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� "באה  דעת  המהרשוה  1'וגיית  תשמיש  במו�ס  –מבוא  לדיאפרגמה  'מר  אמב
. למנוע  הריו�'  כעי�  פיקוח  נפש'להתיר  לשמש  ע�  מו�  במקרי�  שבה�  קיי�  צור�  

�  הוסי   עוד"המהרש
2
סוכ�  לה�  להתעבר שמוא  שמע  שהרופאי�  נותני�  לנשי�  הש  

שמכסי�  בו  פי  הא�  מסביב )  בלטינית,  כיסוי(=כיסוי  גומי  דק  שנקרא  פעסאריו�  
רק  פי  המקור  סגור  באופ� ו',  כ  התשמיש  כמו  בשאר  נשי�"וא,  'זרעשלא  יקלוט  ה

ע יודו "ולכ� לדעתו כו, דיוק  כמו  שאצל  מעוברת הוא סגור באופ� טבעיב  –מלאכותי  
; עבר  לשמש כשרחמה סתו� בעזרת הפעסאריו�התשיש  להתיר  לאשה  שסכנה  לה  ל

. אינו  פשוטולכ�  ההיתר  ,  בניגוד  לכ�  במשמשת  במו�  הבעל  משלי�  זרעו  על  המו�
כל  הסיבה  שהפעסאריו�  טוב  יותר  מהמו�  היא ש�  "יוצא  לפי  המהרש.  ד"עכ

שבתשמיש  בנוכחותו  הזרע  נשפ�  באותו  מקו�  על  בשרה  של  האשה  ולא  על  חומר 
ההבדל  הזה  ביניה�  קיי� ;  בניגוד  לתשמיש  במו�  שהזרע  נשפ�  ישירות  על  המו�,  זר

 .וצ' מלחדור לתו� הרח�י גו  ח"ס בשני המקרי� נמנע מהזרע ע"למרות שסו

ל  יעקב  וינברגאכ  הרב  יחי"כו
3

בר כ  –ס  מחמירי�  בכ�  "א  והחת"מרות  שרעלש,  
נמנו  וגמרו  גדולי  האחרוני�  שבאו  אחריה�  והסכימו  להקל  לשמש  במו�  במקו� 

 
ל  והפוסקי�  בנושא  היתר  תשמיש  כשמו�  מונח  ברח� "במאמר  זה  הצגנו  את  דעות  חז.  לילע .1

וכא�  נדו�  בהשלכות  המעשיות  של  סוגיא  זו  לעניי�  השימוש  באמצעי  מניעה ,  )בנרתיק(=
 .בימינו

 .נח' א סי"ח ����""""ששששררררההההממממת "וש .2

 .טו' ג סי"ח די אשדי אשדי אשדי אשייייררררששששת "וש .3
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ונוהגי�  להציע  לאשה  שתשי�  פעסאריו�  על  פי  הרח�  ובזה  יש '...  שיש  חשש  סכנה
  בתשובה  אחרתוסי   על  כ�הו.  ''''  טעמי�  לקולא  טעמי�  לקולא  טעמי�  לקולא  טעמי�  לקולאההההממממככככ

4
ל "�  הסומכי�  על  הרשגש  

י "פוסקי�  להקל  רק  במקו�  שיש  קצת  חשש  של  סכנה  או  חולשת  הבריאות  ע
ינברג  השימוש  בפעסאריו�  אי�  בו  איסור  של  השחתת  זרע   וולדעת  הרב.  ההריו�

וזה  מותר  לדעתו  במקו�  שיש  חשש  שההריו�  יזיק ,  אלא  רק  בעיה  של  מניעת  הריו�
 .כנה גמורה אפשר להקל ג� במו� ממשקו� של סמוב; לבריאותה

מ  פיינשטיי�"הגר  �ג
5

, ו�במיר  כשסכנה  לאשה  להיכנס  להריו�  לשמש  תמ  
, והנה.  'וכו'  שזה  התירו  האחרוני�,  שנותני�  בגו   האשה)  גומי(=שהוא  בהראבער  '

במקו�  אחר
6
אחת  מה�  שהשימוש ,  א  אמצעי  מניעהשפ  מעיר  כמה  הערות  בנו"רמגה  

שלפעמי�  ניכר  ומרגיש 'יותר  מבשאר  האמצעי�  משו�  בהתק�  תו�  רחמי  חמור  
שהרי  ההתקני�  של ,  ל"פ  זצ"לא  ברור  לי  בדיוק  למה  מתכווי�  הגרמ.  'הקנה  בביאתו

יתכ� .  שמשתלשל  חוצה  לו'  קנה'ואי�  בה�  שו�  ,  היו�  בלועי�  לחלוטי�  בתו�  הרח�
הו בו  השאירו  תלוי  בנרתיק  לא  רק  חוט  שקצ,  ר  מסוג  יש�"פ  מתכווי�  להת"שהגרמ

ע"וצ';  קנה,  'לא  ג�  מוט  דקא  –כמקובל  היו�  ,  מחובר  להתק�
7

ל  אופ�  נראה כב.  
פ  שלדעתו  האפשרות  שתהיה  הרגשה  בשעת  תשמיש  אוסרת  את "ממדברי  הגר

ובמקביל  הוא ';  דר�  תשמיש'מפני  שאז  התשמיש  אינו  נעשה  ב,  השימוש  באמצעי
וכנראה  כוונתו  רק ('  שהוא  כמו�'מפני  ,  בגו   כשיש  חשש  סכנה'  רראבע'מתיר  לשי�  

ושוב  בתשובה  נוספת).  ולא  שאינו  עדי   עליו,  שהוא  לא  גרוע  ממו�
8
פ "תב  הגרמוכ  

 .בפירוש שהראבער הזה הוא כמו מו�

ת מנחת יצחק"נ� בשומא
9
ל שהקיל בפעסאר "� הנ"וייס על המהרש ה הרבמת 

ז "שהרי  הרדב,  וקבע  שהשימוש  בו  קל  יותר  ממו�  מפני  שאינו  כמשלי�  זרעו  עליו
בע  שתשמיש  במו�  חמור  מתשמיש  ע�  קטנה  ג�  משו�  שבמו�  מנפצת  הזרע  שלא ק

הזה  האשה  מוציאה  אותו '  פאסער'הרי  ג�  את  הו  –יקלוט  ויש  בכ�  מעשה  בידיי�  
והוא  מיישב  שעיקר  דברי !  'ומנפצת  הזרע  שלא  יקלוט'מיש  שמגופה  בידיה  אחר  ת

