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 ר חנה קטן"ד

 און-ר אלחנן בר"ד

ואי�  בו  רצו� ,    וסופרי�ספרי�החלק  ההלכתי  הוא  ליקוט  מפי    ::::  מקדימה  מקדימה  מקדימה  מקדימההערההערההערההערה
 או כוונה להכריע בכל עני� הלכתי שהוא

  זוג  שטר�  קיימו  את  מצות לבנימוסכ�  על  כל  הפוסקי�  שאי�  ,  ככלל:  מבואמבואמבואמבוא
פ "וע,    לפיקוח  נפשחששאלא  במצב  של  ,  למנוע  או  לדחות  הריו�  כלל,  פריה  ורביה

והדרכה  מתאימה  בעני� ,  מוסמ�י  פוסק  הלכות  "הוראה  מפורשת  בכל  מקרה  לגופו  ע
  קיצוניי� במקרי�ג�  .  האמצעי�  המותרי�  לאשה  מבחינה  רפואית  והלכתית

 להקליש  לעתי�  אפשרות  ,  וכדומה,  כמחלות  קשות  למרות  שאי�  בה�  סכנה,  אחרי�
 אחריג�  .  ל"כנ,  פ  שאלת  חכ�"כמוב�  רק  ע,  מבחינה  הלכתית  ולהתיר  דחית  הריו�

נשארת  לה� ,  כלומר  שקיימו  את  המצוה  המפורשת  בתורה,  שנולדו  לזוג  ב�  ובת
, א�  ברמת  חומרה  פחותה  מהמצוה  דאורייתא,    להמשי�  ולהוליד  ילדי�מדרבנ�חובה  

 .עת הריו� ההלכתיי� הנוגעי� למניהמקורותלהל� נסקור את 

  בדחיתו בדחיתו בדחיתו בדחיתואואואואו ההלכתיות הקשורות במניעת הריו�  ההלכתיות הקשורות במניעת הריו�  ההלכתיות הקשורות במניעת הריו�  ההלכתיות הקשורות במניעת הריו� הבעיותהבעיותהבעיותהבעיות

:   מניעת  הריו�  או  דחיתועל  איסורי�  עומדי�  בפני  כל  זוג  החושב  שלושה
 . אד�סירוסאיסור הוצאת זרע לבטלה ואיסור , ביטול מצות פריה ורביה

  שמבר�  אלוקי�  את ברכהמצוה  שהיא  בעצ�  ,  המצוה  הראשונה  בתורה.  א
  ונשנתה  לנח  אחרי  צאתו חזרההמצוה  ".  יאמר  לה�  אלוקי�  פרו  ורבוו"היא  ,  האד�

  הוא  להוליד  ב�  ובת עיקרה".  שרצו  באר�  ורבו  בה,  ואת�  פרו  ורבו",  מהתיבה
, "ה  חפ�  ביישובו"שהקב"וכ�  להמשי�  את  יישוב  העול�  ,  הראויי�  בעצמ�  להוליד

 .כדברי בעל ספר החינו� במצוה הראשונה

 

 . העור�!! ". נשי� ו פוריו ת: "שער ג, ספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא דע "ע *
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  להוסי"  ולהוליד  ילדי�  ג�  לאחר האד�הירה  את    ברייתא  המזמביאה  1הגמרא
כי ,  בבוקר  זרע  את  זרע�  ולערב  אל  תנח  יד�:  "2פ  הפסוק"ע,  קיו�  החובה  מדאורייתא

פי  פסוק  זה  כונתה !על".    שניה�  כאחד  טובי�וא�,  אינ�  יודע  אי  זה  יכשר  הזה  או  זה
 .3ה להלכהוהיא נפסק' ָלֶעֶרב'מצות :  בש�דאורייתאהתוספת הזו מדרבנ� על המצוה 

,   תוק"  ככל  המצוות  דרבנ�יש  ראשוני  הפוסקי�  נחלקו  א�  לברייתא  זו  כבר
 הדרכה והנהגה שאינה שזואו , פ כללי� מאוד מסויימי�"שאפשר לעבור עליה� רק ע

, שזו  מצוה  גמורה,  הראשונההאחרוני�  נטו  לדעה  .  4בעלת  תוק"  הלכתי  חיובי  מלא
  לבעל  להימנע מתיר  5א"החידכ�  .  י�א�  הגבילו  את  עוצמת  החיוב  במקרי�  מסויימ

רק ,  כמוב�[  וזמנית  מאשתו  חלקיתי  פרישה  "ע,  באופ�  פאסיבי  מגרימת  הריו�
  הוא  משמש  ע� עודכל  '  לערב'ולדעתו  הבעל  אינו  עובר  על  מצות  ,  ]בהסכמתה

