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תלמוד בבלי מסכת שבת דף סח עמוד א
רב ושמואל דאמרי תרוייהו :מתניתין בתינוק שנשבה לבין הנכרים ,וגר שנתגייר לבין הנכרים .אבל הכיר ולבסוף
שכח  -חייב על כל שבת ושבת.

רמב"ם הלכות ממרים פרק ג הלכה ב-ג
מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה [מורידין אותו] ולא מעלין והרי הוא כשאר כל האפיקורוסין
והאומרין אין תורה מן השמים והמוסרין והמומרין ,שכל אלו אינם בכלל ישראל ואין צריך לא לעדים ולא התראה
ולא דיינים [אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצוה גדולה והסיר המכשול] .במה דברים אמורים באיש שכפר
בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו ,והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות לבו וכופר בתורה שבעל
פה תחילה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים אחריו ,אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם
ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם ,הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי
המצות שהרי הוא כאנוס ואף על פי ששמע אח"כ [שהוא יהודי וראה היהודים ודתם הרי הוא כאנוס שהרי
גדלוהו על טעותם] כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו ,לפיכך ראוי להחזירן בתשובה
ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה.

נוסח הרמב"ם מהדורת שבתי פרנקל מכת"י

חזון איש יו"ד סימן ב אות טז

קובץ מאמרים (וסרמן)

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן לט
עיסקא שעושין עם ישראל מומר ונוסח שטר עיסקא בע"ה ז' אדר א' תשל"ח לרב אחד.
הנה אני שולח נוסח שטר עיסקא על הלואה דזמן ששים ותשע חדשים וכמו נוסח זה יש לעשות להלואה שניה
דעל זמן מאה ועשרים חדשים לחשוב הסך שנשאר והחדשים שנשארו והריוח שצריך להיות כדי שהמחצה יהיה
סך המדובר וכיון שריוח כפלים דצריך להיות בארבע שנים שנשארו אינו סך גדול כזה שלא מצוי שייך להתנות
שיעשה עיסקא שלפי האומדנא יש להיות סך זה שלכן כשיאמר שלא היה סך זה ריוח וכ"ש כשיאמר שהיה

הפסד אין להאמינו אלא בעדים ובשבועה ,ובאשר שעדים פסולין מצוי יותר שקשה לומר שהן פסולין מחמת
שבערכאות הם כשרין לעדות לכן טוב יותר לכתוב שהתנאי הוא שלא יהיה נאמן אלא בשבועה חמורה דנקיטת
ספר תורה דוקא ובזמן הקריאה בביהמ"ד שאף למי שאינו שומר תורה ומצות מסתבר שלא ירצה לישבע וישלם
סך חצי הריוח שהתנו.
והנה אם הם מומרים וכופרים בתורה ובמצות ולא ירצו בהשטר עיסקא אלא כפי שנעשה ע"י עורכי הדין
(לאיערס) בנתינת ריבית ,הנה עיינתי בדבר בעיון למעשה ויש להתיר מאחר שכבר נעשה .דהא עיקר הטעם
דאלו שאוסרין להלוות למומר וכופר בה' ובתורתו הוא מטעם דאולי נפיק מיניה זרעא מעליא היכא שלא יצא מן
הכלל להשתמד כדאיתא במרדכי בפ' איזהו נשך דף ע"א ובב"ח סימן קנ"ט ,דשיטת רש"י שאסר אפילו
בנשתמד משום דאף שחטא ישראל הוא כתב הב"י שאין לחוש להו במקום כל הנהו רבוותא ,והעיקר משום
דטעם דתלוי בחיוב דלהחיותו הוא טעם גדול שלכאורה אין לדחותו ,דאף שנקרא אחיך דלכן אין פוטרין מיבום
כשיטת רש"י ורוב ראשונים ,ושייך לדחות טעם הרמב"ן הכא גבי ריבית שנמי הוא מטעם שלא נקרא אחיך ,לא
שייך לדחות טעם הר"י ורוב ראשונים שמתירין בריבית משום שאין חייבין להחיותו וריבית תלוי בוחי אחיך עמך,
ומסתבר דאף רש"י שאוסר אף במומר שנשתמד להלוותו בריבית מודה דאיסור ריבית תלוי בלהחיותו ולא
יעבור על שאר האיסורין דאיכא למלוה בריבית אלא שכיון שהמומר אף שנשתמד הוא בשם אחיך הרי יעבור
הלוה המומר על לאו דולאחיך לא תשיך שהרי המומר חייב בכל המצות דאף שחטא ישראל הוא ,וא"כ יעבור
ישראל המלוה על לאו דלפני עור במה שמכשיל להמומר באיסור זה דאיכא להלוה בריבית והוא כמפורש בב"ח
שכתב בשם רש"י בתשובה ושאר גדולים שאוסרין להלוות אף למומר שיצא מן הכלל משום דלא נפיק מכלל
אחוה דאע"פ שחטא ישראל הוא ועוברין עליו משום ולפני עור ,הרי אף לרש"י לא כתב שהישראל הכשר עובר
על הלאוין דאיכא להמלוה אלא דכיון דאע"פ שחטא ישראל הוא עוברין הכשרין המלוין לו אלאו דלפנ"ע =דלפני
עור= ,והוא משום דתלוי בחיוב להחיותו שכיון שאינו מחוייב להחיותו ליכא איסור הלאוין שנאמרו להמלוה ,אבל
מ"מ אוסרין גם להלוות משום דהמומר הלוה הא יעבור על ולאחיך לא תשיך הרי יעבור המלוה בלפנ"ע ובספר
התרומות שער מ"ו ח"א סעי' ה' הביא כן מיש מי שדן כדברי רש"י ,והוא תירץ קושיא זו דכתב אחרי שנתן טעם
על מה שלא חיישינן על לפנ"ע דכיון שאין אנו מצווין מלהלוותו אף הוא אינו מצווה מללוות ,דכתיב לא תשיך
לאחיך משום אזהרתיה דמלוה קא מזהר רחמנא ללוה דהא לא כתיב לא תלוה אלא לא תשיך ,והביאו הט"ז
סק"ג וביאר מדכתיב ולאחיך לא תשיך פירושו אתה הלוה לא תעשה איסור שאחיך ישוך אותך והמומר שאין
המלוה מוזהר עליו ליקח ממנו ממילא גם הוא אינו מוזהר מלתת ריבית ,והוא תירוץ נכון מאד דכן הא הוא
משמעות הקרא ,ואף התוס' דף ע' ד"ה מעות כתבו בתירוץ ב' סברא זו דבעה"ת והובאו בחו"ד סק"ג ,וכיון שאף
לרש"י ליכא איסור ריבית ממש אלא מצד איסור לפנ"ע שלכן יש ודאי לסמוך על הב"י שכתב דאין לחוש לשיטת
רש"י ורבוותא שעימיה במקום ריבוי גדול דרבוותא המתירין ,דהא באיסור לפנ"ע איכא קולות כשהוא ספק לגבי
שאר איסורין ,עיין בע"ז דף כ"א על הא דאמר אביי שם ג"כ הלשון אלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן דלא
שייך שם לשון זה דפרש"י וכן תוס' ד"ה אלפני כלומר דלכולי האי לא חיישינן וסימנא בעלמא הוא היינו דילפינן

מלפני דלפני דלא מפקדינן דאין לחוש כל כך באיסור לפנ"ע אף דהוא איסור דאורייתא דלא כשאר איסורין ,וא"כ
גם לענין מחלוקת רבוותא אין להחמיר ויש לנו לעשות כדינא לילך בתר רובא דרבוואתא אף אם באיסורין
אחרים היה מקום לחוש לדעת גדולים ביותר אף שהם מיעוטא כדכתב הב"ח מ"מ כיון שהוא רק מצד לפנ"ע אף
לרש"י ודעימיה אין טעם לחוש מאחר שאיכא תירוץ נכון דבעה"ת.
ונשאר מה שיש לאסור בשביל דלמא נפיק מיניה זרעא מעליא כיון שהוא מומר וכופר שדר בין היהודים דטעם
זה הא הוזכר בדברי רבותינו הראשונים והש"ך הסכים לזה בסק"ד ובמל"מ פ"ה ה"ב ממלוה הביא דעת
הראב"ד ועוד שחוששין לזרעא מעליא אף שהביא גם הרבה ראשונים שאין חוששין לזה לענין ריבית ,שלדינא
היה לנו עכ"פ לחשוש להאוסרין .אבל נראה לע"ד דבר פשוט וברור לכאורה דהא כתב הרמ"א ויש מחמירין אף
במומר להלוותו וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנו ,דכוונתו ברור דהוא משום דסובר הרמ"א דאין עליו חיוב
להלוות למומר בלא ריבית דהרי ליכא חיוב להחיותו ,וגם בעצם אסור להחיותו מאחר שהוא מאלו דמורידין ולא
מעלין( ,בזמן הסנהדרין) ,שא"כ אסור להלוות לו בלא ריבית ,שלכן אם אפשר להשמט ממנו שלא להלוותו לא
ילונו כלל דבלא ריבית אינו מחוייב וגם אסור ובריבית שהיה מותר להלוותו מצד זה שהוא מומר כיון שהוא
לטובת עצמו הא ראוי להחמיר כשיטת היש מחמירין ,אבל אם א"א להשמט ממנו מצד חשש איבה שחששו לזה
טובא שמוכרח להלוותו אז לא יחמיר וילונו בריבית כהמתירין ,ופירוש זה הוא מוכרח שלא שייך כלל פירוש אחר
וגם מפורש כן בפ"ת משם תשובת תפארת צבי ,וא"כ נמצא שבלא ריבית לא היה מלוהו כלל שלכן כשהוא לוה
עשיר שהוא רק לעשות בהו עסק שירויח אם היה מלוהו שנים או שלשה פעמים יותר מסך הריבית וכשלא
מלוהו לא ירויח כלום הרי לחיות הבנים טוב יותר כשהיה מלוהו אף שהוא דוקא בריבית מכשלא היה מלוהו,
ונמצא שבשביל הבנים לא שייך לאסור מלהלוות את אביהם הרשע בריבית לעשות עיסקא מאחר שבלא זה לא
ילונו כלל ולא יעשה העיסקא .ומה שטוב להחמיר שכתב הרמ"א הוא מטעם שחושש קצת לשיטת רש"י שעובר
הלוה המומר בלא תשיך וממילא עובר המלוה בלפנ"ע =בלפני עור= אבל בשביל זה סובר שאיכא איסור להלוות
למומר לטובת המומר שאיסור זה הוא ודאי לכו"ע ועדיף מלחוש לשיטת רש"י לאסור להלוותו בריבית שבעצם
אינו פוסק כמותו ,ולכן כשא"א להשמט ממנו משום איבה ומוכרח להלוותו מותר להלוותו בריבית ,ואולי גם דוקא
בריבית ולכן לכתחלה יראה לעשות באופן היתר עיסקא ואם לא ירצה אם הם כופרים ומומרים יצטרך כתר"ה
ליקח הריבית שהוא כפסק הרמ"א.
נוסח שטר העיסקא חתימת ידי דלמטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים איך שמהסך שלקחתי מפלוני
מאה אלף דאלאר /דולר /בחדש אפריל שנת אלף תשע מאות שבעים ושש על זמן ששים ותשעה חדשים ונשאר
אחר ששילמתי מהן כבר סך שלשים וששה אלף שבעים ושמנה דאלאר עוד חוב סך ששים ושלשה אלף תשע
מאות עשרים ושנים דאלאר לשלם עד גמר זמן הנזכר ארבעים ושמנה חדשים ,התחייבתי לעשות בהן עיסקא
לשותפות מחצה על מחצה בין לריוח בין להפסד ,אבל תהא עיסקא שלפי האומדנא ראוי להיות ריוח מזה סך
שלשים וששה אלף תשע מאות חמישים ושנים דאלאר אחרי סדר התשלומין שהתנינו בשטר האנגלית שנמצא
שאחר זמן זה אשלם לפלוני חצי הריוח שלו יחד עם הקרן סך הנשאר לפי שטר האנגלית שהם ששים ושנים

אלף שלש מאות תשעים ושמנה דאלאר .ואם יהי' ח"ו הפסד שג"כ הוא למחצה או שלא יהיה ריוח סך הנזכר לא
אהי' נאמן על זה אלא בשבועה חמורה בנקיטת ספר תורה דוקא בבית הכנסת ארטאדאקסי /אורטודוקסי/
בשעת הקריאה ,ובאם לא אשבע הוא כהודאה ממני שהיה ריוח סך הנזכר ואצטרך לשלם כפי סדר התשלומין
שבשטר האנגלית .וגם ניתן לי דבר מועט כמו דולאר אחד על טרחתי והשטר שנכתב באנגלית שהוא באופן
ריבית הוא נשאר לענין קיום התחייבות התשלומין שבערכאות יש לו יותר תוקף ועל זה חתמתי ביום( ...זהו
הנוסח דשטר עיסקא שהכל מפורש ויותר נכון לפי דעתי) .והנני ידידו ,משה פיינשטיין.

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן פג
אשה שאומרת שנישאה בחו"ק =בחופה וקידושין= ואח"כ אמר לה בעלה שהוא משומד.
כ"ה תמוז תשל"ד מע"כ ידידי הרב הגאון מוהר"ר יצחק אהלבוים שליט"א רב ורב"ד בטאראנטא.
א .בדעת הי"א שבטור דקדושי מומר אינם קדושין.
הנה האשה מטשילע שהלכה מבעלה בפירוד דערכאות הנקרא דיווארס בלא גט ובאה לטאראנטא עם שני
ילדים ואומרת איך שבעלה כשניסת אליו כשהיו במחנה בעיר זאלצבורג בחופה וקידושין ע"י איזה בחורים
מכיריו שסדרו הקידושין ובטשילע כאשר ילדה בן הראשון ולא רצה למולו בדחיות כמה טעמים אף שהיא רצתה
בכל תוקף ולאחר ג' שנים נולד בן השני ואז אמר לה שנשתמד כמה שנים ומחמת זה לא יניח למול בניו אך לא
אמר לה משום שידע שלא היתה ניסת לו כשתדע שהוא משומד ,ויצא כתר"ה בטעמים להיתר מצד הי"א
שבטור /אה"ע /סימן מ"ד דמומר לחלל שבת בפרהסיא ולעבוד ע"ז דינו כעכו"ם גמור ואין קידושיו קידושין ,דאף
שכל הפוסקים שבידנו כתבו לדבר פשוט שקידושיו קידושין וכן הוא בגמ' יבמות דף ט"ז ע"ב ,ולא נאמר שם
לחדושא בזה כי כנראה היה זה פשוט לגמ' ולא הוצרך לאשמועינן כלל ,אלא החדוש שאף כל העכו"ם מהערים
שהושיב סנחריב את עשרת השבטים שקידשו נמי הם קידושין משום דשמא הוא מעשרת השבטים אף שהן
מיעוטא לרש"י מטעם דבדוכתא דקביעי הם בדין קבוע דכמע"מ דמי ולתוס' השמיענו דבדוכתייהו הם רובא
מעשרת השבטים ,אף שכבר מחזיקין עצמן אחרי עבור מסנחריב עד ר' אסי קרוב לאלף שנה לנכרים גמורין ואין
יודעין כלל שהם מישראל מבני עשרת השבטים ,ומ"מ חיישינן דזהו החדוש הגדול ,וגם שם /יבמות /בדף מ"ז
ע"ב נאמר בשביל חדוש בגר שטבל ועלה ה"ה כישראל לכל דבריו דהוא לענין דאי הדר ביה ומקדש בת ישראל
ישראל מומר קרינא ביה וקידושיו קידושין ,שנמי דין דישראל מומר קידושיו קידושין לא נאמר שם לחדושא דזה
הוא ברור ופשוט ,וברמב"ם פי"ג מאי"ב הי"ז משמע שגר שנתגייר נמי שוב לא אפשר לו להיות עכו"ם אינו חדוש
כלל אלא דהחדוש שבברייתא הוא על אלו שנתגיירו אצל הדיוטות שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות
ועונשן ואפילו נודע להם שנתגייר בשביל דבר נמי מאחר שמל וטבל הוא כישראל לכל דבר אפילו חזר ועבד ע"ז
ולא אמרינן שהוא הוכחה גדולה שלא נתכוונו כלל לגרות אלא לרמות ,שלכן מסיק ולפיכך קיימו שמשון ושלמה
נשותיהן ואף על פי שנגלה סודן ,ולרש"י שלא כתב זה משום דבברייתא הא נאמר זה אחר הסדר שעושין ב"ד

