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 עמוד ב יד דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 אשתו את ובמגרש איש אשת ובספק ישן בגט ובאחיות בצרות הלל ובית אומרים שמאי בית שנחלקו פי על אף

 מבית נשים מלישא אומרים שמאי בית נמנעו לא פרוטה ובשוה בפרוטה כסף ובשוה בכסף בפונדק עמו ולנה

 והשלום אהבו. האמת שנאמר מה לקיים בזה זה נוהגים וריעות שחיבה ללמדך שמאי מבית הלל בית ולא הלל

 

  עמוד א ז דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד

 מטמא אחד שנים היו ויתיר לחכם ישאל לא ואסר לחכם ויטהר לחכם ישאל לא וטימא לחכם הנשאל רבנן תנו

 הלך לאו ואם אחריו הלך ובמנין בחכמה מחבירו גדול מהם אחד היה אם מתיר ואחד אוסר אחד מטהר ואחד

 .המיקל אחר הלך סופרים בשל המחמיר אחר הלך תורה בשל אומר קרחה בן יהושע רבי המחמיר אחר

 

סט סימן ב חלק משפט חושן משה אגרות ת"שו  

  .האם צער בשביל אף שאסור לברר עובר הפלת בענין

  .בישראל בין ם"בעכו בין רציחה באסור אסורה עובר שהריגת לברר. א

 בפשיטות דאסור ליכא ה"ד א"ע ט"נ דף סנהדרין' בתוס מפורש בישראל אמו במעי עובר הריגת בדבר הנה

 ובאיסור אסור דהוא להו פשיטא כך וכל, אסור ם"ולעכו שרי דלישראל מידעם דליכא משום רציחה באיסור

 את להציל העובר את להרוג אסור ם"דבעכו ראשון ובתירוץ בקושיתם סבורים שהיו מה לפי שהקשו עד, רציחה

 כללם וכפי האם להציל כדי להרוג מצוה איכא דבישראל משום דהוא לתרץ והוצרכו בישראל זה מותר איך אמו

 רציחה מאיסור זה היה לא ואם, מידי איכא המי אמרינן לא לישראל מצוה שהוא דבדבר הדבור באותו מזה לעיל

' מתוס לכאורה כדמשמע, מידי איכא המי נתקיים לישראל אסור פ"שעכ שכיון ונימא בעלמא איסור אלא ממש

 אף טמאים בבהמות החי מן דאבר בלאו נאסר לא שישראל מה על שתירצו במה אחד ה"ד א"ע ג"ל דף חולין



 ח"דאמה הלאו דליכא מ"לר ואף, טמאין דבהמות לאו באיסור אסור פ"עכ דישראל משום דהוא נאסר ם"שעכו

 נאסרו פ"דעכ משום דהוא תירצו טהורים ועופות בחיות ולא טהורה בבהמה אלא לישראל= החי מן דאבר=

 פקוח משום נידחין איסורין כל דהא קושיא שום היה לא הרי, עשה איסור רק שהוא אף זבוחה אינה באיסור

 גם האסורין ח"ואמה גזל דאף= נפש פקוח= נ"פ מפני עובר דהריגת האיסור נדחה שלכן בהם דוחי מקרא נפש

  .נ"פ בזה כשאיכא לישראל הותרו נח לבני

 כתיב דלא משום נ"פ משום האיסורין הודחו לא נח דלבני נימא אם אף מידי איכא דמי לכללא סתירה בזה וליכא

 ראיה שם' התוס הביאו לא שלכן, נח בן ה"ד ב"ע ד"ע דף בסנהדרין בקושיתם' התוס סוברין כדהיו בהם וחי בהו

 נחשבו דאיסורין משבת ב"רפ ם"להרמב רק לא, מידי איכא מי מטעם נח לבני גם נדחו לישראל דנדחו מזה

 טעם דאיכא מאחר מידי איכא דמי לכללא סתירה זה אין נמי הותרה שנחשבו נימא אם אף אלא נ"פ אצל דחויה

 על לעבור רחמנא אמר דכי דכתב סברא ה"ד א"ע ד"ע דף בסנהדרין י"כדפרש התורה מקבלי ישראל דחיות

 מותר יהא למה נשמה איבוד איכא סוף דסוף כיון רוצח גבי והכא ישראל של נשמה בעיניו דיקרה משום המצות

 סנהדרין' הגמ דמתרץ כהא מידי איכא דמי כללא ליכא טעם וכשאיכא. לדחות ניתן לא המקום דבר הלכך לעבור

 משוה= פ"משו פחות ובגזל נינהו כבוש בני דלאו משום אסור ם"ולעכו שרי דלישראל תואר ביפת א"ע ט"נ

 נמי הוא לישראל עוברין הריגת דאיסור' התוס דסברי משום הוא אלא, נינהו מחילה בני דלאו משום= פרוטה

 אסור ם"דבעכו דמאחר שפיר הקשו כ"שא האם את להציל כשהוא לישראל זה איסור נאמר לא אך רציחה מדין

  .כללא האי ליכא לישראל מצוה שהוא דמשום לתרץ והוצרכו, לישראל מותר הוא איך להציל אף העובר להרוג

 שם שתירצו דמה נ"דאה משום, בישראל אלא בהם וחי דליכא' התוס מקושית להוכיח דאין נימא אם אף וגם

 איסורין לדחות בישראל לכתוב דהוצרך בהם וחי והקרא נ"פ מפני שלהם האיסורין נדחו= נח לבני= נ"לב דגם

 נצטרך דהא, מאד דחוק תירוץ שהוא, המאורסה ונערה מרוצח מצות שאר ניליף דלא היכי כי הוא נ"פ משום

 לא הא וגם, כאחד הבאים כתובים ושלשה שנים יהיו שלא כדי יעבור ולא דיהרג עבירות' לג צריכותא למצוא

' לר אבל, ה"פ דף ביומא מקראי כ"ג שהוא ולהתנאי בהם דוחי מקרא שמואל אמר יהודה' ר לטעם אלא זה שייך

 מושמרו למוד כ"ג דהוא משמע י"שמפרש ואף, הרבה שבתות שישמור כדי מסברא דהוא שם מנסיא בן שמעון

 הוא איסורין כל גם שנדחו הא נמי, הרבה שבתות שמירת בקיום זו בשבת יזהרו שמשמעותו השבת את

 דאף זה טעם שייך= עריות וגילוי זרה בעבודה= ע"וג ז"בע דגם זה טעם שייך האיסורין לכל שגם מאחר מסברא

 לדחות בשבת קרא שאיכא דכיון לדחוק שיש אך. חמור שנים להרבה הקיום גם הרי בהאיסור חמורים שהן

 אמרינן זה טעם שאיכא אף יודחו שלא קראי איכא ע"וג ז"ובע הקרא ממשמעות שהוא י"לפרש זה טעם בשביל

 משמע דיותר כן לתרץ פשוט דבר זה אין פ"עכ, זה טעם בשביל נידחין כ"דג משבת שקילי איסורין בשאר

 ז"ע על דגם ישמעאל' ר דאף חזינן הא וגם, עצמם מטעם הוצרכו נ"פ משום איסורין וכל שבת דנדחין דהקראי

 כתב בצנעה' דאפי ה"ד ב"ע ד"ע סנהדרין א"במהרש אך בהם דוחי מקרא הוא נמי יהרג ואל דיעבור סובר

 שהוא ע"לכו יעבור ואל יהרג שכתבו זה' לתוס יעבור ואל שיהרג ישמעאל' ר גם מודה מאורסה ונערה שברוצח

 יסתור שלא כדי דהוא סברי נ"פ משום איסורין לדחיית דגם אפשר שלכן חדוש ענין הוא פ"עכ. ישמעאל' לר גם



 איסור מצד שהוא בהכרח כ"דא אסור ם"דבעכו כתבו האם להציל עובר בהריגת הרי, מידי איכא דמי כללא

 איסור מצד הוא בישראל שגם בהכרח הוא נמי בישראל אסור דיהיה כשהקשו כ"וא, נדחה לא שזה רציחה

 שנאסר דמצינו רציחה איסור אלא אחר איסור שיהיה שייך דלא משום הוא והטעם. קושיא ליכא כ"שאל, רציחה

 שאסיקו אף, האם להציל עובר להרוג אסור ם"דבעכו בפשיטות סברו שבקושיתם ומה. רציחה מאיסור נ"בב

 נ"שב דאיפשיט למאי להם הותר ז"ע דגם עדיפי עוד וממילא נ"פ משום איסורין נדחו ם"בעכו שגם ב"ע ד"ע בדף

 יותר היו כ"דא לומר שייך לא מיוחד אחר דאיסור, רציחה איסור דהוא משום הוא, השם קידוש על מצוין אין

 העוברין על שהוזהרו כיון אסור ם"בעכו ג"וכה אחר לכתוב קושיתם בלשון שהוסיפו מה אולי וזהו, מצות משבע

, מקשים הם זה דבשביל הזכירו וכבר העוברין על הוזהרו נ"שב מחמת היתה הקושיא כל הא מובן לא דלכאורה

