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רת בעולם הפסיקה, היו תופעה מוכ )nfertilitychic IlaHa(פריון על רקע הלכתי -אי

 לסקורדוו באופן פומבי בשים האחרוות. במאמר זה ברצוו  אשר דרכי פתרוו
רבך אוי רש"זלהעלות לדיון מחודש את הצעתו של ה, וכן פתרוות הלכתיים לתופעה

  1.זו, בפרט כאשר קיימות היום דרכים מעשיות לבצעה סוגיהב

  רקע רפואיא. 

  הגדרה. 1

פריון הלכתי גרם כאשר מועד ביוצה של האישה חל לפי מועד טהרתה. תהליך -אי
בה מתרחשת ההפריה. שהביוץ היו חריגה של הביצית מהשחלה לכיוון החצוצרה 

ימים ה חלה ביום הביוץ עצמו ובמשך חמשת 2ה במהלך מחזור חודשייהתקופה הפורי
כן כאשר בי הזוג מקיימים יחסי אישות על  3(אם התקיימו בהם יחסי אישות). לפיוש

  ה.עד ביוצה של האישה לא תיתכן הפרירק לאחר מו

  :י סיבותתהיטהרותה של האישה לאחר הביוץ יכולה להיגרם משהגעת מועד 

 
התמקד בדיון ההלכתי בלבד. אם מורי ההוראה יקבלו את ההצעה לשימוש בשפופרת, במאמר זה בחרו ל  .1

  באפשרויות המעשיות הקיימות היום לצורך ביצועה.  יתן יהיה לדון
ת הדם לבין היום הראשון של בביטוי 'מחזור חודשי' כאן הכווה למשך הזמן שבין היום הראשון לראיי  .2

  הראייה הבאה, בדומה ל'וסת ההפלגה' בשפה ההלכתית.
  . מתוך:)0.1(והמוכה ביותר חמישה ימים לפיו  ),0.33(ההסתברות להריון הגבוהה ביותר היה ביום הביוץ   .3

  Wilcox, Allen J. et al. 1995. “Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation - Effects on the 
Probability of Conception, Survival of the Pregnancy, and Sex of the Baby". NEJM, 333 (23): 1517–1521. 

בעבר טען כי גם יום לאחר הביוץ האישה פורייה, אך דעה זו התבססה על שיטות לא אמיות לקביעת יום 
  . (חום הגוף לאחר מוחת הלילה) הביוץ כגון עליית חום השחר
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על כן,  4.ככל שהמחזור החודשי קצר יותר, כך יום הביוץ יחול מוקדם יותר בממוצע  .1
יוץ יתרחש לפי שו סיכוי רב יותר כי הבקצר יחסית יחודשי בשים בעלות מחזור 

אך התופעה יכולה להתרחש גם בשים בעלות  5,מחזורשל ה 12-או ה 11 -היום ה
הן ולכן  7לביוץ מוקדם, בשים מבוגרות יותר קיימת טייה 6.מחזורים ארוכים יותר

  פריון הלכתי.-עלולות להיות חשופות יותר לאי

ופיע במהלך שבעת הקיים וסותר את ספירתם, מהאו דימום  8סתי מוארךדימום ו  .2
  כך שהאישה טהרת רק לאחר מועד הביוץ.

 9,חשוב לציין כי מועד הביוץ משתה מאישה לאישה ואף ממחזור למחזור באותה אישה
על  10.ביגוד לטעה הרווחת כי הוא חל ארבעה עשר יום לפי הופעת הוסת הבאהוזאת 

לסירוגין במחזורים שוים רק לאבחה ויכול להופיע פריון הלכתי קשה -כן קיומו של אי
מספר וש מעקב של רשל אישה דפריון הלכתי - כדי לאבחן אילכן  11.באותה אישה

יקת שתן ו/או מעקב חודשים, שימוש בשיטות לזיהוי ביוץ הוהגות היום כגון בד
  12.סאוד, וכן שלילת גורמים אחרים לאי פריוןזקיקים באולטר

  שכיחות. 2

פריון הלכתי. בעבודה -ים תוים ארציים בדבר שכיחות אילהיום, לא קיימכון 
מהפיות היו  27%מצא כי  ,שבדקה את שכיחות התופעה במרפאת פריון בעיר חרדית

מעקב זקיקים. ה האבחה ע"י מהמקרים אומת 21%-פריון הלכתי, אך רק ב-בחשד לאי
 

שים עפ"י שיטות זיהוי ביוץ ההוגות כיום  200- מחזורים ב 700- על פי תוים שאספו במחקר שבדק כ  .4

ה הרווחת כי מחזור קצרבבדיקת שתן. במצאה פוגע בסיכויי הפוריותאו חלון פורה מוקדם  יגוד לטע לא ,
לכך עדות בתוים שאספו. אדרבה, יום הביוץ המוקדם ביותר שתועד היה ביום השמיי למחזור, ובו 

    התקבל הריון שהסתיים בלידת יילוד בריא:

Wilcox, A. J. 2000. “The Timing of the ‘Fertile Window’ in the Menstrual Cycle: Day Specific Estimates 
from a Prospective Study.” BMJ , 321 (7271) (November 18): 1259–1262.  

. כל זאת בתאי שהאישה דעת המחבר או הרמ"אשהוא יום הטבילה המוקדם ביותר האפשרי לאישה עפ"י   .5

ימים, מועד  5או  4- ך אם זמן הראייה שלה היו מעל לטובלת מיד עם תום הזמן המיימלי האפשרי. א
  טבילתה יתאחר בהתאם.

פריון הלכתי עפ"י אורך - קודה זו חשובה לציון, מכיוון שיתן להסיק ממה שלא יתן לאבחן או לבא אי  .6
  המחזור אלא רק עפ"י מועד הביוץ ביחס לטבילה.

ימים בממוצע מוקדם  4, יום הביוץ חל 44-40ים בגילאים שלבין   24-18שים בגילאיםבהשוואה בין קבוצת   .7
  יותר בשים המבוגרות לעומת הצעירות:

  Lenton, Elizabeth A. et al. 1984. “Normal Variation in the Length of the Follicular Phase of the Menstrual 
Cycle:  Effect of Chronological Age.” BJOG, 91 (7): 681–684.  

יש להעיר, כי מלבד בעיית הפוריות שוצרה, על האישה הסובלת מדימום מוארך מעל לשבעה ימים להיבדק   .8

  ע"י רופא/ה על מת למצוא את הגורם לכך.

