטה הישנה ,שיש בה סכנה .ואילו בחיסו
החדש יותר ,פשוט שמותר.
ובספר הברית השל
' ָע ְמד0ַ 4

העיד שכ הורו חכמי דורו וז"ל:

Eו ָרה ְו ַג
2ור ַה=ֶה ְו ִה ִEירֹ 4זאת ְל ָכל ִי ְָ Iר ֵאל על פי ַה ֹ
Eו ָרה ַ; ֹ
תו ְפ ֵסי ַה ֹ
ִז ְקנֵי ִי ְָ Iר ֵאל ְו ֹ

ֵיה
ְו ִל ְבנֵי ְ;נ ֶ

ְמ ַצ ִ4י

רו ְפ ִאי
ֶאת ָה ֹ

4מ ֶה
Iות ֹ3ה ֵ
ע ֹ
ַל ֲ

יזי
ַמ ְכ ִר ִ

נו ָתיו ַה ְַ Jט ִ9י
4ב ֹ
Iות ְֵ 3ל ָבנָיו ְ
ע ֹ
דול ה4א ַעל ָ3ל ִאיַ 1ל ֲ
ִ 1ח47ב ָֹ 0
ֶ
ַה ְֻ :ס ִָ 3ני

ָר ִזי
4מז ְ
ְ
ְ; ֶט ֶר

ָל ַר ִ;י

יה
ִל ְב ֵנ ֶ

או ְמ ִרי
ַעל ַה ָָ 2בר ְו ֹ

ָֹ Eבאנָה הפאק ַה ְִ Oב ִע ִ7י

ה
ָל ֶ
ֵמ ַע ְצ ָמ

ְמ ֹאד'.

יש להביא בזה ג

את נימוקי ספר 'עלה תרופה' שהתיר לעשות רפואה זו ג

בשיטה הישנה כשהיה

הסיכו גבוה יותר ]החיבור הודפס בשנת תקמ"ה יותר מעשור לפני הגילוי של השיטה החדשה[.
לטענתו אי בסיכו כזה סיבה למנוע את השימוש בטיפול ,שהרי כל טיפול רפואי כרו
נמנעו מהקזת ד

או שתיית רפואות על א שג

א ֶל
:ֵ 1תֶ 4א ָחד ֵמ ֶ
' ְו ַעל ַמה ֶ

בה

בסכנה ,ולא

יש סכנה מסויימת .וז"ל:

Eו ִלי
א ָבל ָאנֹ 4
תו ִ; ְִ 1ביל זֶה ְל ַס ָ3נָהֲ ,
9ו ֹ
ֵאי זֶה ְַ 3דאי ְל ַכ ֹ

ָ;זֶה שהחולי

א ָמר
ירי ִ> ְת ָג ָמא ְַ 3מ ֲ
ֵרת ִע ִ
רו ְפ ִאי ְ ...ו ַה ֹ3ל ִ; ְגז ַ
ָאת ָה ֹ
ְ 1מרַ 4צַ 4
Cֹ 1א ָ
1יוֶ ,
ָ :ְ 1
או ְמ ַ
מו ֹ
1ע ְ; ַע ְצ ֹ
חו ֶלה[ַ >ָ ,
] ַה ֹ
ֶה ָח ָכ

1וְ 1ל ַס ֵCק ִ; ְִ 1ביל ָֹ E ְ 3ו ֶע ֶלת
ַח ֹ
ע4טי דמיעוטי ָכזֶה ֹלא נ ֲ
א ָבל ְל ִמ ֵ
;ו ֵראֲ .
ירת ַה ֹ
רו ֵפא ְִ 0ז ַ
יאת ָה ֹ
ְִ 1ג ַ

2ו ֶמה ְל ַה ָJזַת ַה ָ2
ָ0ד ֹול ָכזֶהָ .הא ְל ַמה זֶה ֹ
ָל ֶה

ָה ִעַ 1ְ ;ִ 4Cעת ַה ַה ָJזָהְ ,ו ַג

א ָנ ִ1י
1לְ ...ו ָר ִאינ:ָ 3ַ 4ה ֵמ ֲ
ְ 1ל ֵ
3וס ַה ְמ ַ
יחת ֹ
או ְל ִק ַ
ֹ

ֶ 1א ָחד ֵמת ְ; ַה ָJזַת ַה ָ0ַ ... 2
יו ֵתר ֶ
ִנ ְַ 1מע ַעל ַצד ַה=ָר4ת ְ; ֹ

יצ ָל '.
ח ָמנָא ִל ְ
;ו ַר ֲ
4מת ֹ
סו ֹח ִלי ֵ
תו ְפ ֹ
א ִויר ַה ֹJרְ ...ו ֹ
מו ִמ ָה ֲ
ַ 1מר ַע ְצ ֹ
Cֹ 1א ָ
1ל ֶ
ְ 1ל ֵ
ַה ְמ ַ
77
78
79
80

שם.
זרע אמת ,ח"ג סי' קכג.
תפארת ישראל ,יומא פ"ח בועז אות ג.
ר"ד זיצנהיים ,יד דוד ]הודפס בספר שו"ת נחל אשכול ע"י מכון שומרי משמרת הקודש ירושלים תשע"ד[ יו"ד סי' כג.
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ְ 7ִ 1ק ֶרה
ֶ

3וס
ַעל ְי ֵדי ֹ
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והוסי
יו

שמלבד זאת אי דבר שבעול

כיפור קוד

שאינו עלול לסכנה שהרי מצינו שחז"ל הורו להתודות בערב

הסעודה פ יחנק ,וז"ל:

אכל ָה ָא ָד
1ר ֹי ַ
אֶ
א ָכל ֲ
א ִפילַ 4ה ֲַ :
'ֲ
>4רי
ַה ִִ 3

יו
ַ2ות ֶע ֶרב ֹ
ְל ִה ְתו ֹ

ח ַז"ל
הו ָרנֲ 4
4ב ְִ 1ביל זֶה ֹ
ט4ח ִמ ַה ְִ :ק ִרי ִ ,
ינו ָ; ַ
1ו ֵא ֹ
ַפ ֹ
יות ֶאת נ ְ
ח ֹ
ְל ַה ֲ

קו ֵד
ְ; ִמ ְנ ָחה ֹ

ֵ Hא ַרע
א ֶמת ִנ ְַ 1מע ָ3א ֶ
1ר ֶ; ֱ
אֶ
ֵחנֵקֲ 3ַ ,
:ָ 1א י ָ
ע4דהֶ ...
ַה ְ< ָ

יצ ָל '.
ח ָמנָא ִל ְ
ְל ֶא ָחד ֵַ 3ר ֲ
וכ הביא ספר הברית השל

את ההוראה למעשה:

יו
4ב ָכל ֹ
נ4סה ְמ ֹאד ְ
4מ ֶ
ַ 1ה ָָ 2בר ָ;ד4ק ְ
אות ַח ְכ ֵמי ִי ְָ Iר ֵאל ֶ
'ו ְַי ִהי ְִ 3ר ֹ
צות ָה ָא ֶרְ $ו ִאֵ7י ָי
4מ ִדינָה ַעד ְק ֹ
ְמ ִדינָה ְ

חו ִקי
ְר ֹ

יו
ְו ֹ

4מ ְת ַק ֵ;ל ְ; ָכל
Hט ִ
ַה ְִ :נ ָהג ַה=ֶה ִמ ְת ַ> ֵ

1ול ְו ַת ָָ Jלה ְל41
ְו ֹלא ִנ ְַ 1מע ְו ֹלא ִנ ְר ָאה ִמ ְכ ֹ

עו ָל ָ ,ע ְמד0ַ 4
ינו ַמ ִ=יק ְל ֹ
ֵ 1א ֹ
או ָק ָט ִ3י ה4א ָָ 2בר ֶ
ֹ

ָא ָד

דול
ָֹ 0

2ור ַה=ֶה ְו ִה ִEירֹ 4זאת
Eו ָרה ַ; ֹ
תו ְפ ֵסי ַה ֹ
ִז ְקנֵי ִי ְָ Iר ֵאל ְו ֹ

ְל ָכל ִי ְָ Iר ֵאל ַעל ִ>י ַה ֹ
Eו ָרה וכו' .81כפי שהובא לעיל.
המשא ומת בעד ונגד החיסוני

סיכו

הביא בשו"ת פאת שד וז"ל:

ָמיו
4בי ָ
רו ִני ְ; ֵס ֶפר ַה ְ; ִריתְ .
;ו ְמ ֹב ָאר ְִ 3פי ִז ְכ ֹ
ָהגֹ 4
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יקות ֶ
;4עות וה"ה ְז ִר ֹ
ֹ
א ַב ְע
יתר ַה ְר ַָ 3בת ֲ
' ְו ִהֵ9ה ִע ָJר ֵה ֶ
יתר זֶה
Hט ֵה ֶ
סו ָָ 2בר ְָ 3בר ִנ ְת ַ> ֵ
ירי ָ;זֶהֹ ...
ח ִמ ִ
ע ַד ִי ָה ְי ָתה ְק ָצת ַס ָ3נָה ַ; ָָ 2בר ואעפ"כ ַמ ְר ִעיְ 1מ ֹאד ֶנגֶד ַה ֲַ :
ֲ
Hט ההיתר'.82
מ4כח ְ; ֵס ֶפר ַה ְ; ִריתָ 3ְ ,בר ִנ ְת ַ> ֵ
ִ Eְ ;ַ 1ח ָCה ָהיְ 4ק ָצת מערערי ְִ 3ד ַ
ְ; ָכל ִי ְָ Iר ֵאלְ .ו ָאע"פ ֶ
.2

'לרו ' להתחס או להמתי ?

אחת הסיבות לרתיעה מטיפול חדשני היא עצ
על אחרי

חדשנותו .הא

עדי לתת לטיפול להוכיח את עצמו

ורק אז יש לנסותו על עצמנו?

לא נוכל לקבל תשובה מלאה על שאלה זו מדברי חכמינו בתקופת גילוי החיסו לאבעבועות ,כי
ימי  ,דרכי התפשטות רפואות חדשות ממדינה למדינה היו איטיות מאד .כותבי דברי הימי

באות
מספרי

ג

על התנגדויות לפיתוח החדשני בקרב הגויי

'וסו סו אפילו בי חכמי הגוי
בספר מוסדות תבל העיד ג
שנה ,שכיו

והממשלות .כ הובא בשו"ת זרע

אמת83

וז"ל

יש מחלוקת גדול על זה'.

על התנגדות בקרב הציבור היהודי כדלהל  .תקופה של עשר או עשרי

נחשבת כזמ ארו יחסית לבחינת תרופה ,נחשבה בזמנ

כתקופה קצרה מאוד .ותקופת

נסיו קצרה של תרופה ,מוגדרת בימינו כתרופה ניסיונית.
באות

הימי  ,עצ

משפחתו מתחנני
להכניס את עצמ

הרעיו של חיסו היה חדש יחסית .בשונה משאר התרופות שהחולה ובני

לקבל מהרופא ,בחיסו המצב שונה ,כי הוא נית לבריאי  .ומדוע שיסכימו אנשי
או את ילד

לעסק חדש?

לסבר את האוז  ,נצטט כמה לשונות המלמדי

שג

שני

רבות אחר הפיתוח ,החיסו עדיי נחשב

'רפואה חדשה' .בחיבור עלה תרופה שהודפס בשנת תקמ"ה ועסק בשלב הראשו של החיסוני
שהתחיל כשבעי
לא שערו

שנה לפני כ  ,בתע"ח ,כותב וז"ל 'בתרופה חדשה מרופאי זמנינו חדשי

אבותינו'.

בשלב השני של החיסוני  ,כשש שני

החיסו כדבר חדש בשו"ת תשובה
לעולמי ' .וכ בספר
בש

81
82
83
84
85

הברית85

מאהבה.84

מקרוב באו

אחרי הגילוי של ג'נר ,עדי הוגדר

'באמת הדבר צע"ג באשר הוא דבר חדש אשר לא היה

הזכיר מכתב בש

'תרופה חדשה' ,שפורס

רבי שמעו .

ספר הברית השלם ,מאמר יז נפש החי שבמדבר ,פרק ב.
רש"ד מונק ,שו"ת פאת שדך ,ח"ב סי' קמז.
דברי השואל ,זרע אמת ,ח"ב סי' לב.
תשובה מאהבה ,ח"א סי' קלד בדברי השואל ]חתנו של בעל התשובה מאהבה[.
ספר הברית השלם ,מאמר י"ז נפש החי שבמדבר ,פרק ב.
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ג
בש

בספר הברית עצמו שנדפס בשנת תקע"ח כעשרי

שנה אחרי הפיתוח של ג'נר ,עדיי נקרא החיסו

'רפואה חדשה' .וראה בעדות ספר מוסדות תבל משנת תק"פ ,שיותר מעשרי

שנה אחרי פיתוח

החיסו הבטוח ,עדיי היו שלא ידעו להבדיל בינו לבי החיסו מהשלב הקדו .
לפי הגישה החוששת שהוזכרה למעלה ,היה ראוי לכאורה ,שגדולי ישראל ימתינו כמה שני
את יעילותה ,לפני שיתירו אותה לרבי  .בפרט בתקופה הראשונה של החיסוני

לראות

בה היה הסיכו ברור

עקב מיעוט שמת מהחיסו  .היה ראוי לכאורה לאסור לגמרי את החיסו כל עוד היה בו סיכו  .אע"פ
כ ולמרות סברת החוששי

– פוסקי

רבי

התירו.86

עדויות מהתקופה שלפני הגילוי של החיסו הבטוח
מתברר שעוד לפני גילוי השיטה הבטוחה ,כבר נהגו רבי
שהודפס בשנת תקמ"ה ,שרבי

להתחס  ,כפי שמעיד בספר עלה תרופה

מבני עמנו נהגו בחיסו כבר שבע עשרה שני

לפני כ ]שנת תקכ"ח[,

והצדיק את מנהג .
עוד הביא ש

עדות בש

המקובל האלוקי רבי שלו

בוזאגלו87

שנפטר חמש שני

קוד

להדפסה

]תק"מ[ ,אשר העיד כי באר $מולדתו – מרוקו – התפשטה הרפואה זו בפשיטות .88סביר שהיה זה
לפני עדותו .הרי שג

לפחות עשר שני

ש

נהגו בפשיטות להשתמש בחיסו הקדו  ,הרבה לפני

שהתגלתה הצורה הבטוחה לחיסו ע"י ד"ר ג'נר.
עוד מצינו שבשו"ת זרע
למעשה הורה שא

אמת89

השיב באריכות על עיקר ההיתר לנהוג ברפואה זו בשלב הראשו .

שהוא עצמו לא מורה היתר ,מכל מקו

אי אפשר לאסור תרופה זו על א

הסיכו .
עדויות מהתקופה הסמוכה לגילוי החיסו
הבטוח
כבר הובאה לעיל הוראת רבי נחמ
מברסלב ,שכל אב חייב לחס את ילדיו
עד גיל רבע שנה .פטירתו היתה בשנת
תקע"א ,שני

ספורות אחרי גילוי החיסו

הבטוח,
כאשר סביר שהוראתו קדמה לפטירתו
כמה שני
ג

בספר

לפחות.
הברית90

הארי בחובת השימוש

סמיכת החת"ס למח"ס מוסדות תבל

בחיסו  .הוא לא הזכיר זאת במהדורתו
הראשונה משנת תקנ"ז ,אלא רק במהדורתו השניה שנקראה 'ספר הברית השל ' ,והודפסה בשנת
תקע"ח ,אחרי שהתגלתה השיטה הבטוחה .בתו
ואפילו באמריקה ,כבר שלושי
86

87
88

89
90

דבריו העיד שמנהג החסוני

שנה קוד  ,היינו כעשר שני

קוד

התפשט בעול

כולו

גילוי השיטה הבטוחה.

לאחרונה התפרסם מכתב מאחד הרבנים שליט"א בו ציטט בשם ספר הברית שהתיר לקחת את החיסון רק לאחר שלושים שנה של
בחינה .אכן מעיון במקור מתברר שציטוט זה שגוי .ספר הברית רק מעיד שכבר שלושים שנה נוהגים בתרופה )חיסון( זו ,ובאותו קטע
ממש הוא גם מצטט חיבור שנכתב ארבע עשרה שנה קודם להדפסת ספרו )תקע"ח( וז"ל 'והלכה כר' שמעון דוקטור בעיר מושבי
בקהילת קודש קרקוב יגן עליה אלוקים במכתבו תרופה חדשה הנדפס שנת תקס"ד לפ"ק אשר בו מזרז את בני עמנו לעשות רפואה
בדוקה זאת לכל זרעם' .וראו להלן עוד ציטוטים מספרים נוספים.
בעל ספר מקדש מלך.
שיטת החיסון במרוקו היתה שונה במקצת מהנוהג באירופה .וז"ל:
'על ידי שממלאים בצמוקים יד הילד שנפגע מחולי אבעבועות ,והילד מעכב הצמוקים בידו לערך רביעית שעה או מעט פחות
ויתר עד שיתחממו מידו ,ואח"כ נותנים לילד אחר שלא נפגע עדיין מזה ,והוא מוציא אותם בקלות'.
רבי ישמעאל הכהן ,זרע אמת ,ח"ב סי' לב .חלק ב' מתשובותיו הודפס בשנת תקנ"ו.
ספר הברית השלם ,שם.
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בספר מוסדות תבל התרע

על מי שפקפקו על רפואה בטוחה זו ,וביאר שנראה כי התחלפה לה

הרפואה החדשה בשיטה הישנה שהיה בה יותר סיכו .
'מהרו ואל תאחרו להציל את ילדיכ
אבעבועות[ הפרות הנקראי

וז"ל:

מהאבעבועות הממיתי
את האד

פאקקע המצילי

ע"י אשר תביאו עליה

טחורי ]P

מחולה ]מחולי[ המסוכ הנזכר .כידוע

בימינו זה כי היא רפואה בדוקה ע"י רבוא רבבות ילדי  ,אי בו ספק כלל.
ויע כי שמעתי בש

אנשי

ומקשיבי

לקול

באזניה

אשר המו ע
באומר

אות

חושבי

לחכמי

נטיעת האבעבועות אשר היה נהוג בימי

בנטיעת טחורי הפרות ,אשר הודיע ה' בחמלתו הגדולה לבני האד

בשו"ת זכר יהוס

זה ימי

על

קדמוני

לא כבירי  ,למע הציל

אמת נכו הדבר כי אסרו לה  ,כי בשגגה הזאת המיתו מבני ישראל

למאות ולאלפי  ,וד' יכפר בעד
92

ודבריה

כי אסור הוא לאיש ישראלי לנטוע טחורי הפרות הנזכרי

ילדי בני ישראל ,ואי ספק כי שגגה היא ומחליפי
ממות ההוא .ואי ספק א

גדולי

וצדיקי

נשמעי

על שגגת '.91

הביא תשובה מספר שו"ת

גברי93

בשנת תקפ"ו .באותה תשובה מבואר שהחיסוני

לגבי חיסוני

בשבת ,וביאר שספר זה הודפס

נהגו בקהילתו דבר קבע שנה בשנה ,וז"ל:

'נשאלתי מאנשי קהילתי שהמנהג הוא כא שרופא אחד מעיר אחרת בא בכל שנה להושיב הפאקקע
להילדי  .ופע

אחת פגע הרופא הזה לעירנו ביו

השבת .אי מותר להניחו להושיב הפאקקע בשבת

או לא'.
בנוס

למקורות אלו יש להביא עדות בת תקופתינו לגבי החיסו לשיתוק הילדי

האדמו"ר מצאנז בעל השפע חיי

]פוליו[ ,בש

,94

'שמעתי מהרה"ג ר' שלמה לייזער שליט"א דומ" $שפע חיי

ב"פ ,שכ"ק האדמו''ר מצאנז שליט"א

אמר לו  ...שבשנת תשט"ו בעת שיצא החיסו נגד פוליו תמ

כ"ק אביו אדמו"ר זי"ע בנתינתה ,וכל

הילדי

בתלמוד תורה קבלו את

במשפחה ההיא נדבק אחד הילדי
מצאנז קלויזנבורג זצ"ל שאביה
הראשוני

החיסו מלבד משפחה אחת שאבי המשפחה פחד לתתה ,ואכ
בפוליו ה"י ,ונשאר נכה עד היו  ... .וכ מעידות בנות כ"ק אדמו"ר
תמ

בלקיחת חיסוני

וכ נהגו בביתו ,רק שלא תהיינה בי המאה

לקבל '.

הרי לנו עדות על הזריזות הראויה לקחת חיסו סמו להופעתו בעול .
הבטחה שעל ידי החיסוני תכלה המחלה מ העול
בספר רוח חיי

95

שהודפס בשנת תקצ"א הזהיר באזהרה חמורה שלא להתעצל ברפואת החיסו וז"ל:

'עוד נמצא מחדש מרופא יענער אשר בענגלנד הרכבה מרעל אבעבועות הפרות ,יקרה איזה פצע או
מכה טריה במקו

ההרכבה ...תועלת ההרכבה הוא שלא יעלה ויבוא עוד על איש כזה חולי

האבעבועות כלל ,כאשר יורה הנסיו מרבבות בני אד  .מי ית ויעשה תרופה הזאת בכל מדינה ועיר.
והייתי מבטיח בתשועת ה' שיבוטל החולי הזה בשלימות ברבות הימי .
המתעצל מלעשות התרופה הקלה והנחוצה הזאת לעצמו ולבניו יחטא לנפשו למי האד
ולאלקי

פניה  ,במה שהתעצל להרכיב את גופ

בשתי

או שלש אבעבועות פורח בבהמה ,הוא לא ימצא

כפרה לעו עצלות כזה ,ונפשו יקלענה בתו כ הקלע'.

91
92
93
94
95

בכלל

בוראו הוא יוצרו ,בעבור שהמית או שהפיל בחולי מסוכ כזה ,בניו או א שהשחית א תאר

הרב דוד הכהן מפריזהויזן מוסדות תבל ,תק"פ ,דף עד ,ב.
רי"ז שטרן ,זכר יהוסף ,סי' קד.
שו"ת גברי ,סי' ז.
הרב גבריאל ציננער ,זריקות חיסון נגד מחלות מידבקות בהלכה ,אסיא קיג-קיד עמ'  ,40-9מרחשון תשע"ט ,בעמ'  38שם.
]-הופלאנד ,שיצא לאור בתרגומו של רמ"מ יאוול ,עם הסכמת נכד הנודע ביהודה מח"ס יד המלך[ ח"א דף עב ,בהערת המתרגם.
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הבטחתו זו התקיימה בסייעתא דשמיא רק לפני כמה עשרות שני

האבעבועות השחורות

ונגי

הוכחד מהעול  ,יש לציי שזהו ההבדל היסודי בי תרופה רגילה לרפואת החיסוני  ,אי בכחה של
שו

תרופה יעילה ככל שתהיה להכחיד את המחלה מ העול  ,כי היא תמיד ניתנת למי שכבר נדבק,

החיסו לעומתה מונע את ההדבקה ,וככל שהוא נית לאוכלוסיה רחבה בעול

יש סיכוי ]רחוק אבל

קיי [ שהמחלה תמוגר לגמרי.
.3
הא

הא מת חיסו

בכלל פיקוח נפש שדוחה שבת

מותר לקבל חיסו בשבת? הצד להתיר הוא מפני שההתחסנות נחשבת לפיקוח נפש .מאיד ,

הסיכו שבדיוק עד צאת השבת הוא ידבק במחלה הוא קלוש.
ועל שיקול זה ,כתב בשו"ת מנחת שלמה שאי לחלל שבת על זריקת חיסו כי אי דר בני אד
על ידי שלא יעשה בשבת יתעכב החיסו כמה שני

בו ביו  ,אכ א

לחס

יתכ שמותר לחלל שבת על זה,

ונראה מדבריו שבימות החול ודאי שיש חובה להתחס  .וז"ל:
'קצת דוגמא לכ
ולעשותו בהקד

הרכבת זריקת אבעבועות לילדי
האפשרי א

הרופא אומר שכבר הגיע הזמ לעשותו א

לעשות בבהילות ובזריזות ולפיכ א א
פתאי

ד' וחלילה לחלל שבת עבור כ

נבהלי

משא"כ א

אחד נמצא במקו

לחכות ד' או ה' שני

כזה שיודע ברור שא

לא

כיו דבזמ מרובה כזה ודאי

לשהות אפשר דשפיר חשיב כפקוח נפש ודוחה שבת'.96

ואכ כ מבואר בדברי הפוסקי
כ  ,ומשמע שא

אעפ"כ אי רגילי כלל

באמת יש בזה קצת סכנה הו"ל כמ"ש חז"ל והאידנא שומר

ירכיב עכשיו את האבעבועות בשבת יצטר
ומפחדי

אע"ג דמצד הדי אפשר שצריכי

באמת להזדרז

שג

אלו שאסרו לחס בשבת ,היה נימוק

מפני שאפשר לחס אחרי

על ידי מניעת החיסו בשבת ידחה החיסו  ,יש לחס בשבת לכל הפחות על ידי נכרי.

