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לדית ממוטתולבירוריוחסין
בןפנויהשכהןמצהירעליואבהות
והאםאישורבי"דלאבהותישלותוקףשלמעשהביתדין
תיקיוחשין מש' -774סא

נושאהדיון
פנויה שילדהבןובת ,ומצהירה שהםבניפלוניכהן שילדהלו בזמן שהיהנשוי לאחרת .אותו
פלוני התגרשבינתיים מאשתו הראשונה ,ומצהיר גם הוא שאלה הםילדיו .ביתהדיןהאיזורי
פסקעלסמך הצהרתםשהילדים הםילדיו שלאותופלוניכהן"לכל דבר""חוץמיבוםוחליצה",
והתירלהורים להנשאזל"ז .לא נאמר בפס"ד הנוכר שביה"ד בירר האם לאדיימא מעלמא ,או
שעניןזה לא התבררבבי"ד.
לפי פס"דזהישלדון את הבן ככהן ואת הבת כבת כהן לכל דברוענין,בין לזכותוביןלחובה,
שהרי לאהוציאביה"דמן הכלל אלא יונח בלבד.

השאלותלדיון
א .פנויה שזינתהוילדה ואומרת מפלוני כהןהוא ,ואותופלוני מודה לדבריה ,האםמעלין את
הבן לכהונהעלפיהם.
ב .האפמעלין לכהונהעלפי אישורבי"ד להצהרת אבהות.

תשובה
א .כמטנא כתובותיג 5סיתם מעוכרתוקמרו לס מסטיסוטלעוכרזס ולמרסמקיםפלוניוכסן סו,5
ר"ג ורש15מריסנטמנת,ור'יסומע קומרל6מפיס5נוחייןוכו' .וכגמ' מסכ 6מרר'יוחנן~כרי
ממכמירכסמכמיר ככתםוכו' 5ל5כממתקיןקותומדיןכמונס,דכתיכוסיתםלוולזרעו5חריוכרית

