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ד
 בשאלת  ∗"ילדי� ע� תסמונת דאו
"הרב שלמה אבינר במאמרו 
 
רציתי להעיר כמה הערות על אופ
 ). 1ד"תס(נישואי
 לבעלי תסמונת דאו

  .הצגת השאלה והתשובה

  ): כפי שנכתבה במאמר(השאלה 

ד יש לאפשר לה� ד יש לאפשר לה� ד יש לאפשר לה� ד יש לאפשר לה� """"יות הנמוכי� של בעלי תסיות הנמוכי� של בעלי תסיות הנמוכי� של בעלי תסיות הנמוכי� של בעלי תסהא� למרות סיכויי הפורהא� למרות סיכויי הפורהא� למרות סיכויי הפורהא� למרות סיכויי הפור
  ? ? ? ? יייי""""ר כשאר בנר כשאר בנר כשאר בנר כשאר בנ""""להינשא ולנסות לקיי� מצוות פולהינשא ולנסות לקיי� מצוות פולהינשא ולנסות לקיי� מצוות פולהינשא ולנסות לקיי� מצוות פו

ללא ) ולקיי� מצוות פריה ורביה(להלכה לא קיי� התר מעשי ללדת 

ד הבעיה העיקרית איננה א� ראוי לאפשר "אבל לגבי בעלי תס. 2נישואי

ו ג� הא� כמ?  להינשא לפי הדי
יכוליכוליכוליכולד "הא� בעל תס, אלא, לה� להינשא
    ?ד ינשאו"והא� מומל" שבעלי תס? מותר לו להינשא

  : כמו כ
 נכתב בחלק השני של השאלה 

ולו רק כדי ולו רק כדי ולו רק כדי ולו רק כדי , , , , הא� יש מקו� להביא� בברית הנישואי
 כדת משה וישראלהא� יש מקו� להביא� בברית הנישואי
 כדת משה וישראלהא� יש מקו� להביא� בברית הנישואי
 כדת משה וישראלהא� יש מקו� להביא� בברית הנישואי
 כדת משה וישראל
  ? ? ? ? דדדד""""וכדי למנוע פריצות בישראל של ילדי תסוכדי למנוע פריצות בישראל של ילדי תסוכדי למנוע פריצות בישראל של ילדי תסוכדי למנוע פריצות בישראל של ילדי תס, , , , """"זוגיותזוגיותזוגיותזוגיות""""להקל עליה� לקיי� להקל עליה� לקיי� להקל עליה� לקיי� להקל עליה� לקיי� 


ניעות הקיימות אצל שכפתרו
 לבעיות של צ, מהשאלה אפשר להבי
  . יש להעדי& נישואי
 דחוקי� על פני פתרונות אחרי� 3ד"בעלי תס

  .ד קשה לקבל עמדה זו כפי שיבואר להל
"לענ

ד בכלל ואי
 הדיו
 עוסק במקרה "מכיו
 שהנושא הנדו
 כא
 הוא תס
 4וס בתשובותי"עלי לסייג את הדברי� בסייג ברור שקבע כבר החת, מסוי�

בראיית עיני הדיי
 בראיית עיני הדיי
 בראיית עיני הדיי
 בראיית עיני הדיי
 ] ] ] ] כי א�כי א�כי א�כי א�[[[[א א א א """"ככככ] ] ] ] אי אפשראי אפשראי אפשראי אפשר[[[[א א א א """"השוטי� אהשוטי� אהשוטי� אהשוטי� אהנה לדו
 בדיני הנה לדו
 בדיני הנה לדו
 בדיני הנה לדו
 בדיני """"
ש ש ש ש """"א לברר בכתב מה עניינו וטבעו ומהותו וכמא לברר בכתב מה עניינו וטבעו ומהותו וכמא לברר בכתב מה עניינו וטבעו ומהותו וכמא לברר בכתב מה עניינו וטבעו ומהותו וכמ""""ואואואוא, , , , המבי
 מה טיבו ומהותוהמבי
 מה טיבו ומהותוהמבי
 מה טיבו ומהותוהמבי
 מה טיבו ומהותו

א+ מה שנוגע א+ מה שנוגע א+ מה שנוגע א+ מה שנוגע ... ... ... ... ואי
 לדיי
 אלא מה שעיניו רואותואי
 לדיי
 אלא מה שעיניו רואותואי
 לדיי
 אלא מה שעיניו רואותואי
 לדיי
 אלא מה שעיניו רואות, , , , עדותעדותעדותעדות' ' ' ' ט מהט מהט מהט מה""""� פ� פ� פ� פ""""הרמבהרמבהרמבהרמב

                                                 
  .285�287' לעיל עמ. 16�14 'עמ ,ז"תשנ ,נח�נזאסיא אסיא אסיא אסיא    .∗
 .תסמונת דאו
= ד "תס   1.

  .'א' סע' א' ע סי"ע אבה"שו   2.

