
לפנינו•* •החולה
)am  -m em* דזי היזור כענין tm ניזי n( 

לרי י־עקב ד׳יד־

im העוקב בל a cn  m t ותלטוווכ ta rm מרי-עוז! לעתים נהקל וכותים מחוור n w c a i בלחי 

n o״nr 1 m  ,n y בקרחה חנויה לבן ההלכה. !זמסקו לשיבוש ־וםלנו זק! עלול m ean על 

nw חתסכרמו n r a .הללו
ir in y im i m yaw i סעניני על!nm y הו בדלסוז ההלכה על  לניתוח ההחזר תנאי על מינ

v מחינו. a n על לוז■־ בימינו־ «ר9« קראו! כסר!m are - המה לניחוח - היזהם עד הקבדע׳יס 

n על o ח לפנינו. והפי- מסוכן ועלה להכיל m כלי פיזי o w n כביכול מסגול תורהתקש וכלי 

m קוכ ריזזרק סל ואהשפע והזמן. □ו

ow בנושא דיון לש□ n ש זה  משינויים דלהמזיי! להזזדזר כדי רופא, סל הבקדזזית בעמו כודך י

 p-ioo - בחפא הזאת לביקורה זזלקי את להרונז לנסות בדעזזי ובכן, וכזלבה. במסקנה! נעיפחיז□

הסתזקים. גדולי ימספר vnvtw !הלכהה במסם־ה

לפנינו החדלה א.

לי מכין u גדו y u t u ,ה מ ש ע, מ דו ח סלל להזזיד שמין אווז דיעה בי מו  בנוקרה אפילו ממינו, ני

ב אבל ̂.1* נפש פי־קח של a לומד שאני כפי - השסק□ רו m a o n - נאשבת מיםכיסמ□ מוסמ י םיי  י

תו את היו ל אפשר נפש חקישבפ ח ra ני n. םלקיהמ בראש לו י  ̂.2ביהודה״ ה״נדו־ע עומד הזי

ש אם מת, לנוזח שמותר פוסק זזרא ל. נפילת אר חולת בנון לפנינו־ נפשה! סבנה ספק ״י .נ .*3 4.̂ 

סן ■אבל ן דיו־ן בני י לז שומ באן ז ע , הכמה דומלל שרוכים רק *,5לוה* ריךכה ו ו לי ז  מדמן או

ה, כדיך שיהיה וכלה אי לז ד כנן דלא ו ו קלא הששא משום דו ר. שדם ז סו . .אי

עיונו קרוב פו מדכאים ביהודה״ ה״נרדע של לר ש״ ב״דזזדן m ז ן אהד. בסגנון '5אי י 1ו ז  -ל.6

פנינו, ופלה אין אס אפיל■ במוקד. עומד המסתכן מו מכדיה היא תבנסותנו מחלהה אבל ל  - לפנ

א. שיו ז. ח נקרא זה הרי - במקנו ran עכ ק לי מנפה של בנוקרה נפש. פי פ ,□הלכת״) (״ו

מרי מדע אנשי אגודת ממעם ומדע הלכה לבעיה! שייהשל הארבי בבנם הרכאה מתוך *)  תורה, שו
ם שהתקיים ם ביו 9( השל״א אלול י״ .9 -1 9 7 1.(

ן, בנין )1 קע ם' כיו
א, מהדודה ביהודה, נודע )2 ד, חלק תניינ ״ די ס' יו
פנינו". "החולה בקיכור זה לתנאי קוראים בספרה! )3 ם רבנים ועדה מכאה ב בארה• ל  ורופאי

מיי שיו■ במקום "פה להיות כריך המסוכן החולה - זה לתנאי בלועזית קולע בי ועכ
"H e re  *ywf now " (A  h o sp ita l Com peafiriiiiip 1969 p. 33)

די, נפסד בלונדרן )4 הו רגי ניחוח אחדי השחן, כים מאבן שסבל י רו כי
ש, חזיז )5 לב אדה בב, ם' רה אהל אי
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דיין אין אם אפילו  בצרה הם העיר אנשי ל3 בי נפש, בבפיקוח אגו דנים מסוכן, חולה אף ע

ל ובסכנה הו״ ם (יי בי  נפש פקוח ליה חשבינן לא זאת לעומת .לספר״) הסמוך בעיר שצרו כאוי

ם. מן בזמן בשכיח אים הזמני ש״ ה״זזזון של שעמדתו בעליל אגו רו  של לזו עקרונית שוה אי

עו״, נפשות סכנת״ על דיבר הוא שגם ביהודה״ ה״נודע פג עיניו הוא לפגעו הדו־לה ל דוגמא, רק ב

קרובים נעשו רחוקים ב.

