
בשם ה' אל עולם

הפך בה והפך בו

הקדמה

להט״ב-דתיים.בתורעצמםאתהמגדיריםאנשיםשלקיומםאתלהוקירצריךומוקירההלכהשומריציבור

המזדהיםאנשיםאחד.בכפיפהלדורסרבוהמושגיםשניקיים.היהלאדתי״”להט״בהכינויכבר,לאעד

וגםכלהט״בגםמזדהיםרביםהשתנה.המצבאנובימינואךמוחלטת.בדחייההמסורתאתעזבוכלהט״ב

לעיתיםשמירת־המצוות.אתומוקיריםהיהדותאתאוהביםהםהמיניתנטייתםלמרותכאורתודוקסים.

אתברצוןמקבליםהםזאתובכלההלכתיות,מהקהילותומבודדיםלשולייםנדחקיםשהםחשיםהםקרובות

הדוראשרילשבח.ולציוןלהחזקת־טובהסיבההןאלומעיןאמיצותבחירותכסגנון־חיים.המצוותשמירת

מהאףעלבהלהחזיקכדידיהמשמעותיתה’יידישקייט‘אתמוצאיםהלהט״ביתהקהילהחברישבו

שההלכה דורשת מהם.

מיוזמתנואותםלקבלאותנומחייבתגבורתםכך.עלכראוילהםלגמולצריכיםההלכתיתבקהילהאנו

ציבורכשליחילשמשלתורה,להעלותםמלאים:הלכתיים(כחבריםשלנוהכנסתבתיאלפתוחותבזרועות

זהותוכלליים;שוניםבתפקידיםאותםלכבדאלוובכללהלכתיים,כעדיםאותםלקבלבתורה,וכקוראים

לבתינואותםלהזמיןוהחברתי),ההלכתיהמעמדעלכלללהשפיעהאמורהלאלעצמהכשהיאלהט״בית

לתמוךביותר,והחשובעליהם,מעמיסהשההלכההכאבאתלצמצםכדישנוכלככלקשהלעבודולהתחייב

בהם כשהם חוצים את המסע המורכב והמאתגר הזה.

ואילואחדדברלהםמספרגופםגילוי־עצמי.שלבמסעבבדידותמוצבלהיותפירושולהט״ב-דתילהיות

דוחפיםשלהםהרגשותחצויה.מכך,כתוצאהשלהם,העצמיתהזהותאחר.דברמהםדורשלכאורהאלוקים

הואהשעהצורב.זמןולוקחקשההואהריפויההפוך.בכיווןאותםמדריךמצפונםבעודאחדבכיווןאותם

בודדיםצועדיםהםמהם.להתנעראואותםלדחותולאזה,בוגדניבשטחמנווטיםשהםבזמןאותםללוות

להםלספקצריכיםאנולבדם.צועדיםלאשהםלוודאהיאמצוותשומריקהילתשלוהאחריותקיומי,במסע
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בגבולותשביכולתנו,המיטבאתלעשותחייביםאנואותם.לדחותולאבהםלתמוךשלילה;ולאקבלה,

ההלכה, כדי לספק סביבה שבמסגרתה הם יכולים להצליח במשימה הקשה שהאל מציב להם.

זאת המשימה של הפוסק.

קצתלהקלישלבעלהאשהלהתירשכדיעקיבאר'דעתאתמביאע"ב)(קכביבמותמסכתבסוףהגמרא

הידועההדרשההגמראמביאמכןלאחרמידההלכה.כןהכריעובודקין)אין(ד"השםובתוספותעדות,בדיני

חכמיםשתלמידיהכוונההמדרשפישעלבניך',שלוםורבה'למודיבניך'וכל(נד:יג)בישעיהוהפסוקעל

מרבים שלום בעולם. המהרש"א סובר שהדרש האגדי קשור למה שנאמר קודם:

הלכותשלפרטכלעללהקפידבלילבעלהאשהלהתיר[דההיתרתורתךלאוהבירבשלוםואמר

עקירתזהשאיןיתןלעמועוזה'ומסיים...האשהתעגןשלאשלוםממדתאלאעקירהזהאיןעדות]

ה'שהריבדבר,מקיליןלהיותהזהבדברת"חשהםלעמווכחעוזנתןהקב"הכיהתורהמןדבר

יתפרשהזהובדרךתתעגן.אםשלוםכאןואיןשלוםנתיבותיהוכלכמ"שבשלוםעמואתיברך

ה' לך שלום.לפי שישיםגם לעקור דבר מן התורההמקרא ישא ה' פניו אליך

עיגון,תגרוםההחמרהאםמסוימים,במקריםלהקללחכמיםכוחנתןיתברךהשםלדעתומבהילים.דברים

ולפי המהרש"א, כדי למנוע עיגון מותר אף לעקור דבר מן התורה.

באותהנשואים.שכברואשהלאישרקלאנאמר[ובדידות]עיגוןלמנועכדיקולאאחרלחתורשההיתרברור

לאדםבישראל.נאמןביתולבנותהנכוןהזיווגלמצואאדםלכללאפשרנפשיןלמשכוניאנוצריכיןמידה

שאפשרזמןכלוזוגיות,אהבהחיילחיותלא-טרנס,לאדםשישבסיסיתזכותאותהקיימתכטראנס,המזדהה

שלכפיויציריכלעלנאמרלבדו"האדםהיותטוב"לאהאלוהיהציוויההלכה.גבולותבתוךהיתרלמצוא

הקב"ה. לא עלינו המלאכה לגמור אבל אין אנו יכולין להיפטר הימנה.

1לכן זה החלי ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידי. ואם טעיתי, אתי תלין משוגתי.

הקיםאשרהגברהואעידןהרבתהפוכות.דורהספרמחבראפרים,בןעידןר'הגאוןאתאזכירלאאםה'לפניאחטאאתחילטרם1
בנושאלעייןבדעתישכשגמרתילהזכירליחשובזהבהקשרזו.בסוגיההראשיתוביכוריהיסודאבןזה;בנושאתורהשלעולה

פעמייםאופעםבהמשך,הקוראשיראהכפילכן,הספר.בדבריאעייןכךאחרורקלענ"ד,הנראהכפירעיוניארשוםשקודםהחלטתי
שנינו נתכוונו לדבר אחד.
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גבולות הדיון

הפעילהתהליךכילבלשיםישאולם.המגדרימזהותושונההמגדרישייעדולמיכוללשםהואטרנסג'נדר

שלםפיזי,שינוישעוברמיישכטרנסג'נדר.שמזדההמילכלזההאינוהמגדריהזהותעםהגוףהתאמתשל

הורמונליטיפולעוברגםהואובנוסףהעליון,הגוףפלגלפחותאוהמיןאיברלשינויניתוחהכוללחלקי,או

הורמונליבטיפולניתוח,ללאחלקי,פיזישינוישעוברמיישמאידך,הרצוי.למיןלהתקרבגופומבנהשהופך

גופםאתמשניםלאהםפיזיתונפשית.רגשיתבעיקרהואהשינויאחריםאצלהחיצון.מראיתואתשמשנה

להםומנוכרתזרההגופניזהותםכשנולדו;להםשיועדמהמגדראחרתלגמרימרגישיםהםנפשיתאבלכלל,

כלעללדוןצריךהלכתידיוןכמובן,הפיזית.הזהותבמקוםהמורגשתהזהותאתלעצמםמאמציםהםולכן

אחד משלושת הסוגים בנפרד, כי לא הרי זה כהרי זה.

וכדו')הורמונליטיפול(ניתוח,השינוי""מעשהבעצםהדןאחדראשים,לשנימתפצלתזובסוגיההלכתידיון

הדיוןואילו,2נולדבוהמגדרלשנותלאדםמותרהאםמבררהראשוןהדיוןהשינוי.בעקבותבהגדרתודןואחד

כמובמגדר,התלוייםהלכותאותםלגבימגדרי,שינויעברשכברמישלההלכתיתבהגדרתומעייןהשני

אדםשלההלכתימעמדומהדהיינו,אישות.דיני-ביותרוהמסובךלמנין,צירוףלתורה,עליהציצית,תפילין,

שהמגדר שלו השתנה באופן מלאכותי מהמין שבו נולד?

לשללצייןוגםתהפוכות','דורבספרובן-אפריםעידןר'הגאוןבאריכותדןעצמו,המיןשינויהיתרבשאלת

ברצותכלל.זובסוגיהלדוןבדעתיאיןכעתבמסקנתו,הרבהלדוןשישואףמשם.קחנובזה,הדניםפוסקים

ה' כשאפנה אשנה פרק זו.

המגדריתהזהותאתשקבעוגופושאיברימישלההלכתימעמדולגביהשנייה,בשאלהרקהואכאןענייני

תפילין(ציצית,בפרטיםולאהמהותית,בשאלהאתמקדבעיקרהלכתי.תוקףלשינויישהאםהשתנו,שלו

בליהלידהבשעתנקבעאדםשלשהמגדראולשינוי,וניתןגמישאכןהלכתימגדראםלברראנסהוכדומה).

אםביןנולדנושבוגוףאותוהואהגוףאםביןלעולם,וקיימאקבוענולדנושבוהמגדרלשינוי.אפשרותשום

לכאורה יש מקום לבעל דין לטעון שאולי שינוי מגדר לעולם אסור, גם בלי שינויים פיזיים כלל. ואכמ"ל.2
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מגדרמהוהמהותי:הדיוןאתלהאיריכוליםכשהםאגב,בדרךרקההלכותבפרטיאדוןהכר?ללאהשתנה

בעיני ההלכה?

ועכשיו לגופו של דבר: אנדרוגינוס

המשתמע,כפיחז"ל,"טרנסג'נדר".שללמושגאזכוראיןבתלמודאובמדרשבמשנה,מגעת,שידיכמהעד

3לא ידעו כלל על מציאות של שינוי מגדר, הנעשה על ידי ניתוח, החלפת הורמונים או שינוי הבנה-עצמית.

כפי הנראה,  האזכור הראשון של מישהו שעובר שינוי מגדרי פיזי בגוף הוא בתקופת הגאונים.

עזראאבןר"אהביאהיא',תועבהאשהמשכביתשכבלאזכר'ואתיח:כב)(ויקראהפסוקכוונתלהביןכדי

פשוטהתמיההליישבניסהחננאלרבינו4אשה".בשרכצורתבגופושיחדשמייש"כיז"ל:חננאלרבינובשם

בשםזוברוחדבריםהובאו)47עמודאחרי,פרשתואשכנז,ספרדמחכמיעה"תפירושיםגרוסברד.מנשה(מר'מנשהחציבספר4
פתחבושישמהאלאלהםיאסרלאהזכרכיואומריםאנשיםמקצתפניהם"והחציפווז"ל:בחריפות.זוהבנההמבקרספרדי,חכם

ה'יאבהלאוזהנהיהשלאמהוחדשהחליףבזהוהואאשהכערותשיהיהעדרפואותמיניבוויתנואותויקרעוכיהאשהמקוםמנגד
סלוח לו". לכאורה נראה שנעלם מהמחבר שמקור הדברים הוא רבנו חננאל.

מגדרי,בלבולאולשינויערנותישכןשםשונה:מאודהסיפורהקבלהבספריכידוע,אך,ההלכתית.בספרותהמציאותזו3
תלפיותבמדרשהפיזי.גופםלמגדרבניגודעומדלמגדרביחסנשמתם""שורשאוהעצמיתשהבנתםאדםבנישלמקרים

העקדהובשעתחוהנשמתדהיינונוקבאנשמתלו"היתהאבינו:יצחקעלכתבשבת)קרבןספרד"היצחק,ענףיוד,(אות
נשמתוהיתהשםכייצחקשנשחטכמונחשבהאילובשחיטתהאיללתוךלוובאהתחילהלושהיתההנשמהאותהפרחה

ר'בכתביגםגםנמצאוהנשמההגוףביןמגדריתהתאמהאישלזהרעיוןדדכורא".מצדחדשהנשמהלוובאממנושפרחה
וכיוצאזכורמשכבכמועון,איזהלסבתנקבה,בגוףהאישיתגלגללפעמיםכידע"גםט):הקדמההגלגולים(שערויטאלחיים

להעלותנוקביןמייןבחי'להשאיןלפיולהתעבר,הריוןלקבליכולהאינהזכר,נשמתגלגולשהיאהזאתהנקבהוהנהבו.
אורוישב,(פרשתואחריםיהודהכלתתמרעלדומיםדבריםאומריוסףהביתשלמישריםהמגידדוכרין".מייןטפתולקבל

היתהשרהנשמתשגםכלומר,היו.טומטומיםושרהאברהםרז"לשאומריםמהתביןשכתבתי"וממהלטבת):י"והשבתליום
צאלאברהםהקב"הלושאמרשארז"לוזהמזה.זהלהולידראוייםהיולאזכרנשמתהיושניהםשנשמתולפיזכר

אניאבלבחברתך,יולדתאינהולפיכךזכרנשמתהיאשריכלומר,וכו'.מולידאברהםמולידאינואברםשלך.מאצטגנינות
כדיזכרמנשמתניצוצותבושיתנוצצואעשהלאברהםוכןותלד.שרהתיקראואזנקבהמנשמתניצוצותבהשיתנוצצואעשה

הדברהואמטרין,עיקרלההיהשלאמלמדחכמיםודרשוברות.האמורבןותלדהריוןלהה'ויתןוזהוויוליד.יותרשיתחזק
רותהיתהלאכןועלזכר.נשמתהיהתמרשנשמתאמרתיוכברתמר,היתההיאכיזכרנשמתהיתהשנשמתהשאמרתי

יולדת,היתהלאכןואלוליילדה.ועי"כנקבהמנשמתניצוצותבהשהתנוצצושעשהכלומר,הריון.ה'להשנתןעדלילדראויה
כמונקבהניצוצותנוהיושיהודהלפינקבהניצוצותבהשיתנוצצוהוצרךלאתמראבלנקבה.ניצוציבוהיולאבועזכי

באדםמגדריניגודשלמציאותשישפשוטהיהשלכולהושבהםהשווההצדקבליים.במקורותרבותישוכהנהשאמרתי".
אינוהאדםשגוףהקדמוניםבספריונשנהשנאמרלרעיוןזהביןקשרישלכאורהתואם.אינוו"הנשמה"הגוףשמגדראחד,

דאינותימאאימהוהאדםהכיאיע"א:עויתרוהזוהרוז"ל(האדםשלהאמיתיתל"מהותו"וכיסוימלבושרקשהואעצמו,האדם
אלא עור ובשר ועצמות וגידים כולהו לא הוו אלא מלבושא בלחודוי מאנין אינון דבר נש ולאו אינון אדם, עכ"ל).

בדיוקמהב)קבליים.מקורותשלההלכתיתוקפםא)שאלות:בשתיתלויהלענייננואלומקורותשלההלכתיתהרלוונטיות
אועצמית",הבנהל"זהות",נרדפתמילההיא"נשמה"עכשווים.במונחיםהמושגמוסברואיךזה,בהקשר"נשמה"שלהכוונה

משהו אחר לגמרי?
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תירצוע"א)נד(סנהדריןחז"לאשה?עםששוכביםכמואחרזכרעםישכבשזכראפשראיךבפסוק:

שהפסוקחננאלרבינופירשזהבמקום5זו.בפרשנותמיאןחננאלרבינואבלכדרכה,שלאלביאהשהכוונה

נשימיןאיברלושישאישכלומראשה",בשר"כצורתגופוששינהאיששלדופןיוצאלמקרהמתייחס

6מלאכותי והם נבעלים אחד לשני באופן טבעי, כדרך איש ואשה.

שכן,כיווןטרנסיות.שללמצבדומהמסוימתשבמידהמקרהשלהקדומיםבמקורותהיחידהאזכורזהו

עלינולידה,בשעתלושיועדמהמגדראחרתמגדריתשמזדההאדםשלההלכתימעמדומהלבררכשרוצים

שלהסוגיהשלנו.לנידוןהיסקיםבחובהטומנתזאתובכלאחרבנושאשדנהסוגיהישיר,בלתימענהלחפש

אנדרוגינוס היא סוגיה כזו.

אישלדעתושהריאדם,שלהמגדרימעמדומשנהאינוהמיןאיברשלפיזיששינויחננאלרבנושלמפירושולהסיקישלכאורה6
גופופלגאתשינהשכבשעמושהאדםהעובדהזכר".עם"שוכבנחשבנשימיןאיברהואשלוהמיןשאיבראחראישעםהשוכב

מהגאוןתשובותקובץלדוגמה(ראהמדבריוכןהוכיחואכןאחרוניםכמההשתנה.לאהמגדרימעמדומשנה,אינהלאישההתחתון
חלקורפאושבעזרא;האבןמדבריד"הרא,סימןיד,חלק(פרינץ)דרךאבנישו"תקנב;סימןאהע"זא',חלקאלישיבשלוםיוסףר'
כיוןמדבריודברלהוכיחקשהצ"ע.הדבריםאבלהדבר)ברורוהנהד"הק,סימןח,חלקאליהודברותהוכחה;עודד"העט,סי'ב,

ממשפיזישינויעברלאהאיששבומקרהעלמדברשהואלומראפשראיחננאל.רבנוהתייחסשאליההמציאותמהיודעיםאנושאין
שאםורפא),ושבבשו"תוהנהד"הכז,סי'א,חלקאודךאני(גםבו"לדושמקוםהיוצרתאיברים"תנוחתידיעלאישהנהיההואאלא

שינוישלמקרהעלמדברשהואלהאמיןקשהשנימצדכלל.מיניתחדירההיתהלאכלום,עשהלאהבועלהדברשללאמיתוהריכן
איברשהחליףבמישהומדובראםברורלאגםכזאת.אפשרותקיימתהיתהלאעדייןשבשעתומסתברשהריניתוח,ידיעלממשמין

שייכותשוםלדבריואיןאזכוונתו,זואכןאםקאי.כדקאיהזכריאיברואבלאשה"בשרכצורתבגופו"חידששרקאונשי,באיברגברי
לשאלת מעמדו המגדרי של מי ששינה והפך איבר מינו ממין אחד לשני.

הרב בצלאל יגאל שפרן (תחומין כא) ניסה להעמיס דברים נוספים בכוונת רבנו חננאל ופשט הדברים לא משמע כדבריו.

חז"ל"ביאה".אינהבאמתכדרכהשלאביאהואטימילוגיתשפיזיתמשוםבפסוק,חז"לבהבנתמיאןחננאלשרבנואפשרלענ"ד5
היינוביאה,כנחשבתכן""גםכדרכהשלאשביאההכתוביםמדרשתהוציאואמנםע"א)נדיבמותע"ב,טקידושיןע"א,נד(סנהדרין

היאהיא.ביאהאכןהטבעתבפישביאהאומרתלאזאתאבלעליה,באממשכאילועונשוכדרכהשלאמהעריותאחתעלשבאשמי
כדרכהשלאביאהנחשבדברלכלשלאראיה,והאממש.ביאהאינההיאדברשללאמיתואבלואזהרות,עונשיןלגביכביאהנידונת
חננאלרבנוסברלכןחבירו).אשתעלהבאעכו"םלגביע"ב,נחוסנהדריןנדהביאתלגביע"ב,לדיבמותעי'(לדוגמא:ממשכביאה

נקבי.מיןלאיברשחדרזכרימיןאיברממש,שכיבהשכבושהםהכוונהכרחךעלאחר,אישעם"לשכב"אישעלאוסרתשכשהתורה
זה אפשרי רק במקרה של איש שקיבל "צורת בשר אישה" באופן מלאכותי.

אשה.כצורתגופוששינהבמישהושמדוברחננאלרבנושלהפרשניתהמוטיבציהאתאחרתהבינוכנראהואחריםעזראהאבןאבל
הרביםלשוןמשמעותרבים.לשון"משכבי"כתובשבפסוקמשוםהואדופןיוצאכהבמקרהמדברשהכתובלפרשהמניעלדעתם,

אשה.לצורתגופושינהמישהואםרקאפשריזהדרך.ועודהטבעתפידרךאחר,זכרעםלשכביכולזכרשבהןדרכיםשתישישהוא
אכןכדרכהשלאשביאהחז"לחידושעםמסכיםהואשבעיקרוןאפשראזהמיוחד,פירושוהציעחננאלשרבנוהסיבהאכןזואם

בתשובתישביארתיכפיזכר,משכבשלהאיסורגבולותלגביהשלכותישביאהאכןהיאכדרכהשלאביאהאם(לשאלהביאה.שמה
על נישואים חד-מיניים.)
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(המילהנקבהשלוגםזכרשלגםדואלים,מיןבאיברישנולדאדםהואטרנסג'נדר,אינואנדרוגינוסנכון,

שלהפיזימצבוטרנס,שלבמקרהכמואבל,אנתרופי).ערךגינוס-נקבה-ערוךאנדרו-זכר,במקורה:היוונית

הפתרוןלכאורה,פותרת.ההלכהשלבסוףהמגדרי,מעמדולגביתהיהמעלהמנוגדיםמיןאיבריבעל

לשאלת המגדר של אנדרוגינוס יכול לספק לנו תשובות לשאלת מעמדו המגדרי של מי שהוא טרנסג'נדר".

שלשלםפרקמהרגיל.הרבהבושדנוחז"ל,אתענייןהאנדרוגינוסשלהמגדרימעמדוברורה,לאמסיבה

לגביהאנדרוגינוסשלמעמדואתלבררניסיוןהיאביכוריםממסכתרביעיפרקשלעניינובנושא.דנהמשנה

רביעלמסופרע"א)(פדיבמותבמסכתגםבש"ס.מקומותבהרבהמעמדונידוןבנוסףשונות.הלכות

המגדרילמעמדוהנוגעתהלכהאחד:דבררקלמדשמועבןאלעזרר'שלבישיבהשהותוזמןכלשבמשך

השאלהעלאורהרבהלשפוךשיכולשיחמאוד,אותםענייןהזההשיחשהוא,סיבהמאיזוהאנדרוגינוס.של

שלנו.

הדיוןשליסודוהלכתי.מגדרהבנתבשאלתיסודהנחתמונחתהאנדרוגינוסשלמעמדועלהדיוןשלביסודו

שלהמגדרימעמדולמההסיבהכלזאתהריאדם.שלמגדרימעמדקובעיםמיןשאיבריההבנהעלבנוי

הואהזכריהמיןאיברלפיהשני:אתאחדסותריםהמיןשאיבריכיוון-ספקותהרבהכךכלמעלהאנדרוגינוס

מצוותיש--המגדריהצירעלסובבההלכהשלמעולמהשהרבהוהיותנקבה.הואהנקביהמיןאיברולפיזכר

"סממנים"עםשנולדאדםשלמעמדומהלקבועמאודחשובלכןלהיפך,וכןפטוריםונשיםחייביםשאנשים

מגדריים סותרים.

מיןאיבריעםאדםעלדניםלאאנוהריכלל.משנהלאהיאלענייננו7ומאלפת,מעניינתשםהמסקנהכיאף

מגדרחז"לשבעינימפורשיוצאלכאורהההיאשמהסוגיהההבנההואלעניינוחשובמאודשכןמהסותרים.

ומיזכר,הואזכרייםמיןאיבריעםאדםשלו.המגדראתקובעיםאדםשלהמיןאיבריפיזיולוגי.ענייןהוא

המגדריהמעמדונקבה,זכראיברישניהם,שלובמקרההתורה.דיניכללגבינקבההיאהרינקבייםשאבריה

מאותגר.

זכר,מגדרים:שלושהיששבהלכההיינו-עצמובפניכבריהשדינםאומריםישספק,שדינםאומריםישכזכר,שדינםאומריםיש7
עיניםבספרגורנהכעמירקיבצןשיטות,כמהעודישלזמן.מזמןומשתנהיציבאינושמעמדםהסובריםוישעצמה.בפניובריהנקבה

למשפט על מסכת יבמות (פג ע"א, ד"ה והנה).
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לענייננו

שאלותשתינשאלותמינו,איבריעםזהותיתהתאמהלושאיןאדםשלהמגדרימעמדולקבועבאיםכשאנו

לגבי ההיסק שהסקנו מסוגיית אנדרוגינוס:

יצויירלומולדים?איבריםלאותםדווקאהכוונההאםהמגדר,אתקובעיםהמיןשאיבריאומריםכשאנוא)

להםשישמיןאיבריפיעלנקבעשהמגדראושהיה,כפיישארמעמדםניתוח,ידיעלאותםישנהשמישהו

עכשיו ובמקרה של שינוי פיזית של איברי המין, מעמדו המגדרי של בן אדם ישתנה בהתאם?

