שכב

אגרות

אבן העזר

כית שאומרת כפי חזקתונ אך אם הם שמות של
יהודים שנכרים לא נקראים באלו שמות לא תהיה
נאמנת לומר שהיו נכרים אף אם )צרע לפעמים
רויקות שגם נכרי נקרא כן דיש למיול בתר רובא
נגד חזקה דפטיה ,וברור דמיט הא ליכ)ג טט השמות
ניכרין שהם של ננדים דאף יו1דים שאינם עימרי
רת נמי הרי איכא חזקה זו ולכן יש להתירה עתה

אף בלא הטעם דחזקת פנרה שבתבתי ,אבל גם ברוב
שמות )עגלית שגם יהוזים נקראו בהם ולא ניכר
מוה כלום יש להאמינה שהיו נכרים מטעם חזקת

פנויה כרכתבתי.
טרן חלוק בין אם היא מסתם גשים או לעוברת
על דת כיון 2גאין זה נטור טנמגות דעדות ,דלוה לא
היו נאמטת אף נשים צדקניות אף במסיחה לפי חומה
דלא מהני מסל-ת אלא באיסורים דדבנן ובעדות אשש
אלא שההש מדין זטקת פנויה ע)אי בורברות על
רת נמי הרי איכא חזקה זו ולבן יש לההירה עתה
ששבה בתשובה ורוצה ~עשא לישר) %כשר אף בלא
היה טעם על שניסת לנכריםהזין נוגע למ אם הדא
טעם נכון על שעברה האיסור )צ בלא שום טעם
ועברה מחסרת אשנה,כי עכ"פ אית לה חוקתפנויזג
עכ"פ מה שאפשר לברר צריך לברר ולבן טוב עשה
כתר"ה שעעשה אפידיטויר בשבועה כחק המרינה מץ
שתירא לשקר ,ומכיון שעוטה כתר"ה כל טה שבידו
לברר יכול להשיאה ובאופן שתשכור דיני גדה כי
בלא זה אין לט להודקק לוג
ידידו טצהבו,

משה פ"נשט"ן

סימןיא
בדברתשובותיסימןי,וסימן ע"א
מספריאגרות משהעל אה"ע
בעהא כ"ב סית תשכ"ב,

מע"כ יריזץ הנכבר נטור הרה-ג מוהר"ר משה

חוים אפרים בל)ח' שליט"א.

הנה קבלתי מבתבו הארוך מאד המלא דברי תוכחה
על  %גדותיו על מה שלפי דעתו ודמה לו
' וסימן ע-א מסטרי אגרות משה
שתשובותי סימן י
על אדיע יגרטו איזה פרצה בטהרת וקדושת יחוס
כלל ישראל ,תיכר ממכתב כתר"ה שהיה סבור
שיהיהלי קפידא על דברי התוכתה שלו ,ואני אדרבה

כם שוק

אני נרגש מזה ש)צי רהשה שנמטוים אנשים בעלי
רוח שאינם יראים ולא מתבתשים מלומר תוכהה .חבל

האמת שאין בדברים שכתבתי ושהוריתי שום דבר
שיגרום ח" 1איזה חלול בטהרת וקדדית ישראל אלא
ה)דת אמת מדברי רבותינו הראשונים ,והערעור של
כתר"ה על זה בא מהשקפות שבאימ מידיעת דעות
חיצתיות שמבלי משים משפיעים אף על גדולים
בחבמה להבין מצות השי"ת בתוה"ק לפי שתן הדעזת
הנבזבות אשר מוה מתהפבים ח 1-האסור למותר
להמותר לאסור וכמגלה פנים בתורה שלא כהלכה
הווג שיש בזה קפידא גרולה אף בדברים שההא
להו)מיר כידוע מהדברים שהצדוקים מהמירים שעשו
כמה תקנות להוציא מלבן .ואני ב"ה שאיני לא מהם
%א מהמונם יכ
ל השקפתי הוא רק מידיעת ההורה
בלי שום תערובות מידיעות חיצתיות ,שמשטטיה
אמתבין שהוא להחמירבין שהואלהקל.ואין הטעמים
מהשקפות חיצוניות וסברות בדויות מהלב כלום אי
אם להחמיר ולדמיון שהוא ליותר טהרה וקרושה.
ועחה נדבר כהוצם ההלה לנפןר תוה"ק.

