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 על הפלהעל הפלהעל הפלהעל הפלה' ' ' ' דיי� האמתדיי� האמתדיי� האמתדיי� האמת''''ברכת ברכת ברכת ברכת 

 )רוחנית�סוגיה הלכתית(

 :ראשי פרקי�

 מבוא

 ?על אובד� היריו�' דיי� האמת'הא יש חיוב לבר� ברו�  . א
 1 .  '?ברו� דיי� האמת'על אילו שמועות מברכי
 ?"שמועה רעה"הא אובד� היריו� מוגדר כ. 2 
 ?הא אובד� היריו� מוגדר כמוות. 3 

 על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר ' דיי� האמת'ברכת  . ב

 ?מתי מברכי על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר. 1 
 2 .  ?על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר' ברו� דיי� האמת'הא מברכי

 שלבי שוני בהיריו� . ג

 הלכה למעשה . ד

 

 מבואמבואמבואמבוא

 אחת  החוויות  הקשות  אשר  העיסוק  ההלכתי  הרוחני  והנפשי  בה�
". לידה  השקטה"או  ה"  הפלה"ה,  הינה  חוויית  אובד�  ההיריו�,  הודחקו  מאוד

ל  ובראשוני�  התייחסות  ישירה  לחוויה  זו  על  צדדיה "קשה  למצוא  בדברי  חז
כגו� ביטויי� לכאב שבאובד� שכזה או דברי ,  התייחסויות רוחניות–השוני� 
  לרוב וג�  ההתייחסויות  ההלכתיות  מובאות,  כמעט  ואי�  בכלל,  ניחומי�

ג�  מחו#  לעולמה  של  תורה  הייתה  עד  לזמ�  האחרו�  הדחקה .  1כבדר"  אגב
והוא  נעדר  כמעט  לחלוטי�  ה�  מ�  הספרות ,  כמעט  מוחלטת  של  הנושא

 . הפסיכולוגית המקצועית וה� מ� הספרות ומ� השירה הקלאסית

מאות  מחקרי� .  בעשרות  השני�  האחרונות  חל  כמעט  מהפ"  בעניי�  זה
אתרי , יה הנפשית של אובד� ההיריו� על צדדיה השוני�חדשי�  עוסקי� בחוו

אינטרנט  ועמותות  סיוע  קמו  בנושא  וחוויית  ההפלה  תופסת  את  מקומה  ג� 
בשני�  האחרונות  ממש  עסקו  בה  הסופרי�  הישראלי� (בספרות  ובשירה  

ונית�  ג� ,  קוד�  לכ�  עסק  בה  הסופר  חאלד  חוסייני,  מאיר  שלו  ומירה  מג�
במקביל ).  כירי�  אותה  במפורש  או  במרומזלמצוא  שירי�  רבי�  המז

חלה  ג�  התעוררות  דומה  בחברה ,  להתעוררות  הנושא  בחברה  הכללית

 

ש�  נאמר  שאי�  לבו ,  )ב,  כג(נדה  בהקשר  זה  נית�  להצביע  על  סתירה  לכאורה  בי�  הגמרא  ב .1
שבה  נאמר )  ב,  פ(ובי�  הגמרא  בקידושי�  ,  על  נפלי�)  מתאבל(דוה  ]  י"  רש–של  האב  [

אפשרות  מעניינת ).  אבלה('  אוננת'�שכאשר  נפל  מובא  לקבורה  על  ידי  אמו  נחשב  הא�  כ
י� וב,  כ"  על  נפלי��אשר  אינו  מתאבל  כל,  ליישב  סתירה  זו  היא  לחלק  בי�  רגשותיו  של  האב

להרחבה  בנושא  זה  מ�  ההיבט  הפסיכולוגי  עיי� .  רגשותיה  של  הא�  שכ�  מתאבלת  עליה�
, 1,  חברה  ורוחה  כה,    האבל  הבלתי  מוכר  של  הגבר–הפלה  ,  נעמי  באו�'  במאמרה  של  דר

 .97�115' עמ
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, קבוצות  התמיכה  המקוונות  מצאו  לה�  מקבילות  באתרי�  הדתיי�.  הדתית
רוחניי� �ובמקביל לספרות המקצועית החילונית נכתבו ג� חיבורי� הלכתיי�

 .  הרב ימי� לוישל" התמודדות ע� אובד� תינוק"דוגמת 

היא  שאלת ,  מאמר  זה  יעסוק  בשאלה  הלכתית  אחת  פשוטה  לכאורה
ע� .  2על  אובד�  היריו�"  'דיי�  האמת'ברו"  "החיוב  או  ההיתר  לבר"  ברכת  

והמאמר ייגע ג� בשאלות הרוחניות , לא מדובר בשאלה הלכתית גרידא, זאת
ות  את מטרתו  של  מאמר  זה  איננה  למצ.  והנפשיות  המתעוררות  ביחס  אליה

אלא  לעורר ,  לא  בסוגיה  ההלכתית  ולא  בסוגיות  הנפשיות  והרוחניות,  הדיו�
 .אותו

 ????על אובד� היריו�על אובד� היריו�על אובד� היריו�על אובד� היריו�' ' ' ' דיי� האמתדיי� האמתדיי� האמתדיי� האמת''''הא� יש חיוב לבר"  ברו" הא� יש חיוב לבר"  ברו" הא� יש חיוב לבר"  ברו" הא� יש חיוב לבר"  ברו"  . . . . אאאא

 '?'?'?'?ברו" דיי� האמתברו" דיי� האמתברו" דיי� האמתברו" דיי� האמת''''על אילו שמועות מברכי� על אילו שמועות מברכי� על אילו שמועות מברכי� על אילו שמועות מברכי� . . . . 1111

, )א,  נד(  נמצא  במשנה  במסכת  ברכות  'דיי�  האמת'המקור  לחיוב  ברכת  
 ): ב, ח רכב"או(ולח� ערו" אשר נפסקה להלכה בש

דיי� 'להינו  מל"  העול�  �א'  על  שמועות  רעות  מבר"  ברו"  אתה  ה
 . 'האמת

הבעייתיות  שקיימת  בהלכה  זו  היא  שאי�  בגמרא  שו�  ניסוח  המגדיר 
ונית�  להבי�  ששאלה  זו  נותרה  פתוחה ,  "שמועות  רעות"מה  ה�  בדיוק  

שמועה "ושג  א�  ננסה  בכל  זאת  להגדיר  את  המ.  לתחושותיו  של  המבר"
הדוגמה .  הרי  שבגמרא  ובראשוני�  מובאות  מספר  דוגמאות  לכ",  "רעה

) א,  ברכות  ס(א"  הגמרא  ,  הנפוצה  והברורה  ביותר  הינה  מוות  של  קרוב
כותבת  בפשטות  שיש  לבר"  ג�  על  הפסד  ממוני  משמעותי  כגו�  שיטפו� 

