
חטיוחסין

1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתלדית

  אבהות  עליו  מצהיר שכהן  פנויהבן
 דין בית מעשה של תוקף לו יש לאבהות בי"ד אישורוהאם

 774-סא מש' יוחשיןתיק

 הדיוןנושא

 אותו לאחרת. נשוי שהיה בזמן לו שילדה כהן פלוני בני שהם ומצהירה ובת, בן שילדהפנויה

 האיזורי הדין בית ילדיו. הם שאלה הוא גם ומצהיר הראשונה, מאשתו בינתיים התגרשפלוני
 וחליצה", מיבום "חוץ דבר" "לכל כהן פלוני אותו של ילדיו הם שהילדים הצהרתם סמך עלפסק
 או מעלמא, דיימא לא האם בירר שביה"ד  הנוכר בפס"ד נאמר לא זל"ז. להנשא להוריםוהתיר

 בבי"ד. התברר לא זהשענין
 לחובה, ובין לזכות בין וענין, דבר לכל כהן כבת הבת ואת ככהן הבן את לדון יש זה פס"דלפי

 בלבד. יונח אלא הכלל מן ביה"ד הוציא לאשהרי

 לדיוןהשאלות

 את מעלין האם לדבריה, מודה פלוני ואותו הוא, כהן מפלוני ואומרת וילדה שזינתה פנויהא.

 פיהם. על לכהונההבן
 אבהות. להצהרת בי"ד אישור פי על לכהונה מעלין האפב.

תשובה

 סו5, וכסן פלוני מקים ולמרס זס עוכר טל טיסו מס לס וקמרו מעוכרת סיתם 5 יג כתובות כמטנאא.
 ~כרי יוחנן ר' 6מר כ מס וכגמ' וכו'. חיין 5נו מפיס ל6 קומר יסומע ור' נטמנת, 15מריס ורשר"ג

 כרית 5חריו ולזרעו לו וסיתם דכתיכ כמונס, מדין קותו כממתקין 5ל5 וכו' ככתם מכמיר כסממכמיר
 מו"ס r"uo3h כסוים סרמ"6 ופסס  לסריו.  מיוחס ורעו  טלין זס י65  למריו  מיותם  מזרעו מי עולס,כמונת

 ול5  דבר, לכל  כסן  סכן כנו  טסו6  ומודם ספכויס טל סכ6  כסן טו: סי' לב כלל  סריסם תטו' עפ"יג
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 כמס עקמו סותר כו סעי' טס טהרמ"6 כה ס"ק ד סי' הח"מ וסקטס הכמריס. נפטה מפקירה טמ6חיימינן
 מורס obnt פסק ג וכסו"ם עליו, נטמנת 6ינס לו מיוחסת סיתס ט6פי' סנתעכרס פנויה לעניןטכתכ
 מיירי ממס כפנויה וסתם ל6מריס, ע5מס ספקירס טמ6 חייטיכן ול6 דכר לכל כסן סכן כנו טסותמכהן
 כפיו. ונוטף זר סוoh 6 דאורייתא לסור 6יכ6 מס טמרי הוסיף מ ס"ק ד סי' וככ"ט כמיומרת.ומכ"ם
 hSb דבריו סכיך bS סרמ"6 יטר6ליס, נס טהיו כמקוס אפי' מכמיר מסר6"ט ט6ע"פ דיופטר a~3oוכתם
 איסור ד*כ6 כיון מכסונס קותו לס"תיק 6חר עס זנתס טמ6 חייטיכן ד% כסניס, טכולסכמקוס

 b"~os כתב לכהוכס, כנו לסכטיר ס6כ סל נאמנותו וכטעם ט. 6ות 6 סי' tWD03h חזו"6 ועי'דאורייתא.
 הנ"ל 6כהע"ז נחזו"6 וכיקר מעלה". bSh "דאינו %כטירו, נ6מניס לדכריס טמודס דכיון ל6 ס"ק גמהם
 מעלס ממוס %6 כסר, ססו6 לזמר מנאמנת כמס כסן מסו6 *מר נ6מכת ~hnb הדין כמעיקר לפיטס

 כאורך. ועיי"ם נאמן. לדכריס מודס סוob 6 וע"כ מיוחם, כסן אינודרבנן
 סכן 6ת להכביר נקמנות ל6ס מים מאינו סיכן סר6"ט על תמה מז סי' מהדו"ח רעק"6 כמו"ת6מנס

 לס, מסייע ע5מס 15AS ונ6מנותס כטרום מחזקת מטוס סו6 נבעלתי %מר *מר מנאמנת ומסלכסונס,
 רסכ. עמ' כ כרך ירוטליס פם"ו ועי' כ5"ע. ונבאר מכהן. טנמעכרה לענין ל66כל

