
 

 

 רבי דברי, תעשו לא בכם -  תעשו לא

 בסירוס נקיבות אין בהם אומר

' ר חייב זה הרי נקיבות בין זכרים בין

 בחוצה בין ישראל בארץ בין טהורים
 זאת יעשה לא הכתוב וענין, מקום בכל

 .לוקה מסרס אחר מסרס ואפילו

 אחד שבא או, ביצים חוטי וכרת אחר ובא
 בין באדם בין מסורס אלא האחרון

 כדי עיקרין לשתות מותרת ואשה, עליו

 רבינו ופירש שרצים שמנה בפרק 
 :פטור רבינו

 בין י"בא בין, טהורים ואחד טמאים
, הגיד וכרת' א שבא הרי, כיצד] כג. 

 ובא, ונתקו אחר ובא, הגיד את ומעך
 את והמסרס] כה. ועוף חיה, בבהמה בין

 

  יא
 ק"כת' ופ בסירוס הנקבות ואין בהם 

Tubal Ligation in Halakhah 

 :יֵָרֶצה .א ּוְלנֵֶדר אֹתֹו ַּתֲעֶׂשה נְָדָבה
 :ַתֲעׂשּו .א ּוְבַאְרְצֶכם ַליקָֹוק ַתְקִריבּו .א 

  ב עמוד קי
לא ובארצכם+ כב ויקרא+ לומר תלמוד - אסור שהוא

 .תיעשו לא ביה

אומר יהודה רבי, בם מום בהם משחתם כי לומר

  ו הלכה ה פרק) צוקרמאנדל
בין קטנים בין גדולים בין העופות ואת החיה ואת

 :פטור נקבות מסריס

  טז פרק

טהורים ואחד טמאים אחד ועוף חיה בבהמה בין באדם 
בכל נוהג זה שדבר למדו השמועה מפי תעשו לא

ואפילו מקום בכל התורה מן לוקה המסרס וכל, אחרים

ובא נתקן או הביצים את וכרת אחר ובא הגיד את
האחרון סרס שלא פ"ואע, לוקין כולן וכרתו אחר ובא

 .פטור מינים בשאר בין באדם בין הנקבה

עליו לוקין ואין אסור ז"ה לסרסו כדי מינים לשאר

  יא הלכה טז פרק ביאה
 מבואר וכן בסרוס הנקבות אין אומר יהודה רבי

רבינו כתב ולזה הנקבות לסרס מותר תני מדלא איכא

  יא סעיף ה סימן ורביה פריה 
טמאים אחד, ועוף חיה] כב בבהמה בין באדם בין] כא

. לוקה מסרס אחר מסרס ואפילו. מקום בכל התורה
ומעך אחד שבא או, ביצים חוטי וכרת אחר ובא, נתקן

בין באדם בין] כד, מסורס אלא אחרון סירס שלא
 .אסור אבל פטור, מינים בשאר

יא סעיף ה סימן ורביה פריה הלכות העזר אבן 
 א"רי משחתם כי ל"ת בסירוס הנקבות שאף מנין

 :תעשו דלא ת"בל נכללו 
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  כב פרק ויקרא
נְָדָבה ְוָקלּוט ָׂשרּועַ  ָוֶׂשה ְוׁשֹור) כג(
 ְוָכרּות ְונָתּוק ְוָכתּות ּוָמעּו4) כד(
 

קי דף שבת מסכת בבלי תלמוד
שהוא באדם לסירוס מניין: תניא

ביה קרי - תעשו לא :י"רש  חנינא
 

  ז פרשה אמור ספרא
לומר תלמוד בסירוס שהנקיבות מנין

 

