ההלכה והלכות נידה  -מצוי ורצוי
עיון בתשובות הלכתיות ובהשלכותיהן הרפואיות -
מייסוריו של גינקולוג דתי

בערב פרשת ”לך-לך“ תשס“ז התפרסם בעיתון ”הצופה“
מאמר של רבקה שמעון ושלי 1,הדן בצורך בחשיבה מחודשת
בכל הנוגע לחומרת רבי זירא ,העוסקת בדיני טהרת המשפחה,
לאור השלכותיה כבדות המשקל של החומרה הזאת במישור
הרפואי ,במישור הלאומי ובמישור הערכי .המאמר עורר
תגובות והדים רבים ,הן מצד רבנים ואנשי הלכה 2והן מצד
כותבים אחרים 3,והם זכו למענה מכותב שורות אלה 4.במאמר
זה אבקש לסכם את עיקרי הדברים שנכתבו במאמר שלנו
ב“הצופה“ ,לדון בתגובות שכתבו עליו אנשי ההלכה ,ולהבהיר
כיצד תגובותיהם משקפות את הבעיה של עולם ההלכה בימינו.
 
בתורה מפורטים דיני נידה וזיבה וההבדל ביניהם .קהתי מבאר
דינים אלו באופן בהיר ומפורט בפירושו למשנה 6.בקיצור נמרץ
אפשר לומר שמדאורייתא ,אישה נידה טהורה לבעלה מליל
יום השמיני ,בעוד שבמקרים של זבה )אישה המדממת שלא
בעת ויסתה ,ולפי הרמב“ן 7וראשונים אחרים מדובר בימים
 18-11למחזור( ,קיימת חלוקה בין זבה קטנה )המדממת יום
או יומיים( ,שנדרשת לספור יום נקי נוסף ,ובין זבה גדולה
)המדממת שלושה ימים או יותר( ,שנדרשת לספור שבעה ימים
נקיים בטרם תטבול .רבי תיקן )’גזירת רבי בשדות‘( להחשיב
כל דימום של שלושה ימים או יותר ,גם אם זהו דימום נידה,
כזיבה גדולה ,ובהתאם לכך לנהוג מספק שבעה נקיים על נשים
 8.לפי רש“י שם ,תקנה זו נוהגת במקום שאין בו בני
תורה והנשים אינן יודעות להבחין בין נידה לזיבה.
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החלת דין זבה גדולה  -    לרבות דם נידה,
ואפילו דימום שנמשך פחות משלושה ימים ,ואף דימום טיפתי
מינימלי  -מופיעה לראשונה בגמרא עם מימרתו של רבי זירא
הכותב הוא רופא נשים בכיר במחלקת נשים ויולדות של המרכז
הרפואי הדסה הר הצופים בירושלים





כי ”        
 9.“  מימרא זו מופיעה כ“הלכה
פסוקה“ אליבא דאביי 10,ולפי דעת כל הראשונים התקבלו
שבעת הימים הנקיים כנורמה קבועה ומחייבת בזמן הזה.
לאחר זמן נוספה חומרה של ’פולטת זרע‘ ,שלפיה ניתן לעשות
הפסק טהרה ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים רק לאחר שלוש
יממות תמימות מעת תחילת הדימום ,גם אם הוא פסק מיד.
להלכה נקבע שיש להמתין ארבעה ימים  -לדעת ה“שולחן
ערוך“ ,או חמישה ימים  -לדעת הרמ“א 11.לסיכומו של עניין:
מינימום ימי טומאה כיום הינו  11יום )לספרדים( ו 12-יום
)לאשכנזים( .דהיינו ,בפועל הפסק הטהרה מתרחש בימים ,8-5
ומשך ההרחקהמשבעה ימים )לפי דין תורה( לכשבועיים
כיום.

