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גוטליב   הרב אפרים שחור והרב אליה 

 דין דם בבדיקה פנימית בשבעה נקיים לאשה בעלת התקן תוך רחמי 

 (תגובה לתגובה)

ץ, ובכל דיון תורני לשם שמים. הדברים מונחים  "אנו שמחים בתגובת הרב אריה כ
הנימוקים והסימוכין שהביא הרב   וכך דברי התורה מתבררים ומתלבנים.  ,בפני הלומדים

על כ"ץ ולעמוד  עניינים,  כמה  לחדד  רק  נבקש  וכעת  במאמרנו,  בהרחבה  התבררו  כבר   ,
 1בהצגת דעתנו.  כ"ץמספר שגיאות של הרב 

   א. דם מכה מרירית הרחם

אין  אומנם  שמקורו מרירית הרחם.    גם דם מכהאכן יש פוסקים בודדים שאוסרים  
  2. (4-1שיקולים הנוספים להתיר שהבאנו במאמר )ד,לבהלכה דעה זו משקל להשוות 

 ב. רמת הוודאות הנדרשת כדי לתלות במכה 

שהמילים "סבירות גבוהה" ו"סבירה" הן פרשנות שאין לה שום רמז   ץ"כ טענת הרב  
העובדה שבהמשך הוא מקבל שזו הפרשנות בדברי   מאוד נוכח  תמוהה  ,בדברי הרשב"א
עצמם דחויה  אלא  ,הרשב"א  שדעתו  בשטוען  הטענה,  לעצם  שהבאנו.  הרשב"א   דברי 

שהתליה אינה מבוססת על וודאות או    שוב ושוב  מבואר בפירוש  (1,במאמרנו )ב  בהרחבה
על   'בסתםרוב, אלא  "בין השאר,  'תליה  הוא "; "היא תולה במכתה  מן הסתםאלמא  : 

על עיקר מראה דמים שלה אם משתנה אם לאו   בשאי אתה יכול לעמודהדין והוא הטעם  
כל שאי אתה יכול "";  אנו אומרים שלא נשתנו מראה דמים  ומן הסתםתולין להקל,    -

 3". תולה להקל - לעמוד עליה

 , כדי לתלות במכה  , שאנו מודים שהשאלה אם די ב"ספק שקול"ץ "כעוד כתב הרב  
של "רוב" או "חזקה" שמדובר   שנויה במחלוקת שו"ע ורמ"א, כשלדעת הרמ"א צריך אופן

מהמכה בדם  בשמנו  ודברי.  דווקא  במאמר,   ,אלו  מפורשות  שכתבנו  מה  את  סותרים 
מסכימים לעיקרון היסודי שתליה במכה מבוססת על תליה בספק שקול, ונחלקו   לםכוש

 
מודים   . 1  האכסניאנו  על  תחומין  זמן  ה למערכת  לנו  ניתן  מערכת,  אילוצי  שבעקבות  נציין  מאוד.  מאז    קצר 

. כך שאולי בעתיד נצטרך להשלים את  וועד שנדרשנו לשלוח את תגובתנו לדברי ץ"הרב כשקיבלנו את תגובת 
 הדברים.

שהקשה    134-137תשפ"א, עמ'    129עתיך  -אמונת'  דימום בנוכחות התקן תוך רחמי '  ץ"הרב כעיין במאמרו של   . 2 
דין מכה  חילוק כזה אינו אפשרי מבחינה מעשית שכן  . זאת ועוד,  על הסבר זה מבחינה הלכתית ומציאותית

 מסתמך על ידיעת האשה, והיא כמובן לא יכולה לדעת אם הדם מגיע מרירית הרחם או משריר הרחם.
  הוסת  בשעתאפשר להתיר  בעניין המחלוקת אם    ץ"הרב כשהביא    יש להעיר, שציטוט דברי הש"ך )ס"ק כו( . 3 

, מכיוון  יכול להטעות שהרשב"א יחיד הוא נגד כל הפוסקים,    , עתה   אע"פ שאינה מרגישה שמכתה מוציאה דם
,  רשב"אהרמב"ם סובר כ  -ד"מ והגהת דרישה  ,  בית יוסףשלדעת  שם  עצמו מבאר    ש"ךה אף שזו דעת הש"ך,  ש
  השו"ע   לרואה שלא בשעת הוסת. והבינו אחרונים שפסקהשו"ע )קפז, ה( לא חילק בין רואה בשעת הוסת  גם  ו

