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מלמדתעיר-שירוניתדייר

מגדיללימודיבתכנית

בר-אילןבאוניברסיטת

במכוןמהקרעמיתתוהיא

עוסקיםמחקריההו־טמן.

תיאולוגיהשביןבממשק

דתיופמיניזםמגדרהלכה,

נזהותניותמגדריותתפיסות

פסיקותמעצבותנשיםלגבי

אינןאחתלאאשרמחמירות,

בסיסייםבאינטרסיםמבחינות

ערכןאתרואותואינןנשיםשל

לעצמן.כתכליתאדם,כבני

לראותניתןהלכתיתמבחינה

פרשניותברירותשלרצף

המעצבותהכרחיות,לא

בבירורמועדפיםשבובאופן

העוברשלה׳אינטרסים׳

האישהשלאלהפניעל

מבטמנקודתההפלותבסוגייתלדוןברצוניזהבמאמר

מגדרייםשיקוליםמשפיעיםוכיצדהאםולשאולמגדרית,

שלותכליתהמהותהאתלהבנתםהנוגעיםפוסקים,של

שבוהאופןעלהא־שה,

המקורותאתמפרשיםהם

ההלכתיים.

כיהיאהמרכזיתטענתי

אנוהאחרונותהשניםבמאה

מחמירותלפסיקותעדים

איסוראתהרואותמאוד

דאורייתא,כאיסורההפלה

מרכזיותמגמותלמרותוזאת

המוקדמתהפסיקהבמסורת

כלמחמירותשאינןיותר

תפיסותכיסבורהאניכך.

נשיםלגבימהותניותמגדריות

מחמירות,פסיקותמעצבות

מבחינותאינןאחתלאאשר

שלבסיסייםבאינטרסים

ערכןאתרואותואינןנשים

לעצמן.כתכליתאדם,כבני

הלכתיתמבחינהאחר,לשון

ברירותשלרצףלראותניתן

הכרחיות,לאפרשניות

שלכיוונהאתהמעצבות

מועדפיםשבובאופןהפסיקה

שלה׳אינטרסים׳בבירור

האישה.שלאלהפניעלהעובר

עמדהלנקוטהלגיטימציהעצםכנגדלטעוןבכוונתיאיןבכך

הסמויותהתפיסותואתמניעיהאתלחשוףאלאמחמירה,

ניתוחבאמצעותלהראות,אבקשבה.המגולמותנשיםכלפי

מאמצתכיוםהפסיקההייתהלוכיהראשוניים,המקורות

הא־שהאתהמכבדתתפיסהבתשתיתהאשרקריאה

המחמירההתמונהכסובייקט,

להתהפךיכולההייתה

לחלוטין.

נקראהעוברהאם

'נפשי?
פסיקות:ות

\Y,m\wiאינןאחתלא
rm

אותוומוציאיןבמעיההולדאת

קת־מיןשווייהמפניאבריםאברים

שאיןבונוגעיןאץחבויצאלחיץ.

ו(.ז,)אהלותנפשנ?פנ־נפשדוחץ

לעצמן.ית
שבובמצבדנהזומשנה

חייה,אתמסכןוהעוברהלידה

לבצעניתןכיקובעתוהיא?עצבות

מפנילהצילה,כד־הפלה

משיצאלחייו.קודמיםשחייה

שלוהסטטוסמשתנהרובו,

איןולפיכךל׳נפש/מעובר

דוחיםואיןעליועדיפותלאמו
lu/ ret

מפניה.נפשואת

להביןניתןהמשנהאת

שונים,אופניםבשנילפחות

לדו-משמעותבהתאם

פיעלעצמו.בטקסטהמצויה

נחשבאינוהעובראמנםכך:להסיקניתןהראשונה,הקריאה



ההיתראךהמשנה,שלהסיפאמןבבירורשעולהכפי׳נפשי,

ומידיתברורהנפשותסכנתשלבמקריםורקאךהואלהפילו

שמדוברההנחהבלבד.הלידהבמהלךזאתוגםלאישה,

״חייהההמשך:יד־עלמחוזקתבלבדנפשותסכנתשלבמקרה

אחרתחיים,סכנתשלהיאהמציאותכלומר,לחייו״,קודמים

נפשות?בדיניהאישהשלהערכיתקדימותהאתלצייןמדוע

במקרהשלאלהפלהאחרתאפשרותכלכילהסיקניתןמכאן

הא־שהשלבריאותהאתמסכןכשהעוברכגוןחיים,סכנתשל

איננהמאיבריה,כמהאואחדמסכןכשהואאוחייה,אתלאאך

נחשבאינואמנםהעוברזו,קריאהלפילהפלה.מספקתעילה

׳לא-נפש׳גםנחשבאינוהואגיסאמאידךאךממש,׳נפש׳

לחלוטין.

שלבסיפאלהתמקדיכולהזאת,לעומתשנייה,קריאה

לאואפילוכלל,׳נפש׳נחשבאינוהעוברכיולהדגישהמשנה

רובו.אוראשו־צאשלאעדאמו,מרחםיציאתותהליךבזמן

במצברקמדוברכיהמשנהמנוסחלהסיקהכרחשוםאיןאולם

מדוברלאאםכילומראפשרבלבד.האםשלנפשפיקוח

אךהפלה,מותרתתהיהשבהםמקריםשלרצףייתכןב׳נפש׳,

תהליךהחלכברשבומסויםבמצבכרגעדנהוהמשנההיות

ומכלאחרים,מקריםלגביעמדתהאתלדעתנוכללאהלידה,

נחשבאינוהעוברכיהקביעהבאמצעותלנו,מותירההיאמקום

באההמשנהכילומרייתכןמכך:יותרבדבר.הכרעהפתח׳נפש',

מרחםלצאתהחלהעוברשבובתהליךמדוברכישאףלהדגיש

אסור)ולכן׳נפש׳בבחינתכברהואכילחשוביכוליםוהיינואמו

הואכזהבמצבגםלאם(,חייםסכנתשלבמצבאפילולהרגו

איןזו,פרשנותלפירובו.אוראשושיצאעד׳נפש׳אינועדיין

באמצעותהראשונהמהפרשנותהפוכהמסקנהמלהסיקמניעה

אפילוהפלהלבצעשמותרהמשנהאמרהאםשכןוחומר,קל

אמו,מגוףלהתנתקמתחילכשהעוברלידה,תהליךשלבמצב

ללאהואהעוברכאשרההיריון,במהלךהדברשמותרוחומרקל

אמו.מגוףנפרדבלתיחלקספק

היאגופה

בסוגיהמופיעההפלותבשאלתוהעיקריהישירהתלמודיהדיון

לצורךלמות.דינהשנגזרהרהבאישהשדנהערכין,משנתעל

אחת:כחטיבהוהתלמודהמשנהדבריאתאביאהדיון

האשהשתלד.עדלהממת־נץאץליהרגשיצאההאשהמתני׳.