עו נותנת השיהחד הטכניקה שהתקדמות רופאים טוענים בשנים עשרות כמה זה ד  אפשרות בי

פנינו״. ״ודלה של התנאי את להרחיב  תבל. חלקי בל מקשרות והתקשורת ומחבורה דרבי ל

לו אפי ו חלהממ הסובל ודלה כעת לפגעו פה אין אם ו שנו בודאי הרי ,ז  מקום שהוא באיזה י

פנינו. הוא כאילו לדזשב צריך הוא וגם בזה, מסוכן ודלה בעולם אחר הו ל  לסיסמה: היסוד ז

.קרובים״ נעשו ״רדדקים

ו לדיעה הגיתית במס^ה  ולברר המות סיבת את לקבוע כדי המתים, כל את לנתח לדרוש אפשר ז

ת הבדיקה תוצאות הרי כי המחלה, טיב את שויו  דרישה שבעולם. ודלה שהוא איזה להציל ע

 .לגמרי אותו תבטל היא אלא ,לפגעו״ ״ודלה של התנאי את תרחיב לא כזאת

ט״א, אריאלי הרב  בהגבלה רודקים־קרובים של הסברא את 7̂ 6ב״נועס״ במאמרו המזכיר שלי

חי של בתועלתם ספקות של תלי-תלים על נם מאידך מצביע מסדיימת, תו  פיקוח לשם מתים ני

צוי, חולה אדן כאשר נפש,  אם ספק תמות: סיבת קביעת אלא אעה הניתוח ומטרת מ

חייו בודלה שטיפל הרופא אם ספק - תימצא ואם תימצא; בכלל הסיבה עון: באותו חשב לא ב  כ

ק; כזה ודלה עוד יהיה אם ספק עדיין - המנתח לדעת כוון לא המטפל הרופא ואם  ואם בדיו

פנינו, כזה ודלה יבא ע״י ל  הבאה, בפעם הרופא יטעה לא ידה שעל אבחנה דרך נמצאה הניתוח ו

הוא בל ו .אחרות. מסיבות המחלה תסתבך לא אם ספק הרי - עתר טובה בצורה בד לטפל יו . 

 לנתח, אסדר בבה״ג שכיח ולא קלא ובחששא התועלת, נתרחקה הרי הרבות, הספקות ולעומת

עכ״ד.

ם החיפאים אין הרי דבר, של לאמיתו צי  במקרים רק המות שלאחרי בניתוחיהם להצטמצם רו

עה, אינה המות סיבת שבהם דו  בטענה - ככולם רובם - המתים בל של ניתוחם דורשים הם אלא י

 שהזכרנו. הספקות כל על ספק עוד נוסף וכך הקלינית. המוח סיבת באבזצוז סעדת היתה שאולי

הרי  בספק להתחשב עלעו אז כי ,רודקים-קרובים בעית עם בהקשר שלא אמורים אלו דברים ו

ת הנתוח תוצאות פרסום דרכי אם - נוסף שויו אחר. חילה להציל ע
7(  בדי מת, ניתוח : פה״ שבעל ״תורה בכנס בהרצאתו דבריו את מסכם א שליט״ אריאלי הרב

די שעל הדבר קרובו ,מצוי אחר חולה להציל צל הניתוח י  סיבת בירור לשם ניתוח מותר. - יינ

עו המות אסור. - מצוי שאינו בלדדלה ד ו

, חלק נועם, )6 ע' צח ע' ו גם ו
, כרך פה, שבעל חורה )7 ם ו שלי נד ע' חשכד ירו

ו ו



la ___ .
n yn1 עתבמתהנחדסו שוו1ו.לנ«j m a n תיי ןנו ק, . ■י נ די נ נ מ מו טי ה ני  *׳י

v 1שבעול 0ושולז סל aיל■ inuua an 1לאנת 19 סבל. . ו העדלנז . ד .תהא. ויחד מ . to 
raw racwm n a n  irfrsi ,תזה העולם, בבל מידי, בנזעס לסרנוום ira u v ד m ללו ran 

u/m  area , ו  מם, manxw וליוו bi מאסיל מבעולס ושוליט בחי בבל m לפזז באיל ■
newדקת! בסמך ־ nrnso ע מנמר ד im מ אז i wia מנענו וא״ב מבעזלם, החסיס לכל 

t p uk w לששש .לממד. יהיה לא הו עב"ל. ׳י .
inu בח־ה תנה u ra i אל ושה !וושת irananw ת.תש־ו אי ה המועד ו תחו דין לברד דונ ם ני  מוזי

