
 ה שמ העזראבן ת ו ר גאתלו
 ובשביל ,כהעבור, סכנה ליכא שלדימטה מאחדלפקפק, יוי זה על שגם אף לההיר, מ2 תתעבר שלאעצה
 לשמש להתיר אין כרא,י הולד 'היה לא שח"1היראה
 יהיה שתלד חפחידה שהרופא מכיון אולי אבלבמוך,
 תחלה גזפה על לא אכ מזה תחלה שהיא עלול עור,ח"1

 לעשות צבל להאשה. סכנה ג"כ שהתו שגעחבעניני
 להתיר, שייך לא דאורייתא לאו שהוא להאישסרום
 מבעיא לא אטור, ג"כ האשה את לסרס כשירצהואף

 שהוא שסוכר כיה ס"ק ה' סימן אבה"עלהגר"א
 דמשחתם טקרא עשה באיסור רק אבל דאורייתאאיס,ר
 רק שתוא לרש,ברין אף אלא מלקות. ליכאשלכן

 אמד שהרופא טה ובעצם להתיר. אין נמימדרכנן
 חשש אלא אמת, אינו עורים 'היו זרע לו יהיהשאם

 בכל דמלם בריא בן שיהיה קרוב .יותר היא,בעלמא
 ד,קי חשש. שזם בכלל אינה בת תהיה אם וגםאכדיו,
 בקטלנית כרבי ז"מני בתרי לחוש שיש ניטאאם

 ישא לא רכא דאמר הא שלענין ואף ס-ג, דףביבמות
 הוא מצורעין ומשפחת נכפין מטשפחת אשהאדם
 התם הנ"י לטעם אולי 1.טני, בתלחא באיתחזקדוקא
 מתלתא טפהות במשפחה לחח2 דאין מודה רביד,קי
 לקטלנית לדמות שיש עצמה זו כעשה הוא הכאזימני,
 לבנים אלא חזקה אין הא ט"מ לרבי, זמני בתרישהוא
 זכרים בין חלוק שאיכא דיד,ע לבנות, ולאזכרים,
 בעלמא, חשש רק הוא לבנים ואף זה. כדבדלנקבות
 לה אין שלכן ושלם. בריא הולד יהיה הרובולפי
 אין במוך לשמש גם דעתה תתי"2ב ,ואם כלל,להוש
 להתיר יש הרזפא דברי מצד מפחדת אם אבללהתיר,
 ממילא. כסכגה שהוא שכתבתי מטעם במוךלשמש

 מוקירה ידידווהנני
 פי'נשטייןמשה

 ידטיטן
 שיולירלרפאותו כרי לבריקה זרע הוצאתברבר

 תשכ"1. אדרז,
 ברוך ישראל מהר"ר הרה"ג הנכבד ידידימע"כ
 נעם, דר'הנקרא

 הרופאים לבדיקת זרע להוציא שצדיכין טי ניחןהנה
 אגרות בספרי עיין להוליד, שיוכל לרפזפתוכדי

 לבטלה זרע שאיסור שבארתי ע', סימן אה"ע חלקמשה

 אבל שיוליד, 'לרפ4רתו לידע כדי שהתו מ(פזרליכא
 דיבטות מהא כדהוכחתי ביד תנאף לא איסודאיכא
 ליקח טוב להבדיקה שאם כתבתי שלכן ע"1,דף

 אח"כ ותב)א בביתו התשמיש אחר מהאשההזרע
 פוקרי אבי דשערי חמימא כנ4מא אסורלהרופא,
 רק זה הוזכר דבגמ' צבעונין, דבגדי הההורוע"י
 היטכ נסתם אם הוא והנייון אשה לו שאיןהתם
 הכא אבל ישראליו4 באשה להתירו שבגירוהנקב
 יעשה לבדיקה וטוב אשתו עם בתשמיששרשאי
 שבגופה. מהזרע משה) ממנה יקח והרופאבתשמיש

 כיס בהלכשת לבדיקה שטוב הרופא יאמר אםוגם
 שהוא ואף בזה. לשמש יכול תשמיש בשעת אכרועל

 תשמיש דרך להחשיב. שייך דלא לבטלה זרעבאיסור
 גדול וטעות לגופה, הזרע יכנס שלא צזה סותםדהתו
 כדאיתא סדין דרך יבמת. ש'בעל יזסי מר' להכיאהוא

