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: שלוש  נשי�  משמשות  במו�"מאיר  שי  רב  עבוק)  ב,  בי  (במותא  בירייתבב
  מפני  שהריו� תמעובר,  הלקטנה  משו�  שההריו�  מסוכ�  ".  מעוברת  ומניקה,  קטנה
ומניקה  מפני  שהריו�  חדש  עלול  לפגוע ,  ע  בעוברגולול  לפ  ע––––ל  �  יתחי  א––––חדש  

שלוש   לירירירירתתתתלהלהלהלהוסקי�  א�  כוונת  הברייתא  הפנחלקו  ו.  1  לתינוק  היונקניבחלב  החיו
לל  חשש גב  עת  ההריו�  הבא  דרושה  לה�  כעתינמש  לל�  אלו  לשמש  במו�  בגשינ

אסור  לשמש  במו� ,  שאינ�  בכלל  ההיתר,  ומכא�  שלשאר  הנשי�,  )י  ש�"רש(הסכנה  
ור   לא  דנה  כלל  בדיני  איסנהו  שהמשא;  )ה  שלש"דש�  '  תו  –  זרע  תתחו�  הששמ(
ות  השניה שרפי  האפל).  ש�'  ת  בתוס"ר(בהמלצה  או  בהטלת  חובה    לאא,  תרהיו

ומכא� ,  אלו  לשמש  במו�  וש  נשי�ללש,    טובהשיאה  עצה  הוא,  הבייהברייתא  ח
יהא ,  ו�במתשמיש    ה––––אבל  לעניי�  איסור  והיתר  ;  שלכל  שאר  הנשי�  אי�  חובה  כזו

 .� לשאר הנשי� גא נאסרל, )�אה להלר (בנו אשר יהיהמו

 

 ). א,ד קיתיבמו" (סוכ� אצל חלב מקונת� תיס" .1
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 '? '? '? '? במו�במו�במו�במו�ש ש ש ש מומומומושישישישי''''מהו מהו מהו מהו . . . . בבבב

   דבריתא.  2שוני�ראנחלקו  '  מו�  במשמשות'א  נת  הביטוי  בברייתהב  בעצ�  ג�
, תתתתשושושושוה� משמה� משמה� משמה� משמכשכשכשכשת מו� במקו� תשמיש לתותרות  מ––––משמשות במו� "י ביבמות "שר
ני ני ני ני לפלפלפלפ�  מו�  באותו  מקו�  שי  לל"  שהתירו  לה�  חזשרפובל  לקמ  "תעברו  ידי  שלאכ

�  את  נתיב  הזרע  לרח� ת�  כשהמו�  נמצא  באותו  מקו�  וחוסיטלשמש  מו,  3ישישישישתשמתשמתשמתשמ
ל  הדעות  אי� לכ  כי  רבס)  ש�'  וסתב(ת  "  ראתעומת  זל.  4להריו�ה  כדי  למנוע  כניס

 

 .וראה להל�, ק בי� שתי המחלוקותו קשר הדשהפוסקי� יחלק מ תשר לדעאכ .2

יו  אבל  לא רחאו�  נית�  או  לפני  תשמיש  או  למהש  רורשכ�  ב,  י  אי�  ראיה  ברורה"רש  ירצ�  דבעמ .3
י "רששב'  משמשות  �הכש'נח  ומבפ�  ההבנה  הפשוטה  היא  שאו�  בכל  א!  "תשוה�  משמכש"
�  ש�  סמו�  לפני ת  ניאכ  ברור  שהו"וא,  �  התשמיש  המו�  כבר  נמצא  באותו  מקו�מזבונה  שוכה

 .י"ש בדברי רונהכנה הנבשכתב שאי� ספק שזו הה, א, א אב� העזר לז"וראה ג� בחזו. התשמיש

ת אבשו  ועילה�  לאחר  בונותנת  מ:  "  משמשת  במו�  פירשה"ד,  א,לזת  י  בכתובו"רשש  �  לציישי .4
� ה  הנקי"מכא�  רצה  הרב  י).  לא  הזכירו,  א,  אב�  העזר  לז,  א"ג  שהחזו"עוצ(ל  "עכ".  הזרע

  המושג וש�  בפירה,  י  אינה  כפי  המקובל"ששיטת  רש)  ל'  א  סי"  חני�ב  נית  ב"וש(  להוכיח
' י  לא  התיר  לג"ריו  ג�  רשדבל.  ש  זהרופי  מוה�  במסקנה  ההלכתית  הנובעת"  שימוש  במו�"

