
תיגיוחסין

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 טבל וטרם שנימול גר של בדינופס"ד
 גר מהם שאחד שלושה בפני היתהוהמילה

 -הש"ס 107 מס' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

 ואת שלושה, בפני עשה המילה את לגיור. בד"ץ בפני כדמו"י גיור תהליר עובר ו' ד'מר
 ונתברר שלושה, חתומים המילה של בי"ד במעשה שיתרפא. עד ימים בכמה עיכבהטבילה
 והוא הימנו, נוחה חכמים רוח שאין לגיור מיוחד בבי"ד עבר גיורו שאת גר הוא מהםשאחד
 השתתף החתומים משלושת שחוץ מספר המבקש לגיור. בבד"ץ לחומרא גיור לעבורעומד
 אותו משתפים אין כלל ובדרך aft~lih המעשה על חתום לא שהוא אלא ישראל, רופא גםבמילה
 . מהבי"דכאחד

 דיןפסק

 ולהתירו המבקש, של גיורו את זה במקרה להכשיר יש שליט"א הנריש"א מרן הוראתעפ"י
 כשרים. שלושה בפני נוספת הטדייב ללא גם ישראל, בת עםלהנשא

 לדיוןהשאלות

 דין. בית בפני שיהיה צריר גיור של מילה האםא.

 דיין. להיות גר פסול ביאורב.
 מהבי"ד. אחד להיות כשר גר האם גר, למילת דין בית צריך אםג.
 במעשה שנוכח מי גם כזה לבי"ד שמצטרף או נירות, של בבי"ד דיין להיות כוונה צריך האםד.

 לבי"ד. להצטרף כוונה לו היתה שלאלמרות
 גדרו. מה טבל, וטרם שמל גרה.



 ירושלים - דיןפסקיתיד

תשובה

 ממס מם*מס פחות ממפט )וקין כיס כתיב מנפט ם6מס 5ריך גר יוחנן ר' 6מר כ מן יכמות נגמ'א.
 סר6סוניס מנתלקו 6ל6 ג. סעי' רמח סי' יו"כ ומו"ט ס"ו פי"ג S"1Db כרמכ"ס וכ"פ מס(. סר6טוניסכי"ר.
 על בגס סמ5וות, לקנלת כמו לעיכוכ6 טלוטס קריך למילת ו6ף סגירות, עניני ככל מעככ כי"ר דין06

 ומותר גר זס סרי עלמו פין כינו מל 06 ונדיעכד מעכס, קינו נמילס ני"ד סדין 16 סמפט, נקמרסמילס
 6מד כפני נתגייר ט6פי' טמחס ורכינו יו"ט נ"ר יסודת סיר כטס כתב מס יכמות ממרדכי יסר6ל.נכס
 סרי"ף כדעת מס יו"ד כ"ח וכ"כ כלחד, פכסר וס*6ומ סורקות כמו מיינו כיס דכתיכ ומבפטכמר,

 ר6טוניס דעת סכי6 מס סמ6ירי Ssh סלמס, כן קריך 6ין %תחילס ט6ף גר, מילת לעניןוסרמכ"ס
 מדין bSb קינו ממוטס, קריך 06 6 י6 כתונות רפ"י סליעת מס נ"מ ועי' ממורס. מן למילס ס*ססשריך
 06 לגירות, כי"ד ט5ריך כפופן וסרמנ"ס סרי"ף ולרעת כמר, כיין ומגעו גר סו6 מדרבנן 6כלתורס,
 נין סמילס כין לקנוס סמ5וות לסודיעו כין סגר עניני כל טס: וכמו"ע כס. גר קינו ככי"ד מל6נתגייר
 טנל 16 מל ל6 06 כדיטכד 5נל לכתהילס דוקק מיסו וכיוס. לדון סכמריס כטלומס טיסיו גריךסטני%
b~hכדיעכד 6פי' יסרמנ"ס ולסרי"ף וכו'. ניטר6לית ומותר גר סוי וכו' וכלילס קרונים 16 מכיס כפני 
 ל6 כן ממנם ומוליד י"ר6לית נם6 06 6כל נימר6לית, ולסור מעככ כלילס 16 מניס כפני מל 16מסכל
 ממפתח כספר טסונ6ו כ6חרוניס עי' גר, כמילת מעככין מלועס 06 סרמכ"ס )וכדעת ליספםלינן
 על סמכמס מקור כמיכורו הליטפו דומכ סגרם"ח יוי"ע ם5יין וכמס ס"ו, פי"ג 06ו"כ פרנקל~מניס
 ao. מערס יג יז כר6מית מכמססממך

 סנסדרין סל' רמכ"ס על לוי דברי נספר ז5"ל סנרני"ל 66מו"ר כוס כתב ויין %יות גר פסול ככיפורב.
 6מו מתסיס וסו* גר טפילו ממונות דיני לדון כבריס סכל סי"6: מסנסדרין פי"6 רמכ"ס וז"ל:)הכת"י(
 מל כי"ר ז: סי' מו"מ כטו"ע פסק וכן עכ"ל. וכו' מימר6ל 6מו ם6ין D~Db סנר תכירו 6ת דן וגרמיטר6ל.

 לע"פ סגר תכירו 6ת ון וגר מיטר6ל. 6מו סיתם hh"( *סר6ל ~ון פסול ס"ז גר מסס 6מו מסיסג'
 6פי' לדון מותר לדיין סגר 6ת עליסס כע"ד דכקכלוסו וסתיך סטמ"ע ופסק ע"כ. מימר6ל 6מום6ין

לימר6ל.

 חד6 וכו' מ6י %תויי סכל ממונות. דיני לדון כמרין סכל כ 6 סנסדרין סו6 וססו"ע סרמכ"סמקור

 סיינו גר לחתויי ממונות דיני ~ון כסריס סכל דתנן דמ6י סר6מוניס וכל סרמכ"ס ומפרסים גר.%תויי
 תניס מוס מדכתיכ זס נלמד קב וכיכמומ ממונות. דיני 5פי' ~ון פסול ליטר6ל גר 6כל סגר 6ת גרדוקק
 אחיך. מקרה 6לbo~ 6 % מס ם6תס ממימות כל אחריך מקרועליך

 וווקלי
 סמורס מן פסול לימר6ל גר

 מתורס. מן כמר גר לחכירו גר36ל



תטוונחסין

 פסול hSb Or דיין, לסיות כסר דגר דיין, מדין פסול זס 6ין מס"ת יטרלל לדון פסול דגר רמסונרמס
 סגר חרירו 6ת דן גר 36ל גרגותני, ריס מל מתמנות 6פי' מסימות לכל יטרלל !SD נר למנות ד5יןכמינוי
 כחידוטיו סר"ן מדכרי למדתי כן סגר. לחצירו סתמנות לכל סגר כמינוי חסיון דלין סדכםשירום

 ממונות דיני לדון כסר דגר קב יכמות רם"י וסוכר , גר לעתויי ממונות דיני לדון כשרין סכל %לסנסדרין
 רם"י, טל שיטתו לפי 6חרת מיטס לקח טס51 דוד סר' כטס סר"ן וסכיך מיסריי. 5מו 6ין 5פי'לימר6ל
 דגר 6מרינן וכי מגריס, על ממונות כייני קבוע דיין למנותו מיינו סגר תכירו 6ת זן דגר 6מרינןדכי
 קכוע זיין למנותו 36ל דין, דינו דן 06 וכדיעכד כ6קר6י דוקק סיינו ימר5ל כני טל ממונות לייניכמר
 ממונות כדיני אפי' ליטר5ל לדון דפ0ול ס5 דוד רכינו וסוכר פירום עכ"ל. בחיך מקרב דכעי' מסוסל6,

 16 דקרוכ 6קר6י, 16 קצוע סו5 05 ססכדל מס ד6"כ טלו, דיין צדין פסול זס 6ין בחיך מקרחמדכמיכ
 מפסול דסתס פמול, 16 קרוב מדיין דחלוק ס"ט 6ל6 ו3דיעכד, כ6קר6י אפי' דיין לסיות פמולפסול
 תסיס, מוס דכתיכ כמינוי פמול זס hih טלו דיין כדין ופסול תמרון מוס 5ין כגר 6כל ס%, דייןהדין
 כקבוע %ן ממינוי כדין 5ל6 פמול זס מקין וכיון קמיך, מקרכ 6ל6 ימר5ל על טררם למוס ממניסם6ין
 5ין מינוי כלי וכדיעכד 63קר6י 6כל אחיך, מקרכ דוקא תסיס מוס דכתינ מינוי זס 6ין לכן מינויד5ריך
 לפסול מיעוט 5ין גר לחכירו גר 5כל סדייניס, כמירי ככל כטר מסוק טלו דיין סדין כעכס פמולסוס
 ממונות. לדיני קכוע דיין לסיות אפילו סגר תכירו לדון כסר לכן םל1מינוי

 כמרין סכל ממונות דיני 6חד כפרק ד6מרינן וס6 וכו' רכ6 6מר 6 קכ חלי~ס מלות פרק יכמותוכרק"ם
 רב י5"ל b"h ho ותימס קלמר. גר חרירו 6ת לדון גר, לשתויי מ6י ל6תויי סכל כגמ' וק6מרינןלדון
 כיון גריס למעוטי חלי5ס לענין קר6 למ"ל גריס טל כבי"ד ול6 ימר6ל טל כבי"ד תנינה יסורס כרטמו6ל
 וכו'. 6נ6 גר ו6נ6 מדק6מר סוי גר יסורס 3ר ממוקל ורכ מישראל, 6מו כשסין פסול דינים לם6רד6פילו

 לדון כטר יטרלל מל לדין 6"נ קכלס. מסני ל5 ולחלי5ס ממונות, לדיני כטר סיס עלייסו קכילו 6י נמי6י
 סכל דסנסדרין כססי6 מטמע וכן עיקר. וכן וכו' ככפיס h~h מררם טל ודגר מימם טייך ול6 כפיסכלי
 עכ"ל. ימר6ל לדין אפי' כסתמה דמממע גר למתויי לדוןכמרין

 סחידוס מס כליחס, דק%3סו ומיינו לבי"ד מע5מס מכהו סיינו כפיס 3לי פירוט דמם ז סי' כ6וריסוסקטס
 עלייסו כקכלוסו דכטר גרטל

~"US 
 06 %יין כמר קרוכ ו6פי' ספסוליס כל ס6 עליסס, דיין לסיות

 לחזור יכוליס עליסס קכלוסו 06 6ף ספמוליס רכל ותירן עליסס. דיין לסיות דין כעלי עליססקכלוסו

 יכול דאינו 6ל6 עליסס דיין להיות כמר הו6 טכע5מותו כיון לחזור יכוליס אינס כגר 5כל סדין גמרלפני
 לחזור. יכוליס 6ין דין גמר קורס אפילו לדיין, כמר לדונס לפניו מעלמם כמ63ו 6נל לפניו, טיכוסו%וף

 סכטריס, סדייניס ככל וסוף מלו דיין כדין כגר פסול מס ד6ין כיון ביותר. מוטעס ממסכרנו דכרינוולפי
 מינוי, קינו מינוי מכם לדון bs 06 לכן סררה, למוס למתמנות יכול שאינו סמינוי מחמת הו6 סחמרון6ל6
 יכוליס וקין סדייני0 כסירי סו5 סרי לכן סמינוי, מחמת ל6 6ותס דן סו6 מעומס, דין כעלי כ6ו 606כל



 ירושלים - .דיןפסקיתטו

 דין. גמר קורסלחזור
 כפ"ק טיל רכ6 60 יטרלל 6פי' %ון סגר כטר עלי0ס קכ*סו ד5ס c"b~o על סקטס ז סי'וכקפוס"ח
 60 סגר 6ת כנר תורס דבר מסכמת סיכל 6"כ וסלולות, כסודקות 6פי' סמוכין כעי' דמס"תדסגסדרין

 לגר. 5זרמ כין מורס חילקת ל6 סמוכין כדין 6כל לחיך מקרב קריך 6יכו סגר דכחכירו ונסי סמוך,קינו
 ל6 כפיס כלי Ssh כע"כ 6ל6 סמוך כעי דל6 תורס דכר דן ומטו"ס כפיס כלי רכ6 דמיירי 5"לוכע"כ
 דיין. ספרט"י וכמו מלך עליך תטיס לחיך מקרכ דכתיכ מטוס תסור ליטר6ל ותפיס ממוכין,כעינן

 מדרבנן דדן וכיון מד6וריית6, קמור ממיס 6מת על ממונס 6פי' ד60 מידי קבס ל6 וז"ל כתבו3נתס"מ
 גר על ול6 יטר6ל על רק וייסור 6ין לגר דסתמגות מותר ולגר מד6וריית6 כיטר6ל ולסור כהתמנותמו"ל
 סתומיס. הק' דכייו ולכ6ורס עכ"ל.תכירו
 דלין תורס, מדין סגר חצירו 6ת לדון כטר התמנות דמדין כיון כוונתו, דזו0י נר06 0מכו6ר לפי6כל
 יכיס לימר6ל 6כל כסר יכיס מדרבנן דרק 6ס"נ סמיכם ומדין סגר, לחכירו טנונע מס מינוי כדיןחסרון
 רק תטיס לסוס וסקרך מינוי, ממינוי דמין קמיך מקרכ תפיס טוס דכתיכ מינוי מדין סתורה מןמטול
 כטר יס6 ממיכם מדין גס ו06"נ יטר6ל. כסירי ככל סו6 סגר דיין מדין ~b5o ממתעי, מינויכצין

 כיון ליטר6ל, 6ף כמר כפיס כלי דן 06 ולפי"ז מתורס. מן פסול מינוי מוין 6כל סלולות, כדינימדרכנן
 מינוי. טל ממרון 6ין כפיסרכלי

 כרמכ"ס מכובר 60 6כ"ד וזס נטיף זס ו6כט*ון ממעים היו 6יך לתמות כנה"ג כפס סכיך מסוכתומים
 ודכו כרמכ"ס, סם כמכובר 5דק נרי כני 0יו ור"מ ר"ע וגס 5דק, גרי סיו רסס סחזקס לידכמקדמתו
 60 סמכו6ר לסי וכרקס זו. קוטי6 לתרן סרכם דנדחק כתומיס ועיי"ם ממרק. זקן דין נפצות דיני5פי'
 6ל6 יטרלל, ככטירי 0ו6 סרי דיין %ין הנונע דמ0 , טלו דיין כדין תמרון זס 6ין תורס דכר דן בינודגר
orכמו סתורם, ומקכלי יטרלל מל רכן טסיו כיון ור"ע י"מ וכן ו6כטליון טמעי0 לכן טלו, כמינוי דין 

 6ין יטרלל טל רכן 05 6כל %כ, למנותו דוקט 610 דמינוי מינוי, 5ריכיס 6ינס טס, כרמכ"סממכופר
 מס חסרון "וס 6ין נפסקת, סקס% טרטרת ח"ו 0ית0 סס ולולב חיים 6כו מפיו כי כמוכן מינוי,פריך
 כפרפרת סרמכ"ס כונת וז0 36"ד. וזס נטיף זס ו6כטליון טמעיס 0יו %ן כדק, גריטסיו

~s3po 
 לסדגים

 נפסקת ססמיכס 6ין סתורת מקבלי ד0ס כיון ו6כטליון, כממטיס טמיכ0 %ין וכן חייס. 6נודמפיסס
 לוי. דכרי מספר ע"כ יטרלל. כלל מפי מוסמכו כ6י* 0ס דהרי סוטמכו, ט%כמס
 ול6 יטר6ליס דוקק לדייק וים "ימר6ליס". פרם"י: טלומ0, קריך לגר סגמ' על ע"כ ריס סב כקלוטיןג.

