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 רקע רפואי והלכתירקע רפואי והלכתירקע רפואי והלכתירקע רפואי והלכתי    ––––    
 ר מרדכי הלפרין"הרב ד


התק� תו�התק� תו�התק� תו�התק� תו�. . . . אאאא


 1רחמירחמירחמירחמי

כאשר ,  מזה  מאות  בשני�  ידוע  כי  גו�  זר  ברח�  מהווה  אמצעי  מניעה  יעיל
לחלק .  נחל  לרח�  נאקות  כדי  למנוע  הריו�
במדבריות  ערב  נהוג  היה  להכניס  חלוק

. היתה  צורה  של  לולאה  או  טבעת,  לושי�  שנהלפני  קרוב  לש,  מההתקני�  הראשוני�
  כתיאור  מצב  בו  הוחדר  התק� ,2בספרות  הפוסקי�"  טבעת  ברח�"מכא�  הופיע  המושג  

 ).3ר"הת(רחמי 
תו�

 כיו�  בנויי�  ההתקני�  השוני�  משלד  פלסטי  בעל  צורות  שונות  המותאמות 
ת  או על  הגו�  הפלסטי  מוסיפי�  בדר�  כלל  סליל  נחוש.  לחלל  הרח�  לאחר  ההחדרה

המשחררי� בהדרגה את מרכיביה� לחלל הרח� ) טבעי או סינטטי(מארז פרוגסטרו� 
 .ר"ומגבירי� את יעילות ההת

תגובה (ר  הוא  בהשראת  שינויי�  דלקתיי�  סטריליי�  "עיקרו�  הפעולה  של  ההת
ברירית )  ללא  נוכחות  חידקי�  או  גורמי�  מזהמי�  אחרי�,  חיסונית  לנוכחות  גו�  זר

המנגנו�  המשופר  של .  �  נמנעת  השרשת  הביצית  המופריתוכתוצאה  מכ,  הרח�
 ההתקני�  המכילי�  נחושת  מוסבר  בפגיעה  של  יוני  הנחושת  בתאי  הזרע  ובתנועתיות

בהתקני�  המכילי� .  בנוס�  למניעת  ההשרשה  הקיימת  בכל  ההתקני�,  שלה�
 :  נוספי� שני מנגנוני� תורמי�פרוגסטרו�פרוגסטרו�פרוגסטרו�פרוגסטרו�

 ; שלה� לביציתפגיעה ישירה בתאי הזרע ובכושר החדירה  .א

שינויי�  המונעי� ,  השראת  שינויי�  פרוגסטטיביי�  בריר  צוואר  הרח� .ב
 .מעבר תאי זרע מהנרתיק אל תו� הרח�

 

: עורכי�,  31פרק  ,  פוריות  האישה  והגברפוריות  האישה  והגברפוריות  האישה  והגברפוריות  האישה  והגבר:  מתו�,  אלא  א�  מצויי�  אחרת,  פואי  נלקטהרקע  הר .1
 .ו"תשנ, ירושלי�, הוצאת אקדמו�, יוס� שנקר ואוריאל אלחלל

; אות  ז,  פרק  ג,  מניעת  הריו�  מטעמי  בריאות  –שער  ב  ,  נא'  סי,  ט"ח,  צי'  אליעזרצי'  אליעזרצי'  אליעזרצי'  אליעזר:  דוגמה .2
 .רנג' סימ� ה עמ, )ח"ירושלי� תשמ(חלק א , טהרת הביתטהרת הביתטהרת הביתטהרת הבית

 .התק� תו� רחמי= ר "הת .3
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ואי�  הוא  גור�  להפלה ואי�  הוא  גור�  להפלה ואי�  הוא  גור�  להפלה ואי�  הוא  גור�  להפלה ,  ר    גור�  להפרעה  כלשהי  בביו'"חשוב  לציי�  שאי�  הת
 .4כפי שחשבו בעברכפי שחשבו בעברכפי שחשבו בעברכפי שחשבו בעבר

ילות המשלב יע, אמצעי מניעה מועד�) עדיי�(אמנ�  הגלולה  למניעת  הריו�  היא 
אול�  כשמדובר  בנשי� .  6ועדיפות  מהבחינה  ההלכתית,  5מיעוט  סיבוכי�,  גבוהה