יש להבדיל ) 9, וכן בטה"ב ח"א עמ' רסה סמך על זה להלכה בבדיקת עד, ועיין במאמרנו בהע' כדעת הרשב"א
הזאת שהוזכרה בש"ך,   הראשונים  המרכזית    בשעת הוסתהעוסקת  את מח'  אינה  הרשב"א  ואכן בה דעת 

שב"א למרדכי האם אפשר לתלות בכל מכה, או דווקא מכה שמוציאה  , לבין המח' המרכזית בין הרלהלכה 
 . (דם
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גם לדעת הרמ"א נראה שאפשר  ש  עוד כתבנו  האם מכה שאינה מוציאה דם מספיקה לכך.
 4. בנידו"דלהקל 

שעריעל   ההגהות  דם"דורא  -לשון  להוציא  ראויות  מכות  רוב  כ  "אין  הרב   ץ: " כתב 
היינו שיש צורך ברוב של הוצאת דם, וכשרוב זה אינו קיים )אלא יש ספק שקול בלבד(,  "

ד אומר שאי אפשר לתלות בכל  "שגה  מובן.. דיוקו אינו  "אין די בכך כדי לתלות במכה
 , וד שאינן ראויות להוציא דם וממילא כלל אינן מעוררות ספקמכה כי יש מכות רבות מא

שדין   טענתנוובכלל,    ., אלא רק במכה שיוצרת ספקאפשר לתלותסייג שלא בכל מכה  ולכן  
אלא על ראשונים   אינה נשענת רק על דברי ההגש"ד  -על תליה בספק    מבוססתליה במכה  

  .(3,5,8,10בהע'  שםעיין ואחרונים רבים שהבאנו במאמר )

מה שביארנו הוא, שאין קושיה מדברי הגש"ד על דברינו, אלא אדרבה גם הוא מסכים  
ן הדבר  אי  -שאע"פ שלכא' משמע מהגהש"ד שאי אפשר לתלות בספק    ,לעיקרון היסודי

 5בה יש ספק שאפשר לתלות בו. -אלא שלדעתו רק מכה שראויה להוציא דם  כן,

 ן הוא אכן "ספק שקול" של דם מכה? ג. האם דימום בנוכחות התק

 . סברות הרופאים 1

כתב: "כל עוד לא התבצע מחקר, אין כאן כלל ספק אלא השערות בלבד, שאי   הרב כ"ץ
נקודת  נמצאת  שכאן  נדמה  הלכה".  לא  גם  וממילא  מציאות,  פיהן  על  לבסס  אפשר 

הוא חוסר ידיעה. לכן    ,מהותו של ספק בכלל ודין 'תלייה במכה' בפרטמחלוקת מרכזית.  
גם במקרים שהספק אינו ברור   ולכן הקלו הראשונים והאחרונים   ,האשה תולה במכתה

)עיין בהרחבה  ב  לנו  שהבאנו  הרשב"א  החזו"א  1ב,  בחלק  דברי  דברי  דברי  31בהע'  ,   ,
כל עוד לא יתקיים מחקר מקיף שיוכיח שבהתקן   .(במאמרנו, ועוד  5הע'    ,  44הצי"א בהע'  

סביר שדם מועט שאינו יכול להיחשב אפילו    ספק לא קייםהורמונלי או שאינו הורמונלי,  
הרי שאפשר לתלות להקל. כלומר   -כווסת קל שנמצא על העד בשבעה נקיים, הוא ממכה 
המדעיים המחקרים  והן  הרופאים,  הן  וכיום  מקצועי הואיל  מיכשור  על  שמבוססים   ,

 -  יאינם שוללים שסביר שהדימום הוא מחמת מכה )ובהתקן שאינו הורמונל  ,וניסיון רב
ניתן    -(  !הדעה הרווחת בין הרופאים היא שהכתמה קלה לאחר סיום הוסת, היא דם מכה

להקל. היסוד להתיר מבוסס על תליה בספק, וכאשר הרופאים לא יודעים אלא מעריכים 
 6. ה'ספק' שמאפיין את התליה במכהבדיוק  וזה -

 
)ב,   . 4  יכול להיחשב מכה שידוע שמוציאה דם, כפי שביארנו בהרחבה  (; הן מפני שפסיקת  3הן מפני שהתקן 

הרמ"א לסמוך על דעת הרשב"א באשה בעלת וסת קבוע נכון לכל אשה בימים שבהם היא אינה רגילה לראות  
)ד,  19)הע'   נוכל לדון  (.3(; והן מפני שמדובר בספק ספיקא שנידו"ד קל יותר מהמקרה שהתיר הרמ"א  לא 

במסגרת זו בדיון העקרוני האם בשעת הצורך או הדחק בני אשכנז רשאים להקל כפסיקת שו"ע כנגד הרמ"א,  
 ובפרט בימינו. 

