Contemporary Conundrums
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תלמוד בבלי מסכת שבת דף קי עמוד ב
לירקונא תרין בשיכרא ומיעקר .ומי שרי? והתניא :מניין לסירוס באדם שהוא אסור  -תלמוד
לומר ובארצכם לא תעשו  -בכם לא תעשו ,דברי רבי חנינא! הני מילי  -היכא דקא מיכוין,
הכא  -מעצמו הוא ,דאמר רבי יוחנן :הרוצה שיסרס תרנגול ,יטול כרבלתו ,ומסתרס מאליו.
והאמר רב אשי :רמות רוחא הוא דנקיטא ליה!  -אלא בסריס .והאמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן :תלמוד הכל מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב ,שנאמר לא תאפה חמץ
לא תעשה חמץ .במסרס אחר מסרס  -שהוא חייב ,שנאמר ומעוך וכתות ונתוק וכרות ,אם
על כרות חייב  -על נתוק לא כל שכן! אלא :להביא נותק אחר כורת שהוא חייב - .ואלא:
בזקן .והאמר רבי יוחנן :הן הן החזירוני לנערותי!  -אלא באשה .ולרבי יוחנן בן ברוקא,
דאמר :על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו ,מאי איכא למימר?
בזקינה ,אי נמי :בעקרה.
ספרא אמור פרשה ז ד"ה פרק ז
מנין שהנקיבות בסירוס תלמוד לומר כי משחתם בהם מום בם ,רבי יהודה אומר בהם אין
נקיבות בסירוס
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק טז הלכה יא
והמסרס את הנקבה בין באדם בין בשאר מינים פטור
שולחן ערוך אבן העזר סימן ה סעיף יא-יב
יא אסור להפסיד אברי הזרע ,בין באדם בין בבהמה חיה ועוף ,אחד טמאים ואחד טהורים,
בין בא"י בין בח"ל .וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום .ואפילו מסרס אחר מסרס
לוקה .כיצד ,הרי שבא א' וכרת הגיד ,ובא אחר וכרת את הביצים או נתקן ,ובא אחר וכרת
חוטי ביצים ,או שבא אחד ומעך את הגיד ,ובא אחר ונתקו ,ובא אחר וכרתו ,כלם לוקים
ואע"פ שלא סירס אחרון אלא מסורס ,בין באדם בין בבהמה ,חיה ועוף .והמסרס את
הנקבה ,בין באדם בין בשאר מינים ,פטור אבל אסור .יב המשקה כוס של עיקרין לאדם או
לשאר בעלי חיים כדי לסרסו ,הרי זה אסור ,ואין לוקין עליו .ואשה מותרת לשתות עיקרין
כדי לסרסה עד שלא תלד.
Gra = Biblical, Magid Mishnah = Rabbinical, Bach = permitted for constructive purpose
שו"ת אגרות משה חלק אה"ע ד סימן כח
מי שנתחוהו בפראסטאט אם מותר לבוא בקהל.
והשגתי ספר חזון איש על אה"ע וכתב ג"כ בסימן י"ב אות ז' בד"ה והנה כפי דבמקום
שהשבילין בפנים הגוף אינם בכלל פצוע דכא ואינו נפסל אלא אם נפצע ונידך ונכרת בגיד
וביצים וחוטין שבהם אבל לא החוטין הפנימים שבתוך הגוף ואף אם מסתרס ע"י כריתת
השבילין בתוך הגוף מ"מ אינו נאסר בקהל....
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שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן צו
קשירת החצוצרות באשה המסתכנת בלידה וילדה כבר לבעלה יותר מבן ובת .ובגלל
מחלותיה אין אפשרות בנתינת תכשיר מניעה אחר.
....והרופאים אוסרים עליה ללדת ,גלולות אינה יכולה לקחת בגלל לחץ הדם ,התקן תוך
רחמי גורם לה דימומים בלתי פוסקים בבלי יכולת להטהר ,דיפרגמה אסור לה בגלל
צניחת רחם ....אבל בכגון דא של נידוננו שלא יכונו באשה זאת יתר דרכי המניעים כי אם
פעולה זאת של קשירת החצוצרות ,והעיבור והלידה אצלה כרוכים בסכנה ,נראה שיש
להתיר זאת ,והגם שזה לא נקרא שעושים בה הסירוס משום פיקו"נ דהרי יש עצה
שיתגרשו ,או שיחיו בפרישות ,אבל בהיות שהפרישות והגירושין כרוכים ביסורי נפש גדולים
ועיגונה של האשה ,לכן כדי למנוע זאת יש מקום להתיר את סירוסה ,כי הא אליבא דכו"ע
אין בסירוסה יותר ....כי הדבר ....נימוק נוסף להתיר על כגון צורת הסירוס המוצעת יש
להוסיף בהיות והעיקור נעשה בצורה כזאת שבזמן מן הזמנים אפשר לתקנו ולהחזיר לאשה
כושר הלידה ,דע"י ניתוח יכולים להתיר הקשירות וכן בחיתוך שפופרת שלל הביצים מן
הרחם אפשר ע"י ניתוח להדביק את השפופרת הזו להרחם ותהא אז שוב בת בנים
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