
:ההפלהבסוגייתלמוסרמשפטביןמפגש

וישראלימקובל,קנוני,עברימשפט

*סינקלרדניאל

הקדמה.א
העבריהמשפטעלוהשפעתהבתורהעוברהריגתלדיןההלכתיתהפרשנות.ב
?העבריבמשפטעוברהריגתשלמפורשאיסורקייםהאם.ג

ובמשפטהקנוניבמשפט,הקדומהבנצרותהפלהודיניעובריםהשמדת.ד
פרשניתדרכיםפרשת:המקובל

ההפלהבסוגייתההלכהפסיקתעלהנוצריהמוסרהשפעת.ה

סיכום.ו

**הקדמה.א

להפילאישהשלהחוקתיתבזכותההתומכיםביןהברית-בארצותהניטשהוויכוח
ההגנהאתולחזקמשמעותיבאופןזוזכותלצמצםהמבקשיםוביןעוברהאת
במישורהן,האמריקניתהמשפטמערכתאתלהעסיקהפסיקלא,העוברחייעל

שלהתקדימיהדיןבפסקזוזכותנוצרהמאז,המדינתיבמישורוהןהפדרלי
גם.19732בשנת-Roe1ץ.Wade-הברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבית

המשפט,ההשוואתירפואי-הביוהמשפט,העבריהמשפטבתחומימרצה,למשפטיםפרופסור* -האנגלו
;למינהלהמכללה,האקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבביתהמשפטותורתאמריקני

WolffProfessor

I

ofJewish

jLI

aw, Fordham

UI

niversity

~

Law

;

School, New York.להודותברצוני
על,העבריתבאוניברסיטהלמשפטיםהפקולטה,ראשוןתוארבוגרת,שויצקישרהד"לעו

.לדפוסהמאמרבהכנתהרבהעזרתה
איסורשלהמשפטיהיסוד"סינקלרדניאל:מאמרישלהראשוןהחלקעלמבוססזהמאמר** 177ההעבריהמשפטשנתון"(אחרותמשפטלשיטותבהשוואה)העבריבמשפטהפלה

DANEL.:בספרינמצאהעבריבמשפטההפלהבנושאויסודימקיףדיון.(1978) SINCLAIR

(2003)1chapter,שם[5א510א.MEDICALi LAW; LEGAL

.

AND

.

-

EXTIA

-

LEGAL-0]8אסוייג.
1(1973)113.u . s410,~ Roe

v

. Wade

דרוםבמדינתשהתקייםהעםמשאלהואזהבמאבקהאחרונהההתפתחות.75-76ש"הראו2
ביצועעלואוסרמאודמחמירהמדינהאזרחילפניהמוצעהחוק.2006,בנובמבר7-בדקוטה

239ט"תשסןג"יהמשפט



סינקלרדניאל

ירדלאהפלהשלמוסריותהבענייןהברית-בארצותוהמפלגהנוקבהציבוריהמאבק
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.3"ממשאזרחיםלמלחמתלאאם,אזרחיםבמלחמתהראשוןלשלב",לשעבר
ואפשר,בהפלההעוסקיםהעונשיןבחוקאחדיםסעיפיםישבישראל,זאתלעומת
שמצבלהניחיש.אחת4ידאצבעותעלזהבנושאהעוסקיםהדיןפסקיאתלמנות
הפלותבענייןנוקבציבוריויכוחאיןשבישראלהעובדהאתמשקףזהמשפטי
האמריקניבוויכוחמרכזישגורםספקאין.הברית-בארצותהקייםלוויכוחבדומה
ולפרוטסטנטיםלקתוליםהמשותפת,הנוצריתהמורשתהואהפלותבענייןהסוער

מאזהיהודיתההלכה.עובר5חיינטילתבאיסורביותרמחמירהשהיא,האדוקים
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,החוקפיעלהפלהביצעשלא,רופאשבהןהנסיבותהםהמועטהכפסיקהשנדונוהנושאים
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באשרהיהודיתלהלכההנוצריתהמורשתביןבהבדלבעיקרדןזהמאמר
.העברילמשפטמוקדשיםהראשוניםהחלקיםשני.להפלהובאשרעוברלהריגת

עוסקגפרק.ההלכההתפתחותעלהשלכותיוואתהמקראיהדיןאתמתארבפרק
ובהשלכותיו,עוברהריגתעלומוצקספציפיאיסורבהלכהישאםבשאלהבעיקר
ההתפתחותאתסוקרדפרק.העבריבמשפטהפלההלכותעלזהאיסורהיעדרשל

זוהיסטוריה.המודרניהעידןעדהקנוניבמשפטההפלהאיסורשלההיסטורית
מסתמכיםהקנוניהמשפטוהןהעבריהמשפטשהןהעובדהלאורבמיוחדמעניינת

שלמותווגרימתהרהאישההכאתשלבמקרההדיןדהיינו,מקראימקוראותועל
הפרשניתהדרכיםפרשתניתוה.מאודשונותלמסקנותהגיעושניהםאולם.עוברה

לפנישקרהלמוסרהמשפטביןביחסיםמרתקפרקמגלההשיטותשתיבין
בנושאשחלהשינויעלהעבריהמשפטבהשפעתגםנדוןזהבחלק.שנהכאלפיים
האזרחיםבמלחמתהפרוטסטנטיהניצחוןאחריהאנגליהמקובלבמשפטההפלה
המקובלהמשפטעלהקנוניהמשפטשלמורשתוובהשפעת,17-הבמאההאנגלית

להגנתזוכההרחםבתוךעוברשבוהרגעאחריהחיפושבענייןובמיוחד,המודרני
היהודיתההלכהפסיקתעלהנוצריהמוסרבהשפעתעוסקהפרק.הפליליהמשפט
עלהשלכותיהעלנצביעזוהשפעהלהדגמתנוסף.המודרניבעידןזהבתחום
בענייןהלכהפוסקישלבתשובותיהםדתיתלמדיניותמשפטיתחשיבהביןהיחס
לישראלהברית-ארצותביןההבדלעלנעמודזהחלקבסוף.זהבעידןהפלה

.ההלכהפסיקתעלהדתיהמוסרהשפעתשלבהקשר

העבריהמשפטעלוהשפעתהבתורהעוברהריגתלדיןההלכתיתהפרשנות.ב

קטטהשלבמקרהעוסקהמקראאולם,עוברהריגתשלעצמאיפשעאיןבתורה
למותכךידיעלוגורם,הרהאישהמכהמהםאחדשבמהלכה,אנשיםשניבין

ענוש,אסוןיהיהולאילדיהויצאוהרהאישהונגפואנשיםינצווכי":עוברה
נפשונתתיהיהאסוןואם.בפליליםונתןהאישהבעלעליוישיתכאשרייענש
.7"נפשתחת
נהרגהעובררקדהיינו,"אסון"איןאם,זהדיןשלההלכתיתהפרשנותפיעל

.8"ולדותדמי"הנקראממוניכעונשלהיענשחייבהמכהאז,האישהולא

.22-23נאשמות7
סירובואתמנמקשיעקב,בתורהאחדמקוםבעודפעמיםכמהמופיעה"אסון"המילה8

ברורזהבהקשר.(29מד;4,38מבבראשית)למצריםאחיועםיחדבנימיןאתלשלוח
דמי"דיןלפרטי.עוברשלולא,חיאדםשלטבעיותלאבנסיבותלמותוהיאשהכוונה
,תלמודיתאנציקלופדיה;כ"ע,מהקמאבכא,בכלי;ד,הקמאהכא,משנה:ראו,"וולדות

הפורמליתההוכחה.(ז"תשי,ירושלים,עורךזויןיוסףשלמההרב)תקצט-תקצב,זכרך
בדיןהעוסק,דבריםבספרמהפסוקשווהגזירההיאממוניאופיבעלבעונששמדוברלכך

שלשהכוונהספקאיןשם.(19כבדברים)"כסףמאהאותווענשו":לאשתורעשםהמוציא
הואהמכהשלשעונשוללמודיש,עוברהורגלגבי,כאןגם,ולכן,ממוןהיא"עונש"המילה
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,לרוצחנחשבהמכהאזי,מתההאישהשגםדהיינו,"אסון"קרהאםאולם
לפי.זהבמקרהמוותעונשליישוםבאשרבתלמודמחלוקתיש.בנפשוומתחייב

התכווןלאהמכהכי,כופרבתשלוםהמכהאתלחייבוישליישמואין,אחתדעה
.9והבמקרהמוותעונשליישםיש,אחרתדעהלפי.האישהאתלהרוג

שנראהוכפי,ברורהאינה"אסון"המילהמשמעותכיכאןנחוצההפרשנות
בצורהאותההבינו,הכנסייהאבותוגם,התורהשלהיווניםהמתורגמנים,לקמן
ספקאין,התורהלפנישנהמאותכחמששנכתבו,חמורביבחוקיאולם.שונה
כספיפיצויהואאמוהכאתידיעלעוברשלמותוגרימתשלבמקרהשהדין
תחתישלםכסףשקליםעשרה,ילדיהויצאוהרהאישהיכהכיאיש":בלבד
דומהמסקנה.פיצוייםלשלםחייב,עוברשללמותושגורםשמיברורכאן.!0"ילדיה
שהדיןלהניחיש,זהלאור.!!העתיקהתיכוןבמזרהאחרותמשפטממערכותעולה

בדינילעילהנחשבתעוברהשמדתשלפיהאזוריתמשפטיתבמסורתמעוגןהמקראי
.הריגהאורצחלמעשהולא,בלבדנזיקין

ונקודת,12להפלהשנוגעמהבכלהעבריהמשפטפניאתעיצבהמקראיהדין

להדגישיש.(274'בעמ,חפרשה,משפטים,דנזיקץמסכתא,ישמעאלדרבימכילתא)ממון
האישהאתהכהבטעותורקיריבואתלתקוףכשהתכווןאףולדותדמימשלםשהמכה

,משפטחושן,ערוךבשולחןמובאם"הרמבשללשונו;א,דומזיקחובלהלכות,ם"רמכ)
לפצלבאהאינהבפסוק"האישהבעלעליוישיתכאשר"שההוראהמסבירי"רש.(א,תכג
הפיצוייםאתלהתנותאלא,ולשופטיםלאישההבעלביןהפיצוייםקביעתלגביהסמכותאת

שמות,רשת)"הדייניםפיעל[...]ונתן[...]דיןבביתהבעלכשיתבענו":הבעלשלבתביעה
.("ישיתכאשר"ה"ד,22,כא

,כבשמות,י"רש;א,דנפשושמירתרוצחהלכות,ם"רמב;ב"ע-א"ע,עטסנהדרין,בבלי9
OF,656(1992);"אסוןואם"ה"ד,23
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שלהממוניתבזכותבפגיעהמדוברואזהאםידיעליזומהבהפלהכללבדרךעוסקותהן

,העתיקהתיכוןהמזרהוחוקיהמקראיהמשפטביןהיחסעל.)Cardascia:ראו)כעוברוהבעל
אביגדורראו,בכללהקלאסיהעולםשלבמשפטההפלהנושאשלההתפתחותעלוגם

ויינפלדמשה;(ג"תש-ב"תש)9יאסיני"ישראלשלעונשיןבדיניהעוברעמדת"אפטוכיצר

129מבציון"אחריםעמיםלעמדתבהשוואהישראלמסורתשלעמדתה-עוברהמתת"

(1977).
אנואיןהתנאיםבין":(197!)215ודעותאמונותפרקי-ל"חזאורבךאלימלךאפרים!2

כפניגוףהואאמוכמעישהעוכר,כדעהכמפורששידגולמיההלכהשלכגדרהמוצאים
המחלוקתואת"אמוירךעובר"התלמודיהמושגאתמזכיראורבך."כנפשויחשבהו,עצמו
,(א"ע,יטתמורה;ב"ע,א"ע,עחיבמות;א"ע,נאנזיר;א"ע,עחקמאבבא,בבלי)לגביו
רעיון;עוברהריגתשללנושאנוגעהואאיןהתלמודישבהקשרו,בצדק,מעירהואאולם
.(1970)20עוסיני"בהלכההעובר"אלינסוןניצלאליקיםשלבמאמרונמצאדומה
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שכברתינוקהורגעלורקאךחליםמוותועונשרצחשדיןהיאההלכהשלהמוצא

