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נוודא השאלה
גב'א' הוחזקהכגיורת מאז שעברהגיור בחו"ללפני נישואיה עם בעלה ,ולאחר שילדה כמה
ילדים ועלתה לארץ אמרה שהטבילה לגירות לפני הנישואין לא היתה בפני הבי"ד ,אםכי
לדבריה הקבלת מצוות היתה בבי"ד כדת .ביה"דהאיזורי בת"א הצריכה לטבול שוב לחומרא
בפניבי"ד,וכן את כלילדיה.ביה"דנתן לה מעשה בי"דעל מעשהגירות "לחומרא" וכלל בו
את כלילדיהשנתגיירו עמה "לחומרא".ביןהילדים הרשומים נמצא נם בנה הגדול שכברהיה
אחרי בר מצוה ,וביה"ד לא רשםלו מעשהבי"ד נפרד .הבן עצמו כלל לא מודע לכך שעבר
גיור.

החלטה
א.יש לברר ולאמת האם קבלת המצוות של האמאבזמןגיורה הראשוןלפנינישואיההיהכדין,
מכיון שיש חשרוומהבי"דשגייר בשנת 67בעיר סרסל בצרפת לאהיה מומחהלגיור.
ב .לדבריה שב17עתהטבילההיוהבי"ד מבחוץ ,וממילאגםעדים לאהיו בשעת הטבילה ,כבר
פסק באגרות משה שהיא בחזקתנכרית.
ג.בענין כשרותגיורו שלהבן "לחומרא"אחרי שהיה ברמצוה,יש לברר האם בשעהשהתגייר
ידעשמתגייר ,שאם לאכןאין זהגיור .אךמכיון שהאמא הוחזקה לגיורתלפני שילדה אותו,
אע"פ שנאמנתלפסול אתגיור עצמהאינה נאמנת לפסול אתבנה.
ד.מי שהצהירבפני רושםנישואין שהואיהודיואינו גרואין במשפחתוגרים ,ונמצא שקרן,
אינונאמןעודבעניןזה.

בית הוראה שע"יביתהדין

תקכג

השאלותלדיון
א .גר שקבלעליו מצוותבפניבי"ד וטבלבינולביןעצמו ,האםהגיור כשר.
ב .הוחזקהגיורת ואמרה שהטבילה לא היתה כדת ,האם נאמנתלפסילנם את בנה.
נ.איךכותבים בכתובת גר את שמו.

תשובה
א.פסקסטו"עיו"דסי'רמחסעי'ג:כלעניניסגרכיןלמודיעוממכוותלקכלסכיןסמילסכיןסטכילס
כריךטיסיוכללועססכטריסלדוןוכיוס.מיסודוקקלכתמילס5כלכדיעכד 06ל6מל15טבל5ל5עפני
כ'וכלילםכפילול6טכללטסגרות6ל55יםטטכללקריוולטסטטכלםלכדתםסויגרומותרניטר6לית,
חון מקבלתסמ~וות טמעככת 5ס5ינסכיוסוכנילוסס.ולסרי"ף ולסרמכ"ס5פי' כדיעכד סטכל 16מל
כסנימניס15כלילם מעככ ו06ורכיטר5לית5 ,כל 05נט5יטר5ליתומוליד ממכסכןל6פסליכןליס.
ע"כ.