ל "זשחו,  ת  שלפני  תשמיש  הכל  אסור"נכדו  רל  הא  מודוהו,  יששמ  תניפלו�  מנשי�  להניח  
ת  חולקי�  רק "י  ור"רש  לדעתו.  ערלשאוב  הז  ישר  תשמח  לאו�במ  ששתמהל  ו  רקהתיר

שי� נ'    לגרק  כיי  אסור  לשאר  נשי�  להשחית  את  הזרע  ג�  אחר  תשמיש  "לרש:  בנקודה  אחת
  אלו נשי�'  אלא  שג,  שחר  תשמי  אזרע  ה  אתבואשת  אי�  שו�  איסור  ל"ולדעת  ר,  רולו  התיא

י� ש  הנארשו,  )אירמ'  ר  תעדל  (השמיש  מפני  הסכנ  תראחרע  הז  אתחייבות  מדרבנ�  לשאוב  
 . ע" בהיתר� לכותעומדו

*  בהערותיו  לכתובות  ש� "יעב  הכבר.  י"רשטת  שיהמפרשי�  לא  הבינו  כ�  את  ב  ור  שרובר 
 ביבמות  שפירושו  מתאי�  לפשט  הלשו�  י"י�  רשבל  –י  בכתובות  ש�  "י�  רש  ב  ההבדלעלהעיר  

משמשות '(בכל  הסוגיות  העוסקות  בתשמיש  במו�  שמדובר  בה�  על  מו�  בשעת  תשמיש  
ועוד ).    הקודמתרהה  בהעאר,  שמיתש  הנילפהמו�  באותו  מקו�  ת  חו  אינשהינו  יה',  במו�

' דכויכולה  לקנח  ג�  בבגדה  ו,  וקאדומזומ�  �  מו  ב*  שלאחר  תשמיש  אי�  צור�"היקשה  היעב
הרבה א  וח  הוניקדי  י+על�  הריואת  הע  והסיכוי  למננה  רפואית  יחב  כי  מ�א,  דחקהבשעת  

�למרות ,  י  מילוי  המקו�  כולו  מוכי�  לאחר  התשמיש"ע'  בהשאי'תו  בניעמ  רשאמ  יותר  קט
תאימי�   מי  אינ�"ש  ררי*  דב"לדעת  היעב.  שג�  בשיטה  זו  הסיכוי  למנוע  הריו�  הוא  די  נמו�

שאולי  היה ,  י  בכתובות"שב  את  שיטת  רשיי  לסהנמ*  "בהיע.  ל"נהלפשט  הסוגיא  בכתובות  
 ו�אותו  מקבמו�  ו�  כל  לשתו)  ר  ש�ובדמ  היעל('  ו�אתזנה  פמה'י  דבר  רחוק  ש"נראה  לרש

ה בגופונח  המ'  כיו�  דמנטרא  נפשה  אינה  הולכת  בלי  מו�'  הכי  לא  אמר  �ושמ,  העילבהני  לפ
 אזש,  ואאלא  כתב  שמזמנת  לה  מו�  לקראת  התשמיש  א�  יב,  ישה  לתשמכנא  מוהיכש

א�  רק  כ� ,  י�  מעט  דחוקי�ברמנ�  הדוא.    לקנח  אותו  מקו�  אחר  התשמישתשתמש  בו  כדי
 .ראויכהשוני�  י"ברי רשתפרשי� דמ

 עיממש+חדא  הוא  ,  י  בנידה  ג"ורש'  פשט  הגמ  שי�  ספקשאפלס  '  ידי  הרב  ישראל  מד  יייר  לעוה 
' י  בתו"  שיטת  רכחת  מו�כו,    הבאשפה  לקראת  התשמיגומונח  ב  המישתש  לפני  ו�במר  בודשמ
ועוד . ת"יטת רד שגני  "רש  יטת  שדבע  הסוגיה  הזו  בנידה  כהוכחה  אתמזכיר  ש,  א,  בות  לטכתו
א אלא  באו  ל"  תושמה�  מששכ"ב  ,  י  ביבמות  יב"בות  ברשתיראה  שהשנ,  לספ  ר  הרבהעי

ל "כ�  שמכל  הנ.  מו�  לפני  תשמישל  דובר  עשמולהדגיש  ,  לאפוקי  הנחת  מו�  אחר  תשמיש
ב רוכהבנת  ו,  נדה'  יבמות  ובמס'  יו  במסברד  ותשטכפא  היי  "ש  רטתנראה  פשוט  ששי

היינו ד,  יש  תשמתעבשקו�  מ  תואו  בנחמו�  מויהיה    שאוה  נשי�'  שההיתר  לג,  הפוסקי�
 .ל"כנו, ותר לה� להניחו ש� לפני התשמיששמ
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  איסור  השחתת  זרע  של ו�מש,  �וק  המו�  את  אותתהיתר  לשמש  כאשר  מו�  סו
וא מצ  ל�יהלע,  נפשח  ולכ�  א�  נשי�  אלו  חוששות  להיכנס  להריו�  משו�  פיקו.  הבעל

