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 ד"בס
  

  

   חוות דעת של המשפט העברי-הזכות להורות אצל אנשים עם מוגבלויות

  

  שיח של חובות לעומת שיח של זכויות 

השיח המדובר בהלכה . הנפוץ כל כך במשפט הישראלי לא קיים כמעט בכלל במשפט העברי, שיח הזכויות

, האל הוא העומד במרכז,  מקבל על עצמו את מרות האלכאשר אדם). ושל פטור(הוא בעיקר שיח של חובות 

  .ולא האדם

פרו "המצווה הראשונה בתורה היא . גדלה הטרמינולוגיה של חובה, כאשר מדובר על הבאת ילדים לעולם

התורה לא מעמידה את ההולדה כזכות אלא , לעומת התפיסה המקובלת עלינו כיום. 1"ורבו ומלאו את הארץ

ישנם מקרים מסוימים בהם , יחד עם זאת.  אדם מישראל לשאת אישה וללדת ילדיםחובתו של כל. כחובה

  .מתירים פוסקי ההלכה לבני הזוג למנוע הריון אך יש לבחון כל מקרה לגופו

כאשר מדברים הפוסקים על הולדה אצל בעלי מוגבלות קוגניטיבית השאלה העולה בדרך כלל אינה האם יש 

מעט מן הדעות .  יש להם הפטור ממצוות פרו ורבו והם רשאים למנוע הריוןזכות להורים ללדת ילד אלא האם

והיא האם ראוי כי , מתייחסות לא רק לשאלה ההלכתית מתי ניתן למנוע הריון אלא גם לשאלה הכללית יותר

יתערב בקבלת ההחלטה של הזוג עצמו לגבי השאלה האם להביא ) מלבד רב פוסק(המדינה או גוף חיצוני אחר 

  .לעולםילד 

  

   כללי-חיוב במצוות 

היא מצווה לכל דבר ולכן אדם שלא מחויב במצוות באופן כללי לא מחויב גם ' פרו ורבו': ציווי התורה, כאמור

בתחילה נגדיר את המושגים . השאלה מתי אדם מחויב במצוות תלויה ברמת הבנתו. במצוות פרו ורבו

  .הנוהגים בהלכה

  .הלכה פקחהמחויב במצוות נקרא ב, אדם רגיל

  .המושג הנוהג לגבי אדם עם מוגבלות קוגניטיבית הוא פתי

  .לגבי שוטה ישנה הלכה ברורה כי הוא אינו חייב במצוות. המושג הנוהג לגבי אדם עם מחלת נפש הוא שוטה

האם כשוטה או שמא הוא אינו פקח לגמרי אך גם , לגבי חיובו של פתי במצוות ישנה מחלוקת כיצד להגדירו

  .טהאינו שו

  

                                                 
 כח, א,  בראשית1



  
  
  

  הפקולטה למשפטים
  ש יעקב הרצוג"ע

  המרכז למשפטים
  רקמן.ע.ש מ"ע

  ישראל, 52900רמת גן 

. לפי הדעה שאדם עם לקות קוגניטיבית הוא כשוטה אין הוא חייב במצוות שהרי אין שוטה חייב במצוות

 שאומר על שוטה חרש וקטן כי הם 2ם"מביא את הרמב' משפטי דעת'מחבר ספר : אחד מפוסקי ההלכה

די בכך , במקרה כזה. פטורים מן המצוות מפני שאינם בני חיוב ולא מכיוון שאינם מבינים את מהות המצוות

וממילא הוא יהיה חייב  גם במצוות (כדי שיהיה חייב במצוות ) 6-7ילדים בגיל (שלאדם יש דעת כשל פעוטות 

  ).'פרו ורבו'

  

ברם במקרה , השיטות לפי הדעה שאדם עם לקות קוגניטיבית אינו שוטה טוענות כי ממילא הוא בן מצוות

לומד כי מכיוון שחיוב במצוות ' משפטי דעת'מחבר ספר . ריותכזה יש לקבוע מאיזו רמה הוא נחשב לבר אח

אינו תלוי ברמת ההבנה אלא בשאלה האם האדם הוא בר חיוב או לא אין אפשרות שהלקוי קוגניטיבית חייב 

  . בחלק מן המצוות ובחלק מהם הוא פטור

  

ק כי פתי חייב בכל משווה פתי לאנוס ופוס, אחד מחשובי הפוסקים בימינו, 3הרב זלמן נחמיה גולדברג

  . המצוות אך הוא אנוס שלא לקיים את מה שאינו מבין ולכן הוא חייב רק במה שמבין

  

ה נתן תורה " פסק כי הלוקה בשכלו חייב במצוות אם הוא מבין שהקב4ל"הרב שלמה זלמן אויירבך זצ

ת הנדרשת לקיום כמו כן הוא חידש כי יש הבדל בין הדעת הנדרשת לעונשים לדע. ושהמצוה היא בציוויו

חידושו צריך עיון מכיוון שכל עניין חיוב במצוות הוא הבחירה שבין טוב לרע ולכן אין אפשרות של . מצוות

  . חיוב במצוות ללא התחייבות בעונש

  

בעקבות פסיקתם של הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב אויירבך כי יכול להיווצר מצב בו אדם , ניתן לומר

מקרה כזה יקרה אם הפתי יכול להבין את .  אך לא יהיה מחויב במצוות פרו ורבויתחתן כדת משה וישראל

  .משמעות מעשה הקידושין אך לא את מצוות פרו ורבו ואת המשמעות של לגדל ילד

  

