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 ירושלים דיןבית
 יוחסיך ושירור  ממונותלדיש

 בבי"ד שלא לגירותה שטבלה לגיורת שנולדמי
 ישראל הוא אם גר של אביו שםוכתיבת
 210-סא מס' הדין בית שע"י הוראה  ביתתיק

 השאלהנוודא

 כמה שילדה ולאחר בעלה, עם נישואיה לפני בחו"ל גיור שעברה מאז כגיורת הוחזקה א'גב'
 כי אם הבי"ד, בפני היתה לא הנישואין לפני לגירות שהטבילה אמרה לארץ ועלתהילדים

 לחומרא שוב לטבול הצריכה בת"א האיזורי ביה"ד כדת. בבי"ד היתה מצוות הקבלתלדבריה
 בו וכלל "לחומרא" גירות מעשה על בי"ד מעשה לה נתן ביה"ד ילדיה. כל את וכן בי"ד,בפני
 היה שכבר הגדול בנה נם נמצא הרשומים הילדים בין "לחומרא". עמה שנתגיירו ילדיה כלאת

 שעבר לכך מודע לא כלל עצמו הבן נפרד. בי"ד מעשה לו רשם לא וביה"ד מצוה, בראחרי
 .גיור

החלטה

 כדין, היה נישואיה לפני הראשון גיורה בזמן האמא של המצוות קבלת האם ולאמת לברר ישא.
 לגיור. מומחה היה לא בצרפת סרסל בעיר 67 בשנת שגייר ומהבי"ד חשרו  שישמכיון
 כבר הטבילה, בשעת היו לא עדים גם וממילא מבחוץ, הבי"ד היו הטבילה שב17עת לדבריהב.
 נכרית. בחזקת שהיא משה באגרותפסק
 שהתגייר בשעה האם לברר יש מצוה, בר שהיה אחרי "לחומרא" הבן של גיורו כשרות בעניןג.
 אותו, שילדה לפני לגיורת הוחזקה שהאמא מכיון אך גיור. זה אין כן לא שאם שמתגייר,ידע
 בנה. את לפסול נאמנת אינה עצמה גיור את לפסול שנאמנתאע"פ

 שקרן, ונמצא גרים, במשפחתו ואין גר ואינו יהודי שהוא נישואין רושם בפני שהצהיר מיד.
 זה. בענין עוד נאמןאינו
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 לדיוןהשאלות

 כשר. הגיור האם עצמו, לבין בינו וטבל בי"ד בפני מצוות עליו שקבל גרא.

 בנה. את נם לפסיל נאמנת האם כדת, היתה לא שהטבילה ואמרה גיורת הוחזקהב.

 שמו. את גר בכתובת כותבים איךנ.

תשובה

 סטכילס כין סמילס כין לקכלס ממכוות למודיעו כין סגר עניני כל ג: סעי' רמח סי' יו"ד סטו"ע פסקא.
 עפני 5ל5 טבל 15 מל ל6 06 כדיעכד 5כל לכתמילס דוקק מיסו וכיוס. לדון סכטריס כללועס טיסיוכריך
 ניטר6לית, ומותר גר סוי לכדתם טטכלם ולטס לקריו טטכל 5ים 6ל5 גרות לטס טכל ל6 כפילו וכלילםכ'
 מל 16 סטכל כדיעכד 5פי' ולסרמכ"ס ולסרי"ף וכנילוסס. כיוס 5ינס 5ס טמעככת סמ~וות מקבלתחון
 ליס. פסליכן ל6 כן ממכס ומוליד יטר5לית נט5 05 5כל כיטר5לית, ו06ור מעככ כלילם 15 מניסכסני
ע"כ.
 יס6 מי ד"ס כ מס יבמות סתום' דעת סי5 טלוטס כפני טל5 גירות טבילת טמכמירס סר6טונסוסדעס
 כ סב קרוטין ותוס' ל5 סי' פ"ר טס סר6"ס וכ"כ לטכילס. ל6 5כל ממכוות לקבלת היינו טלוטסדכעינן
 כטוש וממ"כ גר. קינו טניס כפני טט3ל דגר ס"ז פי"ג 5מו"כ סרמכ"ס דעת סי5 סטנים וסדעס גר.ד"ס
 טס. כיבמות סרי"ף דעת הי5 ליס, פ0לינן ל6 כן ממנם וסוליד יסר6לית נט5 י6ס טניסכדעס
 טס וסטיכ סדין. מסו %ר נפיס עפ"י 6תת גיורת נתגיירס 05 נט6ל כט סי' יו"ד סלמס תמדתוכטוית
 סטכיכס כנפי תחת %מתופף 1כ6 וקלוסיו עמו טעזכ סו6 סגירות עיקר סרמכ"ס לדעת ד5ף כג5ות
 וקבלת סטכילס מסיתת דכיון לן לקרויי ו6תי גירות, לטון נופל וע"ז ס', כקמל לכנם יטרלל דת עליווקול
 כל5 ממס 6חד רק סיס ל6 ד5ס מטמע וממילך גר, סוי ל6 ע"כ מניס כפני 16 עלמו לכין כינוממכוות
 5כל גירות. למס מטבל כיון ממכוות קבלת ממילך סוי דטכילס מסני, לחוד וטכילס 3דיעכד מסניכי"ח
 לססכיס ססו"ע כתב ע"כ בדיעבד, עלמו לבין כינו סטכילס למ"כ מסני כבי"ד סמפוות קכלת סיו06
 ריג. עמ' ס כרך ירוסליס דין פסקי ועי' ע"כ. וסרמכ"ס. סרי"ףסיטת
 כיש, כפני טל5 מטיכ כטכילס, סכי"ד סיו hS מטול כטעם ט6ס קכז סי' ח"כ יו"ד מטס 53גרותופסק

 נטעת ט5ס קם מי' ח"5 יו"ד מטס וכנגרות ועייפי כויעכד. סועי% סטכילס 06 דדינה ספיקהוסוי
 לד"ס. נכרית, מחזקת לסוכי5ס לס מועלת טכילתס 6ין עריס, 6פי' כפנים פיו ל6סטנילס
 וטל6 הי"ד, כפני מל5 סיס כלרפת מרסל כעיר 67 3סנת ~hnh מל סר5סון לגיור טסטכילס זידןוכנידון

 סמ~וות טקכלת נקמר 06 גס כי"ר. כפני כקרן כבי"ד טוב טנתגיירס עד מגיור לס מועיל ל6 עדיס,כפני
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 "לחומרך" רק סיתם bS המניה סטכילה ולפיכך כספק. נתון זס מגס לגיור, מומחס כי"ו כפני מיהם%
 מעיקר גיור סיה הילדים תל סניור נס ולפיכך סדין. מעיקר 6ל6 6ותס, מגייר ס6יזורי מוין כיחכלמון
 מגיור כרעת ידע ס6ס לברר ים מ5וס, כר תחרי סיס סככי מכיון דנן, סחתן טל סניור וכעניןסדין.
 יודע קינו מסוק כתוקף טוענים סרי ומוריו ידע. מהבי"ד מה מועיל % ירט, hS ט6ס ממגייר,מסוק

מסו6נר.
 רכי S~b עלמי. לבין כיני נתגיירתי לו וקמר יסורס רכי לפני מכ6 כלחד מעכס 6 מז יבמות כגמ'ב.

