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ירושלים ייו בית

יןחסיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

רעות ששמועותיו רב של סילוקו

Z308-עך מס' ממוכות תיק

הדיון נושא

הם קהילה. כרב שמכהן מי הרב שעושה אסורים מעשים על עךים שלושה הךין בבית הופיעו

. שלומו אנשי ע"י או יךו על ולמשפחתם להם יבולע פן מו הרב בפני שלא עךותם לקבל בקשו

לקבל ,ניתן כשרותו לברר הךין לבית להופיע סרב שמו לאחר זה, שבניךון החליט הךין בית

. בפניו שלא העךות

דין פסק

עך בישראל, כרב לכהן מי על האוסר צו הךין בית נתן הךין בבית שנשמעו העךויות לאור

. מוסמך ךין בבית כשרותו שיברר

מרמורשטיין צבי (-)נפתלי קניג יהושע ךוך (-) אב"ך לוין, ךוב אברהם (-)

לדיון השאלות

. מתפקיךו עבריין רב להעביר הפוסקים בספרי תקךימים יש האם א.

בענין. לךון להזךקק הךין בית של חובתו האם ב.

. בפניו שלא ולךונו בפניו שלא עךים לקבל אפשר האם ג.

תשונה

נטעגג חגח כוכוגג חותו כוסגקיס חין וCררכ כויגוי נCוס Cכויגוגו כוי Cגג ח יג כוגות ריטנ"ח עיי . א



ירושלים - דין פסקי ב

חותו מוריריס חין וריין רג גו:יות Cכתמכו: Cמי ויג יח חרר יח גית ו:רר"ן Cו"ת וכניי כנגירו:. Cכנגר

גCררתו חוrר חיכו Cוג כנגירו: מחמת חותו וכCו:כנגירו . כו:וגן cגח רגר כנCו: cגח rמן כג ממcרתו

כיי ח"ג r"וחגו:כנ rקכ וכיי קכג כיי חו"מ חת"כ Cו"ת וכניי מט. כ"ק קכג כיי ו:מג"ח Cפכק כמו גכנוגס,

גגיות גוח פכוג Cוחר Cכתן כנגיו Cו:כנירו Cרג קכ כיי גחו"מ C"וכניי רגות. תCוגות וכגכו: כר, וכיי כר

גכנג גו:כנגיר יח כיי חו"ח חת"כ Cו"ת .וכניי גכן רחוי יו:יג חס וחפיגו rו: כנג גתCוגו: CיCוג כנר כגג רג

Cכור גוח כי וגCכי גכג, גוח כי ו:חחר כנריס, Cכי Cגכנירו כפררות כנרויות כמן כנג מכו:וכתו תפיגו:

ומכגקיס חחת גכנרות ו:כנרויות חת מכרפיס כחגו Cגמקריס גכגור, מתפגג וחיככו ,מכחף כCיס Cתי וגכנג

גחו חס גכניר חותג מחכCי כנריס גו:גיח cחין rר כיי וחו"מ מח כיי Cס גCו"ת וכניי . מכו:וכתו חותו

cגו:ס. כ"ת כנג ו:מכנירין כניר כגכי רו:ו"ג מגתמכותו, גגכנגירו

ייכיכר חמורג, פגיגית כנגירג Cכנגר כrו: ו:כיגור כנג פרככ מכנמירין cחין 103\96 גג"ן רחו: וגגגריג,

מו:כריס Cגררו יוכג גח חס ומופת, רוגמח cמCי גח וחס ד מכנכמו Cרר cגח חת מrוגתו Cגררו יוכג

ד" גגס ורכנ מכו:יגס cג גכנווכו וקו:יגו: קו:ג ייCחו ומרוכנ מכנכמו, Cרור ו:וח cחין חת גמרותו

כיגור, cג חגיו:ס גוח כי מתרכנס גגח גו גכיוכח גרון יכוג Cו:ריין קגח כיי גריטג"ח גCו"ת מגוחר . כ

. חרס גכי יrוקו cגח גגס וכיוכח מ"ח, פ"ח גCקגיס ו:ררכיס, מכCוגות גתקן Cחייג כמו rו: גתקן וחייג

ג. חות rקכנ כיי חו"מ חת"כ גCו"ת וכ"כ

Cוחוי וגCיג rו, מכנין גתגיכנו: גגrרקק גחס (r"כCת Cגט ג (גיוס rכ"ג חגיCיג C"ו:גרי מרן חת וCחגתי

ו:פכוגיס. ו:גיגיו חת גו:Cמיכנ גמו: גו ומגיתן ו:גכו: גרגר גcוחגו וגחכור rו גתגיכנו: גו:rרקק

Cגו:פרי גו ו:וח rcכות גכנ"ר, גפכי cגח כנריס מקגגין חיכוויס Cגכנכין ג קיג ג"ק ו:מחירי מרגרי ג.

ג rכ קרוCין גריטג"ח גחירוCי וכ"כ גרגר. יקג גח ומחות כר Cס CיC גריין כרחו: ו:יו: וחפיגו . מחיכור

יט, כיי ח"ג גתCג"ן וכ"כ . חCיגי רגו וגכנגי מחיכווח גחפווCי ומחייגי גrו: rו: כנרגין יCרחג Cכג

כנרות מקגגיס Cגחיכוריס ו:חחרוכיס ופכקו כנ. כיי r"ו:ררג וCו"ת , ו:ומג"ן גCס מו כיי C"גCו:ר וגCו"ת

וCו"ת כנג, כיי r"חגו:כנ וכוגי"ק ו:, כיי ויגות רגוי ,כניי Cומכחי יורכנ Cו:כתגכנ גחופן גס גכנ"ר גפכי cגח

ו:תוגכנ כיטט כנור .18 כנמי ג כרן ופר"ר ר, כיי חו"ח מcו: וו:Cיג יח, כיי r"ו:רמ וCו"ת כט, כיי רכנק"ח

גתקן ,וחייג כיגור cג חגיו:ס גוח כי מתרכנס גגח גו גכיוכח גרון יכוג Cו:ריין קגח כיי ו:ריטג"ח מcו"ת

גCו"ת וכ"כ . חרס גכי יrוקו cגח גו:ס וכיוכח מ"ח, פ"ח גCקגיס ו:ררכיס, מכCוגות גתקן Cחייג כמו rג

.18 כנמי ג כרן גפר"ו גמכנCג ו:גכו: ו:ווו וכן ג, חות rקכנ כיי חו"מ חת"כ