הדבראםלשאולאפשרחיצוני,בדברשתלויהלכתימעמדשישפעםכלסימן/סיבה.שלצירישבהלכהב)

החיצונישהדבראוהנידון,שלמעמדואתקובעגופוההואהדברהאםכלומר,סיבה.אוסימןהואהחיצוני

כשנראיםהכוכבים":"צאתהיאידועהדוגמהלמעמדו.והוכחהסימןרקוהואכלל,קובעתאינוכשלעצמו

-חיצונידברידיעלנקבע"לילה"הלכתי.לילהנחשבמכןשלאחרהזמןבינוניים,כוכביםשלושהברקיע

צריךאינוכשלעצמושהלילהאוחל;שהלילה"גורמים"עצמםהכוכביםהאםהשאלה:ונשאלתהכוכבים,

כלל לכוכבים, ושלושת הכוכבים הם רק סימן שהגיע הלילה. (עי' קובץ שיעורים, מסכת פסחים אות ב ועוד)

ישעדייןהמגדר,אתקובעיםההולדהאיבריחז"לשלפינכון,אכןזהאםשאלה.אותהלשאולאפשרלענייננו

עםואדםהלכתיתזכרהואזכרייםמיןאיבריעםשאדםלכךהסיבההםההולדהאיבריהאםלשאול:מקום

בןשלהמגדרילמעמדוסממניםהםהמיןאיבריסימן;רקשהםאוהלכתית,נקבההואנקבייםמיןאיברי

בהתאםאדםשלמגדרלקבועשישברורסיבה,הםאםאנוש.בןשללמגדראשנברקהואהפיזי-אדם

מקוםישסימן,רקהםההולדהאיבריאםמשא"כזו.שאלהעללענותהיחידיהמקורוהםההולדה,לאיברי

כוחיהיהמסוימיםבמקריםלפחותלכאורה,המסומן?אתנוגדשבמפורשמשהוישאםהדיןיהיהמהלדון

להוכחה הנגדית לבטל כוחה של ראיית הסימן, כיוון ש"הסימן" של איבר המין הוכחש.

ואם הוכחות מתנגדות אכן יכולות לבטל תוקפו של "סימן", יהיה עלינו לברר באיזה סוג של הוכחות עסקינן.
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לבטלכדידיהחזקההמין,איברילצורתהמנוגדתהורמונליתואפילופיזיתשהוכחהנראהלכאורהכלומר:

להניחסבירהורמונים,החלפתשלתהליךשעברזכרייםמיןאיבריבעלאדםלדוגמא,המין.איבריסימןאת

מהמצבדומיננטיופחותיחידאיברשהואהמין,איברמסימןיותרתקףהורמונליהמצבאתהתואםשהמגדר

ההורמונלי, ובמקרה כזה ההורמונים יקבעו מעמדו המגדרי ולא איברי המין.

שאלהלדמייןניתןההורמונלי,המצבאתלהכחישיכולאינוהמיןשאיברהמסקנהעלינומקובלתאכןאם

רקהואהמיןשאיברבהנחהכלומר,פסיכולוגית?היאהנגדיתההוכחהאםהדיןמהמסובכת:יותרהרבה

אדםלדוגמה:הפיזילוגי?מצבונוגדתהאדםשלהנפשיתהעצמיתכשההבנההדיןיהיהמהסימן,

ישהאםאשה,אחוזמאהמרגישהואופסיכולוגיתנפשיתאבלזכריים,הםהמיןואיברשלושההורמונים

כשברורולכןסימן,רקהואשהפיזיהגישהאתנאמץהאםשהוא?כלהלכתיתוקףזופסיכולוגיתלתודעה

שהסימן מוטעה ואינו משקף את המצב האמיתי, אפשר להתעלם מהסימן כיוון שהוכח אחרת?

בקיצור, כשאנו דנים על מעמדו של הטרנסג'נדר, הדיון מתפצל לשלושה כיוונים. מה דינו של:

א) אדם שעבר שינוי פיזי גמור, שהפך כל גופו ממגדר שיועד לו כשנולד למגדר שבחר בו.

ב) מי שעבר שינוי חלקי, דהיינו, שינוי פיזי חלקי, או שינוי הורמונלי.

העמוקההעצמיתשבתפיסתומשוכנעיםאנואבלהורמונלי,ולאפיזילאכלל,שינויעברשלאמיג)

הוא מרגיש מגדר שונה ממגדרו הפיזי.

למאי נפקא מינה:

מנסיםאנולמהביחסהשאלה:אתלחדדכדילרגעלעצורעלינוהסוגיה,שלהקורהלעובינכנסיםשאנולפני

להגדיר מה על פי ההלכה קובע מגדר.

את השלכות מעמדו המגדרי של אדם יש לחלק לשלוש קבוצות:
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א) נוהגים חברתיים (מחיצה; באיזה צד של המחיצה עליו לישב, וכדומה).

לתורה,ועלייהלמניןצירוףגרמא,שהזמןעשהמצוותושארוציציתתפילין(חיובודרבנןדאורייתאדיניב)

ואיסור לא יהיה כלי גבר על אשה, ברכה: שלא עשני אשה או שעשני כרצונו, וכדו').

ג) איסורי כרת ומיתת בית דין (דיני עריות; למי יכול להינשא?; עם מי אסור לו להתייחד?).

השלישית.הקבוצהשלבשאלותמהרףבהרבהנמוךהראשונהלקבוצהבנוגע"הוכחה"שלהרףכמובן,

חזקהיותרהוכחהמחייבתעריותדינילגביכשנולדלושיועדהמגדראתלשנותיכולשאדםהטענהכלומר,

יכולהלכאורהכן,עלאשריושב.הואהמחיצהשלצדבאיזהלהחליטלמישהולאפשרכדישנדרשממה

ביחסשונהמגדריומעמדהראשונהלקבוצהביחסאחדמגדרימעמדלאדםשישנחליטשבהמציאותלהיות

8לקבוצות האחרות.

וכן, לגופו של עניין:

מעמדובהגדרתהעיקריהמרכיבהםהמיןשאיבריברוראנדרוגינוסלגביהגמראמסוגייתשאמרנו,כמו

כאישה.דינהנקבימיןאיברעםשנולדהומיזכר,הואהריזכרימיןאיברעםשנולדאדםאדם.שלהמגדרי

ביחסכןגםהדברשכןאווטבעית,מולדתפיזולוגיהעלדווקאנאמרזההאםלשאול:ישעדייןאבל

לאישגופהשהפכהאשהכגוןבניתוח,מינואיבריאתשינהאדםאםכלומר,מלאכותית?לפיזיולוגיה

אנושבהםהאיבריםרקשמאאוכאיש,ודינההנוכחיתהפיזיולוגיתכמציאותמעמדההאםניתוח,באמצעות

נולדים קובעים את המהות ואין כוח לשום ניתוח לשנות את זה.

איאולימחתא.בחדאסותרמגדרימעמדיהיהשלאדםשאפשרההנחהעללחלוקדיןלבעלמקוםיששאוליאכחדלאאולם8
באותולדברישבהןבהלכהדוגמאותישאמנםאחרים).(לדבריםואשהדברים)(לכמהאישזמןבאותויהיהשמישהולומראפשר

אנדרוגינוסכןכמוכירק.דינודבריםכמהלגביזמןובאותוכאילן,דינודבריםכמהלגביאתרוגלמשל:סותרים.מעמדיםשניזמן
זומרלדוגמא:כפול.מעמדעםעבודותיששבתמלאכתלגביגםאחרים.לדבריםוכנקבהדבריםלכמהכזכרדינושיטותלכמה
אלומקריםביןלחלקאפשרשבקלכיווןלענייננו,ממשראיהשאיןואע"פע"ב).עג(שבתנוטעומשוםקוצרמשוםחייבלעציםוצריך

לשאלת מגדר, זכר לדבר יש.
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שמגדרהסובריםבין9לכאן.מצדדיםואלולכאןמצדדיםאלוהאחרונים,ביןעצומהבמחלוקתשנויזהדבר

שאולשאילתמט),סיב,חלק(גרוסנס.אריהלבהמולדים:האיבריםפיעלנקבעוהואלשינויניתןלאלעולם

מרכבתק),סי'ח,חלק(אבירזל.אליהודברות11עט),סי'ב,(חלקורפאושב10ויא),יסי'העזראבןא,(חלק

סיאה"עושביעישישיחנןאשר13קכד),סי'העזראבןד,(חלקבהלכהתורהקנין12מה),סימןד(חלקארגמן

14עט

לאשה בעלת נקבות ע"י ניתוחים וזריקות הורמונאליות ע"מאחד שעשה נבלה גדולה בישראל שהפך עצמו מאיש בעל זכרות"14
לקבל גוון נשי גמור הן חיצוני והן שהתנהגותו כאשה של ממש רק שאותו האיש שאל … אם חייב להניח תפילין ואי חל עליו שאר

המצוות הגבריות …

הן,כעתנקובתוצדאףעלהנ"ללאיששישנראהלפענ"דמ"מז"למרבותינוכזהנבזהברעיוןברוריםדבריםלנושאיןאףעלהנה
אחרולאשמים,כרצוןהעולםלאויריצאשבוהטבעיתדרךעללילךשיששנראהאיש,שלהלכתיתהגדרהעדייןפנימי,והןחיצוני
היטבברורנראהומכאןזהבכגוןחמוריםאיסוריםכמהעלועברוהזה,באישהשי''תשלסדרוששינוהפוחזיםהרופאיםתקנת

שעדיין חייב במצוות התורה כתפילין סוכה ד' המינים שופר וכיו"ב כאיש גמור אף שניכר עליו דמות וקול אשה

הוא מביא הוכחה לדבריו מדין ישראל שהשתמד. וז"ל:

שחטאדאע"פכישראל,בשמיםדינוכעכו"םומתהעכו"םביןשנטמעאףמשומדישראללדיןהעניןלדמותשישמסבראואפשר
ואיןלעולםויושבתמתעגנתכזהלאחדיבםנפלהשאפילוכךבקדושה,ולידתודהורתוכיוןקידושיןוקידושיובמצוותוחייבהואישראל

שישנמצאבזה.מלאופוסקיםוהש"םמז')סימן(וברא''םנ')סימן(שע''אח"גהגאוניםבתשובותכדאיתאשיחלוץעדתקנהלה

יועיל לשנות מעמדו המגדרי של אדם. וצ"ע למה "ח"ו" לומר כן.הוא מביא הוכחה מסובכת ומסיים שח"ו לומר שניתוח כזה13

ודאיהואזהאדם"כיכותב:הואלו.ורפאושבבעלדעתאתלדעתוכמקורומצייןראיהשוםבלידנפשיה,מסבראכןאומרהוא12
שכתבעט),סימן(ח"בורפאושבבשו"תאייפרסרפאלר'הגאוןהואלי,דמסייעתנאמצאתישובדבריו…לכלכאישודינוזכר

שכיוונתיוברוך…ע"שהוראה,גדולימכמהקיבלוכךדבריו.לכלזכרשהואספקאיןלנקבהמזכרמינוומשנהכזהמעשהשהעושה
לדעת עליון".

ורפא:ושבבעלכתבאדם,שלהמגדרימעמדולשנותמועילמיןששינויסוברהבנתושלפיאליעזרהציץדברישהביאאחר11
כמומלאכותי(לאפוקיטבעיבשינוילכאורהמייריאליעזרבהציץשהובאהנ"לדכלבנד"ד,למעשהכןהדבראיןהק'אני"לפענ"ד

הדעתעלומתקבלמסתברוא"כנקבה…ספקזכרספקהואהפוסקיםרובשלדעתאמיתיבאנדרוגינוסהואוהמדוברבנד"ד)
נהפךזהוע"ינקבותשלההורמוניםשיתגברואחר-למשללכווןאוזהלכווןהזמןבמשךתכונותיויתגברושאםהאפשרותשקיימת

אופחותבמקצתהחיצונייםהסימניםג"כאח"זנגררים(ומסתמאלאישמאשהונהפךזכרותשלההורמוניםשיתגברואולאשה
המיןבאברימקלקלים)(קרי:מתקניםהכירורגיםהשינוייםשכלבנד"ד,כןהדבראיןאמנםישנה.האישיויחודוזהותויותר)-שג"כ

שלהאישיוזהותומעמדוויחליףישנהזהשע"יוגורםסיבהשוםבזהרואההק'אניואיןמלאכותייםשינוייםהםשלנוכעיןבמקרים
החולה השיגיוני הנ"ל".

יתפתחוגםכאשהויתגדלהזכראבריאתממנוויחתכוהרופאיםכעצתיעשואםהתינוקדיןיהיהמהלדוןאנוצריכיםועדיין"10
מתגדלשהואאעפ"ידברלכלכאישדינונשארכאיששנולדכיוןופשוטברורזההנהלאישלהנשאהיתרלהיהיהאםכאשה

ומתפתח כאשה". חשוב לציין שבסוף דבריו שם משמע שהוא מהסס קצת ואין הדבר ברור לו בהחלט.

וחלקעח,סימןיאחלקכו,פרקכהסי'י(חלקמתשובותיובכמהזובשאלההאריךבקודש,כדרכואליעזר,ציץבעלהגאון9
ולכשאפנהרבעיוןמחייבלאחתאחתהשונותהצעותיוולפרקהרחבהדעתולסוףלירדומורכבים.מסובכיםודבריוב)סי'כב

אשנה פירקא דא.
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האיבריםלדעתם,15בעצמו).לחבלרשאיאדםאיןערךקא,אותהאל"ףמערכתא,(חלקהמערכתושלחן

שינוילניתוחכללהלכתיותהשלכותשוםואיןלעולםהמגדרימעמדוקובעיםנולדאדםשבהםהטבעיים

16המין.

גםמלאכותיבאופןגופוששינהואדםאמת,בזמןההולדהאיבריפיעלנקבעשמגדרהסובריםישמאידך,

)זהולפיד"הע"ב,עדף(עירוביןחמדהחשוקיבעל17קעא),סימןא(חלקהיעב"ץמשתנה:המגדרימעמדו

א,אסיא(ספרשטינברגמשהוהרב19ד),סי'העזראבןז,(חלקעבדיישכילבעל18אלישיב,הרבחמיובשם

שאחרילאביולהגידהרופאיםושלחוחדשיםכששהשםונשארהחוליםלביתוהוליכוהווחלהכרגילשנימוללדיעלנשאלהוא19
מייעציםהםובכןהווסתשלנידותדםלולהורידניתוחלולעשותהכרחיששניםששושאחרינקבההואשהילדלהםנתבררהבדיקות
נקבה,בתורויהיההמיןאיבראתלהורידהיינוהמיןבאיברניתוחנולעשותלרע,טובביןמבחיןולאקטןשהילדשעכשיוטוב,שמהיות

חייבתאינהונקבהבפו"רחייבהואשהזכרמכיוןסו"ס"הנהכותב:הואודבריםדיןאחריאיסור.צדבזהישאםלשאולאביובאובכן
הזכרעליהםשחייבהמצותמכלגםאותומבטלהואשהריוגםלגמריפו"רממצותאותומבטלנקבהלבחי'שנהפךהסירוסע"יהרי

נחתךשאיברווזכרניתוח,ע"ימשתנההמגדרשלדעתוהרילנקבה".הזכרמקדושתמקדושתו,אותומורידבזהוהרימהנקבה,יותר
מאזהיתה[היינוהואשהילדלהםנתבררהבדיקותש"אחריבמימדוברשלושבמקרהכיווןכאן,צ"עקצתאבללנקבה.הופך

שנולדה] נקבה. גם לא ברור מה הכוונה שהתברר שהיא נקבה. האם על ידי הורמונים, או שאר חלקי הגוף?

הוא מביא ראיה לדבריו מהרמ"ע מפאנו, סי' קל.18

איברי הולדה של נקבה, ובדרך אגב הוא אומר שאם היה אפשר להפוךלאו בפירוש איתמר אלא מדיוקא. הוא דן במי שנולד עם17
אותם לאיברי הולדה זכריים דינו היה מתהפך לזכר.

הואשהנולדמגלהזכרמיןאיבראדם.שלהמגדרימעמדואתמסמניםרקההולדהאיבריא)דרכים.בשתישיטתםלהביןאפשר16
סיבה,גםהםסימן,רקלאהםהמיןאיבריב)לשנותו.יכוללאדברשוםלעולם,מעמדוזהמעמדו,מהלנוגילהשהטבעוברגעאיש

משתנההיההמגדרימעמדומישהו,שלהפיזיולוגיהאתלשנותאפשרהיהשבאמתיצוירלולכן,הפיזיולוגיה.תוצרתהואהמגדר
בשרדלדולהםכלל,איבריםאינםמלאכותייםאיבריםהלכתית,שלדעתם,משוםהיאלעולםוקייםקבועשהמגדרהסיבהבהתאם.
איבראינומקומואתשלקחמהבאחרים.הוחלפולאהםהועברו,הטבעייםשהאיבריםגבעלאףניתוח,שלבמקרהלכן,בעלמא.

מין במובן ההלכתי.

נימאדאיהנ"להניתוחלעשותלאישדאסורנראהזאת"ומלבדכותב:הואהיסוס.שלנימהבהםוניכרתמשמעייםחדאינםדבריו15
שאנובכךאשהעשנישלאיוםבכלמברכיםאנווהריהמצוותמחיובעצמושהפקיענמצאדברלכלכאשהנעשהכךידישעל

סמיםלקיחתלאיסורודמיבריאתובעתהבוראידיעלשנתחייבממהלשנותיוכלוהיאךגרמאשהזמןבמצוותגםמחוייבים
דישדברלכלכאשהייחשבהניתוחידישעלמסתברשאיןאלאהמצוות.מחיובעצמומפקיעעתשבאותההאדםאתהמטשטשים

שינוישלמשמעותשוםזהלניתוחשאיןד'סימןהעזראבןח"זעבדיישכילבשו"תכתבוכןשנולד,כפיהקודםבמעמדושנשארלומר
ובספרמטסימןב'חלקאריהלבבשו"תכתבוכןקנבעמודתשל"גטזכרךנועםבספרהעלהוכןהקודםבמינונשאראחדוכל

נשמת אברהם אבן העזר סימן מד אות ג".

חובתממנולהוציאאפשראילאשה,עצמווהפךשחטאאע"פאישנולדבהכאשה"הכךדמותו,עיקרוהואולידתוהורתואחרלילך
האיש לפיכך עדיין חייב במצוות כאיש כי אחר הורתו ולידתו קאי מינו.

ובלשונובידיה,רפיאולאוואיןמוודאותבוחוזרהואלבסוףאכן,שלנו.לנידוןכללדומהואינוגדולעיוןצריךמשומדמישראלוהראיה
שהואמהולאהילודהע"פדרכוכתחילתהינוזהיצורשלהאנושיתשההגדרההראשוניםדברינולהוכיחההכרעהעליקשה"אך

כעת כך שמתקבלת הלכה ברורה." הוא מעלה את האפשרות שלאדם כזה יהיה מעמד של ספק, כעין אנדרוגינוס.
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אלוכל20נב).סיועיונים,הלכותבירורישני:חלקמשה,שעריובספרותשל"ה],[אדריאאסיאגיליון,142דף

המגדריהמעמדהשתנתההפיזיולוגיהכאשרמקוםמכלאבלפיזיולוגי,מושגאכןהואשמגדרפוסקים

איברניתוחידיעלאםאבלכאיש,דינואיששלהולדהאיבריעםנולדאדםאםכלומר,21בהתאם.משתנה

הרבדבריממשמעותגםעולהכך22בהתאם.התחלףהמגדרימעמדונקבי,מיןבאיברהוחלףשלוהמין

24שלום.דברישו"תבעלקרויס,שלוםוהרב23טוב,יוםטהרתספרבעלטייטלבוים,ליפאטוביוםחנניה

25(המאור שנה כה, תשל"ג).

זכרהואשאםשעלוהטענותואחתכזה,ניתוחלעבורהאיסורגודלעלהרבהמאריכיםשניהםמכללא.אלאאיתמרבפירושלאו25
אכןהמגדריומעמדםמועילהואכזה,ניתוחעברמישהושאםדבריהםמשמעותממצוות.עצמומפקיעהואלנקבההמשתנה

משתנה והאיש נפטר מן המצוות.

בהאיסורנכללכןשעושהמי"כילעשותואסורדדינאמעיקראאבלמועילשהניתוחדבריומשמעותעצום.חידושישבדבריו24
כןנמיוהכיהבריאהעיקרנגדעושיםהדבריםאלודבכלדהרכבהאיסורמיניובכלכלאיםכרמךתזרעדלאובלאויןתחי'לאמכשפה

לפיאבלנקבלקבלהאםכלאים.כרמךתזרעלאבאיסוראותחיהלאמכשפהבאיסורכלולכזהשניתוחלומרנפלאחידוש".ודו"ק
הפשט לכאורה לא נראה כן.

גברעלהמוטלהתורהמצותמכלפטוריהי'לנקבהמזכרכשישתנהדאזממילאדמובןהניתוח...פעולתלעשותנתיראםדהנה"23
לעשותמישראללאדםמותרוכיממ"עהפטוריםמישראלנשיםככלהואועכשיוהתורהבמצותמחויבהי'גברשהי'בעתכיישראל
איןמ"מממילאאח"כבאהפטוררקהפטורעשהלאדהואאףממ"עפטורלעצמוולגרוםהמצותעולממנולפרוקבידיםמעשה
התורהמצותבכלדמחויבגבראוהי'ימיוכלזכרשהי'מיפשיטאהכאא"כממ"ע…פטוראח"כהגורמתמעשהלעשותלאדם

שעי"זלאשהמגברלהשתנותניתוחשוםלעשותלאדםואסורומצותתורהעולממנולפרוקטצדקיח"ולעשותלודאסורפשיטא
יפטר מקיום התורה והמצות  המוטל על קרקפתא דגברא".

אברייצרורופאיםאםולכןטבעי,כאיברדינומלאכותיאיברא)דרכים:בשתילהביןאפשרזושיטהגםראשונה,לשיטהביחסכמו22
שניתוחוהסיבהטבעי,כאיברמלאכותיאיברשלדינואיןב)הקובע.הואחדשאיברכשישקובע,שהאיברכיווןנולד,שבומזושונה
שבובמגדריותרלאהריהאדםניתוח.ידיעלהועברהאדםשלמעמדואתשקובעשהדברהיאאדםשלהמגדרימעמדולשנותיכול

למהלהביןעלינוזוגישהלפיאמנם,יותר.אישהאינההועברושאיבריהואשהאיש,יותראינוהועברהזכרישאיברואישלכן,נולד.
מעמדואתאיבדנולד,בהםההולדהאיבריאתשהעבירשאדםלומרנכוןיותרהיהלכאורהההפוך.המגדרמעמדלהםמעניקניתוח

סיבההיאזאתסבירותאיולהיפך?אישהנהיהאישלהיותשהפסיקשאדםהסבראמהכלל.מגדרבליהואועכשיונולדבוהמגדרי
להעדיף את ההבנה הראשונה, אבל אז נצטרך לומר שלדעת פוסקים אלו איבר מלאכותי דינו כאיבר טבעי. עי' בדברינו להלן.

מגדרי.שינויאחריוגוררפיזיששינויסובריםה')אותג(מערכתאחיואתיוסףובעלב)עמוד62(דףנאמןידספרבעלגם21
אבל שניהם מדברים על מקרה יוצא דופן, בו איבר המין השתנה מעצמו, על פי דרך הטבע, לא על ידי ניתוח או משהו כזה.

