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הפלה קוד ארבעי יו
ראשי פרקי:
א .קוד מ' יו הוי "מי בעלמא"
ב .שיטות הראשוני בהפלה קוד מ' יו
ג .לכולי עלמא קוד מ' יו אינה רציחה
ד" .וחי בה"
ה .המסקנה לדינא

א .קוד מ' יו הוי "מי בעלמא"
על ידי בדיקת  CVSנית לגלות מומי בשליא כבר ביו ה 35להריו ,
הנקרא סו השבוע השביעי לפי מנהג הרופאי למנות מהתחלת הוסת
האחרונה לפני ההריו ∗ ונשאלתי מרב אחד מחו"ל אודות נשי בקהילתו
שה בנות ארבעי ומעלה וכבר יש לה ילדי ורוצות להתעבר עוד ,אבל
חוששות שמא הולד יהיה פגו ל"ע ,הא רשאיות להיכנס להריו על דעת
שייבדקו בתו ארבעי יו ,וא יימצא פגו אזי יפילו את התינוק .והרב
כתב שיש צדדי גדולי להקל ולא פירט ,וסיי שאינו רוצה לפסוק בעצמו
מפני חומרת העני  ,ובפרט כיו שבשו"ת אגרות משה חוש משפט חלק ב
סימ סט פסק שג תו ארבעי יו אסור מדי רציחה ,ואינו מתיר להפיל
בשו פני כי א להציל חיי הא.
הנה ,א שכ דעת שו"ת אגרות משה ,אי זה פשוט כל כ אצלו; כי
הג שקבע מסמרות שלא יתכ להתיר לחלל שבת עבור הצלת עובר ובאותה
עת להתיר להפילו ,וכסברת שו"ת חות יאיר סימ ל"א ,ושלכ כיו שהר"
שעל הרי" במסכת יומא ד פב עמוד א הביא את דברי הרמב" בש בה"ג
שמחללי שבת להצלת עובר קוד ארבעי יו – א כ אסור להפילו
לדידהו ,חזר ונסתפק שא ב נח פטור על העובר קוד ארבעי – שהרי
במסכת סנהדרי ד נז עמוד ב נלמד איסורו משופ ד האד באד דמו
ישפ – ונאמר שקוד ארבעי יו אינו נקרא אד ,וכיו שהאיסור בישראל
נלמד ממי איכא מידי דלב נח אסור ולישראל שרי ,כמו שכתבו התוספות
בד נט עמוד א ,וכא מותר לב נח ,א כ אי לנו להמציא איסור לישראל
מדעתנו .ושוב פלפל בזה ,והניח די ב נח בצ"ע ,עיי"ש באות ג .והגרמ"פ
∗.

ראה א' לוי ומ' גרנט ,אבחו טרולידתי של מחלות מולדות לפני תו  40יו מההפריה,
אסיא מזמח ,עמ' )189185תש" (; א' לוי  ,בדיקת סיסי שליה לפני יו ה  40הסיכו למומי
– העור
מולדי ,אסיא נגנד) 125124 ,תשנ"ד( .ספר אסיא ט ,עמ' .(2004) 252253

הפלה קוד ארבעי יו

267

ז"ל כתב תשובתו לסתור דברי שו"ת צי -אליעזר חלק יג סימ קב שהתיר
להפיל ולד פגו עד ז' חדשי .ועיי בצ"א חלק יד סימ ק מה שהשיב
לדברי הגרמ"פ ,ובעיקר דיונו לא מיירי בשו"ת אגרות משה בלפני ארבעי
יו ,וכמו שכתב באות ד' דלא הוזכר ברמב" חילוק בי העוברי כלל עכ"ל
ומיירי בחילוק בי ישבה על המשבר לבי מקוד ,שזה לא נמצא ברמב".
ואילו החילוק בי קוד ארבעי יו לבי אחר כ נמצא בהדיא בהלכות
ע/0ר אלא מי בעול הוא
תרומות פרק ח הלכה ג ,שכל הארבעי אינו ָ
חשוב עכ"ל .והגרמ"פ לא נחית לדו בזה כי אינו מעיקר ענינו.
מקור הדברי בפרשת אמור ,ובת כה כי תהיה אלמנה וגרושה וגו'
ושבה אל בית אביה כנעוריה מלח אביה תאכל וגו' .ודרשו במסכת יבמות
ד סז עמוד א כנעוריה פרט למעוברת עכ"ל ,ובד סט עמוד ב הסיקו
שאפילו נתעברה ממנו מכל מקו עד ארבעי יו מיא בעלמא הוא ,נמצא
שקוד ארבעי יו עדיי קרי בה כנעוריה כאילו אינה מעוברת .וזהו שכתב
הרמב" שכל הארבעי אינו עובר אלא מי בעול הוא חשוב .ובחידושי
הריטב"א במסכת בבא בתרא ד קמב עמוד ב ,בעני אב המזכה לבנו העובר
משו קירבת הדעת ,כתב בש יש אומרי דדוקא לאחר ארבעי יו ,אבל
תו ארבעי יו לעיבורה מיא בעלמא הוא וכו' ,ועוד דהוה ליה כאילו לא
היה בעול כלל .וטעמא דמסתברא הוא עכ"ל .והביאו בנמוקי יוס על
הרי" ש ,וכפל הטעמי  כלומר שמצד עצמו אינו עובר ,וא מצד
שהולד הול ונוצר ממנו  מכל מקו כעת כאילו אינו בעול ,וממילא אי
האב יכול להקנות לו.
ומי ה היש אומרי שהביא הריטב"א? המאירי שהיה ב דורו הביא
דעה זו במסכת בבא בתרא ש בש גדולי קדמונינו ,ובלשו המאירי הכוונה
לר"א אב"ד מחבר ספר האשכול וחותנו של הראב"ד .וכ הוא בשיור שיטה
מקובצת ש בש הר"א אב"ד ,שעובר פחות מארבעי יו מיא בעלמא הוא
וכו' ,הלכ כמא דליתיה דמי ולית ליה זכיה כלל ,ויש חולקי בדבר .עכ"ל.
