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        הרב אליעזר בן פורתהרב אליעזר בן פורתהרב אליעזר בן פורתהרב אליעזר בן פורת

        פסח קליימןפסח קליימןפסח קליימןפסח קליימן' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

  

  הלכההלכההלכההלכה ב ב ב ברחםרחםרחםרחם ה ה ה הריתתריתתריתתריתתככככ
      

 פוטנציאל בכרוךה, שמעותי מירורגי כליך הוא ה1רחם הריתת כיתוחנ
 מוצא כרחם הריתת כשמשת מלל כדרךב, כןל. ונים שסיבוכים ויכונים סלש
 רחם הל שחלות מהיינוד, רבייה המערכת במורות חבעיות בטיפול לחרוןא
 בד כסתי וימום דניהול לאמצעיכ, משלל, תבצעת מרחם היתתרכ. טפולותיוו

[menorrhagia] .לופיות חיטות שותחו פאחרונות השנים ה15 משךב, את זםע 
 כריתת בשימוש החת פאת זעקבו, ולשניות פה כינן אשרא, בעיה בטיפולל
  . ו זבעיה לפתרון כרחםה

 גוןכ, יםרוסטגלנדינפ עכבימ: יתר הין בוללות כלו אלופיות חיטותש
; cyklocapron גוןכ ][an inhibitor of fibrinolysis יפין לרס הונעמ; יבופרופןא
 וך תתקןה; ריון המניעת לרוגסטרוןפ/סטרוגן אגלולות במושך מימושש
 ירית ררס הל ששני מירורגי כליך הוא,  IUD Mirenaגון כרוגסטוגני פחמיר
]endometrial ablation[ יסטרוסקופיה הל שתהליך במתבצע הרחםה

2.  

 גן אל שרוני כאבכ: בור עתבצעות מרחם הריתות כל שובםר, יוםכ
   דאנומיוזיס או א]endometriosis[ נדומטריוזיס אמחלת מנובע הירכייםה
]adenomyosis[, רירנים ששל בוא ]fibroids[רחם הניחת צגלל בוא, 3דולים ג 
]uterine prolapse[ .מחלת ביפול טניהול מלק חהיות לשוי עניתוחה, ן כמוכ 

, קנדהב. ידה לחמת מבא הייםח-סכן מימום דוא, שחלות הו ארחם הרטןס
 שים נ100,000 כל לרחם הריתת כל שיתוחים נ500- כנה של כתבצעיםמ
 דיון לעולות ההלכתיות השאלות הן מכמה בעסוק נה זמאמרב. 354 יל געלמ
  .רחם הירית ררס הוא, רחם הריתת כל שניתוח הם עקשרב

 

  :אהר, אשה ברחם הריתת כיתוח נל שהיסטוריה הלע .1
Sutton C. Hysterectomy: A historical perspective. In  Rosenfeld RL, ed. 
Balliere’s Clinical Obstetric & Gynecol.  London: Balliere Tindall, 1997. 
Vol II, Issue 1.  March. p 1-221. 

 דבריוו?, ירוס סשום מש ירחם הירית רהרס באםה: בינזון רעקבר י" דל שאמרו מראהו .2
 השחתת לוונהכ: ל"נ המאמר הבעל לתשובתו בלפרין הרדכיר מ" דרב הלש ברוריםה
  .2007, 274-261' מ ע י י י יסיאסיאסיאסיא א א א אפרפרפרפרסססס, ירוס סוונת כינה הרחם היריתר

 ל אדם הספקת אסימת חגוןכ, דולים גשרירנים בטיפול ללופיות חיטות שיימותק .3
 אין ורונותחס ותרונות ישיטות הן מחת אכלל. צמם עשרירנים הריתת כוא, שרירניםה
  .פרטם למקום האןכ

4. Lefebvre G., Allaire C, Jeffrey J, Vilos G, et al. Hysterectomy [SOGC 
clinical practice guideline] J Obstet Gynecol Can 2002; 24:37-48. 
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, דרבנן מלא אינו אוא, תורה הן מוא האםה, אשה בירוס סיסורא] ] ] ] אאאא
 . ותר הופן אבאיזהו

 יסור אעניןל' רמאג 'ל שגדרהו', רמאג 'דרך באשה בירוס סיןד] ] ] ] בבבב
 . ירוסס

 דר סהומ, רחם הטילת נל שנתוח הודם קדה נבר כהיתה ששהא ]]]]גגגג
 .הרתהט

 יא היתעש נאםה, חמה רמנה מניטל שודם קהורה טהיתה ששהא ]דדדד
  .רחם הטילת נל שנתוחי ה" עדהנ

"] רקונאי ["הבת צחולי לעצה הל עאלו ש]ב"י ע"ק[ בתש' גמב] ] ] ] אאאא
 ךא, ו זמחלה לתרופה כזמנו בנחשב ששקה מ–" יקרין על שוסכ "שתותל
, ו זרופה תשתות לותר האיך ה– שותהו לקרות עמשקה הורם גאת זם עחדי
 א לבארצכםו: "ירוס סאוסר הורשפ מאו ל]ד"כ, ב" כיקראו[ תורה בתוב כהריו
 ירוס סעשה מל עדבר מכתוב הריה: יאור בריכהצ' גמ האלתש". עשות
, 5"עשו תאל...כרות ונתוק וכתות ומעוךו: "תורה השון לכמשמעות וידיםב
 לא אעקרות האיןש" יקרין על שוסכ "שתייתל' גמ האת זדמה מכיצדו

  ?ירוס סלש' רמאג 'ם גאסור למנלןו, 6'רמאג 'דרךב, מילאמ

 א לבארצכםל ו"ר, מקרא הן מדרשוהוש "פרש מ]ם שבתש[ מאיריה
 ו זדרשה שמאירי העתד". מילא מפילוא, לומרכ, ָעשו ֵתאל: יה בריק ,עשות
 ברי דשמעות מכןו. דרבנן מלא אאיסור האין ועלמא בסמכתא אלא אינהא
מ "כו, 7א"חזו הדעת ל]ם שבתש[א "הרשב ו]ב"יז ה"טב פ"יסוא' לה[ם "רמבה
  . 8א"ריטב הבריד

ק "ס' ה' יס[ שבת לתיבותנ, ]ח" יותא'  אערכת מוזן אעירי[ל "א ז"חיד הבלא

: כתבם ש"רמב המלשון דתבו כ]'ק ה"ח ס"ל' יב ס"ח[ סד חורתת ת"בשו ו]'ו

 

  
 ל ששיר יעשה מהיינוד, וקאד' שיהע' בוא ההאיסור שורהמ" עשו תאל "תורה השוןל  .5

 יסור אלענין ובת שלאכת מעניןב ל"כ ע" קבת שאהר, זכר הל שולדהה הברי אשחתתה
 בל אנאסרה שיא השיהע' גמ בם שמרו אלפיכךו, שיה עשון להם בנאמר ששם החיקתמ
 לא שיא הירוס סאיסור בתורה הכונתש, קרא דעמא טדורשים שומר לאיןו. ותרת מרמאג
 חר אותק נף אירוס סיסור אכללבא ש"א ע"י קםש' גמ במרו אהריש, ינו אהז, להוליד ממנעי
, הוליד לאוי רינו אבר כנעשה שחר אפילו אירוס סאסור ליא הכתוב הגזרת שריה, ורתכ
  .ם שבת שמתמתמתמת א א א אפתפתפתפתשששש הערתה

 גורמתה, יקלופוספמיד צגוןכ, ימוטרפיה כיאה" רקונאי" לתרופה הל שמודרנית הדוגמהה  .6
 וואי לתופעת כמילא מגרמת נתעקרו הלאא, הולדה האברי בירוס סעשה מאן כיןא. עקרותל
  .תרופה הקיחת ללש

 דעתב' כ' יע ס"ה אסססס""""תתתתחחחחת "שוכ ב"כו ו"ק כ"ב ס"ס' יח ס"אוג ו"י' יע ס"ה אישישישיש א א א אזוןזוןזוןזוןחחחח  .7
  .םםםם""""מבמבמבמבררררה

  .ג"ק י"ס'  ה' יע ס"ה אוסףוסףוסףוסף י י י ירכירכירכירכיבבבב' ע, ב"ג ע" סבמות יאאאא""""יטביטביטביטברררר הידושי חשמעותמ  .8
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ל "א ז"גרכ ה"כו, אורייתא דיסור אהוא ששמעמ, "ליו עוקין לאין וסורא"
, ]ם שבתש[ ורה אבקרן ו9ביאורול ב" זייןט שייזקא' ר ו]ח"ק כ"ס' ה' יס[ ביאורוב
 אל "קורין שרבנן להו לקים ד]ם שבתש[י "ש רדעת ב]'כ' יע ס"הא[ס "חתכ ה"כו
 סקנת מךא, ]ולןה כ"ב ד"ט ע"ל[ כורותב' תוס העת דראה נכן שהוסיףו, "ָעשוֵת
  .דרבנן מלא אסור אאינו דפוסקים הוב רדעתס ש"חתה

