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  מו"ר הרב מרדכי וויליג שליט"א
  וקסנרראש ישיבה וראש הכולל העליון ע"ש 

  מומר מדינא דגמרא ובזמננו

  יתיבא. ג' טעמים שמותר להלוות למומר בר

קצוצה יוצאה בדיינין וכו'  ריביתגרסינן (ב"מ סא ע"ב): "א"ר אלעזר 
וז"ל  מ"ט דר"א, דאמר קרא וחי אחיך עמך, אהדר ליה כי היכי דניחי."

  הרא"ש (סימן נב): 

. בריביתישראל שיצא מן הכלל וכפר בעיקר מותר להלוותו 
דאין מצווין להחיותו ולא קרינא ביה וחי אחיך עמך. וכן 

כותאי דקיסרין מותר וכו' מוכח [בירושלמי] בפ' בתרא דע"ז 
דאע"פ , בריביתומ"מ אסור ללוות הימנו  ...בריביתלהלוותן 

עובר אלפני עור לא תתן  יביתרוהנותן לו ,שחטא ישראל הוא 
אין  ריביתמכשול ועל לא תשיך. אבל מומר הנותן לישראל 

  .בריביתעובר על לא תשיך כיון שמותר להלוותן 

ולכן אין הישראל עובר על לפני עור וכמש"כ הפלפולא חריפתא (שם 
  וז"ל המרדכי (שם): סק"ו), וכן איתא במרדכי (סימן שלה).

ות למומר לעבודת כוכבים פרש"י בתשובה דאסור להלו
וראייתו מפ' נגמר הדין דאמר אע"פ שחטא ישראל  ,בריבית

דכיון דעובד עכו"ם  ,בריביתהוא ור"י פסק דמותר להלוותו 
ואמרי' פ' אין מעמידין המינין והמסורות יהיו  ,כופר הוא

ואמרינן פרק הגוזל בתרא גבי מסור  .מורידין ולא מעלין
 .היה מותר ממונו לא כ"ש ומה גופו ,לאנסים דק"ו הוא

משום דסבר דלמא  ,ואפילו למאן דלית ליה ק"ו גבי מסור
א"נ אפילו  ,היינו דוקא גבי מסור ,נפיק מיניה זרעא דמעליא

דאינו מטומע בין העובדי כוכבים אבל  .מין לעובד כוכבים
מומרים עובדי כוכבים המטומעים בין העובדי כוכבים לא 

  מנהון זרעא מעליא.שייך בהו למימר דלמא נפיק 

  הרמב"ן (עא ע"ב) הוכיח מהגמ' (ע"ז כו ע"ב) וז"ל:
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א"ל אני שונה לכל  .המינין והמשומדין מורידין ולא מעלין
אלמא  .ואת אמרת מורידין ,אבדת אחיך לרבות את המשומד

כל מי שמורידין אותו לא מקרי אחיך כלל, והכא נמי כתיב 
  אחיך.

ם להתיר, להרא"ש א"צ להחיותו, סיכם דיש ג' טעמי שם 596ובהערה 
  להמרדכי ממונו כ"ש מגופו, ולהרמב"ן אינו אחיך. 

במומר להכעיס או מחלל שבת, '. א :וכתב (בהערה שם) דיש ג' נ"מ
'. ב ;הרמב"ן מותרולהרא"ש ול ,דלהמרדכי אסור משום זרעא מעליא

ינו , דלהרמב"ן אין איסור לא תשיך לאחיך, כי אבריביתללוות ממומר 
להלוות למסור, דלהרמב"ן אסור, '. ג ;ך, ולהרא"ש והמרדכי אסוראחי

והרמב"ן בסוף כתב דאפשר דאסור  אחיך הוא, ולהרא"ש והמרדכי מותר.ד
   ללוות מן המשמודים, שהרי הם אסורים להלוות ועובר על לפני עור.