וסדעססר6טונסטמכמירסטבילתגירותטל5כפניטלוטססי 5דעתסתום'יבמותמסכד"סמייס6

דכעינןטלוטסהיינולקבלתממכוות5כלל6לטכילס.וכ"כסר"6סטספ"רסי'ל5ותוס'קרוטיןסבכ
ד"סגר.וסדעססטניםסי5דעתסרמכ"ס5מו"כפי"גס"זדגרטט3לכפניטניסקינוגר.וממ"כ כטוש
כדעסטניסי6סנט5יסר6ליתוסולידממנםכןל6פ0לינןליס,הי 5דעתסרי"ףכיבמותטס.
וכטוית תמדתסלמסיו"דסי' כטנט6ל 05נתגיירסגיורת 6תתעפ"ינפיס %רמסוסדין.וסטיכטס
5ותכגד5ף לדעת סרמכ"סעיקרסגירות סו 6טעזכעמווקלוסיו 1כ% 6מתופף תחתכנפיסטכיכס
וקולעליודתיטרלללכנםכקמלס',וע"זנופללטוןגירות,ו6תילקרויילןדכיוןמסיתתסטכילסוקבלת
ממכוותכינולכיןעלמו16כפנימניסע"כל6סויגר,וממילך מטמעד5סל6סיס רק 6חד ממסכל5
כי"חמסני3דיעכדוטכילסלחודמסני,דטכילססויממילךקבלתממכוותכיוןמטבללמסגירות5.כל
06סיו קכלתסמפוותכבי"דמסני למ"כסטכילסכינולביןעלמובדיעבד ,ע"כ כתבססו"עלססכיס
סיטתסרי"ףוסרמכ"ס.ע"כ.ועי'פסקידיןירוסליסכרךסעמ'ריג.
ופסק 53גרות מטסיו"דח"כסי'קכז ט6ס כטעםמטולhSסיוסכי"דכטכילס,מטיכטל5כפניכיש,
וכנגרות מטסיו"ד ח"5מי' קם ט5ס נטעת
וסויספיקהדדינה 06סטכילססועי%כויעכד.
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סטנילסל6פיוכפנים6פי'עריס6,יןטכילתסמועלתלסלסוכי5סמחזקתנכרית,לד"ס.
וכנידוןזידןטסטכילסלגיורסר5סוןמל~3hnhסנת 67כעירמרסלכלרפתסיסמל5כפניהי"ד,וטל6
כפניעדיס,ל6מועיללסמגיורעדטנתגיירסטובכבי"דכקרןכפניכי"ר.גס 06נקמרטקכלתסמ~וות
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ם%מיהכפניכי"ומומחסלגיור,מגסזסנתוןכספק.ולפיכךסטכילההמניהbSסיתםרק"לחומרך"
כלמוןכיחמויןס6יזורימגייר6ותס6,ל6מעיקרסדין.ולפיכךנססניורתלהילדיםסיהגיורמעיקר
סדין.וכעניןסניורטלסחתןדנן,מכיון סיסתחריכרמ5וס,ים לברר ס6סידע כרעתמגיור
סככי
מסוקממגייר ,ט6סhSירט% ,מועילמהמהבי"דידע.ומוריוסריטועניםכתוקףמסוקקינויודע
מסו6נר.
ב.כגמ'יבמותמז 6מעכסכלחדמכ6לפנירכייסורס וקמרלונתגיירתיכינילביןעלמיS~b.רכי
םלךכניסS~hהן"6,לנקמן6תסלפסול6תע5מךו6י6תהנקמןלפסול
יסודהיםלךעלים"6לל116י
6תכניך.וכןפסקוסרמכ"ס6סו"כפי"גסיחומו"עיו"דסי'רמחסעי'י6היסנטויליטר6לית16לגיורת
י%יןע5מינקמןלפסול 6תעלמווקינונקמןלפסול 6תהכניסומוזר
ויםלוכניסוקמרנתגיירתיכינ
ט %כניסqbעלעקמוקינונקמן60 ,סנגריךקותו
וטובלככיתדין.וכמגסותהרמ"ךמססקמסד6סי
טכילסנו5י6לעזעלסכני0ו6יאפסרלחלקכיניסס.ועי'פס"דירוםליסכרךכעמ' רע6וכרךגעמ'
רפטעלס6ופגיסטכסם6ומריספלגינןנקמנות.
ןטסוחזקהפנתגיירהכבי"דטכמרסל606 ,כןאותוכי"רסיהמומחסכניוריסהריחזקתה
וכנידוןייד
מכסירס6תהכןמנו% %אח"כ,ו6סאומרתמסטכילסל6היתהכפניכי"רנאמנתרקלפסולע5מס6ך
ל6לפסול6תכנס.
ג.פסקכמו"טסי'קכטמעי'ט:גר16פתוקי16אסופי6יןכותכין6ל6ממותיסןכלבו.ומקורוכסו"ת
הרמכ"6מ"כסי'יזהוכלככ"ימס.וככרמעירככיפורסגריםמסמ"קי
זדכטו"עלהלןטססעי'ככתכ
ידותטוי6מכנזיתטסוכ6סככ"יטס.
דכגטגרכותבכן6כרהספכינו.ומקורוכמו"תהרק"םכללטומי
מסםס"קכזולכוסמסונמלתמכעסמי'מס6ותכג.
וכ"כי"
וגרם6כיויפר6ל,עי'מו"ת מנחתיוחקת"6סי' ק%מהרכסמו6לסכיךרסיסמדכרי סרמ"6כמו"ע
fWD~5bמי'טוסעי'ידלחומר6נקראע"ס6כיו,וטיםלוסרסיסמהכתובוי65כו6פסיסר6לימוסוף
כן מקרי ,ד6ע"פ דו%ס כמותם נקרץאחריסכיו,וכןי"ללהיפךדהיכ 6דסו6מנכריתופכיו
"לאע"גדמו%כמותסיקר6כןפלוני.והמנחתי5חקמסיקדליןראוילסקרךכנוולמנותמם6רגר
י6
6ר
מימ
נוכ"ככסויתממםומנןמ"גמי'נ6סגרפכתכמספכיוסיסר6ל1,ל6כתככן6"6סוימזוייףמתוכו,
ורפוי %תוכגט6מר).ועי'מו"צ%וסימרדכיח"66כסע"זסי'לחססוכיחמגמ'יכמותbOכעוכד6
ססו6כןרביסודססנדוו6סד6מרוכקרוטיןכב
דרכיסודסמהיםגר,וכתום'מסכחכודריםכריסוי
כדגר% rhaיורטיןהוה,שנתגיירסו6ופכיו,ומוכחד5פי'מישנתגייר עם6כיונקראעלססשכיו.
וכנידוןדיון06 ,יוברר bnh~aסוחזקסגיורתלפניםי%ה 6תכנס,ומס ם6מרסשח"כמסטכילסל6
היחסכדתשע"פשנאמנתלפטולע5מסאינסנאמנתלפסול6תכנס,מססכיס"דס6יזוריכת"אמממיר
וגיירגם6תסכן,סיסםל%6ורך,וקיןכומכיןעליוכן 6,~"Dbhך 06יומררמסניורסנו0ףh~nsסיה
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כדין,כודאיי
םלכתוםעליוכן .o~Dbbומכיון"סכןוגסמוריוכיקרוופנינווניסולמעליסולטמטט
עוכרות ,הסקידדו 5תכ6מנותס,ויולחקורהיטבכרכר.

אברהםדובלוין.

