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התשובה .  כתב  תשובות  רבות  בעניי�  מניעת  הריו�  פיינשטיי�משה  הרב   
  לגיסו  הרב  יצחק ,רוסיאה  בעודו  ב"הראשונה  והעיקרית  נכתבה  בשנת  תרצ

בשנת  סג א  סימ�לק  ח,  והתפרסמה  באגרות  משה  אב�  העזר,  הלוי  שמאל
  הרב  פיינשטיי� .לת  שבעה  ענפי�וכול,  ארוכה  מאודזו  תשובה  .  א"תשכ

  הא� :התשובה  מתייחסת  לשאלה.  1מעיד  על  התשובה  שהיא  תשובה  חשובה
חו!  מהאמצעי  של  ?  מותרת  לשמש  במו
שהריו�  יהיה  מסוכ�  עבורהאישה  

אי�  אזכור  של ,    של  הגברהמו
  ודיו�  קצר  בסו"  התשובה  לגבי  לבישת  כיס
נית�  להגדיר אותה  אי�  דיו�  בסוג  המחלה  ,  כמו  כ�  .שיטות  מניעה  אחרות

. מש  באמצעי  מניעהתשההתשובה  עוסקת  ביסוד  ההיתר  ל .כמחלה  מסוכנת
, ס"ומאפיינת  יותר  את  חידושיו  על  הש,    בצורה  למדניתהתשובה  נכתבה

, בזמ�  כתיבת  התשובה,  40  ב�  ,יחסית  על  א"  גילו  הצעיר .דברות  משה
  וכתב  את  התשובה  כאילו  הוא ,פ  גילה  עצמאות  יוצאת  דופ�  כפוסק"הרמ

עיונו  בדברי  הראשוני�  על  הסוגיות .  היה  הראשו�  לכתוב  על  הנושא
אבל ,  הוא  הזכיר  מעט  דברי  פוסקי�  אחרי� .הרלוונטיות  היה  עצמאי  לגמרי

 
או  ע�  אחר  מגדולי  הדור ...  יתיישב  ע�  דודי  הגאו�",  הוא  מסיי�,  בסו"  אותה  תשובה  ארוכה .1

שנתיישבו  הרבה ויראה  לה�  תשובתי  זאת  שנתבאר  בטוב  טע�  ההיתר  בטעמי�  מוכרחי�  
 מ�ד סי"ח ;סימ� סזא  "ח,  אב�  העזר,  אגרות  משהאגרות  משהאגרות  משהאגרות  משה:  להתבטאויות  דומות  ראה".  י"דברי�  בעה

 . להל� כל המקורות באגרות משה ה� באב� העזר אלא א� כ� יצוי� אחרת .ע
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הוא  בעיקר  הקשה  על .  לא  כחלק  מהדיו�  ההלכתי  אלא  רק  הקשה  עליה�
פ "הרמ  בסו"  התשובה  ד�  .  שמאד  החמיר  בשימוש  במו
2החת�  סופר

.   הגברשלגבי  הדי�  של  לבישת  כיס  ל3 בדבריו  של  הרב  חיי�  עוזר  גרודזינסקי
ות  לסוגי�  שוני�  של  מניעת   לאחר  מכ�  מתייחספ"שכתב  הרמהתשובות  

  הוא מתשובותיובכמה    .ת  או  לאו  כמסוכנות  המחליהגדרת  סוגלו,  הריו�
שיעיי�  ביסודו  של כדי    ,סג'  א  סי"מפנה  את  השואל  לתשובתו  באב�  העזר  ח

 .4הפסק

פוסקי�  רבי�  הביעו  את  חששותיה�  לפסוק  בעניי�  מניעת  הריו�  הלכה 
על  א"  הראיות  החזקות  לפסק .  �  הרב  פיינשטיי�  אינו  שונה  בעניי5.למעשה

תייחס מוהוא  ,  6להתייחס  בכתב  לבעיה  של  מניעת  הריו�מ  נרתע  הוא,  שלו
 ,  מחדשכל  פע�בהוא  בדעה  שיש  לשאול  שאלת  רב    .לנושא  בזהירות  יתר

פ  א"  כתב  שהוא  מזהיר  את  בני  הזוג  לא "הרמ.  7ואסור  לסמו
  על  הרופא
וא  מרגיש  שה�  צנועי� והוא  מוכ�  לפסוק  לה�  רק  א�  ה,  8להקל  יותר  מדי

רבני� לבל יתעסקו בדי� הזה את ההוא מזהיר , בנוס". ולא  יפרסמו  את  הפסק
  .9"סת� רב"ולא , י� מובהקי� פוסק�כ ה"אלא א

     10 יסוד ההיתר יסוד ההיתר יסוד ההיתר יסוד ההיתר––––    שסכנה להתעברשסכנה להתעברשסכנה להתעברשסכנה להתעברככככ במו
  במו
  במו
  במו
 שימוששימוששימוששימוש . . . . 2222

 ברייתא דשלש נשי�ברייתא דשלש נשי�ברייתא דשלש נשי�ברייתא דשלש נשי�. . . . אאאא

הוא  הברייתא  של   11  באמצעי  מניעה  הפיכי�המקור  העיקרי  לדיו� 
 י�מדו  מברייתא  זו  ל.12ס"  מקומות  בשמספרמופיעה  בה"  שי�שלש  נ"
 
חלק יורה דעה , ב" תשל,הוצאת הוד: ירושלי�, ' חלק בחת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר  תשובות  ,  משה  סופרהרב  .2

  .ב"קע' סי
 .כג' ג סי"ד אב� העזר ח" תשל:תל אביב, אחיעזראחיעזראחיעזראחיעזרת "שו ,חיי� עוזר גרודזינסקיהרב   .3
    ;)א"תשי(סז  ,  )א"תשכ(סה  ,  )ח"תשי(סד  ,  )ב"תשי(סב  :  א"אב�  העזר  ח:  רשימת  התשובות .4

    ;)אי�  תארי
(כד  )  ו"תשכ(כב  )  ה"תשכ(טו  ,  )ב"תשל(יג  ,  )ח"תשכ(  יב  ::::ג"  ח;)ב"תשכ(יז  :  ב"ח
) ג"תשמ(ב : סב, )ג"תשל(לו  ,  )ח"תשל(לה  ,  )ט"תשל(לד  ,  )ט"תשכ(לג  ,  )א"תשמ(  א:  לב        :ד"ח

 .ו"נכתב בעודו בלוביא� בשנת תרצ שא וסימ� ע"תשמ,כ"עד שנכתבו משנת תש,וסימני� סז
הנני  רגיל  למנוע  עצמי "קטו  '  א  סילק    חמנחת  יצחקמנחת  יצחקמנחת  יצחקמנחת  יצחקת  "יס  שויהרב  יצחק  יעקב  ו:  ראה  לדוגמא  .5

 . תבטא באותו סגנו�שמ, ה קוק בעזרת כה� סימ� לה"הראיו ,"בכל האפשרות מלהורות היתר
ל  בירחוני�  כיו�  שה� "הוא  אינו  מסכי�  לכתוב  אודות  הנושא  הנ.  חלק  א  סימ�  סדבראה    .6

א
  הוא  חושב  שמתאי� .  מיועדי�  לאנשי�  פשוטי�  שאינ�  יראי  חטא  ורק  מחפשי�  קולות
ידי חכמי� הרוצי� לברר הלכה ת כי המעייני� בה� ה� רק תלמ"לכתוב  על  הנושא  בספרי שו

 ,בתשובה  אחרת.  בסו"  התשובה  הוא  שוב  כותב  כמה  שיש  לחשוש  לפסוק  בעניי�.  לאמיתה
עד  עתה  נהגתי  שלא  לענות  במכתב  בדברי�  אלו  אלא  כשבאו "  הוא  כותב  ,כב'  ג  סילק  חב

