
שנשבה תינוק

משה אגרות
ט אות יג ה' או״ח

תפארת אדרת
סט ח״ד

יוסף אהל
והלאה 16 ה', או"ח

קובץ אוריתא
124 יה

ודעת בינה
והלאה 534 מבוא,

משפט דברי
קיד עמי ח״ד / צה עמי ח״ג

 רלו עמי ח״ג
סו עמי ה״א
שוס שאינם מי עם ההתנהגות

לאדם - האדם תורת מכון / ספרים מאגר

פ״נשטין משה ר'

שנשבה בתינוק עור לפני

דור׳ אברהם ר'

הזה בזמן שנשבה תינוק בגדר

פריד אליהו יוסף ר'

 בזמן רשעים ובדין / אותו מונעים האם כפיו לישא הכנסת לבית ובא מומר כהן / הזה בזמן מומרים בדין

 שנשבה תינוק הזה
 לוין עמיהוד עורך

 גשטטנר הרב של פסק

אדלר מנוזם ר'

 הזה בזמן חילונים ובדין הענין בכל אריכות

מחברי□ נמה

 פה שבעל בתורה דבריו עם להשוות / שרמן אברהם ר' / שנשבה כתינוק נתשבין האם בזמננו חילונים

לב כרך

 זילברברג משה ר' / לעדות מומר לענין וכן משקר חשש משום עדות לענין שנשבה תינוק

 נבנצל אביגדור ר' / שנשבה[ ]תינוק בזמננו חילונים

שוורץ יואל ר'

עולם הליכות
כב ס״ס יד, קד"׳

מרדכי זכרו!
38 כא עמי

השרון חבצלת
334 א

שני חוט
ארבעים פרק ה״ב

אומר יביע
יא יו״ד א

טו או״ח ז
 יב-נ אותיות יא יו״ד א
נא יו״ד ח

ישורון
 393 וי

546 יב

אברהם לב
קמ״ב סי'
1קמ קמא, קלט, ק״ל, קכ"ט, סי'

איברא לב

 בימינו" בתורה לרחוקים "היחס ג' פרק נהל" "ערבי הלק / ועוד / שנשבה תינוק / הזה בזמן רשעים בדין

Z ח ח 19-26 עמי
 ל >ין■ ׳'J Jp/? (),W)/ אהרמן אברהם ר'

243 קובץ

 שליט״א קרליץ נסים רבי מהגאון - הזה בזמן שנשבה תינוק בדין

באבד מ.מ. דוד ר'

 לא סימן תק״ע אה"ע / הזה זמן לענין וחילוקים בזה דיון

קרליץ נסים ש"׳ ר'

שנשבה תינוק גדר

יוסף עובדיה ר'

 כשוגג דינם הכופרים הזה שבזמן יא הדשות ציון הבנין בדברי / שנשבה תינוק וענין הזה בזמן שבת מהלל
 ע״״ש עליו החולקים האחרונים ובדברי בדבריו דן שנשבה... וכתינוק וכוי

שנשבה תינוק וענין הזה בזמן שבת מחלל

שנשבה תינוק / הזה בזמן מומר בדין

ומצוות תורה שומרי שיאנם להורים מתייחסים איך בזמננו תשובה בעלי רשע, אביו

נתן להורות
יז-יט רו"׳

השנה לתשובת
תע רלנ-רמד,

נתן מאורות
אוצה"רו 156 קטז,

להועיל מלמד
כט או"רו

יצחק מנחת
קא ח״ד

השלום מצוות
292-297 עמי

ש״נברג פנחס הרב / ועוד למנין לצרפו לענין הזה בזמן שנשבה תינוק

קמא( מהדורא וי לשון מרפא ’)ע׳ אדלר מנחם הרב / שנשבה תינוק בדין בירורים

וו״נפלד אברהם ר'

בהרחבה הענין כל ע״״ש ואפיקורסים ומינים שנשבה תינוק בענין

 והלק אריכות קמ״ב קמ"א - קל"ט סי' וע"ע שנשבה/ תינוק / גדולה באריכות הזה בזמן החילונים דיני
 ישראל שובה מספרו

הנקין ל

 צילום / תשמ"א טו חוברת התורה בעם מודפס ז"ל הנקין הרב מאת תשובה / הזה בזמן שבת מחללי

 ע״״ש איברא לב ספר בתוך ממנו

גשטטנר נתן ר'

 וכוי כנסת בית בתוך מצוה בבר ולשתפם לתורה לעלות הזה בזמן שבת מהללי / הזה בזמן שנשבה תינוק

רפפורט יוסף ישראל ר'

שנשבה תינוק סוג׳ ב' ושיש - הזה בזמן שנשבה תינוק בגדרי

ל״סר נתן ר'

וכוי לקרבם הרמב״ם אגרת מביא וכוי, שנשבה תינוק בפרהסיה, שבת מחלל

הופמן צבי דוד ר'

הזה בזמן בפרהסיא שבת מחללי
ז״ל ו״ס יצחק ר'

בזה״ז שנשבה תינוק בענין קצת

עפשטיין דוד יוסף ר'

הזה בזמן שנשבה תינוק
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הרשב״ץ ברכות עמ״ס הרשב״א לחידושי הגהות ש 1 ר* י פ שכח /)

 בסוסיה אלא ליה קשיא לא דהא 35 שורה בא״ד
מברך. ]אמאי[ )מאי(
 )שנסרך( דלאחר ההוא סוד״ה רע״א ל״ט דף

שנחתך. או ]שנפרך[
 של כללו : 5 שו׳ יוחנן ור׳ ד״ה ע״ב מ׳ דף
 הוא מילי הני ככל דבר דעמא מאי )ה״מ( דבר

ההלכה.
 אמר דעולא :יהודה רבי סוד״ה ע״א מ״א דף
זה. על מברך עלמא דכולי
שו׳ פסק ולענין ד״ה ע״א[ ]מ״א )מ׳׳כ( דף

יצחק. ר׳ ]ואיתימא[ )ואיתמר( יוסף ודרב : 5
 שמועה :לפניהם הביאו ד״ה ]ע״ב[ מ״א דף

דר״פ• ]ושמועה[ )שמועה( זו
 לבא דרכן שאין : 10 שורה ר״פ אמר ד״ה שם
ולטפלה. :צ״ל )ולפת(. ללפתן
 עליו לברך צריך שאינו :נמצא סוד״ה שם

 כדרך הפת את בו מלפת !דעדיין[ )דעדיף(
 בתוך מהן שאוכלים ]המלפתים[ )המלכים(

הסעודה.
 וה״ה : 11 שורה פסק ולעניו ד״ה סוע״ב מ״כ דף
דוכתא. ליה קבעו[ ]אי )איקבעו( מילי לבל

 שורה מברכין אין מיתיבי ד״ה ע״א מ״ג דף
]כלה[. )כלת( ראש שמואל מר : 4

 ]אמרינון מדרב( )אמרינו וה״מ : 10 שורה בא״ד
)אוצה״ג(. ז״ל. אחא רב[ מר

 ]כי[ )כו׳( הכרם כלאי גבי : 13 שורה בא״ד
שמתחלת. כל ה״ג

 סופר א׳ : 6 שורה דאמר הא ד״ה רע״ב מ״ה דף
 בא״ד דברייתא. ]כלישנא[ )בלישנא( בור וא׳

 ליה[ ]קשיא )קמ״ל( דאכתי אלא : 9 שורה
ר״ז. מדקאמר

 ]וקרא[ )קרא( : 17 שו׳ קשיא לא ד״ה שם
 בורות דרך ה״ז : 20 שר בא״ד מסייע. קא נמי

אכילה. ]בדקמי[ )כדקמי(
 הרי התיבון : 24 שו׳ היכן עד ד״ה ע״א מ״ו דף
 ואוכלין יושביו שנים היו שאם היא שנייה נברך
 )ושניה( : 40 שו׳ בא״ד נברך. אומרים שאין

 )הכי( מיפרשא לא בברייתא דקתני .]ושנים[
]היכי[.

 שר אצרופי דאמרינן הא ד״ה ע״א מ״ה דף
שלש. מעיו אחריו בירך[ ]לא )ל״א( וא״נ : 16

 חדא : 4 שר בנחמה ,מתחיל ד״ה ע״ב מ״ח דף
 שא״צ : 9 שר בא״ד ]דכווזה[• )רבות׳( נחם דאף

]כתפלה[. )בתפלה( בפ״ע באמצע שבת של להזכיר
 אין :אלפסי הרב גירסת סוד״ה ע״א מ״ט דף

 ירושלים בנין אבל אחת קדושה שהכל כשתים זה
וכר.

 .13 ציון רפ״ה עט׳ לעיל עי׳ רב. ד״ה שם
חזרו ואח״כ :11 שו׳ משמע קא ד״ה ע״א נ׳ דף

 סעודתן. וגמרו לכאן וזה לכאן זה פניהם
צריך שהוא דכיון :ובה״א רד״ה ע״א נ״ג דף

 לצאת. רוצים אינם ׳]הסבו[ )הסבה( ולא הסבה
כרואה דההיא : 4 שו׳ היתד. ד״ה רע״ב נ״ג דף

 מפסיק העששית שגוף ואע״פ ליה חשבינן שלהבת
זכר. שאמרו וכאותה לה השכינו ראיה הכי אפילו

 )רואה( בעששית עומד אבל :הנ״ל בסוה״ד
העששית. מתוך שלהבת ]ורואה[

 )דאין( הבשמים על וכ״ש :אר״י ד״ה שם
 ]דעל[ )על( דכיון דנפשיה... הנאה אלא דאינה
 ]שהיא[ )שאינה( לפי בראשית... דמעשה האור

הבדלה. כברכת
 הראב״ד וכ׳ : 17 שו׳ הרואה ד״ה ע״א נ״ד דף

צריכות. אינן אלו ברכות דכל ז״ל

+
 מריש בכת״י הרשב״א חי׳ לידי הגיעו אח׳׳כ
 כל בו ונתאמת ה״ג רד״ה ע״א ט׳ דף עד המסכת
 בו ,מצאתי נוספות וגם הרשב״ץ. עפ״י המוגה

 בכ״י יש הראשון בדיבור זו• ברשימה וכללתים
 שדיבור מוכיחים אלא ט״ם שאינם לשון שינויי

 ולא הרשב״א, חי׳ של אחרת מהדורא הוא זה
העתקתים.

 גמרא הרשב״א שכשמביא להעיר יש אגב,
 הפרק שם את תמיד כמעט הוא כותב אחר ממקום

 גם וכ״ה בכת״י כ״ה מאמר. אותו נמצא שבו
 השמיטו המאוחרים המדפיסים אבל הראשון, בדפוס
 בסוגרים זה במקום והוסיפו הפרק שם את עפי״ר

הדף. ,מספר את

 מכת״י שנדפס הרשב״א לדברי בתיקוני לכוין זכיתי ]בס״ד
 כ״כ יותר. טוב בכת״י מתוקן כ״ג בדף רק תש׳׳מ. בשנת
בהקדמתו[. הרשב״א מו״ל



pU? ר א?
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קובץ

מרדכי זכרון ,
ברכות עמ״ס

שאכלו[ וג׳ מברכין כיצד ]פרקים
 של לזכרו

הגאון

אביגדורזצ״ל מרדכי רבי
 קרטמןז״ל מנחם ישראל ב״ר

 כולל-חזו״א מוותיקי

ב״ח מרדכי מנחת בעמ״ס
תשנ״ז ה׳ באייר ב״ה ביום מעלה של לישיבה נתבקש

(g)

ע״י לאור יוצא

 איש - חזון כולל אברכי
בני-ברק - מאיר זכרון

שנתתשנ״טלפ״ק



כא מרדכי זכרון

שליט״א קרליץ נסים רבי הגאון
הכולל ראש

שנשבה* תינוק בגדר

 בעל ישראל כ׳ ט׳ ס״ק שכ״ט סי׳ במ״ב
כופר שאין זמן כל לחיאבון עבירוח

 כדי השבת אח עליו דמחללין נראה ן.חורה
 אף להצילו אסור להכעיס הוא אס אבל להצילו,

 הגל בפיקוח שבח עליו לחלל דאסור וכ״ש בחול
 ביו״ד דאיחא הני לכל וה״ה רפואה, בשאר או

ע״כ. קנ״ח, סי׳

 חדש דין כ׳ ט״ז סוס״ק ב׳ סי׳ יו״ד בהזו״א
ונראה וז״ל הזכירו, לא הפוסקים שכל

 גלוי׳ יחב׳ שהשגחחו בזמן אלא מורידין דין דאין
 קול, בח ומשמש מצויין נסים שהיו בזמן כמו

 לעין הנראיח פרטית השגחה חחת הדור וצדיקי
 בהטית מיוחדוח בנליזוח הוא אז והכופרין כל,

 הרשעים ביעור הי׳ ואז והפקרוח, לחאווח היצר
 מביא הדור הדחח כי ידעו שהכל עולם של גדרו

 שנכרתה ההעלם בזמן אבל וכו׳, לעולם פורעניות
 גדר הורדה במעשה אין העם דלח מן האמונה
 בעינהס שיהי׳ הפירצה הוספת אלא הפירצה
 עצמנו שכל וכיון ח״ו, ואלמוח השחמה כמעשה

 ועלינו חיקון, בו שאין בשעה נוהג הדין אין לחקן
 אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבוחוח להחזירם

עכ״ל. מגעת שידינו במה

 מומר דאין בדין כ״ח ס׳׳ק שם בחזו״א כ׳ עוד
אנוס יהי׳ שלא חנאי בזה דיש לייבום, זוקק

 וז״ל ה״ג, ממרים מהל׳ פ״ג הר״מ וכמש״כ
 שכפר באיש האפיקורסין[ בכלל ]דהוא בד״א

 והלך לו שנראו ובדברים במחשבחו שבע״ם בחורה
 וכל ובייחוס כצדוק וכו׳ הקלה דעחו אחר

ובני האלה הטועים בני אבל אחריו, הטועים

 הקראים בין ונולדו אבותם אוחס שהדיחו בניהם
 שנשבה כתינוק הוא הרי דעחס, על אומס וגדלו

 אח׳׳כ ששמע ואע״ם כאנוס הוא הרי וכו׳ בינהס
 כאנוס הוא הרי ודחם יהודים וראה יהודי שהוא
 ראוי לפיכך וכו׳ טעוחס על גדלוהו שהרי

 עד שלום בדברי ולמשכם בחשובה להחזירם
 בחזו״א והוסיף עכ״ל, החורה לאיתן שיחזרו
 להחיוחו אנו ומצווין קרבן מביא שנשבה דתינוק

הצלחו. על שבת לחלל ואף

 שכפר מומר כ׳ קנ״ט סי׳ יו״ד בטור והנה
שאין כיון בריבית להלוותו מומר בעיקר

 לענין כ׳ שם ובב״י עכ״ל. להחיותו מצווין אנו
 בין שנשבה כתינוק להו חשיב דלהר״מ הקראים

 להלוותם ואסור מומרים דין להם אין הגויים
בריבית.

 איזהו בפרק הנמוק״י דברי הב״י הביא ואח״ב
הרמב״ן בשם הרי״ף[ בדפי ]מ״ב: נשך

 בענין ועוד ד״ה ע״א: שלפנינו ברמב״ן ]ונדפס
 שכיון עצמו מומר חינח וא״ח שהקשה רביח[
 אבל הוא כופר בו למרוד ומחכוין רבונו שיודע

 עכו״ס של דחיהס על שנחגדל כיון מומרח בן
 דכי היא, מילחא לאו מורידין, ואין הוא שוגג

 העכו״ס לבין שנשבה בחינוק ה״מ הכי אמרינן
 שעומד זה אבל מעולם" ישראל תורח הכיר "שלא

 עכו״ס של בחוקחיהס ומדבק והולך ישראל בין
עכ״ל. הוא המורידין מן

 ]קראים[ הנך הנמוק״י דברי דלפי הב״י וב'
להלווחס ומוחר להם יש מומרים דין נמי

השומעים. א׳ ע״י ונערכו בכולל, כשעור נאמרו הדברים *



זכרון כב

 המפורשים הר״מ דברי שבקינן לא אבל בריביח,
 ס״ג. שס בשו״ע פסק וכן הנמוק״י, דברי בשביל

 ונוקט הנמוק״י לבין הר׳׳מ בין מח׳ שעושה הרי
כהנמוק״י. שנוטה שם בש״ך ועיין כהר״מ

 דליכא לומר שאפשר חושב אני חמיד אבל
הקראים והרמב״ן. הר״מ בין פלוגחא

 להסביר יש ומה המורה זה שהנהגוחיהס חושבים
 יהודים כמו לא "מסורס" להם יש הרי להם,

 אבל בטעותם, אנוסים נחשבים הס לכן אחרים,
 שכל ויודע יהודי שהוא שיודע מומרח בן

 אומר בזה היהודים, בדח נוהגים היהודים
 בדת לנהוג רוצה ואין זה כל שיודע דכיון הרמב״ן

המורידין. מן הוא הרי החורה

 אינם שהרי אנוסים אינם היום לכאורה ולפי״ז
דומים ואינם התורה אח כלל מקיימים

הר״מ. שכ׳ לקראים

 לפמש״כ טעם, בעוד מסיים שם ובחזו״א
דאין א׳ אות דעות מהל׳ פ״ו בהג״מ

 תוכחה, מקבל שאינו אחר אלא לשנאתו רשאין
 הצדיק הגאון בשם כ׳ חסד" "אהבת ספר ובסוף

 את לאהוב מצוה דמשו״ה מוולין יונתן ר׳
 שאין תוכחה קודם הוא שאצלינו משוס הרשעים

 ואינו כאנוסין להו ודיינינן להוכיח, יודעים איו
הייבום. מן פטור

 כמומר שמתנהג מומר על מדובר דהרי וקשה
דצריך אשכחן והיכן גמור בהפקר

מרדכי

 דמיירי הג״מ לדברי דמי ולא בכה״ג, תוכחה
לתיאבון. ברשע

 לפני מדבר אינו דהחזו״א חשבתי, אח״כ אבל
בזמנינו, - בזמנו אלא שנה, וממשים מאה

 שיש כשיודע מדבר הרמב״ן בשם הנמוק״י דהנה
 שבא בכגון אבל התורה, את שומרים והם יהודים
 שומרי יהודים ורואה לא״י מרוסיא שנשבה תינוק
 אף שמחשיביס חורה שומרי שאינם ויהודים מורה
 כיהודי להיות שיבחר למה אזי כיהודים, אותם
 דין לו אין וממילא אחר, מסוג כיהודי ולא חרדי
 להוכיחו דצרין י״ל ושפיר הרמב״ן, שכ׳ מומר

להוכיח. יודעים אנו ואין תחילה

 דברו לא דהפוסקיס מהא ראיה אין ולפי״ז
שלא כל אלא כזה מצב הי׳ דלא בזה,

 כיהודי נחשב הי׳ לא התורה מנהגי בכל נהג
 דין שייך דלא החזו״א כ׳ היום המצב ולפי ממש.

 עצמו משייך אינו החוטא הצבור ובעיני מורידין,
 היהודים לסוג אלא מהיהודים, הנבדלים לכופרים

 גדר ההורדה במעשה ואין חורה, שומרי שאינם
הפירצה.

 להצילו, דחייבין פשוט שנשבה תינוק ולז־ינא
לכך, צריך אס שבת חילול ע״י ואף

 ג״כ שנשבה תינוק הוא אס ספק שיש כל וממילא
 בדרך כשנחחנך אמנם השבת. אח עליו לחלל צריך

 מ״מ לתיאבון שעושה אע׳׳פ ופירש כראוי התורה
 אבל מומר. הוי בפרהסיא שבח שמחלל כיון

שנשבה. כתינוק נחשב דעדיין י״ל בחינוך כשחסר



כג מרדכי זכרון

שליט״א* מרקוביץ צבי רבי הגאון
סטולין קרלין ישיבת ראש

מצרים יציאת הזכרת ל׳עבין הכוכבים צאת לפני ערבית תפילת

 בערבין שמע אח קורין מאימחי ברכוה ריש א(
אנן שיטוח ג׳ שם ובתוס׳ וברש״י וכו׳

 שמע וקורין ערביח בביהכ״נ להחפלל נוהגין למה
 ק״ש ידי יוצאין דאין רש״י שיטח יום, מבעוד
 פרשה ובקריאה משחחשך שוב לקרוחה וחובה

 עיקר ביהכ״ג של דק״ש ר״ח שיטח יצא, ראשונה
 מתחיל המנחה דמפלג וכר״י בחפלה חלוי וק״ש

 אידך על דסומכין ר״י ושיטח ערבית, חפלח זמן
 ולכל הכוכבים. צאח קודם הוי דבשכבך דזמן תנאי

 יצי״מ הזכרח מצוח יוצאים איך לעיין יש השיטות
 בזה כתב ח׳ סימן ובש״א יום. מבעוד לילה של

 צה״כ משעח זמנו תחילח לילה דשל "נ״ל וז״ל
 הוי צה״כ דמשעח בלילה הנוהג דבר בכל כדקיי״ל

 )דף מגילה בספ״ב כאמרינן לכן קודם ולא לילה
 בלילות יצי״מ דמזכירים דהא כיון וה״ג וכו׳ כ׳(

 חייך ימי כל הימים אלו חייך ימי מקרא לה ילפינן
 ואפילו לילה צה״ל עד זמנו אין וכו׳ הלילות אלו

 וצריך י״ח יצא דלא לי פשוט בביהש״מ הזכיר
 וקי״ל הוא שפיקא דביהש״מ כיון בלילה להזכיר
 דף שמואל וכדאמר למומרא דאורייתא ספיקא

 חוזר אמר לא ספק ויציב אמח אמר ספק כ״א
 הוא דאוריחא ויציב אמת מ׳׳ט ויציב אמח ואומר
 חנאי להני ואפילו שבו. יצי״מ הזכרח מפני

 לצאח קודם ערביח של ק״ש זמן דמקדמי
 ק״ש ה״מ דברכות פ״ק ריש כדאמרינן הכוכבים

 וכו׳ גבה כתיב בשכבך אלא לילה בה כתיב דלא
 אח לרבוח חייך ימי כל בה דכחיב הזכרה גבי אבל

צה״כ עד הזכרה זמן מטי לא א׳׳כ הלילוח

 יעיי״ש עכ״ל ברור וזה לילה הוי לא הכי דמקמי
 הזכרת מצוח יוצאין אין השיטוח דלכל דמסיק
 נוהגין איך טובא וקשה הכוכבים צאת לפני יצי״מ

 לשיטח הענין חמוה ובמיוחד יום. מבעוד להתפלל
 יום מבעוד ערביח של ק״ש יוצאין דלא רש״י

 מטחו על קורא שאדם ראשונה פרשה "ובקריאת
 יצי״מ הזכרח חובח ידי יוצא הוא איך יצא"

 כהש״א דלא לומר דרך יש הר״י ]דלשיטח
 נפרדים וזמנים נפרדח מצוה הוי יצי״מ דהזכרת
 וכפי ק״ש בזמן חלוי יצי״מ הזכרת דזמני ויסבור

 ק״ש שיוצא דכמו נימא לר״ת וגס לעיל, שהזכרנו
 שם דכוחב כהש״א ודלא יצי״מ הזכרת יוצא

 רש״י לשיטת אבל דרבנן, דק״ש סובר דהר״ח
 אס פלא הוא הדבר יום מבעוד יצא לא ק״ש שגס

 הוא יצי״מ הזכרת דלהלכה כהשיטות שנדחוק לא
 של יצי״מ הזכרת יוצאים איך הוא ופלא מדרבנן

 וצ״ע הכוכבים צאת לפני ערבית בתפלת לילה
טובא.

 אלא ד״ה שם הרי״ף על יונה ברבינו והנה
נמי ישראל גאל וברכת וז״ל בזה עמד

 יציאת כנגד בלילה לאומרה שהתקינו אע״פ
 למדנו דלא כיון אפ״ה בלילה, שהיחה מצרים
 ואין חייך ימי דכל מרטי אלא בלילה יצי״מ זכירת
 בלבד כל מיחור אלא בפירוש לילה שם כתיב

 אומרים אנו אין אס חיישינן לא ליה, דרשינן
 תפלח לענין הוא שלילה דכיון ממש בלילה אותה

 עכ״ל. וכו׳ מצרים יציאת להזכיר הוי לילה ערבית
הן תימה "ודברי שם וז״ל הש״א כך על והקשה

 לומר היה ורגיל ברמת-גן, סלונים בישיבת בנערותו הנ״ל הגאון מפי תורה קיבל זצ״ל מרדכי ר׳ הרה״ג *
זה. מרבו קיבל הישיבתי בלימוד דרכו שאת



רפו

ומומר שנשבה תינוק גדר

-א-
 זקן אינו פה שבעל במורה מודה שאינו מי כמב, ה״א־ג׳[ ממרים מהל׳ ]פ״ג ברמביים

שנתפרסם מאחר וכו׳. האפיקורוסין בכלל זה הרי אלא בחורה, האמור ממרא

 האפיקורוסין כל כשאר הוא והרי מעלין ולא אוחו מורידין שבע״פ במורה כופר שהוא

 במחשבתו שבע״פ במורה שכפר באיש אמורים דברים במה וכו׳, והמומרין והמוסרין וכו׳

 שבע״פ בחורה וכופר לבו שרירוח ואחר הקלה דעמו אחר והלך לו, שנראו ובדברים

 בניהם ובני האלה החועיס בני אבל אחריהם, החועיס כל וכן ובייחוס כצדוק מחילה

 שנשבה כחינוק הוא הרי דמם, על אומס וגדלו הקראים בין ונולדו אבוחס אוחס שהדיחו

 אח״ב ששמע ואע״פ כאנוס הוא שהרי המצוות בדרכי לאחוז זריז ואינו וגדלוהו ביניהם

 אלו כך מעומס על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודמם היהודים וראה יהודי שהוא

 עד שלום בדרכי ולמושכס במשובה להחזירן ראוי לפיכך שמעו, אבותיהם בדרכי האוחזים

עכ״ל. המורה, לאימן שיחזרו

 שאין זמן כל לתיאבון עבירוח בעל ישראל כמב, מ׳[ ס״ק שכ״מ נסי׳ שבח הל׳ ובמ״ב
אסור להכעיס הוא אם אבל להצילו, כדי שבח עליו דמחללין נראה במורה, כופר

 וה״ה רפואה, בשאר או הגל בפיקוח שבח עליו לחלל דאסור שכן וכל בחול, אף להצילו

וב׳[. א׳ סעיף קנ״ח ]סי׳ ביו״ד דאיחא הני לכל

-ב-
 בריביח להלווחו מומר בעיקר שכפר דמומר כחב קנ״נךן ]סי׳ ריבית בהל׳ המור והנה

ישראל שחטא דאע״פ בריביח ממנו ללוות ואסור להחיותו, מצווין אנו שאין כיון

הוא.

 ואסור שנשבה כתינוק להו דחשיב הרמב״ס דעת דנראה הקראים לענין שם כחב והב״י

שנשבה תינוק דין יהבינן לא יוסף הנימוקי מש״כ דלפי ואע״ג ברביח, להלווחס

 ומדבק והולך ישראל בין שעומד מי אבל מעולם, ישראל במורח הכיר שלא למי אלא

 ומותר חשיבי המורידים מן נמי דהנך אפשר הוא, המורידים מן עכו״ס של בחוקוחיהס

בריבית. להלווחן

 יוסף. הנימוקי דברי בשביל המפורשים הרמב״ס דברי שבקינן דלא הב״י, כמב ולמעשה

ועוד ד״ה ע״א ]ע״א בב״מ הרמב״ן דברי הס יוסף הנימוקי דברי והנה

 נדלא עצמו משומד חינה הא לומר נפשך ואס הדברים, במוך וז״ל ריבית[ בענין

 מצווה ואחה הגויים לבין שנשבה כקטן ליה והוה הוא שוגג המשומדת בן אחיך[, מיקרי

ומדבק ישראל מורח ושביק דידע כאן אבל כלל, ידע לא המס דאילו דמי לא להחיותו,

עכ״ל. וכו׳, מעלין ולא ומורידין גמור משומד הוא הרי הגויים ובחוקות בע״ז



רפז שני ומומר שנשבה תינוק דיני - מ׳ פרק חוט
 המומרת, בן לענין יוסף והנימוקי הרמב״ס בין פלוגסא איכא הב״י דלדעת היוצא

מומר. חשיב והרמב״ן יוסף ולהנימוקי שנשבה חינוק חשיב דלהרמב״ס

דינם הקראים דלכו״ע והרמב״ן,. הרמב״ס פליגי לא דבאמח בזה, לדון דיש והנראה

 האמיחיח המורה דרך היא שהנהגותיהס סבורים שהם כיון שנשבה כתינוק

 דרך שהיא וסוברים אמרח שנוהגים יהודים שיש שיודעים ואע״פ מאבותיהם, שקבלו וכפי

היהודים כלת שמתנהגים וסבורים מאבותיהם שקבלו מה על סומכין מ״מ התורה,

שנשבו. כתינוקות ודינם הרמב״ם כלשון בטעותם אנוסים הם הרי ומשו״ה האמיתית,

מן ]חוץ היהודים בדת נוהגים היהודים שכל ויודע יהודי, שהוא שיודע המומרת בן אך
 התורה בדת לנהוג רוצה ואינו זאת כל שיודע שכיון הרמב״ן אומר בזה המומרים[

הרמב״ס. גס יודה ובזה שנשבה, תינוק ולא מומר הוא הרי

 ס״ק ב׳ סי׳ ]יו״ד בש״ך מובא אשכנזי בצלאל ר׳ בתשובות מש״כ להבין אפשר ובזה

שחטו אא״כ אסורה שחיטתן ובייתוסי דצלוקי שם בשו״ע שכתב דמה שכתב כ״ל[

 זה כל מיהו וז״ל, הש״ך ע״ז וכתב הסטן, להם בדקו וגס גביהם על עומדים ואחרים

 כמה להן שהיו הקודם בזמן דוקא דהיינו כתב ג׳[ ]סי׳ בצלאל ר׳ בתשובות אבל מדינא,

 משחיטת אוכלים אין וגס מעשיהם שקלקלו הזה שבזמן הקראים באלו אבל טובות מדות

 ולכאורה עכ״ל. יפה, ששחט וראה גביו על עומד ישראל אפילו אסורה שחיטתן ישראל

 מילי דהני לפמש״כ אך אסורה, שחיטתן ולמה בידיהן אבותיהן מעשה סוף סוף הרי קשה

 אין באלו האמיתית התורה שזאת וסוברים אותם שלימדו התורה ע״ס שנוהגים בקראין

 בדברים יותר מזלזלים הקראים אותם של בניהם ובני בניהם אס אבל כמומרים, דינם

 שהרי עול סריקת אלא זה אין דעתם שלפי כתורה אפילו עושים ואינם אבותיהם שהחזיקו

כמומרים? דינם ולכן דעתם, לפי התורה שזה לומר יכולים אינם

ג
 ונראה וז״ל, בפוסקים נזכר שלא חדש דין כתב ט״ז[ סס״ק ב׳ סי׳ ]יו״ד בחזו״א והנה

מצוין ניסיס שהיו בזמן כמו גלויה יח׳ שהשגחתו בזמן אלא מורידין דין דאין

 הוא אז והכוסרין כל, לעין הנראית פרטית השגחה תחת הדור וצדיקי קול, בת ומשמש

 עולם של גדרו רשעים ביעור היה ואז והפקרות, לתאוות היצר בהטיית מיוחדות בנליזות

 אבל לעולם, ורעב וחרב דבר ומביא לעולם, פורעניות מביא הדור הדחת כי ידעו שהכל

 אלא הפרצה גדר הורדה במעשה אין העם, דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם בזמן

 אין לתקן עצמנו שכל וכיון ח״ו, ואלימות השחתה כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה הוספת

 אורה בקרן ולהעמידם אהבה, בעבותות להחזירם ועלינו תיקון, בו שאין בשעה נוהג הדין

עכ״ל. מגעת, שידינו במה

 בזה יש ועוד וז״ל, ליבום, זוקק מומר דאין לענין כ״ח[ נס׳׳ק בחזו״א שם כתב עוד

דבניהס ה״ג[ ממרים מהל׳ ]פ׳׳ג הרמב״ם וכמש״כ אנוס יהיה שלא תנאי

 פורק זה הרי וכדו׳ מעשיו קלקל והוא וביריב שבת בחילול קצה נזהר שאביו במי להיות צריך היה ולפי״ז (1
עול.
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 מביא שנשבה ותינוק הרמב״ס[, לשון הובא ]לעיל שנשבה וכתינוק כאנוסים תשיבי ותלמידיהם

 ]ס״ו מיימוניות ובהגהות הצלתו, בשביל השבת עליו לחלל ואף להחיותו אנו ומצווין וכר, קרבן

 אהבת ספר ובסוף סוכתה, מקבל שאינו לאחר אלא לשנאתו רשאין דאין כתב דעות[ מהלכות

 מהר״מ מתשובת כן והביא מה״ט, הרשעים את לאהוב דמצוה מוולין הגר״י בשם כתב חסד

 אי ולכן כאנוסין, להו ודיינינן להוטח, יודעין אגו שאין תוכחה קודם הוא אצלנו ט לובלין

עכ״ל. הלכות, שאר לענין וכן היבוס, מן לסטור בזה לדון לנו אפשר

שאין ברשע דמיירי מיימוניוח הגהות שכתב מה בין לחלק יש שהרי צ״ע, החזו״א ודברי

 לכל מומר שדינו מומר לבין תוכחה, מקכל שאינו לאחר אלא לשנאתו רשאין

תוכחה. שמקבל קודם אף התורה

 שאינו ואדם אדם כל על לדון יש האחרונים שבדורות אחר היא, החזו״א דכוונת ואפשר

דימה בזה לקמיה, שיתבאר וכמו שנשבה, תינוק הוא אם ומצוות תורה שומר

 אח קיבל ולא אוחו שהוכיחו אחר רק הוא שרשע מיימוניות הגהות שכתב שכמו החזו״א

 שאין דכיון י״ל שנישבו, תינוקות הם אס עליהם לדון שיש באלו בזמנינו ה״ה התוכחה,

כמומר. אליהם להתייחס אפשר אי להוכיח יודעים אנו

אין העם דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם ש״בזמן שכתב החזו״א דברי ובעצם

 לשנאתם רשאין ואין וכו׳ הפרצה הוספת אלא הפרצה גדר ההורדה במעשה

 ישנס הרבים שבעוונותינו - בזמנינו - החזו״א מרן בזמן רק היינו כאנוסין״, להו ודיינינן

 ששומרים ויש יהודים שהם עצמם ומגדירים ומצוות תורה שומרים שאינם מעמינו רבים

 עם היא שהאמת יודע אינו ויר״ש בתורה חונן שלא אדם ממילא כבחמורה, קלה על

 זה ועל התורה, את מקיימים שאינם כאותם להיות ורוצה הקד׳ תורחינו את המקיימים

 הרמב״ן אבל הרמב״ם, שכתב הקראים בני וכטן שנשבו כתינוקות לדונם שיש בחזו״א כתב

 ברא שהקב״ה והאמינו וידעו והמצוות התורה על שמר ישראל עם שכל זמנו על דיבר

 ידעו והכל מצוותיה, לקיים אותנו מחייבת והתורה תורתו את לנו ונתן העולם את

 שנשבה תינוק לך שאין הרמב״ן כתב בזה היהודים, מכלל יוצאים הס והמומרים שהרשעים

ומדבק והולך ישראל בין שעומד זה אבל מעולם" ישראל תורת הכיר "שלא מי אלא

הוא. המורידין מן העכו״ס של בחוקותיהם

 היה לא שבזמנם כיון בחזו״א, ממש״כ כלל דיברו לא שהפוסקים ממה ראיה אין ולפי״ז

נחשב היה לא התורה ומנהגי מצוות בכל נהג שלא אדם כל אלא כזה מצב

כיהודי.
 כגון מומר כדין בהם להקל אפשר שאי לענין רק אמורים החזו״א דברי שכל עוד, ודע

דמה ודאי אבל שם, החזו״א איירי דבזה וטוצ״ב בריבית ולהלווחס היבוס מן לפוטרם

 ולכן כמומרים, לדונם להחמיר אף וצריך חיישינן ודאי שנשבו תינוקות אינם אס להחמיר שנוגע

 להם לבשל דאסור להחמיר וגס בטביח, להם להלוות ושלא לשונאס שלא בהם להחמיר גס צריך

 עוגוח מאפית או תבשילין שם שמבשלים מפעלים ]ולפי״ז עכו״ס כבישול הוא ושבישולס ביו״ט,

 שבח מחלל דישראל דסברי להפוסקים עכו״ס בישול של חשש בזה יש כאלה, יהודים המעסיקה

זה[. לענין כעכו״ס דינו
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 בין שנשבה תינוק וז״ל, ר[ ס״ק א׳ ,שי יו״ד ]מובא בחזו״א כתב אחר ובמקום

וישתדלו יודיעוהו שאס בחזקת שהוא מומרת ושחיטתו כישראל דינו העכו״ם

 עמו שהשתדלו אחר אמנם שב, לבלחי יזיד לא לשוב ראוי שהוא ההשמדלוח כשיעור עמו

 הדיינים המבוננוח לסי חלוי ההשתדלות ושיעור כמומר, דינו לשוב וממאן מזיד והוא

 בדורות בצדוקים ז״ל אחרונים שנחלקו ומה דינו, בהכרעת קדשס ברוח יופיעו כאשר

 ישראל ממציאות שיודעים הידיעה שיעור בהכרעח היינו כאנוסים משיבי אי האחרונים

 מזיד למחשב ידיעה כשיעור להו דיינינן אי סוררת, כחף ונותנים מהם פירשו ושאבותיהם

 אותן כן וכמו וכר, בפרט ואיש איש בל על לדון צריך ובאמת הם, אנוסים ואכחי לא או

 צריך ונמי דבר, לכל כישראל דינו חורה, ללא נתגדל והוא הציבור מדרכי פרשו שאבוחיו

עבורו, עירוב זוכין כאונס ליה שדיינינן ואוחו מזיד, חשיב לא אי ידיעתו שיעור למוד

עכ״ל.

האמור: מכל העולה
שנשבה. כתינוק דינו כלל, ישראל מדח יודע ולא הגויים בין ונחחנך שגדל יהודי א.

 נתן והוא לעולם בורא שיש שמאמינים יהודים ושישנם יהודי שהוא ושמע ידע אס ואף

לנהוג ורוצה בזה מאמין שאינו זמן כל מ״מ לקיימה, אנו ומחוייביס תורתו לנו

האמת, יודע הוא אין שהרי כאנוס הוא הרי ומצוות, חורה שומרים שאינם כיהודים

ועדיין הדור דייני קביעת עס״י כשיעור עמו השתרלו אם ואמנם וללמדו. לקרבו ועלינו

בחזו״א. כמבואר מזיד שהוא י״ל במרדו עומד

מתורת אותם לימדו שלא וכיוצ״ב ברוסיא שהתגוררו אלו כגון אלו יהודים ולכן ב.

 יהודים ושישנם יהודים שהם יודעים שהם אף שנישבו, כתינוקות דינם ישראל,

ומצוות. תורה שומרי

מבני שרבים בזמנינו הקד׳ בארצנו אף אלא וכיוצ״ב, ברוסיא שגדלו יהודים רק ולא ג.

 משה בדת חונכו ולא והוללות הפקר חיי ולחיות לכפירה מתחנכים עמנו

ששומרים יהודים ושישנם יהודים שהינס יודעים שהם ואף שנשבו, כתינוקות דינם וישראל, •

נפש. פיקוח במקום השבת את עליהם לחלל ותייביס לקרבם, ומצוה וכנ״ל, ומצוות תורה

את לקיים יהודי כל מחייבת והתורה אמת תורת שתורתינו שיודעים עול פורקי אך ד.
 שכך או ופירש, התורה בדרך שנתחנך משוס או זה את ויודעים מצוותיה, כל

 שדינם לחוש יש הפקר, לחיי ונתחנכו נתרגלו הס רק אבותיהם, ואבות אבותיהם נהגו

 שמצוה ה׳, תורת על עוברים נפש שבשאט אחר מזידיס אלא כאנוסים הס שאין כמומרים,

 ובזה השבת, את עליהם מחללים ושאין נסך יין ושיינס בריבית להלוותם ושמותר לשנאוחס,

החזו״א מרן הורה כבר אך לעיל, בחזו״א כמבואר עצמו, בפני ואחד אחד כל על לדון יש

בזמנינו. נוהג מורידין דין שאין

היהדות בחינוך לו שחסר אדם או מומר, או שנשבה כתינוק דינו אם ספק שהוא אדם ה.

 לשונאו אסור ולכן כמומר, דינו שאין להחמיר יש דינו, מה לן נודע ולא כראוי

החליצה, מן לפוטרו כגון להקל לא אך השבת, את עליו ומחללים בריבית, לו להלוות ואסור

החזו״א. וכלשון מגעס, שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם ומצוה
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 הס בה והנוסעים קודש, שבח חילול חוך שנסעה במכוניח שאירע דרטס חאונח ולכן ו.