מומחין שבודקין ומודיעין אותו המצות אלמא דגם בגרים אלו איכא חדוש נמי נראה שאין כוונתו שהחדוש הוא
גם אם חזר בו לאחר זמן גדול דבזה מסתבר דגם לרש"י ליכא חדוש אלא החדוש משמע דאי הדר בו תיכף
כשטבל ועלה וחזר לקדמותו הוא נמי כישראל מומר שקידושיו קידושין ולא אמרינן דאיגלאי מלתא דלא נתכוון
לגרות אלא לרמות את הב"ד דהא אפשר שאף שהשיב היטב על הבדיקות היה לרמאות ולא היתה הבדיקה
טובה אלא אמרינן דמתחלה קבל ממש אך אח"כ חזר בו אף שהיה סמוך ממש והוא ג"כ חדוש ,אבל זה שאף
גר לאחר שנעשה ישראל א"א שוב להעשות עכו"ם אינו חדוש אף לרש"י ,ואף שלשון המ"מ פ"ד מאישות הט"ו
שכתב ומן הסוגיא שבפ"ק דיבמות נראה שאפי' זרעו שהוליד משהמיר ממומרת אם קידש אותו זרע ישראלית
קידושיו קידושין משמע קצת שאיכא חדוש בזה ,הנה בגמ' לא נאמר שאיכא בזה חדוש אלא דהשמיענו דנחשב
המיעוט בדין קבוע לרש"י וגם לרש"י איכא חדוש שר' יהודה א"ר אסי סובר דנכרית שילדה מישראל הוא בדין
ישראל ממזר ולתוס' הוא חדוש שיש לחוש שאיכא רובא מעשרת השבטים ושלא כהאומרים דבנתיה דההוא
דרא איצטרויי אצטרו ,וכוונת המ"מ הוא ששמעינן ממילא להוציא מהשיטה שמומר הוא כעכו"ם ואין חוששין
לקידושיו אבל לא שהגמ' סובר זה לחדוש.
אבל מצא כתר"ה בתשובות מהרשד"ם ח"א אהע"ז סי' י' שהוא חולק על כל הפוסקים וסובר כהי"א שבטור דאף
שהוא דלא כסוגיות שלמות בגמ' כתב דבר זר ומשונה שעיקר היסוד הוא מקרא דנאמר בעכן חטא ישראל וא"ר
אבא בר זבדא בסנהדרין דף מ"ד ע"א אף על פי שחטא ישראל הוא ולכן מדחה כל סוגיות הש"ס וכל הפוסקים
דהא עכן לא היה עובד ע"ז אלא מעל בחרם לתיאבון דאף דא"ר אילעא משום ר' יהודה בר מספרתא שעבר עכן
על כל התורה הוא דעת יחיד ,אבל לבד שלדחות סוגיא דגמ' אי אפשר אף אם איכא קושיא גדולה שא"א לנו
לתרץ הא מי אמר לו שמקור הגמ' הוא מקרא זה דדברי קבלה ,וגם אם היה מקרא זה היה זה חדוש גדול והא
חזינן שלא היה חדוש כלל משום שאין צריכין לזה לראיה ,ור' אבא בר זבדא לא אמר זה לענין הלכה אלא לדברי
אגדה לומר שקרא זה משמיענו חביבות ישראל להקב"ה שאפילו בשעה שהן חוטאים קורא אותן ישראל דאמר
חטא ישראל ולא חטא העם כדפרש"י התם מדלא אמר חטא העם עדיין שם קדושתן עליהן וכדמוכרח זה מהא
דאמר ע"ז ר' אבא היינו דאמרי אינשי אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה ואסא קרו ליה דלא שייך זה כלל לענין
הלכה אלא לענין החשיבות להקב"ה ולענין קדושתם ,ואף שמהרש"א בח"א כתב נמי לענין הלכה אף על פי
שחטא ועבר על כל התורה כדלקמן לא הוי כעכו"ם וכמו שאמרו אף במומר לכה"ת דישראל הוא לכל דיניו,
נראה שכתב מהרש"א משום דכן הוא הדין אבל לא שמהרש"א מפרש זה בכוונת מימרא דר"א בר זבדא
דמה"ת יפרש שלא כרש"י ולא כההכרח ממה שא"ר אבא היינו דאמרי אינשי אלא משום דכן הוא הדין נקט גם
זה .והפשיטות שהיה להגמ' שמומר הוא כישראל גמור לכל דיניו הוא משום דלא שייך המציאות לישראל
שיעשה בדין נכרי דאיכא חדוש התורה בנכרי שיכול להעשות ישראל ע"י גרות אבל לא נאמר בתורה לא בקראי
ולא בהלכה מסיני שיהיה דין כזה שישראל יוכל להעשות עכו"ם וממילא הוא נשאר בדין ישראל ובקדושת ישראל
בין לענין חיוב המצות ובין לעניני חיתון ויחוס הבנים וממילא ודאי שבני המומרות הם ישראלים גמורים כמו
באשה כשרה שילדה מנכרי שהולד ישראל וקידושיהן קידושין ולכן פשוט וברור שהוא טעות שפלטה קולמוסו

של הגאון מהרשד"ם לדחות בזה סוגיות הגמ' ודברי כל הפוסקים.
ומה שאיתא במרדכי פרק החולץ אות כ"ט מלשון רש"י בתשובה לענין יבם מומר דאיכא תשובת הגאונים
דפטורה מן החליצה ומן היבום דלא סמכינן עלייהו כלל ואף על פי שחטא ישראל הוא לכל דבר הוא מליצת
הלשון בעלמא דאיתא בגמ' לכוונה אחרת כדפי' בסנהדרין ולהכי לא כתב וכדאמרינן אף על פי שחטא ישראל
הוא אלמא דאין כוונתו להביא ראיה מהגמ' אלא נקט הדין דמומר אף לע"ז הוא כישראל לכל דבר בלשון זה.
איברא דבהגמ"ר פ' החולץ איתא בלשון הר"מ שהקשה על רש"י מהא דכתב הסמ"ג דמומר להכעיס אין מצווים
להחיותו ושרי להלוות לו בריבית דלגבי נשך כתיב אחוה והא דאמרינן בסנהדרין אף על פי שחטא ישראל הוא
היינו בדברים דלא כתיב בהו אחוה כגון גיטין וקידושין ,משמע מלשונו דרש"י הביא הגמ' דסנהדרין לראיה להדין
שמומר זוקק לייבום ודחה דשאני ריבית וייבום דנאמר בהו אחוה .אבל הא א"א לפרש זה בכוונת רש"י דלא
יסתור לפירושו בסנהדרין וכמשמעות הגמ' עצמו כדלעיל שלכן צריך לפרש בכוונת הר"מ שדחה הדין דפשוט
לרש"י שהוא כישראל משום שא"א בשום אופן לישראל להעשות בדין עכו"ם שלא שייך זה בדברים שנאמר בהו
אחוה ומסיק והא דאמרינן בסנהדרין היינו אף אם נימא שרש"י מביא ראיה מגמ' דסנהדרין ולא אמר זה ללישנא
בעלמא נמי הוא רק לדברים שלא נאמר בהו אחוה כגון לגיטין וקידושין .עכ"פ איך שנימא אין מקום כלל לדחות
הסוגיות ברורות בשביל קושיא כזו דעכן לא היה מומר לע"ז ,ואף אם נימא כדברי הגאון מהרשד"ם דהוא מקרא
דחטא ישראל הרי יש לנו לומר דהסוגיות סברי כר' אילעא משום ר"י בר מספרתא ואינו רק דעת יחיד אלא
שסוגיות דיבמות ובכורות סברי כוותיה וכמהרש"א בח"א שכתב אף על פי שחטא ועבר על כל התורה כדלקמן
שהוא לר' אילעא משום ר"י בר מספרתא ור' אבא בר זבדא עצמו אבל אין צורך לזה דהאמת הוא כדכתבתי
לעיל דהדין שמומר כישראל הוא פשוט וברור להגמ' בלא הקרא דחטא ישראל.
ומה שהביא כתר"ה שמהרשד"ם הקשה איך שייך לומר על אלו המומרים שאין מאמינים בתורה שיהיו
קידושיהם קידושין הא מה שבפיהם אין בלבם לא מובן כלל דמה יאמר על מה שהוצרך לומר דעכו"ם שקדש
אינו כלום הא כיון שאינו מאמין בתורה ודאי אין בדעתו לשם קידושין ,אלא ודאי דשייך שעכו"ם ירצה שתעשה
אשתו באופן שנעשית אשתו בקניני התורה שמכיר לאותו קנין דכסף ושטר בסברתו ,דאף הרשעים והכופרים
ועובדי ע"ז הרי סוברים שאיכא ענין קנין לאישות דכן הוא בכל העמים ,א"כ שייך שירצה לעשות קנין התורה
באשתו שהוא בכסף ושטר ואף דלא נתכוין מחמת שהתורה אמרה שהוא קנין אלא מחמת שהוא בעצמו סובר
שהוא מעשה קנין מה בכך ,וכי צריך להקנין כוונה שהוא עושה קנין התורה דלענין קנין סגי במה שעושה זה
למעשה קנין מכיון שהוא קנין מן התורה הוא קנין אם אך עושה זה לכוונת קנין אף שאינו יודע ואינו מאמין
שאיכא קנין בתורה.
ולכן אין להצטרף זה להיתר כלל דאף שאיכא עכ"פ שיטה ואף שאיכא הרבה גאונים שסברי שיטה זו אין
להחשיב זה לשיטה אף לענין צרוף לעוד טעמים דכיון דכל הפוסקים המפורסמים סוברים שמומר הוא כישראל
שקידושיו קידושין ,ומפורש בגמ' כוותייהו אף אם נשכח תירוצים אין להתחשב כלל עם דעות שיטות אחרים.

ובכלל אין כל השיטות שוות לעשות ספק ,דהא חזינן מהב"י שהוא החשיב ברוב הפעמים רק שלש שיטות לילך
בתר הרוב דהם הרי"ף והרמב"ם והרא"ש אף שלמד וידע גם שיטת כל רבותינו בעלי התוס' שהיו גדולים ביותר
כדכתב עליהם הרמב"ן בהקדמה לדינא דגרמי ועוד הרבה גדולי עולם מדורות הקודמים הרבה מלפניו כדאיתא
הטעם בהקדמתו לפי משמעות דבריו שכתב וראיתי שאם באנו לומר שנכריע דין בין הפוסקים בטענות וראיות
תלמודות הנה התוס' וחדושי הרמב"ן ורשב"א והר"ן מלאים טענות וראיות לכל אחד מהדעות ומי זה אשר יערב
לבו לגשת להוסיף טענות וראיות ואיזהו אשר ימלאהו לבו להכניס ראשו בין ההרים להכריע ביניהם ע"פ טענות
וראיות לסתור מה שביררו הם או להכריע במה שלא הכריעו הם ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלשת עמודי
ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם בהוראותיהם הרי"ף והרמב"ם והרא"ש נפסוק כשנים מהם ,שכוונתו
פשוטה דכל רבותינו לא אמרו פסק הלכה ברורה אלא פלפלו בברור הדברים להקשות ולהביא ראיות לזה או
לזה שמצד העיון עוד בראיות וקושיות אין מי אשר יערב לבו להכריע בזה ,ולכן הסכים שיפסוק רק כשנים מאלו
השלשה שהם אמרו דין ברור להלכה פסוקה ,היינו משום שיש לסמוך יותר על אלו שכל כוונתם היה להעמיד
דין ברור ולא על הגאוני עולם אשר היתה כוונתם רק לברר בקושיא וראיות השיטות שכל שיטה ושיטה הם דברי
אלקים חיים שלא ירדו כל כך להכריע אף שבדבריהם משמע שהכריעו ,וגם הרבה מספרי הוראה כהסמ"ק
והאגור קצרו הרבה ואין יכולין לדעת שום דין כהלכתו ,הרי חזינן שלא כל שיטה אף מגדולים ביותר שייך שנצרף
שיטתו לספק ,והרמ"א פליג עליו בזה שאף בעלי התוס' וכן שאר גדולי עולם שאף שעיקר דבריהם הם לבאר
ולפרש הם שיטה גם להוראה וגם שיש להורות כבתראי שג"כ פסקו להלכה בין בספריהם בין בתשובותיהם,
אבל גם הרמ"א משמע שמודה שאין להתחשב עם כל גאון לשיטה ,וא"כ הכא שממש כל הפוסקים סוברים וגם
כל רבותינו המפרשים בין רבנן קמאי בין רבנן בתראי ודאי אין להחשיב מה שנמצא איזה ראשונים שסוברין
שדינו כעכו"ם.
והנה עיינתי בתשובת מהרשד"ם וראיתי הראיה שהביא מהא דבכורות דף ל' ע"ב דתניא הגר שקיבל עליו דברי
תורה אפילו נחשד לדבר אחד הוי חשוד לכה"ת =לכל התורה= כולה והרי הוא כישראל מומר נ"מ דאי קדיש
קידושיו קידושין ואם אף בידוע שנשתמד ועובד ע"ז ועובר על כל עבירות שבתורה קידושיו קידושין מאי קמ"ל
זה בנחשד לדבר אחד שהוא רק חשוד לע"ז ואינו ודאי שקידושיו קידושין אלא משמע דדוקא בחשוד שאינו ודאי
קידושיו קידושין אבל בודאי מומר לע"ז ולחלל שבת אין קידושיו קידושין ,והנה למה שכתבתי שהגמ' אינו מחזיק
זה לחדוש כלל הוא עוד יותר קשה אבל הא חזינן שהביאו הסוברין שהוא כישראל גם מהא דבכורות ולא
הוקשה להם כלל זה ,ולכן אמינא שמה שמסיק אחר מחלוקת ר"מ וחכמים בע"ה =בעם הארץ= שקיבל עליו
דברי חברות ונחשד לדבר אחד שלר"מ חשוד לכה"ת ולחכמים לא נחשד אלא לאותו דבר שראינו ,דין הגר
שקיבל עליו ד"ת ונחשד לדבר אחד הוי חשוד לכה"ת שזה לכאורה הוא חדוש רק לחכמים והי"ל לומר ומודים
חכמים לר"מ בגר שנחשד לדבר אחד ,משמע שהוא חדוש גם לר"מ דגם לר"מ איכא חלוק בין ישראל לגר
דישראל הוא רק חשוד בעלמא שהוא רק ספק ובגר הוא ודאי מומר לכל התורה ,שלכן נקט זה לדין בפני עצמו,
ולכן מסיק בפירוש דהרי הוא כישראל מומר ולא כספק דאין מחוייבין להחיות ואין מפקחין עליו את הגל וכדומה

שליכא חלוק מעכו"ם אלא שאם קדיש קידושיו קידושין וכדומה ,וזהו החדוש בבכורות .אך פרש"י שם שכתב
ה"ה כישראל מומר ולא אמרינן דליהוי עכו"ם גמור כאילו לא נתגייר דאי קדיש אשה לאחר שהמיר דתו קידושיו
קידושין תמוה דזה לא שייך לדין הברייתא דאיירי בנחשד לדבר אחד ,ונהי שגם מרש"י משמע שהוא בדין ודאי,
אבל לא כאן המקום למיתני דין גר שחזר לסורו אלא שיש לו דין חזר לסורו ואם דין גר שחזר לסורו היה נעשה
עכו"ם גמור כאילו לא נתגייר נמי היה שייך לאשמועינן זה ,ואולי סובר רש"י דהוצרך להשמיענו דאפילו נחשד
לדבר אחד תיכף אחר הגרות שכמו שאמרינן בגר דהוא חשוד לכה"ת וגם בדין ודאי מומר מצד שהוא גלוי
מלתא א"כ נימא נמי שהוא גלוי מלתא דמתחלה לא נעשה גר כלל דלא קיבל בלבו כלל אלא אמר בפיו לרמות
הב"ד קמ"ל דלא אמרינן כן אלא דהגרות הוא גרות ואח"כ חזר לסורו והוי בדין ישראל מומר.
ומה שאיתא עוד בתשובת מהרשד"ם שהביא תשובת ר' יעקב בן חביב שמפרש לר' סעדיה גאון דזרע המומרת
שנולדו אחר שנשתמדה הם בדין עכו"ם גמורים שפסק כל"ב דשמואל דלא זזו משם עד שעשאום עכו"ם גמורים
וסובר דהוא לא רק על עשרת השבטים שנטמעו בין העכו"ם אלא על כל זרע מומרות ,ורוצה לומר כן גם בדברי
הר"ח שהביא בהגמ"ר אות צ"ז שכתב פסק ר"ח דליתא לדר' אסי ואפילו בדוכתא דקביעי אבל מומר לעכו"ם
שקדש הוי קידושין דאורייתא דהיינו ליתא הלכתא כר' אסי שהוא בזרע המומרות משום ל"ב דשמואל וזהו
לעולם שעשאו לזרע מומרות כעכו"ם גמורים אבל מומר לעכו"ם שהיה כשר מתחלתו ונשתמד בזה לא עשאו
כעכו"ם ,וכתר"ה הביא מהמאירי שאף ישראל שנעשה מומר הוא כעכו"ם לל"ב דשמואל ,נמי אין זה שיטה
לעשות ספק דפשטות לישנא ב' דשמואל הוא רק על זרע דעשרת השבטים שנטמעו בין הגוים כדמפרשי כל
המפרשים ולא לדורות ,דאם הוא תקנה לעקור דין התורה לדורות לעשות מומרים כעכו"ם גמורים להמאירי
ולמהריב"ח לזרע מומרים לא שייך לשון לא זזו משם עד שעשאום והי"ל לומר עד שעשו למומרים או לזרע
מומרים כעכו"ם אלא משמע שרק על זרע עשרת השבטים שנטמעו בין העכו"ם אמר זה לל"ב דשמואל ,וגם
האסמכתא על הקרא דהושע הוא על עשרת השבטים .ולבד זה הא בסמוך איתא ר' יוסף ור' כהנא ור' יהודה ור'
אסי דאסרי לקבל גרים מתרמוד משום דשמא ישראלים ממזרים הם ואם עשאום כעכו"ם הרי אינם ממזרים
ויכולין לקבל גרים מהם ,ואם נימא שפליגי אלישנא בתרא דשמואל עכ"פ אין הלכה כל"ב דשמואל .ולכן אין זה
שיטה לצרף וכ"ש על ישראל שנעשה מומר שאינו שיטה.
ב .אם י"ל דאשה שאינה שומרת תורה שנתקדשה למשומד הוו קדושי טעות.
אך מה שיש לדון בזה הוא מצד שחזינן דלא היתה רוצה להנשא למשומד דהרי בשביל זה לא אמר לה קודם
הנישואין מחמת שידע שאם יאמר לה לא תרצה להנשא לו ,וגם תיכף כשאמר לה שהוא משומד הלכה ממנו
ותבעתו שיתן גט וגירושין מהממשלה ,שלכן אף שגם האשה משמע שג"כ היא עוברת על כמה מצות חמורות,
דהא ודאי בעלה שלא רצה למול אף שנתן כמה טעמים ודאי לא היו טעמים שפוטרין אותו מלמולו ומ"מ ישבה
אצלו שמשמע שגם היא לא הקפידה כל כך ,וגם מאחר שאף שלא גילה לה שהוא משומד ורצה שהיא תטעה
שהוא נוהג כישראל לא היה ירא שמא תראה שהוא עכ"פ רשע גדול כל כך שאינו רוצה אף למול בניו מה שאף