9.  Fehring, Richard J. et al. 2006. “Variability in the Phases of the Menstrual Cycle.” Journal of Obstetric, 

Gynecologic, & Neonatal Nursing 35 (3): 376–384.  
לעיל, בהערה ר שצוטט אמגם טעה זו התבססה על שיטות גילוי ביוץ ישות כגון עליית חום השחר. עפ"י המ  .10

  .יום 17-8 בין של טווחעם  ימים, 12.4היו  מספר הימים הממוצע בין יום הביוץ לווסת הבאה
בחלק ממחזוריהן רק ר בשים אש )Halachic Subfertility(הלכתי' פריון - יתן להגדיר מצב בייים של 'תת  .11

  .ה"ל קיימת התופעה

". עבודת גמר לשם פריון הובע מסיבות הלכתיות- יעילות אסטרדיול וקלומיפן בטיפול באי. "2011אדלר, ח.   .12
יש קבלת תואר דוקטור לרפואה מטעם בית הספר לרפואה של האויברסיטה העברית והדסה, ירושלים. 

הפריון - יית זרע היו משמעותי באוכלוסייה, לא יתן לייחס את אילציין כי מכיוון שאחוז הסובלים מבע
  לגורם ההלכתי בלבד אלא לאחר שלילת בעיית הגורם הזכרי.
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מהשים  11%רק  ך שבסופו של דברכ פריון.- מתוך מקרים אלו תגלו סיבות וספות לאי
ואמים את תוי הספרות תוים אלו ת 13.ללא גורם וסף פריון הלכתי-סבלו מאי

 12-ייה שלהן ביום המהשים יסיימו את התקופה הפור 17%לפחות  הרפואית שלפיה
מהשים  %20ור פיות של דיווח וסף ממרפאה אחרת מתאר שיע 14.למחזור החודשי

הפרעות הורמוליות היו  כאשר לאחר יכוי המקרים שבהםהלכתי,  פריון-בחשד לאי
כה רפואית תוים אלו מחזקים את הצורך בהער 15.בלבד %5-השיעור לואחרות ירד 

  .המאוחר לביוץטבילה אך ורק ממועד הפריון ובע -ברורה טרם הקביעה כי מקור אי

  טיפול הורמולי. 3

דחיית הביוץ המציעים טיפול תרופתי ל אייםפורסמו שי מאמרים רפו 70-בשות ה
אחד הכותבים בחר להדגיש שאפשרות לות מהתופעה. מעיית העובדה כי בשים הסוב

  זו היא בלעדית:

למותר להדגיש, שהטיפול בגורם הדתי לעקרות בצורתו השכיחה של ביוץ 
מוקדם איו יכול להתבסס על ביטול הבעיה ע"י שכוע האישה שתעבור על צו 

ה הדתי ותחדל מציות להוראות ההלכה. מטרת הטיפול יכולה להיות מצפו
ורק דחיית הביוץ במידה שתאפשר לאישה להיטהר בהתאם להלכה בעוד  אך

  16.מועד

התפתחו במקביל שתי אפשרויות טיפול המבוססות  משמעית זו-בעקבות קביעה חד
לי לדחיית הביוץ: טיפול בתכשירים אסטרוגטיפול בקלומיפן  או 17יםיעל טיפול הורמו

 וסף על שתי האפשרויות הללו ישם רופאים 18.)בשמו המסחרי: איקקלומין(ציטראט 

 
עובדה חשובה לציון היא כי לא כל הזוגות עברו בירור פוריות מלא, לרבות בדיקת זרע של בן הזוג, כך   .13

  שייתכן כי בקרב זוגות וספים הייתה בעיית פריון מצד הגבר.

  Haimov-Kochman, Ronit. Et al. 2012. “Infertility Associated with Precoital Ovulation in Observant Jewish 
Couples; Prevalence, Treatment, Efficacy and Side Effects." IMAJ, 14 (2) (February): 100–103. 

14.  A. J Wilcox 2000 .17%  ים עשר כולן בתוםמצאות בחלון הפורה ביום השביעי, כך שביום הש שיםמה

  התקופה הפורייה.
אשה יהודיה, . בתוך: להיות "תגובה לדיאל רוזק -  עקרות הלכתית: היבטים מקצועיים". 2009שרייבר, ח.   .15

הפרעות הורמוליות כלליות, קיצור בין ההפרעות מות פורום שים דתיות.  - קובץ חמישי. בהוצאת 'קולך' 
  השלב הלוטאלי ואדומטריוזיס. 

  .165-162. "הגורם הדתי לעקרות אצל שים יהודיות". הרפואה, כרך עח, חוברת ד, עמ' 1970טואף, ר.   .16
שים ללא קבוצת ביקורת,  קבוצת ביקורת, דהן וחבריו תיארו שתילא למקרים  מלבד טואף שתיאר שי  .17

 65קוכמן וחבריה בדקו - שים ביחס למחזור ביקורת טרם הטיפול, וחיימוב 26ן וחבריה בדקו אורו- יאירי

  שים. 23- מחזורי טיפול לעומת מחזורי ביקורת ב

  Dahan, Michael H, et al. 2005. “Programming Ovulation Using Estrogens for Patients to Time 
Intercourse.” Obstetrics and Gynecology, 105 (5) (May): 1209–1210. 

  Yairi-Oron, Yael, Jacob Rabinson, and Raoul Orvieto. 2006. “A Simplified Approach to Religious 
Infertility.” Fertility and Sterility, 86 (6) (December): 1771–1772.  

Haimov-Kochman et al. 2012   
18.   . באוםפלד ב, וביריד, - עקרות עקב אי התאמה בין ימי הפוריות וזמן הטבילה" מוריה יג. "טפול ב1970לו

ב. במאמר תוארו שי מקרים ללא קבוצת ביקורת. מעיין לציין כי המחברים הודו לרב ש"ז - עמ' מח
(ספר לימוד  Sperrofבשטח זה אשר עודדה את המחקר. כמו כן, בספר הלימוד של  ואוירבך על התעייות

ות), הוזכר הטיפול בקלומיפן בהתוויה זו במשך מספר מהדורות, אך הפסקה הושמטה עיקרי בושא פורי
  בשתי המהדורות האחרוות, ככל הראה על רקע חוסר ספרות מהימה בושא.
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, אם מסיבות הלכתיות לשם דחיית ביוץ GnRH19-המטפלים באמצעות אטגויסטים ל
   .בהתוויה זו כי לא קיימים תיאורי מקרה או מחקרים בספרות הרפואית על כך

בשימוש במשך מספר פריון הלכתי -סובלות מאיההורמולי בשים ההטיפול אף ש
כרות עשורים, המחקר בושא יעילותו ובטיחותו דל ביותר. מלבד תופעות הלוואי המו

קאות, השפעה על מצב הרוח ואף שבץ מוחי ואוטם של טיפול באסטרוגים הכוללות ה
ה יככל הראה מתן אסטרוגן לאחר תום תקופת הפוריות איו קשור בעלי 20,שריר הלב

בשכיחות גידולים ממאירים, אך לא קיימים תוים בדבר מתן אסטרוגן במיוים אלו 
ה בשיעורי הריוות מרובי עוברים יקלומיפן קשור בעלי 21.בזמן תקופת הפוריות

המהווים הריון בסיכון בשל האפשרות ללידה מוקדמת ולפגות, ובשים האחרוות 
 22.ות ללידת עובר עם מומים מולדיםהועלתה אף האפשרות כי הוא מעלה את השכיח

כמו כן מצא כי הוא עלול להגביר את שכיחות הגידולים בשחלה, בעיקר במתן חוזר 
מחזורי טיפול. זאת ועוד, באחד מהמחקרים שערכו בוגע לטיפול באסטרוגן  12מעל 

בלבד למחזור טיפול על אף דחייה  %12.5מצאו שיעורי הריון של  23,בהתוויה זו
להצלחתו בדחיית הביוץ קיימות  הביוץ לאחר הטבילה. ייתכן כי בוסףשל  מוצלחת

 )Withdrawal Bleeding(לטיפול ההורמואלי השפעות מזיקות, דוגמת דימום חדלה 
המופיע לאחר הפסקת הטיפול וגורם לדחיית הטבילה, שיוי בהרכב רירית הרחם 

  העלול לפגוע בהשרשה ועוד. 