) ה  די�"רכב  ד'  סי(וכ�  הביא  הביאור  הלכה  ,  שהשחית  את  תבואת  השדה
 .הירושלמי שיש לבר" על יינו שהחמי#בש� 

, עינינו  הרואות  שלא  נהגו  לבר"  על  הפסדי�  ממוניי�  בעלמא,  ע�  זאת
או  של ,  שמורה  על  פי  רוב  א"  ורק  למקרי�  של  מוות'  דיי�  האמת'וברכת  

, ח"רמז  למנהג  העול�  מצוי  בדברי  הב.  3שמועות  הרעות  אשר  קורעי�  עליה�
  אשר  הביאו  את  מנהג  העול�  לבר" )רכג'  ח  סי"באו(ז  ושאר  הפוסקי�  "הט

א "הרמ,  כמו  כ�.  על  מוות  של  אד�  שאי�  עליו  חיוב  אבלות  בלי  ש�  ומלכות
כבר  עמדו  על  כ"  שברכות  על  בשורות )  ק  ז"ש�  ס(והמשנה  ברורה  )  א,  רכג(

 

דיי� 'המורכבות  הנפשית  של  השאלה  הזו  באה  לידי  ביטוי  סמלי  בכ"  שבמקביל  לברכת   .2
על  יציאתה  של  האשה  בשלו� '  הגומל  לחייבי�  טובות'  לבר"  את  ברכת  יש  ג�  חיוב'  האמת

 .מ� הסכנה שבהפלה

אשר ,  אחת  הדוגמאות  לכ"  הייתה  שאלת  הקריעה  והברכה  על  עקירת  יישובי  גוש  קטי.  .3
 ). 1023ד. קשר (ראה למשל במאמרו של הרב יוס. צבי רימו� , נידונה במקומות רבי�
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ולכ� ,  טובות  ורעות  אינ�  נתפסות  בעיני  הציבור  כחובה  אלא  כרשות  בלבד
' דיי�  האמת'מ�  נכרכה  בתודעתנו  ברכת  ע�  הז,  על  כל  פני�.  נהגו  להקל  בה�

כפי ,  א.  שמעיקר  הדי�  אי�  כל  קשר  ביניה�,  ע�  פעולת  הקריעה  על  המת
 ).כג' ח סי"או, ח"ת יביע אומר ח"שו(ע יוס. "שמבאר בהרחבה הגר

  לאחר  אובד� 'דיי�  האמת'בבואנו  א�  כ�  לעסוק  בשאלת  חיוב  ברכת  
שאלה  אחת  הינה  הגדרת .  הרי  שעלינו  לדו�  בשתי  שאלות  שונות,  היריו�

ושאלה  שנייה  הינה  שאלת ,  לפי  דברי  הגמרא  והראשוני�"  שמועה  רעה"
ויש  לדו� ,  כאשר  הברכה  מתקשרת  לאירועי�  של  מות  קרובי�,  הברכה  כיו�

 .בשאלה א� אירוע של אובד� היריו� נחשב ככזה

 ????""""שמועה רעהשמועה רעהשמועה רעהשמועה רעה""""הא� אובד� היריו� מוגדר כהא� אובד� היריו� מוגדר כהא� אובד� היריו� מוגדר כהא� אובד� היריו� מוגדר כ. . . . 2222

, יינו  שהחמי#:  ות  במקורותלכאורה  נראה  שלפי  הדוגמאות  המובא
אי�  שו�  סיבה  שלא  להגדיר  ג�  אובד�  היריו�  כשמועה ',  בהמתו  שמתה  וכדו

מ�  הסת� לא ,  ג�  בתקופה  שבה  הפלות  ומות  תינוקות  היו  נפוצי�  מאוד.  רעה
פחות ,  לפחות  משלב  מסוי�  של  ההיריו�  ואיל",  היה  הצער  על  אובד�  היריו�

ברוב ,  קל  וחומר  שכיו�.  ת  יי�מ�  הצער  על  אובד�  של  בהמה  או  של  חבי
ואי� , נחשב  אובד�  היריו� כחוויה כואבת בכל קנה מידה,  המקומות  והחברות

 .צור" להביא מקורות ועדויות לכ"

עדיי�  יש  לדו�  א�  היא ,  "רעה"א"  ג�  א�  נסכי�  שההפלה  היא  
ד� )  ה  די�"רכג  ד(הביאור  הלכה  ?  כלפי  מה  דברי�  אמורי�".  שמועה  רעה"

וכתב ,  והיא  ילדה  לו  בת,    אשר  השתוקק  שאשתו  תלד  לו  ב�במקרה  של  אד�
בטע�  הדבר .  'דיי�  האמת'בש�  האבודרה�  שאי�  לבר"  על  לידת  הבת  ברו"  

אלא  על ,  כתב  האבודרה�  שהצער  של  אותו  אד�  לא  היה  על  עצ�  לידת  הבת
 : ואי� היגיו� לבר" על ב� שמעול� לא היה לו, כ" שלא נולד לו ב�

אלא  על  דבר  שמתחילה  נית�  לו  ואחר  כ" כי  לא  נתק�  ברכה  זו  
  אלא  שמתחילה 4וכא�  הב�  לא  נהפ"  לנקבה,  נתקלקל  או  שאבד

 .לא נית� לו ב�

אסונות :  האבודרה�  מחלק  למעשה  בי�  שני  סוגי�  של  אסונות
דיי� "אקטיביי�  שבה�  אבד  לאד�  משהו  או  מישהו  ועליה�  יש  לבר"  

שבה� ,    פחות  חמורי�אשר  יכולי�  להיות  לא,  ואסונות  פאסיביי�,  "האמת

 

ולפי  דברי ,  פללה  שהעובר  שבמעיה  יהפו"  מזכר  לנקבהלאה  אמנו  הת,  על  פי  המדרש  .4
במקרה  זה  גרמה  לאה ,  מאיד".  האבודרה�  ייתכ�  שהיא  כ�  הייתה  צריכה  לבר"  על  כ"

ולהל�  נעסוק  בסברה  זו ,  לעצמה  את  ההיפו"  וייתכ�  שמשו�  כ"  אי�  היא  צריכה  לבר"
 .בהרחבה
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הבחנה  זו .  5האד�  רק  לא  קיבל  דבר  שקיווה  לקבל  ואשר  עליה�  אי�  לבר"
חלק  גדול  מהצער  הכרו" .  מציפה  שוב  את  שאלת  הברכה  על  אובד�  היריו�

באובד�  היריו�  הינו  על  החלומות  והתקוות  שאות�  תלו  ההורי�  המיוחלי� 
 ): ג א( שמחות כפי שנית� אולי להבי� מלשונה של מסכת, בהיריו� הזה

תינוק  ב�  יו�  אחד  שמת  הרי  הוא  לאביו  ולאמו  ולכל  קרוביו 
 . כחת� של�

מטבע�  של  הורי�  שה�  מסתכלי�  על  תינוק  ביו�  לידתו  וכבר 
ומטבע�  של  הורי�  שה�  מרגישי�  את  בעיטות ,  מדמייני�  את  יו�  חתונתו

