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     כי הלפרי�כי הלפרי�כי הלפרי�כי הלפרי�דדדדררררממממ    בבבבררררהההה

 � תו� כדי פגיעה בחיי העובר� תו� כדי פגיעה בחיי העובר� תו� כדי פגיעה בחיי העובר� תו� כדי פגיעה בחיי העובראאאאהההה    תתתתללללצצצצהההה

 :קי�רפ ישאר
 הבעיה תגצה  – א קרפ

  ההלכתית והמקור לאיסור הריגת עוברהלאשה  – ב קרפ

 לי היתר גר שש  – ג קרפ

 

 הבעיההבעיההבעיההבעיה    תתתתגגגגצצצצהההה    ––––    אאאא    קקקקררררפפפפ

 ,כדי  להתרפא  מהמחלה.  ופה  מחלה  ממארתבגה  לתהתג,  וברתעמ  השיא
יש  צור�  בטיפול  תרופתי ,    להארי�  את  תוחלת  החיי�  ע�  המחלהידכ  וא
 . כאשר עצ� הטיפול אמור להמית את העובר, או בהקרנות/ו) כימותראפיה(

קצר ומסכ�  או  מ,  צבי�  בה�  עצ�  ההריו�  מחמיר  את  מצב  הֵא�מ  �נשי
ההריו�  לא  משפיע  על  תוחלת �  מש  הוישנ�  מצבי�  אחרי�  בה�.  את  חייה

 .החיי� של הא�

ומסכ�  או ,  צ�  ההריו�  מחמיר  את  מצב  הֵא�ע  רשאכ:  שונהשונהשונהשונהאאאארררר        ההההללללאאאאשששש
הא�  מותר  לא�  לרפא  את  עצמה  כשפעולת  הריפוי  ג� ,  מקצר  את  חייה

 ?פוגעת בחיי העובר

לא  מסכ� ,  ֵא�צ�  ההריו�  לא  מחמיר  את  מצב  הע  רשאכ:  יהיהיהיהננננשששש        ההההללללאאאאשששש
ת  עצמה  כשפעולת פא  אאז  מותר  לא�  לר�    גא�ה,  הייולא  מקצר  את  ח

 ?הריפוי ג� פוגעת בחיי העובר

 ::::ההההבבבבווווששששתתתת

נטי  בפחד  יצחק  ער� ומפרל  י"ת  דברי  רא  איבה,  1ברה�א  תמשנב
הסכנה  לחיי   �א  קר  בת  על  משברבת  על  משברבת  על  משברבת  על  משברששששווווייייהההה        ללללשששששמתיר  להמית  עוברה  ',  נפלי�'

ולא  כאשר ,  שאז  העובר  נחשב  רוד&,  הא�  נובעת  מעצ�  תהלי�  הלידה
פ "אע,    נובעת  ממחלה  אחרת  שלא  על  ידי  רדיפת  העוברא�  הייהסכנה  לח

י&  את  מה הנשמת  אברה�  הוס.  ה  מסוכנת  לה  יותרדילשעקב  מחלת  הא�  ה
 : ל"ז אויערבא� זצ"שעיר לו בכתב הגרהש

הרי  העובר  ממש  רוד& ,  עכשיו  שהאמא  חולה,  מ"דמ  ע"צ"
 .   ל"עכ." אותה

חלוקת  בדרישות   מנויפנל  שי,  )ישיתמח  לגר(בהר  בפרק  ג  להל�  ויש  יפכ
פחד יצחק אסר פחד יצחק אסר פחד יצחק אסר פחד יצחק אסר הההה    ייייחשוב להדגיש כחשוב להדגיש כחשוב להדגיש כחשוב להדגיש כ    ����ככככ    ווווממממככככ. ההלכתיות להגדרת עובר כרוד&

 
פ  קונטרס "ע,  )7(ק  א"ס,  סימ�  תכה,  מ"חו,  חלק  ד,  ז"תשס,    חדשההרודהמ,  ברה�ברה�ברה�ברה�אאאא        תתתתממממששששננננ  .1

 .שטר� נדפס, השלמות ותיקוני� לנשמת אברה�
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  קשורה  לעובר  והטיפול  פוגע   קשורה  לעובר  והטיפול  פוגע   קשורה  לעובר  והטיפול  פוגע   קשורה  לעובר  והטיפול  פוגע אאאאית  לית  לית  לית  לססססבסיבסיבסיבסיהההה        להציל  את  הא�  כשהסכנהלהציל  את  הא�  כשהסכנהלהציל  את  הא�  כשהסכנהלהציל  את  הא�  כשהסכנה
ולא בשלבי� ולא בשלבי� ולא בשלבי� ולא בשלבי� , , , , דווקא ביושבת על משבר כשהעובר כבר עקר ממקומודווקא ביושבת על משבר כשהעובר כבר עקר ממקומודווקא ביושבת על משבר כשהעובר כבר עקר ממקומודווקא ביושבת על משבר כשהעובר כבר עקר ממקומו, , , , בעוברבעוברבעוברבעובר

   ....לפני התחלת הלידהלפני התחלת הלידהלפני התחלת הלידהלפני התחלת הלידה, , , , קודמי� יותר של ההריו�קודמי� יותר של ההריו�קודמי� יותר של ההריו�קודמי� יותר של ההריו�

 הריגת עובר והשאלה ההלכתית הריגת עובר והשאלה ההלכתית הריגת עובר והשאלה ההלכתית הריגת עובר והשאלה ההלכתית ר ר ר ר סוסוסוסואיאיאיאי ל ל ל לררררווווקקקקממממהההה        ––––    בבבב    קקקקררררפפפפ

השאלה .  גת  העוברי�ירה  מה  מתבסס  היתר  לע  איה  הלכתיתהלכתיתהלכתיתהלכתיתהההה        ההההללללאאאאששששהההה
 �כ  �או  2כמבואר  בגמרא,  ציחה  רלא  דוחה  איסור  נפש  �  שפיקוחנובעת  מכ

 .ע מהו ההיתר להרוג עובר"צ, אפילו במקו� פיקוח נפש של אמו

תא גד  אפרדברי  רבי  ישמעאל  בסב  אבומ  סור  הריגת  עוברי�סור  הריגת  עוברי�סור  הריגת  עוברי�סור  הריגת  עוברי�ייייאאאא        ררררווווקקקקממממ
 :ב, זנ בסנהדרי� אתיירב, דבי רב

מפי איש ולא מפי , שלא  בהתראה,  בעד  אחדו,  חדאג  בדיי�  הרנ  חנ  �ב
 . עוברי�עוברי�עוברי�עוברי�הההה    ללללעעעע    &&&&אאאא: ורמא עאלעאלעאלעאלממממששששיייי    ייייבבבבררררמשו� . ואפילו קרוב, אשה

א�  את  דמכ�  לנפשתיכ� "דאמר  קרא  :  אמר  רב  יהודה?  ילימ  ינהנמ
,  בהתראהלאו  שילפא    –"  מיד  כל  חיה",    בדיי�  אחדוליפא  –"  אדרש

יד מ  אלו  –"  מיד  איש",    בעד  אחדוליפא  –"  ומיד  האד�  ונאדרש"
 .  קרובוליפא  –" חיוא ",אשה

