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דמה** Pה
שלהחוקתיתבזכותהםיהתומכביובארצות-המיתהניטשכוחיהוו

משמעותיבאופוזוזכותלצמצםהמבקשיםוביועוברהאתלהפילאישה

המשפטמערכתאתלהעסיקהפסיקלא ,העובריחיעלההגנהאתולחזק

זוזכותנוצרהמאז ,המדינתיבמישורוהוהפדרליבמישורהו ,האמריקנית

 Roe-ארצות-הבריתשלהעליווהמשפטביתשלהתקדימיהדיובפסק
v, Wade -בארצות-והמפלגהנוקבהציבוריהמאבקגם , 11973בשנת

עלנמשלאפילווהוא ,מהפרקירדלאהפלהשלמוסריותהבענייוהברית

לשלב" ,לשעבר Surgeon Generalה- ,) Everett Koop (קופאוורטידי

 ,זאתלעומת ,ן"ממשאזרחיםלמלחמתלאאם ,אזרחיםבמלחמתהראשוו

ואפשר ,בהפלההעוסקיםהעונשיובחוקאחדיםסעיפיםיששראליב

להניחיש , 3אחתידאצבעותעלזהבנושאהעוסקיםהדיופסקיאתלמנות

נוקבציבוריויכוחויאשראלישבהעובדהאתמשקףזהמשפטישמצב

שגורםספקאיובארצות-המית,הקייםלוויכוחבדומההפלותבענייו

 ,הנוצריתהמורשתהואהפלותבענייוהסוערהאמריקניבוויכוחמרכזי

ביותרמחמירהשהיא ,האדוקיםולפרוטסטנטיםלקתוליםהמשותפת

פחותהייתהומתמידמאזהיהודיתההלכה , 4עוברחיינטילתבאיסור

ייחהצלתלמעונעשהכשהדברובמיוחד ,עומהריגתבענייורהימחמ

נוקבציבוריוויכוחמשפטימאבקלהיעדרהגורםשזהולהניחיש ,האם

 , 5בישראלהפלותבענייו

היהודיתלהלכההנוצריתהמורשתביובהבדלבעיקרדוזהמאמר

מוקדשיםהראשוניםהחלקיםשני ,להפלהובאשרעוברלהריגתבאשר

השלכותיוואתהמקראיהדיואתמתארהראשווהחלקהעמי,למשפט

בהלכהישאםבשאלהבעיקרעוסקהשניהחלק ,ההלכההתפתחותעל

זהאיסורהיעדרשלובהשלכותיו ,עוברהריגתעלומוצקספציפיאיסור

ההתפתחותאתסוקרהשלישיהחלק ,העבריבמשפטהפלההלכותעל

המודרני,העידועדהקנוניבמשפטההפלהאיסורשלההיסטורית

והוהעבריהמשפטשהוהעובדהלאורבמיוחדמעניינתזוהיסטוריה

שלבמקרההדיודהיינו ,מקראימקוראותועלמסתמכיםהקנוניהמשפט

ותורתההשוואתיהביו-רפואיהמשפטהעסי,המשפטבתחומימרצהלמשפטים,פרופסור

 Wolff Professor of ;למינהלהמכללה ,האקזמיהמסלוללמשפטים,הספרבביתהמשפט
Je\vish La\v, Fordham University Law School, New York , לעו"זלהוזותסצוני

עזרתהעלהעברית,באוניססיטהלמשפטיםהפקולטהראשון,תוארבוגרת ,שויצקישרה

לזפוס,המאמרבהכנתהרבה

הפלהאיסורשלהמשפטיייהיסוזהמחס,שלמאמרושלמעוזכןפיתוחהואזהמאמר **

 ,) 1978 ( 177ההעבריהמשפטשנתון "אחרות)משפטלשיטות(בהשוואההעבריבמשפט

 iewish Bio-Medicalהמאמר,כותבשלבספרוגםנמצאזהבנושאויסוזימקיףזיון
) 2003 ( 1 ONS, chapter ןMENS ןLaw: LEGAL AND EXTRA-LEGAL D , 

למסקנותהגיעושניהםאולםעומה,שלמותווגרימתהרהאישההכאת

פרקמגלההשיטותשתיביוהפרשניתהדרכיםפרשתניתוח ,מאודשונות

זהבחלק ,שנהכאלפייםלפנישקרהלמוסרהמשפטביוביחסיםמרתק

במשפטההפלהבנושאשחליהשינועלהעבריהמשפטבהשפעתגםנדוו

האנגליתהאזרחיםבמלחמתהפרוטסטנטיהניצחוואחריהאנגליהמקובל

המקובלהמשפטעלהקנוניהמשפטשלמורשתוובהשפעת ,-17הבמאה

זוכההרחםבתוןעוברשבוהרגעאחריהחיפושבענייוובמיוחד ,המודרני

 ,לייהפלהמשפטלהגנת

פסיקתעלהנוצריהמוסרבהשפעתעוסקהמאמרשלהרביעיהחלק

נצביעזוהשפעהלהדגמתנוסף ,המודרניבעידוזהבתחוםהיהודיתההלכה

בתשובותיהםדתיתלמדיניותמשפטיתחשיבהביוהיחסעלהשלכותיהעל

ההבדלעלנעמודזהחלקבסוף ,זהבעידוהפלהבענייוהלכהיפוסקשל

פסיקתעלהדתיהמוסרהשפעתשלבהקשרלישראלארצות-המיתויב

ההלכה,

עוברהרןגתלדןזההלכתןתהפרשנותא.
הענרןהמשפטעלוהשפעתהבתורה

שלבמקרהעוסקהמקראאולם ,עוברהריגתשלעצמאיפשעאיובתורה

עלוגורם ,הרהאישהמכהמהםאחדשבמהלכה ,אנשיםשניביוקטטה

עוברה:למותכןידי

ענוש ,אסוויהיהולאילדיהויצאוהרהשהיאונגפואנשיםינצווכייי

ונתתיהיהאסווואםבפלילים,ונתוהאישהבעלעליוישיתכאשרייענש

 , 6 "נפשתחתנפש

רקדהיינו ,"אסווייאיואם ,זהדיושלההלכתיתהפרשנותפיעל

הנקראממוניבעונשלהיענשחייבהמכהאז ,האישהולאנהרגומעה

 , 7 "ולדותדמייי

נחשבהמכהאזי ,מתההאישהשגםדהיינו ,"אסווייקרהאםאולם

מוותעונשליישוםבאשרבתלמודמחלוקתישבנפשו,ומתחייב ,לרוצח

 ,כופרבתשלוםהמכהאתלחייבוישליישמואיו ,אחתדעהלפי ,זהבמקרה

עונשליישםיש ,אחרתדעהלפי ,האישהאתלהרוגהתכווולאהמכהכי

 , 8זהבמקרהגםמוות

וכפי ,ברורהאינה "אסווייהמילהמשמעותכיכאונחוצההפרשנות

הבינו ,הכנסייהאבותוגם ,התורהשלהיווניםהמתורגמנים ,לקמושנראה

לפנישנהמאותכחמששנכתבו ,חמורביבחוקיאולםשונה,בצורהאותה

הכאתידיעלעוברשלמותוגרימתשלבמקרהשהדיוספקאיו ,התורה

עשרהילדיה,ויצאוהרהאישהיכהכיאישיי :בלבדכספיפיצויהואאמו
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 ,עורכשללמותושגורםשמיברורכאו . 9I1לדיהיתחתישלםכסףשקלים

במזרחאחרותמשפטממערכותעולהדומהמסקנה .פיצוייםלשלםחייב

סורתמבעוגומקראימהשהדיולהניחיש ,זהלאור . 1סהעתיקהתיכוו

 ,בלבדנזיקיויבדינלעילהנחשבתעוברהשמדתשלפיהאזוריתמשפטית

 .הריגהאורצחלמעשהולא

 , llלהפלהשנוגעמהבכלהעבריהמשפטפניאתעיצבהמקראיהדיו

עלורקאךחליםמוותועונשרצחשדיוהיאההלכהשלהמוצאונקודת

אתמבהיראבולעפיההלוימאיר 'הר . 12אמומרחםיצאשכברתינוקהורג

ההלכתית:העמדהוביוהמקראיהדיוביוהקשר

II אסוויהיהולאילדיהויצאוהרהאישהונגפואנשיםינצוכי'שנאמר' 