  רק  סוגר  פי  הא� כי,  בזמ�  התשמיש'  פעסאר'�  היה  שאי�  השלכת  זרע  על  ה"המהרש
ובזה  דומה  התשמיש  כאשר  פי  הרח�  מכוסה  בפעסאר ,  נו  מונח  במקו�  תשמישאיו

דהיינו  שלדעת  הרב  וייס .  יותר  לתשמיש  ע�  קטנה  מאשר  לתשמיש  בנוכחות  מו�
,   בי�  קטנה  למשמשת  במו�תוז  בהבדל"�  נקט  כתירו'  הראשו�  של  הרדב"מהרשה

  שעושה נודהיי'  להשחית  הזרעעושה  מעשה  בידיי�  'שבמו�  ,  ועשה  ממנו  עיקר

 
 .טז'  סי�ש .4

 .יג' א סי"ע ח"הא ממממ""""גגגגאאאא .5

 .כא' ג סי" ח�ש .6

והוא  הבי�  שהשפופרת ,  ר"ל  התק�  ת"פ  זצ"נא  הוה  אמינא  שאולי  הראו  לגרמפיולא  דמסתלאו .7
וממנה  דוחפי�  אותו  לתו� ,  שמשחילי�  בה  את  ההתק�  לתו�  הרח�  כשהוא  מקופל  בתוכה

הזה  שולפי�  וזורקי� '  קנה'ולא  סיימוה  קמיה  שאת  ה;  נשארת  תלויה  בנרתיק,  ח�חלל  הר
 .לאחר ההתקנה

 .וראה עוד להל�; סז' ד סי" ח�ש .8

 .קטו אות ד' א סי"ח ת יצחקת יצחקת יצחקת יצחקחחחחננננממממ .9
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כי  המו�  שואב '�  "וכלשונו  של  המהרש,  מעשה  כעי�  השלכת  זרעו  על  עצי�  ואבני�
בזה דהוי כמשמש על  שפיר אמרינ�, הזרע  תיכ   והנה  נשחתה  ואי�  כא� זרע כל עיקר

ולכ� ,  ובפעסאר  רק  סוגר  פי  הא�  ובכ�  דומה  לקטנה  שרחמה  סתו�',  עצי�  ואבני�
קיימת הבעיה השניה שעליה העיר ' פעסאר'אמנ� לדעתו ג� ב. יש יותר מקו� להקל

שאחרי  התשמיש  כשהאשה  מוציאה  את  הפעסאר  מגופה  היא  עושה  מעשה ,  ז"הרדב
 .בידיי� למנוע את קליטת הזרע

�"ז  אוירב�  תמה  על  הקושיא  שהיקשה  הרב  וייס  על  המהרש"הגרש,  נההו
10

 ,
הרי  יפה  כתב ,  '�  עיו�"הרשי  צריכי�  דברי  המ"נחמר  שאינו  מבי�  למה  לדעת  המאו

: הסבר  הדברי�!  '�  דלא  דמי  למו�  הואיל  והתשמיש  הוא  כדר�  כל  אד�"המהרש
ז אי� הבדל בי� מו� לסתימת פי "י  היתה  שלפי  התירו' השני של הרדב"תמיהת  המנח

א  שכאשר "ועל  כ�  כותב  הגרשז',  מנפצת  הזרע  שלא  יקלוט'שבשניה�  ,  הרח�
ניפו'  הזרע  שלא 'י�  ג�  את  בעיית  א  –  סתו�  התשמיש  רגיל  לגמרי  ורק  פי  הרח�

ז  בתירוצו  השני  שהבעיה  במו�  היא  שבזמ�  התשמיש "א�  א�  נבי�  את  הרדב.  'יקלוט
, קיי�  באותו  מקו�  חפ'  שבו  נספג  הזרע  ושעמו  אמורי�  להשלי�  את  הזרע  כבר

 בעיהתהשהרי ג� בפעסאר הנזכר קיימת בדיוק או, י"ברורה תמיהתו של המנח
11
. 

ר  עד  כא�  היה  בסתימת  פתח  הרח�   המדובלכ
שעליו '  פעסאר'ה.  שהוא  מעי�  מכסה'  פעסאר'בעזרת  

ל היה בשימוש כאמצעי מניעה בסו  "מדובר בתשובות הנ
'; המאה  הכ  ט  ובעשרות  השני�  הראשונות  של"המאה  הי

שאותו  הצמידו  לצוואר ,  הוא  היה  נראה  כעי�  כובעו�  קט�
אמור והוא  היה  ,  עמוק  בתו�  הנרתיק,  הרח�  עצמו

ת  הזרע  לרח�יסלסתו�  לחלוטי�  את  כנ
12

ת�  להניח ינ.  
שבדר�  כלל  לא  הרגיש  הבעל  בשעת  תשמיש  בנוכחות 

כמו  שבדר�  כלל  אי�  האיש  חש  בצוואר ,  הזהכובעו�  ה
 .הרח� בשעת התשמיש

היה  קשה  מאוד :  �  התברר  שלשימוש  בכובעו�  זה  היו  כמה  חסרונותלוא
  רבי�  היו  צריכי�  שרופא  יצמיד  אותו ובמקרי�,  להצמיד  אותו  לצוואר  הרח�  כראוי

כ�  בגלל  הקושי  להוציאו  היו  הנשי�  משאירות 2כמו;  ורופא  יוציא  אותו  ממקומו
לריח  רע  מאותו ,  מי�  ודלקותהווהדבר  גר�  להופעת  זי,  אותו  במקומו  ימי�  רבי�

המציאו  שיטה  חדשה '  לכ�  בשנות  הארבעי�  של  המאה  הכ.  מקו�  ולבעיות  נוספות
השימוש בכובעו� זהשבאה להחלי  את 

13
 .דובר על הדיאפרגמהמה. 

