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  הרב מאיר יעקב הלוי סולוביציק
  ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

  השתלת עובר ברחם של אחרת

השתלת עובר ברחם של "כבר דנו הרבה מפוסקי זמנינו בנושא של 

כשאיש ואשתו מתקשים ללדת באופן : תהליך של נתוח זה ידוע."  אחרת

- י הפרייהמוציאים ביצי האשה ומזריעים אותם עם זרע בעלה על יד, טבעי

ואז משתילים את העובר ברחמה של אשה , גופית בכדי ליצר עובר-חוץ

מה קובע : היא, שעליה דנו הפוסקים, השאלה ההלכתית הבסיסית.  אחרת

באיזה שלב של יצירת הולד צריכה האשה להשתתף כדי ?  האמהות בהלכה

מי מהן נחשבת , וכששתי נשים משתתפות ביצירת ולד?  אםכלהיות נחשבת 

פ שמעולם לא דנו "אע?  או אם היולדת, )נטית'אם הג(אם ההורה ?  אםכ

' מ יש סוגיא בגמ"מ, ל במקרה של שתי אמהות שביחד יוצרות ולד"חז

איתא .  אשה אחת שיש לה שתי זהויות רוחניות: שעוסקת בנושא מאד דומה

היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן ...שני אחים תאומים:): "צז(ביבמות 

  ."א חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אחבקדושה ל

כ כששני אחים נכריים "וע."  גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", כידוע  

מה על אחים : שואלת' כאן הגמ.  אין עוד קורבה ביניהם מן התורה, מתגיירים

נטית 'ג-כשיש להם אם ?  ילודי אשה שנתגיירה כשהיתה בהריון, תאומים

פוסקת ' הגמ?  מי האם ההלכתית שלהם, ודיתלידה יה- ואם, נכרית

לכאורה מוכח מכאן .  בני אם ישראלית, שהתאומים נחשבים כאחים ישראלים

  .  שהלידה קובעת האמהות בהלכה

מעוברת : "אחרת בפרק הערל' שלנו סותרת גמ' הגמ, אמנם  

  ."שנתגיירה אין בנה צריך טבילה

 בהריון נחשב היא שבן גיורת שנתגיירה כשהיתה' משמעות הגמ  

ן יבמות "ועיין ברמב.  טבילת אמו עלתה לוואינו צריך טבילה מפני ש, גרכ



366  ברחם של אחרתהשתלת עובר   

מ צריך שמילתו תהיה לשם "מ, פ שבנה אינו צריך טבילה"שכתב שאע: מו

וגם משמעות הסוגיא , ן"דברי הרמב.  ולא רק לשם מצות מילה, מצות גירות

לאשה  נולד ששכל מי: דורשת: בדף צז' סותרים המסקנא שהגמ, בהערל

  .  פ שהורתו לא היתה בקדושה"ואע, אלא יהודי גמור, ישראלית אינו גר

הראשון נמצא .  פתרונות אפשריים לסתירה שלנו' נראה שיש ג  

שפסקה ' חיים תירץ שהגמ' ר.  ח מבריסק"רשום בספר קובץ הערות בשם הגר

ימים ' שהלידה קובעת יהדות הילד עוסקת באשה שנתגיירה בתוך מ

כל זמן , אמנם".  מיא בעלמא"כשבנה נחשב רק כ, שונים של הריונההרא

.  שהאם לא נתגייר בתוך ארבעים ימים אלה אין הלידה קובעת יהדות הולד

שהביאו את שתי הגמרות , ע"ם והשו"אבל פתרון זה נגד משמעות הרמב

  .  ל"ח זצ"ולא חלקו בין שלבי ההריון כהגר, להלכה

ט הציע "הגרנ.).  כתובות יא(ט " הגרנהפתרון השני נמצא בחידושי  

קדושה ) ב, ייחוס ישראלי) א: שתהליך הגירות יוצר שני דברים שונים

טוען , אבל נולד לאם ישראלית, למי שהורתו היתה שלא בקדושה.  ישראלית

אבל , )הישראלית משפחתהוא נכלל ב, כלומר(יש ייחוס ישראלי , ט"הגרנ

.  כ צריך גירות לקבוע בו קדושה זאת"עו,  הישראליתקדושהעדיין חסר לו ה

ולידתם היתה , ולפיכך שני אחים תאומים שהורתם היתה שלא בקדושה

ולמרות זה הם ; נחשבים כאחים מבחינה משפחתית וייחוסית, בקדושה

שנובע מהעובדה שהורתם לא היתה , קדושתם- צריכים גירות בגלל אי

  .  בקדושה

מי , לידה- נתי ואם'ג- אם, במקרה שיש שתי אמהות:  שאלנו מקודם  

שתיהם נחשבות כאמהות , ט"פ דברי הגרנ"ע.  פ ההלכה"נחשבת כאם ע

הולד מקבל ייחוס ישראלי מאם , כ במעוברת שנתגיירה"וע.  הלכתיות

כ אין לו קדושת "וע, דהיינו אם ההורה, אבל יש לו גם אם נכרית, היולדת

  .  ישראל עד שיתגייר
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ג שנסתפק אם אחים "מ סימן ל" בחוי"י זה יש לבאר דברי הב"ועפ  

