
בהריון* אדמת של במקרה המלאכותית ההפלה

שטינברג אברהם

ה מר תי זד הרצאתי מז  למדע רפסית-הלבתית הציקינדיא קייתה האם השאלה את לברר בחנ

 האספקטים את בפניכם אציג זה לצורך הראשון. בשליש ובעקר בהריון ארשת של בסקרה הפלה

ת, מבחינה - הבעיה של השתים אי  שינלהד ברצוני אך ,תיתכהל נהומבחי תיטפמש מבחינה רפו

ו הרצאה בכוהנת שזמן שראש,  -■י מהל נתון במובן זה ודבר נהיבוו משתו השעלמ הלבה למסוק ז

תמו אינדיבידואלית להיות ודיבה הוולסהה .םוסקיולפ ההוראה  לנסיבות בהתאם מקרה לבל תאמו

ת. ת ל השתות מבחינווויה הבעיה של תשתה לתת רץ היא מסרתי המיוזז  מסקנת! משש- על ריעהו
ת עו ב מהדברים. מו

ש ריחו ססיה מבחתו; א.  Congenital ■־c תדלסוה דמתאה תסמונת ומכתה צבמש לציין י

R u b e lla  Syndrom e ע דו שלבש גהה בסך־הכל לנו י ה. םיו  לראשונה פורסם 1941 בשנה ש

שי אדמת עם לאמהות םדילובי קתגניסלי קסרקס(ירדד) של ראותי מרה בוזר  ע״י הראשונים, ןי

G regg באוסטרליה. /ו

^־י פח־סמו מאז ס עייי נתותסמה את והרחיבו זה בנושא רבים םסוז מ  וודנידדלקליגידח-פח תופעות יי

לואטל בותומר חוילמזקוננג ן•י ובה זממה של יהניז ן.שראה בשליש ובעקר ,ו  1943-1949 בשנים ו

iu o t b ם, מהקרים ס,ביסקססודמר היד שבולם רבי היינו יי it ד e m נשאלו מתלים עם םלילדי 

 לילדים סבדייזז 80-ו 00&ל של פספדימל הגיעו אלו םוממחקרי דנן,הריב מאדמת סבלו אם

ם.פגומ פיו 1956ב- רק פורסם שון,אר מהיגץ פרוספקסיבי מהקר י ל  פסמים םילודיל מויהסבו ו

/2בלבד 14£כ- מ1

ס תו;ואפ ל תבורר נתגלה 1962 בשנת סירו  בקשר למוזקר הדשה תקתפה נפתחה ובכך האדמת של ו

/4הפחאז ננד לחיסון

להנד האדמת מניפת הימה 1962-4 מפנינו היו ובה שלפני-בן, שנה 20 מאז בארה״ב ביותר הו

תר לשורת הביזפז זד מניפה /3בלבד 1964 בשנת אדמה מקרי אלן* מאתו רשמתה ץויגמל יו

כן בבעיה יסדדיים ה^־יםמ מו- כ הומתה על נוספים רמעבדתיים קליניים איםממצ תוארו ו

expanded re־ ההמ האדמת תסמונת נתקבלה ובך תסילאקה b e lla  syndrom e -  io n. -6ב

ה- .הגדולה האפידמיה בעקבות הלפידליבפ מתהאד על ־ןוזיתפוס נתקיים 1965 במאי

A m erican  Jou rn a l o f D iseases o f C h ild ren ,פליסה ודברת ,1965 באוקטובר הקדיש

ןמפוסב הדיון רלסקירת דמתהא לבעיית תי הנ״ל זיו חנ ב מחקרים של לממצאים בעקר להתייחס ו

ס מקרים של הרב המספר עקב העבודות, של הסטטיסטי הערך בגלל אלד, ומדסמבים ינדדיי
_____________________________________________________ הדדקריס. לרעפת שעמדו

 שופרי מדע אנשי אנודת פסע□ וסדע הלכה לבעיות השלישי הארצי בבנם הרצאה מתוך *)
9( חשל״א אלול ם' ביום שהתקיים תורה .9 .1 9 7 1.(
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ת mgnrm 20-כ כוללת האדמת nnaon ב. ת-פעבדתיו תוגולפמ קלזיז  ם־יחביל שנתגלו יז

