
כה ה ש23 העזראנן ת ו ר גא
 לישא רשא' שלכן חלל הוא כי לכהונה פסולותנשים
 תורה. שומרת והיא כדין נתגיירה אםהגיורת

 ונפש, בלב ומוקירם ידידםוה:ני
 פייגשטיין3,שה

 יגמימן
 הניחה לא בעלה וגםקאנסערוואטיבי, ראביי אצל שנישאה אשה בניבדבר

 שתפיל, אותה כפה וכשהתעברהשתתעבר
 גט בלא לאחרונשאה

 תש"מ מרחשוןי"א
 מוהר"ר הרה"ג נפשי וחביב אהובי נכדילכבוד
 שייט"א. טענדלערמרדכי

 מבעלה לה שנולדו פלונית אשה של ובת בן ברברהנה
 חמש ערך אחר לבעל נשואה היתה ומקודםהשני,

 מצד ממנו פעמים איזה ברחה הזמן במשךשנים
 ממ:ו כשנתעברה ולבכ,ף מתפייסת היתה אבלאכזריותו
 ויעשה לרופא שתלך לה וציוה אותה הכה מזהונודע
 זה בשביל והלכה בבנים רוצה אינו כי הולרשתפיל
 גירר:יז להשיג לקום לאיזה ונסעה לחלוטיןממנו

 האחרין זמן במשך אך מהמדינה, )דיווארס(אזרחיים
 לבית בעלה לקחו שמהממשלה נזדמן מביתושהלכה
 בעלה משפחת בני ובקשו מסים תביעות מאיזההאסורים
 וחזרה לחסש' ויוציאוהו ירחמו :2ע'"ז לביתושתשוב
 ג' ערך שנמשך לחפשי שהוציאוהו עד בעלהלבית
 וחזרה דבית עזבה האסזרים מבית שיצא ותיכמחרשים
 חדשים ט' משך ואחר האזרחיים הגירושין בהשגתלעסוק
 לה נתן לא פטורין וגט האזרחיים, הגירושיןהשיגה
 המה אשר זה ובת בן לה ונולדו גט בלא לשניוניסת
 שומרי והם הקדושה ובתורתו בהשי"ת לאמונהנתקרבו
 הם אם שנשאלת' תשובה, בעלת היא האם וגםתורה,
 שאילו ואמרה האם שדיא האשה ונחקרה לקהל,כשרין
 לעולם אופן ב,ןום בבנים רוצה שאינו יודעתהיתה
 דוקא משמש כשהיה לדחותה לה אומר  שהיה כפילא

 כשנזדמן שגפ אלא צעירה שהיא מחמת שהואבמוך
 אסור שהיה אף הפלה לעשות אותה יכריחשנתעברה
 בבנים רוצה .טאינו אז לה ואמר יארק בנוא אזלעשות
 סוברת שלכן אופן בשום לן ניסת היתה לאלעולם
 לומר זנות בעילת תהיה שלא ובשביל קידושיו,שבטלין
 שהם משום שייך לא אופן בכל להתקדש גמרושודאי
 וההתונה כלל זנות לבעילת חששו שלא דת מעוזביהיו

 ואמו אביו רצון מצד רק היה וקידושין בחופהשלהם
 כדי אותה שהכה בעצמה שאמרה מה ולבד ןבעל.של

 של אחיו את קראת הולד שתפיל לעשות לרופאשתלד
 בשום רצה לא הבעל שהיה שאחיו כן גם ואמרהבעל
 כשעדיין שבנערותו מחמת שהוא ואמר בנים להולידאופן
 צרות מזה לו והיה מנכרית בן הוליד הכפר בביתלמד
 ניכר שלכן קרוביו לילדי אהבה הראה לא וגםהרבה

 ולד. שתלד אופן בשום רצה שלא שאמרה כמושהאמת
 יכול אינו שבעלה שבסוענת הפומקים דעת גיאורא.

 וכו, לידה הוטרא דבעיא טוענת אינה אכללהוליך
 להוציא כופיןשאיז

 והוא בנים להוליד רוצה אשה שכל פשוט זהוהנה
 ולבד בנים, לה להיות אפשר כשלא אצלה גדולהסרון
 מאמהות בקראי מפורש הנה אדב לכל זהשידוע

 וכל בנים, שילדו נפשן שמסרו איך וחנההצדקנ'ות
 ריב"ל לד יליף כמת השוב בנים לו שאין שאדםהלמוד
 ואם בנים לי הבה שאמרד מרחל ע"ב ס"ד דמבנדרים
 כשאין להוציא הבעל את כפינן שלא ומה אנכי, מתהאין

 פו"ר על מצווה דאינה מטעם בנים להוליד 'כולהבעל
 לידה חוטרא לה שיהיה לבן צריכה שהיא אומרתאא"כ
 כפינן ולא ע"ב ס"ה דף ביבמות כדאיתא לקבורהימר'א
 רוצה שהיא משום שיגרשנה כשתובעת להוציאהלו

