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לדית ממונותולבירוריוחסין

פס"דבדינושלגרשנימולוטרםטבל
והמילההיתהבפנישלושה שאחד מהםגר
תיקיוחסין מס' -107הש"ס

נושאהדיון
מר ד' ו' עובר תהליר גיור כדמו"י בפני בד"ץ לגיור .את המילה עשה בפני שלושה ,ואת
הטבילה עיכב בכמהימים עד שיתרפא .במעשה בי"ד של המילה חתומים שלושה ,ונתברר
שאחד מהם הוא גר שאתגיורו עבר בבי"ד מיוחדלגיור שאין רוח חכמים נוחה הימנו ,והוא
עומד לעבורגיור לחומרא בבד"ץ לגיור .המבקש מספר שחוץ משלושת החתומים השתתף
ובדרך כללאין משתפים אותו
במילהגם רופאישראל ,אלא שהוא לא חתוםעל המעשה
כאחד מהבי"ד.
aft~lih

פסקדין
עפ"י הוראת מרן הנריש"א שליט"א יש להכשיר במקרה זה את גיורו של המבקש ,ולהתירו
להנשאעם בת ישראל ,גם ללאהטדייב נוספתבפני שלושה כשרים.

השאלותלדיון
א .האםמילה שלגיורצריר שיהיהבפניביתדין.
ב .ביאור פסול גר להיותדיין.
ג .אם צריךביתדין למילתגר ,האם גר כשרלהיות אחדמהבי"ד.
ד .האםצריךכוונהלהיותדיין בבי"ד שלנירות ,או שמצטרףלבי"ד כזהגםמי שנוכח במעשה
למרות שלאהיתהלוכוונה להצטרףלבי"ד.
ה .גר שמל וטרם טבל ,מהגדרו.
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תשובה
א.נגמ'יכמותמןכ 6מרר'יוחנןגר5ריךם6מסמנפטכתיבכיס(וקיןממפטפחותמם*מסממס
כי"ר.סר6טוניסמס).וכ"פכרמכ"סS"1Dbפי"גס"וומו"טיו"כסי'רמחסעי'ג6.ל6מנתלקוסר6סוניס
06דיןכי"רמעככככלעניניסגירות,ו6ףלמילתקריךטלוטסלעיכוכ6כמולקנלתסמ5וות,בגסעל
סמילסנקמרסמפט16,סדיןני"דנמילסקינומעכס,ונדיעכד 06מלכינופיןעלמוסריזסגרומותר
נכסיסר6ל.ממרדכייכמותמסכתבכטססיריסודתנ"ריו"טורכינוטמחסט6פי'נתגיירכפני6מד
כמר ,ומבפטדכתיככיסמיינוכמוסורקותוס*6ומ פכסרכלחד ,וכ"כ כ"חיו"ד מס כדעתסרי"ף
וסרמכ"סלעניןמילתגר ,ט6ף %תחילס6יןקריךכן סלמסSsh,סמ6ירי מססכי 6דעתר6טוניס
שריךס*ססלמילסמןממורס.ועי'נ"ממססליעתרפ"יכתונותי06 66קריךממוטס,קינוbSbמדין
ןכמר,ולרעתסרי"ףוסרמנ"סכפופןט5ריךכי"דלגירות06 ,
תורס6,כלמדרבנןסו6גרומגעוכיי
נתגיירמל6ככי"דקינוגרכס.וכמו"עטס:כלעניניסגרכיןלסודיעוסמ5וותלקנוסכיןסמילסנין
סטני%גריךטיסיוכטלומססכמריסלדוןוכיוס.מיסודוקקלכתהילס5נלכדיטכד 06ל6מל16טנל
b~hכפנימכיס16קרוניםוכלילסוכו'סויגרומותרניטר6ליתוכו'.ולסרי"ףיסרמנ"ס6פי'כדיעכד
מסכל16מלכפנימניס16כלילסמעככולסורנימר6לית6,כל 06נם6י"ר6ליתומוליד ממנםכןל6
פםלינןליס (וכדעת סרמכ"ס 06מלועסמעככיןכמילת גר,עי'כ6חרוניס טסונ6ו כספר ממפתח
~מניספרנקל06ו"כפי"גס"ו,וכמסם5ייןיוי"עסגרם"חדומכהליטפוכמיכורומקורסמכמסעל
זיגמערס.ao
סממךמכמסכר6מיתי
ןכתבכוס66מו"רסנרני"לז"5לנספרדברילויעלרמכ"ססל'סנסדרין
ב.ככיפורפסולגר%יותויי
יממונותטפילוגרוסו*מתסיס6מו
(הכת"י)וז"ל:רמכ"ספי"6מסנסדריןסי":6סכלכבריסלדוןדינ
מיטר6ל.וגרדן6תתכירוסנר D~Dbם6ין6מומימר6לוכו'עכ"ל.וכןפסקכטו"עמו"מסי'ז:כי"רמל
ג'מסיס 6מומססגרס"זפסול~ון*סר6ל )"hhסיתם6מומיטר6ל.וגרון 6תתכירוסגרלע"פ
ם6ין6מומימר6לע"כ .ופסק סטמ"עוסתיךדכקכלוסוכע"דעליסס 6ת סגרלדיין מותרלדון6פי'
לימר6ל.
מקור סרמכ"סוססו"ע סו6סנסדרין  6כ סכלכמריןלדוןדיניממונות .סכל%תויימ6יוכו' חד6
%תוייגר.ומפרסיםסרמכ"סוכלסר6מוניסדמ6ידתנןסכלכסריס~וןדיניממונותלחתוייגרסיינו
דוקקגר6תסגר6כלגרליטר6לפסול~ון5פי'דיניממונות.וכיכמומקבנלמדזסמדכתיכמוסתניס
גרלימר6לפסולמןסמורס
עליךמקרואחריךכלממימותם6תסמס 6bo~%ל6מקרהאחיך.
וווקלי
36לגרלחכירוגרכמרמןמתורס.
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ונרמסרמסדגרפסוללדוןיטרללמס"ת6יןזספסולמדיןדיין ,דגרכסרלסיותדייןOrhSb,פסול
כמינויד5יןלמנותנר!SDיטרלללכלמסימות6פי'מתמנותמלריסגרגותני36 ,לגרדן6תחרירוסגר
שירום סדכםדליןחסיוןכמינוי סגרלכל סתמנותלחצירו סגר.כןלמדתימדכרי סר"ןכחידוטיו
יממונות
לסנסדרין%סכלכשריןלדוןדיניממונותלעתוייגר,וסוכררם"ייכמותקבדגרכסרלדוןדינ
לימר6ל5פי'6ין5מומיסריי
.וסכיךסר"ןכטססר'דודטס51לקחמיטס6חרתלפישיטתוטלרם"י,
יממונותעלמגריס,וכי6מרינןדגר
דכי6מרינןדגרזן 6תתכירוסגרמיינולמנותודייןקבועכיינ
ןקכוע
יממונותטלכניימר5לסיינודוקקכ6קר6יוכדיעכד 06דןדינודין36 ,ללמנותוזיי
כמרליינ
ל,6מסוסדכעי'מקרבבחיךעכ"ל.פירוםוסוכררכינודודס5דפ0וללדוןליטר5לאפי'כדיניממונות
מדכמיכמקרחבחיך6יןזספסולצדיןדיי
ןטלו ,ד"6כמסססכדל 05סו5קצוע616קר6י,דקרוכ16
פסולפמוללסיותדיי
ןאפי'כ6קר6יו3דיעכד6 ,ל 6ס"טדחלוקמדיין קרוב 16פמול ,דסתסמפסול
הדיןדיין ס6 ,%כלכגר5יןמוסתמרוןופסולכדיןדייןטלו hihזספמולכמינוידכתיכמוסתסיס,
ם6יןממניסלמוסטררםעלימר5ל6ל 6מקרכקמיך,וכיוןמקיןזספמול5ל6כדיןממינוי %ןכקבוע
ד5ריךמינוילכן6יןזסמינוידכתינמוסתסיסדוקאמקרכאחיך6,כל63קר6יוכדיעכדכלימינוי5ין
סוספמולכעכססדיןדיי
ןטלומסוקכטרככלכמיריסדייניס5 ,כלגרלחכירוגר5יןמיעוטלפסול
ןקכועלדיניממונות.
מינויםל1לכןכסרלדוןתכירוסגראפילולסיותדיי
וכרק"םיכמותפרקמלותחלי~סקכ66מררכ6וכו'וס6ד6מרינןכפרק6חדדיניממונותסכלכמרין
לדוןוק6מרינןכגמ'סכלל6תויימ6ילשתוייגר,לדון 6תחרירוגר קלמר.ותימס ho b"hי"5לרב
טמו6לכריסורסתנינהכבי"דטלימר6לול6כבי"דטלגריסלמ"לקר6לעניןחלי5סלמעוטיגריסכיון
ד6פילולם6רדיניםפסולכשסין6מומישראל,ורכממוקל 3ריסורסגרסוי מדק6מרו6נ6גר6נ6וכו'.
6ינמי6יקכילועלייסוסיסכטרלדיניממונות,ולחלי5סל5מסניקכלס"6.נלדיןמליטרללכטרלדון
ךמימםודגרטלמררםh~hככפיסוכו'וכןעיקר.וכןמטמעכססי6דסנסדריןסכל
כליכפיסול6טיי
כמריןלדוןלמתוייגרדמממעכסתמהאפי'לדיןימר6לעכ"ל.
וסקטסכ6וריססי'זדמםפירוט3ליכפיססיינומכהומע5מסלבי"דומיינודק%3סוכליחס ,מססחידוס
ן 06
טלגר דכטרכקכלוסועלייסו לסיותדייןעליסס ,ס6כלספסוליסו6פי' קרוכ כמר%יי
ןלסיות"US
ן~עליסס.ותירן רכלספמוליס 6ף  06קכלוסועליססיכוליסלחזור
קכלוסועליססכעלידי דיי
לפניגמרסדין5כלכגראינסיכוליסלחזורכיוןטכע5מותוהו6כמרלהיותדייןעליסס6ל6דאינויכול
%וףטיכוסולפניו6,נלכמ63ומעלמםלפניולדונסכמרלדיין,אפילוקורסגמרדין6יןיכוליסלחזור.
ולפידכרינוממסכרנומוטעסביותר.כיוןד6יןמספסולכגרכדיןדייןמלווסוףככלסדייניססכטריס,
6ל6סחמרוןהו6מחמתסמינוישאינויכוללמתמנותלמוססררה,לכן bs06לדוןמכםמינויקינומינוי,
6כל 06כ6וכעלידיןמעומס,סו6דן6ותסל6מחמתסמינוי,לכןסריסו5כסיריסדייני0וקיןיכוליס
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לחזורקורסגמרדין.
וכקפוס"חסי'ז סקטסעל c"b~oד5סקכ*סועלי0סכטרסגר%ון6פי'יטרלל 60רכ6טילכפ"ק
דסגסדריןדמס"תכעי'סמוכין6פי'כסודקותוסלולות"6,כסיכלמסכמתדברתורסכנר6תסגר 60
ן5זרמלגר.
קינוסמוך,ונסידכחכירוסגר6יכוקריךמקרבלחיך6כלכדיןסמוכיןל6חילקתמורסכי
וכע"כ"5לדמיירי רכ6כליכפיסומטו"סדן דכרתורסדל6כעיסמוך6ל6כע"כSshכליכפיסל6
כעינןממוכין,ותפיסליטר6לתסורמטוסדכתיכ מקרכלחיךתטיסעליךמלךוכמוספרט"ידיין.
ו3נתס"מכתבוז"לל6קבסמידי ד660פי'ממונסעל6מתממיסקמורמד6וריית,6וכיוןדדןמדרבנן
מו"לכהתמנותולסורכיטר6למד6וריית6ולגרמותרדסתמגותלגר6יןוייסו
ררקעליטר6לול6עלגר
תכירועכ"ל.ולכ6ורסדכייוהק'סתומיס.
6כללפי0מכו6ר נר06דזו0יכוונתו,כיוןדמדיןהתמנותכטרלדון6תחצירוסגרמדיןתורס,דלין
חסרוןכדיןמינוימסטנונעלחכירוסגר,ומדיןסמיכם6ס"נדרקמדרבנןיכיסכסר6כללימר6ליכיס
מטולמןסתורהמדיןמינוידכתיכטוסתפיס מקרכקמיךדמיןממינוימינוי ,וסקרךלסוסתטיס רק
ן סגר סו 6ככלכסירייטר6ל .ו"06נ גסמדיןממיכםיס 6כטר
כציןמינויממתעיb5o~ ,מדיןדיי
מדרכנןכדיניסלולות6,כלמויןמינויפסולמןמתורס.ולפי"ז 06דןכליכפיסכמר6ףליטר6ל,כיון
רכליכפיס6יןממרוןטלמינוי.
וכתומיםמססכיךכפסכנה"גלתמות6יךהיוממעיםו6כט*וןזסנטיףוזס6כ"ד 60מכוברכרמכ"ס
כמקדמתוליד סחזקס רסססיוגרי5דק,וגסר"עור"מ0יוכנינרי 5דקכמכוברסםכרמכ"ס,ודכו
ןזקן ממרק.ועיי"םכתומיסדנדחקסרכםלתרןקוטי6זו.וכרקסלסיסמכו6ר 60
5פי'דינינפצותדי
ןסרי0ו6ככטירייטרלל6,ל6
דגרבינודןדכרתורס6יןזסתמרוןכדיןדייןטלו ,דמ0הנונע%יןדיי
orדיןכמינויטלו,לכןטמעי0ו6כטליוןוכןי"מור"עכיוןטסיורכןמליטרללומקכליסתורם,כמו
ממכופרכרמכ"סטס6,ינס5ריכיסמינוי,דמינוי 610דוקטלמנותו %כ6 ,כל 05רכןטליטרלל6ין
סחסרון מס
פריךמינוי,כמוכןכימפיו6כוחייםולולבסס0ית0ח"וטרטרת סקס%נפסקת6,ין"ו
טסיוגריכדק%,ן0יוטמעיסו6כטליוןזסנטיףוזס"36ד.וז0כונתסרמכ"סכפרפרת
לסדגים
יs
מ3
סp
סתורת6יןסo
~ נפסקת
כס
דמפיסס6נוחייס.וכן%יןטמיכ0כממטיסו6כטליון,כיון ד0סמקבלי
כמס ט%סוטמכו,דהרי 0סכ6י*מוסמכומפיכלליטרלל.ע"כמספרדכרילוי.
ג.כקלוטין סבריס ע"כ עלסגמ' לגרקריךטלומ,0פרם"י":ימר6ליס".ויםלדייק דוקקיטר6ליסול6
גריסדומיךדדיניכפפותיסגרפסוללדוןבואפי'גרחכירו,עי'פס"דירוטליסכרך 0עמ'קפ.ועי'
כיסתלויע"0תפרם'לךלךסכןגרסכגמ'דאינוגרעדטיתגיירכפנימלותםמישראל(ועיי"םמכייר
לפי"זספמוק6ני0נ0כפיתי6תךופייתל36סמוןגוייסonh~,תפיסמעומדמלדילכרותעמסםכרית
עכורי,ע"ים*ססיסרבלטעומדיסמבדסקכ"0ככיכול.וכיקרגסמפסוקמיגר5תךעליךיפול,דמיינו
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סמיסר6ליתקדםכקדוסמיטר6ללסיותעמך).
ורקמיטיתגייר6תךכפנינילוס