 ועי' קפ. עמ' 0 כרך ירוטליס פס"ד עי' חכירו, גר אפי' בו לדון פסול יסגר כפפות דדיני דומיךגריס
 מכייר )ועיי"ם מישראל מלותם כפני טיתגייר עד גר דאינו כגמ' גרס סכן לך לך פרם' ע0"ת תלויכיס
 כרית עמסם לכרות מלדי מעומד תפיס ~onh גוייס, סמון ל36 ופיית 6תך כפיתי 0נ0 6ני ספמוקלפי"ז
 דמיינו יפול, עליך 5תך גר מי מפסוק גס וכיקר ככיכול. סקכ"0 מבד טעומדיס יסרבל ם*סס ע"יעכורי,

-------------------. 



תיויוחסין

 עמך(. לסיות יטר6ל כקדוסמ יתקדם מיסר6ל נילוסס כפני 6תך טיתגייר מיורק

 ידונו מסגיור מכתו65ס כיון נפדות לדיני גס כמריס טיסיו קריך סמגייריס מבי"ד לפי כזפ מסטעסונר6ס
 עגונס דלסימר סרמ"6 סכתכ ססלכס כטעם קל6 מ"ק יז מ" l"D~lh כמו"ע כסגר"6 סכמכ וכמו ד"נ,כו
 מו"ר ממ"כ עפ"י י"ל ועוד ר"מ". 6ו ד"נ כס ים "טמרי כסגר"6 וכתב כמריס, מלוטם מל כי"ר5ריך

 6ת מדן וכמו לוון, כסר סגר סדין מבעיקר רם"י, דעת ככיפור מט סי' ח"ג קודם ככד פוכרסקיסגרכ"ד
 כעונם חצירו 6ת סדן סיכך 636 נדין ממט טררס חטיכ דל6 וי"ל טררם, ,מדין דנתמעט ורקתכירו,
 מטיב 1ל6 כ%ד סממון על דין חלות סוי כר"מ מחל"כ מרכס, וחטוב סגכר6, על דין חלות טסו6סגוף,
 לס. פסול מסגר מררס חטיכ כגכר6, דין ה5ת דמוי נירות דין ומעתם עיי"ם.סררם.

 כפני דכעינן תגריס 6ת דלגייר סכתכ כ עו %ף סליט"6 סגרים"6 ממרן קרוטין למסכת סערותועי'
 נחסנ זס ס' קמל Sb סגריס קבלת דע5ס ומטוס לוס, פסול גר טסו6 דדיין כסכרך פטוט נר6ססלוטס
 06 זס מוין דיין כנידון למעטס מלכס לענין כצמו לסלן )ועי' לעיכוכ6 וזס ס', קמל כללות 6ת כזסמדן
 כמיעור(, ממכריע כמו ול6 מפק, סו6 כגרות דיין לסיות כסרגר
 6ין מכוון וככוונת מכניד"ו גס מס למס. כלטרף ל6 סכי"ד, למנין למצטרף נתכוון סל6 סמי מסתכרד.

 לכי"ד. ס5טרף ל6 סו6 כניד"ד חנם מסק 6ין גיור, מל כי"ר מל טלומס למנין סרופ6 6תמ5רפיס
 וכו', 15SW ול6 ממ5 כקבותינו מצינו סכן גר r~O סומר ר"6 טבל, ול6 טמע גר ת"ר 6 סו יבמות כגמ'ה.

 ס6ס מס גמ' ועי' כהכמיס. ס"ו פי"ג 6סו"כ סרמכ"ס ופסק ויטבול. סימול עד גר קינו טבל ול6 מלוחכ"6
 טס ~h"st ועי' ויסר6לית. נכרי כן כמו דינו מימר6לית וכנו נסך, יין וייכו סו6 נכרי עדיין טכל ו%מל
hD6 מס כמו"כ סרמכ"ס על רקח מעמס ועי' יסודית. כדת ק5ת למכנס מתחיל ככר טכל ול6 מל ם6ס 

 חכמי ממלוקת סכיך 65 סי' לנר מערוך לבעל ליון כנין וכטוית כפסת. ומותר ערל מטס נפקעממ"מ
 סכנין ודעת נח, כן כדין כמכת מל6כס לעפות תייכ ס6ס טכל ל6 6ך מ5וות עליו וקכל מל 6סירוםליס
 יגיעם מלמכת מיעטס ע5ס וכתכ כטבת, מל6כס לעטות לכופו וקין נח, כן מכלל י65 סמל וכיוןפיון
 זכור כקוכן כמקמרו וועלן סר"י ס5יין כ6חרוניס ועי' כרטס"י. מם6 טים6 כגון מללכות מל"טהכינס
 דומכ סגרם"ח יוי"ע ובמם"כ טכל", ול6 ממל לגר טבת תילול "כענין טכס עמ' ח"6 תם"םושכרסס
 י. 6ות לסלןמליט"6

 5ין. דובאברהם

ב

 סמוסל כפיקוח מילס כרית לערוך ונסלח ס.ז. מיון י"ז כיוס %יור כד"5 דיננו כפית לגרות סתקכלמנ"ל
 סידועיס קכועיס דייניס שיתו מלרף ם' סרב כיס"ד מנחיות עפ"י תמוז. ו' כיוס סמילס 6ת טכי5ע ם'סרב

 מס ממוס רס"ת. סי' כסוים כמכושר ם~מס סל כי"ר כפני גירות לטס סמילס 6ת לערוך כדילכיס"ד

---------- -- ------ 
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  טל עירנות עפ"י סכי"ד. 6ת לסמלים 6חריס יסודים סני וג'ירף לסגים יכ5 ל6 סקכועיס סדייני0כנער
 מל ענינו - כמקרס גר. פינו ססליטי טסדיין סתכרר  יומסין  לכירכר ככייר טליי"6  לויך  6"ד ר'מרס"ג
 סגירות ממעכס משחר זס כל עס דכר, s~s 5דק גר סו6 סנר6ס וככל טלנו, ככיס"ד מתנסל סזססגר
 כ51ע(. ל6 )טעדיין לחומרך קותו לגייר מחלטנו מפוקפק, בי"ד ע"ינערך
 מל לבי"ד זקוק גירות לטס מילם 06 סדכר ע5ס תטונס: נרות. לטס מילת טל %י"ר כסר גר ס6סט6לס:
 לס5טרף יכול גר 06 כרור ל6 כמו"כ ג. סעי' רם"ת סי' כשו"ע כמכושר סר6טוניס מחקקת סינוטלוטס
 גירות. מל%י"ר
 כטעת לכי"ד זקוקים 06 ספק Or3 וקיים ממקמר - לנו מסורס טליט"6, סגריט"6 מרן עסהתיעלנו
 מטפת לערוך ושין סמילס 6ת לסכטיר יט כיס"ו, חכר %יות כמר גר ob סמני מספק ימנו וכןסמילס,
 טרופך מפק עוד למוסיף אריך טלין טליט"6 מרן מוסיף %ך. ימכיס סמכקם 06 אפי' למומרץ, כריתדם
 לסעיד. מתכוון  טל6 אע"פ כדיין, יחסכ סו6 ואולי סמוסל, ליז כמקוס עמדדתי

 אייזנשטיין.נחום

ג

 bS1 ימר6ליס דקריך דמטמע סב: קרוסין מרפ"י וסכיך %יור, מסכי"ד 6תד לאיות כסר גר 06 דדןכס6
  יטרלל %ון כטר 6ין דגר דס6 ז"ל דוד מ"ר כמס חד ב"ס כ 5 סנסדרין סר"ן מט"כ עפ"י ונרמסגריס.
 דווקא קמיך, מקרכ יסים טימס רכל וכו' תטיס מסוס דממעטינן דס6 דפירט ונר6ס קכוע. %ייןלמנותו מותי גריס ולדון דין. דינו דן 06 וכדיעכד  חיתר,  כיירתי  יכל  מסייוע, כדיני  D13p  לריין  למנופוסייגו
 עיי"ט כיון ד"כ 6 מס יכמות מסרמכ"ן וכ"מ tb'o מררם ל6ו כ6קר6י 6כל טררס מיקרי קכועכמינוי
 כ. קב ר"כ"6 ועי'ודו"ק.
 שיך ולין דין דינו דכדיעכד נרכס כטלמון, 6קר6י hSb ככי"ד קכוע סיס ל6 דסגר דירן כנידוןו6"כ

 לס וילפינן כר"מ פירוט וכו' לדון פסול 6. ס"ק מ"ז מו"מ ססמ"ע מח"כ עפ"י לכ6ורס נרכסועוד
 יסיס מטיס ט6תס רימס דכל דרםינן תסיס דפוס לטון מכפל 6תיך מקרכ מלך עליך תסיס סוסמוכתיכ
 ומיינו עיי"ט דמ%יס כפ"ק סרמכ"ס וכ"כ סימות. ככל קמור זרעם זרע וטפי% גר ולספוקי מלותיךדוקם
 %ר כמתמנות מותר ולגר  וז"ל: p"D 6 כנתס"מ ועיי"ם tb~p מיעטו ל6 תכירו 6גר גר 6כל "עליך"דוקק
 ל6 דע"ז לגירות, מסכי"ד 6חד לסיות כסר דגר נר6ס ולפי"ד חכירו. גר על ול6 יסר6ל על רק ליסור6ין

 חכירו. גר על גר התמנות ליסור דלין תטיס, רמוס מקרץנתמעט
 כל6 דמיינו מממע מלי5ס מקות פרק כמרדכי ז"ל ע"ז טכ' ממס דרכי עיין וז"ל: ג ס"ק כממ"ע עיי"םועוד
 פסק רסט סי' סוף כיו"ד גס וסר6"ם במרדכי מ65תי % זס ומסמעות חכירו( גר דן דגר )ס6כפייס
  עיי"ט כפריטס טכתכ וכמו ליטר6ל טפילו לדון מותר כסייס וכלק חכירו לדון מותר ככפיים ד6פי'כסדיק
 ו6ף נתמעט, % חכירו 6גר גר 6כל יסרבל על דוקק מ"עליך" דנתמעט 6 כס"ק לטיטתו וסוףודו"ק.
 6חד לסיות לגר ומותר מעליך נתמעט ו% סו5 כפייס ל6ו למתגייר מכ6 גר ולסי"ז מותר.ככפייס



תיטיוחסין

 לגירות.מסכי"ד
 עם על טררס מוס ליטול יכול קינו יגר כפשטות דכתכ ולכן ד"ס סיד )טסרפורט( יעקב 5oh שו"תועי'
 6ף כפייס לו ד6ין גזבר כגון כפייס כיס לית 6י S~h כפייס, 5ד כיס דלית טררס דמיקרי מידי כל bbhס'

 פסוליס ם6ר כמו סגר 6ת עליסס כטקט% מסני 6י מסתפק O"D 6 ט"ו סק5וס"ח ומנס מותר.כממונות
 ודו"ק. קכלס מסני ל6 ודקי נפמות דלדיני 6 מ"ק טס תומיס ועי' %ון. לו ם6סור כיון קכלס מסני דל66ו
 06 כדיעכד גס לעיכוכ6 סו6 לחיך מקרב דכעינן דס6 מטמע מכ6ן וז"ל: כג 6ות כ"כ טעוריס קוכןועי'

 כטס וכטיטס כתום' עיי"ם כן מטמע hS 6גריפם גבי 6 יז וככתובות מלך. דין לו 6ין למלךנתמנס
 סמלוכס מטפט לו סיס סל6 ממוס 6חר, טעס י"ל טמ6 מלך דין לו יסיע מל6 סוכר דכעיקרסריטכ"6
 ככס"ג מלך דין לו ים 6וס"ע דכמ%י נימק 5י ו6ף כזרוע, סמ%כס נטל טסו5 לחיך, מקרכ סיס 606פי'
 דמלכומ6 דינך 6מרי' ל6 דכואי סר"ן וכ"כ וכו'. כן דקינו טפסר כל"י מ"מ מלחמס, ככיכוטוקונס
 לעיכובך, סוoh 6 6חיך מקרכ מיס6 ד5ריך תטיס וטום דין 9ho3 דנסתפק מדכריו חזינן ע"כדינך.
 מלך. דין לו ים טסו oh 5כל למומו, ד6סור דין רק 16 מלך דין לודלין
 מיסר6ל 6מו יס6 ד6פי' כמוטס סתום' דממקו ho וז"ל: כתב וסנס ד"ס 6 ג S"S על תת"ם כחי'וסנס
 סקסו סחכמס מעין כספר וכן סכע ושכקר מכמוכחריס, ממושחר 6ל6 מלך ממימין 6ין מ"מ לדוןוכמר
 לחיך מקרכ 6ל6 נקמר דל6 וקמרתי ומלך. מעמונית, נעמס גיורת, 5מו הסיתה סלמס כן דרמכעסמס6
 OWD סמך דוד כמן סמוכחר, כססוטס 6כל ממוכחר, יסיס משימין טיטר6ל סטימס טתחילת עליך,תמים

 קינו 5פי' 6"כ מטימין, 6נו 6ין קומו כתונות, כטלסי כד6ית6 כדין מלכות ויורט מקומו הממלך כנווטוב
 דפמיט6 סרי ע"כ. מבכיו, טירם ממלכות לסלקו מלווין 6נו 6ין לוון, ורשוי מימר6ל טרמו ורקממוכחר
 לסלקו, מ5ווין 5ין כסבי שותו, מטימין ם6ין מבכיו, טירם סיכך 6כל לטוסו, ד6סור כמימם דין דסו6ליס
 ודו"ק. מלך דין לווים

 ווייס.יהושע

ד

 וסכים גרות, מל כבי"ד דיין לסיות יכול 06 גר כענין מליטים סגר6"ד ס5כ"ו ידי"ע כוס ממ"כרביתי
 כזס. סנלענ"ד ו6כתוכ סטד"כ, סגר טעון 06 לפי"ז ודן כ,כזס, מכ קרוטין רטנידורי
 ל6תויי יסודם רב 6מר מ6י, ל6תויי סכל ממונות. כויני לדון כמרין סכל כ % כמנסדרין גרםינןא.

