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        פורת                  פורת                  פורת                  פורת                  ----ןןןן ב ב ב בזרזרזרזריעיעיעיעאלאלאלאלב ב ב ב הרהרהרהר

  (IVF)הפריה חוץ גופית הפריה חוץ גופית הפריה חוץ גופית הפריה חוץ גופית ן ן ן ן ניניניניבעבעבעבעם ם ם ם רירירירירורורורוביביביבי

, רע זאי תי" ע(ovum)היא פעולת הפריה של ביצית , תפיגוץ חוה ריהפ
. בתוך כלי המיוחד לכך, נעשית מחוץ לגופה של האשה בעלת הביציתה

  .המופרית ברחם האש היציתבהת ושתלמלאחר ההפריה חוזרת ו

        ::::לותלותלותלותאאאאששששהההה

השתלת הביצית ב ןוכ, יתציבשה נדה בהוצאת ההא יתנעשם אה  ]]]]אאאא
  .מהחרבפרית ומה

ץ לזוג להתחיל קודם בטיפול של הזרעה מלאכותית בדרך עילם יש אה  ]]]]בבבב
אזי להתיר , יח טיפול זהצל ילאם  ארקו, )IUI(של הפריה תוך גופית 

 להם ץיע לישא שמו א, )IVF( ית גופץו חפריההלהם להשתדל בדרך של 
  .השונרא רהבחי כתרך של הפריה חוץ גופידר בולבח

ר לנקוט בדרך טיפול זה כאשר יש להם כבר בן ובת תיהם יש אה ]]]]גגגג    
  .  להגדיל המשפחהםומבקשי

  ?ל"הנ פולי המותרות להשגת זרע הבעל לצורך הטםיכן הדרהמ   ]]]]דדדד

        ::::תתתתבובובובווווותשתשתשתשהההה

        ציתציתציתציתביביביביהההה    איבתאיבתאיבתאיבתששששנידה בנידה בנידה בנידה ב    ררררוווון איסן איסן איסן איסייייאאאא    ] ] ] ] אאאא

אלא הביצית , ת אין נכנסים לרחםורך הוצאת הביצילצ שוןכי דאהנר
מן  קל ימוםות די שעלול להי"אעפ,  לרחםץמחו היאשלה חנשאבת מתוך הש

אין זה אלא , הנרתיק הבא כתוצאה מהכנסת המחט השואבת דרך כותלי הנרתיק
 תאה  עושוודינה ככל דימום הבא מחמת פציעה בנרתיק שאינ, דם מכה בלבד

אבל אין , ס הרופא לתוך הרחם כמובןאכן בהשתלת הביצית נכנ. הדלנה האש
ק שבדקים ד הא בקנהד, 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם'בזה משום דינא ד

ק "ח ס"קפ' וי סיל יתפש(י דעה רפב' עו) ח"קפ'  סוף סיד"וי' ע(ת הקבר חליכא משום פתי

ו "כט(י וננבי אדם לקטנה ש  קטנה יותר מרוחב אצבערתופפהש םאד )ב"י
לת תלהש ושפופרת זו שמכניס הרופא, פתיחת הקברן דיה ביא יכל, )1מילימטר

, ל"הרבה פחות מהשיעור הנ, )מילימטר' קרוב לג(ת היא דקה מאד מאד יביצה

                                                            

ה שכן מורים בעלי הוראה להקל בפחות "א בציונים אות נ" לק" סד"קצ' י סןןןןלחלחלחלחהשהשהשהשי י י י בדבדבדבד' ע  .1
  .  זהרועמשי
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אשר יפריע לקליטת , והרופא נכנס בזהירות רבה שלא לגרום שום דימום ברחם
ת אצבהולא , הה בטיפול זנדשית ענה  האשןאי, נמצא. הביצית המופרית ברחם

  .ר ההפריהחית ולא בהשתלתה לאביצה

         ? ? ? ? IVF ב ב ב בוווואאאא     IUI ב ב ב בההההחלחלחלחלהתהתהתהת] ] ] ] בבבב

 הפריה חוץ גופית משום איסור הוצאת לה שזול פטי דרך בכאלי דהא
דהיינו בשביל מצות , מ לתקן"היינו טעמא משום שעושה ע, זרע לבטלה
 גופית וץיה חרפבהוגם  ,ומשום הכי לא חשיב דרך השחתה, פריה ורביה

