הערות ותגובות ־ קוראים כותבים

לכבוד העורך,
ברצוני להתייחס למאמר מו ש א את הכותרת ״הזרעה מלאכותית לאור ההלכה״ )חוברת י״ ב(
ולהעיר מספר הערות.
א.

מחבר מזאמר כותב בשלהי עמוד  :7״באופן עקרוני דור שי ם הפוסקים שהזרע יו שג

בדרך של קיום יחסי סין ולא ע״י אוננות או בכלי .לדעת אחד הפוסקים הוצאת הזרע ביד או
בבלי שלא ע״ י קיום יחסי מין אסורה משום ' ל א תנאף' ואסורה נם כשהכוונה לגרום ל הריון
וללידה״  .בכדי להעמיד דברים על דיוקם בר צוני ל ציין המבואר במפורש בנם' נידה דף י ״ ג
עייב :״אמר ר  ,אלעזר מאי דבתיב ידיכם דמים מלאו  -אלו המנאפים בי ד .תנא דבי ר  ,ישמעאל

לא תנאף לא תהא בך ני או ף בין ביד ו בין ברגל״  ,ו אין חולקים על ז ה .ופלא מדוע כתה המחבר
שזו הי דעת אחד הפוסקים בלבד .ו עיין עוד בר ש״י על ה רי״ ף ,שבת סי״ ד ,ובמעדני יו ״ ט על
הרא״ש ני תז פ״ב אות מ'  ,ש דיי קו שלא כתוב לא תנאף באשה  -בדרך שכתוב ו אי ש אשר
ינאף את אשת איש  -אלא לא תנאף סתם .ו הי עו א פי' שלא באשה ,אלא ביד וברגל ,ובמעדני
יו״ ס שם הביא בשם הסמ״ק ל אוין רצ״ב שמנה איסור זה בין ל אוין כלאו מיו ח ד .אמנם ב שו״ת
פני יהושע אהע״ז סי' מד כתב שדרשה ז ו היא רק אסמכתא.
עוד יש להעיר שמהלאו של ונשמרת מכל דבר רע הנם׳ ב ע״ז דף כ' ע״ב דורשת שלא יהרהר
אדם ביום וי בו א לי די סופאה בלילה ו עיי״ ש בתוס׳ ד״ ה שלא דבתבו שהיא דרשה גמורה
ולמדים שגרימת השחתת זרע אסור מן מזו ר ה ו כן דעת ההמב״ן בחולין ל ״ז ע״ב ו ח' הר״ן
שם ,סס״ג ל אוין ק ב״ו ,סמ״ק סי' כר*  ,ארחות חיים ח״ב עמ'  113בשם רבנו י ת ה .ו עי'
ברמב״ן בתוספות לסתמ״ד מל״ת י ״ א ,שב׳ ואפשר שיכלול בו) ב ה ל או של ונשמרת ו כו' (
גם ההרהור שמא יבוא לי די קרי .אמנם קיימת דעת י חי ד של היראים השלם סי' ם״ה ש ב'
שהדרשה אינה אלא אסמכתא .ו ע״ ע באחיעזר ח״ג סי׳ ב״ ד.
ב.