וז"ל קיצור שולח ערו :
יל ִדי ִ ,א
;4עות ִל ָ
ֹ
א ַב ְע
1ה4א ַמ ְר ִ3יב ֲ
ה4די ֶ
ינו ְי ִ
רו ֵפא ֵא ֹ
' ֹ
Iה ְֵ , 3ו ִא
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ַע ֶ
ֲ 71
מו ֶ
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יֲ
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הרחבת הדברי
'רופא עכו"
יעשה כ  .וא

הובאה בכ החיי :

שהוא מצמיח אבעבועות לילדי

יכול הישראל לפייסו בממו שיעשה לאחר השבת

א

לאו וצריכי לעשות בשבת אל יחזיק ישראל אז את הילד אלא עכו"

יחזיקו .כ כתב

בספר תשובה מאהבה חלק א' סימ קל"ה ,קיצור שלח ערו סימ צ"א אות ח"י .ועיי בשו"ת ריב"
שנייטו

סימ כ"ב שכתב דאסור להולי

תמול שלשו

התינוק אל הרופא בשבת לפתוח מורסא שעשה לו הרופא

ועתה פותח להוציא הליחה הנצר להרופא כעת לתינוקות אחרי ,

בשו"ת פרי השדה שהוא מהאוסרי
יעשה זאת כמה ימי

לעשות בשבת ,תלה טע

האיסור בכ

יעשה זאת באיזה ימי

אח"כ לא מצאתי שו

אפילו בכלל חולי שאי בו סכנה ואסור ע"י עכו"
החולה מותר לחלל עליו שבת דהת

97
98
99

חולה ואי שו

חשש

היתר אפילו אצל רופא גוי כיו דלא הוי

ג"כ ולא דמי להא ...שא

יש חשש שיכבד עליו

כבר התחיל מקצת החולה משו"ה מותר שלא יבא לידי סכנה

ח"ו משא"כ היכא שלא התחיל עדיי שו
96

שאי חשש סכנה א

אחרי כ  ,וז"ל:

'אימפפע התינוקות בשבת כיו שהוא מלאכה גמורה ועכשיו אי כא שו
סכנה א

יעו"ש'.98

חולה אסור אפי' ע"י עכו"

מנחת שלמה ,ח"ב סי' כט אות ד.
קיצור שלחן ערוך ,סי' צא סי"ח.
כף החיים ,סי' שכח ס"ק נט.
פרי השדה ,ח"ג סי' קצה אות ב.
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מאיד השואל בשו"ת תשובה מאהבה הקשה על הטענה שאפשר לעשות למחר ,וז"ל:
' ְו ִא

ֶפָ 1א ָד
יֵֶ 1את נ ֶ

11
חַ
;ָ 1ת ְוה4א ֲ
י4כל ְל ַה ְמ ִEי ַעד ַא ַחר ַ
ה ֹלא ַ
ינו נָח $4כ"כ ֲ
לו ַמר ִ3י ַה ָָ 2בר ֵא ֹ
ֹ

יו
יו ֵד ַע ֹ
ֶלד ִל ְכ ָלל ַס ָ3נָהֹ ,לא ֵכ ִע ִָ :די3ִ .י ִמי ֹ
ָבוא ַהֶ 7
רוב ָ3זֶה י ֹ
1ר ִ; ְז ַמ ָק ֹ
אֶ
חוק ֲ
ָר ֹ
יו ֵד ַע ִל ְָ 1אר ָה ִע ִEי
4מי ֹ
י1י ַנ ִ ,
ִַ 2אי ָח ְי ִ
:ָ 1א יָמ4ת ו ָ
4ל ֶ
י1י ַנ ְ
ָח ְי ִ
ָ3ל ָה ִע ִEי

ִ 1וי
ָ

ְו ֹלא ָ3ל ַה ְ= ַמ ִ9י

ִ 1רי
מ ְכ ָ
ֻ

ָמ ָחר? ִל ְָ 1מא ֵמת ֹלא

1ר ֹלא
אֶ
פ4אה ַה ֹ=את ֲ
ְו ַה ְ= ַמ ִ9י  .ומכ"ש ָ; ְר ָ

קו ֵד
Iהֹ 4
עֵ
ָריז ְל ַמ ֵהר ַמ ֲ
ִַ 2אי ָ3ל ַה= ִ
ר4פה ַה ֹ=את ...ו ָ
ְל ַק ֵ;ל ַה ְָ E

אות
הו ָצ ֹ
;ָ 1ת ְו ַאל יָח4ס ַעל ֹ
ַ Hחת ְו ִנ ְַ 1מר ֵמ ִח4Cל ַ
ָחיְ 1ל ַה ִDיל ָ;נָיו ִמ ַ
1ר ה4א י ִ
אֶ
ָריז ְו ִנ ְ3ַ Iר ַ; ֲ
;ָ 1ת ה4א ז ִ
ַ
ַ Hמ ִי ָ .א ְמ ָנ
ָ ;ַ 1
צו ָא ִבינֶ 4
Iות ְר ֹ
ע ֹ
;ות ַל ֲ
ְמ ֻר ֹ

ְ; ִא

ַה ָָ 2ברְ ,ל ַד ְע ִEי

י4כל ְל ַה ְק ִ2י
1ר ֹלא ַ
אֶ
ִי ֶקר ִמ ְק ֶרה ֲ

Iה 4ע"י א"י אפי' בשבת'.100
עֵ
מ ָEר ומחוייב ְל ַב ֵַ Dע ַמ ֲ
ל14ה ה4א ֻ
ַה ְָ J
וכעי זה השיב לו התשובה מאהבה:
'יהיה אי

שיהיה ,יפה אמרת מי יודע לכוו השעות? כי לאו העתי

הזאת ,ג

הילד איננו בריא להושיב לו הבלאטרי  ,ולפעמי

לפעמי

ימצא האימפ"

שטא"  ,כי לא נמצא בכל עת ובכל שעה .ג

למזור .לכ אני מסכי

לפעמי

עמ  ...ה אמת כל הזריז וימהר מעשהו קוד

שוי

ומוכשרי

לשבת הטרי'

הצרי אי בגלעד דהיינו שלא
הרופא אי ש

ואי ד דינו

שבת הוא זריז ונשכר ונמלט מכל

פקפוק ונדנוד חילול שבת והציל את בניו מסכנה העצומה חולי בלאטרי" רחמנא ליצל '.101
מאחר שהנימוק לאסור לקיחת חיסו בשבת ,היא חוסר הדחיפות ,אפשר להבי את הוראת השמירת
שבת כהלכתה שא

יש דחיפות בזריקת חיסו יש לקחתה א בשבת ,וז"ל:

'מי שנפצע ולפי דעת הרופא הוא זקוק לזריקת חיסו נגד טטנוס א
יחלל את השבת אבל א
הזריקה אפילו א

לפי דעת הרופא אי לחכות עד מוצאי היו

צרי לנסוע לש

מוכח לכאורה ה מדעות האוסרי
לקחת חיסוני

קרוב למוצאי שבת יחכה ולא
אסור להשהות את מת

קבלתה'.102
לקיחת חיסו בשבת ,וה מדעת המתירי  ,שלכול

בימות החול .הדיו ההלכתי הוא רק בשאלה א

פשוט שיש

החיסו דוחה שבת כשאפשר

לעשותו למחר.
.4

דעת פוסקי זמננו על חיסוני

103

כבר הובאו לעיל הדעות שמחייבות לקיחת חיסוני

אפילו כשיש בה סיכו  .לכ ראוי להביא מדעות

פוסקי זמננו בזה .בספר וישמע משה הביא את הוראת הגרי"ש אלישיב שטוב להתחס בחיסו
השפעת ,וז"ל:
' ִנ ְַ 1אל ַה ִא

חייבי

ָע ָליוְ .ו ֵה ִ1יב ִא
ראה ג

רו ְפ ִאי
ַ 1אל ָה ַרב ַמה ַַ 2עת ָה ֹ
ַ >ַ 1עתָ .
ָל ַק ַחת ַה ִח<ֶ 3ְ 4נגֶד ַ

ֵ 1ה
ָ;זֶה? ְו ָענֶ 4

יצי
ַמ ְמ ִל ִ

ֵֹ 3
טוב ְל ִה ְת ַח ֵ< '.104

לשו תשובת רבי דוד אריה מורגנשטר בשמו:

'אודות דעת מו"ר מר פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל אודות קבלת חיסוני
בשעתו ,הצגתי את צדדי הדבר ,ולאחר דיו בדבר הורה שחובה לקבל חיסוני

למניעה מחלות:
אלו .וכ אמר שעל

מוסדות הציבור לא לאפשר למי שאינו מחוס מלשהות ע הציבור משו שבכ 9עלול להזיק לה '.
בארחות רבינו מבואר שא כשהתגלתה תקלה חמורה בחיסוני  ,לא מנע רבי יעקב ישראל קניבסקי
את האנשי

100
101
102

103

104

מלהתחס  ,אלא שיש להזהר עד כמה שאפשר ,וז"ל:

תשובה מאהבה ,ח"א סי' קלד .השואל הוא מחותנו של בעל התשובה מאהבה.
תשובה מאהבה ,שם סי' קלה.
שמירת שבת כהלכתה ,פל"ה סמ"א.
ראה :הרב גבריאל ציננער ,זריקות חיסון נגד מחלות מידבקות בהלכה ,אסיא קיג-קיד עמ'  ,40-9מרחשון תשע"ט; פוסקי ירושלם וב"ב,
– העורך
על חיוב החיסון למניעת מחלת החצבת ,אסיא קיא-קיב עמ'  ,96 ,88אייר תשע"ט.
וישמע משה ,עמ' תלח.
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לילדי

'חיסוני

טבת תשמ"ה .בנוגע לזריקת חיסו לילדי

שאפשר לעשות .וקרה שבסדרת זריקות כמה ילדי
והביאו חומר חדש ואמר מו"ר שאי להאמינ
בספר על האדמו"ר

מטולנא106

הטבע ,וכשלא הול
הסב"ק ביקש את ש
לבקש את ש

והוסי

ואז

יעשו ולא יקרה כלו

יעשו'.105

כתב וז"ל:

ואמר לו הסב"ק שבוודאי יל
מנחלת  ,בוודאי שצריכי

אבדו את ההכרה ואמרו שהחומר לא הי' טוב

רק יחכו עד שכול

'אבר שאל על חיסו נגד שיתוק הפוליו שעורכי
מנסי

חצבת חזרת ,דעת מו"ר )שליט"א( זצוק"ל

עכשיו בכל המחוזות א

לתת לתינוק שלו או לא.

לתת לו ,מכא שנתנה רשות לרופא לרפאות צריכי
שלא על פי דר

ג
לסמו

הילד וש

הטבע .אנו מבקשי

באבינו מלכנו מנע מגפה

רק על הקב"ה ולבקש ממנו .אבל צריכי
וביקש את ש

אמו והוסי

הא

וש

ללכת לפי דר

לעשות את החיסו .

אמה שהבי שהיא מפחדת.

האבא ואמו והבטיח להתפלל על כול  .וביקש שיודיעו לו אח"כ שהכל עבר

בשלו '.
וכתב בשו"ת פאת שד וז"ל:
בדבר זריקות נגד טיפוס או הרכבת אבעבועות שכבר הוחזקו לתועלת ושכבר נהגו בה היתר

'אמנ

בכל תפוצות ישראל וכפי הנראה ברצו חכמי
יש כפיה מצד השלטו שאז א

לטעמ

להנצל מאימת השלטו ולא מפני מעוט
וראה עוד בספר דעת

יהודה108

נהגו היתר ,לענ"ד אי לערער על היתר זה .וכ"ש א

שיש בזה מיעוט בטחו יש לומר שהעושה כ מתכוו רק

בטחונו'.107

וז"ל' :הא

יש להקפיד לעשות את כל החיסוני

לילדי

שעושי

היו ? תשובה :כ '.
בשו"ת תשובות והנהגות כתב וז"ל:
'אודות מחלת החצבת שנתפשטה כא עד שנחלו במחלה זו כא קרוב לאלפיי
מחקרי הרופאי
ארבעי

שהוצגו לפני הרי שבאירופא חלו בחצבת ארבעי

חולי

ואחת אל

איש ,ונראה שבכה"ג שהוכח במציאות לפנינו שמכל כאל

חולי

ה"י ,הנה לפי

איש ומתוכ

מת אחד חשיב כפיקוח

נפש לדו בו דיני הצלה בפיקוח נפש ...וה אמת שאולי ממדרגת הבטחו רשאי האד
הקב"ה ולא להתחס ]א
בי האד

מתו

לסמו

על

הוא באמת במדרגה גבוהה זו של בטחו בכל דבריו[ אבל ביטחו שיי

רק

לקונו אבל במקו

שנוגע להכניס אחרי

לסכנת נפשות אינו רשאי לסכ אחרי

אלא

מחויב לפעול כדי תורה להצלת נפשות ...ואע"פ שביטול תלמוד תורה של תשב"ר חמיר טובא ...מכל
מקו

הכא בחשש סכנה אפילו סכנה רחוקה אי לה

חילול ה' שנותני

למיני

הדת שלנו אי חוששי

ולפושעי

רשות להכניס אחרי

ללעוג על החרדי

לסכנה .ומה ג

שהמחלה מתפרצת דוקא אצל

לפיקוח נפש ,בשעה שהאמת היא להיפ

שיש בזה

ולטעו שלפי

שתורתינו הקדושה חוששת לכל

נדנוד חשש פיקוח נפש ...וכל שכ כא שדעת רובא דרובא דרופאי

ודעת משרד הבריאות שיש

לחס .109
על עיקר חובת ההשתדלות בחולי המדבק ,מצינו התייחסות בשו"ת פאת שד
שיתוק הילדי
מיעוט חלו וג

]פוליו[ שהתפרצה אז באר $ישראל א
מהמיעוט שחלו מיעוט מתו ורוב

נשארו בלי מומי  ,לכ אי צור

לו וז"ל:

105
106
107
108
109

ארחות רבנו ,ח"ד עמ' רעד אות טז.
דתשרי על עמיה עמ' .122
רש"ד מונק ,פאת שדך ,ח"ב סי' קמז.
ר"י שפירא ,דעת יהודה ,שמירת הגוף והנפש ,שאלה קמט.
תשובות והנהגות ,ח"ז חו"מ סי' קעז.
38

שנשאל על מגפת

יש לקחת חיסו  ,והשואל כתב שכיו שרק
להשתדל ,והשיב
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יבא
ח ִָ 1
ח ָלה ְמ ַה ֶֶ Cכת ) ְָ 2ה ְיינ 4מחלה ִמ ֶַ ;ֶ 2קת( ֲ
4מע4ט ֵמת ,4לע"ד ָ3ל ַמ ֲ
4מה שטענת ְַ 2רק ִמע4ט ָחלִ 4
' ַ
ֶ1ט האווזות
יקת ו ֶ
4ב ְב ִד ַ
יקת ָה ֵר ָאה ִ
גו ִ; ְב ִד ַ
י1י ַנ ְֹ 3
ֵיקא ָאע"ג דמעוטא ה4אִ 2ְ .מע4ט ַה ָ:צ4י ָח ְי ִ
יח ֵהז ָ
ְִ 1כ ַ
ֵיקאְ .ו ֵאי
יכא דקביע ֶהי= ָ
כו ִלי ִל ְס ֹמ ְ ַעל ְזכ4ת ַה ְִ :צוָה ֵה ָ
ט4מותְ .ו ָא ְמרַ 4ר ַז"ל דשלוחי ִמ ְצוָה ֵאי ָנ ְי ֹ
ֹ
ַה ְ>
ר4רה ִמ4H
ַ2אי ְו ֹלא הותר ִל ָ3נֵס ְל ַס ָ3נָה ְ; ָ
ינו ְ3ו ַ
יטא ְֹ 2רב ִֹ 2
רובְ 2ִ ,פ ִָ 1
ֹ
3ָ 1ֵ71א
ַה ַ4ָ 3נָה ֶ

4מה
ִמ ְצוָהַ .

1ל ָח ָלל
רוב ְו ַעל ָ3ל ַמ ָ3ה ֶ
ה ֹ
א ַחר ֲ
הו ְל ִכי ֲ
ֹ
מ4מי ִ ,הֵ9ה בפקו"נ ֵאי
ִ
ארִ ;ְ 4לי
חולי ִנ ְֲ 1
ֹ 1רב ַה ִ
ַ 3ָ Hת ְב ֶָ E
ֶ
;ָ 1ת
ַ :ְ 1ח ְִ Cלי ָע ָליו ַ
1ל ָח ָלל ִָ 2מיְ .ו ֵכי ָו ֶ
יטא דשיתוק ְַ 3מ ָ3ה ֶ
4פ ִָ 1
;ָ 1ת ַֹ :ְ 3ב ָאר בא"ח סי' שכ"ח ְ
ְמ ַח ְִ Cלי ַ
תו'.110
או ֹ
א"כ ִמ ְצוָה ְל ַר ְ> ֹ
בספר חשוקי חמד כתב שא
חיייבי

רחוקה ,ההורי

מסתכלי

רוב העול

על אי החיסו כדבר שיש בו סכנה ,א שהסכנה

לחס את בנ  .וכתב עוד:
עליה ,א שאי חולה לפנינו זה חשוב סכנה ,וזה בכלל מגיפה ,וא

'לומר מחלה כזאת שמתריעי
כל שכ בעניננו כאשר אי צרי

לחלל שבת על החיסו  ,ומכל מקו

לא יקבלו את החיסו  ,הרי המחלה תהיה מגיפה ,צרי

כיו שהרופאי

לקבל את החיסו  ,על א

מתריעי

כ

שא

הסיכו הקט מאד

שיש בחיסו '.111
ועוד הורה ש

לגבי החיסו לשפעת וז"ל:

'שאלה מה הדי לגבי זריקות חיסו למבוגרי
בשנה ,הא

נגד מחלת השפעת ,שצרי לקבל את החיסו מידי שנה

יש חובה /מצוה למבוגר לקבל את הזריקה נגד שפעת ,כאשר יש סיכו נמו שהחיסו לא
למחלה להתפר ,$מאיד

רק שלא ישפיע אלא ג

יגרו

במחלת השפעת במהל

החור  .כיצד עליה

לא ינזקו מכ  .א

רוב

לא בטוח שיחלו

לנהוג? תשובה :נראה שבחיסו לאד

מחלת השפעת ,שהחיוב גדול יותר ,כיו שהרופאי

מבוגר כנגד

החליטו שהסיכו של מחלת שפעת לאנשי
בזה 'ונשמרת

גבוהה ,והסיכו של החיסו רחוקה ,מצוה עליו להתחס  ,ויקיי

אלו

מאד לנפשותיכ '.

וראה עוד בשו"ת תשובות והנהגות בעני החיסו לאדמת ]לנשי [:
'ונראה דא

שאי חיוב ליזהר מחשש אדמת ,בודאי ראוי לעשות כ וליקח החיסו  ,כיו שא

באדמת חלילה ,הלוא ולדה יהיה בסכנה ,ע"כ מצווה היא ליזהר מכל
.5

תלקה

מכשול'112.

תופעות לואי של חיסוני בעבר

על תופעות הלואי של החיסוני

עברו ,אנו יכולי

בשני

ללמוד מהתיאורי

רבי  .למשל בספר

אמונה ודעת ,וז"ל:
'אמנ

עלי

לרעת כי הסמי מרפא אלה אינ

אותו שלא תבוא המחלה עליו וע"כ עלי
בעת אשר גברה מחלת הפאקי בעול
הזקני

יעמידו פאקי על זרוע יד

במנוחה פקודת הרופא וסובלי
את הפאקי על זרוע יד

א

באי

למע הסיר את המחלה מהחולה כ"א לשמור

לקבל את הסמי

א

ותלכוד במצודתה נערי

שלפי דעת
ע

זקני

כי הכאב גדול מאד בעת כי יח

מרי

והרופאי
הבשר ,וע

את הכאב בהשקט ולא ידברו סרה על הרופא בידע

ישמור אות

מהכאב החזק ממנו ויציל

ה

לחיכ  .וכמו
יצוו אז שג
כל זה יקבלו

שע"י שהעמידו

מרדת שחת' .עוד מצינו בספר רנת

ציו )מכתב טז משנת תרפ"ז עמ' מה( 'כמו למשל סגולת הצקת הפאקי ביד התינוק בקטנותו א
שמרגיש לפי שעה יסורי וכ איזה ימי

שמתגבר החו

אצל

התינוק'113.

בספר מוסדות תבל )ש ( כשביאר את ההבדל בי השיטה הישנה של חיסו האבעבועות לחיסו
מאבעבועות הפרות .הזכיר ג
110
111
112
113

תופעות לוואי:

פאת שדך ,ח"ב סי' קמז.
חשוקי חמד ,נדרים נ ב.
תשובות והנהגות ,ח"א סי' תתפט.
רמ"צ טאקטין ,אמונה ודעת] ,מעוטר בהסכמות בית הלוי ,רבי מאיר שמחה ועוד[ מאמר תשיעי אות ח.
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'לא כ הוא בטחורי הפרות ה
המעט הוא רפואתו ,ומעול

אינ

מחלי

לא מת אד

את נפש האד

כלל רק יחממו אותו א

בו ...זולת מעט החמימות אשר ימצאהו ביו

מעט ,והחו
הששי או ביו

אחר ,וזה סימ גדול שעשתה הטחורה את פעולתה לבל יחול עוד בו חולה האבעבועות לעול ' .וא
בספר הברית הביא שכמה ימי

אחרי החיסו היה מצוי שיתקו חו

או התשיעי או העשירי נראתה האבעבועה יותר גדולה וקו אדו
ההוא מעט ממי קדחת המורכב מקור וחו
לה

סביב לה ואז לפעמי

הנקרא פיעבער ונתמעט השינה בלילה וקצת בני אד
של כמה אנשי

שעל ידי החיסו תמנע מה

אי לומר אולי שעל ידי זה אפשר שיתבטל מתפלה הקבועה או מתפילי יו

כבר הורונו חז"ל מוטב שיתחלל שבת אחת וכו' .ג
א

יש לאד
אי

פיעבער כלל'.

בספר עלה תרופה )ש ( הביא את חשש
'ג

את המתחס וז"ל 'וביו

השמיני

לפעמי

לפי דברי הרופאי

התפלה ,וז"ל:

או יומי  ,ג

זה הבל

המתרפא אינו שוכב במטה כי

שעה או שתיי '.

.6

כפיית חיסו

בספר עלה תרופה )ש ( ,הזכיר שיטה נוספת של חיסו  .כאמור לעיל הדר

הרגילה לחיסו הקדו

היתה על ידי פציעת המתחס והכנסת ליחה מאבעבועות של חולה לתו

הפצע .לעומת זאת היו

שהכניסו את הליחה הזו לתו
שימשה במקרי
'אול

שבה

משקה ועל ידי כ

היה האד

והתחס

נדבק השותה בנגי

מתנגד להתחס  ,והיו אוהביו עושי

114.

וביאר ששיטה זו

לו כ בלא ידיעתו .וז"ל:

בזה יש לדו על אופ אחר ,שעושי על ידי נתינת ליחה מבועה במשקה והשותה ממנו מתפעל

]Pמתחס [ ...לעת עתה שאי משתמשי

עוד בדר הזה עוד על ידי משקה ,רק לפעמי

א

גדול אחד

מסרב לעשות לו הרפואה ,אז אחד מאוהביו הרוצה בתקנתו נות לו במשקה בלי ידיעתו'.
נראה מדבריו שמותר לחס אד

שלא מדעתו ,א בחיסו שיש בו סיכו של אחד מאל

115

למות .שכ

דבריו נאמרו לפני גילוי השיטה הבטוחה יותר לחיסו  ,כפי שהתבאר למעלה.
כותבי הדורות מספרי

שהממשלה באנגליה קבעה חוק שמי שאינו מחס את ילדיו יענש במאסר.

