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אה-ונים שמתירין בכה"ג גם בלא ק' רכנים עיי"ש.
אבל מ"מ לכתחלה יש להשיג היתר ממאה רבנים וכן
נותגין אבל אםי
מ אפשר כדכתב כתר"ה יש להתירו

גם בלא ק' רבנים כיון עהה חמש שנים שהלכה
מכעלה והוציאה מממ בערכימת חמשים דילאד
והסכימה לקבל גם ונכתב ברצונה וחזרה מלקבלו
כדי לצערו עההיותר לאשכיחמהאופנים שבמהרשד-מ
ועוכרות האחרונים .והגט יהא מונח ושמור בהכשדו
שלא יתקלקל עד שתבוא ותקבלהו מדמזליח.

איף

ידידו,

משהפיינשטיין
טימן ג

בענין מה שנומלין הרופאים משהו
מהביצה לבדוק ולידע איך לרפאותו
להוליד אם לאיפסל לאשתומדיןאיסור
פצוע דכא
י"ד שבט תשכ"נ

מע"כ ידידי הרה"ג כךוי-ר משה ראם שליט"א
נכהל ישיבה במעקסיק)4

ענף א
הנה בדבר איש אחד שאיז לו בנים ורוצה הרופא
ליטול משהו מביצה שלו לבדוק לידע מזה
הסבה שאיממוייד וידע איך לרפאותו כמו שעושין
הרופאים בזמנמ כן שמזה טדעים איך לרפאות וכבר
נתרפאו הרבה והולידו אם און בזה איסור מדין לאו
דפצזע דכא .לכאורה פשוט בגמ' דכשיכול להוליד
אינו באיסור דפ"ד ,דהא ביבמות דף ע"ה מקשה
על גיקב הכיצה שאסור וניקב לא מוליד והא ההוא
גברא דויעיה סילנא בביצים ואוליד ומתרץ רב צא
והזר על בניו מאין הם הוחר זה אמר רבא על
קח~ית הההו מרבנן אינט! מר)משו מדלא מנה ביה
דורות ,הוף שמסיק מטעם אחר מדומיא דכרות שפכה
אימ מטעם שפליג דיש דורות בם-ד אלא משום
דהקשה לו אימא מראשו ומה שלא מנה דורות ההו
משום דרק איהו אסור ובויה מותר אבל על מה
שבפצוע בגיד וביצים 4ימ שייד פייג
 .וממש
דברי הבל הם לומר שלהמסקנא פליג וסובר שאפשר

יא

מ שה

שז

שם"ד מוליד ומ"מ אסור בקהל ,דכית שלא ההכר
שפליג ולא מצינו שום מ"ד דפליג ודאי אין לומר
שאיכא מחלוקת בזה .וגם אף אם נימא שיש מקום
להסתפק שפליג ,ודאי כיון שלרבא פשיטא לו דאינו
מוליד יש לן למיפסק כרבא אף אם היה הו)! מדבנן
פליגבודאיכי ו)ש מרא דתלמודא יותר מההו)! מרבנן
שלא הוזכר שמה וכ"ש אם היה רק ספק אף לאמורא
מפורסם לא נניח ודאי דרבא ולחוש לספק דאיזה
מ"ד ,וכ"ש שיש לפסוק כרבא נגד ספק בדוי שלנו.
וכן אין לומר שרק הרוב אינם מולידים אבל
מזדמן לפעמים שמולידין כעין מישט ,שהרי ג"כ
היה לו לקרא למימני דורות להורות הדין איך יהיה
דין הולד כשיולד מפ"ד כהמיעוט ש)מרע זה ,דגם
דין ולד מהמיעוט הא צריך הקרא להשמיענו דקרא
הא נקט דינים אף שאינם מציין ,ועצם דין פ"ד
יוכיח שג"כ הוא דכר שלא מצוי ומיעוט קטן ההו,
הוף שההו 'רק באי עבר ונסיב נמי הא נקים הקרא
כה,ג כדאיתא ריש דף ע"ח ,וגם הא משכחת גט

בהיתרא כשגסיב גיורת ומשוחררת.

