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 שאני הת שבאי להעביר חז או רב,הנה מה שהעירו מהמבואר בשו"ע )או"ח ש( לא דמי לנידו דיד כלל
 ולא די שלא, אלא חבר כשאר רבני ש, שמעול לא היה בעל משרה ומשכורת ש, שלא כ בנידו דיד,ממשרותו
 שכמו שבכל התורה מנהג המקו, אלא שהדבר פשוט אדרבא,מצאנו מש שו הוכחה שיהא אסור לבטל חברותו
 וכמש"כ ההגהות אשרי )ב"מ פ"ז א'( וכ ביד כל ארגו לתק, ואי היחיד נאמ כנגד,קובע ומחייב את אנשי המקו
א

תקנות המחייבות את כל חברי הארגו ,והיינו א בעניני ממונות ,וכמש"כ הריב"ש )סי' תע"ז( עיי"ש באור  ,ק"ו
בעניני רוחניי ויסודיי העומדי ברומו של עול כנידו דיד ,דהיינו שכל רב חייב להתנהג באופ ההול מעמדו
של ת"ח ורב ומורה הוראה בישראל ,ובראש וראשו שבהתנהגותו לא יחלל ח"ו ש שמי ברבי ,וכ"ש שלא יעבור
בזדו על פסקי הלכה ודיני מפורשי בשו"ע לעיני לקוחותיו ,וכנידו דיד ]שהרגיל להתיחד ע הנשי עשרות
ומאות פעמי בזדו ,ועל א תמיהת ומחאת של הנשי ,היה ממשי להתיחד עמה באמתלות שונות ,היש ל
מעילה ובזיו גדול מזה לו ולבני חברתו[.
והדבר פשוט לכל בר בי רב ומי שמוח לו בקדקדו ,שא על עניני ממונות הרשות ביד כל קהל לתק כראות עיניה,
על אחת כמה וכמה על עניני חמורי כנידו דיד ,שה בבת עיני ישראל ,ונוגעי לעיקרי ויסוד תוה"ק ,וכ
להתנהגות אנושיות ]ובפרט של אנשי ציבור[ ,הנה על אלו ודאי אי צרי שו ראיה ,שביד כל קהל וכ"ש ארגו רבני
נכבד לתק כראות עיניה ,ואחרי שהתנהגותו של הרב הנ"ל נתפרסמה בכל המדינה ,והרבני וראשי הארגו בושי
במעשיו ,עד שלדעת המש חברותו ש ,מזיק לה ולשמ הטוב ,לא יעלה על הדעת שה צריכי שו היתר
ורשות לשלחו ,אדרבא מצוה וחוב היא ביד ,כאשר נצטוינו להתנהג ע נביא שקר וזק ממרא וכדו' ,וכ יעשו
ארגו הרבני והקהילה שלו ,וכש שקיבלו שכר על הדרישה ,כ יקבלו שכר כפול ומכופל על הפרישה ,שבזה
יתקדש ש שמי לדורות מעי עובדא דפנחס כהנא.
íçøë ìòá íçåìù àäéù ïéãá åðéà

וכ"ש שביד הרבני והציבור לומר אי לנו חפ $באיש הלזה בעל כרחינו ,וכמו שכתב הבגדי כהונה )סי' ד'( והובא
בדברי חיי ,וז"ל ,ומי יכול להתרע על האנשי החוששי לנפש לאכול מזחו ,ואינ מסכימי עליו להיות ש",$
הלא מבואר במג"א )סי' נ"ג סק"ז( כשיצא עליו ש רע עתה והוא קלא דלא פסיק אפילו יחיד יכול למחות להעבירו,
ואפילו לא היה בדבר אלא רינו בעלמא כשיעור מה שכתב בכלבו ובתשו' הרשב"א ,שחז אי מבעירי אותו אלא
בעדות ברורה ,אבל ברינו בעלמא לא ,אפשר שלא אמרו כ אלא לעני שאי איסור בהעמדתו ,ואי חייבי לסלקו
ברננה ,בעלמא ,אבל א ה נקיי הדעת ואינ רוצי להשתמש בו ,אינו בדי שיהא שלוח בעל כרח ,א על פי
שקבלוהו עליה מתחילה ,וכו' ,עכ"ל ,ולדעת האג"מ )יו"ד ח"א סי' א'( א יש חיוב בדבר להעבירו ,כל שהיה קלא דלא
פסיק ,ולא היו שונאי בדבר ,עיי"ש.
ïäéìò úåðîàð íéùðäù úåãò

והנה להל )ד"ה סנו שומעניה( נבאר שלמעשה בנידו דיד ד"סנו שומעניה – ורגלי לדבר" אי צרי עדות כלל ,ומ"מ
לאמיתו של דבר הרי יש כא ג עדות ,ומה שנתלו עמיתיו לזלזל בכ  ,משו שאי זו אלא עדות נשי הפסולי
לעדות ,הנה כמה תשובות בדבר ,א' שבאמת יש די והותר עדות של אנשי ,המעידי על קלקלותיו ,ועוד והוא
העיקר ,דאות נשי המעידות ,אינ זרות בעני ,אלא ה ה אות נשי מוכות ,שהוא גר לה קלו ,כאשר ה באו
אליו בתו לב ,לשפו לפניו מר לב ,או לתק בעיותיה המשפחתיות וכדו' ,או להתייעצות ושאלות ,וכ יש מה
שעבדו במשרדי קהלתו ,ואילו הוא ניצל הזדמנות זו להתייחד עמה ,וולהתקרב אליה עד כדי מגע וחיבה וכנ"ל,
נוס עליה יש עוד שני נשי מיילדות ,המספרות מה ששמעו מפי כמה יולדות ,שהתוודו לפניה בבכי על הגיהנו
שעבר עליה במגע ע אותו האיש.
והנה א כ ה פני הדברי ,הלא כבר ידועי דברי הפוסקי הקדמוני ,וכ העתיק הרמ"א
לדינא ,דכל כי האי ,סמכינ א על עדות של נשי ,וכמש"כ ש ,וז"ל ,י"א דתקנת קדמוני הוא ïéàù íå÷îáã