מאי  טעמיה  דרבי .  &  על  העוברי�א  ורמא  עאלעאלעאלעאלממממששששיייי        ייייבבבברררר  �ושמ
ד� ד� ד� ד� אאאא        ווווההההזזזזייייאאאא,  "שפ�  ד�  האד�  באד�  דמו  ישפ�  "ביתכד  –?  ישמעאל

 . ומר זה עובר שבמעי אמוומר זה עובר שבמעי אמוומר זה עובר שבמעי אמוומר זה עובר שבמעי אמואאאא    ייייווווהההה        ––––שהוא באד� שהוא באד� שהוא באד� שהוא באד� 

 ל מיתה האמורה לבני נחכ: רמאד, י מנשה הואי מנשה הואי מנשה הואי מנשה הואבבבבדדדד    אאאאננננתתתת     –א א א א ממממקקקק    אאאאננננתתתתוווו
: ודרוש  ביה  הכי,  ושדי  ליה  האי  באד�  אסיפיה  דקרא,  אינו  אלא  חנק

איזהו שפיכות דמי� של אד� שהוא בגופו של אד� , � דמו ישפ�באד
 .ומר זה חנקא יוה  –

ישמעאל  הריגת  עובר  כלולה  באיסור  שפיכות  דמי� '  דעת  רלש  �אכמ
  ג� לשיטתו  נובע  מכ�  איסור  תורהו.  הה  ונהרגי�  עלילי  עוושבני  נח  נצט

 תמועל  3"�  אסור"ליכא  מידע�  דלישראל  שרי  ולעכו"שהרי  ,  אלרשי  יבדינ

 
 .א, ובסנהדרי� עד, ב, ביומא פב, ב, הכ �יחספ  . 2
ג  שב�  ישראל  איננו  נענש  בידי  אד�  על  הריגת "שאע,  ה  ליכא"ודבתש  "יועי.  א,  �  נטירדהנס .3

, ופשוט  שלישראל  אסור  מדאורייתא.  ה  אחד"תוד,  א,  וכ�  חולי�  לג.  מ  לא  שרי"עוברי�  מ
אמנ�  אי�  מכא� .  שהוא  איסור  תורה,  ז  סימ�  א"העבא  ד"ח,  ררררממממוווואאאא  עעעעייייבבבביייי  בתוטי  בפשכ"כמוש

 ל  איסורלמש,    אחרורהת  ק  איסורא  רהוויתכ�  ש,  הכרח  שהאיסור  הוא  של  שפיכות  דמי�
, ז"עאבה, חסדחסדחסדחסד    ורתורתורתורתתתתתת "וראה שו. ט"בדעת המהרי, אות ח בל'  יס  ייייננננייייממממייייהההה  דדדדווווממממעעעעכ  ב"כו.  לבוח

ואה פ�  תועלת  ורנדחה  במקו)  בסנהדרי�  ובחולי�'  לדעת  התוס(שאיסור  התורה  ,  )לב(מב  
סור  תורה יא    שהואבתכ,  נט'  יס]  י�ג  בכמה  דפוס"ח  [א"ח  נחנחנחנחעעעעפפפפ        תתתתננננפפפפצצצצת  "ושב�  נמא.  לא�
נ "ה  ה"א  ד,י  יבמות  מב"ר  מרשנל  �ורעשל  הו  וק  מדיתקצמע  שמ  וכ�  ....דמי�דמי�דמי�דמי�        תתתתווווככככייייפפפפששששוגדר  

 .גת נפשריכהר ריגת עובשכינה ה, חייס עלויה
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קור  לאיסור  הפלה  מיוחד מ  �יא    –בי  מנשה  ד  אנת  –מעאל  שי'  ק  דר"זאת  לת
 . כמבואר בפרשת משפטי�, אלא לתשלומי דמי וולדות בלבד, בדי� תורה

הריו�  אי�  כלל  איסור   תקספהב  יכ  רורב,  שהמני  דב  לתנא  �כ  �ושמ
  בל רוסיאו,  4א&  שיש  בו  איסור  דאורייתא  של  חובל  באשה,  שפיכות  דמי�

, זאת  תמועל.  6בל  תשחית  לא  קיי�  כל  שעושה  לצור�  אד�  רוסיא.  5תשחית
קו�  צור� מב  אלא  7איסור  חובל  בעצמו  קיי�  ולא  הותר  במקו�  צור�  סת�

 . יקוח נפש פו�מקאי שהותר בדוב �א, 8גדול

 וני� הסוברי� להלכה כדעת רבי ישמעאלוני� הסוברי� להלכה כדעת רבי ישמעאלוני� הסוברי� להלכה כדעת רבי ישמעאלוני� הסוברי� להלכה כדעת רבי ישמעאלששששאאאארררר    תתתתעעעעדדדד

 :י נחי נחי נחי נחננננבבבב    ייייבבבבגגגגלללל ישמעאל' דיא כרלהק פס 9בהלכות מלכי� �"במרה

. עליועליועליועליו    גגגגררררההההננננ        ––––אפילו עובר במעי אמו אפילו עובר במעי אמו אפילו עובר במעי אמו אפילו עובר במעי אמו , , , , הרג נפשהרג נפשהרג נפשהרג נפששששש    חחחחננננ    ����בבבב"
  הרג  טריפה  או  שכפתו  ונתנו  לפני  הארי  או �א  �כו

 ."הואיל והמית מכל מקו� נהרג, שהניחו ברעב עד שמת

קו�  כי  ג� בדיני ישראל יש איסור של מ  �ש  בשוריפ�  לא  "מברה  �נמא
, ריפה  והריגה  בגרמאט  תגירה  בשלא  כמו.  שפיכות  דמי�  בהריגת  עובר

  ההורג לארשיש  ]ח"הו  ג"הב  "ה[וצח  ר  תומהלכ  ב"פ  ב�"בש  הרמריפה�  יבגשל
את  הטריפה  פטור ג  רוההשו,  הריגה  בידו  וחייב  מיתה  לשמי�  �ווע  –בגרמא  

. �  הלכה  ישירה  דומה"במ  אי�  בר–  רג  את  העוברלגבי  הו,  �אדי  מדינ
בי  נחוניא  ב�  הקנה  הסובר  שדי�  קי�  ליה  בדרבה  מיניה ר  תטימש,  אדרבא

בדמי  ולדות ורה  את  חייבה  תז  לכבו  10תה  בידי  שמי�ימ  ב  חיויבגלקיי�  ג�  
תה  בידי  שמי� יב  מו  חי�יא  כי      מוכח–    את  הנוג&  את  האשה  ויצאו  ילדיה

 . רובבהורג ע

" �  אסור"לישראל  שרי  ולעכוד  �עדימליכא  "ד  ללכהמ,  ני�על  כל  פ
    בצפנתו,  ריגת  עוברה  יבגל    תורה  קיי�  ג�  בישראלרוסיאש  3'למדו  בעלי  התוס