בשנת  1896למנינ  ,נאסר בלונדו יהודי בש

הנרי לוי ,כי לא הסכי

בשמו כי לפי די ישראל אסור להרכיב מי $וד

של בהמה בגו

שיחסנו את בנו .עור דינו טע
אד

'בהמת

מטע

לא תרביע

כלאי ' .לעומתו הרב הראשי נפתלי ]הרמ [ אדלר ]בנו של בעל הנתינה לגר על התרגומי [ העיד כי
תורת ישראל לא מתנגדת להרכבת אבעבועות.
על אפשרות כפיה מסוג אחר של הורי
לנזק נמו

מאוד ,מותר לרופא להעלי

דאתרא לקבוע שילדי
'שאלה :הא

שאינ מחוסני

אפשר לכו

את ההורי

רשות לבית ספר למנוע ילדי
הספר לשלוח הביתה ילדי

מחיסו  ,ראה בחשוקי חמד .לדעתו ,כיו שהסיכו

החוששי
סיכו נמו

זה מהורי

חוששי .116

לא יבואו למוסדות הלימוד ,וז"ל:
לחס את בנ  ,כי יש מדינות בארה"ב שהשלטונות נותני

שלא קבלו זריקות חיסו מללמוד בבית ספר .הא

114
115

116

117
118

מותר למנהל בית

עד שיתחסנו? תשובה ...יעוי בשיעורי תורה לרופאי

שהנזק של החיסו הוא מועט מאד ,ויש לנו כלל "למעוטא לא חיישינ " ,וג
לרופא לרפא למרות שקיי

כמו כ מותר למרא

117

שכתבנו שכיו

התורה נתנה רשות

חשש שמא יזיק ,כמבואר בש" " :118שלא יאמר הרופא מה לי לצער הזה,

במרוקו ,החיסון הקדום התבצע בדרך דומה ,ראה הע'  88לעיל ובסין ראה הע'  74לעיל.
לעיל ,פרק ד ,סעיף  ,1הובאו עדויות על כך שהתמותה מהחיסון הקדום הגיעה ל ,5%-כאשר גם סיכון זה היה נמוך פי כמה מהסיכון
למות מאוחר יותר מהמחלה.
אין להקשות מדברי הזרע אמת שהרופא נאמן על הסיכון ,ומשמע שאסור לו לשקר בזה .כי כאן מדובר על מקרה נקודתי של הורים
חששנים ,ולא על פרסום נתונים שקריים לציבור.
שיעורי תורה לרופאים ,ח"ג סימן רטו.
יו"ד סימן שלו ס"א.
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שמא אטעה ונמצאתי הורג בשגגה" ,עכ"ל .לכ מותר לרופא להעלי

על הסכנה המועטת

מההורי

שיש בחיסו .
ולגבי השאלה א
את הילדי

מותר לסלק מבית הספר ילדי

למרות שה

שלא מתחסני  ,הנה ...הרי שלבי"ד מותר להעניש

לא עשו כלו  ,כדי להלחי $את ההורי  ,וכ

המקומי ,הממונה על הבית ספר ,והוא כמרא דאתרא של המקו  ,א
שאינ

מתחסני

בעניננו ,יש לפנות לרב

ג

יראה לפי רוחב בינתו שהילדי
להגיע לבית הספר כל זמ שלא

זה שלא כדי  ,יש לו רשות לגזור ולמנוע מהילדי

יתחסנו',119
כ הורה בתשובות

והנהגות120

ילדי

שהצדיק מנהלי מוסדות שהשאירו בבית כאלפי

שלא חוסנו

נגד חצבת עקב סירוב הוריה .
וכ מצינו כרוז מכמה וכמה רבני
'בשג

שאנחנו מכירי

אמריקה121

וז"ל:

שאי טיפול רפואי שנקי לגמרי מכל חשש ומיחוש ,מ"מ הסכנות היוצאי

מאיPחיסו גדולות פי כמה מחששות של החיסו עצמה .לדעתנו ,האחריות מוטלת על כל הציבור
להשתת
שאחרי

יחד בחיסוני

למרות החששות כדי להג על הכלל .ג

יישאו בעול החששות של חיסוני

מידת אכזריות היא ליהנות ממה

– לא משנה כמה קט הוא הסיכו  ,באותה שעה שהוא

בעצמו מרוויח מהחיסו ברחבי הקהילה שמג על הילד שלו שלא קיבל החיסוני  .מפני כל הנ"ל ,אנו
דעתנו ,שהאחריות מוטלת על ההורי

מביעי

הכלל לראות שכל הילדי
מוגני

יחוסנו ,ושאנשי

מפני נושאי המחלות הללו .וא

לחס את ילדיה
קרובי

שה

ואת עצמ  ,ומוטלת על מנהיגי

להתדבק ולהסתכ מהמחלות האלו יהיו
רשאי

שאפשר שההורי

מילדיה  ,יש

למנוע חיסוני

להקהילה זכות וחובה להג על עצמה מפני חשש סכנה'.
וכ הובא ש

מכתב על דעת הגריש"א וז"ל:

'בס"ד ג' כסלו תשע"ט לכבוד הרה"ג ר'  P P Pשליט"א ,מנהל מוסדות בעיר ליקוואד במענה לשאלת
כת"ר אודות דעת מו"ר מר פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל אודות קבלת חיסוני
בשעתו ,הצגתי את צדדי הדבר ,ולאחר דיו בדבר הורה שחובה לקבל חיסוני
מוסדות הציבור לא לאפשר למי שאינו מחוס מלשהות ע
נמצא ,שמלבד החובה האישית של האד
מלהזיק לאחרי  ,וא

הציבור ,משו

להשמר מנזק וסכנה ,א

ג

ג

מסכנ

בסכנת חיי

אלו .וכ אמר שעל

שבכ עלול להזיק לה ...
חובה על כל אחד להמנע

לא מתחס ומדביק אחרי  ,מלבד החולי עצמו שגור

לחבריו וקרוביו ,שכרו

בצער וכאבי

וכו' ,א

תינוקות ילדי

ומבוגרי  ,בשעלול ב'שב ואל תעשה׳ שלו להביא לחשש הריגה או נכות קשה לסובביו

וידידיו) .וכמדומה שיש טעות בדבר הזה שמכני

רח"ל ...וא

למניעה מחלות.

על עצמו לא חס ,אי

דבר זה 'לא תעמד על ד

לא יחוס על

רע  ',ואי זה נכו  ,שאינו

'נמנע מלהציל' אלא מזיק בעצמו( .בברכת התורה ,ובתפילה שיסר ה' מעמנו כל מחלה וכל צרה ,דוד
ארי׳ מורגנשטר '.
הובא ש

ג

מכתב כ"ק האדמו"ר מסטאמר הג"ר זלמ ליב טייטלבוי

שליט"א )י"ז אייר התשע"ט(

וז"ל:
'מחאה והבהרה על השמועה כי באה שנתאספו כמה אנשי

לדבר בש

קהלות החרדות בניו יארק

נגד חוקי והוראות הממשלה בעניני הבריאות ,ובפרט בעני הוואקסינס ]חיסוני [ שהיא להציל ילדינו
שלא יתפשטו מחלות מיזעלס רח"ל ,ונזדעזענו מהדברי

שנשמעו אצל אסיפה שיצאו להשמי $את

ממשלת עירנו ובדברי בוז וקלו נגד ראש העיר רבתי ניו יארק בדברי שקרי

119
120
121

חשוקי חמד ,נדרים נ ב.
שם.
אב תשס"ט ,צוטט בספר עלה תרופה מהדורה חדשה תשע"ט.
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חילול ש
שדברי

שמי
אלו ה

ותורתו הקדושה לעיני כל העמי

בניגוד לדעתינו ,ואינו מציג דעתינו בשו

את דברי הנביא ודרשו את שלו
העני  ,נודע ומפורס
בתוק

ואופ  .ואדרבה אנו מחוייבי

העיר והתפללו בעדה ,שאשר שינ איתנו מר רבינו הק' זי"ע .ובעצ

שחיוב על כל אחד מההורי

לראות שילדיו יקבלו את הוואקסינע ]חיסוני [ כפי הוראות
והמומחי

האלו ,וג

בעניני

כבר יצא כרוז בזה מהבית די

של העדה החרדית שכל אחד מחוייב – מצד המ"ע של ושמרת

לציית להוראות הרופאי
עומדי

פני

בכל תוק

לקיי

שמוסדותינו הקדושי  ,על פי פקודת כ"ק מר אדמו"ר שליט"א ,כבר הורו

ממשלת העיר וכפי חוות דעת הרופאי
הגדול בירושלי

על כ באנו בזה למחות בבל תוק ועוז ,ולהודיע

מאד לנפשתיכ

–

כדי שלא תתפשט מחלת המיזעלס ושאר מחלוות רח"ל ,והנהלת המוסדות

שלא להניח ילדי

והוראות השלטונות .החותמי

שלא קיבלו החיסוני

בכאב על דברי

במוסדות הקדושי

כעת ,כפי חוק

שנאמרו וחילול ה׳ ועמו שיצא מזה .י"ז אייר )אני ה'

רופאי ( תשע"ט לפ"ק הנהלת הקהלה ,קהל יטב לב ד'סאטמאר'.
עוד הובא ש

כרוז מבד" $העדה החרדית:

'פנו אל הביד"צ עסקני רפואה הי"ו ,על דבר התפרצות מחלת החצבת בתקופה האחרונה אצל ילדי
שלא קבלו חיסוני
עליה

נגד חצבת .ואשר על כ הננו בדע"ת כי כל אלו שעדיי לא חיסנו את ילדיה
בהקד

לחס את ילדיה

והרופאי

כפי הוראת העסקני

ולקיי

מאוד

מאמה"כ "ונשמרת

לנפשותיכ " בכדי למנוע את התפשטות המחלה ל"ע בקרב מחנינו ח"ו ,כי יש בזה שאלה של פיקוח
נפש ,והשי"ת יסיר כל מחלה מקרב בנ"י אכי"ר ,ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנת גאולה וישועה.
הכו"ח בפקודת הבד"צ שליט"א'.122
ו .מתנגדי החיסוני
.1

התנגדות לחיסו תו 9כדי מגפה

בשונה מרוב התרופות והטיפולי
הראשוני

כבר בימי

הרפואיי  ,ברפואת החיסוני

החלה תופעה של מתנגדי חיסוני

של גילוי אותה רפואה ,עד ימינו אלה ,ואי שו

ההתנגדות לחיסוני

חידוש בזה .למרות זאת,

בעת הזאת של מגפת הקורונה ,מעוררת תמיהה גדולה .הרי בזמני
אנשי

שבכמעט כל העול

מתי

במספרי

בכל יו

נתפסי

שאינ

אלו

]מעל שלשה מליו ל"ע ,כולל

לאPרשומי [ ,וכל הסדר הציבורי משתבש.
שבסייעתא דשמיא באר $ישראל הציבור ממהר להתחס וכבר למעלה

לעומת זאת אנו רואי

מחמישה מליו נפש חוסנו עד ר"ח ניס תשפ"א.
אחד הדברי
כמו ג

הבולטי

באופי הפרסומי

להנחיות הרופאי

לצערנו ,בי המכתבי

נגד החיסוני

כעת ,הוא התיחסות מזלזלת לעצ

המגפה,

לשמירה מפניה.

המתפרסמי

כעת בתפוצה מאוד רחבה ,יש כאלו שקוראי

לשמור על ההנחיות באופ גור  ,אפילו הנחיות שאי בה

כמעט בגלוי שלא

ביטול תורה או תפילה ,והזלזול בחומרת

המגפה מקטי את הצור להתחס .
אבל במבט שני יש כא פלא גדול וסתירה מיניה וביה .הרי הפרסומי
החוששי

לסכנות מהחיסו  .לדבריה

משו

ש'אי הולכי

כנגד החיסו על מיעוט רופאי

אחר רוב הרופאי ' ,צרי לחשוש לדעת

המיעוט ,הסובר שיש ל"ע נזק בחיסו .
מצד שני ,אות
והנחיותיה

האומרי

להישמר מההדבקה המסוכנת? א

החבל בשני ראשי

122

ומתריעי

מפני החיסו  ,אי

– ביד אחת מזלזלי

ה

כל כ

ה

בעצמ
חוששי

מזלזלי

בהוראות הרופאי

לפיקוח נפש ,אי

בסכנת המגפה הוודאית ,וביד שניה מפחידי

ה

אוחזי
מפני ספק

בד"ץ העדה החרדית ,הודעה לציבור ההורים מיום י"ח אלול תשע"ח לפ"ק .פורסמה גם באסיא קיא-קיב )מרחשון תשע"ט( ,עמ' .96
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רחוק של "הסכנות הנוראות" שבחיסו ? יתר על כ  ,אי
רופאי העול  ,רופאי

החוזרי

ואומרי

לא מפחדי

ה

מדברי רובא דרובא של

שדווקא ההימנעות מחיסו היא שמסכנת חיי

אדרבא ,היה ראוי לקרוא לאחדות ציבורית ,שכול

של רבי ?

ישמרו על ההנחיות .מי מפחדו למות במגיפה ,ומי

מפני פחדו מתופעות הלוואי שלה )ק"ו מהפחד מפני תופעות הלוואי של החיסוני ( .כ
ההשתדלות ראויה להצלה מפני המגיפה ,בד בבד ע

קריאה וזעקה כלפי שמי

תיעשה

לקריעת רוע הגזרה.

עוד נקודה .כפי שהתבאר למעלה ,חובת לקיחת החיסו בעת מגפה מקבילה לחובת הבריחה מהמגפה
שעליה הורו הפוסקי  .כבר נשאלה השאלה ,כיצד תועיל הבריחה לאד

נגזר עליו

בעת המגיפה א

שימות במגיפה מה יועיל לו לברוח?
הצער שיש בבריחה מכפר על הצער שהיה ראוי לו במגפה ,כי

על שאלה זו ענה המבי"ט כי עצ
בגלותו מתכפרת לו המיתה ,וז"ל:
4ק ָצ ָת
' ְ

ֵה

ְ; ִדי ָנ

ָבי
חִ 7
ְמ ֻ

ִא

קו
ַע ְמדֹ :ָ ;ַ 4
יַ

ַהה4אְ ,ו ִא

ִי ְב ְרח3ָ 4ל ֶא ָחד ֵמ ֶה

ר4קיה ִמ ְס ַתיֵי?,
ֵע ֵ

יה
ע ֵל ֶ
ְ 9ִ 1גזַר ֲ
ֶ

ֹלא ָהי4

או ָת
ָ 1עהֵ ...מ ֹ
או ָת? ָ
Dול ְ; ֹ
לו ְָ 3גל4ת ְו ִנ ֹ
1ב ֹ
ֶח ָ
ְ :ִ 1צ ַט ֵער נ ֶ
תו ַה ַַ Dער ֶ
או ֹ
4ב ֹ
ְ
;ו ְר ִחי
ֹ

הI4
ֵמ ַה ְִ :דינָה ְו ַ

יתה ִא
ִמ ָ

ית ֹ
ט4לו ָח ַל ִמ ָ
ֹ
ל4תו ְו ִט ְל
ֹ
ָ0
תו'.123

היינו שבשונה מפעולות רוחניות להצלה מהצרה ,נקיטת פעולות גשמיות לכאורה אינה משנה את
מבחינה רוחנית ,וכיצד יועילו להצלתו? אלא שהצער שיש בנקיטת פעולות אלו

מעמדו של האד
הוא בעצמו מכפר.
וא

בבריחה מפני המגפה שאכ יש בה צער גדול ,אבל מה נעשה ע

כ  ,כל זה שיי

שהיא פעולה קלה וכמעט בלי צער ,כשבימינו תופעות הלואי כמעט שאינ

לקיחת חיסו

קיימות.

ושמא דוקא בעבור זה השאירה ההשגחה את תופעת ההתנגדות בעת פיתוח החיסוני  ,כדי שתמיד
יהיה איזה צער או חשש בלב המתחס  ,וזו תהיה הכפרה הנצרכת לבטל ממנו את גזרת המגפה ,אמ
ואמ .
.2

הפחדת הציבור והפצת 'מחקרי ' שקריי כנגד החיסוני

כמעט כל אחד נחש

לפרסומי

כתובי

כנגד החיסוני  ,בדר

כלל בצורה של 'מחקר' ,ע

כל מיני

הפחדות על סיכוני  ,על רדיפת הבצע של חברות התרופות ,ועל שיתו פעולה ממסדי שנועד לפגוע
בציבור .בדר
החומרי

כלל פרסומי

השוני

והמשוני

אלה מתארי
שמה

לצערנו רמת הביקורתיות של אד
שמרויח מהפרסו

נג החיסו  .כ

מרכיבי

ה את הנזקי

שכאילו אירעו מחמת החיסוני  ,וה את

את החיסוני .

כלפי חומר כזה היא נמוכה .הוא חושב לתומו שאי מישהו
שנראה לכאורה שהמפרסמי

באמת רוצי

ממזימות הממסד או מתאוות הבצע של חברות התרופות .שהרי אי מטרת

להציל את העול
של המפרסמי

אלא

טובת האנושות ,כי אחרת מה האינטרס שלה ?
אבל בדיקה רצינית מגלה שיש הרבה אינטרסי
מגורמי

123
124
125

למתנגדי החיסוני  ,124וה

מסחריי  .הוכחה הפשוטה היא ריבוי סוגי השקרי

הגסי

נגועי

125

לא פחות

שמתפרסמי .126

בית אלוקים ,שער התפלה פט"ז.
אינטרס אפשרי הוא השלטת אמונותיהם והאידיאולוגיה שלהם.
התנגדות אידיאולוגית לחיסונים ,מזכירה את גישת הנצרות בימי הבינים .היתה אז רדיפה כנגד המדע כולל חידושי הרפואה ,כי החשיבו
את ריפוי החולה כהשגת גבול השגחת הבורא .הם ראו בכל רפואה פגיעה בגזירת הבורא .השקפה זו המשיכה לשלוט גם בשנים
מאוחרות יותר .כותבי דברי הימים מספרים שבשנת  1763למנינם ,הוצגה שאלה לפני חברי הפרלמנט בפריז אם הרכבת אבעבועות אינה
בניגוד להשגחת הבורא ,וכאשר פרצה מגפה בבהמות ואחד הרופאים רצה לרפאותן ,הטיפו נגדו הכמרים וטענו כי וה מרד נגד ה'
שהביא מגפה על הבהמות כעונש לבני אדם .כמרים קתולים רדפו בחרמות רופאים ,שהעיזו להמציא חיסון לאבעבועות ,ובעקבות
רדיפות אלו ,בשנת  1840למנינם אסר הפרלמנט באנגליה את החיסון .עד היום יש כתות נוצריות שמשקיעות הון רב בפרסומים כאילו
מדעיים ,נגד החיסונים.
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התברר כי יכולי
שגר

מניעי

להיות ג

נזק רב להפצת חיסוני

של תאוות בצע בפרסומי

בדור האחרו  ,היה פרסו

אלו .אחד הפרסומי

ביותר

הידועי

'מחקר' כוזב בכתב עת מקצועי ,שטע כי יש

בחיסו המשולש הנית לתינוקות חשש לגרימת אוטיז  .התברר שהמחקר היה רק על מספר קט של
התברר שהמחקר מומ על ידי הורי

ילדי  .אחר כ

הביטוח על סמ 'מחקרי ' אלה .למרות שחלפו שני

אוטיסטי  ,שרצו לתבוע את חברות

לילדי

קשר בי אוטיז

מאז ,והוכח שאי שו

לחיסו ,

תפיסה זו התקבעה והיה קשה מאד לעוקרה.
וחוברות ,ישנה ג

מלבד סוג זה של מאמרי

בהכרח רווח חומרי מהפרסומי
שה

האיומי

מקבלי

המפחידי  ,ה

כבר פרסמו ,כלל 'צילומי ' של איומי

כדור האר ,$כמו ג
מפחידי

תופעה רחבה של 'קבלני הפחדות' .א
במה לפרסו

שאי לה

רחב של דבריה  .שלל

מכוכב מסתורי המתקרב ועומד להתרסק על

קונספירציות של מזימות השתלטות על העול .

כאלה ,גרמו לרתיעה חלקית מהחיסו  ,ועל ידי כ

הגיעו כמה מנמנעי החיסו עד שערי

מוות.127
המשמעות :המפחידי

נושאי

'ויע כי שמעתי בש

אנשי

ומקשיבי

באחריות כבדה ,כפי שהובא לעיל בש
אשר המו ע
לקול

נשמעי

באזניה

הנזכרי

על ילדי בני ישראל ...ואי ספק א

באומר

מבני ישראל למאות ולאלפי  ,וד' יכפר בעד
.3

חושבי

אות

ספר מוסדות תבל וז"ל:

לחכמי

גדולי

וצדיקי

ודבריה

כי אסור הוא לאיש ישראלי לנטוע טחורי הפרות
אמת נכו הדבר כי אסרו לה

כי בשגגה הזאת המיתו

על שגגת '.

רמת הסיכו כיו

כבר הובאו דברי הפוסקי
של תרופות וחיסוני

שהתירו להתחס ג

בחשש תמותה של אחד מאל  .כיו  ,רמת הבטיחות

גבוהה הרבה יותר ,והסיכו לתמותה מהחיסו המצוי כנגד קורונה הוא פחות

מאחד למליו .128
על גישת גדולי ישראל לסיכו רחוק מחיסו  ,יש להביא את עדותו של רבי מרדכי הלפרי  .הרקע
לשאלה היה תינוק שמת ל"ע כמה שעות אחרי קבלת חיסו בשנת תשנ"ב ,והתעורר החשש שמא
החיסו גר
'אמנ
וג

לזה .הרופאי

דרשו אז ניתוח אחרי המוות כדי לברר חשש זה ,וז"ל:

הסיכוי שאכ החיסו גר

למוות הינו קט מאד כי מליוני ילדי

כבר קבלו חיסו דומה בחו"ל

באר $קבלו את החיסו אלפי תינוקות ללא תופעות לואי משמעותיות .אע"פ כ מדובר בחשש

פיקוח נפש של רבי  ,ובפיקוח נפש אי הולכי
למצבי

נדירי

אחר הרוב .ולגבי פיקוח נפש של רבי  ,חוששי

יותר .תמיד קיימת האפשרות כי פס יצור מסויי

נפגע בזיהו

ג

או בליקוי אחר שגר

אולי למות התינוק.
סוכ

לשאול את הגרי"ש אלישיב שליט"א ... .הגרי"ש אלישיב חיי ופסק לגשת ולשאול את הגרש"ז

אויערבא  .קיימנו את דבריו ופנינו לביתו של הגרש"ז אויערבא .
לאחר שמיעת כל הנתוני
התינוק משו

שהיו בידינו פסק הגרשז"א באופ חד משמעי שצרי

לנתח את גופת

למרות שהיה ברור לו היטב כפי שהוא בעצמו ג

הדגיש שמדובר

החששות הקיימי

בחשש רחוק .הוא חזר אז בפנינו כמה פעמי

126

127
128

על החובה להזהר בחשש פיקוח נפש כדי שלא יוכל

בין היתר ,לאחרונה התפרסמה מודעה המצטטת בשם ארחות רבינו חצי קטע בצורה שיובן שהיה נגד חיסונים ,כאשר מעיון בלשונו
המלאה שהובאה לעיל ,ברור להיפך.
היו גם רבנים שהוטעו על ידי פרסומי הכזב ,וחזרו בהם אחר כך.
במסגרת הניסוי של החיסון לקורונה ,נפטר בברזיל אחד מעשרים אלף הנסיינים .הניסוי באותו חיסון הופסק מיד ,עד שהתברר שהנפטר
לא קיבל חיסון אמיתי אלא חיסון דמי.
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לבוא בשו
עד שג

עני לידי מיתת ישראל' .129הרי לנו מבט על הזהירות הננקטת כיו

בבטיחות החיסוני ,

חשש רחוק לנזק מהחיסו נבדק היטב.