 " ...שאז הזהרתי] בעל פה[פ "אלי לשאול בע
ר "לדניתנה  תשובה  ה  .ה"  עד  תשממהלא  התפרסכ  ו"התשובה  נכתבה  בשנת  תש,  עד'  ד  סי"ח  .7

 .בע� מרקוס שהיה ראש אגודת הרופאי� הדתיי�
 עד' ד סי"ח; סד' א סי"ח  .8
 .סז'  סילק ד ח; סז; סד;יג' סי' חלק א  .9
 65,72'  עמ,  עח,  עזאסיאאסיאאסיאאסיא,  "סוגיית  מו
  בשעת  תשמיש  –מבוא  לדיאפרגמה  ",  ראה  הרב  יואל  קט�  .10

 ).ו"תשס(
 .חייא' במעשה יהודית אשת ר, ב, י מניעה בלתי הפיכי� ראה יבמות סו" סהעל אמצע  .11
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 .הריו�  יסכ�  אות�  ה�  לנשי�  בריאות  וה�  לנשי�  ש,הפוסקי�  הלכה  למעשה
שהברייתא  עוסקת  בנשי� בעובדה    נעוצהמקור  זה  הסקה  מב  הבעיה

נשי� ,  שאינ�  מנויות  ביניה�  עבור  נשי�    פיהלעת  הלכה  ביע  וק,מסוימות
 . ה בפרשנותתלוי, מסכ� אות�שהריו� 

...
  –קטנה  ;  ומניקה,  מעוברת,  קטנה:  שלש  נשי�  משמשות  במו
,   שמא  תעשה  עוברה  סנדל–מעוברת  ,    שמא  תתעבר  ושמא  תמות

א "מבת  י?  ואיזו  היא  קטנה;    שמא  תגמול  בנה  וימות–מניקה  
 –פחות  מכא�  ויתר  על  כ�  ,  ב  שנה  ויו�  אחד"שנה  ויו�  אחד  עד  י

אחת  זו וחכמי�  אומרי�  ;  מ"דברי  ר,  משמשת  כדרכה  והולכת
משו� ,  ומ�  השמי�  ירחמו,  כדרכה  והולכת    משמשת–ואחת  זו  
 .   13)ז"תהלי� קט(" 'שומר פתאי� ה": שנאמר

י  מפרש "רש.  בפירוש  כוונת  רבי  מאירהראשוני�    מחלוקת  ידועה
  לתת  מו
  במקו�  תשמיש  כשה�  משמשות  כדי  שלא מותרותמותרותמותרותמותרות"שהנשי�  
 ,י"לדעת  רש,  לפיכ
  .15"  לשמש  במו
תתתתצריכוצריכוצריכוצריכו"רבנו  ת�  מפרש  .  14"יתעברו

בנו ולפי  ר,  מש  במו
  מחמת  איסור  השחתת  זרעתשהרבנ�  סוברי�  שאסור  ל
�  השמי� מ"מש  במו
  מהטע�  שתשהאינ�  חייבות  לשרבנ�  סוברי�  ,  �ת

, א"תלמיד  הרשב,  �16"הרמב  –רבני  ספרד  .  א
  מותרות  לעשות  זאת,  "ירחמו
ש ובי  מאיר  פוסק  ששל  שר,רבנו  ת�    מפרשי�  כמו18א"  והריטב17ה"הרא

א,  ורבנ�  פוסקי�  שה�  מותרות  לשמש  במו
,  נשי�  צריכות  לשמש  במו
ה 

 . "מ� השמי� ירחמו"אינ� חייבות כי 

  בפרשנות   חשובה  נוספתמחלוקת  ליש  השלכות  מעשיותאול�  
 .נשי�  מותרות  לשמש  במו
  בשעת  תשמישהי  שלש  "לדעת  רש  .המשנה

  במו
  בשעת  תשמיש  הוא ימוששלדעתו  .  רבנו  ת�  אינו  מקבל  פירוש  זה
  היא  שימוש בנו  ת�כוונת  הברייתא  לפי  ר;  ואסור  בכל  מצב,  השחתת  זרע


א" פע� , לשיטתו .תשמיש אחרל, האישה  הייתה מקנחת את עצמהבו    ,במו
. שחתת  זרעה  איסור  חמת  מ,מש  במו
  בשעת  תשמישתשה  לאי�  היתר

לדעת (�  מתירי�  וה�  אינ,  מאיר'  ל  חולקי�  על  ר"רבנ�  בברייתא  הנ,  כאמור
ש ו  שללגביהברייתא  לפיכ
  מוב�  ש.  דבר)  ת"לדעת  ר(ולא  דורשי�  )  י"רש

 
מהדורת  ,  תוספתא  נדה;  ב,  נדה  לה  ;ב,  נדרי�  לה;  א,  כתובות  לט;  ב,  יבמות  ק;  ב,  יבמות  יב .12

 .ו :בפרק , ל"תש, ספרי ואהרמ�:  ירושלי�,צוקרמנדלמשה שמואל 
 .ב, יבמות יב  .13
 .משמשות במו
ה "ב ד, י יבמות יב"רש  .14
  .ה שלש"תוספות במקו� ד  .15
 ,]ל"חמו  [:ירושלי�,  מסכת  נדה,  �  השל�  שעל  ידי  מכו�  מערבא  למחקר  תורני"מפעל  הרמב .16

 א, ד" יג, ה"תשנ
מוסד  הרב :    ירושלי�,א,  ד"  לט,  כתובות'  מס,  שיטה  מקובצתשיטה  מקובצתשיטה  מקובצתשיטה  מקובצת,  רבינו  בצלאל  אשכנזיראה   .17

 . קו ' א,קד  'א' עמ, ב"תשס, קוק
 .א, ד" לט, ב"תשמ, מוסד הרב קוק: ירושלי�, ס מסכת כתובות" על השאאאא""""ידושי ריטבידושי ריטבידושי ריטבידושי ריטבחחחח .18
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הביאו  את   20ש"והרא  19""  הרי.�  ובשולח�  ערו
"נשי�  לא  הובאה  ברמבה
 .21 ביחס אליה הלכהו פסקא אותה ולו פרשאלא
  ,הברייתא

ובעיקר  מהברייתא ,  ס"פ  היא  להוכיח  מסוגיות  רבות  בש"מטרת  הרמ 
  של  הפוסקי�  הראשוני�  מתירי�  שימוש �שרוב  רוב,  "שי�שלש  נ"של  

כבר  בשני זו  הוא  מוכיח  עמדה    .תעברא�  תאישה  לסכנה  קיימת  במו
  כאשר  
ס "  בענפי�  האחרי�  הוא  מוכיח  ממקורות  אחרי�  בש.ענפי�  הראשוני�ה
ושיש  עליה   ,נכונהתו  הראשוני�  על  הסוגיא  של  שלש  נשי�  שעמדדברי  מו

  .הסכמה רחבה

שהוזכרו  בברייתא נשי�    השטיי�  מסביר  שהסכנה  של  שלשהרב  פיינ
  רבנ�  אינ�  מתירי� ,לכ�  .22  ויש  לה�  הבטחה  מ�  השמיי�,היא  סכנה  טבעית

 ."מ�  השמיי�  ירחמו"אומרי�  שה�    כי  ,שימוש  במו
]  י"לפי  שיטת  רש[לה�  
  
  מודי�  שאישה  מותרת  לשמש רבנ�ג�  ,  בסכנה  מחמת  מחלה  וכדומהא

נשי�  של  הברייתא היש  הבדל  בי�  שלש  ,  פ"מלפי  הסברו  של  הר.  במו

ורק ורק ורק ורק ,  לכ�  לה�,  נשי�  יש  סכנה  טבעית  להתעברהלשלש  .  עול�ה  ותלשאר  נש
 לה�  סור  א,  לדעת  רבנ�,מסיבה  זו.    הבטחה  שמ�  השמיי�  ירחמוקיימת,  לה�לה�לה�לה�


. רחמי  שמי�  ללא  פגעצאו  מזה  בי  ה�  ,�  יכנסו  להריו�אכי  ג�  ,  לשמש  במו
א�  ה� ,    הבטחה  שמ�  שמיי�  ירחמו�אי�  להאשר    ,נשי�  אחרות,  �ומתעל

לכ�  א�  ה� .  אי�  זה  אלא  עונש,  בהריו�  ובלידהעלולות  להסתכ�  וחולות  
 .  להריו�נהכנסת לשמש במו
 כדי שלא מותרות חולות ה� יינהתה

  גדר תשמיש לצור
גדר תשמיש לצור
גדר תשמיש לצור
גדר תשמיש לצור
. . . . בבבב

הרב עובר  ,  רבי  מאירלבי�  סביר  את  המחלוקת  בי�  רבנ�  ה  שהואאחר  ל 
 ווכא�  הוא  מגיע  לחידוש,  זכר  לעילו  רבנו  ת�  שהלטעמו  שלפיינשטיי�  

 . במו
שימושהגדול והחשוב בנוגע ל

 שימוש  במו
  אסור  לאישה  מחמת  איסורה:  פ  מתחיל  בשאלה"הרמ
לאישה  שיש   מותר,    לפי  רבי  מאיר,  מדוע,�  כ�א  .  של  הבעלוהשחתת  זרע

 עלהימנ  הרי  אפשר  ?להשתמש  במו
  ,נשי�ה  או  לשלש  ,סכנה  בהתעברותה
וכ
  למעשה .  זרעהשחתת  בעיה  של  ב  כלל  יתקלולא  לה,    מתשמישלגמרי
זה  יהיה  כאילו מכיוו�  שאי�  שו�  היתר  במו
  קוד�  תשמיש  ש  רבנו  ת�  סובר

          .י ורבני ספרד תמוה" אבל לשיטת רש.הוא זורע על העצי� ואבני�
 
 .""ב בדפי הרי,  ד" ב,ס"ש, מסכת יבמות, "" רי,רבנו יצחק אלפסי  .19
 .ב, ד" קכד,  אות ז,פרק א, מסכת יבמות, ש" רא,רבנו אשר  .20
,  עזאסיאאסיאאסיאאסיא,  "  בשעת  תשמישסוגיית  מו
  –מבוא  לדיאפרגמה  ",  ראה  מאמרו  של  הרב  יואל  קט� .21

 . ל"ז והמרש"הרב קט� מסכ� את הסוגיא  ומוסי" את דעת� של הרדב). ו"תשס (65,72' עמ, עח
דהא  ברור  שלא  פליגי  רבנ�  אהיתר  דסכנה  רק  שבאלו  השלש ,  וא"  לרבנ�  יודו  שמותרות"  .22

ר!   והוא  לת,נשי�  פליגי  מטע�  שמ�  השמי�  ירחמו  כמפורש  בדבריה�  שרק  מטע�  זה  אסרי
ט  על "כתובות  ד"  ל]  בשיטה  מקובצתבשיטה  מקובצתבשיטה  מקובצתבשיטה  מקובצת[מ  "א  בשט"ה  והריטב"שלא  יקשה  קושית  הראי

 ". י דכיו� שיש סכנה אי
 אסרי רבנ�"פרש
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מצוות  עונה קיו�  ביאה  לש�  י  ורבני  ספרד  "מחדש  שלפי  רש  23פ"הרמ
  לצור
  מצוות ביאה.  מביאה  זולו  א�  בודאי  לא  יוליד    אפי,"לצור
"  תנקרא

כשיש ,  אישה  משתמשת  במו
ה  ג�  א�  ,�  לכ,לבטלהלבטלהלבטלהלבטלה  זרע  תאהוצה  נעונה  אי
   . אי� זה בגדר השחתת זרע,לה סכנה להתעבר

    שיטות שונות של אמצעי מניעהשיטות שונות של אמצעי מניעהשיטות שונות של אמצעי מניעהשיטות שונות של אמצעי מניעה    . . . . 3333

             diaphragm    ––––     כיפה כיפה כיפה כיפה––––מו
 מו
 מו
 מו
 . . . . אאאא

מתיר פ  "שהרמ  נואיכבר  רו  24  כמו
diaphragm,פ  מגדיר  את  ה"הרמ 
  
במקרה  של .  26  ויש  לציי�  א
  ורק  במקו�  סכנה25,במקו�  סכנהשימוש  במו

  האמצעי� על  פני  עדיפה  בעיניו  השיטה  האמו
  היהשימוש  ב,  סכנה
 היתרה  במניעת  יעילותו  כפתרו�  הלכתי  או  וותדיפ  עבגלל  לא  27,האחרי�
שיצויי� כפי    28,אמצעי�  האחרי�לגבי  ה  בעיות  וחששות  עקב  אלא  ,הריו�
 .להל�

 גלולהגלולהגלולהגלולה. . . . בבבב

  כוס של עיקרי� כוס של עיקרי� כוס של עיקרי� כוס של עיקרי�––––רקע הלכתי רקע הלכתי רקע הלכתי רקע הלכתי 

  היא .הגמרא  מספרת  על  אשתו  של  רבי  חייא  שסבלה  מצער  לידה 
הא�  נשי�  מצוות :  באה  לפני  רבי  חייא  ושאלה  אותו,  לאשה  זרההתחפשה  

היא  הלכה  ושתתה על  סמ
  תשובתו  .    לא:הוא  ענה?  מצוות  פריה  ורביהב
 לו רק הייתה ל
 עוד :א אמר להוהו, אחר זמ� נודע לול. משקה  שעיקר אותה

ל  מהווה  מקור  לדי�  כוס  של "הסיפור  הנ.  29]  לידה  אחתהכוונה[  !כרס  אחד
 :  לגבי השימוש באמצעי זה שלש שיטותקיימות ,למעשה. עיקרי�

שיטת זו    :אישה  לשתות  כוס  של  עיקרי�  א"  ללא  שו�  צערלמותר    ....אאאא
אב� ,  ח�  ערו
סימ�  ה  בשולבק  יד  "ק  ו  ובית  שמואל  ס"החלקת  מחוקק  ס

 . יב' ה סע' העזר סי

 
,  עזרת  כה�עזרת  כה�עזרת  כה�עזרת  כה�,  אברה�  יצחק  הכה�  קוק'  ג�  ר.  פ  אינו  היחיד  שמחדש  את  הדי�  הזה"הרמ,  אול� .23

 .מחדש את אותו הדי� מאותה סוגיא ,הסימ� ל
 .סח' ד סילק ראה ח  .24
 .עד' הוא אומר כ� בפירוש בחלק ד סי  .25
, "ז  אויערבא
  לפני  חזרה  ולאחריה"  דעת  הגרש–דיאפרגמה  ",  ראה  הרב  מרדכי  הלפרי� .26

על  פיה�  הרב ,  י"הרב  הלפרי�  מביא  מכתבי�  בכת).  ו"תשס  (136,154'  עמ,  עח,  עזאסיאאסיאאסיאאסיא
  סכנה שלמה  זלמ�  אויערבא
  מתיר  למעשה  את  השימוש  בדיאפרגמה  לא  רק  במצב  של
  . לאישה אלא ג� במצב של חשש לסבל קשה או פגיעה חמורה בבריאות  או בשלו� בית

אבל ,  תתעבר  שתסתכ�  א�ב  שהוא  מתיר  אמצעי  מניעה  לאישה  :  ראה  לדוגמא  חלק  ד  סי  סב  .27

 .רק מזכיר שיטת המו

 .לד 'ראה חלק ד סי  .28
' שנאי  מנא  ואתיא  לקמיה  דר,  ידהחייא  הוה  לה  צער  ל'  יהודית  דביתהו  דר.  "ב,  יבמות  סה .29