נהנ־ןשנהרגההאשהשתלד.עדלהממת־ניןהמשברעלשישבה

בהנאה.אסורהשנהרגהבהמהבשערה.

)שמותוכתיבהואילאמ־נא:ס״דאיצטר־ך,היא!גופהפשיטא,גמ׳.

ל־פסד־הולאהואדבעלממונאהאשה,בעלעליוישיתכאשרכא(

קרא:אמר-וחנן,רב־אמראבהורביאמרה״נ!ואימאקמ״ל.מיניה,

עדל־ה:מיבעיוהאיהוולד.אתלרבותשניהם,גםומתוכב()דברים

מגם.קאמרתכייאשיה!רבידבר־שו־ן,שניהןשיהו

אמרהוא.אחר־נאגופאדעקר,כ־וןמ״ט?וכוי.המשברעלישבה

ב־תכנגדאותהמכיןל־הרג,היוצאההאשהשמואל:אמריהודהרב

ערכין)בבליניווללידיתבאשלאכד־תחילה,הוולדשימותכד־הריון

ע״א(.

אהלותבמשנתהשנייההקריאהכינראהזומשנהפיעל

יושבתשלאאישהביןהמשנהשעושהההבחנהיותר:סבירה

לידהשלבתהליךנמצאתשכבראישהלביןהמשברעלעדיין

לצאתהעוברמשהחלהעוברעללהגןשישכךעללהעידיכולה

בעובררואההמשנהכילפרשייתכןכן.לפנילאאךאמו,מרחם

ולפיכךעצמו,בזכותלחיותהמתחיליצורזהבשלבהנמצא

הדיוןללידתו.להמתיןכדיהדיןגזרביצועאתלעכבמותר

'נפש׳,נחשבהעוברהאםכן,אםהוא,התנאיברובדהעיקרי

עדלפחותכ׳נפש׳,שתפיסתוהיאכמדומניהפשוטהוהמסקנה

אלו.למקורותזרההלידה,תחילתשלב

גופה׳פשיטא,התלמוד:בדברימחוזקתנמצאתזומגמה

׳עקירה׳)המונחלצאתהעוברעקרלאעודכלכלומרהיא׳

שישברורהמשבר"(על״־שבההתנאילביטויכנראהמקביל

יושבתכברוהאםלצאתמשעקראךהאם,מגוףכחלקלראותו

יותרלהיזהרישולפיכךהוא״,אחר־נא״גופאהמשבר,על

במעמדו.

בערכין,הסוגיהלאוראהלותמשנתאתכןאםקוראיםאם

ואינוהאישהמגוףחלקהואהעוברכך:בקירוביתפרשוהדברים

החלכלומרלצאת,עקרכברהעוברשבובמקרהכ׳נפש׳.נחשב

מתחילכברהואשכןבמעמדו,יותרלהיזהרישהלידה,תהליך

׳נפש׳ייחשבכי)אםהיא׳׳גופהשלהסטטוסמןלהשתחרר

אתנקבלאםרובו(.אוראשוכלומרלגמרי,שיצאלאחררק

אהלותמשנתאתלקרואשניתןהריזה,באופןהדבריםהעמדת

במקרהכילחשובהיהניתןבערכין:הסוגיהשלפרטיכמקרה

מדגישההמשנהאךבו,לגעתרשאיםאיננולצאתהעוברשעקר

לבצעמותרלאם,חייםבסכנתהמדובראםכזה,במקרהגםכי

׳נפשדוחיםואין׳נפש׳,נחשבאיננועדייןשהואמפניהפלה,

אפשרותמחוזקתנמצאתכמדומניכךנפש׳.׳ספקמפניגמורה׳

במקריםגםהפלההמאפשרתאהלות,במשנתהשנייההקריאה

האם.שלחייםבסכנתכרוכיםשאינם

ללא-יהודיםיהודיםבין

ישכיצדהפלות,כלפיהיחסשאלתאתלבחוןנוסףניסיון

לסווגן,ניתןהלכתיתקטגוריהאיזוותחתאופייןאתלהגדיר

רובנח.בניעלהחליםבחיוביםהדנהבסנהדריןלסוגיהמפנה

מוחלטתכהוכחהזהמקורמביאיםהמחמירהבגישההנוקטים

ההפלות:איסורשלמדאורייתאתוקפובדבר

נחבןרב:דביאגדתאבספרכתיבדהוהאחאבר-עקברביאשכח

אשה,מפיולאאישמפ־בהתראה,שלאאהד,ובעדאחד,בדי־ןנהרג

מאי]...[העובר־ןעלאףאמרו:ישמעאלרב־משוםקרוב.ואפילו

באדםהאדםדםשפךט()בראשיתדכתיבישמעאל?דרביטעמיה



כמומחמירהעמדהמצאתילא

מבחיןשאינואונטרמן,הרבשל

מלאושטרםעוברביןאפילו

השלביםלביןארבעיםלו

לדידו,ולפיכך,יותרהמאוחרים

מתחילתחלכרצחהפלהאיסור

נוספתמחמירהעמדהההיריון.

שאמנםפיינשטיין,הרבשלזוהיא

לומלאושטרםעוברשהפלתסבור

אועיוו',ביצריונותרהיוםארבעים

אסורה,ההפלהיוםארבעיםלאחר

למעטשהיא,סיבהמכללדעתו,

האישהלחייודאיתסכנה

אמושבמע־עוברזהאומרהו־באדםשהואאדםאיזהו־שפך,דמו

נזע״בו.סנהדרין)בבלי

ברורהריעצמם,בפניכעומדיםהללוהדבריםאתנקראאם

ישמעאלר׳ביןהמחלוקתהעוברים.'עלנהרגלאשישראל

דינוהאםכלומרהעוברים,עלנהרגנחבןאםהיאקמאלתנא

הפסוקאתלדרושצריךכינהרג,שאינוסוברקמאתנאכרוצח.

ישמעאלר׳ואילונח,בנימתחייביםשבההמיתהסוגלעניין

ומחייבםישראלשלמהכללנחבניאתמוציאשהפסוקסבור

עוברים.הריגתעלבמיתה

דבריאתלראותישאך

המשךשלבהקשרהתלמוד

הסוגיה:

שנאמרהמצוהכלמר:אמר

ולזהלזהבסיניונשניתנרולבני

מדנשניתאדרבה,נאמרה.