אבל אפשר לומר שרב סובד דכשנזדמן שיוליד
פ"ד ,נדע שאסור גם הבן ובן הבן מממזר דאסרה
תורה דודזת ,דהא מוכרח שסובר רבא דיש למילף
חד פסול מחבריה ,הדיוכיח שאינו מוליד מדלא מנה
בו דורות ולא היה ניחא לו לומרכדדיי הההו מרבנן
שאולי משום דרק אאויבוו פטלה תורה ולא בריה
ובר בריונ אף שלכאורה ההא דחוי פשוט הויך טעה
בזה רבא אלא הוא משום דרבא סובר ויש למילף
חד פסול מחבריה למיפסל גם דורזת ,ולכן הוקשה
לו דהיה לו לקרא למינקט פסול דורות בם"ד שנאמר
תחלה ולמילף מיניה לממזר ,והוכיח מזה שהו)! משום
שאימ מוייד ולא היה שייך למינקט אצלו דורות.
וא"כ אפשר לוכוי שרק ע"פ הרוב אין בו דורות
!)1יכא מיעוט שאית
דורות לכן נקט הקדא דין
דפסול דודות שההו ברוב ממזרים ולא בפ"ד שרק
במיעוט איכא דורות!)1 ,ם יזדמן דורות גם לפ"ד
הן פסולין דילפינן ממכןר .ונמצא שלכאורה יש מקום
לומר זזע אבל הוא דוחק דמאין נימא חדוש כזה,
והא אם יש מיעזט שמולידין למה אמר רב צא וחזר
שהוליד ההו פ"ד
על בניו מאין הם לימא לו
חעא מהמיעוט שמולידיד ודוהק לפרש דכיון שההו
מיעוט יש לחור ולבדוק אולי יתברר שזנהה ואם
יתברר נימא שהוא מהמיעום שהן בשרים ,או
לפרש צא והזר על בניוע,ום לא יתברר ישארו בדין
ספק ממזרים ,דפשטות הלשע משמע שהם וראי
ממזרים כיאיתא בב"ן סק"ג בשם ש"ג מריאיז.
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ולמה שבזטרתי בטעם רבא שסובר שיש למילף
חד פסוליפוכריה צריך לומר הא דנקס הקרא דורות
בממר ובעמוני ומואבי ,הוא משום דכיע שיש חלוק
ביניחם לענק הנקבות לא היה לז למילף גמ לדורזת
ו נאסרות
מהדדי ,אבל בפ"ד אם היה שיך דורותזי
גמ הנקבות והיה שייך למילף פ"ד וממזר מהדדי.
וההא מרבנן סובר רדלסא ) ,9שאיכא רודות זה
שלא ,נקס בפ-ד שהחז ראשח ולמילף מיניה לממזר,
הוא משום רבזה השמיענו שלא אסרח דורות בפ-ר
ולא ניליף מממזר ,יאם היו עעיז היה נקיט בפ-ר
שהחז ראשוז ולמילף ממזר מינידנ ודבא סובר דלא
היה אפשר למיסמך ע"ז דהא אנהטר גם לומר שפ"ר
הוא באותו משם שלא שייך בו דורות ,ואם הגא

מראשו וכועת הקרא הוא שאף ששייך בו דורות
לא )וסרה הדורות שלא כבממזר ,הא לא עכל לידע
מזה דאולי נימא שאיז לחלק בין הפסולין ופ"ד
הוא מאההו מקום שאינו מוליר ,והיה לו להקרא
למיכתב בפירוש איך החז הרין בהדורות שבפ-ר
התירה דורות ולכן מוכיח שוצא דוקא ביבתו מקום
שאוע טליד ואין בו דורות .וההא מרבנן לא חש
לדקדק כן ,משום דהוכחת רבא הוא רק כשהקושיא
היא שנימא שפ"ד הגא גם מראער ולא שדוקא מרצשו
מטעם דפ"ר סהם נאמר שגם על אותו מקום שייך
למיקרי לו פצוע ורק שאולי כיוו שסתמא נאמר
ההא גםמריהה ומעוד אברים ,ועיז הוכיח שפיר שאם
הכוונה להתיר הדורות הי'ל למיכתב בפירוש
כדכתבתי ,אכל הההא מרבנן הקשה שאונש שפצוע
הוא רוקא מראשו ,וטעמו מעים דפצוע זה ניכר
לכל ושייך שיקר) 1לו כל הרחרן אווע בשם פצוע.
אבל לא באהזו מקום שלא ניכר לבני אדם ולא שהך
שיקראו לו בשם פצוע ,ונבטמז לסברת ההוא מרבנז
בקושיתו שהחז כמפורש בקראהיירי מראשו ששייך
בו דורות ,ולכן מרלא מנה בו איסור הדורזת ולמילף
למפר אלא נקט בממור הוא משום דלא אסרה בו
דורות .וההא באהי נכוו ומוכרח בגמ'.

עכ-פ לדיגא איז מקום לומר ריש פ-ר שמוליד
לעןם מ"ד ,וגם לא מטתבר כלל לומר שאיכא מיעוס
דמולידין ,כיוו שרב אמר 0ווהיי זנתה אשתו הום
היה אף מיעוט המוליריז היה לו להבשיר הולד
כראשכחז דמכשרינן אי במיעום רחוק כהא דילדה
אשתו לסוף יב-ח משהלך בעלה למדהץ בדף פ'
טעדאי הוא רק מיעום רחוק אלא ודאי דליכא כלל פ"ד
שמוליד1 .כ 1הא מפורש בתוס' וברא"ש שמוכיהיז
ממהשמולידין בנ"א שכורתין מהז ביצה אחת שכשרין
לקהל ,והרמכ"ז שפומל כתב דלא הולידו היר על
בניהם פרז הם ,וכז ההז משמעות כל דברי רבותינו

גפ,טה

ההאשונים ,ודלא כושלבהם שכתב בשם יש שמץם
דפיד
רבביצה אחע אף שמוליד דוא טמסור
ווהוא נגד פשטות הגמ' תגר דבועיע הראשתים,
הרע בחת-ס אה-ע סיטן י-ז שביסל דבריו וכתב
דבר זה לא נתבן4ר ולא יתבאר .תעאע דיעב-ץ
בספר אגרת בקורת שעוד תמה מנלז רגמ להמסקנא
פצוע ויע מוליד איע כלום ותגעה נפוך על טען
כמותו שכתב דברים שאינם נכונים וא"א להעלות
על הדעת ול לאומרן בעלמא וכ-ש שלא שהך
למיתמה על רגפיים ברהרים של רבותינג וכן מש*כ
דאה~ ווא רק על ענין הרוב אין לדךש לזה לדינא
ברבארתי .הרין בירושלמי שר' יוסי בי ר' בון
הוכיח שו)ש מאותו מקום כרבא משום שלא מנה
בו דורות וחוינז מזה שלא נבטלו דברי רבא והוא

6י

ברבארתי.

