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 ה"ב

 1123955/1 יקת

 אזורי צפתהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שלמה שושן, הרב יועזר אריאל, ד" אב–יים בזק חרב ה

 ]אלמונית[אמצעות אמה ב )קטינה(ת לוניפ :מבקשתה

 בדיעבד שרות הוולדכהאיסור לכתחילה ו –נויה המתעברת מתרומת זרע  פ:דוןנה

 סק דיןפ

 . בתה של המבקשת, ]פלונית[בפנינו בקשה לקביעת מעמד אישי של הקטינה 

ותרת מ]  פלונית[קובע  בית  הדין  כי  הילדה  ,  אחר  עיון  בחומר  שבתיק  ובמקורות  ההלכהל
 .ית הדין לקביעה זולהלן נימוקי ב. כהן ללהינשא הן לישראל והן

 עובדותה .א

שנולדה ]  פלונית[ד  היא  לפסוק  היתר  נישואין  לבתה  "ובקשתה  מביה,  המבקשת  היא  רווקה

שם  נכתב ,  המבקשת  צירפה  אישור  מבית  החולים.  ם"מתרומת  זרע  בבית  החולים  רמב

 .שהתורם הצהיר בפניהם שהוא יהודי ושזהותו ידועה רק לבית החולים ואינה ניתנת לגילוי

 . ווקה ושני עדים הופיעו בבית הדין ומסרו על כך עדותרמבקשת היא ה

 .ל הוריה שעודת הנישואיןמתמבקשת שלחה לבית הדין עותק מהכתובה וה

  לרווקהה יסור הפריא .ב

נדון  בתחילה  אם  מותר  לרווקה  להפרות  את  עצמה ,  כפתיחה  לבירור  מעמדה  של  הבת

 ?מתרומת זרע בבנק הזרע

לאסור  על  רווקה  להפרות  את  עצמה  מתרומת   שמסקנתו  היא  1עבר  מאמרנושא  זה  כתבתי  בב
 :ויובאו כאן עיקרי הנימוקים, זרע בבנק הזרע

בנק  הזרע  מטיל  חיסיון  מוחלט .  אינה  יודעת  מיהו  האב,  ה  המפרה  את  עצמה  בבנק  הזרעאיש
אותו   כדי  שהילד  לא  יתבע,  ידעו  מי  הוא  האבהאב  תורם  את  זרעו  רק  בתנאי  שלא  .  על  זהות  האב

לכן  בבנק  הזרע  יש  נתק  מוחלט  בין .  או  יירש  אותו  לאחר  מותו  באמצעות  אמו  בתביעת  מזונות
העובדים  המופקדים  על  תרומת ,  ואחרי  שהתורם  תרם  את  זרעו,  המופרית  אישההתורם  הזרע  ובין  

 .ה תופרה מזרעוישהזרע אינם יודעים איזו א

                                                      
  ואילך103' עמ, ע"תש, חפ–אסיא פז 1
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  "א יישא אח אחותושמ"חשש ה )א(

ם  הלכות "כדברי  הרמב,  קיימת  סכנה  שיתחתן  עם  אחותו,  מאחר  שהבן  אינו  יודע  מיהו  אביו

 :)פרק ב הלכה יז(נערה בתולה 

', אל  תחלל  את  בתך  להזנותה':  )כט,  ויקרא  יט(שזה  שנאמר  בתורה    ני  אומרא
, אלא  שיתן  ממון  לאב,  שלא  יאמר  האב  הואיל  ולא  חייבה  תורה  מפתה  ואונס

אבל אם הניח  [...] הריני  שוכר  בתי  הבתולה  לזה  לבוא  עליה  בכל  ממון שארצה
ונמצא ,  גורם  שתמלא  הארץ  זמה,  זה  בתו  הבתולה  מוכנת  לכל  מי  שיבוא  עליה

 . תתעבר ותלד לא יוודע בן מי הואם שא, האב נושא בתו והאח נושא אחותו

אות   ספרא  קדושים  פרשה  ג  פרק  זוכן  ב,  ב,  זל(במות  בים  הוא  מדברי  הגמרא  "מקור  לדברי  הרמבה

 : )ה

הרי  שבא  על  נשים  הרבה  ואין  יודע  על איזהו מהן :  רבי  אליעזר  בן  יעקב  אומר"
נמצא ,  וכן  היא  שבאו  עליה  אנשים  הרבה  ואינה  יודעת  מאיזה  מהן  קבלה,  בא

ועל ,  ונתמלא  כל  העולם  כולו  ממזרין,  אב  נושא  את  בתו  ואח  נושא  את  אחותו
 ". זמהומלאה הארץ: זה נאמר

לא : אליעזר בן יעקב יביתר  על  כן  אמר  ר  ":ל  את  התקנה  הבאה"נו  חזיקל  פי  החשש  הנזכר  תע
ונמצא  אח  נושא ,  שמא  יזדווגו  זה  לזה,  ישא  אדם  אשה  במדינה  זו  וילך  וישא  אשה  במדינה  אחרת

 ."את אחותו

דינה  זו לא  ישא  אדם  אשה  במ:  ")בן  העזר  סימן  ב  סעיף  יאא(לכה  זו  נפסקה  גם  בשולחן  ערוך  ה
 ."שמא יזדווגו הבנים זה לזה ונמצא אח נושא אחותו, וילך וישא אשה אחרת במדינה אחרת

, שלו  באיסור  עריות  ייכלדו  ממנהווישהילדים  שי  שה  כאשר  יש  חששיאסור  לשאת  א,  ם  כןא
ויש   חוסיכאשר  הילדים  הם  חסרי  י,  לכן  גם  אסור  לרווקה  להפרות  את  עצמה  בהזרעה  מלאכותית

 .א את אחותוישחשש שאח י

נו  גרשום  אם ברדם  רקיימת  גם  אחרי  ח,  ה  אחרת  במדינה  אחרתישהלכה  האוסרת  לשאת  אה
אמנם  בזמננו .  ה  אחרת  במדינת  היםישא  לשאת  אבשאשתו  הראשונה  נפטרה  או  שהוא  גרוש    ישא

