
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

 ה"ב

 1123288/1 יקת

 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 ם צבי גאופטמןהרב אברה, משה שפנייר בידןאהרב , ליהו אריאל אדריארב ה

 פלוני :מבקשה

 כישראלים –ני ענף אחר ובככהנים ו וחזקהלה ששפחה שבני ענף אחד מ: נדוןה

 סק דיןפ

 .לפנינו בקשה למתן פסק דין שלפיו המבקש אינו כהן

 קע עובדתיר .א

' אביו  נולד  בלודז).  1944(ה  "נולד  בארצות  הברית  בשנת  תש,  ]'ה[ממשפחת  ,  המבקש

לפני ]  ארץ[  ובארצות  הברית  ונפטר  ב)מערב  אירופה(]  'ל[תגורר  בה,  )1920(פ  "בשנת  תר

והתגורר  ברובנו )  1896(ח  "סבו  נולד  בהורינגרוד  שבאוקראינה  בשנת  תרנ.  כארבע  שנים

 . 'ובלודז

 ).1970(ל "ש תשנת בפטר נםוש] 'ל[ לסב את דירתו העקר) 1925(ה "רפ תשנתב

 תורה  ללוע,  פיים  כנשאו,  כהנים  כהוחזקו,  צוות  מם  שומרי  הביו  אאבי  וביו  א,מבקשה
 ל  עוכן  הן  כהוא  שצויןמ]  'ל[  בקבור  הבו  סצבת  מלע.  מתים  ללהיטמא  מנזהרו  והן  כעלייתל
 .ארץ בקבור הביו אצבתמ

 . הן כינו אי כורה ידין הוא שבית הבקש מעתכ

 נהג  מל  כהגו  נלא  וישראלים  כוחזקו  השפחתו  מבני  מוספים  ננפים  עי  כם  הבריו  דיקרע
 . הונהכ

 .קנו זבו סחי אאצאי ובצבו סחי אצאצאי בדוברמ

 1:וצג על ידי המבקש כדלקמןהץ המשפחה ע

                                                      
ידישאי אחד    אםש('  שבטים  וכוה,  ובהתאמה  לו  בכל  פסק  הדין  הוחלפו  בנוסח  המתפרסם  בשמות  האבות'  עץ'מות  בני  המשפחה  ב  ש1

עדיף  להקל  על  המעקב  אחר   –ם  הוחלפו  בשמות  שונים  שמות  שחזרו  על  עצמ,  שם  טשטוש  הפרטים  כמקובלל)  בשם  אידישאי  אחר  וחלףה
 .)ל שחזר על עצמו ולחזרה זו יוחסה משמעות בדברי אחד הדיינים"פרט לשם הנ( הדברים
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 :נים בני שותרו נה זענףמ. שואה בספתה נמבקש הל שבו סחי אשפחת מובר

. שואהל  בשניצ  )של  הסב(  קרובה  השפחתו  מבני  מיחידיה,  )ששכרי(  מבקש  הב  סחי  אןב,  ןד
. הן  כהיה  שצוין  מא  לצבתו  מלע,  )1980(מ  "ש  תשנת  בה  בנקבר  ופטר  נ,רצה  אלהעוסף  י

ה יינצשבו    כתב  מכתבה  ןדל    שתו  ב.צאצאי  ענף  משפחתי  זה  אין  כיום  אף  בן  זכר  שנותר  בחייםמ
 . הן כיה האביה שרמז בלו ומעה שא לעולם מיכ

 אל.  הן  כהיה  שצוין  מא  לברו  קלעם  ג,  רץ  באבור  ק)וסף  וולףירשום  בנו  של  ג(  וסף  נח  אכדנ
 .צוות מומרי שיו הם אובררה

 שנת  בנפטר  )עקבי(  מבקש  הל  שקנו  זבוס.  מבקש  הל  שקנו  זבו  סחי  אאצאי  צוא  הוסף  ננףע
 ארצותב  פטר  נ,רצה  אעלה  ורובנו  בתגורר  ה,ורינגרוד  הלידייה    ה)צחקי(  קנו  זבו  סחיא.  ח"רנת
. ישראלים  כוחזקוה,  מבקש  הב  סל  שודו  דני  בהיינוד,  הזכרים  ניוב).  1936(ו  "רצ  תשנת  בבריתה
 קבורה  לוהובא)  1971(א  "של  תשנת  בפילדלפיה  בפטרנ,  )1890(נ  "ר  תובנו  רלידי,  וילדובר  במ
(ב  "שכ  תשנת  ברץ  באנפטר,  )1888(ח  "רמ  תלידי,  מעוןבש;  זיתים  ההרג  ב"של  תשנת  ברצהא

 .הנים כהנפטרים שבהן זכר נא שלצבות מילומי צוצגוה. )1883(ג "יליד תרמ, אובןר וב;)1962

, מרם  ערמ,  אחד  כר  זןבחיים    בותר  נישראלים  כהוחזקוש]  'ה  [שפחת  מלשה    זנףמע
 שיחהב,  מבקש  הדבריל.  צוות  מומר  שאינו  שאדם  בדובר  מכנראה.  ברית  הארצות  במתגוררה
 .הן כמושג הת אבין מאינו שתברר היתוא

 .גוריו בארצות הברית שבמשפחתו לא היו כהנים מית דין מוכר במקום בעיד בפניל ה"נה

 .ל"נ כלושה שפני בברבנות הרצליה] 'ה[אצא מצד האם למשפחת  צנוך חמו כן העיד מרכ

. )אחיו  של  סב  המבקש(  צחק  יל  שתו  בכד  נ,מבקש  הל  שלישי  שוד  דןב,  ודד'  רופ  פעדות  לומןז
 קנו זודוד. רדי חדם איה הבא רסבאה. נות בשתי ונים ברבעה איו הצחק  יקנו  זסבו  לי  כעיד  העדה
 רדי  חדם  איה  הוא  הםג).  1943(ג  "ש  תשנתבימו    אטירת  פחרי  אותו  אימץא,  מעוןש,  ל  העדש
 קנו  זודו  דת  אם  גכירהעד  ה.  כהן  כלה  עא  למעולם  ו,נסת  כבית  לבת  של  בכו  איתולך  ההיהו
 זמןב  ב"ארהבכיר  העד    הוי  לקנו  זודו  דתא.  הן  ככלהע  לא  שיד  והע,מונה  שיל  גד  עאובןר
 .הן כלה עלא שידעגם עליו ה, תמחותוה

 ל  עו  לודע  נניית  המבקש  פעקבות  באחרונה  לק  ר,ד  זה  לעוכר  מיה  הא  למבקש  הל  שענףה
 .הנים כין אלו שמשפחתוב, אמורכ, י כהנים כהם ששמוע לופתעהוא  והה זנףע

 וחזקו  הא  לברית  הארצות  לו  ארצה  אהגיעו  שהמשפח  הבני  שיא  אפוא  המצב  המונתת
 .כהן כוחזקה] 'ל[ להגיע שמבקש הב סאילו וכהניםכ
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 תברר הא להספק  ששום  מ,בידינו  שנתונים  המך  סל  עיןוק  דספי  אפשר  ל  אי  כברנו  סעיקראמ
 ושבם  ממקום  מתונים  נומצאו  הלא  ובאוקראינה  שובנו  ומרהורינגרוד  ממשפחה  הוצאמ.  מקורוב
 תיב:  ה  זעניין  בידע  מל  כמצוא  לי  אפשר  אי  כתברר  הולםא.  שואה  הלפני  שפההתקו  ממקוריה
 .קהל הנקסי פגון כלשהו כסמך מותר נלא ושואה בכר הבלי לושחתו הקברותה

 דין  הית  בלעכן  ול',  דיעה  יחסרון  בפקס  'הוא  שפק  ספנינו  ליש  שומר  לוכל  נא  לכךון  שיוכ
 .קבל לפשר שאנתונים הב מרהם שבפניו שנתונים הפי לפסוקל

 מבקש  ה:לבד  בכרים  זנים  בלושה  שנותרו,  בולון  וולףז,  מבקש  הב  סל  שמהענף  שוד  עוסיףנ
 פסק  ל,ך  כ.ם  שנקברו]  'ל[  בוא  הם  גחי  שהרון  אוד  המבקש  דניב,  יתמר  ואלעזר  א,ודו  דני  בשניו
 תקבלהה.  תיק  לם  הם  גורפו  צדודים  הניב.  נשים  בלבד  אלושה  ששירה  על  ישלכה  הה  זיןד
 לא  ו,תיק  לירופו  צעניין  בהגיב  לתבקש  הלעזר  אדוד  הבן.  דין  הפסק  ליתמר  אדוד  הן  בסכמתה
 .ן כשהע

 .עובדות המצית תאן כדע

 בתי  לוגשות  מלו  אעין  מקשותב.  שאתה  למעוניין  ורושה  גהכיר  שנים  בשוך  חלמן  אמבקשה
 הל  קכהונה  הדושת  קהא  תלא  ש,ופלגת  מזהירות  בהן  בנהוג  לש  יככלל  ובקרים  לדשים  חדיןה
  א חלק(ט  "הרית  מ"שו  בובאו  שהיניציא  ובני  רברי  דומדים  עינינו  ענגדל.  בריות  הבעיני  ועינינוב

 :)מז קימןס

ו "  חאםו,  עומד  הל  ערובה  מפרוץ  ורי  דכשיר  אלא  וכך  לריכה  צשעהה
 פרט  בהן  כלכ,  ה  זדברם  במתרשלי  וצמן  עניחוו  י"צ  יהםמ  ש"כ  במוריםה
 כהן  ללא  שדו  ית  אמלא  ישירהע  ופה  ירושה  גראותו  בזמן  הנוסי  אאלומ
 תחלל  מיםם  שמש  וקדושה  הורתנו  תמצא  נוהנה...]  [הן    כני  אין  איאמרו
 .ואות רכך שעינים לוי אהונה כה לאזלו, שב הומר אאיןא ופרהסיב

 יושר  בעובדות  הת  אירר  במבקשהי    וכוא  הייתמ  אספק  הי  כוכנענו  שןדי  דנידון  בולם א
 .נים פשוא מללאו

ניין עכך  והודיע  המבקש  כי  הקשר  בינו  לבין  אותה  גרושה  נותק    שזימנואכן  בדיון  נוסף  ו
ם  כהן  הוא  אם   א–ית  וכנה  לברר  את  מעמדו  יתאמ  יאהבקשתו  .  נישואיו  אינו  עומד  על  הפרק

 .לאו

 שנים  החלוףכ.  שואה  הם  עבדה  איא  הגם  ודע  נא  לו  זשפחה  מקור  מל  עאמת  הת  א,צערנול
 וחזקו  הודיו  דני  בשני  ובו  סאביו,  מבקשה.  מוהו  כיהה  א  לכמעט  שדומה  שופן  דוצא  יצב  מוצרנ
 .וסף  נח  אן  בנראה  ככמוהו  ו,כהן  כוחזק  הא  לדאי  וסב  הל  שחד  אח  אאידך  גיסא  בןל.  כהניםכ
 .כהנים כוחזקו הא לסב הל שודו דני בן כמוכ

 ללות חו אימוץ אששח .ב

חיו  וכן  סבו  זקנו ובו  ציין  הוא  כי  ודאי  הוא  שסב  המבקש  וא,  התקבל  תצהיר  הפרופסור  דוד

ומקפידים  בקלה ,  כולם  היו  יהודים  שומרי  מצוות.  של  המבקש  ואחיו  נולדו  מאותה  האם

 . מעולם לא היו מקרי גירושין במשפחה או נישואים שניים. כבחמורה

 ה  ביו  הלא  שו  זשפחה  מוחזקה  הבריו  די  פל  עקום  מכל  מ,וחלטת  מאיה  רדבריו  באין  שףא
 .ללות חו אימוץ אקרימ
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 בהתא אתזקח .ג

כך חזקת הכהונה קיימת במשפחה זו באופן . המבקש  הוחזק  ככהן מיום לידתו ועד לאחרונה

 ].'ל[מבורר שאין בו ספק כבר למעלה מתשעים שנה מעת שהגיע סבו ל

 )מט קןמיא סק חל(ט "הרית מ"שו בבן כתכ –לא תועיל ' מתלאא'אופן זה לדעת רבים אפילו ב
ג ק  חל(  יים  חורתת  ת"שוש  ב"המהרח  וכן  כתבו,  מתלא  אהנימ  א  לום  ייםוששל  מותר  יבהוחזקוש

, )  אןמי  סרזעהן    אבק  אחל(  הושע  ינית  פ"וש,  ז"ט  השם  ב)ק  ב"ט  ס  ימןיס(  מואל  שביתה,  )ד  נןמיס
הביא   –  עודו,  )ג  מימן  סעזר  הבן  אלקח(  רדכי  מת  פרשת"וש,  )ו  עןמי  סרזעהן  אב(  פרם  סות  חת"וש

אחרונים   גם  הביא  )ות  טזא(ם  שאומנם  ו.  )ואות  ט  ד  ימן  סעזר  הןבה  אק  חל(  ומר  אביעת  י"דבריהם  שו
ובמקרה  שלפנינו  לא  ניתנה  כל ,  אולם  גם  דבריהם  הם  כאשר  נותן  אמתלא  לדבריו,  שחלקו

 .אמתלא להסביר פשר התנהגות הסב

 ביוא].  'ל[  בכהן  כהוחזק  ש,בו  סחמת  מלא  אצמו  עחמת  מינה  אמבקש  הל  שהונתו  כזקתח
 .כהן כגוריו ממקום בצמו עמבקש הם גוחזק הכך ו,ביו איב אחמת מכהן כוחזקה

 כמה  בבואר  מבותיו  אחמת  מהונתו  כחזקת  שמי  לצמו  עחמת  מחזקתו  שי  מין  בחילוקה
 :)וטכה  הליאה ביסורי אמהלכותכ ק רפ(ם "רמב במהם ו,קומותמ

 אביו  שודע  יניא"  שו  לעיד  מחד  אעדו,  "ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 יעיד שדע, וא הלל חמאש, ה זעדות בכהונה לותו אעלין מיןא –"  הן  כה  זלש
 ל  שאביו  שהעידו  ונים  שבאו  שו  אהן  כביו  אוחזק  הם  אבלא.  וא  ההן  כזהש
 .ביו אחזקת בוא הרי ההן כהז

 .)ו טעיף ג סימן סרזעהן בא( חן ערוךלשו בו זלכה הפסקה נןכ

 ,צמו  עאדם  הל  שהונהכ  זקת  ח:זקה  חופני  אני  שבוארים  מחן  ערוךלהשום  ו"רמב  הלשוןב
 . ביו אחזקתו