ולאנאמרהלישראלבסיני

עבודהמדא־תנינח!לבני

ייתיו׳המאיחיים׳™״™

נשניתולאנחלבנינאמרה.

*־״wornלבניולאנאמרהלישראלבסיני
mm

בסינינישניתמדלאאדרבה,נח.

לישראל!ולאנאמרהנחלבני

111שהפלתסבורשרידל־שראלמידעםליכא

נטסנהדרין)בבליאסורולנכרי

נותרויוםארבעים

ביןלהשוואהנדרשהתלמוד

נחבניעלהמוטליםהחיובים

ישראל.עלהמוטליםאלהלבין

ההנחהמתוךמובנתההשוואה

••■■••■•■■

דלישראלמידעם

דבר)איןאסור״ולנכרישרי

אסור(.ולנכרימותרשלישראל

מוביליםהאיסוריםשכלה־אבתוכההמקופלתהסמויהההנחה

המיועדיםאלוהםישראלוכייותר,גבוההמוסריתלרמה

מוזהריםאינםישראלכיהיאההנחהאםלפיכך,לכך.להגיע

שלפיהישמעאל,ר׳שלעמדתוחומרה,דרגתבאותהכךעל

לכאורהגורמתהעוברים,עלגםתרצח׳ב׳לאמוזהרנחבן

דבר"איןהקביעהאתלהביןאיןכ־סבורהאניברםעצום.קושי

כנושאתאלאפורמלית,כקביעהאסור״ולנכרימותרשלישראל

האיסוריםשלטיבםלגב־הןמסוימותהנחותהמניחערכימסר

אלו.איסוריםעלהמוזהריםשלותכונותיהםאופייםלגביהן

לישראלעובריםהריגתאיסורשלפיהההנחהכילטעוןברצוני

להיתקלעשויהמידעם׳׳ליכאשלהכללמןמתבקשמדאורייתא

משמעותיים:קשייםבשני

שללגזלבנוגעמקשההתלמודהסוגיה,בהמשךראשית,

התירוץלישראל.ומותרלנכרישאסורפרוטה,משווהפחות

בניואילולגזלן,מוחליםישראלהנוח,אופייםבגללכימסביר

כגזל;עבורםנחשבפעוטכהסכוםגםכךובשלמוחלים,אינםנח

לחברה!בהתאםלהשתנותעשויה׳גזל׳שלההגדרהכלומר

נפשותדיניעלהדבראותואתלומרניתןכ־סבורהאיניאמנם

אךמסוימת,לחברהיחסיתיוגדרורצחאוהריגהשאיסור

להביןישהכללשלליישומוקודםכילהיווכחניתןזהמתירוץ

יקבלאיסורשאותוייתכןאחר,לשוןהמצווה;מכוונתמיכלפי

היעדלקהלבהתאםשונותפנים

ייתכןלפיכך,מכוון.הואשאליו

חומרהביתרמוזהריםנחבניכ־

כמוהחמירה
עובריםשלדמיםשפיכותעל

זה,בנושאפרוציםוהםהיות

טענתולכןכך,אינםישראלאך

רלוונטיתאינהמידעם'׳ליכא

רלוונטיתהייתהשלאכפיכאן,

משווהפחותשללגזלבנוגע
קיךןךן

פרוטה.

׳ל־כאטענתאםשנית,

רמתםכימראשמניחהמידעם׳

אינהישראלשלהמוסרית

נח,בנ־שלמזוליפוליכולה

אותהמהימראשלהניח■ש

)המגולמתמוסריתאיכות

,וךןאסורה,ההפלה
־ששאל־ה

זומוסריתאיכותלשאוף.

ואינהמראשתמידנתונהאינה

ניתןלכךדוגמהמאליה.מובנת

עקיבאבןאיסיבדברילמצוא

במכילתא:

זו,פרשהנאמ׳למהאיש.יזילוכי

כליכהכיואישאומר,שהואלפי

שהמיתוהמרפאואחריםוהשוגגהמדדאף־כילmeאדםנפש

וכית׳׳לבמשמע,ובתלמידובבנווהרודהדיןביתברשותוהמכה

אתלהביאאיש,הקטן;אתלהוציאאיש,השוגג[,את]להוציאיזיד

איסיאחרים.אתלהוציארעהו,הקטן;אתלהביארעהו,האחרים;

דמים,שפיכותעלמוזהריםהיינותורה,מתןקודםאומר,עקיבאבן

מדיניפטוראמרו,באמתהוקלו]?[שהוחמרותחתתורהמתןלאחר

לשמים."מסורודינוודם,בשר

בןאיסישלהמוסריתזעקתואתלהביןניתןכיסבורהאנ־

איסורהואתרצח׳׳לאאיסורכימראשמניחיםאםרקעקיבא

־.״-א־נ־ב״־י
-־־־

שאינם־״פ־-־־־־ב:לפ־:־־דה:א-.־

חלאינותרצח׳׳לאהאיסורכימישהויטעןאםאולםיהודים.

כאןהמוסריתהזעקההם,באשרהאדםבנ־כלעלגורףבאופן



הפלהתותרשלפיההקביעה

מוותסכנתשלבמקרהרק

לטעמימעידהלאישהודאית

סמויה,מגדריתתפיסהעל

תכליתהאלהמתייחסת

כחופפתהאישהשלהפריונית

מלואאתלחלוטיןכמעט

הרבמפחיתבכךאישיותה.

האישהשלבערכהפיינשטיי־ן

בלבד,אמצעילכדיכאדם

התכליתאתלשרתהאמור

במחירולוגםהפריונית,

חייהואיכותבריאותה

הוקלו׳שהוחמרו׳תחתהטענותכימכאן,יוצאכלל.תובןלא

אולמצווהמסוימתפרשנותבחובןטומנותמידעם׳׳ליכאאו

המוסרית.הזעקהקמהשבגינםלאיסור

הכללכ־שסבורמילהפלות.בנוגעגםהדבריםפניהםכך

בסוגייתדאורייתאאיסורשלקיומומחייבמידעם׳׳ליכאשל

הפלה,איסורשלמסוימותמשמעויותמראשמניחההפלות,

להתירהאיןולכןאדםלהריגתבמהותהקרובההפלהשלפיהן

הבנהאינהזאתברםלאישה.ודאיתחייםסכנתשלבמקרהאלא

שללאוגםהאיסורשלהכרחית

לפרשייתכןהמוסרית.משמעותו

מקורות(מגווןסמך)ועלמראש

רקלאלהפלהלגרוםמותרכי

אלאחיים,סכנתשלבמקרים

בריאותסכנתשלבמקריםגם

חילולאווהנפשהגוףביזיוןאו

העמדתתוךהאישה,שלכבודה

מוסריתבשקילותאלומצבים

נחשב)שאינוהעוברשללהפלתו

כיייתכןכלומר,׳נפש׳(;עדיין

קטגוריבאופןמוזהריםנחבני

עובריםשלדמםשפיכתעל

זה.בנושאפרוציםוהםהיות

לקבועכדיזובאזהרהאיןאולם

כיהגורסתמוסריתהיררכיה

בשוםלהפלהגורםשאינומי

גבוהההמוסריתרמתומקרה,

אתמקבליםאםאדרבה:יותר.