ד "כי ביה, גם  אם  הנישואין  נעשים במדינה אחרת,  ה  אחרתישנהגו  להתיר  לאלמן  או  גרוש  לשאת  א
, גרוש  או  אלמן,  רווק  או  נשוי  –ובה  רשום  מצבו  האישי  של  המבקש  ,  יעודת  הזיהובודק  בת

אבל .  אחותו  אתאח  ישא  יולכן  אין  חשש  שמא  ,  ישואיו  הקודמים  מתפרסמת  בציבור  נוהידיעה  על
ה ישדינה  דומה  לנושא  א  –רעה  מלאכותית  כשהתורם  אינו  ידוע  זה  המפרה  את  עצמה  בהישא

באותה   –ה  אחרת  כפי  שהיה  בתקופת  התלמוד  נבמדייה  ה  שנישיוהולך  ונושא  א,  במדינה  אחת
והציבור  במדינה ,  הוייה  אז  תעודת  זיתמאחר  שלא  הי,  תקופה  נישואיו  הראשונים  לא  התפרסמו

 !את אחותו ישאיחשש שאח  יההו שהגיע אליה לא ידע על נישואיו הראשונים

 : )ק י"ס סימן א(נפסק להלכה בבית שמואל ד וע

אשה  מוזהרת  שאל  תשכב :  ה"קצ  רה  דעה  סימןוח  הביא  בי"ק  והב"הגהת  סמב
אחר  גזירה  שמא ל  ש  ששכב  עליהן  איש  אחר  פן  תתעבר  משכבת  זרע  על  סדין

 .ישא אחותו מאביו

  .נע מיצירת ולד שעלול לשאת את אחותו מאביויממוטל לה אישההשעל  ולה מכאןע
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 אין לחשוש לנישואי אח ואחות  –לעניין הוולד  –דיעבד ב

מכל  מקום ,  ם  אף  על  פי  שהאם  עברה  על  איסור  והופרתה  בהזרעה  מלאכותית  מיהודיאמנ

הבת  יכולה  להינשא  לכל  אדם  ולסמוך  בדיעבד  על  רוב  האנשים  שאינם  צאצאיו  של  תורם 

שהרי  הזרע  פירש  מן ,  "כל  קבוע  כמחצה  על  מחצה  דמי"ואין  לאסור  אותה  משום  ,  הזרע

 ".  מרובא פרישכל דפריש"ו, התורם והועבר אחר כך לאישה

 ין בכך כדי להתיר כניסה לחשש כזה לכתחילהא

ם "כמבואר  ברמב,  חוסיייה  לה  לכתחילה  ליצור  מצב  של  ספק  בהסור    א–בל  בכל  הנוגע  לאם  א
כי  התורה   שא  את  אחותויח  יאעל  פי  דברי  רבי  אליעזר  בן  יעקב  שיש  למנוע  מצב  שק  ל  שפס"הנ

ם  לחשש  רחוק  של  איסור  עריות גצריך  לחשוש  שלכתחילה  ,  "ומלאה  הארץ  זימה"גילתה  במקרא  
 ! גם אם בדיעבד ניתן לסמוך על הרוב –אחותו את ישא אח ימא  ש–

שאסור ,  שהובאה  לעיל  )יא  סימן  ב  סעיףזר  ן  העבא(  חן  ערוךלשש  זה  גם  עולה  מההלכה  בשוח
ל "ק  הנ"בשם  הסמ  ת  שמואליוכך  גם  יש  ללמוד  מדברי  הב,  ה  במדינה  אחרתייה  שנישלישא  א

יש  לחשוש   דועימזרע  בלתי    הפריהבגם  .  לישון  על  סדין  ששכב  עליו  איש  אחרה  שאיוסר  על  הא
 .רווקות לפריההולכן יש להימנע מ, חותואת אח אא יישלחשש רחוק שמא 

 האפשרות שתורם הזרע הוא כהן והשלכותיה )ב(

 ואסור חייב  במצוות  כהונה,  קיים  גם  חשש  שהתורם  הוא  כהן  והבן  הנולד  ממנו  אסור  בגרושה

הרווקה  המפרה  את  עצמה  בזרע  בלתי  ידוע  עלולה  להביא  לעולם  כהן  שלא .  לו  להיטמא  למת

אבל ,  אמנם  בדיעבד  הולכים  אחר  הרוב  שהם  ישראלים.  ישמור  את  האיסורים  המוטלים  עליו

כך ,  וכשם  שאין  מבטלין  איסור  לכתחילה,  כשם  שאין  ליצור  מצב  של  חשש  ממזר  לכתחילה

 .יחוס כהונהגם אין ליצור טשטוש י

 ששות נוספים הנובעים ממצב זה ח–ולד שאינו מיוחס לאב ידוע  )ג(

  אסר  לאשה  להתעבר )פרק  ד,  קונטרס  רפואה  במשפחה,  חלק  ט  סימן  נא(ת  ציץ  אליעזר  "בשו

 :בעיקר בגלל בעיית הייחוס, באמצעות הזרעה מלאכותית

דולה היא תועבה ג, צם ביצוע הפריה מלאכותית בגופה של אשה אפילו פנויהע
יש  איסור  גזילה  גם  כשאחרים  ירשו  את כן  וכמו    [...]  והרבה  איסורים  חמורים

ולפעמים ,  שיוכלל  בזה  גם  חלקו  של  יצור  זה  שלא  נודע  שהוא  אביו,  נותן  הזרע
ישנן  מכל  מקום   [...]  יתכן  שיהיו  מאות  כאלה  או  יותר  שיתיחסו  אחר  אב  אחד

א  יפטור  את  אמו  לשוק  וכן האיסורים  והחששות  של  שמא  ייבם  אשת  אחיו  ושמ
 .בוא לקחת חלק ולירש אביו המדומהיאיסור גזילה כש

 רוחנים פג –לד שאינו מיוחס לאב ידוע ו )ד(

דהיינו  ילד  הנולד  מאב  בלתי ,  "בני  ערבוביא"יש  פגם  רוחני  לוולד  המוגדר  בשם  ,  בנוסף