 זקת  חל  עעמידים  מתרי  ובתרי  שתבאר  הם  ש–  )ב"  עדף  כו(  תובות  בכסוגיה  בדברים  הקורמ
 יאה  באיסורי  ותכמהלכ  ק  רפ(ם  "רמב  בפסק  נןכו  עוד  ו)נןה  א"  דםש(  וספות  תכתבוכן  .  ביו  אהונתכ

 :לשונםו זו, ) זעיף ג סימן סרעזן הבא( רוך עחןולבש ו)זטכה הל

...] [לוצה    חן  בו  ארושה  גן  בהוא  שול  קליו  עיצאו,  הן  כביו  אהוחזק  שימ
 אלו  ולו  אדחו  י–  סול  פהוא  שעידים  משניםו,  שר  כהוא  שעידים  מנים  שוהרי

 . ביו אחזקת בהן כישארו, מאה כהשניםש, קול הידחהו

 :)ב" עו ככתובות(א "ריטב היארב' בהתא אזקתח 'ל שעמה טתא

 ברא  גאוקי  ורי  תבהדי  לרי  תאוקיל  ד"י  ז"שררש  ידפ  כשמעתין  דטעמאו
 רושה  גנסיב  דיסורא  אביד  עא  למסתמא  ושר  כחזקת  בהוא  שבהתיה  אחזקתב
 .לוצה חוא

 רזעהן  בא(  יש  אחזון  הכתבוכך  ,  אב  הל  ששרות  כזקת  חיא  הבהתא  אזקתא  ח"ריטב  הדעת ל

 יישינן  חלא  ואו  השרות  כזקת  חיקרו  עלאא  "מעיקרא  דזקה  חינה  אבהתא  אחזקת  ש)ק  כה"  ב  סימןס
 ". רושה גנשא ויסורא אעבדד

 בקובץ  ו)  זרק  ב  פשער(  שר  ישערי  בןיי  ע–וספות    ניטות  שש  יבהתא  אזקת  חל  שעמה  טענייןב
 .)לב קות אא בתראבב( יעוריםש

וח כ  מן  בהחזיק  לאין  שדבריו  מנראה  ש)מוךה  ס"  דא"  עו  סקידושין(י  "ש  רשיטת  בזה  בנו  דודע
 . ביוא
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 זקתוח  חכ  מכהן  כן  בהחזיק  ליש  שבוארת  מחן  ערוךלשו  הלשון  ש,ינה  מפקא  נין  אדינאל
 בן  השהוחזק  כך  א,ביווח  אכ  מבן  הוחזק  הא  לאשר  כלא  אחלק  נאל,  י"ש  רחלק  נם  אףא.  ביוא
 תרי  ובתרי  שכתב  ש)ו  מות  אא"  עב  לתרא  בבבא(ה  "מ  ריד  הדברי  בבואר  מכך.  ודה  מ–  ביווח  אכמ
 :כהן כהחזיקו לשי

 דיליה  ליה  לויא  הלא  ובהתיה  אחמת  מכשרות  דזקה  חיה  לאית  דיכא  הדוקאו
 אי הכיד, לא קליה ענפק  דוא  האתיליד  דלבתר  דגוןכ,  עיקרא  מפסלות  דזקהח
 נפק  דיכא  הבלא.  בהתיה  אחזקת  ביה  לוקמינן  מינהו  נתרי  ותרי  דיון  כוונאג
 חזקת  ביה  לוקמינן  מא  ליא  הלוצה  חו  אגרושה  דאימיה  אלא  קעיקראמ
 אלא...]  [סול    פפק  סברא  גיה  להוה  ורי  תבהדיל  רי  תוקי  אלאא,  בהתיהא
 בלא,  כהני  בליתחזק  דקמי  מלא  קליה  ענפק  דיכא  הילי  מהני  דסתברא  מיהומ
. נפשיה  דזקה  חאורועי  ללא  קהני  מא  לאתחזק  דבתר  ללא  קליה  ענפק  דיכאה
 חתינן  מאל,  אסוקיה  להני  ואחותיה  לני  היה  באסהידו  ותרי  ורי  תתו  אאפילוו
 .דמעיקרא כחזקתיה בברא גאוקי ורי תהדיב לרי תאוקי דיהל

 סבו  ששום  מלא  אליו  ענו  ליש  שדיעהוח  יכ  מינה  אמבקש  הל  שהונתו  כזקת  חידן  דנדוןב
 לא שוחזק הסבו שמצא ייםא: לו שזקתו חל  עך  כמתוך  ובו  סזקת  חל  עדון  לש  יכןל.  כהן  כוחזקה
 .יבטל תלו שזקתו חם גממילא – דיןכ

וח כ  מווקא  דינה  אבהתא  אחזקת  שציין  לש  יולם  א,ביו  אזקתוח  חכ  מכהן  כוחזק  המבקשה
 ו  לש  יכהן  כביו  אבי  אהוחזק  שי  מגם  שכתב  ש)ק  יא"  ג  סימן  סרזעהן  בא(  יטב  האר  בןיי  ע–  אבה
 . בהתא אזקתח

 ,כהן  אותו  לם  גהחזיק  לש  ים  אהןו  כוד  דן  בהוחזק  שמי  בן  ד)  מימןב  סק  לח(ט  "בית  מ"שוב
 :שרות כתזקוח חכ מהחזיקו לש ילכאורה שכתבו

 כתוב  שכמוו,  כהן  לוחזק  מוא  השאביו  כבן  לחלל  בחזיקים  מנו  אאין  שמוכ
 ן  בשהוחזק  כי  נמיהכ,  ביו  אחזקת  בוא  הרי  ההן  כביו  אוחזק  האם  שמעלהל
 .אב הן מביו אאחי ודוד

 . יא השרות כזקת חבהתא אחזקת שעילא ל"ריטב הל שטעמו לתבארמדבר ה

 :ט"מבי התב כבריו דהמשךב

 נשאר  שאמ  נלאו,  לל  חיה  הא  לנוב  –  כהן  להחזיק  שזה  שדחות  לאפשרו
 יהה  –  כהן  להוחזק  שי  אף  על  פללה  חושא  ניה  האםד,  הרוש  גו  אללה  חביוא
 כהן  לסתם  בוחזק  מיהה]ו  [ה  זשמע  נלא  שכיוןו,  ללהא  חנש  שליו  עשמענ
 דודו  שועד  הם  אבלא.  כל  וכל  מוחזק  מהיה  והונה  כאיסורי  משא  נלאה  שראנ
 וחזק  מכן  גם  היה  יה  זל  שביו  אאחי  שיאף  על  פ,  כהונה  בקוחז  הודו  דן  בוא
 לא  וללה  חה  זנשא  שו  אלל  חהוא  שפשר  אלו  הכייפא,  חיו  אזקת  חל  עכהןל
 .כהן לוחזק מנוה בהיי

 ,מעיקרא  דזקה  חלא  אשרות  כזקת  חבהתא  אזקת  חאין  שירא  ליה  סבה  זלטעם  שראהנ
 פני  מלא  ד,ביו  אחזקת  לדמות  לאיןש  תב  כ)  גסימן(  וטרי  זאפי  בולםא.  ל"נ  האחרונים  הכדבריו

 וא  הה  זטעם  ו,כלל  הן  מוצא  יש  ימא  שכהונה  לרוביו  קל  כת  אחזיק  נהן  כמשפחה  הבני  מאחדש
 .א"ריטב הל שדרכו לםג

 כהן כוחזקה .ד

 :)ק א"אבן העזר סימן ג ס(כתב הפרישה 
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 חזקת  בזה  הזמן  בכהנים  הלכ:  ם"רמב  השםב'    בןמסי  בכתב  דב  גל  עאףו
 נו  אאין  וחרת  אמדינה  מבא  שי  מבל  אזקה  חו  ליש  שי  מיינוה'  כו  ון  ההניםכ
 .רבנן דתרומה באכול לאסור וזקה חו לין אותו אכיריןמ

 עם  שהניח  ליש.  כירוהו  הא  לםש,  ]'ל[  לבאוקראינה  שובנו  מרהגיע  שסב  הל  שמציאות  הוז
וח כ  מכהןכ'  וחזקה'לא    א,בותיו  אחזקת  בלא  וצמו  עחזקת  באל  –  כהן  כוחזק  מיה  הא  לגעתוה
 .מירתוא

 וכרת  מו  זהילהק].  'ל[ב  "[...]"  ספרדית  הקהילה  היא  הכהן  כסב  הוחזק  הה  שבקהילהה
 ה ביה הא לדיין ענים שאותןב. ספרדית  המרוקו  מהגיעו  שהודים  ידי  יל  ענוסדה  ששרה  כקהילהכ
 לא  שכהן  כסב  ההוחזק  שדםושח  לאין  ו,הוגן  כלא  שבר  דנעשה  שחשוש  לין  אן  כי  פל  עףא.  בר
  .דין כלא שכהונה בהתכבד לרצה ששוםמ דיןכ

 :לשונוו זו, )מז קימן א סחלק(ט "הרית מ"שו בתבו שכמ כ,ה זדבר בחשוד לין אסב הת אםג

 אשון  רליקרא  והן  כהיות  לעצמו  לדולה  גיטול  לרצה  שוא  הנתן  שאמתלאהב
 ל  עדם  איות  היום  ממוהו  כשמע  נלא  שרעועה  ולה  קענה  ט–  ו  בכיוצאו
 טענו  יא  לשראל  יבהדיוטי  שדיוט  האפילו  שרצוצה  ועועה  רמתלאהא,  ארץה
 .מוהוכ

 :)שם(ט "מהרי התב כבריו דהמשך בכןו

 קדש  שכשיו  עעצמו  לדולה  גנטל  שאומר  שה  זגון  כלושה  חמתלאהא
 השמט  ללילי  פעון  וטא  חדרבהא,  לל  כמתלאה  אינה  אעשירה  וקנה  זגרושהה
ו " חאמתלאה לאלו כברים דהמוציא שומר לדברים הקרוביםו. מלכא  דתגאמ
 . מוחו במינות הרעת צרחהפ

ן וראש  הרן  ממך  סלא  ששם  נראה  –  )  טימן  סרזעהן  ז  אבק  לח(  ומר  אביעת  י"שו  בדעוין  עי
ין יע  ו,חד  אד  עך  כל  עהעיד  שף  אבוד  כתואר  ככהונה  האדם  לניתנה  ששמועה  הלל  ע"צ  זיוןלצ
 . ) חימןד סק לח( ב אנין בספר בדעו

 לא  וכשרה  כהוחזקה  שקהילה  ליחס  בא  ל,התקבל  לכולהי  ינה  אבדה  לו  זסברה  שראה  נכןל
 . שר כאדם כהוחזק שמי ליחסב

 נויתא  מעלם  נלא  ו,בוד  כשם  להונה  כל  שציאות  מלל  כיימת  קלא  שומר  לדי  כדברינו  ביןא
 :לשונוו זו, ) סימן סשובות תקובץ( ופר סתםת ח"שו בכתב שהמ

 כיחי  שלאד,  ובא  טתיכ  איכא  או  זמדינה  בפרחי  ורחי  אהני  בוקף  נבי  לעדייןו
 אורח  המכבדין  ודוכן  הל  עברך  לוב  טום  יל  עהן  כהשכיר  לנוהגיןו,  הניכ
 נתפסו  ואורחים  הכזבו  שזה  בכשולים  ממה  כנו  לתברר  נכברו,  ה  זשבילב
 . וונא גכהאי בעיין לש ין כלע, הודוו

 :) וימן סיים חאורח( פרים איתת ב"שו בכןו

 עלמא  באמירה  בק  רלל  כחצבםמ  קור  מודעים  יאינם  שהמון  ההני  כבפרטו
ה   כמירע  אאשרכ,  ידם  בפופה  רוא  האמיתתה  להידיעה  והונה  כקדושת  לנוק

 רחיי  איד  על  ודע  נלבסוף  והונה  כחזקת  בצמם  עמחזיקים  שנשים  אפעמים
 כןו,  ליהו  אדת  י"שו  בעייןו,  שמועתם  בטעו  ושגו  שו  אימינם  בשקר  שפרחיו

 מחזיקין וותם אכירין מאין  שתמקומו  מאין  ביש  שפרקים  לה  זזמנינו  בתרמימ
 .קר שהוא שודעיםר כך נאח ווים לו אכהנים בצמםע
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 החזיק  לותר  יכון  ניה  ההן  כאינו  שכך  לחוש  ליחידי  הצד  היה  הה  זאם  שראה  נאת  זף  אל ע
ונראה  פשוט  שאם  היה  בא  הסב  עצמו  וטוען  כי  נהג  בכהונה  לשם  כבוד  בלבד .  כשרות  בסב  התא

 .ת והיה הסב נותר בחזקתוזו מתקבל' מתלאא'לא הייתה 

 . כהן כהחזיקול [...] הילת קבני לותר הדין הפי לם אדון לש ידייןע

 קרוא  לאמן  נ"ני  אכהן  "אמר  ובא  שי  מזה  הבזמן  שיא  ה)  אעיף  ג  סימן  סרזעהן  בא(א  "רמ  העתד
 כהן  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שמים  ש"רמב  הדעת  כסק  פםן  ש"ר  מולםא.  פיו  כלישא  ואשון  רתורהב
 סב  הוחזק  הבהש,  ]'ל[ב  [...]  הילתק.  פיו  כנושא  ואשון  רתורה  בורא  קאינו  ואמן  נינוא,  "ניא
 ,דותוח  עכ  מכהן  כהחזיקוהו  שומר  לש  ימאש,  יא  הכשרה  שוכיון.  פרדית  סהילה  קיא  ה,כהןכ
  .דין כלא ששו ען כא לאםש

 :)מט קימן א סחלק(ט "הרית מ"שו בתב כה זעיןכ

 מיניה כלכ לאו ווחזק הדות עי פל עידא ונים שמה ככהן לה זהוחזק שאחרמ
 רב  הל  עהקשה  שי  מראה  שמגיד  הרב  ההביא  שי  פל  עאףו.  פשיה  נאורועיל
 האמינו  למנהגנו  שצמו  על  פי  עכהונה  לזה  הזמן  בעלין  מאין  שבתכל  ש"ז
 נהג  מהג  נן  כנהג  שמי  שיד  משנהגמ  הרב  התב  ככברו.  אשון  רתורה  בקראל
 קרא  לותו  אעליןמ"  ני  אהןכ  "ומרא  ודוע  ימקום  מד  אחשבא  כאוליו.  עותט
 שוי  עדם  אין  איירתא  ששכיחא  דהיכאד,  פיו  כת  אלישא  ואשוןה  רתורב
 נו לדוע יאינוו חוק רמקום משבאכ בלא, רידה ילייתו עהא תלא שכך בשקרל
 דאיו  יהודית  ושה  מת  דהגו  נא  לשם  וחוקה  רארץ  מבאים  האנוסים  הלו  אגוןכ
 .חריםל פי א עלא אצמו עי פל עיה להימנינן מלאד

