
 תשע"ג חשוון 2 יא-כיתה י ספרות השו"ת

 יש"י

 הפסקת היריון

 סנהדרין דף נז עמוד בתלמוד בבלי מסכת  -מקור בסיסי א. 

 ן נח נהרג בדיין אחד, בעד אחד... ב

 ? ישמעאל דרבי )מהו טעמו( טעמיה מאי... העוברין על אף: אמרו ישמעאל רבי משום

  :(ו, ט בראשית" )ישפך דמו באדם האדם דם ךפש" כתיב

 . אמו שבמעי עובר זה: אומר הוי? אדםב שהוא אדם איזהו

       ? כתבי בלשונך את עמדתו של רבי ישמעאל. 1

       ? על מה מתבססת דעתו של רבי ישמעאל. 2

            

      ? נה המקורית של הפסוק מבראשיתכווהמהי . 3

            

 

 ( 25-25)עמ'  היבטי הלכה", תחומין כא -, "הפלות מלאכותיותרן ליכטנשטייןההרב אב. 

     ?, ומה מטרתומה הנושא העיקרי של המאמר שכתב הרב ליכטנשטיין. 1

            

 השלימי את הטבלה הבאה. . ים שונים של הפלההמשנה עוסקת בשני מקר אהלות:מסכת המשנה ב .2

 הנימוק הדין המקרה

   

   

   כיצד הוא מסיק זאת?  הכללי שלומד הרב ליכטנשטיין מהמשנה?העיקרון  ומה. 3

            

 . וקים, ומביא לכך שני נימההפלה הוא מדרבנןעה שאיסור דוחה את הדרב ליכטנשטיין ה .4

  הביעי את עמדתך בעניין. . הסבירי מדוע, ומבחינה מוסרית"ה זו מרתיעה עד" .א

            

     (. מה מוכיח הרב מהגמרא וכיצד? הגמרא בסנהדרין )לעיל ב.

            

 סור הפלה מהתורה. השלימי את הטבלה הבאה: המקורות לאי .5

 ותמקור הסבר האיסור

  רציחה ממש. 1

 

 "לא תרצח"

, מעין מוציא נחשב ל'אביזרים' לאיסור רצח סניף לרציחה. 2

 זרע לבטלה

 

  . חבלה3

 

--- 

 חובה להתאמץ להציל חיי אדם, או פוטנציאל . הצלת נפש 4

 חיים
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 (25-22אליעזר" )עמ'  ציץ", שו"ת הרב אליעזר וולדנברגג. 

   מהי השאלה במקור זה? תארי בפירוט את המקרה והציגי היטב את הדילמה. . 1

           

            

    מהי תשובתו של הרב וולדנברג? מהם התנאים להפלה לדעתו?  .2

            

     (1. תבסס הרב וולדנברג בתשובתום משעליהצייני את המקורות . 3

2)       3)      

     יקריים להיתר לפי הרב וולדנברג? מהם שני הנימוקים הע. 4

            

 

 ( 22-25 )עמ' , שו"ת אגרות משההרב משה פיינשטייןד. 

 ? לכך שהריגת עובר היא רצח מהתורהן הוכחות של הרב פיינשטיימהן שתי ה. 1

         תוספות בסנהדרין:  א.

              

         רמב"ם הלכות רוצח:  ב.

            

. קראי את דברי הביקורת שלו והביעי את דעתך "ציץ אליעזר"הרב פיינשטיין מתנגד בחריפות ל. 2

  של הרב וולדנברג? של הרב פיינשטיין או  -יזו עמדה משכנעת אותך יותר אבדיון. 

           

            

 

 ( 25-25שאילת שלמה )עמ'  תהרב שלמה אבינר, שו"

 מהן? . טענות כנגד בדיקת העובר לפני הלידה 4בשאלה שנשאל הרב אבינר יש . 1

            א. 

            ב. 

            ג. 

            ד.

       כיצד היית עונה לשאלה בעצמך? . 2

            

 סכמי בקיצור את תשובותיו של הרב אבינר לכל ארבע השאלות. . 3

            א. 

            ב. 

            ג. 

            ד.