ונר6סמסטעסכזפלפימבי"דסמגייריסקריךטיסיוכמריסגסלדינינפדותכיוןמכתו65סמסגיורידונו
זמ"קקל6כטעםססלכססכתכסרמ"6דלסימרעגונס
כוד"נ,וכמוסכמככסגר"6כמו"עl"D~lhמ"י
םכסד"נ6ור"מ".ועודי"לעפ"י ממ"כמו"ר
5ריךכי"רמלמלוטםכמריס,וכתבכסגר""6טמריי
סגרכ"דפוכרסקיככדקודםח"גסי'מטככיפורדעתרם"י,מבעיקרסדיןסגרכסרלוון,וכמומדן6ת
תכירו ,ורק דנתמעט,מדין טררם,וי"לדל6חטיכ טררס ממטנדין 636סיכךסדן 6תחצירוכעונם
סגוף,טסו6חלותדיןעלסגכר,6וחטובמרכס,מחל"ככר"מסויחלותדיןעלסממון כ%ד1ל6מטיב
ןכגכר,6חטיכמררסמסגרפסוללס.
סררם.עיי"ם.ומעתםדיןנירותדמוי ה5תדי
ועי' סערותלמסכתקרוטין ממרןסגרים"6סליט"% 6ףעוכסכתכדלגייר 6תתגריסדכעינןכפני
סלוטסנר6ספטוטכסכרךדדייןטסו6גרפסוללוס,ומטוס דע5סקבלתסגריסSbקמלס'זסנחסנ
ןזס 06
מדןכזס6תכללותקמלס',וזסלעיכוכ(6ועי'לסלןכצמולעניןמלכסלמעטסכנידוןדיי
ןמוי
ןכגרותסו6מפק,ול6כמוממכריעכמיעור),
גרכסרלסיותדיי
ד .מסתכרסמיסל6נתכווןלמצטרףלמניןסכי"ד,ל6כלטרףלמס .מסגסמכניד"ווככוונתמכוון6ין
מ5רפיס6תסרופ6למניןטלומסמלכי"רמלגיור6,יןמסקחנםכניד"דסו6ל6ס5טרףלכי"ד.
ה.כגמ'יבמותסו6ת"רגרטמעול6טבל,ר"6סומרr~Oגרסכןמצינוכקבותינו ממ5ול15SW 6וכו',
וחכ"6מלול6טבלקינוגרעדסימולויטבול.ופסקסרמכ"ס6סו"כפי"גס"וכהכמיס.ועי'גמ'מסס6ס
ןנסך,וכנומימר6ליתדינוכמוכןנכריויסר6לית.ועי'~h"stטס
מלו%טכלעדייןנכריסו6וייכויי
6hDם6סמלול6טכלככרמתחיללמכנסק5תכדתיסודית.ועי'מעמסרקחעלסרמכ"סכמו"כמס
ממ"מנפקע מטסערלומותרכפסת.וכטויתכניןליוןלבעלמערוךלנרסי'65סכיך ממלוקתחכמי
ירוםליס6סמלוקכלעליומ5וות6ךל6טכלס6סתייכלעפותמל6כסכמכתכדיןכןנח,ודעתסכנין
פיוןוכיון סמלי 65מכללכןנח,וקיןלכופו לעטות מל6כס כטבת ,וכתכ ע5סמיעטס מלמכתיגיעם
ןסר"יוועלן כמקמרוכקוכןזכור
הכינסמל"טמללכותכגוןטים 6מם6כרטס"י.ועי'כ6חרוניסס5יי
ושכרססתם"ם ח" 6עמ' טכס"כעניןתילול טבתלגר ממלול 6טכל" ,ובמם"כיוי"ע סגרם"ח דומכ
מליט"6לסלן6ותי.

אברהםדוב5ין.

ב

מנ"לסתקכללגרותכפיתדיננוכד"%5יורכיוסי"זמיוןס.ז.ונסלחלערוךכריתמילסכפיקוחסמוסל
סרבם'טכי5ע6תסמילסכיוסו'תמוז.עפ"ימנחיותכיס"דסרבם'מלרףשיתודייניסקכועיססידועיס
לכיס"דכדילערוך 6תסמילסלטסגירותכפניכי"רסלם~מסכמכושרכסויםסי'רס"ת .ממוס מס

---

----- --

--------

תיח

פסקידין-ירושלים

כנערסדייני0סקכועיסל6יכ5לסגיםוג'יר
ףסנייסודים6חריסלסמלים6תסכי"ד.עפ"יעירנותטל
מרס"גר'"6דלויךטליי"6ככיירלכירכריומסין סתכררטסדייןססליטיפינוגר .כמקרס-ענינומל
סגרסזסמתנסלככיס"דטלנו,וככלסנר6ססו6גר5דק~s
sדכר ,עסכלזסמשחר ממעכססגירות
רקותולחומרך(טעדייןל6כ51ע).
נערךע"יבי"דמפוקפק,מחלטנולגיי
ט6לס:ס6סגרכסר%י"רטלמילתלטסנרות.תטונס:ע5ססדכר 06מילםלטסגירותזקוקלבי"דמל
טלוטססינו מחקקתסר6טוניסכמכושרכשו"עסי'רם"תסעי'ג.כמו"כל6כרור 06גריכוללס5טרף
%י"רמלגירות.
התיעלנו עסמרןסגריט"6טליט" ,6מסורסלנו  -ממקמרוקיים  Or3ספק 06זקוקיםלכי"ד כטעת
טלסכטיר6תסמילסושיןלערוךמטפת
סמילס,וכןימנומספקסמניobגרכמר%יותחכרכיס"ו,י
דםכריתלמומרץ,אפי' 06סמכקםימכיס%ך.מוסיףמרןטליט"6טליןאריךלמוסיףעודמפקטרופך
דתיעמדכמקוסליזסמוסל,ואוליסו6יחסככדיין,אע"פטל6מתכווןלסעיד.
נחוםאייזנשטיין.

ג

כס6דדן 06גרכסרלאיות6תדמסכי"ד%יור,וסכיךמרפ"יקרוסיןסב :דמטמעדקריךימר6ליסbS1

גריס.ונרמסעפ"ימט"כסר"ןסנסדרין 5כב"סחדכמסמ"רדודז"לדס6דגר6יןכטר%וןיטרלל
סייגולמנופולרייןD13pכדינימסייוע,יכל
חיתר,וכדיעכד 06דןדינודין.ולדוןגריס
י
ת
ו
מ
למנותו%ייןקכוע.ונר6סדפירטדס6דממעטינןמסוסתטיסוכו'רכלטימסיסיםמקרכקמיך,דווקא
כמינויקכועמיקריטררס6כלכ6קר6יל6ומררםtb'oוכ"ממסרמכ"ןיכמותמס6ד"ככיוןעיי"ט
ודו"ק.ועי'ר"כ"6קבכ.
ו"6ככנידוןדירןדסגרל6סיסקכועככי"ד6hSbקר6יכטלמון,נרכסדכדיעכדדינודיןוליןשיך

כיירתי

ועוד נרכס לכ6ורסעפ"י מח"כ ססמ"ע מו"מ מ"ז ס"ק  .6פסוללדוןוכו'פירוט כר"מוילפינן לס
מוכתיכסוסתסיסעליךמלך מקרכ6תיךמכפללטוןדפוסתסיסדרםינןדכלרימסט6תסמטיסיסיס
דוקםמלותיךולספוקיגרוטפי%זרעזרעםקמורככלסימות.וכ"כסרמכ"סכפ"קדמ%יסעיי"טומיינו
דוקק"עליך"6כלגר6גרתכירול6מיעטו tb~pועיי"םכנתס"מ6p"Dוז"ל:ולגרמותרכמתמנות %ר
6יןליסוררקעליסר6לול6עלגרחכירו.ולפי"דנר6סדגרכסרלסיות6חדמסכי"דלגירות,דע"זל6
נתמעטמקרץרמוסתטיס,דליןליסורהתמנותגרעלגרחכירו.
ועודעיי"םכממ"עס"קגוז"ל:עייןדרכיממסטכ'ע"זז"לכמרדכיפרקמקותמלי5סמממעדמיינוכל6
כפייס (ס 6דגרדן גרחכירו) ומסמעותזס %מ65תיבמרדכי וסר"6ם גסכיו"דסוףסי' רסט פסק
כסדיקד6פי'ככפייםמותרלדוןחכירווכלקכסייסמותרלדוןטפילוליטר6לוכמוטכתככפריטסעיי"ט
ודו"ק.וסוףלטיטתוכס"ק  6דנתמעטמ"עליך" דוקקעליסרבל6כלגר6גרחכירו %נתמעט,ו6ף
ככפייס מותר.ולסי"ז גר מכ6למתגיירל6וכפייס סו 5ו %נתמעטמעליך ומותר לגרלסיות 6חד

יוחסין

תיט

מסכי"דלגירות.
ועי'שו"ת5ohיעקב(טסרפורט)סידד"סולכןדכתככפשטותיג
רקינויכולליטולמוסטררסעלעם
ס'bbhכלמידידמיקריטררסדליתכיס5דכפייס6S~h,יליתכיסכפייסכגוןגזברד6יןלוכפייס6ף
כממונותמותר.ומנססק5וס"חט"ו 6O"Dמסתפק6ימסניכטקט%עליסס 6תסגרכמום6רפסוליס
6ודל6מסניקכלסכיוןם6סורלו%ון.ועי'תומיסטסמ"ק6דלדינינפמותודקיל6מסניקכלסודו"ק.
ועי
'קוכןטעוריסכ"כ6ותכגוז"ל:מכ6ןמטמעדס6דכעינןמקרבלחיךסו6לעיכוכ6גסכדיעכד 06
נתמנסלמלך6יןלודיןמלך .וככתובותי
ז 6גבי6גריפם hSמטמעכןעיי"ם כתום'וכטיטס כטס
סריטכ"6דכעיקר סוכרמל6יסיעלודיןמלך טמ6י"ל טעס6חר ,ממוססל6סיסלו מטפטסמלוכס
6פי' 06סיסמקרכלחיך,טסו5נטלסמ%כסכזרוע,ו6ף5ינימקדכמ%י6וס"עיםלודיןמלךככס"ג
וקונסככיכוט מלחמס ,מ"מכל"יטפסרדקינוכןוכו' .וכ"כ סר"ןדכואי ל66מרי'דינך דמלכומ6
דינך.ע"כחזינןמדכריו דנסתפק 9ho3דיןוטוםתטיסד5ריךמיס 6מקרכ6חיךohסו6לעיכובך,
םלודיןמלך.
דליןלודיןמלך16רקדיןד6סורלמומו5,כלohטסוי
וסנסכחי'תת"םעלS"Sג 6ד"סוסנסכתבוז"לho:דממקוסתום'כמוטסד6פי'יס66מומיסר6ל
וכמרלדוןמ"מ6יןממימיןמלך6ל6ממושחרמכמוכחריס ,ושכקרסכעוכןכספרמעין סחכמססקסו
מס6דרמכעסכןסלמסהסיתה5מוגיורת,נעמסמעמונית,ומלך.וקמרתידל6נקמר6ל6מקרכלחיך
סממוכחר6,כלכססוטססמוכחר,כמןדודסמך OWD
תמיםעליך,טתחילתסטימסטיטר6למשימיןיסי
וטובכנוהממלךמקומוויורטמלכותכדיןכד6ית6כטלסיכתונות,קומו6ין6נומטימין"6,כ5פי'קינו
ממוכחרורקטרמומימר6לורשוילוון6,ין6נומלוויןלסלקוממלכותטירםמבכיו,ע"כ.סרידפמיט6
ןכמימםד6סורלטוסו6,כלסיכךטירםמבכיו,ם6יןמטימיןשותו,כסבי5יןמ5וויןלסלקו,
ליסדסו6די
ןמלךודו"ק.
ויםלודי
יהושעווייס.
ד