 ד"נ, לדון ר6וי וקין ר"מ לדון רפוי וים ר"מ, לדון רפוי ד"נ לדון שרמוי כל זיפנך מו6 תניניו ס6ממזר.
 ד6י ו5ריכ6, ממזר. לפתויי וחדק גר לפתויי חו6 ממזר, לפתויי יפולס רכ וקמר מ6י לפתויי כסוסוינן

 גר 6כל כסרס מטיפם דכ6 ממזר 6ממועינן ו6י לbn~h ,6 ממזר 6כל כקסל, לכ6 דר6וי גר6טמועינן
 5ריכ6. לhn~b 6 כטרם מטיפס כ6דל6

 כ( )קס מתולן דכפרק וק' ממונות. לדיני כסר גר דמתס מטמע סמת5 כחכו: חו6 ד"ס טסוכמוס'

 hnSh כיס, קרינך לחיך מקרכ מישראל ד6מו דכיון דככל 6פורםי ומני' רמל כר מרי לרב רכ66כטריס
h~us6מ דן גר 6( קב )טס חלי5ס מ5ות כפ' כד6מרי' תכירו גר לדון מיירי דסכ6 וי"ל מיטר6ל, 6מו 
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 חכירו דון 6יירי ד"נ דלענין טפ"0 כמו ול6 יסר6ל, 6פי'דן מיטר6ל 6מו סיתם ו6ס תורס דכרתכירו
 6תך מונם16 כסמוך ממעטי ר"ג וקילו 6חיך דמקרכ קר6 מייתי דסתס ועוד כסר. לר"מ 6כל ימר6לול6
 1ל6 יטרלל מל ככ"ד "כימר6ל", תניניו יסודס %כ יסורס כר טמו6ל S"bv חלי5ס מלות כריס 61"מוכו'.
 ד6מרי' סינדוו6ס יסודם רכ טל כנו סיס י0וד0 רכ כר ממוקל דלותו לומר ר"ת ורגיל גריס, טלכבי"ד
 אפי' מיפסיל נמי יטרלל כל6 ומ"כ וכנו, סו6 ונתגייר סוס יורמיס לו ם6ין דגר כ( נככ דקוומיןכפ"ק
 מיחיאל, 6מו אפי' לחלי5ס גר לפסול "כיסר6ל" ו6י5טריך 51"ל וכו'. מימר6ל 6מו דלקו כיון דיניןכם6ר
 וכ"מ ימר6ל כר"מ לדון פסול דגר מדכריסס ומכו6ר עכ"ד. סוס. מימר6ל 6מו י0ודס כר טמו6לורב
 כחלי05 מיומד קר6 דכעינן וסקי פסול, ג"כ וכחלילה ד"נ, ל6 6כל הכירו, גר כר"מ לדון וכסרד"נ,

 מימר6ל. כט6מו אפי' גר לפסול למעוטי 6תי"כיפר6ל"
 חכירו. גר לדון כמר כד"נ וכן חכירו, גר וכים יטרלל 6ף ר"מ לדון כמר דגר רם"יוסיטת
 6ין ו6פי' כנ"נ 6ף רם"י( )מיינו סרכניס גדולי ופירמו גר. חכירו 6ת דן גר כתב: 6 קב יבמותוכמאירי
 כד"נ, ו6ף יטרלל אפי' דן מיסר6ל 6מו 0יתס 6י4 60 נד"מ, bSh יטרלל 6ת דן אינו 6כל מימר6ל,6מו
 אומר ונמ65ת וכוי. מקטו וכתום' וכו', מחלי5ס חון סדכריס לכל כיטר6ל אותו ונין מיטר6ל ט6מוסכל
 מימר6ל, לחמו מכעיר, חררות וכל ד"נ גמור, ליתם מלך מן, מדרגות ס4ם לימר6ל טכגר מכל זולסיטס
 מד"נ, חמורס חלי5ס 61"כ 0ו6, נמור כיטר6ל ומלי5ס , כד"נ 6ף כגר גר ס6 לדדיו, מכל גמור לגרר"מ,

 גר ם6ין עומר אחית כפיטם רכיעי פרק סנסדרין כמם' כתכנונו 6נו ומ"מ מר"מ. ממוריס מכעירוטררות
 מימר6ל, 6מו אפי' וכד"נ סו6, 6חו ור"מ טכעיר ממררות מיסר6ל, 6מו 6"כ 6ל6 כד"מ יטרלל 6תדן

 חכירו 6ת דן גר טומרו ומס מיזות, טחי 6ל6 כ6ן ואין 5ריכין, 6נו גמור ליחם ומלהות וח054מו"נ
 עכ"ל. וכו'. מימר6ל כקמו דוקא גר, ולסתויי כ"מ %ון כמרין סכל כסנסורין הלמרו ומס %"מ.דוקא
 קר6 ד6יכ6 גמור, יטרלל כעינן חלי5ס ורק כד"נ, 6ף חכירו גר לדון כסר דגר רם"י לטי' לפי"זומעתס
 ורק לגרות, כ"ס כסר כד"נ ד6ס חכירו, גר 6ת גרות סל כבי"ד לדון כמר גר %אורס למעוטי,"יטרלל"
 וז"כ. ם6ני,תליים
 ע"כ ימר6ליס, ג' דכעינן כ סכ כקרוטין רה"י מדכרי סליט"6, עכ"ד כת"ר מדייק מס לכפורםולפי"ז
 דממעט קר6 סוס מ65נו ו% כו, כסר פגר דנפמות מבי"ד גרות מל כי"ר נרע ד6טו דוקא, %ו רם"יכונת
 טפסול. ול6 %תחילת למאוס דרק רט"י טכונת 16 כחלי05. דמ65נו כמו כגרותגריס
 חכירו גר %ון כטר דגר סר6טוניס, רוב פי' וכיס וסמ6ירי, סתום' לטי' ד6ף טוכ6 מסתפקנ6 וכאמתב.
 דסנס כוס, ממפק ומקור גירות. מל ככי"ד גר מל וינו מס כר"מ, 6ף פסול וליטר6ל כד"נ, 1ל6 כר"מרק
hosכר ר"ח 6מר כ סו כיכמות ד6מרינן bsb כתבו כיס, כתים מטפט 40מ0 קריך גר יומנן, ר' 6מר 

 מטפט 6"נ 6(, )דכריס גרו וכין אחיו וכין 6ים כין 5דק ומפטתס וז"ל: כיס, כתיכ מהפט ד"ס סםכתום'.
 מדמינן סכ6 כפר, נמי חד תורס דבר 6( )ג כםנסדרין למ"ר ו6פי' נ"ל[ טו( נכמדכר ולגר לכס יסים6חד

 דיניסס 6ין מדנו דסניס כירוטלמי כסדיק ליס 6ית דסכ6 יומנן ור' %ו"ע, ם4מס דכעינן וחמקת%זיקת
דין.
 לי" 5טס ועקם ללולוחיכס וגו' גר 5חגס יגול וכי מינים לעיל יגחיכ סגל, קרכנוח כפליח 5יילי ,ס פסוק מנס שנהרו:נ*(



תכאיוחסין
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 ככר ob סגי כחד הטכילס 6בל ג' דכעינן הו5 מקוות כקבלת דוק6 נרבה כחכו, כ סב קרוסיןוכתום'
 נמי מ5וות קבלת מטוס 61"ת וכו'. לעכב ל6 6כל ם%סה כעינן למלוה דודניי S"s1 וכו'. ממלוות עליוקפל
 6פי' דדן 6( )ג כסנהדרין 6מרי' 6פ"ה מטפט כסן דכתיכ והלוקות הודקות והרי ם%מה כעינן6מ6י
 לקוש לסקוסי ו6יכ5 סיכך רכל ם%מה נעי דלעולם והכלת לגזילות להסוותן לנו דים וי"ליחידי,
 מקמיכן. לחומרךולחומריו
 5"כ ותכלת, לגזלות ליה ומדמינן "מספט", מדכתיכ הו6 בגרות ג' דכעינן דינך ה6י דכל לפי"זוהנה

 ום6ר והמ6ירי סתוס' לס" כוס סרי 61"כ הגרות, למעטם ליס 6ית ממונות" דיני ותורת "דיןלכאורה
 גר. כסר גרות סל ככ"ד ה"ה b"b1 כר"מ, חצירו 6ת דן גרהר6טונים,

 דינין להרכס נפ"מ כזס וים ליסר6ל, מגוי נספך הו5 הגרות מבמעטה דכיון וקמר %ון מקוס יט5מנס
 בעינן ול6 ג' מל כבי"ד דסגי 6ף גרות, טל ככי"ד פסול וגר עליה", ד"נ "תורת סמ6 כד"נ, גסהתלוייס
 כע"נ ותקירס דריסה די5טרכו וזנות וקרוסין גיטין כעוות סר6מוניס טנחלקו מס לדבר וזכר )ודוגמאכ"ג
 ו6כ"מ(. עב. סי' 6כהע"ז מהדו"ק כנוכ"י כזס טה6ריך מה ורקה לד"נ, נפ"מ דיטכיון
 ועי' עדות. כמדין טניס 16 6חד בפני 6ף סגי דגר הו"6 הפמוטה הסכרך דמ5ד נ"ל היה באמת6מנס
 האריך קכז סי' ח"כ יו"ד hih*~h ובאגרות טניס, בעינן וגיורת גר SD דעוות טכתכ גה סי' DOSh"1נוכי"ק
 תורת דדין נימק דל6 %כויי 6תי כיה, כתיב מספט ג' יריך גר ד6מר יוחנן ור' עיים"ה[, עליו,למלוק
 כחו"מ. ול6 יו"ד כסו"ע הו6 גרות דסלכות לדכר )ורמז כיה 6ית וסיתר איסור תורת הגרות מעסהוחקת
 ולעיל ג'. וכעי' % ים "מטפט" דין bSb רמס(, מי' כיו"ד והן ז, סי' כחו"מ הן הונא %ון כטר 06 גרודין
 מל מככר ולע"פ כיה, כתיי דמטפט סם, וכתום' כלילה, גר מטכילין ד6ין מס כיבמות כנמ' קלמרמיניה

 יום. וכן ג' וכעינן עליו מטפט תורת כל "מטפט" דכתיכ דמכיון סרי דין. כתחילתחטיי
 6כל יוס, וכן ג' דכעינן לה5 יק 16 ממונות, לדיני הנרות מעמס צוה סדיגיס %ל 6ס לחקור יםג.5מנס
 דנמתפק לס6 כגון 6יכ6 טובל ונפ"מ בו, ים והיתר" איסור ותורת "וין הגרות מעסם הדכריסלטלר
 6"כ כדייניס ~D"h דים גים6 ולסקי עיי"ם, כדייניס, פמול 16 קרוב יט 6י ה"מ, מעדות כפט"זהמנ"מ
 הו6 יוס ולדין ג' לדין דרק נימק 6י קולס , כולס 6ת יפסול פסול 16 קרוכ דיין ימיה 6ס גרות מלככי"ד
 06 וכן דק6"פ, פסולה כזס ליכ6 טליה, והיתר איסור תורת הגרות מעמס ע5ס Ssb ממרפט,דיל6ינן
 קרוכיס. יהיו טל6 ט מעי' ז סי' חו"מ הרמ"א כתב דכד"מ כמילס, כמריסקרוכיס

 כזה מע"כ טט מכמה מקך ועי' 6, ט כליתוח ל5ה כגל, קלכנוח פיני ~פינן ומזה וגו'. לכ0 5מח מקה הקהל וגו' לה'ניחוח
 כיס, כחיב מקפט כתג: כ סג כקלוסין קולט זה, פסוק הכיק כ5ן כרפ"י וכן גרות, קלכן לפני כסכים לתכי גל קל ליהו מהלנון

 כחיכ, ימקפט ג"כ למקמע לנרי, י"ה כ נ קנה7לין חוק' ועי' כד, כויקר5 עקוק והות כ5זרמ, כגר לכם יהיה 5חלמלעט
 כגי"7 ענחגייל גר יהורה ר' 6מר מכלן גרו, ונין כחיו וכין 5יק כין 75ק וקפטתס ת"ר 5 מז יכמות וכגמ' 7ויקר6. קר5הייט

 מלווח. לקכלה וחד לטכילה וחל למילה חד וקולי קר5י. חלת כעינן למ5י 51"נ כהחילה. החוק' קהני5ו קר5 וזהו גל, זההרי
 להעלה. כחקוכה לסלן ועי החוק'. על כזה קעמי כקר"5 קו"ר ככולם. מעכב כשי 05 כוס קגמלקו להלןוי5ס
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 המחנ"6 וכסס ק6"פ, כסס נפסל ל6 מ"מ ג' דכעינן ד6ף מתלי05 ר6י0 0כי6 טס כמאל"מ המגיהוסנס
 סל מעמס 0ו6 0חלי05 מעטס ולכפורם עיי"ם. פסול כמלי05 טנ5טרף דגר bp 6 כיבמות מסנמו"יחוכית
 ק6"פ, כיה פמול ומ"מ ס', 16 ג' דכעינן ילפינן ומקיף עריומ[ דמוי ]ו6ף 6יםוריס טל וסיתרפיסות
 גרות כמעטה כן כמו %ון ים ולפי"ז ק6"פ. כיס ומיפמל כיס כי"ד תורת כל בי"ד דכעינן דכיוןוהיינו
 לרמכ"ס המפתח ס' ועי' מחלי5ס. נרות ט6ני דמ"מ 16"1 ק6"פ, כסס ויפסול עלית, כי"ד תורתרכל

 הנ"ל. כמאל"מ כמפק סדנו %חרוניס כז0 ם5יינו מס ס"מ, פי"6 מנסזריןפרנקל

 כדיינים, ק6"פ סייך 6י סמל"מ דספק כתבו דכ6מרוניס ט0כי6 כ סי' סנהדרין יעקכ כקהלתורזייתי
 וכו' פטור וכו' נר מ0ן 6חד 0י0 0ור6ס טגנת גבי דתנן כ60 0"0, דבוריות פ"ק כירומלמי פסגתך0ו6
 כתוך 6מר חד ור"מ ר"ת כירומלמי ו6מרינן ל0ור06, ר6ויין כולן טיליו עד כ6ן ס6מורס סעדה6ף