 .תר לפרוש מבעליה� עד שהבעיה שלה� תיפ�הירו עלדעיהבו, י אחרתתרו� הלכפ

לשלוש  נשי�  אלו ,  או  עצה  טובה,  �בנ  חיוב  מדרזותא  יירבבוב  ת  כת"עת  רדל
ל  למנוע  באופ�  מותר  את  ההריו�  הצפוי תדדי  להשכ,  ישישישישר  התשמר  התשמר  התשמר  התשמאחאחאחאחלקנח  במו�  

  � גמורנפש  ח  קו  אלו  בפישי�נ  שולש  מדובר  אצלא  שהרי  ל  –שהוא  קצת  מסוכ�  לה
י  האישה  לאחר "לשאיבת  הזרע  ע)  הכללי(תר  עצ�  ההי.  5'סכנהקצת  'במצב  של  א  אל

 .ת"רת ע דוהיז. שאינה מוזהרת על השחתת זרע היא נובע מכ� שהאשה, תשמיש

, בי�שמי  "רש.  זו  בכאורה  שתי  המחלוקות  תלויות  זו  לת"עת  רשלד  �  לציישי
מ  לחכמי�  היא "בי�  רת  וקחלהמ  שמדלו,  וד�  תשמישקובר  במת�  מו�  מדש,  ועתדל

, ו  מקו�  בשעת  תשמישמו�  באותר  או  אסור  לשי�  ותא�  מ,  ריתלכות  איסור  והבה
, ת"  ראתלעומת  ז.  נשי�  המ  ההיתר  קיי�  בשלוש  נשי�  אלו  ולא  בשאר"כשלדעת  ר

, פעולה  שבי�  כ�  אי�  בה  שו�  איסור  לדעתו,  איבה  לאחר  תשמישבשבר  וד  שמבי�מש
 יוחדתמה ––––ובה טה עצה הוא ––––דיו�  ביניה�  הוא  לגבי  החובה  הד  שוחייב  איפוא  ללמ

 .ולהא� ש הנשילוווקא לשד

 ����מימימימידעת חכדעת חכדעת חכדעת חכ. . . . גגגג

� וש  נשישל'חכמי�  אינ�  מסכימי�  לקביעה  ,  ל  רבי  מאירשתו  דע  לדיגובנ
ומ� ,  כה  והולכתדראחת  זו  ואחת  זו  משמשת  כ'�  קילא  פוסא,  'משמשות  במו�
 .'השמי� ירחמו

 שולמכא�  שלהלכה  אי�  הבדל  בי�  שע  וב  נרהלכאו,  כחכמי�ה  כלחר  והאמ
, יתרה�  שוזה    �נילמעשה  בעי  אי�  "שר  תטישל  כ�ל.  ותחראה  �שי  הנכלי�  בל  הנשי�

 .יותר מאשר לנשי� אחרותו אל� שי נוששלל, ת אי� שו� המלצה"שיטת רול

י  האחרוני� לודוד  מגעו  8'יח  שב�  אי'ה  7א"ער,  6ס"  פסקו  החתכ�התא�  לב
�  אלו  לשמש  במו� נשי'  תר  אפילו  לגהישו�  אי�  לכה  להלדעת�  ;  ת"כרכמי�  וכח

לו משלי� זרעו על אישמש ע� אשה שהניחה מו� באותו מקו� כהמו, שמיש תתתתתעעעעששששבבבב

 

ב  היא "מגיל  י,  א  אינה  יכולה  להרות"יי  גיל  פנל(ב  "א  שנה  לי"נה  שגילה  בי�  יטקב  הוא  �כ .5
ב  יכולה  כבר "א  לי"ורק  בשנה  שבי�  י,  לה�  ניכו  מס�נ�  נחשבייה  אגדולה  וההריו�  והליד

 –י  נריו�  השהשה,  עוברתבמ�  הוא  כ;  )והלידה  נחשבי�  מסוכני�  לגביה�    ההריוא�  –  להרות
וכ� ;  נהבט  בצאכבר  נמ  ש  בעוברעוגול  לפלע  –הרי  הסיכויי�  לכ�  קטני�  מאוד  ש,  �  תהרהא

פגוע  בהנקה   לולעל)  יחסית  סמו�  ללידהשסיכוייו  נמוכי�  (שהריו�  חדש  ,  מניקהב  אהו
 .הדרושה לתינוק הקיי�

 .קעב' ד סי"חיו ס"ת חת"וש .6

 .בע' ק סי"מה א"ת רע"וש .7

 .ל�ה לדה עואור; יז' ד סי"ד יו"לי� חעפ ת רב"וש .8



 הרב יואל קטן 218

נשי�  אלו  שו�  ציווי  או '  י�  לג  אג�ל  ובמקבי,  )ת"משו�  שהלכה  כר(עצי�  ואבני�  
 ).י�מכחכ הכמשו� שהל(עצה טובה לקנח אחר תשמיש 

משמעות מאיר  בברייתא  אי�  שו�  '  ל  רש  ויעתבשלק,  עלהמאמור  ללמרות  ה
מאיר וחכמי� בברייתא כ� שג� '    דברי  רת  אופירש  ה�;  רתרי�  אחוביש  הס,  להלכה

, ל  עצמ�  ולשמש  במו�  עקללה  �נשי  'מותר  לג  מ  שמעיקר  הדי�"חכמי�  מודי�  לר
, נשי�  לא  רק  מותרות  אלא  ג�  מחוייבות  לשמש  במו�'  מ  ג"אלא  שבעוד  שלדעת  ר

ל  כ�  שמ�  השמי�   לסמו�  עתתתתאיואיואיואיורשרשרשרשנשי�  אינ�  מחוייבות  אלא  '  לדעת  חכמי�  ג
רשאות   –שאי�  לה�  זכות  ת  אויר�  א':  ז"ברד  הידברוכ',  ה  ומר  פתאי�ירחמו  וש

 . 9'נפשח א פיקויכו� דאכי, )�ימכח לדעת� ג(מש במו� לש

 ????תתתת""""י או כרי או כרי או כרי או כר""""כתית כרשכתית כרשכתית כרשכתית כרשהלהלהלהלהכרעה הכרעה הכרעה הכרעה . . . . דדדד

 11רוב  הפוסקי�,  ת"  כרההלכו  להכריע  ש10  האחרוני�ליה  מגדוכמת  דעיגוד  לבנ
י ועל  פ,  בהתא�  לכ�.  ת"לא  כרו,  י"  רשבדעת�  ל  להביובמק  שפיקא  כוודריעו  כה

לוש לש  רק  אלש)  ל"נה(ז  "רדב  הסקפ,  ו  שעצ�  ההיתר  מוסכ�  על  דעת  חכמי�נתהב
אלא  שג�  לנשי�  אחרות  העלולות ,  ישד�  תשמקונשי�  אלו  מותר  לשמש  במו�  

�   הת"ובניגוד  לדעת  ר,  ואל�  שי  נוששללהסתכ�  בהריו�  מותר  לשמש  במו�  כמו  ל
 .בות לפרוש מבעליה�אינ� חיי

  גדול  ג�  לנשי� �רושעת  צבו(הנשי�  '  הותר  לגאי�  ,  ה  זו  היאיטאלה  לשהש
  עצי� עלרה  התשמיש  נעשה  באופ�  של  הטלת  זרע  או  לכשראכ,  שמשל)  אחרות

�ינואב
12

! 

ש  בתשובה"לה  זו  ד�  לכאורה  כבר  הראשאדיוק  בב
13

ל  בדבר  אשה שאש  נ"ראה.  
רח� בט�אוה ליש ש

14
ופעמי� הוא דש בחו* ולעול� , ראויכ שד שמ הש�איעני� ש ב

? זקנה  וקטנה  שמותר  לבעלה  לשמש  עמה,  הא�  נחשבת  כעקרה,  ה  בחו*רהוא  זו
מיש שתהואי�  ',  חו*מב  זורה  ל�לעו'ש  הכריע  שאסור  לו  לשמש  עמה  מפני  ש"הרא

השואל  היתה  שמספיק  שהבעל  מתכווי�  לשמש   לש"  מינאא  אהו"ה.  'כדר�  כל  האר*'
היה י  הש  כזתשמידי  שכ)  'ני�פדש  מב'ת  ויה  לליחצמ  א0וא  ה  �מילפעשו(כראוי  

 סקתו ופברה את סדחש "א� הרא; לשמש ע� הקטנה והאיילוניתר ותשמ וכמ, רתמו
וגרע  ממשמשת  במו�  שדומה ',  ושיחת  ארצה  'ראחו*  נקמבלעול�  הוא  זורה    ושהיות

 

 .ל�להוראה ; תקצו' ג סי"ת ח"ושבז "דברה .9

 .גפרק ל "נה .10

�ה להלאר .11. 