11ריונית,פעמיםלעיל,שהצעתיההבנה

תיחשבההפלהשדווקאייתכן

והערךהיותיותר,מוסריכמעשה

בריאותהחייה,שמירתשל

עלגוברהאישהשלכבודהאו

בחיים.העוברהשארתשלהערך

נחבניעלגוזריםכאשרלפיכך,

נחשבשהדברבהכרחמכךמוכחלאעובר,הריגתבעווןמיתה

זוהי״אזהרתןשהריבעלמא,איסורזהואלאדמים,כשפיכות

בריאותשמירתלשםיידחהשהאיסוראפשרכן,ואםמיתתן״,

הפלהתיאסרלאנחבניעלגםכיוייתכןשלה,אחרצורךאוהאם

התוספות:בדברימוצאיםאנולזוקרובההבנהאלו.בנסיבות

קודםאבלנפשמפנינפשדוחיןדאיןבונוגעיןאיןראשויצא

כדיונ?וצ־אהלאבריםוחתכתיידהפושטתהחי׳ראשושיצא

עלשהוזהרוכיוןאסורכוכביםבעובדוכה״גאמואתלהציל

דאפילוואפשרלהצילכדינ?צוהבישראלנמידהאוי״להעוברים

שלי(.)ההדגשהשריכוכביםבעובד

ה־אנחבניסוגייתכיהסובריםכנגדהעקרוניתטענתילפיכך,

איסור)שלעקרון-עלההפלותבענייןהגוזרתארכימדית,סוגיה

להתפרשצריכיםהאחריםהמקורותכלואשרדאורייתא(

בפרשנותהמבוקשאתמניחכברכךשטועןמיכיהיאלאורה,

ותוקפותוכנועל)מחמירה(מקדימההבנהללאההפלות.איסור

משמעות.כלמידעם׳׳ליכאלטענתאיןהאיסור,של

שלפיההרמב׳׳ם,שלהידועהולעמדתו״רודף״לסוגייתאשר

״רודף״העוברשבובמצברקאלאהפלהלהתיראץלכאורה

באופןמסכןכלומראמואחרי

המקוםכאןאיןחייהאתממשי

כירקאומרבאריכות.בכךלדון

כיסבוריםאינםהאחרוניםמרבית

הפלהתותר
המפרשרש״יעלחולקהרמבי׳ם

׳נפש',נחשבאינוהעוברכי

שלהטעםאתמייתריםולפיכך

להפילו.בהיתר׳רודף׳

לגב־להרחיבהמקוםכאןאין

מקורות

$TS1$לגבמקורות$TS1$

$DN2$לגבמקורות$DN2$",מקוםמכלאךנוספים

עולההכוללתהתמונהשמןדומה

ברורהבנטייהלהבחיןניתןכ־כחופפתאישה

דרבנןא־סורהיותרלכלהגוזרת

על׳נפש׳אינוהעובראםבלבד.

ההשקפההריהמקורות,מגווןפי

החיוביםמןללמודיששלפיה

קיומואתנחבניעלהמוטלים

x/1 i'^rviלישראלדאורייתאאיסורשל

חיזוקיםוללאמבודדתנותרת

נוספים.משמעותיים

חייה

TS1$$משTS1$$מש־החמרהזמננו:פוסקי

$DN2$מש$DN2$מעותית

פוסקיםבקרבהמסתמנתהתמונה

ומצב־עההפוכה,ה־אזמננובני

הפוסקיםשלגדולשרויכךעל

מוצאיםאנוכך,עלנוסףמדאורייתא.אסורההפלהכימכריע

אפילוהפלהתותרלאשלפיהןמאוד,מחמירותפסיקות

הפלהלחלופיןאולה־ר־ון,״:הראשוניםהימיםבארבעים

סכנתואילולאישה,ממשיתחייםסכנתשלבמקרהרקתותר

שהרתהפנויהמום,בעלעוברממזר,עוברנפשי,מצבאיבר,

מצדיקותשאינןכסיבותהסףעליידחונוספיםקשיםומקרים

הפלה.

נחבןמסוגייתהאיסורתוקףאתמסיקיםהדורפוסקירוב

האםשבומיוחד,כמקרהדוחיםהםבערכיןהתלמודדבריואת

לאזאת,עםללידה.בהמתנהדינהאתמעניםולאלמוותנדונה

מבחיןשאינואונטרמן,הרבשלזוכמומחמירהעמדהמצאתי

השלביםלביןיוםארבעיםלומלאושטרםעוברביןאפילו



האחרוןבדורישאםגם

הסבוריםמעטיםלאפוסקים

מדרבנןהואהפלהאיחורכי

שלפירושואיןעדייןבלבד,

שלאנושייםצרכיםכידבר

הפיזיתלבריאותןמעברנשים

בשיקולכלגיטימייםמוכרים

אףבכךהפלה.לעשות

הפונקציהכיהנחהמתחזקת

בעיניגםנשיםשלהעיקרית

ועודנההייתהאלופוסקים

סבורהאניככללוילודה.פריון

בלעדידגשהשמהעמדהכי

מכבדתבהכרחאינההעוברעל

׳קדושתשלהרעיוןאתיותר

מתעלמתשהיאהיותהחיים;

מראייתןבמודעושלאבמודע

וכתכליתכסובייקטנשיםשל

לעצמן

מתחילתחלכרצחהפלהאיסורלדידו,ולפיכך,יותרהמאוחרים

פיינשטי־ן,הרבשלזוהיאנוספתמחמירהעמדהההיריון.

