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תלמוד בבלי מסכת יבמות דף יד עמוד ב
אף על פי שנחלקו בית שמאי אומרים ובית הלל בצרות ובאחיות בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו
ולנה עמו בפונדק בכסף ובשוה כסף בפרוטה ובשוה פרוטה לא נמנעו בית שמאי אומרים מלישא נשים מבית
הלל ולא בית הלל מבית שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו.

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ז עמוד א
תנו רבנן הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר היו שנים אחד מטמא
ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך
אחר המחמיר רבי יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל.

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן סט
בענין הפלת עובר לברר שאסור אף בשביל צער האם .
א .לברר שהריגת עובר אסורה באסור רציחה בין בעכו"ם בין בישראל .
הנה בדבר הריגת עובר במעי אמו בישראל מפורש בתוס' סנהדרין דף נ"ט ע"א ד"ה ליכא דאסור בפשיטות
באיסור רציחה משום דליכא מידעם דלישראל שרי ולעכו"ם אסור ,וכל כך פשיטא להו דהוא אסור ובאיסור
רציחה ,עד שהקשו לפי מה שהיו סבורים בקושיתם ובתירוץ ראשון דבעכו"ם אסור להרוג את העובר להציל את
אמו איך מותר זה בישראל והוצרכו לתרץ דהוא משום דבישראל איכא מצוה להרוג כדי להציל האם וכפי כללם
לעיל מזה באותו הדבור דבדבר שהוא מצוה לישראל לא אמרינן המי איכא מידי ,ואם לא היה זה מאיסור רציחה
ממש אלא איסור בעלמא ונימא שכיון שעכ"פ אסור לישראל נתקיים המי איכא מידי ,כדמשמע לכאורה מתוס'
חולין דף ל"ג ע"א ד"ה אחד במה שתירצו על מה שישראל לא נאסר בלאו דאבר מן החי בבהמות טמאים אף

שעכו"ם נאסר דהוא משום דישראל עכ"פ אסור באיסור לאו דבהמות טמאין ,ואף לר"מ דליכא הלאו דאמה"ח
=דאבר מן החי= לישראל אלא בבהמה טהורה ולא בחיות ועופות טהורים תירצו דהוא משום דעכ"פ נאסרו
באיסור אינה זבוחה אף שהוא רק איסור עשה ,הרי לא היה שום קושיא דהא כל איסורין נידחין משום פקוח
נפש מקרא דוחי בהם שלכן נדחה האיסור דהריגת עובר מפני פ"נ =פקוח נפש= דאף גזל ואמה"ח האסורין גם
לבני נח הותרו לישראל כשאיכא בזה פ"נ .
וליכא בזה סתירה לכללא דמי איכא מידי אף אם נימא דלבני נח לא הודחו האיסורין משום פ"נ משום דלא כתיב
בהו וחי בהם כדהיו סוברין התוס' בקושיתם בסנהדרין דף ע"ד ע"ב ד"ה בן נח ,שלכן לא הביאו התוס' שם ראיה
מזה דנדחו לישראל נדחו גם לבני נח מטעם מי איכא מידי ,לא רק להרמב"ם רפ"ב משבת דאיסורין נחשבו
דחויה אצל פ"נ אלא אף אם נימא שנחשבו הותרה נמי אין זה סתירה לכללא דמי איכא מידי מאחר דאיכא טעם
דחיות ישראל מקבלי התורה כדפרש"י בסנהדרין דף ע"ד ע"א ד"ה סברא דכתב דכי אמר רחמנא לעבור על
המצות משום דיקרה בעיניו נשמה של ישראל והכא גבי רוצח כיון דסוף סוף איכא איבוד נשמה למה יהא מותר
לעבור הלכך דבר המקום לא ניתן לדחות .וכשאיכא טעם ליכא כללא דמי איכא מידי כהא דמתרץ הגמ' סנהדרין
נ"ט ע"א ביפת תואר דלישראל שרי ולעכו"ם אסור משום דלאו בני כבוש נינהו ובגזל פחות משו"פ =משוה
פרוטה= משום דלאו בני מחילה נינהו ,אלא הוא משום דסברי התוס' דאיסור הריגת עוברין לישראל הוא נמי
מדין רציחה אך לא נאמר איסור זה לישראל כשהוא להציל את האם שא"כ הקשו שפיר דמאחר דבעכו"ם אסור
להרוג העובר אף להציל איך הוא מותר לישראל ,והוצרכו לתרץ דמשום שהוא מצוה לישראל ליכא האי כללא .
וגם אף אם נימא דאין להוכיח מקושית התוס' דליכא וחי בהם אלא בישראל ,משום דאה"נ דמה שתירצו שם
דגם לב"נ =לבני נח= נדחו האיסורין שלהם מפני פ"נ והקרא וחי בהם דהוצרך לכתוב בישראל לדחות איסורין
משום פ"נ הוא כי היכי דלא ניליף שאר מצות מרוצח ונערה המאורסה ,שהוא תירוץ דחוק מאד ,דהא נצטרך
למצוא צריכותא לג' עבירות דיהרג ולא יעבור כדי שלא יהיו שנים ושלשה כתובים הבאים כאחד ,וגם הא לא
שייך זה אלא לטעם ר' יהודה אמר שמואל מקרא דוחי בהם ולהתנאי שהוא ג"כ מקראי ביומא דף פ"ה ,אבל לר'
שמעון בן מנסיא שם דהוא מסברא כדי שישמור שבתות הרבה ,ואף שמפרש"י משמע דהוא ג"כ למוד מושמרו
את השבת שמשמעותו יזהרו בשבת זו בקיום שמירת שבתות הרבה ,נמי הא שנדחו גם כל איסורין הוא
מסברא מאחר שגם לכל האיסורין שייך טעם זה דגם בע"ז וג"ע =בעבודה זרה וגילוי עריות= שייך טעם זה דאף
שהן חמורים בהאיסור הרי גם הקיום להרבה שנים חמור .אך שיש לדחוק דכיון שאיכא קרא בשבת לדחות
בשביל טעם זה לפרש"י שהוא ממשמעות הקרא ובע"ז וג"ע איכא קראי שלא יודחו אף שאיכא טעם זה אמרינן
בשאר איסורין שקילי משבת דג"כ נידחין בשביל טעם זה ,עכ"פ אין זה דבר פשוט לתרץ כן דיותר משמע
דהקראי דנדחין שבת וכל איסורין משום פ"נ הוצרכו מטעם עצמם ,וגם הא חזינן דאף ר' ישמעאל דגם על ע"ז
סובר דיעבור ואל יהרג נמי הוא מקרא דוחי בהם אך במהרש"א סנהדרין ע"ד ע"ב ד"ה דאפי' בצנעה כתב
שברוצח ונערה מאורסה מודה גם ר' ישמעאל שיהרג ואל יעבור לתוס' זה שכתבו יהרג ואל יעבור לכו"ע שהוא
גם לר' ישמעאל .עכ"פ הוא ענין חדוש שלכן אפשר דגם לדחיית איסורין משום פ"נ סברי דהוא כדי שלא יסתור

כללא דמי איכא מידי ,הרי בהריגת עובר להציל האם כתבו דבעכו"ם אסור דא"כ בהכרח שהוא מצד איסור
רציחה שזה לא נדחה ,וא"כ כשהקשו דיהיה אסור בישראל נמי הוא בהכרח שגם בישראל הוא מצד איסור
רציחה ,שאל"כ ליכא קושיא .והטעם הוא משום דלא שייך שיהיה איסור אחר אלא איסור רציחה דמצינו שנאסר
בב"נ מאיסור רציחה .ומה שבקושיתם סברו בפשיטות דבעכו"ם אסור להרוג עובר להציל האם ,אף שאסיקו
בדף ע"ד ע"ב שגם בעכו"ם נדחו איסורין משום פ"נ וממילא עוד עדיפי דגם ע"ז הותר להם למאי דאיפשיט שב"נ
אין מצוין על קידוש השם ,הוא משום דהוא איסור רציחה ,דאיסור אחר מיוחד לא שייך לומר דא"כ היו יותר
משבע מצות ,וזהו אולי מה שהוסיפו בלשון קושיתם לכתוב אחר וכה"ג בעכו"ם אסור כיון שהוזהרו על העוברין
דלכאורה לא מובן הא כל הקושיא היתה מחמת שב"נ הוזהרו על העוברין וכבר הזכירו דבשביל זה הם מקשים,
אבל הוא לטעם על מה שפשוט להם דבב"נ אסור להרוג עובר בשביל פ"נ דהאם אף ששאר איסורין שלהן נדחו
גם לב"נ בשביל פ"נ ,דהוא ממה שהוזהרו על העוברין מאותו איסור דרציחה שאיסור אחר לא אפשר משום דרק
ז' מצות אית להו ,וכיון שהוא מאיסור רציחה הא אף שע"ז נדחה לב"נ מפני פ"נ רציחה לא הותרה מטעם סברא
דמאי חזית א"כ גם הריגת עובר אין לדחות מפני פ"נ דהאם .
הרי מפורש בתוס' סנהדרין שישראל נאסרו ג"כ בהריגת עוברים באיסור דרציחה .ואין לטעות מלשון התוס' נדה
דף מ"ד ע"א ד"ה איהו שכתבו שני פעמים לשון מותר להרגו ,בקושיתם את"ל דמותר להורגו בבטן אפילו מתה
אמו ולא הוי כמונח בקופסא אמאי מחללין עליו את השבת שמביאין סכין דרך רה"ר =רשות הרבים= לקרוע
האם ,ובתירוצם כתבו דמ"מ משום פ"נ מחללין אף על גב דמותר להרגו ,דפשוט וברור שהוא טעות סופר וצריך
לגרוס את"ל דפטור ההורגו בבטן ,שהוא דלא כדכתבו דחייב על הריגת עובר כשכבר מתה אמו ,ואח"כ
בתירוצם צריך לגרוס אף על גב דפטור ההורגו ,והוא טעות סופר הניכר דהא מסקי להביא ראיה מגוסס בידי
אדם דההורגו פטור ומחללין עליו את השבת כדאמר בפ"ב דיומא דף פ"ד ע"ב דאין מהלכין בפ"נ אחרי הרוב,
ואיך שייך להביא ראיה מגוסס שהוא אסור באיסור רציחה לעובר אם נימא שהוא מותר שג"כ יהיו מחללין עליו
את השבת ,אלא מוכרחין לומר שהוא ט"ס ובעובר הוא אסור אך שפטור ,דלכן איכא ראיה דעל מי שליכא חיוב
מיתה לההורגו מחללין את השבת .וגם בלא זה אם היה מותר להורגו איך שייך שיהיה מותר לחלל עליו שבת,
וכי חלול שבת תלוי ברצונו של האדם דאם ירצה לא יציל וגם יהרגהו בידים ,ואם ירצה לקיימו יהיה רשאי גם
לחלל שבת ,שליכא ענין כזה כלל דכל חלול שבת המותר להצלת נפש הוא חיוב ולא רשות .וא"כ הוא כמפורש
גם בתוס' נדה שאסור להרוג עובר דלכן מחללין עליו את השבת .ואף בשביל עובר שבמעי האם הא מחללין
שבת ,וממילא ברור שאסור להורגו .ומצאתי בהגהות הריעב"ץ שכתב אינו מדויק לשון דמותר להרגו דמאן הוא
דשרי להרוג את העובר בלי טעם אף על גב דאין נהרג עליו ,וכוונתו דאף התוס' סברי דאסור ובלא דיוק נכתב
תיבת מותר ,אבל לא שייך שלא ידייקו לכתוב בלא כוונה דין שקר ולקולא אלא הוא טעות סופר מאיזה מעתיק
וכדמוכרח זה מראיית התוס' מגוסס לבד שא"א להיות מותר שכתב הריעב"ץ .
וברמב"ם פ"א מהלכות רוצח ה"ט מפורש עוד יותר דהריגת עובר הוא רציחה ממש ,שהרי כתב טעם על מה
שבמקשה לילד מותר לחתוך העובר שבמעיה כדי להציל את האם מפני שהוא כרודף אחריה להורגה והוא

מהדין דחייבה תורה לכל ישראל להציל הנרדף אפילו בנפשו של רודף אפילו כשהרודף הוא קטן ואף כשרודף
באונס ,הרי דסובר דאף שפטור הוא עכ"פ לענין האיסור כרציחה ממש שלכן היה אסור להורגו אלא מחיוב
הצלה אף בנפש הרודף .וכדכתב הרמב"ם אחר שכתב חיוב הצלה זו והלאו שלא לחוס על נפש הרודף ,לפיכך
הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר ,ובודאי בדיוק גדול כתב זה הרמב"ם למינקט
שני פעמים דהוא דוקא מחמת שהעובר הוא בדין רודף ,במה שנקט לפיכך שבכל מקום שאיתא לשון לפיכך
ברמב"ם הוא בדיוק גדול שמדקדקין בזה כל רבותינו מפרשי הרמב"ם ,ואח"כ נקט לאסוקי בפירוש מפני שהוא
כרודף אחריה להורגה ,שודאי הוא רק בשביל זה סובר הרמב"ם מה שמותר להורגו .ואם היה שייך שיזדמן
שהריגת עובר של איזו אשה יציל נפש אחר שאינו רודפו היה אסור להורגו ,דמה שפטור על הריגתו ממיתה אינו
כלום להרגו בשביל הצלת נפש שהיו חייבין עליו מיתה כהא דטרפה להצלת נפש שלם כשאין הטרפה רודף ,וגם
פשוט שהוא בדין יהרג ואל יעבור כשאונסין לשלם להרוג את הטרפה ,וכן הוא להרמב"ם דין הריגת העובר
שלכן דוקא מחמת שהוא רודף התירו חכמים .ודברי הבל הם לומר שהרמב"ם לא דק וכתב טעם שקר שליכא
כלל וטעם האמת הוא מחמת שליכא איסור רציחה על עובר כשעדיין לא יצא ראשו אף שלא הזכירו כלל אפילו
ברמז ,וגם הוא זלזול על כל פסקי הרמב"ם שבכל ספרו כשנימא כן עליו שהוא לא מדייק כזה אף להחסיר טעם
האמת ולמינקט טעם שקר אף כשנוגע לדינא .
ב .במה שקשה על הרמב"ם שכ' דהיתר להרוג העובר במקום סכנה דהאם הוא משום רודף ,דאמאי יצא ראשו
אין נוגעין בו .
ומה שקשה על הרמב"ם דאם נחשב העובר בדין רודף היה לן להתיר גם ביצא ראשו כדהקשה ר"ח בגמ'
סנהדרין ע"ב ע"ב אלא צריך לומר כדתירץ ר"ה שאני התם דמשמיא קא רדפי לה ולא נחשב רודף ,וכדכתב גם
הרמב"ם בהלכה זו ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש וזהו טבעו של עולם ,וכתב
הכ"מ שזהו פירוש על משמיא קא רדפי לה שבגמ' .שא"כ גם העובר שעדיין במעיה ולא הוציא ראשו נמי אינו
רודף מטעם זה ,היא ככל קושיות שלא אפשר אף לגדולים לתרץ שלא מבטלין דברי הרמב"ם בשביל שמוקשה
להם לאלו הגאונים שאינם במדרגה לחלוק על הרמב"ם ויודעין שהרמב"ם ידע לתרץ ולא יסתרו דבריו בשביל
זה וגם הגאונים בדורו שהיו במדרגה לחלוק על הרמב"ם ידעו עכ"פ שהרמב"ם ידע לתרץ אך שסברי שתירוצו
לא נכון שהוא דחוק וכדומה ,ובהלכה זו חזינן שאף הראב"ד וכל המשיגים שהיו ראוין לחלוק עליו לא השיגו עליו
כלל הרי דגם הראב"ד ושאר המשיגים סברי שהוא מטעם זה ולא הוקשה להם כלל ,אלא לרבותינו אחרוני
האחרונים רעק"א בתוספותיו על משניות בסוף פ"ז דאהלות מצינו שהקשה זה וכן נמצא קושיא זו בחו"י סימן
ל"א .
ולתרץ קושיא חמורה זו עיין מה שתירץ מרן דדורות האחרונים שלפנינו הגאון ר' חיים הלוי זצ"ל בספר חדושי
ר"ח הלוי פ"א מה' רוצח בדבר נכון מאד ,ואנא זעירא דמן חבריא בימי שבתי בליובאן זכיתי לתרץ בדרך אחר
שג"כ נכון ע"פ הירושלמי פ' שמונה שרצים ה"ד ,והוא פשוט וברור ונדפס באג"מ ח"ב דיו"ד סימן ס' ענף ב'

שנמצא שלא קשה כלום עיין שם .וגם הטעם שכתבתי שייך לפרש זה גם ברש"י סנהדרין ,דהרי כתבתי שטעם
משמיא קא רדפי לה אינו טעם לומר שאינו רודף אלא דבשביל זה הוו שניהם רודפין ,כלשון הירושלמי אין את
יודע מי הורג את מי ,ופירשו בקה"ע ובפ"מ אין את יודע אם הקטן רודף את האשה או האשה רודפת את הקטן,
היינו דמשמיא נעשה שא"א שיחיו שניהן ,דכשיולד הולד תמות האשה ,וכשלא יולד חי שיצא אברין אברין תחיה
האשה ,שלפיכך מניחין הדבר כמות שהוא שזה הוי בהוציא ראשו ששוו תרוייהו בהרדיפה .אבל כשעדיין הוא
עובר במעי אמו ,שהעובר אינו עדיין נפש גמור ,שנמצא שעל היתרון שאיכא להאם מהעובר שהיא נפש גמור
והוא אינו עדיין נפש גמור הוי רק העובר רודף והאם אינה רודפת לכן יש לנו להרוג את העובר מדין רודף על
יתרון זה .ובזה מדוקדק לשון המשנה סוף פ"ז דאהלות מפני שחייה קודמין לחייו ,שלכאורה אין לזה מובן
כדעמד בזה בתפא"י ופירושו דחוק ,ולמה שבארתי הוא לשון מדוקדק היינו שמפרש שודאי גם העובר נחשב חי
כדחזינן דיש גם עליו איסור לא תרצח כמו לנולד ,אך שמ"מ מותר מטעם שחייה קודמין לחייו ,דיש בה עדיפות
לענין החיות שהיא נפש גמור שעל זה הוי רק העובר רודף ולא האשה .וטעם זה נראה לפרש בכוונת רש"י
סנהדרין ע"ב ע"ב דלא כתב לאו נפש הוא ואין בזה איסור רציחה אלא איסור אחר שנדחה מפני פ"נ =פקוח
נפש= דהאם ,או לכתוב ואין בזה איסור רציחה כל כך דלכן נדחה מפני פקוח נפש החמורה דהאם אם סובר כן,
אלא הוא משום דסובר דודאי איסור רציחה הוא גם בעובר ,ואין חלוק מצד שפטור ההורגו ממיתה כמו שליכא
חלוק בטרפה ואסור להורגן אם היה מזדמן שהריגתו הוא הצלה לאיזה נפש ,ולכן כתב רש"י רק דלאו נפש הוא
היינו כיון דכל הדין ביצא ראשו שאסור להורגו להצלת האם תנן לפי שאין דוחין נפש מפני נפש שמשמע מזה
שאיכא בעצם טעם להתיר להורגו שהוא מחמת שהוא רודף ,אבל כיון שטעם זה איכא גם על האם שהיא ג"כ
נחשבת רודפת את העובר מטעם דהרדיפה הוא מחמת שמשמיא עשו שלא יוכלו שניהם לחיות שלכן איננו
יכולין לדחות נפש הולד מחמת רדיפתו בזה שאם הוא יצא שלם לא תחיה האם ,מפני נפש האם לבחור שהיא
תחיה והולד יהרג ,שהרי אין לנו טעם לזה מצד הרדיפה דשניהם שוין ,ולכן קודם שיצא ראשו דלאו נפש הוא
דוחין העובר מפני שאין שוין ברדיפתן שהעובר רודף היתרון שבהאם שהיא נפש והוא אינו נפש עדיין ,שלכן ניתן
להרגו ולהציל את אמו היינו את אמו לבד ולא כשיזדמן הצלה אחרת בהריגתו לאיזה נפש יהיה אסור .ונמצא
שגם רש"י סובר כן .
ולכן לדינא בין לתוס' בין להרמב"ם ואף לרש"י איכא איסור רציחה מלא תרצח גם על עובר ורק שפטור ההורגו
ממיתה ,ואסור להורגו אף לפ"נ =לפקוח נפש= דכל אינשי ורק להצלת אמו שלא תמות בלידתו הוא ההיתר ולא
בשביל שום צורך דהאם שזה אסור בפשיטות .ומטעם זה הוריתי שאף שהרופאים אומרים שיש חשש שמא
תמות האם כשלא יהרגו את העובר ,אף שלענין חלול שבת וכל האיסורין היו מחללין והיו עוברין במדת חשש
שאמרו דהא גם בשביל ספק קטן וס"ס =וספק ספיקא= מחללין ,מ"מ להרוג את העובר יהיה אסור עד שתהיה
האומדנא להרופאים גדולה קרוב לודאי שתמות האם דמאחר דהוא מצד שנחשב רודף צריך שיהיה כעין ודאי
שהוא רודף ,וגם פשוט שאין חלוק לפ"ז בין הולדות ,דאף הולדות שלפי דעת הרופאים הם כאלו שלא יחיו שנים
רבות כהא דנולדים איזה ילדים במחלה הנקראת תיי  -סקס אפילו כשנודע ע"י הבדיקות בעובר שנתחדש עתה

שהולד יהיה ולד כזה אסור כיון דלהאם ליכא סכנה ואינו רודף אין להתיר אפילו שהצער יהיה גדול מאד וגם יחלו
האם והאב מזה .ומטעם זה אמרתי להרופאים שומרי תורה שלא יעשו בדיקה זו כי לא יהיה תועלת מזה כי יהיו
אסורים להפיל את העובר ויגרמו רק צער להאב ולהאם וגם יארע שילכו אצל רופא נכרי ואינו שומר תורה
להפילו ונמצא שיעברו על לפ"ע =לפני עור= ,עי' תשו' להלן סי' ע"א .
ג .במש"כ החו"י והמהרי"ט בענין הריגת עוברין ,ובאור דברי הרמב"ן נדה (מ"ד ע"ב ).
ועיינתי בחו"י סי' ל"א ומש"כ דמתוס' נדה משמע דבלא עקר הולד מותר להורגו היה זה מלשון מותר להרגו,
אבל הא א"א לומר כן דאם מותר להרגו לא היה שייך שיחללו עליו שבת וכדכתב בעצמו דלומר דמותר להרגו
ומותר לחלל שבת להצילו ודאי אין לו שחר וא"כ מוכרח לומר שהוא טעות סופר כדלעיל .ואף שהתוס' הא איירו
בישבה על המשבר ומתה דכבר עקר דבזה נאמר דמביאין סכין דרך רה"ר =רשות הרבים= לקרוע האם והחו"י
כתב שמשמע שמותר בלא עקר ,אבל כיון דמה שכתבו שמותר איירו בעקר שזה מוכרח שהוא טעות סופר אף
להחו"י ,הרי שוב לא הוזכר בתוס' כלל אופן שגם מותר ואיך כתב דבהמשך דברי התוס' איכא ג' חלוקים בעובר
שחלוק שלישי הוא דבלא עקר מותר וזה הא ליכא בתוס' כלל ,וגם לפי הגירסא המוטעית דמותר להורגו הא
מתירין גם בעקר הולד דהא בזה איירו ,וליכא חלוק השני דפטור אבל אסור .ואולי כוונתו לפי המשך דברי התוס'
בצרוף מה שכתב בעצמו ומ"מ מקמי דעקר נראה דלכו"ע מותר מהא דערכין דף ז' ע"א דא"ר יהודה אמר
שמואל ביצאה ליהרג מכין אותה כנגד בית הריונה כדי שימות הולד הא בעצמו כתב דיש לדחות שהרי עכ"פ
סופו למות ולחיי שעה דעובר לכו"ע לא חיישינן ,ובעצם הא אין זה ראיה כלל דכיון דנדרש מקרא דומתו גם
שניהם לרבות את הולד וגם בלא קרא מטעם דגופה היא הרי ליכא שום חלוק להרוג אותו אח"כ יחד עם אמו או
קצת תחלה ,דאף אם היה שייך לחוש לחיי שעה דעובר הא אף האם יכול להרוג תחלה אם היה אפשר וליכא
ענין חיי שעה במי שחייבין להורגו ,שלכן כיון שהוא לטובת האשה כדי שלא תבא לידי ניוול וליכא איסור מצד
האשה ,שודאי אסור לעשות לה יסורין וחבלות אחרות יתירות על חיוב המיתה שחייבה תורה ,אין טעם שלא
יוכל להרוג את העובר תחלה ,אבל אם נימא כדבריו שאיכא קצת ראיה כיון שבעצמו דחה הראיה ,איך מסיק
שלפ"מ שכתבתי היה היתר גמור ,וצ"ע בכוונתו .אבל לדינא אסר החו"י מצד התוס' דחולין וסנהדרין ומצד
הרמב"ם דמתיר רק משום דנחשב כרודף ומצד לשון רש"י בסנהדרין דכתב דמקשה לילד ומסוכנת עיין שם .
ועיינתי במהרי"ט שאיכא שתי תשובות הסותרות בחלק א' ,דבסימן צ"ז אוסר כשליכא סכנה להאם ומתרץ הא
דיוצאה ליהרג מכין כנגד בית הריון ,וגם כתב דלרבוותא דאמרי דמשום סכנת ולד לחודיה מחללין שבת כ"ש
שאסור לפגוע בהן ,ובסימן צ"ט כתב דאף בישראלית מחמת אבוד נפשות אין נדנוד כלל ,מראיה דמכין כנגד
בית הריון ביוצאה ליהרג שאינה כלום אף לדבריו ,ומראיה על שהקשה הגמ' פשיטא גופה היא על הא דתנן דאין
ממתינין ליוצאה ליהרג עד שיולד הולד ,שג"כ אינה כלום כדכתב החו"י דאדרבה משם ראיה לאסור מדלא
הקשה סתם פשיטא אלא הוסיף בקושיתו פשיטא גופה היא משמע דלולא סברת גופה היא היה סברא להמתין
להציל העובר כ"ש שאסור לגרום מיתתו עיין שם ,והוא תירוץ פשוט שלא שייך לומר דלא סליק אדעתיה