צוקרמאנדל( מכות מסכת תוספתא
ואת הבהמה ואת האדם את והמסרס

מסריס חייב זכרים מסרס' אומ יהודה
 

פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב
 

 בין זרע איברי להפסיד אסור  .י
לא ובארצכם שנאמר פ"אע לארץ

אחרים בגוף בין בגופן בין בישראל
 

את וכרת אחד שבא הרי כיצד  .אי
ובא ונתקו אחר ובא הגיד את ומעך

הנקבה את והמסרס ועוף חיה בבהמה
 

לשאר או לאדם עיקרין המשקה  .בי
 תלד שלא עד לסרסה

 

ביאה איסורי הלכות משנה מגיד
רבי כ"בת. 'וכו הנקבה את והמסרס

איכא איסורא אבל דליכא הוא חיובא
 

 הלכות העזר אבן ערוך שולחן
כא, הזרע אברי להפסיד אסור] כ

התורה מן לוקה המסרס וכל. ל"בח
נתקן או הביצים את וכרת אחר ובא
שלא פ"ואע לוקים כלם, וכרתו אחר

בשאר בין באדם בין] כו, הנקבה
 

 שם ז"ט

 

 ערוך שולחן על א"הגר ביאור
מנין שם כ"ת. 'כו את והמסרס) כה

 דלא כיון מלקות בהם דאין אלא
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  יג סימן א חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו
 

 . א"שליט נייאוויץ יוסף הרב הנכבד ידידי כ"מע. ז"תשט תמוז ד"כ אשה סרוס בענין
 

 פסיכולוגי מחלת לסכנה לחוש שיש מחלות עניני' בג חולה הריון י"ע שהיא מצד שלה האם שינתחו צריכה הרופא דברי שלפי אשתו בדבר
 לעשות הרופאים רוצים ואז י"בעה להוליד לה יש שבועות איזה ובעוד הרה היא ועתה קשה באופן נפוחים ורידים ומחלת הכליות ומחלת
 . הסירוס איסור ודאי וכוונתו מותר אם כ"מע ושואל הנתוח

 
 כ"בתו כדדריש מדאורייתא דהוא סובר ה"כ ק"ס א"ובהגר אסור אבל פטור הנקבה את דמסרס פוסק א"י' סעי' ה' סי ע"אה ע"בש הנה

 ולא סכנה במקום אלא להתיר אין ודאי מדאורייתא שהוא וכיון, ש"עיי לוקין אין לאו בלשון נאמר שלא כיון אבל משחתם דכי מקרא
 כ"וא ש"עיי לוקין אין ולכן ממשחתם אסור נמי עיקרין של דכוס סובר ח"כ ק"בס א"דהגר לכאורה שתמוה ואף. בעלמא צערא בשביל

 רק הוא בנקבה הזרע באברי במעשה אף האיסור אם בשלמא. באשה גם הוא דמשחתם אחרי עיקרין של כוס לשתות אשה מותרת ט"מ
 דורש כ"דבתו ק"ת דגם לומר וצריך. יקשה א"להגר אבל. באשה אסרו לא בהאברים במעשה שאינו עיקרין שבכוס מה ניחא מדרבנן

 לאיסור ונתרבו הלידה באברי במעשה שאינו עיקרין של מכוס רק נקבות למעט דבא סברי הם אבל יהודה' ר כדדריש נקבות מבהם למעט
 דמשחתם בקרא ואיכא. דמשחתם מקרא לאיסור נשים גם נתרבו הלידה באברי אבל בנקבות ולא בזכרים בהם אלא זה שאין ממשחתם רק
 יהודה' ור דבהם ממעוטא דוקא בזכרים וזה עיקרין של בכוס כמו אחרים דברים י"ע' וב נקבה של אף הלידה באברי אחד לאסור ענינים' ב

 עיקרין של כוס לרבות רק משחתם לדידיה וקאי דמשחתם מקרא לאוסרן ילמדו שלא לגמרי נשים ממעט דבהם שהמיעוט וסובר פליג
 . באיש

 
 אבל. זה א"להגר ליה מנא תמוה שלכאורה כ"בתו זה נמצא שלא דמשחתם מקרא הוא עיקרין של כוס שגם כתב א"שהגר מה ז"לפ וניחא