ז .סיכו
הוראת גדולי ישראל לדורותיה
בדר

היא שהחיסוני

בכלל הרשות והחובה של 'ורפא ירפא' .החידוש

ה

רפואה זו הוא הקדמת המכה לרפואה ,והכנסת האד

עצמו מסיכו גדול יותר .סוג הסיכוני
הרבה יותר חמורי

את עצמו לסיכו קט כדי להציל את

ותופעות הלוואי שבחיסוני

מסיכוני החיסוני

היו  .הוראת הפוסקי

אינו חדש ,ובעבר היו סיכוני
ידיעה

להתחס  ,היתה תמיד תו

שהחיסו עצמו עלול לסכ את האד .
מלמדת שעל א

גישת חכמי ישראל בזמ תחילת גילוי החיסוני

החדשנות של שיטה זו ,מורי

ההלכה לא התמהמהו .קרוב מאוד לתחילת השימוש בשיטה זו ,הורו להשתמש בה .חלק
על המפקפקי

ומתמהמהי  ,שמיתת אלפי ורבבות השומעי

לא הגיעה לידינו א דעה של גדולי
מברסלב ,שבדר

מהדורות הקודמי

למפקפקי

התבטא

– נזקפת לחובת .

אשר ערערו על החיסוני  .אפילו רבי נחמ
מפני

כלל התנגד לשימוש בתרופות בכלל  ,חייב בפירוש והורה להתחס

האבעבועות השחורות.
ג

הגישה של 'שב ואל תעשה' נדחתה על ידי כמה גדולי .

התועלת הגדולה שהפיק העול

מהחיסוני

אינה ניתנת לשיעור .קרוב למחצית אוכלוסית העול

הנוכחית ,לא היתה קיימת בדר הטבע אילולי החיסוני  .עקב תועלת זו הכתיר התפארת ישראל את
הרופא ששיכלל את שיטת החיסו כ'חסיד אומות העול '.
אכ תושבי העול

חבי

המגפות ,תוחלת החיי

את בריאות

ואור

ימיה

ג

לרפואת החיסוני

.130

בשני

הממוצעת היתה מתחת לחמישי  ,ומי שהגיע לגיל שבעי

בה השתוללו
נחשב אז כזק

מופלג.
אסור לשכוח את דברי ה'עלה תרופה' ועוד פוסקי  ,שיש סיכוני
אנו יודעי

בוודאות כי בזמננו יש סכנות רבות ה בעישו וזיהו

כמעט בכל פעולה שהאד

עושה,

אויר ,ה באכילה מרובה ,ה בנסיעה

ברכב מנועי ,וה ביציאה רגלית מהבית לכביש ולדר .
עד ר"ח ניס תשפ"א ,כבר התחסנו באר $למעלה מחמישה מיליו בני אד  ,חלק
המבוגרי

ובעלי הסיכו  .חלק

של המבוגרי

בקרב החולי

הקשי

הגדול מאוכלוסית

המאושפזי  ,יורד כל יו  ,ע

ההשפעה המצטברת של החיסוני  .מבחינת תופעות הלוואי – כבר התברר כי רק יחידי

ממש חוו

תופעות לוואי קשות.
בינתיי

התמותה בקרב המחוסני  ,קטנה הרבה יותר מהתמותה הטבעית הצפויה לפי מספר

באוכלוסיה .כולנו מקווי

ומתפללי

שג

נתוני התחלואה והתמותה העולמיי
לעולמ  .בישראל הנתוני
חולי

129
130
131

ה

בעתיד איש לא יינזק מהחיסו .
מראי

 0.73%נפטרי

כי מעל  2%מהחולי

במחלת הקורונה ,הולכי

מקרב החולי  .131כלומר בממוצע ,אחד מתו

– ימות .מכא ברור ,שהימנעות מחיסו פירושה חולי

נוספי

ונפטרי

136

נוספי .

אסיא נז-נח עמ'  22ואילך; רפואה מציאות והלכה ,סימן א ,פרק ד ,עמ' .13-11
כמו גם לגילוי האנטיביוטיקה ושיפור ההיגיינה .ראה סוף פרק א ,לעיל.
הנתונים ליום א' בניסן תשפ"א ) (14/03/21הם:
בעולם אובחנו עד היום  120,000,000מיליון נדבקים.
מספר המתים הידועים הגיע ל .2,660,000-כלומר 2.22% :מהנדבקים נפטרו.
בישראל אובחנו עד יום זה כ 818,000-נדבקים .מתוכם נפטרו  6,000נפש .שהם  0.73%מהנדבקים 5.13 .מליון –  55%מהאוכלוסייה –
חוסנו חיסון ראשון 45% .קבלו חיסון שני.
נתונים עדכניים מובאים באתר מכון דוידזון – הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע:
– העורך
מגפת הקורונה :עדכונים אחרונים)(weizmann.ac.il
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תופעת מתנגדי החיסוני
אנשי

ג

אינה חדשה ומניעיה רבי  .בי המתנגדי

תמימי  .ראוי לחזור ולצטט את הגדרתו של הרב דוד ב

המפחידי

בעלי אינטרסי

מאיר הכה

א

מפריזנהויז

ג
על

מפני החיסו :
על שגגת '.132

'כי בשגגה הזאת המיתו מבני ישראל למאות ולאלפי  ,וד' יכפר בעד

דעת תורה אודות החיסונים נגד קורונה
מר שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א" :צריכי
בהוראה בביתו למשלחת רבני

לעשות את החיסו  ,לא לפחד" )ה טבת התשפ"א

ואנשי ציבור(.

מר ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה הגאו רבי שלו כה שליט"א" :הקדוש ברו הוא רוצה
שנתחס  .בחיסו אנחנו עובדי

אותו .כאשר מקבלי

רצו הש

את החיסו  ,זה קיו

ובוודאי שצרי

להתחס " )במענה למשלחת בביתו של בכירי שירותי בריאות כללית ט' טבת התשפ"א(
מר ראש הישיבה הגאו הגדול רבי גרשו אדלשטיי שליט"א" :לצאת ולהתחס מהר ככל האפשר"
מעיניי הישועה .ז' בטבת תשפ"א(

)מיד לאחר צאתו מחיסו בבית החולי

מר הראשו לציו הגאו הגדול רבי יצחק יוס

שליט"א" :הנני פונה בזה אל אחינו בני ישראל באר$

הקודש להשמע להוראות הרופאי  ,כמו שנאמר בתורה ורפא ירפא מכא שניתנה רשות לרופא
לרפא ,ונאמר וחי בה

מאוד

ודרשו רבותינו בתלמוד ולא שימות בה  ,ועוד נאמר ונשמרת

לנפשותיכ  .לפיכ לאחר שהתבשרנו וגבר עלינו חסדו של השי"ת ונמצא חיסו המונע הדבקות בנגי
הקורונה ועשו את כל הנסיונות הנדרשי  ,והמומחי

אומרי

שהחיסו אכ מועיל לעצירת המגיפה
בלא להתמהמה ,ובכל

ואי בו סכנה ,אשר על כ על כל אחד ואחד להתחס כפי הוראות הרופאי

למנוע סכנה מעצמו ומאחרי " )במכתבו מה' טבת(" .על פי ההלכה  Pחובה ללכת ולהתחס נגד
האלו שממציאי  .על פי ההלכה חובה על כל אחד ואחד

הקורונה .לא להתחשב בכל הפשקווילי

להתחס !" )מתו שיעורו השבועי מוצ"ש פרשת ויגש(
מר ראש הישיבה הגאו הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א" :רופאי
מעידי

גדולי

גדולי

ותלמידי חכמי

שהחיסו הזה נגד הקורונה הוא חיסו בריא ואי המחלה חוזרת ,לכ כל מי שיש לו ספק ,יל

להתחס  .כל הדיבורי

דמיונות!" )מתו שיעורו השבועי מוצ"ש פרשת ויגש(

ושמועות הכזב הרי ה

ראש ישיבת חברו חבר מועצת גדולי התורה הגאו רבי דוד כה שליט"א" :הנני בזה לבוא לעודד
ולחזק החרדי
הקורונה.

לדבר ה' ולמצותיו לקיי

וביודעי

קאמינא

"ולחזק הלבבות של אות
המחוזי של קופת חולי
את כל התהלי
חמורה לאי ערו
טובה מ השמי

שזו

שמושפעי

מצות ונשמרת
דעת

היא

של

לנפשותיכ
מרנ

ורבנ

מתעמולת שוא ,ישבתי היו

מאוחדת בירושלי

ולהתחס בחיסו של נגי
גדולי

בצהריי

שליט"א.

הדור

באריכות ע

עיה"ק ,ד"ר ביט  ,שהוא מומחה גדול בתחו

של החיסו שאי בו צד סכנה כלל ,ובודאי שהסכנה של ההדבקות בנגי

הרופא

זה ,וביאר
הקורונה

מסיכו קל של תופעות לוואי הקשורות לחיסו " .ובוודאי שחיסו זה הוא מתנה
באשר משפטו של הש"י ש

פעלו ,ובעצמי אקבל ג

אני את החיסו בזמ שיקבעו.

)מתו מכתבו זאת חנוכה תשפ"א(
ראש ישיבת אור ישראל הגאו רבי יגאל רוז שליט"א :כמוב שלאחר שגדולי ישראל הביעו דעת
הברורה והנחרצת בעד נטילת חיסו  ,אינני אלא בקושיא 'ויהודא ועוד לקרא' ובס"ד אתחס בימי
הקרובי " )מתו מכתבו ט' טבת(.
הגאו הגדול רבי אשר וייס שליט"א :ובנידו דיד רוב מני ורוב בני של הרופאי
ונחר $בדעת
132

המומחי

ברור

שהסיכו בחיסו זה רחוק ביותר עד שאי לו כל משמעות ,ומאיד גיסא מגיפה זו עדיי

הרב דוד הכהן מפריזנהויזן ,מוסדות תבל ,תק"פ ,דף עד ,ב.
46

החיל והחוסן לחי עולמים

משתוללת בקרבנו ,ואי ל

שאי בו כמה מתי

יו

אחזה בנו ,וכל אחד אומר שלו
רבי

המחלה לפני חודשי

ולאיש לא איכפת מסבל

א

עלי נפשי ...ומלבד המתי

ועדיי סובלי

פוגעת בהרבה מערכות בגו

מבני ישראל .לצערנו ולבושתנו האדישות

ויש בה לרבי

מתסמיני

ורבבות שעברו את

במגיפה יש אלפי

קשי  ,והרבה מחקרי

נזק בלתי הפי

מוכיחי

שמחלה זו
האד ,

במערכות חיוניות ביותר בגו

של אחרי  .אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה )מנחת אשר קורונה סי'

קנ(.
חבר מועצת גדולי התורה הגאו הגדול רבי יצחק זילברשטיי שליט"א" :התקיי
והזמנו את פרו"פ ר בליצר והביע את דעתו לטובת החיסוני  ,כמו כ היה ש
והראו פני

עמו את הדברי

כאילו בית די היו אומרי

אחרות ,חיסוני

שיש להתחס  ,ואמנ

לא כל כ גבוה ,ויש להשיב על דבריה
את מספר המתי
העול

שהמצב כיו
הרופאי

במגיפה אלא ג

היו מליוני

אלו נקראי

חיסוני

יש הטועני

דיו נרחב בעני זה

גדולי הרופאי

שיש לה

שליבנו

אישור בית די והרי זה

שאחוז הסיכו ממחלת הקורונה הוא

שכדי לבדוק א

הסיכו מקורונה גבוה לא מספיק למנות רק

את מספר החולי

שהיו בסכנה ונתרפאו ,ולכ כיו שברחבי

שחלו ונסתכנו ,מחלה זו נחשבת למחלה שגורמת לסכנה למליוני בני אד ,

שהסיכוי שיחלה ויכנס לסכנה גדול בהרבה מהחשש שינזק מהחיסו  ,ובפרט שרוב

בעול

מסכימי

בידינו שהולכי

לכ

שאי סכנה בחיסו  ,ורק מיעוט רופאי

טועני

שיש בזה סכנה וכלל

אחר הרוב ,למרות שהניסוי נעשה בזמ מועט דעתי נוטה שיש לקחת את התרופה"

)מתו מכתבו למנהלי קופת חולי

כללית( .מדבריו לגבי חיסו לבעל ביטחו " Aאמנ

שהוא בבטחו השל  ,ומרגיש קרוב להשי"ת ושהוא מרפא את חליו ג

ג

מי שמרגיש

בלי דרישת הרופאי  ,אי לו

לזלזל בחיסו  ,כי כל תרופה הוא בשביל לרפא את חוליו ,אבל החיסו נגד קורונה ,הוא שלא יזיק
אחרי  ,וא

כ מה יועיל הבטחו שלו שלא יחלה ,אבל הוא נשא של הנגי

אחרי  ,שעדיי אינ

נמצאי

הוא עלול להדביק

בדרגה הבטחו שלו ,וכבר כתבו התוס' שיותר יש לו לשמור שלא יזיק

משלא יוזק ,ולכ יקח את החיסו כדי שלא יזיק אחרי  .ולכ א

שאל גדול בישראל ,והורה לו לקבל
החיסו

את החיסו  ,אי לו להמנע מחמת שהוא בבטחו  ,זה לא שיקול ,השיקול היחיד הוא ,הא
בטוח או לא" )קונטרס חוס ישועות סי' ו(.
חבר מועצת גדולי התורה של ׳דגל התורה׳ הגרמ״י שלזינגר שליט"א :״הנני להודות לכ
שנתת

לנו היו

ושדאגת

על החיסו

שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר מכל הבחינות .ראוי לכל בר דעת

להתחס מפני המגיפה הנוראה הקיימת בתקופה האחרונה .ב״ה שיש חיסו להימנע ממנה״) .מתו
מכתבו להנהלת קופ"ח מאוחדת(.
ראש ישיבת גרודנא הגר"צ דרבקי שליט"א" :בודאי מצוה למי שבידו להתחס שיקבל את החיסו כפי
הוראת מרנ ורבנ עיני העדה שליט"א ,ופשוט שצרי

לנהוג כ  ,ובכ

לא יוכל המשחית לבוא אל

בתינו") .מתו מכתבו י׳ בטבת ה׳תשפ״א(
ראש

הישיבה

"דעת רופאי
שפורס

הגאו
מומחי

רבי

אשר

דויטש,

והפוסק

הגאו

הגדול

עזריאל

רבי

ויודעי דבר שנראה עתה כי אי בזה חשש נזק וסכנה" )מתו

אוירב:9
קול קורא

בעיתו  ,י׳ בטבת ה׳תשפ״א(
שליט"א :בעני החיסו החדש לנגי הקורונה וזאת לאחר דיו ממוש ע

הגאו רבי סיני הלברשטא
גדולי הרופאי

הבכירי

והמומחי

׳למענכ ׳ והביעו את דעת
בקול הרופאי

בעני זה בראשותו של ידידי הנכבד ר׳ יוס

ערבלי

יו״ר ארגו

שהחיסו רק מועיל ולא מזיק כלל ,הרי שעפ"י ההלכה שנצטוינו לשמוע

יש לכל אחד להשתדל לקחת את החיסו ״ )מכתב לבני קהילתו ,טבת תשפ"א(.

הגה"צ רבי יצחק ברדא שליטא" :זה היו

עשה ה' נגילה ונשמח בו .עד היו

סבלנו מהמחלה הנוראה

הזאת .עשינו מלחמה נגדה – מלחמה רוחנית ומלחמה גשמית ,הקב"ה סייע בידנו וסו
העיד שבו מצאו פתרו – חיסו למחלה הנוראה הזו .אני קורא לציבור ,תנו לרופאי
47

סו

שיש לה

הגיע
רשות

החיל והחוסן לחי עולמים

– לרפא ,מאחל שכול

יהיו בריאי  ,שיתחסנו כמה שיותר מהר ושבעזרת ה' תעלה ארוכה ומרפא

לכל תחלואנו") .מתו

י״ב

דברי

שאמר מיד לאחר שהתחס  ,קופ"ח מאוחדת אשקלו .

בטבת ה׳תשפ״א( "הנני בא בשורות אלו להודיע נאמנה שלאחר התייעצות ע

ושמיעת

מומחי

צדדי העני בדבר החיסו המונע הדבקות בנגי הקורונה ,הוברר שאי כל סיכו בדבר ,ואדרבא יש בו
מצוה למנוע ולעצור את ההדבקה ,ובס"ד יקויי

בנו הפסוק 'והמגפה נעצרה'" )מתו מכתבו ז' טבת(.

בד"צ מחזיקי הדת בעלזא" :אחר ששמענו את דברי המומחי
עד עתה לא נודע כל חשש אמיתי לנזק שיכול להיגר

אודות יעילות החיסו  ,וכי

הרפואיי

כתוצאה מקבלת החיסו  ,הרי ראוי לעשות

פעולה למנוע הדבקות בחולי דברי היזקא ,במיוחד למבוגרי

לביטול תורה

ובעלי סיכו  ,ובנוס גור

ותפילה בנעילת בתי כנסיות ובתי מדרשות ,תלמודי תורה וישיבות ע"י הרשויות" ,כותבי
הדי " .אשר על כ הוראת הבד"צ היא לשמוע לעצת הרופאי  ,אשר ניתנה לה
וכדלהל  :אלו האנשי
עליה

הנכללי

לפי דברי הרופאי

בקבוצות סיכו להידבק בחולי ח"ו ,ודאי מצווה

ליטול החיסו כדי להינצל מ החולי ח"ו .אלו שאינ

טובת הציבור ודאי מותר וא
הסובלי

לנהוג" .ילדי

ונערי

נכללי

בקבוצות סיכו  ,הרי בשביל

מצווה וחובה לפעול למנוע המגיפה בדר

מאלרגיות קשות או נשי

חברי בית

הרשות לרפא

של נטילת חיסו  .אלו

במצב שיש המלצה שלא ליטול החיסו יוועצו ע

תחת גיל  16ראוי שימתינו עד אשר ימליצו הרופאי

עבור

רופא כיצד

ליטול החיסו  .אלו

שיודעי

בוודאות שכבר החלימו ב"ה מהמחלה ,אי צור ליטול חיסו בשלב זה" )מתו

הדי  ,ע

חתימת האדמו"ר שליט"א(.

קריאת בית

רב העיר אלעד הגאו רבי שלמה זלמ גרוסמ שליט"א" :והקב"ה ברוב רחמיו שלח במהרה בידי אנשי
הרפואה להמציא תרופה למכה לעזור לעצור את המגיפה ,ולאחר שהרשויות המומחי
שהוא בזמ קצר ואומרי

את החיסו החדש והנסיונות שנעשו א

הרפואית ,והסכנה של המגיפה קיימת במלוא עוזה ,ע"כ צרי
ומחלה ,ולעצור את המגיפה ולא יסתכנו אנשי
בישיבות ובתי המדרש ,וכ הביעו המומחי

ג

בעול

אישרו

שאי בזה סכנה לפי ההבנה

לעשות חיסו כדי למנוע מהתדבקות

אחרי  ,ויוכלו לחזור ללמוד ולהתפלל כראוי
והסכימו גדולי ישראל" )מתו מכתבו ו' טבת(.

את דעת

הראשו לציו רבי שלמה עמר שליט"א" :לשאלת רבי

וטובי

בימי

אלו אשר בחסדי הש

עלינו

ניתנה האפשרות להתחס כנגד המגפה הרעה המשתוללת בכל פינות תבל ,ורבי

חללי

הפילה,

כל הרוגיה ,ולא הנחש ממית ולא הנחש מחיה ,אלא בשעה שנושאי

עיניה

למרו

ועצומי
ומשעבדי

את ליב

לאבינו שבשמיי  ,הקב"ה מלא רחמי

ומרבה להטיב ,והוא מושיע ".

"והנה בזמ שהנהגת ה' הייתה באתגליא ,ראו ישועת ה' בגלוי ,וחשו את את יד ה' התומכת
ומרוממת ,ועי בעי הביטו אל ישועות ה' ונפלאותיו ,וג
ולא כלו רחמיו ,אלא שנעשי

בימי

של הסתרת פני

חסדי ה' לא תמו

בהסתר ,והוא עילת העילות וסיבת הסיבות ,מסובב כל העילות ,עד

לביצוע הישועה ,והמסתכל ומתבונ לשו

עינו ולבו להבי  ,רואה את ישועת ה' בבירור".

דעת תורה אודות מי ומי הם הצריכים להתחסן
מר שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א") :א
)"רוצי

ברכה לכול

שזה לא יזיק"( ברכה והצלחה )מי שלא הול

להגיד עליו שהוא מסכ חיי
הא

נשי

של אחרי ( נכו )א

מותר לה להתחס בלי שהבעל ידע( כ )הנשי

שהופצו ,השני ע

בהריו ג

ראש ארגו בוני עול

הצעירות שילכו לקחת חיסו ( נכו ) .שני סרטוני

ופרופ' שולמ (.

בית ישראל ...כל המחלה אשר שמתי במצרי
שולמ ויועצי

לקחת את החיסו א

אפשר

הבעל לא מוכ שאשתו תתחס והיא מאוד רוצה

מר ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה הגאו רבי שלו
בארגו בוני עול

יכולות לקחת את החיסו "( כ

לא אשי

אודות מצב הנשי
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כה שליט"א )כ"ח שבט(" :לכל אחינו

עלי  ,לאחר ששמעתי את דבריו של פרופ'

שנדבקו בנגי הקורונה ,כתוב חכמת נשי

בנתה
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ביתה ואולת תהרסנו ,היות ודיברנו שכל הנשי
כול

הבעל ג

צריכי

כול

הרבה כאלה שלא התחסנו תו
הגברי

צריכי

כול

שחייבות ללכת ולחס את עצמ  ,אז ג

ללכת להתחס לא להכנס לספק זה ספק שאד
שבוע הלכו לעולמ  ,ולמה זה נשמרת

ללכת להתחס כמה שיותר מהר וכול

בני הבית ג

עלול ללכת מהעול
מאוד לנפשותיכ  ,ג

יהיו בריאי

לעבודתו יתבר

ושלמי

אמ כ יהי רצו ".
מר ראש הישיבה הגאו הגדול רבי גרשו אדלשטיי שליט"א) :במענה לשאלה "יהודי ב  90בלע"ה
וקצת מפחד מהחיסו א
ברכה ...הא

לראש הישיבה ולבקש הוראה שיתחס וג

אפשר להכניס את הש

ההוראה של הרא ישיבה להתחס הוא ג

צעירי

לאברכי

בגיל הפוריות"( "אי שו

חשש להתחס לכל הנ"ל" )במענה לשאלה והשבוע בס"ד אמור לעשות חיסו שני וביו
אמר לו אל תעשו חיסו שני כי אמרו אתמול אנשי

השכני

וחלק גדול מגופ

ג

עשו חיסו שני

הרה"ג רבי יעקב הלל שליט"א "עת צרה היא ליעקב" כאשר תחלואת

הקורונה עדיי מתפשטת בעול  ,ופוגעת ג

"ויחד ע

לתקשורת הכללית כיה

ביהודי

ובני תורה ואפילו רבני

השתדלות ברוחניות – תשובה ,תורה ,תפילה ומעשי

ברפואה וכמו שכתוב "ונשמרת

טובי

וגדולי ישראל"

כצדקה וחסד ,עלינו להשתדל

מאוד לנפשותיכ " .ובפרט שזה מקרוב לאחר כשנה ללא תרופה

ומרפא נמצא כעת בסייעתא דשמיא ,חיסו המועיל למנוע ההתדבקות ב"מ ,והדברי
ומומחי

רופאי

שאחריות קיו

נתבררו על ידי

בפני מרנ ורבנ גדולי ישראל ,מר שר התורה שליט"א ,ומר ראש הישיבה שליט"א
התורה על שכמ  ,ה בענייני רוחניות וה בענייני החומר ,ובפרט בעניי

כל עול

הצלת נפשות של החולי  ,והעלולי

להידבק בנגי

חס ושלו  .ולכ חייבי

ונשי  ,להזדרז לקבל את החיסו ובזכות הכניעה והשמיעה לקול
יתבר

ראשו אחד

השתתק ,והזהיראתי בעקבות כ אל תעשה"( "כדאי לעשות חיסו שני".

ראש ישיבת חברת אהבת שלו
נגי

כל אחד ואחד ,אנשי

של גדולי ישראל ,ישלח הש

במהרה רפואה שלמה ,לכל חולי עמו בית ישראל וישמור עלינו שלא יחלה עוד שו

ונזכה לאריכות ימי

בריאי

אד ,

וטובי  ,על התורה ועל העבודה ,אמ כ יהי רצו ") .מכתב כ"ו שבט(.

