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 המותר והאסורפרופ' א"ס אברהם

סימ א סעי ה כיו שיש לאד )ה( זכר ונקבה קיי מצות פריה ורביה ,והוא
שלא יהיה הב סריס או הנקבה איילונית) .פי' ,איל הוא זכר הצא ,כלומר שיש
לאשה טבע הזכר וסימני ה שאי לה שדי כנשי  ,וקולה עבה ,ואותו מקו אינו
בולט מגופה כיתר הנשי (.

נשמת אברה
)ה( זכר ונקבה .קיימת שיטה להפריד בזרע האב ,בי זרעוני זכריי וזרעוני
נקביי כ שבהזרעה מלאכותית יש סיכוי טוב להבטיח את מי העובר.
זוג שיש לה כמה בנות ורוצי ב ,הא מותר לה להשתמש בהזרעה
מלאכותית )בהשגחה וכו'( ע הפרדת הזרעוני כנ"ל כדי שיהיה לה ב? ולכאורה
נראה שאי לעשות כ ,כי ראה להל 25שג הפוסקי המתירי הזרעה מלאכותית
התירו רק לזוג שאי לה ילדי כלל וכ רק אחרי שעברו עשר שני ובקביעה
רפואית מוסמכת שאי עצה אחרת – רק בתנאי אלה התירו הוצאת זרע בידי .
אמנ ראה מה שהבאתי בש הגרש"ז אויערבא זצ"ל 26שכתב לגבי הוצאת זרע
לבדיקה וז"ל :ויתכ דאפילו א כבר יש לו ב ובת ג כ מותר כדי לקיי מצות
שבת או שאשתו מצטערת הרבה מזה שאי לה עוד בני  ,עכ"ל .27א כתב לי
הגרש"ז אויערבא זצ"ל :הרי בדיקה אי דינה כבטלה הואיל וזה לצור רפואה כדי
שיוכל לקיי פו"ר או מצות שבת ,מה שאי כ מי שרוצה רק ב ,משחית בידי את
כל השאר ,ונמצא שהוא ודאי משחית ורק בחלק קט רצונו לנסות להציל ע"י
הזרעה ,עכ"ל.

 .25ס"ק ו.1
 .26סי' כג ס"ק ב )עמ' רכו(.
 .27וע"ע ש עמ' רל שהבאתי בש השו"ת אג"מ שאוסר לזוג שיש לה ב ובת ורוצי יותר
ילדי להתייע* ע רופאי כשאינ יודעי שיש איזה מחלה שגרמה לכ .
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וכ לגבי זוג שאי לה ילדי כלל ואחרי שקיבלו היתר להזרעה מלאכותית
רוצי לוודא שהיילוד יהיה זכר )או נקבה( .ולכאורה כא ג לדעת הפוסקי הנ"ל
יהיה מותר לבצע הפרדת הזרעוני לשני המיני לפני הזרקת החלק הרצוי לרח
האשה .וכתב לי הגרש"ז אויערבא זצ"ל :חושבני שג זה לא רצוי להתיר ,עכ"ל.
ואמנ בעצ השיטה יש השחתת חלק מהזרע בידי  ,א ג בהוצאת זרע
לבדיקה יש השחתה ,לא רק של חלק אלא של כל הזרע בידי  ,ובכל זאת מקובל
להתיר בתנאי מסויימי  .28וכ בהפריה במבחנה משתמשי רק בחלק קט מהזרע
כדי להפרות את הביציות .וכתב לי הגרש"ז אויערבא זצ"ל :כתבתי כבר שזה לצור
פו"ר או שבת ולא לבטלה ,עכ"ל .א צ"ע בשתי השאלות הנ"ל הא לא בכגו דא
נאמר :29בהדי כבשי דרחמנא למה ל  .וכתב לי הגרש"ז אויערבא זצ"ל :לזה אני
מסכי  ,עכ"ל.
לעומת האמור לעיל ,אמר לי הגאו זצ"ל בזוג שידוע שילדיה הזכרי עלולי
לסבול ממחלה קשה )כגו המופיליה( מותר לבצע עבור הזרעה מלאכותית )מבעל
לאשתו( אחרי הפרדת הזרעוני והזרעת הזרעוני הנקביי בלבד.

מקור :נשמת אברהם )תשס"ז( ,אה"ע סי' א ,ס"ק

 .28ש .
 .29ברכות י ע"א.
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