העקרות ההלכתית הנגזרת מחומרא דרבי זירא:
לעיסוק בנושא הנדון הגעתי מתוך מקצועי בתור גינקולוג.
בעבודתי בקרב הציבור החרדי והדתי-לאומי נתקלתי במקרים
רבים מאוד של עקרות שאינה עקרות אמיתית ,אלא מה
שמכונה כיום ”עקרות הלכתית“ ,הנובעת מביוץ שחל טרם
הטבילה .לצורך הבנת העניין יש לתת מעט רקע רפואי :על אף
שאורך המחזור הוא בדרך כלל  30-28יום ,יש לזכור כי מספר
זה מייצג   אורך המחזור הנורמטיבי הינו 35-21
יום .הביוץ חל תמיד בין  12ל 16-יום לפני המחזור ,ובממוצע
–  14יום .לפיכך ,אצל אישה שאורך מחזורה הינו  25יום ,יחול
הביוץ ביום ה 11-בממוצע ,שהוא כאמור המינימום לטבילה.
מעבודתן של ד“ר רונית קוכמן וד“ר דרורית הוכנר 12עולה
כי        
 “ ”  הווה אומר,
מחזורים שבהם הביוץ חל טרם הטבילה .בתת-הקבוצה של
נשים שהטבילה מתאחרת אצלן אל מעבר ליום ה) 13-עקב

מחזור ממושך יותר ,עקב חוסר יכולת להגיע ל“הפסק טהרה“
לפני היום ה ,7-או עקב הכתמה בזמן בדיקת השבעה נקיים,
שמחייבת ספירה מחודשת( ,אחוז ה“מחזורים העקרים“ גבוה
יותר .לדוגמה ,אם קיום היחסים הראשון יחול ביום ה,14-
אחוז ”המחזורים העקרים“ בקרב כלל קבוצת הנשים יהיה
כ ,30%-והוא יעלה ל 41%-אם קיום היחסים הראשון יתאחר
ליום ה .15-אין זה אומר כמובן שזהו אחוז העקרות ,אלא
אחוז ”המחזורים העקרים“ בקרב האישה לאורך זמן  -דבר
שמדרך הטבע נושא בחובו קשיים אפשריים בפוריות .בתת-
הקבוצה של נשים שהמחזור שלהן נמשך  25-21יום הבעיה
הופכת לקריטית ממש .אצל נשים אלה הביוץ יחול בדרך כלל
בין היום ה 7-ליום ה ,11-ואם זהו אורחן הקבוע ,הן לא יצליחו
להרות כלל ,שכן הדין כיום לא מאפשר טבילה לפני היום ה,12-
ולפי הדין הספרדי  -לפני היום ה ,11-ומעטות מאוד הן הנשים
המגיעות להפסק טהרה ביום ה.4-
מכל האמור לעיל עולה שה“עקרות ההלכתית“ היא מציאות
שכיחה ביותר בחייהם של זוגות רבים ,גם אם לא תמיד על
בסיס קבוע .להערכתי,
על סמך נתונים שאספתי
במהלך עבודתי ,כ5-7%-
מכלל הנשים לא יצליחו
להרות כלל אם ישמרו על
הדין הנוהג כיום ,ושיעור
גבוה עוד יותר של נשים
ייתקלו בקשיים ,שיבואו
לידי ביטוי בפרקי זמן
ארוכים בין הלידות.
הבעיה קשה במיוחד אצל
זוגות צעירים ,המחכים
שנה-שנתיים ואף יותר
עד שהם באים לבדוק את
סיבת ”עקרותם“ ,
    
   
    
   התוצאה
היא שהם ,ועם ישראל
כולו ,יוצאים נפסדים.

סוגיות רפואיות וערכיות אחרות הנובעות מחומרא
דרבי זירא:
הצורך להתייחס לנידה כאל זיבה ,ובעקבות כך לספור שבעה
נקיים ,יצר באופן אוטומטי מערכת של  14בדיקות נרתיקיות
מדי חודש בחודשו ,נוסף לבדיקת ה“הפסק“ .עקב החיוב
ההלכתי לבדוק גם ”בחורים ובסדקים“ 13נוצר מצב שבו
עקב שפשוף צוואר הרחם מופיע ”פצע“ )אקטרופיון( מדמם
או מכתים בעת מגע ,דבר שפעמים רבות סותר את הספירה
ומאלץ את האישה להתחיל לספור מחדש .אם לאישה יש גם
התקן תוך-רחמי ) ,(IUDלעתים קרובות המצב חמור אף יותר,
שכן הבדיקות החוזרות ונשנות שורטות את צוואר הרחם על
ידי חוט ההתקן .כך ,נשים רבות עסוקות חלק גדול מהחודש
)ומחייהן הפוריים( בבדיקות ובסתירתן ,ומספר הימים שבהם
הן מותרות לבעליהן מצומצם ביותר .הדבר אף הביא ליצירתו
של    שאבותינו לא ידעוהו ,והוא ”בודקות
הלכתיות“ :נשים שנתקלות בכתמים או בדימומים בעת
בדיקת שבעת הנקיים עוברות בדיקה גינקולוגית מלאה לזיהוי
מקור הדימום )רחמי או חוץ-רחמי( אצל ”בודקת הלכתית“,