 .ש להל�"וראה ביש. כג' ע סי"טושו; א, דה יגנ .12

 .די� ג  כלל לגש"את הר"וש .13

המושג   תו  משמעלע  'הלפרי�'    מר"ב  דרה  י  וידידיורמ  רממא  בהאר  (ה  בנרתיקמיסומר  חלכ .14
 .10+15' לעיל עמ', בלשו� הפוסקי�" אוט� ברח�"ל ו"בלשו� חז" רח�"
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 ערזהי� פ שא"שמשת כדר� כל האר* אעמש מפני, �מילעקרה וזקנה שמותר לשמש ע
 .וי להזריעאר

נה  לקטנה די  במהש  שמשמשת  במו�  דו"א  מדברי  הריקלדי�  וקמ  ואאפש  י
� שכ�;  'משמשת  בדר�  כל  האר*'ונחשבת  כ,  ואיילונית  שמותר  לכתחילה  לשמש  עימ

את ר  יה  מתי  ה––––יה  דומה  לשימוש  במו�  ה  �רח�  אטו  בימושש�  או  שריבע  מדממש
ל"נשאלה  ה  בקיו�  הנישואי�  והתשמיש

15
 שלושקל  בלהש  שיש  "אהר  תעד  שכא�מ.  

לא  רק  לשלוש )  ב;  שימוש  במו�  הותר  ג�  בהנחתו  ש�  קוד�  תשמיש)  א:  נקודותה
גדולר�  צוהנשי�  התירו  אלא  ג�  לנשי�  אחרות  במקו�  

16
  לא  רק י�י  קיתרהה)  ג;  

 .�מיחכת דע לג�א אלמ "רת דעל

 זזזז""""בבבבדדדדרררריטת היטת היטת היטת השששש. . . . הההה

ה רעק:  במו�  כ�ההבדל  בי�  עקרה  וזקנה  למשמשת  את    רסבימ)  ש�(ז  "דבהר
ותשמיש  כזה  ראוי ,  �  כל  האר*דר  כומשמש,    כ�  הואמ�ע  ישמשתה�  דר  נהקוז

 משאבל  לש;  'נהוזקה  רעקת�  אופ  שאינו  ראוי  להזריע  אצל  "להזריע  במקו�  אחר  אע
� יא  הזה  וכמעשה,  שעושה  מעשה  בידיי�  להשחית  הזרע,  נו  כדר�  כל  האר*איבמו�  

חר אל(  טלפ  נרעזה)  זקנהו  ה  עקרצלא(הת�  ד,  ודודודודועועועוע.  קו�מריע  בשו�  ראוי  להז
 ...' במעשה הזה מנפצת הזרע כדי שלא יקלוטבלא, אליומ) ש מגו0 האשהימשהת

 בולגרו�  ת  �  הראשו�  שכתב  כוונתו  שתשמיש  שאי�  אפשרועטבאורה  כל
ע הזרע מגיר שאכ אקונחשב כדר� כל האר* דו, כמו בקטנה ואיילונית, לאשה להרות

בתשמיש  במו�  יש ל  אב',  רחאו�  קי  להזריע  במראו'תקי�  ו  ה  כשהואשלגו0  הא
הזרע  נספג  במו�  וכבר  אינו  ראוי '  שמש'ריעותא  גדולה  בכ�  שמיד  ביציאתו  מה

כמעשה הזה 'שהרי ', עושה  מעשה  בידי�  להשחית  הזרע'ז  "רא  הרדבוק  ולזה,  להזריע
 .'אי� ראוי להזריע בשו� מקו�

:   ע�  קטנהששונה  מתשמי  ו�במש  יתשמשה�  לכ  ז"ב  הרדבכת  0סע�  נוטו
ג�  כשהרח�  סתו�  בגלל  שהיא  עקרה  או  בגלל  שהיא  קטנה  או  הרה ,  לגי  רשיתשמב

'; *ארכדר� כל ה'בדו מגו0 האשה ל אאחרי התשמיש ויוצ' ט מאליופלהזרע נ '–'  וכד
שמיש  במו�  האשה  מוציאה  אחרי  התשמיש  בידיה  את  המו�  ע�  הזרע בתאבל  

*רכדר� כל הא חשב שלאנולכ� זה , שליכה אותוומ
17
. 

