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 הדיוןנושא

 חזר ולאחרונה במוסקבה נולד כהן. הוא אם ויחוסו יהדותו לברר מבקש כץ משפחתו ששםא'
 בזמן שהוצאה שלו הלידה בתעודת כלל. בכהונה עצמו החזיק לא אך בישיבה, ולומדבתשובה
 שרשום שמי אומר אי יהודיה. ואמו רוסי, והלאום ויקטור בן ולרי כץ הוא שאביו רשוםלידתו

 הראשון בעלה שהיה יהודי, רומן, כץ הוא הביולוגי אביו ילגירסתו נכוןי אינו זה כאביובתעודה
 עד לחיות המשיכו לדבריו, אך, לידתו, לפני וחצי כשנה אזרחית ממנה שהתגרש אמושל
 בן וולרי א'. לשל דומים פניו שתוי בצעירותו רומן כץ של תמונות מציג הוא שנולד.אחרי
 היה לא משפחתו שם אך לידתו, לפגי כשנה לו שנישאה אמו של השני בעלה היה הרוסיויקטור
 אביו. אינו אם כאביו נרשם ומדוע כץ בשם נרשם מדוע להסביר יודע ואינוכץ,
 היתה לאמו שנולד זבזמן לו אמר והוא רומן, כץ "אביו" עם ימים כמה לפני שדבר אומרא'
 לרוסי. שנישאה משום לכהונה פסולהאמו
 יהודיה. אכן שהיא ונמצא אמו יהדות את בירר הדיןבית

 דיןפסק

 כלל. לכהונה לחשוש לו ואין הדין, בבית נתבררה לא אביו זהות יהודיה. לאם בן יהודיהנ"ל

 רייז זאב)-( אייזגשטיין נחום)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בבעל. רכב תולים אזהחיים בנשואים האםא.

 גירשה. לא כאילו שהחזירה תולים האם אזרחית, שגירשה אחרי אשתו עם לחיות חזרב.
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 האםג.
 מעליי

 כץ. השם פי על לכהונה
 פנים. בתוי דמיון פי על אבהות תולים האםד.
 בחללות. ובנו אשתו את פסלה.

תשובה

 6תר רוש 6ומריס 6(רמייס כגיטו6ין טגס 6מרוניס כמה 3סס רכג עמ' 1 כרך ירוסליס פס"ד עייא.
,5DSOלימויי~י כל"  טלף  6מרוגיס כמס כסס מס 6310 מכך ויתרס  ah  עמד נכרי 6חד כקריעות, גריס 
 ד3(1גס סר6"ס srrt)on ~"DD תרכס עמי י6 כרך ירוטליס פס"ד ועי' נוחריו. מתיימסיס צגיויטרלל

 עיי o)nh דידיס. 3תר רו"כ טדיגן מלכך תמיד 56לס דרגיל כיון למד6פקרס חייסיגן ל6 לוממיוחדת
 סכעל. 6מר רו"כ טייך 6ין ס3גוי מע מקס סוף סמג"ח 3טס טע6  עמ' מ כרך ירוט)יספסיי
 סג)וי br'nlsl 16: - עדיס נפני ונעלס ומזר קסתו 6ת ממגרס 6: סעי' קמט סי' 36סע"( 3סו"ע פסקב.
 למס ול6 כעל קדוסין 1לט0 טסח(ירס כמזקת (ה סרי מיתה tnabt סו6יל - טג"6ס כגון עלים טנ%6ל
 סרי לפיכך מלוס, מעילת לעסותה כידו וסרי (גות כעילת כעילתו עומס 6דס bc'1 הי6 סמ(קס וכו'(נות
 63סתו opin 1) fr'ss~hhc h~h קמרו ל4 טס: ס ו3סעי' טעי. גט ממגו ו5ריכס ודקי קדודי מקודטת(1

 ע"כ. וכו'. 3"ז ~h'o טיפרט עד כב"( עוטם סוייגו tnprnn סו6 ו63סתו סי6 קסתו טמרי וכו'סגירטס
 6מרינן 63טתו רק (1, מזקס קמרו זנות ד3עילת ס6יסור מומר מן דל6 סייט מ"י גירוסין 163"טוכתב

 ד6ף צרור גר6ס ר3יגו דברי DSI' וכוי, בספק תלוי בלתי לסיות לכסס לקנותם ור51ס מגט עלדמתמרט
ohולמתקטר )מ(ור טר15נ1 רק הליסור מומר מטוס ד)14 כיון פעיל, קדוסין ד)סס קמרו ג"כ גדם מיתה 
 ט15יין כמה ועי' רעיל. קדו"ין לטס ודקי קרוטין תופסין ד3גדס וכיון ממגע, בו ותוזר קטתו טתסיסעמס
 תקכ".  עמ' י כרך ירוסליסבפס"ד
 סהחזירס דתולין כלל ניטו6ין כלי וסמזירס 6זרמית סגירטס 6זרחייס 3גיס61ין טגס ג6מר ohו6ף

 6זרמית גיס6ס סר6סון טגירטס ס6מר דירן כנידון מ"מ - סמעגו סל6 חידוט עלמו טוס - גירטסל6 כ6י~
 עדיין. קסתו סי6 כקילו טסמ(ירס לתלות 6ין ודקי 3זס סר6סון, עם גס לפיות ססמסיכס h~hלנכרי
 כסן טל מטפמס טס עפ"י לכסונם מעמן ס6ין פוסקים כמס 3סס תד עמי ז כרך ירוטליס פס"ד עי'ג.
וכן.
 לומר ססו(קק 6 6ות תולדות פרסת תגחומ6 המדרס דברי מכיף יט כס כר6טית לתורס כפירוטו רט"יד.