רחמי 
מהווה  התק�  תו�,  או  כאשר  יש  הוראת  נגד  לשימוש  בגלולות,  מבוגרות  יחסית
)IUD(ר  הינו  אחד  מאמצעי  המניעה "הת,  כתוצאה  מכ�.    אמצעי  מניעה  מועד�

 .השכיחי� בעול� המערבי

 דימו� והכתמהדימו� והכתמהדימו� והכתמהדימו� והכתמה. . . . בבבב

, ר  היא  הארכת  זמ�  הדימו�  סביב  הוסת"עות  הלוואי  של    התאחת  מתופ
תופעת  לוואי  זו .  7ותוספת  ימי�  בה�  מתרחש  דימו�  או  הכתמה  במהל�  החודש

, א�  אצל  נשי�  רבות  נוצרת  פגיעה  קשה,  משתנה  מאישה  לאישה  ומהתק�  להתק�
אצל  משפחות  רבות  מתקצר  זמ�  ההיתר  עד .  בחיי  המשפחה,  ולעיתי�  בלתי  הפיכה

ולא  מעטי�  בני  הזוג  שאינ�  מצליחי�  להגיע  בשלו�  לליל  טבילה ,  ימי�  בודדי�כדי  
 . ר"עקב הכתמות או דימומי� אות� גור� ההת

מצב  רגיש  זה  מחייב  בירור  מעמיק  על  המשמעות  ההלכתית  של  הכתמות 
א�  מדובר .    יש  פתח  תקוה–א�  מדובר  בד�  מכה  .  ר"ודימומי�  הנגרמות  על  ידי  הת

 . המצב קשה הרבה יותר– בד� זיבה  או נידה

למצוא , אולי,  המאפשר,  בשלושי�  השנה  האחרונות  הצטבר  מידע  רפואי  ממשי
 .פתרו� אמת לבעיה כאובה

על ההבדל בי�  8ל"ז אויערבא� זצ"כמבוא  לדיו� ראוי לצטט את מה שכתב הגרש
שאיננו ,  לבי�  ד�  מכה  מאות�  כלי  ד�,  ד�  נדה  שמקורו  בעורקיקי  הרח�  שאוסר

 :אוסר

, , , ,  מוציאה ד� ג� מאות� הגידי� שמתפקעי� בשעת הוסת מוציאה ד� ג� מאות� הגידי� שמתפקעי� בשעת הוסת מוציאה ד� ג� מאות� הגידי� שמתפקעי� בשעת הוסת מוציאה ד� ג� מאות� הגידי� שמתפקעי� בשעת הוסת9ג שהמכהג שהמכהג שהמכהג שהמכה""""עעעעואואואוא"
 ".מכל מקו� ד� נדה הוא רק הד� שיוצא מאליו כדרכו באופ� טבעימכל מקו� ד� נדה הוא רק הד� שיוצא מאליו כדרכו באופ� טבעימכל מקו� ד� נדה הוא רק הד� שיוצא מאליו כדרכו באופ� טבעימכל מקו� ד� נדה הוא רק הד� שיוצא מאליו כדרכו באופ� טבעי

 
 .476' עמ, )1' הע(ש� , וריות האישה והגברוריות האישה והגברוריות האישה והגברוריות האישה והגברפ .4

בשני�  האחרונות  החל .  120
108'  עמ,  ספר  אסיא  חספר  אסיא  חספר  אסיא  חספר  אסיא  ח,  גלולות  למניעת  הריו�,  דניאל  מלא� .5
ר "ראה  למשל  במקור  אותו  ציי�  ד.  ויכוח  מחודש  על  מעמדה  הרפואי  המועד�  של  הגלולה

 .ל"ואכמ, 168' להל� עמ, אורי לוי במכתבו

, כר� ד, אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואית; 170' עמ, ספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא ד, הרב חיי� שלמה הכה� אבינר .6
 ".מניעת הריו�"ער� 

 : ראה .7

Suvisaari J. and Lähteenmäki P., Detailed analysis of menstrual bleeding patterns in 

Copper IUD and LNg IUD users, Contraception 54:201-208, 1996.  

