
איוהסי,

 ירושלים דיןבית
 יוחפין  ולבירור מלנעתיזימ

 יוחסין לענין שחלה או ביציתתרומת
 ואילך תקש, ,DY' יא כרך בפס"ד שנדפס פונדקאות, בנושא לפס"רהשלמה

 164-שע מס' מדין בית שע"י הוראה ביתתיק

  לתשובההמקורות

 ומן טהור מטהור מן סי651 כל דין וכעין ממילי,  מב5 דור 610 ה6ס יחס, דין לגני והמנוגן ש6.
 ל6. 16 טמ6,הטמר
 כל לס סים לע"פ טהורם, כמין מילדס טמ6ס כ: סעי' עט סי' יו"ד כסוייע סמלינו ממס ז6ת ללמודונרסס
  הס"ך וכתב יימ6ס. סימני כל לס סיס לע"פ מיתרה nhnw  כמין  ליעזה וטהורה יסורה, טהרה,סימני
 טמור עוף כמין ילדם 6כל טמ6ס כסמה כמין דווקן נר6ס מותרת, טמ6ה  כשין  נילוס וטמורה ה:כס"ק
 כלכילה. יסור טהור עוף דמות כה ומ65 הכסמה דססוהט ס סעי' יג סי' לעיל הט"ו סכתכ וכמויסור,
עכ"ל.
 כ ג גדם כתוס' מכ61ר טהור, סטסור ומן טמ6 הטמ6 מן היו65 דין 6מריגן ל6 דכעוף כ,ס הטעסוסנה
 יסיר, ד6גמ6 תרנגול ריי  ד6מר )טעמיה ר"פ נגמ': סם hn~h דפנה תרגט)ת6,ד"ה

 תרנגולתי
 ד6גמ6

  טס וכתוס' דר"פ. 6ליכ6 הו6 טהור עוף דסהוbto  6' רקת, ייבי תרנטלזי, .פרפיירי,,
 ל6 ס6ס נהרי טסור סטהור מן הי651 כל מטעס סרי ול6 טהרה מיפי %  מיין %י יסור סוברריגש,, תרנגילתי

 גמי וגקכה טומ6ס סימגי ע"י ממילי וג6סר קגדיל מעפרי n11Dhol מטילה כי5יס 6ל6 ס6פרומיעה
 כדפרימית. קגדיל ומעפרך סכי5ס מן 6ל6 י65 ל6 לפרוח דה6 גורס, 011 ,ה ד6סר למין לחוסרה6ין

 מן סי651 ממוס סוכר 6ת לנהיר וקין מותרת, וסגקכה יסור הזכר סיסים דיתכן מכויר הריעכ"ל.
 ועפרו" הכיה מן וגויר דכיון מטוס תוס' כדכתכוהטמור

 6ת "סור 6ין כן וכמו קגדיל, מעפרך
 וקין קגדיל, מעפרך מס6פרוח כיון טעם ומ16ת1 סזכר, מן כס מים כיון ~hnv מן סי651 מ5דהנקנס
 שופית רגבי  סחך  טכתכ למס הטעס וזס עפרות, מן מג51ר כמס הטהור מן hnDo 16 מן לי651מייכות
 טהור. סטסור ומן טמ6 סטמ6 מן סי651 כל 6ומריס6ין
 עד סי' יו"ד מת"ס כתסו' עי' טמ6ס, כמין סילדה וטהורה וז"ל: כ6 ס"ק עט סי' תסוכר כדרכי כתבוכן

  %פרותימ 1S1AI  כילים  טיטילו ntrtth בר %ו  %ייזית לענין קורמיה 6גכ התמוכה כ6מ5ע טסמכתב
 הטהור מן סי651 כל הכלל ד,ה דמותרין, ליה דפמיט6 הבר, לווזות כר 16 11116ת כדמות הסוס"פרוחיס

 הטמור מן מן היו65 דכל דקיי"ל מס דבל מכתו תניינ6 מרככה כדגול יעויי' 6מגס לדרכו, עיי"סטהור,
 ג בגדה התומי מכתבו וכמו הטהור מן סי651 טמ6 להתיר סייך ל6 כעופות 6כל ומיה ככרמה סו6טהור
 ד"סכ

 תרנטלת"
,hnah1 .כ,ס סמת"ס על ססתפל6 קמו ומיי קמר סי' יו"ד סלמה כית מו"מ ועיי עיי"ס 

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 ירושלים - דיןפסקיב

 כל טהוריס עופות והלס ה36 היה 06 ד6ף מד3ריהס דמכו6ר סם כגדה התוס' דברי ממגוטנעלס
 )זי;6 כפטיטוח קמם כס"ס סס וכ"כ , טמ" עוף 0"ר כזין הלפרוח לסור טומניה מימני בו י0סה"פרוח

 S")D כצריכות. עיי"ס הטהור, מן לגמרי גולד 6ס tS'eb לסור טמ6 למין הלפרות תמונת טנסתנתסדכל
 נדה התוס' מדכרי הו6 וכו' הי651 כל 6מריגן % עופוה דגכי הט"ך דבר, דמקור מ613ר תזוכה.הדרכי
 .הנזו