)חו"מ סי' ל"ה סעי יד(

àìå äìéâø äùàù éàø÷à øáã øàùá åà ,íéùð ìù úñðëä úéáá ïåâë ,úåéäì íéìéâø íéùðà
 ,íéùðàכגו לומר שבגדי אלו לבשה אשה פלונית וה שלה ,ואי רגילי אנשי לדקדק בזה,úåðîàð íéùð ,

תרומת הדש )סי' שנ"ג ואגודה פ' י' יוחסי( ,ולכ יש מי שכתב דאפילו אשה יחידה ,או קרוב או קט ,נאמני בעני הכאה
ב

ובזיו ת"ח ,או שאר קטטות ומסירות ,לפי שאי דר להזמי עדי כשרי לזה ,ואי פנאי להזמי
ומהר" מריזבורג וכלבו סי' קט"ז( והוא שהתובע טוע ברי ,מהרי"ק )שורש כ"ג צ"ג( )וע"ל סכ"ח סט"ו בהג"ה( ,עכ"ל ,וכ נקטו
כמה וכמה פוסקי מובהקי ,עיי מהר"י מינ) $סי' ו'( ורדב"ז )ח"א סי' שס"ו(.
)מהרי"ק שורש קע"ט

והנה בי סוגי האופני שהזכיר הרמ"א שאנו סומכי על עדות נשי ,הוא במקו שאי אנשי רגילי להיות ,או
דבר של אקראי ,עיי"ש ,והנה בודאי נידו דיד נכנס בכלל קטגוריא זו ממש ,כי מדר העול כהיו ,שרוב המשרדי
מתנהלי ע"י צוות נשי ,ובהרבה מה רק ע"י נשי ,וא"כ כל כי האי ודאי דינו כעזרת נשי ,דמאחר שאי ש איש,
א הנשי נאמנות ,דלא יעלה על הדעת דהת"ה והרמ"א נתכוונו דוקא לעזרת נשי ממש.
וכ מצאתי להדיא במהרשד" )אה"ע סי' ק"ג( ז"ל ,דהיא נאמנת אלא במקו דליכא אלא הוא והיא וכו' ,ואע"ג דעדות
נשי לא מהני ,מ"מ בדברי כאלו ודאי עדות גמורה חשיב וכו'úåãò éàãå ,íéøçà íéãò ïéàù íå÷î ìëù" ,
úåøùë íéùð" ,íéðîåæî íéãò íù àöîéäì êøã ïéàù àðåâ éàä éë ìëå ,"áéùç äøåîâ úåãò äãéã
 ,"ãéòäìעכ"ל ,וא שגדולי הפוסקי דנו הרבה בזה ,ויש הרבה מה שלא סמכו כלל על דעות נשי ,ועני זה מצרי

חיבור מיוחד לבררו ,מ"מ העולה מדבריה ,דבמקו שיש רגלי לדבר ,ודאי סומכי על דבריה ,ואי ל רגלי
לדבר יותר מנידו דיד ,דסני שומעניה על עניני אלו זה כמה שני ,וגדולה מזו הבאנו להל בש הח"ס )או"ח סי'
י"א( דכל שיש מוחי כנגדו ,סומכי א על עדות עבדי ,ושפחות ,ונשי.
øáãá úåòâåð

והנה מה שהעירו שהנשי המעידות נוגעות בדבר ,הנה מלבד שאי זה אמת ,כי חלק מהעדי ה אנשי ,הלא ג
מהנשי המעידות יש כמה ,שלא היה לה שו מגע עמו ,אלא מעידות על מה שראומה שעשה ע אחרות ,ועיי
שו"ת גינת ורדי )חלק אה"ע כלל א סימ יט( ד"ה מעתה אי וכו' ,וז"ל ,אלא ודאי דלכתחלה יש לנו לחזר אחר היותר
טוב ,ולבקש איש שבדקו שיבדקו אותו ,ובאשה לא מהדרינ בתר איש כלל ,משו דרכיה דרכי נוע ,אבל אה"נ
שא באו נשי ובדקו אותו ,ובאו ואמרו אנו בדקנוהו ,פשיטא ודאי דיש לסמו עליהúåáåø÷ ïäù åìéôàå ,
éì äî úåáåø÷ éì äî ,íéùð úåãò åðéîàä àëäã ïåéëã" ,øéôù åäééìò ïðéëîñå ÷åãáì úåìåëé
 ,"úå÷åçøוכ"כ המרדכי בפרק מצות חליצה ,והביאו מר ב"י )סי' קנה ט"ז( וז"ל מ"כ שהשיבו לר' משול כיו דנשי