ואפשר שמחלוקת זו היא המובאת בתוספות חד מקמאי לבעל ספר ההשלמה,
שנדפס על הד במסכת יבמות ד סז עמוד א ,והראב"ד ש הוא הר"א אב"ד
ולא הראב"ד חתנו ,עיי"ש .ואי סתירה מספר האשכול הלכות מילה פרק לו
שכתב שכל מעוברת דאתעקר ולדא היא גופא בסכנה ,להכי ל"ש בתחילת
עיבורה ל"ש בסופה עכ"ל ,כי יש לפרש שלארבעי יו ואיל קרא תחילת
העיבור .וכ משמע ש שלא בא אלא להוציא דלא בעינ כלו לו חדשיו.
ובמסכת יבמות הביא המאירי כ בש גדולי הדורות בש רבותיה,
והכוונה לרמב" בש רבותיו .ואיני יודע היכ כתב כ הרמב"  ,ולא משמע
כ בספרו תורת האד בשער הסכנה ,ש כתב שמחללי שבת ג על עובר
פחות מארבעי יו ,והוא שהביא הר" במסכת יומא .ולקמ נדו בזה אי"ה.
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בבאור הדעה שאב אינו מזכה לבנו העובר קוד ארבעי יו ,כתב
המאירי בבבא בתרא דדוקא כשהעובר ב ארבעי יו שכבר נקרא נוצר
ונתנה בו נשמה ,אבל קוד ארבעי יו מיא בעלמא הוא ואי לו זכיה ,והרי
הוא כמי שמזכה לבני שיהיו לו מאשתו ,ולא נתעברה עדיי  ,שאי זה
כלו ,עכ"ל .ובמסכת יבמות כתב שתו ארבעי יו אי עליו ש עובר
לחול עליו קורבת דעת עכ"ל .והנה א על פי שזכיה לבנו העובר קוד
ארבעי יו היא מחלוקת ראשוני ואחרוני ,ועיי בחוש משפט סימ רי
בבית יוס ובש" סעי קט ג' ,מכל מקו לע"ד כולי עלמא מודו שעד
ארבעי יו אי עליו ש עובר כפשטות הגמרא והרמב" ,וכמו שפירש
המאירי ,ורק שאני אב המזכה לבנו שהוא עני של ממו  .לא מבעיא לדעת
העיטור חלק א אות ז זכוי ,שכתב שבעובר דידיה קני וכו' ,ומסתברא אפי'
בתו מ' יו של יצירת הולד ,ולא בעינ הכרת העובר עכ"ל כצ"ל ,שדעתו
ש כרב האי גאו שרק שכיב מרע מקנה לבנו העובר אבל לא בריא .ועיי
בספר המקח והממכר שער ה שבסת לא קנה בנו ,וכ דעת הרמב" והרא"ה
והריטב"א וכדעת הירושלמי ,כי כיו שעשו את האינו זוכה כזוכה כדי שלא
תיטר דעתו של החולה ,הוא הדי תקנו זכיה קוד ארבעי יו לדעת
הסוברי כ כדי שלא תיטר דעתו .אלא אפילו לרי" ושאר ראשוני שלא
חילקו בי שכיב מרע לבריא ,שאני אב לבנו ,כי מרוב קרבתו אליו מקנה לו
באופ המועיל ,עיי בש" ש סעי קט ב ,ואפילו קוד ארבעי יו.
והמאירי עצמו ,לאחר שהביא דעת גדולי קדמוננו וגדולי הדורות דחה
דעת בשתי ידי ,אבל לא סתר את מה שכתב בטעמ ,שקוד ארבעי יו
אי עליו ש עובר ושעדיי לא נתנה בו נשמה ,אלא רק משו שא לאחר
ארבעי אי לאב קרבת הדעת במה שלא נודע לו ,עכ"ל ביבמות .וכוונתו
שלפי טע הגמרא שאב מזכה לבנו העובר מפני שדעתו של אד קרובה אצל
בנו  אי לחלק בי קוד ארבעי לאחר ארבעי ,כי הלא אי האב רואה
שאשתו מעוברת עד ג' חודשי שאז הוכר עוברה ,ואילו מקוד אי לו על מה
לסמו דעתו כלשו המאירי .וכיו שהאב מזכה לבנו העובר קוד שהוכר
עוברה  הוא הדי קוד ארבעי יו .וזהו שכתב בבבא בתרא ,שמאחר שמ
הדי לא קנה ,ומשו קרבת דעתו נגעו בה ,אי חילוק בי ארבעי לפחות
מארבעי עכ"ל .ובאמת לכ כתב הרמ"ה בבבא בתרא שאי האב מזכה לבנו
לפני שהוכר העובר ,אבל שאר ראשוני לא חילקו כ  .ומה שסיי המאירי
ביבמות שכל שנוצר דעתו מתרחבת עליו עכ"ל  אינו חולק על דברי עצמו,
אלא ר"ל שכיו שנוצר בנו כל דהוא ,ואפילו מי בעלמא ,יש לאב קירבת דעת
אליו .או שכוונתו שלכשיווצר העובר לאחר ארבעי יו אזי מזכה לו ,וכמו
האומר כשיוולד ,עיי"ש בגמרא ולאב אי צור לאמר כשיוולד.
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דברי המאירי ,שב ארבעי יו כבר נקרא נוצר ונתנה בו נשמה,
מקור במסכת מנחות ד צט עמוד ב 'נשמה נוצרה בארבעי' עכ"ל.