 .ק ב"ס, קפז, )ד"יו(כר� ב , אברה�אברה�אברה�אברה� נשמתנשמתנשמתנשמתהובא ב .8
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 ????ד� מכה או ד� נדהד� מכה או ד� נדהד� מכה או ד� נדהד� מכה או ד� נדה. . . . גגגג

הא�  יש  לו  די� ,  ר  ברח�"הא�  דימו�  הנובע  מהמצאות  הת,  מכא�  המקו�  לדו�
 ?או של ד� מכה, של ד� נידה

שכ� .  ר  המפריש  פרוגסטרו�ר  המפריש  פרוגסטרו�ר  המפריש  פרוגסטרו�ר  המפריש  פרוגסטרו�""""י�  של  התי�  של  התי�  של  התי�  של  התאי  אפשר  להתיר  דימומאי  אפשר  להתיר  דימומאי  אפשר  להתיר  דימומאי  אפשר  להתיר  דימומנדגיש  כי  
ר  גור�  שינויי�  הורמונליי�  המשפיעי�  על  רירית "ההורמו�  המופרש  על  ידי  ההת

משו�  כ� .  הרח�  בדומה  לשינויי�  ההורמונלי�  הטבעיי�  הגורמי�  לדימו�  אוסר
בי� א� הוא כולל ובי� א� , ר שאינו מכיל הורמוני�ר שאינו מכיל הורמוני�ר שאינו מכיל הורמוני�ר שאינו מכיל הורמוני�""""הדיו� כא� יתייחד א� ורק להתהדיו� כא� יתייחד א� ורק להתהדיו� כא� יתייחד א� ורק להתהדיו� כא� יתייחד א� ורק להת

 .תוספת של נחושתאינו כולל 

לדימומי� ,  לדעתו,    מה�  הסיבות  הגורמות10ר  יעקב  לוי"ג  כתב  ד"בשנת  תשל
ומ�  הראוי ,    לדבריו  היתה  השפעה  ארוכת  טווח  על  הפסיקה.11ר"בנשי�  ע�  הת

 ):ההדגשות במקור(להביא� במלוא� 

עלינו  לברר  מה�  הסיבות ,  כדי  להקל  על  הרבני�  לפסוק  את  פסק  דינ�"
וכלל  גדול ,  בעיקר  יש  למנות  ארבע  סיבות.  י�  האלוהגורמות  את  הדימומ

 ."שלפי כול� מקור הד� הוא בבית הרח� הפנימישלפי כול� מקור הד� הוא בבית הרח� הפנימישלפי כול� מקור הד� הוא בבית הרח� הפנימישלפי כול� מקור הד� הוא בבית הרח� הפנימיהוא 

וגור� , מגרד או דוקר את הרירית הפנימית של בית הרח�] ההתק�[המכשיר . א
יש  להדגיש שנוכחותו של המכשיר בתו� הרח� איננה .  המוציאה  ד�)  פצע  (מכהמכהמכהמכהש�  

אי�  מכ�  הוכחה  שהד� ,  וא�  אנו  רואי�  דימו�,  �מוכיחה  עדי�  שיש  ש�  פצע  מדמ
 .יש רק הוכחה שבתו� הרח� נמצא גו� העלול לגרו� לדימו�. נובע מתו� הפצע

כיבי� .    ודלקת  הרירית  וכיבי�  בבית  הרח�12זיהו�זיהו�זיהו�זיהו�המכה  הזו  מביאה  לידי  .  ב
 .כאלו מוציאי� לפעמי� ד�

 
דלקת  או ,  וג�  ד�  הנובע  מזיהו�,  ג�  ד�  שנובע  מפגיעה  מכנית,  בפשטות,  ד�  מכה  כולל .9

משינויי� )  בי�  היתר(בשתי  האפשרויות  האחרונות  הפגיעה  נובעת  .  מחלה  גידולית  מדממת
 .די התהליכי� הדלקתיי� או הגידוליי�הנגרמי� על י, ביוכימיי� של רירית הרח�

 .וראה להל�, לדברי� אלו יכולה להיות משמעות הלכתית רבה 

 ''''ספר אסיא אספר אסיא אספר אסיא אספר אסיא א(ג "חשו� תשל, ז'  חובאסיאאסיאאסיאאסיאב) אריאל(כתגובה לשאלתו של הרב יעקב שטיגלי'  .10
 ).323' עמ