אינ ראויות להעיד והכא מהימני ,מה לי קרובות מה לי רחוקות ,ורפיא בידי .שוב מצאתי בס' אבי"ה ורבי' ת פסק
דאפי' נשי שאינ נאמנות לומר מת בעלה נאמנות בבדיקה ,דאי ל כתב מוכיח יותר מזה דעביד לאיגלויי ,וכ פסק
ראבי"ה דנשי קרובות בודקות אותה ואנשי קרובי בודקי את החול $עד כא לשונו ,ואל תשיבני ממ"ש בתחלה
דרפיא בידיה כיו דלא ידענא מי השואל ,ועוד דאפשר לומר שלא נסתפק השואל אלא א יכולות לבדוק לכתחלה,
כדמשמע מלשונו ,אבל א כבר בדקו אותה קרובות ודאי דמהני עדות ואי מי שיספק בזה ,עכ"ל ,הרי דכל היכא
דאנו מאמיני הנשי ,אי לפוסל אפילו ה קרובות ,כ"ש בשאר פסולי.
åéðôá àìù úåãò

ומה שאחוזת מרעהו נתלי לגונ עליו ,שכל העדות כנגדו נתקבלה שלא בפניו ,כמה תשובות בדבר ,ראשית דכבר
הביא הרמ"א )חו"מ סי' כ"ח סט"ו( די"א ,דבדיעבד א נתקבל עדות שלא בפניו כשר ,עיי"ש ,ועוד דמאחר דעיקר הטע
שהעידו שלא בפניו ,כי נפלה עליה אימתה ופחד ,ומגודל זרועו ידמו כאב ,כי האיש הלזה לא די במעשיו
המתועבי הנ"ל ,אלא מוסי הוא לקלל ולהטיל חיתתו ואימתו על כל מי שעומד ומתנגד לדרכו ,נוק ונוטר כנחש,
ומאיי שיעליל עליו בערכאות ורשויות וכדו' ,כאשר סיפרו לנו עדי נאמני ,וביניה רבני חשובי ,כל כי האי
כבר כתב הרמ"א )ש( שכנגד גבר אל אפשר לקבל עדות א שלא בפניו ,וכ הוא במהרש"ל )ב"ק פ"י סי' ח'( במי
שהוא מסור ,עיי"ש ,וכאמור בנידו דיד כבר מסר כמה אנשי לערכאות ומוסי לאיי עליה.
ג

עוד טע שלישי יש בידינו להאמי כא א עדות שלא בפניו ,וזאת ג"כ עפ"י מש"כ הרמ"א )ש( תקנת הגאוני
שבקטטות ומריבות שיש לחוש שא יעידו בפניה יתקוטטו עמה וכו' ,שמקבלי עדות א שלא בפניה ,ג לא
יגלו הדייני מי ה העדי ,ואע"ג דהרמ"א מסיק דהיינו דוקא כשאי הבי"ד רוצי לדו אחד מה ,רק להשקיט
הקטט ,וכו' ,הנה בנידו דיד הוא ממש כ ,שאי איגוד הרבני הנ"ל ,והנשי הנפגעות ושאר מתנגדיו מבקשי לדונו
ולענשו ,אלא להשקיט המריבות והשמועות לא טובות ,ע"י שיעזוב אות לנפש ,כי אי חבורתו נאה לה ,וכבר
אמרו חז"ל )ב"ק צ"ב ע"ב( כל עו למינו ישכו ,ובני אד לדומה לו ,כל המחובר וכו'.
÷÷éñô àìã àì

ובפרט שזה כבר כמה שני ,שיש על איש זה קלא דלא פסיק ,וכבר ידועי דברי המג"א
הראנ"ח ,דבקלא דלא פסיק ,אפילו א רק אחד מוחה ,מעבירי אותו ,והארי בזה ה(‡È ÔÓÈÒ ‡"Á Á"Â‡) ¯ÙÂÒ Ì˙Á
 ,Ï"ÊÂ ,ÂÈ¯·„ ÌÈÂ¯Á‡ ‰ÓÎ Â˜È˙Ú‰Âהאמנ הרמ"א )בש"ע א"ח סי' נ"ג סעי כ"ה( כתב ,ואי מסלקי אותו משו רנו
בעלמא ,כגו שיצא עליו ש שנתפס ע הכותית וכו' ,ואמנ לעיל )סעי ד'( כתב מג"א בש תשו' ראנ"ח )ח"ב(
דבקלא דלא פסיק ,אפילו יחיד יכול לעכב עליו להעבירו ,ובפרי מגדי )א"א ס"ק כ"ט( כתב ליישב) ,דבסעי כ"ה( מיירי
רנו בעלמא וקלא דפסיק ,אבל קלא דלא פסיק מסלקינ ליה .ולכאורה לולי דבריו הייתי אומר ,דבסעי כ"ה מיירי
שהש" $מרוצה לכל הקהל ,ואי אחד מערער ,רק לדינא אי מעבירי ברנו אפילו קלא דלא פסיק ,ובסעי ד' בתשו'
ראנ"ח מיירי  ,íäì íéòîåù òø ìå÷ åéìò àöéù õ"ùá íéöåø íðéàù íéçåî èåòéîäãוכ יש להוכיח
קצת מלשו תשו' רבנו שמחה שבמרדכי ומייתי לי' מהרש"ל בתשובה )סימ כ'( אבל רננה שלא בעדי אלא הקול יצא
מעיקרא ע"י עבד ושפחה ומוזרת בלבנה בהא לא מפקינ ,ואפ"ה פסק רבנו האיàëéà éà íéùðã àì÷ é"ò ,
 ,åúåéðîúäî äéì ïðéçã äáåùú ãéáò àì éà äéá åçîã íéãéçéעכ"ל ,וכ נקט לדינא המ"ב )סי' נ"ג ס"ק ע"ח(
ועיי ביאור הלכה ש.
)סי' נ"ג סק"ז(