העוברים על כמה איסורין ואף על שבת וכשרות ועריות מלין בניהם ,וא"כ ודאי עבר על כמה עבירות חמורים
ולא היה איכפת לה זה ,ויותר נוטה שגם היא עוברת על כמה עבירות חמורות וגם על שבת וכשרות ,והיה שייך
לחוש שמא אינה מקפדת כל כך גם מה שהוא משומד ,ומה שהוצרך לרמותה היה רק מפני שחשש שמא לא
תרצה ואין להוכיח מזה שהאמת ממש שלא היתה רוצה להנשא למשומד ,אבל עכ"פ מזה שהלכה ממנו תיכף
כשאמר לה שהוא משומד חזינן שאם לא היה מטעה אותה לא היתה ניסת לו ,וא"כ הרי היו קידושי טעות ,משום
שרוב אף מאלו שאינם שומרי תורה ואף מאלו שעוברים על עבירות חמורות נמי לא היו רוצות לינשא למשומדים
וכמעט שהוא כחזקה שכל אלו שלא ירצו להנשא לנכרים שלא ינשאו גם למשומדים ,ויש גם מאלו שהיו נישאות
לנכרים שלא היו רוצות לינשא למשומדים דמאוסין הם בעיני כל.
והנה משמע מהא דכתובות דף ע"ה ע"א וביבמות דף קי"ח ע"ב דנאמרו ארבע לישני במה שיש לחוש שאשה
תתרצה להנשא אף לפחותים ובעלי מומין ,ר"ל אמר טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אביי אמר דשומשמנא
גברא כורסיה בי חרתא רמו לה ר"פ אמר דנפצא גברא תיקרי בסיפי בבא ותיתיב ר' אשי אמר דקולסא גברא לא
בעיא טלפחי לקידרא ומסיק אחר זה תנא וכולן מזנות ותולות בבעליהן ,דלכאורה תמוה כוונת הברייתא בזה
דלכאורה אין בזה לא דבר הלכה ולא דבר מוסר ,ולכן אפשר הברייתא השמיענו שאין החשש הזה מטעם שכך
הוא טבע האשה שאינה מקפדת למי להנשא כל כך ואפשר לפעמים שלא נזדמנה לה מי שרוצה בה בקלות לא
תחכה הרבה ותתרצה להנשא אף לבעל כל דהו ,אלא דכיון שתאבה לתשמיש אפשר שיש לה עם מי לזנות אבל
מצד הבושה אינה יכולה לזנות כשאין לה בעל לכן נתרצית להנשא אף לבעל כל דהו שנזדמן לה בקלות כדי
שתוכל לזנות עם אלו שרוצים לזנות עמה ,וזה נוגע לדינא לאשה שידועה לצנועה ביותר כהא דקים לן בגווה
שאין להרהר אחריה דלא נימא אצלה טב למיתב טן דו ,וכן נוגע לאשה שפרוצה ביותר דלא מתביישת במה
שידעו שהיא מזנית שג"כ לא נימא אצלה הא דטב למיתב טן דו ורק בסתם נשים שאין ידועות נימא בהו טב
למיתב טן דו ,שלפ"ז בזמננו בעוה"ר שהרבה נשים אינן שומרות דיני התורה ומחללות שבת בפרהסיא ואלו
הנשים אין מתביישות גם בזנות אין לומר בהו טב למיתב טן דו ,שלכן כיון שחזינן שמשומד מאיס לה מאחר
דהלכה ממנו תיכף כשאמר לה שהוא משומד ואם אינה שומרת תורה כדמשמע ממה שהיתה ניחא לה לדור עם
בעל כזה שלא היה שומר שבת ועובר על מאכלות אסורות וגם אפשר להודע זה ,מסתבר שאין לומר בה טב
למיתב טן דו שלכן ברור שלא היתה מתחלה ניסת לו אם היה מגלה לה שהוא משומד והיו קידושי טעות .אבל
מ"מ קשה לסמוך על זה דאפשר גם לחוש מאחר שאינה שומרת תורה שאולי גם מה שהוא משומד אינו כל כך
חסרון אצלה ,ומה שהלכה ממנו אולי היתה איזה קטטא בינייהו ואף שהקטטא היתה בשביל שהיא רצתה למול
את בניה נמי אינו עושה זה בחשיבות טעות בהקידושין .איברא דבנשים שהן שומרות תורה אם הטעה אותה
משומד לומר שהוא שומר תורה ונודעה אחר זמן שהוא משומד מסתבר שהוא מק"ט שהרי הר"מ סובר דיוצאה
בלא חליצה מטעם שאילו ידעה שתפול לייבום לא היתה מקודשת לו משום דמומר גרוע לה ממוכה שחין
כדהביא המרדכי פ' החולץ אות כ"ט ,אף דשם היה רק חשש רחוק דהרי רובא דרובא אינשי יש להם בנים
מבעליהן ואין נופלות לייבום כלל ואדרבה הרבה נשים לא היו נמנעות מלהנשא לאיש כשר בשביל החשש שמא

ימות בלא בנים ותפול לייבום קמי המומר וכוונתו שודאי היתה ניסת לו אבל דוקא בתנאי שאם ימות בלא בנים
לא תהא מקודשת ואולי סובר מהר"מ דאף בנפלה מן הנישואין כדי שלא תפול קמי ייבום למומר היתה מתנה
אף מן הנישואין ולא יקשה עליו מה שהקשה בהגמ"ר דטעם זה לא שייך במן הנישואין כדכתבו התוס' בב"ק דף
ק' ע"ב ד"ה דאדעתא לענין נפלה לפני מוכה שחין ,דאפשר דביבם מומר לא היה מוצא אשה בלא תנאי זה והיה
מוכרח להסכים על תנאי זה ולסמוך שלא יהיו ביאות זנות משום הרוב דלא תפול לייבום ,וע"ז ודאי יש גם
לחלוק כדהקשו עליו ואף מן האירוסין אינו ברור שתחוש בשביל זה כדחזינן שרש"י לא חש לזה שמטעם זה לא
עבד הר"מ עובדא כשבאה לידו ,אבל עכ"פ יש למילף מהר"מ שאם הטעוה וניסת לבעל מומר הוא קידושי טעות
ולא אמרינן בזה טב למיתב טן דו ואפשר שכו"ע יודו בזה להר"מ .אבל בנשים שאין שומרות דת אין לומר דהם
קידושי טעות ,אבל באשה זו שחזינן שהוצרך לרמותה וגם הלכה תיכף שנודעה שהוא משומד יש סברא גדולה
לומר שהן קידושי טעות אבל אינו ברור כל כך כדלעיל.
ג .אם י"ל שעדי הקדושין שהיו יחד אתם הם ספק פסולים.
עכ"פ ספק איכא לומר שהיו קידושי טעות ,והויא ספק אשת איש .והנה מש"כ כתר"ה דבשביל שהבחורים
שסדרו הקידושין והיו עדים הם חבריו ומכיריו היו ג"כ רשעים כמותו שהם פסולין לעדות הנה מכיון שהיו יחד
בהמחנה אין ראיה ששם נעשו כל הנמצאים שם ידידים ומכירים גם אנשים כשרים עם אנשים רשעים ,שלכן י"ל,
שהיו עדים כשרים ,ואף לעשות זה לספק אפשר לא נעשה דל"ד לחברים וידידים בהעיר שמסתבר דיש
להחשיב ספק דלא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אבל במחנה הוא כמעט הכרח שכל הנמצאים שם נעשו ידידים
ומכירים ,אבל יש לחקור ולהודע מהאשה גופה באופן שלא תרגיש שיש חלוק לדינא אם היו הבחורים שומרי
תורה ואיך עשו סדור הקידושין ואף שאינה נאמנת אף אם היתה מסיחה לפי תומה לומר שהיו עדים פסולין דאין
מסל"ת נאמן אלא בעדות מת בעלה ובמלתא דרבנן כדאיתא בב"ק דף קי"ד ע"ב וכ"ש שלא יהיה ברור דהוא
מסל"ת =מסיח לפי תומו= דאפשר שתבין שנוגע לדינא ,מ"מ מסתבר שהיה עושה זה ספק .אבל אולי יש להודע
מי הם ביחוד ומקום דירתם ונדע בברור .ואם א"א להודע וניכר מהדברים אשר תספר לכתר"ה שהיו רשעים
יהיה בזה עוד ספק שהיה שייך להתירה אם לא יהיה אפשר להשיג גט ,כי מתחלה צריך להשתדל בכל האפשרי
אף בנתינת ממון וכדומה להשיג גט ממנו בכל אופן.
והנה קצת יש להסתפק שמא מכיון שרימה אותה אפשר הוא עכו"ם ממש ,אבל אולי אם היה עכו"ם היה אומר
עתה שלא חשש שוב שתדע מי הוא שהוא עכו"ם ולא משומד ,אך אולי רצה להקטין את השקר שאמר לה
בשעת הנישואין לכן אמר שהוא ישראל כאשר אמר תחלה אבל משומד שזה לא שאלה ולא הוצרך לומר לה,
אבל בעצם שיקר לה במה שאמר שהוא ישראל ,אבל מכיון שהאשה לא אמרה שמכיון שרימה אותה אפשר גם
לחוש שהוא עכו"ם משמע שידוע לה שהוא ישראל ,מ"מ טוב לחקור בזה להודע ממנה קצת ,ואם יהיה ספק
בזה הרי יתוסף ספק שלישי .ומ"מ אני אומר שלמעשה יש להמנע מלהזדקק להתירה כי למצא היתר ותקנה
לנשים שאין שומרות תורה למה לנו ,אך אם תנשא בלא היתר ב"ד יועילו הספקות שלא לאסור לבניה אם תלד.

והנני ידידו ,משה פיינשטיין.

שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנא סעיף א
מי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצות האמורות בתורה ולא עשה תשובה ,אינו חייב להחיותו ולא להלוותו.

ביאור הגר"א יורה דעה סימן רנא ס"ק א
מי שהוא כו' .לשון סמ"ג ור"ל מומר לתיאבון כמש"ש ומ"ש בספ"ד דגטין (מ"ז א') שר' אמי רצה לפדותו לפנים
מש"ה דעבד וטעמו כיון שהוא עבריין אינו אחיך ואינו מצוה על מאחד אחיך ועל וחי אחיך עמך עד שילקה וכמ"ש
במכות כ"ג א' במתני' וכ"כ סמ"ק וכמ"ש בס"ב וכן דייק הב"י מלשון הרמב"ם שכתוב בס"ב מי שהוא עבריין
להכעיס כו' משמע דלתיאבון אין איסור אבל ג"כ אין חיוב וכמש"ש בהג"ה אבל עבריין כו' ואין מוכרח ותוס'
בעבודת כוכבים כ"ו ב' ד"ה אני כתבו דמחויבין לפדותו ולהלוותו וכן עיקר:

חפץ חיים  -אהבת חסד חלק א פרק ג
ואפילו אם פקר באחת מכל המצות האמורות בתורה לתיאבון מ"מ עדיין בכלל ישראל הוא כל שהוא מאמין בי"ג
עיקרי הדת [לאפוקי אם הוא אפיקורס וכמבואר בח"מ בסימן הנ"ל] ומצוה לרחם עליו ולגמול עמו חסד בעת
דחקו אך אם הוא יודע שהוא צריך המעות לדבר איזה איסור בודאי אסור ליתן לו ומקרי מסייע ידי עוברי עבירה:

חפץ חיים  -אהבת חסד נתיב החסד  -חלק א פרק ג אות ב
אם פקר וכו' .אף דבי"ד סימן רנ"א איתא דאפילו לתיאבון אין מחויבין לגמול עמו שום טובה לא להחיותו ולא
להלותו עיין בפ"ת שמסיק בשם הבכור שור ועוד כמה תשובות לדינא דלתיאבון מחויבין להחיותו כשיטת
התוספות וכן בביאור הגר"א שם כתב דהעיקר כשיטת התוספות דמחויבין להחיותו ולהלותו .וע"ש עוד בביאור
הגר"א שכתב על מה דהביא הב"י ראיה דהרמב"ם אינו סובר כשיטת התוספות דראיה ההיא אינה מוכרחת
וכדבריו כן הוא דבפירוש המשנה להרמב"ם בפרק חלק ביסוד הי"ג מוכח בהדיא שגם הוא סובר כשיטת
התוספות [הג"ה ועיין בפרק י"ג מהלכות רוצח ושמירת נפש והועתק דבר זה ג"כ בח"מ סימן ער"ב סי"א שכתב
דמצוה לשנוא אותו עבור זה והוא גמרא ערוכה בפסחים קי"ג ע"ב [ומשמע שם בגמרא דאפילו לא התרו בו כלל
לזה כיון שהיא עבירה שמפורסמת בישראל לאיסור כי הגמרא מיירי שם באיסור עריות ומה שכתב ברמב"ם
ובחו"מ הנ"ל והתרו בו משום שרצה לכלול גם שאר עבירות שאינם מפורסמים לאיסור] ולכאורה סותר את עצמו
בזה למה שכתב ביסוד הי"ג הנ"ל]:

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ג סימן כג
בקידושין שבטעמפל של רעפארמער שניסת לאחר לענין הילדים כ"ד טבת תשכ"ה .מע"כ ידידי הרב הגאון
המפורסם מהר"ר מאיר הלוי שטיינבערג שליט"א חבר הבד"צ דלאנדאן ענגלאנד.

