
 התייחסות ההלכה להתפתחות המדע
 האם שינוי במדע מוביל לשינוי בהלכה .א
  א עמוד פ דף יבמות מסכת בבלי תלמוד .1

 לטלטלו" ואסור כאבן הוא הרי - שמנה בן: והתניא? קחיי מי שמנה "ובן

  ח סעיף של סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן .2
 ומניקתו עליו שוחה אמו אבל לטלטלו אסור, וצפרניו שערו גמרו שלא', ח בן או' ז בן ספק או ', לח נולד"

 "אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה היא וכן; שמצערה החלב צער מפני

  קכג סימן ד חלק יצחק מנחת ת"שו .3
 דאם( ל"ש' סי ח"או) ע"בש המבואר ד"ע, נשאל'( ב אות ז"קע' סי ב"ח) יושר אמרי ת"בשו הנה: שאלה"

 עיירות ועוד בפאריז המכונה שנתחדש עכשיו, עליו שבת מחללין אין, וצפרניו שערו גמרו שלא נפל הפילה
 לענין הדין' יהי מה, וחי גידולו זמן שם אותו מחממין, וצפרניו שערו גמרו שלא, גמור נפל שאף, גדולות

' הי, הגמור ממיעוט שיצא עד, הרפואה אתמחי' הי דאם, ל"הנ הגאון מדברי שנראה מה כפי והנה...שבת
 שעריו גמרו בלא ואפילו, נפל בודאי ואפילו, יום' ל קודם אפילו, נ"פק משום השבת עליו לחלל להתיר סברא

 וכי, הרפואה איתמחי כבר עתה ועד מאז, מאד חרדי ח"ת מומחה רופא לי דאסבר למה זה לפי -, וצפרניו
 שלא, הולד טובת משום, השמיני בחודש, בזה וכיוצא נתוח י"ע האשה מן הולד שמוציאים, יום בכל מעשים

 שמשלימים/, האינקובטור/ האינקבוטר טיפול י"ע, לחיים ורובם, והאם הולד של הדמים תערובת לו יזיק
', ח לבן יש, הזה בזמן המציאות שלפי, אמר כלל ובדרך) -, הולד להשלמת עושה' הי שהרחם מה כל בזה

, זאת בכל אמנם...יותר משתלם, אמו במעי יותר דהוי דכל, יותר ועוד', ז מבן פחות לא, לחיות סיכויים
 לחלל להתיר יחידי דיעה אף מצינו שלא כיון, נפל בודאי הרופאים על ולסמוך, מעשה לעשות קשה בודאי

 קשה בודאי, זאת בכל אמנם...כאבן דהרי ופוסקים ס"בש מבואר ואדרבה, נפל בודאי יום' ל קודם, שבת
' ל קודם, שבת לחלל להתיר יחידי דיעה אף מצינו שלא כיון, נפל בודאי הרופאים על ולסמוך, מעשה לעשות

' ועי, הוא דכמת, כתב( א"ע ו"קל שבת) י"וברש, כאבן דהרי ופוסקים ס"בש מבואר ואדרבה, נפל בודאי יום
 רחוקה במציאות אלא נפל ודאי משכחת דלא, שכתבנו מ"לפ מ"מ אבל'(, ח בן ה"ד א"ע ה"קל) שם י"רש
 דלא פסק ע"דבש אף כ"ע, ל"כנ' דידי נ"בפק שבת דמחללין ל"שס, הראשונים מגדולי כמה יש ובספק, ל"כנ

 "כוותיהו

 חזון אי"ש יורה דעה סימן קנה סעיף ד .4
יש שטועין וסוברים דהנולד קודם ט' הוא נפל ומתיאשין הימנו ואינם זריזין ברפואתו, וזו טעות... "

ברפואתו... בימים הראשונים הי' מיעוט המצוי שנגמרו לז', ורובן לתשעה, אבל לא היו וחייבים להשתדל 
נגמרין לשמונה, ולפיכך אמרו האי בן שבעה הוא ואשתהי, וכמדומה דעכשיו נשתנה הטבע, וכפי בחינת 

הרופאים, אפשר שהוסיפו השתלמותם אחר ז' ונגמרו לח', והרי נשתנו הטבעים ללדת למקוטעין, כמ"ש 
 "רמ"אה

 הרב פרופסור נריה גוטל, השתנות הטבעים בהלכה עמוד עח .5
לעומת זאת, הסתפק בכך מו"ר הגר"ש ישראלי שליט"א, ופקפק בצורך להכריע בזה התחדשות 'שינוי "

טבעים'. מפיו שמעתי, כי אמנם יש כאן שינוי במציאות, אך לא טבעם של הוולדות הוא שהשתנה, אלא 
כן לא היה אפשר לטפל בהם, וכיום אפשר ואפשר. שינוי זה לבדו הוא שגרם אפשרות הטיפול בהם. קודם ל

לכך שהוולדות אשר היו בזמן קדום משוללי כל סיכוי חיים, עשויים להתקיים בזמן הזה, ומכך נובע שינוי 
 "ההלכה

  יד פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר .6
 היו הלמודיות החכמות כי, נמצא שהענין למה התכונה מענין שזכרוהו מה כל שיסכים ממני תבקש ולא"

 בענינים הדורות חכמי הם מאשר אבל, הנביאים מן קבלה דרך על בהם דברו ולא, חסרות ההם בזמנים
 "ההם הדורות מחכמי שמעום מאשר או, ההם

 האם ניתן להיעזר באמצעיים מדעיים לצורך הכרעות הלכתיות .ב

 נידה ל: .7
יצירתו  -בזכר, וטימא וטיהר בנקבה, מה כשטימא וטיהר בזכר תניא, רבי ישמעאל אומר: טימא וטיהר "

 -יצירתה כיוצא בה; אמרו לו: אין למדין יצירה מטומאה. אמרו לו  -כיוצא בו, אף כשטימא וטיהר בנקבה 
לר' ישמעאל: מעשה בקליאופטרא מלכת אלכסנדרוס שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות, ובדקן ומצאן זה 

אני מביא לכם ראייה מן התורה, ואתם מביאין לי ראייה מן השוטים? מאי ראיה מן  וזה למ"א! אמר להן:
הא קאמרי ליה אין דנין יצירה מטומאה!  -התורה? אילימא טימא וטיהר בזכר וטימא וטיהר בנקבה כו' 

הוסיף לה הכתוב לידה אחרת בנקבה. ומאי ראיה מן השוטים? אימר: נקבה קדים  -אמר קרא תלד 
 "איכא גופא דלא מקבל סמא -סמא דנפצא אשקינהו; ור' ישמעאל  -רבעין יומין קמי זכר. ורבנן ואיעבור א

 שו"ת הריב"ש סימן תמז .8
לא נאמין אל חכמי היונים, והישמעאלים; שלא דברו רק מסברתם, ועל פי אי זה נסיון, מבלי שישגיחו: "

 "על כמה ספקות, יפלו בנסיון ההוא

  124 עמוד ב חלק רבניים דין פסקי .9
. הילד של אבהותו לקביעת בנוגע הדם של מדעיות בדיקות על לסמוך אין אחר שמטעם היא דעתנו אולם"

 ואולי, והחלטית סופית קביעות אינה כעת קובע שהמדע שמה יתכן. ליום מיום ומתפתח הולך המדע
 על ילד של אבהותו משפטי באופן לקבוע ואין, הדם סוגי' ב בין משותפין דברים ימצאו המדע בהתפתחות

 "לתקופה מתקופה המשתנה המדע דרכי יסודות
 



 