" יקרין על שוסכ "שתיית בוא הרמדוב היכ, ל"נ השאלהל' גמ השובתת
 תית שיסור אה בין אלפיכךו, 10רביה ופריה בצווה מינה אהאשהש, אשהב
 שתות לותרת מאשהו: ]ב"יז ה"טב פ"יסוא' לה[ם "רמבכ ה"כו". קרין על שוסכ"
 אנן ד]א"א ע"י קבתש[א "ריטבכ ה"כו. לד תלא שד עותה אמסרסין שיקריןע
 שתות לותרת משה אל כלפיכךו, ר"ופ ל עצווה מינה אאשה שרבנןל כ"ייק
. 11קרה עאינה וקנה זאינהל ש"ר, יולדת ולדה ייא האפילו ויקרין על שוסכ
 א לךא, רמא גל שדרך באשה בירוס סיסור אאין שולהע' גמ התשובתמ
 גוןכ, ידים במעשה בירוס סיסור אענין לשה אל שינה דהמ' גמ בתבארנ
  .רחם הריתתכ

, סירוס בנקבות האף שניןמ: ]' זרשתא פוףס מורא[ ספרא בנאים תנחלקוו
. סירוס בקבות ניןא, "הםב "ומר אהודה יביר, ם בום מהם בשחתם מיל כ"ת
 שאר בין באדם ביןב, נקבה ההמסרסו: ]א"יז ה"טב פ"יסוא' לה[ם "רמב הכתבו

 נקבות האין שהודה ירבי כסקם פ"הרמב ששנה ממגיד הפירשו. טורפ, יניםמ
 ת אסרס לותר מתב כא ללכןו, ש ייסור אבל אאן כין אחיוב שסוברו, סירוסב
 נקבה הת אהמסרס ש]א"יס' ה' יס[ע "שוכ ב"כו', ה' סיי ב"ב ההביאוו, נקבותה
 ככל ודרבנן מלא אאינוי ש"הבמ ו"מ הברי דמשמעותו, סור אבל אטורפ
  . 12"סור אבל אטורפ "שוןל

 סקם פ"בהרמ ד]ה"ק כ"ס' ה' יס[ ביאורול ב"א ז"גר הבינו רעת דבלא
 לאא, קבות נל שסירוס בורה תיסור אישד, י"ר כלאו, ל"נ הספראק ב"תכ
 למד נלאא, "עשו תאל "ל שעשה תלא בכללו נלא שיוןכ, לקות מו באיןש
  .13"שחתםמ" מיסורוא

 

  . 'ק ו"ס' ה' י סחוקקחוקקחוקקחוקק מ מ מ מלקתלקתלקתלקתחחחח בבאוה, כ"ת ק" לגגגג""""ממממססססל ל" זטיין שייזקר א"הר מיאוריב  .9
 סוברה, ב"ה ע" סבמות ירוקה בן בוחנןי'  רלדעתו, אשה בלאה א"א ד"א ע"י קם שּיּיּיּי""""ששששרררר  .10

. כבר מקרה עאשה בוא, קנה זאשה במדוברש' גמ הוסיפהמ, רביה וריה פל עצווה מאשהש
  .'ק ג"א ס"צ רצוה מנוךנוךנוךנוך ח ח ח חנחתנחתנחתנחתממממ' עו

  .הההה""""אאאארררר הםש בם שבת שןןןן""""רררר ל ל ל למיוחסיםמיוחסיםמיוחסיםמיוחסיםהההה' ' ' ' ייייחחחחכ ב"כו  .11
  .ג"א ה" פבתש' ל הםםםם""""מבמבמבמברררר ום שיייי""""ששששררררא ו"ע'  גבתש' ע  .12
 יסור אעניןי ל"רק ו" תנחלקו דאאאא""""ררררגגגג הדעת בפירשא ש"ס' יב ס" חאפודאפודאפודאפוד ה ה ה השבשבשבשבחחחחת "וש' עו  .13

 מייתיד" הם בשחתםמ" דקראו, דרבנן מנקבות בירוס סיסור אישל ד"ק ס"תו, רבנןד
 אאאא""""ררררגגגג הברי דשמעות מן כאיןו. בנןדר מאסורק ד"ת כסקם פ"הרמבו, יא העלמא בסמכתאא
, עודג ו"י' יא ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאאת "וש' עו. ח"כו ו"כ, ה"ק כ"ס' ה' י סיאורוב' ע, ל"ז

ת " לגגגג""""ממממסססס' ע, את זלעומתו. תורה הן מוא הנקבות בירוס סיסורל א"א ז"גר הלדעת דכתבש
 יירי מא לבלא, קרבה האיסור לסורסות מקבות נרבות לאב" ם בום מהם בשחתםמ"כ ש"ק
  .ירוס סיסור אעניןל
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 עיףע ס"שוא ו"י' לם ה"מבר[ אסור דנקבה הת אמסרס הין דבין שההבדלו

 יארב,  ]ב" יעיף סשםב ו"י' לה םש[ מותר שנקבה ביקרין על שוס כשתיתל, ]א"י
 ירוס סיינוה, נקבות באמור הירוס סאיסור ש]ד"ק י"ס' ה' יס[ מואל שביתה
 מהו, ]רחם הטילת נגוןכ [מעשה בירוס סיסור אייך שנקבות באףש, מעשהב
, קבות נירוס סל עוקין לאין שכונהה, סירוס בנקבות האין שספראי ב" ראמרש
 ל שוסכ "שתות לותרת מהאשה שמרוא שמהו. יכא איהא מיסורא אבלא
 אזש, ]רמא גדרך בירוס סהיינוד [עשה מלא בירוס סיינוה, לד תלאש" יקריןע
  .14פוסקים הן מבים רלכו המואל שבית הל שדרכוב. דבר ביסור אפילו איןא

 גוןכ, ידים במעשה בשה אל שירוס סיסור אענין לדון לש ימעתהו
, פש ניקוח פפני מק רוא החהד נאםה, רחם הירית ררס הו ארחם הריתתכ
 השתמש להא ל"או, עוברת מהיות לאשה לכנה ספק סו אכנה סיש שהיינוד
, ידה לחמת מתר יימום דפאת מאשה לכנה סיש שוא, ריון המניעת לאמצעיב
, רחם הניחת צגוןכ [דול גער צוא, כנה סו באין שולי חמקום בפילו אמא שוא
 אגרותל ב"מ ז"הגרו. ה זיסורא ותרה, ]נדומטריוזיס אל שרוני כאב כוא
ל "א ז"גר העת דשוםמ, דאח. עמים טשני מזאתו, חומרא לקט נ15שהמ
 א לו זעה דפי לשרא, תורה הן מסור אידים במעשה בקבה נסירוס שסוברה
ל "מ ז"גר הוסיף העודו. כנה ספק סו אכנה סמקום בלא אנקבה בירוס סותרה
 לא בהתיר לין אפשר אמינ ",רבנן דיסור אלא אאינו שסוברים לאףש, קאמרו
 צורך וערא צמקום בותר מיהיה שומר לווים שרבנן דיסורים אל כלאש, כנהס
 שש חישו, ריון המניעת לאמצעי בהשתמש לה לפשר אי אם אכןא". דולג
 חולקים הפוסקים הוב רל עסמךו, ל"מ ז"גר התירה, התעבר לאשה לכנהס
 מהו, דרבנן מלא אוינ אקבה נירוס סאיסור שסובריםא ו"גר העת דלע
 אפשרות האשה להיתה שפני מהוז, קודמות התשובותיו בהחמירש
 השתמש לאשה לעדיףל ש"ל ס"מ ז"גרה, לומרכ. ניעה מאמצעי בהשתמשל
י " עריונה המנוע לאשרמ, [diaphragm] יאפרגמה דגון כניעה מאמצעיב
  .אורייתא דיסור אואא ה"גר הדעת לשרא, ירוסס

 ל שובם רעתד, דאח. ל" זבריו דל ערותע המה כזה בהעיר לישו
 ינו אנקבות בירוס סאיסור שוברים סלאא, ל"א ז"גר הדעת כינה אפוסקיםה
' יע ס"הא[ס "חתכ ה"כו, ל"ני ה"הבמ ו"מ הברי דשמעות מןכ, דרבנן מלאא

 זכרות האברי בלא אינו אאורייתא דירוס סאיסור דשום מטעם הביאר ו]'כ

 

 עעעע""""ווווששששהום ם ם ם """"מבמבמבמברררר הכונת בהעיקר שייאשי ע"הר משםד ב"ק י"ס' ה' יע ס"ה אוסףוסףוסףוסף י י י ירכירכירכירכיבבבב' ע  .14
, ידה לער צלא בפילו אותרת מיקרין על שוס כשתייתו, סור אבל אטור פידים בבמעשהש
 פשפשפשפש נ נ נ נתתתתשיבשיבשיבשיבממממל ב" זינץ ציב לריהא' ר', כ' יע ס"הת א"שו בסססס""""תתתתחחחחכ ה"כו, חחחח""""בבבב הדעת כשלאו
ל " זאטאלון ממואלש' ר', ב' יע ס"הא    עקבעקבעקבעקב י י י יולדותולדותולדותולדותתתתתל ב" זהנא כאב זעקבי' ר, ח"י' יס
  .עודו' ג' י סשםשםשםשם ה ה ה הבודתבודתבודתבודתעעעעב