 סי' 0פמול ממכלעדי ]הכע"פ למכעיס חון ומ"ק סמנהדלין[, מכעיס ממנין הפסול מהים נפי'טנעיס
 נטעמה ניתק למכעיס חון מ"ר דבר[. בעלס פר מכילוין 6ין עמסן, פסול 6' מנ5טרף כיון טנסדרין,סיעור
 חון 60 טכעיס כמוך ומיד ר6וי[, קינו מ0ן 6חד וכקן ל0ור06, ר6ויין כולן מיפיו עד כעינן ד60ממחכר
 כ"ד מכלעדו ים ומרי ם6ינו כמי ]נחטב כלכן נעטה לסוריי' ר6וי ט6ינו מכיון טעמך[, נמקי ל6למכעיס
 ד0תס י"ל ונעניד כולן. 6ת פוסל פמול מ0ו6 מ0דייניס 6' 6י 6מור6י דנחלקו 6למ6 מסורון.הגדול
 1ל6 וסיתר קימור דין סורקת 0יתס 60 סור06 מגגת כדין 0תס דכ6מת דוכתי. %ל ר6י0 וקינוטיני,
 סורקות כמס  וסורס ]*ן גר מסיס עקישת י' וסרי כטרין, וכיו"כ וזקן גר וו6י 16"0 ולשורטתר"מ,
 מעלס פר לח"כ מלהכין רק ]שלשל[ קכלון 66"כ לדין, מכ6ו כע"ד כמני ו% לימוד דרך רק 0ור0]וכר"מ
 פוסל מפסול ם6ין מקוס ככל מנקמר לע"פ ומטו0"כ הגדול. מכ"ד 00ור6ס כסי65ה 6ל6 כקמר ל6יכר
 סיס ג"כ סגר סורקת כאמת 0כ6 6כל לדון, ראוי טסינו כיון וליתי' כמקן דגחמכ ממוס מיינו סם6ר,6ת

 סנסדרין". "כתור ל0ור06 ר6ויין כולן כ6ן 6ין וממילם 00ור6ס, ממנו גס וי65ס עמהס. ונוטרףסור6ס
 פסול קינו הגר ז0 גס ס6 0כ6 5כל עריס, כדין כולן נפסלו ק6"פ מ0דייניס 6' כמנמ65 דככ"מ י"לוכן

 6ת פוסל 6יכו ומטו0"כ פסול, נחטכ ל6 סור6ס %וחס מ"מ 6כל סנסדרין, כטס ם6ינו רק זו,ל0ור6ס
 0ו6 טגס כיון מחמתו נפם% םל6 כסר, כ"ד ו0ט6ר קרכן, חיוכ כ6ן 6ין 0ור6תו טמ5ד ולע"פ600ר.
 כ ד סוריות כלמה חטק נועי' עכ"ד בכ"ז לפלפל וים סנסדרין", "תורת % טחסר רק לתורות פסולקינו

 פס[. סוריותוכחזו"6
 רשלי הים. 5יק גל סכיו ומקף יצלול מל"5 קיכל יוקף כן ול"ע קגתכ חולה למקנם כסקלמס נלמכ"ס לעי' Dtt~p' הנסס:נ*[

 כערק כקנסירין 5יח6 גחכ: קם גחון ונר"נ לכוח, זכות לייט ליח לל"ע חוקי כ כז ככלכול ועי' גל. כן 6ל5 גל היה 53קל"ע
 למם' הני,קין כפ' נמי ותיחמר ל"ע, עיגון ומקן כירוקליס חורה למדו קיקר5 קל כניו מכני כ( )% מלק לסם ים יקר35גל
 סהיס ל"ע מחפר ל6 סמקומוח ככ' 56לינו כנדפק ובקמח גר, סיס עלמו קסום מרכליו לסיס עליין 5ין 6מנס נ(, )גזגיטיז
 סיתרת. קל כניומכני
 נקט קם וכקו"ח עלייהו, קכלו מהני דל6 לנקט 6 ק"ק , קי' כק5וה"ח ל6ה נגר, עלייהו קבלו דמהני מע"כ מגהה.1**[
 לקכלוהו ועי' נליס, סיו והרי ולכ"י, 3קי6 כקנהלרין ו6נטליון קמטיה היו 6יך הגנה"ג כקם להקקוח יסכיתימסני,
 בכלי דהכי5 עו קי דיינים חו"מ כינס תמרי ורקס כזה. מק"כ עיי"ק כי"ג, 1ל5 קכלוסו מהני דכל"מ קון ועיי"קעלייהו,

-- ------ -------



תכגיוחסין

 פגרות, כמעסה דין" "כיח דכעינן לימוד הוoh 6 ג' דכעינן ממטפט דילפינן ה6 לחקור נתעוררתיולפי"ז
 סנים, 16 6' סגי ול6 ג' כעינן הגרות דכמעסה סיעור" "מדין והוך טלוטס", "דכעינן ה61 מלימוד16

 ob כדור מסופק 6הד ודיין גמורה, לגרות דכוונתו ומסוכנעיס מ5וחזין דייניס כ' ים 06 לכ6ו'ונפ"מ
 5ליסס לה5טרף יכול 06 גמורה, לגרית מחכוין קינו מהגר הרגעתו לפי לו מודקי 6ו גמורה, לגרותמכוין
 קונטרס ר6ה לרוכ, להודות קריך מבמיעוט אויין 6ס ה6חרוניס נחלקו סלמס מל נדככי"ד דייןכתור

 ככיפור הגר"ה וכתכי פ"ג, מ"ג יפר וצערי ו, 6ות כ סי' קו"ח י5תק כית ובסו"ת ג, 6ות 1 כללהמפקות
 פורת וכם' ה, סי' מופריס דברי קונטרם ח"כ טיעוריס וקוכן מס, חיות וכמהרי"ן המניח ריסהתום'
 יוסף חלקת וכספר כ6ריכות, כ, סי' מו"מ וסל6ניס( דטעלז ורכ sh"" ז5"ל, רייזין יוסף ר' )לגנוןיוסף

 כמ"ג דכד"מ לה6 נפ"מ וכן ג[ סי' חו"מ טנ6( נלהגר"ט סלמה וככרכת יד מי' הי"ד( נרקוכין)להגר"י
 06 ד p"D מס וכנ"ך 6 סעי' ית סי' חו"מ מו"ע ר6ה 6', עוד ומוסיסין מלטרף קינו יודע קינימקומר
 קפט מי' יו"ד 5כי הר כסו"ת פרענק הגר5"פ נסתפק Ots נוכדומס כי"ר סיעור לסטליס כגרותמ5טרף
 6ומריס כמניס הרוכ 6חר דהולכין כסלדה לר"מ דמיך נדרים היתר 6י רכת, סי' יו"ד סטור על 5כיוהר
 המלמה כל סיהיו דכעינן מקני נדריס היתר 16 רוכך, כתר ד6זלינן להיפך, 6ו חייב קומר ולמדזכ6י

 לדחות וממ"כ נ, כס מיבמות מהוכיח מה עיי"ם להתיר 6ין הסלטה כל מסכמת סכלי להיתר,מסכימיס
 הגר6"ד ה6כ"ד ידידי כזה ממ"כ ורקה 6. עת נדריס למטפטכעינים

 הורקה מכית דין כפסקי מליטאי
 תקליח[ עמ'להלן

 כטס מהכיף טלורה, כפני להיות 5ריכס דמילה רכינו ומ"צ ד"ה ממט סי' יו"ד יומף כציתומ65תי
 מותר כיין ומגעו טי"6 קרוכיס סקסה כפני מטכל גר על מכתב קי6( )סי' החולן פרק כמגסותהמרדכי
 כתים דמספט טפילה, לו עלתה ל6 קרוכיס דהיו דכיון 6וסריס וים לקריו, טבל hS מי כד6מרינןכטחיה,
 מכרות וטורם ע"כ. נסך יין עוטה קינו בלוסה כל6 6ף וטכל מל ד6ס מודה יוחנן ר' ד6פי' וי"לכיס,
 תלוי מחלוקתן וטעם 6לו הסכרות דסתי נר6ה ולי ft~s: כתב ג 6ות וכר"מ ממ"כ. מתוך מתכ6ריססללו

 מהכיף רקבונה ולסכרך גר, הוי ל6 קלפם דלרכ כלילה, 16 טניס לפני טכל 06 רכינו מהכיףכמחלוקת
 כקרוכיס. כמר ה"ה כלילה 6ו כ' כפני כסר ד6ס ג סעי' קמח מי' יו"ד כרמ"ח גס והוכל גר. הוירכינו
 ממפט תורת רכל פמוליס, קרוכיס 6"כ לעיכוכ6, יוס וכן לעיכוכ6, ג' דכעינן 5ד דלה6י לפי"זומכותר
 ד6ף 5מר מרמינו כמו דל6 וזה כמריס, קרוכיס Ot~O מעכב, דל6 דם"ל להגך ורק הגרות, כמעמס יםודין
 כסריס. מקרוכיס יתכן מ"מ קרוכיס[. כפני כטכילה מיירי נהמרדכי במילה ויום ג' כעינן6י
 קמ6י, כזה נחלקו המילה, כמעמס גס ג' כעינן 6י מילתך ס6י כעיקר דהנה 0fs. לדון נר6ה היה עודד.
 המילה כמעסה ג' דכעינן ג, סעי' רמח סי' יו"ד כטו"ב וכן רמה, סי' יו"ד כטור Obs10t כפי הרי"ףדסי'
 ו6יגו המילה כמעסה ג' כעינן לכתחילה רק ולרי"ף כן, דקינו סכתכ מס ככ"ח ועי' לעיכוכ6,6ף

 ס"ל דהר"מ טכתכו וים ממילה, כמעת ג' דמעככ דם"ל והמו"ע הטור כחכו סרמכ"ס כמי' וכןלעיכוכ6,

 הניול כי"ל וכעינן כחו"ל, הקנה עיכר ור"ע 5 סג ברכות ועי' עיי"ק. כדר קכלס מסני לולדי עליו ונמלקהק5וס"ח
 קכוע. כלנד ;ל נורו סחיר לר"ע 6 סג כחוכות ועי' ו5כמ"ל. קם ונרנוכ"ן קנג מ"ע כקסמ"5 למנ"ס ועי'וקמוכיס.

-- -



 ירושלים - דיןפסקיתכר

 כמו וטכילס, כמי% ג' כעינן %תתילס דרק דם"ל וים כמילס, ול6 ג' כעינן מ5וות וקכלת כטכילסדרק
 ומן כמילס מן דמעככ דם"ל דים כוס סר6טוניס סיטת פסכי6 סס ינמות מקירי ועי' סם. כטורשסוכם
 מעכב קינו וטנילס דכמי% דם"ל וים מעכב, מלוות וקנלת כטכילס דרק דם"ל וים מלוות, וקננתכטכילס
 ג' כפני טכילס ושריך וז"ל: סרי6"ז נסס כתג ס 6ות סרי"ף על סננוריס וכם~י מלוות. nSspsורק
 כקונטרס כמכו6ר גר ס"ז משמס כפני וטבל טניס נפני מל ם6ס בעיני ונרמס נני"ד, למתגיירס5ריך
 ע"כ.סר6יות.
 וקמר מנ6 סרי 6מרינן כ מו נינמות ומנס %. 16 כמילס ג' דכעינן טיל 6י כזס, רם"י סיטת מס לדוןוים
 למס מילתו 6י "כעריס" לבדוק אריך ואין מעליק כישראל וסוי וכרם"י: קותו, מטכילין טכלהי 1ל6מלתי
 כטכילס וטכל סו6יל מילס, למס מילתו 6ין ob ככך .ומס וכרם"י: יסורס. ר' דברי ככך ומס מילס.מלות
 ממנו למטיף ואריך סו6 מסול וגכעוני מסול ערכי המ6 וכרם"י: מטכילין, 6ין קומר יוסי ר' נשל[סגי.
 נעי. תרתי יוסי בר'ד"צ.
 לוס 5ריך סיס % ושכאורס סו6. מסול ערכי ממ6 מטכילין 6ין כד"ס רם"י וז"ל: כתש סס אורסונקרן
bSh5ג' פריך דפין דם"ל ונרפס ג'. כפני דכעינן סו6 כלוס ל6ו עלמו לבין כינו גירות לפס מל 6פי bSh 
 יערפל. %לל נכנס הכס טכילסכטעת
 ג' וכעינן נכונים כ סכ קדומין רה"י כדברי מליט"6 ס6כ"ד מל דדיוקו נימק 6י 6ף לפי"זומעתם
 לנו 6ין ו6"כ כפחות, 6ף ומגי ג', כעינן ל6 דכמילס רם"י מיטת סרי מ"מ גריס, לאפוקי ואתייסר6ליס,
 מטכילין קטן נר 6 י6 כחוכות נועי' מילס על ו% גריס, ול6 יטר6ליס ג' לרפ"י בעינן סכטכילס רקרסיס
 ימיו טלומס כי"ר, דטת על וטכילס. מילס כל6 גר לך דפין מטכילין, וכרם"י: דין, שית דעת עלאוחו

 ג' ותי' מילס, גס נקט ל6 מדוע טסקטס כרסכ"6 ועי' וכו'. ג' ם5ריכיס גר טבילת כל כדיןנטכילתו
 ויכוליס בי"ד כעי % דמילס 6"ס ומכי' טכילס, רק והת"כ וטכילס, מילס סזכיר כתחילס ורם"יתירו5יס,
 בי"ד[. כלי קטן כנרלמוש
 דחייסינן טעמים ומפרמי' מטכילין, 6ין הומר יוסי ור' טכתכ: ואנו, כד"ס קלס מכת סמ6ור שכעלועי'
 טמ6 יוסי ר' מל טעמו מפרטים מיינו ו6ס וכו'. נפנינו סימול וגריך סו6, מסול וגדעוני מסול טרכיממ6
 קומר יוסי ור' וכתב: סכעס"מ לכרי טסכי6 מס כמלחמות כרמכ"ן ועי' וכו'. נימול ול6 מסול כפסוקנולד
 כעס"מ מדחק והע"פ ז"ל, פרם"י וכן סו6, מסול וגכעוני מסול ערכי דילמה דחיימינן מסוס מטכילין6ין
 כתכ ל6 דסכעס"מ ומוס עכ"ל. וכו' דמיעוט6 למיעוטה לתום סו6 רחוק נימול, ול6 סו6 מסולססו6
 b"~po תוייק כפי כמילס ג' כעינן דל6 ליס דהית סוכחס ~bo ג', כפני םל6 מל ממ6 דתייסינןלדחות
 עיי"ם. כסר ג' כפכי ם% וטכל ומל סלך ד6ס כ מס כיבמות ס"ל כאמת והרמכ"ן רם"י.מדברי
 חמד כטדי כזס סקריך פוסק, גס 16 מרמן רק סו6 סם"ם על כפירוטו רפ"י 06 סדנר כעיקרשמכס

 לכבורה וזה מלוס, לקם Sng כך על עריס קליך מילה, גס כעינן 57ם מקמט "עייס" ינקט לח"י מלקון לכבורה הגסס:1*[
 קין קנז קי' מ"כ יו"ר מקה לגלוח ועי' עריס, כ' וכעינן סכערוה כלכר הוי גילוח על 7ע7וח גה, קי' 5כהע"ז לנוכי"קר5יה
 ח"כ ומרחרח הלכה, ולענין כח"ה ובסופו קנים, כפני וטבל 7מל רכינו ומ"ק 7"ס , 5וח כסח סי יו"ר נ"מ ועי' כ5לוכה.נזה
 כסופו. כזסי'



תכהיוחסין

 כוס. ממ"כ עייפם ט, 16ת מ כלל הפוסקיםכללי
 ליס 6ית כ"6 דר"ח 6מרינן 6 קלה כמכת דהנס הטד"כ. י5טרך דל6 לומר כזה נר6ה היה ועודה.