 כפשוטו נפרש אם שאף ה.א, מינמות פ"אביד)ובלמי
 על סדין ללבוש שהצריטה הוא שהכוונה בהפ"טדלא
 אלא ב', דף בנדרים דר"א כההיא טפח רק וגיל4גופה
 כרך דמאברו הצדדין שרק היינו אכרו על סד'ןשהיה
 הנקב הויה סדין היה לא 'הגיד בראש אבלבסדין
 בנרתיק, לבעול שמתיר כתר"ה על .פלא לגופו2מגולה
 אף טובא להסתפק יש להתעבר סכנה 'במקוםדאפי'ל.
 בספרי עיין סכנה במשם באחיעזר הגרח"עשמתיד
 לרפואוהו לצ)דך  שהוא מכיון אבל בסופו. ס"ג סימןשם

 לא ואיסור לבטלה, דא'4ו 4איסור בזה איןלהוליד
 ביד ני4יף זה ה,י לא בהכיס בתשטיש גםתנאף
 לא אלו ענינים ששני הרופ4מם יאמרו ואםומותר.
 אלו כאופנים אס,.ר יהיה ממי'לא הרי לבדיקהטוב
 מבפנים לדוש להתירו יש דלבטלה, האישרמצד

 זה איסור שגם משום בקבוק, לתזך מבחוץולזרות
 ואונן ער כמעשה דהוא לבטלה זרע הזצאת מצדהוא

 איסזד ליכא הא ובכאן ל"ד דף ביבמותכדאיתא
 הרופא כשיאמד אבל כוה. ליכא כיד וני4ךףדלבטלה
 שלכן הכעילה אחר תיכף האשה טגוף ליקחשצריך
 גדולה פריצות דהוא כתבתי בזה 'הרופ(ב בביתיבעול
 מבפנים לדוש העצה שיש מאחר כן לעש,ת כדאישאין
 גם זה באופן אלא לבדוק אפשר אי ואם מבחוץ,.לזרות

 לשמש אבל לדינא, 'ברורים דכרים )הם מותר, יהיהזה
 ט)ב ודאי הוא הדופא לבית האוךה תלך ואח"כבביהו
 כתר"ה שכותב והאברך כדלעיל, לבדיקה טוב אךאם

 בבית  שלבעול רק אמרתי כי טעה בזה שאסרתישאמר
 כתר"ה דברי כל ומ'מילא כדאי, אינו זה לצורךהדופא
מי.תרין.

 ולזדזת מבפנים לד,ש שאסור כתר"הומש"כ
 ע- מעשה שהוא משום זכוכית כלי לתוךמבחוץ



תלז ה ש3מ העזראבן ת ו ר גא

 כלום, אינו לרפאותו הרופ,א בריקת לצורך אףואונן
 באותו אסור הוא לבטלה זרע הוצאת אופןשכל

 לא מבחוץ וזריה מבפנים דישה וגם עצמו,האיסור
 יבמות בגמ' כמפורש ממש ואתן ער מע,ןההיה
 דש אבל כררכה, בשלא הוא ואונן ער דמעש"שם

 רמעשה עצמו ה14סור אותו הוא מכחוץ חורהמבפנים
 ענין כל וכן לבטלה, זרע הוצאת איסור שהוא ואונןער

 כגון עצש איסור באותו הא לבטלה זרעהוצאת
 לרוב תשמיש בשעת במוך וכן האבר על כיסבלבישת
 לרפ(יתו הזרע לבדוק הוא באכ וא-כ 'וכרומה,השיטזת
 כרי שהוא כות לבטלה נחשב ראינו משום הואשהיתרו
 אסור בידים במשמהם ורק לבדיקה. שמועילבאופן עוש" כעעשא זה איסור ליכא בנים להולירשיוכל
 חולות לצורך אף הזתר לא שזה ביד תנאף לאמשום
 כדבארתי.בנים

 זרע ויצאת 4יסזר כי לדעת זה כתר"הומש"כ
 כתר"ה שסובר זה מלשון בנר(וה לאוין, משס"האינו
 טעית שה,א מכתר"ה במחילה מדרכנן, רקשהזא
 מדארייתא הוא לבטלה זרע הוצאת כי כן לומרוח"ו
 י"ג רף כנדה יוחנן כדא"ר ביריש מיחה חייבוגם
 זה שעץן בש"ע שאיחא עד מאד חמור איסורוהוא
 דהא רוקא של(י אף  שבתזרה עבירות מכלחמור
 בבאט כדאיתא חמהר נרה יאיסור א"א איסורדזש
 שייך היה לא דרבנן איסור על מ"מ סק"א כ"גסימן
 דונשמרת מקרא הדוה'ור 4הסור טל והרי זה, לשוןלומר
 דף בכדובות יאיר בן פנחס ר' שדריש רע דברמכל
 והיא בלילה טומאה לידי "בא שלא כדי הואמ"ו