לדון בכל  לת טיפול הורמולי היה רחבה מכדי שוכלשאלת הסיכון האפשרי בטי
לסקור ו הסיכון המדובר הביא אותו לפות לכיוון ההלכתי היבטיה במסגרת מאמר זה.

ות ההלכתיים הקיימים, במסגרת הות להתמודדאת הפתרועם התופעה. יסיו  

  סקירת פתרוות בעולם ההלכהב. 

  הדרכה הלכתית. 1

פריון הלכתי היו טבילה מאוחרת בשל דימום וסתי -ם לאיכאמור לעיל, אחד הגורמי
שכיחות בתום הדימום ואין אוסרות אשר מוארך. בחלק מהמקרים מדובר בהפרשות 

זל וצימרמן מעידות משים רבות טובלות יאת האישה. ג ן כיועצות הלכה כיסיו

 
חות הזקיק בשחלה למשך זמן מדובר בתרופה המדכאת את הציר ההורמולי ובכך מעכבת את תחילת התפת  .19

  .פריון טיפוליבמסגרת  בעי הטיפול לצורך דחיית הביוץ הט
ראה דיון בושא בטיחות אמצעי מיעה הורמוליים במספר מאמרים ב"מציאות ורפואה בסדר שים".   .20

. אסופת מאמרים בעריכת הרב ד"ר מרדכי הלפרין. בהוצאת המכון ע"ש ד"ר פלק שלזיגר לחקר 2011
  .186-173הרפואה עפ"י התורה. עמ' 

21. uptodate.com.www. כים:ער : Endometrial carcinomaOverview of ovulation induction,  
Epidemiology and risk factors, Epithelial carcinoma of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 
Epidemiology and risk factors, Factors that modify breast cancer risk in women, Estradiol (systemic): 

Drug information. Clomiphene: Drug information.  יסה26/6/13תאריך כ. 
22.  Reefhuis, J. et al. 2011. “Use of Clomiphene Citrate and Birth Defects, National Birth Defects Prevention 

Study, 1997–2005.” Human Reproduction 26 (2) (February 1): 451-457.  
23.  Haimov-Kochman et al. 2012.  
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צה הדרכה ועל כן בשלב ראשון חו 24,מאוחר מהדרש בשל חוסר בקיאות בדיי ידה
  25.הלכתית מתאימה

  זרע'שכבת קיצור ימי ספירת 'פולטת . 2

לצורך הקדמת יום הטבילה, הציעו הפוסקים להתחיל את ספירת שבעת הקיים 
פרשה מתשמיש בתום הדימום עצמו אם מיד או אף  26בתום היום הרביעי לדימום,

שהאישה לא  חלק מהפוסקים אף התו את ההיתר בכך 27לפחות שלושה ימים קודם לכן.
בעבור  רק פתרוות אלו מאפשרים טבילה מוקדמת יותר 28בחודש הקודם.כלל תטבול 

  29שים.בעבור מעט רק  יםשים בעלות דימום וסתי קצר מחמישה ימים, ולכן יעיל

  הזרעה מלאכותית טרם הטבילה. 3

במהלכו הזרע מוזרק ישירות לרחם האישה טרם טבילתה. שמדובר בהליך רפואי 
יהיה לד והו צורת הוצאת הזרע והשאלה אם בהקשר זה: ידוו שי עייים פוסקיםב

הרב עובדיה יוסף התיר את הוצאת  31אסר,ש "אי-חזוןה 30.פגום בשל היותו 'בן הדה'

 
   .82-63עמ'  פו,- פה אסיא, "רפואי-הלכתי וטיפול אבחון -  הלכתית . "עקרות2009גזל, ט. וצימרמן, ד.   .24

תתחיל מוקדם ככל אם במקרה זה ראוי להקל בכתמים בשבעה קיים על מת שספירתם למשל יש לדון   .25
ג לגבי יבא איגר על הש"ך, יו"ד תחילת סי' קפעקהערת ר' קי"ג; ס האפשר. ראה רמ"א יו"ד קצו,י; ש"ך שם

  "משמע דג"כ איו סותר". :ה ללא הרגשהיראי
 ;ח 'א סי"מישרים ח- ובבדיא. ראה ,קצו ד"הדשן הראשוה, המופיעה ברמ"א יו- כלומר ללא חומרת תרומת  .26

לה בו הקדמת הטבילה ביום אחד תמע טבישדן במקרה אחר (שט"ו בשם השל"ה קס שםתשובה - פתחי

טהרה שמתיר גם אם - , והביא בשם הסדריבליל שבת שחל במוצאי יום טוב ובכך תקרב את החפיפה לטבילה
האוסר הזרעה מלאכותית לצורך זה  א 'ע סיה"ב א"אומר ח- יביעב איש- חזוןשימשה לפי כן); ציטוט דעת ה

שה ימים לאחר חום סימן ט המתיר גם ספירה בתום שלו-אך מתיר את הספירה המוקדמת; שו"ת שיח
  שטיפה פימית.

ע "ב אה"אומר ח- יביע ;פד 'ב סי"ד ח"משה יו- ה שם. ראה אגרותיהדשן השי- כלומר ללא חומרת תרומת  .27
שם דן הרב קוק באישה הזקוקה להתעבר משום פיקוח פש (שפד  'כהן (עייי יורה דעה) סי- דעת ;א 'סי

(שדן באישה הרואה פעמיים בכל חודש,  קעט 'ב סי"סופר ח- חתם );וזמן עיבורה חל ביום השביעי לראייתה
  והתיר להתחיל לספור בתום ג' עוות לאחר היום השי לראייתה אם לא היה תשמיש קודם לכן).

