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  ?  דמם האוסר מן התורה

        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

  מהי שליה    ––––    פרק א

 היפרדות שליה –פרק ב 
  שלית פתח –פרק ג 

  היפרדות קרומי� –  דפרק

        מהי שליהמהי שליהמהי שליהמהי שליה. . . . פרק אפרק אפרק אפרק א

היא האיבר שמתפתח יחד ע� העובר ] Placenta, בלטינית פלצנטה[השליה 
� :למשל. מרי� בי� הא� לעוברתפקידה העיקרי לאפשר חילו� חו. במהל� ההריו

והעברת חומרי פסולת מד� , העברת חמצ� וחומרי מזו� מד� הא� לד� העובר
  .העובר לד� הא�

  

�  עובר ברח� ניזו� מחבל הטבור שמחובר לשליה המוצמדת לדופ� הרח�: מימי

  )מבט מכיוו� העובר ( צד השליה הנראה מתו� הרח�:משמאל למעלה

  צד השליה הצמוד לרח�: משמאל למטה
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השליה נוצרת במהל� ההריו� מתאי� של העוברו� החודרי� לתו� רירית 
 רשת –רנה באלא דר� ממ, המעבר של החומרי� השוני� איננו ישיר. הרח�

  .אחד ד� הא� ומצידה השני ד� העוברביולוגית עדינה שמצידה ה

הרח� מתכוו& ופולט החוצה את השליה וחבל ,  דקות לאחר הלידה15כ
  .הטבור

. במהל� ההריו� יש חשיבות רבה להצמדות המלאה של השליה לדופ� הרח�
שאינ� דולפות , שכ� בצד האימהי של השליה קיימות מעי� בריכות של ד� אימהי

  . ה לדופ� הרח�עקב ההצמדה ההרמטית של השלי

" היפרדות שליה "–במצבי� לא תקיני� יכולה היצמדות הרמטית זו להפגע 
  . ואז ד� אימהי בורח מדופ� הרח� אל חלל הרח�,בשפה הרפואית

            היפרדות שליההיפרדות שליההיפרדות שליההיפרדות שליה. . . . פרק בפרק בפרק בפרק ב

        ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

מכה "בגדר ה� " הפרדות השליה"כי דמי� בהריו� הנובעי� ממא� דהו העלה 
, להתיר ,וכי יש על כ� תשובה, ור האוסרי� דמי� מ� המקואינ�" באותו מקו�
   ."צי& אליעזר"ממר� בעל ה

   ?הא� הדבר נכו� להלכה

        ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

1.  �  .דימו� עקב היפרדות שליה הוא הדימו� השכיח ביותר בהריו

) 99%( הוא כמעט תמיד) ב, נדה לו' ובגמ; ד, נדה ד(ד� קושי האמור במשנה   .2
יכול להופיע ) כאמור מהיפרדות שליה, הנובע(ד� כזה . ד� של היפרדות שליה

�  ). ב, נדה לח' ובגמ; ה , נדה ד(כאמור במשנה  ג� בשליש הראשו� של ההריו

שד� היפרדות שליה במצב שאינו מתאי� , לכ� פשוט כביעתא בכותחא  .3
או שנמש� ,  כגו� ששפתה–שדווקא אותו התירה תורה " ד� קושי"להגדרות 

א יו� שבי� "או שאירע שלא בתו� י, נהימי� רבי� מעבר לזמ� האמור במש
ובמצב כזה קיי� איסור ,  הרי הוא ד� אוסר ומטמא מ� התורה–נדה לנדה 
  . כרת ודאי

להתיר ד� , ח מפורס�" בש� תמטופלתלפני כתריסר שני� אמר לי בעל של   .4
.  כד� מכהאליו שהתייחס רופא � שללאחר ששמע הסברי, היפרדות שליה

ידועי� בי� שפת  שנבעה מהבדלי� טעות, בהוראהנחרדתי אז מטעות זו 
ובקשתי , במקו� העמדתי אותו על הטעות. הרופאי� לבי� לשו� ההלכה
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מאז חלפו תריסר שני� . שיחזור לאותו פוסק ויעביר לו את האמור למעלה
  . ולא שמעתי יותר את ההיתר המוטעה הזה מפי שו� אד�

ג� , ת צי& אליעזר"חות לשור בדקתי בשבת האחרונה ג� במפת"לבקשת כת . 5
והאנציקלופדיה , חלקי�' ו" נשמת אברה�"בספרי המאספי� המיוחדי� 

ו ד� "ולא מצאתי שו� איזכור או עדות להתיר ח, כ"רפואית ו0הלכתית
�  . היפרדות שיליה בהריו