ד ידועי� "ג� אצל בעלי תס. אי
 ספק שקיימות בעיות של צניעות אצל חולי נפש בכלל   3.
' עמ, , , , ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חראה ג� . לצערנו מקרי� לא מעטי� של ניצול מיני ותקיפה על רקע זה

  .הלפרי
 ש�ר מרדכי "ח ועדת שרשבסקי והערות העור+ ד" דו195

 .'אב
 העזר חלק שני תשובה ב   4.
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..." ..." ..." ..." ס ופוסקי� אשמור לדברס ופוסקי� אשמור לדברס ופוסקי� אשמור לדברס ופוסקי� אשמור לדבר""""לפלפל בהלכה ולברר שרש הדי
 ומקורו משלפלפל בהלכה ולברר שרש הדי
 ומקורו משלפלפל בהלכה ולברר שרש הדי
 ומקורו משלפלפל בהלכה ולברר שרש הדי
 ומקורו מש

מיהו שוטה , למשל( לדו
 באופ
 תיאורטי בבעיות הנוגעות בדעת כלומר נית
י "עד שלא נער+ בירור ע, אבל אי
 להסיק מה
 מסקנה הלכתית, )ומהי שטות

ובפרט בבעיות הנוגעות , הדיי
 או הפוסק תו+ התייחסות של כל מקרה לגופו
ואי
 בשו� אופ
 , תסמונת שקיימות בה דרגות שונות ומצבי� שוני�, ד"בתס

  .ד אחד על אחר"ללמוד מבעל תס

. ד נגדיר כללית כמה מהמאפייני� שלה�"בכל זאת כדי לדו
 בבעלי תס
יש ביניה� אנשי� שלומדי� ועובדי� . ד קיימת בדרגות שונות"תס, כפי שכתבנו

ויש שסובלי� , יודעי� ומשתתפי� בעניני� חברתיי� כמעט כשאר בני האד�
לתפקד אפילו בדברי� הפשוטי� מפיגור שכלי קשה עד כדי חוסר יכולת 

  .6תכ+ ג� יש ביניה� שסובלי� מבעיות חברתיות ורגשיות קשו, 5רביות

ד יש להתמודד ע� שלוש שאלות "בבעיות נישואי
 של בעלי תס
  :עיקריות 

1 .
  ?הא� יש לה� דעה מספיקה כדי להבי
 מה� קידושי
 ונישואי

2 .
  ?הא� יש לה� די
 של שוטה שאי
 לו קידושי

א� ה� יכולי� לקיי� חיי נישואי
 בערכי� מינימליי� תו+ שמירה ה. 3
  ? 7)למשל דיני צניעות(על מחוייבויות ההדדיות ודיני ההלכה 

                                                 
' רונלד פ' יעל מינצקר ופרופ, יעקב רנד' פרופ, ראוב
 פוירשטיי
' ראה ג� מאמר� של פרופ   5.

משנה לקידומו של האד� בעל תסמונת דאו
 משנה לקידומו של האד� בעל תסמונת דאו
 משנה לקידומו של האד� בעל תסמונת דאו
 משנה לקידומו של האד� בעל תסמונת דאו
 ����התערבות סביבתית פעילההתערבות סביבתית פעילההתערבות סביבתית פעילההתערבות סביבתית פעילה"שטראוס 
כחלק מהתערבות כחלק מהתערבות כחלק מהתערבות כחלק מהתערבות , , , , כירוגיה פלסטית משקמת בבעלי תסמונת דאו
כירוגיה פלסטית משקמת בבעלי תסמונת דאו
כירוגיה פלסטית משקמת בבעלי תסמונת דאו
כירוגיה פלסטית משקמת בבעלי תסמונת דאו
"מתו+ הספר " " " " ולטיפוחוולטיפוחוולטיפוחוולטיפוחו

פושל ' ראה ג� מאמרי� שוני� בספרו של זיגפריד מ. זק' בהוצאת ש" " " " סביבתית פעילהסביבתית פעילהסביבתית פעילהסביבתית פעילה
"
 ".הדר+ לעצמאות, לגדול ע� תסמונת דאו

החברה הכוללת בתוכה , )5ראה ג� הערה (לדעת כמה מהמומחי� כמו פוירשטיי
 ועוד    6.
: ד וכלשונ� "של בעלי תסבמידת מה למצב� " אחראית", מחנכי� הורי� וג� אנשי מקצוע

מצב נחות מצב נחות מצב נחות מצב נחות , , , , דדדד""""התפיסה המקובלת בציבור אחראית במידה ניכרת למצב של האד� בתסהתפיסה המקובלת בציבור אחראית במידה ניכרת למצב של האד� בתסהתפיסה המקובלת בציבור אחראית במידה ניכרת למצב של האד� בתסהתפיסה המקובלת בציבור אחראית במידה ניכרת למצב של האד� בתס"
ד יוצר ד יוצר ד יוצר ד יוצר """"האד� בתסהאד� בתסהאד� בתסהאד� בתס. . . . שממנה הוא סובלשממנה הוא סובלשממנה הוא סובלשממנה הוא סובל, , , , הרבה מעבר למה שמתחייב מהסטיה הגנטיתהרבה מעבר למה שמתחייב מהסטיה הגנטיתהרבה מעבר למה שמתחייב מהסטיה הגנטיתהרבה מעבר למה שמתחייב מהסטיה הגנטית

לגבי כשריו השכליי� ולגבי סיכויו לגבי כשריו השכליי� ולגבי סיכויו לגבי כשריו השכליי� ולגבי סיכויו לגבי כשריו השכליי� ולגבי סיכויו , , , , בסביבתו הקרובה והרחוקה מערכת ציפיות שליליתבסביבתו הקרובה והרחוקה מערכת ציפיות שליליתבסביבתו הקרובה והרחוקה מערכת ציפיות שליליתבסביבתו הקרובה והרחוקה מערכת ציפיות שלילית
 אמנ� מאמרי עוסק בשאלה הלכתית ."."."."� הנורמטיבי� של החברה� הנורמטיבי� של החברה� הנורמטיבי� של החברה� הנורמטיבי� של החברהלהסתגל לתנאי החיילהסתגל לתנאי החיילהסתגל לתנאי החיילהסתגל לתנאי החיי

