
 ה שמ העזראבןאגרותתכב
 מפורשח משנה ו~א הרי גמוד נכרי הואיושראל

 ליכא ובנכרי בגמ' מקומוח ובכמה ם"ו דףבקידושין
 חיא גר שאינו וזה שם. כמפודש קידושיןתפיםת
 אף כשר ב"ד בפני לגרות טבל בשלא גמורנברי
 הלכה שאיפםק מ-ו דף כיבמות סשרש הוא ג"כשמל

 בכל 15א וכן ויטבול שיסול עד גר דאינוכהכמים
 אימ נמי המצות קבל לא אם וטבל 'במל ווקידשומקים,

 נכרית היא שאמו שנתברר כיון זו  בעובדא וממילאגר,
 בכאן הנכרים כדדך תיסק בשהיה 4יתו שמלואף

 ב"ד בפני זה היה אם ויוף בניהם, את מליןשג"כ
 קידזשין קידדשיו ואין גמור נכרי הוא טבל שלאכיון
 להחמיר בוה וטייך ולא מממ לאיהו גם להצריךואין
 עדצא שיאמרו כשיחמרו תקלה מזה תצא דאדרבהכלל

 גרות. בלא ישרוול בת הפעם עוד וישאישראל

 בר לו עשה הק(עסערוואטיות של שהראכייומה
 אינו קבראל שם עליו יצא שלבן חףק לו וסידרמצוה
 להא זה שייך ולא לבטל מחהיבין האי כי דקלאכלום,
 לא שאם כית פ.ם דף שבגיטין קלא סבטליןשאין
 שלא קולא לידי דאתא חומרא הוא תקלה תצאנבטל
 בין שיצא קול בכלל וגם גיטין, כבריוח להחמירשייך
 לא ולהיפך לושראלות נכרים שמשיאין ישראלרשעי
 והנידון במהד, משקרין שגם שידוע קול להחשיבשייך
 שש נשים ע"י  שנעשה כקל יק הוא שםבגיטין
 קול אבל לעוות פםלתן שהחורה רק לשקרחשידי
 כשחשידין ובפרם כלום אינו לכו.ע רשעים ע"ישנעשה
 ומתחחנים ישדאלים שהם נכרים על לומר זהלדבר
 הוא ה"ט מא"ב בפי"ג 5רמב"ם דכתב והוחזקעמהם.
 ישראל בדרבי שנוהגת גיורת בשראינו שהזא אהרענין
 ומפרשת לנדתה ונטובלת החור5 מצות שמקיימתתמיד
 אלו הרי לקריו 1'טובל המצות כל שמקיים יגרחלה

 למ שאין אף וטבילה במילה כדין שנתגיירובחזקת
 רק התורה דיני יל על שעוברים באלו אבלעדים
 בר1ר ולכן כלל. לההזזק שייך לא סצוה 'ברשעשה
 שאםור מוםיף ואני גם צריכה שאינה כתר"הכדברי
 תקלה. תצא שלא גט ולהצריךלהחמיר

 מוקירו,ידידו

 פיינשטייןמשה

ישג
 רעפארמער רדאבייבגרות

 השל"ב. שבטז,
 ביהר"ר הגאון ההב מאד הנכבד ידידימע"כ

 בבראזיליו4 סאול סאו הגאב"ד שליט*(4 וטזלטחי

 רעפארמער שנל שטעייר אחד נכרי כדברהנה
 הלך ועתה אחת השזית אצלו ונשאראביי

 שאין לע"ר פשום מממ, גם לה להצריך יש אםממנה
 הופםין קידחחיו ואין כמתחלה  עכרם והוא כלופגרוהו
 בשעת מצות בקבלת הפחות לכל סשרין כ"ד 5יוש דהא י~ם איוו ידין וטבילה סילה עשה אמ דוקיכלל,
 שאיכא וטבילה המילה ז4' לבויע, מעכב סצותקבלת
 שלשה בפני שא"צ מ"ה דף יבסות ורא"ש בהום'שיסה
 וטבילה מילה שהיה ל5עיד צריכים עדים שני עם"פהא
 סק"י, רם"ח םימן בש"ך כד(רתא גרוהלשם

 כופרין הם שהרי לעדות פםולין כולןוהריפארמער
 כל בעברם עדים שאין אף שלכן השמים מןבהו,-5
 טפרים שהן סעיד רעפארם השם הרי הוירהמצות
 שתם מט שש שאף ה"י מעדזת פי"א ברמב"םשפורש
 שלא פםולין שהם פשיטא עדזת פםולי בכללחכמים
 המורדין אלו אבל ישראל רשעי אלא לסם'תהוצרכו
 חו"מ בש"ע הוא וכן העכו"ם מן הן פחותיןהכופרין
 אגרות בספרי הוכחתי זה ומטעם כ"ב, םעיף ל"רםיסן
 להעיד עדים שאיצ י"א ענף פ"ב םימן חאה"עמשה
 שמחזיקין במה דםגי כופרים שהם בפניהםעלעש
 בשם שמם מ~ה גדולה ההזקה לך ואין לכופראוהו

 וטבילה במילה נעשה אם שאף נמצארעפארמער.
 ברור כי לזה א"צ אבל כלום. אינו הרעפארמערבפני
 ולא כלום לגרוהם מצדיכין אין שהרעפאהמערלכל
 היה לא ג"כ הא מצות וקבלת כלל, טבילה מעשההי5
 לקבל שצריך להתגייר הרושה להנכרי יאמרודלא
 להצריך שאין ברור ולכן  שומרים, אין עצמן שהןמצות
  שהרי גם ליתז להחמיר שאסור פשןט ולדעתיגם,
 ויצא גר שההו הגם שםידר מהרב כעדות יהיהזה
 גם אין לכן יהודית, אזרת אשה שישא תקלהמזה

 לישראלים רק אבל גט בלא להתירה וישלהחמיר
 מן שפוםלה  לעכו"ם  שנבעלה בזה טטרהדלכהנים
הגוענה.
 והשלוש הטוב בכל ומכבדו מוקירו ידידווהנני

 פיינשטייןמשה


