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  :ראשי פרקים

  שאלת מבוא  .א

  ?אם יש להשוות הורות לשותפות ממוניתה  .ב

  ?האם העובר נחשב ליישות עצמאית  .ג
 ?האם בעלות על עובר נלמדת מדמי וולדות. 1

  ד"ביאור שיטת הראב. 2

   תוך ארבעים יוםבעלות משותפת על ביצית מופרית  .ד
  "מיא בעלמא"ביצית מופרית נחשבת כ. 1
  בירור השיטה שעובר הוא יישות עצמאית. 2

  חיוב ההפרייה בדיני אישות  .ה
  ?האם הבעל משועבד להפריית אשתו. 1
  גדולה משיעבוד העונה, תביעת ההפרייה. 2
  ?האם קיים שיעבוד אישות בהפרייה מלאכותית. 3
  ים מלאכותייםאשה שמסרבת להרות באמצע. 4
  הפרייה באמצעות אם פונדקאית נכריה. 5

  מסקנות  . ו

        שאלת מבואשאלת מבואשאלת מבואשאלת מבוא. . . . אאאא

האם יש לאחד מהם זכות , בעל ואשתו שהסכימו להפריית מבחנה
  ? לדרוש את הפסקת ההפרייה

השאלה נוגעת בעיקר לזוג הנמצא בהליכי גרושין בשעה שהביצית 
להשמיד את הבעל תובע . המופרית עומדת להיות מוחדרת לרחם האשה

למי . ואילו האשה דורשת להחדיר את הביצית לרחמה, הביצית המופרית
, האם לשניהם יחד? או שמא לאשה, האם לבעל? מהם הבעלות על הביצית

  ?או שמא לא לאחד מהם

כשזוג , בעבר כבר התעורר פולמוס משפטי וציבורי בעקבות פרשה דומה
האשה דרשה . אההתגרש בשעה שהביצית המופרית במבחנה היתה בהקפ

אם ּכשאמורה היתה לשמש , להחדיר את הביצית לרחמה של אשה נכרית
נחשב  המקרה הנזכר. בעוד שהבעל תבע להשמיד את הביצית, פונדקאית

בגלל שהתלוותה לו שאלת העברת הביצית , למסובך יותר מבחינה הלכתית
לד ולאחר הלידה תמסור את הנו,  זרה שהעובר יושתל ברחמהלאם פונדקאית

 על הבעלותהבעלותהבעלותהבעלות בעוד שמאמר זה עוסק בעיקר בשאלת ,לאם הגנטית המזמינה
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  . בעלת הביצית–שאמורה לחזור לרחמה של האם המקורית , הביצית

        ????האם יש להשוות הורות לשותפות ממוניתהאם יש להשוות הורות לשותפות ממוניתהאם יש להשוות הורות לשותפות ממוניתהאם יש להשוות הורות לשותפות ממונית. . . . בבבב

בבירור שאלת הבעלות על הביצית המופרית קיימות , כאמור לעיל
  :ארבע אפשרויות

  . בלבדבעלבעלבעלבעלללללשייכת המופרית הביצית . א

  . בלבדלאשהלאשהלאשהלאשה שייכת המופריתהביצית . ב

  .ההוריםההוריםההוריםההורים לשנילשנילשנילשני שייכת המופריתהביצית . ג

  .מהםמהםמהםמהם לאחדלאחדלאחדלאחד לאלאלאלא אינה שייכת אף המופריתהביצית . ד

אם הביצית המופרית : שורש השאלה תלוי בהגדרת הביצית המופרית
או , האם לבעל, יש מקום לדון למי שייך נכס זה, ממוניממוניממוניממוני כנכסכנכסכנכסכנכסנחשבת 

כיישות כיישות כיישות כיישות אבל אם הביצית המופרית מוגדרת . ניהם גם יחדאו לש, לאשה
לכאורה אין לאחד מהם , שאין עליה בעלות לא לאב ולא לאם, עצמאיתעצמאיתעצמאיתעצמאית

ואין , שהרי הביצית המופרית אינה נכס ממוני, זכות להפסיק את ההפרייה
  .להורים בעלות כל שהיא עליה

רת שהביצית המופרית מוגד,  עולה1ל"ש ישראלי זצ"מדבריו של הגר
ויש להם , ושני ההורים נחשבים לבעלי הביצית, אחרממוני ממוני ממוני ממוני  נכסנכסנכסנכסככל 

יש לכאורה לפסוק בשאלה זו על פי הכללים , לפיכך.  בהשותפות ממוניתשותפות ממוניתשותפות ממוניתשותפות ממונית
שותף אינו יכול ,  לפי ההלכה::::ממוניתממוניתממוניתממונית שותפותשותפותשותפותשותפותההלכתיים המקובלים בכל 

או , לפרק את השותפות לפני המועד שנקבע בין השותפים לסיום השותפות
  . 2כמבואר בשולחן ערוך,  הזמן הראוי למכירת הסחורה המשותפתלפני

שם . 3הזמן הראוי למכירת הסחורה המשותפת מפורט במסכת גיטין
 ,שבהן יש ביקוש לסחורה מסוימת, שקיימות עונות מסוימות בשנה, התבאר

, לפיכך. בפרוס עצרת ובפרוס סוכות, היין נמכר ביוקר בפרוס הפסח: כגון
כי פירוק , לפני עונות מכירה אלו, ל לדרוש לפרק את השותפותשותף אינו יכו

  .יגרום להפסד הסחורה המשותפת, השותפות ומכירת הסחורה לפני המועד

יש , היה זמן ידוע למכירת אותה סחורה" : נפסק4גם בשולחן ערוך
  ".שלא יחלקו עד שתימכר בזמן הידוע למכירתה, לכל אחד מהם לעכב

פות הממונית גם על ההורים השותפים  חלים כללי השות,לפיכך
על כן אין בכוחו . שבהסכמתם המשותפת הופרתה הביצית, בהפריית מבחנה

, להפסיק את השותפות קודם מועד לידת התינוק, של אחד ההורים לדרוש
                                                           

 .מד-כז' עמ,   כרך דכתית רפואיתכתית רפואיתכתית רפואיתכתית רפואיתאנציקלופדיה הלאנציקלופדיה הלאנציקלופדיה הלאנציקלופדיה הל; סעיף ג, קח' סי, גחוות בנימין חוות בנימין חוות בנימין חוות בנימין   .1

 .יז, טו, מ קעו"חו . 2

 .ב, לא  .3

 .יז, מ קעו"חו  .4
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  .שהיא השעה הראויה לסיום השותפות

בכל ; שותפות בביצית מופרית עולה על כל שותפות אחרת: יתר על כן
מה שאין כן .  קיימת אפשרות לפרק את השותפות במועד מסויםשותפות

וכל מטרת השותפות נועדה , שלא נועדה לפירוק, בשותפות של הפרייה
  .להביא לעולם ילד שיעמוד ברשות עצמו

  : דוגמה מעין זו של שותפות בביצית מופרית5ם"מצינו ברמב
וחים להושיב עליהם עד שיצאו האפר, הנותן ביצים לבעל תרנגולים"

ואינו יכול למכור ... ויגדל אותם בעל התרנגולים ויהיה הרווח ביניהם
  ".שלא מדעת חברו בתוך זמן זה

 וכדבריו 6ם"כמבואר ברמב, קניןקניןקניןקניןיש להוסיף עוד ששותפות צריכה 
אחד מדרכי הקנינים בשותפות לפי . 7פסק גם המחבר בשולחן ערוך

כל אחד מהשותפים כש,  יכול להיעשות באמצעות עירוב הנכסים8ם"הרמב
. ומתכוון להקנות את חלקו לחברו, מניח את חלקו בתוך כלי משותף

גם . עבוד גם בחלק של חברויבאמצעות קנין זה יש לכל שותף זכות וש
עירבו הרופאים את הזרע והביצית , במבחנה שהועמדה לרשות הבעל ואשתו

מדה עירוב הזרע והביצית במבחנה שהוע, לפיכך. בשליחות הבעל והאשה
 שבאמצעותו לכל אחד מההורים יש ,,,,קניןקניןקניןקניןנחשבת למעשה , לרשות ההורים

וקנין זה מחייב את ההורים להימנע , עבוד גם על החלק של חברויזכות וש
  . מפירוק השותפות ללא הסכמת הצד השני

 שהבעל יכול לדרוש את 9ל כתב בסוף דבריו"ש ישראלי זצ"אלא שהגר
 שהבעל מלכתחילה לא היה אנן סהדיאנן סהדיאנן סהדיאנן סהדישיש , נימוקו הוא. הפסקת השותפות

  . אילו היה יודע שיצטרך לגרש את אשתו, נכנס לשותפות בהפרייה זו

. 10הביא את דברי הברייתא במסכת בבא מציעא, כהוכחה לדבריו
בגלל ששמע , הברייתא שם דנה על פועל שהיה אנוס להפסיק את עבודתו

ש מחיר יקר ולכן בעל הבית הוצרך לשכור פועל אחר שדר, שמת לו מת
ואין לנכות משכרו לצורך , שהפועל הראשון אינו מפסיד,  ההלכה היא.יותר

  . השלמת השכר לפועל השני

, גם הבעל שנכנס לשותפות עם אשתו בהפריית הביצית,  לדעתו,לפיכך
שהרי נפל סכסוך בינו , רשאי להפסיק את שותפותו בגלל שאירע לו אונס

דינו כדין פועל שרשאי להפסיק את ו, ונאלץ לגרש את אשתו, ובין אשתו

                                                           

 .א, ח"שותפים פ  .5

 .א, שלוחין ושותפין ד .6

 .א, מ קעו"חו .7

 .שם  .8

 .יד, יג, יב,יא , ק ה"ס, סעיף ג,  ג קחחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימין  .9

 .א, עז  .10
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  .עבודתו בגלל אונס

שטענת ,  כבר התבאר11ספריב: אבל אין לדמות דין שותפות לדין פועל
 , וקיום המעשה,,,,חד צדדיחד צדדיחד צדדיחד צדדיאונס ניתן לטעון רק כשההתחייבות או הקנין הוא 

או המגרש את אשתו ,  הנותן מתנה:כגון. מותנה בצד אחד בלבד, או ביטולו
 , מעיקר הדין בטלים הגירושין באונס.ולא קיים את התנאיונאנס , על תנאי

, והגירושין תלויים בו בלבד, כי הבעל רשאי לגרש את האשה בעל כרחה
כגון , צדדיצדדיצדדיצדדי----דודודודואבל במעשה . 12אלא שמתקנת חכמים אין טענת אונס בגיטין

לא מועילה טענת , שהמעשה מותנה בהסכמת שני הצדדים, קידושין או מכר
 –כי הצד השני , מקדש והמוכר מביצוע ההתחייבותאונס לפטור את ה

ואינם מעונינים , "מה לי באונסו של זה: "רשאי לטעון, האשה או הקונה
  .להפסיד בגלל אונסו של הצד השני

שהמקדש אשה על ,  שכתב14 את דברי הירושלמי13ן"בדרך זו מבאר הר
חנן לדעת רבי יו, ונאנס ולא כנס, מנת שיכנוס אותה לחופה ביום פלוני