עבף ב
אבל מה שיש לדוז בזה הש רכיח דניקבה
וכרמסיק שלא טוליד.
הגיצה מפורש בגמ' לאיסה
יבוליריז דהא הרופאים
והרי חזינן עתה בזמנם ש
הרבהומולידין,
עושיז דז לידעאיך לרפאות
יטבעים וברשרע
רפ)ה
תו
הרי בע"כ צריך לומר שנשותנג
בהרבה דברים כראיתא בתום' ט"ק דף יהש רוחר
מוה מציע ברמ"א אה"ע סימן קנ 1-סעיף ר' גם
לדינא ולקולא שבזה.ו נשהנו הטבעים ויולרת לתשעה
יולדת למקוטעין וא-צ חליצה בילדה ליום אחד
בהדש התשיעי אפילו בוע הולד היכף ,וכתב הרמ4א
1כ 1הוא בכמה דברים עה"ש ,וכן איתא במג"א סימן
קע"ג סק-א עיי"ש ,וא"כ אפשד שמה שהיה בזמן
נתינת התורה פצוע שאיע מליד נאטר לעולם אף
כשישהנה הטבע וייי
ד איזה ממיני פצוע ,משום
דנימא דמה שחיע מליר אינו עיקר האיסור דוטז
פידבידי שמים כשר אף שאיע פליר ט '8שהחינוך
סצוה תקנ"ט נתז טעם בשרשי המצוה שהחז למאס
מעשה מלכי עכו"ם שמסרסין ועכרים למנותם שומרי
הנשים שלא שייך זה בפצוע ביר"ש ,כדמסיק ועם
טענה  11נטפ סעם בחלוק האיטור ביז הנפמד בירי
אדם לנפסד ביד"ש ,מ"מ ומלי טעם זה איע עיקר
לדינא אלא גימא שה1א משום דלא זה שאינו מוליד
ע" זה הוא האיסור ,אלא מה שהחז פצזעוי
ך וכרות
בידי אדם ההז היסור ,ומה שאטרו שאיעמייד
שא רק סימן איזה פצוע וי
ך וכרות נאסרו שהוא
אותו שלא שליד ע'י זה ,וא-כ היה הסימז על אלו
שלא הולידו מהמה זה בזמן נתינת חתירה וכיע
שק זאסרו שו לקולם א! כזעישתנה יוליזע 1כ1

אגרות
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לוןפוך שיהיו פהריז אלו שהיו שלירין בזמן נתינת
שטרה אף כשישתנה ולא יולירו.
וכדמצימ כעין זה באיסור טרפה שאמרינן זה
כל שאין כמוה חהה טרפה בהולין רף מ,ב,
ס!ית
הכ~א ברמב"ם פ"י משהיטה הי"ג וכן אלו שמע
ואסרו שהן טרפה אע"פ שיהשה בדרכי הרפהזה
שבידימ שמקצחן אינן ממיתין סופשר שתחיה מהן
אין לך אלא מה שמגו חכמים; שלכאחץה תמוה
בשלמא מה שכתב בהי"ב ווזין להוסיף על טרפות
אלו שכל שאירע לבהמה חוץ מאלו שמנו חכמי
רורות הדאשונים והסכימו עליהן בבתי ריני ישראל
אפשר שתחיה ה!פילו נודע לנו מדרך הרפואה שאמן
סופה לחיות ,ניהא שהוא מטעם שאיתא בגמ' חולין
י רק שממנו
רף נ"ר גמעץ דאי בררי לה סמא חי