 נדחו שלהן איסורין ששאר אף דהאם נ"פ בשביל עובר להרוג אסור נ"דבב להם שפשוט מה על לטעם הוא אבל

 דרק משום אפשר לא אחר שאיסור דרציחה איסור מאותו העוברין על שהוזהרו ממה דהוא, נ"פ בשביל נ"לב גם

 סברא מטעם הותרה לא רציחה נ"פ מפני נ"לב נדחה ז"שע אף הא רציחה מאיסור שהוא וכיון, להו אית מצות' ז

  .דהאם נ"פ מפני לדחות אין עובר הריגת גם כ"א חזית דמאי

 נדה' התוס מלשון לטעות ואין. דרציחה באיסור עוברים בהריגת כ"ג נאסרו שישראל סנהדרין' בתוס מפורש הרי

 מתה אפילו בבטן להורגו דמותר ל"את בקושיתם, להרגו מותר לשון פעמים שני שכתבו איהו ה"ד א"ע ד"מ דף

 לקרוע= הרבים רשות= ר"רה דרך סכין שמביאין השבת את עליו מחללין אמאי בקופסא כמונח הוי ולא אמו

 וצריך סופר טעות שהוא וברור דפשוט, להרגו דמותר גב על אף מחללין נ"פ משום מ"דמ כתבו ובתירוצם, האם

 כ"ואח, אמו מתה כשכבר עובר הריגת על דחייב כדכתבו דלא שהוא, בבטן ההורגו דפטור ל"את לגרוס

 בידי מגוסס ראיה להביא מסקי דהא הניכר סופר טעות והוא, ההורגו דפטור גב על אף לגרוס צריך בתירוצם

, הרוב אחרי נ"בפ מהלכין דאין ב"ע ד"פ דף דיומא ב"בפ כדאמר השבת את עליו ומחללין פטור דההורגו אדם

 עליו מחללין יהיו כ"שג מותר שהוא נימא אם לעובר רציחה באיסור אסור שהוא מגוסס ראיה להביא שייך ואיך

 חיוב שליכא מי דעל ראיה איכא דלכן, שפטור אך אסור הוא ובעובר ס"ט שהוא לומר מוכרחין אלא, השבת את

, שבת עליו לחלל מותר שיהיה שייך איך להורגו מותר היה אם זה בלא וגם. השבת את מחללין לההורגו מיתה

 גם רשאי יהיה לקיימו ירצה ואם, בידים יהרגהו וגם יציל לא ירצה דאם האדם של ברצונו תלוי שבת חלול וכי

 כמפורש הוא כ"וא. רשות ולא חיוב הוא נפש להצלת המותר שבת חלול דכל כלל כזה ענין שליכא, שבת לחלל

 מחללין הא האם שבמעי עובר בשביל ואף. השבת את עליו מחללין דלכן עובר להרוג שאסור נדה' בתוס גם

 הוא דמאן להרגו דמותר לשון מדויק אינו שכתב ץ"הריעב בהגהות ומצאתי. להורגו שאסור ברור וממילא, שבת

 נכתב דיוק ובלא דאסור סברי' התוס דאף וכוונתו, עליו נהרג דאין גב על אף טעם בלי העובר את להרוג דשרי

 מעתיק מאיזה סופר טעות הוא אלא ולקולא שקר דין כוונה בלא לכתוב ידייקו שלא שייך לא אבל, מותר תיבת

  .ץ"הריעב שכתב מותר להיות א"שא לבד מגוסס' התוס מראיית זה וכדמוכרח

 מה על טעם כתב שהרי, ממש רציחה הוא עובר דהריגת יותר עוד מפורש ט"ה רוצח מהלכות א"פ ם"וברמב

 והוא להורגה אחריה כרודף שהוא מפני האם את להציל כדי שבמעיה העובר לחתוך מותר לילד שבמקשה



 כשרודף ואף קטן הוא כשהרודף אפילו רודף של בנפשו אפילו הנרדף להציל ישראל לכל תורה דחייבה מהדין

 מחיוב אלא להורגו אסור היה שלכן ממש כרציחה האיסור לענין פ"עכ הוא שפטור דאף דסובר הרי, באונס

 לפיכך, הרודף נפש על לחוס שלא והלאו זו הצלה חיוב שכתב אחר ם"הרמב וכדכתב. הרודף בנפש אף הצלה

 למינקט ם"הרמב זה כתב גדול בדיוק ובודאי, העובר לחתוך מותר לילד מקשה שהיא שהעוברה חכמים הורו

 לפיכך לשון שאיתא מקום שבכל לפיכך שנקט במה, רודף בדין הוא שהעובר מחמת דוקא דהוא פעמים שני

 שהוא מפני בפירוש לאסוקי נקט כ"ואח, ם"הרמב מפרשי רבותינו כל בזה שמדקדקין גדול בדיוק הוא ם"ברמב

 שיזדמן שייך היה ואם. להורגו שמותר מה ם"הרמב סובר זה בשביל רק הוא שודאי, להורגה אחריה כרודף

 אינו ממיתה הריגתו על שפטור דמה, להורגו אסור היה רודפו שאינו אחר נפש יציל אשה איזו של עובר שהריגת

 וגם, רודף הטרפה כשאין שלם נפש להצלת דטרפה כהא מיתה עליו חייבין שהיו נפש הצלת בשביל להרגו כלום

 העובר הריגת דין ם"להרמב הוא וכן, הטרפה את להרוג לשלם כשאונסין יעבור ואל יהרג בדין שהוא פשוט

 שליכא שקר טעם וכתב דק לא ם"שהרמב לומר הם הבל ודברי. חכמים התירו רודף שהוא מחמת דוקא שלכן

 אפילו כלל הזכירו שלא אף ראשו יצא לא כשעדיין עובר על רציחה איסור שליכא מחמת הוא האמת וטעם כלל

 טעם להחסיר אף כזה מדייק לא שהוא עליו כן כשנימא ספרו שבכל ם"הרמב פסקי כל על זלזול הוא וגם, ברמז

  .לדינא כשנוגע אף שקר טעם ולמינקט האמת

 ראשו יצא דאמאי, רודף משום הוא דהאם סכנה במקום העובר להרוג דהיתר' שכ ם"הרמב על שקשה במה. ב

  .בו נוגעין אין

' בגמ ח"ר כדהקשה ראשו ביצא גם להתיר לן היה רודף בדין העובר נחשב דאם ם"הרמב על שקשה ומה

 גם וכדכתב, רודף נחשב ולא לה רדפי קא דמשמיא התם שאני ה"ר כדתירץ לומר צריך אלא ב"ע ב"ע סנהדרין

 וכתב, עולם של טבעו וזהו נפש מפני נפש דוחין שאין בו נוגעין אין ראשו משהוציא ואם זו בהלכה ם"הרמב

 אינו נמי ראשו הוציא ולא במעיה שעדיין העובר גם כ"שא'. שבגמ לה רדפי קא משמיא על פירוש שזהו מ"הכ

 שמוקשה בשביל ם"הרמב דברי מבטלין שלא לתרץ לגדולים אף אפשר שלא קושיות ככל היא, זה מטעם רודף

 בשביל דבריו יסתרו ולא לתרץ ידע ם"שהרמב ויודעין ם"הרמב על לחלוק במדרגה שאינם הגאונים לאלו להם

 שתירוצו שסברי אך לתרץ ידע ם"שהרמב פ"עכ ידעו ם"הרמב על לחלוק במדרגה שהיו בדורו הגאונים וגם זה

 עליו השיגו לא עליו לחלוק ראוין שהיו המשיגים וכל ד"הראב שאף חזינן זו ובהלכה, וכדומה דחוק שהוא נכון לא

 אחרוני לרבותינו אלא, כלל להם הוקשה ולא זה מטעם שהוא סברי המשיגים ושאר ד"הראב דגם הרי כלל

 סימן י"בחו זו קושיא נמצא וכן זה שהקשה מצינו דאהלות ז"פ בסוף משניות על בתוספותיו א"רעק האחרונים

  .א"ל

 חדושי בספר ל"זצ הלוי חיים' ר הגאון שלפנינו האחרונים דדורות מרן שתירץ מה עיין זו חמורה קושיא ולתרץ

 אחר בדרך לתרץ זכיתי בליובאן שבתי בימי חבריא דמן זעירא ואנא, מאד נכון בדבר רוצח' מה א"פ הלוי ח"ר

' ב ענף' ס סימן ד"דיו ב"ח מ"באג ונדפס וברור פשוט והוא, ד"ה שרצים שמונה' פ הירושלמי פ"ע נכון כ"שג



 שטעם כתבתי דהרי, סנהדרין י"ברש גם זה לפרש שייך שכתבתי הטעם וגם. שם עיין כלום קשה שלא שנמצא

 את אין הירושלמי כלשון, רודפין שניהם הוו זה דבשביל אלא רודף שאינו לומר טעם אינו לה רדפי קא משמיא

, הקטן את רודפת האשה או האשה את רודף הקטן אם יודע את אין מ"ובפ ע"בקה ופירשו, מי את הורג מי יודע

 תחיה אברין אברין שיצא חי יולד וכשלא, האשה תמות הולד דכשיולד, שניהן שיחיו א"שא נעשה דמשמיא היינו