מועצת גדולי התורה )מכתב בעיתו ה' בשבט(" :ועל כ קוראי
להזדרז וליטול את החיסו נגד נגי
החיסו

ית לו

הנ"ל ובזה מקיי

הקורונה בעצת הרופאי

אנו בזה לכל אשר יראת ה' בלבבו
ללא כל חשש ,בכל גיל ששיי

ההשתדלות שלא יחלה חלילה כאשר נצטוינו "ונשמרת

לקבל
מאוד

לנפשותיכ ".
)מכתב בעיתו לתארי

כרוז מראשי הכוללי

כא בשבט(" :כחלק ממצות ונשמרת

אנחנו חייבי

לשמוע להוראות מרנ ורבנ רועי העדה מר שר התורה שליט"א ומר ראש הישיבה שליט"א אשר
מצווי

הורו שאברכי הכוללי
בשימוש"" ,ולכ קוראי

ולקחת את החיסו הנצר
ובלי גר

לקחת את החיסו כנגד הקורונה שלפי דברי הרופאי

אנו לכל אברכי הכוללי
לשמירת הגו

והנפש ,ובכ

נוכל להמשי

להתחס  ,להזדרז

וללמוד כמקוד

בלי חששות

היזק ,וכל הזריז הרי זה משובח".

הודעה מחצר הקודש ויז'ני
החשובי

)כ"ח שבט().הודעה מהמשב"ק הרה"ח שאול גרינברגר( "לבחורי

נכנסתי לקודש פנימה לאדמו"ר שליט"א בקשר לחיסוני

שליט"א הביע דעת קודשו שהבחורי
לנפשותיכ
שכול

אשר יכולי

כדברי הרופאי

הוא בטוח

ילכו להתחס שזו צו השעה של קיו

שלא יוזק ושלא יזיק הוא את האחרי

יהיו בריאי

ושלמי

בגו

לבחורי הישיבות הקדושות ,והרבי

והאציל את ברכתו שלא יהא שו

ובנפש אמ  ,הכותב וחות

גרינברגר".
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קונטרס המנה השלישית
הקדמה
עברו שמונה חודשי
אחוזי

מאז תחילת החיסוני

אלו חוסנו באר $כתשעי

באר $ישראל ,במש חודשי

מהאוכלוסיה הבוגרת ,ובסייעתא דשמיא הפסיקה התחלואה לגמרי ,זאת בתקופה שבשאר

מדינות העול

המשיכה המגפה לגבות קרבנות רבי  ,לאחרונה החל באר $גל רביעי של המחלה על

ידי ז שמדביק ג

שנדבקו היו בעיקר אלו שהתחסנו בתחילת המבצע,

מחוסני  ,העובדה שהמחוסני

מצביעה לכאורה על ירידת יעילות החיסו לאחר כששה חודשי

מהמנה השניה.

שתי שאלות מרכזיות עומדות כעת על הפרק ,שאלת החיסו לבני נוער מגיל  ,12וכ נטילת מנת
החיסו השלישית לאלו שהתחסנו בתחילת המבצע ,לשאלות אלו היבטי
והבעת הצדדי

לכא ולכא התנהלו בצורה גלויה יחסית ,הועלו צדדי

מעשיי

לכא ולכא .

ההכרעה של הממסד הרפואי בישראל היתה לחס בני נוער ,כדי להוציא
להגנת

האישית ,וה

למבוגרי

יותר ,ג

והנה עדי
החיסוני

לצור

הגברת חיסו

רפואיי  ,הדיו

ממעגל הנדבקי  ,ה

העדר בציבור ,כדי למנוע את התפשטות המגיפה

לגבי המנה השלישית הוכרע לחיוב.

אנחנו למאבק מחודש של מתנגדי החיסוני
פועלי

לשאר המחלות ,בזאת ה

כלפי החיסוני

גלויות כנגד הכרעת
כמומחי

המובהקי  ,בהסתמ על עסקני הרפואה המוכרי

במש שני

לקורונה ,וכ על כלל

של רוב ככל גדולי ישראל
רבות ,133כנגד

במודעות אנונימיות ,חוברות צבעוניות ,קוי נייעס ,אתרי אינטרנט ,וקוראי

באי

הללו

בגלוי וברמזי

כנגד

סמכות .134
ההענות להתחס על ידי רובו ככולו של הציבור מוכיחה שתעמולת
שדוקא הלהיטות והפרסומי

המוגזמי

לא הצליחה לשכנע ,יתכ מאוד

גרמו לתגובה הפוכה.135

בחוברת החיל והחוס עסקנו בהצגת הצד ההלכתי הברור מדורי דורות בעד החיסוני
החיסו לקורונה בפרט ,וזאת על א

הסיכו הקיי

בכל טיפול רפואי ,שבנוגע לחיסוני

נמו ביותר ]בפרט בחיסו הנוכחי שנצבר בו נסיו ממאות מליוני מתחסני

133

בכלל ,ובעד
דהיו

הוא

בעול .[136

דעתם של גדולי ישראל הוצגה בחוברת החיל והחוסן ,כדי להמחיש שאין עוררין שזוהי דעתם ,אולי יש בנותן טעם לצטט
ממכתב הגרב"צ וואזנר ]ד' לסדר משפטים ורפא ירפא[ עדות על יעילות החיסון וכן שהגדולים המורים להתחסן הם רוב גדולי
דורינו ...' ,מעידים בחד פיסקא שתוצאות החיסון מועילים מאוד ובפרט אצל בני גיל הזקנה ,ומלבד זה כידוע שרוב גדולי
דורינו המפורסמים סמכו על הנ"ל ולקחו בעצמם החיסון וכך הורו לאחרים' ,ועוד עדות על דעת הגדולים ממכתב הגרמ"מ
קארפ ]'הוציאה ממסגר'[' ,והנה ידוע שכבר הורו גדולים בדבר וכן מומחי רפואה שכבר סמכו הגדולים עליהם וכל ימיהם
עוסקים בעזרה וייעוץ לשם שמים ועזרה לזולת אשרי חלקם' ]בהמשך המכתב הוא מביא את דעת מתנגדי החיסונים[.
134
בהסרטה שהתפרסמה לאחרונה על עדות שהעיד ד"ר פלוני נגד החיסונים ,הוא מטיף מוסר לכלל בתי הדין והרבנים ,על
שהם מאפשרים את השימוש בחיסונים ,כי לפי גישתו מנהיגי העולם שקולים לפרעה מלך מצרים ,ולכן חיסון הילדים שקול
להקרבתם לעבודה זרה.
135
אצטט תגובה לטיעון כעין זה שקיבלתי ממתנגד חיסונים' :מתנגדי חיסונים ירו לעצמם ברגל ,ואני ועוד מתנגדים בוכים על
זה כל הזמן ,אם מגזימים רק מפסידים ,כבר בהתחלה התווכחתי עם הרבה מתנגדי חיסונים שטענו שזה שפעת בעלמא ,ואני
אמרתי שזה לפחות פי עשר משפעת ,אבל דיברתי לקיר .אבל במשך הזמן גיליתי שזה לא לגמרי מוופרך כי מצד הטיפול
הכושל ,לוא היו מטפלים נכון זה אפילו פחות משפעת כי בשפעת נפגעים גם תנוקים וילדים ומבוגרים ,ופה לא נפגעים תנוקים
וילדים ,ולמבוגרים יש טיפולים שמתעלמים מהם ,וגם מזניחים אותם בגלל ההנחיות הנוקשות ,זה גלגל החוזר ,ההנחיות
הנוקשות הם בגלל הסיכון הגדול ,והסיכון הגדול נובע בעיקר מההנחיות הנוקשות' ]נא לשים לב שאין שום חלוקה בדבריו בין
מתנגד חיסונים למכחיש קורונה[.
50

החיל והחוסן לחי עולמים

בסייעתא דשמיא התקבלו לחוברת החיל והחוס תגובות חיוביות רבות ,אעתיק חלק מה :
שמעתי שכב"ת הוציא קונטרס החיל והחוסן  -ואשמח לקבלו במייל לפחות
יצחק ישעי' וויס
אב"ד נוה אחיעזר בני ברק
יישר כחך על החיבור ועל המשלוח ,אשריך שזכית – .ומצוה רבה עשית ,ושכר רב אתה נוטל.
חבל שלא ראיתיו קודם ,כי תו"ל טרחתי רבות לחפש חומר למאמריי בזה ,שתו"ל הדפסתי בעלוני נוה ההיכל .והיה מקיל על מלאכתי,
ומעשירה.
יצחק ישעי' ווייס
מאד התפעלתי מהקונטרס שלך .ניכר ההשקעה הן בתוכן התורני הן בתוכן ההיסטורי הן בויכוח המכובד עם המתנגדים ללחיסון .ניכרת
סייעתא דשמיא לחיבור זה..
בברכה נאמנה אני שולח קונ' לאות הערכה.
]מרב ופוסק חשוב שאיני יודע אם חפץ בפרסום שמו[
לרב המחבר שלום רב! נהניתי לקרוא את החומר העשיר הן מבחינה תורנית והן מבחינה עובדתית ,שאלתי לכבודו איך אפשר להשיג את
החוברת הנ"ל
לילה טוב ,קראתי הערב את רוב הקונטרס הנ"ל ונהניתי מאוד .הוא כתוב ומנוסח היטב ,הגיוני ,ברור ומובנה .אולי אפשר להציע להדפיס
קיצור שלו )כדי להקל על העברת המסר וגם להוזיל עלויות( שיכלול את ההקדמה ,פרקים:ח,ט,י"א ו-י"ד עד הסוף.
לכבוד הרב אלחנן וויס שליט"א
יישר כח על הקונטרס המקיף וממצה אודות החיסונים לדורותיהם .והמבט התורני הישר!
אשמח מאוד לקבל עותק במייל למען יעמדו ימים רבים.
ג מצד מתנגדי או חוששי החיסוני התקבלו תגובות רבות
רוב

ככול

בצורה מכובדת ,וחלק

התכתבויות ארוכות.

אעתיק אחת מה

דבר ראשון יישר כח על המאמצים וההיקף הגדול של השו''תים וכו'.
ונעבור לביקורת .1האם באתה לבדוק את הסוגיא בלי דעות מוקדמות או שמא באתה לנגח את הנלחמים בחיסונים2. .מה הענין לקחת
שו''תים ולדמות לזמננו אנו כאשר התעשייה הפכה לסינטטית עם שלל תמציות וחומרים כימיים לרוב3. .אתה פעם בדקת מה כמות
הרכיבים הרעילים שיש בחיסון פעיל.
הדיוני העשירו את ידיעתי רבות על גישת  ,טענותיה  ,הפרסומי שה חשופי לה  ,והמצב הלא
קל שבו נמצאי

רבי

יהודי

כמתנגדי חיסוני  ,אלא כחוששי

שאי אפשר להכליל

מהחיסו

הנוכחי עקב מידע מגמתי שמגיע אליה .
שורות אלו נכתבות כדי ללב את המבט ההלכתי בעצ

מאבק

כנגד הרשויות הממסדיות ,כשברור

מצד אחד שהגישה המוסכמת ברוב ככל מדינות העול  ,וברוב ככל המוסדות הרפואיי
ובעול  ,היא בעד החיסוני
הצור

באר$

ה לשאר המחלות וה למגפת הקורונה.

בהצגת היבט זה מתייחד למנה השלישית של החיסו  ,או לחיסו בני הנוער שבה היו חילוקי

דעות ג

בי הרופאי

התומכי

בחיסו בשונה מהמנות הראשונות שהיה ברור לממסד הרפואי

שזוהי הדר היחידה למגר את המגפה בס"ד.
מצב זה דומה מבחינה חיצונית למצג השוא שמתנגדי החיסוני
הרפואה על עצ
בעול

רוצי

להציג ,כמחלוקת בעול

פעולת החיסו  ,או בטיחותו ולכ יש צור לחדד את השוני התהומי בי ויכוח פנימי

הרפואה ,למאבק של גורמי

מבחו $כנגד עול

136

הרפואה.

ידוע לי היטב שמתנגדי החיסונים מציגים תמונה של נפגעי חיסונים רבים שכביכול המערכת מתעלמת מהם ,מבדיקה
יסודית של כמעט כל חומר ששלחו לי ,התברר שברוב המקרים החומרים שלהם מראים את ההיפך המוחלט ]גם בלי להזקק
לשקרים הגלויים על אנשים שהוצגו כנפטרי חיסונים אף שמעולם לא התחסנו[ ,כמו נתונים שמציגים תחלואה דומה בין
מחוסנים ולא מחוסנים ]בזן דלתא[ ,בעוד שקבוצת הלא מחוסנים היא כעשירית מקבוצת המחוסנים.
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הבהרה :כל הנאמר להל לא בא לזלזל בחרדותיו של יהודי המפחד אישית להתחס  ,אלא רק כלפי מי
מידע שעלול לגרו

שמפי

לאחרי

להמנע מכ ,9כיו שלפי גישת הממסד הרפואי ,עסקני הרפואה

ורוב ככל גדולי ישראל ,החיסו מציל ממות ,ועל כ המונע אחרי מלהתחס מסכנ בסכנת נפשות.
א  .מיעוט ורוב  ,או נגיעות
מחלוקת בי רופאי

אינה תופעה חדשה ,ונקבעו בהלכה כללי

כיצד לדו במחלוקות כאלו.

התייחסות שונה מצינו בדברי פוסקי זמנינו ,על הטענות לתופעות לוואי מהחיסוני
ילדי

]לגבי חיסוני

בחיסוני השגרה[ ,שתי גישות הוצגו ביחס אליה ,האחת היא גישה של רוב מול מיעוט ,והשניה

שטענותיה

וחששותיה

לא הוכחו ]ויש לחשוד אות

הגישה הראשונה ,נמצאת בשו"ת תשובות

והנהגות137

באינטרסי

ונגיעות[.

וז"ל 'ואע"פ שיש כמה רופאי יחידי

שהחיסו עלול להזיק לילד אבל כיו דרובא דרובא דהרופאי

סוברי

הטועני

שאי החיסו מזיק כלל אי

לחוש למיעוטא דמיעוטא דרופאי האומרי שהחיסו מזיק ,וא דבעלמא בספק פיקוח נפש לא אזלינ
בתר רוב רופאי  ...הכא שאני דא
לדעת רוב הרופאי

ומאיד 9א

א

ניזיל בתר מיעוט הרופאי

ניזיל בתר רוב רופאי

עדיי נשאר בחשש פיקוח נפש

ונחס את הילדי

באנו לחשש פיקוח נפש רק

לדעת מיעוט רופאי ובכה"ג דבכל צד איכא צד פיקוח נפש בודאי שיש ליל 9בתר רוב'.
והגישה השניה ,מתבטאת במכתבו של הגרש"ז אויערב  ,138וז"ל 'מניעת חיסו ילדי

על סמ 9חששות

שלא הוכחו מתופעות הלוואי של החיסו  ,היא דבר בלתי אחראי ושלא כהלכה .הסכנה של הבאת
מגיפות של חצבת ,פוליו ,ומחלות דומות שבכוח לגרו
לעומת הסכנות שמייחסי לחיסוני

הסתבכויות הרסניות היא ממשית פי כמה

על סמ 9טענות שלא הוכחו .כל עוד שלא הובאו הוכחות נאמנות

ובלי נגיעות להיפו ,9הגישה הנכונה לפי ההלכה היא לעשות מה שהוא מקובל כרגיל'.
ג

את ההתנגדות לחיסוני הקורונה יש לסווג לפי שתי גישות אלו ,הדעה המוסכמת אצל רוב

הרופאי
הרופאי
ניכרי

באר $ובעול
המתנגדי

שסכנת המגפה גדולה פי כמה מהסכנות בתופעות הלוואי ,כ

אינ

עושי

זאת מתו

אינטרס ה

נחשבי

ג

למיעוט ,ומאיד

האינטרסי

היטב מעל פני השטח.

כל המתבונ בצורת הטיעו שלה  ,מבי שהויכוח שלה

רחוק מלהיות ענייני ,ה

מוצא שתמיד עדיפה המחלה הגרועה ביותר מאשר החיסו הבטיחותי ביותר ,אות
אחד ,ה

באו במטרה מוצהרת לשכנע אחרי

לשכנע אחרי  ,להפחיד אות  ,או סת

בכל מחיר ,מנקודת המבט שלה

על תופעות לוואי ,או על כשלי

שוני

טענות מופרכות והזויות לחלוטי [ ,הא
החיסוני  ,לא התברר ג
עדיי מתחפרי

לגישת

בטענותיה

באי

מנקודת

לא ישכנע א

כל טענה שיכולה

ללעוג לחיסו  ,היא טענה מצויינת ,אסור לותר על א טענה

שמא דוקא היא תשכנע עוד מישהו לא להתחס  ,139נקח לדוגמא את עשרות הטיעוני

זה ה

שג

א

בחיסו ]במנעד רחב בי טענות שיש בה

שה

הגיו מסויי  ,עד

יכול להיות שלאחר נסיו של שמונה חודשי

שלפחות חלק מהחששות לא היו מוצדקי

טועני
למבצע

או לא מדויקי ? ע

כל

ולא חזרו אפילו מהטענה המופרכת ביותר.140

137

ח"ז החדש תשובה אחרונה.
138
בעל הנטעי גבריאל ,זריקות חיסון נגד מחלות מידבקות בהלכה ,אסיא קיג-קיד עמ'  ,40-9מרחשון תשע"ט.
139
הטענות אינם אמורות לעמוד במבחן האמת אלא במבחן ההצלחה ,כשנוח להם להשתמש בטענה שה FDAנתן רק אישור
חירום הם ישתמשו בה ,וכשהוא יתן אישור קבע ,הם יטענו כמובן שה FDAהוא מוסד מושחת שאי אפשר לסמוך עליו.
140
שתי דוגמאות :א .לאחר שמונה חודשים אפשר לקבוע בודאות אם החיסון גורם לירידה בילודה .ב .לאחר הפסקת המגפה
במשך חודשים ארוכים אפשר לקבוע אם החיסון מועיל רק למתחסן או שמועיל להוריד את התחלואה .וכאן נביא ציטוטים
מחוברת שלהם שהודפסה לאחרונה ממש :א" .חשש סביר נוסף מעלים מדענים בכירים ...שחיסון הקורונה עלול לפגוע
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זאת בעוד המידע הזור
כיו

בחודשי

אלו ,שינה ללא היכר את המבט של הממסד הרפואי על החיסו ,

יש נסיו מדעי עשיר על מידת יעילות

יעילות
מחוסני

של החיסוני

השוני

בהגנה מפני הדבקה ,על מידת

למניעת מחלה קשה ,על שכיחות תופעות הלוואי בכל חיסו  ,יש מחקרי
בשתי מנות ,למחוסני

מליוני בני אד  ,ומתעדכני

חלקית ,ובי אלו למי שלא התחס כלל ,מחקרי

השואתיי

בי

שנעשו על עשרות

כל הזמ .

כל זה בלי להתייחס לעובדה שחלק גדול מטיעוניה

אינ

נגד החיסו אלא סת

השתלחות כנגד

הממסד הרפואי.141
יהודי יקר ,השיקול של גדולי ישראל לא להתייחס לטענות המתנגדי הוא שמניעת החיסו היא פיקוח
נפש ,הא

אתה יכול לקחת על הכתפי

של 9שמישהו יגיע לפיקוח נפש בגלל כמה מילי

שאמרת

בגנות החיסו ?
ב  .קשר בין היהדות להכחשת חיסונים
השאלה הראשונה בנושא ההתנגדות לחיסוני  ,היא הא

יש מקור בהלכה או בהשקפה היהודית

להתנגדות עקרונית וגורפת לחיסוני .
לפי המקורות שהובאו בחוברת החיל והחוס  ,גדולי ישראל כבר עסקו בנושא החיסוני
שנה ,וכפי שהובא ש
מהמצדדי

לא הובעה דעה הלכתית השוללת אות  ,142אדרבא הפוסק היחידי

מעול

שהביע הסתייגות בשני

הראשונות ממש ]זרע אמת[ ,כתב בפירוש שא

בחיסו מכל מקו

כניסה לסכנה ]שבזמנ

כמאתיי

ברור שעל פי ההלכה אי שו

שהוא עצמו אינו

איסור בפעולת החיסו על א שיש בה

היתה הרבה יותר מצויה[ ,ומבואר מדבריו שג

לדעתו אי רשות לרב או

פוסק להורות בזה איסור.143
התפארת ישראל א
החיסוני

הכתיר את ג'נר שפיתח את החיסוני

זכתה לשבחי

של הגנה בפני מפגעי

רבי

כ"חסיד אומות העול " ,ורפואת

בספרי גדולי הדורות ,וא משמשת משל בספרי המוסר לתהלי חיובי

רוחניי .

בחלבון חיוני ובכך לגרום חוסר אפשרות להוליד למתחסנות או לחלקן"  -כלומר הם עדיין טוענים היום שאולי אף אחת
מהמתחסנות לא תוכל להוליד )ואולי רק חלק( לך תבקר במחלקת יולדות ותשאל כמה מהן התחסנו .ב" .הידעת כי במהלך
הניסוי של חיסון הקורונה לא התבצע כלל מעקב אם הוא מונע 'הדבקה' )דהיינו המחוסן עדיין יוכל להידבק וגם להדביק
אחרים( ...היוצא מדבריהם שהחיסון מיועד להיות אך ורק פיתרון אישי למתחסן עצמו"  -ברור שאף ניסוי לא יכול לבדוק כזה
נתון כי אין אפשרות להדביק את משתתפי הניסוי במכוון ועוד לחשוף אותם אח"כ למי שלא התחסן ולבדוק אם הוא מצליח
למות – אבל האם לא די בהפסקה המוחלטת בתחלואה בארץ בסייעתא דשמיא כדי לקבוע שהחיסון מועיל גם לכלל הציבור?.
141
מצוי לראות בפרסומיהם הפנימיים ביטויים כמו :מטרד הבריאות/משרד הבריונות וכו'.
142
מלבד כמה ספרים שתיארו התנגדויות מפני חומרת תופעות הלוואי באותם ימים ]מוות של אחד לאלף מתחסנים הוצג אז
כתופעה זניחה וסבירה[ ,אבל ללא ציטוט מיהם המתנגדים ,וזאת לעומת דעת כל ספרי הפסק מאותו דור ,שהורו בפירוש
להתחסן.
143
וראה מה שכתב בעל הנטעי גבריאל )זריקות חיסון נגד מחלות מידבקות בהלכה ,אסיא קיג-קיד עמ'  ,40-9מרחשון
תשע"ט( על האוסרים שהוזכרו בספר הברית וז"ל ומש"כ שחכמי ישראל הרחיקו החיסון הקדום מבני עמנו מחמת הסכנה
שבו ,צ"ע למי הכוונה ,ובודאי אין הכוונה להרב בעל זרע אמת ,שהזרע אמת ,הגם שנמנע מליתן תמיכתו לזה ,כתב להדיא
שנמנע מלאוסרו ,והנוהגים לעשות זאת הפעולה יש להם על מה שיסמוכו ,ואין מזחיחים אותם ואין מזניחין אותם.
ועוד שם על הטענות העכשיות שהחיסונים דהיום גרועים מהחיסונים של פעם :ועל אחת כמה וכמה בזמנינו שעולם הרפואה
התפתח והשתפר כפלי כפליים על הרפואה של זמניהם ,והחיסונים של זמנינו במיוחד נחקרו רבות ע"י גדולי חכמי הרפואה
ומומחיהם ,וכבר נתנסו במיליוני ילדים בעולם בהצלחה גדולה ,ודאי הם בטוחים ביותר .וכמה תמוהה היא טענת המפקפקים
לאמור שהחיסונים של זמנינו גרועים ומסוכנים יותר מבעבר.
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מאז ועד היו

בכל הדורות היתה הגישה של הציבור פשוטה וידועה וכל גדולי ישראל עודדו את

החיסוני  ,144כ שהפליאה היא על עצ

השתתפות יהודי

]להמנע מהלתחס זה דבר אחד ,למנוע אחרי
הורתה ולידתה של התנועה נגד החיסוני

זו כבר שותפות במאבק[.