תו םקלבח אשר אדמת, חרלתז לופזחחת g מאוד. נדיד iro תוחישבל .\nnxm nxr המומים של 

ם השתים דוי ^י-רעוהח ני שונים םיברהםת סן לו g למספר בהתאם ה r y m חשבי שעל-פיהם 

ם של הכללי לאחיו ביחס אמוד דבר אוז&י השבידפיחז. את די לי  פגומים. י

ל בעבודה A. של מ״ . J .D .C סבלי אשר בשים, 750 נבוצאד האא־כן הרהו נשים 6161 ננ^קז 

 העבודה בססקנח הראשון. רטרימסהט בתוך אומת עם yam שבש אד בהריון קלינית מאדמת

0ש~ נמזוא דו הראשון טדמסירבגז קלדנית אדמת עם םישמהנ ו$ ל לד י  האדמת, נתוסמת עם י

דו קלינית אדמת פתחו לא אבל במנע שבאו נשים ן.אשורה החת־ש בתוך לאבזע היד. שאפשר ל  י

0 .6 $ oar ה, באנגליה בעיקר אדמה םמנפות אחרים סקרים ).3האדמה ואשמה שבדי  הראו ו

ם, עם המרק ללדת ןואש ;ו 1 ש בשלו באדמה שחלתה אשה של שסבוייה מי 51 בין נעים מו 0 -3 0 $.(

תסיסטסס ק ק י מר ותמדמו 4 על מדברות יו 0 -5 0 ש אך ,$ דיין י  מספר על מבוססות הן שברובן ל

בן סועס מקרים ניקל אבחנה על הן תוססמבו ו  המנפה שאחרי תוקהשששיסטי לששת בלבד, תי

לי םריפמס על המבוססות 1964ב-  .סרולדניוז-מעבדזוית אבחנה רעל םגדו

ק 1 בין הוא המומיס לסבדיי האמיתי ו ־אחהש להניח, כסביר לי נראה ל 0  יחסר נם בך .20$-

.י 1 *) )7מהר החדשים םינקמתה מרוב (

a חמומים לפירוש ביחס והנה n y - של בליון באדח המובאה נוספת ;דובעבו .A .J .D . C תן  ני

רהפ d ושי o n

8 - בלב פגישת . 1 pa-70% - בחתו־ השביה מחכם ,6$ ten l ductus a rtu rio eu s

hepatospleuomegaly-(55%( _ והכבד השחל תשריש .2

3. 50$ - petech iae. רפ נם היו בחלק  ובאחרים הנון! כל את כשמת הפדיחז - בחלק ת.רופוו

3 - תוסיס( סח־פבדזניםופניות היו וחח־פפח־ה בקדחת. בבמה דק - ,3 0 0 -1 0 0 ,0 0 0.( 

ל ברוב נעלמו בעוזר תהתופעו ם □מה חוך םידוח מי ח־מה;נל נם-הן חורו־ והטסיות י

;50$ - (קסרקס) ירח־ .4

; 50$ - נמוך משקל-לידה .5

פמיקר .6 9 - אליח $;

; 9$ - אמיק־ו־פתלמי .7

ודוב .8 6 - יסמודסיני $;

שה .9 2 - גלזיק .5 $;
2 - הרשם של אסרזיה . 10 .5 $,(**

 U1UM11( חרא בבולם הבדלס אך כמקצת שזנה פירוש עם סטטיסטיקת! סובאחו בליון בארחו

מ מ ן ביתיר: דזשבידמ! הס ה ז irqm דמקד לב נ g i ; dactns a rte rio su s 

ד דהבבד; הנזחרל רו ש פוזרפת־ה. רסדופבדזני־טופגיק (קסרקט) י  מזקדטחת !תסגךדבש לזציי־ן י

ר, מ מ המירפודה יז מ«וז סזי ח1ה » 1964 מגפת אחרי שבסקידדוז בשיר תה,יבש התוה לא 1ו
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ת. שכיחה! ודיווה ד .8שתים בזני-אדנפז היא שהסבה כנראה מ ש במז־-בך ' קרה!סשב לציין י
ש החרשת! קביעה ולעורך הלידל סמוך נערכו שהבדיקה! מסיק !החרשת נכללה לא החרשת! י

9( ש מאוד שביזפז כנראה החרשות . שן מסו בעקוב עודך  . הראשון בסקס שהה להמהש מדברים וי