 ססתס סגים כמס כסרי סרס, נתע3רס מ"3ימלך שמריס סדור לי5גי טסיו )פי יצחק 6ת מוליד36רסס
 סכל ומעידו ל6כרהס דומה י5מק סל פגיו קלסתר 5ר הקכ"ס עטם מס סימנו, נתעכרס ול6 36רססעס

oo15hמגס תסעיס ס3ת סרס 06 161מריס מרננים סיו ועדיין 6 פז 3"מ 3גמ' וכש י5מק. 6ת סוליד 



 גיוחסין

 וקמרו כטס פתחו %כרסס וגדמס י5תק טל פגיס קלסתר גספך מיד יוליד, מנס ohn 3ן הכרססתלד
 טל ספניס יטיס סתר יוסב מס61 סק3"ס ס"6: פ"ט נט6 פ' רכס כמדרם ומלינו יחמק. 6ת מוליד36רסס
 מסרסמן 1סק3"ה 3ל3ד ת6ותס "יעםhSh 1 תתעפר טל6 ר51ין וסג1חפת טסגוחף לפי ע31ר 163ת1נוקף
 ומסרט"6 3 מז ככורות רמיי וכ"כ וכיי. qbt)o פני מס ,ס סל פניס ויקמרו סכריות מידעו כדיכעולס
 רומס סמי סילד סר15ף ססכיר סלמה מטפט אעגין תרלד סי' חייג סרדכי'1 כטוית וכ"כ 6. ט מוטס3ח"6
 עיי"ט. 16ת1 תודעת 6מר סלמסלפר15ף
 נערס פירפ מי גם5ל: תטו סי' 6 עם קרוטין 63ו5ס"ג סו63 י, סי' קורתיל סג6תיס כתטו3ותוכמגס
 זמן 61תר לכיס בכית וסיף נערס bc כיעס להוך 1י651 נכנס 3ח5ר 6מד גער מס וסיס 3קידוטיןבתולם
 3גי וסיו מימי, 3ס סכרתי ל6 6מר וס6רוס גתע3רתי קרוסי מן וקומרת טוענת h'o1 מעוררתנמ65ת
 3ן וסיס תגער גדל 61ח"כ טס, סיס ל6 נמורס עדות 6כל נער קותו מן מכנס מן סנתעכרס מלי,ין6דס
  לפני קותן מ3י6ין סמעסס סו6 כך וסטיב: עליו. מלי,ין טסכל מכינם תנער לקוהו דומס וסיסטגס

 כס סכרתי )6 ם6מר כדרורו ברוסס עמד Oh עליסן ומ6יימין עמו טנמטדס וסכיגס ברוסססדייניס,
 מן אפיס וקומרת סודית 6ס דין, 3ו ויעמו w~h יכו עיקר כל ברוסס עמס נתיימד מל6 יודעין וסכ)מימי
 קותו יכו גתעכרס ממגי וקמר סטכן סודם ממ"כ מיר6ס hih מקרוסי קמרתי 1ל6 מעוכרת 6גי סכן16ת1
 36ל תוספת: ים פ פי' 69 כפי  יגיינימ ס3מעטס (a"oltb ועיי"ם ע"כ. ממזר. וסולר תורס דין בוויעסו
 ע"כ. WAS. יו5י6 לס מקנך 610 ו6ס כעלס, כמזקת 6טס טל כעי)ותיס מרוב כמר, 3ע)ס, סיס6י)1
  דמיון. פי על רק  35סות קו3עין 7"ין 3ג5וגיסמפורט

 53ורת דמיון פי על 3%יו ס3ן ליימס גר6ס סכריות ט3עיגי ד6ף קס6 סי' מ"ג מסרם"ס כסוייתוכתב
 דמלך D"D b1SIUS נס6 ופ' עג פרס' וי65 פ' כמ"ר מלינו טמרי מכרע מ,ס 6ין לדינך מ"מספניס,
 וכו'(. רגיל סוס ריי 5 כ ברכות וועי' ומתמאס סרסור וע"י כן, לסיות יתכן מבכית 15רס מע"יערכיים
 כ. סי' 6כסע"ז מ"6 מרדכי לכוחי סוית ועי'ע"כ

 שינו גדולם, סי6 וסרי קטגס כמסיק וגרטתיס קדחתיס וכוי 3תי 6ת קדטתי 6: סד קרוסין כמאנסה.
 6ין כידו מזליגו דכל כמאגס מ613ר גשמן. שינו גדו)ס סהי6 3ין O)up מסיף כין ופדיתיס גם3יתנקמן.
 3ת1 6ת לאסור נקמןס6כ