מחבר המאמר קובע ,ש״ עדיף להשיג את הזרע בדרך של ״ד ש מבפנים וזו ר ה מבחוץ״

ורק אם אי אפשר בדרך ז ו ניתן לבצע הוצאת הזרע ע״י לבישת כיס על האיבר בשעת תשמיש״ .
דברים אלה אינם מ דויי קי ם ,שהרי נפסק ברמב״ם אי סורי ביאה פכ״א הי״ ח ובטור ו ב שו״ ע אה״ע
כ״ג ס״א ומקור הדברים ביבמות לד ע״ב ״לא י הי' אדם דש מבפנים וזו ר ה מבחוץ ,שהרי
אסור להוציא זרע לבטלה״  .וב שערי חשובה לרבנו יונ ה ח״ג סי' קי״ג כ' דחייב מיתה בי די
שמים ,וז ה הי׳ מעשה ער ו אונן כמבואר בר ש״י בראשית ל״ח ם' ו עי׳ בריסב״א יבמות שם.
ותנה באופן שאשה עלולה להסתכן אם תתעבר או תלד נחלקו האחרונים באיזה אופן מותרת
לשמש .י״ א במוך קודם תשמיש ) שו״ ת חמדת שלמה ,שו״ ת צמח צדק החדש אה״ע סי' פט,
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שו״ ה מהרש״ם ח ״ א סי' ב״ח ו עו ד( וי ״ א שלבישת כיס א סו ר ה) שו״ ת מהרש״ם חייג בהשמטות
בסוף הספר .ו רו ב האחרונים סוברים שאסור( וי ש מיעוס מתירים א מי' בכיס כמקום סכנה
)אחיעזד ח״נ סי׳ ב״ ד(.
ואף אחד מהאחרונים לא מז כי ר עד להתיר באופן של ״ד ש מבפנים חו ר ה מב חוץ״  .ו א״ ב
ברור שאופן זה הוא הפחות מועדף בכדי להשיג ז ר ע.
בכבוד רב ובברכה
א  .פ  .שטיין

תשובת העורך
השגות הכותב הנ״ל מבוססות על הנחה מוטעית מי סודה .הכותב יעא ל דון בעעם דין הועאת
זר ע לבטלה ,ועל כך אין בל עורך להרבות בראיות על חומרת האיסור הזה ,וראה בהרחבה
באוער הפוסקים ,סימן כ״ ג ,סק״א -סק״ה.
כ מו -כן ברור הדבר ,שאסור בהחלט להשתמש בשיטת ״ד ש מבפנים וזו ר ה מ ב חוץ״ ) ד היינו
משגל נסוג( באמעעי למניעת ה ריון .וראה נם על בך בהרחבה באוער הפוסקים ,שם ,סק״ג.
ו אגב ,ב הז כירו ענין ז ה ,עלי ל עיין ,ש ע ל -פי סטטימזיקות שונו ת אבן מהווה שיטה ז ו דרך
נפועה לתכנון הי לוד ה ,אך היא פסולה לחלוטין מעד ההלכה וגם מדע הרפואה מתנגד לשיטה
ז ו בתוקף .אך כל זה אי עו שיי ך לני דון מאמרי ולהערו תי תמעוססות ע ״י הכותב .שהרי אין
המדובר באן בהשחתת זרע לבטלה או בפעולה לשם ני או ף ) עי׳ שו״ ת משפטי עוזי א ל ,אבה״ע,
סי' מ״ ב ,ושם מ הדו״ ת ,אבה״ע ,סי' נ' (  ,אלא בהועאת זר ע לעורך בנין ו קיו ם מעות פריה
ו ר בי ה .ו הו א הדין גם בהועאת זרע לעורך בדיקת פו ריו ת הגבר ,שגם שם מזמרה היא לשם
קיום מעות פריה ו ר בי ה ולא לשם השחתה וני או ף .
ו ע ל -כן ב ענייני ם אלו דעת רו ב הפוסקים היא כפי שכתבתי במאמרי הנ״ ל ,שמותר להשיג את
תאי הזרע הן בדרך ״ד ש מבפנים חו ר ה מ ב חוץ״  ,הן ע״י לבישת כיס ) (C ondom

על האיבר

בשעת תשמיש ו הן הרצאתו בי דיי ם .אכן קימזת מחלוקת בין האחרונים בבחירת השיטה העדיפה
ו ב די רוג השיטות בהתאם ל שיקולי ם הלכתיים ול אפ שרויו ת ט כניו ת .רו ב הפוסקים מעדיפים את
שיטת הביאה המופסקת להשגת זרע למטרות המומרות ו עי' בהרחבה ב שו״ ת עי ץ א לי עזר ,חלק
ט׳  ,סימן נ״ א ,שער א׳ ו ב אוצר הפוסקים ,סומן כ״נ סק״א אות י ״ א ,ו כן בספרים ש ציינ תי
במאמרי הנ״ ל.
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לכב׳ העורך

