שי

אברות

אבן העזר

הה! משום דשם תשמיש על זה דהרי הצשה נהנית
מזה כתשמיש ממש כית שהמם הוא רבר רך והצשה
מרגשת בהכנסתו האבר ,והגרח"ע בספר אחיעור
סובר שהוא דרך תשמיש גם לההיר לאשה שסכנה
לה לההעבר ,ואף שלדעתי לא מסתבר זה מ"מ שם
תשמיש יש ע"ז שאף שאין לההיר כשאינה רוצה
לההעבר אף משום סכנה לדעתי ,עכ"פ ניאוף ביד
ליכא ע"ז כיון שהוא באופן תשמיש ששם ביאה
באשה יש על זה ,ונשאר רק האיסור רזרע לבטלה
שלצורך בדיקה לרפאוחו אינו לבטלה ,אבל בזכוכית
שהוא קשה ואין שום הנאה להאשה במה שמכניס
אברו לשם הוא ניאוף ביד ובכלי שאמור אף לבדיקה
זו .ולכן יש לעשות כדלעיל ויעיע מע"כ בתשובתי
ויראה ברור הדברים .ומ"מ היתי אומר שיחכה
מלעשות בדיקה זו עד שימלאו חמש שנים מיום
הגישואיןכי מצוי טובא שאיןנשים צעירות מתעברות
עד )רזהשנים ולכןאוליאין הצודך גדול עדהןכייש
לקוות להשי"ת שתתעבר צשתו בקרוב ולא יצטרך

לקולא זו.
ירירו מוקירו,

משה פיינשטיין

פיטןיז
ברבר הפילן שהמציאו שמועיל שלא
תתעבר
כ"ה אלול תשכ"ב.

מעיכ ידידי הרה"ג מוהריר זיים

שליט"א.

כ! שה

רוד ספרינג

הנה ברבר הפילן שלא התעבר האשה ,מצד האיסור
דזרע לבטלה ליכא והיהשייך להתיר כשקיינע
פו"ר כשיש לה צער גדול ליקחם עד שיגדלו מעט.

אבל החשש דדואות מזה
רם הם! חשש
י
ה
ש
מ
גד~
אף לנטו ששמע כתר"ה מרופןים שרק בלוקחות מדה
קטנה חנמחה כהליגראם רואות משהו דם ורק כשלקן
נשים ורק בפעם רו~מונה ח4ניה 1כ17לוקחות מדה
מרובה עשדה כהליגראם כמעט אינן רהעת שום דם
דעכ"ם כית שאיכא אף רק מקצת נשים הרואות דם
יש לאסור .וצריכה האשה שרוצה ליקח ה5ילן להגיח
מוך באותו מקום ויהיה שם חדש אחר בכל "זמן
ואם לא תראה תוכל לטמוך שהיא מאלו רששים שאין
רואות דם טמדנ אבל בעצםאין לטמוך על ארופאים
במה ששמרים שרק שליש נשים רווצת דלא שייך
לידע דבר ברור בזה להחשיב כרוב שאינז רואה2