 – )לח, יחזקאל כ(' רדים והפושעים ביֹוברותי מכם המ': ")ב,  כ(כמבואר במסכת נדרים , מזוהה

 ."בני ערבוביא[...] אלו בני תשע מדות : אמר רבי לוי

ואין ,  שבא  על  אשה  אחת  בין  הנשים  ":מפרש  )בוביארה  בני  ע"דם  ש(י  "שרפירוש  המיוחס  לב
 . )'בוביארי עבנ'סוגים שונים של , ק כ"ס ן שם ומשנה ברורה סימן רמ" רוראה(" ידוע על איזו מהן בא
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לפי  שיש  צד ":  )ה  המורדין  ופושעים  בי"ד,  שם(ן  "כתב  הר,  בבני  תשע  המידותל  הפגם  הרוחני  ע
 ."הוו מורדין ופושעים, עבירה ביצירתן

ה יש  ב  –לכתחילה  שלא  יהיה  ידוע  מיהו  האב  משיצירת  ולד  בצורה  מכוונת    ן"ולה  מדברי  הרע
מורדין "ם  הנקראי,  ה  זה  משפיע  ופוגם  בנשמת  הילד  ככל  בני  תשע  המידותרוצד  עב  ,"הרצד  עב"

 ".ופושעים

ודבר  מגונה   "הרצד  עב"  יצירה  שיש  בה  ו  ביצירת  ילדים  חסרי  זהות  אבהיתאל  ר"ז  ח,ם  כןא
  .ורדים ופושעים מ–חם ורעל כ ב–ונקראים , והילדים הנולדים בדרך זו יש בהם פגם רוחני, ביותר

 : גם רוחני נוסף יש בילוד שזהות אביו מטושטשת החל משעת היצירהפ

גרושה  או  אלמנה  צריכה  להמתין ישה  מבארת  מהו  הנימוק  שכל  א  )א,  מב(במות  גמרא  ביה
' לקים  ולזרעך  אחריך-לאך  להיות  ל'משום  דאמר  קרא  :  "טרם  שתינשא  שוב  חודשים  שלושה

 ." להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני– )ז, יז בראשית(

שזרעו  מיוחס ,  ל  הוודאיםאין  השכינה  שורה  אלא  עש  ":מפרש  )ה  ולזרעך  אחריך"שם  ד(י  "שר
 ."אלו בני ערבוביא –' בי ברותי מכם המורדים והפושעיםו ')ב, כ(הכי נמי קיימא לן בנדרים ו, אחריו

 שנולד מביאת זנות –חשש לעז על הוולד  )ה(

יש ,  ל  שאפילו  תורם  הזרע  הוא  גוי  ואין  חשש  שאח  יישא  את  אחותו"עוד  התבאר  במאמרי  הנ

ר  שיימצאו  אנשים  שאינם  יודעים  באיזו  דרך  התעברה  האם  והם לחשוש  ללעז  על  העובר  מאח

 .  שנולד מביאת זנות–עלולים להוציא לעז על הוולד 

שיש  למנוע  פגם  של  לעז  היוצא  על  הילד ,  יש  ללמוד  )ב,  עט(דברי  הגמרא  במסכת  גיטין  מ
 : שנולד מביאת זנות

ואיזהו .  ית  הלל  אוסריןוב,  פוטר  אדם  אשתו  בגט  ישן:  אומרים  אישמבית    ":אמר  נמשנה  שםב
  ."כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה? גט ישן

 ."גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ":גמרא שם מבארת את שיטת בית הללה

   :י שם מפרש"שור

ויהיו  לה  בנים  ממנו ,  מא  ישהה  את  הגט  שנתיים  שלש  בין  כתיבה  לנתינהש
 יראו  זמן  הגט,  ברכשישתכח  הד,  ולימים.  ואחר  כך  יגרשנה  בו,  בתוך  הזמן

ן  הפנויה מ'ויאמרו    היו  סבורין  שניתן  לה  משעת  כתיבהיו  קודם  ללידת  הבן
 .והוי פגם', משגרשה, נולד

ליו  שנוצר   עשחכמים  התייחסו  בחומרה  לפגם  על  הילד  שהבריות  מרננים  כאן  יש  ללמודמ
ימנע  מיצירת להולכן  יש  ,  שהלעז  על  הילד  הוא  דבר  חמור  ל"יש  ללמוד  מהסוגיה  הנ  ו,מביאת  זנות

 .גורם לעז על הילד המצב

נולד   שויאמרו,  יימצאו  אנשים  שיוציאו  לעז  בטעות  על  הילד,  ם  בהזרעה  מלאכותית  לרווקותג
אין  לו   ששגם  לעז  ל  בגיטין  יש  ללמוד"ל  מהסוגיה  הנבא,  סיס  מוצק  ללעז  באמנם  אין.  מביאת  זנות

סביר  עוד  יותר  בהשוואה   הוא  ינוהחשש  שיצא  לעז  בנידון  שלפנ.  דבסיס  במציאות  מהווה  פגם  ביל
אנשים  שיראו הוגם  ספק  אם  ,  כי  בגט  ישן  ספק  אם  בעלה  העומד  לגרש  אותה  יבוא  עליה  'גט  ישן'ל

לעומת  זאת  רווקה  העוברת  הזרעה  מלאכותית  יש  לה  סיכויים .  לא  ידעו  מתי  התגרשה  את  הגט  אכן
אמנם  האנשים .  ד  היא  סבירההאפשרות  שיצא  לעז  על  הילו,  )וזו  מטרתה(  טובים  להביא  ילד  לעולם

נשים איסא  גאבל  מאידך  ,  יודעים  שקיימת  גם  אפשרות  סבירה  שהילד  נולד  מהזרעה  מלאכותית
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מן  אישההמנם וא. ומידי חשש לעז לא יצאנו,  יודעים  גם  על  תופעה  של  ביאת  זנות  הנפוצה  לצערנו
 אישהה  הסתם  אך  גם  בגט  ישן  מן,  יון  נעשה  בהזרעה  מלאכותיתירשהה,  הסתם  מפרסמת  לכולם