 הוא כשעדיין אבל. בהרדיפה תרוייהו ששוו ראשו בהוציא הוי שזה שהוא כמות הדבר מניחין שלפיכך, האשה

 גמור נפש שהיא מהעובר להאם שאיכא היתרון שעל שנמצא, גמור נפש עדיין אינו שהעובר, אמו במעי עובר

 על רודף מדין העובר את להרוג לנו יש לכן רודפת אינה והאם רודף העובר רק הוי גמור נפש עדיין אינו והוא

 מובן לזה אין שלכאורה, לחייו קודמין שחייה מפני דאהלות ז"פ סוף המשנה לשון מדוקדק ובזה. זה יתרון

 חי נחשב העובר גם שודאי שמפרש היינו מדוקדק לשון הוא שבארתי ולמה, דחוק ופירושו י"בתפא בזה כדעמד

 עדיפות בה דיש, לחייו קודמין שחייה מטעם מותר מ"שמ אך, לנולד כמו תרצח לא איסור עליו גם דיש כדחזינן

 י"רש בכוונת לפרש נראה זה וטעם. האשה ולא רודף העובר רק הוי זה שעל גמור נפש שהיא החיות לענין

 פקוח= נ"פ מפני שנדחה אחר איסור אלא רציחה איסור בזה ואין הוא נפש לאו כתב דלא ב"ע ב"ע סנהדרין

, כן סובר אם דהאם החמורה נפש פקוח מפני נדחה דלכן כך כל רציחה איסור בזה ואין לכתוב או, דהאם= נפש

 שליכא כמו ממיתה ההורגו שפטור מצד חלוק ואין, בעובר גם הוא רציחה איסור דודאי דסובר משום הוא אלא

 הוא נפש דלאו רק י"רש כתב ולכן, נפש לאיזה הצלה הוא שהריגתו מזדמן היה אם להורגן ואסור בטרפה חלוק

 מזה שמשמע נפש מפני נפש דוחין שאין לפי תנן האם להצלת להורגו שאסור ראשו ביצא הדין דכל כיון היינו

 כ"ג שהיא האם על גם איכא זה שטעם כיון אבל, רודף שהוא מחמת שהוא להורגו להתיר טעם בעצם שאיכא

 איננו שלכן לחיות שניהם יוכלו שלא עשו שמשמיא מחמת הוא דהרדיפה מטעם העובר את רודפת נחשבת

 שהיא לבחור האם נפש מפני, האם תחיה לא שלם יצא הוא שאם בזה רדיפתו מחמת הולד נפש לדחות יכולין

 הוא נפש דלאו ראשו שיצא קודם ולכן, שוין דשניהם הרדיפה מצד לזה טעם לנו אין שהרי, יהרג והולד תחיה

 ניתן שלכן, עדיין נפש אינו והוא נפש שהיא שבהאם היתרון רודף שהעובר ברדיפתן שוין שאין מפני העובר דוחין

 ונמצא. אסור יהיה נפש לאיזה בהריגתו אחרת הצלה כשיזדמן ולא לבד אמו את היינו אמו את ולהציל להרגו

  .כן סובר י"רש שגם

 ההורגו שפטור ורק עובר על גם תרצח מלא רציחה איסור איכא י"לרש ואף ם"להרמב בין' לתוס בין לדינא ולכן

 ולא ההיתר הוא בלידתו תמות שלא אמו להצלת ורק אינשי דכל= נפש לפקוח= נ"לפ אף להורגו ואסור, ממיתה

 שמא חשש שיש אומרים שהרופאים שאף הוריתי זה ומטעם. בפשיטות אסור שזה דהאם צורך שום בשביל

 חשש במדת עוברין והיו מחללין היו האיסורין וכל שבת חלול שלענין אף, העובר את יהרגו כשלא האם תמות

 שתהיה עד אסור יהיה העובר את להרוג מ"מ, מחללין= ספיקא וספק= ס"וס קטן ספק בשביל גם דהא שאמרו

 ודאי כעין שיהיה צריך רודף שנחשב מצד דהוא דמאחר האם שתמות לודאי קרוב גדולה להרופאים האומדנא

 שנים יחיו שלא כאלו הם הרופאים דעת שלפי הולדות דאף, הולדות בין ז"לפ חלוק שאין פשוט וגם, רודף שהוא

 עתה שנתחדש בעובר הבדיקות י"ע כשנודע אפילו סקס - תיי הנקראת במחלה ילדים איזה דנולדים כהא רבות



 יחלו וגם מאד גדול יהיה שהצער אפילו להתיר אין רודף ואינו סכנה ליכא דלהאם כיון אסור כזה ולד יהיה שהולד

 יהיו כי מזה תועלת יהיה לא כי זו בדיקה יעשו שלא תורה שומרי להרופאים אמרתי זה ומטעם. מזה והאב האם

 תורה שומר ואינו נכרי רופא אצל שילכו יארע וגם ולהאם להאב צער רק ויגרמו העובר את להפיל אסורים

  .א"ע' סי להלן' תשו' עי=, עור לפני= ע"לפ על שיעברו ונמצא להפילו

  .(ב"ע ד"מ) נדה ן"הרמב דברי ובאור, עוברין הריגת בענין ט"והמהרי י"החו כ"במש. ג

, להרגו מותר מלשון זה היה להורגו מותר הולד עקר דבלא משמע נדה' דמתוס כ"ומש א"ל' סי י"בחו ועיינתי

 להרגו דמותר דלומר בעצמו וכדכתב שבת עליו שיחללו שייך היה לא להרגו מותר דאם כן לומר א"א הא אבל

 איירו הא' שהתוס ואף. כדלעיל סופר טעות שהוא לומר מוכרח כ"וא שחר לו אין ודאי להצילו שבת לחלל ומותר

 י"והחו האם לקרוע= הרבים רשות= ר"רה דרך סכין דמביאין נאמר דבזה עקר דכבר ומתה המשבר על בישבה

 אף סופר טעות שהוא מוכרח שזה בעקר איירו שמותר שכתבו דמה כיון אבל, עקר בלא שמותר שמשמע כתב

 בעובר חלוקים' ג איכא' התוס דברי דבהמשך כתב ואיך מותר שגם אופן כלל' בתוס הוזכר לא שוב הרי, י"להחו

 הא להורגו דמותר המוטעית הגירסא לפי וגם, כלל' בתוס ליכא הא וזה מותר עקר דבלא הוא שלישי שחלוק

' התוס דברי המשך לפי כוונתו ואולי. אסור אבל דפטור השני חלוק וליכא, איירו בזה דהא הולד בעקר גם מתירין

 אמר יהודה ר"דא א"ע' ז דף דערכין מהא מותר ע"דלכו נראה דעקר מקמי מ"ומ בעצמו שכתב מה בצרוף

 פ"עכ שהרי לדחות דיש כתב בעצמו הא הולד שימות כדי הריונה בית כנגד אותה מכין ליהרג ביצאה שמואל

 גם דומתו מקרא דנדרש דכיון כלל ראיה זה אין הא ובעצם, חיישינן לא ע"לכו דעובר שעה ולחיי למות סופו

 או אמו עם יחד כ"אח אותו להרוג חלוק שום ליכא הרי היא דגופה מטעם קרא בלא וגם הולד את לרבות שניהם

 וליכא אפשר היה אם תחלה להרוג יכול האם אף הא דעובר שעה לחיי לחוש שייך היה אם דאף, תחלה קצת

 מצד איסור וליכא ניוול לידי תבא שלא כדי האשה לטובת שהוא כיון שלכן, להורגו שחייבין במי שעה חיי ענין

 שלא טעם אין, תורה שחייבה המיתה חיוב על יתירות אחרות וחבלות יסורין לה לעשות אסור שודאי, האשה

 מסיק איך, הראיה דחה שבעצמו כיון ראיה קצת שאיכא כדבריו נימא אם אבל, תחלה העובר את להרוג יוכל

 ומצד וסנהדרין דחולין' התוס מצד י"החו אסר לדינא אבל. בכוונתו ע"וצ, גמור היתר היה שכתבתי מ"שלפ

  .שם עיין ומסוכנת לילד דמקשה דכתב בסנהדרין י"רש לשון ומצד כרודף דנחשב משום רק דמתיר ם"הרמב

 הא ומתרץ להאם סכנה כשליכא אוסר ז"צ דבסימן', א בחלק הסותרות תשובות שתי שאיכא ט"במהרי ועיינתי

 ש"כ שבת מחללין לחודיה ולד סכנת דמשום דאמרי דלרבוותא כתב וגם, הריון בית כנגד מכין ליהרג דיוצאה

 כנגד דמכין מראיה, כלל נדנוד אין נפשות אבוד מחמת בישראלית דאף כתב ט"צ ובסימן, בהן לפגוע שאסור

 דאין דתנן הא על היא גופה פשיטא' הגמ שהקשה על ומראיה, לדבריו אף כלום שאינה ליהרג ביוצאה הריון בית

 מדלא לאסור ראיה משם דאדרבה י"החו כדכתב כלום אינה כ"שג, הולד שיולד עד ליהרג ליוצאה ממתינין

