
 

 

 

 

 

  איסור סירוס באדם ובבהמה

מניין לסירוס באדם שהוא : והתניא ומי שרי?! (משמע במשנה שביום חול מותר לשתות כוס עיקרין. ומקשה))ק"י ב'( 

דברי  בכם לא תעשו, )ודורשים(לֹא ַתֲעׂשּו"  ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתְקִריבּו ַלה'()ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות "1אסור, תלמוד לומר
  רבי חנינא!

 . ודחי לה. )מאיליו, שלא בידיים(הני מילי היכא דקא מיכוין. הכא מעצמו הוא  )ומתרץ(

 . )אדם שהוא כבר סריס(אלא בסריס  )ומתרץ(

)אע"פ שנחלקו תנאים בבכור שאחזו דם, אם  הכל מודים :יוחנן רביבר אבא אמר  רבי חייאוהאמר  )ומקשה('( קי"א א)

  במסרס אחר מסרס שהוא חייב! ויש מי שמתיר להקיזו ולעשות בו מום, מודים הם( ,מקיזים או לא, שהוא כמטיל מום

 .(2, כתנא קמא במשנה יבמות ס"ה ב')שאינה מצווה בפריה ורביהבאשה  (ומסיק)

רּו ּוְרבּו",  3דאמר על שניהם הוא אומר בן ברוקא רבי יוחנןול )ומקשה( "ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ּפְ
 מאי איכא למימר?! 

בעקר, שאינם ראויים להוליד מעולם. שגזירת הכתוב היא שאיסור סירוס הוא  וא הדין)והבזקינה. אי נמי בעקרה  )ומתרץ(

 .(4רק מי שהיה בר הולדה

 שיטות הראשונים

שדבר שאינו מתכוין בכל התורה אסור, וכדעת רבי  שאילתות דרב אחאיב: כתב דבר שאינו מתכוין בכל התורה
ועוד,  המאירי, הרא"ש, הרשב"א, הרמב"ןויהודה. ורק בשבת הלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוין מותר. 

 . 5חלקו עליו וכתבו שבכל התורה קיי"ל כרבי שמעון, ואין חילוק לעניין זה בין שבת לשאר איסורים

אינו אלא  כזה, כגון על ידי שתית כוס של עיקרין,סירוס ש המאיריכתב : סירוס כשאינו עושה מעשה בידיים

ֵדי " כתב, הרמב"םו שאיסורו מהתורה. ז"ריאודעת  .6מדברי סופרים ָאר ִמיִנים ּכְ ְ ִרין ָלָאָדם אֹו ִלש  ֶקה ִעּקָ ְ ש  ַהּמַ

 .7ע"שוהפסק וכן  "ָאסּור, ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו. ֲהֵרי ֶזה -ְלָסְרסֹו 

                                                

 ויקרא כב,כד. . 1

ָה"  . 2 ֻׁ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבש   , איש דרכו לכבש, ואין דרכה של אשה לכבש. רש"י. )בראשית א,כח(הדורש מש"כ "ּפְ

 בראשית א,כח.  . 3

 חידושי הר"ן.  . 4

אמנם לעניין זה כתב הרא"ש שיש חילוק בין שבת לשאר איסורים, שרק בשבת יש מושג של מלאכת מחשבת. ולכן, לדוגמא, גם  . 5
בעל הערוך הסובר שלא אסר רבי שמעון פסיק רישיה אלא היכא דניחא ליה, היינו דוקא לענין שבת, דבעינן מלאכת מחשבת. אבל 

 . )וכן הוא ברשב"א(עינן דניחא ליה בשאר איסורים לא ב

 א.אסמכתא בעלמא הו ,ממילא אפילוכלומר  ,עשויקרי ביה לא ת ,לֹא ַתֲעׂשּו" ַאְרְצֶכםּובְ "ואע"פ שדרשוה מן המקרא  . 6

כתב שאין לוקים על שתייתו, משום שכל שאינו נוגע באיברים איננו נכלל בלאו של  יג(-ב)אה"ע ה,יבביאור הגר"א ע ה,יב. "אה . 7
נקט כדבר  ח"ג, אה"ע א, סי' כ(ת, "שו)"ובארצכם לא תעשו". אבל אסור לעשות כן מדאורייתא משום "משחתם בהם". ובחתם סופר 
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, שאסור לשתות סם לרפואה, אם ז"ש, וריארא", השאילתות, רמב"ן: דעת בעל סירוס דממילא כשאינו מתכוין