בש תשו'

÷éñôã àì÷ åìéôà

וז"ל הערו השולח )יו"ד קי"ט( כלל גדול צרי לדעת ,דכל דיני חשוד שבסימ זה ,ושבשארי מקומות שבפוסקי,
וכו' והנזכרי בגמ' וכל הש"ס ,אי הכונה דוקא כשנתקבל עדות בית די ,שזה האיש עבר עבירה זו ,וכו'àìà ,
 ,ãåùç éø÷éî ,÷éñô àìã àì÷ åà ÷éñôã àì÷" ,ìå÷ åéìò àöéùã ,àîìòá ãùç åìéôàואי חילוק בי
קלא דפסיק לקלא דלא פסיק" ,כמו שכתב רבינו הב"י בש הרא"ש ורבינו ירוח.
úåãò êéøö ïéà äéðòîåù åðñ

והנה עצ הדבר שה מבקשי כא עדות ,אינו נכו ,דמאחר שזה זמ רב דסנו שומעניה ,והקול נשמע בארצנו שהוא
זנאי וכו' ,די בכ בכדי להענישו ,ולהרחיקו מקהל ועדה ,ואי צור בשו עדי ,וכמפורש בטור ושו"ע )חו"מ סי' ב'(
ז"ל ,נראה  "äøåîâ úåãò øáãá ïéà åìéôà"ùשהיה מתחייב על פיה בדי בשעה שהיו דני דיני נפשותàìà ,
,åãéá úåùøä êëá åðåãì äòùä êøåö ùéù ïééãì äàøð íà ,÷éñô àìã àì÷å - øáãì íéìâø ùéù

וכ יראה מדברי הרמב" )פכ"ד מסנהדרי ה"ד י'( שכתב ,וכ יש לבית די בכל מקו ובכל זמ להלקות למי שאינו חייב
מלקות וכו'ìò øáåò àåäù åéøçà ïéððøî íòäå" äòø åúòåîùù íãà úå÷ìäì íäì ùé ïëå ,
 ,"úåéøòäוהוא שיהא קול שאינו פוסק ,וכו' ,åéðôá åéãìåé úà ïéæáîå ,äòø åúòåîùù éî úà ïéæáî ïëå
וכו' כל אלו הדברי לפי מה שיראה לדיי שזה צרי לכ והשעה צריכה לכ  ,וכו' עכ"ל.
åúåà ïéçãîå ïéìéãáî úåéøòä ìò ãåùçä
וכ הלכה פסוקה באה"ע )סי' קע"ח ס"כ( דאשת איש שטוענת על איש אחד שהוא רוד אחריה÷æçåî àåäù ìë ,
,äøåùë âäðúé àì íàù" ,åéìò íééàìå ,äôéæðá åá øåòâì éåàø ,úåéøòä ìò ãåùçì íäéðéòá
 ,"íééãé éúùá åäåçãéå ,íäéðéáî åäåìéãáéכמו שאחז"ל מלקי על לא טובה השמועה ,עכ"ל המחבר ,והנה

ד

א כ אמרו בסת איש ק"ו ברב בישראל ,וא כ אמרו באשת איש אחת הטוענת כ  ,עאכו"כ בנידו כדיד,
שהרבה אנשי ונשי מעידי וטועני כ ,ונמצא הרבה רגלי לדבר ,דפשיטא שצרי לדחותו ולהבדילו מביניה,
ועכ"פ לפוסלו מלשמש כרב ומורה בישראל ,ובפרט בכל סוג הוראה הקשורה בעסקי נשי.
íéðîàð íðéà éúîéà íéáéåà

ג מה שאומרי שאי להאמי לקלא דלא פסיק ,כיו שהוא יצא מפי אויבי ,ומפורש בגמ' )יבמות כ"ה ע"א( דכה"ג לא
חיישינ לקלא דלא פסיק ,הנה כבר כתב ההשיב משה )סי' ס'( דמדנקט הש"ס אויבי ,וברמב" )פכ"ג מסנהדרי( משמע
דאויב גרע משונא ,הרי דלא פסלינ לקלא רק כשידוע שהיה אויבו ממש בעת הוצאת הקול ,אבל בסתמא לא מחזקינ
ליה לאויבו ,ומחזקינ לקלא ,עיי"ש ,והובא באוצה"פ )סי' י"א אות ל"ג( וכעי זה הביאו בש תשו' בית יהודה עייאש
)סי' י"ט( דודאי בעינ אויבי גמורי ,אבל בלא"ה אעפ"י שיש ביניה קצת איבה והקפדה על דברי שעברו ביניה,
לא נחשדו ישראל משו כ להוציא לעז ,עיי"ש.
ואני מוסי ,דכ הוא האמת דאל"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו לשמוע שו עדות מפי הנאנס והנאנסת והנגזל וכדו',
דבודאי ע"י מעשי האנס והגזל וכדו' מקפיד עליו ונעשה שונאו ,כאשר אנו רואי מדי יו בי בעלי דיני ,אלא על
כרח אויבי אינו אלא במי שהיה אויבו בלא"ה כמו שכתב הגדולי הנ"ל ,וז"ב ופשוט.
íéøçàì ç"ú ïéá ìãáä ùé íà