 א"  ע�  כל.  העובר  בבט�  אמו  ובעיני  רוח�  ה�  כבר  רואי�  אותו  ר#  ומשחק
מדברי ,  והכאב  הוא  גדול  מאוד,  הכאב  שבניפוצ�  של  חלומות  אלו

ולכ� יש מקו� לומר שאי� לבר" , האבודרה� עולה שאי� מברכי� על חלומות
 .על הפלה

אותו  אד�  שקיווה .  יש  מקו�  לכאורה  לחלק  בי�  המקרי�,  עדיי�
ולא  הייתה  לו  שו� ,  תלה  את  תקוותו  במזלו  הטוב  בלבד,  שייוולד  לו  ב�  זכר

כבר  הבחינו ,  יתירה  מזאת.  ה  מציאותית  לחשוב  שאשתו  תלד  ב�  ולא  בתסיב
הגמרא והפוסקי� במספר מקומות בכ" שהסיכוי שייוולד לאשה ב� זכר נמו" 

משו�  שהחלוקה  בי�  זכרי�  ונקבות  שווה  פחות  אותו  יותר  ותמיד ,  �50%מ
 רוב,  לעומת  זאת.  6קיי�  סיכוי  שההיריו�  יסתיי�  בהפלה  ולא  יהיה  כלל  וולד

ועל  כ�  יש  ממד  של ,  מסתיי�  בילד  חי)  לפחות  בזמננו(גדול  של  ההריונות  
שהיא  מעבר  לצער  על  דבר  שלא  בא  לעול�  כאשר  ההיריו� "  שמועה"

 . 7מסתיי� בהפלה

ביצחק  יקרא  על (א  נבנצל  "ביטוי  הלכתי  לסברה  זו  קיי�  בדברי  הגר
 שהרי  עצ�,  על  לידת  בת"  שהחיינו"ששאל  מדוע  אי�  לבר"  )  ח  רכג"או

וענה  שבעצ�  הלידה  אי� ,  הלידה  משמחת  ג�  א�  ההורי�  היו  מעדיפי�  ב�
כי  היה  ידוע  לאור"  כל  תקופת  ההיריו�  שייוולד ,  "בשורה  טובה"משו�  
א�  הלידה  אינה  נחשבת  כחידוש .  ובלידה  עצמה  רק  התברר  שזו  בת,  משהו

מסתבר  שאובד�  ההיריו�  כ�  נחשב  כחידוש ',  שהחיינו'שיש  לבר"  עליו  
 .'דיי� האמת'וממילא יש לבר" עליו ברו" , "שמועה"וכ

 

  שמתרחשת  עקב  פג�  שהיה לכאורה  יש  מקו�  להבדל  הלכתי  בי�  הפלה  של  עובר,  לסברא  זו .5
שהיה  אמור  להיוולד  כבר  קימא  א"  עקב ,  לבי�  הפלה  של  עובר  בריא,  קיי�  בו  ראשית  יצירתו

 . העור" העור" העור" העור"�������� . להל �,  ור אה  פרק  ג. כדו גמ ת  חנק  מכריכ ת  חבל  ה טבור  פסקה   חיותו , תאונה  בר ח� 
סית אבודרה�  ש�  שכתב  את  דבריו  ג�  ביחס  לאד�  אשר  שדהו  הצמיחה  כמות  רבה  יח'  ועי  .6

אמנ�  לא  ברור  מדבריו  א�  מדובר  על  מקרה  חריג  במיוחד  או  על .  של  עשבי�  במקו�  תבואה
 .סת� יבול רע באופ� יחסי

נאמרה  רק  על "  דיי�  האמת"יש  לדו�  א�  סברת  האבודרה�  היא  שברכת  ,  מבחינה  למדנית  .7
ת וממילא  צרי"  שתהיה  פעולה  אקטיבית  של  מיד,  מקרה  שבו  הייתה  הופעה  של  די�  בעול�

, או  שמא  הברכה  נאמרה  על  כל  חידוש  של  דבר  רע  ביחס  לאד�,  הדי�  כגו�  מוות  של  אד�  חי
 .וממילא ג� ביטול של סיכוי גבוה לקבל דבר טוב ייחשב לבשורה רעה
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וטעות  זו ,  א"  באמת  נראה  שכל  ההשוואה  בי�  המקרי�  בטעות  יסודה
היא  בעוכריה�  של  אנשי�  רבי� המנסי� לתמו" ולהדרי" הורי� שחוו אובד� 

אלא  ג� ,  אובד�  היריו�  איננו  רק  אובד�  של  חלו�  או  של  תקווה  לילד.  היריו�
הצצה  חטופה  במקצת .  ל  העובר  המסוי�  הזהאובד�  ש)  ולפעמי�  בעיקר(

או  ביקור  חטו.  באחד  מ�  הפורומי� ,  מהמחקרי�  הפסיכולוגיי�  בנושא
מגלה  שאצל  הורי�  רבי�  מאוד  הכאב  והצער  מתמקדי� ,  הרלבנטיי�  ברשת

בתחושת האחריות , בקשר אשר התפתח כלפיו במהל" ההיריו�, בעובר עצמו
ג�  התקוות .    בתקווה  שהתנפצהולאו  דווקא,  וההורות  אשר  נוצרה  כלפיו

והכאב  על  האובד� ,  והחלומות  היו  כרוכי�  פעמי�  רבות  בילד  הספציפי  הזה
 .נשאר ג� לאחר שההורי� זוכי� בילדי� אחרי� שלמי� ובריאי�

ל "שמוות  של  ילד  ר,  וג�  מי  שאינו  הורה  יכול  להבי�,  כל  הורה  יודע
כואב  לי "דעתו  לומר  וא.  אחד  אינו  מעלה  על  ,  הינו  אירוע  נורא  בפני  עצמו

אצל הורי� רבי� ". שהוא מת בגיל חמש רק מפני שהוא לא יגיע לגיל עשרי�
, עובר  הוא  לא  ילד,  אכ�.  קיימת  תחושה  דומה  ג�  ביחס  למוות  של  עובר

א"  הוא  בפירוש  קיי�  בזכות ,  8ולרוב  הכאב  על  אובדנו  קט�  וא.  קצר  יותר
לא  כל ,  י  האד�  שווי�לא  כל  בנ.  עצמו  ולא  רק  ככאב  על  ילד  שלא  ייוולד
וישנ�  מקרי�  שבה�  כאב  זה  קיי� ,  הדורות  שווי�  ולא  כל  ההריונות  שווי�

א"  ככל  שהדורות  מתקדמי�  הופ"  הקשר .  במידה  פחותה  או  לא  קיי�  בכלל
ג�  משו�  שרוב  ההורי�  רואי� (בי�  ההורי�  והעובר  למשמעותי  יותר  ויותר  