ללאבעצמוחובלמטעםוהןסירוסאיסורמחששהןלנקבהולהופכוהאנדרוגינוסשלהזכרייםהמיןאיבריאתלסרסלמנועיש"20
המנותחשלהמגדריומעמדומועילהואנעשה,אכןהניתוחשאםהריזכר".ככללקייםשעליוהמצוותמןלהפקיעואיןוגםצורך

המיןבאיבריניתוח"לבצעאבלמינו,אתלשנותגמוראיסורישלאישלאשה.אישביןהבדלישלדעתואגב,(דרךבהתאם.משתנה
הנקביים ולהופכו לזכר נראה שאין לאסור אם יש צורך בדבר". ויש לעיין בדבר.)
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סי'העזר,אבןושביעי,שישי(חלקחנןאשרשו"תכמוהכריעו,ולאבדברהמתחבטיםפוסקיםישבנוסף,

28(המאור הנ"ל).27ורב מאיר אמסל26עט),

נאמרשהכללמתירים,האוסריםביןהמשותףהמכנהאבלזו,שאלהלגבידעיםתמימותאיןגםלמעשה,

הראשוניםמהפוסקים,ראיותבהעדראחרות,במילים29מפורשת.ראיהאוהוכחהשוםללאהלבמסברת

חברתייםשיקוליםבצירוףחיצוניותהנחותעלבעיקרבנויכהעדהדיוןשכלמלהסיקמנוסאיןוהאחרונים,

ותיאולוגיים.

איברים מושתלים

כפיאבלראיהשמביאעט),סי'העזראבןושביעישישי(חלקחנןאשרהואהכללמןיוצא),14שוליים(הערתלעילשציינתיפיכ29
שכתבתי, הוכחתו אינו נראה לי הוכחה כלל.

המדרש".בביתתמידנמצא"אםלפחותכך,וביןכךביןלתורהלעלותיכולהלאיששהפכהשאשההמעניין,לחידושולצייןשובח28
מותרתאשהגםהצבורכבודמשוםלאודאיופרה,זכרבפרשתשלאומכש"כקרואיםשבעהביןשלאויעלהלדחותואין"אולי

כאןהציבור,כבודמשוםהיאלתורהלעלותלאשהשאיןשהסיבהכיוןדבר,לכלכאשהדינהשעדייןננקוטאםאפילוכלומר,לעלות".
הציבורכבודשחוסרסוברהואבדבריו).(עיי"שואזלההלכהלתורהעולהכשאשההציבורכבודחוסרבעייתכאיש,נראיתשהיאכיון

המאור.כטעםאינולהתירטעמואבלקסג)(דףכןפסקתהפוכותדורבעלגםחיצונית.נראהלתורהשהעולהאיךפיעלנקבע
לדעתו, הדבר מותר משום "שפנים חדשות באו לכאן".

המגדרימעמדהלדעתואםאיש?כמונראיתכשהאשהנפתרתהציבורכבודשבעייתאמסללרבליהמנאצע"ג.הסברותשתילדידי
אופניהשבמראהאשההציבור.בכבודפגיעהיותרלתורהעלייתהאיןלמהדבר,לכלאשההיאכמקודם,נשאראשהאותהשל

הדורוסברת"האמיתיים".האנשיםשלכבודםעלמאפילעדייןלתורהעלייתהכאשהשדינהזמןכלאיש,כמונראיתגופהמבנה
תהפוכות לא הבנתי כלל. מה בדיוק הכוונה בדבריו ש"פנים חדשות באו לכאן"?

אתיחדשדגוףולומרלגמרי...שלווהביציםהגידשנחתך"אישדידן:נידוןלגבישמ)(סי'ראשבשמיםבעלכתבממשהזהכלשון27
(שלדבריובאמת"אבלבתוקף:עליוחולקמט)סי(גרוסנסאריההלבאבל".בידירפיאולאוואיןבעיניקשהזהדמי,וכאשהלכאן

דהוהופשוט…וזרתמוהלאשההגידנכרתשמדמהדדמיונוהתשובה,עלחתוםאשירבברמרולאמאודתמוהיםראש)הבשמים
באמת ודאי זכר".

העכו"םביןשנטמע"שאע"פמשומד,ישראללדיןשלנונידוןמדמההואכלל.מועילאינומיןשינוישניתוחאיתנהדעתותחילה26
דמותו.עיקרוהואאדםשלולידתוהורתואחרלילךלנושישהריבקדושה.ולידתושהורתוכיוןכישראלבשמיםדינוהעכו"םביןומת
לראיהדומההנידוןואיןהאיש".חובתממנולהוציאאפשראילאשה,עצמווהפךשחטאאע"פאיששנולדהאדםהכא,ה"הלכך

כיהודידינוגרלהיפך.מראיםשהדבריםהריזהות,הפיכתלשאלתדידןנידוןנדמהואםפיזי.למצברוחנימעמדמדמההואכלל.
מהוודאותחוזרהואדבריובסוףאבלנולד.אדםבוההלכתימעמדבתראזלינןולאהלכתימעמדלשנותשאפשרהרידבר,לכל
הילודהע"פדרכוכתחילתהינוזהיצורשלהאנושיתשההגדרההראשוניםדברינולהוכיחההכרעהעליקשה"אךכותב:הואשלו.

ולא מה שהוא כעת כך שמתקבלת הלכה ברורה".
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במנותקשהיא,כמוההלכהשלראיהמזוויתלנושאשתתייחסחדשהגישהלהציעלינראהוקוניצוריבעזר

להחליטאוהשערות,פיעללפסוקבמקוםההלכה,מהילנחשלנסותבמקוםמשניים.אוחיצונייםמשיקולים

ישירותהקשורהלכתיממקורמקצתה)(לפחותשלנושאלהלפשוטשישלינראהחיצוניות,הנחותפיעל

לעיקר הדיון: מעמדו של איבר מלאכותי לגבי מצוות שונות.

הושתלורקבהם,נולדולאאדםשלמגופוחלקהיושלאאיבריםכלומרמלאכותיים,לאיבריםההלכהיחס

אחרי"שלו"נעשהמושתלשאיברשאומרתהמקובלתהגישהלעניינו.ישירותנוגעלענ"ד,זמן,לאחר

אםוחומר,קלוהדבריםטבעי.כאיברדינומלאכותישאיברמוכיחהבו,נולדלאשהואגבעלאףשהושתל,

כשהגוףלומרשעלינווכמהכמהאחתעל"אמיתי",איברשלמעמדלוישאחרממקוםשהושתלזראיבר

עצמו השתנה שמעמדו של השינוי הוא "אמיתי".

עלמיןלשינויניתוחהשלכתשלזושאלהעצםמין,שינוישלהפיזיולוגיתבמציאותלמתמחיםכידועאבל,

מעמדו המגדרי של אדם מתפצלת לשני ראשים, היות שיש שני סוגי ניתוחים לשינוי מין:

משתנההמיןאיברצורתהאיבר.בצורתרקהואוהשינוידבראותונשארהאיברשלהפיזיכשהמרקםא)

לצורה האחרת, בלי להוסיף בשר עור או גיד זר.

כזהבמקרהאחר.מגוףאוהמנותחבגוףאחרממקוםוגידיםעורבשר,תוספתגםכוללהאיברכששינויב)

במקרהמאשרשונהיהיהכמובן,אליו,היחסולכןמאין,יששנבראחדש,איבראכןהמושתלהאיברהרי

הראשון כאשר רק הצורה השתנתה.

שינוי פיזי סוג א'

איהמנותח.שלהמגדרימעמדואתקובעכזהשניתוחברורלדון.במהאיןשכללנראההראשוןבמקרה

בעית אימא סברא, אי בעית אימא קרא.
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לשנותהכוחאנושילשינויישאכןאםלדוןאותנושתחייבמבחוץגידאובשרשלהוספהשוםפהאיןסברא:

להיפך,מישהו.שלהמגדריגדרימזהותושונההמגדרישייעדולמיכוללשםהואהמטרנסג'נדרמעמדואת

מאותםחלקזכראצלבתבנית,רקהואוההבדלדבראותוהםההולדהאיבריחומראדם:בכלהסיפורזה

הוכנסוהזכרייםהאיבריםובנקבהזכר,שלהולדהכאיברלהיראותועוצבולגוףמחוץכעתבולטיםחומרים

אותםניתוחידיעלאםלכן,30אשה.שלהולדהאיברבצורתעוצבוהםהצורהומבחינתהגוף,לתוךברובם

תקבעהחדשהשהצורהלטעוןקללכאורהאז,עדלהםשהיוממהשונהבצורהמחדשעוצבוגםהםחומרים

סימןהיההטבעיתשבצורתואיבררקכאןיש"חדש".דברשוםכאןאיןהריהמנותח.שלהמגדרימעמדו

להשתנותחייבשלוהמגדרהפוך,מיןשלאיברכצורתונראיתהשתנתההאיברשצורתועכשיואחד,למגדר

בהתאם.

הואדכולהוואבוהוןהלכתי,ותוקףמעמדלשינוישישללמודניתןשמהםבהלכהמקריםכמהישקרא:

המוס"ק.

הואחיהשמןהמושקמןחוץבשמיםעציבוראעליהןמברכיןהמוגמרות"כלנאמר:ע"א)(מגברכותבמסכת

פירושים.כמהישבראשוניםאבלמושק,מהומפרשתאינהעצמההגמראבשמים".מיניבוראעליושמברכין

לענייננו חשוב פירושו של רבנו יונה (לא ע"ב מדפי הרי"ף, חוץ וד"ה ורבינו) וז"ל:

חוזרואח"כדםכעיןבתחלהמתקבציןולשםבצוארחטוטרתלהוישהיאידועהשחיהיותרוהנכון

ונעשה מוש"ק.

בעלמאדפרשולומרלהתירבוטעםלתתואפשרדם.חששמפניבאכילהאותואוסרהיהז"לורמ"ה

בונפלאםהדבששהריתדע,אזלינן.השתאדבתרלהכי,חיישינןלאדםהואשמתחלהואע"פהוא.

להחזירהדבששדרךכיוןהדבש.בתוךנימוחשהאיסוראע"פאסור,הדבשאיןאיסורשלחתיכה

יצאשעכשיוכיוןדם,היהשמתחילהאע"פה"נומותר.ליהדיינינןדבשכמודבש,לתוכושנופלהדבר

מתורת דם בתר השתא אזלינן וכו'.

אבריכיהנתוחבתורתזהנתבארוכברוהסתרתןאבריהםבהתגלותאםכיוהזכרהנקבהבריאתביןהבדלשאין"ואמר30
הםדומהברוחודבריםכד).פרקרביעי,מאמרהכוזרי(ספרהפנימה"אלהפוכיםמפותליםשהםאלאהזכראבריהםהנקבה

המיקוםורקובאשה,באישאיבראותוהואהאיברהיינומבפנים".יצרהוזומבחוץיצרו"זהע"ב):(סדבכתובותחז"לדברי
(מבפנים או מבחוץ) מבדיל ביניהם.
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במעמדהיהחומראיזהכאשרכלומר,אזלינן!השתאבתרשבהלכהכאן,יונהרבנולנוחידשגדולחידוש

(ההרכבהפיזיהרכבווהשתנהאחרתשנראהעדהמרקםהשתנהדברבושנעשהואחרימסוים,הלכתי

שביסודואףבהתאם,משתנהההלכתימעמדונעלמה),הטבעיתצורתווגםהשתנההמוס"קדםשלהחומרי

ומציאותובאכילהאסורשהיהדברלדעתו,לכן,31השתא".בתרד"אזלינןמשוםחומר,אותוהואהחומר

הפיזית השתנתה, מותר לאוכלו.

להלכה נראה שהרבה פוסקים אימצו וקיבלו את דעתו המחודשת של רבנו יונה.

סקט"ז)(תס"זיעקבהחקאבליונה,רבנועלחזקהקושיאהקשהסק"ג)רטזסי'חיים(אורחאברהםהמגן

לוברורולאבדבריומהססבעצמויעקבהחקאמנם32ודעת.טעםבטובקושיתוויישביונהרבנועלהליץ

קיבצםכאשרלמעשההלכהדבריוקיבלוכןאחרוניםהרבהאבללהלכה,יונהרבנודעתלקבלאפשרשאכן

כעמיר גורנה בשו"ת דרך המלך (מלכא. חלק שלישי על איסור והיתר, סימן יז אות יח), וז"ל:

הוסיףועודבהגה"טרטזמימןאו"חכנה"גנוקטוכדבריו…יונהכרבנופסקלב)(ע"זגיבוריםהשלטי

אזלינןאםוהרא"שיונהרבינובמחלוקתלדוןבאריכותט'וס"קז'ס"קבהגה"משםכנה"גבשיירי

יונהכרבינודהעיקרמסכיםמ"מבראיותיונדוןבהמשךובעזה"ידמעיקראבתראוהשתאבתר

עיי"שהמנהגהואשכךכיוןראיהצריכיןאיןיונה][רבנור"ישדבריכתבנגדף(?)מ"מדבספרוהוסיף

וכתב: "והגאון חק יעקב סי' תס"ז סקט"ז יצא לישע רבינו יונה ... ודבריהחתם סופר (חלק ו, סי' כב) קילס דברי חק יעקב אלו32
אלוקים חיים המה".

מסבירהואדבריובתחילתהמוס"ק.אתמתירשהואהסיבהבאמתמהלגמריברורולאקצת,מעורפליםעצמםיונהרבנודברי31
בתר"דאזלינןפעמיים:--ומחודשתאחרתסבראמציעהואדבריובהמשךאבלבעלמא","פרשהואשהדםמשוםהואשההיתר
פירשאשהואמשוםהואההיתרעיקרסק"ב)רטזסימןחיים(אורחהט"זלפיבדעתו.עיקריטעםאיזהנחלקואכןהאחרוניםהשתא".
שפיתח,החדשניהרעיוןמשוםהמוס"קאתמתיריונהרבנולדעתו,הסיפא.בתראזילסק"ג)(שםהמ"אכןשאיןמהבעלמא,

בהלכה:ונועזחדשמושגהציעאכןיונהשרבנואברהם,המגןעםהסכימואחרוניםוהרבה(סק"ז)המ"בהשתא".בתרש"אזלינן
המלךדרךבעלשצייןכפישהיה.מכפיהשתנההדברשלהחומרימרקםאםמשהו,שלהאסורממעמדוכליללהתעלםשאפשר
ממהאחרלדברמשתנהשכשהאיסוריונה,רבנובדבריזוהבנהקיבלואחרוניםהרבהיז),סיוהיתר,איסורעלשלישיחלק(מלכא.

לעייןהמ"אדבריעלרטזבסימןשצייןרע"אבהגהותוכןהשקלמחציתבעלהבנתגםזולכאן".באוחדשות"פניםאמרינןשהיה
ס"קרטזסימןיעקבובישועותקלה,סימןאו"חחת"סבשו"תמוכחוכןיעקב,החקלדברימצייןשםהחת"סבהגהותוכןיעקב,בחק

קיז,סימןיו"דחת"סובשו"תז,ס"קכאסימןאו"חלובליןחסדתורתובשו"תה',ס"קשסאסימןאו"חנזראבניבשו"תוכןה',
ואורלה,סי'יו"דחנינאנוב"יובשו"תנז,סימןיו"דצדקאבניובשו"תד',מימןאו"חח"אובמרחשתרלד,סימןח"גמהרש"םובשו"ת

לציון או"ח סי' לד.
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סזסי'(יו"דצדקהצמחגםיד.ס"קז'מימןיו"דהד"טעקריוכ"כקגמימןחייבעיבתשובותוכ"כ

אות ו) פסק כרבנו יונה, והגר"א (רטז סק"ג), לכאורה

ז)אותיבסי'דעה(יורהוהחזו"אסק"ד)רטז(סימןרבההאליהאתגםלהוסיףישהנ"להפוסקיםלשורת

33שגם כן פוסקים כוותיה דרבנו יונה.

לשללצייןיא)סימןדעהיורהח,חלקאומר,(יביעז"ליוסףעובדיההרבהגאוןגםהמלך,דרךבעלכמו

אחרונים שאימצו את שיטת רבנו יונה להלכה.

שלוהטבעימהמרקםשהשתנהדאיסוראלדבריו,המסכימיםהאחרוניםורוביונהכרבנונקטינןאםלענייננו,

שלכשאיברוכאןנמיהכאהשתא,בתראזלינןדבראותושלההלכתימעמדולגביחדש,לחומרונהפך

מיןשלהולדהאיברהיהלמישהואםכלומר,השתא.בתרליזלהואדינאשהיה,ממהלגמריהשתנהמישהו

המיןפיעליוקבעהמגדרישמעמדוהיינוהשתא,בתרשניזלהואהדיןאחר,למיןנשתנהניתוחידיועלאחד

של איבר ההולדה של השתא.

בכמהיונהרבנושיטתאתמאמץהואוחומר.קלהדבריםקיז)סי'חיו"דלט,סי'(או"חסופרהחתםלפי

הנעשהשינוילדעתואבלקדום,הלכתימעמדלעקורהלכתיתוקףישאכןשלשינויוסוברבספריומקומות

לעקורגדוליותרכוחואדםידיעלהנעשהטבעשינוי34שמים.בידישנעשיתהמוס"קמשינויעדיףאדםבידי

35מעמד הלכתי ולהחיל עליו מעמד אחר ושונה ממה שהיה.

בשינויאלאלכאןבאוחדשותפניםאמרינןדלאכתבלד)סימןאו"חא(חלקלציוןבאורלהיפך.סוברשאולאבאציוןבןחכם35
קיז),(יו"דסופרהחתםדבריממנושנעלמוהנ"ל)אומר(יביעיוסףעובדיההרבעליוכתבוכברטבעי.באופןשמים,בידיהנעשה

לשינויטבעיבאופןשמיםבידישנעשהמהביןחילוקשאיןדס"לקמ),סימןב'(חלקיושרוהאמריקמ)סימן(תניינא.יקרההאבן
שנעשהשבשינויכמותולהוסביראאחרוניםהרבההנראהשכפימשוםעיקר,נראהסופרהחתםכדבריבנוסף,אדם.בידיהנעשה

קרישיחלבוןלג'לטין,בקשרהואיונהרבנובשיטתזמננואחרונישלעיסוקםעיקרהשתא".בתר"אזלינןאמרינןכןגםאדםבידי
כימיקלי.ושינויארוךעיבודתהליךלאחרומעורו,חזירמשומןמופקכיוםהג'לטיןרובומעורותיהם.חייםבעלימעצמותהמופק

אדם.בידישנעשהבשינוינאמרולאיונהרבנושדברילציוןהאורשלדעתוקיבלולאשהםהרייונה.רבנושיטתעלסומכיםהמתירים
(בדעת החזו"א יש ערבוב דברים, עי' יו"ד סי' יב אות ז, ד"ה הרא"ש ובקדשים מנחות סימן כד אות ח, ד"ה ובנו"ב. ואכמ"ל.)

לעולם משא"כ משי שנשתנה בידי אדם ונעשה ממנו בגד וכה"ג"דהתם איסורא במלתא קאי ובתר מעיקרא והיוצא מהטמא טמא34
אפשר דמועיל" (או"ח סי לט)

לפי הכסף משנה (כלי המקדש פרק א הלכה ג) בעיקרון דעת הרמב"ם כרבנו יונה, דאוכל כמו מוס"ק שמקורו דבר האסור מותר33
באכילה, אבל עיקר טעמו הוא משום שהוא עפרא בעלמא, לא משום דאזלינן בתר השתא.
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לגמרי,ונעלמהכלילנפסדההראשונהכשהמהותאלאנאמרולאיונהרבנושדבריסובריםישולסיום,

ביביע(עי'לשניהראשוןמהמצבמיידימעברכשישולאמהותה,כלאתהראשונההמהותאיבדהבובתהליך

המציאותהמין,לשינויההולדהאיברניתוחכשמבצעיםשלנו,במקרהשפיר.אתילשיטתםוגםהנ"ל).אומר

החדשה אינה באה לעולם רק אחרי שהמציאות הראשונה עברה כליל מהעולם.

ובלשוןהשתא",בתר"אזלינןשבאיסוריונהרבנושלחידושואתכאןגםלקבלשלאסיבהאיןלמסקנה,

מישהואםאיסוריה.ופקעלכאן"באוחדשות"פניםאמרינןשהיהמכמותלגמרימשתנהשכשדברהאחרונים

חדשאיברעוצבהמפורקיםוהגידיםהבשרומהעור,לגמרי,נפסדאיברואותואחדממיןהולדהבאיברנולד

צורתכלומר,השתא".בתר"אזלינןזהאדםשלמגדרושאלתלגביולכןלכאן,באוחדשותפניםואחר,

האיבר הנוכחי קובעת מעמדו המגדרי.

ראיה נוספת אפשרי

שיכולהסוגיהעודישמוס"ק,עללדיוןבנוסףשאולי,בדעתיעלהשינוישלההלכתימעמדולבררבניסיון

36לשפוך אור על נושא דידן, הסוגיה של תוריתא דנהמא בכיצד מברכין (ברכות לז ע"ב).

המיוחדתברכההארץ,מןלחםהמוציאמברךפתהאוכלחשיבותו.מחמתלעצמו,ברכהקובעפתכידוע,

נראיתשהיאפת,צורתדנהמא","תוריתאלפתישאםרקזוברכהשמברכיןהואהדיןמקום,מכללבד.לפת

פתשהיאיותרניכרשאינועדשבישלוהכגוןצורתה,אתששינהתהליךעברההפתאםאבלנראית.שפתכמו

ששינויהריהארץ.מןלחםהמוציאולאמזונות,מיניבוראמברךהאוכלה37אזלה.ברכתהגםצורתה,ונאבדה

כשצורתכאן,גםנכונה,ההשוואהאםומעמד.דיןשינויאחריהגוררחומר,אותונשארכשהחומרגם"צורה",

עלנקבעהדיןהמקריםבשנימעיקרא.שהיהמהלאהואוהלכתיתמעמדונאבדהשתנתהאדםשלהאיבר

איכותיאווכדומה)מכזיתפחות(כזית,כמותיענייןזהאםדנהמא";"תוריתאגבולותאתלשרטטבנסיוןהפוסקיםהאריכוהרבה37
תלויההפתשברכתהדעותלכלברורהמושג,גבולותמהםמשנהלאלדיוננו.נוגעיםלאהאלוהפרטיםלכאורהאבלבישול).(טיגון,

א'כללחייםאורחורדיםגינתראה:(לדוגמאברכתו.אזלהצורתושינהואםהמוציא,ברכתופת,כמונראההדבראםהפת.בנראות
סימן כד, שלחן הטהור [קאמרנא] אורח חיים סי' קפח -- זר זהב אות ד, פסקי תשובות סימן קפח סעי' יד-ד"ה ובזה נבוא).

כלל לנידון דידן.הסוגיה של שינוי קונה לגבי גזל ואתנן לכאורה לא שייך36
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דיןלהאיןמראהאתשינתהשהפתברגעפת,לגביאחר.איברשנראההולדהואיברדפת,צורתאניראות;פי

פת יותר, אף שהחומרים נשארו אותו דבר. אם כן, גם כאן שינוי הצורה יגרור אחריו שינוי מעמד.

אלאאינההמוציא,יותרמברכיםלאהפתצורתשכשנאבדההסיבההנושאים.ביןלחלקאפשרלכאורהאבל

לבדששינויאפשרהנושאיםבכלפת.יותרואיננואחרמשהונעשהוהואהשתנה,שמוצורהשבשינוימשום

משוםהיאהמוציאמברכיםלאצורתהששינתהלחםשעלוהסיבהדבר,שלוהגדרתומעמדואתמשנהאינו

ברכהקובעתוככזאתומיוחדחשובאוכלהיאחשיבתה,מחמתמיוחדתברכהמברכיםפתעלאחר.טעם

ברכהלהיששבגללההמיוחדת,חשיבותהלההלכהגםנאבדה,לחםשלשהצורהברגעלכן,לעצמה.

המיוחדמעמדהאיבדה"צורתה"שניטלהפתאבלהיא,פתעדייןצורתהששינתהפתכלומר,38מיוחדת.

עלמכאןללמודאפשראיאולילכןצורתה.היאהפתשלמהותהכלשכןמיוחדת,ברכהלהמגיעלאויותר

דברים אחרים.

