אגרות

אבן העזר

וראי' לזה מקדוויז דף ס"ז ע"ב שאמר מה אחות
אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת
שלכאורה מה כוונהו בשם ער~ה וצריך לפרש שכוונתו
כדבארתי שכל האיסור הוא מחמת שהיא ערוה
שהתורה קראתן בשם ערוה וזה אסרה ולכן חושב
זה לפרט מיוחד (ועיין בדברות משה ליבמות פ"ג
סי' כ',ו) .וא"כ נמצא שאחות אביו בלא 'טם ערוה
לא היתה בכלל האיסור אך שליכא זה במציאות
וא"כ קודם מ"ת שעדיין לא נקראו בשם עריות אין
ש"כות כלל להאיסור דאחות אביו וכדומה באופן
שהיו קודם מ"ת שלא היו בשם ערוה אף עתה אם
הי' מציאות כ;ה .ודומה זה למקום מקדש שאף שאחר
שהוקדש אסור לבא לשם זר וטמא מ"מ קודכ שהוקדש
לא ה" שייך כלל שיזהרו בזה כיון שעדיין לא
הוקדש ~אינו שייך כלל לאיס~ר ביאה רמקדש .וכ"כ
הכא שאף שאחר שנקראו בשם ערוה הן באיסור
כרת מ"מ קודם שנקראו בשם ערוה לא היו שייכות
כלל יהאיסור ולא הי' שייך שום זהירות בזה ולכן
נשא עמרם אחות אביו והיו הזרע מיוהסין הי~תר
מובהרין והיותר קדושים בעולם.
ידידו מוקירו

כאשה
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סימוי
אם יש לבדוק למחלת טיי סאכס קודם

הנישואין

י"ח אדר השני תשל"ג
למע"כ חהני כבני היב הגאון מ1הר"ר משה דוד

טענדלער שליט"א.

הנה בדבר הילדים שנ~לדו שלפי הטבעחיים ;מן קצר
כשנתים ושלש ומתים הנקרא טיי-סאכס והם
נולדים מאב ואם ששניהם יש להם סבה זו שאף שאין
זה חסרון להם בעצמם אירע ש:ולדיןמיה ילדים כאלי,
ואם יש ;ה רק לאהד מהם לא אירע זה ,ויש לידע
זה מבדיקה בהדם של האיש והאשה ,אשר אז כשידע
הבחור או הבתולה שיש להם חסרון זה יראה ליקה
לאשה בתולה כזו שאין בה הסרון זה ,והבתולה שייט
בה חסרון זה תראה להנשא לבחור שאין בו חסר1ן ;ה,
ורוצים לידע דעתי העניה אם מן הראוי להבחור או
להבת~לה להשתדל לידע זה ,ואם טוב לידע בזה אם
לעשות בדיקה  11בקטנותם או רק כשיגיע זמנם להנשא,
ואם לעשות זה באופן פרסום או בצנעא ,עיינתי בזה
וזהו הנראה לע"דכי אף שהואמיעוט קטןילדים נולדים

כא

כאלו ושייך לומר על זה הקרא דתמים תהיה עם ה'
אלקיד ונפרש"י בחומש?,ם שכתב התהלך עמו בתמימות
ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות ,מ"מ כיון שעתה
נעשה זה באופן קל לבדוק יש לדון שאם אינו בודק
את עצמו הוא כסגירת העינים לראות מה שאפשר
לראות ,ומכיון שאם ח"ו אירע רבר כזה הוא להורי
הילד צער גדול מאר מן הראוי למי שצריך לישא אשה
לברוק את עצמו .ולכן טוב לפרסם הדבר ע"י עתונים
ואופ:ים שידעו העולם שאיכא בדיקה כזו.

אבל ברור ופשוט '2צריך להעשות הדבר בצנעא
שלא ידע בחור אחד מהברו ובתולה אהת מחברתה,

וגם הריפא אשר יעשה אצלו הבןיקה לא יגלה לשום
איש כי אף שהרופאים מעידין שאם יקח אשה שאין
בה חסרון זה וכן כשהיא תקח איש שאין בו חסרון
זה אינו כלום לא יאמינו הרבה בני אדם ולא יוכלו
להשיג שירוך שלכן צריך הדבר להיות בצנעא ,ולכן
לא טוב הדבר לעשות בקבףן רב כמו בישיבות ובתי
ספר וכדומה.

וגם כפי שידוע כחות הנפש שרוב בני אדם סובלין
הרבה מהעצבים שלהם שנקראו "נערוון" שמצייר
להאדם רבר קטן לגר~ל וחשש קטן לחשש גדול בפרט
במדינה הזאת כידוע ,שלכן ח"ו לעשות בדיקה 11
לבחורים צעירים שעדיין אין חושבין בענין נישואין
והרוב הוא שעד עשרים א'ן חושבין בזה ואין לדבר
אליהם כלל בענין וה .וגם לבד זה מכיון שהדבר צריך
להיות בצנעא שלא ידעו אחרים מזה ,הוא דבר קשה
מאד לפני בחורים צעירים להיות בעלי סוד וזה יזיק
לעצמוולאחרים .ובתולות שדרכן להנשא כשהן צעירות
אין לעשות בדיקה זו לפחות מבת שמונה עשרה שנה,
ואם יזדמן בבחור אחד או בתולה אחת ירצו להנשא
קודם הרי הוא מיעוטא דמיעוטא שאין לחוש לזה וגם
מכיון שהדבר נתפרסם הרי יותר :וטה שיודעין מזה.

ובענין הקרן (פ'אנד) לזה שהוא מנכרים ומיהודים
שאיגם שומרי תורה ,ביש להם ו?יטה אחרת שעושין
הפלה להעובר שנבדק והוא ולד כזה ,שזה הוא דבר
אסור שרופאים שומרי ת1רה לא יעשו דבר אסור כזה
אינ' רואה צורך ותועלת לרופאים שומרי תורה שיהיו
ג"טיטייכיו לקרן ,ואם יש צורך ותועלת לע:ין דברים
המותרים ליכא בזה איסור ,אך יזהרו שלא יראה שגם
הרופאים ש~מרי תורה מסכימים להתיר הפלת עוברים,
אבל כל מה
שאפשרב בשיהורת1רפ.אים שומרי תורה לאיה.י
שייכין להם הוא טו
חותנך כאביך ,אוהבך בלו"נ,
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