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  לכבוד 
  מורינו ורבינו

  א" שליטש אלישיבש אלישיבש אלישיבש אלישיב""""מר� הגרימר� הגרימר� הגרימר� הגרי
  ירושלי�

  , שלו� רב וברכה

  .ת בריות גופא ונהורא מעליה וכל טוב סלה"ראשית הנני לאחל לכת  

לילות כימי� בהצלת הנני עושה , "אפרת"ר אגודת "כיו, כידוע לכבודו  
ולאחרונה התעוררה אצלי שאלה בעני� , ל"עוברי� לבל יקטלו את חייה� ר

  :והנה הצעת הדברי�, הצלת עובר בשבת

בדבר אשה הרה בחודש , לא מכבר קיבלתי הודעה סמו  מאד לשבת  
החמישי שעמדה להפסיק את ההריו� באמצעות הזרקת תמיסה כימית לתו  

תמיסה הגורמת להרעלת העובר והמתתו , העוברנוזל מי השפיר העוט	 את 
מקובל , שמאחר ופעולה זו נעשית בחדרי לידה, עלי לציי�. וללידה מוקדמת

זאת מתו  הנחה שאז העומס , בבתי חולי� להזמי� נשי� אלו דווקא לשבת
  .על חדרי היולדות פוחת יותר

שנודע לה על המקרה " אפרת"מתו  שיחה טלפונית ע� מתנדבת של   
הבנתי שלא מדובר בהפסקת הריו� , ירה אישית את האישה ההרהוהכ

  .הכרחית ומוצדקת מסיבה רפואית

, וזאת דקות ספורות בלבד לפני השבת, ע� קבלת הפרטי� מהמתנדבת  
התקשרתי לאשה האמורה וניהלתי עמה שיחה טלפונית ארוכה , ללא שהות
 אלא לבא ח"ה הצלחתי לשכנעה לא לגשת למחרת לבי"וכ� בע, לתו  השבת

ובשיחה ' שמחתי לראותה נכנסת לחדרי ביו� א. אלי למרפאה' ביו� א
כעת . שניהלתי איתה שוכנעה סופית שאי� סיבה מוצדקת להמית את העובר

המתפתח בצורה תקינה וממתינה ללידה מתו  , היא ממשיכה את ההריו�
  .ציפיה של שמחה

ל לגבי "אני חייב לציי� שפעלתי במקרה זה לפי הכלל שקבעו חז  
  ...".הזריז הרי זה משובח והשואל הרי זה שופ  דמי�: "...פיקוח נפש



 שוסהיי�' ר אלי י"ד, יוס� שלו� אלישיבהרב   280

, הנני מוצא לנכו� לבוא בזאת בשאלה לכבוד תורתו, אול� עתה  
הא� מותר לחלל את השבת על מנת להציל . למקרה והדבר ישנה על עצמו

הא� גדרי פיקוח נפש . עובר ועל מנת לשכנע אשה שלא תבצע הפלה
לנסוע למטרה , הא� מותר לשוחח בטלפו�? חלי� ג� על עוברהדוחי� שבת 

והא� בנידו� יש הבדל לגבי שלב ההתפתחות של העובר או ? ב"וכל כיוצ, זו
  ?חודש ההריו�

  א א� ית� פסק הלכתי ברור לשאלה זו"נודה לכבודו שליט  

  מוקירו ומכבדו    

        שוסהיי�שוסהיי�שוסהיי�שוסהיי�' ' ' ' ר אלי יר אלי יר אלי יר אלי י""""דדדד    
  "אפרת"ר אגודת "יו    

  לכבוד
  ס�הרופא המפור

  ו"שוסהיי� הי. ר א"ד

  ,רב' שלו

י שיחה בטלפו� בנסיו� לשכנע "א� מותר לחלל שבת ע"בנדו� שאלתו   
אשה הרה בחודש החמישי שעמדה באותה שבת להפסיק את ההריו� 
באמצעות הזרקת תמיסה כימית לתו  נוזל מי השפיר העוט	 את העובר 

, בנידו� זה עלי לציי�. הגורמת להרעלת העובר והמתתו וללידה מוקדמת
מקובל בבתי חולי� להזמי� נשי� , ית בחדרי לידהשמאחר שפעולה זו נעש

זאת מתו  הנחה שאז העומס על חדרי היולדות פוחת , אלו דווקא לשבת
  .כ לשו� השאלה"ע". יותר

מלשו� השאלה ברור שאי� לדו� במקרה דנ� להתיר לחלל שבת בגלל   
א� (משו� שכנראה אי� סר  סכנה להא� בביצוע ההפלה , ספק סכנת הא�

לא� ודאי שמותר היה לחלל שבת על א	 שהיא הביאה הסכנה על היה סכנה 
וכל מה שיש לדו� ). קכז' ח סי"מ או"אגרו' ג ע"מ מחללי� בכה"עצמה מ

  .הוא רק א� מותר לחלל שבת בגלל סכנת העובר

, נ דעובר"ואכ� מחלוקת הראשוני� בזה א� מחללי� משו� פקו  
� דאיכא "או בש� הרמבבתרא דיומא הבי' בפ"צז ' ט סי"במהרי' ולהלכה כ

ד שאי� מחללי� "מחללי� ואיכא מ' מרבוותא דאמרי דמשו� סכנת ולד לחודי
וספק נפשות , משו� נפלי� ועוברה שהריחה משו� חשש מיתה דידה הוא

עוברה שהריחה "ז "תרי' ח סי"וכ� משמע מלשו� הטור או". להקל להחיות�
י� לה מ� האיסור מאכל וא� לא יתנו לה ממנו תסתכ� היא או הולד נותנ

של סעי	 ז נולד ספק ' ח סי"ה או דהא דבאו"ל ד"ש' ל סי"ועיי� ביאה" עצמו
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נ "אי� מחללי� עליו את השבת ואי� אומרי� בזה ספק פ' ספק ב� ח' ב� ז
  .'אפשר לומר מכיו� דלא גמרו שערו וצפרניו מסתברא שהוא ב� ח, לקולא

 מחללי� היינו כתב דמשו� סכנת העובר לא, לא' י בסי"אמנ� החו  
חולי� ' ט ותוס"סנהדרי� ד	 נ' ד אבל להתוס"נדה מ' דווקא לפי שיטת התוס

  .ל דמחללי�"ג י"ד	 ל

י שיחתו בטלפו� תמנע "ולפי האמור במקרה דנ� שקיי� סיכוי סביר שע  
י שינוי כגו� להרי� "ורק ע, מבוא בדמי� מותר לנהל השיחה בטלפו� בשבת

  .ו שניי�או שירימ, את השפורפרת במרפקו

  .פעלו ויצליח בכל אשר יפנה' יבר  ה  

  , בברכת התורה    
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