סינו, די כך ועל בי םבנ לי לדדן. אנו י m ״תנלית מל בדידים מסוקרים בביוז אס מני a m 

ן תחסשודי ח m זו a n,* מהיא ra w ,מו, מסע מי אבל למרסדם t בז n r t w תחסום על כזה 

מומ בדיקתו m ריל an דקת! ״במשע־ נעמה n m  ! ■ m m תווו d ני i d לאלונים נעשים 

מ 1n תאד בל אץ ם*־לרע בעולם! ולרבבות אל ס 1r 1ynr.fr מל m m o  a n m .וש־פואית 

םיון מרי אלא איבנו לעג״ד הם ו ןהמע מחרה. ד ת, ועיסרקי אהד הן אלו ווו ס  למיה אשא־ מ

א מסה ושא u לזנר w f r  * rw i w r r a■ מג ה■דזשיב נודע ה■ מל ד לז ה ו ל מ - למנתו■ ■וו דו  פי

סה m מנ m ל הקברע מ סו ה המתוקים. ש

שד א ליעבעם ו מזי ב מל בור את ושא נם תו־וו ה לעניין בקשי־ התסניקת קרנותהס על 9̂ 8הדי ל  "זו

m!מסל ״אמרי .מלפנינו* o n xe !!סט הדפחשה בעגיני ושורשו u w עניאתם, במעת non; י ע״ 

שולביויה מרדיו ל העולם בל וז  בקנה נאיר נמסע האוזר בקנה שגעשו■ run קנון, במר בתו ס

, גי ל ת ב ל בעולת !arm סמק ו , ל;נשתו ת ו תבל ז בווו ו לכן ,וחול לסו memo 11 ותש ם לנ  ו

שי פנינו; חדל. בתו ו ןו1 ל ת די א3דםד מ הו סו הו סימבס י א סיני □ונס ל מדבנו ס יארק א סו  ש

ם תסיד־ לי ת סיני בבל רת״ל זו ל מנוו, נוז גו הוי ו ■ דולה בוו־ ו  ושעבד הרב עב״ל. /10לעינוי

־תיוו 1מק־1ם אבל סל.־קל, ידא ושא מלסעשו; בודה עיון ידבל ינוו ה ר קיל ףרסנהל ז ע  סיו

ט, הלבתייט שי א ע׳״ם או נו תי להקל. סוקלמ דדך לו ק, אמד חסרי את ל למאן רדנה היי זו -י ו  פי

ו אם ויו מעם ז ל על הממיע בז מו לז סי תו משסע דבד ארו־ מו ו תדנאח! על ברדיו א ו תו  נ

ם? תני ו

לי נא נרד ,ובבן m סמקתו סמק מל תלים—נוז v i או ר ת מיון יי ו בי על ד ד  סתקדי■ מרמתו ו

ני הסדע מ ד חי ו . עולם אל מו אוו זי ת me לעמעו נסביד סו או םני  עליה אמר ,ואיזזש־יע ו

ל זו מין בחשדה* ה״נודע מל ושש!■״ י שולה ב מנינו, ו ל m מ e in בי אס ד מו םוסדהמ ו ביז  מ

מיזזז ל׳ן ־תואמו וש על שגגסל כץ־ בדי עד וששוו־ רגאי אה לשגות עי שז  לשגות הדבנים למני ל
n jVaE i rm m  rac״

ר סיני, )8 «יי ק- m ״:»Vwn גי  'w
תנו, )9 , חלק נ ו 1a ע' י

דן )10 ס היאור מ מ ר לדון לחזוד עוזר עלינו הרמראי מ ד. בחלק ו
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לפנינו" "החולה לדין היסוד ג.