 זה ביםקי ממ"מ, 3ר"קיים פו מנואי דל"אתו, 2ורבומקיים הבעל מצות פרו 
, שאין הצלחת הטיפול ודאית,  ספקוןיקהתם  אאףו, 4'לשבת יצרה'הענין ד

 5ל"ם ז"כ המהרש"מ לתקן לא מיקרי דרך השחתה כמש"מ כיון שעושה ע"מ
הוי , החתי השרקמידלא  מילתא דמאטע דוןכיו. 6לאכותית מעהזר היןענל

מ "מ, ג דבמקום ספק נמי שרי"אע, י טיפול זה"וא עמשום התיקון העשוי לב
ל "ר(ובדרך אחת , דרכים לטיפול' בו נינלפ ותומדמן הסברא נראה דאם ע

מה יותר מן הדרך וכה כמ הם פי חהצלההי וייכס) IVF –הפריה חוץ גופית 
י דאו, )IUI –ם חר הלתוך כותית במזרק ישירותלאה מעזר הל"ר (7האחרת

  . זו ולמעט בצורך של הוצאת זרענקוט בדרך  לנולישע

סיכויי , ישאד הצת מועקר ם שלימקרה ב שברוןויולפיכך נראה שכ
 הזרעה י" עיהר בהפרש מארההצלחה בהפריה חוץ גופית רבים המה יות

 זו של הפריה חוץ גופית כבחירה רךבדקוט יש ליעץ לנ, מלאכותית
  .8ראשונה

                                                            

ה "צק' סיד "ו יחחחח""""בבבב באתובהמ    קקקק""""סמסמסמסמראה הגהת ה,  אחריו וחשיב כבנודולחס הדמתייון כ  .2
 ךךךךמלמלמלמל ל ל ל לנהנהנהנהמשמשמשמש, ג"רס' י סג" חץץץץ""""שבשבשבשבהתהתהתהת ת"וש', ק י"ס' א' י סללללואואואואשמשמשמשמת ת ת ת ביביביבי', זק "סם  שזזזז""""טטטטוב
  .'נ' י סא" חקקקקצחצחצחצח י י י יחתחתחתחתמנמנמנמנ, ו" הו"פטם  שההההובובובובאהאהאהאהי י י י בנבנבנבנ, ד" הו"פטת שואי' לה

  .ד" יק"ס' א' סיע "ה אףףףףוסוסוסוס י י י יכיכיכיכיברברברבר, ז"צ' י סב" חעבץעבץעבץעבץיייית ת ת ת ילילילילשאשאשאשא', חק "ס' א' י סקקקקקקקקחוחוחוחו מ מ מ מקתקתקתקתחלחלחלחל אהר  .3
  .ח"ס' י סא" חכהכהכהכההלהלהלהלק ק ק ק עמעמעמעמ אהר  .4
ת ת ת ת רורורורואגאגאגאג', א' סיע "ה אב" חררררומומומומ א א א איעיעיעיעיביביביב', נ' י סא" חקקקקצחצחצחצחיייי    תתתתחחחחמנמנמנמנ, ח"סר' סיג "ח    םםםם""""רשרשרשרשמהמהמהמה ת"וש  .5

,  לענין הזרעה מלאכותיתואל ה" הנוניםכל הדיון בפוסקים האחר. א"ע' סיא "חע "ה אההההמשמשמשמש
  .ה לענין הפריה חוץ גופית" דהא"כ' יסע "הח א" חררררומומומומ א א א איעיעיעיעיביביביב' וע

היעילות ר וסחגלל  בהוי אה שעיקר טעמו לאסורריז "ק' י סד" חלללליאיאיאיאלכלכלכלכ מ מ מ מרירירירידבדבדבדבת "ובשן יימעה  .6
ל "ר מלכיאל ז"ואמת צדקו דבריו של הגאון מוהר, של הטיפול בדרך של הזרעה מלאכותית

לחת הטיפול צוה, ד"בס ואהפה התפתחה חכמת הר"אך בזמננו ב, לענין דרך הטיפול בזמנו
 ולהחלפת זרע הבעל בזרעל "ון הנש הגא חשעוד. דבדרך של הפריה חוץ גופית גדולה היא מאו