שלא סביר שאישה לא תראה דם נידה   , שלב העניין בדעת החולקים על הרשב"א, הוא ש"כיווןהרב כ"ץכתב   . 5 
לעולם אלא רק דם מהמכה, הרי שיותר מסתבר שאותו דם שהאישה רואה בשעת וסתה הוא דם נידות ולא  

נאסרת"   היא  ולכן  מכה,  למד  ראשית,    -דם  כיצד  הבנו  כלא  נדה'    ץ"הרב  תהא  לא  לעולם  'וכי  מהמילים 
וש הברור של מילים אלו הוא שאי אפשר להתיר  שהפירוש הוא שרוב הסיכויים שהדם הוא דם נידה. הפיר

האחרונים  הסיקו  זה  ומהסבר  מכשול.  לידי  בוודאות  באה  נאסרת  אינה  שלעולם  אשה  שכן  לעולם    תלייה 
בזמן מסויים  אסר  ימסקנות לקולא להלכה בכל מקום שאנו יודעים שסופה של אשה זו לה   10  'שהובאו בהע

גם  שנית,    . (, וכ"כ בסי' פא ד"ה אמנםימה דין זה ל'שני שבילים'שד  שם  סי' פ אות יא שהבאנו   "אועיין חזו)
, אבל אם  יש להחמיר  דווקא בגלל שיותר מסתבר שהדם הנ"ל הוא דם נידותעולה ש  הרב כ"ץמפירושו של  

 היה אפשר להקל. -היה ספק שקול 
 .'ספק שאפשר לבררו' לאור הקושי בבירור מקצועי ברור גם שלא שייך לדבר כאן על  . 6 
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 . המחקר2

נשים בלבד, ומצא שאצל   8מחקרו של הרב אודי יפרח הצליח לבדוק  ככל הידוע לנו,  
וטענת    3 זה בלבד,    הרב כ"ץמהן מקור הדם היה מפציעה של ההתקן,  על סמך מחקר 

הרופאים   בין  הרווחת  הדעה  את  הוכחו   -לדחות  לא  לעכשיו  נכון  הרופאים  "השערות 
אינה עומדת בכללים   ",, לכל הפחות באחוז נכבד מהמקריםכעומדות במבחן המציאות

מדעיים. או  העמדה    הלכתיים  אכן  אם  מקיפים,  מחקרים  בין לכשיתקיימו  הרווחת 
 כמובן שנצטרך לדון בדברים מחדש.  -תשתנה  הרופאים

 . התקן אינו מכה 3

מהנשים בעלות התקן תוך רחמי סובלות   17-20%, שרק הרב כ"ץמחקר אחר שהביא 
הנשים מ  17-20%אינו מעלה או מוריד לטענתנו; אותן    -מדימום לא סדיר )כולל הכתמות(  

לגביהן הדעה הרפואית הרווחת היא שמדובר   -בעלות ההתקן שסובלות מדימום לא סדיר  
 7.בדם מכה

עצם נוכחות ההתקן בתוך רחמה של האישה, המצאנו דין חדש שש  ץ" הרב כעוד כתב  
היא כמובן "המצאה" שאין לה ו"  ,, וראייתנו היא על דרך הסברהדין של "מכה"  מחיל

בסיס   סברתשום  מלבד  המחב  םבמקורות  לראיות    רים".של  התייחס  שלא  לכך  מעבר 
, שכפי שאשה שהכניסו לרחמה זכוכית או מחט  פשוט  , אכן כך נראה30  'שהבאנו בהע

ולאחר כמה ימים ראתה דם, היינו תולים בזה. כך אשה שברחמה התקן, שהוא גוף זר 
נחשב מכה. מעבר   -ומים  שנועד לשבש את פעולת הרחם וידוע שפעמים רבות גורם לדימ

'גזרת   לכך, איננה  דם,  שמוציאה  שידוע  מכה  זו  שתהיה  בראשונים  המובאת  הדרישה 
הוא לא המכה,   אשהשל המאמר, מה שמטהר את הג  הכתוב'. שכן כפי המתבאר בחלק  