 ,'האישהבעלעליוישיתכאשר' ,העובריםעל 'ייענשענוש' ,באישהכלומר

השמדתבגיומותעונששאיורואיםאנחנו(מזהפטוראעובריואלמא

בותינוקשיהאעדמוות)דיוגזרגוזרים(ואיוליהמיקטלאולאעוברים)

 . 1JIIאחדיום

אתלהסבירבאכשהוא ,ץ"כפלקיהושע 'הראצלמופיעקשראותו

על .הלידהבזמואמוחייאתהמסכועוברלהרוגשישבמשנהההלכה

במעיההוולדאתמחתכיו ,לילד 14מקשהשהיאהאישה II :זומשנהפי

יצא .לחייוקודמיויהישחמפני , 15איברים-איבריםאותוומוציאיו

 • 17I1נפשמפנינפשדוחיושאיו ,בונוגעיםאיו- 16רובו

במזינתשהתקייםהעםמשאלהואזהבמאבקהאחרונהההתפתחות . 73-72ה"שראו

ואוסרמאוזמחמירהמזינהאזרחילפניהמוצעהחוק . 2006בנובמס,-7בזקוטהזרום

סיאותיומצבעריותגילוי,אונסשלבמקרים,אפילוההיריוןשלביבכלהפלהביצועעל

עם(יימשאלבקרבלנצחבניסיוןרביםמשאביםמשקיעיםהצזזיםשניהאם.שלרופף

 .) 16.10.06הארץההפלות"עלזקוטהבזרום

) 1998 , 9 Time 165, (March . אומרמאמר,באותוNothing Like :Everett Koop " 
" t Has Separated Our Society Since the Days 01 Slavery .הוויכוחלניתוחו

האמריקניתהחברהשלוהמוסריהפילוסופיהזתי,החסתי,בהקשרההפלהבסוגיית

 ELIZABEז H MENSCH & ALAN FREEMAN, THE POLIז JCS OFראו:ני,המוזרבעיזן
) 1995 ( ? ABLE זJON DEBA זUE: Is ABOR זVIR . הוויכוחשבהםמקריםהיוכילציין,יש

מרפאותניהלואפילואוהפלותשביצעוורופאיםממש,שלאליםאופילבשהפלותלגבי

ראו:ומוסרי;זתירקעעללהפלותנגזיםהמתיזיעלנהרגווגםהותקפוהפלות,בוצעושבהן

) 22,1993 Thou Shalt Not Kill", Time 48 (March ". 
במוסזהפלהלבצעשישנקבעזהבחוק .-1977התשלייזהעונשין,לחוק 321-312סי

חברים:שלושהכוללתהוועזהזו.למטרהשהוסמכהועזהאישורפיועלמוכררפואי

יילוזהבאים:מהמקצועותבאחזשעיסוקומוסמךרופאוגניקולוגיה;ליילוזמומחהרופא

סוציאלי.עובזהציבור;ובריאותמשפחהרפואתפסיכיאטריה,פנימית,רפואהוגניקולוגיה,

להתרתהעילותאישה.להיותחייבהועזהמחסיאחזלפחות , 1980משנתתיקוןפיעל

נובעההיריוןשנה;ארבעיםלהמלאואוהנישואיןמגיללמטההיאהאישההן:הפלה

עלולהוולזמנישואין;שלאשהואאועריות,מיחסיהפלילי,החוקלפיאסוריםמיחסים

לאישהלגרוםאוהאישהחייאתלסכןעלולההיריוןהמשךנפשי;אוגופנימוםבעללהיות

לאישהנזקנוספת:עילההייתה 1977משנתהמקורישבחוקלצייןישנפשי.אוגופנינזק

ושלהאישהשלהקשיםהחברתייםאוהמשפחתייםמתנאיהכתוצאההקיימיםלילזיהאו

בוטלזהסוציאלי-כלכליסעיףאולם .) 1967שלהאנגליבחוקמופיעהזו(עילהסביבתה

(הפסקתהעונשיןתקנותאתגםלראותישהחקיקה,במישורהחוק.תיקוןעם 1980בשנת

שלארופא,שבהןהנסיטתהםהמועטהבפסיקהשנזונוהנושאים .-1978תשלייחהריון)

היועץ 207/52ת"פהוועזה:בפנילהופיעהאבוזכותלזיןיובאהחוק,פיעלהפלהביצע

 )ם-י(מ.א. ; 57 ) 3לה(פ"זפלוני,נ'פלונית 413/80ע"א ; 495הפ"מהורביץ,נ'המשפטי

(לאאלאייבנ'ישראלמזינת 3864/97 )ש"ב(ת"פפורסם);(לאאלמונינ'פלונית 424/86

פורסם).

4 Mensch & Freeman , 82-28בעמי , 2ה"שלעיל . 

הקשוריםבנושאיםובמיוחזהישראלי,המשפטעלהעסיהמשפטשלההשפעהלגבי

בתחילתישראלישראל"במזינתהעבריהמשפטייסינקלרזניאלראוולרפואה,למוסר

 .) 2002עור,ךנוסק(הלל 21-37ההמאה

 . 23-22כא,שמות

סירובואתמנמקכשיעקבבתורה,אחזמקוםבעוזפעמיםכמהמופיעהאסון"ייהמילה

ברורזהבהקשר .) 29מה ; 38 , 4מב,(סאשיתלמצריםאחיועםיחזבנימיןאתלשלוח

זמיייזיןלפרטיעוס.שלולאחי,אזםשלטבעיותלאבנסיבותלמותוהיאשהכוונה

תלמוזית,אנציקלופזיה ;ע"במח,קמאבבאבבלי,;רה,קמאבבאמשנה,ראו:וולזות"

הפורמליתההוכחהתשי"ז).ירושלים,עור,ךזויןיוסףשלמה(הרבתקצב-תקצטז,כרך

כזיןהעוסקזסים,בספרמהפסוקשווהגזירההיאממוניאופיבעלכעונששמזוסלכך

שהכוונהספקאיןשם .) 19כב,(זבריםכסף"מאהאותוייוענשולאשתו:רעשםהמוציא

המכהשלשעונשוללמודישעוס,הורגלגביכאן,גםולכן,ממון,היאעונש"ייהמילהשל

יש .) 274בעמיח,פרשה,משפטים,זנזיקיןמסכתאישמעאל,זרבי(מכילתאממוןהוא

אתהכהבטעותורקיריטאתלתקוףכשהתכווןאףולזותזמימשלםשהמכהלהזגיש

חושןערו,ךכשולחןמובאהרמכ"םשללשונוא;הומזיקחובלהלכות 'D,(רמביהאישה

באהאינהבפסוקהאישה"בעלעליוישיתכאשריישההוראהמסביררש"י .)אתכג,משפט,

אתלהתנותאלאולשופטים,לאישההבעלביןהפיצוייםקביעתלגביהסמכותאתלפצל

הזיינים"פיעל ] ... [ונתן ] ... [זיןבביתהבעלכשיתבענוייהבעל:שלבתביעההפיצויים

ישית")כאשרייז"ה , 22כא,שמות(רש"י,

כב,שמותרשי",א;הנפש,ושמירתרוצחהלכות 'D,רמביע"א-ע"ב;עט,סנהזריןבבלי,

 BENNO JACOBS, the SECOND BOOK ofthe BIBLE: EXODUS ,אסון";ייואםז"ה , 23
היאהאישהמותשלבמקרההתורהשלהמקוריתהכוונה , Jacobsפיעל . 656 ) 1992 (

מות.לעונשולאכספילתשלום

 GODFERY ROLLES DRJVER &תש"ך);(ירושלים, 210-209סעיפיםחמורבי,חוקי
) 1955 ( JOHN C. MJLES, the BABYLONJAN LAWS, 29 Oxford . שבמקרהלצייןיש

המכה.בתהריגתמחייבהבבליהחוקהאישה,הריגתשל

10 ,;) 1929 ( 450 2 , Edouard Cuq, Etudes sur le Droit Babylonien, Paris 
) 1969 ( 244 , Guillaume Cardascia, Les Lois Assyriennes Paris . שיטותמעטיש