 ואמר סכ6 הרי תניף כ כה כחוכות כנמ' ככרייתך הנה יכיר, מדין סו6 וכסן כני זס %מר ה6כ נקמןו6ס
 הו6" "וכסן זס כני מלנקט תוס' וכחכו 6טס. להטילו נאמן וקינו כמרומס לס6כי* נקמן הו6 וכסן זהכני

 דנ6מן גרומס, כן טווינו כלומר כהן, וטסו6 כנו ססו6 לסעיד כ6 והוא כנו, סו6 06 לגו ילוע טליןמטמע
 6טס. %טיבו כידו ט6ין 6מה, %םי16 נאמן אינו 6ך כמרומס, לס6כי* טכידו מטוס כתרומהלס6כילו
 %כטירו, עליו נאמן בינו כנו מהוך ידוע 6ס ס6פי' מכובר סכירוטלמי כ O"D רעו סי' כק5וס"מוכתב
 bSh הו6 כנך 6"ל סו6, כסן זס כני 6"ל דרכי לקמים 6תי נם נר תר ס"ז ע"נ כתוכות כירוטלמיד6מרו
 6ל6 כנו מסוף למיסר 6יכ6 וכו', כסן ססו6 סיומינו כנו טהו6 6תה מעמינו 06 תייק ר' S~h כסן.טעינו
 ול6 לפום* יכיר מיין סי6 ס6כ דנ6מנות סק5וס"ח וכיקר חלוים. כן 16 גרוטס כן טסות אומרטעני

 וכן להכטיר. כ"ס לפסול התורס טס6מינס וכיון לכה"ג 6למנס מ' יכמות סנ"י כמכרת 1ל%6כפירו,
 וע' כ. 6ות כמ סי' כתוכות הגרטיס כסעורי כוס ועי' הגמ'. מסוגית IS"D נדכ"ט כ סי' גדול 6ורהוכיח

 כנו על אומר כ6ס רק טייך יכיר דדין הדין 56* דפטוט סיד פ"ג ותלי5ס יטוס סליט"6 למו"ר עזרי6כי
 וכן לסוס%, נקמן הו6 סכנו ממאחר מ56ס, וכן גרופה כן פסוק כנו על כאומי 16 ממזר, וסו6 כנוסבינו
 סו6 ו6ס סו6 כני 5חד על לומר 6כל טלו, נכסים על סו6 טכעליס לפי כיירטנו, הו6 כני 5חד עללומר
 ממזר טסו6 כלחד נודעת על יע% דסכי נסמן, טסינו כודרי להכמירו, 16 ממזר, זס גס טיס6ממזר
 וכו'. זס סו6 כני םי6מר ע"י 6דס לכל לפסולםיוכל

 ולס6כילו לסורימו נכמן כמנס %מונה, מוחזק והוך ממנו, ססכניס מוריס מסגיסס דירן כנידוןלפי"ז
 וכמו יכיר, מדין ל6 כידו, פ6ינס סככסונה כדנריס %כטירו נקמן ה6כ 6ין מ"מ הו6, טכידוכתרומה,
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 סכטירו ל6 סרמ"6 ט6ף הכ"מ כדברי הנתכמר וכמו לדכריס, ממודה ממוס ל6 וגס עזרי, כקנימכתב
 מה6מינס הרק"ם על כ5"ע נם6ר טהרעק"6 גס מה כהניס, מכולם כעיר 6ל6 לדכריה כממודה%הונה
 ה6כ 06 דגר" "%ל פלוני קותו מל ככנו העוכר מל דינו 6ת לסכרים לבי"ד סטין נרמס ע"כלכהונה.
 למעטם. מיגיע עד הכרעס 6% זה דין לסט6יר ועדיף כזס, קינו והרעק"6 מכ"ם לדעת מסריכסן,

 דיימ6 וכפלך כסר6"ט, פסק טהרמ"5 טכיון וסםיכ סג"ל, ססמלטה 6ת מכתכ לדיין ההערסוהפנינו
 סי' ח"ג רדכ"ז ומות ס"ד פ"ג יכוס ומ"מ תרי סי' ת"6 סרמכ"6 טחת דעת פקני מקותו bSbמעלמך
 ההוכלו 6מרוניס ועוד מ"כ כ סי' r"s~lb מסלחן וערוך קכ6 מי' ח"כ D"nO f"D~nh ומו"תתקכו

 מס על הנ"ל לנוסח יט מעלמך דיימ5 כטלק ע"כ ננו, מהול עליו נקמן פרגי 60ותו ג, D"1Dכ6ו5ס"פ
 הב"ס נגד ולמכריע המחלוקת, נהכרעת ר6מינו למכנים יט 5ורך ל6יזה ס"יכ ל6 הדיין כב' 6ךלסמוך.