 לפסול נקמן 6תה ו6י ע5מך 6ת לפסול 6תס נקמן 6"ל הן, S~h כניס לך ים ל116 6"ל עלים לך יםיסודה
 לגיורת 16 ליטר6לית נטוי היס י6 סעי' רמח סי' יו"ד ומו"ע סיח פי"ג 6סו"כ סרמכ"ס פסקו וכן כניך.6ת
 ומוזר הכניס 6ת לפסול נקמן וקינו עלמו 6ת לפסול נקמן ע5מי %ין כיני נתגיירתי וקמר כניס לווים

 קותו נגריך 60ס נקמן, קינו עקמו על qb כניס % יט ד6ס סקמס מס הרמ"ך וכמגסות דין. ככיתוטובל
 עמ' ג וכרך רע6 עמ' כ כרך ירוםליס פס"ד ועי' כיניסס. לחלק אפסר ו6י סכני0 על לעז נו5י6טכילס
 נקמנות. פלגינן 6ומריס טכסם ס6ופגיס עלרפט

 חזקתה הרי כניוריס מומחס סיה כי"ר אותו 6כן 06 טכמרסל, כבי"ד פנתגיירה טסוחזקה יידןוכנידון
 6ך ע5מס לפסול רק נאמנת כי"ר כפני היתה ל6 מסטכילס אומרת ו6ס אח"כ, % מנו% הכן 6תמכסירס

 כנס. 6ת לפסולל6
 כסו"ת ומקורו כלבו. ממותיסן 6ל6 כותכין 6ין אסופי 16 פתוקי 16 גר ט: מעי' קכט סי' כמו"ט פסקג.

 כתכ כ סעי' טס להלן דכטו"ע יז מ"ק מס סגרים ככיפור מעיר וככר מס. ככ"י הוכל יז סי' מ"כהרמכ"6
 טס. ככ"י טסוכ6ס 6מכנזית ותטוי ד מיי טו כלל הרק"ם כמו"ת ומקורו פכינו. 6כרהס כן כותב גרדכגט
 כג. 6ות מס מי' מכעס ונמלת מס ולכוס כז ס"ק סם י"מוכ"כ
 כמו"ע סרמ"6 מדכרי רסיס סכיך סמו6ל מהרכ ק% סי' ת"6 יוחק מנחת מו"ת עי' יפר6ל, ם6כיווגר

fWD~5b'וסוף יסר6לימ 6פס כו וי65 מהכתוב רסיס לוס וטים 6כיו, ע"ס נקרא דלחומר6 י סעי' טו מי 
 ופכיו מנכרית דסו6 דהיכ6 להיפך י"ל וכן סכיו, אחרי נקרץ כמותם דו%ס ד6ע"פ מקרי, 6י"כן

 גר מם6ר ולמנות כנו לסקרך ראוי דלין מסיק י5חק והמנחת פלוני. כן יקר6 כמותס דמו% אע"גמימר6ל
 מתוכו, מזוייף סוי 6"6 כן כתכ 1ל6 סיסר6ל, פכיו מס פכתכ סגר נ6 מי' מ"ג ומנן ממם כסויתנוכ"כ

 כעוכדbO 6 יכמות מגמ' ססוכיח לח סי' 6כסע"ז ח"6 מרדכי %וסי מו"צ ועי' 6מר(. גט %תוכורפוי
 כב כקרוטין ד6מרו סנדוו6ס יסודס רב כן סו6 יסויס כר דרים כחכו מס וכתום' גר, מהים יסודסדרכ
 שכיו. סס על נקרא 6כיו עם שנתגייר מי ד5פי' ומוכח ופכיו, סו6 שנתגייר הוה, יורטין % rha דגרכ

 ל6 מסטכילס שח"כ ם6מרס ומס כנס, 6ת םי%ה לפני גיורת סוחזקס bnh~a יוברר 06 דיון,וכנידון
 מממיר כת"א ס6יזורי סכיס"ד מס כנס, 6ת לפסול נאמנת אינס ע5מס לפטול שנאמנת שע"פ כדתהיחס
 סיה h~ns סנו0ף מסניור יומרר 06 6ך Dbh"~, כן עליו כומכין וקין %ורך, םל6 סיס סכן, 6ת גםוגייר
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 ולטמטט למעליס וניסו ופנינו כיקרו מוריו וגס "סכן ומכיון o~Dbb. כן עליו לכתום ים כודאיכדין,
 כרכר. היטב לחקור ויו כ6מנותס, 5ת קידדו הסעוכרות,

 לוין. דובאברהם

ב

 סיו ל6 וסכי"ד עלמה, לבין כינס טכלס היbnho 6 סל כגיור ס6ס נתברר ל6 סוכריס מסיפור הנה6.
 לחדר מתון סטמדו 6ל6 סטכילס בכית היו ססכי"ד 16 סם, נכנסו hb עדים וגס הט3ילס 33יתכלל

 יו"ד ח"6 ממלנט ממוקל ר' כתורת דן דכזס סטכילה, על טהמגיחו כטרוח נטיס עמה היו וכפניםסטכילה
 גיורת מענין וז"ל: מז, עמ' ז"ל הירטוכין עכר 6כרהס להג"ר 6כרהס כיח ממפר התמוכה ומקור קיטסי'
 כמיס להתגייר הרולס ס6טס 6ת מוטיכיס דנטיס hn~h כ מז וו3יכמות הרחלם לבית לסכנם רמותם6ין
 מי' יו"ד כסו"ע 6ך מס. והרק"ם הרי"ף הכיינו וכן וכו', מפות מקלת קותה ומודיעיס מבחון עומדיסוח"ח
 פחפ5ה ס5סס עם י%ו כטרות נסים כי נכון 5"כ(. וזס עיי"ם, סדייניס מל כפניהס דטוכלת hn~bרמח

 טרסות המקוס עד כ5וות6 עמסן ילכו ת"ח ופלוטם כד"ת, פרטיה ככל ימר6ל דת קבלתה לתרילמתגייר
 ל66מה םיט3ילו והמוחזקות וסיר6ות הכסרות הנםיס עס הגיורת המטס תלך סרח5ס וכדית לסכנם,כידם
 הטבילה וצחר עליהן, ודעתס להכנם מיכולים ~כול ממוך עומדיס ת"ח סמלוצה כי וידעו כד"ת,הגיורת
 ע"כ. כד"ת. טטכלס הם5טה הח"ח כפנייגידו
 6ל6 מתיר ל6 מלנט טמו6ל ר' הגולון ס6ף וכתב זה כענין הצריך יט סי' יו"ד ח"6 קומר יכיעוכספר
 סס להכנס מסיק ספסרות 6יזו כמימנה ממ6"כ גמור, כדיענד חטוב מהום סס לגסת מכנס טיםהנידונו
 דעת סו6 כן כי לי ונודע לפנות, הרו5יס 6לו נגד התוקף ככל לעמוד 5ריכיס ע"כ וצמר כלל. להתיר6ין
 ע"כ. כלל. כזה להקל b"u~St bSC סדורגדולי
 עלה וכך יסודי, טסו6 מטפחתו וכני חבריו כפני מוחזק עכמיו סעד מכיון י"ל לכ6ורס ג, כצות ממ"ככ.