לסו" , אזלא  אשתיא סמא דעקרתא.  לא:  אמר  לה?  אתתא  מפקדא  אפריה  ורביה:  אמרה,  חייא
 ".  איכו ילדת לי חדא כרסא  אחריתא: אמר לה, איגלאי מילתא
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ראה .  ח"  שיטת  הב:לידה  או  צור
  גדול  וכדומה  מותר  במקו�  צער  ....בבבב
 . ק יא"ה ס' ל הובא בפתחי תשובה  על השולח� ערו
 סי"המהרשדברי 

  עצי ,  ברלי�שיטת  הרב  נח  חיי�  צבי:  א�  הריו�  יסכ�  את  חייהמותר  רק    ....גגגג
  .ק נב" ס על הטור ושולח� ערו
הארזי�

 הגלולה באגרות משההגלולה באגרות משההגלולה באגרות משההגלולה באגרות משה

   כוס  של  עיקרי�  במקרה  של  צער  ליטולאישה  מותרלפ  פוסק  ש"רמה 
ואינו מזכיר את ,   אינו  מזהה  בפירוש  את  הגלולה  ככוס של עיקרי�הוא.  בלבד

 מתייחסאלא  ,    במחלוקת  הפוסקי�ד�הוא  איננו  .  חייא'  הגמרא  אודות  אשת  ר
 . ככוס של עיקרי�בפשטות לגלולה 

ה   מצד  אחד  הוא  סובר  שמבחינ.יצדד,א  דווגלולה  הפ  ל"  של  הרמיחסו
  מתיר   הוא.  בעיה  של  השחתת  זרעכלל  היא  טובה  מאד  כי  אי�  תיתהלכ

אלא  א"  במקרה  של ,  לאישהסכנה  כאשר  קיימת  גלולה  לא  רק  שימוש  ב
או ,  32  קשהנפשימצב  ,  31צער  גדולג�  ,  יתרה  מזו  .30הריו�  קשה  מחמת  חולשה

  מניעת  ההריו�  על  ידי  שימוש  בגלולה גורמי�  להתרת,  33סיבה  נחוצה  אחרת
: וכדבריו,  פריה  ורביההבעל  טר�  קיי�  מצוות  ש  במקרהאפילו  באופ�  זמני  

יש  להתיר ,  וא"  א�  רק  מצד  חולשה  בעלמא  כשהוא  יותר  מבסת�  נשי�"
ר  א�  היא  חולשה  לחכות  איזה  זמ�  קצר  עד "מצד  זה  א"  בלא  קיי�  עדיי�  פו

אבל  יצא  לאור ,    כתיבתה  לא  ידועובתשובה  הזאת  שתארי
".  34שתחזק  גופה
ב "הוא  חוזר  בו  ממה  שכתב  בשנת  תשכ,  באב�  העזר  חלק  ג,  באגרות  משה

 35..."ר  כשיש  צער  גדול"כשקיימו  פו]  גלולה[שי
  להתיר  "ש,  ב"ע  ח"באה
פ  א" "הרמ,  ר"כאשר  קיימו  פו.  ר"מצאנו  שתי  קולות  כאשר  כבר  קיימו  פו

דבר  שהוא  אסר  בתשובה ,  36מתיר  לקיחת  הגלולה  מחמת  מצב  כלכלי  קשה
פ  א" "בתשובה  אחרת  הרמ.  37ר"אחרת  כאשר  הוא  לא  התייחס  לעניי�  פו

מסתבר , וא�  היא  אשה  חולה  א"  שלא  תסתכ� מזה אלא תחלה ביותר",  כותב
ר  אולי  אינה "דבשביל  פו,  ר  תוכל  לבטל  באופ�  זה  א"  לגמרי"דבקיי�  פו

 .38"משועבדת להתחלות מזה

 
 .כד' ג סי"ח  .30
 .יז' ב סי"ח  .31
 סח וסט' ד סי"ח .32

 .עב' ד סי"ח  .33
 .כד' ג סי"ח  .34
 .כד' ג סי"ח  .35
 ב:עד' ד סי"ח .36
אבל  לא  בשביל  קושי  הגידול  וחוסר  פרנסה ...  ואיכא  דברי�  ששי
  להתיר.  "עא'  ד  סי"ח .37

 .ט הנושא היה מחלה של הבעל"בתשובה הזאת שנכתבה בתשל". וכדומה
 . כד' ג סי"ח .38
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סיבה   .משתי  סיבות  בגלולה  ימוששמתנגד  ל  פ"רמלמעשה  ה,  פ  כ�"אע
 .    39השנייה היא רפואיתהסיבה ו, נוגעת להלכות נדהו, אחת הלכתית

  הרב ,חתנו  .40ולמצב  של  נידה�  שהגלולה  גורמת  לדימו�  ועפ  ט"הרמ
 י�  שמע  מהרופא  שהמציא  את  הגלולה  שכששי�  אחוז,ר  משה  טנדלר"ד

  סומ
  על   אינופ"הרמ  .41  בי�  הוסתותרואות  ד�הנוטלות  גלולות  נשי�  מה
בתשובה  שהוא  כתב ,  לכ�.  רופא  שאמר  שרק  מיעוט  של  נשי�  מדממותה

 עקב  ותהוא  אסר  את  השימוש  בגלול,  סה'    סישהתפרסמה  בחלק  אא  "בתשכ
מ "א  אבל  התפרסמה  באג"וכ�  בתשובה  שנכתבה  בתשכ.  החשש  לדימו�
א "ולכ�  א:  "פ  אסר  שימוש  בגלולה  מחמת  ד�  נידה"הרמ,  ה"חלק  ד  בתשמ

בתשובות .  42"אבל  מכל  מקו�  לכתחלה  אי�  לקחת  כלל...  עצה  זולעשות  
אלא דה  י  האישה  להשתמש  בגלולה  מחשש  נעל  אינו  אוסר  פ"רמה        43אחרות
  על  ידי ,אחר  נטילת  הגלולה,    בדיקהיכתערבש  בגלולה  ומיהשאת  מתנה  
א וה,  אה  ד�ורהאישה  אינה    א�  .  מו
  באותו  מקו�  למש
  חודש  ימי�הנחת

הוא  אסר �  בכמה  תשובות  לו  א.44  באופ�  שוט"ולה  בגלמתיר  לה  להשתמש
ועתה  נשמע  שהפילי�  ה�  דבר  שמזיק  להאשה  במחלות :  "טע�  סכנהמ

הוא  סכנה ";  45"אחרות  ולכ�  אי�  ליקח  הפילי�  מצד  חשש  סכנה  לעניי�  אחר
  וכעשרי� .46"להאשה  למחלות  אחרות  של  סכנה  ממש  ואסור  מצד  סכנה

  הטיעו�  של  סכנה  אבל  באופ� שני�  לאחר  כתיבת  תשובות  אלו  הוא  חזר  על
וג�  יש  לידע  כי  הגלולות  האלו  לא  טוב :  "ולא  כהכרעה,  מאופק  יותר

  שיש פ  סובר"הרמ.  47"לבריאות  האשה  וצרי
  להעיר  להדאקטאר  על  זה

 
 .כד' ג סי"ח; יז' ב סי"ח  .39
 .עב' ד סי"ח; לד'  סיד"ח; כד' ג סי"ח; יז' ב סי"ח; סה' א סי"ח  .40
  שהגלולה ובדהכי  עצ�  הע,  אומרי�  שרק  מיעוט  מדממותההוא  אינו  סומ
  על  הרופאי�    .41

אבל  בעצ�  אי�  לסמו
  על  הרופאי�  במה "  .  לחששת  מספקהיא  סיבהיכולה  לגרו�  לדימו�  
שאומרי�  שרק  שליש  נשי�  רואות  דלא  שיי
  לידע  דבר  ברור  בזה  להחשיב  כרוב  שאינ� 

, ר  דניאל  מלא
"ראה  ד".  יו�  שהוא  סבה  להוציא  ד�  יש  לחוש  לכל  הנשי�רואות  דמכ
ר "ש  ד"המכו�  לחקר  רפואה  ע,  עור
  מרדכי  הלפרי�,  ספר  אסיא  חספר  אסיא  חספר  אסיא  חספר  אסיא  ח,  "גלולות  למניעת  הריו�"

