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1  ירושלים דיןבית
 יוחסיל ולבירור  ממוטפלזית

 לאביו הבן ייחוסשאלת
 אדר בר"ח וילדה אקל ד ביוםכשנישאה

 142-ס"א מש' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

 הבן. את האשה ילדה תשכ"א אדר ובר"ח תש"ך, אלול ז' ביום נישאו ב' ואשתו כהן אימר
 א' ביום שנולד נאמר אחרות ובתעודות שבט, ל' ביום שנולד נכתב הבן של הלידהבתעודת
 היא שהתעוררה השאלה הלילה. חצות לפני זה שהיה מוכח הלועזי התאריך לפי כי אםאדר,
 כפנויה האם של דינה ואז הנישואין, לפני היתה הבן של ההריון שתחילת לחשוש ישהאם

 לאחר שהרתה לתלות שיש או לכהונה, לייחסו אין וגם הבן, של כשרותו לברר ויששזינתה,
 כהן. שהוא האמא של לבעלה הבן לייחס וישנישואיה,

 לרעהשאלה

 של הלילה תחילת האם ר"ח, בליל כשנולד הדין ומה למקוטעין. יולדת האם לשבעה,יולדת
 לא. או החדשים, בחשבון מקוטע  לחודש נחשבהחודש

תשובה

 יולדת לטכעס יולדת למקוטעים, יומת טיכס לתטעס יולדת למ"ר 5פי' זוטר5 מר 5מר נ: לח נזםכגמ'
 מיעוט סנים תקופות מיעוט פ"6(, 6 )כמוקל כן ותלד חנם ותמר סימיס לתקופת וימי hlc':למקוטעיס,

 מלכך וכו', ממרוכס ול6 כידך ממיעוט תמום כמס נטמר ו% ימיס סנ6מר מקוס רכל ופרם"4 אניס.ימיס
 יסורס ר' קסכר ס"מ 6: טס וכגמ' ימס. סטכיעי כתודט ימיס סני ונכנסו מכיון ימיס מנקמרכ5ן

 ו5פי' וכו', לידס סוס.זמן עייל דמכי סו~, לידת טרמת תסיעי טל סמדט כלמר ופרסיי גריס.ויפורק
 פירוס גריס, סיפוריו טס ונתום' למקוטעין. יולדת tws יולדת דקסכר ולו סממת סוי תסיעיכממילת
 ממודם. כקדוט כר-מ טתוקעיןטופר

__אחפפ



תנאיוחסין

 נשמע של6 חרם ד3ר יהודה ר' סל כטעמו לפרם כ6ת פקדון וסתה וז"ל: כתב תמו סי' סריגתםוכת"ו'
 כיולדת מסוזכרו ושע"פ ממייהו. דכר מ6ן ימיס מני וקותן תסיעי, כחודם ימים סני ליכנם ם5ריכהכמוסו
 דכינה ליה דם3יר6 מ6ן 6יכ6 ד3תטעה הו6 דכ"ס נשמר ו6ס קריך. שינו דכט' ולמר לחלק שפטרלטכעס,
 ד6פי' כיקרתי ככר לז': כיולדת כמו ימיס לסני טלס מקוטעין מיסיו די יוללת מ"ר 6"כ , למקוטעיןיולדת
 נרשה וכן ומתקבל. נ6ה וכר וסוף היה, כך מהיה ומעטה כלל, ימיס סכי כעינן bS למנעהכיולדת
 יעקב יסרם ועי' עכ"ל. ימיס. הסני 6לו סיזכיר מי מהם ר6ינ1 סלst~f 6 והמח3ריס המפרסים כלמהכינו
 ריס כתום' מוכח וכן סריכ"ם, טל ~Shlt כדברי מכושר תחלון כסלמך ד"ה טס רם"י דמדכרי 6 לויבמות
 ודגרי כריכים, מכושר הלפינו עוד יכלה ול6 עה"פ טמות פרם' עה"ח כרם"י 6נל דקקי, ah ד"הי6
 ים וז"ל: פ"כ ק"ק שכ"ד כרכי מהר"מ תטו' סכיך י סי' מקיר לכיח מכית וכללעות שהדדי. סתרירם"י
 5י מממע וממילם למקוטעין, יולדת לזי יולדת ד6סכחן hSb ממנה רסיס הכיש bS זוטר6 דמרלדחות
 כתכ וכה"ג תקופות, למתי דיולדת היה כך מסיס מעסם והנס שלמיס, חדטיס ו' מריך 6ין גריסטיפור6
 %ודות מוכרחים כו"ע מהרי רוקה 6ני עכםיו שמנס וכו'. ע"ס ימיס לענין למוקל תמז כסי'הרי3"ם
 מנ6 ד46'כ גופיה, המהרי"ט לטיסת 61פי' גדול, כדיוק הו6 סנייס ימיס מיעוט הגמ' סדורםסהדרטה
 סייגו היה, כך מהים ומעמס סגי 5תד דכיוס כדומה לסריכ"ם ו6פי' דקריך, דטכעה יומק ססו6ידע
 הסכע מקלת על סי6 הקפידם דעיקר ושמר לפנייס, 6חד יוס כין הכדל פיהק % מסתכר דל6ממוס
 למירוטי, מורה ז"ל רם"י לטון 6ין וכקמת סיס. כך מסיה מעסה ימיס כ' פנכתכ ומה 6מד יוסדהיינו
 סגי מקוטעין דכמכעה כתכ לס סי' ח"כ או"ם וכמו"ת עכ"ל. מסכרתינו. לדון זה נכל כיתן ל6ולענ"ד
 מאחרון. 6חד ויום מר6סוך 6חד ויום חדטיסכחמיסס
 לפמות שיהיס אריך הסכיעי מודם טמק5ת , האו"ם מלמון וכן , הייכ"ט כדעת כרכי מסי"ס מתטו'ומדוייק
 תדם הו6 כסליו דמחילת יג ס"ק מס הח"מ כלטון מדוייק וכן כ%ד, כטעות סגי bS1 כחודם, 6חדיוס
 6חד יוס 6חר נולד "דלפחות 5"ל מס: נסים מעמה וכסגהות כחודש", 6תד יוס בו% "לפתותשכיעי
 דוקא ל6ו מגייס ימיס דמיעוט זוטר6 מר מדורם מסדרתה כיון מס כרכי מסר"ס תמיהת ו5"כנחדס".
 הטכס ו6פמר כ%ד. מועטה 3סעס 16 יוס כמקאת סגי אולי דקריך, דמכעה יומ6 הסוף ידע מנ6סו6,
 יוס לפחות טעכר 6ל6 זס 6ין למורט, נחטכ סמורם ממקנת 6ף מודש, מל מנין ט5ריך מקוס מבכלמטוס
 תדרמו מסה לדבר ורמז טלס, כחודש לסחמכ חודם כמקלת חטוכ אינו מכך פחות 36ל ממחודש,6מד
 לחדמיס. שעות מח"כ 6תה ו6י לחדמיס מח"כ 6תה ימיס ימיס, חדם עד מסכתוכ 6 ה מגילםכגמ'
 סוף oSssn הנתעכרה h.h 1 סי' מינן מסריי מו"ת עפ"י יד סעי' ד סי' t~uosh כשו"ע הרמ"אופסק
 מעוכרת מהיתה %מר לכנה מייסינן ל6 חד"יס חמיסה רק כיניהס ם6ין אע"פ , כסליו תמילמ וילדםסיון
 גריס סיפורך דם"ל יהודה כר' דהיינו יכ ס"ק סח"מ וכתב ז'. 3ן ומו"ל גורמים דהחדסיס לכן,קודם
 ו6ף לד: ס"ק טס וכסגר"6 למקוטעים. דיולדת ס"ל דכו"ע כעכעה כיולדת מכ"ם לתטעס, כיולדתאפי'