רמכית ששא סבה להפש דם ישלויש לכל רששים
ובפרט שחתני הרמ"ר שליט"א שהיה המעורר בזה
ודבר עם הרופא שהמציא הפילן הודה לו שערך
יזתר ממחצה נשים רחעת במה רם ואראה לברר
הדבר יותר ,וגם בדבר רבוי המדה שהוא נגר הסברוב
ומש"כ כתר"ה שנעשה מבעיח שהוא דבר איסור
צריך לברר אם הוא מרבר שאינו ראוי לאכילה
שבהבהמה טווד לא היה חשש בזה שהדא גם ב)עפן
שלא ראוי לאכילה דהוי תרתי במקום צער גדול.
ועתה נשמע שהפילן הם רבר שמזיק להצשה במחלות
אחרות ולכןאין ליקח הפילן מצר השש טכנה לענין
אחר.
ובדבר חתונה שתהיה בקאנסער11אטי11י טעמפל
והראבי שלהם יהיהמסיד הקידושין )רן לאיש כשר
להיות שם .אך אם רב כשר יסדר הקידח4ין כדין
התורה ,אזי כית שהחתונה הא אינה בומן שבאים
להתפלל שם ליכא איסור מדינא שהרי אין מקום
לחשור שהולכין להתפלל שם ,אבל לאדם חשוב אין
לו לילך לשם אף באופן זהי
ק כשויא צורך גדול
ורק דרך מקרה שנזדמן כ 4ולענין אם חקידח4ין
תופסיה אם אך היו שם שני עדים כשרים לעדות
תופסיןהקירושיד והראביי עצמו פשוט שפסול לעדות
ואיז חלוק אם היה מתחלה רב קאנסשרוו)וטיווי שלמד
בסעמיטשו שלהם ) 9שהיה רב מוסמך שקבל משרה
בטעמפל הקאנסערותוטיווי ,ואולי מ)י גרוע שועא
כשנה ופירש .ואני תמה איך דולך חתן שחושב עצמו
לשומר תורה לעשות חתונתו בסדור קידד4ין של
ראביי קיעסערוואטטוי ובטעמפל שלהם וצריך כתר"ה

לומר לו שאסורזה.
והגני ידידו,

פיינשט'ין

מט3,י

סימויח
באיא לה להתעבר אלא בזילוה זרע
הבעל למעיה קודם שישלמוז'נקיים

י

טנחם אב השכ"ג
פהר"ר
יעקב הסץ
מע"כ ידידי הרב הטצו
זעלצער שליט"א הרב דקה"י עדת ישורת ביאהאננעט-
בורנ

הנה בדבר זששה אשר לפי רברי הרופאים מומהים
היא מוכשרת לקבל הריע רק ביום השמיני
ויום התשיעי מההחלת וסתג וכתב כתר"ה שבדבר
זליפת זרע הבעל לבטנה יש שמתירין אחרי עבור

אגרות

אבן העזר

י"זנקיים קוהם הוסת ה,צא מספק זבה ת!חר ז'ימים

מהתהלת הוסת אם הפסוק מדמיה תטבול כדין נדה
מדאורייתא המ"כ יעשו זליפת הזרע לבטנה ומחטת
שיש שאוסרין רוצה כתר"ה לידע רעתי העניה .וועה
אם דגירה הוא דרך תשמיש לד~זיר בשביל פו"ר
לעשות כדינאדאתייהא לא כחומרה ד'זירא שיושבות
ז' נקמם ,אי שיש טקום לדה בזה מ"מ למעשה
אין להתיר ת!ין רצוגי לרבר בזה ע"י הכהג ורק
אםיזמין השי"ת שנהראהאיזה פעם נדבר בזה לגרור
הדבר ולא למעשה.
אבל כפי שמשמע הוי הנידה לולף זרע הבעל
לתוך בטנה שלא בתשמיש אלאע"י שפופרת שעושין
הרופאי ,5אין צורך לטבילה בזה כי איסור וכרת
דנדה ההא רק ע"י תשמיש דביאה ואם חתעבר מזרע
הכעל בניתה ע,י הזילוף שהוא סיומבטי שאיתא
בגמ' אין שום פגם על הולד .ומפורש כן בט"ז
יו"ד סימז קצ-ה סק-ז מהגהת סמ"ק בשם הר"פ
שאשה נדה יכולה לשכוב אסדיני בעלה ואינה חוששת
פן תתעבר משיז של בעלה ויהא הולד בן הנדה
משום רכיה ראיז כאן ביאת איס,ר הולד כשר
לגמרי ואפילו תתעבר מש"ז של אחר ורק שעל ש"ז
של אהר קפרינן אהבחנה ועל שמא ישא אחוהו מאביו
שזה ליכא בגדה מש"ז של בעלוג וכן הא סובד הב"ח
שממע העתיק הטץ וגם הב-ש בסימן א' סק"י שהביא
להב"ח הא סובר כן וכן הדעת נותד ומה שאיתא
בשצר הפוסקים בשם בר לטאה ועזד ספר שפליגי
ע"ז גזרע של אחר שהוא ממזר הם דברי הבל והוא
נגד הר"פ ורבותינו האחרונים עמווץ ההוראה ,וממילא
בשל הבעל אף שהיא נדה איו שום פגם בהולה
וממילא אין להחמיר ולהצריכה לטבול אחר שבעה
ימים בלא ספידת שבעה נקיים משום שיכול לבא
מזה קלקול להקל גם לשמש 9ם בעלה והוי חומרא
דאתי לידי קולא ,וגם שאין בזה שום צורך להחמיר
ש4ין לחוש לשיטתם כלל ,ובפרט לפגם דולר הנדה
שאיז עגע זה לאיסורין כלל דכשר אף לכהונה אלא
שדוא מגם בעלמא לענין חשיבות ומעלוג
אבל מה שע41ד נגר עשיית זה למעשה הת! איך
להוציא הזרע מהבעל ,שאף שהטו בשביל להוליר
בנים שמסהגר שאין בזה משומ איסור הוצאת !רע
לבטלה ,והת! כ"ש טמה שמוהד למי שניקב הגיד שלו
וטתמו שבורקין אותו בהוצאת זרע לראות אם נסתם
היטב ביבמות דף ע" 1אי שהתם הוא טפק אלמא
דכיון שהוא כדי לרא,ת אם מותר ליקח אשה אין
זה לבטלוג כ"ש הכא שהוא כמו ודאי שיוליר עי"ז
שלא הף לבטלה ,אבל הא מש 5זהינן שלמשמש
בירים ולהוציא זרע אסור שהרי שלח רבא
האנמ-
בריה דרבה לר' יוסף ילמרנו רבינו היכי עבדינז

