
מגולית הפלה בענין
השאלה:

סבבה? לה הווהמ שהריזבה ,אשה אזבל להפלה לגדרם מוהר האם

תשובה:

 שמקשה האשה בדין , )ג׳ (פרק אהלות ממשנה ראייתו .העובר״ לחתוך יכלין דבסבגה ״פשרם

 איברים. איברים אותו יםאומוצי במעיה הולד את שבלחתבים המשגה, קורעת שם לילד,

 (ראייתו ממנה״ העובר יוציש־ לא אס ,עבורה היא שסכנה לומד זה על נאמנים ״והרופאים

ה, יורה חלק סופד חתם ת משד״  ין עובד להרוג אסור בן בם שישראל ״ואף קע״ה). סימן דע

.שרי״ מצדה משום מקום ״מכל ,נ״ט) ,ןיהדרנס תפווסת (ראה

 בבד שהסכנה הרי עבורה, מסוכן שהעבוד קובעים והרופאים מעוברת שהאשה במקדה, והנה

ש בפקוח הולכים דאין לפנינו  בבגדד .ו״מירח השמים ״מן אומרים אין ולבן הרוב אחר נפ

ש של למזנב  להתרחש אולי עתידה ודק לפנינו, הסכנה אין ששם ,במוך״ משמשות נשים ״שלו

.ירחמו״ השמים ״דמן הרוב אחד םיולכה ולבן

 ליקח מותר בודאי תלד, אם לאשה היא דסכנה אומדים איםופהר אם יאדבו ,דידן ״ובנדדן

 נתדח לעשות מותר אם והנה .לפנינו״ הסכנה בהגיע חשוב רזה ,(סזדח) אפעראציע ע״י העובד

 לפי שיפילם, עמהם התעסקל סורשא ,צ״ס סימן ח״א מהדי״ס ת בשד״ כתב - גדי רופא ע״י זה

 יעבוד הפלה, לגרדם גדי לרופא מראיש יהודי pדל עליהם, ומזרנים הנפלים על ריםזחומ שהם

.מכשול״ חתן לא עוזו־ ״לפני על

הדרין,סכתבמ תוספות;! אמנם שרי. אפשר להציל מרי עדשה הסברי שאם כתבו, ב״ס סנ ר

מסקנה:

ש בודאי בהגוי, מומחה הישדאלהז־א אם ״בודאי ישראל״. יד על לעשותן י

י״ם) סימן דעה, ירדה חלק ,ב" חלק אברזזס מחזה (שו״ת

נוספים: מקורות

סי' להועיל, מלמד שדיית קסייב; סי׳ ,ח״ב חיד״ד יצחק, בחת שד״ת  שו״ת סייס; חיד״ד

 עבי' ובתוספת פי״א, ראשון, שעד מיהודה, שבס בדיד-מ״ז; סי' חחויינל זדיג עוזיאל, משפטי

 שדיית ;א' סי' חאה״ע דדי־ד אומר, יביע שר״ת ל״ד; סי' חייו״ד משה, תלי*שא שז־יית מ״ס;

ש דדזזין אין ע' ׳תלמודית אנציקלדפדיזז קבייז; סי' ח״ג אש, ידישר מי נפ  הרפואה נפש; מ

 שער ג״א סי׳ ח״ס שם, מ״חפ״א; סי׳ חייז־ אליעזר, ציץ שר״ת ח;עדוהרב ד4 פרק ,הדותוהי

;  קצ״ג; עמ' ס' כדך שם, ל״ד; עם' ר בדך נדעם, תשי״ס; חשדן ,1י״ כדך קדלתודה, ג׳

ח הרפואה, ע ת ח ועוד. תשי״ס; שבס ו' שם, תשי״ס; חשוך א' מס, תשב״ז; ייי
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