 להמתין סברא היה היא גופה סברת דלולא משמע היא גופה פשיטא בקושיתו הוסיף אלא פשיטא סתם הקשה

 אדעתיה סליק דלא לומר שייך שלא פשוט תירוץ והוא, שם עיין מיתתו לגרום שאסור ש"כ העובר להציל



 הוא רודף מדין שרק ם"הרמב דברי כלל הזכיר לא איך וגם, כלל נדנוד שאין לכתוב ובפרט, זה לתרץ ט"דמהרי

 שאין פשוט שלכן, מידי איכא מי מטעם שאוסרין' התוס שיטת לא וגם לילד במקשה העובר לחתוך ההיתר

 כיון אופן ובכל, בשמו וכתבה טועה תלמיד מאיזה היא מזויפת תשובה ודאי כי כלל זו תשובה על להשגיח

, ט"מהרי תשובות מצד לאיסור לומר לנו היה לנו שקולין היו אם אף לתשובה מתשובה בדבריו סתירה שאיכא

 לזה צ"א אבל, אוסר ט"שמהרי לדון לנו שיש כלל היא נכונה לא ט"צ דסימן דתשובה כלל שקולין שאינם ש"וכ

 התעסק ן"שהרמב א"הרשב מתשובת שם שהביא מה שלכן, ומטעה טועה מאיזה היא מזויפת שתשובה דברור

 להלן' בתשו כ"מש' ועי) א"הרשב בתשובות אותה מוצאין אין שאנחנו מה ניחא, עוברה להפיל אחת נכרית עם

 מצא ולא חפש הוא שגם ששי חלק בנועם הנדפסת ל"ז/ אונטרמן/ אונטערמאן י"הגרא בתשובת וראיתי'(, ע' סי

 שתשובה לומר נצטרך ולא, ולהטעות לשקר זה גם כתב אחד ממזייף שהוא שכיון זה דבר א"הרשב בתשובות

  .בדפוס ולא י"בכת אותה ראה זו

 ישראל וחמור יום ארבעים קודם זה דהיה שם אונטערמן י"הגרא כ"מש נכון לי נראה אמת זו תשובה אם אבל

 ג"בה בשם ן"מרמב הובא, א"ע ב"פ דף יומא ן"בר דהרי, אסור שלישראל שאף יום ארבעים בקודם נח מבן

 לעיל כדכתבתי להפילו שאסור ודאי כ"שא יום מארבעים בפחות אף לחודיה ולד סכנת בשביל שבת שמחללין

 לחלל ומותר להרגו דמותר דלומר י"החו גם כן וכדכתב, להפילו מותר היה אם שבת חלול להתיר שייך היה שלא

 מזה שיהיה מה בשביל גם איסור איכא דלישראל מטעם, ארבעים קודם מותר נח לבן מ"מ, שחר לו אין שבת

 בזה לפקפק יש אבל. יום ארבעים אחר אלא זה שאין קצת נפש עתה כשהוא אלא האיסור ליכא נח ובבן נפש

 שבלני= נ"שלב וכיון, מידי איכא דמי מכללא נח לבני שנאסר ממה הוא בעוברין ישראל על האיסור דכל דמאחר

 אלא מיקרי לא שאדם לפרש שנצטרך ישפך דמו באדם האדם דם שופך בלשון האיסור דכתיב משום מותר= נח

 טעמא שאיכא שאף בפחות גם בישראל לאסור מנלן כ"א, בתשובתו אונטערמן י"הגרא כדכתב יום ארבעים אחר

 טעם שיהיה שייך מידי איכא דמי הכללא מצד שהוא אף בישראל גם שנאסר אך. בעצמנו לאסור לנו אין הא מ"מ

 לבני החי מן אבר= נ"לב ח"אמה באיסור, אחד ה"ד א"ע ג"ל דף חולין' התוס דסברי למאי, טעמים משני האיסור

 אחר שלישראל שייך כ"שא, כהכללא הוא נמי אחר מטעם שהוא דאף משום מ"לר ואף בטמאות שהוא= נח

 אם שלכן. טעמים שני יהיה שלישראל ששייך ש"וכ אחר מטעם שיהיה לישראל דגם נ"לב שנאסר מזה שידעינן

 כסברת יום מארבעים בפחות הוא נכרית שבמעי עובר להפיל שהתעסק שם שהובא כהתשובה אמת הוא

  .לדינא ע"וצ אונטערמן י"הגרא

 נדה' תוס על כ"במש י"החו שעל' ט חלק בנועם הנדפסת' בתשו אש שרידי ס"מח ל"ז וויינבערג י"להגרי וראיתי

 לחכם פעלים רב בספר שראיתי על ופלא. כדכתבתי לאיסור הוא י"החו שמסקנת כתב כ"וג ג"בצע כ"ג נשאר

 לפרצות גדר לאו אי מותר שהיה כתב נדה' דתוס שאליבא הדברים תחלת רק שכתב'( ד' סי ה"א א"ח) ספרדי

 מצד אוסר שלמסקנא כתב ולא, לכתחלה להתיר דאין דעתו נראה ומסיק אסרי חולין' שתוס שהזכיר ורק, הזונים

 אוסר ז"צ שבסימן כתב ולא שמתיר ט"צ דסימן תשובה רק הביא ט"ממהרי וגם, ם"הרמב דברי ומצד חולין' תוס

 משיב שאינו כותב והוא, כדלעיל, שמתיר לקולא ולא לחומרא שהוא אוסר ט"שמהרי לומר לנו שיש פשוט כ"שא



 שמתיר מה רק נקט ט"מהרי ובסברת י"החו בסברת דעתו שהוסיף בזה והרי, להיתר ולא לאיסור לא לדינא

 יורה הרי הספרים לו ואין להשואל שצוה כמו דבריו לפניו שיביאו שהחכם ז"צ בסימן שאוסר מה ולא ט"צ בסימן

  .כלל דבריו על לסמוך אין ולכן, מזה גדולה משלו הוספה לך ואין משמם שכתב מ"לפ להיתר

 מ"ומ העובר את להרוג התורה מן איסור דאין יוצא( ב"ע ד"מ) שם נדה ן"דלרמב אש השרידי בעל כ"ומש

 מן עובר להרוג שמותר ן"ברמב שם הוזכר לא הנה, שחר לזה דאין דכתב י"כהחו דלא השבת את עליו מחללין

, נפש מפני נפש דוחין אין זה בשביל לומר האם כחשיבות ראשו שיצא קודם נפש הצלת בדין שאינו אלא, התורה

 שאסור ש"וכ להצילו חיוב דאיכא ברור וממילא, העובר להציל שבת אף דמחללין מפורש שם כתב הא אבל

 לתלות ן"ברמב שם ראה היכן מובן לא שלכן, נפש הצלת משום מעיקרא בו אין האם לגבי אך התורה מן להורגו

 ניתן שלא דבר שהוא שבת לחלל מותר מ"ומ להצילו חיוב שליכא ש"וכ להורגו דמותר שיסבור סריקי בוקי בו

 שניהם גם דומתו קרא לאו דאי כתב שם נדה ן"ברמב ואדרבה. י"מהחו באור ביותר עוד כדבארתי כלל להאמר

 כרסה שמקרעין דמה לומר דאין מזה ומוכיח הולד עקר דלא המשבר על שישבה קודם אף לולד קטלינן הוה לא

 מאחר האם של אחד גוף הוא שעקר וקודם הוא אחרינא גופא הולד דעקר משום הוא המשבר על ביושבת

 לענין ראשו יצא שלא זמן כל עקר ולא הולד עקר בעצם דשוין אלמא שעקר קודם גם להרוג קרא דמצריך

 החייבת האם מלהרוג להמתין צריכין היו ונפש אחר גוף חשיבות בלא דאף, נפש וחשיבות אחר גוף חשיבות

 דבעקר החדוש להקטין אלא לך ואין הולד גם והורגין ממתינין דאין התורה חדוש שהוא ורק, שתלד עד מיתה

 ד"דס משום איצטריך שהקרא' אי ערכין' שבגמ ומה. שתלד עד שממתינין לענין כיצא ונחשב לצאת כבר דעומד

 ד"דמ אליבא איירי ן"והרמב עמו ירך עובר ד"דמ אליבא מקשה' דהגמ ן"לרמב לומר צריך, הוא דבעל דממונא

 דליכא מהקרא למוד שהוא ולא שתלד עד ממתינין שלא מה חדוש שהוא ן"הרמב סובר פ"עכ. אמו ירך לאו

 אף להולד קטלינן ולא ממתינין הולד דבעקר אמרינן זה שבשביל עד גדול חדוש שהוא וגם, לעובר רציחה איסור

 כמו שעקר קודם גם לעובר רציחה איסור דאיכא דסובר הרי, לבעל ולדות דמי בדין והוא נפש אינו עדיין כ"שג

 מדפי א"ע ט"י) א"ע ח"נ דף חולין ן"הר וגם. שנולד עד נפש בדין עדיין נקרא שלא מה שייך ולא שעקר לאחר

 שכיון אלא הוא אמו דירך משום לאו שתלד עד ממתינין אין ליהרג יוצאה דאשה דהא שכתב ולענין ה"ד( ף"הרי