  .ום על תקנתו בדרכים שונות ומגוונותכיו מדם ענין זה של נאמנות הוא דבר שעוג, רחיש א אשל
עה רבהז ץ גופית סיכויי ההצלחה הם לפחות פי שלשה יותר מאשרחוה ריהפב, ל"ר  .7

חה מומ, אוואאוניברסיטת אט, לגיניקולוגיה' פרופ, ו"פסח נר' הערת ידידי ר, תיתולאכמ
: ראה,  על אשר הפנה אותי למאמר חשוב בנושאלוי תתוד, יתגופ על שם להפריה חוץב

Dmowski WP et. al, Fertil Steril 2002; 78:750-6  
הם גבוהים יותר , הסיכויים המצטברים להריון ולידה, בחינה רפואיתמדומני ש ::::ךךךךערת עורערת עורערת עורערת עורהההה  .8

 םינ כםאו. IUIחוזרים ל כ "אחרק  וIVFתחילים ישר ב מאשר אם מ IUIאם מנסים קודם 
  .רור שעדיף להתחיל בהזרעה מלאכותית לפני המעבר להפריה חוץ גופיתב, ריםהדב
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        ובת ובת ובת ובת ן ן ן ן ב עם בב עם בב עם בב עם בלאלאלאלא IVFר ר ר ר תתתתייייהההה] ] ] ] גגגג

אם יש היתר לעסוק בטיפול של  לאשנש )א"נר, ח"ח( ילו הבטבשן וייע
 רוצה ךת אבן ובבר כ לו שישא כהי, תואשלהזרעה מלאכותית מבעל 

ר יש להתיר "ג דבלא קיים עדיין מצות פו"והשיב דאע, להגדיל את המשפחה
ז "יים עייקף ודלבסן כיו ,הזרעה מלאכותית ואינו בגדר איסור השחתת זרע

וגם אם יש ספק , זו מקיים המצוה ם כן שגם בדרךר כרוב הסוברי"מצות פו
בעושה על הספק ם  גוןדר תיקג מאציא לי אכתמ "מ, דפעולה זאת לא תועיל

, ר בלבד"הגביל הדבר רק למצות פול המ נרא"מ, ל" זם"כ המהרש"כמש
' א'  סיע"אה' וע, ה זדוןנונראה דזה היה דעת כל הגדולים שנשאו ונתנו ב

י "ואעפ', ולערב אל תנח ידך'ם ו יש אוסרים משת"ח דאפילו מכירת ס"ס
היה דעת  דזהוי לט הבכ בש"מש. ד"עכ, טהונ ת"מ כן דע"מ, שאפשר לחלק

ל דכל הדיון בדבריהם הוא משום "ר, הזנדון  בנו ונתכל הגדולים שנשאו
כ לענין "אמש, תירודהוא הומשום הא , דעדיין לא קיים מצות פריה ורביה

ועוד הוסיף . לא דנו כלל, דאינו אלא מדבריהם' דךולערב אל תנח י'זה של 
אין למכור ד ל"סד )ח"ס'  א'ע סי"אה בתאבומה(ל "זלהביא מדעת הנך רבוותא 

' יס[ויש להוסיף עוד דבפרי יצחק ', ולערב אל תנח ידך' דוה המצת משום"ס

אבל , ין לו אשה כלל אאם דוקאא  אלל"א נחלקו הראשונים זלד בתכ ]א"מ
ורוצה לישא אחרת , האשה אינה עוד בת בניםשאלא , ה ובניםאם יש לו אש

כיח כן מלשון השאלתות הוו, ע"זה לכו בילשב ת"רים סכומאין , בת בנים
  .ש"ויעיו' פרשת נח שאילתא ה

ל שדנו בהיתר הטיפול של "רבותינו הפוסקים זי ברבדן יימעוה
 אה שאף אחד מהם לא כתב דחיובאיר, ות לאשעל מבתהזרעה מלאכותי

אלא כל דבריהם נאמרו , ר"מ לקיים מצות פו"איכא על הבעל לעשות כן ע
 לבעלאי שרי , בנות בענין אחרהם להא ל" שאגזו וינדהי, ראהיתן ילענ