מר: קל ביהודה״ דע היינו להיתר הרפואית המציאות את ם מני לפנינו לו די הו  מסוכנים. חולים י

שמעון. ראובן מחלה, מאותה השבלים ע״י לעולמו, נפסד שמעון ו לי אפשר מפתו נתיחת ו  או

ת לקבל עו די ת, י לוגיו  במציאת המסוכן בראובן המספל לרופא דרך מורה להיות העשויות פתו

ל אבחנה פו סי ל, ו עי בן. של חייו את להציל כדי מו בייי״ של דינו לפסק ההגיוני הבסיס ראו  ד״גו

n - הוא המקרל a־p - של שדויפזפ n n־p הידיעות את - הסיפול מעשה בדי תוך - מיד יקבל 

 אז רק אפשר ^ ושליט״א אריאלי הרב דברי לפי המת. ניתוח של הפתולוגיות התוצאות על

ב״י״ של דינו לפסק בהתאם - היתר צד למצוא  תוצאות על מיד להודיע ״אפשר אם - ה״נו

.הוצלה״ את ולהציל הבדיקה,

הו, א, ז פו שז, הקו אי מ תיו כ ל ה  הרפואית המציאות בענין בעיתנו את לברר עלינו לפיו אשד ה

אי. והפרסום הרפו

הרפואי המדע מחקרי פרסום ד.

חי הנרכש המידע על הפרסום דרבי הן מה חו המתים? מני

ל בארץ החולים בבתי חו״ ב  קומץ נוכח עצמו בניתוח הנפסדים. מכל (בערך) 50?6 מנתחים ו

ם רופאים אלו בשלה שסיפלו אלו ,מעוניני  המשתתפים מספר מהמקרה. ללמוד רק הרוצים ו

 שהתדקזרת מפגי ובנראה; - בארה״ב הרפואית בספרות לקרוא שאפשר כפי - בירידה הוא

ם בשסשס היא המדע לוגיי לאו אחרים, ביו די דוקא ו  עם האנסומית. מהפשלוניה הנרכשות ותעבי

ם אף לפעמים - קטנים חלקים הפתולוגים לוקחים עוד הניתוח סיום  לשם הגופה מאברי - גחלי

די. שמר לשם מרםשל בדי־ או נוספת תעימד בריקה מו  המכון במסמכי נרשמים הממצאים בל לי

הו בלל ובדרך הפתולוגי, אלו. שגרתיים םייתוחבנ דבר שף ז

ם במקרים רק אי צ  התכשירים את - תרשים או שבועות אש־ - הרופאים מציגים הכלל מן יו

תר גחל רופאים לקהל המת מן שהוציאו  את בהם ומסבירים מדעיות, אשפות במסגרת ,יו

ה. מעגין מקדה על הפרסים  את - םשירש אחר - הרופאים מפרסמים במינם םדיו חיט במקרים ז

ת האם השאלה: ונשאלת המדעית. בעיתונות המקרה עו עו כאלו ספרותיות ידי גי אל פעם אי י

לו והאם חצקה, ארץ באיזו מסוכן יהודבי המטפל הרופא עי דופן יוצא מקרה בסיפולו? לו יו
12( ש״: חזון ה״ מדבר חתר עוד רשק בזה .1 הזמנים״ מן בזמן לבוא שעתיד בדבר כן שאין ״מה אי

ה )11 ר , כרך פה, •שבעל וזו ם ו שלי נד ע' תשכד, ירו

חזון מצמבס מדוע מבינים אנו כך )12 ש" ה״  כאותו - המצויה פגפה של למקרה רק היתרו את אי
ת", "מחלות על מדבר אינו הוא העיר. אנשי את והמסכנה - המקום ובאותו הזמן חו  שכאילו שכי
סיני" המחבר כדברי - לפנינו יהיה שהחולה צורך בהם אין  כוחו אח להחליש רובים הנ״ל. ב״
ב״י" של מיו במענה ה״נו ת, המחלות על הידיעות היו שבי דו מה אבל לקויו גי א" על י חזו״ ה״

מיו החדישה, הרפואה דרכי אה שהכיר - בתקופתו לחיות שזכעו - שתי סלפון היה בי  בין־יב
דיו. ותקשורת  המחלות את ולא מקום, באותו המצויה המנפה מקרי אה רק בהיתרו כולל הוא ר

השביתות.
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רון, קודם היום ועד שנה, roc□ זה המקובלת המדעי הפדסוס דדך היא בך דיו סלפון, אוי  ר