  .צב 'ד סי"אליעזר חי- ציץ ;קז 'ד סי"צבי יו- ראה הר  .28
ימים מספיק להזלת  כותב כי "יש ביד הרפואה לאפשר את הקיון ביום הרביעי, כי ג' איש- חזוןאף כי ה  .29

למעט ח' מותר הדם שבגוף, ורק מחמת חולשת האם משך האורח", לא מצאו מקורות רפואיים לכך 

- שרייבר שצוטטה לעיל המציעה שימוש בתרופה בשם הקסקפרון לצורך כך. ביגוד לכך, בעל שו"ת דובב
בעיי בשי דידן שהם ובעיקר הדבר מוזר מישרים מופתע מהאפשרות של דימום קצר מחמישה ימים: "

שרוב שים דרכן להמשיך ראייתן חמשה או ... חלושי המזג שיהיה אפשר להם להפסיק בטהרה ביום ד'
  ...".ששה ימים

  .124-112א ה, עמ' אסי ?"הזרעה מלאכותית כפתרון לעקרות הדתית. "1986, י. גרין  .30
 סימן ,שו"ת ציץ אליעזר חלק ט, וכן בתוך: ז אות 33, עמ' 1955, ציוים, "האיש וחזווהרב קלמן. "כהא,   .31

שה אשר הזמן שבין וסת לוסת היה קצר מאד והרופאים תלו בזה סיבת העובדא שלא היו "בא :פרק ד ,א
לה בים כי ימי התעברותה חלו בימים שספרה בהם עוד קיים על כן יעצו הרופאים להשתמש בהזרעה 

... ה לו על כך בזה"ל: מכתבכם הגיעי, אי אפשר להתירמלאכותית בימים שלפי הטבילה. והחזו"א ע
ובכאן הדבר להיפך שלגבי ימי דותה גילה החזו"א דעתו המפורשת לאיסור, ואילו אם הדבר אסור גם בימי 
טהרתה לא גילה דעתו כלל בזה. אך אולי בלשוו שסתם והשיב בלשון כולל אי אפשר להתיר כיון החזו"א 

כזאת מיסודה, מימוקים שוים, ולבי אומר לי כך בהיות שמצאתי לאחד מגדולי  לדחות בכך כל עצם הצעה
המשיבים בדור האחרון שידוע שהחזו"א החשיב את פסקיו שג"כ היתה דעתו כזאת לאסור הדבר בכל מכל. 

" כלומר לפי הרב ולדברג ייתכן כי החזו"א אסר את הדבר מכיוון שמדובר בהזרעה מלאכותית והוא זה.
  תגד אף לא בשעת ידותה.אליה ה
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ה לבטלהיהזרע כי בהקשר השטיין  32,דון היא איציע הרהור התיר והוכן הרב משה פיי
ות של קיום יחסי אישות בזמן המותר אפשרה 33.באשתו כדרך המומלצת להוצאת הזרע

 עלולה להיות כרוכה 34,בחודש שלאחר מכן לצורך איסוף הזרע והקפאתו לשם הזרעה
להיות משמעותי בזוגות הסובלים מבעיית זרע  יכולה דבר 35,בירידה בשיעורי ההפריה

   .גבולית

  הזרעה עצמית טרם הטבילה. 4

בהיעדר בעיה רפואית באיכות בשל העובדה כי מטרת ההזרעה היה תזמון בלבד, 
בבדיקה  כך שאין צורך ,מזרק פשוט באמצעותי אהזרע, יתן לבצעה גם באופן עצמ

  36 פרי בטן.זכו לאכן ידועים לו מקרים של זוגות שבאמצעות שיטה זו קולוגית. יג

  רבךהצעתו של הרש"ז אויג. 

ברצוו  37עבור חלק מהזוגות,בהואיל והפתרוות שהוזכרו לעיל אים ישימים 
שימוש דון, בוגע ליבהקשר הרבך אוי רש"זה להביא לדיון מחודש את הצעתו של

חר מכן ולא 38,עם'בכתב העת 'ו. ההצעה פורסמה לראשוה בשפופרת בזמן ראיית הדם
  39.יא סי' עבשלמה תי-בשיויים קלים בשו"ת מחת

יה בשפופרת, יבראהדה  )ב,כא(מצוי בסוגיה בדה  אוירבך ז"רששורש חידושו של ה
מפרש ששפופרת היא  דם בשפופרת טהורה. רש"י שם ד"ה בשפופרת ומסיקה כי הרואה

 
  

  .ע סימן א"אה "באומר ח- יביע  .32
. הרב פיישטיין בתשובתו שולל את האפשרות של טבילה מדאורייתא טרם ב סימן יח"ע ח"משה אה- אגרות  .33

ההזרעה לצורך מיעת אפשרות של 'בן הדה', משום חשש שיבואו לידי קלקול להקל ומכיוון שאין פגם 
כי איסור וכרת דדה הוא רק ע"י תשמיש דביאה ואם תתעבר מזרע הבעל בדתה כשאין ביאה באיסור: "

ע"י הזילוף שהוא כאמבטי שאיתא בגמ' אין שום פגם על הולד. ומפורש כן בט"ז יו"ד סימן קצ"ה סק"ז 
מהגהת סמ"ק בשם הר"פ שאשה דה יכולה לשכוב אסדיי בעלה ואיה חוששת פן תתעבר מש"ז של בעלה 

  ... ".ן הדה משום דכיון דאין כאן ביאת איסור הולד כשר לגמריויהא הולד ב
אפשרות זו מובאת במאמר הפורסם באתר 'מכון פועה': כץ, הרב אריה. "חומרת בות ישראל בזמן הזה".   .34

http://www.puah.org.il/ViewArticle.aspx?ArticleId=194 גרסה מקוצרת של המאמר פורסמה בכתב העת .
  , אך ללא ציון אפשרות זו.95-102, בהוצאת מכון התורה והארץ, יסן תשע"ד, עמ' 103, "אמות עיתך"

35.  Speroff, L. & Fritz, M. 2005. A. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. (Lippincott Williams 

& Wilkins), pp. 1160.  
בדוק את תוי הזרע לשם החלטה על המשך הטיפול אם יש לציין כי במהלך ביצוע הזרעה מלאכותית יתן ל  

  יסיון ההזרעה לא יצלח.
בהקשר זה יש לדון האם קיים חשש לפליטת זרע לאחר ההזרעה אשר תסתור את ספירת הקיים, ואם כן   .36

מהי הדרך להימע מכך. יש לציין כי אם תתבצע רחצה של האזור לצורך מיעת הסתירה הדבר עלול לגרום 
  ה בשיעורי ההצלחה.לפגיע

ומסיק כי לא יתן להקל  ,של הקדמת הטבילה טרם תום שבעת הקייםהרש"ז אוירבך דן גם באפשרות   .37
  .המובאת להלן בס"ק גבתשובה דיון בושא בדבר. ראה 

קעד. הצעה זו דפסה באותה שה בשיויים קלים גם - "הצעה לתקת שים בעיי דה", ועם ז, עמ' קלד  .38
  אברהם, שכתב ע"י אחיו, ר' אברהם דב אוירבך. - מריבספר א

כלל בספר הזה : "כתב קדמה לספרסתייגויות שיפורטו בהמשך. בההתשובה פורסמה לאחר מותו חרף הה  .39

קוטרסים מסודרים מימי עלומיו שסמך ידו עליהם, וכן בירורי הלכה שוים ושיעוריו שאמרו בישיבה שלא 
בהם סמכה דעתו לסדרם  - קבועה בהם והזכירם בע״פ הרבה היתה שדעתו  סודרו על ידו, אבל ידעו

ת היה ". הגרסה שהודפסה בשו"ולשכללם בסידור כון, והבאו לדפוס רק מה שראה לו שהיא סוף דעתו
  .אברהם-הגרסה שהופיעה בסוף הספר אמרי
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יתן למצוא בסוגיה שתי סברות בוגע  .מצא בתוכו דםשקה חלול באותו מקום 
  לטהרתה של הרואה בשפופרת:

  40השפופרת מהווה חציצה בין הדם ובין הבשר. א בשפופרת".בבשרה אמר רחמא ול"  א.