 שלא וחנה כרחל לכלום לו צריכה שאינד אף בןלהוליד
 שכופין גרול מום שהוא מטעם לבן, דבר לשוםהוצרכו
 שהרבח משום הוא אולי בגט, אשתו להוצ'אלהאיש
 אלקנה שאמר כמו לה הבעל טובת מצד מתפייסותנשים
 ולא ב:ש מעשרד לה טוב שהוא בזה לפייסה אשתולחנה
 רצונה שעיקר לחוש ויש ממנו ולילך גדול צער לותוסיף

 כשבאה אבל באחר, עינקו שנתנה משום הואלהתגרש
 ד"ה ע"א שם יבמות בתוס' ועיין כזו. אשהשתתפייס מצוי לא לקבורה ומרא לידה חוטרא דבעיא טענהמחמת
 נאמנה דהיא אמי הא"ר על דהקשו הא שמתרץשבינו

 קיימ'א דאיה' משום להוליד ראוי אינו דהבעלכשאמרה
 נדרים דסוף ממת:י' ליה קים לא ה~א כחץ ביורהלה
 דעיניה מחשש נאמנת דאינה אחרונה למש:ה ע"ב צ'דף

 שהוא טענה מחמת דבבאה ש:י בתירוץ באחרנתנה
 משנה אדין ואוקמא להפסידה רצו לא מעליאטענה

 באינה ובנדרים באחר נתנה לעיניה חשו דלאראשונה
 באחר, נתנה עיניה לשמא חששו שלכן טענה מחמתבאה
 דשמא משום כתובה ויתן יוציא ראשו:ה למשנהומ"מ
 או כחץ יורה כשאין כך נל תשמיש הנאת להאין

 חשוב בנים לו שאין דמי זכר לה ,ביהא שרוצהבטוענת
 אף בבנים שרוצה שמה ב' בטעם שכתבו הריכמת,
 שיהיה רוצה אשה דכל משום אלא לה צורך שוםבלא
 ראו' שאינו הבעל את לכוף ש"ם טענה הוא בןלה

 שהתחילו אחרונה למשנה ורק וכתובה גט שיתןלהוליד
 זו לטענתה חששו לא באחר נתנה עיניה לשמאלחרמ
 הוטרא לה שיהא לבן רצריכה לטענה אלא בבניםשרוצה
 גם יכופו שנים עשר ובשהתה לקבורה, ומראלידה
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 זה לטעם יכופו בוראי וכן בן לה שיהיה רצתהבשביל
 וטעם לו, צריכה שאינה אף בבנים רצונה בשבילרתוס'
 דמצד שכתבתי, זה חלוק מסעם שהוא אפשרהלוקם
 כשהבעל מתפייסות נשים שהרבה שמצוי לבניםהרצון
 מצד הוא מתפייסת אינה שהיא שמה לחוש יש לה,טוב

 ותובעת בבעלה מתפייסת אינה לכן באחר עיניהשנתנה
 גרולה עחר טענה שהיא לבן כשצריכה אבלשיגרשנה,

 בשביל להפסידה רצו לא כזו אשה שתתפייס מצוישלא
 אפשר וגם ראשונה. משנה אדין ואוקמוה בעלמאחששא
 מצריכ'ו היינו בבנים שרוצה רמצד התוס' בחלוקלפרש
 לעי:'ה שחוששין אחרונה למשנה שנים עשר ערלהמתין
 להבעל המצוה לקיום תששו שלא רכמו באחרנתנה
 לבנים לרצזנה חששו לא כן כמו שנים עשר קורםשיגרש
 האמינוה לא באחר נתנה לעיניה לחוש שיש כיוןשלכן
 שצריכה לטענה ורק שנים העשר קודם לגרשלכופו
 ראשונה, משנה ברין ואוקמה להפסידה רצו לאלבן

 שיה'ה יותר טוב לבן שצריך דלמה משום הואוההפסר
 הרצון לענין שייך לא שזה בצעירותה שתלד גדול'ותר
 צעירה כשהיא להתעבר ראוי שיותר אפשר וגםלבנים,
 להפסידה רצו לא הצורך מצד שלכן שנים איזובסד
 מהחיוב. עדיף לא הרצון ולענין ראויותהיותר

 לכתחילה לינשא יתרצו לא 4שים שרוב ודאיב.
 בבנים רוצה  ו~מצו לבעל זכ"ש עקרלבעל
 בבנים שרוצה מה הויא רתוס' זה לתירוץעכ"פ

 שנים עשר בשהה או עקר כשהוא אותו לכוףטענה
 תשמיש הנאת לה ראין להסעם אבל וכתובה, גטשיתן
 כופין אין זה לתירוץ אף כחץ יורה כשאין כךכל

