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פתח דבר
א .מציאות ורפואה בסדר נשי ,הנ נושאי כבדי בעלי חשיבות רבה להבנת
דברי חז"ל ולפסיקת הלכה.
מטרת האסופה שלפנינו היא לתאר את המציאות הרפואית בשפה הלכתית ברורה
למענ של תלמידי חכמי יושבי על מדי.
ב .הספר עונה ,לענ"ד ,על צור חשוב ולא פשוט בעולמה של תורה .ידועי דברי
הזוהר )ח"א ,וירא קיז א( "ובשית מאה שני לשתיתאה יתפתחו שערי דחכמתא" ,דהיינו
שבשנת שש מאות שנה לאל השישי ,שנת ת"ר למניננו ,יפתחו שערי החכמה ,ותתרבה
החכמה בעול .בחכמות העול – 'המדעי המדוייקי' בלשו ימינו ,השינוי ניכר מאד.
המדע התפתח במאתי השנה האחרונות פי כמה וכמה מכל מה שהתפתח באלפי השני
שקוד לכ .מדברי מו"ר הג"ר אביגדר נבנצל שליט"א ,כמדומני בש מר הגרש"ז איערבא
זצ"ל ,למדנו כי כוונת הזוהר איננה רק לפתיחת שערי חכמה של חכמות העול .אלא כוונת
הזוהר היא ג ואולי בעיקר ,לחכמת התורה ,שג בה נפתחו בתקופה זו שערי חכמה
חדשי שלא היו פתוחי בעבר.
לפתיחת שערי חכמת המדעי יש ג השפעה ישירה על הבנת חכמת התורה.
פתיחת שערי החכמה מאפשרת לנו היו להבי הרבה מאמרי חז"ל שהיו מופלאי
דורות רבי .דוגמא אחת מיני רבות היא המשנה בבכורות )ח ,ב( על יוצא דופ והבא
אחריו לעניי פדיו בכורות .בזמנו של הרמב" ז"ל לא הכירו הרופאי אפשרות רפואית
של לידה רגילה אחרי לידה בניתוח קיסרי .משו כ פירש הרמב" את המשנה
בבכורות באופ דחוק מאד ,כפי שכתב בפירוש המשנה .לעומת זאת בדורות האחרוני
הכל יודעי ,ומעשי בכל יו ,שיש נולדי בלידה רגילה אחרי לידת דופ .התקדמות
טכנולוגית#רפואית החזירה לנו את הבנת דברי חז"ל כפשוט .דברי חדי יותר הורה
לנו הגר"א כי "כפי מה שיחסר לאד ידיעות משארי החכמות ,לעומת זה יחסר לו מאה
ידות בחכמת התורה ,כי התורה והחכמה נצמדי יחד" .דברי הגר"א אלו ידועי
ומפורסמי .ה הובאו לראשונה על ידי אחיינו של בעל השאגת אריה – הרב ברו שיק
משקלוב ,במבוא לתרגו העברי לספר יסודות של אוקלידס )האג ,תק"מ(.
ג .בשנת תשכ"ה כתב הג"ר מנח מנדל כשר זצ"ל:
"והנה מזמנו של החת"ס עד עכשיו באלה המאה וחמישי שנה המציאו כלי
מכלי שוני ,שנותני אפשרות להשיג ציורי אמיתיי לאלפי ורבבות כדי
לברר לצרכי ניתוח כל פרט קט שבאברי האשה והאיש בחייה .ודברי שלא
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היו ידועי בזמנו של החת"ס ז"ל ,עכשיו גלויי וידועי .ולעמוד על בורי של
הענייני דברתי ע הרבה רופאי מומחי גדולי במקצוע זה ,והמה הדריכוני
והסבירו לי הציורי והתמונות שבספרי ניתוח ,ונתבררו לי הרבה ספקות
ופקפוקי שאי אפשר להבינ מתו הכתב ,א ורק מתו המציאות... .נוכחתי
לדעת שיש דברי תמוהי בספרי האחרוני בעניני אלה ,משו שלא היה
ברור לה מצב האברי בגו כמו שכתב החת"ס ולכ נכשלו בפירושי לא
נכוני שה נגד המציאות".
עוד המלי %רמ"מ כשר ש:
"ונחו %היה שתלמידי חכמי גדולי ביחד ע רופאי מומחי ויראי שמי
יתמסרו לעבודה כזו לערו ספר על כל הלכות נדה ,ולברר הספיקות
והפלוגתות על פי מה שנתגלה בימינו על ידי המצאות שונות ,מה שאי אפשר
היה לדעת עד היו") .נוע ח ,בעמ' שטו#שטז(
ד .הספר שלפנינו איננו מתיימר למלא את המשימה הנדרשת במלואה .א לענ"ד
הוא תור מעט להבהרת הנושאי.
הנושאי סודרו כא בארבעה שערי :משל משלו חכמי; פוריות ,הריו ולידה;
מניעת הריו; ומניעת מחלות ממאירות בנשי.
בכל שער מובאי ג עובדות ותיאורי מתאימות של המציאות וג דיוני
הלכתיי הקשורי לנושא השער.
יהי רצו שהדברי יעלו על שולח מלכי – מא מלכי רבנ – להגדיל תורה ולהאדיר.
מרדכי הלפרי ,העור

מרחשו תשע"א,

הקדמה למהדורה שניה
המהדורה הראשונה של אסופה זו הוכנה בתחילת השנה כדי להוות ספר עזר
להשתלמות הלכתית#רפואית בסדר נשי ,השתלמות בה השתתפו עשרות מוצי" ,רבני
ואברכי שהגיעו להוראה .בעקבות ההשתלמות נדרש הספר על ידי ת"ח רבי ,והמהדורה
אזלה תו מספר חדשי .בינתיי נמשכת הדרישה לספר עזר זה ,ופנו למכו רבני,
דייני וראשי כוללי שמייעדי את הספר לאברכי השוקדי על ההלכות המעשיות
שהמציאות הנוגעת לה מבוארת בו.
בע"ה שקדנו להוציא מהדורה חדשה ומורחבת של ספר הלימוד .הוספנו בו
מאמרי בשלשה נושאי :דימו מחמת התק תו#רחמי )הרב אליהו אברזל( ,דיני כתמי
באשה הנוטלת גלולות )בו מבאר הרב יעקב ששו את שיטת סבו ,הגר"ע יוס ,בסוגיא זו( וסדרת
מאמרי חשובה בנושא הכאוב של וגיניזמוס אמיתי .לסיו נוס מפתח נושאי
מפורט ,בתקוה שג המהדורה המורחבת תרבה תורה ותגביר חיילי לדבר ה' זו הלכה.
ניס תשע"א,

מרדכי הלפרי
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 458- 450עברית
 461- 459לועזית
463- 462

המשתתפים בקובץ

– ד"ר חנה קטן
– הרב יואל קטן
– הרב נחום רבינוביץ
– הרב אשר וייס
– הרב יעקב אריאל
– הרב ד"ר מרדכי הלפרין
– הרב שלמה זלמן אויערבאך
– הרב יששכר מאיר
– פרופ' דוד פינק

זצ"ל