או רק לגבי , תאומים שהזכרנו נחשבים לאחר לידה כאחים לגבי דיני עדות

כיון דפסקינן דהוו אחים וחייבים על אשת : "ז"ך ססק"ושאל הש.  דיני עריות

כ פשיטא דפסולין לעדות זה "וא, אלמא קרובים הם מדאורייתא, אח כרת

שסובר שהתאומים נחשבים אחים רק , ט"פ הגרנ"ויש ליישב ע."  לזה

כ יש להסתפק אם הם "וע, אבל הם גם נחשבים כגרים, מבחינה ייחוסית

  .  נחשבים כאחים לשאר הלכות התורה

י מוכח דהתאומים נחשבים "הדגול מרבבה העיר דמלשון רש, אמנם  

ואחותו דלידת שניהם בקדושה .): "יבמות צח(י "ל רש"וז.  כאחים גמורים

י דברי "ע שלא הביא הב"וצ."  אם היא כישראלית שילדה בן ובתמן ה גמורה

  . י"רש

שכתב , י"פ שיטה אחרת מפורסמת של רש"ונראה לתרץ ע  

וכבר תמהו הפוסקים .  בקידושין דכשנכרי בא על בת ישראל הולד צריך גרות

ם הבא על בת ישראל "דפטר רחם של עכו' דהרי מפורש בגמ, י"על דברי רש

, ל"אהרן סולוביציק זצ' ג ר"הרה, וסבי מורי.  ייב פדיון הבןנחשב כישראל וח

ם הבא על בת "י דבעכו"דבאמת סובר רש") כבוד הרב"במאמרו בספר (ביאר 

, אמנם.  ואין האב נחשב כלל כאבי הולד, הולד מתייחס רק אחר אמו, ישראל

של האב  "פסול קהל"הולד יורש ה, כיון שהאם השתתפה ביצירת הולד

  .סור להולד לבא לקהל עד שיתגיירוא, הנכרי

): קדושין קמד(המעורפלים ' ז יש להבין דברי פסקי התוס"ל דעפ"ונ  

וקשה לתרגם ."  ם הבא על בת ישראל הולד כשר הוי עובד כוכבים"אם עכו"

פ דברי סבי מורי יש להציע שכוונת תוספות היא דהולד "אמנם ע.  דבריו

  . ם מדין איסורו לבא בקהל"וכעכ נחשב, פ שהוא יהודי"אע, במקרה זה

י יש להציע פתרון שלישי להסתירה "פ שיטת רש"ונראה דע  

הסוגיות ביבמות מוכח שולד מעוברת שנתגיירה נחשב ' מב.  שהבאנו מקודם

ט דאם ההורה הנכרית וגם "ראינו ביאור הגרנ.  כ בעי גירות"ואעפ, כישראל
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ל "י י"פ דברי רש" עאבל.  אם היולדת הישראלית נחשבות כאמהות הלכתיות

י ביבמות דהתאומים "כ כתב רש"וע, דבאמת רק אם הלידה נחשבת כאם

נטית שלהם היתה 'כיון שאם הג, אמנם."  אחים גמורים מן האם"נחשבים כ

ג שאינם מתייחסים כלל אחר אם "כ אע"א, והיא השתתפה ביצירתם, נכרית

ז נוכל להבין "ועפ.  שלה עד שיתגיירו" פסול קהל"מ הם יורשים ה"מ, ההורה

שמהם מוכח שהתאומים נחשבים (י ביבמות "י את דברי רש"למה לא צטט הב

י תלויים לשיטתו בקידושין "י סבר דדברי רש"ל דהב"שי, )כאחים גמורים

י בעצמו פסק דולד "וכיון דהב.  ם הבא על בת ישראל צריך גירות"דולד עכו

כ לא הביא "ע,  בקהלומותר לו לבא, ם הבא על בת ישראל כשר לגמרי"עכו

  . י לחושן משפט"י בב"דברי רש

, י לשיטתו"מה היה מקורו של רש: והנה סבי מורי שאל במאמרו  

פ שאינו "ם הבא על ישראל יורש הפסול לבא בקהל שלו אע"שולד עכו

י כשאר הראשונים שסוברים שולד כזה "ולמה לא פסק רש, מתייחס אחריו

י יסד "ל דרש"פ דברינו י"אבל ע, ץש מה שתיר"ועיי?  נחשב כישראל כשר

שממנה מוכח שיש ישראלים שנחשבים , פ הסתירה ביבמות"שיטתו ע

  .  כ צריכים גירות"כישראלים ואעפ

' הציעו הפוסקים ג, "השתלת עובר"והנה במקרה המודרני של   

רק אם היולדת נחשבת ) ב, רק אם ההורה נחשבת כאם) א: פסקים אפשריים

פ דברינו יוצא שיש פסק רביעי "אבל ע.  ת כאמהותשתיהם נחשבו) ג, כאם

, שאם היולדת נחשבת כהאם הבלעדית לגבי כל הלכות התורה: אפשרי

במקרה שהשתלו , כ"וא.  נטית'כ הולד פסול לבא בקהל מחמת האם הג"ואעפ

ל שהולד נחשב כישראל "י, ביצי אשה נכרית ברחמה של אשה ישראלית

כ הוא יורש הפסול קהל של אם " ואעפ;והבן של האם היולדת בלבד, גמור

וכן במקרה שהשתילו ביצי ישראלית .  ואסור לבא לקהל עד שיתגייר, ההורה

ל שהולד נחשב רק כהבן של "י, ממזרת ברחמה של אשה ישראלית כשרה

  . נטית שהשתתפה ביצירתו'כ יורש הממזרות של האם הג"ואעפ, האם היולדת