אינה בע

שוללת אלימות להגשמת מטרותיה ,145ג'נר נרד
החיסוני

עד היו

הטיעוני

שלה

נחשבי

בעיניה

יראי שמי

במאבקי התנועה נגד חיסוני

היהודי ,ומתנהלת ככת אנטי רפואית שא אינה

על יד

רבות והוצג כרוצח ,וכ

ג

שאר מפתחי

כמשמידי האנושות.

ושיטות ההטעיה לא השתנו ,מי שמשוה את הטיעוני

ההיסטוריי  ,יגלה הקבלה מדהימה ,כבר לפני מאתיי

שנה ה

כיו

אחד לאחד לטיעוני

טענו על שינוי

גנטיי

שנגרמי

מחמת החיסו  ,146על תופעות לוואי ,147על תרופות פלא שמרפאות את המגפה בלי להזקק לחיסו ,148
על מזימות של השלטונות ,149על רווחי עתק של יצרני החיסוני  ,150ועל כ
144

שבעצ

החיסו הוא זה

אפילו רבי נחמן מברסלב שהתנגד באופן כללי לשימוש ברפואות חייב את שומעי לקחו לחסן את ילדיהם ,כפי שהובא
בחוברת החיל והחוסן.
145
ואז ) (1796צצו מיד מתנגדי חיסונים .במסצ'וסטס ,אז קולוניה בריטית ,הם התפרעו והשליכו לבנים שניפצו את חלונות
ביתו של כומר מקומי וכינוהו "רוצח ילדים" ,רק משום שהעניק גיבוי לשיטת ה"חיסון" הזו ,הווריאולציה ]החיסון בשיטה
הישנה לפני הפיתוח של ג'נר[ .בהפגנות אלימות שהתחוללו באנגליה ושאותם ארגנו ועודדו מתנגדי חיסונים ב1885-
השתתפו מעל  100אלף איש .הם נשאו ארון מתים שנועד לילדים ותבליט דמותו כרותת הראש של אדוארד ג'נר ,ב1885-
המון פרוע במונטריאול ,יותר מאלף איש ,התאסף מול המשרד לענייני בריאות במקום ,ניפץ חלונות ,שבר דלתות וגם פתח
ביריות במחאה על חובת חיסונים שהונהגה בקנדה ,ב 1928-גורשו בכירים בתחום הבריאות והרפואה מהעיר ג'ורג'טאון
במדינת דלאוור על ידי המון מזוין מקרב מתנגדי החיסונים.
146
בשנת  ,1800חיסן פרופ' בנג'מין ווטרהאוז מאוניברסיטת הרווארד ,לראשונה בארה"ב ,את ילדיו ועבדיו ,כשנודע הדבר,
הופיעה בעיתוני התקופה קריקטורות מרושעות במיוחד .באחת מהן נראו שני אנשים רכובים על פר וחמור ,סמל הטיפשות,
רודפים אחרי ילדים מבוהלים ובידיהם מחט ענקית .מפלצת ירוקה בכרכרה שמאחור ,נראתה דועכת .בקריקטורה צרפתית מ-
 1800נראו שניים אוחזים מחט ענקית ומושכים אחריהם מפלצת כאשר קבוצת ילדים בורחת מהם בבהלה .באנגליה התפשטה
ידיעה שאצל האנשים שחוסנו מפני אבעבועות שחורות באמצעות נוזל שנלקח מפרות צמחו ראשי פרות .בקריקטורה הנקראת
"אבעבועות הפרה או ההשפעה הנהדרת של ההרכבה החדשה" .קריקטורה של גילרי ג'יימס ,קריקטוריסט לונדוני מוערך,
משנת  .1802ניתן לראות את ד"ר אדוארד ג'נר מחסן אישה מפוחדת כאשר פרות קטנות מבצבצות מגופם של מטופלים
שונים .רופא בריטי אחר ,בנג'מין מוסלי ,רכש פרסום כמתנגד חיסונים כשטען כי הטיפול מהסוג החדש מאיים על חיי בני
האדם ובמאמר שפרסם ב 1806-טען שחומר שנלקח מפרות והוחדר לגופם של בני אדם "הוא בגדר הפרה של חוק הטבע"
והחל לתאר מצבי חולי כתוצאה מאותם חיסונים ,שבהם קיבלו בני אדם "פרצוף של פרה".
147
הכומר הבריטי וויליאם טב החל להפיץ תעמולה נגד חיסונים באמריקה סביב שנת  1870כאשר פרסם נתונים סטטיסטיים
דימיוניים לפיהם מדי שנה  25אלף ילדים בריטים נטבחו ,כהגדרתו ,בגלל החיסונים וכי  80%ממקרי המוות מאבעבועות
שחורות היו בכלל בקרב אנשים שחוסנו ,אחת ממנהיגיה הידועים של תנועת מתנגדי החיסונים בתחילת המאה ה 20-היתה
אישה ,לורה ליטל שמה ,ממדינת אורגון .היא טענה כי ילדה היחידי מת לאחר שחוסן כנגד אבעבועות שחורות .היא האשימה
את הרשויות במותו ועד מהרה זכתה לאהדה רבה מצד אלפי בני אדם .אלא שרישומי בית חולים הראו כי הילד מת מדיפתריה
שישה חודשים לאחר שקיבל את החיסון .אמו התעקשה שדם בנה זוהם באופן מלאכותי ומערכת גופו נחלשה באופן פאטאלי.
148
בעקבות התעמולה הזאת קיימה "הליגה האמריקנית של מתנגדי חיסונים" את הכנס הראשון שלה ,ב 1882-בניו יורק,
וחבריה החלו להפיץ תכשירי מרפא הומיאופתיים מוזרים תחת התג "תרופות פטנט פלאיות" .החוקים באותה תקופה היו מאד
"מחוררים" וכל אחד יכול היה לקרוא לעצמו רופא ולטעון שאורח חיים מסוים ,דיאטה וצמחי מרפא ,די בהם כדי למחות מעל
פני האדמה את המחלות החמורות והקשות ביותר ,ורבים החלו להאמין בכך .אנשי מכירות של "שמן נחשים" הופיעו בכל מיני
מקומות ואיימו על תכניות חיסונים שנתמכו ומומנו בידי המדינה.
149
לאורך כל המאה ה 19-הורים ממעמד העובדים הבריטי לא פסקו להשמיע טענות ותלונות כנגד חובת החיסונים .הם דבקו
בגירסה כי החובה הזאת "מנוגדת לזכות שלהם לבחור מה לעשות במשפחותיהם" .אז גם הופצו שוב קריקטורות מרושעות.
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שגור

להפצת המחלה ,151ה

מרשימי

ג

]המקורות לנתוני

152

הקימו גופי
אלו ה

ציבוריי

וקראו לה

להפצת דעותיה

בשמות

מהאתר של איגוד רופאי בריאות הציבור ,ואתר ויקי

רפואה.[153
השאלה היא מה השייכות של יהודי שומר תורה ומצות בכת כזו ,ובפרט מדוע הוא עושה זאת בש
מישהו נת לה

היהדות ,הא

רשות להתנגד לחיסוני

בש

היהדות?

נזכיר שההתעוררות הידועה הקודמת של התנועה נגד החיסוני
]התשע"ט[ ,ב'מרד חיסוני ' שעיקרו היה בארצות הברית ,וכאלפיי
שהחיסוני

ה

בע

היהודי היתה לפני שנתיי
יהודיי

ילדי

מזימות השלטונות באמריקה ,ואז התנערו מתנועה זו כל הגדולי

מסאטמר ,בד" $העדה החרדית ,הגר"מ שטרנבו  ,רבני אר $ישראל ,ורבני
לאסור על כניסת ילדי
במניעת הלא מחוסני

שאינ

מחוסני

לא חוסנו בטענות
]האדמו"ר רבי זלמ

ארה"ב,[154

והורו שיש

למוסדות הלימוד ]ושללו טענות כגו 'בטחו ' או ביטול תורה

מלהכנס למוסדות הלימוד.[155

נצטט כא שוב את המכתב על דעת הגריש"א בעני חובת

ההתחסנות156

'וז"ל בס"ד ג' כסלו תשע"ט

לכבוד הרה"ג ר'  P P Pשליט"א ,מנהל מוסדות בעיר ליקוואד במענה לשאלת כת"ר אודות דעת מו"ר
מר פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל אודות קבלת חיסוני
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בברכה התורה ,ובתפילה שיסר ה' מעמנו כל מחלה וכל צרה ,דוד ארי׳ מורגנשטר '.
וכ את הכרוז מבד" $העדה החרדית ]י"ח אלול תשע"ח לפ"ק[' .157פנו אל הביד"צ עסקני רפואה הי"ו,
על דבר התפרצות מחלת החצבת בתקופה האחרונה אצל ילדי

שלא קבלו חיסוני

נגד חצבת .ואשר

באחת מהן נראה ילד שאנשים זרים מכריחים אותו להתחסן ומפעילים לשם כך כוח  -תחת הכותרת" :הנוהג המקומם לפיו
לגופם של ילדינו ,תלמידי בתי ספר ,מוחדרים מיקרובים קטלניים" .ראש העיר ניו יורק נקרא לשים קץ לכך .הקריקטורה
הופיעה בעיתון יום א' נפוץ מאד בפילדלפיה .מאחוריה עמדה ,כמובן" ,הליגה נגד חיסונים של ניו יורק".
150
ליטל ,שהאשימה את הממסד הרפואי האמריקאי ואת הממשל ,ייסדה ב 1898-ירחון בשם "ליברטור" ששיבח דיאטות
בריאות ואורח חיים אקטיבי לצד התנגדות ושלילת חיסונים .היא פרסמה ספר בשם "פשעי חוג אבעבועות הפרה" וסימנה את
יצרני החיסונים רבי הכוח והחמדנים כאשמים במחלה .היא תיארה בספר "מקרי מוות מושתקים" של מאות ילדים אמריקאים
כתוצאה מחיסונים.
151
ב 1924-פרצה מגפת אבעבועות שחורות ו 28-אלף בני אדם נדבקו .מתנגדי החיסונים האשימו את החיסונים בהתפרצות
המחלה.
152
ב 1867-הוקמה "הליגה נגד חובת החיסונים" באנגליה ויצא לאור כתב עת בשם "חוקר החיסונים"Vaccination ,
 ,Inquirerשהמו"ל שלו היתה "החברה הלונדונית לשם ביטול חובת החיסונים".
153
החיפוש שם נעשה עבורי על ידי יהודי יקר החפץ בעילום שמו ]כל התאריכים הם למנין הגויים[.
154
המקור למכתבים אלו הוא ספר עלה תרופה מהדורה חדשה תשע"ט .והובאו כבר בחוברת החיל והחוסן עמ' .42
155
ראה לעיל בחוברת החיל והחוסן עמ' .39
156
ספר עלה תרופה מהדורה חדשה תשע"ט.
157
נמצא ג"כ בעלה תרופה הנ"ל.
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על כ הננו בדע"ת כי כל אלו שעדיי לא חיסנו את ילדיה
הוראת העסקני

ולקיי

והרופאי

עליה

מאמה"כ "ונשמרת

לחס את ילדיה

בהקד

כפי

מאוד לנפשותיכ " בכדי למנוע את

התפשטות המחלה ל"ע בקרב מחנינו ח"ו ,כי יש בזה שאלה של פיקוח נפש ,והשי"ת יסיר כל מחלה
מקרב בנ"י אכי"ר ,ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנת גאולה וישועה .הכו"ח בפקודת הבד"צ
שליט"א'.
כיו

הנוכחות העיקרית של התנועה נגד החיסוני

אי בינ

קשר ,החומרי

ובי הדת היהודית שו

לציבור החרדי ,על ידי הטמעת מסרי
בחברה הערבית בישראל כמסרי
שלה

התחכו

קנאיי

היא בפרסומי הרשתות החברתיות בכל העול ,
שמופצי

באיזורי

על רדיפת היהדות ,כפי שהותאמו אות

מסרי

נגד הכיבוש הציוני.158

מתבטא בזה שמדי פע

מצליחי

ה

להוציא מאיזו אישיות רבנית התבטאות כנגד

עליה כמוצאי שלל רב ,159זו שיטה מוכרת אצל

החיסו ועטי

החרדי

פשוט עברו התאמה

הטלת סגר או כנגד חיסוני הילדי  ,כמתנגדי

לכלל החיסוני

לצטט רופאי

שוני

שהתבטאו כנגד

.160

יהודי יקר ,הא חשבת על כ 9שבדיבורי נגד החיסו אתה מצטר לכת זו?
ג  .התגרות באומות ובשלטון
וכא הב שואל ,בלי להכנס לעצ
ליהודי

יראי שמי

להכנס למאבקי

המאבק א

הוא מוצדק או לא ,השאלה היא איזו רשות יש

כנגד השלטונות באר $ובכל העול

בנושא שאינו קשור ישירות

ליהדות ,הרי כל תנועה מהפכנית תהיה מוצדקת או לא ,היא קריאה למרידה בשלטונות הקיימי .
א

שאופייני לתכונות הע

ראשי המדברי

היהודי לדאוג 'לתק את העול ' ,וא

כמו במהפכה הקומוניסטית ,161הרי כשאנו בגלות אי לנו רשות להתגרות באומות,

הרי זו אחת משלוש השבועות שעונש
מסאטמר ]ג
להתגרות

במהפכות קודמות היו היהודי

מי שלא הסכי

ע

קשה וחמור ,כפי שמבואר באריכות בכתבי רבינו יואל

גישתו בנוגע להשתתפות בשלטו הציוני ,לא חלק על עצ

באומות.[162

כל זאת מלבד חילול ה' שנגר

מעצ

הזלזול ברפואה בדוקה ,כפי שכתב הגר"מ שטרנבו

והנהגות ח"ז החדש תשובה אחרונה( לגבי חיסוני החצבת ,וז"ל 'ומה ַ:
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ציטוט מאחד המסמכים שלהם "אם אתה מוצא את המידע כאן שימושי עבור אחרים ,אנא שתף אותו בכל דרך אפשרית בין
אם בדיגיטל או בהדפסה ,בצע שינויים שעשויים להועיל לקבוצת היעד שלך" ]– במילים אחרות אם קהל היעד שלך הוא
אנטי דתי ,תספר להם שהחיסון נועד להשליט את הדת ,ואם קהל היעד חרדי תספר להם שהחיסון הוא מזימה אנטי דתית של
השלטונות ,וכן על זו הדרך אם קהל היעד מוסלמי תספר להם שזו מזימה נוצרית להשתלט על האיסלאם וכו'[.
159
לפני התחלת חיסוני הקורונה הם הסתובבו בין הרבנים ובתי הדין השונים כדי להניא אותם לפרסם כנגד החיסונים ,על ידי
הפחדות והצגת נתונים מגמתיים.
160
אציין שבס"ד מעולם לא נחשפתי לרשתות אלו ,אבל הוצאת החוברת הפכה אותי בין השאר למטרה להפצצת מסרים
שלהם ,שחלק מהם עברו התאמה לציבור החרדי או צנזור וחלק הושארו בצורתם המקורית.
161
אסור לשכוח את הנזקים העצומים שחוללה התנועה הקומוניסטית שהתייסדה בעיקר על ידי יהודים ששאפו לתקן את
העולם ,והצרות שנגרמו לעם ישראל מחמת עצם השתתפות יהודים באותה מהפכה ,על מהפכות אחרות ראה במאמר עקבתא
דמשיחא )לגר"א וסרמן( "בדורות האחרונים עבדו קבוצות שונות של יהודים סוגים שונים של עבודות זרות :ליברליזם,
נציונליזם ,סוציאליזם וכו' דימו שיהיה בהם תועלת".
162
למשל הטעם שההשתתפות בבחירות אינה שותפות במרידת המדינה באומות ,אלא משא ומתן עם גזלנים כמשל החזו"א,
מה שבודאי לא שייך בתנועת ההתנגדות לחיסונים.
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את השימוש בהאשמות חמורות למזימות בינלאומיות להשמיד להרוג ולאבד,

אסור לשכוח ג

ובהאשמת הרופאי

התגרות באומות וסכנה

ברציחות מכוונות ,הרי יש בזה הרבה יותר מסת

גדולה.
א

הוא שקר הרי פשוט שהיא התגרות גדולה והטחת האשמות חסרת שחר במי שלא עשו לנו שו

רעה ,ואפילו לשיטת
חרב ביד הזוממי

שיש שמ $של אמת בהאשמות אלו ,הרי שעצ

פרסו

הדברי

היא נתינת

להרגנו ח"ו.

כפי שכתב בספר עקידת יצחק )בראשית שער כה( שסכנה גדולה היא לפרס

בגלוי מה שהאויב זומ

לעשות בסתר ,שבזה הוא נות לו צידוק לעשות כ בגלוי ,וזו היתה טענת לב ליעקב ,וז"ל 'עתה
7ות ַרע
ע ֹ
ָדו ְֵ 6ק ָפה ַל ֲ
(ֹ D
אויֵב ַה ְִ 1ס ָ6ר ְ& ֶ
(.+ה ֵמ ַעל ְֵ -ני ָה ֹ
דו ָלה ְ& ָה ִסיר ַמ ְסוֶה ַה ָ
הסכלת וכו'ֵ .אי ִס ְכל.ת ְֹ :
(.+ה.
7ו ָת ִמ ְִ 6ח ָ<ה ִמ ְֵ -ני ַה ָ
ע ֹ
ָדו ַל ֲ
( ֹ<א ָהיָה ֹ& ַח ְ+י ֹ
+ות ֶ
עות ַר ֹ
0ו ְָ +גל.י ְו ָר ֹ
ָדו ְל ָה ַרע ִע ֹ
נו ֵת ֶח ֶרב ְ+י ֹ
ִ&י ה.א ֹ
ולזה אמר לו אחר שנגנבת ממני בשיעור זה עד שלא נטשתני לנשק לבני ולבנותי כדר
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אצטט תגובה שקיבלתי ממתנגד חיסונים 'והנה הערעורים על החיסונים הוא חדש יחסית ,עד לפני כעשר עשרים שנה היה
נדיר ביותר לפקפק על חיסונים ,ובמשך השנים מתגלה ומתפרסם יותר ויותר בעיות וחששות שיש בזה ,ולכן לפני עשרים שנה
לא היה בין הרבנים מי שיאסור את זה ,אבל היום הרבה רבנים מתנגדים לחיסון ,ושמעתי מכמה אנשים שדברו עם רבנים
שאמרו להם שאין יכולים לפרסם זה בציבור ,כי זה יכול לגרום להסתה נוראי נגד הציבור החרדי' ,כמובן שלא שמענו מעולם
על חששות גדולות יותר בחיסונים כיום אדרבא ההיפך הוא הנכון ,וגם אין ידוע לנו מיהם אותם רבנים ,אבל מה שברור שגם
הם מודים שפרסום הדברים מסוכן ,ואנו פונים אליהם בקריאה ,ישמעו אזניכם מה שפיכם מדבר.
164
גדולים שאי אפשר לחשדם בחוסר קנאות.
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יש לציי שג

השיגו מכתב נקודתי מגדול פלוני או אלמוני שחושש מלקחת את החיסו מכל

א

סיבה שלא תהיה ,אי די בכ כדי להכשיר מאבק בריוני כנגד השלטונות ,הרי בסוג מאבק כזה צרי
לשאול דעת תורה על כל צעד ושעל ,מה לפרס  ,עד כמה להיאבק ,עד כמה להפחיד את הציבור ,מה
שלא נעשה כלל ,אי שו

אפילו לא מתיימרי

סמכות רבנית שעומדת מאחורי הפעילות הזו ,ה

להציג סמכות שכזו.165
צרי

לדעת שג

הטועני

שה

בעצ

חיסוני השגרה וכו' ,וכל מה שה

לא מתנגדי

מתנגדי

מחסני

לכלל החיסוני  ,וא

בכל

את ילדיה

זה דוקא לטכנולוגיה החדשה של החיסו לקורונה שלא

נבדקה ועלולה להשפיע וכו' וכו' ,לא יצאו מכלל התנועה נגד החיסוני  ,שהרי מאחר שלדעת רוב
ככל הרופאי

ועסקני הרפואה שסמכו עליה

גדולי ישראל אי בסיבות אלו כדי להוציא מכלל

ההוראה הפשוטה להתחס  ,ממילא אי הבדל בי מי שלוח

נגד שאר החיסוני

למי שלוח

נגד

חיסו מסוי .
ועוד שהרי הטכנולוגיה החדשה נמצאת רק בחיסו של חברות פייזר ומודרנה ,וא
בחובת

היסודית להתחס  ,ורק שלא נעי

הרוסי ,הסיני ,או של אסטרה זנקה שמיוצרי

ע

לה

הטכנולוגיה ה

בטכנולוגיות

מוזמני

ה

מודי

לקחת את החיסו

הקודמות.166

יהודי יקר ,ביד 9הבחירה א ללכת בדר 9הבריוני ולהלח בממשל על דברי שאינ מעיקרי הדת.
ד  .מחויבות לקביעת המוסדות הרשמיים
מלבד ההתגרות הנוראה באומות המוצגת בתנועת ההתנגדות לחיסוני  ,יש לצטט את הוראת כמה
גדולי

שעניני שמירת הבריאות ה

בממסד מנימוקי

חובה ציבורית ,ולכ אי להלח

שדינא

דמלכותא אינו די באר $ישראל ,ובפרט בשלטו שאינו שומר תורה ומצות.
המקורות הינ

על שמירת חוקי התנועה ,שכתב בשו"ת שבט הלוי )ח"י סי' רצא( שכיו שהתקנות

שנעשו על ידי השלטו נעשו למנוע אסונות חייבי
גדולות בסביבה שלכ
גדולי

למנוע הסכנה בדרכי

וטובי  ,יש לשבח אתכ
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לציית לה  ,וז"ל 'ואשר כתב שעשית

ע"י התאונות שגורמי

שפיכת דמי

ולחזק ידכ  ,ושכל בי"ד בעירו ע

תקנות

הרבה ונספו

מנהיגי הצבור חייבי

לעשות למנוע נזקי מהתושבי .
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מתשובת מר הח"ס חו"מ סי' מ"ד ...וממילא מצוה לעורר ולהוכיח לאד
לטובתו ולטובת הצבור כולו שע"י דרכיו הבלתי ישרי  ,מביא עצמו ואחרי

165

שלא ציית לתקנות שנעשו
לידי סכנה'.

בענין זה יש לצטט שוב את דברי הגאון רבי רפאל בלום זצ"ל ,שמוחה במכתב המובא לעיל כנגד לבלרים של עיתון קנאי
מסויים שעושים הכל מדעת עצמם ולא מדעת תורה ,וז"ל 'ובכלל בענין העתון הנ"ל הנה תחלתו נתייסד ללחום לחיזוק הדת
ולחזק ידי החרדים נגד הפושעים והציונים ונגד כל רוחות הנושבות מהרחובות ...ובעו"ה זה איזה שנים שיורד מדחי אל דחי...
נעשה מכריע ופוסק בכל עניני הכלל בהשקפותיו שהוא השקפת הכותבים בני בלי שם שרוב דיעותיהם נובע ממקורות לא
טהורים או דעת עצמם היפוך דעת תוה"ק וההמון נמשך אחריהם כאילו היו הלכות מסיני .כותבים דברי הבל ומסלפים עובדות
מאמיתותן נוטלים עטרה לדבר בשם הציבור ואף בדברים שהם היפוך דעת הציבור ומנהיגיו האמיתיים'.
166
אף שידוע שלחיסונים המדוברים תופעות לוואי חמורות יותר מהחיסונים בשיטה החדשה ,מכל מקום בזה הם לא יצאו
מההוראה הפשוטה ללקיחת חיסונים על אף הסיכון שבתופעות לוואי.
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באמצע הדר

הוא מקו

קו
ברה"ר ְָ +מ ֹ

אור הי' ָא ֹד
( ָה ֹ
או ֶ
בור ֹ
ע ֹ
( ָאס.ר ַל ֲ
ֶ

הגאו מבריסק ,וז"ל 'ג

כי ברור מאד שליל
(ה.א ָע ַבר
ִמי ֶ

( ִא
( ָא ַמר ֶ
ַצ"ל ֶ
יסק ז ַ
או ִמ ְִ +ר ְ
ַה ָֹ :

ה ֵרי זֶה ִמ ְת ַחֵDב ְַ +נ ְפ( ֹו
ֶה ַרג ֲ
)רעד לייט בלע"ז( ְוח"ו נ ֱ

( ִמַ .3ס ָ& ָנה'.
בור ָ
ע ֹ
( ָאס.ר ַל ֲ
כ.תא ֶ
( ָע ַבר אדינא ְַ 5מ ְל ָ
ֶ
והרי ידועה דעתו של הגאו מבריסק על השלטונות באר $ישראל ,ובכל זאת בעניני שמירת הבריאות
החשיב את דינ

לדי גמור שחייבי

גבי לגבי החיסוני

לציית לו.

