
 "זשעת סליוב"ה. ה' כ

 המצוין, מר דיינא דנחית לעומקא דדינא,כבוד הדיין ל

 שליט"א עידו שחרחו"ב הגאון רבי 

 חבר ביה"ד הרבני בתל אביב

 נתמכים, הנשיםא בוצתק לש יומהק ל, עכבוד תורתו שליט"א דיי לע יל ודענ אחרונהה עתב
, הלכהכ לאש תורהב ניםפ מגלים", הקובלים"מ אף" ויינים" "דבנים"ר נקראיםה נשיםא ידיב
 בזמן, ורצועהה ותרהה ביכולכ וזבתכ עהד מפיצים"ל, וצוקזאאמו"ר  רןמ לש תורתוב בפרטו
 . וספתנ שהא שאת, לישראלו שהמ דתכ אשהל נשויה ישא לע צוהמ אףו ותרמ זהה

 בית"ה שםה חת, תשוניםה תקשורתה ליכ אמצעותב נשיםו אנשיםל וניםפ קבוצהה נשיא
 לקותח שפתב נשיםה תא מפתים, וניהש שהא שאתל אנשיםה תא משדלים", ושלםה יהודיה
 תא מקרבש אצלנ עשהמ הוז אדרבא, וושהב לכ כךב יןא יכ אמרם, בשוינ אישל הינשאל
 המנוגדים, וענףו ורשש הםל איןש מוריםח בריםד עוד, ושראלי םע דושתק תא מחזק, וגאולהה
 .ורהת דעתל

 נול וי. אעודו שפטימ עוץ, ייןד ביתמ יקרי" שיתר"ה דרכםב ילךש ימל בטיחיםמ קבוצהה נשיא
 וואש דברל שונםל רצובותח מתירים, וייםח לוקיםא בריד סלפים, שמימינוב נול לתהע כךש
 גדולימ עוד"ץ, והיעב"א וגרה רבותינוכ קדמוניםה שראלי דוליג לש שמםב עוד, ושקרו
 .מוע רשא קדושים"ל וצוקז רןמ לש בשמו, ואחרוניםה

 ותרי נשותיהם: וארץה מיע ל"ל עזח אמרמ קבוצהה אנשיב התקיים, שךכ כדיל דבריםה גיעוה
 עשרהל ם, אהןמ חתא גדילה. הוספתנ שהא שאתל עליהןב תא עודדותמ נשיםה אף, שהםמ
 תא שכומ האשהו איש, החדי שניהם, ועירהצ ערהנ םע התקשרל עלהב תא עודדה, שלדיםי

 רבני"ד היהב לש הירהמ תערבותה אלמלא. ואישל התקדשל ותהא שכנעוו לשונםב נערהה
 קידשהש אישה לש חסדיוב לויה, תגונהע ותרתנ - ינתייםב התפקחהש - נערהה יתה"א, התב
 . אשהל ותהא שאתל ודשיםח מהכ משךב תוקףב תבע, וישראלו שהמ דתכ

 שאת, לישראלו שהמ דתכ אשהל נשויה אישל אסור, שפניםל ריךצ אינוו שוטפ דברה הנהו
 יוצאיםה אשכנזיםה חינוא בעיאמ לא. ווסמךמ בניר יןד יתב לש יתרה לאל ניהפ לע חרתא שהא
 בטלש אחרל ףא וב נוהגים, וניהש שהא שאתל לא"ג שרד רםח תא צמםע לע קבלו"א שמר ידב
 ' י')עי' א' סי"ע סה(א"א רמה סק, פניהש שהא נשאו עברש מי. וןכ עשותל שאיםר ינםא בודאי, שחרםה
ס"ק  ם"ע שה(א"פ אוצהו ס"ק כ') ם"ע שה(א"ש פתו ט') ותב"י א גהות' א' הי"ע סה(א"ג נה' כעי. וגרשהל ליוע כופיםש

 בעלה לע ופיםכ יןא זהה בזמןש פוסקיםה דעתל אף, ואחרוניםו אשוניםר רבהה סקופ כןש פ')
 "ג. רד רםח לע עברש לע ותוא מחרימיםו נדים, מ"מ מגרשהל

ונהגו בו רק עד , ארצותה כלב תפשטה אל רשוםג רבנוד חרםש כתבש ם"ע ששה ןרמ דעתל אףו
 האריךש מו, כחרםה תקבלה אל פרדס בארצותש אחרוניםה דוליג כתבווסוף האלף החמישי, 

