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      ורפואה ורפואה ורפואה ורפואהרופאיםרופאיםרופאיםרופאים    הלכותהלכותהלכותהלכות
  שאלות ותשובות  שאלות ותשובות  שאלות ותשובות  שאלות ותשובות ספרספרספרספר פי  פי  פי  פי עלעלעלעל

 יצחקיצחקיצחקיצחק    מנחתמנחתמנחתמנחת

 שטינברג אברהםר "ד

 הקדמההקדמההקדמההקדמה

  עבודתי  המקיפה  על  התשובות  בענייני�  רפואיי�  מתו  שאלות מובאת  להל�
 העדה של ד"ראב, א"שליט וייסמאת  הגאו�  הרב  יצחק  יעקב  "  יצחקמנחת  "ותשובות  

 .החרדית בירושלי�

  השאר ובי�,  א  משתרעות  על  כל  שטחי  החיי�"טשלי  וייס  הרב  של  תשובותיו
 .פי ההלכה�נידונות בעיות רבות של העול� המודרני ופתרונ� על

   למעלה –מתוכ�  .    תשובות850�  לששה  חלקי�  ומכיל  למעלה  ממחולק  הספר

 . רפואה שוני�לענייני תשובות נוגעות 100�מ

  בששת  חלקי   ריכזתי  את  כל  התשובות  הרפואיות  הנידונות  בפיזורזו  בעבודה
פרקי� ,  הלכתיי�  בשערי��סידרתי  אות�  לפי  ענייני�  רפואיי�,  "יצחקמנחת  "

�השקלאתו  השמטת  ,    אות�  בצורה  ובסגנו�  ברורי�  ומובני�וניסחתי,  וסעיפי�
 וייס  הרב  שלבדר  זו  מהוות  תשובותיו  הרפואיות  .    ההלכתי  המסוע$והדיו�  וטריא
 .ערו לרופאי��א מעי� שולח�"שליט

שהמחבר  הסתמ  עליה�  כדי ,  המקומות�  העבודה  את  כל  מראיבסו$  צירפתי
 .ב"י סדר א" עפמפורט עניני�� מפתחצירפתיכ� �כמו. לפסוק את הלכותיו

 בהעדהצ  "מו,  ]ל"זצ  [)א"שליט(  הלברשט�  משה  להרב  לי  להודות  נעימה  חובה
י לפ,  אשר  עבר  בעיו�  על  כל  העבודה,  בירושלי�"  דברי  חיי�"  וראש  ישיבת  החרדית

כל  הערותיו  תוקנו .  חשובי�  ותקוני�והעיר  הערות  ,  א"שליט  וייסבקשתו  של  הרב  
 .בגו$ העבודה

 הריו�הריו�הריו�הריו�    מניעתמניעתמניעתמניעת

 עני	אלא  א�  כ�  יש  איזה  ,    עקרוני  אסור  לקחת  גלולות  למניעת  הריו�באופ�  . א
 )'אות ג', ק' סי, ה"ח(  . שאלת חכ�צריכהשאז , האשה לבריאותה של הנוגע

או מפני צרכי , ש  באמצעי  מניעת  הריו�  משו�  טרדת גידול בני�  שימולהתיראי�    . ב
וא$  כאשר  חלק� ,  ג�  כאשר  יש  לבני  הזוג  ילדי�  רבי�,  פרנסההבית  וענייני  

 .אינטנסיביחולי� וזקוקי� לטפול 
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 חולי�  למניעת  הריו�  ג�  כשיש  חשש  ללידת  ילדי�  במו  שמוש  להתיראי�    . ג
  אפילו  באופ�  זמני –קשירת  החצוצרות  כ�  אי�  להתיר  �כמו.  במהלות  תורשתיות

 )ג, אותיות א, ו"כ' סי, ג"ח( . הריו� מחשש למומי� תורשתיי�למניעת –

א ,    ואינ�  רוצי�  להתגרש–  בגופ�  או  בשכל�  –הזוג  ילדי�  חולי�  �  לבניישכאשר    . ד
 מעיקר  לאשהמותר  ,    ללדת  עוד  ילדי�  מחשש  לפגמי�  תורשתיי�רוצי�ג�  אינ�  

