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ירושליםייןנית
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יוחשיו,ולבירורממונותלדיני

נרוספקבחזספק

~עאג 69מס'יוחסיותיק

-הדיוונושא

ההוריםהוריבתשובה.חזרוואח"כתו"משמרושלאלהוריםבארגנטינהנולדווביאיהאחים
• 

במקוםהיהודיתמהקהילהאחדלוסיפראישלמצוהלברסמורחייהם.כלכיהודים'הוחזקו

מישהולואמראח"כ.שנתייםככהךולתורהלדוכךעלהבתשובהשחזר,ומאזכהךהואשאביו

שהחתךנכתבתשכ"גמשנתההוריםשל.בכתובהכהךשהואנכוךזהשאיןקהילהמאותהאחר

הכתובהעלשפירא.הכהןלייבאריהריבתמלכהשרההיא,והכלההכהןיעקבריבךנסיםהוא

לאבביה"קנסיםשלעלהמצבהזאת,לעומתעדים.ושניהחופהאתשעררהראשיהחזןחתום

האמאאבישלבמצבהנעשהשכןמההמצבה,עלשלכהונהסימןנחרטולאכהןשהואנכתב

שפירא.לייבאריהרי

ידם,עלמאומצתאלאהוריהשלביולוגיתבתאיננהאמםכילבניםמישהוסיפרזמןכעבור

ענהתוהיאנכונה,השמועההאםהסבתאאחותאתלשאולשלחוהםנכריה.כנראההיאולכן

יודעתלאכללשהיאויתכןשאלו,לאעצמההאמאאתהשאלה.עללהשיברוצהשאיננה

שלה.מהתגובותשחששומפנישאלולאהאמאאםהסבתא,את .,מהענין .

להםהשיבומרןלעשות,עליהםמהשליט"אאלישיבהגרי"שמרןאתשאלוהבניםבשעתו

וינהגולחומרא,גירותטבילתשיעברוובינתייםהאמא,עלולבררלהוסיףצריכים,שהם

הםוכעתשליט"א,אייזנשטייןהגר"נאצללחומראגיורעברוהבניםלחומרא.כהונהורי Qבאי

לא.אובכהונהולנהוגלהמשירעליהםהאםלדעתמבקשים

" 

דיופסק

ככהנים.ולתורהלדוכןלעלותלהםאיןמ"ממספק,כהונהבאיסורישאסוריםאע"פ

גולדשמידטטוביה )~(אייזנשטייןנחום )-(,אב"דלויןדובאברהם )-(
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ירושליס-ייןפסקיב
• 
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לידוןהשאלות
• 

ידיעה.חוסרמחמתספקא.

כתובה.שטרעפייילכהונהחוששיןהאםב.

תשובה
, 

 .ממיעוטכו::וכחספקחכחכררככןספקז::וחיןנקיחיכו::ווחדחסככוכר::ו::ורו::כ"חכחירוו::יכחכא.
ממיעוטכ::ו::וכחרספק.::וספר)מרפיע"חסוףכח(רף ר"::וכ"זכחמיסכריכיכחו::וייכוכ"כיריעחו,

כמיקסרחפו::ר::ויכח.ככ :ס::ו::וניחוככרקיכיר.חחרומכירכקיחיכוז::וו::חסספק,ז::וחין:ו:ויכיר::ו

ו:ס.ו:וו:"ו I "טו::כפיג-סעייrו 5סיייו"רכו::ו"עפסקוכןכקוכח.ררככןספקחמריכןכחרמיכחחעכ::ו
-

ספקרקו:::ווחרספק )ו:ס"קו::סכפח"ו::(::ווכחכס"קקככסייוrוו"ג:וס"קמטסיי:וכח::ו"מוכ"כ

גרוככrוכסחפו:רכז:וספק:ווחרחסיריע::ו,תסרוןטפק:ווי:ורור,כככוככ:וספקו::חיןו::כעירכrוכס

כמ,ס"ק Iיסיי Iמנ:וע":ויטכננמרוכ"כספק·מיקריכמיריע::וrוסרוןוספקכ'כל,טפקי::וי:וכמממכו

חיחרעכיררוכחככררכירו ו::יו::ו::חספט"וסוףטו"כמו::כ"מועיירסח.סייריו::כמ"כ:וככ::ווכיחור

רכמקוסחפגכ"ממגמיכז::ורחי::ו:וכיחכ:וחוחזכסייח"חחכ::וע"זחק 5י,וכעיןספקחו::יכוכחמיכחח