  41ה, בדומה למפלת חתיכה.יאין זו דרך ראי  ב.

". הכיסה שפופרת והוציאה בה דם, טהורה"): ג,קפח(יו"ד ע להלכה פסק השו"
 42.רת כתמיםיה זו גזמכיוון שלא חלה על ראי ,טהורה גם מדרבןהיא מסיק כי  ז"רשה

  מספר תאים שפרט להלן.אולם פתרון הלכתי זה מותה לדעתו ב

  ופרתייצור השפדרך . 1

בגומי לייצור  וראה כי בחירתז וקט בלשון "שפופרת של גומי דק", ו"הרש
מכיוון שהיום ידוע כי  אולם .שכיחות והפרקטיות של השימוש בוההשפופרת בעה מ

, לא מן המע כי השפופרת תהיה מיוצרת מחומר היה שכיחה (Latex)האלרגיה לגומי 
  .אחר לרבות חומר המקבל טומאה

להלן מיקומה של השפופרת  יובאות רוב הראשוים שולפי שיט -  השפופרת לגבי גודל
היו מחוץ למקור, אולם לשיטות המחמירות הדורשות כיסה של השפופרת לתוך 

יוסף, - ל החשש לפתיחת הקבר וכפי שמובא בביתהמקור קיימת משמעות לקוטרה בש
   רואה חתיכה:יו"ד סי' קפח בקשר ל

פיה לא אתפרש לן אם עבה אם דק הלכך אזלין ומיהו שיעורא דשפופרת גו
  43.דק שבדקיםלחומרא ולא מטהרין אלא בשיעור שפופרת 

  מיקום השפופרת. 2

גוף  בתוךחז"ל קבעו כי "כל השים מטמאות בבית החיצון", כלומר קיימת קודה 
האישה אשר רק חיצוית לה הדם מטמא. הרמב"ם פוסק כי קודת הגבול היה במקום 

וחת פימית יה בשפופרת, על השפופרת להיות מיבהקשר של רא 44שייים"."בין ה
טרם יטמא את האישה. בשאלת המיקום אמרו בשהדם ייאסף בה  לקודת הגבול, כדי

 בפרוזדור 46,(רא"ש) עד המקור 45,(רש"י) באותו מקוםמספר שיטות בראשוים; 
יטות מיקום השפופרת היו לפי כל הש 48.(ר' דוד עראמה) עד בין השיים או 47,(רמב"ם)

 
קא ות החציצה ממין במיו או דולגבי שאלת היו שם בס"ק ושיטת רבי אליעזר בסוגיה. ראה דיון בתשובה   .40

  . על כל פים השפופרת איה דומה לבשר ועל כן מהווה חציצה.ין אחרממ
האשה שהכיסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם ): "טז,איסורי ביאה ה(רמב"ם שיטת חכמים בסוגיה וכך ב  .41

רואות ואין דרך בתוך השפופרת טהורה שאמר דם יהיה זובה בבשרה עד שתראה בבשרה כדרך שהשים 

  ".האשה לראות בשפופרת
כדי שהאישה תהיה טהורה מדרבן על רמוים שלדעתו - שם ס"ק ח. אמם קיימת דעת יחיד של הפרדס  .42

  . שם, ס"ק טו -  השפופרת להיות מוחת בתוך המקור ולא על פי המקור
ופרת או לצורך הדיון לא ברור אם הב"י התכוון כאן לקוטר השפופרת לצורך טהרת האישה הרואה בשפ  .43

  בקוטר החתיכה.
עפ"י שיטת ר' יוחן בסוגיה בדה (מא,ב), כאשר מקום "בין השייים" עצמו כלפים והדם שם איו טמא.   .44

  דעה וספת בסוגיה היא "כל שתיוקת יושבת וראית", זהו גבול חיצוי יותר, ועל כן הדעה מקילה יותר.

  .ב,דה כא ,רש"י  .45
  סי' ב. ג"פדה  ,רא"ש  .46

  .טזה, איסורי ביאה ,רמב"ם  .47
  בפירושו על הרמב"ם שם.  .48
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ת המיקום המדוימחוץ למקור, למעט שיטת רש"י שאיק. גם שאלת ה ברורה דיה מבחי
  49:מיקומו של מקום "בין השייים" עצמו תוה במחלוקת ראשוים

ככל  ".תלתולי בשר ש בתוך הרחםי"  - )כמין שיים ד"ה ב,דה מא( רש"ישיטת   א.
אף  50,לחלק פימי ולחלק חיצוי ע"י תלתולי בשר הראה מדובר על חלוקת הרתיק

  51שלפי האטומיה המוכרת היום לא קיימת חלוקה כזו.

מקום שיגיע אליו האבר בשעת גמר "  - )ד,ב; ה,הביאה -איסורי(שיטת הרמב"ם   .ב
שעת גמר ביאה האבר כס בפרוזדור ואיו מגיע עד ראשו שמבפים אלא ... ובביאה

מיקומו של האיבר בשעת גמר ביאה תלוי  52...."צבעותרחוק ממו מעט לפי הא
באורכו ובאורך הרתיק, אך בכל מקרה מדובר במיקום שהיו ברתיק או סמוך לפה 
החיצוי של צוואר הרחם. מבחיה אטומית, יתן לייחס את מקום "בין השייים" 

לאזור  או cervixUterine (53(לפה החיצוי של צוואר הרחם עצמו על פי שיטה זו 
אשר מצא מאחורי צוואר  Vaginal fornix)(לתוכו צוואר הרחם בולט שברתיק 

צוואר  האפשרות הראשוה שלפיה 54.ושם אסף הזרע בעת גמר הביאה ,הרחם
איה היא משום ש ,ז"רשהרחם בעצמו היו מקום "בין השייים" דחית ע"י ה
  55.הרחם בזמן גמר ביאהתואמת את המציאות, מכיוון שהאיבר איו כס לצוואר 

 56,על פי המקור הלבשת השפופרתמספיקה כי  ז"רשלסיכומו של הדיון, מסיק ה
אי שהשפופרת מהודקת היטב ו י של צוואר הרחם ולא בתוכו,כלומר מצידו החיצובת

לכאורה קצה  57בלבד מבלי לגעת בבשר.השפופרת חלל דרך  יוכל לעבורהדם כך ש
לעבור את מקום "בין השייים" עצמו, אך מכיוון שיש  השפופרת החיצוי היה צריך רק

 
. "הכרת האטומיה הגיטלית כמפתח להבת חז"ל". 2011ראה דיון רחב יותר: הלפרין, הרב ד"ר מרדכי.   .49

  בתוך: מציאות ורפואה בסדר שים. בהוצאת המכון ע"ש ד"ר פלק שלזיגר לחקר הרפואה עפ"י התורה. 