אנו דאין כיון נפש, לפיקוח השבח אח עליהם ולחלל להצילם צר*ן נפש, בפיקוח

מומר. שהוא בשבח שגסע ממה ראיה ואין מומר, או שנשבה חינוק הוא אם יודעים

 טוב כי בו שנכפל יום שלישי, ביום בעז״ה הסתיים

 תשס״ג טבת י״ב
לסדר

וגו"׳ שילה יבוא כי עד רגליו מבין ומחוקק מיהודה שבט יסור "לא
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ואף

 מביכה ,עפר במחילית או ,נירים בנקרות מתחבאים היו ,ומדע
 בעמדם פקידה ליום יפנו מה כי חף פניהם ינהי הכר וכלמה

 לאלפי. וההמיראים התנאים כל כלו\במעמד בהחכמה מי לפני
 נסכי יכמינה הרועים ותבעה נביאים רבות ועברים ומאה ,רבבה
 אתכם 'כאלי כי ,הים כפת על הכר כחיל הקדישיס וצדיקים ,אדם

 אבר התהו אתר• והלכתם ,הישרים בדרכיהם מלכה עזבתם מדוע
 מסרו ורבבות לאלפים המה בארן אבר הקדיבים נ־ ,באו מקריב

 ועתה , רבה באהבה בתלמוד המבואר דבר כל על נפשם מת
 ,והמצות התורה לקיים מכלים באי; ,המה תם־ בל יר׳ה בהמלכיית

 וכל בה תלויה בהנשמה במה העול מ; להקל •בקבו נפבם יבאית
 ישראל תפוצות ברוב נהגו ב מנהג אפילי כ־ ,עליהם עומר הפילה
 בפסחים כדאיהא אמך תורת תעיב ואל ה ע'׳ המלך בלמה הזהיר

 כפ״י כמו ההלכה מכריעין מנהג וע״י ,ב(‘ע ׳ג )צ ובחולין (,נ )דף
־. קול בת

 לתלמידו ,בהופי נ״ה כלל בתשובה הרא״ש מי׳ש וראו והביטו
אשיב מה ,הדה לגזרת השכג מגזירת מ״ש ופל ,בזה״ל

 אשר המונים חכמת בטלה כשיחה שלגו חורה ההא לא ,זאת פל
 ולזכות לחייב מופת או אות ממנו נביא , הדה חכמי כל הרחיקו
 ובמשפטים במשה האמינו לא מקורה חוצבי והלא , להתיר או נאסור
 תכמת כי ,וכו׳ ובקבלה בכתב ידו פל שנתנו צדיקים חוקים

 התורה חכמת כי .אחד דרך על אינם התורה וחכמת הפילוספיא
 לדרוש שנתנו במדות בה •דרוש והחכם ,בפיני למשה קבלה היא

 חכמת אחר נמשכים הדברים שאיך אע״פ למלהה מלתת ומדמה בהם
 היא הפילופופיא חכמת הבל הקבלה, ע״פ הולכין אט הטבע

 שחת העמיקו חכמתם ומרוב ,טבעו על כ״ד והעמידו ,טבעית
 אלא טבעית התורה כל שאיך לפי ,משה בתורת לכפור והוצרכו
 יצא אפילו כלומר ,חלהיך ה׳ עם תהיה המיס נאמר וע״ז ,קבלה

 התהלך בתמימות אך ,הקבלה אחרי מהרהר אל לטבע חוץ דבר לך
 וגזירות מופת או אות לעשות מדבריהם ראיה להביא אין לכן ,לפניו

 לא באיה כל החכם אמר וע״ז הישרים, ה' משפטי על ומשלים
 נא זו לחכמה ונכנס הבא כל ר״ל ,ח״ס ארחוה ישיגו ולא ישמן

 לשוב יוכל לא כי ,התורה חכמת בלבו להכניס ממנה לצאת יוכל
 ומחמת ,אחריה נמשך תמיד לבו כי ,בה שהורגל הטבעית ■מחכמה

 יהיה כי חיים ארחוח שהיא ,התורה חכמת על לעמוד ישיג hi זה
 החכמות ב׳ יחד להשוות ברוחו ויעלה הטבע חכמת על תמיד לבו

 הפכים ב׳ כי ,המשפט יעות זה ומתוך זו על מזו ראיה ולהביא
 שם המעיין וכל ,עכ״ל המד במקום ישכנו לא לזו זו צרות ,המה

 ותהו מאפם ,יגעו לריכך הזה הזמן חכמי שיגעו מה שכל !יראה
 ונתלה חלק להם חין הקדושה, תורה לנגד החכמות כל נחשבות

 התורה מן לסור שלא סיני מהר מושבעים השר הישראלי בעדת
 את נקבל לא בפרונקא ואפילו ,ושמאל ימין פת ושבעל שבכתב

: חיצונות חכמות וכל הפלוהופיא
דברו אשר ובמדרשים בדבריהם המטהרים אגדה בדברי ת

הכתוב כוונת זזה , הוה״קעל ממשומופתים איתות עת בבל

 בהם כללי לא פשוטם[ ע״פ להבינם אי; ]ני ימליצה משל דרך
 ,וסתריה התירה רמזי כ"פ הכל כי ,ח־נינית חכמה כיס חז״ל
 ׳ סתום בלשון לדבר חז״ל הסתירו אשר התורה סודות רוב נכלל ונהם

באמוני בטוח לט שאין ומי ,לע״ל לצדיקים שנגנז האור עצמי ומה
 וחוטא טועה אלא חינו לפשוטו הדברים לקרב יחושב שלם בלב ,’

 יוצא מקרא אין ז״ל חכמינו אמרו המקרא על דדוקא ,בה ילכד
 כוללים המה שכולם ומדרשים אגדה דברי טל לא אבל ,פשוטו מידי

 הכמות ושארי ,ודקלים עיפות ושיחות מה״ש ישתוה התורה רזי
 וחובהפליו מצוה הגדולה, באמונתו בטיח שאינו ומי , להם .נטפלית

 שמים יראת מפני! הפסוקים בדרשות כ״א ,כלל בהם ילמוו שלא
 ,פשוטם לפי ותמוהים הסתומים אגדה בדברי לא אבל ,ומצות

 ,חיל בדברי ונתלבש האור ונתעלם זאת, כל נגרם אדה״ר חטא ומחמת
 תצמיח ודרדר קוץ כו׳ מפשעינו מחולל והוא הכתוב שאמר עצמי וזה
 את יודע המשכיל ,בר״מ בזוה״ק מרומזים אלו ודברים ,וכו׳ לך

 בכלל'דברי ויראה, יבא האמת לראות הרוצה יכל איה, מקומו
 דבריהם ואיך ,יחד מתאימים הם איך , וזוה״ק ומדרשים הירושלמי

 יגיעה ע״פ כ״א להבינם אין אשר ,גריל ורמז חכמה בלשון הכל
 המלך דוד אמר וע״ז ,לשער אין אשר דשמיא ס״עתא עם רבה
 מעלי גל וכו■ זדים גערת מתורתך נפלאות ואביעה עיני גל ע״ה

 .ואף ,דבר חורפי ואשיבה לבי ישמח בני חכם ,כו' ובוז חרפה
י יראה המבין עכ״פ ממש. הים מן טפה כ״א מבין אינו קצת המבין

 שירצה באם כי ,לו ורפא ושב וכו׳ בעיניו ירחה פ; ונו׳ לב השמן
 על לחוס ולא כהורה ע} נפשו ולתת שלימה באמונה ללמוד האדם
 כל לו ורפא ושב .בתה״ק מופתים וישמע בעיניו יראה ,כלל כבודו
 את וראה הביטה לנו, היה מה ירמיה קונן וע״ז לבבו, נגעי

 והמשכיל ,לעיל הארכתי כאשר כו׳ לזרים נהפכה נחלתנו חרפתנו
 קצרתי כי התורה ויסוד גדול מנין כולל דבור כל איך יראה שם

:שס מאור
HFlVI תאכל הלנצח ,אב״י בעם ולהזהיר להעיד עוד לנו יש מה 

התורה ומחזיקי ה׳ יראי אשר לכם די אין האס ,חרב
 נהפכה פניהם והדרת ,שררה מלכיש ללבוש החלס וזה ,מפתוללים
 המה, בארץ אשר הקדושים אבותיהם ממעשי לאסרו ואשר למשחית,

 להבאיש נטויה ידכם עוד ,בם ומלעיגיס עליהם משחקים אוה״ע
 לעשות בידכם נתונה תורה לאמר ,ועבדיהם המושלים בעיני ריחנו

 . סדרים ולא צלמות ,ההרים מול מערכה לערוך ,בעיניכם כטוב בה
 מטר לא כי אמרת רוח עליו עבר אשר מי מזהירים תנו הפעם עתה
 תשמעו לא ח״ו ואם יחלל, לא ה׳ ושם וידום, בדד ישב הוא,
 ישראל. להיות סיני בהר ה׳ השביענו אשר משבועה אנחנו נקיים

 ,צפינו ובצפיתט ,תקותנו אבדה לא אמנם ,לזה זה ערבים
,בשלום עמו את יברך וה׳ ,עוד הזה בדרך ללכת פו ייס לא אשר

תופ׳קקאליש. , ראגאלער אליהי

דעה יורה חלק
כו סימן

 לכאורה ,לא או מעל״ע בעינן אי עגל של ימים ז׳ בדבר הגה
מדברי והוא כלל, מעל״ע בעינן דלא ראיה להביא לי יש
 ראיה והביאו וכו', שלו שנהו כד׳ה י״ח( )דף ערכין התוספות

 עולה הוא כי עצמו בפני חשבינן לא דהרצאה ימים דח' ,שם
 ,בקדשים פוסלת שעות לה משכחת לא ׳כ דאל משוס השנה לפהפר
 א״כ ,דזקא מטל״ע בעינן דהרצאה ימים בשמונה אמרת אי והשתא

 ימים לשמונה מעל״ע בעינן דלא ע״כ אלא ,לה משכחת שפיר
 מ״מ וכ״ח ,נפקא קרא דמחד ,חדשיו כלו לענין ה״נ1 ,דהדצאה

שאסור החמה לשקיעת סמוך א׳ ביום נולדה דאם ,לומר יש ?ריין

 ,אמרינן ,כטלו היום דמקצת דאפ״פ ,שאחריה שבת במוצאי לשוחטה
 זה ,אבילות וגבי זבה גבי אמרינן לא ככולה הלילה מקצת מ״מ
 אורתא מד אתרחיתו הוי אי ,דמילה א“ר בפרק אמרינן דהא ,אינו
 מוכח ע״כ ,לה משכחת אופן באיזה והשתא ,מינה אכלינן הוה

:כטלה הלילה מקצת דגם ,מינה
)דף בזבחים מבואר הלא דערכין, התום׳ בדברי לי קשה עוד

 דבעינן מוכח יהיה שנה בן תמים זכר דמן ,ע״ב( כ״ה
 , שנתו בן איצטריך למה וא״כ ,בקדשים פוסלת ושעות ,מעל״ע

 בתשובת מצאתיה וכמש ,זו קושיא לי קשה שהיה שנים כמה וזה
 בסוף והניח ,שהאריך ט׳ש קצ״ה סי׳ נ״י איגר עקיבא מוהר"ר הגאון

י״ב )דף זבחים מיין דהנה ,פשוט נ״ל ולפענ״ד נצ״ט החשובה
ט״ב
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 כל •פרק ונשבה ,ע״א( כ' )רף ב״ב באורך ומבואר חנינה בריש

:יעו״ם ח״ח אלו קרעו אל ובנביאי כתבי

HDV מאמינים בני מאמינים הישראלי ערק המון לפני אציע , 
y מכשול להסיר , חלקוה בששהי המתעים מצפון רוע לגלות

מנתיבתם: ולהמנט העקוב, מלב הנכשלים

ברוינשווייג בעיר אשר ,שמענו מרחק מארן ,השמוטה סובה לא
 יחדיו נוערו רבנים וכמה ,פכילאזאפיע דקסורים התאספו

 ידיהם במעשה ,שער ויענורו פרצו ,עמינו בה ושבר שור המתיקו
 שמועה ,יכנה ישראל בשם ,בעיניו ישר איש דרך כל ,להתפאר

 לפנינו היו אשר הזקנים עצה ונעזוב בואו ,נאה :אינה תו נאה זו

לרעם, לב לנו נס הלא אמנו, י_.זמנה3, עולנו הכבידו כי
« *4וזתנמה| »וצר

.לעקול
HjiT והנאנקים הנאנחים ורוסלאנר פולין רבני מאה״ג, כגאונים 

הזאה, בעת לדום היו ראויס ,הורתו וכבוד כפם חילול על

 נס ונחיבוסיה, התורה ירכי כל על פקומוח עיניו אשר לאיש כי

 ימצאו שבקלות נקלה ,בעדו אור ולילה ,ממנו יחשיך לא משך

 הכבל, אזניו אשר והאיש ,השמים בתלי כשמש גדול אור ראו ,סיים

 לו יערב לא ,עליו נסך כשמש אור אם נם ,כעטלף השע ועיניו

 .ישראל אלמן לא כי ,פעל מס צדיק אמרנו נם .אלף מני אחר

 על היושבים ,צדיקים רבנים עוד ימצאו אשכנז מדינות בכל נס.
 יעצרו לא המה גם ,הארן על להאיר ה׳ ויתנם והעבודה התורה

 המסעים מאמרי העם דלת לב להסיר חוצה יצעקו כאראלים ,במלק

 גדולה חרדה אכל מרעתם, להצילם חכמתם, ויחסיקבצל האלה,

 לב יסו כי עון ומצאנו מחשים אנחנו אס ,מיאנה עלינו נפלה

 ב׳(: נ״ב פסחים )עיין להם יגיד ומקלם ההמון

בנפשם ידמו אל ,אחריהם הנכשלים בכל ,היום העירוני לזאת
 בו ומזלזל התורה מן אחד לדבר חרד שאינו מי ,לאסר

 לבד א' בדבר המזלזל כל כי ,ה׳ בתורת חלק לו יש ,מלקיימו

 לו אין ,מלבו בדא אשר מדש מסמם לקיימו מצום שאק ואוסר

 , מוסת ו-א אות ע״י לנביא שמוחזק הנביא גם כי בתורה, חלק
 בזמנים נצטוילרציאס לא פלונית מצוה לאמר, השם בדבר יבא כי

 בא או כטעם, שבמל עתה ק לא ההיא, כפס לפי הקודמים

 צוקה אלו בכל ,במלמוד שנתבאר ממה קל דקדוק אפילו לשנופ

 יחנבאו נביאים מאה אפילו ,אליו לשמוע שלא בפירוש לנו הפורה

pפ״ס ברמנ״ם כדאיתא בפיהם התעם .שקר רוח בוראי נ׳ ״ 
 דבר מל לעבור איש יחטא אס ,הדבר כלל .כשורה יסודי מהלכות

 אבל הוא, ישראל שחטא ואף אלהים, ופללו התורה מן אמד

 הוא ,קלה סצוה מל אפילו ,כלל לשמרה מלוה שאין ואסר המזלזל

 ,כאמרם ,נמור ביחוד והש״י הפורה כי ,ישראל מכלל נטרל

 כדכסיב שינוי, שוס להשי״ס שאין וכמו הוא, מד ואוריירא הקב״ה

 שכל לשוס שאין וכמו ,שינוי שום לתה״ק אין כן ,שגיסי לא ה׳ אני

 לתאר א״א כן אלהים, מראות ולתאר ■י להבין מלאך ושום' אנושי
 למשש ונתנה וכו׳ דרכה הבין אלהים אן .ותסתריה התורה חדרי

 להרס בינינו אשה לילוד ומה כולה, לקיימה ופרטיה בדקדוקיה

 בפירוש הלא ושבע״ס, שבכאב בהורה כמבואר אחד ולהקל'בדבר

 קיום מל ונתונה הכתובה הטעם כמל שאפילו לט כפורה צותה

 ,בפירוש הכתוב לנו שימיר עד עומדת, במקומה כמצוה המצוה,

 שקולים ור״ם ת’שד ,התלמוד בעלי לכל כידוע ,דרבנן באיסור וכן

 זהיר כוי בני ב'( )כ״א בעירוני! שאמרו עוד ולא ,באזהרתס הם

 העובר ד״ם אבל ,ול״ס פשה בה יש שד״ח ,תד״ת יושר בר״ם

 המלך משלמה גדול לט ומי .לשמים מיתה חייב חז״ל דברי על

 במלכים אבל . כמשה בישראל עוד נביא קם ולא מליו שנאער ,פ״ה

 כסא על ישב כי ,העליונים טל אף ומלך ,האדם מכל ויחכם ,קם

 כיוצא ואלף שלמה הקב״ה אמר ,השורה מן בדבר שטפה ועל ,ה׳

םפ״ב בירושלמי כדאיתא יבטל לא מד״ס א׳ ודבר יבטלו, בו

:דסנכדרק
J1JT1 דברי על חלילה• ,■להדהר בישראל כזאת נעשתה לא ממולם 

מדרבנן, לקיימה קליזשבקלות על נפשם שמסרו ומיי ל, מו
 הרתה כי וחרא ,זאת תפשה לב ונצורת זונה שית ,מצרית שפחה ■אך

 השובבה! פילומפיא לן אוי ,בעיניה גברתה ותקל מסלרלדהשהר,

.הרעות בטלה. יממה מתגוררים אט אשל הזאת האלמנה »ל הגס

 , בהלכה המצויינת ציון בת !לך למגה ! לך בזה ,בניה אח להמית

 ,ברושים מיתר ,ארזים קומת לכרית שבי שבית ,הריס מרום עלית

 ,הקטנים ה' מעבדי אחר את גא התערב־ עתה ,בידיך יעזבם לא ה'

 חידוש מה לו נא ספרי ,אתו הלחם צא ,בו מאהת אשר העס מן

 יברכך פניך על לא אם ,היום פשטת אנה ,מדרשך בבית היה

 יגרשך ,ואחרונים ראשונים והפוסקים מהתלמוד מוצקות בראיות

:יומים או יום תקומי לא כחיים, מארץ

ישיאו אל ,קלושים זרע ,עמוסים עס ,ה׳ ברוכי אתם עתה
 שלום לאמר התלמוד על החולק־ס והרבנים הראקטוריס לכם

 אלהיכס הי• אשר העת הנה כי נלך, לבנו ובשרירות ■לנו, יהיה
 ,בהוה״ק לט הודיע כאשר ,לא או בשורתו התלכו ,אחכם מנסה
 אי אות שית; נביא ע״י גס ,נסיוטש מיני בכל ישראל את שניסה
 מופת או אות לשוס נשמט ולא באמונתי נעמדה אם אות^ן, ינסה מופת

 בכל ולשמוע , אלהיך ה' עם להיות תמים רק ,שבעולם וחכמה
 באני אם והנה .ואחרונים ראשונים ופוסקים בתלמוד המבואר
 מספר היש ,יכילנה נ־יר איזה ,התורה לכבוד ולקנא להוכיח
 אחר לרדוף ,בידו והנבירה הכת אחד לכל אשר השורה לגדודי
 אחר כבדה נוכל אם ,יצילו ולא יועילו לא אשר ,תהו של הגדוד

 ? קנאתה את בקכאנו ,כטדה ערך רבבן ורטא אלפים אלף מני
 ,באסיפתם שנמשה הפרצה וגורל ,המכשלה גודל את לספר יוכל ומי

 ודוקטורי החכמים כל ]אשר ז״ל הרמב״ס מ׳ש וראו הביטו
 שמבואר מה כל על הזהיר ואיך ,נגדו[ חרדל כגרגר כולם פילוסופיא

 כל עליהם חרד ואשר ט׳ ותוספתא ספרא וירושלמי בבלי בתלמוד
 מנהג על ואף ,ידרשיס לשכנו ,התלמודים בקיום הגדולה החררה

 הרמב״ס ולא ,ולשמרה לעבדה , החזקה יי בספרו הזכיר קדמונים
 מלומדים היו אשר ,כמוהו קדמונים גאונים מאלף יותר כי ,בלבד

 מצדקתס זזו ולא ,חכמות שארי ועוד ובפילסופיא הטבע בחכמת
 חיצונוח בחכמות שאין ,הבינו חכמתם בגודל גם , השערה כמוט

 בשעה כ״א מחכמתם למדו ולא ,מלב בדויים דברים כ״א ,ממש שוס
 החכמות וכל תורה, ללמוד שיאסור ובמקום מגירסהם, שנתלשו
 גם ,לתוה״ק ולטבחות לרקחות מיס ושוחט עצים לחוטבי נתונים
 ,מווילנא אליהו מוהר״ר כאלהי התנא הקדיש רטנו ראינו בזמנינו

 לפניו היו והפראפעסארען החכמים שגדולי ,ראו העולם כל אשר
 חכמות שבע בכל בפניו ורגליהם ידיהם מצאו ולא ,השוס כקליפת

 ,מאוד נורא אלהיס איש כ״א ,ודם בשר שכל שכלי שאין והודו
 מונן בהלכות יוי״ד על בחבורו ז״ל הגאון מ״ש ,וראו הביטו ועכ״ז

 נמשך שר6 ז״ל הרמב״ס על והקפיד ,הפילומפיא מנות ,ומכשף
 בקדושת שס והאריך הארורה, הפלומפיח אחר אחדים בדברים

 ,וכו׳ לאשפה אותי שזורקין הפילוסופיא לא ,ל“בזה וסיים ,יראתו
 לחכמות שקראו ורמ״א הרמב״ם על מאוד הקפיד ש״ת בהלטת וגס

 יצקו אשר ותלמידיו רואיו יעו״ש)וכל בפרדיסא טיילא החיצונות,
 דבר על חרדתו וגודל ,כלל ימה ילוד זה שאין העידו ,ידו על מים
 נפשו שמסר עד ,לשער אין וירושלמי בבלי בתלמוד שמטאר קל

 ,ארץ דרך במילי אף ,בתלמוד שמבואר ממה שבקלות קלה על ממש
 יעקב מפי ההורה סודות לו ונמסר ז״ל אליהו לו שנתגלה וזכה

 מצאנו כאשר ולילה לילה בכל עילאין מתיבתין ריש ומפי ע״ה אטנו
 פה לפתוח לפניו שבא איש וכל ,בידינו אשר הקדושים במכתביו

 המ״ח כל ממנו נעדר שלא ראה ,שבעולם חכמה בשום או בשרה
 וכל ,יאיר בן ר״פ שחשב המדות וכל ,בהם נקנית שההורה דברים

 עליו ה׳ הופיע אשר ,גדולים ומופתים אותות ראו לפניו העומדים
 ,שבחו לספר יכילו לא ניירות אלף ,לכך נתכוון לא והוא ,ממרום

 לריחו וזכינו ראינו עינינו למראה כי ,גוזמא שוס בהם אין אשר
 ,התלמוד זולת חכמה שום ללמוד שלא מכריז היה ותמיד .ושיחתו

 כ״א לומר היה לא החכמות ושארי ,לבדה הדקדוק חכמת כ״א
 כלל הגיע שלא אמר חכמתו רוב ועם להרהר'בד״ת שאסור במקום

 ,בינה שערי במ׳יט נכללו דבריהם כל כי ואמורא שנא למדרגת
 פיומא ניצל/ לא למרע״ה גם אשר ,טלם נגד החמשיס ישער

מד״ס גדלת׳ ומק ,מיתה חייב חו״ל דברי על• העובר כל דמלתא,
ראו הזה, בזמן והדיהטורים החכמים כל אשר"אם והעבודה :ע״ז במס' כדאיחא כלל אסותא ליה דלית חשנ שכנווי

 חכמה‘בטל משמיה דנורא וזקוקיין קדושתו, את
ומרע

4

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 54 מס עמוד רוגולר[ יעקב בן ]אליהו הכתבים חלק - אליהו יד ,



־33 יזכה סימןפסקיםיר
 .הלא ,לזאת גם לחסדם הס ראויס באחת כאשר ,אפיקורסים לכלל

 דכ׳שדפקר ישראל, לאפיקורוס דבר כוס משיבין אין אמרוחז״ל
 יתפתו שלא דמשכא ממיטת מדאגה ואס ב׳( ל״ת )סנהדרין טפי

 התראה רק לכתוב אין כי ,סני במלמא בביטול ,אחריהם ההמון
 בדבריהם, ממש אין כי ,לקולם ישמעו שלא ישראל בית להמון והזהרה
 הם ח״ו גס .חובתנו ידי יצאנו בזה לפנינו הנוסח כתבתי וכאשר

 ,ת״ו עלינו מעוררים אנו שנאה כי כלום, החיתון מדבר מלהזכיר
 עוד כי יכונה אפיקורוס בשם לאשר רתת לדבר תועלת שום אין וגס

 הדברים ונשמעו ,חמתם וקנאת , צחנתם ותעל לכתוב סרה יוסיפו
 על יעלם וההמון .וד״ל יהודה בית הגוים ככל להאמר ,למלכות
 .חדשה פרוזדנמא זה מכתב ,מערכה מול מערכה ויעריכו שולחכם

 מבחינים ואינם ,וקצף בזיון וכדי גלויבישט[ )אלט הישנים מן והשני
 ,אפיקורסים רב לטס לקרות לגו מלילה באמת וגס .לרע טוב בין
 והלח ,ביגוני לעיר כ״א הנדחת עיר לעפות שלא חז״ל אמרו ט

 דאמרו להא ורמי התהום, מד ויורי נוקב אפיקורוס שם קריאת
 הוי שס דקריאח הרי .וכו' ממזר וכו׳ עבד לחבירו הקורא חז״ל

 נדפיס אס ועוד .כי"ב לחכם להאריך צריך ואין ,הלכה כקביעת
 ,שלהם הפראקשיילטן אלינו הגיע בטרם ,עליהם וגדופים חרופיס

 שראינו וכפי .מקצתם כ״א ,האסיפה כלל בהסכם יצאו לא כי זנס
 ונגד ,נגדנו לרדות מקום ניתן הלא ,הנדפסים מעכ״ס באגרות

 ראו שלא מה בפיהם ידברו איך במדינחט.שיאמרו הרבנים כל
: בעיניהם

 כי תה״ק, על הנועדים הקושרים בדברי ממש אין דבאסת
אמת שאין שקר שכל א׳( ,ל״ק בסוטה חז״ל אמרו כבר

 כי ,נפל דממילא לרויא ושבקיה ,בסופו מתקיים אינו במחלתו
 ,צריכה היא לאורכו ולא ,עליה ולהעיר לאפוטרופוס א״צ מורתנו

 בזה. ישראל הורגלו וכבר יהל, לא השמש אור גס ולהעשלף
 כתות כיד מהם שנחלקו עד ישראל גלו שלא חלק בירושלמי כדאיתח

 גדול כי ,עמהס ומרינה מלחמה חכמים שעשו מציט ולא ,מינים
 שיעור לאין התיפלה ויתרבה הפרצה יתוסף המניבות וע״י ,השלום

 ויפול האמת רודף לפני כח בלא וילך מאליו כלה שהשקר נם ,כלל
 זכור בקיטח ירמיה לנו רמז הדברים וכל .לקום יוסיף לא תחתיו

 נתהפך .מה בחינת ,ז"ל האר״י פירוש ידוע כי .לגו היה מה ה׳
 לזרים נהפכה נחלתנו אח׳׳כ אמר כי ,הוא והענין .לנו בחינה אל
 שבע״ם ותורה וברייתות דחשנה ,ב׳( )ג״ב בכורות דאיהא כו׳

 תורתי רובי לכס אכתוב ע״פ איתא בי( )ם' ובגיטין .נחלה נקרא
 נחשבו זר כמו .שבנתב התורה כתיבת שמחמת ,נחשבו זר כמו

 חורה גנוזה מתנה. לגו היה ועדיין .אתמוהי ד״ה התום׳ ■ כמ״ש
 נחלתנו היא והיא ,כלל ירעה ולא אליה קרב לא זר אשר שבע״ם
 בימך ובנית ע"פאחר א׳(, )מ״ר .בסוטה חז״׳ל שדרשו כפי ובהינו

 כיצר ר״פ ]כמשחז״ל בעוה״ר ששלטה השכחה ע״י ועתה .ימרח זו
 תורה נס לכתוב הוכרחנו לשכחה[ בבירא כאצבעהא אנן מעברין
 וע״ז נחשבת, זר כמו היא גם וח״כ א'( )ם׳ גיטין כדאיהא שבע'פ

 מ״ה שם ליו״ח ידוע ני לט. היה מה ה׳ זכור ירמיה, שקיק
 בגימטריא לנו ומלת והזכירה, המחשבה מקור משם אשר הוי״ה

 מקונן הנביא והיה ,יונקת השכחה קליפת משם אשר אלהיס שם
 הייט לנו מלת טל מאתנו[ נאבדה ]והזכירה מ״ה שם נתהפך. כי

 התגברות וע״י עלינו, השכחה נברה משם אשר אלהים לשם
 זר כמו שנכתבה וכיון ,שבע״ס תורה גם לכתוב הוכרחנו השכחה

 דאיחא כמו חרפתנו את וראה הביטה מבואר, ועתה נחשבה.
 וגו' טכל לא אליהם ויאמרו וגו' יעקב בני ויענו י״ג( ל״ד )בראשית

 ועיין לנו היא חרפה כי ערלה לו אשר לאיש אחותנו את לחת
 נכר ובן לב לערל אחותנו לחת חרפה ני א'( )י״ג בחגיגה

 אשר אלהים לשם שנתהפך ע״י ני אמרו וזה .מעשיו שנהנכרו
 אשר שבע״פ הורה לכתוב הוכרחנו גברה, השכחה קליפת משש

 התורה והיינו לזרים נהפכה נחלתנו אשר ובוז חרפה לט הגיע מזה
 לנכרים, גמרא, זו ביתך ובטח כענין הגמרא זו ובחיט, םנפ'פ,

 לאיש אחוחט לתת לנו חרפה כי יעקב בט אמרו אשר כענין מא
 אמרו כטנין אחותט נקראת והתורה לב, טרלת ערלה לו אשר

 וראיתם ב( )ט׳ בחגיגה מונן זה )ונענין .את אתותי לחכמה חמור
ט* פרקו השונה דומה איט ,עכרו לא לאשר אלהים עובד בין
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אליהו
 י״האלהים השחות שני צירוף כי ואחד, פעמים מאה פרקו לשונה
 השכחה אזלה הללו שמות שני צירוף וע״י ,ק״א בנימטריח טולה
 למרום עלית ס׳ח( )תהלים המקרא מבואר ובזה הזכרון. וגבר

 ע״א( )ל״ת בנדרים דאיתא .סוררים ואף באדם מתנות לקחת כו׳
 שזכה הייט במתנה לו שניתן טד משבחה והיה תורה למד משה
 ואף מ״ה[ בנימטריא )אדם הזכרון בא משם אשר מ״ה שם לאור

 ע״י השכחה טליהם ונבר העגל אח טשו אשר היינו ,סוררים
 מ״ה לו[ היה מה ידענו לא ]באמרס נתהפך אשר הלוחות שבירת

 שם אל מצרף היה תפלתו ע״י מרע״ה אך .אלהים מדת אל
 יעלה להם נס הללו שמוח שני צירוף וע״י י״ה שם גס אלהיס

 שקליפת אף והבן, אלהים י״ה לשכון סוררים ואף ולז״א הזכרון.
 וחזרת בעבודתם ליחד תיקון להם משה עשה ,בהם שלטה השכחה
 ויקונן .אלהיס[ י״ה השמות צירופי ב׳ העולה פעמים ק״א תורתם

 ידוע כי .כאלמנות אמותינו אב ואין היינו יתומים ירמיהו עוד
 ואמרו ופרשיו, ישראל רכב אבי אבי שכתוב כמו נקראאב, שהרב

 וכן המנהג אתר הלך בידך רופפת שהיא הלכה כל בירושלמי
 כך וכל .רב מעשה אמרו וכן .דבר פמא מאי חזי שק בתלמודן

 לעשות ויאמר אליהו יבא שאפילו המנהג ע״פ ההכרעה את חזקו
 ובמנחות כ״ב( )דף יבמות כדאיתא לו שומעי! אין המנהג היפך
 עיקר כ״א הלכה להכריע המנהג שאין ביבר ואף .ל״ב( )דף

 אבותינו שנהגי ממנהג לשנות אסור ג״כ בעלמא מנהנא איסורו
 ואל משוס ט״ב(, נ׳ )דף פסחים ע״ב(, נ״ג )דף בחולין כלאיתא

 אמך תורת על נם הכתוב אזהרת לנו הרי .אמך תורת חטיש
 היינו יתומים ירמיהו קונן ולזה ,ישראל כנסת שנהגו המנהג בחינת

 ברש״י ב'( )י״ז כתובות כדאיתא יחוס נקרא במנהג שאינו מי כי
 נקרא המנהג אשר האס בבחינק שגם הייני הטהג ממנהג יתמא
 כיאיתה יחוס נקרא דעת לו שאין מי נס .יתום אתה ,אמך תורת

 בלא יתמא ופרש״י הכי, רבך עביר יתמא מ״ב( קי״א )דף בחולין
 ג״כ פרש״י הכי רכך עביר יתמא ט״ב( י״ג )דף בע״ז וכן .דעת
 יתומים שאנחט די לא אמר וזה ,הלכה לברר שא״א ,דעת בלא
 ,ההלכה ע'פ להכריע אב אי; וגס ,להכריע מעצמנו דעת בלא
 ללמוד נוכל לא ממנהג גס אשר אנחט גדולה ברעה זאת גס אף

 ,כאלמנות אמותינו גם ני ,בידינו רופפת היא כי ההלכה להכריע
 כאלמנות המה ,כמבואר אמך חורת בשם נקרא אשר המנהגים היינו

 יבמות כדאישא .שתינו בכסף מימינו ומסיים ,המנהג יודעים ואינם
 יושב שהיה בפת ר׳יע מאת שאלה לשאול שהוצרכו ע״ב( ח ק )דף

 , שאלתם לשאול לר״ע שילכו אנשים לשכור והוכרחו האסורים בטח
 בכסף מיס, הנקראת התורה ,מימינו ,זה מקרא עצמם על וקראו
 המצות נם כי ,שאלה לשאול כסף בער לשכור הוכרחנו ,שתינו

 לא אנחנו ,ושנה שגה וכל יום יום נצטוינו אשר אצלנו השכיחות
 כמו המחלוקת ועדיין אבוחינו נהנו איך המנהג ע״פ להכריע נדע

 בתפילין זכן בזה, לתקן אבהו ר' שהוצרך חר״ת תש״ת בתקיעת
 לט גרם וכ״ז .בזה כיוצא והרבה ,כידוע בזה רבות מחלוקת

 שיקט להיות אחד במקום נחנו ולא למקום ממקום שגלינו גלותנו
 כמנהגים נשתכחו ועי״ז ,רבות למקומות ונתפזרנו ,שמריט על

 ללמוד מנהג בלא כאלמנות אמותינו אמר ולזה ,המחלוקת ונחרבה
:לט הונח ולא יגענו ,נרדפנו צוארנו על משום זכ״ז אמנו מחורת

 ע״פ הוא ישראל כלל אצל מוסכם שהמנהג דמה לט מבואר הרי
הנהיגו נביא פי כעל וממש ביניהם הופיע שהש״י הקודש רוח

 הקידש ריח י’כנ בכלל השי״ח מאיר לש״ש והמעשה הרצון ע׳י בי
 אינם אם ע׳־א( ס״ו )דף מפסחים לזה ראיה ויש .לנהוג איך

 התורה יסודי מהלנוח פ״ע רחב״ם עיין ,הם נביאים בני נביאים
 .בצמחים פירושו וה״נ במקרא הנביאים בני נקראים מה שמבאר

 רציו נעשית וחפן התשוקה גודל שחתמת ונשמע נעשה פרשתי ]וכזה

 אחר ששומעים מה כפי האמת לכוון הנבואה בהם מאיר קונס
 שנמשלו ימצא, מי חיל אשת ס״פ במדרש ואיתא המעשה[.

 כן ,ביתה מפל מבעלה לשאול מתביישת שאינה לאשה הנביאים
 וכן ,יטו״ש ישראל חפצי מהשי״ח לפאול מתביישים אינם הנביאים

 א’כ ממש נבואה בחינת עפ״י הכל ואמוראים התנאים מחלוקת כל.
כדאית* אחד מרוטה ונחט נשמתו, ושורש בחורה מדרגתו לפי

בריש
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 משום הממם הוצרך ולכן ,זה חשש מחמת לפסול סברא אין קיימת
 דהחמירו בתיקונו, אפשר ולא ביו״ט שחמות מצוה ביטול חשש

 בתר אבל ,מועט חמן במיתה רחוקה לחששא אך ,לחוש חכמים
 דמוקים דזמגין לחששא רק לחוש ואין ,מלעיל באשלי דמתיחא דמשני
 ביו״ט חמות שמא החשש לומר א״א שוב , וכו׳ משלשה בפחות
 מתיחא אי ,הרוב דע״פ דסק ,לתקן אפשר יהיה ולא וכיוצא
 דמוקים דזמנין נזירה משוס ־ואי כלל, מיתה חשש אין באשלי
 מועט חמן מיתה חשש בזה לנזיר כלל סכרא אין ,משלשה בפחות
 ובאמת ,לתרץ הוצרך ולכן ,אלך מני אתד חשש דהוה נ״כ כא״מ

 החג בסיף תמות אפילו דהיינו ,דוקא מרובה חמן למיתה חיישינן
 אסרו לכן לתקן אדעתיה ולאו ,תקלה לידי לבא יוכל גמי בחוה״מ

מבהמה: סוכה לעשות
 ובסוס׳ עיי״ש מ״ל( )דך דעירובין הסומא נמי מבואר !בזד,

דקתני הא תמוה, דבאמס וכו׳, התם דקפסיל ר״מ ד״ה
 במקום אפילו ומדאורייתא ,לפמ״ש והנה .וכו׳ וישתה שיאכל כדי

 שהמחיצה זמן כל מ״מ ,מצויה מרוח יושר שקרוב הימם חשש
 לצאת לו אפשר ואי ,ביו״ט הדופן שנפל באם א״כ ,כשר קיימת

 לא דהא ,דאורייתא העשה יקיים לא עכ״פ למה ,דרבנן חובת ידי
 שלא ,בשוא״ת דבריהם שהעמידו ,כיי״ט שנפל העני! בזה מצינו

 בשאגת )עיין ,ביטול לירי יבא שמא חשש משוס המניה בודאי יקיים ן
 והא ,ונו׳ וישתה שיאכל כדי חני שפיר ח״כ ק״ש( הלכות אריה

 אע״פ ,היא מחיצה לאו אלמא התם פסיל דקא ,ר״מ דקאמר
 עשיית דאיסור כיון מ״מ דאורייתא, חובת ידי לצאת מחיצה דשמה
 לא פסולה המחיצה ומדרבנן ,דרבנן רק הוי לא המחיצה חיקו;
 גם אם רק דאורייתא מצוה לבטל גזרו לא הס דהא ,תיקון חשיב

 ישופר דומיא עשה, במקיה אך עליו גזרו הוי מחיצ; הר מדרבנן
 אם משא״כ• וכו׳ אותו חותמן ואין וכו׳ (א מעבירין אין ר״ה של

דסוכה העשה לגרוע אוהל משום מליו גזרו לא מחיצה לאו מדרבנן
 :בכה״ג אך עליו גזרו רשות שבמקוס ז״*י-^אך

דשמעת תימור וססברא דפריך במה דקשה הא נמי מבואר ובזה
 להבין להמקשן מג״ל וכו' וכלים אדם בהמה מ’לר ליה

 ,כר״י הא כר׳׳מ הא דמתרן דהא ,אלם על ולפריך החרצן במנת
 ,דר״מ טעמא דסוכה דמסקנא אליבא ,דהלכסא אליבא קאי לא

 .ברוח שעומדת או מחיצה אינה ארס בידי עשויה שאינה מחיצה דכל
 המסקנא לפי דאס ,כן התרצן כונת דע״כ והבין ,ניחא זלפמש־״כ

 ,הראשון תירוץ לפי ע״כ אלא .זכו׳ וישתה שיאכל וכדי הא שייך לא
 וכבר כיון והא מיתה, וחשש התירוץ לפי דקאי למימר וליכא

 לפי / מ’ר דחייש כלל הוכחה לן ליח מועט חמן ולמיתה ,הוכחנו
 מחיצה לעשות חשש שום אין א״כ ,באשלי במתיחא דמוקמינן מה
 , ביי״ט מיד ימות שמא למיחש לן לית והא ,ביו״ט אדם ידי טל
 דהא כלל, חשש בו שייך אין שוב בחוה״מ, ימות שמא משוס ואי
 במתיחא כלל מיירי )דלא המחיצה שבטל ירגיש מיד ימות אס

 כשרה הספיגה בראש סוכה עשה שאם ,חזינן דהא ,תדע ,באשלי[
 דיס, מצויה הרוח מפני שבעה כל להתקיים ראויה שאינה אע״פ

 תלוי שולט ואיני הרוח ששולט במקום דלאו אלמא .לן איכפת לא
 במקום דאפילו דכמו ,המחיצה של החיזוק בשיעור אלא ,מילסא
 , מצויה הרוח מפני בים להתקיים ראוי ואין הרבה שולט שהרוח

 בבית ה״נ ,ביבשה לעמוד שיעורא בו דיש כיון ,כשרה המחיצה
 מצויה ברוח לעמוד יכולה שתהיה בעינן מ״מ ,בו שולט הרוח שאין

שארי משום או הלכה, רכך מחיצה שס לאו זה דבלא בחוץ,
:כמש״ל ומקריות חששות

 איתא דאי הנ״ל, כחשובה הרשב״א לדעת הוכחה ג״ל וסוד
לברייתוס ברומיא לחרוצי צריך אמאי א״כ ,השואל כסברת

 פריך והדר מלה, לפריך דחיקא בשטיא שם דעירונין בסוניא
 מיירי דופן חבירו את דעושה ברייתא דהך בפשיטות לישני ,המקשה
 , מצויה ברוח עומדת שאינה בה וליוצא יריעה של מחיצה בדאיכא

 ,מסתבר לודאי ,מהרוח המחיצה ננד להנין דופן מבירו ועושה
הרוח מפני להגין חיקק דבמי אלא , ועומדת עשויה דהממיצה ניק

אליהו כרכה
ז154567־ה»עז|א

 אלא .בהמחיצה הרוח ישליט שלא ,דלת שנועל כמו דהוי ,דשרי
 ראוי אין זו ראיה מיהו ,עליה מחיצה שם לאו בבית דאפילו ט״כ

 אלא ,הכי משמע לא דופן חבירו את עושה דלשון ,כלל להאמר
 רויחא כשינויא משני לכן ,דחיקא שנייא דהוי וכיון ,ממש לדופן
 מיירי דופן חבירו דעושה הא משני, מילא ומ״מ רביעית, בדופן

 של יי״ט הוי אי ממ״נ, דמותר השביעי יום סוך של בבהשמ״ש
 וקמ״ל ,בלא׳ה שרי ,חה״מ הוי ואי ,כלל תיקון הזי לא שמיני

 דאסיר כיון ,יו״ט השמשות בין הוי אפילו מ״מ להא ,נאמר דלא
 סברא זה דאין להוכיח יש וכן .תיקון מקרי סוכה בלא לאכול לו

 של משניבבהשמ״ש מדלא לעיין, יש גם .אמיגא לההוי אפילו כלל
 אך ,ולקולא סד״א דהוי המחיצה לעשות לו דמותר ,סיכות ערב
 בכין גזרו דלא דהא משוס ,מחיצה בלא לאכול לו דאסור ע״פ

 שייך לא והנא דוקא מצוה במקום היינו שבות, בדבר השמשות
ד ו,שמטה ראה פשוס• תה ק,

כה סימן
 אשבנד בטדינת )רעפארטעת הפהקנים און עלי תוכחות להשיג

:דל המחבר טרן כימי לאסיפה התאספו אשר

B־n»r0Ha לעהרן צבי י׳ ח’כ׳« דורו רח*6ח הונריק ומור לנק»ת ננתבח

 ופרעדינער, הדקטוריס של אספות בעלי כתבו אשר השטנה יךה3
המכתב על שמי חכר שלא ,הנה פד רוחי טל עלה באמת

 רבני שמות כ״א ,להזכיר טוב אק כי ,כנגדם מע״כ ידפיס אשר
 אינה האשכנזים אשר האשכנזים, ממדינת הרחוקים ורוסיא פולין

 לחפות יוכלו לא למען ,לעילם בהס הכירום ולא ,בהס בקיאים
 עמדי כן לא ,דלהון בפרחדנמא כדרכם כדיבין במלין עליהם דברים

 , בינותם הספר לולא ,זקאליש ברעסלא ,ממולי יושבים הם בי
 .במאתיס ומקדש קדש בקרבם ,־יומיס או יום דרך נדמו אחת כעיר

 המכתב אח לאזנם בהגיע ,הבינים איש הידוע גייגער הפרעדיגער
 לבזות טימאס לפי ויסיחו ,בכפלים באפיקורסתם טענותס ידפיסו
 סביב ליטא איש לני הביאו ראי ,מלי באמרם ,חוצות כל בראש
 ,ידינו במעשה בקי ואינו ,לשינו נשמע לא אשר ונקלה נר חוגה

 דברעסלוי גאק האי רב כבוד נגד ובזבזו שכתבו מה ידעתי כאשר
 שתיקיתך בכרוזין שוטה תהי אל יכתבו, שבהם טובים וגם ז״ל,
 מן ללמוד בכדי ,לבי על עלה לא אשר שקרים ויבדו ,מרבורך יפה

 ולא ,לבזיונס חושש אינני לוה כי ,במרום וסהדי הכלל על הפרט
 להתבזות לי נאה כך כי ,לי הוא שבת כ״א ,מזה צער לי היה

 ומאין הס מי ובר״ח בזוה״ק מבואר אשר ,מררגותס לפי מפניהם
 לפיי מאד יכלמו קהלתגו נס ההמון לב בזה יקררו אכן .יצאו

 אמרתי ,זה בדבר בטרחתם רבנן לן אהנו. מאי יאמרו כי ,עבעם
 ידעום• לא אשר ,ורוסיא פולין לבני שמות רק ,לחשות עת בלבי
 מע״כ שידפיס המכתב על בשמותם יקראו הס מהם, שמעו ולא

ושם; שמס להם נודע שלא אנשים על רבה להוציא יוכלו ומה בכולל,
:מעכ״ת ידפיס אשר כתבים מפי כ״א ,איה מקומם

 רומענ״ת שמני ליועץ לא כי ידעתי ,הענין בעיקר
שהוא כמו האמת אודיע לא אס לחטאת, לי חוששני אכן

 כי ,לנגדם ונידופין חילופין שוס כלל רומעכ״ח ידפיס שלא ,לפ״ד
 , גדולה תקלה ח״ו זיוגרם ,לקראתנו יצאו בחרב פן לחוש לגו יש

 חכמי עס גס ידעו, לא היטיב אשר החכמים עם בהתחברם
 לפרסמו יזמתם קנאת תכפל ,ננדס רתת שנדבר עומת וכל ,איה״ע

 יאמרו ח״ו אשר פעמים, אלך ויושר יותר החשש ויגדל ברבים,
 כלל מל —הנדפסת באגרתו יכתוב מענ״ת אשר כפי— המושלים
 איך ,הזה בדבר ולפקח מאד לדאוג שראוי ,לי אומר ולבי ,הרבנים
 השר ארן גאוני בין היה אשר ממחלוקת נם כי ,נגדם להדפיס

 יצאו וכמה ר״ל, וצרות רמת רעות נצמחו לש״ש, היחה שניהם כינת
 ..ר״ל עתם בלא נאספו מאות וכמה לשיטה, חץ ורובם לדת חוץ
הניעג ח״ז אם ממ*נ כמוהם, אנשים עם לריב ק״ו של ב״ב ק״ו

לכלל.