 .ו:חוחקיסיי ו::"ח:וכויו::כטועיי .ויפטררחי:ויכיחרחי::ו ::וי::ו

מו::טרוחמעכיןמסכןרמספקחר:ומ:ורח,:ו"כו:סכחכ:ורי"ף)מרפיע"כי(רףככרכחוכוחכר"ןב.
• 

ככיו::כחרוקח:ווחמס::ורי,קחמיכrוחחכוכ:ורכמחחוקמס::וריו::כו::טרחמכ::ומעכין,חיןחוכיוrוסין

רס:וריככיו::כחחככ:וו:טר,עכrווחמיסו::ועריסמפכוכי,מכ::וכויrוי::וכ::וןפכוכיחכיכחכ ו::וכו::::וריר,:וי

סייח"ככו:ו"ח ,ח"כ::ורו::רעחוכ"כמ::וימכי,,ורחימפכוכימכ::וכו::ו::וכ::וןפכוכי::ועריסככו::ון·ו::ככחכ

ו::חפו::רכפירמיכrוחוטעמחכן,מספקחעריסככו::וןרחפייכrוכ ט"ו::פ"כחסו"כ:ורמכ"סחככו::ככ,

וקוריןכrורומ::ורחוכככי:ורחוזוכיוןכעיר,קיס lמוrו סו::::וכפיחרסככיו::מוחעכסומכיסו::::וסופריס

ו:"וועיי .ו::"חרו::כרעחכחכו::סכחוכוח::וריטכ"ח.וגס::ור"ןעכ"ר .:וכיכי:וקרוכמיחיכ:ווכ:ון.חוחו
" . 

m ו::ו 5וקטוס"קמטסי'יימ"rווככרגיטיןוחורחזס"ק וrחוז"חועיי::ורמכ"ס,כרעחו::רעחחוסיו::::ווכי

יג.חוחכסיי liמכ:וע'

פכוכימכיכו::טררכrוכקממרלממממיכ::ון"פכוכייימכירכחכ:ותוטימכו:וןרייקו:סגתוכותונ:ופכמ:ו

רחיןוורמיחכיו,ו::סמחריי::וכ:ון"וכחוכחכיווו::סו::מןכו::טרכחוכרחס:ו:ופכמ::ווכחכ ,ןו::כו::פכוכיכן

כר"וכחיכrוכעכיןזסעיימטסייכrוו"מכמו::"כחכיו,ו::סעכקמירכ::וןרי"כמו::וסכיחוסיןככו"עמעכין
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גיןחסיו

מ'יסי'ו:;כע'יכחכתוכ"כקנז,. 'י~יו"טכעוכגדכייוו'יוכחוחככ'י.'יית'יחמוו:;מחי"כ,וחכתיוו:;כי"ט

 .וכינןמ'יי"סס Cככגחות
חף'יכ'ין,פלנויגתפלנויתtגיחוtגכלtג'יכtגן,פלנויגןפכנויtגוחtגחתן Cגtגכתוג Cגכתוג'ילפי"ז

 Cימ"מכיוחסין,ממנוומעכיןמ'יימניודחיו'יייטג"חכ"ח Cו'יר'ייח"'יוכדעתדס'ידי,נח Cכיו:;'יוח

גסמו Sע'יחתן Cוכז'ייחי'יוחיןמו, Sע'יחתןעכוכח'יככ'י,ב tוחכי'י'יחתןכ Cחכיועכיי'יכ'ין"כפיו:;

'י'יפכח'י.כתג C,וכמוי Cככ'ין'יוח

חע"פ cו:;סכתוכות'יייטכ"חכתככיוחסין,וכמונמעכין cודעימי'י'ייח"'יכדעת c'יעדיסון Cככו'ינ'י

C כיוןמ"מכתכס,וכפיעדותוזC חומס.כפי'ימסיחיסעדיסכמויוחסיןכעניןמועיכ'יגייחמגכנכתכ'י

כחיסויין,נחוכןע"ח'ידיןווכעיקי'ין,יות Cככחזקתפחות c'ימו:;כככיון Cוס"קכחסי'ו'יייח Sקועי'

ס C'ינ"כ'יחזו"מחמנסגכתג.עדותיי Cכtגכtגקיכוגזtגעדיס,כי Cייך Sכtגגיוחסיןמעכtגעו:;ו Cחכח