 עקר שהוא בידוע אף בבנים שרוצה בשביל לגרשהאותו
 כופין אין בעקר ראף מפורש הא רתוס' ובל"קממש,
 כשצריכה רוקא אלא בבנים שרוצה בשביל לגרשאותו
 נדרים והר"ן התוס' סברי וכן הרא"ש סובר וכןלבן
 קנ"ר סימן וש"ע בטור נפסק וכן השמים ר"ה ע"ב צ'רף
 בן, לה שצריכה טענה אא"כ לגרש כופין שאין רסעי'
 לנשים כך כל קפידא זה דאין משמע הא לכאורהשמזה
 דנדרים דמתני לומר ראין כתבו שם יבמותובתוס'
 לה נפקא מאי רא"כ טענה מחמת באה בלאאתיא
 כתובה, ויתן יוציא אמרו למה ראשונה ובמשנהמיניה
 כידוע הנשים לכל גדול חסרון הוא ודאי האאבל

 כמתה חשובה בנים לה שאין דאשה בקראיוכמפורש
 אצלו לה כשטוב זה בשביל רלהתגרש לומרומונרחין

 כך כל מצוי לא להוליר, לו שא"א משום אנזסוהוא
 להינשא אבל כדכתבתי, ממנו לילד לבעלהשהצער
 להנשא ירצו ולא גדול חסרון הוא מתחלה עקרלבעל
 שראוי לבעל וכ"ש בנים, להיליד שראויות הנשיםלו

 ואכזריות שגעונות איזה מצד בבנים רוצה ואינולהוליר
 אהת אף ואולי לו להנשא ירצו לא שודאיוכדומה
 לו ינשאו לא שראויות שתושבוה נשי מסתםבעולם

 בזה להסתפק  שייד ולא מאר גרול מום והואלעולם
 שהוא לה כדאמר במוך לשמש שנתרצתה אף ולכןכלל,
 ברור וראי שנים איזו על רק שהוא צעירה שהיאמחמת
 כשנזרמן שאף כזה לאיש להנשא מתרצה היתה שלאלכל

 הפלה לעשות רופא אצל שתלך אותה הכהשנתעברה
 גדול סעם הוא ולכן בבנים כלל רוצה שאינו שאמרוגם
 לי, ניסת היתה לא ידעה שאילו להאמינה וראישיש

 בשום אליו חזרה ולא אמה לבית מאתו שהלכהוכדחזינן
אופן.

 תנאי על במקרש שאמדינן דאף מסתברובעצם
 עולא אמר אבא בר עולא כר' גט צריכה ר"הובעל
 מומין, בסתם גם הוא וכן ע"א ע"ד דף בכתובותאר"א
 רק הוא או, ד"ה ע"ב ב' דף יבמות ריש בתוס'עיין
 לאיסור שתוששין תורה שומרי שהן ונשי אינשיבסתם
 שומרי שאינם ונשי אינשי באלו אבל זנות,רבעילת
 בבעלו אף זנות לבעילת תוששין שאין לכל וידועתורה
 טעות קידושי שהיו אח"כ ונתגלה שנים כמה ששהוואף

 ובעלו רגמרו לומר טעם שום דאין הקידושיןמתבטלין
 שומרי ונשי אינשי בסתם ראף ובפרט קידושין,לשב
 הקידושיז רנבטלו שסובר ישמעאל ר' איכאתורה

 שמואל אמר יהודה ור' מקומות ובעוד שםבכתובות
 גט שצריכה מחמרינן שלדינא אף שלכן כוותיה,סובר
 ולא תורה שומרי שהם ונשי אינשי בסתם רוקאהוא

 דאמר שם בכתובות ועיין תורה, שומרי שאינםבירועין
 צריכה ובעל תנאי על המקדש דעולא משמיה כהנאר'

 להוציאה בחכמים כח היה ולא מעשה היה זה גטהיבצו
 לחכמים סברות כמה שהיו זה מלשון משמע גט,בלא

 ישמעאל ר, משום שמ~אל אמר כר"י גט בלאלהתירה
 למעשה כן לעשות לחככהם ברור היה לא מ"מאך

 תורה שומרי באינם שלכן תורה בשומרי אףשהוא
 בלא שיוצאה להורות יש למעשה שגם ברור כמעטהוא
 מכ"ון. עוד טעות ובקידושי ובעל תנאי על במקדשגט

 נעשו שהם ובת הבן לענין הוא רידן שעובדאוכ"ש
 רק הוא שהנידון תורה ושומרי כראוי תשובהבעלי
 הראשין קידושי שנבטלו ע"ז לסמוך שיש ממזרותלענין
 רוצה שאינו למי לינשא מתרצית היתה לא שוראיבזה
 לבא ומותרין ממזרים ואינם א"א היתה ולא בבניםכלל

בקהל.

 פסול לשיו זהרע הרמביש וץטות פיאור4.