. אבל חיובא ודאי ליכא, מ שיוזרק במזרק לרחם אשתו"ע ערציא זהול
ל "א זצ"ר הגרא"מו מתיע ששממהי "פנראה לבאר ע, וטעמא דמילתא
ואין עיקר , ר הוי מעשה ביאה"ה דפוודעיקר המצ, הובעל משנת אלי
, וא המצוה השהמעאלא ה, בתו ן בו להיושי דהיינו, המצוה התוצאה

 ותלעשם ד אז דלא נתחייב"פי לצאנמו, ד"כתע, 9דהיינו מעשה של ביאה

                                                                                                                   

סיכון הקיים בתהליך של הפריה חוץ גופית שכבר , אפשר להתעלם מהסיכון לאישה נוסף איב 
ה רמת הסיכון היא אמנם קטנ. נותו השנים האחר25-הביא למותן של נשים בודדות בישראל ב

, ) מכלל הנשים הנשואות10%כ  (ותריפוטיפול לות קל נזקשל ו גדבורבצי אך כשמדובר, מאד
ל גזרו להמנע גם מסיכונים רחוקים "בדיוק כמו שחז,  גם מסיכון זה כשניתןענמהראוי להמן 

ז "וכמו שכתב הגרש. מאד של ילודים וחייבו לדחות ברית על מנת להקטין את הסיכון עוד יותר
, ח והגאונים בשבת מב"בדעת הר, ז' סיחלק א  מהמהמהמהללללשששש    נחתנחתנחתנחתממממבחלק ג ו יהיהיהיהררררווווממממל ב"זצאויערבאך 

  .י הלפריןכהרב מרד –  .ת לסכנת נפשות במקום רביםפכשסכנת נזק הו, א
' י סב" חללללואואואוא י י י ירירירירידבדבדבדבת "שו ח"י' סי ב"ח ע"ה אההההמשמשמשמשת ת ת ת רורורורואגאגאגאג, ז"כק "סט "ס' י סותותותותערערערער ה ה ה הבץבץבץבץקוקוקוקו' ע .9
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לעסוק א וביכא חליכך יולפ, דקי שלא כדרך כל הארץ כדי לפרות ולרבותטצ
ק בטיפול של סולעא א חיובכדלי ה"וה(ותית בטיפול זה של הזרעה מלאכ

כא קיום הכא י דאןכיוד, לענין היתרא איירינן הכאורק , )תהפריה חוץ גופי
א ובי חיכאדל ג"דאע, תו לא מיקרי השחתה, או לשבת יצרה, ר"מצות פו

איכא הכא , ובנכשיב וחיו ר הולד אחסמ כיון שמתיח"מ, לעסוק בטיפול זה
מ כיון שעושה "מ, קספן  התיקוםף אאו, בת יצרהר או לש"קיום הענין דפו

  .התחששיב דרך הלא ח, מ לתקן"ע

, דע דכלל גדול יש בזהו: בתכש )ו"ס' א' יס ע"הא(חן לשך הוער ביןעווי
מ "מ, )דפריה ורביה(יים מצוה זו ה לק חובליהםדאפילו אותם שאין ע

ה לזה וראי, צוה לגבי חובה רשות קרי להומ, ידקעב וה מצר"כשמקיים פו
אלמא , ר יותר מן האשה"נח שכתב דהאיש מצווה על פו' ממדרש תנחומא פ

איכא בין ל בדדהר ואמבו. 10אלא שאין עליה חוב לקיים, הצוי יש מנמדבה 
ר מצוה "מ כשמקיים פו"מ, אביוא חיכל דג"ואפילו בכה, חיוב לקיום

  . 11ר"דפוה צומום הקיאן כיש , ל"ר, קעביד

ל "ם ז"רש המה שלודוסענין היתר זה מיז נראה דאין הבדל ל"ילפו
וב י החןעני דלא ,בן ובת או לא ולדיש א יכין הב, מטעם דהוי דרך תיקון

, תיראלא ענין הקיום הוא המ, ג"דהא לעולם ליכא חיובא בכה, הוא המתיר
זה אינו , םהברידמ אלא אינו' ךולערב אל תנח יד'ג דענין זה של " אעכ"וא

