כענין נוכחות הגעל בחדו לידה
הדג משה הלבושעאם
ברצוני להתייחם למה שנדפס בחוברת ״אסיא״ שבט ת של״ח (חוברת י״ט)
בנדון ״נוכחו ת הבעל בחדר הלידה״ שכתוב שם ד״אם א שה מפ חד ת ולכן רוצה
שהבעל יי מצ א אצלה ,מ חויי ב הוא להיות שם מ פני פקוח נפ ש״ .וביאר שם
נימוקו ״ ש חכמינו ז״ל העמידו פחדה של יולדת כסכנת נפ שות ואפילו שבת
מחללי ם ל מנוע פחד ה״ והאריך שם הרבה ב ענין ההיתר והכל כדי ליי שב דעתה
ש מפחדת להיות ב לי בעלה ,ולכן מ חוי ב להיות איתה ,אלו תוכן דבריו.
ו לד ע תי הרחיק לכת בהיתר זה אשר לדבריו הוא אף ״חיוב״ ונראה שיש
כ אן הפרזה במונ ח ״פקוח נפ ש״ ובמהו ת הפחד של הא שה אשר נכון יותר
לקרותו רצון או ״רצון נמרץ״ מא שר פחד .והדבר ברור שאם תדענ ה הנשים
ש אין היתר לבעל להיכנס שם ב שע ת הלידה כמו שהיה נהוג מאז ומקדם ובכל
מקום ,לא יבוא בכלל לנימוק של פחד ,ו ט ענ ת אלו הנ שים שרוצות שבעליהן
י שארו אצלם בני מוק של פחד נובע בעיקרו מתוך בק שת נוחיות יתירה.
ולעצם הדבר ,כבר הקדים הרב כו תב המאמר הנ״ל בראש דבריו שבאין
לבעל צורך להיות שם אין להתיר לו כי בקלות יבוא להסתכל במקומות
המכוסים ולך לך אמרי׳ לנזיר א סחור סחור לכרמא לא תקרב .על החשש
הזה ועל המסתעף ממנו וד אי אין שום אדם מערער ועל כן הוא איסור וח שש
אביזריי הו דג״ ע ,בפרט באופן שהזכיר ישם כ שהבעל נו תן הנ חיו ת לא שתו
ב שעת הליד ה שהחו ש י ע ד ש מ הנ מנ ע שלא יבוא לידי איסור אם בהסתכלות
ב מקו מות המכוסים או בנגיעה .וראה עוד מ ה שכ ת ב תי בזה בהוספה לספר סוגה
ב שו שנים להרה״ג רא״ ש ווינד שליט״ א מו״ צ בפעיה״ק ,שי״ל כעת (דף תמ״ז)
ו שם ה ב א תי מג אוני ז מננו הגאון האדיר הר אב״ד שליט״ א בספרו שו״ ת מנ ח ת
יצחק ,והגר״מ פיינ ש טיין שליט״ א בספרו שו״ ת אגר״מ.
סוף דבר לד ע תי יש לאסור ,ואסיים במה שסיימתי בספר הנ״ל ,וזה ל שוני
ש ם :סתם כדי לעודדה ב שעת לידה ולהקל עליה כדברי הרופאים בוד אי י ש
לאסור באיסור גמור וכמ״ ש .והנח להם ל בנו ת ישראל כי חיות הנה ובטרם
תבוא אליהם המילד ת וילדו.
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