
תסס הדיל בית שע"י הוראהבית

 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולניחור  ממונותלדימ

 "הכהן" שלו בכתובה נרשם שלא כהןחתן
 113-שא מש' הדין בית שע" הוראה ביתתיק

 הדיוןנוציא

 הכתובה האם כהנא", משה בייר "יוסף רק אלא כהן הוא שהחתן בה נרשם שלא כהן שלכתובה
 .כשרה

 לתשובההמקורות

 ו6ס וכו'. סלי 6ו מכסן פקני כן פלוני לוי, 16 כסן כותכין ז: סעי' קכט סי' t"u~sb כתו"ע סרמ"6פסק
 כמקוס לסקל לסמוך לסו ונר6ס מכטירין. וים לכתכו, מנסגו ממחר יפסול י"6 לוי 15 כסן כתםל6

 דעת סי5 לוי 5ו כסן כתכ ל6 05 ספוסלין מעת ט p"D סט"ז וכתב לכתבו. ים לכתתי% 35לתמק,
 דכתוכומ כפ"כ כד5ית6 5מור6יס כימי 6פי' לפסול סים יעקב מסר"ר כסס ז סי' ככתכיס סרטןתרומת
 ד5ע"פ ר6יס, מין כתכ ומכ"י עכ"ל. כסן כמטרות מכתכו מממע ליוחסין, מסטרות מעלין 5ין ככד
 סי' מטון מסרסו וכתמו' וכו'. פסול מכוה 3גט כסן כת3 ל6 ט6ס חיתי מסי כמטרות לכתוב נוסגיןפסיו
 מסוף למיטעי 5תי סתם יכתוכ וסוף כסן %תום טנסגו זיכיון כסן סוכרת כ% לפסול דעתו מכריעכב

 ס"ק פתת ועי' סוס. לפסול ורגל יד 5ין סנר6ס ולפי ומסיק: זו מיטת על לסקסות סרוס וסט"זיסר6ל.
 יעקכ ידועות כמס סכיך מס וכפתת ס5מרוניס. מחלוקת תכר מסכילו כג 5ות מס סי' נכעס ונחלתטז

 וכתם כמר. מגט ניתן ככר 6ס כסן, כגט סכותכין מנבגנו לפי דכדיעכד טסכריע יכ ס"ק ס6רוךפירום
 כגיטין, כסן לכתוכ טנסגו דכיון יד, ס"ק קכט סי' סקרם כגידולי סוכה ככ, סי' ח"ד מ6ליסוכמכתכ
 תכמיס. מטועו ממטמע מהנס פויהנומט
 ממטרות מעלין 06 לן דמ0פק6 דס6 סר6"ס כסס כתכ. סרי"ף( מדפי ע"כ י )דף מס כחוכות כר"ןומנס
 כליצנך דוקק סו6 ממסדי, bp מילתה הכולס דלמ6 15 קממסוי טכטטר המנס מעלין, 5ין 16ליוחסין
 דססדי כליצנך 5כל סנטר, על חותמים וסעדיס מפקני, מנס %יחי ככסן פקני 5ני כתכ סס%סדידיס,
 סי' ת"כ כמו"ת b"salo, דעת וכ"ג מסימני, ודקי מפלוני, מנס %ס סכסן פקני סעדיס כלהוןמנכתב
 ם6פטר לפי דמילמ6 וטעמם לן, מספקם עריס כלמון ד6פי' כתכ ס"ט פ"כ S"1Dh סרמ3"ס 6כלטנכ,

 וקורין כתרומס ד6וכל ליס ותזו וכיון כעיר, מוחזקים ססס כפי 6דס כני טסות על מומכיסטסמופריס
 ותורת ז ס"ק וקלוס"ח טו ס"ק מט סי' חו"מ נ"ך ועי' סר"ן. עכ"ד סכי. ליס קרו נמי ויינסו כסןקותו