הקידושין , כיון שהבעל לא קיים את תנאו". אונסא לאו כמאן דעבדאונסא לאו כמאן דעבדאונסא לאו כמאן דעבדאונסא לאו כמאן דעבד"
והאשה אינה צריכה להיות תלויה ומעוכבת , על אף שהיה אנוס, בטלים

  .בגלל אונסו של הבעל

דמה לו בזה ,  לא אמרינןרחמנא חייביהרחמנא חייביהרחמנא חייביהרחמנא חייביהדאונס " :15ך"כך גם כתב הש
  ".הרי לא קבל על עצמו חיוב זה, שאירע לחברו אונס

פץ ואינו יכול למלא את ֵח שהקונה 17 הובאו גם דברי התוספות16בספרי
, הקונה אינו יכול להוציא את החפץ מיד המוכר, אונסאונסאונסאונסהתחייבותו בגלל 

דהא איכא , דאינו תלוי בדעת הקונה לבדו", והמוכר רשאי לבטל את המכר
 כמה מקורות הלכתיים שמהם יש ללמוד 18כמו כן הובאו". נמי דעת המקנה

כל , בין שהוא שכיח ובין שאינו שכיח, יתן לבטל בגלל אונסשהסכם לא נ
  .עוד לא הותנה בפירוש שהחוזה יתבטל באונס

אי אפשר לפרק את השותפות בביצית המופרית בטענת , לפי האמור
שהיא נכנסה לשותפות רק מתוך , כי גם האשה יכולה לטעון, אונס של הבעל

דמה לו  "–רוק השותפות ואינה רוצה בפי, כוונה שתהליך העיבור יימשך
האשה אינה , על כן. ך הנזכרים לעיל" כדברי הש–" בזה שאירע אונס לחברו

דאונס ", חייבת להסכים לפירוק השותפות כתוצאה מאונסו של הבעל

                                                           

 .30, 29' עמ. ז"תשנ, קרית ארבע,  חלק אתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפט  .11

 .ב, ב, ראה כתובות  .12

 .ה ולענין מקדש על תנאי"ד, ף"בדפי הרי, א, קידושין דף כה  .13

 .ב"ג ה"קידושין פ .14

 .א, מ כא"חו  .15

 .30, 29' עמ. ז"תשנ, קרית ארבע,  חלק אתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפט  .16

 .ה שלא"ד, ב, כתובות מז  .17

 .31-47' עמ, שם  .18
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שהביצית המופרית תוחדר , והיא יכולה לדרוש, "רחמנא חייביה לא אמרינן
  .כפי שהוסכם ביניהם מתחילה, לרחמה

שאמנם בטענת אונס אין צד אחד יכול ,  הוכחות רבות הובאו19בספרי
הביצית המופרית . מוחזקמוחזקמוחזקמוחזקלהוציא מהצד השני אבל רק בתנאי שהצד השני 

 20ש"כי הרא.  שני הצדדים מוחזקים בה–המופקדת במבחנה בבית החולים 
ושניהם , הנפקד מוחזק מכח שניהם, כתב ששניים שהפקידו ממון אצל הנפקד

הבעל אמנם אינו יכול , לפי זה.  נפקד כיד הבעליםכי יד, מוחזקים בממון
אבל מאידך גם האשה , להפקיע מהאשה את מחצית הביצית המוחזקת בה

  ! להפקיע מהבעל את מחצית הביצית שהוא מוחזק בה, לכאורה,אינה יכולה

אלא כל חד מהנך שותפין יש " :21ן" מבוארת ברשותפותשותפותשותפותשותפותאלא שהגדרת 
  ".וקנין שיעבוד בחלקו של חברווקנין שיעבוד בחלקו של חברווקנין שיעבוד בחלקו של חברווקנין שיעבוד בחלקו של חברו, , , , חלקוחלקוחלקוחלקוהיינו ד, לו לעולם בחצר זה קנין הגוף

גם המחצית ו,  על מחצית הביצית המופריתבעלותבעלותבעלותבעלותלפיכך לאשה יש 
 לאשה לצורך השותפות על פי הסכם משועבדתמשועבדתמשועבדתמשועבדת, השניה שהבעל מוחזק בה

על כן הבעל אינו יכול להפקיע ולהוציא אפילו לא את מחצית . השותפות
 לאשה לצורך משועבדתמשועבדתמשועבדתמשועבדת זוכי גם מחצית  ,שהוא מוחזק בההביצית 

  .ולא ניתן לפרק שותפות זו כמבואר לעיל, השותפות ההדדית

ש ישראלי " העיר על דברי הגר22ר איתמר ורהפטיג"גם ידידי הרב ד
שאמנם מצינו , ל כתב"במאמרו הנ. על פי התוספות בכתובות הנזכר, ל"זצ

יטת אבל לפי ש, ואינו מפסיד, יכול להפר את הסכם העבודה, שפועל שנאנס
וניכו משכרו את תוספת ,  את הפועל שחזר בו מרצונוקנסוקנסוקנסוקנסו חכמים 23י"רש

 זה שקנסשקנסשקנסשקנס, לפיכך יש לפרש. השכר שדורש הפועל שהשלים את המלאכה
 ....אונסאונסאונסאונסולא על החוזר בו מחמת , מרצוןמרצוןמרצוןמרצוןהטילו חכמים רק על החוזר בו 

 ,,,,קנסקנסקנסקנסאינו מכח , הנימוק למניעת פירוק השותפות קודם זמנה, לעומת זאת
לפיכך .  מכח ההתחייבות וההסכמה ההדדית בשותפות– יקר הדיןיקר הדיןיקר הדיןיקר הדיןמעמעמעמעאלא 

  .ןחודברי פי חכם , אינו יכול לחזור בו, גם כשאחד הצדדים נאנס

לפי שיטת : ובין שותף שנאנס, עוד יש לחלק בין פועל שנאנס
חייב , בעל הבית שחזר בו מהסכמתו להעסיק פועל. 25ש" והרא24התוספות

,  כי על פי דיבורו הסכים לעבוד אצלו....מימימימידגרדגרדגרדגרלשלם את הנזק שגרם מדינא 
שגם פועל שחזר בו חייב מדינא , לפי שיטתם עולה. והפסיד עבודה אחרת

                                                           

 .30, 29' עמ. ז"תשנ, קרית ארבע,  חלק אתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפט  .19

 .א, א"מ פ"ב .20

 .ה השותפין"ב ד,  נדרים מה .21

 .184-185' עמ,  יזתחומיןתחומיןתחומיןתחומין  .22

 .ה נותן"א ד, מ עז"ב .23

 .ה אין להם"ד, ב, מ עו"ב .24

 .ב, שם פרק ו .25
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. 26ששכר פועל אחר בשכר גבוה יותר, משום שגרם הפסד לבעל הבית, דגרמידגרמידגרמידגרמי
. 27ף" כמבואר בריבאונסבאונסבאונסבאונסולא במזיק , במזידבמזידבמזידבמזיד חל רק במזיק דגרמידגרמידגרמידגרמיהחיוב מדינא 

 והפסיק את שנאנסשנאנסשנאנסשנאנספועל , לפיכך. 29ך" ובש28כך גם נפסק בשולחן ערוך
 . באונסגרמיגרמיגרמיגרמימשום שאין חיוב על , דגרמידגרמידגרמידגרמיפטור מלשלם מדינא , עבודתו

 שותף אינו יכול לפרק את השותפות קודם הגעת הזמן בטענת ,לעומת זאת
כי בהסכם הסתמי של השותפות התכוונו השותפים להימנע מפירוק , אונס

 האשה שהסכימה להיעשות , לפיכך.השותפות עד הגעת השותפות לתכליתה
ואין בכוחו , "מה לי באונסו של זה", יכולה לטעון כלפי הבעל שנאנס, שותפה

  . לפרק את השותפות לפני שהגיעה השותפות לתכליתה

 עמד על 30ש ישראלי בספרו חוות בנימין"אחרי זה מצאתי שהגר
ן שני אם יש התחייבות בי,  שגם לפי שיטת התוספות31כתבאבל , חילוק זה

יכול הוא לבטל את , ואחד הצדדים נאנס בגלל שינוי בלתי צפוי, הצדדים
רשאי לבטל את ההסכם אינו שצד אחד , אלא שלעיל כבר נכתב. הסכמתו

כי בכל , בלתי צפויבלתי צפויבלתי צפויבלתי צפויכתוצאה משינוי , המוחזקהמוחזקהמוחזקהמוחזקולהוציא ממון מהצד 
  .צדדית אין צד אחד צריך להפסיד בגלל אונסו של הצד השני-התחייבות דו

יוצאת , הגדרת ההורים כשותפים ממוניים בביצית מופרית: כוםכוםכוםכוםלסילסילסילסי
כיישות כיישות כיישות כיישות ולא ,  רגילכנכס ממוניכנכס ממוניכנכס ממוניכנכס ממונימתוך הנחת יסוד שהביצית המופרית מוגדרת 

  אין אחד הצדדים רשאי לתבוע לפרק אתדיני שותפיםדיני שותפיםדיני שותפיםדיני שותפיםולפי , עצמאיתעצמאיתעצמאיתעצמאית
  .השותפות בביצית

        ? ? ? ? האם העובר נחשב ליישות עצמאיתהאם העובר נחשב ליישות עצמאיתהאם העובר נחשב ליישות עצמאיתהאם העובר נחשב ליישות עצמאית. . . . גגגג

        ????מדמי וולדותמדמי וולדותמדמי וולדותמדמי וולדותלמד למד למד למד ננננהאם דין בעלות על עובר האם דין בעלות על עובר האם דין בעלות על עובר האם דין בעלות על עובר . . . . 1111

או ,  רגילכנכס ממוניכנכס ממוניכנכס ממוניכנכס ממונינחשבת  אם היא  הביציתהגדרת מעמדלכאורה 
בבעלות בבעלות בבעלות בבעלות תלויה במחלוקת אמוראים ומחלוקת ראשונים , כיישות עצמאיתכיישות עצמאיתכיישות עצמאיתכיישות עצמאית

בעלות על עובר שיש בו האת דין תחילה  יש לברר לשם כך. על העוברעל העוברעל העוברעל העובר
  .ארבעים יוםארבעים יוםארבעים יוםארבעים יוםשכבר עברו עליו , ממש

                                                           

 .75' עמ,  אתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפטתורת המשפטראה   .26

 .ף"ב בדפי הרי, מג, ק"ב .27

 .ג,  שפח,מ"חו .28

 .ו, שפו, מ"חו .29

 .ק יז"סעיף ג ס, קח' סי, ג"ח  .30

 .ק כב"שם ס  .31
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  : נאמר32במשנה בבא קמא
משלם דמי , והכה את האשה ויצאו ילדיה, היה מתכוון לחברוואדם ש"

היתה שפחה . נותן ליורשיו, ואם אין לה בעל, ונותן לבעל... וולדות
  ".פטורפטורפטורפטור, , , , ונשתחררה או גיורת

עוסקת , שהמשנה שפוטרת את החובל בגיורת, רבה בסוגיא שם מפרש
ים  שאין לו יורשומת הגר, וחבלו בה בחיי הגר, בגיורת שנשואה לגר

