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 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יד עמוד ב 
שאלו את בן זומא: בתולה שעיברה מהו לכהן גדול? מי חיישינן לדשמואל, דאמר שמואל: 

אמר להו:   -]ט''ו ע''א[ יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם, או דלמא דשמואל לא שכיחא? 
והאמר שמואל: כל שכבת זרע שאינו   - דשמואל לא שכיח, וחיישינן שמא באמבטי עיברה. 

  מעיקרא נמי יורה כחץ הוה. -יורה כחץ אינו מזרעת! 
 

 ט"ז יורה דעה סימן קצה 
מצאתי בהג"ה סמ"ק ישן בשם מהר"ר פרץ אשה נדה יכולה לשכוב אסדיני בעלה ונזהרות  
מסדינים ששכב עליהם איש אחר פן תתעבר משכבת זרע של אחר ואמאי אינה חוששת פן  

יון דאין כאן ביאת איסור  תתעבר בנדותה משכבת זרע של בעלה ויהא הולד בן הנדה והשיב כ
הולד כשר לגמרי אפילו תתעבר משכבת זרע של אחר כי הלא בן סירא כשר היה אלא דמשכבת 
זרע של אחר קפדינן אהבחנה וגזירה שמא ישא אחותו מאביו כדאיתא ביבמות עכ"ל הועתק  

 מספר מו"ח ז"ל:
 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן עא 
סור בט"ז יו"ד סימן קצ"ה סק"ז שהביא משם הר"ר פרץ בהגהת סמ"ק ודין זרע אחר מפורש לאי

שאשה צריכה ליזהר מלשכוב אסדינים ששכב עליהן איש אחר פן תתעבר משכבת זרע של  
אחר, הרי חזינן שאסור לאשה להתעבר מזרע של אחר אפילו שלא בביאה שהולד כשר. אבל 

תו מאביו וכן הוא בב"ש סימן א' מכיון שהטעם מפורש שם שהוא מדין גזירה שמא ישא אחו
סק"י, יש להתיר בזרע של נכרי שכיון שהולד יהיה ישראל כיון שאמו ישראלית אין לחוש  
 לכלום דאין לו יחוס להאב הנכרי אף אם היה דרך ביאה וכ"ש כשאינו דרך ביאה אלא מאמבטי.

יה תפרוש  ואם יש ספק שמא גם בעלה יתרפא בתוך ג' חדשים לזריקת זרע של הנכרי במע
מבעלה ג' חדשים. ואם הרופאים אומדין שלא אפשר שיתרפא בתוך ג' חדשים לא תצטרך 
לפרוש מבעלה כי לא פלוג ליכא בזה דהוא מלתא דלא שכיחא ואינו בכלל הגזירה דדרך ביאה. 
וגם יועיל מה שהזרע יהיה משל נכרי אף להסוברים דמזרע אחר הוא ממזר גם בלא ביאה עיין  

ים ס"ק מ"ב שהביא כן בשם ספר בר ליואי, אף שפשוט שאין שיטתו כלום נגד באוצר הפוסק 
הר' פרץ וסוברין כן גם הב"ח והט"ז והח"מ והב"ש, אבל של נכרי אף לשיטתו הרי אף מביאת 

ולכן יש להתיר בשעת הדחק גדול ומצטערים מאד בהשתוקקם  נכרי הלכה שאין הולד ממזר. 
ומסתבר שאף סתם זרע יש לתלות שהוא של    נכרי דוקא.לולד, לזרוק להאשה במעיה זרע של  

נכרים כי רוב אלו שמוציאין זרעם לזה הם נכרים, לבד מה שבהמדינה הם רוב עכו"ם הרי  
ביחוד בהוצאת זרע שהוא דבר איסור הרי אין להחשיב חלק גדול מישראל מעושין זה אלא רק 

ויש למיזל בתר רובא שהם  אלו שאינם שומרי תורה שלכן הוא מיעוטא דמיעוטא מישראל
  מנכרים, ואם אפשר להודע בברור שהוא של נכרים טוב לשאול על זה.