, ה שפיר מיהא איכאר יצתר או לשב"ום דפואבל קי, אלא לענין חיובא
  .12תו לא מיקרי דרך השחתה, כאיא קיום דוןו כיולענין השאלה שלפנינ

                                                                                                                   

ח שם דמצוה לא " למנחיוותגהבהל "צ זזזזז""""אאאאגרגרגרגרהכ "וכ', אה צומ חחחח""""חחחחמנמנמנמנדלא כ', ק ו"סז "ק
ל נסתייע לדבריו "ר זצ"מו. ח"ר-ז"ון רליג, ב"שנ תבת טההההרירירירימומומומוראה , שייך אלא על מעשה

  הםהתורהשכל מצוות ואזהרות , צ בתחילת השרש התשיעי"ל בסהמ"ם ז"כ הרמב"ממש
מסוים  המעש םלולע ה הואהרי שגדר מצו, דעות ומדות, דיבורים, מעשים, בריםד' בד

  .ולא תוצאת אותו המעשה, המצווה עלינו
, ס-נד' עמ, ב" תשסבתט, ט, ת הללת הללת הללת הללביביביבי, ר לאחר המות" פותיום מצוקי במאמרי בתכן כתו[[[[  

איתא שמי שיש לו תפילין בראשו , ה בההיא"וד ת,ב, נוק " אמנם בב.153-166' לעיל עמ
אין " םהינש םיול לקייכש"ק מחמת ור, מצוה כעוסק במוגדר, וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו

קום "אך ברור שיש הבדל בין שהייה במצב של לבישה שנחשב . הולו פטור של עוסק במצ
  . צאיםאצ לבין מצב של קיום) ב, ברכות יט; ב, ת כאכומ (ותרי מלקואיס לגבי" ועשה

  ]]]]. העורך--                        .מ"ויש להאריך ואכ
ג דאשה אינה מצווה "עאד שכתב יןדושדקיב "פר ןןןן""""ררררהי ברלדם  שחןחןחןחןשלשלשלשל ה ה ה הוךוךוךוךערערערער יןציו  .10

י י י י נשנשנשנשאאאא' ' ' ' חיחיחיחי הותג בהםש' וע, תווקיים מצלמ יש לה מצוה מפני שהיא מסייעת לבעל "מ, ר"בפו
' י סב" חדדדדפופופופוהאהאהאהאב ב ב ב חשחשחשחשת "ע שו"וע. ירשפן אתי לחולביאור ערוך הש, ן"הרל  עירהע ששםשםשםשם

  .ן"יאור דברי הרבבג "כ
ט דתקינו רבנן נישואין "שכתב דה, קיני ליה רבנן נישואיןה ת"י שם ד"ב ורש"ב ע"יבמות קיע "עו  .11

ומבואר . ד דהיינו שלא יבטל מפריה ורביה"מ' ע סי"ופירש הלבוש באה, כדי שלא יבטל, לחרש
  .נישואין כדי שיקיים המצוה שקדו רבנן על תקנתו ותיקנו לו, ר"דאף שאין החרש מצווה על פו

 לאיסורא יהא רביאלה יןפשיטא דא, הז רבדב לא דנו  שנשאו ונתנו בנדון זהיםולגדדהא מהו  .12
כיון דאינו  ט"ה התםד, יהא להביא רןאי, ר זהבת לד"וגם מהא דאין מוכרים ס, ממה שלא דנו
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        לת זרע הבעללת זרע הבעללת זרע הבעללת זרע הבעל לקב לקב לקב לקברכיםרכיםרכיםרכיםהדהדהדהד] ] ] ] דדדד

' ע, פריה חוץ גופיתבה ולטיפ הךורהשגת הזרע לצ ליםרכהדן ניבע
תר שיהא דש מבפנים וזורה יוף י דעדיקדמס )ז"ס' יס א"ח(ת זקן אהרן "בשו

לדינא יש להתיר באופן שישמש עם , כלומר, י כיס"ממה שישמש עמבחוץ 
, 13ןמוכהמן  אשתו ולהיות דש מבפנים וזורה בחוץ לתוך כלי שיהא אצלו