  :לפיכך הסיק רבה ,והמוחזק בממונו זכה בו

זכה בהו מן , וכיון דמת הגר, זכה בהו גר, וכיון דחבל בה בחיי הגר"
, זכיא ליה איהו בגווייהוזכיא ליה איהו בגווייהוזכיא ליה איהו בגווייהוזכיא ליה איהו בגווייהו, אבל חבל בה לאחר מיתת הגר. הגר

  ".ומיחייב לשלומי להו לדידה

, האלמנה זוכה בדמי הוולדות, שאם חבל באלמנת הגר, עולה לפי רבה
בעלות בעלות בעלות בעלות לאב שיש ,  ממונינכסנכסנכסנכסרבה מגדיר את העובר כ. קת בהםשהיא מוחז

משום שהיא ,  בדמי העוברההפקרההפקרההפקרההפקרואחרי פטירתו זוכה האלמנה מן , עליועליועליועליו
  .  ואין לו יורשים כשאר נכסי הגר שמתהפקרהפקרהפקרהפקר בעובר שנחשב לנכס מוחזקתמוחזקתמוחזקתמוחזקת

  :רב חסדא הקשה על רבהאבל 
  !"?וזכיא בהו,  נינהוצרריצרריצרריצרריאטו וולדות "
  ".לא –  ליתיה לבעל. ליה רחמנא זכה – על איתיה לב,אלא  

התשלום ". צרריצרריצרריצררי"ואינו מוגדר כ , ממוניממוניממוניממוני נכסנכסנכסנכס אינואינואינואינולפי רב חסדא העובר 
ועבר ,  עבור נכס ממוני שהיה בבעלות הבעלפיצויפיצויפיצויפיצויאינו , עבור דמי הוולדות

לאב לאב לאב לאב שהתורה זיכתה ,  מיוחדחידושחידושחידושחידושאלא הוא . לבעלות האשה אחרי מותו
כיוון שדמי וולדות ". זכה ליה רחמנאזכה ליה רחמנאזכה ליה רחמנאזכה ליה רחמנא"הגמרא כדברי ,  עבור מיתת בנובלבדבלבדבלבדבלבד

,  בלבדלבעללבעללבעללבעלשאת הממון זיכתה התורה , סובר רב חסדא, לחידושלחידושלחידושלחידושנחשבים 
  . 33 מתשלום עבור דמי וולדותפטורפטורפטורפטור תוועל כן החובל באלמנ, לאשהלאשהלאשהלאשהולא 

לפיכך עולה .  כדעת רב חסדא באלמנתו34ש"להלכה פסק הרא
, הורים בעלות עליושאין ל, ליישות עצמאיתליישות עצמאיתליישות עצמאיתליישות עצמאיתשהעובר נחשב , לכאורה

  .והממון שהאב זוכה בדמי וולדות הוא רק מכח חידוש התורה

שגם לדעת רב חסדא שסובר שאין לאב בעלות , ש פוסק"הרא, עם זאת
  : יורשי האב זוכים בדמי העובר– חידושחידושחידושחידושודמי וולדות הם , על העובר

דכל מה דאית ליה לאיניש , דיורשים דידיה זכו ביה, ומודה רב חסדא"
 היה מוריש  –ואפילו זכות דאית ליה לאיניש בבתו , ש ליורשיומורי

דאין אדם מוריש זכות בתו , אי לאו דמיעטיה קרא בכתובות, ליורשיו
                                                           

 .א, מט  .32

; כט, כח' עמ,  חלק אדברי משפטדברי משפטדברי משפטדברי משפטא "ראה גם מאמרו של הרב יצחק לוי הלפרין שליט  .33
 .54, 53' עמ,  טתחומיןתחומיןתחומיןתחומין, א"ג זלמן נחמיה גולדברג שליט"ר הרה"ומאמרו של מו

 .ה, ה"פ, ק"ב  .34
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  ".שזוכה אשה בהם מן ההפקר, ולא פליג אלא אהא דקאמר רבא... לבנו

. ובין זכות אלמנת הגר, שיש חילוק בין זכות הבנים, ביאור דבריו הוא
 לנכס ממונילנכס ממונילנכס ממונילנכס ממוניכי העובר אינו נחשב , ה זוכה בדמי העובראלמנת הגר אינ

כי זו זכות מיוחדת . ולפיכך אינה זוכה בדמי עובר מן ההפקר") צררי("
והאשה אינה יכולה לירש מבעלה , ולא לאשתו, שזיכתה תורה רק לבעל

אבל יורשי הבעל זוכים . כשם שאינה יורשת נכסים אחרים ממנו, ממון זה
 לבניו יחד עם מורישמורישמורישמוריש,  שזכה בפיצוי עבור הוולדותכי האב, בדמי וולדות

  . גם את זכויותיו הממוניות שהתורה הקנתה לו, שאר נכסיו

שאלמנת הגר , ש ופסק כשיטת רבה" חולק על הרא35ם"אבל הרמב
  . זכתה בדמי הוולדות, שחבלו בה אחרי מיתתו

בעלות בעלות בעלות בעלות כי יש לו , ם סובר שהאב זוכה בדמי ולדות"לכאורה הרמב
על כן כשמת הגר זכתה אלמנתו מן ההפקר בעובר , על העובר ממוניתממוניתממוניתממונית

ואם חבלו בעובר זוכה אלמנת הגר ,  משום שהיא מוחזקת בוהנמצא ברחמה
ולפיכך , ם" את שיטת הרמב36ל"ש ישראלי זצ" מפרש הגרכך. בדמי וולדות

לדעת : ש"ם והרא"כתב ששאלת הבעלות על העובר תלויה במחלוקת הרמב
אבל לדעת רב חסדא ופסק .  לאב בעלות על העוברם יש"רבה ופסק הרמב

  .ואין לאב בעלות על העובר, חידושחידושחידושחידושהזכייה בדמי הוולדות היא , ש"הרא

  : שאין לבעל בעלות על העובר, ם"אבל אדרבא יש להוכיח מדברי הרמב
   : פסק37ם"הרמב

  ".ואם נגפה אחרי מיתת הבעל נותנין אף דמי וולדות לאשה"

  –  שמת ויש לו יורשיםישראליישראליישראליישראליילו בעל שאפ, ם משמע"מדברי הרמב
ם אינו מחלק בין "שהרי הרמב, אלמנתו זוכה בדמי העובר אחרי פטירתו

שגם אלמנת ישראל , לפיכך עולה. אלמנת הגר ובין אלמנת ישראל שנחבלה
יש לה זכות בדמי העובר ולא יורשי , שאינה זכאית לרשת את נכסי בעלה

, ם"תמה על דברי הרמב, טת רבהד שפסק גם הוא כשי"לכן הראב. הבעל
כיון דקדמה וזכתה מן ,  דווקא אשת הגר זוכה בדמי העובר–שהרי לפי רבה 

כי , אבל אשת ישראל אינה זוכה בדמי העובר. ההפקר בעובר הנמצא במעיה
  ! יורשיו יורשים את זכויות אביהם ודמי העובר שייכים להם

אלא , העוברם סובר שלבעל אין בעלות ממונית על " שהרמבנראה
וכן גם , וזיכתה את דמי העובר לאב, זכות זו היא חידוש שחידשה התורה

  .לאלמנתו אחרי פטירתו

                                                           

 .ב, ד"חובל ומזיק פ  .35

 .ק ט"ס, סעיף א, קח' סי,  גחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימין  .36

 .שם  .37
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 ם למד את דבריו"שכתב שהרמב 38הכסף משנהכך גם עולה מדברי 
משמע שיש , "ויצאו הילדים"ולא נאמר " ילדיהילדיהילדיהילדיהויצאו : "מגזירת הכתובמגזירת הכתובמגזירת הכתובמגזירת הכתוב

  .דמי העובר שייכים לה, וואם חבלו בה אחרי מות, לאשה שייכות בדמי העובר

ולהורים , ליישות עצמאיתליישות עצמאיתליישות עצמאיתליישות עצמאיתשהעובר נחשב , ם עולה"לפי שיטת הרמב
אלא שהתורה חידשה וזיכתה פיצוי מיוחד , אין בעלות ממונית על העובר

  . 39וזכות זו זיכתה התורה גם לאלמנתו, לאב במות העובר

שור : כופרכופרכופרכופרלדין , יש לדמות את תשלום דמי הוולדות, לפי האמור
הכופר אינו נחשב לפיצוי על נכס ממוני , יורשיו זוכים בכופר, ת אדםשהמי

: יתר על כן. שהרי המת אינו נכס ממוני ששייך ליורשים, שאבד ליורשים
, , , , לממונאלממונאלממונאלממונא ולא לכפרהלכפרהלכפרהלכפרהשכופרא נחשב ,  עולה40ממסקנת הסוגיה במסכת מכות

 לכפרלכפרלכפרלכפרבעל השור משלם את הפיצוי רק כדי , לפיכך. 41ם"כך גם פסק הרמבוווו
  . וגרם למותו של אדם, בגלל שפשע באי שמירת השור, חטאעל ה

בין שהתשלום , ם דמי הוולדות נחשבים לחידוש מיוחד שחידשה תורהג
 התשלום אינו נובע מבעלות כל שהיא על ....כפרהכפרהכפרהכפרה ובין שהוא לממונאלממונאלממונאלממונאנחשב 
שהרי הוא אינו יכול להורישו , כי לבעל אין בעלות ממונית על העובר, העובר

שזיכתה , והוא חידוש מיוחד, תשלום דמי וולדות דומה לכופר אלא. ליורשיו
   .וכשמת הבעל זיכתה התורה את דמי הוולדות לאשה, התורה לבעל

 אין חיוב לשלם כופר עבור אדם שנהרג בידי 42י"אמנם לפי שיטת ר
, עוברעוברעוברעוברמה שאין כן כשהומת ,  שהומתחיחיחיחיעל אדם , י נאמרו"אבל דברי ר. אדם

על אף שבדרך כלל אין , שיש כופר מיוחד לעוברבמקרה זה התורה חידשה 
  . כופר לאדם שהרג אדם

ג יצחק לוי הלפרין " והרה43א"ג אביגדר נבנצל שליט"לדעת הרה
 יש לתלות את שאלת הבעלות על העובר במחלוקת אחרת בין 44א"שליט
, והפיל את העובר, ששור שנגח אלמנה,  פסק45ם"הרמב: ד"ם והראב"הרמב

, ד שם"לעומתו פסק הראב. ולא ליורשי הבעל, לאשהלאשהלאשהלאשה דמי הוולדות שייכים
  . הבעלהבעלהבעלהבעלשדמי הוולדות שייכים ליורשי 

ועל כן גם , ם סובר שאין לאב בעלות ממונית על העובר"מכאן שהרמב
אחרי פטירתו כיון שאין לאב בעלות על , יורשיו אינם זוכים בדמי וולדות

                                                           

 .שם  .38

 .55' עמ,  טתחומיןתחומיןתחומיןתחומין, א"נ גולדברג שליט"ר הגאון רז"ראה גם מה שכתב מו  .39