צילום :מיכל מנדלמן





שפעמים רבות אינה יכולה להכריע ומפנה אותן לרופא ,לבדיקה
גינקולוגית שנייה ,ומשם שוב לרב ,וחוזר חלילה .מעבר לכאב
ולהשפלה הכרוכים בבדיקות גינקולוגיות אלה   ,
  עולה פה סוגיית הפגיעה בצניעות האישה ובכבודה,
בגלותה את ערוותה ואת מקור דמיה לעיניים זרות בלי צורך
ממשי ,וזאת מלבד ההוצאה הכספית הכרוכה בבדיקות .על פי
ניסיוני המקצועי ,כל אלה יוצרים מתח מתמיד בחיי המשפחה,
איבוד ייחודם של הצניעות והאינטימיות ועוגמת נפש ,ואף
גורמים לגברים להיכשל במצבים שונים .לכך יש להוסיף את
העובדה הפיזיולוגית שדווקא שבעת הימים הנקיים הנם זמן
השיא במשיכה המינית
שחשה האישה לבעלה,
בעקבות עליית רמת
האסטרוגן בגוף  -תהליך
המקדים את הביוץ.
מעבר לביטול מצוות ”פרו
ורבו“ ולפגיעה בדמוגרפיה
היהודית לאורך הדורות
בעקבות חומרא זו ,ומעבר
לפגיעה האפשרית בחיי
המשפחה ,עולות כאן גם
סוגיות ערכיות נוספות:
חומרה זו ,ההופכת את
כל הנשים לזבות ,גורמת
לנשים מסורתיות רבות
"משיח לא בא משיח גם לא מטלפן"
שלא להקפיד על טהרת
המשפחה .דבר זה היה נמנע אם הן היו יודעות שניתן לטבול
בליל שמיני .נמצאנו שבאנו להחמיר ,ומצאנו עצמנו מבטלין
דיני נידה .עולה אפוא שהצורך להחמיר בשל  יצר מציאות
של עבירה  על דיני תורה ,עבירה שעונשה כרת.

הפתרון הרבני המוצע ל“עקרות ההלכתית“,
ובעייתיותו הרפואית והערכית:
המודעות לנושא העקרות ההלכתית גוברת מאז תחילת שנות
ה 80-של המאה הקודמת ,עת החלו להתבצע בדיקות אולטרא-
סאונד ,שאפשרו לראשונה לצפות בתהליך הביוץ ולקבוע
באמצעים פשוטים את מועדו המדויק .או אז התגלה שנשים
רבות משסברו בעברו ”סובלות“ מ“ביוץ מוקדם“ )ולא ,חלילה,
מ“טבילה מאוחרת“ ,(...והתעורר הצורך ”לדחות“ את הביוץ





)ולא ,חלילה ,להקדים את הטבילה( .כיוון שהאמצעי היעיל
היחיד הינו האמצעי ההורמונלי )להוציא את שיטת ה“הזרעות
החיצוניות“ ,שבה הגבר נותן זרע באוננות ,והזרע מוזרק לגוף
האישה ללא קיום מגע מיני ,שהיא ”פתרון הלכתי“ שאפשר
להצביע על צדדיו הבעייתיים מבחינות שונות( ,החל שיתוף
פעולה מופלא בין רבנים לרופאי הנשים .הרבנים מפנים
את הנשים לרופאי הנשים לשם קבלת ”הורמונים לדחיית
ביוץ“ .למעשה מדובר באסטרוגן ) ,(Beta Estradiolהמשמש
בעיקר בטיפול הורמונלי לגיל המעבר .עם זאת ,שלא כטיפול
לגיל המעבר ,שבו ניתן האסטרוגן במינון נמוך ולתקופת זמן
ארוכה ,הרי שכאן ניתן
התכשיר במינון יומי
הגבוה פי  6-4ליומיים-
שלושה הראשונים של
כל מחזור .הורמונים אלו
אכן ”עשו את העבודה“
בצורה יעילה ,ולכאורה,
כולם יצאו מורווחים:
הנשים ,שלאחר ציפייה
ממושכת הרו לפתע,
שלעיסוקם
הרופאים,
הרפואי ולפרנסתם נוסף
עוד נתח ,ואנשי ההלכה,
שפתרו בקלות מדהימה
את הקונפליקט הפנימי
הכרוך בעקרות ובהלכה
צילום :ד"ר מוני ליטמנוביץ
על ידי גלגול הכדור מהמגרש
ההלכתי למגרש הרפואי .כך למשל כתב על כך הרב בני לאו:
”          
       