 אמצעי כדיאפרגמה בשמש להתירל ל"מ ז"גר ההוסיףו, ג"י' יא ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאא  .15
  .ו"לה ו"ל, ד"ל,ג"ל' יד ס"חו, ג"יב ו"י' יג ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאא בודכ ע"כו. ריון המניעתל
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 בלשונוו, "עשו תא לבארצכםו "כתוב המרא עליהםש] חוטים ויציםב, ידג[
 ללו הברים אשלשהב, הדיא בקרא בבואר מאילו כיה להוהו: "ס"חת הלש
, אחריני בלא ו–" הם בשחתםמ: "תב כשובו, ]ירוסס [ארצנו בעשה נאל
 ירוס סהתיר לופיהל ג"מ ז"גרכ ה"כו". נקבה האברי בלא ואברים האלוב
 משוםו, חר אאופן ביבורע המנועא ל"א והתעבר לה לסכנה שאשהב
 וף סמורא[ ספרא ללל הבינו רפירוש ו]זקנהה ב"א ד"א ע"י קבתש[' תוס המדבריש

א "הרשבן ו"רמב המדברי שהוסיףו, דרבנן מלא אאינו דשמע מ]' זרשתאפ
 נמצאו, 16נקבה בירוס סיסור אאין ששמע מ]כ"ת ק"ל[ג "הסמ ו]א"א ע"י קבתש[

  .17"לו אראשונים הורבותינ כלא שיאא ה"גר היטתפ ש"כע"ש

 דרבנן מוא ההאיסור שסוברים הדעת לאףל ש"מ ז"גרכ ה"שמ, עודו
' יס[ד "וא י"רמ הדברי מהעיר לשי, כנה סמקום בלא אהתיר לאין שפשרא

 מקום בדרבנן מנאה היסורי אכל במתרפאיםש, ומרים אש ישם ב]ג"ה ס"נק
 קט נןכ, א" ישם בו זעה דביאא ה"הרמ שאףו, כנה סו בין אאפילו ווליח
]ג" סםש[ הב זטרת עלבושב

 אכל ילא שבלבד ו]ד"ק י" סםש[ך "ש הכתבו. 18
 ותרים מינם ארבנן דנאה היסוריא, לומרכ. םא ש"רמכ ה"כו, איסור הישתהו
  . 19כנה סו באין שחולה לבשתיה ואכילהב

', ג הדעה כנקט ש]ז"יח ס"כש' יס[ בתש' הלע ב"שו העת דוד עציין לישו
 איסור מוץח [שינוי ברבנן דיסור אלא אכנה סו באין שחולה לותר מאיןש
, ]ורה תיסור אעשות לו לומר לפילו אהותר ששבת בנכרי למירה אל שרבנןד
ט " סלל כבתש' לה[ דם אחיי התבכ, כריי נ" עלא וינויי ש" עפשר אי אם אכןא

 כןו, ]י"ב ה" פבתש' לם ה"רמב הדעתכ[ דרכו כרבנן דיסור אעשות למותר ש]ב"יס
  .]ב"ק ק"ח ס"כש' יס[ב "מה קטנ

 הבהמה מינוק לותר מגונח ד]א"ע' ס[ תובותכ' מג' ע, ער צלעניןו
 כןו, ]ג"לח ס"כש' יח ס"וא[ע "שוה ב"כו, בנן רזרו גא לערא צבמקוםד, שבתב
 ליחה המנה מהוציא לדי כפיסה האםש, שבת בורסא ממפיס הענין למרוא
' ע[ ער צמקום בותרתמ הגופה לריכה צאינה שלאכה מהיאש, ותר משבתב

 

  
 סור אבלה חעשהי מ" ערקו, יקר על כנקבה בירוס סיסור אאיןד' ק ו"ס' ה' י סזזזז""""טטטט העת דכןו  .16

 שתות לותרת משה אלכןש' ק ז" סםז ש"ט ההוסיףו. יים חעלי בער צשום מבהמה בפילוא
 אין דכתחילה לפילו איסור איןא, תיהי ש" עלא אסירוס הא באין שכיוןש, יקרין על שוסכ
    תיבותתיבותתיבותתיבותננננ במקנה הספר ופלאה הפר סעלל ב" זורוויץ הלוי הינחס פבינוכ ר"כו, לל כער צןאכ
 אין שיון ככתחילה לפילוא" יקרין על שוסכ "שתות לשה אמותרתד' ק ה"ס' ה' י סשבתשבתשבתשבתלללל
  .בלה חושהע

  .ד"ל' יד ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאא  .17
 פואה רצורך לרבנן דחלב בשר בבשלבשלבשלבשללללל מותר דאאאא""""ממממרררר הדעתב' ק ה"ז ס"פ' יד ס"ו יזזזז""""טטטט' עו  .18

  .ולי חמקום בדחה נרבנן דאיסורש, כנה סו באין שחולה לפילוא
 ו באין שחולה לינם יתם סתיית שדין ברוך איוןד'  בות אסך נין יערכתח מ" חמדמדמדמד ח ח ח חדידידידיששששב' עו  .19

 הקל לנקטל ש"ז    טרןטרןטרןטרן ש ש ש שכריהכריהכריהכריה ז ז ז זוסףוסףוסףוסףיייי'  רברי דביא הבריו דבסוף שלאא, אסור לנוטהו, כנהס
  .ג"ק כ"ה ס"נק' י סשובהשובהשובהשובה ת ת ת תרכירכירכירכידדדדע "עו, ד"כק' י סתשובתו באאאא""""ממממרררר הבריי ד"פע
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 לכה היאורע ב"עו, ]ז"כח ס"כש' י סםש[ע "שוה ב"כו, ]אה ל"א ד"ג ע" קבתש' וסת
 הוציא לותר מלכןו, בנן רזרו גא לער צבמקוםד, קוץה ה" ד]א"יח ס"ש' י סםש[

 לאכה מיא ההריש, ם דהוצאת לישא רסיק פוא הם אפילו אמחט בקוץה
 א לערא צמקוםב" שה זלל כנו אםומרי אער צכל בא לאמנםו. גופהצ ל"איש
 ענין לער צחשב נה ממורה הל שעתו דשיקול לתון נדבר הלאא, 20"בנן רזרוג
  .הז

 שימוש הת אהתירש, זיל אשיטתול ל"מ ז"הגרש, העיר לש יודע
 ימושש' כגדירה מוא השרא, 21כנה סמקום בריון המניעת לדיאפרגמהב
 גדר בוא הכנה סוםמק במוך בשמש לההיתרל ש"מ ז"גר הסוברו, 22'מוךב
 יןא, ונה עצות מיום קשם לשמש לצורך המשוםש', חויהד 'גדר בלאו' ותרהה'
  . רע זשחתת היסור אאן כאיןו' בטלהל 'הז

 יסור אשום ממוך בשמוש בש יי כוברים ספוסקים הן מבים רבלא
ת "וש[ל "ס ז"החת ו]ב"ע' יא ס"עת ר"וש[ל "א ז"רע המה הלאה, רע זשחתתה

' יד ס"וד י" חעלים פבת ר"וש[ל " זיים חוסף יבי רקט נכדבריהם ו]ב"ע ק'יד ס"וס י"תח

 ין אםא, רע זשחתת היסור אזה בש ילו אוסקים פלדעת ומאחרו. 23עוד ו]ז"י
 תקן הוא, ורמונלית הלולה גל שניעה מאמצעי בהשתמש לאפשרות הפנינול
 פוסקים הוב רדעת לבנקבהש, ירוס סעשות לדיף עכאורהל, ].I.U.D [חמי רוךת
 שחתת היסור אספק לפעם ועם פכל בהכנס לאשרמ, רבנן דיסור אלא אינוא
  . 24אורייתא דיסור אה ביש שרעז

 

ע "וי ש"פע',  הות אבתבתבתבת ש ש ש שלכלתלכלתלכלתלכלתככככ,  בת שמשנה לפירושו להקדמהל ב" זיפשיץ לשראלי' ר' ע  .20
' סיד ו"סק' י סאיראיראיראיר י י י יוותוותוותוותחחחח וםש'  טסעיףל' ק כ"ז ס"טש' י סאאאא""""גרגרגרגר ה ה ה היאוריאוריאוריאורבבבב, ג"לח ס"כש' יס
ק " סם שאאאא""""גרגרגרגר ה ה ה היאוריאוריאוריאורבבבבבו, א"ז ס"יש' י סאאאא""""רמרמרמרמ ה ה ה הגהתגהתגהתגהתהההה' עו. צער לער צדמות לאיןא ש"צק
, ורך צאיזה לפילו אקלה' ק ה" סם שבהבהבהבה ר ר ר רליהליהליהליהאאאא בבלא, גוף הער צמקום בלא ארי שלאז ד"י
 ענין לצדד לש יכןו. ער צמקום בלא שפילו אכתחילה למותר ששששש""""אאאארררר העת דל עהסתמךב
 ממממ""""גגגגאאאא בהביא שמו כאשה בירוס סיסור אאין שראשונים הן ממה כדעתש, אשה בירוסס
    תיבותתיבותתיבותתיבותננננו' ק ו"ס' ה' י סזזזז""""טטטט העת דכןו, 13 ערהל ה"נ הגגגג""""ממממסססס העת דגוןכ, ד"ל' יד ס"ע ח"הא
  .ע"צו' , ק ה" סם ששבתשבתשבתשבתלללל