 נקבות למעט קרא צ"א הא, נקבות למעט שהוא דבהם קרא בשביל נאמר דכולו ולפרש. דמשחתם בקרא יהודה' ר יעשה דמה משום הוא
 נעשה שלא אף עיקרין של כוס גם ממשחתם דמרבינן לומר מוכרחין ולכן. באשה כלל שליתנהו הזכר באברי אלא האיסור נאמר דלא

 ודאי הזכר אברי דהם בקרא מזה לעיל שנאמר בהאברים שלא אף מרבינן שממשחתם וכיון. יהודה' ר גם מודה ובזה הלידה באברי מעשה
 של מכוס אלא נשים נתמעטו לא ק"ולת נתמעטו דלגמרי יהודה' ר וסובר. למעט דבהם קרא רךוהוצ נקבות אף לאיסור לרבות לנו היה

 דפסק משום הוא ולכאורה פוטר רק יהודה' דר מפרש ם"דהרמב שמפרש פלא יש א"הי ב"מאי ז"פט מ"ובמ. (זה מקרא שילפינן עיקרין
 של כוס מרבה לא ואם עיקרין של בכוס לחייב ל"הי כ"דא מסתבר לא וזה בנשים לחיוב גם איתרבו ק"דלת מ"המ סובר ואולי ק"כת

 ). כרבים דהלכה ק"כת פסק דאדרבה א"כהגר והנכון ע"וצ דמשחתם בקרא יהודה' ר יעשה מה עיקרין
 

 כל דלא סכנה בלא להתיר אין אפשר נמי מדרבנן רק דהוא להסוברין ואף סכנה בלא להתיר אין דאורייתא איסורא שהוא כיון פ"עכ
 סכנה ליכא הא אבל סכנה שהוא להחשיב יש זו באשה שהריון אף ולכן. גדול וצורך צערא במקום מותר שיהיה לומר שוין דרבנן איסורין

 . לסרסה היתר בזה רואה איני ולכן לבעלה משועבדת אינה סכנה ובמקום כלל להבעל שלא הסכנה בשביל ויכולה הריון בלא
 

 אני וגם האחרונים התירו שזה האשה בגוף שנותנין בהראבער שהוא במוך לשמש לה להתיר יש בהריון סכנה חשש לה שיש מכיון אבל
 פיינשטיין משה, ידידו. כדין שלא להקל אחרות נשים יבואו ולא במעשיה צנועה היא כשהאשה רק הוא אבל ז"ע בתשובה הארכתי

 
 
  לד סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו 
 

 . אחר באופן העיבור למנוע יכולה ואינה להתעבר לה שסכנה אשה סירוס בענין
 
 . א"שליט ליווי דניאל ר"מוהר ג"הרה ידידי כ"מע ט"תשל כסלו ז"י
 

 א"בח ונדפסה בתשובה הארכתי אני וגם האחרונים רבותינו שהתירו במוך לשמש שמותרת באופן להתעבר לה שסכנה אשה בדבר הנה
 והנה, לסרסה שצריך הרופאים אומרים שלכן, הרחם פי שסותם הראבער בגופה להניח אפשר שאי כזו אשה היא אבל ג"ס סימן ע"דאה
 רק שהוא דמשחתם מקרא דילפינן משום הוא לוקין שאין ומה מדאורייתא אסור נקבה סירוס גם א"שלהגר שכיון כתבתי ג"י סימן שם

 בלא להתיר אין אפשר נמי מדרבנן רק דהוא להסוברין ואף בחייה סכנה במקום אלא להתיר אין מדאורייתא שהוא וכיון עשה באיסור
 אלא גדול וצורך צערא אלא זה אין הא מתשמיש ומניעה, גדול וצורך צערא במקום מותר שיהא לומר שוין דרבנן איסורין כל דלא סכנה