"ע שה רןמ תבכ הרי. ' א')י"ע סה"א ח"ה אבי(י"ל צוקזאאמו"ר  מרןו נ"ד) נ"ג; מ"ז; ותב"י א גהותה ם"ע שה(א"ג כנהב



וכן הוא בבית יוסף . שתוא לע שהא ישאש ימ לע נידוייםו חרמותב קנהת עשותל וב: ט' י"א)עיס ם(ש
 ניש תבכ םש ' ז')ימ"ג ס לל(כ"ש ראה תשובת, בדיןה במקורו. (אהע"ז סימן קסט אות מו)בהלכות חליצה 

 שיםנ תיש שאתל אדםל אסורש (י"ח ע"ב) ומא' יגמב אמרוש המ יפ ל, עחדא עם, טתקנהל עמיםט
 עם. טחותוא ושאנ חא נמצאו וז אשהמ ילדיומ דעוי אל וז אשהמ לדיוי מא, שקומותמ שתיב
 תיש באנהת לא, שוסףנ עםט תבכ ס"ק ל"ד) ם"ע שה(א"א בגר. וראשונהה אשהה יגוןע שום, מניש
 רםח תא קייםל די, כתקנהל עםט תבכ ' כ')י(ח"א ס"ך הרש"ת מבשו. וטטהק ידיל הבעלו נשיםה
 . תקבלה אל חרםה בהםש תמקומו"ג ברד

' י"א ח"א סרשב"ת הבשוא', ו ותל"ג א לל"ש כרא"ת הו' שי(ע ראשוניםה זמןמ וד, עספרדיםה הילותק כלב הגונ כברו

 ואה דורותמ מקובלה המנהג. ושתוא לע שהא שאי לאש שבענ הבעל, ש' ר"פ)סי"ז וס' רי"ד סח"ב ותית
 קדשי לאו שדךי לאו שאי לא: וכתובהב כותבו חופהה חתת שבועהב צמוע לע קבלמ החתןש
 . דקצ יןד ביתמ רשותב םא יכ ליהע חרתא שהא וםש

"ם מהרשדה שםב ס"ג) ס"ב; י"ג; ותא ם(ש"ג כנהה תב, כבעלה תא השביעל נהגוש שבועהה בחומרו
 ליוע ופים, כניהש שהא נשאו בועתוש לע עברש בעל, שאחרוניםה חשובימ עוד"ך והמהרשו
 גרשל בעלה לע ופיםכ איןש סובריםו חולקיםה עתד תא ביאה "ג)ל' קי"ד סוי("ם במהרשד. וגרשהל
 בריהםד חה"ם דהמהרשד. ונשאהש זמןב שבועהה לע ברע ברכ הבעלש טעמם, ושניהה תא
 . שבועהה לע וברע ואה ניהש אשהל שוינ הבעלש גער בכלש כתבו

 וסרא - תוקנתמ הדינמ כלב מוכ - שראלי מדינתב החוקש זהה זמן, בשבועהה למלאא גםו
 לא, שבעלהל ישאתנ אשהה ןכ עתד עלש רור, בוסמךמ יןד יתב לש שותר ליב שיםנ תיש שאתל
 ישא ינוא שהבעלכ פרט, בידוב עכבל כולהי אשה, הןכ עשותל בקשי אם, וחרתא שהא שאי

 . ' ט')עיס ם(ש"ע שוה רןמ פסקש כמו, ונשיםה תיש לש ורכיהןצ תא ספקל יכולש מידא

החוק אוסר גם באופן כזה. , חרתא שהא שאי בעלהש סכמתהה תא תנהנ האשהש אף במקוםו
 נוהגיםה לאשכנזיםש "ח)כ' רי"ד סו"י יבב רןמ ביאו' מ"ח, הי(ס"ן ר"ת הו' שי, עארוכהב פוסקיםה נודוגפ בזה 

 דברימ ראהנ כןש י"ז) ותא ם(ש"ג נה' כעי. וחרםה לש שוניםה טעמיםב לוית דבר"ג, הרד רםח תא
 ינהא אשהה הסכמתש פשוטש תבוכ ס"ק כ') ם(ש"ש בבו ח') ותא ם"ע שה(א"מ דב ך, אחרוניםא מהכ
 ינהא אשהה הסכמתש אחרוניםה ובר דעתש הובא )בהשמטותה', ו ותס"ק ס"א א ם(ש"פ באוצה, וועילהמ
 . יקרע שכן, וועילהמ