המקראיהדיןביןהקשראתמבהיראבולעפיההלוימאיר'הר.אמותמרחםיצא
:ההלכתיתהעמדהובין

כלומר'אסוןיהיהולאילדיהויצאוהרהאישהונגפואנשיםינצוכי'שנאמר"
אלמא,'האישהבעלעליוישיתכאשר',העובריםעל'ייענשענוש',באישה

ולא(עובריםהשמדתבגיןמותעונששאיןרואיםאנחנומזה)פטוראעוברין

.!4"אחדיוםבןתינוקשיהאעד(מותדיןגזרגוזריםואין)ליהמיקטלא
ההלכהאתלהסבירבאכשהוא,ץ"כפלקיהושע'הראצלמופיעקשראותו

:זומשנהפיעל.הלידהבזמןאמוחייאתהמסכןעוברלהרוגשישבמשנה

איבריםאותוומוציאיןבמעיההוולדאתמחתכין,לילד!5מקשהשהיאהאישה"
שאין,בונוגעיםאין-רובו17יצא.לחייוקודמיןשחייהמפני,איברים6ן-

.8ן"נפשמפנינפשרוחין
העוברזכותלעומתלחייםהאםזכותשלהעדיפויותבסדרעוסקתהמשנה

כי,קודמיםהאםחיי,חיים9ייצוריםשניהםהלידהשלפניאף.בהתאמהלחיים

רוצחהלכות,ם"רמב;ב,פדסנהדרין;ב,מדנידה;ג,הנידה,משנה;א,כאמור,ספרא!3
.25ש"הלהלןראו;ו,בהנפשושמירת

."כתיב"ה"דב"ע,גזסנהדרין,ה"רמיד14
המתאריםבתורהלפסוקיםמכוונתספקללאהיא"מקשה"במילהשימושעושהשהמשנהבכך15

ה"קשהשורששמשמעותאף.(17-27להבראשית)בנימיןלידתבמהלךרחלשלמותהאת
,גרידאהלידהבמהלךבקושימדוברשאיןכךעלמצביעהמקראיההקשר,קושיבהחלטהיא
.ממשחייםסכנתבושישבקושיאלא

-ט!ווץabortion-"חלקיתלידהשהיאהפלה"הנקראתמאוחרתהפלהמבחינת16 partial

ביתורשלהתהליךבאותושימושנעשהכיוםגם.המשנהתקופתמאזהשתנהמאודמעט
,u.s530.914(2000):ראו,אמושלגופהבתוךהעובר

Stenberg

, Carhart,דיןפסקזהו

עלהאוסרנברסקהמדינתשלהחוקחוקתיותבענייןשדןהאמריקניהעליוןהמשפטביתשל
.זההליךשלביצועו

לשאלהבאשר.למצחהיאהכוונהשלפיה,ה,גנידה,במשנהומבוארתמורחבתזוהגדרה17
,ם"רמב:ראו,משפטיתכאישיותהעובראתלהחשיבמנתעללבצבץצריךמהמצחכמה

;י,קצר,דעהיורה,ערוךשולחן;קצד,דעהיורה,טור;ט,אנפשושמירתרוצחהלכות

.סטסימן,דעהיורה,להועילמלמדת"שו
.ח,זאהלות,משנה18
לצורךאדםלנפשנחשבשהואלפניעודחייצורהואשהעוברברור,המשנהלשוןפיעל19

נמצאהעיבורמשעתכברמתחיליםהעוברשלהביולוגייםהחייםלפיוהרעיון.רצחדין
מקומותבמספרהמופיעהדמות,הרומאיאנטונינוסידיעלוהוצע(א"ע,צאסנהדרין)בתלמוד
ללאלשרודעוברשלביכולתואין,אנטונינוסלדעת.הנשיאיהודהרבישלכחברתובתלמוד

נשארתלאבשרחתיכתואפילוהואיל;דהיינו,אמפיריתהיאלכךשלוההוכחה.מחייהרוח
להתקייםיכולאינוהעובר,מלחגרגירלהמוסיפיםכןאםאלאימיםמשלושהיותרטרייה
,אנטונינוסשלהשקפתואתמקבלהנשיאיהודהרבי.מחייהרוחבליאמורחםבתוךולגדול
שהעוברבכךההכרה,זאתעם.בההתומך(12יאיוב)ך"מהתנפסוקלהסומךאפילווהוא
.להפלההנוגעבכלמשפטיתלדוקטרינהמתורגמתאינה,ביולוגיתמבחינהחייצורהוא
,שהיאדרךבכלהאםחייהצלתלמעןההפלהבשאלתהעוסקאחדהלכתימקורולואין
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אדםנפשאינוהעובר.העבריבמשפטוהריגהרצחדיןלצורךאדםנפשגםהיא
לאוויריצאהעוברשלשרובוברגעאולם.20"לחייוקודמיןחייה=ולכן,זהלצורך
עלאחדאדםלהרוגשאיןהיאההלכה,וככלל,אדםלנפשנחשבהואגם,העולם
עלמובאזההסבר.21"נפשמפנינפשדוחץשאין"-האחרחייאתלהצילמנת

אתולהציללהורגווניתן,הואנפשלאוהעולםלאוויריצאשלאזמןכל":י"רשידי

.אחרים22ראשוניםאצלגםמופיעוהוא,"אמו
:ל"הנלמשנהבהסברוהמקראיהדיןאתמציין,ץ"כפלק'הר

שלאשכל,חישהואפיעלאףלחתכומותרבמעיהבעודו,כןפיעלואף"
ויצאוהרהאישהדהנוגףראייהוהא,עליונפששםאין,העולםלאויריצא

.23"עליו(מותעונש)ומיתהרוצחשםואין,ולדותדמימשלם,ומתוילדיה

;ההתעברותבשעתככרהיאהעוברחייהתהוותשתחילתל"הנהאגדיהקטעעלהמבוסס

COSKPARPJIVE:ראו .A]~D HISTORICAL STUDY11:IMMANUB_

.

,

JAKOBOVWS

, _ JEWISH MEDICAL awcs

(1975)182,MEDICINE

.

AND ITS-

PkACgCE

0ז

'

Ti~E .,

JEWISH

RELIGIOUS ArnTIIDE0וכן,ן:David.נ
David.7)שFred Rosner(14Htslakhic Literature, " JEWISH BIOETECSח,Bleich, Abortion

(1979,.~ Blelch eds

.18ש"הלעיל20
רוחין"סיגקלרדניאל:ראו,ממנוהחריגיםועלהכללעל.זהלכללחריגיםשקיימיםמובן21

זהמשפט"סיאמייםתאומיםהפרדתבסוגיתומשפטייםהלכתייםהיבטים:נפשמפנינפש
אלארצחבאשמתלהורגמוצאלאאדםכילצייןיש,התמונההשלמתלמען.(2002)54
משתיבאחתהמתגבשת,החיותמחזקתגםנהנה,אדםנפששהואלכךבנוסף,הקרכןכןאם

שהואבכךאו,חודשיםתשעהשלמלאהיריוןבתוםגולדשהואבכךאו:שלהלןהאפשרויות
ההיריוןמבחן,מקוםמכל,שבעברמכיוון.הלידהלאחרימיםשלושיםבמשךלשרודהצליח
יוםשלושיםבמשךהישרדותהואחיותחזקתלקיוםהרווחהמבחן,פרקטיהיהלאהמלא
.(ו,בהנפשושמירתרוצחהלכות,ם"רמב)הלידהאחרי

סנהדרין,מאירי;"והא"ה"דב,מדנידה,ן"רמב;"ראשויצא"ה"דב"ע,עבסנהדרין,י"רש22
משנהמסבירם"שהרמבלהעיריש.תרצהסימןאחלק,ז"רדבת"שו;"עוברה"ה"דב"ע,עב

עליוחולקיםהראשוניםרוב,אולם.(ט,אהנפשושמירתרוצחהלכות)רודףדיןפיעלזו
ם"הרמבבדבריהקשייםעל.להבנהקשההסברווגם,(קכזסימן,גחלק,אששרידית"שו)

ביהודהנודעת"שו;ו,זאהלות,איגרעקיבא'הרתוספות:ראו,עליהםלהשיבוהנסיונות
חלק,אחיעזרת"שו;יטסימן,משפטחושןצדקאבנית"שו;נטסימן,משפטחושן,ח"מהדו

ת"שו;כסימן,שורכחת"שו;קסבסימן,בחלקדעהיורה,יצחקביתת"שו;עבסימן,ג
ת"שו;מזסימן,גחלקמשפטחושן,עוזיאלמשפטית"שו;מבסימן,העזראבן,חסדתורת

גאונית"שו;ט,ארוצחהלכות,הלויחיים'הרחידושי;ידסימן,חייםאורח,צביתפארת
אבן,דחלקאומריביעת"שו;26;קכזסימן,גחלק,אששרידית"שו;מהסימן,בתראי
חלקמשפטחושן,משהאגרותת"שו;קסימן,ידחלק,אליעזרציץת"שו;אסימן,העזר

'בעמ,19ש"הלעיל,Bleich:ראוכןכמו.קצגסימן,החלק,הלוישבטת"שו;סטסימן,ב
147-152;JEWISH04AND

.

ABORTION

I

FELDMAN,8=ע07עוא00[ .

_

MARITAL-

RELAJIONS

4ן.

.

DAVID

(1974)276LAW

.

AND 'THE~
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'

THE

~

,

CRITICALLY

י70[ח15ד

~

LAW: T~e

.

APPLICATION;וכן
(1989)29

REVOLUTION

,D1ANIEL

:

~

SINCtAIR

. TMDmoN AND

'

THE

.

:

B

,OLOGICAL.רובשלפילצייןיש

לאועובר"שלהמקובלהנימוקעלנימוקלהוסיףאלאבאם"הרמבאין,הללוהתשובות

.רודףדיןידיעלולהחליפולגמריאותולבטלולא,"הואנפש
.חק"ס,תכהסימן,משפטחושן,ערוךלשולחןעינייםמאירתספר23
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היותוביןמוותעונשהיעדרביןזהבקטעעושהפלק'שהרהקשראתלהדגישיש
.24רצחלאיסורזיקהכלנטולהעוברהריגתמעשה

בענייןהמקלותלהחלטותלהגיעזמננובניפוסקיםגםמשמשהמקראיהמשפט

ולדינברגאליעזר'הרקובע,בהלכהההיריוןהפסקתבנושאובתשובה,ההפלה

זולקביעההמקור."העובריםעלנהרגאינושישראל"רצחמעשהאינהשהפלה
.25"ילדיהויצאוהרהאישההנוגף"שלהדין,השארבין,הוא

,שלפיההמקראעמדתהיאהדורותבמשךההלכהשלהמוצאנקודת,לסיכום
לאוריוצאשהואעדהעבריהפליליהמשפטמבחינתאדםלנפשנחשבהעובראין

.הריגהאורצחמעשהזהרגעלפניבהריגתוואין,העולם

?העבריבמשפטעוברהריגתשלמפורשאיסורקייםהאם.ג

שהזכרנוהמשנההואיזומהבצורהעוברבהשמדתהעוסקהעיקריההלכתיהמקור
אתצמצמהזומשנה.הלידהבזמןאמוחייאתהמסכןעוברהריגתבענייןלעיל

.מסכנההאםהצלתשללמצב"הואנפשלאועובר"העיקרוןשלהמעשיהיישום
הצלתלמטרתשלאהפלהלבצעהמתירהלכהפוסקאףאין,המשנהבעקבות