 כל דין וכעין ממילל, סכ6 דכר הו6 ה6ם לן דמספק6 יחס דין לגדי גר6ה זהעפ"י
 הטהור מן הי51"

 טייר") מציגו הרי והגה ל6, "ו hnu, הטמן ומןטהור
 הב"

  מתייתם הכן "ין עכו"ם על 16 הספמה ע)
 דכל סח קדושין כגמ' ועי' כלל, ה6כ 6מר מתייחס 6ין מ"מ ה36, מזרע  יhtot  651  וקף "ביו"תר

 ס6כ 6תר סהו%יס יחס דיני יט כן סמו מפסוקיס, נלמד הכל ה6ס 16 ה6כ כתר מתייתס 6סהמחלוקת
 מזרע טי651 מי לכל hStnn 6יגו יחס דיגי כי תזינן וח"כ ס6ס, 3תר דח1ליגן דיגיס וים 1ל1י, כהן דיןכענין
 מתיימס. 6יט ומי מתיימס מי התורה, סקכעה מה כפי סס ימס דדיגי %6 מהס, חלק סהו6 והטסה6כ
 1lnbo~ עפני nhr להמכירוים

 דכ6מ5ע מסוס טמ6 סיגו הטמ6 מן סכ6 ס6ף רו6יס 6;1 סכעופות סכטס ,
 תורה גתגה הרגיל hib 1DthSt המ5י6ות מסוס זה 6ין זרע גסי כן כמו כעלמך, עפרך טה61 זמןהיה
 ממילת סכ6 ד3ר היתם 6ין 61"כ יחס, דיני תורה נתנה מ"מ להתכטל, יכול סמיה 6ף וכן 6כ סל יחסדיגי
 מתייחס. 6יגו ומי מתיימס מי קבעה מהתורה6ל6
 העולס, מן יחוס דין כל כטל ד6"כ מתייחס, 6יגו כעיגייס רו6יס ספין דכר סכל לזמר ספין מוכת כןכמו

 דכר  ד6ף  ומוכת כלל, יחוס סייך 6יך 1סוכ הגרפה, דכר "ינו ס6ז סולד יצירת כמעת (~Ds ה,רעטכידוע
 ד3ר זה 06 קמר לל6 התורה דיגי עפ"י נקבע  יתוס  כי,רין  בשק וההסבר מתייחס, גייכ גר6הטילינו
 סכל לומר  סייך טמ6יס ומס הטמ6  מן  בקין  יי0  כיוו  שסירים  ימס תולעים דיגי לנכי ורק ל6, 16הנרצה
 hS 16 גר6ה 06 קמור סוייגו ימס דיגי SA5' מסה"כ התורה, ז6ת לסרה ל6 כעיגייס גר6ה 60ינוד3ר
נר6ס.
 מתבטל הרי גרסה סלינו מכיון  לתרת oth  טל כרחמה סנסתל 6תת 6סה סל 3י5'מ לגבי לומר 6ין6"כ

 סגעסה המוסתלח כי5ימ לגכי לומר 6ין וכן ל6. 16 נרצה Dh קמור פינס ימס דיני שכמכופרהיתום,
 כ ע6 חולין כתוס' כמ613ר הרתם 33ית גס סייך עיכול סדין 61ף המוסתלת, ה6סה סל גופה כתוךמעוכל
 מנ"ל תוס' וכתבו וכוי, ק"ו מגלן, דלמטה כלע דלמעלה כלוע Inlcb כגמי סס דמכו6ר למטה,דייה
 הרי עכ"ל. כדלקמן, מדרבנן היינו דטמ6ה נמי ומיה דעוכר מתניתין כדמוכח טהור גמי דלמטסדכלוע
 מעוכל eb 6לו דיונים כל דניס 6ין יתס דלגכי 6יגו, 11ה עיכול, דין סייך הרחם ככית 0ה51 העוכרדלגתי
 דדיגי מוכה והרי  oho, ילל  מעוכל נעטי יקב  ט1רכ ג6מר 6כיו, 6מר מתיימס 3ן האיך ואל"כ hb,6ו
 תורה וכסקכעה לעיגייס, גרשה סל 6ו עיכול סל הדינים %ל אסר לל6 תורה סק3עה מ5י6ות הו6יחס
 להכן. ה6כ כין קסר סיס לומר הטענות כל יועילו ל6 עכו"ם, על 3כ6 כטן ימס60ין
 ס,טס לגוף  שפכטל 1ס  ס"מ "מרת  כליס 6תת 6סה סל סתתות המתילו כ6ס הדין מה עוד לדון 1יסכ.