 היס ד% מכיון מתוכו, מזוייף סוי b~h כן יכתבו כעת 06 6דרכ6 י"ל כוס סיסר6לי, פכיו כטסלתורס
 כילדותו. ונטפל גר מסוק וצמו( מולכיו נתון הקרוכיס מטפחתו ~גי ו6ף 6תד, ל6ףידוע
 6"6 כן לכתוב 5ריך רסוס נר6ס סמגרט, כגר נוה כסקלת סכתכ: קג סי' מינן למסר"י הגט כמדרורקס
 מכיון 6יפכ6 ס"ס י"ל לפי"ז ולכינורה עכ"ל. מתוכו, ומזוייף כםיקר6 דמיחזי סתם, 6כרהס כןול6

 מתוכו, ומזוייף כסיקרי מימזי הוי 6"6 בן יכתכו 06 לתורה, פכיו כסס ונקרץ כיהודי הזמן כלססוחזק
 כקמת פסוק ז5ת ידעו כן וצמו פכיו סוף דסוף לחלק מקוס ים כי ו6ס גר. טהו5 6הד ל6ף ידוע %דס6
 כהיקרץ מיחזי כזה b"b, כן מהוך כותכ ול6 גר מהוך ייוע ולפולס גר דמוי כעו3ד6 סתס מם6"כגר,

 מזוייף טל זה חמם ד~6ורה h~b, 3ן טיכתכו ממה פכיו 3סס מיכתבו דעדיף נ"ל מ"מ מתוכו.ומזוייף
 עדיף בכך, והורגל 6כיו כסס הזמן כל ונקרץ יהודי סהו6 יודעים מכולם כנדו"ד כסיקרון ומיחזימתוכו
 6ל6 פכתכ: ד מי' טו כלל הרק"ם כמו"ת הדכריס ומקור כגר, כך לכתוכ מנסג רק טוס th"h כןמלכתוב

 הו6 טיס סמון ו5כ כותכיס, סמוכסק וסמו 6כרסס, כן פלוני גריס סל וגיטין ככתובות לכתוכ נוסגיןרק
 הכמוכה. ככתיכת 6תר לטס למגות הגר ר5ה הרק"ם טל כעוכד6 וטס כולס.6כי
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 הגט כסדר ד% וזה לכד, 6ברהס כן hSh בכינו, הכרסס כן כחכו מל6 מטמע הרק"ם מניכריו6גכ
 כן ס5"ל פכתכ קב סי' מהרי"ל כטו"מ ורקס כ. 6ות קכט כמי' הכ"י כזה עמד וככר הנ"ל, מינןלמסר"י
 כתמו' כן ומו"מ סמיכי. רכנן טוכן כמעמד והוה הגר[ %חוב 5ריך פל6 נהיינו hS ותו פכינו6כרהס
 6כרהס לכתוב דקריך דכתכ וכיס, מינים עקמו מותר ולכינורה כר6כי"ה. רפיתי מכן וכמרומההרק"ם
 קריך סל6 כרק"ם bSnt דכונתו 51"ל 6כרהם. כן לכתוכ דקריך כתב הרק"ם והרי ברק"ם, כן וסמ65פכינו
 כליין מה נורקה הגר. נלי דהיינו ל6, ותו b"h כן לכמוס ם5ריך כתחילה למם"כ ר6יס וזה סגר,לכתוכ
 ירופליס[. מכון הו5' כמסרי"ל המגיסכזס
 ד6ה"נ י"ל התגיירו, טטניסס יהורס כר 6כיו ע"מ לר"מ טקר6ו סהוכימ מרדכי לכוכי בטס טהכי6ומה

 לו קר6ו חכס תלמיד והום נתגייס פכיו מגס מכיון 6לh"h 6, כן לכתוכ י5טרכו קולי כגיטו וכןבכתובתו
 הוי ד6ל"כ כן, יכתבו ד6ה"נ י"ל דירן לסכרך 6מנס כגט. יכמכו נס סכך רפיה ופין פכיו, ע"סהקנביס
 טל6 דידן כנידון מט6"כ מתוכו, מזוייף קינו 61"כ גר, טהו6 ידעו כולס ממס נקמר b~b 06 מתוכו,מזוייף
 וכממ"כ. גר טסו6ידעו
 ז"ל מורי רטיתי המגרם, וגר סכתכ: מ( )עמ' כז כהג"ה כ6 בסי' מרגליות למהר"י הנט מדר כספרורקה
 ומזוייף כטיקר6 דמיתזי ל6, ותו 6כרהס כן יכתוכ ל6 6כל וכו', ל6 ותו 6"6 כן פ' וכתב מעסהפעמה
 "ס יודע ט6ינו 6ים וכן נתמו, סגי קניו, מי יודע הו% וקין כנ"ך מכמס מזינתה 6פס וכן ע"כ.מתוכו
 מ"ן. מהר"מ סגי. לכד דנכינוי 6כיו כינוי רק לתורה לעקת בו סנקר66כיו
 ממו. כך וסיום מכינוי, גרע לOr~ 6 גר, טהור 6ף 6כיו מס לכתוכ קריך הכ6 דה"ה י"ל61"כ
 לכתוכ סים למעטה ס%ה קבלתו מפי זקן למדן לו ופסים סכתכ: עו( נעמ' 6 6ות לד כטי' מס עודורקה
 קור6יס דכולס 6ף מכוונה ולכפורה כן. כמטרות עקמו חותס וגס לס"ת, לו קורין וכן סו6יל 6"6 כןפלוני
 וכ"כ עלמו, חותס וגס לס"ת לו קורין וכך הואיל b~h כן כותבין כגט מ"מ תחר, כמס 6ו טלו, סגוי כססלו
 קניו, ע"ס מוחס ממתמך וכך מכיו ע"ס n"DS % קורין סכך כיון מ"מ גר סהו6 סיכך 6ף י"ל הכ6ס"ס
 ממ"כ לפי 61גכ קם(. )עמ' ז כהגיה עד בסי' פס עוד וראה 6"6. כן ול6 פכיו טס 6ת %תוכ 5ריך6"כ
 ונר סם: טכתכ כז הערס כ6 כסי' מרגליות למהר"י הגט כסדר לתקן צריך קכ, סי' סנ"צ מהרי"לכסוית
 כטפר ג"כ מכן וכמדומה כתטוכה, כן ל6, ותו 6"6 כן פקני וכתב מעטס מעמס ז"ל מורי ראיתיהמגרם
 למהר"י מגט כמדר וכן להר6"ם. המילה 6ת כתטוכה, כן המיליד אחרי להוסיף ם5ריך וכו',ר6כי"ה
 להר6"ם"[. "כתטוכה למוסיף פריך כן, מ65תי וטוכ סמיליס 6חר מנ"למינן
 היתה סמו6ל וכת רמל, כר ליס קרי מקומות בכמה וכרם"י, במוקל, דכת כרה מרי רב פ טז כרכותועי'