  .ג"ס' יא ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאא  .21
 וד עראהו. ט"ס' סיז ו"ס' יד ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאא' ע, ב"ב ע" יבמות יברייתא הלשוןכ  .22

 בין שהבדל הלע, לפריןה. ר מ" דרב השם ב173 הערב ה" יעיףס' ה' יע ס"ה אברהםברהםברהםברהם א א א אשמתשמתשמתשמתננננ
 סיאסיאסיאסיאאאאא בנושא בלפריןה. ר מ" דרב הל שאמרו מאהר, דיאפרגמהל ל"ז חליו עדברו שמוךה
  .139' מח ע" ע-ז"ע

א "ל' יע ס"ה אציבציבציבציב י י י יבריבריבריברידדדדת "וש' ע, דיאפרגמה בשימוש הת אתירו הא למננו זפוסקי ממה כףא  .23
, יינברג שנחס פייםח'  רל שאמרו מוד עראהו, ז"לת' יד ס"וב י" חהנהגותהנהגותהנהגותהנהגות ו ו ו ושובותשובותשובותשובותתתתת, ב"לו

ר " דרב הין במתן ומשא הוד עראהו. ד- גליוןו ג" טנה שוריהוריהוריהוריהממממ ריון הניעת מענינית ב"וש
 סיאסיאסיאסיאאאאא, דיאפרגמה העניןל ב" זוירבךז א"גרש הל שעתו דענין בטן קואל יהרב ולפרין הרדכימ
 מגע הל שה זענין שראה נ:לבד בולית שהערה כנוסיףו. ב"פ- א"פח ו"ע- ז" עליונותג
 אשה היכולת בתלוי ונרתיק הורת צלפי ואצבעות הפי לשתנהמ, יאה בשעת בדיאפרגמהב
 וגע נאבר האין שלומר ולל כאן כיתןא ל"או, נכונה הצורה בדיאפרגמה הת אהניחל
  ".האבנים ועצים הל ערעו זטילמ" כחשב נם אמודד ההו זשרא, יאה בשעת בדיאפרגמהב

  .אורייתא דיסור אהוא שרע זשחתת הל שאיסור הגדרד ב"י' יג ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאא' ע    .24
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 יסור אוא האשה בסירוס האיסור שאמר נם אפילוא, עוד ואתז
' ע', איכות הת אכריע מכמות היבויר' שפשרא, ל"א ז"גר הדעת כאורייתאד
, שר באכול לצריך הנהכ סו ביש שחולהד ש"יח ס"כש' יח ס"וע א"וש
, ן"ר העם טביא הםי ש"בבו, בלה נאכילנו נומרים אאיןו, ו לוחטיםש
 א לבת שענין לבלא, מנה מכזית וזית כל כל עלאו בובר עבלה נבאכילתש
 ל קיסור אקראים נינם אבלה נל שבים רלאויןו, חיטה ששעת בלא אוברע
 נגיל עוסף ירביו. קילה סיסור איא השבתג ש"אעו, בת של שחד אאו לגביל
 כמותי ההריבוי שפירשוו, ן"ר הברי דביא ה]ו" טללכ[ וב טקח לספרול ב"ז

 איות רהביאו, קילה סיסור אל שאיכותי החומר הת אכריע מלאוין הלש
 שקול לש יאן כדין ההואו', איכות הת אכריע מכמות היבויר 'ל שה זעקרוןל
  . 25ירוס סל שעמי פד חיסור אנגדכ, רע זשחתת היסור אפק סל שבות רעמיםפ

 וא, כנה ספק סוא, כנה סשום מהריון בהכנס להא ל"א ששהא, מצאנ
 גוןכ [הולדה האברי בולי חה ליש שוא, דול גער צו אולי חשוםמ
 אמצעי בהשתמש להא ל"או, מורה היני עאות רפי להכלו, ]נדומטריוזיסא
 ל עמוךס לשי, חמי רוך תתקן הוא, הורמונלית הגלולה הקיחת לגון כניעהמ
 זהו, דרבנן מלא אאשה בירוס סיסור אאין שסוברים הפוסקים הוב רעתד
  . 26דיאפרגמה בנשנה וחוזר השימוש הל עפי טדיףע

 וא, כנה סבמקום ש]א"ס' יב ס"ח[ ודפא החשב בתבל כ" זדוואד פ"הרחו
 פוסקים הוב רעת דל עהסתמךב, נקבה בירוס סהתיר לשי, סכנה לרובק
 צורך לאף שוד עהוסיףו, דרבנן  מלא אינו אנקבהב ירוס סאיסור דסובריםה
 יזו אהם ליש שנשים בכיחש "יכ, ריש] כנה סשש חלאב [רידא גפואתהר
 לאו, פואתה רשום מברים אותם אסלק לורך צישו, הולדה האברי בחלהמ
 בר דין אי כאםו, זה בסתרסת מהיא ששום מזה ביפקפק שי מעולם ממענוש
, רפאותה לחרות ארכים דוד עיש שמקוםב נהה, פש ניקוח פפני מעומדש
 יקחו שמענו שאל ,ו זרך דו או זרךד, דיף עה מדעה בוקלים שכרגילו
, עםל ט" זדוואד פ"רח המוסיףו. 27"ירוס סשום מאם הסילוק ביש שחשבוןב

 

 הציל לעמית פד חרבנן דבירהע: ד" יותא א" יעיףס' ה' יע ס"ה אברהםברהםברהםברהם א א א אשמתשמתשמתשמתננננ וד עראהו  .25
   .ל"צ זויערבאךז א"גרש הרן משםב, ורה תל שבירות עהרבהמ

 מנוע לנכונה העצה הינה אדיאפרגמה הריה, התעבר לאשה לכנה סאםש, העיר לש יעודו  .26
 ניעת מל שצלחה הי אישו, טוח בניעה מאמצעי לחשבת נינה אהריש, עיבור הת אמנהמ
  :אהר, 20% ל ששעור בדיאפרגמה בריוןה

World Health Organization, Improving Access To Quality Care In Family 
Planning: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 2nd Ed. Geneva: 
WHO 2001. 

ב "יסוא' לם ה"רמב הל עפירושול ב" זראמהראמהראמהראמהד עד עד עד ע""""רררר השםו ב"ק ט"ס' ה' י סוסףוסףוסףוסף י י י ירכירכירכירכיבבבב' עו  .27
    ומץומץומץומץקקקקבו. כא דצוע פיש אמו כקהל בבוא לסורה אדם אידי במסורסת האשהא ש"יז ה"טפ
 לא אוהגנ ינו אכא דפצוע שם שינוךינוךינוךינוךחחחח הדברי מעירט ה"קנ תצוה מוף סינוך חמנחת לנחהנחהנחהנחהממממ
ה "ד' וס תלב ע"ב ע" עידושין קאאאא""""הרשהרשהרשהרשממממכ "כו, א"א ע" כבמות יאיריאיריאיריאירימממממ ב"כו, זכריםב
ל "נל ה" זראמהד ע" רל שדעתוש'  וותד א"י' יע ס"הח א" חומרומרומרומר א א א אביעביעביעביעיייית "וש' עו, משהח
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מ "מ, דאורייתא מוא הנשים בסירוס היסורא א"גר הלדעת שאמר נם אאףש
, שחתה הל שירוס סלא אסור אוינא, "שחתםמ" דקרא מלא אאינו וואילה
  .ה זכלל בינו ארפאותה לוא הכשהסירוסו

 השתמש לפשר אםא, דאח. ערותה' ל ב" זבריו דל עהעיר לישו
, רחם הטילת נונע מטיפול כרוגסטוגני פחמי רוך תתקן הגון כניעה מאמצעיב
 נעשה שכלש, ל"ד ז"רח האמר שטעם בעיין לש יעודו. 28ן כעשות לש ידאיו
  קרא הכלל בינו אלכך ושחתה השום מאן כין אפואתהר לסירוסה
 ל שוסכ "שותה הל עאלו ש]ב"י ע"ק[ל "נ הבתש' גמ בהריש, "שחתםמ"ד
 יסור אאן כש יהריו, ותר האיךה, "רקונאי "מחלת לפואה רשםל" יקריןע
 ינוא" יקרין על שוסכ "תיית שאיסור שפשטות בירצו תא למדועו, ירוסס
 כיוןו, "שחתםמ "ל שהקרא מלמד נלא א,"עשו תאל "ל שלאו בכללנ