ד בחברה ולהקנות "ואי
 הכוונה למעט חס וחלילה בחשיבות הנסיו
 לשלב בעלי תס, גרידא
פ כ
 ראוי לציי
 כי "אע. לה� יכולת הסתגלות שתוביל אות� במידת האפשר לעצמאות

ד לעצמאות "רוב בעלי התסהדבר נתקל בלא מעט קשיי� ועדיי
 רחוקה דרכ� של , למעשה
 מדוע שהסיבותשהסיבותשהסיבותשהסיבותלכ
 מבחינה מעשית אפשר לומר . או לשילוב� בחברה כשאר בני האד�

ההלכה המעשית רואה , ממצבו בפועלממצבו בפועלממצבו בפועלממצבו בפועלחשובות פחות , ד הוא כפי שהוא"מצבו של התס
א� כי אי אפשר להתעל� מהסיבות לחלוטי
 כפי , לסיבותלסיבותלסיבותלסיבותולא לתוצאה לתוצאה לתוצאה לתוצאה חשיבות רבה 

 .ה להל
"שיתברר אי

  .בעני
 בדיקות טהרה לש3ָטה' ח' סע' קצו' ד סי"ע יו"עיי
 שו   7.
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  דעת לקידושי
דעת לקידושי
דעת לקידושי
דעת לקידושי

ברור ומוסכ� על הכל שהמקדש והמתקדשת צריכי� לדעת ולהבי
 את 
  .מעשה הקידושי
 ולהסכי� לה�

האשה נקנית "י
 דומי� לתהלי+ של קנ 8'הקידושי
 כפי שמבואר בגמ
משווה ' ובהמש+ הסוגיא הגמ, ..."בכס& בשטר ובביאה... בשלוש דרכי�

כש� שבקניני� יש צור+ בהבנה , בכמה נקודות בי
 דיני קידושי
 לדיני קניני�

וכפי שמסכ� זאת , 9ובהסכמה הדדית של הקונה והמוכר כ+ ג� בקידושי

ידושי
 אנו צריכי� ידושי
 אנו צריכי� ידושי
 אנו צריכי� ידושי
 אנו צריכי� וכ
 ידעת שבקוכ
 ידעת שבקוכ
 ידעת שבקוכ
 ידעת שבק: "ביבמות ד& קיב' המאירי בפרושו לגמ
לדעת המקדש ולדעת המתקדשת וכש� שאי
 האיש מקדש אלא לדעתו לדעת המקדש ולדעת המתקדשת וכש� שאי
 האיש מקדש אלא לדעתו לדעת המקדש ולדעת המתקדשת וכש� שאי
 האיש מקדש אלא לדעתו לדעת המקדש ולדעת המתקדשת וכש� שאי
 האיש מקדש אלא לדעתו 

  ".".".".ולרצונו כ+ ג� האשה אינה מתקדשת אלא לדעתה ולרצונהולרצונו כ+ ג� האשה אינה מתקדשת אלא לדעתה ולרצונהולרצונו כ+ ג� האשה אינה מתקדשת אלא לדעתה ולרצונהולרצונו כ+ ג� האשה אינה מתקדשת אלא לדעתה ולרצונה


ולכ
 א� ה� , לבני אד� נורמליי� יש הבנה ודעה מספיקה לקידושי

אבל אצל אנשי� שאינ� חסרי . הקידושי
 חלי�, מסכימי� למעשה הקידושי

ופחותה מרוב בני  10אלא בעלי הבנה מוגבלת, גרי� לחלוטי
דעה או מפ
קשה להגדיר מהו שיעור הדעת המינימלית הנדרשת כדי שאנשי� , האד�

11
מוגבלי� אלו ייחשבו לבני דעת לעני
 החלת הקידושי.  

ד לשאלה של "יש לדמות במידת מה את הדיו
 בעני
 נישואי תס
משפטי "א בספרו " שליטג משה מרדכי פרבשטיי
"הרה, �12נישואי מפגרי

ומביא את דעת רבנו ירוח� בש� , �13ד
 בדי
 נישואי מפגרי" הדעת
פ שדלה פ שדלה פ שדלה פ שדלה """"אעאעאעאע, , , , מי שדעתו צלולה ומבי
 ומשיג דברי� על בורי
מי שדעתו צלולה ומבי
 ומשיג דברי� על בורי
מי שדעתו צלולה ומבי
 ומשיג דברי� על בורי
מי שדעתו צלולה ומבי
 ומשיג דברי� על בורי
":14ה"הרמ

וא� דעתו משובשת שאינו וא� דעתו משובשת שאינו וא� דעתו משובשת שאינו וא� דעתו משובשת שאינו . . . . קידושיו קידושי
 גמורי� וכ
 גירושיוקידושיו קידושי
 גמורי� וכ
 גירושיוקידושיו קידושי
 גמורי� וכ
 גירושיוקידושיו קידושי
 גמורי� וכ
 גירושיו, , , , וחלושהוחלושהוחלושהוחלושה
  ".".".".קידושי
 גמורי�קידושי
 גמורי�קידושי
 גמורי�קידושי
 גמורי�ז בחזקת שוטה ואי
 קידושיו ז בחזקת שוטה ואי
 קידושיו ז בחזקת שוטה ואי
 קידושיו ז בחזקת שוטה ואי
 קידושיו """"משיג שו� דבר על בוריו המשיג שו� דבר על בוריו המשיג שו� דבר על בוריו המשיג שו� דבר על בוריו ה

                                                 
  .ועוד. א, קידושי
 ב   8.
ההלכה היא שקידושי
 שנעשו בהסכמה , "תליוה וקדיש"במקרה של הסכמה מתו+ כפיה    9.