 כזס דנמלקו סכיך מס וכתום' כרית. דם הטפת 5ריך oh מסול טהור טנתגייר כגר וכ"ה כיםדנחלקו
 ופסק מס, כרק"ם זו מחלוקת והוכלו סטד"כ, מריך מהול כטסו6 הנתגייר גר 06 ור"ח כה"גלמעטה
 כטו"ע וכן סטד"כ, דקריך סריסם ויכרי וכה"ג, יסר"ח פלוגתך סכיך יסמ סי' וכטור סטד"כ.דקריך
 סם וכם"ך עליו. מכרכין וקין ד"כ, ממנו להטיף 5ריך כוככיס עוכר כמסיס מל ו6ס 6, סעי' ר0ח סי'יו"ד
 דקיי"ל ממפק מכרכין 6ין 6נל ולהטיף, למחמיר ים ממפק מלכך ל6, 6י מטיפין 6י ליס דממפק6לפי
 לסקל. כרכותספק
 61"כ גר, כיניהס דמיה כיון לגרות מילה ה6י מסני 6י מפק טיט 6ל6 קותו, מלו כפועל הרי נניד"דומנס

 מיטות כסגך ססלכה טמ6 מ"מ גר, דפמול גימל 6י ו6ף כמר, גר סמ6 חד6, טפיק6, תלת לכ6ורססוי
 סטד"כ, כעי ל6 מסול דגר טיטות כסנך הלכס טמ6 נמילס, ג' נעיכן 6י 6ף ועוד כמילס, ג' כעינןדל6
 תרי ד6יכ6 כנד"ד הכS~b 6 6חד, ספק רק כסיט כ"ז הטד"כ, כעי מהול דגר כמו"ע דנפמק נהי61"כ
 ד"נ. להטיף קריך דמין נרמה הים מפיקך,ותלת
 כתודות לפנ"י לחרון נקונטרם )עי' סטד"נ בעינן ל6 נלכד, מפיקות כ' רק דמוי רכל נר6ס סיסוכקמת
 עליסס טנחלק 6ל6 סמפרדיס, מכמי גדולי מסורו כמו מקילנן כד6וריית6 5ף מפיקך ספק דסוי רכל 6יד
 דסו6 6יסור6 היתחזק הכ6 מיחטנ 6י ויל"ע גדולם. כ6ריכות עיי"ם 6יסור6, ד6יתתזק סיכך גס הו066
 כיוס, וכן ג', כפני וטכילס ob~n כעינן דלכתחילס כתכ ג סעי' רמח סי' יו"ד דכמו"ע לזה, ורסיסגוי[.

 נטלומה 16 תניס כפני דמל סיכך נדיעכד יפילו ולרמכ"ס ולרי"ף  כיטריליס, ומותר גר סויונדיעכד
 ליה. פמלינן ל6 כן ממנה ומוליד יטר6לית נט6 06 6כל כיטר6לית, ולסורמעכב
 סטד"כ, דקריך מסול כטסו6 כנתגייר b"5os מכתכ כמו הטד"כ, דקריך כמכ ל6 מדוע לעיין יםולכיורה
 מניס כפני כמר 06 ספק ספיק6, ספק "ht~b ממוס וע"כ הטד"כ. קריך כלילם 6ו כניס כפני כמלס"ס
 6י"5 מהול דכנמגייר כהנך המלכה וטמא נימול, הו6 כפועל הרי מ"מ דפסול, 6"ת ו6ף כלילה,16

 וז"כ. הטד"כ. כ6ן מזכיר ל6 ו~ןסטי"כ.
b~bעל י6 כסעי' להלן כמגסותיו לסגרעק"6 מראיתי ho 6ט6מר כיסר6ל מומזק טהיה ומי סתם ד6ית 

 חמיכם נפוייס לםווי עלמו על נאמן 6כל הכניס, על נאמן אינו כניס לו ים עלמי, לבין כינינתגיירתי
 דלדכריו לסטד"כ, אריך 06 ולענין וז"ל: ע"ז כתכ בי"ד. כפני מיטכול עד יטרלל נכת לי6סרד5יסור6

 ג. פרט ס כלל תורה צערי כס' עי' 6, מעי' דלעיל כססי6 סוי ע5מ1 לצין כינו כטס61סמל

 סטד"נ קריך מהול כטהור למתגייר "נ6 גר 06 טפיק6, חד דסוי 6 כמעי' סתם דכטלמ6 5"עו~6ורס
 הוי מ"מ 60חד"6, מסוס עלמו על נקמן 6י 6ף כ6ן 6כל סטד"כ, סריך דממפק ססו"ע כתכ ספיר ל6,6ו
 נימ6 6י ו6ף גי, כפכי ומילס כטכילס כעינן דל6 מיטות כהנך הכלכס ממ6 6תד מפק ספיקה,מפק

 וחומר דכיון 51"ל הטד"כ. כעי ל6 מסול דגוי כהנך הסלכה וסמא מהול, סו6 כפועל סרי מ"מדכעינן,
 6ל6 עלמו, כפני היתה וסטכילס ססמילס רק ל6 סרי עלמי, לכין כינינתגיירתי

~sc 
 קטלת גס היה

 דכריסס הוכחו וסריסם, והתוס' כ מה יבמות כרמכ"6 וכ"כ כיה, כתיב דמטפט מעכב ג' וכזהמאוות,



 ירושלים - דיןפסקיתכו

 כיני נתגיירתי דכט6ומר י"ל יותר ועוז 6חד. מפק רק וסוי גר, קינו 61"כ עיי"ם, ט p"D רמח סי'כם"ך
 6חריס, נכריס 16 עלמו 6ת מל כע5מו סוhSb 6 כלל, גרות למס נעמית bS ההמילם יתכן 6"כ עלמילבין
 6חד. מפק הוי וטוב מלוסו דעכו"ס גרות לטס מילס כלל כ6ן 6ין61"כ
 סרמכ"ס על סי6 יקומיתו מממס ומס תורס, מסערי דברי מס סהוכ6ו סטלס h"pu~3 כטו"עמו"ר

 tbW~D רסח סי' כתו"ע וכ"פ ככ"ד, וטובל דמוזר עלמי, לכין כיני נתגיירתי דכ6ומר דכתכלמיטתו,
 ו06ור מעכב "%"מ" טניס כפני טבל 6ו דמל ג כסעי' סמו"ע מח"כ לפי וקנס סטד"כ, ד6"5ומממט

 עכו"ם, כמסוק מל כמו דמוי סטד"נ, גריך יסיס עלמו לכין כינו מכתגייר דבריו לפי 6"ככיסר6לית,
 טכילס. רק קריך קינו סטד"כ ד6ה"נ Ots לחרם ממ"כ עיי"ם וכו', סטד"כ גריך המילס מסני דל6דכיון
 י"ל ומפיר סטד"כ, גס כתכ ול6 כבי"ד טכילס דקריך כתכ מדוע קוטי6 6יגס התו"ע על לכ6ורסקולס

 % כלומר ע5מו, %ין כינו סיתס סטכילס 16 מסמילס הפירום עקמי %ין כיני נתגיירתי דכ6ומרכמום"כ,
 הטד"כ דלגני הטד"כ, ו% כי"ד, כפני 5ריך טכילה רק ולכן כי"ר, כפכי סיתס כן מלוות וקולנו ג',כפני
 קריך ל6 מסול דגר ס%ס ממ6 יריך 06 וטפילו כי"ד, כפני מילס קריך ל6 סמ6 ספיק6, מפקהוי

 ככרי על תורס המערי דכרי פסכי6 מס P"DS סרעק"6 דברי לכתי ולפי"ז מהול. סו6 כעת וסריהטו"כ,
 מנ"ל.סטו"ע
 ל6 מדוע ומעיר כבי"ד, דטוכל מכמכו וסמו"ע מר"מ דכרי טסכי6 מי, ד"ס 6 סו יכמות כקריךמו"ר
 סטו"ע גס מם"כ ולפי ססו"ע. על s~5s ונם6ר מר"מ, דכרי לייטב מם"כ ועי"ם סטד"כ, גס ד5ריךכתבו
 וכן thttpu~Sl מנ"ל לקר"6 סלדנו פרנקל לר"מ המפתת נם' נור6יתי וכממנ"ת 0"ם דסוי כיון6"ם,
 עלמו על נקמן טרק דמכיון סטי"כ, קריך קינו ד6ס"נ מכתב כדכריו ורוויתי ז, ס" דיינים כינהלקמרי
 ומן %"ד מן וליסור ס6יטור לנכי נקמן קינו מב% קימור ד6יכ6 כיון לסטד"כ קמור 6"כ h~snba,מוין
 עיי"ם[. סטי"כ ע"י כעלמו לחבול עלמו%

 כפרייסין הנתגייר כגר לפני כ6 מעמס מנס וז"ל: מכתכ כז 6ות פלד סי' יו"ד נזר תכני כסויתור6יתי
 סעטרס חיכור כמקוס לסטיף וס0כמנו מנית, ולסטכי% ד"צ ממנו למטיף וקמרתי סכ"ד, מפניוממפתי
 דקינו נימ6 6י ו6ף טוכ, ל6 16 טוב סכי"ד 06 ספק מפיקך, ספק סוי ולכ6ורס עיי"ם. וכו' סנידעם
 סטד"כ גס ס6כנ"ז ס5ריכו ומדוע הטד"כ, 6י"5 מהול דגוי ססלכס וסמק מסול, סו6 כפועל סרי מ"מטוכ,
 לם"ם[. %רפו b"bt וברור גדול כמסם סיירינ61ולי

 רופ6יס מני סין וסמוסליס ר6כינער כפני טנתגייר כגר טנם6ל רז סי' ח"ג 6חיעזר כטויתומ65תי
 ערלה, ק5ת עוד לחתוך הר6כינער 6ותס וכקם מהול ומשוסו הר6כינער, כמעמו היה וסוכרערליס,
 יכול הגרות עניני כל ו6ס וכו', זס כנידון לחדות ם%6ת וסקסו וכוי. ד"כ והטיפו סטדייכ,מיינו

 16 ג' כעי מילס 6י סר6מוניס מחקקת טס אסכים ואחר וכו'. ם%מס סל עיד כל6 %ייר לכדוסר6כינער
 וכו'. יערטל מוסל 16 רופק ע"י מחדם סטד"כ ס5ריך הו6 סדין סוכר, סיס 61"כסר6כינער, כמעמי ערלים רופ6יס כ' ע"י סיס סטד"כ 6מר מזינו ם6לתס כרכרי קולס כתכ: טכילס, וכןל6,
 כתכ מסני, ע"ג עומד יסרבל 06 וכן כמר, עכו"ס 061 גרות במילת לטמס כעינן 6י מס טס6ריךואחר
 יטרלל כמעמד נכרי ע"י טסים סטד"כ מסני סרי סריסם דלהי' דדינ6, ספימ6 סו6 כנד"ד ולת"זוז"ל:



תכזיוחסין

 סטו"כ קריך קינו מהול כסטוץ במתגייר עכו"ם הר"ח ילטי' מסני, ל6 כע"ז תום1 ומכי' ע"ג,עומד
 דנכה"ג לה%ס מכריעו וססו"ע והרק"ם הר"מ והנה מהול, מנולד וכין עכו"ם כטהור מל כיןלגמרי,
 ונר6ין קותו, מטכילין 6ין טכלתי ול6 מלתי וקמר מכ6 דגר כיבמות כר"י ופסקינן הסד"כ,דקריך
 מכרכים, דרבנן על טגס מפני ע"ז ומכרכים מדרככן, סו6 מסול כססו6 מנתגייר כגר דהט"כסכתכ כים"" טמ65תי ]ו6ף עב וכיבמות מקראי, דדריט קלס, כסכת כדמטמע דאורייתא, סי6 דסטי"כסדכריס
 כן[. מסמס ל6 הפומקיסוסתימת
 גמור יטר6ל ה61 היט"ט לטי' ]קולס מסתורה קזוטין ספק הס קדוטיו כניד דמילמ6 ופמק6 טס.וטייס

 לזה ודי סטד"כ" "5ריך סדין ע"פ גמור יטרלל למיהוי עכ"פ מהתורה[, ודאי קרוטין וקדומיומהתורה
 וקכלת סטכילס הפרטיס יתר 06 ככך, וסגי דם מעט להו5י6 יטרלל מוהל 16 רופ6 ע"י כעלמךכדקירס
 עכ"ל. , כתורס נעטוהמלוות

 ~r")sh מגס לעיל מסכלנו וכמו סטד"כ, להאריך למחמיר קו נטס מ"מ ספיקה ספק דהוי ו6ףסרי
 מפיקי. תרי דהוי 6ף הטד"כ ם5ריךהחמיר
 הי6 רכך דנפמק הרי הטד"כ, קריך מהול דגר נסתמא הניא b"D רמח כמי' דכטו"ע דכיון כטי'51"ל

 מילה הוי 61"כ ע"ג, עומד ימר6ל דמהני ספק עוד ו6יכ6 6ף 61"כ ע"ז[, יכרך דל6 דכתכ נ6ףההלכה
 דס6כנ"ז כעוכרך 5"ל וכן להדדי. מפיקי תרי מנך מ5רפינן 1ל6 ממקול, מפק מיחטכ ל6 מ"מ גרות,למס
 ולכן מסול, כגר סטד"כ  אריך 5י לספק  מ5רפינן ל6 ספק  דסוי 6ף דפריימן הכיעד על מטם דמיהדכיון
 ד"כ. טניתמטיף
hShולעיל הערתינו חוזרת דלפי"ז b"b~ כמילה 06 סועות כ' 6ת המחכר כמהכיף ג כסעי' מדוע 

 דל6 סטי"כ, י5טרך מ"מ אותו, דמלו דנהי הטד"כ, דקריך כתכ ל6 %, 16 כיוס וכן ג' 5ייךוטכילס
 הטד"כ. כעי bS מסול דגר סר6טוניס פיטות D"D לעסותמ5רפינן
 כספק הוי ל6, 16 ג' כפני מילס כעינן 06 וכן ל6, 6ו כסר גר 06 הו6 דהם"ם כנד"ד מ"מ לכתי6מנס
 הטד"כ. יצטרכו דל6 י"ל מפיח הסקול,מפיקך
 כתכ מכן ד"ס 6 מו כיכמות הרמכ"ן כחי' דהנה וסו6 סטד"כ, כנד"ד יצטרכו ד% %דד נראה הים עודי.