 
 .ה' א סי"ע ח"בא בנשמת אברה� אהוה .10

י  התשמיש א�  מיד  אחר,  מהגו '  פאסער'ש  לציי�  שהדבר  תלוי  במציאות  מתי  שולפי�  את  היו .11
  לאחר  שהזרע  כבר  נפלט  מאליו  יתכ� קא�  האשה  מוציאה  אותו  מגופה  ר;  או  זמ�  רב  אחריו

 .י וייס שהפאסער קל הרבה יותר ממו� בשעת תשמיש"שיודה הגרי

 .1' אה תרשי� מסר .12

אי�  בשו�  אופ�  להחלי   את  הכיסוי  הזה  לפתח ,  דר�  אגב;  כ�  כמעט  אינו  בשימוש  היו�שא .13
 .ופשוט'; כובעו� 'י�שג� הוא מכונה לעית, )הגברי(קונדו� צוואר הרח� ב

עו� ובכ :1' י� מסשרת

 )cervical cap(רי צווא
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 ????הי הדיאפרגמההי הדיאפרגמההי הדיאפרגמההי הדיאפרגמהממממ. . . . בבבב

אפרגמהידה
14
מישה גויה  מדיסק  גומי  גמיש  האחוז  בטבעת  קפיצית  עגולה  ושע  

מ"בקוטר  של  כעשרה  ס
15

כאשר  הקפיציות  של ,  שה  מניחה  אותה  עמוק  בנרתיקאה.  
י הטבעת  מחזיקה  את  רצועת  הגומי  מתוחה  באלכסו�  מקצה  הנרתיק  הפנימי  וכלפ

מעבר  לצוואר (ד  אחד  צכשהיא  נשענת  על  הדופ�  הפנימית  של  הנרתיק  מ,  חו'
כ�  שכל  קצהו  הפנימי ,  מהצד  השני)  באמצע  הנרתיק  לער�(ועל  עצ�  החיק  )  הרח�

לחדור  לתו� )  ואחריו(כול  בשעת  התשמיש    יוכ�  הזרע  לא,  העליו�  של  הנרתיק  חסו�
בי� הדיאפרגמה (דיאפרגמה  כדי  למנוע  חשש  מעבר  של  הזרע  בצידי  ה,  כמו  כ�.  הרח�
דהיינו ,  "קוטלי  זרע"מקובל  למרוח  על  הדיאפרגמה  משחה  או  קצ   )    הנרתיקתלקירו

 .חומרי� הפוגעי� בכושר התנועה של הזרע

יות כתכמה  בעיות  הל,  תילדע
שלרוב  אינ� ,  קיימות  בדיאפרגמה

 : היש�' פאסער'קיימות ב

שה  אכ�  שולפת  את אה . א
  כל הדיאפרגמה  בדר�  כלל  אחרי

ל שכ�  שאולי  יש  כא�  צד  ,  תשמיש
 .כמו מו� ממש' ניפו' הזרע בידיי�'

פני�  הנרתיק  וחלק  ניכר .  ב
מ�  הדופ�  העליונה  שלו  חסומי� 

כ�  שלא  רחוק ,  י  הדיאפרגמה"ע
הדבר  שהדיאפרגמה  תורגש  בשעת 

א�  כי  כאשר  היא  מונחת ,  תשמיש
באופ�  הראוי  לא  אמורי�  להרגיש 

 .  בה

ימוש  בחומרי�  קוטלי ששאוסרי�  )  ראה  נספח,  א"גרשזכמו  ה(  פוסקי�  שי . ג
למרות ,  מפני  שלדעת�  יש  בדבר  השחתה  בידיי�  של  הזרע  בשעת  התשמיש,  זרע

היות  ותמיד .  ד  לפני  התשמישעושהחומר  קוטל  הזרע  היה  מונח  בתו�  הנרתיק  
כי  לפי  הוראות  היצר�  בטיחות  השימוש ,  מוסיפי�  קצ   או  משחה  לדיאפרגמה

�  לפי  זה  להקל יא  –זרע  הה  בשימוש  הנוס   בחומר  קוטל  בדיאפרגמה  תלוי
 .ולהשתמש בדיאפרגמה

  אופ�  ברור  שאי�  שו�  בטחו�  שמה  שהתירו  חלק  מ�  הפוסקי�  בראשית לכב
נכו�  ג�  לגבי  הפיתוח  המודרני  יותר  ושבו  משתמשי� )  ו�פעסארי,  פעסאר(המאה  
  השינוי ולכאורה  נראה  שלחלק  מפוסקי  דורנו  לא  נודע.  דיאפרגמהה  –כיו�  

 
ל ויש  כמוב�  להבדי',  טבעת'הדיאפרגמה  מכונה  בספרות  הפסיקה  לעיתי�  .  2'  ה  תרשי�  מסאר .14

 .שבגלל צורת כמה מדגמיו הראשוניי� ג� הוא כונה לפעמי� טבעת, בינה לבי� התק� תו� רחמי

 .ש להתאי� את הגודל המתאי� לכל אשהוי, יאפרגמה מופיעה בגדלי� שוני�דה .15

 דיאפרגמה מונחת במקומה :2' י� מסשרת
 וחוסמת את הכניסה לתעלת צוואר הרח�
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ויתכ�  שא�  היו  מביאי�  לידיעת�  את ,  המציאותי  שחל  בעשרות  השני�  האחרונות
לבי�  הדיאפרגמה  לא  היו  נוטי�  להקל  בשימוש '  פעסאר'ל  בי�  ה"ההבדלי�  הנ

בוודאי  לא  כאשר  קיימי�  היו�  אמצעי�  בטוחי� ,    א   בשעת  צור�מהבדיאפרג
כמו ,  למנוע  הריו�הרבה  יותר  לנשי�  שהורה  לה�  חכ�  שמותר  לה�  '  כשרי�'ו

התק� התו� רחמיההגלולות ו
16
. 

היינו  שגו   הרח�  נוטה  אחורה ',  אחורי�  רח'לנשי�  רבות  יש  ,  וס   על  כ�נב
והוא  קרוב ,  וצוואר  הרח�  פונה  קדימה  ונמצא  ממש  למול  הנרתיק,  )לכיוו�  הגב(

שאז  פתח  הצוואר  נוטה ,  מאשר  במצב  של  רח�  קדמי'  השמש  הדש'הרבה  יותר  אל  
דיאפרגמה  המונחת  במצב  של  רח�  אחורי  עשויה .  יו�  של  פני�  הנרתיקלקיר  העל

ובנוס   על  כ�  רצועת  הגומי  חוסמת  באופ� ,  בהחלט  להיות  מורגשת  בשעת  תשמיש
שאצלה ,  בניגוד  לאשה  שאצלה  הרח�  קדמי,  ישיר  את  כניסת  הזרע  לתו�  הצוואר

שאז ,  �עת  התשמיש  בפני�  הנרתיק  וממנו  הוא  חודר  לצוואר  הרחשמתאס   הזרע  ב
פעולת החציצה של הדיאפרגמה הרבה יותר עקיפה

17
. 