ודע דא דבכס משנה )פכ"ד מסנהדרי הל' ה'( הביא בש הר" ,לחלק בי אינש דעלמא ,לצורבא מרבנ ,דצורבא מרבנ
מכסי אותו ,וכ הביא הב"י )חו"מ ש( ובסמ"ע )ס"ק ח'( עיי"ש ,על כרח צ"ל דלא מיירי בסנו שומעניה ,ומי שרגיל
בעבירות ,דאל"כ נמצאו דברי הש"ס ופסקי השו"ע סותרי אהדדי ,שהרי כ הלכה פסוקה בשו"ע )יו"ד של"ד סמ"ב(
וז"ל וכ כל תלמיד חכ ,שנתחייב נידוי ,אסור לבי"ד לקפו $ולנדותו במהרה ,וכו' ,ואי סני שומעניה כגו שמתעסק
בספרי אפיקורוסי ושותה במיני זמר ,או "שחביריו מתביישי ממנו ,וש שמי מתחלל על ידו" ,משמתינ ליה,
ע"כ ,הרי דבסנו שומעניה ,דינו חמור ,א שהוא תלמיד חכ ,וכ כתב להדיא הב"ח )של"ד ש( דכל כי האי דסנו
שומעניה ,משמתינ ליה בפרהסיא ,עיי"ש ,והנה א כ אמרו בסת סנו שומעניה ,ולא קיבלו עדות ממש ,עאכו"כ
בנידו כדיד ,דסנו שומעניה זה כבר כמה שני וכנ"ל.
וא דמודינא דמלשו הר" לא משמע לכאו' לחלק בזה ,מ"מ מה נעשה לאחותינו ביו שידובר בה ,שהרי כאמור כ
היא להדיא פשטות השו"ע )יו"ד ש( וכ סתמו והסכימו כל הפוסקי ש ,דבסנו שומעניה מותר לבזותו ,ולענ"ד על
כרח כ צרי לחלק כ ,וכ נראה להדיא ג ממקור דבר ,שהרי הפוסקי שכתבו להקל בזה בת"ח ,תלו עצמ על
לשו הש"ס )מנחות צ"ט ע"ב( ואמר ריש לקיש ,תלמיד חכ שסרח ,אי מבזי אותו בפרהסיא ,שנאמר וכשלת היו,
וכו' ,הרי דלא מיירי אלא בת"ח שסרח באופ ארעי ,וכדמוכח לכאו' להדיא מלשו הפסוק "ÌÂÈ‰ ˙Ï˘Î"Â ,ותו לא,
לאפוקי א סנו שומעניה והורגל בכל אלו הרבה.
åúåãðì øéòä éðáø ìò áåç

והנה איתא בגמ' )מגילה כה ע"ב( אמר רב אשי ,האי מא דסנאי שומעניה ,שרי ליה לבזוייה בגימ"ל ושי" ,ופרש"י
שיוצאות עליו שמועות רעות ושנואות שהוא נוא ,שרי לבזוייה ,ויותר מזה אמרו )מו"ק י"ז ע"א( האי צורבא מרבנ
דסנו שומעניה וכו' לא לשמתיה קא מתחיל ש שמי ,ע"כ ,הרי דכל שהבי"ד ושאר ת"ח שותקי ואי משמתי
תלמיד חכ זה ,גורמי ה בכ לחילול ש שמי מרובה ,כ"ש כא אשר תסמרנה שערות למשמע אזנינו
מממעשהו ,וכנ"ל ,פשיטא דחוב גמור מוטל על הבי"ד ומנהיגי העיר וכל אשר היכולת בידו ,לנדותו ולכה"פ
להרחיקו מתו קהל ועדה ,וכ הביא הרי" וכ הלכה פסוקה ומפורשת )יו"ד סי' של"ד סמ"ב(.
ה

ìéòåé àì úåáåè úåìòî åá ùé åìéôà

וכ כתב להדיא המהרשד" )יו"ד סימ קסא( וז"ל ,וא אמת הדבר דהאי גברא אשר בש ת"ח יכונה סנו שומעניה
פשיטא שמותר לבזותו ואי לחוש לנדויו כלל והוא בר נידוי ,כמו שאבאר ב"ה ,כתב הרמב" )בפ"ג מהלכות' סנהדרי
ה"ח( כל סנהדרי או מל או ראש גולה שהעמידו לישראל ïåâä åðéàù ïééã ,ואינו חכ בחכמת התורה וראוי להיות
דיי ,"úåøçà úåáåè åá ùéå íéãîçî åìëù" ô"òà ,הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשה וכו' עיי"שåðéàù éî ,
‡ˆÓ" 'ÂÎÂ Á·Ë ÏÚ 'Â˘˙· ˘"‡¯‰ ·˙Î ,úåòø åéúåòåîùù ,ïåâä åðéàù åðééä éàãå àìà ,íëç åðéàå ïåâä
˘ÂÈ‡˘ ÈÓÓ „‡Ó ÚÂ¯‚ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â· ÔÈ‡˘ ÈÓ" ÈÎ ÌÈ„ÓÏ ÂÈˆÓ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â· ÔÈ‡ ÈÎ „ÂÚ ÂÈÓ‡‰Ï ÔÈ‡Â 'ÂÎ Ú˘¯ ‡Â‰
 ,"Ú„ÂÈואי לא והרי הדיי צרי לראות כאלו גיהנ פתוחה לו מתחתיו וידע למי הוא ד ולפני מי הוא ד ומי הוא
עתיד להפרע ממנו נמצא " "äæ ìë êôä àåä äéðòîåù åðñã ïàîãוכו' הרי שלא המדרש הוא העקר ,אלא יראת

