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הקדמה

שללרחמהאולנרתיקהזרעהחדרתדהיינומלאכותית,הזרעה

הרבייהבתחומהראשונההטכנולוגיה,היאמיןןיחסיקיומללאאישה

נדוןזהבמאמר . 2הרחבהציבורשללשימושושפותחההמלאכותית

הכנסייהשלגישתהוביןהעבריהמשפטגישתביןהעקרוניבהדבל

 , Naturalism) (הנטורליזמסוגייתהמלאכותית;להזרעההקתולית

מעשהשלהטבעייממההסדרימלסטותשאסורהאמונהדהיינו

הזרעהעמההלכהשלהמתודולוגיתההתמודדותבראשית;

כןכמוזו.בסוגיהלמוסרהמשפטביןבהלכהוהיחסמלאכותית,

להזרעהבנוגעההלכתיתהעמדהמשפיעהשבוהאופןעלנצביע

תורמשלהאנונימיותעקרוןבענייןהישראליהמשפטעלמלאכותית

ההסכמימחוקפיעלפונדקאיתאמבחירתשלובהקשרהזרע,

ההסכמימ")."חוק(להלן:ו-996תשנ"ועוברימ,לנשיאת

שלהזרעבאמצעותמלאכותיתא.הזרעה
וקתוליותיהודיותעמדות ) AIH "3 "(להלו:הבעל

המקרימכללשמתוךלצייןיש , AIHלגביהלכתילדיוןניגשבטרמ

 AIHשלבטכנולוגיההשימושמלאכותית,בהזרעהנעזרימשבהמ

אנטומימפגמסובלהבעלשבהמבמקרימומומלץיחסית,נמוך

כן,כמוחמור.פסיכולוגי(אימפוטנציה)אונותמאיןאומינובאיבר

שבהמבמקרימרחוקות,לעתימכיאמזו,בטכנולוגיהשימושנעשה

השימושעלממליציממסוימימבמקרימנמוכה.זרעספירתישלבעל

אושגורמרפואיטיפוללעבורעתידהבעלאמ AIHה-בטכנולוגיית

לעקרות.לגרומשעלול

ההלכה.עמדת 1

מיעוטעמדת . 4AIHב-השימושאתמתירימההלכהפוסקימרבית

השימושכיהיאזו,בטכנולוגיהלשימושהמתנגדימהפוסקימ,

לאורזרע.השחתתשלההלכתיהאיסוראתמפרזובטכנולוגיה

ישירותזרעפולטאינוהבעלשבומינימגעכלהמיעוט,עמדת

להימנעוישזרע,להשחתתנחשבאשתו,שלהרבייהמערכתלתוך

הזרעהשללמטרהזרעאיסוףזו,להגדרהבהתאמ . sוכולמכולממנו

 .למינהלהמכללהשלהאקדמיהמטלוללמשפטים,הטפרביתלמשפטים,פרופטור

למשפטיםבפקולטהראשוןלתוארתלמידהשויצקי,שרהלגב'להודותברצוני

לדפוט.המאמרבהכנתהרבהעזרתהעלהעברית,ברטיטהבאוני
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שמעלימנוסףטיעוןזרע.השחתתשללאיסורמנוגדמלאכותית,

 AIHשלבטכנולוגיההשימושנגדההלכהפוסקישלמיעוטאותו

שבשגגהביןאחר,שלבזרעויוחלףהבעלשלשזרעומכךהחששהוא

המשפטיבמעמדומהותיתלפגיעהתובילכזוהחלפהשבמזי.דובין

לאיסורבנוגעהרובעלמקובלימאינמהמיעוטנימוקיהיל.דשל

 AIHב-השימושאתהמתירימהפוסקימטענתזרע.השחתתשל
רלוונטיזהאיןלעולמ,ילדלהביאהיאההליךמטרתשכאשרהיא,

ישנהזו,מטרהלהשגתהתהליךבמסגרתאמהלכתית,מבחינה

הנקבי.הרבייהלאיברחדירתולביןהזכריהזרעפליטתביןהפסקה

גמהמצבהואכךאךלאיבו,דהולךתמידהזכרימהזרעחלקאמנמ

הזרע,שלהחלפהמפנילחששבנוגע"טבעיימ".מיןיחסיבקיומ

שכזה,תרחישהתממשותמפניהערטילאישהחששהואידועכלל

הלכתית,מבחינהעקרוניתהמותרהליךלאסורכדימספיקאינו

כהקמתונעלהמכודבתמטרההגשמתלצורךנועדכשההליךבייחוד

להבטיחמנתעלשונימאמצעימלנקוטניתןמקרה,בכל . 6משפחה

במספרכיומ,כברזה,בהקשרמינימלי.יהיהזרעלהחלפותשהסיכוי

מפקחימישנממצוות,שומרייהודיממטופלימשבהןקליניקות

לאזרזרעשאףלוודאבאחריותושנושאימהכשרה,שעברוזמינימ

 • 7האישהלגוףלהחדרתוועדהזרעאיסוףמרגעבהליךיתערב

במקרהובמיוחדההלכה,פיעלמותרת AIHשטכנולוגייתבהנחה

להתייעץישלעולמ,ילדימלהביאהיחידההדרךזושעבורוזוגשל

והמקובלתהראויההדרךאתלמצואמנתעלהלכתיתסמכותעמ

קיימתכאשרהלכתי,בייעוץצורךישכן,כמו . 8הזרעלאיסוףביותר

מנתעלהאישהשלהווסתבתקופתתתבצעשההזרעהאפשרות

הלכתיבייעוץהצורךהאישה.התעברותואתהזרעקליטתאתלייעל

בעלהעלאסורההאישהזושבתקופהמשומעולהזהבמקרה

 • 9אסורביניהממגעכלגמכןועלהלכתית,מבחינה

השימושאמהיא AIHשלבהקשרהמתעוררותהשאלותאחת

?חלקן Oורבו""פרושלהמקראיהציוויאחרממלאזובטכנולוגיה

ובלתיחיונירכיבהואמינישמגעשמאחרטוענימההלכהמפוסקי

אתמקיימתלא AIHבאמצעותילדהבאתזו,מצווהקיומשלנפרד

שלהציווישמהותהיאזולטענההנגדיתהמבטנקודת .ןהחיובן

חיימצאצאימובהבאתההתרבותבעצמלמעשהמונחתורבו""פרו

הצאצאימאתמביאימשבאמצעותוהתהליךזאתולעומתלעולמ,

ורבייהפריהעלהתורניהציוויזו,דעהפיעלמעכב.אינולעולמ

 .ן 2מלאכותיתבדרךאשתואתמזריעהבעלכאשרמתקיימבהחלט



הר'ידיעלשאומצהביניים,עמדתקיימתהללו,העמדותשתיבין

 AIHבאמצעותשהתרבותאףעמדתו,לפיאויערבאך,זלמןשלמה

הרימדאורייתא,ורבו""פרומצוותשלמלאקיוםכדיעולהאינה

יצרה""לשבתשלמדרבנןהמצווהאתלקייםכדימספיקהכןשהיא

קיוםדירוגבאמצעות , 13העולם)אתליישבהכללית(ההוראה

אויערבאךהר'מצליחמדרבנן,מצווהשליותרהנמוכהברמההמצווה

באמצעותלהתרבותדתיתהלכתיתמשמעותתהיהשעדייןלהבטיח

AIH , המצווהשלהנורמטיביתהעצמהמלואכדיעולהאינהשהיאאף

 ...מדאורייתא,

 D. Sinclair "Assisted Reproduction inהמחבר:שלמאמרועלמבוססזהמאמר

71-106 ) 2002 ( Jewish Law" 30 Fordham UrbanL. J . החחוםבכלמקיףדיון

 D. Sinclair Jewishהמחבר:שלבספרונמצאהעבריבמשפטמלאכותיתרבזזהשל

) 2003 , Biomedicai Law: Legai and Exlra-Legai Dimensions (Oxford 

(תשס"ד).טבהמשפטתתפרסםהמאמרשלמורחבתגרסה . 68-120

יתקדםזו,בצורהמלאכותיתהזרעהיריעלהריוןלהשיגהמתקשהזוגשהיוםלצווןיש

במבחנה,הנמצאתלביציתהזזשרהזרעמחדיריםשבוחוץ-גופיתהפריהשללתהליך

 , 5 ) 1994 (נהאיסאחוץ-גופית""הפרזזהספרןועילויןא'ראו

במחציתהתחילהאדםבניאצלהתהליך 2

א'ראוהתשע-עשרה.המאהשלהשנייה

רפואיתהלכתיתאנציקלופידהשטוונברג

 . 148א)כרך , 1988שנזזה,(מהדורה

3 Artificial Tnsemination Using The 

Husband's Sperm . 

רסח;ג,מהרש"םשו"תמג;יעב"ץשאלת 4

השדהפרישו"ח ;צזביאהרוןזקןשו"ח

מנחתשו"חח;נ,אששרידישו"חננ;ני

העזראבןב,אומריביעשו"תנ;א,יצחק

עא;א,העזראבןמשה,איגרותשו"תא;

לב.,דיח;יא,בו

שו"תקח;-קז,דמלכיאלדברישו"ת 5

ציץשו"ח j 'העזראבןהיעדביישכיל

אוסריםאלוהלכהפוסקינא.ט,אליעזר

כוונתאםאפילו , AIHב-השימושאת

להקיםמנתעלבזרעלהשתמשהיאהבעל

חזקהמיסטיתהנחהישנהמשפחה,

לידיבאהאשרהאוסרת,האסכולהבבסיס

עודביההר'שלבעמדתובמיוחדביטוי

לעיל).עדבי,ישכילשו"ת(ראוהדיה

התנגדותובבסיסעומדותרומותהנמקות

בעזזתעללהתגברבמטרה AIHב-לשימוש

לפימוקדם.מביוץהנובעתפוריותחוסר

מיןיחסילקזזםאסורהעבריהמשפט

שבמקרהכךהווסת,תקופתבמהלך

במהלךהרגיל,מןמוקדםמבזזצתשאישה

קיוםעלאוסרתההלכהשבוהזמןפרק

א'ראולהרות.תוכללאהיאמין,יחסי

רפואיתהלכתיתאנציקלופידהשטזזנברג

על . 300ד)כרך , 1994ראשונה,(מהדורה

פוסקימספרזה,קושיעללהתגברמנת

בפרק AIHב-שימושלעשותמציעיםהלכה

שבנוסףהדיה,הר'אולםבלדב,מדרבנןהואמיןיחסיקיוםשלהאיסורשבוהזמן

הרימזה,שיווצרש"הוולדדבעתועומדשם,בעלקבליסטגםהיהחשובפוסקלהיותו

הואכןעלממנה".לחלצושקשהרצוצה,בטומאהובפנימיותו,בחיצוניותומלובשהוא

ביוץבעקבותשמתעוררתהפוריותבעזזתאתלפתורמנתעל AIHב-לשימושמתנגד

 D. Lasker "Kabbalah ,ראו:זהבתחוםלקבלהההלכהביןהיחסלגבימוקדם.

1-14 ) 1988 ( Halakhah, and Modern Medicine" 8 Modern Judaism . 