 אפיקורט-
 לטרותזבממרים

 שהיו הקירושין עצם על ספק איכא זה לבדוהנה
 מהטובים היה אם שאף קאנסערוואטיווי ראבייאצל
 מחלל היה ולא אסורות מאכלות אוכל היה שלאשבהם
 מ"מ במכזנית, שלו לביהכ"נ לבא בפרהסיאשבת
 מספק, פסול וממילא לו לית ודאי הא נשרות שחזקתלבד
 ששיטתם רקאנסערוואטיוון להראבייס תבר שהוא כיוןהא

 איסוריו ורוב דאורייתא גם התורה מצות איזהלבטל
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 שלא אף לערות פסולין הם כפירה עניני שהםררבנן
 מעדות בפיי'א הרמב"ם כתב דדא כלום, ממנושמענו
 למנותם הכמים הצריכו לא והמומרין האפיקורסיןה"1
 אבל ישראל רשעי אלא מנו שלא עדות פסול'בכלל
 שהעכו"ם העכו"ם מן הן פחותין הכופרין המורריןאלו
 ולא מעלין, ולא מורידין ואלו מורירין ולא מעליןלא

 דמורידין להא רגם משום לפוסלו עדים שצריכיןהוזכר
 זה ראין משום לערים רצריך מצינו לא נמי מעליןולא
 לכל והחזקה הרבר בפרסום תלו' רהוא אלא ב"רדין

 העכו"ם, מן שגרועין במה תלוי הא ערותןופסלות
 למעשה נוגע הוא זה שרק עדותו פסלות לענין גםשלכן
 וחזקה פרסום לך ואין ובחזקה בפרסום תלוי נמיבזה"ז
 הקאנסערוואטיוון בשיטת מחז'ק שהוא גרולהיותר
 בעיקר לכפור גם ואולי התורה ריני בהרבהלכפור
 שלהן, כנסת בבית ראביי כשהוא סיני בהר תורהקבלת
 כופר ברין הוא ננד פרנסה בשביל זה עושה אםואף

 כופר בין לחלק שייך לא כפירה רלענין לעדות,שפסול
 ואררבה מזה, ושכר ריוח לו שיש בשביל כופר וביןממש
 רבמומר עדות לענין גרע דא פרנסה בשביל הואאם

 אינו לרבא הא להכעיס ובמומר לכו"ע פסוללתיאבון
פסול.

 ע"א כ"ז דף בסנהררין לרבא לכאורה שקשהומה
 שהוא כיון הא לעדות, מכשיר להכעיס נבלותראוכל
 מעכו"ם, שגרע מומר מדין לפוסלו יש הרילהכעיס
 לענין מומר הוא הא אחת לעבירה אפילו להכעיסומומר
 מתשובה פ"ג ברמב"ם כמפורש לעוה"ב חלק לושאין
 שמורידיו לענין גם כן איתא ה"י מרוצח ובפ"רה"ט
 למנותם הצריכו שלא שכתב הדברים שני והם מעלין,ולא
 וא"כ העכו"ם מן הן שפחותין משום ערות פסוליבכלל
 הקרא מצד לרבא להכעיס נבלות אוכל נפסל שלאנהי
 לפוסלו ה2 בעינן רחמס ררשע משום רשע תשתראל
 מורה רבא גב שוראי מעכו"ם, שגרע להכעיס, מומרמדין
 עכו"ם פוסל רג"כ לרבא גם איכא זה טעם רהאבזה

 שאף אחר להכעיס מומר עניני דשני נראהלערות.
 מלאכול ליה איכפת לא והיתרא איסורא קמיהאיכא
 להכעיס כדי בכוונה האיסור שאוכל ואחד האיסורא,גם

 מצוה שמבזה ניכר שיהיה כדי האיסור רוקאולעשות
 הוא ע"ב כו רף בע"ז דאיתא מעלין ולא ומורהיןזו,

 פסול יהיה שבזה השני דענין להכעיס במומררוקא
 במומר איירי ורבא מעכו"ם שגרע מפני לרבא גםלערות
 מכשירו שבזה באיסור גם לו איכפת שלא כזהלהקעיס
 מומר שכתב שם מתשובה פ"ג ברמב"ם ועייןלעדות.
 עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק זה אחתלעבירה
 ללבוש תמיר שהוחזק כגון בה ונתפרסם והורגלבזדון
 מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא פאה להקיף אושעטנז
 להכעיס, שיעשה והוא רבר לאותו מומר ה"ז אצלוהעולם
 אחד באיסור להכעיס מומר בחשיבות תנאי נקטהרי

 נחשב איך ומפרש זה איסור על לעברתן נתפרטםשיהיה

 להקיף או שעטנז ללבוש תמיר שהוחזק כגון בהנתפרסם
 אותו שעושה מה תמיר שה1חזק מש"כ אין וא"כפאה,
 ומה זו, מצוה המבטל שהוא שנתפרסם מה אלאלמומר
 גם שא"כ שיתפרסם זה עשה לעבור תמירשהוחזק