 
 קונ' רפואה במשפחה שער ד   - שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן נא  

)ח( ואוסיף אמרים ואומר, דאם כי סתירת הראיה של הבני אהובה מההיא דהגהת סמ"ק אינה  
ה מכח אחר, והוא דיש לומר שיש חילוק בזה בין  אבל יש מקום לסתור אותסתירה וכנ"ז, 

כשנתעברה ע"י שכיבה על הסדין לבין שנתעברה ע"י רחיצה באמבטי, דדוקא כשנתעברה 
משכיבה על סדין הוא דקאמר בהגהת סמ"ק דהולד כשר מפני שמצד האשה לא היתה כל 

רחיצה  פעולה חיובית שהביאה לההזרעה במעי', אבל משא"כ ברחיצה באמבטי דפעולת ה
מצידה היא שהכניסה הזרע במעי', בכל כה"ג יתכן שגם ההגהת סמ"ק יודה שנאסרת ושהולד 

, ועכ"פ אין ראי' דבריו על כגון זה, ואע"פ שהגהת הסמ"ק מסתייע גם מאגדת בן אינו כשר
סירא יש לומר דגם שם שאני בהיות שהוצאת הזרע לשם מירמי' היה בע"כ ובאונס ובטח גם 

היה ג"כ באופן זה לכן לא חל ע"ז שם הזרעה ]והרי שכיבה ג"כ לא היה שם[,  הכנסת בתו לשם  
  ומשא"כ כשיש פעולה רצונית המביאה עי"כ ההכנסה של הזרע.

יודע אנכי שיש הרבה להנדז על חילוק זה, אבל נדמה שלחילוק כזה כיוון גם בספר ברכי יוסף   
קובץ ישן כ"י ממ"ש הר"פ ונו"נ בה אה"ע סימן א' סוף אות י"ד, דאחרי שמביא שם נוסחא של  

ועוד מצאתי בקובץ ישן נושן כ"י על קלף מתשובות  )יובא עוד להלן( מוסיף וכותב וז"ל: 
הראשונים ובו פסקים למהר"ר שלמה מלונדון כתב וז"ל אין אשה יכולה לרחוץ ביום טבילתה 

וץ במרחץ במרחץ שרחצה בו בעלה שמא תתעבר ויהיה הולד בן הנדה אך יכול האיש לרח
 שרחצה בו האשה עכ"ל וזה נראה היפך מהגהת ה"ר פרץ הנ"ז ויש לחלק קצת עכ"ל הברכ"י.

ומהו איפוא החילוק קצת שיש לחלק מההיא דה"ר פרץ הרי דברי הר"ש מלונדון המה בניגוד 
גמור מדברי ה"ר פרץ? אם לא שסבר שיש לחלק כהחילוק שכתבנו דבההיא דה"ר פרץ אין 

  האשה ובהך דהר"ש מלונדון יש פעולה כזאת. פעולת רחיצה מצד
 

 



 ג( סימן קכד   - שו"ת מנחת שלמה תניינא )ב  
עתה נבאר דין הזרעה מלאכותית מנכרי לתוך גופה של ישראלית, ואף שאך למותר הוא  
להרבות דברים על הכיעור והזוהמה שבדבר זה וכמו"ש החנוך במצוה תק"ס "ואין ספק כי טבע  

מרו "כי תולדת הרע בבנים התחלתה תהי' מהמוליד", ואפשר שנכון  האב צפון בבן" וגם א
להרחיק מן הכיעור ולא לדון כלל בדבר שיכול ח"ו לגרום להכניס זרע מרעים בכרם ה' בית  
ישראל, אך היות ובשביל רוב הנשים הבאות לשאול על כך והנכונות לפעולה זו ה"ז ממש  

ראל, כי אף אם לא נאמר כדברינו שהולד  שאלת חיים, כיון שאי אפשר לעשות ההזרעה מיש
ממזר מ"מ אסור לעשות כן בגלל החשש של אח נושא אחותו וכדומה, ולכן חושבני דכל זמן 

  שחכמי הדור לא גזרו איסור ברור על כך שומה עלינו לברר מצד ההלכה אם מותר או אסור.
 