כמונתעולס,מימזרעומיותםלמריוי65זסטליןורעומיוחסלסריו.ופסססרמ"6כסויםr"uo3hמו"ס
געפ"יתטו'סריסםכלללבסי'טו:כסן סכ 6טלספכויסומודםטסו6כנוסכןכסןלכלדבר ,ול5
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חיימינ
ןטמ6מפקירהנפטההכמריס.וסקטסהח"מסי'דס"קכהטהרמ"6טססעי'כוסותרעקמוכמס
טכתכלעניןפנויהסנתעכרסט6פי'סיתסמיוחסתלו6ינסנטמנתעליו,וכסו"םג פסק obntמורס
מכהןטסותכנוסכןכסןלכלדכרול6חייטיכןטמ6ספקירסע5מסל6מריס,וסתםכפנויהממסמיירי
ומכ"םכמיומרת.וככ"טסי'דס"קמהוסיףטמרימס6יכ6לסורדאורייתאohסו6זרונוטףכפיו.
וכתםa~3oדיופט
רט6ע"פמסר"6טמכמיראפי'כמקוסטהיונסיטר6ליס,סרמ"bS6סכיךדבריוhSb
כמקוס טכולסכסניס ,ד%חייטיכן טמ 6זנתס עס 6חרלס"תיק קותו מכסונסכיון ד*כ6איסור
דאורייתא.ועי'חזו"tWD03h 6סי'66ותט.וכטעםנאמנותוסלס6כלסכטירכנולכהוכס,כתבb"~os
מהםגס"קל6דכיוןטמודסלדכריסנ6מניס%כטירו",דאינוbShמעלה".וכיקרנחזו"66כהע"זהנ"ל
טסלפיכמעיקרהדין~hnbנ6מכת*מרמסו6כסןכמסמנאמנתלזמרססו6כסר%6 ,ממוסמעלס
דרבנןאינוכסןמיוחם,וע"כobסו6מודסלדכריסנאמן.ועיי"םכאורך.
6מנסכמו"ת רעק"6מהדו"חסי'מז תמהעלסר"6טסיכןמאינומים ל6סנקמנותלהכביר 6תסכן
לכסונס,ומסמנאמנת*מר %מרנבעלתיסו6מטוסמחזקתכטרוםונ6מנותס 15ASע5מסמסייעלס,
6כלל6לעניןטנמעכרהמכהן.ונבארכ"5ע.ועי'פם"וירוטליסכרךכעמ'רסכ.
ו6סנקמןה6כ%מרזסכניוכסןסו6מדיןיכיר,הנהככרייתךכנמ'כחוכותכהכתניףהריסכ6ואמר
כניזהוכסןהו6נקמןלס6כי*כמרומסוקינונאמןלהטילו6טס.וכחכותוס'מלנקטכניזס"וכסןהו"6
מטמעטליןילועלגו 06סו6כנו,והואכ6לסעידססו6כנווטסו6כהן,כלומרטווינוכןגרומס,דנ6מן
כמרומס6,ךאינונאמן%םי616מה,ט6יןכידו%טיבו6טס.
לס6כילוכתרומהמטוסטכידו
*
י
כ
6
ס
ל
וכתבכק5וס"מסי'רעוO"Dכסכירוטלמימכוברס6פי'6סידועמהוךכנובינונאמןעליו%כטירו,
ד6מרוכירוטלמיכתוכותע"נס"זתרנרנם6תילקמיםדרכי"6לכניזסכסןסו"6,6לכנךהוbSh6
טעינוכסןS~h.ר'תייק 06מעמינו6תהטהו6כנוסיומינ
וססו6כסןוכו'6,יכ6למיסרמסוףכנו6ל6
ןיכירלפום*ול6
טעניאומרטסותכןגרוטס16כןחלוים.וכיקרסק5וס"חדנ6מנות ס6כסי6מיי
%כפירו1,ל 6כמכרתסנ"ייכמותמ'6למנסלכה"גוכיוןטס6מינסהתורסלפסולכ"סלהכטיר.וכן
הוכיח6ורגדולסי'כנדכ"טIS"Dמסוגיתהגמ'.ועי'כוסכסעוריהגרטיסכתוכותסי'כמ6ותכ.וע'
ךרקכ6סאומרעלכנו
6כיעזרילמו"רסליט"6יטוסותלי5ספ"גסידדפטוט*56הדיןדדיןיכירטיי
וכנווסו6ממזר16,
סבינ
עלכנופסוקכןגרופהוכןמ56ס,ממאחרסכנוהו6נקמןלסוס,%וכן
י
מ
ו
א
כ
לומרעל5חדכניהו6כיירטנו,לפיטכעליססו6עלנכסיםטלו6 ,כללומר על 5חדכניסו6ו6ססו6
ממזרטיס6גסזס ממזר16 ,להכמירו,כודריטסינונסמן,דסכייע%עלנודעתכלחדטסו 6ממזר
םיוכללפסוללכל6דסע"יםי6מרכניסו6זסוכו'.