 .ב, ב  .40

 .ד, נזקי ממון פרק י  .41

 .ה כראי האדם"ד, א, ק ד"ב' תוס  .42

 .348' עמ, יזתחומין תחומין תחומין תחומין   .43

 .כח' עמ,  חלק אדברי משפטדברי משפטדברי משפטדברי משפט  .44

 .ב, ד"חובל ומזיק פ  .45
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, על העובר בעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתיש לאב , ד"לעומת זאת לדעת הראב. העובר
ועל כן , ואין לאשתו בעלות כל שהיא בעובר, ובעלות זו היא בעלות בלעדית

  . גם כשהעובר הומת אחרי מות האב, זוכים יורשיו בדמי העובר

הביצית הביצית הביצית הביצית  גם שאלת הבעלות על 46א"ג אביגדר נבנצל שליט"לדעת הרה
ם הביצית היא "לדעת הרמב: ד"ם והראב" תלויה במחלוקת הרמבהמופריתהמופריתהמופריתהמופרית

ועל כן הבעל אינו ,  ששייך לבעלנכס ממונינכס ממונינכס ממונינכס ממוניואינה ,  בפני עצמה בפני עצמה בפני עצמה בפני עצמהיישותיישותיישותיישות
ד "לפי שיטת הראב, מאידך. הפריית הביציתהפריית הביציתהפריית הביציתהפריית הביציתמוסמך להורות על הפסקת 

לכן יש לאב סמכות . כדין עובר, הביצית המופרית היא בבעלות האב
  .הפריית הביציתהפריית הביציתהפריית הביציתהפריית הביציתלכאורה להורות גם על הפסקת 

ופרית תוך ארבעים יום  עוד נדון בשאלה אם מעמד הביצית המ47להלן
  .או שיש לחלק ביניהם, דומה למעמד העובר

        דדדד""""ביאור שיטת הראבביאור שיטת הראבביאור שיטת הראבביאור שיטת הראב. . . . 2222

שהרי ,  על העוברבעלותבעלותבעלותבעלותד יש לאב "שלדעת הראב, לעיל התבאר
  . לדעתו האב מוריש את דמי הוולדות ליורשיו

ד אין לאב בעלות על "שגם לדעת הראב, אמנם לכאורה אפשר לפרש
ואחרי שהתורה זיכתה ,  התורהחידושחידושחידושחידוש רק מכח ודין דמי וולדות הוא, העובר

שדין , ש שהובא לעיל כתב"גם הרא. הוא יכול להורישו לבניו, לו את הממון
האב יכול להוריש לבניו את הממון , ואף על פי כן, חידושחידושחידושחידושדמי וולדות הוא 

  .שהתורה זיכתה לו

הגהות "ב: ד"כמו כן קיימת לכאורה דרך נוספת בביאור דברי הראב
כי יש דמים ,  מעיקר הדין עליו לשלם ליורשיו–שההורג אדם , פסק 47"אשרי

קים ליה בדרבה "בגלל דין ,  אלא שאין מוציאים ממון מן ההורגו,לבן חורין
לא חל עליו דין קים , ההורג עובר שאינו נענש בעונש מיתהלפי זה . "מיניה

  . והוא חייב לשלם לבעל פיצויים על הריגת העובר, ליה בדרבה מיניה

היורשים שהרי גם ,  על העוברבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתאין לאב , גם לפי דרך זו
מעיקר הדין הם זכאים לפיצויים על ו,  על קרוביהםבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתאין להם 

  . י"לדעת הגהות אשר, מות קרוביהם

לנכס לנכס לנכס לנכס שהעובר נחשב , ד סובר"יש להוכיח שהראב, אבל על אף האמור
 מבאר מהו החילוק 48ד"הראב.  עליובעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממונית ויש לאב ,,,,ממוני גמורממוני גמורממוני גמורממוני גמור

  :בין אלמנת הגר ובין אלמנת ישראל

                                                           

  .שם .46
 .פרק ד  .47

 .ד, ק פרק ד"ב  .48

 .שם  .49
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דקיימא וקדמא איהי וזכיא , הני מילי אשת הגר שאין לו יורשים"
  ".לעולם הם ליורשיו,  יורשיםםאבל אשת ישראל שיש לה, בגוייהו

קדמא איהי "משום ש, ההפקרההפקרההפקרההפקרד אלמנת הגר זוכה מן "לפי נימוק הראב
וכשמת , וכל הקודם לתפוס זוכה, ה הגר אין יורשיםכי לבעל". וזכיה בגוויהו

לכן . זכתה האלמנה בגוף העובר שהיא מוחזקת בו בתוך רחמה, האב הגר
אבל החובל . היא גם זכאית לפיצוי עבור הריגת הוולדות ששייכים לה

כי ,  אלא יורשי האבאין האלמנה זוכה בדמי הוולדות, באלמנת ישראל
  . זכו בו יורשיו, וכשמת האב, לאבהעובר הוא נכס ממוני ששייך 

ועל , "צררי "–ד דין הוולדות כדין ממון "מכאן למדנו שלדעת הראב
  .כן מועילה תפיסת אלמנת הגר בנכסי ההפקר

  : שקיימת מחלוקת הראשוניםשקיימת מחלוקת הראשוניםשקיימת מחלוקת הראשוניםשקיימת מחלוקת הראשונים, , , , לפי האמור עולהלפי האמור עולהלפי האמור עולהלפי האמור עולה

 ולכן יורשיו , על העובר בחייובעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתלאב יש , ד"לדעת הראב
 לשני ההורים אין –ם "ולפי הרמב, ר אחרי מיתתו בעובאו אלמנת הגר זוכים

וההורים , ליישות בפני עצמוליישות בפני עצמוליישות בפני עצמוליישות בפני עצמואלא העובר נחשב , בעלות ממונית על העובר
  .  מיוחד שחידשה התורהחידושחידושחידושחידושזוכים בדמי וולדות מכח 

שדמי וולדות אינם , ש שפסק כרב חסדא"כך גם עולה מדברי הרא
 כן העובר אינו נחשב לפי שיטתו גם. אלא חידוש שחידשה התורה, "צררי"

ליישות בפני ליישות בפני ליישות בפני ליישות בפני אלא העובר נחשב , ואין לאב בעלות על העובר, לנכס ממוני
  .עצמועצמועצמועצמו

        בעלות על ביצית מופרית תוך ארבעים יוםבעלות על ביצית מופרית תוך ארבעים יוםבעלות על ביצית מופרית תוך ארבעים יוםבעלות על ביצית מופרית תוך ארבעים יום. . . . דדדד

  """"מיא בעלמאמיא בעלמאמיא בעלמאמיא בעלמא""""ביצית מופרית נחשבת כביצית מופרית נחשבת כביצית מופרית נחשבת כביצית מופרית נחשבת כ. . . . 1

ששאלת הפסקת , ג אביגדר נבנצל שכתב" הובאו דברי הרה49לעיל
ד בדין שור "ם והראב"קת הרמבתלויה במחלו, הפריית הביצית על ידי האב

ם שסובר "לפיכך הסיק שלדעת הרמב. שנגח אלמנה והפיל את עוברה
,  אין האב יכול להפסיק את הפרייתו,,,,ליישות בפני עצמוליישות בפני עצמוליישות בפני עצמוליישות בפני עצמושעובר נחשב 

יש לו יכולת , ד שסובר שהעובר נחשב לממונו של האב"ולדעת הראב
  . להפסיק את ההפרייה

ד היא בעובר של " והראבם"שמחלוקת הרמב, יש להעיר על דבריו
אלא , אינו בגדר עובר, אבל תוך ארבעים יום. ארבעים יוםארבעים יוםארבעים יוםארבעים יוםשמלאו לו , ממש

מיא , ואי מיעברא עד ארבעים" :50כמבואר במסכת יבמות, "מיא בעלמאמיא בעלמאמיא בעלמאמיא בעלמא"
  ".בעלמא היא

                                                           

 .1סעיף , פרק ג  .49

 ב, סט  .51
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  :ל" על פי הגמרא הנ51ם"לפיכך נפסק ברמב
טובלת ואוכלת בתרומה , נשואה לישראל ומת בעלה] בת כהן[היתה "

הרי זו מקולקלת למפרע עד , ואם הוכר עוברה. לערב עד ארבעים יום
 הוא מים בעולםמים בעולםמים בעולםמים בעולםאלא , שכל ארבעים יום אינו עובר, ארבעים יום

  ".חשוב

שהמפלת ביום הארבעים אינו ,  נאמר52גם במשנה במסכת בכורות
  .ולפיכך הבן שנולד אחריו נחשב בכור לנחלה, בגדר נפל

 שהביצית המופרית תוך 53א" שליטלפיכך כתב הרב יצחק לוי הלפרין
על . ולא חלים עליה הכללים של דמי וולדות, אין לה דין עובר, ארבעים יום

וגם לאשה , תוך ארבעים יום יש לאב בעלות על הזרע שלו, כן לכל הדעות
  . יש בעלות על הביצית שלה

שביצית מופרית אינה קשורה ,  כתב54ל"ש ישראלי זצ"גם הגר
הביצית אינה נמצאת : נימוקו הוא. בעלות על העוברלמחלוקת הראשונים ב

ולשם המשך ההפרייה דרושה פעולה נוספת של החדרת , ברחמה של האשה
לכן לפעולה זו דרושה הסכמה של שני השותפים שמהם . הביצית לרחמה

לדעתו האב רשאי להפסיק את , 55נלקחה הביצית המופרית וכאמור לעיל
  .השותפות משום שנאנס בגירושין

שמכיון שהאשה אינה , א"הרב יצחק לוי הלפרין שליטעומתו כתב ל
אין לבעלה כל , על כן, משועבדת להוציא מרחמה ביצית שלא כדרך הטבע

, אלא מכח ההסכמה ההדדית כמבואר לעיל, בעלות או שיעבוד על הביצית
  . בעל כרחהשותפותק את הפריכול לאינו הבעל וכתוצאה מהסכמה זו 

שאשה משועבדת לבעלה בהפרייה שלא בדרך נראה שגם אם נניח 
הביצית .  על הביציתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתבעלות ממוניתאין שיעבוד זה מקנה לבעל , הטבע

 על שיעבודשיעבודשיעבודשיעבודלבעל יש רק , אינה קנינו הפרטי של הבעל, שיוצאת ממנה
שאין , על כן הדין פשוט. הביצית לצורך קיום מצות פריה ורביה בלבד

כי . רך השחתה וכיליון לצו–הביצית משועבדת לבעל למטרה הפוכה 
לכן יכולה . שהביצית תילקח ממנה לצורך הפרייה, הוסכם בינה ובין בעלה

 לסייע כדיאלא רק , שלא הסכימה להוצאת הביצית מגופה, האשה לומר
הזרע הבא מן . ולא לצורך הוצאתה לבטלה, לבעל לקיים מצות פריה ורביה

ם את הבעל והאשה עושי, והביצית שהוצאה מהאשה לצורך ההפרייה, הבעל
והרופא ,  בבעלות על הביצית המופרית בתוך ארבעים יוםלשותפים שוויםלשותפים שוויםלשותפים שוויםלשותפים שווים

                                                           