דמהרי"ט לתרץ זה ,ובפרט לכתוב שאין נדנוד כלל ,וגם איך לא הזכיר כלל דברי הרמב"ם שרק מדין רודף הוא
ההיתר לחתוך העובר במקשה לילד וגם לא שיטת התוס' שאוסרין מטעם מי איכא מידי ,שלכן פשוט שאין
להשגיח על תשובה זו כלל כי ודאי תשובה מזויפת היא מאיזה תלמיד טועה וכתבה בשמו ,ובכל אופן כיון
שאיכא סתירה בדבריו מתשובה לתשובה אף אם היו שקולין לנו היה לנו לומר לאיסור מצד תשובות מהרי"ט,
וכ"ש שאינם שקולין כלל דתשובה דסימן צ"ט לא נכונה היא כלל שיש לנו לדון שמהרי"ט אוסר ,אבל א"צ לזה
דברור שתשובה מזויפת היא מאיזה טועה ומטעה ,שלכן מה שהביא שם מתשובת הרשב"א שהרמב"ן התעסק
עם נכרית אחת להפיל עוברה ,ניחא מה שאנחנו אין מוצאין אותה בתשובות הרשב"א (ועי' מש"כ בתשו' להלן
סי' ע') ,וראיתי בתשובת הגרא"י אונטערמאן /אונטרמן /ז"ל הנדפסת בנועם חלק ששי שגם הוא חפש ולא מצא
בתשובות הרשב"א דבר זה שכיון שהוא ממזייף אחד כתב גם זה לשקר ולהטעות ,ולא נצטרך לומר שתשובה
זו ראה אותה בכת"י ולא בדפוס .
אבל אם תשובה זו אמת נראה לי נכון מש"כ הגרא"י אונטערמן שם דהיה זה קודם ארבעים יום וחמור ישראל
מבן נח בקודם ארבעים יום שאף שלישראל אסור ,דהרי בר"ן יומא דף פ"ב ע"א ,הובא מרמב"ן בשם בה"ג
שמחללין שבת בשביל סכנת ולד לחודיה אף בפחות מארבעים יום שא"כ ודאי שאסור להפילו כדכתבתי לעיל
שלא היה שייך להתיר חלול שבת אם היה מותר להפילו ,וכדכתב כן גם החו"י דלומר דמותר להרגו ומותר לחלל
שבת אין לו שחר ,מ"מ לבן נח מותר קודם ארבעים ,מטעם דלישראל איכא איסור גם בשביל מה שיהיה מזה
נפש ובבן נח ליכא האיסור אלא כשהוא עתה נפש קצת שאין זה אלא אחר ארבעים יום .אבל יש לפקפק בזה
דמאחר דכל האיסור על ישראל בעוברין הוא ממה שנאסר לבני נח מכללא דמי איכא מידי ,וכיון שלב"נ =שבלני
נח= מותר משום דכתיב האיסור בלשון שופך דם האדם באדם דמו ישפך שנצטרך לפרש שאדם לא מיקרי אלא
אחר ארבעים יום כדכתב הגרא"י אונטערמן בתשובתו ,א"כ מנלן לאסור בישראל גם בפחות שאף שאיכא טעמא
מ"מ הא אין לנו לאסור בעצמנו .אך שנאסר גם בישראל אף שהוא מצד הכללא דמי איכא מידי שייך שיהיה טעם
האיסור משני טעמים ,למאי דסברי התוס' חולין דף ל"ג ע"א ד"ה אחד ,באיסור אמה"ח לב"נ =אבר מן החי לבני
נח= שהוא בטמאות ואף לר"מ משום דאף שהוא מטעם אחר נמי הוא כהכללא ,שא"כ שייך שלישראל אחר
שידעינן מזה שנאסר לב"נ דגם לישראל שיהיה מטעם אחר וכ"ש ששייך שלישראל יהיה שני טעמים .שלכן אם
הוא אמת כהתשובה שהובא שם שהתעסק להפיל עובר שבמעי נכרית הוא בפחות מארבעים יום כסברת
הגרא"י אונטערמן וצ"ע לדינא .
וראיתי להגרי"י וויינבערג ז"ל מח"ס שרידי אש בתשו' הנדפסת בנועם חלק ט' שעל החו"י במש"כ על תוס' נדה
נשאר ג"כ בצע"ג וג"כ כתב שמסקנת החו"י הוא לאיסור כדכתבתי .ופלא על שראיתי בספר רב פעלים לחכם
ספרדי (ח"א א"ה סי' ד') שכתב רק תחלת הדברים שאליבא דתוס' נדה כתב שהיה מותר אי לאו גדר לפרצות
הזונים ,ורק שהזכיר שתוס' חולין אסרי ומסיק נראה דעתו דאין להתיר לכתחלה ,ולא כתב שלמסקנא אוסר מצד
תוס' חולין ומצד דברי הרמב"ם ,וגם ממהרי"ט הביא רק תשובה דסימן צ"ט שמתיר ולא כתב שבסימן צ"ז אוסר
שא"כ פשוט שיש לנו לומר שמהרי"ט אוסר שהוא לחומרא ולא לקולא שמתיר ,כדלעיל ,והוא כותב שאינו משיב

לדינא לא לאיסור ולא להיתר ,והרי בזה שהוסיף דעתו בסברת החו"י ובסברת מהרי"ט נקט רק מה שמתיר
בסימן צ"ט ולא מה שאוסר בסימן צ"ז שהחכם שיביאו לפניו דבריו כמו שצוה להשואל ואין לו הספרים הרי יורה
להיתר לפ"מ שכתב משמם ואין לך הוספה משלו גדולה מזה ,ולכן אין לסמוך על דבריו כלל .
ומש"כ בעל השרידי אש דלרמב"ן נדה שם (מ"ד ע"ב) יוצא דאין איסור מן התורה להרוג את העובר ומ"מ
מחללין עליו את השבת דלא כהחו"י דכתב דאין לזה שחר ,הנה לא הוזכר שם ברמב"ן שמותר להרוג עובר מן
התורה ,אלא שאינו בדין הצלת נפש קודם שיצא ראשו כחשיבות האם לומר בשביל זה אין דוחין נפש מפני נפש,
אבל הא כתב שם מפורש דמחללין אף שבת להציל העובר ,וממילא ברור דאיכא חיוב להצילו וכ"ש שאסור
להורגו מן התורה אך לגבי האם אין בו מעיקרא משום הצלת נפש ,שלכן לא מובן היכן ראה שם ברמב"ן לתלות
בו בוקי סריקי שיסבור דמותר להורגו וכ"ש שליכא חיוב להצילו ומ"מ מותר לחלל שבת שהוא דבר שלא ניתן
להאמר כלל כדבארתי עוד ביותר באור מהחו"י .ואדרבה ברמב"ן נדה שם כתב דאי לאו קרא דומתו גם שניהם
לא הוה קטלינן לולד אף קודם שישבה על המשבר דלא עקר הולד ומוכיח מזה דאין לומר דמה שמקרעין כרסה
ביושבת על המשבר הוא משום דעקר הולד גופא אחרינא הוא וקודם שעקר הוא גוף אחד של האם מאחר
דמצריך קרא להרוג גם קודם שעקר אלמא דשוין בעצם עקר הולד ולא עקר כל זמן שלא יצא ראשו לענין
חשיבות גוף אחר וחשיבות נפש ,דאף בלא חשיבות גוף אחר ונפש היו צריכין להמתין מלהרוג האם החייבת
מיתה עד שתלד ,ורק שהוא חדוש התורה דאין ממתינין והורגין גם הולד ואין לך אלא להקטין החדוש דבעקר
דעומד כבר לצאת ונחשב כיצא לענין שממתינין עד שתלד .ומה שבגמ' ערכין אי' שהקרא איצטריך משום דס"ד
דממונא דבעל הוא ,צריך לומר לרמב"ן דהגמ' מקשה אליבא דמ"ד עובר ירך עמו והרמב"ן איירי אליבא דמ"ד
לאו ירך אמו .עכ"פ סובר הרמב"ן שהוא חדוש מה שלא ממתינין עד שתלד ולא שהוא למוד מהקרא דליכא
איסור רציחה לעובר ,וגם שהוא חדוש גדול עד שבשביל זה אמרינן דבעקר הולד ממתינין ולא קטלינן להולד אף
שג"כ עדיין אינו נפש והוא בדין דמי ולדות לבעל ,הרי דסובר דאיכא איסור רציחה לעובר גם קודם שעקר כמו
לאחר שעקר ולא שייך מה שלא נקרא עדיין בדין נפש עד שנולד .וגם הר"ן חולין דף נ"ח ע"א (י"ט ע"א מדפי
הרי"ף) ד"ה ולענין שכתב דהא דאשה יוצאה ליהרג אין ממתינין עד שתלד לאו משום דירך אמו הוא אלא שכיון
שהיא מחוייבת מיתה אין מענין את דינה ולולד כיון שלא יצא לאויר העולם לא חיישינן אין כוונתו שהוא מסברא
אלא שהוא מחדוש הקרא דגם שניהם ,אבל ודאי גם הר"ן סובר דאסור להרוג מדאורייתא כתוס' וכרמב"ם .
ד .בדברי הגרח"ע והיעב"ץ בענין זה וברור שאסורה הריגת עוברין בין כשרים ובין ממזרים ,בין בריאין ובין
חולין ,באיסור רציחה .
גם מש"כ בעל השרידי אש בשם החו"י שלהסוברין דאין מחללין שבת על עובר מותר להורגו ,לא ראיתי שם
דהחו"י כתב רק שאם מותר לחלל שבת ודאי אסור להורגו אבל להסוברין דאסור להורגו ליכא הכרח דיהיה
מותר לחלל שבת .ומש"כ דקודם ארבעים יום שלרמב"ן בשם הבה"ג מחללין עליו את השבת ומ"מ ליכא איסור
הוא דבר שא"א לומר כלל ופשוט שאסור להפיל גם קודם ארבעים לדידהו .אבל גם הוא מסיק דלהרמב"ם

שפשוט שקאי על כל עובר כדמפרשי בדבריו הנו"ב מהדו"ת חו"מ סי' נ"ט וגם הגרי"פ השואל וגם החו"י ושכן
הוא למרן הגר"ח הלוי הוא אסור מדין רציחה ולא הותר אלא מדין רודף ,אך הביא מאחיעזר ח"ג סי' ע"ב
שהרמב"ם לא הוצרך לטעם רודף אלא בישבה על המשבר ואין זה נכון כלל דלא הוזכר ברמב"ם חלוק בין
העוברין כלל וגם הוא עצמו משמע שלא מסתבר לו ,וגם הגרא"י אונטערמן בתשובתו מכריע כן ממה שלא
הוזכר ברמב"ם ובנו"כ וגם מצד הסברא אין לחלק ,ובפרט שהוא רק דעת יחיד ,וכל טעמו הוא משום הקושיא על
הרמב"ם שא"כ אפילו הוציא ראשו נמי היה מותר דלכן נדחק לומר שלהרמב"ם איכא ג' חלוקים ,שודאי בשביל
קושיא אין לשנות דין מפורש ואף לא לדחוק כל כך ,והרי בא מרן הגר"ח הלוי זצ"ל ותירץ ואילו היה רואה דברי
הגר"ח הלוי ודאי היה חוזר בו ,אבל גם בלא זה הא ע"פ הירושלמי הוא פשוט כדתירצתי .ולכן אין לסמוך בזה
כלל על דברי הגרח"ע =הגאון ר' חיים עוזר= ז"ל .
ובענין השאלה שבא לפני הגרח"ע שהאשה היתה חולה גדולה שהרופא אמר שודאי תסתכן בלידתה יש להתיר
גם מטעם רודף כדכתב בעצמו באם הרופא אומר שהוא ודאי שתמות ,ולמה שבארתי ע"פ הירושלמי שהרדיפה
הוא מחמת שנעשה ששניהם לא יוכלו לחיות ודאי הוא בחשיבות רודף מחמת שמקשה לילד ,ואם הרופאים אין
אומרים שהוא ודאי אלא רק חששות בעלמא יהיה אסור עד שיראו הרופאים בשעת הלידה .ומה שהביא שכל
אמירת רופאים הוא רק בדין ספק פקו"נ =פקוח נפש= ,הנה שגם דין זה תנן דבמקשה לילד חותכין את העובר
שודאי ג"כ הוא על פי אומדנא דהרופאים ודין זה ג"כ הוא בכל המקומות אף שאין שם רופא גדול משום דא"א
לחכות עד שנשיג רופא גדול ,הרי הוא ככל פסקי דינים שהתורה החשיבה הוראתן כודאי דאין לנו אלא זה
שבימיך וכן אין לנו אלא זה שבמקומך ,וכן לענין האומדנא שאמרו לסמוך על הרופאים אין לנו אלא רופא
שבימינו ובמקומנו כשא"א להשיג רופא יותר מומחה ,ונמצא שהוראתו בעובדא שבאה לפניו הורה כדין אף
להרמב"ם ,אבל מה שפירש בדברי הרמב"ם לא נכון כלל .
עכ"פ מש"כ בעל השרידי אש שרוב הראשונים חולקין על הרמב"ם שלכן סובר שהרוב הוא להתיר הריגת
עוברים לצורך האם אף שלא לסכנה ממש אינו כלום דאינו כן דאף להסוברים שהוא מחמת דלא נחשב עדיין
נפש נדחה מפני חיות האם נמי סוברין דהוא איסור מן התורה מדין רציחה להרוג עובר .
וגם לענין אונס אם רשאי הרופא לעבור ולא ליהרג שהגרא"י אונטערמן מסתפק בזה מצד אבזרייהו דשפ"ד
=דשפיכות דמים= ומסיק דאבזרייהו הוא דוקא על לאו מפורש כדדייק מלשון הרמ"א ביו"ד סימן קנ"ז ס"א עיין
שם ,אבל לע"ד אין זה ענין אבזרייהו אלא רציחה אך שלא חייבה עליו מיתה ,שא"כ יש לו להיות בדין יהרג ואל
יעבור רק שיש לומר דהא מה שברציחה יהרג ואל יעבור הוא מסברא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי ,הרי
אפשר יכול לומר הרי דמא דידי סומק טפי משל העובר מדחזינן שעל דמא דידי חייבין מיתה ועל דמא דעובר אין
חייבין מיתה ,אבל יהיה תלוי זה בדין אנוס להרוג את הטרפה שנוטה יותר לומר דיהרג ואל יעבור ,אך א"כ
אפשר נימא שמה שאין חייבין מיתה על טרפה אף שמסלק זה טעם דמאי חזית איכא עכ"פ טעם אבזרייהו
ובעובר ליכא משום שאיסור טרפה הוא כנאמר בפירוש בלשון הלאו דלא תרצח ועובר אינו כמפורש אלא מצד מי

איכא מידי ,וגם עצם המשמעות מדם האדם באדם אולי אינו כמפורש ,ולכן צ"ע לדינא אם איכא בזה דיהרג ולא
יעבור או לא .
והנה בשאילת יעב"ץ ח"א סימן מ"ג ראיתי דברים שלא נתנו להאמר שבעובר ממזר מתיר להפילו מטעם
שהאשה בזמן שהיו סנהדרין בלשכת הגזית היו מחייבין אותה מיתה ולא היו ממתינין עד שיולד מקרא דגם
שניהם נחשב הולד כבר קטלא ומותר וגם מצוה להפילו ,ואף שבזה"ז ליכא סנהדרין ואף דינה לא גמרו ולא
יגמרו למיתה וגם לא התרו בה דין ד' מיתות לא בטלו ,ועוד האריך בזה דלא כהחו"י שכתב בפשיטות שליכא
שום חלוק ,וממש דברים בטלים הם אף שכתב זה אדם גדול כהריעב"ץ ,כי כל חיי"מ =חייבי מיתות= אפילו
עובד ע"ז ומחלל שבת ובא על העריות בעדים ובהתראה גמורה וגם כבר בא דינו לפני הסנהדרין ונוטה להם
הדין שחייב מיתה מ"מ כל זמן שלא אמרו הפס"ד שחייב מיתה ובפניו דוקא והרגו אחד נהרג עליו כהורג אדם
שלא חטא מעולם דגמר דינו ממש באמירתם אחר שהחליטו ברוב סנהדרין הוא המחייב המיתה וקודם לכן אף
שכבר נודע שדעת הסנהדרין נוטה לחייבו מיתה הוא עדיין כפטור לגמרי לכל דיני התורה .ואין לטעות ממה
שלא הזכיר הרמב"ם בפי"ב ה"ג מסנהדרין רבו המחייבין גומרין דינו בפניו ומוציאין אותו להרגו ,שמה שכתב
רבו המחייבין ונתחייב מוציאין אותו להרגו לשון ונתחייב שהוסיף הוא פירוש גמר הדין ,דאמירת אתה חייב ,ועל
מה שצריך שיחייבו דוקא בפניו סמך על מש"כ בפי"ד ה"ז מי שלא נגמר דינו שנתערב עם מי שנגמר דינו כולן
פטורין לפי שאין גומרין דינו של אדם אלא בפניו .וגם כבר נקט זה בפי"א מנ"מ ה"י גם בשור שאין גומרין דינו
של שור אלא בפני השור כדין האדם ,וא"כ בזה"ז שליכא סנהדרין אף במזיד גמור ובהתראה וקבלת התראה
הוא כאיש כשר שההורגו חייב מיתה כמו בהורג כשר ורק לא שייך לחייבו מיתה משום שליכא סנהדרין ,אבל
לדין ד' מיתות שלא בטלו הוא חייב ככל רוצח .וא"כ איך שייך שיהיו מותרין להרוג עובר שכל חיובו הוא רק
בשביל האם ,ובפרט שאף להסוברים עובר ירך אמו הוא מקרא דגם שניהם ובר"ן חולין נ"ח ע"א שהובא לעיל
מפורש שהוא חדוש כדי שלא לענות את דינה שלא שייך כשלא נגמר דינה ממש .וגם מש"כ דאחד שעבר
עבירה בזה"ז במזיד שחייבין עליה מיתה והרג את עצמו לא נענש וגם הוא עוד זכות ג"כ ודאי אסור אף אם היה
בהתראה ושרי ליה מריה להריעב"ץ על דבריו אלו ,ואין להשגיח על תשובתו זו .
כתבתי כל זה לענין הפרצה הגדולה בעולם שהמלכיות דהרבה מדינות התירו להרוג עוברים ובתוכם גם ראשי
המדינה במדינת ישראל וכבר נהרגו עוברים לאין מספר שבזה"ז הא עוד יש צורך לעשות סיג לתורה ,וכ"ש
שלא לעשות קולות באיסור רציחה החמור ביותר ,שלכן נשתוממתי בראותי תשובה מחכם אחד בא"י הנכתב
למנהל ביה"ח שערי צדק ונדפס בחוברת אסיא י"ג המתיר הולדות שע"י בחינות הרופאים כשהוא עובר יותר
מג"ח =מג' חדשים= שהעובר הוא במחלת תיי  -סקס להפילו ,ומצד זה הקדים שעצם הריגת העוברים הוא
להרבה פוסקים רק מדרבנן ואף אם הוא מדאורייתא הוא רק משום גדר בנינו של עולם אבל מחמת איבוד
נפשות אין נדנוד כלל ,והביא ממהרי"ט התשובה דסימן צ"ט המתיר ולא הזכיר שבסימן צ"ז אוסר ואדרבה הוא
כתב שגם בתשובה סימן צ"ז מתיר ,וגם כתב שהשאילת יעב"ץ מתיר אף שאסר בפירוש ,בשביל לשון וגם
בעובר כשר יש צד להקל לצורך גדול ,אף שברור ופשוט דלשון יש צד להקל הוא כאמר שיותר צדדים איכא

לאסור וכדמסיק היעב"ץ ע"ז וצ"ע ,ועל שו"ת רב פעלים שג"כ היה ירא לפסוק בזה שלכן מסיק להתיר בתיי -
סקס להפיל עד שבעה חדשים ,ולא מובן זמן זה שלא מצינו כלל .וברור ופשוט כדכתבתי הלכה הברורה ע"פ
רבותינו הראשונים המפרשים והפוסקים ממש שאסור בדין רציחה ממש כל עובר בין כשר בין ממזר בין סתם
עוברים ובין הידועים לחולי תיי  -סקס שכולן אסורין מדינא ממש ,ואין לטעות ולסמוך על תשובת חכם זה ושרי
ליה מריה בזה הכו"ח לכבוד התורה ודין האמת .
חותנך כאביך ,משה פיינשטיין.
שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן קב
הפסקת הריון בגלל המחלה הנקראת תייסקס כאשר מאבחנים את המחלה בעובר כעבור שלשה חדשים
מההריון.
י"א סיון תשל"ה .לכבוד הרב הגאון הרב יהודה אליעזר ולדינברג שליט"א אב בית דין .ירושלים מכובדי הרב
וולדינברג שליט"א.
הערכתי לרב ולעבודתו הרבה בעניני הלכה ורפואה ,ידועה לכבודו ואני גאה שניתן לי להמשיך בדרך קודמי,
ד"ר יהושע פ' שלזינגר ז"ל ,בשיתוף פעולה עם כבודו בעבודתו הרבה בליבון עניני רפואה לאור ההלכה.
אחרי כמה שיחות בקשר לבעיות הקשורות בהפסקת הריון ,הנני פונה לכבודו לשמוע את חוות דעתו על כמה
ענינים הקשורים בנושא זה עקב ההתפתחויות החדשות ברפואה בתקופה האחרונה .הבעיות הן כולן קשורות
למחלה הידועה זה מכבר ,ואני אנסה לתאר לרב את התסמונת הרפואית ( )Syndromeשל המחלה הזאת
והשאלות החדשות המתעוררות בהשלכות מגילויים חדישים באבחנת המחלה ביילודים עוד בשלבי ההריון ,וגם
בצעירים שאם יתחתנו ויעמידו ילדים ,יפגעו הילדים במחלה קשה זו .המחלה נקראת תיי  -סקס Amaurotic ( -
 )Familial Idiocy Tay - Sachs Diseaseוהיא תוארה לראשונה בסוף המאה הקודמת .מחלה זו היא תורשתית
וסימניה המובהקים הם התפתחות לקויה של היילוד תוך שנת חייו הראשונה .הילד נעשה ,בשנה זו ,יותר ויותר
מפגר בהתפתחותו הפיזית והשכלית כאחת .הוא מפתח עוורון ושתוק גופני ,והתוצאה היא כיום ,בלי יוצא מן
הכלל ,מוות עד גיל /ארבע ./נוסף לכך שהמחלה היא תורשתית ,היא גם פוגעת במיוחד ביהודים/ .תשעים
אחוז /מהמקרים הם במשפחות יהודיות אשכנזיות אשר מוצאן ממחוזי גרודנה ,סובאלק ,וילנה וקובנה אשר
בפולין וברוסיה .המחלה ,בצורה סיסטמטית ,במשפחות נושאות גן ( )GENEזה ,מופיעה בשכיחות אצל /עשרים
וחמשה אחוזים /מהיילודים .אחוז זה תואם את חוקי התורשה שנקבעו על ידי הביולוג המפורסם  -גריגור מנדל.
הבעיה הגנטית גורמת למחסור באנזים (מתסיס) מסויים הדרוש לפירוק חומרים שומניים במוח וברקמות
אחרות .העדר האנזים גורם לאגירת שומנים אלה במקומות שונים בגוף ובמיוחד בתאי מערכת העצבים
המרכזית ( ). C.N.Sלהריסת רקמות אלה עם כל ההתפתחויות שתוארו לעיל.