14“היינו  ,היא זו
שצריכה להתמודד עם בעיה שהינה הלכתית טהורה .הרפואה
היא זו שהתקדמה ,ולא ההלכה .אתמה    :
          
        
       

הקביעה שלבעיה הלכתית יש לתת מענה רפואי ,מעבר להיותה
חדשנית ומעניינת ,היא קביעה מסוכנת הנושאת בחובה בעיות
רפואיות ,הלכתיות וערכיות .בראש וראשונה יש להבהיר

     הנשים שמדובר עליהן
בריאות ,ואינן זקוקות לרופא או לתרופות; זוהי בעיה הלכתית
טהורה ,שהמענה לה צריך להיות הלכתי .אמנם בתגובותיהם
של אנשי ההלכה מובעת הדעה  -שאיני יודע מה מקורה או
סמכותה הרפואית  -שבנטילת הורמונים לתקופה קצרה ”
 .“  זוהי חוות דעת רפואית שנותנים רבנים ,והיא
עומדת בניגוד להתוויה לנטילת הורמונים בספרות הרפואית.
חשוב להדגיש :הבטיחות שבנטילת אסטרוגן במינון גבוה
וב“פולסים“ קצרים לנשים בגיל הפוריות ,חלקן עוד לפני

שיטתם של פוסקי ההלכה ”לטיפול“ בעקרות
ההלכתית על ידי הורמונים מהווה לא רק
בעיה רפואית ,אלא גם בעיה הלכתית של
”ונשמרתם מאוד לנפשותיכם“
ההיריון הראשון )בטרם גמר התפתחות השד ,הרגיש יותר
לשינויים הורמונליים( ,לא הוכחה בעבודה מדעית כלשהי.
         
 15 ידוע     
 .   האם ייתכן שנטילתה על ידי נשים בגיל
הפוריות עלולה לשפעל מוקדי סרטן שד זעירים שלא היו באים
לידי ביטוי קליני אלמלא נטילת התרופה? ייתכן שאכן כך הם
פני הדברים וייתכן גם שלא ,אך יש לזכור שישראל זכתה
לא מכבר להחזיק בתואר המפוקפק של השיאנית העולמית
בתחלואה של סרטן השד ,ולכן דומני שכולנו ,לרבות אנשי
ההלכה   ,ולזכור כי ” 
 16.“אכן ,בהקשר לנושא הנדון הובעה דרישה לזהירות
מרבית גם מצד אנשי הלכה ,כמו הרב יובל שרלו 17.כל זאת בלי
להתייחס כלל ליתר תופעות הלוואי הלא נעימות שתרופות
אלו נושאות בחובן ,כגון בחילות ,הקאות וכאבי ראש )וגם
כאן ,מסופקני אם הרבנות הייתה מטילה חובה של נטילת
תרופות כגון אלו ,על תופעות הלוואי שלהן ,על גברים(.
מכל האמור לעיל עולה ששיטתם של פוסקי ההלכה ”לטיפול“
בעקרות ההלכתית על ידי הורמונים מהווה לא רק בעיה רפואית,
אלא גם בעיה הלכתית של ”ונשמרתם מאוד לנפשותיכם“ ושל
” .“    משום מה ,הטיעונים הרפואיים
והערכיים  -      -אינם עושים
רושם רב על אנשי ההלכה .לדוגמה ,הרב מנחם בורשטיין,

ראש מכון פוע“ה )פוריות ורפואה על פי ההלכה( ,סובר ש“
         
      
         
      
      “  
         
 18“     וכאן יש לשאול :האם
התופעות שהרב בורשטיין מצביע עליהן באות בהנחיית אנשי
ההלכה? בדיון שהתקיים לאחר כתיבת כל המאמרים טען אחד
מאנשי ההלכה כי אין בעיה בחיוב פתרון הורמונלי לבעיות
שנוצרות מחומרת רבי זירא ,כיוון שממילא האדם המודרני
מכניס לגופו רעלים שונים )עישון” ,ג‘אנק פוד“ וכדומה( ,כך
ש“לא נורא“ אם יתוסף עוד משהו לארסנל הלא בריא הזה.
ושוב אשאל :האם מתפקידיו של איש ההלכה לעזור בסיגול
אורח חיים לא בריא ומזיק באצטלה ”הלכתית“? דומני שקשה
שלא לתמוה על דברים אלה מכל בחינה :הלכתית ,רפואית,
ערכית ומגדרית.

