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Arguments against HPV vaccination: 
Rav Baruch Efrati (Rosh Yeshiva Shvut Yisrael):  
 “We are not in Sodom. We do not distribute contraception to eighth graders!  And if someone 
falls, this is the personal risk that applies to her and we cannot force all the ulpana to be 
vaccinated because she is a sinner, and stain the hearts of all the girls with forbidden thoughts" 
 
Rav Dov Lior (Former Chief Rabbi of Hebron and Kiryat Arba):  
“If you eat spoiled food, don’t be surprised if you gets a stomachache!....Rabbis (who endorse 
vaccination) are telling us to steal and enjoy our spoils” 
 
Rav Shimon Ben Shaya (Director Gishor K’halakha): 
“We prefer the positive effect on thousands of girls of withholding the vaccine to prevent 
educational confusion and are willing to pay the really dear price of the few girls that may be 
infected.” 
 

1. PAP smear screening makes vaccination unnecessary  
2. Risk of cervical cancer is low in Israel 
3. There is no promiscuity in the religious world 
4. There is no obligation to treat a sinner 
5. Vaccination encourages promiscuity, aids and abets sin and ruins the reputation of 

schools that offer it 
 
1.Does halakha obligate disease prevention? 

 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יא הלכה ד
וכן כל ג מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנ' +דברים ד' ט'+ השמר לך ושמור נפשך, 

 ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים דמים

 
 שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קטז

 צריך ליזהר מליתן מעות בפיו, ג ה< שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין. ולא יתן ז[ פס ידו תחת שחיו, שמא נגע ידו במצורע או בסם רע.

ליהם. ולא ינעוץ ח[ ולא יתן ככר לחם תחת השחי, מפני הזיעה. )ד( ו< ולא יתן )ה( תבשיל ד ולא משקים תחת המטה, מפני שרוח רעה שורה ע

, י[ כי הגה: ט[ וכן יזהר מכל דברים המביאים )ו( לידי סכנה סכין בתוך אתרוג או בתוך צנון, ז< שמא יפול אדם על חודה, וימות.
סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור, יא[ ולכן אסור לילך בכל מקום סכנה כמו ה ח< תחת קיר 

די בלילה, יג[ ט< וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות בלילה יד[ או להניח פיו על קלוח המים לשתות, כי דברים נטוי יב[ או יחי
אלו יש בהן חשש סכנה )רמב"ם(. טו[ ומנהג פשוט ו י< שלא לשתות מים >ד< בשעת )ז( התקופה, וכן כתבו הקדמונים, ואין 

הרי"ל ומנהגים(. טז[ עוד כתבו שיש )ח( לברוח מן העיר כשדבר לשנות )אבודרהם ומרדכי ס"פ כל שעה רוקח סימן ער"ה ומ
בעיר, ויש לצאת מן העיר בתחלת הדבר, יז[ >ה< ולא בסופו )תשובת מהרי"ל סי' ל"ה /מ"א/(. וכל אלו הדברים הם משום 

ימן תכ"זסכנה, ושומר נפשו ירחק מהם יח[ ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה. )ועיין בחושן משפט ס  
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2.Does halakha obligate vaccination in general? 

Lessons from Smallpox 

 אברהם ננזיג עלה תרופה

על ברּואיו הׁשיב ידֹו מבלע זה כמה ּובלב כל חכם לב רֹופאי זמנינּו נתן חכמה’ והן עתה בחמלת ה  
ברפּואה זֹו, ׁשיׁש בה לפי “ --הותר לאיש ישראלי להשתמש  ּותבּונה בהמה ׁשהמציאּו לזה רפּואה כֹוללת כמעט מחּוסר סכנה. אם

 הנראה סכנה קצת כדי לסלק סכנה גדֹולה הבאה לׁשעתה אם לאו

 והרי הּוא כמֹו ׁשהּוא חֹולי בפנינּו ׁשכל ימיו הּוא מתחֹולל 

 ּובדאגה על זה ׁשלא יפגע בֹו כׁשהּוא גדֹול ׁשאז הּוא מסּוכן יֹותר כנֹודע“ --

לא יחׁשב לֹו עון אבל הּוא מן’ ל בעֹודֹו באבֹו ה”המׁשתדל ברפּואה הנ   

הזריזּות ומצוה –"” לנפׁשֹותיכם דונׁשמרתם   
 על מה ׁשמתּו אחד מאלף אין זה כדאי לכנֹותֹו בׁשביל זה לסכנה... למעּוטי דמעּוטי כזה לא נחּוׁש לסלק בׁשביל כך תֹועלת גדֹול כז