נראה  הרמב"םמלשון ו .9כתב שהיא מותרת והמאירי. 8הוא גורם לעיקור, אע"פ שאינו מתכוין אלא לרפואה

 .ב"םהרמנקט לשון  11והשו"ע. 10שמתיר

ָאר ִמיִנים " הרמב"ם: כתב סירוס נקבה ְ ש  ין ּבִ ָאָדם ּבֵ ין ּבָ ֵקָבה, ּבֵ ָסֵרס ֶאת ַהּנְ טּור. -ְוַהּמְ אבל  ,א דליכאחיובא הו "ּפָ
 .13השו"עוכן פסק  לפי שהאשה אינה מצווה על פריה ורביה.וביאר, שפטור,  ז"הריאכתב וכן  .12איסורא איכא

ֵלד.", הרמב"ם תבכ: שתיית כוס עיקרין לאשה ּלֹא ּתֵ ֶ ָסְרִסין אֹוָתּה ַעד ש  ּמְ ֶ ִרין ש  ּתֹות ִעּקָ ְ ֶרת ִלש  ּתֶ ה מֻׁ ָ ּ אפילו אינה  "ְוִאש 
 .14ע"והש וכן פסק ועוד. רא"ה, ריטב"א ן פסקווכ. דיבמות בתוספתאוכן מבואר זקנה, ואינה עקרה. 

 שולחן ערוך

 )אה"ע, הלכות פריה ורביה, סימן ה(

ה ָועֹוף, יא.  ְבֵהָמה ַחּיָ ין ּבִ ָאָדם ּבֵ ין ּבְ ַרע, ּבֵ חּוץ  ָאסּור ְלַהְפִסיד ֶאְבֵרי ַהּזֶ ין ּבְ ָרֵאל ּבֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ין ּבְ ֶאָחד ְטֵמִאים ְוֶאָחד ְטהֹוִרים, ּבֵ
א  ּבָ ֶ יַצד, ֲהֵרי ש  ָכל ָמקֹום. ַוֲאִפּלּו ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס לֹוֶקה. ּכֵ יד, ָלָאֶרץ. ְוָכל ַהְמָסֵרס לֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה ּבְ  ֶאָחד ְוָכַרת ַהּגִ

                                                                                                                                                                         
ועיין ם. שאינו איסור תורה אלא איסור מדרבנן. וכתב שכן הוא לרוב הפוסקי בשותה כוס עיקרין ואינו עושה בידיים, פשוט ברמב"ם

)הל' איסורי ביאה רמב"ם  - מקורות אלא מדרבנן, וכ"כ בשיטת הרשב"א. , דהוכיח ג"כ מדברי הרמב"ם, דאינו)א"ע סי' יג(חזון איש 
 .(טז,יב

רבי כ )חוץ משבת(משום שאינו מתכוין לסירוס אלא לרפואה, והלכה בכל התורה אלא שנחלקו בטעם האיסור: לדעת השאילתות  . 8
רא"ש ועוד, כתבו שאף שהלכה כר"ש בכל התורה כולה שדבר שאינו מתכוין מותר, וכנ"ל, רמב"ן ובר שאינו מתכוין אסור. ויהודה שד

 מכל מקום היכא דשתי סמא לרפואה ומיעקר אסור אפילו לרבי שמעון, דמודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות. 

)וכפי שביארה הגמרא בהוה ממילא, וכשאינו מתכוין, וכר"ש המתיר דבר שאינו מתכוין וביאר, או מפני שאינו סירוס בידיים אלא  . 9
אמינא, הני מילי היכא דקא מיכוין. הכא מעצמו הוא, מאיליו, שלא בידיים. ואע"פ שנדחו דברים אלו, אפשר שדחייה היא ודרך סוגיא 

שום שאיסור סירוס ממילא הוא דרבנן, ופסיק רישיה בדרבנן . או מנאמרה ומ"מ הואיל ואינו מתכוין לכך מותר אליבא דרבי שמעון(
. או משום שאינו פסיק רישיה, שקצת )ראה לעיל, פרק הבונה, ק"ג א', סיכום השיטות בעניין פסיק רישיה באיסור דרבנן(מותר 

  אנשים שותים ואינם נעקרים. 