 . 4הערהלעילראו 6

 . A. Dickter "Kosher Conception" Jewish Week 7.11.1997ראו:

ע.א,העזראבןמשה,אגרותשו"ת

מנחתשו"תא;העזראבןב,אומריביעשו"תיח.ב,העזראבןמשה,אגרותשו"ת

נ.א,יצחק

 D. Feldtnan Marilai Reialions, Birlh Conlroi andגם:ו;ראוו,יבמותמשנה: 10

46-59 ) 1974 , Aborlion in Jewish Law (New-York 

ה,עדביישכילשו"תיט;העזר,אבןעוזיאל,משפטישו"תח;א,העזר,אבןזהב,טורי 11

י.העזראבן

כז.ג,אליעזרציץשו"תא;העזראבןב,אומריביעשו"תנ;א,יצחקמנחתשו"ת 1 2

 Feldman, supraא;סב,יבמות,בבלי:תלמודיג;א,עדויותמשנהיח;מה,ישעיה, 13

48 . note 10, at p ; זלמןשלמההר'דבריאת(מצטטטא,העזראבןאברהם,נשמת

אויערבאך)·
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בטכנולוגייתשהשימושרקלאההלכה,פוטקימרביתלפיכן,על

AIH ,לשערמקוםישמצווה.שלקיוםמהווהאףשהואאלאמותר

החברתיותההשלכותאתגםמשקפת , AIHב-לשימושזושגישה

מוקדמהוויםילדיםאלו,בחוגים .דתייםבחוגיםלעקרותשיש

ללחציםשרגישותטפק,איןובקהילה.במשפחההדתחיישלחשוב

לעולם,ילדיםלהביאאלהזוגותעלהמופעליםוהחברתייםהדתיים

עלגםלהםלעזורדרכיםלמצואהלכהפוטקיבקרבלמגמהתורמת

 • 14מלאכותיותרבייהדברכישימושידי

באמצעילשימושהמתנגדיםההלכהשפוטקיהעודבהאתלצייןיש

האיטורכגוןהלכתייםחששיתעלמתבטטיםמלאכותייםרבייה

ורבייה.פריהמצוותלקיוםבנוגעהטתייגויותועלהזרע,השחתתשל

הרבייהשתהליךעקרוניתדשירההעבריבמשפטשאיןלהטיקישמזה

בלבד.טבעיבאופןיבוצע

הקתוליתהעמדה . 2

אשרהקתולית,הכנטייהשללדוקטרינהלחלוטיןמנוגדתזוגישה

בתהליךטכנולוגיתהתערבותכלואוטרתנטורליטטית,גישהנוקטת

באמצעותהןמלאכותית,הזרעהזאת,בעקבותהאדם.בנישלהרבייה

חוץ-הפריהוכןזר,תורםשלזרעובאמצעותוהןהבעלשלזרעו

הנאבקיםקתולייםנשואיםזוגותעבוראופציותאינן-גופית

מהוראתשעולהכפיהקתולית,הדוקטרינהלפיפוריות.בבעיות

אתלהפרידאטור , Donum Vitae)15 ( 1987משנתהאפיפיור

המכונהזה,איטורהנישואין.חייבמטגרתמיןיחטימקיוםההולדה

ילדיםכידורש ,) inseparability principle (אי-ההפרדה""עקרון

וכללאשתו,בעלביןמיןיחטיקיוםבעקבותורקאךלעולםיבואו

ההולדה,בתהליךהמיניהמגעאתהמחליפהאחרתרבייהטכניקת

הנולדיםשילדיםהרעיוןעלמבוטטאי-ההפרדהעקרון . 16אטורה

בכךנפטדיםייצאולאשתו,בעלביןאהבהיחטישאינהדרךבכל

ישכן,כמופגומה.תהיהנאהביםולהיותלאהובשלהםשהיכולת

רבייהשלטכניקותלרעהלנצלניתןבקלותשדימכךחשש

 • 17מלאכותית

מחשיבהאשר ,קתוליתמיעוטעמדתגםישנהכילצייןהראוימן

ב-מלאכותיותהפריהטכניקותעלשהושתהגורףהאיטוראת

Donum Vitae עקרוןשלהמידהעליתרוקשהמדיקיצוניכיישום

נואשותמשתוקקנשויזוגכאשרזו,מבטנקודתלפיאי-ההפרדה.

להשתמשפוניםוהםמבשרם,בשרשיהיהילדלעולם,ילדלהביא

עצםהזו,המטרהאתלהשיגכאמצעימלאכותיתרבייהבטכניקת

שביןהאהבהרכיבשלנפרדבלתיחלקלהיותהופךהרבייהמעשה

ההולדהטכניקותשללרעהניצולמפנילחששבנוגע . 18לאשתוהבעל

להתמודדשישהיאהליברליהקתוליהמיעוטעמדתהמלאכותיות,

צעדיונקיטתדתיות,טנקציותשלשילובבאמצעותזהחששעם

בתוצאהאוכשלעצמוזהבחששלראותאיןמראש.פרקטייםזהירות

טוטליבאופןלאטוריששבגינובטיטיגורםמהתגשמותוהנובעת

 • 19שהיאנטיבהבכלמלאכותייםרבייהבאמצעיהשימושאת

 18המשפט

ההלכתיתבעמדהנטורליטטיים.טממנים 3

ישהעברי,המשפטעמדתלביןהקתוליתהעמדהביןההבדלאףעל

מהגישהלהתעלםאין .מטוימיםדמיוןקוויהשונותהגישותבין

ההלכתיתהדוקטרינהמאחוריהמטתתרתהחלשההנטורליטטית

קיוםכדיעולהואינוטבעית,לרבייהמשתווהאינו AIHשלפיה

הנמוךההלכתיבדירוגלראותניתןמדאורייתא.ורבייהפריהמצוות

גישהישנההיהודיתבהלכהשגםלכךראיה , AIHל-שניתןיותר

מלאכותית.רבייהלגבימפורשת,ובלתימוטוויתכיאםנטורליטטית,

 AIHב-לשימושהמתנגדיםהפוטקיםשדעותלטעוןמקוםגםיש

לגישהמיוחדביטוימוחלש.נטורליזםלאותוביטוימהוות

עמנואלהר'בעמדתלמצואניתןהעבריבמשפטנטורליטטית

שללטכנולוגיהבנוגעחזקהנטורליטטיתעמדההמבטאיעקובוביץ

זרעבאמצעותמלאכותיתבהזרעהמדוברכאשרמלאכותיתרבייה

והמוטריותהמשפטיותההטתעפויותלהלן,שיפורטכפיתורם.של

 . AIHשלאלומאשרומורכבותרציניותיותרהרבהזהבמקרה

שלבזרעהשימושאתהמתיריםרביםהלכהפוטקיזאת,בעקבות

מוטריותויותתייגהטהםאףמבטאיםטהורה,הלכתיתמבחינהתורם

למעשהנובעתזומוטריתהתנגדותיעקובוביץהר'לפיהתהליך.מפני

תהליךאתהופךלרבייה,מלאכותיותבטכניקותשהשימושמכך

מיטטיותטגולותאותןנטולתמכנית,לפעולהוההריוןההפריה

בתהליךהאלשללשותפוהאדםאתההופכותמיוחדות,ואנושיות

בארץ:והפצתוהאנושיהמיןרביית

The use of artificial reproductive techniques tums " 

childbearing into a mechanical act bereft of those 

mystical and intimately human qualities that make man 

a partner with God in the creative propagation of the 
• 20 " race 

אתרבהבמידהמזכירהההזרעה,שלהמכנילאופיההתייחטות

שהר'לצייןישהקתולית.הגישהשבבטיטהנטורליטטיתהתאוריה

עלהאנגליתבשפההדרךפורץבטפרואלהמיליםכתביעקובוביץ

המאהשלהשישיםשנותבטוףלאורשיצאיהודיתרפואיתאתיקה

בשלהנטורליטטיבשיחשימושעשהשהואלהניחישהקודמת.

למכירימשתייכיםהנראהככלטפרו,מקוראיגדולשחלקהעובדה

ביותר.המשכנעתבצורהאליהםלפנותמנתועלזה,שיחומוקירי

הקרובהמוטלמי,במשפטגםכיזה,בהקשרלצייןהראוימן

באופייה.נטורליטטיתיחידדעתישנהזה,בענייןהעברילמשפט

מלאכותיתרבייהשלבתחוםהמוטלמיהמשפטשלהעקרוניתגישתו

התנגדותאיןבושגםדהיינוהעברי,המשפטשללזודומהאמנם

עםלהתמודדכדימלאכותייםרבייהבאמצעילשימושעקרונית

 AIHהמוטלמי,המשפטלפיהנישואין.מטגרתבתוךפוריותבעיות

שםגםזאת,עם . 21טפציפיותהלכתיותלנורמותבהתאםמותר

מלאכותייםאמצעיםבעזרתהנולדילדכיהגורטתיחידדעתקיימת

הנולדיםשילדיםאנושיתוחמימותרגשותאותםאתחטראכן

המלאכותייםהרבייהאמצעיכלזו,דעהלפיממנה.נהניםהטבעדברך

 • 22אטורים



המקובלתההלכתיתלעמדההללוהחריגיםעללהסתכלאחרתדרך

שלבגישתוובמיוחדהמוחלש,הנטורליזםבתופעותלראותהיא

בכךהמקובלת,ההלכתיתלעמדהחשובהתרומהיעקובוביץ,הר'

הפריון.טכנולוגייתשלמבוקרבלתיאימוץמפניאותנומזהיריםשהם

לדבוקישעדייןאולםזו,לטכנולוגיהעקרוניתהתנגדותבהלכהאין

שלה,והמוסריותהחברתיותהרפואיות,המדעיות,ההשלכותאת

אףאלאדין,פיעלמותרבגדררקאינהמלאכותיתשרבייהולוודא

לעולם.ילדיםבאמצעותהלהביאוראוישניתןטובהדרך

ורבייהפריהשליותרהנמוךההלכתיהדירוגבעצםמזו,יתרה

להבטיחניתןלעולם,ילדיםלהבאתמלאכותיהליךכלבאמצעות

אובןבידילרעההמנוצללכליתהפוךלאהחדישהשהטכנולוגיה

לאהזוגמבנישאחדבמקרההנישואין.בחייסכסוךבמהלךהזוגבת

שלבהליךלהתחילהדעת,עלומתקבלותמובנותמסיבותירצה,

אתעליולכפותזוגולבןההלכהתאפשרלאמלאכותית,רבייה

כתנאילעולםילדיםלהביאהלכתיתחובהשקיימתבטענהההליך

וממילאהואילכילטעוןיכולהמסרבהזוגבן . 23הנישואיןלהמשך

ההלכתיהציוויקיוםכדיעולהאינהמלאכותייםבאמצעיםרבייה

חובהמילויתעשה".ואל"שבשלבמצבשיישארעדיףמדאורייתא,

מיעוטשלחששותיהםאתלדחותמצדיקבהכרחלאמדרבנן

מובןהללו.המלאכותייםבהליכיםהשימושאתהאוסריםהפוסקים

שעושהזוגשלההלכתיההישגמןלגרועכדיזובמסקנהשאין

מנתעלמלאה,הדדיתהסכמהמתוךהפריוןבטכנולוגייתשימוש

מצווהקיוםלזכותוזוקףבוודאיזהזוגפוריות.בעייתעללהתגבר

השימושסיווגעצם , AIHשלובהקשראחרות,במיליםמדרבנן.