.הריגתו26אתלהתירישולכן,אדםאינושהעוברבנימוקהאם
חייהצלתלצורךשלאעוברלהרוגהלכתיאיסורזוממשנהלהסיקאיןאולם

לראותניתןשבוההלכתישההקשרהואמהמשנהללמודשאפשרמהכל.האם
ישירההתייחסותאין.האםהצלתהוא,מומלץאפילואו,לגיטימימעשהבהפלה
שלנפשפיקוחלצורךשלאעובריםהשמדתעלשהואכלאיסורלמקורבמשנה
.האם

לאיסורמקורבענייןשונותאפשרויותהעלוהדורותבמשךהלכהשחכמימובן
האיסוראתלגלותהניסיונותרובאולם.27אמונפשפיקוחלצורךשלאעוברהריגת

עלהמוטלמוותלעונשלגבימובאת"נפש"המילה,המקראיהפלילישבמשפט,להעיריש24
"יומתמותאדםנפשכליכהכיואיש":לאמור,הרצחעבירתבביצועאשםהנמצאאדםכל

שבובמקרהורקאךחלרצחבגיןהמוותשעונשזוממילהמסיקהתלמוד.(17כדויקרא)
או,עוברהריגתכגיןמוותעונשמוטללא,כןעל.פיזיתמבחינהקיימאבראדםהיההקורבן

"נפש"המונחשלחלותאיןשניהםשעלמאחר,סופניגופנימפגםהסובלאדםכלהריגתבגין
ביןקשרישנו,פליליםשבעניינילהדגישיש.(ב"ע,פדסנהדרין)הפליליהדיןשלבהקשר
מפורשתפליליתסנקציהשלהיעדרה.עבירהשלקיומהלבין,העונשאתהמטילהההוראה

להורגואפשרמורכביםשבמצביםכךעלמצביעהאדםשללמותוהמביאמסויםמעשהבגין
DANEL::ראו,שהיאפליליתאחריותבכללשאתמבלי SINCLAIR. JEWISH BIOMEDICAL LAW

(3%2)5SECTION,5

:

CHAFIER,1)4ע[5א510א.LEGAL

.

AND .EXTRA-LEGAL.
.גשער,נאסימן,טחלק,אליעזרציץת"שו25
26Bleich,3הערה136'בעמ,19ש"הלעיל.
בתורהחבלהאיסוראתהציעסרנייוסף'הר,(28ש"הלהלן)בכרך'הרלהצעתבנוסף27

מפורשאיסורלהיעדרמתייחסויינברג'הר.צט,צוסימנים,אחלק,ט"מהרית"שו)מקור
בשראכילתעלמוצקאיסורלהיעדרהיקשועושהכתשובתומקוםבעודעובריםהריגתעל
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איסורבקיוםספקשהטילופוסקיםיש,שנראהוכפי,גדולה28בהצלחהעוטרולא

.בכלל
אינושזהגםעוברהריגתעלהלכתיאיסורבכללשאיןלסברהבולטתדוגמה

לשאלהבכרךחייםיאיר'הרשלבתשובתונמצאהאםחייהצלתלמעןנעשה
למסקנהבכרך'הרמגיע,התשובהבמהלךבינייםבסיכום.ממזרעוברהפלתעל

:הבאה

הפשוטהמנהגאילולי,תורהמדיןשאלתאשרשאלתךגמורהיתרשהיה"
והזוניםהפריצותפרצותגדרמפני(וגוייםיהודיםבין)וביניהםבינינו

."אחריהם

אתלאסורהלכתיתסיבהאין,שלכאורהבכרך'הרקובעאלהקולעותבמילים
כדיבשלילההשאלהעללהשיביש,המוסרפיעל,אולם!איסוראיןכיההפלה

ואחר,בזנותלעסוק"גדרפורצי"אנשיםתעודדחיוביתתשובה.המוסרעללהגן
'הר.האסוריםמהיחסיםשנוצרהעוברהריגתידיעלמעשיהםאתלהסתירכך

.29כאחדיהודיםלאעלוגםיהודיםעלמקובלזהמוסריששיקולמצייןבכרך
מאיסורוחומרקלפיעלההפלהאתאוסראכןבכרך'הר,תשובתובהמשך
הריגתלאיסורבמיוחדחזקבסיסמספקאינוזהאיסוראולם,זרע30השחתת
גמורהיתרזהולפי,בלבדגבריםעלחלהוא,הפוסקיםרובלדעתכי,עוברים
.31עוברלהשמידלאישה
נמצאבהלכהעוברהשמדתעלמפורשאיסורהיעדרשליותרעדיןביטוי
במהלךבאדמתחלתהשאמועוברלהפלתבנוגעויינברגיחיאל'הרבתשובת
ויינברג'הרמסכם,הרלוונטייםההלכתייםהמקורותבכלארוךדיוןאחרי.הריונה
:כדלקמן

(עובריםהריגתלגבי)כאןאין,מקוםמכל":זהמעשהשלהמוסריפסלותולמרותאדום

אותםשמאבדומיבישראלהחייםאתלקייםהתורהרצוןרואיםשאנוואףמפורשאיסור
בשראכילתלדברודוגמה.בזהמצינולאמפורשאיסורמקוםמכל,תורהרצוןעלעוברהוא
לאובתורהנכתבשלאכיווןמקוםומכל,ספקשוםבליהתורהרצוןנגדהואבוודאי,אדם

אזהרתאלאאינום"ולהרמב,דרבנןאלאאינוזהשאיסורשסובריםהראשוניםמןיש,מפורש
.(ג,באסורותמאכלותהלכות)"עשה

.קכזסימן,גחלק,אששרידית"שו:ראו,טרגי'והרבכרך'הרשיטותעלנוקבתלביקורת28
'שהרלצייןיש.136'בעמ,19ש"הלעיל,Bleich:ראוכןכמו.לאסימן,יאירחותת"שו29

,לנישואיןמחוץנולדשרקכשרעוברלגביהייתההשואלשלהאמיתיתשהשאלהחשדבכרך
אישהשלמקרההציג,ולכן,זהבאופןהשאלהאתלשאולהעזלאהשואללמעשהאך

בתחילתשכתבלמההסיבהשזאתכנראה.ממזרעוברוברחמה,לזנוניםשהרתהנשואה
ולאהיהולא,הואבדוידבראישבאשתהשאלהתכונתכיואחשביה":דהיינו,התשובה

בקושיכי,כאלהבשאלותעודתטריחניאלאחיונא":מוסיףהואהסוףולקראת,"נברא
."הפעםזאתלךהשבתי

.(ה"תשכ,ירושלים)163,טחלק,הפוסקיםאוצר;א,יגנידה,משנה30
.22ש"הלעיל,אששרידית"שו31
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שפיכותמשוםעוברבהריגתראיןל"לחזדפשיטאלומרצריךכןועל"
.32"מהויודעיםאנושאיןאחראיסורהואאלא,דמים

שחי,בכרך'הרמאשרנועזפחותהרבה,המודרניבעידןפוסקהיהויינברג'הר
מצביעהוהיא,בכנותהנדירהדיהיאאמרתו,זאתובכל.17-הובמאה16-הבמאה

ויינברג'לרברור.העבריבמשפטרקולא,משפטמערכתבכלחריגדימצבעל

מוכןאינוגםהואאולם,דמיםשפיכותשללקטגוריההפלהלהכניסכסיסשאין
הוא,הנכסףלאיסורמתאיםמועמדלושאיןמכיוון.גמורהיתרעללהכריז
מדוברשלאספקאין,לשיטתו.האיסוראת33"יודעיםאנושאין"בקביעהמסתפק

עובריםהריגתעלמפורשאיסוראין,מדרבנןאפילואלא;מדאורייתאבאיסורכאן
.העבריבמשפט
האמביוולנטיותאתמגליםאינםהמודרניבעידןההלכהפוסקישלהמכריעהרוב
קובעיםרובם.העבריבמשפטעוברהריגתלאיסורהמקורלגביויינברג'הרשגילה

איסורשלהמהותיהמקוראתמזהיםהםאיןאבל,"מדרבנן"באיסורשמדובר
שגם":ואומרמוסיף,הרפואהבתחוםחשובפוסק,ולדנברגאליעזר'הר.זה34

לתוכנובאשרנוסףפרטמספקהואאיןאך,35"קלושהואבזהשישהאיסורמדרבנן

.קלושאיסוראותושל
המגווןהיא,עוברהריגתשלמוצקאיסורהיעדרבעדיותרוכלליתאחרתטענה

הפלתהמצדיקהלאםהסכנההגדרתבענייןמוכרעותולאחלוקותדעותשלהרב

אתלהקריבשישהמשנהשקביעתהעובדהספקללאהיאזהלמגווןהסיבה.עובר

הריגתשלמוצקאיסורשוםעלמבוססתאינהאמוחייהצלתלמעןהעוברחיי
,ומדויקתמחייבתהגדרהלספקכדינורמטיבימשקלדילהאיןולכן,עוברים
ישירהסכנהשללמקרהעוברהעלהאםחייהעדפתשלהאופציהאתולצמצם
.36בלבדלחייה
מפוסקיחלקלפי.כאלהמחלוקותכמהבקיצורנזכיר,זוטענהלהמחישכדי
:כגון,מידיולאעקיףאופיבעלותסכנותעלגםחללהפילההיתר,ההלכה

.תומועדההיריוןהמשכתבשלהכליהאוהלבשלחמורבריאותיבמצבהרעה

.שם32
.31ש"הלעיל33
,דאברהםצלותאת"שו;מסימן,אחלק,ושלוםחייםת"שו;ידסימן,שמואלאמונתת"שו34

סימן,משפטחושן,עוזיאלמשפטית"שו;פטסימן,החלק,אנגילש"מהרת"שו;ססימן
;א,תכהמשפטחושן,אברהםנשמת;גשער,נאסימן,טחלק,אליעזרציץת"שו;מו

Bleich137'בעמ,19ש"הלעיל.
.קבסימן,יגחלק;גשער,נאסימן,טחלק,אליעזרציץת"שו35
שללמקרהמצומצםאכןאמוחייאתהמסכןעוברלהרוגההיתר,ם"הרמבשלדעתלצייןיש36

שלהנימוקאתלהוסיףחייבם"הרמב,ראינושכברכפי,אולם,אמוחייעלוישירמידיאיום
הפירושמכוחאליהלהגיעיכולאינוהוא;(22ש"הלעיל)זולמסקנהלהגיעכדירודףדין

.כלבדהמשנהשלהפשוט
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לבצעמתיריםההלכהמפוסקימקצת.37כךעלחולקיםאחריםהלכהפוסקיאולם
שליותרמאוחרבשלבבסכנהנתוניםלהיותעשוייםהאםחיישבהםבמקריםהפלה

מתיריםאחריםהלכהפוסקיאולם,מידיתבסכנהנתונהאינההיאאםגם,ההיריון
האם.מועד38באותוהאםלחייסכנהנשקפתשבהםבמקריםורקאךהפלהלבצע

היאכאשרהאםשלהרפואימצבההתדרדרותאתלהאטכדיהפלהלבצעמותר
בניהלכהפוסקיבקרבבמחלוקתהיאאףנתונהזושאלה-סופניתבמחלהחולה

הפלהלבצעמותרהאם:הןההלכתייםבמקורותשנדונונוספותשאלות.זמננו39

מהאםלמנועכדיעוברלהפילמותרהאם,וכן?40האםשלעיניהמאורהצלתלמען
לאישהמותרכיההלכהפוסקיבקרבמוסכם,כלליבאופן?י4נפשחולתלהיעשות
שאלת.42ברחמהנושאתשהיאהעובראתלהשמידמנתעלצעדיםלנקוטשנאנסה
עלרבותנדונו,פגוםאומעוותעוברשלההפלהושאלתממזרעוברשלההפלה

'הרוביןולדינברג'הרביןהמחלוקתשלבהקשרלהלןויפורטו,ההלכהפוסקיידי
שבמחלוקותלהדגישחשוב.זקס-חייממחלתהסובלעוברהפלתבענייןפיינשטיין