שאולי  ג�  חלק  מ�  הפוסקי�  שהיו ,  כאמור  לעיל,  א  לידי  מחשבהבי  זה  מלכ
א  היו  מתירי�  באותה  פשטות  את ל  –מקילי�  בשימוש  בכובעו�  הצווארי  היש�  

ומי  שרוצה  להתיר  היו�  את  השימוש  בדיאפרגמה  אינו  יכול ,  פרגמהאהשימוש  בדי
מ  שטרנבו�"כ�  למשל  כותב  הגר.  ל"על  הפוסקי�  שהקילו  בכובעו�  הנלסמו�  

18
 :

וא   ששמעתי ,  קי�סוג�  בזה  נחלקו  הרבה  פו,  יאפרגמה  מותר  רק  בשעת  סכנהדב'
שג�  למתירי�  מותר  רק ,  נו  לא  מתירי�  דבר  זה  כללא  –שבאמריקא  ג�  בזה  מתירי�  

'בסכנה  ממש
19

שהוא ,  ל"א  זצ"שז  ג�  מעידי�  רבי�  מתלמידיו  ובאי  ביתו  של  הגר�כ.  
ר "ו  בהתאלא  נטה  להתיר  שימוש  בדיאפרגמה  כאשר  נית�  היה  להשתמש  בגלולות  

 
כי  הכובעו�  מולבש  על  צוואר  הרח�  ובולט ,  עתי  דווקא  הדיאפרגמה  קלה  יותר  מכובעו�דל[ .16

 .] העור�22 .   מו רגש בש עת  תש מיש  יו תר  מאשר  די אפרגמה יהוס ביר להני ח שה וא  יה,  הרבה

ר�  כלל לאחר  התייעצות  ע�  כמה  רופאי  נשי�  אני  אית�  בדעתי  שבד:  ובת  הכותבגת 
ג�  א�  הדיאפרגמה  מונחת (רגמה  בולטת  לתו�  חלל  הרח�  הרבה  יותר  מאשר  הכובעו�  פדיא

 –בחינת  ההגדרה  ההלכתית  שמכמו  כ�  ).  ולא  ישירות  על  הצוואר  כמו  הכובעו�,  באלכסו�
בעוד  שהדיאפרגמה  דומה  הרבה  יותר  באופ� ,  ובעו�  מהווה  כיסוי  לצוואר  הרח�  בלבדכה

נוס   על  כ�  לעיתי�  קרובות .  ותי  מחלל  הנרתיקעסה  חלק  משמפעולתה  למו�  בכ�  שהיא  מכ
 .ק"י. וראה להל�. האבר נוגע בדיאפרגמה בשעת תשמיש

 .2אה תרשי� רו .17

 ).הוא לא נכנס להבדל בי� הכובעו� לדיאפרגמה(תלז ' ד סי"ב יו"ובות והנהגות חשת .18

ה  ג�  שלא  במקו�  סכנה ז  אויערבא�  במפורש  שמתיר  דיאפרגמ"רשהגח  כתב  "בר  בשנת  תשלכ .19
יש  חשש  שההריו�  והלידה  עלולי�  לפגוע  פגיעה  חמורה  בבריאותה  של "ממש  אלא  די  בכ�  ש

למעשה "  "להקל  במקו�  סכנה"�  שהתיר  "ג  הוסי   וכתב  שבניגוד  למהרש"ובשנת  תשמ".  האישה
מתירי�  היו�  ג�  במקו�  שההריו�  יכול  לגרו�  סבל  גדול  או  במקרה  של  נסיו�  לשלו�  הבית  ויש 

 .העור� 22 . רא ה  צי לו �  כ תב  יד ו  להל�  ב מא מר ה ב א".  מה הרי ו�  פחד 

א  התיר  שימוש  בדיאפרגמה  רק  כאשר "שהגרשז,  ל"וע�  זה  חשוב  להדגיש  את  הנ:  תגובת  הכותב 
   .ק"י. ר"להשתמש בגלולות או בהת, מסיבות שונות, לא היה נית�

 ]. העור�22 . א�  רא ה לה ל�  ב מא מר ה ב א[ 
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ש  אלישיב"בש�  הגרי  וכ�  העידו).  ראה  להל�  בנספח(
20

א  שאי�  עדיפות "יטלש  
ובוודאי  שאי�  להשתמש  במו�  ובדומיו  כאשר ,  לדיאפרגמה  על  המו�  המוזכר  במשנה

כ�  יש  בשעת  הצור� ל;  הלכתיתקיימי�  אמצעי�  אחרי�  קלי�  יותר  מבחינה  
ולא בדיאפרגמה, ר"להשתמש בגלולות או בהתק� ת

21
. 

שרק ,  א�  יש  חשש  סכנה  בהריו�:  נפש�2שממה,  ו�  להדגיש  את  הידועק  המהז
וי רא,  )או  דיאפרגמה  הדומה  למו�(אז  לפי  הרבה  פוסקי�  יש  מקו�  להתיר  מו�  

  מניעת  ההריו� ובכל  מקרה  רמת  הוודאות  של,  למנוע  אותו  ברמת  ודאות  גבוהה
ת  במש� ושיעור  ההריונ,  פ  המקובל  בספרות  העדכנית"ע.  בדיאפרגמה  נמוכה  יחסית

 290  ל60שנה  אצל  זוגות  החיי�  חיי  אישות  סדירי�  ללא  אמצעי  מניעה  הוא  בי�  
 0.5י�  ב  –אצל  זוגות  שהאשה  משתמשת  בקביעות  בגלולות  למניעת  הריו�  ,  אחוזי�

,   לחמש  אחוז0.5י�  ב  –תק�  תו�  רחמי  אצל  אשה  שהתקינו  לה  ה,  לשני  אחוזי�
אחוזי�  [!]  220  ל2א  בי�  וקצ   אחוז  ההריונות  ה+ובשימוש  קבוע  בדיאפרגמה

22
 �כ.  