נ ודוק וכל לאו דמיעקר בעידנא דלהוי שפיר לאשכוחי יש בכאן והגה .שופר גני הר״ן טש״כ עיין יי(
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ישוו־ו!אדלר מנחם חרבתקנב

אדלר מנחם הרב
ירושלים

שנשבה תינוק בדין בירורים

 מורידין שבע״ס בתורה כופר שהוא שנתפרסם מאחר ממרים: מהל׳ פ״ג הרמב״ם כתב
 והמוסרים השמים מן תורה אין והאומרים והאפיקורסין המינים כל כשאר מעלין ולא אותו

 אותן בני אבל מכשול. והסיר גדולה מצוה עשה מהם אחד ההורג כל וכו׳ והמשומדים
 הרי עליו, אותם וגדלו במינות ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם ובני הטועי§״.האלה

 ששמע ואע״פ אנוס, שהוא דתם על הגויים וגדלוהו הגויים לבין שנשבה כתינוק הן
 כך טעותם, על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי שהיה אח״ב

 בדרכי אותם ולמשוך בתשובה להחזירם ראוי לפיכך שטעו. אבותם בדרכי האוחזים אלו
.‘להרגן אדם ימהר ולא התורה לאיתן שיחזרו עד שלום

 אבל הקראים, על זכות ללמד שנשבה, תנוק ענין רבינו דמש״ב נראה הרדב״ז, וכתב
 אנו יום בכל שהרי להורידן מצוה להורידן בידינו אפשר היה אם בזמנינו הנמצאים
 את ומגדפין מחרפין והם שבע״ם בתורה להאמין אותם ומושכים למוטב אותם מחזירין

 הארכתי וכבר שבע״פ, בתורה כופרים אלא אנוסין בכלל אלו את לדון ואין הקבלה, בעלי
החכמת[ צרD . ^1 3^3 3? על שאלה בתשובת

 את מחזירים יום בכל כללי באופן בזמנינו, המצב על לדון נבוא הרדב״ז מדברי והנה
 ההכרח את אופנים מיני בכל הם שומעים שהרי להאמין, אותם ומושכים למוטב החילונים
 התורה את ומגדפים מחרפים אלא חוזרים אינם בשלהם והם ומצוות, תורה לשמירת
בידיעה סגי האם הרדב״ז, דיבר שעליו החזרה שיעור בגדר צ״ב אמנם ,2 1הקבלה" ו״בעלי

 הנדפס פרנקל, מהד־ ברמב״ם הנוסח לפי הבאנו וכאן המצונזרים, לפנינו בדפוסים משובשת וו הלכה 1
 בגירסא טובא ונפ׳־מ פט, סי׳ רשב״ש לז, סי׳ מבי״ט נז, סי׳ הרא״ם בשו״ת המובא וע״פ כת״י ע״ס

 סיים עח, מגדל עם הרמב״ם שבדפוס "ודע כתב(: עוד ד״ה ה״ב פ״ה ולוה )מלוה המל״מ כמ״ש זו,
 המבי״ט וכ״ב להרגן", מותר דאז התורה לאיתן לחזור רצו לא דאם דמשמע להרגן, ימהר ולא בלשונו

תם[. ח״ב תשו״ה רהגרי״ז. משמיה מטין ]וכן ומהריק״ש והרדב״ז
 כשאר הוא והרי מעלין ולא אותו מורידין שבע״פ בתורה כופר שהוא שנתפרסם "מאחר נדפס: ולפנינו

 הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם ובני האלה התועים בני אבל וכו׳ האפיקורסין כל
 המצוות בדרכי לאחוז זריז ואינו וגדלוהו ביניהם שנשבה כתינוק הוא הרי דעתם, על אותם וגדלו
 על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי שהוא ששמע ואע״פ כאנוס הוא שהרי

 ולמשכם בתשובה להחזירם ראוי לפיכך שטעו הקראים אבותם בדרכי האוחזים שאמרנו אלו כך טעותם
התורה". לאיתן שיחזרו עד שלום בדרכי

 את שומעים שהם מצד האם מה, מטעם ויל״ע בכך. מודה הרמב״ם דגם דס״ל משמע הרדב״ז מדברי 2
מיירי דהרמב״ם נימא אא״ב אנוסים, שהם כתב ובכ״ז בזה, מיירי הרמב״ם אף לכאו׳ ודתם, היהודים
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תקנג שנשבה תינוק בדין בירורים הלכה שערי

 היהודים וראה יהודי שהוא אח״כ ששמע "אע״פ הרמב״ם בלשון יל״ע וכן .3א^עלמ
.4כך׳ אחר ׳שמע של הגדר מהו טעותם", על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם

 ■׳מחרפים היו הרדכ״ז שבומן מצד או התוכחות, עצם את ולא ודרכם" "היהודים בעלמא בשמעו
 נפ״מ ואין מכשול הוא דאז בכך מודה הרמב״ם אף ובכה״ג ה׳, מאחרי העם את ומסירים ומגדפין"

 יהיו שלא התנה עצמו דהרמב״ם ב( אות )לקמן הרדב״ז כתשו׳ ]וראה ויל״ע. באונס מסיר שהוא במה
ומגרפים[. מחרפים

 על העם את הזהיר שכ< סי׳ וע״ש רמב סי׳ בלאו )מהד׳ הרמב״ם בשו״ת דהא צ״ב, הדבר ואמנם
 הדור פאר בשו״ת וע׳ לקראים. מהנוטים הדבר שנבע בתשובה למעיין ומבואר טבילה, בהלכות רקדוק

 דגם הרי למנין, קראי צירוף לענין עא, סי׳ שם וראה בינינו", השוכנים הקראים "אלה שעא( )סי■
 כדין שדינם ממרים בהל׳ כתב זאת ובכל מעשיהם, על השפיעו וגם ישראל את הקראים הכירו בזמנו
 הרמב״ם וכמש״ב רב, היה ומצרים בא״י בעיקר תקופה באותה שמספרם ידוע ]ואדרבה, שנשבה. תנוק

 ודעת לבינה בהקדמה מש״ב וראה הרמב״ם, ואח״ב הרס״ג בהם שנלחם מה וכידוע מקומות, בכמה
 הרמב״ם דברי יסוד על הרדב״ז פליג האמנם י״ל, ועוד הנשים[. דת בסו״ס הנדפס ו( )אות נדה הל׳

 דין המומרת לבן שאין ג[ אות ]לקמן ונ״י רמב״ן וכמ״ש אנוס מיקרי לא אה״כ ושמע גדל האם וס״ל
מעולם. ישראל תורת הכיר הלא היכא אלא שנשבה, תנוק

 וגם אותם מושכים שאנו מיקרי דאולי חדא, ה(, אות מט סי׳ )יו״ד יציב דברי בשו״ת בכך וצמד 3
מחרפים, שהמה הרדב״ז מש׳־כ דשמא ועוד, האדם, של ליבו המושכים לשון בכל קודש ספרי מצויים

ומורידין השם מאחרי לשוב ומדיחים מצרים שהם כיון התועים מבני הם האפי׳ עצמו, בפני טעם זה
בכלל ואינן ישראל מכלל יצאו וא״ב מההורגו[, יותר המחטיאו גדול ]שהרי להם רודף ודין מעלין ......ולא

 הרמב״ם מתשו׳ רסו סו״ס בבדה״ב בב״י מדויק הכן כה( )אות סב סי׳ באה״ע דבריו וכפל עמיתך.
 וכו׳, המשנה בעלי רבותינו בדברי יתלוצצו ולא הרבנים על תועה ידברו שלא דדוקא רה״ג, בשם

 טבע מ״מ ודתם, ישראל רואים שהם "אע״פ זאב בנימין בשו״ת עוד ]וראה לא. הכי לאו דהא ומבואר
 עמנו בני ומדיחים מפתים שהם כיון ומ״מ שוגגים, הם ולכן מקטנות שהורגל מה אחר להימשך האדם
בתשובה"[. יחזרו שמא להורגן ימהר שלא אלא שוגגים, שהם אף מורידין דין כלפיהם נשאר

 ג[, אות לקמן ע׳ ריבית, ]לענין והרמב״ם הרמב״ן מח׳ את זו בדרך ביאר פט סי׳ הרשב״ש בשו״ת 4
 היה "לא ודתם היהודים הכיר דכאשר אלא הרמב״ם סבר לא כאן העד כך׳, אחר ׳שמע בגדר הפליגי

 חזר ולא אמת שהיא בה הכיר אם אבל אמת, שהיא בה מכיר אינו והוא הדת אמיתת שיבינהו מי
 ׳וגדלו הרמב״ם שב׳ וזה אגסיה", "לביה בה הכיר לא עוד הכל הוא", המורידין שמן ספק בלא אליה,
 יותר אביו בדברי מאמין אדם וכל כך, על וגידלו הדיחו שאביו כיון הוא אנוס "שזה עליו׳, אותם

 מדמה אינו הרמב״ן, ולדעת באמת. ולא בשקר שיאמין רוצה אביו שאין שחושב מחמת איש, ממאה
 משומד לך אין חזר ולא שהכיר כיון זה אבל בלל, הכיר לא דהתם הגויים, לבין שנשבה לתנוק אותו
מזה". גדול

והב״י, הריב״ש שכתבו האנוסים לאותם הקראים את לדמות "ואין (1ט סי׳ )ח״ג מהרש״ך בשו״ת ויעוין
 הקראים אמנם ועבודתו, האל עם נכון ולבם ובע״ם שבכתב כולה התורה בכל ומאמינים מודים ההם

 כך האומרים אלו הם, אנוסים גווני התרי לפניך, שלך הרי ומצוותיה". האמת בדת מודים אינם הללו
 ]חלילה[ ונחלה חלק לנו אין האומרים ואלו לשוב, ביכולתם אין שונות סיבות ומחמת אותנו גידלו

 "שלא באונס רק כן ס״ל דהרמב״ם והרמב״ם, הרמב״ן ,במה הרשב״ש שביאר מה והוא ישראל. בתורת
 מיירי לא דהרמב״ס לקמן, ומהריק״ש הרדב״ז בתשובת מבואר ]וכן הדת" אמיתת שיבינהו מי היה

 מודה הרמב״ם אף בדורינו, דבמצב בזה, נפ״מ ולכאו׳ התורה[, לאיתן לחזור בהם שהתרינו באותם
 ־הכיר בעינן הרמב״ם[, נבדעת הרשב״ש לדברי דגם נראה אולם אנוסים, בגדר ואינם בה׳ ׳הכיר דמיקרי

בזמנינו. בחילונים קיים אינו שבד״ב תנאי שהוא אמת׳, שהיא בה
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ודתיים", "חילונים שיש יודע הילד דמקטנותו במה בעלמא בידיעה סגי האם כלומר
 נשברים, מבורות הוא והדתיים הדת על ששומע מה שכל כיון ממש, בכך אין שמא או

 לראיה", שמיעה דומה "אינה ע״ז להמליץ ]וניתן בפיהם. מנואץ ה׳ תמיה-שם אשר
 לא הכיצד המה, התפעלות מלאי מצוות, שומרת משפחה אל בבואם אשר ידוע כאשר
 כמנהגי מנהגיהם על ומסתכלים אחר, מעולם יצורים כמין הם הדתיים ובעיניהם ידענו,

וכדומה[. הנבערות האומות

 רחוקים דתיים׳, ה׳לא הם העם של ]המספרי[ שעיקרו במה דורינו, חלוק וביותר
 הדור בני דאמנם ונמצא ישראל, כלל של האמיתית צורתו שכך וחושבים ומצוות מתורה

 שומרי דעות ושמעו פגשו וכד׳ מתנ״ך פרקים ולמדו יהודים, שהם בידיעה מקטנות גדלו
 בהדגשה מלווה התנ״ך לימוד וגם הדת, בערכי לזלול מקטנות לימדוהו ומאידך, המצוות,

 משייכת אינה לעם שייכותו וא״כ בפרט, ולדורינו בכלל מחייבים אינם ]חלילה[ שהדברים
לדת. אותו

 שנשבה, תינוק דין להם יש "חילונים" בזמנינו המכונים אלו דכל החזו״א בשם ומקובל
 כישראל דינו הנכרים בין שנשבה תנוק סק״ו(: א׳ )סימן ביו״ד לשונו את נביא והנה

 שהוא ההשתדלות כשיעור עמו וישתדלו יודיעוהו שאם בחזקת שהוא מותרת, ושחיטתו
 לשוב וממאן מזיד והוא עמו שהשתדלו לאחר אמנם שב. לבלתי יזיד לא לשוף, ראוי
 קדשם ברוח יופיעו כאשר הדיינים התבוננות לפי תלוי ההשתדלות ושיעור כמומר, דינו

 כאנוסים, חשיבי אם האחרונים בדורות בצדוקים האחרונים שנחלקו ומה דינו. בהכרעת
 ונותנים מהם פירשו ושאבותיהם ישראל ממציאות שיודעים הידיעה שיעור בהכרעת היינו
 הם. אנוסים ואכתי לא או מזיד למיחשב ידיעה כשיעור להו דיינינן אי סוררת, כתף

 הציבור מדרכי פירשו שאבותיו אותם כן וכמו בפרט. ואיש איש כל על לדון צריך ובאמת
 לא אי ידיעתו שיעור למוד צריך ונמי דבר לכל כישראל דינו תורה ללא נתגדל והוא

עכ״ד. מזיד, חשיב

 ירמוז לזה בודאי אמנם בזה״ז, בחילונים דמיירי במפורש הזכיר לא אלו שבדבריו ואף
 כישראל דינו תורה ללא נתגדל והוא הציבור מדרכי פירשו שאבותיו "אותם בסו״ד מש״כ

 כללי דין נקט דלא בצידו, ושוברו שטר זהו שהרי מכאן, להוכיח אין אולם דבר", לכל
 פירשו שאבותיו ואיש איש כל על בפרט לדון שיש כתב אדרבה אלא החילונים, לכל

 אנשים סוגי בין לחלק יש ולדבריו מזיד, חשיב לא אי ידיעתו שיעור ולמוד ציבור מדרכי
.5וד״ל מילדותם אותם שחינכו ובמה ידיעתם במידת

 הרשעים ביעור היה ואז גלויה יתברך שהשגחתו בזמן אלא מורידין דין אין סקט״ו(: )ב׳ החזו״א ומש״ב 5
 הפרצה גדר ההורדה במעשה אין העם דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם בזמן אבל וכו׳ עולם של גדרו
 הדין אין לתקן, עצמינו שכל וכיון ח״ו, ואלימות השחתה כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה תוספת אלא
 מגעת שידינו כמה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם ועלינו תיקון בו שאין בשעה נוהג

 אולם אותם, לאהוב וצריך חילונים לשנוא שאסור לענין אלו דבריו להביא מרבים מה ומשוס עכ״ל.
בעבותות שתהיה ההחזרה׳ •דרך על אלא שנאה על מדבר אינו דהרי דה, לענין שייכות כאן בדבריו אין
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תקנה שנשבה תינוק בדין בירורים הלכה שערי

 האחרונים שנחלקו דמה מש״ב דבריו. את לבאר נבוא החזו״א, דברי את שהבאנו ואחר
 ראשוני בין שעבר לויכוח כוונתו וכו׳. אנוסים תשיבי אי האחרונים בדורות בצדוקים

לזמנינו. רבתא הלכתא למשמע דאיכא באריכות לשונם את ונביא בספרתם, הלא האחרונים

 מעלין ולא מורידין דין להם יש אם הקראים, בענין הרמב״ם בדעת נסב הויכוח והנה
 אותם ולמול בהם להתחתן שרי האם היה הנדון ועיקר כישראל, דינם אין דבר ולכל

 דינם הקראים רבני הנ״ל, ממרים בהלכות הרמב״ם דברי בין סתירה בכך ויש בשבת.
 מחלל או לע״ז משומד היה אם הי״ד, פ״ד שחיטה בהלכות וכ״ב שנשבה, תנוק כדין
 תשובה בהל׳ שביארנו כמו רבינו ובמשה בתורה הכופר והוא מין או בפרהסיא שבת
 ובייתוסים הצדוקים אלו ט״ז, בהל׳ ושם נבילה. ושחיטתו כגוי הוא הרי ה״ח( )פ״ג

 ואם אסורה שחיטתן שבע״פ בתורה מאמינים שאינם אחריהם הטועים וכל ותלמידיהם
 מאמינים אינם והם יקלקלו שמא אלא שחיטתן איסור שאין מותרת, שחיטתן בפנינו שחטו
הצדוקים. שחיטת את שהכשיר הרי קלקלנו. לא לומר נאמנים אינם לפיכך השחיטה בתורת

 עליהם שיגזרו עד זמן באותו הכותים כמו בזה״ז הצדוקים ה״ו( )פ"ו עבדים בהל׳ וכ״ב
דבריהם. לכל כגויים שיהיו

 דורינו אנשי שקוראים והם הקראים דחולין: בפ״ק בפיה״מ הרמב״ם כתב זה ולעומת
האפיקורסים, כדין להיות דינם אבל האמת על אפיקורסים ואינם מוחלט בשם אפיקורסים

שמסורת ודע האמיתי, לאפיקורסות מבוא שהם לפי הגלות בזמן היום להורגן שמותר ר״ל
 נפשות דיני בו שאין הגלות זמן זה שזמנינו מרבים, דברים בקבלת ז״ל מרבותינו ^®־?בידינו

 כפי והבייתוסים והצדוקים אפיקורסים אבל מיתה, עבירת שעשה בישראל אלא זה אין
 יצא וכבר האמונה, ויאבדו ישראל את יפסידו שלא כדי לכתחילה הורגים דעותיהם רוב
.6כולם המערב בארצות הרבה אנשים למעשה הלכה מזה

הרא״ם תשובת ב.
 הקראים ללמד לא שהחרימו במה דן נז( )סי׳ מזרחי אליהו רבי - הרא״ם בתשובות

 מאיסורא לאפרושי דהוא וא״ת הרשות, דבר על דהוא חל דאינו וכתב חכמה, שום
 ראוי ואין המורידים מן והם שבע״ם בתורה כופרים להיותם מינים נקראים דהקראים
 החכמות ללמד ראוי היה לא א״ב מזו, גדולה עליה לך ואין החכמות בלימוד להעלותם

עמא מאי חזי ופוק המעלים מן אינם גם מ״מ המורידים מן דאינם דנהי לגויים אף

 כח( )ב, ביו״ד שנאה לגבי החזו״א בדעת ]וראה ודו״ק. שנשבה. תינוק על כלל מדבר לא וכן אהבה,
דבר[. לכל כישראל שנשבה תנוק דדין ו< )א, ושם

 מש״ב ]וראה בגירסא. טובא שינוי איכא ולפנינו א(, סי׳ ג )כלל ורדים גינת בשו״ת הגירסא היא כך 6
 שחיטתו כ׳ שחיטה ובהל׳ גמור מין שחיטת ששחיטתן כ׳ דבפיה״ם שכתבת מה לז( )ח״א המבי״ט

 זה מצאתי ולא משנה אותה על ז״ל הרב פי׳ בכל "חיפשתי גביו, על עומד שישראל כל כשירה
 הרי פיהם על וחונכו אלו בדעות נולדו אשר אלו אבל ]מהדו״ב[: כאן נוסף קאפח ובמהד׳ הלשון"[.

 מזיר הראשון המתחיל אבל שגגה עברותיו שכל הגויים לבין שנשבה תנוק כדין ודינם כאנוסים הם
ליתא. מעיקרא הב״י, כדברי מצא דלא הש״ך קושית ולפ״ז שוגג. ולא
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 ובייתוס צדוק כמו בתושבע״ם תחילה הכופרים המינים מאותם הקראים שאין ועוד .7דבר
 נא׳ ועליהם נפש בשאט שבע״ם בתורה וכפרו למינות יצאו ממחשבתם מעצמם שהם

 לאלפים קרוב בניהם ובני המינים אותם בני הם הקראים אלו אבל המורידין, מן שיהיו
 היהדות תורת ממנו שנשתקע הגויים לבין שנשבה לתנוק דומים והם היום ועד מאז שנה

 על הגויים גדלוהו שהרי להענישו מצווים אנו אין יהודי שהוא אח״ב ששמע שאע״ם
ממרים. בהל׳ הרמב״ם כמ״ש טעותם

 אחרי להרגם שראוי מכלל להורגם׳ אדם ימהר ׳אל הרמב״ם, מלשון לדקדק ואין
 שנשבה לתנוק אותם דימה כבר שהרי לשמוע, רצו ולא בתשובה להחזירם שהשתדל

 הוא הרי מדקאמר בתשובה לשוב רצה שלא ואע״פ כלל מות בן שאינו הגויים לבין
 בב״י הובאה תמט, בלאו שעא, )פריימן הרמב״ם בתשו׳ רב׳ ממיתה. פטור ואנוס כאנוס
 שלנו כמנהג ומתפללין לבי״ד הממונה ובמוהל חכמים כדת דמלים כיון רסו(, סו״ס

 ולהתנהג יושר במעשה אצלם להתקרב כבוד להם לחלוק ראוי בכתיהם, ת״ח ומכניסים
 ונכון בתמימות עמנו יתנהגו הם שגם זמן כל והשלום האמת ובדרך ענוה במדת עמם

 לא דמעולם רה״ג וכ״ב בשבת, ואפי׳ בניהם ולמול בבתיהם אפי׳ בשלומם לשאול ללכת
 משמע למוטב, שיחזרו אפשר כי בשבת קראים של בניהם מלמול ע״ה רבותינו נמנעו

 אע״פ בשבת בניהם למול ראוי למוטב יחזרו זמן שבאיזה שאפשר שמאחר מדבריו
 העדר אחרי מות בני הם ואם הרמב״ם[. תשובת ]ע״ב יכולנו ולא להחזירם שהשתדלנו

 מועט בזמן והלא בשבת, ואפי׳ בניהם את ומלים בשלומם שואלים אנו היאך תשובה
 במילת שבת נחלל למה שכן ומאחר לאו אם בתשובה ישובו אם הדבר ויתברר יבחן

 מהם בקשו הארוך הזמן זה שכל ידוע שהדבר ועוד קטלא, בני שהם מאחר בניהם
 מכבדים הם אם ולכבדם בניהם במילת מותרים אנו היאך וא״ב שבו, ולא לשוב הרבנים
 ועוד וכבודם. בשלומם ולא במיתתם להשתדל וראוי הם מות בני והלא דורנו לחכמי

 בטעותם מחזיקים םשה?)ע״פא משמע בתמימות׳ עמנו יתנהגו שהם זמן ׳כל מדקאמר
 שידענו אע׳׳פ בפרהסיא המועדים מחללים ואינם הדור בחכמי מזלזלים דלא מכיון

 דבקשת זה מכל ומשמע מסוים, זמן התנה לא וכן בהו, לן לית בסתר אותם שמחללים
 להרגם ראוי שאין משמע וא״ב יזלזלו, שלא בתנאי תמיד נוהג בניהם ומילת שלומם

 ימהר ׳ולא נפרש כרחך על וא״ב לקולינו. שמעו ולא להשיבם שהשתדלנו אחר אפי׳
 שראוי ובייחוס מצדוק לאפוקי אלא דוקא לאו דנקט ו׳ימהר׳ יהרגם ולא כמו להרגם׳

.8הרא״ם עכת״ד להרגם". "ימהר בכלל אינם שהם קאמר וע״ז ולהרגם, למהר

 ואם אלקי אלא אנושי פועל אינו א״כ אלו חכמות לימוד על בעוה״ב שכר יש אם אף לשונו: והמשך 7
 המלמדים א״כ בכפירתם מתויקים שהם אע״ס החכמות לימוד מפני עונשם על להם לוותר רוצה השי״ת

 כשהתועלת אלא אסרו לא כאן רעד מזו, גדולה מצוה ואין השכינה כנפי תחת לקרבם משתדלים להם
 אותם דמקיימים משום בניהם להניק או נשותיהם לילד או לרפאותס כמו מצידינו הוא להם המגיע
 כל אדרבה הבורא, מצד הוא להם המגיע שהתועלת היכא אבל באבודם, שרוצה האלקי הרצון היפך

הרבים. את מזכה שהוא ואת כמו מצוה ואין רחוקים בקירוב משתדל בו המשתדל
"ישראל טו( )ד, אישות בהל׳ הרמב״ם שכתב דאע׳׳פ עמתם, נישואין על הרא״ם נשאל נ״ח, בתשו׳ ושם 8
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תקנז שנשבה תינוק בדין בירורים הלכה שערי

המכי״ט תשובת

 עדי דאין גיטין דגיטיהן בהם להתחתן שהתיר דיש כתב לז( )ח״א המבי״ט בשו״ת
 דמעשה כאנוסים הצדוקים ואלו בזדון, כשעובר אלא נפסל אדם דאין פ§בלין הגט

 שנשבה בתינוק ממרים בהל׳ הרמב״ם דקאמר דמה המבי״ט ודחאו בידיהם. אבותיהם
 אלא מיד ולהרגם אדם כל ביד שמיתתם המינים בכלל להחשיבם שלא היינו אנוס, שהוא

 ולא תוכחה יקבלו וכשלא תוכחה יקבלו אולי להורגם ימהר ולא שלום בדברי למשכם

 "ולא שם לשונו סוף כדדייק מיד, אדם כל ביד ומיתתם כאביהם הם הרי בתשובה חזרו
 הוצרך ולא מדא׳, ופסולים עדות לענין נינהו מינים דבכלל פשיטא אבל הרגם",^הך__^י

 בניהם. ובני ותלמידיהם הם המינים בכלל דהא עדות בפסולי י( )יא, עדות בהל׳ למנותם
 לעיקרי ידעי ולא ישראל ]בתוך[ בגו הורגלו שלא דצדוקים נמי ואפשר כתב ובסו״ד

 ]הרמב״ם[ ז״ל הרב כמ״ש מזידין השיבי לא הדור חכמי כנגד פניהם מעיזים ואינם הדת
 ידעי מינייהו דמנכר רובא אולם שוגגין. הוו וא״כ להרגן׳ ממהרין ׳אין מיד הריגה לענין
 אבותיהם מעשה אוחזים והם שבע׳׳פ בתורה אבותיהם ושכפרו ישראל מזרע דאתו

 ומגלים יום בכל עבירות כמה ועוברים שבע״פ, בתורה ומכתשים פניהם ומעיזים בידיהם
 מזה, גדול מזיד לך דאין לעדות מדא׳ פסילי הדור חכמי כנגד פניהם ומעיזים פנים

המבי״ט. עכת״ד

 על ועוברים מאחר דהקראים שמשון רבינו תשו׳ את המבי״ט הביא ל״ח ובסימן
 בכה״ת כופרים וכאילו ,9שבתות מחללים כאילו המועדות את ומחללים שבע״פ התורה

 להתחתן אסור מ״מ הוא׳, ישראל שחטא אע״פ ׳ישראל שאמרינן ואע״פ כמומרים י״נ ויינם
 ליתן שאין וכש״כ ביו״ט וכש״ב להחיותם כדי בחול אפי׳ להם לשחוט ואין וכו׳ עמם
 עד שעורים אותם מאכילים והדר מעיהם שיוקטן עד לחץ ומים צר לחם אלא להם

ע״ש. נבקעת שכרסם

 כיון מ״מ גט", ממנו וצריכה גמורים קדושין אלו הרי ברצונו ע״ז עובד שהוא אע״פ שקידש משומד
 דהצדוקי טז( )ב, עירובין בהל׳ הרמב״ם ע״פ וכתב לעדות. כשרים הם אם צ״ע בפניהם, הם שהקדושין

 הכופרים "המורדין י( )יא, עדות בהל׳ ומש״כ כגוי. ולא כישראל שהצדוקי לך הרי רשות, מבטל
 ולא מורידין ואלו לעוה״ב חלק לחסידיהן ויש מורידין ולא מעלין לא שהעכו״ם העכו״ם מן פחותין
 הגויים מן פחותים למימר דאיכא ישראלים, הוו דלא מינה תדוק לא לעוה״ב", חלק להם ואין מעלין
 ולא מורידין שבע״ם בתורה הכופרים והצדוקים מורידין ולא מעלין לא דגויים קאמר הריגה לענין

)ד, שחיטה בהל׳ וכ״כ יי״נ. יינו ואין אותו מורידין שמוסר כמו הדינים, בכל כגויים ואינם מעלין,
 כדמות שנראה דחולין פ״ק מפיהמ״ש לדקדק שיש אלא מותרת, שחיטתו בפנינו צדוקי שחט אם טזן

 שנשבה. כתינוק אותם דן הרמב״ם ממרים בהל׳ הרי נכון, זה חילוק שאין לומר נפשך ואם וצ״ע. סותר,
 כגויים שיהיו עליהם שיגזרו עד זמן באותו הכותים כמו בזה״ז הצדוקים ה״ו, עבדים מהל׳ בפ״ו וכ״כ
 כל עמהם ומתפללים בשבת בניהם ומלים הם יעקב תולעת שהצדוקים רה״ג השיב וכן דבריהם. לכל
עכ״ד. המקודשים, ה׳ מועדי ששומרים זמן

 ככופר הוה מועדות דחילול שיאמר למי מצינו דלא מועדות, חילול דה״ה הר״ש, דסבר במה צ״ב 9
שלהם. הריחוק במידת סברא היא ושמא כג(, סי׳ ח״ב בני״צ בשו״ת בזה )ועמד בראשית במעשה
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ישורון אדלר מנחם חרב תקנח

הרדב״ז תשובת
 להתחתן והתיר שמשון רבינו תשו׳ על לחלוק דיצא חכ״א דברי הביא ‘0הרדב״ז בשו״ת

 בידי מיתה חייב שבע״פ בתורה שכופר מי וז״ל: תוקף, בכל עליו והשיג הקראים, עם
 שכתב מפני תימא וכי מיתה. שמחויבת מי את לאשה לקחת מותר יהיה והיאך אדם,

 הכרח אין דעתם, על אבותם אותם שגדלו כיון אנוסים שאלו ממרים מהל׳ בפ״ג הרמב״ם
 ממהרין ׳אין וכו׳ אח״כ ששמע ואע״פ כתב ז״ל הוא הרי וגם בזה, לו יודה שר״ש

 עומדים ועדיין התורה לאיתן שיחזרו כדי בהם והתרו הזהירו שאם משמע להורגם׳
 מפקדי ואדרבה ויום יום בכל הקראים לאלו עושים אנו כאשר לשמוע, אבו ולא במרדם

 ועליהם אסור ויינם אסורה ששחיטתם שכן וכל תקיפה, ידינו אם אותם הורגים טפי,
 ממ״נ ושעורים, כיפה צריך מדוע ר״ש דברי על החכם דכתב ומה שמשון. רבינו דיבר

 האידנא אבל בידים, קטלינן תקיפה ידינו היתה אם אה״נ בידים, שיהרגם כמינים הם אם
דבזמן בזה וכלול להחיותם דאסור הר״ש אמר תקיפה האומות שיד אפשסכיון דאי

* . ■י׳יזכייפ?יזג
 אסור חולה הוא אם כגון חיים להם לתת אסור אפשר אי ואם חיים, יניחם לא שאפשר

 וזש״ב להצילו אסור רוצחים ליד נפל ואם להעלותו אסור לבור נפל ואם לרפאותו
בשוא״ת. הריגה דהיינו לכיפה מכניסים

 התורה לאיתן שהחזרנו באותם מיירי דבפיהמ״ש ברמב״ם, הסתירה מיושבת ובזה
 שחיטה לענין גמורים כנכרים הם הכי ומשום לשמוע אבו ולא פעמים כמה בהם והתרינו
 שכבר הראשונים בצדוקים מיירי לא שחיטה בהל׳ אבל הריגה, לענין גמורים וכמינים

 בסתם אלא טפי, אפקורי אלא התורה לאיתן לחזור בהם שהתרינו באותם ולא זכרם, אבד
 שהוא מפני דטעמא משמע אחריהם הטועים וכל וזש״כ בהם, התרינו לא שעדיין צדוקים
 כנגדם ומפקיר חז״ל בדברי וכופר ופושע מזיד אלא טועה שאינו לן ברי אי אבל טועה,

 רבינו החולק לדברי אלא לו שומעין אין אמרה ואפי׳ הרמב״ם, שאמרה אפשר אי
בכה״ת. ככופרים שהם שכתב שמשון

 מכל אחת בזמנינו בקראים דאין מילה[, נלענין ורה״ג הרמב״ם מתשו׳ ראיה ואין
 ת״ח בבתיהם מכניסים ואין פורעים ולא ומלין יום בכל גרעון מוסיפין אלא אלו מידות

 להם למול אסור ולפיכך י״ח, מתפללים ואין נחש כמפני מפניהם בורחים ואדרבה
 הרמב״ם וגם שבת. כמחלל הוא הרי פריעה בלא ימול ואם בפריעה מודים דאין בשבת
 היה כאשר עמהם להתנהג ראוי אין ולכן בגלוי, המועדות את מחללים דאינם התנה

 מן היה "אם הט״ז( )פ״ב עירובין בהל׳ הרמב״ם ממש״ב ראיה ואין הקודמים, בזמנים
 הכופרים וכל ובייתוסים צדוקים כגון שבת מחללים ואינם ע״ז עובדים שאינם המינים
הרדב״ז. עכת״ד דרבנן. עירוב דשאני כגוי", אינו וכו׳ שבע״ס בתורה

 בטעות יוחסה מקובצת(, )השיטה אשכנזי בצלאל לרבי המופנית תשצו( )ח״א הרדב״ז של זו תשובה 10
 )דפו״ר ג סי׳ שלו בשו״ת שנדפסה מכיון עצמו, לרב״א ועוד, ס״א( קכד )יו״ד בנקה״ס הש״ך ע״י

 בפירושו אליה וציין רדב״ז, בשו״ת ח״ב סוף בהשמטה נדפסה ולפנינו נשמטה(, ולפנינו שס״ד, וינציה
עג. סי׳ ח״א רדב״ז בשו״ת וע״ע מא, סי׳ חיים מים באר בשו״ת וכמ״ש ממרים, בהל׳ לרמב״ם
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תקנט שנשכה תינוק בדין בירורים הלכה שערי

המהדייק״ש תשובת
 דכתב לעדות כשרים דהקראים גאביזוץ שלמה ר׳ תשו׳ הביא לג( )סי׳ המהריק״ש

 שכתב ואף עליהם", שגזרו קודם כותים כמו הם בזה״ז "צדוקים עבדים מהל׳ בפ״ו הר״מ
 רשע נקרא לאו על העובר דישראל ליתא הא פסול, לאו על דהעובר עדות מהל׳ בפי״א

 שמעשה אנוסים שהם לפי רשעים נקראים אינם התועים בני שהם הקראים אלו אבל
 המוסרים עדות עדות, מהל׳ בפי״א וכ״ב פ״ג, ממרים הר״מ וכדברי בידם אבותיהם

 אלו, בכלל הצדוקים מנה שלא הרי הם עדות פסולי והמשומדים והמינים האפיקורסים
 כטועים הם שהקראים הרמב״ם מד׳ עיניו העלים והרדב״ז ליתא, מינים בכלל שהם וא״ת
בפיה״מ. הר״מ כוונת וזו גמורים רשעים באותן היא הר״ש ותשו׳

 לשון קשה ואנוסים הם דכשרים דלדבריו המהריק״ש, עליו השיג ל״ד ובתשובה
 דנהרג עדיפא הול״ל דאל״ב עליהם, נהרג אינו דהרגן דמשמע להורגן׳ ימהר ׳לא הרמב״ם
 כאנוסים השיבי א״ו עליו, נהרג אינו ההורגו באונס עבירה שעבר ישראל אטו עליהם,

 אנוס, הוא הרי שנשבה דתנוק הר״מ וזש״ב האמת, ששמעו כיון ממש אנוסים ^לא. אבל
 אונס שם אין שמע שכבר כיון ממש אנוס ולא כאנוס כתב שמע אח״כ של הדין ולגבי
 דבריו והוא מעליא, זרעא מיניה נפיק שמא או ישוב שמא לו להאריך שראוי אלא גמור

 ימהר לא אמנם פטור האמת שומעם אחרי שההורגו נוהגת הדין שורת דעמם בתשו׳
 מו״מ ט״ו, סי׳ ח״ג מהרש״ך בשו״ת גם ]וראה עכ״ד. הזמן עם עקוב כל יתיישר שמא
בענין[. ארוך

אןצרהחכטה:

ורדים הגינת
 בשבת הקראים את למול דאסור נראה לא(: סי׳ ב׳ )כלל ורדים גינת בתשובת כתב

 מש״כ וראה בא האמת. לדת לשוב תקוה מהם ואין וכמינים כאפיקורסים דחשיבי כיון
 מוחלט בשם אפיקורסים דודינו אנשי שקוראים והם הקראים דחולין, פ״ק בפיה״מ עליהם
 היום להורגן שמותר ד״ל אפיקורסים, כדין להיות דינם אבל האמת על אפיקורסים ואינם
 איתא וינציא דפוס ברמב״ם וכן וכו׳. האמיתי לאפיקורסות מבוא שהם לפי הגלות בזמן
 מנויים ואפיקורסים מינים של דינים דכל מכלל להורגן" ימהר "ואל בסו״ד ממרים בהל׳
 כד דילמא להורגן למהר שלא מעליהם להקל שראו אלא בשבת, בניהם למול ואין בהם

ה׳. אל ישובו לתורה שיחזרו משכינהו

 במעשה אצלן להתקרב כבוד להם לחלוק ראוי הרמב״ם, בתשו׳ במש״ב יל״ע ולפ״ז
 דכשכבר מבואר החילוק ולענ״ד והשלום, האמת ובדרך הענוה במדת עמם ולהתנהג יושר
כשבאו שפתים, ולזות פה עקשות מהם ויסורו ותמימות ביושר עמנו מתנהגים שהם ניסו

 נתפרסמה תשובתו חכים, שמואל ר׳ הוא הרדב״ז(, כתב )שכנגדו ה׳ בקהל לבוא המתירם ]החכם
 היה הלוי שמואל ׳הר״ר עג, ח״א בשו״ת הרדב״ז והזכירו )קורינדאלי(. הקראים על בס׳ לאחרונה

 והר״ש, קדושין[. אינם דקדושיהן לממזרים לממזרים לחוש דאין ]וע״ש המידה׳. על והפריז מתיר
אחריו[. שנה כמאתים כריתות, מח״ס מקינון הר״ש דהוא וי״א משאנץ, הר״ש הוא
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ישורון אדלר מנחם הרב תקם

 למול דהתיר רה״ג מתשו׳ נראה וכן לתשובה, קרובים הם הלא זו ומדה תבונה לידי
שתי וא״ב למוטב. רן1ת1ש במה ההיתר דתלי הרי למוטב, שיחזרו דאפשר בשבת בניהם

החכמה, אוצר

 אסור והנהו דממרים ופ״ג חולין בפיה״מ שכתב אותם הם הא׳ כאן, יש קראים של כתות
 והני בשבת, ואפי׳ למולן מותר דאז לשוב נוחים שהם והב׳ בחול. ואפי׳ בשבת למולן
 והבקי קשת כמטחוי מאתנו מתרחקים והם טיבם ידענו לא בגלילותינו השוכנים קראים

הגו״ר. עכת״ד הם. כת מאיזה יודע הוא בהם

טהרח״ו[ של ]בנו ויטאל מהר״ש

 ועדיפי שנשבה כתנוק הם שהקראים ר״ל בתחילה מא, סי׳ חיים מים באר בשו״ת
 להלוות.™":^ דאסור קנט סי׳ ביו״ד והשו״ע הב״י וכמ״ש שבכתב, תורה מקיימים דהם ממנו

 דדוקא משמע ורה״ג הרמב״ם מתשובת אמנם כנמו״י, פסקינן ולא כאנוס דהוי ברבית לו
 בהם שאין דמשק תושבי הקראים באלו אולם בהם, מזלזל ולא המועדים את בשומר

 ומגדפין, מחרפין הם שהרי מעלין, ולא שמורידין מאותם הם שהזכיר, המרות אותם
 אותם, שונאים שאנו ממה יותר אותנו הן ושונאים ישראל אחר רודפים בטבע רשעים
 נפיק אולי אותם, מלים החול ובימי והמינים, המומרים מן רשעים יותר הם ובעיני
 תשובת מצאתי וכן בשבת. אותם למול ואסור מספק, לחלל אין בשבת אבל מעליא זרעא

 מהר״ש זה: פסק על וחתמו לאיסור, לדורות נקבע ומכ״ז בירב, מהר״י וכ״ב הרדב״ז,
מנשה. מהר״ש גאלנטי, מהר״ם ויטאל,

סיכום נ.

 לבני דאין ורדים וגינת מוהריק״ש המבי״ט, הרדב״ז, האחרונים, גדולי דדעת נמצא
 דבמציאות דסבר אלא הדין, בגוף איתם מסכים הרא״ם ]וגם שנשבה. תינוק דין הקראים

 על דפליגי לאו אמנם בפרהסיא[. שבת מחללים ואינם התורה בחכמי מזלזלים אינם
 ואף שנשבה. תנוק בכלל אינם שהקראים דסברי אלא שנשבה, דתנוק הדין בגוף הרמב״ם

 של המוטעת דעתם על גדלו הם שהרי מזה, גדול שנשבה" "תנוק לך אין שלכאורה
 "שהתרינו וכלשונם אנוס, ליקרי דלא היכי כי אח"כ, ששמע במה סגי זאת, בכל אבותיהם,

 אנוס דין פקע ששמע "אחר )רא״ם(. טפי" אפקורי והם התורה לאיתן לחזור אותם
 שהחזרנו "אותם )מהריק"ש(. לו" להאריך שראוי אלא הוא אנוס אח״ב, "שמע מיניה",
 ועדיין בם והתרו הזהירו "אם גמורים", כנכרים הם הרי לשמוע אבו ולא התורה לאיתן

 והמבי״ט )רדב״ז(. אסורה" ושחיטתם אותם הורגים - לשמוע אבו ולא במרדם עומדים
 בתורה אבותיהם ושכפרו ישראל מזרע דאתו ידעו מינייהו דמינכר ב״רובא דסגי ס״ל

 לענין הרמב״ן כסברת דהיינו ונראה, בידיהם", אבותיהם מעשה אוחזים והס שבע״ם
 ושביק דידע הכא אבל כלל, ידע "לא דבעינן שנשבה תנוק הוי לא המומרת רבן ריבית,
 דבודאי ואף מעלין", ולא ומורידין מומר הוא הרי הגויים, בחוקות ומידבק ישראל תורת

 דגם נראה ]ומדבריהם היהדות. על חיובי׳ ׳ידע לו נותן אינו המומרת אצל ׳חינוכו׳
זה[. ידיעה בשיעור דסגי מודה הרמב״ם
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תקסא שנשבה תינוק בדין בירורים הלכה שנן□

 בתשובתו התנה עצמו דהרמב״ם שנשבה, תינוק לבין הקראים בין לחלק טעם, ועוד
 חכמי על ידברו שלא שפתים ולזות פה עקשות ויסירו בתמימות עמנו יתנהגו הם שגם

 לנו הקבועים ובמנהגים הקדושים חז״ל בדברי יתלוצצו שלא וכש״ב שבדור הרבנים
 זה, ומטעם למוטב". יחזרו זמן שבאיזה שאפשר "מאחר לכבדם, לנו יאות בזה מפיהם

 כ׳ בהערה וראה ויטאל, מהר״ש גלנטי, מהר״ם בירב, ]מהר״י האחרונים גדולי סברו
 המחרפין דאלו הרדב״ז, כדעת רז[ סי׳ זכות למהר״מ גדול קול שו״ת וע״ע כנה״ג, בשם

 אף מעלין, ולא ומורידים המינים ובכלל במזיד דינם קיבלו ולא אותם ומוכיחים ומגדפין
 למידע בעינן וא״ב בשוגג, דינם אותם, הוכיחו שלא זמן כל ]ולפ״ז הטועים. בני שהם

 לגבי רק זאת כתבו האחרונים אולם לח[. בסימן וראה להוכיח. שיודע מי בנו יש אם
בכלל. שמע שלא מי לגבי גם כן סברי אם ויל״ע כך׳, אחר ששמע ׳מי

 סו״פ בפיהמ״ש הרמב״ם לפמ״ש ביושר, דהתנהגות זה דבר חשיבות לבאר, ונראה
 כדי לכתחילה הורגים רעותיהם רוב כפי והבייתוסים והצדוקים האפיקורסים "אבל חלק
 לישראל מצירים שהם כמה עד היינו ולכאורה האמונה". ויאבדו ישראל את יפסידו שלא

 נכנסים ולא בשלהם, שהם ובאופן באמונה. רפיון כך ע״י וגורמים ובמעשיהם בדבריהם
 אין זה דמטעם מבריסק, הגר״ח בשם מובא וכעי״ז בהריגתם, תועלת אין א״ב לתחומינו,

 שבת[, עליהם לחלל יש ]וגם ההטבה דיני כל כלפיהם דחוזר וס״ל בזמנינו, מורידין
 היא שההרחקה כמה עד אלא בעצם, מעשיהם מצד אינו ישראל, שם דהסתלקות דס״ל

לתועלת.