ופעמי�  רבות  א. ,    מינויודעי�  מה,  את  העובר  מספר  פעמי�  במהל"  ההיריו�
וממילא  הכאב  על  אובד�  העובר  הופ" ,  )צופי�  בו  בסרטוני�  תלת  ממדיי�

 .9וחשוב להיות קשובי� אליו, למשמעותי יותר

 ????הא� אובד� היריו� מוגדר כמוותהא� אובד� היריו� מוגדר כמוותהא� אובד� היריו� מוגדר כמוותהא� אובד� היריו� מוגדר כמוות. . . . 3333

, "שמועה  רעה"ג�  א�  נסכי�  שאובד�  היריו�  הינו  ,  כפי  שנזכר  לעיל
משו� ,  'דיי�  האמת'  את  ברכת  עדיי�  אפשר  לומר  שאי�  לבר"  עליו  בימינו

שלא  נהגו  לבר"  ברכה  זו  על  כל  שמועות  רעות  אלא  רק  על  מקרי  מוות  של 
  הושוו 'דיי�  האמת'א�  משמעותו  של  מנהג  זה  היא  שגדרי  ברכת  .  קרובי�

 

 . העור" העור" העור" העור"�������� .  לעיל1'  ראה הע .8
הרי  שההיריו�  הוא ,  ג�  א�  לא  נתייחס  להיבטי�  הנפשיי�  של  הנושא,  מצד  הדיו�  ההלכתי .9

כדברי  הגמרא ,  אפשרות  תיאורטית  שייוולד  ילד  אלא  פוטנציאל  שקיי�  כבר  בעול�לא  רק  
וראה  ש�  שיש  אפשרות  לחלק  בי� ,  ביחס  להקנאת  דבר  שלא  בא  לעול�)  ב,  סב(בקידושי�  

 .שלבי� שוני� בהיריו�

) א"ט  ה"ברכות  פ(נית�  אולי  להוכיח  שאי�  לבר"  על  הפלה  מדברי  הירושלמי  ,  מאיד" 
משמע  לכאורה .  �  של�  שנעשה  נכה  ולא  על  אד�  שהיה  נכה  במעי  אמושהורה  לבר"  על  אד

ולכ�  אי�  צור"  לבר" ,  מהירושלמי  שעצ�  ההיריו�  אינו  ערובה  לכ"  שייוולד  תינוק  בריא
וג� ,  אמנ�  נית�  לחלק  בקלות  בי�  וולד  חי  ופגו�  ובי�  וולד  מת.  כאשר  התינוק  נולד  פגו�

) אחת  מברכות  הראייה(פי  שונה  מהרגיל    בה  מדובר  ש�  הינה  בעלת  או'דיי�  האמת'ברכת  
 .] העור" העור" העור" העור"�������� .  לעיל5'  ראה  הע.  [ל"ואכמ



 א"עתש אב) ב�א, ג"כר� כ (צ�ט"אסיא פ 104

הרי שאי� לבר" על אובד� של עובר כפי שאי� , לחלוטי� לדיני אבלות וקריעה
הפוסקי�  עצמ�  כתבו ,  אמנ�).  ל,  ד  שמ"ע  יו"כמבואר  בשו(קורעי�  עליו  

מי  שיש  לו  צער "  על  'דיי�  האמת'ויש  לבר"  ,  שהשוואה  זו  אינה  מוחלטת
וממילא  יש ,  )ק  ד"רכג  ס'  סי,  ז"לשו�  הט"  (במיתתו  וכל  שכ�  אד�  חשוב

 .'יש צער במיתתו'מקו� לבר" על עובר אשר בהחלט 

השאלה  שבה  יש  להתלבט  היא  א�  להתייחס  לאובד�  היריו� ,  א�  כ�
וממילא  לפי "  מוות"אל  אירוע  אשר  ע�  כל  הצער  שבו  אי�  הוא  בכלל  כ

א. ,  או  שמא  להתייחס  אליו  כאל  מוות  ממש,  המנהג  כיו�  אי�  לבר"  עליו
נראה .  וממילא  מסתבר  שיש  לבר"  עליו,  שאי�  בו  דיני  קריעה  ואבלות

, )שהרי  מדובר  רק  במנהג  העול�(למדנית  �ששאלה  זו  איננה  שאלה  הלכתית
אפשר  למצוא  רמיזות ,  ע�  זאת.  י�  לה  תשובה  חד  משמעיתוממילא  ג�  א

 .ותשובות שונות ג� במקורות הלכתיי�

נית�  לבחו�  את  הגדרת  האובד�  כמוות  דר"  שאלת  ההתייחסות  אל  הנפל 
שאלה  זו  הינה  נושא  שנוי  במחלוקת  אשר  מופיע  בדיוני� .  10"מת"כאל  

שבו ,  קבורת  נפלהגדול  והמפורס�  שבה�  הינו  הדיו�  על  חיוב  .  הלכתיי�  רבי�
). תקכו  ובנושאי  כליו'  ח  סי"ע  או"שו'  עי(נחלקו  גדולי  הראשוני�  והאחרוני�  

אשר  קשורה  במספר ,  סוגיה  חשובה  נוספת  הינה  ביצוע  נתיחה  פתולוגית  בנפל
. 11איסור  הנאה  מהנפל  ועוד,  איסור  ביזוי  נפל,  שאלות  כגו�  איסור  הלנת  נפל

, )וד  רבי�  אחרי�  הקשורי�  אליה�ובע(אי�  כא�  המקו�  להרחיב  בנושאי�  אלו  
. ודי  בכ"  שנסכ�  ונאמר  שכול�  נתוני�  במחלוקות  רבות  ללא  הכרעה  ברורה

קשה  לדעת  א�  ה�  נאמרו ,  ג�  א�  ננסה  לדייק  וללמוד  מדעות  מסוימות,  כמו  כ�
 .מתו" התבוננות עקרונית על מהות הנפל או מסיבות צדדיות שונות

והיא  שאלת ,  ווית  אחרתנראה  שאפשר  לבחו�  שאלה  זו  מז,  אי  לכ"
אשר  תשלי"  ממילא  על  שאלת  ההתייחסות "  חי"ההתייחסות  לעובר  כאל  

ישנ�  סוגיות  הלכתיות  רבות  המתייחסות  לשאלת ".  מוות"להפלתו  כאל  
הגמרא  בסנהדרי� .  ולא  נדו�  בה�  כא�,  מעמדו  המשפטי  וההלכתי  של  העובר

 :דנה במישרי� בשאלת קיומה של נשמה אצל העובר) ב, צא(

משעת ,  נשמה  מאימתי  ניתנה  באד�:  מר  ליה  אנטונינוס  לרביא
 ?פקידה או משעת יצירה

 .משעת יצירה: אמר לו

 