ומדבריו נסתר מה שכתב בשו"ת משנה הלכות חלק ט סימ שכח וחלק י
סימ שיא שג קוד ארבעי יו אסור להרגו כיו שיש בו נשמה ,והביא
ממסכת סנהדרי ד צא עמוד ב 'אמר ליה אנטונינוס לרבי נשמה מאימתי
ניתנה באד ,משעת פקידה או משעת יצירה וכו' ,א"ל אפשר חתיכה של
בשר עומדת שלשה ימי ואינה מסרחת ,אלא משעת פקידה ,אמר רבי דבר
זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו ,שנאמר )איוב י( ופקודת שמרה רוחי
עכ"ל .הרי שנקראת נשמה משעת פקידה ,שהיא תחילת ההריו  ,וא כ
ההורגו עובר על נטילת נשמה .ואי זה ראיה לע"ד ,כי אפילו בבהמה אטו
לא ניתנה בה נשמה משעת פקידה? והלא יש להמשיל ג אותה לחתיכת
בשר שלולא נשמה היתה מסרחת ,והמשל גופא הוא בבשר בהמה .אלא
ש'ניתנה נשמה' היינו שנעשה דבר חי .וכ פרש"י מיד נזרקה בו נשמה וחיות
עכ"ל .וביד רמה כתב שנזרקה בו נשמת רוח חיי עכ"ל ,ודקדק לכתוב לשו
פרשת נח 'כל אשר נשמת רוח חיי באפיו' שקאי על כל בשר .ובודאי כ
הוא ,שנעשה דבר חי מתחילת ההריו  .וג לפי מה שכתב בתורת האד
שלפני ארבעי יו אי בו חיות כלל ,אי כוונתו שהוא כדבר מת ,אלא רק
שאי לו חיות עצמו שלא מכוח אמו ,כמו שכתב בשו"ת משנה הלכות עצמו
בסימ שי .מכל מקו וכי אסור ליטול נשמת כל דבר חי ,הלא האיסור הוא
ליטול נשמת אד ,וקוד ארבעי יו אינה מקרי נשמת אד אלא חיות
בעלמא .ומה שבמנחות ש פרש"י צורת הולד לארבעי יו עכ"ל ,אי
כוונתו שנשמה פרושה צורת הוולד ,כי מהיכי תיתי לאמר כ  ,אלא בא לבאר
שנשמה נוצרה רק לארבעי מפני שצורת הוולד נוצרה לארבעי ,וקוד
שנוצר לא ניתנה בו נשמת אד .וה ה דבר המאירי ,ואי לעשות מחלוקת.
ואזלא ג הראיה שהביא מחדושי הרמב" במסכת שבת ד קז עמוד ב
עיי"ש ,ואדרבה נטילת נשמה של אבר אחד אינה רציחה.
ב .שיטות הראשוני בהפלה קוד מ' יו
כיו שקוד ארבעי יו הוי מיא בעלמא ,ואינו נקרא עובר כדברי
הגמרא והרמב" ,ועדיי לא נתנה בו נשמה וכאילו הא לא נתעברה כמו
שכתב המאירי ,לכ בב נח אינו חייב עליו ,כי אינו חייב אלא על העוברי וזה
אינו עובר; ושוב בישראל אי בו איסור תורה מטע מי איכא מידי .ורק אחרי
ארבעי יו בוודאי יש בהפלה איסור תורה לדעת התוספות ,כמו שמוכח
במסכת חולי ד לג עמוד ב סו ד"ה אחד עכו" ,ומבואר כ בחדושי הר"
ש ד נז עמוד א שהקשה מאשת גוי שאסורה לגוי אחר ומותרת לישראל,
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ותיר -דאשת כותי אע"ג דפטרי' רחמנא ממיתה אפשר דאיכא איסורא
דאורייתא 1עכ"ל .הרי שמטע מי איכא מידי הוי איסור תורה.
ושוב אי צור לפלפל בדעת הרמב" בהלכות רוצח פרק א הלכה ט,
כי ש מיירי בעובר ,וקוד ארבעי יו אינו נקרא עובר כמו שכתב בהלכות
תרומה ,ואילו היה נקרא עובר לעני שאר איסורי היה לו לפרש .וכ לע"ד
סת לשו עובר בכל מקו קאי על יותר מארבעי יו .וכ נפל לעני
טומאת מת אינו קוד ארבעי יו ,כמו שכתב במשנה למל הלכות טומאת
מת פרק ב הלכה א ,ונלמד ממה שאמרו במסכת נזיר ד נ עמוד א לנפל
שלא נתקשרו אבריו בגידי עכ"ל ,שיש לו אברי ורק לא נתקשרו ,ולהוציא
תו ארבעי יו שהוא מי בעלמא ואי לו אברי .לכ אפילו תאמר
שהמפיל עובר שלא כדי להציל חיי הא עובר על איסור רציחה לדעת
הרמב" ,אי זה אלא לאחר ארבעי יו.
איברא ,כנגד זה ניצבי דברי הרמב" הנ"ל בתורת האד בעני האכלת
מעוברת ביו הכפורי ,וז"ל ובהלכות גדולות נמי אשה עוברה דידעי דאי לא
אכלה מתעקר ולדה ,א על גב דאמרינ ספק ב קיימא הוא ספק נפל ,שפיר דמי
למית לה וכו' ,ומסתברא כבעל הלכות וכו' ,ודקאמר נמי משו סכנת ולד שמע
מינה אפילו ליכא למיחש לדידה מחללי וכו' .ואע"ג דתנ באוהלות פרק ז
האשה המקשה לילד מביאי סכי ומחתכי אותו אבר אבר ,יצא ראשו אי נוגעי
בו שאי דוחי נפש מפני נפש ,אלמא דמעיקרא דלית ביה משו הצלת נפשות,
ותנ נמי לגבי תינוק ב יו אחד ההורגו חייב ,ודוקא ב יו אחד אבל עובר לא,
.1

הר" כתב לשו "אפשר דאיכא איסורא דאורייתא" אע"פ שהבועל ארמית הוי בודאי
דאורייתא ,וי"ל דאזיל לשיטתו ש בד פב עמוד א שנסתפק הא הבועל ארמית חייב כרת
רק בפרהסיא או ג בצנעא .ועוד י"ל שצרי שיהיה איסור של אשת איש דוקא ,כי מה
שנאסר לישראל מכח 'מי איכא מידי' הוא מאותו הש של האיסור לב נח .בר זה תלוי
בשאלה הא 'מי איכא מידי' הוא לימוד או סברה ,שא הוא לימוד ,כלומר שהוא עצמו
המקור לאיסור בדר קל וחומר שמה שאסור לגוי כל שכ אסור לישראל ורק אי עונשי מ
הדי  ,א כ מה שנאסר לישראל הוא מאותו הש של האיסור לבני נח .מה שאי כ א הוא
סברה ,כלומר שכיו שישראל קדושי לא מסתבר שיהיו מותרי במה שאסור לבני נח ,ולכ
בודאי ג לישראל אסור ,ורק יש לחפש את מקור האיסור .שלפי זה אפשר שבני נח איסור
מטע אחד וישראל מטע אחר .וכ נראה.