 כקדומה סל6 הורתו מרי רכ 6 קמט כ"כ כד6מרינן קימור וטמיס נתגייר ולח"כ סימנו ונתעכרסונסכית
 לכתוכ 5ריכיס סיו 6יך ויל"ע כזס. ממ"כ סס נ"נ כתוס' ועי' פכיו. ע"ס כקרץ היה ל6 ולכךהוה

 נמו"ר b"b, כן 16 56לו, גדל ומסתמא טנתנייר כיון גיורא איסור כן 16 רחל כן oh מרי, רכ מלככתונתו
 מ6[. וסי' כס סי' ח"כ r"sab חת"מ כסוית כזה וממ"כ כזה, עמד מככר כ סעי' קכט כסי'כדגמ"ר
 סס ככתוכס %תום ob 6כיו סס ידוע םל6 כחתן סס סדן י סי' ח"6 6כהע"ז מטה אגרות כטו"תמו"ר
 כנומם לכתוכ דסנכון וכתכ לכד. ממו 16 6מו פס %תונ 16 תכינו 6כרהס 16 כ6נ פמגד% המניכעלה
 כתר"ה ירגים 06 כנהוג סמופס תחת הקריאה וכטעת סגד%, פלוני כן ונקרץ ממו הנפכח מי כןהזה
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 3ן %תוכ כי כתרתי, כקטר יכתש ככתיבה 5כל הנוספות, התיפות לדלג יכול לסמגדלו, ככור זהעין
 פסולה, כתוכה טהי6 זס כסטר ממנו לגכות תוכל ול6 זס חתן וקינו גר ססו5 יקמרו הסרי 6פטר 6י6"6
 טס ולכתוב זרעו. על לעז וי51י6ו 6מופי 16 טתוקי ססו5 די6מרו מסוס לכד טסו 16 ס6ס סם %תוםולין

טגיד~
 כן, לעטות 5ין לכתחילה מ"מ כזו, סכרך כד6ית6 המגדף, על כך סתם %תום מקוס סים 6ף לכד

bShכדכי6רתי. מפורמין ד3ריס לכתוב 
 מל טעמו הכ6 וליכין h"h, בן %תוכ נרפה היה יהודי ט5כיו 6ף גר 63מת טהו6 כנד"ד לפי"זו6%ורס
 סלינו %ו"ע ההוחזק מכיון י"ל עדיין קולס גר. סו6 כקמת דהכ6 זס, חתן וקינו גר טהור מיקמרוסמג"מ
 5כיו טס לכתוב זריך %1ן n"aho, טל וכטעמו יהודי, טסו6 די6מרו כחוכתה לגבות 6פתו תוכל ל6גר,

 בו.טסוחזק

 וכן יהומע, כת כמס עממה והמזיקה מנכרי יטרלל ככת טס סדן ככ סי' ח"כ t"so5b כסג"מ עודומ65תי
 כזה והסריך מנית, להתגרם כסכולה מהיוס לכתוכ ו5יך כטר, הגט oh טס ודן טלס, הר5טון כגטכתור
 היהיה הנכרי, o~3b טס מנכרי ימר5לית כת טל כגט יכתפו ד6ס ממתפר דה6 ממילם: 3ד"ה מסוכתב
 כתו הי6 המלילות טמ5ד כיון מ"מ כתו, כטס לקורניה וקין כלכיס נמטכ ל6 הדין ממקד דנהי כמר,הגט
 כקרץ הו6 וכן 6, קמט כ"כ גיורך, ד5ימור כריה מרי ר' על זה לטון hn~h כגמ' דגס כת, לבוןטייך
 כיבמות כד6ית6 5יכ5, כן טהו6 מכניו 6חד על נקמר כטסיה 6ף זה טייך וסיס כניס עטרה חמתול5יכ6
 מריס טס טנכתכ סר6טון מבעלס הגט לפסול 6ין וממילך ל36יה זס טס נקצע וכו', עייפי לה6כ"6 כמ3
 יהוטע.כת
 לכתוכ ם5ריך כמו 5מס טס לכתוכ טהו5 ברור דכר לכת1כ טפריך נרכס עתם לכתוכ ט5ריך זה 3גט5כל
 וכו', יסומע כת כטס ע5מה טהחזיקס ולהוסיף גג, P"D וכפית כזגמ"ר כד6ית6 מנכרי יסר5לית כתעל
 כיון 6מס טס טיכתו3 כזה סגי bS 5כל וכו', 6מה טס עליה לכתוכ ~ריך לקהל כטרה טהי6 כיוןולכן

 6ל6 זו ט6ינה טמו נכתר טל6 סמה ויקמרו יטרלל הו6 מקמיה חיס3ין והרוע יהוטע ל3ת הי6דידועה
 טהחזיקה תיבות 6מס טס 6חר להוסיף קריך ו%ן 6נ, לס טיט הוטכיס הרי זו על כי 6נ, לס ם6יןתחרת
 עכ"ד. מדינך, 6כ לה ט6ין וגס סמתגרמת הי6 טוו ודקי מוכם מזה יהומע, כת כמסעימס
 וסלק מגידלו 16 סגידלה מי עיט ה6כ טס כו טנכתכ גט ולענין כתכ: כ 5ות כו סי' ח"ד f"uosbוכסג"מ
 דרמ3"ן 6ליכ5 כה6 מלינו פתורה וגס זה, 6ים כת כטס טמומזקת מ5חר כ"כ קפיד5 ליכ3ho 5, טסידוע

 עוד וכהנה 6טר, כת סכתוכ קרקס ומ"מ 6טר, 6טת כת b~b 6טר כת היתה ל6 דמרח מו( כונכמדכר
 גס למתיר ים עיגון כמקוס 6כל ככווו, טגדלתה פלוני כת כגט כפירוט להזכיר טוכ לכתוכ 6כלהרכה,
 עכ"ל.כטתמ6.
 ם% 6ף גידף, וגס ננו, גס ומסוק נו ההוחזק 6ני1 טס %תונ עדיף דככתוכה נרמה היה נכד"דמ"מ