חקוקיםאינםרפואיתלהפלהשהפרמטריםהיאהמסקנהולכן,הכרעהאיןאלה

יביעת"שו;נטסימן,אחלק,פענחצופנתת"שו;קלבסימן,משפטחושן,שלמהביתת"שו37
.אסימן,העזראבן,דחלק,אומר

.יטסימן,דעהיורה,בחלקאברהםמחזהת"שו;ב,טזוהוספותמפתחות,ישראלחמדת38
.תכהסימן,משפטחושן,אברהםנשמת;לטסימן,אחלק,ישורוןשאלת39
;מוסימן,משפטחושן,גחלקעוזיאלמשפטית"שו;מבסימן,העזראבן,חסדתורתת"שו40

.תכהסימן,משפטחושן,אברהםנשמת;שפוסימן,טחלק,הלכותמשנהת"שו
פסקואתלצייןישזהבהקשר.בסימן,דעהיורה,הארץפרית"שו;כסימן,שורכחת"שו41

המתיר,ישראלמדינתשלהראשוןהראשיהספרדיהרב,עוזיאלחיציוןבןמאיר'הרשל
האישה.משמעותיתבסכנהעוברהשלהעמדתוכדיתוךשמיעתהאתלהצילהרהלאישה
כמעטהשנייהבאוזןהשמיעהלהצלתוהטיפול,אחתבאוזןכברחרשתלמעשההייתה

עלבהסתמכוהטיפולאתלקבללאישההתירעוזיאל'הר.העוכרשללמותויביאבוודאות
עודכללהורגמוצאתמוותעונשעליהשנגזרהרהאישהכיד,אבעדכיןהמשנהקביעת

זוקביעהמאחוריהטעם,ן"הרלפי.בהיריוןשהיאהעובדהאףעל,הלידהציריהחלולא
אותהשמחייביםבכך,נפשיסבללאםלגרוםאין,דהיינו,הדיןמעינויילהימנעהצורךהוא

ה"ד,גחולין,ן"ר)עליהשנגזרהעונשאתלפועלשמוציאיםלפניהילדלהולדתלהמתין

טראומטיהואהשמיעהאיבוד,נפשיתמבטמנקודת,עוזיאל'הרלטענת.("הוולדולעניין"
ארוךזמןפרקבמשךהמוותעונשלביצועלצפותהצורךידיעלהנגרםהדיןעינוייכמובדיוק

אםהאישהאתלהרוגאין,המשנהלפי,כאמור.(דסימן,משפטחושן,עוזיאלמשפטית"שו)
המתעוררתכביכוללסתירההנוגעבכל.שילדהעדלחכותחייביםאלא,התחילוכברציריה
במשנההקבועהההגדרהלבין,ערכיןבמשנההקבועללידהכקריטריון,הציריםתחילתבין

ניתן,ללידההסימןהיאהעוברשלרובויציאתשלפיה,ח,זאהלותבמסכתהתקדימית
שעת,המאזנייםכףעלמונחיםהאםחייכאשר,אהלותבמסכת.ההקשרלאורלהסבירה
נותריםהאםשחיילהבטיחמנתעלוזאת,האפשריביותרהמאוחרבשלבנקבעתהלידה
במסכתאולם.וברורמבוססנעשהעצמאיתכאישיותהעוברשלשקיומועדהמרכזיהשיקול
חייוהםהמאזנייםכףעלהמוטליםהיחידיםהחיים,כןעל;מקרהבכלתמותהאם,ערכין
:כלומר,האפשריתביותרהמוקדמתהזמןכנקודתנקבעתהלידה,אלובנסיבות.העוברשל

.לחיותהפוטנציאלבעלהעובראתלהצילהאפשרותאתלמקסםבמטרה,הציריםתחילת
.תכהסימן,משפטחושן,אברהםנשמת;גשער,נאסימן,טחלק,אליעזרציץת"שו42
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למקריםגם"תרפויטיתהפלה"המושגאתלהרחיבנכוניםרביםהלכהופוסקי,בסלע

איסורהיעדרעלמצביעגםזהמצב.האםלחייומידיתישירהסכנהכלאיןשבהם
.העבריבמשפטעוברהריגתשלמפורש

עוברהריגתלענייןהעבריהמשפטגישתשלנוסףחשובמאפייןעולהזוממשנה
לשלביפחותהחשיבותומתןהאםטובתעלהדגששימת:אמוחייאתהמסכן
מוכריםחדשים44ושלושהיו430ארבעיםכגוןההיריוןששלבימובן.ההיריון

הלכתיותבהכרעותמשנייםשיקוליםמהוויםואף,ההלכהשלשוניםבתחומים
למבחןנחשביםהםאין,האםלמעןהפלהשעניינהבפסיקהאולם.45הפלהבעניין

.לגמרי46מהםמתעלמיםהפוסקיםמסוימיםובמקרים,ראשי
כלודוחה,זובנקודהלכתמרחיק,ל"הנבתשובה,בכרךחייםיאיר'הר

במבחןשמדוברבטענה,עוברהפלתעלההלכהבפסיקתהיריוןבשלביהתחשבות
:הלכתיתמשמעותכלחסר

כבראםאו[...]יוםארבעיםעברוכבראם[...]לחלקאפשרהיהובזה"
הרגישהאםאו[...]העוברהכרתזמןשהואחדשיםשלושההריונהעלעברו

מקוםמכל[...]חדשיםשלושהאחרקצתהמאוחרהעוברתנועתבבטנה
.47"תורהדיןפיעלרק,הכרסוסברתנוטהמדעתלדוןמבוקשינוזהאין

ובמשפטהקנוניבמשפט,הקדומהבנצרותהפלהודיניעובריםהשמדת.ד
פרשניתדרכיםפרשת:המקובל

שמותמספרבפסוקיםהשתמשו,ההלכהלחכמיבדומה,הנוצריתהכנסייהאבות
הבינוהםשבוהאופןאולם.ההפלהכלפיגישתםאתלעצבכדי,לעילשהוזכרו

הם,דברשלובסופו,ההלכהחכמישלמזהלחלוטיןשונההיההפסוקיםאת
הגישותביןהפערהיווצרותתחילת.ביותרשונותמשפטיותלמסקנותהגיעואף

הקלאסיהיווניהתרגום-השבעיםתרגוםלפי.התורהשלהיוונימהתרגוםנובעת
שלצורתונתמלאהטרםאםהמכהעלממוניעונשלהטיליש-התורהשל

כלומר,"נפשתחתנפשלתתעליו,לגמרימעוצבהעובר"אםאולם.48המתהעובר

.ב"ע,סטיבמות,בבלי43
.ב"ע,חנידה,בבלי44
.(2001)93כאתחומין"הלכההיבטי-מלאכותיותהפלות"ליכטנשטיןאהרון:45
צייןת"שו;קכזסימן,גחלק,אששרידית"שו;מבסימן,העזראבן,חסדתורתת"שו:ראו46

משנהת"שו;סטסימן,בחלק,משפטחושן,משהאגרותת"שו;מחסימן,זחלק,אליעזר
אבן,דחלק,אומריביעת"שו;קבסימן,צביאמרית"שו;שיב-שיאסימן,יחלק,הלכות
.לאסימן,יאירחותת"שו;אסימן,העזר

.לאסימן,יאירחותת"שו47
מהאגדהנובעזהשם.שבעיםתרגוםהואשפירושו"Septuagint"בשםידועזהתרגום48

לימניתך"התנאתלתרגםהשניתלמיהמלךידיעלהוזמנויהודייםחכמיםשכשבעים
((1972)851ENCYCLOPAEDIA IUDgCA4).העוסקבקטע,"אסון"המילהשלהיווניהתרגום
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.49הרחםבתוךעיצובולנקודתהגיעשהעוברברגעלהורגמוצאההרההאישהמכה
חכמיידיעלשהובנהכפיהעבריתהגרסהלביןזהתרגוםביןהדרמטיההבדל
אשרעוברמת,התקיפהבעקבותאםהתוקףעלמוטלהמוותשעונשהואההלכה
שללמותה,היווניבתרגום,התייחסותכלאין.הרחםבתוךהעיצובלשלבהגיע
מותוגרימתכיקובעתוהיא,בעוברורקאךעוסקתביווניתבניסוחההתורה.האם
אולם.מוותהואועונשו,גמוררצחשלמעשההיא,צורהבעל,מעוצבעוברשל
.בלבדממוניהואהעונש,הרחםבתוךהעיצובלשלבהגיעטרםהעובראם

מפותחתהלניסטיתבסביבהשפעליהודימלומד,האלכסנדרוניפילון
מציג,היהדותעלביווניתספריםכמהומחבר,הראשונהבמאהבאלכסנדריה

:בדיוקהצורהבאותההפלהבגרימתהעוסקהמקראיהחוקאת

:ילדהלהפלתוגורם,[הרהאישהשל]בטנהעלומכה[...]אישרבאם"

עלההתקפהבגללגם,קנסידיעלייענשהוא,מעוצבלאעדייןהילדאם
הייצורהכנתשלתהליךבאמצעשהיה,מהטבעשמנעבגללוגםהאישה
,מעוצבכברהילדאםאולם;העולםאלמלהביאו,בעולםביותרהנפלא

כי,המכהימותאזי,במקוםותכונותיוקשריווכל,צורהלושישזהידיעל
להוציאומוכןהיהלאעדייןהטבערק,דברלכלאדםבןהרגהואלמעשה
שולחןעלהמחכהמושלםפסלכמו,קמעאעליושמראלא,יוםלאור

.50"לעולםיציאתוטרםקצרהלתקופההמסתתשלהעבודה

אותו."מצלםעשוי"הואשפירושוexeikonismenonהוא,שמותבספרהרהאישהבהכאת
בראאלהיםבצלםבצלמוהאדםאתאלהיםויברא"בפסוקבראשיתבספרמופיעתרגום
שבהםבתורההאחריםהמקומותהובאו,8ש"בה."צלם"למילה(בז,אבראשית)"וכואותו

מובן."צרה"הואשפירושוmalakiaהואהיוניהתרגוםובכולם,"אסון"המילהמופיעה
לבין,התקופהאותהשליווני-היהודיבעולםשצמחוהיונייםהתרגומיםביןהדרמטישההבדל
,אחתדעהלפי.המודרניבעידןחוקריםשללבםתשומתאתתפס,המקראשלהעבריהנוסח

ZACHARIAS("אסון"במקום(קטןאדם)"אישון"וקראוטעוהמתרגמים FRANKEL, Vber den

(1851,Leipzig(800תם111-80ט0ם. (Einfluss der Palastin Exegese auf die alexandrinische

מי"הואהפירושואז,"אמון"כ"אסון"המילהבקריאתנעוצההטעות,אחרתדעהלפי
ישראלבתולדותמחקריםאלוןגדליה)"תולעעליהאמונים":ה,דבאיכהבפסוקכמו,"שגדל
כפי,אולם.((1957-1958)32הערה280,אכרךוהתלמודהמשנהובתקופתשניביתבימי

שבתוכההיווניוהמוסרהתרבותהשפעתהואביותרהמשכנעההסברהטקסטבגוףשמובא
.האלההמתרגמיםפעלו

'בעמ,19ש"הלעיל,Jakobovits;48ש"הלעיל,אלוןגדליה:ראוכןכמו.22-23כאשמות49
לעובריום40,דהיינו,כרונולוגיהואהעוברלעיצובהמבחן,אריסטופיעל.43הערה,372
שהחשובנוספיםמבחניםפותחו,הזמןבמשך.(50ש"הלהלן)נקבהלעובריום80-וזכר
.(70-ו60ש"הלהלן)'8ת1מ1010טנד"אוברחםהעוברתנועתמבחןהיהבהם

de(המיוחדיםהחוקיםעל50 specialibus legibus(,גםראו.יט,ב:SAMLIEL,

BELKIN

, hilLO A

~QD THE

.