 ע"כ. וכו'. למ"ר אפי' טס כמים שמוקל מודה כזה מ"מ סס, כטמו6ל טפמק ה"ה פ"6 יבוסלהרמכ"ס
 ו60ף והרמ"א, מינן המסריי פסק על פקפקו 6רזיס ועלי מאיר טהכית יז ס"ק טס פת"מ עי'ולס"ס
 והגאון מלים6 טעכל דוד רכי הגאון 6ך מינן, כמהכ"י דל6 לפסוק החליט טו סי' 6כסע"ז ח"כסמסרי"ט
 כב. סי' כנוייה וכ"פ סרמ"6, פסם לחזם הסיכו צרכימהריס

----------.
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 ופעמיס ג"כ, ס6דס לידת על טרמיס מלכנס חדפי יסורס ר' דלדעת לס סי' ח"כ 15"ם כמו"תוכתב
 כיון ומיינו למקוטעין, יו%ת דגם ומכר םיפור6, נקרץ וסמורם %נס, חרסי ט' ים ob סולד לידתנגמרת
 כמקלת 5ף %ן לידתו, נגמר פעמיס ט' כס*כס ס%נס מסטתנות סו5 %נס חדפי תסעס עליםמעכר
 סר5טון מממלך מקכמ סו6 סקנס מסלך פעמיס ט' כפיעכרו נימן, כסוף פנתעכרס מיינו סר6מון,מדם
 טכסן ר"ח מיסים מכונס וקין לילו, תוכל כסלו וכתחילת מסימנס מלמיס o~oSon מכעס ולח"ז ניסן,מל

 כמקלת סגי וקן מקלתן, 6ף סלכנס מס%י מתמע סו% על מיעכרו סגמ' כונת רק תפעם, כפופרתוקעין
 מחרון. ומקלתר5פון
 bSh מלידס עד סניסו6ין מן מקין כיון 5דר, כר"ח וי%ס ללול ז' כיוס %עלס מנים6ס דירןוכנידון
 לפי וגס מקוטעין, כטס bSh מקוטעין טכעס כ5ן וסין 5*ל, מחודם מקפת ועוד מלעיס תדפיסחמיטס
 %עת ו5פי' מביעי, לחודם לסממיכו דלין נרסס 5דר, חודם סל סר5סון כקלס םילדס תעודותכמס

 מספר hSb כחודם 6מד יוס אפי' נכנס bSt כיון כ6ן לחודם, נחסכ ספכיעי כחודם 5מד דיוססריכ"ם
 דעת לפי סדין סכך וכודאי פנוים, כעודם טנתעכרס למנית ים וע"כ להודם, נחמכ אינו כ%ד,טעות
 ימים מיעוט hSh לקוום לסחסיכו סמכיעי כחוום 5מו כיוס די ם5ין 6חרוניס ומאר סריכ"ם סלסמו6ל
 סגי דל6 ומוכרים מינן סמסר"י על סחולקיס 5תרוניס ומאר סמסרי"ט דעת לפי *מר כריך וקיןסנייס,
 מניסו5יס טלמיס כמס לס 5ין כ5ן מסרי ימיס, מני ועוי סלימיס חוטים ממס ~ריך hSh מלמיסכבמיחס
h~hכלכד. חמיסס 

מסקנה
 הבן. של כשרותו לברריש

-----