יזיעליזומהבהפלהכללבזרךעוסקותהןאבלעובר,הפלתבגיןמוותעונשיששבהן

היחסעל .) Cardascia(ראו:בעוברוהבעלשלהממוניתבזכותבפגיעהמזוסואזהאם

ההפלהנושאשלההתפתחותעלוגםהעתיק,התיכווהמזרחוחוקיהמקראיהמשפטביו

עונשיןבזיניהעוסעמזתייאפטוביצר,אביגזורראובכלל,הקלאסיהעולםשלבמשפט

מסורתשלעמדתה-עוברהמתתייויינפלזמשה(תש"ב-תש"ג); 9יא,סיניישראל",של

 .) 1977 ( 129מב,ציוואחרים",עמיםלעמזתבהשוואהישראל

מוצאיםאנואיןהתנאיםביןיי : 215וזעותאמונותפרקי-ל IIחזאורבךאלימלךאפרים 11

עצמו,בפניגוףהואאמובמעישהעוסבזעה,במפורששידגולמיההלכהשלבגזרה

אמו"ירךעוסייהתלמוזיהמושגאתמזכיראורבךתשלייא).(ירושלים,כנפש"ויחשבהו
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 partial birth abortion-חלקית"ליזהשהיאייהפלההנקראתמאוחרתהפלהמבחינת 15
ביתורשלהתהליךבאותושימושנעשהכיוםגםהמשנה.תקופתמאזהשתנהמאזמעט-

-זהו Stenberg v Carhart, 530 U.S . 914 , ) 2000 (ראו:אמו,שלגופהבתוךהעוס

נססקהמזינתשלהחוקחוקתיותבענייןשזןהאמריקניהעליוןהמשפטביתשלזיןפסק

זה.הליךשלביצועועלהאוסר

לשאלהבאשרלמצח.היאהכוונהשפיהה,ג,ניזהבמשנה,ומבוארתמורחבתזוהגזרה 16

 'D,רמביראו:משפטית,כאישיותהעוסאתלהחשיבמנתעללבצבץצריךמהמצחכמה

שו"ת ;יקצהזעה,יורהערו,ךשולחןקצ;רזעה,יורה,טורט;א,נפשושמירתרוצחהלכות

סט.סימןזעה,יורהלהועיל,מלמז

ח.ז,אהלותמשנה, 17
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 apציכום: .הפכותבעדמושינגטוןהפגנה

זכותלעומתלחייסהאסזכותשלהעדיפויותבסדרעוסקתהמשנה

האסחיי , 18חייסיצוריסשניהסהלידהשלפניאףבהתאמה.לחייסהעובר

העברי.במשפטוהריגהרצחדיולצורךאדסנפשגסהיאכיקודמיס,

ברגעאולסלחייו".קודמיו"חייהולכוזה,לצורךאדסנפשאינוהעובר

 ,וככללאדס,לנפשנחשבהואגסהעולס,לאוויריצאהעוברשלשרובו

"שאיו-האחרחייאתלהצילמנתעלאחדאדסלהרוגשאיוהיאההלכה

יצאשלאזמוכל IIי: IIרשידיעלמובאזההסבר . 19I1נפשמפנינפשדוחיו

מופיעוהואאמו",אתולהציללהורגווניתו ,הואנפשלאוהעולסלאוויר

 . 20אחריסראשוניסאצלגס

ל: IIהנלמשנהבהסרבוהמקראיהדיואתמצייוכ"ץ,פלקהר'

II שלאשכלחי,שהואפיעלאףלחתכומותרבמעיהבעודו ,כופיעלואף

ויצאוהרהאישהדהנוגףראייהוהאעליו,נפששסאיו ,העולסלאויריצא

 • 21Ilעליומות)(עונשומיתהרוצחשסואיוולדות,דמימשלסומתו,ילדיה

מוותעונשהיעדרביוזהבקטעעושהפלקשהר'הקשראתלהדגישיש

 . 22רצחלאיסורזיקהכלנטולהעוברהריגתמעשההיותוביו

להחלטותלהגיעזמננובניפוסקיסגסמשמשהמקראיהמשפט

קובע ,בהלכהההיריווהפסקתבנושאובתשובה ,ההפלהבענייוהמקלות

עלנהרגאינושישראל IIרצחמעשהאינהשהפלהולדינרבגאליעזר 'הר

הרהאישההנוגף IIשלהדיו ,השארביוהוא,זולקביעההמקורהעורביס".

 . 23I1ילדיהויצאו

המקראעמדתהיאהדורותבמשךההלכהשלהמוצאנקודת ,לסיכוס

הערביהפליליהמשפטמבחינתאדסלנפשנחשבהעובראיושלפיה,

אורצחמעשהזהרגעלפניבהריגתוואיו ,העולסלאוריוצאשהואעד

הריגה.

הריגתשלמפורשאיסוריים Pהאםב.
העברי?במשפטעובר

הואיזומהבצורהעוברבהשמדתהעוסקהעיקריההלכתיהמקור

בזמואמוחייאתהמסכועוברהריגתבענייולעילשהזכרנוהמשנה

לאועובר IIהעיקרוושלהמעשיהיישוסאתצמצמהזומשנההלידה.
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ישירההתייחסותאיוהאס.הצלתהוא ,מומלץאפילואולגיטימי,