אפשרות  אחרת  היא  לבחו�  שאלה  זו  דר"  ההתייחסות  של  ההלכה  אל  הפלה  מלאכותית  כאל   .10
א"  מכיוו�  שהראשוני�  והאחרוני�  נחלקו  בהגדרת  האיסור  שבהפלה  ואי�  כא�  מקו� ,  רציחה

 ).תחומי� כטתחומי� כטתחומי� כטתחומי� כטבתו" ' כיצד לבצע הפלה מלאכותית'מרי להרחבה עיי� במא(להארי" בזה 

פרק   (זכרו�  מאירזכרו�  מאירזכרו�  מאירזכרו�  מאירבספר  ,  )יז�יא'  ב  עמ"ח  (הרפואה  לאור  ההלכההרפואה  לאור  ההלכההרפואה  לאור  ההלכההרפואה  לאור  ההלכהבספר  '  להרחבה  בנושא  עי .11
 ).לו ד(ובתורת היולדת ) ד שמט"יו (נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ב, )י
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אפשר  חתיכה  של  בשר  עומדת  שלשה  ימי�  בלא  מלח :  אמר  לו
 .12אלא משעת פקידה? ואינה מסרחת

דבר  זה  למדני  אנטונינוס  ומקרא  מסייעו  שנאמר :  אמר  רבי
 ".ופקודת" שמרה רוחי"

אלא  יצור  חי ,  איננו  חתיכה  של  בשר,  אנטונינוס  את  רבימלמד  ,  עובר
יש  להתייחס  לאובד�  של  עובר  כאל  מוות  ולבר"  עליו ,  ממילא.  בעל  נשמה

נראה  שנכו�  להתייחס  אל  העובר  כאל  ישות ,  ג�  מבחינה  נפשית.  13בהתא�
הרב משה פיינשטיי� כתב פע� . שהתקיימה ומתה ולא להתכחש לעצ� קיומו

בדבריו  התייחס  לשאלת  תחיית .  ו  הפילה  כמה  נפלי�אל  בחור  אחד  אשר  אמ
 ):קלח' ג סי"ד ח"אגרות משה יו(וסיי� את דבריו כ" , המתי� בנפלי�

שיעלה  רצו�  הש�  יתבר"  שהוא  הזמ� ,  ולכ�  תהא  בטוח  שבמהרה
יהיו  ל"  אחי�  צדיקי�  שלא  טעמו  טע�  חטא ,  לתחיית  המתי�

 .מעול�

�  הוא  מנסה  לשכנע  את נית�  לראות  בדבריו  של  הרב  פיינשטיי�  שאי
אלא ,  אותו  בחור  שאחיו  הנפלי�  הינ�  חסרי  משמעות  וכדאי  שישכח  מה�

ומנח�  את  הבחור  דווקא  בכ"  שאות�  נפלי� ,  מכיר  בקיומ�  של  אות�  נפלי�
 .ימשיכו להיות אחיו ג� בעול� הבא

 על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר על הפלה מלאכותית שנעשתה בהיתר ' ' ' ' דיי� האמתדיי� האמתדיי� האמתדיי� האמת''''ברכת ברכת ברכת ברכת . . . . בבבב

 ????ית שנעשתה בהיתרית שנעשתה בהיתרית שנעשתה בהיתרית שנעשתה בהיתרמתי מברכי� על הפלה מלאכותמתי מברכי� על הפלה מלאכותמתי מברכי� על הפלה מלאכותמתי מברכי� על הפלה מלאכות. . . . 1111

המחייבת "  שמועה  רעה"עד  עתה  עסקנו  בהגדרת  האובד�  עצמו  כ
דיו�  זה  מספיק  במקרי�  שבה�  תינוק  מת  בלידתו  או .  'דיי�  האמת'בברכת  

המשות.  למקרי�  אלו  הוא .  לחלופי�  במקרי�  של  הפלה  טבעית  ופתאומית
ללא  הודעה ,  ופתאו�,  שההורי�  היו  סבורי�  שעומד  להיוולד  לה�  ילד

א" ".  שמועה  רעה"ובהחלט  נית�  להגדיר  זאת  כ,  הילד  הזה  מת,  וקדמתמ
פעמי�  רבות  ההורי�  יודעי�  עוד .  ברוב  המקרי�  המציאות  מסובכת  יותר

ובתהלי"  ההפלה  רק  מוציאי� ,  קוד�  ההפלה  עצמה  שהעובר  ללא  רוח  חיי�
במקרי�  אחרי�  ההורי�  מקבלי�  מידע  על  בעיה .  מה�  את  העובר  המת

כ"  מתקבלת  החלטה  מודעת �ורק  אחר,  ית  מסוג  זה  או  אחרעוברית  או  אימה
במקרי� . ושקולה להפיל את העובר לאחר קבלת היתר הלכתי מפוסק מוסמ"

 

ע א"  לכל  הדעות  מדובר  על  שלב  שבו  טיפת  הזר,  הפרשני�  נחלקו  מהי  בדיוק  שעת  הפקידה .12
משמע  שהנשמה )  י  ש�"י  רש"ב  עפ,  צט(אמנ�  בגמרא  במנחות  .  טר�  התהוותה  לכדי  עובר

 .כדעת רבי, שהוא זמ� יצירת העובר, נוצרת רק ביו� הארבעי� להיריו�

ובהכרעת ,  אי�  בדברי�  הוכחה  הלכתית  מוחלטת  אלא  קריאת  כיוו�  בלבד,  כפי  שנכתב  לעיל  .13
 .ההלכה למעשה נעסוק להל�
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הא�  בזמ�  קבלת  המידע  מ� ?  מתי  לבר".  א:  כאלה  צצות  שתי  שאלות  שונות
במקרה  שבו ?  הא�  בכלל  לבר".  ב?  או  בזמ�  ביצוע  ההפלה  עצמה,  הרופאי�

הא�  שיי" ,    לבצע  את  ההפלה  לאחר  שנועצו  ברבההורי�  עצמ�  החליטו
 ?"'דיי� האמת'ברו" "בכלל לבר" 

במקרה  שבו .  נראה  שבשאלת  זמ�  הברכה  יש  לחלק  בי�  שני  מקרי�
ובעצ�  הוא  כבר  מת  אלא  שצרי"  רק ,  התברר  בבדיקות  שאי�  לעובר  דופק

היא  כבר  בזמ�  הבדיקה  ואי�  צור" '  שמועה  הרעה'מסתבר  שה,  להוציא  אותו
ולעומת  זאת  כאשר  הבדיקה  הרפואית  רק  העלתה .  �  לביצוע  הגרידהלהמתי

דומה  העובר  לאד� ,  )כגו�  כשהעובר  מסכ�  את  חיי  הא�(שיש  הכרח  להפיל  
אשר  ברור  שאי� )  ל"כגו�  שנכנסו  מחבלי�  לביתו  ר(שנשקפת  סכנה  לחייו  

 . 14'דיי� האמת'לבר" עליו ברו" 