רביתיממ"ככוסידי"עס5כ"וסגר"6דמליטיםכעניןגר 06יכוללסיותדייןכבי"דמלגרות,וסכים

דורירטניקרוטיןמככ,כזס,ודןלפי"ז 06טעוןסגרסטד"כ,ו6כתוכסנלענ"דכזס.
א.גרםינןכמנסדרין %כ סכלכמריןלדוןכויניממונות .סכלל6תויימ6י6 ,מר רביסודםל6תויי
ומו6זיפנךכלשרמוילדוןד"נרפוילדוןר"מ,ויםרפוילדוןר"מוקיןר6וילדוןד"נ,
ממזר.ס6תניני
ק
ד
ח
ו
וסוינןכסלפתויימ6יוקמררכיפולסלפתוייממזר ,חו6לפתוייגר לפתוייממזר.ו5ריכ,6ד6י
6טמועינןגרדר6וילכ 6כקסל6 ,כלממזרbn~hל,6ו6י6ממועינן ממזר דכ6מטיפם כסרס6כלגר
דל6כ6מטיפסכטרםhn~bל56ריכ.6
י ממונות.וק' דכפרקמתולן (קסכ)
וכמוס' טס ד"ס חו6כחכו :סמת 5מטמע דמתס גר כסרלדינ
6כטריסרכ6לרבמריכררמלומני'6פורםידככלדכיוןד6מומישראלמקרכלחיךקרינךכיסhnSh,
ילדוןגרתכירוכד6מרי'כפ'מ5ותחלי5ס (טס קב )6גרדן 6מ
6h~usמומיטר6ל,וי"לדסכ6מייר

תכ

.

פסקידין-ירושלים

תכירודכרתורסו6ססיתם6מומיטר6לדן6פי'יסר6ל,ול6כמוטפ"0דלעניןד"נ6יירידוןחכירו
י קר6דמקרכ6חיךוקילור"גממעטיכסמוךמונם616תך
ול6ימר6ל6כללר"מכסר.ועודדסתסמיית
ו"כימר6ל",ככ"דמליטרלל1ל6
וכו'"61.מכריסמלותחלי5סS"bvטמו6לכריסורס %כיסודסתניני
כבי"דטלגריס,ורגילר"תלומרדלותוממוקלכררכי0וד0סיסכנוטלרכיסודםסינדוו6סד6מרי'
כפ"קדקוומיןנכככ)דגרם6יןלויורמיססוסונתגיירסו6וכנו,ומ"ככל6יטרללנמימיפסילאפי'
כם6רדיניןכיוןדלקו6מומימר6לוכו'"51.לו6י5טריך"כיסר6ל"לפסולגרלחלי5סאפי'6מומיחיאל,
ורבטמו6לכרי0ודס6מומימר6לסוס .עכ"ד.ומכו6רמדכריססדגרפסוללדון כר"מימר6לוכ"מ
ד"נ,וכסרלדוןכר"מגרהכירו6 ,כלל6ד"נ,וכחלילהג"כפסול,וסקידכעינן קר6מיומדכחלי05
"כיפר6ל"6תילמעוטילפסולגראפי'כט6מומימר6ל.
וסיטתרם"ידגרכמרלדוןר"מ6ףיטרללוכיםגרחכירו,וכןכד"נכמרלדוןגרחכירו.
וכמאירייבמותקב6כתב:גרדן6תחכירוגר.ופירמוגדוליסרכניס(מיינורם"י)6ףכנ"נו6פי'6ין
6מומימר6ל6,כלאינודן6תיטרללbShנד"מ660 ,י04יתס6מומיסר6לדןאפי'יטרללו6ףכד"נ,
סכלט6מומיטר6לוניןאותוכיטר6ללכלסדכריסחוןמחלי5סוכו',וכתום'מקטווכוי.ונמ65תאומר
לסיטסזומכלטכגרלימר6לס4םמדרגותמן,מלךליתםגמור,ד"נוכלחררותמכעיר,לחמומימר6ל,
ר"מ,לגרגמורמכללדדיו,ס6גרכגר6ףכד"נ,ומלי5סכיטר6לנמור0ו"61,6כחלי5סחמורסמד"נ,
וטררותמכעירממוריסמר"מ.ומ"מ6נוכתכנונוכמם'סנסדריןפרקרכיעיכפיטםאחיתעומרם6יןגר
דן 6תיטרללכד"מ6ל"66כ6מומיסר6ל,ממררותטכעירור"מ6חוסו,6וכד"נאפי'6מומימר6ל,
מו"נ וח054ומלהותליחםגמור6נו5ריכין,ואיןכ6ן 6ל6טחימיזות ,ומסטומרוגרדן 6תחכירו
דוקא"%מ.ומסהלמרוכסנסוריןסכלכמרין%וןכ"מולסתוייגר,דוקאכקמומימר6לוכו'.עכ"ל.
ומעתסלפי"זלטי'רם"ידגרכסרלדוןגרחכירו6ףכד"נ,ורקחלי5סכעינןיטרללגמור,ד6יכ6קר6
"יטרלל"למעוטי% ,אורסגרכמרלדוןכבי"דסלגרות6תגרחכירו ,ד6סכד"נכסרכ"סלגרות,ורק
םם6ני,וז"כ.
תליי
ולפי"זלכפורם מסמדייקכת"רעכ"דסליט",6מדכרירה"יכקרוטיןסככדכעינןג'ימר6ליס,ע"כ
כונתרם"י%ודוקא,ד6טונרעכי"רמלגרותמבי"דדנפמותפגרכסרכו ,ו%מ65נוסוסקר6דממעט
גריסכגרותכמודמ65נוכחלי16.05טכונתרט"ידרקלמאוס%תחילתול6טפסול.
ב.וכאמתמסתפקנ6טוכ6ד6ףלטי'סתום'וסמ6ירי,וכיספי'רובסר6טוניס,דגרכטר%וןגרחכירו
רקכר"מ1ל6כד"נ,וליטר6לפסול6ףכר"מ ,מסוינומלגרככי"דמלגירות.ומקורממפקכוס,דסנס
hosד6מרינןכיכמותסוכ6מרר"חכר6bsbמרר'יומנן,גרקריך 40מ0מטפטכתיםכיס,כתבו
כתום'סםד"סמהפטכתיככיס,וז"ל:ומפטתס5דקכין6יםוכיןאחיווכיןגרו(דכריס"6,)6נ מטפט
6חדיסיםלכסולגרנכמדכרטו)נ"ל]ו6פי'למ"רכםנסדרין(ג)6דברתורסחדנמיכפר,סכ6מדמינן
%זיקתוחמקתדכעינןם4מס%ו"ע,ור'יומנןדסכ66יתליסכסדיקכירוטלמידסניסמדנו6יןדיניסס

דין.

ייגול5חגסגרוגו'
נ*)שנהרו:מנספסוק,ס5ייליכפליחקרכנוחסגל,יגחיכלעילמיניםוכ

ללולוחיכסועקם5טסלי"

יוחסין

תכא
-

-

וכתום'קרוסיןסבככחכו,נרבהדוק 6כקבלתמקוותהו5דכעינןג'6בלהטכילסכחדסגיobככר
קפלעליוממלוותוכו'S"s1.דודני
ילמלוהכעינןם%סה6כלל6לעכבוכו'"61 .תמטוסקבלתמ5וותנמי
6מ6יכעינן ם%מהוהריהודקותוהלוקותדכתיככסן מטפט 6פ"ה6מרי'כסנהדרין (ג )6דדן6פי'
יחידי,וי"לדיםלנולהסוותןלגזילות והכלת דלעולםנעי ם%מה רכלסיכךו6יכ5לסקוסי לקוש
ולחומריולחומרךמקמיכן.
והנהלפי"זדכלה6ידינךדכעינןג'בגרותהו6מדכתיכ"מספט",ומדמינןליהלגזלותותכלת"5,כ
לכאורה"דיןותורתדיניממונות"6יתליסלמעטםהגרות"61,כסריכוסלס"סתוס'והמ6יריום6ר
הר6טונים,גרדן6תחצירוכר"מb"b1 ,ה"הככ"דסלגרותכסרגר.
5מנסיטמקוס%וןוקמרדכיוןמבמעטההגרותהו5נספךמגויליסר6ל,ויםכזסנפ"מלהרכסדינין
התלוייסגסכד"נ ,סמ"6תורתד"נעליה",וגרפסולככי"דטלגרות6,ףדסגיכבי"דמלג'ול6בעינן
כ"ג(ודוגמאוזכרלדברמסטנחלקוסר6מוניסכעוותגיטיןוקרוסיןוזנותדי5טרכודריסהותקירסכע"נ
ןדיטנפ"מלד"נ,ורקהמהטה6ריךכזסכנוכ"ימהדו"ק6כהע"זסי'עב.ו6כ"מ).
כיו
6מנסבאמתהיהנ"לדמ5ד הסכרךהפמוטההו" 6דגרסגי6ףבפני 6חד16טניסכמדיןעדות.ועי'
נוכי"ק1"DOShסי'גהטכתכדעוותSDגרוגיורתבעינןטניס,ובאגרות יו"דח"כסי'קכזהאריך
ךג'מספטכתיבכיה6,תי%כויידל6נימקדדיןתורת
למלוקעליו,עיים"ה],ור'יוחנןד6מרגרירי
וחקתמעסההגרותתורתאיסורוסיתר6יתכיה(ורמזלדכרדסלכותגרותהו6כסו"עיו"דול6כחו"מ.
ודיןגר 06כטר%וןהונאהןכחו"מסי'ז,והןכיו"דמי'רמס)bSb,דין"מטפט"ים %וכעי'ג'.ולעיל
מיניהקלמרכנמ'כיבמותמסד6יןמטכיליןגרכלילה,וכתום'סם,דמטפט כיה,ולע"פמככרמל
תי
יןיום.
וכ
כ'
כתחילתדין.סרידמכיוןדכתיכ"מטפט"כלתורתמטפטעליווכעינןג
חגט.י5ימנסיםלחקור6ס %לסדיגיסצוהמעמסהנרותלדיניממונות16,י
קלה5דכעינןג'וכןיוס6,כל
לטלרהדכריס מעסםהגרות"ויןותורתאיסורוהיתר"יםבו ,ונפ"מטובל6יכ6כגון לס 6דנמתפק
טקרוב16פמולכדייניס,עיי"ם,ולסקיגים6דים ~D"hכדייניס"6כ
המנ"מכפט"ז מעדותה"מ6,יי
ןקרוכ16פסוליפסול6תכולס,קולס6ינימקדרקלדיןג'ולדיןיוסהו6
ככי"דמלגרות6סימיהדיי
ןממרפטSsb,ע5ס מעמסהגרותתורתאיסורוהיתרטליה,ליכ6כזספסולהדק"6פ,וכן 06
דיל6ינ
קרוכיסכמריסכמילס,דכד"מכתבהרמ"אחו"מסי'זמעי'טטל6יהיוקרוכיס.
hih*~h

יקלכנוחכגל,ל5הכליתוח ט,6ועי'מקךמכמהטטמע"ככזה
ניחוחלה'וגו'הקהלמקה5מחלכ0וגו'.ומזה~פינן
נ
י
פ
לנוןמהליהוקלגללתכיכסכיםלפניקלכןגרות,וכןכרפ"יכ5ןהכיקפסוקזה,קולטכקלוסיןסגככתג:מקפטכחיבכיס,
מלעט 5חליהיהלכםכגרכ5זרמ,והות עקוקכויקר5כד,ועי'חוק'קנה7ליןנכי"הלנרי ,למקמעג"כימקפטכחיכ,
הייטקר75ויקר.6וכגמ'יכמותמז5ת"רוקפטתס75קכין5יקוכיןכחיווניןגרו,מכלן 6מרר'יהורהגרענחגיילכגי"7
הריזהגל,וזהוקר5קהני5והחוק'כהחילה"51.נלמ5יכעינןחלתקר5י.וקוליחדלמילהוחללטכילהוחדלקכלהמלווח.
כזהעלהחוק'.ועילסלןכחקוכהלהעלה.
מעכבככולם.קו"רכקר"5
סלהלןקגמלקוכוס 05
וי5