PALESTINIAN0ז

'

RELAfIONאו:THE

~

OML

.

LAW ; THE PH~oWC INIiRPRETAflON

~

OF

.

BIBICN_

.

-

LAW

(1940)130-129HA~AKAH.הביטויעםהמעוצבהעובראתמתארפילוןשבוהאופןאתהשוו

."איהו"ה"ד,א"ע,מדבנידההתוספותמשתמשותשבו"בקופסאמונח"
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אתפניםלשתימשתמעתשאינהבצורהמשקףפילוןשלוהמפורטהבהירניסוחו
ברחםבהיותוכבר,רוצחדיניכולל,דברלכלאדםלהיותהופךשהעוברהרעיון
.אמו

בכתביגםמופיערצחשלכסוגעוברלהשמדתמתייחסהמקראישהדיןהרעיון
שדעתולצייןישכיאם,51פלביוסיוספוס,ממנויותרהצעיר,פילוןשלזמנובן
ההלכהשללדוקטרינהמפנההוא,בכתביואחרובמקום,עקביתאינהיוספוסשל

.לידתו52עדמשפטיתלאישיותהופךלאהעוברשלפיההיהודית
עוברהריגתבענייןהמקראיהדיןבהצגתזהדרמטילשינוישהסיבהלהניחיש
והמשפטיותהמוסריותוההשלכות,העוברשלהיווניתבתפיסהנעוץההיריוןבזמן
מעוצבלאלעוברמעוצבעוברביןההבחנהאתמפתחאריסטו.זותפיסהשל

לידיבאהבפועלהעוברעיצובשלהמוסריתוחשיבותו,הטבע53מדעעלבכתביו

מספראתהמגביליםיווןלחוקיבניגודשנוצרועובריםבענייןבהנחייתוביטוי
[שהעובר]לפניהפלהלבצעיש"כיממליץאריסטואלובמקרים.במשפחההילדים

שכזופעולהשלהמוסריותחוסראושהמוסריותמשום;חייםאותחושהרוכש
ביןומפורשברורקישורישנו.54"וחייםתחושהקיבלהילדהאםבשאלהתלויה

היווניתבחשיבהבולטתאסכולהמדגיםאשר,זהבקטעביולוגיהוביןמוסריות
ויוספוספילוןועלהשבעיםתרגוםעלהשפיעהספקשללא,העוברשלמעמדועל

,לציבורפנואלויהודיםכותבים.עוכר55השמדתעלהמקראעמדתאתבנסחם
ספקואין,יווניתובמוסריותבתרבותורווישרוישהיה,יהודיוגםיהודילאגם

מעוצבשעוברהמקובלמהרעיוןשסטהדתילטקסטמוסריתבסלידהמגיבשהיה
המכוונתהשמדתוואשרהפליליהמשפטלהגנתהזכאימושלםאדםהואאמוברחם
.חמורה56מוסריתעברהמהווה

בעליכמויווןומוסרתרבותשוחרציבורלאותופנוהקדומההנצרותאבות

5125:2Contra Apion.
528:4Antiquities of the Jews.
533:7

History

of

.

Animals;בנוסףראוJakobovits,174'בעמ,19ש"הלעיל.
5416:4Politics.אצלזועמדהשללסקירה,11ש"הלעיל,ויינפלדשלמאמרובנוסףראו

.המוקדמיםהכנסייהאבותאצלוגםהיוונייםהמלומדים
לאאישהעםמיןיחסיקיוםשלבסוגיהההלכתיתהמסורתמןגםחורגיםהכותביםשני55

לעיל,Belkin;(מה,גהמיוחדיםהחוקיםעל)לניאוףשכאלומיןיחסיהשווהפילון.נשואה
מיןיחסיקיוםעלהתורהמןומבוססמוצקאיסורישנוכיטעןויוספוס(258'בעמ,50ש"ה

.51,25:2ש"הלעיל.זהמסוג
יש.179'בעמ,19ש"הלעיל,Jakobovits;(1949)280ותרגומיוהמקראניגראברהם56

הצלילפיעלמיליםהחלפת,דהיינו,ידועהספרותיתבטכניקההשתמשושהמתרגמיםלהציע
homophonic(שלהן substitution(במילה"אסון"המילהאתוהחליפו"soma"שפירושה

אתאלוהיםויברא":27אכבראשיתהפסוקהשפעתתחתאולי,כךואחר,"אדםחיי"
למילההמתרגמיםהגיעו,"אותםבראונקבהזכראותובראאלוהיםכצלםבצלמוהאדם

"exeikonismenon"(ראו:,Richard Freund, The Ethics ofAbo~ iion " Hellenistic ludaism

(1983)128,10HELIOS.
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נושאאתהציגוהםשגםמפתיעזהאיןולכן,ויוספוספילון,השבעיםתרגום

אימצההקדומההנצרות,בכלל.הנוהגהיוונילמוסרבהתאםהעוברהשמדת
הדיןשלהיווניהנוסחכך.57יווןחכמיבתורתשמקורםרביםודוקטרינותרעיונות

בקבלתמרכזיגורםלהיותהפךעוברהוהשמדתהרהאישהלהכאתבנוגעהמקראי
,הכנסייהגדולי.58הקדומהבנצרותמעוצבהלאלעוברהמעוצבהעוברביןההבחנה

אתוהגדירו,העוברחיישלרוחניתתפיסהעםזוהבחנהשילבו,אוגוסטיןכגון
תומס.העוברתשללגופונכנסתהנשמהשבההזמןכנקודתהפיזיהעיצובשלב

הנשמהכניסתלקביעתהפרקטיתהבוחןאבןכיוהוסיף,ווהגדרהחיזקאקווינס

,הנשמהוכניסתגופניעיצובשלזהשילוב.60הרחםבתוךתנועתההיאהעוברלגוף
באותהלגיהינוםיידון,עוצבהצורתואךלנצרותהוטבלשלאעוברכיגםמשמעו
המחמירהבגישתהחשובגורםהואזהפרט.טבילהללאומתשנולדאדםכמומידה

שהופלועוברהואיל,האםחיילמעןהפלהכלפיהקתוליתהכנסייהשלוהמצמצמת

שללוובניגודנצחילסבלנדונהנשמתוכךובשל,לנצרותמוטבללהיותלאעשוי
מהמשפטלחלקהפכהמעוצבהלאלעוברהמעוצבהעוברביןההבחנה.אמו61

כמעשההוגדרהבאפושנשמהמעוצבעוברשלוהשמדתו,הבינייםימישלהקנוני
.%6רצח

להפלהנוצרית-היווניתהגישהביןלהבחיןניתןהיסטוריתמפרספקטיבה,לפיכך
כאישיותלעוברמתייחסתנוצרית-היווניתהגישה.יהודית-ההלכתיתהגישהלבין

העיצובלשלבמגיעשהואמהרגעברצחהעוסקהמשפטלמטרותמשפטית
שניתןמקבלתאינהיהודית-ההלכתיתהגישהואילו,הרחםבתוךרוחני-הביו

המשפטלמטרות,מעניקהוהיא,הרחםבתוךהמשפטיתהאישיותאתלהשלים
שאינועצמאיקיוםמשיגהעוברכאשר,הלידהבשעתורקאךזהמעמד,הפלילי
.באמו63תלוי

שנבעלחץשבעקבותלצייןיש,הקנוניבמשפטהתמונההשלמתלמען

Clement;(1955,.CYRIL,:ראו57 ) . RICHARDSON ED(172,1CHRISTIAN CLASSICS]0LIBRARY

15:1Tertullian, Apologeticum ad Nationes;10:3Pedagogues.
58Jakobovits,הרשמיהלטיניהתרגום)הוולגטהכילצייןראוי.173-174'בעמ,19ש"הלעיל

-"-בחייםעדייןהאםאם.ההלכתיתהפרשנותאתתואם(ך"התנשל "sed ipsa vixerit

kSi~-מהמכהכתוצאהמתההאםאםאולם.קנסלשלםהתוקףעל au

tem

mors eius fuent

"subsecuta-במקורותזהקטעשלתרגומיםלרשימת.התוקףאתלהורגלהוציאישאזי
Jewish"1vitor:ראו,קלאסייםיהודייםולאיהודיים

.

Aptowitzer, The Status ofthe Emb~yo

New(88.15ח.119(1924) Series(1]%.ס

~

EWISH1,Criminal Law.
the.סח.5980 HeptateuchטסQuestions.
6011:9:8Libros Politicorum.
INFLUENCEע"6נ OF THE SPIRIT OF RATIONALISM4סאRISE

.LECKYה" HI~TORY OF.א
Wn_uAMן

.360EIIROPE([ס4מ0[,1870)
Concordia[תזטת0תב622:32:2 Discordentium.
;10ש"הלעיל,חמורביחוקי:ראו,הקרוםהקרובהמזרחבתוקיככללשאומצההגישהוו63

.(54הערה85-90'בעמ,58ש"הלעיל,Aptowitzerוכן.129'בעמ,11ש"הלעיל,ויינפלד
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אתרשמיבאופןהקתוליתהכנסייהביטלה,הציבורשלהמוסריתלרמהמדאגה
שלהנוכחיתוהעמדה,1869בשנתמעוצביםללאמעוצביםעובריםביןההבחנה
תאולוגיםיש,היוםעדאולם.64ההזרעהמרגעאסורההפלהשכלהיאהכנסייה
,זוהבחנהעללהתבססהמבקשים,הברית-בארצותבעיקר,ליברלייםקתוליים
.65זובסוגיהוהנוקשההנוכחיתהקתוליתהעמדהאתמהבמידתלהגמישבמטרה

מתורתוהחל,הקנוניובמשפטהקתוליתהכנסייהבתורתאלהבהתפתחויותדיון
שלפיה,ז'סנצתומס,16-ההמאהבןביותרהמשפיעהישועיהמלומדשלהליברלית

המוניטיןאתאוהאםחייאתלהצילבמטרהמותרתמעוצבלאעוברשלהפלה

.67זהמאמרלתחוםמחוץהנו,הנוכחיתהמחמירהלעמדהועד,66שלה
הנוגעבכלמשמעותבעליאינםכברהעוברהתפתחותששלביפיעלאף
הקישור,הקנוניהמשפטוחכמיהקתוליתהכנסייהשלהרשמיתבחשיבהלהפלה

אלפיבמשךאותםשהעסיקהמשפטימעמדווביןהעוברשלהביולוגימצבובין
עובריםסוגיביןההבחנהאתשירש,המקובלהמשפטאתלהעסיקממשיך,שנים

המעוצבהעוברביןהקנוניהמשפטהבחנת.הזההיוםעד,הקנונימהמשפט

,התקופהבאותהכי,הבינייםימישלהאנגליבמשפטמופיעהמעוצבהלאלעובר
.68להפלותבנוגעהיחידיהדיןהיההקנוניוהמשפט,קתוליתמדינההייתהאנגליה
אפילוהאנגליהמקובלמהמשפטחלקנותרהאףהעוברסוגישניביןההבחנה
מופיעהוהיא,17-ההמאהשלהאזרחיתוהמלחמההפרוטסטנטיותניצחוןלאחר

Edward:כגון,הפרוטסטנטיהעידןשלהקלאסייםהמחבריםשלבחיבוריהם Coke

William~-ו Hawkins.שלעמדתוCokeידיעלגםאומצהWilliam Blackstone

theבחיבורו Laws of

England

"0Commentaries(1765).הבדלישנו,זאתעם

אלומחבריםידיעלשאומצההעמדהלביןהקנוניהמשפטעמדתביןמשמעותי
מתייחסיםאינםHawkinsוגםCokeגם.המקובלהמשפטעלשלהםבחיבורים
המשפטשלוהמוסמךהרשמיבקובץ.רצחכמעשהמעוצבעוברלהשמדת
great"~-כשכזוהפלהמסווגהוא,Cokeשערךהמקובל misprision",עברהדהיינו
מנתעלבומשתמש(ס01-שהמושג,למעשה.רצח69כמעשהלאאך,חמורה

בשימושוכוונתו,"Quickening"הואמעוצבללאהמעוצבהעוברביןלהבחין

Gordon(4ARABIC:ראו64

.