שינוי פיזי סוג ב'

צורתמשנהרקהניתוחוביה;מיניהמתרחשהאיברצורתכששינוימין,לשינויהראשונההגישהלגביזהכל

ש"אזלינןיונהרבנושיטתעללסמוךלנוישלכאורהכזהבמקרהמבחוץ.חומריםשלהשתלהבליהאיבר

הדיוןאחר,ממקוםוגידיםעורשלהשתלהידיעלנעשהכשהשינויהשנייה,באפשרותאבלהשתא".בתר

איברשלמעמדומהלבררגםעלינומוטלכזהבמקרהצורתו.ששינהדברשללמעמדוביחסרקאיננו

מלאכותי שנתווסף לגופו של אדם, שכן הוא אינו איבר טבעי שנולד בו.

הרבהמוצאיםאנובאחרוניםאבל39כלל,לזההתייחסולאולכןכזאתמציאותעלידעולאהראשוניםכמובן,

התייחסות לזה.

חומריםשהםפיעלאףדיניהם,לגבילפחותמהגוף,כחלקנחשביםהנידחת,עירלגבינכריתופאהשבת,הוצאתלגביקבייםבעל39
הגוףשלכמודיןאותולהןישכאלוותוספותחיוניות,כהוספותרקממש,האדםכגוףנחשביםשאלוהכוונהאיןשםאבלגופניים.לא

עצמו, לגבי שבת או לגבי עיר הנידחת.

ותוריתא דנהמא מתייחסת לצורתו המושגית, לא החומרית.38
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שללשאלהביחסדןהוא.כט)סי'ג,(חלקיקרהאבןבעלהואכזולמציאותשהתייחסהראשוןהנראה,כפי

האםמיהיאוהשאלהאחרת,אשהשלבגופהאחתאשהשלביציםשחלתהושתלהשבובמקרההיינואמהות,

טבעיתכשחלהכמוהמושתלתששחלהלומרנוטהדעתוהמושתלת.מהשחלההנולדיםהילדיםשלההלכתית

וז"ל:וילדים הנולדים הם ילדי האשה שברחמה הושתל השחלה, לא האשה שממנה הוציאו אותה,

עקרהאשהבגוףולחברםחי'מאישהההולדהכלילחתוךהרופאיםהמציאואשרההתבולהע"ד

זו,החבולהע"ייולדאשרהילדאםהיאמילהלכהחוו"דשאללהוליד,מוכשרתתהי'ועי"כ

הראשונה או השניה, וכמה נ"מ לענין דינא.

הוא מתקשה להאמין שדבר כזה אפשרי, אבל מ"מ הוא מביע דעתו בקיצור, וזו תשובתו:

בכ"זאםאךהזאת.השמועהלקוללהאמיןלבירחוקאנכיכיהכבוד,מפנימשיבהנניבקצרה

סירוסמטעםבדברסכנהיהיהלאאםגםכןלעשותאסורבודאילכתחילההנההדברים,יתאמתו

אךעשה.באיסורהואפוסקיםקצתולדעתמדרבנןעכ"פאסורהאשהסירוסשגםהראשונההאשה

הואלענ"דזולהלכהנפתחוהמקורדבר.לכלהשניההאשהשלבןהואהולדלענ"דועשועברואם

פ"קוהר"ןשםרש"יהיטבועייןערלה.לעניןבזקנהשסיבכהילדהמ"גסוטהבש"סהמבוארהדין

40דר"ה.

הואהדיןשהתםערלה,לגביזקנהבעץשסיבכהילדהענףכדיןמושתלאיברדיןיקרהאבןבעללדעת

"שבטלה ילדה בזקנה", היינו שהאיבר המושתל בטל כלפי הגוף בו הושתל, והרי הוא גופו ממש.

עצמיםשהםוענפיםעציםביןגדולחילוקישהרי41זמננו,אחרוניהעירוכאשרעיון,צריךלערלהשהדמיוןאף

הואאםלימההתם,לימההכאלימהולכןועצמאית,מיוחדתזהותאיןלענףהחי.מןשהואאיברלביןצומחים

ולכןעצמאיתוזהותמעמדישגופםחלקילכלאדם,בניכןשאיןמהאחר.בעץשהושתלאוהמקוריבעץגדל

שפירמעייניןכדמאידך,המקורית.זהותהאתתשנהלאאחרלגוףאחדמגוףמלאכותיתשהעברהאפשר

א' וב' בקיאות נפלא בנושא זועי' בספר רץ כצבי פוריות, יוחסין אישות, סימן ג, פרק41

עי' מה שדן לפי זה בשו"ת ציון לנפש חיה (לייטער) חלק א' סי' פב.40
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מהעץמאודשונההמקוריהעץשלההלכתישמעמדוכזההואהריכלאיםשלהמקרהצודק.כןשהדמיוןנראה

לגביהיחידהמדדהואהעץשלוגילו"זקינה",הואוהחדש"ילדה"הואהמקוריהענף.שותליםבוהחדש,

מהעץאותועוקריםאםמיוחד,ומעמדזהותלושישצעירמעץהמושתלשענףאמרינןמקוםומכלערלה,

בוהעץשלמעמדואתמקבלהענףהמקור,שלמזושונהההלכתיתשזהותואחר,בעץאותוושותליםהמקורי

שהושתלועכשיוערלה,היושהניבפירותהצעיר,המקורי,לעץמחוברעדייןכשהיהכלומר,לקולא.--הושתל

בזקינה, דינו כזקינה, ופירותיו אינם ערלה.

כאיברדינומושתלאיבריקרהאבןבעלשלדעתברורלמעשהשיהיה,מהמכלאיםהראיהשלתוקפהיהיה

פיעלאףדבר,לכלכאימוהיאהריהמושתלת.האשהאחרימתייחסמושתלמרחםהנולדוהוולדטבעי

הםהריבהם,נבראשלאאףאדם,שלבגופושנוספושאיבריםפשוטיקרהאבןשלבעלהרימלאכותי.שהרחם

כשלו.

גמורחלקנעשהאכןמושתלאיברולדעתםיקרההאבןלדעתהסכימופוסקיםהרבהיחידאה.דעתאינוהוא

הםהדיןשמעיקריששונותסיבותמחמתעליוהחולקיםביןוגםהאיבר,הושתלשבגופוההואשלמגופו

42מסכיכים לרעיון של האבן יקרה שמעיקר הדין איבר מושתל דינו כאבר ממש.

הלכותלגביגםהשלכותלהישאלאאמהות,לשאלתמיוחדתאינהמושתלאיברשלמעמדושאלתכמובן,

התפתחותעםאבלבפוסקים,זהעלמפותחדיוןמוצאיםאנואיןיקרההאבןאחרימקום,מכלאחרות.

לכן,זו.משאלהיותרלהתעלםיכלולאהמאוחריםהאחרוניםשבשגרה,דברנעשתהכשהשתלההטכנולוגיה,

ישלהשתלה,הלכתיתחשיבותשוםייחסשלאמיישבשאלה.ופורהארוךדיוןישאכןזמננובאחרוני

המושתלהאיברכאשרחדשה,זהותיתמציאותלייצרבכוחהשהשתלהלהםשברוראלוישוגםשמסופקים

מאמץ את הזהות ההלכתית של הגוף בו הוא מושתל.

שחוברלאיברהלכתיתחשיבותשוםמייחסולאהמתעלמיםמןהואז"לאלישיבהרבשהגאוןנראהלכאורה

דינילגביולכןהמושתל,שלגופועםאחדנעשהאינוהאברבאחר,שהושתלאחדשלאיברלדעתו,חדש.לגוף

הובאכךמשתנית.אינהמתכאיברההלכתיתזהותו-חיבאדםשהושתלמתמאדםאברוטהרה,טומאה

41שולייםבהערתהנ"ל,כצביברץעי'42
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(מוריה,אלישיבהגרי"שדבריאתמצטטהואקסו).עמ'שמט,סי'ד,(חלקנשמת-אברהםבספרמשמו

(שז-שי) אלול תשס"ד עמ' קע), וז"ל:

אכתילחי,ונתחברנקלטשבזהאףהשתלה,ע"יחילאדםהמתמןאברכשמחבריםלדוןויש

לאתקברנודקבורעשהמצותהאברעלחלואםלחימחובראלאלחינהפךהמתהאבראין

43פקע ע"י ההשתלה.

דןהואשפא)(דףצופיךקולבספרוז"ל.גרשונייהודהרבלהגאוןליהמספקאאלישיב,לרבליהשבריראמה

44בזה באריכות (...) אבל מניח את הדבר בצ"ע .

שלבמקרהלדעתם,הנשתל.מגוףחלקנעשהאכןהמושתלשאיברבפשיטותנקטואחרוניםהרבהמאידך

כאילוונמחקכלילנאבדהנשתלהדברשלההלכתיעברוחדשות.פניםכעיןנחשבהמושתלהאיבר-השתלה

לא היה, ומעכשיו חל עליו מעמדו של הגוף החדש.

זלמןשלמהר'הגאוןאליושכתבמכתבמצטטהואא)סי'שלישישערג,חלק(אונטרמן.מיהודהשבטבשו"ת

אויערבאך ז"ל, וז"ל:

טומאתן,דפקעהושתלןשנטמאותרומהכשתיליהו"לחילגוףהמתבשרדחיבורלהעירישכן

מתורתבטלןלחיחיבורןכאןגםה"נאוכלמתורתבטלןלקרקעשחיבורןרש"ישללטעמוואף

מת.

וכן הוא במנחת שלמה (תנינא סי' צז) (עי גם במנחת-שלמה (ח"ב סי' צו אות ג).

חי.כאיברדינוחיבאדםשהושתלמתשלשאיברעט),סי'נחום(שיחרבינוביץהגר"נדעתגםהיאכן

בשםבשםהביאשהושתל)מיד"הד',אותורקמות,אבריםערךב,(כרךרפואיתהלכתיתובאנציקלופדיה

הרב אליהו בקשי דורון ז"ל, שו"ת בנין אב (חלק ג סימן נג), דן בהשלכת מדע השתלת איברים על ההלכה. הוא מעיין בדבר מכמה44
כיוונים אבל אינו מתייחס ישירות לגבי שאלתנו.

מיןהרב גדעון ויצמן והרב איתן קופיאצקי, "השתלת אמה (איבר(וכן כתב לנו הרב מזוז שדברי הרי"ש אלישיב צריכים עיון""43
).4שולייםהערתלז,תחומיןזכרי)",
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הואאיןהמת,מןאיברבקרבושהושתלש"מיאהלות)מס'החדשים,יעקבקהילת(כתביקנייבסקיהגרי"י

השתלתו".לאחרהחילגוףבטלהמתהאיברכיבמחיצתו,לשהותרשאיוכהןההשתלה,לאחרבאהלמטמא

השתלתערךג,כרךרפואיתהלכתית(אנציקלופדיהשטיינברגאברהםהרבכתבפירוט,יותרעםזה,כעין

:המושתל)האברדיןד"ה,121עמודד'אותאברים

החי,מןכאיברבקבורתוחייביםשאיןובוודאימטמא,ואינוכחינחשבהמושתלבגוףשנקלטאיבר

אתלקבורוצריךונקלט,שנתרםהאיברעלזכותלוואיןהאיבר,לתורםבעלותזיקתכלממנוופקעה

ואסורכישראלדינובישראלגויממתעצםהשתילוואםהתורם,לצדולאהמושתללצדהזההאיבר

בהנאה.

ביןאחר,ממקוםשלםאברלקחואםביןהחדש,האיברנבנהאיךמשנהלאשלדעתםנראההדבריםסתימת

בשנימאחרים.אוהירכים,אוהרגלכגוןבגוף,אחריםממקומותרקמותנטילתידיעלחדשאברעיצבואם

שלדינותמידההשתלה,נעשתהאיךמשנהשלאנקטינןואםגמור.איברכדיןהמושתלהאיברדיןהמקרים

אחריירךאורגלאזעדשהיהמההלכתית.תקףהאיברצורתששינויהריאמיתי,כאיברהמושתלהאיבר

ההשתלה דינו כיד.

ידיעלכחישובלהיחשביכולמתאיבראםהואוספקםמת,לטומאתביחסבדברדניםשכולםעקאדא

אבלטבעי.איברכדיןהמושתלהאיברדיןשהלכתיתיסברוגםשהםמדבריהםברורההוכחהאיןאבלהשתלה,

גם על זה דנו האחרונים, ומסקנת כמה מהם הוא שאיבר מושתל אכן דינו כאיבר ממש.

קב)סי'ד(חלקנתןלהורותבשו"תזצ"ל.גשטטנרנתןרביהגאוןהואהנושאלעומקמכולםיותרשצללהפוסק

הוא כותב:

הרופאיםברםדכא,פצועהויהביציםכריתתידידעלנימאאםהדיןמהלבארישומעתה

דהחיבוראמרינןמילהכשרו,חוזרעי"זאםאחרינא,מגבראאחריםביעיםוחיברוהשתילו

מינהנפקאבוישזהספקובאמתבתולדה.מאבריואחדהיהכאילולעשותומהניוההשתלה

אדםשלאושלוזרועאםזרועליוחיברור"לזרועושנקטעמיוכגוןתורה,דיניוכמהלכמה
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אםחליצהלגביוכןשלו,זרועהיאכאילוזהזרועעלכשמניחותפיליןמצותמקייםאםאחר,

ונשיאתעבודהלעניןבכהן...וכןחליצה.לעניןכרגלוהויאםאחררגללוושתלורגלונקטע

כפים אם היה בעל מום וחיברו אליו אבר ותקנוהו אם חוזר להכשרו.

אחרי דין ודברים הוא מסיק (שם אות כ'):

ובאברחדא,כגופאונעשההאדםגוףשלמחיותוהאבריונקועי"זחיאדםלבשראברכשחיבר

כשמחברעלמא...לכוליגמורחיבורדהויי"להאדם,שלמגופוהמקבלתחיותאיכאהנשתל

כבשרונעשההאדםשלמגופוויניקהחיותהמחוברהאברמקבלתועי"זהחילאדםאבר

יונקהאברשהרישמים,שבידיכחיבורפעלזהחיבורשהריחיבורהוידשפירי"למבשרו,

מהגוף   והוי כחלק מן הגוף...

גופאדנעשהכיוןחיבורבגדרהוידההשתלהלומרמקום"דישדברים:אותםעלחוזרהואדבריובמסקנת

חדא".

לשם האמינות חשוב לציין שהוא כתב כל זה להלכה בלבד, אבל למעשה הוא מהסס קצת וכותב (שם סי' קג):

שלאמהמחודשיםהםזוהלכהמיסודותשכמההיותלמעשהאולםלהלכה,כתבנוזהוכל

השתלהע"יהאבריםחיבורעניןובפרטחיים,אנומפיהםאשרהפוסקיםרבותינובדברינזכר

דבריםלהציעכ"תימחוללזאתרבה,עיונאצריכאלדינאותוצאותיולאחרונהרקנתחדשאשר

למעשה...לנהוגאיךעודנתבונןדבריהםיבואווכאשרמובהקים,הוראהגדולישנילפניאלו

45והשי"ת יצילנו משגיאות ויראנו בתורתו נפלאות.

האדםלגוףבטלמכשיראומלאכותיאיברשאפילואיתנהדעתוח).סימןי,(חלקנחלתוחבלבעללכתהרחיק

שאברכח)סי'(ח"התורהשלבאהלהבספרושמבאראריאל,הגר"יעלבזהחולקהואממש.כגופוודינו

מושתל אינו כאבר אורגני מן הגוף אלא דינו כדבר המחובר לגוף אבל אין דינו כגוף עצמו.

על ספר ויקרא (פרק טו פסוק יח) על דברי מושב זקנים על התורהעי' גם מה שכתב בספרו על התורה מאור התורה/להורות נתן45
על אתר המביא סיפור מר"י החסיד במי שנתחלף לו חוטמו בחוטמו של חבירו.
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זרםיוצריםהקולגליאתו,מדבריםוכאשרמכשירהפנימיתבאוזנוושתלושומעשאינו"מיעלנשאלהוא

אסורשהדברדעתובשבת".זהבמכשירלהשתמשמותרהאםלקול,המוחידיעלהמתורגםבמכשירחשמלי

ובתוך הדברים הוא כותב:

איסור,בהשאיןטבעיתכפעילותפעילותואתלראותישמהגוף,חלקהואהמכשירשאםלומרואין

משוםמותרתהוצאההיא,ולאחציצה.ואינואתולטבולאוהרבים,לרשותאתולצאתשמותרוכשם

כמוהגוף,שלאורגאניכחלקנחשבאינואךמקפיד,דלאמיעוטהויטבילהולעניןמתכשיט,גרעדלא

פעילותודידן,לנדוןהדיןוהואלגוף.מחוברתהיאאםגםמלאכותיתידעלתפיליןלהניחאפשרשאי

החשמלית של המכשיר אינה פעולה טבעית.

באריכותדבריואעתיקדבריוחשיבותמחמתבשבת.בזהלצאתשמותרנחלתוחבלבעלדעתזה,לעומת

קצת. וז"ל:

בגללוכד'לשנהקצובההיא(אפילוארוכהלתקופההאדםבגוףמושתלמכשירביןלחלקישלענ"ד,

שמכשירנ"לקצרה.תקופהלביןקלקולה),עדמשמשתשהיאכגוןקצובהאינהשהיאאוהמכשירבלאי

ובניגודלגוף.לחלוטיןמתבטלהגוף,מפעילותחלקהיאופעילותומהגוףאורגאנילחלקשהופךמושתל

חליםולאלגוף,מתבטלמושתלאבר–הגוףגביעלמורכבתהיאאלאמהגוףחלקשאינהלפרוטזה

דיניומהגוףחלקהיותומחמתחיצוניתהיינוופנימית.חיצוניתהיאההתבטלותויו"ט.שבתאיסוריעליו

כדיני הגוף לטומאה וטהרה פנימית לגבי מלאכות שבת הנעשות באבר או בחלק מהאבר המושתל...

הוא ממשיך:

מטעןובגללדקותנקבוביותדרךנעשההסינוןרעילים.מחומריםהדםאתמנקותהאדםבגוףהכליות

בושהשתילואדםבריא.אדםבכלורגערגעבכלנעשיתהזאתהפעילותהמסננים.של(שלילי)חשמלי

כללביןבינוהלכתיהבדלשאיןנראההאדםכאחדידהעלחיוגופואותהנושאוהואאחרמאדםכליה

אדם אחר בשיוך האבר לגופו.
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המושתלתשהקרניתנראהקרניתהשתלתועברהעיןבקרניתפגיעהבגללראהשלאלאדםה"ה

אותכוסי'עבדיישכיל(שו"תמנכריקרניתהשתלתלקבלשאיןשכתבושישואע"פמגופו.חלקהפכה

השתלתכלאודםלעירויוה"המצוה.ואףמותרוהדברלמציאותביחסעומדיםאינםשדבריונראהו)

אבר נברא ע"י הקב"ה והוא הופך להיות חלק מהמושתל.

להפעלתההאנרגיהשמקורהאוזן.בתוךפנימיתאוזןהשתלתהיוםקיימתתיאר,אריאלשהגר"יכפי

ציץשו"תעי'שמתו,מחוליםבניתוחמוצאיםהיו(חלקםלבקוצביהשתלתישנהוכןהקול.גליהיא

מלאכותיות,שינייםמושתליםכמו"כשנים).מספרכלאותםמחליפיםכיוםפג,סי'חי"דאליעזר

הםלמיניהםהשתליםרובועוד.מלאכותייםמפרקיםעורקים,הצרתלמניעתצינוריותלב,שסתומי

בגללנדחיםשאינםבכךמאנשיםשנטלואבריםעלעדיפותלהםוישהאדם.בגוףקבועיםשתלים

התאמת רקמות וכד'.

נדהטבילתלגבילדוגמא:דבר.לכלהגוףדיןאתשמקבליםנראההללוהאיבריםחלקיאוהאיבריםכל

הריקיימת,השאלהוכד'זמניותסתימותשלגביואע"פחציצהשהןשסוברמיאיןמושתלותשינייםעם

ונראהחציצה.שאינםדפליגמאןליתלהוציאם,יכולתואיןהגוףשבתוךאלווכש"כמושתליםבאברים

המהרש"ם(וכ"פהוצאהאיסורבהםאיןשהושתלובאבריםהוצאהאיסוראובשבתטלטוללגבישה"ה

עללפעולאולהוציאםיכולאינושהמושתלמכיוןמוקצה.בהםואיןמלאכותית)עיןלגביהסי'ח"ב

תפקודם, לחזק או להחליש נראה לומר שהם לגמרי בטלו לגוף.

שיניוע"ישריריובכחטוחןהאדםאםאףלגוף,לגמריבטלובפהשהושתלומלאכותיותשינייםלדוגמא,

בידומחזיקשהואככליולאכגופולגמריהםהריפריאוענביםסוחטאודק,דקואגוזיםגזרהמושתלות

כגון עלי הכותש ומרסק במכתש האסור כמובן בשבת.

מזיקיםמחומריםדמואתומנקההחולהבגוףהמושתלתדיאליזהמכונתלפתחיצליחואםבע"ה

האסורברירהתהליךשנעשהשאע"פנראההאדםשלההפרשהאברילתוךאותםומפרישהופסולת
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כזהאדםעליושלושליטהוללאמצדופעולהללאגופובתוךנעשהשהתהליךכיוןבשבת,התורהמן

יהא מותר לשאת זאת בתוכו אף בשבת (ולא משום פיקו"נ).

ונראה שכן הדין לגבי אברים או מכשירים אחרים שיושתלו בגוף האדם.

הסברותכנגדראיהבכךשאיןונלענ"דיד.שלפרוטזהעלתפיליןלהניחאיןשודאיהקשהאריאלהגר"י

כלעלטבעיתידבתפקודיומקיףאינואבלהידאתשמדמהחיצוניאברהיאפרוטזהלעיל.המובאות

ולאהגוףבתוךמושתלשהואאבראבלמהגוף.לנתקהאפשראףופעולה.בתחושהמכךהמשתמע

אובגדכעיןלגוףהמחוברזרכגוףשאינולומררבמקוםישהגוףפעולותאתומדמהלנתקוניתן

תכשיט אלא חלק מהגוף.

אתקבלואלוחלקיםעוראושינייםאואףכגוןהאדםבפנימלאכותיחלקהושתלשאםיודושהכלנ"ל

דין האדם ומותר לו לצאת בהם לרה"ר ולהוציאם מרה"ר לרה"י.

אחרי שהרבה להביא ראיות לדעתו, לבסוף מסיק:

המלאכותיהאברמקבל–הושתלבוהאדםחיותבושנזרקהכיוןמלאכותיחלקאושאברכןעלנראה

את דיני האדם לגמרי.

קצת,מהססהואלמעשהכןלנהוגאךדבר.לכלממשכאיברדינואכןמושתלשאיבראיתנהדעתולהלכה,

יחשבושהושתלומלאכותייםאבריםהאםמחדש,עיוןצריךנפוץשיהאככלזהשעניןלענ"ד"נראהוז"ל:

בריא לגבי דינים מסויימים".כאבר

טובאמאריךלח)תחומיןאדם",שלבגופושהושתלמלאכותיאיברשלההלכתימעמדו("רייזמןצביהרב

להוכיח כדברי בעל חבל נחלתו, כולל הוכחה מעניינת מדברי החזון איש, וז"ל:
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הגוף,מןכחלקנחשבבגוףהמושתלמלאכותישאיברהחזון-אישמדבריגםלהוכיחנראהלענ"ד

ואפרש את שיחתי.

כלשאיןוכתבהלב,אתבהמצאולאשחיטתהשלאחרתרנגולתבדברדןעז)(סי'חכם-צביבשו"ת

הגוףוכחויצירתחיותכלכיהנמנע,מןוהואהלבחסרנבראיצויר"לאשהרילב,היהשלתרנגולתספק

שבאובמקוםש"אפילואלאעודולאזולתו",חייםבעליצירתיתכןולאהיצירה,ראשיתוהואתלויבו

עדים והעידו נגד המסור בידינו ממהלך הטבעי, אמרינן סהדי שקרא נינהו והטבע קיים".

היהשלאוהעידועדיםבאושאילווכתבהחכם-צבי,עלחלקה)סעי'מסי'(פלתיאייבשיץיהונתןרבי

והסבירטריפה.שהיאמחששאכילתהאתלאסורוישבעדותם,ספקלהטילנוכללאלתרנגולתלב

"ואיןהלבשלתפקידואתוממלאהמחליףאחראיברשישאלאהתרנגולת,שללבהניטלשאכןשיתכן

דעתךסלקאאיךכןואםהעוף,חיידוועלהלבבמקוםמשמששהיהשהואבולהשגיחלבעלשמיםאנו

אתהמחליףשהאיברבדבריומבוארביה".דמשגיחוליתכזהבונמצאהיהאולילב,ניטללהתיר

תפקיד הלב באמת אינו הלב, ולכן התרנגולת טריפה כדין מחוסרת איבר הלב.