סורי-נוירלי. הוא בשמיעה הפגם  בילוד. העיהשמ את לבדוק אפשרי, בלתי־ כמעה מאת־, קשה סנ
/101!שהולחר ספול אין ה.דליה אחרי שנוער או קתגניסלי הוא הפגם אס ברור לא

ע״ל, יםעתמומ אחר כל על נדון אם והגה מי- לתקין. וניתנים חמורים אינם שרובם נמעא ז  תו

 ונהוח כירורגי לתקון בולם ביתנים פתוח, ארסדיזזוס דוקסום הם הרוב למזלנו אשד הלב,
א,סעיטוברהסדומ כירורגיה. מבחינה ביותר הקל הקרדיאלי המוס זעא זס1קדז7ו  היא כאשר, י

se lf-lim ite d כירורגי. לסלוק ניתן קנזרקס /12זכדש עד ימים במה תוך ספול ללא ודכלפת 
 אלו תינוקה! ק פיולח ניתן !השדיו !פ ההחיאה ושיקה! האינקובסוריס ע״י - נמוך משקל-לידה

בחיים.
אחת שלפי ואנםי-ה, הפסיסיס, כעוסות, וכלפות פגיעות עוד לעיין יש םתאחז־י ומיםמה מבין

12( a.0ב-. העבודה! . J .D חמורים אינם הם ואף בהתאמה - 1796 ,22# ,22# היא םשה שבי 

 יותר מאוחר רק מתגלה אשד החרשות, היא העיקרית הבעיה ■ושלםעש בך לרפת. וניתנים
פוי. ניחנת ואיננה ש אך לרי  לגילוי שתים מהקרים נערכים ליםשורבי הדסה שבבי״ח לעיין י
 הדעת את מניח פתרון יקמעא הקרוב שבעתיד ויהבן הקליני מזעב רלשנפיר שת!רהח של מוקדס

זה. למום גם

 קה־ית שההדבקה סבל סי הראשון, בשליש באדמה הדבקה היא הבעיה שעקר לעיין המקים כאן
תר, מאוחר ד מולדים לפגמים סבוייםה אחת יו ר  לפגמים שנתון) לעיין, יש במו-בן בהרבה. יו

)5ל6( סבעיות להפלות גם הדמהא גורמה םידמול )2?6( עובדים נמת! ו  רלבגסי זה אין אך /ו3ו

ה. לדשן ז

בזין שיטות ®פית ע״י בעייתנו לגבי ניברת התקדמות הלז האחרונות םיבשנ הנה ג. קזז אי  מדויי
לאבחנת קיימים שממו מבחנים אז. עד קימה שהיתה בפי בלבד, קלינית תתכלוהס מאשר מהד

̂.14האדטת
קר, אבל ־,ותובי הבסדח המבוע N .1 - רב זמן דלקת מסובך י eutralization test

Fluorescent-antibody methods .2 - בב״ל בעלות
Complement F .3 - שעות 24 תוך התועאות פשוס, - מפיתה! ixation Antibody 
כלי מפתוכם חסיד ל! - חסרתות ש ולבן אלו נוגדנים אדמת ו fa של מקרים י lse  negative, .

Hem aghit .4 _ יןךא־3 הסיב לזבחן נחשב inathm Inh ib ition Test
לוס אבחון תוטיש הכנשת בעקבות םו קדמ וגיי  בהרבה קון האדמת שהיקך התבדר אלו, םויי

גרידא. קליני אייבוכן ל® הפועמהמ
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r a m■ -85שב- w מכלל 90$ m i ,בזזרידן m xnrm מפנו p - v a  .̂ 15 ^ 1ro w התברר 