מ שה

שלא

והוצרך ר' יוסף לומר שמנחיגן נהגח חמ,מי דשערי
אבי פוקרי ומקרי ת!גיי אמר שמעכרינן קמיה בגרי
צבעונין תהרהר עי"ז בנשים וניקרי עה"ש והא
במשמחמ הידים גהאבר והש %ניקרי אלמא דוה אסור
אף לצורך לישא אשה.להולי
ר בנים .ובארתי שהוא

מצד שבמשמושהייים באבר יש עזד איסור לא תנאף
ביד דתנא רבי ר' ישמשול בנדה רף י"ג שאיסור
זה לא הותר בשביל פו"ר כמו שלא הותר ניאוף
ממש ולכן אסור ע"י משכוש הידים ושאל היכי
עברינד והתירו ע"י הנהת נהמא הטימי דשערי אבי
פוקרי שההא נקב הרעי שכיוז שאינו נוגע בהאבר אף
שמתקשה אברו עי"ז לימא איסור לא תנאף אלא
איסור הוצאת זרע לבטלוג וכן להרהר בנשיםשהאיסור
הוא מונשמרת מכל דבר רע ידריש ר' פינחס בן
יאיר מכאן שאסור להרהר ביום ולבא לידי טומאה
בלילה בהוצאת זרע בכתובות דף מ" 1שחזינן שאין
איסהו הרהור %4סור מצד עצמו אלא משום שלא
יבא לירי קרי לבטלה שאין הקפירא משום הטומאה
דרשאין ליטמאות בכל הטומאות לסעחלה אלא משום
הוצאת ה!רע לבטלה ,ולכן
לבדיקה אם נסתם
היטב שהש לצורך לישא אשה ולהוליד בנים ואינו
לבטלה מותר.
ונמצא שגם בעוכדא זו יצטרך להוציא הזרע
רק באופגים אלו ולא במשמוש ידים באבר וכיוז
שלא בקיאינן בעצה דנהמא חמימי דשערי יצטרך
לעשות נאביי שהוא בהרהור באשתו כמו שרוצה
לבועלה ורשאי להסתכל בה גכוונה ליהעת במקומות
באשתו נדה ולהשתדל שיתאוה לתשמיש עד
שמותי
שיתקשה אברו מזה בלא נגיעה ואזיכניס אברו בכלי
זכוכית שיצא לשם הזרע.ויש אגשים שלאיועיל להם
זה אכל רוב אנשים מועיל להם ההרהור להוציא
זרע בפרם ב!מננה וזרע זה שיוציא יכניסו בשפופרת
לבטן ה)19ה בימים שראויהלהייוז אף שלא טבלה.
ויצא בזה מצות פו"ר כשתוליד האשה עי,ז ,ל,מ
להב"ש שם שכתב בפירוש דאף על נתעברה באמבטי
דה.
א בנו לכל דבד אף לצאת בו מצות פו"ר אלא
אף להמגיה בט"ז סק"ח שהת! החכ,צ ,דכל מה
שנכתב בט"ז על סימן א' הוא של המגיה ,שבאמכטי
מסתפק משום דתלי בקום ועשה והיא נתעברה
מעצמה נמי מסתכר שיורה ככאז דהוציא ככוונה על
רעת להכניס בשפופרת לבטן אשתו רהוי זה במעשזנ
ובעצם טעם המגיה בט"ז דכיון שבלא מעשה
אפשד לא יצא ,לא נכון כלל דהא בהיו לו בנים
בהיותו עכךםונתגייר רלר' יוחנןקייםפ".
ר ביבמות
דף ס-ב ואיפטק כן בש,ע סימן ור סעיף ז' אף
שבהיותו עכו"ם לא היה מחתיב שדהשה ע"! הטחא
בר"ה דף כ,ח מהא דאכל מצה בהיוהו שוטה לא