לפי"זכנידוןדירןמסגיססמוריסססכניסממנו,והוךמוחזק%מונה ,כמנסנכמןלסורימוולס6כילו
כתרומה,טכידוהו ,6מ"מ6יןה6כנקמן%כטירוכדנריססככסונהפ6ינסכידו,ל6מדיןיכיר,וכמו
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מכתבכקניעזרי,וגסל6ממוסממודהלדכריס,וכמוהנתכמרכדבריהכ"מט6ףסרמ"6ל6סכטירו
%הונהכממודהלדכריה6ל6כעירמכולםכהניס ,מהגסטהרעק"6נם6רכ"5עעלהרק"םמה6מינס
לכהונה.ע"כנרמססטיןלבי"דלסכרים 6תדינומלהעוכרככנומלקותופלוני "%לדגר" 06ה6כ
כסן,מסרי לדעת מכ"ם והרעק"6קינוכזס,ועדיףלסט6ירדיןזה  6%הכרעס עדמיגיע למעטם.
והפנינו ההערסלדיין מכתכ 6ת ססמלטהסג"ל,וסםיכטכיון טהרמ" 5פסק כסר"6ט,וכפלךדיימ6
מעלמךbSbמקותופקני דעת טחת סרמכ" 6ת"6סי'תריומ"מיכוספ"גס"דומות רדכ"זח"גסי'
תקכוומו"ת  f"D~nh D"nOח"כמי' קכ 6וערוך מסלחן r"s~lbסי' כ מ"כ ועוד 6מרוניס ההוכלו
כ6ו5ס"פ D"1Dג60,ותופרגינקמןעליומהולננו ,ע"ככטלקדיימ 5מעלמךי
טלנוסחהנ"לעל מס
לסמוך6.ךכב'הדייןל6ס"יכל6יזה5ורךי
טלמכניםר6מינונהכרעתהמחלוקת,ולמכריענגדהב"ס
וסרעק".6וגסל6נקמרססוכררלכי"דכמקרסמנדוןדדיימ6מיניס1ל6דיימ6מעלמך"51.ע.
ב.כגמ'כחוכותכדכ6יכעי6להומהו 5ע5תמסטרותליוחסיןוכו'5bS,ריכ6דכמיככיס6ניפקני
כהןלויתימנסמפלוניותתימומהדי,מ6י6,מנסטכסטרקממסדי16,דלמhSDh6מילתךקמססדי.רכ
הונקורםחסדך .חד6מרמטליןוחד6מר6יןמעלין6.ףלהפלסנחלקוהר6סוניס.הרמנ"ס6מו"כפ"כ
ס"טומו"ע f~sashסי'גסעי'כ פסקום6יןמעלין מסטרותלכהונם,כי5ד,סריטסיהכתוב כסטר
6מיוחם,טמ6ל6
פלוניכהןלוסמפלוניומלוהוכךוכךוסעדיסמלמטה6,יןמחזיקיןכססכהןזהסהי
העידו6ל6עלממלום.כד"6לעניןיימומ6כללחזקסטיהיסכסןככהניזס"זויפעלמלסותרוססטלר"מ
וכמקרקדמיהגנול,מעליןמןהעטרות.וכיקרהם"ךחו"מסי' מטמ"קטוממסממעליןממנולתרומה
דרבנן6,יןזהממוסדכדרכנןהקילי,כממ"כמכ"חt"uolhסי'ג6,ל6מסוסמל6היוחותמיסעלסנטר
טכתוכבומהוךכהןלוליסכךהיהמומזק56להנטיס,ולעניןתרומםדרכנןמספיק מסטמוחזקכך56ל
קנביס.ועיי"םוכק5וס"חמס ס"קזוכתורתגיטיןגיטיןכדכ,עכ"דתוס'כתוכותמס6 .כלהתורי"ד
ככתובותטספסקדמעליןמטטרותליחוסין.ו6י5הר"ןכמססריקהכתוכותפסכתבדס6דממפק6לן
הו6יוקץכלימנךדיריה6 ,כלכליננךדסהויודקימסימני.וכ"ככמו"תהרטכ"6מ"כסי'טנכסוכך
גככינורדעותסר6טוניסכוס.וכתב
ככ"יסי' מטוכרמ"6מסמכי'ז.ועי'תזו"66כסע"זמ"כ6ותי
כמו"ת מנמת P05%ח"כסי'נחדלעגיןקימוריכהונהיםלהחמירעלפיהכתובנפטרמסוקכסן6ף
טועתסרמכ"ס.
וכלזסכסטרהחתוס עריס6.כל מעמסכיחדיןעלפלוני"נכתםבועליוססו6כסן ,מסתכרם6ינו
ע"י
גרועמסטרממתמועליועדיס,מסריכתכהמת"ספו"ממי'נ6ו6כהע"זמ"6מי'5דום"קגעפ"יתוס'
םעליו,וכ"כ
כ"כמoh~6נמתסע"יטלוטסדייניס5יןכוחסרוןטלמפיכתכם ,דתורתמעטםכי"רי