  נובעת להקלהאפשרות  ',  עונה'למרות  שאינו  מקפיד  על  כל  ',  בעת  מ�  העתי�'אשתו  
. 'לערב'אינה  מצווה  במצות  פריה  ורביה  וג�  לא  בתוספת  מהעובדה  שהאשה  עצמה  

לא  תוהו "פ  רוב  הפוסקי�  מוטלת  עליה  מצוה  אחרת  הנלמדת  מהפסוק  "  עאול�
 הולדתי  "המצווה  עליה  לתרו�  את  חלקה  ביישובו  של  עול�  ע,  6"לשבת  יצרה,  בראה

נוס"  לזה  חייבת  היא  לאפשר  לבעלה  לקיי�  את  שהוא  מצווה .  7צאצא  אחד  לפחות
 .8אלא א� כ� יש הצדקה הלכתית לדחיה במצוה,  החלק שמדרבנ�כולל, יועל

  לאשה  חובה  לצער  את  עצמה שאי�  9ופסקס  צעד  נוס"  "  זה  צעד  החתבעני�
ויכולה  במקרה  כזה  לשתות '  לערב'צער  גדול  כדי  להרשות  לבעלה  לקיי�  את  מצות  

יבת  להסכי�   אי�  היא  חי–ואפילו  א�  אי�  הבעל  מרשה  לה  לשתות  ',  כוס  של  עקרי�'
 .10כורחהז ג� הוא אינו יכול לגרש אותה בעל "ובזה, להתגרש ממנו

  להקל  ולדחות  הריו� לאפשרותבהתייחסות�  ,    רוב  הפוסקי�  בזמננוג�
ר "  מצות  פואתמחלקי�  בי�  זוגות  שכבר  קיימו  ,  במקרי�  שאינ�  פיקוח  נפש

 ברייש יעקב 'ראה למשל את תשובת ר. לאלו שעדיי� לא הולידו ב� ובת,  מדאורייתא
� של רחוקצד 'בה  הוא  פוסק  שכאשר הדיי� רואה שיש שעת דחק המגיעה ל,  11מצירי

 

 .ב"יבמות סב ע .1

 .קהלת יא ו .2

 .ע א ח"ע אה"שו .3

" "בהערותיה�  על  הרי',  �  במלחמת  ה"  ע�  הרמב  המאור  המאור  המאור  המאורבספרה  "למשל  במחלוקת  הרז'  עי .4
 .בדפי האלפס, א" כ ע! ב"עיט , ביבמות

 .ק ב"א ס' סיע " על אהברכי יוס"ברכי יוס"ברכי יוס"ברכי יוס"בספר  .5

 .ישעיה מה יח .6

 .ק ב"א ס' סיע " על אהשמואלשמואלשמואלשמואל!!!!ביתביתביתביתב' עי .7

 .כב' ו סי"ח צי� אליעזרצי� אליעזרצי� אליעזרצי� אליעזרת "בשו' ועי .8

 .כ' ע סי"חאה .9

 .ו! קכהד"א " חאוצר הפוסקי�אוצר הפוסקי�אוצר הפוסקי�אוצר הפוסקי�ב' ועי .10

 .סב' סיג " חחלקת יעקבחלקת יעקבחלקת יעקבחלקת יעקבת "שו .11
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 הריו�יכול  הוא  להתיר  הרחקת  ,  נ  ממש"למרות  שאינה  פיקו',  חשש  הסתעפות  סכנה
, 12וראה  בספר  נשמת  אברה�.  באמצעי�  המותרי�  כאשר  קוימה  המצוה  דאורייתא

דחות  הריו�  במקרי�  כאלו  הוא  רק א  מדגיש  שההיתר  ל"ז  אויערבא�  שליט"שהגרש
וזה  מתאי�  לעיקרו�  שהובא ,  למרות  שההגבלה  אינה  מוגדרת  כדבעי,    מוגבללזמ�

 .ר עצמה"אינה חמורה כמצות פו' לערב'שמצות , א"החידלעיל בש� 

אינו  משמעותי  כל  כ�  ברוב ,  13חומרתוע�  כל  ,  איסור  הוצאת  זרע  לבטלה.  ב
  באופ�  רגיל  אי�  בעיה  של הנעשהמיש  שכ�  כל  הפוסקי�  הסכימו  שבתש,  המקרי�

אול�  ברור .  14'וכד  כמו  שמצות  עונה  קיימת  ג�  באישה  הרה,  הוצאת  זרע  לבטלה
 מסויימי�באמצעי�  ,  למניעת  ההריו�,  שאיסור  זה  מונע  את  האפשרות  להשתמש