שיהיו   אך  חכמים  חששו  לאפשרות,  גט  ניתן  מאוחר  יותרשהיון  הוא  מבעלה  וירמפרסמת  שהה
חשש  זה  קיים  גם  ברווקה  המבצעת  הזרעה .  ויוציאו  עליה  לעז  אנשים  שלא  ישמעו  את  דבריה

, שומעים  שהיא  רווקה  ויש  לה  ילד  ושאינם  מכירים  אותה  כראוי,  הציבורמשחלקים  ,  מלאכותית
שקיימת  גם  אפשרות פי  על  ף  א,  שנולד  מביאת  זנות,  ולרנן  על  הילד  חשוד  בה  בטעותלולים  לע

 .שהילד נוצר בהזרעה מלאכותית

 מלאכותית פריההשמזנות כאילו נוצר מן מניעת האפשרות להסוות היריו –שיקול ציבורי  )ו(

יאפשר  לפרוצות  להסתיר  את  מקורו  של  היריון ,  מתן  היתר  להזרעה  מלאכותית  לרווקות

והן  יכשירו  את  עצמן  ואת  הוולד  בטענה  שקרית  שהתעברו  באמצעות ,  שנוצר  מביאת  איסור

 .הזרעה מלאכותית

שהתעברו  באיסור  מאדם ,  על  נשים  פרוצות  נשואות  )ב,  קיח(יוצא  בזה  מצינו  במסכת  יבמות  כ
 :נוצר בהיתר מבעלה ההיריוןשומכשירות את עצמם ואת הוולד בטענה , אחר

 ".בעליהן בותולות, וכולן מזנות: תנא"

תקנת  חכמים  שבתולה  תינשא  ביום   ייתההשבתחילה    )ב,  דף  ג(ך  גם  מבואר  במסכת  כתובות  כ
נהגו  העם  לישא ,  תיבעל  להגמון  תחילה,  אבל  אחרי  שגזרו  הגויים  שכל  בתולה  הנישאת,  רביעי

ו  את יש  חשש  שהצנועות  ימסר,  ו  מגיע  ההגמוןשבביום    –שאו  ביום  רביעי  ינכי  אם  י,  ביום  שלישי
חכמים  יודיעו  לבתולות   :דהיינו"  ?ולדרוש  להו  דאונס  שרי":  הגמרא  שם  שאלה.  נפשם  למות

תירצה !  ואם  כך  אפשר  להינשא  ביום  רביעי  גם  בשעת  הסכנה,  שאינן  צריכות  למסור  את  נפשן
היתר  זה  יאפשר  לפרוצות ,  דהיינו  שיש  לחשוש  שאם  נתיר  אונס  לצנועות,  "איכא  פרוצות:  "הגמרא

 .יטענו שנבעלו באונס, וכדי להכשיר את עצמן, וןלזנות ברצ

ן הו,  יאפשר  לפרוצות  להביא  ילדים  בדרך  זנות  ההיתר  להזרעת  פנויות,  ה  שלפנינורם  במקג
 .בטענה שהילד נולד כביכול בדרך היתר יכשירו את פגמן ואת פגם הוולד

 .יתיש ללמוד לאסור לרווקה להפרות את עצמה בהזרעה מלאכות ל"כל הנימוקים הנמ

 שרות הוולד בדיעבד כ .ג

 אפשרות שתורם הזרע אינו יהודי והשלכותיה לעניין כשרות הוולדה )א(

 אמנות בית החולים שתורם הזרע הוא יהודינ

יש  לברר  אם  ניתן  להכשיר  את  הבת  לכהן  מכוח  נאמנותם  של  עובדי  בית  החולים  שביררו 

 ? שתורם הזרע הוא יהודי

משום  שגם  אם  לא  נסמוך  על  דברי  עובדי   ,  בת  המבקשתינה  נוגעת  ליהדותה  שלאאלה  זו  ש
, תייחסת  אחר  האם  ולא  אחרי  האב  מהבת,  ונצא  מתוך  הנחה  שתורם  הזרע  הוא  גוי  ליםחוהת  בי

 ! יהובכל מצב היא יהודי

 :נפסק )סעיף ח סימן וזר ן העבא(כי בשולחן ערוך  אלה זו נוגע להיתר נישואין לכהןשך בירור א
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או  בת  ישראל  שנבעלה  לאדם  שהיא   אינה  בת  ישראלכל  ש?  היא  זונהו  יזא
ל  אף  על  פי  שהיא  מותרת לאו  שנבעלה  לח,  שוה  לכל  האסורה  לינשא  לו  איסור

 .לינשא לו

יה ה,  דינה  כביאת  גוי  הפוסלת  אותה  לכהונה  צאים  מתוך  הנחה  שתרומת  זרע  מגויוהיינו  י  ול
והבת "  שאה  זונהע"ת  ישראל  וי  הבא  על  בגוכשם  ש,  שמא  תורם  הזרע  הוא  גוי  לנו  לחשוש  אפוא

 ! כך גם תרומת הזרע פוסלת אותה, היא חללה ואסורה להינשא לכהן

כי  שאמרו למבקשת שהתורם הוא יהודים לא שיש לסמוך על נאמנותם של עובדי בית החוליא
ומת  הדשן רבשם  ת  )ק  ב"צח  ס  ה  דעה  סימןריו(ך  "כמבואר  בש,  קיימת  חזקה  שאין  אומן  מרע  אומנתו

כך  גם  בית  החולים  מקפיד ."  דקפילא  שאני  דאומנותו  בכך  ולא  מרע  חזקתו:  "שכתב  )עט  סימן(
כי  אם  יתברר   כדי  לשמור  על  שמו  הטוב,  וולד  הלהיות  אמין  במסירת  מידע  בנושא  רגיש  של  יחוס

, ליםחוהת  המטופלים  יאבדו  את  האמון  בבי,  מטעים  את  המטופלים  ליםחוהת  שעובדי  בי,  חלילה
 . יםויפנו לבתי חולים אחר

 רע של גוי אינו פוסל לכהונה ללא ביאהז

החדרת  זרע  של  גוי  לגופה ,  אלא  ממעשה  ביאה  של  פסול  לה'  זונה'אישה  אינה  נעשית  :  ועוד