אין כיום טפול ספציפי למחלה זו ופרט לסיעוד לילדים ועזרה פסיכולוגית ואחרת להורים ,אין סיכוי להציל את
הילד; אם כי יתכן ,שאפשר להאריך את חיי הילד במספר חודשים.
במשך חמשת השנים שחלפו ,פותחו בדיקות מסויימות שדרכן אפשר להוודע אצל בני הזוג ,לפני נישואיהם ,אם
קיים אצלם גן זה .במידה שכן ,ועלולה מחלה זו ב / -עשרים וחמשה אחוזים /להתפתח אצל וולדותיהם ,נותנים
בדרך כלל ייעוץ רפואי לזוג שלא להתחתן או להמנע מהעמדת וולדות ורק לאמץ ילדים.
ישנה כיום גם אפשרות ,באותה טכניקה מעבדתית ,לאבחן את המחלה הזו בעובר שעוד ברחם אמו .זאת על
ידי ניקור מי השפיר ובדיקתו .במקרה שאכן נוגע העובר ,ממליצים הרופאים על הפסקת הריון .לו ניתן היה
לבצע הבדיקות במי השפיר ולקבל את תוצאותיהן לפני גמר שלושה חודשים להריון ,לא הייתי פונה לרב ,בצורה
ספציפית למחלה זו ,אלא הייתי רואה מקרה זה כחמור דיו בכדי להכלל בתוך ההיתרים הרבים של פוסקים
(וכבוד הרב ביניהם) אשר הסתמכו בדרך כלל ,על היעב"ץ והתירו להפסיק הריון לפני ג' חודשים בנסיבות
מסויימות אשר אינן פיקוח נפש ישיר לאם .כגון ,במקרה של אדמת באם (עם הוכחות מעבדתיות של המחלה),
והקשורה בהווצרות מומים קשים בילד .למעשה ,שאלתי נובעת מפני שהטכניקה בה ניתן כיום לבצע בדיקות
מעבדה אלה ,אינה נותנת תוצאות לפני תום שלושה חודשי הריון .אי לכך ,אני פונה לרב להבהרת הנקודות
להלן :א .זוג צעיר העומד להתחתן מגלה בבדיקות דם את נוכחות הגנים המזיקים הללו ,כיצד לטפל בו? האם
ההלכה מאפשרת הודעה לזוג שיתחתנו ,אבל שלא יקימו משפחה?
ב .האם לראות במחלה זו אשר תוצאותיה כה חמורות וכה וודאיות ,מצב מספיק חמור בכדי לאפשר הפסקת
הריון גם אחרי שלושה חודשים? או האם התקופה הזו של שלושה חודשים היא אבסולוטית ואין שום סיבה פרט
לסיבה של פיקוח נפש ישיר באם ,אשר מאפשר הפסקת הריון אחרי ג' חודשי עיבור .אני פונה בנקודה השניה
לרב בהתייחסות מיוחדת לדיון קודם שלו בענין דומה הנזכר בסיכום של סימן נ"א (סעיף י"ג  -י"ד) בחלק ט' של
ספרו ציץ אליעזר .באיחולי כל טוב בכבוד ובהוקרה פרופ' דוד מ' מאיר המנהל הכללי בית החולים שערי  -צדק.
תשובה .ב"ה .כ"ט לחו' כסלו תשל"ה .ירושלים עיה"ק תובב"א .למכובדי פרופ' ד"ר מ .מאיר נ"י המנהל הכללי
של ביה"ח שערי צדק בירושלים שלום רב.
יקרת מכתבו בצירוף השאלה הרפואית בהלכה קבלתי .והנני מתכבד להשיב לו חוות דעתי כמבוקשו.
השאלה היא ,אודות הפסקת הריון בגלל המחלה הנקראת תיי  -סקס ,אשר אבחנתה מתגלית עוד בשלבי
ההריון .המחלה היא תורשתית וסימניה המובהקים הם התפתחות לקויה של היילוד תוך שנת חייו הראשונה.
הילד נעשה בשנה זו יותר ויותר מפגר בהתפתחותו הפיזית והשכלית כאחת .הוא מפתח עוורון ושתוק גופני,
והתוצאה היא כיום בלי יוצא מן הכלל מוות עד גיל /ארבע ./אין כיום טפול ספציפי למחלה זו ,ופרט לסיעוד
לילדים ועזרה פסיכולוגית ואחרת להורים ,אין סיכוי להציל את הילד .אם כי יתכן ,שאפשר להאריך את חיי הילד
במספר חודשים .הטכניקה בה ניתן כיום לבצע בדיקות מעבדה אלה ,אינה נותנת תוצאות לפני תום שלשה

חדשי הריון .לזאת נפשו בשאלתו ,אם :האם לראות במחלה זו אשר תוצאותה כה חמורות וכה וודאיות ,מספיק
חמור בכדי לאפשר הפסקת הריון גם אחרי שלשה חדשים ,או האם התקופה הזו של שלשה חדשים היא
אבסולוטית ואין שום סיבה פרט לסיבה של פקוח נפש ישיר באם ,אשר מאפשר הפסקת הריון אחר ג' חדשי
עיבור ,ע"כ.
(א) והנה אחרי העיון בדבר בכובד ראש בכל צדדי הנתונים שבבעיה האמורה ,נלפענ"ד על יסוד הבירורים
הנרחבים שכתבתי בדבר הפסקת הריון בספרי שו"ת צ"א חלק ט' סי' נ"א שער ג' על שלשת פרקיו הארוכים .כי
שבמקרה המיוחד הזה אשר תוצאות כה חמורות בכנפיו עם המשכת ההריון והלידה ,אפשר להתיר הפסקת
הריון עד שבעה חדשים ,ובאופן שבביצוע הפסקת ההריון לא יהא כרוך בשום סכנה לאם .משבעה חדשים
והלאה הדבר כבר יותר חמור( ,והחומרא בזה אז כבר הוא יותר מדעת נוטה ומסברת הכרס כביטויו של החו"י
להלן באות ד') .מכיון שבמלאות ז' חדשים בא כבר הולד בהרבה מקרים לידי גמרו .ואסביר בזה את דעתי זאת
בקצרה.
ברור ופשוט הדבר בהלכה ,דישראל אינו נהרג על העוברין ,ומלבד דעה יחידית סוברים הפוסקים שאיסור מיהא
ישנו ,אבל דעת הרבה מהפוסקים שהאיסור אינו אלא מדרבנן ,או הוא רק משום גדר בנינו של עולם ,אבל
מחמת איבוד נפשות אין נדנוד כלל ,ומשום כך מתיר בשו"ת מהרי"ט ח"ט סי' צ"ז  -צ"ט לסדר בישראלית הפלת
ולד בכל היכא שהדבר נחוץ משום רפואת אמו ,אפילו באין סיבה של פקו"נ לאם (כך הוכחתי בספרי שם,
שסתמיות דברי המהרי"ט מוכיחים על כך ,והבאתי מעוד פוסקים שפירשו בכזאת בכוונת דבריו).
ובכזאת ,ויותר מזאת ,צידד להתיר בהדיא בשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' מ"ג ,וכותב בלשון :וגם בעובר כשר יש
צד להקל לצורך גדול כל כמה דלא עקר אפילו אינו משום פקוח נפש אמו ,אלא להציל לה מרעתו שגורם לה
כאב גדול .הרי בהדיא שדבר הצעת ההיתר בזה של היעב"ץ הוא אפילו כשליכא בכאן שאלת פקו"נ של האם,
והמדובר רק כדי להצילה מכאב גדול שיש לה בגללו ,ושבכלל יש להקל בזה לצורך גדול.
וא"כ הגע בעצמך האם יש צורך ,צער וכאב ,יותר גדול מזה של נידוננו ,אשר יגרם לאם בהולד לה יצור כזה,
שכולו אומר יסורים ומכאובים ומיתתו בטוח במשך מספר שנים ,ועיני ההורים רואות וכלות באין לאל ידם
להושיע? (וברור שלא משנה ולא מפחית כלום באם הילוד הזה ילקח למוסד מיוחד ולא יתנו גישה להורים עד
מותו) .ומתוסף לזה פיתולי היסורים והמכאובים של היילוד בעצמו של"ע כל מום בו .ולכן אם יש להתיר עפ"י
ההלכה הפסקת הריון בגלל צורך גדול ובגלל כאבים ויסורים ,נראה שזהו המקרה הקלאסי ביותר שיש להתיר.
ולא משנה באיזה צורה מתבטאים הכאבים והיסורים ,גופיים ,או נפשיים .ויסורים וכאבים נפשיים המה במדה
מרובה הרבה יותר גדולים ויותר מכאיבים מיסורים גופיים ,ונתן עול ברזל על צוארך מפרש הירושלמי בפי"ד
דשבת ה"ג דזה הרעיון .ובפרט בכאלה שלפנינו ,שבהרבה פעמים מביאים בתוצאותיהם לידי התקפות גופניות
חמורות ,מרוב הצער והיגון ,כהתקף לב ,מרה ,כליות ,שגעון וכדומה .ומי ככבו' היודע ומבין זאת.

(ב) וזאת לדעת ,כי בדבריהם של המהרי"ט והיעב"ץ לא נזכר כלל שישנו כאלו הפרש בזה בין תוך ג' חדשים
לבין לאחר ג' חדשים ,וההגבלה הסתמית בזה היא רק שיש חילוק בין עקר לצאת לבין לא עקר לצאת ,ואדרבה
היעב"ץ כותב בהדיא בלשון :כל כמה דלא עקר ,ומינה דהא כל כמה דלא עקר אין חילוק באיזה חודש שהיא
נמצאת.
(ג) ובזה להדגיש ולציין דבדיוננו בזה אין קשר ,ואין לקשר ,לאי כן מחללין בגללו של העובר את השבת או לא.
דשמה בשבת הגדר בזה אחרינא ,דשם הגדר הוא מפני שעי"כ שיצילוהו ישמור שבתות הרבה כדיוצא מדברי
התוס' בנדה ד' מ"ד ,וביותר בחידושי הרמב"ן שם שמסביר בהדיא - :דאע"ג דעובר לא קרינן ביה נפש אדם
וליכא ביה משום הצלת נפש ,מ"מ מחללין עליו שבת ,משום דהתם אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי
שיקיים שבתות הרבה עיין שם( .ואכמ"ל באם על ילוד כזה שברור שלא יגיע למצוות מחללין עליו את השבת,
והארכתי בזה במקו"א והעליתי לחיוב ,אבל יתכן שבעודו במעי אמו שאינו נפש ,וגם ברור שלא ישמור שבתות
ומצוות ,באמת לא מחללין אז משום סכנה דידיה של ילוד כזה ,ואכמ"ל).
(ד) גם בשו"ת חוות יאיר סי' ל"א שהעלה והזכיר בתשובתו שם מדבר זה שניתן לחלק בין קודם מ' יום לבין
אחר מ' יום ,או בין קודם ג' חדשים לבין אחר ג' חדשים ,הביע כלאחר יד את הסתייגותו מחילוקים כאלה ,וכותב
בלשון - :מכל מקום אין מבוקשנו לדון מדעת נוטה וסברת הכרס יעו"ש.
(ה) אמת הדבר ,שכמה מהאחרונים מהבאים אחריהם כן הזכירו לחלק בזה בכנ"ז ,וכפי שציטטתי מדבריהם
בספרי שם ,אבל בכגון מקרה חמור כזה להורים וליילוד גם יחד ,יש לדעתי להתיר הפסקת הריון כזה לפחות עד
שבעה חדשים ,והדעת נוטה שגם המחמירים יודו בזה ,דכמקרה החמור הזה שלפנינו עוד לא בא זכרונו
בספרות ההלכה שעד כה.
ופוק חזי בספר שו"ת רב פעלים ח"א חאה"ע סי' ד' שפתח פתח להתיר בהדיא בנידונו (בא"א שזינתה) לסדר
הפלה ,הגם שהמדובר הוא כשכבר הוכר עוברה ונגמר בבטנה חמשה חדשים ,וזאת בהסתמכו על הכתוב
בשו"ת מהרי"ט ושאילת יעב"ץ הנז"ל ,ובנימוק לנידונו ,מפני - :דיש פ"פ לבע"ד לומר היכא דאיכא פגם משפחה
ובזיון וחילול השם אם ישאר העובר ולא תפיל אותו חשיב זה צורך גדול .הרי תרתי שמעינן מזה( :א) שצורך
גדול בזה נקרא לא רק משום צורך גופני דאם ,אלא גם לרבות משום צורך ופגם רוחני( .ב) להתיר משום זה גם
לאחר שלשה חדשים מהריונה.
וא"כ איפוא ברור הדבר ,שהפגם ,הצער והבושה ,והכאבים והיסורים הרוחניים והגשמיים גם יחד שבנידוננו
בהוולד להורים וולד בלתי קיימא שכזה ,המה לאין ערוך בהרבה מאשר בנידונו של הרב פעלים ,והמה
ממושכים וגלויים באין אפשרות להסתירם ובאין אפשרות להתגבר על המתח הנפשי הגדול (ורק הבושת
שבנידונו הוא הרבה יותר ,אבל אי משום הא בלבד נראה דלא משנה ,והנימוקים האחרים מכריעים את הכף

להיתר) ,ואם כן הדעת נותנת ללמוד משם להתיר בנידוננו אפילו לאחר ג' חדשים להריונה לא רק בבנין אב
וגזירה שוה אלא אם גם מקל וחומר.
[ומה שראיתי שמביאים בשם המשך חכמה ר"פ ויקהל שכותב שההורג עובר חייב מיתה בידי שמים ,וכן משו"ת
צפנת פענח ח"א סי' נ"ט שכותב שהוא בגדר שפ"ד ,הנה בספרי שם סופ"ג ציינתי בעצמי לדבריהם ,אבל
לעומת זה תמכתי יסודותי על מה שהבאתי שם לעומתם אמבוהא דספרי דלא סברי כן למעשה כדיעו"ש.
והמשך חכמה שם מלבד מה שלא כתב כן למעשה כי אם לשם פירושא דקרא שם וגם בלשון ויתכן .חוץ מזה
נזהר בלשונו שם ולא כתב כהך לישנא דמתיאמרא /דמיתאמרא /משמיה דחייב מיתה בידי שמים .אלא כותב
בלשון וישראל נמסר מיתתו בידי שמים ,ויתכן שכוונתו בזה רק שדינו נמסר בזה בידי שמים להכריע לפי
המסיבות אם חייב ע"ז מיתה .ועוד זאת דכל יסודו בזה הוא כפי שציין שם על דברי התוס' בסנהד' ד' נ"ט ד"ה
ליכא מידי .ומדברי התוס' שם אין כל הוכחה על חיוב מיתה בידי שמים דכתוב שם רק בלשון וישראל פטור אף
על גב דפטור מ"מ לא שרי .ואפי' אם כוו' התוס' בכלל לאיסור תורה שקלו וטרו בזה גדולי הפוסקים זה בכה וזה
בכה כדציטטתי בספרי שם (והבאתי שם גם מדברי שו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' קנ"ה ,תורת חסד חאה"ע סי'
מ"ב ,שו"ת בית יצחק חיו"ד סי' קס"ב ,שראיתי שמציינים לדבריהם .והמהר"ם שיק שם מדגיש לכתוב דמיהו לא
מיקרי נפש ולא הוי ש"ד ממש .ושם בפ"א כתבתי להעיר על עצם דבריו בזה .וכן הבית יצחק שם מדגיש לבאר
בדברי התוס' דאבל יש בזה רק איסור תורה אבל מיתה ליכא ,ודן לומר דגם אין בו מלקות יעו"ש) .אבל לומר
בכוונת דבריהם שיש גם מיתה בידי שמים מאן דכר שמיה .וגם הצפנת פענח שם כותב רק בלשון שהוא בגדר
שפ"ד ,וגם ע"ז אינו קובע מסמרות ומציין גם לדברי התוס' בנדה ד' מ"ד ע"ב דנקטו לשון מותר ,ועוד ,כדיעו"ש.
וגם זאת .דמלבד שבעצם כוונת דברי התוס /התוס' /בסנהדרין מחולקים הדיעות אם אמנם כוונתם לאיסור
תורה ,ומלבד מה שמצינו לבעלי התוס' עצמם במקו"א דסברי דלא כן ,הנה כל דברי התוס' בסנהדרין מוסבים
על הכלל של מי איכא מידי ,ועל הכלל הזה בעצמו אי סברינן ליה להלכה מחולקים הפוסקים ,וכפי שהבאתי
בספרי שם הרבה מהפוסקים ובראשם רבינו הח"ס ז"ל ס"ל דהרמב"ם לא ס"ל להלכה כהכלל הזה של מי איכא
מידי .וכן הבאתי שם מדברי המהר"ש אנגיל ח"ה סי' מ"ט שס"ל ג"כ הכי בדעת הרמב"ם ועפי"ז מבאר בהדיא
דעפי"ז שוב י"ל דבישראל ההורג עובר אף איסור תורה אינו עובר ,ואף אם יש בזה עכ"פ איסור דרבנן מ"מ ל"ח
זה בכלל אביזרייהו דש"ד יעו"ש (וזה דלא כהמהר"מ שיק שם שרו"ל שזה בכלל אביזרייהו .והדברים ארוכים).
ולא אמנע מלציין מה שראיתי גם הלום בספר שו"ת הרדב"ז מכתב יד (שנדפס בשנת תשל"ה) חאו"ח סי' כ"ב
שנשאל על כהן שהכה את האשה במזיד והפילה אם פסול לישא כפיו ,והשיב דלא נפסל שאין זה הורג נפש,
שעדיין לא היה לו חזקת חיות כיון שעדיין לא יצא לאויר העולם ,ושזהו עיקר הטעם דהמקשה לילד חותכין
העובר שבמעיה מפני סכנת אמו (באהלות פ"ז מ"ו) מפני שהעובר אין לו חזקת חיות ,ומביא ראיה גמורה לדין
זה מדינא דכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ,שאין חייב לבעל האשה או ליורשיו אלא דמי וולדות עיין
שם.

ומדברי הרדב"ז הנ"ז סייעתא לדברי הגרש"ק ז"ל שבס' צלותא דאברהם סי' ס' שהבאתי בספרי שו"ת צ"א ח"ח
סי' ל"ו שכותב ג"כ דמשום האי סברא דלית ליה להולד חזקת חיותא ודאי הוי צערא דידה קודם כיעו"ש ,ואין
להאריך בכאן יותר].
(ו) באשר על כן כאשר גיליתי דעתי מראש ,נלפענ"ד דיש להתיר לכגון נידוננו לסדר הפסקת הריון מיד עם
הוודע המבחן הברור והוודאי שאכן יולד ילוד כזה ,אפילו עד שבעה חדשים להריונה .ובאופן שסידור הפסקת
ההריון תתבצע בצורה כזאת שלא יהא כרוך בה כל סכנה לאם( .באופן שאין ליחס זה לגדר מקרה לידה שיש
בה חשש של פקו"נ ,כגון להפסיק ההריון ע"י מתן זריקה ,כדורים ,וכדומה).
(ז) אוסיף לומר לרווחא דמילתא ,שמה טוב יהא אם אפשר הדבר לסדר שאשה רופאה תבצע את הפסקת
ההריון ,דבאופן כזה יתווסף עוד דבר המקיל בזה ,וזאת לפי דעתם של החו"י והיעב"ץ בתשובותיהם שם .ועוד,
שס"ל שהאיסור בישראל בהריגת עובר הוא משום השחתת זרע יעו"ש ,ונשים הא אינן מצוות על כך לדעת רוב
הפוסקים.
(ח) השאלה הנוספת שכב' שואל ,שלדעתי היא משנית ,והוא ,אם זוג צעיר העומד להתחתן מגלה בבדיקות דם
את נוכחות הגנים המזיקים הללו ,כיצד לטפל בו? והאם ההלכה מאפשרת לזוג שיתחתנו אבל שלא קיימו
/יקיימו /משפחה?
לדעתי לית דין צריך בושש ,שאסור ליעץ בכזאת לזוג כזה ,ההלכה אוסרת זאת בהחלט ,הבעל מצווה על פריה
ורביה ,ואיננו יוצא בזה באימוץ ילדים ,ובזמן שכח בית דין היה יפה ,היו גם כופין את הבעל לגרש כאשר עברו
עשר שנים ולא ילדה לו ,וגם בזמן הזה נענה ביה"ד בכל הרצינות כשבעל תובע מאשתו ג"פ בגלל שלא יכול
להקים אתה וולדות ולקיים המצוה .ואפילו האשה יכולה ג"כ לטעון :בעינא חוטרא לידי ומרא לקבורה.
ולכן היעוץ היחידי שיש ליעצם במקרה שכזה הוא - :שכל אחד ילך לדרכו וימצא הבן והבת זוג המתאים לו.
ואלקים מושיב יחידים ביתה .והנני בכבוד רב ובהוקרה מרובה אליעזר יהודה וולדינברג.

Abortion Demand Soars in Countries Hit by Zika
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:RPHQLQ/DWLQ$PHULFDZKHUHDERUWLRQLVRIWHQLOOHJDODUHVHHNLQJRQOLQHKHOSLQ
XQSUHFHGHQWHGQXPEHUVLQUHVSRQVHWRWKHYLUXVOLQNHGWRELUWKGHIHFWV
'HPDQGIRUDERUWLRQVKDVVRDUHGDPRQJZRPHQOLYLQJLQFRXQWULHVKLWE\WKH
VSUHDGRIWKH=LNDYLUXVZKRIHDUKDYLQJDEDE\ZLWKVHYHUHELUWKGHIHFWVQHZGDWD
VKRZV
,QXQSUHFHGHQWHGQXPEHUVZRPHQLQ/DWLQ$PHULFDDUHDFFHVVLQJWKHZHEVLWH
:RPHQRQ:HEZKLFKKDVDORQJKLVWRU\RIKHOSLQJWKRVHLQFRXQWULHVZKHUHDERUWLRQ
LVLOOHJDOWRREWDLQSLOOVZKLFKZLOOWHUPLQDWHDQHDUO\SUHJQDQF\,Q%UD]LO9HQH]XHOD
DQG(FXDGRUWKHUHTXHVWVIRUKHOSKDYHGRXEOHGZKLOHLQRWKHU/DWLQ$PHULFDQFRXQtries they have risen by a third.
5HYHODWLRQVDERXWWKHVFDOHRIDERUWLRQGHPDQGSXEOLVKHGLQWKH1HZ(QJODQG
-RXUQDORI0HGLFLQHFRPHDVWKHJROIHU5RU\0F,OUR\SXOOHGRXWRIWKH2O\PSLFVLQ5LR
FLWLQJDQ[LHW\RYHUSRWHQWLDO=LNDLQIHFWLRQ´,·YHFRPHWRUHDOLVHWKDWP\KHDOWKDQG
P\IDPLO\·VKHDOWKFRPHVEHIRUHDQ\WKLQJHOVHµKHVDLGLQDVWDWHPHQW
´(YHQWKRXJKWKHULVNRILQIHFWLRQIURPWKH=LNDYLUXVLVFRQVLGHUHGORZLWLVDULVN
QRQHWKHOHVVDQGDULVN,DPXQZLOOLQJWRWDNHµ
7KH:RUOG+HDOWK2UJDQLVDWLRQLVDGYLVLQJWUDYHOOHUVWRWKH2O\PSLFVWRSUDFWLVH
VDIHVH[XVLQJFRQGRPVRUDEVWDLQIRUHLJKWZHHNVDIWHUWKHLUUHWXUQWRDYRLGWKH
ULVNRIVH[XDOWUDQVPLVVLRQRIWKHYLUXVWRDZRPDQZKRLVSUHJQDQWRUSODQQLQJWR
become so.
0DQ\ZRPHQOLYLQJLQ/DWLQ$PHULFDKRZHYHUÀQGLWKDUGWRSURWHFWWKHPVHOYHV
DJDLQVWWKHYLUXVVSUHDGE\PRVTXLWRHVDQGGRQRWKDYHWKHRSWLRQRIWHUPLQDWLRQLQ
WKHHYHQWRIDQXQZDQWHGSUHJQDQF\,WLVSDUWLFXODUO\KDUGIRUWKRVHLQSRRUHUFRPPXQLWLHVOLYLQJLQGLIÀFXOWFRQGLWLRQVZKHUHPRVTXLWRHVUHDGLO\EUHHG
´2QHRIWKHUHDVRQVIRUGRLQJWKLVVWXG\LVWRJLYHDYRLFHWRZRPHQWUDSSHGLQ
WKLVHSLGHPLFµVDLG'U&DWKHULQH$LNHQDFDGHPLFFOLQLFDOOHFWXUHULQWKHGHSDUWPHQW
RIREVWHWULFVDQGJ\QDHFRORJ\RIWKH8QLYHUVLW\RI&DPEULGJH´DQGWREULQJWROLJKW
WKDWZLWKDOOWKHYLURORJ\WKHYDFFLQDWLRQDQGFRQWDLQPHQWVWUDWHJ\DQGDOOWKHJUHDW
WKLQJVWKDWSHRSOHDUHGRLQJWKHUHLVQRYRLFHIRUWKRVHZRPHQRQWKHJURXQGµ