 51"ע. מעלמך. דיימ6 1ל6 מיניס דדיימ6 מנדון כמקרס לכי"ד ססוכרר נקמר ל6 וגסוסרעק"6.

 פקני 6ני כיס דכמיכ 5ריכbS 6 וכו', ליוחסין מסטרות 5ע5ת מהו להו 6יכעי6 כ כד כחוכות כגמ'ב.
 רכ קמססדי. מילתך hSDh דלמ6 16 קממסדי, טכסטר 6מנס מ6י, מהדי, ותתימו מפלוני מנס לויתיכהן
 פ"כ 6מו"כ הרמנ"ס הר6סוניס. נחלקו להפלס 6ף מעלין. 6ין 6מר וחד מטלין 6מר חד חסדך. ורםהונק
 כסטר כתוב טסיה סרי כי5ד, לכהונם, מסטרות מעלין ם6ין פסקו כ סעי' ג סי' f~sash ומו"עס"ט

 ל6 טמ6 מיוחם, סהי6 זה כהן כסס מחזיקין 6ין מלמטה, וסעדיס וכך כך ומלוהו מפלוני לוס כהןפלוני
 ר"מ טל  ותרוסס מלס ויפעל זס"ז ככהני כסן טיהיס לחזקס 6כל יימומ לענין כד"6 ממלום. על 6ל6העידו
 לתרומה ממנו ממעלין ממס טו מ"ק מט סי' חו"מ הם"ך וכיקר העטרות. מן מעלין הגנול, קדמיוכמקר
 סנטר על חותמיס היו מל6 מסוס 6ל6 ג, סי' t"uolh מכ"ח כממ"כ הקילי, דכדרכנן ממוס זה 6יןדרבנן,
 56ל כך טמוחזק מס מספיק דרכנן תרומם ולענין הנטיס, 56ל מומזק היה סכך לולי כהן מהוך בוטכתוכ
 התורי"ד 6כל מס. כתוכות תוס' עכ"ד כ, כד גיטין גיטין וכתורת ז ס"ק מס וכק5וס"ח ועיי"םקנביס.
 לן דממפק6 דס6 כתב פס כתוכות סריקה כמס הר"ן ו6י5 ליחוסין. מטטרות דמעלין פסק טסככתובות

 סוכך טנכ סי' מ"כ הרטכ"6 כמו"ת וכ"כ מסימני. ודקי דסהוי כליננך 6כל דיריה, כלימנך יוקץהו6

 וכתב כוס. סר6טוניס דעות ככינור יג 6ות כ מ" 6כסע"ז תזו"6 ועי' ז. מכי' מס וכרמ"6 מט סי'ככ"י
 6ף כסן מסוק נפטר הכתוב פי על להחמיר ים כהונה קימורי דלעגין נח סי' ח"כ P05% מנמתכמו"ת
 סרמכ"ס.טועת

 ם6ינו מסתכר כסן, ססו6 עליו בו "נכתם פלוני על דין כיח מעמס 6כל עריס. ע"י החתוס כסטר זסוכל

 תוס' עפ"י קג ום" 5ד מי' מ"6 ו6כהע"ז נ6 מי' פו"מ המת"ס כתכ מסרי , עדיס עליו ממתמו מסטרגרוע

 וכ"כ עליו, ים כי"ר מעטם דתורת כתכם, מפי טל חסרון כו 5ין דייניס טלוטס ע"י נמתס ~oh 6 מכ"כ

 חלי5ה לענין ה"ד פ"ג עדות ואו"ם דייניס, ם5מה עליו סחתומיס פרוזבול לענין 1 ס"ק טז סי'כק5וה"ח
 כבי"ד. סעיד1 כקילו וסוי כירד מעמס כתורת ריסיה היכי כי נסלתה טיהיו מכמיס ימקנוומי6ונין

----
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 עריס סעד6ת עפ"י כנר לסנטם סתירוס כ6יל1 סוי דכי"ד ככתב, 6ף ונ)וגניל כלס 6י"5 3י"ךומעמס
 ענף תפיסס, מסני 6י תקנס כמפק דין כ3י6ור כס סי' י5חק ו63ר 6, כו קרוטין וסמקנס עיי"ם,לפניסס,