דיי� '  את  ברכת  מנהג  העול�  הוא  להשוות,  כפי  שהובא  לעיל,  אמנ�
מנהגנו  כיו�  בדי� .  ולבצע  אות�  במקביל,  לפעולת  הקריעה  על  המת'  האמת

ולא לקרוע מייד ע� השמועה , קריעה הוא להמתי� עד להוצאת המת לקבורה
א"  יש  מקו� ,  בעוברי�  לא  מתבצע  לרוב  טקס  הוצאה  לקבורה.  על  מותו

  את להמתי�  לפחות  עד  להוצאת  העובר  מ�  הרח�  אשר  מקבעת  בתודעה
ההיגיו�  להמתי�  עד  לרגע  זה  הוא  ג�  משו� .  האובד�  ומקבילה  להוצאת  המת

תהלי"  הבדיקה  והבירור  של  מות  העובר  ברח� .  האופי  החד  והברור  שלו
הוא  כולל  בדיקות  חוזרות  ונשנות  ופנייה  למומחי� .  הינו  סבו"  ומפותל

ההורי�  על  המוות "  שומעי�"וקשה  למצוא  נקודת  זמ�  ברורה  שבה  ,  שוני�
עד  קבורת  הנפל  או  לפחות  עד  הוצאתו  מרשות ,  כמו  כ�.  וראוי  שיברכו  עליו

ולכ�  נראה  שראוי  לקבוע  את  זמ�  הברכה ,  פשוט  שמותר  לה�  לבר",  הוריו
 .15בהפלה עצמה

על  הפלה  מלאכותית  שנעשתה על  הפלה  מלאכותית  שנעשתה על  הפלה  מלאכותית  שנעשתה על  הפלה  מלאכותית  שנעשתה '  '  '  '  ברו"  דיי�  האמתברו"  דיי�  האמתברו"  דיי�  האמתברו"  דיי�  האמת''''הא�  מברכי�  הא�  מברכי�  הא�  מברכי�  הא�  מברכי�  .  .  .  .  2222
 ????בהיתרבהיתרבהיתרבהיתר

רוחנית על  הפלה  מלאכותית  הינה  שאלה  הלכתית  ו'  דיי�  האמת'ברכת  
נראה  ברור  שאד�  אשר  רצח  את  קרובו  בד�  קר  אינו  מבר"  עליו .  כאחד

' דיי�  האמת'ברכת  .  ג�  א�  מותו  גור�  לו  צער  מסוי�,  "'דיי�  האמת'ברו"  "
ולא  להביע  צער  על  מעשה ,  באה  להצדיק  את  די�  השמי�,  כשמה  כ�  היא

הא�  ראוי :  שאלה  זו  עולה  ג�  ביחס  להפלה.  שאותו  עשה  האד�  בעצמו

 

שבה�  התברר  שלעובר  יש  מומי�  המחייבי�  או  מתירי�  את ,  יש  ג�  מקרי  ביניי�מוב�  ש  .14
ולפי  מסקנתנו  אי� ,  ונית�  להשוות  זאת  לאד�  אשר  התגלתה  אצלו  מחלה  סופנית,  הפלתו

 .הדבר משנה
כבדר"  אגב  נעיר  שג�  בברכת  הטוב  והמטיב  לא  נהגו  להתחשב  במידע  שנית�  בבדיקות   .15

והמיטיב  על  לידת  ב�  זכר  לא  תוקנה  במקור  על  הלידה ברכת  הטוב  ".  שמועה  טובה"כ
ולמרות  זאת  לא  מצינו  שמברכי�  ברכה  זו  כשהרופא ,  אלא  על  כ"  שהוולד  הינו  זכר,  עצמה

 .מדווח להורי� על מי� העובר טר� לידתו
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דיי� 'ברו"  "רי�  אשר  גרמו  בעצמ�  למותו  של  ילד�  יברכו  על  כ"  שהו
ולמצער ,  א.  שעשו  זאת  בנסיבות  בה�  ההלכה  מחייבת  את  הדבר,  "'האמת

 ?מתירה אותו

שאלה  זו  היא  שאלה  קיומית  בעבור  הורי�  רבי�  שנאלצו  לבצע  הפלה 
הורי�  רבי�  שואלי�  את  עצמ�  א�  מותר  לה�  בכלל  להתייחס .  מלאכותית
? כאשר  ה�  עצמ�  היו  אלו  שהחליטו  עליה,  אל  אסו�  שפקד  אות�להפלה  כ

הרי  ה�  מודעי�  לכ"  שההחלטה ,  וא.  א�  קיבלו  על  כ"  הדרכה  הלכתית
לעתי�  מתו"  מודעות (וא.  בחירת  הרב  הפוסק  ,  לפנות  בשאלה  לפוסק  הלכה

מלבד  הצער .  רובצת  במידה  כזו  או  אחרת  על  מצפונ�)  לגישתו  בנושא
ה�  נאלצי�  לשאת  את  כובד  האחריות  שבגרימת ,  והאבל  שבו  ה�  נתוני�

, להורי�  כאלו  לא  יועילו  דברי  הניחומי�  של  הרב  פיינשטיי�.  אותו  צער
א�  לעובר  אכ�  הייתה :  "אלא  דווקא  יגרמו  לה�  לחשוב,  המובאי�  לעיל

 ". ?אי" העזנו לפגוע בו, נשמה ויש לו חלק לעול� הבא

וכ� ,  16  היריו�מחקרי�  שנעשו  על  תחושות  של  הורי�  לאחר  אובד�
מלמדי�  שיש  הבדל  משמעותי  בי�  הורי�  שביצעו ,  מפגשי�  ע�  הורי�  כאלה
. ובי� הורי� אשר קיבלו היתר הלכתי מפורש לכ", את ההפלה על דעת עצמ�

מלבד  חשיבותו  לגופו  של ,  העיסוק  בשאלת  ההיתר  ההלכתי  לבצע  הפלה
ההלכה  מורה כאשר  .  יכול  ג�  להוות  עוג�  הצלה  נפשי  בעבור  ההורי�,  עניי�

. היא בעצ� אומרת לה� שהעובר הזה אינו אמור לחיות, להורי� לבצע הפלה
ובי�  א�  זה ',  רוד.'בי�  א�  זה  משו�  שהעובר  מסכ�  את  אמו  ויש  לו  די�  

האמירה שאותה חשוב להבי� ולשדר ', טריפה'משו�  שהעובר  עצמו  מוגדר כ
,  של ההורי�היא שההחלטה על חייו ומותו של העובר איננה בחירה בלעדית

וכפי  שמצינו  שבמקרי� ".  דיי�  האמת"אלא  חלק  ממחשבתו  ומהכרעתו  של  
ואיש  לא ,  מסוימי�  הותר  להימנע  מפעולות  להצלת  חייו  של  חולה  סופני