. הן  כאינו  וטעות  בחזקתו  שומר  לא  היה  אפשר  לוחזק  הדים  עי  פעל  שומרים  איינוהכן    אםא
 שרה  כהילהק]  'ל[ב[...]  ק  "ק  שףא:  כהן  כוחזק  הדים  עי  פל  עלא  שדחות  ולומר  לראה  נומנםא
 ,כהן  לסב  הוחזק  התע,  ה"רפ  תשנת  בורה  תקום  ממקום  היה  הקום  לא  מכלמ,  היום  וז  אייתהה
 בי  צברהםג  א"רה  התורה  במיתנו  עיטב  הה  זניין  עיארב.  לכה  הדקדוקי  בקיאים  ביו  הלאו
 . )לקמן(ינו  דפסקא ב"ליט שאופטמןג

 לפנינו  שמקרה  בפרט  בכון  נדברה.  כהן  כחזיקוהו  ה,וא  הכהן  שסב  המשאמר  שהניח  לשי
 מסתבר ו,מועצ מפיו כנשא והן כעלה ששה עדיןכדאי  ו]בעיני  בני  קהילתו[ הוא ו,שכנזי אסב הושב

 .דינו כלנהוג מנעוהו מלאש

 :ונוו לשזו, ) אות אם שרזעהן בא( וסף יברכי התב כן כל עתרי

 שמעמ,  )גיכה  כ  הלק    פרי  ביאהריסו  אותכלה(ם  "רמב  השון  להואו,  ה  זלשוןמ
 חילק  שה  מפך  ההואו.  ידו  בוחין  מאשון  רקרות  לעצמו  מלה  עוא  הם  אאףד
 לה  עאם  ועלות  לשות  רו  לותנין  נאיןד  וא  ההדיןד,  הגהותיו  באשטרוי  ק"הרמ
 ייןי  ז"הר  מקדק  דכןו.  ותו  אורידין  מין  אאשון  רתורה  בקרות  לעצמומ
 .) אןמי א סערש, ידב כת( שועה יערי ש– תשובותיוב

 תורה  לעצמו  מעלות  לכהן  הכולן  י"ר  מדעת  לגם  שייןי  ז"מהרש  ו"הריק  מיטת  שפנינו  לנהה
 .כהן כצמו עהחזיק לסב לאפשר לדי כזה בדי ו)ק א"ס( וטרי זאפי בסיק הכןו. כהןכ

 :) סימן סשובות תקובץ( ופר סתםת ח"שו בצאנו מוספת נברהס

 זמן  בידי  מרויח  מלא  דכיוןד,  כונים  נראים  נ)ק  ב"  ג  סןמיס(  מואל  שית  בדבריד
ה י  המהו,  כהנים  הומרת  חל  כליו  עושך  מדרבאא,  שקר  לו  לה  מכהונתו  בזהה
שאינן [ב  "  עלו  קוליןח(  בי  סתלת  כלמא  עהוג  נמי  נהונה  כמתנות  ד–  זה  בול

 כהן  לכבדים  מ–  ש  יאםו,  אי  הולי  ככיחי  שא  לכורות  בפדיון  ו])ל"נוהגות  בחו
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 ועט  מבר  דהערמה  בפדיון  המי  דחזירין  מם  הרוב  הל  עעודו,  משפחתומ
 מלאות לבא הכל להאמין לוהגין נן  כמשוםו,  זה  בשקר  לו  להאם  כן  מ.  ידועכ
 .תורהה לי לעליןמ וני אהן כאמור לדוי

 . הזהן מז בצמו עי פל עכהן כדם אלהחזיק וחלק לשן י"ר מדעת לם גו זדרךל

 מרוקו  מרובם  שאף  ו,וסדה  נת  עאותה  לסמוךו'  ינהו  נוטאיקל  'ו  זהילה  קושבית:  עודו
 מנוע  לזו  כדשה  חקהילה  ביבו  לערב  יימ.  רץוי  אצו  קכל  מנשים  אשם  לבאו  ותלקטו  נ,ספרדיתה
 ". שראל יינך אמאש "ענהוי" הן כינך אמאש "ו לאמר יאםו? הן כעלות לסב התא

 חמת  מכהן  כוחזק  הכך  ופים  כלנשיאת  ותורה  לעצמו  מלה  עהסב  שסתבר  מלו  אעמים  טכלמ
 .חד אד עדות עפילו או אדים עני שדות עחמת מלא ו,בריוד

 זקוח האמת בם אדון לש יך כם אולם א,כהן כהתחזק לשרה כרך דו זגם שופי דל כדבר ביןא
 .דין כסבה

זרח   במשפחתו  מניב]  'ל[  בכהן  כסב  הצמו  עחזיק  הה  בת  עבאותה  ששום  מוא  הספק  העםט
 החזיק  לותו  אניחים  מיו  האל]  'ל[  בקהילה  הבני  לדוע  ידבר  היה  הול.  ישראלים  כוחזקו  האירופה

 מא  שו  אכהן  כדין  כסב  הוחזק  הה  זאופן  בם  אדון  לשי.  ו  זעלומה  תשר  פיבאר  שד  עכהן  כצמוע
 .סודה יטעות בו זהזקח

 ,ן  כי  פל  עףא.  דוושח  לאין  ושר  כאדם  כדוע  יסבה.  סב  בופי  דל  כהטיל  ללו  אדברים  ביןא
 עלימה  ההסב  שפני  מםא,  ]'ל[  בודעה  נא  לישראלים  כוחזקו  השפחתו  מבני  שו  זעובדה  שסתברמ
 .לשהו כסבר הידו בהיה ששום מו אדעה יא לצמו עהוא ששום מוא

 נזכר  ה)  וימן  סיםחיח  ראו(  פרים  אבית  התבו  שכמ  כ,טעה  שיתכןי  –  דין  כלא  שסב  הוחזק  הםא
 ."שמועתם בטעו ושגו שו אימינם בשקרש "[...] :ש יפשרויות אשתי ש,עילל

 טעות בוחזקה .ה

כשהחזקתו  על  ידי  בני  הקהילה  נעשתה  בטעות ,  כאמור  לעיל  יש  לדון  אם  הוחזק  הסב  ככהן

 .ים אותו מלהחזיק עצמו ככהןכי לו היו יודעים את מלוא העובדות היו מונע

: בנידוננו[תנהגות  בה  דברה  הוחזקש  עובדה  הצםעי  ב  דם  א–'  וחזקה'דבר  תלוי  בעצם  גדר  ה

 ך  א,כהן  כוחזק  הסב  הידן  דנידוןב.  מקום  הני  בדי  יל  עאמתל  דבר  היוחזקש  ורך  ציש  שוא  ]ככהן
 ברת  סםא.  כהןכ  התחזק  לו  לאפשרים  מיו  הא  לעובדות  הלוא  מת  אודעים  יקהילה  הני  ביו  הםא
 לא  שהאמינו  לש  ילפנינו  שמקרה  בם  ג,צמו  עהחזיק  שה  זל  שאמנותו  נשום  מיאה'  וחזקה  'יןד
 הוחזק  שה  מל  עלא  אמינותו  אל  עבוססת  מינה  אחזקה  הם  אולםא.  לו  ששרות  כזקת  חורעהה
 דונו  ליש  ו,כהן  כפנינו  לוחזק  הא  לסב  הזקת  חיתרעא  אלא  שאף  שומר  לש  י,מציאות  בדברה
 . שראלים ירוב מהוא שהחזיקו ליש שהונה כזקת חו לןאי שאדםכ

 אמיתת  בפק  סטילים  מעיר  הבני  שבמקום  שכתב  ש)ק  ב"  ח  סימן  סרזעהן  בא(  יש  אזון  חןייע
 . הם במסתפקיםון שיו כלום כעיל יוא לימים הרבו ים אף א,בריהםד

כדי  )ם יוםשלושי להלכה(משך הזמן בהתנהגות המוחזקת ובמדנו מדברי החזון איש שאין די ל
 .שיוחזק הדבר

 ה זאופןב. ראש עוד קודם שהוחזק הדבר מיים קיה ההספק שאופן בם היש אחזון הך דבריא
 .מציאות בך כוחזק הלאון שיו כזקה חוצרה נלא שסתברמ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

9 

 עצם  בהסתפק  לקום  מהיה  שמפרע  ליום  כתברר  הךא,  כהן  כסב  הוחזק  הלפנינו  שאופןב 
. בות  רנים  שאורך  לפיו  כנשא  שף  אכהן  כוחזק  מיה  האל  עיקרא  מדוע  ידבר  היה  הלו  ו,חזקהה

היו   ולא  באמת  הוחזק  כי  התברר  כיום  ש  ל–האם  גם  ספק  זה  די  בו  כדי  לומר  שמה  שהוחזק  
 ?כל הפחות מסתפקים אם להאמין לסבלמלוא הנתונים לפני בני הקהילה היו 

 איות  רביאה  לישו,  מציאות  בדבר  היוחזק  שצריך  שראה  נעיל  לשן  איחזו  ההנה  מלשוןו
 . ה זדין לוספותנ

 :)א" עף פ דידושיןק( גמראבבואר מ

 שכינותיה  בדה  נוחזקהה:  הודה  יב  ראמרד,  הודה  ירב  כחזקות  הל  עלקיןמ
 ב  רר  בדרבה  כחזקות  הל  עשורפין  ווקליןס.  דה  נשום  מליה  עוקה  לעלהב
 תוך  בהגדילו  שתינוקת  וינוקת,  אשה  וישא:  ונא  הב  רר  בבה  ראמרד,  ונאה
 בי  רמר  אזי  פן  במעון  שר  רביאמ.  ה  זל  עה  זנשרפין  וה  זל  עה  זליןסק  נביתה
 תינוק  וירושלים  לבאת  שאשה  בעשהמ:  פרא  קר  בשום  מוי  לן  בהושעי

 א  לסקלום  וין  דבית  להביאום  וליה  עבא  והגדילתו  ותיפה  כל  עה  לורכבמ
 .חריה אכרוך שפני מלא אדאי ובנה שפנימ

 דות  עין  אאפילו  ון  כחזיקים  מאנו  שברד  ל  ע–  חזקות  הל  עלקיןמ  ":ירש  פ)שם(י  "שר
 ה  זמינות  אל  ענויה  בינה  אהחזקה  ששמעמ,  "ן  כחזיקין  מאנו  שבר  דלע  "יאי  ה"ש  רשוןל."  דברב
 נןא  'ך  אאן  כין  אעדות  שדבריו  בלמוד  לפשר  איהה.  מציאות  בהוחזק  שה  מל  עלא  אהוחזקש
 נראהש,  "ן  כחזיקין  מואנש  "בריו  דשמעות  מו  זין  אנםאומ.  חזקה  הקור  מזהו  ואן  כשי'  הדיס
 מציאות  הת  אחזיקין  מאנו  שוא  היש  שה  מכל  ואן  כיןא'  איהר  'ף  אלא  אאן  כיןא'  דותע  'ק  רלאש
 נו  להוחזק  שמהש'  הדי  סנןא  'אן  כאיןש,  "דאי  ובנה  שפני  מאל  ":גמרא  הלשון  בבואר  מךכ.  כזוכ
 . אמת היא הכך שאיה רידינו באין שי פל עף אהוחזק שמה בדי שלא אכון נואה

 :)כלכה  היאה באיסורי פרק א מהלכות(ם "רמב הכתבן כו

 איה  רם  שאין  על  פי  שףא,  חזקה  הי  פל  עו  בנין  דשר  בשאר  בהוחזק  שימ
 ם  שאין  שי  פל  עאף  וסקל  נו  אשרף  נו  אוקה  לה  זהרי...]  [רוב    קזה  שרורהב
 ראיה...]  [לבד    בחזקה  בלא  אתו  בו  אמו  או  אחותו  איא  הזו  שרורה  באיהר
 איה  רנו  למנין  ויומת  שביו  אמכה  וביו  אמקלל  בורה  תדנהש  ה  מה  זדיןל
 . חזקה ברובים קאר שך כחזקה בלא אביו אזה שרורהב

 .לבד בדבר הוחזק הלאא' רורה באיהר 'אן כאין שלם ע"רמב הזר חעמיםוש פלש

 ריכים  צאינם  וחיו  או  אניו  בהם  שחזקה  בסגיד":  )לקיןה  מ"ם  ד  שקידושין(א  "ריטב  הכתבן  כו
 פני  מלא  אנה  ביה  הי  כבירור  בידעו  שעבור  בותה  אקלו  סאל:  ")שם(ד  "י  רבפסקיו"  .ראיהל
 ." חריה ארוך כהיה שחזקהה

 ומדנא  אאן  כין  אהיינוד',  דיעהי  'וא'  איהר  'ם  גאין  ודות  עין  אנו  להוחזק  שבמה  שראהנ
 . אהי שמות כלפנינו שמציאות הת אהחזיק לדי כזה בי דדבר הנו להוחזקון שכיו שלא א,מוכחד

 :לשונוו זו, )ו עימןא סק  חלעזר האבן( ופר סתםת ח"שו בתב כןכ

רב ר  אמ:  "'  פף  ד]קידושין[  –  וחסין  ישרה  עק  פרןנרסיג:  בואר  מחזקה  הניןע
 ל  עשורפין  וסוקלין  וחזקות  הל  עלקיןמ:  ר  רבי  יוחנן  אמבא  אר  בחייא

 :ס"שהש רמפו." חזקותה

ה שכינותי  בדה  נהוחזקה:  אמר  רב  יהודה  דא  הי  כחזקות  הל  עלקיןמ
 רה  בב  ראמר  דא  הי  כשורפין  ווקליןס,  דה  נשוםה  מלי  עוקה  לעלהב
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  זה סקלין  נבית  התוך  בהגדילו  שתינוקות  וינוקת,  אשה  ויש  א:רב  הונא
 על זהן זה נשרפיזה ועל 

 העמיד  ליינו  הנוגע  מבית  מחולין  דק  קמא  פרומדין  לאנו  שזקה  חהנהו.  'כוו
, כאן  לנין  עינו  אזה  ו.ם  אחת  פעבר  כנו  לנתברר  שמו  כזקתו  חל  עבר  דלכ
 צד  מותו  אחזיקין  מעולם  הך  אן  כהוא  שעולם  מאינו  רלא  שבר  דיירי  מהכאו
 שה  אדרך  כגידלו  ותפה  כל  עורכב  מבנה  ואה  באשהו,  ך  כהוא  שנהוגה
 החזיקו  וחרת  אשה  אן  בהואה  ששכנותי  למרה  אא  למעולם  ונה  במגדלתה
 .ב רמן זבריות ההאמנת ורתב סל עוקליןל זה סע ונה בהוא שלמא עוליכ