כשי

קעמי
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וסנסהמגיהכמאל"מטס0כי6ר6י0מתלי05ד6ףדכעינןג'מ"מל6נפסלכססק"6פ,וכססהמחנ"6
חוכיתמסנמו"יכיבמות6bpדגרטנ5טרףכמלי05פסולעיי"ם.ולכפורםמעטס0חלי005ו6מעמססל
פיסותוסיתרטל6יםוריס[ו6ףדמויעריומ]ומקיףילפינןדכעינןג'16ס',ומ"מפמולכיהק"6פ,
ם%וןכמוכןכמעטהגרות
והיינודכיוןדכעינןבי"דכלתורתכי"דכיסומיפמלכיסק"6פ.ולפי"זי
רכלתורתכי"דעלית,ויפסולכססק"6פ 1"16 ,דמ"מט6נינרותמחלי5ס.ועי'ס' המפתח לרמכ"ס
פרנקלמנסזריןפי"6ס"מ ,מסם5יינוכז%0חרוניססדנוכמפקכמאל"מהנ"ל.
י כקהלתיעקכסנהדריןסי'כט0כי6דכ6מרוניסכתבו דספקסמל"מ6יסייךק"6פכדיינים,
ורזיית
0ו6פסגתךכירומלמיפ"קדבוריות ,0"0כ60דתנןגביטגנת0ור6ס0י60חדמ0ןנרוכו'פטורוכו'
6ף סעדה ס6מורסכ6ן עדטיליוכולןר6ויין ל0ור,06ו6מרינןכירומלמיר"תור"מחד 6מרכתוך
טנעיסנפי'מהיםהפסולממניןמכעיססמנהדלין],ומ"קחוןלמכעיס[הכע"פממכלעדי0פמולסי'
סיעורטנסדרין,כיוןמנ5טרף'6פסולעמסן6,יןמכילויןפרבעלסדבר].מ"רחוןלמכעיסניתקנטעמה
ממחכרד60כעינןעדמיפיוכולןר6וייןל0ור,06וכקן6חדמ0ןקינור6וי],ומידכמוךטכעיס60חון
םמכלעדוכ"ד
למכעיסל6נמקיטעמך],מכיוןט6ינור6וילסוריי'נעטהכלכן[נחטבכמים6ינוומריי
הגדולמסורון6 .למ6דנחלקו6מור6י6י'6מ0דייניס מ0ו6פמולפוסל 6תכולן.ונענידי"ל ד0תס
טיני
ןקימורוסיתר1ל6
,וקינור6י% 0לדוכתי .דכ6מת 0תסכדיןמגגתסור060 06יתססורקתדי
'עקישתמסיס גר[*ןוסורס כמססורקות
ר"מ,ולשורטת0"16וו6יגרוזקןוכיו"ככטרין,וסריי
[וכר"מ 0ור0רקדרךלימודו%כמניכע"דמכ6ולדין"66,כקכלון[שלשל]רקמלהכיןלח"כפרמעלס
יכ
רל6כקמר6ל6כסי65ה 00ור6סמכ"דהגדול.ומטו"0כלע"פמנקמרככלמקוסם6יןמפסולפוסל
6תסם6ר,מיינוממוסדגחמככמקןוליתי'כיוןטסינוראוילדון6,כל0כ6כאמתסורקתסגרג"כסיס
סור6סונוטרףעמהס.וי65סגסממנו00ור6ס,וממילם6יןכ6ןכולןר6וייןל0ור"06כתורסנסדרין".
וכןי"לדככ"מכמנמ'665מ0דייניסק"6פנפסלוכולןכדיןעריס5,כל 0כ6ס6גסז0הגרקינופסול
ל0ור6סזו ,רקם6ינוכטססנסדרין6 ,כלמ"מ %וחססור6סל6נחטכפסול ,ומטו"0כ6יכופוסל 6ת
ןטגס 0ו6
600ר.ולע"פטמ5ד 0ור6תו6יןכ6ןחיוכקרכן ,ו0ט6רכ"דכסר,םל6נפם%מחמתוכיו
קינופסוללתורותרקטחסר "%תורתסנסדרין",ויםלפלפלבכ"זעכ"דנועי'חטקכלמהסוריותדכ
וכחזו"6סוריותפס].
נ*]הנסס'Dtt~p :לעי'נלמכ"סכסקלמסלמקנםחולהקגתכול"עכןיוקףקיכל מל"5יצלולומקףסכיוגל5י
קהים.רשלי
קל"ע53היהגל6ל5כןגל.ועי'ככלכולכזכחוקילל"עליחליי
טזכותלכוח,ונר"נגחון קםגחכ5:יח6כקנסיריןכערק
גליקר35יםלסםמלק (%כ)מכניכניוקלקיקר5למדוחורהכירוקליסומקןעיגון ל"ע,ותיחמרנמיכפ'הני,קי
ןלמם'
גיטיז(גזנ)6,מנס5יןעלייןלסיסמרכליוקסוםעלמוסיסגר,ובקמחכנדפק56לינוככ' סמקומוחל 6מחפר ל"עסהיס
מכניכניוקלסיתרת.
]**1מגהה.מע"כדמהניקבלועלייהונגר ,ל6הכק5וה"חקי'
 ,ק"ק  6לנקטדל6מהניקכלועלייהו,וכקו"ח קם נקט
ימסני,יסכית להקקוח כקםהגנה"ג6יךהיוקמטיהו6נטליוןכקנהלרין3קי6ולכ"י,והריסי
ונליס,ועי'לקכלוהו
עלייהו,ועיי"ק
קוןדכל"ממהניקכלוסו1ל5כי"ג,עיי"ק מק"ככזה.ורקסתמריכינסחו"מדייניםקיעודהכי5בכלי

-------

-

------

יוחסין

תכג

ולפי"זנתעוררתילחקורה6דילפינןממטפטדכעינןג'ohהו6לימודדכעינן"כיחדין"כמעסהפגרות,
16מלימוד ה"61דכעינןטלוטס",והוך"מדיןסיעור" דכמעסההגרותכעינןג'ול6סגי16 '6סנים,
ונפ"מלכ6ו' 06י
םכ'דייניסמ5וחזיןומסוכנעיסדכוונתולגרותגמורה,ודיין 6הד מסופקכדורob
מכויןלגרותגמורה6,ומודקילולפיהרגעתומהגרקינומחכויןלגריתגמורה06 ,יכוללה5טרף5ליסס
כתורדיי
ןנדככי"דמלסלמסנחלקוה6חרוניס 6סאוייןמבמיעוטקריךלהודותלרוכ ,ר6ה קונטרס
המפקותכלל61ותג,ובסו"תכיתי5תקקו"חסי'כ6ותו,וצערייפרמ"גפ"ג,וכתכיהגר"הככיפור
התום'ריסהמניחוכמהרי"ןחיותמס,וקוכןטיעוריס ח"כ קונטרםדברימופריססי'ה,וכם' פורת
יוסף(לגנוןר'יוסףרייזיןז"5ל""sh,ורכדטעלזוסל6ניס) מו"מסי'כ,כ6ריכות ,וכספר חלקתיוסף
(להגר"ינרקוכיןהי"ד)מי'י
דוככרכתסלמהנלהגר"טטנ)6חו"מסי'ג]וכןנפ"מ לה 6דכד"מכמ"ג
מקומרקינייודעקינומלטרףומוסיסיןעוד ,'6ר6המו"עחו"מסי'י
תסעי' 6וכנ"ךמסp"Dד 06
מ5טרףכגרותלסטליססיעורכי"רנוכדומסOtsנסתפקהגר"5פפרענקכסו"ת הר5כייו"דמי' קפט
והר5כיעלסטוריו"דסי'רכת6,יהיתרנדריםדמיךלר"מכסלדהדהולכין6חרהרוככמניס6ומריס
זכ6יולמד קומרחייב6ולהיפך,ד6זלינן כתררוכך16 ,היתרנדריסמקנידכעינןסיהיוכלהמלמה
מסכימיסלהיתר,סכלי מסכמתכלהסלטה6יןלהתירעיי"ם מהמהוכיחמיבמותכסנ,וממ"כלדחות
י ה6כ"ד הגר"6ד
כפסקידיןמכיתהורקה
כעיניםלמטפטנדריס עת .6ורקהממ"ככזהידיד
מליטאי
להלןעמ'תקליח]
ומ65תיכציתיומףיו"דסי' ממט ד"ה ומ"צרכינו דמילה 5ריכסלהיותכפני טלורה ,מהכיף כטס
ןמותר
המרדכיכמגסותפרקהחולן(סי'קי)6מכתבעלגרמטכלכפניסקסהקרוכיסטי"6ומגעוכיי
כטחיה,כד6מרינןמיhSטבללקריו,וים6וסריסדכיוןדהיוקרוכיסל6עלתהלוטפילה ,דמספטכתים
ןנסךע"כ.וטורם מכרות
כיס,וי"לד6פי'ר'יוחנןמודה ד6סמלוטכל6ףכל6בלוסהקינועוטהיי
סללומתכ6ריסמתוךממ"כ.וכר"מ6ותגכתב :ft~sולינר6הדסתיהסכרות6לווטעםמחלוקתןתלוי
כמחלוקתמהכיףרכינו 06טכללפניטניס 16כלילה ,דלרכ קלפםל6הויגר,ולסכרךרקבונהמהכיף
רכינוהויגר.והוכלגסכרמ"חיו"דמי' קמחסעי'גד6סכסרכפניכ'6וכלילהה"הכמרכקרוכיס.
ומכותרלפי"זדלה6י5דדכעינןג'לעיכוכ,6וכןיוסלעיכוכ"6 ,6כקרוכיספמוליס ,רכלתורת ממפט
םכמעמסהגרות,ורקלהגךדם"לדל6מעכבOt~O ,קרוכיסכמריס,וזהדל6כמומרמינו 5מרד6ף
ודיןי
6יכעינןג'ויוםבמילהנהמרדכימייריכטכילהכפניקרוכיס].מ"מיתכןמקרוכיסכסריס.
ד.עודהיהנר6הלדון.0fsדהנהכעיקרס6ימילתך6יכעינןג'גסכמעמסהמילה,נחלקוכזהקמ6י,
דסי'הרי"ףכפיObs10tכטוריו"דסי'רמה,וכןכטו"ביו"דסי'רמחסעי'ג,דכעינןג'כמעסההמילה
6ף לעיכוכ ,6ועי' ככ"ח מס סכתכ דקינו כן ,ולרי"ף רק לכתחילהכעינן ג' כמעסה המילהו6יגו
לעיכוכ,6וכןכמי' סרמכ"סכחכוהטורוהמו"עדם"לדמעככג' כמעתממילה,ויםטכתכו דהר"מס"ל

הק5וס"חונמלקעליולולדימסני קכלס כדרעיי"ק.ועי' ברכותסג  5ור"עעיכר הקנה כחו"ל,וכעינןכי"להניול

וקמוכיס.ועי' למנ"ס כקסמ" 5מ"עקנגונרנוכ"ן קםו5כמ"ל.ועי'כחוכותסג 6לר"עסחירנורו;לכלנדקכוע.
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-
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פסקידין-ירושלים

דרקכטכילסוקכלתמ5וותכעינןג'ול6כמילס,ויםדם"לדרק%תתילסכעינןג'כמי%וטכילס,כמו
שסוכםכטורסם.ועי'מקיריינמותסספסכי6סיטתסר6טוניסכוסדיםדם"לדמעככמןכמילסומן
כטכילסוקננתמלוות,ויםדם"לדרקכטכילסוקנלתמלוותמעכב,ויםדם"לדכמי%וטנילסקינומעכב
ורקnSspsמלוות.וכם~יסננוריס עלסרי"ף6ות ס כתג נסססרי"6זוז"ל:ושריךטכילסכפניג'
ס5ריךלמתגיירנני"ד,ונרמסבעינים6סמלנפניטניסוטבלכפנימשמסס"זגרכמכו6ר כקונטרס
סר6יות.ע"כ.
םלדוןמססיטתרם"יכזס6,יטילדכעינןג'כמילס.% 16ומנסנינמותמוכ6מרינןסרימנ6וקמר
וי
ק
י
ל
ע
מ
מלתי1ל6טכלהימטכיליןקותו,וכרם"י:וסויכישראל
ואיןאריךלבדוק"כעריס"6ימילתולמס
מלותמילס.ומסככךדבריר'יסורס.וכרם"י.:ומסככך6obיןמילתולמסמילס,סו6ילוטכלכטכילס
י קומר6יןמטכילין,וכרם"י :המ6ערכימסולוגכעונימסולסו6ואריךלמטיףממנו
סגי.נשל]ר'יוס

ד"צ.בר'יוסיתרתינעי.