ה' היא אוצרו ,ואמרו חכמי א דומה ת"ח למלא ה' מבקשי' תורה מפיהו וא לאו לא ,מכל הצדדי' הדבר ברור
מאד ,שאי לחוש לנדוי האיש הזה  äéì ïðéúîùî äéðòîåù åðñ éàåכדאמרי' בגמ' וכו'íéëéøö àáøãà" ,
 ,"åðîî ÷çøúäì øåîùì íòäעכ"ל.
ìéòåé àì åì íéëéøö íéîëçäù éî óà

וכ כתב התשב") $חלק א סימ לג( ועוד יש תנאי רביעי שלא יהא סני שומעני ,שא היה כ אי ראוי לחוש לכבודו
ואדרבה שרי לבזוייה בגימ"ל /ג' /וש"י /ש' /כדאי' בפ' בתרא דמגילה )כ"ה ע"ב( ומשמתי ליה נמי ,כדאי' בפרק
ואלו מגלחי )י"ז ע"א(  ,ïðáø äéì éëéøöã â"òàåמשו דאמרינ א דומה הרב למלא ה' צבאות תורה יבקשו
מפיהו ופרש"י ז"ל סני שומעניה יצא עליו ש שהוא נוא ,והכי מוכח בפרק ואלו מגלחי )ש( גבי ההוא דהוי סני
שומעניה דאמרינ דעבד כרבי אילעאי .וה"ה נראה לכל עבירה שמתחלל ש שמי בשבילו וכו' ,עכ"ל.
åãåáëá ïéáééç ïéà

וז"ל המהר" אלשקר )סימ צב ד"ה תשובה איברא( מ"מ צרי לדקדק בדבר היטב שיהיה אותו ת"ח נוהג כשורה וכו' הא
לאו הכי הוא " "Â„Â·Î· ÔÈ·ÈÈÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ‰¯Â˙‰ ˙‡ ‰Ê·ÓÂ ÂÓˆÚ ‰Ê·Óע"כ ,וכ נמי כתב הרא"ש ז"ל וכו',
ז"ל  "õøàä íòî òåøâ àåä øúåé ,íéð÷åúî åéùòî ïéà íàù" äéðòîåù åðñ àìã ãáìáåע"כ ,ג
בתשובה אחרת כתב ז"ל וכ "תלמידי חכמי שאי יראת שמי על פניה ,הרי אלו נקלי שבצבור" ,ולא אמר
הכתוב אלא כל קדושיו ביד שאי פורענות באה לעול בשביל ,יצאו אלו שמזלזלי בש שמי ,ועל כיוצא בה
נאמר הנה בגללכ ציו שדה תחרש ,ע"כ.
ïééãë ùîùìî ìåñô

והנה כל זה היה צרי לנהוג עמו ,ג אילו לא באנו לדחותו רק משו מיגדר מילתא וכנ"ל ,עאכו"כ כשאנו באי
לקיי עיקר הדי ,פשיטא דחוב מוטל עלינו בראש וראשו להרחיקו מלהתעסק מהיו והלאה בעניני גיטי וקידושי,
וזאת עפ"י מה שהביא הב"י )חו"מ סי' ל"ד( בש הרא"שìò ãåùçäå ,úåãòì ìåñô ,úåéøòä ìò ãåùçä ìëã ,
 ,"äéðòîåù åðñå ,ïäîò ãçééúî"å ,úåéøòá ñâå ìéâø àåäù éî ,åðééä úåéøòäוא שאינו פסול לשאר
עדיות ,מ"מ פסול הוא לעדות אשה ,וכ פסק הרמ"א )ש סכ"ה( בפשיטות ללא חולק  ,עיי"ש ,ומאחר דקיי"ל )נדה מ"ט
ע"ב( דכל הפסול להעיד פסול לדו) ,חו"מ סי' ז' ס"ט( והיינו בי פסולי קורבה ,ובי פסולי עבירהèåùô øáãä äúòî ,
ïéèéâ éðéðòá ÷ñòúäìî ãéîå óëéú ÷éñôäì åéìòå ,[åìà íéøáãá úåçôì] ïåãì ìåñô äæìä ùéàù
 ,úåùéà éðéðòì äøåù÷ä äàøåä ìëáå ,ïéùåãé÷åוכ"ש לפי מה שכתב הגאו בעל אגר"מ )יו"ד סי' א'(.

ו

äáøä ÷ãöú ìàå – ïéãá ïéîçøî ïéà

והנה על א כל האמור ,עדיי ישנ רבני ]אמנ יחידי[ ,שמשתמטי מלהיכנס בזה ,ואחרי א מנסי להחני
פני רשע ,ולהמלי $טוב עליו ,או לעמוד מ הצד ,ולומר איני מתערב ,הנה ראוי להעתיק כנגד ,מה שכתב הב"י
בבדק הבית )חוש משפט סימ ב( בש הרקאנטי וז"ל ,כתב הר"מ מרקנ"ט ראש פרשת משפטי )ד"ה אשר תשי( בש
מדרש רות הנעל ,אמר ר' יוד " "ïéãä úà øéîçî àìù ïééã ìëאי מחמיצי את דינו מלמעלה ומסתלק מ
העול קוד זמנו הדא הוא דכתיב )משלי יג כג( ויש נספה בלא משפט .יש מי שד די אמת לאמתו ומקבל עליו שכר
מהקדוש ברו הוא .ד די אמת לאמתו ונתפס כגו "ïéã úéá ïðúã "òùøì úåëæì ïé÷åã÷ã ÷ã÷ãîå ïãù ïééã
åîöò ÷ìúñî ïééãäå íøåâ ïîæäù éðôî åà äøåúì âééñ úåùòì éãë äøåúä ïî àìù ïéùðåòå ïéëî
 ùîî ïéãä ïî åúåà úåëæì çúô àåöîì ïéãä ïéðòá ÷ã÷ãîå åùéðòäìîוהוא הדי כשהקדוש ברו הוא