 ).ה"בסקוראה לקמ�  (חולי� למנוע לידת ילדי� כדי עקרי�כוס של הדי� להשתמש ב

  יש  לשקול  את  ההיתר  בא�  כבר  קיי�  הבעל  מצות  פריה  ורביה  בב� למעשהא    . ה
שלא  לית�  פתח ,    בזהירות  יתירה  בזמ�  הזה  במת�  היתרצורובעיקר  יש  ,  ובבת

 .להתיר שלא כדי�

,   לידה  גדולמצער  להמנע  כדי  �עקרי  כוס  של  לשתות  לאשה  הדי�  מותר  מעיקר  . ו
 )ד"קמ' סיו "ח(  .לעיל ה"שבסקא ההיתר כפו$ לתנאי� 

 מותרת להשתמש – ב"וכיוצ, עצבנות, עייפות, תשישות,  מחולשההסובלת אשה  . ז
א�  לא  קיי�  עדיי�  הבעל  מצות .    הפוסקעינילפי  ראות  ,  בגלולות  למניעת  הריו�

 עלול  ההריו�אלא  א�  ,    הריו�למניעת  אי�  להתיר  שימוש  בגלולות  –פריה  ורביה  
 ).לעיל ה"סקוראה  (האשהלסכ� את חיי 

. ההריו�  למניעת  עדי$  להשתמש  בגלולות  –  בהריו�  לאשה  שיש  סכנה  במקרה . ח
  יש  להתיר  אמצעי�  אחרי� –  בגלולות  אלו  להשתמש  האשהוא�  לא  יכולה  
כה   הקלי�  ביותר  על  פי  ההלהאמצעי�אבל  יש  לבחור  את  ,  למניעת  הריו�

 .והמועילי� ביותר לפי המציאות

 )ג"קי' סי, ה"ח( .לקמ�ג "שבסקי כפו$ לתנאי זההיתר  . ט

זרע  לצור  מניעת  הריו�  מותר  רק �זרע  או  חוצצי�  בתכשירי�  קוטלישימוש  . י
 . לאשה לגרו� סכנת חיי� עלול שההריו�במקרה 

ספק   נחשב  הדבר  ל–  ההריו�  מחמת  האשהא�  יש  חשש  לטירו$  דעתה  של   . יא
 .לעיל י"בסק שהוזכרוומותרת להשתמש באמצעי� , פקוח נפש

  מותר  השימוש  באמצעי –  האשה  לעוורו�  יגרו�  שההריו�  סכנה  כשישג�    . יב
 .לעיל י"בסקהמניעה שהוזכרו 

 להיבדק  האשהכ  על  "ואח,  ה  אחתשנ  באופני�  הנזכרי�  עד  כה  הוא  לההיתרכל    . יג
  עליה –א�  כבר  נרפאה  .  יאותהי  רופא  ולשקול  מחדש  את  מצב  בר"שוב  ע

 תמשי – עבורה ההריו�וא� עדיי� מסוכ� ,  השימוש באמצעי מניעהאתלהפסיק 
 .בשימוש באמצעי המניעה לזמ� קצוב נוס$

 )'ו אות ב"כ' סי, ש�' ; אות ה, ה"כ' סי, ג"ח; ו "קט' סי, א"ח(

 עיקור    לה  להתעבר  עדי$  להשתמש  באמצעי  מניעה  זמניי�  על  פנינהסכש  אשה . יד
 )כ"ק' סי, ד"ח( .לצמיתות ההריו�שימנע את 

 וצריכה  אי�  לסמו  על  זה  –  לה  תרופה  האמורה  לעכב  את  וסתה  שהזריקו  אשה . סו
 )ז"קכ' סי, א"ח( . בדיקה בזמ� הוסת הרגיל
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