עיון בתגובותיהם של אנשי ההלכה לחשיבה המחודשת
19
בנושא גזירת רבי זירא והעקרות ההלכתית:
בתגובותיהם של   ניתן לשרטט חמישה דפוסים
עיקריים של טיעונים .אביא בקצרה את עיקרם של כל אחד
מהטיעונים הללו ,ואשיב עליהם:

   .1
אומר הרב בורשטיין:
”           
   “     
         
“ 
יוצא מכאן שנושא הלכתי כגון זה מוכרח להידון בין כותלי
בית המדרש בלבד ,והכרעתו צריכה להיעשות הרחק מעיני
הציבור הרחב ומידיעתו.

  
הרב אריה שטרן ,ראש מכון ”הלכה ברורה“ ,כותב:
      ”
        





       
“ 
הווה אומר :פריצת גדר היא פתח להידרדרות כללית ,וכידוע,
20
”.“   

   
האידאל של ”אמונת חכמים“ ,שנפגע כביכול מהקריאה לעיון
מחודש בחומרת רבי זירא ,היא מוטיב מרכזי ברוב התגובות
של אנשי ההלכה .כותב הרב בורשטיין:
”      
 ’        “
    ““  ‘   
“    
הרב יובל שרלו הביא בדבריו את התשובה שהשיב לבני זוג
שחדלו לשמור על דיני טהרת המשפחה ועתה הם מעוניינים
לשוב ולשמור ,אך רק את הדינים מדאורייתא:
”        
        
“      

הימנעות מחשיבה מחודשת על הסוגיה בגלל
פחד מפני המדרון החלקלק עלולה להביא
לכך שהחמרה בשל ספק תיצור מציאות של
עבירה ודאית על דיני תורה
   
טיעון מרכזי שחוזר בתגובותיהם של רוב אנשי ההלכה הוא
שכיום אין לנו היכולת להבחין בין דם נידה לדם זיבה .כותב
הרב יואל קטן:
”        
‘’    ‘     
 ‘’    ‘‘     
       
    ‘’   ‘’  
        
’      ‘’  ‘
“‘’  ‘’   





הרב בני לאו מעלה את סוגיית ”   
        
       
“ 
בתשובה לשאלה באתר ”כיפה“ מסכם הרב יובל שרלו כי
הסיבה העיקרית לגזירה הייתה חוסר היכולת להבחין בין
הדמים .הפתרון היה אפוא ”האחדה“ של כל דיני הדמים לדין
אחד.

 
הרב אריה שטרן מביא בתגובתו את הנאמר בגמרא במסכת
ביצה:
”        
;“       
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כך מובא גם במשנה תורה לרמב“ם.
דברים ברוח דומה ,שלמעשה סותמים את הגולל על הסוגיה
עד לבוא משיח צדקנו ,נכתבו גם בתגובות רבות באינטרנט.
לא ייפלא אפוא שלנוכח כל הטיעונים הללו קריאתו של הרב
בורשטין” ,ד“ר רוזנק – בקש סליחה!“ נראית מוצדקת.

טהרת הבית הישראלי :מצוי ורצוי ,הרהורים והצעות
לפתרונות
 .1אליבא דחכמי ההלכה שצוטטו לעיל ,הסוגיה הייתה אמורה
להידון בין כותלי בית המדרש בלבד .ובכן ,במהלך השנים
שלמדתי וחקרתי את הנושא דיברתי עם לא מעט רבנים,
לרבות רבנים ממכון פוע“ה .חלקם אף קיבלו לעיון את מאמרי
הראשון זמן רב בטרם פורסם .צר לי מאוד שחלקם הגדול
לא הגיבו כלל ,ומקצתם לא התייחסו אליו באופן ענייני .אך
מעבר לכך ,למה בעצם לא להביא את הנושא לידיעת הציבור?
ממה הפחד הגדול? האם מכיוון שאם הציבור יידע את הדין
המקורי הדבר עלול לגרום זעזועים במערכת? ייתכן שזהו מקור
ההתנגדות העיקרי ,אך לבטח אפשר להוסיף עליו את הטיעון
של חדירה ל“גילדת חכמי ההלכה“ על ידי ”בור ,הדיוט ועם
הארץ“ .ואם כן – מה בכך? האם אין חכמי ההלכה חודרים
לגילדות אחרות ,ובהן גם הגילדה הרפואית? )ואף מתווים
שימוש בתרופות!( .אולם ,את הסיבה העיקרית לדרך שבה
הועלו הדברים סיפק הרב בורשטיין עצמו  ” :