 וכמום"נ. h"h כן לכתוכ ול6 6חריו,מתיימם
 ונם6ס וכנה ה5ס ונתגיירו מנכרית מן לו הנולד כנן טס סדן קלו סי' ח"6 יוחק מנחת כטו"ת עיינתיסו3

 כן. לעטות ר5וי 06 סכיו, סחרי כסמו להקרס חפן ועתם יהודי, נתור מלכיו ימיו כל ס3ן ונתחזקכמו"ק
 6כהע"ז D"tO ולטו"ת רחל, כר מרי מרב טדן לדגמ"ר טס וליין לתורה. קותו לקרוץ לענין הכונהוכודויי
 סנולדו דגניו טכתכ סחת"ם דברי על מס מסעיר ]וזה קענ סי' מהווית 3סמיס הרי ולטו"ת מ5 סי'מ"כ



 ירושלים - דיןפפקיתקכח

 ולמו"ת hSh, ד"ס 6 ממ יבמות לתוס' וליין סקר"פ, מעככיס וג'ינס כניו מיקרו ל6 ודקי טנתגייר קודם*
 התום' וכדברי כזה כ6ריכות פלפל ח( )עמ' 6כ כיח כקונ' סם סגרי"נ וכהקימת כזס, סקריך ממסיטר וכי כד"ה hD) )עמ' bs פר' S~5f סטרן סגרי"נ הו5' עה"ת כתוס' יעויין כס, סי' מ"f"DOSh 6 י5הקבית
 למו"ת מס וקייטתי ז 5ות מס לחכמה כיד מד פסיק פי"כ כ6 פר' תכמס כמטך כזה מח"כ ורקה יעוי"ם.סם
 כזס[. ממ"כ יעוי"ם כנדון, מפריס ולעוב הנ"ל י5חקכית
 הרק"ם כתטו' עיון לי וים להם. 6' דדין לס"ת לקורינו ה"ה b"h כן כותכין דכגט דכיון כתם ג כקותוטס
 Oc ליזה ע5מו לקרוץ יכול 06 6מס ha~S ורוקה כיניכס הנתגדל גר על ומם6לתס וז"ל מכ' ד סי' טוכלל
 כתוכה ס5ותס יר6ס תטוכס ל6. 6ו כטיקר5 דמיתזי 16 ככתוכס, כך ויכתוכ כינוייו עם פב"פ כטןהיר5ס
 וגיטין ככתובות לכתוכ נוהגים כך 5ל6 וכו'. הזם סיום עד מס כקותו כעיר מוחזק טל6 כיון כתוכםקינה
 ממוס דוקק וסמפמעות כולס. 5כי סו5 גוייס המון ו5כ כותכיס, המובהק וסמו הכרסס, כן פקני גריסטל
 קכט סי' 6כהע"ז כפת"מ כזה וע"ע למנות. יכול סנייך 6כיו דפס כתכ יג סי' יז ככלל וקילו 5מזוק,דל6
 עכ"ד. דס"ק

 הרי מ"מ לכונס, 6כ סו6 טיס המון ד6כ ומטעם בכרסם, כן הכ5 דכתכינן דנסי קוביתו, הכנתיול5
 דהום למנותו יכול בינו מפיר וכוס ממם כבכיו סיירי החס מם6"כ נוהניס, כן ורק ממם, בכיו קינוכפועל
 5חד כ6דס הכתכת ומה מכתב: מס ורביתי סתטו' כגוף ועיינתי ועוד, ז6ת 5חריו. ומתיימם בכיוכפועל
 יוסף ממו וקרץ פכיו מס מניח פכיו טסמיר ו6חר ממעון כן יוסף ממו והיס יסמע6ליס לדת פכיומהמיר
 יוכל 06 6ף המכמירין 56ל 6ני תמס מגט, והכפירו המדם מס כקותו קמתו 6ת גרם לימים סמו6ל,כן
 6ף וי"5 וכו', סגזרס 6ת מכטלין דכריס ג' כ טז כר"ה כד6מרינן 6חר טס 6 ולקרוץ סמו 6ת למנות5דס
 כן יוסף בו מכתום סגט והרו6יס למנות, יכול הי5ך 5כיו פס 5כל ומרס, כ6כרסס ממכינו כמו סרספינוי
 כתכ סכתמילס כדבריו לדקדק וים עכ"ל. טמעון, כן יוסף כעלה דטס מגורמת ט6ינה יקמרוממוקל
 זה ומס המדם כמס סוחזק ככר ו6%ו' זמן, מרכה 6חר דמטמע תדם, טס כקותו קמתו גרם"לימים"
 הוחזק ככר והרי וכו"', מגורסת 6ינס יקמרו ממילל כן יוסף בו פנכתם הגט 6ת "וסרוקים זס לחריסכתכ
 הרו5יס טל חרם ים ושן רכים, כפני כן הוחזק ד% *מר קריך מ"מ "לימיס" דמוי 6ף וע"כ סחדט,כמס

 הילך זוכיו oe "6כל כן לפני מם"כ ולפי"ז ממוקל. כן כתוב וכגט ממעון כן יוסף כעלס מס כימיקמרו
 עקמו טס ורק למנותו, זס על כעליס קינו bl~c מכיון 5כיו טס למנות כלל ד6"5 הכוונם 6ין למנות",יכול
 טמס 6ת טינו ט6נמיס מקינו מהרי ס6נטיס, 56ל מתקבל טמו דסינוי הכוונס 6ל6 למכות, כטניסהו6

 למנותו, יוכל וסיגיך 6חר סממו ידוע דסרי ה5נטיס, 55ל מתקבל קינו מכיו מס טינוי 6כל וטרה,כ6כרהס
 כן, מוכם 16%1' שיו. מס DA לטנות יכול טפיר כהוחזק סה"נ 5כל מטרמת. דלינה יקמרו הרו6יסולכן
 ממעון כן יוסף מני פמוט גט כפ' דינן הSD 6 טסקסס ד סי' טו ככלל סג"ל סר6"ם מתמו' תיקמיד6ל"כ
 יכתכו ממולסיס היו ו5ס יטללו, יעמו כילד וכו' זס על זס טטרות לסו5י6 יכולין קינן 6חת כעירהדריס
 ודקי %5 ר6וכן", כן "י5חק כמס ויכתוכ סמו 6ת ימנה מסם 60חד זה, דקלוק %ל מליכין 6נו ומהוכו'.
 מס למנות יכול קינו וסרי "ר6וכן", כן "י5חק" מיכתכן כתכ ו6יך וכו'. סוחזק ם% מס ו%תוכ למנות6"6
 6כיו, מס נס לטסות דממני וע"כ במעון, כן מיוסף "במעון" כן 5'י5חק" טימנה לכתוכ קריך והיס6כיו,
 ודו"מ. מסני ל6 הומזמ כל5ורמ
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 כמגול דמי מכ סי' חו"מ כרמ"ד טסוכ6 מיימוני התטו' מדברי %זן י5חק המנחת כתב ד כקות להלןוסס
 וליין כך. לכתום רמוי וגדלו הו6יל וכסר מתוכו מזוייף 61ינו 3ני, כסטר עליו יכתוכ כיתו כתוךיחוס
 ולטנות כנו לסקרון ... דמין דפטיט6 והסיק קכס, סי' ח"ב r~uo3h ולחת"מ עו סי' כ6כסע"זלמת"ם
 וכפי לתורס כמעלס מכיו כטס וקרמו מוחזק ככר דסכ6 וכממ"כ מנד"ד למלק יט עדיין ולכ6ו' גוי.מט6ר
 טסוחזק. כסס %תוכ מקוס ים טמ6 61"ככל,
 וליין ליכוס, כזקוקם עי"ז סי65 חורכך מחמס סמו למנות דלין סכתם קטי מי' מ"כ מנח"י כטו"תוע"ע
 ג-ז. 6ותיות מט סי' ות"ד יד 6ות 5ט סי' ח"ג מנחיי וע"ע קכה. מי' מ"כ t"uo3bלחת"מ
 על יז כד דכריס סטוריס כפעל מנס סמ6מן. 6כיו כטס לקורינו כיתום סדנו כמה כזס 56יין 6ורח6נו6גכ
 דמי מנולד כקטן טנתגייר גר לך לומר ויחוס" "גר 6מר ול6 כתכ: יתוס, נר מטפט תטה ל6מפסוק