' ע' א סי"ח ע"הא(ע באגרות משה "וע, י כיס"ישמש ע, בדרך זור פש אאים באו

אלו דרכים '  בועיצהש )ח"ק' יס ג"ח(ק צחחת ימנ ו)ד"י' י סג"ז וח"ט' ב סי"וח
י שאין "אעפ, דרכים אלו' אכן ב. ר"להשגת הזרע מן הבעל לצורך קיום פו

 של דש ך הדרמ"מ, ל" זראהשכבר הורו כן זקני ההו, לפקפק בהיתרם
 שפעמים רבות אינו, מבפנים וזורה מבחוץ קושי יש בה מן הבחינה המעשית

, ו לבטלהבור או לוה נשפך הזרע כווכה כובין , ליכ הוךלתך ק לשפוימספ
ובזוג חשוך בנים הנתון תחת סבל נפשי מעיק וצפיה כואבת להשגת הזרע 

וין עי, י כיס"ע' ברך הוהד. מצוי מאוד הכשלון בדרך זו, לצורך הטיפול
 ג"ח(ל שלאמתו של דבר הוא נשען בהיתר זה על דברי האחיעזר "מ הנ"באג

ם שהורו ן המורימ שכך יפיול, הכיל "לא סו צמעהוא שי "אעפ )'ד אות ד"כ' יס
אך דא עקא שבאופן זה איכא אבדן , ג הוא דשרי"לעשות חורים בכיס ובכה

 במדה ךומוקטנת בכ, םימובחרהו ואפשר שהם הטובים, רב של תאי זרע
  .14ניכרת אפשרות ההצלחה של הטיפול

 אשתום ל עעהוא שישמש הבו, להד דרך פשוטה ויעיעוע צילהה ראונ
ואז בנקל יוכל ,  בפנים ממשאך לא בהעראה, אברים באותו מקוםך דר

ל " זא"מהרהא ד, ריתויסוד הה. לקלוט את הזרע בתוך הכלי המוכן לו
, )ה לא"ב ד"ע ד"ל(יבמות '  שבתוסםוצירהתי' ב ביאה ב"ס ה"כ' יסע "באה

 רך דאו, דרשאי לבוא על אשתו בין כדרכה בין שלא כדרכה'  תירוץ אינוידה
דמותר לבוא עליה שלא ' ירוץ בות, ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה, םריאב

ואין , ל בכךגירו אינ ויראאם עושה כן באק, כדרכה אפילו אם מוציא זרע
ורבינו ירוחם , אלא שמתאוה לבוא על אשתו בדרך זו, כונתו להשחית הזרע

ה עשמתו בונ שכאכהו ,שני הרוץ כתיה כתבו דכן עיקרדוגאהו )א"חג " כביתנ(
  . ודאי שרי', לשבת יצרה'דהיינו לתיקון ד, זה לקיום המין

לא א ול אינ"נה' דתוס' ואפילו אם תמצי לומר דהיתר זה דתירוץ ב
' ע(דאיכא עלה שם ביאה מיהא לענין חיובא , דבא עליה שלא כדרכה היכא

 תסנככא הלי דכל, אבדרך אברים בעלמ כ"אשמ, )י" הא"ב פ"וסאי' לם ה"במר

                                                                                                                   

אבל הכא כיון דאיכא , ת"ל זה סרים בשביין מוכא, ורייתאדאמא ול, הרי קבלב מדבאלא חיו
  .יש כאן תיקון ולפיכך שרי, קיום לשבת יצרה

  .טעמא דהאי היתרא בג"פ' סיע "ה אזרזרזרזר נ נ נ נניניניניאבאבאבאבע "עו  .13
  .ללעי 7 ל הערה"פסח הנ' רי ידידת ערה  .14



  פורת -ליעזר בן אהרב 238

ו אה זרת היא ביותשמ ןיו כמ"מ, 15ם ליכא עלה שם ביאהקו מובאותה עטר
, ל כל שאינו מוציא זרע לבטלה"הנ' רים אף לתירוץ הראשון שבתוסך אבדר
  .16נראה דשרי,  לצורך תיקוןםי אכ, להט לבהכ הכא דהוצאת הזרע אינ"א