זהבשרדודאימאד,תמוהיםז"להפלתידברי"והנהיד):ס"קדסי'(יו"דהחזון-אישכתבזוהגדרהעל

מצינולאהחיצונה,צורתהנשתנתהואםהלב,באמתהואחיהבעלאתומחיההלבתפקידהמתפקד

שהלב נטרף בשינוי תואר".

לבבהשאיןתרנגולתולכןשלו.התפקודאלאהקובעת,היאהאיברֵשםחשיבותשלאמדבריונראה

זהפיעללב.כמחוסרתנחשבתאינהתפקידו,אתממלאאחראיבראלאלנו,המוכרובתוארובשמו

דבר,לכלהטבעיכאיברנחשבהטבעי,האיברשלתפקידאותואתהממלאמושתלאיברשגםנראה

והוא חלק בלתי נפרד מגוף המושתל.

בהמשך הוא מביא שכן דעת הרב אלישיב:

דפיברילטורמכשירניתוקלאסורתלב)סי'(יו"דקב-ונקיבספרהמובאאלישיבהרי"ששלפסקו

הר"יחתנו,כתבדבריוובביאורסופני.מחולהלב]דוםבשעתחשמליתמכהללבלתת[שתפקידו

המכשיראתודימהסכנה",בשעתלהחיותשתפקידומאבריו,כאברלהיותהפך"המכשירזילברשטיין:
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מותרוכיהסכנה,בשעתחייםמצילחומרלהפריששתפקידההאדםבגוףאחרתמערכתאו"לבלוטה

שיכרותדכללכאורהופשוטזה,חומרמפרישההיאאיןעדייןשכעתמשוםזובלוטהמגופולכרות

שנקטאלישיבהרי"שבדברימבוארהזה".הדברוכןגרמא,ידיעלהנפשאתכהורגליההויזובלוטה

46להלכה שגם מכשיר מלאכותי נחשב חלק מהגוף שבו הושתל.

מושתלשאיבראלישיבוהרי"שהחזון-איששללדרכםכינראהלעילשנתבארוהדבריםממוצאברם,

בשילובלגוףהמחוברתתותבתידדבר,לכלהטבעיכאיברנחשבטבעיאיברשלתפקידואתהממלא

כאיברונחשבתלגוףמתבטלתלהנעתה,פקודותממנוומקבלתלמוחהמחוברתמחשובמערכת

אףקלקול,בהשאיןזמןכלמחוברת,שהיאכזושיד"נראהחבל-נחלתו:בשו"תגםשכתבכפיטבעי.

לצאתשמותרותכשיטממלבושפחותלאתחשבודאיוהיאבשבתבהלצאתלומותרחיצונית,שהיא

בהם".

הרב רייזמן ממשיך בדבריו וטוען בעקביות שאיבר מושתל דינו כאיבר אמיתי ממש. הוא כותב:

כאיברונחשבתלגוףמתבטלתהמלאכותיתהידכיהזו,הידעלתפיליןלהניחגםמותריהיהזהלפי

"תכשיט"או"מלבוש"מדיןרקלאאבלכזו,ידעםבשבתלצאתלכתחילהמותריהיהוכמובןטבעי.

כפי שפסק החבל-נחלתו, אלא כי היד התותבת היא חלק בלתי נפרד מהגוף.

לאלבשרו,תפיליןביןחוצץדבריהא"לאכז,ד):(או"חבשו"עונפסקד)סי'ג(כללהרא"ששכתבואף

ממש,הידעלהתפיליןהנחתשתהאשצריךזומהלכהללמודוישראש",שלשנאלאידשלשנא

ידשעלח)סי'ח"א(או"חאגרות-משהובשו"תא)סי'(או"חאבני-נזרבשו"תכתבוזהומטעם

אדרבה,לענ"דתפילין.להניחאיןדם,טיפתאפילומוציאהאינהתינקבשאםכדיעדו'יבשה'משותקת

התותבתהידאתשהרי'יבשה',ידעלעדיפהלמוח,מחשובמערכתבאמצעותהמחוברתתותבתיד

מהגוף,וכחלקטבעיכאיברהיאוהרימהמוח,ישירותאליההמועברותבהוראותכרצונולהניעניתן

בניגוד ליד 'יבשה' שאינה מתפקדת והמוח אינו יכול להפעילה.

באגרות-משההובאצה,סי'אבן-יעקב(שו"תמעסקיןהר"ישיטתעםאחדבקנהעוליםאלודברים

אתבהלפעולניתןולאהואילדם,בהזורםואפילומשותקתידעלתפיליןמניחיםשאיןשכתבשם)

ולאו ק"ו הוא, איבר אמיתי מושתל אינו כגוף האדם ואילו איברשהובא בנשמת אברהם בשמו (עי' לעיל).לכאורה זה סותר מה46
מלאכותי דינו כגוף האדם ממש?! אתמהה.
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ונוקטעליוהחולקשם)אגרות-משהבשו"ת(הובאהעמודי-אורשיטתועםהיד,שלהרגילותהפעולות

האדםמחידיעלהמופעלתמלאכותיתשידבוודאישניהםלדבריכיד.נחשבתדםזרימתללאידשגם

לפינקבעתידהגדרתכי-האבן-יעקבלדעתוענין;דברלכלכידנחשבתעצבים,מערכתבאמצעות

היד,שלהרגילותהפעולותאתלפעולכמובןיכולהמלאכותיתוידשבה,הדםזרימתלפיולאפעולתה

שבמציאותומכיוןשבה,הדםזרימתלפיולאהמציאותלפינקבעתידהגדרתכי-העמודי-אורולדעת

יש יד שניתן להניח עליה תפילין.

שהעםמפניכפיו,אתישאלאבידיו,אובפניומוםלושיש"מינפסק:קכח,ל)(או"חבשולחן-ערוך

שם,ברורהמשנההברכה,לשמועמלכווןדעתםיסיחוזהובשבילהמתמיה,דבר[שהואבומסתכלים

ידו,שנקטעה"כהןקיז):אלפים(שניבתשובההרדב"זכדברייד,קטועכהןגםזהובכללקט]".

הטליתמתחתניכרשהמוםכיוןוידיהם,פניהםשמכסיםבמקוםאפילוכפיואתישאשלאמסתברא

הכל מסתכלים בידיו, ואפילו רגילים אצלו".

אמנםהמום.בעלבכהןמסתכלשהציבורמכךנובעכפייםלשאתקיטעלכהןהאיסורכיאפואמבואר

ישאמום,אותובושישהכלומכיריםבורגיליםשהםדהיינובעירו,דשהיה"ואם(שם):בשו"עהוסיף

בעבורם,חדשמחזהזהואיןלושישהמוםעםהכהןאתלראותהתרגלוהעיראנשיאםכלומר,כפיו".

כידממששנראיםבאופןעשוייםהתותבתהרגלאוהידשאםלהסיק,צריךמכאןכפיו.אתלשאתרשאי

או רגל טבעיים ואינם גורמים לכך שיסתכלו על הכהן, אין סיבה לעכב את הכהן מלעלות לדוכן.

הרדב"זדבריעלשהשיגוהאחרוניםדבריאתהביאב)אותיגסי'או"ח(ח"חאומריביעבשו"תאולם

ממהזאתולמדוכפיים,לנשיאתידייםשצריךמשוםהואכפיונושאאינוקיטעשכהןשהטעםונקטו

הקודש,בלשוןאלאמקוםבכלנאמרתכהניםברכת"איןיד,יא)כפייםונשיאת(תפילההרמב"םשכתב

ֵניֶאתְתָבֲרכּוּכֹהכג)ו,(במדברשנאמר ָרֵאל,ּבְ תברכוכהרבינו,ממשההשמועהמפילמדוכךִיׂשְ

בנשיאת כפיים, כה תברכו בלשון הקודש".

כהןממנו,חלקנעשהבגוףהמושתלמלאכותישאיברהסובריםלשיטתכינראהלעילהמבוארלפיאכן

כיכפייםלשאתרשאייהיהלתפקודה,מהמוחהוראותומקבלתלגוףהמחוברתמלאכותיתידלושיש

היד המלאכותית מתבטלת לגוף ונחשבת כיד הטבעית שלו.

תותבותידייםבעללאדםלולבנטילתבענייןדןה,א)(שבתחשוקי-חמדבספרוזילברשטייןהר"י

שבאפשרותו להניען באמצעות תנועה כלשהי בכתף המעבירה אליהם פקודה, וכתב:
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מ)כג,(ויקראכתובזובמצוהשכןהמינים,ארבעתמצותאתלקייםבידויהיהלאכזהשבמצבנראה

ם נז,א(פסחיםבתוספותויעוין"לקיחה".קרויהאינההידאתמזיזהואשבהוהצורהָלֶכם","ּוְלַקְחּתֶ

בסודר,ואוחזבסודרהלולבשכרךכגוןצבת,כעיןסודרידיעלהלולבואוחזשכתב,דכריך)ד"ה

הידכילנידוננו,שייכתלאהמלאכותיתהידולכאורהחציצה.הוילאלהחזיק,לומסייעשהסודר

זהואיןמנוף,היתהכאילוהפרוטזהאתמפעילמסוימתתנועהידיעלוהואלמנוףדומההמלאכותית

נחשב לקיחה.

נוטליד,לושאין"אדםצד):עמ'(ח"טחיים'ילקוט-השולחן'עריכתבספרוכתבקורחהר"שאולם

זרועו,מכחנעההיאאםבידו,יטולבזה,וכיוצאמ"פלסטי"ידלוישואםהאתרוג.וכןבזרועו,לולבו

שלאכשמתנועעת"כיטעמו:וביארלולב".בהיטוללאחשמלית,סוללהידיעלפועלתהיאאםאבל

(או"חבשו"עהמפורשכדיןזההרימכוחוכשמתנועעתואילונוטל",עצמושהואנחשבאינומכוחו,

לקיחה,שמהאחרדברידיעלדלקיחהדמי,שפירונטלו,הלולבבוונתןידביתעשה"אםתרנא,ז)

נובעתותבתידבאמצעותלולבליטולההיתרקורח,הרבלדעתכלומר,כבוד".דרךשיהאובלבד

מההלכה שגם לקיחה על ידי 'דבר אחר' נחשבת לקיחה.

נטילתשגםודאיממנו,חלקנעשהבגוףהמושתלמלאכותישאיברהסובריםלשיטתכינראהאמנם

כידוונחשבתלגוףמתבטלתהמלאכותיתהידכיכהלכה,'לקיחה'נחשבתכזוידבאמצעותהלולב

ממש.

שגםהיאהדבריםמשמעותנכון.נראהשלוההיסקאבלרייזמן,הרבשלוהוכחותיובראיותיוהרבהלפלפליש

שהואאואחר,לגוףאחדמגוףהועברשרקטבעיאיברהואאםמשנהלאהקב"ה,ידיעלשלאהנוצרלאיבר

אבר מלאכותי שנוצר במעבדה, כי כל זמן שהוא נקבע בגוף ומתפקד כמו איבר טבעי דינו כאיבר אמיתי.

טבעיהואהאיברכשעיקרשכןכלממש,כאיברדינושהושתללאחרלגמרי,זראיבראםוחומר.קלוהדברים

זכריהואהאיברואםכאיברדינושוודאיאחר,ממקוםוגידיםעורבשר,תוספתידיעלהשתנתהשצורתואלא

שמילומרפוסקשלדעתועלעלהלאמעולםכאשה.האדםשלדינונקבהשלהאיברואםזכרהואהאדם

שהוספההרייד.אינוידושחלקיתהסבראמכוחתפילין,להניחיכולאינובידועורהשתלתלושנעשתה

והואהדיניםלכלידהיאעורהשתלתעםידהאיבר.שללמעמדוביחסמורידהולאמעלהלאושםפהמזערית

הדין ברגל.
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יששלדינאכיוןמקום,מכלבו,נולדשהאדםהאיברלאהוא"טבעי",אינוהנוכחיההולדהאיבראמנםלעניינו,

47לאיבר המושתל החדש דין איבר ממש לכל שאר מילי, הכא נמי יש לו דין איבר אמיתי ביחס למגדר.

חזון איש

ישלכאורההתמיההלמרותאבלתמוה,קצתאפילוואוליעצוםחידושמעלהד)אותקיסי'(יו"דאישהחזון

.לדייק מדבריו מה ההלכה בנידון דידן

כלעלאלא-המיןעלרקלאנאמרהתורה"דדיןחייב,יצירהבספרשנבראהבהמההרוֵבעאיש,החזוןלדעת

מקום,מכלל"דמות"."מין"ביןהאבחנהכוונתברורהלאעמומים.קצתדבריוהדמות".בזהשנמצאאחד

בהמהדיןלואין"אמיתי",יצוראינוהנוצרהדברההלכהמבחינתאםשאפילוהואדבריומשמעותלכאורה

אואמיתיזהאםהבדלאיןרביעהלגבידווקאוכדומה,וחלבבשרהחי,מןאברכגוןדברים,שארלגביממש

הדבראתרובענקראזההריבהמה,שלזוכמוומורגששנראהמשהושלמיןאיברירובעשאדםזמןכללא.

48טבעיים.כלומר, איברי הפרייה מלאכותיים דינם כמו איבריםעצמו.

שמיא)ס"קקטזסי'יו"ד(חזו"אבמפורשאומרעצמוהואשהריכך,דבריואתמלהביןמנוסאיןבאמת

הריבזה".נסתפק[בח"צ]אדם.זכיותגםלושאיןוקרובישראל,זכיותכללודאיןנראהיצירהבס'"שנברא

שנבראהבהמההרובעמקוםומכללהלכה,ביחסכלוםנחשבלאיצירהספרידיעלהנבראהחזו"אשלפי

49בספר יצירה חייב משום רובע! על כרחך דעתו שביחס למיניות האיבר המלאכותי דינו כאיבר אמיתי.

שחידושואודיניה,לכלבכללה,לבהמהמתייחסהואהאםכלומר,מזעריבאופןאומירביבאופןחידושולפרשישהאםברורלא49
כילהסיקאפשרראשוןב])"מעיון[נו,תשע"וטבתו(גליוןהמעיןקאהןחנוךהרבזוספקביטאהיטבערוה.דינהלגבירקנאמר

דיןלגביהוהמעליאולדזובהמהמאירשלר'גבעלאףבאחותה)לאיתסוריד"הע"א,כג(נדההתוספותסברתכןגםזולכאורה48
איסורי(לגביכבהמהדינהבהמהשלהולדהאיבריעםאדםכרחךעלרובע.משוםחייבעליההבאמקוםמכללידה,טומאת

מאיר,דר'אליבארקנאמרהתוספותשסברתלומרשאפשרכיווןזו,ראיהלדחותישלכאורהאבלהחזו"א.שביארוכפיעריות?),
עיי"ש. ואכמ"ל.

שהאבריםמשוםהיאתקףאינוההולדהאיברישלמלאכותיששינויסובריםאחריםופוסקי-רשתכח)(דףתהפוכותדורשבעלהסיבותאחת47
עלדיברוהםמגדרשקובעכדברהמיןאיברעלדיברושכשחז"לליבריעמדי.כןלאליולהרבות.להפרותיכוליםולאמזריעיםאינםהמושתלים

ומכלמולידאינואנדרוגינוסהפוסקים,לרובראיה:והאההשתנה).(כלילהקשוראו(רחם)מאחוריהשנמצאמהלאלעינים,שנראההאברחלק
היתהכוונתםהמיןאיברעלדנוכשחז"לכרחךעלהלכתית.אשהלהיקראיכוללהולידיכולשאינומישגםהריכנקבה.שדינההסובריםישמקום

לאותו אבר לבד, כמו שהיא נראית, לא מה שהיא כן או לא יכולה לעשות.
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מסקנת ביניים

שינויהיההניתוחאםביןאדם,שלהמגדריתזהותולשנותכוחוהמיןאברושינוישניתוחהואזהמכלהיוצא

דברשלהעכשווימצבויונה,רבנושקבעכפימלאכותית.הבנייהגםכוללזהאםביןעצמו,באיברגרידא

רקתולדה,בתראזלינןלאכלל.משנהלאלפניםשהיהומההשתא"בתר"אזלינןההלכתי.מעמדוקובע

לגביאמיתיכאיברמושתללאיברמתייחסיםזמננומפוסקישהרבהראינוגםעכשיו.שללמציאותבהתאם

טומאה וטהרה וגם לגבי שאר מצוות גופניות.

דבר;לכלהנוכחי,המיןאיברפיעללגמרינקבעהמנותחשלדינוושינוי,ניתוחשלבמקרהלענ"ד,לכן,

חיתוןדינילגביוגםמגדריות;מצוותלגביחיובוהאנשים;אוהנשיםביןהכנסת,בביתמקומוקביעת

אישלהיפך.וכןזכר,משכבנחשבאחראישעםוהביאהכאישלגמרידינהלאיששהפכהאשהונישואים.

שהפך לאשה מותר לו לבוא על זכר ואין לביאתם דין משכב זכר.

ההולדהאיבריאנדרוגינוסשלהסוגיהשלפימאליוהמובןכדברמניחכהעדשאמרנומהשכלופשוטברור

הפיזית.המציאותאתלגמרישמשנהניתוחעוברכשאדםהדיןמהלברררקועלינואדםשלמגדרקובעים

אינםההולדהאיבריאוליהנכונה.המסקנהאכןשזאתברורלאבכללעיון.צריךדאדמילתאעיקראאבל

אותו.מסמניםקובעים מגדר, הם רק

אפרש שיחתי.

סימן או סיבה

קובעיםמיןשאיבריאנדרוגינוס,שלהסוגיאמשמעותא)יסוד:הנחותשתיעלהתבססכהעדדברינוכל

להיותלאדםגורמתזכריאיברנוכחותכלומר,סימן.לאהמגדר,להגדרתסיבההואהאברב)מגדרית.זהות

מעשהעצםאתאסרההתורהשבומפנישונהערווהשדיןלומראפשרברםזובהמהעלחליםתורהדיניכלאישהחזוןלדעת
לי"ויראהיח):הלכהידפרקביאה(איסוריברמב"םמשמעכךמקולקליםלצרכיםלפו"רהמיועדיםבאבריםשימוששלההשחתה

היההחזו"אלפיהסברא.היפךמזהיוצאהיהאוליהאדם".בכלשווהאלועריותשתישאיסוריהרגוובהמההזכורעלהעבדבאשאם
מלאכותישאיברפשוטערווהאיסורילגבידברים.שארמלגביעריותדינילגבימגדרימעמדשינוילהשיגקלשיותרלומראפשר

נחשב איבר ממש.
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יתכןברורה.אינהזוהנחהדברי,בתחילתשהערתיכפיאבלאשה.להיותלוגורמתנקביאיברונוכחותזכר

לפנימיותוהצצההמאפשרחלוןאשנב,רקאינוהאיברהקובע.בעצמוואינוהמגדראתמסמןרקשהאיבר

אפשרבהםמקריםשלאפשרותישאזסימן,רקאינושהאיברהוא,כןאכןואםהאדם.שלהמגדרית

להתעלם מהסימן, כאשר סימנים משכנעים יותר נוגדים את הסימן שהאיבר היחיד של ההולדה מסמן.

להבחנה סימן/סיבה יש תקדים בראשונים ואחרונים.

העלאתהינואלהשסימניםלך"ודעטהורה:בהמהלסימניביחסמח)פ'ג(חלקנבוכיםבמורההרמב"םז"ל

סבתהעדרםואיןכשרותםסבתמציאותםאיןבדגים,והקשקשתוהכנפיםבבהמותהטלפיםושסיעתהגרה

50אסורם אלא הם סימנים לדעת בהם המין המשובח מהמין המגונה".

וסימניןבשניםדברי"וטעםוז"ל:גדלות,סימנילגביוהריני)ד"הנא,סי'א,(חלקבמהרי"טהואזהוכעין

לנוומסרוכתיבאוקטנהגדולהאלאבקראכתיבילאוסימניןדשניםהדיןגורמיןשהןהגדלותעיקראינה

ידםשעלסימןאלאשאינםסימניןלהוקריולהכיזמןדלאחרשערותוהםלקטנהגדולהביןלהבחיןסימנין

הביאהשלאאע"פגדולהשתהאדאפשרתדעידם.עלגדולהעצמההיאנעשי'אינהאבלהדברניכרת

51סימנין כגון שהיא אילונית ואם הכיר בה וקדשה תפסו בה קידושין אע"פ שאין לה שתי שערות".

ובנתן פריו (חידושים על מסכת סוכה לג ע"א) דן בזה לגבי סימני ערבה, וז"ל:

בשו"תמצינובזהכיוצאהנהההדסלכשרותסיבהשהיאאוהמיןאתלסמןהואעבותאםענינאהך

עיקראינםוסימניםששניםוכתבושערותדשניםגדלותסימנילעניןשדןנ"אסי'ח"אמהרי"ט

סימניםלנוומסרוכתיבוקטנהגדולהאלאבקראכתיבילאוסימניםדשניםהדיןגורמיןשהןהגדלות

נודעלאהשיטהמדבריאבל,א)הלכהא'פרק(סוטהשמחוהאורב')אותקיזסי'דחלק(חאהע"זמשההאגרותגםכתבכדבריו51
שדנומהגםועי'הגדלות".הואשביאתןשערותדגבי"שכתבכדבריו,דלאקצתמשמעע"ב)נובתראבבאמקובצת,שיטה(למי

בקובץגםועי'אסורות,מאכלותהלכותרישפענחובצפנתא')אותיגוסי'יז'אותיאסי'(זעמבא.אברהםזרעבשו"תבדבריו
שיעורים (חולין אות קכז).

לביןנ"מדישלרבינו"דס"לא),הל'אפרקאסורות,(מאכלותפענחצפנתדבריאתסותריםהללוהרמב"םשדברינראהלכאורה50
שורבראתיט"זד'ב"בבגמ'דאמרמהוזההכתובגזירתמחמתשלההטהרההואהסימניםבהמהדגביעוףלסימניבהמהסימני

החיה".היאואיזההטהוראיזהוסימןהיהרקזהחלבהלגביחיהוסימניעופותסימניאבל...המטהרהואדזהדר"לברש"יע"שכו'
וצ"ע.
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ידםשעלסימןאלאשאינםסימניםלהוקריולהכיזמןדלאחרשערותוהםלקטנהגדולהביןלהבחין

ואמרטהורהבבהמהסימןשמסרוכמוידםעלגדולהעצמההיאנעשהאינהאבלהגדלותניכרת

טהורהבהמהביןלהבחיןסימןאלאואינםפרסהמפרסתוכןתאכלואותהבבהמהגרהמעלת

נ"טסי'ח"ונתןלהורותבשו"תבזהשכתבנומהועייןעיי"שטומאהגורמתשקלוטהלאלטמאה

ומדברי המהרי"ט שם יש לדון לענייננו אם עבות הוי סימן או סיבה להכשר.

מיוחדמאפייןידיעלנקבעההלכתישמעמדובדברנקלעופוסקיםבהםשבמקריםרואיםאנוושובשוב

נטייתםהנ"לבמקריםולפחותסימן,אוסיבההואמאפייןאותואםהשאלהעולהעצמו,הדברשאינובדבר

היא לראות את המאפיין כמסמן משהו, לא כגורם עצמו.

פיזיאיברידיעליקבעמגדר,אדם,שלזהותובקביעתמרכזיכהשמשהומסתברשלאנוטהדעתיכאןכןכמו

יכוליםכןגםאחריםדבריםהרבהשבאמתמסתבריותרכלל.זהותיותתכונותשארעםלהתחשבבליאחד

נגישהכיחיצוניסממןשהואמשוםהואהמיןלאיברהמגדראתקשרהשההלכהוהסיבהמגדר,לקבוע

וביטוי"הוכחה"רקאינוהאיברהדיןמעיקראבלנקבה.אוזכרהואאםדרכולוודאניתןובקלומובהק

למגדר, אבל לא מה שגורם למישהו להיות אשה או גבר.