In a supplement to the study, the researchers have published some of the emails
WR:RPHQRQ:HEZKLFKUHYHDOWKHLUIHDUV´,QHHGWRGRDQDERUWLRQEHFDXVHRIWKH
JUHDWULVNRILQIHFWLRQZLWK=LNDKHUH«3OHDVHKHOSPH0\HFRQRPLFVLWXDWLRQLV
H[WUHPHO\GLIÀFXOWµVDLGRQHZRPDQLQ%UD]LO
$QRWKHULQ&RORPELDZURWH´+HUH=LNDLVDPDMRUSUREOHPDQGWKHKHDOWKDXWKRULWLHVGRQRWKHOSZLWKLW«,KDYHQRUHVRXUFHVDWWKLVWLPHDQGZDQWWRDVNIRU\RXUKHOS
EHFDXVHIHDURYHUZKHOPVPH:KDWLIWKHEDE\LVERUQVLFN"µ$QHPDLOIURPDZRPDQ
LQ9HQH]XHODVDLG´:HDUHJRLQJWKURXJKDUHDOO\VHULRXVVLWXDWLRQIRUWKHHFRQRPLF
DQGKXPDQLWDULDQFULVLVXQOHDVKHGE\=LND7KHUHDUHQRWUHDWPHQWVFRQWUDFHSWLYHV
QRUSLOOVWRDERUW,ZDQWWRWHUPLQDWHP\SUHJQDQF\EXW,FDQQRWµ
:RPHQRQ:HELVDORQJVWDQGLQJDQGZHOOXVHGZHEVLWHZKLFKKDGLWVRULJLQV
LQDERDWWKDWXVHGWRPRRURIIWKHVKRUHVRIFRXQWULHVZKHUHDERUWLRQZDVLOOHJDO
DQGRIIHUKHOSWRZRPHQZKRDUULYHGLQGLQJKLHV7KHUHVHDUFKHUVDQDO\VHGGDWD
IURP-DQXDU\WR0DUFKIRU/DWLQ$PHULFDQFRXQWULHVFRPSDULQJWKH
QXPEHUVRIUHTXHVWVZLWKWKUHHFRXQWULHV³&KLOH3RODQGDQG8UXJXD\³ZKHUHWKHUH
KDYHEHHQQRKHDOWKZDUQLQJVDERXWWKHGDQJHUVRI=LNDYLUXVLQSUHJQDQF\
´7KHUHLVDKXJHVXUJHµVDLG$LNHQ´,W·VRYHULQFUHDVHLQGHPDQGLQVRPH
RIWKHFRXQWULHVZHORRNHGDW³DOPRVWLQFUHDVHLQ%UD]LOµ,QWKRVHFRXQWULHV
ZLWKQR=LNDRXWEUHDNWKHUHZDVQRVXFKULVHLQGHPDQG
The study, funded by the National Institutes of Health and the National Science
)RXQGDWLRQZDVFDUULHGRXWE\UHVHDUFKHUVLQWKH86DQGWKH8.$ELJDLO$LNHQDQ
DVVLVWDQWSURIHVVRUDWWKH8QLYHUVLW\RI7H[DVDW$XVWLQVDLGWKHQXPEHUVLQHYLWDEO\
XQGHUUHSUHVHQWHGWKHGHPDQG´$FFXUDWHGDWDRQWKHFKRLFHVSUHJQDQWZRPHQPDNH
LQ/DWLQ$PHULFDLVKDUGWRREWDLQ,IDQ\WKLQJRXUDSSURDFKPD\XQGHUHVWLPDWHWKH
LPSDFWRIKHDOWKZDUQLQJVRQUHTXHVWVIRUDERUWLRQDVPDQ\ZRPHQPD\KDYHXVHG
an unsafe method or visited local underground providers,” she said.
$LNHQVSRNHRI´DPXFKPXFKZLGHUSUREOHPZLWKZRPHQZKRGRQ·WKDYHDFFHVV
>WRWKHLQWHUQHW@DQGOLYHLQYHU\SRRUUXUDODUHDVDQGDUHLQYHU\GLUHVWUDLWVDQGZLOO
EHGULYHQWROHVVVDIHPHWKRGVRILOOHJDODQGXQGHUJURXQGDERUWLRQ:HWKLQNZHDUH
ORRNLQJDWWKHWLSRIWKHLFHEHUJµ
Copyright © theguardian.com



Aborting a Fetus Infected With the
Zika Virus
IFPVUCSFBLPGUIFNPTRVJUPCPSOF;JLBWJSVTJOŞŜŝšoŞŜŝŢ ĕSTUJO#SB[JM
BOEUIFOUISPVHIPVUUIF"NFSJDBT IBTQSPEVDFEIFBSUCSFBLJOHJNBHFT
PGTJDLMZJOGBOUTTVČFSJOHGSPNNJDSPDFQIBMZBOVOEFSEFWFMPQFECSBJOUIBU
SFTVMUTJOBTNBMMIFBEBOEPUIFSNBMGPSNBUJPOT"MUIPVHIQFPQMFXIPDPO
USBDUUIFEJTFBTFHFOFSBMMZTIPXFJUIFSOPPSNJMETZNQUPNT JOUIFDBTFPGB
QSFHOBOUXPNBO;JLBDBODBVTFTFWFSFEFGFDUTJOUIFGFUVT XIJDIUSBOTMBUF
JOUPEFWBTUBUJOHEJTBCJMJUJFTUISPVHIPVUUIFDIJMETMJGFćFVOEFSEFWFMPQNFOU
PGBGFUVTTCSBJOEVFUPUIFNPUIFSTJOGFDUJPODBOMFBEUPQSFNBUVSFEFBUI JO
UIFNPTUFYUSFNFDBTFT BOEJOPUIFST UPTJHOJĕDBOUMJGFMPOHEJTBCJMJUJFTBOE
JNQBJSNFOUT
*O+VOFŞŜŝŢ UIF$FOUFSGPS%JTFBTF$POUSPMBOE1SFWFOUJPOSFQPSUFEUIBU
ŞşŠQSFHOBOUXPNFOJOUIF6OJUFE4UBUFTJODMVEJOHCPUI64SFTJEFOUTBOE
WJTJUPSTIBECFFOEJBHOPTFEXJUI;JLBTJODFUIFCFHJOOJOHPGUIBUZFBS UISFF
PGXIPNIBEEFMJWFSFECBCJFTXJUI;JLBSFMBUFEEFGFDUTćSFFPUIFSTDIPTFUP
UFSNJOBUFUIFJSQSFHOBODJFTBęFSEFGPSNJUJFTXFSFGPVOEJOUIFGFUVTFTUIFZ
XFSFDBSSZJOH
"CPSUJPO IBT JOEFFE FNFSHFE BT B TUSPOH QSFGFSFODF BNPOH QSFHOBOU
XPNFOEJBHOPTFEXJUI;JLB0O+VOFŞŞ ŞŜŝŢ UIFNew England Journal of
MedicineSFQPSUFEBTVSHFJOUIFEFNBOEGPSBCPSUJPOTJO-BUJO"NFSJDB UIF
SFHJPOXPSTUIJUCZUIFFQJEFNJD*O#SB[JM 7FOF[VFMB BOE&DVBEPS BCPSUJPO
SFRVFTUTEPVCMFEBęFSXBSOJOHTXFSFJTTVFEPGUIFEJTFBTFTEFWBTUBUJOHFČFDUT
POEFWFMPQJOHGFUVTFT
+FXJTIMBXBOEUSBEJUJPO PGDPVSTF SFHBSETUIFDSFBUJPOBOENBJOUFOBODFPG
IVNBOMJGFBTUIFNPTUTBDSFEPGBQFSTPOTEVUJFT BOEIBTUIVTBMXBZTPQQPTFE
UIFUFSNJOBUJPOPGQSFHOBODJFT#VUNJHIUUIFSFCFIBMBDIJDKVTUJĕDBUJPOGPS
QFSNJUUJOHBCPSUJPOTJOUIFDBTFPGBOVOCPSODIJMEEJBHOPTFEXJUI;JLB *GTP 
BUXIJDITUBHFPGHFTUBUJPOXPVMEUIJTCFQFSNJUUFE Ŵ
*OBOBUUFNQUUPBOTXFSUIJTRVFTUJPO XFXJMMFYQMPSFUIFCBTJTBOEOBUVSF
PGUIFIBMBDIJDQSPIJCJUJPOPGLJMMJOHBOVOCPSODIJME
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GFUVTFTEJBHOPTFEXJUI5BZ4BDITBOEPUIFSTFWFSFDPOEJUJPOT BTXFXJMMTFFCFMPX



ŵŻŸ

FAMILY & HEALTH

Ŵ 0GDPVSTF UIJTRVFTUJPOJTOPUMJNJUFEUPDBTFTPG;JLBJOGFDUJPO BOEBQQMJFTBMTPUP
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ˋʸ˄ʳ ʺ˃ ʼ˃ʴʿʸ ʼˋˌ ʿʳˋˌʼʿʶ ˀ˅ʶʼˁ ʳʾʼʿ
ćF.JTIOBJOMaseches Nidda ŠŠB FTUBCMJTIFTUIBUBLJMMFSJTMJBCMFUPDBQJUBM
QVOJTINFOUSFHBSEMFTTPGUIFWJDUJNTBHF FWFOJGUIFWJDUJNXBTBOJOGBOUXIP
IBEKVTUCFFOCPSO ʶʺʳˀʸʼ˂ʴˊʸ˃ʼˍ ćFDMFBSJNQMJDBUJPOJTUIBULJMMJOHBO
VOCPSODIJMEEPFTOPUSFOEFSPOFMJBCMFUPDBQJUBMQVOJTINFOUćJTJTOPUFE
FYQMJDJUMZCZUIFMechilta DJUFECZ3BTIJJOIJT5PSBIDPNNFOUBSZ Shemos
ŞŝŝŞ JOSFGFSFODFUPUIFWFSTF ˍˁʸʼˍʸˁˍˁʸˌʼʳʷʾˁ i0OFXIPTUSJLFTBNBOBOE
IFEJFTTIBMMCFQVUUPEFBUIw ćF5PSBIDPOTJEFSTLJMMJOHBO ˌʼʳBiNBOw
BDBQJUBMPČFOTF BOEUIFMechiltaJOUFSQSFUTUIFUFSNˌʼʳJOUIJTDPOUFYUBT
SFGFSSJOHUPBIVNBOCFJOHUIBUIBTCFFOCPSOŵ
*OUFSFTUJOHMZ halachaEJTUJOHVJTIFTJOUIJTSFHBSECFUXFFO+FXTBOEHFO
UJMFT*OMaseches Sanhedrin šţC UIF(FNBSBSVMFTUIBUGPSHFOUJMFT LJMMJOH
FWFOBOVOCPSOGFUVTDPOTUJUVUFTBDBQJUBMPČFOTF QVOJTIBCMFCZFYFDVUJPO
ćF(FNBSBJOGFSTUIJTSVMFGSPN(PETDPNNBOEUP/PBDIBęFSUIFĘPPE
GPSCJEEJOHNVSEFS XIJDIBQQMJFTUPBMMIVNBOLJOEʽˇˌʼʸˁʶˀʶʳʴˀʶʳʷˀʶʽˇʸˌ
BereishisťŢ ćFQISBTF ˀʶʳʴˀʶʳʷˀʶʽˇʸˌDPVMECFJOUFSQSFUFEBTBSFGFS
FODFUPLJMMJOHBiQFSTPOJOBQFSTPOwOBNFMZ BGFUVTBOETJODFUIF5PSBI
EFDMBSFTUIJTDSJNFBDBQJUBMPČFOTF ʽˇˌʼʸˁʶ UIF(FNBSBDPODMVEFTUIBULJMMJOH
BOVOCPSODIJME MJLFPSEJOBSZNVSEFS JTQVOJTIBCMFCZFYFDVUJPO)PXFWFS 
PODFUIF5PSBIXBTHJWFO Am YisraelCFDBNFTVCKFDUUPUIF5PSBITMBXT OPUUIF
VOJWFSTBMDPEFQSFTFOUFEUP/PBDIBęFSUIFĘPPE BOEBDDPSEJOHUP5PSBIMBX BT
OPUFEFBSMJFS LJMMJOHBGFUVTEPFTOPUDPOTUJUVUFBDBQJUBMPČFOTFćJTEJTUJODUJPO
CFUXFFO+FXTBOEHFOUJMFTJTDPEJĕFECZUIF3BNCBN Hilchos MelachimťŠ 
/FWFSUIFMFTT XIJMFJUJTDMFBSUIBUGPSB+FX LJMMJOHBGFUVTJTOPUFRVJWBMFOU
UPBDUVBMNVSEFSXJUISFTQFDUUPMJBCJMJUZUPDBQJUBMQVOJTINFOU UIFRVFTUJPO
SFNBJOTXIFUIFSJUJTTUJMMGPSCJEEFOCZ5PSBIMBX
Tosfos MBUFSJOMaseches Sanhedrin šťB JOEJDBUFUIBULJMMJOHBGFUVTJTGPS
CJEEFOEVFUPUIFSVMFPGˋʸ˄ʳʺ˃ʼ˃ʴʿʸʼˋˌʿʳˋˌʼʿʶˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿićFSFJTOPUIJOH
UIBUJTQFSNJTTJCMFGPSB+FXBOEGPSCJEEFOGPSHFOUJMFTwŶćF(FNBSBUIFSF
FTUBCMJTIFTUIJTSVMFUPFYQMBJOXIZMBXTUIBUXFSFHJWFOUPNBOLJOECFGPSFUIF
3FWFMBUJPOBU4JOBJ CVUXFSFOPUTVCTFRVFOUMZSFQFBUFEUPAm YisraelBęFSUIFZ
SFDFJWFEUIF5PSBI BSFCJOEJOHGPS+FXT"MUIPVHIUIF+FXJTIOBUJPOUSBOTJ
UJPOFEBU.PVOU4JOBJGSPNUIFVOJWFSTBMDPEFBQQMJDBCMFUPBMMIVNBOJUZUPUIF
TZTUFNPG5PSBIMBX OFWFSUIFMFTT UIFSFDBOOPUCFBOPCMJHBUJPOPSQSPIJCJUJPO
CZXIJDIHFOUJMFTBSFCPVOECVU+FXTBSFOPU"T3BTIJFYQMBJOT Am YisraelXBT
TFUBQBSUBU.PVOU4JOBJGPSBTQFDJBMTUBUVSFPGTBODUJUZ ˌʶˊˍʷʿBOEOPU
ŵ ˌʼʳˍʸʼʷʿʼʸʳˋʷʳˁʼʼˊ˂ʴʷʾʼˌʶ˅ʴʼʼʺʸ˃ʼʳ
Ŷ )FODFGPSUI XFXJMMSFGFSUPUIJTSVMFXJUIUIFBCCSFWJBUFEQISBTFˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ
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UPCFSFMJFWFEPGPCMJHBUJPOTDIBSHFEUPBMMIVNBOLJOEćFSFGPSF FWFOJGBMBX
UIBUQSFDFEFEUIF3FWFMBUJPOXBTOPUMBUFSSFQFBUFEUPUIF+FXJTIQFPQMF JUDBO
CFBTTVNFEUPCFCJOEJOHVQPOUIFNTosfosBQQMZUIJTSVMFUPUIFQSPIJCJUJPOPG
LJMMJOHGFUVTFT OPUJOHUIBUBMUIPVHI+FXTBSFOPUMJBCMFUPUIFTBNFTFWFSFQVO
JTINFOUGPSUIJTPČFOTFBTHFOUJMFT JUJTOFWFSUIFMFTTGPSCJEEFOGPS+FXTKVTUBT
JUJTGPSHFOUJMFTćJTDPNNFOUJTBMTPNBEFCZTosfosJOMaseches Chullin şşB 

Abortion as Murder
ćFJNQMJDBUJPOTPGTosfosWJFXBSFFYQSFTTFECZ3BW.FJS4JNDIBPG%WJOTLJO
Or Samei’ach Hilchos Issurei Bi’ahşŞ 
˂ʼˌ˃ʸ˅˂ʼʼ˃˅ʿˊˋˀʶʸˊˀʼʸʸˉˁʸʼʷˌʷˁʷˋʸˍ˂ˍˁˋʺʳ˂ʼʸʸˉˁʶʼʳʶʸˍʸʸˉˁʷˍˌʸʶˊʼʴʵ
«ʿʳˋˌʼˀʶʿ˅ʳ˃ˁʺˋʷ˄ʺʼˇʻʷˌ˅ʸˋʴ˅ˀʳ

"DDPSEJOHUP3BW.FJS4JNDIB UIFSVMFPGˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿNFBOTUIBU+FXTBSFCPVOE
CZQSFDJTFMZUIFTBNFQSPIJCJUJPOTUIBUBQQMJFECFGPSFUIFZSFDFJWFEUIF5PSBI
&WFOXIFOUIF5PSBIUSFBUT+FXJTIWJPMBUPSTNPSFMFOJFOUMZ BTJOUIFDBTFPG
LJMMJOHBOVOCPSODIJME UIFJOJUJBMQSPIJCJUJPOSFNBJOTGVMMZJOGPSDFGPSCPUI
HFOUJMFTBOE+FXTBMJLF"DDPSEJOHUPUIJTQFSTQFDUJWF LJMMJOHBGFUVTJTTUSJDUMZ
GPSCJEEFOPOUIFMFWFMPG5PSBIMBXBOEDPOTUJUVUFTPVUSJHIUNVSEFS OPUXJUI
TUBOEJOH UIF FYDFQUJPOBM QSPWJTJPO BCTPMWJOH +FXJTI PČFOEFST GSPN DBQJUBM
QVOJTINFOU
3BW.FJS4JNDIBGPMMPXTUIJTBQQSPBDIJOIJTMeshech Chochma Shemos
şšŞ BTXFMM XIFSFIFXSJUFTBCPVUB+FXXIPLJMMTBGFUVT ˀʼʼˁˌʼ˃ʼʶʿʸˍˍʼˁˋ˄ˁ˃
NFBOJOH IFJTMJBCMFUPEFBUI CVUUIFQVOJTINFOUXJMMCFCSPVHIUVQPOIJN
CZ(PE BOEOPUCZUIFIVNBODPVSUŷ*OIJTWJFX JUBQQFBST LJMMJOHBOVOCPSO

ŷ ćFChemdas Yisrael Kuntres Ner Mitzvah QQŝţšoŝţŢ DJUFTUIJTUIFPSZGSPNUIFXPSL

Zechusa De-Avraham BOESBJTFTUIFRVFTUJPOPGIPXUPSFDPODJMFUIJTWJFXXJUIUIF
FYQMJDJU5PSBIMBXSFRVJSJOHPOFUPQBZSFQBSBUJPOTJGIFLJMMTBGFUVTCZCFBUJOHJUT
NPUIFS ShemosŞŝŞŞ ćFGBNPVTSVMFPGʷʼ˃ʼˁʷʴˋʶʴʷʼʿˀʼˊBCTPMWFTPOFPGSFTUJUVUJPO
QBZNFOUTGPSEBNBHFTJGIFJODVSSFEBDBQJUBMQVOJTINFOUBUUIFTBNFUJNFIFDBVTFE
UIFEBNBHF BOE3BCCJ/FDIVOZBCFO)B,BOFI KesubosşŜB GBNPVTMZBQQMJFTUIJT
SVMFFWFOJGUIFDBQJUBMPČFOTFJTQVOJTIBCMFPOMZCZ(PE"DDPSEJOHMZ JGLJMMJOHBGFUVT
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8JUISFHBSEUPUIFTBODUJUZPGUIFmitzvosDFSUBJOMZ <+FXT>BęFSUIF
HJWJOHPGUIF5PSBIBSFCPVOECZBMMUIFDPNNBOETCZXIJDIUIFZXFSF
CPVOECFGPSFIBOE#VUXJUISFHBSEUPQVOJTINFOUT JGPOFUSBOTHSFTTFE
BOEDPNNJUUFE<UIFGPSCJEEFOBDU> UIF5PSBITIPXFEHSFBUFSDPNQBT
TJPOGPSUIFCMPPEPGB+FXy
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DIJMERVBMJĕFTBTNVSEFSJOFWFSZSFTQFDU UIFMPOFFYDFQUJPOCFJOHUIBUbeis din
XJMMOPUTFOUFODFUIFPČFOEFSUPFYFDVUJPO
ćJTJTBMTPUIFJNQMJDBUJPOPGUIF.BIBSBMJOIJTGur Aryeh ShemosŞŝŝŞ 
XIFSFIFSBJTFTUIFRVFTUJPOPGXIZUIFEJČFSFODFCFUXFFO+FXTBOEHFOUJMFT
XJUISFTQFDUUPUIFQVOJTINFOUGPSLJMMJOHBGFUVTEPFTOPUWJPMBUFUIFSVMFPG
ˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ&WFOPODFTosfosFTUBCMJTIUIBUUIJTJTGPSCJEEFOGPSCPUI+FXTBOE
HFOUJMFT HFOUJMFTBSFTUJMMIFMEUPBTUSJDUFSIBMBDIJDTUBOEBSECZCFJOHMJBCMFUP
DBQJUBMQVOJTINFOU)PXDBOUIJTCFSFDPODJMFEXJUIUIFBYJPNPG ˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ 
XIJDIQSFDMVEFTUIFQPTTJCJMJUZPGBQQMZJOHBTUSJDUFSTUBOEBSEUPHFOUJMFTUIBO
UP+FXT ćF.BIBSBMBOTXFSTUIBUJOUIFDBTFPGB+FXXIPLJMMTBGFUVT UIF
5PSBIEPFTOPUUSFBUUIFPČFOEFSNPSFMFOJFOUMZ CVUSBUIFSBQQMJFTBTUSJDUFS
TUBOEBSEUPbeis din QSFWFOUJOHUIFNGSPNFYFDVUJOHUIFQFSQFUSBUPSćVT UIJT
QSPWJTJPOSFĘFDUTOPUBMPPTFSTUBOEBSEGPS+FXT CVUSBUIFSBTUSJDUFSTUBOEBSE
*UFNFSHFTGSPNUIF.BIBSBMTDPNNFOUTUIBUFWFOGPS+FXT LJMMJOHBOVOCPSO
JOGBOUDPOTUJUVUFTPVUSJHIUNVSEFS CVUUIF5PSBISFTUSBJOTbeis dinGSPNFYFDVU
JOHUIFQFSQFUSBUPS
"DDPSEJOHUPUIFTFTPVSDFT BOEUIFTUSBJHIUGPSXBSESFBEJOHPGTosfos LJMMJOH
BGFUVTJTTUSJDUMZGPSCJEEFOBOEDPOTUJUVUFTNVSEFS
"UĕSTUHMBODF XFNJHIURVFTUJPOUIJTDPODMVTJPOJOMJHIUPGUIF.JTIOBT
SVMJOHJOMaseches Ohalos ţŢ DPODFSOJOHUIFDBTFPGBXPNBOFYQFSJFODJOH
MJGFFOEBOHFSJOHDPNQMJDBUJPOTEVSJOHDIJMECJSUIćF.JTIOBJOTUSVDUTUIBUUIF
GFUVTTIPVMECFLJMMFEGPSUIFQVSQPTFPGTBWJOHUIFNPUIFSTMJGF ˂ʼˁʶʸˊʷʼʼʺˌʼ˃ˇˁ
ʸʼʼʺʿiCFDBVTFIFSMJGFUBLFTQSFDFEFODFPWFSIJTw*G IPXFWFS UIFXPNBOT
MJGFJTUISFBUFOFEBęFSUIFJOGBOUTIFBEFYJUFEIFSCPEZ UIFOUIFCBCZNBZOPU
CFLJMMFEUPTBWFUIFNPUIFS ˌˇ˃ʼ˃ˇˁˌˇ˃˂ʼʺʸʶ˂ʼʳˌiXFEPOPUEJTDBSEPOFMJGF
GPSUIFTBLFPGBOPUIFSw
ćF.JTIOBIFSFFYQMJDJUMZEJTUJOHVJTIFTCFUXFFOLJMMJOHBOVOCPSODIJME
BOELJMMJOHBOFXCPSO QFSNJUUJOHUIFGPSNFSGPSUIFTBLFPGSFTDVJOHBMJGF XIJMF
GPSCJEEJOHUIFMBUUFSJOTVDIBDBTFćJTXPVMEBQQFBSUPTVHHFTUUIBULJMMJOH
BGFUVTJTGVOEBNFOUBMMZEJČFSFOUGSPNTUBOEBSENVSEFS"GBNPVTIBMBDIJD
QSJODJQMFGPSCJETLJMMJOHUPTBWFPOFTMJGF FYDFQUXIFOPOFDPNFTVOEFSBUUBDL 
JOXIJDIDBTFIFJTQFSNJUUFEUPLJMMUIFQVSTVFSJOTFMGEFGFOTF "TTVDI JGLJMM
JOHBOVOCPSODIJMEDPOTUJUVUFTNVSEFS UIFSFTIPVMECFOPCBTJTGPSQFSNJUUJOH
LJMMJOHTVDIBDIJMEJOPSEFSUPTBWFUIFNPUIFSKVTUBTUIFSFJTOPCBTJTGPS
QFSNJUUJOHLJMMJOHUIFDIJMEUPTBWFUIFNPUIFSBęFSIFPSTIFIBTCFHVOFYJUJOH
UIFXPNC
ćFBOTXFSNBZMJFJOUIFSFBTPOUIBUhalachaGPSCJETLJMMJOHUPTBWFPOFT
SFOEFSTPOFMJBCMFUPEFBUIBUUIFIBOETPG(PE UIFOBDDPSEJOHUP3BCCJ/FDIVOZBCFO
)B,BOFI POFTIPVMEOPUCFSFRVJSFEUPDPNQFOTBUFUIFQBSFOUTBęFSLJMMJOHBGFUVT