 ויש  להפנות,  שבדר�  כלל  לא  מומל'  להציע  לאשה  למנוע  הריו�  בעזרת  דיאפרגמה
, שני  האמצעי�  הקלי�  יותר  מבחינה  הלכתית,  ר"אותה  לשימוש  בגלולות  או  בהת

 . בפעולת�והבטוחי� יותר

 ציצות שונות בנרתיקציצות שונות בנרתיקציצות שונות בנרתיקציצות שונות בנרתיקחחחח. . . . גגגג

מונה  העובדתית  וההלכתית  אזכיר  כא�  בקצרההתלמת  שהל
23
  סוגי  החציצות תא  

 . אליה�תוההתייחסות ההלכתי, העשויות להימצא בנרתיק בשעת התשמיש

שג�  א�  על  חלק  משטח  דופ�  הנרתיק  מצוי  חומר  החוצ' ,  אורה  אי�  ספק  בכ�כל
כ�  למשל  א� ;    הנרתיק  אי�  בכ�  בעיה  הלכתיתבשעת  התשמיש  בי�  הגיד  לבי�  דופ�

פצע  בדופ�  הנרתיק  מכוסה  במשחה  או  באגד  מדבק
24
כי ,  לא  תהיה  בכ�  בעיה'  דכו  

;   מהזרע  להיכנס  לצוואר  הרח�נעואי�  שו�  דבר  המו,  התשמיש  נעשה  כדר�  כל  האר'
כאשר  יש  צור�  לקחת  זרע ,  כ�  בשעת  דחק  גדולה.  ולא  הסתפק  בכ�  אד�  מעול�

כ�  שחלק  מהזרע ,  )קונדו�  מילקס  (י�  מקילי�  לשמש  ע�  קונדו�  מחורררב,  לבדיקה
; כ  לצור�  הבדיקה"לפחות  מגיע  לתעודתו  ורק  המותר  נשאר  בתו�  הקונדו�  וניטל  אח

 
  במפורש תבא  כ"שכ�  הגרשז,  ש  אלישיב"לוטי�  מעדות  זו  בש�  הגריא  שונה  לח"ת  הגרשזעד . 20

 . העור�22 . ראה ל הל� במאמר הבא. שדיאפרגמה עדיפה על  מו� 

  היא  חוצצת רכאש,  אותה  מחדירי�  לפני  תשמיש  עמוק  לתו�  הנרתיק,  וגית  למניעת  הריו�פסה .21
ג�  היא ,  ג  בהבפני  כניסת  הזרע  בעצ�  נוכחותה  ובעיקר  בעזרת  החומר  קוטל  הזרע  הספו

, ויתכ�  מאוד  שתורגש  בשעת  תשמיש,  ר  הרח�ואצומפני  שהיא  מונחת  ממש  מול  ,  בעייתית
כ  נחס�  בדרכו "  אינו  מוטל  על  הבשר  ורק  אחאוה  –ובנוס   הזרע  נחס�  ישירות  במחסו�  מיכני  

 .לרח�

; 60'  עמ,  1999א  "ת,  ר  וולמ�"זיידמ�  וד'  מאת  פרופ'  דרי�  השל�מה  –אמצעי  מניעה  'ה  אר .22
 .475' עמ, ו"ירושלי� תשנ, ר אלחלל"שנקר וד' בעריכת פרופ' גברוהפוריות האשה '

 . מקורות וציוני�אלל .23

 .העור� 22 2' ה להל� במאמר הבא תרשי � מ סאר . 24
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אבל ,  עיקר  הדיו�  בעני�  זה  הוא  לגבי  ההיתר  לשמש  כשלא  כל  הזרע  נכנס  לגו   האשה
ה מעכבתהחציצה בי� הגיד לבי� דופ� הנרתיק לכשעצמה נראה שאינ

25
 . 

עלה  מזה  נמצא  הכובעו�  הצווארי  המכסה  את  צוואר  הרח�  עצמו  עמוק מל
, ו  אינה  שונה  מאשה  הרהותשיש  מקו�  לומר  שהאשה  הנושאת  א,  בתו�  הנרתיק
א�  כי  יש  כמוב�  לחלק  בי�  סתימה  טבעית .  ואי�  איסור  תשמיש  עמה,  שרחמה  סתו�

 .דולהולכ� התירו את הדבר רק בשעת דחק ג, לסתימה מלאכותית

הזהה ,  החוסמת  חלק  ניכר  מפני�  הנרתיק,  עלה  מזה  נמצאת  הדיאפרגמהמל
למעשה  בתיפקודה  למו�  הדחוק  היטב  בעומק  הנרתיק

26
 –ינו  מפריע  לתשמיש  שא,  

עיל  קשה  מאוד  לסמו�  על ל  פי  האמור  לע.  �  הזרע  מוטל  עליו  ולא  על  בשר  האשהא
התיר  שימוש  בדיאפרגמה ואי�  ל,  הדמיו�  בי�  הדיאפרגמה  לבי�  כובעו�  צוואר  הרח�

, ששו�  אמצעי  אחר  אינו  אפשרי  כלל  כ,כי  א�  בשעת  דחק  גדולה  מאוד
 .ע"וצ. ו פירוד בי� בני הזוג"והאלטרנטיבה היחידה היא פרישה לזמ� ארו� או ח

המורגש  בדר�  כלל ,  )וכ�  ספוגית(לה  מזה  נמצא  מו�  הדחוק  בתו�  הנרתיק  עמל
נוס   על  כ�  שזרעו ,  כדר�  כל  האר'כ�  שהתשמיש  אינו  לגמרי  ,  בזמ�  שהשמש  דש

 .ולא על בשר אשתו) ספוגית האו(מוטל על המו� 

בדר�  כל 'שבו  הבעל  אמנ�  משמש  כעי�  ,  לה  מזה  נמצא  הקונדו�  הנשיעמל
הטלת  כל  זרעו  בקונדו� וא�  נוס   לחסימה  המלאה  של  כניסת  הזרע  לרח�  ',  האר'

; י�  כל  דפנות  הנרתיקהזה  ג�  חוצ'  בי�  הגיד  לב'  מו�'ה  –ולא  בגו   האשה  עצמה  
והוא  דומה  מאוד  לשפיכה ,  היות  תשמיש  רגילמלבוודאי  שתשמיש  באופ�  זה  רחוק  

 .'עצי� ואבני�'על 

על  עצי� 'שבו  כל  התשמיש  נעשה  למעשה  ,  עלה  מזה  נמצא  הקונדו�  הגברימל
, א�  עדיי�  מדובר  על  הוצאת  זרע  בדר�  של  תשמיש.  לא  בגו   האשה  וכלל'  ואבני�

כ�  שיש  פוסקי�',    הגו הגו   נהנה  מ�'כש
27
תירי�  תשמיש  ע�  קונדו�  במקרי� מש  

'בל ממחלה מדבקת מסוכנת וכדוכמו כשאחד מבני הזוג ס, יוצאי� מ� הכלל
28
. 