 

 

Obligation to vaccinate in the modern era 
 

מתוך העלון חמדת ימים, בשם צוות המשייבים, הרב משה אררנרייך, הרב יוסף כרמלת חברי הוועדה המייעצת הרב זלמן נחמיה 

 גולדברג, הרב נחום אליעזר רבינוביץ, הרב ישראל רוזן

לכן כיון שהרוב המוחלט של הרופאים סבורים שיש לעשות את החיסונים המקובלים )ע"פ משרד הבריאות וקופ"ח( ודאי שיש חובה לעשותם, 

ואף לגבי חיסונים שיש לגביהם מחלוקת בין הרופאים אם הן נצרכים או לא, נראה שאף אותם יש לעשות, שלהלכה אנו אומרים שכל ששני 

דבר משום פיקוח נפש אפי' מאה רופאים אומרים שאין בזה פיקוח נפש, שומעים לשניים, מפני שזה ספק פיקוח נפש רופאים אומרים שיש ב

 )כך עולה ממסקנת הגמ' ביומא פג. כ"פ הרמב"ן הרא"ש הר"ן הטור והש"ע )תריח ד( וכן פסק הציץ אליעזר )שם

 

3. Does halakha obligate HPV vaccination? 

The overwhelming endorsement of the HPV vaccine by the international medical community 

creates a halakhic obligation to vaccinate 

Rav Akiva Tatz; The question was put to Rabbi Elyashiv, who ruled that the parents should accede to 

immunization despite their concerns. When asked if the reason behind this ruling was the issue of fairness and the 

obligation to share responsibility, Rabbi Elyashiv indicated that it was; his reason was that since immunization of 

children is normal practice throughout the world, one should follow that normative course. In fact, Rabbi Elyashiv 

went so far as to assert that failure to immunize would amount to negligence.” He then continues, “Refusing 

childhood immunizations on the basis of unsubstantiated fears of vaccine side-effects is irresponsible and out of 

order halakhically. The danger of precipitating epidemics of measles, poliomyelitis and other diseases with 

potentially devastating complications is far more real than the dangers attributed to vaccines on the basis of 

anecdotal claims. Until objective evidence to the contrary accrues, the halakhically correct approach is to do what is 

normal. In addition, a legitimate government’s legislation concerning standards of medical conduct adds 

weight to their halakhic acceptability.  

 

Communal responsibility to maximize herd immunity also establishes an obligation to vaccinate 

against HPV 
'. 
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4. Are the critics right?  There is no need to vaccinate because  

A. PAP smear screening diagnosises cervical cancer! 
  

B. The incidence of cervical cancer in Israel is low! 

Defining a threshold level of risk obligating vaccination 

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן ס

מזה  דיצמח אחת מני אלףא"ו דאין כוונת הר"ש דאיכא סכנה ממש או ספק סכנה אלא דאיכא כאב וצער טובא ואפשר ע"צ =על צד= הריחוק 

סכנה, דאף דאין אנו דנין אותו כעת בכלל סכנה או ספק סכנה מ"מ כיון דאיכא צד אפשרות לבא לזה קורא בלשון סכנה, והשורש דאיכא דחק 

וכאב וצער גדול וכיון דגם בעץ איכא צער בנטילתו ונראה כן במוחש הוצרך הר"ש לחלק דבמתכת איכא צער טפי, ]וכעין זה בפרק כירה 

ע"א( כדאי ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק, פירש"י סכנה, והרי בסכנה או ספק סכנה אפילו איסור דאורייתא נדחית ומאי צריך  )שבת דף מ"ה

לסמוך אדר"ש, אע"כ דאין כאן עתה בגדר ספק סכנה להתיר איסור בשביל זה אלא כיון דעל צד הריחוק הסתעפות סכנה, מקרי שעת הדחק 

  וסמכו אדר"ש[.

.  
 בבלי מסכת סנהדרין דף לז עמוד א .

מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא -וכל המקיים נפש אחת מישראל   

 

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עו

ו מעשה דקרא דהשמר לך ושמור נפשך ובלאו דלא תשים ומחוייבין להסירו אפילו שהוא חשש רק לעצמבפי"א מרוצח ה"ד שאסור להניחו 

 דמים

 

C. There is no promiscuity among religious Jews! 

D. There is no obligation to prevent disease in sinners!  If you eat spoiled food, don’t be surprised if 

you get a stomachache!  
 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה יד