� .שעליה� ידובר בהמש

י "כי חו� מאשר במניעת הריו� ע, לעניננואיסור סירוס אינו משמעותי כמעט . ג
שה� זמניות ,  של  מניעת  הריו�'  רגילות'  הבצורותהרי  ',  כקשירת  חצוצרות  וכד,  ניתוח

 .15 של איסור סירוסבעיההסכימו הפוסקי� שאי� כלל , והפיכות

 ???? מהשהיית מצוות אחרות מהשהיית מצוות אחרות מהשהיית מצוות אחרות מהשהיית מצוות אחרותחמורהחמורהחמורהחמורהר קלה או ר קלה או ר קלה או ר קלה או """" השהיית מצות פו השהיית מצות פו השהיית מצות פו השהיית מצות פוהא�הא�הא�הא�

פ "ע,    לכאורה  מקו�  לדו�  להקלהיהר  "  השהיית  קיומה  של  מצות  פולגבי
  בקיומה  של  מצוה  זו  כל מחייבי�הידועה  שבניגוד  לכל  שאר  המצוות  אי�  ההלכה  

  מצוה  זו  שונה  מכל  שאר שדי�מכא�  היה  מקו�  לומר  .  16נער  בעת  היותו  לבר  מצוה
 !אולי ג� ביחס לאנשי� מבוגרי� ונשואי�, המצוות

!  במפורש  האיסור  החדמובאבכל  הפוסקי�  .    נראה  שאי�  הדברי�  כ�אול�
] ר"פו[לא  קיי�  :  "...�17"הרמבל  של  "וז,  ר"כלשהי  את  מצות  פומשמעי  לדחות  דחיה  

לא ".  מפני  שהיא  מצות  עשה  של  תורה,    בני�לו  חייב  לבעול  בכל  עונה  עד  שיהיו  –
ואי�  להוכיח  מכא�  דבר ,    נערי�אצלקשה  למצוא  טעמי�  אחרי�  לדחית  המצוה  

 . לעני� היתר כללי להשהות את קיו� המצוה

 לידה מותר להשתמש בכל שאחרי 18א"החזו בש� מקובל לצטט,  האמורלמרות
,   שנהעד  19  הבא  לתשעה  חודשי�ההריו�אמצעי  המניעה  המותרי�  כדי  להרחיק  את  
  הלידות  עצמה יפותמפני  שתכ,  רוחניותג�  בלי  שו�  בעיות  רפואיות  גופניות  או  

 

 .ס' ה ע' ע סי"חאה .12

 .ועוד, ראה נדה יג .13

 .ד' ג סי"ח, א"ע יוס" שליט"לגר יביע אומריביע אומריביע אומריביע אומרת "שו' עי .14

 .סב' ג סי"ח, ל" הניעקביעקביעקביעקבחלקת חלקת חלקת חלקת ת "ראה למשל בשו .15

 .א ש� אות ט" לחיד יוס" יוס" יוס" יוס"ברכיברכיברכיברכיוב, ע א ג"ע אה"ראה שו .16

 .א"אישות פרק טו ה .17

 .175'  עספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא דראה  .18

 !ות ששה במקו� תשעה בטעמצוטטס ' ע ע" חאהאאאא""""נשנשנשנשב .19
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א  מטבריה "ד  אויערבא�  שליט"הגראוכ�  מובא  בש�  .  כ  לספק  סכנה"נחשבת  ג
, ר"  הבאה  ג�  לפני  קיו�  פוהלידהבה  חשובה  מותר  להשהות  את  שכאשר  קיימת  סי

ז  אויערבא� "אמנ�  אביו  הגרש.  20'הלידותיש  קשיי�  רציניי�  בתכיפות  'כגו�  כאשר  
א�  למעשה  הוא ,  כ  ג�  אחרי  לידה  ראשונה"א  מקל  כ"החזו  א�  מסתפק  21א"שליט

  יש כאשר,  פ  שיקול  דעתו  של  הפוסק  בכל  מקרה  לגופו"עעצמו  מקל  לזמ�  מוגבל  
פ  נשמע  מפוסקי� "ובע.  22ר"  ג�  לפני  קיו�  מצות  פוונפשיתקושי  רב  מבחינה  פיזית  

ואפשר  לגרו�  לכתחילה  שהמרוח ,    שהמנהג  להקל  ג�  יותר  מזהבירושלי�חשובי�  
 . ג� בלידות הראשונות,  משנה וחצי עד שנתיי�יפחתבי� ילד לילד לא 

סה  וסיו�  לימודי� כגו�  פרנ,  אחרותמודי�  כל  הפוסקי�  שסיבות  ,    אופ�בכל
  את  ההריו�  לפני  קיו� לדחותאי�  בה�  שו�  היתר  ,  כשלעצמ�,  ואפילו  לימוד  תורה