ב

.6הנהמסיפורסוכריסל6נתברר ס6סכגיורסלbnhoהי6טכלסכינסלביןעלמה,וסכי"דל6סיו
כלל 33ית הט3ילס וגסעדים hbנכנסו סם16 ,ססכי"דהיובכיתסטכילס 6ל 6סטמדו מתון לחדר
סטכילהוכפניםהיועמהנטיסכטרוחטהמגיחועלסטכילה,דכזסדןכתורתר'ממוקלממלנטח"6יו"ד
סי'קיטומקורהתמוכהממפרכיח6כרהסלהג"ר6כרהסעכרהירטוכיןז"לעמ'מז,וז"ל:מעניןגיורת
ם6יןרמותלסכנםלביתהרחלםוו3יכמותמזכhn~hדנטיסמוטיכיס 6ת ס6טסהרולסלהתגיירכמיס
וח"חעומדיסמבחוןומודיעיסקותהמקלתמפותוכו',וכןהכיינ
והרי"ףוהרק"םמס6.ךכסו"עיו"דמי'
רמחhn~bדטוכלתכפניהסמלסדייניסעיי"ם,וזס"5כ).נכוןכינסיםכטרותי%ו עםס5סספחפ5ה
למתגיירלתריקבלתהדתימר6לככלפרטיהכד"ת,ופלוטםת"חילכועמסןכ5וות6עדהמקוסטרסות
כידםלסכנם,וכדיתסרח5סתלךהמטסהגיורתעסהנםיסהכסרותוסיר6ותוהמוחזקותםיט3ילול66מה
הגיורתכד"ת,וידעוכיסמלוצהת"חעומדיסממוך~כולמיכוליםלהכנםודעתסעליהן,וצחרהטבילה
יגיד
וכפניהח"חהם5טהטטכלסכד"ת.ע"כ.
וכספריכיע קומר ח"6יו"דסי'יטהצריךכעניןזהוכתב ס6ףהגולוןר'טמו6למלנטל6מתיר6ל6
הנידונוטיםמכנסלגסתססמהוםחטובכדיענדגמור ,ממ"6ככמימנה6יזוספסרותמסיקלהכנססס
יכןסו 6דעת
6יןלהתירכלל.וצמרע"כ5ריכיסלעמודככלהתוקףנגד6לוהרו5יסלפנות,ונודעליכ
גדוליסדורbSCb"u~Stלהקלכזהכלל.ע"כ.
כ.ממ"ככצותג,לכ6ורסי"למכיוןסעדעכמיומוחזקכפניחבריווכנימטפחתוטסו6יסודי,וכךעלה
לתורסכטספכיוסיסר6לי,כוסי"ל6דרכ06 6כעתיכתבוכןb~hסוימזוייףמתוכו,מכיון ד%היס
ידועל6ף6תד,ו6ף~גימטפחתוהקרוכיסנתוןמולכיווצמו)מסוקגרונטפלכילדותו.
ורקסכמדרהגטלמסר"ימינןסי' קגסכתכ:כסקלתנוהכגרסמגרט ,נר6סרסוס5ריךלכתובכן6"6
ול6כן 6כרהס סתם ,דמיחזי כםיקר6ומזוייף מתוכו ,עכ"ל.ולכינורהלפי"זי"ל ס"ס 6יפכ6מכיון
ומזוייףמתוכו,
ססוחזקכלהזמןכיהודיונקרץכסספכיולתורה06 ,יכתכובן6"6הוי
י
ז
מ
י
מ
קור
דס% 6ידועל6ף6הדטהו5גר.ו6סכייםמקוסלחלקדסוףסוףפכיווצמוכןכס
יע
יד
יז5תפסוקכקמת
גר ,מם"6כ סתס כעו3ד6דמוי גרולפולסייועמהוך גרול 6כותכמהוךכן  ,b"bכזהמיחזיכהיקרץ
ומזוייףמתוכו .מ"מנ"לדעדיףמיכתבו 3סספכיו ממהטיכתכו3ן ד~6ורהחמםזהטלמזוייף
מתוכוומיחזיכסיקרוןכנדו"דמכולםיודעיםסהו6יהודיונקרץכלהזמןכסס6כיווהורגלבכך,עדיף
מלכתובכןth"hטוסרקמנסגלכתוככךכגר,ומקורהדכריסכמו"תהרק"םכללטומי'דפכתכ6:ל6
רקנוסגיןלכתוכככתובותוגיטיןסלגריספלוניכן6כרסס,וסמוסמוכסקכותכיס,ו5כסמוןטיסהו6
6כיכולס.וטסכעוכד6טלהרק"םר5ההגרלמגותלטס 6תרככתיכתהכמוכה.
,h~b
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י הרק"ם מטמע מל 6כחכוכן הכרססבכינוhSh ,כן 6ברהס לכד,וזה ד %כסדר הגט
ו6גכמניכר
למסר"ימינןהנ"ל,וככרעמדכזההכ"יכמי'קכט6ותכ.ורקסכטו"ממהרי"לסי'קבפכתכס"5לכן
6כרהספכינוותוhSנהיינופל56ריך %חובהגר]והוה כמעמדטוכןרכנןסמיכי.ומו"מכןכתמו'
הרק"םוכמרומהמכןרפיתיכר6כי"ה.ולכינורהמותרעקמומיניםוכיס ,דכתכדקריךלכתוב 6כרהס
פכינווסמ65כןברק"ם,והריהרק"םכתבדקריךלכתוככן6כרהם"51.לדכונתוbSntכרק"םסל6קריך
לכתוכסגר,וזהר6יסלמם"ככתחילהם5ריךלכמוסכןb"hותול,6דהיינונליהגר.נורקה מהכליין
כזסהמגיסכמסרי"להו'5מכוןירופליס].
ומהטהכי6בטסלכוכימרדכיסהוכימטקר6ולר"מע"מ6כיוכריהורסטטניססהתגיירו,י"לד6ה"נ
בכתובתווכןכגיטוקוליי5טרכולכתוככן6,h"hל6מכיוןמגספכיונתגייסוהוםתלמידחכסקר6ולו
הקנביסע"ספכיו,ופיןרפיהסכךנסיכמכוכגט6.מנסלסכרךדירןי"לד6ה"ניכתבוכן,ד6ל"כהוי
מזוייףמתוכו06 b~b,נקמרממסכולסידעוטהו6גר"61,כקינומזוייףמתוכו,מט"6ככנידוןדידןטל6
ידעוטסו6גרוכממ"כ.
ורקהכספרמדרהנטלמהר"ימרגליותבסי'כ6כהג"הכז(עמ'מ)סכתכ:וגרהמגרם,רטיתימוריז"ל
פעמהמעסהוכתבפ'כן6"6ותול6וכו'6,כלל6יכתוככן 6כרהסותול,6דמיתזיכטיקר6ומזוייף
מתוכוע"כ.וכן6פסמזינתהמכמסכנ"ךוקין הו%יודעמיקניו,סגינתמו,וכן6יםט6ינויודע"ס
6כיוסנקר6בולעקתלתורהרקכינוי6כיודנכינוילכדסגי.מהר"ממ"ן.
"61כי"לדה"ההכ6קריךלכתוכמס6כיו6ףטהורגרOr~,ל6גרעמכינוי,וסיוםכךממו.
ורקהעודמסכטי'לד6ות6נעמ'עו)סכתכ:ופסיםלולמדןזקןמפיקבלתו ס%הלמעטהסיםלכתוכ
פלוניכן6"6סו6ילוכןקוריןלולס"ת,וגסחותסעקמוכמטרותכן.ולכפורהמכוונה6ףדכולסקור6יס
לוכסססגויטלו6,וכמסתחר,מ"מכגטכותביןכןb~hהואילוכךקוריןלולס"תוגסחותסעלמו,וכ"כ
ס"סהכ6י"ל6ףסיכךסהו6גרמ"מכיוןסכךקורין n"DS%ע"סמכיווכךממתמךמוחסע"סקניו,
"6כ5ריך%תוכ 6תטספכיוול6כן.6"6וראהעודפסבסי' עדכהגיהז(עמ'קם)61.גכלפיממ"כ
כסויתמהרי"לסנ"צסי'קכ,צריךלתקןכסדרהגטלמהר"ימרגליותכסי'כ6הערסכזטכתכסם:ונר
המגרםראיתימוריז"למעמסמעטסוכתבפקניכן6"6ותול,6כןכתטוכה,וכמדומהמכןג"ככטפר
ר6כי"הוכו',ם5ריךלהוסיףאחריהמילידכןכתטוכה6 ,תהמילה להר"6ם.וכן כמדר מגטלמהר"י
מינןמנ"ל6חרסמיליסוטוכמ65תיכן,פריךלמוסיף"כתטוכהלהר"6ם"].
ועי'כרכותטזפרבמריכרהדכתבמוקל,וכרם"י,בכמהמקומותקריליסכררמל,וכתסמו6להיתה
ונסכיתונתעכרססימנוולח"כנתגיירוטמיסקימורכד6מרינןכ"כ קמט6רכמריהורתוסל6כקדומה
הוה ולכך ל6היה כקרץ ע"ספכיו.ועי' כתוס' נ"נ סס ממ"כ כזס.ויל"ע6יךסיו5ריכיס לכתוכ
ככתונתומלרכמריoh,כןרחל16כןאיסורגיוראכיוןטנתניירומסתמאגדל56לו16,כן ,b"bנמו"ר
כדגמ"רכסי'קכטסעי'כמככר עמדכזה,וממ"ככזהכסויתחת"מr"sabח"כסי'כסוסי'מ.]6
מו"רכטו"תאגרות מטה6כהע"ז ח"6סי'יסדןססכחתןםל6ידועסס6כיו% obתוםככתוכססס
כעלההמניפמגד%כ6נ616כרהסתכינו% 16תונפס6מו16ממולכד.וכתכדסנכוןלכתוככנומם
הזהכןמיהנפכחממוונקרץכןפלוניסגד,%וכטעתהקריאה תחתסמופסכנהוג 06ירגים כתר"ה
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ע
י %תוכ3ן
י6ןזה6כפכטוררלסמגדליוק,מריוכוללדלגגרהתיפותהנוספות5,כלככתיבהיכתשכקטרכתרתי,כ
ססו 5וקינוחתןזסול6תוכללגכותממנוכסטרזסטהי6כתוכהפסולה,
6 "6י הסרי
ולין%תוםסםס6ס16טסולכדמסוסדי6מרוססו5טתוקי616מופיוי51י6ולעזעלזרעו.ולכתובטס
לכד6ףסיםמקוס%תוםסתםכךעלהמגדף,כד6ית6סכרךכזו,מ"מלכתחילה5יןלעטותכן,