ולא  שהאמינו  לדברי ,  במציאות[  ולםעצל  ה  אהוחזק  שיינו  הדבר  ההוחזק  שיללו  מרור  בבריו ד

 .טעות בחזיקוהו השהעולם כומר לאין שהמ, ]האומר כן

 ,מעיקרא  דחזקה  לה  זוחזק  ההשווה  ש)ק  א"  סט  יסימן(  ת  שמואליב  הדברי  מולה  עם  גךכ
 פרם  סוחת  ההקשו  שפי  כיןיע  יש  לת  שמואליב  הברי  דבעצםש  ףוא,  סברה  מלא  ופסוק  מנלמדש
 . איהר' וחזקה 'אין שדבריו מולה על מקום מכ,עודל ו"נה

 :) ארק פיאה ביסורי אותכהל( פר סתייקרט ב"מבי התב כת שמואליב הדבריכ

 י  פל  עלא  ארובים  קהם  שרורה  באיה  ראין  שי  פל  עף  אחזקות  הל  עומכיןס
 דאוריתא  מזקה  חעיל  לכדילפינן  ותו  בו  אמוא  ו  אבועל  החות  אזו  שחזקהה
 .מנוגע הביתמ

 אופןב.  הוחזק  שמה  מונה  שהמציאות  שחוש  לין  אפנינו  לדבר  הכשהוחזק  שראה  נדבר  הדרג
 פק  סהטיל  לאין  שמסתבר  שלא  אצמהוח  עכ  מועילהה  מאומדנ  היןא,  הומדנ  אאן  כש  ים  אף  אהז
 . עינינו לנראית המציאותב

 לא  ששום  מיה  הפיו  כנשא  שה  מכן  שכהן  כוחזק  ההסב  שומר  לוכל  נא  ל,ו  זדרך  בלך  נםא
 יו  הא  ל–  ודעים  ייו  הו  ל,שפחתו  ממציאות  לאשר  בעובדות  הלוא  מת  אהילתו  קני  בדעוי

 . כהן כצמו עהחזיק לו לאפשריםמ

 .כהן כסב הת אהחזיק לדי כטעות בנעשה שמה בין אכך שןוויכ

 וחזק  הל  שזמן  המשך  בן  שד)ק  ג"  סטי  סימן(  קת  מחוקקלח  הדברי  מהביא  לש  יוספת  נאיהר
ף יט  סעי  ימן  סרזעהן  בא(ן  "מר  ו)אככה    הליאה  באיסורי  ק  א  מהלכותרפ(ם  "רמבו  ההביא  שום  ילושיםש

 :לשונוו וז, )ב

, ה  זין  דקור  מיד  משנהגמ  בתבאר  נלאו,  ל"נם  ה"רמב  הדברי  מועתק  הה  זיןד
 ]ז"ף בשם ריא"דפי הריב מ"שלטי הגבורים קידושין דף לב ע[ לפסי אהגהות בראיתיו
 : לשון הזה בתבכ

י "  אתלמוד  במבואר  שמו  כום  ילשים  שחזקה  ה]היא  [וא  הכמהו
 רנויאב  שמו  כום  ילשים  שעיר  במו  שמחזיק  שמי  במרו  אזה  בכיוצאו
 ...] [גט  הל כקרפב

 בגמרא  וט  מןמי  סשן  משפטוח  בבואר  מוםי'    לעיר  במו  שהוחזק  שי  מדיןו
 .' חף דתרא בבאב

 יד  השכתבו  מ  כקר  ששש  חסרת  הניינו  עו  לוששין  חין  אום  ילושים  שמו  שחזקוהש  שכדיןה
 :)ב" עסז קבתראא בב( מהר

 ו  לוששין  חין  אום  ילושים  שעיר  הנשי  אוב  רצל  אעיר  במו  שהוחזק  שלכ
 יגליא  מלא  דגיא  סא  לביד  עאיד,  אחריני  דשמא  בשמיה  לחזקיה  אילמאד
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 יגלאי  אלא  וומין  ילתין  תדאתחזק  מ–  האיו,  משתקר  וומין  יתלתין  בילתאמ
. ידי  מלא  ומיחש  לליכא  ותחזק  אקושטא  במינהע  מ  ש–  שתקר  אלא  וילתיהמ
, רובה  ממן  זבתר  ללא  אלתיה  מיגליא  מלא  ושקרא  במתחזק  דתרמי  ממי  נאיו

 .ה במגזר לבנן רה ליישי חא לכיחא שלא דמילתא ויא הכיחא שלא דילתאמ

 יא  הום  ילושים  שפנינו  לנראית  האותמצי  שחוש  לאין  שמסתבר  שוא  ההטעם  שראה  נאן  כםג
 ו  זדרךל.  חוש  לאין  שומר  לין  אטעות  בוצרה  נמציאות  הם  אולםא.  ראית  נהיא  שמה  מחרתא
 . ום ילושים שדבר המשך נאשר כשקר לחוש לאין שעניינה וצת קונה שקת מחוקקלח הברתס

שן וח  ברבוא  מוםי'    לעיר  במו  שהוחזק  שי  מדיןו:  "קת  מחוקקלח  התב  כבריו  דבסוף  שלאא
 גמרא  הין  דובא  ה)ף  גסעי(מט    ןמי  ספטמשן  שחוב."  '  חף  דתרא  בבא  בבגמראט  ו"  מןמי  סמשפט

 )א"ע(  ף  ח  דא  בתרא  בבבארהגמ  מקת  מחוקקלח  ההביא  שה  מךא,  ל"נ  ה)ב"  עף  קסז  דראבתא  בב(
 .כאן לניין עינו אכאורהל

 :עיר הושבי תדר געניין בם הוא שגמרא היןד 

 : רמינהיו [...] עיר השיאנ כיהא ועיר בהא יכמהו

 מהן  עהודחה  ותוכה  בלנה  ומקום  למקום  מעוברת  ההגמלת  וחמרתה
 ממונן וסייף בן  הום  ילשים  שם  ששתהו  נאםו,  לט  פממונן  וסקילה  בןה
 . בדא

 נאה המודרה: "דתניאכ, תא מיתובי לא התא מבני לאה, שיא קאל: בא  רמרא
 חותפ,  מנו  מיהנות  לסור  אדש  חשר  ענים  שם  שנשתהא  שלכ  –  עיר  האנשימ
 יהנות  לסור  אום  ילשים  שם  שנשתהא  של  כ–  עיר  היושבימ;  ותר  מכאןמ
 ." מנו מיהנות לותר מכאן מחותפ, מנומ

 ,עיר היושבי  כידון  נאדם  הום  ילושים  שאחר  שלאא,  הומדנ  או  אברה  סינו  אה  זין  דל  שניינוע
 וונת  כעיקר  שראהנ.  הומדנ  אחמת  מהוא  שום  ילושים  שמו  שוחזק  הדין  לשור  קינו  אלכאורהו
. קרית  מהיא  שחוש  לאין  שציאות  מוא  הום  ילושים  של  שזמן  הפרק  שבאר  לקת  מחוקק  היאלחה
 ת  אהוסיף  לש  ימו  שבהוחזק  שףא.  ום  ילושים  שמו  שהוחזק  בכך  ועיר  היושבי  בוא  הךכ
 ומר  לין  אטעות  בכשהוחזק  ו,פנינו  לדבר  היוחזק  שריך  צלאה  אאומדנ  בי  דיןא,  האומדנה
 .נו להוחזקש

 )ק  א"  סט  יסימן(  מואל  שבית  הברי  דביא  ה)ם  שיאה  באיסורי  ותכהל(ם  "רמב  הל  עמלך  הד  יספרב
 כאן  ממדו  לא  לדוע  מ–'  אמו  וביו  אכהמ'  מוחזק  הדין  לקור  מהביאם  ש"רמב  הברי  דל  עהקשהש
 חזקה  ש,דינים  הין  בש  ידול  גחילוק  שיישב  ו,מעיקרא  דזקה  חין  דת  א)ב"  עדף  יא(  ולין  חגמראב
 –ורה  תלימדה שימוד ללא אכלית שינה אראמעיקד

 )יכה  ד  הלק    פרידושיןק(  ירושלמי  הן  מבינו  רהביא  שו  זזקה  חן  כןיאמה  ש
 ומד  אלפיד,  דעת  האומד  ורגל  הכח  מבאה  הזקה  חהוא  דאם  וב  אמכהב
 א  לשכל  הצד  מוא  השר  אזו  כזקה  חעלו,  וא  הך  כה  זהענין  דנו  לרור  בעתינוד
 .ובא טלים או זחזקה דוא האפשיט דמלתאו, ללס כ"ש היבעיא

 זקהח'  לו  זזקה  חשווה  הבריו  דהמשך  בכןו.  'הדי  סנןא  'עין  כיא  הו  זחזקה  שדבריו  מראהנ
 –' מנו זוך תורע פדם איןא

 כמוו,  מנו  זוך  תרע  פא  לודאי  דנו  לברור  העתינו  דומד  אכח  מכן  גם  באהד
 שר  אבר  דום  שין  או  זזקה  חנגדו,  "זמנו  ביפרע  שלואיה  ")א"ע  בםש(  אמרוש
, לל כגמרא העי בא לאי הי כלימתא אזקה חעלו, עדים בירור בק רגדה נומדע
 .תרה באזלינן דליה עוכחה הום שריכין צנו אאיןו
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 דברי  מנראהן  כו',  הדי  סנןא  'יא  הו  זחזקה  ש)  וימן  סחזקה  ווב  רשער(  דם  אבינת  בכתבכן  
 .)ק א" סט יסימן( עקב יישועותה

 . 'הדי סנןא 'ל שוג סוא הדבר ההוחזק שראה נשיטתםל

ה ומדנ  איש  שומר  לאי  אפשרש',  הדי  סנןא  'אן  כין  אלפנינו  שבמקרה  שראה  נו  זדרך  לםג
 .הנים כאינם שמי כוחזקו השפחתו משבני כהן כהסב שרורהב

 יינו  הדבר  ההוחזק  שכתב  ו,מלך  היד  הברי  דל  עלק  ח)שם(ם  "רמב  הל  עמלך  הרך  דספר ב
וח כ מבאה הזקה חזו ש)ק א"  סט  יימן  סרזעהן  בא(  איר  מית  בספר  בכתבן  כו.  ובוח  רכ  מבאה  הזקהח
 .אמת הךכ – וםילושים  שמוחזק הרוב העל ש,ובר

 אנו  ורור  באינו  שבר  דיינו  ההכא  דזקהח:  ")שם(  קידושין  בור  שבכור  התב  כו  זרך  דלע
' מוכח  דומדנאא  'היינוד'  הדי  סנןא  'אן  כיש  שוונתו  ככאורהל."  ומדנא  אכח  מך  כותו  אחזיקיםמ
 הכא דוב רשאר מעדיף דלא אובא רטעם מו זחזקהו ":תב  כבריו  דסוף  בך  א,מלך  הד  ישכתבו  מכ
 ."לל ככיח שא למיעוטה

 לא  אצמה  עצד  מעומדת  הומדנא  אאן  כאין  ש,ראשונה  הדרכנו  מותר  יצמצמת  מו  זרךד
 ,יתיתאמ  המציאות  היא  הום  ילושים  שקיימת  המציאות  הוב  ררך  דעל  שך  כל  ענסמכת  הומדנאא
 . טעות בדבר השהוחזק כומר ליןא שהמ

 וא  הום  ישלושים  בחזקה  העניין  שכתב  ש)ק  ד"  סטז  קימן  סרזעהן  בא(  יש  אזון  חין  עודעי
 ובע  נינו  אחזקה  העניין  שלבאר  וו  זדרך  לכוונו  לישו,  "עיר  הני  בפני  לדבר  הנתאמת  שאופןב"
 .עיר הבני להתאמת שמה מלא אצמו עמחזיק ההתנהגותמ

 .ם שהובאו לעיל נראה שאם הוחזק הדבר בטעות אין כאן חזקהמכל מקום לכל הדרכי 

 –  )  בסימן(  אול  ששפטי  מספרב'  וחזקה'  כידון  נינו  אטעות  בהוחזק  שמה  שו  זברה  סצאנומ
 רישום  שכתב  ו,מזר  מוא  הה  זישום  רלפי  וימו  אם  אעל  בל  שבנו  כידתו  לעת  בנרשם  שמי  בדן  םש
 :התיר ליבה סיש של כהני מא לצמו עפני בהז

 זה  על  יתה  הלא  שכזה  שאופן  בהיתה  שחזקה  הקור  מנו  לידוע  דמאחרד[...]  
 ה  מםג,  נו  בהוא  שוכרע  מיה  הא  לפנינו  לז  אא  ביה  האילוו,  החזיקו  לאמנותנ

 סוקלין דמרו אא לאן כעדו. ודאי לה  זהפוך  לוכל  יא  לבנו  לך  כחר  אהחזיקוש
 ודאיב:  מרינן  אחזקה  המכחד,  ים  המדינת  מבאו  דגוונא  בלא  אחזקות  הלע
 יש  אהם  שרורים  בדים  עי  פל  עדוע  ידבר  היה  השם  מבאו  שקום  מאותוב
 א  לספק  הולדת  הבזמן  ופנינו  לשהם  כן  כןיאמה  ש.  ב"כיו  ואחות  וחא,  אשהו
 .ידי משני מא לחזקה הםג, כרע הו ליהה

 זה  לומה  דאופן  בדן  ם  ש–  )ז  יימןא  סק  לח(  ברהם  אנחת  מספרול  ב"צ  זפיראא  ש"גר  הכתבכן  
 :לשונוו ז ו,אול שמשפטיב הובאש

 ודעים  ינו  אאין  שמקרים  בקר,  זה  בהתורה  ממהני  שוחזק  הין  דה  זאיןד[...]  
 ה  מל  עסמכינן  שוא  התורה  החידושו,  עלם  נגדר  בהוא  וספק  הקור  מתא
 היינוד,  יש  אאשת  כוחזקה  הגוןכ,  עשה  מיה  האמת  בך  כמסתמא  שהוחזקש
 אשת כהוחזקה שעובדא הצםע שדין האזו, קידושין הל עדיעות יפנינו לאיןש
 ל  שעיא  ביתה  הם  אבלא.  בינה  לינו  בידושין  קיה  הבאמת  שובע  קה  זישא
 – אשתו ואיש כוחזקה הי זהראחו,  דין  בוקבע  הלא  ופק  סידושי  קל  עוכחותה
, ה  בהסתפקנו  ופנינו  להיתה  שעובדא  בספק  הת  אברר  להני  מה  זוחזק  היןא
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 שעת באשר מוקף תותר יאבעי לותנת  נינה  אה  זסופקת  מובדא  על  שהמשכהו
 .צירתהי