היסלבו ת בל לו אין לעיל מוכדטסים במאמרים המהואר כל אחעז. שכללו לא זי  לפרסום שייכו

חי ועכאתז תו ם, בעגעים סתסו ;מד 1 מהים. ני איי ברו שהם רפו  של ענק כרמל היא עליה, די

סו - נגדו חדישות ותרופות הסרסן גורמי בילדי בגון סנסכיה,  שמסופר - חיות גבי על אותם שני

ם כל עליו שי, שני יו מ ק על כגון או וונ רו סון נזלת של חדש וי  לב השתלת או כנגדו, והחי

ש אם אפילו - אלו ותגליות תונא הם וכרוחה. חי על מבוססות אינן - ממש בהם י תו  מתים, ני

לו לא תם עי ה הנטפל לרופא יו ל ק, מי ד, לא המסו  הקרוב. בזמן לא וגם מי

די ועלים שנמכאים הדבר אמת אס ואפילו הו די ועלים על ורק - מסוכנים םי הו  כריכים אנחנו םי

ק סיני״ ״מונס יםעל הו בבית המחלות בבל - לדבר ד  לרופא שחכמה התועלת מהי ,בגיו-יו

עונס בהם וסספל די, מת שנתוע ועיו הו שלים י  הפרסים על הידיעות את ישכל 16 אם למשל, בירו

מן פרק תוך שם, שמוסע הפתולוגיים  הרעיון עיקר היא האלה הידיעות וקבלת מתאים? ז

ביזעדה״. ה״נודע של בתשובתו

ל, מן ידכא מקרה לעכסי לתאר אוכל ל ע סיני״ מ״מתס רופא שבו מ ד ר ועלים שבכית יו  יושלמי

 הפתולוגיים הממכאים את מיד להעביר אפשר בזה קרהמב נפסד. והוא דומה, להחמב ועלה שכב

ת תרבעבה או הסלפון באמכעות - טונו די - תכשירים או ו ק. המספל הרופא לי דר  באן בניו-י

חן אם הרבנים יפסקו פנינו״. ״ועלה של מקדה זע־א הני  פקדה סמך על האם שואל: אני אבל ל

עינינו הנראה - בזה דופן ידכא לו - סאוערמי במיעוסא ב ב  הרבנים לפני ץלהמלי הרופאים יו

ק אוד־ ולתת הגדולים, של דינם פסק את לשנות רו  סיסמהה על בהסחנזכם הנפסרים בל את לנתח י

קיז־בתו״? נעשו ״רזעקיס

 בעיני רומה המהסיס נפשות. בדזכלת מעשי ערך בל אין הזאת המדומה שלקרבה לדעת נוכחנו

 אבל השמש, באוד כבעים בשלל מבריקה היא באויר שטיא זמן שבל סבון, סי של לשלפוחית

כר. מעם לה נשאר שלא עד נמוגה היא בה כשנוגעים ש לרשע ז מדענים ספי הסיסמה את למזל י
ם.נירצי י

לעתיד חזון ה.

שו.רהח בבולוניה חם בין הפעולה שיועף תידעמ אותנו לייאש כריכים אלה דברי האם בין י  ו

 אלא - ומדע הלכה - לפנינו אשר הענין על רק מבסגו את לכמכם לנו אל ,לדעתי הפנעלוגיה?

תר הרבה אופקים במסגרת הבעיה על להסתכל לי יימכאד הפתרונות רחבים. יו  כלל־ באופק או
עולמי.

מינו הפתולוגית האנסדמיה שן פסול, במסלול - לדעתי - תק־עה שבי שן. י ם מדי נו מו יו  ביו

לו, העולם בבל לאלפים מחים מנותחים בור בו הצי  ראינו סבך. תועלת מפיק שאינו במעט הרחב ו

 מותדקהת שנועכה כשמש ברור שנה. מאה זה במעס השתנה לא האנסומיה מחקרי שפרסום

דוקא ולאד - הפתולוגיה למדע גדולים הישגים היו האחרונות שבשנים היא עובדה מהפכנית.
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חי ע״י תו שגי - מתים ני הי שוערים. בלתי לממדים הגיעו הסבגולוגיה ו  שבידם ,הטכנולוגים מ

ת חלליות להדריך מכונו ת הירח על ו היו בודאי הארץ, בדור על מתונו  למצוא מסוגלים נם י