לכן  גם .  ואין  היא  נפסלת  לכהונה',  זונה'של  האישה  ללא  מעשה  ביאה  אינה  עושה  את  האישה  

ממילא  גם ,  האישה  נעשית  זונהלא  הייתה  ,  לו  היינו  יודעים  שמקורו  של  הזרע  הוא  בתורם  גוי

 . הבת אינה חללה והיא כשרה לכהונה

הובאו  ארבעה   )1051202/1'  תיק  מס(ד  אשקלון  "א  אב"ג  דוד  לבנון  שליט"ם  בפסק  דין  של  הרהג
ות נפסל  אינן,  ו  זפריההפסקו  שאשה  שהופרתה  בזרעו  של  גוי  וכן  הבת  שנולדה  מש,  מפוסקי  דורנו

 :פסולשכיבת  ייתההשלא ון כיו, לכהונה

 :פסק )יא אבן העזר חלק א סימן י ושם חלק ב סימן(ת אגרות משה "שוב .א

הוא נמי  ם  שפסולה לכהונה"בת  ישראל  מעכוד  שאף  ול  יות  דעתינגם  נראה  לעו
בטי  ולכן  אף  לכהונה  אין מולא  מא,  שהוא  איסור,  דוקא  כשהיה  דרך  ביאה

 .לפוסלה

 : תבכ) סימן קכד) ג–ב(תניינא (ת מנחת שלמה "בשו .ב

חן  ערוך  אין  הולד  פגום לבאשת  איש  גם  להשו  דבהזרעה  מלאכותית  אפילו[...]  
ם "שכתב  בפשיטות  דדמי  לביאת  עכו  ]טו–סימן  כד  אות  יד[יין  בחלקת  יעקב  ע(

דהנה   ,)ואין  דבריו  נראין  לעניות  דעתי,  לכהונה  דנתחללה  בכך  וגם  הולד  פגום
, ה  מתחללת  בכךדבר  זה  מסתבר  דגרושה  שנתעברה  באמבטי  מזרע  כהן  אינ

ולכן  בעינן  דוקא ,  שהאכיון  שכל  הענין  של  חללות  הוא  דבר  הנעשה  בגוף  ה
 ...] [שכיבת אדם 

הוכיח  לענין  נתעברה  באמבטי לו  מאישות  "טק  רכן  כתב  הבני  אהובה  בפו
נתעברה  באמבטי  דאמרן שולא  דמי  לאשת  איש    [...]  מהגמרא  בחגיגה  עיין  שם

תם  שהולד  נוצר מאיש ואשה דלית בהו דשאני  ה,  הולד  ממזר  שלדעת  התוספות
  2.הולד ממזר יהכאפילו , לל שום איסורכולפיכך אף על גב דלא נעשה , הויה

                                                      
ח  ביורה  דעה "ק  בשם  רבנו  פרץ  וכמובא  בב"אם  כי  גם  הוא  מודה  שדעת  הסמ,  בדעת  תוספות(ז  "ו  שיטת  הגרש  ז2

סימן  א  אות  מב  וסימן  כ (צר  הפוסקים  וכן  דעת  כמה  פוסקים  נוספים  שהובאו  באו)  ק  ז"ז  שם  ס"סימן  קצה  ובט
 –אבל  הרבה    פוסקים  חולקים  וסוברים  שאין  ממזר  נוצר  אלא  ממעשה  עבירה  של  ביאת  איסור  ).  ק  יא  אות  ט"ס

' אבן  העזר  עמ(ונשמת  אברהם  )  חלק  ב  אבן  העזר  סימן  א  ושם  חלק  ח  אבן  העזר  סימן  כא(ת  יביע  אומר  "ראה  שו
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 י  גוונאאלכן  רק  בכה  –  הכא  שגם  האב  וגם  האשה  אינם  חלליםכן  ן  יאמה  ש
בנתעברה  באמבטי  דהוי   ן  כןיאה  שמ,  שהאשה  מתחללת  הוא  דהוי  הולד  חלל

  [...]כך גם הבן לא נעשה חלל, שה אינה מתחללתכמו שהא –לגמרי בהיתר 

הזרעה  מלאכותית  כיון י  ידל  ם  ע"נמצא  שגם  אשת  איש  שנתעברה  מעכוו
וגם  פשוט ,  שהאשה  עצמה  אינה  מתחללת  בכך  אין  הולד  פגום  כלל  לכהונה

ון  שלא  היתה  כלל  שכיבת  איש  ואפילו יהוא  דאינה  נאסרת  בכך  על  בעלה  כ
מכל ,  א  ואוסר  בנבעלה  לשד"ק  על  הרמל  שחו'ח  ח  כהן  בתשובה  סימן"לדעת  ר

  .לל שום שכיבה שפיר מודה דמותרתכהכא דליכא  מקום

 : פסק )אבן העזר סימן י חלק י(ת יביע אומר "שוב .ג

ולאחר ,  ודות  שאלתו  במי  שנולד  לאשה  פנויה  שקבלה  זרע  מאת  בנק  הזרעא
ולכן ,  ורצונה  עז  להשיא  את  בנה  כדת  משה  וישראל,  מכן  חזרה  האם  בתשובה

 . ונענתה בסירוב מוחלט, פנתה לבנק הזרע לברר את זהותו של האב תורם הזרע

אך  גם  בית  המשפט  החליט  לקבל  את ,  ענין  הגיע  לבית  המשפט  של  הערכאותה
 . ולמנוע חשיפת זהות האב התורם את הזרע, עקרון הסודיות

ום יש  מק  או  נידון  כשתוקי  שאסור  לו  לבא  בקהל  השאלה  נשאלת  אם  הבן  הזהו
 .בהלכה להתירו לבא בקהל

 :ל"הנ תשובתו הביא את תשובת מנחת שלמהב

שאפילו  אשת   )גחלק  ג  סימן  צח  דף  רע(מה  לת  מנחת  ש"גדולה  מזו  כתב  בשוו[...]  
והולד  שנתעברה ,  אינה  מתחללת  עברה  מזרע  של  גוי  באופן  מלאכותיתאיש  שנ