AND

.

EUROPEAN

'

TRADITIONS]7צTfIE HUMAN

,

EMBRYO : ARISTOIIE AND

PAUL.ש SIMMONS . REIJGIOUS APPROACHES TO ABORTION;(1990,.Reginald Dunstan ed

(1992..045WalbertןDavid1Douglas Butler.7)713. ABORTION . MEDICINE

.

AP~D 'THE

.

LAW

.הקתוליתהכנסייהידיעלהאריסטוטליהמדעשלהרשמיתמהדחייהחלקהיההביטול
65Simmons,714'בעמ,שם.
6620:3~De Sancto Matrimoni Sacra~nento

67.GERMAIN GRISEZ;(1971,.04Noonanאע70ז)49!NOIf.29T~E MORALITY OF ABORWON

(1970)117ABORTION : THE

.

: MYIHS . 'THE

.

_

REAI

_
ITES AND THE ARGVMENTS.

Unborn.נ.6876,3 Child. CAMBgDGE

L

"71,Percy Winfield;121:4Bracton, De
(Jorvna

(1944).
7CHAFrER,3([ת40ת1648,0)69

:

OF

.

ENGLANDזג]

_

INSTEUI~S OF

'

THE.
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נובעזהמושג.70הרחםבתוךלזוזהעוברשליכולתועללהצביעהיאזהבמושג
תנועהשלבמושגיםהנשמהלהתגלמותאקווינסשלומהגדרתואריסטוטלימרעיון
בנוגעמשפטוביןביולוגיהביןנוצרי-היווניהקישוראתמשמרוהוא,ותחושה
החידושהיאלרצחנחשבמעוצבעוברשלהשמדתושאיןהקביעהאולם.להפלה

לקביעההמקוראתלצייןויש,הפרוטסטנטיתבתקופההמקובלהמשפטמעצבישל
:משהתורתלעמדתמתאימהזוקביעה,Hawkinsפיעל.Hawkinsשלבספרוזו

the0!be agreeable10this respect ] . . .[ the Common Law seemsטת4לתו'
"Mosaical.הן,למעשהCokeוהןHawkinsוגישתהמקראדיןאתמאמצים

,כרצחזאתמחשיבאינומהםאחדשאףזהבמובןעוברלהשמדתהעבריהמשפט

תורת"אתמפורשותמצייןHawkins,ואכן.העיצובלשלבהגיעהעובראםגם
לראותמפתה,"משהתורת"לבנוגעהערתולאור.ו7זובגישהכתמיכה"משה

חזרה,כרצחמעוצבעוברשלהשמדתואתהמגדירה,הקנוניהמשפטעמדתבדחיית
להרחיבניסיוןכלאולם.היווניתלגרסהבניגוד,המקראיהנוסחשלהעבריתלגרסה
לעמודישכןועל,הנוכחיהמאמרשללתחומומעברהרבהאותנויוביל,זובנקודה

.זהפיתויבפני
ידיעל18-הבמאהאומצהHawlinsושלCokeשלשעמדתםלצייןיש

William Blackstoneלדעת.המקובלהמשפטעלהקלאסיבחיבורו,Blackstone

,לרצחנחשבתמעוצבעוברהריגתשלפיו,בעברהמקובלהמשפטביןלהבחיןיש
אינואבלחמורפשעהיאעוברשהריגתהקובעהמודרניהמקובלהמשפטובין
lookת8atrocious501:רצח upon this offence!0תthe modern law does1ט8יי

"heinous misdemeanor8asאbut merely regards1""1172.
Cokeשללדעתםבניגוד,19-הבמאהאנגליתבחקיקהכילצייןראוי

ובמובן,מוותעונשלהטיליששבגינולפשענחשבהעוברהריגת,Hawkins~-ו
Lord'-ב.73המקובלהמשפטעלבחומרתועלהההקוקהחוק,הזה Ellenborough' s

1803Act,מעוצבתינוקברחמהנושאתשהאישהשעהלהפלהשגורםשמינקבע
לאזהמצבאולם.מוות74שעונשהחמורהכעברההוגדרה"חייםסימנימגלה"ה

,האנגליהפליליהמשפטשלהעיקריהוויקטוריאניהחוקיםובקובץ,רבזמןנשאר
1861Offences Against the Person Act,השמדתבגיןהמוותעונשהןהושמטו
אם.מעוצבהלאלעוברהמעוצבהעוברכיןההבחנהוהןחייםסימניהמגלהעובר

Sentenceכאשר,1931לשנתעדהחוקיםמספרלחלוטיןנעלמהלאההבחנהכי

England01Institutes]:50([מסטח1648,0)70 of the Laws.גםראו:ANDREW]4

,

KENNEDY14א

(1994)864-860GRUBB . MEDICAL

.

LAW.
80the([ת40ח1762,0)71 CrDwn,0the PleasחסTreatise4,.
72(1765)130-129ENGLAr(D , Chapters']0'THE

I

LAWSאס

'

.WILLIAME .:

BLACKSIDNE

. I COMMENTARIES

73GNbb1Kennedy,862'בעמ,70ש"הלעיל.
,כלא,קנסהיהמעוצבלאעוברשלהפלתובגיןהעונש,זהחוקשל2'סשלפילצייןיש74

ארבעעדשללתקופההגליהאומלקות
-

.שניםעשרה-עשרה
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Of Death (Expectant Mothers) Actהרהאישהשלהמוותעונשהמתקתכיקבע
Quickening-השלהנשים12כהחלטתעודתלויאינועולםלמאסר Juryכאשר
.75מכברזהלנועהחלהעובראםלשאלה
המשפטילמעמדוהעוברשלהביולוגיתההתפתחותביןהקשר,כןפיעלאף
Life)12182'-ב,1929-בביטוילידיבאזהודבר,האנגלימהמשפטחלקנותר

Preservation Act.כאשרמתקיימתתינוקהשמדתשלהעברהכימגדירזהחוק
לצורךהחיוניהרכיב,זהחוקלפי.76ההיריוןשלהסופיהשלבבמהלךמבוצעתהיא

חילהיוולדהמסוגלתינוקשלחייובהשמדתמדוברכיהנוהעברהביצועהשלמת
-"alive60מc

~
ld capable Of being8".בחייםלהיוולדהמסוגלותהגדרת

דברשלבסופושהתקבלהוההגדרה,מקריםבכמההמשפטבתיאתהעסיקה
תהת1עח-ה,יותרמאוחר.77עצמובכוחותלנשוםמסוגלהעוברשבוהשלבהיא

1990,Fertilization and Embryology Actבחוקהקבועהההוראהאתתיקן
1967Abortion-ההפלות Act-הסיכוןאםהפלהלבצעהמתירבאופן
בריאותהמבחינת,שבהפלההסיכוןמאשריותרגדולתומועדההיריוןשבקיום
ביןהקישור.הקיימיםילדיהשלבריאותםאוהאםשלהנפשיתאוהגופנית

ניכראףההפלהסוגייתאתהמסדיריםוהחוקיםהעוברשלהביולוגיתההתפתחות
המנחהבתקדים.האנגליבמשפטמאשרהאמריקניתהמשפטבתורתיותרומובהק
הברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתפסק,00%ץ.Wadeדיןפסק,1973משנת

עלובמיוחדהעוברגילעלנסבההמדינתייםההפלהחוקישלהחוקתיותכי
פסק.הרחםבתוך-Viability-החיוניותלנקודתהגיעהעוברשבוהשלב

למטרותהעוברשלהמשפטיהמעמדאתלאמודמתווההניחWade100%הדין
בתחילתנמצאתהחיוניותונקודת,ההיריוןשללטרימסטריםבהתאםההפלהדיני

הפךזומהחלטהשעולהלמשפטביולוגיהביןההדוקהקשר.השלישיהטרימסטר
,אקדמייםבכתביםוהןיותרמאוחרתבפסיקההןנרחבביקורתילדיוןנושאלהיות

,tHawkins:ראו75 Pleas of the Crownהמושבעיםשנשאוהשבועה.657'כעמ,69ש"הלעיל
ולכן,התנועהלשלבשהגיעמעוצבעוברברחמהנושאתשהיאשטענה,אישהשלבמשפטה

matron:הלשוןבזוהייתה,מוותעונשעליהלגזוראין of this8fore-matrofi or885,1"

the bar, whether she)8search and "
, the prisoner1111עלAlmighty God that6וjury, swear

and11"5my0)true verdict give , according8quick Child, and thereof8be with c
~

ld of

"understanding.
אתלהצילכדיהעובראתלהרוגשנאלצורופאיםעללהגןלמעשההייתהזהחוקשלמטרתו76

שכזהמעשה,1861משנתהחוקלפי,נדייקאם.לתחילתהסמוךאוהלידהכדיתוך,האםחיי
לאשהחוקמכיוון,ומסובכתקשהלידהכדיתוךבוצעאםגם,חוקיתלאלהפלהנחשבהיה
משנתהחוק,הנראהככל.פליליתלעבירהזהמעשהוהחשיבזהבמצבגםהפלהלבצעהתיר
רופאשאףהייתהשההנחהמשוםהעוברשללקיומוביותרהסופילשלבעצמוהגביל1929

להשמידונאלץ,בלידהסייעהואכןאםאלאעוברשלהפלהפעםאייבצעלאוהגוןמכובד
.האםחייאתלהצילבמטרההעובראת

77(1987)1230ER15תג"
1RanceתER4:גםראו."

v

. Mid-Downs Hospital AIJthority

(1991)801.
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,1992בשנתהעליוןהמשפטביתידיעלרשמיבאופןנזנחההטרימסטריםושיטת
רשאיותמדינותכיום.למיותרתזושיטההפכההרפואיהמדעשהתקדמותמהטעם
מוסיפהזוובדיקה,העוברשלחיוניותואתלבדוקהפלההמבצערופאלחייב

עצמתהדרגת,כןכמו.ההפלהלהליךמבוטלותלאכספיותהוצאותוהןזמןהן
Fundamental)(יסודמזכותהורדהעוברהאתלהפילהאישהזכותשל Right

Liberty(לחירות Interest(,להסדיריותרהרבהלמדינהקלשכיוםהיאוהתוצאה
המקיריתשההחלטהשעה,בעברמאשרמצומצמתבצורהההפלהסוגייתאת

ההפלהבנושאהמחייבהתקדיםהייתהמרכיביהכלעל1(ט0י.Wadeהדיןבפסק

.האמריקניתבמשפט
התפתחותשלבי,העבריהמשפטשלהקלאסיתהגישהלפי,זהחלקלסיכום

שיקולבתורמשמשיםשהםאף,הפלהבדיניעקרוניתחשיבותבעליאינםהעובר
מתמקדתההפלהבסוגייתהיהודיתההלכהעמדת.בנושאהלכתיתקביעהבכלנוסף

המקראלפסוקיההלכתיתבפרשנותביטוילידיבאהזווהתמקדות,באםבעיקר

הפסוקיםשלנוצרית-היווניתבהבנהאולם.המאמרשלזהחלקפתחנושבהם
שניםבמשךזאתובעקבות,העוברשלההתפתחותשלביהואהכובדמרכז,האלה
העוברשלהמשפטיהמעמדהגדרתשאלתעםהקנוניהמשפטהתמודדרבות
נחלתםהיאזהבנושאההתמודדותהיום.79ההפלהדינישלבהקשרהרחםבתוך
ולכן,המקובלהמשפטמדינותשארוגםהברית-ובארצותבאנגליההמשפטשל

שלרווחתה-ביניהןמשמעותייםפעריםקיימיםכמובןכיאם-אלובשיטות
.העבריבמשפטשהיאכפי,הדומיננטיתהסוגיהאינהההרההאישה

ההפלהבסוגייתההלכהפסיקתעלהנוצריהמוסרהשפעת.ה

בכרךיאיר'הרשלאמרתוהיאההלכהעלהנוצריהמוסרלהשפעתקלאסיתדוגמה
,שאלהלאותהבתשובתו.ממזר80עוברהפלתשלהשאלהבענייןלעילשהבאנו

כי,תורהדיןסמךעללאאבלההפלהאתלאסורישזהשבמקרהבכרך'הרמעיר

כמובןשהוא,הנוהגהמוסרבסיסעלאלא,81"גמורהיתרהיהתורהדיןפיעל"
.התקופהבאותהבגרמניהששררנוצרימוסר

הפלותבענייניהקתוליתהעמדהלהשפעתהאחרונההעתמןמפורשתדוגמה

Planned:ראו78 Parenthood;(1989)490.u . s492,Reproductive Health Services.יWebster

(1992)2791.s .ct112,Casey.דיןבפסקכילצייןראוי.עCaseyהעיקריותהקביעותרק
ANNAS:ראוכןכמו.יושמוRoeי.Wadeד"פסשל . FOUR-ONE-FOUR, HASTINGS.נ

.