  .דמי�דמי�דמי�דמי�    תתתתווווככככייייפפפפששששיסור תורה וגדר א אהוש י�הב, 3חנעפ

לדי�  רוד&  כדי  להסביר   �רצנש,  �11"יקי�  רבי�  מדברי  הרמבוכ�  מדי
 . להרוג עובר כדי להציל את הא�הריתמה, 12את די� המשנה באהלות

 

 . ו"ח מ"פ ק"ב   .4
 .י"ו ה"מלכי� פ' � הל"לרמב, �בנומדר, פב, ג"ת ש" יונה בשעלדעת רבנו, יתאירואדמ  .5
 . בועז אות ז, ז"ב מ" פאותומק, שראלשראלשראלשראליייי    תתתתרררראאאאפפפפתתתת האר  .6
 .ה אלא האי"דות, ב, אצ ק"ב  . 7
 .סו, ב מ"וח, שהשהשהשהממממ    תתתתווווררררגגגגאאאאה ארו, �ש שעשעשעשעווווההההיייי    ייייננננפפפפ  . 8
 .ד"ה ט"פ, י�לכ מ הלכות�"מבר  .9
 ה כרבי נחוניא"י ש� ד"וברש, א, בל� חיפס  .10

 .ט"א ה"פ, רוצח' הל �"במר  .11
  .ו"מ, ז"פ תולהא  .12
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 .14תיו צעדו רוב פוסקי דורנוובקעבו. 13רות משהיע להלכה באגרכה �כו

 דעומ  ייייננננפפפפלללל�  לאיסור  להפיל  עובר  "אמת  אי�  ראיה  מהרמב אמנ�  ב
 ההמשנ�  עוסק  בדי�  "שהרי  הרמב.  תאכלומר  טר�  עקר  העובר  לצ,  לידהה
על  משבר   ת  ביושב�  שרבודמ.  שה  לילדקמה  השאת  בעוסקת  בולאהב
 . ר לצאתקע רבכה מחברש העוברש

. שב  נפשחנ  אוה  רק  אז,    העובררקענ  א�  קרש    לומרש  מקו�  יא�  כ�
  היוצאה  ליהרג  אי�  ממתיני�  לה  עד השיאבש  15כמו  שמצינו  במשנת  ערכי�

 .16"אאחרינא הו אפוג –יו� דעקר כ"אלא א� ישבה על משבר ד, שתלד

 .18ת שבט הלוי"שוב כ"כו. 17)מלובלי�(רת חסד ת תו"שוכ ב" וכ

לשו� ב  �יאש",  19על  ספר  המדע'  פרח  מטה  אהר�'�  עוד  בספר   ויעויי
שכל  זמ�  שלא  נעקר  לצאת  אי� "  "ח  שו�  משמעות  כנגד  בעל  תורת  חסד"הגר

 . ל"ואכמ". בעובר איסור רציחה

 רבי ישמעאלרבי ישמעאלרבי ישמעאלרבי ישמעאלדדדד    קקקק""""תתתת        ––––וני� הסוברי� להלכה כדעת דבי מנשה וני� הסוברי� להלכה כדעת דבי מנשה וני� הסוברי� להלכה כדעת דבי מנשה וני� הסוברי� להלכה כדעת דבי מנשה ששששאאאארררר    תתתתעעעעדדדד

 וספות בנדהוספות בנדהוספות בנדהוספות בנדהתתתתהההה    תתתתטטטטיייישששש .א

ר  שלמה "הג.  לעובר"  מותר  להרגוד  "אתיא,  20בנדה'  וסת  הריבדב
ק  דרבי "בנדה  סבר  להלכה  כדעת  ת'  תוסהש  בתכ  21ת  בית  שלמה"דרימר  בשו
 .22וכ� נטה לומר האחיעזר, ישמעאל

בנדה  שאי� '  לחבל  אחרוני�  שלמדו  בדעת  התוס  מתאימי�  �ירבדהו
 : הלא המה, ברת עוד בהריג"שו� איסור ש

4  חיות "רהמהו;  23בעת  ספרי  באר  שבע  שעלב,  שכר  בער  פרנסשי  ונבר
 . במסכת נדה על אתר

שלמה  כה� '  ג�  דברי  הגאו�  ר  ואבוה,  24ואה  לאור  ההלכהפר  רפסב
 �  אהרדי  רפס;  25ת  עטרת  חכמי�"שו;  בחידושי  נדה,  בספרו  מלאכת  שלמה

 .26 שלמהליהקר ויפסו ;]נדריפאל[

 
 .סט, ב מ"וח שהשהשהשהממממ    תתתתווווררררגגגגאאאא  .13
 .ק א"מ סי תכה ס"חו', חלק ד) ז"תשס,  חדשההרודהמ (רה�רה�רה�רה�בבבבאאאא    תתתתממממששששננננב ואבוה  .14
 .ד"מ, א"פ �יכרע  .15
 .י� ש�כרע' מג  .16
 . לבתואו, זות א, מב' סי, ז"העבא, ב"ח, דדדדססססחחחח    תתתתררררוווותתתת ת"וש  .17
 .קצג' יס ה"ח ייייווווללללהההה    טטטטבבבבשששש  .18
 .218' עמ, בקונטרס הענייני�) ח מבריסק"נכד הגר(יק 'וביצהר� הלוי סולא ר"גל  .19
 .'הנמש� לעמוד ב' ויהא'ה "תוד, א, דמ הדנ  .20
 .קלב, מ"חו, ז"רלת בובל, ההההממממללללשששש    תתתתייייבבבב  .21
 .יד, הס, ג"ח ררררזזזזעעעעייייחחחחאאאא  .22
 כב, שמות כא, י לתורה"שר לע ר�ר�ר�ר�דדדדלללל    ההההדדדדייייצצצצ ורפסב  .23
 .כא' עמ, א"ח, הכלאור ההאור ההאור ההאור ההלללל    ההההאאאאוווופפפפרררר  .24
 .א' זר סיעה �בא, מי�מי�מי�מי�ככככחחחח    תתתתררררטטטטעעעע  .25
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 � בחולי�� בחולי�� בחולי�� בחולי�""""ררררהההה    תתתתטטטטיייישששש .ב

 : ל"זו בתכ, 27&" הרילע �"רה

אשה  היוצאה  ליהרג אי� ממתיני� לה 'ד.)  ד&  ז(כי�  ער  דנמי  איההו
לאו  משו�  עובר  יר�  אמו  הוא  אלא  שכיוו�  שהיא '  עד  שתלד

ולולד שלא יצא לאויר העול� , מחוייבת מיתה אי� מעני� את דינה
 . לא חיישינ�

שאילו  נגמר  דינה :  ]העובר  בכלל  די�  מיתה  של  הא�  �איש  [עדת
משו� דעובר לאו יר� אמו ,  לדהות  ורגי�  אה  �יא  –להריגה  וילדה  

 .ל"עכ." ולא עליו נגמר הדי�

די  בו  כדי  להתיר ,  נוי  הדי�י  בע��  שצער  בעלמא  של  הא"רב  ראובמ
ג�  הבית ,  ג�  כא�.  בלא  שיש  כא�  אפילו  סר�  פיקוח  נפש,  הריגת  העובר

� איש,  ישמעאל'  ק  דר"תכ  להלכה  �  סבר"ג�  האחיעזר  למדו  כי  הרו  השלמ
 .ברעות איסור תורה בהריג