 . שםין יע. בו אינו פגום כלל לכהונה

 :הוסיףו

אפילו  אם  נודע  לנו  שהזרע ,  וט  שהבת  כשרה  לכהונהמעתה  נראה  פשו
י וקבלת  זרע  מגזה  ולפי    [...]  הוא  בא  מגוי,  שנתעברה  ממנו  וילדה  את  הבת

. ביאה  שהיא  עצמה  אינה  מתחללת  גם  הבת  לא  נפגמה  לכהונהי  שלא  על  יד
  [...] )י  מןסיר  סוף  עזן  האב(לק  א  חת  אגרות  משה  "שכן  פסק  בשו  ראיתיב  ושו

וכן   [...]  ורמלהסביר  טעמו  כא  )יא  מןסיר  סוף  עזן  האב(ק  ב  לת  בחוהניף  ידו  שני
 .כתבתי אה לעניות דעתירוהנ. עיקר

ת הביא  ראיה  ששכבת  זרע  של  גוי  אינה  פוסל  )אות  כב  סימן  י  רעזן  הבא(ת  חלקת  יעקב  "שוב .ד
שביאת ף  על  פי  א,  שנבעלה  לגוי  שהיא  כשרה  לכהונה  מדין  קטנה  פחותה  מבת  שלוש,  לכהונה

 : אינה ביאה לוששת ב פחותה מקטנה

אשה  אחת  שבאת  לפני ב  ")א,  המ(ברורה  לזה  מגמרא  נדה    עוד  נראה  לי  ראיהו
מר א?'  מה  אני  לכהונה.  שנים  לוששבי  נבעלתי  בתוך  ר  ':אמרה  לו,  רבי  עקיבא

" 'צהצשלישית  מ]  'כוו[משול  לך  משל  א  ':אמרה  לו',  שרה  את  לכהונהכ':  לה
שם  שכל כ  ':אמר  להם  "–"  עמתי  טעם  זנותלומר  אף  אני  טכ:  "י  שם"ברש  ו–

ה למה כשנים כשרה לכהונה הל כך פחותה משלוש, ה למשה מסיניכהתורה הל
  ."מסיני

שנים  לא   רק  בפחות  משלוש...]  [ם  ושולחן  ערוך  "נפסק  כן  להלכה  ברמבו
ף  על חזינן  דא  [...]  ח  משום  דזה  לא  נקרא  ביאה  כלל"ועכ,  נאסרה  אף  לכהונה

כיון  דלא כי  לו  היואפ,  של  הפסול  באה  לתוך  רחמה  בת  זרעכדזה  ודאי  דהשגב  

                                                                                                                                                            
שהוכיח )  51'  עמ(ג  "בספר  כנס  הדיינים  תשע,  א"ש  עמאר  שליט"ציון  הגרוראה  גם  מאמרו  של  הראשון  ל,  )אי–ט

 .מגדולי הפוסקים שאין ממזרות אלא ממעשה עברה
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יפה פסולה טדאף לכהונה ,  הרי  לן  ברור  –קרי  ביאה  אינה  נפסלת  גם  לכהונה  ימ
 .אינה אוסרת בלא ביאה

ל של  פסק  לאסור  מדרבנן  לכהן  לשאת  בת  הנוצרת  מזרע  "בתשובת  חלקת  יעקב  הנ  שלאא
גזור לכך  יש  ,  ם  שעשאה  זונה"כועי  על  ביאת  של  חשמונא  ןדיכי  לדעתו  כשם  שגזרו  בית  ,  ם"עכו

 . שהוא פוסל מדרבנן את בתה לכהונה, ישהאם שנכנס ברחמה של "גם על זרע של עכו

 : )טז אות –ות יג א שם( וד הוסיףע

באמת לכתחילה ודאי  כןא [...] אם מותרת לכהן, ל"כן  בבת  הנולדה באופן הנא
 ...] [אסורה לכהונה 

לפינן  מפסוק יב  "א  דאורייתא  איסור  הבחנה  דביבמות  מיש  דרר  ון  דידןדם  בניג
, ואף על גב דמסקו שם דעיקר טעם הבחנה שמא ישא אחותו "זרעך אחריךל"מ

ם  והולדות  אינם  מתיחסים  אחריהם  וליכא "וכאן  אין  חשש  זה  כיון  דרובן  עכו
מעשה  התיעוב  בעצמו  ראוי  לדמות  לאיסור  ביאת   וםמקל  מכ,  דררא  דאורייתא

 .  לאסור לכתחילה לכהונהם לענין"עכו

 .דיעבד אם מוציאין מידו צריך עיוןן לעניו

, את  תשובת  חלקת  יעקב  )בסוגריים(  ז"הגרש  שם  ציין,  ך  הובאה  לעיל  תשובת  מנחת  שלמהא
אך ,  ז  לא  ביאר  מדוע  יש  לדחות  את  דברי  חלקת  יעקב"אמנם  הגרש.  וכתב  שדבריו  אינם  נראים  לו

 )א,  מה(  שהרי  חלקת  יעקב  הוכיח  מהגמרא  במסכת  נדה  ,ולהדוחק  בדברי  חלקת  יעקב  גלוי  לכ
רבי   ':אמרה  לו,  י  עקיבאבבאשה  אחת  שבאת  לפני  ר  מעשה:  "שהאם  כשרה  אף  לכתחילה

מאחר  שהאם ו"  '.שרה  את  לכהונהכ  ':ר  להמא?'  מה  אני  לכהונה.  שנים  נבעלתי  בתוך  שלוש
 )א,  יד(ואר  בגמרא  כתובות  כמב,  שהרי  דין  הבת  קל  יותר  מדין  האם,  יש  להכשיר  גם  את  הבת  כשרה

ואילו  לגבי ,  ישאת  לא  תצא  נם  א–ורק  בדיעבד  ,  לא  תינשא  לכתחילה"  כשר  נבעלתיל"שהאומרת  
." שנתעברה  ואתה  בא  לפסול  העובר:  "י  שם"ומבאר  רש."  והא  נמי  כדיעבד  דמי:  "הבת  נאמר  שם