ועוד י"ל שמיירי בישראלית הנישאת לגוי שאי קנאי פוגעי בה ,ולדעת הטור באב העזר
סימ טז אי בה איסור דאורייתא של לא תתחת ב כיו שאי חתנות לבני נח ,שמכל מקו
נקראת אשתו ,וב נח אחר נהרג עליה כל שהיא יושבת תחת בעלה ,ואפשר שא לישראל יש
בה איסור תורה משו מי איכא מידי ,שהרי אי אישות לבני נח וא על פי כ אסור בבעולת
בעל .והוא הדי ישראלית הנישאת לגוי אסורה לאחר ,א על פי שאי קדושי בגוי .ועיי
בשו"ת צפנת פענח )דפוס ווארשא( סימ כוכז שמחלק בישראל בי קני אישות לבי גדר
אשת איש .וכ להפ בנכריה הנישאת לישראל ,א על פי שבזה ודאי יש איסור תורה וכ
בישראלית הנישאת לגוי לדעת הרמב" ,מכל מקו לא מסתבר לפטור ב נח הבא עליה.
ובזה מבוארי הרבה כתובי שנראה מה שנשי נכריות נקראו נשי ,א לא ראיתי מי
שיכתוב כ  .וכל זה לתר -למה לא כתב הר" שמשו בועל ארמית שפיר יש איסור לישראל,
א לשו אפשר עדיי אינו מדויק ,כי משו מי איכא מידי וליכא מידע משמע שהאיסור
הוא ודאי ולא ספק.
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וקרא נמי כתיב דמשל ולדות ,אפילו הכי לעני שמירת מצות מחללי עליו,
אמרה תורה חלל עליו שבת אחת שמא ישמור שבתות הרבה .הלכ אפילו
בהצלת עובר פחות מב ארבעי יו שאי לו חירות כלל מחללי עליו כדעת
בעל הלכות ,עכ"ל הרמב" .
ותחילת מה שסיי כדעת בעל ההלכות אינו בא לאמר שבה"ג עצמו
כתב כ  ,כי בה"ג לא הזכיר ארבעי יו כלל לא בהלכות יו הכפורי ולא
בהלכות הלואה לגבי המזכה לבנו העובר .אלא הכי קאמר הרמב" שלפי
שיטת בה"ג שמחללי את המצוות להציל את העובר ג א אי סכנה לא,
ושלא כאיכא דסבירא להו שהביא בסמו  ,והטע הוא חלל עליו שבת אחת
כדי שישמור שבתות הרבה כמו שאמרו בגמרא ,הרי טע זה שיי ג בעובר
לפני ארבעי יו .אבל זוהי דעת הרמב"  ,ואינה מדברי בה"ג ,ושלא כשו"ת
אגרות משה ועוד הרבה אחרוני שכתבו אגב ריהטא שהרמב" כתב כ
בש בה"ג .ודומה לזה בספר העיטור הנ"ל ,שהביא דברי ר"ש קיירא שהוא
בה"ג שאד מזכה לבנו העובר ,והוסי מדעת עצמו שמסתברא שמזכה לבנו
ג קוד ארבעי יו ,ואינ דברי בה"ג .ועיי בריטב"א במסכת נדה ד מד
עמוד ב שהסכי לבה"ג שמחללי ג על העובר לבד ,והוא עצמו כתב
בבבא בתרא שקוד ארבעי יו כאילו לא בא לעול כלל ,ואילו סבר בדעת
בה"ג שמחללי ג על קוד ארבעי יו היה לו לפרש.
והנה ,במשנה במסכת ראש השנה ש פרש"י העובר מריח ריח תבשיל
והוא מתאווה לו ,וא אינה אוכלת שניה מסוכני עכ"ל .ולא יתכ כלל
שמה שמוגדר כמי בעלמא יריח ויתאווה לדבר .וכ הבי במשנה ברורה
סימ תריז בשער הציו  ,שלדעת רש"י אי מאכילי מעוברת ביו הכפורי
כדי להציל עובר פחות מארבעי יו .ושלא כהגרא"י אונטרמ ז"ל בספרו
שבט מיהודה בשער החמישי ,ונדפס מקוד בשנתו נוע כר ז ,שכתב
שאי מי שחולק על הרמב" בנקודה זו .ומה שבמסכת סנהדרי ד פה עמוד
ב במכר אשה לעוברה פרש"י שלא מכר הגו שלה אלא שיהיה העובר מכור
עכ"ל ,הרי שדני בעובר על ש סופו שיוולד ,ודומה לסברת 'חלל עליו
שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה'  אינו עני לפחות מארבעי יו ,כי
אמרו ש שיש דר עימור בכ  ,דאוקמא באפי זיקא עכ"ל ,כלומר שעל ידי
שנהנה מנפוח כרסה של האשה המעוברת כשמעמידה כמחיצה בפני הרוח
שפיר הוי עימור בעובר ,הרי מיירי בהוכר עוברה.
ואדרבה ,לגבי חילול המצוות להציל עובר קוד ארבעי יו לא
ראיתי מי שהסכי ע הרמב"  ,עיי ברא"ש במסכת יומא פרק ח סימ יג,
שהביא דברי בה"ג והרמב"  ,והשמיט דברי הרמב" שג קוד ארבעי יו
מחללי עליו ,אלמא דאינו סובר כ  .ובשלטי הגבורי העתיק דברי הרא"ש.
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והר" שעל הרי" ש העתיק דברי הרמב" שמחללי על פחות מארבעי
יו ,אבל השמיט סו דברי הרמב"  ,כי בתורת האד אחרי שהביא דעת בה"ג
הביא איכא דסבירא להו שלא כבה"ג אלא שרק על סכנה לא מחללי ,וסיי
וספק נפשות להקל עכ"ל .וכ הוא ברא"ש ושלטי גבורי ,ואילו הר" השמיט
סיו זה .הרי שהרמב" הכריע כבה"ג מספק ,וממילא הכריע ג כפירושו לפי
שיטת בה"ג שמחללי על פחות מארבעי יו .אבל הר" לא הכריע כ  .ובמג
אברה סימ של סעי קט טו לא ראה דברי הרמב" כי א מה שהובא בר" ,
ולכ כתב שדעת הרמב" לפסוק כאיכא דסבירא להו שהביא לבסו .ובשו"ת
צי -אליעזר חלק יא סימ מג לא הבחי בזה ,עיי"ש.