הנה עצם הדין הוא דבר ברור ופשוט שאיסורי
עריות הם בכעשה הביאה ))1ינו משום הזרע שיולרו
מוה דלכן אין עעם חלוק בהאיסורים בין ראויה
להולידובין אינה ראויה
כעקרהואילונית ,וכן
אף שלא כדדבה שאף בכלאויה לאשייך שיולדו מוה
נמי הזא באותן המסורים עצמם ובהעונשין 47ט)מר
בהן .ואף באיסור אשת איש עתאמר בקרא לא תהן
שכבתך לזרע שהוא מקום לרשעים לטעות שו)מסור
הוא רק משום שתלד מזה בדהביא האבן עזרא בפירוקע
שכתב ואשר גברה תאות יצרם על רעת לבם תעו
בטירוש לורע י-ש ,הוא טעות גמור שטועין רשעים
בכוונה להתיר איסור א-א החשר מאד כשאינה רארה
לזרע ,כי הרין הו)ו שלא שייך כלל י)ויסור לענין
הולדה כהה אלא שהוא איסור על הבי)ם :בכל )פפן
שהוא אף בעקרה ואילטת ו)ק! בשלא כידכה,יזרע
שטטר בקרא הוא לדרשא למעט משמש באבר מת
למ"ד משמש מת בעריות פטור ולמ"ד וויב ווא
למעט משמש מתה כמפורש ביבמות דף נ"ה עיהן.
ומה שנעשה הולד ממזר הש מקרא אחרינא משום
שהיא ערוה דחיי-כ וחייבי מיתת ב"ד בראיתא בדף
מ-ט אבל אם לא היתה בחיוב כרת ומיתת ב"ד לא
היה הולד ממזר ,וא"כ לא שהך כלל לומר שבשביל
הזרע שתלד הוא האיסור .ואדרבה האבן עזרא שדרט
לפרש הקראי גם לפי פשוטם לבד דרשת חז-ל בגמ',
מפרש שאמר הכתוב לורע שטעמו וטילו לורע הנה
היא אסורה עיי"ש .ולכן ברור שאף מש"כ הרמב"ן
בפירושו שם ואפשד שאמר לזרע להזכיר טעם באיסור

להח.ד

אגרות

אבן העזר

כי לא יודע הזרע למי החב ח 1-שיעלה על דעתו
שזהו טעם האמתוליתויד לפחטעים הרשעים שהזכיר
האבועזר.
 4וגם איך אפשר שיהיה זה טעם הקרא
האאיסור הבחנה הוא רק איסור מדרבנו חרעוביוהס
אחדיו הוא רק מדרבנו .אלא שהזכיר שיש ע!ד חומר
בערוה דוו.א אף והה לא מעלה ולא מוריד לעניז
האישר והעונש ,וליעציא מדעת הרשעים סמך על
מש"כ תיקי ולא הזכיר זה בעונש כי אפילו הערה
בה ולא הוציא זרע יתחייב ,וב,ה מראה הרמב"ו
שאיז הנחנה בהאפשר שכתב לטעם האימהו כי אם
היה וה עניו האיסור לא היה מהוייב ואיו לומר
דכהעונש נאמר איסור הדש דהא איו עונשיו אאיכ
בההירי 4וכן חזינו שכל במן"כ הרמכ"ז שם אינו
להלכה ולטעם ממש ,דכתב ולכך אמר בסוטה ושכב
איש אותה שכבת זרעכי בעבור הזרע תהיה קנאתה
שהוא היפוך מדברי ועמ' שם שהקרא מחדש עתוף
כשהכעל קיבש לה דרך אברים לא טארה עליו בוה
סר"א בקפידא רבעל תלה רחמנא הש קא קפיד קמ'ל
קרא דש"ז שדוקא בביאה נאסרה אבל בביאה נאסרה
אף שלא היה הוצאת זדע ואף שלא כדרכה כמפורש
שם .וכן כתכ הרמב"ז שם וכן בשפחה חר!פה הזכיר
שיז כי האיסוד בעבור שיוליר זרע מן השפחה,
והוא שלא כהלכה עת4ף שבשפחה חרופה פטור על
העראה ופטור בוולא בדרכה מ"מחייב אף בלא הוצצת
זרע אם היה גמר ביאה בכדרכה כמפורש שם בתוס'
ולא מצינו חולק בזה ,מם חתב על שפחה חראה
עקרה ואילונית ,וכמפורש בכריתוח רף י"א שמה שעל
שפחה חרופה קטנה פטור ה!א משום דמקשיע אהדדי
רכשהיא אינה לוקהאיו היש מביא קרבז ולאמעים
שהקטנה אעה ראויה יהוליד
 .הרי חוינו שהרמב"1
לא כהב זה להלמו ולולא רמסתפינא הייתייימר
שמסופשר עד תעכוו אינו מדברי הרמב"ו אלא איזה
תלמיד טועה כחב זה ,אבל בכל אאז )מו זה להלכה
וגם לא לטעם האיסור שכיוו שאיו זה להלכה הרי
בהכרח שהטעם אימ אטמם 4אשו אם הם רברי הרמב"ו
מוכרחיז לומר שכתב שיש עוד חומר .והרמבץ עצמו
הא מסיק שהנכון שבא הכתוב לפרש כי במשגל
יזהיר ולא בחבוק תשזק ,אף שגם זה לא נובן לאיוה
צודך היה לרבינו הרמב"ז לפרש שלא כדמפרש בגמ'
והביא שם בעצמה אבל מ"מ בדבריו אלה בטל
מש"כ ב!אפשר לעיל מווב