 כסס לכני כם' ועי' הטוריס(. כעל דברי 6יטטמיטתיה כ6ן דקרך 3טעמb"D'St 6 קנייכמקי)ולסגר"ח
 לדין מקור למ5ו6 דחתרו כז ס ותתחנן פר' חכמה ולממך סג כע"ז לתום' כליין זחל צחור להגרמ"לעה"ח
 ו3רכיד כתרן, עטו 6טר הנפם ו6ת מהפסוק כ כב יבמות סר6כ"ן וכמי' מגלן. טנולד כקטן סנתגיירגר

 עוכר נר מטפט דמטס הי"כ פ"כ טנסדרין וכרמכ"ס טס, הכרסס ויוסף וכפי' לך לך פר' ריס עה"חסזהכ
 יעכור 61"כ יתוס גס סו6 גר כל דס6 לסקטות הכילו טס המפתח ו03' לקוין, כג' גר ומבפט לקויןכב'
 כזה[. כליינו מה ועי"ט ללוין3ג'

 יז סי' "כסופו המו"ת וכחלק מ1כי6ה( עכ"ד ז5"ל פי63נו דוד ר' )להג6ון הלפד לכני ספר לידי כ6והלוס
Sha1וז"ל: רוכה. 6ת מעתיק סנני סתסוכס טל חניכותה ומחמת כענין, טס :oSbr טעמו 6מד נחור 
 6ם6 6כרסס וסמו לכיתו 6מר 6ים לקחו קטנותו ומימי מטס. רפאל ליס קרו וסכי מטס בכיו וטסרפאל
 כנו סו6 כ6י5 ככיח נתגדל סוס והנער 6כרסס וימת סתס ומכוסו 6כל מפתו ופרנסו וזנו %ן לוויהי
 hDb מטפממו וככינוי לכרפס כן רפאל ממו טיםכ ס6למנה תובעת סנום6 לפרק מהגיע עמה מןממס.
 לקחת מאנו הקהל ולנמי לס"ת, ויקר6והו 3כתוכס יכתבו וסכן הנז' סמנומ כעלה לטס זכרון יסיסו3זס
 הבוכתנו. ומיחליס כן לעטות יכולים 6י כ"ד מלתנו ודורטין וסו6לין ס6למנהדכרי

 כן סיס והוא נחור כן לכן כשן 36ותס ם6ינס למי מתייחמים כניס כתורתנו סמלינו 6מת סנהתמוכה.
 סרמכ"ן וכמ"מ סרם, 6סר כת איתת וטוס 6ונקלום תרגום כנומח6ות וים מרח 6טר כת וטס וכןכתולל,
s~ftמס על ונקראת סר6פון מכעלה קסתו טהכי6ס 6טר 6מת כת מיתה דסרת פנחס פ' עס"ת ככי6ורו 
 כעיני ניכר סיס רכך ככי6ורו סרמכ"ן מ"ט מלכד נחור כן דלכן מהנך לחלק 6יכ6 טוכ6 6ך 6סר.כת
 כבניס ה"מ כניס ורני זקינו ע"ס דנקר6 ס6ני סתס ז6ת גס 6ף מולכיו. נכבד סו6 כי מעלתו כעכורסכל
 O"D קכט םי' פטוט גט נם' ג"כ והו"ר סקול כן ממפי3וטת קלח סי' כמכתכיו מוהרתני ה' טהכי6)ומה
 כהנה ראיתי ל6 6ך ככניס, ס"ה דכ"כ מטע"ז זקנו ע"ס דנקר6 סך היינו כן היה ס6מת 06 גסנ6,

 וסוף יסונתן על ק6י טלול וכן סקול, כן יהונתן כן מפיכוסת נזכר כ6 ומי' ט סי' כ דכטמו6לככתוכיס
 טגס נמלס יחום לענין והוך מתנייך 6חר לענין 6סר כת דסרח ההיק וכן 5"ע( מוהרותי ס' ודבריפמוט
 מסכתוכ ל6 6מר כת היתה דטמה 5מר סרמכ"ן נדחק וכמס סס. סרמכ"ן וכמ"ט 6טר ממטס מיה36יס
 דטמס מפרמי אינסו וגס רחוק סתרגוס דלטון סכתכו סס עס"ת כתום' ויעויין 6טר, סל כתו דהיתהר"ל
 דל6 קמרו 6 נד 3פסחיס התום' גס הכידינו. 6ונקלום תרגוס כטוס זה נוסח נמ65 ל6 וכאמת כךהיתה
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 גדלו טסו5 מגס דעלמ5 זר 5ים מט5"כ הנז'. כהמרטס ד% וזה כנו קמתו לכן טיקר5 התורס ככלמכינו
 מיקרם מכינו ל6 מ"מ ילדו כחילו מעה"כ כיתו כתוך ויתומם יתום המגדל כל וחז"ל והתקהו וס6כילוככיתו
 טהרן כני מטס מכתכ עג 6ות כנ"ך לטון קונ' יעקב קהלת ועי' פ'. כן כסס סיקר6והו וכיופם לקם"תכנו
 עי"ד. ממם, כנו מהול למי רק 3ן קורין דמין טכתכ פסמו"ס
 סטר טכתכו וקמתו ר' על מם סי' מספטיס לס' מיימוני כתסו' סוכך כתסוכס כ"כ למהר"ס דמוינו6יכר5
 5מי לחמותו כתכ ר' ו6ס וכו', יתוס דהמגדל סו5 מעלייך דלימנ5 והטיב לכננו ותנו בו וכתום 6טתולכן
 כ5ס ליס דמרחמ5 מטוס דלמ5 בכך מה 5מי נכתכ 6ס פב"פ דטמס דכיון למטרק מרענון ל6פב"פ