במ9.

שלב

אגרדת

מ שה

אבן העו

יצא ש נשהפהצריד לאכול מצהח"ות משוםדכית

דלא היה מחו"צ בעת שעשה הנפףה לאשייך לומר
שיקיים הנשוה בזו1 4ע 11במנ"ח מצוה א' שתירן
מחמת זה דמצמפו"ר ומט על המעשה אלא על 4וית
ר~כנים דלכן אם מתו לא קהם פו"ר ,וא"כ גם עע
אמבטי 4ף שהוא שלא במעשה נמי ישב

יעי
ד יש לחרץ בפשיטות דאף שלא ממתבר
לומר כהנצ"ח שהמצוה לא תהיה על המעו4ה ,אבל
המעשה שנצטוה בפחר אינה הולדת הבנים דזהירט
בידו אלא המצוה וחיוב שעליו התו לבעול אשתו
ביאה גמורה שיהיה אפשר מוה להוליד .יאיה לוה
מתוס' ב"ב דף י"ג ד"ה כופין שכושו דמשעת
העראה קא עקר ללאי ועשה דפו"ר לא מקיים ער
גמר ביאה עיהש ,הרי דבגמר בפ4ו טהץב מקהם אף
שעדיץ לא נתעבוהו כלל כיתדיק זה בידו לעשווב
וחיוב זה לבעול אשתו איכא עליו מצד פו"ר ער
שיולדו לו בן ובת שאו נפטר .ומדחק לשון המשנה
ביבטת דף ס"א שלא אמר כמה בנים מחחיב אדם
להוליד אלא אמר ל %יבטל אדם מפו"ר אא"כ יש
לו בנים ,דפירושו דמצות פו"ר שעליו הוא הבעילה
שרק וה הוא בידו ההן לו לבטל מ!ה עד שיהיו לו
בנים ,וממילאכו4יש לו בנים ככר אף מבעילות שבעל
כשלא חיהמחיי
ב כשהיה עכו"ם או שוטה ולא קהם
ו
ב
ו
י
ח
ל
מצוה במו1שיו
ה
ו
צ
מ
ב
מ
"
מ
1
1
ב
ו
ש
ן
י
א
כית
שיש לו בנים שלא חויבה תורח מצוה  11למי שיש
לו בנים ,וכוזכרחהיא פטור כמו בקיים פו"ר .עכ"פ
איך שנימא אין לחלק בין אמבטי להוליד בהיותו
נכרי או שוטה ואף ר"ל שפליג בנכרי משים דכקטן
שטלד דמי מודהגמיוטה שנפסר וכ"כ הוא באמבטי
דלא כהמגיה בט"ו.
,
ו
כ
ר
ב
מ
ו
ידידו מוקה-ו
משהפיינשטיין
טימןיט
באשה שהיתה נשואה רק בערכאות
וניסת אח"כ לאחר בלאנט אםיש חשש
על הבנים
א' דר'ח אלול תשכיג.
מע"כירידי הנככד הרב יעקב ווערנער שלים"4ג