' משו� שאפקיענהו רבנ
 לקידושי
 כמבואר בגמ(אי
 הקידושי
 חלי� , שנכפתה על האשה
וחכמי� , פוסקי� שא� כפו את האיש לקדש קידושיו חלי� בדיעבדיש צד ב). ב,ב מח"בב

 האשה בגט בעל   משו� שיכול לגרש את, פ שאי
 זה הוג
 לנהוג כ+"לא הפקיעו אות� אע
אבל מוסכ� על הכול שצריכה להיות הבנה והסכמה וללא שני תנאי� אלו אי
 . כורחה

  .הקידושי
 חלי� בשו� מקרה

  .ל רוב בני האד�ביחס לנורמה המקובלת אצ   10.

משו� שכדי , כ יש להגדיר עד כמה עליה� להבי
 את מעשה הקידושי
 והנישואי
"כמו   11.

שאלה , להגדיר את שיעור הדעת הנדרשת לקידושי
 עלינו להגדיר תחילה מה עליה� להבי

 .זו דרוש לה דיו
 בפני עצמו

שתפיסתו והבנתו ד הדומה למפגר בזה "פ שיש כמה הבדלי� בי
 המפגר לבעל ת"אע   12.
 .מוגבלות והתנהגותו שונה משאר בני האד�

 .פג�עמודי� פא   13.

  .ה"ב ח"חלק חווה נתיב כ   14.
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ה שג� מי שדעתו "פ שנראה מלשונו של הרמ"שאע, ומבואר ש�
ודאי , אי
 הכוונה למפגר שאינו מבי
 כלל מה� קידושי
, חלושה יכול לקדש


דרוש שהמקדש יידע ויבי
 את מעשה הקידושי
  15שכדי להחיל קידושי
  ).הדברי� אמורי� ג� במתקדשת(

ו קידושי
 אלא א� הוא יודע ד לא יחול"נראה שכמו במפגר כ+ בתס

אבל כאמור קשה לקבוע מהי מידת הדעת וההבנה . ומבי
 מה
 קידושי

ד להבי
 "ועד כמה צרי+ בעל תס, ד כדי לקדש"המדויקת שדרושה לבעל תס

  .16במהות הקידושי

לעני
 (ד מצבו מורכב יותר מהמפגר "ישנה ג� סברא לומר שבעל תס
עתו קלושה ואינה כדעת שאר בני משו� שהמפגר שד, )יכולתו לקדש אשה

הוא לוקה באינטליגנציה וביכולת החשיבה שלו ואינו שונה בהכרח , האד�
ולכ
 במקרה של מפגר או אד� שדעתו , 17בעולמו הריגשי והאמוציונאלי

ה שדעתו אפילו א� היא קלושה יש בה די כדי "קלושה יש לומר כדעת רמ
  ). או כדי להתקדש(לקדש אשה 

אלא ג� , שונה מאד� נורמלי לא רק בתפיסתו ובהבנתוד "אבל בעל תס
ולכ
 , ובעולמו הרגשי שהוא שונה מהנורמלי, בתחומי� פיזיולוגיי� ברורי�
  .19ה"ואינו יכול לקדש אשה ג� לדעת הרמ 18יתכ
 שדינו כשוטה לכל דבר

ה לבי
 "קיי� הבדל נוס& בי
 מי שדעתו קלה וחלושה שדיבר בו הרמ
ואי
 בו חשש  20באד� שלא נמצאו בו סימני שטותה עוסק "הרמ. ד"בעל תס

אלא שיש ספק לגבי דעתו הא� הוא מבי
 ויודע מספיק כדי להחיל , כזה

כלומר חזקה  ,21חזקת פיקחותחזקת פיקחותחזקת פיקחותחזקת פיקחותיש ) כמו לכל בני האד�(לאד� זה . קידושי

                                                 

  .או כל חלות משפטית אחרת   15.

ד
 המחבר בהרחבה במידת הדעה , "המפגר מעמדו והלכותיו"'  בפרק ומשפטי דעתמשפטי דעתמשפטי דעתמשפטי דעתבספר    16.
 .הדרושה למפגר ולשוטה לחלויות מצוות ואיסורי�

אבל אי
 הוכחה שהוא , ר שונה מהנורמלי בכ+ שההבנה והחשיבה שלו חלשה מאדהמפג   17.
אול� אלו , אמנ� קיימי� מפגרי� שסובלי� מבעיות רגשיות קשות. שונה בעולמו הרגשי

אינ� אלא תופעות נלוות מסיבות סביבתיות וכדומה שהפיגור עשוי להיות הגור� שלה� 
  .הרגשי חברתיאבל ודאי אינו סיבה ישירה לקשיי� בתחו� 

או מערכת רגשות מעוותת שמשפיעה על האישיות עד , סברה זו מניחה שקושי רגשי חמור   18.
גורמת שבתנאי� , או שהיא חורגת באופ
 משמעותי מהנורמות החברתיות, כדי סיכו
 עצמי

' סברה זו מתבססת על כ+ שהסימני� לשטות שנמנו בגמ. מסויימי� יחשב אד� לשוטה
רי� הפרעות נפשיות או בעיות רגשיות קשות ולא רק קשיי� או מגבלות ב מתא, בחגיגה ג

  .באינטליגנציה והבנה

  ".שוטה בקידושי
"וכ
 להל
 , עיי
 לעיל   19.