          
         
 “מתברר ,אם כן ,שהבעיה היא לא הדרך ,אלא העובדה
שיש כאן בעיה הלכתית )מדרבנן( ,הגוררת אחריה סיכונים
רפואיים ,ושהרבנים האמונים על דין ”פיקוח נפש“ אינם
מתכוונים לשנות את ההלכה ,למרות הסיכונים הגלומים בה.
אכן ,אפשר להבין מדוע יש שחשבו שראוי להעלים עובדה זו
מעיני הציבור הרחב.
 .2למדרון החלקלק שהרב אריה שטרן פוחד ממנו ישנם גם
כיווני גלישה נוספים שברצוני להציע .החזרת דין טהרת
המשפחה הישראלית למקורו לא בהכרח תביא להידרדרות
” - “     ואולי בעצם
כן! אולי תחול סוף-סוף גלישה לעבר המחנה שאיננו דתי ,אך
באופן אחר לגמרי! ייתכן שחלקים גדולים יותר ויותר מהציבור
הישראלי שאינו שומר עדיין תורה ומצוות יחזרו לדין הטהרה
המקורי ,ובכך תיהפך מצווה מרכזית זו לגשר ראשוני בין כל
חלקי העם .אפשר גם שחזרה זו לדיני טהרת המשפחה תגרור
אחריה הקפדת יתר על דיני שבת ,כשרות ,מצוות שבין אדם
לחברו ,וכמובן על מצוות ”פרו ורבו“ .המצב הנוכחי מעצים את
ההבחנה בין ”אנחנו“ ל“הם“ ,ואתמה :וכי לשם כך התקבצנו
מכל הגלויות לאחר אלפיים שנה?

          
24
.“    “    
פן מעט שונה של ”המדרון החלקלק“ ניתן לראות בתשובתו
של הרב עובדיה יוסף ,המתייחסת למציאות המודרנית שבה
המתירנות והיעדר הצניעות מחייבים ,בצד העמדת סייגים ,גם
:       
”      
      
        
          
25
“ 
סיכומו של דבר :הימנעות מחשיבה מחודשת על הסוגיה בגלל
פחד מפני המדרון החלקלק עלולה להביא לכך  
      
 .3לצערנו ,השימוש בטיעון של ”פגיעה באמונת חכמים“ רווח
יותר ויותר בשיח הרבני ,במצבים שבהם הם רוצים לתקוף

ביטוי לדברים אפשר לראות בדבריה של מיטל ,שהגיבה
22
באינטרנט למאמר ב“הצופה“:
”    
       
        
        
       
         
“    
מתוך ראיית  , החמרה זו בימינו הינה בגדר ”גזרה
שאין הציבור יכול לעמוד בה“ 23.ברוח דומה אומר הראי“ה קוק:
”  “       
      “   
       
        
        

Jody Hewgill





Maria Rendon

בהקשר זה הינה :