שלהמגדריתזהותוסותרות,הוכחותובהעדרדאורייתאסימניםאכןכללבדרךשאמרנו,כמואז,הוא,כןאם

חותכותהוכחותשישבמקרהאבללבדוק.קלוהכינגישהכיהסממןמינו,איברידיעללהיקבעצריכהאדם

בתראזלינןשאזברורהמין,איברשלהמגדריתזהותוהיפךשהןורגשיות,נפשיותאפילואופיזיותוחזקות,

הסממן או סממנים אחרים, היות והוכח שסימן הפיזי של איבר המין אינו אמין.

ורקאךבלעדיבאופןנקבעתלאונקבותשזכרותדסבריכאלויששאכןמראההאחרוניםבדבריעיוןלמעשה,

על ידי המראה הפיזי. יש עוד תכונות, לאו דווקא פיזיות, שקובעים זהותו המגדרית של אדם.
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"סימנים" אחרים

שמעמדסוברהואמיוחדת.שיטהב)ס"קתקפטסימןחיים(אורחלמג"אישלאנדרוגינוסביחס

המעמדלשינויגורםמהלשיטתו,היא,השאלה52נקבה.ולפעמיםזכרהואלפעמיםנזיל,האנדרוגינוס

המגדרי, או תחת איזה תנאים המעמד משתנה.

מיםמטיל"האנדרוגינוסכותב:הואהמגדרי.לשינויגורםכלשהופיזיששינוימסביר(שם)סופרחתםה

רגליםמימטילכשהואאומרתזאתנקבה,ופעםזכרהואשפעםהמג"אכוונתוא"כונקבות.זכרותבמקום

מזכרותו הוא זכר ומנקבתו הוא נקבה".

רגלייםמימטילהואשבההדרךזה.אדםשלההולדהבאיברפיזימשהוהואהשינויסופרהחתםשלפיהרי

בלתי יציב ומשתנה מזמן לזמן, ומעמדו נקבע לפי המצב הנתון של הטלת מי הרגליים.

נב),סי'(ח"אשדההפרי(שם)השקלהמחציתפיזי,הואשהשינויהסוברסופרלחתםבניגודאולם,

53משתנה.שבאמתפיזיבמשהומדוברשלאסובריםלכאורהג)משנהיטפרק(שבתישראלוהתפארת

ניכרהזכרותשפעםאלאוזכרות,נקבותבוניכרעתכלדודאיכך:אברהםהמגןאתמסבירהשקלהמחצית

השדה:פריבעלכתבדומיםדבריםנקבה.שעקרוונראהיותרנראההנקבותופעםזכר,שעיקרוונראהיותר

וחודשהזכרותכחגבראחדבחודשרקנקבותלווישזכרותלוישכשנולדתיכףדבאמתכךהיא"דהעניין

משתנהשזהותואנדרוגיונסשלהמציאותאתמסבירהואישראל.בתפארתהואוכןהנקבות".גבראחד

באופן זה: דפעם כח הזכרות שבו גובר, ופעם כח הנקבות.

גופםפיזית.המשתנהמיןבאברמדוברשלאמסכימיםכולםאבלשלושתם,ביןקטניםהבדליםישאולי

נקבעוהמעמדיציבאינוהמגדרי"כוחם"מקוםמכלאבלדואלים,מיןאבריעםהזמן,כללאורךזההנשאר

על פי ה"כוח" הגובר באותו זמן.

דמילהאליעזרר'פרקישראלהתפארתוכןשםהיטיבהבארהביןהנראה"כפיכתב:י)סי'אהע"זא(חלקשאולבשאילת53
שלפימציעהואכלומר,מבחוץ".שינויהויומסתמאבמציאותהוילפעםמפעםדהשינוידכוונתוהמג"אבפשטותב'אותבבועז
משוםעיוןצריכיםודבריולזכר.מנקבהלנקבהמזכרתדירותמשתנההאנדרוגינוסשלגופובמג"אהנ"להאחרוניםהבנת

שפשטות הדברים מראה להפך, שדווקא מדובר בשינויים שאין נראים כל כך לעיניים. לבסוף הוא עצמו דוחה דבריו.

היעב"ץ במור וקציעה (שם) מחא ליה מאה עוכלי בעוכלי וכתב דדברי הבאי הם52
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שלוהגוףפיזית,שלו.ההולדהלאיבריבניגודמתחלףהמגדרישמעמדואדםשלמציאותיששלושתםלדעת

מציאותהיאהתוצאהלפעם.מפעםומשתניםיציביםבלתישהםאחריםמשתניםישאבליציב,נשאר

"שניכר"מההשקל,המחצית[לפיההולדה.איברילאאחר,משהוידיעלנקבעאדםשלהמגדרישהמעמד

מזמןשמשתנההדברוזההנקבות"ו"כחזכרות""כחשלמושגישישראלהתפארתולפיהזמן,כלמשתנה

פיזיבלתידבראפילואופיזישדברמציאותיששלשניהםברורכןאבלכוונתם,בדיוקברורהלאלזמן.

("כוח") יקבע מעמדו המגדרי של אדם, כאשר המצב של איבר ההולדה אינו חד משמעי.]

יגבראנדרוגינוס"ישד):פרקגחלקאבות(מגןבתשב"ץכברמופיענקבות)גברות/כח(כחממשזהרעיון

נשארהגוברהואבאיזהידענושלאולפיהנקבותכחעלהזכרותכחשיגברוישהזכרותהכחעלהנקבותכח

מצדהזכראלמהתחברויותרהנקבהאלבהתחברויתענגאםכיהזההנולדמטבעלהתברריוכלוזהבספק

נקבותוהנקבהאלמהתחברויותרהזכראלבהתחברויתענגואםחסרהואונקבותושלםהואזכרותונקבותו

מיןואיברזכרמיןאיברהאיברים,שנילוישלושישאדםאנדרוגינוס,עלמדברהואחסר".וזכרותושלם

שישהיינויותר.דומיננטי"גובר",שהואמהתלוינקבה,רקאוזכררקיהיהשדינואפשרמקוםומכלנקבה,

תכונות נפשיות המבדילות בין זכר ונקבה ועל פי הבדלים אלו נקבע אם מישהו איש או אשה.

קובץובתשל"טאלולב,חוברתהרפואה,(בשביליכותבהואז"ל.אלישיבהרבבדבריגםזהמושגמצינו

איברובלאזכריאיברבלאשנולדאדםלגבי)קנבסימןאהע"זא',חלקאלישיבשלוםיוסףר'מהגאוןתשובות

שאיןבמקרהלפחותלדעתו,שגםהרידומה".הואמיטבעוולבדוקהיכרסימניאחריללכתיש"בכה"גנקבי:

(תוספתאדודבחסדישגםכנראה"טבעו".אוהיכר""סימניאלאקובעים,הולדהאיברילאהולדה,איברי

קל,(סימןמפאנווברמ"עטפל",הנקבותוסימןזכר"שעיקרואדםעלמדברו')משנהב'פרקבכורים

54בפירושו על פרק אנדרוגינוס במשנה ביכורים) מדבר על אדם "שרבו עליו סימני נקבות".

כשמשתמעלדעתם,ברורה.התשובההנ"להאחרוניםכללפיסיבה,אוסימןלשאלתשביחסברורלכאורה

סימניםבהעדרולכןסימן,רקהואשהפיזיהכוונהפיזי,ענייןהואשמגדראנדרוגינוס,לגביהגמראמסוגיית

הגאון ר' אשר ווייס במכתבו בספר דור תהפוכות דוחה ראיה זו, אבל לענ"ד היא ראיה נכונה, בפרט כאשר אנו רואים שיש54
ראשונים ואחרונים האומרים כן במפורש. וכן הבין דבריהם הגאון רב אלישיב ז"ל הנ"ל
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למשל,אזלינן.בתרייהוהפיזי,לסימןבוודאותהמנוגדיםאחריםדבריםכשישאבלקובע.הפיזיהסימןאחרים

אדם עם גוף גברי ש"כח" הנקבי גבר אצלו, דינו כאישה כיון שה"סימן" הגברי הוכחש.

וז"ל:מגדר.שקובעהיחידהדבראינםהולדהשאיברילקבלמוכןכנראהעט)סי(ח"בורפאושבבעלגם

לכווןאוזהלכווןהזמןבמשךתכונותיויתגברושאםהאפשרותשקיימתהדעתעלומתקבלמסתבר"וא"כ

ונהפךזכרותשלההורמוניםשיתגברואולאשהנהפךזהוע"ינקבותשלההורמוניםשיתגברולמשל-אחר

ויחודוזהותושג"כ-יותר)אופחותבמקצתהחיצונייםהסימניםג"כאח"זנגררים(ומסתמאלאישמאשה

האישי ישנה".

סי'א'(חלקיהושעדברבעלהגאוןדבריטמיא,ביהדליתמרגניתאלידידאתימצאתיזאתכלכתביאחרי

סז):

בתכונותאלאנקבההויאנקבותהאברמחמתולאזכרהאדםנקראזכרותאברשישמחמתשלא

אםוכ"ששנשתנהאלאהואזכרנקבותאברישאפילוכזכרהואגופותכונותשאםמילתאתליאגופו

להיפךוכןהואבעלמאיותרתהנקבותדאבראמרי'כזכרהואשתכונתכיוןנקבותוגםזכרותגםלויש

על כן לעולם צריכין אנו לבדוק את גופו אם הוא במתכונת זכר או מתכונת נקבה

לפעמיםהנקבות."אבראוהזכרות"אבררקלאמגדרו,קובעתהאדם"שלגופוש"תכונותמללוברורדבריו

רקהםסיבה,אינםההולדהשאיבריברורהיהיהושעלהדבראחרות,במילים"יותרת."רקהםההולדהאיברי

55סימן, ולכן במקרים שיש משהו ברור (תכונות הגוף") שנוגד את ה"סימן" של איברי ההולדה בתרייהו אזלינן.

במקריםאחרתלהיותיכולהמגדרימעמדואשה,אואישהואשפיזיתמיאפילודעתםשלפיברורנראהלכן

בהם הצד שסותר את איבר המין "גובר" או "יותר חזק".

סוברההולדהאבראתשנוגדפיזימשהוישאםרקלדעתם,פיזיים.לנתוניםדבריולגבולרצוהםמידידילכמהדבריוכשהראיתי55
בתראזלינןאםטעמא.בתרדזילהואכןלאלענ"דאבלהגוף.""תכונותעלרקמדברהואשהריבתרייהו,שאזלינןיהושעהדבר
אםרגשי.אונפשישהואאופיזימשהוהנוההואהדבראםלימההמין,מאברשונהלמגדרשמיוחדדברשהואלנושברורמשהו
שבשעתומשוםהואגופניותתכונותעלרקמדבריהושעשהדברהסיבהשנא.מאיאזהמיןמאבראחריםנתיניםידיעלנקבעמגדר

עוד לא היה הבנה כל כך עמוקה ברובדים הבלתי פיזיים של בני אדם.
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הןבדיוקמהנקבות,"כח"אוזכרות"כח"הכוונהבדיוקמהלברוריעלינועדייןהוא,כןאכןאםכמובן,

כמולהיפך.אולאשהאישיהפוךקלשינויכלשלאברורשהריגברים,מאפייןומהנשיםשמאפייניםהדברים

מתיעכשוויים.במונחיםמיתרגםזהואיךזהבהקשר"גובר"המושגכוונתבדיוקמהלבררעלינונשארכן

חזקשלההזכרות"ש"כחכיווןכאיששדינהנשי,בגוףאשה,כמונראיתשפיזיתמישהיעללומרבצדקאפשר

מספיק ו"גובר" על הסממנים הנשיים שלה, וכן להיפך.

גיבוי רעיונית מן הקבלה

קבלהבספריחזקיםהדיםישהמין,איברידיעלשלאהנקבעמגדריומעמדזהותפיצולשלזהלרעיון

קובעת.הפנימיותרקהאדם,שללזהותוביחסמשמעותשוםאיןהחיצונישלגוףפשוטלהםישראל.ומחשבת

כיוביארתי…האדםאתאלקיםה'"ויקחכותב:גרתי)לבןעםד"הוישלח,(פרשתסופרחתםהלדוגמא,

כדבריםהפנימי".השכלשהואהאדםטמוןהנההחומריהתיקובתוךמעפרעשויתיקאלאהאדםאיננוהגוף

אלו ממש כתב גם הערבי נחל (פרשת נח, דרוש א' ד"ה ובזה) "כי הגוף איננו האדם".

א):שערא'(חלקויטאלחייםלר'קדושהשעריבספרהואהדבריםמקורשם,נחלבערביהמהדירשצייןכפי

י(איובשכתובכמוהאדם,בשרנקראזהכיהגוףמצדעצמוהאדםאיננוהאדםגוףכימדעבעליאל"נודע

נמצאוגו',ייסךלאאדםבשרעללב)ל(שמותכתיבועודתסוככני,וגידיםובעצמותתלבישניובשרעוריא)

האדם הוא הפנימיות אבל הגוף הוא ענין לבוש אחד תתלבש בו נפש השכלית".

עוראלאדאינותימאאימהוהאדםהכי"איע"א):עודף(יתרוהזוהרמספרהדבריםאתשאבויטאלחייםר'

בזוהרוכ"כאדם".אינוןולאונשדבראינוןמאניןבלחודוימלבושאאלאהוולאכולהווגידיםועצמותובשר

לגואדםלב)ל(שמותאדםבשרכתיבאתרובכלאיהולבושאדאדם"בשראע"ב):כ(בראשיתאחרבמקום

בשר לבושא דאדם גופא דיליה".

כיהגוףלאאדםנקראההיאהנפשכיידעת"וכברוז"ל:ח)פסוקיח(פרקבראשיתעלבחייברבינוהואוכן

הואהגוףכיבארתלבישניובשרעוריא)פסוקיפרקאיוביד(מעהכתובוכןהנפש,מלבושאלאאינוהגוף

המלבוש והנפש שהיא האדם מתלבשת בו".
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הציץ אליעזר (חלק י, סי' כה פרק כו אות ד) מצטט דברי חתם סופר אלו בהקשר הלכתי. הוא סובר שלדבריו

של החתם סופר לכאורה יש השלכה לגבי מעמדו ההלכתי של טראנס.

כשברורהיינו),gender-dysphoria(מגדריתהלימהאישנקראמהשלבמקריםאלו,שיטותשלפיברורלכן

מעמדוחזק,ויותרגוברלגופושמנוגדה"כח"הפנימית,להרגשתומישהושלהפיזיגופוביןהתאמהאישיש

המגדרי ההלכתי יקבע על ידי מה שגובר אצלו, ולא על ידי איבר מינו.

סיכום ביניים

להיותיכולמסויימיםבמקריםחדש.גופניעיצובמחייבבהכרחאינומגדרששינוילומרמקוםשישהוכחנו

אםאפילואחרים,רגשייםאונפשייםהורמונליים,פיזיים,נתוניםידיעליקבעאדםשלהמגדריתשמעמדו

הם בניגוד גמור לאיברי המין של אותו אדם; אם הנתונים המשניים האלו הם "חזקים" יותר ומשכנעים יותר.

דחיית ראיות סותרות

כמהדעתכןהנראהכפילסמוך;עללוישסימן,רקהםהולדהשאיברילטעוןשהרוצהברורשהראיתי,כפי

מזדהההואונפשיתשרגשיתאושלו,הולדהמאיברימגדריתשוניםמגופושחלקיםאדםולכןפוסקים,

באומץ עם חלקיו האחרים של גופו, לא עם איבר ההולדה, אז דינו כמגדר ההוא.

שונות.ראיותידיעללהיפך,להוכיחניסובנושאשדנוזמנינומאחרוניכמהאבלהוא,שכןברורהדברלענ"ד

ולענ"דקביעות.אותהסותריםהאיבריםכששאראפילומקרה,בכלקובעיםההולדהאיברילדעתם,

ראיותיהם בעייתיות ועיון בדבריהם מעלה תהיות חזקות ובסופו של דבר הן אינם ראיות.

וזה החלי:
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שאולר'הרה"גידיעלנידונהההולדהלאיבריבניגודמגדרלקבועיכוליםאחריםגוףחלקיאםהשאלה

ברייש בנו של הגאון ר' יעקב זצ"ל, וגם הגאון ר' יעקב אריאל דן בזה. הבה נעיין בדבריהם.

והואכאישה,אוכאישדינוכאישהשדייםלושישאישאםדןי')סי'אהע"זא'(חלקשאולשאילתבשו"ת

ביןבאדםביןזכרמחלבפ"זסימיור"דלזהוראי'האדם,מיןמשנהואינונקבותסימנילאהם"דדדיםכותב:

חזינןבכהןהפוסליןבמומיןוכןבבכורהפוסליםמומיןביןנמנההואבכורהדלגביראי'ועודעיי"שבבהמה

דדינו כזכר ורק דהוי בעל מום עיי"ש

הנה שתי ראיותיו תמוהות מאד ואבררן אחת לאחת.

חלב זכר

בחלבמדיןבנפרדזכרחלבעלמיוחדדיוןיששבהלכהמזהנשיותמסמניםאינםשדדיםלהוכיחמנסההוא

דיןאלומשדייםהיוצאלחלבאיןלמהאזכאישהמגדריתלהיחשביכולשדייםעםשאישנכוןאכןאםאישה.

חלב אישה.

לענ"ד ראיה זו טעות היא.

ממש,אשהדדילושישאישעלמדבריםלאהםזכרחלבשלמעמדועלדניםוהפוסקיםשכשחז"לברור

נוזלאיש,לכלשיששלו,הטבעייםבדדיםיששאיכשהולאישכוונתםאלאוטבעי,רגילחלבהמייצרים

זהוכעיןבזכר".חלבשראולפנינוהעידווכןמעטחלבלו"שישע"ב):קיג(חוליןגרשוםרבנווז"לכמו-חלבי.

וחולביןגסיםדדיהםונעשיןבראשיתסדרימעטעליהםשמשתניםזכריםמקצת"יש(שם):המאיריכתב

56מעט וכבר ראינו מהם בעינינו ."

דדשםעליהםישהזכרדדיכיהיצירהבעניןמופלגדברללמודלךישזה"מדברע"ב):נג(שבתאגדותחידושימהר"ל,לשוןזה56
להיותראויוכךהולדאתהעולםלאוירהוציאהשהאשהשכמולאשה,שוההזכרשלהדדיםכיוזהועמוק,מופלגדברוהואלגמרי.
העולםהולדלגמרימוציאהשהאשהרקההנקה,האבעלראויהיהוכךהבן.מציאותמאתוכןגםהאיש,וכןהפרנסה,מאתה

אשהשלוהולדהעיבורידיעלהעולםלאוירהוצאתואבלהזרערקנותןהאישאבללגמרי,מניקיםשלההדדיםולכךבמוחש
כמבואר למעלה, ולכך אין דדי האיש מניקים כמו דדי אשה".
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הרמ"אלדבריכהסברז)משנהו'(פרקבמכשיריןלמשנהסקי"ז)פז(סי'הגר"אהפניתכוונתכןגםזו

מכשירואינו--טהורהזכרחלבאומר,אלעזרבןשמעוןשרבישנינובמכשיריןשםחלב.אינוזכרשחלב

"דלאהברטנורא:מפרשטומאהלקבלאחריםלהכשירמשקהדיןלושאיןהסיבהטומאה.לקבלאחרים

57חשיב משקה". וכעין זה מפרש הר"ש: "דחלב היוצא מדדין של זכר לא חשיב אלא כזיעה בעלמא".

הטבעייםשדדיולאדםהכוונהזכרחלבעלשמדברתבחוליןשהסוגיההביןשהגר"אברורמראהזוהפניה

מזילים נוזל כמו חלבי, ולא כמו שהבין השאילת שאול שמדובר באדם  שנבראו לו דדים ממש כמו אישה.

במסכתאלעזרבןשמעוןרבידבריח),אותלפרשהנח,פרשתרישרבה(בראשיתתוארהיפהלפיגם

מכשירין אמורים לגבי אדם שיש לו נוזל כעין חלבי בדדיו הגבריים.

למרדכי,נסנעשהאסתרשלאמהמותאחריאליעזר,ר'בשםאבהוור'ברכיהר'שלפימספרשםהמדרש

ולאלהוןאמרלקליהצבוראגחוךבצבוראאבהור'דרישכדמה,זמןאחרימיניקה".והיהחלבלו"בא

בכךאישדרךדאיןדכיוןעליו"צחקוכלומר,טהור.הזכרחלבאמראלעזרבןשמעוןר'היאמתניתא

חלבליהאיתהזכרדזמניןבראשיתמעשהשנויזהדאיןוהשיבןבראשית,סדריעליושנשתנוהיאגריעותא

לאטבעי,גברימגוףהיוצאלנוזלהכוונהזכר"ש"חלבהריתואר).היפהבשםיוסף(עץבמתניתין"כדתנן

ממישהו ששינה פלג גופו העליון להידמות לאשה.

מדדיםהיוצאבחלבמדוברשכןסובריםסקט"ז)פזסי'דעהיורההש"ך(כגוןמפרשיםועוד(שם)שרש"ינכון

משםהיוצאשחלבברורמקוםמכל58דדים".לווהיונשתנהאםכגוןהדדיםמןמועטחלבלו"שהיהממש:

נידהמדםמקורואשהחלבחז"ללפיאפשרי.בלתיהריזהאשה.מדדיהיוצאהחלבכמוממש,חלבאינו

תלמידההואכדהשיבהשמשתחתחדשכלאיןהאלומרבזהשייךדלא"נראהע"ב):נגשבתאגדות,(חידושימהרש"אומבאר58
לר"ג דאיכא למימר כיון דדדים יש באיש כמו באשה הרי זה אין חדש דהוה מיהת בכח אלא שהפעולה נתחדשה".

אפשראיהבנתופיועךמכשיר,אינואדםחלבלמהאחרהסבריששםלרמב"םרש"י.שיטתפיעלהיאהגר"אהפנייתכמובן57
לאמשקהאינולוצריךשאינוהאדם"וחלבד):הל'אוכליןמטומאתיפרק(רמב"םוז"לחלב.אינואיששחלבממשנתנולהוכיח
שחלבואומאליומהדדשזבכגוןלרצוןשלאשיצאוחיהבהמהחלבוכןמשקה.אינוהזכרחלבלפיכךמתטמא.ולאמכשיר

הרילתינוק".ראוישהואמפנימכשיראוומתטמאמשקהסתמולרצוןשלאשיצאביןלרצוןשיצאביןהאשהחלבאבלכמתעסק.
שלדידהו הסיבה שחלב אדם אינו מכשיר היא משום שאינה נצרכת, לא משום שבעצם אין דינה כחלב.
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נניחאםאפילולכן,ממש.חלבלייצריכוליםאינםאישדדיולכןע"א),טנדה--חלב"ונעשהנעכר("דם

כיווןממשכחלבדינואיןדדיםמאותםהיוצאחלבכאשה,דינואכןדדיםכגוןנשיםסממנימקצתעםשאיש

אישהואאםמשנהלאהאיש,חלבלכןאמיתי.חלבלייצראפשראינדהדםובלינדהדםלואיןמקוםשמכל

לגביכלוםלהסיקאפשראינפשךממהלכןחלב.אינובוודאי59כאשה,דינוההלכהשמבחינתאוממש

שאלת השלכת שינוי גוף חלקי על מעמדו המגדרי של בן  אדם מדין חלב זכר.

חלבהואמשםשיוצאשהחלבנניחוגםממשאשהדדילושגדלובאישמדוברשאכןנניחאםאפלובנוסף,

עלאיןהכיואפילוכאשהדינואכןאשהדדיעםשאישאפשרמכאן.כלוםלהוכיחאפשראימקוםמכלממש,

להיותשראוימישלחלבשדווקאהכוונהאמוחלב"אמו",חלבכתיבשבכתובכיוןבחלבבשראיסורחלבם

אםלהיותיכולהאינהגבריגוףהואמדדיוחוץגופושכלזהאדםבןהריבשר.עםלאכולאולבשלאסוראם

דלא"זכרע"בקיגבגמראמפורשהואוכןבחלב.בשרמדיןמופקעשלהחלבשכןוכיוןרחםלהשאיןכיון

אתי לכלל אם" היינו שחז"ל דרשו שרק בחלב שיצא מבראוי להיות אם יש איסור בב"ח.

