הגלולה למניעת הריון
במסגרת הכלאמר מובא דיון בחמישה אספקטים של הבעיה.
א.

הוצאת זרע לבטלה בשו״ת אגרות משה ,חלק אבן העזר ,חלק ב'  ,סינון י״ז" :מזנד

האסור דזרע לבטלה ליבא ,והיה שייך להתיר כשקיימו פריה ורביה כ שי ש לה * ע ר גדול" .
לדעת המחבר ,דומות הגלולות ק*ת לכוס של עקרין ,המוזכר בגמרא ו אפילו עדיפות מזה ,כי
אחרי הפסקת לקיחת הגלולות ,נכנסות הנשים מיד להריון ואין כלל שאלת סרוס בזה .ובשאלות
ותשובות חת״ס ,חלק אבן העזר ,סימן כ'  ,בענ ק בוס של עקרין כתב :״מותר לקחת סמים
בבדי שלא תתעבר ,דמשום טעמא דלשבת יער ה ,אינה מחוייבת להחריב עצמה כדי ליי שב
העולם״ .מטעם זרז ,שאינה מחרייבת להחריב עצמה ,אולי י ש מקום להתיר לקיחת ועלולו ת
לנשים ,שיולדות מדי שנה בשנה וצריכות לעבוד קשה בביתן .הרחם זקוק למנוחה ,שאם לא
כן י ש חשש של ) prolaps uteriצניחת הרחם( ובן זקוקים שרירי הבטן למנוחה ולחזוק.
גם הורידים המורחבים צריכים זמן להתכווץ ,אחרת קיימת סכנת ) throm bosisפקקת הורידי ם(.
יתכן  ,שלנשים באלו ועבה מטעם שמירת בריאות הגוף להשתמש בגלולו ת) .ראה בשו״ת חלקת
יעקב ,חלק ג'  ,סינון ס״ב(.
בעל אגרות משה נוסה ,באמור ,להתיר גם כשיש לאשר "צערבדול״ ולאו דוקא סכנת נפ שו ת.
ב.

חשש של דמדם בק-וסתי בשו״ת אגרות משה )אה״ע ח״א סי' ס״ה; ח״ב סי' י ״ז(,

כתב לאסור את השמוש בגלולות מאחר "שנתברר  ,שרוב הנשים רואות ע״ י הפילן )הגלולות(
אלו ספת דם שנעשית נידה ,כדהודיע לי חתני הרה״ג ר' משה סנדלר שליט״א ,שי ש לו ידיעה
בענינים אלו וכתב לדוקטור  ,שהמציא פילן אלו והודה לו ,שששים אחוז מהנש ים רואות משהו
דם ע״י הפילן״  .ואכן בראשית תקופת השמוש בגלולות למניעת הריון  ,היה הדמום הבק-וסתי
אחד מתופעות הלוואי הבולטות .״הדמום הזה מופיע לפעמים בחלק השני של המח זור או באופן
דומה לדמום בימי וסתה של האשה,

break through bleeding

ההפרשה בצבע אדום או חום ,או בצורת כתמים אחדים בתוך ההפרשה
בזמן האחרון השתנה הדבר לטובה״ )המחבר( .
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או באופן קל ע״ י צביעת
 . spottingאולם

דמדם בין-וסתי במחזור הראשון של שמדש בתכשירים שדנים )באחוזים(

 #הנשים

התכשיר

25#

Conovid E

20#

Volidan

) 0 #רק מקרים מעטים( .

Lyndiol

3#

Ovulen

4#

Metrulen

2#

Novin״Ortho

ישנים
חדשים

במד כן הו ב ר ר ,שהדמדם מופיע רק במחזורים הרא שונים ואחר בך ״מתרגלת״ האשה להורמונים
המלאכותיי ם .כן י ת כן ,שהגורם הנפשי של הרפיית המתח הרא שוני ,מסלק את תופעת הדמום
)גם חז ״ל י ד עו שגורם נפ שי מביא לראיית דם )ניד ה ,ס״ו א ' (  .המחבר מ ציין ,שכל הסטטיסטיקות.
ש הו פי עו ב ס פרו ת ,מבוססות ע ל עדו ת נשים לא י הו דיו ת ,שאינן מקפידות על בדיקה מדוקדקת
ו ל בן סביר ל הני ח ,שהאחוז האבליתי של דמום קל או כחבלי דם ,גבוה יותר  0 £ -ו ל ע ר ך.
ג.

הסכנה ב ש מו ש בגלול ה באגרות משה שם בתב :״ועתה נ שמע ש הפילן הם ד ב ר ,שמזיק

לאשה בבלחלות אחרות ו ל בן אין לקחת הפילן מצד חשש סכנה לעגין אתר״ .בר ם ,במשך השבים
הצטבר גסידן ר ב אחרי שבזליוני נשים משתמשות בג לו לו ת וביו ם י דו עו ת הסכנות ואפ שר ל מונ ען.
הבעיו ת העיקריו ת ק שורות בבלחלות כ ב ד ופקקת ורידי ם .ל בן אם האשה נבדקת ב אופן יסודי
ל פני שמתחילה ה שמו ש ב ג לו לו ת ,אפ שר להזניח אח גורם הסכנה ב ש קול ההלכתי.
אחד החוקרים כ ת ב ,שהסבבות ה ב רו כו ת ב ה ריון ו לי ד ה ,גדולו ת לאין שעדר מכל התופעות
ה צ ד דיו ת ,שפור ס מו עד כה בק שר ל ג לו לו ת.
ד.

הבטחון ב פ עול ת הגלולו ת למניעת הריון:

הג לו לו ת הן האמצעי הבטוח ביותר מכל השיטות הידועו ת למניעת הריון ואפ שר להתייחס
לג לו לו ת בבטוחות ב 0 0 $ -ו .
על מאה נ שי ם ,שחיו חיי מין רגילי ם עם בעלי הן תוך שנלוש באמצעי מניעה שוני ם ,ארעו

הריונות כדלקמן-:
שמוש בשטיפה

ו  3ה רי תו ת

משחה פנימית

 20הריונו ת

ימים ״בטוחים״

 24הריונו ת

כסוי על איבר הזכר

 14הריונו ת
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הסגר גומי לפני הרחם
גלולות הורמונליות
ד.

 12הריונות
ו0.

הריונות

ה ס־ המוסרי :הרב יעקובוביץ )הרופא העברי ,כרך ב׳ ו ענו'  ( 172כתב :״מניעת

ההריון הנפוצה פתחה שער רחב לפריצת גדרי המוסר ואי נאמנות בנ שואין  ,ל חלול הקודש ,
בטול טוהר המידות ,כבוש היצר ,במידה שאך עו״ז לפנים לא הגיעו אליה .האדם הפך עבד
נרצע לאנוביות ו אותיות והוא מסיח את דעתו מזה ,שבסוף הוא משלם מחיר יקד הרבה יותר
בעד כ שלונו לטפח את האידיאלים של חיים מוסריים ואת צו הבורא על קיום המין  .לפיכ ך אין
להוציא גזר-דין כללי ,שכן המרמים הם רבים ועדינים ביותר והבעיות חמורות ביותר והן
כרוכות בתוצאות מרחיקות לבת .על כן ידון הרב על בל מקרה ומקרה ל חוד ,על יסוד חוות
דעת של רופא מוסמך וירא שמים  ,שנהירים לו הצדדים הדתיים והמוסריים של הבעיה״ .

) ד ״ ר יע קב ל ו י  ,נו ע ם ,כ ר ך י ״ א ,ע ם' קס״ז(
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