ואם היו חכמים אלו חיים כיום     


דעה שאינה מתיישבת עם הקונצנזוס הרבני המקובל .לאלו
המטילים ספק בכך שיש בנו אמונת חכמים וסוברים שיש רק
קול אחד שראוי להישמע בבית המדרש ,נאמר שכולנו ,וגם
אני הקטן בתוכם ,סומכים לגמרי על האינטליגנציה של חז“ל,
ראשונים ואחרונים .אף על פי כן ,היו מתקנותיהם שהתבטלו
עם השנים או הוחלפו בתקנות אחרות ,ואין זה פוגע בכהוא
זה בקדושה וברלבנטיות שהייתה לדבריהם בתקופה הנדונה.
שכן זה טיבה של ההלכה  -היא הולכת 26.במהלך השנים ,עם
השתנות העתים ,השתנו הלכות רבות בישראל ,כגון ”טבילת
עזרא“” ,תשמיש בעדים“ ,איסור שירה ונגינה 27,וכמובן,
לימוד תורה לנשים.
עולם ההלכה עשיר גם בדוגמאות שבהן מקילים בדיני רבנן
על מנת שלא יבואו לעבור על דיני דאורייתא )”התרת תחילתן
משום סופן“( ,כגון בעניין ” 28.“חכמים אף
הקלו בדיני דאורייתא כדי להציל אישה מעגינותה 29.דיני תורה
אף נעקפו עד כדי ביטולם המעשי מסיבות ”פרגמטיות“ ,כגון
פרוזבול דהלל ,ועוד .כל התמורות הללו אינן מהוות כמובן
פגיעה באמונת חכמים ,ואף עיסוקינו בנושא הנדון לא פוגע
ב“אמונת חכמים“ כלל ועיקר .השאלה שצריכה להישאל

 

 .4סוגיית חוסר יכולת ההבחנה בין הדמים בימינו מהווה נדבך
מרכזי בטיעונם של אנשי ההלכה ,אך תמהני :וכי התורה –
בשמים היא? וכי ניתנו לנו דינים ומצוות שאין שכלנו והבנתנו
מגיעים כדי חקר ביצועם? הרי כל השתלשלות החומרות
הקשורה בדינים אלו החלה מהתקנה שגזר רבי לנשים 
– דהיינו ,לנשים הרחוקות ממרכזי ההוראה וההלכה .כיום,
ברוך השם  ,מעולם לא היו בעם ישראל מרכזי
תורה כה רבים המכונסים בארץ ישראל ובכלל ,ואם התורה
מצווה עלינו להבדיל בין הדמים – שומא עלינו לעשות כן.
אף ה“שולחן ערוך“ תולה את החומרה הסוטה מדין התורה

”
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“
היום ,כשאנו חוזרים לארצנו ,וכל שאיפתנו לחזור לחיינו
הטבעיים והמלאים – עלינו להתחיל לעסוק גם בדינים אלו.
מניסיוני הרפואי אני מוצא שבמציאות היום ,שבה אנו נהנים
מבריאות ומתזונה שלא היו נחלת אבותינו ,רוב רובן של
הנשים יודעות בדיוק מתי וסתן .רוב הנשים נידות .דימומים
לא סדירים שלא כתוצאה מהתערבות הורמונלית או מכנית
– הם נדירים יחסית ,ונובעים מכמה גורמים ,שלא כאן
המקום לפרטם .
 יש לזכור שאכן מדובר בדיני כרת,
והדורות הקודמים לנו ,כדברי הרב לאו ,לא היו מוכנים לקחת
את האחריות עליהם .לעניות דעתי נראה שהיום המצב שונה
בתכלית .בשיתוף פעולה בין רבנים ,יועצות הלכה ורופאי נשים
יראי שמים ניתן יהיה ,בעזרת השם ,להגיע לפסיקה זהירה,
נכונה ואמיתית ‘’,


 .5הקושי ההלכתי בביטול ”מנהג שהשתרש“ הינו טיעון
מוכר וידוע ,ולמרות הדוגמאות שהובאו לעיל של מנהגים
שהיו ובטלו ,אפשר תמיד לטעון שמא לא פשטו בכל ישראל,
מה שאין כן לגבי חומרת רבי זירא .אולם ,ענייננו אינו דומה
כלל למנהגים שהשתרשו ,דוגמת הנהגות בשר וחלב ,קטניות
בפסח ,כיסוי ראש לנשים ודומיהם .בכל המנהגים הללו,
שחלקם התקבלו כדין תורה ממש ,לא ייגרם כל נזק ממשי אם
נמשיך להחזיק במסורת אבותינו     ,המשך
האחיזה במנהגי הטהרה הנהוגים היום גורם ,כאמור ,לבעיות
רפואיות ,הלכתיות וערכיות סבוכות וחמורות במציאות בת
ימינו .חכמי ישראל ,כידוע ,מסרו מאז ומתמיד את נפשם כדי
למזער את סבלם של עגונות ומממזרים ,על אף שמדובר בדיני
דאורייתא .קל וחומר בענייננו ,שאינו עוסק בדין דאורייתא
אלא בדין דרבנן ,ואולי אף פחות מכך ,כפי שמובא כבר בגמרא
בשם רבא “      ” :החולק
על קביעתו של אביי כי חומרת רבי זירא היא בגדר ”הלכה
31
פסוקה“.
אף בין האחרונים אנו מוצאים מקורות כגון ה“גליא
מסכתא“:
”         
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“     
וכן אצל הראי“ה קוק:
”           
33“  
השאלה האם ניתן לבטל תקנת חכמים ובאילו נסיבות היא
סוגיה מורכבת ומסובכת ונתונה כבר במחלוקת ראשונים
)תוספות ,רמב“ם ורמב“ן( .מפאת קוצר היריעה לא ניכנס כאן
34
לעובי הקורה בעניין .נציין רק שמדברי הרמב“ן משתמע
שכאשר יש סברא לבטל)     ,ולעיל
הובאו  סברות לביטול( ,ודאי שיש לבית הדין האחר הכוח
35
לבטל תקנת ראשונים ,ואפילו פחותים מהם .מדברי הרא“ש
עולה שמחובתו של הדיין – שהוא השופט בימיו – לחלוק
על דברי אמוראים )!( ”    
      