ן איסורא דהשחתת ינשר דאף דתב כ17ל באגרותיו"שה ז מנובי רוןגאוה
היינו , ומשום דחשיב תיקון ולא מיקרי השחתה, ר"פו צורךם מקובזרע 

אבל במשמוש ביד אסור אפילו לצורך , דוקא לענין איסור השחתת זרע
 סףו נסוראי אןש כילא א, רעזתת חג אין האיסור רק משום הש"דבכה, ר"פו
, ישמעאל' י רבד אנת: )ב"ע ג"י(נדה ' דחשיב ניאוף ביד כמבואר בגמ, ע"בפ

ל להתיר "ז ם"וסברת מהרש,  ניאוף בין ביד בין ברגלבךהא תלא ', ףאנת לא'
לא מהניא אלא , ר חשיב תיקון וממילא לא מיקרי השחתה"משום דלצורך פו

אסר נש ש בידומשאבל המעשה דמ, לענין גדר ההשחתה שבהוצאת זרע
מ מלשון "ונסתייע האג, ר"לא מהניא ליה היתרא דצורך פו, ת ניאוףרמתו
י רקנילו שאכל ד, תםניקב בעטרה עצמה ונס ןינעל )א" עו"ע( תומבי' הגמ

שלח ליה רבא בריה דרבה לרב , ואמרינן עלה, ונקרע פסול ואי לאו כשר
ל מייתינן נהמא חמימא דשערי ומנחינן "א, ילמדנו רבינו היכי עבדינן, יוסף

' ןניהיכי עבד' 'ומבואר מקושית הגמ', ליה אבי פוקרי ומקרי וחזינן ליה וכו
ים באבר ודאי דיבמוש משי "דע) אשם להיתר' נים שנקטו בגמופ האןכן מו(

ואיסור זה לא הותר אף במקום ', לא תנאף'ומשום דאיכא איסורא ד, אסור
  . ד"עכת, ר"צורך פו

י דברי הים של שלמה "עפ ר בזהלהיתורה י שה יש מיםורהמי ולגדומ
בינו  רנוד ילמסף יובלח רבא בריה דרבה לרש: בתכש )ו"ט' יס ח"פ(יבמות 

פשיטא שהוא ,  לידי בדיקה למבדקיה לכתחילה ליההיכא עבדינן דמייתי
, )ב"ג ע"י הדנ(כל היד ' ז ביד שחייב מיתה כדאיתא בפ"אסור לו להוציא ש

מימותו ומניחים ליה סמוך לביצים בח וא שהיםרעושל ש לחם ינןתייל מ"א
', כו ולו דומה הלכב וא, אנקב בית הרעי שממנו יתחמם והוא יראה קרי

, יד אלא בתורת איסור לכתחילהב ש"הישר ל דלא אס"ופירש אותו גדול ז
ל אם "אלא ר', לכתחילה'ל באמרו "ל ז"ונראה דודאי לא לכך נתכוון מהרש

י בדיעבד בדקינן ליה בהכי רה,  זרעאיצבר הוכו נתחמם מאיזו סיבה שהיא
כי  הבדעי למשר ךאיה הוי' אבל שאלת הגמ, לראות אם אכן נסתם הנקב

ואין לשון , ש הוא"יוב מיתה בידח אדה, ידז ב"יא שדהיינו להוצ, לכתחילה
                                                            

  .ג"כ' סיא ינתנע "ה אהההההודהודהודהודייייע בע בע בע בדדדדנונונונות של הודעהנו תשובת' ע  .15
, לענין מי שלפעמים כאשר עסוק לשמש עם אשתול "ם זכ הפוסקי"ש בזה מוד עיןצי לישו  .16

ום איסור השחתת זרע מש זהב יןדא, עטרהבא לידי שפיכה מוקדמת של הזרע לפני הכנסת 
' יד ס"ו יששששאאאא    ריריריריאמאמאמאמ ת"ולשן שם ייוצ' ס' י סא" חדדדדפופופופוהאהאהאהאב ב ב ב חשחשחשחשת "שו' ע, אם משמש כדרכו

והכא דכונתו , ח"לר' סיד "ו ידדדדאסאסאסאסי י י י """"ררררמהמהמהמהת "וושז "ע' י סא" חדהדהדהדההשהשהשהשי י י י פרפרפרפרת "שובמ "וכ, ט"ס
  .ודאי יש להתיר' לשבת יצרה'לקיים 

