
אם במיתת הולד הצלת
m למנע מותר האם השאלה• ro ל כדי מחה, באשה קיסרי מי הולד? את א

שא הקשודוה הבעיות השובה: הן: זה מו

המעוברת; של המות רגע קביעת אפשרות א.

הולד. של ההודאה סכויי ב.

א) נמסכת כין(ז, ר  ומתה המשבר־ על השביש י׳האשה שמואל: אמר ע

אין כריסה, את תזקדעין סכץ מביאין בשבת, מוזני  גם כך .הולד״ את ו

ב ברמב״ם להלכה נפסק ך. ולחןשו ערו

ם, אבן, א. חיי אורח- ל, סימן הדמ״א( מוסיף: ),ה סעיף ש״

שיו נוהגים שאין ״ומה  בקיזרן דאין משום בחול, אפילו כן, עכ

re ra n לחיות״ לולד שאפשר כל-בך, בקירוב האם.

עו כנראה המחבר, לדעת ד קיומד סימנים תיםמדהק י  לקביעת םיי

הרס״א. בזמן נשתבוזי אשד זעמת רגע

 שלושה קבע של"ח) סי' יודה-דעה, (חלק התזם־סופר תעה

 הפסקת העזנכים, מערכת פעילות הפסקת המות: לרגע קריסריתים

ם .ריטורפיסרה המנגנון הפסקת הדם, מחמד כיו ש ו די י  הרופאים בי

ם כללים,וומש חדישים אמעעים נרייסקר בקביעת לסייע שיכולי  יםו

א.נ. כגון אלו, נ. א. ק. א. ו

ל החדישות, הבדיקה בדרכי משתשמה ״הרופא כ  הנוות את לקבוע יו

להתעלפות, מות פין ולהבדיל מאוד, קצר עזן ומך מקרים בהרבה

.הרמ״א״ של חששו תוקף והולך נחלש וכך

 התקדמות החדיש הרפואי המדע התקדם הולד חיי הצלת בעגין ״גם ב.

ת״. כר תו את לקבוע אפשר ני עי׳ בסססוסקופ האזנה י ע״ חיו קז י ו  בדי

ק.ג.  כמו משוכללים אמצעי-החיאה קיימים כמו-כן הולד. של א.

ת. אינקובטור ,!;םנשה מכונת תרופו  להצילו אפסע■ םיחממו ״לדעת ו

.האם״ מות אחרי דקה עשרים עד קיסרי נומח י ע״

מינו פוסקי על יקל זה ״לפי מסקנה: רחולה הרופאים על לסמוך י שנה, עסרה זי ליו

ל שמואל של למימרא  להכניס עלינו כנמ-כן הראשונים. הפוסקים עתדו

עו שמאידך בחשבון,  בדלים כאשר נפשות הצלת מצוות בכך מקיימים ז

מינו .הולד״ חיי את להציל הסכויים בי

. (ד״ר מוז, המעין, לוי, י תשל״א) ת
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ספים; מקורות תנו ב״ז, שו״ ח וק־ציעה, מזר תרצ״ה; סי״ הרד  שב״ח; סי״ או״

ת, הדו הי  סי פתחי-תשזבה, ה״; סי״ הרמייא שדית ;22 עמ״ ו

ג; סי״ חאו״ח משה, השיב שו״ת סק״ה; ״  דדים, דברי שז״ת י

ד. קל״ד; עו ו

 הרפואה

 שס״ד ־

סי״ ח״ב
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