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 עליו אשתו את לפסול בעלנאמנות
 ח~ה והיא כהן שהואבטענה
 626-תש"ס מס' יוחסיןתיק

 הריוןנושא

 סכסוכים ביניהם יש האחרון בזמן בן. להם  נולד ומאז בחו"ק, אשתו את נשא הכהןהבעל
 ועוד כהן, בת שהיא לו שנודע מכיון עליו אסורה שאשתו טוען הבעל הבית. את עזבהוהאשה
 את שבירר ביה"ד בפרוטוקול נרשם גם נוכך זר לגבר נבעלה עמו נישואיה שלפני מפיה לונודע

 תו"מ שומר אינו שאביו מודה הוא נכרי. באוזבקי מדובר משפחה קרובי דברי ולפייהדותה(,
 דברי לפי כך כהונה, שמרו זה ושל זה של אביהם ורק תו"מ, שומר אינו אשתו של אביהמם
 ולמרות כהן, בן כהן הוא שבעלה סיפרה ובחו"ד לבירור, לביה"ד הגיעה אמה ואמה.אמו
 כהן. והיה בביהכנ"ס גבאי היה אביו תויים שומרשאינו
 שהוא אצלו נרשם לא הנישואין ברישום אבל כהן, שאביו נרשם הבעל של היהדות בירורבתיק
 מענין מאומה נזכר לא הזוג בני  של בכתובה גם כהן. בת שהיא נרשם לא אצלה וגםכהן,

 הכלה. הורי בכתובת גם וכךהכהונה,

 לדיון:השאלה

 חללה. משתם  אשתו ולאסור כהן שהוא עצמו על לומר אדם נאמןהאם

תשובה:
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 כעלס. על ומקלקלת
 קינו כע"כ 5טס לגרס סל6 ר"ג חרס טים דכזס"ז וי"5 ט מעי' קעת סי' 5כסע"ז כסו"ע סרמ"5ופסק
 לע"פ טמ6מינס וקומר כלחרת נתן עיניו טמ6 דחייסינן סעד ~כרי כמקמין 16 טמ5מינס לומרנקמן
 מרס יוכל ס% מקוס ככל וס"ס ר"ג, חרס ~טל וגרס טמ5מינס ט5ומר על קותו ומגדין מקמין,ט6ינו
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 ירושלים - דיןפסקיתמד

 סרס. דעת%3
 כסן ססו6 6מו לדכרי מקמין וגס וחללס, כסן כת טס6טס ~bnh לדורי מקמין סכעכ 06 וס"סונר6ס
 טמ6מין טוען וע"כ כנתרת נתן עיניו טמ6 מוממיס דעתם כל6 לגרמס יכול 64ינו מכיון כקטתו,וקמור
היסור.
 מיסדות מירור כתיק וגס פתו, ע0 ניטו6יו לפני עוד כסן פכיו עלמו על טען SD30C וידן וכנידון6ל6
 חדטס טענם זו 6ין 6"כ ניסו6יו, לל6 גכר עס מיחס מס6מ6 נרסס סניטו6ין לפני טנעטס ס6מסמל

 פינו נרפס וע"כ תללם, ססי6 נסטן ל6 וגס כסן, ס6טס טל ט6כיס נטען ל6 מעולס 6ך סיום,מטוען
 ל5ומרס. כדי כזו טענס סיוס לטעוןנקמן
 כרכן ס"ס %כונס, ככמרם מוחזקת סיתם וסיף %מריל, טנכעלם טוענת טס6מא כיון ועוד.ז6ת

 מלס. "ינוס סיב וממילי %סקי עימס ~כסיר המנת טסיךגמליאל
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 באחרת. נתן וקניו שמא חללה, משום עלע אסורה שהאשה לטל, נאמן אינוהבעל
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