 ביושר עמנו מתנהגים "כשהם הגו״ר כמ״ש לשוב, הם קרובים דבכך סברא היא וגם
 הם הלא זו, ומידה תבונה לידי כשבאו שפתיים, ולזות פה עקשות מהם ויסירו ותמימות

 עמו נוהגת גם זה ומטעם להורגו, למהר ולא לו להאריך יש ומה״ט לתשובה". קרובים
 השתדלות שיעור עמו ישתדלו שאם בחזקת "והוא בכתבו זאת רמז והחזו״א הדין. שורת
לשוב". ראוי שהוא הראוי

 שנשבה, תנוק כדין הקראים של בדינם ומקל עלייהו דפליג הרא״ם דגם נראה ומעתה
 כן כתב מ״מ לקולינו, שמעו ולא להשיבם שהשתדלנו אחר גם להרגם ראוי דאין וס״ל

 נוספים, דינים הזכיר ולא להורגם, למהר ושלא בניהם מילת שלומם, בקשת לענין רק
 להתקרב כבוד להם לחלוק ראוי וכמ״ש שבת[, עליהם לחלל דמותר החזו״א מש״ב ]כגון,
 שגם זמן כל והשלום האמת ובדרך ענוה במרת עמם ולהתנהג יושר במעשה אצלם

 שלא בלבד שמתנה הרמב״ם, תשו׳ את מביא לכך ובנוסף בתמימות". עמנו יתנהגו הם
 מדין שהוא מורה הלשון ]ולכאו׳ בפרהסיא. המועדות ומקיימים ישראל, בחכמי יזלזלו
ההטבה[. דיני כלפיהם נוהגים לשוב קרובים שהם כיון נתבאר ועוד שלום׳, ׳דרכי

 או קדושין תפיסת לענין דין אינו שנשבה תנוק דשם אחרונים, הנך דסברי י״ל וערד
 מורידין, דין כלפיו דאין להא וכן קרבן לדיני רק זה בשם ונפ״מ להחיותו, או עדות

 דמשמע להרגן׳ ימהר ׳אל ממרים בהל׳ הרמב״ם של לשונו סוף על בעיקר סמכו ובזה
 דילמא מטעם, והוא להם. מאריכים מורידין דין לגבי ורק בהם, נוהג אפיקורס דין שכל

מעליא, זרעא מיניה נפיק דילמא דאמרינן למאי ]ודמי הגו״ר. כמ״ש בתשובה, יחזרו
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ישורון אדלר מנחם הרב תקסב

 עצמו הוא שמא דאמרינן נפשות, לענין הכא וה״ה ממונו, הפקעת לענין היינו והתם
 פ״לו בפיה״מ וכן ממרים בהל׳ רק שנשבה, תנוק לדין הזכיר לא הרמב״ם ואמנם. יחזור[.
 קרבן, הבאת לענין ה״ו( )פ״ב שגגות ובהל׳ מורידין, דין לענין ו(, בהערה )הו״ד דחולין
 עירובין בהל׳ הרמב״ם מלשון כן לסייע ויש כגוי. דינו דיניו שאר כל דלגבי ונמצא,

 צדוקים כגון שבת מחללים ואינם ע״ז עובדים שאינם המינים מן היה "אם הט״ז( )פ״ב
 כגוי, דינו שבת מחלל דאם הרי כגוי", אינו וכו׳ שבע׳׳פ בתורה הכופרים וכל ובייתוסים

 שחיטה, בהל׳ הרמב״ם ומש״ב בבניהם. להקל הרמב״ם כתב לא דהכא בבניהם, גם והיינו
 על נאמן דאינו אלא שוחטים גם הקראים דהא ע״ג, עומד ישראל מדין הוא” להכשירם[

 הפטור מעיקרא אלא שנשבה, תנוק גדרי שני אין ]ולפ״ז, בזמנינו. שייך אינו וא״כ לפנ״ע,
כמומר[. דינו דיניו, שאר ולכל מורידין, מדין רק הוא שנשבה תנוק של

 הפטור בזה מהני לא שבת חילול דלענין דס״ל שמשון רבינו בדברי נתבאר זה ויסוד
 )כדמוכח שבת שומר שאינו מיירי עצמו, שנשבה תנוק שבודאי אמת, והן שנשבה, דתנוק

 שבת בחילול גם מהני דאונס הרי שנשבה" "תנוק לו קרינן ובכ״ז שבת(, במם׳ בסוגיא
 אין וא״כ קרבן, לענין רק מיירי שם פליגך״אולם הגר״ח אמנם בכפירה, גם ]ולכאורה

שנשבה. תנוק דין ליה דאית דיניו לכל כן דאמרינן ראיה

 דינו הכרעת אין אע״פ א״כ קרבן, שמביא ברמב״ם שנפסק דאחר צ״ע, כ״ז ]ואמנם
 לאו בשוגג, שבת שמחלל בודאי כשוגג, שדינו כיון מ״מ קרבן, מביא הוא שהרי כאנוס,

 קרבן דיני כלפי בין שלו, אונס בשם דפלגינן מנ״ל בסברא, צ״ע וגם הוא. נחשב כגוי
כגוי[ שהוא שמו חלות לבין

 בני לענין דאף שמשון, דרבינו כוותיה דסברי האחרונים, מתשובות מבואר כן ואמנם
 שבת, מחללים שהם מכיון ידיעה, חוסר של אונס שהוא אף מומר, דין אמרינן הקראים

 סבר וכן מהריק״ש, ממרים[, בהל׳ הרמב״ם בדעת גם כן ]דר״ל רדב״ז מבי״ט, והם,
 דין פוקע שעי״כ ומשמע המועדות, את יחללו שלא תנאי דיש דכתב ויטאל מהר״ש

 איזה מחמת לומר, רק שבת, מחללי שהקראים כתבו שהם די״ל אלא שנשבה. תינוק
 וכנ״ל. ׳שמע׳ שמיקרי מטעם דהוא סברי שנשבה, תנוק דאינם ובהא אפיקורס, הוי טעם

 הסוגיא מפשטות וכדמשמע שבת, מחלל אם אף כאנוס דינו ממש, שנשבה בתנוק ולפ״ז
 ונראה בסתמא, הר״ש דברי את הביא המבי״ט ]אולם, דבריו. לכל כאנוס דהוא בשבת,

כוותיה[. דסבר

 דאין בפיה״מ הרמב״ם כדעת דפסק ס״ה( )קנט ריבית בהל׳ בשו״ע יעוין ולהלכה
 שנשבה כתנוק דהוא המומרת בן הדין דהוא הוסיף והרמ״א בריבית, לקראים להלוות

 ונ״י הרמב״ן מדעת חדא טעמי, מתרי עלייהו פליג הש״ך אמנם הרמב״ן[, כדברי ]ולא
 מצא דלא הש״ך כ׳ מ״מ הנ״י, דברי מפני הרמב״ם דברי שבקינן דלא הב״י שב׳ ]ואף

 בהל׳ כן מצא דשוב כתב: ובנקה״ב במהדו״ב(, הוא )ולפנינו בשמו, הב״י כדברי בפיה״מ
 בש״ך[. נטייתו כפי כמומר דינם דלכאו׳ וכוונתו צ״ע. דינא דלענין כתב ומ״מ ממרים,

אשכנזי בצלאל רבי ובשו״ת מבי״ט בשו״ת שהובאה הר״ש לתשובת הש״ך ציין ועוד
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תקסג שנשבה תינוק בדין בירורים הלכה שערי

 הרמב״ם שבזמן שהקראים בזמנינו, יודה הרמב״ם דאף ועוד, הרדב״ז(, לתשובת )וכתתו
מעשיהם. קלקלו ועכשיו טובות, מעלות כמה בהם היו

 זאת )שהביא שנשבה, תנוק בדיני פליגי והרמב״ם דהר״ש נראה הש״ך מלשון ]והנה
 מודה דהרמב״ם או מעשיהם, שהרעו היכא מודה הרמב״ם שאף שי״ל אלא כקחלו^ת(,

 הר״ש למבואר, אולם כמזיד. שדינם לחזור רצו ולא בהם בהתרו דהיינו אח״כ, בשמע לו
 ולשאר מורידין, לענין אלא שנשבה תנוק דין כתב לא הרמב״ם דאף פליגי, לא והרמב״ם

 הרמב״ם על חולק שהר״ש או בתרתי, י״ל הש״ך, לדברי אף אמנם כגוי. דינו דינים,
שנשבה. תנוק בדין

 חשיבי ובניהם קראים דגם כרמב״ם, פסקו והרמ״א דהשו״ע הדברים משמעות ולכאורה
 והכריע השו״ע על פליג והש״ך בריבית, להם להלוות אין וממילא להחיותם ויש כאנוסים

 זה לענין מהני ולא המומרת לבן בריבית להלוות שרי ולכן להחיותם דאין הנ״י, כדעת
 לא כאן דעד יראה, המעיין אולם להחיותו. מצווה אתה אי דמ״מ שנשבה, תנוק דין

 אחרונים כהנך הש״ך דסבר שנשבה", כ״תנוק הוא הקראים של גדרם אי אלא פליגי
 דבן ריבית, לענין הרמב״ן כסברת דהיינו ]ונראה, מזיד, למיקרי ידיעתם במידת דסגי

 ישראל תורת ושביק דידע הכא אבל כלל, ידע "לא דבעינן שנשבה תנוק הוי לא המומרת
 תנוק שהוא היכא אולם מעלין"[, ולא ומורידין מומר הוא הרי הגויים, בחוקות ומידבק
 הרע״א, סבר דכן ד׳, בסימן ]ויעוין להחיותו. דיש לש״ך ס״ל )׳אמיתי׳(, גמור שנשבה

 שבת[. חילול לענין רק פליג והב״מ שבת, עליו ולחלל להחיותו דבר, לכל כישראל דדינו
 שנשבה, תנוק דין להם אין מעשיהם שהרעו דהיכא הרדב״ז בשם הש״ך לפמ״ש אמנם

 דמה שיאמר סגי ]דלזה שנשבה כתנוק הוא גדרם אם לענין רק לא חלק שהש״ך מבואר
 ]ושמא זה. גדר מהם מפקיע שלהם העבירות סוג אלא מזיז־[, למיקרי מהני שומעים שהם

 שנשבה, תנוק דין לו שיש בגט׳ מצאנו דבזה גרידא, שבת חילול אינו מעשיהם׳ ׳הרעו
 את לצרף הש״ך, וכ״כ הרמב״ם[. מודה ובזה לשוב, קרוב ואינו טפי גרוע הוא אלא

 סקנ״ט, רסז סקי״ז, רסו סק״ו, קנט סקכ״ד, ב׳ בסי׳ גם מעשיהם, דהרעו הרדב״ז שיטת
ס״א. קכד ובנקה״ב

 ונראה ש״ך׳. ׳ע׳ המומרת" בן "וכן הרמ״א דברי על שכתב הגר״א בביאור ועיין
 היא ]וכן שנשבה תנוק דין לקראים והגר״א,_ךאבן הש״ך הכרעת וא״כ, עמו. כמסכים
ס״ז(. )קל חכמ״א וע״ע הנ״ל[. בתשובותיהם האחרונים הכרעת

 שבת שמחלל שאע״פ הב״י דעת את שהביא אחר סק״א, שפה בסי׳ המ״ב ודעת
 שמוחזק שאני צדוקי כגוי, הוא הרי שבת שמחלל ואע״ג רשות, לבטל יכול בפרהסיא

 כשמחלל צדוקי דאף פוסקים כמה ודעת הוסיף, בידו, אבותיו ומנהג אבותיו מימי בכך
 דבריו, ובהכרעת הב״י על בתמיהתו בשעה"צ שם והמעיין כגוי, דינו בפרהסיא, שבת

 הש״ך(, להכרעת )ורומז בפרהסיא שבת לחילול אבותיו מנהג מהני דלא דס״ל מבואר
 שמענו לא מ״מ שבת, חלול לענין גם שנשבה תנוק דין נזכר דבסוגיא דאף דס״ל ונראה

וכמבואר. קרבן, לענין אלא זאת
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 ביו״ד והחזו״א ממעשיו. ילמד שלא בעירוב, השייך נוסף מטעם המ״ב ]ועולדזחמיר
 דדינו הפוסקים כל דעת בשמו שכתב ופלא ע״ש. עליהם, ותמה דבריו הביא סק״ו( )א׳

בשעה״צ[. המ״ב להכרעת דכונתו או כמה. וצ״ל ט״ס, דהוא ונראה כגוי,

לדינא העולה
 זמנינו לבין שנשבה, תנוק לענין ורמב״ם בגמ׳ הנדון בין לחלק טעמים ג׳ שיש נמצא
שנשבה. תנוק דין אין שלרובם

 ובפרט מהריק״ש[. מבי״ט, ]רדב״ז, כמזידים. לדונם מספיקה בזמנינו הידיעה מידת א.
 ]ודעת מהרמב״ן. דבריו לסייע ויש המבי״ט, כמ״ש ישראל, מזרע באים שהם דידעי היכא

 דבעי ע״ש אולם ככופר, הוא הרי חזר, ולא וידע ששמע דאחר ד( )בהערה הרשב״ש
 אלו של שדינם יתכן וכדומה בחו״ל הנידחים במקומות אמנם האמת[. שהיא שהכיר
 על לדון דיש הקצרות במילותיו החזו״א רמז זה וכל כשוגגים. תומ״צ שומרי שאינם
מזיד. חשיב לא אי ידיעתו שיעור ולמוד בפרט, כאו״א

 דינם הדינים, שאר לכל אולם להרגן׳, ימהר ׳אל דין לגבי רק הם הרמב״ם דברי ב.
 ורדים, גינת מהריק״ש, מבי״ט, ]רדב״ז, גוי. דין מהם מונע שלהם האונס ואין כגוי,

הגרי״ז[.

 גו״ר, ]רא״ם, ישוב שלא בחזקה סברא והיא למזידים. הופכם הדור בחכמי זלזול ג.
 ישראל את אחריהם מושכים כך ע״י וגם החזו״א[. כוונת זו ואולי ויטאל. מהר״ש

 את יחללו ולא ישראל בחכמי יזלזלו שלא בעינן הרא״ם, ולפ״ד בפיה״מ[. ]הרמב״ם
 מקום כאן יש ואולי היתרא, האי נפל כן, המצב שאין בזה״ז א״כ בפרהסיא, המועדות

 שבת, שמחללים דאף אלו, תנאים מתקיימים בד״כ שבהם ׳מסורתיים׳ במכונים להקל
 ג״כ הם כידוע, ]ואמנם ולומדיה. תורה ומכבדים ותמימות ביושר עמנו מתנהגים מ״מ

בתשובה[. לשוב קרובים

 ברבת המצב הוא דכן לומר ובושנו טעמי, הני מכל לזמנינו טובא לדון יש ומעתה
 ונמשכו ׳כת׳ להם שהיה שאע״פ הקראים, מן ׳טובים׳ יותר שאינם ובודאי עמנו, בני

 אמרינן ולא כמומרים, הפוסקים רוב ע״י דינם הוכרע זאת בכל ׳רבניהם׳, דעות אחר
מנהגיהם. לבין שנשבה" "תנוק דהם

 בין שנשבה "תנוק סק״ו(: א׳ )סימן שכתב שנשבה, תינוק בענין החזו״א ולדעת
 כשיעור עמו וישתדלו יודיעוהו שאם בחזקת שהוא מותרת, ושחיטתו כישראל דינו הנכרים

 בין שנשבה שתנוק דהטעם מבואר, שב". לבלתי יזיד לא לשוב, ראוי שהוא ההשתדלות
 הראוי כשיעור עמו ישתדלו שאם בחזקת" "שהוא מפני הוא לפוטרו כישראל, דינו הגויים
 ואינו היהודים מנהגי שיודע דכל האחרונים כסברת והוא סופו׳[, שם על ]ו׳נדון ישוב,
 שבת עליו חלל לענין הבה״ל מש״כ ע״פ זו סברא להטעים ]ויש בחזקה. לו חסר חוזר,
 מצאנו לשוב", חזקה להן ד״אין זה וגדר בתשובה[. הרהר דלמא הח״ס מ״ש וע״פ אחת,

הוא בתמימות עמנו שמתנהגים הרמב״ם שהתנה דמה ורדים, הגינת כתב בזה שכיוצא
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תקסה שנשבה תינוק בדין בירורים הלכה שערי

 מאיר בבית וע״ע לתשובה". קרובים הם זו ומידה תבונה לידי יבואו "דכאשר מטעם
 וסובר בקטנותו שנשבה כיון ישמור שלא בחזקת הוא שנשבה "ותנוק שכט( סימן )או״ח
הוא". שגוי

 נשבה עדיפי ובזה בתשובה׳ ׳חוזרים שמצויים דאחר לומר, מקום היה לכאורה ולדבריו
 ׳שהוא לומר נוכל לא עדיין לצערינו מקום, מכל הגויים, לבין מנשבה החילונים לבין

 במקומות שרר מי ]מלבד בהם וכופרים הדת מנהגי המה יודעים רובם שהרי בחזקת׳,
 שאנו שבינינו דאלו הנ״ל, האחרונים וכמ״ש החזו״א[, סברת אפש״ל שעליו רחוקים,
 הידיעה[. בשיעור שנחלקו החזו״א ]וכמ״ש זה. בכלל אינם שבים, ואינם להם מודיעים
 חרושת בבתי בישול לענין תש״נ( תשרי בצפונות )נדפס מהחזו״א מכתב נמצא ואמנם,

 דממכתב שליט״א הגריש״א בשם ושמעתי עכו״ם. בישול דהוי תורה, שומרי אינם של
שנשבה. תינוק דין להם שיש סבר לא החזו״א גם דלחומרא, זה,&נכח

הפוסקים דעת
 ׳חנוק דין אצלנו מצוי שאין הדור, גדולי דעת היא כן שאמנם נביא האמור ואחר
שנשבה׳.

 לומר שאין מסתבר יא(: ענף פב ח״א )אה״ע אג״מ בשו״ת פיינשטיין הגר״ט א.
 כיון אחריה, ונגררו בעולם שנתפשטה הכפירה מחמת העכו״ם בין כנשבו נחשבים שהם
 שהם רק ובתורתו בה׳ מאמינים אבותיהם וגם נמצאים, כשרים שיהודים במקומות שהם
 אביו אחר יותר נגרר ובן ואבותיהם הכשרים אחרי ליגרר יכולים והיו בטעותם נגררו
 ויל״ע עכ״ד. עצמו תועה והוי לרשעים נתפתה הרעה בדעתו עצמו בבחירת רק וא״ב
 כשרים, יהודים במקום נמצא שהוא מצד טועה הוי נמי כשר יהודי שאביו בלא אם היטב

 תועה שהוי לו פשוט מאמין, שאביו באופן ורק האי, כולי ליה פשיטא דלא ומשמע
 ח״ד )אה״ע במק״א ממש״ב מוכרע זה דבר אולם תרעז[. משנת היא זו ]תשובה עצמו.

 וגם ומצוות, תורה שומרי הרבה שרואין מאחר שנשבה, כתנוק כלל להחשיבם "אין נט(
 ]החדש[ ה״ה באו״ח וכ״ב תש״מ[. ]משנת כזה" דבר ליכא שכמעט שסובר ברדב״ז עיין
 ידע עכ״פ הא וכפירתו, לרשעתו חינכו שאביו דאף ממש שוגג שאינו "אף כב( )כח,
 מאביו". יותר וחכמה דעת ובעלי גדולים שאיכא ויודע ומצוות תורה משומרי וראה

 האג״מ לו שאמר שליט״א שד״א מהרב שמעתי וכן ט(. )יג, שם וע״ע תשמ״א[. ]משנת
 שיודע הידיעה שעצם כיון הנידחים[, במקומות ]מלבד שנשבה תנוק דין ליכא שהיום

 )ראה במק״א ]ומש״ב בדבר. להתעניין לחייבו כדי חשוב מספיק דבר הוא יהודים, שיש
 שאר כל ושומר הוא מאמין כי ידוע אבל לפרנסתו שבת מחלל הוא ראם ג׳(, בסי׳

מצוי[. אינו זה דבר מלאכות,

 שעדיין מי לצרף לא ראוי י(: אות ד )סימן ח״ב שלמה במנחת אויערבך הגרש״ז ב.
 כת״י: בתשובת וכ״ב עשרה. הדורש שבקדושה דבר לכל למנין בפרהסיא שבת מחלל

 יש הצורך במקום אולם המ״ב, וכ״פ למנין שבת מחלל לצרף שאין הסוברים מאד רבו
שנשבו כתנוקות הס הרי העומד על מרובה שהפרוץ שבזמנינו שכתבו אלו על לסמוך
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 כעין שהם בזמנינו שבת מחללי לדון יש במנח״ש: הנ״ל בתשובה וכ״כ הגויים. לבין
 יש שמים ויראת לתורה רחוקים קירוב של קדושה מטרה לצורך ולכן שנשבו תנוקות
 תלמידו וכתב תשמ״ח, משנת היא זו תשובה אולם כפים. ונשיאות לתורה להעלותם להקל

 הגרשז״א מאדמו״ר "שמעתי תש״נ[: ]משנת אלי במכתבו נבנצל אביגדור הרב המובהק
 כמזידים רוסיה( כעולי ממש שנשבו לתינוקות )פרט בימינו החילונים דן שהוא שליט״א

.11הקודם" במכתבי שכתבתי ממה הרבה בטל ולפ״ז שנשבו כתינוקות ולא

לרבים[. מורה ]כך שנשבה. תנוק דין אין בזמנינו לרובם שליט״א: אלישיב הגרי״ש ג.

 הרדב״ז, דברי ע״פ קצח(: )ח״ט הלוי בשבט כתב שליט״א: וואזנר הגר״ש ד.
 ומפרשים שבע״פ תורה להכחיש הוא החילוני החינוך שרוב בזמנינו הוא כן "בעוה״ר

 שבודאי אע״פ שנשבה תנוק דין ממש להם ליתן קשה כן על חז״ל, נגד המקרא מסורת
 מעשה עושה בכלל אינם דבודאי ]וע״ש להם". שנותנים הרע החינוך ע״י הם אנוסים

בכך[. התלויים דינים לענין עמך,

 תנוק אינו באר״י רגיל "חילוני והידור: כבוד בסו״ס במכתבו קרליץ: הגר״ג ה.
.12זקן[ בפני קימה בענין ]וע״ש שנשבה".

 שבת מעשה דלענין ונראה בזה, מדויק גדר ליתן קשה באמת החילונים אל ליחס בנוגע כתב: שם 11
 כדברי כאנוסים לדונם נראה ישראל אהבת למצות בנוגע אבל כמזידים, לדונם להחמיר יש וכיו״ב

 הדתיים שאומרים שמה מבין הוא אין אבל לחילונים, הדתיים בין ויכוח דיש דיודע דאף החזו״א,
 לנו שיאמרו לכך נתיחס שאנחנו כמו ובושתנו, לצערנו לזה התיחסותו אלא אותו, שמחייב מה זה

כיו״ב. או שלישי ביום כביש לחצות שאסור אומרים שהיפנים
 דדינם והגרנ״ק הגריש״א בשם טו( הערה )פ״ב כהלכתה אבירה השבת בס׳ כמ״ש דלא הוא זה וכל 12

 שההיתר כתב נה, ח״ט נדברו ]ובאז אבירה. השבת לענין לחומרא רק כן אמרו ואולי שנשבה, כתנוק
הנידחים[. במקומות רק הוא שנשבה תנוק של
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ישורו!שיינברג פינחס חיים הרב

שיינברג פינחס חיים הרב
ירושלים — אור תורה ישיבת ראש

וכו׳ החושן טבעת נוזו׳־ם

 בזמנינו שנשבו תינוקות בדין הגר״א בדעת בירור
עשרה למנין מצטדפין האם

 שכל מ"ג: סנהדרין במתני׳ ,-"^.יןנו״י
 מצינו שכן לעוה״ב, חלק לו יש המתודה

 ישראל חטא מ״ד. בגמ׳ ושם וכו׳, בעכן
 שחטא אע״פ זבדא בר אבא א״ר ז׳[ ]יהושע
 העם חטא אמר מדלא ופירש״י הוא ישראל

 ויעו״י עכ״ל, עליהם קדושתם שם עדיין
 ע״ט סי׳ לתפלה עשרה בדין המנהיג בס׳

 יצא ולא קאי דבקדושתי' הוא ישראל וז״ל
עכ״ל, ז״ל רש״י ע״כ וכו׳ ישראל מכלל

 עבריין סי״א נ״ה בסי׳ המחבר וז״ל
 עבירה שעבר או הצבור גזירת על שעבר

 וב׳ עכ״ל, עשרה למנין נמנה נידוהו לא אם
 מ״ד. בסנהדרין כמ״ש הגר״א: בביאור

 הלא לעדות, שפסול ואף קאי, דבקדושתי׳
 משום לאו אי לזימון מצטרפות הנשים

 אע״פ לזימון מצטרף וכותי פריצותא,
 ברפ״ז ומ״ש מ״ז:, וכמש״ש אדרבנן שעובר

 שא״ל לזימון דוקא כר, טבל אכל דברכות
 סעודה באותה ודוקא הראב״ד, כמ״ש קבע

עכ״ל. ע״ש קע״ב סי׳ ריב״ש כמ״ש
 בפירז״ל מאמינים שאינם הכותים והנה

 משובשות, דיעות של מציאות להם יש הרי
 תינוקות היו מהם שהרבה העירו וכבר

 מקום והי׳ פסולות, לדיעות באונס ..^שנשבו
שנשבו תינוקות דין יהא שכעי״ז לדון

ולמינות. לאפיקורסות
מו״ר מב׳ בדעות שיבוש במאמר ויעו״י

 זצ״ל וסרמן בונם אלחנן רבי הקדוש הגאון
 דהמאמין הרמב״ם דעת וז״ל א׳ אות

שגדולים כ׳ והראב״ד מין, הוא בהגשמה

 המשבשות האגדות מפני בזר, טעו וטובים
 הלוי הגר״ח מו״ר כ׳ בשם ושמעתי הדעות,

 בכפירה כי הרמב״ם בדעת מבריסק זצ״ל
 וא״א מאמין אינו מ״מ דהא שוגג, שייך לא

 ואומרים אמונה, בלא ישראל בכלל להיות
 נעביך איז וואס דער בזה״ל משמו

 ולכאורה אאפיקורוס, אויך איז אאפיקורוס
 עובדי וכל הכופרין כל שהרי מוכרחין דבריו

 יותר מוטעה לך ואין מוטעין, הם ע״ז
 אבל מיתה, חייב והוא למולך בנו מהמקריב

 לו אין ג״כ בעריסה המוטל תינוק דהא ק׳
 ותינוק ישראל בכלל הוא ומ״מ אמונה

 שגגתו על קרבן מביא העכו״ם לבין שנשבה
 דאנוס ומוכח ס״ט(, )שבת כמומר דינו ואין

 לפי וי״ל אמונה, בחסרון גם פטרי׳ רחמנא
 מוכרחין, האמונה יסודי כי למעלה המבואר

 מקום תתן לא עצמה מצד האדם ודעת
 מטה עול לפריקת האדם רצון ורק לכפירה

 ומוכרחים פשוטים בדברים לטעות שכלו את
 מותר האומר אבל זדון, עולה שגגתו וע״כ

 כיון ממיתה ופטור שוגג הוא ע״ז לעבוד
 שזו ואפשר התורה, ברשות שעושה שסבור

 המשבשות האגדות מפני הראב״ד כונת היא
 עצמן, מדעת אינה שטעותן היינו הדעות

 האגדות לדעת דעתן שמבטלין מפני אלא
 גם שגגה דחשוב מותר, אומר בכלל וזהו

 הטעות כי הרמב״ם ודעת וכו׳, בכפירה
 מפני ולא עצמן מדעת באה הגשמה בענין

 לא צלולה, דעתן היתה אילו וכי האגדות,
דרך מוצאין והיו אותם מטעות האגדות היו
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שצגבזמנינו שנשבו תינוקות בדין הגר״א בדעת בירורמדרשא מבי

 הדעת נגד יהיו שלא האגדות דברי לישב
ע״כ.

 מינים מיני שני שישנן דס״ל ומבואר
 האגדות, מחמת הטועה א׳ ואפיקורסים,

 להלכה הדין שמעיקר משמע ולכאורה
 מדעת הטועה וב׳ פסול, הי׳ לא לכו״ע
 לרמב״ם בין פסול והוא רצונו, מחמת עצמו

 בהגשמה שטעה במי ופליגי לראב״ד, ובין
 או״ד האגדות מחמת ש(טעותו )תולין האם

רצונו. מחמת

 קידוש מאמר בסוף יעו״י זאת ולעומת
 להשתדל אדם שחייב דס״ל הרמב״ם של ה׳

 סכנת בו שיש אע״פ שמד מקום לעזוב
 שאינם ושאנשים רכושו, והפסד דרכים

 מחמת שמד מקום לעזוב משתדלים
 מודים כשהם הימים סכנת או לבם משאלות

 בקושי מצוות עושים ואז פושעים שהם
 המין בד״ה שם וב׳ שכר, להם יש ובצינעה
 מחללי להרחיק ראוי אינו וג״ב וכו׳ החמישי
 ומזרדם מקרבם אלא אותם, ולמאוס שבתות
 שהפושע רז״ל פי׳ וכבר המצוות, לעשית

 להתפלל לביהכ״נ כשיבוא ברצונו פשע אם
 בזיון, מנהג בו נוהגים ואין אותו מקבלים

 ל׳( ו׳ )משלי ע״ה שלמה מדברי ע״ז וסמכו
 כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו לא

 באים שהם ישראל לפושעי יבוזו א׳ ירעב,
 מו״ר כ׳ בשם והו׳ ע״ב, מצוות לגנוב בסתר

 מבריסק זצ״ל סאלאווייצ׳יק הלוי הגרי״ז
 דוקא דמיירי משמע ולכאורה הורה, שכן

 מהו ויל״ב שפושעים, שמודים באלה.
 במינות באנוסים או שנשבו בתינוקות

 והתנצלות בד״ה ויעוי״ש ובאפיקורסות,
וכו׳.

 ו׳ ס״ק א׳ סי׳ חיו״ד חזו״א בס׳ ויעו״י
 דינו העכו״ם בין שנשבה ותינוק וז״ל

בחוקת שהוא מותרת ושחיטתו כישראל

 כשיעור עמו וישתדלו יודיעוהו שאם
 יזיד לא לשוב ראוי שהוא ההשתדלות

 עמו שהשתדלו אחר אמנם שוב, לבלתי
 ושיעור כמומר, דינו לשוב וממאן מזיר והוא

 הדיינים התבוננות לסי תלוי ההשתדלות
 דינו, בהכרעת קדשם ברוח יופיעו כאשר

 בדורות בצדוקים ז״ל אחרונים שנחלקו ומה
 בהכרעת היינו כאנוסים השיבי אי האחרונים

 ישראל ממציאות שיודעים הידיעה שיעור
 כתף ונותנים מהם פירשו ושאבותיהם

 ידיעה כשיעור להו דיינינן אי סוררת,
 הם, אנוסים ואכתי לא או מזיר למחשב
 בפרט ואיש איש כל על לדון צריך ובאמת
 אות שם ובשה״צ סק״א שפ״ה סי׳ ]ובמ״ב

 צדוקי דגם הפוסקים כל דדעת כתב, ב׳
 לענין כעכו״מ דינו בפרהסיא שבת מחלל
 והמ״א והט״ז הב״י על ותמה רשות ביטול

 הביא בעצמו ב״י דהרי מאד ותמו׳ שהקילו,
 דשכיחי צדוקים הני על רק ודן תו׳ דברי
 בידיהן אבותיהן דמעשה ב״י שפט דבהן גבן

 מזידין ודאי הש״ס שבזמן בצדוקים אבל
 הגאונים זמן שבסוף הצדוקים וכן היו,

 הפוסקים דברי וכל היו, דמזידים אפשר
 ומה הש״ס, שבזמן צדוקים על הוא שהביא
 ילמוד שלא שייך סוף שסוף שטען

 חכמים אמרו דלא טענה זו אין ממעשיהם
 מתנהג בכל ולא כעכו״מ שדינו במי אלא

 הדר, ד״ה ב׳ ס״א תו׳ ועי׳ עקש, בדרך
 עכו״ט[ אגב אלא וכותי בצדוקי גזרו דלא
 הציבור מדרכי פרשו שאבותיו אותן כן וכמו
 לכל כישראל דינו תורה, ללא נתגדל והוא
 לא אי ידיעתו שיעור למוד צריך ונמי דבר,

 זוכין כאנוס לי׳ שדיינינן ואותו מזיר, חשיב
עכ״ל. עבורו עירוב

 אונס מחמת אפיקורוס שדין משמע הרי
 שהובא מה שלפי מחלוקת, הוי לכאורה

דינו לכאורה זצ״ל הגר״ח מרן בשם
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ישורוןשיינברג פינחס חיים הרבשצז־

 דינו אין לכאורה ולחזו״א באפיקורוס
 דפליגי לומר מקום הי׳ ולכאורה באפיקורוס,

 הגר״ח בשם שלמובא אפיקורוס _דין ביסוד
 של מציאות בו שיש מי הוא אפיקורוס

 אמונה כשאין מסויימות משובשות דעות
 מציאות האיכא באונס ואפי׳ כדבעי, בתורה

 )גם( תלוי ולחזו״א פסול, ולכן זאת,
 ובאונס לכפור, ופשע שידע הגברא ברשעות

 שמסתמא וס״ל פשיעה, ליכא אכתי הא
 כשרות בחזקת אותו מעמידין דמילתא

ויכפור. שיתחנף עד פסול אינו ולכן וכנ״ל,

 פליגי דלא לומר מקום יהא האם ויל״ב
 מי דהיי׳ שונים, סוגים בשני דמיירי אלא

 לכו״ע כשר לטוב להחזירו שאפשר שמוחזק
 מי ומשא״ב חזו״א, בס׳ מש״כ והיי׳

 מש״כ היי׳ לטוב להחזירו שקשה שמוחזק
דפסול. מאמרים קובץ בס׳

 מקום יהא האם לברר מקום יהא ועוד
 תלוי יהא שפסולו שחיטה דין בין לחלק

 תפלה בהל׳ ומשא״ב רשעות, מתוך בכפירה
 למי בפועל אמונה של מציאות דצריכא י״א

 הלוי חיים רבנו חי׳ בס׳ ויעו״י שמתפלל,
 דס״ל ה״א תפלה מהל׳ פ״ד הרמב״ם על

 בכוונה כולה שאין תפלה כל שלרמב״ם
 ולפי״ז כלל, תפלה אינה עומד הוא מי לפני
 מי לפני מאמין שאינו מי את נצרף איך
 ובכ״מ א״ע ס״פ בתוס׳ ויעו״י עומד, הוא
 סק״א שם ובמ״ב ס״א צ״ח סי׳ ובמחבר שם

 דאלו שב׳ א״ע ר״פ בסנ״י ועיי׳ בא״ד
 לכוין א״א בשו״ע כאן המבוארים הכונות
 צריך ובתפלה קודם, רק התפלה בשעת
 בזה להאריך ויש המלות, פירוש לכוין

ואכ״מ.

 מ״ז ס״ק נ״ה בסי׳ במ״ב מש״כ ויעו״י
 מצטרפין אינם קראים הנקרא וכת וז״ל

וכל שבע״ם, בתורה מודים שאינם לעשרה,

 מצטרף אין שבע״פ בתורה כופר שהוא מי
 כל וממש״ב עכ״ל, שבקדושה דבר לכל

 שידע שפי' לומר מקום הי׳ וכו׳ הכופר
 לשונו מתחילת ולכאורה בפועל, וכפר

 דסגי דס״ל לומר מקום הי׳ מודים שאינם
 ואפי׳ וכנ״ל, מודה שאינו במציאות לפסלו
 המוחזקים שרק ויתכן בפועל, שיכפור מבלי

 קראים, וכגון פסולים, להחזירם שקשה
 להחזירו שאפשר שמוחזק מי ומשא״ב
חזו״א. מס׳ וכנ״ל בתשובה

 שכותי מ״ז בברכות שמבואר אע״פ
 ברי״ף ויעוי״ש וכנ״ל לזימון מצטרף

 ו׳ חולין בגמ׳ יעו״י מ״מ כ׳, סי׳ וברא״ש
 מדחששו עכו״ם כדין עליהם גזרו שחז״ל

 ס״ב קצ״ח בסי׳ המחבר וב׳ עע״ז, שהם
 אלילים, עבודת כעובד ה״ה בזה״ז כותי
 דמיירי בניד״ד מ״מ ע״כ, עליו מזמנין ואין

 שהם שאע״ם באונס ומינים באפיקורסיס
 אינם רובם מ״מ בדיעותיהם, מקולקלים

 ולכן עליהם, גזרו לא ומעולם ע״ז, עובדי
 הגזירה לפני כותי כדין דינם יהא לכאורה
וכנ״ל. לזימון דמצטרף

 אות תפלה דיני ברכה עמק בס׳ ויעו״י
 מקליש להגר״א אליהו יד מס׳ שהביא ו׳

 דוקא היי׳ בלחש בציבור דתפלה דס״ל זצ״ל
 בבי שמעתתא מיבדרא וכעי״ז מתפללים בי׳

 ויעו״י ז״ל, אחרים גדולים בשם מדרשא
 שהכריע דמשמע סוסק״ח ס״ח סי׳ במ״ב
 המשתתפים מנין ברוב מילי לכל דסגי

שבקדושה. בדבר או בתפלה

 בי דכל בא״ד שם הרא״ש לשון ויעו״י
 ובשו״ת ע״כ וכו׳ שרוי׳ שכינה עשרה

 ובשו״ע וכו׳ והישן בד״ה ק״נ סי׳ מהרי״ל
 שנשאר כל בא״ד וח׳ סק״ז נ״ה סי׳ הגר״ז
 המיעוט עניית אין אמן שעונין הרוב

בי׳ שבקדושה דבר אמירת שאין מעכבת,
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שצהבזמנינו שנשבו תינוקות בדין הגר״א בדעת בירור מז־רשא מבי

 ונקדשתי שנא׳ שם, שיהיו רק בענייתן, תלוי
 קדושה בני שהם עשרה כל בנ״י, בתוך

 דבר לומר ויכולים עליהם, שורה שכינה
 מי׳ אחד אם שה״ה וי״א וכו׳, שבקדושה

 שאינו אע״פ שבקדושה לדבר מצטרף ישן
 שאין סק״ד( )ט״ז וי״א וכו׳, עמהם עונה

 נשמתו שהישן לפי למתפלל ישן לדמות
 עליו, שורה קדושה ואין ממנו מסתלקת

 ואפי׳ עליו שורה הטומאה שרוח ואפשר
 ע״כ, )סט״ו( ,ד בסי׳ כמשנ״ת ביום כשישן

 יהודים, של גופים בי׳ דסגי שי״א הרי
 יהא לכאורה וכנ״ל חזו״א בס׳ ולפמש״ב

 שנשבה תינוק הט״ז לפי שלכן לדון מקום
 עכ״פ ושלכו״ע מישן עדיף פסול כשאינו

 ול״ה ל״ד ס׳׳ק שם במ״ב ויעו״י גרע, לא
ואכמ״ל. וכו׳ או בד״ה שם ובביאוה״ל ול״ו

 השיטות כל ידי לצאת שכדי אע״פ והנה
כדאי לכאורה החששות כל מידי ולאפוקי

 גמורים מאמינים י׳ בו שיש בצבור להתפלל
 לכאורה מ״מ כראוי, המתפללים חרדים

 ברוב דסגי להקל מקום יהא בשעהד״ח
וכנ״ל. י׳ מתוך

 שבשעהד״ח בזמנינו שנהוג וכמדומה
 תינוקות סוגי כל לצרף להקל מקום יהא

 לא שאכתי כל דבר לכל למנין שנשבו
 שיצטרפו בין דהיי׳ וכנ״ל, ברשעות נתחזקו
 הרוב או בפועל המתפללים הרוב מן להיות

 ובין שבקדושה, דבר בפועל המקיימים
 כשאינם אפי׳ המשלימים למיעוט שיצטרפו

 בדבר או בתפלה בפועל להשתתף יכולים
שבקדושה,

 ושו״ת קצ״ד סי׳ מהרי״ל בשו״ת ויעוי״ע
 ח״ג רדב״ז ושו״ת ש״ט סו״ס ה"ג רשב״ץ

 סי׳ או״ח ח״ב פעלים רב ושו״ת תט״ו סי׳
 ועוד קע״ח סי׳ ה״ב יוא׳ דברי ושו״ת י״א

ואכמ״ל.
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תרצ״ג. בראשית א' יום "י״ה

נ׳י. זינגער הכהן ר״א כש״ם המופלג :רבני

 למנין לצ־פו מח״ש ט״ר הניעני. שאלתו □בתב
)בית בספרי מ״ש וראה לתורה ולקרותו

 הצדיק רבו מ*ש והביא ט״ז( אוח ק״ו סימן הד

 יהווה וכדון בתשובותיו מסאטמור ז״ל גרינוואלד הגר״י

 היאך לעה״ב חלק לו שאין רמח״ש ונפרע ז־( ה/ )סי׳

שבקדושה: לדבר לל־פי אנו יבולים

בספרו ז״ל נושאויל הגאון טהור איש אכף כבל
 הניח ולא כ״א( סימן •ח )או יהוסף זני שי״ח

 שבאחרונים אחרון ער שבראשונים מראשון להתגדר מקום

 בענינים היין ולחתוך לדבר רוצה שאינו שס אמר זיפה

וצריך יחידי לרון הראוי מן אין אשר כאלה כלליים

הלכה: לקבוע מאור מהון להיות

דהמנהג כ״ט( ס-מן )או״ח להועיל מלמד בשו״ח לאה
 והביא למנין לצרפם אונגרין ובמדינת באשכנז

 מהגאון ששמע ז״ל הכהן זלמן משולם ר׳ הג׳ בשם

 אינם מאמעריקא שהאנשים ז״ל שז״מ בעל נטגזון רי״ש

כתינוק שהם מפני שלהם שבת חילול ע״י נפשלים

הענו״ם: בין שנשבה

 בפרהסיא ממ״ש מיקרי לא דב׳מנינו לדין יצא )עוך

בשו״ת דורי כתב וכן כן עישין דרובן כיון
 )ח״ו ח״ס לדברי י״ב( אות נ״ח )סימן שלום דרכי

 פני!ם בגילוי שמח״ש עזות צירוף רבע• פ׳ג( כוס״י
 מסייע דקא ערים ראינא כיון )כ״ב( מכתובות והביא

 ארי׳ מצפה בשי״ת מלבוב הגאון כתב וכן מעיזה לה

 משום הוא כע״ז דמח״ש דהא ל״ז( סימן או״ח )ח״ב

 הרת המרת מנין שבת כחילול הי׳ הקדמונים דבימיס

 אברהם ר׳ בראוי להגאב״ד ראיתי וכן בזה״ז משא״כ

בזה: שהק־ל ז״ל שעיינבערג מנחם

דל ״םהרמב גדולה בינו ר שכתב מה וראה יא
 גנוזה בחמדה )שנופם השם קידוש במאמר

 אותם ולמאוס שבת מחללי להרידק' מאגי- ואיני הרש״ז(

 הפישע כחב ועוד המצות לעשות ומזרזם מקרבם אלא

 אותו מקבלץ להתפלל לביס״כ כשיבא ברצונו פשע אס

 יבוזו ולא הא טל וסמכו בזיון מנהג בו נוהנין ואין

 באים שהם ישראל לפושע יבוזו אל וגוי יגנוב כי לגנב

 שהניא שהמדרש אף קדשו טכ״ר מליח לגנוב בסתר

 לראות ד אבל לנו הידוע מקים בשום נמצא איננו
 לרון קשה וכאמור הפישעים אותם לגבי שדורש היחס

 וההורה ישראל לרוב בעוה״ר כנוגע דבר יחיד• בזה

 שדברי כמובן )כ״ה( ככריחות ישראל של גופן טל חסה

 בזמנינו מחיש לנכי ולא האנוסים לגבי הוא הרמב״ם

 מדברי׳: ללמוד יש הרבה אכל לגמרי אחר מסיג שהם

איה לעוה״ב חלק לו אין שבת דמחלל שכתב למה
 "י מהר כשו״ת אררבה חלק לו דאין כתוב מצא

לו דיש בפשיעות כתב מ״ו( סימן יו״ר )מה״ח הכהן
לעה״ב: חלק

 תלמידי׳ כאבוי בן בפירקוי מצאתי זה ראה אבל
עמוד ב־, שעכע־ר. בגנזי )נדפס דראבא

 אותה ויעשה בשבת בתענית היושב וכל ודל הקס״ר(

שכך לעה״ב ילא בעה״ז לא חלק לו אין במזיד כחול

 לעולם ויומת הזה בעילם מת יומת מות מחלליה כתוב

 ובידאי לעה״ב חלק לו אין דמח״ש ומבואר ענ״ל היא

 מצינו רלא כיון אך מאתנו שנאבד חד-־ש באיזה מקירו

 חלקם מהם לשלול הצדק לנו אין אחר מקים בשום זה

בה•־ חלק להם יש ישראל שכל לעה״ב

ליינזעד. וואלף זאב

קיז ם־טן
תרס׳ח. תצוה «׳ יום כ־ר,

 יהודה מו״ר כש־ת וכו׳ הרת״ג כבוד

 וכעת זייבוש בק׳ רב ג״י מערקיר
בברלין.

 לברך חייב תרומה האוכל עבד אי שאל אשר

תרומה: אכילת טל

 פשיעא ע״ה( סימן )אה״ע אשא־ "י מהר

 ואין כנהו עבירה בני לאו נהנים דנשי לי׳

 משנה בם׳ ומצאתי כלל, אצלם מצוה תרומה אכילת

 לת אכ אי נזה ונסתפק מ׳א( ותרומות )פ־ח אחרונה

מפסחים: וה״ר מצוה הוי עבר

 ד״ה )י״ב גטין מהים׳ העיר שלא ותמהני
 מן כפיכלו כהן דבעבד (,השבתו:

 מזינות הרב לו שנותן לפי לו חוב הוי התרומה

 מנוה שיש או לנהנים הרכה הרימה שיש בשביל בריות

 לאכול לעבד מציה דיש ומפורש תרימה באכילת

 שתאכל דכמו שכתב להר־מ מפיהמ״ש אבל בתרומה

 אינה לפיכך כספו ן קנ שהוא מפני תרומה כהן בהמת

 כלל: מציה כאן דאין משמע שיפסדנה. מעלה אצלו

 ע״ר קס״י( סימן ריר )בית בספרי כתבתי ואשר
 ראם בעלה החת בזינהה )ב׳( זבחים החים׳

 יעיין השמשנו שלא אלא יגרשנה לא הנעל ירצה לא

 י״ב( סימן )אה״ע נוני״ת השמ״י( )ח״ב רדב״ז בשו״ח

 רריש קי״ב( ד* ע״ז ה׳ הר״ת )על הנמים ומשנת

 ושי״ת שבםיה״ס( ובחשיבה ס״ג כחובות )לרע״א וחדיש

 יצחק זרע ישי״ת י״ג( ה׳ית ד׳ *ע אה )כלנער ארי׳ חיי

 )מהד"־ ושו״נו כ״ו( עריגה ט״ז אה״ע ק״ב ר״י )להג׳

 סימן נשים בית )קי* אש עמודי ושדת קכ״ז( סי׳ ח״ב

 וימצא קי״ה( )שימן יצחק זכרון ושו״ח י״ט( אוח כ׳

חרש: כל כאן ואין הכל

לייטער. וואלף זאב

ע-ד

קיח סימן
תרצ״ג. בראשית ד׳ ב״ר.

