תמו

אגרות

מ שה

אבןהעזר

קידושין כסברת הגרי"א הענקין שליט"א בספרו
פירדשי איברא מטעם שליכא דין שיתטוע לקידושי
מצות הורה אלא לזה שלוקח ! 1לאשה הוא הכוונה
שצריך דממילא ביאות דאחר שהבניסה לביתו הם
ביאות דקנין ,נמי אינו כלום בתלמידי הרעפארמער
והראבייס שמסיתים ומדיחיט שלא יעשו קידושי
תורה דק דברי הבל שלהם שהרי הוא כמתטוניט
ממש בדוקא שלא יהיה ביאתם לקידושי תורה
שלבוונה זו גם להגרי"א הענקיןאין לווש כלל .ולבד
זה מלשט כמהימים דרו בחדר מרוהט שכתב בתר"ה
משמע שהם ימים ולא שנים מף לא קרוב לשנה,
וגם שאיע בדירה קבועה ,שקרוב שלא היו יודעין
מזה שני אנשים כשרים שאיש זה ואשה ! 1דרים
שם בתור איש ואשתו אף אם היה במקום שיהודים
דרים בהסביבהכי בדירה כזו ו!מן קצר כמעט שבגיש
לא הרגישו זה ,וכ"ש בשדרו במקום שלא מצוי
יהודים ,וממילא לא היו קידושין ,אף אם לא נאמין
שלא חיו חיי אישות והיתה עדיין בתולה כשיצאה
מממ בגירושי ערבאות,
אם היתה בתולה אפשר
משום שרק הערה בה ולא השיר הבתולים שלקידושין
היה מועיל ,משום רלא היו עדים ע"4

.1קי

ולבן אף לכתחלה היתה מותרת להנשא בלא
גט ,וממילא בשרים הילדים לבא בקהל !שראל,
ולענין כשרות הילרים הא עוד עדיף מהיתר הנישואין
דאף אם נימא שהוא קצת ספק הא ספק ממ!ר בשר
מדאוריית) 4אבל בעצם אין ספק שהם בשרים .וגם
כיון שלא היתה מקודשת ואינו פסול הרי לא נפסלה
לבהונה ונמצא כיון שאבי הילדים הוא כהן הם
כהנים בשרים לנ"כ ולקרא ראשון.
שלא קדשח
קידהשי חורה ונמצא שנולדים באיסור פמיה וגם
ודאי לא הלבה למקוה מ"מ לא נפסלו מכהונה בדאיתא
ביבמות דף ס' ואיפסק ברמב"ם פי"ט מאי"ב ה"1
ובש"ע סימן ד סעיף ט"וועיע בב"ש סימן ד' ס"ק
ט" 1שנולד מנדה שדשא פגום אינו לאיסורים והוא

.1קי

פשוט.

והגט שנתן בעל הראשון ששלח לי כתר"ה אינו
בלום לבד מה שפסול הרי לא היתה נתינה כלל
דהא מסר לאביה שלא בב"ד ולא נעויה שליח ואף
אם היה נעשה שליח הרי לא נתנו להאשה בבי"ד
שאינו בלום דמא אף ב-ד פעין לא היו מוסרין גט
כזה ולכן לאהוי אף ריח הגט לפסול מכהונה.
ידידו מוקירה

משהפיינשטיין

טימן כד

בעניןהפין שלאלהתעברכשהיאחולה
וחלושה
י הרה"ג מוהר"ד אנרהט דוים לעווין
טדכירי

שליט")ב

הנה בדבר
עלא תתעבר האוה ,ודאן מצד
ה
איסזרה
פע
!ר
ילכטלהליכא ואם קשההעיבורלפני
הצשה מצד אולי הקי אםי
ק טצד חו~טה בעלמא
כשהוא יותר מבסתם נשים ,יש להתיד מצד זה אף
בלא קיים עדיע פףר אם היא חלח2ה לחכות אי!ה
זמן קצר עד שתה)וזק גופה ,זכ"ש כשקיש פו"ר שיש
להתיר לחכות גם עד שלש שנים עד שתתחוק .ואם
היא אשה זילה
שלא תסתבן מזה אלא תחלה
ביותר ,מסתבר דבקים פז'ר תוכל לבטל ב)צפן וה
לגמרי,דנהיביל טצות שבתאין הישה משועכדת
לבעלה לההחלות נתה יותר מדדך סהם נשים,
י אינה משועבדת להתהית מ!ש
בשביל פו"ריבל
אבל היה טאהיב לגרש.ההי קודם עשר שנים מכיט
שאינה רוצה להתעבר מצד החולי ובשביל שבת הא
ן שאיגה משתבדת
אי'נו מהייב לגהשה וממילאביי
לבעלה רשאה לבטלכדי שלא להתהית ביותר.

9.י

9.י

ד.קי

אבל עיקר הנידון ב!ה ווא משזם שהרבה נשים
רווות מ!ה טפותי
ם בערך מהצה גשים ובמ ש)אר
לו אי!ה דוהטאר שרק מקצת גשים ורק אהר יום
עו2ירי טהחהלת לקיחת הפחץ אינו אמת ,מף
כשתקח פילן גזזלים בעתר של עשרה מיליגהופם