הוא  הדי�  ג�  בהפלה ',  דיי�  האמת'העלה  על  דעתו  שמשו�  כ"  תתבטל  ברכת  
 .17מלאכותית

 שלבי� שוני� בהיריו�שלבי� שוני� בהיריו�שלבי� שוני� בהיריו�שלבי� שוני� בהיריו�. . . . גגגג

�  לשלבי�  שוני�  הינה  שאלה  סבוכה שאלת  חלוקת  אובד�  ההיריו
במהל"  ההיריו�  נהוג  בעול�  הרפואה  לחלק  את .  ביותר  ובעלת  פני�  רבות

המהווי�  שלושה  שלבי�  בהתפתחות )  שלישי�(ההיריו�  לשלושה  טרימסטרי�  

 

 .2007ירושלי� , אמהות חסרהאמהות חסרהאמהות חסרהאמהות חסרה, ראה למשל אצל זהר גזית  .16

כגו�  במקרי� ,  יל  נסמ"  על  החלטת  ההורי�אמנ�  יש  להעיר  שבמקרי�  שבה�  ההיתר  להפ  .17
. לכאורה  קשה  יותר  לומר  סברה  זו,  של  עוברי�  בעלי  מומי�  או  היריו�  שנוצר  באונס  וכדומה

, ובכל  מקרה  בו  נית�  היתר  כזה,  א"  במקרי�  אלו  באמת  לא  מצינו  היתר  ברמה  העקרונית
ות  על  מצב  בו תו"  הסתמכ,  במוב�  זה  או  אחר'  רוד.'ישנו  משקל  רב  לשיקולי�  של  די�  

 . ואי� כא� מקו� להארי" בסוגיות סבוכות אלו, העובר עדיי� לא נחשב כיצור חי
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 )Abortion('  הפלה'במקרה  של  אובד�  היריו�  מחלקת  הרפואה  בי�  .  העובר
ובי� ,  )  יו��140כ(,  �20שבוע  ההמתבצעת  בחצי  הראשו�  של  ההיריו�  עד  ה

החלוקה .    המתבצעת  בחצי  השני  של  ההיריו�)Stillbirth  ('לידה  שקטה'
עד  קרוב  לסו. (ההלכתית  החדה  ביותר  הינה  בי�  ארבעי�  הימי�  הראשוני�  

) שהוא  מוגדר  כשבוע  השמיני  למני�  הרופאי�,  השבוע  השישי  מהפקידה
א"  קיימת  ג�  חלוקה ,  יו�ובי�  המש"  ההיר"  מיא  בעלמא"שבה�  העובר  הוא  

ובי�  ששת "  אינו  ניכר"בי�  שלושת  החודשי�  הראשוני�  שבה�  העובר  
ולדעת  מספר  פוסקי�  יש  ג�  חלוקה ,  18החודשי�  האחרוני�  שבה�  הוא  ניכר

מאוחרת  יותר  לקראת  החודש  השביעי  בי�  עובר  היכול  לחיות  מחו#  לרח� 
 .19ובי� עובר שאינו יכול לחיות בחו#

ה�  ביחס  להגדרת ,  ות  להשלי"  ג�  על  הנידו�  דיד�חלוקות  אלו  יכול
א"  קשה  לקבוע ,  "שמועה  רעה"ההפלה  כמוות  וה�  ביחס  להגדרתה  כ

נראה  שלענייננו  נכו�  להתייחס  לחלוקה ,    ע�  זאת20.מסמרות  על  פיה�
נראה  שנית�  לחלק  בי�  מקרה  שבו  ההורי�  גילו  בבדיקה .  הלכתית  אחרת

שבו  ידוע  שהעובר  היה  חי  ורק ובי�  מקרה  ,  הראשונה  שלעובר  אי�  דופק
זאת  משו�  שכאשר  לא  ידוע  א�  אי .  לאחר  מכ�  הוא  הופל  מסיבות  שונות

נכונה  סברת  האבודרה�  שאי�  לבר"  על ,  פע�  היה  זה  עובר  שמסוגל  לחיות
 .דבר שמעול� לא היה ורק היה תקווה שיהיה

. שאלת  החלוקה  בי�  השלבי�  השוני�  הינה  ג�  שאלת  נפשית  כאובה
ולהשוות  בי�  עובר ,  התייחס  אל  כל  סוגי  האובד�  באופ�  שווהקשה  ל,  מחד

בשל  שמת  בפתאומיות  במהל"  לידה  רגילה  בסו.  החודש  התשיעי  ובי�  עובר 
קשה  מאוד  ג�  לקבוע ,  מאיד".  שהתגלה  ללא  דופק  בתחילת  ההיריו�

והניסיו�  לחלק  ולהבדיל  פוגע  לעתי� ,  מסמרות  בענייני�  אלו  המסורי�  ללב
בזהירות  מסוימת  נית�  לומר  שהחלוקה  ההלכתית .  עיליותר  מאשר  הוא  מו

הכאב  על  אובד�  היריו�  בשלב  שבו  טר� .  אשר  הובאה  לעיל  נכונה  ג�  כא�
, הינו  לרוב  כאב  על  כ"  שההיריו�  לא  הצליח  להתפתח,  התגלה  דופק  בעובר

מהרגע  שבו ,  לעומת  זאת.  ולא  על  העובר  עצמו  אשר  לא  ברור  א�  בכלל  היה
והכאב  על ,  צר  קשר  עמוק  יותר  בי�  ההורי�  והעוברנו,  נצפה  דופק  בעובר

 . אובדנו הינו בעל אופי מסוי� של אבל

 

א" ,  ברוב  הסוגיות  מופיעה  חלוקה  זו  כאמירה  טכנית  לגבי  הזמ�  שבו  נית�  לראות  שיש  עובר  .18
י "וברש)  א,  סט(רמז  לכ"  שיש  משמעות  מהותית  לחלוקה  זו  נית�  לראות  בגמרא  בסנהדרי�  

 .ופוסקי� רבי� דנו בה ביחס להיתר לבצע הפלה, )מ"ה ש"ד(ש� 

 ).4ער" הפלה ג  (אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתוב) ג קב"חי (צי# אליעזרצי# אליעזרצי# אליעזרצי# אליעזרת "ראה למשל בשו  .19
נית�  עקרונית  לומר  שהגדרת  ההפלה  כמוות  מתקיימת  דווקא  לאחר  ארבעי�  הימי�  במהל"   .20

שמועה  רעה  מתקיימת  דווקא  לאחר ואילו  הגדרת  ההפלה  כ,  "מיא  בעלמא"העובר  מוגדר  כ
 .א" הדבר אינו מוכרח, לאחר שלשה חודשי הריו�" הוכר העובר"ש
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חשוב הרבה יותר לדעת שחלוקות , בי�  א�  חלוקה  זו  נכונה  ובי� א� לא
אסור  לשדר  להורי�  אשר  איבדו  את  ההיריו� .  אלו  לעול�  אינ�  מוחלטות