מומין

שדדיםדחזינןמהאמועילאינוחלקיששינוילהוכיחרצההואמומין.מדינישהביאהראיהלגביהדברכן

באדם הוא מום ולא אמרינן שאדם שגדלו לו  שדיים מעמדו משתנה לאשה.

אדםמשארומשונהשונהשחזהוהכוונהמוםהויבאדםשדדיןשכשנאמרברורמאוד.תמוהיםדבריושוב,

מד(בכורותלרש"ינשיים.מאפייניםעםאישבדדירקמדוברממש.אשהשדילושנבראוהכוונהאיןאבל

יותר:מפרטח')הלכהחפרקמקדשביאת(הלכותוהרמב"ם60"גדולים",שהםהכוונהדדין)ד"הע"ב

זכרמדדידדיוהתהפכושפתאוםבאישמדוברלאשלשניהםברוראבלאשה".כדדיבטנועלשוכבין"שדדיו

לגבי מה נקרא גדול עי' צמח צדק (ליבאוויטש-אבן העזר סי' קל) ובבנין ציון (סימן קכח).60

שראויהדאמוליהדממעטינןרקהואחלבשחוטהחלבוכןחלב,ונעשהנעכרדדםבגמ'וכדאי'חלבהוהאשהדחלב"ונראה59
אינוולכןשחוטהוחלבאשהשלהמציאותכמוחלבשלמציאותאינוחלבונעשהנעכרדםמשוםבודאיןחלבמשא"כאםלהיות
כלל"חלבמיקרידלאאלאחלבדאינורקולאחלב,דאינופירושכלל",חלבמקרילאזכר"דחלבבמש"כהרמ"אכוונתוזהואוסר

(שעשועי תורה סי' סז אות ד).
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דלרש"י"נראהטז):סעי'מזסי'מקדשביאתהעתיד,השלחן(ערוךהשלחןהערוךוז"ל61ממש.אשהלדדי

ולרמב"םמום,הוהבטנועלשלאאףלבועלכשוכביםונראיםאדםבנימבשארייותרשגדוליםכלוהרע"ב

שישאישבדדישמדוברמשמעאשה",כשלשוכבין"דדיןהמשנה:לשוןמדיוקגםכנלע"ד".בטנועלדווקא

לו מאפיין אחד שדומה לזה של אשה;  כשל אשה ולא של אשה ממש.

עםאישבעיניהםאכןולכן,הורמונים,עללדעתמספיקהתתקדמהלאחז"לבימיהרפואהמזו,יתרה

לכןלהם,מוכרהיהלאמגדרית"הלימה"חוסרהמושגאשה.לאומשונה,חריגאישהואנשייםסממנים

מעמדולשנותכדימספיקהיהלאאדםשלהמגדרייםמסממניובמקצתשינויבזמנם,שלדעתם,פשוט

המגדרי של האדם.

הגאון רב יעקב אריאל שליט"א

איברישרקסוברטו)סימןו,חלקתורה,של(באהלהאריאליעקבר'הגאוןגםשאול,שאילתבעלכמו

גםהואאבלאנדרוגינוס,מדיןדעתומוכיחהואגםאחרים,רביםכמו62אדם.שלהמגדראתקובעיםההולדה

מוכיח שיטתו משני מקורות חדשים ומעניינים: דין איילונית ואיסור השחתת זקן.

נעיין בדבריו אחד לאחד:

63איילונית

האם),XY(גברשלכרומוזומיםאבלאשהשלהולדהאיברילושישאדםשלדינומהנשאלאריאלהרב

אךאזלינןמשמעית,חדתשובתוכאשה.ודינוההולדהאיבריבתראוכאישודינוהכרומוזומיםבתראזלינן

ביו"דרקאותהשכותביםויש(איילונית)ייודי"ןבשתיאותההכותביםישבמקורות.אחידותאין"איילונית"המילהאיותלגבי63
תיקון.שוםבלימצטט,שאניבמקורשהואכפיהאיותאתהשארתיכללבדרךאילונית,הואהנכוןשהאיותאף(אילונית).אחת

פישעלהשלםהערוךבעלהציעאילונית)(ערךבערוךאבלאיילהואהמקורחז"ללפיהמילה.בפירושתלויזהלכאורה
תחתובחיריקאחתביו"דאילוניתוגרסיולדת,שאינהעץמוכתכאשה"אילן",מהמילהנגזרתאילוניתהמילהפשוטו
ציין שלכאורה זה גם דעת רב האי גאון.][בהערת בעל שולחן הערוך (ערך אילונית, אות פה)האל"ף

הוא אינו לוקח עמדה ביחס לדיון אם זה מוגבל לאיברי הולדה טבעיים או שכן הדין גם באיברי הולדה מלאכותיים.62

לא כן עמדי.במשנת אברהם (סטוארט. בכורות מד ע"ב) הבין אחרת, ואנוכי61
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אנדרוגינוסשלהסוגיהעלמבוססתההחלטיותדבר".לכלאשההיאזו"אשהולכןההולדהאבריבתרורק

הנ"ל. לדעתו, משם יוצא ברור ש"מין נקבע על פי אברי ההולדה בלבד".

סי'אבהע"זשו"עע"ב,יארישכתובותע"ב,פ(יבמותאיילוניתשללסוגיהגםמצייןהואלשיטתוכתימוכין

ההתבגרותבהמשךאבלכאשהנולדהההולדהלאיברישביחסמישהיהיאכידוע,איילונית,קע"ב).

מעיםשפולילהאיןתשמיש,בשעתמתקשהדדים,לה"איןנשיים;לאסממניםכמהאצלהמתפתחת

חלקיםישמנגדאבלנשייםהולדהאיברילהישכלומר,לאשה".אישביןנכרתואינהעבהקולהכנשים,

לשיטתותימוכיןמהווההאיילוניתשלהמגדרימעמדהזו.מגדריתהגדרהתואמיםשאינםבגופהאחרים

שההלכה קובעת מגדר לפי איברי ההולדה ומתעלמת משאר סממנים.  וז"ל:

"אילונית",עליהמעידושמהאשה,ולאגברשהיאמעידיםהסימניםשכלאיילוניתואפילו

ב)לה(שםוברש"יילדה".דלא"אילונית-דוכרניתא)יא(כתובותהגמ'וכדברי

ילדה".דלאדוכרניתאזכראיללשוןיולדתואינהלעולםנערותסימנילה"אילונית-שאין

שםרש"יוראהאיבביבמות(כמבוארדברלכלאשתוהיאונשאהבהשהכירמיזאתובכל

האסור(דברזכורלמשכבחיישינןולאאישותבחייגםלוומותרתבה);שהכירכאןד"ה

איש;כאשתהעולםכלעלאסורההיאבכתובתה;חייבהואב);פגיבמותעיין-באנדרוגינוס

וכל דיני אשה חלים עליה ...

אבריהיאהאדםמיןהקובעהיחידש"הדברמוכיחהדברלכלכאשהדינהשאיילוניתהעובדהלדעתו,

לאיבריבסתירהעומדיםהםאםאפילואחריםמגדרייםמסממניםמתעלמתההלכההחיצונים".ההולדה

שלוכרומוזומיםנשייםהולדהאיבריעםאדםשלשבמקרהמסקנתולכןכלל.בהםמתחשבתולאההולדה

ביןלקולאביןדבר,לכלכאשהאליהולהתייחסהגברייםמהכרומוזומיםלגמרילהתעלםמחייבהדיןזכר,

64לחומרא.

…איששלסימניםעםאבל"אשההיאאיילוניתלטענתוזו.ראיההביאעט)סיאבה"עושביעישישי(כרךחנןאשרבשו"תגם64
במצוותה"הוכאמוראשהשלציוויעליהחל[ו]עדייןמאישבקולהההבדלניכרולאהנקבותאברלמעטכאישהחיצוניתצור[ת]ה

השיכות לה ולא מצינו בפוסקים שאמרו אחרת שמחוייבת במצוות כאיש".
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ישטעםאלאהכתוב,גזירתאינואריאל,הרבממשיךהכרומוזומים,שלהמגדריממעמדםההתעלמות

שעיניומהאלאלדייןאיןהעין.במראיתבעיקרמתחשבתש"ההלכהמשוםהיאלהתעלםההצדקהבדבר.

עםשאשהנכוןכלומר,הקובעים".הםלאלכןמזוינת,הבלתיהעיןמןסמוייםהםהכרומוזומיםרואות.

איש,שלהםגופהמחלקישכמהכיווןכאישחלקית,הפחותלכללהיחשב,יכולההיתהאיששלכרומוזומים

איןלעינייםניכרשאינוולדברלעין,נראיםאיןשהכרומוזומיםכיוןזופיזיתממציאותמתעלמתההלכהאבל

שום מעמד הלכתי. בעיני ההלכה הוא לא קיים בכלל.

אמיתי.ממציאותלהתעלםיכולהשהלכה--בדבריוחידושישכמהעדעראריאלשהרבברורדבריומקריאת

תשעמצייןהואהדין.כןשאכןבהוכחותטובאמאריךהואבהמשךולכןדבריולבססאותומחייבהחידושגודל

דוגמאות בהן רואים שההלכה אכן לא מייחסת שום מעמד הלכתי למציאות פיזית שאינה נראית לעין.

הכרומוזומיםאתלראותיכולההעיןשאיןכיווןכללכאישדינהאינהזושאשהסברתו,ההוכחות,כלעם

העיןמןהסמוילדברהלכתימעמדאיןבהםאחריםלמקומותההשוואהגםעיון.צריכהעדייןשלה,הגבריים

נניחאםאפילואבל,הדברים.ביןלחלקוישיפהעולההדמיוןאיןהדוגמאותמןבכמהמושלמת.אינה

מדינהמוכיחהריהואוביה.מיניהעצמםאתסותריםהםשהריגדול,עיוןצריכיםדבריועצםנכונה,שסברתו

פיעלאףלאשהנחשבתהאיילוניתאדם.בנישלהמגדרימעמדםקובעיםההולדהאיברישרקהאיילוניתשל

איילוניתדיןאיןאכןבאמתלמהקשיא,גופאהאהנ"ל,דבריולפיאבלאיש.שלגופנייםסממניםלהשיש

משוםהיאבכרומוזומיםלהתחשבשלאמכריעשהואהסיבההריכאיש.שהןאיבריםמאותןכתוצאהכאיש

ואםלעין,נראיםכןהריהאיילוניתשלגברייםסממניםאבלכרומוזומים,תינחכן,אםלעין.נראיםאינםשהם

כן מהי ההצדקה להתעלם מהן, הרי הם גלויים לכל עין שרואה אותה או אוזן ששומעת אותה.

דינהלהיותצריךהיההפחותלכלגמורה,כאשהדינהאיילוניתאכןלמהלדוכתא,קושיאהדראכןאםאמנם,

והמפרשיםהפוסקיםבדבריודקדוקשעיוןהיאהאמתאבלמפולגים.גופהשחלקיכיווןאנדרוגינוס,כעין

מפולגיםאינםגופהחלקינכון.אינוהאיילוניתשלהפיזימצבהאתאריאלהרבהביןבהשהדרךמוכיח

עםאבלאשה"[היא]הנ"ל:חנןאשרבעל(ובניסוחאשהוחציאישחציאינההיאלאשה.אישביןמגדרית,

מאיש".)בקולהההבדלניכרולאהנקבותאברלמעטכאיש[שלה]החיצוניתצורהאיש...שלסימנים
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אותםאבלכשיר,ולאפגוםמשהותקניים,בלתיהםהנקבייםמאיבריהשכמהאשה,כולההיאאיילונית

איברים פגומים אינם איברי איש כלל. היא אשה לכל דבר ועל פי כל מדד.

דוכרנית,היאכזאתשאשהמשוםהואאיילוניתהשםשמקורמפרשתע"א)(יאבכתובותשהגמראנכון

הריהצאן".מןזכראיללשוןילדהדלאדוכרניתא"אילוניתאילונית):צרתד"הע"א,יב(יבמותרש"יומפרש

זכראינהשהיאברורמקוםמכללזכר,דומהשהיאמשוםהוא("אילונית")כזאתאשהשלהשםשמקור

היאאבלמושלמת,אשהאינהשאיילוניתמדגישיםהםוהמפרשים.הפוסקיםלשוןמדיוקמוכחכאשרממש,

הואזכר,כלומרדוכרניתא,שמהלמהלהסביררוצהכשרש"יכן.מוכיחעצמםרש"ידברידקדוקאיש.איננה

עליהמחילאינוכשלעצמוגופהמבנהמולידה.אינהשהיאלזהאםכיהזכריים,גופהחלקיעלמצביעאינו

דין של איש. גופה אינו של איש אלא של אשה עם איברים משונים.

ח)הל'כדפרק(אישותברמב"םוכעי"זאשה",אינהש"אילוניתכתבהמוציא)ד"הע"אמו(גיטיןהרשב"א

לאאבלבנשיותןתקיןולאחסרמשהובלשונם,דייקושניהםגמורה".אישותאיילונית][בנישואישם"שאין

שהן גברים במקצת.

כן הוא גם משמעות דברי הרמב"ם (פירוש המשנה יבמות פרק א משנה א):

וסימניהשלההמזגמצדתלדלאוהיאהצאןזכרוהואלאילהמיוחסתדכרניתהיאואילונית

ביןהפרששאיןעדעבוקולהגופהבשטחשעריצמחולאנשיםשדיכמושדיםלהשאיןהם

שפוללהאיןבאומרופירשוהעניןזהועלבגופהבולטאינומקוםואותוהאנשיםלקולקולה

נמצאדברהואאבלאילוניתמסימנישאינובווחשבבזהשטעהמיומצינוכנשיםמעים

ברוב הנשים וקשה עליה תשמיש האדם ולא תמצא בזה תאוה.

היא לא איש, היא רק משונה משאר נשים.
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כאישעבהנאמרלא"באיילוניתטז):אותחסימןהעזראבןא(חלקמסכתגליאבעלגםכתבאלוכדברים

הפרשלעשותשא"אעדקולותשארימטבעימשונהשקולהפי'לאישאשהביןניכרתשאינהמסייםאלא

בערך קול כזה בין אשה לאיש."  חסר בקולה את הייחוד שיש לקול אשה היא אינה נשמעת כאשה.

כמבואראילוניתסימןאלאאנדרוגנססימןזהאיןכזכרעבהשקולה"ומהנב):סי'א(חלקהשדההפריוז"ל

מותרתזואשהוהלכךקעב,סי'אהע"זובשו'עאישותמהל'פ"בוברמב"םע"ב)פ'(דףביבמותלהדיא

קולאינהאבלמהרגילשונההאיילוניתשלהקול...".כללאנדרוגינוסזאתשאיןהאחדפנים,משנילהנשא

של איש.

בטבעהואילוניתליופי,סתירההםאילוניתסימניאותם"דכלדהגרי"ז:משמיהמטיןדומהברוחדברים

היינוהגרי"ז).בשםלבארנראהזהולפיד"השרה,חייפרשתהתורהעלחריפתא(פלפולאהיא"כעורה

(פהבכתובותמהגמראלדבריוישראיהכעיןאיש.שלסממןשוםבהאיןאבלשלמה,אינהשלהשהנשיות

ומראךערבקולךכייד)פסוקב(פרקהשיריםבשירהפסוקמכחמוםהויבאשהעבהשקולנאמרשםע"א).

נאוה, היינו שקול עבה הוא חוסר ביופיה של אשה אבל אינה בהכרח סימן לגבריות.

הואענינהאיהאיילוניתשלדינהבגדרכברדנושהאחרוניםצייןא)סימןמ-פרק(ולדמןאליהורוחבעל

בשםבהחסרלכןלילדיכולהשאינהשמכיוןאולילד,יכולהשאינהלהיששמוםואלארגילהכאשהלהיותה

מאןאיןאבל,שלהבנשיותחסרשמשהואומוםבעלתשלימהאשהשהיאאוהם:הצדדיםשנישלה."אשה

דאמר הסובר שאותן חלקי הגוף השונים מהרגיל הם איברים גבריים.

והמפרשיםתשמיש,בשעתמתקשהשהיאהואהסימניםאחדהגמרא.בפירושפליאהדברליישבישובזה

ולאהאדםתשמישעליהש"קשההנ"להמשנהבפירושהרמב"םשכתבכמושהכוונהמפרשיםככולםרובם

מיןשאברכפשוטו,הדברפירשולאלמהיקשהולכאורהע"ב).פ'(יבמותברש"יזהוכעיןתאוה".בזהתמצא

אמרי(ובספרתשמיש.בשעת"מתקשה"המונחעםיותרשמתאיםפירושאיש,שלכמומתקשהשלה

חמודות, יבמות שם) אכן העיר בזה ולדעתו זו אכן פירוש הדברים, וז"ל:
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אלאכרש"י,להקשהשתשמישדוקאלאותשמיש,בשעתמתקשההדבורעללדייקוראיתי

עבהשקולהמתוךובאילוניתכנשים…מעיםשיפולילהשאיןמתוךממשכזכרמתקשהגם

שאינורקלאתפוחאוכףהנקראזהמקוםהרידדיםלהואיןלאשהאישביןניכרתואינה

כוונתגםוזההזכראצלהגידכמותשמישבשעתומזדקרמתקשה,אפילואלאמתמעך

הגמרא 'ומתקשה בשעת תשמיש'.

איבריהאיש,אינהשאילוניתמשוםזהבפירושמיאנוהמפרשיםושאררמב"םרש"י,שפיר.אתידברינולפי

פיזיתשלמה,אינההיאסיבהאיזושמשוםלגמריאשההיאאיש,כאיבריבכללמתפקדיםאינם

עםאשהמסמןרקהואגברי,אונשיסממןאיננההתאווהחוסרתשמיש.תאוותלהאיןונפשית.לדוגמא:

רגשות שאינם מתפקדים כדבעי.

שלמדינהכלוםלהוכיחאפשראימאיילונית.חנןאשרובעלאריאלהרבראייתבביראנפלהדברינוכניםאם

במובהק.גברייםהםמהםוכמהבמובהקנשייםהםמאיבריושכמהמפולגגוףעםאדםלגביאיילונית

65איילונית אין לה שום סממנים גבריים.

אדםביןדמיוןאיןדידן.לנידוןראיהמשםשאיןלומרישעדייןאריאלהרבהבנתנקבלאםאפילובנוסף,

לשינויטבעישינויביןהבדלישכימגדרית;המנוגדיםאיבריםעםשנולדאדםלביןגופואיברישמשנה

כשאדםמשא"כהטבע,סדרישלוערבובבלבולמסמןמההולדהטבעיששינוילומרמקוםישמלאכותי.

משנה אבריו בכוונה תחילה, אולי כן יש בכוח שינויים כאלו להשפיע על מעמדו המגדרי.

השחתת זקן

בנוסף לשתי ראיות הנ"ל (אנדרוגינוס ואיילונית), הרב אריאל מביא ראיה שלישית מדין השחתת זקן, וז"ל:

המספיק") מאת הפרשן רבי תנחום ב"ר יוסף הירושלמי, ערך(יוצא מן הכלל הוא בעל הספר אלמשרד אלכאפי ("המדריך65
אילונית. הוא קורא את האיילונית "אשה גברית". עד כמה שידי מגעת נראה לי שיחיד הוא בזה.)
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השחתה;איסוראשהשלבזקנהשאיןאשתך,זקןולא-מ"זקנך"למדוב)(לה...ובקידושין

דבריהם.לכלכזקןהןהרי-שערשהעלווהסריסאשהזקןאמרונגעיםשלטומאתלמרות

עלכנראההמעידדברגדול,גבריזקןאפילו(ומשמעזקןהמגדלתשאשהאפואמבואר

הושווהדינהנגעיםלעניןורקזקנה.אתלהשחיתלהומותרכאשהדינהזכריים)כרומוזומים

לאיש, ואף זאת בגלל ריבוי מיוחד.

זהותהאתלשנותכדימספיקיםאינםהנשיהמיןאיבראתהמכחישיםזכרייםשמאפייניםאריאל,הרבהוכחת

כנראההמעידדברגדול,גברי"זקןלהשישלאשהגםמתייחסתהגמראא)הנחות:שתיעלבנויההמגדרית,

על כרומוזומים זכריים". ב) הלימוד מהמילה "זקנך" הוא שאין בזקנה של אשה איסור השחתה.

מעיון מדוקדק בסוגיה עולה ששתי ההנחות אינן עולות יפה עם פשט הסוגיה.

כאיש,זקנהשנתמלאאשהשלהחריגלמקרהגםמתייחסתשהגמראלהניחסיבהשוםאיןא)

בסנטרה,שערותגדלוטבעישבאופןבאשהמדוברבפשטותכרומוזומים.שלמשיבושכתוצאה

פוסקיםושארהמחברהטור,לשוןמדיוקגםזקן".שהעלתה"ולא)(ד"הרש"ימדבריוכדמשמע

בפשטות,זקן",להש"ישאשהעלזקןמהשחתתהפטוראתמחיליםהםכן.משמעלכאורה

רגיל,באופןשקורהדברלאזהנכון,טבעי.באופןגדלשזקנהאשהעלמצביעותלה""ישהמילים

אםז)הל'ז,פרק(כתובותהירושלמימדיוןכדמוכחלקרות,יכולשאכןמקרהזהחז"לבעיניאבל,

66זקן באשה הוא מום.

לאהעתיקהבעתלמדי.מודרניתהיאלכרומוזומיםקשוראיכשהושמגדרהתובנהמזאת,יתרה

חריגותשלתוצאהלהיותיכולותפיזיותושחריגותאשהשלמזושוניםאיששלשהכרומוזומיםידעו

גברי","זקןלהשישבאשהגםשמדובראריאלהרבהנחתנקבלאםאפילולכןבכרומוזומים.

עלמהדברלהסיקכדימספיקהלאזקןשלההלכתימעמדוכזהמזקןהשוללתהפסוקדרשת

חריגותעםגמורהאשההואכזהאדםחז"לבעינילמגדר.ביחסכרומוזומיםשלההלכתיתוקפם

צורנית; יש לה שערות בסדר גודל של זקן על הסנטר. זו אינה תוצאה של שינוי הורמונלי.

עי' מה שהאריך בזה באפרקסתא דעניא (חלק א, סי' קפ).66
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היאגםלהשחיתה,מותרתזקןלהשיששאשהמלמדת"זקנך"שהמילההשנייהההנחהגםב)

לא.אולהשחיתומותרהאםזקן,עםאשהשלמקרהעלהואבגמראשהדיוןמביןהואטובא.צ"ע

לפי הנראה לא כן הבינו הראשונים הסוגיה.

סבראאחדמקורות,שנימציעההגמראבהשחתה,איתנהולאשאשהמנ"להגמראשאלתעל

מסתברכלומר,זקן".להואיתלאדהאבהשחתהאיתנהולא"נשי:היאהסבראקרא.ואחד

שהמציאותכיווןלנשים,לאלאנשים,ביחסרקנאמרהזקןאתלהשחיתתורהשאסרהשהאיסור

זקן שלך ולא זקן שלה.: "זקנך",הקרא הואבכלל לא שייך אצלן; אין להן זקן.

משמעותיהבדלישמקוםמכלמעמד,באותוהמקורותשניאתהעמידהשהגמראפיעלאף

להשחיתאוסרתהתורהמהאיסור;מופקעתשאשהשהכוונההריהקרא,הואהמקוראםביניהם.

אבלהאיסור.נאמרלאעליוזה,מאיסורמופקעאשהשלסנטרהעלשגדלזקןאבלאיש,שלזקן

פרקטיתהיתכנותשאיןאותנומלמדתהסבראאחרת.שהכוונהפשוטאזהסברא,הואהמקוראם

אותהעל--זקןעםאשהעלמדברלכאורההקראההבדל:אתלחדדהאיסור.אתעליהןלהחיל

לה.לאלו,נאמרההאיסורזקנה;אתלהשחיתאיסורהזאתהאשהעלאיןהפטור,נאמראשה

ממילאזקן,איןשלנשיםכיוןהנשים):לכל(כלומרזקןבלילאשהמתייחסתהסבראמשא"כ

כשהתורה מדברת על השחתת זקן, נמען האיסור הוא הגברים, לא הנשים

ברור שהוכחת הרב אריאל נכון רק אם מקור הפטור הוא הפסוק.