הכריע  להלכה  בעל ,    בלא  פיקוח  נפשוליפא  –  צער  גדול  קו�במ,  �כו
 .28הצי4 אליעזר

 לי היתר בשתי השאלות לי היתר בשתי השאלות לי היתר בשתי השאלות לי היתר בשתי השאלות גגגגרררר    שששששששש        ––––    גגגג    קקקקררררפפפפ

חלק  מה� .  יש  שש  רגלי�  להיתר,  למד  שבתנאי  השאלותמ  �ויעה
וחלק ,  ת  בפני  עצמ�  ודי  בכל  אחת  מה�  להתיר  הטיפול  באשה  החולהעומדו

 .כפי שכבר מצינו בדברי הפוסקי�, תרהי לי�� להיות סניפי� מוצקאוייר

 ::::ונהונהונהונהששששאאאארררר    ללללגגגגרררר

האמוראי� והפוסקי� הסוברי� שקוד� שנעקר ממקומו בלידה האמוראי� והפוסקי� הסוברי� שקוד� שנעקר ממקומו בלידה האמוראי� והפוסקי� הסוברי� שקוד� שנעקר ממקומו בלידה האמוראי� והפוסקי� הסוברי� שקוד� שנעקר ממקומו בלידה , , , , נאי�נאי�נאי�נאי�תתתתהההה    תתתתוווועעעעדדדד
  של הא� מתיר להפילו של הא� מתיר להפילו של הא� מתיר להפילו של הא� מתיר להפילובבבבווווששששולכ� כל צור� חולכ� כל צור� חולכ� כל צור� חולכ� כל צור� ח, , , , עובר יר� אמועובר יר� אמועובר יר� אמועובר יר� אמו

 .)ישמעאל' כה כרהלכולות לסבור שאי� יות אלו טשי� ג(

יהרג  אי�  ממתיני�  לה  עד   לאהוצ  היתרבועמ:  "29רבנו  גרשו�'  יפב  האר
ה "י ש� ד"א ברשוה �כו". גופהגופהגופהגופהככככ    ררררבבבבוווועעעעדדדד, א ממיתי� אותה ע� ולדהלד אלשת

 ".א הואא הואא הואא הואפפפפווווגגגג    דדדדחחחחדדדד"אי� ממתיני� 

 :ל"זו,  30א בתורת הבית" הרשבבתכ �כו

 . 'היוצאה ליהרג אי� ממתיני� לה עד שתלד'ק אמרינ� "� פיכרעבו"
 

 .של' יס ח"וא שלמהשלמהשלמהשלמה    ללללייייההההקקקקייייוווו  .26
 .ה ולעני� ולד"ד, &"י הרימדפ, א,ד& יט, א, נח �ילוח  .27
 .שער ג, נא' יס, ט"ח, עזרעזרעזרעזראליאליאליאלי    צי4צי4צי4צי4  .28
 .א, ז �יכרע  .29
 .סו& שער שלישי, ינש תיב, יתיתיתיתבבבבהההה    תתתתררררוווותתתת  .30
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 '.גופה היא, פשיטא':  בגמרא�ניכרפו
 .ל"עכ." טא להו דעובר יר� אמושיא פלמא)ד(

 :31ע"א לשו"יע להלכה בביאור הגררכה �כו

 ... , יר� אמו הוא ל� עובר אמייקד"

 . 'ה אי� ממתיני� כו"י ש� ד"ועיי� רש', א' ניתי� דערכי� זתמב �כו
 ."'פשיטא גופה היא כו, ש� ארמגבו

 :32ורת חסדתת "ו בשבתכ �כו

דהרי הוא כיר� אמו , רות ממוהוא לתועלת ורפואת אשכ לבא"... 
 .  לרפואתהדמותר לחתו�

י ר הו� וסייעתו במקשה לילד להטע� דהעוב"צרי� הרמבמד  אהו
הת�  כיו�  דישבה  על  המשבר  דאז  הולד  אינו  יר�  אמו ,  כרוד&

כ  פשיטא "א.  ל"כנ,  משו�  דעקר  ממקומו  וגופא  אחרינא  הוא
ה לנדו�  דיד�  דאי�  לאסור  לאשה  להשחית  זרע  בעלה  לתועלת

 .ל"עכ". התאורפול

 .33ת שבט הלוי"ושב כ"כו

 : : : : ההההייייננננשששש    ללללגגגגרררר

 , , , , ראשוני� שאי� איסור תורה בביצוע הפלה מפני שאי� ש� נפש עליוראשוני� שאי� איסור תורה בביצוע הפלה מפני שאי� ש� נפש עליוראשוני� שאי� איסור תורה בביצוע הפלה מפני שאי� ש� נפש עליוראשוני� שאי� איסור תורה בביצוע הפלה מפני שאי� ש� נפש עליוהההה    תתתתווווטטטטיייישששש
 . . . . ד שאי� עובר יר� אמוד שאי� עובר יר� אמוד שאי� עובר יר� אמוד שאי� עובר יר� אמו""""יי� ג� למיי� ג� למיי� ג� למיי� ג� למקקקקהההה    ����עעעעטטטט

 .)ישמעאל' טות אלו יכולות לסבור שאי� הלכה כרשי� ג(

 : פשפשפשפשננננ    ווווננננננננייייאאאא ררררבבבבוווועעעעש בתכ 35את משנת אהלות ושרפב 34נהדרי�סב י"שר

להורגו   �תינו,    הוא  הוא  הוא  הואששששפפפפננננ        וווואאאאלללל�  שלא  יצא  לאויר  העול�  מז  לכד"...  
 . ולהציל את אמו

א  ראשו  אי�  נוגעי�  בו  להורגו  דהוה  ליה  כילוד  ואי�  דוחי� צי  לבא
 .ל"עכ". נפש מפני נפש

 : 36ה"ש הרמריפ �כו

, זמ�  שהוא  מבפני�  לאו  נפש  הוא  ולא  חסה  עליו  תורה  לכ  לבא
 ". מיתה דכתיב ויצאו ילדיה ענוש יענשיועלה ייבלא חשהרי 

 
 .ק ה" סהר' יס ח"וא אאאא""""גרגרגרגרהההה    ררררוווואאאאייייבבבב  .31
 .מב אות לב' ז סי"אבהע) �ילבול(סד סד סד סד חחחח    תתתתררררוווותתתת    ת"וש  .32
 .צגק' יס ה"ח ייייווווללללהההה    שבטשבטשבטשבט  .33
 .ה נית� להצילו בנפשו"ד, ב, � עבירדהנס  .34
 .ו"מ, ז"פ תולהא  .35
 .ב, � עבירדהנס  .36
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 .38&" על הרי�"א מסקנת דברי הריה �כו. �37"במרה כ"כו

אשה  היוצאה  ליהרג  אי�  ממתיני� 'ד.)  ד&  ז(נמי  דערכי�    איההו"
לאו  משו�  עובר  יר�  אמו  הוא  אלא  שכיוו�  שהיא '  לה  עד  שתלד