 . לגופומקרהוג� אחריה רק בהנחיית פוסק בכל , המצוה דאורייתא לפחות

 ???? הרחקה לאחר הפלה הרחקה לאחר הפלה הרחקה לאחר הפלה הרחקה לאחר הפלהלבי�לבי�לבי�לבי� יש הבדל בי� הרחקה שבי� לידות  יש הבדל בי� הרחקה שבי� לידות  יש הבדל בי� הרחקה שבי� לידות  יש הבדל בי� הרחקה שבי� לידות הא�הא�הא�הא�

היכנס  להריו�   להימנע  מלשהפילה  על  רופאי�  רבי�  להמלי�  לאשה  מקובל
 :וזאת משתי סיבות עיקריות, לתקופה של כשלושה חודשי�

.   אברי  ההולדה  לתיקנ�חזרתמנת  לאפשר  לרופא  להערי�  את  מצב  !על.  1
  החומר  שהוצא שלבמקרי�  מסויימי�  יש  צור�  לברר  מהו  הממצא  הפתולוגי  ,  בנוס"
 וצדורההפרבמקרי�  בה�  קיי�  ספק  לגבי  טיב  ,  או  נפלט  באופ�  עצמוני,  בגרידה

 .שבוצעה או לגבי מקור הריקמה שנפלטה או הוצאה

  הרח�  זקוקה  לתקופת שרירית,  המקובלת  על  רוב  הרופאי�,  קימת  הנחה.  2
  אי�  סימוכי�  בספרות אמנ�  .**מ  לאפשר  השרשה  טובה  של  הריו�  נוס""התחדשות  ע

שלושה מקובלת !א� תקופה של חודשיי�,  הדרושה לש� כ�המדוייקתלגבי התקופה 
יש  צור�  לברר  ג�  את  סיבת  ההפלות ]  רצופה[  חוזרת  הפלהבמקרי�  של  .  הרובעל  

  לבצע  את  כל  הבדיקות  הדרושות  ולהציע  טיפול כדיזמ�  !ולכ�  דרוש  פסק,  החוזרות
 .מתאי� למניעת חזרת התופעה

וכל עוד יש ,  בעיה גופנית אחרתכל  הלכתית  אי�  ספק  שדי�  הפלה כדי� מבחינה
אולי  יש  להקל ].  ראה  להל�[�  יש  ג�  צור�  הלכתי  לכ�  הצדקה  רפואית  לדחית  ההריו

,   הבדל  גדול  ביניה�אי�שהרי  מבחינה  גופנית  ,  יותר  ולהתייחס  להפלה  כמו  אל  לידה
  תכיפות  הלידות שעצ�מפני  ,  א  ופוסקי�  אחרי�  מקו�  להקל  ש�"וא�  מצאו  החזו

  ג�  אחרי הבאפ  דעת�  לדחות  את  ההריו�  "  יתכ�  שמותר  ע–יש  בה  חשש  סכנה  

 

 .169!170'  ש� עספר אסיאספר אסיאספר אסיאספר אסיא .20

 .89הערה , ש�, נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ב .21

 .ש�, נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה� .22

 זו    בהריו�  חדש  א�  לא  עברה  תקופת  המתנהיותרומשו�  כ�  הסיכוי  להפלה  חוזרת  גדול   **

  !� . העור
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, ההפלהוכנראה  שזה  תלוי  ג�  בגיל  ההריו�  שבו  התרחשה  ,  כמו  אחרי  לידה,  פלהה
 .ע"וצ

  ???? אפשר לדחות הריו� המסוכ� לא� אפשר לדחות הריו� המסוכ� לא� אפשר לדחות הריו� המסוכ� לא� אפשר לדחות הריו� המסוכ� לא�הא�הא�הא�הא�
 .... יחס ההלכה לאמצעי המניעה השוני� יחס ההלכה לאמצעי המניעה השוני� יחס ההלכה לאמצעי המניעה השוני� יחס ההלכה לאמצעי המניעה השוני�מהמהמהמה

ואי�  ספק  שדוחה  ג�  את ,  שבתורהנפש  דוחה  כמעט  את  כל  המצוות  !פיקוח
היא  חייבת ,  את  הריונה  לדחותא�  ג�  במקרי�  שהותר  לאשה  למנוע  או  .  ר"מצות  פו

.   הריו�מניעתלהימנע  מלעבור  על  איסורי�  אחרי�  העשויי�  להימצא  במעשה  
 .ואיסור סירוס, המדובר בעיקר באיסור השחתת זרע