 חמותו לגבי דה"א טכתכ ססמ"ע על טפקפק עה p"D כהגה"ט מכ סי' כחו"מ מכנס"ג דכרנסונעלס
 ועוד וכו'. רכי נעוריו %%ף לקרוס ר5וי היחוס גס 5ז כנו נקרם וכו' יתוס דסמגדל כיון ועודיעויי"ם(,
 כסתמך מכ מו"ס כחו"מ הרמ"א ופסקה ע"כ. כניס, על לכות יומתו bS כיס וקרינך כקמתודהכעל
 הרכ דנדון מ%ד 6ך ככן. % ויהי כיתו כתוך מגו% יען אכרטס כן ככתוכס לכתוכ ר"ל וכפ"זיעויפו.
 hS כיה וקרינך כקטתו דהכעל ועוד וכתכ מסייס וכמו ~hnSD, יתוס %ל ול5 דוקק קטתו ככן סו5הנס
 כנ"ר דמהר"ס תימ6 ד5פי' כס עוד יתוס. ככל דינו 5ת דגקט הרמ"א על התימה ומן ע"כ, 6כותיומתו
 מ"מ אמתו, כן טסינו 5סי' אמרו יתוס ד%ל וסה"נ 6מכחריות6

~fts 
 %כיו כנו סכין סטר סוי דזס לניד

 מזוייף ולקרותו הסטר %רע 5גו מכלין רק המקבל הו6 ומי הנותן הו6 מי כרוריס כממות ניכרוטס
 למי למקרי 5ינםי דרגילי סימום בית כ6ן דלין מסריס כתכ ע"ז 5כיו, 15 כנו חיכת נו טכתו3נעכור
 ול6 ניהו דליהו הדבר ברור כנו לפכ"פ נתחייכ D"St בו טכתוכ רו6יס ט5נו וכיון כנו 15 5כיוטגדלו
 זר, לקיט טיחן כסטר 16 קמתו לכין כינו נכתבת דסי5 ככתובה 5כל כנו, טכתוכ כעכור ליהמרטינן
 עלמו כטס ריעות5 ד6יכ6 מאחר ס' סו5 6כיו טס יען איננו כי יאמר הו6 ממגד% 6כיו טס כוכמיכתכו
 כלל t"h~o בתטו' כיו"כ על ככתובה כטרמו זה תמס מפינו וככר אכרטס. כן כתוכ וכסטר מסה כןדסו5
 עם פב"פ כשן םירפה טס איזה לעלמו לקרות יוכל 05 5"ה ליקח ורוכה הנתגדל גר על מנטלל ה סי'טו

 הוחזק טל5 דכיון ט6ינס כמי כתוכה מלותה והטיב 15"ל, כטיקר6 מיחזי 6י ככתוכס כך ויכתוככינויו
 דמייך דליתך כמקן זו וכתוכה וכו', כתוכה כלי קסתו 6ת מפסה ונמפה סוס סיום עד פס כאותוכעיר
 יאמר וסוף ממס 6כיו דפס ידעי כו"ע h~o 5כיהס כן ככתוכס נכתר 05 ה"נ עכ"ל. עליה למתפסואין
 קטתי. ז5ת6ין
 וגס לס"ת כן ויעלס 5מו כעל כטס כעלמו יתתוס מהחורג היתכן הרכ סתמה כטללה דמ"ר 5מתדהנס
 כן מרגיל 6טתו ככן ד5פי' מזאת וגדולה לדידן ממם כו טיט מסייע הו5 אליס. כן 6כרהס יכתוכככתוכה
 כין למלק מיל דל6 החילוק כעיקר הן למכרתינו גמור מנגד הו6 החתים הגאון 6כן זר. לקים כיםתמה
 כן כתכ מפיר כניס % 6ין ד6ס חריפ6 כסכינך פסק דהו6 סדין, כעיקר ומן לכעלמ6 דמהר"סההיק
 מיחום, כית כ6ן 6ין כניס לו דלין כנ"ר דעתו ולפי כעיניו. הוכמר ל5 דניס לו דהיה נ"ר לגכי רקקליה
 ממלקינן דטפיר ד6מרי 5נ5 ז"ל מת"ס סג' סככוד כם5 מול קדה דמחוינ5 כתר המעט רעמי לפי5כן
 וכל כתכתי ככר 6מר, כת דמרמ מסהי5 סת"5 מדברי עלמו סנמתייע ומה לעלמך. דמהר"ס סהי5כין

 גירס5 לפי ו6ף כחכה, טיעם תלמיד 5יזס יודע ומי מקוט כמוס נמהלת bS ז5ת ונסחך דמ6וההר5פוניס
 יודם הכז' הר3 דגס וקמר לחלה 6יכ6 ותו וכנז', 6יחמר הקרן נחלת דלענין ממס רמיה 6יןז5ת
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 רופין וסיו וחתומה כתורס הכתובה לפניו מענין 63 סכ3ר כנ"ך 5ך ככתוכה, כן לכתוכ 5יןדלכתתילה
 דלינו וקמר לדתות הדוחה יכול היה ידו מתמס הקמה 6ת לסופיך סל5 וכדי לקח 6סר ה6"ס 6תלקמור
 ריוח6 לכן דמהר"ס, 5ההי6 עומס ולסמוך קטתו בן טהור וכפרט כן לכתוב הו6 טהדרך רק ממם3נו

 יודם סו5 גס ~תחילה 5כל כנו, טסוbS 6 06 6ליה 3ן לכהוכ הי"ל ל5 כניס לו דים דכיול לנ"ר6סכח
 מס דלין כיון הננה טפלה כזו וכתוכה כתוכה כלי טסתו להמסות 5יסורbyh~ 6 כיון כלל כן לכתוםם5ין
 סי' ח"5 יעצן ם5לת הגאון כטס סה3י6 י5 מ"ק ריו סי' יו"ד תטוינה לפתחי ורקס סניטה ברור.הנעל
 כממס ו35 3ן 3סס מזה זה מנדרו 6ני לו קורא והלס כנו וקוראו 5חר 5דס טל כנו 5ו יחוס דסמגדלקמה
 וע"ז נ5טרין 3נדריס דמיינו למומרץ ולזליכן הוי מפיקך העלס, חס זכרון כלי לזה זס מתנם טנתנו16

 35רהס, כן לכתוכ 6ין דככתוכה למ3רתינו ומחסה ומעוז לעיניס לנו עי"ד וכו'. לתובע מומרץוכממון
 נכמכ ~bS %1מר לחומרך לילך לנו ים 5"כ כתובה כלי otho להמהות ד5ין 6יסור5 ליס חט3ינן 5ידממ"נ
 חומריו הכתוכה, חיוכי מהוך מממון 6מר נלך 061 מסה, כן רק 35רהס 3ן קיננו וס3על פה ס3עלטס