גb
טS
h
~כתובד3ריסמפורמיןכדכי6רתי.
ידל
ו6%ורסלפי"זכנד"דטהו63 6מתגר6ףט5כיויהודיהיהנרפה%תוכבן ,h"hוליכי
ן הכ6טעמומל
סמג"ממיקמרוטהורגרוקינוחתןזס,דהכ6כקמתסו6גר.קולסעדייןי"למכיוןההוחזק%ו"עסלינו
גר,ל6תוכל6פתולגבותכחוכתהדי6מרוטסו6יהודי,וכטעמוטל %1 ,n"ahoןזריךלכתובטס5כיו
טסוחזקבו.

ומ65תיעודכסג"מt"so5bח"כסי'ככסדןטסככתיטרללמנכריוהמזיקהעממהכמסכתיהומע,וכן
כתורכגטהר5טוןטלס,ודןטסohהגטכטר,ו5יךלכתוכמהיוסכסכולהלהתגרםמנית,והסריךכזה
וכתבמס3ד"הממילם:דה 6ממתפרד6סיכתפוכגטטלכתימר5ליתמנכריטסo~3bהנכרי,היהיה
הגטכמר,דנהיממקדהדיןל6נמטככלכיסוקיןלקורני
הכטסכתו ,מ"מכיוןטמ5דהמלילותהי6כתו
ךלבוןכת ,דגסכגמ'hn~hלטוןזהעלר'מריכריהד5ימורגיורך,כ"כ קמט,6וכן הו 6כקרץ
טיי
ול5יכ6חמתעטרהכניסוסיסטייךזה6ףכטסיהנקמרעל6חדמכניוטהו6כן5יכ,5כד6ית6כיבמות
מ3כלה6כ" 6וכו',נקצעטסזסל36יהוממילך6יןלפסולהגטמבעלססר6טוןטנכתכטסמריס
כתיהוטע .עייפי
5כל3גטזהט5ריךלכתוכעתםנרכסטפריךלכת1כדכרברורטהו5לכתוכטס 5מסכמום5ריךלכתוכ
עלכתיסר5ליתמנכריכד6ית6כזגמ"רוכפיתP"Dגג,ולהוסיףטהחזיקסע5מהכטסכתיסומעוכו',
ולכןכיוןטהי 6כטרה לקהל~ריךלכתוכעליהטס 6מהוכו'5 ,כלbSסגיכזהטיכתו3טס 6מסכיון
ןמקמיההו6יטרללויקמרו סמהטל 6נכתר טמוט6ינהזו 6ל6
דידועההי 6ל3תיהוטעוהרועחיס3י
תחרתם6יןלס6נ,כיעלזוהריהוטכיסטיטלס6נ,ו%ןקריךלהוסיף 6חרטס 6מסתיבותטהחזיקה
סכמסכתיהומע,מזהמוכםודקיטווהי6סמתגרמתוגסט6יןלה6כמדינך,עכ"ד.
עימ
וכסג"מf"uosbח"דסי'כו5ותככתכ:ולעניןגטטנכתככוטסה6כעיטמיסגידלה 16מגידלווסלק
ידועטס,3hoליכ5קפיד5כ"כמ5חרטמומזקתכטסכת6יםזה,וגספתורהמלינוכה66ליכ5דרמ"3ן
נכמדכרכומו)דמרחל6היתהכת6טרb~bכת6טת6טר,ומ"מ קרקססכתוככת6טר,וכהנהעוד
םלמתירגס
הרכה6,כללכתוכטוכלהזכירכפירוטכגטכתפלוניטגדלתהככווו6,כלכמקוסעיגוןי
כטתמ.6עכ"ל.
ק
ו
ס
מ
ו
גסננו ,וגסגידף6 ,ף ם%
מ"מנכד"דהיהנרמה דככתוכהעדיף %תונ טס6ני1ההוחזקנו
מתיימם6חריו,ול6לכתוככןh"hוכמום"נ.
סו3עיינתיכטו"ת מנחתיוחקח"6סי'קלוסדןטסכנןהנולדלומןמנכריתונתגיירו ה5סוכנהונם6ס
כמו"קונתחזקס3ןכלימיומלכיונתוריהודי,ועתםחפןלהקרסכסמוסחריסכיו06 ,ר5וילעטותכן.
ןטסלדגמ"רטדןמרבמריכררחל,ולטו"ת 6D"tOכהע"ז
וכודוייהכונהלעניןלקרוץקותולתורה.וליי
מ"כסי'מ5ולטו"תהרי3סמיסמהוויתסי'קענ[וזהמסעירמסעלדבריסחת"םטכתכדגניוסנולדו
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פפקידין-ירושלים