  וז"ל המשנה למלך (הלכות מלוה ולוה פ"ה סוף הלכה ב' ד"ה ודע): 

כיון שאינו נזהר  ,י דידן לאו אחינו הואדדוקא המומר לגב
במצות כמונו אבל לגבי דידיה פשיטא שאנחנו נחשבים 

וראיה לזה שהרי הרמב"ן  .וחייב במצות וחי אחיך ,כאחים לו
ואפ"ה כתב דללוות ממנו  ,התיר להלוות למומר מטעם אחוה
אף  ,ואם כדברי זה החכם .אסור כיון שהוא מוזהר מלהלוות

והלוה ג"כ  ,ובר על ההלואה כיון שאינו אחהמומר לא היה ע
דלגבי מומר אנו נחשבים  ,אלא ודאי כדכתיבנא ,היה מותר

  כאח לו והוא מוזהר על הכל.

דאולי י"ל כהחכם  ,וכנראה, הספק של הרמב"ן, שהרי כתב "ואפשר" הוא
במשנה למלך שאחוה צריכה הדדיות, ואם מומר אינו אח שלנו, ממילא 

(חידושי הרי"ם חו"מ סימן לד וכן מוכח מהשיטה שלו.  אין אנו אחים
) דמומר פסול לעדות שנאמר "שקר ענה באחיו," ואין הישראל האח סק"ה
  ).בוכ"כ בתורת ריבית (חקר הלכה סקל" שלו.

  וז"ל הרמב"ן (שם):

אע"ג דאנן לא מחייבינן  ,ויש מי שדן כדברי רש"י ז"ל ואמר
א במצוות, וכיון לאהדורי ליה אבידתא ולא להחיותו, חייב הו

, ואף אנו אסורין להלוותו בריביתשכן אסור הוא ללוות 
  משום דקא עברינן עליה משום ולפני עור לא תתן מכשול.
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הרי שאסור לנו להלוות למומר שמכשילו על לא תשיך לאחיך, וע"כ 
  אמנם, בתוס' (ע ע"א ד"ה מעות) כתבו: שישראל האח שלו.

ה"מ למיפרך  - ביתברימעות של יתומים מותר להלוותן 
אלא  ,תיפוק ליה משום לוה דקעבר בלא תשיך (דברים כג)

א"נ קסבר דלא מחייב לוה משום לא תשיך  ,דעדיפא פריך
  אלא כשגם המלוה מוזהר.

ולרש"י צ"ל שסובר כתירוץ א' בתוספות, דלא תשיך איסור בפני עצמו, 
תשיך אם ין לא ועובר עליו אף אם אין המלוה עובר, ודלא כתירוץ ב' דא

וסברת המרדכי, דממונו כ"ש מגופו, לא מהני לרש"י, אין המלוה מוזהר. 
אבל  ,וכמש"כ התורי"ד (ע"ז כו ע"ב ד"ה פיסקא) וז"ל "נהי דמותר לאבדו

  לא שיקח ממנו ריבית ויעש' איסור" עכ"ל.

וכן נראה  עוד יש לומר, דלרש"י חיישינן לזרעא מעליא אף בנטמע.
י קידושין סו"ס תצב), דלשיטה דחיישינן קצת בתשובת רש"י (במרדכ

 לזרעא מעליא (עיי"ש שנסתפק לדינא), ה"ה במומר, אף דלכאורה נטמע.
, דאין נטמעבאחיו וכדומה, ולכאורה אף  כלומרועיי"ש שקרוביו תבעו, 

 נשא גויה, שאין לו זרע ישראל.בובפרט  זרעא מעליא, יש לחוש לזה.
ב הלכה ה) שאסור לאבד ממונו,  ולהפך משיטת הראב"ד הלכות ע"ז (פרק

כבמסור, שחשו לזרע מעליא, אבל אם נשא גויה, ואין לו זרע כשר, בודאי 
חשבים באחיו ושאר וכנראה, לא מת מותר לאבדו בידים או ליטלו מעצמו.