 “ ומסיים הרב משה פיינשטיין ,הדורש מהפוסק שלא
לסמוך על כתיבת קודמיו ולא לחשוש לחלוק על ראשונים

ואחרונים אם עיונו ההלכתי מביאו למסקנות חדשות.

36

אפילוג
אין ספק בלבי כי אנשי ההלכה שבחרו להגיב ושמדבריהם
הבאתי לעיל מודעים היטב גם לטיעונים שכנגד .אם כן ,מדוע
הם לא התייחסו כלל לטיעונים אלו בתגובותיהם ,ומדוע
הבהילו אותנו שאנו ”מחטיאי הרבים“? שמא נעוץ הדבר
ב“יראת ההוראה“? בפחד מפני ”מה יאמרו חבריהם“? בפחד
שמא החרדים יכריזו עליהם כרפורמים ובועלי נידות? המשבר
שעולם הפסיקה ההלכתית שרוי בו כבר תואר בהרחבה על ידי
ד“ר אביעד הכהן 37ובעוד מקומות רבים .נוכח המציאות הקשה
השוררת בבתי הדין הרבניים בנושא הנישואין והגירושים
קוראת הרבנית רבקה לוביץ ”לא לחכות לרב“ ,ולא לצפות
מגדולי ההלכה שישנו את ההלכה .כפועל יוצא מכך ,היא
יוצאת בקריאה  לחולל את השינוי:
”        
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“    
לפיכך ,עדיין אני סבור כי יש לקרוא לעיון מחודש בדיני הטהרה
הנוהגים כיום ,לאור הבעייתיות עד כדי פיקוח נפש ועבירה על
דיני תורה הנובעים מהם ,ולאור מציאות החיים החדשה ,שלא
הייתה קיימת בזמן שתקנות אלו תוקנו .סבורני שדיון מחודש
בדיני טהרת הבית הישראלי ,תוך החזרת דין התורה לקדמותו,
לא רק שלא יפגע ברמת הטהרה ,אלא להפך! החזרה לדין
התורה תפתור באחת את בעיית ”העקרות ההלכתית“ ,תעלה
את רמת ”שלום הבית“ בבתים רבים ,תרבה צניעות ותוריד
הרהורי עבירה והוצאת זרע לבטלה רח“ל ,ויותר מכול – היא
עשויה לקרב זוגות רבים לחיי תורה ומצוות דרך שער הטהרה.
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:אף הרב יובל שרלו מודה
          ”
“   
 ומתוך אמונה,מתוך תקווה לכינונו של המקדש בב“א
       
 הרימו את הכפפה! היו:הריני קורא לאנשי הלכה אמיצים
מנהיגים! הבה נשאיר את הגלות מאחורינו! יש להתחיל לבנות
מחדש ולהחזיר עטרה ליושנה תוך דיון מחודש במגוון נושאים
! ללא כל פחד ומורא, ובכללם גם הנושא הנדון,הלכתיים
התורה נתנה כוח לבני אדם להוביל מהלכים ולעשות בדק
 השאלה היא האם השינוי.בית מתמיד לאור מציאות משתנה
 יש כאן. או יונהג על ידי אנשי הלכה אמיצים,יבוא מהציבור
. ואי אפשר להתעלם ממנו,אתגר הנוגע לכלל עם ישראל
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