 מכלל וי65ו ממקריס כסי165 מטס כימי כסמלו ז"ל רט"י כתכ טפלו. 1ל6 טס% מלכותינו מצינו סכןוז"ל:
 כנפי תחת ליכנם כטמאו מילס ז6יכ6 מנ"ל לן והמיסף סטכינה, כנפי תמת וליכנם תורס לקכלכ"ג

 וע"מ המוליס, מן ד"צ הטיפו 16 עומס מלו בו יאכל bS ערל כל מטה סא"ל הככעס ואפסר וכו'.הסכינה
 ז"ל מפס ר' וסרט וכו', עגמן מלו מיטווס מס כל עליהס ולקבל המכינס כנפי תחת מעתה זו כמצוהליכגם
 ע"ה רכינו ממס אותן מל כו, יאכל ל6 ערל כל מנקמר כמ5רי0 היתה מילה ה"כ( פי"ג 5סו"כ )הל'כתכ
 %י מכט וא"ת ע"כ. ינ5ורו וכריתך בנקמר %י, טל ממבטו חון כמ5ריס כסיותס מילס כרית ביט%טכולס
 וה6 להטיף, מייכין אינן מילס דמדין נראה ולי ד"כ, מהם הטיפו 6ל6 השכינס, כנפי תחת נכנסוס6יך
 bn~b והכי דמי, ממילי דל6 כמאן מיפקדי דל6 כיון דסתס מסול, וגכעוני מהול לערכי דמי ול6מ5,
 ל6 זרעם ho הס, bSb נתחייכו ל6 כיק קטורס, כני תטיכני ו6ס 6(. )כז משמידין 6ין פרק ע"זכמם'
 תחת כסכילה לסכנם כנטים נידונו לוי כני הלכך , כ( נט )סנהדרין מיתות ד' כפי ז"ל פרטיי וכן ,נתמייכו



 ירושלים - דיןפסקיתכת

 ם%ס. סמילס עם סמכינסכנפי
 דל6 דכיון מטוס סטו"כ, 5ריכיס לסמגייר o~bsc מסול, ונכעוני וערכי דס6 סרמכ"ן מדכריומכו6ר
 כמנכנסו מוס מיפלס, ע3 ים מילס ומס נימולים דמיו כיון 3וי כני מחל"כ דמי, ממילי דל6 כמקןמיפקדי
 טנילס. לסו דסגי לנסים ודמו סטד"כ, 5ריכיס סיו ל6 מ"ת נסעתלנירות
 יטרלל, סיו ככרית וכרסס סכ6 מעת כי וז"ל: י כד כויקר6 סרמכ"ן ממ"כ עס סדכריס לסטעיסוים

 6"6 מילת דמזמן סרי 6( יח )קדומין ם6ני מומר ימר5ל ודילמ6 כעסו, ס6מרו וכמו יתחסכו, hSוכטיס
 טסיו 5י גני ו%ן לימר36, נחנכו מכוס מיוחד וין ממלו למילס רסיס מנוס ומיינו יטרלל, דין למססיס

 סטד"כ. 5ריכיס סיו ול6 יסר6ל, מילה טס כמילתם סיסנימוליס
 ר' ט6מר מכיון מסול, כטסות סממגייר מן ד"כ %טיף ס5ריך טכתנ: ק% טפת כמלחמות כרמכ"ןורקה
 מטיפין 6ין 06 זס 6ף מבמסות, נמרי' 631 וטני3ס, נמי% bSh סמכינס כנפי תחת ליכנם גר ם6ינויוסי
 נעמית סל6 כלוס כינס ר6מונס ומילס גר, בינו לכד כטכילס סרי סמכינס כנפי מחת יכנס כמס ד"כממנו

 כחנתגייר 6ל6 נחלקו ל6 מקמר ז"ל 6כרסס פר' דברי רביתי וככר וכו'. סו6 ערל סמל ובע"פכס%תס,
 נכרי מיד כמסול 6נל לטמס, מילס נעי ד63 כרמנ"6 וס%ס מורנר, למוס יטרלל מיד מסול מסוקוידוע
 כמסוק טסמילס כעיני, נכונס ססכר6 זו וקין פמולס, נכרי דמילת ד"נ, ממנו למטיף קריך ם6מרוזמו

 כן ר"מ טל טעמו וקין סו6, ערל ממל ולע"פ כלוס, וג'ינס סי6 פמולס יטרלל מיד כין נכרי מיד כיןנכרי
 ורכנן כלטס, %ריח נכנס לוס, ער3ס לו טלין מכיון ממוס 636 לממס, מילס כעינן ד% ממוס6לעזר
 ע"כ. ויטכול סימול עו גר וקינו ד"נ ממגו לעטיף יכול מוס 6פמר, ban~ 6פטר דנין 6יןסנרי
 % זו סמילס לדדי חסרון מים hSh גירות", "למס hSb מורנ6 3טס % נכרי מל כמיטר6ל %זן יםועפי"ז
 דכיון 6פמר דכזס סטד"כ, לח"כ קריך 06 כיוס, ול6 כלילם 16 ג' כפכי ול6 נ' נפני מסיתם כגוןמועידך
 למוס יטרלל ממ5 16 מסול, לנכרי זמי ל6 מ"מ כדינס, מיחס ל6 דכפועל 6ף גרות" "מילת 3מסדמלו
 גרות. לטס מילס וסיתס סכ6 מם6"כ דמי, וכערל כליס מילס מס כלל ליכ6 דסתסמורנ6,
 גרות, למס סטד"כ 5ריכיס סיו bS תו נימו3יס דסיו דכיון 5י, כני למילת דדמי6 נר6ס סיסו6%ורס
 עליס, מילס סס מ"מ כמילס, תמרון וים גרות לטס ומל הנתגייר כגר ס"ס סקוומת, מילתס לסוומסני
 סס לזס ים הכרסס מילת דין מ5ד דמ"מ לוי כני מילת כין למלק מקוס עדיין טים ונכון סטד"כ, ל"5ותו
 סס דליכם 5מר מקוס ק כמי%, חסרון וסיס גרות לטס כנימול מהכ"כ כיטר6ל, גחכנו ככר וכוסמילס
 מייכיס סיו קטורס כני ד6ס מוכח קטורם מכני תטיככי ו6ל מכתב סרמכ"ן מדברי סרי מ"מ כוס,מילק
 הכרסס. נני מילת 6ינס סמילתס 6ף סטד"נ, 5ריכיס סיו % למתגייר, כליס וחיו כניסם6ף

 סס כלל דליכ6 כדין, סירס ל6 כמילתו נגר מם5"כ t~fS ים מיקס טס דמ"מ י"3 כזס גס עדייןהמנס
 51"ע.מילס,
 6ו וכלילם כ' כפגי כסר 06 סמתלוקת 6ת כמסכיך ג כסעי' ממחכר מדוע סערתיכו כן כמו a~bולפ"ז
 כפני מסוה תמרון דים hSb גרות למס הותו טמ5 דמכיון טכילס, כתכ ורק סטד"נ, דקריך כתכ %%,
 S"~WO. כעינן hS כזס טוב כלילס, 16כ'
 סטד"כ. י5טרכו 63 מ"מ פסול, דגר נימה 6י 6ף גרות, לטס הותו סמלו מכיון ננו"ד ס"ס51"כ



תכטיוחסין

 תם"6( )בטנת מנם6ל קנח סי' מ"6 יו"ד 6גר"מ בספרו ז5"ל פיינשטיין לסגר"מ רציתי כספרים וכמפסיז.
 מילס נעיכן 06 סר6מוניס במי' שס וסקריך , ד"כ ממנו להטיף קריך 06 בי"ד כפני םל6 מנימול קטןכגר
 סמילס oh לנין בי"ד, נפני בעינן bS ד6ז סטכילס לפני סמילס 06 נין לחלק מס ור5ה %, 16 כי"רכפני
 למילס ג' 6"5 סכדיעכד הפוסקים כרוב דהס%ס כתו ולמעטה בי"ד. כפני כעינן ד6ז הטכילס6חר

 רק סו6 מהול כהסוך כנמגייר סטד"כ ם5ריך ממס כיון ולכן מעכב, בי"ד מנוות לקולת ורקולטכילס,
 מר"מ כטעס גס קלג כמכת סר"ן וכ"כ מכרכין, דלין הרק"ם כתכ ומס"ט ד6"5, פסק ור"חמספק,
 כ6ן שים ונמ65 מק"ג, רמח מי' סגר"6 כביצור 6ית6 וכן ליה, דממפק6 מחמת מכרכיס דליןשכמש
 הי6 כמסמילם כי"ר כפני ם5ריך כוונתס צולי ומכ"י, לטור ו6ף כמי%, כ"ד 6"5 מלסכ"ח מפיקות,סרוס

 וכפרט מסול, בנתגייר סטד"כ כלל 60"5 כר"ח ססלכס לפטר ס6 וכן כרקבונה, כטסיך 1ל6כ6חרונס
 ודי בי"ד כפני סטד"כ לעטות טוכ 6פמר 06 6ך סטד"כ, יצטרך bSt לסמוך ים ולכן כמכ"ח, נוטסויותר
 6מת.כטיפס

 לעטות. טוב מפטר 06 ורק סטד"כ, 5ריך 6ין ס"ס דמוי מכיון דדינ6 דמעיקר6 דנקטסרי
 3ho שמלו מימר6ל נכרית ככן תסכ"6( )כמנת טס מנם6ל קכח מי' ת"כ יו"ד על כספרו עוד רציתיקולס

 קריך גרות לטס מל6 כגיותו דכנימול סטו"ע וכרי מס והכיף סטד"כ, 5ריך 06 כמר מוסל ע"יכקטנותו
 כי"ר. כפני ול6 גרות לטס ול6 מילס מ5ות לטס מלו לכ6ורס וכקן ספק. דהוי מטוס מכרך וקינוסטד"כ
 טנתגייר כנכרי סטד"כ bv"5 כמוכריס מלכס טמ6 חד6 סים, ים זו כעוכד6 לכ6ורס 6ך וז"ל:וכתב
 ומלו נכרית, סי6 סס6ס סמוסל ידע טמ6 ד"כ למטיף דקריך כמוכריס סלכס 06 ו6ף מסול,כטסיה
 נידון ל6 טעמים מסני סטד'יכ ם6"5 ממס לענ"ד הנכון 6בל גרות, למס לכ"ד כמריס מניס עודכטירוף
 06 ספק D"D, מפיר זס סיס מסטכילו, כעת סטד"כ כי נעסה טמ6 סטני סטפק סיס oh דכמלמ6כם"ם,
 הלכס ממ6 מד6 טעמיס, ממני סו6 ד"כ ם6"5 ממספק מס 6כל כו, נעמס טמ6 קריך 06 ו6ףקריך,

 לסחמיכו טלין קריך, קינו ממ6 6חד ספק עכ"פ סו6 גרות, לטס נימול טמ6 ועוב קריך, דליןכססוכריס
 לכ"ד, כמריס סלומס בפני סטו"כ זו כעוכד6 לס5ריך יט ולכן וכתו: ס"ס, כעניני טס וסקריךלמ"מ.
 ולהרמכ"ן נרות. למס מיה םל6 כיון כפס פינס נכרי מסיס כקטנותו ומילתו לגרות, עיכוב סו6דמילה
 סגם ס6רכמי ליכמות וכחי' מס. סר"ן טסוכר מטמע כן קלס. בטבת בדכריו כו6ית6 ודפי מדיןהו6
 מחמת סיס oh סטד"כ, ס5ריך ל6 טסרכ מס ולכן מכרכין, סטין מסוכר 6ף ודקי מדין ססו6 סוכרהר"מ
 fh וכו', כסרס כמקוס ע"ד כפני טיטכול מריך סטד"כ ו6חר וכו', טעות זס הים סטי"כ ד6"5 סכורמסיס
 עכת"ד. כצר גריסיס

 היה טל6 6ל6 קטן, כגר כמום"כ גרות, למס סמלו מיירי סר6מונס דהתסוכס סומרות. %6 תמוכותוקין
 5ריך, ם6ינו פסק לכן סטד"ב, 5ריך מסול גוי 06 כ' כי"ר, קריך 06 6' מים, דסוי מכיון ו%ן בי"ד,כפני
 צריך מסול טי 06 6חד מפק רק סוי 61"כ כעלמך, מילס 6ל6 גרות לטס hS צותו ממלו כנד"דמם6"כ
 סיו ד6ס ומדמע מ5רפין, דמין כתכ גרות לטס ממוהל נתכוין צולי וספק סטד"כ. 5ריך וקןסטד"כ,
 לבס מל קולי לספק מ5רפין מל6 דבריו עיקר על לוון ים ]ובקמת סטד"נ ו6י"D"D 5 סוי צותומ5רפיס
 ו6כ"מ[.גרות



 ירושלים - דיןפסקיתל

 היו 06 סכי"ד ועל סמוסל על ספק כים גרות כענין תמכיה( ממנת נת"וכס קכג סי' סם לעיל עודורקס
 טומר סו6 06 עליו לפקפק ים 6טר יסודי, רופק פסיס סמוסל על ספק סים דמכיון וכתב: תורס,טומרי
 כסריס פלורס לפני סטד"כ קריך כעכו"ס, כדינו כפרסמיס טבת מחלל סו6 סמוסל oh מנס וכו'.מלוות
 6ף סטד"כ כי כפרססיס, טכת מחלל ודקי סמוסל סיס 06 6ף %רך 6ין סטד"כ ועל וכו'. לכתחילסלבי"ד
 לסטד"כ, קריך דלכס"ג ור"מ, כסיג דפליגי 6 מו יבמות תוס' עי' ספק, רק סו6 כדין םל6 ודקיכנימול
 עכ"ל. מספק, על מנרכין אין 6 ק% כסכת וכיס 6י"5,ו%"ח
 אריך כתב ואן D"DS, ז6ת מהרסין 6ין מ"מ סכי"ד ועל סמוסל על ופקפוק ס"ס דים ד6ף לםי'וזס

סטד"כ.
 יסודי ססו6 כחזקת הנימול נכרי תינוק כרכר תם"ך( ממנת )תרוכס קם סי' ח"ג יו"ד כ6גר"מ עי'קולם
ohסנס כתב: סטד"כ, קריך qh ילד מסוק )מ6חר כזה גדול הדחק כבעת מ"מ סטד"כ, קריך ם%תחילס 
 למס מותו "ממלו אטר סטד"כ, לה5ריכו סל6 לסמוך ים ימיס(, כמס כעות מלוס כר טסיות ועומדחלם

 כפרט וכו' טוב ודקי סמילס כטעת כמריס ג' היו ו6ס כ( מס )יכמות לנידותס טכלס ל6 דמי כס6יסדות"
 ספק. סו6 סטד"כמעלס

 גרות, למס מלו ול6 יסרבל, כן סו6 כ6י5 קותו מחככו מכיון מילס מלות למס קותו מלו סרי 5"עואסורס
 מספק סטו"כ וקריך גרות, se מי% בינו מ"מ הדחק, טעת דמוי וכסי סטו"נ. קריך ד% כתו 6יך6"כ
 ו% כוס, סגי גרות למס ול6 כעלמך מילס למס דסוי 6ף Sna רכל דם"ל ומוכח מסול. טנתגייר מטיכמו
 לעיל. ססוכ6ס קכח סי' ח"כ כתסו' למם"כ סומר וזס סדמק, מטעת עכ"פ סטד"כבריך
 טנם6ל 6 סי' ת"א עכ"ד S~5r ורנר כרוך למורל ר' )לסגנון המולל מספטי טכמו"ת מ65תי כמנסח.