הבחירהלאלמנטהבסיסאתמהווהמדרבנןכמצווהזובטכנולוגיה

לוהלכתית,מבחינהקייםהיהלאאוליאשרבה,השימושלגבי

AIH ורבייהפריהשלהחיובלקיוםתקףכאמצעינחשבהיה

שטכנולוגיהלהבטיחשנועדהיעדהושגזאת,בזכות . 24מדאורייתא

לרעה.ניצולשללכליתהפוךלאתקווהשל

תורםשלזרעבאמצעותמלאכותיתהזרעהב.
)" 25" AID ( 26והממזרותהגיאוףוסוגיות 

כלל·.רקע 1

מלאכותיתבהזרעהתורםשלבזרעהשימושהלכתית,מבטמנקודת

) AID ( באמצעותהמבוצעתהזרעהמאשריותררבותבעיותמעלה

בעקבותהמתעוררותהעיקריותהבעיות .) AIH (הבעלשלהזרע

ביןעריותגילוישלהאפשרותממזרות,ניאוף,הם: AIDב-שימוש

המשפחהדיניבתחוםובעיותשונות,מאימהותהזרעתורםשלילדיו

בעקבותשנולדילדשלשמקורומהעודבההנובעותהאישיוהמעמד

AID ידוע.בלתילהיותעשוי

מלאכותית,הזרעהשלביותרהנפוצההצורההוא AIDזאת,עם

פוריות,בעיותשלרחבלמגווןהיחידהפתרוןהואקרובותולעתים

נמוכות,זרעספירותהגבר,שלטוטליתעקרותשלבמצביםלרבות

במיוחד-הזוגבנישלהדםסוגיביןמאי-התאמההנובעיםסיבוכים

באיבריהחיסוניתלמערכתהקשורותובעיות- Rhה-ברכיב

שבהםבמקריםהאחרוןכמוצא AIDב-שימושנעשהכןכמוהרבייה.

ההערכהלאי-הפוריות.הגורמתלעיןהנגליתסיבהלמצואניתןלא

מליקוייםנובעיםאי-הפוריותממקריאחוזיםשכשלושיםהיא

התקווהאתמהווה AIDקרובותלעתים . 27הזכריתהרבייהבמערכת

שהיאלאם,גנטיתקרבהבעללילדהמשתוקקעקר,לזוגהיחידה

לשיאההמגיעהההריוןתקופתכלבמשךברחמהלשאתותוכל

משפחותעבורהמיוחדתומשמעותהשבאי-פוריות,הטרגדיהבלידה.

פחותאינההיאאך , AIHשלבהקשראוזכרהדתיות,יהודיות

הנוכחי.בהקשרגםרלוונטית

 AIDשלבהקשרהמתעוררתביותרהקשההמשפטיתהבעיה

הילדיםעלשכזהלמעשהשישוההשלכותניאוףמפניהחששהיא

הסוגיההוא AIDלענייןהבסיסיההלכתיהמקורבעקבותיו.הנולדים

לבתולהגדולכהןביןנישואיןלהרשותבאפשרותהדנההתלמודית

בתלמו,ד . 28לבתולהלהינשאנדרשגדולכהןתורה,דיןלפיהרה.

לא?אוגדוללכהןמותרתהרה,בתולההאםהבאה:השאלהמוצגת

שייתכןמציעהתלמודעודבתי,בסיסזהלתרחישלספקבניסיון

זרעבהשהיהבאמבטיהמרחצהכתוצאהלהריוןנכנסהשהבתולה

הדיון"חשיבותכילהבהיריש . 29שנכנסהלפניקצרזמןאדם,שפלט

 Y. Jakobovits "The Longing for Children in a Traditional Jewishראו:ו 4

Family" 8e Fruit[u/ and Mu/tipiy: Ferti/ity Therapy and the Jewish 

/ Tradition (Jerusaleln, R. Grazi ed., 1994) 5-11 (hereinafter: "8e Fruit[u 

)" and Mu/tiply . 

 nUS. Catholic Coן erence, Congregationjor the Doctrine ojthe Faith ,ו 5

1nstruction on Respectjor Human Lije in its Origin and on the Dignity 

11 ) 1987 ( oj Procreation, Donum Vilae :להלן)" Donum Vitae "(. 

 R. McCormick The Crilical Calling: Rejlections on Moral Dilemmasראו:ו 6

333 ) 1989 , P. Hannam "In Vitro ;Since Vatican 11 (Washington 

14 ) 1989 ( . Fertilization" 55 Jrish The%gica/ Q . 

היאלרעהלניצולךוגמה , McCormick, sllpra note 16, at pp . 347-349פי:עלו 7

תורם.שלזרעעםהבעלשלהזרעהחלפת

 T. Shannon & L. Cahill Reiigion andArtijicia/ Reprodllclion (New-York ,ו 8

 . McCormick, supra note 16, at p . 348גם:;ראו 1988 ( 111-115 , 127-139

 . McCormick, Sllpra note 16, at p . 348ו 9

 . Y. Jakobovits Jewish Medica/ Ethics (New-York , 1975 ( 248-249 2ס

שזרעמצבלמנועמנתעלזהירותאמצעילנקוטישכיכךעלעומךהמוטלמיהמשפט 2ו

 V. Risp1er-Chaim 1s/amic Medica /ראו:הבעל.שלזרעועםיתערבבתורםשל

18-27 ) 1993 , Ethics in the Twenlieth Centllry (Leiden . 

 . 1hid, at p . 24ראו: 22

ט.-יגהפוטקיםאוצרא;קנ,זהעזראבןערוך,שולחן 23

24 241 , 207-208 ) 1998 , J.D. Bleich 8ioethicai Dilemmas (Hoboken . 

25 Artificial Insemination Using Donor Sperm . 

בקהללבואעליונאטראשרעריות,גילוישלאוניאוףמעשהשלתוצרהואממזר 26

בשניאךלגר,אואחרלממזרלהינשאלומותרת./אחרה/יהוךיעםולהתחתןישראל

יבמותבבלי:תלמוךיב;ג,קיךושיןמשנהראוממזרים.בגדרהםגםצאצאיוהמקרים,

יג.,זהעזראבןערו,ךשולחןא;טו,ביאהאיטוריהלכותרמב"ם,ב;מה,

 .ו 49בע' , 2הערהליעלשטיינברג,ראו 27
יג.כא,ויקרא, 28

שלבאפשרותהאמינוהלכהפוטקימטפרכן,כמוא.ב-טו,יד,חגיגה,בבלי:תלמוד 29

אולםרטג.ג,תשבץא;טו,חגיגה,חננאל,רבנוראובאמבט,מרחץבעקבותהתעברות

אוצרראולהתעברות,טבירהכאפשרותזואפשרותמקבליםאינםההלכהפוטקירוב

מב.א,הפוטקים

 19המשפט
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ההגדרהעללזרותשואףשהואבאורטמונהלענייננוהזההתלמודי

במשפטמיןיחסיבקיוםהקשורותעברותהתהוותשלהמשפטית

התעברותשלבפיזיולוגיהאובאנתרופולוגיהבהיסטוריה,ולאהעברי,

שלבהקשראםהיאעליהלהשיבמבקששהתלמודהשאלה .בתולה

לאחררקלבתולהיותרנחשבתאינהאישהגדול,לכהןנישואין

מנתעלמספיקההתעברותאם-אוגבר,עםמינימגעשקיימה

שלפעולהכלבהיעדראפילוכבתולה,מעמדהאתמהאישהלשלול

מיני?מגע

אודבבתולהשלשהסטטוסהיאהתשובהאם

לכהןשמותרהריגבר,עםמינימגעבעקבותרק

ניתן-מכךוחשובההרה,הבתולהעםלהתחתן

העברותבכלשלפיוהלכתיכללזומתוצאהלהסיק

היסודהעברי,במשפטמיןיחסיבקיוםהקשורות

ולאמיני,מגעקיוםהואהעברהשלהעודבתי

אשרנשואה,יהודייהאישהכן,עלבלדב.התעברות

בעלהשאינויהודיגברשלמזרעולהריוןנכנסת

נואפת.בגדראינהמין,יחסיאתולקייםמבלי

זההואההריוןעצםכיהיאהתשובהאםמאיד,ך

שלהסטטוסעםאחתבכפיפהלדוריכולשלא

 _."..___גדול.לכהןאסורהההרההבתולהאזבתולה,

שההתעברותתהיההכלליתההלכהכזהובמקרה

עברותשלהעובדתיהיסודאתלהוותכדימספיקהעצמהבפני

עריות.וגילויניאוףכגוןאסוריםמיןיחסיבקיוםהקשורות

הנישואיןמערכתבמסגרתשייוולדילדוכלעריות,גילוייבצעוהם

אישהעלהאוסרתפרץ,רבנושקבעההלכה . 34ממזריהיההזאת

נובעתבעלה,שאינוגברשלבזרעהמכוסהסדיןעללשכבנשואה

שהזרעהעובדהעריות.גילוישלהאפשרותמפנימהחששורקאך

אלאבעלהשללאהואנשואהאישהשלברחםהעוברנוצרשממנו

"כיווןילד:אותושלכשרותועלכללמשפיעהאינהזר,גברשל

לשיטתגםזאת,לאורלגמרי".כשרהולדאיסורביאתכאןשאין

העודבתיהיסודאתמהווההתעברות,ולאבלדב,מינימגעפרץ,רבנו

העברי.במשפטהניאוףעברתשבהגדרת

הפרשניםכלידיעלמצוטטתפרץרבנושלדעתו

אתמספקתוהיא , 35הערוךלשולחןהמרכזיים

הקובעיםההלכהמפוסקילרביםהעיקריהביסוס

נשואהאישהשלהזרעתהמיני,מגעשבהיעדר

 • 36ניאוףמהווהאינהזרע,תורםשלמזרעו

-העשרימבמאהההלכההתגבשות . 3
פיינשטייןהרבשלהמקלהגישתו

מבוססתפרץרבנושלשהלכתולכךאינדיקציותאין

להריוןלהיכנסשניתןהרעיוןאכן,אמיתי.מקרהעל

התקבללאמיןיחסיקיוםמאשראחרותדברכים

ממשיתכאפשרותההלכהפוסקימרביתדעתעל

הדברים.פניהשתנוהעשרים,המאהבאמצעאולם . 37פרקטיתאו

ללאההתעברותסוגייתהפכההמלאכותית,ההזרעההמצאתעם

סוערלוויכוחונושאביותר,רלוונטיהלכתינושאלהיותמינימגע

..f.-. 