 רשותב םא יכ ניהש שהא שאי לאש שבענ הבעלש נהגוו ,"גרד רםח תא יבלוק לאש לספרדיםו
 סכמתה םא אחרוניםה שוביח דנוש ל') ותא טורה גהות"ט הי' קיס שםס"ז, ו ס"ו; י"ז; ותא ם(ש"ג כנהה תב, כיןד יתב
 שהא שאתל בעלל תיריםמ איןש נהגוש במקום, ומנהגב לוית הדברש העיקר, וועילהמ אשהה
 הביאש יםאחרונה דבריב יטב' העי. וועילהמ אל אשהה סכמת, היןד יתב שותר ליב ניהש
 פיל שבועהה תא פרשל יש, ועתהד עלו אשהה בורע יאה שבענ הבעלש השבועה, שם"ג שכנהה
 בעל, בכסףה ל"ת צוש שםב ח') ות' א' ס"ק פ' איס ם(ש"פ באוצה, ום"ך שמהרש' בעי. ועתםד ומדא
 תא תנוה לכן, שניהםש שותר תא צריך, שקרוביהו אשהה רשותב לאא חרתא שאי לאש נשבעש
 . שותר ול תתל אשהה תא אלץי לילהח וא פתהי אל הבעלש די, כניהםש רשותב היתרה



 דאיתא, כשהא ול שרא אישל הינשאל אותותנ יוה אל נשיםה כלכ וב"ל, רזח זמןב ברכ הנהו
 יוה אל נשיםה כלכ רוב. וחריתיא יל הבוי אק אל יב אגידאד יון: כ(ס"ד ע"א) כתובות' בגמב
 רבינו גרשוםש מאז. ויתןב תוךל רתןצ יכניס, וניהש שהא שאי הבעלש צבמ שוםב סכימותמ
 עלש ספרדים,ה צלא ם, גותרי ודע דחויו חוקר דברל פכוה ניהש שהא ישואי, נרםח הטילו סרא
 הטעמיםמ ניהש שהא שאי לאש שבעי הבעלש נהיגו, החרם כחרם ממשה תא יבלוק לאש ףא
 ניהש שהא ישואי, נזהה בזמן. והניש שהא נושאה לע רםח טילר"ג ה מחמתם, שעילל נזכריםה
 דיןה בתי. ומדינותה רובב וקח יפ לע אסור, ואנשיםה עיניב ותרי ודע מגונהו חוקר ברד ואה
 יןב יטוריןפ טג סדרל דיכ דםי אלל שרא לכ ושיםע לוא ענייניםב עסוקל נדרשיםש רבנייםה
 תקנותב קבע, ניתרה מתןמ נוסמ איןש ועטיםמ קריםמ באותם. וזהכ היתרמ להימנע, וצדדיםה
אאמו"ר  רןמ ולםכ על, ודייניםה שובי, חשראלי דוליג ידיב כוננו, שרבנייםה דיןה תיב לש דיוןה
 ביתל וזרח תיק, האישורה רק לאחר, וגדול"ד היהב שיאנ לש ישורוא תא חוץנ ההיתר"ל, שצוקז
 . גדול"ד היהב שיאנ לש ישורוא תא חוץנ ואה גםש ופי,ס יתרה מתןל פוסקה דיןה

 אל אופןו דצ בשום"י, שדמוכ נישאיםה ספרדיםה עדתמ אשהו ישא לכ דעתש ברורו פשוטו
 יפ לע דןה וסמךמ בניר יןד יתב לש יתרה לי, בראשונהה הסכמתב ם, גניהש שהא ישא שאי

 בעלל הרשותל שאיר יןד יתב לכ איןש ס"ה) ותא ם(ש"ג כנהב כתבש כמו. וחוקה במסגרתו הלכהה
 ". בעירש פורסמיםמ יותרה שוב"ב"ד ח רקו ךא לא, אניהש שהא שאתל

 מנוגדה קובלמ לאו ריגח ךכ לכ דברל אשהה סכמתה ללכ בדרך, שהוסיףל שי אתז לכ לע
 וסרח תא מנצל, ולקותח דבריב שדלהמ הבעלש אחרל יתנת, נניהש שהא שאי בעלה, שטבעהל
 פימ מאמריםו רשותד צירוף, בפוסקיםה כתבוש לקייםח בריםד פניהל מציג, והלכהב דיעתהי