והנה ,הרא"ש והר" אחרי שהביאו דברי הרמב" סיימו דאי צרי
לכל הדקדוקי הללו ,דלא משכחת סכנת עובר בלא סכנת עוברה ,ולא סכנת
עוברה בלא סכנת עובר ,דמפלת בחזקת סכנה היא .וכ פרש"י דא אינה
אוכלת שניה מסוכני עכ"ל הר"  .ודומה לזה בספר האשכול .ובקרב
נתנאל הקשה וכי לא נמצא אשה שמוחזקת בנפלי ולא הזיק לה כל פע
כלל ,עכ"ל .ולא הבנתי ,כי אטו אשה שילדה ג פעמי בקלות שמוחזקת
שאינה מסתכנת ,וכי לא נחלל שבת עבורה בשאר לידות? אלא כש שאי
הולכי בפקוח נפש אחר הרוב  כ אי הולכי אחרי חזקה פרטית ,אלא
כיו שחכמי קבעו שנשי מסתכנות בלידה שוב אי משגיחי בפרט.
ומכל מקו תימה לומר שהמפלת קוד ארבעי יו מוחזקת
כמסוכנת ,כיו שאינה מפילה אלא מיא בעלמא ,ואי פתיחת הקבר כלל
אפילו כפיקה ,ודומה לראיית נדה בעלמא ,ולכ ג מטמאה בנדה ולא
בלידה .ונראה לחלק ,שא ההפלה באה מעצמה בדר הטבע אי הא
מסתכנת ,מה שאי כ א ההפלה נגרמת על ידי רעב וצמאו כמו ביו
הכיפורי אי אפשר שתהיה סכנה לולד בלי סכנה לא .וכ חילק בהעמק
שאלה שאילתא קסז אות יז ,וא לא תאמר כ נחוש בכל ראיית נדות לסכנה
שמא יש ש ג הפלה ,כי הרבה פעמי הביצית מופרית על ידי הזרע ,אבל
אינה נקלטת או אינה מתפתחת ברח מפני פג או מסיבה אחרת ונפלטת
ע ד הנדה ,שא שרוב נדות אינ מפילות עדיי – אי הולכי בפקוח נפש
אחרי הרוב ,ונחלל שבת על כל אשה נדה .אלא בודאי ליתא .ואול לפי מה
שהשמיט הרא"ש דברי הרמב" בקוד ארבעי יו אינו קשה מעיקרא ,כי
באמת הרא"ש מיירי רק בהפלות לאחר ארבעי יו ,ושפיר יש בה חזקת
סכנה לא .וכ יש לפרש באשכול ,וג הר" יודה לזה ,ומה שכתב שכל
מפלת בחזקת סכנה לא קאי אלא על עיקר מחלוקת בה"ג ע האיכא דסבירא
להו ,ולא על קוד ארבעי יו.
וכ נראה לע"ד לדינא ,שאי לחלל שבת כדי להציל הריו קוד
ארבעי יו א אי סכנה לא ,ושלא כרמב" שהוא יחידאה בזה ,ודי לנו
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להקל לאחר ארבעי יו א שג זה אינו מוסכ כל שלא כלו לו חדשיו.
ועיי בשולח ערו ש ובאחרוני .וממילא אזלא הראיה שהחזיק בה
בשו"ת אגרות משה ,שכיו שמצווי לחלל שבת כדי להצילו אי אפשר
להפיל ולד קוד ארבעי יו.
ג .לכולי עלמא קוד מ' יו אינה רציחה
ג הרמב" מודה שבפחות מארבעי יו אי בו איסור רציחה ,ולא
שיי לומר בו את סברת 'מי איכא מידי' וכו' .כי הנה במסכת יומא פה עמוד
א שאלו 'מני לפקוח נפש שדוחה את השבת' ודרשו כמה דרשות ,ובעמוד ב
רבי שמעו ב מנסיא דורש את הפסוק בשמות פרק לא 'ושמרו בני ישראל
את השבת' – חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה .אמר ר'
יהודה אמר שמואל וכו' 'וחי בה' )ויקרא יח( ולא שימות בה ,אמר רבא
לכולהו אית פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא עכ"ל .ולא נתבאר כיצד
דרש רבי שמעו ב מנסיא מ הכתוב ,ועיי בפרש"י ובמה שכתב בספר
תוספת יו הכפורי למסכת יומא ש.
ולע"ד ר' שמעו ב מנסיא למד מסו הפסוק' ,לעשות את השבת
לדרת' וגו' .שהרי יש לדייק מהו 'לעשות' ,וכמו שכתב הרמב" בפרשת כי
תשא ששביתה איננה מעשה ,ותר -שיעשה קוד השבת כל מה שהוא צרי
כדי שישבות ,כמו מאכל עכ"ל ,ולפי זה סדר הכתוב הוא כאילו כתוב בו
'ושמרו בני ישראל את השבת לדרת לעשות את השבת' .ואילו רבי שמעו
ב מנסיא דרש את הכתוב כהוויתו ,לעשות את השבת לדרת ,דהיינו חלל
עליו שבת אחת בקו ועשה ,שזהו לעשות ,כדי שישמור שבתות הרבה הוא
וצאצאיו לעתיד ,שזהו לדרת.
ואול רבא דחה דרשה זו ,וכ כתב רבנו חננאל דאסיקנא כשמואל
דאמר אשר יעשה אות האד וחי בה ולא שימות בה עכ"ל .וכ בה"ג
בהלכות יו הכפורי ,והרמב" בהלכות שבת פרק ב הלכה ג ,והרא"ש
ביומא ש ,הביאו רק את דברי שמואל .בר במסכת שבת ד קנא עמוד ב
תניא רשב"ג אומר וכו' תינוק ב יומו חי מחללי עליו את השבת ,אמרה
תורה חלל עליו שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה עכ"ל .ויש גורסי
רבי שמעו ב אלעזר .ורבינו חננאל והרא"ש העתיקו ש דברי רבי שמעו
ב אלעזר ,ואילו במסכת יומא העתיקו דברי שמואל ,וסתרי אהדדי .וי"ל
דלא סתרי ,כי במסכת יומא מיירי במבוגר שיכול לקיי את המצוות עכשיו,
שבזה אמרינ וחי בה ולא שימות בה ,ואילו במסכת שבת מיירי בתינוק
ב יומו שעדיי אינו חייב במצוות ,שלגביו צריכי את הטע חלל עליו
שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה .וכ להיפ  ,צריכי את 'וחי בה'
כדי לחלל שבת להציל חיי שעה ,כמו שכתב בתורת האד ש בד"ה בפרק
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יו הכפורי פי' שבזה לא שיי כדי שישמור שבתות הרבה ,ובה"ג כתב
שמ'וחי בה' נלמד לחלל שבת בספק פקוח נפש .אבל עדיי קשה ,כי סו
סו רבא אמר שלדרשת רבי שמעו מ מנסיא אית פירכא ,וא כ היא
פסקו כדרשת רבי שמעו ב מנסיא.