כתב  (הלכות מלוה ולוה פרק ה הלכה ב) ובמשנה למלך קרוביו. וצ"ב.
חיישינן לשאר קרובין בשם הרא"ש דאם אין לו בנים שירשו אותו, 

  שיורשים אותו.

עוד יש לומר דלרש"י מומר הוי בכלל אחיך, וכ"ה במרדכי (יבמות 
סימן כט), דיש יבום למומר, דהוי בכלל כי ישבו אחים יחדיו, אך צ"ע 
מהגמרא הנ"ל (ע"ז כו ע"ב), "אחיך לרבות את המשומד ואת אמרת 

ורידין אותו לא מיקרי מורידין", וכראית הרמב"ן הנ"ל, "אלמא כל מי שמ
גמ' דרשו לכל אבידת אחיך לרבות את המומר, וא"א בד ,וי"ל אחיך כלל."

מיירי באוכל  דרשת אחיך, ולכן כשתירצו דהריבוילרבות מי שמורידין מ
ובמומר להכעיס ועובד ע"ז,  נבילות לתאבון, ע"כ אין מורידין אותו.

ומ"מ עדיין  רין אבידתו.דמורידין אותו, ע"כ אינו בכלל הריבוי, ואין מחזי
  י"ל דאחיך הוא, אף דמורידין, ודו"ק.

הטור (סימן קנט) כתב וז"ל "משומד שכפר בעיקר מותר להלוותו 
כיון שאין אנו מצווין להחיותו" עכ"ל. והשמיט לשון הרא"ש  בריבית
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שיצא מן הכלל, ולא קרינן בי' וחי אחיך עמך. ואולי י"ל שכל זמן  (הנ"ל)
וכן נראה ברא"ש (ע"ז ל אחיך הוא, אלא שא"צ להחיותו. לשלא יצא מן הכ

גמרא (שם) מוכח דלא בפרק ב סימן ז) שלא כתב שיצא מן הכלל, וכתב ש
 דהריגמרא (ב"מ סב ע"א) כקרינן ביה לכל אבידת אחיך, ומותר להלוותו, ו

ולפי"ז יש ב' סוגי  עיקר הטעם, וכמש"כ הטור. וא"צ להחיותו, הרי שזה
   ן הכלל אינו אחיך, ואם לא יצא מן הכלל הוי אחיך.מומר, אם יצא מ

ובמשנה למלך (שם ד"ה עוד כתב הטור) הקשה על הרא"ש, שכתב 
שיש איסור לא תשיך לאחיך כשלוה מן המומר, הלא הרא"ש כתב שמומר 

 ,ולהנ"ל אולי י"ל דיש ב' סוגי מומר, ובלא יצא מן הכלל אינו בכלל אחיך.
ז), עעוד יש לומר כהגר"ז (סעיף  ך לאחיך.ך הוא, ויש איסור לא תשיאחי

דאף שהמומר אינו נחשב אח אצלנו, הנותן לו נשך עובר בלא תשיך, שהיא 
וצ"ב, וה לישוך כל שהמלוה מוזהר עליו. אזהרה ללוה שלא לגרום למל

ובדברי סופרים (עמק דבר ינו אחיך, ולא תשיך לאחיך כתיב. דסוף סוף א
הך קרא לאו דוקא, ועיקר היאסור שלא ד סימן קנט סוסק"מ) כתב דאחיך

ונראה, דס"ל כתירוץ ב' לגרום למלוה לישוך באיסור, וכמש"כ הגר"ז. 
תוספות (ע ע"א) הנ"ל, דלא תשיך אינו איסור בפני עצמו, אלא דכל ב

בריבית והתוס' כ"כ לקולא, כשאנו מלוים  שהמלוה עובר, גם הלוה עובר.
 דכיון, בריביתם מן המומר והרא"ש כ"כ לחומרא, כשאנו לוי למומר.