חי תוצאות את לנצל כיצד לבעיה פתרון תו ם ני תי ע שו ם פתולוגי שה השעה הגיעה בעולם. ו  ינ

תן זו בדרך הטבגולוגים. עם פעולה לשיתוף לי ני  לאותם העצום הניתוחים מספר את לעוצם או

דו שנתקבלו הערכים המדע. קידום מבחינת המעניינים מקדים ב עו אי במרכז י  י עיי עולמי רפו

טר), אלקסרוני מהשב פיו מ ק ם המעבדתיים ,הקליניים הממצאים את גס שיקלוט ( טיי  והתרפוי

ם. לי קבי מ בל כזה מחשב ו תוחיהם חולים רבבות של הממצאים את בתוכו לאגוד יו  אחרי וני

חיד הרופא תמות. סיון הסתכלות מתוך ללמוד הרוצה - יחיה שנה אלף אם אפילו - הי  בניתוחי ונ

ל לא לעולם מתים, כ ש יו ת לרכו עו די הן באבחנה הן - המחשב ע״י לו שינתנו בפי י  בהצעות ו

הטיפול.

כל הזה המחשב בן, על יתר ת במציאת השואל הרופא את להדריך גם יו עונ  אוסף מתוך המחלה ו

ת, המחלות של תמונות שונו  מאלפים, דגמים של בערה הגדולים, החדלים בבתי שיימצא ה

ם מי  אלה משוכללים דגמים הבנת הטלביזיה. באמצעות אפילו להעבירם שניתן וסרטים, עלו

הן, כאלה הצעות תבוצענה אם המדענים. בין הפעולה בשיתוף חשוב שסח כן נם תהיה מי דו  ו

בו לא ל ה דרבי בעתן האגסומים עוד י ל עו  מאבותיהם להם הסלולות והמקובלות, השיגרתיות מ

המת. כבוד לוילחב והברוכות - אבותיהם ואבות

די שעל האומר יאמר ואל מוהש י  הוא כי - היחיד הרופא פעולת כל תתבטל במחשב המוצע שי

די על לרכשם לו שהיה עותיהיר את אלא לרופא מושיט ענו המחשב סועה. אלא אינו מוד י  לי

 האבחנה של הרמהיה במציאתה רב לעזר לו יהיה הוא .סייאוריהת תלובמח והטיפול הפתולוגיה

 על בי במחשב. השימוש ע״י נפגעת אינה הרופא של העיקרית הפעלה הטיפול. ובתכנית

דיתו ההשנונז מוטלת הרופא  המליץ בשהמחש הרפואיות הפעלות על תגובתו ועל להותה על העי

ת שבפרט, הממצאים את יתטהחל קובעים אינם קתזוהח הרוב עליהן. או  אצל המתגלה מוצי

ןיהנסמ לחרוג יבולה הפרט תו לו; נשאר הרופא של תפקידו ועיקר הכלל. אצל שנרכש ו שיו  אי

ושיאב המתחשב לחברו אדם שבין קדוהה הקשר המלה, נפש על והשפעתו דו- תוי בי די ענ ב  ו

תו אלי ה.ה של ו פוי חשוב גורם ההא זה קשר מל  במחלות, מספל אינו הרופא בי המחלות, ברי

ה. באדם אלא מל

ח בוי מדת על תיםמהמו וליטי בין הפתולוגים בין הפעלה לשיתוף הזה, החזון לקיום הני  ו

ת לשם - הטבבולונים a הוא הפתולוגים של הטוב רצתם היבשות. העצמות תמי o־p תנע 

מו. מוקרם קיו ל
ע נוטפת, ברובה תוצאה תווזי - לעניני  פעלתו בזה. מחשב בפעולת אני רואה - וההלכה מהים נ

ם על תסחמך תי ממך נתוני קבד מלי תנו מה .תוי פו ומה י סי ם יו תוני  גתדחים אלפי כסה של מ

ם מתים של דיי הו היו הרי במחשב, יבללו אס אפילו - י פו לא הם ברוב. ומבוטלים בטלים י סי  יו