  החיוב בפרו ורבו אצל פתי

  .ישנה מחלוקת האם ניתן להתיר לזוג למנוע הריון, במקרה בו הבעל חייב במצוות

ובה הוא פוסק כי אין לעזור לזוג בעלי , 5ל"יותר של הרב שלמה זלמן אויירבך זצישנה דעה קיצונית ב

  :מפאת ייחודיותה של התשובה נביא אותה כאן במלואה. מוגבלות קוגניטיבית להרות באמצעים מלאכותיים

  ):משוחזרת על ידי השואל מכיוון שהמכתב המקורי אבד(השאלה 

                                                 
 ד"ב ה"חגיגה פ 2
  .231תחומין ז , נישואי מפגרים, הרב זלמן נחמיה גולדברג 3
  ד"ל' מנחת שלמה סי, רבך הרב אויי4
  )2008 (3-8' עמ, ספר אסיא יא5
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. חולה בעלת לקות קוגניטיבית שבאה עם אמּה בגלל בעיה אנדוקרינית אפשרית שאולי תורמת לעקרות שלה

האם להגיש לה טיפול רפואי . אך מוטל ספק ביכולתה לטפל בצורה סבירה בילדים אם ייוולדו, היא נשואה

  ?על מנת לאפשר הריון
  : התשובה במלואה

חושבני מסברא שאם אחד מבני הזוג , אך אם גם הוא מפגר, ורבונראה שאם הבעל פקח הרי חייב הוא בפרו "

אבל לא לעשות תחבולות . צריכים שפיר לעזור להם בדרך הרגילה, מצטער מזה והוא דורש ומבקש רפואה

כל זה כתבתי . יותר טוב להימנע, ואם רק הסבתא וכדומה מבקשת את זה. 'ואמצעים כעין הזרעה מהבעל וכו

  ."ס" מהשמסברא בלי שום יסוד

  

הרב אבינר מניח כי אדם בעל תסמונת דאון או פיגור קל . של הרב שלמה אבינר, קיימת גם דעה מתונה יותר

אינו מחויב במצוות וכן שאינו מסוגל להעניק לילדיו מסגרת משפחתית בריאה ולכן הוא פוסק כי אם הבעל 

במקרה בו . שו באמצעי מניעה באופן קבועאינו חייב במצוות יש לדאוג כי זוג בעלי מגבלה קוגניטיבית ישתמ

אך יש לשקול על פי פוסק מומחה האם , הבעל חייב במצוות קובע הרב אבינר כי יש לבחון כל מקרה לגופו

  .האב נחשב כאנוס שלא יכול לקיים מצוות פרו ורבו בעקבות אי יכולתו לספק לילדים מסגרת בריאה

הרב לרנר טוען כי כל עוד מבין הפתי את . 6 יאיר לרנרדעה שונה לחלוטין ניתן לראות במאמר של הרב

משמעות מצוות פרו ורבו הוא חייב בה ואין למנוע מזוג המבין את משמעות המצוות הולדה עד שיולידו בן 

נזכיר באמירת אגב כי במאמר האמור מעלה הרב לרנר את השאלה האם ). שאז קיימו כבר את המצווה(ובת 

על פי השקפתו על החברה להתערב רק במקרים קשים של . ציב סטנדרטים להורותראוי כי החברה היא זו שת

  . פיקוח נפש לילדים מפאת חוסר מסוגלות הורית של בני הזוג

  

לדעתו חשש למסוגלות . ל"הרב דיכובסקי מעלה דעה החולקת על דעתו של הרב שלמה זלמן אויירבך זצ

 שההורים אינם בעלי מסוגלות הורית על הקהילה למצוא ובמקרה. הורית אינו יוצר כלל סיבה למניעת הריון

 גם -יתומים(' בית דין הוא אביהם של יתומים'הוא מנמק את דבריו בהגדרה הידועה ולפיה . פתרון לילדים

הרב דיכובסקי אף מרחיב . ומוטלת על הציבור החובה לדאוג לסיפוק צורכיהם של הילדים) במובן הרחב

גופית וכך לבחון -עברת הפגם לילדים מותר ואף צריך להזדקק להפריה חוץואומר כי במקרה של חשש לה

  ).בדומה לפתרון במקרים אחרים של מחלה תורשתית(שהעובר אינו נשא של הפגם 

  

  :לסיכום בקצרה

על מנת לבחון מהו היחס לזכות ההולדה של אישה עם תסמונת דאון עלינו לבחון קודם כל האם היא ובעלה 

או אם יש להם דעת , האם הם מבינים את משמעות מצוות פרו ורבו, ל פי הפסיקות השונותחייבים במצוות ע

  ). 6-7גיל (כשל פעוטות 

 
  . 160', תחומין כד, "שכלית ואוטיזם, בעלי מוגבלות נפשית",  הרב יאיר לרנר6
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בקצה האחד נמצאת . ישנה קשת רחבה של דעות בפסיקה כיצד יש להתייחס למניעת הריון אצל בני הזוג

, הרב דיכובסקי דעתו של ובקצה השני נמצאת.  השולל עזרה מלאכותית לבני הזוגהרב אויירבךדעתו של 

נמצאות דעותיהם , בין לבין. הטוען בתוקף כי אין שום היתר למנוע הריון אצל זוג בעלי מוגבלות קוגניטיבית

הטוען כי במקרה בו הבעל חייב במצוות יש לבחון את יכולת בני הזוג להעניק מסגרת , הרב אבינרהשונות של 

 הרב יאיר לרנרמדי יש לשקול למנוע הריון באופן קבוע ושל ראויה לילדים ואם המסוגלות ההורית נמוכה 

הטוען כי כל עוד בני הזוג מבינים את משמעות מצוות פריה ורביה אין למנוע מהם הריון כלל עד שיש להם בן 

  . ובת

 
 


