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 והיתרו להפיל האיסור .א

 לא ההיריון הפסקת שביצוע ובאופן, חדשים שבעה עד היריון הפסקת להתיר אפשר מיוחדים במקרים -אליעזר ציץ ת"שו
 . לאם סכנה בשום כרוך יהא

 . לאם נפש פקוח כשאין אפילו, אמו רפואת משום נחוץ שהדבר בכל ולד הפלת מתיר -ט"מהרי ת"שו

 .עולם של בנינו גדר משום מדרבנן הוא שהאיסור הפוסקים רוב דעת

 יש, בגללו לה שיש גדול מכאב להצילה כדי רק והמדובר, האם של נפש פקוח שאלת כשאין אפילו - ץ"יעב שאילת ת"שו
 .גדול לצורך בזה להקל

 העובר של הגדולים ייסוריו ובנוסף, העובר של הקשה המחלה בגלל האם של ובכאב שבצער למדים מכאן אליעזר הרב לדעת
 .עובר הפלת להתיר יש, עצמו

 השונים ההיריון שלבי. ב

 . להריון חודשים שלושה בתוך או לפני הריון הפסקת בין מבדילים לא -ץ"והיעב ט"המהרי

 .הריון חודשי שלושה ואחרי לפני של מחילוקים הסתייגותו מביע -יאיר חוות ת"שו

 במקרה היריון הפסקת להתיר יש לדעתו אך, השונים ההריון שלבי בין שמחלקים פוסקים יש אמנם אליעזר הרב לדעת
 . חדשים שבעה עד לפחות כזה חמור

 למעשה מסקנה. ג

 חדשים שבעה עד אפילו, כזה ילוד יוולד שאכן המראה הבדיקה עם מיד היריון הפסקת להתיר יש אליעזר הרב לדעת
 .לאם בסכנה כרוכה תהיה לא  ההריון שהפסקת ובאופן. להריונה

 

 

 פיינשטיין משה הרב

 . ז"תשל סוכות חג אסרו. האם צער בשביל אף שאסור לברר עובר הפלת בענין

 מפורש ם"וברמב... רציחה באיסור בפשיטות דאסור סנהדרין' בתוס מפורש בישראל אמו במעי עובר הריגת בדבר הנה...
 הציץ תשובת] ישראל בארץ אחד מחכם תשובה בראותי נשתוממתי לכן... ממש רציחה הוא עובר דהריגת יותר עוד

 זקס-תיי במחלת הוא שהעובר חודשים' מג יותר עובר כשהוא הרופאים בחינות ידי שעל הולדות המתיר[... אליעזר
 רציחה בדין שאסור ממש והפוסקים המפרשים הראשונים רבותינו פי על הברורה הלכה כדכתבתי ופשוט וברור... להפילו

 לטעות ואין, ממש מדינא אסורין שכולן, זקס-תיי לחולי הידועים ובין עוברים סתם בין, ממזר בין כשר בין, עובר כל ממש
 . בזה מריה ליה ושרי, זה חכם תשובת על ולסמוך

 במחלה חולה הוא אם גם עובר כל להפיל תורה מדין שאסור ואומר אליעזר הציץ של לדעתו מתנגד פיינשטיין משה הרב
 .מאוד קשה

 

 

 

 

 

 



 לידה לפני בדיקות

 אבינר שלמה הרב

 במעשה התערבות בכך אין האם? בעובר מום לגלות כדי לידה טרום בדיקת לבצע צעירות לא לנשים מומלץ האם: שאלה
 העובר לחיי סיכון כזאת בבדיקה שיש אלא, עוד ולא? הפלה לבצע מותר יהיה לא אם, בכך התועלת מה, מום יתגלה ואם'? ה

 ? מום בעל היותו לסיכון השווה

 : תשובה

 ?לידה טרום בדיקות לבצע מותר האם*

 לפנות יהיה אפשר, שלילית התוצאה וחלילה חס ואם. העובר וטובת  האם שלוות לטובת זו בדיקה לבצע טוב רעיון זהו. 1 
 .הריון להמשיך האם ישקלו ההורים – שמותר יורה הוא ואם, מותרת הפלה כזה במקרה אם אותו ולשאול הוראה למורה

 '?ה במעשה התערבות בכך אין האם*

 בכלל המדע וכל הרפואה כל הרי, כן לא שאם. הפועל האדם של המדעי בשכל מתבטא' ה אור, התערבות שום כאן אין.  2 
 . פסולים יהיו

 ?לעולם לבוא מנשמה מונעים לא האם*

. עולם עד ולבנינו לנו הנגלות פי על מוכרעת להיות צריכה ההלכה ואדרבה, הלכה פיהן על לפסוק בנסתרות עסק לנו אין. 3 
 . אחרים באופנים תיקונה תמצא זו שנשמה ובטוחים סמוכים אנו, הפלה לבצע מקום יש הלכה פי על ואם

 ?בעובר מום לגילוי הסיכוי את שווה בבדיקה הסיכון האם*

 שכיחא לא)" רחוקה לסכנה להיכנס ההלכה פי על מותר זאת ומלבד. דם בדיקת כגון, סכנה כל נעדרות בדיקות יש. 4 
 (.   המשפחה כל את להרוס לפעמים עלולה מום בעל תינוק הולדת) הצורך בעת"( היזקא

 מציאת יש כאשר היום. רב בעצב וחיו, מומים עם ילדים ללדת שחששו כיוון להריון מלהיכנס נמנעו רבות נשים בעבר. 5 
 .הגדול שמו קידוש ולהרבות לעולם ילדים ולהביא להוסיף יוכלו רחב דעת ובשיקול בהלכה פיתרון