את .  ירשעמד  בקשר  הדוק  ע�  פוסקי  הע,  ל  היה  ידוע  בירושלי�  כרופא  ירא  שמי�"ר  לוי  ז"ד 
ג� .    לביקורת  תורתית  מצד  חכמי  ההלכהעובר  לפירסומ�עובר  לפירסומ�עובר  לפירסומ�עובר  לפירסומ�עבודותיו  הנוגעות  ג�  להלכה  הגיש  

גדולי  ירושלי�  פנו  אליו  בבירורי�  רפואיי�  כבסיס  לפסיקת�  ההלכתית  במקרי�  הטעוני� 
316
315' עמ' ראה ספר אסיא ה. (בירורי� כאלה.( 

, בעני�  מניעת  הריו�;  127
125',  אספר  אסיא  ספר  אסיא  ספר  אסיא  ספר  אסיא    ;)ג"תשל  (22
19'  אסיא  ח,  בי�  ד�  לד�,  יעקב  לוי .11
 ).ג"תשל(קפז 
קפ' עמ,  טזנוע�נוע�נוע�נוע�

תגובה (כיו�  מקובל  שלא  מדובר  בזיהו�  אלא  בשינויי�  דלקתיי�  סטריליי�  ,  כאמור  למעלה .12
, א�  להבדל  זה.  ברירית  הרח�)  חיסונית  ללא  נוכחות  חידקי�  או  גורמי�  מזהמי�  אחרי�

 .אי� משמעות הלכתית, לכאורה
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יב  את  הד� ולכ�  יש  להחש,  הוסתהוסתהוסתהוסת  את  הדימו�  של  מגבירמגבירמגבירמגביר]  התק�[המכשיר  .  ג
לפעמי�  נמשכת  הוסת  זמ� ארו� יותר בצורה של דימומי� .  שבימי�  אלה  כד�  הוסת

 א�  ימי�  ספורי�  אחרי  הפסקה  מוחלטת  של  הוסת  מופיעי�.  קלי�  או  כתמי�
  מבחינה רפואית–אלא , אי� להניח שבה� מתחילה וסת חדשה, דימומי� או כתמי�

תה  בינתיי�  אפשרות  של   א�  הי–או  ,    אפשר  לתלות  את  אלו  במכה  שברח�–
 ).סיבה ד' עי( בצורה קלה של הפלה –הפרייה 

יכול ,  א�  הביצית  המופרית  כבר  התקננה  בתו�  הרירית  של  בית  הרח�.  ד
הד�  היוצא .  המפסיקה  את  ההריו�,  הפלההפלההפלההפלהלפגוע  בהריו�  ולגר�  ]  ההתק�[המכשיר  

, קרושהוא  ,  בחודש  השלישי  בער�,  ד�  ההפלה  הרגילה.  הוא  לפי  זה  ד�  של  הפלה
אבל  א�  היא  באה  בתחילת  התקננות  הביצית  המופרית  בתו�  רירית  הרח�  יכול 

 ".או בצורה של כתמי� גרידא, הד� ג� להיות נוזלי

הביאה  לידי  כ� ,  ר"הזכרת  הסיבה  הרביעית  כאפשרות  להסבר  הדימו�  מהת
מכא� .  13ר"שפוסקי�  הגיעו  למסקנה  שאי�  אפשרות  להתיר  דימו�  הנגר�  על  ידי  הת

יהיה  מקו�  לשקול  שוב  את  הנושא ,  אשר  הסיבה  הרביעית  הזו  לא  תתקיי�שא�  וכ
 .ההלכתי

  מדובר בד� מכה מדובר בד� מכה מדובר בד� מכה מדובר בד� מכה––––על פי הידע הרפואי על פי הידע הרפואי על פי הידע הרפואי על פי הידע הרפואי . . . . דדדד

או  לאחר  שמוודאי�  שאי�  חשש ,  ר  לרוב  בתקופת  הוסת"כיו�  מוחדר  הת
עקב  הפלה  כתוצאה  מהחדרת ,  ר"כ�  שהחשש  לדימו�  סמו�  להחדרת  ההת.  14להריו�

 .  עט תמידניתנת להישלל כמ, ר"ההת

אינו קיי� כל , ג�  החשש  להפלה מוקדמת מאד במהל� הימצאות ההתק� ברח�
אי� ההתק� גור� להפלה אי� ההתק� גור� להפלה אי� ההתק� גור� להפלה אי� ההתק� גור� להפלה "מאחר  ועל פי הידע  הקיי� ,  עוד  אי�  עדות  רפואית  להריו�

לכ�  אי  אפשר .  אלא  למניעת  השרשת  העובר  15"  כפי  שחשבו  בעבר  כפי  שחשבו  בעבר  כפי  שחשבו  בעבר  כפי  שחשבו  בעבר]מוקדמת  מאדמוקדמת  מאדמוקדמת  מאדמוקדמת  מאד[
א�  שכיו�  נשארו  רק  שלוש מכ.  ר"לתלות  בהפלה  מוקדמת  דימו�  מרח�  ע�  הת

 . ר לוי"הסיבות הראשונות אות� מנה ד

שהד�  הנובע ,  ברח�"  מכה"ה�  יצירת  ,  שתי  הסיבות  הראשונות  לדימו�
משמעותה ,  הסיבה  השלישית  להארכת  דימו�  הווסת.  מחמתה  איננו  אוסר

כאשר כל , ")מכה"או (הפיזיולוגית היא שילוב של דימו� וסתי ע� דימו� של פציעה 
ברור  שלא  נית�  להקל  עקב  צירו�  מקביל  של ,  שעדיי�  נמש�  ג�  הדמו�  הווסתיזמ�  

 .ד� מכה

 
 .177' עמ, ספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא דספר אסיא ד, הרב חיי� שלמה הכה� אבינר, ראה לדוגמא . 13

במידה  וההתק� .  ההמלצה  הרפואית  המדוייקת  היא  להחדיר  את  ההתק�  לקראת  סו�  הוסת .14
 .שלא היתה אפשרות של כניסה להריו�, כתנאי להחדרתו, מוחדר לאחר הביו' חובה לוודא

 .476' מע, )1' הע(ש� , פוריות האישה והגברפוריות האישה והגברפוריות האישה והגברפוריות האישה והגבר . 15
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א�  מופיע  דימו� ,  ר"אול�  אצל  אישה  בעלת  וסת  קבוע  שהוחדר  לרחמה  הת
 16שאפשר,  "נוע�"ר  יעקב  לוי  במאמרו  ב"לכאורה  צודק  ד,  לאחר  סיו�  הדימו�  הווסתי

 .ר"לתלות את הדימו� בד� מכה הנובע מהת

 : כתב17ע יוס� בספרו טהרת הבית"ואכ� הגר

י  בדיקת  ֵעד "וראתה  ע,  אשה  שיש  לה  טבעת  ברח�  למניעת  הריו�"
נראה  שיש ,  והרופא  אומר  שהטבעת  גרמה  לה  דימו�,  שלא  בשעת  וסתה
, כיו�  שבשלא  בשעת  וסתה  הרי  היא  כמסולקת  דמי�,  מקו�  להקל  בזה

א  שכיח ול).  ב  דשבועות"פ(�  "כ  הר"וכ.)  נדה  טו(�  "הרמב'  ש  בחי"וכמ
.) כתובות  ט(א  "ש  המהרש"וכמ,  שתראה  ד�  נדה  שלא  בשעת  וסתה

וכ�  צידד  הסדרי ,  )יז'  ד  סי"חיו(ת  עי�  יצחק  "ובשו,  )סח'  סי(ע  "ש  אה"והב
 ..."18לכ� יש לתלות הדבר במכהלכ� יש לתלות הדבר במכהלכ� יש לתלות הדבר במכהלכ� יש לתלות הדבר במכה. ש"ע). ק יד"קפז ס' סי(טהרה 

*   *   * 

רוי '  פרופ:  בהמש�  יובאו  כא�  מכתביה�  של  עוד  שלשה  רופאי�  דגולי�  בנדו�
וה�  גילבוד  מהפקולטה 'ג'  פרופ,  הומברג  מנהל  יחידת  הפריו�  בבית  חולי�  השרו�

המלכותי  למיילדי�  וגינקולוגי� '  לתיכנו�  המשפחה  ובריאות  הילודה  של  הקולג
המלכותי '  שא�  הוא  חבר  הפקולטה  של  הקולג,  ר  אורי  לוי  מישראל"וד,  בבריטניה