שנתמעטו ט!ה הרושת רם ,מ"מ מקצת יש שרתגת
כו2הפילן"ם גדלים .אכן אם רוצה ליקח פילן
אלו תצטרך להניחב~יהו טקוטניךדויק לכל יבעת
חדש )טוד ואם לא תראן יש לסמוך שהיא מאלו
נשים
אין גהרמים לה להוציא דם ממנג
ווט קשה לפניהלווהזיק שם מוך וחוק הלבש לבנים
כל העת בטם יבלילה בל יבעת חדש אחד וב)יפן
שיהע הדוקים על רגליה שלא יהיה אפשר להדם
ליאכד וגם תיי
ח על שטח וותו מקום קאטן לבן
בשפן שאם הצא טפת דם היה ודאן נמצא שם,
ובעת שתטיל מיםתעיע נהספל אםאין שם אדטומית
של דם וגם תכדוק עצמה בכל עם בפניט בוורין
ן !ה כל
ובמדקין ,ואם יעברוכייפ
חדש אחד
ולא תראה דםנמי יש לסמוך שלא דאתתההיא
פא~
שאין התפת דם בשביל הפילך הזהיהעיב טיתרה
בחז,טים האהרים בלא !ה וגם בלא גדיקה ככל אשה

9.י

שהפיי

ייית

אגרות

אבןהעזר

לבעלה אף בשתקה הפילן .ולצורך גדול יש להתיר
התשברשעי בחדש 1ה לסלק הלבנים על שעה קטנה
ותראה שהן נקיים ולבדוק בפנים בחורים ובסרקים
קודם תשמיש ולעיק יפה בהבדיקה ואם היא נקיח
ישמש ותיבף אחר תשמיש הבדוק עשו ,ותלבש
הלבנים כגאהלה.
ירעידידי כי פילן גדולים החוקים ו4ש סכנה
להאשה לנמלות ישורות של סכנה ממש ואסור מצד

סכנה.

והנניידירו.

משה פיינשטיין
פימן כה

בקידחמי רעפארמער
ר תמוז תש"ל.

מע*כ ירידי

מ שה

הרב הגאוו מהר"ר רוד שלמה

שפירא רב במלוואקי שליט"א.

הנה ראה כתריה מה שכתבתי בקידושין שנעשו על
י הרעפארמער ראביים שאין לחיש להם
יד
כללכי לבד שאין שם עדים כשרים ,הרי הרבה מהן
41ולי כולן אין עושין מעשה קירישין כלל ,דועי
שנווע לה טבעת הרי גם היא נזתנת לו מבית,
ומוכיח נתינתה על נתינתו שהוא רק מתנה בעלמא
על שנעשו איש ואשה אבל עשיית הקידישין היה
בלא כלום דאף דברים אולי אינם ,ולא שבוה
מקדשים וא 14ונימא שנתינת הכעל הוה לקידושין
שג"כ נתוה לקירחסין הוא רברי הבל,
ונתינת
"נם מקדשים כלל אלא היתה תשובת
שי
דהא הםהאא
דברים על שאלת הרזוביי אם רוצה ליקחגה לאשה
ומשיב הן ואותה הוא שואל אם היא רוצה שיהיה
י
בעלה או שתהיה אשתו ומשיבה הן ש1ה אינם א
דברים של קידושין אלא דברים שרוצים בושוישות,
ואח,כ עתנים זל"ז הטבעות על האישות שנעשה
בדבריהם שהשיבו הן ,ש1ה לא היה כלום אף אם
היה נעשה זה לפני עדים.
וממילא מסהבר שאין לחוש אפילו אם הח1יקו
בנישואיהן כמה שנים דגרע זה לענין 1ה מנישגאי

תמו

ערצת רבערכאות הא רובא ראינשי אף א* שאינם
שומרי תורה יורעים שיש נישואין בריני ישראל
אשר לא נעשה 1הבנישואי הערכאות ,שלכןיש מקום
לומר שלא סמך על נישואין הראשונים שנעשה
בערכאות ובעל לשם קירושיה אבל בנישואין
ררעפורמער הא זצתן שהולכין לשם הרי סוברין
ר1הודיניקירושיןונישואין של ישראל שכל הבעילוה
הם ע*דקידישין הראשונים שהרי איןיודעין שאיכא
חסרע בקידחטין שיצטרך לבשל לשם קידחיין
חדשים ,לכןאין בהם ממש כמו בקידש ברבר שהיו
סבורין ששוה פרוטה ש שלא ידע שצריך שוה
פרוטה שאמרינן ע"רקירחסין בועל כדאיתא בכתובות
רף עיג .אבל בערכאות שליכא סברא זו יש מקום
לושריך גט לכתהלה לסברת הגרי"א חענקין
שלים"א ,אבל במקום עיגק גם בזה יש להתיר
כדמוכרח לומרבין בשיטת הריב"ש אשרבין המחבר
ן שהיו
ובין הרמ"א סוסקין כוותיה .זלכן דינאכיי
הקידושין עי" רעפארמער ראביי אין צורך להחמיר
כלל ,והבא שיש להם בנים ליכוו גם מעלה להחמיר
כדי שלא יצא קול ממזרות עליהן כדבהב כתר"ה.
שח שהבעל נשא אשה ראשונה בערכאותכיון שהוא
רק מצר חרם הרגמ"ה איז להחמיר בשגיל חששות
בעלמש

והנני ידידו מוקירו,

משה פיינשטיין

פישגי

בכתובה שנכתב ע 5שם אביה5וי
והוא אעולוי או ש~א ספק
י"ב א*ל תשכ"ד.

מע*ג ירידי
שליט"יג

הנכבד הרב ר' יעקב ווערנער

בדבר הצשה שנבתב בכתובתה על אביה ששחלוי
משום שכן אמר בשעת בהיבת הכתובה ועהא
כשנה אחר הנישוזרו כשדברו אורות פדה"ב אם
יולד זכר אמד שאיז ברור לו ובדקו כתובת אשתו
אם האשה חצם לא נ0ובעליו שהואלוי ,אם הכהובה
על אביח
פסולוג הנה מוה שלא נבתב בכחיבת
א לד א' שנכתב עיי דב נ~4נאחמה"וכתב על
שיי