 וספים  נקורות  מובאו  הם  ש–  )  בות  ז  אימןס,    גות  ו  אימןא  סק  לח(  ורך  אחרת  ש"שו  בדעוין  עי
 .ה זענייןב

 ו  איתביאה]  'ל[בעת  היותו  ב  שומר  למוה  ת–  וצרה  נטעות  בסב  ההונת  כחזקת  שראהנם  כן  א
 .טעות בצמו עי פל עהוחזק שמסתבר ו,כהן כוחזק הכן לודם קעוד שהעידו שדיםע

 פדה ופיו כנשא, כהן כדם אוחזק הו  שבשלנו  לומה  דנדוןבן    ד)ח  סימןד  סק  לח(  ב  אנין  בספרב
 בהם  ושפחתו  מני  בשאר  שגילה  ורוביו  קת  אמצא  ויפש  חואה  שיצול  נהיה  שה  זדםא.  כורותב
 דיכ  שבר  סאשדוד  בדין  הבית  מחד  ורושה  גשאת  ליקש  בה  זדם  אל  שנוב.  הנים  כינם  אביו  אחיא
 ו  זזקה  חכל  שןווכי  שברא  ס"ליט  שן  לציוןוראש  הולםא.  דים  עשני  בורך  צש  יחזקתו  מהוציאול
 . בטלה לדים עשני בורך צין אוצרה נטעותב

 .מעיין היראה שפי כסברה מה זיןדן  ודדבריו לאיה רביא הא לם שתשובהב

 בנין  הדיןב.  ניהםי  בוק  חילשין  ידי  עלפנינו  שנידון  לם  שנידון  הין  ביש  שרב  הדמיון  הף  אלע
 חזקתו שצמו עוא הען טשראלים ישפחתו מבני  ששהתבררמ.  תומים  יבית  בכהן  כאב  הוחזק  הבא
 . שפחתו מם שפי לכהן כחזיקוהו היתומים הביתבי  וכטעות בוצרהנ

 ברינו דלכ.  יה  הכשר  שנראה  שסב  הנהגת  הת  אהסביר  לידינו  ביןא.  ידן  דנידון  בדבר  הן  כיןא
 ל  שטעות  הזקתוח  חכ  מכהן  כנכד  הת  אהחזיק  לין  אטעות  בכהן  כוחזק  ההסבון  שכיו  שומר  לםה
 .ווה שברים דל שסודם יך א,ותר ידול גידן דנידון בחידושה. סבה

 דוד  הת  אם  גהחזיק  לש  ים  אכהן  כחיו  אן  בהוחזק  שמי  בן  ד)  מימןב  סק  לח(ט  "בית  מ"שוב
 לא  וללה  חה  זנשא  שו  אללח  הוא  שפשרא  "י  כחיו  אןוח  בכ  מהחזיקו  לאין  שיתכן  שיכתב  ו,כהןל
 פני  מלא  דביו  אחזקת  לדמות  לאין  שתב  כ)  גימן  סרזעהן  בא(  וטרי  זבאפיו."  כהן  לוחזק  מנוב'  היי

 ובאו  וה.כלל  הן  מוצא  יש  ימאש,  כהונה  לרוביו  קל  כת  אחזיק  נהן  כמשפחה  הבני  מאחדש
 .עיל לבריהםד

 ה  שבציאות  מין  בשי  דול  גחילוק  ש,כתבנו  שה  מלט  ע"מבי  הדברי  מהקשות  לאין  שראהנ
 הכרח בעידה מאינה ש,הם מל אחד ששרות כזקתוח חכ מכהנים כמשפחה הל כת אהחזיק לאנוב
 משפחה  הני  בשאר  ודועה  יינה  אמשפחה  הבני  מחד  אזקת  חו  שבצב  מבין  ל,משפחה  הני  בל  כלע
 .בותיו אצד מלא וצמו עצד מא להונה כזקת חפנינו לבא הזה לחדש ללא שזה בדי ש,שראליםי

 :)ב" עדף כד( תובות כגמרא במצינו שמה בדון לש יודע

? יוחסין  לפים  כנשיאות  מהעלות  להומ:  רבא  לצחק  יר  בחמן  נב  רר  ליהאמ
 נא  א:ר  ליהאמ?  אי  מלכתאה.  בינא  ארבי  וסדא  חרב  דלוגתא  פ:ר  ליהאמ

 : תניאד, דענא יתניתאמ

 ני  בביה  חני  בכהנים  המבניו  "נאמר  שזקה  חדולה  גומר  אוסי  יביר
. מם של עיקרא ושה אגלעדי הילרז בבנות  מקח  לשר  אילרז  בני  בקוץה
 יאמרו.  הנכה  הן  מיגאלו  ומצאו  נלא  ומתיחשים  התבם  כקשו  בלהא
 אורים  להןד  כמ  עד  עקדשים  הקדש  מאכלו  יא  לשר  אהם  לתרשתאה
 וכלים  אייתם  המהב.  חזקתכם  בתם  אריה:  הם  למר  א–"  ומיםת]ל[ו
 . גבול הקדשי באן כףא. גבול הקדשיב? גולהב

 דייהו  יפרסי  דיוןכ  –  ניה,  יוחסין  לפים  כנשיאות  מעלין  מעתך  דלקא  סאיו
 .זקייהו חריע דכא האניש. אסוקינהו לתיא
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 .רזילי בני בחזקת בהייתה שריעותא הת אבאר ליטות שמה כובאו הראשוניםב

 יחסים  מהיוש  ":יא  ההריעותא  שתב  כ)אניה  ש"דם  ש(  תוספות  בו  דבריואהוב  –נו  תם  רב
 ." שראל יהיה שרזילי בני בחר אותםא

 די  כו  בין  אשראל  יל  שצאצא  ככהן  להוחזק  שי  מת  אמיחסים  שמה  שדבריו  מולה  עכאורהל
 .ידן דנידון כמש מוא ההרי והונתו כזקת חת אבטלל

 כן  כתב  –רזילי    בחר  אמיוחסים  שול  קהיה  שלא  אוספות  תברי  דך  כפרש  לראה  נין  אנםאומ
 כתבן  כ  ו,הם  לששו  חרזילי  בני  בנקראים  שכיון  ותבם  כצאו  מלאש,  )שם(ש  "א  רוספותת
 .ליהם ערננים מעולם ההיו ש)אניה ש" דשם(א "ריטבה

 ל"צ זלישיבש א"גרי העתד .ו

ל  שלא  הסכים  להתיר "ש  אלישיב  זצ"ד  אשדוד  בשם  הגרי"בספר  בנין  אב  הביא  בשם  אב

 .במקרה שהוזכר לעיל

 הונתו כזקת חת אבטל לין אכהן כחזקהוון שכיו שיאל  ה"צ  זלישיבש  א"גרי  הברת  סכאורהל
 .מורה גזקה חיא הטעות בחזקה ורורה בעדות בלאש

 סכים  הלא  שטעםה:  דברינול  ל"צ  זלישיבש  א"גרי  הדברי  מלמוד  לשה  יאדרב  שראה  נולםא
 אחי  שדים  עיו  הםא.  שראל  יוא  המבקש  הבי  אאחי  שדים  עי  פל  עתברר  הלא  ששום  מוא  ההתירל
 ביו  אאחי  שכך  בהמ:  מוה  תדבר  הכאורהל.  הן  כינו  אהמבקש  שורה  מיה  השראל  יוא  הביוא
 זקת  חל  עודו  דל  ששראל  יזקת  חת  אהעדיף  לש  ימדוע  וכהן  כוחזק  הצמו  עוא  הריה,  שראלי
 ולם  א,חזקה  הטלה  בטעות  בהוחזק  שכלל  ש"צ  זלישיבש  א"גרי  הדה  שהוראהנ?  לו  שהונתוכ

 מבקש  ההוחזק  שןווי  כשראל  יביו  אאחי  שהעיד  שרוב  קי  פל  עזקתו  חבטל  לאין  שירא  ליהסב
 ידיה  דהונה  כחזקת  שומר  לוכל  נז  אהן  כוחזק  הא  לביו  אאחי  שדאי  ואופן  בדע  נם  אקר.  כהןכ
 .יא הטעות בזקהח

ש "גרי  הכנראה  ו,הן  כאינו  שמבקש  הבי  אחי  אצהיר  הבתחילה  שתב  כם  שב  אנין  בספרב 
. סופקת  ממבקש  ההונתכ  חזקת  שקט  נלכן  ודאי  ואופן  ברוב  קהאמין  לאין  שברל  ס"צ  זלישיבא
 .י דיה הא לזה בם גכנראה ו,הן כינול א"הנ שהעיד שחד אד עיבלו קכן מאחרל

 מה  כילומי  צכן  ווספת  נדה  עפי  מצהירת,  רוב  קאינו  שחד  אד  עדות  עתקבלה  הידן  דנידוןב
 ינו  אשלעצמו  כצבה  מל  עהכיתוב  שףא.  משפחה  הני  בהונת  כהן  בזכרה  נלא  שצבות  מכמהו

 ספק  לקום  מותירים  מינם  אלו  אבים  רצילומים  ועדה  הצהירת,  עד  העדות  שאהר  נ,איה  רהווהמ
 .טעות בצמו עי פל עוחזק ההסב שמצא נך כםא. הנים כשפחת מינהל א"נ ההמשפחהש

להשיב  על  דברינו   )להלןדבדבריו  (  תבא  כ"ליט  שפנייר  ששה  מבידןג  א"רה  התורה  במיתנוע
אמתחתו  תשובה  טובה  מדוע  ולמה  הוא  נוהג ה  ביתהי,  שהיה  אדם  דתי,  שלסבוד  כן  מאיתכי  י

גדול  באשר   חות  ספקפומר  שיש  כאן  לכל  הלפשר  אלפיכך  .  בכהונה  ובני  דודיו  אינם  נוהגים  כך
לומר  במצב  כזה  באופן  ודאי  כי  כל  דפריש  מרובא  פריש  ורוב   י  אפשראאך  ,  לחזקת  כהונתו

 .ד"עכ. העולם אינם כהנים

אכן  אם  היה  מדובר .  לא  לבטל  מה  שהוחזק  לנוסוד  דבריו  אמת  שיש  לעשות  כל  טצדקי  שי
לא ]  'ל[אך  בהצטרף  זאת  שב,  ו  שיירות  מצויות  או  שהם  בני  תורה  הייתי  חוכך  בדעתישבבמקום  

המבקש  היה  אשכנזי  בקהילה  ספרדית ש,  שקהילה  זו  נוסדה  מקרוב,  היו  בני  תורה  באותה  עת
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בכלל  עלה  על  הפרק  מה לומר  שוד  חוק  מא  ר,לאוקראינה  לא  היו  מצויות]  'ל[והשיירות  מ
 .שהוחזקו בני משפחתו שאינם כהנים

ולא  זו  נכונה  למציאות  מיוחדת  זו  ואין  ללמוד  ממנה  למקומות קכן  יש  לסייג  ולומר  כי  ל
 .אחרים

 טעות בזקה חל שחר אופןא .ז

סימן  קפה (  הביא  בשם  כמה  אחרונים  ביורה  דעה  )להלן(א  "ג  אבידן  משה  שפנייר  שליט"הרה

מאחר  שסוקלין  על  החזקות  משמע :  וטעמם.  ה  בטעות  נחשבת  חזקה  שגם  חזק)סעיף  ב

שאפילו  שתיתכן  טעות  וייתכן  שאותה  אישה  הגיעה  ממדינת  הים  כשילד  כרוך  אחריה  אך 

וחזינן  שחזקה  נחשבת  כוודאי  אפילו  במקום .  מכל  מקום  אם  בא  עליה  חייב  מיתה,  בנה  אינו

 .ד"עכ. טעות

 כן  מלאחר  ודבר  השהוחזק  כוא  הה  דעהריו  בוראמה.  מקרים  הין  בש  יילוק  חות  דעתייענל
 ,טעות  הל  עמלמדת  הדיעה  ינו  לש  יו  שבדןדינידון    לדמותו  ליןא.  טעות  בהוחזק  שענה  טטענהנ
 .פנינו ליתבאר שכפיו

 : ) בסימן(א "רמת ה"שו בתבכ

 רם  גרע  העין  שחששה  ושמיני  החדש  בעמיםפלוש    שילדה  שחת  אשה  אלע
 הסכיםו.  שכינותיה  ותה  אשר  אית  בבנימ  ורה  ִעבהסתיר  לרצתהו,  את  זהל
 הסתיר  לדי  כורה  ִעבתחלת  ביתה  בני  בפני  ביא  המאה  טתאמר  שמה  עעלהב
 חדרו  בימים  הותן  אוך  תליה  עבא  לותר  מעלה  בם  אאלתה  שעכשיוו.  עניןה
 .הורה טיא האמת הלפי שאחרמ, מו עשרא

 .מתלא אה ליש ששום מנאמנת שהסיק ודדים צכמה בןא ד"רמה

 : א"רמ הברי דל עשיג ה)ק ב" סקפה ןמי סה דעהריו(ז "טה

 ה  זודבר...]  [דה    נוחזקה  הכלל  בלל  ככנס  נה  זאין  שראהנעניות  דעתי  י  לפו
 ,כךר  ח  אדול  געשה  מעושהף  על  גב  דא  דמתנה  וט  גל  עודעה  ממוסר  לומהד
 כךר  ח  איעשה  שמעשה  במש  מהיה  ילא  שחלה  תעתו  דגלה  שיון  כלו  הכייפא
 פני  בחלה  תלתה  גין  בילוק  חאין  ווא  הן  כינמי    הכ.מעשה  התר  בזלינן  אאל
 . לל כליו עורה תסרה אא לאמת הודע יבעלה שיון כדים עפני בגלתה לעלהב

 ומרת  אאם  ההיתי  הם  א)א"  עדף  פ(  ידושין  קגמרא  בהובא  שדין  בגםז  ש"ט  התב  כודע
 תוו  אגדל  תהיא  שלא  אנה  בה  זאיןש,  דים  עני  שפניב,  ירושלים  ליאתה  בשעתב,  תחילהב
 תשובהא  ב"רמ  הלז  ע"ט  התמהו.  ותה  אוקלין  סיו  הא  לדאי  ו,בים  רפני  בנה  בחזקת  בתחזיקנוו
 .ה זילוק חילק חלאל ש"נה