ונקרןאורסססכתשוז"ל:רם"יכד"ס6יןמטכילין ממ6ערכימסולסו.6ושכאורס %סיס5ריךלוס
6bShפי5מללפסגירותכינולביןעלמול6וכלוססו6דכעינןכפניג'.ונרפסדם"לדפיןפריךג'bSh
כטעתטכילסהכסנכנס%לליערפל.
ינימקדדיוקו מל ס6כ"דמליט"6כדברירה"יקדומין סכ כנכוניםוכעינןג'
ומעתםלפי"ז 6ף6
יסר6ליס,ואתילאפוקיגריס,מ"מסרימיטתרם"ידכמילסל6כעינןג',ומגי6ףכפחות,ו"6כ6יןלנו
רסיסרקסכטכילסבעינןלרפ"יג'יטר6ליסול6גריס ,ו%עלמילסנועי'כחוכותי66נרקטןמטכילין
אוחועלדעתשיתדין,וכרם"י:מטכילין,דפיןלךגרכל6מילסוטכילס .על דטתכי"ר,טלומסימיו
נטכילתוכדיןכלטבילתגרם5ריכיסג'וכו'.ועי' כרסכ" 6טסקטס מדוע ל 6נקט גסמילס,ותי'ג'
תירו5יס,ורם"יכתחילססזכירמילסוטכילס,והת"כרקטכילס,ומכי'"6סדמילס %כעיבי"דויכוליס
למושכנרקטןכליבי"ד].
ועי'שכעלסמ6ורמכתקלסכד"סואנו,טכתכ:ור'יוסיהומר6יןמטכילין,ומפרמי'טעמיםדחייסינן
יטמ6
ממ6טרכימסולוגדעונימסולסו,6וגריךסימולנפנינווכו'.ו6סמיינומפרטיםטעמומלר'יוס
יקומר
נולדכפסוקמסולול6נימולוכו'.ועי'כרמכ"ןכמלחמותמסטסכי6לכריסכעס"מוכתב:ור'יוס
6יןמטכיליןמסוסדחיימינןדילמהערכימסולוגכעונימסולסו,6וכןפרם"יז"ל,והע"פמדחקכעס"מ
ססו 6מסולסו6ול6נימול ,רחוק סו6לתוםלמיעוטהדמיעוט6וכו'עכ"ל.ומוס דסכעס"מ ל 6כתכ
לדחותדתייסינןממ6מלםל6כפניג'bo~,סוכחסדהיתליסדל6כעינןג'כמילסכפיתוייקb"~po
מדברירם"י.והרמכ"ןכאמתס"לכיבמותמסכד6ססלךומלוטכל ם%כפכיג'כסרעיי"ם.
שמכסכעיקר סדנר 06רפ"יכפירוטו עלסם"ם סו 6רקמרמן  16גס פוסק ,סקריךכזסכטדי חמד
]*1הגסס:לכבורהמלקוןלח"יינקט"עייס" מקמט 57םכעינןגסמילה,קליךעריסעלכך Sngלקםמלוס,וזהלכבורה
ר5יהלנוכי"ק5כהע"זקי'גה7,ע7וחעלגילוחהויכלכרסכערוהוכעינןכ'עריס,ועי'לגלוחמקהיו"רמ"כקי'קנזקין
"7,סומ"קרכינו7מלוטבלכפניקנים,ובסופוכח"הולעניןהלכה,ומרחרחח"כ
יכסח5וח
נזהכ5לוכה.ועי'נ"מיו"רס
סי'כזכסופו.
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כלליהפוסקיםכללמ16תט,עייפםממ"ככוס.
ה .ועודהיה נר6הכזהלומר דל6י5טרך הטד"כ .דהנס כמכת קלה 66מרינןדר"ח כ"66יתליס
דנחלקוכיםוכ"הכגרטנתגיירטהורמסול5ohריך הטפת דםכרית.וכתום' מססכיךדנמלקוכזס
למעטה כה"גור"ח 06גרהנתגייר כטסו 6מהולמריך סטד"כ,והוכלו מחלוקתזו כרק"ם מס ,ופסק
יסריסםדקריךסטד"כ,וכןכטו"ע
דקריךסטד"כ.וכטורסי'יסמסכיךפלוגתךיסר"חוכה"ג,ויכר
יו"דסי'ר0חסעי',6ו6סמלכמסיסעוכרכוככיס5ריךלהטיףממנוד"כ,וקיןמכרכיןעליו.וכם"ךסם
לפידממפק6ליס6ימטיפין6יל,6מלכך ממפקיםלמחמירולהטיף6,נל6יןמכרכין ממפקדקיי"ל
ספקכרכותלסקל.
ןדמיהכיניהסגר"61,כ
ומנסנניד"דהריכפועלמלוקותו6,ל6טיטמפק6ימסניה6ימילהלגרותכיו
סוילכ6ורסתלתטפיק,6חד,6סמ6גרכמר,ו6ף6יגימלדפמולגר ,מ"מטמ6ססלכהכסגךמיטות
דל6כעינןג'כמילס,ועוד6ף6ינעיכןג'נמילס ,טמ6הלכסכסנךטיטותדגרמסולל6כעיסטד"כ,
"61כנהידנפמקכמו"עדגרמהולכעיהטד"כ,כ"זכסיטרקספק6חדS~b,הכ6כנד"דד6יכ6תרי
ותלתמפיקך,היםנרמהדמיןקריךלהטיףד"נ.
וכקמתסיסנר6סרכלדמוירקכ'מפיקותנלכד,ל6בעינןסטד"נ(עי'נקונטרםלחרוןלפנ"יכתודות
יד6רכלדסויספקמפיקך5ףכד6וריית6מקילנןכמומסורוגדולימכמיסמפרדיס6,ל6טנחלקעליסס
06הו6גססיכךד6יתתזק6יסור,6עיי"םכ6ריכותגדולם.ויל"ע6ימיחטנהכ6היתחזק6יסור6דסו6
גוי].ורסיסלזה,דכמו"עיו"דסי'רמחסעי'גכתכדלכתחילסכעינןob~nוטכילסכפניג',וכןכיוס,
ונדיעכדסיכך דמלכפניתניס 16נטלומה
ונדיעכדסויגרומותרכיטריליס,ולרי"ףולרמכ"סיפיל
מעכבולסורכיטר6לית6,כל 06נט6יטר6ליתומולידממנהכןל6פמלינןליה.
ולכיורהיםלעייןמדועל6כמכדקריךהטד"כ,כמומכתכb"5osכנתגיירכטסו6מסולדקריךסטד"כ,
ס"סכמלכפניכניס6וכלילםקריךהטד"כ.וע"כממוס" ht~bספקספיק ,6ספק 06כמרכפנימניס
16כלילה ,ו6ף "6ת דפסול ,מ"מהרי כפועל הו6נימול ,וטמא המלכה כהנךדכנמגייר מהול6י"5
סטי"כ.ו~ןל6מזכירכ6ןהטד"כ.וז"כ.
b~bמראיתילסגרעק"6כמגסותיולהלןכסעי'י6עלhoד6ית 6סתםומיטהיהמומזקכיסר6לט6מר
סחמיכם
נתגיירתיכינילביןעלמי,יםלוכניסאינונאמן עלהכניס6 ,כלנאמןעלעלמולםווינפויי
ד5יסור6לי6סרנכתיטרללעדמיטכולכפניבי"ד .כתכע"זוז"ל:ולענין 06אריךלסטד"כ,דלדכריו
סמלכטס61כינולציןע5מ1סויכססי6דלעילמעי',6עי'כס'צעריתורהכללספרטג.
ו~6ורס"5עדכטלמ 6סתםכמעי'6דסויחדטפיק06 ,6גר"נ6למתגיירכטהורמהולקריךסטד"נ
6ול,6ספירכתכססו"ע דממפקסריךסטד"כ6,כלכ6ן6ף6ינקמןעלעלמומסוס60חד" ,6מ"מהוי
מפקספיקה ,מפק 6תד ממ 6הכלכסכהנךמיטות דל6כעינןכטכילסומילסכפכיגי ,ו6ף6ינימ6
דכעינן ,מ"מסריכפועלסו6מהול,וסמאהסלכהכהנךדגוימסולל6כעיהטד"כ"51.לדכיוןוחומר
ילכיןעלמי,סרי ל 6רקססמילסוסטכילסהיתהכפניעלמו6 ,ל 6היה גס קטלת
נתגיירתיכינ
,s
cם
מאוות,וכזהג' מעכבדמטפטכתיבכיה,וכ"ככרמכ"6יבמות מהכוהתוס'וסריס
~הוכחודכריסס

תכו

פסקידין-ירושלים

כם"ךסי'רמחp"Dטעיי"ם"61,כקינוגר,וסוירקמפק6חד.ועוזיותרי"לדכט6ומרנתגיירתיכיני
לביןעלמי"6כיתכןההמילםbSנעמיתלמסגרותכללhSb,סו6כע5מומל6תעלמו16נכריס6חריס,
ןכ6ןכללמילסלטסגרותדעכו"סמלוסווטובהוימפק6חד.
"61כ6י
מו"רכטו"ע  h"pu~3סטלס סהוכ6ו מסדברימסערי תורס ,ומס מממסיקומיתוסי 6על סרמכ"ס
למיטתו ,דכתכ דכ6ומרנתגיירתיכינילכיןעלמי ,דמוזרוטובלככ"ד ,וכ"פכתו"עסי
' רסח tbW~D
ומממטד5"6סטד"כ ,וקנסלפימח"כסמו"עכסעי'גדמל6וטבלכפניטניס ""%מ" מעכב ו06ור
כיסר6לית"6 ,כלפידבריומכתגיירכינולכיןעלמויסיסגריךסטד"נ,דמויכמומלכמסוקעכו"ם,
דכיוןדל6מסניהמילסגריךסטד"כוכו',עיי"םממ"כלחרםOtsד6ה"נסטד"כקינוקריךרקטכילס.
קולסלכ6ורסעלהתו"ע6יגסקוטי6מדועכתכדקריךטכילסכבי"דול6כתכגססטד"כ,ומפירי"ל
כמום"כ,דכ6ומרנתגיירתיכיני%יןעקמיהפירוםמסמילס16סטכילססיתסכינו%יןע5מו,כלומר %
כפניג',וקולנומלוותכןסיתסכפכיכי"ר,ולכןרקטכילה5ריךכפניכי"ד ,ו%הטד"כ,דלגניהטד"כ
ך ממ 6ס%ס דגר מסול ל6קריך
הוי מפקספיק ,6סמ 6ל6קריךמילסכפניכי"ד,וטפילו 06ירי
הטו"כ,וסריכעתסו6מהול.ולפי"זלכתידבריסרעק"P"DS6מספסכי6דכריהמעריתורסעלככרי
סטו"עמנ"ל.

מו"רכקריךיכמותסו 6ד"סמי,טסכי6דכרימר"מוסמו"עמכמכודטוכלכבי"ד,ומעירמדועל6
כתבוד5ריךגססטד"כ,ועי"םמם"כלייטבדכרימר"מ,ונם6רs~5sעלססו"ע.ולפימם"כגססטו"ע
"6ם,כיוןדסוי "0ם וכממנ"תנור6יתי נם' המפתת לר"מ פרנקל סלדנו לקר" 6מנ"ל thttpu~Slוכן
םס"ז,ורוויתיכדכריומכתבד6ס"נקינוקריךסטי"כ,דמכיון טרקנקמןעלעלמו
לקמריכינהדייני
מוין "6,h~snbaכקמורלסטד"ככיוןד6יכ6קימור מב%קינונקמןלנכיס6יטורוליסו
רמן "%דומן
%עלמולחבולכעלמוע"יסטי"כעיי"ם].
ור6יתיכסויתתכנינזריו"דסי'פלד6ותכזמכתכוז"ל:מנסמעמסכ6לפניכגרהנתגיירכפרייסין
וממפתימפניסכ"ד,וקמרתילמטיףממנוד"צולסטכי%מנית,וס0כמנולסטיףכמקוסחיכורסעטרס
עםסנידוכו'עיי"ם.ולכ6ורססוי ספקמפיקך ,ספק 06סכי"דטוב 16ל6טוכ,ו6ף6ינימ6דקינו
טוכ,מ"מסריכפועלסו6מסול,וסמקססלכסדגוימהול6י"5הטד"כ,ומדועס5ריכוס6כנ"זגססטד"כ
יכמסםגדולוברור%b"btרפולם"ם].
נ61וליסייר
ן
י
ס
ומ65תיכטוית6חיעזר ח"גסי' רז טנם6ל כגרטנתגיירכפני ר6כינער וסמוסליס מני רופ6יס
ערליס,וסוכרהיהכמעמוהר6כינער,ומשוסומהולוכקם6ותסהר6כינערלחתוךעודק5תערלה,
מיינוסטדייכ,והטיפו ד"כוכוי .וסקסו ם%6ת לחדותכנידון זסוכו' ,ו6ס כלעניני הגרותיכול
ימילסכעיג'16
סר6כינערלכדו%יירכל6עידסלם%מסוכו'.ואחראסכיםטס מחקקתסר6מוניס6
ל,6וכןטכילס ,כתכ :קולסכרכרי ם6לתסמזינו 6מר סטד"כסיסע
"ימוכס'לריועפר6טילסוכעו'ר.ליםכמעמי
ירופק16
סר6כינער"61,כסיססוכר,סדיןהו6ס5ריךסטד"כמחדםע"
ואחרטס6ריךמס6יכעינןלטמסבמילתגרות 061עכו"סכמר,וכן 06יסרבלעומדע"גמסני ,כתכ
וז"ל:ולת"זכנד"דסו6ספימ6דדינ,6דלהי'סריסםסרימסניסטד"כטסיםע"ינכרי כמעמדיטרלל
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' הר"ח עכו"םבמתגייר כסטוץמהולקינוקריך סטו"כ
עומד ע"ג,ומכי' תום1כע"ז ל6מסני,ילטי
לגמרי,כין מלכטהורעכו"םוכיןמנולדמהול ,והנה הר"מוהרק"םוססו"עמכריעו לה%ס דנכה"ג
דקריך הסד"כ,ופסקינןכר"יכיבמות דגר מכ 6וקמרמלתי ול6טכלתי6יןמטכילין קותו,ונר6ין
סדכריסדסטי"כסי6דאורייתא,כדמטמעכסכתקלס,דדריטמקראי,וכיבמותעב[ו6ףטמ65תי
"
"
ם
י
כ
סכתכ דהט"ככגרמנתגיירכססו6מסולסו6מדרככן,ומכרכיםע"זמפניטגס עלדרבנןמכרכים,
וסתימתהפומקיסל6מסמסכן].
וטייסטס.ופמק6דמילמ6כנידקדוטיו הס ספקקזוטין מסתורה[קולסלטי'היט"ט ה61יטר6לגמור
מהתורהוקדומיוקרוטיןודאימהתורה] ,עכ"פלמיהוייטרללגמור ע"פסדין"5ריךסטד"כ"ודילזה
כדקירסכעלמךע"ירופ166מוהליטרלללהו5י6מעטדםוסגיככך06 ,יתרהפרטיססטכילסוקכלת
המלוותנעטוכתורס,עכ"ל.
סרי ו6ףדהוי ספקספיקה מ"מ נטס קולמחמירלהאריך סטד"כ ,וכמו מסכלנולעילמגס ~r")sh
החמירם5ריךהטד"כ6ףדהויתרימפיקי.
"51לכטי'דכיוןדכטו"עכמי' רמח b"Dהניא נסתמאדגרמהולקריךהטד"כ,הרי דנפמקרכךהי6
ההלכהנ6ףדכתכדל6יכרךע"ז]"61,כ6ףו6יכ6עודספקדמהניימר6לעומדע"ג"61,כהוימילה
למסגרות,מ"מל6מיחטכמפקממקול1,ל6מ5רפינןמנךתרימפיקילהדדי.וכן"5לכעוכרךדס6כנ"ז
דכיוןדמיהמטםעלהכיעדדפריימן6ףדסויספקל6מ5רפינןלספק5יאריךסטד"ככגרמסול,ולכן