   שהמלוה עובר, גם הלוה עובר באיסור לא תשיך, ודו"ק.

  לתאבון ב.

 בגמרא (ע"ז כו ע"ב) דרשו לכל אבידת אחיך לרבות את המומר.
דאסור  ק"ווא"כ צריך להחיותו ו ירשו במומר אוכל נבילות לתאבון.ופ

   לכו"ע. בריביתלהורידו, וא"כ אסור להלוותו 

סימן קנו) כתב דמומר לתאבון אינו אחיך במצוות, ואינו אבל היראים (
אחיך במצוות  בעינןוהוכיח ד וייב לא להחיותו ולא להלוות לו.מח

ואולי  בושת בעבדים, דהוי אחיך במצוות. גמרא (ב"ק פח ע"א), דישהמ
אבל . באחיך במצוות, אע"פ שעבד אינו ישראל גמור דדייש לדחות, 

  ם אינו אחיך במצוות.בישראל גמור אחיך הוא אף א

הוכיח היראים מהגמרא (מכות כג ע"א) ונקלה אחיך לעיניך, עוד 
 אבל קודם לכן אינו אחיך, למדנו שרשע יצא מכלל אחוה. ,שקבל דינוכ

ודוקא לענין אבידה איתרבי, ואם ריבה הכתוב להחזיר שלו, ולא לתת לו 
 דריביתיו, ובסוף אסר בשם רבות בריבית.ולכן מותר להלוותו  ,להחיותו
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המשומד  חברךהוא ממון  ריביתכעין גזל, וכגמרא (ב"מ סא ע"א) וא"כ 
  דאסור לקחתו כבאבידה, עיי"ש.

וביראים (סימן קפ) כתב, דעבריין במזיד אפילו בדבר אחד אין בו 
עם  ,גמרא (ב"מ נט ע"א) לא תונו איש את עמיתוכו ,איסור אונאת דברים

ו שלא הזהיר הכתוב אונאת דברים למדנ ,שאתך בתורה ומצוות אל תונהו
ה הונדאלא ליראי ה', ועבריין אינו אחד בתורה ובמצוות, וכ"כ במדרש 

ח סעיף א) כוז"ל הרמ"א (חו"מ סימן ר אותך אתה רשאי להונותו, עיי"ש.
"וי"א דאין מצווים על אונאת דברים אלא ליראי השם, ומי שמאנה את 

(סק"ה) פירש, דאם הונה  ובביאור הגר"א ניהו" עכ"ל.עצמו מותר להו
   ודלא כסמ"ע סק"ד).ך, גם אתה מותר להוניהו, וכנ"ל (אות

) דעבריין לתאבון אין מחוייבין בוכ"כ ברמ"א (יו"ד סימן רנא סעיף 
ע"ב ד"ה אני) לפדותו, וכיראים, והגר"א (סק"א) פסק כתוספות (ע"ז כו 

בו אינו  נותו, דבדבר שחטאועדיין י"ל דמותר להודמחוייבין לפדותו. 
וכ"כ בספר חלקת בנימין על החפץ חיים (עמוד שצג), דבדבר  עמיתך.

מותר להונותו אף שחטא בו, אף בפעם אחת אינו בכלל עמיתך, וא"כ 
 אין בנו בריביתוכ"נ בגמרא (סב ע"א) דאם הלוה  דמחוייב לפדותו.

ולפי"ז נדחית ראית היראים  .מחוייב להחזיר, מה"ט, וכ"פ הנצי"ב
כות כג ע"א), דשם אינו אחיך רק לענין העבירה שעבר עליו מהגמרא (מ

  נו אחיך לכל דבר.איעד שלוקה, ואין ראיה ש

 בהרליהו אי דבנא ובבה"ל (סימן תרח ס"ב ד"ה אבל) כתב דברי ת
ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא ', הוכח תוכיח את עמיתך, "'ח)רק י(פ

מר להכעיס או וולא מ ",אתה חייב להוכיח אותו ה ובמצוותעמיתך בתור
ן ומחלל שבת שלא ונסתפק במומר לתאבומחלל שבת בפרהסיא. 