.20   
 .כפי שיבוארו להל

זכרו
 יוס& זכרו
 יוס& זכרו
 יוס& זכרו
 יוס& וכ
 בתשובת ה', קיט' ע סי"י אבה"ש משפירא שהובאו בב"כ+ משמע בדברי הר   21.
 .ב"א י" סימני� יאור הישראור הישראור הישראור הישרב
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א� , ולכ
. שהוא נורמלי עד שיוכח שדעתו אינה כדעת אד� רגיל והוא שוטה
  . יש לומר שדעתו מספיקה לקידושי
, ה שטותודעתו קלושה אבל לא הוכח

ד שונה פיסיולוגית משאר בני אד� נורמליי� ולכ
 "לעומתו בעל תס
 שהרי רוב� אינ� פיקחי� כשאר בני האד� אלא יש ....חזקת פיקחותחזקת פיקחותחזקת פיקחותחזקת פיקחותאי
 לו 

לכ
 יש לבחו
 בזהירות . ביניה� כאלו שאולי הגיעו לרמה של דעה קלושה
22לקידושי
רבה הא� דעה והבנה זו מספיקות 

.  


  שוטה בקידושי
שוטה בקידושי
שוטה בקידושי
שוטה בקידושי

שוֶטה אינו יכול לקדש  24ע"ונפסק להלכה בשו 23'לפי מה שפשוט בגמ
לכ
 א� נאמר . לא מהתורה ולא מדרבנ
) ושוָטה אינה יכולה להתקדש(

  .ברור שאינו יכול לקדש, ד דינו כשוטה"שבעל תס

שהגדירו את השוטה רק במי שיש בו  25א� ננקוט כדעת הראשוני�
כלומר רק א� ראו בו אחד , במסכת חגיגה'  שנזכרו בגמאחד מהסימני�


, מקרע כסותו, יוצא יחידי בלילה, ל
 בבית הקברות: ממעשי השטות דלהל
אבל א� אי
 בו אחד מאלו איננו מוגדר כשוטה על , 26מאבד מה שנותני
 לו

ד שבמקרי� רבי� אי
 בו אחד מסימני
 אלו לכאורה "בעל תס, 27פי ההלכה
, 29"נודע ביהודה"וה 28"שאגת אריה"אבל כפי שביארו ה. לא ייחשב לשוטה

אד� שאינו מסוגל בגלל חוסר דעה או הבנה להחיל חלויות בי
 א� זה 
דינו , לעני
 זה שבו הוא חסר דעה, בתחו� הקניני� בי
 בתחו� אישות

כשוטה אפילו לסוברי� שלעניני� האחרי� כמו לשאר מצות ואיסורי� 
ד במקרי� "פ שבעל תס" ג� לשיטת� אעולכ
 30שבתורה ייחשב ב
 דעת

                                                 
.22   
את ההסכ� הכרו+ בקידושי
 ובנישואי
 וכ
 , נראה שעליה� להבי
 לפחות את קני
 הקידושי

 .את החובות והזכויות והמגבלות ההלכתיות החלות על האיש והאשה

  .ש�' במשנה ובגמ: יבמות קיב   23.

  .'ג' סע' מד' ע סי"אבה   24.

.25   
, א"קכ' ע סי"י טור אבה"וכ
 בב,  גיטי
 פרק מי שאחזומרדכימרדכימרדכימרדכימובא ב, רבנו אביגדור הכה
  .קיט' ע סי"י טור אבה"ש משפירא מובא בב"ור

, )אינטיליגנציה(אד� זה הוא חסר מנגנו
 השרדות בעליל וזה אינו קשור בהכרח להבנה ודעת    26.
אבל הסתכנות , אומנ� פיגור קשה עשוי לפגוע באינסטינקט בסיסי של שמירת הגו& ורכוש

 .ת יכולי� להיות ג� בגלל מחלת נפשיתירה ומיותרת ואיבוד ממו
 לדע

  .פ שלכאורה יש סיבות לחשוד בו בחוסר שפיות"אע   27.

י דהני דוקא הוי סימני שוטה ולא י דהני דוקא הוי סימני שוטה ולא י דהני דוקא הוי סימני שוטה ולא י דהני דוקא הוי סימני שוטה ולא """"ואיכא למימר דדעת רשואיכא למימר דדעת רשואיכא למימר דדעת רשואיכא למימר דדעת רש: "אור הישראור הישראור הישראור הישרמתשובת ' כז' בסי   28.
ג דלא חשיב ג דלא חשיב ג דלא חשיב ג דלא חשיב """"ק דחגיגה אעק דחגיגה אעק דחגיגה אעק דחגיגה אע""""חו" מהני דפרחו" מהני דפרחו" מהני דפרחו" מהני דפר) ) ) ) דבר אחרדבר אחרדבר אחרדבר אחר((((א א א א """"מ א� הוא שוטה לדמ א� הוא שוטה לדמ א� הוא שוטה לדמ א� הוא שוטה לד""""ממממ, , , , אאאא""""דדדד

  ."."."."לאותו דבר יחשב שוטהלאותו דבר יחשב שוטהלאותו דבר יחשב שוטהלאותו דבר יחשב שוטהמ מ מ מ """"כשוטה לכל הדברי� מכשוטה לכל הדברי� מכשוטה לכל הדברי� מכשוטה לכל הדברי� מ
פ לאותו דבר פ לאותו דבר פ לאותו דבר פ לאותו דבר """"היינו שאינו שוטה לכל הדברי� אבל עכהיינו שאינו שוטה לכל הדברי� אבל עכהיינו שאינו שוטה לכל הדברי� אבל עכהיינו שאינו שוטה לכל הדברי� אבל עכ: אור הישראור הישראור הישראור הישרמתשובות ' ל' בסי   29.