 סיבי 6 סו חס וכגמ' כו. גלמן ע"6 ס"ין ט3ערוס כדבר  סוי  רכפוני  לליווי
 דליהו מס סריטכ"6 כחי' וכיקר מיסמן. סל6ייס תרי, כי )יס מבחטי דק6 וטעמך כעי", hSh וכוידמי

 ינקי Sc 61מו נכרטס מודיעים 61מר ע"hnh1 6 כלל קמן 6תו דלthsn~h 6 ל6 ד6מרי תרי לסגיליתגסו
 נאמן b"D1 לפיח מכו6ר ע"כ. וכו', כ6'סורין גלמן ע"6 6למ6 וכו' ליגעי ליס פסליגן סוס מס,גטכית
 o~h על וכמעיד כתב: סס כתורי"ד שמנס לייסורין. hSh מכערוס דבר ממיכ דל6 %סוגם, 6טסלאסור
 ע"כ. סמעתין. כדמוכמ6 סו6 ס3ערוס כדבר סכסוגס, מן לפוסלם והקלס גרוטס טסיך 6וטיטנית
 3ע"6 עלמו ס5יסור ח3ל מערס כטעת 6ל5 )מלקות עריס סגי קריך חיגו ס"1: פטר סגסדריןו3רמכ"ס
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 טס וטויס סמל טסך ועיי ע"כ. וכוי. זו 6סס (וגס 16 גרופיס וכוי ע"6 5מר כיקד,יומזק,
 וממני"

 עדות
 ו36נ"ז פ"י ט"ו שע"י 1 וסיף ה סי' ח'" עמיעזר פטיו ס"1 ס"ס ועיי הרמ3"ס. דעת כביקרו יגסי'

 rtun~h זוד nulcfl 1 סי' (ntsfn יעקד וקמלות יד 6ות כ סי' h~tfnl f~DOSh כב 5ות כ6 סי'36סע"(
 ועוד. י(,סי'

 לוין. דובאברהם

ג

 כן. טסמו כיון לתומרך, למטוט סגריך 15 כסן סו5 06 לדעת ר11ה כן טרמו ט6מד סו6 לפנינומנידון
 לדוכן עלס ל5 מעולס דת, ד3ר ote "מר 1ל5 3רוסיס סגדן ערל ה51 ס3יולוגי 5כיו דבריו לפיהנ"ל

 סמר 35יו( )5כי הסכך 05 ידוע ל5 גס 6מר. כסוגם מגסג סוס 15 כסן כתור לתורה עלה ול6כ3יסכ;ייפ
 דתי.מלו
 ססומ(ק מי רק וכוי, גלמן 5יט 5גי כהן 51מר 3(ה"( "63 טסי סייג פ"כ 6סויי3 3רמ3ייס כמ613ר דינולכן
 f"DO. סם 3רמ3"ס כמ3ו5ר כספה דיני לו ים כהן35י1

 תרומה ומשקת p"nots לנו טלין סר3יס 3ע11נותיגו סוס דכ(מן b"w~5c 5ליסי3 סגרי"ט ממרןוטמעתי
 כהניס סהס מתססות 3מספמה ntbsp וים דתי, OtO טל5 5ף על לדוכן טעלה סמומ(ק מ' מגרנות33ית
 6כסע"( 3טו"ע )כמ3ו6ר למתים hnu5 61סור וכד' 3גרוטס 51סור  לתירי  לפיית  למייני לחטוטגריכיס
 יט 3, מביולוגי. 36יו מימו ספק יס 6, כפרוטוקול: כמ3ו6ר ספיקות וכמה כמה יס 3;יז"ד 36) ם,סי'
 oprn טוס 6ין ד, לכהוגה. כטרה מיתה ס5כ5 סל 5מ6 6ס ספק ג, לכהונה. כסרס 6מו 5סספק

 5יגו עגמו ה51 גס rlb טרמו מטוס ספק 56ל1 מתעורר 3תסוכס מוזר סהמ3קס עכוזיו רק ה,3מטפמה.
 כסן 51ומר כס53 כוס"( דחו מס 6 ס"ק קכמ סי' ומג"ב ס"ט ג סי' 36הע"( )וע" כסן סהו6 להגידיכול
 חלל PDD וילדם מללס ספק ע"ז זוגה ספק על 530 תכהן כתור כ סעי' ( סי' 353העיי( במגם6גי(.

 ספק רק כסי" רק (ה כל ע"כ, מ"מ,  שתו מכין (hnu 061 י"ר5) וחומרי כהגיס מגיורי ע)י1וגות;יס
 סמו סמך על )כן ס6תריס, מספיקות כל עם זוגה ספק ~רף יס 3ניד"ד 36ל (וגה, ספק דהיינו6חד,
 לכהן, מומזק 5י;ו 1ה61 ספיקות, הרפס יס מסרי ולתומרך, מספק ויפילו לכהונה למסוס מקוס 6יןשכד
 גתכרר. ל6 ו36י1 יהודים, ~מה 3ן כיהודיודינו

 אייזנשטיין.נחום