.fi-

ההלכהמקורות . 2

היאשהמסקנהכזהבאופןזוסוגיהפירשותוספותוהןרש"יהן

להינשאמבתולהמונע-ההתעברותולא-המיניהמגעשעצם

רש"יבעקבותהולכיםופוסקיםפרשניםשלרבמספר . 30גדוללכהן

המשפטלפיכיהיאזומפרשנותהנובעתההלכהכןועלותוספות,

אתמהווהעצמה,בפניהתעברותולאמיני,מגעורקאךהעברי

אסורים,מיןיחסיבקיוםהקשורותהעברותבהגדרתהעודבתיהיסוד

 • 3עריותןוגילויניאוףכגון

עלשניתןהלכהפסקהואזהבענייןהעוסקנוסףהלכתימקור

השלוש-עשרה,מהמאהצרפתיתוספותבעלמקורביל,פרץרבנוידי

קיוםההלכה,לפינידותה.בתקופתלהריוןהנכנסתלאישהבנוגע

פרץרבנו . 32הנידותבתקופתאסוריםלאשתואישביןמיןיחסי

נידותהבתקופתלהריוןנכנסתנשואה,אישהשבולתרחישמתייחס

פלטשהואלאחרקצרזמןבעלה,שלהסדיניםעלששכבהלאחר

מתעוררתלאכללכזהבמקרהפרץ,רבנולפיזרעו.אתעליהם

היהשלאמאחרנדהאישהעםמיןיחסיקיוםלגביהלכתיתשאלה

עלכיואומרממשיךהואזאת,עםאך . 33ממשימינימגעשום

זרעעליהםשישסדיניםעלמלשכבלהימנעלהקפידנשואהאישה

האישהאםעריות:גילוימפניבחששנעוצהלכךהסיבהזר.גברשל

ירצהשייוולדהילדשבומצבייתכןותל,דהזרמהזרעלהריוןתיכנס

ובכךאחים,שהםלדעתמבליהביולוגיאביושללצאצאלהינשא

 20המשפט

והר'פיינשטייןמשההר'אמריקה:בצפוןחשוביםפוסקיםשניבין

פיינשטייןלר'שהוצגהבשאלההחלהוויכוח . 38טייטלבאוםיואל

בנישבעייתהיהברורלילד.נואשותשהשתוקקעקרלזוגבנוגע

פיינשטייןהר'קיימא.ברבזרעממחסורשסבלמהבעל,נבעההזוג

 • 39מקומיתפוריותבמרפאת AIDטיפולילעבורהזוגלבניהתיר

עלפרץ.רבנושלפסיקתוועלהנ"להתלמודעמדתעלהסתמךהוא

הטמוןפוטנציאליעריותגילוישלהבעייתיותעללהתגברמנת

זרעלתורםשלוההיתראתפיינשטייןהר'הגבילזה,מסוגבהליך

רלוונטיתאינהיהודילאשלשאבהותהואלכךהטעםיהודי.לא

שונותאימהותצאצאיעקרוני,באופןולכן,בהלכה,משפטיתמבחינה

ללאזהעםזהלהתחתןחופשייםיהודיאינוהמשותףשאביהם

הלאהזרעתורםאםגם . 40עריותגילוישלהאיסורשיופרחשש

המשותפיםמילדיהםואחדיהודייה,אישהעםהתחתןהתגייר,יהודי

הגיור,לפניהאבהשתתףשבו AIDשלל"תוצר"להינשאמעוניין

היהלאשהאבמשוםזאתכלעריות.גילוישלמעשהכליבוצעלא

נקודתשלפילציין,יש . AIDשלבהליךחלקשלקחבשעהיהודי

בבנקיהזרעשמרביתבבטחהלהניחניתןפיינשטיין,הר'שלמבטו

יהודי.לאממקורהואאמריקה,שבצפוןהפוריותובמרפאותהזרע

להשתמשיכוליםלעיל,המוזכרתבשאלהאליושפנההזוגכן,על

הפוריותבעייתאתלפתורלנסותכדיזרעבנקכלשלבשירותיו

נישואיהם.מפירוקלהימנעובכךשלהם,



אוניאוףשלשאלהכלמתעוררתלאפיינשטיין,הר'שללשיטתו

בשלרקיהודי.מתורממגיעהזרעאמגמ , AIDל-בנוגעממזרות

בעקבותשנולדהילדביןעריותגילוישלהאפשרותמפניהחשש

AID מוגבלתהמתירניתהלכתוזרע,תורמאותושלאחרימלילדימ

ההלכהפוטקימרביתכינראהיהודי.לאתורמשלבזרעלשימוש

שיפורטשכפיאף , 4שבגישתוןהטהורהמשפטיבהיבטתמכודבורו

המוטרי.במישורזומגישהעצממהרחיקוהמבהמש,ך

טייטלבאוסהרבשלהמחמירהגישתו . 4

רבנימטפרמצדקשהבביקורתנתקלהפיינשטייןרישלפטיקתו

חטידותשלהרוחנימנהיגמטייטלבאומ,יואלהרי . 42התקופה

זה.בענייןפיינשטייןהר'שלהעיקרימתנגדולהיותהפךטאטמר,

במונחיממוגדרניאוףעלההלכתיהאיטור , 43טייטלבאומהר'לפי

כלומר,המשפחתי,היוחטיןבאילןובלבולבהירותחוטרגרימתשל

אטור.מינימגעקיומבבחינתהואהאבלזהותבאשרודאותחוטר

בפטוק:"לזרע"המילהלמשמעותהרמב"ןשלמפירושונגזרזהרעיון

פירושלפי . 44בה"לטמאהלזרעשכבתךתיתןלאעמיתךאשת"ואל

מהגדרתנפרדבלתיחלקכיללמדבאהזומילההתורה,עלהרמב"ן

לייחוטבאשרבהירותחוטרהואבתורההמוזכרהניאוףאיטור

שלמחברוידיעלמובאגמיוחטיןבלבולמפניהחששהמשפחתי.

כטעמהמצוות,בטעמיהשאר,ביןהעוטק,טפרשהואהחינוך,ספר

 • 45ניאוףלאיטורמרכזי

לתורה,בפירושוהרמב"ןדבריעלהןמתבטטטייטלבאומ,הרי

בהגיעוניאוף,איטורהגדרתבענייןהחינוךספרבעלדבריעלוהן

גורמהואכיניאוףמעשההוא AIDההלכה,פישעללמטקנתו

הצאצא.שלביוחטיןלטשטוש

בעיקרטייטלבאומהר'מתייחטהמובהק,ההלכתיבמישור

שבומקרהביןהבחנהיוצרהואכאשרפרץ,רבנושללפטיקתו

השוכבתהאישהשלהמקרהדהיינובלדב,מקריתהייתהההתעברות

כמומתוכנןהריוןלביןזר,גברשלבזרעהמוכתמימטדינימגביעל

שלבמעמדופגמאיןמתאר,פרץשרבנובמקרה . AIDשלבמקרה

להריון,האישהאתלהכניטהתכווןלאהזרעשפולטמאחרהילד

הטדינימעלשכיבתהבעקבותלהריוןלהיכנטהתכוונהלאוהאישה

מתוכנן,היהההריוןשאמהוכחהשומאיןזרע.בשכבתהמוכתמימ

פוטקשהיהמאודייתכןמטקנה.לאותהמגיעהיהפרץרבנואזי

לנקותכדיפרץרבנושלבהלכתולהשתמשאיןכןעלאחרת.בצורה

 ~ • 46הממזרותמכתממכוונתהזרעהשלהתוצראת

(ידהי jן"ינקיא"רובר"הבויכתובות,תוספות, ;אמר""ושמואלד"הקנאישבתל, l/רש 30

 ) 1964 (וניעםמלאכותי"פריון"בעניןפיררב'גםראו ;שמואל""שאניד"הב,ט,ד

ניתןוכיצדשעיברה","בתולהד"ה ,בי,ד ,בחגיגההתוטפותבעמדתהדן 299- 295

מבטטפיררהר' .זושולייםבהערתהמוזכרותהאחרותהתוטפותשתיעםאותהליישב

למטכתבהגהותיוטירקטיואלהר'יידעלהמוצעתלשוניתהגההעלעמדתואת

חנינה.

אבןשמואל,ביתו;א,העזראבן ,מחוקקחלקתצו;יעב"ץשאלתרטג;ג,תשבץראו 31

 F, Rosnerגם:ראוו;א,העזראבןאומר,יביעשו"תה;ג,אששרידישו"תי;א,העזר
, Artificiallnsemination in Jewish Law" Jewish Bioethics (New-York, F " 

111 ) 1979 " Rosner & J,D, Bleich eds ; אישותהלכותלמל,ךמשנהגםראואן

כז,ג,אליעזרציץשו"תיח;א,העזראבןזהב,טוריד;טז,

אבןהגר"א,(ביארמשפטיפגםאופטוללכלכפוףאינושכזה,מינימגעשלהצאצא 32

 .ל)ד,העזר

לאגדההפניהישנהקצה,דעה,יורהחדש,בביתמצוטטשהואכפיהקטע,במהלן 33

בןשמעוןזו,אגדהלפי ,החיצונייםבטפריםנמצאטפרואשרטירא,בןלהולדתבנוגע

להתרחץשנכנטהמכןכתוצאהמזרעו,שהתעברהולבתוירמיהולנביאנולדטירא

אייזנשטייןי'ראו .כורחובעלזרעואתלפלוטהוכרחשאביהלאחרהמרחץבבית

שהתעברותברעיוןתומכתהאגדה . 43 ) 1928 (יסראזבןבי'תא"לףדמרש(עורן)

"כשרמוצאו,למרותטירא,שבןמאחרממזרותלידימביאהלאהמרחץבביתשכזו

תשבץה;מהרי"לליקוטילמשלראההלכתיות,יצירותבמבחרמופיעהזואגדההיה",

בןד"היצחק,פחדיד;א,העזראבןיוטף,ברכייח; ,אהעזראבןמחוקק,חלקתרטג;ג,

כדיזובאגדהמשתמשיוטףעודביההר' .כאח,העזראבןאומר,יביעשו"תביתו;

הואהזרעכאשר AIDב-שימושבעקבותנשואהיהודייהלאישהשנולדשילדלהוכיח

 Jakobovits, supra noteנא;ט,אליעזרציץשו"תראואןממזר;אינויהודי,ממקור
247-248 , 20, at pp , זולאגדהרצינימשפטימשקלכלמייחטיםשאינם. 