נותרהיוםארבעיםלומלאושטרםעוברשהפלתסבורשאמנם

לדעתו,אסורה,ההפלהיוםארבעיםלאחראךעיון',ב׳צריך

האישה.לחייודאיתסכנהלמעטשהיא,סיבהמכל

אףלמשל,יוסף,עובדיההרב

אסורהשהפלהפוסקהואכי

מסוגייתזאתולומדמדאורייתא

עוברשלמעמדוביןמבחיןנח,בן

ישאםגםלביןההיריוןשלהראשוןבשליש

לדעתו,יותר.המאוחריםהשלבים

ורהפלה;אוגםבןנחלאנהרגבשלבזה,משום
עובר,הכרתכללבואיןשעדיין

אינוזהבשלבהאיסורולפיכך

גםלהתירוישבלבד,מדרבנןאלא

כלל.סכנהבושאץחול־במקום

הפלהמותרתתהיהמכןלאחר

כ׳רודף׳ייחשבהעובראםרק

ששניובתנאיהאם,חייאתויסכן

rwn(m3rr)qcכך."קבעו)בנפרד(רופאים

הואאףמסיקאויערבךהרב

דאורייתאאיסורשלקיומואת

הואולפיכךנח,בןמסוגיית

גםעוברלהפילאסורכיקובע

ממחלתסובלשהואמתברראם

לעשותאוסרהואוכןטי-זקס,

העניין.לבירורשפירמיבדיקת

אצללהפלההיתרגםאיןלדעתו

inדיכאוןאצלהשיתפתחאישה mum

לאישהמותרברםלידה.אחרי

בגלולהלהשתמששנאנסה

־־[בהתקןאוהיריוןלמניעת

האונסמזמןשעות72תוךרחמי

מותרוכןהיריון,יתפתחשלאכדי

כסובלשאובחןעוברלהפיל

המוח,במבנה)מוםמאנאנצפלוס

וחלקיםהגדולהמוחחסרשבו

הגולגולת.מעצמותגדולים

שבועות(.אוימיםמספרתוךלרובמתיםאלותינוקות
12

הרב

איסורלגביהאיןכיאףהתורהמןאסורההפלהכיסבורווזנר

וקייםגמורהטרפהבבחינתהואהעובראםאךממש,'־'רציחה

מותרת.תהאהפלההאם,לחייחשש

להפלות,בנוגעליכטנשטייןהרבשלעמדתוגםלעיוןראויה

הלכה.פסקשלבצורהמנוסחתאינהשהיאפיעלאף
15

הרב

הואתוקפווהיקפו.יסודוהאיסור,תוקףביןמבחיןליכטנשטיין

באיסורהואהיסודולפיכךנח,בןסוגייתפיעלמדאורייתא,

כרוצח.דיןבביתנענשאינועוברשההורגפיעלאףממש,רציחה

משמעותיהבדלמוצאיםאנוהאיסורשללהיקפובנוגעאולם

אונטרמןהרבשלעמדתםלביןליכטנשטייןהרבשלעמדתובץ

עלרקחלממשרציחהשאיסורסבורהואפיינשטי־ן.והרב

שכןההיריון,שלהאחרוןהשליש

אלאחייבאינונחבןגםלדעתו

לאוויר־צאושאילועובריםעל

הייתההתפתחותםמידתהעולם,

באופןלחיותלהםמאפשרת

בדומהליכטנשטיין,הרבעצמאי.

כללמתייחסאינואונטרמן,לרב

כלאתפוטראלאערכין,לסוגיית

בהפלתשישהקובעותהדעות

כך:בלבדדרבנןאיסורעובר

שלמעמדזולדעהלהעניק״אין

בהלהתחשבשניתןרציניתשיטה

שהיאמפנירקלאוזאתביותר,

אלאמוסרית,מבחינהמרתיעה

להלכהלכאורהנוגדתשהיאמפני

fernבעיניגםים
עמדתו

ליכטנשטייןהרבעורךהמחמירה,

שלשוניםשלביםביןאבחנות

שלביםביןולפיכךההיריון,

הרבהאיסור.שלבחומרתושונים

כאמוראונטרמןוהרבפיינשטיין

שכזאת.הבחנהכלעורכיםלא

מתקבלתלעילהאמורמכל

רובבקרבגםשלפיהתמונה

איסורכיהסבוריםהפוסקים

ד...דחלמראייתןודע
rn

....,„.
jjKiתא,מדאורהואהפלה

והרבאונטרמןהרבשלעמדתם

והיאביותר,מחמירהפיינשטיין

פרשנייםלמהלכיםכאמורנזקקת

גםזאת,עםודחוקים.בעייתיים

הטוענתהפוסקיםשארעמדת

אתמציינתדאורייתאלאיסור

שלבצרכיהההכרהגבולות

הסובריםלשיטתבהסתייגות,זאת)וגםגופנייםבצרכיםהאישה

שהם)בתנאינפשייםאואיבר(סכנתבשלהפלהלבצעשאין

חייהבנסיבותהתחשבותכלללאבלבד,חיים(בסכנתכרוכים

החייםלקיוםמדאגההחורגיםשלהבאינטרסיםהכרהאו

מפסיקותהנובעותהמגדריותבמשמעויותאדוןלהלןגרידא.

אלו.



אתלציבורלומרצריך

במצוקותלהכירצריךהאמת,

חגותאונשיםשלהאמתחת

הפלה.לעשותהמבקשים

שלבערךלהכירצריך

מעברבסובייקטהאישה

ובקדושתהפריונילהקשר

שלההחייםוקדושתחייה.

זכותהעצםרקלאהיא

ועדחייהאיכותאלאלחיים,

רצונותיהשאיפותיה,כמה

חייהלגבישלהוהחלומות

שלהזההנעלהבערךנכללים

החיים"״קדושת

הלכהבפסקימגדריותתפיסות

השיקוליםמערכתאתבפנינוחושפיםמעטיםפוסקיםרק

זושמערכתבהנחהעבודתם.בדרךאותםהמנחההערכיים

ערכיעולםאותוכמהעדלשאולישלחשיפה,וניתנתקיימת

ועדזומבטנקודתמהינשים,שלהמבטנקודתאתבחשבוןלוקח

אוערכיםלטובתנדחיתהיאכמה

שקלולבמסגרתאחריםשיקולים

כיווןאתהמגדירהסופיהערכים

הואשליהמרכזיהטיעוןהפסיקה.