  שאיסור  סירוס  קיי�  רק הפוסקי�מקובל  כמעט  על  כל  ,    שכבר  הובא  לעילכפי
�י�  ללא   הפשאינואו  ,  כאשר  הפגיעה  בכושר  ההולדה  של  האשה  הוא  בלתי  הפי

ג�  א�  ישנה  אפשרות  לחבר  מחדש  חצוצרות :  לדוגמא.  התערבות  כירורגית
כמו  שהאפשרות  להשתיל ,    שקשירת  חצוצרות  תיחשב  סירוס  גמורברור,  מנותקות

זאת !לעומת*.  22  את  איסור  הסירוס  במקרה  זהתבטלמחדש  אשכי�  מנותקי�  לא  
נית  בלבד  של   בה�  קיימת  מניעה  זמבמקרי�,  עקרונית,  איסור  הסירוס  לא  חל

 .האפשרות להוליד

  די�  המשמשת  במו� בהסברנחלקו  הפוסקי�  ,    איסור  הוצאת  זרע  לבטלהלגבי
  פוסקי�  המתירי� ישנ�י  הדעות  המקילות  במחלוקת  זו  "עפ.  23המוזכר  בגמרא

  לתו� תשמישי  האשה  לפני  כל  "המוכנסת  ע,  טבעת  גומי[להשתמש  בדיאפרגמה  
לדעת�  אשה  המשתמשת  בדיאפרגמה ].  כ�  שהיא  מכסה  את  צוואר  הרח�,  הנרתיק

יש  להדגיש  שג� .  24שצוואר  הרח�  שלה  סתו�,    שונה  בהרבה  מאשה  הרהאינה
  ההיתר  קיי�  רק  כאשר  הדיאפרגמה  מונחת  כ�  שאינה  מורגשת פוסקי�לדעת  אות�  

, כמו  כ�.    רבו  הפוסקי�  האוסרי�  דיאפרגמה  לחלוטי�לעומת�אול�  ,  בזמ�  התשמיש
  בדיאפרגמה  אי�  שו�  איסור  להשתמש להשתמש�  לדעת  רוב  הפוסקי�  המתירי

 .25*,25יעילותההמגבירי� את , קוטלי הזרע, במשחה או בקצ"

  לגמרי  את  מעבר  הזרע סות�מפני  שהקצ"  אינו  ,    בקצ"  לבדו  מותרהשימוש
] דיאפרגמה  וקצ"[מבחינה  רפואית  השימוש  באמצעי�  המיכניי�  שהזכרנו  .  לרח�

 . קשור בסיבוכי� כלשה�וכמעט שאינו, הוא בטוח ביותר לאשה

 

 .ה!סד' ג ע" חנשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�ב' ועי; לב אות א' ד סי"ע ח"אה ממממ""""אגאגאגאגת "שו*.22

 .ב!סא' א ש� ע"בנש' ועי, א"יבמות יב ע .23

 .נח' א סי"ח ����""""מהרשמהרשמהרשמהרשת "שו' עי .24

 .סג' ש ע"ע .25

פורסמו  שלושה  מאמרי�  הנוגעי�  לשימוש  בדיאפרגמה  למניעת )  ו"תשס(עח  !  עזאסיאאסיאאסיאאסיאב*.25
 . להל�211' ראה הערת עור� בעמ, הריו�
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שהרי ,  עדי"  לכאורה  מרוב  הבחינות]  IUD,  ר"הת[  בהתק�  תו�  רחמי  השימוש
  �. כ�  שהתשמיש  הוא  לגמרי  כדרכו,    עצמוהרח�אינו  נמצא  בנרתיק  אלא  עמוק  בתו

  יתכ�  שפעולתו  גורמת  להפלת –  האחת:  אול�  יש  שתי  בעיות  רציניות  בשימוש  בו
הרי ,  וא�  כ�  הוא.  היצירהא  רק  מונעת  את  ול,  העוברו�  מיד  לאחר  היווצרותו

  ליצירתו  ודאי הארבעי�א�  כי  לפני  היו�  ,  שנכנסי�  כא�  לאיסור  של  הפלת  עובר
 שהיות,  וכ�  יש  מקו�  לחלק  ולומר.  שאי�  בהפלתו  משו�  איסור  מדאורייתא

  חוזר  המצב  להיות –והימצאות  ההתק�  בתו�  הרח�  קדמה  להיווצרות  העוברו�  
כי  ההריו�  נוצר  בתנאי�  שאינ�  מאפשרי�  את ,  אשר  להפלה  למניעה  מיותרדומה  

  הדימומי�  שנשי�  רבות  סובלות –הבעיה  השניה  .    הפלה  אסורהזוואי�  ,  התפתחותו
מבחינה  הלכתית  יתכ�  בעצ�  שזהו  דימו� .  ברחמ�מה�  בעת  הימצאות  ההתק�  