נשכח הרפואה ,ומשמע מכ"מ שמפרש שמה שכתב
הרמב"ם אפשר שתחיה הוא טעם הגמ' שגמירי
שאפשר שתחיהע"י ספו אך שנשכח מחכמי הרופאים
שבזמנים האחרונים ,אבל להיפוך כשחוינן עתה
שאפשר שתחיהע"י סמים וגם בלא סמים הרי ליכא
שום תירוץ אלא לומר שנשתמ הטבעים .רהא אין
לתרץ משום דקיהל רודאי טרפה לא מכשדינן במה
שהיא חיה כדאותא ברמ"א יו"ר סימן נ"ז סעיף י-ח,
דהא שייך זה רק במקרה שראימ שטרפה אחדהי
יותר מי"כ הוהם שהך לומר דהיה זה נס ולא נכשר
מצד הנם כדכתב הש"ך שם ס"ק מ"ח בפירושו בדסץ
הרשבהש 1כ 1למה שהביא הוו'ך ממהרש"ל דאין כמוה
חיה רוכא דרובא אכל מיעוטא רמיעוטא איכא דחיה,
נמי הוא רק כשהווז במקרה שאפ"נן בהכרח רהוא
מן המיעוטא דמיעוטשג אבל הא אף שחוינן שכל
בהמות שאיכא בהו טרפה זו שמנו חכמים הן חיות
ויולרות ומשבחות שלא שייך זה ,והדין ברור שגם זו
טרפה הזסורה באכילה דכלל נקט הרמב"ם שחץן לך
אלא מה שממ הכמים ,וכיחזינן בזנננו שהיחבים
הסניא דיבי וכולם חוים באדם ובבהמות שנעשה
נתוח זה להרבה מיליאנים נפשות שודאי איז לומר
ע" 1שהווז נס ולא שההז מיעוטא ,וגם אין לומר
שהוא שקר וטעות שכתב הרשכ"א בתשובתו שהובא
בד-ח פ' אלו טרפות סימן רפ"ג דחדי הס! דבר
מפורסם בכל העולם כולו שברוב מופחות )ררע
נתוה זה וראו זה בעיניהם איך שחתכו הרופאים
ושהן היים ובריאים ,אלא שמוכרחין לומר שנשתנו
הטבעינ 4ואף למ"ר טרפה ויה ויולרת ויש שסברי
הן הוא לדינא שלכן אסורה ודאי טרפה כשהיא
חיה כהאיתא בד"ח שם בשם הלבהב ,נמי ודאי דאינה
כבריאה כמפהוש בתום' ע"ז דף  '1אלא חולה כל
ימיה ומתמעטה והולכת1 ,כ 1כתבו בשם רשיי
שמפרשים כן בדבר' 1ברף נ-א שם שכתב למאן

כמ שןה

רסובר טרפה חיה שאיתמעוט טרפה ב:9ל החי שהס!
לשון בריוצת ,תח ברור שאף כשנעשה עוד יוחר

בריא כמו חוינןבנשי הסניאדיבי וכדומה שנעשים
עור יותר ברקים נמי אסורה מיי
ן טרפ :4סךכ
צריך לומר דהתורה אמרה מה שהיה בזמן נתינת
התורה טרפה שלא היה סופה לחיות כמוה או ,גם
לעולם אף כשישחנה הטבע 1:4 ,התירה מה שצז
היה סופה לחיוח גם לעולם אף כשישתנה הסבע ולא
יהיה כמוה סופה לחיות .ואיכ אפשר גם באיסור פ"ר
וכרות שפכה שתלוי בין לקולא בין לחומרא רק
במה שהיה בומן נתינת הת4רש שמה שאז לא היה
מוליר והיה אסוד נאסר לעולם אף כשישתנה הטבע
ויוליר פצוע כזה ומה שא היה שליר והיה מוחר
הוא מהזר לעולם אף כוינשתנה הטבע ולא יוליר.
ולכן כיון שניקבה הביצה מ8ורש בגמ' שהיה אסור
מוום שלא היה מוליר נאסר אולי גם לעולם אף
בזמננו שנשתנה הטבע והוא מוליר.
אולי טעם
י
ד
ז
ו
הייא דבלבוש ,ומה שלא אטרהי
ל ברין פצוע רכא
גם לקהל סוסרו דק לכהונה אף שלמה שבארתי הא
לרבא יש למילף ממפיר גם לאסור דורהש הוף
להההא מרבנן הא יש למילף דהא ליבא הוכתה מרלא

נקט דורוח בם-ר שהוא מוום דלא אסרה דורות בפ"ד
כיון דבזמן נתינת התורה לא היה שייך דורות לכן
לא נקםדין הדורות בפ"ד אלא בממור,חיב היה לו
למילף פסול פ"ד מפסול מבתר לאסור הדורותלכזמרוג
הס! פשוט דבית דזשרסור הוא מוום שנירק כגאהלה
שלא היה דורות ולא היה האיסור אלא עליו אין
לאסור עתה יותר מבתהלה אך ש~הונה עכ-פ פוסל
את הבת רילפינן מאלמנה לביג כמו רפוסל אותה
מתרומה ומכהונה.

אבל כשנעיע בדין טרפה גופה חוינן שלא לכל
רכר כשנשהנה בסינה חיה לחיה ולהיפוך בפזיה
ו,שינה חיה הס! כמתחלה,יז"
ו דין טרפה איכא גם
בחיוב מיתה דרוצת שההורג את הטרפה פטור ,השם
מפורש ברמב"ם פ"ב מרוצה ה"ח'שתלוי בשמדןת
הרופאים שאם יאמה שמכה זואין לה תעלה באדם
ובה ימות אם לא ימיהנו רבר אחר התז הטרפה
שפטהה והוא גם כמפורש דאם יאמרו הרופאים שלא
היה מת בה משום שיש לה תעלה הה! כשלםשושירגו
חיב עליו מיתה ,ולא אזלינן בתרריני טרפה שאמרו
חכמיב 4ונמצא שהיה הדין בזמנמ ששערג את מי
שחחבו הרופאים ממנו את הסניא דיבי היה חיב
עליו מיתה כמו בהודג את השלם וק' שבבהמה
לאכילה אסהוה בלאו דטרפה וההורג אתמי שניטלו
מנצו שתישייות היה פטור כהורג את הטרפה אף
שבבהמה לאכילה מדתדת כבהמה כשר41