ומכיון שו)רסור הוא על מעשה הבטמו לאשייך

האיסור על זריקת זרע לגוף ה)ושה שלא בבי)מו לא
בעריות דקודבה ולא בערוה דייו
 4וממילא ליכא
מבהרות שהוא רק מצד מעשה הביאה שרק בזה טנמר
כקרא באיסוד אשהאב.וכו פשוט שלא נאסרה לבעלה

כח שה

שכג

כיוז שלא היה מעשה ביאה אף אם לא היה נזכר זונ
אבל הא גם מפורש זה בדברי רבותינו הב"ח והט"ז
יו"ד סימז קצ"ה סק"ז והב"ש סימן )ר סקיי והמל"מ
פט"ו מאישות ה"ד שכולם הביאו מהגהת סמ"ק בשם
הר' פרץ דהולד כשר שכתב כיוז דאיו ט 9ביאת
איסור הולד כשר לגמרי אפילו תתעבר מש"ז של
אחר ,ולעיל במה כתב המל"מ האיז ספק רלא נאסרה
לבעלה משום דאיו ביאת איסור ,ולית בזהקים
חולק .ושפיר כתבתי דמה שהביא באוצר הפוסקים
בשם ספר בר ליסמ ובשם מנחת יויאל דחולקיז
וסהנריו דדילד ממזר אינו כלום דאיז בכחם לחלוק
על כל רבותינו אלה בלא משר מסברא חיצונית
שבי4ותי שההו כסותר כל עניז האיסור דעריות לפי
דיני התורה המכת-4ים בגמ'! .הוא הבל שטובחי ע"מ
שכתב במנחת יהיאל להקשות על הטויא חגיגה דף
י"ר שפשיט לו שם כנתעברה כלה בהרע של חמיה
באמבטי והולירה בן שהוא כשר והוא כדסובר הגהות
סמ"ק וכל אלו שהביאוהו ,דהא מה שהולר ממזר אינו
משום הנאת ביאה ,שקושיא זו וראי הבל גנצר אף
אם ה"ה גשון גדול כדכתבתי כתשובתי דודאי אונו
משום הפת כיאה אבל
דה 4משום מעשה
ר
ו
הביאה דהוא הדבד האס ולא בצמבטי שנתעברה
בלא מעשה ביאה .וכו מש-כ בר ליואי להוכיחדאיז
הולד מתיהס אהר בעל הזרע דלא כ!וכ"ש והמל"מ,
מהא דלא משכחת שיהא זרע פסול מאכילה בתרומה
רק בזרע זרעה ואם נתעברה באמבטי מיקרי בנו
משכחת לה בזרע גרידא כשנתעברה באמבטי דכיוז
דלא בא עליה לא מיפסלא והבן שהוא ממזר מאכילה
אע"כ דלא מיקרי בנו ולאו בן כהן הט 4נמי הם
דברי הבל דהא המ סוברים רהולד כיר כמפורש
במל-מ 1כ 1בב"ש כיון שהביא רברי הסמיק ובממ-ק
ו בזה
מפורש שהוא כשר ואיך הקשה עלההו .הי
ח"ו משום פגיעה בככור ארם גדול ,כשאומרים על
דבר שגגה שגפלטה מקולמסו שריא הבל וכדמצינו
גם לשון כוה בדברי רבותיע הראשוגים בכמהדוכתי.