ק "ד קפז ס" יו,)ז"תשס( להוסי� כי במהדורה החדשה של הנשמת אברה� ראוי
  .ש" עיי, שיש לדו� בו נויבירט האוסר מטע� נוס�י"ריהג מובא פסקו של ,)2(ב

מבחינה רפואית איננה דומה לדוגמאות של ד� מכה , היפרדות שליה, לסיכו� . 6
ומבחינה הלכתית אי� שו� ספק שהדימו� הנובע ממנה , ל"המובאות בחז

יר את הדימו� כד� קושי פרט למצבי� בה� נית� להגד, אוסר באיסור כרת
וג� אז רק א� הדימו� חל , הסמו� ללידה בלא שפתה מ� הצירי� עד הלידה

  . כמבואר בפרק רביעי דנדה, נדה לנדהא יו� שבי� "בי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :היפרדות שליה
   דימו� מפריד בי� חלק מהשליה לדפ� הרח�– 1

   השליה– 2

   העובר– 3

   דופ� הרח�– 4
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            תחתחתחתחשליית פשליית פשליית פשליית פ. . . . גגגגפרק פרק פרק פרק 

�בו חלק מהשליה מכסה את הפה הפנימי של , שליית פתח היא מצב מסוכ
  .צואר הרח�

של אצבע או מכשיר לתו�  בזמ� ההריו� הסכנה במצב זה היא שכל חדירה
ולגרו� , הרח� דר� תעלת הצואר עלול לפצוע את השליה החשופה מול הפתח

  .לדמו� מסיבי מפציעה זו

מו� מוגבר המסכ� את חיי היולדת ולכ� בזמ� הלידה קיימת ג� כ� סכנה לדי
  .לא מיילדי� עובר ע� שליית פתח אלא בניתוח קיסרי

        ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ? מה די� הדימו� הנובע משיליית פתח

        ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

כאשר כל , כאשר מדובר בשליית פתח
פגיעה קלה בשליה באזור החשו� לפתח הרח� 

�יש מקו� לראות , עלול לגרו� לדימו� מסוכ
הבא מהשליה עקב כד� מכה את הדימו� 

א פציעה של י הכא�  הסיבה לדימו�.הפגיעה
  .שלא כמו בהפרדות שליה, קמת השליהרי

י "ש אלישיב והגרי"כ� פסקו ג� הגרי
במהדורה החדשה של הובאו דבריה� , נויבירט

  .)1(ק ב"ד קפז ס" יו,)ז"תשס(הנשמת אברה� 

 �אמנ� א� לא היתה פגיעה ופציעה של גו
אי� , ימו� מהרח�ובכל זאת יש ד, השליה
  שהרי הדימו� יכול להיות תוצאה . להקל

   ודימו�, של הפרדות שליה סמו� לפתח
של הפרדות שליה אוסר מהתורה כמבואר 

 דימו� משלית פתח מלאה  .'בפרק בלעיל 
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            היפרדות קרומי�היפרדות קרומי�היפרדות קרומי�היפרדות קרומי�. . . . דדדדפרק פרק פרק פרק 

אלא , היפרדות קרומי� שייכת לקבוצת הדימומי� הנובעי� מהיפרדות שליה
ההיפרדות של , Subchorionic Hematoma שבהפרדות קרומי� הנקראת ג�

נמצא ליד השליה ולא בינה לבי� הרח� כמו ) טומהאההמ(השליה קלה והד� 
  .בהיפרדות שליה

        ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

ונאמר כי מדובר .  שנראו אצלה דימומי�,אשה בהריו� לאחר חודש שלישי
 מבחינה הלכתית דינו של מצב כזהמה . שליהשליהשליהשליהההההבהיפרדות חלקית של קרומי בהיפרדות חלקית של קרומי בהיפרדות חלקית של קרומי בהיפרדות חלקית של קרומי 

  ? רגילדימו� רחמיכ � מכה אודהא� יש לראותו כ

        תשובהתשובהתשובהתשובה

לאור העובדה שמנגנו� הדימו� בהפרדות קרומי� דומה מאד למנגנו� הדימו� 
פרדות שליה קלה יזיולוגית מדובר על הימבחינה פבהפרדות שליה נית� לומר כי 
   . רגישי� מספיק כדי להדגימהלא תמידשמכשירי האולטרה סאונד 

לכתית די� הדימו� כדימו� אסור של שמבחינה המכא� קל להגיע למסקנה 
  . בפרק בוכמבואר , היפרדות שליה
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