מצינו בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ז החדש תשובה אחרונה( שהסתמ על עמדת

ר+.א דרופאי
ר+.א ְָ 5
ָ
( ַַ 5עת
( ֵ& ָ&א ֶ
משרדי הבריאות לחייב לחס ]לחצבת[ וז"ל ' ְו ָכל ֶ

ְו ַד ַעת ִמ ְַ 7רד

( (ֵDלחס '.
ַה ְִ +ריא.ת ֶ
יהודי ,הא אתה פועל באיזו דר 9להציל את הציבור מהמגפה ,או שאתה פועל לפגוע בהצלת ?
ה  .רפו אה אלטרנטיבית
שאלה נוספת ,הא

יש לשקול ג

את דעת

בתחומי הרפואה החלופית ,א

של העוסקי

שלא

הוסמכו לרפואה ,כדעה נגדית למומחי הרפואה?
חלק גדול ממובילי התנועה נגד החיסוני  ,באי
מטיעוני

שאפשר להתמודד ע

מקרב העוסקי

המגפה על ידי שר

כמוב שאי כא הכללה וכמדומה שרוב רוב

בתחו

הרפואה החליפית ,וזאת

לבונה ,תזונה נכונה ,או כל תכשיר אחר,167
ברפואה חליפית אינ

של העוסקי

לחיסו

מתנגדי

זה.
והנה היות ורוב הציבור נפגש פע

או פעמיי

בתרופות מתחו

יותר מהתרופות הקונבנציונליות ,יש לעורר את השאלה הא
הבמה כולה לרפואה הקונבנציונלית היא מוצדקת ,הרי ג
כדי לברר הא

הרפואה הטבעית ,שהועילו לפעמי
על סמ

הטבעוניי

הצלחות אולי באמת נתינת

מביני

ברפואה.

יש זכות למרפא ברפואה חילופית להכחיש רפואה מקובלת בתחו

הממסדית ,יש להציג את דעת הפוסקי

הרפואה

בזה ,ותחילה יש להביא תיאור על מצב הרפואה בירושלי

לפני כשלוש מאות שנה.
ירַ (.ל ִי
ָ
יות ִ+
רו ֵפא ִל ְה ֹ
.מ ָ&א ִנ ְר ֶאה ְו ֵנ ַדע ָל ָ0ה ִאי איפשר ְל ֹ
' ִ
יה
ינ ֶ
.ב ֵע ֵ
יה ְ
.ד ָר ֶכ ָ
א ִמ ִ6ית ְ
ָה ֲ

פ.אה
ירי ְָ +ר ָ
יה ַמ ִ& ִ
ַח ָכ ֶמ ָ
יה ו ֲ
( ָ
א ָנ ֶ
ֵ 3אי ֲ
ְל ִפי ֶ

( ִוי ְ ,ו ִל ְפ ָע ִמי
א ִמ ִ6י ָ
רו ֵפא ָה ֲ
רו ֵפא ְו ָה ֹ
(ה.א ֹ
או ֵמר ֶ
ֹ 3
ָ&ל ִמי ֶ

רו ֵפא והחייב ַה ָָ Bכל ְו ַה ְִ ,(-ֵ Gו ַה ָָ Bכל שמשי
ָה ֹ

חו ֵלק ִע
רו ֵפא ְו ֹ
מו ֹ
ֶאת ַע ְצ ֹ
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ֶה ָח ָכ

ִנ ְפ ָ(ִ :י

ֶה ָח ָכ

(י
.מ ַב ֵGל ֶאת ְָ 5ב ָריו ְו ַא ְנ ֵ
ְ

אין צורך להזכיר שניתנה להם ההזדמנות להוכיח את התועלת בטיפולים כאלו במשך כמעט שנה עד הופעת החיסונים,
ונתוני התחלואה והתמותה יוכיחו עד כמה ]גם פלוני אבי תרופת הפלא ,טוען בהסרטה שפורסמה לאחרונה שהשיטה שלו
אמורה להוריד את התמותה רק ב 85אחוז ,ועל פי חישובו עדיין חצי אחוז מהנדבקים ימותו ,והסיבה לדבריו שזה עדיף
מהחיסון ,היא מפני שהוא מקציב לשליש מתוך מליארדי המחוסנים בעולם רק עוד שלוש שנות חיים )וגם זאת מתוך פרץ של
נדיבות([  -כמובן שיתכן מאוד שתזונה נכונה או חיזוק ויטמינים יכולים לסייע למי שכבר נדבק ,אבל אין להם שום השפעה על
תפוצת המגפה ,וגם הרבה יותר קל לשכנע את רוב הציבור לקחת זריקה וזהו ,מאשר לשכנעם לנהל אורח חיים בריא .אצטט
שיח שהיה לי עם רופא טבעוני מחו"ל" :היה אצלי שכן בעל ואשתו שחלו .הבעל שמע לי ולקח הויטאמנים שלי ולא נעשה לו
כלום ואשתו לא שמעה לי וכמעט מתה מהנשימה .הרב שלנו חלה לחודשיים ,ולא חזר לנורמלי ,ובתוך שבוע שלקח
הויטאמנים ,חזר לאיתנו" "אם כן גם אתם מודים שקשה לשכנע אנשים שדבר קל מרפא ,וקשה לשכנע אותם להמשיך כל יום
לקחת ויטמין ,גם אתם מעידים בעצמכם שמתוך שלושה אנשים ששכנעתם רק אחד הסכים לקחת בזמן ,והשני לקחת אחרי
הזמן ,והשלישית לא הסכימה לא זה ולא זה" ,כדי להמחיש עוד יותר את הבעיה ,יש להעמיד את הפתרון הכי זול ,הכי מהיר,
והכי בטוח למלחמה במגפה ,והוא שכל הציבור ללא יוצא מהכלל יתרחקו  2מטר זה מזה למשך שבועיים ]או ילבשו ביגוד מגן
כמו במחלקות הקורונה[ ,כך על פי דרך הטבע תפסק לגמרי ההדבקה בזמן הכי קצר ,הבעיה היחידה בפתרון זה הוא שיתוף
הפעולה של הציבור.
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3ה ְמ ַב ֶֶ Gלת ְִ 5ב ֵרי ֶה ָח ָכ
א ִפילִ .א ָ
(ֲ
עוד ֶא ָ<א ֶ
יחי ְִ 5ב ֵרי ֶה ָח ָכ ְו ֹלא ֹ
.מ ִִ 1
עו ִ7י ְ& ִד ְב ֵרי החייב ַהה.א ַ
חו ֶלה ֹ
ַה ֹ
ָכול ִל ְס ֹ+ל ֶה ָח ָכ
ְו ֵאי י ֹ

טוב ְל ָרע
ֹ
( ְַ Dב ִחי ֵ+י
ֶ 3קר ְו ֵאי ִמי ֶ
ֶאת ַה ֶ

יו ֵד ַע שתואבי
רו ֶאה ְו ֹ
(ה.א ֹ
+ו זֶה ֶ
ֶע ְל ֹ

ידי ַס ָ& ָנה'.
חו ֶלה ִל ֵ
יאי ֶאת ַה ֹ
.מ ִב ִ
ְ
תיאור מוכר ולא חביב ,הלקוח מספרו של חמיו של בעל הפרי חדש רבי רפאל מרדכי מלכי ]אביו של
רבי עזרא מלכי מח"ס מלכי בקודש ועוד ספרי  ,שתואר בספרי זמנו כחכ
ברפואה שער א פ"ה עמ' עב( ,ודומה להפליא לויכוח שנכפה על הרופאי
ידי אנשי

מביני

שחלק

ג

ברפואה טבעונית וחלק

דיי ורופא[ )מאמרי

כיו

בתחו

בזה לא ,וכל כישוריה

החיסוני

מסתכמי

על
בפה

חלקלק ,ואדישות לגורל החולי .
רבי רפאל מרדכי מעמיד בספרו )ש
ברפואה ,בשאלה א

עמ' עא( את הבחינה מיהו רופא אמיתי ומי אינו רשאי לעסוק

למד את הרפואה בצורה ממוסדת וא

דבריו משבח את מנהג ארצות אירופה שדני

קיבל תעודה מהממסד הרפואי ,ובהמש

בחומרה את המתחזי

לרופאי .

פ.אה ֶֶ 5ר ְָ 9ח ְכ ָמה ִ&י ִא ִמ ְָ Bפ ִרי ְ& ִמ ְצוַת
ָדעָ .ה ְר ָ
( ֹ<א י ְ
רו ְפ ִאי ֵמ ֵא<ַ .ה ִ(ִ -ְ Gי ֶ
ַס ִ&ימֵ .מ ָאה ֹ
וז"ל 'ואפילו י ְ
ַה ָ(ִ 1י

ֵאי ָל ֶה

ְמ ֻל ָָ 0דה ומכ"ש ִא

רו ְפ ִאי
( ְִ .(0ְ 3ו ָראִ .מ ְנ ָה ִגי ָה ֹ
(ו ֶא ָ<א ֶ
ְ& ָתב ְו ָל ֹ

א ָֹ +ְ 0לא ֵ& ִלי
אכה ְ& ֻ
ִ( ְֶ .(0א ָ<א ֵמ ַע ְצ ָמ ִנ ְכ ְנסָ 0ְ +ַ .ל ָ
יה
7ה ַעל ִֶ -
עֵ
7ה ַמ ֲ
עו ֶ
ְו ָה ֹ
מות ָה ֵה
קו ֹ
ַֹ 0ְ +
רו ְפ ִאי
ָה ֹ

ְֹ +לא ְס ָפ ִרי

ְו ֶכ ָח ָכ

ומכ"ש ִא

יה
ֵ 3אי ְִ +ד ְב ֵר ֶ
ֶ

ֹלא

ַמ ָ...(0

ע ֵר ִלי
צות ָה ֲ
.ב ָכל ַא ְר ֹ
מו ָל ַד ַעתְ ...
.מ ַא ֵ+ד ֶאת ַע ְצ ֹ
(ו ְ
ה ֵרי זֶה ִמ ְת ַחֵDב ְַ +נ ְפ ֹ
ֲ

א ֶמת ְו ָח ָכ
רו ֵפא ֱֶ +
(ה.א ֹ
רו ֵפא ֶ
ָ&ל ֹ

( ִא
פ.אה ֶ
( ִר ֵ-א ְר ָ
.מ ָצא.הֶ .
ְ

( ָא ַמ ְרנִ .א
מו ֶ
ְָ +ח ְכ ָמה ְ& ֹ

עו ְנ ִ(י
מו ִעיל יֵ( ַָ %+ס ָ& ָנה ֹ
ֹלא ֹ

יבת
י( ַ
מ ְס ָמ ְִ 9מ ִ
ֹלא ָהיָה ֻ

ינו
( ֵא ֹ
יתה ומכ"ש ִמי ֶ
תו ִמ ָ
או ֹ
ֹ

יו ֵד ַע ְ&לְ .ו ָנ ַהג ְִ +לי ידיעה'.
ֹ
פשוט שאי כא קריאה שלא להשתמש כלל ברפואה טבעונית או אלטרנטיבית ,במצב שא
לא תועיל היא ג

התרופה

לא תזיק ,או בתזונה בריאה וכדומה ,אלא על לקיחת סיכו על פי מישהו שאינו

רופא מובהק ,למשל לקיחת תרופה שיש בה סיכו ]וכפי שהזכיר שהיו מענישי
ברפואה שיש בה סיכו [ ,או מניעת טיפול מציל חיי

מי שהשתמש

שנית על ידי רופא מוסמ .

עיקר המניעה מלגשת לרפואה למי שאינו מוסמ לה מבוארת בשו"ע )יו"ד סי' שלו ס"א( וז"ל 'ומיהו
לא יתעסק ברפואה אא"כ הוא בקי ,ולא יהא ש

גדול ממנו ,שא

לא כ  ,הרי זה שופ דמי '.

על ההגבלה האמורה בשו"ע שלא לעסוק ברפואה אלא כשהוא בקי הובאו בקונטרס הוואקסי בהלכה
)לגאב"ד פלטישיא רבי יצחק שטיי שליט"א( מקורות רבי
ובה

שהיינו כשיש לו תעודת רופא.

לשונו של ערו השולח )יו"ד סי' שלו ס"ב( 'ומיהו אסור להתעסק ברפואות אא"כ הוא בקי ויש

לו רשות מב"ד והאידנא צרי 9להיות מוסמ 9מהממשלה שיש לו רשות לית רפואות לחולאי
יהא ש

גדול ממנו שאל"כ כשהזיק הרי הוא שופ דמי

בתשלומי אפילו הוא בקי א

וא

וג

לא

ריפא שלא ברשות ב"ד והממשלה חייב

החולה נתנזק על ידו וצרי להוציא ממו על רפואות וכ"ש א

מת על

ידו ה"ז כהורג נפש במזיד'.
וכ לשונו של ספר בית הלל )על שו"ע יו"ד סי' שלו ס"א( שכתב על דברי השו"ע 'ומיהו לא יתעסק
ברפואה אלא א

הוא בקי' ,וז"ל 'ונראה מה שכתב א

הוא בקי ר"ל שיש לו כתב מאותו מקו

שנותני ש רשות לרפאות מרופאי מומחי  ,שקורי אותו בלשו אשכנז 'דאקטרירט'.
ועוד הביא ש

את לשונו של הפלא יוע) $ער

רופא( 'ולא יעסוק במלאכת הרפואה לרפאות את

ישראל אלא א"כ בקי בחכמת הרפואה היטב וה רבי
אליל שלוקחי
מימיה

עתה ע

מלאכת הרפואה לאומנות להתפרנס וה

האר $בפרט בערי הברברי

לא ראו מאורות ולא למדו חכמת הרפואה

רק האיש אשר נדבו רוחו לקרבה אל המלאכה קונה ש

לעצמו שהוא רופא מובהק והוא

עוסק במלאכת הרפואה כאשר ימשש העור באפילה ולא ידע בי ימינו לשמאלו אוי לה
שעליה
הש

אמרו טוב שברופאי

לגהינ

שה

מרבי

רופא מובהק יבא ויטול'.
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ג

בשו"ת תשובה מאהבה )ח"א סי' קלה( בתשובה העוסקת בעני החיסוני

את הקביעה מיהו רופא מומחה ,על פי התעודה שקיבל מהממסד הרפואי ,וג
עמ

המקומי שעונש מי שעוסק ברפואה בלא רשיו  ,וז"ל 'לכ אני מסכי

]הובאה לעיל[ מעמיד
הוא שיבח את השלטו

א

הרופא אומ במלאכת

העבודה הזאת אשר קבל רשותא מריש אסוותא מעיר הגדולה פראג הבירה שהוא בקי להושיב
אבעבעות האל כמשפט לכל הלכותיה
המושלי

העומדי

עפ"י הסכמת רופאי

ומוחזקי  ...ג

מומחי

ראשי הרופאי

להשגיח על כל רופאי המדינה מאת חורי אר $גובערנא יר"ה מייסרי

כל מי שעוסק ברפואה זו בלתי ידיעת
העולה מהדברי  ,א

ורשות

ומענשי
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שנית לקחת רפואה טבעונית ,מכל מקו

על פי השו"ע והפוסקי

לעסוק ברפואה אלא למי שקיבל תעודת רופא מהמוסדות המוכרי

אי היתר

של המדינה ,ומי שעושה כ

והכניס את החולה לסיכו הריהו שופ דמי .
האופני

שנחשבי

כניסה לסיכו  ,ה

כאשר התרופה עצמה עלולה לסכ  ,או כאשר הרופא שאינו

מוסמ מרשויות הבריאות מונע טיפול שמקובל כמציל חיי .
נמצא שבויכוח על החיסו שלפי דעת הרופאי
השו"ע לרופא מתחו

הוא טיפול מציל חיי  ,אי רשות על פי

הממסדיי

הרפואה החילופית למנוע את החולה מלקבל את הטיפול ,וא

עושה כ הריהו

בכלל שופ דמי .
]ברור למעלה מכל ספק שאי אפשר לטעו שכיו

על הממסד

השתנתה המציאות ואי אפשר לסמו

הרפואי ,כי השחיתות לא נולדה אתמול ואי אפשר לטעו שרופאי אוסטריה בתקופת התשובה
מאהבה ,169או רופאי רוסיה בתקופת ערו השלח היו אוהבי ישראל ונקיי
לספר על חוסר הידע המשווע והבערות הגדולה של אות
זמנינו ,וכבר הארי
זאת קיבלו ג
לכ ברור שג

'רופאי

מכל עולה ,וג

מומחי ' של זמנ

רבי נחמ מברסלב על הבלבול הגדול שהיתה מנת חלק

אי צור

ביחס לרופאי

של רופאי זמנו ,ובכל

רופאי אותו הדור הסמכות ההלכתית של 'בקי' ,כי כל דור לפי חכמת בני דורו[.
בהכרעה על המנה השלישית ,או על החיסוני

לבני נוער ,אי לנו לסמו אלא על דעת

הממסד הרפואי ,כי רק לו יש את הסמכות ההלכתית של 'בקי'.
יש לצטט את לשונו של ספר אמונה

ודעת170

שבזמנ

התעורר לפעמי

כלל לא היתה נפגעת מהאבעבועות ]מבואר בספרי הפוסקי
גדולה כל כ  ,עד שכמעט כל אד

היה נדבק בה במש
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הצור לחס אוכלוסיה שבדר

שהשכיחות של אותה מחלה היתה

שנות ילדותו ונשאר מחוס לכל חייו[ ,היו

כמובן שלא נעלם מעיני כל הפוסקים האמורים שתרופה שאינה ממסדית יכולה להביא מרפא ופעמים שהיא אף מוצלחת
יותר מהרפואה הממסדית ,וכפי המעשה הידוע שהובא בספר חרדים )מצוות התלויות בארץ פ"ז( ,וז"ל 'ושמעתי מפי מגידי
אמת שאירע במלכות קאסטיליי"א באחד משרי המלך הפרתמים בלכתם לצוד ציד להביא בא לרדוף אחר שועל לצודו ועקץ
השועל אל רגל השר עקיצה קטנה לא הרגיש בה ביום השני התחילה רגלו לצבות ביום הג' צבתה מאד עד סוף הירך ורופאי
המלך נלאו לבקש מיני רפואות משונות בדמים יקרים מאד ולא יכולו ונואשו ממנו והיה מצוה מחמת מיתה וכל בני ביתו בוכים
והנה נכנס ערבי א' ממשרתיו שהיה מביא לו דורון כמנהגו וראה את הצרה הגדולה ואת החולי שחלה אדוניו וישאל אליהם מה
החולי הרע הזה פתאום בא לאדוני והיום ג' ימים ראיתיו שאנן ושלו ואמרו לו עקיצה קטנה של שועל הביאה עליו את המות
הזה ויען אליהם אל תיראו כי בעזרת האל אני ארפא אותו וילך במהירות אל השדה וילקוט מיני עשבים ידועות לו וירץ ויבא
אל בית אדוניו ויכתוש את העשבים במכתש ,וישם על רגל אדוניו פעמים ושלש מיד התחיל להרפא ביום הג' נתרפא והלך על
רגליו וישתוממו הרופאים ויהללו את האלקים אשר ברא מיני סגולות בעשבים'.
ופשוט לכאורה שאותו ערבי שהביא את העשב ,לא נכנס להגדרת רופא מומחה ,אלא שהיתה בידו סגולה מסויימת שהועילה
במקרה הנוכחי ,אכן מאידך פשוט שבאותו מעשה לא היתה כניסה לסיכון בעצם נטילת התרופה הסגולית ,כי כבר היו אחר
ייאוש ולא היה מה להפסיד.
169
]העיר פראג נמצאת בצ'כיה שהיתה בזמנם בשלטון הקיסרות האוסטרית הונגרית[.
 170לרמ"צ טאקטין ]מעוטר בהסכמות הבית הלוי רבי מאיר שמחה ועוד[ מאמר תשיעי אות ח.
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סומכי
ע

בזה על הרופאי  ,וז"ל 'וכמו בעת אשר גברה מחלת הפאקי בעול

זקני

יח

והרופאי

הבשר ,וע

הזקני

יצוו אז שג

יעמידו פאקי על זרוע יד

כל זה יקבלו במנוחה פקודת הרופא וסובלי

ותלכוד במצודתה נערי

א כי הכאב גדול מאד בעת כי

את הכאב בהשקט ולא ידברו סרה על

הרופא'.
ג

העובדה שיש רופאי

המערכת שהתגלו כמתנגדי חיסוני  ,אינה הוכחה שיש צידוק רפואי

מתו

למניעת החיסו  ,כי ההתנגדות לחיסוני
עוסק ,171יש ג

האד

מכחישי

רופאי

שמעשני  ,זה לא מוכיח שהעישו בריא לגו  ,כללית העובדה שיש

אינה אמורה לבלבל א אחד ,כמעט לכל נושא בעול

מכחישי שואה ]מתנגדי החיסוני
להתייחס לכל דעה קיצונית ,א
רופאי

היא תנועה ותיקה וסוג של אמונה ,ואינה קשורה למקצוע בו

משתמשי

יש מכחישי

הרבה במוטיבי

]כולל הקורונה[ יש ג

של השואה ,ושוכחי

כ אי אפשר להשתמש בשואה כי ג

שא

צרי

לה יש מכחישי [ ,יש ג

שטועי  ,לשמחתנו הרוב המוחלט לא.

מכא יש להבי כיצד להתייחס לפרסומי
ובאופ ]לא מפתיע [172ה

על פלוני או אלמוני ששמעו את המומחי

משני הצדדי ,

תמיד הגיעו להכרעה נגד החיסוני .

יהודי יקר ,הא אתה חושב שיש ל 9סמכות של 'רופא בקי' על פי השו"ע?
ו  .נזק לטיפול הרפואי
הא

יש נזק לטיפול הרפואי ,כתוצאה מפרסומי

בלתי אחראיי ?

חוסר האחריות הצבורי בתנועת ההתנגדות לחיסוני  ,ובפרט בהכחשת הקורונה ,מתבטא מאוד בנזק
גדול לציבור בתחו

הטיפול הרפואי.