גברי"זקןלהכשישאפילוהיינואריאלרבולפיזקנה,אתלהשחיתמותרתשאשההכתובגזירת

עלזקנה,להשחיתמותראכןכזאתלאשהאםזכריים".כרומוזומיםעלכנראההמעידדברגדול,

זקןהשחתתמאיסורנשיםלפטורההוכחהאםהדברכןלאכאיש.לאכאשה,שדינהמשוםכרחך

לאהסבראגבריים.סממנייםבעלתאשהשלמעמדהלגבילהוכיחאפשראיזהמדיןהסברא.היא

מקוםלושאיןמשוםהאיסור,נאמרנשיםעלשלאאומרתרקהסבראזקנה,להשחיתלאשהמתירה
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תהיהכןכזאתשאשהיתכןזקן;לאשהישכןשבהמקרהעלכלוםאותנומלמדתלאהיאבמציאות.

אסורה להשחית זקנה.

קיימתמלאכותי)בזקןגםשמדובר(לשיטתואריאלהרבראייתהקרא,הואהמקוראםבקצרה:

אוהקראנכון,מקוראיזהלמסקנהאנןנחזיכלל.ראיהכאןאיןהסבראהואהמקורואם(לכאורה),

הסברא.

מזכירואינוהדיןכמקורהסבראאתנקטבמפורשהרמב"םברורה.תשובהלנומציעבראשוניםעיון

לפיתשחית,בבלשאינה"ואשהב):הל'יבפרקכוכביםעבודת(הלכותכותבהואהמקרא.אתכלל

הט"זכןכמוסברא.אלאדבריו,כמקורפסוקשוםמצייןלאהואתקיף".בבלאינהזקןלהשאין

תוספותהפסוק.אתלאהסברא,אתרקהביאוכןגםסק"ה)(שםוהש"ךסק"ב)קפאסי'דעה(יורה

הסבראמקורות,שניאיןלדעתםהלאה.צעדזהאתלוקחיםאימא)איבעיתד"הע"בכב(שבועות

67הוא המקור היחיד, מטרת הפסק הוא רק לחזק את הסברא.

זקן,השחתתבכללשאינהאשהעלאומרתשכשהגמראהואהסוגיאפשטכרחךעלשכן,כיוון

כיווןמהקרא.לראיהגםנכוןוזהכאיש,זקןלהשישאשהעללאזקן,להשאיןאשהעלמדובר

שהסבראמקרהלאותומתייחסהקראכרחךעלהסברא,אתלחזקאלאבאאינו"זקנך"שהקרא

אשתךבזקןמדוברשלאהכוונהאשתך,זקןולא"זקנך"זקן.להשאיןרגילהלאשההיינובו,דנה

שהואכיוןזקןדיןלהאיןלהשיששהזקןהואשהכוונהאריאלהרבשהביןכמוולאזקן,להשאיןכיוון

אשה.

צץשמפניהאיש,שלסממניםשפיתחהאשהשלמעמדהשאלתלגביכללראיהמכאןאיןזהלפי

וסרמןאלחנןר'הגאוןבמפורשכתבכןאכןזקן.השחתתאיסוריחולאכןכזהבמקרהכאיש.זקן

חייבתהיתהזקן,להשישאשהלמצואאפשרהיה"דאילוג):אותיא(סי'יבמותעלהערותבקובץ

(קידושין שם).כפי שציינו האחרונים, תוספות זה נעלם מעיני פני יהושע67
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שזהמשוםתשחית,מבלמופקעתשאשהאותנומלמדיםשניהםוהסבראשהפסוקהיינו68בהקפה".

לא שייך בה. ר' אלחנן אינו יחידאה בזה, והרבה אחרונים הבינו כך את מהלך הסוגיה.

שלההלכתיתוקפואת69וחריפים,קשיםבדבריםוכל,מכלדוחהכא)(תחומיןשפרןבצלאליגאלר'הגאוןגם

שינוי פיזי חלקי, אבל הוא אינו מביא שום ראיה לדבריו.

עוד ראיה לחיוב

ראיהקצתלהביאחשבתימגדר,לקבועבכוחוחלקישינויגםכישמוכיחיםלעיל,שהבאתילראיותבנוסף

מהסוגיה בנדה (כא ע"א).

ולחכמיםמצב,בכללידהטמאהמאירלרביבהמה.כמיןהמפלתאשהלגביורבנןמאירר'נחלקובמשנה

אדם""צורתשלרבנןהגמראמבארתע"ב)(כגהסוגיהבהמשךאדם.צורתלוולדהיהאםרקלידהטמאה

אףלאדם,דומהאינוהפרצוףאםלידה.טמאההאשה--לאדםדומההפניםפרצוףאםרקהפרצוף,היינו

הפרצוףמקצתאםאפילוטמאההאשהאםמחלוקתישגופאבפרצוף70טמאה.אינהדומה,כןהגוףשאראם

כסבראט)הלכהיפרקביאה(איסוריהרמב"םדעת71לאדם.דומהכולוכאשרדווקאאולאדם,דומה

כיממש,לכולוהכוונהאיןשכולוהסוגיה,פיעללפרש,ממשיךהואאבלדומה.כולושיהאשצריךהאחרונה,

הםוהאףהאזנייםהפה,אםאפילוטמאההאשהלאדם,דומיםכשאלוולסתות.עינייםגבינים,למצח,אם

לידהטמאהנחששהמפלתסובררמב"םנחש.לגביוראב"דרמב"םמחלוקתישהבאהבהלכהבהמה.כשל

בהלכהשנאמרמהסותרזהדיןשלדעתומכיווןחולקוהראב"דאדם",כשלעגולעיניושגלגל"מפני

הקודמת שההשוואה חלקית אינו מספיק.

אליבא דרבנן. ר"ת ועוד ראשונים הבינו את הסוגיה אחרת.זו הבנת רש"י ורמב"ם בסוגיה, שהמחלוקת בדף כג ע"ב הוא71

"דפרצוף בני אדם עיקר" (ריטב"א, שם ד"ה הכל מודים).70

לבית הכנסת, אין להתיר לה לשבת בעזרת הגברים, ובשום אופן איןלמרות שאישה זו נוטלת הורמונים של גבר - אם תבוא למשל"69
להעלותה לתורה כבקשתה. יש לנהוג בה כבאישה חולה מבחינה נפשית לכל דבר ועניין".

מיקרילאאשה"זקןאבללהשחית,אסוריהיהאכןכזהוזקןאיש,כמו"זקן",שגידלהבאישהדווקאנכוןשזהמוסיףשםאלחנןר'68
בהשחתהשאסוראישזקןהואלהשישהזקןמתימבחיניםאיךעיון,צריךיהיהלמעשהזה.חילוקהציעוכןגםאחריםאחרוניםזקן".

ומתי הם שערות בעלמא.
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שהואלינראהזאתובכלוהאחרונים,הראשוניםבהםשהסתבכוהמסובכים,הסוגיהבפרטילהעמיקנוכללא

היאכבהמהנראההאשהשלמרחמהשיוצאמהאםחכמים,לפישלנו.הנידוןעלאורטיפתלהשליךיכולה

כמהישמגופהשיצאמהאםהכיואפילואדם,בנילידתרקטומאה,מחילהאינהבהמהלידתטהורה.

בודדיםגוףשחלקיהריאדם.כבןנידוןהדבר--כבהמהמראהוהגוףשאראםאףאדם,לבניהדומיםאיברים

יש בכוחם להחיל מעמד הלכתי שמתאים לאותו איבר.

שלמרחמהשיצאהדברשאותולומרקשהגדול.יותראפילוהואכאןהחידושבדבר,מעייניןכדמזאת,יתרה

על72אדם.הואלאדםהנולדכלבהמה,להולידיכולאינואדםבןהוא.בהמהבאמתכבהמהונראההאשה

ר'עלהחולקיםחכמיםלפיאבלכמולידו,אדם,בןהואבעיקרוןהנולדהדברשמהותיתהיאהסבראכרחך

מופיעהנולדהדבראםדינים.אותםלגביהמעמדאתקובענפגשיםשבוהמחזהתורהדיניכמהלגבימאיר,

רקהואאםאפילו--אדםרואההמסתכלאםכןשאיןמהבהמה,שלהואההלכתימעמדובהמה,צורתבתור

73אדם במקצת, מעמדו של הדבר נקבע בהתאם ודינ כבן אדם.

טעמיהלגבימחלוקתישע"א)ע"ב-כג(כבבגמראהרילענייננו.ראיהקצתישמאירלר'גםאולימאידך,

ואומריםעליוחולקיםינאיור'יוחנןר'אמרחנהברברורבהמגז"ש,להיליףשהואסברשמואלמאיר.דר'

לעיניאדםבניעיניביןהמשותףמןמשהושישכיווןטמאה,בהמההמפלתסברא.הואמאירר'שיטתשמקור

בןכמוחלקית,לפחותנראה,כשהנולדרקלחכמים,כמומאיר,ר'לפיגםינאיור'יוחנןשלר'הרי74בהמה.

כדיהנצרכתההשוואהגודלמההכמותית,בשאלהרקהיאורבנןמאירר'ביןהמחלוקתאדם.כבןדינואדם,

שנוכל לומר שמעמדו ההלכתי של הדבר הנולד הוא זה של בן אדם.

ד"ה המפלת). שניהם סבורים שהמחלוקת בין שמואל לרב יוחנן ורבכן משמע מדברי הרשב"א (ד"ה הא) ותוס' הרא"ש (כד ע"ב,74
ינאי הוא עקרונית, אם מקורו של ר' מאיר הוא מקרא או מסברא. החת"ס והמהרש"א (כד ע"ב) סבורים שלכו"ע עיקר המקור של ר'

.מאיר הוא הגז"ש, וסברת רב יוחנן ורב ינאי בא רק לאשש את המקור המקראי

כלומר למה דווקא הראש, והרי בראש גם כן אין מעמד כל החלקיםאך צ"ע אם מה שרואים אכן קובע למה יש הבדל בין האיברים,73
שווה.

היינונג).סי'אחלקמאהבה,תשובה(שו"תמיתה"לולסבבלאאבללידהטמאהאמושאיןלעניןאלארבנןקאמרילאכאן"עד72
אלאהואבהמהלאולכו"עמאשהדנולד"הכאד):אותקיסימן(יו"דהחזו"אהבנתגםזואדם.כבןדינושהנולדברורשבמהותו

ההגדרהגבולותאתלשרטטהמנסהירמיהלר'אפילולדעתו,למימרא).ד"הע"א,(כגהרא"שתוספותמדבריגםמשמעכןכאדם".
נפל".כמוטמאלידהטמאהדאמוכיוןהואדפשיטא"דמילתאוז"ל:אדם.כבןבאוהלמטמאהנולדשהדברברורהיההמעמדית

כלומר, שבמהותו אין ספק שהנולד דינו כבן אדם.
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שעבראדםשלדינולגבישלנו,לדיוןהשלכותלהישזוסוגיהשמסקנתלצדדישנכונה,זובסוגיההבנתנואם

מעמדלקבועבכוחההגוףחלקישלחלקיתהשוואהשאפילומכאןלהוכיחישלכאורהחלקי:פיזישינוירק

הלכתי על כל הגוף.

לכאורה היה נראה שכן.

מוזר;הדברבהמההמפלתלגביבשלמאמתאימים.לגמריהמקריםשאיןעולהשפירבהמעייניןכדאבל

הנולדחלקיתשלפחותראיהקצתאפילושישזמןכללכן,בהמות.לאאדם,בנימולידהאשהטבעיבאופן

עלמדבריםאנושונה.מאודהמציאותשלנובנידוןעלייהו.סמכינןאזלהיות,צריךהיהשהואמהאכןהוא

אתנאמץאפילוכאן,אשה.שלוכמהאיששלמאיבריהםכמהלאלו,אלובסתירההםגופםשחלקימישהו

הריבהמה),במפלתדאמרינן(כמוהגוףעלגורףהלכתימעמדלהחילבכוחוכשלעצמואיברשלכלהעמדה

האיברים סותרים אחד לשני. במקרה של סתירה מנא ידעינן הי אלימא ובתר איזה מחלקי הגוף אזלינן.

באיבררקתלויאינושמגדרהסובריםהפוסקיםביןדעותשישמוכחכןלעילשהבאתימהראיותשיהיה,איך

המין.

לסכם

כזה.דברשייךהיהלאשבזמניהםכיווןשלנו,בנושאדיוןשוםנמצאלאהמובהקיםובאחרוניםבראשונים

אבןאברהםרביהואהכללמןיוצאנולדו.בהםהמגדרולשנותלהפוךאדםלבניהיהאפשראיהטבעבדרך

להכניסלושאסורהיינואשה","משכביאחרזכרעםלשכבלזכרהאיסוראתשמפרשחננאל,רבנובשםעזרא

היינואשה".בשרכצורתבגופושיחדשמייש"כיהכוונהאשה,משכביבדרךאחראיששללגופושלומיןאיבר

אדםאםולכןכאישדינועדייןכזהואדםאשה,שלהולדהאיברילעצמובראשאיכשהובאדםמדוברשלדעתו

אחר בא עליו דרך נקבתו חייב משום משכב זכר.

מישהועלמדברשהואמסתברלאמדבר.חננאלרבנומקרהאיזהעלבברירותלומרקשהשאמרנו,כפי

מחיללאברורכזהקיימאברובלתימלאכותישינוינקבי.הולדהכאיברשיראההזכרמינואיברעיקםשסתם
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בניתוחשמדוברלהאמיןקשהגיסא,מאידךאשה"."משכביהתיאורלהצדיקאישה,שלאיברדיןהאיברעל

כיווןלענייננוכלוםחננאלמדבריללמודאיןממילא,זה.כעיןניתוחלבצעידעוכברשבימיוסבירבלתיממש.

שאי אפשר לוודא את המציאות שעליה סובבים דבריו.

שאינםממקורותאנלוגיותבאמצעותלדוןנדרשנושלנו,לנידוןבפוסקיםישירותהתייחסותבהעדרכן,אם

עוסקים ישירות בסוגייתנו, מהם נוכל להסיק מסקנות לגבי הנושא שלנו.

איבריספציפי.פיזיעניןהואשמיןברוריוצאמשםשלנו.בנידוןרבאורשופכותאנדרוגינוסעלהסוגיות

העיוןאחריאבללהיפך.וכןאיש,הואזכרשלהולדהאיברעםאישמגדר.הקובעיםהםאדםשלההולדה

העלינו שתי תהיות עקרונית:

שינויעמוגוררהאיברששינויאווהמולד,הטבעיהאיברדווקאזההאםמגדר,קובעאכןהולדהאיבראםא)

מעמדו המגדרי של המנותח.

בלימשניות,סברותעלבנויהמסקנתםתמיד)(אוכללבדרךלכאן,אולכאןמצדדיםזמננופסקיכאשר

שניתוחיונהרבנומדבריראיהיששלכאורההצעתימדעת,נבערעני,ואנילדעתם.מפורשראיהשיביאו

בנידוןהשתא".בתרד"אזלינןכיון--נולדבוהמגדראינוהואאםאפילואדם,בןעלחדשמגדרלהחילבכוחו

אתשינהובהמשךאחדמיןשלהולדהאיברילוהיושלפניםאדםשלהמגדרימעמדומהשואליםאנודידן

אולוודאעלינואיןכלומר,קיים.מיןכאותוהמגדרידינו--השתאבתראזלינןאםההפוך,למיןההולדהאיברי

להתמודד עם מעמדם הקודם, שהוא חסר חשיבות.

כל זה לגבי מי שעבר שינוי פיזי כליל, עד שמבנה גופו הפך ממין אחד למשנהו.

נולדבומינואיברהשאיראלאבגופו,דרסטיכהשינוילעשותלאשבחרבמיהדיןמהלעייןהמשכנומשם

להבנתוהפיזימגדרוביןהלימהאייששרגשיתאוהורמונליים,אופיזייםשינוייםביצעאבלשהוא,כמות

העצמית. האם גם במקרה כזה יש מקרים שבהם דינם כמגדר החדש?
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אםסימן.אוסיבההואהאםמגדר;לקבועהמיןאיברשלכוחועלמהותיתבשאלהקשורההתשובהלדעתי

ההולדהאיבראםמשא"כהאדם.שלהמגדרימעמדולקבועממנוחוץאיברשוםבכוחשאיןברורסיבה,הוא

לקבועאחריםבסימניםכוחישמסוימיםשבמקריםהריאדם,שלהמגדרילמעמדוואשנבסימןרקהוא

מעמדו המגדרי של אדם -- אפילו אם הם סותרים את מה שנראה על פי איברי המין.

עיקראדם.שלמגדרלקבועאחריםסימניםשלבכוחםישמסוימיםבמקריםחיובית.היאזולשאלהתשובתנו

היינונקבות"."כחשלמושגלוובדומהזכרות""כחשלמושגעלמדבריםפוסקיםשהרבהמזההואראייתנו

האחריםכשהסימניםגםמגדרקובעיםוהםמגדרהקובעיםאחריםדבריםגםישהולדהמאיבריחוץשלדעתם

סותרים מגדרית את ה"סימן" של איבר המין.

ישאזפיזיים,הםהסימניםשאםברורנקבות"."כחאוזכרות""כוחהכוונהבדיוקמההואעמוםשנשארמה

הורמונלי,שינויעבררקאפילואושדייםגידלזכרשלמיןאיברעםאישאםכלומר,"כח".שלמעמדלהם

אזלינןהמין,איברשלמגדרואתמתאיםשאינוהאחר,המגדרעםמזדהההואנפשובתוךעמוקשאםברור

הואברורשפחותמהההולדה.איברשללאהאיברים,שארשלהמגדרכמושדינוהיינוהסותר."הכוח"בתר

נפשובתוךעמוקעמוקאבלשנולד,כמובדיוקנשארופיזיתכלל,גופואתשינהשלאאדםשלהדיןיהיהמה

gender(מגדריתהלימהאישנקראמהלוישמזה,הפוךמרגישהוא dysphoria.(מרגישהואורגשיתנפשית

ההיפך הגמור ממבנה גופו הפיזי.

איברסימןאתלהכריחהאחריםהסימניםבכוחישכאלובמקריםשגםברורהנ"ל,הפוסקיםלאותםלפענ"ד,

וניגודסתירהאכןהואהסותרשהסימןלנושבריכלומר,וודאי.ברורהואהמנוגדהסימןשאכןבתנאי--המין

לאיבר המין, שהאדם באמת ובצדק הינו מגדר אחר ושונה.

הכליםהןומהכאן,הנצרך"ברי"שלהגבולותבדיוקמהמאוד;עמוםוגםמאודגבוההואכזהשרףאניער

הםאלומינו.איברשלמזואחרמגדרכמוובצדק""באמתמרגישלפנינושעומדהאדםשאכןהקובעים

גבולות שעל ההלכה לשרטט ולקבוע בהן מסמרות.

למסקנה :
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המחיצהשלצד(באיזומנהגיםדבר:לכלאדםשלהמגדרימעמדומשנהמיןאיברשינויא)

(אםאישותדינילגביוגםוכדומה)תפילין(ציצית,במגדרהתלויותמצוותלעמוד),עליו

להיפך:וכןלאיש,להינשאלומותרנקבימיןלאיבראיברוושינהזכרימיןאיברעםנולדו

אחראישעםושכיבהדברלכלכאישדינהמעתהלאישמאשהמינהאיברשהפכהאשה

יחשב כמשכב זכר).

זקןאולאיששדיים(כגוןפיזייםמובהקים,סימניםלוישאבלמינואיברשינהשלאמיב)

משהומסמניםאכןשאלוברורהדבראםונפשיים,רגשייםאוהורמונלייםלאשה),וכדומה

לאההולדהאיברומגדרלבדסימניםאותםפיעלנקבעתמגדרםזהותמינם,מאיברהפוך

משנה כלל.

(מחיצהוב'א'הקטגוריותלגבירקולומרלסייגמוכןאניולכןקצתמהססלביכאןאבל

שישהוכחנושאכןמשוכנעאניאישות).(דיניג'קטגוריהלגבילאאבלמגדריות)ומצוות

מקום,מכלאכלמגדר,קביעתלגביהמין,באיברלאאחרים,בסממניםהמכיריםפוסקים

לגבי חייבי כריתות לבי נוקפי עדיין.

שלהי דקייטא תשפ"א

ויהי רצון שלא יצא מכשול מתחת ידי,

הצב"י יששכר כ"ץ

וטרנסג'נדרהלכהבה:והפךבוהפךכץ:יששכררב58



בשולי הדברים:

ישבימינוכידוע,נולדו.בהםמהמגדרשונההואאבלהמגדריםמשניבאחדשמזדהמישהועלנאמרודבריכל

ששנימרגישיםובתמיםשבאמתאנשיםהםאלו.non-binaryשנקראמהמגדר,אףעםמזדהיםשאינםכאלו

הקטבים, איש/אשה או זכר/נקבה בכלל לא מבטא הרגשתם הפנימית ביחס למגדר.

וכשאפנהזולמעמדביחסמקורותכמהאצייןרקבינתייםכשלעצמה.ומתעמקנפרדעיוןמחייבזהנושא

אשנה פירקא דא.

כזו.במעמדמכירהאכןההלכהסופו)כלפיו,פרקלהרמב"ןבכורותוהלכותע"א,פג(יבמותהרמב"ןלפי

75ויחידי.שלישימגדרשהואהכוונהעצמהבפניבריההואשאנדרוגינוסשם)(יבמותהאומריוסילר'לדעתו,

אלובשיטתו,ומעמיקארוךדיוןישלהלכה76עצמו.בפניומגדרכמיןאלאכנקיבה,ולאכזכרלאאינודינו

להלכהשיטתוומאמציםדבריושמקבליםואלווכלמכלדבריןשדוחיםאלומשמאילים,ואלומימינים

ולמעשה.

בכלל,במצוותחייביםהםהאםמצוות:שמירתכלפימעמדםשלהשאלהמעלהכזוהלכתיתמציאותכמובן,

ואם כן, כאיש , כאשה, כשניהם, וכו'.

פרמ"ג,עי'לזה:המתייחסיםפוסקיםכמהמצאתיכןמגעתשידיכמהעדאבלבזה,לדברהרבולאהאחרונים

יזסי'חיים(אורחהיטבבאר,יג)הלכהו'פרקסוכה(הל'הרמב"םעלחזקהידכו),אותבכללכוללת(פתיחה

סי'דעה(יורהנזרבאבניגםלעייןישב).אותתרמ(סי'יוסףוברכי(סקי"ג)שםתשובהשערי),סק"ג

מןיוצאוהמפרשים.הפוסקיםככלרובדבריוהבינוכןהנראהוכפיכללנקבהאוזכראינושהאנדרוגינוסהואכוונתופשוטולפי76
גמורה.נקיבהאוגמורזכראינועצמובפניבריהאותוהרמב"ןשלפיסברהואאבל).ד"הא,עמודפג(יבמותאורההקרןהואהכלל

בחסר,לוקהואשהאיששלהדו-מגדריתשהזהותואלאונקיבהזכרשלהמגדרימהקוטבהוצאלאהאנדרוגינוסהבנתולפיכלומר,
הוא לא זכר גמור ולא נקבה גמורה.

אשהשלבסימניןולאכאיש,לעשותואיששלבסימניןעליוהכריעושלאלפינקבה;ולאוזכרדלאועצמובפנימיןבריההוא"וז"ל75
אלאנקבהשאיןהכריעו,שלאאלאהכירו,שלאאמרולאעצמו.בפניבריהועשאוהושניהםמכללהוציאולפיכךכאשה,לעשותו

במוכרעת בסימנין לנקיבה, ואין זכר אלא במוכרע לזכרות, הלכך מינא [בפני עצמו הוא]"
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בעלהגאוןוסק"ב).סק"אקטזסימןדעה(יורהאישוחזוןלב),סי'(או"חשיקמהר"םג),באותת--בעיקר

שבילי דוד האריך בזה טובא בכמה מקומות בחיבורו ועיקר דבריו נמצאים באבן העזר (סי' קעב סק"ב)
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