ם בכלל. עליהם לחור אפשרות ותהיה דבר, הרופאים ותלמתשלהו מודע לקדו
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p יסען אבל n w: ודרי u n t a a  nr p c יקדסי המיים רק סומר w n  r a n  nc דיי י ע״ מי  ו

u r n. חפה! אל y m i אתרים םיענודב הן ברפואה, הן - בתאיאל - ■  תדנימין כסר * ת

vב n n  1/11y .0 הנרדל q tq  ■i k ן1ק jrn u v ,מתים, מתחזי ע״י לזזקת רש7 הפחדלרניזז

b b k  tram p ק ,לםעוה א ק, ׳®ל בבח־-חזר על להקפיד מזגזזה זינה עד&נון 1ו8ת כסי מזי
13( novel 7 m n v ,!ח n היעחול r p n r מזו ל קרקץ הדב .קחעיי יינדי מ ״הימדיו! סחוב: מ״

ט סתם בי ה זד, ram מסרס י ד ס 1x להביא מ  nc* ה' ידיעה מל שרהק ra x ,סיבלז בעולם  ו

ira זה על rm  nrnr ע למין חו , המ  קודמה•. מל פריבילגיה לאיזה ג״ב חמיה נ

m ק הרב מל אלד דבריך ס ל זב■ ק מ  כמס — ■ומיוו סו אסד ממסמך אלד a ללםו נא ח

trm n  u m m  _ ranarv i a n y ס, ומו«י3ל ף במענה סר ל ד ס לעיט־. ההדאז י

. . קבס פה!, דעה )13

1 בהמלכה 6 1 n n אנו in ra u לוי ס דומינו, רופאים מל עזו ד—מ ר ס ד מ ס  פ. ר ד״ מל מו

א מלזיטר ר

״ז ירימלים, מניו אב י  ה
3 .8 .6 6

לוי דעה גי

קן די על - .ומדלאמהו .אמזתזיזה נמק מ  את ק המקיפה כללית לסערה ומדם מסרס הכנסת, י

train והן הדתיים וממנים  nc םיודמ הלא. m e n  m הרעם מלני את לעמם לעזסמנד ומכה 

ה הבא מ אל תדפ ל ■,6נזוו ב. הקהל ואל הכנסת ו ח ה

מ נ. פ הפרם נונ

y הזמק סנמנה לדעתנו n m פמעה ra n לרבוט בנימד באדם לזפל מאין במס הפרס. בנו־פמ ;ז 

m דרומה בספר מזמזמת פעולז בל ועל o o n,ס ־ מ  לכזף אפמר מאי כך על ומלק מאין ו

ן בהזזלס פד דעזל ־p ,נפמ) הבלו raa תליה אם דת(גס אדתלאיינס  אז לנזסוד אדם לכוף זי

ת ממון ובזז־אי לנתיהה גנזיזמ חנו טיפול הנמת את בבך ל  וםמק אין לקרוביו. אד לו הרעאי ו

ס גסדינוסי, ק על סוהו ת ifa !וע ו r t n ,על לתסריתהא הזסות את מאדם למלרל כה 
נפנפי. ועל ממי

o םיבסרמ ומלים מבוס רבים מקיים על לנר ידוע m ח לבית 6 םוו  הקמה נחסכם אף על ל

m הדורש n e, בו him 1דזז6מ u u n u n הדו *נפתו. ד זז■ אם מ

16



ת .2 ו י כו שפחה ז המ

ת להתעלם אין כויו ח ולבצע המשפחה מז תו ה, נגד המשפחה בן בגופת ני  ברגשי הפוגע דבר חנונ

ש  ובכמה המשפחה, בדעת בחשתהל הנאורות הארכות בכל כמעט מקובל בן על חמור. באופן אנו

תיודז. זשפתמת בני של בכתב הסכמה ק הדי־ פי על דרושה ב) ארה״ (למשל ארצות ע לנ  ביצו

פלילית. לעבירה נחשב כזו הסכמה ללא גופה נתיחת

ר ללכת הצעירה מדינתנו על לדעתנו, פול ולא המתוקנת בדי  ורחמים חסד בעגיני דדקא ממנה לי

ואחד. אחד כל ברגשות ובהתחשבות

ד .3 אי הצ פו ר ה

ם מוצאים ח הבין־לאזגזית הרפואית בספרות כיו בו  האוטופסיה של והחשיבות הערך על עד וי

חי תו אנו מתים) (ני עי־נו- די שעל מודגש בהם מאמרים של רב מספר למצוא ואפשר בי  התקדמות י

אי, המדע ת ת!יקבדב בפרס הרפו לוגיו פיזיו תו- תן הסצנות, המשוכללות במעבדות פ  את לגלות ני