 מתלא  אאן  כיש  שכתב  שמהו,  ז"ט  לודהא  מ"רמ  הגם  שכתב  )שם(  כסף  הנקודותך  ב"שה
 דהוא  מ"רמ  הם  גלדבריהם.  חרונים  אמה  כוד  עבון  כתוכ.  ראש  מבעל  הדע  יא  לו  שבמצב  לצרךנ

 .זקה חינה אטעות בחזקהש

 ת  אודעים  ילבד  בהישהא  והבעל  שאופן  בקא  דוויינו  הולקא  ח"הרמ  שאמר  נם  אם  גךא
 תירת סו בלנו שמקרה לומה דדבר היןא. ה נידוחזקה הלמא עלכולי ו,ודעים ייננו  אנו  אך  אאמתה
 . למא עכולי לדועה יסב ההונת כזקתח

 :לשונוו זו, )ק ב" סיאוריםבשם ( עת דחוות הכתבכן 
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 –ל  "נ  הבנה  ואשה  בבשלמאד,  פלפולים  הכלא  ל"רמ  הוצרך  הדאי  ולכאורהו
 ו  למותרת  וחזקה  ההכחיש  לכולין  יעדים  דדאי  ודים  עפני  לקודם  מילתה  גםא
 עלה  בליה  עא  בם  אודאיא  ד"רמ  ההביא  שמעשה  בן  כאין  שהמ.  פרהסיאב
 בעל  הןאיו,  שכנותיה  בדה  נהוחזקה  דדה  נשום  מליה  עוקין  להיו  דפרהסיאב
 אסורה  שכיוןו.  אמתלא  התינת  נדי  יל  עמלקות  מצמן  עפטור  לאמנין  נהאשהו
 ראית  מפני  מכמים  חאסרו  שברים  דאפילוד,  צינעא  בן  כם  גסורה  אפרהסיאב
, ם  שצמוא  ע"רמ  הכתב  שמו  כ)ב,  מו  קבתש(  סור  אדרים  חחדרי  בפילו  אעיןה
 ך  כחר  אפילו  אאמתלא  אמהימנא  דאיות  רהביאא  ל"רמ  הוכרח  הכי  השוםמ
 . פרהסיא בפילו אהתירה לכדיב

 .חר אאופןא ב"רמ הברי דביאר ש)שם( ב אבנין בין עודעי

 דים  עפני  בגילו  שכל  שפסק  ש)ב  לימן  סא  קמארהדו  מרזעהן  בא(  רדכי  מבושית  ל"שו  בין  עודיעו
 שום  מכןתב  כ  שדבריו  מראה  נם  שולםא.  ה  זוחזק  הבטל  למתלא  אריך  צין  אהוחזקו  שודםק
 .)זק י"סימן ד ס לק ה אבן העזרח(ת יביע אומר "בשו ין עודיעו. ז"ט כפסקש

 :)לקמן( א"משה שפנייר שליט בידןאג "וד כתב הרהע

ראה ?  זקחם  אנשי  המקום  אינם  מאמינים  לו  שהוא  כהן  האם  חשיב  הוא
ק רשער  ו  פ(ר  שֹלפי  השערי  י:  שהדבר  תלוי  במחלוקת  )124'  כרך  טז  עמ(ר  "בפד

ואם  כן  אפשר  שיש ,  י  זה  כעין  איתחזק  איסוראאם  הוחזק  אצל  העולם  הר  )ח
 )מא  ןמסיא  ק  לח  ן  העזרבא(בתשובותיו    סופרם  אך  לפי  החת.  להחשיבו  כהוחזק

והיינו  שמן  הסתם  אם  הוחזק  ולא  נשמעה  שום  ריעותא ,  הרי  זה  כחזקת  בירור
ואם  כן  כאשר  מאיזה  סיבה  אין  מאמינים  לו  אין .  בדבר  מן  הסתם  הוא  כך

שכתב  החזון  איש  שאם  היו  בני  העיר  מסתפקים  בהם כמו  ,  לדונו  כהוחזק
 .ובדבריהם לא מקרי הוחזקו

הוא  כשאנשי  המקום   )זטכרך  (ר  "מה  שהביא  מפד.  אין  הנידון  דומה  לראיה  ות  דעתייענל
ו  הספק  נובע   שבידןדאינם  מאמינים  לו  אף  ששורת  הדין  נותנת  להאמינו  ואינו  דומה  לנידון  

 . לכל הפחות שיסתפקו אם להאמינומעובדה שמצדיקה שלא יאמינוהו או

 חד אד עדין מסב האמנותנ .ח

עדיין יש לדון אם אין להאמינו ככל . כמבואר  לעיל  קרוב  לוודאי  שהסב  הוחזק  ככהן  בטעות

נאמנות  זו  היא  מכוח  עצמו  אף  שלא  הוחזק ,  אם  הוא  נאמן  כעד  אחד.  עד  אחד  באיסורים

 .שלושים יום

 שפחתו מבני שידוע שןוויכ', שקר מששח 'שום מריםאיסו בחד אעד כאמן נסב האין שראהנ
 .ענייננו לשייך האן כיובא וארוכים ותיקים עדבריםה. כהנים כוחזקו האל

 הןכ  'ומר  אזהו',  ני  אהןכ  'ומר  אהז:  נשים  אני  שכןו  ":מבואר  )ב"  עדף  כג(  תובות  כמשנהב
 ."אמנין נלו אריה – ה זת אה זעידין מהן שבזמןו. אמנין נינן א–' ניא

. ברו  חל  עהעיד  לנאמן  שף  אוא  הכהן  שצמו  על  עהעיד  לאמן  נדם  אוא  שאין  המשנה  השטפ
 ן  כאם  ו,הידנ  מקורו  מה  זיןד.  איסורים  בחד  אד  עדין  מברו  חל  עהעיד  לאמןנוא    הפשטותבך  א
 .צמו על עם גאמן ניהיה שאויר

 עלב'  ,חד  אעד  כצמו  על  עאמן  נאדם  שיא  שאףה )ב  כות  אכתובות(  יעורים  שקובץ  היטתש
 :בוכך כת. אמן נינו א'ברד
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 'דברל  עב  'יכא  ליסור  אלעניןו,  רידא  גיסור  אלא  אסול  פום  שה  באין  דנדהב
 כל  דאףו,  אמן  ניה  הא  לאיסורין  בם  ג'רל  דבעב  'ייךה  שי  הילו  אבלא,  ללכ
 שכתב  מה  וגמתד,  סול  פעד  מרעג'  דברל  עב  'ל  מקוםמכ,  אמנין  נפסוליןה
 קצתה  מבטלה  שדות  עעניןד  ל"אבר  השם  במכות  דאקמק  פרף  ש  סו"ראה
 .יקרי מאל' סול פדע 'אפילו ולל כליוע' דע 'ם שין א'רל דבעב'ד

 .)א לותאב שם בכתש מה ין עודיעו(

 ין  או  זלשיטה.  )זה  זאה  ל"  דב"  עז  ככתובות(  בצתוקיטה  מש  בבואר  משיעוריםץ  קוב  הדבריכ
 .וא הכהן שצמו על עהעיד לאמן נדםא

 :לשונוו ז ו,חר אאופן בתב כ)ב יימן ס הקרפ( יטין גמסכתש ב"ראה

 )ב,  ג  כףד(  כתובות  בןנדאמרי  כתרומה  בהאכילול"  ני  אהןכ  "ומר  לאמן  נינוא
, גומלין  למיחש  לאיכא  דיכא  התרומה  בהאכילו  לאמן  נינו  אאחד  עד  אפילוד

 עמא  טהיינו  ואגלויי  לעביד  דב  גל  עאף  ואמן  נינו  אצמו  עהוא  דשכןכל  
 .דורותיו ללזרעו וו להונה כתנות מחריו והונה כבח שהוי דשוםמ

 והי  זשוט  פבאופן  ו,שקר  משש  חשום  מחד  אד  עדין  מצמו  על  עאמן  ניןש  א"רא  הדעתל
 .חד אעד כאמן ניה הא לוא הף אהסב ו,עולם לכהונה לצמו על עדם אהאמין ללא שיבהס

 :תב כ)גיכה  הליאה ביסורי אמהלכותכ פרק (ם "רמב הולםא

 כהונה  לותו  אעלין  מאיןו,  אמן  נינוא  –"  ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 קדשי  באכל  ילא  ופיו  כת  אשא  ילא  ואשון  רתורה  בקרא  ילאו,  צמו  עי  פלע
 אינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבלא,  חד  אד  עו  ליהיה  שד  עגבולה
 .ללה חפק ס– ו להנבעלתו, וקהל – טמא נו אשא נאםו. מתים לטמאמ

 ?ללה חפק סו לנבעלתהיסא  גמאידך ו,וקה לטמא נו אשא נם אגיסא חדמ: דועה יקושיהה

. חרונים  אוד  עבון  כתכו',  נפשיה  איאשוו  'דין  מוקה  לצמו  עהוא  שירש  פיד  משנהגמה
 חד  אד  עדין  מאמן  נאין  שולה  עדבריהםל.  'ום  ילושים  שוחזקה  'דין  מלוקה  שתב  כךלמלנה  שמה
 .איסוריםב

 דין מיא ה]לפי עצמוכ[ צמו על ענאמנותום ש"רמב  הברידת    אישב  י)  חרק  ו  פשער(  רשֹ  ישעריב
 ל  עאמן  נאינו  שומה.  אמן  נין  דעל  בם  גאיסורים  באמן  נחד  אעד  שקום  מכל  ו,איסורים  בחד  אדע
 גמרי  לוסל  פינו  אה  זחשש.  שקר  משש  חשום  מוא  ה]'וכו"  אין  מעלין  אותו["  עולם  ללפי  כם  גצמוע
 יוחזקין  שעני  לאיסורים  בחד  אד  עדיןמ  אמן  נהן  כהוא  שצמו  על  עעיד  מם  אכןל,  עדות  התא
 .]ולוקה משום שהוחזק, לפי עצמוכ[ דו יל עאיסורה

 לא  שיינוה,  פק  סין  דק  רוא  החד  אד  עדין  מק  רהוא  שנבעלת  הגבי  לבלא
, שקר  משש  חחמת  מאמינו  הלא  שקר,  חרים  אגבי  לדותו  עגמרי  לסלופ
 .ללה חפק סנעשיתם ד"רמב הסק פהכים משוו

 לשיטתו  ו,חד  אד  עדין  מאמן  נסב  היהא  שדוכתא  לושיא  קדרא  הכאורהל  רשֹ  ישערי  הדבריל
 ל  עומר  לאמן  נדין  המעיקר  ש)ק  יז"  ב  סימן  סרזעהן  בא(  שן  איזו  חין  עודועי.  ש"רא  הוונת  כם  גוז
 שמעתתאב  ש  להערותיו  בויערבאךז  א"גרש  הכתבן  וכ.  איסורים  בחד  אד  עדין  מהן  כהוא  שצמוע
 .)ק א" סאיק  ו פרשמעתתא(

 :)יט רימן א סחלק(ט "בית מ"שו בכתב שה מי פל עיישבל שי

 יו  הולפי  אכהונה  להעלות  לאמן  נחד  אעד  דכתובותב  דק    פרתנן  דהאד
 ומרי חיסור  אנפשיה  אשוי  מהא  דהן  כהוא  שומר  אצמו  עשהוא  כיינו  הומליןג
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 ום  שנהוג  לייב  חהא  יא  להן  כהוא  שודע  יינו  אצמו  עוא  הם  אבל  אהניםכ
" ודע  ייניא  "ומר  אפילו  אלא  אכחיש  משהוא  כבעיא  מא  ליו  פל  עומראח
 .ניזקיןהק  פרדמוכחכ

 שום  מוא  הקר  השששם  ח"רמב  בהובא  שדיןב.  מקרים  הין  בש  ידול  גחילוק  שומר  לש  יודע
 אמן  נחד  אד  עדין  המעיקר  ודרבנן  משש  חלא  אאן  כאין  שומר  לש  יזהב.  דבר  בוגע  נכהן  היותה
 סב השפחת מבני שידוע ש,מציאות בספק מובע נששח הלפנינו שמקרה  באת  זעומתל.  איסוריםב
 .נו למוחזק הגד ניא הדותו עכן ש,חד אד עדין מאמן נאינו שראה נה זאופן ב.ישראלים כוחזקוה

 חד  אד  עעניין  בשיטות  ההביא  ש)  וות  א  אימן  סרזעהן  ז  אבק  לח(  ומר  אביעת  י"שו  בדעוין  עי 
 .זקה חגד נהוא שרע גכאן ו,וב רגדנ

 .זה בי דלענייננום ו"רמב היטת שביאור בבים רריםב דאמרו נודע

 'כירי 'דין מסב האמנותנ .ט

 . וכן על בן בנו' יכיר'ולכאורה יש להאמינו על בנו מדין , הסב אמר על עצמו שהוא כהן

 ךכ.  הן  כהוא  שצמו  על  עומר  אם  אדיו,  "הן  כני  בהז  "הדיא  ליאמר  שורך  ציןא'  כירי  'דיןמ
 .)א" עף מזד( במות ביהסוגיה מבוארמ

 :לשונוו זו, )ג ילכה כ הרק פיאה ביסורי אותכהל( מח שאור הכתבכן 

 אן  כבלא,  חמנא  רימניה  הלזה  דנו  בל  עמעיד  בק  ראמן  נאינו  דאמר  תאםו
איסורא   דתיכה  חנפשיה  אויא  שתורת  מק  ראמן  נינו  אבזהש,  צמו  על  עעידמ
 ל שןת דיבי ביירתיתגנ ")א" עז מבמות יייןע( אמר דהך במצאנוד, נוה  איזד...]  [
 .מזר מהוא שנו בל עומר לדם אנאמן דהא מגמרא הרמיש" לוניפ

  :יד משנהגך עולה מדברי המוכ

 :)גכה י הליאה ביסורי אותכלהמכ פרק (ם "תב הרמבכ

 כהונה  לותו  אעלין  מאיןו,  אמן  נינוא  –"  ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 קדשי  באכל  ילא  ופיו  כתא  שא  ילא  ואשון  רתורה  בקרא  ילאו,  צמו  עי  פלע
 אינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבלא,  חד  אד  עו  ליהיה  שד  עגבולה
 .ללה חפק ס– ו להנבעלתו, וקה ל– טמא נו אשא נאםו. מתים לטמאמ