 בע"ז החוס' כרכתבו אסמכתא ולא ג'מורהררשא
 לאו בכלל שהוא הזרע ווצאת כ"ש וא"כ כ',רף
 שאינז משהם אינו הלאהן ממנין נמנה שלא ומההזזנ

 תולי נמי, לא דארייתא 14סורים דהרבהמיאורייתא
 והלאו אזהרה ולא מיתה שנש בזה שנאמרמשום

 על רק לא אינווי לכפילת במחנה נאמרדונשמרת
 למנות הרמב"ם רצה לא ענינים עוד על אלאהרהור
 דוימ'ב"ן שהוסיף הל"ת במנין כסה"מ עיין מיותדבלאו
 בשם סק"ב בפ"ת כתר"" שראה ומה י"(2מצוה
 כנראה זרע, חשחתת מוהד הבעל שברשותהחת"ס
 לה שיש ב(ושה דהתו שם ש14ירי מה ראהשלא
 במוך אלא החת"ס מתיר ש4ץם להתעברסכנה

 אולם להתיר אול' שויש שכתב תשמיששלאושי
 ליכא זרע השהתת ד4יטור דאף הבעלברשוית
 רצונו בלא "וש להשחית דקןת עכ"פ להאין

 כתר"ה כתב איך ותמיהבי לה שמשועברתמסעם
 באיסיר ח"ו להקל לטשת מקום שיש כ4לודברים
 זה,חמוד

 שליכא פריצ'ותא נענין כתר"ה שהאריך מהיכל
 בבית להכניסם דהוא שכתבתי למה ענין אינולרופא,
 גדולה פריצותא ודאי דהוא לבעול חדר באיזההרופא
 ב'ביאה שמקרש "ריצותא בטעם ר"ת מפי' יותרעוד
 שדרך לדבר שהוא אף לזה העדים יחוד מצדשהוא
 אח"כ ולבא 'בביחו בתשמיש אבל לזה העהלםוהכרח
 הרופאים משמושי ככל הזא וראי להרופאהאשה
 יו"ר בש"ך כדאיתא פריצ'ותא לא חוף איסורשליכא
 בוה. להאריך צורך וא'1 קצ"הסימן

 לי ששלח כתר"ה שטתב הר(ובון קתטרםובדבר
 לי ששלח עתה עד ראיתיו לא הנה שנ" עשריםלפ:י
 זרע זריקת בדבר גרול קונטרס עיד עם יהדמחדש
 אבל נכונים רברים גם בהם שיש ואף אחר,מאיש
 אישתמיטתיה ולפעמים נכונים שאינם דבריםגם

 ולהלכה שבשתא. חורפא לפים כי מפורשיםרברים
 שנכתבו המאמרים וכל בספרי שכתבת' כמו ברורהוא

 רברי נגר עצמן מסברת הברוין רברים הםבירחונים
 מקומזת נגד ואף והאחרונים הראשוניםרבותינו
 איני אבל שכתבו הדברים בארתי וכבר בעצמן.שהזכירו
 בירחונים ליכתב ניתנו שלא אלו דברים לפרסםרוצה

 דורשין אין כאלו רברים כי ו4וטה איש לכלהמסורים
 וכ"ש י"ב דף בחגיגה כראיתא בעריות כמובשלשה
 פשוטים לאנשים וגם לאלפים 'הנשלח כירחוןשלא

 לצל רק ומחפשים חטא ויראת השם מיראתורהוקים
 להשמיט שצריך הודעתי וכבר עצמן. את לרמותהיתר

 השלום מפני יה לעשות שלא ליעץ וישמלהתיר
 בזה. נוהג אני כ(מטר בו:כיתשיעורה

 ידייו,זהנני
 פיינשטייןמשה

 טוסיטז

 האיש בגוה משקה איזה זריקתבענין
 ואה"כ חדשים ששה יוליד שלאשעושה
 םירום איםור ע"ז יש אם כבתחלהחוזר

 תשכ"ה. צ~ל ור"חעש"ק
 אפרים מהר"ר הרה"ג אהובי ידידימע"כ
 שליט'(2גרינבלאט

 זריקה מחדש הרופאים שהמצייר ששמעתבדבר
 שלא חדשים לששה זה שמועיל אנשיםיצוף