,   נובע  מפגיעת  ההתק�  ברירית  הרח�הואמפני  שכנראה  ,  ולא  ד�  נדה'  פצע'שנחשב  
  הדימומי�  אינה  קיימת  בכל שבעיתיש  לציי�  .  26א�  בכל  זאת  קשה  להקל  בזה

 . ההתק� לאשהשלואפשר ברוב המקרי� להימנע ממנה בהתאמה נכונה , הנשי�

 : האחרי�המניעהר מספר יתרונות לעומת אמצעי "להת

1  .  �ביקורת  כעבור  ששה ,  פעמית!  חדהכנסההוא  נוח  לשימוש  כיו�  שהוא  מצרי
  מוטיבציה  והתמדה  מצד דורשולכ�  אינו  ,  שנתית!מכ�  ביקורת  חצישבועות  ולאחר  

 .האשה

  ולכ�  מתאפשר  שימוש  בו  לאשה הגו"ר  הפרעה  מערכתית  על  "אי�  להת.  2
 .כיו� שאינו משפיע על היילוד ועל ההנקה, מיניקה

  לעיתי�  קרובות  ליטול  את שוכחותנשי�  הטרודות  בטיפול  בילדי�  קטני�  .  3
ובנוס"  לכ�  ה� ,  בזמנ�ה  מכ�  מופיעי�  דימומי�  שלא  הגלולות  כסדר�  וכתוצא

אשר ,  ר"  בהתבשימושחסרו�  זה  אינו  קיי�  .  עלולות  להרות  תו�  כדי  נטילת  הגלולות
 .כאמור אינו מצרי� כל הקפדה מצד האשה

נשי�  מעשנות :  לדוגמא.  בגלולהנגד  לשימוש  !ישנ�  נשי�  שלה�  הוריית.  4
 מחלות מערכתיות לה�ונשי� שיש , ירניבעלות רח� שר, ד�!הסובלות ג� מיתר לח�

 .ר"נשי� אלו יכולות למצוא פתרו� בהת. שונות] סיסטמיות[

� :ר ה�"חסרונותיו של ההת, מאיד

 ]מנורגיה [יותרעלייה בשכיחות דמ� וסתי מואר� ורב  .1

 .טיפתילרוב , וסתי!עלייה בשכיחות דימו� בי� .2

 .נוכחות גו" זר ברח� מכתוצאה, כאבי� בזמ� הוסת או במש� החודש .3

 .ר אינו מונע הריונות מחו� לרח�"ההת .4

 . ההתק�הכנסתקיימת אפשרות של ניקוב הרח� בזמ�  .5

 

 .סט' ד סי"וח, כא' ג סי"חע " חאהאגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משה' עי .26
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 .תיתכ� פליטת ההתק� במש� הזמ� .6

,   דלקות  באברי  האג�בשכיחותר  קיימת  עליה  "בעקבות  השימוש  בהת .7
למרות ,  אי�הרופלפיכ�  מקובל  בי�  .  העלולות  לסכ�  את  בריאות  האשה  ופוריותה

  ולד ילדהר  רק  לאתר  שהאשה  "לאפשר  שימוש  בהת,  שאי�  לכ�  סימוכי�  בספרות
הדבר  מורה  על  חשש  הקיי�  אצל  הרופאי�  לפגיעה  בפוריות .  אחד  או  שניי�  לפחות

 .ר" עקב השימוש בהתהאשה

שהרי ,    מבחינה  הלכתיתביותר  בגלולות  למניעת  הריו�  הוא  הקל  השימוש
אלא ,    הזרע  לרח�מעבר  אמצעי  מיכני  אינו  חוס�  את  התשמיש  רגיל  לחלוטי�  ושו�

 .הגלולהשהריו� לא יתרחש עקב השינוי ברמות ההורמוני� אותו גורמת 

העלול  להוות  בעיה ,    בעיתושלא  העיקרית  שבגלולה  היא  דמ�  נרתיקי  הבעיה
,   החדישות  יותרובגלולותא�  במינוני�  מתאימי�  ,  אמיתית  מבחינת  טהרת  האשה

  נעשה בה�ותית  וחולפת  לרוב  לאחר  מחזור  אחד  או  שניי�  הבעיה  אינה  משמע
שיש  לתת  עליה  את  הדעת  והנובעת  משימוש ,  עובדה  נוספת.  שימוש  בגלולות

שהרי  השימוש  הסדיר  בגלולות  גור� ,  היא  השינויי�  בקביעות  המחזור,  בגלולה
ברוב  המקרי�  שב  המחזור .  ב�  עשרי�  ושמונה  ימי�,    חדש  וקבועמחזורלהיווצרות  