בעניין רב קראתי אה תשובה תגרא״י וולדינברג שליט י׳ א חמתיר הפסקת ה ריון למחות ץד
שבעה חודשים אס נתברר בוודאות שתעובר נמנע במחלת טאי-זקס ; שנתפרסמה בגי ליון
מאחרון של ״אסיא״ מחודש זה .ומאחר שב״פתח דבר״ פנית לקוראים להגיב ו ל ה עיר ,אני
מרשה לעצמי לעורר במה נקודות שעפו ממחשבתי עם קוראי את תשובת הגאון שלי ס״א.
א.

על החילוק בין עד שבעה חוד שים לאחריהם; באות ד של חתשובח מביא הגאון שליט״א

את הסתייגותו של הרב ״ חוו ת י אי ר״ מדוילוקים בין קודם מ ימים לאחריהם או בין קודם נ
חודשים לאחריתם ,שו ע נובעים מדעת נוטה ומסברה הכרס .לבן קשה לי להבין את מקור
החילוק בין קודם שבעה חודשים לאחריהם ,שנם לחם אין מקור מפור ש; ואם כי הגאון שליט״ א
פירש אח סברת החילוק באות א ״שבמלאות ז חודשים בא כבר הוולד בחרבה מקרים לי די
גמרו״  ,אך במה עדיפה סברא ז ו על הסברות חנ״ל )ם יו ם ,ז חוד שי ם(?
ו עו ד ,הגאון שליס״א מסחסך בעיקר על שו״ ח מהרי״ט ועל ״שאילת י ע ב״ ץ״ ; ומדברי הי ע ב״ץ
הוזכרה רק ההגבלה ״כל במה דלא עקר״  ,במו שהדגיש הנאון שליט״א באות ב.
ב.

סבנה האם .הגאון שליט״ א מתנה את היתרו באופן שביצוע הפסקת ה הריון לא יהא כרוך

בשום סכנה לאם )אות א ואות ו (  .אם א מי טועה ,מתייחסים חסיד ללידה כאל מקדה שי ש מ
ס ״נ ומחללים ע ליו את השבת ,על אף טבעיותה של ומוטעה ) עי׳ ב״מגיד משנה״  ,שבת ,פרק
ב ,הלכה י א(; ו כ״ ש שהפסקת ה ריון י ש בה סיכון מסמים .ואם כן ,באתה אופן אפשר להיכנס
לכתחילה למזנב כזה; והאם אין התנאי ז ע" ל מערער אח מע שיותו של ההיתר?
נ.

איבוד נפשות .הגאון שליט״א מסתמך על דעת הרבה מהפוסקים שאיסור המתת העובר

אמו אלא מדרבנן אבל מחמת איבוד נפשות אין ני דנו ד כלל )אות א( .משמע קצת שפוסקים
רבים אלה אינם רוב הפוסקים שדנו בדבר  ,ש אילו היה כן חיה הגאון שליט״א כותב בוו ד אי
שכן היא דעת רוב הפוסקים .לעומת זאת דיבר על כך הרב הראשי לי שראל ,הראשל״צ
הגר״ע יוסף שליט״א בעש״ק כי תשא השתא ,במדור ההלכה השבועי שלו ב ר דיו ,ו הז כי ר אז
שדעת בתוספות למס׳ סנהדרין ,נט א ,ולמס׳ חו לין ,לג א ,שיש בזה איסור מן התורה ,שכן
דעת שו״ ת "חקרי ל ב״ ,או״ ח סי׳ נח ,בכוונתם  ,והגאון ה רונ א צ׳ו בי ב שו״ת "צפנת פענח",
סי' נט .ו כן כתבו ב שו״ת מהר״ם שי ק ,יו ״ ד סי׳ קנה; ב שו״ת "בית י צ ח ק״ ,ח״ ב ,יו ״ ד סי׳
קסב; ״תורת חסד" מלו בלין ,אה״ע סי' מב.
והגאון ר' מאיר שמחה הכהן ז צ״ ל כתב ב״משך חכמה״ רי ש פרשת וי ק ה ל ,שיש בזה חיו ב
מיתה בידי שמים .ו או לי כן היא דעת הפוסקים הסוברים שהאיסור הוא משום השחתת ז ר ע,
שיש על כך חיוב מיתה בידי שמים ,כמבואר במס׳ גידה ,יג א.
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ד.