  שכתב  מאמר  ארו
  בנושא  הדימו�  והסכנות ,108,120'    עמ,ה"תשנ:  ירושלי�,  פלק  שלזנגר
 ,  של  הרב  משה  פיינשטיי�  באגרות  משהוהתחיל  בהתייחסות  לתשובות,  מחמת  הגלולה

הגלולה היו�  הוא  מסכ�  ש.  והביא  סטטיסטיקה  של  השפעת  הגלולה  על  דימו�  בי�  ווסתי

 . אינה גורמת לדימו� ולסכנות כל כ

 .סז' ד סי"ח .42
נכתבה לד  '    סי;)אי�  תארי
(כד  '    חלק  ג  סי;ב"תשכ  התשובה  נכתבה  בשנת  ,חלק  ב  סי  יז  .43

 .ט"תשלבשנת 
 .כד לפרטי הדי� שלו' לק ג סיחעיי�   .44
 .יז' ב סי"ח .45
  .ג סי כד"ח  .46
 .עב' ד סי"ח .47
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וא"  שלא  מצוי  כל ",  דחוקהוא  חשש  לסכנה  שהחשש  לסכנה  למרות    ושלח
  48..".כ
 יש למיחש

לאישה מציע את הגלולה רק  אוהוגלולה  מעדי"  את  המו
  מעל  הפ  "הרמ
  
  וכפתרו�  הנועד  למנוע  את  הצור
 )diaphragm(שאינה  יכולה  להשתמש  במו

א  אינו וה  .  שהוא  ריכ
  את  עמדתושמסתבר  כפי  שכבר  כתבנו,  אול�  .49בעיקור
שיש  לידע  כי  הגלולות  האלו  לא  טוב  לבריאות  האשה   ",מסתייגרק  אוסר  אלא  

אי� ,  שימוש  בגלולה  מותררי�  בה�  הבמק.  50"וצרי
  להעיר  להדאקטאר  על  זה
  .51ג� בשבתלהשתמש בה מותר ו, בעיה של רפואה בשבת

 IUD    ––––    רררר""""התהתהתהת, , , ,  התק� תו
 רחמי התק� תו
 רחמי התק� תו
 רחמי התק� תו
 רחמי––––טבעת טבעת טבעת טבעת . . . . גגגג

על  א"   .52דהינלד�  פ  אסר  טבעת  משו�  שלדעתו  הטבעת  גורמת  "הרמ 
התק� ,  התק�  ע�  סליל  נחושת,  פשוטהתק�  ,  ר"התשיש  סוגי�  שוני�  של  

הוא בדיוק    ידוע  לאיזה  התק�  לא.  גסטרו�המכיל  הורמוני�  מסוג  פרו
א
  בזמנו  טר�  השתמשו  בהתקני�  המפרישי�  פרוגסטרו�  לאור
 ,  תייחסה

שהטבעת  והגלולה ישראל  תייחס  לדעה  הרווחת  באר!  ההרב  פיינשטיי�  .  זמ�
שפלא  שבאר!  ישראל  לא  ידוע  זה "וא  כתב  ה  .53בחינת  ההלכהמה�  טובות  

  .54"הואסור להשתמש בזה מאיסור החמור דנד

. 55  של  הטבעתהחילוקי  דעות  בי�  הרופאי�  על  אופ�  פעולתישנ�  
ע  בתו
  הרח� ות  לנית  המופריפ  למד  מרופא  שהטבעת  גורמת  לביצ"הרמ

 ג�  קיי�  ,רופאעל  פי  דברי  אותו  ,  לדעתו  .שתרש  בדופ�  הרח�במקו�  לה
ת   משתרשביצית  המופרית  כ�  שבמקרי�  נדירי�  ה,,  להפלהכלשהו  חשש  

פ  עצמו "  אול�  הרמ.לומתחיל  לגדאשר  הוא  העובר  נחנק  כ  
א,  בדופ�  הרח�
לגבי  שימוש   .מו
השימוש  בגרוע  מהתק�  הלדעתו  .  כתב  שזהו  חשש  דחוק

 
, ספר  אסיא  דספר  אסיא  דספר  אסיא  דספר  אסיא  ד,  "תכנו�  משפחה  ומניעת  הריו�",    שלמה  אבינר'  ר  ראה  מאמרו  של,לד'  ד  סי"ח .48

  
  מניעת –שער  ג  ספר  אסיא  יא  ספר  אסיא  יא  ספר  אסיא  יא  ספר  אסיא  יא  ;  167,181'  עמ  ,ג"תשמ,  ירושלי�,  אברה�  שטיינברגעור
ר  מרדכי  הלפרי�  בשאלת  הסכנה "ר  חנה  קט�  וד"ד,  ר  אורי  לוי"יה�  של  דבמאמר,  הריו�

 .234,247' עמ, הרפואית בנטילת גלולות
 סז' ד סי"וכ� הוא כותב בח, לד' ד סי"ח  .49
 .עב' ד סי"ח  .50
 .סז' ד סי"ח  .51
, ד"תשנ:  ירושלי�,  ]ל"וחמ[,  ברכת  בני�ברכת  בני�ברכת  בני�ברכת  בני�,  יהושע  זנד'    הרבראה.  סח'  ד  סי"ח;  כא'  ג  סי"ח  .52

התק�  תו
  רחמי  מחמת פני  ה  שכותב  שג�  בעל  הקהלות  יעקב  העדי"  את  המו
  על  ,רפז'  עמ
 .החשש לדימו�

ר  פלק  שלזינגר "ש  ד"המכו�  ע:  ירושלי�,    חלק  גנשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�,  אברה�  סופר  אברה�ראה   .53
 .סג' ג עמ"ח, ו"תשמ, "שערי צדק"פ התורה ליד המרכז הרפואי "לחקר הרפואה ע

 .טס' ד סי"ח  .54
,דימו� מחמת התק� תו
, הלפרי�' מ; 146' עמ, חלק ד,  אנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתראה    .55

דימו�  מחמת ,  ו�  גילבורט'אורי  לוי  וג;  224,229,  ספר  אסיא  יספר  אסיא  יספר  אסיא  יספר  אסיא  י,    רקע  רפואי  והלכתי–רחמי  
והמש
  הדיו� ;  234,237'  קט�  ש�  עמ'  וח'  י;  231,233'  עמ,  ספר  אסיא  יספר  אסיא  יספר  אסיא  יספר  אסיא  י,  התק�  תו
  רחמי

 . ואיל
238' ש� בעמ
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 ותאפשרשקיימת    כיו�,  
  בטבעת  א,  לומר  שהוא  דר
  תשמישישבמו
 .  דר
 תשמישואי� ז,  מורגשת בעת תשמישהטבעתש

על כל   ,56פ"הרמנת  טע  היא  כפי  זולגבי  הרגשה    לא  ברור  א�  המציאות  
. התנגדותו  העיקרית  לשימוש  בגלולות  נובעת  מהחשש  לנדה,  פני�

�  את סכההריו�  משכג�  אותו    ר  היא  חריפה  יותר  והוא  אוסר"התנגדותו  להת
 .57האישה

  קוטל זרע קוטל זרע קוטל זרע קוטל זרע––––קצ" קצ" קצ" קצ"  – ס� לחס� לחס� לחס� לח. . . . דדדד

כוס  של ע�    הרב  פיינשטיי�  ותו  מזהה  א,  של  הקצ"ת  הכימיעקב  ההשפעה
 ,ת  כימיה  פעולבאמצעותהקצ"  מונע  הריו�  ,  קרי�יכוס  של  על  בדומה.  עיקרי�

הגו"  ופעולת מערכות  הפנימיות  של  קרי�  הפעילות  היא  בירק  שבכוס  של  ע
  .גו"בנרתיק שהוא מערכת חיצונית בהקצ" היא 