 מדת כש־ת הגאון הרב זקני דודי כבוד
 אבי"? ""ל< לייטער מיכל יחיאל

שלום. דרבי שו״ת בע־מ״ח דוניוב

 שבחנתי מה על העיר ואשר הגיעגי * מכתב
דאיסיר הע״ז ע״ד נ״ז( ׳'סימן בספרי

רניעא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 156 מס עמוד דוב[ דוד בן נטע נתן ]לייטר, נתן מאורות



 קלז סימן א׳ חלק יצחק מנחת שו״ת

בשבת. הצבור מדרכי שפרשו אותם בני למול אם בנדון

 כפרו מאד, דרכם והשחיתו לעצמם במה ועשו הצבור מדרכי עצמם שפרשו למיניהם הכתות באותן נשאלתי,
 ובלא דין בית בלא שלהם הגרות ואף נכריות, נשים נשאו וגם ר״ל, חכז״ל, דברי כל והכחישו השמים, מן בתורה
 ביום בשבת, אותם למול יש אם בניהם, את למול מניחים מקום ומכל הוא, כלום ולאו טבילה, ובלא המצות קבלת

ללידתם. השמיני

 )סי׳ ביו״ד והש״ך הטו״ז ודעת גמורים, כמומרים דינם כנ״ל, דרכם שהשחיתו דמחמת פשיטא הא הנה תשובה, )א(
 לתרבות שיצאו בניהם את דמחזיקין בשבת, מהם הנולד בן מלין אין מומרת שנשא דמומר י״ג(, - י״ב סעי׳ רס״ו
עיי״ש. בשבת אותו דמלין דס״ל שם הבה״ב על בזה ופליגו רעה

 בשבת אפילו בניהם דמלין הקראים לענין הרמב״ם, בשם א״ח בשם עוד שם בבד״ה דאיתא ממה לדון יש אכן )ב(
 והכי בתיובתא והדרי מעליא זרעא מינייהו נפק דדלמא ופריעה מילה להו ועבוד דידן, גזירה להו דגזור היכא

 אשכנזי בצלאל רבינו תשובת בשם ע״ז וכתב י״ז(, )ס״ק שם הש״ך והביאו עכ״ל, הכי דאמר ז״ל האי לרבנו אשכחן
 בניהם למול ואסור ז״ל, הגאון שהזכיר המרות מכל א׳ בהם נמצא לא בזה״ז, אצלינו הנמצאים דקראים ג׳( )סי׳

 ואינו שבת, מחלל נמצא פריעה, בלא ימול וכ״ת פריעה, להם יעשה איך וא״כ בפריעה, מודים שאין כיון בשבת,
 וכנראה למאד, עד דרכם שהשחיתו ור״ל המרות, מכל א׳ בהם שאין בזה דהתחיל צ״ב, ודבריו ע״כ, מצוה עושה
 ודינם שכ״ב(, סי׳ יו״ד חת״ס )עי׳ מעליא, זרעא מיניהו דנפיק להחזיק דאין בשבת, בניהם למול דאין ר״ל שבזה

 מלין לפרוע הסכימו אם הא ומשמע בפריעה רצונם דאין בהא וסיים והש״ך, הטו״ז לד׳ מומרת שנשא כמומר
 משמע הביאו ומדהש״ך בפריעה, מודים דאינם משום דהעיקר למדים אנו דבריו מגמר ומ״מ בשבת, בניהם

 אף צ״ל הי׳ וא״כ מעליא, זרעא מיניהו שנפיק מחזיקין אין מומרת שנשא דמומר דס״ל דאף וצ״ל לדבריו, שמסכים
 לענין אף מומרים, דין להם דיש סק״ו( קנ״ט )סי׳ ביו״ד לדעתו ול״מ מלין, אין פריעה דיעשו דאף בקראים

 לענין רק זה שם, בנה״ב וכמ״ש ממרים( מה׳ )רפ״ג ברמב״ם ומקורו שם המחבר לדעת אף אלא בריבית, להלוותם
 ומומרת מומר בבן גם הרי דאל״ב בזה, מחלקינן דלא כנראה מילה, לענין אבל שנשבה, כתנוק דהוי משום ריבית,

 ולענין נ״ט(, ס״ק רס״ז )ובסי׳ ריבית לענין שם גם הש״ך כמ״ש שבזה״ז, בקראים וביותר שנשבה, תינוק הוי
 אדוקים ממומרים עדיפי המה מעליא זרעא נפיק דלמא דלענין כנראה מ״מ ובכמ״ק, ט׳( סעי׳ ב׳ )בסי׳ שחיטה

בתיובתא. והדרו מדרכם וישובו לשורשן יחזירו שבניהם יותר אפשר לישרא׳, עצמם דמדמחזיקים בע״ז

 ספק הם וכולם בהם, להתחתן אסור דהקראים פסק נ״ז( סעי׳ ד׳ )סי׳ בא״ע הרמ״א דהרי בזה, צ״ע אמנם )ג(
 דשמא אותם, מקבלים אין בתשובה, לחזור באים אם ור״ל עיי״ש, לחזור, רוצים אם אותם מקבלים ואין ממזרים,
 דברי בזה הרכיב והרמ״א בישראל, ממזרים ומרבים ישראל, לבנות בניהם וישיאו נשים, וישאו בישראל יתערבו
 אסור דקראים דהא שם, בב״י שהביאם בתשובה, נטורנאי /נטרונאי/ רב ודברי ל״ג(, סי׳ )בתשובה שמשון הרבינו

 מקבלין דאין והא הר״ש, מדברי הוא כדמו״י, גיטין כותבין ואין קידושין להם שיש ממזרות, מחשש בהם להתחתן
 באמת וזה שם, וב״ש ובדרישה עיי״ש, ישראל, מדרכי שפרשו מאיינ״ו על כן שכתב נטורנאי, רב מדברי הוא אותן,
 והדרי מעליא זרעא מינייהו נפיק דדלמא משום בשבת, בניהם דמלין האי, והרבינו הרמב״ם בשם כא״ח דלא

 בתשו׳ שהעתיק האי רבינו בדברי כן מפורש יותר ועוד אותם, מקבלים בתיובתא הדרו דאם מזה דש״מ בתיובתא,
 למוטב שיחזרו אפשר כי בשבת, קראים של בניהם מלמול רז״ל נמנעו לא מעולם שכתב, ע״ג(, סי׳ )ח״א הרדב״ז

 ובייתותים צדוקים לענין שכתב ה״ג( ממרים מה׳ )בפ״ג הרמב״ם בפי׳ וכ״כ עיי״ש, עליהם, מעכבין ואין
 הוכיח ובאמת עיי״ש, התורה, לאיתן שישובו עד שלום, בדברי ולמשכם בתשובה, להחזירם דראוי /ובייתוסים/

 מעכבין ואין למימר דאיצטריך היינו בקהל, לבא אם דבשלמא בקהל, לבא המה כשרים דאף מזה, הרדב״ז בת׳
 דברי עליהם יקבלו איך וגם עליהם, מעכבין שאין למימר צריכא הבירות, דברי עליו לקבל אמרת אי אלא עליהם,

 אין דהפי׳ באמת, ס״ל דהרמ״א לומר, אפשר הי׳ בזה והנה עיי״ש, בקהל יבא לא ממזר ספק אמרו והם חז״ל,
 מ״מ שם, הרדב״ז כמ״ש אסור בספיקן דספיקן א״א מיני׳ בת לישא דגם ואף הבירות, דברי לקבל עליהם, מעכבין
 אותם דמקבלים למימר צריכא וגם בקהל, לבוא אסורין באמת אבל בזה, האחרונים וכמ״ש גרים ע״י אפשר

 דלא בתשובה, אותם מקבלים דאין ס״ל, נטורנאי רב באמת דהרי הרדב״ז, כדברי כ״כ פשיטא הוי ולא בתשובה,
 בתשו׳, לחזור רוצה אם לדחותו אפשר והאיך הוא, גמור ישראל דממזר דכיון דצ״ע אף בישראל, ממזרים ירבו

 על וצ״ע בתשובה, אותם דמקבלים בפירוש ס״ל והרמב״ם האי דהרבינו ברור זה שיהי׳ ואיך תורה, עפ״י ולהתנהג
 הרמב״ם בשם בד״ה ד׳ שהביא שם, ביו״ד הש״ך ד׳ צ״ע ולהיפוך חולק, בלא כר״נ ופסק שיטתם דשבק הרמ״א
 ר״נ, דברי הביא א״ע דבב״י צ״ע, בעצמו הבד״ה על וגם הנ״ל, הרמ״א כדברי דלא דזה העיר ולא האי, והרבינו
בזה. דפליגו העיר ולא האי, והרכינו הרמב״ם ד׳ הביא וביו״ד
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 דידעינן ומומרת מומר מסתם גריעי עוד הקראים הנ״ל, בא״ע הרמ״א לדברי הלכה, לדבר דאתאן מאי ומ״מ )ד(
 נטורנאי הרב שכתב בהם שחוזרים בעצמם האבות כמו דזה אותם, מקבלים ודאי בתשובה יחזירו זרעם ואם יחוסס,

בזה. וצ״ע מעליא, זרעא דליפוק א״א א״ב אותם, מקבלים שאין בא״ע הרמ״א לדברי בקראים משא״ב עיי״ש, שם.

 סי׳ )בליקר׳ חת״ס בת׳ וכמ״ש ובייתותים, וצדוקים מקראים עדיפו לא בודאי למיניהם, הנ״ל הכתות והנה )ה(
 להם ואספו וקבצו הדת, מכלל שיצאו בהללו כ״ש דהוי דב׳ סש״ה(, )חאו״ח שיק מהר״ם בת׳ ביאור וביותר פ״ט(,

 לנו ואין פסולים, ספק זרעם א״כ ברע, טוב ולהמיר לשנות וגיטין, חליצה בעניני ג״כ דברו לבם ובגובה בפ״ע, כת
 כמו בתשובה אותם מקבלים אין דאף י״ל ולפי״ז עיי״ש, האמת דת את ויקבלו יחזרו אם אפילו עמהם להתערב
 היכא בקראים שם גם באמת אמנם בשבת. מלין דאין י״ל וממילא מעליא זרעא נפיק שמא ול״ש להרמ״א בקראים
 כמ״ש קביעתם, במקום אף לקבלם התירו קדמונים וכמה הפוסקים, פליגו חתון לענין וגם בתשובה, דחוזרים
 בחתון, דאסורים ס״ל ז״ל האחרונים גדולי רוב אך ה׳(, )סי׳ נובי״ק עי׳ ר״כ( )סי׳ ראש בשמים ובת׳ שם הרדב״ז
 ועי׳ השמים, מן השעה לו ונקצרה להתירם, רצה ישראל בארץ גדול שחכם כתב, ס״י( דקידושין )פ״ד והיש״ש
 דמבואר מ״ז(, סעי׳ רס״ז )סי׳ ביו״ד כמ״ש לכותים להו מדמו והאוסרים סקכ״ז(, )בפיה״ק שם בא״ע יעקב ישועות

 מ״מ לישראל, מותר צדוקי דבת מבואר, ע״ב( )ל״ג נדה דבמס׳ ואף ע״א(, )ל״ז וביבמות )ע״ה( בקידושין דינם
 מהם גריעי עוד ג׳( )סי׳ אשכנזי בצלאל רבינו תשו׳ בשם הש״ך ולד׳ שם, ביו״ד כמבואר גריעי דבזה״ז צדוקים
 בשם הביאו אמנם בדבריהם, כמבואר פס״ע בפני שלהם וקידושין וס״ס רובא על יסודם בנו והמתירים עיי״ש,

 לא אמנם עיי״ש, בהו ממזרות לחשש לחוש שיש משמיא קלא נפק כאילו פסק, דלא דקלא סט״ו( )ח״ג מהרש״ך
 קלקלתם י״ל כי בתשובה, יחזרו אם אף בקהל לאסרם הנ״ל בכתות גם הדור גדולי החלטת הי׳ אם לי ברירא

 עד כשרים, עדים שלהם הקידושין אצל כלל בהו שכיח לא וגם נכריות, נשים בנשיאות כ״כ קלקלו כי תקנתם,
 לקבלם יש וממילא קנ״ב(, סי׳ )ח״ב יעב״ץ בת׳ כיב״ז וכמ״ש בעי בודאי גרות אבל בהו, נתמעט ממזרות שחשש

מעליא. זרעא מיניהו נפיק דלמא ושייך בקהל, ולהתירם שיתגיירו אחר בתשובה

 כבר באם וכ״ז בשבת, מלין ואין נכרי הוי נכריות נשים נשאו אם דהרי צ״ע, בשבת בניהם למול לענין אמנם )ו(
 קהל, פסולי אינם המה אם אחריהם, לבדוק דא״א באופן הנ״ל, און פועלי לכתות ונתחברו דרכם, האבות השחיתו
 דינא משום רק לדון יש ובכה״ג וכנ״ל, דידי׳ נדון לענין נטורנאי הרב וכמ״ש זה, בכלל אינם לבדוק דבאפשר

 מודו דכ״ע י״ל לגמרי, ישראל כלל מן יצאו דלא וכיון והש״ך, והטו״ז הבד״ה בפלוגתת מומרת שנשא דמומר
 לזה והביא כן, דכתב קנ״ו( סי׳ )ח״ב מהרש״מ בתשובות ומצאתי מעליא, זרעא נפיק דלמא משום בשבת דמלין
 בשם כן שהביא שנדמ״ח א׳ בספר שראה וגם ה״ה(, מעכו״ם )פ״ב והראב״ד שם, והריטב״א ע״ב( )כ״ו ע״ז מתוס׳

 הוא תורה ישראל ומנהג דבר עמא מאי חזי ופוק בשבת, בניהם למול שפסק עמדן ר״י הגאון ומהם גדולים כמה
 דלפ״ד וסיים מילה, מצות ממנו נבטל ולמה הרמב״ם, לדעת שנשבה כתינוק דהוי מטעם שם דן והוא עיי״ש,

 ביניהם למול דמותר י״ל לפרוע, רשות יתנו אם שבזה״ז, בקראים גם שנשבה, כתינוק דהוי דהיינו הנ״ל, הרמב״ם
 רשות נתנו אם דאף הרבצ״א, בשם מהש״ך למד הוא כנראה )הנה אשכנזי ר״ב בשם כהש״ך ודלא בד״ה, וכמ״ש
 סתם בין לחלק כתב רמ״ט( )סי׳ חיו״ד שיק המהר״ם בת׳ אכן עיי״ש, לעיל( כדברינו ודלא בשבת מלין אין לפרוע
 עי׳ וביותר לכם, בכלל אינם הם בפ״ע, ועמים קהל שנעשו ובייתותים צדוקים ובין לגמרי, הדת מן יצא שלא מומר

 סק״א( צ״ג בסי׳ שבת מנחת לספר )הנספח חדשה מנחה בס׳ ושו״ר בנד״ד, גם צ״ע ובזה כ׳(, )סי׳ א״ע בת׳ בדבריו
 אות פ״ד )לסי׳ מנחה ובשיורי שבת, מחללי ובני הקראים, בני את בשבת, למול דאין אור מאורי ספר בשם דהביא

 דמתירים גדולים, כמה בשם והשד״ח מפעטערבורג ומהגאון מהרש״ם( מת׳ )וכנ״ל ז״ל מבערזאן מהגאון הביא ז׳(
 אין ראם שם סיים ומ״מ ול״ז(, סקל״ו רס״ו )בסי׳ הברית כורת בס׳ וכ״כ לפרוע, ג״כ יאותו אם בשבת אותם למול

 קצת מתאימים אלו ודבריו הרעות, המדות כל בהם יש אם בניהם, את למול בחול אף עלינו חיובם אין בזה, רצונינו
עכת״ד. אור המאירי לדברי
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קא סימן 2ב

רכז

מומר רופא ע״י לגמול ברית דם הטפת בענין

יצ״ו. מנשסטר לפ״ק תשכ״ו בא ועש״ק ב״ה

 אליעזר יצחק מוה״ר ובו׳ הרה״ג א״כ שוכט״ם
 מעלבארן׳ איי״ל בישיבת ר״מ שליט״א הערצאג

אוסטראליא.

 זמן, איזה לפני קבלתי שאלתו עם יקרתו את אחדש״ת,
כ״ת. בדברי לעיין הלום עד הגעתי לא טרדותי ומחמת

 רופא ע״י שנמול יר״ש בחור השאלה, ע״ד

 הטפת צריך האם שבתות, לחלל מומר
 טוב שלא אומר והרופא שנית, ברית דם

 סכנה שאין הגם זו, מעשה לפניו כ״כ

 )ע״ז הש״ס דברי בזה הביא וכ״ת בדבר,
ור״י, רב פלוגתת דמ״ב(, ומנחות ע״ב דכ״ו

 הפוסקים שפליגו ומה נכרי, במילת

רס״ד(, )סי׳ הש״ע ודברי הרמב״ם, בשיטת
ברית, דם הטפת דא״צ פסק, דהמחבר

 העיר )וכ״ת בדבריו, הרעק״א שס״ל מה לפי
 בשיטת וכמ״ש להטפה, מילה בין דמחלק די״ל

 בשם הביא והרמ״א בב״י(, כמבואר הרמב״ם
 דמומר וכתב ברית, דם הטפת דצריך וי״א

 מסתפק והרעק״א כעכו״ם, דינו לכה״ת
עיי״ש. ומל בעבר הרמ״א, לשיטת במומר

)סק״ו(, בפת״ש הובא ארי׳ ובשאגת —
 ברית דם הטפת דא״צ להוכיח האריך

)סי׳ ושלו׳ חיים אות ובספר בנכרי(, )אף
 ד״ב להטיף דצריך פסק וה׳(, סק״ד רס״ד

לצרף, יש ובנד״ד שבתות(, לחלל במומר )אף
מומר, הי׳ לא שמל, זמן באותו דדלמא

 זמן באותו גם הי׳ השמועה שעפ״י אלא

עכת״ד. מומר

 האחרונים, מגדולי הרגה שצדדו מה נודע כבר הנה
כתינוק אלא דל״ה לומר המנגו, שבת במחללי -

 ובת׳ כ״ג(, סי׳ )ח״ב ציון בנין בחשו׳ כמבואר שנשבה,
 לענין בנוגע גם כן צדד נ״ה(, סי׳ יו״ד )ח״א אהרן זקן

 קי״ט־ב׳( )סי׳ )ווייטצען( דוד שבילי בספר אך עיי״ש, מילה

סימן )או״ח בתשו׳ אסאד המהרי״א על להשיב האריך

 וכה״ג, לעדות להכשירם לצדד שכתב נ׳( סי׳ ויו״ד כ״ו
 שפסול, עליהם הכריזו ולא בב״ד, עליהם העידו שלא היכא

 צדק אבני בתשו׳ כתב ומה״ט עיי״ש, פסולם שידוע אף

 דרבנן, או דאו׳ מידי בין לחלק ז׳(, סי׳ )חא״ע )סיגעט(
 בכגוונא אף להאמינם, שלא להחמיר ראוי דאו׳ דבמידי

 ובמידי׳ עיקר, נראין דוד השבילי דדברי משום, דהנ״ל,

 )א״ע מרדכי לבושי בתשו׳ וכ״כ עיי״ש, להקל אפשר דרבנן

עיי״ש. ט״ו( אות ל״ח סי׳

 הטפת צריך אם בנכרי דאף דבנד״ד, לומר, הייתי וסבור
הב״ח וכמ״ש דרבוותא, בפלוגתא תלוי ברית, דם

 דצריך, למאן ואף עיי״ש, השבת לדחות אין דמה״ט שם,

 מקטן עדיף דנא שם, הב״יי שכתב מטעם רק דהוי י״ל
 למצוה רק הוי כך ואם עיי״ש, מהול כשהוא כשנולד

 קכ״ט( סי׳ )ח״א יצחק מנחת בספרי מש״כ עי׳ בעלמא,

 וכן הנ״נ, הרעק״א דלשיטת מומר ע״ז נוסף — עיי״ש,
 )או״ח בתשו׳ והמת״ס קפ״ט(, סי׳ )או״ח העוזר לאבן ס״ל

 מים ספרו בסוף והפר״ח קל״ד(, סי׳ וח״מ וקט״ז א׳ סי׳
 בהגרע״א דעתו שביאר כמו להגר״א ס״ל וכן ג׳(, )סי׳ חיים

 להקל ויש מהול, שהוא כיון מנכרי, עדיף דמומר שם,
 קודש חותם בספר אבל ברית, דם הטפת בלא ומל בעבר

 ה׳ על השמטות )ח״א יהודא יד בספר הביאו ג׳( )סי׳

 תולדות בספר והובא הרמ״א, כדעת שהעיקר כתב, שחיטה(
 י״ל, עכ״פ אבל — ו׳(, אות ב׳ סי׳ ב׳ )מצוה שמואג

 כמו רק לה משוי דרבוותא, בפלוגתא ספיקא הני דכל

 עדותן נתקבל דלא היכא דידן, במומרים להקל ויש דרבנן,
 שם,, צדק אבני בתשו׳ הגה״ה אבל — כנ״ל, בב״ד עליהם

 שם דכתב הדרך, עלינו סגר לדרבנן, דאו׳ בין דמחלק

 העידו שלא באופן ואף בזה״ז, מומר מילת לענין בפירוש

 למיד׳ זה וחשב עיי״ש, ברית דם העפת דצריך בב״ד, עליו
 מה לפי מ״מ הנ״ל, מטעם לדין דיש ואף — עיי״ש, דאו׳

 ברית דם דבהטפת ל״ו(, )סי׳ שם בספרי לבאר שכתבתי
 להחמיר יש בודאי א״כ עיי״ש, חובל משום אין לחומרא,

 דברי לפי אם ומ״מ — הנ״ל, הגה״ק כדברי למעשה
 וגם בבריאתו, לו שיזיק עניין לאיזה לחוש יש הרופאים,

 תשובה בעל הוא הנ״ל הבחור כ״ת, מדברי הנראה שכפי
 של ענין בזה יש א״כ יריאים, של בסביבה שנמצא מחמת
 הענין שיציע בתנאי למעשה, להקל אפשר השבים, תקנת

דקה״י אב״ד שליט״א שטערן בצלאל הגמוה״ר ידידי לפני
מכשירא. שיבא למטי׳ ואז שם, ישראל עדת

ברכות חותמי בכל וחותם דו׳ש״ת בזה והנני

ווייס יעקב יצחק

קב סימן
הרופא פקודת נגד שופר שתקע ובמי לשרוף מקום שאין במקום חלה בענין עוד

י״ג( סימן לעיל )עי׳

יצ״ו. מנשסטר לפ״ק תשכ״ג בהעלותך ה׳ יום ב״ה

 לשבח המפורסם ד«גה״צ ידי״ג כ״ק אל שוכט״ס
 רבין־ מוהרשי״ש כקש״ת וכו׳ ולתהלה

יצ״ו. מציעשינוב האדמו״ר שליט״א הלברשטאם

 הקונטר׳ עם גי״ה את כמשפט, אחדשת״ה
 הלכה בבירור העוסקים הרה״ג מאת

 חלה, בשריפת יתנהגו איך ע״ד קבלתי,
החלה, לשרוף תנור להם שאין במקום
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הרועים מעגכנות על
 ובעיותיה התקופה על ומכתבים מאמרים יובאו בו

 והיראה התורה גדולי ורבנן ממרנן וללמוד לשמוע זכינו אותה (ך

צדק גואל ביאת עד וארוכים טובים לחיים ויבדלו ועכי״א זי״ע

שליט״א ורבנן מרנן

קונטרס ובו
 רשכבה״ג מרן ע\ל "בצילו

זצוקללה״ה" קניבסקי הגרי״י
יעקב" ה״קהילות בעל

ע״י הבורא ובחסדי דשמיא בסייעתא נכתבו

שולחנגר הלח אלעזר (
ברבים תורה ומרביץ עצום שקדן הצדיק הגאון לאאמו״ר בן

זצ״ל הלח יצחק ר׳
 תקוה פתח ע״י גנים בכפר ומלפנים בחיפה ומו״צ רב

יצחק" "אמרות מח״ס

 אהרן" "רמת ברק בני

לפ״ק תשמ״ח שנת



קכג הרועים משכנות על

I ” ז" י
M Ifjf אין וגשר לחילוניים דתיים בין שנפערה תהום על

 כולם לחילוניים, דתיים בין השנאה וגוברת הולכת האחרונות בשנים

 יש הנושא את להקיף בכדי שוגים. רבים לדעתי אך מדברים כולם כותבים

לברר:

והחילונים. הדתיים בין לריחוק שהביאה הסיבה מהי .1

הבנה. לידי לבא פעם אי יוכלו האם .2

להציע. יש מה .3

לפירוד כגורם בחינוך הזרמים

 "עובדים", "כללי", זרמים: 4ל־ התחלק המדינה קום לפני בארץ החינוך

 כי באשליות שהשתעשעו היו ישראל". אגודת של הרביעי ו״הזרם "מזרחי"

 יסודות את לתלמיד שיקנה החילוני, בחינוך שינוי יהיה המדינה קום לאחר

 שהמדינה היתה מטרתם המדינה, את שהקימו אלו כי ידעו לא הללו היהדות.

 בנוגע החוקים כשנחקקו 195 3 בשנת ואכן הדת. על להעברה כמכשיר תשמש

 חינוך (1 היא: שנקבעה החלוקה לדורות. ובכיה עובדא קבעו החינוך למשרד

 למורשתו ישראל לעם ושייכות קשר שום ללא לחלוטין חילוני "ממלכתי"

העצמאי". "החינוך (3 דתי״, ״ממלכתי חינוך (2 ולתורתו,

 יהודי ילד כי קבעו חילוני "הממלכתי" החינוך על שהוחלט רגע באותו

 ומצוות בתורה ידיעותיו ומידת החינוך, שלבי כל את יעבור היהודים, במדינת

 מקונגו ילד כמו או והצרפתי האנגלי כמו העולם, מאומות ילד כל כמו תהיה

 כך ישראל. ותורת ישראל מורשת יהדות, יהודים, שיש יודע שאינו שבאפריקה,

היהודים את לגאול שבאה היהודים במדינת היהודי הנער ייתחנך 1־־



הרועים משכנות על קכד

 לתורה הנוגע בכל גמור כגוי אך ההלכה, לפי יהודי יהיה והוא מהגויים,

ומצוות.

 היתה שזו לודאי )וקרוב הבינו לא המדינה של המייסדים" "דור אנשי

 אל הקצה מן שונים יהיו וידיעותיהם השקפתם חייהם, אורחות הם, כי מטרתם(

 ארחות וסבתא סבא ואמא אבא ראו.בבית או ושנו קראו הם כי מבניהם. הקצה

 השכילו ולא ועוד, שבת שולחן נרות, תפילה, סוכה, פסח, שבת, יהודיים, חיים

 שעבורם בניהם, אך בה. ולחיות הזאת לארץ לבא אותם שמקשר הדבר זה כי

 באורחות גויים אך ההלכה, לפי יהודים ויהיו יגדלו "ממלכתי", חינוך הכינו

 כל יודעים? שהם המינימום את בניו ידעו מנין המיסדים, דור חשב מה חייהם.

 כן אם יודעים. אין לומדים אין אם אך כשלומדים. קונים דעת כי יודע דעת בר

 וכו׳, וכו׳ ויצמן חיים שרת, משה אשכול, לוי מאיר, גולדה גוריון, בן חשבו מה

 אצל תתעורר ביהדות מושגים יהיו וכשלא ביהדות? מושגים לבניהם יהיו מנין

 צריך מה בשביל או הערבים? את ולנשל פה לגור זכותנו מה השאלה, צאצאיהם

 מדוע מלחמות, סף על או במלחמות הקמתה מיום הנמצאת הזאת, בארץ לחיות

 במדינה הרי הזאת? הארץ עם לנו יש קשרים אילו הזאת? הארץ את נעזוב לא

הזו. בארץ מאשר שקטים חיים לחיות נוכל אחרת

שלי הנכד של הסבא יהיה מי

 העולמית" "אגו״י הנהלת בפני בהופעתו שרון. אריאל זאת להגדיר היטיב

 שנה 50 עוד כאן יחיה מי או כאן יגור מי וחושב מסתכל כשאני רבותי! אמר,

 שלי, הפנימי הדחף הוא מה מדוע? העתיד. הם הדתיים רק חלחלה, בי אוחזת

 אין הרי והארץ? העם למען ולהלחם להאבק מצוות, שומר שאינני שרון, אריק

 אצל שראיתי מה התשובה: ישראל? למורשת קשר בהם שיש וחיים קשר כל לי

 חילוני חינוך מתחנך בני רבותי, אבל יהודי. להיות שלי "הדלק" זה שלי סבא

 אני כן אם אצלי, לא וגם בני אצל מאומה יראה לא נכדי מאומה, יודע ואינו

שלי? הנכד של הסבא יהיה מי אבל שלי, הסבא בזכות "יהודי" אני שואל:

 שנו ולא קראו שלא הנכדים חיים בארץ כי ולהכיר להבין הזמן הגיע היום

התורה. במצוות ידיעה שום להם אין "יהודי" זה מה יודעים ולא

ישראל" "שמע אני" "מודה ואומר ממלמל דתי בבית הגדל שנתיים בן ילד

 כאן והתחנך שגדל 40 בן פרופסור לעומתו אבל העין, על יד כהרגלו ושם

דתיים בין לגשר היום ניתן כיצד יודע, השנתיים בן שהילד מה יודע אינו בארץ,
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 שומר של והמונחים המושגים כל על הרי אחד, לשולחן כשישבו לחילוניים?

 "הממלכתי" לעומת "הדתי" החינוך דבר. מבין כאינו החילוני יסתכל המצוות,

זה. את זה להבין מסוגלים שאינם צרפתית ודובר אנגלית דובר כמו הוא

 שום להם שאין ערכים עם גדל חילוני לחינוך שהולך ילד שנה, 35 מזה

 באנגלית, מושג לו שאין צרפתית הלומד כמו ומצוות, לתורה ושייכות קשר

 כמו ישראל, מתורת נוספים חלקים יום יום לעצמו קונה הדתי הילד ואילו

 להעלים ולא נכוחה לראות שרוצה מי הרי אנגלית. מבין שאינו צרפתית הלומד

 הוא ההלכה שלפי עם כאן שיש פירות, הניבו החינוך שנות 35 כי רואה עין

 של היא חייו שדרך לדתי, חלקים: לשני נחצה הוא חייו בארחות אך יהודי,

 מאומות גוי ככל חייו שארחות ולחילוני ומצוות, תורה שמירת ידי על יהודי

העולם.

 בפינת ולעמוד בבוקר לקום יואיל הקצוות, מתרחקים מדוע ששואל מי

 ספרו לבית נכנס חילוני וילד הדתי, ספרו לבית נכנס דתי ילד וכשיראה רחוב,

ההתרחקות. החלה הספר לבית זו שבפסיעה לעצמו יסביר החילוני,

 שנוצר והמרחק ההתרחשויות כי אחד כל יודה לעיל הדברים לאור כי דומני

 החינוך פירות של טבעית תוצאה הן לחילוניים, דתיים בין בהתנגשויות

 ואין קשר כל להם שאין זו, את זו וסותרות מנוגדות חיים דרכי של המנוגד,

 לא כי התנגשויות, להיות חייבות אלא הדברות שאין רק ולא משותפת, שפה

 אנגלית רק דובר כשהאחד והבנה, משותפים חיים עם אחד, עם לקיים יתכן

 סעודת זו השני אצל למהדרין טרף האחד שאצל שמה בעוד צרפתית. רק והשני

 יום זה השני אצל ביותר, המקודש היום הוא השבת יום אחד כשאצל יום, יום

 שמכנה שמי כך זה. יום עבור 300% של משכורת מקבל כי שמחה יום ואף חולין

 ומטעה. טועה "הקצנה" ישנה כאילו לחילוניים הדתיים בין המרחק את

 טבעי והדבר חינוך, סוגי שני של שנים עשרות לאחר טבעי תהליך הוא המרחק

הקצוות. מתרחקים ליום מיום כי

"פשרות" להציע הדבר אוילי מדוע

 החילוניים. לקראת לבא "פשרות" להציע רצה עקיבא" "בני מראשי אחד

 רפורמים של ובמסגרות בתנאים גם בארץ יכירו כי כך על נסבה הצעתו עיקר

 נוער בין אפילו מפגש יערך אם כי תבין לא מדוע לו: כתבתי וקונסרבטיבים.

יתחילו שהנערים ברגע הרי הצעיר", "השומר של הגוער ובין עקיבא" "בני
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 את יראו אם הצעיר״כתמהונים. "השומר נערי עליהם יסתכלו להתפלל

 "השומר נערי האם תפילין, כזניחים שחרית בתפילת או ציציות עם הבחורים

 כי בבירור ויראה הבנות אי מיד יצור שהוא מפגש כל הרי זאת? יבינו הצעיר"

 רק ולא הצעיר". מ״השומר נער של לזה דתי נער של החיים אורח בין מרחק יש

 לדאבון החילוני אצל כי העם חלקי שני בין התנגשות להיות חייבת מרחק, שיש

 ארחות את ומבין יודע שאינו כמו כי מוזר, בעיניו נראה הדתי החיים אורח לב,

 ל5ו הדתי, החיים אורח את ומבין יודע אינו האינדיאנים, או ההודים של החיים

 כשם אותו. מקוממת כך לנהוג אותו לחייב שרוצים הדתיים מצד הבאה דרישה

 לחיות, ואיך כיצד לו יכתיבו הפורטוריקני או שהאינדיאני מסכים היה שלא

 בארחות ויתערבו עליו יכפו שהדתיים מחשבה על מתקומם ואף רוצה אינו

חייו.

 זה שע״י חושב אתה האם לפשרה, שתגיע נניח לו, כתבתי ועוד, זאת

 בארץ החילוני שהציבור משום תתחלנה, רק שהן דומני תסתימנה? המחלוקות

 להכניס או החיים אורח את לשנות ממנו שידרוש חדש, לרעיון יסכים לא

 האם הפשרה". ע״י המוצע כפי חילונים, הממלכתיים הספר בבתי יהדות לימודי

 אזרחי של הסכמתם את עליה שנקבל פשרה שהיא איזו שקימת סבור אתה

 כלפי ביחסיהם משהו לשנות יסכימו הפשרה ע״י האם החילוניים? המדינה

 רגל דריסת יתנו לא הדתיים ישתנה. לא דבר כי ספק כל אין הרי הדתיים?

חייו. בארחות ימשיך החילוני הציבור וכל ולקונסרבטיבים, לרפורמים

 בקום התורה? לפי והגירושין" "הנישואין מחוק יותר טובה דוגמא איזו

 להסכים החילונים יכלו הצדדים בין משותפת" "שפה עדיין כשהיתה המדינה

 מבינים ואינם רוצים אינם ונכדיהם בניהם כיום ואילו התורה, פי על שיהיה

 רשמית נישואין" ל״תעודת זקוקים שלא ׳אלו לכן ב״רבנות". להינשא מדוע

 ואלה ועוד, דין, עורכי ע״י להנשא, כיצד דרכים מיני כל לב לדאבון מוצאים

 "מחוסר אלא "הכרה" מתוך לא זאת עושה הגדול חלקם ל״רבנות" שהולכים

 דוגמא זו הרי נישואין. תעודת יקבלו לא ב״רבנות" ינשאו לא אם כי ברירה",

 מתורה לגמרי נותק החילוני כשהנוער שלו, את עשה שהזמן ל״פשרה" בולטת

לנפצה. וחפץ עליו מקובלת לא אבותיו שעשו זו פשרה הרי ומצוות

 קיום הרי מעמד? תחזיק הדתי אתה שתציע ש״פשרה" תחשוב מדוע כן אם

 לאחר אם אך לקיימה; הצדדים שמשקיעים בכוחות תלוי "פשרה" או "הסכם"

על זמן לאחר הפשרה תשאר חייו, בארחות ימשיך אחד כל שתציע פשרה כל
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 פשרות היו לא לעולם כי עינים. אחיזת זו למיניהן "הפשרות" נושא כל הנייר.

 נגד חוקים נחקקו השנים, כל ובמשך המדינה, קום בעת ישראל. במדינת

 ידועה הפלות, מתים, נתוחי לאומי, שרות בנות, גיוס כגון ומצוותיה, התורה

 נחקקו שבזמנן לממשלות שותף היה שה״מזרחי" כך כדי תוך ועוד, בציבור,

 ש״נישואין הקמתה בעת הסכימו המדינה קום שעם היה הבודד הדבר החוקים.

 קום לאחר שנחקקו הבודדים החוקים ההלכה. פי על יהיה בארץ וגיור" גירושין

 תשל״ז-תשמ״א, ,1981-1977 בשנים היו הדתיים, של רצונם לפי שהיו המדינה

 חוק תוקן .2 בנות״, ״גיוס חוק תוקן .1 בקואליציה, היתה ישראל״ כש״אגודת

 "בחוק הסוציאלי הסעיף מחיקת .4 מתים״, ״ניתוחי חוק .3 הלאומי״, ה״שרות

 צעד אלא הדתיים, רצון לשביעות חוק שום נחקק לא אלה, מלבד ההפלות".

 איסורי כל את מתיר שהחוק למצב במדינה שהגיעו עד כרסמו צעד אחרי

התורה.

 יום גובר כאן גם כי בסכנה, מוטל וגירושין נישואין של הבודד ההישג גם

 "הרבנות" בידי נתון הגירות שענין ומה מהמדינה. הדת את להפריד הקול יום

 גדליה הרב בראשם בארץ המכהנים דיינים כששלשה לצחוק, מזמן הפך כבר

 האחרונות בשנים בארץ הגירות של הכשרות לגבי סקר ערכו מחיפה, אקסלרוד

כהלכה. אינם 98% - ש למסקנה והגיעו

 כמה הסוגיא. של לעמקה ירד ולא מבין אינו כי מראה מסתפק, שעדיין מי

 שהתחנכו מאלה הארי חלק אצל כאשר הגענו אליו למצב ודואב הלב כואב

 מכירים. לא הם שתיהן את שוות, להבדיל אחרת ודת היהודית, הדת בארץ,

 איסורי על "עוברים כי בהגדרה החילוניים את לכנות אפשר אי כבר היום

קיומה. על יודעים לא כלל כי התורה על עוברים אינם הם כי תורה",

 יהיו פשרה נעשה לא "אם אמר לעיל שהזכרתיו עקיבא" מ״בני אדם אותו

 שהוא לו כתבתי התורה". נגד החוקים כל את שיחוקקו כנסת חברי בכנסת

 - פלוני עם לי שקרה מקרה פי על לו הסברתי יהודים. על רע שם מוציא

 זצ״ל. קניבסקי ישראל יעקב הרב מרן של דעתו נגד שעשה דברים בו שהטחתי

 זצ״ל קניבסקי הרב אצל הייתי לי ואמר וחזר זצ״ל, קניבסקי לרב זה פלוני הלך

 ושאלתיו זצ״ל קניבסקי לרב אני נכנסתי דעתו. נגד עשיתי שלא לי אמר והוא

 שידע הכונה חברו, מדעת ההיפך עשה שאדם לומר כשרוצים לי: וענה כך, על

 לומר אפשר אי אחרת, ועשה חברו דעת ידע לא אם אך הפוך, ועשה חברו דעת

מה שעשה מקרה, אותו אודות אותי ושאל אלי בא פלוני וסיים: ההיפך. עשה כי
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 עם דברתי לא מעולם כי יודע אני דעתי. נגד שעשה לו אמרת ושאתה שעשה

 עשה שלא לו אמרתי לכן בענין, דעתי יודע אינו והוא זה, ענין על פלוני

 ודאי באמת אך התשובה, זו אכן ששאל וכפי ששאל, כפי לו עניתי אני ההיפך.

השקפתי. נגד שעשה

 "יקומו כי רע שם תוציא מדוע עקיבא" "בני חבר לאותו כתבתי כן כמו

 זו מה יודעים לא בכלל הם התורה", נגד חוקים ויחוקקו חדשים כנסת חברי

 אינה התורה" "נגד שיעשו הגדרתך לכך אי חוקיה, ומה דיניה הם מה תורה

נכונה.

 תפילין זוג מצא חילוני שילד תשמע אם תגיב כיצד אותו, שאלתי כן כמו

 כואב שזה ודאי הסיפים. אמות ינועו ודאי תזדעזע, ודאי הרי לאשפה, וזרקם

 ילדים אלפי למאות כיום לקרות שיכול דבר זה וכלל, כלל מפליא זה אין אך

מימיהם. תפילין ראו שלא חילוניים

 באחת בנסיעה בהיותו כי פעם, סיפר ומצוות תורה שומר שיהודי לו כתבתי

 הנהג כי ראה פתאם תפילין. והניח בוקר שעת זאת היתה אפריקה, מארצות

 ומשדר, אלחוט לובש הוא כי חשב הנהג כי התברר, משטרה. לתחנת הביאו

 מהציבור. גדול לחלק בארץ כאן לקרות יכול זה מבדח מקרה מרגל. הוא ובודאי

 חינוך שנות 35 ואחרי ומוכרים, ידועים אינם הקדושה תשמישי כל לב לדאבון

ביודעין. שלא קדושה, תשמישי ח״ו מבזה ילד אם פלא אין חילוני

שליט״א הלוי דוד חיים הרב פרשת

 וגירושין נישואין המשך לגבי להתרחש שעתיד במצב דהוא מאן מסתפק אם

 של הספרדי רבה הלוי דוד חיים ר׳ הגאון הרב שהציע במה יזכר התורה, פי על

 אזרחיים" "נישואין להנהיג הציע הלוי הרב תשמ״ז. פסח בסביבות אביב, תל

 והיתה הדברים, את שיכחיש ביקשו מיד להשתיקו, במפד״ל מיהרו מיד במדינה.

 התורה, פי על וגירושין נישואין אין אם כי בו, שיחזור עליו שלחצה המפד״ל זו

 כל עם יעשו מה כן ואם מהמדינה, הדת הפרדת ופרושו תקותנו" "אבדה הרי

 כי לאומית", "דתית מפלגה עוד תהיה לא הרי באייר? ה׳ של ערוך" "השולחן

בלבד. "לאום" נשאר המפד״ל, לשיטת גם הרי מהמדינה "הדת" הפרדת יש אם

 הרי קרה? מה ולדון, לשבת צריכים היו הלוי הרב את שהשתיקו אלה כל

 שמיהרו אלו כל האם שאמר? מה אמר מדוע אורטודוקסי, כרב נחשב הלוי הרב

הושתקה. הפרשה לא! הדבר? את וביררו חקרו אתו, ישבו פיו, לסתום
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 כפי או יענה", כ״בת נתנהג ולא ונבדוק, נחקור אנו נתעלם, לא אנו אך

 ש״אין צעקו האמת שנביאי בזמן שלום", "שלום אומרים היו השקר שנביאי

נישואין להציע שליט״א הלוי להרב שגרם המניע היה מה נבדוק הבה שלום".

אזרחיים. וקידושין

 העיר של רבה של לבבות קורעת התפרצות היתה זו סוד, כל כאן אין

 אליו באים יום ויום נישואין. לרשום הוא מתפקידיו שאחד בארץ, הגדולה

 הולך והמצב התורה, פי על להנשא שפסולים זוגות חיתון, פסולי של מקרים

 יכול אינו הוא כי הרגיש הלוי שהרב עד ליום, ומיום לשנה משנה ומחמיר

 מכאב ולכן פתרון, להן אין הלכה פי שעל ההלכתיות, הבעיות של בנטל לעמוד

 ומצוות, תורה ששומר מי כל ולזעזע להחריד צריכה היתה הזעקה זעק. לב

 אביב תל של הראשי שרבה מצב, הגיע המדינה, שנות 39 לאחר כי בראותו

 יש כי התורה, פי על וגירושין נישואין בארץ ולנהוג להמשיך אפשר שאי אומר,

 אלא היום, מסדר הנושא את ולהוריד להשתיקו צריכים היו לא חיתון. פסולי

 מציע הגדולה העיר של הראשי הרב נזדוע חיתון? לפסולי הגענו מדוע לחשוב

 כשמחנכים פשוטה, היתה המתקבלת התשובה אזרחיים? נישואין לרוצים להנהיג

 צרפתי, וגוי אנגלי גוי שמתחנך כפי חינוך אך עברית, בלשון חינוך שנה 40

 ילדי כשמחנכים הגויים. כפי לנהוג רוצים האישות נושא בכל שגם המצב מגיע

 אותו גם אזי החול, ימות כשאר חולין ימי הם ישראל ומועדי ששבת ישראל

 הם אין בידה" כריתות ספר "ונתן וגם אשה" איש יקה "כי שבתורה חלק

מבינים.

 ל״לאומיות הזיק ואף ליהדות, חטא הלוי הרב פרשת את שהשתיק מי

 גרם החילוני החינוך כי וה״לאום". ה״דת" בין קשר יהיה ולא יום יבא הדתית",

 חוקי לפי להנשא להם ואסור יכולים שאינם אלפים חיים ישראל שבמדינת

 דיני לפי אשה, לשאת לרבנות ללכת מדוע מבין אינו שיכול מי וגם התורה,

 תהליך עברו שכביכול גויים אלפים עתה ישנם ישראל במדינת כן, כמו התורה?

 הרפורמים ע״י הנעשים מחו״ל שהגיורים כשם בחו״ל. או בארץ גיור

 גוי נשאר התגייר, שכביכול וזה וכלל, כלל משמעות להם אין והקונסרבטיבים,

 לפי להיות החילוני החוק לפי גם )שצריכים בארץ שנעשו הגיורים גם כך גמור,

 גויים נשארו 95%ש- כזו בצורה מבוצעים מצוות( וקבלת טבילה מילה השו״ע,

גמורים.

היענה", כ״בת התנהגו הלוי הרב פרשת את שהשתיקו לאומיים" "הדתיים
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 ידועות אינן המצוות, ששאר כשם מחר. או היום לפרוץ עלולה הזו הפרשה כי

 אחד שיום שרפה, אבק מלאה חבית זו וגירושין נישואין גם נשמרות, ואינן

 יוכל לא לאו, אם ובין בקואליציה הדתיים את ויצטרכו ירצו אם בין ואז תתפרץ,

 כיצד כי התורה, פי על נעשים והגירושין הנישואין חוקי שבו מצב להשאר

 זה הרי החפשי, כרצונם להנשא יכולים שאינם רבים, כה אזרחים פה יחזיקו

 בעיות מתעוררות יום יום טבעית ובדרך הפרט, חופש של ביותר הגדול הענין

 שאין "מציאות" תביא הנושא, השתקת הנושא, על חשיבה אי הרי חדשות.