הצעה אלטרנטיבית  .לאור חג״ ל יור ש ת לי להציע פתרון אחר .״ הצורך הגדול״ דסחווח

סיבת ההיתר הוא הפגם ,הצער ,חבושה ו היי סו רי ם הרו חניי ם והגשמיים שי ש ל הו רי ם) או ת ח(.
ברור שגם הפסקת ה ריון י ש בה צער מ סויי ם לחורים שר צו להוליד בני ם ,אך חם משלימים עם
זח ברעתם ש אין זה זר ע של קיי מ א ,ויי ג ר מו לחם יי סו רי ם רבים אם ייוו ל ד .או לי אפשר להציע
ש ה הריון יי מ שך עד תו מו ,אך עם הלידה ייל קח הוו ל ד סן ז מ ם אל מוסד מיו ח ד לטיפול בילדים
כאלה  ,והאם תדע מראש שמבחינתה היא נפרדת מעוברה כשם שהיתה נפרדת סמנו אי לו היה
מומת ח ״ו ל פני תום ה ה ריון .במוסד זה י טפלו בילד עד שי חזי ר נשמתו ל בו ר או ,אך לא תורשה
כלל גישת ההורים לילדם ז ה; במובן שכל זה יי ע ש ה בהסכמתם המלאה .באופן זה לא נצטרך
לשלוח י ד בעובר  ,אשר נם הגאון שלי ט״ א מסכים בוו ד אי שי ש פוסקים שאוסרים זאת; ו אי לו
אותם החורים שלא י ס כי מו להיפרד מילדם י ד עו מראש שהם מקבלים עליהם את הסבל חנ״ ל,
ו אין א חריו תנו עליהם.
מובן שהבעיה המתעוררת בהצעה ז ו היא בעיה כספית ,בי מוסד כזה י ד רו ש הוצאות רבו ת.
אבל דו מני שגם הגאון שלי ט״א לא חיה מסכים להתיר הטלה רק כדי לחסוך בכספים .וי ש
להקים קרן מיוחדת כדי להחזיק י ל די ם אומללים אלת כל עוד י ש לחם החיים שנקצבו להם ע ״י
בוראם ,כשם שמחזיקים י לדי ם שאין אימותיהם מוכנו ת לגדלם )וכמדומה שבתנאים הנהוגים
בזמננו במדינתנו לא יסכים הגאון שלי ט״א להתיר הפלה בא״א שזינ ת ה ,כ בני דון של שו״ ת
״ר ב פעלים״  ,ש הוזכר באות ה ,כיון שאפשר בהחלט למנוע הפגם ,ה ביזיון ו חי לו ל השם
ש הוז כ רו שם בתנאים שבז מננו( ] .אולי יאפשר מוסד כזה לרופאים להכיר יו ת ר את המחלה
וללמוד ולחקור אם אפשר למונעה או לרפא אותה ,או להקל על היי לו די ם הללו במידה מסויימת
שאינה י דו ע ה חיו ם[ .
אני מבקש סליחתך על האריכות; ו כן אבקש את סליחת הגאון שלי ט״א אם יו כ ל לערוך ״ דיו ן
חוז ר״ בנדון זה לאור הנקודות שהעליתי.
בכבוד רב
שמעון וייז ר

הערת המערבת
השנות והצעות הכותב הועברו לי די חרב א  .י  .ולדינברג ש לי ט״ א ,אך לצערנו לא נתקבלה
תשובת חרב עד למסירת החוסר לדפוס.
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