דין כהן הלומד רפואה

ה שאלה:

״בהן שלומד הכמת הרפואה ,שבודאי מטמא למתים בעסקו בגתוח ,אם מחדייב הרב לאסור
לקרותו לתורה״ .
ה שוב ה:

יסוד האסור הוא הנפסק בשולחן ע רו ך ,אורח-חיים ,סימן קכי׳דו ס' מ״א" :נטמא למת ,שאינו
משבעת מתי מצרה  ,פסול מן הדוכן ומן מעלות הבהתה עד שי שוב ויקבל שלא יטמא עוד
למתים״ .
צ ד ד י ם לה קל:

א.

מי שלומד חכמת הרפואה י ש לחשבו ל שוגג ,כי אולי סבור כירן שעוסק בלמוד ויכל

על ידי זה לרפאות אחרים  -שרי )שו״ת יהודה יעלה סי" מ״ז(.
ב.

אם מדובר במתי עכו״ ם  -יתכן ,שסובר הכהן כדעת היראים ,שבמת נוכרי לא שייך

אפילו טומאת מגע ,ואף שכל הפוסקים חולקים ע ליו ,בכל זאת י ש לחשבו ב שונג) ש ם(.
ג.

כ שידוע שלא מקבלים את התוכחה קיים הכלל ״מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין״.

דאף שבדבר המפורש בתודה יש למחות גם אם לא יקבל )רמ״א ,אורח חיים ,סי״ תר״ ח ס' ב ״(,
אולי דין זה אינו בגדר מפורש בתורה ,כי שיטת הראב״ד היא שכ הן ,שנטמא פעם למת,
אינו מוזהר עוד מלהסמא שנית .אף שאין הלכה כמותו ,על כל פנים אין זה במפורש בתורה,
וגם טומאת נכרי איננה במפורשת בתורה.
ד.

דעת הסמ״ג ,שמצוה לא לומר דבר שאינו נשמע )ועי" בשו״ת מהר״מ שיק חלק אורח

חיים סימן ש״ ג בנ דון( .וכהן זה בודאי לא ישמע לעזוב חוק למרדיו ופרנסתו.
מסקנוה:

בשו״ת יהודה יעלה שם כתב :״מ־צוה וחובה לדבר עמו רכות ולהראות לו הדין ב שולחן ע רו ך,
שזהו כבודו שחלק לו המקום בקדושת כהונתו ,שיקבל עליו בפני בי ת -דין ,שלא יטמא עוד
למתים״ .
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ומסקנת המחבר בנדון שאלתו:
״ובענ ק לקרותו לתודה ,היות וי דו ע ,שעובר על הלאו רלא יטמא בכל יום ,אם נקרא לתורה
בכהן ערי ק ,נמצא שאנו מחזיקים ידיו דמסייעין לו בשסתו .על בן בתיוה לומר להסגן שלא
יקראוהו  ,ודק אם יודע הסגן ,שלא ישמע לו ,אזי מוטב יהא שתני ם״.

)שו״ת מלמד ל הועיל ,חלק אורח חיים ,סימן ל״א(
מקורות נוספים:
שבס מי הו דה ,שער ר א ש ק ,פרק י״ג אות ז׳ ואילך; הרפואה והיהדות  ,פרק  : 21הדרום,
אלול תשכ״א; הבנוס הששי לתורה שבע״פ )מוסד הרב קוק( ,עם' ע״ה; מחניים ,קב״ג,
 ' T9ק״ב; שו״ת מלבי בקדש ,חלק ג'  ,עם'  9וע ם׳  ; 153ועוד.
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