בדבר האשה שניסת לתלמיד בסעמינאר הרעפארמער לראבייס בטעמפל שלהם בלאנדאן ,ולפי דברי האשה
לא היו שם שומרי תורה אלא רק חבריו מהסעמינאר ,וזה ברור שהראבייס דרעפארמער הם כופרים ביותר
וגרועים מסתם רעפארמער שהם מסיתים ומדיחים ופסולים כולם לעדות ,אף שלא נתקבל עליהם בב"ד בפניהם
כי מאחר שמפורסמים לכופרים ומסיתים ומדיחים וידועים למכיריהם ,הוא רק גילוי מלתא בעלמא הוא שא"צ
לדין קבלת עדות ,עיין בספרי אגרות משה חלק אה"ע סימן ע"ז לענין אלו שעובדים בפעקטערעס בשבת ,ובסימן
פ"ב ענף י"א ד"ה דהנה ברמב"ם לענין ידועים לכופרים .אך צריך לחקור מה שאפשר אולי היו שם שני אנשים
כשרים לעדות אף שמסתבר שהאמת הוא כדבריה דמה יעשו בטעמפל של רעפארמער אנשים כשרים דהא
אסור ליכנס לשם ,ולכן אם לא יהיה באפשר לידע משום שזה יותר מכ"ב שנה שהיו הנישואין ,יש לסמוך עליה
שלא היו שם שומרי תורה אלא הכופרים חבריו .וגם ודאי לא עשו ענין נתינה כדין לקידושין.
ונשאר רק מה שדרו כמה ימים בחדר מרוהט בשם איש ואשתו הנה בעצם אין לחוש לרשעים כאלו שהם
תלמידי רעפערמער סעמינאר וראבייס שלהם שהם כופרים בתורה ובמצות ועוברים על כל איסורי התורה
בשאט נפש ,לומר שלא יבעלו בעילת זנות שלכן נימא שבעלו לשם קידושין ,שכן הא סובר הריב"ש סימן ו'
והרדב"ז שהובא במל"מ פ"י מגירושין הי"ח שאף רק בחשודים על איסור נדה ליכא שוב החזקה דאין בועל
בעילת זנות ,ולהריב"ש ליכא החזקה אף באופן דמה שעברו על איסור נדה היה משום שלא היתה שם מקוה
טהרה שהיה להם נסיון גדול לקיים איסור נדה ,וטעמו נראה שהוא משום דעכ"פ שוב ליכא אנן סהדי שלא יבעלו
בעילת זנות ,שאף אם האמת גליא כלפי שמיא שחשבו לקידושין הוא כקידושין בלא עדים ,והמחבר והרמ"א
פסקו כותיה .אבל אף אם נימא שגם ברשעים וכופרים הוא קידושין כסברת הגרי"א הענקין שליט"א בספרו
פירושי איברא מטעם שליכא דין שיתכוונו לקידושי מצות תורה אלא לזה שלוקח זו לאשה הוא הכוונה שצריך
דממילא ביאות דאחר שהכניסה לביתו הם ביאות דקנין ,נמי אינו כלום בתלמידי הרעפארמער והראבייס
שמסיתים ומדיחים שלא יעשו קידושי תורה רק דברי הבל שלהם שהרי הוא כמתכוונים ממש בדוקא שלא יהיה
ביאתם לקידושי תורה שלכוונה זו גם להגרי"א הענקין אין לחוש כלל .ולבד זה מלשון כמה ימים דרו בחדר
מרוהט שכתב כתר"ה משמע שהם ימים ולא שנים ואף לא קרוב לשנה ,וגם שאינו בדירה קבועה ,שקרוב לא
היו יודעין מזה שני אנשים כשרים שאיש זה ואשה זו דרים שם בתור איש ואשתו אף אם היה במקום שיהודים
דרים בהסביבה כי בדירה כזו וזמן קצר כמעט שבנ"א לא הרגישו זה ,וכ"ש כשדרו במקום שלא מצוי יהודים,
וממילא לא היו קידושין ,אף אם לא נאמין שלא חיו חיי אישות והיתה עדיין בתולה כשיצאה ממנו בגירושי
ערכאות ,ואף אם היתה בתולה אפשר משום שרק הערה בה ולא השיר הבתולים שלקידושין היה מועיל ,משום
דלא היו עדים ע"ז.
ולכן אף לכתחלה היתה מותרת להנשא בלא גט ,וממילא כשרים הילדים לבא בקהל ישראל ,ולענין כשרות
הילדים הא עוד עדיף מהיתר הנישואין דאף אם נימא שהוא קצת ספק הא ספק ממזר כשר מדאורייתא ,אבל
בעצם אין ספק שהם כשרים .וגם כיון שלא היתה מקודשת ואינו פסול הרי לא נפסלה לכהונה ונמצא כיון שאבי
הילדים הוא כהן הם כהנים כשרים לנ"כ ולקרא ראשון .ואף שלא קדשה קידושי תורה ונמצא שנולדים באיסור

פנויה וגם ודאי לא הלכה למקוה מ"מ לא נפסלו מכהונה כדאיתא ביבמות דף ס' ואיפסק ברמב"ם פי"ט מאי"ב
ה"ו ובש"ע סימן ז' סעיף ט"ו ועיין בב"ש סימן ד' ס"ק ט"ו שנולד מנדה שהוא פגום אינו לאיסורים והוא פשוט.
והגט שנתן בעל הראשון ששלח לי כתר"ה אינו כלום לבד מה שפסול הרי לא היתה נתינה כלל דהא מסר
לאביה שלא בב"ד ולא נעשה שליח ואף אם היה נעשה שליח הרי לא נתנו להאשה בבי"ד שאינו כלום דהא אף
ב"ד טועין לא היו מוסרין גט כזה ולכן לא הוי אף ריח הגט לפסול מכהונה .ידידו מוקירו ,משה פיינשטיין.

שו"ת בנין ציון החדשות סימן כג
פסקים שלא להלכה למעשה.
ב"ה אלטאנא יום ד' כ"ט מרחשון תרכ"א לפ"ק .לידידי מחותני הרב המופ' מו"ה שמריהו צוקערמאן נ"י.
מה שכ' מעכ"ת נ"י שהוא הי' נוהג לאסור בשתיית יין שנגע בו ישראל מחלל שבת בפרהסיא מפני שהוא מומר
לכל התורה כולה והוכיח כן משו"ת המבי"ט שהביא בנקודת הכסף י"ד (סי' קכ"ד) לאסור בשתיית יין שנגעו בו
קראים מפני שהם מחללים את המועדות והמה כמחללי שבתות .אמנם יש מי שחולק עליו ולכן שאל אותי איך
דעתי בזה.
לענ"ד הדין עמו דכיון דמחלל שבת בפרהסיא הוא כמומר לכל התורה דינו כעובד ככבים /כוכבים /ואפשר
שאפילו המהרש"ל שהביא בנקודת הכסף שם שס"ל דקראים אינם אוסרים מודה בזה דקראים אינם מחללין
שבתות רק מועדות מפני שחולקים על קביעות שלנו וששוה מחלל מועדות למחלל שבתות לא ס"ל .אבל במחלל
שבת ממש דלכ"ע הוי מומר לכל התורה אפשר שגם המהרש"ל מודה .וא"ל כיון דגזירת יינם הוא משום
בנותיהם והרי בנות מחללי שבתות לא נאסרו .ז"א דא"כ מומר לעבודת ככבים לא יאסור יין בשתיי' ולפי מה
דאמרינן בחולין (דף ד') אוסר וצ"ל כמש"כ הר"ן בחידושיו שם וכמו שהעתיק גם מעכ"ת נ"י כיון דהוי ככותי גמור
הוא בכלל גזירתן אעפ"י שאין בבנותיו איסור חתנות וא"כ ה"ה במומר לחלל שבת בפרהסיא .וכ"כ הרשב"א
בשו"ת הביאו הב"י (סי' קי"ט) דמומר לחלל שבת בפרהסיא יינו יי"נ .והנה עד כה דברנו מעיקר הדין איך לדון
מחלל שבת בפרהסיא אבל לפושעי ישראל שבזמנינו לא ידענא מה אדון בהם אחר שבעו"ה פשתה הבהרת
לרוב עד שברובם חלול שבת נעשה כהיתר אם לא יש להם דין אומר מותר שרק קרוב למזיד הוא ויש בהם
שמתפללים תפילת שבת ומקדשים קידוש היום ואח"כ מחללים שבת במלאכות דאורייתא ודרבנן והרי מחלל
שבת נחשב כמומר בלבד מפני שהכופר בשבת כופר בבריאה ובבורא וזה מודה ע"י תפילה וקידוש ומה גם
בבניהם אשר קמו תחתיהן אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת שדומין ממש לצדוקין דלא נחשבו כמומרים אעפ"י
שמחללין שבת מפני שמעשה אבותיהן בידיהם והם כתינוק שנשבה לבין עובדי ככבים כמבואר (סי' שפ"ה) וכ"כ
גם המבי"ט (סי' ל"ז) ואפשר נמי דצדוקין שלא הורגלו בתוך ישראל ולא ידעו לעיקרי הדת ואינם מעיזין פניהם
נגד חכמי הדור לא חשבי מזידין וכו' יע"ש .והרבה מפושעי הדור דומין להם ועדיפי מהם שמה שמחמיר הר"ש
בקראים להחשיב יינם יי"נ אינו מפני חילול מועדות שדומה לשבת בלבד אלא מפני שכפרו גם בעיקרי הדת

שמלין ולא פורעין ואין להם דיני גיטין וקדושין שעי"ז בניהם ממזרים .ובזה רוב הפושעים שבזמנינו לא פרצו.
ולכן לענ"ד המחמיר להחשיב נגיעת יין של הפושעים הללו לסתם יינם תבוא עליו ברכה .אכן גם למקילים יש
להם על מה שיסמכו אם לא שמבורר לנו שיודע דיני שבת ומעיז פניו לחללו בפני עשרה מישראל יחד שזה ודאי
כמומר גמור ונגיעת יינו אסור .כנלענ"ד הקטן יעקב.

שלחן ערוך יורה דעה סימן קנח סעיף א
עובדי גלולים משבעה העממין ,בעת שלא היה בינינו וביניהם מלחמה ,ורועי בהמה דקה מישראל בארץ ישראל
בזמן שהיו רוב השדות של ישראל וכיוצא בהן ,אין מסבבין להם המיתה ואסור להצילם אם נטו למות ,כגון
שראה אחד מהם שנפל לים ,אינו מעלהו אפילו אם יתן לו שכר .לפיכך אסור לרפאותן ,אפילו בשכר ,אם לא
היכא דאיכא משום איבה( .דאז אפילו בחנם שרי ,אם לא יוכל להשמט אפילו בחנם)( .ב"י בשם הרמב"ן) וכן
היה מותר היה לנסות רפואה באחד משבעה העממים אם תועיל (תוספות ומרדכי פא"מ ובסמ"ג) .וכן הוא
בישראל בעל עבירות והעומד ברשעו ושונה בו תמיד ,כגון רועי בהמה דקה שפקרו בגזל והם הולכים באולתם.
אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד אלא עושה עבירות להנאת עצמו ,כגון אוכל נבלות לתיאבון,
מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו:

שלחן ערוך יורה דעה סימן ב סעיף ה
מומר להכעיס אפילו לדבר אחד ,או שהוא מומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרהסיא ,או שהוא מומר לכל
התורה ,אפילו חוץ משתים אלו ,דינו כעובד כוכבים.

שולחן ערוך אורח חיים סימן שפה סעיף ג
ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא ,אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא
כעכו"ם.

ביאור הלכה שם
או לחלל שבתות  -היינו כשעושה זה בפריקת עול אבל אם הוא מוטעה בדבר שחשב שמותר לו לעשות כן
מסתברא שאין זה בכלל מומר [כן מוכח מדברי התוספות ד' ס"ט ד"ה הוציא בדברי ר"י שם ואפילו לדעת רש"י
ג"כ נראה דמותר דאומר מותר בכלל שוגג הוא]:

בית יוסף יורה דעה סימן קנט
ולענין הקראים נראה לי דלהרמב"ם בפירוש מתניתין קמייתא דחולין דחשיב להו כתינוק שנשבה בין הגוים אין
להם דין משומדים ואסור להלוותם ברבית ואף על גב דלפי מה שכתב בעל נמוקי יוסף (בד"א מעלה ז') (מב:
דיבור ראשון) והוא דלא יהבינן דין תינוק שנשבה אלא למי שלא הכיר בתורת ישראל מעולם אבל מי שעומד בין
ישראל והולך ומדבק בחוקותיהם של גוים מן המורידים הוא אפשר דהנך נמי דין משומדים יש להם ומותר

להלוותן ברבית לא שבקינן דברי הרמב"ם המפורשים בשביל דברי נמוקי יוסף.

רמ"א יורה דעה הלכות רבית סימן קנט סעיף ג
תינוק שנשבה לבין העובד כוכבים ואין יודע מתורת ישראל כלל ,דינו כקראים ואסור להלוות לו ברבית( .כך
משמע מב"י לדעת הרמב"ם).

ש"ך שם ס"ק ו
הקראים כו' .ז"ל ב"י ולענין הקראים נ"ל דלהרמב"ם בפירוש מתניתין קמייתא דחולין דחשיב להו כתינוק
שנשבה בין העובדי כוכבים אסור להלוותם ברבית ואף על גב דמדברי נ"י נראה דמותר להלוותן ברבית לא
שבקינן דברי הרמב"ם המפורשין בשביל דברי הנ"י עכ"ל ואני בעניותי עיינתי בדברי הרמב"ם שם ולא מצאתי
שום משמעות אדרבה כתב להיפך ובמומר למדו הפוסקים דמותר להלוותן ברבית וא"כ ה"ה הקראים וכ"כ
מהרש"ל דקראים דינם כמומר ומותר להלוותן ברבית ומביאו הדרישה וכן משמע קצת בתשובת ר"א ן' חיים ר"ס
קי"ג דקראים דינם כישראל מומר ועיין בתשובת רבינו שמשון שהביא המבי"ט ח"ב סי' ל"ח כו' וכן בתשובת רבי
בצלאל סי' ג' וגם כתב שם שהקראים שבזמן הרמב"ם היו בהם כמה מעלות טובות משא"כ עכשיו:

ביאור הגר"א שם
תינוק כו' .דדוקא במומר להכעיס כמש"ש וכ"ש זה שהוא שוגג לגמרי:

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חולין פרק א מ"ב [נוסח הכת"י]
ואמרו הכל שוחטין ,ואפילו ישראל משומד ,ויש לכך תנאים ואז תהיה שחיטתו מותרת ,האחד שלא יהא עובד
עבודה זרה ,לפי שאמרו משומד לעבודה זרה משומד לכל התורה כולה .והשני שלא יהא מחלל שבת בפרהסיא
לפי שהכלל אצלינו מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כגוי לכל דבריו .ושלא יהיה מין .ומינים אצל חכמים הם
הכופרים מישראל ,אבל אמות העולם הרי קוראים לכופריהם בסימן היחס ואומרים מיני גוים .והם בני אדם אשר
טמטמה הסכלות את שכלם והחשיכו התאוות את נפשם ופקפקו בתורה ובנביאים עליהם השלום מתוך
סכלותם ,ומכחישים את הנביאים במה שאין להם בו ידיעה ,ועוזבים את המצות מתוך זלזול ,והכת הזו היא כת
של ישוע הנצרי ודואג ואחיתופל וגחזי ואלישע אחר וכל ההולך בשטתם שם רשעים ירקב .ויוודע שהאדם מן
הכת הזו כגון שנראה מתבטל ממצוה מן המצות מתוך זלזול בלי שישיג באותו המעשה הנאה .האנשים הללו
אשר זה תיאורם אסור לאכל משחיטתם ,וכך אמרו תנו רבנן שחיטת מין לעבודה זרה פתו פת כותי יינו יין נסך
ספריו ספרי קוסמים פירותיו טבלים בניו ממזרים .וכן מתנאי המשומד הזה שמותר לאכל משחיטתו שלא יהא
צדוקי ולא ביתוסי והם שתי הכתות אשר החלו להכחיש את התורה שבעל פה כמו שבארתי באבות ,ונעשה
האמת אצלם הבל ,ונתיבות האור חשך אפלה ,בארץ נכוחות יעול ,והם שקוראים אותם אנשי זמנינו היום מינים
בסתם ,ואינם מינים לפי אמונתם אלא דינם לענין ההריגה כלומר המתחיל את השטה הזו בראשונה מדעתו

הנפסדת כדין המינים ,כלומר שמותר להרגם היום בזמן הגלות לפי שהם המבוא אל המינות האמתית .ודע כי
מסורת בידינו מאבותינו כפי שקבלוהו קבוצה מפי קבוצה כי זמנינו זה זמן הגלות שאין בו דיני נפשות אינו אלא
בישראל שעבר עברת מיתה ,אבל המינים והצדוקים והביתוסים לכל שינוי שיטותיהם הרי כל מי שהתחיל אותה
השטה תחלה ייהרג לכתחלה כדי שלא יטעה את ישראל ויקלקל את האמונה ,וכבר נעשה מזה הלכה למעשה
באנשים רבים בכל ארץ המערב .אבל אלו אשר נולדו בדעות אלה וחונכו על פיהן הרי הם כאנוסים ודינם דין
תינוק שנשבה לבין הגוים שכל עברותיו שגגה כמו שבארו ,אבל המתחיל הראשון הוא מזיד לא שוגג .וכן מן
המקובל בידינו המפורסם למעשה כי האדם שעושה עברה שהוא חייב עליה מיתת בית דין כיון שאין אנו יכולים
היום לדון דיני נפשות מחרימין אותו חרם עולם בספרי תורות אחרי שמלקין אותו ואין מתירין אותו לעולם.
ואחזור לעניני ,אם היה האדם מישראל שלם מכל אלו והיה משומד לעברה אחת או לעברות הרבה חוץ מאלו
כפי הנאותיו ותאותיו ,והוא יודע ומודה שהוא ממרה ועובר הרי זה מותר לאכל משחיטתו.

רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ט
שנים הם המומרים מישראל :המומר לעבירה אחת והמומר לכל התורה כולה ,מומר לעבירה אחת זה שהחזיק
עצמו לעשות אותה עבירה בזדון והורגל ונתפרסם בה אפילו היתה מן הקלות כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז
או להקיף פאה ונמצא כאלו בטלה מצוה זו מן העולם אצלו הרי זה מומר לאותו דבר והוא שיעשה להכעיס,
מומר לכל התורה כולה כגון החוזרים לדתי העובדי כוכבים בשעה שגוזרין גזרה וידבק בהם ויאמר מה בצע לי
להדבק בישראל שהם שפלים ונרדפים טוב לי שאדבק באלו שידם תקיפה ,הרי זה מומר לכל התורה כולה.

רמב"ם הלכות שחיטה פרק ד הלכה יד
ישראל מומר לעבירה מן העבירות שהיה מומחה הרי זה שוחט לכתחלה וצריך ישראל כשר לבדוק את הסכין
ואח"כ יתננה למומר זה לשחוט בה מפני שחזקתו שאינו טורח לבדוק ,ואם היה מומר לעבודה זרה או מחלל
שבת בפרהסיא או אפיקורוס והוא הכופר בתורה ובמשה רבינו כמו שביארנו בהלכות תשובה הרי הוא כעכו"ם
ושחיטתו נבלה.