 

 
 . הקונדו� הנשי�אה עוד להל� בענירו .25

היות ,  324  תרשימי�  139'  ראה  להל�  עמ.  ד  ההבדל  בי�  דיאפרגמה  לבי�  מו�  הוא  ברור"נעל . 26
בניגוד  למו�  שהזרע ,  ובדיאפרגמה  הזרע  מוטל  במקומו  על  הדופ�  הפנימי  התחתו�  של  הנרתיק

הובאו  דבריו  בנשמת ,  רבא�יעז  או"כ  הגרש"וכ.  בכלל  לא  מגיע  לחלק  הפנימי  של  הנרתיק
הובאו  דבריו  ג�  להל�  בנספח  למאמר  זה  בעדותו .  (ה  ד   סב'  ז  סי"חלק  אבהע'  אברה�  כר�  ג
 . העור�22 )אל פירס טשל הרב שמו

ז  שלא  מתיר "ס,  ד"ז  ח"א�  ראה  ש�  אבהע.  סג,  א"ח,  ז"מ  אבהע"אג;  ה,  נד,  ג"יעזר  חחא .27
 .ור�עה 22 .  118' עח ע מ2ל באסי א ע ז "ז  גוסטמא�  זצ"כ בש� הגרי"משוראה  . למעשה

והגרוע  מכל  הוא  המשחית  זרעו ,  עלה  מזה  נמצא  כמוב�  מי  שדש  מבפני�  וזורה  מבחו'מל .28
 .א� הדיו� בענייני� אלו חורג מ� המסגרת כא�,  כלליש ללא תשמלבטלה
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שיש  לדרג  את  סדר ,  ד"ה  להציע  לעיונ�  של  הפוסקי�  את  מסקנתנו  לענארנ
ריו� הרבה  מתחת  לגלולות  למניעת  ה,  ל  הדיאפרגמה  נמו�  מאודשהעדיפות  ההלכתי  

לדיאפרגמה  כמה .  הקלי�  הרבה  יותר  מבחינה  הלכתית,  ולהתק�  התו�  רחמי
וא  '  מו�  בשעת  תשמיש'שמעמידי�  אותה  ברמה  של  ,  נות  הלכתיי�  בולטי�רוחס

ורק  כאשר  מסיבות  רפואיות  אי�  לאשה  השואלת  שו�  אפשרות ,  פחות  ממנו
ר  יש  מקו�  לדו�  א�  להתיר  לה  את  השימוש "ולות  או  בהתללהשתמש  בג
ד  שמה  שהקילו  פוסקי  הדורות  הקודמי�  להשתמש "כמו  כ�  הוכח  לענ.  בדיאפרגמה

שהשימוש  בה ,  א  היתה  כוונת�  לדיאפרגמהל  –)  'פעסאר'(במחסו�  לצוואר  הרח�  
שבגלל  חסרונותיו ,  אלא  לכובעו�  צווארי',  החל  להיות  מקובל  רק  באמצע  המאה  הכ

 .נויי� והרפואיי� פסק כמעט לחלוטי� השימוש בו בדורנהטכ

  ל בעני� השימוש בדיאפרגמה ל בעני� השימוש בדיאפרגמה ל בעני� השימוש בדיאפרגמה ל בעני� השימוש בדיאפרגמה """"ז אוירב� זצז אוירב� זצז אוירב� זצז אוירב� זצ""""דעתו של הגרשדעתו של הגרשדעתו של הגרשדעתו של הגרש: : : : חחחחפפפפססססננננ

 ואמצעי מניעה אחרי�ואמצעי מניעה אחרי�ואמצעי מניעה אחרי�ואמצעי מניעה אחרי�

ל  בנושא  השימוש "א  זצ"פסי�  כא�  לראשונה  שני  מכתבי�  מאת  הגרשזדומ
א  על  מנת "שקיבלתי  מנכדו  הרב  אהר�  גולדברג  שליט,  באמצעי�  למניעת  הריו�

א  על  דעתו  למעשה "ני�  שליטבהמש�  מובאות  עדויות  של  שישה  רב.  כ"וייש,  שאפרסמ�
 .29כ"וייש, הדברי� מפורסמי� כא� בהסכמת�. ל בענייני� אלו"א זצ"של הגרשז

 ::::הההה""""ניס� תשלניס� תשלניס� תשלניס� תשל' ' ' ' ל מתארי� חל מתארי� חל מתארי� חל מתארי� ח""""א זצא זצא זצא זצ""""כתב הגרשזכתב הגרשזכתב הגרשזכתב הגרשזממממ. . . . אאאא

ר מאיר כ' "מוה' כ הרב הגאו� הנעלה וכו"ט סלה למע"וברכה וכ' שלו' ות דפשי
 ].רב בברוקלי�[א "שליט

אודיעו  שקיבלתי  הלו�  מכתבו  והנני ,  יאות  כקררי  מבוא  הברכה  בכבוד  ויחא
 .משיב לו כרצונו בקיצור נמר'

' טבעת  עמוק  ברח�'אשה  היולדת  בצער  א�  מותר  לה  להשתמש  ב:  שאלותה [
ומהי  השיטה  למניעת  הריו�  הטובה ,  כדי  לדחות  את  העיבור  הבא  לחצי  שנה  עד  שנה

 .]ביותר מהצד הרפואי וההלכתי

  לזמ�  מסויי�  להשתמש  בטבעת  שהרופא ג"כהלי  הוראה  נוהגי�  להתיר  בעב
מכניסו  תו�  הרח�

30
בתו�  הגו   ולא  בבית '  בלוע'ג�  אינו  חוצ'  כיו�  שהוא    (

ו�  כיו�  שהתשמיש  הוא  כדר�  כל  אד� מוהרי  זה  עדי   טפי  ממשמשת  ב,  )הסתרי�
כ  אי�  האד�  עושה  שו�  פעולה  של "וג�  אח,  ולא  במו�  שהוא  כמו  על  עצי�  ואבני�

י  גלולות "א�  א�  אפשר  ע.  ולכ�  נוהגי�  להקל,  נע  הריו�השחתה  אלא  שממילא  נמ
 .דר� הפה הרי זה עדי  טפי

 
 .ק"ובסוגריי� מרובעי� הוא הוספה שלי י, ובא בסוגריי� עגולי� נכתב כ� במקורמה .29

 .וראה במכתב הבא, 14' ראה לעיל הע, התק� תו� רחמי=  .30
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בבני� ולשמחנו  בישועתו  '  ומהרה  יחיש  ד,  נני  חות�  בברכת  חג  כשר  ושמחהו
 .בית עולמי� ונאכל מ� הזבחי� ומ� הפסחי�

 ה זלמ� אויערבא�מלש

 ::::גגגג""""ח מרחשו� תשנח מרחשו� תשנח מרחשו� תשנח מרחשו� תשנ""""ל מיו� אדרל מיו� אדרל מיו� אדרל מיו� אדר""""א זצא זצא זצא זצ""""כתב הגרשזכתב הגרשזכתב הגרשזכתב הגרשזממממ. . . . בבבב