א  מותרת ולכן  הי,  ם  כן  יש  להקל  בבת  יותר  מן  האם  שהיא  נחשבת  למצב  של  דיעבד  לעולםא
 .שא אף לכתחילהינלה

מבואר  ביבמות   כ,מנם  חלקת  יעקב  כתב  שיש  ביצירת  הבת  מעשה  תיעוב  של  איסור  הבחנהא
הוולדות .  אבל  בדיעבד  איסור  זה  אינו  פוסל  אותה  מכהונה"!  זרעך  אחריךל"מ  –מפסוק    )א,  מב(

סק  בשולחן  ערוך וכן  נפ,  )ב  ,כ(כמבואר  בנדרים  ,  'בני  ערבוביא'שם    בהנוצרים  ממצב  זה  מוגדרים
בני "הגדרת    –  אינו  שם  של  פסול  נישואין  'בני  ערבוביא'אך  השם  .  )סעיף  ג  אורח  חיים  סימן  רמ(

כך  גם  יש  לדייק  מדברי  הגמרא  שם .  דולוס  ובקדושה  של  הויחמתייחסת  רק  לפגם  בי"  ערבוביא
  הגדירו אלא  רק,  שלא  פסלו  אותם  לנישואין  לא  לישראל  ולא  לכהן,  ל"הנ  חן  ערוךלשו  בומההלכה

 .ותו לא, וסיחיבגם פלהודיע שיש בהם פגם נשמתי ו, 'בני ערבוביא'אותם בשם 

 תרי רוביוח יתר מכ ה–אפשרות שהתורם פסול לכהונה או אף לקהל ה )ב(

וממילא  הבת  היא  חללה ,  יש  לברר  עוד  אם  לחשוש  שמא  תורם  הזרע  הוא  ממזר  או  חלל

אבן (אך  בשולחן  ערוך  ,  נם  החשש  הוא  רחוקאמ.  )או  ממזרת  הפסולה  אף  לקהל(ופסולה  לכהונה  

כדי  להכשיר  את ,  יש  צורך  בתרי  רובי,    נפסק  שאם  זהות  האב  אינה  ידועה)העזר  סימן  ו  סעיף  יח

 :הבת לכהונה

אחד   ם"אפילו  לא  היה  שוכן  שם  אלא  עכו,  אוה  שנבעלה  או  שנתעברה  בעירר
וע בכל  קש,  הרי  זו  לא  תנשא  לכתחלה  לכהן  –או  חלל  אחד  ועבד  וכיוצא  בהם  
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כשר ל":  הואיל  והיא  אומרת,  לא  תצא  –ואם  נשאת  .  כמחצה  על  מחצה  הוא
 " .נבעלתי

קטנה ה  או  שהית"  יני  יודעת  למי  נבעלתיא"ה  או  שאמר  יתה  אלמת  או  חרשתה
, תצא  –ואם  נשאת  לכהן  ,  הרי  זו  ספק  זונה  –שאינה  מכרת  בין  כשר  לפסול  

 . אלא אם כן היו שם שני רובים המצויים כשרים

, אם  הלך  הבועל  אליה  תנשא  לכתחלה,    מי  שאומר  שאפילו  נתעברה  בעירישו
וסתמא .  הלכה  היא  אליואם  כן  א  לא,  כיון  דאיכא  רוב  העיר  ורוב  סיעות  כשרים

 . תנשא לכתחלה, ן ידוע מי הלך למיישא, נמי

והממזרים  או  החללים  הם ,  כי  רוב  אנשי  העיר  הם  יהודים  כשרים  רי  רובי  תנידון  שלפנינו  ישב
כמו  כן  אין  כאן .  כשרים  כמו  כן  גם  רוב  תורמי  הזרע  הבאים  מחוץ  לעיר  הם  יהודים.  עוט  דמיעוטמי

שאינו  מקום ,  והלך  לתרום  את  הזרע  בבית  החולים  הקבועו  כי  התורם  פירש  מבית  חשש  קבוע
ק  אחר  כך  הועבר  לרחמה  של רו  וגם  בבית  החולים  הזרע  פירש  ממנו  ,קביעותו  של  תורם  הזרע

 . תרי רוביוח ויש להכשירה לכהן מכ, אין כאן חשש של קבועם כן א. המבקשת

 סיכוםל

ואין  לפסול  אותה  לא  משום  חשש  בת  גוי  ולא  חשש ,    ואף  לכהונה–יש  להתיר  את  הבת  

 .ממזרות וחללות

 רב יועזר אריאלה

א  בעניין "ג  הרב  יועזר  אריאל  שליט"ברצוני  להוסיף  על  דברי  חברי  הרה,  כיהודה  ועוד  לקרא

 . בקהל למי שנולד מתרומת זרעההיתר לבוא

 מך  סל  עסבר  הלא  להודי  יוא  התורם  הי  כופיע  מזרע  הנק  בטעם  ממבקשת  ההציגה  שמסמךב
 ברי  דמך  סל  עו  אודת  הזהותעת  ברישום  המך  סל  עעשתה  נו  זביעה  קסתם  הןמ.  דבר  הת  אבעו  קהמ
 דרי  גי  פל  עהודי  יוא  התורם  הי  כפק  סל  כלא  לוודאות  בקבוע  לכך  ביןכ  א"או,  צמו  עתורםה
 . ארץ באן כנמצאים ששראל יובא רתר בפשטות בזלינן דאלאא, הלכהה

 ואזלינן בתר רובא שהתורם כשר ושאינו קרוב של האם 'פריש'כרומת זרע דינה ת

אילו  היה  מדובר  בוודאות  בתורם  גוי  היה  הוולד  מותר  להינשא  ללא  כל  חשש  כפי  שקיימא  לן 

שעל  פי  הרוב  המסתייע  מהמסמך  של  בנק ,  תאך  כע.  שגוי  הבא  על  בת  ישראל  הוולד  כשר

עלינו  לברר  אם  יש  לחשוש  שהתורם  הוא  ממזר  או  אחד  מקרוביה  של ,  הזרע  מדובר  ביהודי