מטיףטניתד"כ.
hShדלפי"ז חוזרתהערתינוולעיל ~ b"bמדועכסעי'גכמהכיף המחכר 6תכ' סועות 06כמילה
ךג'וכןכיוס ,% 16ל 6כתכדקריך הטד"כ,דנהידמלואותו ,מ"מי5טרךסטי"כ ,דל6
וטכילס5יי
מ5רפינןלעסות D"Dפיטותסר6טוניסדגרמסולbSכעיהטד"כ.
6מנסלכתימ"מכנד"דדהם"םהו06 6גרכסר6ול,6וכן 06כעינןמילסכפניג'16ל,6הויכספק
מפיקךהסקול,מפיחי"לדל6יצטרכוהטד"כ.
.עודהיםנראה%דד ד%יצטרכוכנד"דסטד"כ,וסו6דהנהכחי'הרמכ"ןכיכמותמו6ד"סמכןכתכ
י
וז"ל:סכןמצינומלכותינו טס1%ל6טפלו.כתכרט"יז"לכסמלוכימימטסכסי165ממקריסוי65ומכלל
כ"גלקכלתורסוליכנם תמתכנפיסטכינה,והמיסףלןמנ"לז6יכ6מילסכטמאוליכנם תחתכנפי
הסכינהוכו'.ואפסרהככעססא"למטהכלערלbSיאכלבומלועומס16הטיפוד"צמןהמוליס,וע"מ
ליכגםכמצוהזו מעתה תחתכנפיהמכינסולקבלעליהסכלמסמיטווסמלועגמןוכו',וסרטר'מפסז"ל
כתכ(הל'5סו"כפי"גה"כ)מילההיתהכמ5רי0מנקמרכלערלל6יאכלכו,מלאותןממסרכינוע"ה
טכולסביט%כריתמילסכסיותסכמ5ריסחוןממבטוטל%י ,בנקמרוכריתךינ5ורוע"כ.וא"תמכט%י
ןלהטיף ,וה6
ס6יךנכנסו תחתכנפיהשכינס6 ,ל6הטיפו מהםד"כ,ולינראהדמדיןמילסאינןמייכי
מ,5ול6דמילערכימהולוגכעונימסול ,דסתסכיון דל6מיפקדיכמאן דל6ממילידמי,והכיbn~b
כמם'ע"ז פרק6יןמשמידין(כז.)6ו6סתטיכניכניקטורס,כיקל6נתחייכוbSbהסho,זרעםל6
ינידונוכנטיםלסכנםכסכילה תחת
נתמייכו,וכןפרטייז"לכפיד'מיתות(סנהדריןנטכ),הלכךכנילו

תכת

פסקידין-ירושלים

כנפיסמכינסעםסמילסם%ס.
ומכו6רמדכריסרמכ"ן דס6וערכיונכעונימסולo~bsc,לסמגייר5ריכיססטו"כ ,מטוסדכיוןדל6
םע3מיפלס,מוסכמנכנסו
מיפקדיכמקןדל6ממילידמי,מחל"ככני3ויכיוןדמיונימוליםומסמילסי
לנירותנסעתמ"תל6סיו5ריכיססטד"כ,ודמולנסיםדסגילסוטנילס.
ויםלסטעיססדכריס עס ממ"כסרמכ"ןכויקר 6כדיוז"ל:כי מעתסכ6וכרססככריתסיויטרלל,
וכטיסhSיתחסכו,וכמוס6מרוכעסו,ודילמ6ימר5למומרם6ני(קדומיןיח)6סרידמזמןמילת6"6
סיסלמסדיןיטרלל,ומיינומנוסרסיסלמילסממלוויןמיוחדמכוסנחנכולימר,36ו%ןגני5יטסיו
נימוליססיסכמילתםטסמילהיסר6ל,ול6סיו5ריכיססטד"כ.
ורקהכרמכ"ןכמלחמותטפת ק%טכתנ:ס5ריך%טיףד"כמןסממגיירכטסותמסול,מכיוןט6מרר'
יוסים6ינוגרליכנםתחתכנפיסמכינסbShנמי%וטני3ס631,נמרי'מבמסות6,ףזס 606יןמטיפין
ממנוד"ככמסיכנסמחתכנפיסמכינססריכטכילסלכדבינוגר,ומילסר6מונסכינסכלוססל6נעמית
כס%תס,ובע"פסמלערלסו6וכו'.וככררביתידבריפר'6כרססז"למקמרל6נחלקו6ל6כחנתגייר
וידועמסוקמסולמידיטרלללמוסמורנר ,וס%סכרמנ"6ד63נעימילסלטמס6,נלכמסולמידנכרי
זמום6מרוקריךלמטיףממנוד"נ,דמילתנכריפמולס,וקיןזו ססכר6נכונסכעיני,טסמילסכמסוק
נכריכיןמידנכריכיןמידיטרללפמולססי6וג'ינ
סכלוס,ולע"פממלערלסו,6וקיןטעמוטלר"מכן
6לעזרממוס ד%כעינןמילסלממס636 ,ממוסמכיוןטליןלו ער3סלוס,נכנס%ריחכלטס,ורכנן
סנרי6יןדנין6פטר6~banפמר,מוסיכוללעטיףממגוד"נוקינוגרעוסימולויטכולע"כ.
ם%זןכמיטר6למלנכרי 3%טסמורנ"hSb6למסגירות"hSh,מיםחסרוןלדדיסמילסזו %
ועפי"זי
מועידךכגוןמסיתםנפנינ'ול6כפכיג'16כלילםול6כיוס06 ,קריךלח"כסטד"כ,דכזס6פמרדכיון
דמלו3מס"מילתגרות"6ףדכפועלל6מיחסכדינס ,מ"מל6זמילנכרימסול 16 ,ממ5יטרלללמוס
מורנ ,6דסתסליכ6כללמסמילסכליסוכערלדמי,מם"6כסכ6וסיתסמילסלטסגרות.
ו6%ורססיס נר6סדדמי6למילתכני5י,דכיוןדסיונימו3יסתוbSסיו5ריכיס סטד"כלמסגרות,
ומסנילסומילתססקוומת ,ס"סכגרהנתגיירומללטסגרותויםתמרוןכמילס ,מ"מססמילסעליס,
םלזססס
ותול"5סטד"כ,ונכוןטיםעדייןמקוסלמלקכיןמילתכנילוידמ"ממ5דדיןמילתהכרססי
מילסוכוסככרגחכנוכיטר6ל,מהכ"ככנימוללטסגרותוסיסחסרוןכמי ,%קמקוס5מרדליכםסס
מילקכוס ,מ"מסרימדבריסרמכ"ןמכתבו6לתטיככימכניקטורםמוכחד6סכניקטורססיומייכיס
6ףכניסםוחיוכליסלמתגייר% ,סיו5ריכיססטד"נ6,ףסמילתס6ינסמילתנניהכרסס.
ם  t~fSמם"5כנגרכמילתו ל6סירסכדין,דליכ6כללסס
המנסעדייןגסכזסי"3דמ"מטסמיקסי
מילס"51,ע.
ולפ"זa~bכמוכןסערתיכו מדוע ממחכרכסעי'גכמסכיך 6ת סמתלוקת 06כסרכפגיכ'וכלילם6ו
% ,%כתכדקריךסטד"נ ,ורקכתכטכילס,דמכיון טמ5הותולמסגרותhSbדיםתמרוןמסוהכפני
כ'16כלילס,טובכזסhSכעינן.S"~WO
"51כס"סננו"דמכיוןסמלוהותולטסגרות6,ף6ינימהדגרפסול,מ"מ63י5טרכוסטד"כ.