 מסברא שהוא כוונתו אין חיישינן לא העולם לאויר יצא שלא כיון ולולד דינה את מענין אין מיתה מחוייבת שהיא

  .ם"וכרמב' כתוס מדאורייתא להרוג דאסור סובר ן"הר גם ודאי אבל, שניהם דגם הקרא מחדוש שהוא אלא

 ובין בריאין בין, ממזרים ובין כשרים בין עוברין הריגת שאסורה וברור זה בענין ץ"והיעב ע"הגרח בדברי. ד

  .רציחה באיסור, חולין

 שם ראיתי לא, להורגו מותר עובר על שבת מחללין דאין שלהסוברין י"החו בשם אש השרידי בעל כ"מש גם

 דיהיה הכרח ליכא להורגו דאסור להסוברין אבל להורגו אסור ודאי שבת לחלל מותר שאם רק כתב י"דהחו

 איסור ליכא מ"ומ השבת את עליו מחללין ג"הבה בשם ן"שלרמב יום ארבעים דקודם כ"ומש. שבת לחלל מותר

 ם"דלהרמב מסיק הוא גם אבל. לדידהו ארבעים קודם גם להפיל שאסור ופשוט כלל לומר א"שא דבר הוא



 ושכן י"החו וגם השואל פ"הגרי וגם ט"נ' סי מ"חו ת"מהדו ב"הנו בדבריו כדמפרשי עובר כל על שקאי שפשוט

 ב"ע' סי ג"ח מאחיעזר הביא אך, רודף מדין אלא הותר ולא רציחה מדין אסור הוא הלוי ח"הגר למרן הוא

 בין חלוק ם"ברמב הוזכר דלא כלל נכון זה ואין המשבר על בישבה אלא רודף לטעם הוצרך לא ם"שהרמב

 שלא ממה כן מכריע בתשובתו אונטערמן י"הגרא וגם, לו מסתבר שלא משמע עצמו הוא וגם כלל העוברין

 על הקושיא משום הוא טעמו וכל, יחיד דעת רק שהוא ובפרט, לחלק אין הסברא מצד וגם כ"ובנו ם"ברמב הוזכר

 בשביל שודאי, חלוקים' ג איכא ם"שלהרמב לומר נדחק דלכן מותר היה נמי ראשו הוציא אפילו כ"שא ם"הרמב

 דברי רואה היה ואילו ותירץ ל"זצ הלוי ח"הגר מרן בא והרי, כך כל לדחוק לא ואף מפורש דין לשנות אין קושיא

 בזה לסמוך אין ולכן. כדתירצתי פשוט הוא הירושלמי פ"ע הא זה בלא גם אבל, בו חוזר היה ודאי הלוי ח"הגר

  .ל"ז= עוזר חיים' ר הגאון= ע"הגרח דברי על כלל

 להתיר יש בלידתה תסתכן שודאי אמר שהרופא גדולה חולה היתה שהאשה ע"הגרח לפני שבא השאלה ובענין

 שהרדיפה הירושלמי פ"ע שבארתי ולמה, שתמות ודאי שהוא אומר הרופא באם בעצמו כדכתב רודף מטעם גם

 אין הרופאים ואם, לילד שמקשה מחמת רודף בחשיבות הוא ודאי לחיות יוכלו לא ששניהם שנעשה מחמת הוא

 שכל שהביא ומה. הלידה בשעת הרופאים שיראו עד אסור יהיה בעלמא חששות רק אלא ודאי שהוא אומרים

 העובר את חותכין לילד דבמקשה תנן זה דין שגם הנה=, נפש פקוח= נ"פקו ספק בדין רק הוא רופאים אמירת

 א"דא משום גדול רופא שם שאין אף המקומות בכל הוא כ"ג זה ודין דהרופאים אומדנא פי על הוא כ"ג שודאי

 זה אלא לנו דאין כודאי הוראתן החשיבה שהתורה דינים פסקי ככל הוא הרי, גדול רופא שנשיג עד לחכות

 רופא אלא לנו אין הרופאים על לסמוך שאמרו האומדנא לענין וכן, שבמקומך זה אלא לנו אין וכן שבימיך

 אף כדין הורה לפניו שבאה בעובדא שהוראתו ונמצא, מומחה יותר רופא להשיג א"כשא ובמקומנו שבימינו

  .כלל נכון לא ם"הרמב בדברי שפירש מה אבל, ם"להרמב

 הריגת להתיר הוא שהרוב סובר שלכן ם"הרמב על חולקין הראשונים שרוב אש השרידי בעל כ"מש פ"עכ

 עדיין נחשב דלא מחמת שהוא להסוברים דאף כן דאינו כלום אינו ממש לסכנה שלא אף האם לצורך עוברים

  .עובר להרוג רציחה מדין התורה מן איסור דהוא סוברין נמי האם חיות מפני נדחה נפש

 ד"דשפ אבזרייהו מצד בזה מסתפק אונטערמן י"שהגרא ליהרג ולא לעבור הרופא רשאי אם אונס לענין וגם

 עיין א"ס ז"קנ סימן ד"ביו א"הרמ מלשון כדדייק מפורש לאו על דוקא הוא דאבזרייהו ומסיק= דמים דשפיכות=

 ואל יהרג בדין להיות לו יש כ"שא, מיתה עליו חייבה שלא אך רציחה אלא אבזרייהו ענין זה אין ד"לע אבל, שם

 הרי, טפי סומק דידך דדמא חזית דמאי מסברא הוא יעבור ואל יהרג שברציחה מה דהא לומר שיש רק יעבור

 אין דעובר דמא ועל מיתה חייבין דידי דמא שעל מדחזינן העובר משל טפי סומק דידי דמא הרי לומר יכול אפשר

 כ"א אך, יעבור ואל דיהרג לומר יותר שנוטה הטרפה את להרוג אנוס בדין זה תלוי יהיה אבל, מיתה חייבין

 אבזרייהו טעם פ"עכ איכא חזית דמאי טעם זה שמסלק אף טרפה על מיתה חייבין שאין שמה נימא אפשר

 מי מצד אלא כמפורש אינו ועובר תרצח דלא הלאו בלשון בפירוש כנאמר הוא טרפה שאיסור משום ליכא ובעובר



 ולא דיהרג בזה איכא אם לדינא ע"צ ולכן, כמפורש אינו אולי באדם האדם מדם המשמעות עצם וגם, מידי איכא

  .לא או יעבור

 מטעם להפילו מתיר ממזר שבעובר להאמר נתנו שלא דברים ראיתי ג"מ סימן א"ח ץ"יעב בשאילת והנה

 דגם מקרא שיולד עד ממתינין היו ולא מיתה אותה מחייבין היו הגזית בלשכת סנהדרין שהיו בזמן שהאשה

 ולא גמרו לא דינה ואף סנהדרין ליכא ז"שבזה ואף, להפילו מצוה וגם ומותר קטלא כבר הולד נחשב שניהם

 שליכא בפשיטות שכתב י"כהחו דלא בזה האריך ועוד, בטלו לא מיתות' ד דין בה התרו לא וגם למיתה יגמרו

 אפילו= מיתות חייבי= מ"חיי כל כי, ץ"כהריעב גדול אדם זה שכתב אף הם בטלים דברים וממש, חלוק שום

 להם ונוטה הסנהדרין לפני דינו בא כבר וגם גמורה ובהתראה בעדים העריות על ובא שבת ומחלל ז"ע עובד

 אדם כהורג עליו נהרג אחד והרגו דוקא ובפניו מיתה שחייב ד"הפס אמרו שלא זמן כל מ"מ מיתה שחייב הדין

 אף לכן וקודם המיתה המחייב הוא סנהדרין ברוב שהחליטו אחר באמירתם ממש דינו דגמר מעולם חטא שלא

 ממה לטעות ואין. התורה דיני לכל לגמרי כפטור עדיין הוא מיתה לחייבו נוטה הסנהדרין שדעת נודע שכבר

 שכתב שמה, להרגו אותו ומוציאין בפניו דינו גומרין המחייבין רבו מסנהדרין ג"ה ב"בפי ם"הרמב הזכיר שלא

 ועל, חייב אתה דאמירת, הדין גמר פירוש הוא שהוסיף ונתחייב לשון להרגו אותו מוציאין ונתחייב המחייבין רבו

 כולן דינו שנגמר מי עם שנתערב דינו נגמר שלא מי ז"ה ד"בפי כ"מש על סמך בפניו דוקא שיחייבו שצריך מה

 דינו גומרין שאין בשור גם י"ה מ"מנ א"בפי זה נקט כבר וגם. בפניו אלא אדם של דינו גומרין שאין לפי פטורין

 התראה וקבלת ובהתראה גמור במזיד אף סנהדרין שליכא ז"בזה כ"וא, האדם כדין השור בפני אלא שור של

 אבל, סנהדרין שליכא משום מיתה לחייבו שייך לא ורק כשר בהורג כמו מיתה חייב שההורגו כשר כאיש הוא

 רק הוא חיובו שכל עובר להרוג מותרין שיהיו שייך איך כ"וא. רוצח ככל חייב הוא בטלו שלא מיתות' ד לדין