לכ נראה שבודאי לא סתרי ,אלא שניה נכוני ,ג חלל עליו שבת
אחת כדי שישמור שבתות הרבה וג וחי בה ולא שימות בה .ומה
שאמר רבא דאית להו פירכא  לא על הדי קאמר ,אלא על הלימוד ,שרבי
שמעו ב מנסיא רצה לדרוש אותו משמרו בני ישראל את השבת ,כי
לדרשה זו יש פירכא ,מה שאי כ במסכת שבת בספרי שלפננו אמר
רשב"ג וכו' אמרה תורה חלל עליו שבת אחת וכו' עכ"ל .וכ היא גרסת
הרי" וספר המאורות והמאירי .וכ נראה בדברי רבנו חננאל ,וראבי"ה
סימ שסו ,והרא"ש ,ובאוצר הגאוני הביא מכמה קובצי הגאוני שגרסו
אמרו חכמי חלל עליו וכו' עכ"ל ,פי' שחכמי דרשו כ  ,והיינו ה
'אמרה תורה' .הרי שרשב"ג או רשב"א במסכת שבת לא דרש מ ושמרו
בני ישראל את השבת ,שלא כרבי שמעו ב מנסיא במסכת יומא ,ואילו
לעיקר חלל עליו שבת אחת ג רבא מודה .ולכ רבנו חננאל והרא"ש
העתיקו דברי רבי שמעו ב אלעזר ,וכ בתורת האד כתב אמרה תורה
חלל עליו וכו' ,ודקדק להביא ממסכת שבת ולא ממסכת יומא.
ולפי זה לא נתבאר מאיזה כתוב דרשו במסכת שבת חלל עליו שבת אחת
כדי שישמור שבתות הרבה .ולענ"ד הוא גופא נלמד מ הכתוב וחי בה ולא
שימות בה ,והלימוד הוא שהיה לתורה לאמר אשר יעשה את האד ויחיה
בה ,שניה בלשו עתיד ,ולמה נאמר 'וחי' שמתפרש ג בהווה? לכ דרשו
שיש לאד לחיות בה עכשיו ולא למות בה ,כדי שיעשה אות בעתיד,
והואהוא חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה .ומתור -מה
שאונקלוס תרג וחי בה ויחי בהו לחיי עלמא עכ"ל וכ פרש"י על התורה
שלא כדרשת הגמרא ,כי 'וחי' מתפרש בהווה וג לעתיד ,ושתי הדרשות אמת.
וניחא שמחללי על המסוכ ג את השבת וג את שאר המצוות ,כיו שנלמד
מ'ושמרת את חקתי ואת משפטי אשר יעשה את' וגו' ,וקאי על כול ; מה
שאי כ מ'ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת' וגו' לא נלמד אלא
לחלל שבת בלבד ,שלכ נכפלה המלה השבת .ומה שמחללי את המצוות
להציל אחד את השני ולא רק כדי להציל את עצמו ,נלמד מהאד ,בה"א,
שפרושו רבי ,כמו והדגה אשר ביאור ,ותעל הצפרדע ,וכהנה רבות .ועיי
במסכת יבמות ד סא עמוד א בתוספות ד"ה אי עכו" ,שפירש רבנו ת
שלשו האד כולל את העכו" ,וג החולקי עליו יודו שעכ"פ משמע רבי
מישראל .וכיו שהכתוב מתפרש אשר יעשה את האד וחי האד בה ,נלמד
שיש לרבי להציל רבי ולא רק אד את עצמו.
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ולפי זה שיי חלל עליו שבת אחת ג בעובר ,כי לשו 'האד' ב'אשר
יעשה את האד וחי בה' הוא לשו האד ב'שפ ד האד באד דמו
ישפ ' ,שהוא מקור האיסור בב נח להרוג עוברי .מה שאי כ ושמרו בני
ישראל את השבת  מני לנו לפרש שכולל ג את העוברי? ובהעמק שאלה
שאילתא קסז אות יז דחה את הדברי ,שא 'האד' כולל את העובר למה
לתורה לכתוב שפ ד האד באד דמו ישפ  ,די לה לכתוב שפ ד האד
דמו ישפ  ,ונדע שמיירי ג בעובר! ומזה הוכיח שרק לשו 'אד באד'
כולל את העובר ,ולא אד בלבד ,ועיי"ש .א עדיי יקשה ,שהיה לתורה
לכתוב 'שפ ד אד באד דמו ישפ ' ,ומהו 'האד' ,בה"א? אלא ש"מ
לרבותא ,ואפשר שהוצר 'האד באד' גופא לגלות שלשו 'האד' כולל
את העובר .והנה לדעת התוספות במסכת סנהדרי ד עד אות ב בד"ה ב נח
נלמד יעבור ואל יהרג מסברה ולא מוחי בה ,ועיי במרגליות הי .ומכל
מקו איצטרי וחי בה ללמד לחלל מצוות כדי להציל את הזולת ,כמו
שהארי במנחת חינו מצוה רצו ,וכ"ש כדי להציל את העובר.
היוצא לנו שעובר ששיי בו שופ ד האד שאסור להרגו ,שיי בו
נמי האד וחי בה שיש להצילו .בר זה עולה יפה לפי שאר הראשוני,
אבל אינו נראה כ בדעת הרמב" שמחללי את השבת להציל ולד פחות
מארבעי יו ,כי נצטר לפרש בדעתו שלשו האד כולל ולד פחות
מארבעי יו א שהוא מי בעלמא ,והוא דוחק .וג אינו משמע כ בתורת
האד ,שכתב שמצילי אותו אע"פ שאי לו חיות כלל.