 במקרים ,אפשר זו שבדרך אלא עוד ולא מדויקת. לאבחנה ולהגיע הזז־לניים התהליכים פרסי

ם, די להניע רבי  תשובה. לנו נותנת אידה האנסומית שהבדיקה במקרים גם המצב הבהרת לי

א הידוע הרפואי העתון עדרך למשל כותב וכך ס. א. j.( י. .  A .M . A:  ההתקדמות ״בגלל )

ת הגדולה תנילהק בידיעו ת, מעבדת! של הבדיקות בתוצאות שומישוה יו איו  המתקבלות קותבדי רפו

ח סיפק חי, בנוף תו תר הרבה ידהמב המת ני ד שירות קסנה יו חי  פוצח ותבע להערכה במינו י

ם ממק־ים חצץ ברורה נראית המות שיבת קרובת! לעתים הקליניקאים, מצד התענינות  יוצאי

ש הכלל מן אי״. משפסי בענין להערכה רק הניתוח דרו פו א. ר ם. א. ).805 עמוד 1965 (י.

ע פתולוג דו ש כותב: מפורסם חדלים בבית העובד י  לניתוחי המקצועיים חייו את שהקדיש ״לאי

הי אבל כבראשונה, חשובה אינה הזאת הפעולהש להודות קשה םיהמת  ׳ממד (שם, .האמת״ זו

806.(
ם מאמרים עוד לפנינו איי  הד"ל. בציססות נסתפק אבל האמור, את המאשרים רבים רפו

 במספר ומדעית או הרפואית העבודה טיב את להעריך שאין ספק מכל נעלה דותבועה לאור

חי חו שבוצעו. הבלחים ני

תי הצד .4 ד ה

 בין הידברות שתקויים הכרחי לדעתנו זאת. שבבעיה הדתי מהצד וכלל כלל להתעלם אין

תוחי הנוגעת! הבעית! בבל והרבנים הרדפאיס ם. של המצב לאור מתים לני  היו

 מדוקדקת לבדיקה מקתז עוד ולתת המוצעת בצורה הודק העברת את שיחהל לא בזה פניתנו

רנו. מי שאחריתה גודלה רוחות סעדת תוך כזה וצק להעביר כסר אמנם אם שו  י

ם) אליאס חיון ד״ר שלי שלים) הלברשסס חיים ד״ר (ירו (ירו

(חיפה) הקשר שמואל ד״ר שבע) הינמן(באר חיים ד״ר
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 ועברנו־(ת־דשלים) אליהו ד״ר

מין ד״ר  (*דדשאט) זילברמן בני

שלמו) 0ושי ד״ר  כהן(ירו

ה)לבנשע מ. ד״ר מ מי  יין(

ם) אי יעקב דייר שלי (ירו

הו ד״ר שעי  לדי(מל-אביב) י

שלים) מאיד קךל זפמ-ן ד״ר  (ירו

שלים) פריאר זדם ד״ר  (ירו

ס ד״ר ד וויי שלים) דוי  (ירו
שלים) שלזינגר פלק ר ד״ (ירו

רפש דב ד״ר ם)אי לי ש רו (י

im o Ei n rc n n ז »9א

ה ס. .בסלה;.. ושתזה דבדים ירבה לא .1 . מעה; אס מערתו יוד  תוכחה יקבל י

. לב; ומזב בשסהה ממנו מגדול . ד. . בין י הרפואה הבמה בס לעיין ספרים לו י

סו מעסים .___;בים ו ה לי יבדיל לא י ס. בדול; הוא כאלו וקסן קל ווו יקסין לא י

.בדול חולי . . .החולים; ברבוי יסעה ולא חולים מעם לרפא יקבל כא. ; . . 
.הדבר; לידיעת אות יקבל קסן מדבר כי דבר שוס יבזה לא הרופא בב. . . 

.יחד; גם והסעס מהנסיון ישתמש לעולם כס. .  עגין וסכנת קושי יחשוב לב. .

.הרפואה . . סובים; רבים בדברים החולה את ישמח פעמים לה. ;  ירפא לו. ו

.ספק בלי וודאות במתיקות במהירות החולי . .  הראשון החולי מהו ידע סב. ;

.ממנו; נמשו והמקרה . .הנוף בנין וחלקי איברים ידיעה ילמד הרופא עה. .

הלון, יעקב מאת החיים אופר (ספד )1693-1630 ג
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