בעקבותשנולדילדשלאביוכן,על ,טבעיתבהורותורקאןמכירהעבריהמשפט 34

 M, Broyde "The Establishment :ראוהזרע,תורםתמידהואמלאכותיתהזרעה
of Matemity and Patemity in Jewish and American Law" 3 Nationai 

118-119 , 117 ) 1988 ( , J ewish L, Rev בביתמצוטטתפרץרבנושלהלכתו

יד;א,העזראבןיוטף,ברכיב;פרקשבועותהגיבורים,שלטיקצה;דעהיורהחדש,

אםגםנוצרתשממזרותד,המטבירז,טנהדריןמטכתלמשנה,בפירושורמב"ם,גםראו

עריות,גילוילמעשההייתהשלהםהיחטיםשמערכתלכןמודעיםהיולאההורים

העזר,אבןשמואל,ביתח; ,אהעזראבן ,מחוקקחלקת ;ה ,אהעזראבן ,זהבטורי 35

 .לאי

שו"תיט;העזראבןעוזיאל,משפטישו"תקלב; ,גומשיבשואלשו"תלמשלראו 36

ש'זיהר'עא;איהעזךאבןמשהיאנרותשו"חכו;משיבמנחםשו"חה;ניאששרידי

"מעמדוקורינלדימ'גםראו , 145 ) 1958 (אניעםמלאכותית""הזרעהאויערבאן

שנתיןביצית"מתרומתאוזרמתורםמלאכותיתמהפרייההנולדילדשלהמשפטי

 , 295(תשנ"ב-תשנ"ג)יח-יטהעבריהמשפט

 • 29בהערהלעילשצוטטובמקורותראו 37

הראשוןבכרןשלםכרןשלהמרכזיהנושא AIDה-היה ,לכןקודםשניםמטפר ,למעשה 38

פיינשטיין 'הרשלהמעשיתקביעתודווקאזוהייתהאןנעום,ההלכתיהעתכתבשל

ערבאןיאוהריפטקזה,שבכרןלציין,הראוימןהרבני,בעולםהטערהאתשעוררה

אףיהודי,תורםשלזרעעם AIDשעברהנשואהאישהשללטטטוטבאשרמקלבאופן

שייעשההאפשרותאתגינההואזאת,עםממזר,טפקיהיהשהצאצאהכריזשהוא

אידאולוג.יבטיטעלוהןמוטריבטיטעלהןיהודי,לאמתורםבזרעשימוש

לרעיוןמפנהפיינשטייןהר'כילצייןהראוימןעא,א,העזראבןמשה,אגרותשו"ת 39

 ..ממזר,הואמאמבטידהוולדשטובר ..."ומהשלפיומבא,הפוטקיםבאוצרהמצוטט

 .באמבט"כשנתעברהולאממזרהואהביאהמעשהמשוםדווקא ..אבל, ...הבלדבריהם

טז;העזראבןטור,ג;טו,ביאהאיטוריהלכות ,רמב"םב;מה,יבמותבבלי:תלמוד 40

א,,דהעזראבןערו,ךשולחן

ממז,רטפקהואיהודיזרעעם AIDשלהתוצרכיאויערבאןהר'טוברממזרות,בעניין 41

אדםדהיינושתוקי,בגדרהואהצאצאווינברגיחיאלהר'לפי , 38הערהליעלראו

ממזרטפקכאללשתוקימתייחטתההלכהה,ג,אששרידישו"תראוידוע.אינושאביו

אואביו,זהותדבבראמושלהצהרתהבאמצעותבמעמדוהפגםאתלפתורוניתןבלדב,

האם.ביקרהשבהבמרפאההזרעתורמישליטטטיטטניתוחבאמצעות

1965השניםביןמאמריםמטפרפרטםהמאור,האמריקאיההלכתיהעתכתב 42 - 1961 , 

ההלכה,בפטיקתשלוהנועזותבגללגםפיינשטייןהר'עלקשהביקורתהמותחים

המחמירותפטיקותיועללהטתמןניתןטפקשללאלצייןלנכוןמצאעצמוהעתכתבעורן

מעבראטורזהשענייןבטוחמטוים,בענייןמחמירהואאםשכןפיינשטיין,הרישל

דהיתרכחא"כיבקפדנותלבחוןישהמקילותפטיקותיואתאולםטפק!שלצללכל

"עודעמטלמ' ,בישראל"שהיוםיהמקילכלעלכמהפיעולהשליט"א,הזההגאוןשל

 , 147 ) 1965 (טזהמאירהמלאכותית"ההזרעהבאיטורנחוציםפרטים

ק.י-קזהעזר,אבןיואל,דברישו"ת 43

שאמר"שאפשרבאופן"לזרע"במילהלהשתמששניתןמפרשהרמב"ןכ,ח,יויקרא, 44

גדולותתועבותמזהויבואוהוא,למיהזרעיודעלאכיהאיטורטעםלהזכירילזרע',

ממשיןהוא ,אפשריכפירושורקאןזהפירושמעלההרמב"ןלמעשה,לשניהם".ורעות

רקאינוהחטאכילהדגישנועדהילזרעישהמילההואבעיניוהנכוןהפירושכיוטוען

בעקבותיהםלהביאשניתןבאופןמיןיחטיעמהלקייםאלאאטורה,אישהאםלשכב

שם,לתורה,הרמב"ןפירושראולעולם,ילד

 ,היתרוהחינו,ךטפר 45

רבב,מכלנקיהיה ,) 33הערה(לעילטיראשבןלכןדומההטברמטפקטייטלבאוםהרי 46

ביותר,המפוקפקמוצאולמרות

 21המשפט
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פרץרבנובדבריזולפרשנותתימוכיןכללמצואניתןלאאולם

שהואהמרכזיתשהטוגיהכךעלמצביעיםאינםדבריושכןעצמו,

עיטוקואלאבהתעברות,המעורביםהצדדיםכוונתהיאעמהמתמודד

בקיוםהעוטקותהעברותשלהעודבתייםהיטודותבהגדרתהוא

הטעםלוזר,אדםשלמזרעוהתעברותנדה,אישהעםמיןיחטי

הכוונהבחוטרטמוןהיהפרץרבנושלפטיקתומאחוריהאמיתי

המוכתםהטדיןבאמצעותהנשואהלאישהמהגברהזרעאתלהעביר

הואכךולאדבבריו,כלשהוביטוילכךלהיותהיהשצריךהריבזרע,

כלשהיחשיבותאומשמעותשאיןנראהכן,כמוהדברים,מצב

במקרהלמצואניתןזהלרעיוןתמיכהבהלכה,ממזרותדבינילכוונה

מקבלתזאתטמךועלנפטר,שבעלהבטעותמאמינהאישהשבו

כיהיא,וידועהמבוטטתהלכה Jשניתלהינשארבנידיןמביתהיתר

וילדיהנואפת,האישהתוכרזמת,אינוהראשוןשבעלהיתברראם

פעלהשהאישהאףעלוזאתממזרים,יוכרזוהשנייםמהנישואין

שממזרותבגישהתומכתזוהלכה , 47ניאוףמעשהלבצעכוונהללא

אינההמעשיםמאחוריוהכוונהבלב,דפיזייםבמונחיםמוגדרת

רלוונטית,

באשרשבטיעונוהחולשהאתחשטייטלבאוםהר'שגםייתכן

שלעברתוטועןמוטיףהואכןועלשבהתעברות,הכוונהלחוטר

מובניםחלקםאשרולהבנה,לעיוןהנדרשיםרביםמישוריםהניאוף

בתשובתו:שכתבכפיאדם,לאףמובניםאינםוחלקםלמקובלים,רק

שאינםנטתריםטעמיםהרבהעודישהמצוותבטעמי"ובאמת

גבוהמעלגבוהענייניםבהםעודוישהאמת,לחכמיאלאידועים

להטתמךבטוחזהאיןכן,על , 4Sבריה"לשוםעדייןנתגלהשלאמה

כשמדוברבייחודההלכה,שלטהורהרציונליתהבנהעלורקאך

הגישהטייטלבאום,הר'שללשיטתוהניאוף,כעברתחמורותבעברות

צורהבכללפעולשמאפשריםלפניזהירותמשנהלנקוטהיאהנכונה

ניאוף,עברתלידילהביאשעשויהשהיא

מתמצהאינהפיינשטייןהר'כלפיטייטלבאוםהר'שלביקורתו

 AIDל-הנוגעיםוהחוץ-הלכתייםההלכתייםבמקורותדביוןורקאך

יותר,ומקיפהעמוקהבביקורתמדובראלאהעברי,במשפט

ההחלטותקבלתשמאחוריהתאורטילרובדאףהמתפרשת

הר'שלההלכתיותהכרעותיומבוטטותתמידכמעטההלכתיות,

מקדישאינוהואוככללתלמודיים,מקורותעלבמישריןפיינשטיין

הר'מאוחרים,לפוטקיםאומאוחריםלפרשניםרבהלבתשומת

התומכיםאלהביןהקדומההמחלוקתאתמצטטטייטלבאום

בפטיקההתומכיםאלהוביןבלדב,התלמודטמךעלההלכהבפטיקת

גישתואתמעדיףלכשעצמוהואיותר,מאוחרותפרשנויותטמךעל

המוזכרתהשנייההאטכולהשלהמרכזינציגהמיגש,אבןיוטףר'של

ובעזרתטמךעלהלכהלפטוקיותרשראויבכךהדוגלתלעיל,

לפטוקמאשר , 49הגאוניםכגוןלתלמו,דיותרמאוחרותפרשנויות

עצמו:התלמודטמךעלורקאךהלכה

להורותלטמוךשיוכללגדרבתלמודשיגיעמיזהבזמננו"אין

אםעצמו,עלטומךשאינושמיאומרשאניעד ..(מהתלמוד),ממנו

פטוקותהלכותשהםובהוראתם,הגאוניםבתשובותנתלההוא

 22המשפט

המדמיםמאותםמשובחיותרהוא(ו)ברורות,קצרותוטברות

 , 50התלמוד"מןלהורות

מיגשאבןיוטףר'שלזואמרתוטייטלבאום,הר'שללגישתו

מביניםשאינםדורנו,בנימחבריםשבהלתקופתנו,ביותררלוונטית

ורקאךהלכהלפטוקמתיימריםההלכה,שלהרבדיםכלאתלעומק

 ..ירחם,ה'כזה,ואפלשפלבדורנדברומהנאמר"ומההתלמוד:לפי

זהובזמננו ..מציל,ואיןומביןרואהאיןיתהלכובחשיכהשהכל

היאךאניותמה ..תבונה,בהםואיןדעתמחטרוןאלאזהאיןעכשיו

אישאשתשלכאלונוראייםבאיטוריםלהקלהדעתעליעלה

ממשבהםשאיןכאלהטרק)(פטפוטימיליםבפיטומיוממזרות

 , 51כלל"

שטכנולוגייתהיאטייטלבאוםהר'שלמטקנתועניין,שללגופו

AID שייווצרצאצאשכללכךהמביאניאוף,שלמעשהכדיעולה

מכולאוטרהואכןועלממזר,יהיהזובטכנולוגיהשימושבעקבות

בה,השימושאתוכול

המקלהלגישהטייגימ . 5

טייטלבאוםהר'כלפיושהשמיעהביקורותלמגווןהגיבפיינשטייןהר'