 לעיל שהובא א"ע ח"נ חולין ן"ובר שניהם דגם מקרא הוא אמו ירך עובר להסוברים שאף ובפרט, האם בשביל

 שעבר דאחד כ"מש וגם. ממש דינה נגמר כשלא שייך שלא דינה את לענות שלא כדי חדוש שהוא מפורש

 היה אם אף אסור ודאי כ"ג זכות עוד הוא וגם נענש לא עצמו את והרג מיתה עליה שחייבין במזיד ז"בזה עבירה

  .זו תשובתו על להשגיח ואין, אלו דבריו על ץ"להריעב מריה ליה ושרי בהתראה

 ראשי גם ובתוכם עוברים להרוג התירו מדינות דהרבה שהמלכיות בעולם הגדולה הפרצה לענין זה כל כתבתי

 ש"וכ, לתורה סיג לעשות צורך יש עוד הא ז"שבזה מספר לאין עוברים נהרגו וכבר ישראל במדינת המדינה

 הנכתב י"בא אחד מחכם תשובה בראותי נשתוממתי שלכן, ביותר החמור רציחה באיסור קולות לעשות שלא

 יותר עובר כשהוא הרופאים בחינות י"שע הולדות המתיר ג"י אסיא בחוברת ונדפס צדק שערי ח"ביה למנהל

 הוא העוברים הריגת שעצם הקדים זה ומצד, להפילו סקס - תיי במחלת הוא שהעובר= חדשים' מג= ח"מג

 איבוד מחמת אבל עולם של בנינו גדר משום רק הוא מדאורייתא הוא אם ואף מדרבנן רק פוסקים להרבה

 הוא ואדרבה אוסר ז"צ שבסימן הזכיר ולא המתיר ט"צ דסימן התשובה ט"ממהרי והביא, כלל נדנוד אין נפשות

 וגם לשון בשביל, בפירוש שאסר אף מתיר ץ"יעב שהשאילת כתב וגם, מתיר ז"צ סימן בתשובה שגם כתב

 איכא צדדים שיותר כאמר הוא להקל צד יש דלשון ופשוט שברור אף, גדול לצורך להקל צד יש כשר בעובר



 - בתיי להתיר מסיק שלכן בזה לפסוק ירא היה כ"שג פעלים רב ת"שו ועל, ע"וצ ז"ע ץ"היעב וכדמסיק לאסור

 פ"ע הברורה הלכה כדכתבתי ופשוט וברור. כלל מצינו שלא זה זמן מובן ולא, חדשים שבעה עד להפיל סקס

 סתם בין ממזר בין כשר בין עובר כל ממש רציחה בדין שאסור ממש והפוסקים המפרשים הראשונים רבותינו

 ושרי זה חכם תשובת על ולסמוך לטעות ואין, ממש מדינא אסורין שכולן סקס - תיי לחולי הידועים ובין עוברים

  .האמת ודין התורה לכבוד ח"הכו בזה מריה ליה

 .פיינשטיין משה, כאביך חותנך

 קב סימן יג חלק אליעזר ציץ ת"שו

 חדשים שלשה כעבור בעובר המחלה את מאבחנים כאשר תייסקס הנקראת המחלה בגלל הריון הפסקת

 . מההריון

 הרב מכובדי ירושלים. דין בית אב א"שליט ולדינברג אליעזר יהודה הרב הגאון הרב לכבוד. ה"תשל סיון א"י

 . א"שליט וולדינברג

, קודמי בדרך להמשיך לי שניתן גאה ואני לכבודו ידועה, ורפואה הלכה בעניני הרבה ולעבודתו לרב הערכתי

 . ההלכה לאור רפואה עניני בליבון הרבה בעבודתו כבודו עם פעולה בשיתוף, ל"ז שלזינגר' פ יהושע ר"ד

 כמה על דעתו חוות את לשמוע לכבודו פונה הנני, הריון בהפסקת הקשורות לבעיות בקשר שיחות כמה אחרי

 קשורות כולן הן הבעיות. האחרונה בתקופה ברפואה החדשות ההתפתחויות עקב זה בנושא הקשורים ענינים

 הזאת המחלה של( Syndrome) הרפואית התסמונת את לרב לתאר אנסה ואני, מכבר זה הידועה למחלה

 וגם, ההריון בשלבי עוד ביילודים המחלה באבחנת חדישים מגילויים בהשלכות המתעוררות החדשות והשאלות

 Amaurotic) - סקס - תיי נקראת המחלה. זו קשה במחלה הילדים יפגעו, ילדים ויעמידו יתחתנו שאם בצעירים

Familial Idiocy Tay - Sachs Disease )תורשתית היא זו מחלה. הקודמת המאה בסוף לראשונה תוארה והיא 

 ויותר יותר, זו בשנה, נעשה הילד. הראשונה חייו שנת תוך היילוד של לקויה התפתחות הם המובהקים וסימניה

 מן יוצא בלי, כיום היא והתוצאה, גופני ושתוק עוורון מפתח הוא. כאחת והשכלית הפיזית בהתפתחותו מפגר

 תשעים. /ביהודים במיוחד פוגעת גם היא, תורשתית היא שהמחלה לכך נוסף/. ארבע/ גיל עד מוות, הכלל

 אשר וקובנה וילנה, סובאלק, גרודנה ממחוזי מוצאן אשר אשכנזיות יהודיות במשפחות הם מהמקרים/ אחוז

 עשרים/ אצל בשכיחות מופיעה, זה( GENE) גן נושאות במשפחות, סיסטמטית בצורה, המחלה. וברוסיה בפולין

 . מנדל גריגור - המפורסם הביולוג ידי על שנקבעו התורשה חוקי את תואם זה אחוז. מהיילודים/ אחוזים וחמשה

 וברקמות במוח שומניים חומרים לפירוק הדרוש מסויים( מתסיס) באנזים למחסור גורמת הגנטית הבעיה

 העצבים מערכת בתאי ובמיוחד בגוף שונים במקומות אלה שומנים לאגירת גורם האנזים העדר. אחרות

 . לעיל שתוארו ההתפתחויות כל עם אלה רקמות להריסת.(  C.N.S) המרכזית



 את להציל סיכוי אין, להורים ואחרת פסיכולוגית ועזרה לילדים לסיעוד ופרט זו למחלה ספציפי טפול כיום אין

 . חודשים במספר הילד חיי את להאריך שאפשר, יתכן כי אם; הילד

 אם, נישואיהם לפני, הזוג בני אצל להוודע אפשר שדרכן מסויימות בדיקות פותחו, שחלפו השנים חמשת במשך

 נותנים, וולדותיהם אצל להתפתח/ אחוזים וחמשה עשרים/ - ב זו מחלה ועלולה, שכן במידה. זה גן אצלם קיים

 . ילדים לאמץ ורק וולדות מהעמדת להמנע או להתחתן שלא לזוג רפואי ייעוץ כלל בדרך

 על זאת. אמו ברחם שעוד בעובר הזו המחלה את לאבחן, מעבדתית טכניקה באותה, אפשרות גם כיום ישנה

 היה ניתן לו. הריון הפסקת על הרופאים ממליצים, העובר נוגע שאכן במקרה. ובדיקתו השפיר מי ניקור ידי

 בצורה, לרב פונה הייתי לא, להריון חודשים שלושה גמר לפני תוצאותיהן את ולקבל השפיר במי הבדיקות לבצע

 פוסקים של הרבים ההיתרים בתוך להכלל בכדי דיו כחמור זה מקרה רואה הייתי אלא, זו למחלה ספציפית

 בנסיבות חודשים' ג לפני הריון להפסיק והתירו ץ"היעב על, כלל בדרך הסתמכו אשר( ביניהם הרב וכבוד)

(, המחלה של מעבדתיות הוכחות עם) באם אדמת של במקרה, כגון. לאם ישיר נפש פיקוח אינן אשר מסויימות

 בדיקות לבצע כיום ניתן בה שהטכניקה מפני נובעת שאלתי, למעשה. בילד קשים מומים בהווצרות והקשורה

 הנקודות להבהרת לרב פונה אני, לכך אי. הריון חודשי שלושה תום לפני תוצאות נותנת אינה, אלה מעבדה

 האם? בו לטפל כיצד, הללו המזיקים הגנים נוכחות את דם בבדיקות מגלה להתחתן העומד צעיר זוג. א: להלן

 ? משפחה יקימו שלא אבל, שיתחתנו לזוג הודעה מאפשרת ההלכה

 הפסקת לאפשר בכדי חמור מספיק מצב, וודאיות וכה חמורות כה תוצאותיה אשר זו במחלה לראות האם. ב

 פרט סיבה שום ואין אבסולוטית היא חודשים שלושה של הזו התקופה האם או? חודשים שלושה אחרי גם הריון

 השניה בנקודה פונה אני. עיבור חודשי' ג אחרי הריון הפסקת מאפשר אשר, באם ישיר נפש פיקוח של לסיבה

 של' ט בחלק( ד"י - ג"י סעיף) א"נ סימן של בסיכום הנזכר דומה בענין שלו קודם לדיון מיוחדת בהתייחסות לרב