ר  שרגא  פייוול "כ  ידידנו  הדגול  הגאו�  מוה"טובה  וברכה  למע'  ולש'  ות  דפשי
 ].ה"על הלכות נידה ואיסו' בדי השולח�'מחבר ספר [א "הכה� שליט

 .קיבלתי היו� מכתבו והנני ממלא בזה רצונו, תת כיאו"ט וש"דשהחא

 2IUDהא�  מותר  להשתמש  בשעה  שיש  צור�  גדול  למנוע  הריו�  ב:  אלהשה[
 .]זה חשש של הפלת עובראו שמא יש ב, )ר"תה(

' סליל'אבל  חושבני  שזה  הנקרא  כא�  בש�  ,  נני  בקי  בשמות  של  המכשירי�יא
). שרק  מכסות  פי  הרח�]  טבעות[כי  ג�  יש  (או  בש�  טבעת  תו�  רחמי  ,  בתו�  הרח�

הואיל )  א   ששמעתי  שיש  שמחמירי�(וכשמתירי�  להימנע  נהוג  להקל  ג�  בזה  
רק  ספק ]  החשש  להפלת  עובר[וג�  הוי  ,  העשי  מ"והמניעה  נעשית  מאליה  ולא  ע
ואי� ,  לכ�  רואי�  את  זה  כאילו  אינו  ראוי  להיקלט.  דשמא  זה  מונע  את  הזריעה

יו� דחשיב ' גורמי� מספק להריגת עובר תו� מ ז חשיב כאילו"חוששי�  כלל  דשמא  ה
 .כמיא בעלמא

וא   שרגילי�  ג�  לצר   לזה  משחה ,  ודאי  מועיל]  ר"ההת[  ידוע  שאי�  זה  �א
 ].א� מועיל בוודאות[ הכי לא לגמרי ברור אפילו

 ל חותמי טובה וברכה לו ולכל ביתוכבו

 ה זלמ� אויערבא�מלש

 ל על אמצעי המניעהל על אמצעי המניעהל על אמצעי המניעהל על אמצעי המניעה""""ז אוירב� זצז אוירב� זצז אוירב� זצז אוירב� זצ""""א בעני� דעת הגרשא בעני� דעת הגרשא בעני� דעת הגרשא בעני� דעת הגרש""""רי הרבני� שליטרי הרבני� שליטרי הרבני� שליטרי הרבני� שליטדבדבדבדב

 :א"י נויבירט שליט" יברה

כיו� , ל העדי  את השימוש בגלולות"א זצ"ר  יש  צור� במניעת הריו� הגרשזשאכ
כשאי�  אפשרות  להשתמש  בגלולות  התיר .  ל"ה�  כל  חשש  של  הוצאת  זי�  בשא

יש  בו  חשש .  א:  ר  ה�"מגרעות  ההת(ל  להשתמש  בהתק�  תו�  רחמי  "א  זצ"הגרשז
א�  כי  הרופאי�  היו�  טועני�  שא�  מתאימי�  את  ההתק�  הנכו�  נית� ,  ללדימו�  ק

למרות ,  חשש  להפלת  עוברו�  מופרה.  ב;  לצמצ�  את  הדימו�  עד  למינימו�
רק  כשאי�  ברירה ).  ר  היא  דווקא  מניעת  הפריה"אחרונה  נכתב  שפעילות  ההתשל

 .ל בשני� האחרונות להתיר שימוש בדיאפרגמה"א זצ"אחרת נטה הגרשז
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 :א"אל גנס שליטר ישברה

ל  שסדר  העדיפויות  לשימוש  באמצעי "א  זצ"י  שני�  רבות  שמעתי  מהגרשזנפל
וא� ,    העצה  של  פתילות  או  קצ מתייוא�  אי  אפשר  אז  ק,  מניעה  הוא  קוד�  גלולות

 .י שימוש בדיאפרגמהזא –וא� ג� זה לא שיי� , ר"לא אז התק� ת

  רבי�  מהשואלי� יסיפרו  ל,  ובפרט  לאחר  פטירתו,  נ�  בשני�  האחרונותמוא
אותו  שכאשר  נת�  לה�  היתר  למנוע  הריו�  אמר  לה�  שהרופא  יקבע  באיזה  אמצעי 

ולא  הורה  על ,  )  וחלילה  לא  אצלולהאצורק  הדגיש  שיהיו  אלו  אמצעי�  (ישתמשו  
 .סדר עדיפות

תפקתי  א�  היתה  חזרה  אצלוסנ
31

אשר (  שהיה  זה  פסק  לשואלי�  מסויימי�  וא,  
' בחלק  החמישי'מתו�  השימוש  ,  פעמי�  לא  מעטות  ראינו  פסקי�  שוני�  לאנשי�  שוני�

 .לצערי לא זכיתי לשאול אותו על כ�). 'ו�שהחלק הרא'שהיה קורא לו , ע"של השו

 ):מבשרת ירושלי�(א "אורי כה� שליט ברה

ל  פעמי�  רבות  בשאלת  השימוש  באמצעי  מניעה "א  זצוק"תי  לגרשזינפ
ותשובתו היתה , )'נ וכד"לנשי� שחייבות למנוע הריו� מסיבות של פיקו(למדרגותיה� 

. שימוש  בהתק�  תו�  רחמילועדיפות  שניה  ,  שיש  עדיפות  ראשונה  לשימוש  בגלולה
 .יתר להשתמש בדיאפרגמהמעול� לא שמעתי מפיו ה

 :א" יחיאל מיכל שטר� שליטברה

ל  שדינו  של  שימוש "ז  זצוק"אחת  שמעתי  מקדוש  ישראל  דודי  מר�  הגרש  אל
ולא ,  שלא  הותר  אלא  במקו�  סכנה'  א  כמשמש  במו�  המובא  בגמהובדיאפרגמה  

ל  העדי   שישתמשו  בשעת  הצור� "זצ  הרב.  שמעתי  כל  שמועה  אחרת  מפה  קודשו
א  אמר  לי "ש  אלישיב  שליט"ג�  הגרי.    בהתק�  תו�  רחמי–אי  אפשר  וא�  ,  בגלולות

וכיו�  שיש ,  הוא  רק  באופ�  שאי�  עצה  אחרת'  שהיתר  משמש  במו�  הנאמר  בגמ
ואי� , ב  ממילא  אי�  כלל  היתר  של משמש במו�"אמצעי�  אחרי�  כנטילת  גלולות  וכיו