קודםטנתגיירודקיל6מיקרוכניווג'ינסמעככיססקר"פ,וליי
ןלתוס'יבמותממ6ד"ס,hShולמו"ת
ביתי5הק f"DOShמ"6סי'כס,יעוייןכתוס'עה"תהו'5סגרי"נסטרןS~5fפר'(bsעמ'(hDכד"הוכי
יטרממססקריךכזס,וכהקימתסגרי"נסםכקונ'כיח6כ(עמ'ח)פלפלכ6ריכותכזהוכדבריהתום'
סםיעוי"ם.ורקהמח"ככזהכמטךתכמספר'כ6פי"כפסיקמדכידלחכמהמס5ותזוקייטתימסלמו"ת
כיתי5חקהנ"לולעובמפריסכנדון,יעוי"םממ"ככזס].
יעיוןכתטו'הרק"ם
וטסכקותגכתםדכיוןדכגטכותכיןכןb"hה"הלקורינולס"תדדין'6להם.ויםל
כללטוסי'דמכ'וז"לומם6לתסעלגרהנתגדלכיניכסורוקה6ha~Sמס 06יכוללקרוץע5מוליזהOc
היר5סכטןפב"פעםכינויי
וויכתוככךככתוכס16,דמיתזיכטיקר65ול.6תטוכסיר6סס5ותסכתוכה
קינהכתוכםכיוןטל6מוחזקכעירכקותומסעדסיוםהזםוכו'5.ל6כךנוהגיםלכתוכככתובותוגיטין
טלגריספקניכןהכרסס,וסמוהמובהקכותכיס,ו5כהמוןגוייססו55כיכולס.וסמפמעותדוקקממוס
דל56מזוק,וקילוככלליזסי'יגכתכדפס6כיוסניי
ךיכוללמנות.וע"עכזהכפת"מ6כהע"זסי' קכט
ס"קדעכ"ד.
ול5הכנתיקוביתו,דנסידכתכינןהכ5כןבכרסם ,ומטעםד6כהמוןטיססו66כלכונס ,מ"מהרי
כפועלקינובכיוממם,ורקכןנוהניס,מם"6כהחססייריכבכיוממםוכוסמפירבינויכוללמנותודהום
כפועלבכיוומתיימם5חריו.ז6תועוד,ועיינתיכגוףסתטו'ורביתימסמכתב:ומההכתכתכ6דס5חד
מהמירפכיולדתיסמע6ליסוהיסממויוסףכןממעוןו6חרטסמירפכיומניחמספכיווקרץממויוסף
כןסמו6ל,לימיםגרם 6תקמתוכקותומס המדםוהכפירומגט ,תמס6ני56להמכמירין6ף 06יוכל
5דסלמנות6תסמוולקרוץ 6טס6חרכד6מרינןכר"הטזכג'דכריסמכטלין6תסגזרסוכו',וי"65ף
פינויסרסכמוממכינוכ6כרססומרס5,כלפס5כיוהי5ךיכוללמנות,והרו6יססגטמכתוםבויוסףכן
ממוקליקמרוט6ינה מגורמת דטס כעלהיוסףכןטמעון ,עכ"ל.וים לדקדקכדבריוסכתמילס כתכ
"לימים"גרםקמתוכקותוטסתדם ,דמטמע 6חר מרכהזמן ,ו6%ו'ככרסוחזקכמס המדם ומסזה
סכתכלחריזס"וסרוקים6תהגטפנכתםבויוסףכןממילליקמרו6ינסמגורסתוכו"',והריככרהוחזק
םחרםטלהרו5יס
כמססחדט,וע"כ6ףדמוי"לימיס"מ"מקריך*מר ד%הוחזקכןכפנירכים,ושןי
מיקמרוכימסכעלסיוסףכןממעוןוכגטכתובכןממוקל.ולפי"זמם"כלפניכן"6כלoeזוכיוהילך
יכוללמנות"6,יןהכוונםד5"6כלללמנותטס5כיומכיוןbl~cקינוכעליסעלזסלמנותו,ורקטסעקמו
הו6כטניסלמכות6 ,ל6הכוונסדסינויטמו מתקבל56לס6נטיס,מהרימקינוט6נמיסטינו 6ת טמס
ךיוכללמנותו,
כ6כרהסוטרה6,כלטינוימסמכיוקינומתקבל55לה5נטיס,דסריידועסממו6חרוסיגי
ולכןהרו6יסיקמרודלינהמטרמת5.כלסה"נכהוחזקטפיריכוללטנות DAמסשיו'16%1 .מוכםכן,
ד6ל"כתיקמימתמו'סר"6םסג"לככללטוסי'דטסקססSDה6דינןכפ'גטפמוטמנייוסףכןממעון
הדריסכעיר 6חתקינןיכוליןלסו5י6טטרותזסעלזסוכו'כילדיעמויטללו,ו5סהיוממולסיסיכתכו
וכו'.ומה6נומליכין %לדקלוקזה60 ,חד מסםימנה 6תסמוויכתוככמס"י5חקכןר6וכן"%5 ,ודקי
6"6למנותו%תוכמס ם%סוחזקוכו'.ו6יךכתכמיכתכן"י5חק"כן"ר6וכן",וסריקינויכוללמנותמס
6כיו,והיסקריךלכתוכטימנה'5י5חק"כן"במעון"מיוסףכןבמעון,וע"כדממנילטסותנסמס6כיו,
ורמכל5הומזמל6מסניודו"מ.