 והדברים מונחים בפני הלומדים.  אין זה דם וסת.יש ספק מבוסס שאלא העובדה ש

 יים . דימום בתחילת שבעה נק4

כ לתלות    ץ"הרב  ההיתר  על  ההפסק  במכההקשה  אחרי  התנאים ש  כךמ  ,מיד  אחד 
עברו לפחות כמה ימים ישהציבו הרופאים לכך שהמחקר של הרב יפרח יהיה אמין הוא ש

הווסתי הדימום  זו  .  מסיום  דברינו  תסותר  נהאיטענתו  להתיר,  ראשית,    ,את  די  כדי 
מכה או    האם מדובר בדם   וודאהמחקר מנסה לבסבירות גבוהה שמדובר בדם מכה, ואילו  

במאמרשנית,    .הורמונליבדם   שהתבאר  ההיתר  דווקא    נומכיוון  מועט עוסק  בדימום 
 . ולא בכל הדימומים וההכתמות לאחר ההפסק טהרה ,שאינו יכול להיחשב כווסת קל

 . דין התקן הורמונאלי 5

 סדיריםגם הנתון שאצל בעלות התקן הורמונלי, אחוז הדימומים וההכתמות הלא  
כ )  -  67%-הוא  הרחם  את  לפצוע  יכול  עדיין  שההתקן  הטענה  את  סותר  אדרבה,  אינו 

לה יותר  ועלולה  ההורמונים  בעקבות  יותר  חלשה  נעשית  בהתקיים  פצע יהרירית  ורק   ,)
מה אפילו לוסת קל, שנמצא על העד  כלומר רק בדם מועט שאינו דו  -התנאים האמורים  

לאחר שהאשה הפסיקה בטהרה, נראה שיש ספק סביר שהדם הוא דם פצע, ואפשר לתלות  
 להקל. 

 
הובהרה  . 7  שטרם  מסיבה  הווסת  מתארך  ההתקן  מבעלות  מאוד  שלרבות  לציין  יש  מהפוסקים  ו  ,עוד  יש 

עי' חת"ס יו"ד קעז, חזו"א יו"ד פא ד"ה 'אמנם היכא'    ,מכה הוכחה לקיום  שהתייחסו לעצם הארכת הווסת כ
 . רסז-בנו"ב סי' נח, טהרת הבית א רסו  וד"ה 
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 ד. דין בדיקת עד 

בהרגשה,   שבא  בדימום  מדובר  סבירכאשר  הטענה    לא  ולכן  ממכה,  שהוא  לתלות 
עניהםלחולשת סברותי   יםמודע  והי  םעצמ  יםכנראה שהמחברש" ואינה  ינית. " תמוהה 

נן היא בדעה שדם בבדיקת עד אסור רק מדרשה  הרב כ"ץה שכתב  איננו מסכימים עם מ
שכן מחשיבים    מבין הפוסקיםשמה עוד    במאמרנו.  34,36  ראה הע'  ,דעת מיעוט חריגה

 יש שהקלו מטעמים אחריםמחשיבים זאת לספק, ורבים    -  בדיקת עד כהרגשה דאורייתא
 8(. במאמרנו 37)ראה הע' 

 האם יש מקום לומר "ספק ספקא"ה. 

)ד,    כאמור חשיבות  ,  (3במאמרנו  ואין  ההתקן,  מחוט  נפצעות  רבות  שנשים  ברור 
  הרמ"א פסק להתיר ספק ספקא כזה אפילו במקרה חמור יותר ש  לשיעורן המדויק, מפני

ניסיון מרובה בפסיקה במראות ביחס לדרישה ללכת ל"  .שאין לה חוט כלל לו  רב שיש 
 . במאמרנו 41 'עיין בהע - אלא לאסור ,ובלי זה לא לסמוך על ספק ספקא  ,"עדים

  , מבתי המדרש השונים  על ידי כלל הלומדים  תקוותנו שמתוך הדיון התורני, שנעשה
 נזכה בע"ה להגדיל תורה ולהאדירה תוך הרביית שלום בעולם.

 

 
ניתן    -  בכתמים יש מקום יותר להקל בספקות, שהרי ספקא דרבנן לקולא", ש"6  'בהע  ץ" הרב כלגבי דברי   . 8 

אומנם כדי  מודה להקל עכ''פ בכתמים, וכפי שהגדרנו את גבולות הדיון והמחלוקת.    ץ"הרב כגם  לראות כאן ש
לא  "כי    -  תולים גם בתליות רחוקותספק דרבנן, אלא    רק ככללהעמיד דברים על דיוקם, בכתמים מקלים לא  

 . (נדה נח,ב" )אלא להקל -אמרו חכמים הדבר להחמיר 