 כחזו"6 וכיקר 6. 6ות כד סי' יבמות יעקד וקסמת 6, פרט יט כלל סופר( נ%"ז כמקנס ום' 3סגסס,6
t"u~sh'5וו6תן מידענו כל פיסס על עוטיס סכל 6ל6 סעד6ס 5ריכיס 6ינס טכי"ד לפי כ6 6ות ק6 סי 
 כלמניס עדיס ם%טס 6ין דלעולס כ הות כ סי' ליקוטיס וחו"מ מג 6ות )ועיי"ם מבסן סידיעס מופניככל
 5דק ומטפט 6מת דין למחזקת סיטרס טכדרך דכיון דיינים, נעמיס 6ינס כעיר כי"ר מים כיון כשכס,מפי
 ולס5מין למסוע מייכיס 6ין ועפי"ז למנופט, ור6וייס ידועיס ידס על נכרריס דייניס ערס לכל מיסיסנכון

 כללק זס דלין כת3 כ6 6ות מס t"D~Sh ו3חזו"6 סז6ת. כעיר כי"ר תורת סוחר סוייד על 6יןלהתריס,
 טסמוות רפ ח"6 סמ3י"ט כדעת נוסו6 וכו' מסוזכרו סתנ6יס כל 33י"ד מיתקייס דקריך כי"ר, מןדג'
 bSh לט, 6ות ז סי' מו"מ יוסף וכרכי ס"ז פ"3 סנהדרין ורדכ"ז לה"מ עי' 6ך לעיכוב, סן תכסיסהמנו
 הי"ד. כפני וכך כך טנעמס ממעידיה 33י"ד עדותן מנתקרס סטר דין גס לו ים כי"ר סטר כלממ"מ
 מיינו כתרס מפי פל ממרון 3ו ט6ין 3ק5וס"מ טכתכ ם4טס עליו מחתומים דפרוז3ול 5"ל סחזו"6ולדברי
 כבי"ד פסוזכרו סתנ6יס כסס נתקיימו bSc הסלמס 36ל 33י"ד, ססוזכרו סמג6יס 13 טנתקיימו33י"ד
 כתרס(. מפי טל כחסרון נסס ויסים בי"ד מעמס תורת לחתימתם6ין

 עליו לסממיר ים ליו"מ, פיט דבר לכל פלוני כסן מל 3נו סו6 טסכן כחכו מעיר סל 30י"7 3ניד"דוע"כ
 הי"ד מעטם תורת ים הי"ד מכות3יס קיטור לכל ס6ס %ון דים 6ל6 סכל. %כרי כמונס קימורילענין
  כעיומ כמו  כיחו, כח % ט5ריך כפם"ו ווקף 16 36סות, כליסור וס"ס כתמס, מפי מל חסרון כום6ין

 תוקף למת כדי מיוזמתס לכי"ד פונים מססוריס לכסות קיטור 6כל וכד', ופרוזבול ומי6ונין ח54סשטרות,

 עדיס, מוקריס 6ינס וגס לוין לסני6ס כדי ככומס לסטתמם 5ריכיס ל6 וסכי"ד טמ5סיריס, למס פס"דטל

 כבי"ד דוק6 לסיות לפיכס וג'ינס זל"ז, לסנם6 לסם יסתיר כדי רק  רינימ ממומת ססוריס סקסית 6יןוגס

 מיסיס ויתכן כי"ד, מעמס מל מוקף טלסס לסיפור 6ין סכזס י"ל רננ(, עמ' 1 כרך ירוסליס פם"ו)סי'
 כמו דווקני, הי"ד וקריך סיכך ודוקק "ס ינמק כנחל כתב כך ולכן כתסס. מפי מל חסרון כוסכליסור

 דקריך מידי דזסו טענותיו, מתוך דנתחיי3 סיכך וכמ"ג עדות כקכלת 6ו לדין לפס לכוץ ל3עס"דלכוף
 מסני ו% עדיס טס רק עליסס בי"ד מס 6ין 6%יס, היכתמו מסלמס %יייד ד63ו סיכך 36ל דוק6,כי"ד

 כעכס.מפי

 סכן יכוץ כעתיד 06וע"כ
~fO 

 סל 3נו סו6 כי כי"ד טל כקימור עליו מנכתב מס סמך על כסונס לתבוע

 עליו ממתמו וסדייניס כי"ד, מעמס מל תוקף לו 6ין כזס ט6יסור כיון מיו"ח, מון ו3ר לכל מכסןפלוגי

 קותו לסערת זס קימור על למסתמך יוכלו ל6 כתמס, מפי 6ל6 מפיסם 6ינס ועדותם עדיס 6ל66ינס
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