יא ווהוא  מדין  ש'  ם  שאוסר  עצמו  בגרושה  וכו"שמה  שכתב  הרמב  ירשפ  מגיד  משנהה
. ם  הוא  ספק  שמא  ישראל  הוא  ואין  כאן  חילולוהוסיף  שהנולד  לו  מפסולי  כהונה  ג,  אנפשיה

 .'כירי'לקמן יתבאר שנאמנות האב על בנו היא מדין 

 ני  בת  אפסולל'  כירי  'דין  מאמן  נאין  שוא  ה)א"  עדף  מז(  במות  יגמרא  בפסוק  הדין  הנםאומ
 כיר  ידין  מנו  בל  עאב  הת  אאמינו  הם  אךא,  )ט  כעיף  ד  סימן  סרזעהן  אב(  חן  ערוךלשו  בפסקן  כ  ו,ניוב
 )  בות  אלזק  ק"ס(  ם  שפוסקים  האוצר  בןיי  ע–  ניו  בני  בל  עף  אאמן  נ,נים  בבן  לולדו  נך  כאחרו

 .)גיק ו פרר עש( רשֹ ישערי בבן כתכו. וסקים פכמה מן כהביאש

 .'כירי 'דין מנו בהכשיר לדם אאמן נם אנחלקו ו,פסולל' כירי 'ין דצאנו מהנהו

 הביא  ו,וא  הכהן  שבנו  כמוחזק  הל  עומרל  דם  אנאמן  שתב  כ)ק  ב"  סעז  רסימן(  ןשֹהח  צותק
 לא  שירושלמי  הברי  דהביאו.  הכשיר  לם  גאמרנ'  כירי  'דיןא  ש"הריטב  ווסף  יוקיימנ  הכתבון  כש
 .יך עיוןרצ בהעלה ו,פסול ללא אהכשיר לכיר יין דאמרנ
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 בנו  כמוחזק  הל  עפילו  אהעיד  לאמן  נהן  כאין  שירושלמי  הדברי  מעולה  הפי  כנקטו  ששי
 .עוד ו)ה כימן סכתובות( אפש שק"גר היעורי שןיי ע–וא  הכהןש

' כירי  'דין  מאב  לורה  תהאמינה  שנקט  )סימן  קי  אקמא  רמהדו(  גראיי  עקיבא  ת  רב"שו  בולםא
 רשֹי  יהשער  יאר  בכךו.  )ט  נימן  סחדשות  הי  עקיבא  איגרת  רב"שו  בכתבן  כו(  ן  בל  שסלותו  ובפכשרותוב
 .ם"רמב הדברי ב)שם(

 ובאו  הוסף  יוקיימהנא  ו"ריטב  הברי  די  כהכשיר  לם  גאמן  נהאבש  הלכה  לנקוט  לש  יכאורהל
 .)כטף עי סד ימן סרזעהן אב(א "רמ בולק חלאל

 :לשונוו ז וכתב ש)ק כב" סשם( ילואים מאבני הדברי מולה עכןו

 ין  אולאפי  דירא  ליהבסם  ד"רמב  התיטש  כירא  ליהבס  דראהא  נ"ריטבה
ז "ע  רןמי  סת  החשןוצ  קעייןו.  'כירי  'תורתב"  ני  בהז  "ומר  לאמן  נבנו  בוחזקמ
 פיקא  סידי  זה  מלפיו"  ני  בהז  "ומר  לאמן  נארוס  הא  הדיןם  כן  הואו.  'ק  א"ס
 הז  "ומר  לאמן  נארוס  היןש  א"הרא  וותפתוסם  ו"רשב  הלדעת  דיון  כפקא  נאל
 ".ניב

 .הכשיר לם גנאמן שיה לשיטא פבנו למוחזק בך א,בנו לוחזק משאין כם הבריו דכל שוק ד

 מוחזקות מנוגדת לונגד ' יכיר'

אלא ,  שאין  לפנינו  עדים  המעידים  שאינו  כהן,  נאמנות  הסב  לומר  שכהן  הוא  אינה  נגד  עדים

נגד  מה '  יכיר'עדיין  יש  לדון  אם  נאמן  האב  מדין  .  נגד  המוחזק  לנו  שאין  בני  משפחתו  כהנים

 . שהוחזק לנו

: בינו  רלמדנו  י:שמואל  לאגמא  דקרא  אני  ביה  לשלחו:  ")א"ע  כזקדף  (  תרא  בבא  בבגמראב
 "?הומ' וא הכורב 'חר אל עביו אאמר וכור בהוא שזה בוחזקין מיוה

 .פשטה הגמרא שלרבי יהודה נאמןו

 :)א"עפ דף (נראית מכוונת לאמור בגמרא קידושין " מוחזקין"שון הגמרא ל

: ונא  הב  רר  בבה  ראמרד,  ונא  הב  רר  בדרבה  כחזקות  הל  עשורפין  ווקליןס
 נשרפין  וה  זל  עה  זסקלין  נבית  התוך  בהגדילו  שקתתינו  וינוקת,  אשה  וישא
: פרא  קר  בשום  מוי  לן  בהושע  יבי  רמר  אזי  פן  במעון  שירבר  אמ.  ה  זל  עהז

 בא  והגדילתו  ותיפה  כל  עה  לורכב  מתינוק  וירושלים  לבאת  שאשה  במעשה
 כרוך  שפני  מלאא,  דאי  ובנה  שפני  מא  ל–  סקלום  וין  דבית  להביאוםו,  ליהע
 .חריהא

 .דוע לנוהיים היא שנאמן האב לסתור את המוחזק ושטות הדברפ

אולם גם לחולקים . י  בן לב וסיעתו הדבר פשוט שאפילו נגד עדים נאמן האב"שיטת  המהרל
נראה  שעדים   )כפי  שהתבאר  במקום  אחר,  ה  והמאירי"שנראה  עיקר  כשיטתם  משום  שכך  מצינו  שכתבו  הרמ(

 ק  ח  מהלכותרפ(ם  "כפי  שכתב  הרמב,  וינינעדיפים  מהאב  משום  שעל  ידי  עדותם  כאילו  ראינו  בע

ך  כשהוחזק  לנו  הדבר  אין  כאן  ידיעה  מוחלטת  אלא  שכך  יש  להניח  או א,  )גכה  ליסודי  התורה  ה
 .זוה ונאמנות האב עדיפה מאומדנ, ברורהה שכך אנו אומדים באומדנ

עיקר  הדין  אין  להאמין  לאב  משום  שעד  אחד  אינו  נאמן  בממון   מ.דברהת  אש  להטעים  י
. דבריו  יש  לנו  ידיעהוח  שחידש  נאמנות  לאב  היא  שמכ'  כירי'משמעות  דין  .  הוובר  שבערובד

 .אומדנהוח מסתבר שידיעה זו עדיפה על חזקה שעניינה שכך מוחזק לנו מסתמא או מכ
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 :לשונוו וז, כתב שלא כדברינו )א כימן ד סלק חעזר הבןא( שה מגרותת א"נם בשואומ

 וא  הגידול  דחזקה  ההאד,  גידול  דזקהח  הגד  נהאמינו  לאין  שותר  יסתברמ
 ובא  רדין  מהואו,  ן  במו  כאחרים  לם  גיגדלו  שצוי  מלא  שאומדנא  הדיןמ
 ידון  נהיה  יממון  לאף  שרוב  מדיף  עוד  עהוא  שו  אפשות  נתר  באזלינןש
 לא  אנו  לין  אלכןש,  נאמן  שת  הכתוברגז  מדוש  חק  רוא  הכיר  ידיןו,  ו  זחזקהכ
 .אמן נהוא שומר למוכרחין שמהב

 : ל"הנ ראבתלבאר עניין זה מפשט הסוגיה בבבא ש י

 אםד,  אחיו  לודם  קנולד  שראו  שמעידין  שעדים  בלאו:  ")ה  היו  מוחזקין"דם  ש(ם  "שבהרתב  כ
 ."וכרא ביה לרי קהוו דמעלה לאמרנו שעין כעלמא בקול בלאא, אמן נאב הין אןכ

 .שט לשונו מורה שאין חזקה זו כחזקה דעלמא אלא קול בלבדפ

אין  דין  יכיר  מועיל  נגד  המוחזק   שם  לשיטתו"ל  ביאר  דברי  רשב"נ  השה  מותגרת  א"שוב
וכתב  שהדבר  מסתבר  שדין  יכיר  התחדש  רק  במקום  שאין  הדבר  נסתר  מהמוחזק  וידוע  לנו ,  לנו

מבואר   )םש(ובסוגיה    ,חזקות  הל  עסוקלין  ד)א"  פ  עףד(  שהוא  בנו  שנלמד  מהסוגיה  בקידושין
 :ותשחזקה זו מועילה גם לעניין אבה

 הא  בתםי  ה"שררש    פיכן  דתו  בל  עא  בדין  כשרפין  נבת  הל  עמגדל  הבאב
 בית  התוך  בהגדילו  שתינוקת  וינוק  תאשה  וישא  "רב  הונא  ר  בבה  ראמרד
 פורש  מכןו,  שרפה  בבתו  דבת  הל  עאיש  הא  בם  אהוא  ש"על  זה  זה  נשרפיןו
, בד  לחזקה  בשרף  נתו  בל  עאב  בגם  ש)ככה    הלורי  ביאהסאיא  מק  פר(ם  "רמבב
 .תו באינו שומר לכיר ידין באמן נאב ההיה יא לו זזקה חנגדש

 :לשונוו וז, ם"פי דבריו פירש את דברי הרשבל

 ו  זחזקהם  ב"רשב  הרש  פיא  לכור  בהוא  שוחזקין  מבהיו  שה  מיחא  נלכןו
 הוא ששני הל עאמר ושני הנולד שודם קנים שרבה הבן כביתו בה זדל גהיהד
 עלמא  בקול  בק  רלאא,  בן  כגידלו  שריםח  אל  שלא  אלו  שינו  אהראשון  וכורב

 .וכרא ביה לרי קהוה דידיעל 

אך  לא  ביאר ,  לבין  קול,  דו  לא  נאמר  דין  יכירנגש,  גרות  משה  בין  הוחזקאחילק  ה,  ם  כןא
 ."קול בעלמא"ושו מדוע מה שהאב קוראו בכור הוא ירלפ

דברים  הוא ירוש  ה  פ)שלפנינו  וכדלהלן(ם  "סת  רשברגם  לגשיא  הנראה  הבנת  האגרות  משה  כ
 ."הוה קרי ליה אבוה בוכראד"

דף (ולא  כגרסה  שלפנינו  בגמרא  "  ליה  בוכראי  קרו  דהו"ם  לפנינו  היא  "סת  הרשברנם  גאומ

גרס   הזכעין    ו.והדרוז  בהגהות  וציונים  במהדורת  ע  ןייע  –"  דהוי  קרי  ליה  אבוה  בוכרא  ")ב"עו  כק
 . )ה דהוו"דב "ו עכקדף (בשיטה מקובצת 

וכהגהות " קרי"במקום " קרו"ולהגיה  "למאע": וייתכן לפרש" אבוה"ושלא הוזכר בה " דהוו["גרסה זו ל

ם  הוא "זה  שהזכיר  רשב"  קול  ""]דהוו"במקום  "  דהוי"אבוה  ולהגיה  להפך  :  ולא  לפרש,  ל"וציונים  הנ
 .חזקה גמורה שסוקלים עליה

מה ,  שאביו  קרא  לו  בכור  ר  ראשוניםאן  וש"ם  כפי  שהובאה  ברמב"נראה  שגם  לגרסת  רשבו
 .בוה קרי ליה בוכרא הוא חזקה גמורהדאשמוחזק לנו 

 :ם"ל על דברי רשב"ן הנ"כן הקשה הרמבו
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 הגיד  שיוןכ"  וא  הוכראב  "אמר  דגיל  רוה  הבוה  אאי  דשמע  מיפכא  אדרבהא
 הוא  שאמן  נאחיו  לודם  קנולד  שדים  עיכא  אי  אבלא,  מגיד  ווזר  חינו  אובש
 דם  אאמן  נהודהיי  בלרד,  לו  שינן  אהשאר  ווכרא  בהוא  שצמו  על  עעידמ
 ".מזר מני בהז "ומרל

 .)ה היו מוחזקין"דשם (ן "בחידושי הר כתבן כו

 :לשונוו וז, )ב"עקכז  בתראבבא (כן מבואר במאירי ו

 הוא  שחר  אל  עביו  אאמרו,  כור  בהוא  שבניו  מחד  אל  עדם  אני  בהוחזקו  שימ
 וחזקו הלא שמי בומר לריך צאין ו,ל מקום  מכאמן  נ–  כור  בה  זאין  שו  אכורב
 נאמר  שה  זענין  באב  לאמינו  ההכתוב  שכור  בהוא  שחד  אל  עאמר  וללכ
 זו  שרבנים  הדולי  גתבו  כל  מקוםכמו"  [...]  אחרים  לכירנוי  "–"  כירי"
 ד  צאיזה  לו  אעלמא  בול  קזקת  חוקא  דחזקה  הבטל  לאמן  נאביו  שאמרנוש
 ינו  אאח  לודםק  נולד  שראו  שדות  עם  שיתה  הם  אבלא,  כך  לו  בהוחזקוש
 נתינתה  וכורה  בלק  חפקעת  הענין  לאמן  נלעולם  שולקים  חהר  החכמיו.  אמןנ
, נו  באינו  ווא  המזר  מחלה  תנולד  שאותו  שומר  לוונתו  כמאש,  חר  אאותול
. גדולים  הין  בתינוק  בף  אאמן  נהוא  שזהוו,  ריכין  צנו  אאב  לבכור  ל–  בנחלהו
 .המט ליתבאר שמו כופקע השיטותו פלק חף אזו בשמאו

ת אומפרש  "  איזה  צד  שהוחזקו  בו"לבין  "  חזקת  קול  בעלמא"ין  בחלק  מרי  שאין  המאירי  ה
והמאירי .  ואף  באופן  זה  נאמן  האב  )פף  דידושין  קב(ה  ם  שכוונתו  לחזקה  כעין  הסוגי"ברי  רשבד