ניאוף,שללהגדרהבאשר , AID 52בנושאשכתבנוטפתבתשובה

מגעקיוםביןחדההבחנהלעשותשישכךעלפיינשטייןהר'עומד

לביןהניאוף,עברתשלהעודבתיהיטודלמעשהשהואפיזי,מיני

עברתשלכלשהויטודמהווהשאינוהמשפחתי,בייחוטבלבול

חוץ-משפטיממדמגרימתובהימנעותלראותניתןאךהניאוף,

הר'מראהעמדתו,אתלהוכיחמנתעלהאיטור,שלבפריפריה

המשפחתיבייחוטבלבולשלפיהבעמדהההיגיוןחוטראתפיינשטיין

זועמדהקבלתשכן Jהניאוףבעברתמרכזימשפטייטודמהווה

שלשמעשהמוטעה,הואכיחולקשאיןלטיעון,בהכרחמובילה

שבמקרהמכיווןההלכה,לפיעברהמהווהאינועקרהאישהעםניאוף

המגעטפק,ללא , 53היוחטיןבלבולשלהחששמתעוררלאכזה

עברתשלהיחידיהמרכזיהאלמנטאתמהווהלכשעצמוהמיני

חוץ-משפטיממדהיותרלכלמהווהיוחטיןבלבול Jהניאוף

שהמקורפיינשטיין,הר'טועןכןהניאוף,עברתשלופריפריאלי

בהירותשחוטרטענתולביטוטטייטלבאוםהר'משתמששבוהעיקרי

עברתשלנפרדבלתירכיבמהווההמשפחתיהיוחטיןלאילןבאשר

מהווהאינוהדיוקלשםאשרלתורה,הרמב"ןפירושהואהניאוף,

טייטלבאוםהר'שלעמדתוכ,ךמשוםמוטמכת,הלכתיתיצירה

יתרה , 54בההתומךאמיתינורמטיביביטוטכללמעשהמשוללת

היוחטיןבלבולבענייןשההערהשייתכןטועןפיינשטייןהר'מזו,

ידיעלנאמרהאלאעצמו,הרמב"ןידיעלנאמרהלאכללוהניאוף

 , 55טועה""תלמיד

פיינשטייןהר'טועןההלכה,פטיקתבענייןהכלליתלגישתובאשר

 AIDבענייןשפטיקתובעודכי,מבקריוושארטייטלבאוםהר'נגד

"מדעותמושפעיםשלהםהפטקיםטהור,הלכתיניתוחעלמבוטטת

המותראת"אוטריםהםשבומצבנוצרזאתובעקבותחיצוניות",

להעריךשישכךעלעומדפיינשטייןהר'האטור",אתומתירים



ניתןולאאובייקטיביים,משפטייםקריטריוניםלפיהלכהפטקי

המתירנותבשלורקאךמקליםפטקיםהיטודמןלשלולאולטתור

שבהם:

מידיעותתערובותשוםבליהתורה,מידיעתרקהיאהשקפתי"וכל

להקל,שהיאביןלהחמיר,שהיאביןאמת;שמשפטיהחיצוניות,

אףכלום,מהלבדבויותוטברותחיצוניותמהשקפותהטעמיםואין

 , 56וקדושה"טהרהליותרשהואולדמיוןלהחמיר,אם

שעליהםהחיצוניים""הרעיונותבענייןמרחיבאינופיינשטייןהר'

הללומהרעיונותאחדהנראה,ככלאתו,בוויכוחמתנגדיוהטתמכו

איטוריםולהוטיףלחומרהלטעותעדיףשתמידההנחהבבטיטהוא

במקרהכמומוכרת,ולאחדשהטיטואציהעםמתמודדיםכאשר

חמורים,איטוריםעלבטעותולוולעבורלהקלמאשר , AIDשל

חוץ-הלכתייםטיעוניםשלרחבמגווןהואנוטףחיצוני""רעיון

התכונהעמדתו,אתלטתורכדינרחבשימושבהםעושיםשמתנגדיו

היא,הללוהחיצוניים"ה"טיעוניםכלשלהמשותפתהאופיינית

מדגישפיינשטייןהר'נורמטיבי,הלכתיייחוטכלנעדריםשהם

משמעותיהלכהפוטקולוקםלאהנוכחי,הדיוןשללתחילתושעד

שלמתהליךכתוצאהשנולדילדשלפיההגישהאתשאימץאחד

AID ממזר:להיחשבעלול

אינוממזרדהולדוטובריןדחולקין ..שהביא,דמהכתבתי"ושפיר

מטבראמקורבלאאלהרבותינוכלעללחלוקבכוחםדאיןכלום,

דינילפידעריות,האיטורענייןכלכטותרשהואשבארתיחיצונית

 , 57בגמרא"המבואריםהתורה

שתחוםבטוגיותלהכריעיששלפיהבעמדהדוגלפיינשטייןהר'

להתפשרואיןטהורים,הלכתייםמקורותבאמצעותמעוררזה

ובמהותם,בהגדרתםהלכתייםשאינםבמקורותולהיעזר

שינוי;ללאכשהייתה,נותרהפיינשטייןהר'שלעמדתוכן,על

כאשר AIDבטכנולוגייתלשימושהלכתיאיטוראומחטוםכלאין

הואהנולדהצאצאאםכן,כמויהודי,שאינובזרעשימושנעשה

מובן , 58לכהןתינשאשהיאהגבלהאומניעהכלאיןנקבה,ממין

ביןנישואיןשלמצבמפניונזהריםיהודי,בזרעמשתמשיםאםשגם

ממזרות,אוניאוףשלבעיהאיןקרובים,

משתמעאשרניו-יורק,בברוקלין,טפרלאור,יצאר 965בשנת

לפי , AIDבענייןהמקלהמעמדתובוחוזרפיינשטייןהר'כיממנו

בחייהמקוריתתשובתועללהטתמךיותראיןזה,בטפרהכתוב

ביותר,והחמוריםהקשיםלמקריםניתןשההיתרמאחרהיום-יום,

היאזוקטגוריהבגדרנופלמטויםמקרהאםלהכריעוהתבונה

 , 59ביותרהמנוטהההלכהפוטקשלאפילוליכולתמעברלמעשה

ולשנותלחזורלנכוןפיינשטייןהר'ראהיותר,מאוחרשניםכעשר

קובע:הואנוטפתובתשובה , AIDל-בנוגעעמדתואת

ע"א,טימןהעזר,אבן ',אבחלקבתשובותישכתבתיממה"הנה

י"א,טימן ',בבחלקשכתבתימהוכןי"ח,העזר,טימןאבן ,'בובחלק

 , 60מהם"להתחרטשייךלאלדינא,וברוראמתכולם

בהתאםלמעשהפוטקהואמצבבכלשלאמוטיף,הואזאת,עם

בהתאםדעתושיקולאתמפעילהואאלאההלכתית,לקביעתו

ולקחתלהביןמאודשחשובמטבירפיינשטייןהר'העניין,לנטיבות

אלאזוג,בניביןלקרבשלאעשוי AIDב-ששימושרקשלאבחשבון

במקריםבמיוחדקיימתזואפשרותלפרידתם,להובילאףעשויהוא

ייתכןאלה,במקריםהזוג,לבניהולמיםוייעוץתמיכהאיןשבהם

אתלקבלמוכןיהיהלאההזרעהתהליךאתשעברההאישהשבעל

למשפחהוגםלילדגםטרגדיהתהיההתוצאההוא,כילדוהילד

זוגלבניורקאךזובטכנולוגיההשימושעללהמליץישלכןכולה,

שישההשלכותכלעל AIDשלבהליךילדלקבלכראוישהוכנו

פיינשטייןהר' , AIDל-שישההלכתילמעמדבנוגעכן,פיעלאףלדבר,

זוגבנישאםחד-משמעיבאופןוקובעהמקורית,עמדתועלחוזר

ומצליחיםיהודי,לאשלזרעבאמצעות , AIDשלהליךלבצעבוחרים

לחלוטיןכשרההצאצאיתהטופיים,לשלביוזהבהליךלהתקדם

לכהן,להינשאאףויכולה

הר'שלהמקוריתתשובתושהתפרטמההתקופהבאותה

שבו AIDשלשהתוצרשמאחראויערבאךהר'גםטעןפיינשטיין,

משפטי,פגםמכלנקייהיהיהודילאתורםשלבזרעשימושעושים

במצוקההשרוילזוגזובטכניקההשימושאתלהתירלשקוליש

הר'שלגישתואולם , 61חיים"שאלת"ממשלכדיהעולהנוראה

כפטקמאשרבטוגיהתאורטיתכהתעמקותיותרהוצגהאויערבאך

ורקאךמהוויםשדבריוכךעלחמורהבאזהרהולוותהמעשי,הלכה

כדבר"'ולאבעתי,דהלכתיותבפטיקותמנוטיםהלכהלפוטקיבטיט

נו.יז,העזראבןערו.ךשולחן 47

 . Lasker, supra note 5 :בכלליותוראו , 43הערהלעיל ,יואלדברישו"ת 48

ייסדוהםהתלמו.דמתיחתשלאחרבתקופהמבבל,בעיקרהלכה,פוסקיהיוהגאונים 49

אתולייצבלסכםמנתעלהסדורההשו"תוספרותההלכתיתהקודיפיקציהשיטתאת

וספרותההאגוניםתקופתאסףש'ראוהגאונים,עלהתלמוד;משפטשלהנרחבהגוף

(תשכ"ז).

 ) 1992 (הענירהמשפטאלוןמ'ראוהזו,המחלוקתעל .קידמיגשהר"ישו"ת 50

955 -957 • 

 .קיהעזר,אבןיואל,דברישו"ת 51

יא.ב,העזר,אבןמשה,אגרותשו"ת 52

כ.יח,ויקרא,עזרא,אבןראו 53

דעהיורהב,ביהודהנודעשו"תראולתורה,הרמב"ןפרוששלההלכתיהמעמדלגבי 54

שנתוןהעברי"במשפטהכפויהרפואיוהטיפולהאנושיהריפוי"מעמדסינקלרד'כח;

כלהרמב"ם,שלפירושושלפילצייןיש . 27 ) 1994-1992 (יח-יטהענירהמשפט

ראושה.יהאעלחלהואינההנואף,לגברמוגבלתכ,יח,ויקרא,מספרהנלמדתהלכה

 .שמזתעשה,לאמצוותהמצוות,ספר

משה,אגרותשו"תלמשלפיינשטיין;הרישלתשובותבעודמופיעהטועה""התלמיד 55

כאןשאיןלהניחניתן .זקסבתייהחולהעוברשלבהפלההדןסט,א,משפטחושן

שלמסקנותיוביןהמתחאתבולהפיגכליאלאספרותי,אוהיסטוריאופיבעלתטענה

במקורותמעוגנותעמדותכשאותןבמיוחדמנוגדות,הלכתיותעמדותלביןהפוסק

פירושהואכזהלמקורמובהקתדוגמהמובהק.הלכתיאופיבעלישאינםספרותיים

 . 54הערהלעילהתורה,עלהרמב"ן

 . 52הערהלעילראו 56

 .שם 57

הלכותרמב"ם,א;ו,העזראבןערו.ךשולחןראוכוהנים,שלחיתוןאיסורילגיב 58

ו.נ,העזראבןרמ"א, iאכ,ביאהאיטורי

המקוריתמעמדתובוחזרפיינשטייןשהרילכךאזכורמג.-מאקונטרסטחמ,דצבי 59

 .מזג,יעקבחלקתשו"תסא;ט,אליעזרציץבשו"תנמצא

לב.,דהעזראבןמשה,אגרותשו"ת 60

 . 36הערהלעילאויערבאךראו 61

 23המשפט
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להפוךמעמדתושמנעמההנראהככלזהעצמו.בפנימחייבהלכה

פיינשטיין.הר'כלפישהופנתהמהטוגלביקורתמרכזיתלמטרה

בעלותתקיפותהטתייגויותלהביעדאגאויערבאךהר'לכ,ןבנוטף

הליךהכשרתלצורךיהודי,לאשלבזרעהשימושנגדמוטריאופי

 . AIDה-

מבנקשנלקחשהזרעלקבועניתןכיצדהמעשיתלשאלהבאשר

טמךעלחזקהקובעפיינשטייןהר'יהודי,לאממקורהואהזרע

אינםארצות-הבריתכמובמדינההזרעתורמישמרביתהעודבה

הואהזרעשמקורלהניחניתןטפציפימקרהבכלכן,עליהודים.