יוחסין

תכט

ז.וכמפסיכספריםרציתילסגר"מפיינשטיי
ןז"5לבספרו6גר"מיו"דמ"6סי'קנחמנם6ל(בטנתתם")6
כגרקטןמנימולםל6כפניבי"ד 06קריךלהטיףממנוד"כ,וסקריךשסבמי'סר6מוניס 06נעיכןמילס
כפניכי"ר,% 16ור5המסלחלקנין 06סמילסלפניסטכילסד6זbSבעינןנפניבי"ד,לניןohסמילס
6חרהטכילס ד6זכעינןכפניבי"ד .ולמעטה כתו דהס%ס כרובהפוסקיםסכדיעכד5"6ג'למילס
ולטכילס,ורקלקולתמנוותבי"דמעכב,ולכןכיון ממסם5ריךסטד"ככנמגיירכהסוךמהולסו 6רק
מספק ,ור"ח פסקד ,5"6ומס"ט כתכ הרק"םדליןמכרכין,וכ"כסר"ןכמכתקלגגס כטעס מר"מ
שכמשדליןמכרכיס מחמת דממפק6ליה,וכן6ית6כביצור סגר"6מי' רמח מק"ג ,ונמ65שיםכ6ן
סרוסמפיקות,מלסכ"ח5"6כ"דכמי,%ו6ףלטורומכ"י,צוליכוונתסם5ריךכפניכי"רכמסמילםהי6
כ6חרונס1ל6כטסיךכרקבונה,וכן ס 6לפטרססלכס כר"ח5"60כללסטד"כבנתגיירמסול ,וכפרט
ויותרנוטסכמכ"ח,ולכןי
םלסמוךbStיצטרךסטד"כ6,ך 606פמרטוכלעטותסטד"ככפניבי"דודי
כטיפס6מת.
סרידנקטדמעיקר6דדינ6מכיוןדמויס"ס6ין5ריךסטד"כ,ורק 06מפטרטובלעטות.
קולסרציתיעודכספרועליו"דת"כמי'קכחמנם6לטס(כמנתתסכ")6ככןנכריתמימר6לשמלו3ho
כקטנותוע"ימוסלכמר 506ריךסטד"כ,והכיףמסוכריסטו"עדכנימולכגיותומל6לטסגרותקריך
סטד"כוקינומכרךמטוסדהויספק.וכקןלכ6ורסמלולטסמ5ותמילסול6לטסגרותול6כפניכי"ר.
וכתבוז"ל6 :ך לכ6ורס כעוכד6זויםסים ,חד 6טמ 6מלכסכמוכריס 5"bvסטד"ככנכריטנתגייר
כטסיה מסול ,ו6ף  06סלכס כמוכריס דקריךלמטיף ד"כ טמ6ידע סמוסל סס6ססי6נכרית ,ומלו
כטירוףעודמניסכמריסלכ"דלמסגרות6 ,בלהנכוןלענ"ד ממסם5"6סטד'יכמסניטעמיםל6נידון
כם"ם,דכמלמoh6סיססטפקסטניטמ6נעסה סטד"ככעתמסטכילו,סיסזסמפיר  ,D"Dספק 06
קריך,ו6ף 06קריך טמ 6נעמסכו6 ,כל מס ממספקם 5"6ד"כסו6ממניטעמיס ,מד 6ממ 6הלכס
כססוכריסדליןקריך,ועובטמ6נימוללטסגרות,סו6עכ"פספק6חדממ6קינוקריך,טליןלסחמיכו
טלס5ריך כעוכד6זו סטו"כבפניסלומסכמריסלכ"ד,
למ"מ.וסקריךטסכעניניס"ס,וכתו:ולכןי
דמילהסו6עיכובלגרות,ומילתוכקטנותומסיסנכריפינסכפסכיוןםל6מיהלמסנרות.ולהרמכ"ן
הו6מדיןודפיכו6ית6בדכריו בטבת קלס.כן מטמעטסוכרסר"ןמס.וכחי'ליכמותס6רכמיסגם
הר"מסוכרססו6מדיןודקי6ףמסוכרסטיןמכרכין,ולכןמסטסרכל6ס5ריךסטד"כoh,סיסמחמת
ךטיטכולכפניע"דכמקוסכסרסוכו'fh,
מסיססכורד5"6סטי"כהיםזסטעותוכו',ו6חרסטד"כמרי
יסיסגרכצרעכת"ד.
וקיןתמוכות%6סומרות.דהתסוכססר6מונסמייריסמלולמסגרות,כמום"ככגרקטן6 ,ל6טל6היה
כפניבי"ד,ו%ןמכיוןדסוימים06 '6,קריךכי"ר,כ' 06גוימסול5ריךסטד"ב,לכןפסקם6ינו5ריך,
מם"6ככנד"דממלוצותוhSלטסגרות 6ל6מילסכעלמך"61 ,כסוי רק מפק 6חד 06טימסולצריך
סטד"כ ,וקן5ריך סטד"כ .וספקצולינתכוין ממוהללטסגרות כתכדמיןמ5רפין ,ומדמע ד6ססיו
מ5רפיסצותוסוי D"Dו6י"5סטד"נ[ובקמתיםלווןעלעיקרדבריומל6מ5רפין לספקקולימללבס
גרותו6כ"מ].
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ורקסעודלעילסםסי'קכגנת"וכסממנתתמכיה)כעניןגרותכיםספקעלסמוסלועלסכי"ד 06היו
םלפקפקעליו 06סו6טומר
טומריתורס,וכתב:דמכיוןסיםספקעלסמוסלפסיסרופקיסודי6,טרי
מלוותוכו'.מנסohסמוסלסו6מחללטבתכפרסמיסכדינוכעכו"ס,קריךסטד"כלפניפלורסכסריס
יסטד"כ6ף
לבי"דלכתחילסוכו'.ועלסטד"כ6ין%רך6ף 06סיססמוסלודקימחללטכתכפרססיס,כ
כנימולודקיםל6כדיןסו6רקספק,עי'תוס'יבמותמו6דפליגיכסיגור"מ,דלכס"גקריךלסטד"כ,
ו"%ח6י",5וכיסכסכת ק6%איןמנרכיןעלמספק,עכ"ל.
וזסלםי' ד6ףדים ס"סופקפוק עלסמוסלועלסכי"ד מ"מ6יןמהרסיןז6ת ,D"DSואן כתבאריך
סטד"כ.
קולםעי'כ6גר"מיו"דח"גסי' קם(תרוכסממנתתם"ך)כרכרתינוקנכריהנימולכחזקתססו6
יסודי
ohקריךסטד"כ,כתב:סנסqhם%תחילסקריךסטד"כ,מ"מכבעתהדחקגדולכזה(מ6חרמסוקילד
םלסמוךסל6לה5ריכוסטד"כ ,אטר"ממלומותולמס
חלםועומדטסיותכרמלוסכעותכמסימיס),י
יסדות"כס6דמיל6טכלסלנידותס(יכמותמסכ)ו6סהיוג'כמריסכטעתסמילסודקיטובוכו'כפרט

מעלססטד"כסו6ספק.
ואסורס"5עסרימלוקותולמסמלותמילסמכיוןמחככוקותוכ6י5סו6כןיסרבל,ול6מלולמסגרות,
"6כ6יךכתו ד%קריךסטו"נ.וכסידמויטעתהדחק ,מ"מבינומיse%גרות,וקריךסטו"כ מספק
כמומטיטנתגיירמסול.ומוכחדם"לרכל6Snaףדסוילמסמילסכעלמךול6למסגרותסגיכוס ,ו%
בריךסטד"כעכ"פמטעתסדמק,וזססומרלמם"ככתסו'ח"כסי'קכחססוכ6סלעיל.
ח.כמנסמ65תיטכמו"תמספטיהמולל(לסגנוןר'למורלכרוךורנרS~5rעכ"דת"אסי' 6טנם6ל
כנידוןי%מנולדל6סנכריתו6כיסודיוקורסטמליסקותומכלילמודיעלמוסלטסתינוקנכרינכדי
ססמוהליכווןלמולולמסגרות,ומכיוןטחומכ 6תהתינוקכיסודימללותולטסמ5ותמילסכטלרילדי
יטרלל,ויםלסםתפק 06קריךכזססטד"ככדיןגרטמלוסוכסיותונכרי16,מנקמרדכיוןמנימוללטס
מלותמילססוינימולכדיןו6י"5סטד"כלמסגרות"6ססמילס on~oכמעמדםלוטסככי"ד",וסגיליס
עתםסנטכולקותוכרקוןבכיו.וסקריךכזסטוכן 6סכעינןמילסלמס גרות 16סגיכמילסכעלמך,
וכגוריסטד"כ 06סו6ממוסמלותמילס16ממוסנרות,וכרכריסרמכ"ןלעניןכנילוי 06היו5ריכיס
סטד"כ,וסכיךמכספרזכרוןלסגר"י6כרמסקיז"5לסוכךתכונתודככס"גל6בריךסטד"כמכיוןממ5
קותולמסמילסנוכעתנדפסוהדכריסכם'מזוןיחזק6לוכמיסוליקוטיס"סעמ'קלון,ומכןפסקהגרמ"ד
פ5%קיכספרו תמדתיטרללסוףח"6כשממטותעמ'יט,וסגר"מרוזין זחלכמפרוטו"תנזרסקודה
ייו"דמי' רסמ ,והגר"ם מסלנט
יו"דסי'כב,וסגר"6י קוק כמפרו דעתכסןסי' קמו-קמט ,וערךס
כספרכיחשכרסס (לסרס"גר'שכרסס עכרסירטוכין) כדכרמילתסילדיססיסר6ליסטנם16נכריות
ס%כדין ,סנס 6תרמנימוקכר5ון6כיססוכרקון 6מסוכו'6זידילי%יססיטכיon~h5לטסגרות
כי"ח,וסמילסממלוכר6מונסעלתםלמס,וקין5ריכיסלסטו"כנוכעתנדפססממוכסזוכם'תורתר'
'נט,
שמושלמסלנטמ"6יו"דסי'ל],ומכ"כסג6וןרד"כמטמעכיןכמפרומו"תלוככמיסריםח"גמי
דמינםדמלוקותוכתוריטר6ל עו%למילתלמסגרות,וסכן פסקסנר"5פפרענק זחלכמסוכתוקליו,
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ונדפמסבטו"תסר5כייו"דסי'ריט,רכלטנימוללטסמלותמילםסגי1,ל6מעכסכונסלעסגרות.וסייס

כמטפטיממוקלטס :כס6נמתינןוכסףמלקינן,כןנכריתט6כיויטרללונימולכפני ט5טסוכיוסלמס
מכותמילסמתינוקימר5לו5"6סטד"כ.
וק5ת~bnhD"S5נקטמןכריסדבריוומןכסופו"דסמילססיתסכפניג"',וכןכיוס ,ד~6ורס6ף6סל6
סיסכפניג'וגסל6כיוס,ל6יצטרכוסטד"כוכמט"נ,דסריג'וכיוסל6מעכככדיעכדלסרכםפוסקיס

וסגיכמילסע5מס.
ורקסעודכמנחתי5חקח"6סי'לומגסנטללOtsכמלוכןנכרית 506ריךלמ"כסטד"כוסכינןכטס
טו"תמסר"סמיקיו"דסי' רם-רמסדדןכזסלפיסרמכ"ןסכנילויל6סיו5ריכיססטד"כ ,ס"סכ6ן.
וכייןטכ"כנסכמו"ת מלמדלמועיליו"דסי' פכ דכלסמללמסמילס 6ףט6ינו לטסגרות ל6כעי
סטד"כ.ודןמס 05רם6ילמחמירע"עולמטיףד"ככטים ,O"Dוכןדןכזסכממפטיבמוקלמנ"ל.
"61ככנד"דטסמילססיתסלמסגרות6,ל6מסיסכפניכי"רט6חדממסגר6,ף6ינימקדכעינןכפני
גי,ונרפסול,מ"מ5hSריךסטד"כ.ועודעיי
ןכפסקידיןירוסליסכרךסעמ'רנט,ומו"תקניןתורס
כסלכם(לסגר"6וסורכיןסליט",6מכרכד"ןסעדסמחרדית)ח"6סי'קווח"ומי'פח,עיי"ם.
ט.ורציתילחכרפיתדיננוסגר"יוויי
םמליטתןכתטוכתוסכתכלדוןכזסh~eיצטרכוסטד"כלפיממ"כ
סר"ןכססר'דוודרקכר"מטלכ"דקכועגרפסול6,כלל6ב6קר6י"61,ככנוסדדמויכ6קר6י,דינו

יין.

ךסגריפסול6ף 06יבימוקותוקכועככי"ד,מכיוןמכ6קר6יכסר"6,כ
ולכ6ורסלפי"זיםלדוןול6טיי
קינופסולסגוףטלגר6 ,ל6סו 6רקדיןכמינוי,מלמינויקכועהו6פסול,מכיוןבתורתמררםעליס,
מחל"ככ6קר6י"61,כע"כמסדמוינובירומלמיסוריותהסכלנולעיל6ותג'דנחלקו 06גרפוסלמ5ד
ק"6פ 16ל,6י"לדכזסגופףנחלקו  06גרפסול6ףכ6קר6י"6 ,כ סו6פסולסגוףופוסלמ5דD"bo
כדייניס6 ,ך6ינימק דכ6קר6י כסר"6 ,כקינופסולסגוף ,ורק ממלכותמינויוסירס ,וכוסגר ל6
יפסולנו6ותסמכרךי"ללט"דרק~פיהגרפסולול6כדכריסס6ינסככפיסי"6כקינופסולסגוף,ו6ף
06יצטרףלבי"דסדןככפיסל6יפמלס].
וכר"מפ"כממנסדריןס"טכתב:כי"רטלסלוטסתסיס6תדממןגרת"זפסולעדמתסיס6מומימר6ל.
מטמעמדקדוקלטונוסכתכטסכי"דפסול,ול6כתכסגרפסול,דקינופסולכגרלהיותדייןhSh,פמול
כר"ממסכיךכ6ותסהלכסליןממזרוסומלו,ויםלפלפלכזסולכ"מ].
כבי"ד
י
פ
י
י
ע
ו
[
עודכמבסגר"יווייםמליט"6דלכןטריגרלסיותכבי"דמלגרותמכיוןדממעטינןמ"מוסתפיסעליך"
סייגוווקףעליך6 ,כלגר 6תחצירול6מיעטיס קר,6ולפי"זלכ6ורס 6ףג'גריסכמריסכבי"דפל
םלדון כזס,דסרי כר"ג 6ף גר לגר ל6ון לרוכ
גרות,כיוןדקינומימסעליך 6ל 6על גר .כמנסי
סר6סוני[0ורק~כ"ידן6 qhתגרמכירו,וכתכסר"ןכסנסדריןמסדמיינוסכלמכ"גמסגריס,דסרי
סנסדריןטלכ"גכעינןמיוחסים,וגרל6יכוללסיות עמס,וע"כ נססכי"חמלכ"גגריסעיי"ט],וזכ
ילפינןמקרץוכתיב"ונם6ו6תך"כדומיןלך,עי'סנסדריןלוכ,ולפיממ"כלדון5יליתכןדגרותדין
זפטות6יתכיס,ד6ףדסגינג' ,מ"מ6פמרדתורתד"נעליס,ו"6כגרפמולכזס[ויל"עכעכו"םככ6

--------

--- --
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עלנערס סמ6ורסה דמכו6רכסנהדריןגזנדדנינןליהכדיניימר6ל,כיוןדלדידהוליכ6דין נערס
סמ6ורסה06 ,גריכול%וןקותו,וכד"נל5להר6טוניסנמוןמרם"י)6יןגרדן6תתכירו06 ,יכול%ון
כ"גולכ"מ].
עודסכיךסננתיווייםטליט"6דכק5ס"מדן6ימהניקכ6עלייסו.ועי'קמריכינהדייניםסי'טופכתכ