 . קה בסוגייא חשובה זודומני שיש בדבריה� כדי לסייע לפסי. הבריטי

*   *   * 

, המסורה  כמוב�  א�  ורק  לפוסקי�  מובהקי�,  לפני  דיו�  הלכתי  ופסיקה  מעשית
לגדרי , לעיתי�, המתקרבת, צרי�  לזכור  שלעיתי�  מדובר  בבעיה  קשה  של  שלו� בית

א "הלכתי  בהעתקת  דברי  הרשב
משו�  כ�  אסיי�  את  הרקע  הרפואי.  פיקוח  נפש
  :19פי שהביאה והאירה הרב יחיאל מיכל שטר�כ, בהקדמה לשער הכתמי�

א  בהקדמה  לשער "מהא  דמבואר  ברשב,  ולכאורה  נראה  להביא  סיוע  לשיטת  המקילין

 ל"וז, ]30עמוד [ה בבית הקצר "וכ', הכתמים שער ד

הכתמי�  הנמצאי�  בי�  על '  הא,  ואכלול  בו  שלשה  עניני�,  השער  הרביעי  הכתמי�

אלא  שאינה  יודעת  א�  מ�  המקור  שחזקתו ,  גופההדמי�  שהיא  רואה  מ'  הב',  בשרה  וכו

וכגו�  האשה ,  א�  יש  לה  מכה  במקור  א�  לאו',  וא�  משאר  מקומות  הטהורי�  וכו,  טמא

אתה '  מפני  שאפי,  שבכל  אילו  נכללי�  בכלל  כתמי�,  שהיא  עושה  צרכיה  ונמצא  ד�  בספל

 . ל"עכ וכל שאסור מספק הרי הוא בכלל כת�, אלא מספק, בא לטמא אינו מ� הודאי
 

כ�  אסור ,  כש�  שאסור  להתיר  את  האסור.  "הרי  שאנו  א�  חייבי�  בכ�,  "וא�  אפשר  לתלות" . 16
 .42' הע, 28' עמ, נח
 נזאסיאאסיאאסיאאסיאראה ". לאסור את המותר

 .רנג' סימ� ה עמ, )ח"ירושלי� תשמ(חלק א , טהרת הביתטהרת הביתטהרת הביתטהרת הבית, הרב עובדיה יוס� . 17

 .).ה.מ(ההדגשה שלי  .18

 ).ח"ירושלי� תשל(קו ' עמ, שערי טהרהשערי טהרהשערי טהרהשערי טהרה, �הרב יחיאל מיכל שטר .19
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ומפורש  בדבריו  שאף  אשה  שיש  לה  מכה  במקור  ולא  ידוע  אם  דם  זה  בא  מן  המכה  או 

ב "קמ' צ סי"וראה בצ, ולא שאסור מן התורה, מכל זה אינו אסור אלא משום כתם, מן המקור

י "ז  נמצא  שאף  בעד  הבדוק  שבדקתו  בג"לפי,  ולזה  נתמעט  מהפסוק  דם  ולא  כתם,  ד"קי'  וסי

אלא  דינו ,    אין  לזה  חומרא  של  עד  הבדוק  ויש  כאן  צד  דאורייתאאם  יש  לה  מכה,  הראשונים

ת "וראה  גם  בסה,  אם  תמצא  דם  לא  הוי  איסור  דאורייתא'  שהרי  אפי,  רק  מטעם  כתם

הא שיטת , כ  מאחר  שאינו  אלא משום כתם"א,  ובשערי  דורא  שהביאו  דיני  מכה  בדיני  כתמים

ל "ולהנ,  י  הראשונים"כ  בג"גא  שבכתם  ויש  במה  לתלות  במכה  המוציאה  דם  יש  להקל  "הרמ

א  יש  להקל "נמצא  שלשיטת  הרמ,  מ  דין  כתם  לו"י  בדיקה  בעד  הבדוק  מ"הרי  אף  שתעשה  ע

מ  מאחר  שיש  לה  מכה "מ,  י  הראשונים"אף  באם  תבדוק  עצמה  בעד  הבדוק  ותמצא  דם  בג

 .וידוע שהמכה מוציאה דם יש להקל בזה
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