כ,י

יחי

ונשאר מה שיש לאס!ד מצד גזירה שמא ישא

אחותונשכיו שכ' בהגהת סמיקמעים שנחשב בגו של
בעל הזרע .וצל הא זה שייך רק בזרע של ישראל
ולא בורע של נכרי שאיו מתיעם אחריו אלא אחר
האם הישראלית וכיון שהרוב ההא של גכרים דהערים
וכל המדינה הם רוב גמרינ 4ולבד זה אלו
ביכצ,יי
שט
ה
איו זרע שלהם לדבר זה ודאי הם ר!ב נכרים
שהרי ההו דבר ו)טור שגמצא שחלק גדול מישראל
לא נכנסו כלל בחשבון העחטים זה ,ולא מובו מש-כ
בתר"ה שיש גם שמרים שיש לחוש שיעשו זה
הא עכ-פ חלק גדול שהם שומרי חורה אינם חשהים

שכר

אגרות

כפ שדץ

אבן העור

שיעברו איסור ומצאת !רע לבואה ולא תנאף ביד,
תשאר רק הלק אהד מישראל שץש לחושדם שהם
נגד הנכריםייעוטא דמיעוטאשאין לחוש אף לאיסור
זשצור ,וכ'ש עסקץ אם הוא ודאי זרע של ישראל
הדא רק השש דלכתחלה מהא דזנסור לישא אהוה
במדינה !ו וילך וישא אשה חזרת במרינה אחרת
שמא חדתגו !ה לזה ונמצא אח נושא את אחוחו
ביבמות דף ל"! ,אבל בדיעבד שעבר ונשא לא נאסרו
משום
חזהמי
מלישא נשים מחשש שמא ישא את א
פן שלא
דאזלינן בתר רובוג וכדח!ינן שאסופי ב
נאסר מהאחט ממ!רות כגון במצזע מהול ומשלטי
הדמיה וכרומה שאותא בקידזשין דף ע"ג 121ן-ע
סימן ד' סעיף ליא ,מותר לישא אשה ולא טוסר
מסעם שמא ישא את אחותו מאביו ש מאמו והוא
משום דאלינן בתר רוב 4,שכ"ש ב!רע יש לסמוך
ארובא רנכרים ולומר שהורע הגא של ננךי כיח
שרק על אישרא דלכתחלה התז.

ונשאר דק מה שיש לחוש לשמא ימות בעלה
ותצטרך חליצה ויחשבו שהולר הוא מבעלה זיפטרוה
לינשא לשזק בלא חליצה שאמר רכא גם חשש !ה
במה שהצריכו הכחנה ג' חדשים ביבמות דף מ"ב.
שלא בשפר מדחחמ !ה אלא לרגשא
אבל בראה
ברה-
בתוך ג-ח ממיתת וגירושי בעלה ששום אדמ איע
יודע ,אבל לא מציע שאסרו לגדל יתום מחשש
זה שמא יאמרו שהוא בנם ובן מותר לישא אשה
עם בנים ובעת קטנים ואשה מותרת להנשא למי
שיש לו בנים קטנים ומגדלים אותם כאב תום
הש הששו לנמא יאבדו שהא בנם ויבא לישא
בת של אביו ממש שהיא אחותו .ואין לומר
רהוא משום דקלא אית להו ,דוש ר' יצחק א"ר יוחנן
משום ראבץ בסוטה רף מ"ג לית ליה טעמא דקלא
זמ"מ איע עסר לגדל חורגתא משום שלא ידעו
מאביה והנשא לימויה מאביה .והטעם דכיח דידוע
להמגדלים לא יניחום שיהיעום בשיצטרכו לרגש4.
ולשמא ימחעו פתאם ולא יודיעזם איז ויששין ,לכן
גם לענין חליצה כיק כיון שידזע להם שאינו בגו
של בעלה זמ)ז שלה תדע שצריכה הליצה ולא חגשא
לשוק בלא חליצה אם ח 1-ימות.
והנה אף שבתעיבתי שם נסתפקתי מתחלה אם
הולר תהיה בת שמא אטורה לסענה ,בראה לעיד
ברהר כרכתבתי שם בסקי שנראה שכיח שחוא בלא
ביזא; מותרת גם לכהונה לכו"ע ,דהא טעם האוסרים
לכהונה ולד בת ישרזשל מעבו"ם הוא משום הא
דאיחא ביבמות דף מ-ה רכולהו אמוראי דמכו~רי
מודו שחולד פגום לכהונה מק" 1טולסכה לכיג משום