ת רהדבח קליני באופן באדמת אדבחנד רבות םאיישמ  הימה שהאבחנה אלד סרולוגי־וח בבדיו

A.ב- העבודה לפי יח.מחזע .J .D . c קלעי באופן מאדמת בסדבלות שאובחנו מאלו 74$ רק - 

 האדמת אושרה חשדח־ת, מרם 50 מבין בארץ, שנערך במחקר .3̂סררלדמים סמבאומ עייי אושרו

 הועקדים שמצימים כפי היא, אלו עובדות חשיבות ̂.1614$ המהווה דבר בלבד, מקרי□ 7ב-

ק היו הסדרלומוח הבדיקות שלולי בכך הב״ל,  מלאכותיות. הפלות עוברות רו

J ב- שפורסם חדש מחקר להביא זמקתו כאן 17 Lan ce t באדמת, חתרת הדבקה אפשרית שלפיו 

 שההדבקה התברר אך מדעם, יםרהמק מספר סררלרגיות. ויקתבדב עוסהוש דמת,קו הדבקה דותלמ

 תלליכ ירמיהו זה במקרה שאין דההעוב עקב כנראה בילוד אהושלב לפגם ט־דמת לא מזוודת

 משנית איסתית תנובה זו אם לקרוע אפשר הנלדסליזנית הפרקציה לפי השלייה. דרך מעבר וזדן

k■ מומלץ, לכן להפלה, אינדיקציה כל אין - משנית היא קהבדההש מתברר אבן ואם ראשונית 

זו. ספציפית בדיקה m לבצע הנייל, העתרן של ד-מזעדבתבמאמ

מו נוסך הישג ד. ע ם ביחס הוא האחרתוזז ב טלי  עוד המצמצם דבר אדמת, נגד המונעים לנו

תר מונא האס ;ותשאל לברור מחקר נערך באנגליה הבעיה. את יו בי מווגלו ליג  שתות תוימובכ ו

מ תדירות את להפחית מסדנליס הרות לנשים בן חלה,ו ו הנבה האם ו  מומים למבוע בדי מספיקז ז

ם. בריי  במניעת בלבד קסבה השפעה שלאימדנובלרבולינמז להסיק, אפשר הםוזקר מסצאי לפי עו

p האדמת i גנו שהם לצפות אין  בעבודה המעז נם חסה למסקנה 5מדמים בפני העובר על י

A.ב- . J .D . C ם עד .שלחומ נביף ע״י פעיל חמתן הכנסת עקב באה ומהפכה אבן היו

ם 3 ישנם סון, לצורך אדמת של זני ת נמצאה בארזז״ב בבסיתות חי לו עי 9 של י 0 -9 8 סוןיחו $
(11(18 מן . ארוך ל  הבגרות למל שנה מל בין החיסון את לחת היא הצההמל '

ם מחקרים סת תוצאתן על מראים שוני תר סו שנן ןסויהח עם ביו לתת אפשר בהן תחדוא דרבים וי

* n20״ '>V.<

ל, הסיבות התחבאת! לאיר ש זזנ״ ך, י ר ,לדעת צו מי באופן הפעיל ןוהחיס את להכניס י ת  ר

יהעש דבר אדמת, בפני מחוסנות שאינן הובח, סדדלובירת שבבדיקת! לנערות  יןלוטחל למנוע ו

הריון. האדמת בעיית את ב

 אתת הפסיכולוגי. הצד על בקצרה להעיר עדר ברצוני הבעיה של הרפואי האספקס לסיום ה.

 הפסיכיאטרית ההשפעה מפני צששתו־ה זד היא אדמת של במקרה הפלה המחייבות ההשקפות

היו חייו רכל פגום ילד לה בשיו־ולד האם על להיות העלולה ש זאת לעומת יסדרים. י  הרואים י

 שהנשים קלדרדן ר ד״ מתאר כך אלו• במקרים להפלה הוראת-נבד דווקא הפסיכיאטרי־ באספעז

תן על שנים במה עבוד לאחר או המאורע, אחרי סיד עצמן את ״מאשימות ת היו צזיי  ב ואח״ רו

ת לתגובות נכנסות כן עמוקות״ דכאוניו און : Cavanagfi ד״ר כותב ו פסיכיאטרית הצדקה "
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 סבות על אלא רפואיות, סבות על מבוססים אעם להזנדקה הנסירנות רוב ספולית. להפלה
ש תם־תידת. שו לא שהפסיביאסרים לקורת י  /22זאת״ למסרה מנוצלים להיות לעצמם יר

אלו. מעין בבעיות ברורה פסיכיאטרית אינדיקציה על לדבר אין כ א"

.  פקודת לפי פלילית, לעברה המלאכותית ההפלה נחשבת במדינה היום הקיים ומשפט מבחינת ו