   במילי�  של.  בול�  חדירת  זרע  באופ�  מכניאיננו,  מו
בניגוד  ל,  הקצ" 
רע  שלא  יכנס  להרח�  רק שאי�  דבר  חוצ!  בי�  הז  ]  קוטל  זרע"בקצ:  "[פ"הרמ

  .58" מסתבר שאינו אלא ככוס של עיקרי�,שנוטל בזה כח ההולדה שיש בזרע

. בי�  מו
  לגלולהאמצעי  מניעה  ברמה  שהוא  מתייחס  לקצ"  כ,  למעשה 
כשיטתו ,  59  אומנ�  רק  כשיש  צור
  גדול,  סכנהכאשר  אי�הוא  מתיר  קצ"  א"  
  בקצ"  כי  הקצ" פ  קצת  מסתייג  משימוש"בכל  זאת  הרמ.  בכוס  של  עיקרי�

אי� אשר  בו  כלהשתמש  הוא  מייע!  לכ�    .60אינו  יעיל  מספיק  למנוע  הריו�
 . תולהכרע הוא אינו מביא שו� מקור .61 יש צור
 גדולרק א�סכנה 

 
. פ"ד  הטיעו�  הזה  נבע  כנראה  מטעות  אינפורמטיבית  של  הגרמ"  לענ::::הערת  הרב  יואל  קט�הערת  הרב  יואל  קט�הערת  הרב  יואל  קט�הערת  הרב  יואל  קט� .56

 .והיתה זו אי הבנה, ר נשאר בנרתיק"הוא כנראה חשב שמוט ההחדרה של ההת, ת"במחכ

 : ראה; סט;סח' ד סי"ח  .57
Fred Rosner and Moshe Tendler, Practical Medical Halachah, Hoboken: 

Association of Orthodox Jewish Scientists in association with Raphael 

Society, Ktav Publishing House, 1990, p 26. 
וידוע ,  תו
  רחמיה  את  ההתק�  ואסרהמחברי�    ,ר  פרד  רוזנר  והרב  משה  טנדלר"  של  ד�ספרב  

בשנת לאור  ר  זה  יצא    ספ.  חותנו  של  הרב  טנדלרבית  מדרשו  של  הרב  פיינשטיי�שה�  שייכי�  ל
ע  א� "וצ,  ו  א"  שהיו  שיפורי�  במכשירתקי  לכ�  נראה  שהרב  פיינשטיי�  לא  חזר  בו  מפס,1990

 .ג� היו� עדיי� דעת� להחמיר

נא  שער  ד '  בניגוד  לדעתו  של  הרב  אליעזר  וולדנברג  בצי!  אליעזר  חלק  ט  סי,  סב'  א  סי"ח  .58
השימוש  בדיאפרגמה ",    יואל  קט�  וראה  במאמרו  של  הרב.פ"הרמו  של    על  עמדתו  זתוההש

ז  אויערבא
 "שכותב  שלדעת  הרב  ש)  ו"תשס  (124,135'  עמ,  עח,  עזאסיאאסיאאסיאאסיא,  "למניעת  הריו�
השימוש  בחומר  קוטל  זרע  אסור  מפני  שיש  בדבר  השחתה  בידיי�  של  הזרע  בשעת 

 .התשמיש

 .עד' ד סי"ח   .59

 .כא' ג סי"ח   .60

 .ד: ראה חלק ד סימ� עד .61
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 condom, , , , כובעכובעכובעכובע, , , , לבישת כיסלבישת כיסלבישת כיסלבישת כיס. . . . הההה

צדדי�  להתיר  וצדדי� פ  "הרמהעלה    62ה"בתשובה  שנכתבה  בשנת  תרצ
שמתירי�  שימוש  במו
  מטע�   מפניא  ילהתיר  הדעה  ה  .לאסור  לבישת  כיס

 לצור
מפני  שזה  "  זורע  על  העצי�  ועל  האבני�"א  כוא"  שה,  מצוות  עונה
כיו�  שיש  ביאה  לצור
  מצוות ,    ג�  לבישת  כיס  יהיה  מותר,א�  כ
.  עונה
,   נקרא  דר
  תשמישמפני  שזהמותר  שמו
  השימוש  ב  לעומת  
א.  עונה

שת  כיס  נקראת   לומר  שביאה  בלביפשראי    כי  אה  אסורדווקאלבישת  כיס  
  . דר
 תשמיש

כיס בשימוש  הסובר  שהבכ
  הוא  חולק  על  הרב  חיי�  עוזר  גרודזינסקי  
חדת מפ  פוסק  שא�  האישה  רב  פיינשטיי�  ה,למעשה  .63נחשב  דר
  תשמיש


 מו שלאבל לא מטע ,,יש  מקו�  להתיר  לבישת  כיס  ,  לסמו
  על  יעילות  המו
לא כדר
 תשמיש  ששימוש א" שכתבעצמו   אלא  מהטע� שהוא ,"אחיעזר"ה

וכתב  לגיסו ,  כ
אומנ�  הוא  חשש  לסמו
  על  .  מותר  לצור
  מצוות  עונה
יתיישב  ע�  אחד  מגדולי "כדאי  שהוא  שהשואל  שלגבי  די�  של  לבישת  כיס  

הוא  בעצמו  חשב  שאפשר  לסמו
 ש,  מכא�  נראה".  הדור  ויראה  לה�  תשובתו
  כדי אחרי�ה  גדולי  הדור  את  צירופ�  של  אבל  רצה  ,המתירותעל  השיטות  

 .    להתיר למעשה

 ויחסו,  להי  חזר  בו  מ�  הפסיקה  המקפ"רמבשני�  מאוחרות  יותר  ה
שנשקפה א  לגבי  אישה  "בתשובה  שכתב  בשנת  תשכ  .חמירהללבישת  כיס  

הכיסי�  שהאיש  לובש  אי�  להתיר ":  פ"הרמסיי�  ,  במידה  ותתעברסכנה  לה  
שה   על  אי  הרב  פיינשטיי�ה  אסר"ג�  בתשובה  שכתב  בשנת  תשכ".  למעשה

  .64להשתמש בכיס

 איחור זמ� הטבילהאיחור זמ� הטבילהאיחור זמ� הטבילהאיחור זמ� הטבילה. . . . וווו

כיוו�  שביו!  האישה  יכול  להתרחש  סמו
  לזמ�  שהאישה  טובלת 
תייחס הפ  "הרמ.  ובכ
  למנוע  הריו�,  אפשר  לדחות  את  הטבילה,  במקווה

. שימוש  במו
את  ההוא  לא  התיר  אשר  כ,  במקו�  אחדלאיחור  זמ�  הטבילה  
והוא  מציע איחור ,  ולשהמדובר  בסכנה  אלא  בחהיה  לא  באותו  מקרה  לדעתו  

   הוא  מציע ,  א�  לאו.טבילה  במקווה  בתנאי  שהבעל  מסוגל  לעמוד  בזה

 .66את הגלולהכא� מזכיר אינו  פ"רמשה הוא מעניי�ה. 65קצ"

 
 .ענ" ז. גס' א סי"ח  .62
אבל  לגבי  הדי�  של  בדיקת  זרע  של  גבר  לצור
  פוריות .  כג'  ג  סי"  אב�  העזר  חאחיעזראחיעזראחיעזראחיעזרת  "שו  .63

  אפילו ,שהוא  מוכ�  לצר"  את  דעתו  של  האחיעזר  כדי  להתיר  שימוש  בכובע  לצור
  הבדיקה
   .ששימוש בכיס נחשב דר
 תשמיששהוא בעצמו אינו סובר 