 ראו. וללכ ימשוש לאש וא ורכםצ יד כמיםח למידית ימשוש לא" שקובלים" ו"מבנים"ר
 הסכמתש כךל ששוח מהכ ד, ע)ם' ס"א שי(ס"פ באוצהש אחרוניםה בתשובותו ם"ן שרה תשובתב
 אכןש חרםב קבלל ריךצ הבעלש תבוכ פוסקיםה ןמ כמהש ד, עלםש לבב תנהנ אל אשהה
 הב חזורת אל לעולם"ד שיהב פניב הישבעל ריכהצ האשהש כתבוש יש, וול רשתהה אשהה
 .הסכמתהמ

 איסורב ובר, עקהלה טעםמ ךכ לע ממוניםה שותר ליב חתא שהא נושאה גם, שמודעיל זאתו
' י"ע סה(א"ם הרשד"ת משוו ' י"ח)י(ח"ד ס"ש הרח"ת משוב דאיתא, כחרםב סרוהוא הקדמונים, שמורח

 לע ברוע קידושיןה דיע םא טריו שקילד ' נ"ב ס"ק א')י(ס"ח צוה' קעי, ו"ח)ל' קי"א ס(ח"ט הרי"ת משוו  כ"א)
, תוקפוב חרםה זהה זמןב םג םא ' מ"ט)יס ם(ש"פ וצה' אעי, וטליםב הקידושיןו עדותל נפסלוו חרםה
 . סוליםפ העדיםו

 נישואיןה ושםר הרבמ ישורא קבלל ליב שהא מקדשיםו עצמםל יןד עושיםש אלוש מצויו
 נהגוש פיכ קידושיןה דיע שרותכ עלו חופהה ריכתע דריס לע קפידיםמ ינם, אמוסמכתה רבנותב
 רבנותה אשיר שבו, וחרםב ליהםע קיבלוש קדמוניםה קנותת לע ובריםע אף, ושראלי תפוצותב
 פניב שלא, וופהח שעתב לאש שהא קדשל לא, שחרםב קבלוםו נהש שישיםכ פניל ראשיתה
 המשנהש ' כ"ו)י"ע סהח"י א-ז', ו ות' י"ח אי"ע סהח"ז א-י', ו ות' ה' אי"ע סה"א ח"ד אבי(י"ל צוקז רןמ האריךש מו, כשרהע
 ינםא הנישואיןש כךמ נגרמותה מורותח קלותת עוד. וידושיוק תוקףב דוןל ש, ילוא דבריםב



 וטלתמ כשרותוש גטב ו, אטג ליב בעלהמ וצאתי שהא נמצאת, ודתכ רבנותה משרדיב רשמיםנ
 . פיקוחו יעודת לכ ליב ,ספקב

קדשו ילא שירושלים בדומה קסכמה הישנה שכתב, ש רסד)סימן ת( ב"חתשובה ב זהרדב"לעיין ו
 ')יות א' סימן ה חלק אבן העזר( ד"ח יביע אומר תשו"ובתהון. סיים חארץ בהובא ונישואין. הזמן בלא א

וז"ל, נודע לעין כל הדרים , ע"ג)' ססימן ב חלק אבן העזר( ג"חארץ הרי פספר ב וכן כתבכתב בזה"ל: 
פעה"ק ירושלים ת"ו, אשר ישנה הסכמה קדומה בינינו בחרמות ובנידויים ובכל תוקף מקדושים 
אשר בארץ המה, שלא לקדש שום בת ישראל טרם עת הנישואין בתוך תחומה של עיר, וכל 

היו במאה הקידושין ההם מופקעים ועומדים, ואפילו שי העובר ע"ז לקדש בקרב הארץ הרי
ניה, והרי הוא נלכד ברשת נח"ש. והסכמה זו נהוגה אצלינו יאפקעינהו רבנן לקידושין מ ,עדים

עד יבא מורה צדק. וכן אנו נוהגים לענין מעשה. ואין מקדשין אשה שלא בשעת נישואין פעה"ק 
של ירושלים. ע"כ. וכן הזכיר דבר זה  זולתי בשמעון הצדיק שהוא חוץ לתחומה ,ירושת"ו

 , שהוא חרם עולמי שלא לקדש אלא בשעת החופה. (חאה"ע סי' לט דצ"ו ע"ב)ו"ת אדמת קודש ח"א בש

, שיכולים הקהל לתקן שכל מי שיקדש שלא בידיעת נאמני הקהל (סי' שצט)ונודע מ"ש הריב"ש 
ובפניהם ובפני עשרה יהיו קידושיו מופקעים ובטלים. ומעתה באותו זמן מפקירים הקהל הכסף 