� ולר העיואולולד שלא יצא ל, מחוייבת מיתה אי� מעני� את דינה
 ." חיישינ�לא

וכ�  פסק .  ת  בית  שלמה  והאחיעזר"וש  לעב,  39'נו  בדעת  התוסיבה  �כו
 .40ט"ת מהרי"להלכה בשו

 : : : : שיתשיתשיתשיתייייללללשששש    ללללגגגגרררר

 פש של הֵא� דוחה איסור רציחת עובר פש של הֵא� דוחה איסור רציחת עובר פש של הֵא� דוחה איסור רציחת עובר פש של הֵא� דוחה איסור רציחת עובר ננננ    חחחחווווקקקקייייפפפפ

 ". ". ". ". מאי חזיתמאי חזיתמאי חזיתמאי חזית""""ת סברת ת סברת ת סברת ת סברת ממממייייייייקקקק    אאאאלללל, , , , שאי� חייבי� מיתה על הריגתושאי� חייבי� מיתה על הריגתושאי� חייבי� מיתה על הריגתושאי� חייבי� מיתה על הריגתו, , , , 5ר5ר5ר5רוווועעעע     לגבי לגבי לגבי לגביייייככככ

 ....ש"אי� והחזו, ישעיהו פיק' ר, מהת שליבה תעד

,   צור�  להרוג  עובר  כדי  להציל  את  חיי  אמו  המקשה  ללדתשי  רשאכ
  את  הולד  שבמעיה  ומוציאי�  אותו  איברי�  איברי� �יכתחמ"  41פוסקת  המשנה
וברי�  שיש סה  ג�  לדעת  הראשוני�".  קודמי�  לחייו]  של  הא�[מפני  שחייה  

מבואר  במשנה  שאיסור  זה  נדחה ,  ת  עוברגרה  בהריאיסור  רציחה  מ�  התו
 :  אתז ריבסמ 42החזו� איש. �ל האוח נפש שיק פנימפ

ר כיו� דהא דשפיכות דמי� ייהרג ואל יעבור הוא מסברא מול שי"
הלכ� י�  זה  בעובר  ויש  אל  –זית  דדמא  דיד�  סומק  טפי  ח  יאמ  –

' אלא  מותר  לי,  שביל  חיי�  של  עובר  באינו  בדי�  שיהרג  אד�
 רתומ  ]ה"מ  –חר  א  �דאל[וכ�  לאחר  .  להרוג  העובר  בשביל  חייו

וכ� הוא , א& שמחללי� שבת בשביל חיי העובר, הרוג את העוברל
 .ל"עכ" � פרק יו� הכיפורי�"ש ור"� ברא"בלשו� רמב

 :::: להלכה להלכה להלכה להלכה הללו נית� ללמוד שלושה דברי� הללו נית� ללמוד שלושה דברי� הללו נית� ללמוד שלושה דברי� הללו נית� ללמוד שלושה דברי�אאאא""""ווווחזחזחזחזהההה    ייייררררבבבבדדדדממממ

אזי  פיקוח  נפש  דוחה  שפיכות "  מאי  חזית"י�  סברת  א  רשאכ:  דדדדחחחחאאאאהההה
 .דמי�

  על  איסור  שפיכות ורעב  להאד�  שנמצא  בסכנה  רשאי  קר  אל:  ייייננננששששהההה
 .אלא ג� אד� אחר, דמי� כדי להציל עצמו

 
ובספר  תורת  האד�  שער ,  ה  והא  דתנ�  וההורגו  חייב"ד,  ב,    מדדה  נס"�  עמ"  הרמבישודיח .37

 ה ובהלכות גדולות נמי"ד, הסכנה

  .ה ולעני� ולד"ד, &"מדפי הרי, א,ד& יט, א, נח �ילוח .38

 .דמ הדנ . 39
 .מני� צז וצטיס א"ח טטטט""""ריריריריההההממממ    תתתת""""וווושששש .40
 .ו"מ ,ז"פ, תולהא .41
 .ט,א חצור, ����""""בבבבממממ הר הר הר הרח הלוי עלח הלוי עלח הלוי עלח הלוי על""""הגרהגרהגרהגר    ייייששששוווודדדדייייחחחחא על "החזו תורעה .42
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זה פיקוח נפש דוחה אפילו איסור רציחה בידיי� ולא כ בצמב: ייייששששייייללללששששהההה
 .ב ואל תעשהאו רציחה בש, איסור גר� רציחה קר

ר  שלמה  דרימר "א  הג"�  לחזודק  �כו,  43ישעיהו  פיק'  א  ר"זוחל  ומדק
 :י�ברד הדדיח,  45ברחמה �ב.  44ת בית שלמה"בשו

מכל  שכ� ,  ו  דוחי�  להרוג  הולד  משו�  עינוי  הדי�  שלהנא  �או"
 ." וזה ברור, שאנו דוחי� נפש העובר משו� ספק סכנה שלה

ספק  נפל "פ  "שהעובר  עכ  &יסוה  46משנת  אהלות    עלל  ישראתראפתבו
ג  וודאי  דמא "ובכה.    כל  זמ�  שהוא  ברח�  אמו�ייואי�  לו  חזקת  חי  עד.  הוא

 .ל"עכ." פ נפש אחת מישראל"יל עכהצ לתרדידה סומק טפי ומו

 , 47ת שבט הלוי"כתב בשו ז"יעכו

 נדחה מפני נפש הא� נדחה מפני נפש הא� נדחה מפני נפש הא� נדחה מפני נפש הא� דדדד    אאאאטטטטייייששששפפפפ "–עקר ש �דוקד

 ."א יר� אמווה �גו, ינו בגדר נפש עדי�ינו בגדר נפש עדי�ינו בגדר נפש עדי�ינו בגדר נפש עדי�אאאא    דדדדללללייייההההדדדד

 ::::עיתעיתעיתעיתייייבבבברררר    ללללגגגגרררר

 ....ואי� איסור רציחה בנפלואי� איסור רציחה בנפלואי� איסור רציחה בנפלואי� איסור רציחה בנפל, , , ,  כספק נפל שאי� לו חזקת חיי� כספק נפל שאי� לו חזקת חיי� כספק נפל שאי� לו חזקת חיי� כספק נפל שאי� לו חזקת חיי�ל העוברל העוברל העוברל העוברשששש    וווודדדדממממעעעעממממ

ופסק ,  הרגל  השלישיתת  ברלסברא  זו  ס  &ריצ,  48ישראל  תראפתב
ואי�  לו  חזקת  חי  עדיי�  כל  זמ�  שהוא  ברח� ואי�  לו  חזקת  חי  עדיי�  כל  זמ�  שהוא  ברח� ואי�  לו  חזקת  חי  עדיי�  כל  זמ�  שהוא  ברח� ואי�  לו  חזקת  חי  עדיי�  כל  זמ�  שהוא  ברח� .  .  .  .    הוא  הוא  הוא  הואללללפפפפננננ        קקקקפפפפסססס"        פפפפ"עכעכעכעכ        ררררבבבבוווועעעעההההשששש
פ  נפש  אחת פ  נפש  אחת פ  נפש  אחת פ  נפש  אחת """"  להציל  עכ  להציל  עכ  להציל  עכ  להציל  עכררררפי  ומותפי  ומותפי  ומותפי  ומותג  וודאי  דמא  דידה  סומק  טג  וודאי  דמא  דידה  סומק  טג  וודאי  דמא  דידה  סומק  טג  וודאי  דמא  דידה  סומק  ט""""בכהבכהבכהבכהוווו.  .  .  .  וווואמאמאמאמ