 

 
 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב 
ה בר אבוה, אמר קרא: אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם, מה גמ'. יין מנלן? אמר רב

זבח אסור בהנאה, אף יין נמי אסור בהנאה. זבח גופיה מנלן? דכתיב: ויצמדו לבעל פעור  
, אף זבח נמי אסור בהנאה. ומת גופיה מנלן? אתיא מה מת אסור בהנאהויאכלו זבחי מתים, 

מרים, וכתיב התם: וערפו שם את העגלה בנחל, שם שם מעגלה ערופה, כתיב הכא: ותמת שם  
מה להלן אסור בהנאה, אף כאן נמי אסור בהנאה. והתם מנלן? אמרי דבי רבי ינאי: כפרה כתיב  

  בה כקדשים.
 

 רמב"ם הלכות אבל פרק יד הלכה כא 
, חוץ משערו שהוא מותר בהנאה מפני שאינו גופו, וכן ארונו וכל המת אסור בהנאה כולו

סורין בהנאה, אבל כלים המוכנים לתכריך לא נאסרו בהנאה, אפילו ארג בגד למת תכריכיו א
  לא נאסר עד שיגיע במטה הנקברת עמו, שאין ההזמנה אוסרת.

 
 שו"ת הר צבי יורה דעה סימן רעז 

אמנם בעיקר השאלה נראה לומר דהרי קרום העין הוא פחות מכזית וחצי שיעור שאינו ראוי  
בפרט אם נאמר דהוי שלא כדרך הנאה, וגם חצי שיעור. אבל יש לעיין  לאצטרופי יש להתיר. ו

 אם השיעור באיסור הנאה במת הוא בכזית או בשוה פרוטה.
 

 שו"ת בית יצחק אבן העזר ב סימן קד 
)א( ראיתי בנובי"ק אה"ע סי' ס"ט שכ' לישב דברי תוס' יבמות ל"ז ד"ה רוב שהקשו דמה מהני  

עד יום ג' ול"ה צ' יום ומ"ה לא הוכר עוברה ועדיין לא נודע  ג' חדשים דלמא לא נקלט הזרע
אם הוא של הראשון או של השני ותי' דכ"כ לא הי' משתהה הכרת העובר של ראשון עד שליש  
ימי' מן השני. והדברים תמוהים מאוד דמ"מ איך תתיבם לצ' יום דלמא היא מעוברת ולא נקלט 

העובר ואיך ישא אשת אח במקום בן. ותי' בנוב"י דבן  הזרע עד יום ג' ואחר ג' ימים יהי' ניכר 
שלא נקלט הזרע עד אחר מיתתו לא מקרי עובר ואשת המת זקוקה ליבם ומ"ה שפיר מתיבם 
כיון דבשעת מיתה אין לו זרע ולפענ"ד דבר זה תמוה מאוד. הנה זה ודאי דהבן יורש נכסיו כיון  

נא כדאמרינן ביבמות י"ז ובד' כ"ז דיקום  שהוא בנו לכל דבר וא"כ כיון דיבום בנחלה תלה רחמ
ע"ש אחיו לנחלה וכיון דהבן יורש ואחיו אינו יורש ואינו קם ע"ש אחיו לנחלה. ודאי הוה אשת  

 אח שלא במקום מצוה וחייב כרת דאינה זקוקה ליבום.
 

 שו''ת תשובות והנהגות ח''ו סי' רמ''ד 
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד א 
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו: כה אמר ה' 

בעולם   - מת אתה    - )צבאות( צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו'. מאי כי מת אתה ולא תחיה  
ום דלא עסקת בפריה לעולם הבא. אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: מש -הזה, ולא תחיה 

ורביה. אמר ליה: משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. אמר ליה: בהדי  
  - כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא  

מעלו. לעביד. אמר ליה: השתא הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין ד
אמר ליה: כבר נגזרה עליך גזירה. אמר ליה: בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי  

 אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.  -אבא 
 