שי

אגרות

אבן העזר

וצריך לומר דרק בטרפה לאיסור אכילה הדא
כמתהלה אף שהוש~יסור
בחיות מטעם דאם
י
ל
ת
ד
,
ם
י
צ
באומרנא ררופ
א
ל
היה
ה
י
ה
ך
י
ר
צ
להלכה
י
ל
ת
למיגמר מי הז הטרפות כדמצינו בהרנה דברים
שסמכה תורה על הדגשים באומדנא שלו1ם בעניני
בליעות ונתינת טעם וקייטת נטיעה וכדומה שיגע
לשבת וכלאים הטביעית ומאכלות אסורות ,ואף
שמצימ מחלוקחז נבמה רבריםבין התטזים ואמוראים
לא נמנעה הירה למיסמך על החבמים ,וכ"כ היה
שהך למיסמך על התכמים שיאמדו מי הן הטרפות
שאין במוה והה ,לכן ה1א הכרח לומר שבאיסוד
טרפה תלוי בזמז נתינת התורה מה שאז לא היתה
כמוה תיוג שלכן ה1צדך להלכה מטיני להחיע שאלו
הן הטרפות לעולם אף שיהיה זמז שישתנה הטבע
ואומרנות ועזכמים לא יהיה כז .והלכה  11נ4שרה
רק לענין אוסור אבילה דטרפוג ולא לענין חיוב
רציחה שהפטור ההו משום דהוא גברא קטילש שלכן
הליב,ימדי
ת הרופאים בכל זמן לומר שבזמן שהרגו
ההז טרפה ולא במה שהיה א 3חזינן מוה שבלא
הכרח יש לנו לומר ברברים שתלוי בטבעיות שהוא
ז;לף באומדית החכמים בכל זמן.
ולכן בפצוע דכא וכרות שפכה שלא מצינו
שמשרה הלכה מסיני מי ועא פצוע דכא וכרות
שפבה ,אלא שדוין דאורייתא הוא שמי שאינו מוליר
ע"י פציעה .וריכה וכריתה הוא איסור הלאו ומסרה
התורה לחכמים באהזרנותם שיאמרז מי הוא מהם
שאינו מוליר שלכן תלוי כשנשתגה הטבע גמי שאינו
מוליד באותו הזמן ,ולכן מ 11שניקבה הביצה בשפן
שהרזפאים עושין אנו ר1איז שמיירין בזמננו יש
להכשירו .ומה שידעינן דדין התורה שש במי שאינו
מוליד ,ישא מטעם דרבא ור' יוסי בי ר' בון מדלא
מנה בו דהרות ,מף שההוא מדבנן הקשה ד)ילי לא
מנה משום שלא נאסרו הדורות .הא למה שבארתי
היתה קושיתו רק משום שנימא דהוא במפורש בקרא
דוקא מר)משו ששייך בו רורות שלכן היה משום
שלא אסרה הדורחץ ,אבל ביון שאיירי רוקא באותו
י ודאי גם
מקום בדיליף מהיקשא שגם לדיריה4ייד
בילו שאין להם דורות שלכן הא לא נובל לידע דין
הדורות ,שהרי )ופשד לפרש ש4רירי באלו שאין
מולידין שליכא דורות ח;ו"ל למיבתב דין הדורות
בפירוש ,לכן מדלא נסתב דין הדורזת בפירדב מוכת
שאיירי רוקא באלו פ"ד וכיש שאין מוליריז ואין
להם דורות וכדבארתי בטעם הוכחת רבא ,וגם הה1א
מדבנן סובר ההחה זו אחרי שיליף שהוא באותו
מקום לידע שדממסורדיא רוקא ב)מפן שאין מ1לידין
שלא שהך קךב הטעם שלא היה ניחא לו דעכחת

דבא.

מ שה

ומה שלא נאמר גם פצוע בידי שמים ביון
שמאיסור ההו ע"ז שאינומוליד נצטרך לומר כהחינוך
והוא טעם גם לרינ)ג)1ילי הוא גזה-ב ל)וסור האינם
מולידין רק כשנפצעו ונכרתו עץ אדם שהיה זה
ע-י סהןשה האסור ולא כשנעשה בידי שמים שדוא
דמי קצת לנעשה בו דין שמים שלא יזכה להבנות,
או מטעם אחר שלא ירוע לנו ככל גזירות הסזוב.

ענף ג
והנח בירושלמי שהכיאו הים'
,
ר
ביצה אחת שכשר אבל אינו נעלי ותמוה מאר
לכאורה כיוז שאינו מוליר מ"ט הווו בשר ,ועייו
ברא-ש שמצד קושיא זו מדוט; פירוש זה ומשרש
שהירושלמי אהרי בהיה זה בירי שמים ,אבל התוס'
הא נמרשין בניטלה בידי אדם ומביאין כתה ראיה
לר"ת שבניטלה ביצה אחת כשר ורק שהירושלמי
סובר שאינו מוליר דלא כר"ת בזה שסובר שמוליר
כדכתב שהרבה הולירו ,וא"כ יקשה טובא מ"ט הנוטיר
הירזשלמי כיון שסובר שאינו מוליר .ולכאורה היה
מזה קצת ראיה למה שרציתי לומר תחלה ואליכא
דהלבוש דהווו תלוי איך ה,יה בזמן נתינת התורה
ונימא ד)ע היה מוליד בניטלה ביצה אחת תויה
כשר ובזמן הירושלמי נשתנה הטבע שאינו מוליר
אבל ושמטירז משום שהרין ז;לוי בזמן נתינת התורה
שהיה מוליד .אבל לבר שבארתי שאין לומר כן,
היה דוחק לפרש שהיה שינוי שני פעמים שבזמן
נתינת התורה היה מוליד ובזמן הירושלמי לא היה
מוליר ובזמן ר"ת הוהזד לקרמותו שיוליר ,וגם היה
נזכר בירושלמי שנשתנה אז שלא יוליר.
אותא בניטלה

