
נוי לשם פלססיים נתוחים

השאלה;

תשדבה:

מסקנה;

m עצמו קל לקבל לאדם מותר האם m ברי? לשם פלססי 

ל, ישדרממ המדובר מוכיח כללי ־באופן סי של והאידיאל שהמושג חז״  יו

חנו, זד איזנו ם. ביחס בעקר לרו שי * 

סודחז: 3 סביב הדיון סובב מסורס באופן י

 (שכרוכה שהיא, כל לסכנה אפילו עצמו להכניס לאדם מותר האם א.

פוי משום נתוח) בכל תו? י ר צו

ש האם ב. בעצמו? זי־בל איסור זם1םש בזה י

a ב. c t בון מלך? גזירת סותר משום בזה אין והאם הקב״ה מעשי לתקן נ

ד ביחס סו * :  כמבואר לסכנה, עצמו להכניס לאדם אסור כלל, בדרך א'

ש זאת בבל .ה' סעיף קס״ז, סימן ידרה-דעה, ברמ״א,  שמותר סקרים, י

רך, שהוא איזה בשיש קלה לסכנה לזזבנס  פלססי, בנתודו נם ולכן צו

 ובלאו קצת, צורך בשיש בבס לה מותר ״לכאורה חפורה, איננה שהסכנה

סור״. הבי א

סוד ביחס  פלסטי שנתות וכפרס, בעצמו לחבול אסור בלל בדרך :ב' לי

שוי םחית שני להצריך ע כי פוי הזקוק במק־ם אחד :ו שני לרי  במקום - וה

ף, אחד אולם, להרכבה. עור חתיכת להפיק בדי בנו מר, אפשר ״  בירך לו

 - רשאי שאמו אע"פ בעצמו ״החובל סתם: הדין נפסק ופוסקים ס שבש״

אי, שום בלי אסדר) אבל (בלהמר, פסח־״ פ  חבלה לעשות מותר זאת ובבל ו

א- ,כמוך״ לרעך ואהבת מ״ האדם בתורת הדמב״ן שדרש במו לרפואה,  הו

ש אם הבא, הריץ לי לפרנסה, בנון מעליא, צורך י  משוס מותר נם־בן או

ב״. רצ״ע במוך, לרעך ואהבת ר

סוד ביחס לי הדבר , המחבר לדעת :,ג לי ש״י ממחלקת ת  וחדמב״ם ר

סוד בדבר ת, לרופא ההיתר י פזי לפי לר  רק המלך גזירת הותרה י רש״ ו

אין הרמב״ם שלפי בעוד רפואה, לצורך  גזירת סותר משום אלו בענק ״

 אה םילהשלו בראשית במעשה להשתתף מצחה האדם אדרבא, אלא המלך,

בר). כפי הנוף בצורה בין בבריאות בין עולמו ואח עצמו ח מ ה אנו״( בו  י

 לאנשים, ובפרט לנוי פלסטיים ניתוחים להתיר מקום אין כלל ״בדרך

ה, שחץ רוץ־ שהוא מי  אלו: ובתנאים במקרים אלא ו

א, ש־ אסון ע״י נעשה הקלקול אם א. צ פוי כשהוא או ו די להביא צ  לי

ני, סרוף־דעת צי רפואות. שאר כמו הוא חספרל שאז ר
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 »r«1 הגתה עבודה 1c ממרה לנוזנדא לר שד1אי-א הכי בלאי־ אם ב.

trw בזה n v a n כדי m m sn t»t i ביתר. בני

 בית, טולשל זי־ •ךודילש ממשית סגיעה ותיא באמה הקלקול אם .1

ה״. על נזזתבזה היות ל מ

. דייר (הרב  נדעם, י,סאבארדיטאקי י

רעייג) עטר יכדרר׳

a w o n  n rn p a 5 ואהדתו, תרפואה 'Wם, תקיייג; ביסן־אייד תדדה, קזל ;1ו ע

מרד. תקוסייו; בסלר-סבם,

Specialists for export of 
Phaxnaceutlcal Products ft 
Surgical Dressings.
Please contact us for any 
product In this line you 
want us to sell abroad•

G S n a iC A ?  L I D .
P a O a B • 1 6 0 9 4  
Jerusalem
Phones 02-38730/36814 
Telex: 02-346
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