  . ע"צו, "שחתםמ "שום מו בין אלכן ושחתה הרך דו זין ארפואה לעושהש

 ה באין שחולה באפילוש, ל"ד ז"רח הברי דדקו צדין העיקר בכןא
 ריתת כהתיר לשי, ]מורה היני עאות רפי להכלו [דול גער צמקום בוא, כנהס
 דרבנן מלא אאשה בירוס סיסורא אין שפוסקים הוב רעת דסוד ילע, רחםה
 רחם הריתת כהתיר ל]א"י' יע ס"הט א"ח[ ומר אביעת י"שו בקט נכןו. כמבוארו
  .בנות ונים בלדה יכברו, רחם הצניחת מדול גער צה ליש שאשהב

 תירו ה]א"א ע"יק[ בתש' גמב, ''''רמארמארמארמאגגגג ' ' ' 'דרךדרךדרךדרך ב ב ב בקבהקבהקבהקבה נ נ נ נירוסירוסירוסירוס ס ס ס סלעניןלעניןלעניןלעניןוווו] ] ] ] בבבב
 קלקול לורמת גה זוס כשתייתי ש"אעפו, "יקרין על שוסכ "שתות לאשהל
 אברי בידים בעשה מאן כאין שיוןכ, ותרמ מ"מ, 29הולדה הברי אלש
 שתייתש' גמ הברי דמשמעותו. 'רמאג 'דרך בעשה נסירוס הלאא, הולדהה
ק "ס' ה' יע ס"הא[ וסף יברכיכ ה"כו, מור גיתר היא האשהל" יקרין על שוסכ"

" יקרין על שוסכ" שתייתש, ע"השום ו"רמב הדעת בייאשי ע"הר משם ב]ד"י
ו " פבמותי[ש "הישח ו"ב הדעת כשלאו, ידה לער צלא בפילו אותרת מאשהב

]ד"מ' יס
  . ידה לער צשום מוא, רפואה ללא אותרת מאינה שסובריםה, 30

 הריון במצטערת השה אל עשאל נ]'כ' יע ס"הא[ ופר סתםת ח"בשוו
 עצי הדעת לשש חהשואלו, "יקרין על שוסכ "שתות לה לותר מםא, בלידהו
 וסכ "שתות לאשה למתירע ש"שו הברי דל עמשיגה] ב"ק כ"ס' ה' יס [רזיםא
 

 זי חפוקו, פוסקים הסכמת הן כאיןו, כ"ק' יד ס" חצחקצחקצחקצחק י י י ינחתנחתנחתנחתממממ' עו. הלכה לקובלת מינהא
  .ו זדעה לוששיםח אין שבר דמא עאימ

 דמם ברוגסטוגני פחמיר-וך תתקןה: "לפרין הרדכיר מ" דרב הל שחשוב האמרו מאהר  .28
  .2007, 248-260' מע'  יסיאסיאסיאסיאאאאא פרס, "חם רריתת כונע מטיפול כבד כוסתיו

 אכלי מ" עגוןכ, רמא גבלא: כתבש, ב" יותא'  זרשתא פמורא'  פספרא לדדדד""""ראבראבראבראב ה ה ה הירושירושירושירושפפפפ' ע  .29
 צווה מאינה שותר מאשה בף אה זברד, ולדת יאינה ולה שאם הקתמצטמ ששקהי מ" עוא
  . ו"ט' יג ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאאג ו"י' יע ס"ה אישישישיש א א א אזוןזוןזוןזוןחחחח' עו. רביה וריה פלע

 ל שוסכ "שתתה שייא חבי רל ששתו איהודית במעשהב ה"ה ע" סבמותי' בגמי ש"אעפו  .30
 ינא דעיקר ממילתא דטאלקושו, יה הך כהיה שעשהמ, ידה לער צחמת מה זיהה" יקריןע
  . כדלהלן ורביה וריה פצות מקיימו שלכ, דבר הותרמ



  ב"ע תשסיון) ד-ג, ג"כרך כ (ב"צ-א"צאסיא  74

 ם שאריךס מ"החתו. 31ידה לער צשום מאת זושה עם אאפילוו" יקרין עלש
 שתה תאל, לדה יא לעדיין שאשה שמסיקו, ל"נ הרזים אעצי הברי דדחותל
 צות מיימה קא לעדיין ששום מלאא, ירוס סין דשום מאל, "יקרין על שוסכ"
 וסכ "שתות לותרתמ, הו דלכ" בתש "יימה קבר כם אבלא, "צרה ישבתל"
 יא הם אבלא, פנויה במור אה זכלו. לל כער צלא בפילוא" יקרין עלש
 ל שמצוה הקיים לוצה רוא ההריש, ך כל עבעלה משות רריכהצ, שואהנ
 וברס, שות רעלה בה לתן נא לאםו, ]ב"ב ע" סבמותי[" דך ינח תל אלערבו"
 זהוו, בעלה למשועבדת שפני מצמה עת אצער לחויבת מאינהס ש"תחה
  .32מורה היני עאות רפי להכלו, לידתה בדול גער צה לשישכ

 לכ" יקרין על שוסכ "שתיית באשה ליסור איןס א"חת הדעתל, מצאנ
, "צרה ישבתל "ל שענין האן כיש שלאא, ירוס סיסור אשום מהיינוד, יקרע
 ומר אבריו דבתוךו. בעלה ליעבודה של שןעני הוד עוסף נשואה נבאשהו
 א קאל, ידה לער צוא' רקונאי 'ה לש יםא: "ו למיוחדת המירהס א"חתה
 ום שה לין אפילוא"] יקרין על שוסכ "שתות להל [מותר שלל כי ליבעיאמ
 צמו עצער לדם אצריך ששה עצוות משארל] 'בתש 'צותמ [ומה דאינהש, לדו
 שבתו, עולם השבת לשום מוא הטעם הןא כבלא, ש"ת יוראו בצות מקייםל
 מסתכנות וחולות ורקון יבעלות בייך שולם עשוב יאי מכיו, דיף עצמה עלש
  .33"עולם הישב לצמה עת אהחריב לחויבת מלאו' בתש 'ה זיןא, לידהב

 ]ב"יז ה"טב פ"יסוא' לה[ם "רמבכ ה"שמ' ע, ירוס סעניןל' רמאג 'הגדרתו
, פכה שרות כעשאוהו שד עיות חארש ו אלב כו בשסה ואדם הת אכפת שריה
 ד עוקה לינוא, שמיש תברי אמנו מביטל שד עשלג בו אמים בהושיבו שוא
, ]ג"יס' ה' יע ס"הא[ע "שוה ב"כו. רדות מכת מהכותו לראויו, ידו ביסרסש
ל "א ז"גר הביארו, ]ב"ו ע"ע[ סנהדרין ממקורו ש]' בותא[ גולה הבאר בכתבו
" וא", יבוי רםש' גמ במצריכים שואים רנוא שומר לכונתו ש]ט"ק כ" סםש[
 אינו ואור התוך לו אמים התוך לברו חת אכובשש', צמצםמ' הת ארבותל
 שמעמ, "איבה בוא "דכתיב מחייב דה למרבינןו, מת ושם מעלות לכולי

 

  
 תיר מאינוו, ידה לער צשום ממתירים השששש""""ששששייייה וחחחח""""בבבבה מותר יחמיר מרזיםרזיםרזיםרזים א א א אציציציציעעעעה, לומרכ  .31

י " קבתש' גמ בבלא. תירו הלכך וכנה סד צה ביש שירש פכנראהו, רקונא יולי חשום מלאא
כ "כו, ירקונאל" יקרין על שוסכ "תיית שהיתר לטעם כהכנ סל שנין עלל כזכר נאא ל"קיו
 יה האםד, כנה סו בין ארקונא יל שה זבחוליח ד" יותא'  אערכת מוזןוזןוזןוזן א א א אעירעירעירעירייייל ב"א ז"חידה
' ק ז"ט ס"ע' יד ס"ע ח"ה אשהשהשהשה מ מ מ מגרותגרותגרותגרותאאאאכ ב"כו, פשיטות באיש לותר מיה הכנה סוב
  .ו זמחלה לחרות אתפואו רוד עיש שוא, כנה סה בין ארקונא ימחלת שומר למוכרחיםש

 פלה נארזים בם געתהמ"ה "ד' ק ג"ח ס"י' י ספשפשפשפש נ נ נ נשיבתשיבתשיבתשיבתממממל ב" זינץ ציב לריהא'  רבריד' עו  .32
 אשה ליסור אאין שסיקמ' ק ה" סשםל ו"נ הרזיםרזיםרזיםרזים א א א אציציציציעעעע הברי דן כם גדחהש, "להבתש
 שהשהשהשה מ מ מ מיתיתיתיתבבבב ברזים אעצי הברי דדחותכ ל"כו, ולי חלא בפילוא, "יקרין על שוסכ "שתייתב
 אשהו: ז"ק ט"ב ס" יעיףס' ה' יע ס"ה אברהםברהםברהםברהם א א א אשמתשמתשמתשמתננננ וד עראהו. 'ק ט"ס' ה' יסע "הא
  .ב"לת' מ עהערהד ב"י' יע ס"הח א" חומרומרומרומר א א א אביעביעביעביעיייית "ו ששםב, ותרתמ