ד את העול אותו דיי נתפש עליו ומסלקו עליו קוד זמנו ,וא לאו עליו כתוב )איוב יח יט( לא ני לו ולא נכד בעמו
כשעצמו אינו נתפש ]נתפש זרעו[ ,יש מי שאי ד את הדי ]לאמתו[ ומקבל עליו שכר ,כגו אבא שראה אחד מחבק
לאשת איש ומנשק אפיק לו לקונפיה וקטיל לו ,לאו דבני הריגה נינהו אלא לעשות סייג לתורה ,דלא תימא דיינא
אפיק ליה בדי תורה וסגי ליה אלא דיינא דלא עבד סייג לתורה אי לו סייג לא בעול הזה ולא בעול הבא סייג
שלא ני ונכד עצור ועזוב הוא בעול הזה בעול הבא מעבירי ממנו אות מעשי טובי שה סייג לעול הבא
לאד ,כי הא דאמר עשו סייג לתורה בדיל דתירתו חיי בהאי עלמא ובעלמא דאתי ,עכ"ל.
úòã åá ïéàù íëç ãéîìú
וכמה נכוני ומתאימי על מקרה דיד ,מאז"ל )מד"ר ויקרא פ' א' ט"ו( ,åðîéä äáåè äìéáð úòã åá ïéàù ç"ú ìë

עיי"ש ,שפירשו המפרשי ,משו שסרחו הנבילה הוא מוגבל ,שאינו נרגש אלא עד מקו וזמ מסויי ,שלא כ
ת"ח חסר דעה ,שסרחונו מתפשט בכל מקו ,ומוסי והול כקלא דלא פסיק ,כמה מוזר ותמוה ומשונה הוא מקרה
דיד ,שכמעט לא נמצא דוגמתו בספרי הפוסקי ושו"ת ,וכ לא נשמע כמוהו מעול ,שמי שעומד בראש קהל ועדה
בישראל בתורת רב ואב"ד ,ימאיס עצמו על בני קהלתו מחמדי נפשו במו ידיו ,באופ מבהיל ומאוס כמו זה ,עד שלא
בוש לפתות כמה וכמה נשי] ,מה נשואות[ ,והוסי לקרוע במו ידיו כמה וכמה משפחות ,ע"י הכנסת תריס בי
הבעל ' והאשה ,עד שעל ידי זה כמה מה הגיעו על ס יאוש ,ועזבו לגמרי דת יהודית ,כאשר התוודו לפנינו כמה
נשי ,והוסיפו שכה המאיס עצמו עליה ,עד שביקשו לערפו וכמאז"ל ,אלא שחששו לחייה מקללותיו ,ונקמתו ע"י
קירבתו אצל השלטונות ,אול אט אט נתגלה קלונו ברבי ,ונתקיי בו ,בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל ,ישוב
עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד.
íééçä õôçä úòã - òøä ïåùì ùùç

עוד יש מתחסדי וממאני לשמוע ולפעול בדבר ,משו איסור לשו הרע ,והנה מי לנו גדול ומכריע בדבר זה יותר
מרבינו הגדול בעל החפ $חיי ז"ל ,צא ולמד מה שכתב בזה )בהלכות לשו הרע כלל ז' ס"ה( וז"ל ,וכל זה שדיברנו ,הוא
בסת איש ישראלøáòù "íéîòô äîë" åéìò íñøôúðù éðôî ,òùø íãàì øáëî ÷æçúð íà ìáà ,
ìá÷ì øúåî äæë ìàøùé ùéà ìò ,äæá àöåéëå óåàéðë ,ìàøùé ìëì ïéòåãéä ïéøåñéà ìò ùôð èàùá
 ,òøä ïåùìעכ"ל ,וביאר ש בבאר מי חיי באור  ,דהיינו ששמעו עליו כמה סוגי מקרי ,מפי כמה אנשי

]לאפוקי א שמעו רק מקרה בודד מפי כמה[ שאז אי להאמי ולקבל לה"ר ,והנה מקרה דיד הוא ממש כ ,ששמענו
עליו המו מקרי ,ממש בלי סו ,לא ראוי זה כראוי זה ,כל איש ואשה וסיפור העצוב המיוחד בידו ,והאמת,
שמלשו החפ $חיי למדנו להדיא דדי ב"כמה פעמי" שזה בודאי היה כא.
íùä ìåìéç ùéù íå÷î ìë

ומאחר שבנידו דיד נתחזקו השמועות וכנ"ל ,הרי הדבר פשוט שהרשות נתונה לארגו הרבני לסלקו מיד ,וכ"ש
שיש כא ג חילול הש עצו ,וכבר אחז"ל )ברכות י"ט ע"ב( כל מקו שיש חילול הש אי חולקי כבוד לרב ,כל כי
ז

האי אדרבא כ נאה ונכו לסלקו ,ואסור לו להתעסק בהוראה ולימוד לאחרי ,וכמאז"ל )חגיגה ט"ו ע"ב ,מו"ק י"ז ע"א( א
דומה הרב למלא ה' תורה יבקשו מפיהו ,וא לאו אל יבקשו תורה מפיו ,וגדולה מזו אמרו )תענית ז' ע"א( א ת"ח
הגו הוא ממנו תאכל ,ואותו לא תכרות ,וא לאו אותו תשחית ,ופרש"י סור מעליו ,והתוס' פירשו ולא לפניו ,ע"כ.
åððåëúð äæì àì ÷ãöá åøîàé ìä÷äå íéðáøä