 לה שאפשר במקום כן הוא ודאי אבל. מתשמיש המניעה צער בשביל להתעבר סכנה במקום מותרת הא שזה במוך לשמש לה להתיר יש
 שלדין אף זו עצה הזכרתי שלא מה אבל מלהתעבר כ"ג שמונעין שיש) פילן( בגלולות לשמש לה אפשר אם במוך א"שא ואף במוך לשמש

 אף לבעלה ליטהר להן וקשה דם משהו שרואות נשים להרבה דגורם משום הרחם את סותם אינו דהרי עדיפא היא מהריון דמניעה זה
 אף יום באיזה לראות להם שגורם נשים איכא מ"מ כלל יראו שלא גם מועיל נשים ולהרבה הוסת מזמן אף הדם ריבוי מעצרין שהגלולות

 יש כזו באשה מ"מ, למיחש יש כך כל מצוי שלא ואף מסוכנת מחלה איזה זה שיגרום לחוש יש רופאים הרבה לפי וגם, וסת בשעת שלא
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 אחר למקום ליפול יוכל לא הדם יצא שאם באופן לבנים במכנסים הזמן כל לבושה תהיה הראשון אחד ובחדש הגלולות ליקח לה
 ותהא דם שתראה עושין הגלולות שאין אשה שהיא לסמוך יש ולילה יום השלשים כל דם תראה וכשלא בהספל תעיין לצרכיה וכשהולכת

 ליקח רשאה אם גופה מצב לפי הוא איך מומחה לרופא תשאל שכיחא לא שהוא כיון סכנה חשש ומצד, בזה ולשמש לסמוך מותרת
 לפניה עצה זה שאין דם מזה תראה אם אבל. סרוס להתיר ואין בזה ותשמש סכנה בזה ליכא חדשים באיזה זמן למעט אופן ובכל. הגלולות

 …, לאחר להנשא תוכל לא כשיגרשנה גם שהרי כעגונה שהיא שנמצא בעלה עם לשמש
 

 במסרס שכתב ם"הרמב על כתב א"הי ב"מאי ז"פט מ"דהמ עליו חולקין רבים א"כהגר נקבות בסירוס דאורייתא איסור יש אם הדין ובעצם
 הוא חיובא רבינו ופירש) א"ע קיא דף/ (שבת/ שרצים שמונה בפרק מבואר וכן בסרוס הנקבות אין אומר יהודה' ר כ"דבתו, שפטור נקבה

 שנתמעטו סובר יהודה' ור דנקבות סרוס על גם בלאו חייב ק"דלת מפרש הרי הנקבות לסרס מותר תני שלא איכא איסורא אבל דליכא
 הלל' ר מפרש וכן, מדרבנן איסור שאיכא ם"הרמב סובר אבל שרצים שמונה' בפ מבואר הוא דכן יהודה' כר ם"הרמב ופסק דבהם מקרא

 בקרא דכתיב ממעט יהודה' ור, מלקות וחייב לאו שהוא בקרא האמור לכל דהוא בסירוס הנקבות דאף בהם ממשחתם שיליף ק"לת בספרא
 מעוך מזה לעיל דנאמר בהם דהוא הלל' ר מפרש מבהם המיעוט ומשמעות דאורייתא איסור ליכא כ"דא נקבות למעוטי בהם דמשחתם

 יהודה' כר הוא כ"שא ק"כת דלא בשבת איפסק הרי בלאו דחייב ק"לת מפרש הלל' שר וכיון, נקבות ולא תעשו לא זכרים דהיינו וכתות
 אברים י"ע שמסתרסים לדברים עשה איסור עוד שהוא שמפרש ממשחתם הוא א"הגר שסובר העשה דהא מדאורייתא איסור שום דליכא
 דלא סברי הלל' ור מ"שהמ ונמצא, ממשחתם גם מיעוט שהוא מבהם ממעט הא יהודה' ור, שבחוץ אברים שהם ובביצים בגיד שלא אחרים
 . דעשה אחר איסור שהוא ולא הלאו על משחתם קאי ע"לכו דלדידהו דמשחתם פירושא בעיקר עליו פליגי וגם, א"כהגר