  ".י לדיף עגופאי דשחית תלב: "שחית תל ביסור אעניןא ל"ט ע"כ קבתש' גמ באמרו שה מכעיןו  .33
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 לכןו, גופו בעשה מושה עשאינו כטור פיהה, "וא" מריבוי השום מא לאםש
  .טורפ' צמצםמ ',יבוי רנו לאין שירוס סענין לאןכ

ז "גרי השם בביא ה]ט"ל' יק ס" במואל שרכתב[ל " זיבוביץ לוב דרוך ברביו
, יתה מייב חמת ושלג בושיבו הם אציחה רענין לודאיש, בארל ל" זבריסקד
 די כק רידים בין דבעינן דלאא, כתוב הגזרתמ' ידיםב 'ין דיכא לציחה רלגביש
 וי המת ושלג בושיבו הם אכ"עו, טור פכחו מלא שוא האםו, כחו מיהיהש
 גזרת מגברא בעשה מיני דבעינן דירוס סגביכ ל"שאמ, ציחה רבי גידים בפירש
, ידים בעשה מו ביעשה שד עייב חינו אמי נכחו מוא הם אאפילוד, כתובה
  .טור פלכן וגופו בירוס סעשה מין דיכא לשלג בשהושיבו כאןכ כ"עו

 שלג בו אמים בשיבוהוש: "ם"רמב הברי דפרשל מ"ז ז"גריה, לומרכ
 מים בישיבה הת אכח בליו עכפה שהיינוד, "שמיש תברי אמנו מביטל שדע
 ברי אמנו מתבטלו נליו עכפויה הישיבה המן זבמשך שד עשלג בוא
 ומה דאופן בם אבלא', ידיםב 'ירוס סאן כאין ששום מפטורו, 34תשמישה
, סירוסל ציחה רין בש יהבדל שמבוארו. יתה מייב חהאי, ברו חת אהרוגי

 תייחס מרציחה המעשה של כלאא', ידיםב 'ל שין דיןא, ציחה ריוב חלעניןש
 לא אמסרס כחשב נאל, ירוס סענין לבלא, ייב חכחו מנעשה כנחשב וליוא
 עשה מצידו מאן כין אם אבלא, הולדה האברי בידים בעשה משהכ ע"א
, נסתרס שד עשלג בו אמים בישיבה הת אליו עכפה שלאא, הולדה האבריב
  .'רמאג 'דרך בירוס סחשב נלאא, ירוס סעשה מה זיןא

 הושבהי ה" עהולדה הברי איטול בל שתוצאהה, חרות אבמליםו
 אבריב' ידיםב 'עשהי מ" עאה  בינהא, שלג בו אמים בממושכת הכפויהה
 ל שכחו מנעשהש, תמשך מהליך תל שוצאה תיא הלאא, הולדהה
 לכךו, לוש' ידים בעשהמ' לחשבתנ' צמצםמ' העולת פין אךא', צמצםמ'ה
 םא', רמאג 'ל שדרך בירוס סצלה אהתירו ששה אגביש, ז"פי למצאנ. טורפ
 חשב נאל, הולדה האבריב' ידים בעשהמ 'ל שדרך בירוס סעשה מאן כיןא
  .35אשה באסור הסירוס לדברה

 פסק הל שבדיקה הובת חם א]א"ט ע" סדהנ[ש "ראה' תוס בסתפקנ] ] ] ] גגגג

 

  
' יע ס"ה אפריםפריםפריםפרים א א א איתיתיתיתבבבב הפירוש כשלאו, "שמיש תברי אמנו מביטל שדע...הושיבוש", לומרכ  .34

 ו אמים בשיבתו ימן זל כשך מכפותו למשיך מינו אךא, שלג בו אמים בושיבו הרקש' ב
 לאא, פרים אבית הפירוש כלא שבוארט מ"ק כ"ס' ה' י סאאאא""""גרגרגרגר ה ה ה היאוריאוריאוריאורבבבב דברי מםג. שלגב
  .טור פסירוסב, ייב חברציחה שאופן הבאותוש

: דש חניעה מאמצעי כ]essure[ סלילה, ו"ּפ- ה" ּפסיאסיאסיאסיאאאאא בטן קלוא ירב הל שאמרו מראהו  .35
 חצוצרה הל שסתימה האין שכיוןש, כונים נבריו דלמבוארו', רמאג' בחצוצרות הסימתח
 נחשבתו, ירוס סל שידים בעשה מאן כיןא, מושך מהליך תל שוצאה תיא הלאא, יידיתמ
 וב רדעת לירוס סיסור אצדמ אשה בקרוני עאופן בהותרהש' רמאג 'דרך בסירוס כסתימהה
 בדל היש שבת שמלאכת ברמא גגדרת העניןד ל"מ' יא ס" חמתמתמתמת א א א ארערערערעזזזזת "וש' ע, עודו. פוסקיםה
  ....מתמתמתמת א א א אפתפתפתפתשששש השם ב5 ערה הלעילו, "עה שיזו אחר אעשיתנ "ו איד מעשית נמלאכה הם איןב
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 אינה שתבם כ"שב רשם ב]ח"לש' י סדהנ' לה[ רועז באורו, תורה הן מיא ההרהט
 עת דהחוות ו]'ס' ית ס"שוב[ל "א ז"רעה, ל" זאחרונים הרבותינוו. דרבנן מלאא
 ל שבדיקה העניןו. 36יא האורייתא דהרה טהפסק דקטו נ]'ק ד" סיאוריםו ב"צק' יס[

 עלה מהרה טפסק הבדיקתש, ]א"ע'  הדהנ[ן "הרן ו"רמבה' חיב' ע, הרה טפסקה
 פסקה שכיוןש, חזקה לחזקה מותה אמוציאהו, טהרה לטומאה מותהא
 מונים ררדספ' עו. 37הרה טחזקת ביא ההרי וומאה טחזקת מצאהי, טהרהב
, ואה רחזקת מהוציאה לוא ההרה טפסק הענין ד]א"ק כ"ו ס"צק' סי לתיחהפ[
 חר אם אי כואה רחזקת מוצאת יאינהו, דעתא אלאו ורגשה אמא שחיישינןד
  .עיינה מנפסק שוחזקה ההרה טפסק הדיקתי ב"ע, לומרכ. הרה טפסק הדיקתב

ק "ו ס"צק' סיו' ק ד"ד ס"צק' יס[ הרה טסדריב, קייםנ'  זל שבדיקות הלעניןו

 עת דכןו, אורייתא דהוי דתבו כ]'דו' ק ג" סיאוריםו ב"צק' יס[ עת דחוות ו]ח"י
ל " זשוניםרא הלדעת ש]ח"ק י"ו ס"צק' יס[ט "סד האמר קודע. ל" ז38א"רעה
 קט נכןו[ נקיים הבעת של שסופן בבדיקה ותחלתן בדיקה בפחות הכל לצריךש

 אחרונים הן מבים רבלא. 39תורה הן מן הבדיקות התיש, ]ד"ו ס"צק' יע ס"שוב
 ופר סתםת ח"וש' ע, דרבנן מלא אינן אקייםנ'  זל שהבדיקות שתבול כ"ז
' יד ס"וי[ ולם עניןת ב"וש, ]ו"ק ט" סמלהו ש"צק' יס[ שמלה וחםל, ]ז"עק' יד ס"וי[

]ו"ק כ"סו' ק י"ב ס"צ' יס[ יש אחזון ו]ב"מ
40.  