דממני.
וכתומיםסםכתםדכד"ממהניקבלועלייתוגרכיוןדניתןלמחילם,מם"6כנד"נ.ולפי"זלכ6ורסכגרות
ל6יהנימחילהדדמי"%6כ.וכר6טוניסדנו6ימסניקכלועלייסוכחלי5ס,ועי'כדברימהפטחו"מסי'
ןכקוכןהערותיבמותhpכממ"ככוס.וע"עכידועותיערפל(לסגר"ימקוטנך)חו"מסי'ז.
ז,יכ
והלוסרפיתיממ"ככוסהג"רנמוספייזנסט"ן~h"ws5כמסמרןסגרי"ם6ליםיכטליט",6דכיוןדמוי
יכם"ם5ריךסטד"כ.% 16
ס"ס"6כל6כעינןלסטד"כ.וככרהכקנו%וןנזה6
6ול6יל"ע ק5ת,דר6יתי כפותר כרך  6עמ'  375פס"ד מ6תהגריי עדם ז5תל ,סגר"כזיולטיז"5ל
ויכלמט"6מרןסגרי"ס6ליםיכטליט",6כ6נסמלכנוהקטןמ6טסנכריתלמסגרותכל 6הסכמתס6ס,
6ימסנימגרות ,וסעףמסורדוי ספק6ימהניגרותו,וכחכו:כמיגדלסילדוירכסלרויותיסודי,סו6
י5טרךעודפעסטכילס"וסטו"כ"וקכלמתורסומ5וותכדיןכלנרסו6ילועתססו6רקספקגר,עכ"ל.
ו6%ורס~hDhכחכוסנריך"סטד"כ"והריהויס"ס,ספק6ימסניגרותוטל6כיוכל,1Db6ו6ף 06ל6
מהני,ממ6הה%סכמנךר6טוניסדגרמהול5"sbהסד"כ,וכקןהריסו6מסול.וסריכנד"דפסקממכם
ס"ם6יןקריךהסד"כ"51.לדם6ני סתס דסמפקהסניהו 6ממ6מלכהכהנךר6מוניסדגרמהול5"6
סטד"כ,וכוסכיקרנולעילד6"6ל5רף,כיוןוכתו"עפסקרכןקריך,וקינוספקמסקול,מם"6ככנד"ד.
קולסלכתיי
םלעייןדסרי6כיומלקותולמסגרות,וכזסר6ינו טסע6ה6מרוניסמכלסמ6קותו6ף
למסמילסכעלמך6י"5הטד"כ,עי'לעילכססהמטפטיטמו6ל,וכ"טכ6ןטמ6למסגרות"51,ע.
ןלטו"מכנין5יוןמי',65טנחלקו
י.וכעניןמססדןכקותה'כגיטמל651סכללקניןממירתסכת~,יי
כזסגדוליירומליס.
מנסנדפסל6חרונסספרתורתרכינוממוטלמסלנט,ופסb~nsיו"דסי'ל6סוכ6כ6ריכותכלממעמה
מהיםכמנסתר"ח,והסגריםל6מיהכירומליס,ו6חדמחכריביתדינוהגלוןר'6מרלעמילפסקמהגר
קריךלעמות משכה,כיוןסמל ו%טכלעדייןטיהו"61 ,6כמ5ווססו 6על"יומסולי%ל6ימכותו"
~והולעפותמלחכה,וכלחכמיירוםליסנמלקועשו.וטלמתסוכתומדועפסקכןSbכעלסכניןליוןוכן
Sbטגנתםמסלנט,וסוכךס0כצריכותתסוכמומלסגריםלעמילכמסכלטעמוונימוקו.וסגר"םמסלנט
ספיכודלדעפוצריךותייכהו6וממורמכת ,והע%כמהטעמים%ך,וסייסטסכקותג:לדעתי"נכון"
סל6יעמסמלטכסכיוססטכת,וכלסמ5תתסיכוללקייסיקייסגסקורסטכי.%
וטס שות ססוכ 6ססמעסססוסחזר עלע5מו כמנת תרמ"6וכתבמס סגר"ם :וקןנ"לברורמטני
סטעמיסהל"5ט6סור"הו6כעסייתמלטכסוימנסגכממירתמכתכד"ת.וכסערותמס5יינ
וכדנוכזס
כסו"תדברייוסףולסגנוןר'יוסףמוורןןסי'כד,ו5יןהקודרח"6סי'עד,ום'טמחנפטולהגמוןר'
ם6סמטסחייםג6גיןסהיסר6םל")5כערךגריס6ותג.

יוחסין

תלג

ילחדקוקמר
1ר6ימיטגס כמטתלכנינזרח"3סי'טנ66ותדנסתפק3זסמעלמווכתרסם:וסכורסיית
ד6ףוקינוגרעדהימולויטפול,מ"מכמכותסכתט3מרסנכטוו,וזההיםקורסטכילסטהיסכמעתמ"ת
כדילקבלסז6ס,ועלסכתשטווכמרהמקרץדכתיכ"oaטסלוחקומבפטנססנססו"וכו.,ו3זוס"קנ6
נם)וז"ל:יי6ימתיויתפרעו" 3טעת6דכתיכ"טסמסלוחקומבפטובסנמסו".מנסכיתיכףמנגמרמילס
סלמסנלטוועלסטות,ו6ףמכפסח6םורקודסטכילה,כדיליף מקרךדתוטכוככיר,כד6ית6כיוזמות
(עב)6ט6ניפסחטנ5טווכמקריסעודקודסמילה,כמומפרם"יפ'כ6ממלוכקותוהלילםועמו ספממ
עודקודסמילס,ע"כסורקתטעםסימהוקיןללמודממנולדורותמכמילסיחי
ומלוויסכפסס6,כלט3ת
םללמוד
מל6נ5טוועד6חרמילס,כ"סלפיסזוס"קטתיכףכגמרמילססיסליוויהמכתכנ"ל,ספירי
מוסלדורותכגר.ועיי"םטפלפלכוס,וסייס:ולדינך 06נקמרגרסמל1ל6טבלכמל6כמטבתכע"ג.
ןכתטוכתוטסדןלהוכיחכןמטבתמכמרהנצטוועלים6חרמילסקודסטכילסb"b1,
ומנסגסככניןכיו
ס"הכגרסמל1ל6טכל,וכןהכיתלדוןמפסחמלריסס6כלולצחרמילסוטכילסעדייןל6סיתסעייפי.
םתסוכסלר6ייתסמטסתהכמרס,וסוךכסקדסממ"ככמו"תדכר6כרהס ח"3סי'כס
ומנס 06לדיןי
ייסוטע ,ו6כרסס36ינוhSנ5טווס
5ות 3דמנלןדכעינןפריעהכמילתגר ,דה6פריעסנצטוו רקכימ
עלהפריעה,וכןסכותינוסמלוכמכריסלהכנםלגרותל6פרעו רק מ,5ומ"כמגלןדמילתגרותכעי
פריעה.וכתה:לפימסיהפרוטכעיני דגםמילתגרלכניסתולכריתכריךמילהופריעהדוקק,וכלק
פריעסקינו נכנסלכרית ,מדתנינןכיסמילה מחס1 ,ל66יטתמיט חד מקמליונתרתי ל6טמועינן
וכחיתוךלחודסגידל6ככלמילותכעלמך.ותממתירכלעיקרמילסד~ריכיןכגרהו6ממוסדילפינן
מלכותינומנכנסולכריתכמילסוטבילה,וכיוןדל6ניתנספריעה 6 ,b"hSל6יסוטעחזר ופרעםוכו',
"6כנכנסוקדותינולכריתכחיתוךלחודכל6פריעס,ומגלןדגרכריךפריעה.ונסידמכדמפותמילס
טפהיצטרךמח"כגסלפרוע,מ"מלכריתמיה6יכנסבחיתוךלחוד.והפמוטכעינידכיוןדלכתרדניתנס
תורה גתחדטס ה~ס דמן1ל 6פרעכ6יhS6מל ,ממילך6יןגרנכנםלכרית כל6פריעה ,דסמת6
חיתוךלחוד %ומסמילסעליה,וסריילפינןמלכותינו מההסנכנסולכריתכקיוסמלותמילסכהיתה
6ז,דהיינומיתוךלחוד,ס"נגרקינונכנםלכרית3b~bקיוסמכותמילה,וכיוןדסטת6דיןסמילססו6
עסספריעסדוקק,נמכךטכלזמןטל6פרע6יןכ6ןקיוםמכוסכלוסוקינורומסל6כותינו,וסוףברור.
עכ"ל.
"61כס"הנימקלעניןממירתסכת,דכיוןד6כותינוהיהסגילהוכמילהלהיותגריסכסמלוכמ5ריססוכ
נתחיכוכזסגסכטמירתט3ת6,ףדעדייןט3ילסל6היתםול6נצטוועליס,דכזססיססגי,קולס6חר
טנכטווכסגס3טכילה,וכלממלול6טכלקינוגר,ס"סדקינוחייבעדייןכטמירתטבת.
נו3זסיםכמו"כלדחותממ"ככטו"ת 63ריצחק(לסגרי"6מק6וונ)6חלק"16חסי'גענףכלס3י6רסיס
םטליתות6,ףדעכו"סליטר6ל6יןסליחות,
לטייסמפטתכגימיןטסוכ6כק5וס"חקפחדעכו"סלעכו"סי
מה6דכעילמילףכריםפ"כדקידוטיןמ6כדיןטלימותמקרכןפסחכמ5ריסדכתיככיה"ומחטוקותו
כל קמליטרלל"וכי כולס טוחטיס h~h ,מכלן ממלוחו סל 6דס כמותו,ודחיס6ני קדטיס ד6ית6
כמחטכס .וסקסהככ6ר pnYוה 6קודס מ"תדיןכ"גהיסלמס"61 ,כ6יךילפינן מסתםדיןטליתות,
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וע"כדעכו"סלעכו"םי
םסליחות,עיי"ם.ולנ"לי"לדחיוכק"פהנתחייכובויטרללסו6מדיןיסר6ל,ו6ז
סוימגיכזסמנימולו כ%ד(6ףטכימולו6חרעמייסוקורס6כילס,מ"מנ5טווכלערלbSי6כלכו,ותומכ
ומכירל6י6כלכו,ועי'סגרי"ז עס"מפר'hsעמ'טוד"סופנס),ועטייתוטלק"פסוסמדיןק"פסל

יערפל,וספירילפינןסליחותמסתס,ויםלפלפלוהכ"מ].
ומנסכשו"תnpSnיו6כמסד"תסי'חסכיהדבריסכניןליוןסנ"לוכתבוז"ל:ורמיתיכטו"תכניןליון
סי'65מרולסלהדםדנםכמלול6טבלשסורלמללמכתכמודחזינןכשכותינוסנ5טוועלמסכתכמרס
קודםטטכלו6.כלכמ"כדבריוליתנייסודסרי6דרכ6דס6חזינןדפמחמלריס5כ*כמילסכל6טכילס,
ולדורותגלירתמנ6דמל1ל6טכלשסורכפסחוכו'עיי"ם"51.עסל6סכי6דכרימו"רf")5boמככרעמד
כוסמןכר6יסמסכתדמרסומןמפסחמגריס,וכתכדם6ניפםממלריססנ5טוועלממילםלפניס6כילס
b~h1ללמוד%ורות,מם"6כמכתטנ5טוו6חרממילהוכמוססוכ6לעיל.
ורקסעודכעניןזסכמו"ת6רן5כי(לסג6וןמק6זיקלוכסי"ד)ח"6סי' מדמסכינןדכריס6כנ"זוממ"כ
לפי"זנודכריסמררםרכסססכי6מס%וניחדגרממלו%טכלמייככמכת,ככרסכיני
וז6תסןסגר"6
להמילכתמוכתולסגי"םסחט,וסןכדכדייומףן,וכפויתמכמתשלעזר(%נהוןממונקטם)ח"גסי'ח,
וכחמדתיטרללכדיןנ"נ6ות מח(עמ' )214רייסוכפלפולושותנחנעמ' )228ד"סשמנס,וכליחמדם
כקונטרסשחרון5ותכבמסטס6ריךלחלוקעלסתלקתיו6כ,ום6ניכיןטכלו%מללניןמלול6טכל
עיי"ם,וע"ענטו"ת1מיכדברת"ססי'מו,ושכ"מ].
ורקסכמו"תקמרייופר (לסגר"מהריק) טנם6לפס מג6כ"דטמעכין כגרחמל1ל 6טכלונסיםחולת
מסוכן 06מחללין עלו 6ת מסכת,וכן כסו"ת מתזם שכרסס (לסגנון ר' הנרסססטיינכרגג*כ"ד
דכרודי)קו"חסי'נדןכגסנם6לכזס,וסע*דממלליןעליו 6תסמכתעיי"ם.ורקסכססמטותלסי'נכ
מסכיהמסלדוןלנכיממירתמכתמדכריסמדרםרכסכפר'דכריס.
שמואלחייםדומב.
הערה

י7י7יסגו"0חמעילכלעץמק"גסמ6יליררתירק"ידגרכקראוןי"מ6ףליעל6לוכק"גלגר,ייוק
ו0ל
י
"
כ
6
ס
מרס"י6ינו6.כלסל"ןלסנסילין ,%הכבחייכוליולעיל,כחככגעתר"9ייגר כקרללוןליקל6ל רקכ6קר6יול6לציין
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