 

, ודוחק.  יפ  טעראלא  שרחמה  אטו�  ג,  סוראש  במו�  ולומר  שג�  שימ  ש"  הראנתווכ  �א  אאל .15
 .ניתוליש דימה שימוש במו� לשימוש ע� קטנה ואי"כי הרא

שמיש  במו�  מותר  בשופי  ממש  כמו  תשמיש  ע�  זקנה תש  ש"רי  הראב  לטעות  בד�ה  מקויה .16
 חכמי�ו  אלא  שרק  בשעת  צור�  גדול  הקל,  תווניתה  כו  האבל  בוודאי  שלא  כ�;  ואיילונית

 . בשעת תשמישו�מש במשל

' ת  בהיתר  במו�  לאחר  תשמיש  לג"ז  דומה  לשיטת  ר"�  הטע�  השני  של  הרדבהדברי  תוי  פשטפל .17
ז "אבל  נראה  שהרדב.  דהיינו  שיש  מעשה  של  השחתת  זרע  בפועל  אחרי  התשמיש,  נשי�  דווקא

שב נח  –ח�    הזרע  ברטתילק  תא    תכשיר  שימנעו�ותו  מקבאמתכווי�  שכאשר  מתקיני�  מראש  
 .תית מתשמיש ע� קטנה ואיילוניתוה מנהושוא הובזה ,  שלא כדר� כל האר*ישתשמ
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 לללל""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש    ללללששששיתרו יתרו יתרו יתרו הההה. . . . וווו

דברי�   הל"מהרשב,  ל"הקל  כנלש  "ת  הראעדש  לא  נקבל  את  ההבנה  א�ג�  ,  נהוה
ל"המהרש,  רשנות  המקובלתלפניגוד  ב:  כ�ל  יש  להק  שמפורשי�

18
 רתיוע  בתיפ  מ

שימוש  במו�  הותר  ג�  בהנחתו  ש� )  א:    'כרכיב  אתרי  ריכשי'סק  לקולא  וכשהוא  פ
שי�  התירו  אלא  ג�  לנשי�  אחרות  במקו�  צור� לא  רק  לשלוש  הנ)  ב;  קוד�  תשמיש

י "הוא  פוסק  כדעת  רש,  כלומר.  מ  אלא  ג�  לחכמי�"ההיתר  קיי�  לא  רק  לר)  ג.  גדול
 ת"פוסק ג� כרו, שימש התתעשב א  על  משמשת במו�יה  �ימכלחמ  "שהמחלוקת  בי�  ר

א�  חכמי�  ציוו  על  כ� ,  הנשי�  מותר  מעיקר  הדי�  ג�  לנשי�  אחרות'  לגר  ותשמ  השמ
להתיר  תשמיש  במו�  היא  שדר�   ותסבר.  קא  לנשי�  אלו  משו�  חשש  הסכנהדוו

... יראה  בעינוהנ':  ל"וז.  הקטנה    ע�שמשמלמה  ווד,  וגו0  נהנה  מ�  הגו0,  תשמיש  בכ�
אמרקש  מיפני  תש  ל–  �  במו�ידמשמש,  רי  עיק"ש  רושרפי

19
מטיל  על   כאי�  זהו,  

... למשמש  ע�  הקטנהודמי  ,  העצי�  דסו0  סו0  דר�  תשמיש  בכ�  וגו0  נהנה  מ�  הגו0
דאי�  איסור  בנשי� ,  ת  עיקר  דא0  שאר  נשי�  מותרות"כ  דעת  ר"ראה  דג  נמ"בל  מא

 פי  לאציו.  'נשי�  דהכא  צריכי  קאמר'  וג,  רביהל  פריה  ו  עהווצמ  הינשאמאחר  
אי�  חשיבות '  גו0  נהנה  מ�  הגו0'ל  שכל  שהמעשה  נעשה  דר�  תשמיש  בשעה  ש"רשהמה

ורק  בהוצאת  זרע  על  עצי� ;  והתשמיש  מותר  ,אללכ�  א�  יש  מו�  באותו  מקו�  או  
 .הלטבל רע זקיי� איסור הוצאת' גו0 נהנה מ� הגו0'ואבני� שלא במצב של 

ש "הראת  "ובשואל  ה  מרובה  לדעת  השדמיבל  דומה  "דעת  הרשש  �  לציישי
שחשב  להתיר  תשמיש  ע�  אוט�  ברח�  משו�  שכל  עוד  הבעל  מתכווי� ,  ל"הנ

ג�  א�  הזרע  לא  נכנס  לגו0 ,  טנה  והזקנהלתשמיש  רגיל  הרי  זה  כמשמש  ע�  הק
 �לועל  'וחילק  בי�  רח�  אטו�  שבו,  ש  הרי  דחה  את  דברי  השואל"א�  הרא.  האשה

ל הקלו "יש במו� שחזשמ תבי�ל, *ר בדר� כל האשמישנחשב כת שאינו'  *ורה  מבחוז
ל"בו במקרי� מסויימי� וכנ

20
. 