ואף המ"ב (סימן שכט סק"ט) פסק כתוספות ודלא  בפרהסיא, עיי"ש.
פ"ת (סימן רנא סעיף א בשם הבכור שור) דמומר הוכבהגר"א ו ,כהיראים

עבירה שחטא בה ולכן א"צ לתאבון בכלל אחיך, י"ל דמ"מ אינו עמיתך ב
עוי"ל דהבכור שור כ"כ מספק, וחייב להחיותו משום ספק  להוכיחו.

פקו"נ, ולענין תוכחה יש לעיין בדבר, כלומר האם חייב להוכיח כשיש 
   ספיקא דדינא אם עמיתך הוא או לא.

עוי"ל, דבתעופות רא"ם (סוף סק"ד) דייק מלשון היראים, עבריין 
דמי  התורה כולהאבון בכל דעבריין לת במזיד באחת מכל המצוות,

) שכתב לשון היראים, שם ס"אוכ"נ בשו"ע (יו"ד  להכעיס בדבר אחד.
ועיי"ש דהתבו"ש (יו"ד סימן ב' סקכ"ב) ס"ל דאפילו מומר לכל התורה 



  מומר מדינא דגמרא ובזמננו  6

עול  יולפי"ז י"ל דבזה נסתפק הבה"ל, דמיירי בפורקלתאבון אחיך הוא. 
לגמרי, עיי"ש, ואוכל נבילות לאו דוקא, וא"כ אם אחיך הוא, כתבו"ש, 

   יב להוכיחו, ואם לא, כתעופות רא"ם, א"צ, ודו"ק.חי

  ג. תינוק שנשבה

לתינוק שנשבה בין  בריביתהבית יוסף (סו"ס קנט) כתב דאסור להלוות 
העכו"ם, והביא שנחלקו הרמב"ם והנמוקי יוסף אם מכיר בתורת ישראל, 

הלכות ממרים  "א) פירש, וכ"כ בנקוה"כ, שהרמב"םובחידושי הגהות (סק
רי גדלוהו על לכה ג) כתב שכאנוס הוא אע"פ ששמע אח"כ שהפרק ג ה(

והרמ"א (סעיף ג) פסק כהרמב"ם, דאסור להלוותם  טעותם, והנ"י חולק.
מהרש"ל, כובש"ך (סק"ו) מתיר,  ., ושדינו כקראים שאסר השו"עבריבית

שכופרים בתורה שבע"פ והוי כפירת עיקר, וכנראה ס"ל דבזה מותר אף 
וסיים הש"ך שהקראים בזמן  דלא כהרמב"ם.שתינוק שנשבה הוא, ו

נראה ר"ל דגם כהרמב"ם היו בהם כמה מעלות טובות משא"כ עכשיו, ו
   הרמב"ם מודה, וצ"ב.

"וי"א שהקראים עכשיו קלקלו מעשיהם ביותר,  :)פוז"ל הגר"ז (סעיף 
בכל לפי שהם כאילו כופרים  בריביתוהם כנכרים גמורים, ומותר להלוותם 

וכוונתו, דהרמב"ם מיירי בכופר בתורה חיותם" עכ"ל. התורה ואסור לה
הטובות שבגללן אינו  שבע"פ, אבל מודה בתורה שבכתב, והם המעלות

תורה שבכתב, שהם  משא"כ כשכפרו בכל התורה, כלומר גם כנכרי גמור.
ובמשנה למלך (שם ד"ה עוד כתב ולענין) הביא דברי  כנכרים גמורים.