ויותר נראה שהרמב" גורס במסכת שבת כגרסת השאילתות שאילתא
א ,רבי שמעו ב אלעזר אומר תינוק ב יומו חי מחללי עליו את השבת,
שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת ,אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי
שישמור שבתות הרבה ,עכ"ל .וכ כתב בה"ג במסכת שבת פרק כג וז"ל,
רשב"א אומר תינוק וכו' שנאמר ושמרת את השבת חלל עליו שבת אחת
כדי שישמרו שבתות הרבה עכ"ל .מפורש שדברי רבי שמעו ב אלעזר
במסכת שבת ה ה דברי רבי שמעו ב מנסיא במסכת יומא ,וכבר העיר
בהעמק שאלה ש שאפשר שיש לגרוס את שמו של אותו התנא בשתי
הברייתות .ועל כרח יש לבעל השאילתות ולבה"ג איזה תרו -לקושיות
שהקשיתי על דרשה זו .והרמב" אזיל בתורת האד בתר בה"ג ,והרווחנו
שג הרמב" מודה ששפ ד האד אינו מיירי בפחות מארבעי יו .ולכ
ב נח אינו נהרג עליו ,וממילא לא שיי בו מי איכא מידי לישראל ,אלא יש
לימוד מיוחד בישראל שמצילי כל מי שיכול לבוא בעתיד לכלל המצוות,
ואפילו עובר קוד ארבעי יו לדעת הרמב" .
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ד" .וחי בה"
ומכא לדברי התוספות במסכת נדה ד מד עמוד א ד"ה מיית ברישא,
שהקשו וא תמצי לאמר דמותר להורגו בבט אפי' מתה אמו וכו' אמאי
מחללי עליו את השבת וכו' ,ויש לאמר דמכל מקו משו פקוח נפש
מחללי עליו את השבת א על גב דמותר להורגו וכו' עכ"ל .ובשיטה
מקובצת ד ז עמוד א מובא כ בש הרא"ש ,ונראה שהוא מתוספותיו .רבי
באחרוני ערערו דלמה יהיה מותר להורגו ,ובשו"ת חוות יאיר וביותר
בשו"ת אגרות משה ש באות א הקשו דלא יתכ לחלל שבת כדי להציל
עובר ,ובאותו זמ שיהיה מותר להורגו ,שאי לזה שחר כלשו שו"ת חוות
יאיר ,ובשו"ת אגרות משה באות א ש כתב שכל חילול שבת המותר
להצלת נפש הוא חיוב ולא רשות עכ"ל.
ולענ"ד הדבר תלוי במחלוקת הא במצוות שאמרו בה יעבור ואל
יהרג מותר להחמיר על עצמו או לא ,שלרמב" בהלכות יסודי התורה פרק
ה הלכה ד אסור ליהרג ואילו לתוספות במסכת עבודה זרה )כז עמוד ב בד"ה
יכול( רשאי להחמיר על עצמו .ופירש בכס משנה שנחלקו בפרוש יעבור
ואל יהרג ,וא כ נחלקו בפירוש הכתוב וחי בה שהוא המקור ליעבור ואל
יהרג כמבואר בגמרא ,שלרמב" וחי בה הוא צווי שחובה על האד לחיות
ואינו תלוי ברצונו ,ואילו לתוספות הוא תנאי בחיוב המצוות ,והכי קאמר
קרא  החוקי והמשפטי שאת מצווי לשמר ה אלה אשר יעשה אות
האד וחי בה ,מה שאי כ אלה שימות בה – אינכ מצווי לשמר אבל
ג אי לכ איסור לשמר ,אפילו א יהרג בה.
ואי להקשות שלפי זה יהיה מותר לאד לסכ את עצמו אפילו שלא במקו
מצוה; כי פשוט שחייב ב'וא את דמכ לנפשתיכ אדרש' וב'שמר נפש
מאד' וב'ונשמרת מאד לנפשתכ' ,מה שאי כ לסכ עצמו כדי להנצל
מעבירה – אדרבה על ידי שנהרג הוא שומר את נפשו מ החטא .ולדעת
התוספות ש והרא"ש ועוד ראשוני ג א אי הגוי מתכוו אלא להנאתו
הדי כ  ,ויכול להחמיר על עצמו; ואילו לרבנו ירוח נתיב יח חלק ג ,וכ
פסק בשלח ערו יורה דעה סימ קנז סעי א ,א אינו מתכוו אלא להנאתו
אזי כיו שהוא אנוס ליכא סכנה לנפשו מ החטא ,ולכ אסור להחמיר.
והנה כל ב ישראל חייב להציל את רעהו משו 'לא תעמד על ד רע '
ומשו 'והשבתו לו' .ועיי בשו"ת 'בני בני' חלק א סימ מג אות ד .בר כל
זה בנולדי ,מה שאי כ העובר אינו נקרא נפש ,כמבואר בכמה מקומות,
וכל שכ שאינו בכלל רע  .נמצא שלשיטת הרמב" ביעבור ואל יהרג מצוה
לחלל את המצוות כדי להציל עובר מ 'וחי בה' ,לפי מה שכתבתי שקאי ג
על העוברי .ובבית יוס יורה דעה סימ קנז כתב שדברי הרמב" בתורת
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האד נוטי לדעת הרמב" ,וה בשער הסכנה בד"ה ולעני ע"א ,ומפורש
כ במלחמות ה' במסכת סנהדרי ד עד עמוד ב ד"ה ועוד אביי .מה שאי כ
לדעת התוספות ,וכ פסק בשלח ערו ש ,שרשאי ליהרג ולא לעבור ,א
כ וחי בה הוא רשות ,ובעובר שאי בו לא תעמד על ד רע אזי לחלל
שבת כדי להצילו אינו אלא רשות .ולפי זה דברי התוספות במסכת נדה ה
כפשוט ,שכיו שאי חיוב להציל עובר אלא רק רשות – הוא הדי שמותר
להרגו .וא על פי שלשאר תוספות אסור להרגו משו מי איכא מידי ,כמו
שכתבו במסכת סנהדרי וכ במסכת חולי ד לג עמוד א ,התוספות במסכת
נדה אינ סוברי מי איכא מידי .ועיי בערו לנר סנהדרי ש ד"ה ליכא
מידע .או שסוברי שב נח אינו חייב על העוברי ,כמו שכתבו בשו"ת
תורת חסד חלק אב העזר סימ מב אות ה בהגה"ה ,ואחיעזר חלק ג סו
סימ סה .ואי הלכה כ  .וכל זה בסת עובר ,מה שאי כ בפחות מארבעי
יו מותר ג לדעת שאר התוספות.
