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        , , , , לכבוד העורךלכבוד העורךלכבוד העורךלכבוד העורך

  ).ז"טבת תשס, פ-עט(ליון אסיא יגהנני מאשר ברוב תודה קבלת 

משנה ת " יש לציין גם לשו–) 113' עמ (בענין זריקת אפידורל בלידהבענין זריקת אפידורל בלידהבענין זריקת אפידורל בלידהבענין זריקת אפידורל בלידה
ל דן אם "מגור זצ' פני מנחם'ר ה"ק האדמו" בתשובה למחותנו כ1הלכות

התשובה עוסקת במתן מותר להכניס עצמו לסכנה במקום יסורים כאמור 
  . זריקת אפידורל לנשים

כיון דרובא דעלמא עושין וסומכין על זה הרי הוא בכלל : "...2וכתב
ולכן בחול יש לסמוך על זה ובפרט ליש לה מכאובים ' שומר פתאים ה

כ לא יצא מגדר סכנה אחד מיני "גדולים ובמקום ליתן הרדמה בכל הגוף שג
ה יותר גדולה באחוזים מזריקה כזו עשרת אלפים ואולי הרדמה עוד סכנ

וודאי מי שאפשר בלי כל רק לסבול קצת יסורים מה שנתקללה בה תסבול 
  ".אבל מה נעשה לאחותנו שאינה יכולה לסבול

ודאי נשים שיכולות לסבול קצת ואין אצלם ) "...ה ומיהו"בד(ומסכם 
אין , גדר של סכנה וכיוצא בו ורוצות לסבול קצת ולא להיות בכלל פתאים

ש שזה חלק מהצלה מכאבים "וכ. ...להם איסור ואדרבה תבא אליהם ברכה
ג שאם צריכים גם "ואפשר לפעמים אפילו הצלת נפשות הנני מסכים עם מעכ

  ".בשבת מותר

: 3א בספרו תורת היולדת"ג יצחק זילברשטיין שליט"וכן פסק הרה
, )כגון פטידין וכדומה(מותר להזריק ליולדת תרופות לשיכוך כאבים "

ואם כבר ). פרט לזריקה תוך ורידית(מאחר ואין בכך מלאכה דאורייתא 
דהוא בכלל , מותר לחלל שבת כדי להביאם, סימני הלידה' הופיע אחד מג

שאפילו להדליק נר , ל הזהירו שיש להרגיע את היולדת"וחז, פקוח נפש
ישנן זריקות הניתנות לתוך חוט . ת סומא מותר כדי ליישב דעתהליולד

י רופא "ואין לעשותן כי אם ע(השדרה המשתיקות לגמרי את הכאבים 
 ". ומותר להזריק אותם גם בשבת) מומחה
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