דעת זקנים מבעלי התוספות פרשת כי תצא פרק כא פסוק טז
לא יוכל לבכר .ואם תאמר הרי יעקב בכר יוסף בן האהובה על פני ראובן בן השנואה כדכתיב וירא ה' כי שנואה
לאה בפשיעתו של ראובן היה ונתנה ליוסף שפרנס אביו וא"ה לא יוכל לבכר ואם פשע באביו יביאנו לבית דין
כדמפרש ואזיל:

Undercover Atheists
February 11, 2015
by Batya Ungar-Sargon
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7KHPRPHQW6RORPRQORVWKLVIDLWKKHZDVVWDQGLQJRQWKH'WUDLQVZD\LQJEDFNDQG
IRUWKZLWKLWVPRYHPHQWDVLILQSUD\HU%XWLWZDVQ·WDSUD\HUERRNWKDWWKH\RXQJODZ
VWXGHQWZDVUHDGLQJ³KHKDGDOUHDG\EHHQWRV\QDJRJXHZKHUHKHKDGZUDSSHG
KLPVHOILQWKHOHDWKHUWKRQJVWKDWERXQGKLPWR2UWKRGR[-XGDLVPOD\LQJSK\ODFWHULHV
and reciting the prayers three times daily.
7KHWRPHLQKLVKDQGVQRZZDV$ODQ'HUVKRZLW]·VThe Genesis of Justice  
ZKLFKXVHG7DOPXGLFDQG+DVLGLFLQWHUSUHWDWLRQVRIWKH%LEOHWRDUJXHWKDWVWRULHV
LQWKHERRNRI*HQHVLVIURP$GDPDQG(YHHDWLQJWKHDSSOHWR1RDKDQGKLVDUN
FRQVWLWXWHG*RG·VOHDUQLQJFXUYH³DPHDQVRIHVWDEOLVKLQJDPRUDOFRGHDQGWKH
rules of justice that prevail today.
:KDWVWUXFNKLPDERXWWKHERRNZDVLWVGHSWKDQGDFRPSOH[LW\RIWKRXJKW
WKDWKHKDGEHHQUDLVHGWREHOLHYHZDVWKHH[FOXVLYHGRPDLQRIWKHUDEELVZKRVH
DXWKRULW\FRPPDQGHGKLVFRPPXQLW\RIXOWUD2UWKRGR[-HZV7KHERRN·VEULOOLDQFH
FRXSOHGZLWKLWVXQDEDVKHGKHUHV\FUHDWHGWKHÀUVWRIPDQ\FUDFNVLQ6RORPRQ·V
faith. Seeing the scriptures interpreted in methods so compelling and yet entirely
LQFRQVLVWHQWZLWKWKHGRJPDVRIKLV\RXWKFDXVHG6RORPRQWRTXHVWLRQHYHU\WKLQJ
he believed to be true.
)URP'HUVKRZLW]6RORPRQPRYHGRQWRHYROXWLRQDU\ELRORJ\DQGWKHQWR6WHSKHQ
+DZNLQJDQGFRVPRORJ\DQGWKHQELEOLFDOFULWLFLVPXQWLOÀQDOO\KHZDVXQDEOHWR
GHQ\WKHFRQFOXVLRQKLVQHZO\GHYHORSHGFDSDFLW\IRUFULWLFDOWKLQNLQJKDGOHGKLPWR
he no longer believed in the existence of God.
¶,WZDVWKHPRVWGHYDVWDWLQJPRPHQWRIP\OLIH·KHWROGPH¶,ZLVKWRWKLVGD\
WKDW,FRXOGÀQGWKHKRO\JUDLOWKDWSURYHVWKDW,·PZURQJWKDWLW·VDOOWUXH·
$QG\HW\HDUVODWHU6RORPRQ·VOLIHORRNVH[DFWO\WKHZD\LWGLGWKHGD\RIWKDW
IDWHIXOWUDLQULGHJLYHRUWDNHDIHZLQIUDFWLRQV6RORPRQLVVWLOOOHDGLQJWKHOLIHRIDQ
2UWKRGR[-HZ+HLVPDUULHGWRDQ2UWKRGR[-HZ+LVFKLOGUHQDUH2UWKRGR[-HZVZKR
JRWRVWXG\WKH7RUDKDW\HVKLYD+LVSDUHQWVDUHXOWUD2UWKRGR[-HZV$QGVRZLWK
KLVQHZIRXQGDWKHLVP6RORPRQGLGQRWKLQJ
6RORPRQLVRQHRIKXQGUHGVSHUKDSVWKRXVDQGVRIPHQDQGZRPHQZKRVH
HQFRXQWHUVZLWKHYROXWLRQVFLHQFHQHZDWKHLVPDQGELEOLFDOFULWLFLVPKDYHOHGWKHP

WRWKHFRQFOXVLRQWKDWWKHUHLVQR*RGDQG\HWZKRVHVRFLDOHFRQRPLFDQGIDPLOLDO
FRQQHFWLRQVWRWKHXOWUD2UWKRGR[DQG+DVLGLFFRPPXQLWLHVSUHYHQWWKHPIURPJLYLQJ
XSWKHULWXDOVRIIDLWK7KRVH,VSRNHWRFRXOGQRWEULQJWKHPVHOYHVWRXSHQGWKHLU
IDPLOLHVDQGWKHLUFKLOGUHQ·VOLYHV:LWKWRRPXFKLQWHJULW\WREHOLHYHWKH\DOVRKDYH
WRRPXFKWROHDYHEHKLQGDQGVRWKH\UHPDLQFORVHWHGDWKHLVWVZLWKLQXOWUD2UWKRGR[
FRPPXQLWLHV1DPHVDQGVRPHSODFHVKDYHEHHQFKDQJHG³HYHU\SHUVRQVSRNHWR
me for this story on condition of anonymity. Part of a secret, underground intellectual
elite, these people live in fear of being discovered and penalised by an increasingly
LQVXODUVRFLHW\«
But they are also proof of the increasing challenges fundamentalist religious
JURXSVIDFHLQWKHDJHRIWKHLQWHUQHWDQGDJOREDOLVHGZRUOG:LWKVRPXFKLQIRUPDtion so readily available, such groups can no longer rely on physical and intellectual
isolation to maintain their boundaries. In addition to exposing religious adherents to
information that challenges the hegemony of their belief systems, the internet gives
LQGLYLGXDOVOLYLQJLQUHVWULFWLYHHQYLURQPHQWVDQDOWHUQDWLYHFRPPXQLW\«
7KH\FDOOWKHPVHOYHV¶2UWKRSUD[·³WKRVHRIFRUUHFWSUDFWLFH³WRGLVWLQJXLVK
WKHPVHOYHVIURPWKH2UWKRGR[³WKRVHRIFRUUHFWEHOLHI(YHU\WLPH,PHWRQHWKH\
ZRXOGLQWURGXFHPHWRDIHZRIWKHLUIULHQGVWKRXJKPDQ\UHIXVHGWRVSHDNIRUIHDU
RIEHLQJGLVFRYHUHG7KHUHDUHIDUIHZHUZRPHQLQWKLVVLWXDWLRQWKDQPHQDQGWKH
ZRPHQZHUHHYHQKDUGHUWRGUDZRXW7KH\ULVNORVLQJWKHLUFKLOGUHQHVSHFLDOO\LQ
1HZ<RUN6WDWHZKHUHFXVWRG\LVRIWHQJLYHQWRWKHPRUHUHOLJLRXVSDUHQW
<HWWKLQJVKDYHFKDQJHGRQFHVRLVRODWHGLQWKHLUDWKHLVPGRXEOHOLIHUVSDVVLQJIRU2UWKRGR[XOWUD2UWKRGR[DQG<HVKLYLVK NQRZQIRUGHYRXULQJWKH7DOPXG DOO
gather online in chat rooms. I met undercover atheists from many different Hasidic
VHFWV³6DWPDU6NYHU%RERY³ZKHUHWKHIRFXVLVP\VWLFDO7KH\OLYHLQ:LOOLDPVEXUJ
/RQJ,VODQG1HZ6NYHU-HUXVDOHP:KHUHYHUWKHUHLVDQLQVXODU-HZLVKHQFODYH
WKHUHDUHLQGLYLGXDOVZKRKDYHFRPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDW*RGGRHVQRWH[LVWDQG
yet they maintain their religious cover for social, familial and economic reasons.
0DQ\DUHZHOOHVWDEOLVKHGLQWKHLUFRPPXQLWLHVHYHQOHDGHUV0DQ\DUHÀQDQFLDOO\
VXFFHVVIXOIDPLO\PHQDQGZRPHQPRUDOSHRSOH¶,DP\RXUQHLJKERXUZLWKNLGVLQ
\RXUFKLOGUHQ·VFODVV·ZURWHRQHXQGHUFRYHUDWKHLVWDQRQ\PRXVO\RQDEORJ¶,DP
RQHRIWKHZHHNO\VSRQVRUVRIWKH.LGGXVKFOXE«,ZDV\RXUFRXQVHORULQFDPS«,
GRQRWEHOLHYHLQ*RG·«
Copyright © aeon.co



Who is a Believer?
BJUI MJLFNBOZUIJOHTJOPVSSBQJEMZDIBOHJOHXPSME JTBGBSNPSFDPNQMFY
NBUUFSUIBOJUXBTJOUIFQBTU
4FWFSBMGBDUPSTIBWFDPNCJOFEUPSBUUMFUIFJOUFMMFDUVBMBOEFNPUJPOBMGPVO
EBUJPOTPGGBJUIBNPOH0SUIPEPY+FXT'PSPOFUIJOH UIFJOUFSOFUDPOOFDUT
QFPQMFGSPNWBTUMZEJČFSFOUCBDLHSPVOET BMMPXJOHUIFNUPTIBSFUIFJSJEFBT
BOEUIFJSXPSMET BOEFYQPTJOHQFPQMFUPUIFGVMMSBOHFPGPQJOJPOT CFMJFGT BOE
BSHVNFOUTPOBOZTVCKFDUJODMVEJOHUIPTFUIBUHPBHBJOTUFWFSZUIJOHUIFZBSF
UBVHIUJOIPNFPSTDIPPM8IFSFBTJOUIFQBTUQBSFOUTDPVMEHFOFSBMMZDPOUSPM
UIFJSDIJMESFOTSBOHFPGFYQPTVSF UPEBZ DIJMESFOHPiPVUJOUPUIFXPSMEwBUB
NVDIZPVOHFSBHFWJBUIFJOUFSOFUBOETPDJBMNFEJB
.PSFPWFS UIFMBTUUXPEFDBEFTPSTPIBWFTFFOBHSPXJOHUSFOEPGQBTTJPOBUF
BUIFJTN FNFSHJOHGSPNTFWFSBMEJČFSFOUTPVSDFTćFCBSCBSJTNPGSBEJDBM*TMBN
BOEUIFUISFBUJUQPTFTUPUIF8FTUFSOXPSMEIBTCSFEBOBUUJUVEFPGDZOJDJTN
UPXBSETSFMJHJPO BGFFMJOHUIBUIBTCFFOFYBDFSCBUFECZUIFSFWFMBUJPOPGTDBO
EBMTJOUIF3PNBO$BUIPMJD$IVSDIBOEPUIFSSFMJHJPVTCPEJFT$MPTFSUPIPNF 
0SUIPEPY+FXSZIBTCFFONFSDJMFTTMZSPDLFECZTDPSFTPGTDBOEBMTJOWPMWJOH
SBCCJTGPVOEUPIBWFFOHBHFEJOJOBQQSPQSJBUFCFIBWJPS MFBEJOHUPXJEFTQSFBE
EJTJMMVTJPONFOUBOEDZOJDJTN1FPQMFUPEBZBSFQFSIBQTNPSFTVTQJDJPVTPG
SFMJHJPOUIBOFWFSCFGPSF BOEQSPOFUPFBTJMZEJTNJTTJOHGBJUIBOEQSBDUJDFBTB
GBCSJDBUJPOPSBDSVFMXBZUPNBOJQVMBUFBOEQSFZPOQFPQMFTGFBSTBOEJOTFDV
SJUJFTćJTTVTQJDJPOJTBCFUUFECZUIFPOHPJOHJOUFMMFDUVBMBTTBVMUPOSFMJHJPO 
MFECZBDDMBJNFEXSJUFSTTVDIBTQIZTJDJTU4UFQIFO)BXLJOH XIPIBTEFDMBSFE 
i/PPOFDSFBUFEUIFVOJWFSTFBOEOPPOFEJSFDUTPVSGBUF wBOEIBTEJTNJTTFE
UIFCFMJFGJO(PEBOEUIFBęFSMJGFBTiBGBJSZUBMFGPSQFPQMFBGSBJEPGUIFEBSLw
.VDIIBTCFFOXSJUUFOBOETQPLFOBCPVUUXPEJTUVSCJOHFČFDUTPGUIFTUSPOH
TFDVMBSJOĘVFODFTUIBUTVSSPVOEUIFNPEFSO+FXUIFQIFOPNFOPOPGZPVOH
TUFSTMFBWJOHUIFGPMEPG0SUIPEPY+FXJTIQSBDUJDF iPČUIFderechw BOEUIF
QIFOPNFOPOPGTPDBMMFEi0SUIPQSBYw+FXTUIPTFXIPGPMMPXUIF0SUIPEPY
+FXJTIMJGFTUZMFCVUEPOPUUSVMZCFMJFWFJO(PETFYJTUFODF UIFBVUIPSJUZPG
5PSBI PSUIFBVUIPSJUZPGSBCCJOJDUSBEJUJPO
.VDIMFTTBUUFOUJPO IPXFWFS IBTCFFOQBJEUPBUIJSESFTVMUPGUIJTFYQP
TVSFNBOZTJODFSFMZEFWPUFE0SUIPEPY+FXTXIPTUSVHHMFBOEHSBQQMFXJUI
RVFTUJPOTTVSSPVOEJOHUIFUFOFUTPGPVSCFMJFGŴćFTFBSFUIF+FXTXIPXBOUUP
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CFMJFWF BOEGPSUIFNPTUQBSUEPCFMJFWF CVUXIPĕOEJUEJďDVMUUPTJMFODFUIF
OBHHJOHWPJDFXJUIJOUIFNUIBUQPTFTRVFTUJPOTSFHBSEJOHUIFFYJTUFODFPG(PE 
UIF%JWJOFBVUIPSTIJQPGUIF5PSBI UIFUSVUIPGUIF#JCMJDBMOBSSBUJWF BOEUIF
BVUIPSJUZPGUIF5BMNVEBOEIBMBDIJDDPEFT.BOZ+FXTXIPQSPVEMZDPOTJEFS
UIFNTFMWFTiCFMJFWFSTwOFWFSUIFMFTTFOUFSUBJOTFSJPVTEPVCUTBCPVUTPNFPSBMM
PGUIFCBTJDUFOFUTPGGBJUIćFZQSBZXJUIFNPUJPOBOETJODFSJUZ BOEUIFZTFFL
UPPCTFSWFHalachaUPUIFCFTUPGUIFJSBCJMJUZ CVUUIFZSFNBJOVODFSUBJOBCPVU
UIFGVOEBNFOUBMBYJPNTVQPOXIJDIUIF+FXJTISFMJHJPOTUBOET
ćFQPUFOUJBMIBMBDIJDJNQMJDBUJPOTPGUIJTQIFOPNFOPOBSFJNNFOTF"
QFSTPOEFĕOFECZhalachaBTBIFSFUJDJTEJTRVBMJĕFEGSPNCBTJDTZOBHPHVF
GVODUJPOTTVDIBTMFBEJOHUIFTFSWJDFT SFBEJOHUIF5PSBI BOESFDFJWJOHBOaliya 
BOEDBOOPUFWFOCFDPVOUFEGPSBminyan)FBMTPNBZOPUTFSWFBTBXJUOFTTBU
XFEEJOHTPSCFGPSFBbeis dinćFTFSFTUSJDUJPOTDBMMVQPOVTUPDBSFGVMMZEFĕOF
UIFUFSNiIFSFUJDwćF3BNCBNJOHilchos Teshuva şŢoŤ BOEJOHSFBUFSEFUBJM
JOIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOB Sanhedrin JOUSPEVDUJPOUPChelek MJTUTUIF
DPSFUFOFUTUIBUB+FXNVTUBDDFQUUPCFDPOTJEFSFEBCFMJFWJOH+FX#VUUIF
BNCJHVJUZMJFTJOUIFRVFTUJPOPGXIBUEFHSFFPGiBDDFQUBODFwJTSFRVJSFE*GB
QFSTPOBWPXTCFMJFGCVUJTQMBHVFECZHOBXJOHEPVCUT NVTUIFCFUSFBUFEBTB
IBMBDIJDIFSFUJD %PFTiCFMJFG wSFRVJSFĕSN BCTPMVUFDPOWJDUJPO BOEMFBWFOP
SPPNGPSTUSVHHMFBOEEPVCU
*OUSVUI UIJTRVFTUJPODBOCFBTLFEFWFOBCPVUTFMGEFTDSJCFEBUIFJTUTBOE
i0SUIPQSBYw+FXT.BOZPGUIFNEPOPUPVUSJHIUSFKFDUDPSFCFMJFGTTVDIBTUIF
CFMJFGJOB$SFBUPS PSFWFOUIFCFMJFGJOUIF3FWFMBUJPOBU4JOBJćFJSBUUJUVEFJT
POFPGTLFQUJDJTN OPUĕSNSFGVUBUJPO)PXEPFThalachaSFHBSEUIFTFiBUIFJTUTw 
"SFUIFZDPOTJEFSFEiCFMJFWFSTwBTMPOHBTUIFZTUPQTIPSUPGEFĕOJUJWFSFKFDUJPO 
PSBSFUIFZCSBOEFEIFSFUJDTBTMPOHBTUIFZTUPQTIPSUPGEFĕOJUJWFBDDFQUBODF
PG+FXJTIGBJUI
8FNVTUBMTPDPOTJEFSUIFQPTTJCJMJUZPGEJTUJOHVJTIJOHCFUXFFOEJČFSFOU
BSUJDMFTPGGBJUI%PFThalachaFRVBUFBQFSTPOXIPRVFTUJPOT(PETFYJTUFODF
XJUIPOFXIP GPSFYBNQMF RVFTUJPOTUIF%JWJOFBVUIPSTIJQPGUIF5PSBI #PUI
UFOFUTBSFJODMVEFEJOUIF3BNCBNTUIJSUFFOQSJODJQMFT CVUEPFTUIJTOFDFTTBSJMZ
NFBOUIBUUIFZBSFPOFRVBMIBMBDIJDGPPUJOH