 . צדק - שערי החולים בית הכללי המנהל מאיר' מ דוד' פרופ ובהוקרה בכבוד טוב כל באיחולי. אליעזר ציץ ספרו

 הכללי המנהל י"נ מאיר. מ ר"ד' פרופ למכובדי. א"תובב ק"עיה ירושלים. ה"תשל כסלו' לחו ט"כ. ה"ב. תשובה

 . רב שלום בירושלים צדק שערי ח"ביה של

 . כמבוקשו דעתי חוות לו להשיב מתכבד והנני. קבלתי בהלכה הרפואית השאלה בצירוף מכתבו יקרת

 בשלבי עוד מתגלית אבחנתה אשר, סקס - תיי הנקראת המחלה בגלל הריון הפסקת אודות, היא השאלה

. הראשונה חייו שנת תוך היילוד של לקויה התפתחות הם המובהקים וסימניה תורשתית היא המחלה. ההריון

, גופני ושתוק עוורון מפתח הוא. כאחת והשכלית הפיזית בהתפתחותו מפגר ויותר יותר זו בשנה נעשה הילד

 לסיעוד ופרט, זו למחלה ספציפי טפול כיום אין/. ארבע/ גיל עד מוות הכלל מן יוצא בלי כיום היא והתוצאה

 הילד חיי את להאריך שאפשר, יתכן כי אם. הילד את להציל סיכוי אין, להורים ואחרת פסיכולוגית ועזרה לילדים

 שלשה תום לפני תוצאות נותנת אינה, אלה מעבדה בדיקות לבצע כיום ניתן בה הטכניקה. חודשים במספר



 מספיק, וודאיות וכה חמורות כה תוצאותה אשר זו במחלה לראות האם: אם, בשאלתו נפשו לזאת. הריון חדשי

 היא חדשים שלשה של הזו התקופה האם או, חדשים שלשה אחרי גם הריון הפסקת לאפשר בכדי חמור

 חדשי' ג אחר הריון הפסקת מאפשר אשר, באם ישיר נפש פקוח של לסיבה פרט סיבה שום ואין אבסולוטית

 . כ"ע, עיבור

 הבירורים יסוד על ד"נלפענ, האמורה שבבעיה הנתונים צדדי בכל ראש בכובד בדבר העיון אחרי והנה( א)

 כי. הארוכים פרקיו שלשת על' ג שער א"נ' סי' ט חלק א"צ ת"שו בספרי הריון הפסקת בדבר שכתבתי הנרחבים

 הפסקת להתיר אפשר, והלידה ההריון המשכת עם בכנפיו חמורות כה תוצאות אשר הזה המיוחד שבמקרה

 חדשים משבעה. לאם סכנה בשום כרוך יהא לא ההריון הפסקת שבביצוע ובאופן, חדשים שבעה עד הריון

 י"החו של כביטויו הכרס ומסברת נוטה מדעת יותר הוא כבר אז בזה והחומרא, )חמור יותר כבר הדבר והלאה

 זאת דעתי את בזה ואסביר. גמרו לידי מקרים בהרבה הולד כבר בא חדשים' ז שבמלאות מכיון'(. ד באות להלן

 . בקצרה

 מיהא שאיסור הפוסקים סוברים יחידית דעה ומלבד, העוברין על נהרג אינו דישראל, בהלכה הדבר ופשוט ברור

 אבל, עולם של בנינו גדר משום רק הוא או, מדרבנן אלא אינו שהאיסור מהפוסקים הרבה דעת אבל, ישנו

 הפלת בישראלית לסדר ט"צ - ז"צ' סי ט"ח ט"מהרי ת"בשו מתיר כך ומשום, כלל נדנוד אין נפשות איבוד מחמת

, שם בספרי הוכחתי כך) לאם נ"פקו של סיבה באין אפילו, אמו רפואת משום נחוץ שהדבר היכא בכל ולד

 (. דבריו בכוונת בכזאת שפירשו פוסקים מעוד והבאתי, כך על מוכיחים ט"המהרי דברי שסתמיות

 יש כשר בעובר וגם: בלשון וכותב, ג"מ' סי א"ח ץ"יעב שאילת ת"בשו בהדיא להתיר צידד, מזאת ויותר, ובכזאת

 לה שגורם מרעתו לה להציל אלא, אמו נפש פקוח משום אינו אפילו עקר דלא כמה כל גדול לצורך להקל צד

, האם של נ"פקו שאלת בכאן כשליכא אפילו הוא ץ"היעב של בזה ההיתר הצעת שדבר בהדיא הרי. גדול כאב

 . גדול לצורך בזה להקל יש ושבכלל, בגללו לה שיש גדול מכאב להצילה כדי רק והמדובר

, כזה יצור לה בהולד לאם יגרם אשר, נידוננו של מזה גדול יותר, וכאב צער, צורך יש האם בעצמך הגע כ"וא

 ידם לאל באין וכלות רואות ההורים ועיני, שנים מספר במשך בטוח ומיתתו ומכאובים יסורים אומר שכולו

 עד להורים גישה יתנו ולא מיוחד למוסד ילקח הזה הילוד באם כלום מפחית ולא משנה שלא וברור? )להושיע

 י"עפ להתיר יש אם ולכן. בו מום כל ע"של בעצמו היילוד של והמכאובים היסורים פיתולי לזה ומתוסף(. מותו

. להתיר שיש ביותר הקלאסי המקרה שזהו נראה, ויסורים כאבים ובגלל גדול צורך בגלל הריון הפסקת ההלכה

 במדה המה נפשיים וכאבים ויסורים. נפשיים או, גופיים, והיסורים הכאבים מתבטאים צורה באיזה משנה ולא

 ד"בפי הירושלמי מפרש צוארך על ברזל עול ונתן, גופיים מיסורים מכאיבים ויותר גדולים יותר הרבה מרובה

 גופניות התקפות לידי בתוצאותיהם מביאים פעמים שבהרבה, שלפנינו בכאלה ובפרט. הרעיון דזה ג"ה דשבת

 . זאת ומבין היודע' ככבו ומי. וכדומה שגעון, כליות, מרה, לב כהתקף, והיגון הצער מרוב, חמורות



 חדשים' ג תוך בין בזה הפרש כאלו שישנו כלל נזכר לא ץ"והיעב ט"המהרי של בדבריהם כי, לדעת וזאת( ב)

 ואדרבה, לצאת עקר לא לבין לצאת עקר בין חילוק שיש רק היא בזה הסתמית וההגבלה, חדשים' ג לאחר לבין

 שהיא חודש באיזה חילוק אין עקר דלא כמה כל דהא ומינה, עקר דלא כמה כל: בלשון בהדיא כותב ץ"היעב

 . נמצאת

. לא או השבת את העובר של בגללו מחללין כן לאי, לקשר ואין, קשר אין בזה דבדיוננו ולציין להדגיש ובזה( ג)

 מדברי כדיוצא הרבה שבתות ישמור שיצילוהו כ"שעי מפני הוא הגדר דשם, אחרינא בזה הגדר בשבת דשמה

 אדם נפש ביה קרינן לא דעובר ג"דאע -: בהדיא שמסביר שם ן"הרמב בחידושי וביותר, ד"מ' ד בנדה' התוס

 כדי אחת שבת עליו חלל תורה אמרה דהתם משום, שבת עליו מחללין מ"מ, נפש הצלת משום ביה וליכא

, השבת את עליו מחללין למצוות יגיע שלא שברור כזה ילוד על באם ל"ואכמ. )שם עיין הרבה שבתות שיקיים

 שבתות ישמור שלא ברור וגם, נפש שאינו אמו במעי שבעודו יתכן אבל, לחיוב והעליתי א"במקו בזה והארכתי

 (. ל"ואכמ, כזה ילוד של דידיה סכנה משום אז מחללין לא באמת, ומצוות

 לבין יום' מ קודם בין לחלק שניתן זה מדבר שם בתשובתו והזכיר שהעלה א"ל' סי יאיר חוות ת"בשו גם( ד)

 וכותב, כאלה מחילוקים הסתייגותו את יד כלאחר הביע, חדשים' ג אחר לבין חדשים' ג קודם בין או, יום' מ אחר

 . ש"יעו הכרס וסברת נוטה מדעת לדון מבוקשנו אין מקום מכל -: בלשון

 מדבריהם שציטטתי וכפי, ז"בכנ בזה לחלק הזכירו כן אחריהם מהבאים מהאחרונים שכמה, הדבר אמת( ה)

 עד לפחות כזה הריון הפסקת להתיר לדעתי יש, יחד גם וליילוד להורים כזה חמור מקרה בכגון אבל, שם בספרי

 זכרונו בא לא עוד שלפנינו הזה החמור דכמקרה, בזה יודו המחמירים שגם נוטה והדעת, חדשים שבעה

 . כה שעד ההלכה בספרות

 לסדר( שזינתה א"בא) בנידונו בהדיא להתיר פתח שפתח' ד' סי ע"חאה א"ח פעלים רב ת"שו בספר חזי ופוק

 הכתוב על בהסתמכו וזאת, חדשים חמשה בבטנה ונגמר עוברה הוכר כשכבר הוא שהמדובר הגם, הפלה