אבל ועכת בטעם הירושלמי רסובר שבנולר
בביצה אחת יכול להוליר כדמסתבר בן אי שסובר
בניטלה ביצה אחת שלא יוכל להוליר ,דהא אפשר
שהתסרון שבו ה1א רק בכמות ולא באיכות כח
ההו~ה דלכן אף שלכל אדם נוולק כח ההולדה
לשתי הביצים מ"מ למי שנולר גביצה אחת ניתן
לו בל כח הולדה בהביצה אחת ,הוף שגם אפשר
שהחסרון הווו לו גם באיכה 4מ"מ ודאו אפשר ושכן
הוא בהרוב לפ"מ שמסתבר שיוכל להוליר .ולכן
סובר הירושלמי שאף בניטלח ביצה אחת שודאי לא
יוליד ,רמאחר רנברא בשתי ביצים הרי היה לו
כה ההולרה ד11א בתרריהה מ"מ לא נפסל דנשחר
שאם היה נולד בן היה מוליד נמצא שלא ניכר בו
מה שהחסירו מכח הועלרה בשלא ידעו שעשה זה
ע"י התיבה ,וכית שלא ניבר שבר שלא נפסל דו~י
כ,עותה כוס של עיקריז שלא נפסל שג-ב יסבור

אנרות

אבן העזר

הטעם משום שלא ניכר שהוא ע"י מעשג ולא
משום שאינו בעבדי הזרע .וניחא לפ-ז מה שאנד
ה-ה כסריס חמה שלכאורה לא שייך אף לדמית,
דהוא משום דכשרותו הוא רק משום שלא ניבד
שאינו מוליד ע"י מעשה הנטילה דבידי אדם.

ולפ 1-אין לומר בטעם שלא נאסר כשנעשה
בידי שמים משום דלא היה זה ע"י מעשה איסור
דהא בניטלה הביצה אהת היה זהע-י מעשה איסוד
ומ"מ מותר1 .כ 1אין לומר כטעם החינוך ,דהא כיה
שגם בניטלה ביצה 4ששע אין מולידין היו המלכים
מסדסין גם רק ביצה אחת וצריך למאמ זה ,אך
כית שלא ניכד שלא יוליד לא מ)ןם כל כך .וומלי
אף שבביצה אחת אינו מוליד יש לו עכ"פ תאוה
לתשמיש וכוונת המלכים הא היה שלא יהיה להם
י הביצים ונעשה מאוס
תאוה לנשים שלכן סרסוביז
,
ם
י
צ
י
ב
ה
אך זה
לאסור לקהל רק כשניטלו שתי
דוחק יא"כ לא תלוי האיסור במה
מוליד אלא
~
י
א
ש
במה שלא מתאוה לאיעןת ובגמ' הא משמע דתלוי
באינו מוליד לכן צריך לומר לפ"ז שהוא גזה"כ
מטעם שלא ידוע לנו ככל גזיוו'כ.

איי

ולר"ת שסובר שבניטלה אחת מוליד ורק בשביל
זה מכו~ירו ,עיין ברא"ש שכתב לר"ת שרק פעמים
שמוליד וגם אית לו רפואה ,שלכאורה תמוה אם ליכא
כח ההולדה בביצה אחת איך יוליד לפעמים העם
יש כח הולדה גם בביצה אחת ה"ה כמו בשתי ביצים
ולמה רק לפעמים ,וגם איזה רפואה שייך לדבר
הנחתך .אבל צריך לומר שהוא כדבארתי דבנולד
בביצה אחת יש לו כח הולדה גם בהאחת ,ורק בסתם
בנ"א שנולדו בשתים נ4לק כח הולדה לשתי הביצים,
ולכן סובר 4רא"ש אליבא דר"ת דוראי אפשר שישנם
אנשים שאף שיש להם שתי ביצים יש להם כל כח
הולדה גם בכל אהת מהן ואנשים כאלו יולידו אף
כשיחתכו האחת מחן אכל הרבה אנשים לא יולידו
משום שאין להם כל כח הולדה אלא
דוקא.
י
ה
ח
ר
ת
ב
ונמצא שלר"ת שאינו סובר כהירושלמי שמכשיר
מצד שלא ניכר שלא מוליד ע"י המעשה אלא מטעם
שהוא מוליד הא ספק פצוע דכ) 4ומה שהכשירו
ולא אפרו מדין ספק איסורא יש לומר שהוא מ'יום
שיש להעמידו על חזקת כשרותו דקודם שנחתכה
ממנו הביצה ,וגם אולי מכשיר ספק פ"ד כמו שכשר

ספק ממזר ולא גזרו בו רבנן אף שגזרו בספק ממזר
1ב11ינ 1שעלקו רבותינו היחרונים בספק
בפ"ת סק-ג בשם הנו"ב שהביא סברא זו וגם שהוא
חולק .וניחא לפ"ז גם מה ששייך רפואה שהתו
להגדיל ע"י סממנים כח ההולדה שלו שגם בביצה

פ"ד עיין

כפ שה

שיא

האחת שנשאד לו יהיה בה כל כח הולדה שיש
בהשתים כית שאיכא מציאות שיהיה כל כח הולדה
גם באחת .ולפ"ז שאירע גם אלו שמולידין אף
בנחתכה )פ4ע וגם שאית לזה רפואה לא סמכו
ועולכים על חתיכת אהת וחתכו השתים ולכן מאסה
התמ-ה לאסור לקהל רק כשחתכו השתים ,חעי טעם
החינוך שפיר להראיש אליבא דר"ה.