כק5וה"חסי'טזס"ק1לעניןפרוזבולסחתומיסעליום5מהדייניס,ואו"םעדותפ"גה"דלעניןחלי5ה
ומי6וניןימקנומכמיסטיהיו נסלתהכיהיכיריסיה כתורת מעמסכירדוסויכקילוסעיד1כבי"ד.
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ומעמס3י"ך6י" 5כלסונ(וגניל6ףככתב,דכי"דסויכ6יל1סתירוסלסנטםכנרעפ"י סעד6תעריס
לפניסס,עיי"ם,וסמקנסקרוטיןכו,6ו63רי5חקסי'כסכ3י6ורדיןכמפקתקנס6ימסניתפיסס,ענף
36סגסס,ום'כמקנסנ"%זסופר)כללי
טפרט,6וקסמתיעקדיבמותסי'כד6ות.6וכיקרכחזו"6
t"u~shסי
'ק66ותכ6לפיטכי"ד6ינס5ריכיססעד6ס6ל6סכלעוטיסעלפיססכלמידענו5וו6תן
ככלמופניסידיעסמבסן(ועיי"ם6ותמגוחו"מליקוטיססי'כהותכדלעולס6יןם%טסעדיסכלמניס
ן6מתומטפט5דק
מפיכשכס,כיוןמיםכי"רכעיר6ינסנעמיסדיינים,דכיוןטכדרךסיטרסלמחזקתדי
נכוןמיסיסלכלערסדייניסנכרריסעלידסידועיסור6וייסלמנופט,ועפי"ז6יןמייכיסלמסועולס5מין
להתריס6,יןעלסויידסוחרתורתכי"רכעירסז6ת.ו3חזו"t"D~Sh6מס6ותכ 6כת3דליןזסכללק
דג'מןכי"ר,דקריךמיתקייס33י"דכלסתנ6יסמסוזכרווכו'נוסו 6כדעתסמ3י"טח" 6רפטסמוות
המנותכסיססןלעיכוב6,ךעי'לה"מורדכ"זסנהדריןפ"3ס"זוכרכייוסףמו"מסי'ז6ותלטbSh,
םלוגסדין סטר מנתקרסעדותן33י"דממעידיהטנעמסכךוכךכפניהי"ד.
ממ"מכלסטרכי"רי
ולדבריסחזו""56לדפרוז3ולמחתומיםעליום4טסטכתכ3ק5וס"מט6ין3וממרוןפלמפיכתרסמיינו
33י"דטנתקיימו 13סמג6יסססוזכרו33י"ד36 ,להסלמסbScנתקיימוכסססתנ6יספסוזכרוכבי"ד
ןלחתימתםתורתמעמסבי"דויסיםנססכחסרוןטלמפיכתרס).
6י
וע"כ3ניד"ד30י"7סלמעירכחכוטסכןסו36נומלכסןפלונילכלדברפיטליו"מ,יםלסממירעליו
לעניןקימוריכמונס%כריסכל6.ל6דים%וןס6סלכלקיטורמכות3יסהי"דיםתורתמעטםהי"ד
ם6יןכוחסרוןמלמפיכתמס,וס"סכליסור36סות16 ,ווקףכפם"וט5ריך %כחכיחו,כמוכעיומ
שטרות,ח54סומי6וניןופרוזבולוכד'6,כלקיטורלכסותמססוריספוניםלכי"דמיוזמתסכדילמתתוקף
טלפס"דלמסטמ5סיריס,וסכי"דל56ריכיסלסטתמםככומסכדילסני6סלויןוגס6ינסמוקריסעדיס,
סלפיכסלסיותדוק6כבי"ד
וגס6יןסקסיתססוריסממומתרינימרקכדייסתירלסםלסנם6זל"ז,וג'ינ
(סי'פם"וירוסליסכרך1עמ'רננ),י"לסכזס6יןלסיפורטלססמוקףמלמעמסכי"ד,ויתכןמיסיס
,כמו
כליסורכוסחסרוןמלמפיכתסס.ולכןכךכתבכנחלינמק"סודוקקסיכךוקריךהי"דדווקני
לכוףל3עס"דלכוץלפסלדין6וכקכלתעדותוכמ"גסיכךדנתחיי3מתוךטענותיו,דזסומידידקריך
כי"דדוק36 ,6לסיכךד63ו%ייידמסלמסהיכתמו6%יס6,יןמסבי"דעליססרקטסעדיס ו%מסני
מפיכעכס.

06כעתידיכוץסכן לתבועכסונסעלסמך מסמנכתבעליוכקימורטלכי"דכיסו36נוסל
וע"כ
fO
ו"~ח,כיוןט6יסורכזס6יןלותוקףמלמעמסכי"ד,וסדייניסממתמועליו
מכסןלכל ו3רמוןמי
פלוגי עדיסועדותם6ינסמפיסם6ל 6כתמס,ל6יוכלו למסתמךעלקימורזס לסערתקותו
6ינס6ל6
מפי
לכסוגס.

---

-

י

י

-

-

-

- - - - - - - -