 .כא' ג סי"ח  .64
 .ד: עד' ד ס"ח  .65
 .ג: לב' ראה ג� חלק ד סי  .66
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     ב פיינשטיי�ב פיינשטיי�ב פיינשטיי�ב פיינשטיי�דירוג אמצעי מניעה לפי הרדירוג אמצעי מניעה לפי הרדירוג אמצעי מניעה לפי הרדירוג אמצעי מניעה לפי הר: : : : יכו�יכו�יכו�יכו�סססס. . . . זזזז

      סכנה סכנה סכנה סכנהבמקו�במקו�במקו�במקו�. . . . אאאא
–    
  .67 או דיאפרגמהמו

 .) דימו�ולשמתבצעת בדיקה לשלבתנאי ( 68גלולה  – 

 ].בתנאי שלדעת הרופאי� האמצעי יעיל[ 69קצ" – 

 .70עיקור אישה – 

72.)סב'  א
  נת�  רמז  להיתר  בסי,  ככלל  אסר(  71לבישת  כיס  אצל  הגבר – 

  .73אסור תמיד התק� תו
 רחמי   – 

 
למעשה  אי�  עצה  אחרת  אלא  זו  שתשי�  הראבער "  :סז  הוא  כותב  בפירוש'  בחלק  ד  סי  .67

נראה .  פ  מציע  שימוש  במו
"הרמ,  לג  וסימ�  סט  שמדובר  על  סכנה'  ג�  בחלק  ד  סי".  בגופה
עתו כי  לד,    הוא  מו
  ע�  משחה  קוטלת  זרע,פ"  לדעת  הרמ,הטוב  ביותרהפתרו�  ,  שלהלכה

 המו
 הוא רק ,א� כ�. פתרו�  שאינו  משחית  זרע,  משחה  קוטלת  זרע  נחשבת  לכוס  של  עיקרי�
ואז  המו
  אינו  משחית  זרע  כי  הזרע  כבר  אינו .    עוד  תוספת  בטחו�,,  "לרווחא  דמילתא"

, שא�  קטנה,  י"  דומה  למצב  של  קושיית  הראשוני�  הספרדיי�  על  רשהדבר.  מועיל  להזריע
הוא  הדי� ?  אי�  שו�  השחתת  זרע,  ו
בעיה  בממה  ה,  יכולות  להתעברומניקה  אינ�  ,  מעוברת

אי�  משמעות  למו
  כי  כבר ,  א�  יש  כבר  חומר  קוטל  זרע  שהוא  מבחינת  כוס  של  עיקרי�,  פה
 . קיי� כוס של עיקרי� שמונע הריו�

. היא  גורמתלה�    מו
  מחמת  הדימו�  האפשרי  והמחלות  האפשריות  יגלולה  מדורגת  אחר  .68
 ג� בחלק ,סז' ד סילק חראה  ,  "מכל  מקו�  לכתחילה  אי�  לקחת�  כלל"ר  בפירוש  פ  אומ"הרמ
פ  לא  שינה "במש
  השני�  הרמ,  למעשה.  פ  מציע  מו
"הרמ,  סט  שמדובר  על  סכנה'  ד  סי

  שהרב  טנדלר  סיפר  לו בתשובהא  הוא  כתב  "  שהרי  בשנת  תשכ,בהרבה  את  גישתו  לגלולה
 . סט'  סיראה  חלק ד.  על הטיעו�ט הוא חזר"ובשנת תשל, שהגלולה גורמת לדימו�

אצלו   .פ  מזהה  אות�  ככוס  של  עיקרי�"  הרמ.  ביותרטובי�ה    ה�  גלולה  וקצ",מבחינת  ההלכה  .69
 מפני הריו�מגנה  יאקצ" כי הפני  גלולה  עדיפה  על  ה  ,כל  מקו�  מ.  שו�  בעיה  של  זרע  לבטלהאי�

להשתמש  בדבר עדי"  ,  עבר  להתיכויסיותר  יש      וכיו�  שבקצ",בצורה  יעילה  יותר  מאשר  קצ"
הסממני�  שיש  רופאי�  שנותני� ":  פ  כתב  בפירוש  בחלק  א  סימ�  סה"וכ�  הרמ.  היותר  בטוח

שאינו  סות�  הכניסה  של  הזרע  לרח�  אבל  אי�  זה   לית�  באותו  מקו�  היה  יותר  טוב  לדינא  משו�
שמש ומאחר  שהיא  בסכנה  הרי  אסור  לה  ל,  רפואה  ברורה  ולהרבה  נשי�  אי�  מועילי�  הסממני�

 ."תתעבר מזה דלסכנה חוששי� א" למיעוט רחוק באופ� שלא ברור שלא
יש  להתיר  לה  ועדי"  ממו
 ...  ונתינת  ס�  לח"ג�  בחלק  ג  סימ�  כא  הוא  כותב  בפירוש      

סח הוא ' ג� בחלק ד סי".  אבל  אי�  זה  סגר  ברור  שלא  תתעבר  כי  לפעמי�  אי�  מועיל,  וראבער
 . יטה בטוחהקצ" אינו שהמציע מו
 במקו� קצ" כי 

כותב הוא    כ�  .מכל  סיבה  שהיא,  אינו  מועילפ  מתיר  עיקור  רק  כאשר  שו�  אמצעי  אחר  "הרמ  .70
   ראה".הוא  משו�  שלפניה  היה  עצה  להשתמש  במו
]  בעניי�  סירוס[במה  שהחמרתי    ":בפירוש

 הוא.  לג'  שימוש  במו
  עדי"  על  פני  עיקור  בחלק  ד  סיהסביר  מדוע  הפ  "הרמ  .לד'    סו"  סילק  דח
עיקור  מותר ,    איסור  קל  ביחס  להוצאת  זרע  לבטלהואסביר  שא"  על  פי  שאיסור  עיקור  אישה  הה

לא  מפני  שפיקוח  נפש  דוחה  כל ,  כ  שימוש  במו
  שהוא  מותר"משא,  רק  במקרה  של  פיקוח  נפש
אלא  מפני  שאישה  אינה  משועבדת ,  להדיר  מתשמיש כי  א�  כ
  אפשר,  האיסורי�  שבתורה

לכ�  שימוש  במו
  מותר  כי ,  והבעל  בכל  זאת  חייב  במצוות  עונה,  לבעלה  א�  היא  תכנס  לסכנה
 .)עניי� עיקור אישה לפי הרב פיינשטיי� דורש מאמר בפני עצמו(. הוא לצור
 מצוות עונה

 הראשונה הוא התיר תובתשוב, למרות  שבתשובות  האחרונות הוא כתב שלמעשה אי� להתיר  .71
בשאלה  של  האישה  שלא  יכלה  להשתמש   עיקור  כי  ידירגתי  את  כיס  אחר.  בשעת  הדחק

לכ�  יתכ� ,  פ  לא  העלה  את  האופציה  של  לבישת  כיס  אצל  הגבר"בשו�  אמצעי  מניעה  הרמ
 . וצרי
 עיו�. שימוש בכיסה מלדעתועיקור אישה עדי" ו

אבל  אי�  להתיר   ",  כא,  ובמה  שלכאורה  חזר  בו  בחלק  ג,  סג,הספק  הוא  במה  שהתיר  בחלק  א  .72
 ". כי הכיסי� שהאיש לובש אי� להתיר למעשה ", סז,ובחלק ד". אברושהאיש ילבש כיס על 
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 : : : : או צור
 גדולאו צור
 גדולאו צור
 גדולאו צור
 גדולגדולה גדולה גדולה גדולה חולשה חולשה חולשה חולשה , , , , יש צעריש צעריש צעריש צערכשכשכשכש סכנה אבל  סכנה אבל  סכנה אבל  סכנה אבל בלאבלאבלאבלא. . . . בבבב

 .74כשלנפשו  שלא  יאיחור  טבילה  במקווה  בתנאי  שהבעל  בטוח  ב – 
 ]ויש לדלג מיד אמצעי הבא, למעשה אי� לסמו
 על שיטה זו[

