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מלאכותיה הכלה

ל הילד התפתחות לעבוב גודמת אשד נה,ובהרי תרופה שלקחת אשה, עלו  להרולד ו

פו פגום ? בל מיסוריס להצילו הולד להפיל מותר האם - כשכלו או בנו מיו י

ם, המתת בשאלת בראשונים: שיטות שלש המחבר מסכם עוברי

מרו מהפסוק - (בה״ג) גדולות הלבות בעל שיטת א. ש  ,השבת״ את ישראל בני ״ו

חי הפסוק על נוסף דין םדילמ  מבל חי, דין עליו שאח במקום שגם - בהם״ ״ו

ש מקום  מצד למקדם, אדם בח שנוגע במה התורה כל שדוחה הצלה, דין בו י

הרבה. שבתות שישמור כדי - העתיד

ת דין לעובר אין - הרסב״ן שיטת ב. ד תורת אז אמו, כשמתה ורק כלל חיו לו  י

בריו, לכל עליו פקתז-נפש. לענין נם וממילא ד

ש לצאת שנעקר משעה - הרמב״ם שיטת ג.  שלא לענין עצמו בפגי חיות כבר ־6 י

ם שאד שלענין אע״פ להצלתם, אחרים בפני נדחה ד, איבו עדיין דיני לו  שיצא עד כי

כן ראשו. .(ג) ע״ב סי' ח״ג, אחיעזד, בשו״ת כתב (ו (

ס), צ"ז, סימנים ,א' (חלק חמהרי״ם שיטת תזנה  העובר על נפש תודת שאין צ״

סור אלא רציחה, מדין לאבדו אטור שיהא לענין  חבלה מדין הוא עובר הריגת אי

תו ד״ז). ערכין, מנם׳ (ראיי

ס, ובתוספות  עובר ההורג שישראל שאע״ג מבואר, ליבא) ד״ה סנהדרין(דנ״

ש מ^ם סכל פטור, סוד המחבר ולדעת זאת, לעשות איסור י ל הוא האיסור י ב  זי

י שנו ז שי שחית( ס' עי' מממונו, סכל-שכן ,בגו® בל-ת א, בבא-קמא, תו  ,ב׳ צ״

כן, אלא). ד״ה ל שאינו רפואה לצורך ו מותר. יהא - השחתה לצורך וכ

ן א. י ה לעובר ז ר סור נפש וי אי בל-תשחית. או חבלה, משום הריגתו ו

מהמהרי״ט). שמשמע (כפי להמיתו מותר לאחרים צער גורם זש־א אם ב.

 עצמו לאבד שאסור ואף להורגו, מותר משפחתו ולכל לעובר רב סבל יהא אם ב.

תו לגבי אבל קשים, pביסוד גם לדעת ל  - כמוך״ לרעך ״ואהבת הכלל קיים זו

מותר. רציחה דין שאין ובמקרה

38



כן ל חה, דין שאין כאן, גם ״ו ד שאם ובפרס להפיל, לרופא מותר רצי ל  חסר יוו

ך לא גם שאז דעה, שמור שיי ר״. - הרבה שבתות שי ת מו ו

מיני, (עמוד ל"ב) סיסז הי
ספים: מקורות נו

ליון אסיא, ראה: ).39 ,עם ,ב׳ (ג

ש ת שם: לתקן וי ב, סי׳ תאדז״ע משה, שאילת שו״ א-י סיף י ם, גם ולהו ע נו

.א׳ עם׳ חייו,

ש  והפדות השכליות במעלות מאור גדול מבוא הרפואה למלאכת י

ה האמיתית, ההצלחה אל ובהביע יתברך השם ובידיעת הי  למודם וי

ת, העבודות מן עבודה ובקשתם  באריגה אז תהיה ולא הגדולו

ת. כנגרו ו

),ה פרק להרמב״ם, פרקים (שמונה

ם, המקרה חל ואם  לבו שיהא ובלבד ברפואות לעסוק מותר בתליי

ע לשמים ד מנו... הרפואה שאמחת וי מי מ  אינו החולי שהשיגו ו

המועילים. בדברים ולהתעסק הרופאים לשאול שלא הנם, על סומך

, חלק הרשב״א, וחשובות (שאלות תי״ג) סימן א'
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