 
 מבפנים הם שלה הלידה שאברי משום שהוא ופשוט, סירוס בה שייך אין באשה שכתבו בזקנה ה"ד א"ע א"קי דף שבת' התוס וכן

 גם ודאי וזהו ממש בזכר כמו בחוץ שאינם ממש זרע אברי בהפסד סירוס שייך אין דבנקבה עצמו מסברת' ו ק"ס' ה סימן ז"בט וכדאיתא
 עיקרין של כוס לשתות שאסור ומה, דמשחתם עשה אף דליכא משמע סרוס שייך אין ולשון', מתוס זה הביא לא ז"שהט אף' התוס כוונת
 עיקרין של כוס על נמי שכתב ח"כ ק"ס שם א"בהגר ועיין, מדרבנן רק שהוא או, דלחוץ באברים שולט עיקרין של דהכוס לומר צריך
 אברים שהם היינו ומעוך בה שייך דלא כיון ממשחתם אלא אשה נפקא לא דלהכי ומסיק לוקין אין דלכן דמשחתם דעשה איסור דהוא

 מסרס מדין לסריס עיקרין של כוס אסרינן איך כ"דא ותמוה, האם דחתיכת נקבה וסרוס לזכר עיקרין של כוס א"להגר אחד ודין, דבפנים
 מה על אלא זה נאמר לא כ"וא דכרות ו"מק לנתוק שאסור יודעין דהיינו דנתוק מיתורא הוא אסור מסרס אחר שמסרס זה הא, מסרס אחר

 דכעין ניחא נמי מדרבנן הוא אם ואף ניחא דלחוץ באברים שולט עיקרין של כוס אם ובשלמא, בעשה רק שנאסר מה על ולא בלאו שנאסר
 איכא העשה איסור שגם למילף שייך איך הלאוין אחר הנאמר עשה איסור דהוא דנפרש דמשחתם מקרא הוא אם אבל, תיקון דאורייתא

 איסור שום דליכא משמע זקנה ה"ד שם שבת א"וברשב. מדאורייתא סרוס איסור ליכא דבנקבה משמע' מתוס פ"עכ, סריס הוא כשכבר
 דאסר הוא דאדם משום ליכא דבאשה ליכא נמי סרוס ומשום ר"פו בטול משום דליכא כלומר בעקרה נ"א בזקנה על שכתב באשה סרוס

 אלא נאמר לא דהאיסור היינו רחמנא דאסר הוא דבזכר להיות צריך אלא זו בפרשה אדם לשון הוזכר דלא ס"ט הוא דאדם ותיבת, רחמנא
 שהיא סירוס תוספת בה שיש פ"ואע עקרה נ"א זקנה באשה אוקים ומסקנא שכתב שם שבת בחדושיו ן"ברמב איתא וכן. הזכר אברי על

 כוס אשתית אלא לזה שייך לא זה אחר ן"ברמב שאיתא והאפשר(, סירוס דין בה שאין שרי באשה ה"אפ לבעל שוב נזקקת ואינה מצטננת
 הנקבות שאף מנין כ"בתו דתניא והא פטור הנקבה את דמסרס כ"ק ת"ל ג"ובסמ). ש"עיי שייך ז"ע דרק תחלה לו שהוקשה עיקרין של

 לענין נאמר שלא דמשחתם הדין עיקר על פליג הרי סירוס לאיסור ולא אותם מרבה הקרבה לאיסור בם מום בהם משחתם כי ל"ת בסירוס
 אינו ק"ת גם ג"להסמ תרוייהו סברי בנשים סירוס איסור ליכא דלדינא הא לענין מ"מ לספרא בפירושו הלל' ר גם בזה שפליג ואף סירוס
 . י"כר אלא ק"כת דלא סובר דשבת' דהגמ משום הלל' ולר זה סובר