 נכדי נכרי טסתינוק למוסל למודיע מכלי קותו טמליס וקורס יסודי ו6כ נכרית ל6ס מנולד י%כנידון
 ילדי כטלר מילס מ5ות לטס לותו מל כיסודי התינוק 6ת טחומכ ומכיון גרות, למס למולו יכווןססמוהל
 לטס מנימול דכיון מנקמר 16 נכרי, כסיותו טמלוסו גר כדין סטד"כ כזס קריך 06 לסםתפק ויםיטרלל,
 ליס וסגי ככי"ד", םלוטס כמעמד on~o סמילס "6ס גרות למס סטד"כ ו6י"5 כדין נימול סוי מילסמלות
 כעלמך, כמילס סגי 16 גרות למס מילס כעינן 6ס טוכן כזס וסקריך בכיו. כרקון קותו סנטכולעתם

 5ריכיס היו 06 לוי כני לענין סרמכ"ן וכרכרי נרות, ממוס 16 מילס מלות ממוס סו6 06 סטד"כוכגורי
 ממ5 מכיון סטד"כ בריך ל6 דככס"ג תכונתו סוכך ז5"ל 6כרמסקי לסגר"י זכרון מכספר וסכיךסטד"כ,
 הגרמ"ד פסק ומכן קלון, עמ' ס"ס וליקוטי וכמיס יחזק6ל מזון כם' הדכריס נדפסו נוכעת מילס למסקותו

 סקודה נזר טו"ת כמפרו זחל רוזין וסגר"מ יט, עמ' כשממטות ח"6 סוף יטרלל תמדת כספרופ5%קי
 מסלנט והגר"ם רסמ, מי' יו"ד סי וערך קמו-קמט, סי' כסן דעת כמפרו קוק וסגר6"י כב, סי'יו"ד
 נכריות טנם16 סיסר6ליס סילדיס מילת כדכר סירטוכין( עכר שכרסס ר' )לסרס"ג שכרסס כיחכספר
 גרות לטס on~h סיטכי5 לי%יס די 6זי וכו' 6מס וכרקון 6כיסס כר5ון מנימוק 6תר סנס כדין,ס%
 ר' תורת כם' זו ממוכס נדפסס נוכעת לסטו"כ 5ריכיס וקין למס, עלתם כר6מונס ממלו וסמילסכי"ח,
 נט, מי' ח"ג מיסרים לוככ מו"ת כמפרו מטמעכין רד"כ סג6ון ומכ"כ ל[, סי' יו"ד מ"6 מסלנטשמושל
 קליו, כמסוכתו זחל פרענק סנר5"פ פסק וסכן גרות, למס למילת עו% יטר6ל כתור קותו דמלודמינם

אש=שששששששי
-' 

- -



חלאיוחסין

 וסייס גרות. לעס כונס מעכס 1ל6 סגי, מילם מלות לטס טנימול רכל ריט, סי' יו"ד 5כי סר בטו"תונדפמס
 למס וכיוס ט5טס כפני ונימול יטרלל ט6כיו נכרית כן מלקינן, וכסף נמתינן כס6 טס: ממוקלכמטפטי
 סטד"כ. ו6"5 ימר5ל מתינוק מילסמכות
 ל6 6ס 6ף ד~6ורס כיוס, וכן ג"', כפני סיתס "דסמילס כסופו ומן דבריו כריס מן נקט D"S5 ~bnhוק5ת
 פוסקיס לסרכם כדיעכד מעככ ל6 וכיוס ג' דסרי וכמט"נ, סטד"כ יצטרכו ל6 כיוס, ל6 וגס ג' כפניסיס
 ע5מס. כמילסוסגי
 כטס וסכינן סטד"כ למ"כ 5ריך 06 נכרית כן כמלו Ots נטלל מגס לו סי' ח"6 י5חק כמנחת עודורקס
 כ6ן. ס"ס סטד"כ, 5ריכיס סיו ל6 לוי סכני סרמכ"ן לפי כזס דדן רם-רמס סי' יו"ד מיק מסר"סטו"ת
 כעי ל6 גרות לטס ט6ינו 6ף מילס למס סמל דכל פכ סי' יו"ד למועיל מלמד כמו"ת נס טכ"כוכיין

 מנ"ל. במוקל כממפטי כזס דן וכן O"D, כטים ד"כ ולמטיף ע"ע למחמיר רם6י 05 מס ודןסטד"כ.
 כפני דכעינן נימק 6י 6ף גר, ממס ט6חד כי"ר כפני מסיס 6ל6 גרות, למס סיתס טסמילס כנד"ד61"כ
 תורס קנין ומו"ת רנט, עמ' ס כרך ירוסליס דין כפסקי עיין ועוד סטד"כ. 5ריך hS מ"מ פסול, ונרגי,

 עיי"ם. פח, מי' וח"ו קו סי' ח"6 מחרדית( סעדס כד"ן מכר סליט"6, סורכין )לסגר6"וכסלכם
 ממ"כ לפי סטד"כ יצטרכו h~e כזס לדון סכתכ כתטוכתו מליטתן וויים סגר"י דיננו פית לחכר ורציתיט.
 דינו כ6קר6י, דמוי כנוסד 61"כ ב6קר6י, ל6 6כל פסול, גר קכוע כ"ד טל כר"מ דרק דוו ר' כסססר"ן
יין.

 6"כ כסר, מכ6קר6י מכיון ככי"ד, קכוע קותו יבימו 06 6ף יפסול סגר טייך ול6 לדון ים לפי"זולכ6ורס
 עליס, מררם בתורת מכיון פסול, הו6 קכוע מלמינוי כמינוי, דין רק סו6 6ל6 גר, טל סגוף פסולקינו

 מ5ד פוסל גר 06 דנחלקו ג' 6ות לעיל הסכלנו סוריות בירומלמי דמוינו מס ע"כ 61"כ כ6קר6י,מחל"כ
 D"bo מ5ד ופוסל סגוף פסול סו6 6"כ כ6קר6י, 6ף פסול גר 06 נחלקו גופף דכזס י"ל ל6, 16ק6"פ

 ל6 גר וכוס וסירס, מינוי ממלכות ורק סגוף, פסול קינו 6"כ כסר, דכ6קר6י נימק 6י 6ךכדייניס,
 ו6ף סגוף, פסול קינו י6"כ ככפיס ס6ינס כדכריס ול6 פסול גר ~פיה דרק לט" י"ל מכרך נו6ותסיפסול
 יפמלס[. ל6 ככפיס סדן לבי"ד יצטרף06

 מימר6ל. 6מו מתסיס עד פסול ת"ז גר ממן 6תד תסיס סלוטס טל כי"ר כתב: ס"ט ממנסדרין פ"כוכר"מ
 פמול hSh דיין, להיות כגר פסול דקינו פסול, סגר כתכ ול6 פסול, טסכי"ד סכתכ לטונו מדקדוקמטמע
 ולכ"מ[. כזס לפלפל וים וסומלו, ממזר לין הלכס כ6ותס מסכיך כר"מ ]ועייפיכבי"ד
 עליך" תפיס מ"מוס דממעטינן מכיון גרות מל כבי"ד לסיות גר טרי דלכן מליט"6 וויים סגר"י כמבעוד
 פל כבי"ד כמריס גריס ג' 6ף לכ6ורס ולפי"ז קר6, מיעטיס ל6 חצירו 6ת גר 6כל עליך, ווקףסייגו
 לרוכ ון ל6 לגר גר 6ף כר"ג דסרי כזס, לדון ים כמנס גר. על 6ל6 עליך מימס דקינו כיוןגרות,

 דסרי גריס, מס מכ"ג סכל דמיינו מס כסנסדרין סר"ן וכתכ מכירו, גר 6ת qh דן ~כ"י ]ורקסר6סוני0
 וזכ עיי"ט[, גריס כ"ג מל כי"ח נסס וע"כ עמס, לסיות יכול ל6 וגר מיוחסים, כעינן כ"ג טלסנסדרין
 דין דגרות יתכן 5יל לדון ממ"כ ולפי כ, לו סנסדרין עי' לך, כדומין 6תך" "ונם6ו וכתיב מקרץילפינן
 ככ6 כעכו"ם ]ויל"ע כזס פמול גר ו6"כ עליס, ד"נ דתורת 6פמר מ"מ נג', דסגי ד6ף כיס, 6יתזפטות

----- --- - ---- 



 ירושלים - דיןפסקיתלב

 נערס דין ליכ6 דלדידהו כיון ימר6ל, כדיני ליה דדנינן נ גז כסנהדרין דמכו6ר סמ6ורסה נערסעל
 %ון יכול 06 תכירו, 6ת דן גר 6ין מרם"י( נמון הר6טוניס ל5ל וכד"נ קותו, %ון יכול גר 06סמ6ורסה,

 ולכ"מ[.כ"ג
 פכתכ טו סי' דיינים כינה קמרי ועי' עלייסו. קכ6 מהני 6י דן דכק5ס"מ טליט"6 וויים סננתי סכיךעוד

דממני.
 כגרות לכ6ורס ולפי"ז נד"נ. מם6"כ למחילם, דניתן כיון גר עלייתו קבלו מהני דכד"מ כתם סםוכתומים

 סי' חו"מ מהפט כדברי ועי' כחלי5ס, עלייסו קכלו מסני 6י דנו וכר6טוניס %"כ. דדמי6 מחילה יהניל6
 ז. סי' חו"מ מקוטנך( )לסגר"י יערפל כידועות וע"ע כוס. ממ"כ כ hp יבמות הערות כקוכן יכןז,

 דמוי דכיון טליט"6, 6ליםיכ סגרי"ם מרן כמס ~h"ws5 פייזנסט"ן נמוס הג"ר כוס ממ"כ רפיתיוהלוס
 %. 16 סטד"כ 5ריך כם"ם 6י נזה %ון הכקנו וככר לסטד"כ. כעינן ל6 6"כס"ס
 ז5"ל זיולטי סגר"כ ז5תל, עדם הגריי מ6ת פס"ד 375 עמ' 6 כרך כפותר דר6יתי ק5ת, יל"ע6ול6

 ס6ס, הסכמת כל6 גרות למס נכרית מ6טס הקטן כנו סמל כ6נ טליט"6, 6ליםיכ סגרי"ס מרןויכלמט"6
 סו6 יסודי, לרויות וירכס סילד כמיגדל וכחכו: גרותו, מהני 6י ספק ורדוי מס וסעף מגרות, מסני6י

 עכ"ל. גר, ספק רק סו6 ועתס סו6יל נר כל כדין ומ5וות תורס וקכלמ "וסטו"כ" טכילס פעס עודי5טרך
 ל6 06 ו6ף 1Db, כל6 6כיו טל גרותו מסני 6י ספק ס"ס, הוי והרי "סטד"כ" סנריך כחכו hDh~ו6%ורס
 ממכם פסק כנד"ד וסרי מסול. סו6 הרי וכקן הסד"כ, sb"5 מהול דגר ר6טוניס כמנך הה%ס ממ6מהני,
 6"5 מהול דגר ר6מוניס כהנך מלכה ממ6 הו6 הסני דסמפק סתס דם6ני 51"ל הסד"כ. קריך 6יןס"ם

 כנד"ד. מם6"כ מסקול, ספק וקינו קריך, רכן פסק וכתו"ע כיון ל5רף, ד6"6 לעיל כיקרנו וכוססטד"כ,
 6ף קותו סמ6 מכל ה6מרוניס טסע6 ר6ינו וכזס גרות, למס קותו מל 6כיו דסרי לעיין ים לכתיקולס
 51"ע. גרות, למס טמ6 כ6ן וכ"ט טמו6ל, המטפטי כסס לעיל עי' הטד"כ, 6י"5 כעלמך מילסלמס
 טנחלקו 65, מי' 5יון כנין לטו"מ ~יין סכת, ממירת לקנין סכל 651 טמל כגי ה' כקות סדן מס וכעניןי.
 ירומליס. גדוליכזס
 ממעמה כל כ6ריכות סוכ6 ל6 סי' יו"ד b~ns ופס מסלנט, ממוטל רכינו תורת ספר ל6חרונס נדפסמנס
 מהגר פסק לעמיל 6מר ר' הגלון דינו בית מחכרי ו6חד כירומליס, מיה ל6 והסגרים תר"ח, כמנסמהים
 ימכותו" ל6 ולי% "יומס על סו6 מ5ווס 61"כ הו6, טי עדיין טכל ו% סמל כיון משכה, לעמותקריך
 וכן ליון סכנין כעל Sb כן פסק מדוע תסוכתו וטלמ עשו. נמלקו ירוםליס חכמי וכל מלחכה, לעפות~והו
Sbמסלנט וסגר"ם ונימוקו. טעמו כמסכל לעמיל סגרים מל תסוכמו כצריכות ס0 וסוכך מסלנט, טגנתם 

 "נכון" לדעתי ג: כקות טס וסייס %ך, טעמים כמה והע% מכת, וממור הו6 ותייכ צריך דלדעפוספיכו
 טכי%. קורס גס יקייס לקייס סיכול סמ5תת וכל סטכת, כיוס מלטכס יעמססל6
 מטני ברור נ"ל וקן סגר"ם: מס וכתב תרמ"6 כמנת ע5מו על חזר סוס ססמעסס סוכ6 ס שותוטס

 כזס כדנו 5יינו מס וכסערות כד"ת. מכת כממירת וימנסג מלטכס כעסיית הו6 "ט6סור" הל5סטעמיס
 ר' ולהגמון נפט טמח ום' עד, סי' ח"6 הקודר ו5ין כד, סי' מוורןן יוסף ר' ולסגנון יוסף דבריכסו"ת
 ג. 6ות גריס כערך ר6םל"5( סהיס ג6גין חיים מטסם6ס