 מן שהיה יתכן הקיים המצב לאור אמנם מהמדינה. הדת להפרדת תביא לתקנה,

 ספרי לכתוב להתחיל פנים כל על או המדינה, מן הדת הפרדת את לדרוש הראוי

 כל להשפעה, סיכוי היה עוד כל כי נפרדות. קהילות להקים ולהתחיל יוחסין,

 הביא ההלכה עפ״י זה נושא הרי וגיטין, קידושין בנושא וסיגים גדרים היו עוד

 מי זה, בתחום המרובה ההפקרות את רואים אם אך העם. חלקי בין לשלמות

 על מהמדינה? הדת הפרדת מאשר התורה עפ״י וגרושין נישואין עדיף כי אומר

 יגיע כך ע״י כי ויתכן עליהם, כופים כי לומר החילוניים יוכלו לא ההפרדה ידי

 בכל היהודים כמו לחיות לחזור ויבקשו הדרך מן שסטו יכירו שהם הזמן

הדורות.

בסכנה! שלכם העתיד עינים, פקחי החילונית המנהיגות

והשתיקוה, חטאו לחקרה, שבמקום אדומה" "נורה היתה הלוי הרב פרשת

 של בעיות טבעי כדבר נוצרות יום שיום בזמן היענה" כ״בת ומתנהגים

והמדינה. הדת התנגשות

 עיני את לפתוח צריך אך לתקנם אפשר שאי דברים ישנם הפתרון:

 פתרון כל אין כי שידעו הללו, הדברים תוכן ולהבין לקרוא החילונית המנהיגות

 המציאות כי להם, אדומה" "נורה כאן יש אך והחילוניים, הדתיים לבעיית

המצוות. שמירת ע״י רק הוא העם שקיום מוכיחה

 יהיה מה חושב כשאני שרון, אריאל שאמר כדרבנות דברים נזכיר כן וכמו

 בטחון כל אין ומסורת מצוות ללא כאן, יחיה מי כאן יגור מי שנה, 50 בעוד כאן

 איכפת החילונית למנהיגות ואם היהודים". "מדינת זו תהיה שנה 50 בעוד כי

 ה״חינוך את לבחון עליהם יהודית, מדינה כאן תהיה שנה 50 בעוד כי

 ומה "יהודי" זה מה לדעת הנוער חייב יהודית, במדינה רצונם אם החילוני".

לא כבר זו הרי כך וימשיכו עין יעצמו החילוניים המנהיגים ואם "יהדות", זאת
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 לאומית" "בעיה שלהם כולה תהיה הבעיה וחילוניים", "דתיים של בעיה תהיה

כאן? ישאר ומי כאן יגור מי כאן, יחיה מי ראשונה. ממדרגה

 האם אלא, וחילוניים", דתיים "יחסי לא הכותרות. את לשנות צריך

ישראל. במדינת היהודי לעם עתיד המבטיחה דרך זו החילוניות

 שיש שירגישו "יהדות" קצת לבניהם לתת להם שהצענו מה גם לב, ולדאבון

 מוחלט איסור על הכנסת של החינוך" "ועדת החליטה הזאת, לארץ קשר להם

 חוץ "ועדת החליטה כן וכמו "הממלכתיים", הספר לבתי לבא דתי למרצה

 על כי הוראה נתנה ואף בצה״ל. להרצות לבא דתי למרצה אסור כי ובטחון",

ב״ה. לכתוב אסור צה״ל של מסמך

 מן והאבק החול את תסירו לאומית": ו״הדתית ה״חילונית" המנהיגות

 ישראל" "תורת שיש שנכיר ע״י ורק אך הזאת בארץ קיום יש כי ותבינו העיגים

 ביותר הנעלה כמקום ישראל" ב״ארץ ובחר ישראל" ל״עם הקב״ה נתן אותה

 ורק אך הוא בטח" הארץ על "וישבתם שיתקיים ועתידנו קיומנו כל לקיימה.

והמצוות. התורה שמירת ע״י

כרית מחללי נגד למחות כיצד

תורה׳ ׳דעת לשאול יש הפגנה על גם

 יהודים כלפי המחאה, וצורות ההפגנות סוגיות לגבי לדון באים כשאנו

 או בשבתות, תיאטראות פתיחת זה אם התורה, מצוות על עוברים הלב שלדאבון

 לשאול מכן ולאחר נקודות, כמה על לעמוד יש תועבה תמונות או קפה, בתי

חכם. שאלת

 נגד להפגין יוצאים לא היום בתשכ״ז. הפגנות כמו תשמ״ז הפגנות אין א.

 המשפחה. בני דרך "אידישקייט" שיודעים כאלו או ופרשו, שנו שלמדו כאלו

 כשנחקק 1953 בשנת אחר. יהודים סוג יש הצער, למרבית כי להבין צריך היום

 בארץ ויהיו יום וחלילה חם יבא כי ישראל גדולי התריעו ממלכתי" "חינוך חוק

 מאומה ידע שלא דור יהיה כלומר - חייהם״ באורח וגויים במוצאם ״יהודים

מגוי. לב לדאבון שונה יהיה שלא ומצוות, מתורה

 כי אותנו, מכירים שאינם אף על אותנו שונאים אלו יהודים אזרחים ב.

 עליהם לכפות רוצה זה שלילי וציבור שלילית, בצורה אצלם מוצג הדתי הציבור

 שליליים לדברים ולהכריחם הפרט, חופש את מהם לגזול אחרים, חיים אורחות

עמוקה. שנאה לידי ומביא אותם מקומם זה דבר בעיניהם. ומשונים
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הועילו לא בשבת "היכל" קולנוע פתיחת נגד תקוה בפתח ההפגנות ג.

 הבדל יש ישראל: מדינת בחוקי מוזר דבר התברר כי "היכל", סגירת מבחינת

 על העובר לבין ב״כנסת", שנחקק חוק כלומר - המדינה״ ״חוק על העובר בין

 המועצה חברי רוב או כל ע״י מהערים באחת שהתקבל חוק עירוני", עזר "חוק

הפנים. שר של אישורו וקיבל

 ואוכפת פועלת המשטרה ונתפס, הכנסת" של "חוק על העובר ההבדל? מהו

 של פקח עובר עירוני", עזר ב״חוק ואילו החוק. על העבירה הפסקת את עליו

 עובר שבת ליל כל כלומר עבירה. באותה להמשיך ומאפשר קנס נותן העיריה,

ממשיך. והקולנוע קנם, רושם "היכל", ליד תקוה" ב״פתח פקח

 השאלה נשאלת אלו נושאים שלשה "לחשכת"( נכון יותר )או לאור

המטרה. מה למחות, או להפגין, כשמחליטים

 תמיד שתפילה ודאי הגזרה רוע את להעביר ולהתפלל להתכנס הכוונה אם

שתתקבל. רצון ויהי טובה.

 שבעת אבותינו, בדרכי ללכת מנת על עיר של לרחובה לצאת הכוונה אם

טוב. מה וזעקו, עיר של לרחובה יצאו צרה

 עצום קהל יש כי ולראות עיר של לרחובה לצאת עצמי חיזוק לשם זה אם

 יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את "איש של הרגשה לקבל לו, כואבת השבת שזעקת

 כמו טוב. מה אתם", מאשר אתנו אשר רבים "כי להראות כדי אם טוב. מה חזק",

 ממנהיגי אחד טענת על פרוש מנחם להרב זיע״א מבריסק רשכבה״ג מרן שאמר

 "עשה זיע״א: מבריסק הרב כך על השיב מועט", "מספרכם שאמר החילונים

לו". ותראה הפגנה

להפגין, יוצאים אנו נגדם המדינה אזרחי כיום הם מי לנו שנתברר לאחר

 כשיוצאים לכך; בנוסף אותם. תרתיע שהפגנה סיכויים שאין הרי שבארנו, כפי

 "בחוק תלויה שסגירתו דבר כל או קולנוע בית לסגור מנת על ולהפגין לזעוק

 ידרשו ורק פתוחים להיות יכולים קולנוע .בתי אותם כי לזכור יש עירוני" עזר

 תורה לשומרי והזלזול השנאה ובצרוף בידיהם, נתון שהחוק וכיון קנם. לשלם

 לאפשרות להתכונן אנו חייבים הרי כואב שהדבר ככל יסגרו. לא בדווקא הרי

 הנוער את ויעורר לעיר, מעיר שילך ומצוות תורה שונא חילוני גוף שיקום

 הלא לדתיים... להוכיח בכדי בשבת, קולנוע בתי לפתוח שחייבים הישראלי

 בכל בשבתות קולנוע בתי פתיחת מול אחד יום נעמוד שח״ו אפשרות תיתכן

הארץ. חלקי
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 "חוק יש עיר שבאותה בגלל היום, עד נפתחו לא קולנוע בתי אותם כל ואם

צריך הרי נגד, לצאת ירצו ח״ו אם אך נגדו, מתקומם לא ואיש עירוני" עזר

מרובים. שמים רחמי

 מפגינים, מה על הפגנה, כל לפני היטב לחשוב יש הנ״ל כל לאור כי נדמה

 כי רשיון, עם בהפגנות שמדובר בודאי ההפגנה. ע״י להשיג רוצים ומה ולמה?

 נפש" "פיקוח של זהירות על זיע״א מבריסק רשכבה״ג מרן לנו הורה כבר

רשיון. עם הפגנות לגבי אמור היה וזה הפגנה, בשעת

 ולהכניס רשיון, ללא הפגנה לארגן איש של דעתו על יעלה שלא שכן כל

 ע״י להכריע אין לעיל הנאמר שכל ודאי נפש. פיקוח של לסכנה הצבור את

 בכתיבת המטרה ההלכה. ופוסקי התורה גדולי ע״י אלא בתים" בעלי "דעת

 לשאול נבוא שכאשר כדי צדדיו מכל הנושא את היטב ללבן היתה הדברים

הנכונים. הנתונים את למסור כיצד נדע שליט״א מרבנן

במחננו זר זמורת האלימות

 דעתם והמבאר המסביר רבא" ה״ספרא להיות שזכה זצ״ל, שנפלד משה רבי

 את כתב זצ״ל, מבריסק ורשכבה״ג זצ״ל, איש" ה״חזון בעל רשכבה״ג מרנן של

 במחננו". זר זמורת "האלימות לדורות, כצוואה האחרונים ממאמריו אחד

 לשם במעשיהם התכונו שבודאי ישיבה בחורי ששני מקרה קרה עת באותה

 בציבור הרוחות נתפשו. מכן לאחר בתל־אביב, תועבה חנות הציתו שמים,

תשל״ג. בחורף קרה הדבר סערו, החרדי

 פחד לא כך החילוניים יאמרו מה פחד שלא כשם זצ״ל שנפלד משה ר׳ אך

 כראוי, פעלו הבחורים כאילו החרדי, ברחוב ששררו והאוירה הדעה נגד לצאת

 שנפלד משה ר׳ לי שאמר מה פה אציין הזרוע. בכה לפעול צריכים אנו גם וכי

 מרן שאל פעם וברבים: רבות, פעמים כך על חזר שליט״א הגרממ״ש ואחי זצ״ל

 במאמריו מכוון הוא כיצד זצ״ל, שנפלד משה ר׳ את זלע״א מבריסק רשכבה״ג

 דעת מה ושומע לרחוב יוצא אני מקרה כשקורה עגה: משה ור׳ תורה? לדעת

 תורה" דעת הפך היא בתים בעלי ש״דעת בסמ״ע שכתוב ומאחר בתים", "הבעלי

וחייך. שמע זיע״א הגרי״ז מרן הפוך. כותב אני

 עם כיצד בארוכה( מפיו לשמוע )וזכיתי בקצרה, הוא כותב מאמרו, בעיקר

הקנאים", "ברית בשם שנקראה חרדית בחורים קבוצת התארגנה המדינה, קום



הרועים משכנות על קלד

 היו אזרח( לכל מכוניות 2 היו לא עדיין )אז בשבת נוסעת שהיתה מכונית וכל

במוצ״ש. אותה מציתים

 החזון כשמרן משה, ר׳ וסיפר בכלא. וישבו נשפטו נתפשו, מהבחורים חלק

 בחריפות המגנה מודעה של נוסח לו והכתיב לו, קרא מיד מכך, שמע זצ״ל איש

 תורה. דעת נגד פועל באלימות המשתמש כי והקובעת אלימות, של דרך כל

 ולא חתומה תהיה שהמודעה ביקש אלא בכך, הסתפק לא זצ״ל איש החזון

 ל״צעירי זצ״ל משה ר׳ דרך פנה בירושלים ארעו שהמעשים מאחר אנונימית.

 משה ר׳ וסיפר המודעה. על החותמים יהיו שהם בירושלים, ישראל" אגודת

 שנים, באותן שהיו חרדיים ריכוזים 3ב־ הזו המודעה את הדביקו לילי שבמבצע

 געש החרדי, הציבור זאת כשגילה בבוקר, ובתל־אביב. בבני־ברק בירושלים

 המודעה, אחר עומד זיע״א איש" ה״חזון בעל מרן כי שנודע עד היתכן? ורעש,

למחות. כיצד תורה" "דעת לשאול ויש פסול, הדבר כי הבינו רגע ומאותו

 להשרישו שחייבים מוצק יסוד על בגוי זצ״ל שגפלד משה ר׳ של מאמרו

 בניגוד להיות עלול וברור פשוט נראה שלכאורה דבר גם הנעורים: בני בקרב

תורה". ל״דעת

 לאומיים" ו״הדתיים החילוניים של הנסיונות כל הרי לעיל, האמור לאור

 של בדרך דעתו לכפות כביכול שרוצה החרדי, הציבור של שמו להכפיש

 כל הרי לאיסור, דעתם גילו ישראל גדולי אם זדונית. שקר עלילת זו אלימות,

 של מעשים אלו הרי אלימות, מעשי נעשים אם כי מבין בקדקדו לו שמוח מי

 יהפכו חילוני, גנב תופשים שאם וכמו תורה. דעת נגד במפורש שפעלו בודדים,

 נתפש אם כך גנבים, החילוניים כל כי יאמרו הגנב בגלל אם עולמות החילונים

 "דעת נגד שעשה מעשיו, על אחראי הוא ורק הוא אלימות, של במעשה חרדי

תורה".

 לשנן אנו חייבים הרי לבקרים, אדשות פרצות יש לב, כשלדאבון לאחרונה,

 לעשות הדעת על שעולה או יעשה, אשר מעשה כל כי ולבנותינו, לבנינו היטב

 שלא זמן כל לשאול. ויש תורה" "דעת לגביו יש - וכו׳ להתריע למחות, מנת על

 ומתי איך שאלת שלא זמן וכל וכלל, כלל במחאה חייב שאינך יתכן שאלת,

 צורה בכל מחאה על להחליט היתר שום אין הרי פרטים, ולפרטי לפרטים

לך". ויאמרו זקניך ויגדך אביך "שאל קודם לקיים יש אלא שהיא,

 שיכול הדבר ומהו האמיתית, המחאה מהי לדעת הוא העיקרים עיקר אבל

שמרן וכמו תורה. וללמוד ללמוד ללמוד וזהו ישראל, בעם פרצות למנוע



קלה הרועים משכנות על

 חדר עוד המדרש, בית כתלי את לבנות תמיד, אומר שליט״א שך הגרא״מ

 בחומש שיעור עוד גדולה, או קטנה ישיבה עוד לבנות, יעקב" "בית או לתשב״ר

 זו, בדרך לילך זוכים היינו ואם סבא, ישראל דרך היא זו, דרך יעקב. בעין או

אמן. בימינו במהרה השלמה לגאולה זוכים היינו בודאי



הרועים משכנות על ריב

 זיע״א קניבסקי הגרי״י מרן מביא אותה העצה את לומר כחולשה, יראה לא

 הרי תשובה עליה לו ואין לשאלה מגיע אדם "שאם עולם" "חיי לספרו בהקדמה

 אלא תשובה, שאין ראיה זאת אין להשיב יודע שאיני מה כי לעצמו, לומר צריך

 לראשונים שיגיע עד הקודם הדור וגדולי דורו, גדולי את לעצמו האדם יצייר

 ואם להם. ידועה היתה השאלה כי ספק אין כי ויאמר בקודש, ולמעלה לגאונים

 ודאי ה׳, את ולעבוד ומצוות תורה לשמור המשיכו ארץ מצוקי עולם גדולי הם

תשובה." שאלה לכל שיש

 או שאלותיו כל את כי לעצמו, אחד כל עליה לחזור צריכים זו תשובה

 שיש הרי ה׳ את לעבוד המשיכו ואם הדורות, גדולי כל שאלו ודאי ספקותיו

 תורה מספיק למדתי לא שעדיין מחמת בא זה להשיב, יודע שאיני ומה תשובה.

לשאלות. תשובות לתת שאוכל מנת על

זיע״א, קניבסקי הגרי״י מרן של אלו דבריו יהודי כל של באמתחתו כשיש

 אלא כלל, להתוכח צריך לא נוער שבגיל ובודאי שאלה, משום לפחד לו אין הרי

 מתחנכים שבה החינוך דרך עם משלימים שאינם ההורים עם ויכוח יש אם

 - להפנותם או זו, תשובה להם לומר צריך הרי לשאול, באים וההורים ילדיהם,

 - בבנות ואם המשגיח, או השיעורים מגידי הישיבה, לראשי - בבנים מדובר אם

דא. בכגון המנוסות למורות או למנהלת

הרבים מחטיאי

לחילוניים? יחסנו או השקפתנו להיות צריכה מה שאלה:

"ההשכלה", ראשי לתקופות. לחלקה וצריך מאד מורכבת השאלה תשובה:

 דרך עזיבת של רוח להחדיר ביכלתם אשר כל עשו אשר החילונית" ה״ציונות

 רשעים היו הם כי לדעת עלינו מפורסמת, היתה רשעותם הרי והמצוות, התורה

הרבים. ומחטיאי חוטאים

 רשעים הם גם הגלויות כל מבני הדת על שהעבירה החילונית ההנהגה

הרבים. כמחטיאי הוא ודינם גמורים

 שהיו תקופות היו תלוי. הדבר כאן גם חילוניים, של העממי הציבור כלפי

 להרע בידם שהיה ככל ועשו ליבם, בכל מצוות שומר ושנאו ופירשו ששנו כאלה

לו.



ריג הרועים משכנות על

 הם הרי והחטיאו חטאו במזיד זאת שעשו התורה דרך עוזבי של הדור

 כיצד הלכות יש גמורים, רשעים שהם שאמרנו אלה כל על גמורים. רשעים

 ויש לזה זה ערבים ישראל כל כי הלכה ישנה מאידך אך גמור: רשע עם לנהוג

 לכך סותר זה ואין בתשובה, שיחזרו ממרום רוח עליהם יערה שה׳ להתפלל

חטאים "יתמו חז״ל דרשו שהרי עליהם, להתפלל לא לשנאתם, מצוה שרשעים

חוטאים. ולא חטאים אינם", עוד ורשעים הארץ מן

שם לומר: מי ועל וימות, לרשע הלעיטהו אומרים שעליו רשע נקרא מי

ודור. דור בכל הדור, מגדולי זאת לשמוע צריך ירקב, רשעים

שנשבו תינוקות

 בחלקו הרי תשמ״ו, בשנת בארץ החילוני הציבור כלפי לדבר אנו רוצים אם

 תורה לחיי אותם יחנכו שהוריהם זכו שלא שנשבה" "תינוק בבחינת הוא הגדול

 אשר את ישראל, תורת של האור את לגלות שיזכו עליהם להתפלל ויש ומצוות

מהם. העלימו

 שאינם אלו על להתפלל צריך כי לדעת עליכם הרי לכם נוגע אשר בכל אך

 לדעת ומורדים שיודעים ואלה ולקיים. לעשות לשמור לדעת שיזכו יודעים

 לזה זה ערבים ישראל שוב אך מכולם, קשה פירש שנה כי מהם להתרחק

 מכאלו חוץ לפניך", שלמה בתשובה "והחזירנו כולם על להתפלל וחייבים

 נמצא מי התורה מגדולי לשמוע וצריך גמורים. כרשעים דינם כי עליהם שפסקו

 "חוטאים" ולא חטאים" "יתמו של לכלל נכנם שאינו רשעות של דרגה בכזו

עבורו. להתפלל שאין

היא? מה ישראל" "אהבת

 סיבה מכל מצוות שומר שאינו מי כל של מחברתו להתרחק שצריך בודאי

 הנוער רוב על כיום להסתכל צריך להזיק. ח״ו יכולה אתם התחברות כי שהיא

 כי עבורם, ולהתפלל כאבם את לכאוב עליהם, לרחם ויש שנשבו" כ״תינוקות

 להתפלל ומסוגל שיכול למי היא החובה הרי לזה, זה ערבים ישראל כל אם

שיתפלל. עליהם

 הזו בדרך שהולך ומי מרבותינו קבלנו זו ודרך ללכת צריכים בה הדרך זוהי

 אלו את ישראל" "אהבת ברחוב שמכנים כפי ולא האמיתי. ישראל" ה״אוהב הוא

החילוניים. של בחברתם להיות מנת על התורה ממצות חלק על שמותרים



מאחי ברבה מכתב
זכרון־מאיר - שליט״א הלוי מרדכי משה ר' הגאון מו״ר

תשמ״ח טבת ט״ז העם" אל לך הוא "ודבר לס׳ ד׳ יום ^ס״ד

 כבוד ראשנו עטרת לפטירת הל״א הזכרון( )יום היארצייט יום זה, ביום
 יצחק רבי ולילה יומם בה והוגה בתורה העצום השקדן הצדיק הגאון אאמו״ר

 יתומים אבי אשר עלינו, תגמוליו כל יתברך לה׳ נשיב מה זצללה״ה, הלוי
 הזמן וגלי משברי ומכל ונהלנו, הנחנו בניו את וכאב ימיננו, ביד ממש החזיק
 אתה עשית רבות חלצנו, ראשנו על עברו אשר כבירים מים זרם ומשטך הצילנו

 מספר, עצמו ואדברה אגידה אליך ערוך אין אלינו ומחשבותיך נפלאתיך א׳ ד'
 קיום כל אשר עולם, אדירי זהרור גאוני רבותינו החכמים ברכי בין והושיבנו

 ה׳ תטשנו ואל חסדיך, עזבונו ולא רחמיך עזרונו הנה עד בזכותם. אומתנו
לנצח. אלקינו

 רבי ויראה תורה אוצר יקרים היקר הנעלה הגאון הרב אחי כבוד והנה
 בעתונות השנים במשך ולהדפיס הכתב על להעלות זכה שליט״א הלוי אלעזר

 ושמעתי וראיתי תורה, של לאמיתה ובהירים ברורים השקפה דברי החרדית
 מאורי והקדושים הגדולים רבותינו כבוד אצל מיוחדת חן לנשיאות זכה כיצד

 יעקב" ה״קהילות בעל זצוקללה״ה קניבסקי הגרי״י מרן רשכבה״ג כבוד הגולה
’ ועבי״א. זי״ע

 יהא עזרי" ה״אבי בעל שליט״א שך הגרא״מ מרן רשכבה״ג כבוד ולהבחל״ה
 ההלל, את עליו וגמרו ממאמריו, הרבה קראו והם לעד, לנו זורח תורתו אור

 בעבודת להמשיך אותו ועודדו צרופה, תורה דעת של לאמיתה מכוונים וי(־בר
 על גדיותינו את ולרעת הצאן בעקבי לצאת בהירה תורה דעת הפצת של הקדש

הרועים. משכנות
 עינים ויאירו בספר עולם אור יראו הנ״ל שהדברים כעת היא גדולה שמחה

 מלאה ל״כי במהרה נזכה בי עד בינה. תועים וילמדו הקדושה תורתנו במאור
מכסים". לים כמים ה׳ דעת הארץ

 שליט״א, הלוי אלעזר ר' הרה״ג המחבר כבוד על להמליץ אפשר ושפיר
ליה". קשיא קא שפיר אלעזר "רבי מציעא: בבא חז״ל לשון

אלעזר". רבי לימדתנו "יפה הי״ב: פ״א מגילה ובירושלמי
שליט״א. המחבר הרה״ג ולכבוד הקדושה התורה לכבוד וחותם כותב הנני

 שולזינגר הלוי מרדכי משה
ת״ו זכרון־מאיר



א/ו׳־?/

p^ypp /pff) pd)$ ypftQsP/
aTw^ /W/ py/ 

pjj-j, /^ל pj״ ־׳^ע/

ראשונים שריית מאגר:_____________אמנם תשובה ד"ה תמט סימן הרמב"ם שו״ת

 בינותי עיקר, והמדע השכל ושרש והיקר, הנכבד אחי אמנם בה1ש11
 הוא ולמצותו אלהינו ולדבר מעלתו, ורמה נשאת כי שאלתו, מתוקף

 השמים מן שהורוני מה ולפי לירד בקשה יראה הלכות ולעומק חרד,

 בנוא פה השוכנים הקראים אלה כי ואומר גדולתו הדרת לפי אשיב

 וזולתם ישמעאל ארץ מקומות ובשאר ובדמשק מצרים ובארץ אמון

א', ם״ד דף יעקב אהלי שו"ת +עי' הכבוד מחלקי לחלקם הם ראויים

 יושר במעשה אצלם להתקרב + ד' כ״ד י"ש ועי גי כ״ג שם מהרש"ך שו״ת
 הם שגם זמן כל והשלום האמת ובדרך הענוה במדת עמהם ולהתנהג

 תועה מלדבר שפה ולזות פה עקשות מהם ויסירו בתמימות עמנו ינהגו

 מלהתלוצץ לשונם כשישמרו שכן וכל שבדור הרבנים חכמי על

 והתלמוד המשנה חכמי התנאים הקדושים ע״ה רבותיי בדברי ומלהלעיג

 אנו הגבורה מפי משה ומפי מפיהם לנו הקבועים והמנהגים שבדבריהם

 בבתיהם אפיי בשלומם לשאול וללכת לכבדם לנו יכון ובזאת הולכים.

 וראיה אבליהם ולנחם מתיהם ולקבור בשבת ואפי' בניהם את ולמול

 ידי מחזיקין בסופו הנזקין פרק א'+ +ס״א בגטין דתנן הוא לדבר

 מפני בשלומם ושואלין ישראל ידי ]לא[ )על( אבל בשביעית גוים

 חסדא רב בגמרא א'+ ס״ב גיטין שם +בגמ' עלה ואתמר שלום דרכי

 כתוב אצלנו לפניי, ליתא +זה יצחק בר נחמן רב שלמא להו מקדים

 אוצה״ג עיי מינכן, בכ"י ]וכן למר, שלמא להו אמר כהנא רב רק:

 האי וכוליה מרי עליך שלום להו אמי הוה א"ך[+ רמ״ב, עמי לגיטין

 +שם ותניא לגוי. שלמא כפלינן דלא שלמא להו לכפול דלא היכי כי

 לו ליתן אידו ביום גוי של בביתו אדם ילך לא א'+ ס״ב /גיטין/

 ובכובד רפה בשפה שלום לו נותן אידו ביום בשוק מצאו ואם שלום

 ומעשים בשלומו ולשאול בביתו ללכת מותר אידו ביום דשלא ש״מ ראש

 הוספת א' ס״ה זרה +עבודה דרבא מעשה בגמרא יוכיחו בתלמוד רבים
 של ציון )או ט״ס כאן אין ואם ראשון, פרק כתוב כאן :א"ן

 ע״ז ברי"ף שהובאה יהודה רבי של למעשה אף שרמז אפשר המעתיק(

 ואם ראשון פרק ע״ז במסכת כדאיתא וכוי שישך בי בהדי + ראשון פרק
 באל ומודה הגוים חוקי בכל שכופר במי וחומר קל כן ע״ז בעובדי

 מחללים אם אך בבתיהם. ואפי' בשלומם לשאול לנו שמותר שמו יתעלה

 אל שכתב ל״ח סי' אברהם ברכת המקודשים)+עיי ה' מועדי ראש בגלוי

 ועיי אצלנו, במועדות ספק אין כי עלינו למינים פה פתחון תתן

 ח״ג מהרש"ך שו"ת אי(, )ס"ג ול"ג ל"ב סי' שם יעקב אהלי בשו"ת

 ועיי וכוי, המועדות את המחללין הקראין ואלו די( )כ״ה ט"ו סי'

 ליום לבקרם ישראל לבר אסור לנו הקבועים בימים(4קנ"כ ח״ב מאן

 טרפון דרי האי לומר אדם נפש ואם מלבם. שבדאו במה להם הקבוע

 הגי' א', קט״ז +שבת דתנן הקדש כתבי כל בפרק שבת במסכת דאיתיה

 יבואו שאם בני את אני אקפח אומר טרפון ר' קצת+ שונה לפניי

שאפי' אזכרותיהם ואת אותם אשרוף אני מינים ספרי פירוש לידי

 בבתיהם יכנס אל לנשכו אחריו נחש ורץ להורגו אחריו רודף רדף

 הסכנה בשעת שלא לשלום להם לשאול ללכת שכן כל הסכנה בשעת אפיי

בעיקר דכפרי במינים טרפון דרי מילי דהנהו מידי קשיא לא האי

 י״ז זרה עבודה ח', ה' +משלי חכמי' בהו דדרשי להנהו ודמו נינהו *

 והרשות המינות זו ביתה פתח אל תקרב ואל דרכך מעליה הרחק א'+

 שלפניי: והגי' ב' כ״ו שם +גמ' עליהו דאיתמר להנהו ודמיאן

 ולא מורידין והמשומדים המינים והמומרים+ והמסורות המינין

 להו חשבינן לא בחציפותא פקרי דלא אימת כל דהכא הני אבל מעלין

 בחולא שכן כל בשבתא לבנייהו ומלינן יקרה להו ופלגינן כוותיהו

 שלנו+ במילה אותם שמלים +כלומר דידן גזירתא להו דגזיר היכא
+עי' מעלייא זרעא מנייהו נפיק דדילמא ופריעה מילה להו ועביד

 אותם שהדיחו בניהם ובני האלה התועים בני אבל ה״ג פ"ג ממרים ה'

 הקראים אבותם בדרכי האוחזים וכוי הקראים בין ונולדו אבותם

 שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכן בתשובה להחזירן ראוי לפיכך שטעו
 ז'+ ו' ד' צדק בשערי גאון נטרונאי ר' ת' ועיי התורה. לאיתן

 לא +התי ) ן גאו י יהא י'לרב ליה אשכחינן והכי בתשובה. והדרי
 אביו אבי הנראה לפי הוא פה המובא יהודה ור' אחר ממקום נודעה

 אוצר לוין קע״ד, ע' מילר של במפתחו עיי גאון, שרירא ר' של

 לרב שכיוון לומר קשה :א"ן הוספת שצ"ט סי' ק"ל עמי שבת הגאונים

 אין )אם לכן קודם נזכר לא שהרי הספר מן חסר שעיקר גאון, יהודה

בגרשיים: כתוב והיה האיי, רבנו דברי אלו במקום: ט״ס כאן
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 לתקן, שקשה אע״פ יהודה( רב ופשטום: כנהוג הדגשה, לשם דבר״י,

 שהדברים היא המעתיק הערת ואולי כלפנינו הנוסח ברדב״ז אף שהרי

 ולעניין הכי דאמר הברצלוני+(זצ״ל יהודה ר' של בספרו נמצאים
 בשבת קראים של בניהם את מלמול ע״ה רבותיי נמנעו לא מעולם מילה

 הללו ודברים עליהם. מעבירין ואין המוטב אל שיחזרו אפשר כי
 ובמוהל וכמנהגותיהם חכמים כדת שמלין בהם וכיוצא שבבבל באלו

 כמנהג ומתפללים חכמים תלמידי לבתיהן ומתכנסין דין בבית הממונה
 האיי ורבי' יהודה ר' דברי אילו כלום. מזאת משנין ואין שלנו

 עניי עם גוים עניי מפרנסין א'+ ס״א +גיטין ותניא זצ״ל. גאון

 ישראל חולי עם גוים חולי ומבקרין שלום דרכי מפני ישראל

 שהן אלו שכן כל שלום דרכי מפני ישראל מתי עם גוים מתי וקוברין
 כותים יין שהרי אסור צד בו אין שכלי לפי ויינם יעקב. מתולעת

 בהר יונה דמות להם שמצאו עד לישראל היתר בחזהת כבר היה

 גריזים. בהר שוכנים שהיו לאותם פירוש ע"א+ ו' +חולין גריזים.

 למיחש עלייהו קבילו נסך דיין באיסורא הוו דמיעוטא ואע״פ
 דחייש ב'+ ס״א יבמות שם, +חולין מאיר ר' לדברי וחשו למיעוטא

 ר' של בנו גמליאל רבן גזר שחיטתם ועל יינם. על וגזרו למיעוטא

 ובית גמליאל רבן רק כתוב ולפני' ב', ה' +חולין הנשיא יהודה

 רבי+ של בנו ר״ג ג"כ גורס היה שכנראה ברש"י ועיי"ש דינו,
 גמליאל ודרבן מאיר דרי בדריהון עלייהו קבילו דלא ואע״ג

 כגוים ועשאום א'+ ו' +חולין אסי ור' אמי ר' אתו בתרייהו

 עד אלא לחודיה רשות בבטול מינייהו לישראל סגי דלא גמורים

 שום ביינם אין הקראים אבל בעלמא כגוי הכותי מן ממנו שישכור
 ואע״ג ב+ ס"ב דף ל"ב סי' יעקב אהלי בשו"ת לדינא +הובא איסור

 היכא שכן כל אחמרא י מהמג מכשול תתן לא עור ולפני להו דלית

 דתנן מיניה למשתי מינן ישראל לבר ליה דשרי מיניה שתו דאנהו

 בו שחשודים דבר כל הכלל זה הנדה דם פרק סוף ב'+ +נ״ו בנדה

 הא המה. ישראל מבני שלא הכותיים על פירושו עליו נאמנין אינן

 עלה בגמרא ומדאמרינן היין על ואפי' נאמנין חשודין היו לא אם

 לאייתויי מאי לאייתויי הכלל זה מתניתין דהא א'+ נ״ז /נדה/ +שם

 חשידי הוו לא הא מהמני לא עלייהו דחשידי כיון נסך ויין תחומין

 קברנו )לא( לוטי נאמנים מתניתין דהא ברישא כדאמרינן מהמני הוו

 בההוא תמן דידהו כהן דקאי ואוקמינן קברנו. לא או הנפלים שם

 קושטא מיניה אכיל וקא בידיה תרומה ונקיט קברנו לא דהאמרי אתרא

 תתן לא עור ולפני להו דלית ואע״ג טומאה. שום שם דליכא קאמ'

 ראשון בפרק רבני ותנו מהימני. דידהו כהן תמן דקאי כיון מכשול

 אכלו עד וכוי בד״א מותרת כותי שחיטת ע"ב+ סוף גי +דף חולין של

 לאכול מותר אכלו עד וכוי בו כיוצא משחיטתו. לאכול מותר

 כגוים דלהוו עלייהו דלגזרי מלקמי בריתא דהאי ואע״ג משחיטתו

 קראים דהני הוא שכן דכל מיניה למשתי לן אית אחמרא גמורים

 מיניה אינהו דשתו הכא שכן כל שרי דידהון דחמרא הכא דאיתנהו

 דאית אמהתא משום ואי מדידייהו. וטפי גוי ממגע אינהו בדילי דהא

 ה' +עי' למגען למיחש איכא לנידתן אפיי כלל טבלו דלא להו

 ישראל ברשות שנולדו העכו״ם השפחות בני ה"ו פי"א אסורות מאכלות

 חזי ולא בו+ כשיגעו היין אוסרין הגדולים טבלו לא ועדיין ומלו

 אמהתא הנהו ביה דמגען חמרא מההוא למשתי ליה לשרי מינן חד לן
 כלל להו טבלי דלא האמהות אותן של למגען קפדי לא נהו אי ואי

 ולא מריהו נמי אינהו דטבלן עד דיהודים בשמא מקרו דלא לן וקימא

 של״ז: ח"ו גראטץ זו תשובה על מש"כ +עי' וכוי למימר מהימני

 שהתשובה קצ״ו ע' ח"א תלמוד בבית אה"ו ק"מ. עמי אטיק ראזין

 מזאת יותר מצאתי )לא מ"ד+ ע' עפנשטין ,תתקכ"ז לשנת קרוב נכתבה

.התשובה(

*** הגליון קדושת על לשמור נא ***
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ן מ ר ש אברהם הרב

והמצות התורה מדרך שפרשו אחינו כלפי ההלכה יחס

 ועל הכלל על סנגוריא של והעבודה ישראל אהבת "מצות
 מקצוע אם כי לגדה, הרגשית עבודה רק איננה הפרטים

 שכולם הענפים רבת ורחבה עמוקה וחכמה בתורה גדול
קמח עמי אורות — חסד״. תורת אור של מלשד ויונקים צומחים

פרקים ראשי
תורה שומר שאינו מי כלפי רע אהבת מצות א.

וכופר עברית בין הבחנה ב.
ומשמעותה בתוכחה הצורך ג.

ומשמעותה תשנא" "לא מצות ד.

לימינו יישום ה.

תורה שומר שאינו מי כלפי רע אהבת מצות א.

 אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות ה״א, פי״ד אבל בהלכות הרמב״ם כתב
 מצות שכל אע״פ שעור. להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וכר, המת ולהוציא

 אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו
 לרעך ואהבת שמצות הרמב״ם קבע ובמצות". בתורה לאהיר אותן אתה עשה אחרים לך

 באחיך רק נאמרות זו, מצוה בכלל שהם חסדים בגמילות דרבנן מצוות כל וכן כמוך,
 חובת לגבי אחיך בכלל אינו ומצות תורה מקיים שאינו מישראל ואחד ובמצות, בתורה
 בהלכה שם הרמב״ם דברי על דעות מהלכות בפ״ו מיימוניות ההגהות כתב וכן אלו. מצוות

 לרעך ואהבת■ שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על "מצוד. ג/
 מצוד. תוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא "ודוקא :וז״ל כמוך״

ע״כ". ב( קיג, )פסחים אשנא ה׳ משנאיך הלא ואומר רע שנאת ה׳ יראת שנאמר לשנאתו
 כנ״ל, אבילות בהלכות שכתב הרמב״ם לדברי מתאימים מימוניות ההגהות דברי

ובמצות. בתורה אחיך שהוא במי רק קיימת ואהבת שמצות
 ואילו ובמצות, בתורה שאינו במי קיימת לא רעך אהבת שמצות קובע שהרמב״ם אלא
לשונאו. מצוד. שקיימת אלא ואהבת, מצות שאין רק שלא מוסיף מיימוניות ההגהות
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שרמן אברהם הרב

וכופר עבריין כיו הכחנה ב.

 עבירה עובר לבדו שראהו "מי :הי״ד פי״ג נפש ושמירת רוצח בהלכות מביא הרמב״ם גם
מרשעו". וישוב תשובה שיעשה עד לשנאתו מצוד. זה הרי חזר, ולא בו והתרה

 שמסיים לאחר חלק, פ׳ סנהדרין מסכת המשנה לפירוש בהקדמתו שהרמב״ם לציין יש
 ונתברר כולם היסודות אלה האדם יאמין "וכאשר :וז״ל כותב העיקרים, עשרה שלש את
 מה בכל עמו ולנהוג עליו ולרחם לאהבו ומצוה ישראל בכלל נכנס הוא בהם אמונתו בה

 מחמת העבירות מן שיכול מה עשה ואפילו והאחוה, האהבה מן לחבירו איש השי״ת שצווה
 והוא לעוה״ב חלק לו יש אבל חטאיו, כפי נענש הוא הגרוע טבע והתגברות התאוה

 בעיקר וכפר הכלל מן יצא הרי היסודות מאלה יסוד לאדם וכשנתקלקל ישראל, מפושעי
 משנאיך הלא נאמר ועליו ולאבדו, לשונאו ומצור. בנטיעות וקוצץ ואפיקורס מין ונקרא

 אחד בכל קימים והאחוה האהבה שחובת כללי באופן הרמב״ם קבע כאן אשנא". ה׳
תאותו, מחמת נכשל מסוימות שבמצות אע״פ היהדות אמונת בעיקרי המאמין מישראל

 שלא ואע״פ האמונה, מיסודות באחד שכפרו אלו לגבי קיימת השנאה ומצות לתאבון, ז״א
 האלף מערכת ח״א חמד בשדי עיין לשונאו. מצוד. מסוים, בחטא חוטא מהם אחד ראה

 הרמב״ם דברי בין הסתירה על שעמד זו, פסקה בסוף באמת, אומר ואני ד״ה כ׳ אות כללים
חלק. פרק סנהדרין המשנה לפרוש בהקדמה דבריו ובין ושמ״נ רוצח בהלכות

yU מצות קיימת בהם צורות שתי יש הרמב״ם לשיטת סתירד^שכן כלל אין דברינו ולפי ,ץ

שנאה, מצות קיימת בתשובה, חזר ולא בו והתרה בפועל חוטא שרואהו במקום שנאה. א«ץ
 שסיבת במקום זאת לעומת בשונא, וטעינה פריקה של ההלכה קיימת זו שנאה ובמצות ׳ ,רג׳
בפועל בראיה תלויה לא לשונאו והמצור. בעיקר, כופר הישראל של היותו היא השנאה \ יי ל

כלל בו אין בפרהסיה, שבת מחלל או מומר או אפיקורס היותו בעצם רק אלא העבירה של
, _ / 'f,r .וטעינה. פריקה ־מצות •׳
כמובא חזר ולא בו והתרה מסוימת בעבירה חוטא שראהו שבמקרה להוסיף ויש יון,י 'י14 י ,
I (י ר '/ר4

אחיך, מכלל יצא שהוא מפני לא היא השנאה מצות ושמ״ג, רוצה הלכות הרמב״ם בדברי ישג <
 כתב נפשו, את מסכן הוא ממונו שמשום חשש ויש וטעינה בפריקה שכשמדובר והראיה _ _,7>

 נפשות על הקפידה "ותורה :הרמב״ם ובלשון' לו, לטעון או לפרוק חובה שיש הרמב״ם'י\ז׳
שאם הדת׳/ בעיקר ומאמינים ה׳ אל נלוים שהם מאחר צדיקים בין רשעים בין ישראל -י׳י<!<ז>י^

לגבי עמך אחיך וחי של הדין קיים לא א״כ זו, עבירה בגלל אחיך מכלל שיצא ^נאמר
שלך, בשונא רק מדובר שונאך, חמור תראה כי התורה הדגישה ולכן נפשות, סכנת
 הדת בעיקרי מאמינים ואינם בעיקר הכופרים אותם אבל כך. שכתב קצ״ה ביראים עיין

המצור. להתר הסיבה חלק, לפרק בהקדמה לסנהדרין המשנה בפרוש הרמב״ם דברי כדוגמת
 וחי של הדין את כלל אין ולגביהם לגמרי, אחיך מכלל יצאו שהם משום היא לשנאותם

הכלל מן יצא הרי היסודות מאלו יסוד לאדם "כשנתקלקל :וז״ל הרמב״ם כתב וכן אחיד,
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 במצוד, השנאה מצות את כורך שהרמב״ם הרי ולאבדו", לשנאו ומצוה ...בעיקר וכפר
רעך. או אחיך מכלל בכלל יוצא הוא בעיקר משכפר שהרי לאבדו,

ומשמעותה בתוכחה הצורך ג.

 רע, אהבת מצות שאין משמע הנ״ל מימוניות הגהות ודברי אבל בהלכות הרמב״ם מדברי
 שההגהות אלא ובמצות, בתורה אחיך שאינו במי קיימים ממנה הנובעות גמ״ח ומצוות

 לשנאותו" מצוד, תוכחה, מקבל שאינו רשע אדם "אבל לשון: תוספת הוסיף מימוניות
 כפי ישראל, אהבת של עשה מצות חובת מתבטלת לשנא, מצוד, או שכשמותר )וברור
 ...שונאו שהוא ״הודיעו אם כי שנאה, של בלאו ש״ב, ל״ת מצוה בספה״ט הרמב״ם שכתב
 מצות קיימת לא לשנוא שכשמותר הרי כמוך". לרעך ואהבת אמרו והוא עשה על עובר

 תוכחה ששמע לאחר שרק קובעת תוכחה" מקבל "שאינו הלשון תוספת לרעך(. ואהבת
 כן לפני אך לשנאתו, ומותר רעך, או אחיך מכלל יוצא ורשעותו, חטאו בדרך וממשיך

 החינוך בדברי כן גם נמצא תוכחה של זה תנאי לשנאתו. ואסור אחיך מכלל יצא לא עדיין
 אלא אסור בו אין הרשעים בשנאת "אבל וז״ל: קוק(, הרב מוסד )הוצאת רמ״ה מצוד,
 משמע בחם". לחזור רצו ולא פעמים הרבה חטאם על אותן שנוכיח אחר לשנאתן מצוה

 נשארת כן ואם לשנאתו, ואסור אחיך מכלל יצא לא עדיין פעמים, הרבה התוכחה שלפני
 :וז״ל כ״ח אות ב׳ סימן שחיטה בהלכות איש החזון כתב וכן כלפיו, הריע אהבת חובת

 מקבל שאינו אחר אלא לשנאתו רשאין שאין כתב דעות מהלכות פ״ו מימוניות "והגהות
 אי והנה ד״ה ט״ז אות ב׳ סימן שחיטה בהלכות שם איש החזון כתב מזו ויתרה תוכחה".

 אותו מורידין דאין עוד "ונראה מעלין, ואין מורידין של הדין לגבי הקטע, בסוף וכו/ מומר
תוכחה". אילו?קבל בדברים להוכיחו שישתדלו עד

פנים. בשני לראות יש רשע נקרא הוא תוכחה לאחר שרק לתנאי הסיבה את
 גס בחטאו שממשיך חוטא וחטאו. רשעותו וחומרת מדת את קובעת התוכחה א.