 
 שאין נוטה נמי דבריהם שסתמו אלו הפוסקים רבותינו דעת ידעינן שלא אף שלכן אלו הראשונים כרבותינו שלא הוא א"הגר שיטת פ"עכ

 גדולה שיטה היא א"הגר ששיטת אף שלכן, באשה סירוס איסור דליכא דסברי רבוותא הני נגד גדול לחדוש כתבו מדלא עלייהו חולקין
 הדחק בשעת לנו שידוע מ"לפ רבים גם והם א"הגר רבינו של רבותיו גם ודאי שהם הראשונים רבותינו על לסמוך פ"עכ יש, גובריה דרב
 לאדם רעה היותר דבר הוא שגירושין מאד גדול הבעל צער וגם, שעה לפי אף מאד גדול צער שהוא מעידה והתורה עיגון מעין שהוא כזה

 ש"וכ, כן כשמפורש אלא זה לומר לנו אין בסתמא גדול צער במקום אף שאסרו דרבנן איסורין גם שאיכא ומצד. בנים לו כשיש ובפרט
 במקום שמותר דרבנן שבת מאיסורי יותר בסתמא להחמיר ואין, ן"ברמב משמע וכן איסור שום שליכא שסובר א"הרשב שאיכא זה איסור
 כמפורש במוך להשתמש עצה היה שלפניה משום הוא בתשובתי שהחמרתי וזה. א"ע' ס דף בכתובות כדאיתא הפסד ובמקום דגונח צערא

 . שם
… 
 

 פיינשטיין משה, ידידו והנני
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  צו סימן יד חלק אליעזר ציץ ת"שו
 

 . אחר מניעה תכשיר בנתינת אפשרות אין מחלותיה ובגלל. ובת מבן יותר לבעלה כבר וילדה בלידה המסתכנת באשה החצוצרות קשירת
 
 הרב. א"שליט אריאל יעקב ר"מוהר' וכו המפורסם ג"הרה לכבוד. א"תובב ק"עיה ירושלים. ק"לפ מ"תש מרחשון ו"ט' ב ליום אור, ה"ב

 . ט"אחדשה. מימון דכפר
 

 . שאלתו על להשיבו והנני, ק"ועש ביום קבלתי מכתבו יקרת
 

 האחרונה בלידה, כראוי מתפקדת שאינה ומכליה גבוה דם מלחץ וסובלת) ובן בנות' ד( ילדים' ה שילדה צעירה באשה היא שאלתו
 פוסקים בלתי דימומים לה גורם רחמי תוך התקן, הדם לחץ בגלל לקחת יכולה אינה גלולות, ללדת עליה אוסרים והרופאים מאד הסתכנה

 עצה נותרה, עליו לה מלהמליץ חוששים והרופאים בטוח אינו בקצף שימוש, רחם צניחת בגלל לה אסור דיפרגמה, להטהר יכולת בבלי
 הא כי, בזה שיש סירוס שאלת מבאר תשובה חצי חכם וכשאלת, בזה להורות איך תשובתי את מבקש ולכן, החצוצרות קשירת והיא אחת

 . ובלידה בעיבור היא הסכנה דהא, =נפש פקוח= נ"פקו בפני העומד הוא הסירוס איסור לא
 

, חיתוכה או הביצים של שפופרת קישור של זאת פעולה כי העלתי ד"פ' ג שער א"נ' סי ט"ח א"צ ת"שו שבספרי דהגם נראה ד"לענ והנה
 . ש"יעו סירוס פעולת של מעשה י"ע נעשה שזה בהיות, שם שפרטתי המניעים דרכי מיותר גרועה היותר היא

 
 אצלה והלידה והעיבור, החצוצרות קשירת של זאת פעולה אם כי המניעים דרכי יתר זאת באשה יכונו שלא נידוננו של דא בכגון אבל