מכךוכתוצאהיהודי,לאזרעמתורםכלומר:הרוב,מחברימאחד

עריות.גילוישלמצבשייווצרהבעייתיתמהאפשרותלגמרינמנעים

טטנדרדלפילפעולשישכךעלעומדטייטלבאוםהר'זאת,לעומת

היההואאםגםולכןהמשפחתי,הייחוטקביעתלצורךיותרקפדני

היהעדייןהואהניאוף,לעברתפיינשטייןהר'שלהגדרתואתמקבל

להימנעשניתןמאחרהמתירנית,פטיקתואתמלקבלמנוע

ניתןאםרקהזרעתורםשלילדיובקרבממזרותשלמהפוטנציאל

האינפורמציהמטוגלאשזהמכיווןיהודי.אינושהואבוודאותלדעת

מקרהבכלהוא , AIDלעבורהמבקשעקרלזוגמוטריםכללשדברך

 .זובטכנולוגיההשימושעלאוטרהיה

הר'אפילוזה.בענייןמיעוטדעתהואטייטלבאוםהר'כינראה

מהליךכתוצאהשנוצרהצאצאשלשיטתו-ויינברגיעקביחיאל

בגדריהיהתמידיהודישלבזרעשימושנעשהשבו AIDשל

II הואולכןידוע,אינואביואךידועהשאמוילדשהוא , 6211שתוקי

הזרעכאשרהרוב,עקרוןשמכוחמטכים-ממזרטפקבחזקת

 • 63הלכתיפגםבשוםלוקהאינוהצאצאיהודי,ממקוראינו

ההטכמיםלחוק )א() 3 ( 2טעיףהוראתאתנבחןאםזה,כללאור

לשימושמעניקשהחוקהעדיפותכינראהבהקדמה,שהוזכר

שהחדרתהטוברטייטלבאוםהר'לגישתחופפתרווקהבפונדקאית

וביןעצמושבפניביןנשואהאישהשללרחמהזראדםשלזרע

אינוזהכלממזר.הואוהילדניאוףמהווהביצית,שהפרהשלאחר

אינויוחטיןבלבולשלהטעםגם .רווקהאישהשללמקרהרלוונטי

זוגעללהקשותאיןאולם .לאחרנשואההאישהאיןכירלוונטי,

פונדקאיתנמצאהלאאםולכןמיעוט,דבעתכשמדוברהמידהעליתר

פיינשטיין,הריידיעלהמיוצגתהרובדעתעללטמוךיש ,רווקה

 .נשואהבפונדקאיתשימושולהתיר

בעקבותשמתעוררותנוטפותהלכתיותג.בעיות
 64AIDשלבהלי,יהודישלבזרעשימוש

שלבהליךיהודיבזרעמשימושהמתעוררתנוטפתהלכתיתבעיה

AID באמצעותשהרתהאישהשבהטיטואציהמפניהחששהיא

AID , עצמומשלביולוגייםילדיםללאלמעשה-נפטרובעלה-

דיןלפימגיטה.חליצהתחילהלהשיגמבלימותולאחרשובתינשא

נדרשתילדים,אחריולהניחמבליעליהנפטרשבעלהאישהתורה,

ולקייםהמתבעלהשלזרעואתלהמשיךמנתעללאחיולהינשא

לשחרריכולהנפטרשלאחיואולם .ייבוםקרויזההליך .שמואת

 24המשפט

לאחר . 65חליצהידיעלהייבוםמזיקתהאלמנהואתעצמואת

הנורמהכיום, .יחפוץשלבהלמילהינשאחופשיתהאישההחליצה,

איןחליצה,קיבלהלאהאלמנהואםייבום,ולאחליצהלבצעהיא

בעלהחליצה,בלימתחתנתהאלמנהאםשוב.להינשאיכולההיא

נמצאת AIDבעקבותשילדהאישה . 66ממנהלהתגרשיידרשהחדש

שהיאכיווןחליצה,מלבצעבקלותלהתחמקלההמאפשרבמצב

בעלה,שלהביולוגיילדואינושהילדהעודבהאתלהטתיריכולה

פרצההמחשיביםמעטיםהלכהפוטקיישנם . AIDשלתוצראלא

ב-השימושאתלגמרילאטורכדימטפיקכחמורהזואפשרית

67 AID . לאלמנהחליצהחיובדהיינוההפו,ןבכיווןבעיהגםקיימת

אחרת.לאישהזרעותרומתידיעללעולםילדהביאאכןשבעלה

הטובר,פיינשטייןהרישלבגישתותומכיםהפוטקיםרובאולם

הילדיםזהותרישוםבאמצעותהחליצהבעייתאתלפתורשניתן

רישוםאתלנהלמטמכותהשכחלק ,ברבנות AIDבעקבותשנולדו

הכרחייטודאכן,החיתון.פטוליענייןעלגםאחראית ,הנישואין

הוא AIDב-השימושלענייןפיינשטייןר'שלהליברליתבגישתו

צאצאיהםושלהזרעתורמישללזהותבאשרהטודיותעלויתור

 • 68הלכתיותלמטרות

שלהליךבעקבותנולדשילדהעובדההטתרתשלהאפשרות

AID משמעותיששבהםנוטפיםהלכתייםבתחומיםמטרידה

בהקשר .זכרממיןצאצאשלהמשפחתילייחוטמכריעהמשפטית

ביולוגייםבמונחיםאבהותמגדירהעברישהמשפטלציין,חשובזה

 • 70טבעיתלהורותכתחליףבאימוץמכיראינווהוא , 69בלבדטבעיים

הטבעיתהאבהותקביעתשבוההלכתייםמהתחומיםאחד

מעמדהכהונה.למעמדההשתייכותקביעתהואביותרמשמעותית

הקלובמקרהלכן, .כהןשלהזכריםלצאצאיוורקאךמועברזה

טיפולישעברההאישהשלובעלהכהן,אינוהזרעתורםאםיותר,

כהן.שללמעמדזכאיאינולמעשהבנםכהן,הואתימלאכותהזרעה

תוךככהן,בנואתלגדללהתפתותעלולהאבזו,בטיטואציהאולם

אםיותר,וחמורדומהבאופןהבן.שלהאמיתימוצאוהטתרת

שעברההאישהבעלואםכהן,יהיהבנוגםכהן,הואהזרעתורם

אתלגלותשלאלהתפתותעשויהואכהן,אינומלאכותיתהזרעה

הבאתדרךשלציבוריתמחשיפהלהימנעכדיכהן,בנוהיותעודבת

עםיתחתןכהןשבומצבלהיווצרעלולמכ,ןכתוצאהלעולם.ילדו

פוטקיזה,במקרהגםההלכה.פיעלאטוריםשהםנישואיןגרושה,

לייחטשישלחשיבותבאשרדבעותיהםנחלקיםמודרנייםהלכה

מטפקתטיבהזובבעייתיותרואיםההלכהמפוטקיחלקזו.לטוגיה

טועניםאחריםפוטקיםואילו , AID 71ב-לשימושלגמרילהתנגדכדי

מזוגותשידרשובכךהזוהבעייתיותעלבקלותלהתגברשניתן

לעובדתבאשרמלאגילויזובטכנולוגיהלהשתמשהמבקשים

אתלקבועצורךיששבהםההלכתייםהענייניםבכלבה,השימוש

בהגדרתבעיותלהתעורריכולותכן,כמו . 72הצאצאשלהאבהות

פוטקימרביתלפיהיקפה.ובקביעתיהודי,זרעתורםשלהאבהות

בחינהמכלהילדאביהואיהודי,הואהזרעתורםאםההלכה,

פוטקיםאולם . 73וירושההכהונהלמעמדהשתייכותכוללאפשרית,



לזהותבאשראי-ודאותשליסודיששתמידשמאחרטוענימאחרימ

חומרותלענייןרקהצאצאלאבינחשבהוא , AIDב-הזרעתורמ

בכלזו.עמזהואחותאחשלנישואיןעלהאיסורכגון:הלכתיות,

זיקתמתקיימתלאירושה,זכויותבענייןלמשלכמוהמובנימ,שאר

המשפחתיהייחוסאחרהולךהילדשלהמשפחתיוהייחוסהאבהות,

לקביעההדוקקשרקשורהזוסוגיה . 74אמואבישלאואמושל

הילדהיותלעודבתבאשרגילויחובתלהטילישעניינימבאילו

להתעוררשעשויההבעייתיותאתלפתורכדי , AIDשלתוצרהמדובר

שישההלכתיותולהשלכותשלוהמשפחתילייחוסלמוצאו,בקשר

אלו.לקביעות

בשיטותכיומהנוהגתהכלליתשהמגמהלצייןראויזה,בהקשר

מוחלטתאנונימיותעללשמורהיאהעולמברחבישונותמשפט

זהותולגביאינפורמציהלספקזהעמאבלהזרע,תורמזהותלגבי

דרגותבמסגרתנישואיןלמנועכדי AIDמ-הנולדימלילדימהגנטית

ישכן,כמובצאצא.גנטיתפגיעהלגרומהעלולימהקרבהיחסי

ובאשרהתורמשלהאתנילמוצאובאשרמידעלקבלתהסדרימ

אתלדעת AIDמ-שנולדילדשלזכותואולמהגנטית.לבריאותו

המשפטהואזהמכלליוצאהתקבלה.טרמהביולוגיאביוזהות

שלו,הזרעתורמזהותאתלדעתהזכותלצאצאהמעמידהשוודי,

 • 7Sבגרותלגילבהגיעו

שלהמוחלטתהאנונימיותעלשומרימכיומבארץ,המצבלגבי

הנולדימהילדיממספרעלייתעמהאחרון,בזמןאולמהזרע.תורמ

אישימעמדבענייניהעוסקימדיינימבקשויהודי,זרעעמ AIDמ-

כהןנישואיהשאר,ביןלמנוע,כדיאלהילדימשלרישומלהנהיג

ומשרדהבריאותמשרדבהתנגדותנתקלהזובקשהגרושה.עמ

התורמשלהאנונימיותעלששמירההאחת,סיבות:משתיהמשפטימ

חתונתושלקראתוהשנייה,זרע,תרומתשללנושאחיוניתככלל

החתןביןמשפחהקרבתשאיןלוודאאפשרותישאדמ,כלשל

המגווןאתלפתורכדימספיקהאינהזושאפשרותמובןלכלה.