די אשה להביא כוונה מתדר אשד אדם ״בל :175 ס״ע , 1936 הפלילי הורק  שיש בין הפלה א
בין  שהוא, אמצעי באיזה משתמש או אתנה השקמ קי דר בלתי ובאופן בבטנה ולד לה שאין ו

ה בפשע יאשם הי  - ו תשב״ עונשין דיני לתיקון החוק עפ״י .מאסר״ שנות לארבע-עשרה צפוי וי
 נאמר לא הפקודה של בסעיפים מאסר. שנות לחמש העונש צומצם - )28 מס' (תיקלן 1966

 ,תיקי״ בלחי ״באופן - לאלמנט פרס ההפלה את לבצע מותר בהן הנסיבות על מאומה במפורש
תוקחה אי שיסוד למסקנה, הניע בתל-אביב המחחי המשפט בית אך  ״בל העברה מגדר מוציא יו

 על שמירה או האשה של חייה הצלת לשם הנעשה מתאים רפואי ספול אגב הפלה מעשה
שו לפי הודק הרחבת העליון. בביהמ״ש אושר נם הזה הפסק /23בריאותה״  ביח-המשפם של פירו

קי היופי משום בזה אין אך לאם, סבנה וותהמה רומאיות אינדיקציות רק כוללת  במקרה להפלה זי
בעובר. פגיעה היא שהאעדיקציה

Abortion A ה־ פורסם שאז , 1967 שנת עד מעגליה קיים היה להפלות ביחס המחמיר ק הוי ct 
 פי על ייאשם לא "אדם הזצק: לשון רזה עוברית. לפגיעה חשש מקרי בולל רבות, הקלתו עם

יתמה הדז־ק  רופאים שני עם יחד רדפא-רשום ע״י נעשית ההריון הפסקת באשד להפלת סחי
.בפועל. ם מפגמים יסבול וע־א מולד הוולד שאם ממשי סבון בשיש .  באלה, נפשיים או פיזיי

ם״ שוע!  ביחס ההקלה ולדעתי /27-^25שדנים רופאים בין רב ויברח עורר זה תיק /24רציניי
 זד, לתופעה להביא העשוי היחיד ועוצב הוא אדמת העשלמ בי מוצדקת, איננה פגום לולד לסבוי

שו אשר תלידומיד, במו סרסונניות לתרופות פרס מו  הסבויים כאמור ובאדמת הופסק, ממילא מי
קטנים. הם

פן, סק^דיגבי-ה, ארצות בנון בעולם אחרות במדינות סי-ה י ישנם או־זז״ב, של מדינות ובכמה רו
מחמיר הקתולי התיק לעומתן הפלית. של כלליות לאינדיקציזזז ביחס מזמר מקילים חוקים
ההעש התערבות ״בל ביותר: בכל אסורה בן-קיימא, שאינו הבטן, פרי לסליק בהכרח לגרום וי-

O כותב /28רצויה״ המטרה אם אפילו התנאים, 'M alley : חמורים. ״בשסים־בים. מופיעים .
.הראשונים. ההריון ישדחב .הקתולי. הרופא על . רופא יימצא לא אם ומקרה. מן ידיר לסלק .

)30 . סס)
אחד״ רצח על מיתות שתי ״עדיפות היא: הנחתם . למות״ לה להניח עליו באשה, לופל אחר

 בי הלבה, ולפסוק בבעיה למעשה הלבה לדון ובאפשרות־ בסמכותי זמן במובן הלכתית: מבחינה
 העקריות הדיון נקודות אה בקצרה להביא רק ברצוני דלפוסקים. למורי-ההוראה נתון הדבר

ההלכה. לאח־ ההפלה בבעיית
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ד את מחתבין לילד מקמה שהיא ״האשה קינחנו: *31אהלות במשנה ל  אתנו תזוציאין שסזעיה וי

מי זייבדימ-איבדים, u מח״יה מ n n y .ריו ן רובו ion לו m דחרן מזיין בו, נובעים זי u מסגי 

נמש״.
sir■ הסקת־ n r iia i הדן - החוח־ לזו י3 אם - העקרי r a n זו ממנה וסביב הפלה מינק 

u רחב דיון נמזנא y u a a  g rm n _ ראשונים ^ .31irn m n

w arn מ יסה־הא לין י p אסכס .םוסקיהפ בין נדז׳לה מוז a םהשתזוה: כמה בקזנדה

הו ממים דזוודייתזו אסור א, אביי-יי " Tra mהדעוזו, לבל םיווה חיוב בך על מאין (זע! ;״ 
).34)-32 ^ד<ב ז,,נ יסנושחףךן עי'

y הרצאת משום וחחמד קל ב. g 37-^35לבסלך.( 
q ־K ל3מו נ.  , ;u n tti.l• ״jy39־) -38 b10k  *yp_-Q.(

37) 35)יזסרה״ ״לשמו מצוות וכסול ורבי-ה פרי-ה מזסחת בסול בישראל, חיים מניעה ד.