 האריך ש]ח"ק י"ו ס"צק' יס[ הרה טסדריב' ע, קייםנ'  זל שבדיקות העניןו
 צריך שלפינןי' ה לספרהו 'ל שכתוב המגזרתל ש" זראשונים הדברי מהוכיחל
, דיקהי ב" עוא הפירה סשםו', פוריםס' לנקיים הבעת שחשבים ניהיוש
 תחזיק שעינןמ ב"מ, הרה טפסק הדיקתי ב" עהרה טזקת חה לישג ש"אעד
 אמצעי היא היא הבדיקהש, וקא דדיקהי ב" עמיםי'  זטהרה בצמה עתא
  .41'פוריםס' לנקיים הימים הבעת שעשים נדיקהי ב"ע שהיינוד, ו זתכליתל

 לעניןו, הרה טפסק העניןל, חמה רל כמנה מניטל שאשה בדון נמעתהו

 

ז "ק י"ו ס"צק' סי לתיחה פמוניםמוניםמוניםמוניםרררר רדסרדסרדסרדספפפפ בשקלובל מ" זביגדור אצחק ישהמ'  רסיק מכןו  .36
ע " לגרטהרת הביתטהרת הביתטהרת הביתטהרת הביתובספר ; כא, צב, הלכות נדה, ד"יו, שששש""""חזון איחזון איחזון איחזון איאך עיין ב   [.ג"ק כ"סו

  ]. העורך--   שנ-שמט' יוסף חלק ב סימן יג במשמרת הטהרה עמ
ק "ז ס"פק' י סשובהשובהשובהשובה ת ת ת תתחיתחיתחיתחיפפפפ',  יותא'  ז' י סנשים הית בער שדםדםדםדם א א א אינתינתינתינתבבבב בדםדםדםדם א א א אכמתכמתכמתכמתחחחחע "עו  .37

  .ז"ק י"ז ס"פק' י סוטאוטאוטאוטא ז ז ז זתחאתחאתחאתחאפפפפט ו"ק ל"צ ס"ק' סיד ו"כ
 עניןו ל"צק' י סוסףוסףוסףוסף י י י ייתיתיתיתבבבבהב ו"פ רדהנ' ל הןןןן""""מבמבמבמברררר הברי דמשמעותל מ"נה' ס' י סאאאא""""עעעעררררת "וש  .38

 דייקכ ל"כו, רת כפק סהוי דשום מהחמיר ליש שכתבש, סופן וחלתן תעינן בי אמחלוקתה
 ףא, י"ב הדבריט מ"הסדא ו"רע הל שיוקם דלדרךו. 'ק ד"ד ס"צק' י סטטטט""""דדדדסססס הּי"ב הדברימ
  . אורייתא דהרה טהפסקד ד"ק י"ה ס"לש' יד ס"ו יךךךך""""שששש העת דשמעותמ

 בדיקה הקר, ל"נ הראשונים הלדעתה ד"ק כ"ו ס"צק' י סהרההרההרההרה ט ט ט טדרידרידרידריסססס הדברי מהעיר לישו  .39
  .ע"צו, דרבנן מלא אינה אשביעי באחרת הבדיקה הבלא, תורה הן מיא הראשוןב

 יסור אשורש ועיקר שכיוןש, ונתו כרבא לתבוכ, יייי""""בבבב הדברי מ38 ערהל ה"נ הדיוקם לבאשרו  .40
  .ו"צק' י סעתעתעתעת ד ד ד דוסףוסףוסףוסףייייל ב" זתנזוןש נ"גריכ ה"כו, החמיר לש יכןל, כרת בוא הדהנ

 לא אינוא' פנינו לפוריםס 'בעינן דה זדין שתבכ' ק ג"ג ס"ו ח"צק' סי לתיחה פמוניםמוניםמוניםמונים ר ר ר ררדסרדסרדסרדספפפפבו  .41
 עינן בלאא', פנינו לוריםפס 'יהיו שעינן באל, וותיהל כ"קיי דליעזר ארבי למנםא, קיבא ערביל
  .א"פ'  וער ששרשרשרשר י י י יעריעריעריעריששששע "עו. דיקהי ב"ע, זקה חדין מטהרה בוחזקים מימים הבעת שיהיו שקר
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 דעו: ]'ק ב"א ס"ג ס"פק' יס[ ני שחוטו ב"ר נסים נבי רכתבו, קייםנ'  זל שדיקותב
 מאה טהיאו, זמנינו במצוי שכמוו, רחם הל כת אמנה מהוציאו שאשהש
 קייםנ'  זמנות לריכה צריה, רחם המנה מהוציאו שלפני מוד עדה נומאתט
' בסיו. ו"צק' סי בזה בודכ ע"מש לצייןו. הטהר לדי כבברכה ודין כלטבולו
 ואט ה"פס הם אחקור ליש דתבכ] חם רה לאין שמיט ל"פסה[א "ו ס"צק
 יהא שרבנן דדינא מוא, כתוב הזירת גשום מוא, עיינה מפסק שירור בדיןמ
כ "אח ודה ננטמאת ששה אענין לזהמ ב"הנפו, וקא דדיקהי ב" עירורב
 ימא נאיו, דות נם דראות לוד עמציאות בצלה אייך שלאש, חמה רת אוציאוה
 לוא, זה מדול געיינה מסק פך לין ארי העיינה מפסק שירור בואט ה"הפסד
  . הרה טפסק הדיקת בענין לבריוד

 דעו: ]'ק ז"ד ס"ו ס"צק' יס[ ני שחוט בוד עתבכ, קייםנ'  זפירת סלעניןו
 ין דיש ששום מלאא, ראה תלא שירור בטעם מא לואה, קייםנ'  זפירת סדיןד
 שה אעמא טמהאיו, אתה רלא שליא גמיא שלפיכ שףא, דאורייתא מפירהס
 ייך שלא שאופןב, חמה רת אה לוציאוכ ה"אחו, דה נומאת טטמאהש
 חזרו. הטהר לדי כקייםנ'  זספור ליא הריכהמ צ"מ, ם דתראה שמציאותב
כ "אח ודה נמאה טהיתה ששה אכןו: ]'ק ט"ה ס"ו ס"צק' יס[ וד עבריו דשנהו
 תראה שם דכלש' ק ב"ג ס"פק' סי בארנוביש, גמרי לחמה רת אמנה מוציאוה
 א למאה טיא האיןו, דה נם דוא הין אחמה רל כת אהוציאו שחרא
 ת אהוציאו שקודם ממאה טהיתה שכיוןמ מ"מ, דרבנן מלא ודאורייתאמ
  .דין כתטבול וקייםנ'  זתמנה שד עטהרת נאינה ששיטאפ, חמהר

 גדר בפקו סןעניל, דאח. ערותה' ל ב"נ הני שוט חברי דל עהעיר לישו
 חזקת בהחזיקה לנינה עהרה טפסק הבדיקת שתבאר נברכ, הרה טפסק היןד
, ]'ב' יס[ וד דיתת ב"שו במינסקל מ" זעביל טוד דביכ ר"שמ' עו, ואה ראינהש
ט "פס הבדיקתש, קייםנ'  זל שבדיקותל, הרה טפסק הדיקת בין בש יבדל היכ
 לא שכלש, ן כתותנ נהסברא ווא הדינא דלאא, יא הכתוב הגזרת מאול
 לא אינהט א"פס הל שו זבדיקהו, תום סמעיין בוחזקה האל, טהרה בפסיקהה
 יאמר וליהו איבוא שגוןכ, ה זלא בנו להתברר לפשר איה האםו, ספק הבררל
'  זל שדיקותכ ב"שאמ. 42הני מהוי דדאיו, חר אירור ביזה אוא, אתה רלאש
 בוא ים אאףו, פירה סצות מקייםל', ה לספרהו' דכתוב הגזרת מהןש, קייםנ
 כתוב הגזרת שיוןכ, הני מאל, בעה שתוך בלל  כאתה רלא שיאמר וליהוא
 עודו. קייםנ'  זתוך במקצתפ ב"כע, דיקה בהיינוד, פירה סוקא דצריך שיאה
 שהמ א"מ, וקא דדיקה בצריך שכתוב הזרת גזוהי שאמר ני אףא, העיר לשי

 

 הדורתמ, הבדיקה וספירה הערש    נפשנפשנפשנפש ה ה ה העליעליעליעליבבבב, ד"ראב הברי דשמעות מכן שהוסיף לישו  .42
 עינן בא לישואין נבתביעתד, ימוד חם דענין לכתבש, ג"ע' מה ע"שכ תרושלים יאפחי ק"רה
 ימוד חדם דרבנן להו לים קמי ניא, פק סלא אדאי ואית ראינה שפני מהטעםו, הרה טפסקה
  . מיאמיאמיאמיא ד ד ד דטהרהטהרהטהרהטהרה ב ב ב בהפסיקההפסיקההפסיקההפסיקה ש ש ש שכמוכמוכמוכמווווו וא הועט מברד
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 חרא ,דיקה בעשות לחייבה לש יקום מהמ, רחם הל כמנה מניטל שוז
  .דיקה בם שליה עאיןו, לום כבררת מינה או זבדיקהש

 ה לין אהשתא דיוןכ, חמה רל כמנה מניטל שו זאשה שראה נהלכךו
 יןא, 43לל כדות נם דשום מו בין אלהבא וכאן מם דראה תם אאפילוו, חםר
, עיינה מנסתם שברר לנינה עהרה טפסק הבדיקתש, בדיקות לצלה אקוםמ
 איןש, חם רה לאין שאשה בו זדיקה בעשות לריך צאין שבוארמ וא המאליוו
 ראה ניןא, קייםנ'  זענין למי נכןו. מעיין היה לאזיל דיון כבדוק לה מודע
 ליה עיןא, דיקה בעשה מעשה תם אאפילוש, ו זאשה בדיקה ביוב חשייךד
, דות נם דה זיןא, ם דמצא תם אאפילוש, לום כודקת באינהש, דיקה בםש
' ז לה ליעלו שמיםי'  זתמנה שעינן בכתי אכןא. מיה דקור מיה לילאז דיוןכ
 אחר ומים יבעת שה לספרהו': כתוב הכמאמרו, טבול תאחר ולה שקייםנ
'  זספור ליא הצריכה דאמרוו ב"ר נסים נבי רתכוון נלזה שאפשרו. 'טהרת
  .44בדיקות לקום מין אךא, לבד בימים הניןל מ"ר, הטהר לדי כקייםנ