והנה בפירוש ובלבד שלמין שבירח2למי פד-י

בתוס' 1כ 1הרא"ש בפידוש ראשון דדוקא כשניטלה
ביצה שהיתה שלימה אכל אם היתה פצועה שגרע
אף לר"ת ,לא יוכשר אף כשניטלה דאין זה פסול
שחחר להג)~רו ,ולכאורה קשה מ"ש מפסול דניקב
ונסתם שח41ד להכשרו ,ודוחק לומד דזשצע גרם
שלא יוליד שוב לעולם .ולמה שבאדתי ניחא דכית
שאפשר גם שלאיוליד דהא רק לפעמים מוליד וה4א
בעצם ספק פ"ד שההכשד שלו הוא או משום 4וקת
כשרות או משום דסובר דספק פ"ד כיר1 ,כי 11שהיה
פצוע בהביצה תחלה שזה וש גרע והיה פסול הרי
הוא אדרבה בחזקת פסול ,ולכן לא מבעיא אם ספק
פ"ד אסור והכשרות דניטלה ביצה שלימה הוא מצד
חזקת כשרות שאין להכשיר בניטלה כשהיתה פצועה
דאדרבה היה כבר בחזקת פסול ,אלא אף אם הוא
מטעם שספק פ"ד כשר נמי כית שכשהיתה פצועה
הרי 4יה בחזקת פסול לא נחשב זה לספק אלאכויאי

פסול מצד החזקה אכל נמצא חדוש דאם יש

פץ

שניטלה ממנו ביצה שהיתה פצועה שנשא גיודת
והוליד ממנה בנים הרי נתברר ש)ןננו פ"ד כית
שהוליד ויהיה שוב מותר לישא בת ישר)ול.

עכ"פ נתברר שאיסור פ"ד הוא רק כשאינו
מוליד ,ואף כשבזמן נתינת התורה לא הוליד אם
נשתנה הטבע ומוליד אינו באיסור פ"ד ,ולכן ניקבה
הביצה אף שבגמ' %4תא לרסזד כיון שעתה זיי12
שהדופאים מנקבים ונוטלין משהו ומולידין כשר לבא
בקהל .אבל נראה דדוקא הנקיבה שעדודן הרופאים
שיודעים איך לנקב וליטול כשר ,שהרי דק באופן
וה חזינן ששליד ולא בניקבו דרך סבה כהא דההוא
דסליק לדיקלא וחרזיה סילזא בביצים ,שאולי נעשה
באופן שותקלקל שלא יוליד אף לפ"מ שנשתנה עתה
אך כשיוליד לא נימא חזר על בניו שהרי אפשד שגם
בדרך סבה היה הנקב באופן שלא קלקל ההולדה כיון
דאיכא מציאות שיוליד ח)ם ספק ,פ-ד כשד יש
להכשיר אף בניקב דדך סבה .ועיץ ביש"ש לענין
ניטלה ביצה.פא
ן שג"כ כתב שהדופאים יודעים
לאמן ידיהם ואיך לעשות הובא בפ-ת סק" 1עיהש,
ולכן אין להוכיה ממה שמולידין כשנקבו ודופאים
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לניקבו בדרך סבה .עכיפ בעובדא
רשאין להניח
י
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ד
לרוטא ליטול משוו מהביצה לבדוק למי שאווה שנים
ולא הוליד לידע איך לרפשתו שיוכל
לשהחוילידע.םאשחי
ידידו,

משהפיינשטיין

מ שה

ז כמימ וגם
כד4רתא ברמב"ם פי"ג מאי"כ הט"41יי
הכ"מ לא פליג אלא שהוא הבין שהמימ נ4זיר למי
שאונן סמוכין לקבלם וע"ו כתב שאף שאנן הדיוטות
אנן און מקבלין אבל ודאי גם המ"מ לא יטעה בוה
דומוה חלוק יש דהסמוכין לא יקבלו ו)כן שעועין
בשליחותייוציקכלו 1כ11נת הדיוטות הם אנשים שאיגם
ת-ח ווה מודה גם הכ"מ וכשרים להיות ב"ד לגרות
ואין כאן מחלוקת לריטב היה זה איסור לאהיו
א' סתם אנשים שאינם ת"ח שברים על אוסורים
אלא שהוא רבר שצריך להתרחק מזה ולכן הדיוטות
שאינם ת"ח לא חששולזה .ולכן כוטיש לועש שיעכור
על אוסור חמור יש להקל לקבל לגייר ,אבל בכהו
שהוא דבד אסור ממש 4ר 1להודקק אף כשיש לחוש
שישתמד ח"1כיון שהוא פושע.
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בעניןלגייר נכרית שכבר נשואה לכהן
בערכאות כדי שישאנה מצד שאומר
דאם לא יתירו ישתמד ח"ו
בעה"י ט'ו כסלו תשכ"ב.
מע-כידידי הרכ הגאון המפורסם כש"ת טוהר"ר
אליעזר לעהין שליט"א וב תצ"ד כדעטראיט.