 .ג, ח"תרומות פ  .52

 .ב, מז  .53

 .ל'  עמ,,,,דברי משפטדברי משפטדברי משפטדברי משפטבמאסף   .54

 .ק ב"ס, קח סעיף ג' סי, ג" חחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימין  .55

 .פרק א  .55
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  . אלא רק בהסכמת שני בני הזוג, אינו רשאי להפסיק את הפריית הביצית

כי הגוף אינו קנינו , לאדם אין בעלות ממונית על גופו: אלא שיש לעיין
וות הסכמה כיצד ניתן להש: לפי זה לכאורה יקשה, הפרטי של האדם

  ?לשותפות ממוניתלשותפות ממוניתלשותפות ממוניתלשותפות ממוניתלהפרייה מלאכותית 

הרי יש לאיש או לאשה בעלות , אלא שאם אין לאדם בעלות על גופו
. ככל נכס ממוני שווה פרוטה,  על הזרע או על הביצית שיצאו מגופםממוניתממוניתממוניתממונית

בשעה שפירשו מן , שבעלות ההורים פקעה מהזרע והביצית, כי גם אם נפרש
באמצעות , הרי ההורים חוזרים וזוכים בהם, מור גלהפקרלהפקרלהפקרלהפקרוהם נחשבים , הגוף

למבחנה זו יש . שבית החולים מעמיד לרשותם, הכנסת הביצית והזרע למבחנה
. דין חצר והבעל והאשה זוכים בזרע והביצית שבמבחנה על ידי קנין חצר

ומניח אותה במבחנה , הרופא שמוציא את הביצית מרחמה של האשה, לפיכך
הרופא . ונעשה כשלוחה, ו לזכות בביצית עבור האשהכוונת, העומדת לרשותה

לזכות עבורו , רוישנעשה כשלוחו של חב, רוידומה למגביה מציאה עבור חב
  .56כמבואר במסכת בבא מציעא, והמשלח זכה במציאה, במציאה

שלא פקעה בעלות האב והאם על , פשוט, אבל גם ללא דין שליחות
, הם הפקרוניעו שיצאו מגופו אמנם כיחו . שיצאו מגופם, הזרע והביצית

   :58י"ומפרש רש,  שיש להם דין בור57נאמר במסכת בבא קמאולכן 
  ". היאדאפקרהדאפקרהדאפקרהדאפקרהדהא ודאי תקלה "

מה , כי לאדם אין צורך בו, להפקרלהפקרלהפקרלהפקראבל דווקא כיחו וניעו נחשבים 
, שההורים לא מתכוונים להפקיר את הזרע והביצית, שאין כן ביצית מופרית

  .להביא תינוק לעולם, צעות הזרע והביצית באמ,אלא הם מעונינים

  בירור השיטה שסוברת שעובר נחשב ליישות עצמאיתבירור השיטה שסוברת שעובר נחשב ליישות עצמאיתבירור השיטה שסוברת שעובר נחשב ליישות עצמאיתבירור השיטה שסוברת שעובר נחשב ליישות עצמאית. . . . 2222

להורים אין בעלות על הזרע הוכיח ש 59א"ג אביגדר נבנצל שליט"הרה
.  מנותקת מן ההוריםליישות עצמאיתליישות עצמאיתליישות עצמאיתליישות עצמאיתוהביצית המופרית נחשבת , והביצית

ר בשם רב שם נאמ. 60הוכחתו מתבססת על דברי הגמרא במסכת בכורות
וכן , מותר לאכלו, שזרעו של איל שהושלך מרחם היחמורה החוצה, ספרא

הרי כל ? מדוע מותר לאכול את הזרע: לכאורה קשה. 61נפסק בשולחן ערוך
פרט לחלב ודבש שהתורה , דבר היוצא מן החי אסור לאכלו קודם שחיטה

וי שזרע שרא, א"ג אביגדר נבנצל שליט"מכאן הוכיח הרה! התירתם בפירוש

                                                           

 .א, רסט, מ"ע חו"שו; א, ח  .56

 .ב, ג  .57

 .ה בין לרב בין לשמואל"ד  .58

 .347' עמ, יזתחומין   .59

 .ב, ז  .60

 .ג, ד פא"יו  .61
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אלא נחשב , אינו נגרר אחרי אביו, להתפתח ולהיעשות לבעל חי עצמי
משום שאינו נחשב לחלק , על כן מותר לאכול את הזרע. כיישות עצמאיתכיישות עצמאיתכיישות עצמאיתכיישות עצמאית

 לפי זה הבעל .שאין עליה שם חיים, כיישות עצמאיתכיישות עצמאיתכיישות עצמאיתכיישות עצמאיתאלא , מן אביו החי
  .והאישה אינם יכולים לעשות שותפות בדבר שאין להם בעלות עליו

הבעל אינו יכול לדרוש את הפסקת , ם נקבל הנחה זואלא גם א
 נחשב ליישות עצמאיתנחשב ליישות עצמאיתנחשב ליישות עצמאיתנחשב ליישות עצמאיתוהזרע , בעלות על הזרעשהרי אין לו , ההפריה

  .אבשמנותקת מה

ובין ,  זרעאכילתאכילתאכילתאכילתאין להשוות בין היתר : אבל יש להעיר על דבריו
נימוק להיתר אכילת זרע של איל המושלך מרחם ה:  על הזרעבעלות ההוריםבעלות ההוריםבעלות ההוריםבעלות ההורים

  :62מבואר בבית יוסף, היחמורה החוצה
  ".בעלמאבעלמאבעלמאבעלמא פירשאפירשאפירשאפירשאמשום , ומשמע דטעמא דשרי"

משום שהזרע , שהיתר אכילת הזרע הוא, עולה מדברי הבית יוסף
על כן לא , שם אוכלשם אוכלשם אוכלשם אוכלואין עליו , שאינו ראוי לאכילה,  בעלמאלפרשלפרשלפרשלפרשנחשב 

ליישות ליישות ליישות ליישות שהזרע נחשב , לפיכך אין ללמוד מכאן. חלים עליו איסורי אכילה
שהזרע נשאר , אדרבא יש להוכיח. ורים בעלות עליו שאין לה,,,,עצמאיתעצמאיתעצמאיתעצמאית

שמן הסתם אדם ,  שהובאו לעיל עולה63י"כי מדברי רש, בבעלות ההורים
 שאדם מפקיר אומדנאאומדנאאומדנאאומדנאמשמע שקיימת , מפקיר את כיחו וניעו שפירשו לחוץ

. היו כיחו וניעו נשארים בבעלותו,  זואומדנאאומדנאאומדנאאומדנאאבל לולי , את כיחו וניעו
הרי הזרע , אינם מפקירים בפירוש את הזרע והביציתכל עוד ההורים , לפיכך

, כי גם אם הזרע והביצית נחשבים לפרש בעלמא. והביצית נשאר בבעלותם
. והוא נחשב לדבר יקר ערך שממנו אפשר ליצור עובר, ההורים מעונינים בו

והביצית המופרית , לשני ההורים יש בעלות על הביצית המופרית, לכן
   ....תףתףתףתףלנכס ממוני משולנכס ממוני משולנכס ממוני משולנכס ממוני משונחשבת 

אין אחד מההורים רשאי להפסיק את השותפות קודם לידת : לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום
  .שהוא זמן סיום השותפות, התינוק

                                                           

 .ד פג"יו  .62

 .ה בין לרב בין לשמואל"ד, ב, ק ג"ב  .63
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        חיוב ההפרייה על פי דיני אישותחיוב ההפרייה על פי דיני אישותחיוב ההפרייה על פי דיני אישותחיוב ההפרייה על פי דיני אישות. . . . הההה

        ????האם הבעל משועבד להפריית אשתוהאם הבעל משועבד להפריית אשתוהאם הבעל משועבד להפריית אשתוהאם הבעל משועבד להפריית אשתו. . . . 1111

בדיני בדיני בדיני בדיני האם זכותה של האשה להמשך ההפרייה מבוססת רק , יש לברר
 להפרות את אשתו גם על או שמא הבעל משועבד, 64 כמבואר לעילממונותממונותממונותממונות

  ?דיני אישותדיני אישותדיני אישותדיני אישותפי 

אם היא לא , שכופים את הבעל לגרש את אשתו,  נאמר65במסכת יבמות
מכאן . 66"בחוטרא לידה ומרא לקבורה"והיא מעונינת , זכתה להיפקד ממנו
ובגלל רצונה , שהבעל משועבד להפרות את אשתו, יש ללמוד לכאורה

  .כופים אותו לגרשה, להיפקד בזרע של קיימא

, ויש לו בנים מאשה אחרת, גם בעל שכבר יצא ידי חובת פריה ורביה
כך . לסייע לה להיפקד בזרע של קיימא, חייב להיענות לדרישת אשתו השניה

 ו שאשה שטוענת שבעלה אינ67יש להוכיח מההלכה שנפסקה בשולחן ערוך
בנים גם אם יש לו , כופים אותו לגרשה, ומעונינת בזרע של קיימא, יורה כחץ

לתת , לכאורה, מכח שיעבוד זה יכולה האשה לדרוש מבעלה. מאשה אחרת
  .את חלקו בטיפול הפרייתי באמצעות מבחנה

ציבורי שהוזכר לעיל בשאלת -של הפולמוס המשפטיאמנם במקרה 
ואחרי , התחיל תהליך ההפרייה בעוד האשה היתה נשואה לו, המבוא

וממילא אינו , 68שתו גירש הבעל את אשהביציות הופרו והעוברים הוקפאו
אבל כיוון שהתחלת ההפרייה נעשתה בעודה ! חייב עוד לסייע לה בהפרייה

שהחל בעודו משועבד , אין באפשרותו לבטל את תהליך ההפרייה, אשתו
אינו יכול , וכשגירשה, דין זה דומה לבעל שנתן לאשתו מזונות וכסות. לה

כמו . יובי האישותליטול ממנה את הזכויות הממוניות שזכתה בהם על פי ח
אינו יכול ,  שבעל שנתן מתנה לאשתו וגירשה69כן נפסק בשולחן ערוך

  . להתחרט וליטול ממנה את המתנה

כל שכן שאין הבעל יכול להפקיע מאשתו את הזכות להיפקד , לפיכך
חיובי חיובי חיובי חיובי על פי , כיוון שהאשה זכתה בזכות זו בעודה אשתו, בזרע של קיימא

  . שבינה ובין בעלההאישותהאישותהאישותהאישות

                                                           

 . ג, ב  .64

 .ב, סה  .65

 .ו, ז קנד"ע אהע"ראה גם שו" ואם ימות יקברנה, עץ שתשען עליו לעת זקנה "–י "רש  .66

 .ו, ז קנד"אהע  .67

בני הזוג טרם התגרשו אף ,  התרחשציבורי-כדי לדייק נציין שבזמן שהפולמוס המשפטי  .68
רק זמן מה לאחר שהסתיים הפולמוס בוצע גם . שנפרדו דרכיהם וחיו כל אחד מהם בנפרד

  . העורך--    .   תהליך הגירושין
 .ב, ז צט"אהע  .69
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 70ל"זצש ישראלי "מצאתי שגם הגר, ל"א שאחרי כתיבת השורות הנאל
שקיימת לכאורה אפשרות לחייב את הבעל להפרות את אשתו , כתב