קודסכ'יןו:;tגוחכדקדקגדגי'יעדיסדיךחס cחכחכתגס,מפיזtג:ויי Cנכדות,מתויתז:וחין cכתג

C ועכיחתוכו:C ,יטיC מיכוכוככ:וכו'י,וכ'יעכותוכךעככסוכוךC ויכעיכיחתוס:וי'י:C כ:וc כS פויי

כמיוחס.חותוו:;מחזיקיס , 

לוי!_דובאברהם

ב

כחזק:וחגכייחוס,כעכיןגד"חדגייו:ך Cג'יוככתג C'י"טפ"כחסו"גכיט"ח tcגגחג"ד:וגיח Cי"מעי'
C וחכ'יכתיווכ'יוכחכוכ:וז:וזמןככ'יכיכ:וןכחזקתי'יי'יC וכסופייסדכייכC קדחיC וכעכין'יגגוכ,י

 .ון cרחגתור:וווכקייח'יכפיסיחת Cווכנע"חועפ"יטיות C:ומן .
 .מיכתחחכוכ:ומס:ודי cטי Cג Cנכדותעכסמכיכן cכוכסקכחוכטסי'ייך C'י·וכ"כ
ין Cקדוtגסידויעכחחיחיו:;:ויtג:וק'ייכ:וחזןע"יכדיןכנכיך Cכתוגtגטי Cגמדוגי cגכיד"דוכ"ו:;

'יכתוכ'י Cויין Sי'יכתוג:ו.עייכתכפכיו'יפיטיסוכות C'יחתכודק:ווכסדי::ייכ C::יוחו::יוככ::יגכוכקוס,
:ויג'י::ימו:;פח'י,ס Cעכ::ימכנו'יו:;כתכ(ווכ'י'יחגס Cחחיו:וככ'י::יחתןיחוסחתכתכ Cגדקדוקככתכ'י

י Cמ:וגחוןתיס"דנת cמ:וסכמ:ומכתגגידיח Sנווכמכנו'י. Cע"'ימו::פח'יס Cחתכקיוחחזכ:וגו

יי:ומכנו:וחייזיקחק Sיג"יחכיעזיי:וודחכי'כתג Cיידג"זדודיעקגי'יקחגו cכי C'ייח'ייכ:ותוי'י
יחות Cוכככדוכןכ:ועכותעכיוכסוכוך Cויכדקדוקככתג'יז'יכתוג::יטי CCספקחיןככןסטעי). 7'חכ-י

 ...כפיס.
כ'ינו'יחזקתכ'יסחין Cוג:ו Cתגעכי Cע"ח, Cתחכוככג::ייוסכיט"ח, cיג Cחכי C'יגיי"וכיןכיחוכיוכן

 .כ::יןחינו cכוחוכי c-וכי'יוידועכח-:וו Cוכי:וי::י Cכוכיותכ'ין,:ווח C:וכתוג::יטי Cנכללסמוייכוכיס
:וחמחחסספק Cי tוכיון:וכתוג:ו,סמינככלכ:וןיס t:ומגקכ tחגי:וסחתכ'יחזוקי tחפ cוגכיד"ד
כ:וחוכייומחיזךמספק,גיורריכיס Sו::יגכיסמספק,כ:ונו::יגחיסוייבככיוכ:וחמיי tינכ"כי:וודי::י,

.... _---~--------------~----~<. 
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ירושליס-,יןפסקי ,
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תטווןל Cכטפקזכרכוו Cכפרטננגכיס,וכתווגכרונןכעכותכגסמיןמןנגוכג,כמיטוויעכיגס
, , 

זכג.גנוונגגכעיזכותחיכזכוותככווו Cוחפיריעג

אייזנשטיין.נחום-

ג

גוח Cויתנןתוייזכ,וזכו Cגיגכחין, Cקירוכזכטרוגכתכוגעכתתוס Cייי cגוחייגת'יזכתכוו, Cזכגכפי

ככתכוג.גפוטיסחתזכיכממחוגו Cזכיחככחתסוק--

גטכתמגמסכטפיקותככוטףזכקוייזכת),חיככגגוי C (ספקוו 5כינריככתוכגמין cיייככ:וכנגוזכ"זכ

 . .ת 5ממומגיתגגחזכמוגמסחו, Cכי Cננגוכגפסוכיגיוכחוגחמח

גולדשמידט.טוביה
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