הנה כדבר )חתד ממשפחה חעעבה שנשא נכרית ויש
לו כבר בנים מטצה ורוקוהו מהם ועתה בא
ואנד שריא רוצה להתמהר וגם לגיהר את הילרים

תט לא יקרכהצ מפחיד אותם שהש ישתמר וההא
כהו שאסור בגיורת אם יש לגהרה כדי שלא ישתמד,
לע"ד איני רהשה בזה מקום להת-ר רבשלמא אם
היה הוא יכול לגיהרה בעצמו ולישאנה חעידון היה
אם ירזקהע בשביל חטא וה שתשא גיורת כשיוו
לחחם שישתמד היה תלוי וה בהדין שהביא הט"ו
יו-ד סימן של"ר סק"א שלפסקי טרן-א" שפסק כן
הרמ"א מנדין למי שוייב נדה אפי' מציש לחהן
שע"י כן יצא לתרבות רעה יט"ו חולק שם והחת"ם
סימן שכ"כ מסיק כהרמ"א 1כ 1משמע שסוכר הט"א
שציין לגם' דקידושין ולא הזכיר שיש חולקיה אכל
הגח אפשר שכו"ע יחץ דאין להמשפחה לרהקו כי
טעם פסקי מהר)רע ה4רמ-א הוא כראיחא כנה"כ
רהוא מכית דדין ב"ד ההש שמנדין )צתו אין לחוש
ך בקרוב ורחוק
ד.ול"כ כטלה דין ישראל 11ה לאעיי
ל
ב
א
של בני המשפחה שאים דין כ"ד.
הא צריך
לגרות שיזדקקו גיד לוה והם אין להם לחטא אף
חטא קטן שהואלסייע שישא כוע גיורת בשביל שלא
ישתמר דוש אין אומרים לאדם חטא כשביל שיוכה
חברו שלא יעשה איסור חמור כשפשע כדאיתא
כתוס' שבת דף ג' ונפסק כן כמג'א סימן רנ"ד ס"ק
כ"א עיי*ש .ורק בישדאל שמוהר לישא גיוות יש
להקל לב"ד לגתר אף שי)ש לשם אישותט"יום שאין
וה אוסור ברור שהרי ביד הריוטות הוו מקבלין

והגה לבד וה הא אף שר,מת5יר לשם אישות
נפסק הלכה ביבמות דף כ"ד שוטש גר 1כ 1הוא
ברמב"ם וש"ע מ"מ וראי בעינן שיקבל מצות דהא
גר שלא קבל עליו איוה מצוה אף שקבל עליו שאר
כל המצות אינו גר כהאיתא כבכורות דף ל' ואע"ג
ד4התא שם רק אין מקבלין אותו ובן הוא ברמב"ם
פי"ר ה"ח ,מ"מ משמע דאף בדיעבד אינו גר כמו
כחבר וכהן השנויין בברייתא  11ג"כ בלשון אין
מקבלין 1ה)1ו דין דבדיעבד כד)ותא שם כל כהן
שאינו מודה בהאין לו חלק בכווגה וכתב הרמכ"ם
בפ-א דבכורים ה"א שאין ןתנין לו מתנה טהן
הייע מב"ד כטונות כהעה וכן לא כתב בפ"י ממטנשי
מו"מ ה"כ שבדיעבד ההא בדין חבר למה שקבל
משמע דאף כדיעבד אין לו דין חכר ,וכ"כ הוא
כעכו"ם שלא קבל עליו דבר אחראין מקכלין שידא
גם בדיעבד שאינו גר ואף שא.צ שילמד ולידע
כל התורה קודם שמתגיר ,וגם שהוא גר בדיעבד
)קו שלא הודיעו אף המקצת מצות קלות וחמורות
שצריך להודיע כדאיתא ברמב"ם,פי"ג הי"ז ובש"ע
סימן רס"ח סעיףי-כ ומפורש בשבת שאף שלאידע
מאיסור עיז הוא 4ר ברף ס"ח בגר שנתגהר בין
הנכרים וריב על הדם אחת ועל החלב )חתת ועל ע-ו
)חתת ,מ"מ קכלה לקיים כל הנשות שחייבין בהם
ישראל צריך לקבל ווה מעכב הגרות .אך לכ4ערה
יקשה משבת דף ל"א ממה שקבל הלל להגר שיצשר
שכעל פה איני בשמינך נהי שפרש" שהיה הלל
מוכטת שאחר שילמדנו יסמוך עליו מ"מ הא עתה
כשטבל לא קבלעדיין תורה שכע"פ שאיב כלום ולא
הווכר שהצריכו לטבול אחר שלמדו וקבל עליו ,וא"כ
משמע שאומ מעטב אלא הואדין לכתחלה ולכןכיון
שידע שלבסוף יסמוך עליו קכלו גם לכתחלוג אכל
נהשהשרש-י תירץזה שכתב 5יריה 1פצך על חסצע