 המפריס גג 5ות ה3' מע' הכמיס חלק מר"ח ועי' דבר. למוס לכוף יכולין הגחנו שין לנתבע וקולףלתובע
 5ות הכ' מע' הכלליס חלק הסרס פ5ת 3קונ' % עוד ראיתי ו5ח"ז ו6מ"6, כנו מיקרי 5י קסתו ב3ןס~יין
 כעת כי ר5ה נ6 לך כ5ו"ר ה6חרוניס רכני עלוהי טמיכין ודיטרין הלזו מהר"מ 3תטו' הרחיב סה6ריך60
 פנקי. לי5ין

 3גט נכתוב מס 6יזס קטתו 6ת לגרס ינוק הזה הקים ס6ס 36רהס 3ן נכתוכ 6ס קמרת תקלס לנוועוד
 רפאל נכתוכ ו5ס 5כרהס, כן ~SbD כתוב וטס לפנינו ההכתובה ז6ת טל בעלס קינו hSO מטה כןרפאל
 וגדולה דפמול, וטמס סמו טינה ומו"ל מטה כן רפאל הו6 הקמת רעל מזה גדול פיסול לך 5ין 36רהס3ן
 ה"ה כניס רכני A"Db דפס1ל המגרם סל 6מו 6כי טס כת3 ד6ס קפד סי' כמכתביו מוסר6"י כתבמזו

 הכ6. כ"ס קכט סי' הב"י וכמ"מכמניס

 ההוחזק וכל 36רסס כן רפאל 3מס עלמו ויחזיק יום ל' לו דנמתין ונאמר כאלו תטטות למלק נרפהו5ס
 כטס 6ל5 חזקה כתר 5זלינן ל5 דע"כ הו6, כדותך ודאי bo וכנודע, טהוחזק מס ע"פ כות3ין מעירסמו
 3טס טמו והחליף טמעון 3ן יוסף סמו מסיס מי על יג, סי' יז כלל כתסו' הרק"ם וכמ"מ 6כיו 3מס ל6מלו
 6ת למנות 5דס יוכל 06 ד6ף הגט 6ת סר6"ט ופסל זה, 3מס קמתו 6ת גירם ימיס ולאחר סמו5ל כןיוסף
 מס כי מגורמת אינס יקמרו סמו6ל כן יוסף בו הכתוב הגט והרו5יס למנות, יכול סיחך 6כיו מס 6ךטמו
 ויותר 5'י ממו ההוחזק ד6ף הרק"ם הדגרי ומכופר י. סעי' קכט בסי' מרן ופסקה ממעון, כן יוטףבעלה
 כתכ ל5 טעו סי' כח"א הרדכ"ז ו6ף מט, מ"ק ג"פ ויעויי' להדיץ, קלח סי' כפו"כ מוסר6"י וכ"כל"מ

 כלל סמו מינה ל6 כקילו חסכו כנע וגס ho' 3טס ול6 סטני 3סס קותו מכירין דסכל סיכך רקלסחיר
 החזקם. ליה מהני דל6 יודס הרדכ"ז גס המינוי 3סס 5כיו מס דיכתה היכף Ssb טמו, נכתר דל6מטוס
 מסני 36יי למס דגם סר"ל )6מכנזי( מקומר גט על טהתמרמר )6מכנזי( דוד צית 3טס כד ס"ק פת"חועי'

,or)fnoקלמר ל6 סרדכ"ז וגס ומוהר6"י סריסם מדכרי לזוז דלין דק6מר סו6 ומר hSh הרכס כטירוף 
 רמת סיכך היינו פכיו לטס מזקס רמסני למ"ר ד5ף גג p"DJ ג"פ כת3 הרי דין מן ו3ר יעויי"ם,טעמיס
 מהני. hS לכו"ע ד6ז כמייס פכיו 06 6כלפכיו
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 חיימינן % סכתוכה כתיכת דכמעת לסדיק דכתכ מ סי' ח6ס"ע כ"ד כם' למוהרי"ד דחזינ6 ק6יקוטט6
 מס ככתובה דכתכינן oah לים6 וכ6 ונתגדל כן וילדה סזינתס פנויה על ק6י והחס לגרם מיכל ממתעל
sboפסול וסנף 6מו 5כי מס כגט ויכמרו לגרמה כ6 דסמ6 למום וים 5מר וקין וז"ל: וכתב 6מו, 36י 
 דכטכ6 ודקי hSb וכו', לזה לחוט לכו היה לס"ת כמקורין 6"כ 5ית5 ד5ס לסכי חייטיכן ל6 דודתיוכו',
 חטם6 לסך חיים ל6 דסרכ סרי טס. עי"ד וכו' ככתובה טכתוכ הטס כו לכתוב כגט ממגימין 6יןלנרם
 עתה רסן לנ"ר תדין 6תס וגס נחכם. הגט לענין ולכמנכ6 מס סו6 כקמר ונין מנתנו רק לגרם יכ6דטמ6
 ועיי"ס נעמה. 6יך כרקה גירומין לידי וכמינם כעלם טס דהום 6כרסס 3ן לכתוכ ס6למנה רפן נ6נעמם
 סריסם מדברי רזייתו ודחס כגט, 5כיו 6כי טס כתיבת כענין וסקריך כדבריו מון מס ס6פדכ6כני
 ד. סי' טו כללכתטו'
 והגט זס כמס לגרם יכ6 לטמ6 למיחם ד6יכ6 דכיון לנ"ר סו6 סדור הקפד: לכני כשו"ת כתב דפייווכסוף
 ס6ס 5תריתי ריעות6 6סכחנ6 תו ממס. זס כי שכיו מס רק שכרסס מס ככתובה לכתוכ 6ין לכן פמולהו6
 מסם ישמרו דחיס טסם ס6כ מן ושחיו כניס כלי ימות דטמ6 ערוס לחיסור חייסינן שכרסס כןנכתוכ
 כי דודתו ערות ליסור לידי ויכוינו מטה כת הי6 והכת 6כרהס כן וזה ממס כני 5לה טהרי ס5ס מןשמיס
 כן ול6 מטס כן רפ5ל כ"6 ככתוכס לכתוכ hSC לממות רשוי כיו"כ ותולדותיהן מן OSbo סחסטותעפ"י

 יכולין הכלמנה רכון לעמות 6ך כשחרת, לסתליפס ופריך פסולם סי6 סרי ככתוכה כן כתבו ו6ס36רסס,
 ויכול כגט כתכינן ל6 סמטפחס כינוי ~ho ממס כן 6ם6 דידיע רפאל זס כשופן סמטפחס כינוי~תוכ
 מעניינו. מלמד דבר סנלע"כ עמנו. כמעמסו יתנסגו שמריו וכניו טירפס ממפחס ככינוי טכסו לכנות6דס

עכתו"ד.
 דומב. חייםשמואל