והמקדש נגד תקנה זו אין קדושיו קידושין ואינה צריכה גט, שסתם מקדש ע"ד מנהג  שיקדש בו.
אבל  ,הלל היה דורש לשון הדיוט וכו'. זהו מה שנ"ל להלכה ).(קדהעיר מקדש, וכמ"ש בב"מ 

למעשה הייתי חוכך להחמיר ולא הייתי סומך על דעתי לחומר הענין להוציאה בלא גט, אם לא 
. והביא (ס"ס כח)כי היכי דלמטיין שיבא מכשורא. ע"ש. והובא בב"י  ,ותבהסכמת כל חכמי הגליל

שמשורת הדין נראה ברור שרשאים בני העיר לעשות תקנה  (סי' אלף ר"ו)עוד דברי הרשב"א בתשו' 
שכל מי שיקדש שלא במעמד עשרה אין קידושיו קידושין ובלבד שיסכימו בכך אנשי העיר 

ממונו של זה ונמצא כמקדש בממון שאינו שלו וכו'. ומעשה והת"ח, כי הצבור יכולין להפקיר 
שב יהיה בעירנו ודנתי בדבר בפני רבותי, ומורי הרמב"ן הודה לדברי. ומ"מ צריך עוד להתי

 בדבר. ע"כ. 

שאע"פ שסיים הרשב"א שצריך להתיישב בדבר, הנה  (סי' מח)וכ' בשו"ת מהר"ם אלשקר 
ש בשמו בעל ספר תולדות אדם וחוה וכו'. ע"ש. בתשובות אחרות הורה כן אחר היישוב וכמ"

שרשאים הצבור לתקן כן. ע"ש. וע"ע בשו"ת יכין ובועז ח"ב  (סי' ה)וכ"כ בשו"ת התשב"ץ ח"ב 
. וע' בתשו' מהר"י בי ]ובתשובת מהר"ם אלשקר שם הביא שכ"כ הרא"ש בתשובה[. ע"ש. (סי' מו)

ם חשש בקידושין אלו כלל, שבודאי כשתקנו שכ' וז"ל, גם מענין התקנה נ"ל שאין שו (סי' מב)רב 
התקנה לא היתה כוונתם אלא להפקיע הקידושין, שאל"כ מה הועילו בתקנתם. ואף אם הריב"ש 
היה מצריך גט לחומרא, כשיש תקנה להפקיע הקידושין, אינו מן הדין, שכך הוא אומר בפירוש 

היה בחרם ולא פירשו שאינו מן הדין אלא מצד חומרא, ואף שהמתקנים לא אמרו אלא שי
שיש להסתפק בדבר אם היה דעתם להפקיע  (סי' קלג)שיפקיעו הקידושין, כ' הרשב"ץ בח"א 

 . לא עט האסף. (סי' כח הגב"י אות נג ונד)הקידושין וכו'. ע"ש. וע' מה שהאריך בזה הכנה"ג 

דע תורף דברי כ', ובעוה"ר זקנים משער שבתו ואין אתנו יו (בדצ"ו ע"ב)והן אמת כי האדמת קודש 
ההסכמה אם לשון החרם הוא שלא יקדש שום בר ישראל אשה בתוככי ירושלים, ונמצא 
שהמקדש בלבד מעל בחרם ולא העדים. ואם תורף החרם הוא על העדים נמצא שמעלו בחרם 



והם פסולים לעדות. ואם תורף ההסכמה להפקיע הקידושין, מפני שהמקדש אומר כדת משה 
נן לקידושין מניה. בכל זה היה צריך להתבונן בנוסח ההסכמה אילו וישראל, ואפקעינהו רב

היתה נמצאת לפנינו. ומילתא כדנא בעיא דרישה. ע"כ. אולם מדברי הפרי הארץ מבואר יוצא 
וז"ל,  (חאה"ע סי' ג)שהיתה הסכמה מפורשת להפקיע הקידושין. וכנ"ל. וכ"כ בשו"ת שדה הארץ 

שקידש שלא בשעת חופה ושבע ברכות אין קידושיו  שההסכמה הידועה פה ירושלים ת"ו שכל
קידושין כלל, ואפקעינהו רבנן לקידושין מניה, שכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש. ע"כ. וע"פ 
שנים עדים נאמנים יקום דבר. ולא שבקינן פשיטותייהו דרבנן קדישי הפרי הארץ והשדה הארץ 

ב נתחדשה שנית ההסכמה בחרם ע"י מפני ספקו של האדמת קודש. וזה ברור. ומכל שכן שמקרו
ויש דעת כמה פוסקים  הרבנות הראשית לארץ ישראל, ובה נתבאר שגם העדים הם בכלל החרם.

