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 בהלכההמקורות

 טלום מ3ת פחותת ונטתמררס נמגיירס טפילו וסמטוחררת מגיורת וכן מ"ג: פייח s"1Dh סימנססכמב
 מגיורת על סכ6 כסן וכן ס"ו: וכפי"ט ~מן. ו6סורס זונס זו סרי יטרלל 3ת וג'ינס סו6ילטניס

 מטוס 6ל6 זוגם מטוס 6ינס b"b טס: פי"מ סר6כ"ד וכסטגות תלליס. ממנם וזרעו חיללסוסמטוחררת
 דגיורת סר36"ד כתב ס"3 פטם וטס ע"כ. 6. עת כקרוטין bn~b וסכי יטרלל, כיס מזרע כתולותדכתיכ
 מ"מ יונס מטוס 6סורין ט6ין טמו3ר מי לדברי י6פי' סם פייט ממ"מ וכתכ סו6. ד6וריית6 6יסור6לכסן
 סטוייע על 3סגר"6 6מנס כמונס. ליסורי ממקר כמו חלל מסולד 6פסר סו6, ככסונס סמיותד ט6יסורכיון
 וכמנ"מ וכו'. לימך SSn, טסולד לפטר לכסונם טפסולס כיון לד3ריסס ד6ף ממ"מ דמ"ט כת3 נו ס"ק זסי'
 מקרך קילס מלכרי רק סו6 גיורת ט6ימור סר6כ"ד דלעת כתכ ח( 6ות ירוסליס מכון )סו5' רמזמ'

 וניסור סו6 כי מלל, קינו מדרכנן ד6פי' ותפטר מדרככן, bSb תלל קינו וסולו יטרלל, כת ותולתדיחזק6ל
 וכטלור כלל, חילול גזרו דל6 ען ומוכת כוגרת כמו וחוי כלל, טיתלל גזיו דל6 ולפטר זונס, מטעס ול6מדם
 סר6כ"ד לדעת ד5ף - מ3י6ו 6חריס הכמקומות למרות - ממ"מ דכרי 6ת ל6 סכיך ל6 )וסמנ"מכשע
 כדעת ממ"מ על טחלק - מכילו קינו 6חריס כמקומות ט6ף - סגר"6 דכרי 6ת ל6 וגס מלל, דמוי6פטר

 51"ע(. דאורייתא. סו6 לכסן גיורת ד6יסור ס"כ כפט"ז עלמו סר6כ"ד דכרי 6ת ל6 וגססר6כ"ד,
 לפי"ז מלל. סולד ר6טונס מ3י6ס נתעכרה אפי' ומסוחררת סגיורת על דסכ6 פסק יד סעי' ז סי'וסכו"ם
 כפונה. כאיסורי מותר ולד קותולסקס,

 דס6 קע0 )עמ' לזרעו" 1ל6 "לו כענין D"tO על סגר"מ כמי' כיקר כמונס, כקימורי מחלל כמיתרוסני
 וקין לכאוסס דנפסל דכיון זס, גורס פסול דסדין bSb כפ"ע, דין סוי bb כסונס כפסולי מותר גרוטסד3ן
 וספמול. מסחומר6 נובע גרוטס כן טל דסקול6 ונמ65 כסונס, כפסולי סו6 מותר ע"כ כסונס קדוטתעליו
 כסונס כפסולי דססיתר י"ל ס"3 פי"ז 6מו"כ סרמכ"ס על מלוי תייס רכינו כמי' ממ"כ לפי 6מנסעייפם.
 סס כיקר טמרי כזר, מתלל טנעטס כסונס מספמת מפקעת טל תו65ס h~b בו, טים פסול מסדין נוטעקינו

 וכממ"כ סכסונס, ממטפחת ומופקע טנתחלל מטפחם, דין סו6 סר6טון מענין עניגיס: מני יטדכמלל



 ירושלים - דיןפסקישצח

 הפונם מללות, טל n1SDD1 פנס דין סטני ומענין דבר, %ל כזר טסחמ מוומומ מסל' 3פ"זסרמ3"ס
 ל6 כמונס ומפקעת חילול מל מטפחס דין דמיי מס, מלוקים דינים וסני לכסן, מלסנטך סכת 5תויוסר
 סנכטלמ רכל וכדחזינן כזרים, גס נוסג 50 חלקת טל פסלות דין מט6"כ כסונס, כמטפחת רקחייך

 עיי"ם. מללס. לס מסוי כמוכסכליסור
 ונקמרו סעניניס מני 6ת כסס ים מכניס זונם, מדין סו6 %מן ד5יסורס סרמכ"ס לדטת כגיורת,ולפי"ז
 לדעת וקילי כסונס, כקיטורי מותר יממיל5 וסמול, פגם דין וגס הכמונס, ממספחת ספקעס גסכחלל,
 פגס לדין וכין מטפמס לדין כין כסר כסן דסכן לפרם ים זונס, כפרטת ול6 מרט איסור מסוקסר6כ"ד
 סייגו חלל, נעמס ל6 סר5כ"ד לדעת 05 ט6ף לפרם ים 5כל כסונס, כאיסורי מואר קינו וממילךופסול,
 סיו סגיורת עם מכסן 19sb טנטו6י כיון ממנו, 5כד כסונס מטפחת דין 6כל ח%, טל כפגס נפסל דל6יק

 טסמ"מ ~מר ויתכן כזר. טסו8 כיון כסוגם, כקימורי 5סוי אינו כן, ו6ס %סונס, ממיוחדתכעכירס
 כן י"ל סגרתן דכרי ולולי מטפחס. לדין 6ל5 ופגם, לפסול כוונתו 5ין תלל, טנעטס סר6כ"ד כדעתטכתכ
 5ין ד5מנם זונס, מטוס ד6יסורס כסרמכ"ס פירם ול6 חללים, סגיורת סל דכניס דפמק סטו"ע כדעתגס

 וממילך ממס, 5כד כסונס מטפחת דין 6כל מללות, כפסול נפגמים מכניס ואין זונס, מטוס6יסורס
 כסונס. כאיסורימותרים

מסקנה
 בגרותיה. ומותר חלל הוא הרי ההלכהלפי




