
לעקרות תרופות לקיחת

ס תקנות ש״ ת ה ע מני : ל ן ו רי ה

תתעבר: שלא אפשרויות שש בש״ס שמצאנו מבואר, רב״ב, סימן אסאד, מהרי״א בשד״ת

בדרכה; שלא תשמיש א.

ש .ב ;מבחוץ ויודה מבפנים ד

במוך; שמשל ג.

הזרע; שיצא לתשמישה, מיד מתהפכת ד.

ר השבלים תלן - כדרכה לשמש .ה ;ה׳ פתאים ושומד מוחי

עקדין. של כוס האשה שתותל ו.

 ביבמות שבמינו וכמו עקרין. של כוס תשתה שהאשה היא, בתקנות הלועהמש להלכה, מסיק הוא

ך, ובשולחן ס״ה, דף י״ב. סעיף ,ה׳ סימן העזר, אבץ ערו

ת עיו ב ת ה רו שו ק א: ה ש בנו

 הבעל אפשרות חומר יזכרה; ולשבת ודביה פריה במות לקיים התושראפ חוסר האשדז; סירוס

הזרע. השחתת אלה; במכרות םלקיי

ן ו ר ת ת: פ עיו ב ה

שו הדאב״ד דעת  ע״י לא אבל ם,יידיב רק הוא באשה, סירוס שאיסור הספרא), על (בפירו

ל דעת גם כן ורביה. בפריה בחנוה אינה היא כי שחיה,  הרמב״ן אמנם משנה. והמגיד היראים מ

 הפרישה, לדעת עזנמה. את לעקר ומותרת סירוס בדין אינה בכלל שאשה סבורים, והרשב״א

 צער. בבלקום שלא אפילו לשתות לאשה מותר - א והגר״ ז הס״ שמואל, הבית מחוקק, החלקת

 גם - המחבר ולדעת סבבה, במקום רק שהתיר סובר, שם, אסאד, המהרי״א - הב׳יח ובדעת

 בדין בבירורו ),ב סימן העזר, אבן (חלק סופר בחתם סבנה. במקום שלא אף מותר - הב״ח לפי

 תשתה לא - יצרה לשבת קיימה ולא עדיין ילדה שלא שאשה להלכה, העלה - עקרין של כוס

 - דהו כל לשבת קיימה כבר אם אבל .ובד' לידה וצער בדרקון להציל לא אם עקרין, בוס

 פריה ולא יצרה לשבת מצרת רק יש שלאשה החת״ס, של יסודו בלל. צער בלא אפילו מותרת

 ששבת אוסרים אבו הרבה, עצמה ומצערת גופה בריאות מחריבה ז שעי״ מקום כל כן אם דרכיה,

עדיף. דגדפה

ש הזה, בזמן שבבשדאה שם, החת״ס ףמוסי עוד ל גרשום דרבנו חרם שי מ ה  לשאת יכול לא ו

ל עוילהוד תבחיי - נוספת אשה  רוצה אינו אם אבל ממגד, גם לקבל תתרצה אד רשותו, שקבו

.המורה״ עיני ראות ״לפי גדול, בצעד עצמה לצער חייבת לא ,תושר נותן לא וגם לגרשה
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 non? אם אבל בזה. החת״ס דעת גוה ברוד לא - ורביה פריה ומרת עדיין קיים לא הבעל ראם

 הסכמת בלא עקדין של כיס לשחות לאשה מתירים ים מהאחרת רבים - שתתעבר לאשה סכנה

ררביה. פריה עדיין קיים שלא אע״פ הבעל,

 הלוקחות מהנשים 60שכ-£ל שנתברר כותב, ס״ה סימן העזר, אבן חלק משה, באגרות והנה

 הרסיף, י״ז סימן ב' ובחלק נדרת. הן בן ואם הכדורים, עקב דם רואות - הריון למניעת גלרלרת

אתר. ין לעג סכנה חשש מסעם לקחתם אסור ולכן אחרות במחלות לאשה מזיקות אלו שגלדלות

מסקנה:

שופרו יבורר, אמנם ״אם ל, כבר מזיקים שלא עד ש ל  היא הריון למניעת הזו הדרך הרי כ

ד, היא זמנית האשה של העקרות וגם זרע השחתת שום כאן דאין .ביותר המובחרת ב  וערד בל

.בידיים״ עקרות פעולת כאן דאין זאת

שו״ת ר, ציד ( עז לי , חלק א ' א, סי׳ מ ״ , שער נ ' ) פרק ב ׳ ב

ת קורו ם: מ ספי נו

ם, סקי״א-סקמ״ד; כ״ג סימן העזר, אבן הפוסקים, אוזט־ , כרך נוע '  כרך שם, רע״ב; עמ' ו

ד. ;13 פרק סוף והיהדות, הרפואה קס״ז; עמ' י״א, עו ו
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