וגרושה,כהןנישואיכגוןזה,בהקשרהלכתיותחששותשלהגדול

מתוךהמשרדימ,שניידיעלנדוןהנושאכעתחליצה.והסתרת

לקבועאבלהתורמימ,אנונימיותעלמוחלטתבצורהלשמורמגמה

מבחינההמסוכנימקרובימביןנישואיןשימנעמשפטינוהל

 • 76בלדבבריאותית

 AIDב-השימושנגדמוטריימטיעוניםד.
ששימושהטועןפיינשטייןהר'עממסכימימההלכהפוסקימרבית

המשפטלפיניאוףמעשהעצמו,בפנימהווה,אינו AIDבטכנולוגיית

הבעיותכל,אתלאאמרוב,אתלפתורשניתןראינוכן,כמוהעברי.

משתמשימכאשר , AIDבטכנולוגייתלשימושהנלוותההלכתיות

תורמשלזהותואתבוודאותשיודעימאויהודי,לאשלבזרע

מלכתחילה AIDלהתרתמתנגדימעדייןרבימפוסקימזאתעמהזרע.

הר'שהעלהלנקודהכןאמחוזרימאנו . 77שבמוסרטעמימבגלל

עלשהועלתהביותרהמשמעותיתשההתנגדותדהיינויעקובוביץ,

בעיקרהמבוססת , AIDל-המודרניימההלכהמפוסקירבימידי

 • 78משפטיימטיעונימעלמאשריותרמוסריימטיעונימעלולמעשה

זרעהכנסתשעצמברעיון AIDל-התנגדותואתתומךויינברגהר'

שלבזרעמדובראמאפילונשואה,אישהשללרחמהזראדמשל

מצרימ""תועבתהביטוי . 79מצרימ"ותועבתכיעור"מעשהמהווהגוי,

המוסרדברימתוךויקרא,מספרולקוחבמקורו,מקראיהוא

אסורימ.מיןיחסיקיומנגדבציוויימהעוסקלפרקשבהקדמה

אשרמצרימארץ"כמעשהכללית,באזהרהמלווימאלואיסורימ

אתכממביאאניאשרכנעןארץוכמעשהתעשו,לאבהישבתמ

האלההתועבותכלאתכי ...תלכולאובחוקותיהמתעשו,לאשמה

ויינברגשהריבכך . 80הארץ"ותטמאלפניכמאשרהארץאנשיעשו

האזהרהעלדווקא AIDבטכנולוגייתלשימושהתנגדותואתביסס

עריותגילוישלהספציפייממהאיסורימאחדעלולאהכללית,

שאיןכךעלמצביעהואעריות,גילוישלפרקבאותוהמופיעימ

מהמוסר.נובעהאיסוראלא , AIDכנגדספציפיהלכתיאיסור

מאמץזה,בענייןהתכתבויינברגהר'שעמוברייש,יעקבהר'

עממסכימאינובריישהריהרוב,לעמדתבהתאמדומה.גישה

אךממזר,הוא AIDשלהתוצרשלפיהטייטלבאומהר'שלעמדתו
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טכניקהתמידהדת","רגשישלהטטנדרטמולאל AIDה-שבהליך

 AIDשטכנולוגייתבריישהר'טועןכןופחותה.חטרהתימצאזו

שהזרעההיאזובאמירהכוונתוהנראה,ככלהיהדות".ל"רוחמנוגדת

הקשורבכלצניעותשלהיהודי-מטורתיבערךפוגעתמלאכותית

הקשורבכלוכןלאישה,איששביןהאינטימיתהיחטימלמערכת

היהשראוימהאתהכלללידיעתשמביאימבכךהרבייה,להליך

בייחודהיהודי,החיימלאורחביותרמרכזיזהערךבפרטיות.שיישמר

באפיוןביותרמשמעותיתפקידמשחקהואוכןהמקראי,בהקשרו

-וכנעןמצרימ-העמימשארלעומתישראלעמשלייחודו
 • 82נבחרכעמישראלעמשלזהותוובעיצוב

"תועבותשללקטגוריהיותרמצומצמפירושמעלהוולדינברגהר'

זרגברשלהזרעהחדרתעצמוולדינברג,הר'לפי . 83וכנען"מצרימ

התלמו,דשלפימאחרגדולה,תועבההואנשואהאישהשללרחמה

יש . 84ודאיהמשפחתישייחוטמצאצאימעלרקשורההאלנוכחות

טייטלבאומ,הר'שלגישתואתמאמץאינווולדינברגשהר'לציין

המרכיבימהמשפטיימהיטודמאבניאחדאתיוחטיןבבלבולהרואה

השימושוולדינברג,הריבעיניניאוף.עלההלכתיהאיטוראת

תחתהנופלתבתכלית,מוטריתעברהבגדרהוא AIDבטכנולוגיית

וכנען".מצרימ"תועבותעלהכלליהאיטור

המודרניימההלכהמפוטקיחלקידיעלהמועלהנוטףמוטריטיעון

להשתמשפיינשטייןהר'שלבהצעתומתמקד , AIDב-השימושכנגד

עריותגילוישלמהבעייתיותלהימנעמנתעליהודילאשלבזרע

תפיטותשלרחבלמגווןמנוגדתזושהצעהלכךבנוטףפוטנציאלי.

ההצעהיהודי,לאשבזרעהביו-רוחניימלחטרונותבאשרמיטטיות

ישאכן, . 85להתבוללותאחוריתדלתפותחתשהיאבכךמואשמת

יהודיללאנישואיןמחשיבימרבימשיהודימבכךמשונהמשהו

בזרעהשימושעלממליץבולטהלכהשפוטקבעודמתועב,כדבר

פוריות!בעייתלפתורכדייהודילאשל

ביןבהלכהמטויממתחשקיימולומרלטכמישזהכללאור

מתחשלהמעשיתהמשמעות . AIDב-השימושלגבילמוטרהמשפט

שלאמראשיודע , AIDבטכנולוגייתלהשתמשהנזקקשזוגהיא,זה

הר'אכן,ההליך.בעקבותמשמעותיותהלכתיותבעיותתתעוררנה

לאשלזרעבאמצעותאפילו , AIDב-השימושאתהמגנהברייש,

מאודגדוליממאמצימעושהחזקימ,מאודמוטריימביבטויימיהודי,

שנלקחשזרעלהניחניתןמשפטית-הלכתית,מבחינהכילהראותכדי

שנולדהילדכןועליהודי,ממקוראיננולישראלמחוץזרעמבנק

יתרה . 86משמעותיתהלכתיתטטיגמהמכלנקייהיהממנוכתוצאה

בחוברתמוצגתפיינשטייןהר'שלגישתופיעללנהוגהאפשרותמזו,

גמ . 87בארצות-הבריתלאחרונהשיצאהפוריותבענייניהעוטקת

פוריותמרפאותהמאפיינותהמיוחדותמהתכונותאחתבישראל,

בהקשר . 88יהודילאממקורזרעשלהזמינותהיארבותישראליות

באשרברגליהמ""מצביעימדתיימיהודימכיהרושמעולהזה,

הר'שלגישתועללהטתמךנוטימוהמ , AIDבטכנולוגייתלשימוש

במיוחד.דחופותפוריותבעיותלפתורכדיפיינשטיין

שלמהמידתבנקיטתרעכלאיןהמוטרי.בממדלזלזלאיןאולמ
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מפניוהחששהמטורתיהמשפחתיהמבנהכגוןנושאימלגביזהירות

מהנטורליזמלהתעלמאין . AIDכמוטכניקותידיעלזהבמבנהפגיעה

הזהירותומנימת AID 89ל-יעקובוביץהר'שלשבגישתוהמוחלש

הרבייה.בטכנולוגיותלשימושבנוגעממנוהעולה

 OIנ Iטה.
ורפואה,משפטשלבנושאשנימארוכתהיטטוריהישהעברילמשפט

לתוךוממשיכההתורה,עמשנהאלפימכשלושתלפניהמתחילה

גמהשארביןהמתמודדתהשו"ת,בטפרותמ-ואחתהעשריהמאה

עדכניימרפואיימממחקרימהעולותהאחרונותההתפתחויותעמ

רחבמגווןכוללהעבריהמשפטחדישות.רפואיותומטכנולוגיות

עלהמבוטטתמוצקהגישהוכןומשניימ,ראשוניימעקרונותשל

שונותבעיותלפתרוןבאשרשונימהלכתיימותקדימיממקרימ

העברישבמשפטההלכתיתהמטגרתזה.בתחומהמתעוררות

רבייהלטכניקותיותררבהופתיחותגמישותמידתמאפשרת

הנטורליטטיתהגישהמאשרשמתגלות,חדישותמלאכותיות

מהמידתקיימתתמידזאת,עמהקתולית.הגישהבבטיטשעומדת

לבלשימהראוישמןזה,בתחומההלכתיימדביונימזהירותשל

לתוךושוקעימהעמוקימלמימהישרבפזיזותשקופצימלפניאליה

הנוגעבכללהציעלמדעשישהאפשרויותשלהעצומההכמות

ביותרהחשובימהלקחימאחדטפקללאמלאכותיימ.רבייהלאמצעי

הדרךתהאאשרתהאשרבייה,הוא,מההלכהוללמודלהפיקשניתן

אתהדורשתומקודשת,רציניתמשימההיאמבוצעת,היאשבה

ביןדתי,ציווישלקיוממהווההיאוהמחויבות.האחריותמלוא

אלאלבחירה,נתונההיאאיןוככזו,שמדרבנן,וביןשמדאורייתא

ברבייה""אוטונומיהשללרעיוןמנוגדתזוגישה .חובהבגדרהיא

) procreative autonomy ( במשפטעכשוויימדיונימהמאפיין

שלהתפיטהמןמתחילהעבריהמשפטזה.בתחומהכלליובמוטר

ומתקדמ procreative responsibility) (להתרבות""מחויבות

הטדקיממתוךאגודל,בצדעקבצע,דאחרצעדהפרטימצורכילעבר

בתחומההלכהאתהמרכיבימהמשפטיימשבעקרונותוהפרצות

לתחומרבהחשיבותבעללקחזומגישהלהפיקשניתןייתכןזה.
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