הלכות ממרים (שם) וז"ל "שהרי בכל יום הרדב"ז שצויינו בש"ך, וכ"כ ב
אנו מחזירין אותם למוטב ומושכין אותם להאמין תורה שבע"פ והם 
מחרפין ומגדפין את בעלי הקבלה, ואין לדון את אלו בכלל אנוסים, אלא 

   כופרים בתורה שבע"פ" עכ"ל.

ובדברי סופרים (ס"ג בה"ל דהוי) כתב וז"ל "ופורקי עול החילונים 
מננו נראה דחשיב כתינוקות שנשבו, ולכן לא מיביעא לדעת והחפשים שבז

, אלא אף לדעת הש"ך נראה פשוט דמצוה בריביתהמחבר דאסור להלוותם 
צ"ע, דבעוה"ר יש  בריבית" עכ"ל. ולכאורהלהחיותם ואסור להלוותם 

בריבית לפי שכופרים גם בתורה שבכתב, וא"כ לפי הגר"ז מותר להלוותם 
הלכה בשל תורה הולך אחר דהגר"ז סיים, ולענין  ,ולדינא אין נ"מ הש"ך.

בית דרבנן, ובלא"ה אסור מחשש זרעא מעליא, כי יואולי נ"מ לרהמחמיר. 
  יש ב"ה הרבה בעלי תשובה בזמננו.
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רי החזו"א (יו"ד סימן א סק"ו), דתינוק בדבד"ס (שם) הביא ד ,עוי"ל
 שנשבה כישראל משום שהוא בחזקת שאם יודיעוהו וישתדלו עמו,

וצריך לדון על  .בכשיעור ההשתדלות שהוא ראוי לשוב, לא יזיד לבלתי ש
שאבותיו פירשו מדרכי ציבור, והוא נתגדל כל איש ואיש בפרט. ואותו 

ולפי"ז י"ל  ל שבזמננו, דינו כישראל לכל דבר.ללא תורה, והם פורקי עו
דס"ל כהרדב"ז, ולא כהגר"ז. והרדב"ז בזמנו קבע שהיה שעור השתדלות, 

ובזמננו, אין שעור השתדלות, עכ"פ מספק, ותלוי בכל . א"כ אינם אנוסיםו
   .בריביתאיש ואיש בפרט, ולכן אסור להלוות 

ואכן נחלקו בזה פוסקי זמננו, בעיקר לענין עדות, דאג"מ (אה"ע ח"ד 
סימן נט) כתב שתינוק שנשבה פסול לעדות, וכמש"כ (ח"א סימן פב ענף 

"ם, מ"מ תו, כדי להחזירו, וכמ"ש הרמבא) דאף דעדיף מעכו"ם להחיוי
ובמקומות שיהודים כשרים נמצאים שם, כתב  לענין עדות דינם כעכו"ם.

וצ"ע דשם כתב וז"ל  נשבה, וכתועים אחר צדוק ובייתוס.דאינו תינוק ש
בדעתו הרעה נתפתה וא"כ רק בבחירת עצמו  ,"ובן נגרר יותר אחר אביו

שו מדרכי ציבור, הוי תינוק ולפי"ז אם אבותם פיר להרשעים" עכ"ל.
סתם שכל  בח"ד ואילו .שנשבה, וכמש"כ החזו"א, דנגרר אחר אביו

דאם אביו  והול"ל תורה ומצוות אינו כתינוק שנשבה. ישרואין הרבה שומר
עוד צ"ע, שציין לדברי  תורה ומצוות דינו כתינוק שנשבה. אינו שומר

תם למוטב ומושכין הרדב"ז, והרי הרדב"ז מיירי כשבכל יום מחזירין או
אותם להאמין בתורה שבע"פ וכנ"ל, ואילו בזמננו, אינו כן ביהודים 

  ריפורמיים שדן בהם שם. 