 פעמים הרבה ראינוהו שלא אף אחר אופן ע"יכשנתפרסם
 באופן היה שעבר שראינוהו בהפעמים אם ע"זשעבר
 בפעמים אף מומר הוי זו מצוה שמבזה ניכרשיהיה
 שלא מרוצח בפ"ר הרמב"ם ואיירי כדכתבת'.מועטין
 שראינוהו הפעמים המעט שאף באופן תמיר שעוברהזכיר
 בדין הוא המצוה לבזות כרי זה שעושה ניכר היהעובר
 בסוף בכ"מ כן ומפורש מעלין, ולא שמוריריןמומר
 תמיר ברשעו עומר באינו הוא רסיפא שמפרשרבריו
 אם אבל להצילו מצוה לתיאבון שהוא משוםורוקא
 ומצוה האפיקורס בכלל ה"ה תמיר שאינו אע"פלהכעיס
 שאכל שראינו רבהפעמים דאיירי משום והואלהרגה
 עושה שהוא לכל ניכר שהיה באופן זה היההנבלות
 הרמב"ם הלכות שתי וגילו ולבטלה המצוהלבזות

 רזה היינו זה על זה רוצח ושבהלכות תשובהשבהלכות
 לאו הוא תמיר שהוחזק כגון תשובה בהלכותשהזכיר
 המצוה לבזות שהוא שעושה נתפרסם שמזה אלאלרינא
 וזה לרינא, העיקר שזהו זו מצוה אצלו בטלהוכאילו

 באופן רהוא שכתב הלהכעיס איירי רוצחשבהלכות
 זז. מצוה אצלו ובטלה מבזה שהוא ונתפרסם ניכרשיהא

 מ"ז רף ריש רבגיטין הא לכאורה יקשהאבל
 אמי שר' ללודאי נפשיה רזבין גברא דההואבעובדא
 רבנן שבקוהו ולא קטלא ראיכא משום לפרותורצה
 רהיו משום הוא וטריפות לנבלות מומר רישראלמשום
 איסורא ואכיל היתרא ושביק קמיה ואיסורא היתראזמנין
 להבזות זה שעשה ניכר היה רלא זה להכעיס גםהרי

 וצריך להכעיס, מומר ברין נמי והיה ולבטלה,המצוה
 רלפרות מעלין שלא לענין רק רהוא בפשיטותלומר
 להחשיב שייך לא להם עצמו שמכר הלודאי מיראותו
 מאלו אף הצלה רכל מעלין ללא אלא למוריריןזה

 היינו הבור, מן העלאה ענין הוא גידים אותושיהרגו
 מחוייבין אנו שאין להצילו מעשה לעשית צריכיןראנן
 מעשה לעשות הישראל כשצריך ורק להצילו, אסוריןוגם

 שלא ולענין שאמרו, מורידין לא הוא להרגובעצמו
 בלהכעיס גם שהוא כזה להכעיס במומר גם הואמעלין
 אף דהא באיסורין, כלל ליה איכפת שלא הראשוןרענין
 כגון תמיד בו ושונה ברשעו כשעומד לתיאבוןבמומר
 אף זה בגזל רק ואף בגזל שפקרו רקה בהמהרועי
 ברמב"ם ומפורש מעל'1 לא הא הממון חמדת משוםשהוא
 ושונה ברשעו שעומד מחמת שהוא מרוצח פ"ר בסוףשם
 גם מחוייבין תמיר ברשעו עומד רכשאינו תמירבו

 לתיאבון עושין ואלו שאלו שאע"פ הם"מ וכרכתבלהצילו
 ברשעו עומי אינו וסיפא תמיד ברשעו עומררישא
 רשביק הראשון רענין אף להכעיס נבלות ואוכלתמיד,



ךאנואגרותנח ק משה 
 ,?הוא אף לפ~ו ששניהם אף איסורא ואכילהיתרא

 הוא תמיד היה שלא אף לו איכפת שלא מחמתרק
 כמופקרת היא המצוה נמי דהא מעלין דלא זהבדין
 שבקוהו לא שלכן תמיד לתיאבון מעושה יותר עודאצלו
 דנם משמע שם בניטין רש"י לשון אבל לפרותו.רבנן

 הוא איסורא ואכיל היתרא דשביק זה להכעיסבמומר
 להו אמר אמי שר' מה על כתב שהרי מורידין בדיןנם

 אלא מין הוי ולא רקאכיל הוא לתיאבון אימאלרבנן
 מעלי1 לא אבל מורידים דאמרינן הוא ובמיניםמומר
 דחזו והשיבו מומר מכאן סמי התם אמרינן מומראבל
 ואכיל היתרא ושביק ואיסורא היתרא כשהיה נםלו

 שקא' שמשמע להכעיס, נבלות אוכל והוי ופרש"יאיסור
 ולא מורידין בדין הוא דלכן תחלה שפירש מהעל