GeoRGE

,0DWORKINא[8 LIMITS : THE.8ROGER;(1989,September/October(29-27CENTER REPORT

(1996)49-36,29LAW

I

Dg

BIOETHICAL

. DECISION

.

MAKING]0.
שנת'אחדלהפלהבנוגע'הקנונבמשפטשהתחוללוהשינוייםבעטין,64-67ש"הלעילראו79

1869.
.לאסימן,יאירחותת"שו,29ש"הלעיל80
.7ש"הלעיל81
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בתשובהמאנטוורפןצוויגיונהמשה'הרבהערתלראותניתןהלכהפוסקעל

שלהשישיםשנותבאמצעבבלגיההתלידומידמשפטהתנהלותכזמןשנכתבה
תופעותאתלהקלבמטרהשנלקחההרגעהתרופתהיהתלידומיד.העשריםהמאה

ישכיהתבררהימיםברבות,הצערלמרבה.ההיריוןשלנעימותהבלחיהלוואי
לחומרהפסקצוויג'הר.קשיםפגמיםבעליעובריםשללהיוולדםלגרוםכדיבה

זהפסקכיבהדגישו,תלידומידנטילתבעקבותפגוםעוברשלהפלתובשאלת
:מקלההחלטהבשליחולללאהשםששםלהבטיחכדיהכרחיהיה

להיתרמתנגדיםומשפטחוקואנשיהרופאיםגדולירקלאכי,ועודזאת"
לפיהאוסרדעתבגילוייצאבראשהוהעומדהכמורהגם...מלאכותיתהפלה

אם,נורמליבלתיוכיצורמוםכבעלגםיוולדכיאםהעוברהמתתאמונתם
גרוםכזהומעשה...נתיראנואםהשםתילולמשוםנוסףאיסורעודישכן
אתהקדושעםכיבודאינאמרדאכגוןועלבעולםהשםלחילולושלוםחס
.82"ממךקדושאחרעםתעשהלא

שלהעמדהיריעלגםמונעתצוויג'הרשלההלכתיתמסקנתוכיניכרזהמקטע

,ולשיטתו,העבריהמשפטשלהמוסריתמהתדמיתמוטרדהוא.הקתוליתהכנסייה
עצמהאתלהתאיםלהפלהבנוגעהעבריהמשפטעמדתעלכיהיאהדברמשמעות
והרופאיםהמשפטניםושלהקתוליתהכנסייהשלוהמחמירההנוקשהלהשקפה
התנהלותבתקופתהפלותלביצוענמרצותהתנגדואשרבבלגיההרביםהקתולים
.המשפט

משה'הרלביןמירושליםולדינברגאליעזר'הרביןויכוחהיאהבאההדוגמה
בנוגע,העשריםהמאהשלהשבעיםשנותבסוףשהתרחשיורק-מניופיינשטיין
ביהודיםפוגעתזוגנטיתמחלה.זקס-התייבמחלתהנגועעוברשללהפלתו
hexosarninidase,ע(באנזיםלחוסרגורםהגנטיהפגם.אירופהממזרחשמוצאם

.הנולדהרךשלהעצבתאיעלנבנהשומןשכבתשלמשקע,זהאנזיםובהיעדר
,שכליפיגוריפתחהתינוק,להייוהראשוניםהחודשיםחמשתאוארבעתבמהלך
עדימותוזובמחלההחוליםהילדיםשלהמוחלטהרוב.ושיטיוןשיתוק,עיוורון

שהמחלהמאחר.החמישיתשנתולאחרישרודמהםאחדלאואף,ארבעגיל
הגןשלנשאיםשהםהוריםשנישלשצאצאם%25שלסיכויישנו,גנטיתהיא

מכיוון,ההיריוןבמהלךוקם-חיילאיתורבדיקהלבצעניתן.מהמחלהיסבולהפגום
עוברשלתאיוואילו,hexosarninidaseנ(האנזיםאתמכיליםנורמלייםשתאים
.זהאנזיםמכיליםאינםבמחלההחולה

שערי"החוליםביתלמנהלתשובהולדינברגאליעזר'הרכתב,1975בשנת

עוברשללהפלתובנוגע,ההלכהלאורהפועלחוליםביתשהואבירושלים"צדק
לחודשעדאלוכגוןבמקריםהפלהלהתירמוכןהואובה,זקס-בתייהחולה

.(1964)מהזכרךנועם"מלאכותיתהפלהעל"צוויגיונהמשה'ר82
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הנפשיהסבלומניעתהאםטובתהואהעיקריכשהשיקול,ההיריוןשלהשביעי
החודשיםלשבעתמצומצםההיתר.החולההילדהולדתבעקבותלהשייגרם

אתתעמידזהשלבלאחרשתבוצעהפלהכל,לדעתוכיההיריוןשלהראשונים
להלצמוחיכולהשהייתהטובהכללהצדיקכדיבהשאיןגדולהבסכנההאם

ההלכתיהעיקרוןעלהתבסספסקו.83זקס-בתייהחולהילדשלהולדתוממניעת
מדובראיןאםגםלאםסכנהשלבמקרהזהעיקרוןליישםיש.הואנפשלאושעובר
עמדיןיעקב'הרשלהמקלהגישתועלבמיוחדהסתמךולדינברג'הר.נפשותבסכנת
אפילו(הלידהציריהחלוטרם)עקרדלאכמהבל":הפלהלהתירמקוםשיששקבע

וצריך,גדולכאבלהשגורםמרעתולהלהצילאלאאמונפשפיקוחמשוםאינו
לאםלהיגרםהצפויוהרגשיהנפשיהסבללאורכימצייןילדינברג,הר84"עיין
היתרוליישוםהקלאסיהמקרהזהו,זקס-בתייהחולהילדשללעולםהבאתובשל
המשכתעםבכנפיוחמורותכהתוצאותאשרזהמיוחדבמקרה":עמדין'הרשל

נדוננושלמזהגדוליותרוכאבצער,צורךישאםבעצמךהגע[...]והלידהההיריון
ועיני[...]ומכאוביםייסוריםאומרשכולוכזהיצורלהבהיוולדלאםיגרוםאשר

כיבפסקנותדיקובעולדינברג'הר."להושיעידםלאלבאיןוכלותרואותההורים
אינהפיסיולאנפשיאופיבעלבעיקרוהואזובסיטואציההכרוךשהסבלהעובדה
אףקרובותלעיתיםהיאנפשיתשמצוקהמכיוון,"הגדולהצורך"מעיקרוןגורעת
.85פיזימכאביותרוכואבתיותרחמורה

קשותביקרהואשבהתשובה,פיינשטייןמשה'הרכתב,יותרמאוחרכשנתיים
נכנסתבהחלטעוברהריגת,פיינשטיין'הרלדעת.ולדינברג'הרשלתשובתואת

היעדרהואעוברהריגתבענייןהיחידוההבדל,רצהשלההלכתיתהקטגוריהבגדר
אךאלא,אדםכלשלהצלתולמעןהעוברחייאתלהקריבאיןבוודאי.מוותעונש
נשקפתשבובמקרהרקהפלהלהתירמוכןפיינשטיין'הר.אמוהצלתלמעןורק

.86ומידיתישירהסכנההאםלחיי
הרודףדיןמובא,להחלטתובתמיכהפיינשטיין'הרשמצטטהמקורותבין
.אמו87הצלתלמעןעוברהריגתשלביצועהאתלהצדיקכדים"הרמבידיעלשאומץ

-האנגלובמשפטההיריוןסיוםוביןהפלהביןהסיכוניםומאזן,בהיריוןמאוחרתהפלהלעניין83
DANIELספריראו,אמריקני SegcLAIR . JEWISH Blo-MEDICAL LAW: LEGAL AND EXTMLEGAL

.DIMENSIONS,12ת.28-25,3(2003)
.מגסימן'r~QY,שאלת84
כלשלמקיףהלכתיניתוחעלמבוססתזותשובה.קבסימן,יגחלק,אליעזרציץת"שו85

.גשער,נאסימן,טחלק,אליעזרצצןת"בשוולדינברג'הרשכתבעוברהפלתשלהנושא
.סטסימן,בחלק,משפטחושן,משהאגרותת"שו86
הצלתולמעןשבתלחללההיתרעלמסתמךפיינשטיין'הר,רודףלדיןבנוסף.22ש"הלעיל87

הנוגעבכלהמשפטיהמצב,אולם.רצחמעשההואעוברשהריגתלהוכיחכדיעוברשל
רביםהלכהפוסקי.ברורמלהיותרחוקהואלעוברסכנהשקיימתבמקרההשבתלחילול

סכנהכלכי,האםלחייהדאגההיא,כזהבמקרהשבתלחילולהאמיתיתשהסיבהמסבירים
,השבתאתדוחההעוברחייהצלתלא,בהתאם.האםלחייגםסכנהבהגדרתההיאהעוברלחיי
,ן"רמב;סו,שלחייםאורח,אברהםמגן;יגסימן,חיומא,ש"רא)האםחייהצלתאםכי
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במשפטרצחשלהקטגוריהבגדרנכנסתעוברשהמתתטועןפיינשטיין'הר
.מוותעונשבגינהשאיןהיחידהבהסתייגות,88העברי

-משפטיבניתוחחריגיםדיצעדיםכמהנוקטפיינשטיין'הר,תשובתובמהלך

בטענההמקלהבגישההתומכיםמרכזייםמקורותשניהסףעלדוחההוא.הלכתי
נוספים90מקורותשנידוחההוא.טועה89תלמידבידישנכתבוזיופיםשהם

ופירוש,האחדבמקרהספרייתייםמשאביםהיעדר:רעועותפחותלאבאמתלות
שלמהותיהלכתיבניתוח.האחרבמקרה,הנדונההתשובהשלבעלילמשכנעבלתי
שלפיה,ם"הרמבשלעמדתועלבעיקרמסתמךהואכיעולהפיינשטיין'הרעמדת
.האםלחייומידיתישירהסכנהישנהאםורקאךהעוברחייאתלהשמידניתן
עללערערשאיןכךעלעומדפיישנטיין'הר,י9ם"הרמבבגישתהקשייםאףעל

לכלרעשםהוצאת":מהווההמילוליתמשמעותםאתלטשטשניסיוןוכל,דבריו

הביקורתייםהפרשנים,פיינשטיין'הרלפי.92"תורהבמשנהם"הרמבשלפסקיו
בנוגעם"הרמבשלבפסקוקושיכלעלמצביעיםאינםתורההמשנהשלהקלאסיים