 .ל"כע" ....מישראלמישראלמישראלמישראל

 :49ת ממעמקי�" בשורב אושריה כ"כו

ז "יוחנ�  דאיתא  בתוספתא  דתרומות  פ'  לא  מיבעי  לדעת  רד  ל"נו"
סיעות  בני ,  ז"קנ'  י  סי"ח  דתרומות  וכ�  הובא  בב"למי  פושיר  בוכ�

מרו  תנו  לנו  אחד  מכ� אד�  שהיו  מהלכי�  בדר�  פגעו  לה�  גוי�  וא
כול� '    אותו  וא�  לאו  הרי  אנו  הורגי�  את  כולכ�  אפיוגונהר

ה�  אחד להו  ואבל  א�  יחד,  נהרגי�  לא  ימסרו  נפש  אחת  מישראל
ל  והוא "כגו�  שבע  ב�  בכרי  ימסרו  אותו  ואל  ייהרגו  אמר  רשב

פ  שאינו "עאיוחנ�  אמר  '  שיהיה  חייב  מיתה  כשבע  ב�  בכרי  ור

 

 ).י כמבואר ש�"אמנ� אי� זו דעת הנוב. (נט' סי, ת"המ מ"ח יייי"בבבבווווננננא השואל בוה אלה .43
 ).ז"לבוב תרל(לב ק, מ"וח ההההממממללללשששש    תתתתייייבבבב ת"וש .44
 .ש�) ב (הרעהב .45
 .ק י"בבועז סו& ס, ו"מ, ז"הלות פא תכסמ .46
 .�"ועיקר דהוצר� הרמב ה"ד, קצג' יס ה"ח ייייווווללללהההה    טטטטבבבבשששש .47
 .ק י"בבועז סו& ס, ו, ת אהלות זנשמ לע ראלראלראלראלשששש י י י ירתרתרתרתפאפאפאפאתתתת .48
 .כ' יס א קלח� � � � ייייקקקקממממעעעעממממממממ    ת"וש .49
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למסור ר  יחדו  אחד  מה�  מות  דא�,  ריחייב  מיתה  כשבע  ב�  בכ
כ כא� דמותר להמית הולד "כשי� מאותו להריגה כדי להציל אחר

' בהל'  �  כוותי"ל  דפסק  הרמב"אלא  אפילו  לר,  כדי  להציל  האשה
כ "ל  דאפילו  יחדוהו  אל  ימסרוהו  אא"ה  כר"ה  ה"יסודי  התורה  פ

א בקונטרס  עמק  הבכ"  דברי  אפרי�"פרי  סבו(חייב  מיתה  כשבע  ב�  בכרי  

דיי� דיי� דיי� דיי� לד עלד עלד עלד עיננו דהויננו דהויננו דהויננו דהוננננעעעעבבבב    ממממ""""ממממ, )ש"ל עיי"� הנ"ליישב את דברי הרמב כתבתי
  ."."."."פ האשהפ האשהפ האשהפ האשה""""ג יש להקל להציל עכג יש להקל להציל עכג יש להקל להציל עכג יש להקל להציל עכ""""ספק של נפל לרשבספק של נפל לרשבספק של נפל לרשבספק של נפל לרשב

 . 50ת מלמד להועיל"צ הופמ� בשו"ברא זו הגרדס ב לו�דקו

 : : : : שיתשיתשיתשיתייייממממחחחח    ללללגגגגרררר

 ....העוברהעוברהעוברהעוברהפלה נדחה מחמת די� רוד& של הפלה נדחה מחמת די� רוד& של הפלה נדחה מחמת די� רוד& של הפלה נדחה מחמת די� רוד& של סור הסור הסור הסור הייייאאאא

' ל  את  דינו  של  ר"מ  פיינשטיי�  זצ"הגר  ריבסה,  51גרות  משהא  ת"ושב
ל ל ל ל עעעעשששש        ����ווווייייככככ,  בכ�  שהוא  רוד&  בעצ�  קיומו,  מי  שייחדוהו  ירתסיוחנ�  המתיר  מ

 : ל"זו. ידו יהרגוידו יהרגוידו יהרגוידו יהרגו

ל  ידו ל  ידו ל  ידו ל  ידו עעעעשששש        ����ווווייייככככ  וד&וד&וד&וד&ררררככככ        ייייווווההההדדדדוכרחי�  לומר  שהוא  מטע�  מ  �כלו"
 ... כוונתו לרודפ� י� אש &או, יהרגויהרגויהרגויהרגו

�  ברור  שימותו  כול�  כהעובדא  דשבע  ב�  בכרי  לאחר אב  לבא
נמצא  שה�  רודפי�  אותו  רק ,  איזה  שעות  וימי�  כשיתפשנה  יואב

הרי  נמצא  שעל  עיקר ,  על  חיי  שעה  והוא  רוד&  אות�  בכל  חייה�
� ניאהחיי�  שהוא  היתרו�  מחיי  שעה  הוא  רוד&  אות�  וה�  

  רוד&  א&  שהוא  שלא  בכוונה  כיו�   רוד&  א&  שהוא  שלא  בכוונה  כיו�   רוד&  א&  שהוא  שלא  בכוונה  כיו�   רוד&  א&  שהוא  שלא  בכוונה  כיו� י�י�י�י�דדדד        וווולללל        ששששיייי,  רודפי�  אותו  כלל
 .ל"עכ." ברורו� ו� נכעט הזו, פ הוא הסיבהפ הוא הסיבהפ הוא הסיבהפ הוא הסיבה""""שעכשעכשעכשעכ

ר  הפלה יוהת  ,ל  למעשה"ז  אויערבא�  זצ"מה  הורה  הגרשוד  �רדב
 יפכ.  52באישה  שבעלה  האלי�  איי�  עליה  שיהרגנה  א�  לא  תפיל  את  עוברה

 . &גדר ההיתר הוא משו� רוד, א נבנצל"ר הגר"א מו" זאת יבלהסבירש

 )לי�פנ �רע(כ בפחד יצחק "ז אויערבא� על מש"אר בדברי הגרשובמ �כו
ג�  א� ,  לא  נחשב  רוד&  א�  הסכנה  לא�  נוצרה  שלא  מחמת  ההריו�  רבועש

לא  קיי� ,  כתב  הפחד  יצחק,  לכ�.  ובר  מחמיר  את  מצבהעכשיו  קיומו  של  הע
כתב   �כ  לע.  מקשה  לילדמקשה  לילדמקשה  לילדמקשה  לילדהההה        ההההששששייייאאאאבבבבהמשנה  להרוג  עובר  יתר  במצב  כזה  ה