 דאיר הא על רש"י פי' שם בע"ז ונם כמין,מעלין
 פרש"י לתיאבון נבלות אוכל במומר כאן ליהולישני
 והיתר איטור להיות מופקר אינו אבל בשר להםכשאין
 זה כן עושין ואם איסור ולאכול היתר לה:יחלפגיו

 להכעיס נבלות אוכל קסבר הנמ' משיב וע"זלהכעיס
 ואכיל היתרא דשביק הא דנם רשייי דטובר הרי הוא,מין

 כדכתבהי דלא מעלין ולא מורידין בדין הואאיסורא
 מומר רבא הכשיר איך לכאורה עליו ויקשהלהרמב"ם,

 פליג דרש"י לומר וצריך לעדות. להכעיס נבלותאוכל
 ומומרים ואפיקורסים דמוסרין שהפסול הרמב"םעל

 סובר ואינו העכו"ט מן פחותים שהן משום הואלעדות
 אותם רבךרידין זה לדין פחותים שהם דאף זה טעםכלל
 איגו לעדות פסולין שעכו"ם רמה עדות לענין עדיפיהיו

 שנתהייבו מצות שבע מקיימי אף דהא רשעותןבנשום
 בכלל היו ולא לעדות פסולין אוה"ע חסידי ואף נחבני

 כשר.ן הם כולן בעצם הא ויו:ראל כלל, עדותהכשר
 דחמס רשע בשם ש:קראו רשעים שנפסלו אךלעדות
 דלאביי רשעים בשב כשהן אלא לפוסלן שייך לאולכן

 וגב ממון באיסורי בעובר הוא ע"א כ"ז דףבסנדדרין
 ב"ר, מיתת וכ"ש עליהן חייבין אם אחריםבאיסורים
 הנאה לו ביש דהוא דחמס רשע דוקא צריךולרבא
 ולא לתיאבון עלייהו דעבר כנון עלייהו שעברבמה

 לעדות, כשר נדול יותר רשע שהוא שאף להכעיסכשעבר
 לרש"י וכי'ש מעכו"ם, דברמב"ם ק"ו כלל סבר לאשלכן
 לעדות נכרים שמכשיר כשרין ד"ה ע"ב ט' דףניטין
 בשמו התוס' כתבו וכן איתנהו, העכו"ם שנם ממוןבדיני
 הק"ו כלל שייך שלא והא, ד"ה ע"א פ"ח דףבב"ק

 משום ערכאות דלא עכו"ם בסתם הפסול דהאדהרמב"ם
 נאמ:ים למשקרי חש~דין שאין זה מטעם דהאלמשקרי, להי לחוש אין להכעיס המומרין וישראלדמ.שקרי
 שם. בנמ' כמפורשלרבא

 הוא הא ומומריב ואפיקורסיז דמוסרין הפסולאבל
 ודאי הא מומרין ועל חמורות, היותר עבירות דהןפשוט
 מלקות בה שיש עבירה על רשע דוא דהא כלום קשהלא
 ה"ג, מעדות פ"י ברמב"ם כ; ,איפסק כאביי הלכהדהא

 שום עשו בלא הרמב"ם איירי שאפשרוהאפיקורסים
 ממה כופרים שהם ידוע אלא עדים בפני איסורמעשה

 באהד או בהשי"ת מאמינים שאין בדבריהם כןשאומרים
 עשה אלא לאו ע"ז מצינו שלא האמונה עיקרימשאר
 רבים בפ:י שאומר מה על אך אלקיך, ה' דאנכיוקרא
 דכתיב השם דחלול הלאו על שעבר נראה כופרשהוא
 שהרי מלקות בלא הוא אבל קדשי שם את תהללוולא

 הוצרך ולכן מעשה, בו שאין לאו הוא בדבריםכשעבר
 שפוסל :אמר ובמומרים מעכו"מ, דפהותיןלהטעם
 מלקות להם שאין ללאוין מומרים אף לעדותהרמב"ם
 שי7: עבירה על לעבר רק דהא רשע מצד לפוסלםשאין
 בה"ב, שם ברמב"ם כדאיתא רשע בתורה נקרא מלקותבה

 גמי מלקות בו שאין בלאו אף להכעיס שמומרונימא
 זה מצינו דלא אף מעלין, ולא דמורידין הרמב"םסובר

 שכתב ה"י מרוצח בפ"ד שהוא זה דין כשנקטברמב"ם
 שהם להכעיס שעטנז לבש או נבלה אכל אפילורק

 קצת מזה משמע ואדרבה מלקות עלייהו דחייביןלאוין
 דין ליכא מלקות בהם שאין לאוין על להכעיסדמומר

 עוה"ב לענין מתשובה בפ": וכן מעלי1, ולאדמורידין
 מלקות, עלייהו שחייבין לאוין הם והא שעטגז הזכירנמי
 דמלקות לאוין רק הוזכר  שלא שאף מסתבר יותראבל
 בהם שאין לאיסורין למומר נם להכעיס מומר דיןיהיה