 ירושלים - דיןפסקיתע

 תזועי ועי' הרמכ"ס, כדעת תוס' מדעת פסוכיחו כ כדגיטין
r"uosb 'יג. 5ות כ סי 

 פקני 6ני כמטי דכתכ ק5מר לbnh 6~ כסן" פלוני "5ני דכתכ סתום' מלכון דייק מס כתובותוכספ%ס
 דלין וודאי מכיו, סם 6חר "הכסןי' וכתוב מכיו ומס ממו כסטי כתוכ ד5ס סספ%ס וכתב הכסן, פקניכן

 נר"ו כתיבת לענין מט סי' כחו"מ כמכ"כ מכיו, טס על hp~ רכסן דייל מסוס ליחוסין לכו"עמעלין
 מס סי' מכעס נחלת וכ"כ קנז. סי' יו"ט כעונג דבריו וסוכלו חללס. היחס 6מו טמ5 י"ל ומכתיופלי"ט,
 מס נח"ם וכ"כ , מכהן פלוני כן פקני לכתוב ינוסגין סרמ"5 כתכ ככר 5מנס מינן. מסר"ס כסס כג6ות
 פדו6ס. סדרכמס
 לדעת 6ך ליוחסין, ממנו ומעלין מסימני ודאי והרמכ"6 סר6"ס לדעת דססוי, ליטנ6 מסוף ככתוכסלפי"ז

 לכתכו. נהגו ממ"מ 6ל6 ליומםין. ממנו מעלין 5ין והתום'סרמכ"ס
 מיסו הלוי, 16 מכסן ~h"o דכותכין מהרמ"א דמממע לס ס"ק פמוט גט כמס סכיך סו p"D מסוכפתים

 וכ"כ כסן. הפרטי מממס מי כינינו מכוייס מל6 מפני כוס, קפיד5 ליכ6 ס"5 כל5 %י 15 כסן כתבו06
 מ"ר אלעזר ומנמת כג ס"ק 6 כלל סס כאסלי וכ"כ %. מ"ק יכ מיי מכעס וכנחלת קט סי' מינןמסר"ס
 כדיעכד ד5פי' כתכ עב סי' ח"כ יו6כ חלקת כסו"ת 6מנס יג. סי' f"so3b ת"כ עבדי יסכיל ועי' עז.מ"
 כנוכל גדול תפם טסות כתחילתו ס"6 כל5 כסן סכתכו כימינו מעלתה מה 5וי וז"ל: 6תר, גט %תוכים

 סרמ"6 כתכ וככר "מכסן", רק כותכין יחוס וכתור כהן", "רכ bn~h 6 קטו ב"ק וכגמ' כסן, סתמולחסום
 חוסמים "כסן" כתבו ו6ס הידיעס, כס"א ולמונו "מלוי" 5ו "הכסן" %תוכ ם5ריך ז סעי' קכט מי'כתו"ע
 - טמיס טס מלול כס סים מכתב ומס אח"כ. גט ס5ריכה כניד"ד ומכ"ם כקי5יס אינס טסמםדריסכמקוס
 מממדר ילך ו6דרכ5, גיטין. מסדר מסדיוט סטם תלול ים יותר 6דרכ6 סל6 - מני גט לתת י5טרכו06
 עכ"ל. גט. לסידור עוד יזדקק ול6 סדיוט טסות סדכר ויתפיט0 סגט % היכמיר 6חרלרכ

 לפסול ים יו5כ מחלקת לדעת "סכסן" כתכ סל6 כיון כסנף", ממס כיר "יוסף מכתכ דירןוכנידון
 מכן ~sh, סל פרטי סס מסוק ואפטר ממפמס, טס על כהכרח מורס קינו כסנף המס מסריסכתוכס,
 כי כמניס, ופכיו מסחתן לייחוס תחליף אינו ממפתה כסס מתפרס הים 06 וגס b)ob", "רב כגמ'מפינו
 ים "סכסן", נכתב ל6 06 כדיעכד סכטירו 5מרוניס טסרכס כיון 6מנס "כהן". קינו hlo)"a"6פמר
 hnluu. כה ד6יפתכח כתוכס לכתום פריך יפיס סל6 כדי לסמוך מי על זסלחתן

מסקנה
 בדיעבד. כשרההכתובה