הא ודאי שלכל מה שנוגע באותו דבר הוא הא ודאי שלכל מה שנוגע באותו דבר הוא הא ודאי שלכל מה שנוגע באותו דבר הוא הא ודאי שלכל מה שנוגע באותו דבר הוא , , , , שנטרפה דעתו בו ומשובשת תמיד בדבר זהשנטרפה דעתו בו ומשובשת תמיד בדבר זהשנטרפה דעתו בו ומשובשת תמיד בדבר זהשנטרפה דעתו בו ומשובשת תמיד בדבר זה
וא& ששאר מצות שיי+ בהו וא& ששאר מצות שיי+ בהו וא& ששאר מצות שיי+ בהו וא& ששאר מצות שיי+ בהו , , , , כ כל המצות השייכי� לאותו דבר לא שיי+ בהוכ כל המצות השייכי� לאותו דבר לא שיי+ בהוכ כל המצות השייכי� לאותו דבר לא שיי+ בהוכ כל המצות השייכי� לאותו דבר לא שיי+ בהו""""ואואואוא, , , , שוטהשוטהשוטהשוטה

 ".".".".ר דברי� חכ� הואר דברי� חכ� הואר דברי� חכ� הואר דברי� חכ� הואדלכולהו שאדלכולהו שאדלכולהו שאדלכולהו שא

  .חגיגה' משו� שלא ראינו בו את אחד מהסימני� שבגמ   30.
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יש עדיי
 לבחו
 , 31רבי� אי
 בו אחד מהסימני� שהובאו בסוגיה דחגיגה

  . הא� הוא מבי
 מה� קידושי
 ונישואי

ששוטה הוא כל מי שיש בו סימ
 משמעותי , �32"ברור שלדעת הרמב
אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת : "וכלשונו  33של שטות
' ולכ
 אפילו א� אי
 בו מהסימני� שהובאו בגמ, 34"בר מ
 הדברי�בר מ
 הדברי�בר מ
 הדברי�בר מ
 הדברי�תמיד בדתמיד בדתמיד בדתמיד בד

ד דינו כשוטה "ודאי שיש מקו� לומר שהתס, חגיגה דינו כשוטה לכל דבר
  .ולכ
 אינו יכול להחיל קידושי
 או כל חלות משפטית אחרת

  אי
 אד� דר ע� נחש אי
 אד� דר ע� נחש אי
 אד� דר ע� נחש אי
 אד� דר ע� נחש 

ד דעה והבנה מספיקה להבי
 את עני
 "ג� א� נניח שיש לבעל תס
אפילו (הא� זוג כזה , עדיי
 עומדת בפנינו השאלה, 
 והכרו+ בה�הקידושי

ולא יהיו , יכול להתקיי� ולחיות יחדיו) ד"כאשר רק לאחד מבני הזוג תס
כלומר מצב שבו , "אי
 אד� דר ע� נחש בכפיפה אחת"נישואי
 אלו בבחינת 

גיות אבל אינ� יכולי� לחיות כבני זוג חיי אישות וזו, בני הזוג נשואי
 להלכה
מדוע תקנו חכמי� קידושי
 לחרש ולא , שואלת 36ביבמות' הגמ. 35נורמליי�
מתרצת . ולכאורה דינ� צרי+ להיות שווה, הרי שניה� אינ� בני דעת? לשוטה

דאי
 אד� דר ע� נחש דאי
 אד� דר ע� נחש דאי
 אד� דר ע� נחש דאי
 אד� דר ע� נחש , , , , שוטה ושוָטה דלא קיימא תקנתא דרבנ
שוטה ושוָטה דלא קיימא תקנתא דרבנ
שוטה ושוָטה דלא קיימא תקנתא דרבנ
שוטה ושוָטה דלא קיימא תקנתא דרבנ
: "'הגמ
 אפילו  אפילו  אפילו  אפילו אבל שוטהאבל שוטהאבל שוטהאבל שוטה: "י ש� "וברש, , , , 37"""" לא תקינו רבנ
 נישואי
 לא תקינו רבנ
 נישואי
 לא תקינו רבנ
 נישואי
 לא תקינו רבנ
 נישואי
����בכפיפה אחת בכפיפה אחת בכפיפה אחת בכפיפה אחת 

  ". ". ". ". ש שוֶטה לשוָטהש שוֶטה לשוָטהש שוֶטה לשוָטהש שוֶטה לשוָטה""""בפקחת לשוֶטה ושוָטה לפקח אי
 שלו� ביניה� וכבפקחת לשוֶטה ושוָטה לפקח אי
 שלו� ביניה� וכבפקחת לשוֶטה ושוָטה לפקח אי
 שלו� ביניה� וכבפקחת לשוֶטה ושוָטה לפקח אי
 שלו� ביניה� וכ

כ שחכמי� לא תיקנו מסגרת של אישות לשוטה בגלל הסיבה "ברור א
  .הפשוטה שאי
 נישואי
 כאלו יכולי� להתקיי�

בשו�  38ל לא רצו בנישואי
 אלו"שחז, בנוס& לכ+ נראה מדברי� אלו

ל יתרונות מסוימי� "עיניה� של חכמינו זפ שבלי ספק עמדו לנגד "אע, אופ

אבל בגלל שעצ� קיומ� , העשויי� לכאורה לנבוע מקיומ� של נישואי
 אלו

                                                 

  .ולכ
 לא יחשב שוטה לכל דיני התורה   31.