הנה אם גיששמ הראשתהיו רק בערכאות אשד וקץ
אם יש אצלם וחינה דטבעת מידו לידה הרי
לא היו שם ערים כשרים דלא ילכו עדים כשדים
לראות בקירושי ערכאהש ונמצא שהקידחצין שהיו 4ט
אינם כלום ,תצידע ש 4רק מה שדרויהד שתי שנים

שאנן סהרי שהיו ביאות דש,כה תאקה שפרן בועל
בעילת ונות ובעל לשם קיוזשין ט4ף אם לא בתכווט
לקידושי תורה משום שלא היו שומרי תהרה אולי
4ף 1צורך להתכוין לקידושי תורח דכית שנש)מז
לאופה ולא לוונהסגי שתהיה קטיה לו במה שונבעלה
לו אח"כ בדדך בטוה דורשות שהריביוי
ת אלו לא
היו לוטונ אבל ככר בארתי בספרי אגרוה משה חלק
אהע"ו סינע ע"ד שבמופקרע לעבור איסורי ו4ת-ה
אין בהם חוקה ושכן פוסקין גם המחבר והרמיא
ודחיתי שם דברי הגאון ר' יוסף אלתע הענקין
שליט"א שמחמיר בוה ותשיג את הספר התעיץ
~
ם
ש
4ך אף כשנחמיר הוא רק כיראו שני אנשים כשרים
לעדות איך שדרים כדרך איש גאשתו שהוא רק
אם דרו במקום ששכיחי אנשים כשדים שיש לתלות
שידעו הואו לכה"פ שנים מוש אכל אם לע היו
במקום ששכיחי אגשים בשרים שיותר מצוי שכשרים
ם אף
לעדזת לא ידעו שהן איש ואשתו איט כיו
להגרי"א הענקין שלים"א.
והנה אף שלדינא וצי מסיק להיתר בכל אופן
במופקרין שעוברין על הרבה איסורין תנהת ובפרם
בוודינה זו שנקל להשיג להתקדש אצל רב כרין
התורה ולא רצו בשאט פשם להתקדש כדין התהרה
ח)וי אין ל!עש שיסוט לקידושיה מ"מ משתדלין אע
להשיג גט אם אפשר להומר 4הסור איא ומה שהתרתי
היה במקום שא"אלו4טיג גט ,אבללענין הבניםשדיא
רק איסור
דממזר וגם בממר הא איכא קולא
דספק ממזר מותר אין להחמיר כלל הי לכתחלה.
אבל צריך לידע ודאי שלא היו הנישואין אלא
בערכאות ,הום כל הידיעה היא רק מהנערה ה4טרה
שהיהי
ק בעהטוותהרי הפה שאטר זעא הפה שהתיר
ואם גםאוייםיודעין נמה צריך לחקור ולדרוש תם
יהברר שהיו רק בערכאות מותרה הבת לקהל אף
לבתחלה ,וכ"ש כשככר היו שידוכין והיא בו4ם כלה
שלו שצריך לישא 4צתה לכתתלה .גם פשוט שיש
לסמוך על הרב שסידר"קידושין השטים כיון שזעא
ת"ח .ויר"ש שאם היתה צריכה גט לא היה מסדר
הקידושין בלא גט ,ולכן כיון שאני רואה שבמכתבך
אתה כוהב עליה שהיא בת תורה ומצחעת במעלות
ומדות ישדאל שחוא סיע שהש כשרה
קטרן
שנ4ץנא
לסמון על סימן זה לדיגא מ,מ כית
הרי
מבואר שהיא כירה לקהל לכוטולה יש לסמיך על
סינע זה שלא לההמיר בחנם ולצער לנערה השובה,
ולכן ישא אותה הבהמודך שלה לנש*ט ביום שהוקבע
הש ירברוקיב עם שום איש מוה כדי שלא

לי

וי

לה שלאכרין.
ידידו,

יוצמי

משהפיינשטיין