י חשי וידע הוא האיסהר אם השאלל ביחס r רחב דידן מובא מדרבנן ז a n יבלע בשד״ת
)34״ אובנד

n נקמה m c סור. בבסיס - בכך כהורהב הסכנה היא אעלה ביחס בדיוץ  לאי

4הדמביין אל הרב קבע בבר אך סכנה". בחזקת מפלה ■כל י^בעג *0 3עוזי  נעשה הדבר שאם /7

ך בזהח־וה, ר פ״י הרפואה בו ע פזרם ו u»בוומו םמתזחי רו y - ש הצורך בשעה הרי  מקום י

. סבנה קהחזמ לחזעלם ו ז

 מצבים לבבי סקיםפוה דעוה של קצר סכו□ רק אבוא כאן m ה:לפ7ל הלבחמח זדיקציחניא

להפלה: לנרוס מחי־ שבהם

תי־ הקיצזנות הדעה א. עזי הוא בי  אחד במצב רק להפלה לט־ום סוהר - *41יצחק הפחד של ד
,ה!ירשי העובד עקב הערמה לאם נפשה! סבנה - והזא

ש מסביסיס המסקים מדביה ב. העובר; בנלל שלזו גם לאם, נפשת! סבנה בבל להתיר סי
ש ג. ם י רי שי ס נם ה ק ).42margj( 37( 39 סבנה משוס בה שאין אע"פ האם, מחלה של מ

סי־זין, נסע־ץ■ לעובד בקשר מחלקז ד. ש מסוד, בולל לנ ם י תירי  משפחה, פנס משוס *43חנ
ש הסס, וחלול בזיון ם וי שרי /35הזי

ש ה. ם באחרוזכים י לוי בגיוי רן בנדן להפיל והרס שבהם םלמצבי מספקז במידה מונדדים ב צו  ״

הבן *37קלוש״ ״צורך /42גדול״ ״צורך /38אמד״ ם לא במצבים גם שבודנהם יי איי בנון רפו

סיים, שקראה ד' משפדיזיים סדציאליים, אקתו ב ש .ו ן י ש ורפבמ םיללוש שתים שפוסקים לזיי
. דהפקלה כהיתר כאדר סבת! mi . * . «— . » _144״,

 - זו בעיייה בעלי-מדמים. ויהולוו הפלת היא זד החספז במערת שחנו המעניינת השנויקצין;

im הן לה המוייחסות רההשדבתו חזרנו רבני בין רק ניחנה - פשה1 היא באמור אמר y m 
רן.9םס3

24



ו בשאלה ח אתסרגון הרב ש ולדעתו ז בריו מוזזלס. בארסן לאסור י re על מס־ססים ד ra n 

ש ר יחהצהר אביזדייהר משתו בהסלה שי סו אי תא ו סור להתיר אין ולבן דאוריי  מעין שהוא אי

ץ חששות. ממני רציחה * ה, היתר מין סובלת הדעה "ו  הילד יזנא שמא חששה את שלמנוע בז

תו פגום מרי. תזינצ  חיי על ק התוה״ השקפת את כבוגרת לי נראית הזאת המחשבה עצת כל לז

ש״ ם ארבעים אחר ■sc ירם ארבעים קח־ם בין לחלק מקום גם אין אונסרמן הרב ולדעת .*ר  - יו

עתם*. במקומו האיסור מקרה ובכל

ש מסקנתו: סור ״י ר אי צזו פי עובר להפיל ז ב ם ארבעים לפני גם הרמב״ן דברי שהזכרתי ו  יו

ד. מ דיני לא זה הנה האדמת, מחלת בו תפגע שמא שחרששין תנה א קי״נ מ בי הוא פ  שמענו לא (