  .'הלכה ט' בהלכות עדות פרק ט   32.

  .�"אלו דברי� בדיוק מהווי� סימ
 לשטות דעת הרמב, הפוסקי� דני� בהרחבה בשאלה   33.

  .)חלת נפש וכדומהמ(יש בו סימ
 משמעותי של שטות , כלומר   34.

, חיי� משותפת בי
 בני זוג מגוונת ומורכבת" מסכת"ה� , חיי אישות במובנ� הרחב והכולל   35.
בחיי האישות שונה משותפות או מהדדיות הקיימת בי
 חברי� או בי
 שותפי� " השותפות"

ולכ
 . ועוד, בהשקפה, בצרכי�, ברגש, בשכל, בכ+ שהיא נוגעת בכל תחומי החיי�, לעסק
אלא נדרשת , כולת חשיבה ואינטליגנציה טובה אינ� בהכרח ערובה לחיי נישואי
 מוצלחי�י

מה שאינו כ
 בשותפות אחרת שבה הסכמי� מוגדרי� וחלוקת . ג� אישיות יציבה ונורמלית
 .סמכויות ברורה עשויי� להיות מספיקי� לקיומה של שותפות מסוג זה

  .יבמות ד& קיב ב   36.

אלא תיאור של סבל רב וסכנות הנובעות , ללו כדי לפגוע בשוטי� חלילהה' אי
 בדברי הגמ   37.
  .שעלול להיגר� בנישואי
 כשאחד מבני הזוג שוטה' מחוסר אחריות וכו

  .אפילו כשרק אחד מבני הזוג שוטה   38.
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של הנישואי
 מוטל בספק בגלל מצב� המיוחד של בני הזוג לא תיקנו חכמי� 
   .39"אי
 אד� דר ע� נחש"נישואי
 במקרה זה וא& ראו בזאת דבר שלילי שהרי 

 שלגבי בני זוג שחיי הנישואי
 שלה� יהיו ,ועוד נראה לומר מסברא
לא יחולו קידושי
 מהתורה ג� א� יש לה� " אי
 אד� דר ע� נחש"בבחינת 


אי
 "משו� שלא מסתבר שמצב של . דעת מספיקה כדי להבי
 מה
 קידושי
לא יהיה בו , שחכמי� ראו בו חסרו
 מהותי בחיי נישואי
" אד� דר ע� נחש


ולא  40שהרי התורה דרכיה דרכי נוע�.  מהתורהחסרו
 מהותי לחלות נישואי
  . 41מסתבר שהתורה תאפשר חלות קידושי
 באד� שלדור עמו כלדור ע� נחש

ד שהוקנו לה� הרגלי קיו� והסתגלות לחיי� נורמליי� "ג� בעלי תס 
פ שנית
 למצוא ביניה� כאלו ע� יכולת למידה "אע, )במידת האפשר(

מור על עצמ� ועל רכוש� וה� וג� כאלו שיודעי� לש, מפותחת יחסית
בכל אופ
 בכל הקשור ליכולת� , 42מתנהגי� באחריות במידה סבירה


אישית עדיי
 רב המרחק בינ� לבי
 שאר בני האד� �הרגשית והמחויבות הבי
אי
 אד� "יהיו בבחינת  44ולכ
 סביר וקרוב לודאי שנישואי
 אלו, 43הנורמלי�

  .מהתורה ולא מדרבנ
ויתכ
 שלא יחולו קידושי
 לא , "דר ע� נחש

                                                 
.39    
ולפעמי� (בדברי� אלו שהפכו להיות למטבע לשו
 של חיי� ע� ב
 זוג בלתי נסבל לחלוטי

ל את דעת� הברורה על "ביטאו חז, .)א,  עילה לגירושי
 עיי
 כתובות עסיבה זו מהווה
 .נישואי
 מעי
 אלו

את האפשרות שאחד מארבעת המיני� , א"סוכה ד& לא ע' ל בגמ"ובגלל סיבה זו שללו חז   40.
ו שהתורה לא "ק, יהיה סוג של צמח קוצני שנטילתו תיגרו� צער לנוטל ולמקיי� המצוה

  ".דר ע� נחש"ת שה� בבחינת תאפשר קידושי
 ואישו
 .לא מצאתי חיזוק לסברה זו בראשוני� או באחרוני� ואני מעלה אפשרות זו רק מסברה   41.

