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 יופשין ולזיווו  ממומפלייט

 דין בית מעשה של תוקף לו יש ליהדות בי"ד אישורהאם
 -סא 109 מס' יוחשיןתיק

בנידון

 האיזורי מביה"ד נישואין לצורך יהדות אישור קבל קוגן, משפחתו ושם מרוסיה שעלהאחד
 זה אישור סמך על נישא פלוני אותו "הכהן". אישור באותו עליו ונכתב דיינים, שלושה ע"יחתום
 אביה וכנראה ישראלית, שאמה בי"ד אישור שבידה אשה לשאת ומבקש התגרש ואח"ככדמו"י

 נכרי(. שאביו למי ישראלית שאמו באישור לכתוב ביה"ד נוהג דבר ליודעי הידוע נעפ"יגוי

 לליוןהשאלת

 לכהונה. ממנו ומעלין בי"ד, מעשה של תוקף לו יש ליהדות בי"ד אישור האםא.

 אם הדין ומה קמא, פס"ד לבטל אחר בי"ד רשאי האם כהן, הוא שפלוני בי"ד של פס"ד לאחרב.
 וביטלו.עבר

תשובה

 סיכל ודוקק כמגסס, 6 ענף תפיסס, מסני 6י תקנס כספק דין ככי6ור כס סי' ינמק כנפל כמכא.
 מתוך דנתחייכ סיכך וכמ"ג עוות כקבלת 16 לדין oo5 לכוץ לכעס"ו לכוף כמו דווקא, כי"רדקריך

 כי"ד טס 6ין לרסיס, טיכתכו משמס לבי"ד דכאו סיכך 6כל דוקא, כי"ד דקריך מידי דזסוטענותיו,
 כתכם. מפי מסני ול6 עריס טס רקעליסס
 פנויס "כן כענין לסלן כפס"ד נתפקר נכסות, וניטור כדוגמת כי"ד טל תוניס כ6יטוריס ד6מנסונרסס
 טל תוקף % ט6ין כי"ד", מערס טל תוקף % יט למכסות כי"ד קיטור וסקס נכסות, עליו מנסירטכסן
 מרתמך כיס"ד וקין סנסרתס, על קיטור לקבל כדי %יסיד מיוזמתם כליס טססוריס כיון כי"ד,מעטס
 כפני דוקא %יערות וריכס אינס זו וסכסרס עריס, לחקור כדי % וגס לפניו לסכי6ס כדי כי"ד טלככח
 וסוף עדיס, סמך על ולפעמיס ודריכות, חקירות לאחר תניתן נישואין %ורך יולדות קיטור 5כלכי"ד,



שצאיוחסין

 ט~טס מל כבי"ד 5ורך סים סי5 טליט"6 6ליטיכ סגרי"ם מרן מל דעתו טגס )וידוע כי"ר כת סקריךקיטור
 "סכסן", פלוני טס כן כתוב oh וע"כ כי"ר. מעמס סל תוקף לו יט זס מקיטור מסתכר יסדות(,למיסורי
 כלוס. בי"ד מעטם 6חר 6ין זס קיטור ממך על נים6 ו5ס פלוני, קותו סל כמונתו על בי"ד כמעטםדינו
 סי' יו"ד כסו"ע סרמ"6 וכ"פ למתיר. רם6י תכירו 5ין ס6סר תכס כ מד חולין כנמ' בכרייתך מנינוב.
 ל6. סעי'רמכ
 כדיני bSb קינו ס6יזורייס, סדין כתי מל דין פסקי למנות מחוקי סכם כידו כממור מגדול כיס"דו6פילו
 כוס פפמקו וכמו וסיתר, קימור סורקת כגדר פסס 6יסי מעמד על דין כפסקי ל6 6ך ויניטות,ממונות
 ע"י ילד טל גיורו כענין 33, סערם 450 עמ' סיין מדר נם' 5וטט 42-תסט"ז, מס' כתיק סגדולכיס"ד
 נפר5ו )ל5חרונס ערעור זכות עליסס קיימת ל6 גריד6, וסיתר קיטור כעניני סיס טספם"ד טמכיון6כיו,
 על גס ערעור זכות טל סלכם ונתמדשססגיייס

~"DD 
 וזקת ויסדות, גיור קיטור כמו קיטי, מעמד טל

 מנ"ל(. סגדול כיס"ד סל לפס"ד ממנוגדת סחלטס לכורי. לחןעקב
 כתב סר6כ"ד כטס טס מולין סרסכ"6 כמי' סר6טוניס. כו נמלקו 6טר, טסר6טון 6מר סטני התירו6ס
bSaסו6 רקבון סל ככורו מטוס bSh 06 גס ולכן ד6יסור6, חמיכ6 נעמס קימור טס עליו טי65 מכיון 
 6 ג וסוריות 6 ז f"D מקירי עי' 6ך וכמנין. כחכמם מסר6סון גדול כטסטני ולפיך מותר, קינו סטניסחיר
 מותר. כויעכד סתיר ו6ס ר6טון טל ככווו מטוס סו5 טסעעס סדורות גדוליכטס

 חכס טל סדין דמלכד ולמתירו, כסן טסינו לפסוק 6מר לכי"ד 6ין כסן, טסות פסקו טכי"ד דירןוכניוון
 סמך על טמרי כלוס, כי"ר מעמס 6תר טלין סקס כו ים עוד לסתיר, רט6י תכירו 6ין לאיסורטסורס
 סו6 גנאי ופרטיי מעטס, לקמר מטיכין 6ין כ כט ר"מ כגמ' ואמרו 6טס, ונטך מערס עטם איסוראותו
 בי"ד יפסקו כדיעכד ס6ף ויתכן דייקי. bS דיכא כי כתר דינא דכי גס מס ע5מינו. על טועים לעזטנו5י6
 ו5"ע. תקף. ס6חרון ספמק 6ין למתירו6חר