אבל בהמשך ". חוטרא לידה ומרא לקבורה" על פי דין בהפרייה מלאכותיתבהפרייה מלאכותיתבהפרייה מלאכותיתבהפרייה מלאכותית
הבעל אינו חייב להפרות את  71משום שלדעתו, דבריו דחה אפשרות זו

בהפרייה בהפרייה בהפרייה בהפרייה  וכל שכן שאינו חייב להפרותה ,לא בהפרייה טבעית, אשתו
שהיא אינה מסוגלת , מכל מקום גם לדעתו יכולה אשתו לטעון .מלאכותיתמלאכותיתמלאכותיתמלאכותית

על . 72"לחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצער"כי , כל עוד אין לה ילדים, להישאר תחתיו
על אף , כן יכולה האשה לתבוע גירושין כשלא זכתה להיבנות מבעלה

שהבעל יכול לתבוע את , קנתו היאמס. שבעלה אינו משועבד לה להפרותה
  .מכיון שאינו משועבד להפרות את אשתו, הפסקת ההפרייה

כי גם אם הבעל אינו משועבד להפרות את , אבל מסקנתו אינה מובנת
ל האשה יכולה לתבוע "ש ישראלי זצ"הרי גם לדבריו של הגר, אשתו

, לכן". לחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצער"כי , אם לא זכתה להיבנות מבעלה, גירושין
, גם אם הבעל אינו משועבד להקים זרע לאשתו על ידי הפרייה מלאכותית

תביעתה מכל מקום , ולכן תביעתה להפרייה מלאכותית אינה מתקבלת
  ". לחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצער"כי , לגירושין מתקבלת

 ,לפיכך אם הבעל הסכים להפרייה מלאכותית אין באפשרותו לחזור בו
 לגרש את האשה כי לשעת ההפרייה לחייב את הבעכי בית הדין היה רשאי ב

ואם יחליט מרצונו להיות שותף להפרייה , "לחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצער"
 בעל שבחר באפשרות להפרות ,על כן. מלאכותית ייפטר מחובת הגירושין

ואין , זכתה האשה בזכות זו על פי הדין, הופרתהכבר והביצית , את אשתו
  .הבעל יכול לחזור בו

        עונהעונהעונהעונהההההת ההפרייה גדולה משיעבוד ת ההפרייה גדולה משיעבוד ת ההפרייה גדולה משיעבוד ת ההפרייה גדולה משיעבוד תביעתביעתביעתביע. . . . 2222

תביעות הדדיות שבין בעל לגרושתו בדבר המשך ההפרייה 
שכתב בפסק , נידונו גם על ידי השופט צבי טל, או הפסקתה, המלאכותית

מכח השיעבוד , שהבעל אינו יכול לדרוש את הפסקת ההפרייה וזאת, דינו
בגלל ,  נוספתאלא שהמקרה הנידון שם יוצר בעיה הלכתית. 73בדיני אישותבדיני אישותבדיני אישותבדיני אישות

  .74ה זרשהאשה רצתה להשתיל את העובר ברחמה של אם פונדקאית

שפסק שאין כופים ) קכז(ש "דבריו מבוססים בעיקר על תשובת הריב
  אלא רק אם מפורש במשנה או בגמרא, את הבעל לגרש את אשתו

                                                           

 .קח בסוף המאמר' סי, חוות בנימין גחוות בנימין גחוות בנימין גחוות בנימין ג  .70

 .ב, ראה שם סעיף ב  .71

 .א, כתובות סא  .72

ד הלכתית "חוו לכותב השורות נמסר שפסק דינו נכתב על פי .נחמני'  נחמני נ5587/93א "ע  .73
 .מראשי הישיבותשקיבל מאחד 

 .5, הראה להלן   . 74
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  .75כגון כשהבעל הוא מוכה שחין, שבמקרים אלו כופים אותו לגרש

 .ברירהברירהברירהברירהשניתן לכפות את הבעל לגרש בדרך , ש"פסק הריב, עם זאת
ואם לא ירצה , כופים אותו לקיים עונה, בעל שמסרב לקיים חיוב עונה, כגון

 כי הכפייה העיקרית היא ,,,,גט מעושהגט מעושהגט מעושהגט מעושהגט זה אינו . לקיים את העונה יגרשנה
  .ויש לבעל בחירה וברירה לקיים את העונה ולא לגרשה, על שיעבוד העונה

מדוע מותרת כפיית גט על בעל , שופט צבי טלנימק ה, על פי דרך זו
כי הכפייה העיקרית היא רק לקיים את חובתו להקמת . שאינו מסוגל להוליד

. ממילא הוא מגרשה, אבל מכיוון שהבעל אינו מסוגל למלא חובה זו, זרע
ואף כופים אותו , שכיון שהבעל מחויב להקים זרע לאשתו, לפיכך הסיק שם

ממילא חייב הוא לסייע לה גם בהפריית הביצית , ירהלקיים חובה זו בדרך בר
  .במבחנה

אינו דומה לכפיית גט על בעל שאינו מסוגל ש "ריבהדיון באבל 
נאמרה רק על בעל שנמנע , ש" הכפייה בדרך ברירה שדן בה הריב:להוליד

 – נאמר על בעל שמדיר את אשתו מתשמיש 76כי במשנה. עונהעונהעונהעונהמחובת 
על כן . שכופים אותו לגרשה, במפורשבה כתב לא נו, "יוציא ויתן כתובה"

אלא רק באופן , ישירישירישירישירשאין לכפות את הבעל לגרש באופן , ש"כתב הריב
 –פני הבעל עומדות שתי אפשרויות ב:  והכפייה נעשית בדרך ברירה,,,,עקיףעקיףעקיףעקיף

יכול הוא לבחור באפשרות לקיים ,  אם ירצה הבעל.לקיים עונה או לגרשה
  .יצטרך לגרשה – לאָו, עונה ולקיים את אשתו

אינו דומה לבעל , דינו של בעל שאינו מסוגל להוליד, לעומת זאת
בעל שאינו מסוגל להוליד אינו יכול לבחור בין שתי : שאינו מקיים עונה

שהרי אינו , כי האפשרות להקמת זרע אינה תלויה בבחירתו, אפשרויות
תהיה , לכן אם בית הדין יכפה אותו לגרש את אשתו. מסוגל לבצע חובה זו

   .77כי לא עומדת בפניו ברירה אחרת,  על הגירושיןכפייה ישירהכפייה ישירהכפייה ישירהכפייה ישירהזו 

כדי למעט מזכותה של האשה לתבוע , אין בהערה על דבריו, עם זאת
, יש ללמוד מכאן, אדרבא. גירושין בגלל הימנעותו מהפריית אשתו

עולה על , שתביעתה של האשה לגרשה בגלל התנגדותו להקמת זרע
כי על תביעה . עונהעונהעונהעונהתוצאה מהימנעותו מקיום מצות  כ,תביעתה לגירושין

יוציא  "– נאמר במשנה ,,,,עונהעונהעונהעונהלגירושין כתוצאה מהימנעותו מקיום מצות 
 לא העונההעונההעונההעונהלכן על הפרת מצות ". כופין לגרשה" –ולא נאמר , "ויתן כתובה

                                                           

 .ה יוציא"ד, א, ראה גם תוספות כתובות ע; א, משנה יבמות עז  . 75

  .פרק ז משנה א, כתובות  .76
צעי עקיף כדי לשֵמר אלא אמ, כוונת השופט טל היא שגם כאן הגירושין עצמם אינם המטרה  .77

ל על מי שאשתו באה מחמת טענה לדין "ובכך דומה כפיית חז. את זכות האישה ללדת בנים
הנימוקים ההלכתיים המלאים התומכים בפסק דינו של . כפיית הגט לקיים מצוות עונה

  . העורך-- .264-268' לעיל עמ, הכהן רפפורט' השופט טל מובאים במאמרו של הרב שבתי א
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על בעל שאינו , לעומת זאת. ברירהברירהברירהברירהאלא רק בדרך , ניתן לכפותו לגרש
כפייה . 78"כפינןכפינןכפינןכפינןכי האי ודאי  "–וש בגמרא מסוגל להוליד נאמר בפיר

וכך גם , לכל הדעות כופים את הבעל באופן ישיר לגרשה, שמפורשת בגמרא
מכאן שהכפייה לגירושין בגלל הימנעות הבעל . 79נפסק בשולחן ערוך

וזכות האשה לתבוע גירושין בגלל , ישירהישירהישירהישירההיא כפייה , מהפריית אשתו
 לגירושין בגלל השיעבוד לקיים  גדולה יותר מתביעתה– הפרייההפרייההפרייההפרייהמניעת 
, ברירהברירהברירהברירה כופים את הבעל לגרשה בדרך עונהעונהעונהעונהכי בעוד שבשיעבוד . עונהעונהעונהעונהמצות 

  . ישירישירישירישירהרי על הימנעות מהפרייה כופים אותו לגרשה באופן 

        ????האם קיים שיעבוד אישות בהפרייה מלאכותיתהאם קיים שיעבוד אישות בהפרייה מלאכותיתהאם קיים שיעבוד אישות בהפרייה מלאכותיתהאם קיים שיעבוד אישות בהפרייה מלאכותית. . . . 3333

שהבעל אינו משועבד  80ל"ש ישראלי זצ"הגרלעיל הובאו דברי 
אינה ובדרך בלתי טבעית בפרט אם ההפרייה נעשית , ולהפרות את אשת

  :הנימוקו מתבסס על פי סבר. נכללת בשיעבודים שבין הבעל לאשתו

שאין דרך זו של עיבור בכלל שיעבודים ההדדיים של , הן נראה פשוט"
וצריך לומר , נראה שנפלה בדבריו טעות סופר[בעל ואשה מחיובי עונה 

ולה לתבוע את בעלה להוציא זרע לשם שאין האשה יכ"] מחיובי אישות"
כגון , גם לפי המקובל שאין בזה משום השחתת זרע(הפרייתה במעבדה 

וכך אין הבעל יכול לתבוע ) אלא לצורך עיבורה, שאינו לשם השחתה
  ".מאשתו שיוציאו ממנה ביצית לשם הפרייתה במעבדה

ל הדבר פשוט שהפרייה בדרך בלתי "ש ישראלי זצ"בעוד שלדעת הגר
ז אויערבך "הרי שהגרש, בעית אינה נכללת בשיעבודים שבין בעל ואשתוט

 דן על אשה ששהתה עשר 81גם בנשמת אברהם. ל הסתפק בשאלה זו"זצ
והביא את דבריו של . ואינה מסכימה להזרעה מלאכותית, שנים ולא ילדה

  :82ל"ז אויערבך זצ"הגרש

ות לקבל טיפול באמצע[לא ברור הדבר אם אפשר להכריח על כך "
  ".והדבר צריך תלמוד] הזרעה מלאכותית

מדבריו עולה שקיים ספק אם ניתן לחייב את הבעל בהפרייה שלא 
  . כדרך הטבע

על פי ,  שקיים ספק אם83 השופט צבי טלנראה שעל פי נימוק זה כתב
ניתן לחייב בעל שגירש את אשתו בהמשך תהליך ההפרייה , דיני אישותדיני אישותדיני אישותדיני אישות