"#035*/("'&564*/'&$5&%8*5)5)&;*,"7*364

ŵŻż

MJGFćF(FNBSB SanhedrinţŠB FYQMBJOTUIJTSVMFBTCBTFEPOPVSJOBCJMJUZUP
EFUFSNJOFUIFSFMBUJWFWBMVFPGEJČFSFOUQFPQMFTMJWFT*OUIF(FNBSBTXPSET 
ʼˇʻˊˁʸ˄ʽʶʼʶʳˁʶʶˍʼʹʺʼʳˁi)PXEPZPVLOPXUIBUZPVSCMPPEJTSFEEFS w
0OMZ(PEDBOEFUFSNJOFXIJDIMJGFJTNPSFWBMVBCMFUIBOBOPUIFS BOEUIVTB
QFSTPOIBTOPSJHIUUPUBLFBOPUIFSMJGFUPTBWFIJTPXOćFMinchas Chinuch
ŞťŢŞŠ QPTJUTUIBUJOUIFDBTFPGBGFUVT IPXFWFS XFBSFJOEFFEBVUIPSJ[FEUP
DIPPTFPOFMJGFPWFSBOPUIFS4JODFUIFGFUVTIBTOPUZFUCFFOCPSO BOEJTUIVT
OPUDPOTJEFSFEBDPNQMFUFIVNBOPSHBOJTN XFNBZHSBOUQSFGFSFODFUPUIF
MJGFPGBIVNBOCFJOHXIPIBTBMSFBEZCFFOCPSOćVT FWFOJGXFBTTVNFUIBU
LJMMJOHBGFUVTDPOTUJUVUFTPVUSJHIUNVSEFS XFDBOFBTJMZFYQMBJOXIZhalacha
QFSNJUTLJMMJOHBGFUVTUPTBWFJUTNPUIFSTMJGF BTNVSEFSJTQFSNJUUFEUPTBWFB
MJGFJOUIFWFSZSBSFTJUVBUJPOTJOXIJDIXFBSFBVUIPSJ[FEUPHSBOUQSFGFSFODFUP
POFQFSTPOTMJGFPWFSBOPUIFSŸ

"OPUIFSXBZPGSFDPODJMJOHUIF.JTIOBTSVMJOHXJUIUIFBTTVNQUJPOUIBUBCPS
UJPODPOTUJUVUFTNVSEFSFNFSHFTGSPNUIFTVSQSJTJOHDPNNFOUTPGUIF3BNCBN
JOHilchos Rotzei’ach ŝť ćF3BNCBNXSJUFTUIBUJOBDBTFJOXIJDIMBCPS
QMBDFTBXPNBOJOBMJGFUISFBUFOJOHTJUVBUJPO UIFJOGBOUJTLJMMFEˆʶʸˋʾʳʸʷˌʼ˃ˇˁ
ʷʵˋʸʷʿʷʼˋʺʳiCFDBVTFJUJTBTUIPVHIJUQVSTVFTIFSUPLJMMIFSw*OUIFDBTFJO
XIJDIUIFJOGBOUTIFBEIBEBMSFBEZFYJUFE UIF3BNCBNSVMFTUIBUUIFCBCZNBZ
OPUCFLJMMFECFDBVTF ˀʿʸ˅ʿˌʸ˅ʴʻʸʷʹiUIJTJTUIFOBUVSBMXBZPGUIFXPSME w
JOXIJDIUIFMBXPGrodefDBOOPUCFBQQMJFE4VSQSJTJOHMZ UIF3BNCBNGFMUJU
OFDFTTBSZUPSFTPSUUPUIFMBXPGˆʶʸˋ XIJDIQFSNJUT BOEFWFOSFRVJSFT LJMMJOH
TPNFPOFXIPTFFLTUPLJMMBOPUIFS UPFYQMBJOXIZBGFUVTNBZCFLJMMFEUPTBWF
JUTNPUIFSEVSJOHDIJMECJSUI.BOZXSJUFSTTUSVHHMFEUPFYQMBJOUIJTDPNNFOU
BOEUIFEJTUJODUJPOCFUXFFOUIFUXPDBTFTJOUIF3BNCBNTWJFXŹ3FHBSEMFTT 
UIF3BNCBNDMFBSMZJNQMJFTUIBUCFGPSFUIFGFUVTCFHJOTFYJUJOHUIFXPNC JU
XPVMECFGPSCJEEFOUPUBLFJUTMJGFFWFOGPSUIFTBLFPGTBWJOHBOPUIFSMJGF FYDFQU
JOUIFDBTFJOXIJDIUIFGFUVTJUTFMGUISFBUFOTUIFNPUIFSźćVT GPSFYBNQMF JG
BQFSTPOJTPSEFSFEBUUIFUISFBUPGEFBUIUPQFSGPSNBOBCPSUJPO UIF3BNCBN
Ÿ 4FFBMTP3BW4INVFM3P[PWTLZTEJTDVTTJPOJOZichron ShmuelŤşŝŠoŝŢ3BW:FDIJFM

:BBLPW8FJOCFSH IPXFWFS SFKFDUTUIJTBQQSPBDIJOIJTSeridei Eish şŝŞţ 
Ź 3BW.PTIF5[VSJFM JOBOBSUJDMFPOUIJTUPQJDQVCMJTIFEJOTechumin WPMŞš DJUFT
GPVSUFFOEJČFSFOUFYQMBOBUJPOTPGUIF3BNCBNTWJFX3BW5[VSJFMTFTTBZDBOCFBDDFTTFE
POMJOF BUIUUQXXX[PNFUPSHJM $BUFHPSZ*%ŞŢŜ"SUJDMF*%Şţţ
ź ćFSema $.ŠŞšŤ TVSQSJTJOHMZVOEFSTUPPEUIF3BNCBNUPNFBOUIBUUIFGFUVT
NBZCFLJMMFEJOUIJTDBTFCFDBVTFJUJTOPUDPOTJEFSFEBGVMMĘFEHFEMJGF BTJUIBEOPUZFU
FYJUFEUIFXPNC*UJTEJďDVMUUPSFDPODJMFUIJTSFBEJOHXJUIUIF3BNCBNTGPSNVMBUJPO 
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XPVMETFFNJOHMZSFRVJSFIJNUPTVSSFOEFSIJTMJGFUPBWPJEUIJTUSBOTHSFTTJPOŻ
ćF3BNCBNVOEFSTUPPEUIF.JTIOBBTQFSNJUUFELJMMJOHBGFUVTPOMZJOUIF
VOJRVFDBTFJOXIJDIUIFGFUVTJTSFHBSEFEBTBiQVSTVFSwCFDBVTFJUEJSFDUMZ
UISFBUFOTUIFNPUIFSTMJGF6OEFSBMMPUIFSDJSDVNTUBODFT IPXFWFS JUXPVMECF
GPSCJEEFOUPLJMMBGFUVTFWFOUPTBWFBMJGF KVTUBTPOFNBZOPULJMMBOZPOFFMTF
UPTBWFBMJGFćJTJT JOGBDU UIFSVMJOHPG3BW.PTIF'FJOTUFJOJOIJTGBNPVT
SFTQPOTVNPOUIFTVCKFDU Iggeros Moshe $.ŞŢť 
0OFNJHIU IPXFWFS EJTUJOHVJTICFUXFFOUIFDBTFEJTDVTTFECZUIF3BNCBN
BOEPUIFSTJUVBUJPOTPGBCPSUJPOćF3BNCBNTQFBLTIFSFPGBGFUVTEVSJOH
DIJMECJSUI XIPIBTBMSFBEZFOUFSFEUIFCJSUIDBOBMBOEJTQPJTFEUPFOUFSJOUP
UIFXPSME*UJTQFSIBQTGPSUIJTSFBTPOUIBUUIFJOGBOUJTBMSFBEZDPOTJEFSFEBGVMM
ĘFEHFEIVNBOPSHBOJTN2VJUFQPTTJCMZ IPXFWFS UIF3BNCBNXPVMEDPODFEF
UIBUBUFBSMJFSTUBHFT CFGPSFDIJMECJSUI BGFUVTJTOPUDPOTJEFSFEBGVMMĘFEHFE
IVNBOPSHBOJTNXJUISFTQFDUUPXIJDIXFDBOBQQMZUIFQSPIJCJUJPOPGNVSEFS
)FODF UIF3BNCBNTSVMJOHEPFTOPUOFDFTTBSJMZMFBEVTUPUIFDPODMVTJPOUIBU
BMMBCPSUJPOTDPOTUJUVUFPVUSJHIUNVSEFSćJTQPJOUJTNBEFCZ3BW$IBJN0[FS
(SPE[JOTLZ Achiezerşͺ͵Ͷ 
.PSFPWFS 3BW:FDIJFM:BBLPW8FJOCFSH Seridei EishşŝŞţ FYQMBJOTUIF
3BNCBNTDPNNFOUTEJČFSFOUMZ BTTFSUJOHUIBUUIF3BNCBNEPFTOPU JOGBDU 
DPOTJEFS LJMMJOH B GFUVT FRVJWBMFOU UP NVSEFS *O 3BW 8FJOCFSHT WJFX  UIF
3BNCBNVUJMJ[FTUIFUFSNˆʶʸˋIFSFUIFXBZIFVTFTJUJOHilchos Chovel U-Mazik
Ťŝš XIFSFIFXSJUFTUIBUPOFXIPUISPXTBGFMMPXQBTTFOHFSTCFMPOHJOHT
PČBTJOLJOHTIJQUPTBWFUIFWFTTFMEPFTOPUIBWFUPDPNQFOTBUFUIBUQBTTFO
HFSćF3BNCBNFYQMBJOT  ʽʼʿˌʷˌʷˌ˅ʷʴˋʷʸˉˁʸˀʵˋʷʿˀʷʼˋʺʳˆʶʸˋʸˁʾ«ʳˌˁʷˌ
ˀ˅ʼˌʸʷʸiCFDBVTFUIFDBSHPyJTMJLFTPNFPOFDIBTJOHUIFNUPLJMMUIFN BOE
IFQFSGPSNFEBHSFBUmitzvaCZEJTDBSEJOHJUBOETBWJOHUIFNw*OPUIFSXPSET 
QSPQFSUZUIBUDBVTFTBUISFBUUPMJGFNBZCFEFTUSPZFEXJUIPVUJODVSSJOHMJBCJMJUZ
GPSEBNBHFT3BW8FJOCFSHCPMEMZBTTFSUTUIBUUIJTJTUIF3BNCBNTJOUFOUJO
GPSNVMBUJOHUIFQSPWJTJPOQFSNJUUJOHLJMMJOHBGFUVTUIBUFOEBOHFSTUIFNPUIFS
)FNFBOTUPTBZUIBUBMUIPVHIUIFGFUVTJTUIFiQSPQFSUZwPGUIFGBUIFS JUOFW
FSUIFMFTTNBZCFLJMMFECFDBVTFJUQPTFTBUISFBUUPUIFNPUIFSż"DDPSEJOHUP
IPXFWFS BTUIF3BNCBNDMFBSMZBUUSJCVUFTUIJTQSPWJTJPOUPUIFGBDUUIBUUIFGFUVTiQVS
TVFTwUIFNPUIFS
Ż "OPUIFSFYBNQMF OPUFECZ3BW4INVFM"VFSCBDIJOIJTDarchei ShmuelDPNNFOUBSZ
to Maseches Ohalos XPVMECFUIFDBTFPGBQSFHOBOUXPNBOXIPSFRVJSFTMJGFTBWJOH
TVSHFSZUIBUXPVMEDBVTFGBUBMIBSNUPUIFGFUVT"DDPSEJOHUPUIF3BNCBN JUXPVME
QSFTVNBCMZCFGPSCJEEFOUPQFSGPSNTVDIBOPQFSBUJPO BTUIFGFUVTJTOPUUIFDBVTFPG
UIFNPUIFSTDPOEJUJPOBOEJTUIVTOPUBˆʶʸˋ
ż ćJTSFBEJOHPGUIF3BNCBNTDPNNFOUTJTBMTPTVHHFTUFECZ3BW%BWJE.FU[HFSJOIJT
BOOPUBUJPOUPUIF3BTICBTDPNNFOUBSZUPMaseches Nidda šŠB OPUFŝŤŠ 
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UIJTSFBEJOH UIF3BNCBNEPFTOPUDPOTJEFSLJMMJOHBGFUVTBLJOUPNVSEFS CVU
SBUIFSWJFXTJUBTBOBDUPGiEBNBHFwUPUIFQBSFOUT XIJDIJTQFSNJTTJCMFJODBTFT
PGEJSFOFFE
*UFNFSHFT UIFO UIBUTosfosWJFXUIFUFSNJOBUJPOPGBQSFHOBODZBTB5PSBI
WJPMBUJPO BOEQSFTVNBCMZBOBDUPGNVSEFS BOEUIJTNBZBMTPCFUIFWJFXPGUIF
3BNCBN EFQFOEJOHPOIPXPOFJOUFSQSFUTIJTSVMJOH

Abortion as an ˂˃ʴˋʶˁ ˋʸ˄ʼʳ

Ŵų ćF(FNBSBJOGFSTUIJThalachaGSPNUIFQISBTFˀʷʼ˃ˌˀʵʸˍˁʸ DevarimŞŞŞŞ 
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ćF3BO ChullinŝťBJOUIF3JG DPNNFOUJOHPOBEJďDVMUQBTTBHFJOMaseches
Arachin ţB BQQFBSTUPUBLFUIFWJFXUIBULJMMJOHBGFUVTBTBO ˂˃ʴˋʶˋʸ˄ʼʳ B
QSPIJCJUJPOFOBDUFECZChazal 
ćF.JTIOBJOArachinFTUBCMJTIFTUIBUJGBQSFHOBOUXPNBOJTDPOWJDUFEPG
BDBQJUBMPČFOTF UIFTFOUFODFJTDBSSJFEPVUJNNFEJBUFMZ XJUIPVUXBJUJOHVOUJM
TIFEFMJWFSTIFSCBCZćFPOMZFYDFQUJPOJTXIFOUIFXPNBOIBEBMSFBEZCFHVO
MBCPS JOXIJDIDBTFUIFFYFDVUJPOJTTVTQFOEFEVOUJMBęFSUIFDIJMETEFMJWFSZ
ćF(FNBSBSFBDUTUPUIF.JTIOBTSVMJOHCZXPOEFSJOHXIZTVDIBOPCWJPVT
QPJOUOFFEFEFYQMJDBUJPO ʳʼʷʷˇʸʵʳʻʼˌˇićJTJTPCWJPVTJUJTQBSUPGIFS
CPEZw"TUIFGFUVTJTQBSUPGUIFXPNBOTCPEZ UIF(FNBSBGFMUJUPCWJPVTUIBU
UIFGFUVTTIPVMECFLJMMFEBMPOHXJUIUIFNPUIFS5PFYQMBJOXIZUIF.JTIOB
GPVOEJUOFDFTTBSZUPBSUJDVMBUFUIJThalacha UIF(FNBSBDPNNFOUTUIBUPOF
NJHIUIBWFUIPVHIUPUIFSXJTFEVFUPUIFIVTCBOETTUBLF4JODFUIFJOGBOUJOTJEF
UIFDPOWJDUFENPUIFSTXPNCCFMPOHTUPUIFGBUIFS POFNJHIUIBWFBTTVNFEUIBU
UIFTFOUFODFTIPVMECFEFMBZFEUPTBWFIJTDIJMEćF(FNBSBDPODMVEFTUIBUUIF
JOGBOUJTOPUTBWFECFDBVTFUIF5PSBIJOEJDBUFTUIBUBGFUVTJOTJEFBDPOWJDUFE
QSFHOBOUXPNBOEJFTBMPOHXJUIUIFNPUIFSŴų
4FWFSBMRishonimBEESFTTUIFRVFTUJPOPGXIZUIF(FNBSBGPVOEJUPCWJPVT
UIBUUIFGFUVTTIPVMEQFSJTIBMPOHXJUIUIFDPOWJDUFENPUIFS BOEXIBUQSFDJTFMZ
UIF(FNBSBNFBOTCZEFTDSJCJOHUIFGFUVTBTʷˇʸʵQBSUPGUIFXPNBOTCPEZ
Tosfos SanhedrinŤŜC DJUJOH3BCCFJOV5BN FYQMBJOUIBUTJODFUIFGFUVTJT
DPOOFDUFEUPBOEEFQFOEFOUVQPOUIFXPNBOTCPEZ UIFEFBUITFOUFODFJTTVFE
BHBJOTUUIFNPUIFSipso factoBQQMJFTUPUIFGFUVTBTXFMMćJTFYQMBOBUJPOPGUIF
(FNBSBTDPNNFOUJTOPUFECZ3BW:BJS#BDISBDI Chavos Yairşŝ XIPESBXT
QSPPGGSPNUIJTQBTTBHFUIBULJMMJOHBGFUVTDPOTUJUVUFTB5PSBIWJPMBUJPOćF
(FNBSBFYQMBJOFEUIBUUIFGFUVTJTLJMMFEBMPOHXJUIUIFNPUIFSPOMZCFDBVTF
UIFGFUVTJTJODMVEFEJOUIFNPUIFSTEFBUITFOUFODF JOEJDBUJOHUIBUPUIFSXJTF 
UIFDPVSUXPVMECFSFRVJSFEUPEFMBZUIFFYFDVUJPOJOPSEFSUPBWPJELJMMJOH
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UIFGFUVTćJTXPVMEBQQFBSUPQSPWFUIBULJMMJOHUIFGFUVTJT VOEFSPSEJOBSZ
DJSDVNTUBODFT GPSCJEEFOŴŴ
ćF3BO IPXFWFS FYQMBJOTUIF(FNBSBTDPNNFOUEJČFSFOUMZ)FEJTNJTTFT
UIFBGPSFNFOUJPOFESFBEJOH OPUJOHUIBUJGUIFEFBUITFOUFODFBQQMJFTUPUIF
GFUVT UIFOJOBDBTFJOXIJDIUIFJOGBOUJTCPSOBęFSUIFDPVSUTSVMJOHCVU
CFGPSFUIFXPNBOTFYFDVUJPO UIFOFXCPSOJOGBOUTIPVMECFFYFDVUFE TJODFJU
IBTCFFOTFOUFODFEUPEFBUIćJTDPODMVTJPOJTDMFBSMZVOUFOBCMF BOEUIF3BO
UIFSFGPSFSFKFDUTUIFOPUJPOUIBUUIFDPVSUTTFOUFODFJODPSQPSBUFTUIFGFUVTŴŵ To
FYQMBJOUIF(FNBSBTDPNNFOU UIF3BOXSJUFT  ʳʿˀʿʸ˅ʷˋʼʸʳʿʳˉʼʳʿˌ˂ʸʼʾʶʿʸʿʸ
˂˃ʼˌʼʼʺi"TGPSUIFGFUVT TJODFJUIBTOPUZFUFOUFSFEJOUPUIFBJSPGUIFXPSME 
XFQBZOPDPODFSOw"DDPSEJOHUPUIF3BO JUTFFNT UIF(FNBSBGPVOEJUPCWJ
PVTBOETFMGFWJEFOUUIBUUIFGFUVTJTLJMMFEBMPOHXJUIUIFNPUIFSCFDBVTFJU
JTOPUDPOTJEFSFEBGVMMĘFEHFEIVNBOCFJOH BOEUIVTJUEPFTOPUIBWFUPCF
UBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPOćF3BOBQQBSFOUMZVOEFSTUPPEUIFQISBTFʳʼʷʷˇʸʵ to
NFBOUIBUTJODFUIFJOGBOUJTQBSUPGUIFXPNBOTCPEZ JUEPFTOPUDPOTUJUVUFBO
JOEFQFOEFOUMJGF BOEUIVTLJMMJOHJUEPFTOPUDPOTUJUVUFNVSEFS"DDPSEJOHMZ 
3BW$IBJN0[FS(SPE[JOTLZ AchiezerşŢš OPUFTUIBUJOUIF3BOTWJFX LJMMJOH
BGFUVTJTOPUGPSCJEEFOPOUIFMFWFMPG5PSBIMBX BOEJTSBUIFSQSPIJCJUFEPOMZ
˂˃ʴˋʶˁ CZGPSDFPG3BCCJOJDFOBDUNFOU ćFPOMZFYDFQUJPO BTJOEJDBUFECZ
UIF(FNBSB JTBęFSUIFPOTFUUIFMBCPS XIFOUIFGFUVTBUUBJOTUIFTUBUVTPGB
IVNBOCFJOHBOEUIVTDPNFTVOEFSUIF5PSBIQSPIJCJUJPOPGNVSEFSŴŶ "TXF
TBXBCPWF 3BW$IBJN0[FSBQQMJFEUIJTEJTUJODUJPOUPUIFJTTVFPGLJMMJOHBGFUVT
UPTBWFUIFNPUIFSGSPNMJGFUISFBUFOJOHMBCPS
ćJTWJFXXBTUBLFOMBUFSCZUIF.BIBSJU ŝťť XIPESBXTQSPPGGSPNUIF
ŴŴ *OUFSFTUJOHMZ IPXFWFS UIFChavos YairDPOUFOETUIBULJMMJOHBGFUVTEPFTOPUDPOTUJUVUF
NVSEFS CVUSBUIFSGBMMTVOEFSUIFDBUFHPSZPGʷʿʻʴʿ˅ˋʹˍʳˉʸʷiXBTUJOHTFFE wXIJDI

JTDPNNPOMZVTFEJOSFGFSFODFUPNBMFNBTUVSCBUJPO+VTUBTJUJTGPSCJEEFOGPSBNBOUP
QVSQPTFMZEJTDIBSHFGSPNIJTCPEZUIFiTFFEwUIBUDBOCFVTFEUPDSFBUFMJGF JUJTTJNJMBSMZ
GPSCJEEFOUPQVSQPTFMZSFNPWFBGFUVTBQPUFOUJBMMJGFGSPNBXPNBOTCPEZ
Ŵŵ 3BCCFJOV5BNXPVMEMJLFMZSFTQPOEUPUIJTBSHVNFOUUIBUPODFUIFJOGBOUFYJUTUIF
NPUIFSTCPEZ IFBTTVNFTBOFOUJSFMZOFXJEFOUJUZ BOEJTUIVTOPMPOHFSTVCKFDUUPUIF
NPUIFSTEFBUITFOUFODF4FFShiurei Rabbeinu Meshulam David Ha-Levi ArachinţB
ŴŶ 3BW.PTIF'FJOTUFJO JOUIFBGPSFNFOUJPOFESFTQPOTVN JOTJTUTUIBUFWFOUIF3BODPO
TJEFSFELJMMJOHBGFUVTB5PSBIWJPMBUJPO)FVOEFSTUBOETUIF3BOUPNFBOUIBUPODFUIF
5PSBISFRVJSFTFYFDVUJOHUIFQSFHOBOUXPNBOXJUIPVUXBJUJOHGPSUIFCBCZUPCFEFMJW
FSFE BTUIF(FNBSBJOGFSTGSPNBWFSTFJOUIF5PSBI DJUFEBCPWF OPUFŝŜ XFEJTSFHBSE
UIFGFUVTJOBDDPSEBODFXJUIUIJTFYUSBPSEJOBSZQSPWJTJPO*OHFOFSBM IPXFWFS BGFUVT
NVTUCFSFHBSEFEBTBGVMMĘFEHFEIVNBOCFJOHXIPNBZOPUCFLJMMFEćJTSFBEJOH 
IPXFWFS JTWFSZEJďDVMUUPBDDFQU BTUIF3BONBEFUIFTFDPNNFOUTJOFYQMBJOJOHUIF
(FNBSBTJOJUJBMSFBDUJPOUPUIF.JTIOBTSVMJOH XIFSFBTUIF4DSJQUVSBMTPVSDFGPSLJMMJOH
UIFGFUVTJTNFOUJPOFEMBUFSJOUIF(FNBSBTEJTDVTTJPO
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(FNBSBTEJTDVTTJPOUIBUUIFGFUVTTMJGFJTOPUBDPOTJEFSBUJPOJOTVDIBDBTF BT
JUJTPOMZCFDBVTFPGUIFIVTCBOETTUBLFUIBUPOFNJHIUIBWFUIPVHIUUPEFMBZ
UIFFYFDVUJPOVOUJMBęFSUIFDIJMETCJSUIćF.BIBSJUUIVTSVMFTUIBULJMMJOH
BGFUVTEPFTOPUDPOTUJUVUFNVSEFSBUBMMŴŷćJTJTBMTPUIFSVMJOHPGGPSNFS
4FQIBSEJD$IJFG3BCCJ#FOU[JPO.FJS$IBJ6[JFM Mishpetei UzielşŠŢ XIP
FYQMBJOTUIFQISBTFʳʼʷʷˇʸʵʳʻʼˌˇUPNFBOUIBUTJODFUIFGFUVTJTDPOTJEFSFEQBSU
PGUIFNPUIFSTCPEZ UIFSFJTOPOFFEUPEFMBZUIFFYFDVUJPOJOPSEFSUPTQBSF
UIFJOGBOU
ćFOPUJPOUIBULJMMJOHBGFUVTJTGPSCJEEFO˂˃ʴˋʶˁBQQFBSTBTXFMMJOBSFTQPO
TVNPGUIF3BECB[ ŞŢťš XIPXSJUFTUIBUBMUIPVHIUIJTEPFTOPUDPOTUJUVUF
NVSEFS JUJTGPSCJEEFOʷʺʼˉˋ˂ʼ˅ʾʼʹʺʼˁʶˀʸˌˁJUPVUXBSEMZBQQFBSTMJLFNVSEFS
ćFDMFBSJNQMJDBUJPOJTUIBUUIJTQSPIJCJUJPOXBTFOBDUFECZChazal BOEEPFT
OPUGBMMVOEFSUIF5PSBIQSPIJCJUJPOPGNVSEFS