עדות ד שעונואמנם פסל אותם מטעם אחר, דכיון דאינם יודעים איסור 
 משא"כ הקראים שידעו והאמינו בתורה שבכתב. ,שקר לא שייך להכשירם

ור ועונש להעיד שקר, ומסתבר וק"ק דיודעים שבחוקי המדינה יש איס
שיודעים שגם בתורה יש איסור ועונש, ואולי גם יהודי ריפורמי מאמין 

ואף  קר בעדותו, שהוא דבר שכלי, וצ"ע.שיש עונש בשמים למי שמש
ם , נראה שרוב היהודישם אינו מאמין בה' כלל אין מושג של עונשא

ה רוס (המעיין וכ"כ הרב אברהם יהוד החילונים למיניהם מאמינים בה'.
   תשרי תשע"ג) ע"פ סקר בארץ ישראל.

ועיי"ש שדן בדברי הרב טוביה כצמאן שמסיק שלפי הרמב"ם אין דין 
בהלכות  ותינוק שנשבה במין שכופר בה' או הסובר שיש לו גוף, וכדברי

ורק בקראים, שאינם מינים, אף שכופרים  (פרק ג הלכה ז). תשובה
ודחה ראייתו  ם, יש דין תינוק שנשבה.יבתושבע"פ שהוא אחד מי"ג העיקר
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אף שכופר  דשם מיירי לענין קבלת חלק בעוה"ב, ובזה ,מהלכות תשובה
ולעולם דינו כתינוק שנשבה ומצווים להחיותו  באונס הפסיד את חלקו.

  .בריביתואסור להלוותו 

אם  ,ונחלקו הרבנים הנ"ל בפירוש תינוק שנשבה לע"ז (שבת סח ע"ב)
לא קבל במסורה שחייב חטאת, ולמונבז דינו כתינוק ר"ל כפשוטו, או ד

וכן נחלקו בדחיית ראית  להלכה אין תינוק שנשבה בע"ז כלל.שנשבה, ו
, בריביתהנ"י מהירושלמי (ע"ז פ"ה ה"ד) שכותים בקיסרין מותר להלוותו 

אף דהיו תינוקות שנשבו באיסור ע"ז, עיי"ש, שהרב טוביה כצמאן פירש 
אבל בפנ"מ (שם) פירש שעשאום  שבה בעובד ע"ז.ק שנלשיטתו דאין תינו

מאידך הרמב"ם הלכות  רים, וכפי' הרב אברהם יהודה רוס.כנכרים גמו
שגגות (פרק ב הלכה ו) השמיט תינוק שנשבה לע"ז שבגמרא (שבת סח 

אכן  דם, ומשמע כפי' הרב טוביה כצמאן.ע"ב), והזכיר רק שבת חלב ו
ופרים בכפירתם" מפעם לפעם, מסוף דבריו נראה דהרבה מהכופרים "כ

האסור,  ברוכנראה ממשיכים בכפרית אבותיהם כדי להתיר להם כל ד
 ע"ז שבגמ' (סנהדרין סג ע"ב, עיי"ש), שידעו שאין בו ממש. יוכעובד

ואולי כופרים אלו באמת יודעים שיש ה' בעולם, ושאין ממש בכפירתם, 
   ואין דינם כמין, וצ"ע.

, ומצווים בריביתם בזמננו אסור להלוותם וע"פ כל הנ"ל נראה דחילוני
ולענין עדות נ"מ טובא בקידושין כשאין שומרי שבת  להחיותם ולקרבם.

באולם כלל, ונראה דקיי"ל כהאג"מ דפסולים לעדות, בהוספת הטעם 
ואף שגם החתן והכלה  דאינו אחיך בתורה ובמצוות, אף אם אנוס הוא.

ועמש"כ הגר"ח איזירר  רא הוא.אינם שומרי תורה ומצוות, נראה דפסול גב
(שורת הדין ח"ב עמוד סד) ומש"כ עליו הגר"מ אדלר (בינה ודעת עמוד 

  וצ"ע לדינא. תרכג).

  

  