ʷ˃ˁʳ ʼ˃ʻˊ
"TBOJOUSPEVDUJPOUPUIJTUPQJD JUJTJNQPSUBOUUPFTUBCMJTIUIBUGBJUIJTOPUBO
iBMMPSOPUIJOHwFOUFSQSJTF0VSUSBEJUJPOSFDPHOJ[FTUIBUQFPQMFIBWFEJČFSFOU
MFWFMTPGCFMJFG3BTIJ JOIJT5PSBIDPNNFOUBSZ BereishisŢţ EFTDSJCFT/PBDI
HFOFSBMMZBDDFQUFEUISPVHIPVUUIFBHFTBTUIFEFĕOJOHQBSBNFUFSTPG+FXJTICFMJFG
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ŻŶ

BTʷ˃ˁʳʼ˃ʻˊˁiBNPOHUIPTFXJUIMJUUMFGBJUIwBOEXSJUFTUIBU/PBDIiCFMJFWFE
CVUEJEOPUCFMJFWFw ˂ʼˁʳˁʸ˃ʼʳʸ˂ʼˁʳˁ UIBUUIFĘPPEXPVMEPDDVS)FUIFSFGPSF
EJEOPUFOUFSUIFBSLVOUJMIFXBTGPSDFEUPFTDBQFGSPNUIFSJTJOHĘPPEXBUFST
"MUIPVHIUIF5PSBIHMPXJOHMZEFTDSJCFT/PBDIBTBOˊʼʶˉˌʼʳ iSJHIUFPVTNBOw 
IJTGBJUIXBTOFWFSUIFMFTTJNQFSGFDUćJTDMFBSMZEFNPOTUSBUFTUIBUBTXJUIBMM
BSFBTPGSFMJHJPO UIFSFFYJTUEJČFSFOUMFWFMT BOEFWFOUIPTFXIPIBWFZFUUP
BDIJFWFQFSGFDUJPODBOCFDBMMFEiSJHIUFPVTw
ćJTQPJOUJTNBEFFYQMJDJUMZCZUIFChazon IshJOIJTSefer Emuna U-Bitachon
DIBQUFSŞ )FXSJUFT
˂ʸʼʾˀʼ˃ʼˁʳˁʿʿʾʴʾ˒ʵʷ˃ˁʳʼ˃ʻˊʸʷʹˁʷʿ˅ˁʿʷʹˍʸʵˋʶˁʷʴˌʼ²ʷ˃ʸˁʳʷˍʶˁ˂ʾ
ˀʷʼʿ˅ˍʻʿʸˌʷ˃ʸˁʳˍʿʸ˅ˇ˂ʼʳʸʷˌʸʿʺˀˍ˃ʸˁʳʿʴʳˀʼ˃ʼˁʷʸˀʼˋˇʸʾʷʿʿʾʴˀ˃ʼʳˌ
«˂ʷʴˀʼˋʷʹ˃ˋʸʴˉʷʿʾˋˌʳʸˍʸˁ˄ˋʸˇˁˋˍʸʼʷˍʸˋʼʴ˅ʶʵ˃ˊˋ

$MFBSMZ UIFO JNQFSGFDUGBJUIEPFTOPUSFOEFSBQFSTPOBIBMBDIJDiIFSFUJDwćF
RVFTUJPOUIFOCFDPNFTXIFUIFSUIJTDBOCFTBJEBMTPPGBOBHOPTUJD XIPJT
VOEFDJEFEBCPVUUIFCBTJDUFOFUTPG+FXJTIGBJUI

ˀʷʴ ʸˍ˃ʸˁʳ ʷʴ ˋˋʴˍ˃ʸ
"TNFOUJPOFEBCPWF UIF3BNCBNMJTUTUIFWBSJPVTGPSNTPGIFSFTZJOHilchos
Teshuva XIFSFIFTQFBLTPGUIPTFXIPSFKFDUDFSUBJOCFMJFGT8FQSFTFOUIFSF
TFWFSBMFYBNQMFT
ʵʼʷ˃ˁˀʿʸ˅ʿ˂ʼʳʸʷʭʸʿʳˀˌ˂ʼʳˌˋˁʸʳʷ0OFXIPTBZTUIFSFJTOP(PEBOE

UIFXPSMEIBTOPSVMFS

ˋˍʸʼʸʳˀʼʼ˃ˌʳʸʷʿʴʳʵʼʷ˃ˁˀˌˌʼˌˋˁʸʳʷ0OFXIPTBZTUIFSFJTB3VMFS 

CVUUIFSFBSFUXPPSNPSF

ʷ˃ʸˁˍʿ˅ʴʸˆʸʵʳʸʷˌ«ˋˁʸʳʷ0OFXIPTBZTUIBU)FyJTBCPEZBOEIBT

BOJNBHF

˂ʸˌʳˋʷʸʶʴʿʸ˃ʼʳˌˋˁʸʳʷ0OFXIPTBZTUIBU)FJTOPUUIFPOMZĕSTU

<DBVTF>

ʿʿʾʷʳʸʴ˃ˀˌ˂ʼʳˌˋˁʸʳʷ0OFXIPTBZTUIFSFJTOPQSPQIFDZXIBUTPFWFS
ˑʷˀ˅ˁʷˋʸˍʷ˂ʼʳˌˋˁʸʳʷ0OFXIPTBZTUIF5PSBIEPFTOPUDPNFGSPN

(PE

SOCIETY

ćFTBNFJTUSVFSFHBSEJOHUIFBUUSJCVUFPGGBJUIUIFSFBSFEJČFSFOU
MFWFMT POFIJHIFSUIBOUIFOFYUćPTFPGMJUUMFGBJUIBSFBMTPDPOTJEFSFE
CFMJFWFST CFDBVTFUIFZBSFOPUBNPOHUIFIFSFUJDTBOEBQPTUBUFT3BUIFS 
UIFJSGBJUIJTXFBL BOEUIFFČFDUTPGGBJUIFYFSUDPOUSPMVQPOUIFNPOMZ
BHBJOTUUIFNPSFGBNPVTTJOTXIJDIFWFSZPOFBWPJETy

Żŷ
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*OBMMUIFTFFYBNQMFT UIF3BNCBNTQFBLTPG ˋˁʸʳʷiPOFXIPTBZTwUIBUB
UFOFUPG+FXJTIGBJUIJTJODPSSFDUćJTUFSNJOPMPHZJTCPSSPXFEGSPNUIF.JTIOB
JOMaseches Sanhedrin ťŜB XIJDIMJTUTBNPOHUIPTFXIPIBWFOPTIBSFJO
UIFBęFSMJGF  ˀʼʼˁˌʷ˂ˁʷˋʸˍ˂ʼʳʸʷˋʸˍʷ˂ˁˀʼˍˁʷˍʼʼʺˍ˂ʼʳˋˁʸʳʷiOne who says
UIFSFJTOP5PSBITPVSDFGPSSFTVSSFDUJPO BOEUIF5PSBIEPFTOPUDPNFGSPN
UIFIFBWFOTwćFTJNQMFSFBEJOHPGUIJTQISBTFJTUIBUJUSFGFSTUPTPNFPOFXIP
EFĕOJUJWFMZSFKFDUTUIFHJWFOUFOFUPGGBJUI BOEOPUTPNFPOFXIPFOUFSUBJOT
EPVCUT
ćF QSFDJTF PQQPTJUF DPODMVTJPO  IPXFWFS  BQQFBST UP FNFSHF GSPN UIF
3BNCBNTDPNNFOUTJOIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOB"ęFSFOVNFSBUJOHUIF
GBNPVTUIJSUFFOʷ˃ʸˁʳʼˋˊʼ˅ iQSJODJQMFTPGGBJUIw UIF3BNCBNXSJUFT
ʿʳˋˌʼʿʿʾʴ˄˃ʾ˃ʳʸʷˀʷʴʸˍ˃ʸˁʳʷʴˋˋʴˍ˃ʸˀʿʸʾˍʸʶʸ˄ʼʷʷʿʳˀʶʳʷ˂ʼˁʳʼˋˌʳʾʸ
«ˋˊʼ˅ʴˋˇʾʸʿʿʾʷ˂ˁʳˉʼʼˋʷˍʸʶʸ˄ʼʷʷʿʳˁʶʸ˄ʼˀʶʳʿʿˊʿˊˍ˃ˌʾʸ«ʸʴʷʳʿʷʸˉˁʸ
«ʸʳ˃ʸˌʿʷʸˉˁʸ

*GBQFSTPOCFMJFWFTBMMUIFTFQSJODJQMFT BOEIJTGBJUIJOUIFNJTBďSNFE 
IFJTJODMVEFEBNPOH*TSBFMBOEJUJTBmitzvaUPMPWFIJNy#VUJGBOZ
POFPGUIFTFQSJODJQMFTJTTIBLFOXJUIJOBQFSTPO UIFOIFIBTMFęUIF
GPMEBOECFDPNFBIFSFUJDyBOEJUJTBmitzvaUPEFTQJTFIJNy

ćF3BNCBNIFSFSFRVJSFTUIBUʸˍ˃ʸˁʳ«ˋˋʴˍ˃BQFSTPOTGBJUINVTUCFTUSPOHMZ
BďSNFEBOEIFDPOTJEFSTTPNFPOFIFSFUJDXIFOˍʸʶʸ˄ʼʷʷʿʳˁʶʸ˄ʼˀʶʳʿʿˊʿˊˍ˃
UIFGPVOEBUJPOTPGIJTCFMJFGJTTIBLFOćJTQPJOUCFDPNFTDMFBSFSJOMJHIUPG
3BW:PTFG,BQBDITUSBOTMBUJPOPGUIJTQBTTBHFŵ
ʿʿʾʴ˄˃ʾ˃ʳʸʷʼˋʷˍʼˍʼˁʳˀʷʴʸˍ˃ʸˁʳʸʸʿʿʷˍʸʶʸ˄ʼʷʿʾˀʶʳʿˀʼˁʼʼˊʸʼʷʼˋˌʳʾ
«ˋˊʼ˅ʴˋˇʾʸʿʿʾʷ˂ˁʳˉʼʷʹʼˋʷˍʸʶʸ˄ʼʷʸʿʳˁʶʸ˄ʼʴˀʶʳˊˇˊˇʼˋˌʳʾʸ«ʿʳˋˌʼ

*GBMMUIFTFQSJODJQMFTBSFFTUBCMJTIFEGPSBQFSTPO BOEIJTCFMJFGJOUIFN
JTHFOVJOF UIFOIFJTJODMVEFEBNPOH*TSBFMy#VUJGBQFSTPORVFTUJPOT
BOZPGUIFTFQSJODJQMFT IFIBTMFęUIFGPMEBOEJTBIFSFUJDy

ćF DMFBS JNQMJDBUJPO PG UIJT QBTTBHF JT UIBU FWFO RVFTUJPOJOH PS FOUFSUBJO
JOHEPVCUTBCPVUBOZPGUIFBSUJDMFTPGGBJUISFOEFSTPOFB ˋˊʼ˅ʴˋˇʸʾ IFSFUJD 
4FFNJOHMZ UIFO XFNVTUFYQMBJOUIBUXIFOUIF3BNCBNTQFBLTJOHilchos
TeshuvaPGˋˁʸʳʷPOFXIPIPMETIFSFUJDBMCFMJFGTIFSFGFSTOPUPOMZUPUIF
ŵ ćF3BNCBNXSPUFIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOBJO"SBCJDćFTUBOEBSE)FCSFX

USBOTMBUJPOPGUIFJOUSPEVDUJPOUPChelek XIJDIBQQFBSTJOUIF7JMOBFEJUJPOPGUIF
5BMNVE EBUFTCBDLUPNFEJFWBM4QBJO3BW,BQBDITUSBOTMBUJPOPGUIF3BNCBNTDPN
NFOUBSZUPUIF.JTIOB XIJDIXBTQVCMJTIFEEVSJOHUIFŝťŢŜT JTSFHBSEFECZNBOZBT
NPSFBDDVSBUF
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EFĕOJUJWFSFKFDUJPOPGUIFUFOFUTPGGBJUI CVUBMTPUPEPVCUJOHPSRVFTUJPOJOH
UIFTFUFOFUT BTFWFOFOUFSUBJOJOHEPVCUTGBMMTVOEFSUIFDBUFHPSZPGIFSFTZ
ćJTBMTPBQQFBSTUPCFUIFQPTJUJPOPGUIF3BNCBO XIP JOIJTDSJUJRVFPG
UIF3BNCBNTSefer Ha-Mitzvos PNJUUFElavin ŝ ,XSJUFTUIBUJUJTGPSCJEEFOUP
RVFTUJPOPSEFOZUIFCFMJFGJO(PE
«˂ʸˁʶˊˀʿʸ˅ʷˌʸʷʭʸʿʳ˂ʼʳˌˋˁʸʿʸʴˊˇˍ˄˃ʸʳˋʸˇʾ˃ʸˍʸˊʿʳʷˋˊʼ˅ʺʾˌ˃ʳʿˌ«

<8FBSFDPNNBOEFE>OPUUPGPSHFUUIFQSJODJQMFPGEJWJOJUZ PSEFOZPS
FOUFSUBJOEPVCUTBCPVUJU UIJOLJOHUIBUUIFSFJTOP(PEBOEUIFXPSME
BMXBZTFYJTUFEy

ćF3BNCBOFYQMJDJUMZJODMVEFT ʸʴˊˇˍ˄˃FOUFSUBJOJOHEPVCUTBCPVU(PET
FYJTUFODFVOEFSUIF5PSBIQSPIJCJUJPOBHBJOTUIFSFTZ

ˀʴʿ ˍʸʴˌʺˁ ˋʺʳ ˀʼˋˍʷ

ʿ˅ʷˍʸʿ˅ʷʿʳʿˌʸ˃ʳ˂ʼˋʷʹʸˁʷˋʸˍʷʼˋˊʼ˅ˁˋˊʼ˅ˋʸˊ˅ʿˀʶʳʿʸʿˀˋʸʵʳʸʷˌʷʴˌʺˁʿʾ
ˍʶʸʴ˅ˋʺʳˋʸˍʼˀʼˁ˅ˇ"ʶˉʼʾ«ʴʿʷʼˋʸʷˋʷˋʺʳʽˌˁ˃ʸʴʸˌʺ˃ʸʽʾʿʸ˃ˍ˅ʶʺʼ˄˃ʳʿʸʸ˃ʴʿ
ˍˁʳʳʼʷʳˁˌʷʳʸʴ˃ʴˀʼˁ˅ˇʸ«ʸ˃ʼʳʳˁˌʳʸʷʳˁˌʳˋʸʴʷʶʸʺʼʴʴʸˌʺʼˀʼˁ˅ˇʸˀʼʴʾʸʾ
«ˍʸ˃ʼˁʼʶʼʿʳˉʸʼʳˉˁ˃ʸ«ʷ˃ʼʳʳˁˌˀʼʼˁˌʷ˂ˁʳʼʷʳˁˌʷˋʸˍʴˀʼˁ˅ˇʸʷ˃ʼʳʳʼʷʳˁˌ

"OZUIPVHIUXIJDIDBVTFTBQFSTPOUPVQSPPUPOFPGUIFQSJODJQMFTPG
5PSBIJUJTGPSCJEEFOGPSVTUPCSJOHJUUPNJOE PSUPUVSOPVSNJOET
UPJU DPOUFNQMBUF<JU>BOECFESBXOBęFSTVDIUIPVHIUTPGUIFIFBSUy
)PX 4PNFUJNFTPOFJORVJSFTBCPVUJEPMBUSZ BOETPNFUJNFTPOFUIJOLT
BCPVUUIF0OFOFTTPGUIF$SFBUPS QFSIBQTJUJTTP BOEQFSIBQTJUJTOU
TPNFUJNFTBCPVUQSPQIFDZQFSIBQTJUJTUSVF BOEQFSIBQTJUJTOUBOE
TPNFUJNFTBCPVU5PSBIQFSIBQTJUJTGSPNUIFIFBWFOT BOEQFSIBQT
JUJTOUyBOEIFXJMMUIFOFOEVQCFDPNJOHBIFSFUJD