 . האם

 :ותב כ)בי–א יתולכ הו טרק פיאה ביסורי אלכותה(ם "רמבה

 םא"  ?זה  הילודה  "וא"  ?זה  העובר  ההומ:  "ה  למרו  א–  זנות  מנתעברה  שנויהפ
 פי על אףו, שר כהבן ואמנת נו  זרי  ה–"  בעלתי  נלישראלו  וא  השר  כןב:  "מרהא
 . סולים ה פה בזנתה שעיר הרובש

 ו  אוטה  שו  אלמת  או  ארשת  חהיתה  שו  אמתה  שד  עמו  אבדקה  נא  לאםו
 לוני  פותו  אפילו  א–"  נתין  הפלוניל  "וא"  בעלתי  נממזר  הפלוניל:  "אמרהש
 ה  להודה  שה  זםע  זינתה  ששםכ,  מזר  מפק  סילוד  הה  זרי  ה–  מנו  מהוא  שודהמ
 ביו  את  אכיר  מאינו  ומו  את  אמכיר  שתוקי  שנקרא  הוא  הזה  וחר  אם  עינתה  זךכ
 . דאיו
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 :)ו כעיף ד סימן סרביה וריה פלכות העזר הבןא( רוך עשולחן בפסק נכןו

, למת  או  אוטה  שהיא  שו  אבדקה  לפנינו  לינה  אםא,  ילדה  ונתעברה  שנויהפ
, מזר  מהוא  שלוני  פאותו  בכירים  מאנוו,  "וא  הלוני  פלש:  "ומרת  אם  אולאפיו
 כשם  ש–  ו  לנבעלה  שלוני  פותו  אודה  מם  אולפי  א–  פק  סלא  אולד  הה  זיןא
  [...]שר כולדה, שר כוא הלוני פותו אאםו. חר אם ענתה זך כה זם עזינתהש

 י  מם  עודעת  ישהיא  כהיינוו,  "בעלתי  נכשרל  "ומר  ל–  דולו  הת  אהכשיר  לאמנת  נהאם  שכאןמ
ב  ועוד  ראשונים  שזה  טעמם  של ,  כשיטת  תוספות  כתובות  יג["  מזנה  וודקת  ב–  זנה  משהא  "חזקה  שינתהז

 מדאורייתאון  שיו  כהכשיר  לאמנת  נלכןו]  ומכל  מקום  הדין  אינו  תלוי  בביאור  זה,  עזרליבן  רמליאל  ורבי  אר
 ק"  סם  שמואל  שבית  בה  זכל  בייןע(  הכשירו  לאם  לאמינו  הלכן  וסרוהו  אדרבנן  מרק  וותר  ממזר  מפקס

 . מזר מפק סדולוה, כדומה ואילמת בו אודעת ישאינה כךא, )טל

 הוא  שה  לנאמר  שה  מי  פל  עודעת  ירקו,  זרע  הורם  תת  האב  אכירה  מינה  אאם  הידן  דנדוןב
 . א לו אמזר מוא התורם הם אידע מוםש, זרע הבנק לא לם גכנראהו, ה לין אךא, הודיי

 שותקת  במזר  מפק  סהוולד  שן  ערוךחלהשום  ו"רמב  הל  שהדין  שתב  כם  שת  שמואליב  ההנהו
 לד  הוו–  מזר  מדאי  ושאין  כךא,  פנויה  הבעלה  נבה  שעיר  במזר  משיש  כאוקו  דהוא  ודעת  יינה  אוא
 . גמרי לשרכ

 כל  מנשים  אנותנים  שרעות  זתרומ  בלא  אנבעלהשאישה    בדובר  מא  ללפנינו  שנדון  בהנהו
 שרים  כרוב  החר  אולכים  הלאש  מה  שלאא.  דאי  וחד  אמזר  מפחות  לש  יארץ  הכל  בלצערנוו,  ארץה
, רוב  התר  בזלינן  אלא  ובוע  קיווה  ובעלה  נשם  וצלו  אלכה  האישה  המא  שיינוה,  דאי  ומזר  משישכ
 רוב  התר  בזלינן  אפירש,  ביעותו  קקום  מאינו  שמקום  בנבעלה  שו  אליה  אא  בהוא  שדוע  ים  אךא
 . דולו הת אמכשירים ושריםכ

 ינה  אהריש,  ביתו  בעשתה  נלא  שדאי  ותורםה  ל  שזרעו  מהישא  הל  שהפריה  הלפנינו  שנדוןב
 תעוררמ,  הפריה  הזמן  בז  ארקו,  מרפאה  בו  אולים  חבית  בלאא,  הותו  זל  עיסיון  חיש  ויהו  מודעתי

 .ובא רתר באזלינןו' ירשפ' כוגדר מה זצבמ. תורם הל ששרותו כגבי לספק הבירור בצורךה

אין   –ו  בלאו  הכי  לדעת  הרבה  פוסקים  אלא  שלגבי,  האמור    נוגע  גם  לחשש  מתורם  שהוא  קרוב  של  האם[
  .]ממזר מקרובים ללא ביאת איסור וראה לעיל בהערה שבדברי הרב אריאל

 ם  גלדעתו  ש)גק    חלרעזן  האב(  שה  מגרות  אעל  בל  שגדול  החידושו  לצרכנו  נא  לה  זכלבעיר  כי  נ
 בן  לאב  מוברת  עינה  אממזרות  שןוויכ,  שר  כולד  המזר  מל  שזרע  מלאכותית  מזרעה  ההיתי  הםא
 א  ליהריבס  וחולק  ש)כד  קימןס)  ג–ב  (ניינאת(  למה  שמנחת  בעייןו,  ארץ  הל  כדרך  כיאהי  ביד  על  לאא
 .מזר מדולו הלאכותית מהפריה בם גבממזרש

 רב שלמה שושןה

 סק דיןפ

 .מותרת להינשא הן לישראל והן לכהן] פלונית[הילדה 

 .מזהיםם לפרסום לאחר השמטת פרטי סק הדין מותרפ
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