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אגרות

אבןהעזר

יושראל הוא נכרי גמוד הרי ו~א משנה מפורשח
בקידושין דף ם"ו ובכמה מקומוח בגמ' ובנכרי ליכא
תפיםת קידושין כמפודש שם .וזה שאינו גר חיא
נברי גמור בשלא טבל לגרות בפני ב"ד כשר אף
שמל ג"כ הוא סשרש כיבמות דף מ-ו שאיפםק הלכה
כהכמים דאינו גר עד שיסול ויטבול וכן 15א בכל
דשומקים,ווקי 'במל וטבל אם לא קבל המצותנמי אימ
גר ,וממילא בעובדאזוכיון שנתברר שאמוהיאנכרית
אף שמלו 4יתו בשהיה תיסק כדדך הנכרים בכאן
שג"כ מלין את בניהם,ויו
ף אם היה זה בפני ב"ד
כיון שלא טבל הוא נכרי גמור ואין קידדשיו קידזשין
ואין להצריך גם לאיהו מממ ולאוטייך בוה להחמיר
כלל דאדרבה תצא מזה תקלה כשיחמרו שיאמרו עדצא
ישראל וישא עוד הפעם בת ישרוול בלא גרות.

ומה שהראכיי של הק)עסערוואטיות עשה לו בר
מצוה וסידר לו חףק שלבן יצאעליו שם קבראלאינו
כלום ,דקלאכי האי מחהיבין לבטל ולאשייך זה להא
שאין סבטלין קלא שבגיטין דף פ.ם כית שאם לא
נבטל תצא תקלה הוא חומרא דאתאלידי קולא שלא
שייך להחמיר כבריוח גיטין ,וגם בכלל קול שיצאבין

רשעי ישראל שמשיאין נכרים לושראלות ולהיפך לא
שייך להחשיב קול שידוע שגם משקרין במהד,והנידון
בגיטין שם הואיק כקל שנעשה ע"י נשים שש
חשידי לשקר רק שהחורה פםלתן לעוות אבל קול
שנעשהע"י רשעיםלכו.עאינו כלום ובפרםכשחשידין
לדבר זה לומר על נכרים שהם ישדאלים ומתחחנים
עמהם .והוחזק דכתב 5רמב"ם בפי"ג מא"ב ה"ט הוא
ענין אהר שהזאבשראינוגיורת שנוהגתבדרבי ישראל
תמיד שמקיימת מצות החור 5ונטובלת לנדתה ומפרשת
חלהיג
ר שמקיים כל המצות '1טובל לקריו הרי אלו
ו
ר
י
י
ג
ת
נ
ש
בחזקת
כדין במילה וטבילה אף שאין למ
עדים אבל באלו שעוברים על דיני התורה רק
שעשה 'בר סצוה לא שייך לההזזק כלל .ולכן בר1ר
כדברי כתר"ה שאינה צריכה גם ואני מוםיף שאםור
להחמיר ולהצריך גט שלא תצא תקלה.

יל

ידידו מוקירו,

משה פיינשטיין

מ שה
ישג
בגרותרדאביי רעפארמער

ז ,שבט השל"ב.

מע"כ ידידי הנכבד מאד ההב הגאון ביהר"ר

חי וטזלט שליט*) 4הגאב"ד סאו סאול בבראזיליו4

הנה כדבר נכרי אחד שטעייר שנל רעפארמער
ראביי ונשא אצלו השזית אחת ועתה הלך
ממנה אםיש להצריך לה גם מממ ,פשום לע"ר שאין
גרוהו כלופ והוא עכרם כמתחלהואיןקידחחיו הופםין
ןאיוו
כלל,דוקי אמ עשהסילהוטבילהידי
דהא
ש 5יו כ"ד סשרין לכל הפחות בקבלת מצות בשעת
קבלת סצות מעכב לבויע ,ז '4המילה וטבילה שאיכא
שיסה בהום' ורא"שיבסות דף מ"ה שא"צבפני שלשה
הא עם"פשניעדיםצריכים ל5עידשהיהמילהוטבילה
לשם גרוה כד)רתא בש"ך םימן רם"ח סק"י,
והריפארמער כולן פםולין לעדות שהרי הם כופרין
בהו 5-,מן השמים שלכן אף שאין עדים בעברם כל
מצות הוירה הרי השם רעפארם סעיד שהן טפרים
שפורש ברמב"ם פי"א מעדזתה"י שאף שש מט שתם
חכמים בכלל פםולי עדזת פשיטא שהם פםולין שלא
הוצרכו לסם'ת אלא רשעי ישראל אבל אלו המורדין
הכופרין פחותין הן מן העכו"ם וכן הוא בש"ע חו"מ
םיסן ל"רםעיף כ"ב ,ומטעם זה הוכחתי בספרי אגרות
משה חאה"ע םימן פ"ב ענף י"א שאיצ עדים להעיד
עלעש בפניהם שהם כופרים דםגי במה שמחזיקין
אוהו לכופר ואין לך ההזקה גדולה מ~ה שמם בשם
רעפארמער .נמצא שאף אם נעשה במילה וטבילה
בפני הרעפארמער אינו כלום .אבל א"צ לזהכי ברור
לכל שהרעפאהמער אין מצדיכין לגרוהם כלום ולא
הי 5מעשה טבילה כלל ,וקבלת מצות הא ג"כ לא היה
דלא יאמרו להנכרי הרושה להתגייר שצריך לקבל
מצות שהן עצמןאין שומרים,ולכן ברורשאין להצריך
גם ,ולדעתי פשןט שאסור להחמיר ליתז גם שהרי
זה יהיה כעדות מהרב שםידר הגם שההו גר ויצא
מזה תקלה שישא אשה אזרת יהודית ,לכן אין גם
להחמיר ויש להתירה בלא גט אבל רק לישראלים
דלכהנים טטרה בזה שנבעלה לעכו"ם שפוםלה מן
הגוענה.
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