ה .המסקנה לדינא
ולענ"ד נראה לדינא ,כיו שלפי הגמרא עד ארבעי יו הוא מי
בעלמא ,ולרמב" ועוד ראשוני אינו נקרא עובר ,ולא נמצאת בראשוני
ראיה נגד זה ,ואפילו לדעת הרמב" שיש לחלל שבת כדי להצילו אי זה
מפני שיש לו די עובר ,וג שאר ראשוני לא כתבו כדבריו ,לכ במקרה של
צער גדול כמו הנידו הזה יש להתיר להפיל תו ארבעי יו .ומה שכתב
בשו"ת חוות יאיר שלא לדו מדעת נוטה ומסברת הכרס עכ"ל ,קאי על שאר
חילוקי ש ,שהוכר עיבורה או שהרגישה תנועת עובר בבטנה וכ שלא
מלאו לה ז' חדשי שכתב מדעתו בשו"ת צי -אליעזר ,אבל לא שיי לכתוב
כ על חילוק בי קוד לאחר ארבעי יו המפורש בגמרא וברמב".
ג שאר טעמי שכתבו האחרוני לאסור ההפלות ג לפני מ' יו
אינ עומדי נגד צער זה; כי מה שיש אוסרי משו שהיא חובלת בעצמה,
מלבד שכאשר הוא לצרכה אינה נקראת חובלת בעצמה – הרי כיו שאינו
אלא מי בעלמא דומה למחת אבעבועה או יבלת שאינו נכנס כלל לגדרי
חבלה .ומה שיש אוסרי זאת מקל וחומר מהשחתת זרע ,שאני השחתת זרע
שהיא איסור נפרד ,ואינו תלוי בהולדה; אטו יהיה מותר לאיש עקר להוציא
זל"ב? וכ אי ראוי לאסור דבר לרבי ממדרש פסוקי בעלמא ומדברי סוד,
כמו במסכת סנהדרי ד קי עמוד ב ,ועיי"ש במרגליות הי אות יט.
ומכל מקו אי להודיע ההיתר במעמד רבי ,שמא יבואו להקל ג
לאחר ארבעי יו ,כי לא כול מביני שכל שיעורי התורה כ ה ,וכמו
שילד המחלל שבת היו פטור ,ולמחרת חייב כיו שנכנס למצוות .וכ יש
לחשוש שלא יבואו להפיל ג לפני מ' יו מטעמי של שטות ,ולדוגמה
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שהאב והא רוצי ב זכר ונודע לה שהעובר נקבה ורוצי להפילה ח"ו.
אול יש להודיע את הדי לאמיתו לשואלות בצינעא.
וכ א אפשר יש לבצע ההפלה על יד השקאת ס ולא בידי ,ולדעת כמה
אחרוני עדי להפיל על ידי גוי ולא על ידי ישראל ,כי מה שבעלמא על ידי
גוי חמור יותר – שהרי חייב עליה מיתה – זהו אחרי ארבעי יו ,מה שאי
כ לפני ארבעי יו שמותר לב נח ולישראל אסור לדעת הרמב" .
איברא בנדו שלנו שהעובר פגו לענ"ד ג הרמב" מודה ,שהרי לא
שיי בו חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה; לא מיבעיא א
הפג הוא מחלת טאייסקס שאז בוודאי ימות הוולד תו ארבע שני ולא
ישמור כלל שבת ,אלא אפילו עובר שמתגלה שהוא סובל מתסמונת דאו
)מונוגלואיד( ,שרוב חיי ארבעי שנה ויותר ,מכל מקו רוב שוטי
ופטורי מ המצוות .לכ נהי שהנולד כ הוא חי לכל דבר ,וההורגו נהרג
עליו ,וכשהוא במעי אמו יש בו איסור רציחה לדעת רבי ,מכל מקו קוד
ארבעי יו דהוי מיא בעלמא צרי לטע המיוחד של הרמב"  ,וליכא .ולא
שיי בזה אי הולכי בפקוח נפש אחר הרוב ,כי אינו נפש ,ולא משו הצלת
נפשות נגע בו הרמב"  ,וכמו שכתב מפורש בתורת האד ובחידושיו למסכת
נדה ד מד .ומה שנקט לשו שמא ישמור שבתות הרבה עכ"ל ,אי פירושו
לחוש לכל ספק ,ובנידו שלנו אולי הוולד המונגולואיד יהיה מהמיעוט שאינ
סכלי ביותר ,כ שיהיה נית לחנכו בקושי לשמור שבת; אלא קושטא קאמר,
כי בכל הריו ספק יהיה נפל ספק ולד חי ,וא ולד חי שמא ימות בילדותו ולא
ישמור שבת ,ומכל מקו על ספק כזה שהוא שווה לכל העול ,ועוד שרוב
ולדות אינ נפלי ,אמרה תורה חלל עליו שבת אחת שמא ישמור שבתות
הרבה ,מה שאי כ א בודאי יהיה בו מו שרוב הפגומי בו ה שוטי.
לכ א מתגלה פג כזה תו ארבעי יו לתחילת ההריו נראה לענ"ד
שמותר להפילו אפילו על ידי ישראל ,ורשאיות הנשי להתעבר על דעת כ ,
ומותר לרב להודיע לה כ מראש ,א יאמר בצנעא כמו שכתבתי; ובוודאי
שיש לאשה שאירע בה כ לשאול את הרב שנית לפני שתעשה מעשה להפיל.
ועדי לנשי ללכת בדר זו ,מאשר להתבטל מהמש פריה ורביה כאשר ה
מתקרבות לגיל ארבעי שאז הסיכו עולה וחששותיה מפני תינוק בעל מו
וה' יצילני ממכשול.
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