פיקוחלצורךשלאעובריסהשמדתעלשהואכלאיסורלמקורבמשנה

האס.שלנפש

מקורבענייושונותאפשרויותהעלוהדורותבמשךהלכהשחכמימובו

הניסיונותרובאולס . 2Sאמונפשפיקוחלצורךשלאעוברהריגתלאיסור

המשפט 24



פוטקיםיש ,שנראהוכפי , 26גדולהבהצלחהעוטרולאהאיטוראתלגלות

בכלל,איטורבקיוםטפקשהטילו

גםעוברהריגתעלהלכתיאיטורבכללשאיןלטברהבולטתדוגמה

חייםיאיר 'הרשלבתשובתונמצאהאםחייהצלתלמעןנעשהאינושזה

מגיע ,התשובהבמהלךבינייםבטיכוםממזר,עוברהפלתעללשאלהבכרך

מדיןשאלתאשרשאלתךגמורהיתרשהיה II :הבאהלמטקנהבכרך 'הר

גדרימפנוגויים)יהודים(ביןוביניהםנינויבהפשוטהמנהגאילולי ,תורה

 , IIאחריהםוהזוניםהפריצותפרצות

הלכתיתבהיטאין ,שלכאורהבכרך 'הרקובעאלהקולעותבמילים

עללהשיביש ,המוטרפיעל ,אולםאיטור!איןכיההפלהאתלאטור

אנשיםתעודדחיוביתתשובההמוטר,עללהגןכדיבשלילההשאלה

II גדרפורציII הריגתידיעלמעשיהםאתלהטתירכךואחר ,בזנותלעטוק

זהמוטריששיקולמצייןבכרך 'הרהאטורים,מהיחטיםשנוצרהעורב

 , 27כאחדיהודיםלאעלוגםיהודיםעלמקובל

וחומרקלפיעלההפלהאתאוטראכןבכרך 'הר ,תשובתובהמשך

במיוחדחזקבטיטמטפקאינוזהאיטוראולם , 28זרעהשחתתמאיטור

 ,בלבדגרביםעלחלהוא ,הפוטקיםרובלדעתכי ,םיעוברהריגתלאיטור

 , 29עוברלהשמידלאישהגמורהיתרזהולפי

בהלכהעוברהשמדתעלמפורשאיטורהיעדרשליותרעדיןביטוי

באדמתחלתהשאמועוברלהפלתבנוגעויינרבגיחיאל 'הרבתשובתנמצא

 ,הרלוונטייםההלכתייםהמקורותבכלארוךדיוןאחרי ,הריונהבמהלך

כדלקמן:ויינברגהר'מטכם

II לחזדפשיטאלומרצריךכןועלII שפיכותמשוםעוברבהריגתדאיןל

 , 30llמהויודעיםאנושאיןאחראיטורהואאלא ,דמים

 'הרמאשרנועזפחותהרבה ,המודרניבעידןפוטקהיהויינברג 'הר

נדירהדיהיאאמרתו ,זאתובכל ,-17הובמאה-16הבמאהשחיבכר,ך

רקולא ,משפטמערכתבכלחריגדימצבעלמצביעהוהיא ,בכנותה

שללקטגוריההפלהלהכניטבטיטשאיןויינברג 'לרברור ,העבריבמשפט

מכיוון ,גמורהיתרעללהכריזמוכןאינוגםהואאולם ,דמיםשפיכות

זיןלצורךאזסלנפשנחשבשהואלפניעוזחייצורהואשהעוממורהמשנה,לשוןפיעל 18

בתלמוזנמצאהעיבורמשעתכממתחיליסהעומשלהביולוגייסהחייסלפיוהרעיוןרצח,

מקומותבמספרהמופיעהזמותהרומאי,אנטונינוסיזיעלוהוצעע"א)צא,(סנהזרין

לשרוזעומשלביכולתואיןאנטונינוס,לזעתהנשיא,יהוזהרבישלבחמתובתלמוז

לאבשרחתיכתואפילוהואילזהיינו;אמפירית,היאלכךשלוההוכחהמחייה,רוחללא

יכולאינוהעוממלח,גרגירלהמוסיפיסכןאסאלאימיסמשלושהיותרטרייהנשארת

שלהשקפתואתמקבלהנשיאיהוזהרבימחייה,רוחבליאמורחסבתוךולגזוללהתקייס

ההכרהזאת,עסבה,התומך ) 12י,(איובמהתנ"ךפסוקלהסומךאפילווהואנוס,אנטוני

בכלמשפטיתקטרינהלזומתורגמתאינהביולוגית,מבחינהחייצורהואשהעומבכך

האסחייהצלתלמעןההפלהבשאלתהעוסקאחזהלכתימקורולואיןלהפלה,הנוגע

כברהיאהעומחייהתהוותשתחילתל IIהנהאגזיהקטעעלהמבוססשהיא,זרךבכל

 IMMANUEL JAKOBOYITS, JEWISH MEDICAL ETHICS: Aראו:ההתעמות;בשעת
ITUDE חCOMPARATIYE AND HISTORICAL STUDY OF THE JEWISH RELIGIOUS A 

) 1975 , TO MEDICINE AND ITS PRACTICE, 182 (Nelv York , :וכן, J,David Bleich 
& Abortion in Halakhic Literature, in Je\vish Bioethics 14 (Fred Rosner 
) 1979 , J,David Bleich eds" Nelv York , 

"זוחיןסינקלרזניאלראוממנו,החריגיסועלהכללעלזה,לכללחריגיסשקיימיסמובן 19

זהמשפטסיאמייס"תאומיסהפרזתבסוגיתומשפטייסהלכתייסהיבטיסנפש:מפנינפש

אסאלארצחבאשמתלהורגמוצאלאאזסכילצייןישהתמונה,השלמתלמען ,) 2002 ( 54

משתיבאחתהמתגבשתהחיות,מחזקתגסנהנהאזס,נפששהואלכךבנוסףהקרבן,כן

שהואבכךאוחוזשיס,תשעהשלמלאהריוןבתוסנולזשהואבכךאושלהלן:האפשרויות

ההיריוןמבחןמקוס,מכלשבעבר,מכיווןהליזה,לאחרימיסשלושיסבמשךלשרוזהצליח

יוסשלושיסבמשךהישרזותהואחיותחזקתלקיוסהרווחהמבחןפרקטי,היהלאהמלא

 ,)וב,הנפשושמירתרוצחהלכות(רמב"ס,הליזהאחרי

סנהזריןמאירי,"והא";ה IIזבמ,דניזהרמב"ן,ראשו";יצא IIה IIזעב,ע"בסנהזריןי, IIרש 20

משנהמסבירשהרמב"סלהעירישתרצה,סימןאחלקז, IIרזבת IIשו"עומה";ה IIזב IIעב,ע

עליוחולקיסהראשוניסרובאולס ,)טא,הנפשושמירתרוצח(הלכותרוזףזיןפיעלזו

הרמב"סבזבריהקשייסעללהבנה,קשההסמווגסקכז),סימןג,חלקאש,שריזית II(שו

ביהוזהנוזעת IIשוו;ז,אהלותאיגר,עקיבאהריתוספותראו:עליהס,להשיבוהנסיונות

אחיעזר,ת IIשויט;סימןמשפטחושןצזקאבנית IIשונט;סימןמשפט,חושןת, IIמהזו

כ;סימןשור,כחת IIשוקסב;סימןב,חלקזעהיורהיצחק,ביתת IIשועב;סימןגחלק

 ;מזסימןג,חלקמשפטחושןעוזיאל,משפטית IIשומב;סימןהעזראבןחס,דתורתת IIשו

ת IIשוט;א,רוצחהלכותהלוי,חייסהריחיזושיי;דסימןחייס,אורחצבי;תפארתת IIשו

,דחלקאומריביעת IIשו ; 26קכז;סימןגחלקאש,שריזית IIשומה;סימןבתראי,גאוני

משפטחושןמשה,אגרותת IIשוק;סימןיזחלקאליעזר,ציץת IIשוא;סימןהעזראבן

 , 18ה"שלעיל , B1eichראו:כןכמוקצג,סימןהחלקהלוי,שבטת IIשוסט;סימןבחלק

 DAYID M, FELDMAN, MARITAL RELATIONS, BIRTH CONTROL ; 152-147בעמי
AND ABORTION IN JEWISH LAW: THE ApPLICATION OF JEWISH LAW AND 

) 1974 ( " THE TREATMENT OF THE CRITICALLY 276 N,Y ; ,וכן, Daniel Sinclair 
) 1989 , Tradition and the Biologica1 Revolution 29 (Edinburgh , שלפילצייןיש

עומ IIשלהמקובלהנימוקעלנימוקלהוסיףאלאבאהרמב"סאיןהללו,התשובותרוב

רוזף,זיןיזיעלולהחליפולגמריאותולבטלולאהוא",נפשלאו

ח,ס"קתכה,סימןמשפט,חושןערו,ךלשולחןעינייסמאירתספר 21

עלהמוטלמוותעונשלגבימובאת IIנפש IIהמילההמקראי,הפלילישבמשפטלהעיר,יש 22

 IIיומתמותאזסנפשכליכהכי"ואישלאמור:הרצח,עמתבביצועאשסהנמצאאזסכל

במקרהורקאךחלרצחבגיןהמוותשעונשזוממילהמסיקהתלמוזיז),כ,ד(ויקרא

הריגתבגיןמוותעונשמוטללאכן,עלפיסית,מבחינהקיימאמאזסהיההקורבןשבו

שלחלותאיןשניהסשעלמאחרסופני,גופנימפגסהסובלאזסכלהריגתבגיןאועובר,

פליליס,שבעניינילהזגישיש ,)ב"עפ,ד(סנהזריןהפליליהזיןשלבהקשר IIנפש IIהמונח

סנקציהשלהיעזרהעבירה,שלקיומהלביןהעונש,אתהמטילהההוראהביןקשרישנו

שבמצביסכךעלמצביעהאזסשללמותוהמביאמסויסמעשהבגיןמפורשתפלילית

 DANIEL SINCLAIR ,ראו:שהיא,פליליתאחריותבכללשאתמבלילהורגואפשרמורכביס
JEWISH BIOMEDICAL LAW: LEGAL AND EXTRA-LEGAL DIMENSIONS, chapter 

) 2003 , 5, section 5(b - (c)) (Oxford University Press , 
ג,שערנא,סימןטחלקאליעזר,ציץת IIשו 23

24 Bleich , הלעילII 3הערה 136בעמי , 18ש , 

בתורהחבלהאיסוראתהציעטרנייוסףהר' ,) 28ש IIה(להלןבכרךהרילהצעתבנוסף 25

מפורשאיסורלהיעזרמתייחסויינברגהריצט,צז,סימניסאחלקט, IIמהרית II(שומקור

בשראכילתעלמוצקאיסורלהיעזרהיקשועושהבתשובתו,מקוסבעוזעומיסהריגתעל

עומיס)הריגת(לגביכאןאיןמקוס,מכל IIזה:מעשהשלהמוסריפסלותולמרותאזוס

אותסשמאבזומיבישראלהחייסאתלקייסהתורהרצוןרואיסשאנוואףמפורשאיסור

אכילתלזמוזוגמהבזה,מצינולאמפורשאיסורמקוסמכלתורה,רצוןעלעומהוא

בתורהנכתבשלאכיווןמקוסומכלספק,שוסבליהתורהרצוןנגזהואבווזאיאזס,בשר

אלאאינוולהרמב"סזרבנן,אלאאינוזהשאיסורשסומיסהראשוניסמןישמפורש,לאו

 ,)ג:באסורותמאכלות(הלכות IIעשהאזהרת

קכז,סימןג,חלקאש,שריזישו"תראו:טרני,והר'בכרךהר'שיטותעלנוקבתלביקורת 26

לצייןיש , 136בעמי , 18ש IIהלעיל , Bleichראו:כןכמולא,סימןיאיר,חותת IIשו 27

מחוץנולזשרקכשרעומלגביהייתההשואלשלהאמיתיתשהשאלהחשזבכרךשהר'