� האחרוני�� האחרוני�� האחרוני�� האחרוני�ייייבבבב    ויכוחויכוחויכוחויכוחהההה. . . . זזזז 

, )ל"נכ  (ת"א  פסקו  כר"ס  וחותנו  רע"תהח.  ו  בדבר  גדולי  עול�לקלכה  נחלה
, מפני  שדמי  למשלי�  זרעו  על  עצי�  ועל  אבני�,  רי  כל  תשמיש  במו�גמרו  לסאו

שכתב,    מבגדדי�יוס0  חי'    הסכי�  ר�לה.    לבטלה  בידיי�חית  זרעוומש
21

ריכו אה...':  
והסכימו  לאסור  איסר  להניח  מו�  באותו  מקו� ,  ל  בתשובותיה�"  גאוני  אשכנז  זהזב

 

 .ח'  סיא"במות פימה לשל ש י� .18

 .א הונח ש� לפני תשמישהולומר שכ .19

 . ליעל 16' עה .20

  16'  ש  והקל  בה�  בניגוד  לאמור  בהע"ארל  משמע  שלמד  בדברי  ה"דברי  המהרשמ  �נמא 
 .�רהעו ++ ל "הנ

 .יז' ד סי"ד יו"� חלית רב פע"שוב',  חיש אי�ב'ה .21
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. 'וכו'  �ידיב  הומשחית  זרעו  לבטל,  דהוי  כמשמש  על  עצי�  ואבני�,  ישבשעת  תשמ
ר נזת אבני"ווכ� פסק בש

22
 .הל בז"� על המהרשמואי� לס ש

ית� שנלשמש  במו�  ר  ת  ההית  אה  מהפוסקי�  האחרוני�  הרחיבוכמעומת�  ל
�"המהרש:  לכל  שעת  צור�  גדול  אחר)  מעוברת  ומניקה,  קטנה(ל  "נ  הנשי�ה'  לג

23
�   ד

ופסק  שכדאי�  ה� ,  פרוש  ממנה  לעל  נאל*בר  ולכ�  הלה  להתעבשמסוכ�  אשה  �  בעני
ואי�  בעלה  צרי� ,    לשמש  במו�  במקו�  סכנהללהק  ז  לסמו�  עליה�"ל  והרדב"רש

 �  כל  אשה  שמסוכ�  לה  להתעבר"פי  המהרששלהיינו  ד.  ד"עכ.  לפרוש  ממנה  לעול�
 רתזעב �ויאלא מותר לה לשמש כדרכה ולמנוע את ההר,  נה  צריכה  לפרוש  מבעלהיא

ת תשמישמו� בשע
24
. 

אחרתה    בתשובג�
25

�  וכתב  שאסור  לשמש  כשהאבר  נתו�  בתו� "שב  המהר  ש
וצ* ח  סי  הכי  כלהבט  זרע  לאתמפני  שזו  הוצ,  נ  לאשה  לשמש"כיס  ג�  במקרה  שפיקו

מפני  ששופ�  זרעו ,  ל"אומנ�  במו�  אי�  הוצז;  גרשויתעדי0  שו,  ו  להקל  בכ�"וח,  יבסבמ
 ו�במולכ�  התירו  חכמי�  לשמש  ,    על  המו�פלא  שנולא)  נרתיקה(=בתו�  גו0  הרח�  

ולכ�  סמכו ,  הזוג]  בני[  גדול  שלא  להפריש  בי�  ר�הוי  צוד,  'ננננ""""  כעי�  פיקו  כעי�  פיקו  כעי�  פיקו  כעי�  פיקוה�ה�ה�ה�קרי�  שקרי�  שקרי�  שקרי�  שבמבמבמבמ
�  הופמצ"דכ  הר"וכ.  'על  סברות  המתירי�

26
ש  מבפני�  וזורה ד  להתיר  �מקו�  אי�  שו  ש

ו  על  מי קו�  סכנה  יש  לבמ�  מוב  שמשלא�  מי  שמתיר  ,  מבחו*  אפילו  במקו�  סכנה
וכדאי ,  ת"י  וג�  כקולת  ר"ש  שפסק  בפשיטות  כקולת  רש"ל  ביש"והוא  המהרש,  לסמו�

א"כ  החזו"וכ.  ל  לסמו�  עליו  בשעת  הדחק  להתיר  תשמיש  במו�"הוא  המהרש
27

יש   ש
 .'ל"ל ז"רבינו הגדול שהגיע לרוח הקודש המהרש'נה על הכרעת סכ ו� במקסמו�ל

  של  הסכנה  לאשה  להתעברמחלק  בי�  רמות  שונות,  לעומת�,  קוקה  "אירה
28

 :
ל  בניגוד  לדעת "קשה  להקל  ולשמש  במו�  כמהרש,  כמו  מניקה,  תיסחקה  יחוסכנה  רב

 