. והובא בתשו' פרי הארץ שם. ושכן (חאה"ע סי' כא ול')שפוסלים העדים עי"ז. וכמ"ש מהרשד"ם 
 . ע"ש. (ס"ס קלח)הסכים המהרי"ט בח"א 

כ', ותו שאפי' היו העדים בכלל החרם אדרבה אית לן  (סי' י)ע והן אמת שבשו"ת מרן הב"י אה"
בשם כתב  (שם אות נד)לעדות זו כשרים וכו'. אולם בכנה"ג  למימר דדוקא מכאן ולהבא יפסלו, אבל

 רבו המהרי"ט שתשו' זו לאו מרן חתים עלה, אלא היא קיצור תשו' מהר"א בן נחמיאס.  
וכן הסכימו הרבה  (וע' בשו"ת צדקה ומשפט ס"ס ו.)' כאמור. כ (ס"ס לג)וכן בשו"ת ברך משה גלאנטי 

. (חאה"ע ס"ס ו)אחרונים לצרף סניף חשוב זה לבטל הקידושין. וכמבואר בשו"ת ויקרא אברהם 
. ובשו"ת אמר שמואל ז) -(חאה"ע ס"ס ו . ובשו"ת צל הכסף ח"ב (חאה"ע ס"ס לא)ובשו"ת שער אשר קובו 

. ובשו"ת נדיב (חאה"ע סי' א דל"ו סע"ד). ובשו"ת עולת איש (חאה"ע ס"ס טו)השם . ובשו"ת עבודת (חאה"ע סי' ו)
(ח"א סי' יג דע"ד . ובשו"ת פני יצחק אבולעפייא (ס"ס יג). ובשו"ת תעלומות לב ח"ד (חאה"ע סימן ז)לב ח"ב 

. ובשו"ת ומצור ס)(סי' ק. ובשו"ת מהרש"ם ח"א (סי' ט דע"ח ע"ב). ובשו"ת שערי עזרה ע"א, וח"ו סי' ב ד"ג ע"א)
 [ע"כ מיביע אומר].. ועוד. (חאה"ע ס"ס ז). ובשו"ת ישכיל עבדי ח"ג (חאה"ע סי' ו)דבש 

פרי בתב כעיר, התחום לוץ חנישואין הודם קקדש מכרחית היבה סבשביל ש ימנהג"ב ש"מעל ו
ליח. שקידש על ידי במו כמלכות, ום שלי במקדשה ווזר חחופה לניסתם כבשעת דאדמה, ה
יירי מתם החופה, השעת בחרת אעם פקדש ילא ש ')ועיף סו סימן ל( בשלחן ערוךוסק פמרן ש הגםש
פני מנית, שעם פמקדשה שרן מודה יירושלים בבל אנישואין, הודם קקדש לנהגו שמקום ב
אחרונים, הכתבו ו. ח)כף ד(וב טום ישמחת ב וכן כתבידושין. קלא בנשאה שיחשבו שרואים ה
אצבעה בבר כישנה שבעת טאותה בלא ודשה, חטבעת בקדשה להצריכו לש יה זמטעם ש
זה ביש ו. תהון)ס(חיים הארץ בראה ו. כ"ערואים. החשש מחרת, אעם פליתנה וידה מחלצה ל
 .יב) ק"סו סימן ל(אוצר הפוסקים בראה וירוצים, תרבעה א
 ינשיא ל, שאלהכ מעשיםו קריםמ לע ול ידועש מי, ששראלי יתב אחינומ חדא כלל ונהפ אניו
 יודיעו, שוסמכתמ רבנותב דיןכ ישוםר לאל דתכ אל שרא שיםנ נושאיםו מקדשים, העלימ לאד
 . שראלי יתב רםכ דושתק שמירת, לחשבי בהר למצוה, וגוריהםמ מקוםב רבניה ביה"דל ךכ לע
 .מוע רצותפ גדורי תברך' יהו

 לומדיהו תורהה ברכתב
 

 וסףי צחקי
 ישראלל ראשיה רבה ציוןל ראשוןה

 עליוןה רבניה דיןה יתב יאנשו