מקרההציגולכן,זה,באופןהשאלהאתלשאולהעזלאהשואללמעשהאךלנישואין,

שכתבלמההסיבהשזאתכנראהממזר,עומומחמהלזנוניס,שהרתהנשואהאישהשל

ולאהוא,בזויזמאישבאשתהשאלהתכונתכיואחשביה IIזהיינו:התשובה,בתחילת

כיכאלה,בשאלותעוזתטריחניאלאחיונא IIמוסיף:הואהסוףולקראתנברא",ולאהיה

 , IIהפעסזאתלךהשבתיבקושי

תשכ"ה),(ירושליס, 163ט,חלקהפוסקיס,אוצרא;יג,ניזהמשנה, 28

 , 20ה"שלעילאש,שריזית IIשו 29

שס, 30
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שאין IIבקביעהמסתפקהוא ,הנכסףלאיסורמתאיםמועמדלושאין

באיסורכאןמדוברשלאספקאיןלשיטתו,האיסור.את IIיודעיםאנו

עובריםהריגתעלמפורשאיסוראיןמדרבנן,אפילואלאמדאורייתא;

העברי.במשפט

אתמגליםאינםהמודרניבעידןההלכהפוסקישלהמכריעהרוב

עוברהריגתלאיסורהמקורלגביויינברגהר'שגילההאמביוולנטיות

הםאיןאבל"מדרבנן",באיסורשמדוברקובעיםרובםהעברי.במשפט

פוסקולדנברג,אליעזרהר' . 3Iזהאיסורשלהמהותיהמקוראתמזהים

הואבזהשישהאיסורמדרבנןשגם IIואומרמוסיף ,הרפואהבתחוםחשוב

איסוראותושללתוכנובאשרנוסףפרטמספקהואאיןאך , 32I1קלוש

קלוש.

 ,עוברהריגתשלמוצקאיסורהיעדרבעדיותרוכלליתאחרתטענה

הסכנההגדרתבענייןמוכרעותולאחלוקותדעותשלהרבהמגווןהיא

העובדהספקללאהיאזהלמגווןהסיבהעובר.הפלתהמצדיקהלאם

אינהאמוחייהצלתלמעןהעוברחייאתלהקריבשישהמשנהשקביעת

משקלדילהאיןולכןעוברים,הריגתשלמוצקאיסורשוםעלמבוססת

שלהאופציהאתולצמצםומדויקתמחייבתהגדרהלספקכדינורמטיבי

בלבד.לחייהישירהסכנהשללמקרהעורבהעלהאםחייהעדפת

חייאתהמסכןעוברלהרוגההיתרם, IIהרמבשלדעתלצייןיש

 ,אולם ,אמוחייעלוישירמידיאיוםשללמקרהמצומצםאכןאמו

כדירודףדיןשלהנימוקאתלהוסיףחייבם IIהרמבראינו,שכברכפי

הפשוטהפירושמכוחאליהלהגיעיכולאינוהוא ; 33זולמסקנהלהגיע

בלבד.המשנהשל

חלקלפי .כאלהמחלוקותכמהבקיצורנזכירזו,טענהלהמחישכדי

ולאעקיףאופיבעלותסכנותעלגםחללהפילההיתרההלכה,מפוסקי

המשכתבשלהכליהאוהלבשלחמורבריאותיבמצבהרעהכגון:מידי,

מקצת . 34כךעלחולקיםאחריםהלכהפוסקיאולםתומו.עדההיריון

עשוייםהאםחיישבהםבמקריםהפלהלבצעמתיריםההלכהמפוסקי

אינההיאאםגם ,ההיריוןשליותרמאוחרבשלבבסכנהנתוניםלהיות

אךהפלהלבצעמתיריםאחריםהלכהפוסקיאולםמידית,בסכנהנתונה

מותרהאם . 3Sמועדבאותוהאםלחייסכנהנשקפתשבהםבמקריםורק

כאשרהאםשלהרפואימצבההתדרדרותאתלהאטכדיהפלהלבצע

בקרבבמחלוקתהיאאףנתונהזושאלה-סופניתבמחלהחולההיא

הן:ההלכתייםבמקורותשנדונונוספותשאלות . 36זמננובניהלכהפוסקי

האם ,וכןד 37האםשלעיניהמאורהצלתלמעןהפלהלבצעמותרהאם

 ,כלליבאופןד 38נפשחולתלהיעשותמהאםלמנועכדיעוברלהפילמותר

עלצעדיםלנקוטשנאנסהלאישהמותרכיההלכהפוסקיבקרבמוסכם

עוברשלההפלהשאלת . 39ברחמהנושאתשהיאהעובראתלהשמידמנת

פוסקיידיעלרבותנדונופגום,אומעוותעוברשלההפלהושאלתממזר

 'הרוביןולדינברגהר'ביןהמחלוקתשלבהקשרלהלןויפורטוההלכה,

להדגישחשובתיי-זקס.ממחלתהסובלעוברהפלתבענייןפיינשטיין

להפלהשהפרמטריםהיאהמסקנהולכןהכרעה,איןאלהשבמחלוקות

אתלהרחיבנכוניםרביםהלכהופוסקיבסלע,חקוקיםאינםרפואית

ישירהסכנהכלאיןשבהםלמקריםגם "תרפויטיתהפלה IIשלהתיבה

הריגתשלמפורשאיסורהיעדרעלמצביעגםזהמצבהאם.לחייומידית

העברי.במשפטעובר

לענייןהעבריהמשפטגישתשלנוסףחשובמאפייןעולהזוממשנה

שלהצדהודחיקההאםטובתעלשימתאמו:חייאתהמסכןעוברהריגת

ושלושה 40יוםארבעיםכגוןההיריוןששלבימובןההיריון.שלבינושא

שיקוליםמהוויםואף ,ההלכהשלשוניםבתחומיםמוכרים 41חדשים

שעניינהבפסיקהאולם . 42הפלהבענייןהלכתיותהכרעותלגבימשניים

מסוימיםובמקרים ,ראשילמבחןנחשביםהםאיןהאם,למעןהפלה

 . 43לגמרימהםמתעלמיםהפוסקים

כלודוחהזו,בנקודהלכתמרחיקל, IIהנבתשובה ,בכרךחייםיאיר 'הר

שמדוברבטענה ,עוברהפלתעלההלכהבפסיקתהיריוןבשלביהתחשבות

 :הלכתיתמשמעותכלחסרבמבחן

II אםאו ] ... [יוםארבעיםערבוכרבאם ] ... [לחלקאפשרהיהובזה

אםאו ] ... [העוברהכרתזמןשהואחדשיםשלושההריונהעלעברוכרב

מכל ] ... [חדשיםשלושהאחרקצתהמאוחרהעוברתנועתבבטנההרגישה

דיןפיעלרקהכרס,וסברתנוטהמדעתלדוןמבוקשינוזהאיןמקום

 • 44I1תורה

בנצרותהפלהנן Iודם Iעוברהשמדתג.
ובמשפטהקנונןבמשפטהקדומה,

ת Iפרשנם Iדרכפרשתהמקובל:
מספרבפסוקיםהשתמשוההלכה,לחכמיבדומההנוצרית,הכנסייהאבות

האופןאולםההפלה.כלפיגישתםאתלעצבכדילעיל,שהוזכרושמות

 ,ההלכהחכמישלמזהלחלוטיןשונההיההפסוקיםאתהבינוהםשבו

תחילתביותר.שונותמשפטיותלמסקנותהגיעואףהם ,דברשלובסופו

תרגוםלפיהתורה.שלהיוונימהתרגוםנובעתהגישותביןהפערהיווצרות

ממוניעונשלהטיליש-התורהשלהקלאסיהיווניהתרגום-השבעים

העובר IIאםאולם . 4Sהמתהעוברשלצורתונתמלאהטרםאםהמכהעל

מוצאההרההאישהמכה ,כלומר ,נפש"תחתנפשלתתעליו ,לגמרימעוצב

הדרמטיההבדל . 46הרחםבתוךעיצובולנקודתהגיעשהעורבברגעלהורג

הואההלכהחכמיידיעלשהובנהכפיהעבריתהגרסהלביןזהתרגוםבין

הגיעאשרעוברמתהתקיפה,בעקבותאםהתוקףעלמוטלהמוותשעונש

שללמותה ,היווניבתרגום ,התייחסותכלאיןהרחם.בתוךהעיצובלשלב

כיקובעתוהיאבעובר,ורקאךעוסקתביווניתבניסוחההתורההאם.