הסימני� שבחגיגה שעיקר� גרימת נזק ואובד
 לגופו ' כ+ שנשללת האפשרות שיש בה� מג   42.
 .של השוטה או לרכושו כדלעיל

אי
 זו החברותה , רותיי� וידידותיי�ד נחשבי� בדר+ כלל לחב"פ שבעלי תס"וזאת אע   43.
דעת הרב חיי� ליפשי" . הנורמלית וידידות� עשויה להיות לטורח ולהפרעה של ממש

ד בגלל היותו חברותי יוצר רוש� "בעל תס): "פ בשיחה שקיימתי עמו"נמסר בע(א "שליט
ל וא& שאנו עדי� לתופעות הנראות ככשרו
 מדהי� בתחו� מסוי� אצ, מטעה של נורמליות

אלו ה� כשרונות בעלי אופ
 מכניסטי השיי+ לתפקוד האוטומטי , ד ושאר מפגרי�"בעלי תס
ומכא
 ג� שה� חסרי� את , בחירה חופשית וחשיבה יוצרת, דעת� שאי
 מאחוריו שיקול
אנתרופולוג על "אוליבר סאקס מתאר בספרו . התקדמות ושיפור, היכולת להתפתחות

ז מודה "ובכ, בעל כשרו
 ציור נדיר לכאורה) טיסטאו(מפגר ) בפרק ילדי הפלא" (מאדי�
אבל ללא כל התפתחות או , שכשרו
 זה שנמש+ שני� רבות נשאר סטטי ללא שגיאות אומנ�

  ".שינוי כלשהו
ומאמרו של , """" הדר+ לעצמאות הדר+ לעצמאות הדר+ לעצמאות הדר+ לעצמאות����לגדול ע� תסמונת דאו
 לגדול ע� תסמונת דאו
 לגדול ע� תסמונת דאו
 לגדול ע� תסמונת דאו
 "פושל . ראה ספרו של זיגפריד מ   44.

דעתו של המחבר היא ". ". ". ". ל בעלי תסמונת דאו
ל בעלי תסמונת דאו
ל בעלי תסמונת דאו
ל בעלי תסמונת דאו
נישואי
 והורות אצנישואי
 והורות אצנישואי
 והורות אצנישואי
 והורות אצ, , , , מיניותמיניותמיניותמיניות"יי
 אדוארדס 'ג
וזאת בעיקר בגלל תפיסת עול� , ד חיי� עצמאיי� ג� בתחו� הנישואי
"לאפשר לבעלי תס


דעה , מיניות והורות כמרכיבי� בסיסיי� בזכויות האד�, ליברלית ופתוחה הרואה בנישואי
ו
 מוכח מספיק מה ג� שלדבריו אי
 ניסי, ותפיסת עול� אילו אינ
 תואמות את ההלכה

  .ומהמקרי� הבודדי� שהוצגו במאמרו נית
 להסיק מסקנות שונות, בתחו� זה
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  מניעת פריצ6תמניעת פריצ6תמניעת פריצ6תמניעת פריצ6ת

הניסיו
 . ד"בעני
 מניעת פריצות וגרימת אושר וסיפוק לבעל תס
בי
 א� אלו בעיות בצניעות או , שאי
 בנישואי
 כדי לפתור בעיות 45מלמד

כשישנה בעיה של צניעות אצל , ההפ+ הוא הנכו
. בעיות נפשיות אחרות
בפרט א� (לה א& להחמיר ד היא לא תיפתר בנישואי
 אלא עלו"בעל תס

ד אמור לשמור את ב
 זוגו "הא� ב
 זוגו הבריא של בעל תס). מדובר באשה
  ?החולה מפריצות כל ימיו

שאסור לגרש שוָטה  46ביבמות' ואי
 להוכיח מדברי רבי יצחק בגמ
האיסור שאסרו חכמי� לגרש אשה שוטה הוא , שמא ינהגו בה מנהג הפקר
דוקא במקרה זה כשעל הבעל ,  נישואיהלאחרלאחרלאחרלאחרבאשה שנישאה ונשטתה 

אמרו חכמי� שא� בעלה יגרשה יש חשש שייטפלו אליה , מוטל כבר חיוב
" ככלי"אבל אי
 בכ+ המלצה להשתמש בנישואי
 , אנשי� שאינ� מהוגני�

ולכ
 שב ועל תעשה , בפרט שעינינו רואות שאי
 הדבר כ+, 47למניעת פריצות
  . נראה עדי&

ד מבלי להשיא� "לבעלי תס 48אושר ולסיפוקיש דרכי� רבות לגרו� ל
   .49ואי
 במסגרת מאמר זה המקו� להארי+ בזה

 בכל "להתייעויש , הערות אלו נכתבו לעיו
 בלבד ואינ
 חלילה להלכה
  .מקרה לגופו ע� רב ופוסק הלכה

 )1998 (131�138' עמ, סב� סאאסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור

                                                 
, "סדנת אנוש"א העומד בראש מכו
 "בעיקר מתו+ נסיונו של הרב חיי� ליפשי" שליט   45.

  .במכו
 זה נבדקו ותודרכו אלפי זוגות בתחומי אישות שוני�

  :יבמות קיג   46.

ממליצה על נישואי
 כמניעה לפריצות אינ� דומי� למקרה ' ג� המקרי� האחרי� בה� הגמ   47.
 .ד"בו אחד מבני הזוג הינו בעל תס

  .לא בתחו� המיני   48.

אסור שיגרו� חלילה לריפיו
 ידיה� של העוסקי� במלאכת , מאמר זה העוסק בתחו� הלכתי   49.
סיו
 יש לחזק את ידיה� ולברכ� בהצלחת ני, להפ+, ד"תמיכה והפעלה של בעלי תס, שיקו�

  .ד בחברה"שילוב בעלי תס