 משפחה פגם דאיכא היכא לומר ד"לבע פ"פ דיש -: מפני, לנידונו ובנימוק, ל"הנז ץ"יעב ושאילת ט"מהרי ת"בשו

 שצורך( א: )מזה שמעינן תרתי הרי. גדול צורך זה חשיב אותו תפיל ולא העובר ישאר אם השם וחילול ובזיון

 גם זה משום להתיר( ב. )רוחני ופגם צורך משום לרבות גם אלא, דאם גופני צורך משום רק לא נקרא בזה גדול

 . מהריונה חדשים שלשה לאחר

 שבנידוננו יחד גם והגשמיים הרוחניים והיסורים והכאבים, והבושה הצער, שהפגם, הדבר ברור איפוא כ"וא

 והמה, פעלים הרב של בנידונו מאשר בהרבה ערוך לאין המה, שכזה קיימא בלתי וולד להורים בהוולד

 הבושת ורק) הגדול הנפשי המתח על להתגבר אפשרות ובאין להסתירם אפשרות באין וגלויים ממושכים

 הכף את מכריעים האחרים והנימוקים, משנה דלא נראה בלבד הא משום אי אבל, יותר הרבה הוא שבנידונו



 אב בבנין רק לא להריונה חדשים' ג לאחר אפילו בנידוננו להתיר משם ללמוד נותנת הדעת כן ואם(, להיתר

 . וחומר מקל גם אם אלא שוה וגזירה

 ת"משו וכן, שמים בידי מיתה חייב עובר שההורג שכותב ויקהל פ"ר חכמה המשך בשם שמביאים שראיתי ומה]

 אבל, לדבריהם בעצמי ציינתי ג"סופ שם בספרי הנה, ד"שפ בגדר שהוא שכותב ט"נ' סי א"ח פענח צפנת

. ש"כדיעו למעשה כן סברי דלא דספרי אמבוהא לעומתם שם שהבאתי מה על יסודותי תמכתי זה לעומת

 מזה חוץ. ויתכן בלשון וגם שם דקרא פירושא לשם אם כי למעשה כן כתב שלא מה מלבד שם חכמה והמשך

 כותב אלא. שמים בידי מיתה דחייב משמיה/ דמיתאמרא/ דמתיאמרא לישנא כהך כתב ולא שם בלשונו נזהר

 לפי להכריע שמים בידי בזה נמסר שדינו רק בזה שכוונתו ויתכן, שמים בידי מיתתו נמסר וישראל בלשון

 ה"ד ט"נ' ד' בסנהד' התוס דברי על שם שציין כפי הוא בזה יסודו דכל זאת ועוד. מיתה ז"ע חייב אם המסיבות

 אף פטור וישראל בלשון רק שם דכתוב שמים בידי מיתה חיוב על הוכחה כל אין שם' התוס ומדברי. מידי ליכא

 וזה בכה זה הפוסקים גדולי בזה וטרו שקלו תורה לאיסור בכלל' התוס' כוו אם' ואפי. שרי לא מ"מ דפטור גב על

' סי ע"חאה חסד תורת, ה"קנ' סי ד"חיו שיק ם"מהר ת"שו מדברי גם שם והבאתי) שם בספרי כדציטטתי בכה

 לא דמיהו לכתוב מדגיש שם שיק ם"והמהר. לדבריהם שמציינים שראיתי, ב"קס' סי ד"חיו יצחק בית ת"שו, ב"מ

 לבאר מדגיש שם יצחק הבית וכן. בזה דבריו עצם על להעיר כתבתי א"בפ ושם. ממש ד"ש הוי ולא נפש מיקרי

 לומר אבל(. ש"יעו מלקות בו אין דגם לומר ודן, ליכא מיתה אבל תורה איסור רק בזה יש דאבל' התוס בדברי

 בגדר שהוא בלשון רק כותב שם פענח הצפנת וגם. שמיה דכר מאן שמים בידי מיתה גם שיש דבריהם בכוונת

 . ש"כדיעו, ועוד, מותר לשון דנקטו ב"ע ד"מ' ד בנדה' התוס לדברי גם ומציין מסמרות קובע אינו ז"ע וגם, ד"שפ

 לאיסור כוונתם אמנם אם הדיעות מחולקים בסנהדרין'/ התוס/ התוס דברי כוונת שבעצם דמלבד. זאת וגם

 מוסבים בסנהדרין' התוס דברי כל הנה, כן דלא דסברי א"במקו עצמם' התוס לבעלי שמצינו מה ומלבד, תורה

 שהבאתי וכפי, הפוסקים מחולקים להלכה ליה סברינן אי בעצמו הזה הכלל ועל, מידי איכא מי של הכלל על

 איכא מי של הזה כהכלל להלכה ל"ס לא ם"דהרמב ל"ס ל"ז ס"הח רבינו ובראשם מהפוסקים הרבה שם בספרי

 בהדיא מבאר ז"ועפי ם"הרמב בדעת הכי כ"ג ל"שס ט"מ' סי ה"ח אנגיל ש"המהר מדברי שם הבאתי וכן. מידי

 ח"ל מ"מ דרבנן איסור פ"עכ בזה יש אם ואף, עובר אינו תורה איסור אף עובר ההורג דבישראל ל"י שוב ז"דעפי

 (. ארוכים והדברים. אביזרייהו בכלל שזה ל"שרו שם שיק מ"כהמהר דלא וזה) ש"יעו ד"דש אביזרייהו בכלל זה

 ב"כ' סי ח"חאו( ה"תשל בשנת שנדפס) יד מכתב ז"הרדב ת"שו בספר הלום גם שראיתי מה מלציין אמנע ולא

, נפש הורג זה שאין נפסל דלא והשיב, כפיו לישא פסול אם והפילה במזיד האשה את שהכה כהן על שנשאל

 חותכין לילד דהמקשה הטעם עיקר ושזהו, העולם לאויר יצא לא שעדיין כיון חיות חזקת לו היה לא שעדיין

 לדין גמורה ראיה ומביא, חיות חזקת לו אין שהעובר מפני( ו"מ ז"פ באהלות) אמו סכנת מפני שבמעיה העובר

 עיין וולדות דמי אלא ליורשיו או האשה לבעל חייב שאין, ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו דכי מדינא זה

 . שם



 ח"ח א"צ ת"שו בספרי שהבאתי' ס' סי דאברהם צלותא' שבס ל"ז ק"הגרש לדברי סייעתא ז"הנ ז"הרדב ומדברי

 ואין, ש"כיעו קודם דידה צערא הוי ודאי חיותא חזקת להולד ליה דלית סברא האי דמשום כ"ג שכותב ו"ל' סי

 [. יותר בכאן להאריך

 עם מיד הריון הפסקת לסדר נידוננו לכגון להתיר דיש ד"נלפענ, מראש דעתי גיליתי כאשר כן על באשר( ו)

 הפסקת שסידור ובאופן. להריונה חדשים שבעה עד אפילו, כזה ילוד יולד שאכן והוודאי הברור המבחן הוודע

 שיש לידה מקרה לגדר זה ליחס שאין באופן. )לאם סכנה כל בה כרוך יהא שלא כזאת בצורה תתבצע ההריון

 (. וכדומה, כדורים, זריקה מתן י"ע ההריון להפסיק כגון, נ"פקו של חשש בה

 הפסקת את תבצע רופאה שאשה לסדר הדבר אפשר אם יהא טוב שמה, דמילתא לרווחא לומר אוסיף( ז)

, ועוד. שם בתשובותיהם ץ"והיעב י"החו של דעתם לפי וזאת, בזה המקיל דבר עוד יתווסף כזה דבאופן, ההריון

 רוב לדעת כך על מצוות אינן הא ונשים, ש"יעו זרע השחתת משום הוא עובר בהריגת בישראל שהאיסור ל"שס

 . הפוסקים

 דם בבדיקות מגלה להתחתן העומד צעיר זוג אם, והוא, משנית היא שלדעתי, שואל' שכב הנוספת השאלה( ח)

 קיימו שלא אבל שיתחתנו לזוג מאפשרת ההלכה והאם? בו לטפל כיצד, הללו המזיקים הגנים נוכחות את

 ? משפחה/ יקיימו/

 פריה על מצווה הבעל, בהחלט זאת אוסרת ההלכה, כזה לזוג בכזאת ליעץ שאסור, בושש צריך דין לית לדעתי

 עברו כאשר לגרש הבעל את כופין גם היו, יפה היה דין בית שכח ובזמן, ילדים באימוץ בזה יוצא ואיננו, ורביה

 יכול שלא בגלל פ"ג מאשתו תובע כשבעל הרצינות בכל ד"ביה נענה הזה בזמן וגם, לו ילדה ולא שנים עשר

 . לקבורה ומרא לידי חוטרא בעינא: לטעון כ"ג יכולה האשה ואפילו. המצוה ולקיים וולדות אתה להקים

. לו המתאים זוג והבת הבן וימצא לדרכו ילך אחד שכל -: הוא שכזה במקרה ליעצם שיש היחידי היעוץ ולכן

 .וולדינברג יהודה אליעזר מרובה ובהוקרה רב בכבוד והנני. ביתה יחידים מושיב ואלקים
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