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וססלהלןכקותדכתבהמנחתי5חק%זןמדבריהתטו'מיימוניטסוכ6כרמ"דחו"מסי'מכדמיכמגול
יחוסכתוךכיתויכתוכעליו כסטר3ני61,ינומזוייףמתוכווכסרהו6ילוגדלורמוילכתוםכך.וליין
למת"םכ6כסע"זסי'עוולחת"מ r~uo3hח"בסי' קכס,והסיקדפטיט6דמין...לסקרוןכנוולטנות
מט6רגוי.ולכ6ו'עדייןיטלמלקמנד"דוכממ"כדסכ6ככרמוחזקוקרמוכטסמכיוכמעלסלתורסוכפי
םמקוס%תוככססטסוחזק.
כל"61,כטמ6י
וע"עכטו"תמנח"ימ"כמי'קטיסכתםדליןלמנותסמומחמסחורכךסי65עי"זכזקוקםליכוס,וליין
דות"דסי' מט6ותיותג-ז.
לחת"מt"uo3bמ"כמי'קכה.וע"עמנחייח"גסי'5ט6ותי
נו6גכ6ורח566ייןכזסכמהסדנוכיתוםלקורינוכטס6כיוסמ6מן.מנסכפעלסטוריסדכריסכדי
זעל
מפסוקל 6תטה מטפטנריתוס ,כתכ:ול6 6מר"גרויחוס"לומרלך גרטנתגיירכקטןמנולדדמי
(ולסגר"חקנייכמקי3 b"D'Stטעמ 6דקרךכ6ן6יטטמיטתיהדבריכעלהטוריס).ועי'כם'לכניכסס
עה"חלהגרמ"לצחורזחלכלייןלתום'כע"זסגולממךחכמהפר'ותתחנןסכזדחתרולמ5ו6מקורלדין
גרסנתגיירכקטןטנולדמגלן.וכמי'סר6כ"ןיבמותכבכמהפסוקו6תהנפם6טרעטוכתרן,ו3רכיד
סזהכעה"חריספר'לךלךוכפי'ויוסףהכרססטס,וכרמכ"סטנסדריןפ"כהי"כדמטסמטפטנרעוכר
כב'לקויןומבפטגרכג'לקוין ,ו '03המפתחטסהכילולסקטותדס6כלגרסו6גסיתוס"61כיעכור
וכזה].
3ג'ללויןועי"ט מהכליינ
והלוסכ6לידיספרלכניהלפד(להג6וןר'דודפי63נוז"5לעכ"דמ1כי6ה)וכחלקהמו"ת"כסופוסי'יז
Sha1טסכענין ,ומחמתחניכותהטלסתסוכססננימעתיק 6תרוכה.וז"ל :oSbr:נחור 6מדטעמו
רפאלוטסבכיומטסוסכיקרוליסרפאלמטס.ומימיקטנותולקחו6ים 6מרלכיתווסמו 6כרסס 6ם6
ויהילו %ןוזנוופרנסו מפתו 6כלומכוסו סתסוימת 6כרססוהנער סוסנתגדלככיחכ6י5סו6כנו
ממס.מןעמהמהגיעלפרקסנום6תובעתס6למנהטיםכממורפאלכןלכרפסוככינוימטפממו hDb
סזכרוןלטסכעלהסמנומהנז'וסכןיכתבו3כתוכסויקר6והולס"ת,ולנמיהקהלמאנו לקחת
ו3זסיסי
דכריס6למנהוסו6ליןודורטיןמלתנוכ"ד6ייכוליםלעטותכןומיחליסהבוכתנו.
תמוכה.סנה 6מתסמלינוכתורתנוכניסמתייחמיםלמים6ינס 36ותסכשןלכןכןנחורוהואסיסכן
כתולל,וכןוטסכת6טרמרחויםכנומח6ותתרגום6ונקלוםוטוסאיתתכת6סרסרם,וכמ"מסרמכ"ן
s~ftככי6ורועס"תפ'פנחסדסרתמיתהכת6מת6טרטהכי6סקסתומכעלהסר6פוןונקראתעלמס
כת6סר6.ךטוכ66יכ6לחלקמהנךדלכןכןנחורמלכדמ"טסרמכ"ןככי6ורורכךסיסניכרכעיני
סכלכעכורמעלתוכיסו6נכבדמולכיו6.ףגסז6תסתסס6נידנקר6ע"סזקינוורניכניסה"מכבניס
(ומהטהכי6ה'מוהרתניכמכתכיוסי'קלחממפי3וטתכןסקולוהו"רג"כנם'גטפטוטםי' קכטO"D
נ ,6גס  06ס6מתהיהכןהיינו סך דנקר 6ע"סזקנו מטע"ז דכ"כ ס"הככניס6 ,ך ל6ראיתי כהנה
ככתוכיסדכטמו6לכסי' טומי' כ6נזכרמפיכוסתכןיהונתןכןסקול,וכןטלולק6יעליסונתןוסוף
פמוטודבריס'מוהרותי"5ע)וכןההיק דסרחכת6סרלענין6חרמתנייךוהוךלעניןיחוםנמלסטגס
36יסמיהממטס6טרוכמ"טסרמכ"ןסס.וכמסנדחקסרמכ"ן 5מרדטמההיתהכת6מרל6מסכתוכ
ןכתום'עס"תסססכתכודלטוןסתרגוסרחוקוגסאינסומפרמידטמס
ר"לדהיתהכתוסל6טר,ויעויי
היתהכךוכאמתל6נמ65נוסחזהכטוסתרגוס6ונקלוםהכידינו.גסהתום'3פסחיסנד6קמרודל6