ובמצוות. בתורה אחיך מגדר עצמו את מוציא תוכחה, ששמע לאחר
 כלפיו, ורעות אחוד, מחובת ובמצוות בתורה שאינו מי את המוציאים הדינים כל ב.
 לדרך לשוב החוטא על לכפות אמצעים בבחינת הם שנאה, אסור לרעך, ואהבת כמצוות
 הועילה לא החוטא, את בתשובה להחזיר שמטרתה שהתוכחה, לאחר ורק והמצוות, התורה
אחוה. ומדיני ישראל מכלל שיוצא ע״י לכפותו התורה קבעה

 לאחר הרשע את לשנוא המצוד, או ההתר צדדי שני את אחרת בצורה להסביר אפשר
 הממשיך התוכחה, שלאחר והחטא הרשעות מידת קובעת-־את רק שתוכחה נאמר אם התוכחה.

 שבין חובה היא השנאה אשנא, ה׳ משנאיך מדין אותו לשנא חובה והחטא, הרשעות בדרך
 מבחינת שהוא רשע שונא גם הקב״ה שכן לשנא, חובה כזו בדרגה רשעות כלומר לה׳ אדם

של שחמצוה נאמר אם אך השנאוי. כלפי מטרה כל זו שנאה של במצוה ואין ה׳, משנאך
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 שישוב לו לגרום הרשע, את לתקן במטרה המשך פעולת היא התוכחה, לאחר הרשע שנאת
 מצוה היא זו שנאה מצות שגם הרי תוכחה, בדרכי חזר שלא לאחר מרשעותו בתשובה

ה׳. אל וישוב דרכו את יתקן זו שבדרך כדי לחברו, אדם בין
לעולם, אסורה בלב שנאה השני ההסבר לפי כי היא, אלו, הסבר צדדי שני בין הנפק״ט

 היא והחובה זו, בשנאה יודע ואינו מאחר מרשעותו הרשע את תשיב לא בלב שנאה שכן
 מצות שכל הראשון להסבר אך בתשובה, לשוב לחוטא שתגרום השנאה, את להראות
רשעות, לשנוא חובתו ברשעותו, גמור רשע שרואה שכל למקום, אדם בין היא השנאה

שמיא, כלפי האדם חובת רק היא השנאה שכן ומחויבת מותרת שבלב שנאה אפילו כן אם
 הרע שנאת בלבו שתקבע מטרתה אלא ותשפיע, תפעל זו ששנאה בלי הרע, את שישנא

ממנו. והתרחקות
 והמצוות התורה מדרך שפרשו מאחינו אותם כל כלפי בדורנו שייכת נוספת נפק״מ

 המצוות לדרך לחזור שהוכחנום אף על התורה, מצוות על ועוברים חוטאים מהם ורבים
 אהבת ע״פ שכתב כ״ח אות ב׳ סימן שחיטה יו״ד איש בחזון )עיין בסורם. ממשיכים והם

מהר״ם מתשובת כן שהביא מה״ט הרשעים, את לאהוב דמצוה מולין ר״י בשם חסד י'
 השנאה שמצות נאמר אם להוכיח(. יודעים אנו שאין תוכחה קודם הוא אצלנו כי מלובלין

 השנאה שבימינו הרי והמצוות, לתורה לחזור דרכם לתקון לגרום להשפיע כדי קיימת
 השנאה שמצוות נאמר אם אך המצוות. מדרך יותר נרחיקם ובשנאתינו הפוכה מטרה תשיג

 מן בנפשותינו להתרחק היא והמצור. החוטא, תקון של ענין כל בלי לה׳, אדם בין היא
בה. שמצווים או מותרת שבלב שנאה א״כ לה׳, שנוא אשר את ולשנא הרע

ומשמעותה תשנא" "לא מצות ד.

 ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול בלבבך, אחיך את תשנא לא "ת״ר :ב טז, ערכין בגמ׳ איתא
מדבר". הכתוב שבלב בשנאה בלבבך, ת״ל יקללנו,

 סתם קללה או הכאה שכן תוכחה, בדבר נאמרים הברייתא שדברי רש״י ומסביר
 בדרכי אפילו מותר חטאו, על ולהוכיחו מחטאו רשע להשיב בדרך שמדובר וכאן אסורים,

 (.׳הגמ דברי כך שהסביר שם מהרש״א )ועיין אסורה, בלב שנאה אבל קללה או הכאה
 כלל תפעל שלא בלב, שנאה תהיה שתגובתו אסור חוטא אדם כשרואה שגם משמע

 לשוב לחוטא לגרום הגלויה שנאתו עשויה ובכך שנאתו, את יראנו אלא למוטב. להחזירו
 הקשורים מאסורים אחד הוא בלב שנאה איסור שכל נראה זו בדרך ד.גמ׳ מהבנת למוטב.
 וז״ל: י״ז במצוד. הסמ״ק במפורש כתב וכן למוטב, להחזירו ובדרכים לחוטא בתגובה

 שמזהיר ואהבת, בכלל ואינו בלבבך אחיך את תשנא לא דכתיב חברו את לשנא "שלא
בלבו לשנאותו אסור הכי אפילו עבירה, עבר אם כגון לשנאותו שמותר אותו על אותנו
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 תוכיח "והוכח פרץ רבינו הגהות ומוסיף שנאתו". לו יראה אלא יפות פנים לו ולהראות
 אחד הוא השנאה שאסור הרי ברבים". להלבינו חטא עליו תשא ולא בצנעה, עמיתך את

 קשור שנאה אסור ואין החוטא, אדם כלפי והתגובה התוכחה בדרכי הקשורים מאסורים
 לרעך, ואהבת מצות של הלאו בגדר אינה תשנא לא מצות כלומר ואהבת. למצות כלל
 הרי אסורה, לחוטא תועלת שום תביא שלא שבלב שנאה אלא אסורה השנאה עצם שלא

 היא זו בשנאה תועלת מקבל לא וכשחברו לחברו אדם שבק מצוד. הוא השנאה שאסור
 לתכליתה, מגיעה לא כשהתוכחה שיטות, לאותם עצמה תוכחה שבמצות כשם אסורה,

אסורה. היא
 מצוד. היראים כתב התוכחה דרכי ממצוות אחת שנאה במצות הרואה רש״י וכשיטת

 כך בלבבך שתאמר בלבבך אחיך את לשנוא רשאי אינך תשנא, "לא :וז״ל )ל״ט( קצ״ה
תוכיח". הוכיח אלא כהוגן שלא פלוני עשה

 הרמב״ם שיטת קימת בלבבך, אחיך את תשנא לא אסור בהבנת זו שיטה לעומת
 תעשה בלא עובר בלבו מישראל אחד השונא "כל וז״ל: ה״ה, פ״ו דעות בהלכות שכתב

 ולא מעשה, בו שאק לפי זה לאו על לוקק ואין בלבבך, אחיך את תשנא לא שנאמר
 רשאי שאינו אע״פ והמחרפו חבירו את המכה אבל בלב, שנאה על אלא התורה הזהירה

 :וז״ל וכתב, הסבר הרמב״ם הוסיף ש״ב ל״ת המצות ובספר תשנא״. לא משום עובר אינו
 לא על אבל הלאו, זה על עובר אינו אותו שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה "אמנם
 הוא הלב שנאת אבל כמוך, לרעך ואהבת אמרו והוא עשה על ועובר תטור, ולא תקום
 יכנו לא "יכול בערכין, ר,גמ׳ דברי את הבין שהרמב״ם הרי הכל". מן יותר חזק חטא
 קשר כל קיים ולא וחומרתה, שבלב שנאה אסור כמגדירים בלבבך" ת״ל יקללנו ולא
 ואהבת, למצות הקשור הלאו הוא שנאה אסור בתוכחה. הקשורות למצות זה אסור בין

 על ועובר אותו שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה "אמנם המצות, בספר כדברק
 כתוצאה קללו או הכהו אם שאף הרמב״ם בשיטת )וצ״ל ...״לרעך ואהבת אמרו והוא עשה

 הבאה שההכאה אלא ההכאה, אסור מלבד שנאה אסור ההכאה בעצם אק בלב, משנאה
 תמיד נשאר שנאה שאיסור מכך ונובע בתוכו, שהיתה השנאה על גלוי היא בלב משנאה

 מאיסור חלק ולא בלב השנאה על גלוי רק הוא ההכאה מעשה שכן מעשה, בו שאין לאו
 המחרפו "וכן :וז״ל שכתב, ה״ה פ״ו דעות בהלכות הכס״מ דברי את להבין יש וכך השנאה,

 תשנא", לא משום עובר אינו אותו משנאתו ומחרפו מכהו שאינו מאחר רשאי, שאינו אע״פ
 מעשה בעצם שנאה אסור על שעובר שנאתו משום חרפו או הכהו שאם מדבריו לדייק ואין

 על גלוי רק הם וחרוף ההכאה שנאה, מתוך חרפו או שכשהכהו אלא ההכאה, או החרוף
 שלא ובודאי בלבו, שהיתה שנאה אסור על עובר והוא אותם, ושגרמה שהיתר. בלב שנאה
 ולא בלב השנאה על גלוי רק היא שכן מהשנאה, כתוצאה שנגרמה אף ההכאה על ילקה
האסור(. ממעשה חלק

הנאמרת שנאה מצות כך בתוכחה, הקשורות במצוות קשור אינו שנאה שאסור וכשם
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 את הרואה באדם הקיימת שנאה במצות אם לעיל, כנאמר מיוחדים ורשעות חטא במצבי
 מצוד. הרואה רק שבו נפש(, ושמירת רוצח הלכות )סוף חזר ולא בו והתרה חוטא חברו

 הנאמרת שנאה במצות ואם אחרים, של ולא שלך — שונאך — הפסוק כדברי בשנאה
 הלא הפסוק, אומר וכלפיו רעך, או אחיך מכלל יצא ובזה היהדות בעיקרי שכפר באחד

 ובעיקר למוטב, החוטא של להחזרתו דרך כלל ענינה אין זו ושנאה אשנא, ה׳ משנאיך
 כזו ששנאה ובודאי גלויה, שאינה בלב שנאה רק שנאה אסור ענין בכל רואה שהרמב״ם

 מצוד, כזו שנאה על וגם קיומה על יודע אינו שכן החוטא, להחזרת מועלת אינה כלל
 ע״מ לבורא, אדם בין מצוד, היא השנאה מצות ענין שכל הרי שנאמרו, בתנאים הרמב״ם
הרע. מן יתרחק ובזה שונא שהקב״ה רע כאותו הרע שנאת פנימה בלבו שיחדיר

 "ודוקא שכתב ואהבת מצות על דעות בהלכות מימוניות ההגהות שדברי לומר וצריך
 שנאמר לשנאתו מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע באדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא
 שנאה מצות תולה הוא מפורש שבהם אשנא", ה׳ משנאיך הלא ואומר רע שנאת ה׳ יראת
 הקושרים והסמ״ק, יראים, רש״י, אשכנז חכמי לשיטת בהתאם נאמרו תוכחה, קבלת באי
 ד,חנוך שדברי אלא הרמב״ם. על מימוניות ההגהות חולק ובזה בתוכחה, שנאה אסור את

 הרמב״ם ולשון שיטת את כתב )רמ״ה( שנאה אסור במצות דבריו שבתחילת ברור, צריכים
 כתב שנאה במצות דבריו בסוף ואילו כשיטתו, שמותר שסובר משמע שנאה, במצות
 חטאם על אותו שנוכיח אחר לשנאתו מצוה אלא איסור בו אין הרשעים בשנאת "אבל
 משמע התוכחה, לאחר דוקא לרשעים השנאה מצות ענין את שתלה הרי פעמים", הרבה

הרשע. לשנאת היתר אין עדיין התוכחה שלפני
 שכתב, רוצח הלכות בסוף הרמב״ם בדברי ג״כ אלו דבריו את התנוך מצא ושמא

 זה הרי חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו כגון חכמים "...ואמרו וז״ל:
 עבירה "שעבר כתב הרמב״ם שגם הרי מרשעו", וישוב תשובה שיעשה עד לשונאו מצוד,

 הרשע ושלאחריה בהתראה צורך יש הרמב״ם בשיטת שגם משמע חזר" ולא בו והתרה
 משמע עבירה", "שעכר עבר בלשון שכתב הרמב״ם בדברי לדקדק ויש ברשעותו, ממשיך

 וכהסבר למוטב. החזירתו לא זו ותוכחה חטאו, לאחר והוכיחו, פרושו בו" "והתרה שהבטוי
 דברי את להסביר שהרחיב מימוניות ההגהות בדברי למצוא גם אפשר החנוך בדברי זה

 בשיטת והבנתו החנוך כדברי רוצוש״ג, בהלכות הרמב״ם בדברי ולהשלימם הרמב״ם
 הוא התוכחה ענין כל החינוך לשיטת ובין מימוניות ההגהות לשיטת בין ולפ״ז הרמב״ם.

 למצות התוכחה מצות בין קשר כל ואין לשנאותו, ומצוה שמותר רשעותו, דרגת קביעת רק
 ולא בו והתרה חוטא שראהו במקום רק נאמר שנאה במצות התוכחה שענין יתכן השנאה.

 זה לגבי אבל והוכיחו, חוטא שראהו לזה מיוחדת היא השנאה שמצות בתשובה, חזר
 שכפר בכך אחיך מכלל שיצא מכיון אלא חוטא, שראהו מחמת לא היא לשנאותו שהמצור,

 ורעות באחור, הקשורים התורה דיני לכל אחיך מכלל יוצא ובכך היהדות, מעיקרי באחד
שכן שנאה של אסור מכלל יוצא וכן וכו׳, נפשות הצלת חובת רבית, אסור ואהבת, כגון
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והמצוות התורה מדרך שפרשו אתינו כלפי ההלכה יחם

 תוכח! שתהיה צריך לא זה במקרה אחיך, את תשנא לא כנאמר אחיך, כלפי נאמרת השנאה
השנאה. מותרת אחריה שרק מראש

לימינו יישום ה.

 שפרקו אותם כלפי בימינו ברשע שנאה ומצות שנאה אסור ואהבת, במצות דנים כשאנו
 אסור ענין שכל והיראים, הסמ״ק רש״י של שלשיטתם הרי והמצות, התורה עול מעליהם
 בימינו בתשובה, והרשע החוטא והחזרת התוכחה בדרך קשור השנאה מצות או השנאה

 מטרתה, את תמלא לא ובכך והמצות, התורה מדרכי יתר להתרחקות תגרום שהשנאה
 את הקושרת זו לשיטה זו(. מסיבה לעולם נאסרה בלב ששנאה )כשם אסורה• כזו שנאה
 לא תוכחה לאחר ורק הכללית, תוכחה במצות אחיך שנאת אסור או הרשע שנאת מצות
 המצות כל על שנאה ממצות ללמוד כלל אין שנאה, מצות וקיימת שנאה אסור קיים

 ענין שכן אחיך, או רעך מכלל הרשע יוצא תוכחה לאחר שרק ורעות, באחוה הקשורות
 בתוכחה תלויה שנאה מצות ולכן הגדרתם בעצם לזה זה קשורים השנאה ומצות התוכחה

 מימוניות ההגהות מדברי לעיל החזו״א של הוכחתו לפ״ז מצות. לשאר ממנה ללמוד ואין
 שההגהות נאמר אם הוכחה, אינה מעלין ואין מורידין כגון באחוה הקשורות מצות לשאר

לעיל. כמובא והיראים הסמ״ק הרש״י כשיטת סובר מימוניות
 היום יחסינו את להסביר הדרך ואהבת, ומצות שנאה אסור בהבנת הרמב״ם לשיטת

 מדין שנאה מצות כלפיהם קיים שלכאורה ומצות, תורה עול מעליהם שפרקו לאחינו
 למצא יש ובמצות, בתורה כמוך שאינם משום אהבה מצות קיימת ולא אשנא ה׳ משנאך
 ובני האלה התועים בני "אבל לקראים: ביחס שכתב ה״ג פ״ג ממרים בהלכות בדבריו
 כתינוק הוא הרי דעתם, על אותם וגדלו הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם

 פי על ואף כאנוס, הוא שהרי המצות, בדרכי לאחוז זריז ואינו וגדלוהו ביניהם שנשבה
 ...טעותם על גדלוהו שהרי אנוס הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי שהוא כך אחר ששמע
 הרי התורה". לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי לפיכך

 מכלל יוצאים הם ובזה היהדות מעיקרי באחד שכופרים אע״פ הקראים, הרמב״ם, שלשיטת
 בסיבת תלויה היהדות מעיקרי ובאחד בתושב״ע כופרים היותם שסיבת כיון רעך, או אחיד

 אנוסים, והם באשמתם שלא היא הסיבה אם ואמונה, תורה חיי ממסגרת האדם יציאת
 נשארה אחיך וחי שמצות רק שלא הרמב״ם, מפורש •כתב וכן אחים. בגדר הם נשארים
 ולמשכם בתשובה להחזירן "ראוי אלא מעלין, שאין מורידין של הדין ונופל כלפיהם,

שלום". כדברי

 מומרים דק להם אין "הקראים :בה״ו כתב רבית בהלכות קנ״ט ביו״ד השו״ע ואמנם
 מומר משא״ב בריבית, הנאמר אחיך" "וחי בגדר נשארו הם שכן ברבית", להלוותם ואסור
בב״י בדבריו מובא טעם־השו״ע בריבית. להלוותו מותר ולכן אחיך, מכלל שיוצא ממש
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שרמן אברהם הרב

 שגם הרי פ״א, לחולין המשנה בפירוש ג״כ המובאים הנ״ל הרמב״ם ירבר על

 לבין שנשבה "תינוק כתב: בהג״ה שם הרמ״א וכן הרמב״ם, שיטת את למקב השן״ע
 משמע בריבית", לו להלוות ואסור כקראים דינו כלל, ישראל מתורת עייו ואיגו ם״העכן

הרמב״ם את שמקבל
 מי או שנשבה תינוק שלגבי הנ״ל, ממרים בהלכות הרמב״ם של .שונו מ ברור ונראה

 שלום׳/ כדברי "ולמשכם כתב שכן רשע שנאת מצות ג״כ קיימת לא העווזט על ןלןהךשג

 שאר כל וכן ואהבת ומצות שנאה אסור כן ואם שלום, דרכי תואמת איגח ששנאה וודאי
 שהוא תורה, שומר שאינו הצבור כלפי קיימים רעות או אחוה לחובת ז4יהנוגע ןןךינים

*בושרי קוווודנו בגדר

ראה: ענין. באותו שנתפרסמו נוספים למאמרים המעיין את נפנה זה נושא לש *
המועדים, תורת גורן, ש. הרב ויבלח״א פ״ז; ח״א, ולב, מצוה זצ״ל, בר־שאול א. 5ו"

ט מורשה פילבר, י. הרב של ותגובתו שטיין דב ;43 עמ׳ א׳, מורשה הם, י. ׳
הובאו דבריו ותמצית זצ״ל, קוק הרב ובמחשבה, בהלכה זה, בנושא לעסוק "־כה
העורך. הערת - קוק. הרב של במשנתו הסנגוריא אפרתי, א,
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ההלכה לאור — והמצות מהתורה המנותקים קולים מעמד

מאת

שדמו אברהם רב ד.

 ואתיופיה רוסי׳ של המועצות ברית מגלויות לישראל העליה גלי של המופלא תחזירו
 כבולם ורובם מאחר בהלכה. למעמדם הנוגע בכל יסוד ובעיות נכבדות שאלות מעורר

הלכתית, בחיבה דורשת זו כאובה מציאות ומצוותיה, אמונתה ישראל מסורת מנותקים
[123 4547 .אוז״וז

ההלכה סיה צורת על אצלם מצוותיה וקיום התורה אמונת של העדר כמה'משפיע עד
החכמה| |אוצר , ומשפטיות. חברתיות אישיות, ראות מנקודות כלפיהם

 שינחו ההלכתיים והעקרונות היסוד קוי את הנכבד הצבור כפני לשרטט אבקש
 בבחינת ונתחיל ההלכה. לאור עמדתנו לקביעת אלו, נכבדות שאלות עם בהתמודדות אותנו

מסכנה. להצלתם השבת את לחלל אף הצורך ובמדת חייהם הצלת בעצם לעסוק חובתנו

א
 יהודי של חייהם בהצלת לעסוק גדולה ומצות קדושה שחובה הלכה נפסקה כידוע

 לצורך אם השאלה התעוררה וכאשר המועצות. ברית מגלות ולהוציאם רוסי׳ גליות
 הלבה נפסקה שבת, לחלל מותר האם בשבת במטוסים להטיסם צורך יש מגלותם הוצאתם
 לבאים ביחס וכן זו. מגלותם להוצאתם השבת לחלל אף מותר אחרת דרך אץ שכאשר

 תשד״מ סיון בכ״ו שפורסמה תשובה באגרת זצ״ל פיינשטיין משה ר׳ הגאון פסק מאתיופיה
 ישראל כל כדין ומסכנה" משמד להצילם מצור. יש גיורם קודם גם אבל .. :,״.בזה״ל

ביהודים". יחוסם בעצם הוי "הספק שבאן גם להקל" נפשות ש״ספק

 מי על שבת מחלליו איד והקשה רשב״מ בדברי כך דייק ע״א פד. דף יומא במס׳ המאירי
 ישמור שלא אע״ם השבת את עליו ומחלליו שעה אלא לחיות יכול שאעו מרוצץ שנמצא
 עיקרי בטעם ב״ה שמעה ר׳ דברי את שקבל בדבריו להבין מקום והיה הרבה. שבתות

ב״שבתות דוקא מדובר שאיו קושיתו, ותירוץ דבריו מהמשך וכן שבת דוחה דסקו״ב לדון

 את שמהללים שהסיבה ע״א פה דף יומא במס׳ מנסיא בן שמעון ר׳ דברי ידועים
 עליו חלל תורה אמרה השבת" את ישראל בני "ושמרו שנאמר נפש פקוח לצורר השבת

 ע״ב קנא דף שבת מס׳ בברייתא דבריו הובאו וכן הרבה. שבתות שישמור כדי אחת שבת
 ברייתא הובאה א( )בראשית גאון אחאי דרב ובשאילתות בס״י( רשב״א )או רשב״ג בשם

 רבינו מדזזביא למדנו מיהא "הא וז״ל ה ס״ק שאלה העמק בפרושו הנציב ע״ז וב׳ זו
 נפש להציל שבת שמחללין שהסיבה נראה רשב״ם מדברי להלכה". דס״ל ש״מ זו דרשא

 כתוצאה יתקיימו ה׳ שמצות ז״א הרבה שבתות תשמור נפש אותה שבעתיד כדי היא
 מצות לקיום תביא לא הנפשות הצלת שאם משמע השבת, נדחית ולכן זה שבת מחילול

 מצוות בקיום רוצים שאינם במי מקרים, באותם לפי״ז נדחית. השבת אין בעתיד ה׳
 נפשם שהצלת להניח ויש ומצוותיה, אמונתה התורה מדרכי שפרשו מאחינו כאותם התורה

ואמנם השבת. את עליהם מהללת שאין הרבה", שבתות "לשמירת בעתיד אותם תביא לא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 60 מס עמוד שבעל־פה[ לתורה ]הכינוס לב - פה



שבעל־פרי תורה סב

 שנמצא שמי וכתב אמורים הדברים אחרות מצוות על גם אלא שבת מצות היינו הרבה"
 שמא מלוגיל ר״י כתב וכן ולהתוודות, בלבו לשוב יכול שיצילהו שעה באותה מרוצץ
 חמאירי דברי שמסוף אלא בתשובה, לכשישוב הבא העולם לחיי יזכה שיהיה שעה באותה
 נאמרו ודבריו שבת דוחה דפקו״ב לדין עיקרי כטעם רשב״ט דברי את ראה שלא נראה

 היינו בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר הדברים "וכלל בלשונו שם וסיים הערה דרך רק
בהם". "וחי מהנאמר נלמד שבת דוחה דפקו״ב הדין שעיקר

 בשבת מישראל אדם של הייו בהצלת עוסקים כאשר עקרונית, שאלה לפנינו
 להצלתו השבח נדחית אם הקובע גורם מהוה מצוות קיום האם השבת, את עליו ומחללים

 שבת, דוחה דפקו״ג לדין העיקריים המקורות בשני תלוי השאלה פתרון ולכאורה לאו, אם
 אבל הרבה, שבתות שישמור כדי הוא השבת חלול מגסיא בן שמעון ר׳ דברי פי על

 אמינא הוה התם הואי אי שמואל אמר יהודה א״ר ע״ב פה ביומא שם הגט׳ למסקנת
 פירכא להו אית לכולהו רבא אמר שימות, ולא יח( )ויקרא בהם וחי מדידהו עדיסא דידי

 ה״א ב סרק שבת הל׳ הרמב״ם להלכה זה מקור והביא פירכא. ליה דלית מדשמואל בר
 ג׳ בהלכה שם והמשיך מצות", כל כשאר נפשות סכנת אצל שבת היא "דחויה וז״ל

 האדם אותם יעשה אשר שנאמר סכנה בו שיש לחולה שבת בחלול להתמהמה "ואסור
 וחסד רחמים אלא בעולם נקמה התורה משפטי שאין למדת הא בהם שימות ולא בהם דחי

 הוא פקו״ב אצל נדחים מצוות ושאר שהשבת הסיבה זה מקור ע״פ ע״כ. בעולם", ושלום
 לסכן עלול שבת מצות ובכללם המצוות קיום בו במצב כי בהם והי הפסוק מן שלמדנו

 שהשבת לכך סיבה היא והצלתם החיים עצם זה מקור ע״ם המצוות. נדחים אדם, היי
 באמונת שאינם כאלו גם ולכן לאו, אם מצוות בקיום יהיו אלו חיים אם לבחון בלי תדחה

נפשם. להצלת השבת תדחה מצוותיה וקיום התורה
, החכמה'. אוצר • • ׳

 "בפקו״ג בזה״ל ומיהו ד״ה פג סי׳ או״ח הלק בתשובותיו סופר החתם כתב ובן
 ישמור" לא דאפי׳ מישראל נפש לקיים רק אלא הרבה שבתות שישמור כדי הטעם אין

 ע״ב פה דף יומא במס׳ שמואל דברי ע״ם שנפסקה מהלכה זאת שהוכיח בדבריו עיי״ש
 אע״ם השבת את עליו שמחללים נפש בסכנת והוא נוכרים שרובה בעיר שנמצא בתינוק
 ששבת נח בן כדין לשבות לו שאסור ואפשר טלן במצוות מצווה אינו תינוק שאותו

 ישמור לא והוא שבח עליו נהלל איך וא״כ בנוכרים, רובא בתר דאזלינן משום וזאת
 כדי הוא שבת דוהה דפקו״ג שטעם אלא מצוות, בקיום יהיה לא וכלל אתת שבת אפי׳

 ממעוט הוא שמא למעוטא וחיישינן הרוב אחר הולכין אין ובפקו״ג מישראל נפש להציל
 מצווח בקיום יהיה לא זה שתינוק שהעובדא הרי השבת. את עליו מחללין ולכן ישראל

 המשנה ולפקח. ד״ה ע״א פה יומא בתום׳ ועיין נפשו, את להציל החובה את משגה אינה
 שנמצא תינוק של מההלכה הוכיח ג״כ לפי אלא ד״ה הלכה, בבאור שכט בסי׳ ברורה
 אחת מצוד. דדחינן הטעם דאין במצוות כלל תלוי לא לדינא "אבל בזה״ל למסקנה והגיע

...״.ישראל של חיים בשביל המצוות בל דחינן אלא מצוות הרבה בשביל
 אינה ואתיופיה מרוסי׳ העולים אצל ומצוות אמונה העדר שמציאות דברינו מסקנת

 ניתן אחרת דרך אין כאשר הצורך בשעת ואף נפשם להצלת החובר. את שתמנע סיבה
 בעיר שנמצא דתינוק מדין והמ״ב התת״ס שראית לציין ראוי להצלתם. השבת את להלל

 המצוות שלגבי משום במצוות אינו שבפועל אף השבת את עליו שמהללין נכרים שרובה
 למרות מאתיופיה, העולים לגבי לדמותה יש הנכרים מרוב בא שהוא הרוב אהר הולכין
באגרתו, פיינשטיין משח ר׳ שהדגיש וכפי הנכרי, התינוק של מהספק שונה יהדותם שספק

%
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סג ההלכה לאור — והמצות מההורה המנותקים עולים מעמד :שרמז אגרהם הרב

 הספק שכאן גם להקל" נפשות "ספק דאמרינן האתיופים, כלפי לעיל שהובאו בדברים
כיהודים. יחוסם בעצם הוא

 שחינוכם מרוסי׳ מהעולים רובם של מלבם האמונה העדר של הכאובה המציאות
 מעוררת בלבם, אפיקורסות של נורא חלל הותיר הקומוניזם, ברכי על כפרני האתאיסטי

 לאפיקורסין ביחס נאמרה ידועה הלכה נפשם, בהצלת העיסוק לחובת ביתם נוספת שאלה
 סי׳ או״ח הפרמ״ג וכתב מעליו, ואין מורידין חיים בסכנת נמצאים הם שכאשר ומומרין

 במ״ב להלכה דבריו הובאו השבת את עליו מחללין אין להכעיס שהמומר סק״י שכה
ט. ס״ק שכט סי׳

 בו ומרדו בבוראם שהכירו להכעיס ואפיקורסים למומרין נאמרה זו שהלכה אלא
 הרמב״ם שהגדיר בפי שנשבו תינוקות בבהיגח לראותם יש המועצות ברית יהודי כל ואילו
 שנשכו ותינוקות כאנוסין השיבי הקראים של ותלמידיהן דבניהם ד,"ג פ״ג ממרין בהל׳
 שם והוסיף דעתם, על אותם וגדלו הקראים בין ונולדו אבוחם אותם שהדיחו משום

 שהרי כאנוס הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי שהוא אח״כ ששמע ואע״ם חרמב״ם
 איש החזון פסק וכן מעלים, ואין דמורידין הדין נופל אלו ובנסיבות טעותם. על גדלוהו

 וז״ל כתב הנ״ל הרמב״ם דברי את שהביא לאהר כח. אות ב סימן שחיטה הל׳ יו״ד ה׳
 אוח שם בחזו״א ועיין הצלתו". בשביל השבת את עליו לחלל ואף להחיותו אנו "ומצווים

 ית׳ שהשגחתו בזמן אלא מעלין ואין דמורידין דין נאמר לא כי נוסף טעם שהביא טז
 מה סי׳ ה״א בריי״ש לר״י יעקב חלקת בשו״ת פסק ובן דבריו בל עיי״ש ובר, גלוי

ימינו. של בפרהסי׳ שבת מחללי של בפקו״ג שבת שמחללין
 את קובעת המצוות וקיום האמונה העדר של העובדה עצם שלא הדברים ־'־מסקנת ־
 המיוחדות החברתיות והרקע הנסיבות אלא העולים, של נפשם בהצלת לעסוק החובה מדת

 חובתנו פיה שעל ההלכה את הקובע גורם מהוים נתחנכו ברכיו שעל המוטעה והחינוך
החסר. ומצותי רוחני האמוגי, מצבם למרות קיימת נפשם להצלת

ב
 מדרכי שפרשו אחינו כל של ההלכתי מעמדם בהגדרת שנשבה" "תינוק עקרון

 הקשורות רבות להלכות בסיס מהוה בריה״מ עולי אחינו ובפרט ומצוות התורה שמירת
 כמוך" לרעד "ואהבת מצות לחברו, אדם שבין בתחום המרכזית המצוה כלפיהם. ביחס

 כתב וכן ומצוות, בתורה ה״רע" של בהיותו תלויות ממנה המסתעפות גמ״ח ומצוות
 אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות ה״א פי״ב אגל בהל׳ ;עב׳־ם :

 אלו מצות שכל אע״ם שעור להם שאין שבגופו חסד גמילות הן ואלו וכו׳ מת ולהוציא
 לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 מחוה ומצוות תורה שקיום הרי ע״ס ובמצות" בתורה לאחיך אותן אתה עשה אחרים
 הרמב״ם דברי על דעות, מהל׳ בפ״ו מימוניות הגהות והוסיף וגמ״ח, "ואהבת" לחובת תנאי

 ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אהד כל את לאהוב אדם כל על מצוד, ג הלכה שם
 מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא ודוקא ..״. :וז״ל כמוך, לרעך

 )פסחים אשנא" ה׳ משנאיך הלא ואומר רע שנאת ה׳ יראת שנאמר לשנאתו מצוה תוכחה
ע״כ. ב(, קיג,

 ואילו ובמצות בתורה שאינו במי קיימת לא לרעך ואהבת שמצות קובע הרמב״ם
לשונאו. מצוה שקיימת אלא ואהבת מצות שאין רק שלא מוסיף מימוניות הגהות

ומצוות תורה העדר של המצב שעצם לחשוב מטעה דבריהם של פשטני למוד
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שבעל״פר. הורה סד

 דבריהם וליבון בירור אד השנאת ואיסור הרע אהבת מצות הובת את מפקיע זולתו אצל
 לביטול טעם אינו והמצוות התורה העדר שעצם מלמדנו בהם שעסקו המפרשים ודברי
 תורה בו שאץ המצב את לאדם שהביאו הנסיבות הם אלו הלכות את הקובע אלו, מצוות

 מי וכל הנכרים בין שנשבר. כתינוק משפחתי הברתי אונס הם הנסיבות וכאשר ומצוות
 ומצוות תורה בו איו שבפועל למרות "רעו" במסגרת נשאר האדם טעותם, על שגדלוהו

 כת ס״ק שחיטה הל׳ איש החזון מפורשות כתב וכן ואפיקורסות. כפירה בו ויש
 פ״ג הר״מ וכמש״ב אנוס יהיה שלא תנאי בזה יש "...ועוד ח״ל: מומר כלפי

 שנשבה ותינוק שנשבה וכתינוק כאנוסים השיבו ותלמידיהם רבניהם ממרים,.ה״ג מהלכות
 בשביל השבת את עליו להלל ואף לההיוחו אנו ומצווין גדול כלל ר״ס כדאמר קרבן מביא

 מקבל שאינו לאחר אלא לשנאתו רשאיו שאין כתב דעות מהלכות פ״ו ובהגה״ה הצלתו
 מה״ט הרשעים את לאהוב דמצוה מולין הגר״י בשם כתב חסד אהבת ספר ובסוף תוכחה
 להוכיח יודעין אנו שאין תוכחה קודם הוא אצלנו כי לובלין מהר״ט מתשובת כן והביא

 שאר לענין וכן היבום מן לפטור בזה לדון אפשרלגו אי ולכן באנוסת להו דדייגינן
הלכות".

 שאינו מי בבחינת שהוא או אנוס היותו שנסיבות ברור מלמדים החזו״א דברי
 אהבת מצות ולכן כאנוס אותו דגין אנו מימוניות, ההגהות דברי כדיוק תוכחה מקבל
 א׳, תחומין בקובץ במאמר כתבתי זו בסוגיא ומפורט רחב )בירור כלפיו נשארת הרע

 היוצא והמצוות"(. התורה מדרך שפרשו אחינו כלפי ההלכה "יחס תש״נל צומת הוצאת
 ומצוותיה, אמונותיה“ התורה בהם שאין בריה״ט עולי לאחינו שגרמו שהנסיבות מדברינו
 הנובעות וגמ״ח לחברו אדם שבין מצווח וכל ו״אחינו" "רעינו" בכלל נשארו שהם קובעות

בארצנו. בקליטתם הקשור החומרי לסיוע הנוגע בכל עוז ביתר כלפיהם עלינו מוטלות מהם
 ששמע אתר שגם שנשבה תינוק המושג בהגדרת הרמב״ם של חדושו את לציה יש

 עדיין ומצוותיה ישראל תורת בלא בדרכו וממשק ודתם היהודים וראה יהודי שהוא
 יהדותם על שידעו רוסיה מעולי אותם אף ע״ב טעותם. על גדלוהו שהרי הוא "אנוס"

 אורחות ישנו לא ובכ״ז ודתם יהדותם על מעט ילמדו לישראל כשיבואו או ישראל דת ואח
 אמנם שנשבה. תינוק שם עדיה עליהם ישאר ומצוות תורה של חיים בלא וימשיכו חייהם
 תינוק שגדר יוסף הנמוקי שיטת הביא ולענין ד״ה ריבית הל׳ קנט סימן יו״ד בטור בב״י

 ישראל בה שעומד מי אבל מעולם ישראל בתורת הכיר שלא למי רק נאמר שנשבה
 כתינוק אנוס גדר לו שאה היינו הוא המורידים מן עכו״ם של בחוקותיהם ומדבק והולך

מזק. להיות הופך והוא שנשבה
 שבקיגן "לא וכתב הנימוק״י לדעת הרמב״ם דעת בין הכריע שם דבריו בסוף אך

 בדברי ועיה כהרמב״ם, שהכריע היינו הגמו״י" דברי בשביל המפורשים רמב״ם דברי
הנמו״י. ושיטת אלו ב״י דברי שהביא קנט סימן ה״ד בשו״ע הש״ד

ג
 התורה בדרכי שאינם אחינו של הגדרתם לבעית להכנס בלי דגם להוסיף יש

שנשבה. כתינוק מוגדרים אם ודתם ק.דותם על ויודעים בתוכינו והנמצאים והמצוות
נוספת נקודה לציין עלינו
 אלה שכתב איגר עקיבא הר׳ דברי הביא של סי׳ או״ח שו״ע מאיר בית בספר

ממש שנשבה תינוק שהוא משום השבת את עליו שמחללה מומרת של תינוק בעניו
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סר, ההלכה לאור — והמצות מהתורה המנותקים עולים טעמי :שי»ז אברהם הרב

 דבריו על מאיר הבית שם והשיב מעליו ואיו דמורידיו הדיו לגבי כמומר בחשב ואינו
 דכל ביון מ״מ גמור כגוי דינו שאין בכד דמה מסתברא איפכא "...ואף בזה״ל: וכתב
 דהוא תיתי מהיכי שנשבה ותינוק הרבה שבתות שישמור כדי הוא הלול היתר עיקר

 למד ששמואל ואף הוא, שגוי דסבור בקטנותו שנשבה כיון שבת ישמור שלא בחזקת
 ושמרו מו שלמדו התנא על לדינא פליג לא מסתמא מ״מ בהם והי הפסוק מן היתר

 וכן שנשבה תינוק עליו... לחלל שאין ישמור שלא ודאי בחזקת שהוא מי שעל ומודה
 דינו שאיו בכך מה שבת ישמור ולא ביניהם מטומע ובודאי תקיפה ידינו שאיו היכי מומרת

 הרחוק הספק מפגי וכי שבת, ישמור שלא לודאי קרוב שידוע עליו לחלל היתר מה מ״מ כגוי
 נחלל אנחנו יהודית דת לקבל לברוח עצמו ויסכן יהודי שהוא לו יתוודע לכשיגדל שאולי
 בהם והי דדרשינו כיון ..״. :וז״ל שם הרע״א לו והשיב ע״כ. ...״מסתברא לא זה שבח,

 דאמרינן ואי הרבה שבתות שישמור היכי דוקא שהוא לומר מג״ל בהם שימות ולא
 נימא להחיות הצווי עיקר גם א״כ מצוות שישמור אדם חיות על דוקא הקפידה דהתורה

 דאמרינן ודאי אלא מצוות שיקיים מי רק להחיות מצווים שאינן להורגו מותר כזה דנפש
 ישראל נפש להחיות כדי שבת חלול דהותר ה״ב ישראל מזרע נפש על חסה דהתורה

ע״כ, כבודו" כדעת להחליט מאוד קשח בעיני והדבר
 חובה קיימת ישראל, נפש שהוא מאחר המומרת בן בחנוק מכריע דהרע״א הרי

לאו אם מצוות ישמור אם בעתיד להתחשב בלא השבת את עליו לחלל ואף_1נפש להציל
T7345A7 ז1)אוז״

 זה שהרגע מאחר אך מצרות לשמירת יתחנך לא המזמרת אמו שאצל חזקה שבודאי ואף
 עדיין והוא שמאחר להוסיף וצריך להצלתו. השבת את עליו מחלליו הוא ישראל נפש
ואץ ישראל אמונת כל בליבו שאיו אף כלל רכמומ לראותו איו במצוות מצווה אינו

החכמה! אוצר1
1-------- התורה. מצוות מעשי במעשיו

■שנשאלתי שאלה ששאלתיו, שליט״א אלישיב הגרי״ש מורנו מפי שמעתי ואמנם
 צורך על חשבת בתוך הודעה וקבלו בשבת, בטתונית בכוננות שהיתה חיילים יחידת ע״י

 פגוע מפגי נפשות סכנת קיימת שהיתר, למקום שנקלעה מטיילים קבוצת לאבטח מבצעי
 כאשר בו מצויים שהיו במקום לאבטח ולצאת השבת את עליהם לחלל יש אם מחבלים,

 מחלליו שאין מומרין של גדר להם יש ולכאורה בפרהסיא שבת מחללי הם מטיילים אותם
 אחת שבת עליו חלל הכלל ידוע הרי ושאל החיילים אחד שם והוסיף השבת. את עליהם

 כדי אחת שבת עליהם "חללו לבו אומרים דנן במקרה ואילו הרבה שבתות שישמור כדי
 לאתרי לבוא בטחון אלו מטיילים לאנשים תתו זו אבטחה שכן הרבה", שבתות שיחללו
בשבת. בעתיד גם שיאובטחו בטחוז תוך אחרות בשבתות גס אלו טיולים

 החיילים שתיארו זה למצב נקלעים שכאשר שליט״א, אלישיב הגרי״ש לי והשיב
 הסכנה במקום שהיו המטיילים אותם אח לאבטח ע״מ השבת אח לחלל החיילים רשאים
 שבת שמחללים מאחינו אותם של הגדרתם לבעית להכנס בלי שגם והוסיף מפגוע.

 באתר שם הנמצאים ובין מאחר שנשבו, כתינוקות או גמורין כמומרין הם אם בפרהסיא
 שבודאי מצוות מגיל פחות קטנים וילדות ילדים יש שביניהם משפחות ודאי מצויים
 של פסקו זח. מפני חשבת ונדחית נפשם להציל החובה קיימת כמומרין, מוגדרים שאינם

 המומרת. של לתינוק ביחס שהובאו הרע״א לדברי מתאים שליט״א אלישיב חגרי״ש
 בדיעבד היינו השאלה, של למצב רק התיהס אלישיב הגרי״ש של שפסקו להדגיש ברצוני
 עצמם מכניסים כאשר שבת בחלול למטיילים לסייע לכתחילה ולא קיים חיה שכבר
סכנה. למצבי
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שבעל״פה תורת סו

 בתור הנמצאים עולים משפחות להוציא צורך קיים בו למצב מתאימים אלו דברים
 אצל שכאשר ארצה להעלותם ע״מ המועצות, ברית לגבולות מחוץ הסוביימית הגלות
 עליהם לחלל ואף להצילם שחובה מצוות, מגיל קטנים וילדות ילדים שיש משפחות אותם

 נפש ומצוותיה, אמונתה ישראל מתורת בהם שאין למרות הילדים שכן השבת, אח
הם. ישראל

 העולים של ולקליטתם עלייתם בדרך שבת להלל ההיתר שכל להדגיש ברצוני
 שיצאו לאחר אבל הסכנה, מקום ששם המועצות ברית מתוככי הוצאתם לשלב רק קיים
 מדינות או הונגריה או כפולין כיום, ופקו״נ סכנה אין שבהם אחרות לארצות והגיעו משם

 עלייתם בדרך ולהטיסם השבת עליהם להלל אסור סכנה, מקום שאינם אחרות אירופיות
 להעברתם שבח לחלל היתר כל אין השבת בתוך לישראל הגיעו כאשר ובודאי לישראל

קליטתם. למקומות התעופה משדה

ד
 החומרי הסיוע וחובת העולים היי הצלת לעצם הנוגע ההלכה ביחס עסקנו עתה עד
 חלות התורה מצוות אלו שבתחומים לחברו, אדם שבין חובות וכל החומרית לקליטתם

 שנשבה" "התינוק ועקרון ומצוותיה, אמונתה ישראל מתורת המנותקים עולים על גם
 בעקרון להשתמש נובל הלכה בכל ולא מקום בכל לא אולם אלו. להלכות הבסיס הוא

 שונה הלכה קובע מצוותיה וקיום ישראל אמונת העדר של המצב שעצם ופעמים זה
כלפיהם.

 הרוחני מהתחום אתת הלכות. שתי הנכבד הצבור בפני בקצרה בזה להציג אבקש
 דין בבית עדותם קבילות המשפטי, בתחום והשניה ;שבקדושה לדבר הצטרפות חברתי,
דבר. להקמת

 שאינם מאהינו שבקדושה דבר ולכל למגין לצרף שניתן לפסוק רבנים אצל מקובל
 הופמן הרד״צ של פסקו על בזה ונשענים בפרהסי׳, שבת ומחללים ומצוות תורה בקיום
 מאלו למגין לצרף ולהקל לסמוך שניתן שפסק כט שאלה ח״א להועיל מלמד בספרו

 :בזה״ל וכתב אשכנז ובארץ אונגרן בארץ שנהגו היו שבך וכתב בסרהסי׳, שבח שמחללים
 שבת שמחללי כג סי׳ החדשות ציון בגין בשו״ת ג״ב שכתוב מה ע״ז שסמכו ואפשר ..".