יש לצטט שוב מדברי רבי רפאל מלכי שלאחר התיאור דלעיל על עגמת נפש הרופא כשבאי
שאינ

מוסמכי

ומבטלי

את דבריו ,הוא מתאר את ההשלכות הקשות שהדבר גור

מטפלי

וז"ל ' ְו ַא

ַעל

ינ
( ֵא ָ
עוד ֶ
ח ָס ִדי ְ ...ו ֹ
מו ִמ ְִ :מיל.ת ֲ
.מו ֵנ ַע ַע ְצ ֹ
ֹ
ָרי
א.מ ָנאִ ,מ ְת ַה ֵַ 9ְ -א ְכז ִ
ְ
רו ֵפא
רו ֵפא ַר ְח ָמ ְו ָח ִסיד ֹ
( ְִ Dהיֶה ָה ֹ
ִ-י ֶ
בוד'.
ה ִגי ֶָ +ה ָ& ֹ
נו ֲ
או ָתְ %ו ֵאי ֹ
ֹ
.מ ַב ִ;י
פ.אה ְ
יו ְד ִעי ְַ 5ר ֵכי ָה ְר ָ
ינ ֹ
רו ְפ ִאי ְו ֵא ָ
ָאות ָה ֹ
(ו ְמ ִרי ַצֹ .
ֹ
הא

אפשר להכחיש שהפרסומי

המאשימי

נגד  ,עלולי

הבוטי

נגד הרופאי

או החיסוני  ,וכל שכ

מאוד לגרוע מאיכות הטיפול הרפואי ,הרי הרופאי
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בני אד

הפרסומי

ה  ,והדרישה

יש הסרטה שהתפרסמה לאחרונה ,בה ד"ר פלוני משתמש במוניטין שלו כמרפא קורונה ]ע"י תרופת פלא שהגישה
המקובלת כעת היא שאין לה שום השפעה[ כדי להתנגד לחיסונים ,לדבריו התופעה המסוכנת ביותר בחיסון היא קרישיות הדם.
הוא מציג הסבר מעניין לתופעה זו ,הרי החיסון כידוע נותן לגוף הוראות הכנה לחלבון הקוץ של הנגיף ,וכתוצאה מכך
מתמלאים כלי הדם בכמות אדירה של קוצים זעירים ,וכשהדם עובר ליד קוצים אלו הוא נקרש ,תיאור ציורי מאוד ]לא נשמע
כל כך מדעי ,אבל לא טרחנו לבדוק זאת[ ,הבעיה שתופעת הקרישה נמצאה דוקא בחיסון של חברת אסטרה זנקה ]בכ 18איש
מתוך מליון[ ולא בחיסוני פייזר או מודרנה ]אולי כונתו שהחיסון של פייזר מייצר קוצים בגופם של מקבלי החיסון של אסטרה
זנקה?[.
172
אין כאן מקום לדון מי המומחים שהשתתפו בדיונים אלו ,ומי דאג לבחור את המומחים המתאימים לכך ,המשחק המכור
הזה די מזכיר את הויכוחים שנכפו על היהודים בימי הבינים ,מתנגדי החיסונים ידועים כבעלי לשון חלקלקות ,שאינם
מתביישים לשקר בפומבי ומתוך בטחון עצמי רב ,כך שבכל מקרה תהיה משנתם סדורה פי כמה ממומחה אחראי ששוקל בפלס
כל טיעון ,כבר אמר חוקר ידוע שעד שמומחים אחראיים מזימים טענה אחת ,הם כבר מזמן עברו לטיעון חדש ]הוא השתמש
בביטוי מתחום הכדורגל "עד שתוקעים להם 'גול' הם כבר מזמן הזיזו את השער למקום אחר" – כמובן הטיעון הוא של מומחה
שאינו יהודי וכך גם הביטוי[ ,אצטט תיאור של ר' מרדכי גולדמן "מתנגדי החיסונים הם אנשים משוכללים מאוד .ממבט ראשון
הם נראים מוזרים ,אבל בפועל מדובר במכונות תעמולה מתוחכמות .הטענות שלהם מגוונות .תסתרו אחת ,יעלו מולכם אחרת,
תסתרו גם אותה ,יעלו שלישית .בסופו של דבר הם ישלפו מונח ,מומחה או ציטוט שלא הכרתם ,והם יכריזו על נוק-אאוט .הם
בלתי מנוצחים .קצת כמו הקורונה .הם מייצרים מוטציות של עצמם כל רגע".
62

החיל והחוסן לחי עולמים

שבכל זאת ה
בהפקרת חולי

יתעלו מעל רגשותיה
,173

או באנשי

ויטפלו באנשי

שזלזלו בחיסו ולבסו

אות

שמכני

רוצחי

ומאשימי

אות

חלו באופ קשה ,היא דרישה שלא כל אחד

יכול לעמוד בה.
ז  .רווחי עתק של חברות התרופות
שאלה נוספת הא

רווחיה

מההסתה כנגד החיסוני

של חברות התרופות ,הוא שיקול לחשוש מהחיסו או להיפ ? חלק
הוא בהתמקדות על הרווחי

של חברות התרופות ,טיעו

העצומי

שתפקידו לעורר אי אמו בבטיחות החיסו  ,שמא היה איזה ויתור על בדיקות הבטיחות עקב תאות
הבצע ,זוהי ג

דר

בדוקה לתעל את רגש הקנאה של אוכלוסיה שאפשרויותיה הכלכליות אינ

המשופרות ,לרצו לנקו

בבעלי היכולת.174

עוד טענה כנגד חברות התרופות ,תו
המפתחות חיסוני
ג

מ

כדי סילו

הלכתי ,היא שכיו שיש ]לדבריה [ לחברות

הגנה מתביעות נזיקי  ,אז לא שיי בה

האנטישמיות מגוייסת לצור

את המונח שאומ אינו מקלקל אומנותו.

התעמולה ,הרי ידוע שהגויי

אוהבי

אינ

גדולי

שלנו ,וא

כ

העובדה שהחיסו נית בתחילה למדינת ישראל ,משמש בפרסומיה

כהוכחה שמעורבת כא איזו

מזימה אנטישמית ,שגוברת על תאות הממו  ,ויתכ שמעורב בחיסו ס

המות ממש.175

כמוב שההיבט ההלכתי בזה ברור ומפורש בגמרא ובשו"ע ,אבל תחילה יש להביא את העובדות הרי
ג

א

חברות התרופות אינ נושאות באחריות משפטית ,מכל מקו

כל קלקול או תופעת לוואי עלול

להביא להפסדי עתק לחברה ,מבחינה מציאותית במקרה כזה אי צור בקנסות.
ג

בהלכה לא מוזכר עני הקנסות אלא הפסד הפרנסה ,כפי שכתב הרא"ש )ע"ז פ"ב סי' ח( 'לא מרע

נפשיה ומתרפאי ממנו א על פי שאי רופא מומחה .דלא מרע נפשיה לקפח פרנסתו'.
וכ נפסק להלכה בשו"ע )יו"ד סי' קנה( 'כל מכה וחולי שיש בה
מתרפאי

מעובד כוכבי

שאינו מומחה לרבי ' .וביאר הש"

סכנה ,שמחללי

עליה

שבת ,אי

)ס"ק ג( 'אבל מומחה דהיינו אומ לא

מרע אומנתיה'.
ועוד הוסי הרמ"א שאפילו א

אינו מומחה א

דכל זה אינו אסור אלא כשהעובד כוכבי

עושה בשכר מותר שחושש להפסד שכרו ,וז"ל 'וי"א

עושה בחנ  ,אבל א

עושה בשכר ,בכל עני מותר ,דחייש

לפסידא דאגריה וכ נהגו להקל'.
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ידוע בציבור על אחד האישים שפרסם פרסום בוטה לפיו מעולם לא מת אדם מהקורונה ,וכל הנפטרים הורעבו למות בבתי
החולים ,ותקופה קצרה אחר כך אישפז את אביו במחלקת הקורונה בבית חולים במצב קשה.
174
דוגמא למילים שכתב לי אחד מקרבנות ההסתה 'אנשים טוענים שנגנב להם כסף מהחשבון לא ידוע איך ,לבנקים אין
תשובה הרבה מוכרי נעלים שמים לב מידי פעם שנעלמים להם קופסאות נעלים מהמדפים ,יש הסרטות שהמדפים רקים ,גם
מוכרי מזון בסיסי מגלים זאת לאחרונה לטענתם הם חשו זאת כל השנים רק פחדו שיגידו שהם מדומיינים המדפים מתרוקנים
באופן פתאומי ,ויחד עם זאת גם הקופה ,פחד פחדים ...לא היבנתי למה לא מחסלים את ביל גייטס וזהו זה'.
175
אצרף תגובה שכתבתי עבור מתנגד חיסונים בענין זה עוד לפני ההצלחה של החיסונים בארץ" :הסיבה שהחברה העדיפה
את ישראל היא בראש ובראשונה לטובתה ,זו מדינה עם מספר תושבים קטן עם יעילות דיווח והפצה ,עצם זה שהם מוכנים
להראות לכל העמים עד כמה החיסון שלהם יעיל בבדיקה במדינה קטנה מראה שהם בטוחים בו ,אילו היה להם ספק בזה היה
עדיף להם לפזר אותו על כמה מדינות גדולות שלא יראו אם הוא עוצר את המגפה ,תבין אם בס"ד החיסון יעצור כליל את
המגפה בישראל ,הם יוכלו לדרוש מחיר אסטרונומי עבור החיסון שלהם -וישלמו להם ]אני לא משוכנע שהם לא מאיטים
בכונה את הייצור של החיסונים שלהם כדי למכור אותם אחרי שיהיה להם הוכחות ביד[".
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והביא הש"
שונאי

)ס"ק ו( את המהרש"ל שחלק על ההיתר של הרמ"א ,בטענה שגדולה השנאה שה

אותנו עד שלא יחששו להפסד שכר  ,וז"ל 'וג

למיחש למרע חזקתו' ,והשיב הש"

כדברי הרמ"א שאדרבא יש להקל יותר בהפסק השכר המיידי

מאשר בהפסד האומנות העתידי ,וז"ל 'משמע מדבריה
פרנסתו לגבי אחרי

גדולה השנאה דלא חייש לשכרו היכא דליכא
טעמא דאינו מקפח

איפכא דמיד שרי משו

כ"ש היכא דמפסיד שכרו לגבי האי דשרי'.

הרי שככל שיש ריוח ממוני לאותו עובד כוכבי  ,א שהוא שונא אותנו שנאה גדולה הוא אינו חשוד
לקלקל.
ג

עיקר הטיעו על תאות הבצע ,אינו מתאי
שוה חנ

בחנ

לרפא בחנ

לקביעה שקבעו בגמרא )ב"ק פה (.שרופא שמטפל

'אסיא דמג במג מג שויא' ,וכתב הרדב"ז )שבועות פ"ו ה"ט( שאפילו רופא שמוכ

ראוי לו ליטול שכר כדי שיתאמ $ברפואתו ולכ יש להתיר למודר הנאה את נדרו שלא

לקחת שכר ,וז"ל 'ואי לאו דמסתפינא הוה אמינא דאפילו א

מתירי לו דאסיא

רוצה לעשות בחנ

במג מג שויא וכיו שאינו נוטל שכר לא יעשה המצוה כתקנה הילכ נתינת שכרו הוי בכלל המצוה
שמתירי לו בשבילה'.
וכמוב שאי לחלק בי רווחי
תכ( שדברי הגמרא ה
ולשל
חולי

לקטני  ,וכפי שכתב הגר"ב זילבר )בירור הלכה תנינא חו"מ סי'

גדולי

סמ למה שנהגו בני התורה ללכת לרופאי

הו תועפות ,וז"ל ומכא סמ נוס לבני התורה המדקדקי
שכר חדשי קבוע ולא לפי מספר הביקורי

כיו שמקבלי

שבחו $לאר $החולי

משלמי

פרטיי  ,וא לנסוע לחו $לאר$

ואינ

סומכי

בקופת

על הרופאי

הוא בכלל אסיא דמג מג שוה ...כיו

הו תועפות עבור כל טיפול ואילו כא הוא על חשבו קופת חולי

הוי

ג"כ בכלל דינא דגמ' אסיא במג מג שוה'.
נושא הלכתי זה של לא מרע אומנותיה ,הוא ג
לרפואה הממסדית ]ג
הרופאי

הבכירי

הציבור ,וא

אילו לא היו הוכחות אחרות[ ,הרשויות הרפואיות ,חברות התרופות,
את עצותיה

שנותני

יתברר שטעו וכל שכ א

באיבוד משרת

אב בוח להכרעה בויכוח בי מתנגדי חיסוני

לרשויות ולרבני  ,הוכיחו ומוכיחי

יתברר שהטעו את הציבור ה

אחריות ג

א

המומחי

יתברר ,176שהכל!!! עורבא פרח וכל דבריה

לעסוק בהפחדות ציבוריות בתחומי
ש  ,א אחד ממאמיניה

אחרי

וג

שאינ

ממוסדי

בשקר ואינטרס ,ה

לא ישאו

פשוט ימשיכו

בה

תהיה לה

הצלחה עד שימצאו ששיקרו ג

א

יוכחשו פע

אחר פע  ,זו הדגמה נפלאה של

לא יאבד את האימו ג

הכלל ההלכתי שאומ לא מרע אומנותו שסומכי
שו

ישאו באחריות ה בממו וה

ואולי א בהעמדות לדי ]ברור שעסק רפואי שהמלי $לגדולי ישראל דבר גרוע כזה,

לא יעמוד לדי אבל הוא איבד את עולמו לנצח[ ,אבל מאיד
בשו

את דאגת

לבריאות

עליו לעניני הלכה ,ביחס למי שאינו נושא עליו

אחריות.
ח  .המנה השלישית לפי גישת מתנגדי החיסונים

לסיו

יש להעיר על חוסר ההתחשבות של מתנגדי החיסוני

בפרט בנוגע למנה השלישית ,הרי אחד

הטיעוני המרכזיי שלה על החיסו לקורונה הוא תופעת הADE
שבה
מקו

החיסו אינו מג על המחוס אלא אדרבא גור
להכנס לסילופי

המדעיי

למחלי  ,וכל מי שיחלה פע
מחוס או מחלי

176

שקיימת בכמה מחלות נדירות,

לו לחלות בצורה אלימה הרבה יותר ]אי כא

שיש בטיעו זה ,שהרי באות

המחלות אי

הבדל בי

מחוס

שניה נכנס לסכנה חמורה יותר ,מה שלא ראינו בקורונה אפילו אצל

אחד בכל העול [.

וכולנו תקוה שכך.
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אפילו שתופעה זו לא התגלתה עדיי  ,היא עשויה להתרחש דוקא כשתעבור תקופה אחרי

לטענת

החיסו שאז הנוגדני

כתבו שהתפתחות כזו תוביל לצור חיוני

שבגו יורדי  ,ולהשלמת הטיעו ה

לחס כל חצי שנה ,שלא להגיע לסכנת נפשות שבהדבקה השניה.
א

הטועני

כ  ,נמצא שדוקא ה

ללקיחת אחריות ציבורית היו צריכי

החיסו השלישי ,למי שעבר על דעת
לשיטת

המכונה ADE
מוסמ
קיי

כ"סיכו אפשרי משמעותי" כלשונו תופעה

שעלולה להתרחש כעבור תקופה ממושכת לאחר קבלת החיסו  ,עד עתה אי א גור

יש לזכור א

שה

ויודעי

178

האחרוני [ 'הידעת כי היצר )פייזר( דיווח

שחולק על חשש רציני זה במיוחד בחיסו הקורונה וקובע בודאות כי החשש נשלל ולא
חלילה תתרחש התופעה כעת ,הפתרו היחיד יהיה לחס את ה'מחוסני ' שוב

ושוב כדי לשמור על רמת נוגדני
מכ

]חוברת שיצאה בימי

על תופעה קטלנית חמורה שהוא זיהה בחיסו

,179

הראשוני  ,כי א

לא כ הרי

הרי זו סכנה גדולה.177

למע הסר ספק נצטט את לשונ

לFDA

וחטא בלקיחת החיסוני

לעודד בכל הכח את לקיחת

לא פועלי

גבוהה'.

כ  ,ברור שהאחת מ השתי

שתופעה כזו אינה קיימת ,או שפשוט אינ

לנצח במערכה עדי לה

שימותו רבי

אסור לשכוח שבמסגרת המאבק שלה

או שה
מתחשבי

לא מאמיני

בעצמ
בחיי אד

שלה

לשקרי

בצורה הנוראה ביותר ,וכדי

]יתכ ששתי האפשרויות נכונות[.
בממסד הרפואי ,ה

אינ

מגלי

שו

התחשבות בציבור ,בי

ביחס לאלו שבחרו להתחס  ,180ובי ביחס לאלו שבחרו שלא להתחס .
בפרסו

כל הצרות ותופעות הלוואי שלדבריה

יש בחיסו  ,ה

אינ

חוששי

לעצ

הפגיעה

וההפחדה למי שבחר להתחס בהוראת רוב ככל גדולי הדור ,181זאת מלבד הטענה שיש לה

177

זכות

התפרסמה לאחרונה ממש הסרטה של דר' פלוני ,בטענות חמורות על החיסון ,וביניהם הוא טוען על המנה השלישית בארץ
ישראל ,שאם המנה הראשונה והשניה לא הועילו ,אז מה הטעם לתת מאותו החומר עוד פעם ,כמובן שמי שבוחר להאמין לו על
סילוף זה שהמנה הראשונה והשניה לא הועילו כלל עושה זאת על אחריותו האישית ,אבל הטענה שהחיסון השלישי מיותר היא
ממש חוסר אחריות ציבורית כפי שיטתם של המתנגדים.
178
אין כאן מקום לפרוך את השקר השיטתי שכביכול היצרן דיווח על תופעה כזו ,הם משתמשים במסמך בדיקה של הFDA
שהורה לבדוק ולשלול רשימה של  24תופעות כתנאי לקבלת האישור ,והם הציגו לכמה רבנים את המסמך הזה כאילו היא
רשימת תופעות לוואי קיימות ,כל מי שמסתכל בכותרת של המסמך רואה שזה בכלל לא משוייך לחיסון של חברה פלונית או
אלמונית ,אלא רשימת בדיקות לכל חיסון לקורונה.
179
נא לשים לב לניסוח ,הרבה מומחים התייחסו לעורבא פרח הזה ,אבל פשוט שאין אפשרות לבן אדם ויהיה המדען המומחה
ביותר "לקבוע בודאות כי החשש נשלל ולא קיים" ,האם אפשר לקבוע בודאות? האם כשגדולי ישראל בכל הדורות הורו
להשתמש ברפואת החיסונים ,הם "קבעו בודאות" שאין כל סכנה? הרי פשוט וברור בספריהם שהם הורו כן על אף הסכנות
האפשרויות מהשיקול הפשוט שהסיכון שבמחלה עומד לפנינו .האם מישהו מכיר ברפואה "קביעה בוודאות" ,מלבד אצל
השרלטנים שמבטיחים כך לכל דורש? כמובן שגם אילו היה מישהו "קובע בוודאות" ,הם לא היו מקבלים קביעה זו וטוענים
שגם זו מזימה.
180
אגב בתקופת התחלת מבצע החיסונים ,שלח לי מישהו חוברת שלמה מלאה הכחשת קורונה ]בין השאר מפני שלדבריו יש
טיפולים שמונעים קורונה[ והתנגדות לחיסונים ,כתבתי לו שגם אני הייתי רוצה לא להתחסן ,כי גם אני חושש כמוהו מהחיסון,
אבל בשונה ממנו אני חושש יותר מהמגיפה ,לכן דוקא הכחשת הקורונה שלו היא הדוחפת אותי להתחסן ,כי היא מפחיתה את
רצון הציבור להזהר מלהדביק את הזולת ]במדינות שנזהרו מאוד מהדבקה הצורך להתחסן קטן בהרבה[ ,אצטט את תגובתו
"אילו ידעתי שתשתמע בקולי ,הייתי יכול בניקל לברר לך בדיוק מה לקחת בכדי למנוע בכלל הידבקות ,אבל הרי לא תשמע
בקולי ,אז ידי כבולות מלעזור"  -מציעים לך הצעה שאולי תמנע מאנשים להתחסן ,ואתה מתחמק בנימוק שהכחשת הקורונה
יותר חשובה בעיניך.
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שלא להתחס ואי אפשר לכפות עליה

חיסו או לאסור עליה

להכנס למקומות שדורשי

מתחס  ,שהיא רמיסת זכות רוב הציבור שלא להחש למי שעלול להפי $את
ובעצ

המאבק שלה

ה

מתייגי

תעודת

המחלה.182

כל מי שחושש מהחיסו או שרוצה לדווח על תופעות לוואי

כחשוד בהכחשת חיסוני .183
לסיו

ראה בהערה מקב $נתוני

על פעל

של מתנגדי החיסוני

181

למע האנושות.184

ראה במכתב הגרמ"מ קארפ שאכן חשש לזה ,ולאחר שהביא את דעת מתנגדי החיסון ,כתב וז"ל "ומ"מ מי שלקח
מהחיסונים הללו לא ידאג ולא יצטער כלל ,אלא יתלה בטחונו בהשי"ת כי רק בידו יתברך להושיע ולעזור ולרפאות ,ואף
כשרואים תופעות לוואי יש להתחזק בביטחון ובשמחה בהשי"ת ולא לדאוג כלל והשי"ת מגן הוא לכל החוסים בו" ,ומה יענו
המפרסמים השונים שאינם מראים שום התחשבות בציבור.
182
ראה לעיל מכתבי הרבנים משנת תשע"ט שיש זכות לציבור לדרוש שהלא מחוסנים לא יסכנו אותם .יש לצטט פרסום ]איני
יודע אם מוסמך[ 'למעונו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי עלה אמש מנהל רשת תלמודי תורה בתוך הדברים עלה
הנושא האם מנהל יכול לחייב את המלמדים להתחסן ,ואם אינם חפצים בכך להוציאם לחל"ת מרן הגרב"ד אמר בענין זה "עד
שאתה שואל בענייני חושן משפט ואם יש למעביד זכות לתבוע מעובד דברים כגון אלו ,תשאל את עצמך אם בכלל מלמד כזה
ראוי ללמד תשב"ר ,אדם שאין לו אחריות ,על חייהם של תלמידיו ובני משפחותיהם העלולים חלילה להיפגע ולחלות בגינו
האם אדם זה ראוי להיות מחנך" תהה מרן יתר על כן ,הוסיף מרן שליט"א "הלא דעת גדולי ישראל שיש ליטול את החיסון ,
ומלמד זה חושב שהוא יותר חכם מגדולי ישראל ,כלום ראוי איש זה להוות דוגמא לחינוך לילדי ישראל?".
183
מתנגד חיסונים שלח לי תלונה על קריקטורה שהיתה באיזה עיתון שמתייחסת באגרסיביות אלימה למתנגדי החיסונים,
אמרתי לו שלדעתי יש חלוקה בין מתנגדי החיסונים שאחראים לפחד הציבורי וראוים באמת לגינוי ,ובין הקרבנות שלהם
שפשוט האמינו להם וכעת הם פשוט מפחדים ,וסובלים בעצם משני הצדדים ,והצעתי לו להרים את הכפפה ולפרסם שאיננו
מתנגד חיסונים אלא חושש חיסונים ויקים קבוצה כזו ,ואז יתכן שיקבלו את היחס הראוי במקום לקבל את היחס המגיע
לאחרים.
לצערי הוא לא הרים את הכפפה וענה לי שלא ברור לו במאה אחוז כמה מהם באמת קרבנות וכמה מתנגדים בעצמם ]אני
חושש שזה בגלל שהוא עצמו לא משייך את עצמו לקרבנות אלא למקריביהם[.
184
בשנות ה 40-של המאה הקודמת נכנס לשימוש חיסון נגד שעלת שהוריד באופן דרמטי את שיעור התחלואה בה אולם לא
הכחיד אותה לחלוטין .בסוף שנות ה ,70-בעקבות ביקורת ציבורית ,ירד שיעור החיסון נגד שעלת מכ 80-אחוז לכ 40-אחוז
בתוך חמש שנים .התוצאה לא איחרה לבוא .בשנת  1977התפרצה באנגליה מגפת שעלת שבה נדבקו יותר ממאה אלף איש,
רובם ילדים בני  ,5-2ומהם מתו  23חולים .בשנת  2007התארחו שני אורחים נשאי חצבת מאנגליה בחתונה חרדית
בירושלים .במקרה ,משתתפי החתונה השתייכו לזרם שמסרב להתחסן מטעמים אידיאולוגיים .אחרי שזוהו קרוב למאתיים
נדבקים במחלה בקהילה הזאת ,גם אחרוני המתנגדים בה השתכנעו לרוץ ולחסן את משפחותיהם .התפרצות השעלת ביפן בסוף
שנות ה .70-מערכת הבריאות היפנית הצליחה להביא את האוכלוסייה לרמת חיסון של כ 80-אחוז נגד שעלת ,אך ב1975-
הוחלט להפסיק לחסן את האוכלוסייה נגד המחלה בעקבות ביקורת ציבורית על תופעות הלוואי )בעיקר חום( .בשלוש השנים
שאחרי קבלת ההחלטה שיעור התחלואה בשעלת עלה באופן דרמטי )פי שלושים ויותר( ואיתו גם תמותת תינוקות מהמחלה
)פי עשרה ויותר( .כעבור שנים ספורות חודשה תוכנית החיסונים .בעקבות טענות נגד חיסונים חלה ירידה בשיעור המתחסנים
בעולם המפותח ,ועימה עלייה בשיעורי התחלואה .התפרצויות של מחלות התחוללו במדינות רבות בעולם המפותח ,כולל
התפרצותן של מחלות שהיו על סף הכחדה נתונים מראים כיצד במדינות בהן תנועות ההתנגדות לחיסון הפחיתו את שיעור
המתחסנים ,עלתה התחלואה פי  10עד פי  100בהשוואה למדינות בהן שיעור המתחסנים נותר יציב .בעקבות נתונים אלו
ואחרים ,דו"ח ארגון הבריאות העולמי לשנת  2019מציב את המגיפות הנובעות מסרבני חיסונים כאחד מעשרת האיומים
הגדולים ביותר על הבריאות העולמית.
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