תקל

פסקידין-ירושלים
-

-

מכינוככלהתורסטיקר5לכןקמתוכנווזה ד %כהמרטסהנז'.מט"5כ5יםזרדעלמ5מגסטסו5גדלו
ככיתווס6כילווהתקהווחז"לכלהמגדליתוםויתומםכתוךכיתומעה"ככחילוילדומ"מל6מכינומיקרם
כנולקם"תוכיופםסיקר6והוכססכןפ'.ועי'קהלתיעקבקונ'לטוןכנ"ך6ותעגמכתכמטסכניטהרן
מו"ספסטכתכדמיןקורין3ןרקלמימהולכנוממם,עי"ד.
6יכר5דמוינולמהר"סכ"ככתסוכססוכךכתסו'מיימונילס'מספטיססי'מםעלר'וקמתוטכתכוסטר
לכן6טתווכתוםבוותנולכננווהטיבדלימנ5מעלייךסו 5דהמגדליתוסוכו',ו6סר'כתכלחמותו5מי
פב"פל6מרענון למטרקדכיון דטמס פב"פ 6ס נכתכ5מי מהבכך דלמ5מטוס דמרחמ5ליס כ5ס
נסונעלס דכרמכנס"גכחו"מסי' מכ כהגה"ט  p"Dעה טפקפק על ססמ"ע טכתכ דה"אלגביחמותו
יעויי"ם),ועודכיוןדסמגדליתוסוכו'נקרםכנו5זגסהיחוסר5וילקרוס %%ףנעוריורכיוכו'.ועוד
דהכעלכקמתווקרינךכיס bSיומתו לכות עלכניס ,ע"כ .ופסקה הרמ"א כחו"ממו"ס מכ כסתמך
י %ככן6.ך מ%דדנדוןהרכ
יעויפו.וכפ"זר"ללדכותקוקכככתוכסכןאכרטסיעןמגו%כתוךכיתוויה
הנססו5ככןקטתו ול% 5ליתוס ~,hnSDוכמומסייסוכתכועודדהכעלכקטתווקרינךכיהhS
יומתו6כותע"כ,ומןהתימהעלהרמ"אדגקט 5תדינוככליתוס.עודכסד5פי'תימ6דמהר"סכנ"ר
ריות66מכחוסה"נ ד%ליתוסאמרו5סי'טסינוכןאמתו ,מ"מ לנידדזססויסטרסכיןכנו%כיו
ts
וטסניכרכממותכרוריסמי הו6הנותןומי הו 6המקבל רקמכ
לfי~ן5גו %רע הסטרולקרותומזוייף
נעכורטכתו3נוחיכתכנו 515כיו,ע"זכתכמסריסדליןכ6ןביתסימוםדרגילי5ינםילמקרילמי
טגדלו5כיו15כנווכיוןט5נורו6יסטכתוכבו D"Stנתחייכלפכ"פכנוברור הדברדליהוניהוול6
מרטינןליה כעכורטכתוככנו5 ,כלככתובהדסי 5נכתבתכינולכין קמתו  16כסטרטיחןלקיטזר,
כמיכתכוכוטס6כיו ממגד%הו6יאמרכיאיננויעןטס6כיוסו5ס'מאחרד6יכ6ריעות5כטסעלמו
דסו5כןמסהוכסטרכתוככןאכרטס.וככרמפינותמסזהכטרמוככתובהעלכיו"כבתטו't"h~oכלל
טוסי'המנטללעלגרהנתגדלורוכהליקח"5ה 05יוכללקרותלעלמואיזהטסםירפהכשןפב"פעם
כינויוויכתוככךככתוכס6ימיחזיכטיקר"156ל,והטיבמלותהכתוכהכמיט6ינסדכיוןטל5הוחזק
כעירכאותופס עדסיוםסוסונמפהמפסה 6תקסתוכליכתוכהוכו',וכתוכהזוכמקןדליתךדמייך
ואיןלמתפסעליהעכ"ל.ה"נ 05נכתרככתוכסכן5כיהסh~oכו"עידעידפס6כיו ממסוסוףיאמר
6יןז5תקטתי.
דהנס5מתדמ"רכטללה סתמה הרכהיתכןמהחורגיתתוסכעלמוכטסכעל5מוויעלסכןלס"תוגס
ככתוכהיכתוכ6כרהסכןאליס.הו5מסייעטיטכוממםלדידןוגדולהמזאתד5פי'ככן6טתומרגילכן
תמהכיםלקיםזר6.כןהגאוןהחתיםהו6מנגדגמורלמכרתינוהןכעיקרהחילוקדל6מיללמלקכין
ההיק דמהר"ס לכעלמ6ומןכעיקרסדין ,דהו 6פסקכסכינךחריפ 6ד6ס6ין %כניסמפיר כתככן
קליה רקלגכינ"רדהיהלודניסל5הוכמרכעיניו.ולפידעתוכנ"רדליןלוכניס6יןכ6ןכיתמיחום,
5כןלפירעמי המעט כתרדמחוינ 5קדהמולכם 5סככודסג' מת"סז"ל5נ5ד6מרידטפירממלקינן
כיןסהי5דמהר"סלעלמך.ומהסנמתייעעלמומדבריסת"5מסהי5דמרמכת6מר ,ככרכתכתיוכל
הר5פוניסדמ6והונסחךז5תbSנמהלתכמוסמקוטומייודע5יזסתלמידטיעםכחכה,ו6ףלפיגירס5
ז5ת6יןרמיה ממסדלענין נחלת הקרן 6יחמרוכנז' ,ותו 6יכ 6לחלה וקמר דגס הר 3הכז'יודם

בית הוראהשע"יביתהדין

תקלא
-

-

דלכתתילה5יןלכתוככןככתוכה5,ךכנ"ך סכ3ר 63מעניןלפניוהכתובהכתורסוחתומהוסיורופין
לקמור6תה"6ס6סרלקחוכדיסל5לסופיך6תהקמהמתמסידוהיהיכולהדוחהלדתותוקמרדלינו