                                                           

 .ב, סא, מותיב  .78

 .ו, ז קנד"אהע  .79

 .ק ב"ס, קח'  סיחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימין  .80

 .ט' ז סימן א עמ"אהע' חלק ג  .81

 .קנז' תשיח עמ,  כרך אנועםנועםנועםנועם  .82

 .5587/93, א"ע  .83
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י לא היה משועבד להפרות את אשתו  כי גם בשעה שהיה נשו,המלאכותית
הבעל שהסכים להפרייה מלאכותית ,  לדעתו,עם זאת. בדרך מלאכותית

כשם . אינו יכול לבטל את הסכמתו אחר כך בגלל גירושין, בעודו נשוי
כמבואר ,  אין הקונה יכול לחזור בו–שאדם שקנה מחברו חפץ והתקלקל 

ינו יכול למנוע את שהבעל א, לפי מסקנתו עולה. 84בתוספות בבא קמא
  .85 מכח ההסכם ביניהם– דיני ממונותדיני ממונותדיני ממונותדיני ממונותלפחות על פי , המשך ההפרייה

נראה שההסכמה להפריית הביצית עולה על הסכם שותפות ממונית 
ל שזכותה של האשה "ש ישראלי זצ"לעיל כבר הובאו דבריו של הגר: רגילה

א א א א לחיים ניתנה וללחיים ניתנה וללחיים ניתנה וללחיים ניתנה ול"בגלל ש, לתבוע גירושין כשלא זכתה להיבנות מבעלה
יכולה , לפיכך אם הבעל מסרב להוליד באמצעות הפרייה מלאכותית". לצערלצערלצערלצער

, האשה לטעון שאמנם הבעל אינו משועבד להפרותה באמצעים מלאכותיים
ותיבנה ממנו בין , אבל על בעלה לגרשה כדי שתוכל להינשא לבעל אחר

ולמה , "לחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצערלחיים ניתנה ולא לצער"כי , בין בהפרייה מלאכותית, בדרך הטבע
לכן בעל ? ע חלקה משאר נשים שזוכות להיבנות באמצעים מלאכותייםיגר

זכתה האישה , שהסכים להפרייה מלאכותית כדי להמנע מחובת הגירושין
ואין בכוחו , זכות זו עולה על זכותו של שותף ממוני רגיל. בביצית מן הדין

  .של הבעל להפקיע ממנה זכות זו מכוח עילת הגירושין

        .... באמצעים מלאכותיים באמצעים מלאכותיים באמצעים מלאכותיים באמצעים מלאכותייםאשה שמסרבת להרותאשה שמסרבת להרותאשה שמסרבת להרותאשה שמסרבת להרות. . . . 4444

שזוג חשוך ילדים ואין לאשה אפשרות להרות , לפי האמור יש ללמוד
ובין שקשיי , בין שקשיי ההפרייה הם בגלל הבעל, אלא בדרך מלאכותית

אלא אם כן אשתו , גירושיןהבעל יכול לתבוע , ההפרייה הם בגלל האשה
 כי גם אם היה .תלסייע לו להיבנות ממנו בהזרעה או בהפרייה מלאכותימוכנה 

הדין פשוט בפוסקים שהבעל פטור מקיום מצוות פריה ורביה באמצעים 
, הרי זכותו של הבעל להימנע מלהיות שרוי בצער תחת אשתו, מלאכותיים

כשם שאשתו פטורה ממצוות פריה ורביה . אינה פחותה מזכותה של האשה
ואר לעיל כמב, אבל היא יכולה לדרוש לגרשה כדי להימנע מלחיות חיי צער

כך גם זכותו של הבעל לגרשה לכל הפחות בטענה , ל"ש ישראלי זצ"בשם הגר
כי אמנם . דומה לטענת האשה שגם הוא מעונין בחוטרא לידה ומרה לקבורה

שההזרעה או ההפרייה המלאכותית גורמת לה צער , האשה יכולה לטעון
בהרדמה כי הרופאים מוציאים את הביצית , בזמן האחרון הצער פחת(מסוים 

שכשם שהיא ניתנה לחיים ולא , אבל לעומתה יכול לטעון הבעל). מקומית
כדי , לגרשהמואינה יכולה לעכב בידו , גם הוא ניתן לחיים ולא לצער, לצער

  .לישא אשה אחרת שתהיה מוכנה להיבנות ממנו בדרך מלאכותית

                                                           

 .ה דאדעתא"ד, ב, קי  .84

 .ראה גם לעיל פרק א  .85
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ואילו בבעל לא , "ולא לצערולא לצערולא לצערולא לצער לחיים ניתנהלחיים ניתנהלחיים ניתנהלחיים ניתנה"אמנם רק באשה מצינו דין 
, אבל אין הבדל בין בעל לאשה". לחיים ניתן ולא לצערלחיים ניתן ולא לצערלחיים ניתן ולא לצערלחיים ניתן ולא לצער"נו במפורש דין מצי

, כי על פי דין תורה הבעל רשאי לגרש את אשתו בעל כרחה מכל סיבה שהיא
  . ומי מונע בעדו, ואם יש לו חיי צער עם אשתו הרי בידו לגרשה בעל כרחה

ל הבעל אינו יכול לגרש את אשתו בע, אמנם כתוצאה מחרם דרבנו גרשום
אבל גם אחרי החרם הבעל רשאי לגרש את האשה בעל כרחה כשהוא . כרחה

. משתמש באותם טיעונים שהאשה יכולה לתבוע ממנו לגרשה בעל כרחו
  :שה נכפיתיא גירושין בעל כרחה של  על86ש בתשובתו"כמבואר בדברי הרא

איך , ל שאין לגרשה בעל כרחה"ועתה כשתיקן הגאון רבינו גרשום ז"
אם כן יפה האשה הרבה מכח , ב לה שאר כסות ועונהיתכן שיתחיי

אין אנו אומרים יכפוה , ]שהוא נכפה[דאילו נולד מום זה באיש ! האיש
ואם נולד באשה , אלא כופין אותו להוציא ויתן כתובה; להיות אצלו

השתא באיש שאינו מוציא ! ? יכפוה להיות אצלו ולפרנסה]שהיא נכפית[
,  אם נולדו בו מומין–ציא ויתן כתובה כופין אותו להו, אלא לרצונו

וכי לאו קל וחומר שלא !... אשה שמתגרשת בעל כרחה לא כל שכן
אלא , לעגן האיש לבטלו מפריה ורביהלעגן האיש לבטלו מפריה ורביהלעגן האיש לבטלו מפריה ורביהלעגן האיש לבטלו מפריה ורביה, עלתה על לבו על כיוצא בזה
כי כולי האי לא ייפה בתקנתה כח האשה , ודאי יגרשנה ויתן לה כתובה

  ".מכח האיש

כול להוליד רק באמצעות שאם הבעל י, ש"יש ללמוד מדברי הרא
כי . רשאי הבעל לגרשה בעל כרחה, שה מתנגדתיוהא, הפרייה מלאכותית

שה יכולה לתבוע יוכשם שא, שהיש יש להשוות איש לא"לפי דברי הרא
לחיים ניתנה ולא לחיים ניתנה ולא לחיים ניתנה ולא לחיים ניתנה ולא "משום ש" חוטרא לידה ומרה לקבורה"גירושין בטענת 

כי . כרחהכך גם יכול הבעל להשתמש באותה טענה ולגרשה בעל , "לצערלצערלצערלצער
שהבעל פטור ממצות פריה ורביה באמצעות , גם אם נצא מתוך הנחה

אבל נשארת זכותו לגרשה בעל ,  דבר שאינו ברור– הפרייה מלאכותית
שה יכולה יכשם שהא, "לחיים ניתן ולא לצערלחיים ניתן ולא לצערלחיים ניתן ולא לצערלחיים ניתן ולא לצער"אם הוא טוען ש, כרחה

  . 87לטעון טענה זו

        הפרייה באמצעות אם פונדקאית נכריההפרייה באמצעות אם פונדקאית נכריההפרייה באמצעות אם פונדקאית נכריההפרייה באמצעות אם פונדקאית נכריה. . . . 5555

שה שהתכוונה להעביר את י דן בתשובתו על א88ל"ש ישראלי זצ"הגר
. 89והבעל התנגד להמשך ההפרייה, הביצית המופרית לאם פונדקאית נכריה

 אחד הנימוקים שבגללו רשאי הבעל להתנגד ,ל"ש ישראלי זצ"לדעת הגר

                                                           

 .כלל מב  .86

 .כהצעה לגדולי הפוסקים, הדברים נכתבים להלכה ולא למעשה  .87

 .ק ג"ס, סעיף ג, קב'  סיחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימיןחוות בנימין  .88
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אינו משועבד להפרות את אשתו הבעל משום ש, הוא, להמשך ההפרייה
 מתייחס הילד אחרי האם  כי לדעתו.נכריהנכריהנכריהנכריהבאמצעות אם פונדקאית 

ם "שהוא עכו והבעל ואשתו לא התכוונו בנישואין להביא ילד ,הפונדקאית
  .90מתייחס אחריהםמצד הדין ואינו 

שההסכם בין הבעל לאשתו במקרה הנדון שם לא ניתן שם  91עוד כתב
 למעי יכי העברת זרע ישראל. בגלל ההתחייבות למעשה עבירה, לביצוע

ואף גרוע , השחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעהרי זו בבחינת , יהנכריה שהבן מתייחס אחר
  .מהשחתת זרע

יש להעיר שגם ללא איסור השחתת זרע מצינו שיש איסור להעברת 
שהבא על השפחה ,  שפסק92ם"על פי דברי הרמב, נכריהנכריהנכריהנכריהזרע ישראלי לרחם 

  :93והוסיף עוד, מכין אותו מכת מרדות
שגם זה , המפני שאין בו מלקות מן התור, אל יהיה עוון זה קל בעיניך"

ונמצא ונמצא ונמצא ונמצא , שהבן מהשפחה הוא עבד ואינו מישראל', גורם לסור מאחר ה
 הרי אונקלוס המתרגם ,,,,גורם לזרע הקדש להתחלל להיותם עבדיםגורם לזרע הקדש להתחלל להיותם עבדיםגורם לזרע הקדש להתחלל להיותם עבדיםגורם לזרע הקדש להתחלל להיותם עבדים

  ".כלל בעילת עבד ושפחה בכלל לא יהיה קדש ולא תהיה קדשה

אינה אלא לאסמכתא , ם מדברי אונקלוס"ההוכחה שהביא הרמב
אלא , איסור מהתורה בביאה על שפחהם סובר שאין "כי הרמב, בעלמא
 מכת מרדותמכת מרדותמכת מרדותמכת מרדות שישראל הבא על השפחה מכים אותו 94ופסק, דרבנןדרבנןדרבנןדרבנןאיסור 

שרבנן ראו בביאת ישראל על השפחה , הנימוק לאיסור מדרבנן הוא. בלבד
יצאו "שהם , חילול זרע הקודש והורדתו מדרגת יהודי גמור לדרגת עבדים