וראה דממה שכתב 'רחם' בלשון חז"ל, בדומה לביטוי 'כותלי בית הרחם' מתייחס אל הרתיק. " הביטוי  .50
". ולא בתוך המקור ממש 'רתיק'בתוך הרחם משמע קצת שהוא בתוך הפרוזדור מה שקרא היום בשם 

  .רש"ז אוירבך שם, ס"ק לו

ולי בשר". אולם רקמה זו מצאת שאכן ראה כ"תלת )hymeH(אלא אם כן תייחס לשיירי קרום הבתולים   .51

סמוך לפתח הרתיק, ולמעשה איה מותירה חלק משמעותי של הרתיק שיהווה את חלקו החיצוי. 
אפשרות וספת היא כי מדובר בחלקו של צוואר הרחם הבולט לתוך הרתיק, אם כי אז החלק הפימי קטן 

  ביותר.
  עפ"י שיטת רב יהודה בסוגיה: "מקום שהשמש דש".  .52

מובאת הדעה כי מדובר בצוואר הרחם, ועל כן לשיטתו על השפופרת להיות  קסז 'ב סי"סופר ח- שו"ת חתםב  .53
  מוחת בתוך צוואר הרחם על מת למוע מהאישה להיטמא בטומאת ידה. 

שתובא להלן, מתייחס למיקום אטומי זה ומכה אותו "מקום אוסף  אוירבך ז"רשהרב כשר בתגובתו ל  .54
  זה.האזור את המתאר  )אמופיע בירושלמי יבמות (ו,תכן שהביטוי "בית השייים" ההזרע". יי

  לו.- שם, ס"ק לה  .55
ולפי"ז פשוט הוא דלדעת כל הפוסקים ה"ל שהזכרו אין שום מקום לחלק בין תחבה האשה את השפופרת "  .56

שפופרת ולא ראה תוך המקור או רק הלבישה אותו על פי המקור והדם שיצא מהמקור כדרכו עבר דרך ה

ולא גע כלל בבשר שהיא ג"כ טהורה כיון דגזיה"כ הוא דאיה טמאה אא"כ הדם וגע ממש בבשרה ולא 
  .. שם, ס"ק ח"כשיש שפופרת החוצץ בין הדם והבשר

כשיטת חכמים, גם  ,אם סברת טהרתה של הרואה בשפופרת היה כי אין דרכה של אישה לראות כךלכאורה   .57
  .שם, ס"ק ח -  תה אוסרת, בדומה לאישה שהוציאה דם בידהיר לא היגיעה אקראית בבש
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כתב  58דעה שהרגשת זיבת דבר לח מהווה 'הרגשה' גם היא בבית החיצון בלבד,
  יהיה מחוץ לגופה.  שלה קצההשהשפופרת תהיה ארוכה כך ש

  החת השפופרת . זמן 3

 להבטיח כי כל הדם וסת כדייום או יומיים לפי הו להיות מוחת השפופרתעל 
 זההכסת השפופרת בזמן  ,היוצא מן המקור בעת וסתה יעבור דרך השפופרת. כמו כן

"שריטה בעור דם המצא על השפופרת לאחר הוצאתה מחמת המאפשרת את תליית 
צמה בהחה שהשפופרת עכאמור כל זאת  59.בזמן הרכבתה טרם וסתה הרחם מבחוץ"

  .איה גורמת לפתיחת הקבר

  הוצאת השפופרת דרך . 4

בדיקה  ז"רשהדם היוצא דרך השפופרת איו מטמא את האישה, דורש הש אף
הדומה ל'הפסק טהרה' לחומרא טרם הוצאת השפופרת. מכיוון שייתכן קושי טכי 

  60בביצוע הבדיקה, היא תיעשה במידת האפשר בדומה לבדיקת בתולה טרם ישואיה.

ממה טיפת  בתום הדימום על האישה להוציא את השפופרת באופן כזה שלא תצא
בתאי דם ותיגע בבשרה. תאי זה יוכל להתקיים באמצעות שימוש בוזל סיכה ו

השפופרת תהיה קמורה. השראה להצעה זו יתן למצוא בתשובתו של הרב חום ש
  61רביוביץ' בוגע לאישה שראתה טיפה אדומה על הדיאפרגמה לאחר תשמיש:

דם בתוך שפופרת. שמא יש לדוו כ - לפיכך, הדם שקלט בתוך הדיאפרגמה
תאמר לחלק ביה לבין שפופרת, שהרי הדם שתכס בשפופרת יוצא מן הקצה 
השי של השפופרת שהוא בחוץ וממילא לא יגע לעולם בבשרה, מה שאין כן 
בידון שלו יש לחוש שבעת שהיא מוציאה את הדיאפרגמה שמא יתזה טיפת 

דבק  -  מפי שהדם שקלטדם ממה וגעה בכתלי הבית החיצון. זה איו, 
במשחה שבתוך הדיאפרגמה ואיו יכול לזוב עוד החוצה, ובפרט ששפת 
הדיאפרגמה מתעקמת פימה כך שאין דבר וזל ממה. מעתה אין מקום לחוש 

  62.שמא חזרה טיפת דם לבשרה

  הילראיטבילה בליל שמיי . 5

מוסיף את  מסיק לדיא כי הרואה דם בשפופרת טהורה גם מדרבן, אך ז"רשה
הדרישה לטבילה מדאורייתא: "כאשר יעברו ז' ימים מתחילת ראייתה תפסיק בטהרה 

יש לציין   63.כדה דאורייתא ותטבול מספק בלי ברכה בליל יום ח' ותהיה טהורה מיד"
 חה היא שהאישהמשכת ימדובר בראילא זבה מדאורייתא, ועל כן אם דה ויכי ההה ה

  .על ידי טבילה זו תן להתיר את השפופרת מספקמעל לשבעה ימים לא יהיה י

 
פוסק שאף אם האישה חשה תחושה מסוימת בזמן הראייה דרך השפופרת עצמה אין מדובר  ז"רשה  .58

. קודה זו חשובה להמשך הדיון, מכיוון שבהיעדר שם, ס"ק ט - כן אין שמה 'הרגשה'  בהרגשה רגילה ועל
  ה מדרבן ולא מדאורייתא.יאחד התאים יהיה מדובר בספק ראיאם יתעורר ספק ב ,הרגשה

  שם, ס"ק כב.  .59

  שם, ס"ק טז.  .60
  צבי יו"ד ס"ס קמח שדחאה.- השוואה זו בין דיאפרגמה לשפופרת איה מוסכמת על כל הפוסקים, ראה: הר  .61

  שו"ת שיח חום סי' ו.  .62
  ראשון בוצע דרך השפופרת ככל שידה מגעת.ה -  שם, ס"ק ה'. יש לציין כי מדובר ב'הפסק טהרה' שי  .63



Error! Use the Home tab to apply  1כותרת to the text that you want to appear here.  