0OFPGUIFBSHVNFOUTBEWBODFEBHBJOTUUIJTQPTJUJPOJTUIF(FNBSBTFYQMJDJU
SVMJOHJOMaseches Arachin ţB UIBUPOFNBZWJPMBUF4IBCCPTJOPSEFSUPTBWF
UIFMJGFPGBGFUVT FWFOJOBTJUVBUJPOJOXIJDIUIFNPUIFSTMJGFJTOPUJOEBOHFS
ćF(FNBSBUIFSFBEESFTTFTUIFDBTFPGBQSFHOBOUXPNBOXIPEJFEEVSJOH
MBCPSPO4IBCCPT BOEJUTUBUFTUIBUCBCZTIPVMECFTVSHJDBMMZSFNPWFEGSPNUIF
NPUIFSTCPEZTPUIBUJUDBOCFTBWFE EFTQJUFUIF4IBCCPTWJPMBUJPOUIJTFOUBJMT
ćJTSVMJOHJTDPEJĕFEJOUIFShulchan Aruch 0$şşŜš *UFNFSHFT UIFO UIBU
halachaQFSNJUTEFTFDSBUJOH4IBCCPTUPTBWFBGFUVT FWFOJGUIFNPUIFSDBOOPU
CFTBWFE3BW.PTIF'FJOTUFJODPOUFOETUIBUJUJTTJNQMZJODPODFJWBCMFUIBU
Ŵŷ .BOZMBUFSposkimOPUFEUIBUUIF.BIBSJUBQQFBSTIFSFUPDPOUSBEJDUIJTPXOSVMJOHKVTU

UXPSFTQPOTBFBSMJFS ťţ XIFSFIFGPSCJETLJMMJOHBGFUVTBOEDJUFTOVNFSPVTTPVSDFT
JOEJDBUJOHUIBUBGFUVTJTSFHBSEFEBTBGVMMĘFEHFEIVNBOCFJOH3BW.PTIF'FJOTUFJO
CPMEMZBTTFSUTUIBUUIFTFDPOESFTQPOTVNXBTGPSHFEBOEXBTOPUBDUVBMMZBVUIPSFECZ
UIF.BIBSJU)PXFWFS 3BW&MJF[FS8BMEFOCFSH JOIJTSFTQPOTFUP3BW.PTIFTTUFSO
SFKFDUJPOPGIJTMFOJFOUSVMJOH Tzitz EliezerŝŠŝŜŜ OPUFTUIBUUIF.BIBSJUTPXOEJTDJQMF 
3BW$IBJN#FOWFOJTUF DJUFTUIJTSFTQPOTVNPGUIF.BIBSJUJOIJTShiyurei Kenesses
Ha-Gedola :%ŝšŠ *OBOFBSMJFSSFTQPOTVN Tzitz Eliezer WPMť QQŞşşoŞşŠ 3BW
8BMEFOCFSHDPOUFOETUIBUUIFUXPTFFNJOHMZDPOĘJDUJOHSFTQPOTBBSF JOGBDU UXP
TFHNFOUTPGBTJOHMFSFTQPOTVN XIJDIXFSFFSSPOFPVTMZEJWJEFEJOUPUXPTFQBSBUF
SFTQPOTB BOEUIF.BIBSJUTDPODMVTJPOJTUIBULJMMJOHBGFUVTEPFTOPUDPOTUJUVUFNVSEFS
BOEJTQFSNJUUFEXIFOUIJTJTOFDFTTBSZGPSUIFNPUIFSTIFBMUI
3BW4IBVM:JTSBFMJ Amud Ha-Yemini şŞ SFTPMWFEUIFDPOUSBEJDUJPOEJČFSFOUMZ OPUJOH
UIBUJOUIFTFDPOESFTQPOTVN UIF.BIBSJUQFSNJUTUBLJOHBGFUVTTMJGFXIFOUIJTJT
OFDFTTBSZGPSUIFNPUIFSTIFBMUI XIFSFBTJOUIFFBSMJFSSFTQPOTVN IFFTUBCMJTIFTUIBU
LJMMJOHBGFUVTVOOFDFTTBSJMZJTGPSCJEEFO
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7JPMBUJOH4IBCCPTUP4BWFB'FUVT
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4IBCCPTDPVMECFWJPMBUFEGPSBOPSHBOJTNUIBUUIF5PSBIQFSNJUTLJMMJOH*GB
GFUVTJTDPOTJEFSFEBMJWJOHPSHBOJTNUPXIJDIXFBQQMZUIFSVMFPGˌˇ˃ʺʸˊˇBOE
TVTQFOEWJSUVBMMZBMM5PSBIMBXTUPSFTDVF UIFOIPXJTJUQPTTJCMFUIBULJMMJOH
UIJTPSHBOJTNXPVMEOPUDPOTUJUVUFNVSEFS
)PXFWFS BT3BW.PTIFIJNTFMGBDLOPXMFEHFT UIJTRVFTUJPOBQQFBSTUPIBWF
BMSFBEZCFFOBEESFTTFECZUIF3BNCBOJOIJTDPNNFOUBSZUPMaseches Nidda
šŠC ćF3BNCBOUIFSFXSJUFTUIBULJMMJOHBGFUVTEPFTOPUDPOTUJUVUFBDBQJUBM
PČFOTF  ˀʶʳˌˇ˃ʷʼʴʳ˃ʼˋˊʳʿʶCFDBVTFJUJTOPUDPOTJEFSFEBIVNBOMJGFćF
3BNCBOESBXTQSPPGUPIJTWJFXGSPNUIFGBDUUIBUUIF5PSBIJOSefer Shemos
ŞŝŞŞ JNQPTFTBĕOBODJBMQFOBMUZVQPOPOFXIPDBVTFTBGFUVTUPEJFCZTUSJLJOH
BQSFHOBOUXPNBOćJThalachaXPVMETFFNUPQSPWFUIBUUIF5PSBIDMBTTJĕFT
TVDIBDSJNFVOEFSUIFDBUFHPSZPGUPSUT BTPQQPTFEUPNVSEFSŴŸćF3BNCBO
UIFOQSPDFFETUPQPTFUIFBGPSFNFOUJPOFERVFTUJPOPGXIZ JGBGFUVTJTOPU
SFHBSEFEBTBIVNBOMJGF UIF(FNBSBQFSNJUTWJPMBUJOH4IBCCPTUPSFTDVFB
GFUVTTMJGF FWFOXIFOUIFSFJTOPSJTLQPTFEUPUIFNPUIFSćF3BNCBOBOTXFST
UIJTRVFTUJPOCZJOWPLJOHUIFDPODFQUPGʷʴˋʷˍʸˍʴˌˋʸˁˌʼˌʼʶʾˍʺʳˍʴˌʸʼʿ˅ʿʿʺ
XFBMMPXBPOFUJNFBDUPG4IBCCPTEFTFDSBUJPOUPGBDJMJUBUFUIFCJSUIPGBOJOGBOU
XIPXJMMHSPXUPPCTFSWF4IBCCPTFBDIXFFLUISPVHIPVUIJTMJGF"MUIPVHIUIF
GFUVTJTOPUIBMBDIJDBMMZEFĕOFEBTBGVMMĘFEHFEIVNBOCFJOH GBDJMJUBUJOHB
GFUVTTCJSUIOFWFSUIFMFTTPWFSSJEFTUIF4IBCCPTQSPIJCJUJPOTCFDBVTFUIF5PSBIT
MBXTNBZCFPWFSSJEEFOGPSUIFTBLFPGFOBCMJOHBIVNBOCFJOHUPCFCPSOBOE
HSPXUPPCTFSWFUIF5PSBITMBXT
ćFFYQMBOBUJPOPGUIF3BNCBOTDPNNFOUTBQQFBSTUPCFUIBUIFEJTUJO
HVJTIFTCFUXFFOUXPIBMBDIJDDPODFQUTˌˇ˃ʺʸˊˇBOEˋʸˁˌʼˌʼʶʾˍʺʳˍʴˌʸʼʿ˅ʿʿʺ
ʷʴˋʷˍʸˍʴˌćFMBXPGˌˇ˃ʺʸˊˇFTUBCMJTIFTUIBU5PSBIMBX JOWJSUVBMMZBMMDJSDVN
TUBODFT JTPWFSSJEEFOGPSUIFTBLFPGQSFTFSWJOHBIVNBOMJGFćJTMBXBQQMJFT
POMZUPBOPSHBOJTNUIBUJTDVSSFOUMZEFĕOFECZhalachaBTBIVNBOMJGF BOE
UIFSFGPSF BDDPSEJOHUPUIF3BNCBO JUEPFTOPUBQQMZUPBGFUVT XIJDIJTOPU
DPOTJEFSFEB ˀʶʳˌˇ˃ćFMBXPG ˍʺʳˍʴˌʸʼʿ˅ʿʿʺ CZDPOUSBTU BVUIPSJ[FTUIF
WJPMBUJPOPGmitzvosGPSUIFTBLFPGGBDJMJUBUJOHBMJGFUJNFPGmitzvaPCTFSWBODF
"TTVDI JUBQQMJFTOPUPOMZXJUISFHBSEUPGVMMĘFEHFEIVNBOCFJOHT CVUBMTP
XJUISFHBSEUPPSHBOJTNTUIBUIBWFUIFQPUFOUJBMUPCFDPNFBGVMMĘFEHFEIVNBO
MJGF4JODFBGFUVTIBTUIFQPUFOUJBMUPCFDPNFBˀʶʳˌˇ˃ 4IBCCPTJTWJPMBUFEGPS
JUTTBLF FWFOUIPVHIJUJTOPUZFUDPOTJEFSFEBMJGFBOEUIVTLJMMJOHJUXPVMEOPU
GBMMVOEFSUIF#JCMJDBMQSPIJCJUJPOPGNVSEFS
ćJTBOBMZTJTFNFSHFTGSPNUIF3BNCBOTDPNNFOUTJOToras Ha-Adam 
XIFSFIFDJUFTUIFBehagTSVMJOHUIBUFWFOJOBTJUVBUJPOJOXIJDIBOFNCSZPJT
ŴŸ 3BW8BMEFOCFSHEJTDVTTFTUIJTQSPPGBUMFOHUIJOTzitz Eliezer WPMť QQŞŞŢoŞŞţ
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FOEBOHFSFEXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO POFNBZWJPMBUF4IBCCPTUPTBWF
JUTMJGFćF3BNCBOXSJUFT
ʸʼʿ˅˂ʼʿʿʺˁʿʿʾˍʸʼʺʸʿ˂ʼʳˌˀʸʼˀʼ˅ʴˋʳ˂ʴˁˍʸʺˇˋʴʸ˅ˍʿˉʷʴʸʿʼˇʳ

&WFOUPTBWFBGFUVTMFTTUIBOGPSUZEBZTPME<TJODFDPODFQUJPO> XIFOJU
IBTOPMJGFBUBMM 4IBCCPTJTEFTFDSBUFEGPSJUTTBLF

ŴŹ 4VQQPSUGPS3BW.PTIFTSFBEJOHNBZQFSIBQTCFESBXOGSPNUIF3JUWBTEJTDVTTJPO

JOIJTDPNNFOUBSZUPMaseches Nidda"ęFSDJUJOHUIF3BNCBOTFYQMBOBUJPOGPSXIZ
POFNBZWJPMBUF4IBCCPTUPTBWFBGFUVT BMUIPVHIXJUIPVUNFOUJPOJOHUIF3BNCBOCZ
OBNF UIF3JUWBBEETBCSJFGFMBCPSBUJPOˌˇ˃ˍʸʺʶʿʸʳʸʵˋʸʷʷʴʼʼʺʿʸ˃ʼʼʷʳʸʷˌˇ˃ʸʳʿʶʵ˒˅ʳ
ˌˇ˃ʾʸ˃ʼʶˍʴˌʴʸˍʿˉʷ˂ʼ˃˅ʿʿʴʳ«ʸˁʳi"MUIPVHIJUJTOPUBMJGF UIJTJTPOMZXJUISFTQFDUUP
TFOUFODJOHPOFXIPLJMMTJU PSUPPWFSSJEFJUTNPUIFSTMJGFy#VUXJUISFHBSEUPTBWJOH
JUPO4IBCCPT JUJTDPOTJEFSFEBMJGFwćF3JUWBDMFBSMZVOEFSTUPPEUIF3BNCBOUPNFBO
UIBUBMUIPVHIPOFXIPLJMMTBGFUVTJTOPUMJBCMFGPSNVSEFS UIFGFUVTJTOFWFSUIFMFTT
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ćF3BNCBODMFBSMZBMMPXTEFTFDSBUJOH4IBCCPTGPSBOPSHBOJTNʿʿʾˍʸʼʺʸʿ˂ʼʳˌ
UIBUJTOPUDPOTJEFSFEBMJGFBUBMM/VNFSPVTTPVSDFT BTXFXJMMTFFCFMPX 
JOEJDBUFUIBUXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO BOFNCSZPJTOPUFWFODPOTJEFSFE
BIBMBDIJDiGFUVTw:FUBDDPSEJOHUPUIF3BNCBO POFNBZEFTFDSBUF4IBCCPTGPS
UIFTBLFPGQSPUFDUJOHUIJTFNCSZP*OMJHIUPGXIBUXFIBWFTFFO UIFSFBTPOGPS
UIJTSVMJOHJTDMFBS4JODF5PSBIMBXNBZCFTVTQFOEFEFWFOGPSBQPUFOUJBMMJGF 
4IBCCPTJTWJPMBUFEFWFOUPTBWFBOFNCSZPXJUIJOGPSUZEBZTPGGFSUJMJ[BUJPO 
XIJDIJTOPUZFUDPOTJEFSFEBMJGFCVUIBTUIFQPUFOUJBMUPCFDPNFBMJGF
ćJTJTUIFBQQSPBDIUBLFOCZ3BW&MJF[FS8BMEFOCFSHJOIJTDPOUSPWFSTJBM
SFTQPOTVNQFSNJUUJOHBCPSUJOHBGFUVTEFUFSNJOFEUPCFBĒJDUFEXJUI5BZ4BDIT
Tzitz EliezerŝşŝŜŞ $JUJOHUIFBGPSFNFOUJPOFEDPNNFOUTPGUIF3BNCBO 3BW
8BMEFOCFSHXSJUFTUIBUUIFTUBUVTPGBGFUVTXJUISFHBSEUPBCPSUJPOEPFTOPU
EFQFOEBUBMMPOJUTTUBUVTXJUISFTQFDUUPUIFWJPMBUJPOPG4IBCCPTUPTBWFJUTMJGF
3BW.PTIF'FJOTUFJO IPXFWFS SFTPVOEJOHMZEJTNJTTFTTVDIBQPTTJCJMJUZ
)FDPVMEOPUDPVOUFOBODFQFSNJUUJOH4IBCCPTWJPMBUJPOUPTBWFBOPSHBOJTN
UIBUUIF5PSBIQFSNJUTLJMMJOH*OIJTWJFX PODFUIF3BNCBOQFSNJUTWJPMBUJOH
4IBCCPTUPTBWFFWFOBOFNCSZPXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO LJMMJOHBO
FNCSZPFWFOBUUIBUFBSMZTUBHF OPUUPNFOUJPOBUMBUFSTUBHFTPGQSFHOBODZ 
DPOTUJUVUFTBOBDUPGNVSEFSPOUIFMFWFMPG5PSBIMBX"TGPSUIF3BNCBOT
DPNNFOUUIBUBGFUVTEPFTOPURVBMJUZBT ˀʶʳˌˇ˃ 3BW.PTIFFYQMBJOTUIJTUP
NFBOUIBUBGFUVTJTOPUDPOTJEFSFEBGVMMĘFEHFEMJGFJOSFMBUJPOUPPUIFST XIP
IBWFBMSFBEZCFFOCPSO BOEGPSUIJTSFBTPOUIFGFUVTNBZCFLJMMFEJOPSEFSUP
TBWFUIFNPUIFSćJTEPFTOPUNFBO IPXFWFS UIBULJMMJOHUIFGFUVTEPFTOPU
PSEJOBSJMZDPOTUJUVUFB5PSBIWJPMBUJPOŴŹ
*UTIPVMECFOPUFEUIBUTosfosJOMaseches Nidda šŠC FYQMJDJUMZSBJTFUIF
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QPTTJCJMJUZ UIBU LJMMJOH B GFUVT JT QFSNJTTJCMF  FWFO UIPVHI POF NBZ WJPMBUF
4IBCCPT UP TBWF B GFUVT  BQQBSFOUMZ TFFJOH OP DPOUSBEJDUJPO BU BMM CFUXFFO
UIFTFUXPQSPWJTJPOT3BW.PTIFEJTNJTTFTUIJTQSPPG IPXFWFS BTTFSUJOHUIBU
BMUIPVHITosfosVTFUIFUFSNˋˍʸˁiQFSNJTTJCMFwUIFJOUFOUNVTUCFUIBUPOF
JTOPUMJBCMFUPSFDFJWFUIFEFBUIQFOBMUZ CVUOPUUIBUJUJTBDUVBMMZQFSNJTTJCMFŴź

%JTQVUJOHˀ˅ʶʼˁ ʳʾʼʿ
*GXFBDLOPXMFEHFUIBUBUMFBTUBDDPSEJOHUPTPNFRishonim LJMMJOHBGFUVTEPFT
OPUDPOTUJUVUFB5PSBIWJPMBUJPOBOEJTGPSCJEEFOPOMZ˂˃ʴˋʶˁ XFNVTUDPOUFOE
XJUITosfosDPNNFOUBQQMZJOHUPUIJTJTTVFUIFQSJODJQMFPGʼˋˌʿʳˋˌʼʿʶˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ
ˋˍʸˁʺ˃ʼ˃ʴʿʸ)PXJTJUQPTTJCMFUIBUUIF5PSBIXPVMEGPSCJEHFOUJMFTGSPNLJMMJOH
GFUVTFT CVUXPVMEQFSNJU+FXTUPDPNNJUTVDIBOBDU
ćFBOTXFSMJFTJOUIFDMBJNNBEFCZBOVNCFSPGAcharonimUIBUUIFSVMF
PGˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿJTTVCKFDUUPEFCBUF"TNFOUJPOFEBCPWF UIF(FNBSBJOWPLFTUIJT
SVMFJOMaseches Sanhedrin šťB UPFYQMBJO3BCCJ:PTTJCFO3BCCJ$IBOJOBT
SFNBSLUIBUBOZDPNNBOEJTTVFECFGPSFMatan TorahJTCJOEJOHVQPO+FXTFWFO
JGJUXBTOPUSFQFBUFEBęFSUIF5PSBIXBTHJWFO4FFNJOHMZ UIF(FNBSBOPUFT 
UIFPNJTTJPOPGTVDIBMBXGSPNUIFCPEZPGMBXTUSBOTNJUUFEBU4JOBJJNQMJDJUMZ
TVHHFTUTUIBUJUJTOPMPOHFSCJOEJOHVQPO+FXTćF(FNBSBFYQMBJOT IPXFWFS 
UIBUTJODFJUJTJODPODFJWBCMFUIBUUIF5PSBIXPVMEQFSNJUGPS+FXTUIBUXIJDI
JTGPSCJEEFOGPSHFOUJMFT UIFPNJTTJPOPGTVDIBMBXBUUIFUJNFPGMatan Torah
DBOOPUNFBOUIBU+FXTBSFBCTPMWFE3BCCJ:PTTJCFO3BCCJ$IBOJOBIJNTFMG
OPUFTUIBUUIFSFJTPOMZPOFMBXJOUIJTDBUFHPSZ XIJDIXBTJTTVFECFGPSFMatan
TorahBOEOPUUIFOSFQFBUFEBęFSXBSEOBNFMZ UIFQSPIJCJUJPOPG ʷˌ˃ʷʶʼʵ
FBUJOHUIFTDJBUJDOFSWF ćJTQSPIJCJUJPOBQQFBSTJOUIF5PSBIBTUIFDPODMV
TJPOPGUIFBDDPVOUPG:BBLPWTXSFTUMJOHXJUIBOBOHFM BereishisşŞşş BOEEPFT
OPUBQQFBSMBUFSJOUIF5PSBI3BCCJ:PTTJCFO3BCCJ$IBOJOBPCTFSWFTUIBUUIJT
DPOTJEFSFEBIVNBOMJGFJODFSUBJOSFTQFDUT BOEJUXPVMEUIVTCFGPSCJEEFOUPUBLFJUT
MJGF
Ŵź ćJTQPJOUJTBMTPNBEFCZUIFChavos Yair JOIJTBGPSFNFOUJPOFESFTQPOTVN BOECZ
3BW:BBLPW&NEFOJOIJTOPUFTPOMaseches Nidda
4VQQPSUGPS3BW.PTIFTSFBEJOHPGTosfosNBZQFSIBQTCFESBXOGSPNUIFGBDUUIBU
TosfosCSJOHBTBOBOBMPHZUIFDBTFPGB˄˄ʸʵBQFSTPOXIPJTBCPVUUPEJFOPUJOH
UIBUPOFNBZWJPMBUFUIF4IBCCPTQSPIJCJUJPOTGPSUIFQVSQPTFPGBUUFNQUJOHUPTBWF
IJTMJGF FWFOUIPVHIPOFXIPLJMMTIJNJTOPUMJBCMFGPSNVSEFS*OSFGFSFODFUPUIFDBTF
PGPOFXIPLJMMTB˄˄ʸʵ TosfosVTFUIFUFSNˋʸʻˇUIFLJMMFSJTOPUMJBCMFUPSFDFJWFUIF
EFBUIQFOBMUZOPUˋˍʸˁ iQFSNJTTJCMFw ćFGBDUUIBUUIJTDBTFJTVTFEBTBOBOBMPHZ
GPSUIFDBTFPGLJMMJOHBGFUVTXPVMETFFNUPJOEJDBUFUIBUJOUIJTDBTF UPP UIFBDUJTOPU
QFSNJTTJCMF FWFOJGJUEPFTOPUDPOTUJUVUFBDBQJUBMPČFOTFQVOJTIBCMFCZFYFDVUJPO
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ŴŻ ćFQSBDUJDBMSFTVMUPGUIJTWJFXJTUIBUUIFQSPIJCJUJPOBQQMJFTFWFOUPUIFTDJBUJDOFSWF

PGOPOLPTIFSBOJNBMT TJODFJUXBTJOUSPEVDFECFGPSFUIF5PSBIGPSCBEFQBSUBLJOHPG
UIFNFBUPGOPOLPTIFSBOJNBMT BOEUIVTJUXBTTUBUFEJOSFHBSEUPBMMBOJNBMT