שמעורריםהקשייםואת;אמוחייהצלתלמעןעוברהריגתעלרודףדיןליישום

הבנת.(כסימן,חיומא,נתנאלקורבן;"מתעקרמדאקמר"ה"ד,הסכנהעניין,האדםתורת
אתמשקפתספקללא,זהבאופןחולהעוברשלבמקרההשבתאתלחללהמתירהההלכה
,האםשלמבעיותיהבמובחןעובריותבעיותשלהאבחוןטווח,הקודמיםשבדורותהעובדה
יכולהלאבמצוקהעוברהצלתלשםהשבתלחילולשנוגעתההלכהכןעל.קייםהיהלאבעצם
המקורגם.נפשותדינילגביגםמלאהמשפטיתכאישיותלמעמדומשמעית-חדהוכחהלשמש

הלכודעוברשלהצלתולמעןשבתלחילולבאשרפיינשטיין'הרידיעלהמצוטטהתלמודי
למעןהשבתאתלחללשמותרלכךחותכתראיהמהווהאינו(ב-א,זערכין)המתהאמוכתוך
אתלחללההיתר,סוגיהבאותההתוספותבאורשלאורמכיוון,מקרהבכלהעוברחייהצלת
היההתינוק,מתההייתהלאהאםשאילוהעובדהעלמתבססהעובראתלהצילבמטרההשבת
אשר,המילהמובןבמלואמשפטיתאישיותכאלהעובראלמתייחסיםכןעל.מכברזהנולד
.("איהו"ה"ד,א"ע,מדנידה,כבלי)העולםלאווירמרחמהלצאתממנומנעאמושלמותה
באמתשהאםלוודאמנתעלמרביתלבתשומתלהקדישישכימדגישאיסרלישמשה'הר

לפסק.(ה,שלחייםאורח,א"רמ)מגופההעוכרלהוצאתשהואצעדכלשנוקטיםלפנימתה
ניתוח":ראו,בזאבתשחלתהאםשלמדעתהסכמתהבהיעדרקיסריניתוחבענייןישראלידין

.(1999)סו-סהאסיא,"האםשלמוחימוותלאחרקיסרי
כרך,מיהודהשבט)אונטרמןיהודהאיסר'הר.מודרנייםהלכהלפוסקיייחודיתהיאזוגישה88

נפשלהיותהעוברשלהפוטנציאליתהיכולתעלגישתואתמבסס((ט"תשי,ירושלים)10א
:גםראו.הרצחעברתשלומושלםמלאבביצועמדוברשאיןמודהגםהואאולם,אדם

,של-שכחסימנים,טחלק,הלכותמשנהת"שו;אסימן,העזראבן,דחלק,אומריביעת"שו
לענישההנוגעבכל"שעורחצי"בבחינתהואשהעוברשטרנבוךמשה'הרשלהצעתוואת

,הללוהדעותכלפיעלמובן.(קכזסימן,'גחלקאששרידית"בשומובאת,א"ע,עדיומא)
להשמידשישכךעלמחלוקתכלאין,ומידיתישירהסכנההאםלחיינשקפתשבובמקרה

.עצמההלידהשלבעדגם,הכרחיהדבראם,העוכראת
.צט,צזסימנים,ט"מהרית"שו;"איהו"ה"ד,א"ע,מדנידה,תוספות89
.מגסימן,ץ"יעבשאלת;דסימן,אחלק,העזראבן,פעליםרבת"שו90
.22ש"הלעיל91
.86ש"הלעיל92
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הרפהלשכלםלזקוףישזהלפסקבנוגעיותרהמאוחריםופוסקיהההלכהפרשני
.ם"הרמבשלמצדולוגיחוסרלכלולא,הלקויהולהבנתם
משפטיתחשיבהשלהמקובלתמהדרךסוטותוהן,קלושותדיאלהטענות
ממחלתהסובלעוברשלהמקרהשלהנסיבותמבחינתגם.ההלכה93בתחום

מהעובדהלגמרימתעלםהוא.תמוההנראיתפיינשטיין'הרשלתשובתו,זקס-חיי
אדםשללקטגוריהאותולהכניסעשויהזקס-בתייהחולהתינוקשלהוודאישמותו
.לרפואההידועמרפאלושאיןסופנירפואיממצבהסובלאדם,כלומר,טרפה
שלהאופרטיביתוהמשמעות,מוות94מעונשפטורזהבמצבהמצויאדםההורג
הטרפהשלחייואתלהקריבניתן,מסוימותמורכבותשבסיטואציותהיאזהפטור

המקובלתהדוקטרינהשלהשילובכינראה.95קיימא-ברפרטשלחייוהצלתלמען
התרתבכיווןבמיוהדחזקטיעוןיוצרהטרפהוהלכות,נפשלאוהעוברהיותבדבר
להתירכדי,גרוסנסאריה'הרידיעלאומץזההנמקהקו.הזההעוברשלהפלתו
באופייהדןאינוכללפיינשטיין'הראולם.96זקס-בתייהנגועעוברשלהפלהלבצע

.העוברהמתתבסוגייתורקאךומתרכז,זקס-תיימחלתשלהוודאיהקטלני
בעמדתונעוץזהבמקרהפיינשטיין'הרשלשפסקורושםנוצר,זהכללנוכח
.חיהואשבההאמריקניתמהסביבהמושפעתשהיאוייתכן,הפלהלגביהמוסרית
האחרוןבחלקהמופיעהבאהקטעהואמדיניותשלבדרךתשובתולקריאתהבסיס

:התשובהשל

מדינותדהרבהשהמלכויותכעולםהגדולההפרצהלענייןזהכלכתבתי"
נהרגווכבר,ישראלבמדינתהמדינהראשיובתוכם,עובריםלהרוגהתירו
וכל,לתורהסייגלעשותצורךישעודהאהזהשבזמןמספרלאיןעוברים

."ביותרהחמוררציחהבאיסורקולותלעשותלאשכן

הפלהלגביהקלהשלהנסיבותלאורלהחמירמפורשתבמדיניותמדוברכאן
,מוסריחטאעלללמדבאה"פרצה"שהמילהלצייןיש.ובישראלהברית-בארצות

במוסרנוספתפגיעהמפניחוששפיינשטיין'הר.ההלכהנגדעברהעלרקולא

מאמץהואולכן,ולדינברג'הרשלההיתרפרסוםבעקבותהפלותלגביהשמרני
לקראתבמיוחדחזקביטוימוצאתזוגישה.תשובתוכלפיביותרביקורתיתגישה
:התשובהסיום

למנהלהנכתבישראלבארץאחדמחכםתשובהבראותינשתוממתישלכן"
כשהואהרופאיםבחינותידישעלהולדותהמתיר...צדקשעריחוליםבית
.97"להפילו,זקס-תייבמחלתהואשהעוברחדשיםמשלושהיותרעובר

.98ש"הלהלן,ולדינברג'הרתגובתראו93
.ח,בנפשושמירתרוצחהלכות,ם"רמב;א"ע,עחסנהדרין,בבלי94
.5(0)חלק5פרק,24ש"הלעיל,Sinclair:ראו95
.(השולייםבהערות)רה-רד'בעמלבסימן,בחלק,אריהלבת"שו96
כבסיסהיריוןחודשישלושהשלהשלבאתפיינשטיין'הרמזכירזובפסקהכילצייןראוי97
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ולדינברג'הרהבנתשלמוחלטתבדחייהשלוהתשובהאתמסכםפיינשטיין'הר
ברור"כיפוסקוהוא,עוברהמתתבענייןהקלאסיתההלכתיתהדוקטרינהאת

כשרביןעוברכלממשרציחהבדיןשאסור[...]ברורההלכהכדכתבתיופשוט

מדינאאסוריםשכולן,זקס-חיילחוליהידועיםוביןעובריםסתםבין,ממזרבין
'הר,לדעתו."בזהמריהליהושריזהחכםתשובתעלולסמוךלטעותואין.ממש

.כךעללהצטערועליו,תשובתובכתיבתחמורהטעותטעהולדינברג
שנהשפורסמהבתשובה.עמדתועללהגןלצאתאיחרלאולדינברג'הר
המקוריתההלכתיתלעמדהבאשרהשקפתועלחזרולדינברג'הר,98מכןלאחר
,הזיוףבטיעוןעשהפיינשטיין'שהרהשימושאתביקרגםהוא.עוברהמתתבעניין
לניתוחהמקובלתמהגישהקיצוניתבצורההסוטהפשטניטיעוןזהוכיבאומרו
בתורדחהפיינשטיין'שהרמהמקורותלאהדבאשר.השניםלאורךהלכתיותסוגיות
:הבאיםהדבריםאתאומרולדינברג'הר,זיוף

גאונידעותפיעלאנווחיים,הדרךזולא,אדונילא,הכבודכלעםוהנה"
דבריכוונתולהעמידלבארדרכולפיואחדאחרכלטרחווהמההדורות

הקלההדרךדעתועלעלהלאמהםאחדואף,וליישבם99בנדההתוספות
"מותר"ובמקוםהתוספותבדבריסופרטעותשישלנמרביותרוהפשוטה

.00ן"אסור"להיותצריך
הברית-ארצותביןההבדלדהיינו,בהקדמהשהזכרנוהנקודהבאותהלסייםיש
'הרוביןפיינשטיין'הרביןבמחלוקתגםביטוילידיבאזההבדל.ישראלובין

רגישנושאהיאהפלהשבהמדינה,אמריקהבצפוןחיפיינשטיין'הר.ולדינברג

אין.'01לאומייםבממדיםופוליטיתחוקית,חברתית,מוסריתמבחינהביותרוטעון
.יתרהבזהירותזוסוגיהעםלהתמודדצריכיםהלכהפוסקי,שלדעתואפואפלא
היאכימוסריתחשיבותישנההפלהכלפיהיהודיתהעמדהשלוביטויניסוחבכל

כתבולדינברג'הר,ואתלעומת.הפלותבענייניהלאומיהדיוןעללהשפיעעלולה
אולם,הציבוריהדיוניםשולחןעלרבותמוסריותסוגיותמונחותישראלשבמרינת
,ההלכהשלטהורהלכתיניתוחמציגהואכןעל.מהןאחתאינהההפלהסוגיית

עםלהתמודדשהואכלבצורךחשהואאיןהנראהוככל,אותהמביןשהואכפי
.ולהפלהעוברלהמתתגישתהמבחינתההלכהשלהמוסריתתדמיתה

נראהולא,התשובהבמהלךזולאפשרותביטוישוםאיןאולם.מקלהבצורהלפסוקאפשרי
.להקלהמשמעותיתסיבהבתורההיריוןשלזהלשלבחשיבותמייחספיינשטיין'שהר

.קסימן,ידחלק,אליעזרציץת"שו98
.89ש"הלעיל99

ש"הלעיל,Sinclair:ראו,פיינשטיין'והרולדינברג'הרביןהמחלוקותשלמפורטלניתוח100
.51-59'בעמ,24

.2-3ש"הלעיל101
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סיכום.ו

.עובריםהריגתבנושאהמשפטיהטיפולעלוהדתהמוסרהשפיעוומתמידמאז
כאלפייםלפניהייתההראשונה.זולהשפעהדוגמאותבשתיהתמקדזהמאמר
אבותידיעלואומצההמקראשלהיוונייםלתרגומיםשהוכנסהשינויוהיאשנה

ראינו.המודרניבעידןההלכהעלהשפעהאותההמשךהייתההשנייה.הכנסייה
אתוגם,זהבתחוםהמקובלהמשפטעיצובעלהקנוניהמשפטהשפעתאתגם

האנגליהמקובלהמשפטעיצובעלהמקראלמשפטההלכתיהפירושהשפעת
אחתבכלולכן,המוסרידיעלנבלעולאמושפעשהמשפטמובן.הפרוטסטנטי
.והמוסרהקייםהמשפטביןשהושגהמאוןעללהצביעניסיוןגםיש,מהדוגמאות

המשפטיהטיפולשלשלמהתמונהלתתבאאינוהזהשהמאמרלצייןחשוב
עללהצביעורקאךהיאמטרתו.האמריקניאוהאנגלי,העבריבמשפטבהפלה
.זהבתחוםהמשפטעלהמוסרהשפעתתופעת
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