  .ד"י'  סיג"חו ז"ט' י סב"ח', ע' סיא "ח    ע"ה אההההמשמשמשמשת ת ת ת רורורורואגאגאגאג  .17
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אלא ', חומרא לכתחילה'האמור כאן מתפרש כהוראה של ' לכתחילה'
, ל"במעשה בידים כנ פירושו שאין לעשות כן בתחילה משום דאסור להוציא

, יםדבי השעמ םושולכך מהדרינן אחר גווני דתחבולה וגרמא  דלית בהו מ
וזה , ו"ט' פתיחתו לסיב םתב ש כשכך, ל"זל "ע שכן היא כונת מהרשדת

או , דין דעבדינן ליה בלחם שעורים חם שיתחמם ויראה קרי: לשונו
, ז"ציא שואבל ביד אסור לה, בהעברת בגדי צבעונים כשאין מכיר האשה

 השמ ונירב ושפיר קאמר הגאון, ל ברור מללו דביד אסור"הרי דבריו ז, ד"עכ
  .18ל"ריו ז כדבש מבואר להדיא"דברי הישבד, ל"ז

  )2007 (107-112' עמ, פ- עטאסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור

                                                            

ה לצורך של שעו דכג"מ' י סא" חבץבץבץבץיעיעיעיעת ת ת ת ילילילילשאשאשאשאת "בשם שו' ת דאוד "כ' י סג" חזרזרזרזריעיעיעיעאחאחאחאח' עו   .18
א דלר אומבל "נה שששש""""ישישישישבן אכ. ץרא על הותייא זרע לבטלה בידים להשחצלהו ותרמוה צמ

על ד עמו צמבעם  שזרזרזרזריעיעיעיעאחאחאחאחוב, אבל לא בידים, התירו בבדיקת כרות שפכה אלא בדרך גרמא
והמעיין , ד"עכ, ש שם"כ היש"י גרמא כמש"אולי התם ביבמות שרי דוקא ע: בתכו הדבר ז

 ם שלבידיעשה ל מ"ן רבינו יעקב עמדין זוהגא תירה  לאםולמע דאהיר    בץבץבץבץיעיעיעיעת ת ת ת ילילילילשאשאשאשאבדברי 
: וונזה לשו, ל"ניבמות ה' וכל דבריו נאמרו רק על יסוד הגמ, פן וגוונא כללשום אואת זרע בוצה

, ודאי אסור שלא לצורך, א נתעברה ממנול ןדייע שי"אעפ, השא יעשנקלט במשחית זרע לה
 בכדאשכחן לענין בדיקת הניק, להשחיתו על הארץ שרי ע לבטלהרואיברא לצורך אף להוציא ז

, מ דאיסור חמור זה הותר מכללו אצל צורך מצוה"ש, פוקריה אבי ינן ליבתמוז ד"שד גובתאב
ת "ל דבר שיש לסמוך על דברי שו שללוכ: בכתש, םאחיעזר שיום דברי הבסא ובע ט"ויל, ד"עכ

הגאון רבינו יעקב , ולמבואר, ד"כע,  בידיםםיעבץ שכתב דהיכא דאי אפשר בגרמא לעשות ג
  .ג"וצע, ם בידים לעשות גל"הנ ל מעולם לא התיר בתשובתו"עמדין ז

; "ערז"רך  עיתיתיתיתרפוארפוארפוארפוא----ה הלכתיתה הלכתיתה הלכתיתה הלכתיתדידידידיציקלופציקלופציקלופציקלופאנאנאנאנ; גכ' ן העזר סיאבל חלק  עםםםםרהרהרהרהמת אבמת אבמת אבמת אבנשנשנשנשראה בו[
עח -עז סיאסיאסיאסיאאאאאכ ב"ומש; 216-221 )ז"נתש(נח -נזיא יא יא יא אסאסאסאס – יתן והעורך ברב משה ה–את זרע פהק

  .]עורך ה--   .119-129' לעיל עמ, 113-123, תרהייסור ו א–על הזרעה לאחר המות ) ו"סשת(