תלגיוחסין

 וקמר לחדק סייתי וסכור סם: וכתר מעלמו 3זס נסתפק ד 6ות טנ6 סי' ח"3 נזר לכני כמטת טגס1ר6ימי
 מ"ת כמעת טהיס טכילס קורס הים וזה נכטוו, ט3מרס סכת כמכות מ"מ ויטפול, הימול עד גר וקינוד6ף
 נ6 ו3זוס"ק וכו,. נססו" נסס ומבפט חק לו טס "oa דכתיכ מקרץ כמרה שטוו סכת ועל סז6ס, לקבלכדי
 מילס מנגמר תיכף כי מנס נמסו". ובס ומבפט חק לו מס "טס דכתיכ 3טעת6 ויתפרעו" יי6ימתי וז"ל:נם(
 כיוזמות כד6ית6 וככיר, דתוטכ מקרך כדיליף טכילה, קודס 6םור מכפסח ו6ף סטות, על נלטווסלמס
 ספממ ועמו הלילם כקותו ממלו כ6 פ' מפרם"י כמו מילה, קודס עוד כמקריס טנ5טוו פסח ט6ני 6()עב
 ט3ת 6כל כפסס, מלוויס יחיו מכמילס לדורות ממנו ללמוד וקין סימה טעם סורקת ע"כ מילס, קודסעוד
 ללמוד ים ספיר כנ"ל, המכת ליווי סיס מילס כגמר טתיכף סזוס"ק לפי כ"ס מילס, 6חר עד נ5טוומל6
 כע"ג. טבת כמל6כמ טבל 1ל6 סמל גר נקמר 06 ולדינך וסייס: כוס, טפלפל ועיי"ם כגר. לדורותמוס
 b"b1 טכילס, קודס מילס 6חר עלים נצטוו מכמרה מטבת כן להוכיח דן טס כתטוכתו כיון ככנין גסומנס
 עייפי. סיתס ל6 עדיין וטכילס מילס לצחר ס6כלו מלריס מפסח לדון הכית וכן טכל, 1ל6 סמל כגרס"ה
 כס סי' ח"3 6כרהס דכר כמו"ת ממ"כ כסקדס וסוך הכמרס, מטסת לר6ייתס תסוכס ים לדין 06ומנס
 נ5טווס hS 36ינו ו6כרסס יסוטע, כימי רק נצטוו פריעס דה6 גר, כמילת פריעה דכעינן דמנלן 53ות
 כעי גרות דמילת מגלן ומ"כ מ5, רק פרעו ל6 לגרות להכנם כמכריס סמלו סכותינו וכן הפריעה,על

 וכלק דוקק, ופריעה מילה כריך לכרית לכניסתו גר מילת דגם כעיני פרוט מסיה לפי וכתה:פריעה.
 ל6טמועינן ונתרתי מקמלי חד 6יטתמיט 1ל6 מחס, מילה כיס מדתנינן לכרית, נכנס קינופריעס
 דילפינן ממוס הו6 כגר ד~ריכין מילס עיקר רכל ותממתי כעלמך. מילות ככל דל6 סגי לחודוכחיתוך
 וכו', ופרעם חזר יסוטע 6לb"hS 6, פריעה ניתנס דל6 וכיון וטבילה, כמילס לכרית מנכנסומלכותינו

 מילס מפות דמכד ונסי פריעה. כריך דגר ומגלן פריעס, כל6 לחוד כחיתוך לכרית קדותינו נכנסו6"כ
 דניתנס דלכתר דכיון כעיני והפמוט לחוד. בחיתוך יכנס מיה6 לכרית מ"מ לפרוע, גס מח"כ יצטרךטפה
 דסמת6 פריעה, כל6 לכרית נכנם גר 6ין ממילך מל, hS כ6י6 פרע 1ל6 דמן ה~ס גתחדטסתורה
 כהיתה מילס מלות כקיוס לכרית נכנסו הס מה מלכותינו ילפינן וסרי עליה, מילס מס %ו לחודחיתוך
 סו6 סמילס דין דסטת6 וכיון מילה, מכות 3קיוס b~b לכרית נכנם קינו גר ס"נ לחוד, מיתוך דהיינו6ז,
 ברור. וסוף ל6כותינו, רומס וקינו כלוס מכוס קיום כ6ן 6ין פרע טל6 זמן טכל נמכך דוקק, ספריעסעס

עכ"ל.
 סוכ כמ5ריס כסמלו גריס להיות כמילה להו סגי היה ד6כותינו דכיון סכת, ממירת לענין נימק ס"ה61"כ

 6חר קולס סגי, סיס דכזס עליס, נצטוו ול6 היתם ל6 ט3ילס דעדיין 6ף ט3ת, כטמירת גס כזסנתחיכו
 טבת. כטמירת עדיין חייב דקינו ס"ס גר, קינו טכל ול6 ממל וכל 3טכילה, גס כסטנכטוו
 רסיס לס3י6 כ ענף ג סי' 16"ח חלק מק6וונ6( )לסגרי"6 יצחק 63ר כטו"ת ממ"כ לדחות כמו"כ יםנו3זס
 סליחות, 6ין ליטר6ל דעכו"ס 6ף טליתות, ים לעכו"ס דעכו"ס קפח כק5וס"ח טסוכ6 כגימין סמפטתלטיי
 קותו "ומחטו כיה דכתיכ כמ5ריס פסח מקרכן טלימות דין כ מ6 דקידוטין פ"כ כרים למילף דכעימה6
 ד6ית6 קדטיס ס6ני ודחי כמותו, 6דס סל ממלוחו מכלן h~h טוחטיס, כולס וכי יטרלל" קמלכל

 טליתות, דין מסתם ילפינן 6יך 61"כ למס, היס כ"ג דין מ"ת קודס והpnY 6 ככ6ר וסקסהכמחטכס.



 ירושלים - דיןפסקיתלד

 ו6ז יסר6ל, מדין סו6 יטרלל בו הנתחייכו ק"פ דחיוכ י"ל ולנ"ל עיי"ם. סליחות, ים לעכו"ם דעכו"סוע"כ
 ותומכ כו, י6כל bS ערל כל נ5טוו מ"מ 6כילס, וקורס עמייס 6חר טכימולו )6ף כ%ד מנימולו כזס מגיסוי
 סל ק"פ מדין סוס ק"פ טל ועטייתו ופנס(, ד"ס טו עמ' hs פר' עס"מ סגרי"ז ועי' כו, י6כל ל6ומכיר
 והכ"מ[. לפלפל וים מסתס, סליחות ילפינן וספיריערפל,
 ליון כנין כטו"ת ורמיתי וז"ל: וכתב סנ"ל ליון סכנין דברי סכיה ח סי' מסד"ת יו6כ npSn כשו"תומנס
 כמרס מסכת על סנ5טוו כשכותינו דחזינן כמו מכת למלל שסור טבל ול6 כמל דנם להדם מרולס 65סי'
 טכילס, כל6 כמילס 5כ* מלריס דפמח חזינן דס6 6דרכ6 דסרי ליתנייסו דבריו כמ"כ 6כל טטכלו.קודם

 עמד מככר f")5bo מו"ר דכרי סכי6 סל6 51"ע עיי"ם. וכו' כפסח שסור טכל 1ל6 דמל רתמנ6 גליולדורות
 ס6כילס לפני ממילם על סנ5טוו מלריס פםמ דם6ני וכתכ מגריס, מפסח ומן דמרס מסכת כר6יס מןכוס
b~h1לעיל. ססוכ6 וכמו ממילה 6חר טנ5טוו מכת מם6"כ %ורות, ללמוד 
 וממ"כ ס6כנ"ז דכרי מסכינן מד סי' ח"6 סי"ד( מק6זיקלוכ )לסג6ון 5כי 6רן כמו"ת זס כענין עודורקס
 סגר"6 סן ז6ת סכיניו ככר כמכת, מייכ טכל ו% ממל דגר %וניח מס ססכי6 רכס סמררם נודכרילפי"ז
 ח, סי' ח"ג ממונקטם( )%נהון שלעזר מכמת וכפוית יומףן, כדכדי וסן סחט, לסגי"ם כתמוכתולהמיל
 חמדם וכלי שמנס, ד"ס 228( נעמ' נח ושות וכפלפול רייס 214( )עמ' מח 6ות נ"נ כדין יטרללוכחמדת
 טכל ול6 מל לנין מל ו% טכל כין ום6ני יו6כ, סתלקת על לחלוק טס6ריך מס כב 5ות שחרוןכקונטרס
 ושכ"מ[. מו, סי' ת"ס דבר 1מיכ נטו"ת וע"עעיי"ם,
 חולת ונסים טכל 1ל6 חמל כגר טמעכין מג6כ"ד פס טנם6ל הריק( )לסגר"מ יופר קמרי כמו"תורקס
 ג*כ"ד סטיינכרג הנרסס ר' )לסגנון שכרסס מתזם כסו"ת וכן מסכת, 6ת עלו מחללין 06מסוכן
 נכ לסי' כססמטות ורקס עיי"ם. סמכת 6ת עליו דממללין וסע* כזס, נם6ל כגס נדן סי' קו"חדכרודי(
 דכריס. כפר' רכס סמדרם מדכרי מכת ממירת לנכי לדון מסמסכיה

 דומב. חייםשמואל

הערה
 קליט"6 ס6כ"י 0ל ייוקו לגר, וכק"ג ליעל6ל 6ף י"מ און כקר דגר רק"י  ררתי סמ6ילי מק"ג כלעץ מעיל סגו0"חי7י7י
 לציין ול6 כ6קר6י רק ליקל6ל ללון כקר יגר ר9"י כגעת כחכ לעיל, יכוליו הכבחי %, לסנסילין סל"ן 6כל 6ינו.מרס"י
 ודו"ק. ממק"י. לייק קפיר 6"כקכוע,
 עיקול 57ריך רוכ כחל 6זלינן כי"מ לרק נר6ס לכ6ורס ממונות, לייני לוכם כחל בזקנן גיול קל ככייר 06 ליוןומע"כ
 קלויה", "כפני קיהיס פריך סנלוח" כ"מעקס דין סו6 קלוקס" "כפני קריך יגר 607 זס, ל"9 גייר קל נכי"י 6כלסיעת,
 אייך ל6 61"כ בלוקס", "כפני דיהיס נרוח כמעקם הו6 דין לק עלמו, למגייר סו6 והנר סגלות, ח%ח עולס סכי"7 6ין6כל
 ודו"ק. רוב. כתר י6זלף יינקס6י
 וכילול לי"ג, ול6 קכלס מסני ללד"מ קחילק 6 ק"ק קו קי' התומיס כלכרי ר6יחי ללון, לגר קכלה מסני 06 לסכיךוכסת
 6ין לי"ג 6כל פיך, מו65 לגל ממון נוחן 6ני %מר גם יכול ולכן ממונו, ולספקיי למחול יכול 6לם קהרי קכלה מסכיילל"מ
 זקן זין לכון 7"נ הו6 ועיכו b"u קל ככרי היו ו6כטליון קמעים לרירי סכנס"ג על סק' ולפי"ז עישק. הלגוני %מל יגול076
 קכלס 6ל6 לי"ג, קכלה מהני ל6 שכן מלגוני, *מר יכול 6יס 67ין קכ' לזם 67י"5 ונרסס קכלס. מסני ל6 ולזה וכו',ממל6
 iSfi וכר" "כעל למיתה רביעון 6ין לל"ו 6כל לציין, עקול עלמו על לקכל יטל הו6 כיין הכע"י סהו6 ימי יכל, לכעלמהני



תלהיוחסין

 6ין 61"כ ולהלקותו, מלקוח סחיינ ללון חייכיס יקר6ל כל מלקוח לחיוכ וכן וכל', סקילה מ15ת כו לקייס מייכיס יקלקלכל
 61"כ פסול. עקמם על לקכל יכולים והם יקלקל, כל 6ל6 זס דין על סכנתי הו6 לקין ללונו, תקול עלמו על לקכליכול

 מק"כ 5"כ גס ודו"ק. הכנה"ג. על סתומים קו' ומיוקב י"ג. ללון גס לקכל יגוליס יקלקל" "כל ק4 קלומיס קה0הקנהלרין
 להרי לוס ורטיה כקכלוהו, הום מסכימים הלכול רוכ טלין qh העלס ל6עי קכלוהו 06 ללכנה"ג לכליו כליק קםהחומים
 מה ולכלולה ע"כ. מהני, הקנהלרין על קכלה 6ל6 מוקכוחיסס, מקומות ככל ממק יקלקל כל קכלום ל6 ו6כטליוןלמעיה

 ע5מס על לקכל ויכולים הפקר כי"ל הפקר קל גם להם ויק יקר6ל" "גל קל קלוחים הס הקנה7לין כללמך העלה, רקקימהני
 51"ע. ,ה. גם לאס 6ין העלה רקקי מק6"כ כי"ל, מפקר מיין ל"מ ליוןפסול

 ווייס.יהושע

 להערהתשובה
 י6 יף כחוכות קונ"ס ר6ס וכו', עלמו למגייר הו6 והגר הגרות, תלוח עוקה הכי"7 שין קליטתן ווייק הכל"י עמיתינמס"כ
 מחלוקת, כזה והכיף הגרוח, חלות 6ח עוקיס לני"ן 16 קרויין/ כעני כמו גרין6 רמיה רק 5ריכיס כי"ר 06 נזה קלן לג6ות
 פי"ג 6קו"נ פענמ נ5פכת ורקה ע"ז, כ6ריכוח כ"ג פ"י מלכיס הל' מה7ו"ק קליט"6 קך הגר6"מ מלן למו"ר עזרי 6ביועי'
 וק"ל 75ק" "וקפטחס מן 6מלי' ו6ח7 "מקפט", 6ח7 כ"ז קוריך ג' על פקוקים כ' יק כגמ' תנה כ, טור קט )יף קכחכמל"ו

 וכו' "מלפט" מפך והיינו גר קהות עליו לפקוק ו6ח7 "וקפטתס"1 מן והיינו כעלמו לגרות 6ח7 יכריס קני תריך כך,לר"י
 ינר ל"י יליף כ מה ?קם פקוקים נ' יק קס כקמח 6ך קכחכ: ג( טור מ )דף הל"ח פ"ג לזיקות 5"פ ועי' כוס. נוק"כעיי"ק
 היהיה 6חל לנליס קני קליך נרוח גלר נקמת 6ך מ"וקפטחס", יליף וכקן plm', כמק"י ע"ס "מקפ4" לכחיכ מסה ג'שיך
 נזה יי ולכך לכלות, עלמו 7קוחר וו5"ע וכו' גר" קהו6 "לפקוק הו6 5לק" מ"וקפטת0 ליליף וה6 גר, קהוl~pnts: 6 והג'גל
 עיי"ק. וגו' מ5ווח קבלת כקכיל הו6 לל"י וסך קנהגייר מכחוז רוקים06

 דומב. חייםשמואל