, מ"מ"זה  כ  צבמב  �גש  )53הובא  בנשמת  אברה�(ל  "  זצ�בארויע  אז"הגרש

 
 .סימ� סט) יורה דעה (ב קלח ועילועילועילועילההההלללל    דדדדממממללללממממ ת"וש .50
 .עה חלק ב סימ� סד הרוי שהשהשהשהממממ    תתתתווווררררגגגגאאאא .51
בת  של ו�  לכבוד  הוצאת  המהדורה  המורחיע  בשיעור  בערב,  ר  אביגדר  נבנצל"מהג  ונעמש .52

 .ח"ה בשבט תשס"כ, שי שו�ליאור , שמת אברה�נה
 ).7(ק א"ס, סימ� תכה, מ"חו, חלק ד, )ז"תשס( חדשה הרודהמ, רה�רה�רה�רה�בבבבאאאא    תתתתממממששששננננ  .53
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הרי  שדי�  רוד&  בעובר ".  רי  העובר  ממש  רוד&  אותהה,  עכשיו  שהאמא  חולה
 .ומותר להפילו ג� לאחר שעקר, קיי� ג� ללא שו� מעשה מצד העובר

 :54ש הלוי ואזנר" כתב ג� הגרהז �יעכ

 ע"הא סד ח  נראה  הוא  מה  שכתב  הגאו�  העצו�  בעל תורתרתויהו"
ומות  כי  עיקר ק  בכמה  מ�"הוכיח  מדברי  הרמבש  ירחא  ב"מ'  יס

אינו  משו�  עבירת  הרוד&  אלא  משו� '  נית�  להצילו  בנפשו'היתר  
, גדר  רוד&בוא  הכ  א&  דאי�  פשע  ברוד&  "וא,  הצלת  נפש  הנרד&

, לפיכ�  הורו  חכמי�  שעוברה  שמקשה  לילד  שחותכי�  הוולד
 .דנדחה מפני נפש אמו

. �  בו  דאי�  דוחי�  נפש  מפני  נפשיעגי�  נו  אשוראהוציא    �א  לבא
היינו  משו�  דעושה  בכוונה  בזדו� ,  הדחוהא  דכל  רוד&  בעלמא  נ

ושוב  מהני  סברת ,  כ  העובר  דאי�  עושה  בזדו�  לבו"משא...  לבו  
ועיי�  ש�  היטב  בתורת  חסד .    דדמי  דיד�  סומק  טפיתחזי  דמה

 .ל"עכ." באריכות נפלא

� ההריו� מגדיל צע רשאכ. . . . הרההרההרההרהה  ה  ה  ה  אשאשאשאש  ב  ב  ב  בעניי�  טיפול  כימותרפיעניי�  טיפול  כימותרפיעניי�  טיפול  כימותרפיעניי�  טיפול  כימותרפילללל        ����אאאאככככממממוווו
פ "�  העובר  נחשב  רוד&  ע"  הרמבטתרור  שאפילו  לשיב,    לאשהאת  הסיכו�

 ז"לדעת  הגרש,  מ  פיינשטיי�"ג�  לדעת  הגר.  התורת  חסד  מלובלי�בעל  הבנת  
 . פ ההלכה"ש הלוי ואזנר העובר נחשב כרוד& ע"רבא� ולדעת הגרעאוי

ברור ,  צב  הא�  מאתר  �  המש�  ההריו�  כשלעצמו  לא  מחמיא�  ג�  א
ומו  של  העובר  היה קישהרי  אילו  .  ברויכו�  לעשמותר  לטפל  בא�  למרות  הס

שוב  אי�  ל�  רוד&  גדול  מזה  לשיטת  בעל  התורת ,  יפוליוצר  איסור  על  הט
 . ש הלוי ואזנר"ז אויערבא� והגר"הגרש, מ פיינשטיי�"הגר, חסד

 .55א לורינ4 בספרו משנת פיקוח נפש"ריגה כ"כו

 ::::תתתתיייישששששששש    ללללגגגגרררר

 הכימותראפי לא� נחשב כפעולת הצלה ולא כפעולת הריגה הכימותראפי לא� נחשב כפעולת הצלה ולא כפעולת הריגה הכימותראפי לא� נחשב כפעולת הצלה ולא כפעולת הריגה הכימותראפי לא� נחשב כפעולת הצלה ולא כפעולת הריגה     ללללוווופפפפייייטטטטהההה

 : וכתבקפתסהש 56ש"דברי החזו� אי �יעודי

באחד רואה ח4 הול� להרוג אנשי� רבי� ויכול להטותו ' יעל שי"
וא� ,  ואלו  שבצד  זה  יצולו,  לצד  אחר  ויהרג  רק  אחד  שבצד  אחר

 .   והאחד ישאר בחיי�י�כלו� יהרגו הרב לא יעשה

 
 .קצג' סי, ה קלח, ויויויויללללהההה    טטטטבבבבשששש  .54
 .אות טו, פרק ג, וימ� מס, קוח נפשקוח נפשקוח נפשקוח נפשייייפפפפ    תתתתננננששששממממ  .55
 ".באחד' ויש לעי"ה "כה ד' נהדרי� סיס, מ"וח  .56
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דהת�  המסירה  היא .  וסרי�  אחד  להריגהי  לממ  דלאדר  שפאו
  ובפעולת  זה  ליכא  הצלת  אחרי� ש  נפתשל  הריג'  פעולה  האכזרי

ג� ,  בטבע  של  הפעולה  אלא  המקרה  גר�  עכשו  הצלה  לאחרי�
 . להריגה נפש מישראל �יהצלת האחרי� קשור במה שמוסר

, ת  הח4  מצד  זה  לצד  אחר  היא  בעיקרה  פעולת  הצלהת  הח4  מצד  זה  לצד  אחר  היא  בעיקרה  פעולת  הצלהת  הח4  מצד  זה  לצד  אחר  היא  בעיקרה  פעולת  הצלהת  הח4  מצד  זה  לצד  אחר  היא  בעיקרה  פעולת  הצלהייייייייטטטטהההה        ללללבבבבאאאא
רק  עכשו  במקרה  ,  כלל  בהריגת  היחיד  שבצד  אחרה  ור  קשהניאו

  ואחרי  שבצד  זה  יהרגו  נפשות לשראינמצא  בצד  אחר  נפש  מ
אפשר  דיש  לנו  להשתדל  למעט  אבידת  ישראל ,  ובזה  אחד,  רבות

 .ש"עיי..." בכל מה דאפשר 

ש היה של "  האמיתי  אליו  התייחס  החזו� איהשעמהש  57אומרי�  יתיארו
   –באופ�  כזה  שללא  מעשה  חדש  .    בלמיואתד  יבשא,  רכב  שנסע  במורד  הר

א�  א�  ינסה .  תואמור  להמשי�  ישר  ולהרוג  כמה  נפש  בכרה  –ההגה    תטסה
 .אד� אחד אחר בלבד גרהי –ויסובב את ההגה , להצילהנהג לעשות מעשה 

 כה  למעשה  שהטייתלה  קספ  58י  זילברשטיי�"הגר,  א  הסתפק"וזחהש  &א
 .59י4 אליעזרהצת דעשלא כ, א פעולת הצלה מותרתיה 4חה