"DDPSEJOHUPUIF3BNCBN JUBQQFBST JORVJSJOHBCPVUUIFCBTJDUFOFUTPG+FXJTI
CFMJFGJTGPSCJEEFOCFDBVTFJUcan lead to heresy OPUCFDBVTFJUDPOTUJUVUFT
IFSFTZ$POUFNQMBUJOHBOERVFTUJPOJOHCBTJDUFOFUTTVDIBTUIFFYJTUFODFPG
BTJOHMF$SFBUPS UIFUSVUIPGQSPQIFDZ BOEUIF%JWJOFPSJHJOPGUIF5PSBIJT
GPSCJEEFOCZGPSDFPGUIF#JCMJDBMDPNNBOEPGʸˋʸˍˍʳʿʸ CVUEPFTOPUSFTVMUJOB
QFSTPOTDMBTTJĕDBUJPOBTBIFSFUJDćJTJNQMJDBUJPOTUBOETJOEJSFDUDPOUSBTUUP

SOCIETY

*ODPOUSBEJTUJODUJPOUPUIF3BNCBNTSFNBSLTJOIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOB 
BEJČFSFOUQBTTBHFJOIJTXSJUJOHTTUSPOHMZTVHHFTUTUIBUIFEJEOPUFRVBUFBHOPT
UJDJTNXJUIPVUSJHIUIFSFTZ*OHilchos Avoda Zara Şş UIF3BNCBNEJTDVTTFT
UIFQSPIJCJUJPOPGˀʾʴʴʿʼˋʺʳʸˋʸˍˍʳʿʸ Bamidbarŝšşť XIJDIIFVOEFSTUBOET
BTGPSCJEEJOHFOHBHJOHJOUIPVHIUTUIBUDBOMFBEUPIFSFTZ)FXSJUFT

ŻŹ
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UIF3BNCBNTBGPSFNFOUJPOFESFNBSLTJOIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOB XIFSF
IFTFFNTUPSFRVJSFEFĕOJUJWFBďSNBUJPOPGUIFUFOFUTPGGBJUI BOEDPOTJEFSTJU
IFSFUJDBMUPFWFORVFTUJPOPSFOUFSUBJOEPVCUTBCPVUUIFN
ćFDPOGVTJPOTVSSPVOEJOHUIF3BNCBNTWJFXJTDPNQPVOEFECZIJTDPN
NFOUTMBUFSJOUIJTTBNFDIBQUFSJOHilchos Avodas Kochavim Şš XIFSFIF
EFĕOFTUIFUFSNˀʼ˄ˋʸˊʼˇʳ
ʿ˅ˀʼˋʴʸ˅ʸʳˉˁ˃ˌʶ˅ʸ˃ˋˁʳˌˀʼˋʴʶˍʸʿʾ˄ʴˀʴʿˍʸʴˌʺˁˋʺʳˀʼˋˍʷˀʷˀʼ˄ˋʸˊʼˇʳʷ
˂ʸʸ˅ʷʹʴ˂ʼʳˌˀʼˋˁʸʳʸ«˄ʼ˅ʾʷʿʷˋʸˍʼˇʸʵ

)FSFUJDTBSFUIPTFXIPTUSBZBęFSUIFUIPVHIUTPGUIFJSIFBSUXJUIUIF
GPPMJTIOFTTPGUIFBGPSFNFOUJPOFENBUUFST VOUJMUIFZWJPMBUFUIFGVOEB
NFOUBMTPG5PSBIUPBOHFS<(PE>yBOETBZUIJTFOUBJMTOPTJO

)FSF UIF3BNCBNDMBTTJĕFT ˀʼˋˍʷUIPTFXIPiTFBSDIwBOERVFTUJPOJOHMZ
FYQMPSFUIFQSJODJQMFTPGGBJUIBTBDUVBMIFSFUJDT OPUBTQFPQMFXIPBSFPOUIF
SPBEUIBUXJMMMFBEUPIFSFTZ

%PVCUJOH(PET&YJTUFODF
ćFRVFTUJPOTVSSPVOEJOHUIF3BNCBNTQPTJUJPOJTBEESFTTFEBUMFOHUICZ3BW
:FDIF[LFM4BSOBJOIJTDaliyos Yechezkel WPMš QŝŢť )FBOTXFSTCZEJTUJO
HVJTIJOHCFUXFFO(PETFYJTUFODFBOEUIFPUIFSQSJODJQMFTPGGBJUI*OEFTDSJCJOH
UIFQSPIJCJUJPOPGʸˋʸˍˍʳʿʸ UIF3BNCBNHJWFTUISFFFYBNQMFTRVFTUJPOJOHUIF
CFMJFGJO(PETVOJUZ UIFCFMJFGJOQSPQIFDZ BOEUIFCFMJFGJOUIF%JWJOFPSJHJOPG
UIF5PSBI4JHOJĕDBOUMZ UIF3BNCBNEPFTOPUEJTDVTTJOUIJTDPOUFYUUIFCFMJFG
JO(PETFYJTUFODF8IFOJUDPNFTUPUIJTUFOFUPGGBJUI RVFTUJPOJOHDPOTUJUVUFT
PVUSJHIUIFSFTZ OPUNFSFMZBWJPMBUJPOPGʸˋʸˍˍʳʿʸ3BW4BSOBXSJUFT
ˀʼˋʸˁʳˀʼˋʴʶʷˁʴ˄ʸˋʸˊʼˇʳʳˋˊ˃ʸˋˇʸʾʷʳʸʷˊˇˍ˄ˁʷʸʸˍ˃ʸˁʳʴˀʿˌʷʳʸʷ˂ʼˁʳˁʷ
˄ʸˋʸˊʼˇʳʳˋˊ˃ʸˍʼʳʶʸʷˋʼˇʾʳʼʷʸʴʳˁˌʿʾʸʳˁˌʿˀʸˊˁʸʴ˂ʼʳˌˑʷˍʸʳʼˉˁˋˊʼ˅ʴ
ʸʳʿʷˋˁʳ˃ʷʹʿ˅ʸˀʷʴˊˇˍ˄ʷʿʸˋʸˊʺʿˀʶʳʿʾʿˍʸˌˋ˂ʼʳʼʾˆʳˀʼˋˊʼ˅ʷˋʳˌʴʿʴʳ
«ʶʴʿʴʸˍˋʼˊʺʿ˅˄ʸˋʸˊʼˇʳʼʸˋˊʸ˃ʼʳˀʸˊˁʿʾˁ«ʸˋʸˍˍʳʿʿˌ

"CFMJFWFSJTPOFXIPJTĕSNJOIJTGBJUI BOEPOFXIPFOUFSUBJOTEPVCU
JTBIFSFUJDBOEJTDBMMFEBO ˄ʸˋʸˊʼˇʳ#VUUIJTBQQMJFTPOMZXJUISFHBSE
UPUIFUFOFUPG(PETFYJTUFODF XIJDIEPFTOPUBMMPXSPPNGPSEPVCU 
BOEBOZEPVCUDPOTUJUVUFTEFĕOJUJWFIFSFTZ BOEIFJTDBMMFEBO˄ʸˋʸˊʼˇʳ
#VUXIFOJUDPNFTUPUIFPUIFSUFOFUT FWFOUIPVHIOPUFWFSZQFSTPOŶ
JTBMMPXFEUPJORVJSFBCPVUUIFNBOERVFTUJPOUIFN BOESFHBSEJOHUIJT
Ŷ "T3BW4BSOBMBUFSEJTDVTTFT UIF3BNCBNBQQMJFTUIJTQSPIJCJUJPOUPPSEJOBSZMBZNFO 

8)0*4"#&-*&7&3



Żź

UIFQSPIJCJUJPOPGʸˋʸˍˍʳʿʸXBTTBJEyOFWFSUIFMFTT POFJTOPUDPOTJEFSFE
BO˄ʸˋʸˊʼˇʳTPMFMZCFDBVTFPGIJTJORVJSZy

8FNBZBQQMZUIJTEJTUJODUJPOBMTPUPUIFBGPSFNFOUJPOFEDPNNFOUTPGUIF
3BNCBO XIPXSPUFUIBUJUJTGPSCJEEFOUPFOUFSUBJOEPVCUTBCPVU(PETFYJT
UFODFćJTQPTJUJPOEPFTOPUOFDFTTBSJMZFYUFOEUPUIFPUIFSUFOFUTPG+FXJTI
GBJUI BOEWFSZMJLFMZXBTTBJEPOMZJOSFGFSFODFUPUIFCFMJFGJOUIFFYJTUFODFPG
B4VQSFNF#FJOHŷ
8FTIPVMEOPUF IPXFWFS UIBU3BW4BSOBTEJTUJODUJPOEPFTOPUSFTPMWFUIF
3BNCBNTSFNBSLTJOIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOB XIFSFIFDPOTJEFSTJU
IFSFTZ ˍʸʶʸ˄ʼʷʸʿʳˁʶʸ˄ʼʴˀʶʳˊˇˊˇʼˋˌʳʾUPRVFTUJPOanyPGUIFBSUJDMFTPG
GBJUI XJUIPVUEJTUJOHVJTIJOHCFUXFFOUIFCFMJFGJO(PETFYJTUFODFBOEUIFPUIFS
UFOFUT

'BJUIBOE˄˃ʸʳ

ˍʸʳˋˊˁʴʸʳˋˌʷˁʼˇʿʷʴˌʺˁʷʸʹʴʸʾʿʷʸ˃ˁˁˀʼʴʸʻʸˀʼʿʸʶʵʷˁʾʸ"˂ʼˁʷʹʿʳˋˊʷˁʿʸ
ˍʸ˅ʶʷˍʳˍʸˌʴˌˁʷˍʸʶʵʳʷʼˋʴʶʸʳˋˌʷˁˁˋˍʸʼʸ

8IZEJEIFDBMMTVDIBQFSTPOBIFSFUJD 4FWFSBMQFPQMFHSFBUFSBOE
CFUUFS UIBO IJNŸ GPMMPXFE UIJT WJFX CBTFE PO XIBU UIFZ TBX JO UIF
4DSJQUVSFTBOENPSFTPXIBUUIFZTBXJOUIFXPSETPGUIFaggados 
XIJDIDPOGVTFUIFNJOETŹ
XIFSFBT ʷʿʸʵ˄ʼʶʼʺʼVOJRVFMZHJęFEJOEJWJEVBMTBSFBMMPXFEUPJORVJSFBCPVUUIF
BSUJDMFTPGGBJUI
ŷ "UĕSTUHMBODF XFNJHIUBMTPFYQMBJOPOUIJTCBTJTUIFUFSNˋˁʸʳʷVTFECZUIF.JTIOB
JOSFGFSFODFUPUIPTFXIPEFOZSFTVSSFDUJPOBOEUIF%JWJOFPSJHJOPGUIF5PSBI"TXF
OPUFE UIJTUFSNBQQFBSTUPEFTDSJCFEFĕOJUJWFSFKFDUJPO OPUTLFQUJDJTN*UJTQFSIBQT
TJHOJĕDBOUUIBUUIF.JTIOBTQFBLTPGCFMJFGJOSFTVSSFDUJPOBOEUIF%JWJOFPSJHJOPGUIF
5PSBI BOEOPUPGUIFCFMJFGJO(PETFYJTUFODF QFSIBQTCFDBVTFFWFORVFTUJPOJOHUIJT
CFMJFGDPOTUJUVUFTIFSFTZ)PXFWFS UIF3BNCBNJOHilchos Teshuva BTDJUFEFBSMJFS 
TQFBLTBMTPPGʷʭʸʿʳˀˌ˂ʼʳˌˋˁʸʳʷiPOFXIPTBZTUIFSFJTOP(PEw
Ÿ ćFOr Samei’achDMBJNTUIBUUIFXPSE ʸ˃ˁˁ iUIBOIJNw JTBNJTUBLF BOEUIFXPSE
TIPVMECFʸ˃ˁ˅ˁ iGSPNBNPOHVTw 
Ź ćFKesef MishnehDJUFTGSPNUIFSefer Ha-Ikarim ŝŞ BEJČFSFOUWFSTJPOPGUIF3BBWBET
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ćJTRVFTUJPODPODFSOJOHUIFTUBUVTPGBHOPTUJDJTNNJHIUIJOHFPOUIFQSFDJTF
SFBTPOXIZSFKFDUJPOPGUIFBSUJDMFTPGGBJUISFOEFSTPOFBIFSFUJD
ćJTJTTVFBSJTFTBNJEUIFEJTDVTTJPOTVSSPVOEJOHUIF3BBWBETDPOUSPWFSTJBM
TUBODFDPODFSOJOHUIFUFOFUPG%JWJOFJODPSQPSFBMJUZ*OHilchos Teshuva şţ 
UIF3BNCBNSVMFTVOFRVJWPDBMMZUIBUPOFXIPCFMJFWFTUIBU(PEIBTBQIZTJDBM
CPEZPSJNBHFJTDPOTJEFSFEBIFSFUJDćF3BBWBEDPNNFOUT