3נוממם רקטהדרךהו6לכתובכןוכפרטטהורבןקטתוולסמוךעומס5ההי6דמהר"ס,לכןריוח6
6סכחלנ"רדכיולדיםלוכניסל5הי"ללכהוכ3ן6ליה bS06טסו6כנו5 ,כל~תחילהגססו5יודם
ם5יןלכתוםכןכללכיון ~5byhיסור6להמסותטסתוכליכתוכהוכתוכהכזוטפלההננהכיוןדליןמס
הנעלברור.סניטהורקסלפתחיתטוינהיו"דסי'ריו מ"קי5סה3י6כטסהגאוןם5לתיעצן ח"5סי'
קמהדסמגדליחוס5וכנוטל5דס5חרוקוראוכנווהלסקוראלו6נימנדרוזהמזה3סס3ןו35כממס
16טנתנו מתנםזסלזהכליזכרון חסהעלס,מפיקךהויולזליכןלמומרץדמיינו3נדריסנ5טריןוע"ז
וכממוןמומרץלתובעוכו'.עי"דלנולעיניסומעוזומחסהלמ3רתינודככתוכה6יןלכתוככן 35רהס,
דממ"נ5יחט3ינןליס6יסור5ד5יןלהמהותothoכליכתובה"5כי
םלנולילךלחומרך%1מר~bSנכמכ
טס ס3עלפהוס3עלקיננו3ן 35רהס רקכןמסה061 ,נלך 6מרמממוןמהוךחיוכיהכתוכה,חומריו
לתובעוקולףלנתבעשיןהגחנויכוליןלכוףלמוסדבר.ועי'מר"חחלקהכמיסמע'ה5'3ותגגהמפריס
ס~יי
ןב3ןקסתו5ימיקריכנוו6מ",6ו5ח"זראיתיעוד 3%קונ' פ5תהסרסחלקהכלליסמע'הכ'5ות
60סה6ריךהרחיב3תטו'מהר"מהלזוודיטריןטמיכיןעלוהירכניה6חרוניסכ5ו"רלךנ6ר5הכיכעת
יפנקי.
5יןל
ועודלנותקלס קמרת 6סנכתוכ3ן 36רהסס6סהקיםהזהינוקלגרס 6תקטתו6יזסמסנכתוב 3גט
רפאלכןמטהhSOקינובעלסטלז6תההכתובהלפנינווטסכתוב~SbDכן5כרהס,ו5סנכתוכרפאל
3ן 36רהס5יןלךפיסולגדולמזהרעלהקמתהו6רפאלכןמטהומו"לטינהסמווטמסדפמול,וגדולה
מזו כתבמוסר"6יכמכתביוסי' קפד ד6ס כת3טס6כי 6מוסל המגרם דפס1ל A"Dbרכניכניס ה"ה
כמניסוכמ"מהב"יסי' קכטכ"סהכ.6

ו5סנרפהלמלקתטטותכאלוונאמרדנמתיןלול'יוםויחזיקעלמו 3מסרפאלכן 36רססוכלההוחזק
סמומעירכות3יןע"פמסטהוחזקוכנודעbo,ודאיכדותךהו,6דע"כל55זלינןכתרחזקה6ל5כטס
זסי'יג,עלמימסיססמויוסף3ןטמעוןוהחליףטמו3טס
מלול36מס6כיווכמ"מהרק"םכתסו'כללי
יוסףכןסמו5לולאחרימיסגירם6תקמתו3מסזה,ופסלסר"6ט 6תהגטד6ף 06יוכל5דסלמנות 6ת
טמו6ךמס6כיוסיחךיכוללמנות,והרו5יסהגטהכתובבויוסףכןסמו6ליקמרואינסמגורמתכימס
בעלהיוטףכןממעון,ופסקהמרןבסי'קכטסעי'י.ומכופרהדגריהרק"םד6ףההוחזקממו'5יויותר
ל"מוכ"כמוסר"6יכפו"כסי' קלחלהדיץ,ויעויי' ג"פ מ"ק מט,ו6ףהרדכ"ז כח"אסי'טעול 5כתכ
לסחיר רקסיכך דסכלמכיריןקותו 3סססטניול3 6טס'hoוגס כנע חסכוכקילו ל6מינה סמוכלל
מטוסדל6נכתרטמוSsb,היכףדיכתהמס5כיו 3ססהמינויגסהרדכ"זיודסדל6מהניליה החזקם.
ועי'פת"חס"קכד3טסציתדוד(6מכנזי) טהתמרמרעלגטמקומר(6מכנזי)סר"לדגםלמס36יימסני
,or)fnoומרסו 6דק6מרדליןלזוזמדכריסריסםומוהר"6יוגססרדכ"זל 6קלמרhShכטירוףהרכס
ןהרי כת3ג"פ p"DJגגד5ףלמ"ררמסנימזקסלטספכיוהיינוסיכך רמת
טעמיסיעויי"ם,ו3רמןדי
פכיו6כל 06פכיוכמייסד6זלכו"עhSמהני.

תקלב

פסקידין-ירושלים

קוטט6ק6ידחזינ6למוהרי"דכם'כ"דח6ס"עסי' מדכתכלסדיקדכמעתכתיכתסכתוכה %חיימינן

עלממתמיכללגרםוהחסק6יעלפנויהסזינתסוילדהכןונתגדלוכ6ליםoah6דכתכינןככתובהמס
36sboי6מו,וכתבוז"ל:וקין 5מרויםלמוםדסמ6כ6לגרמהויכמרוכגטמס5כי6מווסנףפסול
וכו',דודתיל6חייטיכןלסכיד5ס5ית"65ככמקוריןלס"תהיהלכולחוטלזהוכו'hSb,ודקידכטכ6
לנרם6יןממגימיןכגטלכתובכו הטסטכתוכככתובהוכו'עי"דטס.סרידסרכל6חייםלסךחטם6
דטמ6יכ6לגרם רקמנתנווניןכקמרסו6מסולכמנכ6לעניןהגטנחכם.וגס6תסתדיןלנ"ררסןעתה
נעמםנ6רפןס6למנהלכתוכ3ן6כרססדהוםטסכעלםוכמינםלידיגירומיןכרקה6יךנעמה.ועיי"ס
כ6כני ס6פד מסמוןכדבריווסקריךכעניןכתיבתטס6כי5כיוכגט ,ודחסרזייתומדבריסריסם
כתטו'כללטוסי'ד.
וכסוףדפיי
וכתבכשו"תלכניהקפד:סדורסו6לנ"רדכיוןד6יכ6למיחםלטמ6יכ6לגרםכמסזסוהגט
הו6פמוללכן6יןלכתוכככתובהמסשכרססרקמסשכיוכיזסממס.תו6סכחנ6ריעות56תריתיס6ס
נכתוככןשכרססחייסינןלחיסורערוס דטמ6ימותכליכניסושחיומן ס6כ טסםדחיסישמרו מסם
שמיסמןס5סטהרי5להכניממסוזהכן6כרהסוהכתהי6כתמטהויכוינולידיליסורערותדודתוכי
עפ"יסחסטותOSboמןותולדותיהןכיו"כרשוילממותhSCלכתוכככתוכסכ"6רפ5לכןמטסול6כן
36רסס,ו6סכתבוכןככתוכהסריסי6פסולםופריךלסתליפסכשחרת6,ךלעמותרכוןהכלמנהיכולין
~תוככינויסמטפחסכשופןזסרפאלדידיע 6ם6כןממס~hoכינויסמטפחסל6כתכינןכגטויכול
6דסלכנותטכסוככינויממפחסטירפסוכניושמריויתנסגוכמעמסועמנו.סנלע"כדברמלמדמעניינו.
עכתו"ד.

שמואלחייםדומב.