FAMILY & HEALTH

JTUIFPOMZJOTUBODFPGTVDIBDPNNBOE)PXFWFS IFBEET UIFTUBUVTPGʷˌ˃ʷʶʼʵ
JOUIJTSFHBSEJTTVCKFDUUPEFCBUF3BCCJ:FIVEB BTDJUFECZUIF.JTIOB Chullin
ŝŜŜC JOEFFENBJOUBJOTUIBUUIFMBXPGʷˌ˃ʷʶʼʵXBTJOUSPEVDFEJOUIFUJNFTPG
:BBLPW"WJOVBOEXBTOPUSFQFBUFEBUUIFUJNFUIF5PSBIXBTHJWFOŴŻ)PXFWFS 
UIFPUIFSTanna’im BMTPDJUFEJOUIF.JTIOBJOChullin EJTQVUF3BCCJ:FIVEBT
WJFXBOENBJOUBJOUIBUUIFMBXPGʷˌ˃ʷʶʼʵXBT JOGBDU JOUSPEVDFEPOMZBU4JOBJ 
EFTQJUFUIFGBDUUIBUJUJTNFOUJPOFEBMSFBEZJOSefer Bereishis"DDPSEJOHUPUIF
NBKPSJUZWJFX UIFO UIFSFJTOPMBXUIBUXBTCJOEJOHCFGPSFMatan TorahXIJDI
XBTOPUUIFOSFJUFSBUFEBUUIFUJNFPGMatan Torah
"TTVDI BOVNCFSPGAcharonim JODMVEJOH3BW:BBLPW&UUMJOHFS Aruch
La-Ner SanhedrinšťB BOEUIFChasam Sofer :%ŝť BTTFSUUIBUUIFSVMFPG
ˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿJTOPUBDDFQUFEBTBVUIPSJUBUJWFhalachaćJTSVMFXBTJOUSPEVDFECZ
UIF(FNBSBUPFYQMBJOXIZXFBSFCPVOECZBMBXUIBUXBTJOUSPEVDFECFGPSF
Matan TorahCVUOPUMBUFSSFJUFSBUFEBOFYQMBOBUJPOUIBUJTSFMFWBOUPOMZ
BDDPSEJOHUPUIFNJOPSJUZWJFXPG3BCCJ:FIVEB4JODFXFGPMMPXUIFNBKPSJUZ
WJFX BDDPSEJOHUPXIJDIUIJTEJTDVTTJPOJTFOUJSFMZVOOFDFTTBSZ UIFSFJTOP
SFBTPOUPBTTVNFUIBUUIFOPUJPOPGˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿJTBDDFQUFE
ćFBGPSFNFOUJPOFEAcharonimFYQMBJOPOUIJTCBTJTUIF3BNCBNTTVSQSJT
JOHSVMJOHJOHilchos Melachim ťŝŞoŝş UIBUHFOUJMFTNBZOPUQBSUBLFPGNFBU
UBLFOGSPNB ˍ˄ʾˋˇˁʷʷˁʷʴBOBOJNBMUIBUIBTCFFOTMBVHIUFSFECVUJTTUJMM
DPOWVMTJOHCVUB+FXNBZQBSUBLFPGTVDINFBUćJTSVMJOHTFFNTUPDPOUSB
EJDUUIFSVMFPGˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ*UUIVTTFFNTSFBTPOBCMFUPBTTVNFUIBUUIF3BNCBN
EJEOPUBDDFQUUIJTSVMFBTBVUIPSJUBUJWFhalacha BTJUXBTJOUSPEVDFEPOMZUP
FYQMBJOUIFNJOPSJUZWJFXPG3BCCJ:FIVEB
*G JOEFFE XFEPOPUBDDFQUUIFSVMFPG ˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ UIFOUIFFOUJSFCBTJTPG
TosfosWJFXJTVOEFSNJOFEćFXIPMFSFBTPOXIZTosfosDPODMVEFEUIBU+FXT
NBZOPULJMMBGFUVTJTCFDBVTFhalachaDBOOPUQFSNJUUIBUXIJDIJTGPSCJEEFOGPS
HFOUJMFT#VUPODFXFIBWFEFUFSNJOFEUIBUUIFSFNBZCFSFTUSJDUJPOTUIBUBQQMZ
UPHFOUJMFTCVUOPUUP+FXT UIFSFJTOPSFBTPOUPBTTVNFUIBUUIFQSPIJCJUJPOGPS
HFOUJMFTUPLJMMBGFUVTUSBOTMBUFTJOUPBQSPIJCJUJPOGPS+FXTUPLJMMBGFUVT
0OUIFCBTJTPGUIJTBSHVNFOU 3BW4INVFM&OHFMDPODMVEFTJOPOFPGIJT
SFTQPOTB šŤť UIBUBUMFBTUBDDPSEJOHUPUIF3BNCBNXIP BTNFOUJPOFE 
MJLFMZEPFTOPUBDDFQUUIFSVMFPG ˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿLJMMJOHBGFUVTEPFTOPUDPOTUJ
UVUFB5PSBIWJPMBUJPO3BW&OHFMTDPNNFOUTBSFDJUFECZ3BW8BMEFOCFSHJOB
MFUUFSXSJUUFOUP3BW0WBEJB:PTFGBOEQVCMJTIFEJOTzitz Eliezer ŤşŢ XIFSF
IFSFGFSFODFTTFWFSBMAcharonimXIPNBJOUBJOUIBULJMMJOHBOVOCPSODIJMEJT
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GPSCJEEFOPOMZPOUIFMFWFMPG3BCCJOJDFOBDUNFOUBOEEPFTOPUDPOTUJUVUFB
5PSBIWJPMBUJPO

ćFTzitz Eliezer and the Iggeros Moshe
ćFIBMBDIJDDPOUSPWFSTZTVSSPVOEJOHBCPSUJPOFSVQUFEBęFS3BW8BMEFOCFSH
XSPUFBSFTQPOTVNUPUIFEJSFDUPSPG4IBBSFJ;FEFLIPTQJUBMJOŝťţŠQFSNJUUJOH
BCPSUJOHBGFUVTUIBUIBTCFFOEFUFSNJOFEUPTVČFSGSPN5BZ4BDITEJTFBTF)F
SVMFEUIBUUIJTXPVMECFQFSNJTTJCMFUISPVHIUIFTFWFOUINPOUIPGQSFHOBODZ 
BęFSXIJDIQPJOUUIFGFUVTNJHIUBMSFBEZCFSFBEZGPSCJSUI TVDIUIBUBCPSUJPO
XPVMEDPOTUJUVUFNVSEFS
3BW8BMEFOCFSHCBTFEIJTQPTJUJPONBJOMZPOUIFSVMJOHTPGFBSMJFSBVUIPSJ
UJFTXIPQFSNJUUFEUFSNJOBUJOHBQSFHOBODZXIFOUIJTJTOFDFTTBSZGPSUIF
NPUIFSTXFMMCFJOH FWFOJGIFSMJGFJTOPUBUTUBLF4QFDJĕDBMMZ IFOPUFEUIF
BGPSFNFOUJPOFESFTQPOTVNPGUIF.BIBSJU ťţ BTXFMMBTBSFTQPOTVNPG3BW
:BBLPW&NEFO ŝŠş ŴżBOEPGUIF#FO*TI$IBJ Rav Pe’alim &)ŝŠ ŵų3BW
8BMEFOCFSHTSFTQPOTVNXBTMBUFSQVCMJTIFEJOUIFUIJSUFFOUIWPMVNFPGIJT
Tzitz Eliezer ŝŜŞ 
ćJTMFOJFOUQPTJUJPOJTTIBSFECZBOVNCFSPGPUIFSŞŜthDFOUVSZposkim 
JODMVEJOH3BW:FDIJFM:BBLPW8FJOCFSHBOE3BW#FOU[JPO.FJS$IBJ6[JFM JO
UIFJSSFTQFDUJWFSFTQPOTBDJUFEBCPWF BTXFMMBT3BW4IBVM:JTSBFMJŵŴ
4PPOBęFS3BW8BMEFOCFSHTSFTQPOTVNXBTQVCMJDJ[FE JOUIFGBMMPGŝťţŢ 
3BW.PTIF'FJOTUFJOXSPUFBMFUUFSTUSPOHMZDPOEFNOJOHUIJTSVMJOH SFKFDUJOH
PVUPGIBOEUIFBSHVNFOUTPGUIF.BIBSJU 3BW:BBLPW&NEFO UIF#FO*TI
$IBJ BOE3BW8FJOCFSH)FDPOUFOEFEUIBUUIFHFOFSBMMZBDDFQUFEWJFXJTUIBU
LJMMJOHBGFUVTDPOTUJUVUFTPVUSJHIUNVSEFSBOEJTUIVTGPSCJEEFOPOUIFMFWFMPG
5PSBIMBX"TTVDI IFNBJOUBJOFE JUJTQFSNJTTJCMFPOMZXIFOUIFGFUVTQPTFTB
EJSFDU MJGFUISFBUFOJOHSJTLUPUIFNPUIFS CVUOPUVOEFSPUIFSDJSDVNTUBODFT 
Ŵż *UTIPVMECFOPUFEUIBU3BW:BBLPW&NEFOEFĕOJUJWFMZQFSNJUTUFSNJOBUJOHBQSFHOBODZ

POMZJOUIFDBTFPGBNBSSJFEXPNBODBSSZJOHBDIJMEDPODFJWFEUISPVHIBOBEVMUFSPVT
BČBJS CFDBVTFTIFBOE CZFYUFOTJPO IFSGFUVTBSFMJBCMFUPFYFDVUJPO BOBSHVNFOU
UIBU3BW.PTIF'FJOTUFJOTIBSQMZSFKFDUTJOIJTSFTQPOTVN *OPUIFSDBTFTJOXIJDIBO
BCPSUJPOJTOFDFTTBSZGPSUIFNPUIFSTXFMMCFJOH 3BW:BBLPW&NEFOSBJTFTUIFQPTTJCJM
JUZPGQFSNJUUJOHUIFBCPSUJPO CVUMFBWFTUIFJTTVFBTBOVOSFTPMWFERVFTUJPO
ŵų8IJMFUIF#FO*TI$IBJDMFBSMZJOEJDBUFTUIBUUIFSFJTSPPNUPBMMPXBCPSUJOHBGFUVT
DPODFJWFEPVUPGXFEMPDLUPBWPJEEJTHSBDF IFTUPQTTPSUPGJTTVJOHBEFĕOJUJWFSVMJOH 
XSJUJOHUIBUIFEJEOPUGFFMDPOĕEFOUFOPVHIUPSFBDITVDIBDPODMVTJPO
ŵŴ *OUIFSFTQPOTVNNFOUJPOFEBCPWF OŝŠ3BW0WBEJB:PTFG Yabia Omer &)Šŝ 
QFSNJUTBCPSUJOHUIFGFUVTJOUIFDBTFPGBTFSJPVTJMMOFTTPSEFGFDUPOMZEVSJOHUIF
XPNBOTĕSTUUSJNFTUFS
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FWFOXIFOUIFCBCZXJMMTVČFSGSPNBTFSJPVTEJTFBTFćJTJTBMTPUIFWJFXUBLFO
CZ3BW*TTFS:FIVEB6OUFSNBOJOBOBSUJDMFQVCMJTIFEJONoam WPMŢ XIFSF
IFGPSCJETBCPSUJOHBGFUVTXIPTFNPUIFSTVČFSFEGSPNUIFNFBTMFT XIJDI
UISFBUFOFEUPDBVTFTFWFSFEFGFDUTJOUIFDIJME
ćJTEFCBUFJTEJSFDUMZSFMFWBOUUP;JLBJOGFDUJPOBTXFMM3BW.PTIFXPVME
GPSCJE BCPSUJOH UIF GFUVT  BT UIF QSFHOBODZ QPTFT OP UISFBU UP UIF NPUIFS 
XIFSFBT3BW8BMEFOCFSHXPVMEQFSNJUBOBCPSUJPOJOMJHIUPGUIFHSBWFEFGFDUT
GSPNXIJDIUIFJOGBOUXJMMTVČFSUISPVHIPVUIJTMJGF

"CPSUJOH#FGPSF'PSUZ%BZTBOE1PTU$PJUBM$POUSBDFQUJPO

ŵŵ *OUFSFTUJOHMZ IPXFWFS .FJSJ JOYevamos EJTNJTTFTUIJTEJTUJODUJPO)FVOEFSTUPPEUIBU

UIFPOMZSFBTPOXIZPOFXPVMEUIJOLUPEJTUJOHVJTICFUXFFOUIFTFUXPTUBHFTJTCFDBVTF
XJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPOUIFSFJTOPˍ˅ʶˍʴˋʸˊGFFMJOHPGDMPTFOFTTCFUXFFO
UIFGBUIFSBOEUIFDIJME.FJSJUIFOSFKFDUTUIJTEJTUJODUJPO BSHVJOHUIBUUIFSFJTMJUUMF

FAMILY & HEALTH

&WFOJGXFBDDFQUUIFQSFNJTFUIBUBCPSUJPOJTGPSCJEEFOJOTVDIDBTFT UIFQPT
TJCJMJUZFYJTUT JOQSJODJQMF PGBMMPXJOHBOBCPSUJPOJGUIFDPOEJUJPOJTEFUFDUFE
TPPOBęFSDPODFQUJPO BTTFWFSBMTPVSDFTTVHHFTUUIBUUIFGFSUJMJ[FEFHHJTOPU
FWFODPOTJEFSFEBGFUVTVOUJMGPSUZEBZTBęFSGFSUJMJ[BUJPO
ćF5PSBIJOSefer Vayikra ŞŞŝŞoŝş FTUBCMJTIFTUIBUBKohenTEBVHIUFS
MPTFTUIFSJHIUUPQBSUBLFPGIFSGBUIFSTterumaJGTIFNBSSJFTBOPOKohen CVU
JGTIFJTEJWPSDFEPSXJEPXFE BOETIFIBTOPDIJMESFOGSPNIFSIVTCBOE TIF
SFHBJOTUIJTQSJWJMFHFćF.JTIOBJOMaseches Yevamos ŢťC BEETUIBUFWFOJG
UIFKohenTEBVHIUFSEJEOPUNBSSZBOPOKohen CVUTIFDPODFJWFECZCFJOH
SBQFEPSTFEVDFECZBOPOKohen TIFNBZOPUFBUteruma TJODFTIFDBSSJFTB
OPOKohenTDIJMEJOIFSXPNCćF(FNBSBDMBSJĕFTUIBUGPSGPSUZEBZTBęFS
UIFJODJEFOUPGSBQFPSTFEVDUJPO UIFKohenTEBVHIUFSNBZFBUteruma CFDBVTF
FWFOJGTIFIBEDPODFJWFE UIFGFSUJMJ[FEFHHEPFTOPUZFUIBMBDIJDBMMZRVBMJGZ
BTBGFUVT BTJUJTʳˁʿ˅ʴʳʼˁ iNFSFMJRVJEw "ęFSGPSUZEBZT IPXFWFS TIFNVTU
BCTUBJOGSPNteruma HJWFOUIFQPTTJCJMJUZUIBUTIFIBEDPODFJWFE3BTIJFYQMBJOT
UIBUUIFGFUVTJTGPSNFEPOMZGPSUZEBZTBęFSDPODFQUJPO BOEUIVTVOUJMUIBU
QPJOU UIFFNCSZPJTOPUIBMBDIJDBMMZUSFBUFEBTBOVOCPSODIJME
ćFShach $.ŞŝŜŞ BQQMJFTUIJTDPODFQUBMTPUPUIFDBTFPGBGBUIFSXIP
XJTIFTUPMFHBMMZUSBOTGFSQSPQFSUZUPIJTDIJMEXIPJTTUJMMJOVUFSPHalacha
SFDPHOJ[FTUIFUSBOTGFSPGQSPQFSUZGSPNBGBUIFSUPIJTDIJMEJOVUFSP Bava
BasraŝŠŞCShulchan Aruch $.ŞŝŜŝ CVUUIFShach DJUJOHUIF3JUWB JOBava
Basra DMBJNTUIBUUIJTBQQMJFTPOMZJGGPSUZEBZTIBWFQBTTFETJODFDPODFQUJPO
8JUIJOGPSUZEBZT UIFSFJTPOMZ ʳˁʿ˅ʴʳʼˁ BOEOPUBGFUVT BOEUIVTQSPQFSUZ
DBOOPUCFUSBOTGFSSFEŵŵ
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4JNJMBSMZ UIF.JTIOBJOMaseches Nidda ŠŜB SVMFTUIBUJGBXPNBONJT
DBSSJFTBOELOPXTXJUIDFSUBJOUZUIBUUIFDPODFQUJPOIBEPDDVSSFEMFTTUIBO
GPSUZEBZTFBSMJFS TVDIBTJGTIFIBEPOMZJNNFSTFEBOESFTVNFENBSJUBMSFMB
UJPOTXJUIIFSIVTCBOEXJUIJOUIFMBTUGPSUZEBZT TIFJTOPUDPOTJEFSFEUPIBWF
EFMJWFSFEBDIJME4IFEPFTOPUBTTVNFUIFTUBUVTPG ʷʶʼʿˍʳˁʸʻ —UIFTUBUVTPG
JNQVSJUZBTTJHOFEUPBXPNBOBęFSDIJMECJSUICFDBVTFUIFGFUVTTIFEFMJWFSFE
JTOPUIBMBDIJDBMMZDPOTJEFSFEBGFUVT-JLFXJTF JGBXPNBONJTDBSSJFEIFSĕSTU
QSFHOBODZXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO BOEBUTPNFMBUFSQPJOUDPODFJWFT
BHBJOBOEHJWFTCJSUIUPBCPZ IFJTDPOTJEFSFEBĕSTUCPSOBOESFRVJSFTBpidyon
ha-ben .JTIOB BechorosŠţC 4JODFUIFĕSTUQSFHOBODZFOEFEXJUIJOGPSUZ
EBZTPGDPODFQUJPO JUEPFTOPUIBMBDIJDBMMZRVBMJGZBTBQSFHOBODZ BOEUIVTUIF
DIJMECPSOGSPNIFSTFDPOEDPODFQUJPOJTSFHBSEFEBTBĕSTUCPSO
"OPUIFS FYQSFTTJPO PG UIJT DPODFQU BQQFBST JO UIF Mishneh Le-Melech
Hilchos Tum’as MeisŞŝ XIPXSJUFTUIBUBTUJMMCPSOEFMJWFSFEXJUIJOGPSUZ
EBZTPGDPODFQUJPOJTOPUDPOTJEFSFEBDPSQTFXJUISFTQFDUUPUIFMBXTPGtum’a
"MUIPVHIPOFXIPDPNFTJODPOUBDUXJUIBTUJMMCPSOJTDPOTJEFSFEtamei UIJT
JTOPUUIFDBTFJGUIFGFUVTXBTEFMJWFSFEXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO BTUIF
GFUVTBUUIBUQPJOUJTDPOTJEFSFEʳˁʿ˅ʴʳʼˁ BOEOPUBOBDUVBMIVNBOPSHBOJTN
ćJTDPODFQUMJLFMZVOEFSMJFTUIF(FNBSBTDPNNFOUJOMaseches Berachos
ŢŜB UIBUPOFNBZQSBZGPSIJTDIJMEUPCFBDFSUBJOHFOEFSXJUIJOGPSUZEBZTPG
DPODFQUJPO*UJTBęFSGPSUZEBZTXIFOUIFDIJMETHFOEFSJTEFUFSNJOFE BOEUIVT
GSPNUIBUQPJOU BQSBZFSGPSUIFHFOEFSDPOTUJUVUFTBʳʸˌˍʿʼˇˍ QSBZFSSFDJUFE
JOWBJO 6OUJMGPSUZEBZT IPXFWFS TVDIBQSBZFSJTMFHJUJNBUFćFFYQMBOBUJPO 
TFFNJOHMZ JTUIBUUIFGFSUJMJ[FEFHHCFDPNFTBiGFUVTwPOMZBUGPSUZEBZT BOETP
CFGPSFUIFO BTUIFGFUVTJTTUJMMGPSNJOH POFNBZQSBZUIBUJUTIPVMEEFWFMPQ
JOUPFJUIFSBNBMFPSBGFNBMF
*OEFFE UIFToras Chayim SanhedrinťŝC XSJUFTUIBUXJUIJOGPSUZEBZTPG
DPODFQUJPO UIFGFUVTJTNFSFMZˍʸˁˉ˅ʸ˂ʼʶʼʵʸˀʼˋʴʼʳʳʿʴˋˌʴˍʾʼˍʺʾiMJLFBQJFDF
PGĘFTI XJUIPVUPSHBOT WFJOTPSCPOFTw
"DDPSEJOHMZ  3BW 4IMPNP %SFJNFS Beis Shlomo  $. ŝşŞ  XSJUFT UIBU
BMUIPVHIHFOUJMFTBSFMJBCMFUPFYFDVUJPOGPSLJMMJOHBGFUVT UIJTBQQMJFTPOMZGSPN
GPSUZEBZTBęFSDPODFQUJPOćJTJTOPUFEBTXFMMCZ3BW$IBJN0[FS(SPE[JOTLZ
Achiezer şŢšŝŠ 4JHOJĕDBOUMZ IPXFWFS 3BW$IBJN0[FSJOEJDBUFTUIBUGPSB
+FX LJMMJOHBGFUVTXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPOXPVMETUJMMCFGPSCJEEFO BU
MFBTUPOUIFMFWFMPG3BCCJOJDFOBDUNFOU)FXSJUFT ʷˋʸˍʷ˂ˁˋʸ˄ʼʳ˂ʼʳʶˋˌˇʳʿʳˋˌʼʴ
NFBOJOH JUJTQPTTJCMFUIBUUIJTXPVMECFQFSNJUUFEPOUIFMFWFMPG5PSBIMBX

ˍ˅ʶʷˍʴˋʸˊFWFOBUMBUFSTUBHFT BOEZFUhalachaSFDPHOJ[FTUIFGFUVTTBCJMJUZUPMFHBMMZ
BDRVJSFQSPQFSUZGSPNIJTGBUIFS
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FHHEVSJOHUIJTQFSJPE JOMJHIUPG3BW.PTIFTDPOUFOUJPOUIBU4IBCCPTWJPMBUJPOJT
BMMPXFEPOMZUPTBWFBMJGFJODMVEFEJOUIFQSPIJCJUJPOBHBJOTUNVSEFS
ŵŷ 4FFTeshuvos Rabbi Akiva Eiger Mahadura Kama ţŝoţŞ