ŻŻ
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ćF3BBWBEPCTFSWFTUIBUNBOZQFPQMFXFSFNJTMFECZUIFOVNFSPVTBOUISP
QPNPSQIJDSFGFSFODFTUP(PEUIBUBQQFBSCPUIJOTanachBOEJOUIFXSJUJOHTPG
Chazal.BOZWFSTFTBOE.JESBTIJDTPVSDFTTFFNUPBTDSJCFQIZTJDBMQSPQFSUJFT
UP(PE MFBEJOHTPNFQFPQMFUPCFMJFWFUIBU(PEIBTBCPEZ4VDIQFPQMF UIF
3BBWBEXSJUFT TIPVMEOPUCFSFHBSEFEBTIFSFUJDT EFTQJUFUIFJSGPMMPXJOHJODPS
SFDUWJFXTBCPVU(PE
3BW$IBZJNPG#SJTLźFYQMBJOFEUIBUUIF3BNCBNEJEOPUBHSFFXJUIUIF
3BBWBECFDBVTFUIFGBNJMJBSSVMFPG˄˃ʸʳ XIJDIBCTPMWFTBTJOOFSPGDVMQBCJMJUZ
JGIFUSBOTHSFTTFTEVFUPDJSDVNTUBODFTFOUJSFMZCFZPOEIJTDPOUSPM EPFTOPU
BQQMZUPCFMJFGJOUIFUIJSUFFOBSUJDMFTPGGBJUI"QFSTPOXIPEPFTOPUBDDFQU
UIFCBTJDUFOFUTPG+FXJTICFMJFGDBOOPUCFQBSUPGKlal Yisrael BOEJUEPFTOPU
NBUUFSXIFUIFSPSOPUIFJTUPCFCMBNFEGPSIJTGBJMVSFUPBDDFQUUIFTFCFMJFGT
3BW$IBZJNESFXQSPPGUPUIJTUIFPSZGSPNUIF3BNCBNTDPNNFOUJOIJT
DPNNFOUBSZUPUIF.JTIOB XIJDIXFOPUFEFBSMJFSʿʿʾʷ˂ˁʳˉʼʼˋʷ«ʿˊʿˊˍ˃ˌʾʸ
ćJTJNQMJFTUIBUPODFBQFSTPOTCFMJFGJTDPSSVQUFE SFHBSEMFTTPGIPXPSXIZ
UIJTPDDVSSFE UIFQFSTPOJTOPMPOHFSSFHBSEFEBTBCFMJFWFSŻ
DPNNFOU˂ʻˌˇʾˍʸˌˋʶˁʷʸˀʼˊʸ˄ˇʷˍʸ˃ʸˌʿʸˍ˄ʼˇˍʶˉˁˆʸʵʸˍʸʼʷ˂ʼˁʳˁʷʳʸʷ˂ʾʷ˃ʸˁʳʷˋˊʼ˅ˌˇ˒˅ʳ
˂ʼˁʸˍʸˋˊʿʼʸʳˋ˂ʼʳi"MUIPVHIUIJTJT JOEFFE UIFDPSSFDUCFMJFG POFXIPCFMJFWFT)FJT
BCPEZCFDBVTFPGIJTVOEFSTUBOEJOHUIFUFYUPGUIFWFSTFTBOEmidrashimBDDPSEJOHUP
UIFJSQMBJONFBOJOH TIPVMEOPUCFDBMMFEBIFSFUJDw
ź $JUFECZIJTEJTDJQMF 3BW&MDIBOBO8BTTFSNBO JOKovetz Ma’amarim ˍ˅ʶʷˌʸʴʼˌˋˁʳˁ 
BOEBUUIFFOEPGKovetz He’aros ŝŞŤ ˍʸʶʵʳˋʸʳʼʴʿˍʸʳˁʵʸʶ *OKovetz Ma’amarim 3BW
&MDIBOBODPNNFOUTUIBU3BW$IBZJNXPVMETBZ  ʽʼʸʳʹʼʳ˄ʸˋʸˊʼˇʳʳʽʼʴ˅˃ʹʼʳ˄ʳʸʸˋ˅ʶ
˄ʸˋʸˊʼˇʳʳi0OFXIPJTnebachBOapikorusJTTUJMMBOapikorusw
Ż 4FFHaggadas Mi-Beis Levi QŝťŜ3BW&MDIBOBO8BTTFSNBO JOKovetz Ma’amarim,
BTTFSUTUIBUUIF3BBWBE XIPEJTQVUFTUIF3BNCBNTQPTJUJPO BDDFQUTUIJTQSFNJTF CVU
NBLFTBOFYDFQUJPOGPSUIPTFXIPBDDFQUJODPSSFDUCFMJFGTUIJOLJOHUIFZBSFFTQPVTFE
CZUIF5PSBIćF3BBWBETQFBLTIFSFTQFDJĕDBMMZPGUIPTFXIPSFBDIUIFXSPOHDPO
DMVTJPOTBCPVU(PECBTFEPOUIF5PSBIBOESBCCJOJDMJUFSBUVSF4VDIQFPQMFDBOOPUCF
DPOTJEFSFEIFSFUJDTCFDBVTFUIFZBSFNJTMFECZUIF5PSBIJUTFMG#VUJOHFOFSBM UIPTFXIP
EFOZBSUJDMFTPGGBJUIEVFUPTPNFNJTUBLFBSFSFHBSEFEBTIFSFUJDT FWFOBDDPSEJOHUPUIF
3BBWBE3BW&MDIBOBOESBXTQSPPGUPUIF3BBWBETQPTJUJPOGSPNUIF(FNBSBTDPNNFOU
JOMaseches Sanhedrin ťŤC UIBU3BCCJ)JMMFMEJEOPUCFMJFWFMashiachXPVMEDPNF 
BTIFGFMUUIBUUIFPQQPSUVOJUZGPSUIF.FTTJBOJD&SBXBTGPSGFJUFEEVSJOHUIFUJNFPG
,JOH$IJ[LJZBIV*UJTIBSEMZDPODFJWBCMFUIBUPOFPGUIF5BMNVEJD4BHFTIBEUIFTUBUVT
PGIFSFUJD BOE JOEFFE UIFSefer Ha-IkarimESFXQSPPGGSPNUIF(FNBSBTDPNNFOU
UIBUCFMJFGJOMashiachTBSSJWBMEPFTOPUDPOTUJUVUFBOBSUJDMFPGGBJUI 1SFTVNBCMZ 
3BCCJ)JMMFMXBTOPUBIFSFUJD CFDBVTFIFSFBDIFEUIJTDPODMVTJPOCBTFEPOBOJODPSSFDU
JOUFSQSFUBUJPOPG5PSBIUFYUTćJTQPJOUXBTNBEFNVDIFBSMJFS CZUIF3BECB[ ŠŝŤţ 
ʷ˅ʻʸʿʸʶʵˀʶʳʷʼʷʿʿʷ>ʼʴˋ@ʼˋʷʸˋˇʸʾʷʹʿʼʴˌʴʳˋˊ˃ʳʿˌʶ˄ˇ˃ʷʸ˃ʸʼ˅ˍˁʺˁˍʶʷʼˋˊʼ˅ˁʶʺʳʴʷ˅ʸʻˌʼˁˁ
ˋˇʸʾʸʷʸʴˌʺʳʿˍʸ˅ʻʷʷʹʼ˃ˇˁʸʸʷʼˊʹʺʼˁʼʴʸʷʸʿʾʳˋʴʾˌʿʳˋˌʼʿʺʼˌˁˀʷʿ˂ʼʳˋˁʳˌˍʶʷʼˋˊʼ˅ˁʶʺʳʴ
ʸ˃ʸʼ˅ʴʷʿ˅ˌʷˁˌʴˌʺˌʼ˃ˇˁʳʿʳʸˍˋʼˇʾ˂ʼʳˌ˂ʸʼʾˋʳʸʴˁˀ˅ʻʷʸʸˁˌˁʷ˅ʸˁˌˀʼˋˁʸʳʸʼʷʽʼʳ˂ʾʳʿˀʳʶʸ˒ʺ
ˋʸʻˇʸʳʸʷ˄ʸ˃ʳ˂ʾˀʳʸˍˁʳ
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0YZHFOBOE1PJTPO
"CBSCBOFM JOIJTRosh Amana ŝŞ GPSNVMBUFTUIJTDPODFQUTPNFXIBUEJČFS
FOUMZ*OSFKFDUJOHUIF3BBWBETBSHVNFOUUIBUUIPTFXIPNJTUBLFOMZCFMJFWFJO
BDPSQPSFBM(PEBSFOPUIFSFUJDT "CBSCBOFMMJLFOTJODPSSFDUCFMJFGTUPQPJTPO 
BTUIFZIBWFBDPSSPTJWFFČFDUVQPOBQFSTPOTTPVM
ʳʿʸˍʼˍʼˁʳʷʸˍʺʿˉʷˁˌˇ˃ʷˋʼ˄ʼˋʴʾʷ˃ʸˁʳʷʼˋˊʼ˅ˁˋˊʼ˅ʴʷʼʷʼˌʾʴʹʸʾʷˍ˅ʶʷ
ʿʾʳʼˌʾˍʸˁʷˀ˄ʷˌʸˁʾʼʾʶʸˋˁʿʷ˃ʸʸʾʴʷˍʸʳʷˌ˅ʼʳʿˌˇ˒˅ʳʳʴʷˀʿʸ˅ʷʼʼʺʿʸʷʳʼʴʼ
ʷʼʷˌʸʴˌʺʴʸˍʸʳʿʾʳˌˋˁʳ˃ˌʼˇʿ˅ˆʳˆʸ˄ʳʼʸʼʿʳʸˍˁˌ˃ʸʸʺʸˋʷʿʾʼʸˍʸʳˀʶʳʷ
ʸʷ˅˃ˁʼʸˀʶʳʷˌˇ˃ʸˌˋʵʼˍʶʷʼˋˊʼ˅˂ʼ˃˅ʴˍʴʹʸʾʷʷ˃ʸˁʳʷʸʷˋʼˇʾʷ˂ʾˍʸʳ˃ʸʳʼˋʴʿʾʳˁ
ˊˇ˄ʳʿʴʳʴʷˀʿʸ˅ʷˍˌʸˋʼˁ

-JLF3BW$IBZJN "CBSCBOFMBTTFSUTUIBUJOUFOUJTOPUBGBDUPSXIFOJUDPNFT
UPUIFQSJODJQMFTPG+FXJTIGBJUI)PXFWFS UIFSFJTBTVCUMFCVUDSVDJBMEJČFS
FODFCFUXFFOUIFJSBQQSPBDIFT3BW$IBZJNDMBJNFEUIBUDPSSFDUCFMJFGTBSF
OFDFTTBSZ GPS POF UP FBSO JODMVTJPO JO UIF GBJUI DPNNVOJUZ PG Klal Yisrael 
XIFSFBT "CBSCBOFM XSPUF UIBU GBMTF CFMJFGT DPSSVQU UIF TPVM ćF EJČFSFODF
CFUXFFOUIFTFUXPGPSNVMBUJPOTJTXIFUIFSXFOFFEUPFNCSBDFUIFDPSSFDU
CFMJFGT 3BW$IBZJN PSXIFUIFSXFNVTUBWPJEJODPSSFDUCFMJFGT "CBSCBOFM 
*O3BW$IBZJNTWJFX BDDFQUJOHUIFBSUJDMFTPGGBJUIJTBOFDFTTJUZGPSUIF+FXJTI
TPVMMJLFPYZHFOJTBOFDFTTJUZGPSUIFCPEZ XIFSFBTBDDPSEJOHUP"CBSCBOFM 
BDDFQUJOHCFMJFGTUIBUSVODPVOUFSUIFBSUJDMFTPGGBJUIEFTUSPZTUIF+FXJTITPVM
MJLFQPJTPOEFTUSPZTUIFCPEZż
4FFNJOHMZ UIFTUBUVTPGBHOPTUJDT XIPOFJUIFSEFĕOJUJWFMZBDDFQUOPSEFĕOJ
UJWFMZSFKFDUUIFUFOFUTPG+FXJTIGBJUI IJOHFTPOUIJTWFSZRVFTUJPO*GXFNVTU
BDUJWFMZFNCSBDFUIFBSUJDMFTPGGBJUI BT3BW$IBZJNNBJOUBJOFE UIFOBHOPTUJDT
ż "OJOUFSFTUJOHFYQSFTTJPOPGUIJTEJČFSFODFJTUIFRVFTUJPOQPTFECZ3BW&MDIBOBO

8BTTFSNBOJOKovetz Ma’amarimBTUPXIZ BDDPSEJOHUP3BW$IBZJN BZPVOHDIJME
JTDPOTJEFSFEQBSUPGUIFGBJUIDPNNVOJUZ*GUIFTFCFMJFGTBSFSFRVJTJUFTGPSJODMVTJPO 
UIFOFWFOUIPTFXIPBSFJOUFMMFDUVBMMZJODBQBCMFPGFNCSBDJOHUIFNTIPVMECFFYDMVEFE
$MFBSMZ UIJTRVFTUJPOEPFTOPUBSJTFBDDPSEJOHUP"CBSCBOFM

SOCIETY

"GBMTFJEFBSFMFWBOUUPBOZPGUIFQSJODJQMFTPGGBJUIXJMMBMSFBEZEFOZUIF
TPVMJUTUSVFTVDDFTT BOEXJMMDBVTFJUOPUUPSFBDIMJGFJOUIFOFYUXPSME 
FWFOJGUIJTXBTOPUEPOFXJUIUIFJOUFOUJPOPGSFCFMMJOH'PSKVTUBT
XIFOBQFSTPOFBUTQPJTPOIJTTQJSJUXJMMQFSJTIBOEIJTTPVMXJMMEFQBSU
FWFOUIPVHIXFLOPXUIBUIFBUFJUUIJOLJOHJUXBTIFBMUIZ QSPQFSGPPE 
TJNJMBSMZ IFSFTZBOEGBMTFCFMJFGTSFMFWBOUUPUIFQSJODJQMFTPGSFMJHJPO
CBOJTIUIFQFSTPOTTPVMBOEVOEPVCUFEMZQSFWFOUIJNGSPNJOIFSJUJOH
UIFOFYUXPSME
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BSFOPEJČFSFOUGSPNIFSFUJDT BTCPUIHSPVQTGBJMUPBďSNUIFSFRVJSFECFMJFGT
*G IPXFWFS XFOFFEPOMZOPUUPFNCSBDFPQQPTJOHCFMJFGT UIBOBOBHOPTUJD 
XIPIBTOPUGVMMZFNCSBDFEBOZCFMJFG XPVMEOPUCFDPOTJEFSFEBIFSFUJD
8FNJHIU BUĕSTUHMBODF DPOTJEFSEJTUJOHVJTIJOHJOUIJTSFHBSECFUXFFOUIF
EJČFSFOUBSUJDMFTPGGBJUI BMPOHUIFMJOFTPG3BW:FDIF[LFM4BSOBTBGPSFNFOUJPOFE
EJTDVTTJPO1FSIBQT CFMJFGJO(PETFYJTUFODFJTUIFiPYZHFOwGPSUIFTPVM BOE
UIVTFWFOJOOPDFOUMZEFOZJOHUIJTCFMJFGBTBSFTVMUPGNJTUBLFOJOGPSNBUJPO
PSMPHJDDPOTUJUVUFTIFSFTZ#ZDPOUSBTU XIFOJUDPNFTUPUIFPUIFSBSUJDMFTPG
GBJUI UIFSFRVJSFNFOUJTUIBUXFEPOPUFNCSBDFGBMTFCFMJFGT BOEUIVTJOOPDFOU
JOUFMMFDUVBMFSSPSTBOETLFQUJDJTNXPVMEOPUCFSFHBSEFEBTIFSFTZ"DDPSEJOH
UPUIJTEJTUJODUJPO UIF3BBWBENJHIUBHSFFXJUIUIF3BNCBNUIBUUIPTFXIP
EPOPUBDDFQU(PETFYJTUFODFEVFUPBOJOOPDFOUNJTUBLFXPVMECFDPOTJEFSFE
IFSFUJDT BTJOOPDFODFJTBGBDUPSPOMZXJUISFTQFDUUPUIFPUIFSUXFMWFQSJODJQMFT
PGGBJUI TVDIBT%JWJOFJODPSQPSFBMJUZ UIFDPOUFYUPGUIF3BBWBETSFNBSLŴų
*OUSVUI IPXFWFS OFJUIFS"CBSCBOFMOPSUIF3BNCBNESBXBOZEJTUJODUJPO
JOUIJTSFHBSECFUXFFOUIFEJČFSFOUBSUJDMFTPGGBJUI"OE BTDJUFEBCPWF UIF
3BNCBNJOIJTDPNNFOUBSZUPUIF.JTIOBDMFBSMZJOEJDBUFTUIBUVODFSUBJOUZ
TVSSPVOEJOHBOZPGUIFUIJSUFFOBSUJDMFTPGGBJUIBNPVOUTUPIFSFTZ ʿˊʿˊˍ˃ˌʾʸ
«ʿʿʾʷ˂ˁʳˉʼʼˋʷˍʸʶʸ˄ʼʷʷʿʳˁʶʸ˄ʼˀʶʳʿ

ˊʶʼˁʿ ʷʼʿ ʼʸʷ
"OFOUJSFMZEJČFSFOUBQQSPBDIJTUBLFOCZ3BW4IMPNP"TILFOB[J3BQQBQPSU
PG$IFMN JOIJTMirkeves Ha-Mishneh Hilchos Teshuvaşţ *OSFTQPOEJOHUP
UIF3BBWBETPCKFDUJPOUPUIF3BNCBNTSVMJOH 3BW3BQQBQPSUXSJUFT ˍʵʵˌˋʼˁʺ
ˊʶʼˁʿʷʼʿʷʸʷʶʷˋʹʷ˃ʸˁʳi"NJTUBLFSFHBSEJOHBGPSFJHOCFMJFGJTNPSFTUSJOHFOU
<UIBONJTUBLFTJOWPMWJOHPUIFSWJPMBUJPOT> CFDBVTFIFTIPVMEIBWFTUVEJFENPSF
DBSFGVMMZw
*OIJTWJFX UIFSFJTOPTVDIUIJOHBTiJOOPDFOUNJTUBLFTwXIFOJUDPNFT
UPUIFUIJSUFFOBSUJDMFTPGGBJUI CFDBVTFPOFJTSFRVJSFEUPBSSJWFBUUIFDPSSFDU
CFMJFGT"DDPSEJOHUPUIJTWJFX BHOPTUJDT UPP XPVMECFDMBTTJĕFEBTIFSFUJDT GPS
UIFTBNFSFBTPOPGˊʶʼˁʿʷʼʿʷʸʷUIFZBSFFYQFDUFEUPPWFSDPNFUIFJSEPVCUT
BOESFBDIUIFDPSSFDUDPODMVTJPOTćJTDPNNFOUXBTNBEFXJUISFHBSEUPUIF
CFMJFGJO%JWJOFJODPSQPSFBMJUZ BOEJUXPVMEUIFSFGPSFDFSUBJOMZBQQMZUPUIF
CFMJFGJO(PETFYJTUFODF
Ŵų "DDPSEJOHUP3BW&MDIBOBO8BTTFSNBOTBOBMZTJTPGUIF3BBWBETQPTJUJPOEJTDVTTFE

JOOŤBCPWF UIF3BBWBEJOBOZFWFOUXPVMEDPOTJEFSTVDIBQFSTPOBIFSFUJD BTPOF
DBOOPUQPTTJCMZSFKFDU(PETFYJTUFODFCBTFEPOBGBVMUZSFBEJOHPGUIF5PSBIPSSBCCJOJD
XSJUJOHT
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Summary
ćFTJNQMFSFBEJOHPGUIF3BNCBNTVHHFTUTUIBUPOFNVTUEFĕOJUJWFMZBDDFQUBMM
UIJSUFFOBSUJDMFTPGGBJUI BOEFOUFSUBJOJOHEPVCUTRVBMJĕFTBTIFSFTZ)PXFWFS 
JUJTQPTTJCMFUIBUUIJTBQQMJFTPOMZUPUIFCFMJFGJO(PETFYJTUFODF CVUOPUUPUIF
PUIFSUFOFUTPGGBJUI SFHBSEJOHXIJDIVODFSUBJOUZXPVMEOPUCFBLJOUPIFSFTZ
ćF3BBWBENBJOUBJOTUIBUJOOPDFOUMZGBJMJOHUPBDDFQUBUFOFUPG+FXJTIGBJUIBT
BSFTVMUPGBNJTUBLFEPFTOPURVBMJGZBTIFSFTZ*UJTQPTTJCMF IPXFWFS UIBUFWFO
JOIJTWJFX XIFOJUDPNFTUPUIFCFMJFGJO(PETFYJTUFODF UIFSFJTOPEJČFSFODF
CFUXFFOJOUFOUJPOBMSFKFDUJPOBOEBOJOOPDFOUJOUFMMFDUVBMNJTUBLF

SOCIETY

