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כשה
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מדובר  במצב  של לעיתי
  .  א
  קיימת  אפשרות  להשפיע  על  מי�  העובר  בהריו�  הבא
זוגית "ולעיתי
  הדבר  מגיע  א!  לבעיה  בי�,  עוגמת  נפש  אמיתית  של  אחד  מבני  הזוג

במקרי
  מסויימי
  הצהירו  בני  הזוג  שה
 יביאו ילדי
 נוספי
 .  ולהפרת  שלו
  הבית
 .לעול
 רק א
 יובטח לה
 שה
 יהיו בני המי� האחר

, ת  על  מי�  העוברישנ�  כידוע  שיטות  טבעיות  העשויות  להשפיע  במידה  מסויימ
ושיטות  דיאטה ,  )ל"ואכמ,  ל"כפי  שנרמז  כבר  בחז(כמו  תיזמו�  מסויי
  של  הזיווג  

מול�  קיימות  שיטות .  מגנזיו
"אשלג�  לבי�  סיד�"למיניה�  המתרכזות  ביחס  בי�  נתר�
הראשונה  היא  הפרדת  זרע  בעזרת  סירקוז ,  לקבלת  התוצאה  המבוקשת'  מעבדתיות'

והשיטה ,  )80"70%  –בהצלחה  חלקית  (ח
  האשה  והזרקת  הזרעוני
  הזכריי
  לר
) איבחו�  טרו
  השרשה  (PGDהאולטימטיבית  של  הפרייה  חו)  גופית  תו�  ביצוע  


 .והחזרת העוברו� בעל המי� הרצוי לרח

אמנ
  ההצלחה  שלה�  נתונה ,  אי�  כמוב�  שו
  איסור  להשתמש  בשיטות  הטבעיות
כמה  בעיות  הלכתיות קשורות  ב'  מעבדתיות'לעומת  זה  השיטות  ה.  בספק  גדול
ההשגחה  הנדרשת  למניעת ,  כגו�  שאלת  הוצאת  הזרע  והשמדת  חלק  ממנו,  משמעותיות

ביצוע  פרוצדורת  ההפרייה .  והספיקות  בייחוס  העובר  לפי  חלק  מהפוסקי
,  טעויות
כמו  הכנסת  האשה  לסיכו� ,    טומ�  בחובו  בעיות  נוספותPGDגופית  בתוספת  "החו)

דוע  שפוסקי  זמננו  מתירי
  בדר�  כלל  לבצע  את י.  מסויי
  עקב  הפרוצדורה  ועוד
למשל  כדי  למנוע  לידת  ילדי
  בעלי  מו
  חמור  במקרי
 ,  הפרוצדורה  הזו  בלית  ברירה

 .של מחלות תורשתיות

ואיזו ,  יותר  להמלי)  על  ביצוע  הפרוצדורות  האלו,  א
  בכלל,  באלו  מקרי
:  שאלתי
הצלחה  בפרוצדורה בהתחשב  בסיכוי  הרב  יותר  ל(משתי  הפרוצדורות  יש  להעדי!  

 ?)המורכבת יותר

הא
  קיי
  איסור  לבחור  את  המי�  הרצוי  אצל  זוגות  שבי�  כה :  שאלה  נוספת
 ? מסיבות אחרותPGDעוברי
 תהלי� של 

 ,בברכה רבה      
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 איסור והיתר בברירת מי� היילוד

ל  להשפיע שאד
  יכו,  ל"כדאי  לדעת  שעצ
  היסוד  שרמזת  עליו  בש
  חז.  א
שנוי במחלוקת גדולה שרק , י השהיית הפליטה"בדרכי  הטבע  על בחירת מי� הוולד ע

שני
  עשר "בסוגיית  ,  המקור  החשוב  נמצא  בסו!  מסכת  נדה.  מעטי
  מודעי
  לה
ולעניננו ש
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ויקדש  עצמו  בשעת ,  ישא  אשה  ההוגנת  לו]:  רבי  יהושע  הגדול[אמר  לה
 .תשמיש

 !הרבה עשו כ� ולא הועילו: אמרו

 ,יבקש רחמי
 ממי שהבני
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 שכר פרי הבט�' הנה נחלת ה: שנאמר

 .דהא בלא הא לא סגי? מאי קא משמע ל�

 ?מאי שכר פרי הבט�

בשכר  שמשהי�  עצמ�  בבט�  כדי  שתזריע  אשתו  תחילה :  נינאר  חמא  ברבי  ח"א
 .ה שכר פרי הבט�" נות� לו הקב–

הרי ברור שלדעת רבי יהושע הגדול סדר ההזרעה איננו משפיע באופ� טבעי   
 .אלא א� ורק מצטר! לזכויותיו של המתאפק, על בחירת המי�

על (!)  המצביעות  על  השפעה  טבעית  דיאטטית  של  האישה  ישנ�  עדויות  .  ב
א�  ג
 ,    אי�  מניעה  הלכתית  להשתמש  בשיטה  זו.ברירת  המי�  לפני  הכניסה  להריו�
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  הפוסקי
  אוסרי
  את  התהלי�  א
  הוא  נועד  א�  ורק –לגבי  הפרדת  זרע  .  ג
ד ל  שהיה  אח"ז  גוסטמ�  זצ"  שנה  שאלתי  שאלה  זו  את  הרי20"לפני  כ.  לברירת  המי�

תשובתו  היתה .    שנה15"מגדולי  הפוסקי
  עוד  לפני  השואה  עד  פטירתו  לפני  קרוב  ל
אפילו  למי  שיש  לו ,  אי�  להתיר  הפרדת  זרע  א
  כל  מטרתה  ברירת  מי�:  משמעית"חד

, ז  אויערבא�  היא  חד  משמעית  לאיסור"ג
  דעת  הגרש.  צאצאי
  ממי�  אחד  בלבד
 .ק א"א ס' זר סיחלק אב� הע' כמובא בשמו בספר נשמת אברה
 כר� ד
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  למטרה  בלעדית  של PGD"מאות
  נימוקי
  אי�  היתר  הלכתי  להשתמש  ב.  ד
 .ל"ואכמ, פרט אולי למקרי
 מיוחדי
, ברירת מי� היילוד

  היא  שיטה  בטוחה  יותר  ברמה  הפרקטית  מכל  השיטות PGD"מאחר  ו.  ה
נכו�  יותר ,  נראה  שא
  כבר  יש  הצדקה  ליצור  הריו�  שלא  כדר�  כל  האר),  האחרות

 .להשתמש בשיטה היעילה יותר מבחינת התוצאה

אי�  מניעה ,    בגלל  אינדיקציה  רפואיתPGDלגבי  זוגות  שעוברי
  ממילא  .  ו

" הוריה
"בתנאי  ששאר  העוברי
  הבריאי
  לא  יושמדו  כל  עוד  ,  להעדי!  מי�  מסויי
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