 מצד אלא האיטור חומר מצד זה שאיז מכיוןמלקות,
 וצ"ע לחלק שאין מסתבר זה שלענין המצוהבזוי

 הרמב"ם איירי דמורידין דין בהו שאיכא נימא ואםלדינא,
 אול' איכא ובמוסרין מלקות, בו  7:אין ללאובמומרים
 דחמס רשע זה אין דנרמי דינא רק שהוא מהמתחדוש
 הפמ"א, דברי לתרץ ל"א ס"ק ל"ד סימן הפ"תכדכתב
 באוטן ה~א דחמס רלאו דמסתבר כלל מסתבר שלאאף

 בעניני שנאמרו האיסורין כל הוא דהכוונה לשלםשפטור
 על אלא נפסל היה לא הרי חמס דוקא נימא דאםממון
 לעדות גפסל גמי בידים מ,יק דודאי מסתבר לא וזהגזל

 דהאיסור מאחר לפיסלי יש נמי בנרמא מזיקשא"כ
 לשלם חייב נם שהוא בנרמי וכ"ש מדאורייתאהוא
 הוא שפסולן הרמב"ם וסובר בזה איכא חדוש עכ"פאבל
 הרמב"ם דברי לתרץ הוא זה וכל מעכו"ס. שפחותיםמשום
 עבירות שהן הדין מעצם פסולין שהם יסבור רש"יאבל

 עונש להן שיש עבירות הם בעצם ונם ביותר,חמורות
 דהרי ב"ד ממיתת נם ואולי ממלקות גדול יותרעוד

 שהיא נחשב להציל דניתן זה אף והא ארם, לכלהופקרו
 דרדיפתו, הקצר זמן על רק שדוא אף כמיתה חמורעונש
 מופקר שהוא רזה כ"'ב ע"א, ע"ר דף בסנהדריןעיין
 י,: שלכן דמיתה חמור כעוגש להחשיבו שיש ימיולכל

 וחיוב מלקות חיוב עליו שיש איסור כעוברלפוסלו
 כשהן לרש"י לעדות כשרין דיהיו אה"נ ולרבאמיתה.
 להכעיס.מומרין

 כפירה שהיא דקאנסערוואטיוון הראבייס באלועכ"פ
 שלא גימא אם אף לעדות פסולין הם התורה דיניבהרבה



כט3השה העזראכןאגרות
 '?כי שנוטלין ומכיון דמלקות לאוין איסורין עלעברו
 הק"ו לו שלית לרש-י שאף לתיאבון גם הואגדול

 לרבא. גם יפסלודהרמב"ם
 יא:סערו1א:.יון קווש' כעצט ספ".ת רעיקר כהאד.
 כהלכה עושין שא,ן מהמת כשרים, ערים שם ה'ו אםאף

 תמיד שהיה עליו ששמענו כפי מבעיא לאוא"כ
 ק'דושיו שהיו שנמצא הקידושין מעדי אחד עדבעצמו
 שני גם שהיו ואף כלום, שאינו דאורייתא ערותבפסול'
 בצירופן נפסלו הרי הראביי עם שנצטרפו כשריםערים

 היו שלא ואפשר פסול, או קרוב נמצא מדיןלהראב"
 התונה על כי שם החתונה על כשרים עדים אףכלל
 שלהם כנסת ובבית קאנסערוואטיווי רב אצל שנעשהכזו
 היו אם אף אך תורה, שומרי עדים שם שיהיו מצוילא
 מטעם נפסלו דכולם גווני איכא הא כשרים עדיםגם

 בשעת נצטרפו שהכ'ברים כגון קא"פ מהם אחדנמצא
 כל כדרך כלל להעיד נתכוונו דלא דאףהקידושין
 לראות ערים להיית מתכוונים שלא החתונה עלהנמצאים
 שאף כיון לעולם, ב-ד לפני להעיד לבא ולאהקידנשין
 כזה להעיר רק הוא ג"כ להעיד שראו העדיםכוונת
 שהיו מילי ופטומי חדשות ספור' דרך לאינשישיספרו

 להרא"ש יפסלו אפשר וזה ופלונית פלוני של החתונהעל
 מ"ב סימן הח"מ שהביא '"א אות ע"א 1 דףבמכות
 סק"ח שם להב"ש אך קא-פ מדין הכשרים חףסק"1

 רחוק דבר זה מצד אך נפסלו, לא להרא"שלמסקנתו
 וגב זה. מצר גם קצת נוסף ספק איכא מ"משיפסלו
 שאינ1 כיון כהוגן נעשה לא אפשר הקידושין מעשהעצם
 להראביי איכפת לא בקי אם ואף קידושין בהלכותבקי
 דברים אינשי הרבה עושין דהא כדין שיעשי כךכל

 תחת להחתן טבעת נותנת הכלה שגם מעצמןשבדו
 שהרבה רבר איזה ג"כ ואומרת קידושין בשעתההופה