 

416

  הצעהמההסתייגויות . ד

האחת קשורה להיתר השפופרת. הוגעות י קושיות מתייחס לשתבתשובתו  ז"רשה
  יה לסיבת ההיתר של השפופרת.יבסוגיה, והששיטתו של המאירי ל

שיטתו של המאירי היא שדם בשפופרת טהור רק כל עוד הוא בחלל השפופרת בתוך 
גוף האישה; אך בעת יציאת הדם מגופה, אף אם היה דרך השפופרת, מטמא. מסקתו 

ויראה לי לפסוק שטמאה ולפרש בשפופרת דכלי עלמא "ביגוד לדעת רוב הראשוים: 
  64"....לא פליגי דטמאה

כולי עלמא תמוהה בהתחשב בעובדה שבוסח הגמרא מופיעה המסקה ש שיטה זו
עסק סברה שהמאירי  ז"רשהב את הקושיה, מביא כדי לייש 65.לא פליגי דטהורה

, עוברת את מקום "בין השייים"ארוכה השפופרת  בשפופרת אחרת שהיא קצרה, אבל
  66מגוף האישה טהור לכולי עלמא.דרכה הדם היוצא 

  בהבת הרא"ש:ה קשורה יקושיה שי

  67...בבשרה גע ולא השפופרת דרך דם ויצא המקור עד שפופרת שהכיסה כגון

  בעל שו"ע הרב: סבירמו

פירוש ועד בכלל שהכיסתו לתוך מקור  עד המקור (רא"ש) .הכיסה שפופרת
ומשום  דמיה וכס הדם בשפופרת והוציאתו לחוץ ואין דרך שים לראות כן

ואף על פי שהכיסה השפופרת לתוך המקור ואין פתיחת הקבר  ... הכי טהורה
ך שים הוא (בכל עת לידתן) בלא דם כדלקמן ודם שעל ידי פתיחת הקבר דר

   68...הכא מיירי בשפופרת של קה שהוא דק ולא פתח הקבר על ידו (ב"י)

לפיכך וכלומר היתר השפופרת ובע מכך שהשפופרת עצמה גרמה לראיית הדם, 
 .ראה השפופרת לא תועיל בזמן וסתה של האישה שראתה כדרכה ולא מחמת השפופרת

ישו חשש שסק בקוטרה של השפופרת, משמע יוסף שע-שכך הוא מבין גם את דעת הבית
  דוחה פרשות זו מצד המציאות, וכלשוו: ז"רשלפתיחת הקבר. ה

  69הכסת שפופרת לתוך המקור ממש הוא דבר קשה מאד ולא שכיח כלל. 
רביו ירוחם, תלמידו של הרא"ש, הסובר  כמו כן הוא מחזק את שיטתו על ידי דברי

  70חציצה בין הדם לבשר, וכן פוסקים וספים. כי דם בשפופרת טהור מדין

הסתייגות כי "היות שגדולי תורה  ז"רשליון הבא של כתב העת 'ועם' פרסם היבג
הודיעו לי שמכמה טעמים אים מסכימים להצעתי, לכן הי מודיע את אשר מראשית 

 
  כא,ב. דה למאירי, הבחירה- בית  .64
בכתבי היד של  ז מעלה את האפשרויות כי מדובר בפירוש של המאירי או בגרסה שוה שלו של הגמרא."הרש  .65

התואם את גרסת  - בשפופרת"  דם לראות אשה של דרכה סוגיה זו מופיע הוסח "כולי עלמא לא פליגי דאין
הרא"ש בסוגיה, במקום "כולי עלמא לא פליגי דטהורה" המופיע בדפוס. ייתכן שגרסה זו של כתבי היד 

  תה גם לפי המאירי.יהי
  .שם, ס"ק ז  .66

  פ"ג סי' ב. דה  .67
ראה כי כך  טהורה". כיסה שפופרת והוציאה בה דם"ה,ח על דברי השו"ע כי ד קפח"יו ',שולחן ערוך הרב'  .68

 הייו טהורה בשפופרת שהרואה מה ע"והשו ש"הרא "שלדעת :קמח ס"סד "יו ,צבי- שו"ת הרגם הבין ב

  מעצמו".  הדם יצא ולא הדם את הוציאה והשפופרת המקור לתוך השפופרת שהכיסה
  .שם, ס"ק יא  .69

ים שגם הביו כך, ובייהם בעל הלבוש . כמו כן מובאים מספר אחרורבו ירוחם, חלק חוה, תיב כו, חלק א  .70
  .רמוים סי' קפח אות יב- איש יו"ד סי' קט אות ד; פרדס- פד; חזון סי' 'טוב יום עוג' ת"שו פח,ג;ק
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 כזאת הודעתי, שכל הדברים האמורים בקוטרס כתבתי רק בתור הצעה ולא חס וחלילה
ליון יאך איו מציין את הטעמים אשר מחמתם לא התקבלה הצעתו. באותו ג 71למעשה",

אף שהסוגיה תומכת בהצעתו של הסובר כי  72מופיע מאמר תגובה של הרב מחם כשר,
  מהטעמים הבאים: 73היא איה הלכה למעשה, ז"רשה

  .ירמיה בש"ס לבד, בדומה לשאלותיו האחרות של ר'מדובר בסוגיה תאורטית ב  א.

ב הדעות, אך כשמדובר בספק בגרסה בדרך כלל במצב של ספק או פוסקים כרו  ב.
   74אין להקל. (שיטת המאירי)

רת הגאוים שלא זבדומה לג 75היתר זה עלול לגרום לבלבול וכתוצאה מכך למכשול,  ג.
  .לבעול על דם טוהר

, לסיכומו של דבר, ראה כי לדעת כמעט כל הפוסקים הרואה דם בשפופרת טהורה
להוספת חומרות וספות אשר אין  ז"רשאך בשל מחלוקות בפרטי השימוש בה זקק ה

מופיעות בראשוים כגון ביצוע בדיקות 'הפסק טהרה'. זאת ועוד, כגיבוי להיתר המפורש 
. בתאי שאיה זבה טבילה בליל שמיי ללא ברכה -מתוך הסוגיה הוסיף עוד תאי משלו 

בזמן וסתה או בשאלת  בר יעילותה של השפופרתבצורה זו, אף אם קיים ספק בד
טבילת האישה בליל שמיי מטהרת אותה מדאורייתא, ובספק  - יקמיקומה המדו

הוא כי חרף המסקה העולה  חידושם של המסתייגים מההצעה 76דרבן דים לקולא.
רה בשפופרת. משמעות גישה זו היא גזרת גז מהסוגיה לא יתן לאפשר את השימוש

  לאחר ימי הגאוים. ואין לגזור גזרות מדעתפסקה עד כה, על אף הכלל כי  חדשה שלא

לא המשיך להתפתח עקב תחילת השימוש שהבאו יתן להיח שהדיון ההלכתי 
לאור הכתב לעיל יתן אולם בטיפול ההורמולי המייתר לכאורה את הפתרון ההלכתי. 