ליו להגן שבדי ם שההורים מפני אלא ,אוצזהה) חייו, את יקפח׳ מפגיעה ע צי  עצמם על להקל רו

אין בו הספרל עול סור ו מי בדויז רציחה מעין שהוא אי .חששות״ מ

דייג הרב בם 4צז  לאסור. סבור בבלגיה המפורסם תנידתלידה נזשפס בעקבת! בבעיה דן אשד ,^4

לו להפיל אסור לדעתו ם אם אפי אי ם, ממסר יהא דלשהו ברנסגן, רו ברי  הוא היחיד רתיהה בי אי

ר מסעם אלא רפואה משום בו כשאין ־pc האם, רפואת לצורך אין *ז  לתא כי להקל, ח״ו מקום ״

חני בן .כאן״ שנו נפשית דו מו- בוי רופא תנובת ומחבר מביא ב חהתלבמשסס- לז ד:מי  ״הרפואה י

תכן לידם מידם קדימה דהדלבח מתפתדצז  נחשבים אשד לאלה רפואה וצזצא הימים באחד כי מארד וי

ם ם לנזזדסדי דנם מרפא המיס׳ לו היו ש איברי ם הנותן מאת משהש תתז מקתז י די  אך .חיי לבל ו

רייג הרב מוצא ארנסרמך, לרב מגרד מי בין לחלק להקל, משם צו ם ארבעים ל  אחרי לבין יו

ה. תאריך ת בעל /45דיינברג הרב סבור תםעומל ז די שו״ ר משוס בהפלה שאין' אש, שרי סו * 

ציווז ם ר צז ונ ם ארבעים שדם שלדעהו ובפרס זרע השחתת של הנועם את רוז  הוא העובר יז

א בבחינת מי עי' בעלמא" ״ ת, ( מו ב ר לבן - ס״ם) י ם ארבעים קת־ם להפיל כפססות מוזי  וגם יז

ם ארבעים לאחר ל צעד בבחינת סחה מכירן להתיר נוקה יו ח שראלי הרב נם לאם. נ  כותב ^39י

חיי מכיוך רלהתי היו בזה עובר ש טחסדי צעד של שרשרת י ם י ש ונ  של בצערם להתחשב י

 הרופאים שלדעת כל באלה, במקרים ההפלה סותרת שתהא נראה זה ״מכל וטסקנוד: ,םריוהה

ב הסמחים חו ח ל ם הדמים בעלי הם תצ ש רעה״. חסדי * גדולי  שהובא הדיון שלפי ,להעיד וי

ב■ אין היינו־ האחרון, הוזנאי כלל מתקיים לא זד בהרצאה ת ח ח ל ב אין ונם סומים״ בעלי ו  ח

ם סת!מוה חלי אדמה. של במקרה כל-בך ג

עכלה חלילה בא אני אין :םבולס תון והדבר למעשה הלבה ולפסוק רי  מדרי-ההודאה, של בידם נ

ב הפוסקים ם,קהתנו ו דהותנ להבשא להכריע י ם ז לי בך במו הוא הדבר ונ א דו דיווי  ומשתנה אינ

ם הדברים מצב לפי לי נראה בללי ב*־פן אך למקרה. ממקרה  המומים, לשביתת ביחס כיו

תורשפא סוגיהם, ם וזעזניעה האיבחרן שילזות בהם, הספול יו ז - המודרניי  מספקת הט״קה מזי

ת, מבודנה אי שה הפלה להתיר - והלכתית תישפטמ רפו אוננת. של בני

32(
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c בין מנם לזניין בדזנובי 1רלססרן n o r a קיימים n o n -y A n שזז לימזרה בידזם n p ib במניה 

ג ך3« זד. *f את מי e n! זיחד a w imn סיד הדבר םרזם־׳ק •ימים ^  מיימלדננ יזסדיס 9 זיר 8 א

ידזליא סדןדהזמ להניח ישי 1 ״ קרננגמזלייזם? cranaלהיזזז ־למזועל מנייזנז או מלזמר בבלל

ד maycnu ץהעדק את n ההסלזה מרוב נובירן דמזבז־ על חוהמנ»ץ עקב1לזז3ה מ w y ri הן ביום 

)m«1 טלל .)46 ״
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