דליכא למיפרך מה לאלמנה לכ"ג שכן היא עצמה
מתחללה דה"נ כיק שנבעלה פסלה ,חףכ באמכטי
שלא נפסלה ליכא הק" 1ולבן יש לר,כשירה גם
לכוענונ
חזנה ברורשכיח שאיעמתייחס ח~ר האב שהולד
הולך אהרהישם ב!רע שלנכריואיז לו אב כלל ליחא
בזה ריסרון דאין השכינה שורה אלא על הודאים
דילפינן מקרא דולזרעך אחריך ,שהרי אין בזה שום
פפק דהוא ודאי עתרן לו אב והקרא קאי רק
כשמתיים אחר האב תרנו ידוע של מי הוא כהא
דניסת בתוך ג' הדשים למיתתולגירושיבעלההר)ושח
שהם בני ערבוביא לרשא ,דכיח דאימ הולך כלל
אחר האב הרי ליכא ערבוביוג

והנה ברין קרימה שאיחא בסוף הור'ות ואיפסק
בש"ע יו"ר סימן רנ"א סעיף ט' שמנשר קודם לנתין
ונתין לגר מטעם שחממ!ר בא מטפהכוירה והגר גא
מטפה פסולה ,לא חשיב בן ישראלית מנכרי דיהיה
ממור קודם לה הרי הזינן דכיח דהולד מתתחס
נחשב שבא מטפה
אחריה נסתלק גם המרון !ה
א
י
ח
ש
כ
ל
י
ה
פסולה כלל ,ולהסוברים ד
בת פסולה
לכ!ענה יהיהכריז חלל שהישראל קודם לו ולהרי"ף
רכשרה גם לכהתה יהיה שח; בישראל ,ועל ידי
אמבטי שבארתי שכשרה לכהונה יהיה עמה לישראל.

.ש

זהנה מה שסעבתי בתשובהי שנ8וושים התיר !ה
בשעת רורהק ,לא ביווגתי לתלות באילן גדול בי
איז צורך ב!ה ,אך שכך גרמהלי שקאי חלעיל לפום

ריהטא וטעיתי שהוא קאי אורע של הבעל ,אבל
ברור שלא היה אוסר !ה דהא ו~א הבהש בתשובה !ו
דברי הגהת סמ"ק .וכל נירח רסןשיש'מ המז ב!רע
של הבעל ,לא מצד ה!ריקה לגופה שע"! ליכא ספק
כלל ,אלא על השגת הזרע מהבעל שלא יהיה באיסור
!רע לבטלה ,וע"! רצה שיסכימו לו עוד גדולי תורה
משום ש,צאלה זו היא חמורה ביותר .וכבר כתבתי
עניות דעתי בנידון רין זה בסוף סימן ע"א והוא
הנכת וושומה.

והנה יראה בתר"ה שכל דברי צודקים תכונים
התזרה וכלפי שמיא וטהרת וקרושת
וימשירזאשלביוםכלע"הי
רזנש שהרעיש כתר"ה נסתלק .אך עכא
אני אמר לו תשר כח על מכתבוכיח שהיתה טונתו

לשם שמים.
,רירו,

משהפיינשטיין