+ויקרא י"ט ט"ז+ לא תעמוד על דם רעךכל היכול להציל ולא הציל עובר על   

 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף סט עמוד א

הלעיטהו לרשע וימות -אבל בשאר שני שבוע   

 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כו עמוד ב

לרבות את המומר, ואת אמרת היו מורידין! סמי  -אחיך  היו מורידין ולא מעלין. א"ל, אני שונה: לכל אבידת -אבל המינין והמסורות והמומרים 

 !מכאן מומר. ולישני ליה: כאן במומר אוכל נבילות לתיאבון, כאן במומר אוכל נבילות להכעיס

 

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות חובל בחבירו סימן תכה סעיף ה
בד"א, בישראל בעל עבירות והוא עומד ברשעו ושונה בו תמיד, כגון רועה בהמה דקה שפקרו בגזל והם הולכים באולתם; אבל ישראל בעל  

עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד, אלא עושה עבירות להנאת עצמו, כב[ }כ{ כגון אוכל נבילות לתיאבון, א }כא{ מצוה להצילו ואסור לעמוד 

ביורה דעה סימן קנ"חעל דמו. )עיין  ). 

 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן לג
וא"כ בפה שידוע שרוב מחללי שבת הם בשביל תאות הממון ויש הרבה שהולכים לביהכ"נ להתפלל ואח"כ הולכים לבית מסחרם אפשר גם 

נידון כבצנעא שלא יאמרו הרואים כלל שהוא מעשה כפירה רק שהוא עושה עברה דחלול שבת בשביל תאוה שא"כ גם לכל  שהוא בפרהסיא

 דבר אינו כעובד עכו"ם וכ"ש לנ"כ
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E. Vaccination encourages promiscuity! 
 עקידת יצחק' בשער כ

 יאותו שכבר אלא עוד ולא בדורנו אשר ישראל שופטי ביד רופף איסורן שהיה הקדשות הנשים אודות על נתחבטתי פעמים וכמה ''

 מחטא הסכלים או הרווקים את שמצילות כיוון אמרו כי מהקהל פרס להן שמספיקין יש גם ביניהם חנינה להם ליתן הקהילות בקצת

 פעמים זה על דנתי ואני שריפה. סכנת או סקילה איסור לידי משיבואו לאו על שיעברו מוטב הגויות מסכנת או החמור איש אשת אסור

 וברשות הרבים לדעת ושלא בסתר ישראל מבית איש איש עליו יעבור אשר הגדול שהחטא להם והסברתי גדוליהם ולפני לפניהם רבות

 שלהם ב''ד היו אם בגבעה פילגש עוון שהיה כמו נקיים ישראל וכל מטה או מעלה של ב''ד ע''י ימות שבעוונו והוא הוא יחיד חטאת ב''ד

 למחות שלא דיניהם בבתי נתנה והדת הרבים דעת עליו כשיסכימו הקטן החטא אמנם ישראל. ביד לבדם ההם הרשעים האנשים מוסרין

 בעוון השתתפתם על בנימין בבני שהיה כמו הקהל בפורענות לא אם למחילה ניתן ולא כלו הקהל וחטאת פלילי ועוון זימה הוא הנה בו

 או ישרפו או שיכרתו ומוטב טוב ולכן ואביון. עני יד להחזיק שלא הסכימו שלהם דינין ובתי שהם סדום עוון היה והוא בגבעה[ פילגש]

 ונחלה בבינה חלק לו אין בדעתו זה יקבל שלא ומי הרבים... בהסכמת מהתורה אחד]ת[ אות משתעקר בנפשותם ההם החטאים יסקלו

     אלקית בתורת

  
 שו"ת רדב"ז חלק ד סימן פו )אלף קנז(

וימות לרשע הלעיטהו ואדרבא חמור. איסור על יעבור שלא כדי הקל איסור אנחנו לו נתיר ולא   
 

F. Vaccination מסייע לעוברי עברה aids and abets sin!  
 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עא

' שבת דף ג' ד"ה בבא שלזה כיון שהוא רק הלמוד לידע אבל עדיין נשאר האיסור דרבנן מלהיות מסייע ידי עו"ע =עוברי עבירה= שאיתא בתוס

התכנית שאינו סמוך לשבת ההוא וגם אולי לא ברור שיחללו שבת שהרי יש גם שלא יסעו ברכב אלא ברגל אינה מחוייבת להפסיד משרתה 

זה גם מסייע. אך צריכה להשתדל לדבר בשביל זה. ולענין להודיע אני חושב כי למעשה אינו נוגע זה כי ודאי ידעו גם בלא הודעתה להם אין ב

 עמהם שלא יבוא ברכב אלא ברגלם

G. Vaccination ruins a school’s reputation! 

6. How do modern poskim view HPV vaccination? 