המחמירההמגמהשלשליטתהכי

מןהכרחיבאופןנגזרתשאינה

להפך,)אלאהראשונייםהמקורות

בעייתיתהיאאלומקורותלאור

תפיסותשלשורהחושפתיותר(

אלותפיסותסמויות.מגדריות

מוסרילבושלעתיםלובשות

שלראייתהכיומעידותניטרלי

נשיותההבנתכסובייקט,האישה

שלההפריוןלפונקציותמעבר

המבטנקודתביןהאיזון)כגון

האישה(,שלזהלביןהעוברשל
אלא

הגופנייםלצרכיהרגישות

שלבמצבדווקא)לאווהנפשיים

בספק.מוטלתועוד,חיים(סכנת

יםמצדדהשרתהמספריברבים

הפלות,עלדאורייתאבאיסור

׳נוכחתבבחינתהיאהאישה

ברורהנוכחותהכלומר,נפקדת',

להתייחסותפרטאולםמאליה,

ההיריחבמהלךהפיזילמצבה

התייחסותכמעטאיןוהלידה

לאהיריוןמשאלתלנבועהעשוייםהאחריםההיבטיםלמכלול

כךכבודה.וחילוללביזיונהלגרוםשעשוייםממצביםאורצוי

שבבואויאיר,החוותבעלשלתשובתואתלקרואלדעתייש

אךבשאלהדןממזר,עוברהפלתתותרהאםהשאלהעללענות

העובר:שלמבטומנקודתורק

אושבנשיםוכשירההנשואהאשתוהמעוברתהיותביןחילוקאין

דברלכלממזרדדץממךהיאנפלאתלאשהריאישמאשתממזר

בקהללבאשאסוררקבח״להגדולדייןלהיותוראויכשרישראלכדין

חכם|]תלמידת״רוממזרלפדותודלעניןשנינווכברבסנהדריןולישב

גדול[.]כהןקודםלכה׳׳ג
ל'

אמנםהעתידהעוברשלמעמדועלנסובההלכתיהדיון

והואהיותאךשלו,ההלכתיהסטטוסמבחינתממזרלהיות

הואלהפילו.הצדקהמשוםבכךאיןדיין,אפילולהיותראוי

האישהשלהזוויתמןגםההלכתיתהשאלהאתכללמנתחאינו

נ־אופהקלוןכאשרוהחברתיהנפשילמצבהמתייחסואינו

אפילואובעלהעםהעתידייםיחסיהלמערכתברבים,יתגלה

עםכהוריםלהםלהיותשעשויההסבוכההיחסיםלמערכת

מטווחלגמרינעלמתכסובייקטהאישהלכשייוולד.העובר

הרבשלהיתרולאורבולטתזועובדהההלכתיים.השיקולים

אךממזר,"עוברלהפילעמדין

מןזאתלעשותמהססהואגם

מןביזיוןמניעתשלהישירהטעם

ערכיןשסוגיית)למרותהאישה

היסוסכלוללאבמפורשמדברת

כיאםהאישה(,ניוולשלמצבעל

להכרההפתחנפתחכברבדבריו

הלבתשומתאתשהסבכפיבכך,

ולדינברג.הרב
'־

גם

$TS1$גם'$TS1$

$DN2$גם'$DN2$הבריאות־למצבהבאשר

של

$TS1$הבריאותשל$TS1$

$DN2$הבריאותשל$DN2$אינםהדבריםהאישה

במצבלכאורה,כלל;פשוטים

התמונהבריאותי,סיכוןשל

במצבמאשרפחותמעורפלת

חברתי,סיכוןאונפשיסיכוןשל

זהבמקרהכילחשובומקובל

האישהשלוחייהברורההה^כה

ישאךהעובר,שללח־יוקודמים

הדבריםלנוסחלמשללבלשים

זה:בענייןפיינשטייןהרבשל

להרמב״םביןלתוס׳ביןלדינאולכן

מלארציחהא־סוראיכאלרש"'ואף

ההורגושפטורורקעוברעלגםתרצח

דכללפ״נאףלהורגוואסורממיתה,

תמותשלאאמולהצלתורקאינשי

שוםבשבילולאההיתרהואבלידתו

שהרופאיםשאףהוריתיזהומטעםבפשיטות.אסורשזהדהאםצורך

|...|העובראתיהרגוכשלאהאםתמותשמאחשששישאומרים

להרופא־םהאומדנאשתהיהעדאסוריהיההעובראתלהרוגמ״מ

רודףשנחשבמצדדהואדמאחרהאםשתמותלודאיקרובגדולה

שלי[.ינ]ההדגשותרודףשהואודא־כעיןשיהיהצריך

סכנתנשקפתלאלאישהאםפיינשטיין,הרבשלעמדתולפי

לאחדאולחייהמסוימתסכנהישאךומידיתברורהחיים

רשאיתאינההיאהנפשית(,ליציבותהשכןכל)לאמאיבריה

שלבמקרהרקהפלהתותרשלפיהזו,קביעהעצמה.עללהגן

מגדריתתפיסהעללטעמימעידהלאישה,ודאיתמוותסכנת

כחופפתהאישהשלהפריונ־תתכליתהאלהמתייחסתסמויה,

פיינשטייןהרבמפחיתבכךאישיותה.מלואאתלחלוטיןכמעט

לשרתהאמורבלבד,אמצעילכדיכאדםהאישהשלבערכה

חייה.ואיכותבריאותהבמחירגםולוהפריונית,התכליתאת

תפקודייםבמונחיםהאישהשלחייהערךאתהמגדירהתפיסה



התפיסהלשיטתאףבעייתיתלהיותעשויהבלבדביולוגייםאו

אנ?וראינוהשונישכןשונה',אך׳שווההיאשהאישההגורסת

האישהחייערךהגדרתואילוהמהותי,השוויוןאתלסתור

המהותית.נחיתותהאתנעיחהתפקודייםבמונחים

רקעעלגםלהביןישפיינשטייןהרבשלהמחמירהעמדתואת

שנותבאמצעדאז,המועצותבבריתההפלותשלהלגליזציה

העיקריתתשובתונכתבה)אזברוסיהיושבבעודוהשלושים,

בנושא(.

להפיל"היתרכלשאין"ברור

הלכתיבמאמרביטויליד־באההללולדבריםנוספתהדגמה

הואובוצוריאל,"משההרבבידימספרשניםלפנישפורסם

לדורנועדלהפלותבנוגעההלכהפסקיביןהבחנהלערוךמבקש

הפוסקיםדנוכאשרזה,לדורעדכ־היאטענתוואילך.ומכאן

למעטלהתירעילהכללבדרךהזכירולאהפלה,איסורעל

ההתקדמותבעקבותבימינו,אבלהאם.לחייסכנהשלבמקרה

שלהבריאותימצבועללעמודאפשרוהרפואית,הטכנולוגית

אתלהפסיקמותרומת־האםהשאלהמתעוררתולכןהעובר

תשומתאתלהפנותכדאיכ־סבורהאניזובנקודהההיריון."