ועונשוגמור,רצחשלמעשההיאצורה,בעלמעוצב,עוברשלמותוגרימת

העונשהרחם,בתוךהעיצובלשלבהגיעטרםהעובראםאולםמוות.הוא

 .בלבדממוניהוא

מפותחתהלניסטיתבסביבהשפעליהודימלומדהאלכסנדרוני,פילון

היהדות,עלביווניתספריםכמהומחברהראשונה,במאהבאלכסנדריה

בדיוק:הצורהבאותההפלהבגרימתהעוסקהמקראיהחוקאתמציג

II להפלתוגורםהרה],אישה[שלבטנהעלומכה ] ... [אישרבאם

בגללגם ,קנסידיעלייענשהוא ,מעוצבלאעדייןהילדאםילדה:

שלתהליךבאמצעשהיהמהטבע,שמנעבגללוגםהאישהעלההתקפה

הילדאםאולםהעולם;אלמלהביאו ,בעולםביותרהנפלאהייצורהכנת

המשפט 26



אזיבמקוס,ותכונותיוקשריווכל ,צורהלושישזהידיעל ,מעוצבכבר

לאעדייןהטבערק ,דברלכלאדסבןהרגהואלמעשהכיהמכה,ימות

מושלספסלכמוקמעא,עליושמראלא ,יוסלאורלהוציאומוכןהיה

יציאתוטרסקצרהלתקופההמסתתשלהעבודהשולחןעלהמחכה

 , 47 "לעולס

משתמעתשאינהבצורהמשקףפילוןשלוהמפורטהבהירניסוחו

דיניכולל ,דברלכלאדסלהיותהופךשהעוברהרעיוןאתפניסלשתי

 ,אמוברחסבהיותוכמ ,רוצח

מופיערצחשלכסוגעומלהשמדתמתייחסהמקראישהדיןהרעיון

אס , 48פלביוסיוספוס ,ממנויותרהצעיר ,פילוןשלזמנובןבכתביגס

הוא ,בכתביואחרובמקוס ,עקביתאינהיוספוסשלשדעתולצייןישכי

לאישיותהופךלאהעוברשלפיההיהודיתההלכהשללדוקטרינהמפנה

 , 49לידתועדמשפטית

בענייןהמקראיהדיןבהצגתזהדרמטילשינוישהסיבהלהניחיש

וההשלכותהעובר,שלהיווניתבתפיסהנעוץההיריוןבזמןעוברהריגת

ההבחנהאתמפתחאריסטו ,זותפיסהשלוהמשפטיותהמוסריות

וחשיבותו , 50הטבעמדעעלבכתביומעוצבלאלעוברמעוצבעוברבין

בענייןבהנחייתוביטוילידיבאהבפועלהעוברעיצובשלהמוסרית

במשפחה,הילדיסמספראתהמגביליסיווןלחוקיבניגודשנוצרועובריס

רוכש[שהעובר]לפניהפלהלבצעישייכיממליץאריסטואלובמקריס

פעולהשלהמוסריותחוסראושהמוסריותמשוס ;חייסאותחושה

קישורישנו , 51וחייס"תחושהקיבלהילדהאסבשאלהתלויהשכזו

אסכולהמדגיסאשר ,זהבקטעביולוגיהוביןמוסריותביןומפורשברור

עלהשפיעהספקשללאהעובר,שלמעמדועלהיווניתבחשיבהבולטת

השמדתעלהמקראעמדתאתבנסחסויוספוספילוןועלהשבעיסתרגוס

שהיה ,יהודיוגסיהודילאגסלציבור,פנואלויהודיסכותביס , 5עוברן

בסלידהמגיבשהיהספקואין ,יווניתובמוסריותבתרבותורווישרוי

אמוברחסמעוצבשעוברהמקובלמהרעיוןשסטהדתילטקסטמוסרית

זארבהם,צלותאשו"ת iמסימוא,חלקושלום,חייםשו"ת iיזסימושמואל,אמונתשו"ת 31

 iמוסימומשפט,חושועוזיאל,משפטישו"ת iפטסימוה,חלקאנגיל,מהר"ששו"ת iססימו

 Bleich iאתכה,משפטחושואברהם,נשמת iגשערנא,סימוט,חלקאליעזר,ציץשו"ת

 , 137בעמי , 18ה"שלעיל

קב,סימויג,חלק iגשערנא,סימוט,חלקאליעזר,ציץשו"ת 32

 . 20ה"שלעיל 33

יביעשו"ת iנטסימוא,חלקפענח,צופנתשו"ת iקלבסימומשפט,חושושלמה,ביתשו"ת 34

א,סימוהעזראבוז,חלקאומר,

יט,סימוזעה,יורהב,חלקארבהםמחזהשו"ת iבטז,והוספותמפתחותישראל,חמזת 35

תכה,סימומשפט,חושואברהם,נשמת iלטסימוא,חלקישורוו,שאלת 36

 iמוסימומשפטחושוג,חלקעוזיאלמשפטישו"ת iמבסימוהעזראבוחסז,תורתשו"ת 37

תכה,סימומשפט,חושואברהם,נשמת iשפוסימוטחלקהלכות,משנהשו"ת

פסקואתלצייוישזהבהקשרב,סימוזעה,יורההארץ,פרישו"ת iכסימושור,כחשו"ת 38

המתירישראל,מזינתשלהראשווהראשיהספרזיהרבעוזיאל,חיציוובומאירהרישל

האישהמשמעותית,בסכנהעורבהשלהעמזתוכזיתוךשמיעתהאתלהצילהרהלאישה

כמעטהשנייהבאוזוהשמיעהלהצלתוהטיפולאחת,באוזוכרבחרשתלמעשההייתה

עלבהסתמכוהטיפולאתלקבללאישההתירעוזיאלהריהעובר,שללמותויביאבווזאות

עוזכללהורגמוצאתמוותעונשעליהשנגזרהרהאישהכיא,זבערכיוהמשנהקביעת

זוקביעהמאחוריהטעםהר"ו,לפיבהיריוו,שהיאהעובזהאףעלהליזה,ציריהחלולא

אותהשמחייביםבכךנפשי,סבללאםלגרוםאיוזהיינו,הזיו,מעינויילהימנעהצורךהוא

ז"הג,חוליו ,ו"ר(עליהשנגזרהעונשאתלפועלשמוציאיםלפניהילזלהולזתלהמתיו

טראומטיהואהשמיעהאיטזנפשית,מבטמנקוזתעוזיאל,הרילטענתהוולז"),ייולענייו

זמופרקבמשךהמוותעונשלביצועלצפותהצורךיזיעלהנגרםהזיועינוייכמובזיוק

אתלהרוגאיוהמשנה,לפיכאמור, ,)זסימומשפטחושועוזיאל,משפטי(שו"תארוך