 בארצנו ישראל רוב שבעוה״ר מפני הנכרים לבין שנשבה כתינוק קצת נחשבים בזמנינו
 מו״ה הרב לי הגיד וכן עיי״ש. אמונתנו בעיקרי לכפור בזה דעתם ואין הם, שבת מחללי
 אינם מאמריקא שהאנשים שכתב ומשיב שואל בעל הגאון בשם !"ל הכהן זלמן משולם
 מצאתי אה״ב הנכרים, לבין שנשבה כתינוק)ת( שהם מפני שלהם שבת הילול ע״י נפסלים

 המקיל שיהי׳ איד יהי׳ ...להקל סברות ועיי״ש רסד סי׳ לי״ד רע״א בהגהות זה בעין
דבריו. ע״ב ...״.שיסמוך מי על לו יש למנין כאלו אנשים לצרף

 השבת מחללי בהגדרת שנשבה" "תינוק שעקרון נראה להועיל המלמד של מפסקו
 נסמך עליהם ציון הבנין שדברי יצוין למנין. לצרפם המאפשר נמוק מהוה ימינו של

 שבת מחללי אם לעגת אלא שבקדושה לדבר צרוף לענק ביחס נאמרו לא הופמן הרד״צ
 וההשענוח בו, שנגעו יינם סתם שתית אסור לגבי התורה לכל כמומרים נחשבים בפרהסי׳

 כוחו ולכן לאנוסים שהוסכם שנשבה" "תנוק של ההגדרה לעצם הוא ציון הבנק דברי על
 ציון הבנק דברי על נשענו נוספים פוסקים ואמנם שבקדושה. לדבר צרוף לעגין גם יפה

שבת מחללי של לעדות כשרותם בענין שדן כה סימן ת״ג אחיעזר בשו״ת מציגו וכן אלו.
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סז ההלכה לאור — והמצות מהתורה המנותקים עולים מעמד !שרמז אברהם הרב

 אינם כאלון שבת דמהללי להגדיר הנ״ל ציון הבנה דברי את והביא גט, על בפרחסי/
 ובשו״ת יב( סי׳ סוף או״ח )ח״ג פעלים רב בשו״ת ציון הבנק דברי הביאו וכן מומרים.

ועוד. נ סי׳ יו״ד מהרי״א בשו״ה אסד הגר״י
 והמצוות מהתורה המנותקים מרוסי׳ העולים לאחינו ביתם לפסוק מקום חיה וילפי״ז

 להגדירם יש שכן וכו׳ בתורה וקריאה כתפילה שבקדושה דבר לכל לצרפם שניתן
 באופן להלכה כך להסיק שאין מלמד ויסודי מדוקדק שעיון אלא שנשבו". "כתינוקות

פשטני.
 )שם לקראים בהתיחסותו הרמב״ם ע״י נקבע שנשבה תינוק של והעקרון מאחר

 על ולהקיש ללמוד יש ממנו טיפוס אב היסטורית מבחינה שמהוים והם ממרים(, בהלכות
 ולדברים למנת בעבין_צרופם ההלכה קבעה מה לבדוק עלינו ובמצוות, בתורה שאינם אחינו

צרהחכ.^2? בעשרה. שבקדושה

 קראים לצרף ניתן האם :נשאל רסה, תשובה בלאו מהדורת בתשובותיו הרמב״ם
 "אסור :בזה״ל והשיב בעשרה. אלא מצוותם מקיימים שאין ענינים ולכל לתפילה למנין

 בזה והעיקר זה, בחיוב מודים שאינם משום שלשה ולא עשרה לא מנין מהם להשלים
 דבר וכל עירוב. שאינו בעירוב מודה שאינו מי ביד או ע״ב( לא )עירובין בעירוב אומרם

 מאמינים שאין מה וכל בו אליהם להצטרף אנו רשאים ובתלותו בחיובו שמאמינים
 בחיוב ולא הקדושה בחיוב מאמינים שאינם וידוע בו, שיצטרפו אסורים ובתלותו בחיובו

 אלו בחוקים מודים ואינם ומאחר שלשה. במנין ולא עשרה במניז משגיחים ואינם הזמון
 מאמין שאינו מי על בדבר סומכין אחרת בהם המגין ולהשלים עמהם זאת לעשות אסור

ע״כ. משה" וכתב לא ולתו מזה אותו ומונעין בו מתרים במעמדם התיבה לפני שעבר ומנ בו,
523«47ןאה״וז_

 שאינם משום הוא למנין הקראים לצרף שאין שנומקו מלמדים הרמב״ם דברי
 ומבסס אלו, בחוקים מודים ואינם עשרה במנין משגיחים ואינם הקדושה בחיוב מאמינים

 לעשות יכול אינו בערוב מודה שאינו שמי במשנה ע״ב לא ערובין במם׳ האמור על דבריו
תהומה. ערובי

 לא זה שמכת כמומרים הקראים את להגדיר אם לשאלה נבנם לא כלל הרמב״ם
 המט( תשובה בלאו מהדו׳ הרמב״ם )תשובת בתשובתו שדן כפי למנין, לצרפם ניתן

 וכפי יינם, ומענין לבתיהם וללכת שלומם ובשאילת בשבת הקראים בני מילת בענין
 או כמומרין שהגדרתם שם( ממרים )בהלכות מעלין ואין דמורידין לדין ביחס שקבע

בזה. ההלכה את קובעת שנשבו כתינוקות
 בבחינת שהם משום כמומרין מוגדרים אינם שהקראים קבע שהרמב״ם לאחר וגם

 ולבל למנה הקראים לצרף שאין ופסקו דעתו את שינתה לא זו קביעת שנשבו, תינוקות
שבקדושה. דבר

עירוב, אינו הצדוקי של עירובו שבגללו בכך מאמה שאינו המושג שהגדרת וצ״ל
 בצרוף גם ולכן כראוי אותו יבצע לא הוא בדבר מאמין שלא שמפני השש שקיים אינה

 לא חשש קיים שבקדושה לדברים הקשורות בהלכות ומודה מאמין שאינו מאחר למבין
 שפה סי׳ שבת הל׳ לשו״ע בבאורו הגר״א לצרפו. אה ולכן למנין בפועל בדעתו יצטרף
 מועיל אינו ערוב אבל רשות ומבטל כישראל הוא הרי "צדוקי השו״ע דברי על א סעיף
 בוד״״ל: מועיל אינו הצדוקי של החצירות ערוב מדוע ביאר בערוב" מודה שאינו כיון

ע״ב בג ובגיטיןדף ע״ס דגיטין", בס״ב ובמ״ש כשלימות אינו בעירוב דליתא "...כיון
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שכעל^פה תורה סח

 היינו גיטין. בתורת שאינו לפי בעלה מיד אשה גט לקבל בשליחות אינו שעבד נאמר
 רק ולא גט של בשליחות אינו גיטין בתורת שאינו במי שכשם עצמותי הוא שהחסרון

 הצדוקי בשליחות גם כך בגברא הוא החסרון כראוי, השליחות את יעשה שלא מפגי
 דיני על הז״ל בצרוי מאמץ אינו שהוא מפני הלה לא תהומין ערובי או הצירות לערובי

 ביצע שבפועל לנו שברור אף תחומין או הצירות ערובי מביצוע מופקע. הוא ולכן ערוב
שנשלח. כפי הערוב את

 ד״ה ע״ב לא דף מערבין בכל פרק ערובין הרי״ף על יהונתן הרבינו מדברי אמנם
 ביד ערוב השולח המשנה, דברי על שם כתב וכך אחרת שפרש נראה מאמין מי ביד או
 חכמים בדברי מודים שאינם כותים "...כגון ודל: ערוב שאינו בערוב מודה שאינו מי

 מעיד הוא שקר שמא מעידו ולא דגו לא בדבר החשוד וכל לה( ודף ל דף )בכורות
 מגת על שם הניחו לא שמא בערוב שם ימצא ואפי׳ שצוה במקום שם שהביאו כשאומר

 כראוי שליחותו את יבצע שלא הוא מודה שאינו במי החסרה יהונתן דלהרביגו הרי כן",
 אך בערוב. משליחות אותו מפקיע אמונתו שחוסר משום ולא בדבר אמונתו חוסר עקב

 לערוב, ביחס האמור חז״ל בדברי מאמין שאינו עניו שדמה בתשובתו הרמב״ם מדברי
 מפשטות לפרש נראה בזה. חז״ל שקבעו וחוקים ההלכות וכל שבקדושה לדבר צרוף לעניו
 מאמין שאינו שמי בעצם כחסרון הדל בדברי מאמין אינו של שהחסרון והבנתו לשונו
 אם ותהומיז הצירות ערובי דיני אם קבעו עצמם שהם מההלכות מופקע חז״ל בדברי
הלכותיהם. חוקי את קבעו וחדל שבקדושה דברים בדיני

 בסיסי תנאי חסרים שהם משום למנין קראים לצרף אסר שהרמב״ם ברור לפי״ז
 ומאחר ובהלכותיהם, בתז״ל וההכרה האמונה בו שיש מי והוא להצטרף, שיכול במי
 לא הרמב״ם כן על שבקדושה. דבר ולכל למנין מצטרפים אינם אלו תנאים נעדרים והם

 דאפילו שנשבה, כתינוק אם כמומרין אם מעמדם את להגדיר איד לשאלה כלל התייחס
 מכך נובע דרבנן ומצוות בחז״ל שבקדושה בדברים והכרתם אמונתם שהעדר שנגדיר

 אונס וההכרה. האמונה את בהם יוצר לא אנוסים היותם בטעותם. שגתגדלו אנוסים שהם
 שבקדושה ודבר למבין לצרוף בתגאי הסרים נשארים הם ועדי? אמרינו,' לא דעביד כמאן
 ובמצוות בתורה שאינם מאחינו אותם כן על והלכותיהם. בתז״ל וההכרה האמונה והוא

 שבקדושה דבר לכל להצטרף יכולים אינם שנשבו תינוקות היותם היא לכד שהסיבה למרות '
 לפיכך ובחז״ל. שבקדושה בדברים הבסיסית האמונה את חסרים הם כאשר זימון, או

 בתורה שאינם מבריה״מ העולים מאהינו •שבקדושה לדברים לצרף אם לקבוע בבואנו
 אף ובחז״ל, התורה על המצווה בקב״ה בסיסית אמונה קיימת אם לבדוק יש ובמצוות

 למנין, לצרפם ניתן ומועד, שבת שומרים ואינם והמצוות התורה את בפועל מקיימים שלא
 הבסיסית והכרתם באמונתם היהודים נשארו בהן רוסיות רפובליקות מאותן העולים כגון

 עיקרי את מלבם לעקור הצליח לא הכפרגי הקומוניסטי והשלטון ומצוותיה, ה׳ בתורת
 יהודים אותם זאת לעומת ועוד. אוזבקסטאן קאווקאז, גרוזיה, בוכרה, כמדינות אמונתם,
 ישראל באלוקי אמונה כל היהודים של מלבם נעקרה בהן רוסיות ממדינות שהגיעו
 לדברים לצרפם ניתן לא ישראל, דת של והכרה אמונה של זיק כל להם ואין ותורתו

שגדלו היא שהסיבה למרות בתז״ל בתורה וההכרה האמונה וחסרה מאחר שבקדושה
אנוסים. והם טעותם על אותם

 שהובאו ציון חבנין ובדברי שם להועיל במלמד הופמן הרד״צ של בדבריהם עיון
שחלול יהודים אותם כלפי מהיחסים בפרהסי׳ שבת למחללי ביחס שדבריהם מלמדינו לעיל
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סם ההלכה לאור - והמצות מהתורה המנותקים עולים מעמד
וזיזלמה, ;אוצר

:שרמן אכרהם דירב

 להועיל המלמד שכתב
דעתם ואיו הם שבת

 וכפי תורתנו בעיקרי והכרה אמונת להעדר כטוי אלנו שלהם השבת
 מחללי בארצנו ישראל רוב שבעוה״ר "מפני ציון הבנין בשם שם
אמונתיגו". בעיקרי לכפור בזה

 ידענא לא שבזמנינו ישראל פושעי :"...וז״ל דבריו כתב בתשובתו שם ציון הבנין
 כהיתר געשה שבת חלול שברובם עד לרוב הבהרת פשתה שבעוה״ר אחר בהם אדון מה
 שבת תפילת שמתפללים בהם ויש למזיד, קרוב שרק מותר אומר דין להם יש לא אם

 והרי ודרבנן, דאוריתא במלאכות בפרהסי׳ שבת מחללים ואת״ב היום קידוש ומקדשים
 מודה ווה ובבורא, בבריאה כופר בשבח שהכופר מפני בלבד כמומר נחשב שבת מחלל

 דיני שמעו ולא ידעו לא אשר תחתיהן קמו אשר בבניהם גם ומה וקידוש תפילה ע״י
 שמעשה מפני שבת שמחללין אעפ״י במומרים נחשבו שלא לצדוקין ממש שדומין שבת

ע״כ. כמבואר", כוכבים עובדי לבין שנשבה כתינוק והם בידיהם אבותיהן

 האם ששאלתיו לשאלה בתשובה שליט״א אלישיב הגדי״ש רבינו מפי שמעתי וכן
 להבחין שיש השיבני ומצוות בתורה שאינם מאחינו שבקדושה ודברים למגין לצרף ניתן
 ובתורתו בה׳ אמונה של יסוד מושגי ברכי על שנחגדלו בישראל קהילות יוצאי בין

 שבת מחללי הם שבפועל למרות בה׳ אמונה קיימת שבלבם הספרדים מקהילות כרבים
 שבקדושה. ודברים למנה לצרפם ניתן צורך בשעת התורה, מצוות את שומרים ואינם

 בה׳ האמונה יסודות ברכי על כלל ונתחנכו נתגדלו שלא ישראל קהילות יוצאי לעומתם
 לדברים לצרפם שאין אשכנז, כיוצאי כלבם, אמונה של הכרה בל ואין ובתורתו

 מודים ואינם הכרה להם ואין האמונה, והיא בסיסי תנאי להם שחסר משום שבקדושה
וחז״ל. !זתורה בחוקי

. , , >1234567 |אה׳׳ח
 מלצרף להמנע שהורה זצ״ל קוק הכהן יהודה צבי הרב הרה״צ מפי שמעתי וכן

 הגדול אביו של דרכו שהמשיך למרות ובמצוות, בתורה שאינם מאחינו שבקדושה לדברים
 לסמוך ניחן אם שאלתיו וכאשר עליהם. סניגוריה ולמוד ישראל באהבת זצ״ל קוק הראי״ת

 בשתיקה הסתייג תפילה, של למנין ולצרפם שנשבו" "כתינוקות אחינו של הגדרתם על
 לדבר שצרוף היסוד את לשנות יכול שנשבה תינוק העקרון אין שכן הסכמה, אי של

 שבקדושה לדבר המצטרף של בלבו והכרה אמונה של חיובית במציאות מותנה שבקדושה
בתשובתו. הרמב״ם שקבע בפי

 מהתורה המנותקים ■אחינו של מעמדם לקביעת שנשבה" "תינוק בעקרון השמוש
 בביה״ד כעדים וקבילותס המשפטי למעמדם הנוגע בכל מבריה״כג העולים ובכללם והמצוות
 להציג אשתדל רב. וליבון לברור הזקוקה ובעיה שאלה מהוה דבר, המקיימות לעדויות

 בירושלים לערעורים הגדול ביה״ד בנדון. העיקריות הנקודות את בתמצית הצבור בפגי
 זצ״ל, עוזיאל ב״צ ר׳ לישראל הראשיים הרבנים הגאונים כבוד ע״י שניתן דין בפסק

 של דין פסקי בקובץ הובא )ססה״ד זצ״ל ראטה משולם והרב זצ״ל הרצוג חלוי י״א ר׳
 עדי של כשרותם שאלת נדונה קלט(,—קלב עמודים ורהפטיג, קובץ הגדול, הדין בית

 פסה״ד בנמוקי ביה״ד שם וכתב דתית. בלחי התנהגות על עליהם והעידו שהודו קדושה
 וטוענת וה׳ ד׳ העדים של האישית בשרותם על מערערת היא בזד,"ל: ח ה בסעיף

 עדי להיות. פסילים הפחות לכל או לעדות פסולים הם דתית חבלתי התנהגותם "שמחמת
שבל הגדול הכלל על הדיון כל את לבסס צריכים זו לטענה בנוגע הדתי; במובן קדושה
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שבע׳ו־פה תורת ע

 וממבט׳זה פסלותו, ברורות בראיות הוכחה שלא זמן כל עומד כשרות בחזקת ישראל
 וזעה :נאמר נ בסעיף שם ובהמשך המציאותי״. הברור של תוצאותיו עם להתחשב עלינו
 להתחשב יש הרי למקום אדם שבין עבירות מחמת עדות פסולי ענין של לגופו בנוגע

 וגורמים סבות לרגלי החופשיות בעוונותינו, ופשטה שרבתה ובמקום שבזמן העובדה עם
 במצב. העדים. של תחת,נאמנותם לחתור עלולות זה מסוג עבירות אין עולמיים, כלליים

 לעדות עבריינים של פסולם שוגגים. בבחינת שהם כמעט כך, כל גדול פנים הסתר של
 איננו והפסול קרובים גבי כמו טעם בלי המלך מגזירת ולא שקר עדות חשד בשל הוא
 מסיבות לפי העד של נאמנותו של ההערכה בהרבה קובעים זה בכגון ולכן התורה. מן

 הנאה בשביל לשקר עלול איננו שהוא זה באדם לו קים דין הבית ואם והמקום, הזמן
 סעיף כת סימן האורים כד; פרק עדות הל׳ הרמב״ם )ועיין כשר כעד לקבלו יש הרי
 ז״ל דיסקין הגרי״ל שו״ת ;זקן מגלהי לענין צו סי׳ ז״ל איגר עקיבא ר׳ תשובות ;ג קטן

עד(. סי׳ דפינסק להגאב״ד אהרן זקן שו״ת ;ע״ב נד דף פסקים
 הנמוקים בשל כאז צורך לו שאין רב וליבון בירור זקוקה זו שאלה אמנם

למעלה. המבוררים
 ונאמן עומד כשרות בחזקת יהודי איש "כל :נכתב ה מסקנה שם פסה״ד ומסקנות

ע״כ. כשרותו", חזקת נפרכה שבו הרגע עד בי״ד בפני להעיד הוא
 הבלתי התנהגותם עקב אלו קדושיו עדי של כשרותם את בוהן דינו בפסק ביה״ד

 החופשיות של עולמיים, כלל חברתיים ומקום זמן של ורקע הנסיבות ע״ם גם דתית
 ביה״ד קבע זה גורם ע״ם ולכאורה כשוגגים אותם רואה ביה״ד שבעבורם וחילוניות
 מתקבלת. ועדותם לעדות כשרים נשארים בשבת( )כעשון דתית בלתי התנהגות שלמרות

 הבסיסית מבטם נקודת כאשר נאמרו ביה״ד שדברי מלמד בפסה״ד מדוקדק שעיון אלא
 סעיף במסקנה מפורש שנכתב כפי עומד, כשרות בחזקת ישראל שכל הגדול הכלל היא

 נפרכה בו הרגע עד בי״ד בפני להעיד הוא ונאמן עומד כשרות בחזקת יהודי איש דכל ה
 את מערערת לא עדיין דתית הבלתי ההתנהגות שעצם הכריע וביה״ד כשרותו. חזקת
 יוכה אם דגם ביה״ד והוסיף זו. חזקה להפריד בכוחם כדין עדויות ורק כשרותם חזקת
 אז גם למקום, אדם שבין מצוות על ועברו השבת את חללו עדים שאותם עדים ע״ם
 הופכים ומצוות הדת על לעבור שהביאום ההברתי והרקע הזמן נסיבות שכן לפוסלם, אין

 ובנסיבות דחמס. דרשע פסול מדיני עבריינות משום רק הוא פסולם וכל לשוגגים אותם
העדים. את פוסלת שאינה כשגגה זו עבריינות לראות יש אלו

 והרקע הנסיבות בבחינת השימוש מובן ביה״ד של דיונו לכל הבסיס זהו כאשר
והמצוות. התורה עזיבת של

 רבנים דין )פסקי הגדול הדין בית של אחר דיו פסק מצינו זה דין פסק לעומת
 בצלאל והר״ר שליט״א אלישיב הגרי״ש הגאונים הרבנים של (175—182 עמודים ז כרד

 קדושין עדי של כשרותם בשאלת ג״כ שדן שליט״א, גולדשמיד ואליעזר זצ״ל זולטי
 של במעמדם בפסה״ד דן ביה״ד שבת. שומרי אינם הם עצמם עדות שע״פ שבת מהללי

 ואורה אלה בימינו עולם של דרכו לפי הרי :זו בלשון השאלה את והעמיד אלו עדים
 שבת מחלל שהוא ומספר הדין בית לפני אדם בא אם זו, בתקופה אדם בני של החיים

 אין הדין כללי שלפי פי על ואף כך, על להאמינו שלא שהיא סיבה כל הדק לבית אין
 הדברים. הם נכונים שאכן ספק כל לדיעים אק לבם מתוך הרי דבריו, לקבל לביה״ד

עדים היו לא לדעתם הרי שבת, מהללי שהם העדים דברי הם נכונים הדייגים לדעת האם
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עא ההלכה לאור - והמצות מהתורה המנותקים צולים מצמד :שימן אברהם הרב

 תפסול עדות סוג איזה השאלה על נסב ביה״ד של דיונו כל קדושין...". בשעת כשרים
 עצמו משים אדם שאין הכלל למרות תועיל, עצמם והודאת עדות והאם עדים אותם את

 אדם דאין בשאלה שפסק ד סימן ג הלק צדק משפט שו״ת דברי את וביה״דהביא רשע.
 האי דבכי המגרש לדברי רגלים דיש לומר יש כן אם ..". ז בזה״ל רשע, עצמו משים
 ההרשעה היא נכונה לדבר רגלים שיש במקום כלומר לעשות", שירשע תיישינן גונא

 פסה״ד מביא מזה ויתרה להם. וחוששים הדברים את מקבלים עצמו, את מרשיע שהאדם
 ולא שבת מחללי הם כי עליהם שנאמר עדים לעגין כה סימן ג חלק האחיעזר דברי את

 ואינם זה על עדות הוגבה שלא משום לומר אין ..״. :בזה״ל שכותב כך, על עדים העידו
 קבלת בזה צריך אין מזה יודעים והכל בפרהסי׳ שהוא בדבר עדות ברור בלי נפסלים
 ל סי׳ חרמ״א בתשובות ועיין פא, סימן מלובלין מהר״ם בתשובות ועיין ע״כ. עדות",

 מכל וכאמור ה. סי׳ חיים אורח חלק משה דבר בתשובות ועיין החולץ בסרק המרדכי בשם
מחללי עדים אותם את הפוסלת כשרה עדות מתקבלת היתד. שאם נראה פסה״ך דברי

. החכמה! ואוצר

 הכלליים ורקעם הנסיבות של בעובדה כלל התחשב שביה״ד בלי נפסלים היו־ הם שבת
והמצוות. השבת שמירת את לנטוש שהביאום העדים של

 את הביא שבח מחללי שהם גט עדי של בכשרותם שדן שם שהאחיעזר יצוין
 בבחינת אלא מומרים אינם ימיו של שבת דמחללי לעיל( )שהובאו ציון הבנין דברי

 ובאר כעדים כשרותם לגבי גם שנשבה תינוק בעקרון השתמש כלומר שנשבה, תינוק
 ומטעם רשעות מטעם סיבות, שתי מכח לעדות לפוסלם יש בפרהסי׳ שבת •שמחללי דבריו

 בעדות, אינו באחוה שאינו ומי אחיד מכלל יצא ומומר כמומר הוא הרי שבת שמחלל
 ע״ם האחיעזר טען פוסלו וזד, אחיך מכלל העד אח מוציא השבת שהלול זה חלק ועל

 יוצאים אינם הם שנשבה תינוק מבחינת הם השבת שמחללי שכיון ציון הבנין דברי
 להתיר האחיעזר שם כתב דבריו במסקנת אמנם לעדות. לקבלם ניתן ולכן אחיד מכלל

 במקרה שם שהיה המסוים האופן על שבת מחללי ע״י שחתום גט שקבלה •אשה אווןד, את
 מחללי על כלל בדרך לדון ולא בנ״ד רק היא זו והוראה התשובה בסוף שם וכלשונו

דרבנן. באסור אפילו בפרהסי׳ שבת
 החברתי הרקע ובחינת שנשבה תינוק של שהיסוד הגדול ביר״״ד של מפה״ד מסקנה

 קבילותם את שיקבע גורם מהוה אינו והמצוות השבת שמירת לעזיבת שהביא הכללי
השבת. ושמירת המצוות דרכי את שעזבו עדים של

 ע. והרב דיכובסקי ש. הרב אב״ד הרבנים בהרכב דיננו בית ע״י שיצא בפס״ד
 מרוסי׳ עולים עדים של קבילותם בשאלת דנתי 303—311 יג כרך בפד״ר פורסם בהשלום
 מהתורה נתוקם עצם אם אוקראיני נוכרי שהוא כיהודי, שהוחזק מרוסי׳ עולה על שהעידו

 שהובאו והמקורות הדין פסקי דברי היו הברור ובסיס לפסלותם. סיבה מהוה והמצוות
לעיל.

 מי של כעדים וכשרותם למעמדם עקרונית שאלה בפנינו ניצבת עדיין אולם
 שהבסיס היא בסיסית הלכה שכן ומצוות, תורה שמירת של חיים מאורחות שמנותקים
 בהל׳ הרמב״ם כתב וכן כשרותם, חזקת היא בישראל עדים של וכשרותם למהמנותם

 כשרים עדים שני ע״פ הדין את לחתוך שנצטויגו "...כמו וז״ל: ח״ז פ״ז התורה יסודי
 ע״כ. כשרותן", על אותן מעמידין אצליגו הם וכשרים הואיל בשקר שהעידו שאפשר ואע״ס
 של חיים במסגרת שנמצא מישראל אדם שכל העובדה היא זו כשרות לחזקת הבסיס
ה״א יא פרק עדות בהל׳ הרמב״ם ופסק עומד, הוא כשר בחזקת ומצוות תורה שמירת
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שמל־פזז תורה עב

 לעדות ופסול רשע בחוקת זה הרי ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו "מי
 וכן לידו". שיבואו העברות רוב על עובר שהוא חוקה כך עד שירד מי שכל מדבריהם

 החודש קדוש הל׳ משנה הלחם בדברי )ועיין יז סעיף לד סי׳ חו״מ בשו״ע להלכה נפסק
קדוה״ח(. בהל׳ הרמב״ם ודברי הנ״ל הרמב״ם דברי בבאור ה״ב פ״ב

 שחסרים והמצוות התורה מדרכי חייהם באורחות שמגותקים אותם שכל א״כ ברור
 אינה עדיין כיהודי אדם של לידתו עצם לעדות. כשרותם חזקת את שיוצרת המציאות את

 את שבונה היא המצוות מסגרת בתוך חייו אורח אלא כשרוחו חזקת את לו גוחנת
 אם בפוסקים, הכשרות חזקת הגדרת לברור להכנס נוכל לא היריעה מקוצר כשרותו.

 ש״א שמעתתא ובשב ב ס״ק קכז סי׳ מלואים האבני שכתבו כפי דמעיקרא חזקה היא
 הם, כשרים ישראל דרוב מדין הוא החזקה שכת או כו, סי׳ דוד נוזלת בשו״ת וכן טו פ׳

 פרושה דמעיקרא שחזקה שהבין אחותו בת משום סוד״ה ע״א n דף יהושע בפני עיין
שמתחילת היינו — כשרות בחזקת היה שלא אפשר כבר אמו שמבטן שאל ולכן הגוף חזקת ״״

רוב. מכה הבאה חזקה שזוהי אלא — להרשיע טבעו שהיה לחוש יש ברייתו

 ביהודה בנודע עיק רוב, מכת וגם דמעיקרא חזקה הטעמים, שני שהזכירו יש
סט. סי׳ אהע״ז קמא מהדור׳

 מלידה טבעית מציאות אינה הכשרות שחזקת ודאי לומר צריך הג״ל הדעות לכל
 ברור ע״כ ומצוותיה. התורה מערכת של חיים התנהגות בדרך שנבנית מציאות אלא

הכשרות. חזקת נוצרה לא חסרה זו חיים מערכת שכאשר
 שאורחות אחינו של כעדים וכשרותם מעמדם קביעת כל בשורש עומד זה עגין

והמצוות. התורה מדרכי מנותקים חייהם
 מציאות ישראל. דת של האמונה ביסודות וההכרה האמונה העדר היא נוספת נקודה

 בהל׳ הרמב״ם התורה. משפטי במערכות העד כשירות במעמד בסיסי תנאי מהוה ג״כ זו
 למנותן חכמים הצריכו לא והמומרים והאפיקורסין "המוסרין כתב: י הל׳ פי״א עדות
 פחותים הכופרים המורדים אילו אבל ישראל רשעי אלא מנו שלא עדות פסולי בכלל

 לשון מפשטות ונראה כב. סעיף לד סימן עדות הל׳ השו״ע פסק וכן ...״.העכו״ם מן הו
 כשם אלא משקר מחשש שפסול דתמס רשע משום אינו דמומר העדות שפסול הרמב״ם
 כאשר אמנם המומר. גם כך בישראל, עדות בתורת ואינו עדות מדיני מופקע שעכו״ם

 כעכו״ם ואינו אחיך מכלל יוצא לא הוא זה ובמצב שנשבה תינוק מבחינת הוא מומר אוחו
 בדבריו האחיעזר העלה וכך עדותו. בכשרות פוגע אינו זה שפסול לומר מקום והיה

 הם כאשר שבת מחללי עדים לפסול שלא ציון, הבנין בדברי שהשתמש לעיל, שהבאנו
 ציון הבגין בדברי לעיל בדברינו עמדנו שכבר אלא שנשבה, תנוק של ההגדרה תחת

 חלול בהם, שדובר שבת, מחללי שאותם דומה( במציאות מדבר האחיעזר דגם )וכנראה
 לכפור בזה בדעתם ואין תורתנו, בעיקרי והכרה בלבם אמונה להעדר בטוי אינו השבת

 רבים ובסרט בכלל ומצוות תורה מחיי המנותקים אחינו רבים לעומתם אמונתנו. בעיקרי
 אמונה של המוחלט מההעדר חלק הוא המצוות קיום ואי השבת חלול בריה״ט מעולי

 כחלק תורה דין ע״ם כעדים לקבלם יש האם הבעיה קיימת זו ובמציאות בלבם, ומצוות
 חיובי באופן תהיה שבלבם תנאי יש העדים כשרות לצורך שכן והדין. המשפט ממערכת
ומצוותיה. עיקריה בחורה האמונה

עדים להיות קראים של לכשרותם ביחס לז( )סימן בתשובותיו המבי״ט וכתב
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עג ההלכה לאור - והמאות מהתורה המנותקים עולים מעמד :שרמז אברהם הרב

ואנוסים ®ומיס מוזינת שאם קראים שאותם אליו שנתם י»1י בתגובת וקדושיו1 טיטיו
והאי ..". :וז״ל וכתב השיב עדות. בתורת נמצאים הם ולכן בידיהם אבותם שמעשה משום
בכלל להחשיבם שלא היינו וכר אנוס שהוא הגוים לבין שנשבה דבתיגוק ז״ל הרב קאמר

להרגס ימהר ולא שלום בדברי שימשכם אלא מיד ולהרגם אדם כל בידי שמיתתם המינים
ומיתתם כאביהם הס הרי בתשובה חזרו ולא תוכחה קבלו וכשלא תוכחה יקבלו אולי
לעגין אבל להרגם, ימהר ולא דקאמר דלישבא בסיפא ז״ל הרב כדדייק מיד אדם כל ביד

פסולי בכלל למנותם חכמים הוצרכו ולא כדאמריגן התורה מן פסולים דהם פשיטא עדות
ז״ל שכתב כמו בניהם ובני ותלמידיהם הם מינים בכלל והא ז״ל הרב כדקאמר עדות
 ודאי וכופרים ומינים, כופרים לחו קרי _עבדים מהלכות ופ״ג זרה עבודה מהל׳ בפ״י

1y«47n!ro . קהןרה( מן ם^פסן
החכמה■ )אוצר

 שנשבה כתינוק והיותם בידם אבותיהם שמעשה דמציאות סובר דהמבי״ט הרי
 עצם שכז וכופרים, מינים נקראים הקראים זה ולגבי לעדים, פסלותם את משנה אינו

 שם והוסיף לעדות. כשירות לעניז פסול מהוה ובחז״ל שבע״ס בחורה האמונה העדר
 בהלכות הרמב״ם לדברי שכוונתו ונראה ז״ל הרב בדברי האמור את שהבין המבי״ט

 צורך שאין והמומרים האפיקורסים על בדבריו כלולים הקראים שגם ה״י פי״א עדות
 חסרים שכן ישראל בכלל שאינם מדין ברור פסולם שכן עדות, פסולי בין בנפרד למנותם

ועיקריה. אמונתה בתורה האמונה והוא העיקר את הם
 תינוקות היותם למרות אמונתינו עיקרי בליבם שאין מאחינו אותם כל לפי״ז

דבר. מקיימי כעדים בכשרותם פוגעת זו מציאות טעותם, על שגדלו שנשבו
 פוסקים מחלוקת הובאו כד כב, ס״ק לד סימן ב מערכת ח״א חמד בשח אמנם

 אות אה״ע טור הגהות הגדולה הכנסת הביאום וגיטין, קדושין לעדות כשרים קראים אם
 מסברת נוחה דעתו שאין סיים ושם עט אות ב״י הגהת לד סי׳ חו״מ הגדולה ובכנסת כד

 מכשירים אותם בין רואיה. כל בעיני תמוהה שסברתם וכתב לעדים, הקראים המכשירים
 בין לג. סי׳ יעקב אהלי מהריק״ש בשו״ת במפורט דבריו הובאו גבירון שלמה ר׳ הרב

 ה״ו פי״א עדות בהל׳ לרמב״ם עדות פסולי בין נכללים אינם שהקראים הוכיח דבריו
 כמ״ש אנוסים שהם משום פסלם לא שרמב״ם שהסיבה זאת ונימק והמינים, האפיקורסים

 שהסביר נראה המבי״ט בדברי )לעיל שנשבו כתינוקות שהם ממרים, בהל׳ ז״ל הרמב״ם
 שם והוסיף מינים(. בכלל כלולים הם שלדעתו משום קראים מנה לא שהרמב״ם הטעם
 בדין מודים והם רשעים ואינם בטוב שעושין שחושבין לפי עדות קראין שעדות וכתב
 צרופם בענין הרמב״ם מתשובת דבריו והוכיח עדות. עדותן בה שמודים ומאחר עדות,
 בענין ד בפרק לעיל בה לעסוק שהרחבנו )תשובה הקראים של שבקדושה דבר וכל למנין
 וכל עמנו מצטרפים בו שמאמינים דבר שכל שם הרמב״ם קביעת וע״ם למניין(, צרוף
 ולכן ותחומין, חצרות ערובי לדיני ביחס כאמור מצטרפין אין בו מאמיניו שאין דבר
 לעדות. מצטרף הוא תורה של עדות בדיני מאמין הקראי כאשר לעדות ביחס גם פסק

 למרות מצטרף אינו תורה של עדות בדיני מאמין אינו שכאשר זו משיטה ברור משמע
4עליו אבותיו שגדלוהו טעות היא מאמין שאינו שהסיבה

 תורה גס ומצוותיה התורה מאמונת המנותקים אחינו מצב זו לשיטה שגם וברור
 חני כולל התורה וחגי המצוות בחיוב הכרה כל בהם אין וכלל שבע״ס תורה וגם שבכתב

 ועדותם לעדות להצטרף יכולים שאינם ודאי תורה קביעת ע״ם שנובעים העדות וגדרי

בחן. כשרה אינה
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שבעל־פה חורתעד

 זגיטין קדושין בעדי קראים של בשרותם בענין הפוסקים של שמחלוקתם וצ״ל
 לחלוטין שמנותקים מאחינו אותם כל של והכאובה המיוחדת למציאות תואמת אינה

 שבכתב בחורה אמונה של שבסיס כהקראים שלא ודיניה, מצוותיה התורה אמונת מעיקרי
 דנום ובחז״ל שבע״פ בתורה האמונה בעיקרי כפירתם ומשום בלבם היתד. התורה ובנותן

כאפיקורסין. חז״ל
 מכלל נכבדים הלקים של כעדים וכשרותם המשפטי במעמדם אלו ובעיות שאלות

 יסוד, שאלות מהוים בריה״מ, עולי של המכריע רובם כולל והמצוות מהתורה בנ״י אחינו
 החכמים, תלמידי אצל וליבון בירור לדיון, ולהציגם הצבור בפני להעלותם ביקשתי ע״כ

 וממשיכי התורה לנושאי ברורה הלבה בהם ותיקבע ותתלבן שתתברר ע״מ ורבנים, דיינים
 ואתר, אתר בכל הקבועים הדין בבתי מדין על ליושבין ובעיקר בישראל. התורה משפטי
 עיקריה התורה מאמונת המנותקים מאחינו אותם של עדותם ותוקף משקל את שידעו

 גמורה עדות נדרשת בהם מקומות ובשאר גיטין עדי קדושין, בעדי והכשרות ומצוותיה,
דבר. להקים

ו
 העולים אחינו כלפי ביחסינו מרכזית הלכה להעמיד לציין עלינו דברינו לסיום

 הערבות מצות והיא הרוחני, היחס בתחום שנוגעת והמצוות, מהתורה המנותקים מבריה״מ
 לקיום התורה" ל״איתן לחזור בידם לסייע מישראל אחד כל על שמוטלת והאחריות
 למצב שגרמו והחברתיות האישיות לנסיבות רב משקל יש זו להלכה ביחס מצוותיה.

שנשבו. כתינוקות המגדירם ולעקרון מחייהם, ומצוות תורה העדר של זה כאוב

 הערבות מצות את למדו ע״ב( בז דף )ובסנהדרין ע״א לט דף שבועות במס׳ חז״ל
 זב״ז. ערבים ישראל שכל מלמד אחיו, בעון איש באחיו איש וכשלו בפסוק מהאמור

 לקביעה טעם ונתן במומרים ערבים אנו דאין קפז( סי׳ )ח״א בתשובותיו הרדב״ז ופסק
 ערבין ישראל דכל הכלל ויסוד דמאחר קכו( סי׳ יו״ד ח׳ אבנ״ז )בשו״ת נזר האבני זו

 כלפיו שאין אחיך בכלל שאינו מי יצא אחיו בעון איש באחיו איש וכשלו מהפסוק נלמד
 ה( אות ח״א מ״ו )שער התרומה בספר דבריו הובאו הרמב״ן כתב וכבר הערבות. חובת

 עוד וכן שם, גזר האבני כלפיו. חלה לא ערבות מצות גם ולכן אחיך, מקרי לא דמומר
 הובאו זצ״ל, פרנק פסח צבי והרב זצ״ל שמאלקם יצחק לר׳ יצחק בית )שו״ת אחרונים

 סי׳ ביו״ד הש״ך שיטת את זה הסבר ע״ם ביארו תוכחה( מצות לספר בהקדמה דבריו
 לאפרושי והחובה עבירה עוברי ביד מסייע של האסור קיימים לא שבמומר סק״ו קנא

 הש״ס בגליון ברע״א )הובא ע״ב יג דף לחגיגה מלואים אבני אבן בטורי עיין מאיסורא,
מאיסורא. לאפרושי חובה אין דבמומר כהש״ד ג״ב שכתב תום׳( ד״ה ע״א ג שבח טס׳

 חובת עליו חלה לא אחיך מכלל יצא שמומר כיון אלו אחרונים שיטות ע״ם
 אחוה מכלל שמוצא למומר לתנאי דברינו בראשית שהעלינו כפי אך דמצוות, הערבות

 אך התורה. מצוות וקיום האמונה והעדר למומרות הגיע בבחירתו והוא מזיד, שהוא
 מכלל מוציאו זד, מצב אין ושגגה, אונס של ורקע בנסיבות נובע מומר היותו מצב כאשר
 החזו״א ע״י דבריו והרחבת הקראים לענין ממרים בהל׳ הרמב״ם דברי ע״פ וזאת אחיד.

 טז( אות שהיטח הל׳ ב סי׳ )ביו״ד החזו״א כתב נוסף ובמקום לעיל. דבריו שצטטגו
 מצויס נסים שחיו בזמן כמו גלוי׳ ית׳ שהשגחתו בזמן אלא מורידין דין דאין "ונראה :וז״ל

הוא אז והכופרין כל לעין הנראית פרטית השגחה תחת הדור וצדיקי קול בת ומשמש
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עה ההלכה לאור - והממת מהתורה המנותקים עולים מעמד :שרמז אברהם הרב

 האמונה שנכרתה •ההעלם• בזמן אבל והפקרות;.. לתאוות היגר בהטיית מיוחדות בנליזות
 כמעשה בעיניהם שיהיה פרצה הוספת הפרצה׳אלא גדר הורדה במעשה אין העם דלת׳ מן,

 X ת>וז בו שאין בשעה 'נוהג הדיו אין לתקן עצמינו שכל וכיון ה״ו ואלימות השחתה
 ההזו״א ע״כ.'כותב מגעת" שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם

ולהעמידם להחזירם אהבה בעבותות הוא מומרים אותם כלפי היחס שחובת דבריו בסוף שם
 כאוב למצב י שהביאום המיוחדות הנסיבות שעקב כלומר מגעת, שידינו במה אורה ^רן

 לפעול חלה הערבות שמצות היינו אורה, בקרן ולהעמידם להחזירם החובה נשארת זה
והמצוות. לתורה לשיבה הרוחני בתחום כלפיהם

אותם. מקיים לא שעדייו מי אצל יתקיימו התורה

1ןאוצר_־הוזכמה

 כלפי שנשבה" "תנוק של העקרון את שקבעו ממרים בהל׳ הרמב״ם בדברי עיון
 טעותם, ועל דעתם על אותם וגדלו אבותם, אותם שהדיחו ומומרים אפיקורסים קראים,
 ההלכה בסוף שם הרמב״ם שכן הרוחני. למצבם הערבות חובת כלפיהם שקיימת מלמדנו

 לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי לפיכך ..״. :בזה״ל כותב
 מהאמור נפרד ובלתי חיוני חלק אינם לכאורה ברמב״ם אלו דברים תוספת ע״כ. התורה",

 האפי- בכלל שהוא שבע״פ בתורה הכופר של בגדרו עוסק הרמב״ם שכן כולה, בהלכה
 שבעל* בתורה שכופרים שהקראים הוסיף ולזה מעלים, ואין שמורידין ודינו קורסין

 ואין ישראל בכלל נשארים הם שנשבו" "תינוקות היותם בגלל זאת ולמרות פה.
 "לפיכך", בלשון דבריו את הרמב״ם הוסיף ולזאת מעלים. ואין דמורידין דין עליהם
 מלמד ברמב״ם לפיכך לשון וכידוע התורה. ולאיתן בתשובה להחזירן לצורך

 והגדרת מעלין, אלא מורידין דאין דין בין הקשר ומה כן, לפני מהאמור נובעים שהדברים
 לאיתן ולקרבן בתשובה להחזירן והצורך לדין לקראים, הרמב״ם שנתן שנשבה תינוק

 שדינם והאפיקורס שבע״פ, בתורה הכופר שמצב קובע הרמב״ם דגם ודאי אלא התורה.
 ודינם אנוסים הם וכאשר לכך, שמביאם ברקע לאו, אם ישראל מכלל יוצאים אם נקבע

 חובה שקיימת א׳ :מכך והנובע ישראל, ובכלל אחיך בכלל נשארים הם שנשבה כתינןק
 להחזירם ולפעול נתונים הם בז הרוחני למצב הערבות מצות קיימת ב׳ חייהם, על לשמור

 המומרין את להרתיע מטרתו מעלין ואין דמורידין הדין מזו, ויתרה התורה. לאיתן בתשובה
 כסירה של החמור החטא מציאות את לצמצם ובזה ובהמרה בכפירה ולהלחם והאפיקורסים

 והחוטאים החטאים לצמצום אחריות מטרתה למצוות, ערבות של והחובה הדין וכן והמרה,
שמצוות ופעולות, תוכחה בדרכי וזאת ואמונותיה, התורה למצוות בתשובה והחזרתם

שנשבו, כתינוקות אנוסים הם ואפיקורסים מינים אותם שכאשר הרמב״ם, קובע
 לא אלו מהותיות המצוות והעדר החטא צמצום למטרת מעלין ואין מורידין של הדרך

 כפירה של אלו הנוראים החטאים לצמצום לפעול החובה תוקף, וביתר נשארת, אך קיימת,
בתורה וההכרה האמונה למצות ולהחזירם הרמב״ם, כלשון שלום בדרכי וזאת ומינות

התורה". "איתן שהם ובמצוותיה
 להחזירם ועלינו למומרין ביחס לעיל שהובאו בדבריו החזו״א דומה בלשון נקט וכן
 האמונה שהיא אורה" "בקרן ולהעמידם ולהחזירם שלום, דרכי שהם אהבה" "בעבותות

ומצוותיה. תורתו ישראל באלוקי
 אסונה נעדרי תועים אחים אותם כלפי הרמב״ם של והאהבה הסניגוריא דברי

אמונה של הנורא ההעדר על הכאב עומק את מטשטשים או מכסים לא תורתנו, בעיקרי
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שבעל״פה חורה עו

 הערבות מצות מכת. עלינו, מצוה תצער תחושת ועומק בהירה הכרה מחוך אלא ותורה,
 לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמושכם בתשובה להחזירן שראוי זב״ז, ישראל כל של

 מהגלות אחינו המוני שיבת של מופלא גיסי חזיון בראותיגו עלינו חובה כך התורה.
 ישראל באלוקי האמונה של הנורא ההעדר של הכאב עומק את לחוש לציון, הנוראה
 כל של הערבות מצות של באחריות ולשאת אחים, אותם של מלבם ומצוותיו תורתו
תורה". של "לאיתנה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות ולהחזירם זב״ז ישראל
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