 . אות יאפ' ד סי"וי .22

 .נח' א סי"� ח"שרת מה"וש .23

  את סראוו  ינתי  אהשאר  שעצ�  זה  שפי  הרח�  סתו�  באופ�  מלאכו+סביר  בי��  ה"מהרשה .24
וכתב  על  כ� .  שכ�  אינה  שונה  במקרה  זה  ממעוברת  שמותר  לשמש  עמה,  התשמיש  ע�  האשה

ידוע  שאי� '):  בל+ע  סימני�  לא"ת  דברי  יציב  חלק  אה"שו(ג  רובקלויזנ+ר  מצאנז"האדמו
ל  שאי�  דמיונו  של "ר.  'יפה  לולד'    וכוי�חדש'  א  ג"א  ע"ד0  ליי�  נדה  עו,  אות  כ�ציהמ

שהרי  הזרע  מועיל  לוולד ,  ברת  אי�  פי  רחמה  סתו�  לגמריעובמכי  ,  פהי�  עולה  "המהרש
�בעל  דברי  יציב  הבי�  שמה  שטוב  לוולד  בתשמיש  בזמ�  ההריו�  הוא  הזרע .  בחלק  מ�  ההריו

  סתו�  לגמרי ח�ומכא�  שאי�  פי  הר,  ל  לוולדעיומ  והשלגע  ע�  העובר  ובאופ�  כעצמו  שבא  במ
�הנשי�  הוא  שההריו� '  ת  מגשבנח�  כלת  שרועוד  כתב  שעצ�  החשש  במעוב.  בזמ�  ההריו

. ל"כמא  �א,  ויש  לדו�  בדבריו.  ומכא�  שוב  שאי�  רחמה  סתו�  לגמרי,  השני  יזיק  להריו�  הקיי�
מ  א� "ומ)...  רגמהפאיד  (=יממעודי  לא  התרתי  ה�  גוובאמת  'ר  מצאנז  "ולמעשה  פסק  האדמו

 .ש"עיי', וכו' דורי� שלוקחי� דר� הפה זה עדי0 טפי כי"אפשר ע

 .חסר' ג סי"ח .25

 .יח' יס ג"חלהועיל  דמת מל"וש .26

 .לז' יאישות ס' הל .27

 .לד' ת כה� סיזרת ע"וש .28
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  נודעתי י�  הרופאעתמידי'א�  כי  ,  שמישתו�  אחר  מוהוא  מתיר  רק  ב,  ס"א  והחת"הרע
במקו� 'אבל  .  'הללו  בטוחי�  ולא  מהני  מו�  לאחר  תשמיש  רי�בז  אי�  כל  הד"שבזה

דחזינ�  דרמזו  מ�  השמי�  שצריכי� ,  כהיכא  דשכיח  היזיקאדכבר  אירע  פסידא  הוי  
 .'ליכא איסורא פ"כעו, �וע מודי� דחייבות לשמש במ"בזה כו'ולדעתו ', להיזהר

 ::::סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . חחחח

 י�ונראש,  י�את  הצור�  נתונה  במחלוקת  תנשעבמו�  בש  ר  השימויתיית  הגוס
 . ואחרוני�

' שלו�  בית'  על  והצור�  לשמור,    החמור  של  הוצאת  זרע  לבטלה  מכא�רוסיאה
גורמי�  לשאלה ,    שיש  צור�  גדול  למנוע  הריו�  מכא�העשוא0  על  שלימות  המשפחה  ב

 . תיד� המשות0 של בני הזוגעל  קריטית0עיתי� אול, ביותרל קשמ תדיהזו להיות כב

' נ"כעי�  פיקו'קי�  היא  שלצור�  גדול  וסהפ�  יבלת  באינו  שהדעה  המקור  השעמל
זה   שוולא  מוטלת  עליה�  החובה  לפר,  מו�  בנרתיקמותר  לבני  הזוג  לשמש  בנוכחות  

ימות קיה תוביטכמוב� שהפסיקה למעשה צריכה להיות מושפעת ג� מ� האלטרנ. מזו
של א0 במהותו ו, נס לדחקי� ההלכתיי� שיש בתשמיש במו�יכיעת הריו� בלי להלמנ

 .�29 את הנרתיקותהס� מוה
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 יב�  והרחריכד  שהא'  ע  ס"אהי  ח"א  ביביע  אומר  ח"י  שליט"צ  הרע"בדברי  הראשלה  ראה  עתו .29
� ינפל  חנומסקנתו  כרוב  הפוסקי�  שבשעת  חשש  סכנה  יש  להקל  ולהשתמש  במו�  שהו,  בעני

וראה  בהרחבה  להל� .  י�  אחרי�  קלי�  יותרצעמאהשתמש  בלאי  אפשר  שמיש  א�  ת
 .'שימוש בדיאפרגמה למניעת הריו�ה 'נורבמאמ