כביכוללסתירההנוגעבכלשילזה,עזלחכותחייביםאלאהתחילו,כברציריהאםהאישה

ההגזרהלביוערכיו,במשנההקבועלליזהכקריטריווהצירים,תחילתביוהמתעוררת

הסמוהיאהעורבשלרובויציאתשלפיהאהלות,במסכתהתקזימיתבמשנההקטעה

כףעלמונחיםהאםחייכאשראהלות,במסכתההקשר,לאורלהסבירהניתולליזה,

להבטיחמנתעלוזאתהאפשרי,ביותרהמאוחרבשלבנקבעתהליזהשעתהמאזניים,

מבוססנעשהעצמאיתכאישיותהעורבשלשקיומועזהמרכזיהשיקולנותריםהאםשחיי

עלהמוטליםהיחיזיםהחייםכו,על iמקרהבכלתמותהאםערכיו,במסכתאולםורבור,

המוקזמתהזמובנקוזתנקבעתהליזהאלו,בנסיבותהעובר,שלחייוהםהמאזנייםכף

העורבאתלהצילהאפשרותאתלמקסםבמטרההצירים,תחילתכלומר,האפשרית,ביותר

לחיות,הפוטנציאלבעל

תכה,סימומשפט,חושואברהם,נשמת iגשערנא,סימוט,חלקאליעזר,ציץשו"ת 39

ע"ב,סט,יבמותבבלי, 40

ע"ב,ח,ניזהבבלי, 41

 ,) 2001 ( 93כאתחומיןהלכה"היבטי-מלאכותיותייהפלותליכטנשטיואהרוו 42

ציץשו"ת iקכזסימוגחלקאש,שריזישו"ת iמבסימוהעזראבוחסז,תורתשו"תראו, 43

משנהשו"ת iסטסימובחלקמשפט,חושומשה,אגרותשו"ת iמחסימוזחלקאליעזר,

אבו,דחלקאומר,יביעשו"ת iקבסימוצבי,אמרישו"ת iשיא-שיבסימויחלקהלכות,

לא.סימויאיר,חותשו"ת iאסימוהעזר

לא,סימויאיר,חותשו"ת 44

מהאגזהנובעזהשםשבעים,תרגוםהואשפירושו Septuagintבשםיזועזהתרגום 45

ליווניתהתנ"ךאתלתרגםהשניתלמיהמלךיזיעלהוזמנויהוזייםחכמיםשכשבעים

) 4 ) 1972 , Encyclopaedia Judaica 851 (Jerusalem (, המילהשלהיווניהתרגום

שפירושו exeikonismenonהואשמות,בספרהרהאישהבהכאתהעוסקבקטעייאסווי,'

האזםאתאלהיםייויבראבפסוקרבאשיתבספרמופיעתרגוםאותומצלם",ייעשויהוא

הובאו 7בה"שייצלם",למילהכז)א,(רבאשיתוכו"אותובראאלהיםבצלםבצלמו

הואהיוניהתרגוםובכולםייאסוו",המילהמופיעהשבהםבתורההאחריםהמקומות

ma1akia שצמחוהיונייםהתרגומיםביוהזרמטישההבזלמובוייצרהי.'הואשפירושו

תשומתאתתפסהמקרא,שלהערביהנוסחלביוהתקופהאותהשלהיהוזי-יווניבעולם

קטו)(אזםייאישוו"וקראוטעוהמתרגמיםאחת,זעהלפיהמוזרני,בעיזוחוקריםשללבם

 Zacharias Frankel, Uber den Einfluss der Palastin, Exegese 80 (ייאסוו"במקום
) 1851 ( , Breslau (, כ"אמוו",ייאסוו"המילהבקריאתנעוצההטעותאחרת,זעהלפי

אלוו(גזליהתולע"עליייהאמוניםה,,דבאיכהבפסוקכמושגזלי,'יימיהואהפירושואז

הערה , 280אכרךוהתלמודהמשנהובתקופתשניביתבימיישראלבתולדותמחקרים

השפעתהואביותרהמשכנעההסברהטקסטבגוףשמובאכפיאולם ,) 1958-1957 ( 32

האלה,המתרגמיםפעלושבתוכההיווניוהמוסרהתרבות

 , 372בעמי , 18ה"שלעיל , Jakobovits i45ה"שלעילאלוו,ראו,כוכמו , 23-22כא,שמות 46

זכרלעורביום 40זהיינו,כרונולוגי,הואהעורבלעיצובהמבחואריסטו,פיעל , 43הערה

בהםשהחשובנוספיםמבחניםפותחוהזמו,במשך ,) 50ה"ש(להלונקבהלעובריום-80ו

 ,)-67ו 57ה"ש(ראו " Quickening "אוברחםהעורבתנועתמבחוהיה

 Samuel Belkin ,גםראויט,ב, ,) de specialibus legibus (המיוחזיםהחוקיםעל 47
Phi10 and the Ora1 La\v: the Philonic interpretation of Bibica1la\v in relation 

) 1940 , to the Palestinian Halakah 129-130 (Harvard , פילוובוהאופואתהשוו

מז,בניזההתוספותמשתמשותטבקופסא"יימונחהביטויעםהמעוצבהעורבאתמתאר

'ייאיהו".ז"הע"א,

48 2:25 Contra Apion , 
49 4:8 Antiquities of the Jews , 
50 7:3 History of Anima1s . בנוסף,ראוJakobovits , 174בעמי , 18ה"שלעיל . 

51 4:16 Politics , אצלזועמזהשללסקירה , 10ה"שלעילויינפלז,שלמאמרובנוסףראו

מים,המוקזהכנסייהאבותאצלוגםהיוונייםהמלומזים

לאאישהעםמיויחסיקיוםשלבסוגיהההלכתיתהמסורתמוגםחורגיםהכותביםשני 52

לעיל , Belkin iסה)ג,המיוחזיםהחוקים(עללניאוףשכאלומיויחסיהשווהפילוונשואה,

מיויחסיקיוםעלהתורהמוומטססמוצקאיסורישנוכיטעוויוספוס ) 258בעמי , 47ה"ש

 , 2,25 , 48ה"שלעילזה,מסוג
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המכוונתהשמדתוואשרהפליליהמשפטלהגנתהזכאימושלםאדםהוא