חשש סכה ובשל הצורך הגדול להסיק כי הפתרון הרפואי המוכר איו מספק, ובמקום 
  שבה העת לדיון מחודש בפתרוות ההלכתיים אשר הוצעו בעבר. 

 
  ועם ח, עמ' רעה.  "על הצעתי לתקת שים בעיי דה",   .71

מסקתו היא כי יתן שמט. - הרב מ"מ כשר, "על ההצעה לתקת שים בעיי דה", ועם ח, עמ' רצג  .72
תה כדי שבאופן זה תצא מכל החששות ת לאפשר הזרעה מלאכותית בימי ידמ להשתמש בשפופרת רק על

. עיקר הדיון במאמר הוא בשאלת המחלוקת בהבת הרא"ש ובשאלת מיקום "בין השייים"לכל הדעות. 
הכותב מפליג בדבר חשיבות הכרת המציאות בפסיקה בשאלות כגון אלו, ומציין כי חוסר הכרת האיברים 

ים תואמים את המציאות, כגון מיקום "בין השייים" בתוך צוואר הרחם סמוך לפה גרם לתיאורים שא

  .הפימי, כך השמש דש בתוך צוואר הרחם ודבר זה איו אפשרי
לשיטתו, כאשר השו"ע מתאר ראיית דם בשפופרת בלי פירוט עד היכן מגיעה השפופרת, באיזה קוטר היא   .73

  אלא להוות הקדמה להמשך הסימן הדן ברואה דם בחתיכה.  אין כוותו לפסוק להתירה -  ומהו אורכה
ומ"ש כיון דלא פליגי רק בגירסא תמוהי' דבריו כל היודע ספר יודע ההיפוך כל : "ז 'סי ד"סופר ח- חתם על פי  .74

פלוגתא שאיו מסברא אלא בוסחת הספרים אין להקל מ"מ הכא יש להקל בדיעבד אם יסכימו עוד 
במקור ראה כי אם ישה הסכמה של עוד רבים יתן להקל גם במקרה של מחלוקת  ...". אולם מעיוןרבים

  גרסאות.
כמו כן, הדיון לגבי רואה דם בשפופרת וגע לדיי דרבן, וקיים החשש שישתמשו בהיתר זה גם לדיי   .75

דאורייתא כמו באישה הרואה דם מחמת תשמיש ובאשה המצאת במקום ללא מקווה טהרה. מעיין כי 
  שם, ס"ק יז, כ. -ז בעצמו מביא דוגמאות אלו לשימוש וסף אפשרי בשפופרת "הרש

עכ"פ לע"ד דבכה"ג שיצאו לגמרי מידי ספק איסור תורה וכל החשש הוא רק בדרבן מסתבר דאפשר "  .76

טעם וסף המובא בתשובה לצורך הגדול בה . שם ס"ק יח - ו ורבו" שפיר להקל במקום צער גדול ומצות פר
לטעמים שוים  א משום חשש להוצאת אישה מידי בעלה אם לא ייוולדו ממה ילדים במשך עשר שים.הו

אלו השלכות שוות בדבר השימוש בשפופרת בזוג אשר קיים את מצוות פרו ורבו ומעויין בהיתר זה לצורך 
  המשך הילודה.
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  סיכום. ה

  לבצע את סדר הפעולות הבא: יתןפריון הלכתי, -שזוג סובל מאיקיים חשש כש

  קת.הדרכה הלכתית מדוי דייטובלת בזמן המוקדם ביותר היתן על האישה וידוא ש  .1

באמצעות בדיקות ביוץ ביתיות או  דייעל  ך מספר חודשיםבמשהערכת עיתוי הביוץ   .2
  מעקב זקיקים.

  פריון במקביל, כגון בירור הורמולי ובדיקת זרע.-לאי שלילת גורמים וספים  .3

פריון -להגדיר שאכן מדובר על מצב של אי יתן רק לאחר ביצוע השלבים הללו
  הלכתי. לאחר מכן יתן להציע את אחד הפתרוות הבאים:

  .זרע' אם משך זמן הדימום קצרשכבת בחית אפשרות של קיצור ימי ספירת 'פולטת   .1

 המשום שאין ב תהזרעה טרם הטבילה, כאשר ישה עדיפות לאופן ההזרעה העצמי  .2
  התערבות רפואית.

  

פתרוות אלו יכולים לתת מעה עבור רוב הזוגות, אך קיימים מקרים בהם יהיה 
פסק להיתר ר שאראוי לשקול מחדש את פתרון השפופרת, קושי ליישמם. במקרים אלו 

רבך. פתרון זה מתאים לזוגות ז אויבשולחן ערוך, בכפוף לתאיו המיוחדים של הרש"
המעוייים לזכות בפרי בטן במסגרת ההלכה וללא צורך בהתערבות חיצוית או בטיפול 

ביא להלכה את מהגן חיזוק וסף לדבריו וכל לקבל מר' זירא בעצמו, אשר התרופתי.
: בות ישראל אמר ר' זירא" :(דה סו,א) של שות ישראל לשמור את שבעת הקיים

הה ו ."החמירו על עצמן, שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה קיים
 בעא מייה ר' ירמיה" :(דה כא,ב)הוא עצמו התיר את ראיית הדם שבשפופרת מצאו ש
  ...."אמר ליה בבשרה אמר רחמא ולא בשפופרת... בשפופרת מהו?הרואה דם  מר' זירא

לאותן פתח הפתח להתיר   זירא ות ההלכה שיצאה מבית מדרשו של ר'כך שבאמצע
(הובע מחומרת בות ישראל שהביא ר' זירא עצמו)  פריון הלכתי-שים הסובלות מאי

  לבייו של עולם.כך שתוכלה להקדים את טבילתן ולהיות שותפות  ה בשפופרת,יראי

  בדורו: ז"רשויהי רצון ששאלה זו תבוא לפי גדולי ההוראה של דורו כפי שביקש ה

והיות שמצוה גדולה היא לחפש ולחקור דרכים למצוא מזור ותרופה להחיות לב 
דכאים מצאתי חובה לפרסם את אשר לע"ד בזה ומבקש אי מאד מגדולי ההוראה 

  תו אל לבם לברר וללבן דבר זה לאישורו.היודעים להפלות בין דם לדם שי