FAMILY & HEALTH

GPSB+FX3BW$IBJN0[FSDMFBSMZDPOTJEFSTUIJTGPSCJEEFO BOEFWFODPOTJEFST
UIFQPTTJCJMJUZUIBUUIJTXPVMEDPOTUJUVUFB5PSBIWJPMBUJPO
3BW.PTIF'FJOTUFJO BTOPUFEBCPWF BQQMJFTIJTTUSJOHFOUSVMJOHFWFOBUUIF
FBSMJFTUTUBHFTPGQSFHOBODZ OPUJOHUIFBGPSFNFOUJPOFESVMJOHPGUIF3BNCBO
JOToras Ha-AdamBMMPXJOH4IBCCPTWJPMBUJPOUPTBWFBGFUVTTMJGFFWFOXJUIJO
GPSUZEBZTPGDPODFQUJPO"TEJTDVTTFEFBSMJFS 3BW.PTIFSFGVTFTUPBDDFQUUIF
QPTTJCJMJUZUIBU4IBCCPTNBZCFWJPMBUFEUPTBWFBMJGFUIBUJTOPUJODMVEFEJOUIF
5PSBIQSPIJCJUJPOPGNVSEFS)FUIVTDPODMVEFTUIBUJG4IBCCPTEFTFDSBUJPOJT
NBOEBUFEUPSFTDVFBGFUVTFWFOXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO UIFOOFDFTTBS
JMZ UIF5PSBIQSPIJCJUJPOPGNVSEFSBQQMJFTUPTVDIBGFUVT
&WFOXJUIJO3BW.PTIFTQPTJUJPO XFNJHIUSBJTFUIFRVFTUJPOPGIPXTPPO
BęFSDPODFQUJPOUIFQSPIJCJUJPOUBLFTFČFDU3BCCFJOV5BN DJUFECZTosfos
YevamosŝŞC SVMFTUIBUJUJTQFSNJTTJCMFGPSBXPNBOUPFNQUZIFSCPEZPG
TFNFOBęFSJOUFSDPVSTFUPFOTVSFUIBUTIFEPFTOPUDPODFJWF3BW.FJS%BO
1MPU[LZ Chemdas Yisrael Kuntres Ner Mitzva QŝţŢ SBJTFTUIFRVFTUJPOPG
IPXUIJTJTQFSNJUUFE JOMJHIUPGUIFGBDUUIBUUIJTQSPDFTTNJHIUIBWFUIFFČFDU
PGLJMMJOHBOFHHUIBUXBTGFSUJMJ[FEEVSJOHJOUFSDPVSTF4FFNJOHMZ 3BW1MPU[LZ
XSJUFT UIJTQSPWFTUIBUBUMFBTUJO3BCCFJOV5BNTWJFX UIFSFJTOPQSPIJCJ
UJPOBHBJOTULJMMJOHBGFUVTXJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO XIFOBOFNCSZPJT
SFHBSEFEBTʳˁʿ˅ʴʳʼˁ
8FNBZ IPXFWFS SFGVUFUIJTQSPPG CZTVHHFTUJOHUIBUUIFQSPIJCJUJPOBHBJOTU
LJMMJOHBOFNCSZPCFHJOTPOMZPODFJUJNQMBOUTJUTFMGJOUIFVUFSVT XIJDIHFOFS
BMMZPDDVSTBSPVOEBXFFLPSTP ŢoŝŜEBZT BęFSGFSUJMJ[BUJPO*GTP UIFOFWFO
JGXFBDDFQU3BW.PTIFTTUSJOHFOUSVMJOHUIBULJMMJOHBGFUVTJTGPSCJEEFOFWFO
XJUIJOGPSUZEBZTPGDPODFQUJPO XFNJHIUOFWFSUIFMFTTQFSNJULJMMJOHBOFNCSZP
XJUIJOUIFĕSTUTFWFSBMEBZTBęFSDPODFQUJPOćJTXPVMEIBWFJNQPSUBOUSBNJ
ĕDBUJPOTSFHBSEJOHQPTUDPJUBMDPOUSBDFQUJWFNFUIPET TVDIBTUIFDPOUSPWFSTJBM
iNPSOJOHBęFSQJMM wXIJDIQSFWFOUTBGFSUJMJ[FEFHHGSPNFOUFSJOHUIFVUFSVT 
UIFSFCZBWPJEJOHQSFHOBODZŵŶ
*OUSVUI IPXFWFS UIJTDPODMVTJPOXPVMECFDPSSFDUPOMZBDDPSEJOHUPUIF
QPTJUJPOPG3BCCFJOV5BN TJODFPUIFSRishonimNBJOUBJOUIBUBXPNBONBZ
OPUVUJMJ[FUIJTNFUIPEUPBWPJEQSFHOBODZ BTJUGBMMTVOEFSUIFQSPIJCJUJPOPG
˅ˋʹˍˍʺˌʷ XBTUJOHTFFE ŵŷ"DDPSEJOHUPUIFJSWJFX QPTUDPJUBMDPOUSBDFQUJPO
XPVMECFBMMPXFEPOMZJGUIFQSFHOBODZXPVMEQPTFTPNFLJOEPGSJTL CVUOPU
JOPUIFSTJUVBUJPOT
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3BW%PWJE$PIFO
on Headlines with Dovid Lichtenstein
*EPOUUIJOLJUTBQQSPQSJBUFGPSNFUPHJWFBQTBLXIFOJUTTVDIBDPOUSPWFSTJBM
UPQJD*UTXFMMLOPXOUIBUUIJTXBTBmachlokesCFUXFFOUXPWFSZHSFBUgedolim 
CPUIPGXIPNXFSFʷʿʸʵʷʼ˃ʴʿʾʿˌ˂ʴˋ 3BW.PTIF'FJOTUFJOzt”lBOE3BW&MJF[FS
:FIVEB8BMEFOCFSHzt”lćFTFXFSFMJUFSBMMZˀʿʸ˅ ʼʿʸʶʵXIPIBENBTUFSZPGUIF
FOUJSF5PSBIy
*EFBMMZ BQFSTPOTIPVMEIBWFBʳˋˍʳʶ ʳˋˁXIPJTIJTSBCCJ&WFSZGSVNNFS
:JETIPVMEGPMMPXUIFSVMFTPGIJTʳˋˍʳʶ ʳˋˁBOEBTLIJNIJTRVFTUJPO BOEOPU
CSJOHIJTRVFTUJPOTUPUIFPOFXIPJTNPTUiDPOWFOJFOU wXIPXJMMHJWFIJNUIF
MFOJFOUBOTXFSy
3BW.PTIFXBTWFSZmachmirBCPVUBCPSUJOH*DBOUFWFOTBZIPXGBSIF
XFOU)FDPOTJEFSFEJUʷʺʼˉˋ ˊʴʳ<RVBTJNVSEFS>3BW8BMEFOCFSH POUIFPUIFS
IBOE IFMEUIBUBOZLJOEPSBOZTPVSDFPGˌˇ˃ ˍˁʵ˅<BOHVJTI>UPUIFXPNBOBMMPXT
JU CFDBVTFJUIBTOPUIJOHXIBUTPFWFSUPEPXJUIʷʺʼˉˋ<NVSEFS>ʸˁʳ ʽˋʼ ˋʴʸ˅<B
GFUVTJTMJLFJUTNPUIFSTUIJHI QBSUPGIFSCPEZ>yBOETPMJLFBOZPUIFSPQFSB
UJPO ZPVEPOUEPJUGPSOPUIJOH BOENBZCFUIFSFBSF˂˃ʴˋʶ ˀʼˋʸ˄ʼʳJOWPMWFEUIBU
BSFPWFSSJEEFOGPSWBMJESFBTPOT)FUIPVHIUUIBUGPS ʿʸʶʵ ˋ˅ˉ<HSFBUEJTUSFTT> 
FWFOJOBTJUVBUJPOPG%PXOT4ZOESPNF JUXPVMECFQFSNJTTJCMFUPUFSNJOBUF
UIFQSFHOBODZFWFOBUTFWFONPOUIT CFDBVTFBTMPOHBTUIFGFUVTIBTOPUNPWFE
GSPNJUTQMBDF<JOQSFQBSBUJPOGPSCJSUI> JUIBTUIFTUBUVTPGʸˁʳ ʽˋʼy
*O3BW8BMEFOCFSHTteshuva IFJTJODSFEVMPVT)FXSJUFTBTUIPVHIIF
DPVMEOUCFMJFWFJU IFDPVMEOUVOEFSTUBOEIPX3BW.PTIFXFOUBHBJOTUBMMUIF
Acharonim BOEIFHJWFTBMJTUPGAcharonimXIPMFBSOFEUIFsugyosBHBJOTUUIF
WJFXPG3BW.PTIFTosfosJONidda ŠŠ JTDMFBSMZOPUMJLF3BW.PTIF BOE3BW
.PTIFTBZTJUTBNJTUBLFJOUXPQMBDFTJOTosfos
y*NFOUJPOFEUP3BW.PTIFUIF.BIBSJU XIPCSJOHTBQSPPGUIBUBCPSUJPO
IBTOPUIJOHUPEPXJUI ʷʺʼˉˋ*UTBZT ʷˋʷʷˌʳʸˇʵ˃ʸˀʼˌ˃ʳʸˉ˃ʼʼʾʸ ShemosŞŝŞŞ 
BOE<ChazalTBZ>JUTUBMLJOHBCPVU ʷˍʼˁʴˌˍʸˉˁQFPQMFĕHIUJOHUPLJMM"OE
FWFOUIPVHIUIFGFUVTFTDPNFPVU UIFSFTPOMZQBZNFOU*GUIJTFOUBJMTBOZLJOE
PGʷʺʼˉˋ UIF.BIBSJUBTLT UIFOXIZEPOUZPVTBZʷʼ˃ʼˁʷʴˋʶʴʷʼʿˀʼˊ BDDPSEJOH
UP5BOOB%F#FJ$IJ[LJZBUIBUʷʼ˃ʼˁʷʴˋʶʴʷʼʿˀʼˊBQQMJFTFWFOXIFOUIFSFJTOP
QSJPSXBSOJOH ćJTQSPWFTJUIBTOPUIJOHUPEPXJUIʷʺʼˉˋˊʴʳy
ćFTzitz EliezerRVPUFTBXIPMFMJTUPGAcharonim BOEFWFSZPOFIPMETMJLF
IJN0GDPVSTF OPPOFTBZTZPVSFBMMPXFEUPLJMMBmamzer CVU3BW:BBLPW
&NEFOTBZTUIBUJOBDBTFPGmamzerus ZPVDBOBCPSU*UTFFNTGSPNBMMUIF
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AcharonimUIBUOPPOFIFMEMJLF3BW.PTIF*UTOPUPOMZUIF.BIBSJUJUT
EP[FOTPGˀʼ˃ʸˋʺʳʼʿʸʶʵUISPVHIPVUUIFBHFT
ćFZEFBMXJUIUIFTosfosJOSanhedrin<UIBULJMMJOHBGFUVTNVTUCFGPSCJEEFO
CFDBVTFPGˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ>ćFZTBZUIBUPODFUIFSFTBOZLJOEPGissurZPVEPOUTBZ
ˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ*UEPFTOUIBWFUPCFUIFTBNFissurćFSeridei EishUBMLTBCPVUUIJT 
BOETBZTUIFSFTBOissurPGʷʿʴʺ<JOĘJDUJOHBXPVOE> TPZPVEPOUTBZˀ˅ʶʼˁʳʾʼʿ
4PKVTUMJLFBOPQFSBUJPO XIFOUIFSFTBOFDFTTJUZXFEPOPUDPOTJEFSJU ʷʿʴʺ
ćFAcharonimEFBMXJUIUIFRVFTUJPO
*UT B ʳʿˇ <TPNFUIJOH TUBSUMJOH> UIBU 3BW .PTIF <EJTDPVOUFE BMM UIFTF
Acharonim>ćJTJTXIBUUIFTzitz EliezerTBZTXFOFWFSIFBSEUIJTLJOEPG
SFBTPOJOH UIBUZPVUFMMNFUIBUTosfosJTBNJTUBLF BQSJOUJOHFSSPSJOUXPQMBDFT
8IBULJOEPGderech<BQQSPBDI>JTUIJT
ćJTJTXIBU*XBOUUPDPNNFOUPOćFTzitz EliezerEJEOUSFBMJ[FyJGZPV
NBLFBTUVEZPG3BW.PTIFTteshuvos ZPVMMTFFIFIBEBEJČFSFOUmesora<USBEJ
UJPO>JOhora’ah<IBMBDIJDEFDJTJPONBLJOH>8FLOPXUIFSFXBTTVDIBmesora
GSPNUIF7JMOB(BPO BOE3BW$IBJN7PMP[IJOFSGPMMPXFEUIBUmesora UIBU
QBTLFOJOHBshaylaEPFTOPUNFBOQVUUJOHUPHFUIFSXIBUPUIFSposkimTBZ*IFBSE
UIBUJO-JUB<-JUIVBOJB> UIFHSFBUFTUJOTVMUZPVDPVMEHJWFUPB-JUWJTIFposekJT
UIBUIFQBTLFOFEGSPNUIFPischei TeshuvaPSGSPNUIFSha’arei TeshuvaćFZ
TBJEBCPVUUIPTFposkimXIPVTFEUPCSJOHPUIFSposkimJOUIFJSSFTQPOTBUIBU
UIFZTIPVMEHFUQBJEGPSCFJOHBQPSUFS GPSCSJOHJOHUPHFUIFSposkim1BTLFOJOH
BshaylaNFBOUHPJOHUISPVHIUIFsugyaZPVSTFMGBOEXPSLJOHUISPVHIJUBT
UIPVHIZPVSFBRishon BOEUIFOEFUFSNJOJOHUIFhalachaBDDPSEJOHUPZPVS
VOEFSTUBOEJOHPGUIFsugya:PVIBWFUIFSJHIUUPBSHVFPOBOZRishonZPVXJTI
ćJTXBTBmesora#VUTJODFJUTOPUSFTQFDUGVMUPEPTP UIFZXPVMEFYQMBJOˊʺʸʶʴ
<XJUIBTUSBJOFE GPSDFEBOTXFS>XIZZPVSFOPUEFBMJOHXJUIUIFsugyaMJLFUIJT
RishonPSUIBURishon3BW$IBJN7PMP[IJOFSPODFBSHVFEXJUIUIFBeis YosefPO
UIFTVCKFDUPGʺˍʸˋʾ ʳʸʷ ʼˋʷ ʺʼʿˁ BOEUIFZDIBMMFOHFEIJNCBTFEPOUIFBeis Yosef
)FTBJE i%POUBTLNFRVFTUJPOTGSPNUIFBeis YosefIFIBEBEJČFSFOULJOE
PGTBMUw*Ohalacha UIJTJTOPUNFBOJOHGVM#VUIFXBTTBZJOH i*NOPUBSHVJOH
XJUIIJNEPOUBTLNFRVFTUJPOTw
ćFSFBSFNBOZDBTFTXIFSF3BW.PTIFSFBDIFEIJTpsakBOEXSPUF i8IBU
BCPVUUIJT3BNCBO XIPJTOPUMJLFNF w"OEIFXPVMECFʿˇʿˇˁ#VU3BW.PTIF
QBTLFOFEshaylosBDDPSEJOHUPUIJTmesora*UTDMFBSUPNF4PXIFOIFBNFOET
UIFUFYUPGTosfos UIJTJTIJTXBZPGCFJOHSFTQFDUGVMUPUIFRishonim#VUIF
JTBSHVJOHCFDBVTFUIJTXBTIJTmesoraGPSQBTLFOJOHshaylos"OEUIJTJTXIZ
UIFTzitz Eliezer XIPIBEBUPUBMMZEJČFSFOUmesora CSJOHJOHBMMUIFposkimIF
DPVMEĕOE GPVOEJUJODSFEVMPVTUIBU3BW.PTIFTBJEXIBUIFTBJE1FPQMFIBWF
UPVOEFSTUBOEXIFSF3BW.PTIFXBTDPNJOHGSPN
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ćFCPUUPNMJOFJTUIBUBQFSTPOIBTUPBTLBshaylaGSPNIJTʳˋˍʳʶʳˋˁ BOE
OPUQJDLBOEDIPPTF
#SPBEDBTUPOŞŝ*ZBS šţţŢ .BZŞŤ ŞŜŝŢ

3BCCJ%S"BSPO(MBUU
on Headlines with Dovid Lichtenstein
"UUIJTNPNFOUJOUJNFUIFşŞOEEBZPGUIFOmer šţţŢUIFOVNCFSPG
OBUJWFDBTFTPG;JLBJOUIF6OJUFE4UBUFTSFNBJOT[FSP3JHIUOPX BMMUIFDBTFT
JEFOUJĕFEBT;JLBJOUIF6OJUFE4UBUFTIBWFCFFOCSPVHIUJOCZQFPQMFXIPIBE
USBWFMFEUPMPDBUJPOTJO$FOUSBM"NFSJDBBOE4PVUI"NFSJDB XIFSF;JLBJT
QSFWBMFOU USBOTNJUUFECZNPTRVJUPFT8IFUIFSPSOPUUIBUXJMMDIBOHFJTBWFSZ
CJHRVFTUJPO"TUIFWJSVTWFDUPSUIFNPTRVJUPFTUSBWFMVQJOUPUIF6OJUFE
4UBUFT XIJDIUIFZIBWFEPOFJOUIFQBTU BOEIBWFUIFQPUFOUJBMUPUSBOTNJUUIF
;JLBWJSVTXIFOUIFZCJUFQFPQMF UIFSFJTDPODFSOUIBUUIFOVNCFS*KVTUUPME
ZPVDPVMEDIBOHFćJTXPVMECFBWFSZCJHDIBOHFJOUIFXBZUIFEJTFBTFJT
TQSFBEJOUIF6OJUFE4UBUFT
ćFSF BSF B OVNCFS PG UFTUT UIBU BOZ XPNBO XIP IBE QPUFOUJBMMZ CFFO
FYQPTFEUP;JLB FJUIFSUISPVHIIFSTFMGPSUISPVHIIFSIVTCBOE TIPVMEUBLF
4IFTIPVMEBCTPMVUFMZCFTFFOCZBLOPXMFEHFBCMFQIZTJDJBO XIJDIDPVMECFBO
PCTUFUSJDJBOHZOFDPMPHJTU BOJOUFSOJTU PSBOJOGFDUJPVTEJTFBTFTTQFDJBMJTU XIP
XPVMELOPXUIFBQQSPQSJBUFCMPPEUFTUTUIBUDBOCFEPOFćFSFJTOPXBMTPB
VSJOFUFTUUIBUDBOCFEPOF BTXFMMBTPUIFSUFTUT UPEFUFSNJOFXIFUIFSTPNF
POFIBTCFFOJOGFDUFEXJUI;JLB*GUIFXPNBOIBTCFFOJOGFDUFE UIFSFJTUIF
QPUFOUJBMPGJUCFJOHUSBOTNJUUFEUPUIFCBCZJOTJEFIFS XIJDIDBOMFBEUPUFSSJCMF
DPOTFRVFODFT ˂ʿˉʼʿʳ˃ˁʺˋyTVDIBTTFSJPVTCJSUIEFGFDUTBOENJDSPDFQIBMZ*O
TPNFTJUVBUJPOTJUDBODBVTFNJTDBSSJBHFT*UJTWFSZJNQPSUBOUGPSBOZQSFHOBOU
XPNBOXIPJTBUSJTLGPS;JLBBDRVJTJUJPOUPCFTFFOCZBQIZTJDJBO XIPXPVME
IPQFGVMMZLOPXXIBUUFTUUPEPBOEXIBUBEWJDFUPHJWF"OEUIBUTXIFOshaylos
XJMMDPNFUPBravSFHBSEJOHXIBUIFXPVMEBMMPXPSOPUBMMPXJOUFSNTPGUIF
LJOETPGJOUFSWFOUJPOUIBUNFEJDJOFXPVMESFDPNNFOE XIJDIDPVMEQPTTJCMZ
CFBHBJOTUhalacha
*G UIF NPUIFS IBT CFFO JOGFDUFE  BOE XF LOPX GPS DFSUBJO UIBU UIFSFT
UIFQPUFOUJBMPGJUCFJOHUSBOTNJUUFEUPUIFCBCZ XFEPOUIBWFBXBZUPUFTU
XIFUIFSUIFCBCZJTEFĕOJUFMZJOGFDUFEPSOPU CVUXFDBOMPPLGPSFWJEFODF
JOTPOPHSBNTPGEBNBHFUPUIFCBCZBOETFFJGUIFCBCZJTEFWFMPQJOHQSPQ
FSMZ*GUIFSFBSFĕOEJOHTPOUIFTPOPHSBNXIJDIXPVMECFSFDPNNFOEFE
TFSJBMMZ GPS TVDI XPNFO  BOE DIBOHFT BSF TFFO UIBU BSF TVHHFTUJWF PG B
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TFSJPVT;JLBJOGFDUJPO UIJTJTIPXXFXPVMEEFUFDUUIFJNQBDUPG;JLBPOB
CBCZ
ćFSFBSFEJČFSFODFTJOUIFTUBHFTPGQSFHOBODZJOhalachaHalachaXPVME
OFWFSTBODUJPOBOVOOFDFTTBSZBCPSUJPOFWFOJOUIFĕSTUGPSUZEBZT<BęFSDPO
DFQUJPO> XIFOXFSFGFSUPUIFHSPXJOHGFUVTJOTJEFUIFNPUIFSBTʳˁʿ˅ʴ ʳʼˁB
FVQIFNJTNVTFEJOUIF(FNBSBćJTEPFTOPUJNQMZUIBUJUTKVTUXBUFSXFDBO
EFUFDUUIBUUIFCBCZJTCFHJOOJOHUPCFGPSNFE ChazalPCWJPVTMZIBEru’ach
ha-kodeshBOELOFXUIBUTPNFUIJOHNBHJDBMMZUSBOTGPSNTBUGPSUZEBZT8F
LOPXUPEBZ TDJFOUJĕDBMMZ UIBUBMMPGBCBCZTPSHBOTBSFEFWFMPQFEJONJOJBUVSF
GPSNBUGPSUZEBZT TPUIFIBMBDIJDDPODFQUJTBOBDDVSBUFNFEJDBMDPODFQU BT
XFMM*OGBDU XFOPMPOHFSDBMMJUBOFNCSZPBUUIBUQPJOU CVUBGFUVT4Phalacha
QBSBMMFMTTDJFODFCFBVUJGVMMZ ćFTVHHFTUJPOUIBUJUJTQFSNJUUFEJOBOZXBZUP
QFSGPSNBOBCPSUJPOXJUIPVUBOZSFBTPOCFGPSFGPSUZEBZTJTIBMBDIJDBMMZJODPS
SFDU#VUXIFSFhalachaEPFTTBODUJPOJOUFSWFOUJPOUPDBVTFUIFNPUIFSUPMPTF
UIFCBCZBMMUIJOHTCFJOHFRVBM JUJTQSFGFSBCMFUPEPTPCFGPSFGPSUZEBZT#VU
XFNBZOPULOPXUIJTJOGPSNBUJPO<BCPVUFČFDUTPG;JLBJOGFDUJPOJOBGFUVT>
CFGPSFEBZGPSUZ TPUIBUJTOPUHPJOHUPCFBOPQUJPOy
*OUIFTFDVMBSXPSME TPNFXPVMESFDPNNFOEBWPJEJOHUIFQPUFOUJBMQSPC
MFNPGNJDSPDFQIBMZCZBCPSUJOHFWFSZQSFHOBODZPSBWPJEJOHQSFHOBODZ<JG
UIFSFJTDPODFSOPG;JLBJOGFDUJPO> CVUUIJT PGDPVSTF QPTFTIVHFIBMBDIJD
RVFTUJPOTUIBUOFFEUPCFJOEJWJEVBMJ[FEJOFWFSZDBTFBOECSPVHIUUPBʷˋʸˍʴ ʿʸʶʵ 
UPBravXIPVOEFSTUBOETUIFJTTVFT
Baruch Hashem UIF<SBUFPG;JLBJOGFDUJPOUIBUBČFDUTGFUVTFT>JTOPUBT
CBEBTPOFNBZIBWFHVFTTFE*OGBDU JGUIFNPUIFSXBTBTZNQUPNBUJDyUIF
MJLFMJIPPEPGUSBOTNJUUJOHJUUPUIFCBCZJTWFSZMPX DPNQBSFEUPBXPNBOXIP
EJEIBWFTZNQUPNT*GBXPNBOEJEIBWFTZNQUPNTBęFSCFJOHJOBOFOEFNJD
BSFByUIFOUIFCBCZIBTTPNFTPSUPGDIBODF BTXFMM8FEPOUZFULOPXXIBU
FYBDUMZUIFOVNCFSJT4PNFTUVEJFTTVHHFTUUIBUJUTPOFJOIVOESFE PUIFSTBT
IJHIBTPOFJOĕWF4PXFEPOPULOPXUIFSJHIUBOTXFS"OEFWFOXJUIJOUIBU
XFEPOPULOPXIPXTFWFSFJUXJMMCF/PUFWFOFWFSZNPUIFSXIPUSBOTGFSTUIF
WJSVTUPUIFCBCZXJMMIBWFUIFXPSTUTDFOBSJP
'PSUIFTFshaylosZPVOFFE ʷˋʸˍ ʼʿʸʶʵUPQBTLFO BOEFBDIDBTFOFFETUPCF
JOEJWJEVBMJ[FE*GZPVLOPXGPSBGBDUUIBUUIFNPUIFSXBTTZNQUPNBUJD BOE
TIFTQSFHOBOUSJHIUOPX UIBUTBshaylaUIFZOFFEUPEJTDVTTXJUIUIFJSrav
4UBUJTUJDBMMZTQFBLJOH XJUIPVULOPXJOHBOZUIJOHFMTFBCPVUUIFQBUJFOU UIFSFT
BHPPEDIBODFUIBUUIFCBCZXJMMCFCPSOIFBMUIZ*DBOUTUBUFOPCPEZDBO
TUBUFXIBUUIFDIBODFTBSF TPBravXJMMOFFEUPHFUJOWPMWFE:PVXPVME
OFFEUPMPPLBUUIFNPUIFSTNFOUBMTUBUFBTXFMMBTPUIFSGBDUPSTćFSFBSFBMTP
EJČFSFOUWJFXTBNPOHUIFposkim
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UPBHSFBUgadol UPBUSFNFOEPVTposek BOENVTUOPUCFUBLFOMJHIUMZ
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Rav Moshe Sternbuch
on Headlines with Dovid Lichtenstein
8FQBTLFOUIBUVOUJMGPSUZEBZT XFBMMPX<BCPSUJOHBGFUVTJGUIFSFTBQSPCBCJMJUZ
PGTFSJPVTJMMOFTT> CVUBęFSGPSUZEBZXFEPOPUBMMPX8FTIPVMEBTLUXPEPDUPST
UPNBLFTVSFXFOFWFSBTLKVTUPOFEPDUPSGPSTVDIBOJNQPSUBOUDBTFBOEJG
JONPTUDBTFTJUXPVMEDBVTFUIFCBCZUPTVČFS ZPVHPBęFSUIFrov<NBKPSJUZ>*G
OPU *XPVMEOPUCFmatir4PVQUPGPSUZEBZT *XPVMEBMMPX<BCPSUJOH>JGUIFSFT
BNBKPSJUZ<QSPCBCJMJUZUIBUUIFDIJMEXJMMFOEVQTVČFSJOH>y
&WFOJGZPVIBWFTVDIBDIJMEyUIFSFBSFQSJWBUFQFPQMFBOEJOTUJUVUJPOTUP
MPPLPVUGPSIJN TPZPVIBWFOPSJHIUUPLJMMIJN:PVEPOUXBOUIJN CVUPUIFST
EPćFSFBSFJOTUJUVUJPOTGPSUIFTFDIJMESFOXIPBSFCPSOUPGBNJMJFTUIBUEPOU
XBOUUIFNy"QFSTPODBOEPBHSFBUUIJOHCZUBLJOHUIFNJO TPXIZTIPVME
XFLJMMUIFN
#SPBEDBTUPOŝŤ5BNNV[ šţţŢ +VMZŞş ŞŜŝŢ 

