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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולזירור  ממונותלדית

 בתשובה וחזרה נכרית בסביבהחיתה
 לכהן להנשא מותרתהאם

 965-סא מס' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

 חזרה לאחרונה שנה. 21 בגיל כשהיא שנים חמש לפני מאוקראינה לארץ עלתה א'הגב'
 בכהונה. עצמו שמחזיק תו"מ שומר לכהן להנשא ומבקשתבתשובה

 היו האם נחקרה לא היא רווקותה. על עדים ומביאה איזורי, מבי"ד יהדות אישור מציגה א'הגב'
 בה. וגדלה שחיתה מסביבתה נכרים עם קשרים בעברלה

 לדיוןהשאלות

 לכהונה. כשרות חזקת ישראל בת לכל יש האםא.

 לכהונה. כשרות חזקת לה יש האם נכרית, בסביבה שחיתה תשובה בעלתב.

תשובה

 נפרי5ות חטודיס חיו % 06 כעריס, טתכעל יסר6ל כת סי"ט: פ"י גירוסין כסטגות סר6כ"ד נתבא.
 לזנות. עריס כפני יתפרקו טל6 מן כסרות וכחזקת חזקתן, על יטר6ל וכנות יערטל בכי מעמדעריות,
 טיט כל וליסור, מעכס סעפס 5מד על 5מר ככטריס חוטדיס סטין ותמו תמו מיי סריכ"ם בסויתוכתכ
 דקוקי כתב יח סי' פ"6 כחוכות וכר6"ם וסורות. מרחוק 5ד על 6פי5 ממותר, כ16פן טעטסלתלות
 ולוקת. סיתר כמזקת6יתת6
 וטו"ת י6 סי' חזקס כללי ח"ג הפריס ר6ם כתבו לניטו6ין, ונפסל עכירס עכר 06 6דס על ספקוכטיט
 כ O"D קכז סי' הכ"מ ועי' זו, עכירס עם נולד ל6 נסרי כסרות, כמזקת קותו טמעמיויס כן מ" דודנמלת
 מסרי דמעיקר6, חזקס זו סטין כתכ לתותו, כת מסוס סוד"ס 6 יז גיטין כפנ"י 6ך דמעיקר6. חזקסטוו

 כסריס יטרלל כני טרוכ רוב, מכח סכ6ס חזקס מזו 6ל6 כסרות, כחזקת סיס ט% טפסר ככר 6מומבטן
 ד סי' ח"כ מלוי כיח ועי' 1. סי' מ"6 6כסע"ז מת"ס ושו"ת ס ס"ק ז סי' f"s~lh יעקב כיטועות וכ"כסס.

 טזו סטעמיס, סני כתכ סט סי' t"sosb סנוכי"ק 15Dsh1 ספק. טוס כלי ודקי וסוך מרוב עדיפס זוטחזקס
 רוב. מכח וגס דעעימר6מומס



 ירושלים - דיןפסקיתו
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 נפם% סמ6 טליסן להוט ים 60 תמוכס כעלות כל 3כמ, כס: סו"ם ח"ד 36סע"ז מס5 כלגרות כתבב.
 טומרי ושינס 6ף לחום 6ין ריעות6 ד3ל6 מב סי' ועיי"ט ע"כ. %סונט. טפוסלין למכריס ייפעלולכסונם
תורס.
 רו3 מכח סכ6ס חזקס זו ד6ס 6. 6ות מנ"ל 63מרוניס סמוזכריס סטעמיס במני סם6לס לתלות דיםונר6ס
 בעריות, ספרו5יס נכריס מרופס לתורס מנוכרת כמכיוס וגדל מנולד כמי 6"כ מס, כמריס ימר6לדרור
 זו, ריעות6 טס נו% טל6 ומעיקרך, תזקס מטכס זס oh 36ל רוכ, מכח ohso כזו ככרות חזקת 6%ין
 ריעות6. לפנינו 6ין 06 דמעיקר6 תזקס hS o~3b כעריות, ופרו5ס מנוכרת כמפיכס פגדלסשע"פ

 וכי% נכריס 5עיריס עם יתד 33י"ס ולמלט נכריס, ברוכס לתורס מנוכרת כס3י3ס סגדלס מיולימינו,
 לס יועיל 1ל6 עומדת, טעו% כספק h~o דודניי קמו מ" סנרים"6 למרן תמוכות כקוכן כתככיתד,
 ד6ס 6ל6 ליסודי, גוי כין סכדל סוס ob~b קיים סיס % חילוכית טסיתס ד3זמן כיון נרעלתי לכטרמתקמר
 יכולס 6ני מ"ע %מר מיכולם כיון כעולס תמ65 6ס 6כל לכסונם, כסרס 3תולס ונמ65ס רופק ע"ינכדקס
 ים תו"מ, ומומרת תמוכס כעלת כיוס סי6 מ6ס מליט"6 סגרים"6 מרן כמס וטמעתי נבעלתי. לכמר%מר
 ע5מ0. %כסיר נסמנת לכ0ונ0, נפספס פל6 קומרת ו6ס זס, ענין על 6ותסלמקול
 התתקר 6חר לכסן לסנמ6 לסמירס סים נר6ס כ6וקר6ינס, ס3נרס תתרי עד ותיחס מכולדס דירןוכנידון
 %מונס. נפמלס מל6ותיסיר

מסקנה
 לכהונה. נפסלה שלא ולוודא אותה לחקוריש