, אשה הת אטמאה מונס אתוך מם דראית שמרו א]ב"ו ע"ל[ הדנ' גמב] ] ] ] דדדד
 דהנ[ בתוספתאו. ]א"ג ס"פק' יס[ע "השו ו]א"ה ה"ב פ"יסוא' לה[ם "רמבכ ה"כו

 עלה בותה אכהה, ראתה ופצהק: אונס מראיה לוגמאות דמה כתנו נ]א"פ
  . 45ראתהו] תתה רוא [יחתהכ, ראתה ובד כשא משאהנ, ראתהו

' מע'  ווברתה ח" לנהש[' פרדסה' בנדפס שאוב טהשר מ"ד למכתבוא ב"החזוו

 ניניע'  גובעת קהלכהה: "בריו דם הכךו, ם דראית ליבותס'  גין בבחיןמ, ]ג"ל
 ן מהסירו למוכרח הפסולת הם דעיןכ, חוץ לגוף הן מניגר הדם הותרמ) א: מיםד
, וסת הזמן בלא שבא הםד) ב. וסת היקר עזהוו, חיים הם דת ארעיל ילא שגוףה
 נוזל הם דכעיןו [דם הזילות נגורמתה, 46רחם בכאה הו אחיקה דמוכ, ונסי א"ע
, ראשונים השניםה. רחם העור ברט שחמת מבא הםד) ג]. פלה הוא, ידה לחמתמ
, טבילה וקייםנ'  זל שפסקה הה למצריכים ואשה הת אוסרים אם ההלכה הצדמ
  .יחתו שנפרשל ו"א ז"חזו הברי דלוא". הור טשלישי ההדםו

 

 הביִאו, לל כדה נומאת טם שייך שיןא, חם רה לבאיןט ד"מ' יד ס"וא י" חעקבעקבעקבעקביייי גלגלגלגליייית "וש' ע  .43
, קור ממי דוקאד, "מיה דמקורמ "כתיב דכתבוש, עליה הדםה ו"ב ד"ז ע" ידה נ''''וסוסוסוסתתתת בריד
 ל עימדל, "מיה דקורמ: "' דרשתא פביםז' פ, צורעמ'  פספרא בפורש מכן שוד עהביאו
 שששש""""אאאאררררהב ו" פבועותש' ל הףףףף""""יייירררר הדברי בו זרייתא בהובאהו, מקור הן מלא אאינן שדמיםה
  .'ו' יי ס" פדהנ

    נחתנחתנחתנחתממממת "וש, ז"מק' יד ס"וי ביביביבי צ צ צ צררררההההת "שו בו לצייןב ש"י' יז ס" חנגלנגלנגלנגלש אש אש אש א""""הרהרהרהרממממת "וש' עו  .44
 דבריםה. ט"צק' יד ס"וי'  חחלקו' צ' יד ס"וב י"ח    לוילוילוילוי ה ה ה הבטבטבטבטששששת "שוה ו"כק' יא ס" חצחקצחקצחקצחקיייי

ת "וש' ע, ונה שינהד, רחם הל שלקית חריתה כבלא, רחם הל כל שריתה כענין למוריםא
  .ם שבי צרת ה"שו ום שצחק ינחתמ

 נכונה הגירסא הי כבור סךא, ניעו וויח כלשוןמ" יחתהכ "פרש מם שתוספתא לודודודוד ד ד ד דסדיסדיסדיסדיחחחחב  .45
  . אתה ררתיתה הל שמקרהי ה"עש, "תתהר "יאה

 מחמת שפשר אסת וה לאין שאשה דכתבא ש"י'  פוף סתובותכ    לחמותלחמותלחמותלחמותממממן ב"מבר' ע  .46
  . אתה רחר אדבר בו אקרקע בנחבטהש
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, "רצון מאיהר "נקראתה, וסת הם דאית ריאה, א"חזו הדבריב' א הדיןה
 ה לישו, בחוץ מגוף הלע" כפיתנ "אינה ובעי טאופן באה בהיא שהיינוד
 באה הם דאית ריאה' ב הדיןה. בועה קלתי בו אבועהק, סוימת מחזוריותמ
 איהר "נקראתה, ]בחוץמ [רחם בכאה הו אחיקהי ד"ע, וסת הזמן בלאש
 וף גל עבחוץ מחץ לגוןכ, "אנסתמ "עולה פל שוצאה תהיא שינוהיד, "אונסמ
 שירה ימכה מבאה האיה ריאה', ג הדיןה. רחם הל שדימום לגורם הרחםה
, בפנים מרחם הל שדממת מציעה פהיינוד, ]בפניםמ [רחם הריריתב
  .47טהור וכה מדם לנחשבתש

 אםה, חמה רמנה מניטל שודם קהורה טהיתה ששה אענין לדון נמעתהו
'  רן ד48"וריהמ" בבמאמרוו, רחם הטילת נל שנתוחי ה" עדה ניא העשיתנ
 צואר בלא ורחם בא ללל כוגעים ניןא" שרחם הריתת כניתוח בצגר מודד
 גור סשהוא כשלמותו בולו כרחם הת אמוציאים וסביב מותכים חלאא, רחםה
 נאבדה והרחם מם דיפת טצאה ימא שחוש לאת זכל בש יאםה, מסוגרו
". רכה בלא בספק מבילה טלהצריךו, כריתה החמת מכה מדםב נתערבבהו
 צריכה שקטל נ" זויערבאךז א"הגרשש, ל" זבותינו רזה בנחלקו שהביאו
 כל שנקט שביא השה מאגרות העלל ב"מ ז"גר הבשםו, רכה בלא בטבולל
  .טהורה וכה מם דיא הרחם הריתת כשעת ברואה שדםה

 ם דאית רל שנידון הענין ל,רחם הריתת כל שופניםא'  גאן כיש שנראהו
  . מכתבול ב"נא ה"חזו הדעת לחיקה דל שונס אחמתמ

 עיל למתואר כנעשה הרחם הריתת כל שיתוח נוא הראשוןראשוןראשוןראשון ה ה ה האופןאופןאופןאופןהההה
 וף גל עלוחצים המלחציים בימוש שבלאו, צגרמ. ד'  רלל ש"נ המאמרוב
  . טהור וכה מם דלא אינו אהדימום שסתברמ, ניתוח הל שה זאופןב. רחםה

, ל"נ הראשון האופן במו כרחם הריתת כל שיתוח נוא השנישנישנישני ה ה ה האופןאופןאופןאופןהההה
  . ניתוח השעת ברחם הוף גל עלוחצים המלחציים בשתמש מהמנתח שלאא

 בטן הרך דטן קתךי ח" עעשה נהניתוחש, שלישישלישישלישישלישי ה ה ה האופןאופןאופןאופןהההה
]laparoscopically[ ,ה זבאופןו, תיכות חתיכות חרחם הת אמוציאיןו 

 וציאים מאזו, לשברו ורחם הוף גת אהם באחוז למלחציים במנתח השתמשמ
  . תיכות חתיכות חותוא

 ירית רל שדימום לגרום ללולהע, רחם הוף גל עמלחציים בו זחיצהל
 רחם בכאה הו אדחיקהש, מכתבול ב"נא ה"חזו הברי דכלל בהיאו, רחםה
 אופנים השני בלפיכךו, מטמאה האונס מם דראית לחשבת נדימום לגורמתה
 ם דיפת טמנה מיצא שפשרא, שבירתו ורחם התתרי כפני לגער, אחרוניםה
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 טמאה נברל כ"נא ה"חזו הלדעתו, רחם הוף גל עמלחציים בדחיקהי ה"ע
  .דחיקה האונס מו זראיה ביאה

 היינוד, רחם הריתת כל שראשון הבאופן שותנת נסברא הי כף אכןא
 ם דגדר בלא אדימום היןא, רחם הוף גל עמלחציים בימוש שלא בריתתוכ
 עשה נדמין מאנו שפני מאל"מ "מ, ל"נא ה"חזו הדעת לף אשרי וכהמ
 ל שהלכתי הצד הל עעתו דיתן לרופא הל עוטל מדבר הין אהריש, 49"עשהמ
 שתמש יפעמיםו, ניתוח לכניקה טאותה בעולם לשתמש מאינוו, ניתוחה
  .דעתיה אמיא רלא ומלחצייםב

 ף אהיינוד, רחם הריתת כיתוח נלל ש"נ האופנים הבכל שראה נלכן ו
 ה לאויר, בילה טל שעמי פד חמעשה בוא ההמדובר שיוןכ, ראשון האופןב
 ל אוב טהיותמ "זה בתקייםו, רכה בלא בךא, טבול תאחר ומיםי'  זתמנהש
ז "גרש הברי דם הלאה, 51"כמים חברי דשמוע לצוהמ"ו, 50"ע רקרית
  . ה"ללהז
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