 …, זאת להתיר שיש נראה, בסכנה כרוכים
 

 וכן, סיכון ומניעת מחלה סיבת של דא בכגון האשה סירוס בכלל המתירים הפוסקים מגדולי הרבה יש להאמור שנוסף דמכיון נראה כן ועל
 קשירת י"ע בנידוננו המוצע הסירוס להתיר יש לכן, ל"וכנ צער וגרימת חבלה בדרך ולא השחתה לשם הדבר בא שלא כל בכלל שמותר

 . בו המעליותות שכל החצוצרות
 

 ולהחזיר לתקנו אפשר הזמנים מן שבזמן כזאת בצורה נעשה והעיקור בהיות להוסיף יש המוצעת הסירוס צורת כגון על להתיר נוסף נימוק
 את להדביק ניתוח י"ע אפשר הרחם מן הביצים שלל שפופרת בחיתוך וכן ירותהקש להתיר יכולים ניתוח י"דע, הלידה כושר לאשה

 והפעולה בהיות זמני עיקור ה"אפ נקרא לא שזה ל"שי לזה בנוגע טענתי שם בספרי ואמנם, בנים בת שוב אז ותהא להרחם הזו השפופרת
 ללתת בנוגע זאת כתבתי אבל, הפעולה זאת את לבטל מחודשת פעולה י"ע אפשר ורק, הוא תמידי עיקור שהיא כמו תשאר אם הזאת

 מיהת קל הזה הדבר שפיר כבנידוננו אחרים לדרכים אפשרות באין אבל, ש"כדיעו זאת מפעולה העיבור מונעי הדרכים ליתר עדיפות
 מציאות ויש בהיות זמני נקרא כן שזה לקבוע יכלנו ואילו[, הלידה כושר עוד לה להחזיר אפשרות מיהת וישנו בהיות תמידי מעיקור ביותר

 ת"בשו בזה בכיוצא שהעיר ומצאתי, תורה שאסרה סירוס בגדר איננו כזה עיקור שבכלל לומר מקום היה אזי, הלידה כושר להחזיר
 ]. ש"עיי ז"י' סי אליהו דברי ת"בשו העיר עצמו זה ענין ועל, ש"יעו ו"ט' סי ג"ח ע"חאה משה אגרות

 
 כי כאן אין אז כי, ידו על זאת לעשות להדר יש דאזי הזה הסירוס את יבצע ם"עכו שרופא אפשרות ישנה שאם, דמילתא לרווחא אוסיף

 י"ע זה ובכגון, הכל מבצע ם"עכו והרופא, ורדומה דוממה שוכבת דהיא, בזה כלום מסייעת אינה הא והאשה, בלבד דאמירה איסורא אם
 שכותב נימוקים וכמה בכמה ש"יעו ל"הנ ז"י' סי אליהו דברי ת"שו בספרו מלובלין ל"ז קלאצקין א"הגר כ"ג שהתיר מצינו ם"עכו רופא
 ונראין[ ישראל רופא י"ע אפילו הביצוע להתיר יש דשפיר ד"נלענ שהיא סיבה מאיזה ם"עכו רופא י"ע לבצע אפשרות באין אבל, בזה

 ויש בהיות הריון למניעת חבלות משארי זה עדיפא ושלכן זמני סירוס נקרא שזה שם ל"ס שהרי לכך יודה אליהו דברי הבעל שגם הדברים
 ]. ש"כדיעו להוליד ותוכל תתרפא זמן שלאחר תקנה

 
 להיתר כ"ג והסיק ובירר והשיב, ממש לנידוננו דומה כגון על כמעט שנשאל ומצאתי ב"ח האפוד חשב ת"שו בספר צפיתי בהזדמנות

 .וולדינברג יהודא אליעזר מרובה ובברכה רב בכבוד והנני. דהיתרא בכחא דא שמעתתא תסתיים ומיניה ומיני, א"ס' בסי ש"עיי


