בס"ד

לכבוד הרה"ג ר' יצחק אברהם מעלבר שליט"א
ראש מכון תורת המשפחה
ראשית הנני בזה ליישר כחך בעסקך להודיע להמורים המציאות בכמה עניני
הנוגעים לכל מורה דת ודין ,ובפרט ללמדם באופן מסודר מאוד ובלשון נקי מנופה
בי"ג נפה ,הן בהלימוד והן בהוראת המציאות באופן הראוי ללמדם ,שאף שכמעט
רוב הדברים כבר מוזכר בספרי השו"ת מגדולי הפוסקים הקדמונים ,מכל מקום
מפוזרים ומפורדים הם וקשה ללקטם להוציא מדבריהם המציאות האמיתי ,עד
שאפשר להאמר ע"ז שהמורים מרובים והיודעים מועטים .ומחמת חסרון ידיעת
המציאות ובפרט בעניני רפואה שנשתנה הרבה מאוד מזמנים הקודמים ,בקל יכולים
להתיר את האיסור ,ובפרט בעניני מניעת הריון שנתרבו השואלים ,וגם לרבות
האופנים שאפשר למנוע על ידן ההריון.
ובענין זה אזכיר למע"כ איזה דברים מזקני ההוראה) ...הרב האריך בד"ת ,ואכמ"ל(

וטרם שאסיים הנני להעיר בענין פסקים והוראות בענינים כאלו אשר כל גדולי
העולם העידו ששאלות חמורים כאלו אין שייכים לסתם מורים רק לזקני ההוראה,
והעיקר בלימוד מע"כ להמורים הוא בהמציאות כדי לידע מהו שאלה שצריכים
לשאול ע"ז ,או שיוכלו לעזור לאחינו בנ"י ,לברר המותר בוודאי ,והאסור בוודאי,
ומה שצריכים לשאול .אבל בעצם להורות על שאלות כאלו כבר ידוע דברי החת"ס
ועוד הרבה גדולים בספריהם מה שהרעישו ע"ז להזהר בהוראות שלא להורות
מעצמו מאחר שסוגיא זו הוא מגופי תורה וצריכים בזה סייעתא דשמיא מרובים.
ולכן יש להעיר מה שפסק מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע בשו"ת דברי יואל סי' קי"ח
בסופו בענין מה שפסק שם בתשובה להקל בשאלה בענין שבוי' ,וע"ז כ' להשואל
]אחר תשובה ארוכה שבירר להקל[ שישאל את חכמי ירושלים אם יסכימו להקל.
והננו בזה ליישר כחך בכלל ובפרט ואכמ"ל במעלות השיעורים אלו וגודל הנחיצות
והתועלת לכל מורה דת ודין ובפרט א' שכנראה שמעלה זו עולה על כולן במה
שהלשון היה מנופה בי"ג נפה בנקיות וטהרה עד להפליא באופן שאין בו שום חשש
שמץ ודופי ,ואדרבה נפתעלתי מאוד האיך אפשר לסדר שיעורים כאלו בכל כך
זהירות ונקיות הלשון והוא אומנות נפלאה וסייעתא דשמיא מרובה.
והשי"ת יעזור שתזכה לומר שיעורים אלו להבא ולהגדיל תורה בקדושת ישראל
ולהאדירה.
הצעיר בבני ישראל ,המצפה לביאת המשיח
וישועתן של בני ישראל בקרוב במהרה דידן ,אמן

יואל מענדלאוויטש
מו"צ בקרית יואל
ומח"ס שבילי הרב ושו"ת שבילי תשובה