היתר  להשתמש  בדיאפרגמה  אלא  רק  במקו�  סכנה
32
 כשלא  הותר  לאשה  מבחינה  

כא�  המקו�  להביע  את  חרדתי  על  כ�  שלדאבוננו (ב  "רפואית  ליטול  גלולות  וכיו
. 'והרי  משורר  ששיער  וכו,  רופאי�  עוסקי�  בפסיקת  הלכה  ורבני�  עוסקי�  ברפואה

 ).ההכרעה לבסו  היתה על ידי חכמי�' וחכמי� שאלו לרופאי�' 'ג� כשמצינו בגמ

 ):'מג� לחולה'(א " בנימי� פישר שליטר"ה

כששאלו  אותו  בעני�  אמצעי  מניעה  כשהיה ,  ל"כמה  פעמי�  מהרב  זצתי  עמש
 וא�  אי  אפשר  מסיבה  רפואית  יש  להשתמש,  שעדי   להשתמש  בגלולות,  צור�  בדבר

 
ז  את "רשה  ובעקבותיה  הרחיב  הג"ה  להל�  במאמר  הבא  שאכ�  היתה  חזרה  בשנת  תשמאר .31

 . העור�22 . ההיתר לדיאפרגמה

 ז  התיר  במפורש  דיאפרגמה  שלא  במקו� "הגרש"  לפני  חזרה"  שג�  19עיי�  לעיל  הערה   .32

 . העור�22  .סכנה
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דעת .  ורק  א�  זה  לא  היה  אפשרי  התיר  להשתמש  בדיאפרגמה,  התק�  תו�  רחמיב
ה שאי� מ,    על  דיאפרגמה מפני שאי� בו חסימה מיכניתיר  עד"ל  היתה  שהת"הרב  זצ

 .כ� בדיאפרגמה

 ):שיקגו(א " שמואל פירסט שליטברה

שכ� ,  ל  וכתבתי  אז  מייד  בכתביי"א  זצ"ב  שמעתי  מפיו  של  הגרשז"ר   תשמוחב
ואמר  הטע�  שהוא  יותר ,  הגלולות.  א:  ר  הדברי�  שהוא  מתיר  למניעת  הריו�סדהוא  

ל ואמר  הטע�  שאי�  בו  שאלות  ש,  התק�  תו�  רחמי.  ב.  פשוט  כיו�  שנוטלה  בפיו
, ואמר שאי� בו איסור של השחתת זרע, דיאפרגמה. ג. ולא של השחתת זרע, חציצות

והדיאפרגמה  נמצאת  יותר ,  דאיסור  של  השחתת  זרע  הוא  רק  על  עצי�  ואבני�  ממש
ו� יאמר  שהוא  יותר  גרוע  ממו�  כ,  קצ .  ד.  בפני�  ורק  מונעת  מהזרע  להיכנס  לרח�

ה  ד   סג  כתב '  א  סי"ע  ח"בספר  נשמת  אברה�  אה,  אגב.  (שממש  משחית  זרע
� שדיאפרגמה עדי  "על דברי המנחת יצחק שכתב דדברי המהרש: כ כזה"ז ג"מהגרש
, ע"לא  ידעתי  למה  צ:  ז  אויערבא�"וכתב  לי  הגרש'כתב  בנשמת  אברה�  ,  ע"ממו�  צ

, �  דלא  דמי  למו�  הואיל  והתשמיש  הוא  כדר�  כל  אד�"הרי  יפה  כתב  המהרש
ו�  שהזרע  נשפ�  על  דבר  שקוטל  את  הזרע  יתכ� דכי,  ואדרבא  לעני�  משחה  יש  לדו�
 ).'ג שהשפיכה היא על הבשר"ודומה קצת למו� אע, דאי� זה חשיב כדר� כל אד�

ל  שאחדי�  אמרו  לי  שבשעה "ז  זצ"וב  שאלתי  את  הגרש  ש�"ור   שנת  תשחב
א� כ� לה� לכאורה היה הדי�  ,שהשתמשו  בדיאפרגמה  ה�  נגעו  בה  בשעת התשמיש

. וענה  דמסתמא  ה�  הרגישו  רק  את  הצד  של  הדיפארגמה.  'על  עצי�  ואבני�'של  
, והוסי   שאפילו  א�  מרגישי�  את  החלק  הפנימי  של  הדיאפרגמה  ג�  כ�  מותר

מ  זהו  רק "מ,  והטע�  דא   שבהתחלת  יציאת  הזרע  יכול  להיות  שנוגע  בדיאפרגמה
, אגב.  (ד"עכ.  ואז  אינו  נוגע  בדיאפרגמה,  כ  אי�  הקישוי  קשה  כל  כ�"דאח,  בהתחלה

ל "ר  משה  פיינשטיי�  זצ"ר  ה"נוגע  לקצ   ולדיאפרגמה  שמעתי  כמה  פעמי�  ממוב
ומותר  רק ,  דהדיאפרגמה  יותר  גרוע  מהקצ ,  וכ�  מבואר  בכמה  מתשובותיו,  איפכא

 ).במקו� סכנת נפשות

ותלוי  ג� ,  הרל  תלויי�  בכל  מקרה  ומק"ז  זצ"הדברי�  שאמר  הגרש'  שוט  דכל  דפו
 .33לפי דבריו הקצ  יהיה מותר רק במקו� סכנהד, כ� א� יש סכנה לה בהריו� או לא
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ל  בספר  ברכת  בני�  לרב  זאב "א  זצ"א  בש�  הגרשז"  שמצוטט  בשמו  של  הרב  פירסט  שליטהמ .33

עת  אינה  נחשבת  כמשלי�  זרעו  על ל  טב"ז  זצ"שלדעת  הגרש,  רפח  הערה  טז'  א  עמ"טליזנד  ש
ל  שחסימה  מיכנית  של  הרח�  הוי  כמשלי�  זרעו  על "פ  זצ"וד  לדעת  הגרמגבני,  עצי�  ואבני�

ה  שהדיאפרגמה  היא '  וב  בהתייחסות  למפורש  בגו   הספר  ש�  סעתכ  –עצי�  ואבני�  
והרב  פירסט ,  תכוונו  כלל  המחבר  הרב  זנד  הולא;  בעדיפות  אחרונה  בי�  אמצעי  המניעה

להשוות  את  רמת  ההיתר  של  השימוש  בדיאפרגמה  לרמת  ההיתר  של ,    לו  את  הדברי�שמסר
 .ק"י. כמובא ש� לעיל, ר הקלי� יותר"גלולות ושל הת