ד"  אי�  סיבה ומאי,  בשלב  מוקד�  שאי�  לה�  בכלל  סיבה  להצטער  על  העובר
. לתבוע או לצפות מהורי� שחוו אובד� היריו� בשלב מאוחר שינהגו כאבלי�

והכלל  הראשו�  בעבור ,  נושא  זה  של  אובד�  היריו�  הינו  כל  כ"  רגיש  ומורכב
מי  שניגש  להקשיב  ולסייע  להורי�  שחוו  אותו  הוא  לתת  לה�  לבטא  את 

 .תחושותיה� מבלי לנסות להכתיב את אות� תחושות

  למעשה למעשה למעשה למעשההלכההלכההלכההלכה. . . . דדדד

, וכ�  מפאת  הרצו�  שלא  להארי",  מפאת  אופיו  המורכב  של  המאמר
הועלו  הסוגיות  ההלכתיות  הנוגעות  לשאלת  חיוב  הברכה  על  קצה  המזלג 

ההתייחסויות  הראשונות  לנושא  זה  הופיעו  רק  אצל  הפוסקי� ,  להלכה.  בלבד
) פרק  ד  אות  כא(בגשר  החיי�  .  וה�  חלוקי�  ביניה�  ביחס  אליו,  האחרוני�

וכ" ,  "יו�  אי�  קורעי�  ואי�  מברכי�  עליו'  על  תינוק  שמת  קוד�  ל"  שכתב
". לא  נהגו  לבר"  על  כ""א  באומרו  ש"הורה  ג�  הרב  יהושע  נויבירט  שליט

הובא  בש�  הרב  משה  פיינשטיי� )  8'    הע2'  עמ(בספר  יסודי  שמחות  ,  מאיד"
וכ� ,  "דלא  גרע  משאר  שמועות  רעות"שיש  לבר"  ג�  על  נפלי�  בש�  ומלכות  

 .21א"רה ג� הרב יצחק זילברשטיי� שליטהו

שיש "  שמועה  רעה"לעיל  הראינו  שמעיקר  הדי�  מוגדר  אובד�  ההריו�  כ
, מאיד".  ומסתבר  שג�  בעל  גשר  החיי�  לא  חולק  על  טענה  זו,  לבר"  עליה

קשה להתעל� מ� העובדה שלאור" הדורות לא נהגו ככל הנראה לבר" ברכת 
לאור  זאת .  א"ב  נויבירט  שליטכפי  שהעיד  הר,  לאחר  הפלה'  דיי�  האמת'

ג�  משו� ,  נראה  שאי  אפשר  לחייב  את  ההורי�  לבר"  ברכה  זו  שלא  נהגו  בה
נראה  שא�  ההורי� ,  ע�  זאת".  ספק  ברכות  להקל"שכלל  גדול  בידנו  ש

חפצי� בכ" ה� רשאי� לבר" ברכה זו ואפילו בש� ומלכות ללא חשש ברכה 
 .�שהרי מעיקר הדי� אי� כל מניעה לעשות כ, לבטלה

נדמה  שיש  חשיבות  רבה  לכ" ,  מלבד  הטיעוני�  ההלכתיי�  לכא�  ולכא�
, על  אובד�  היריו�'  דיי�  האמת'שההורי�  ייחשפו  לאפשרות  לבר"  את  ברכת  

 . וזאת משני טעמי�, ג� א� לא מדובר בחיוב הלכתי מוחלט

דיי� 'האבודרה�  המובא  לעיל  כתב  שהטע�  לכ"  שתיקנו  את  ברכת  
נראה  שדווקא  חוויה  של .  דיק  עליו  את  הדי�הוא  כדי  שהאד�  יצ'  האמת

יכולה  לעורר  אצל  האד� ,  אחרות"  שמועות  רעות"יותר  מ,  אובד�  היריו�
ועל  כ�  יש  חשיבות  מיוחדת  לכ"  שיצדיק  עליו  את ,  שאלות  ומצוקות  רוחניות

ייתכ�  שהטע�  לכ"  שלא  נהגו  לבר"  על  בהמה  שמתה  או  על  יי� .  הדי�
 

הביא )  אבלות  קלה  ו  (נטעי  גבריאלנטעי  גבריאלנטעי  גבריאלנטעי  גבריאלובספר  ,  כתב  שזו  מחלוקת)  174'  עמ  (זכרו�  מאירזכרו�  מאירזכרו�  מאירזכרו�  מאירבספר   .21
 .דעה שיש לבר" בלי ש� ומלכות
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נ�  גורמות  לאד�  תהיות  על  משפטו  של שהחמי#  הוא  שבשורות  אלו  לרוב  אי
מעורר  שאלות  רבות ,  א"  מותו  של  עובר  אשר  טר�  ראה  אור  עול�.  ה"הקב

ולפיכ"  יש  חשיבות  יתרה ,  להית�על  ההשגחה  ועל  הנהגת  השכר  והעונש  הא
לכ"  שאד�  מצדיק  עליו  את  הדי�  ומכיר  בכ"  שאי�  דבר  שנעל�  ממשפטו  של 

 .'דיי� האמת'

והיא ,    שאפשר  לבר"  על  אובד�  היריו�חשיבות  נוספת  יש  להנחיה
הורי� .  בניית  יחס  נכו�  יותר  בי�  תחושת�  של  ההורי�  ובי�  עול�  ההלכה

רבי�  חשי�  מתוסכלי�  מכ"  שאי�  שו�  דיני  אבלות  על  עוברי�  או  על 
הפסיקה .  ומסיקי�  מכ"  בטעות  שההלכה  לא  מכירה  בכאב�,  תינוקות  קטני�

  על  הפלה  יכולה  להבהיר 'דיי�  האמת'שיש  חיוב  עקרוני  לבר"  ברו"  
כאשר .  22שהאמירה  ההלכתית  בעניי�  מורכבת  יותר  ממה  שנראה  מלכתחילה
א"  מורה ,  אד�  יודע  שההלכה  אינה  מחייבת  דיני  קריעה  ואבלות  מצד  אחד

הוא  מבי�  שהפטור  מדיני  אבלות  אינו  מבטא ,  מצד  שני'  דיי�  האמת'לבר"  
מסוג  אחר  ובכאב אלא  אמירה  שמדובר  באובד�  ,  התעלמות  מהאובד�  שלו

יכולה  לשחרר  את ,  כמו  ג�  התובנות  שהועלו  לעיל,  תובנה  זו.  מסוג  אחר
ההורי�  מתחושה של פער בי� רגשותיה� האישיי� ובי� המסגרות ההלכתיות 

 . ולאפשר לה� התמודדות בריאה ונכונה יותר ע� אובדנ�, 23והחברתיות

 

 

רי�  על  בסיס  מסקנת  המאמר  שזו והדברי�  אמו,  אי�  זה  שיקול  להוציא  פסיקה  לא  נכונה,  כמוב�  .22
 .אכ� ההלכה
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