ֵדי ְלָסְרסֹו " :נושולה ז . 10 ָאר ִמיִנים ּכְ ְ ִרין ָלָאָדם אֹו ִלש  ֶקה ִעּקָ ְ ש  משמע דסבירא ליה, דהיכא דאינו מכוון לסרס, כגון  "...ֲהֵרי ֶזה ָאסּור -ַהּמַ
, )סק"ח(, והפני משה )סי' כ"ג(, ובספר אדמת קודש )ח"ב הגה"ט אות ה'(. וכן הבינו את שיטת הרמב"ם, בספר יד אהרן לרפואה מותר

אומרת הגמרא, לירקונא תרין בשיכרא ומיעקר, ומי  )שכןדמוכח דאף לרפואה אסור  )ק"י קי"א(אלא שהקשו מדברי הגמרא שבת 
שרי, והתניא מניין לסירוס באדם שהוא אסור וכו', אלא באשה, ולר"י בן ברוקה וכו', בזקינה אי נמי בעקרה, ומבואר שם בתוספות, 

זוטרי  , ואפי)סק"ז(שבת . ובס' נתיבות ל)אה"ע יג,יב(, והובאו דבריהם באוצר הפוסקים דאתיא אפילו לר"ש, הובאו הדברים לעיל(
, דחקו לפרש דברי הרמב"ם, דכדי לסרסו, היינו כשיעור לסרסו, או י"ל דנקט כן לרבותא, דאפילו מכוון לסרסו אינו לוקה, )ס"ק י"ז(

 אבל איסורא איכא, אפילו בלא כוונה, כדמוכח מדברי הש"ס שם, והובא כל זה באוצר הפוסקים שם. 

. (סי' ט)ש "רא. (ה הא דאמרינן"י ב', ד"חי' ק)ן "רמב. (ד בראשונים"הופרשת אמור, שאילתא קה; )שאילתות  –מקורות  .,יבה ע"הא . 11
 . (ה ג, סעי' בהלכ)ז "ריא

 מדלא תני מותר לסרס הנקבות ולזה כתב הרמב"ם פטור. מגיד משנה.  . 12

 :בי יהודה אומרר ."כי משחתם" למוד לומרמנין שאף הנקבות בסירוס ת :הביא תורת כהנים (ק כה"ס) א"הגר ביאורבוע ה,יא. אה" . 13
ין בהם מלקות אלא דא ,התורהנקבות אסור מ, שסירוס נא קמאכתע "שום ו"ו הרמבקספשא "הגרביאר ו .ואין הנקבות בסירוס ,"בהם"

הלכה )ז "יאר .רמב"ם )הל' איסורי ביאה טז,יא( -מקורות  .(יהודה מתיר נקבות בסירוסרבי ו) "לא תעשו"ד א תעשהכיון דלא נכללו בל
  .(ג, סעי' ב

 . (רמב"ם )הל' איסורי ביאה טז,יב -מקורות ב. ע ה,יאה" . 14
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יִצי קֹו, ּוָבא ַאֵחר ְוָכַרת ֶאת ַהּבֵ יד, ּוָבא ַאֵחר ְוִנּתְ א ֶאָחד ּוָמַעְך ֶאת ַהּגִ ּבָ ֶ יִצים; אֹו ש  ם אֹו ִנְתָקן, ּוָבא ַאֵחר ְוָכַרת חּוֵטי ּבֵ
ְבֵהָמה ין ּבִ ָאָדם ּבֵ ין ּבְ א ְמסָֹרס, ּבֵ ּלֹא ֵסֵרס ַאֲחרֹון ֶאּלָ ֶ י ש  ם לֹוִקים, ְוַאף ַעל ּפִ ּלָ ה ָועֹוף. ּוָבא ַאֵחר ּוְכָרתֹו; ּכֻׁ ְוַהְמָסֵרס ֶאת  ַחּיָ

טּור  ָאר ִמיִנים, ּפָ ְ ש  ין ּבִ ָאָדם ּבֵ ין ּבְ ֵקָבה, ּבֵ   .(ֲאָבל ָאסּור)ַהּנְ
ל יב.  ֶ ֶקה ּכֹוס ש  ְ ש  ֵדי ְלָסְרסֹו, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור, ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו ַהּמַ ים ּכְ ֲעֵלי ַחּיִ ָאר ּבַ ְ ִרין ְלָאָדם אֹו ִלש  ּתוֹ ִעּקָ ְ ֶרת ִלש  ּתֶ ה מֻׁ ָ ּ  ת. ְוִאש 

ֵדי ִרין ּכְ ֵלד ִעּקָ ּלֹא ּתֵ ֶ  .ְלָסְרָסּה ַעד ש 
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