, י  זילברשטיי�"פי  הכרעת  הגרש  ובמיוחד  ל"יתר  של  החזו�  איהה  דצל
יש  מקו�  לומר  כי  מת� ,  ג�  בשאלת  הטיפול  להארכת  חיי  האישה  ההרה
וא�  כ�  לצד  ההיתר  של .  הטיפול  הרפואי  לאישה  הוא  בעיקרו  פעולת  הצלה

 פש  נשכ�  יש  לנו  להשתדל  למעט  אבידת,  ש  יהא  מותר  ג�  כא�"החזו�  אי
 . רא� בכל מה שאפשה

 .60ר נבנצלדר אביג"ר הג"ברא זו שמעתי ממוסל זמר

 ::::ילתאילתאילתאילתאדמדמדמדמ    קנהקנהקנהקנהססססממממ

 ,וכדי  להתרפא  מהמחלה,  וברת  שהתגלתה  בגופה  מחלה  ממארתעמ  השיא
יש צור� בטיפול רפואי כאשר ,  להארי� את תוחלת החיי� ע� המחלהידכ וא

 . יפול הרפואי בֵא� אמור להמית את העוברעצ� הט

ג�  א�  פעולת  הריפוי  תפגע ,  בכל  אופ�צמה  פא  את  עלר�  א  לרתומ
ומסכ�  או  מקצר  את ,  בי�  א�  עצ�  ההריו�  מחמיר  את  מצב  הֵא�,  בחיי  העובר

 
 . ש�9' בעמ, 5639 בפ6אפ אאאאייייססססאאאא, ית בחזית העור&ת הלכת וכללי פעילותקדימויו, ברגניטש' א .57
 .�שרג בהובא בשטינ, וס' יס, וססוססוססוססננננתתתתההההלללל    ססססננננ .58
 .ע' יס ו"טח עזרעזרעזרעזרייייללללאאאא    4444ייייצצצצ .59
, אור  ליו�  ששי,    בערב  עיו�  לכבוד  הוצאת  המהדורה  המורחבת  של  הנשמת  אברה�רעושיב .60

 .ח"ה בשבט תשס"כ
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, ובי�  א�  עצ�  המש�  ההריו�  לא  משפיע  על  תוחלת  החיי�  של  הא�,  חייה
 . 61י הא�דחית הטיפול עלולה לקצר את חיש אאל

 איבהו  ,63הלוי  וואזנרש  "רהגלהלכה    ואיבה,  62ט"ת  מהרי"  בשובתכ  �כו
ק ספ  �כו;  64ז  אויערב�"וכ�  פסק  הגרש;  ש"שכ�  היה  פשוט  ג�  לחזו�  אי

 כ"כו;  66ר  חיי�  יוס&  דוד  וייס"ק  הדיי�  הגספ  �כו;  65י  זילברשטיי�"הגר
 . 67א לורינ4"גריה

  שהובאו �יני�  ואחרונושאר  –פ  דברי  גדולי  עול�  "י  להורות  עוכ�  ראו
ת  דמי  האישה  הנזקקת  לטיפול   או"  חהשתהות  ולשפו�ל  אלו  –למעלה  

 . 68רפואי להצלתה או להארכת חייה

 
כי  א�  מפני  סכנה  שלה  היא ,  ינקתמ  יבגל  ב  כק"ס,  סימ�  פ,  ז"עהבא  קקקקקקקקווווחחחחממממ  תתתתקקקקללללחחחחכ  ב"שמ  האר .61

, א  באחרת"ג�  א�  היונק  מכירה  וא,  ק  בכ�  שיפסוק  חלבהנליו  נזקקת  לאכול  מאכלי�  מסוכני�
בכל  זאת  חיי  המינקת  קודמי�  בודאי  לחיי  היונק  ולכל  הדעות  מותר  לה  לאוכל�  מפני  סכנה 

 הינד  �יב  רורב  הבדל  שישהרי  ,  ד"�  ראיה  לנדי  אי�  מכאכט    פשו�נמא.    קודמי�  קודמי�  קודמי�  קודמי�ההההייייייייחחחח        ייייככככ,  דידה
  בידי�  תרופה תחקולה  ה  הרהשיא�  ידי�  בל,  דלוות  עצמה  מלהניק  עונ  רק  מר  אשתקנל  מיש

ז "עהבב  א"ח,  ד  קרלי�"פרידמ�  אב  ד"רגל  דדדדוווודדדד  תתתתללללייייאאאאשששש  בדוע  הארו.  ל"מכאו,  שפוגעת  בעובר
 .)ו בהגהה ד' סי

 .צט' יס א"ח טטטט""""ריריריריההההממממ    תתתת""""וווושששש .62
 .קצג' יס, ה"ח ייייווווללללהההה טטטטבבבבשששש .63
 ).ב)(8(א, תכה, מ"חו, ד"ח) ז"תשס, ב"ודהמ (����ההההררררבבבבאאאא תתתתממממששששננננב אבוה  .64
ה אר.  ילו  א�  סיכויי  הצלחת  הטיפול  קלושי�ילו  א�  סיכויי  הצלחת  הטיפול  קלושי�ילו  א�  סיכויי  הצלחת  הטיפול  קלושי�ילו  א�  סיכויי  הצלחת  הטיפול  קלושי�פפפפאאאאוווו.  שאלה  ב,  ס  קרפ,  ולדתולדתולדתולדתייייהההה        תתתתררררוווותתתת  רפסב .65

 .דורו�6א בקשי"א כדעת הגרלש, 1216123, מי� כדמי� כדמי� כדמי� כדווווחחחחתתתתו, 2166218, מי� כגמי� כגמי� כגמי� כגווווחחחחתתתת
 .קעא' יס ה"ח, דדדדוווודדדד    ����עעעעייייוווו ת"ושב .66
 .אות טו, פרק ג, ומ �מיס, קוח נפשקוח נפשקוח נפשקוח נפשייייפפפפ    תתתתננננששששממממ .67
� דו  להיה  מקו�,  ה  ספק  בהוראה  זויו  הלראוי  להעיר  כי  אי.  הוראה  זו  היא  מדי�  ודאי,  רומאכ .68

 הא�  מותרת  השתלת  לב"הובאו  בפרק  ט  של  מאמרי  ,    בפיקוח  נפשות  לפי  כללי  ספיק�ג
846' מע', א קלח    אאאאייייססססאאאא        ––––ה ה ה ה ככככללללהההה    קקקקממממעעעע; )ד"שמת (5629' מע, מ אאאאייייססססאאאא, "?פ ההלכה"שראל עיב

 ). ו"משת (55679' מע, א הא הא הא הייייססססאאאא    ררררפפפפסססס; )ה"תשמ (108
  מהתורה  לקולא  או נ�ליזאאי  ,  שצא6שצ'  עמ,  קעא'  יס  ה"ח,  דדדדוווודדדד        ����עעעעייייווווכ  בספר  "וראה  מש 

 . לחומרא בספק רציחה
, ל"ז  אויערבא�  זצ"בש�  הגרש)  א)(8(א,  מ  תכה"חו,  ד"ח  �ש  ����ההההררררבבבבאאאא  תתתתממממששששננננד  בוראה  עו 

 .לגבי ספק רדיפה