 , 53חמורהמוטריתעברהמהווה

כמויווןומוטרתרבותשוחרציבורלאותופנוהקדומההנצרותאבות

הציגוהםשגםמפתיעזהאיןולכןויוטפוט,פילון ,השבעיםתרגוםבעלי

הנצרותבכלל,הנוהג,היוונילמוטרבהתאםהעוברהשמדתנושאאת

 , 5יוון~חכמיבתורתשמקורםרביםודוקטרינותרעיונותאימצההקדומה

והשמדתהרהאישהלהכאתבנוגעהמקראיהדיןשלהיווניהנוטחכך

לעומהמעוצבהעוברביןההבחנהבקבלתמרכזיגורםלהיותהפךעוברה

שילבואוגוטטין,כגוןהכנטייה,גדולי , 55הקדומהבנצרותמעוצבהלא

העיצובשלבאתוהגדירוהעובר,חיישלרוחניתתפיטהעםזוהבחנה

אקווינטתומט , 56העוברשללגופונכנטתהנשמהשבההזמןכנקודתהפיזי

הנשמהכניטתלקביעתהפרקטיתהבוחןאבןכיוהוטיף ,זוהגדרהחיזק

וכניטתגופניעיצובשלזהשילוב , 57הרחםבתוךתנועתההיאהעומלגוף

יידוןעוצבה,צורתואךלנצרותהוטבלשלאעוברכיגםמשמעוהנשמה,

הואזהפרטטבילה,ללאומתשנולדאדםכמומידהבאותהלגיהינום

כלפיהקתוליתהכנטייהשלוהמצמצמתהמחמירהבגישתהחשובגורם

 ,לנצרותמוטבללהיותלאעשוישהופלועומהואילהאם,חיילמעןהפלה

העוברביןההבחנה , 58אמושללזובניגודנצחילטבלנדונהנשמתוכךובשל

הביניים,ימישלהקנונימהמשפטלחלקהפכהמעוצבהלאלעוברהמעוצב

 , 59רצחכמעשההוגדרהבאפושנשמהמעוצבעומשלוהשמדתו

היוונית-הגישהביןלהבחיןניתןהיטטוריתמפרטפקטיבהלפיכ,ן

היוונית-נוצריתהגישהההלכתית-יהודית,הגישהלביןלהפלהנוצרית

ברצחהעוטקהמשפטלמטרותמשפטיתכאישיותלעוברמתייחטת

הגישהואילוהרחם,בתוךהביו-רוחניהעיצובלשלבמגיעשהואמהרגע

המשפטיתהאישיותאתלהשליםשניתןמקבלתאינהההלכתית-יהודית

ורקאךזהמעמדהפלילי,המשפטלמטרותמעניקה,והיאהרחם,בתוך

 , 60באמותלוישאינועצמאיקיוםמשיגהעוברכאשרהלידה,בשעת

שנבעלחץשבעקבותלצייןישהקנוני,במשפטהתמונההשלמתלמען

רשמיבאופןהקתוליתהכנטייהביטלההציבור,שלהמוטריתלרמהמדאגה

והעמדה , 1869בשנתמעוצביםללאמעוצביםעובריםביןההבחנהאת

עדאולם , 6ההזרעה!מרגעאטורההפלהשכלהיאהכנטייהשלהנוכחית

המבקשיםבארצות-הברית,בעיקרליברליים,קתולייםתאולוגיםישהיום,

הקתוליתהעמדהאתמהבמידתלהגמישבמטרהזו,הבחנהעללהתבטט

הכנטייהבתורתאלהבהתפתחויותדיון , 6זוןבטוגיהוהנוקשההנוכחית

הישועיהמלומדשלהליברליתמתורתוהחל ,הקנוניובהמשפטהקתולית

לאעוברשלהפלהשלפיהטנצ'ז,תומט ,-16ההמאהבןביותרהמשפיע

ועד , 63שלההמוניטיןאתאוהאםחייאתלהצילבמטרהמותרתמעוצב

 , 6זה~מאמרלתחוםמחוץהנו ,הנוכחיתהמחמירהלעמדה

בכלמשמעותבעליאינםכברהעוברהתפתחותששלביפיעלאף

המשפטוחכמיהקתוליתהכנטייהשלהרשמיתבחשיבהלהפלההנוגע

המשפטימעמדווביןהעוברשלהביולוגימצבוביןהקישורהקנוני,

המקובל,המשפטאתלהעטיקממשיךשנים,אלפיבמשךאותםשהעטיק

הזה,היוםעדהקנוני,מהמשפטעובריםטוגיביןההבחנהאתשירש

מופיעהמעוצבהלאלעבורהמעוצבהעוברביןהקנוניהמשפטהבחנת

מדינההייתהאנגליההתקופה,באותהכיהביניים,ימישלהאנגליבמשפט

ביןההבחנה , 65להפלותבנוגעהיחידיהדיןהיההקנוניוהמשפטקתולית,

לאחראפילוהאנגליהמקובלמהמשפטחלקנותרהאףהעוברטוגישני

מופיעהוהיא ,-17ההמאהשלהאזרחיתוהמלחמההפרוטטטנטיותניצחון

כגון:הפרוטטטנטי,העידןשלהקלאטייםהמחמיםשלבחיבוריהם

Edward Coke -וWilliam Hawkins , שלעמדתוCoke עלגםאומצה

 Commentaries on the Laws 0 /בחיבורו William Blackstoneידי
) 1765 ( Eng/and , הקנוניהמשפטעמדתביןמשמעותיהבדלישנוזאת,עם

המשפטעלשלהםבחיבוריםאלומחמיםידיעלשאומצההעמדהלבין

מעוצבעוברלהשמדתמתייחטיםאינם Hawkinsוגם Cokeגםהמקובל,

 , Cokeשערךהמקובלהמשפטשלוהמוטמךהרשמיבקובץרצח,כמעשה
אךחמורה,עברהדהיינו ," great misprision "-כשכזוהפלהמטווגהוא

להבחיןמנתעלבומשתמש Cokeש-המושגלמעשה, , 66רצחכמעשהלא

בשימושוכוונתו ," Quickening "הואמעוצבללאהמעוצבהעוברבין

מושג , 67הרחםבתוךלזוזהעוברשליכולתועללהצביעהיאזהבמושג

הנשמהלהתגלמותאקווינטשלומהגדרתואריטטוטלימרעיוןנובעזה

ביןהיווני-נוצריהקישוראתמשמרוהואותחושה,תנועהשלבמושגים

עוברשלהשמדתושאיןהקביעהאולםלהפלה,בנוגעמשפטוביןביולוגיה

בתקופההמקובלהמשפטמעצבישלהחידושהיאלרצחנחשבמעוצב

 , Hawkinsשלבטפרוזולקביעההמקוראתלצייןוישהפרוטטטנטית,
 " And in thisמשה:תורתלעמדתמתאימהזוקביעה, Hawkinsפיעל

respect [ .. ,] the Common Law seems to be agreeable to the 
" Mosaical , ,הןלמעשהCoke והןHawkins המקראדיןאתמאמצים

אינומהםאחדשאףזהבמובןעוברלהשמדתהעבריהמשפטוגישת

 Hawkinsואכן,העיצוב,לשלבהגיעהעובראםגםכרצח,זאתמחשיב
בנוגעהערתולאור , 68זובגישהכתמיכהמשה"ייתורתאתמפורשותמציין

אתהמגדירההקנוני,המשפטעמדתבדחייתלראותמפתהמשה",לייתורת

המקראי,הנוטחשלהעבריתלגרטהחזרהכרצח,מעוצבעוברשלהשמדתו

אותנויובילזו,בנקודהלהרחיבניטיוןכלאולםהיוונית,לגרטהבניגוד

זה,פיתויבפנילעמודישכןועלהנוכחי,המאמרשללתחומומעמהרבה

על-18הבמאהאומצה Hawkinsושל Cokeשלשעמדתםלצייןיש

לדעתהמקובל,המשפטעלהקלאטיבחיבורו William Blackstoneידי

Blackstone , עוברהריגתשלפיובעבר,המקובלהמשפטביןלהבחיןיש

עוברשהריגתהקובעהמודרניהמקובלהמשפטוביןלרצח,נחשבתמעוצב

 " But the modern law does not lookרצח:אינואבלחמורפשעהיא
upon this offence in so atrocious a light but merely regards it 

" 69as a heinous misdemeanor , 

 Cokeשללדעתםבניגוד ,-19הבמאהאנגליתבחקיקהכילצייןראוי
מוות,עונשלהטיליששבגינולפשענחשבהעוברהריגת , Hawkinsו-

-1803ב , 70המקובלהמשפטעלבחומרתועלההחקוקהחוקהזה,ובמובן

Lord Ellenborough's Act , שהאישהשעהלהפלהשגורםשמינקבע

כעמההוגדרהחיים"טימניה"מגלהמעוצבתינוקברחמהנושאת

החוקיםובקובץרב,זמןנשארלאזהמצבאולם , 7מוות!שעונשהחמורה

 Offences 1861האנגלי,הפליליהמשפטשלהעיקריהוויקטוריאני
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Against the Person Act , השמדתבגיןהמוותעונשאתהןהושמטו

הלאלעוברהמעוצבהעוברביןההבחנהאתוהן ,חייסטימניהמגלהעובר

 , 1931לשנתעדהחוקיסמטפרלחלוטיןנעלמהלאההבחנהכיאסמעוצב.

המתקתכיקבע Sentence ofDeath (Expectant Mothers) Actכאשר

 12בהחלטתעודתלויאינועולסלמאטרהרהאישהשלהמוותעונש

זהלנועהחלהעובראסלשאלהבאשר Quickening Juryה-שלהנשיס

 • 7ןמכבר

למעמדוהעוברשלהביולוגיתההתפתחותביןהקשר ,כןפיעלאף

 ,-1929בביטוילידיבאזהודרב ,האנגלימהמשפטחלקנותרהמשפטי

השמדתשלהעברהכימגדירזהחוק . Infant Life Preservation Actב-

 . 73ההיריוןשלהטופיהשלבבמהלךמבוצעתהיאכאשרמתקיימתתינוק

מדורבכיהנוהעברהביצועהשלמתלצורךהחיוניהרכיבזה,חוקלפי

 " a child capable of-חילהיוולדהמטוגלתינוקשלהחייסבהשמדת
" being born alive . בתיאתהעטיקהבחייסלהיוולדהמטוגלותהגדרת

השלבהיאדברשלבטופושהתקבלהוההגדרה ,מקריסבכמההמשפט

 Humanה- ,יותרמאוחר . 7עצמו~בכוחותלנשוסמטוגלהעורבשבו

1990 , Fertilization and Embryology Act הקבועהההוראהאתתיקן

הפלהלבצעהמתירבאופן- Abortion Act 1967-ההפלותבחוק

 ,שבהפלההטיכוןמאשריותרגדולתומועדההיריוןשבקיוסהטיכוןאס

ילדיהשלבריאותסאוהאסשלהנפשיתאוהגופניתבריאותהמבחינת

והחוקיסהעוברשלהביולוגיתההתפתחותביןהקישורהקיימיס.

המשפטבתורתיותרומובהקניכראףההפלהטוגייתאתהמטדיריס

פטק , 1973משנתהמנחהבתקדיס .האנגליבמשפטמאשרהאמריקנית

כיארצות-הבריתשלהעליוןהמשפטביתפטק , 75Roe v. Wadeדין

עלובמיוחדהעוברגילעלנטבההמדינתייסההפלהחוקישלהחוקתיות

הרחס.בתוך- Viability-החיוניותלנקודתהגיעהעורבשבוהשלב
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