 לעיל. כצמור כי5יות, 3הטתלת כמו ודינה  מתבטל וס  סיין יו "4ס, מתייסם  יסבלבמישתלת
 1ס סים  ~יכימג0 מזה סדכרו הקודם מהדור הפוסקים מדברי הכיף 6ני") ה%ות ע) בו כל כספרוהגה
 כזקנה ססינכה יקה 3: מג סוטה כגמ' ערלה לגכי  שנתבקר להדין ז6ת לדמות וכחכו  סלוען, בגרררס
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 ג,וחסין

 כ6: 16ת ג בסי' מס s,,rt סמוסתלת, גוף כתוך ~obnt כטלה כזה נמי דהכי 1כתכו כזקיגס. ילדהכטלה
 כגיס כעלת מ6"ה הנימס Se הס)) "ת סמזתכיס עקרזח )פקוד המליטו "סר חזסה ohlnn דברעל

 oh הי6 מי סקלה וכעת כגיס, לכה ותהיה העקרה תכנה (ס וע"י העקרה בטן כחדרי 16ת1ומחכרים
 כעלת ס6ס 1"ס הולד, ליקירת מגרמה ה6כריס נטלה בממנה ס6סס 6ו וילדה מסרה הלמס ebהי%
 מד דף התכל' ומדעי "התלמוד עי' עלים, להתאכל חייב הכן 6ס מתס הכי5יס פלהסלל

 והכי"
 ממסי מס

 6חר מולך דהכל סט וכמגתות ערלה, דין כה 61ין כזקנה ילדס כטלה כזקנה מסיככס ילדם כ מגסוטה
 מקיר ר' tthJO עמו וססכיס הילד, "ס והיא דמי, וכגופם ה"סס לגבי הסלל כטל כגיז"ד ולפי"זהעיקר,
 יכעיס רי סדור גדולי סני זה על מגם6לו וקע קמט דף תרם"ה סגת תלפיות" ככתל ועי' ז"ל,אריק

 ול6 מי הכעל 6מר הולך מהכל לס"ה העלו הס וגס מכונה6רד, דייטם אלעזר ור' מווי5יןזילכרמטיין
 עכ"ל. הרחס. נמר6חר

 מעת סלה הכיקיות כל ככר (oth~n מממלה סכתוך היום כרפ61ס הידוע דלפי קינו, רזה גראס לענ"ד6כן
 ומסעת מכומשת, o)'ht מ6ד קטגיס סהס 6ל6 סיס, ממס יותר כיקיות סוס מיתווסף 1ל6לידתה,

 לליכוד הולך מהגיאיות גדול וחלק כחדפו, חודם מידי לסתנסל הכיקיות מתתיליס הרסס סלההתבגרות
 ל6 ועכ"פ כמכסילות, %6 מלכד כיקיות, וכמה כמה לליכוד הולכים חודם וכל הכגרות, (מן קורסאפילו
 נגמר. סוס עד לה, סיס מה זה onp טגולדה הכיקיות "לו רק כ6סה, כיקיותמתחדד

 וכ"כ כזקנה, הפירות כס% hb דודאי כזקנה, הסיככה פירות ילדהלעס כדין כזה לדון ים סכך,כיון
 הוסיפו אפילו פירות וכה כזקגה מסיככם ילדס יומנן 6"ר מכהו הי ד6מר ד"ה כ סט כמנתותהתוס'
 כזקגס טסיככה ילדס כ מג כסוטה מלחמס מתוח כפרק יווחנן 6"ר לכסו דמ"ר וה6 אסור,מ6תיס
 החסכטלה,

 כדליכ"
 כד6יכ" והכ" כילדה פירות

  סתוסתלס הסמלה San1 % לפיייז עכ"ל. וכו', פירות
 סס כסמלות כמהס סהכי5יות וקף כקמור, כיקיות, הסתלח לדין תוזר ונס לה, סהסתילו האסהכתוך
 גרטה כטלין ו6ף נרסס, ס6ין נמס מתחמכיס 6ין יחס דין 3AS' כאמור 6ך כלל, נרקיס ו6יגס מ6דקטגיס
 סנתכ6ר. כמו ימוס, דיגיטייך
 נוס הת%ט מגיס מכמסך h"ut5c 611(נר סגרים כמס מליט"6 קליין סקול מסה מהרב ממעתימוכ

 נזה. %סור הכריע %1תרוגה אסור, 6ו מותר ה6ס מחלוהכממתלת

 הגרי"ם h"utic: כדורנו הפוסקים גדעי כ) עליו מתתומיס 61זהרה דעת גילוי הדין לבית הגיעעתה
 כ6ט תורה: דעת גכתכ: דעת כגילוי רוטה. הגרני ווייס; הגרי"ט קרלין; הגרייג 611זגר; סגר"(6ליסיכן
 מן כטן, פרי מהס נמנע ל"ע 6מר כאלו לממגנו, ח"ו מדרו 6טר הנורקת הפר15ת דכר על להתריעכזה
 דעת להודיע כזה סרינו פונדקאית, 16 כילית, תרומת 6ו זרע, תרומת ועוסיס סלמה, מ5ד הן הקיםמ5ד
 הנ"ל כoh 6 הן יסרבל, ככלל היחס וכקול וההלכה התורה פי על ממור איסור 6לו ככל סיסתורה

 עמידה וכזכות עמיג1, כקדמת ספור5יס נגד כפרן )עמוד ומורה רב כל sp וחוכה מנכרי, הןמימר6ל
 ע"כ. אמז. עולס, כגאולת להיגאל נזכה התורה מממרעל

 אייכלר.מרדכי
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