  . 95"ם ולכלל ישראל לא באו"מכלל עכו

 נכריהנכריהנכריהנכריההדין פשוט שזרע הקודש שנזרע ברחם , ם"דברי הרמבלפי 
חילול זה גדול עוד יותר מהחילול שמתחלל זרע . מהווה חילול הקודש

שהרי הבא על השפחה מכין אותו מכת מרדות , בשפחהבשפחהבשפחהבשפחההקודש שנזרע 
  .מהתורהמהתורהמהתורהמהתורהוהבא על הנכריה קנאים פוגעים בו , מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן

 הביאה 96מסכת יבמותהגמרא ב: ם"יש להביא מקור נוסף לדברי הרמב

                                                           

ציבורי הוסכם שהאישה תפעל להמשך תהליך -כדאי לציין שבסופו של הפולמוס המשפטי  .90
 –ו "התשנ) אישור הסכם ומעמד הילוד(חוק ההסכמים לנשיאת עוברים "הפונדקאות לפי 

האם הנושאת , בחוק) 5(2לפי סעיף . ל בכנסת במהלך הפולמוסשהתקב, "1996
 האם הפונדקאית חייבת –דהיינו ". בת דתה של האם המיועדת"חייבת להיות ) הפונדקאית(

  . העורך--           .     אף היא להיות יהודיה כמו האם המיועדת

 .כב, סעיף ג; ו, סעיף ב  .91

 .יא, ב"פי, איסורי ביאה  .92

 .יג, שם  . 93

 .יא, שם  .94

 .יא, שם  .95

 .ב, קי  .96
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 ודורשת 97"להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך: "את הפסוק שנאמר באברהם
  :הגמרא מפסוק זה

        , לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה, הכי קאמר ליה"
  ".דלא ליזיל זרעך בתרהדלא ליזיל זרעך בתרהדלא ליזיל זרעך בתרהדלא ליזיל זרעך בתרה

האיסור להעביר ביצית מופרית לאם פונדקאית נכריה נאמר , עם זאת
ה שהוולד מתייחס אחרי האם על פי ההנח, ל"ש ישראלי זצ"לדעת הגר
ל ל ל ל ייייזזזזיייידלא לדלא לדלא לדלא ל"לכן יש איסור לחלל את הזרע המתייחס אחריה . הפונדקאית
 ,אין כאן איסור, אבל אם הבן מתייחס אחרי האם הישראלית". זרעך בתרהזרעך בתרהזרעך בתרהזרעך בתרה

נושא היחוס באם פונדקאית לא הוכרע עדיין אמנם . אפילו לא מדרבנן
ל הבן מתייחס "י זצש ישראל"לדעת הגראבל , 98סופית אצל פוסקי דורנו

ולפיכך יש לדעתו בהפרייה זו איסור , אחרי האם הפונדקאית הנכריה
  .השחתת זרע

 בהעברת השחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעאלא שיש לברר את דבריו שכתב שיש איסור 
 איסור השחתת נצא מתוך הנחה שישגם אם : נכריהנכריהנכריהנכריההביצית לאם פונדקאית 

,  הזרע לרחמהתתתתבהזרעבהזרעבהזרעבהזרעהיינו דווקא , זרע בהעברת זרע ישראל לרחם נכריה
לפני  נוצרה הווייה חדשה של יצירת עובר גופית-חוץ בהפרייהבהפרייהבהפרייהבהפרייהאבל 

אמנם בהעברת הביצית .  באו לכאןופנים חדשותופנים חדשותופנים חדשותופנים חדשות, השתלתו ברחם הנוכריה
לשיטות שסוברות שהעובר מתייחס  (חילול הקדשחילול הקדשחילול הקדשחילול הקדשיש משום , לרחם נכריה

 כי הזרע כבר הופרה עם, השחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעאבל אין זו ). אחרי האם הנכריה
  ! באו לכאןופנים חדשותופנים חדשותופנים חדשותופנים חדשות, הביצית

ה זרע שכתב שבה99ם"אבל יש ליישב את דבריו על פי המהרש
כי מטרת הוצאת הזרע נועדה לצורך קיום , מלאכותית אין משום השחתת זרע

בהוצאת הזרע יוצא שלפי דרך זו . ואין זו דרך השחתה, מצות פריה ורביה
שהבן מתייחס אחרי כ, ה ברחם נכריגופית והשתלת העובר-חוץלצורך הפרייה 

הבעל אינו מקיים מצות פריה ורביה כי יש איסור לחלל , 100הפונדקאית הנכריה
ולכאורה , את זרע הקודש בהפרייתו ברחם נכריה והרי זו מצוה הבאה בעבירה

                                                           

 .ז, בראשית יז  .97

; מט' סי, חלק כ, ת ציץ אליעזרת ציץ אליעזרת ציץ אליעזרת ציץ אליעזר""""שושושושו  הרב וולדינברג: פוסקים הסוברים שהיולדת היא האם  .98
, ב' סי, ז"חלק אבהע, )ע"חלקי השו' השלמות לד(כרך ד , נשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהם ב ש אלישיב"הגרי

 100-גליון ה, אור המזרחאור המזרחאור המזרחאור המזרח, " תינוק המבחנהבדין", יק'הרב משה הלוי סולובייצ; ק ב"ס
יחוס אמהות בהשתלת עובר ברחם של ", נ גולדברג"הרב ז; 122-128' עמ, )א"תשמ(

  , נשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהםנשמת אברהם אויערבאך  בז"הגרשלדעת , לעומת זאת. 248-259,  התחומיןתחומיןתחומיןתחומין, "אחרת
  ה אין ראיה ברור", ק ב"סס, ב' סי, ז"חלק אבהע, )ע"חלקי השו' השלמות לד(' כרך ד

 בנובמבר 10-משיח מה' גורן במכתבו לפרופ' ולדעת הרב ש; "בדבר כדי להכריע מי האם
  יש מקום לומר כי , ד"תשמ' ד אדר א"י, הצופההצופההצופההצופהובמאמרו בעיתון ) טרם פורסם (1982

  . העורך--   .האם הגנטית היא האם
 .רסח' ג סי"ח  .99

  .לעיל 98ל והפוסקים המוזכרים בהערה "ש ישראלי זצ"לדעת הגר .100
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  .ויש בהוצאתו איסור השחתה, בטל ההיתר להוצאת הזרע

ם שג, ם שהובאו לעיל"אלא שמכל מקום יש להוכיח מדברי הרמב
  :ם כתב"הרמב. בביאה גמורה על שפחה אין משום השחתת זרע

לזרע הקדש להתחלל לזרע הקדש להתחלל לזרע הקדש להתחלל לזרע הקדש להתחלל ונמצא גורם ... אל יהיה עוון זה קל בעיניך"
  ".להיותם עבדים

, ם"למה לא כתב הרמב, אם יש איסור השחתת זרע בביאה על שפחה
, מכאן שאין איסור השחתת זרע! השחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרעהשחתת זרע –שיש עוון חמור עוד יותר 

, אמנם יש חילול זרע הקודש בביאה זו. ע אינו מושחת לארץכל עוד הזר
כל עוד הזרע מועבר , אבל חילול זרע הקודש אינו מוגדר כהשחתת זרע

  .לרחם האשה אפילו אם זו אשה האסורה בביאה

יש מכל מקום , אלא שגם אם אין איסור השחתת זרע בביאת נכריה
 ,,,,ילול זרע הקדשילול זרע הקדשילול זרע הקדשילול זרע הקדשחחחחבהפרייה באמצעות אם פונדקאית נכריה איסור משום 

 הסכם ,על כן). אם הילד מתייחס אחרי הפונדקאית הנכריה(כמבואר לעיל 
, הפרייה שנעשה בין הבעל לאשתו להעברת הביצית לאם פונדקאית נכריה

משום שכל הסכם שיסודו בעבירה , ל"ש ישראלי זצ"אינו תופס לדעת הגר
ל הבעל את ובוודאי אין בית הדין רשאי לכפות ע, אין היתר לבצע אותו

  .המשך ביצוע ההסכם בעבירה

השאלה הבסיסית במאמר , שלא כמו בנדון שעמד לפני הרב ישראלי
אלא בהחזרת , פונדקאיתפונדקאיתפונדקאיתפונדקאיתבהעברת הביצית המופרית לאם זה אינה דנה 
 הבעל אינו יכול לתבוע את הפסקת וכאן, המקוריתהגנטית הביצית לאם 

  .כמבואר לעיל,  אישות אישות אישות אישותדינידינידינידיניוהן על פי , דיני ממונותדיני ממונותדיני ממונותדיני ממונותההפרייה הן על פי 

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות. . . . וווו

לפני המועד , שותף אינו יכול לפרק את השותפות ללא הסכמת חברו  *
  .שנקבע לסיום השותפות

ללא הסכמת ההורה , הורה אינו יכול לדרוש את הפסקת הפריית הביצית  *
  .השני

, רשאי מעסיקו לשכור פועל אחר, פועל שהפסיק עבודתו באמצע היום  *
  .אם הפועל השני דורש תוספת, ל הראשוןולנכות משכרו ש

אין המעסיק רשאי לנכות משכרו , פועל שהפסיק את עבודתו באונס  *
  .לצורך שכירות פועל אחר

אינו יכול , מוכר וקונה שנאנס אחד מהם ולא קיים את התחייבותו  *
  .להוציא ממון מהצד שכנגד

דות משלם דמי וול, אם החובל באלמנה מעוברת, הראשונים נחלקו  *
  .או ליורשי הבעל, לאלמנה
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אם לאב יש בעלות ממונית על העובר שעברו , קיימת מחלוקת ראשונים  *
  .ואין לו בעלים, או שהעובר נחשב ליישות עצמאית, עליו ארבעים יום

כל עוד אינם רוצים , לאב ולאם יש בעלות על הזרע או על הביצית  *
  .להפקירם

והיא מעונינת ,  בגלל הבעלאשה שלא זכתה להיפקד בזרע של קיימא  *
כשאינה מנמקת את סיבת הגירושין , כופים את בעלה לגרשה, בילד

  .במצוות פריה ורביה

לגרשה או לתת את זרעו , אשה שלא זכתה לילד יכולה לדרוש מבעלה  *
  .להפריית מבחנה

, והאשה אינה רוצה להרות באמצעים מלאכותיים, זוג חשוך ילדים  *
  .רחהבעלה יכול לגרשה בעל כ

גם אם גירש את , הבעל אינו יכול להפסיק את תהליך הפריית המבחנה  *
  .אשתו אחרי התחלת תהליך ההפרייה

אינו יכול לדרוש ממנה את המתנה , בעל שנתן מתנה לאשתו וגירשה  *
  .בחזרה

הפוסקים הסתפקו אם מצות פריה ורביה מחייבת שימוש באמצעים   *
  .מלאכותיים

אבל ,  הזרעקדושתקדושתקדושתקדושת יש בה איסור משום חילול ,העברת זרע לאשה נכריה  *
  . הזרעהשחתתהשחתתהשחתתהשחתתאינה אסורה משם 

 אסורה לדעת הפוסקים ,העברת ביצית מופרית לאם פונדקאית נכריה  *
        .שסוברים שהוולד מתייחס אחרי האם הפונדקאית

 )2001 (102-125' עמ, סח- סזאסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור

 

        