הדגשההעובר.מצבשלהמבטמנקודתהיאשההדגשהלכךהלב

הדברים:המשךלאורתוקףמשנהמקבלתזו

נשקפתסכנהוכשאיןבריאעוברלהפילהיתרכלשאיןהדברברור

שלארצוןכלכלית,סיבההפלהלהצדקתארורנימוקכלאמו.לחיי

וכדו׳בדירהצפ־פותאסטת־,מראהעללשמורב״קריירה",לפגוע

שידועעוברהפלתעלורקאךדניםאנוזהבמאמרנומתקבל.אינו

שכלית."אוגופניתקשהמחלהעםשייוולדמראש

שאינהמאודמקלהעמדהצוריאלהרבמציגהמאמרבהמשך

שורהמצטטאףוהואכ׳נפש׳מוסרימעמדלעוברישכיסבורה

לאם.סכנהכשאיןגםעוברהפלתשהתירופוסקיםשלשלמה

פיזיתפגום,עוברהפלתביןההבחנהכילטעוןמבקשתאני

קשוריםשאינםצרכיםבשלבריאעוברהפלתלבץמנטלית,או

שכן,אנליטית.מבחינהלאהפחותלכלמסתברת,אינהבעובר,

ישמסוימות,בנסיבותמותרתוהפלתו׳נפש'אינוהעובראם

ההבדלמהואחרות.בנסיבותהפלתותיאסרמדועהיטבלהסביר

שכזו?הבחנההמצדיקלנסיבותנסיבותביןהקטגוריאלי

יבחיןהמנחהשהעיקרוןהיאלכךהאפשריותהתשובותאחת

׳קדושתעלשמירהשלבערךכפוגעתתיחשבלאהפלהאיזו



לתהותישאךזה.בערךכפוגעתתיתפסאכןואיזואדם׳חיי

כפוגעתלהיתפסעשויהאינהפגוםעוברהפלתמדועכך.על

אובכבודההפוגעכזהאךבריא,עוברהפלתואילוזה,בערך

הערךבדברומהכפוגעת?תיתפסכןהאישה,שלחייהבתכנית

באופןחייהאתלנהלויכולתההאישהשלכבודהעלשמירהשל

ורגשייםמקצועייםאינטלקטואליים,צרכיםגםשהולםמכובד

ניטרליתאינההנסיבותביןההבחנהכיסבורהאניכאמור,שלה?

אינוצוריאלהרבמבוטל.לאמקוםבהםישמגדרייםולשיקולים

במרכאותמושמת׳קריירה׳המילהכיבעובדהדיאךאותם,מונה

אחר,לשוןנלוזה.סיבהלטעמושהיאלהתרשםכדיבמקור()כך

תותרנסיבותאילובגיןהמקלים,לשיטתגםהגבול,קושימת

אםוגםמקדמית,באידאולוגיהעולם,בתפיסתתלויההפלה,

כדיבכךאיןתורניותתפיסותשלהשלםהמכלולמןנובעתזאת

בה.הכרוכההמגדריתהבעייתיותבדברטענתיאתלסתור

לאפוסקיםהאחרוןבדורישאםגםכיהיאהעולההתמונה

איןעדייןבלבד,מדרבנןהואהפלהאיסורכיהסבוריםמעטים

לבריאותןמעברנשיםשלאנושייםצרכיםכידברשלפירושו

אףבכךהפלה.לעשותבשיקולכלגיטימייםמוכריםהפיזית

בעיניגםנשיםשלהעיקריתהפונקציהכיהנחהמתחזקת

כיסבורהאניככללוילודה.פריוןועודנההייתהאלופוסקים

יותרמכבדתבהכרהאינההעוברעלבלעדידגשהשמהעמדה

במודעמתעלמתשהיאהיותהחיים׳׳קדושתשלהרעיוןאת

לעצמן.וכתכליתכסובייקטנשיםשלמראייתןבמודעושלא

הראשייםהרבניםמכתבנספח:

שמותפרשתלקראתעצמו,עלהחוזרבריטואלשנה,כמדי

לגזירתנשמעולארבשבאומץהעבריותהמיילדותוסיפור

בקריאההראשייםהרבניםיוצאיםהתינוקות,אתוהחיופרעה

פיעלההפלותאיסורחומרתבענייןהחיים״,״להצלתנרגשת

הרבהעמדהישהיהודיתלהלכהשהראיתי,כפיהיהודית.ההלכה

הפלהלהציג.מנסיםהראשייםשהרבניםמכפימורכבתיותר

בדורגםמקום,ומכלהאם,חייאתלהצילכדירקמותרתאינה

הראשייםהרבניםעמוקות.הלכתיותמחלוקותכךעלישהזה

כךועללציבור,זאתלומרשלאבוחריםאךכמובן,זאת,יודעים

תמונהלציבורלהציגשבוחרתהמנהיגותסוגעלמתרעמת:אני

לוקחתשלאיותר,מורכבמדיבורשנמנעתחלקית,הלכתית

כךועלהתנגשותלכללכאןהבאיםהערכיםמכלולאתבחשבון

הנשיםלנובעיקרושובשובלנונאמרבעצםמובלעשבאופן



״הגשמהאו״קרי־רה״שלהזההמודרניהענייןאתלעזובשעלינו

גםילדים,ללדתהואהבלעדילאאםהעיקריוייעודנועצמית״,

בשבילנו.אפשרילאאופןבשוםזהאם

הגורסתמאוד,בעייתיתנוספת,הנחהגםכמובןכאןיש

״קדושתערךאתלכאורההמבצרתמחמירה,עמדהתוצגשאם

הפחותלכלאוההפלותשטףבפניתריסתהווההיאהחיים״,

אלאכאלה(.בהחלטישלדעתי)וגםמוצדקותלאהפלותבפני

הרטוריקהלמרותבדיוק.הגמורההפךאתמעידהשהמציאות

בחקיקהלשינוייםההתנגדויותולמרותהמחמירההפומבית

בכךבתחום.קטנהלאש־אניתהיאישראלמדינתזה,בעניין

אתתנקוטשאםבסברהושוב,שובהדתיתהמנהיגותנכשלת

אזהידרדרות.בפניתריסהדבריהווהביותרהמחמירההעמדה

האמת,אתלציבורלומרצריךפשוט.מאודזהתופס?לאזהאיך

המבקשיםזוגותאונשיםשלהאמתיותבמצוקותלהכירצריך

מעברכסובייקטהאישהשלבערךלהכירצריךהפלה.לעשות

לאהיאשלההחייםוקדושתחי־ה.ובקדושתהפרית־להקשר

שאיפותיה,כמהועדחייהאיכותאלאלחיים,זכותהעצםרק

הזההנעלהבערךנכלליםחייהלגבישלהוהחלומותרצונותיה

החייםקדושתעללדברגםאפשראזאוהחיים״.״קדושתשל

עודכלהפלה.ביצועשלהקשההמוסריתהדילמהועלבכלל

כמעטבאופןמתנהלוהשיחצדדית,חדכךכלהיאהתמונה

איןפשוטלחיים,וזכותוהעוברשלמבטו״״מנקודתרקבלעדי

מנהיגיוכמושלאשהוא,משוםלדברים,"שמעשהציבורסיכוי

הסיפורבכלשעצובמהאחרים.בערכיםגםמחזיקהרוחניים,

המתחדשתבמציאותגםלומרטעםדברייששלהלכההואהזה

במונחיםרקנמדדלאהאישהחייערךשבההזו,והמורכבת

מספרפיעלרקנתפסואינובחיים,להישארזכותהשלפיזיים

שלנוהדתיתהמנהיגותאבללעולם,מביאהשהיאהילדים

מרוויחהובכךהמחמירות,העמדותעםקווליישרלרובבוחרת

העם.אתמפסידהאךהקיצוניים,אתאולי

הערות

בפילוסופיהחדשיםעיוניםבספרשהופיעלמאמר־עיבודהואזהמאמר

עמ'2008ירושליםרוזנק,ואבינועםרביצקיאביעזרבעריכתההלכהשל

154-714

רישא:וקתנ־ומסוכנת,ל־לדהמקשהבאשהראשו״יצאמפרש:רש׳׳י

לאויריצאשלאזמןדכללאיברים,ומוציאתווחותכתוידהפושטתהחיה

ראשויצאאבלאמו,אתולהציללהורגווניתןהיאנפשלאוהעולם

)בבל־נפש״מפנינפשדוחץואץכילודל־הדהוהלהורגו,בונוגעיםאין

סנהדרין

$TS1$בבלסנהדרין($TS1$

$DN2$בבלסנהדרין($DN2$עב.)ע׳׳ב

כלשכןעוברים,הריגתעלדאורייתאאיסורשאץמכאןלהסיקאיןעדייןאך

אףכרוצחדיןבביתנענששאינוסבוריםלישראלדאורייתאאיסורהנוקטים

תרצח',׳לאעלעוברטרפהשההורג)כמורצחאיסורעלעוברשהואפיעל

דץ(.בביתכךעלנהרגאינואך

הכלל.מןיוצאיםישזהלכללכ־מעידהסוגיההמשך

לכלאו׳נפש',הואהעוברשלפיהסמויהערכיתהנחהכמובןמקופלתכאן

מהעמדהיותרכמוסריייחשבהפלתועלהאיסורולכןבכוח,׳נפש׳הפחות

שלהזוויתמןרקמנוסחתהמוסריתהדילמהשראיית)בהנחהההפוכה

העובר(.

ומהדורתפרשהמשפטים,לנזיקין,מככתאישמעאל,דרבימכילתא

.362עמיהוריביץ(,

מידעם.ליכאד״הע״א,נטסנהדרץתוספות,

מגדרייםהיבטיםוהלכהמגדרפריון,עבודתי:שלהשנ־בפרקראוכךעל

הפלות,מניעה,)אמצעיפריוןשלבשאלותימינובתההלכהבפסיקת

בראוניברסיטתדוקטורט,עבודתופונדקאות(,מלאכותיתוהפריהרזרעה

תשס״ו.אילן,

הערהלעילבעבודתי,ראושלהםנרחבלניתוח

בבחינתהואהעוברכיקובעהתלמודיוםלארבעיםשמתחתהיריוןלגב־10

תרומותהלכותזרעים,רמב״ם,וקע״בסטיבמותבבליראובעלמא',׳מיא

קצה(.עמ׳פרנקל,)מהדורתח,

א.סימןהעזר,אבןד,חלקאומר,יביעשו״ת

הלכתיתאנציקלופדיה)עורך(,שטיינברגאברהם׳הפלה',ערךראו12

.622הערה91עמ'תשמ׳׳ח-תשנ״ט,ירושליםב,רפואית,

רסו.סימןט,חלקהלוי,שבטשו״ת13

הערה)לעילשט־־נברגראולמות.שסופוכמ־כללבדרךמוגדרת׳טרפה׳14

.4<,ג,עמ׳12

17הציבורבריאותהלכתית',דעת׳חוותליכטנשטיין,אהרןהרב15

501(,עמי74 (.39-99״מ׳כא]תשס״א|,בתחומיןמחדש)נדפס495-

שם.16

לא.יאירחוותשו״ת17

כירלוונטי,אינו)הנואף(האבשללצרכיואולעמדתוההתייחסותחוסר18

להניחצורךכלאץפיזיולוגיים,היבטיםשוםאיןשלניאופוהעובדהבשל

ברבים.יתגלההדברכי

מג.א,חלקיעבץ,שאילתשו״ת19

ישעודח.אותג,פרקג,שערנא,סימןט,חלקאליעזר,ציץשו״תראו20

שקכללאמין,יחסישמקיימתלפנויהאפילואונואפתלאישהבילזכור

מדרךלחטא.בלעדיבאופןהאחראיאוהשותףזוגבןישהנאנסת,לאישה

לאזועובדה;םחטאו.בתוצאותחייוכללשאתאמוראינוהואהטבע,

המחמירים.בדבריבחשבוןנלקחת

סט.ב,משפטחושןחלקמשה,אגרותשו״ת21

כהתחוטץקשה',מחלהאצלושאובחנהעובר׳הפלתצוריאל,משההרב22

.46-87)תשס״ה(,עמ׳

64שם,עמ׳23

ווולוולםקי:גראזישלבדבריהםחיזוקמשנהמקבליםהללוהדבריםשם.24

ר־צ׳רדח״םראו:נבזות״.ה־אהאםנוחותלמטרתשהפלהמסכימים"הכל

380עמי2009ירושליםנכספת,הורותגראזי,

מדרבנן.הואהפלהשאיסורהסובריםפוסקיםעשרשניםלפחותמונההוא25

במאמרו.15בהערהראו