 ניכר ולא הקידושין מעשה בענין זה הכניסוראבאייס
 החתן, את הכלה או הכלה את החתו אם למי מקדשמי

 דנת'נת דחלופי שחוק מעשה רק שהוא נראהואולי
 ואשתו איש בחשיבות שנעשו על בעלמא לסימןמתנות
 שאולי תורה שהצריכה אישות קנין מעשה שהואולא
 נתקדשה ולא תורה קידושי נעשו כלא הוא 11 כוונהלפי
 עדיין. ראיה לזה מצאתי שלא גדול ספק אצלי והואכלל

 והוא אותו שמכריחיז חתונה באיזו אחד לרבוכשנזדמן
 שהכלה בא1פן דוקא הקידושין לעשות בפר:סתואנוס
 להעדים וגם אותם להודיע צריך להחתן טבעת ג"כתתן
 ונתינת הקידושין, קנין הם להכיה החתן נתינת רקכי

 רק הוא אלא כלל להקידושין שייך לא להחתןהכלה
 נתינה דברי שהט בלשון תהא ואמירתה בעלמאמתנה
 בעלה. ה.א שכבר אחרי ולחבהלאהבה

 בעל בקידושי שיש ספקית כמה נתבאר הריעכ"פ
 אם ואמ בהקידושין, טעות ענין בלא אף בעצםהראשון

 בזה לע"ד בודאי טעות קידושי הם גמורים קידושיןהיו

 בנים להוליד רוצה שאינו כשנודעה ת'כף ממנושהלכה
 עצמה להאשה זה נוגע היה אם אף שלכן כדבארתי,כלל

 א"א חומר מפני מלהתירה ירא היית' להנשאלהתירה
 והבת להבן זה ש:וגע כיון אבל הרבה, בהשהחמירו
 הקלה התורה דאררבה דממזר1ת לאו לענין הואשהנידון

 וברור פשוט הרבה שהקלו מצינו רבנן וגם הרבהבהו
 לקהל. לינשא להתירןו?יש

 בלו-נ, אוהבךזקנך
 פיינשטילמשה

 ידמימו
 שהיא שחוששין אשה מלישא למנוע ישאם
 טובות מדות ובעלת צנועה והיא הנדהבת

 תשל"ח 0'11כ"ז
 יעקב מוהר"ר הרה"ג מאר וההביב היקר ננד'מע"נ

 שליט"א.טענרלער
 אמר שליט"א מרדכ' מוה"ר הרה"ג אחירהנה

 לו שהציעו שידור וטראה מאחדשנשאלת
 מאר ומדקדקת השי"ת את יראה ויקרה צנועהבתולה
 תורה ואוה.בת חשובות מדות ובעלת התורהבדיני

 בת היא שאיכ תורה שומרי אינם היריה אבלולומדיה,
 ממנה שהבן כתב מאי"ב רפט"ו הרמב"ם שבלשוןחנדה
 י"ג סעי' ד' סימז אה"ע בש"ע הוא וכן ממזר, ואינופגום

 לדינא, הכוונה שאין השייע מפרשי רבותינו כלשכתבו
 ותשובת ומהרש"ל מד"מ והביאו לכהונה אמ כשרהשהיא
 הכוונה אבל וברור פשוט ווה רשב"א ותשובתהרא"ש
 לחוש לו יש אם מהם, להרחיק וראוי מקולקלשהוא
 ו?היא אף זה בשביל מלנושאה להמנע זו בבתולהלזה

 נדלעיל. טובות ובמדות ויקרהצנועה
 דאף הנ"ל לאחיך שהשבתי מה לעיידהנכון

 צנ1עה היא אם אף ממש הנדה שמבת נימאאם
 וחשובה, כשרה כאשה טיבות מןות ובעלתויקרה
 לחוש יש דאולי משום להתרחק צריך היהנמי
 מצד כראוי ומתנהגת טבעה על מתגברת שהיאשאף
 ובנות'ה לבניה לחוש יש מ"מ השי"ת את יראהשהיא
 פגום כוונת אולי וגם יצרט, נגד לעמוד יוכלושלא
 יש ודאי ידוע נשלא מיימ בעבירה, שנולד מחמתהוא
 בהיתר, שנולדה אשה אלא הנדה בת שאינה לסמוךלנו
 כמפורש להטהר כוונה צריטה אינה נדה טבילתדהא

 יהורה דרי וטבלה שנאנסה בנדה ע"א ל"א דףבחולין
 בתרומה לאכול ואסורה לביתה טהורה אמר רבאמר
 כוונה בעי לא וחולין הוזו חולין בעלה דאר"נמטעם
 לא לביתה אף שם ואמר רב על פליג יוחנן שר'ואף

 הכא מ"מ יוחנן כר' הלכה הא יוחנן ור, ורבטהורה
 ממתני' ראיות דהביא כרב סובר נמי שר"נמשמע