והנה כבר הארי בתשו' בצלאל אשכנזי )סי' כ"ד( על עובדא בקהל אחד ,שקיבלו עליה לרב אחד בנדר וחר ,ולבסו
נתגלה שהוא ע"ה ,ואי הציבור נהנה ממנו הנאה רוחנית ,והשיב שחייבי לסלקו ,ובתו דבריו כתב ,וז"ל ,הילכ
הדי פשוט שכל הקהל ה פטורי בטענת הראשונה לבד .וכל שכ א כדבריה כ הוא שבסבתו לטבח הובלו
כתוא מכמר לפני ערכאותיה ,דלא מהני ליה הנאמנות ,ואזל ליה מהמנותיה ,דכל כה"ג נדר טעות הויא ,ג בעלי
התשובות האריכו בכיוצא בזה ומפי כול נזרקה ,דכל כיוצא בזה בטל הנדר מעצמו ,והארי הריב"ש )סי' של"א( עיי
ש .וכתב עוד הריב"ש ז"ל בתשובה )סי' קצ"ה( על דבר הסכמה שנעשה במינוי סופר וז"ל אבל מה שנראה ברור הוא
וכו' úåøéáòä ìò íéãåùçì úåøôñä åðúéù úòã ìò äìò àì éàãåã ,וזו היא אומדנא דמוכח ,א א לא
נכתב ,ואי צ"ל שכתבו כ בלשו ההסכמה שה ראויי והגוני ונאמני וכו' ע"כáúë úåøôñä úëàìîá íàå ,
ùàøá õåô÷ì ù÷áîå äàøåäì òéâä àìù éîã ïåãìå úåøåäì äìåë äøåúä úëàìîá ù"ë ïë áøä
 úåàáö 'ä íøë ìáçîå äøåú ìù äøð äáëîå íìåòä áéøçîכמו שכתב הרמב" ז"ל בפרק ה' מהלכות

תלמוד תורה והילכ פשיטא ודאי ששו קהל אפילו כבני בשכר לא יקבלו איש כזה לראות באורו אור התורה,
הילכ מכמה אנפי יצאו הקהל מנוקי בצדק אי בה נפתל ועקש ìòá øéñäì ãàî äáøä íøëù äáøãàå
åãéøôäì éåàø äéä ,ïë ïéãä äéä àìù åìéôàå" çáæîä ìöàî äøùà úéøëäìå çáæîä ìòî íåî
àéîéëç åáú ,ùàøá áùéì äìàë íéîëç åî÷ øùà íåéî éë ,äøåúä ìâã íé÷äì ,äòù úàøåä éðôî
 íéùòîä åì÷ì÷úðå ïéðéãä åúååòúðå úøãòð úîàå çøñú íúîëçå àòøàã àîòë éåäéîìוכו' ופליאה

דעת ממני למה לא יצאו זקני איש משענתו בידו ותינוקות של בית רב במכתבי שלה כשנעשה הקשר הזה להפר
את ברית ולא תהיה לפוקה ולמכשול ,וכו' ,בצלאל אשכנזי ,עכ"ל.
àðéã éàäã à÷ñô

והנה פשוט שנידו דיד חמור שבעתיי מכל האמור לעיל ,ואעפי"כ קיימנו חכמי הזהרו בדבריכ ,ובכדי לאמת
הדברי בשורש ,ישבו חבר רבני גאוני שליט"א ,לדו על חומר הדברי ,ובתוכ שמעו קלטות ]טעיפ"ס[ אשר בו
נשמע האיש תובע אשת איש לעבירה ואביזרייהו רח"ל ,וג אני שמעתי את נאקת האשה ,הזועקת שיעזוב אותה
לנפשה ,הלא למשמע אוז תועבה נפשינו ,ואחרי שמלבד כל האמור ,נהג ג להתיר נשי נשואות בלי גט ,ע"י
הפקעת קידושיה רח"ל ,ומה התיר לאשת איש ידועה בשכונתינו ,שזה רבות בשני שבעלה מעגנה ,והוא עדיי חי
וקיי ,מה שלא העיז ולא עלתה על דעת שו רב מישראל ,לעשות כדבר הרע הזה ,להתיר אשת איש ולהרבות
ממזרי בישראל רח"ל ,הרי לאור כל האמור הדבר פשוט שבצדק עשו ארגו הרבני ששילחוהו ,וכ יאמרו אנשי
קהלתו ,וכל סביבתו ,לא לאיש זה נתכוננו ,והדי פשוט שמהיו והלאה ,פסול הוא מלשמש בקודש ,וכ"ש לעמוד
בראש קהל בישראל כרב מורה ודיי ,וחוב מוטל על כל אשר בש ישראל יקרא להתרחק ממנו ,והוא יקיי בנפשו
)מו"ק י"ז ע"א( יל למקו שאי מכירי אותו ,ילבש שחורי ויתעט שחורי וכו' íéîù íù ììçé ìà"å
 ,"àéñäøôáכל זה הוא חיוב מדינא ,ומוסכ מפי כל הפוסקי הנ"ל ,וכ מפורש באג"מ )ש( ,ויקויי בנו ובערת
הרע מקרב  ,וכל ישראל ישמעו ויראו.
וע"ז באעה"ח למע כבוד המקו התורה וישראל
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