 . 75קצ" – 

 .76גלולה – 

 . 77כל השאר אסורי� 

 של הרב פיינשטיי�של הרב פיינשטיי�של הרב פיינשטיי�של הרב פיינשטיי�    תותותותוקקקקייייהייחודיות בפסהייחודיות בפסהייחודיות בפסהייחודיות בפס . . . . 4444

בעניי�  התק� .  תא  ייחודיי  הפ"  הרמ  שלת  המעשיהקינית�  לומר  שהפס
, ור  ה�  מתירי�כאמ.  הוא  פסק  נגד  רוב  הפוסקי�  באר!  ישראל  תו
  רחמיה

פ "הרמ.  הוא  אוסר  בעיקר  מחמת  דימו�  אפשרי  בנוס"  לסיבות  אחרות
הרב ו  הרב  אליעזר  ולדנברגולא  כמו  ,  לכוס  של  עיקרי�כמו  קצ"  ל  מתייחס


   הזרע בול�  אתהרואי�  את  הקצ"  כתריס    השלמה  זלמ�  אויערבא

הרב   .79  של  פוסקי�  אחרי��מיחסא"  הוא    לגלולה  שונה  ויחס .78להיכנסמ
  לגלולה  באופ�  מחמיר  עקב  החשש  לדימו�  ובעיקר סנשטיי�  מתייחפיי

ולא  כמו  רוב  הפוסקי�  שבוחרי�  את ,  מחמת  בעיות  בריאותיות  בעתיד
 . הגלולה כפתרו� המועד"

 
פ  מוכ� "הרמ.  יש  הבדל  בי�  היסוסו  להשתמש  בגלולה  מהיסוסו  להשתמש  בהתק�  תו
  רחמי  .73

מזכיר  את  עניי� הוא  אינו  אבל  ,  גלולה  בדוחק  א�  האישה  עשתה  בדיקה  למש
  חודשלהתיר  
אינו איחור  טבילה  במקווה  .    אוסר  בכל  מצבלפיכ
  הוא.    התק�  תו
  רחמיבעניי�הבדיקה  

   .הוא לא רצה להזכיר במקרה של סכנה, 
כל ד כיו� שאי� זה פתרו� מועיל כ"לענ. מוזכר
הדירוג .  א�  נכו�  לדרג  אותו  ראשו�ה  לא  ברור  ליולכ�  ,    רק  פע�  אחתהתייחס  לזהפ  "הרמ  .74

 בדיו�  לגביכד  '  סי'  שבחלק  גמעניי�  .  ד:  עד'    בחלק  ד  סיזוהוא  רק  לפי  התחשבות  בתשובה  
  רק  חולשה  ומבקשת  גלולה  למניעת  הריו�  הוא   אלאאישה  שאי�  לה  סכנהעבור  היתר  גלולה  

מפני  שהוא מתייחס לזה רק ,וא" מסתבר, יתכ� .טבילההבכלל  לא מעלה את אפשרות איחור 
  נראה  לפי  מכלול 
  א.ששאלו  אותו  בעניי�  איחור  טבילה  ועניי�  של  הרהור  של  הבעל

ויותר  נכו�  לומר  שהוא  לא  מתייחס ,  תשובות  שאיחור  זמ�  טבילה  אינו  שיטה  מעודפת  עליוה
 .לשיטה זו ברצינות

כאשר במקרה  של  סכנה  דירגתי  את  גלולה  לפני  קצ"  כי  יש  להעדי"  את  הפתרו�  הטוב  ביותר    .75
יש  לבחור  את ,    סכנהולא  קיימתגלולה  בטוחה  יותר  מקצ"  אבל  במקרה  ה  ו,  סכנהקיימת
' ראה  בחלק  ד.    גלולה  כי  בקצ"  אי�  חשש  לדימו�  פניוקצ"  עדי"  על,  רו�  ההלכתי  קוד�הפת
 .פ העדי" קצ""ד שהרמ,ג: עד' סי

 .כד' ראה חלק ג סי  .76
 .סב' סי' ראה חלק א  .77
כ�  דעת  הרב  שלמה  זלמ�   .נא  שער  ב  פרק  ג'  ט  סי"  ח  צי!  אליעזר  צי!  אליעזר  צי!  אליעזר  צי!  אליעזר,הרב  אליעזר  ולדנברג  .78


ר "ש  ד"המכו�  ע:  ירושלי�,    חלק  גנשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�,  ופר  אברה�אברה�  ס:  ראה,  אויערבא
  אב�  העזר ,ו"תשמ,  צדק,פ  התורה  ליד  המרכז  הרפואי  שערי"פלק  שלזינגר  לחקר  הרפואה  ע

רבני  אר! ;  276  הערה  150'  ד  עמ"  חאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתאנציקלופדיה  הלכתית  רפואיתא  וב22  ג"ה  סקי'  סי
  רואה  בפעולת פ"  הרמאבל,  להיכנסמ  הזרע  בול�  אתהישראל  רואי�  את  הקצ"  כתריס  

 . שהוא מבטל את כוח הזרע,  של קוטל הזרעתהכימי
נא  שער  ב  בסיכו�  שהוא  מעדי" '  ט  סי"  חצי!  אליעזרצי!  אליעזרצי!  אליעזרצי!  אליעזר,  ראה  למשל  את  הרב  אליעזר  ולדנברג  .79


 . את הגלולה על שימוש במו



101 דירוג אמצעי המניעה הנפוצי�

 מקובל באר!ה  לעיל  שונה מהסדר ובאופ  שה"ת  של  הרמיועדיפוהסדר  
, קצ",  התק�  תו
  רחמי,  גלולה:    הואהמקובל  הסדר  ,למשל.  ישראל

יהושע  זנד  בספרו הרב  הסדר  של  .  80ימי�  בטוחי�,  כיס  של  הגבר,  פרגמהדיא
, התק�  תו
  רחמי,  קצ"  או  משחה,  גלולה,  איחור  טבילה:  הוא,  ברכת  בני�
ראה  בסו"  מאמרו  של  הרב  יואל  קט�  שמסכ�  שיטות  שונות   .81דיאפרגמה

ורק  אחריה� ,  ר  במקו�  השני"הת,  וכול�  מדרגי�  את  הגלולה  במספר  ראשו�
 .82גמההדיאפר

פסיקה  לחומרא ,  פסיקה  ייחודיתרב  פיינשטיי�  יש  ל  בדיני  מניעת  הריו�
הוא  מחמיר  לגבי  השימוש  בהתק�  תו
  רחמי אותו הוא אוסר .  ופסיקה  לקולא

. הוא  מקל  בחומר  קוטל  זרע  כי  הוא  מזהה  אותו  ככוס  של  עיקרי�.  לגמרי
, ההעדפה  לשימוש  בדיאפרגמה  במקרה  של  סכנה  להתעברותה  של  האישה

,   לפי  רוב  הפוסקי�א  קולא  גדולהיה,  ר"או  ההתגלולה  ל  פני  השימוש  בע
 ות  הסיבחת  א.ר  היא  קולא"  השימוש  בגלולה  והתאלמרות  שלדידו  דווק

עלולות   התההלכתיו  היא  מחמת  הבעיות  את  הדיאפרגמהפ  מעדי"  "הרמש
בנוס"  ראוי ".  קולא  דאתי  לידי  חומרא  "–להיגר�  על  ידי  האמצעי�  האחרי�  

פ  את  הדיאפרגמה  נובעת  במידה  רבה  ג�  מדאגה "העדפת  הרמ  להדגיש  כי
 . דאגה שמאפיינת את פסיקתו לאור
 כל תשובותיו, לבריאות האישה

 

 

 

 
 , אומנ� הרב אבינר הודה שבכל שיטה של מניעת הריו� יש קושי הלכתי אחר.48לעיל  הערה   .80

 .74' ראה ש� עמ. ולכ� קשה לקבוע באופ� סופי
  . רפח,רפו' עמ, ברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�ברכת בני�  .81
 .58לעיל הערה  .82

 