 . אחד או שניי� לאחר הפסקת נטילת הגלולותמחזורהגו היש� כחלו" למנ

 : הגלולה מרובי�יתרונות

 ].בשימוש נכו�[היא האמצעי הבטוח ביותר למניעת הריו�  .1

  המשתמשות  בגלולות  נמו� בנשי�נמצא  כי  שכיחות  סרט�  השחלה  והרח�   . 2
 .באופ� משמעותי מאשר בנשי� שאינ� משתמשות בגלולות

  על  פוריות  האשה  בעתיד השפעהואי�  לו  ,    אמצעי  הפי�  כמעט  מיידיתהיא . 3
  ה�  חולפי� שא",  וסת  לאחר  הפסקת  השימוש  בה!נחו�  ממקרי�  נדירי�  של  אל

 ].לרוב תו� זמ� קצר

  ע�  כאבי�  קשי�  בזמ� בנשי�טיפול  :  לגלולה  יש  ג�  שימושי�  נוספי� . 4
שאינ�   [פונקציונליותלתיות  שח]  ציסטות[דיכוי  כיסיות  ,  הסדרת  מחזורי  הוסת,  וסת

 .ועוד, ]ממקור גידולי

 :נגד לשימוש בגלולה ה�!הוריות

א�  היו� ,  37!35  היה  גיל  המקובלעד  לפני  כמה  שני�  הגבול  .  גיל  מתקד� . 1
ובעקבות ,    ביותרנמוכי�עקב  השימוש  הנרחב  בתכשירי�  ע�  מינוני�  הורמונליי�  

,  בשימוש בההלואייעוט תופעות מחקרי� רבי� שהצביעו על היתרונות שבגלולה ומ
 שאינהזאת  בתנאי  שמדובר  באשה  בריאה  ,    ויותר40הועלה  גבול  השימוש  לגיל  

 .מעשנת
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אירועי� ,  לח�  ד�  גבוה,  למיניה�מחלות  מערכתיות  כמו  מחלות  כבד   . 2
או  סיפור  של  דליות ,  הד�קודמי�  הקשורי�  לשליחת  תסחיפי�  וקרישיות  יתר  של  

 .ו בדלקות עמוקותבוורידי הגפיי� שהסתבכ

 י אשה מיניקהי אשה מיניקהי אשה מיניקהי אשה מיניקה"""" בגלולה ע בגלולה ע בגלולה ע בגלולה עהשימושהשימושהשימושהשימוש

:   המשלבת  שני  הורמוני�רגילה  מיניקה  יש  הנמנעי�  מלתת  גלולה  באשה
 : זאת עקב. אסטרוג� ופרוגסטרו�

 . איכות החלב וכמותועלהחשש מהשפעה שלילית  .א

 דהיינו,  השפעה  הורמונלית  אפשרית  על  היילוד  בעקבות  נטילת  הגלולה .ב
לכ�  יש  המציעי�  גלולה .  קביי�  משניי�  בתינוק  זכרהופעת  סימני  מי�  נ

החסרו�  בגלולה  זו  הוא  שאינה  בטוחה  כמו .    פרוגסטרו�רקהמכילה  ,  אחרת
בגלולה .    לגרו�  לדימומי�  בלתי  סדירי�עלולהובנוס"  לכ�  ,  גלולה  רגילה

 . וסתדמוירק דימו� סדיר , כאמור, רגילה נוצר לרוב

, א�  כי  חלקי  בלבד,  בטחו�של    ההנקה  עצמה  מעניקה  רמה  מסויימת  ג�
  בי�  הריו� אשהוג�  באותה  ,  א�  קיי�  שוני  בי�  אשה  לאשה,  במניעת  ההריו�  הבא

 .להריו�

קיי�  ג� ,    בדחית  ההריו�  הבאלאשה  שבמקרי�  רבי�  בנוס"  לצור�  שיש  יצוי�
י כ� לחזק "וע,  נוספתלתקופההיתרו� הגדול של האפשרות להארי� את מש� ההנקה 

  שיש  בהנקה  לבריאותו האחרי�זאת  בנוס"  ליתרונות  .  ינוק  לאמואת  הקשר  בי�  הת
 . של היילוד

כ� ,    מצוייני�  לחלב  א�תחליפי�יש  להודות  שבימינו  קיימי�  ,  לעומת  זאת
חו�  מאשר   [קיימתשהחיוניות  הגדולה  שהיתה  פע�  להמש�  ההנקה  שוב  אינה  

, ינוקותהתתופעה  הקיימת  אצל  אחוזי�  בודדי�  של  ,  בתינוק  הרגיש  לחלב  פרה
ובוודאי  שלא  קיימת  כאשר  להמש�  ההנקה  יש  השלכות  שליליות  על ,  ]ובפגי�

 .27 ושלותה של הא�בריאותה

 

 

 

וזה  בוודאי ,  שכל  הסכנה  במניעת  חלב  מהתינוק  הוא  רק  הצמא,  א"  עקידי  יבמות  "רש'  עי .27
!!!!הלכתיתהלכתיתהלכתיתהלכתיתאנציקלופדיה  אנציקלופדיה  אנציקלופדיה  אנציקלופדיה  וב,  ח'  ב  סי"ע  ח"  אהאגרות  משהאגרות  משהאגרות  משהאגרות  משהת  "שו'  ועי.  לימינושלא  מתאי�  

  מקו�  לדו�  הא� ישפ  זה  "ע.  19'    הע162'  א  ער�  הנקה  ע"ר  שטינברג  ח"  של  דרפואיתרפואיתרפואיתרפואית
  תיפגע שלאכדי  ,  ל  במקרי�  שוני�  בהלכותמוצדקת  היו�  הנטייה  של  כמה  פוסקי�  להק

  ולדו�  בצור� לשובה  שיש  אולי  "וה.  וכדי  לא  לסכ�  את  המש�  ההנקה,  ההנקה  ביו�  מסויי�
ד "  של  כלכגילבימינו  להרחיק  את  הנישואי�  של  מינקת  שהתאלמנה  עד  שהתינוק  מגיע  

מרו  של וראה  את  מא.  ש�        הפוסקי�הפוסקי�הפוסקי�הפוסקי�אוצר  אוצר  אוצר  אוצר  וב.  יא'  יג  סע"  ע  ס"ע  אה"טושו'    עי–חודשי�  
 . ואיל�163' ע, ב" תשנשנה בשנהשנה בשנהשנה בשנהשנה בשנה בקוב�א "א כהנא שפירא שליט"ר הגרא"הרה



 147 רפואי- מבט הלכתי–אמצעי מניעה 

 ::::לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�

 :לגבי הרחקה בי� לידות. א

לפי  הרבה  פוסקי�  אי�  מניעה  מלהרחיק ]  ובתיש  לה�  ב�  [ר  "בזוג  שקיי�  פו.  1
 .את ההריו� הבא לשנה וא" יותר

ז  כמה  מגדולי "א�  בכ,    יותרמחמירהר  ההלכה  "בזוג  שלא  קיי�  עדיי�  פו.  2
 .מוגבלתהפוסקי� מקילי� להרחיק את ההריו� הבא לתקופה 

  צור�  למנוע  הריו�  ויש פעמי�במקרה  של  סכנה  כלשהיא  לאשה  קיי�  הרבה  .  3
 .ח המצוי בנושא"ע� ת, בכל מקרה לגופו, להתייע�

שמר  את מ  ל"  מניעה  עבאמצעילדעת  חלק  מהפוסקי�  יש  להקל  בשימוש  .  4
 .ההנקה לתקופה ארוכה יותר

 . הבא בשלושה חודשי�ההריו�לאחר הפלה יש מקו� להרחיק תחילת . 5

  הפוסקי�  לכל  היתרונות שללדעתנו  ראוי  שתהיה  מודעות  גבוהה  יותר  .  ב
 . הרצוי לה�המניעהבבוא� להורות לזוגות על אמצעי , והחסרונות שמנינו לעיל

. רחמי!  ההתק�  התו�ולאחריה  הגלולה    המועדפי�  ביותר  בהלכה  ה�האמצעי�
קצ"  או ,  ***דיאפרגמה:  לדעת  חלק  מהפוסקי�  נית�  להשתמש  באמצעי�  המיכניי�

 בכובעו�אי�  חילוקי  דעות  לגבי  האיסור  המוחלט  להשתמש  .  שילוב  של  שניה�
נפש !פיקוחפרט  למקרי�  של  ,  ש  לגבר"לאשה  וכ,  חמור  מכל  הוא  סירוס].  קונדו�[

 .גמור

  הוא  ליקוט  מפי  ספרי� המאמרר  ולציי�  שהחלק  ההלכתי  של    יש  לחזולסיו�
  הכרח  להתייע� ישכמו  כ�  .  ואי�  בשו�  אופ�  לראות  בו  פסיקה  הלכתית,  וסופרי�

,  אלהבנושאי�ע�  פוסק  הלכות המצוי ,  אחרי  קבלת  הנתוני�  הרפואיי�,  בכל  מקרה
, יהדותהולא  לסמו�  על  שיקול  דעת  עצמי  בענייני�  אלו  העומדי�  ברומו  של  עול�  

 .בי� להקל ובי� להחמיר
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