 .כפי שעולה מדבריו, ם בא"לפרש דברי רשב

 :)טאות קב " עכז קא בתראבב(ה "מ רהיד ן כתבוכ

 קאמרינן  דכור  בהוא  שחר  אל  עביו  אאמר  וכור  בהוא  שו  בזקיןמוח  דהיכאו
 –  מזר  מגדול  לשווייה  למהימן  דינה  משמעתד,  הודה  ירבי  כמהימןד
 ו  בוחזקין  מהיינו  דההוא  דסהדי  בילתא  מברירא  דילי  מהני  דסתבראמ
 קטן  הל  עאמר  דכיוןד,  כור  בהוא  שילויה  עביו  אאמר  דאי  הקמי  מיתיילידא
 בלא.  וא  הריה  בלאו  דיניה  מקשיש  דהאיך  דליה  עידסה  אמילא  מכור  בהואש
, עלמא  בחזקה  בלא  אחבריה  משיש  קיניהו  מי  הסהדי  בתברר  אלא  דיכאה
 אמןנ,  כור  בהוא  שחר  אל  עביו  אאמר  וכור  בהוא  שזה  בוחזקין  מהיוד
 האיך  מקשיש  דיהו  נוא  הכור  בהוא  שביו  אאמר  דאי  האימרד.  שרין  כשניהםו
 לויה  עבוה  אאמר  דאי  היהו  מיה  לרתי  ירויהו  תילכךה.  ינהו  נניה  בתרוייהוו
 .ניים שי פשקיל דיהו נוא הבוכראד

' וחזקה'חזקה  זו  היא  .  וה  מפרש  שהחזקה  היא  מה  שידוע  לנו  שאחד  קשיש  מחבר"רמה
 .גמור ואפילו הכי נאמן האב

 .ידןדמוכח ממנו לנדון  ם ומכל מקום"א בא לפרש דברי רשב לה"רמה

שמה  שהוחזק  על  ידי   ירא  ליהבם  ס"רש  באופן  אחר  שרשבת  אגרות  משה  פי"נם  בשואומ
 :וזו לשונו ן עצמו פירש"ואת דברי הרמב. ן"ובזה נחלק הרמב, אביו אינו אלא קול

 א  להוא  שאומר  דחמת  מהעדים  לותר  סאינו  דשום  מוא  הפליגן  ש"רמב  האףו
 יה  הם  אבלא,  ה  זידע  לכולין  יין  אהעדים  שאחרים  מזינתה  שלא  אליה  עאב
 העדים  וגדלוהו  שחרים  אל  שן  בהוא  שאומר  שגוןכ,  עדים  מיעהד  יייךש
 חר  אלך  העילות  בוב  רדין  מלו  שוא  הדאי  ולכן  ש–  לדתו  יאשתו  שעידיםמ
 גם  ואשתו  ביש  ארגילות  כשתו  את  אבעל  שומר  אוא  הגם  שיוןכ  –  בעלה
 גידול  דחזקה  שיון  כלכןו.  אמן  נאינו  שודהן  מ"רמב  הםג,  לל  כושדה  חאינוש
 –  דיםי  עידל  ע  שידיעה  במו  כה  זל  עשורפין  וסוקלין  שזו  כזקה  חוא  הבןכ
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 אמן  נודם  קנולד  שדים  עבישן  ש"רמב  הכוונתו,  כיר  ידין  מה  זגד  נאמן  נינוא
 ליה עא בלא ששום מזנות משתו  אילדתו  שמזר  מהוא  שלא  אנו  באינו  שומרל
 .צלם אתגדל נלא שאופן ביירי א– מנו מנתעברה שדע

וכך  פשטות  דברי ,  ות  משהרמאירי  וביד  רמה  שלא  כדברי  האגמפורש  ב  ות  דעתיילענ  ומנםא
 .פנינושלסה רם לג"כך יישוב דברי הרשב ון"הרמב

אין  נאמן  האב '  כירי'ם  שמדין  "פירש  דברי  רשב  )ב"  עכח  קף  דא  בתראבב(ד  "י  רהנה  תוספותו
ממזר וונתו  שהגדול  כאמן  ונלומר  ש  י  אפשר  אולכן  כשיש  עדים  על  גיל  הילדים,  לומר  שאינו  בנו

תוספות   ו  לשוןזו  .יל  הבניםגמוחזק  בעניין  המה  שאין  כן  כשאין  עדים  יכול  לשנות  ,  ואינו  בנו
 :ד"רי

 ל  שינוקתת  'מו  כצת  קדול  גינוק  תלאא'  בנים  הין  בינוקת  'פרש  לין  אלכךה
 פני  מחבריו  מטן  קהאנר  שער  נך  לישו,  טנים  קן  כמו  כיו  ההבניםו'  בן  ריתב
 ןנמרי  אי  גוונאאבכהו,  שנים  בהם  מדול  גהוא  ובאבריו  וגופו  בוץ  גהואש
 י  רבומר  אהם  מטן  קהוא  שליו  עוחזקין  מהיינו  שי  פל  עאףו,  אמן  נהואד
 ל  כירשו  פכךו.  חזקה  הלהכחיש  וכור  בעשותו  לאמן  נהאב  שהודהי

 למה  שונרבי  ורוך  בונרבי  ויגש  מן  בוסף  יונרבי  ומואל  שונבי  ר–ם  מפרשיה
 בלא,  וחזקים  מהיינו  שחזקה  הישהכח  לאב  האמן  נהואל  ש"צוק  זיתום  הןב
 פירש  שהם  מחד  אין  א–  מזר  מהגדול  וכור  בקטן  היעשה  ש–  רור  בבר  דלע
 .ךכ

ה  שקראו   מורויאב  ל.ם  היא  שנאמן  להכחיש  החזקה"פורש  בדבריו  שגם  כוונת  רשבמ
תר על  י.יל הבנים שלא בעדים וחזקה גמורה היאגת אהוא משום שזו הדרך לידע ' ולק'ם "הרשב

שאין  לחוש  שאין ,  מוחזקים  אנו  שבן  זה  קטן  וזה  גדול  הוא  ידיעה  שאין  בה  כל  ספקמה  ש,  כן
 . ואף על פי כן האב נאמן, הדבר כך

שנאמנות  האב  מדין  יכיר  היא  ידיעה  הגוברת  על  כל  ידיעה  פרט  לעדות  שאינה   ולה  אפואע
 . משארת מקום לספק כי העדים נאמנים להביא לפנינו את המציאות עצמה

ן "שכתב  להדיא  שכוונת  הרמב  )ימן  קג  השאלה  השמיניתס(ת  משפטי  שמואל  "שוב  יין  עודע
ובדעת .  לעדים  ולמד  מזה  שהוא  הדין  )פדף  (  כהא  דקידושין"  הוחזקו"לפרש  האמור  בסוגייתנו  

 .ם למד שמדובר בקול בעלמא והתקשה על כך"הרשב

' כירי 'יא שדין  הסברת  הדבר.  מצאנו  למדים  שגם  נגד  מה  שהוחזק  לנו  שהוא  בנו  נאמן  האבנ
ה  זו  פחותה  משני  עדים יעיד.  דיעה  ינו  לש  יבריווח  דנאמנות  זו  עניינה  שמכ.  אב  לאמנות  נידשח

ינו  ידיעה  גמורה   אעניינה  שזקה  חל  עדיפה  עו  זידיעה  שסתבר  מאך,  שדינם  כאילו  ראינו  בעינינו
 .הומדנוח אכ מו אסתמא מנו לוחזק מאלא שכך

שכן אין לנו כל ראיה , ב מדין יכירהאיהיה נאמן  ת משהורגם לדעת האג ידןדראה שבנידון נ
ומה  שאנו  אומרים ,  הוחזק  ככהןה  מציאותו  של  הסב  מסופקת  ואדרב.  שהסב  הוחזק  כישראל

ה  בשקר  אלא  רק  קביעה  שהוא  עצמו  אינו  מוחזק יתשחזקתו  הייתה  בטעות  אינו  ראיה  לכך  שהי
 .לכהן

נגד '  נפשיהאא  ויוש'נחשב  כ  ידון  דידןנתב  ש  כ)לקמן(א  "ג  אברהם  צבי  גאופטמן  שליט"רהה
לכן  אם  הסב  יאמר  על  עצמו  שהוא ,  אלא  רק  כהני  חזקה  ן  שאין  היום  כהני  יחסוומכיד  "עדים

 ".דיםענגד  ויא אנפשיה חתיכה דאיסוראוי כשוווה', הן חזקהכ'הרי זה רק בגדר , כהן
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כל מה . ו לא נגד חזקהנגד עדים ואפיל' יאשוו'אין כאן   ות  דעתיילענ.  בריו  אינם  מובנים  ליד
 .שיש לפנינו הוא סתירה בין חזקות המשפחה

' שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא'כדין , ם  מה  שכתב  שיכול  המבקש  לחזור  בו בלא אמתלאג
. אין למבקש כל ידיעה עצמית משלו. נפלא ממני, לא גרע מסבו שיכול היה לחזור בוד, נגד עדים

יתר  על  כן  המבקש  אינו  חפץ  לשאת .    החומר  שלפניוכל  בקשתו  היא  שבית  הדין  יפסוק  על  פי
 .גרושה ובקשתו היא כי בית הדין יקבעו את ייחוסו

 וא  הכהן  שנו  בלע'  כירי  'דין  מסב  האמן  נם  אאלה  לשקום  מהחלט  ביש  שמצא  נן  כםא
 .נו בן בל עאמן נהיה ים גממילאו

 כהן  וני  בהז  "ומר  לבא  הנאמן  שאמר  נם  אםג:  'כירי  'דין  מאמן  נין  אלפנינו  שבנידון  שראהנ
 נו  לוחזק  מאב  הין  אאשר  כך  א.כהן  כוחזק  מצמו  עאב  האשר  כאוקו  דיינוה',  כירי  'דיןמ"  ואה
 אדם  הל  שנאמנותו  לומה  דדבר  הין  א?אמן  נינו  אצמו  עשעל  כנו  בל  עאמינו  ניתי  תהיכי  מ,כהןכ
 אן  כן  כאין  שהמ.  צמו  על  ענאמנותו  מובעת  נבן  הל  עאמנותו  נין  אם  ש:וא  הממזר  שנו  בל  עומרל
 . נו בל עאמן ניהיה שברה סין א,וא הכהן שומר לצמו על עאמן נינו אאםש

 .לקמן שהבאנו מקורות נוספים בעניין זה יין עודע

 :לשונוו זו, )ג ילכה כ הרק פיאה ביסורי אהלכות( מח שאור התב כחר אאופןב

 קרש  בצמו  עהחזיק  לוצה  רמאש,  ותו  אאמינין  מנו  איןא"  ני  אהןכ  "האומרד
 פשו נהחזיק לקר שאומר שוכחת מפנינו למתלא אלא הכן שכיוןו. הן  כהואש
 עד  כף  אאמינו  מתה  אאין  ומשקר  לושדו  חתה  אה  זמטעםש,  נגיעתוו.  כהניב
 פניך  לדולה  גמתלא  אהיה  יה  זלאה,  זקה  חל  שכהונה  להחזיקו  לנאמן  שחדא
 ".ומר אייתי הקרש "לומר וחזור למן זכל ביכולש

עדיין  יש  לדון  בסוג  נוסף  של   .בפני  עצמו'  כירי'מנות  האב  מדין  אבנ  וןדלל  זה  אם  באנו  כ
 .)יות א( דלקמןכ', יא אנפשיהשוו'אשר מצורפת לו נאמנות של האדם על עצמו מדין כ, יכיר

 'איסורא דתיכה חנפשיה אאויוש'במצורף לדין ' כירי'אמנות הסב מדין נ .י

סק  דינו  בשאלה  אם  המבקש  נאסר  מדין   דן  בפ)לקמן(א  "ג  אברהם  צבי  גאופטמן  שליט"הרה

, שוויא  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא  משום  שהחזיק  עצמו  עד  לאחרונה  ככהן  והעלה  להתיר

,   שהעלה  להתיר)חלק  ט  אבן  העזר  סימן  ג  אות  ז(ת  יביע  אומר  "עיין  בשו.  ודבריו  אמת  ויציב

שיה  כשמאמין   שם  דּנו  בדין  שוויא  אנפ)חלק  א  סימן  ז  אות  ד(ת  שחר  אורך  "ועיין  עוד  בשו

 .וקל וחומר שיש להתיר כשנוכחנו כיום כי אינו מאמין שהוא כהן, לאחר

 .'וויא אנפשיה חתיכה דאיסוראש 'דיןמכדו  נל עסב האמן נם אוא הדון ליש שה מולםא

 אב  לש  ים  איא  השאלה  הולם  א,אמן  על  אחרים  נינו  אדאי  וצמו  עפניב'  נפשיה  אאויוש  'דיןמ
 אויוש  'דין  מצמו  על  עאמן  נסב  ההיה  י:לומרכ.  'נפשיה  אאויוש  'ין  דףצירוב'  כירי  'דין  מאמנותנ

 אמן  נהיהון  שכיוו.  וא  הכהןש'  כירי  'דין  מנו  בל  עאמן  נזה  מבמסובב  ו,וא  הכהן  שומר  ל'אנפשיה
 . נו בן בל עם גאמן נהיה י,נו בן בידת לודם קנו בלע

 :)זט–ו טלכה הו טרקפ( יאה ביסורי אהלכותם ב"רמב התבכ

 בן  לש  יאםו,  אמן  נ–"  וא  המזר  מה  זניב  "אמר  ונו  בזה  שהוחזק  שבא  הבלא
 בכור הת איכ "נאמר שנו בל עלא אורה תותו אאמינה הלאש,  אמן  נינו  אניםב
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 ךכ"  כור  בה  זניב  "ומר  לנאמן  שכשםו.  אחרים  לכירנו  י–"  כיר  ישנואה  הןב
 יתה  הם  אכןו".  לוצה  חןב  "וא"  רושה  גןב  "וא"  מזר  מה  זניב  "ומר  לאמןנ
. דאי  ומזר  מיהיהו"  וא  הממזר  וני  בינו  אה  זוברע  "ומר  לאמן  נעוברת  משתוא
 אסורו,  שראל  יבת  בצמו  עאסור  לאמן  נמזר  מהוא  שצמו  על  עהאומרו
 ינו  אנים  בני  בו  לש  יאםו,  מוהו  כבנוו.  מזר  מהוא  שדאי  ויודע  שד  עממזרתב
 .צמו עלא אפסול ילא וניו בני בפסול לאמןנ

 רווסא  לק  רמועילה  שאמנות  נבין  לדאי  ומזר  מבנו  שומר  לאב  התאמנו  נין  בחלקם  מ"רמבה
 . שראל יבתב

 וודאי  באב  האמן  נ–"  ני  בינוא  "אומר  שו  אהווער  הן  מנולד  ש–"  מזר  מה  זניב  "שאומרכ
 .מזר מהבןו

 מגיד  הפירשו,  שראל  יבת  בצמו  עאסור  לאמןנ,  מזר  מהוא  שצמו  על  עדם  אשאומר  כולםא
 הוא  שדאי  ויודע  שד  עממזרת  באסורו',  איסורא  דתיכה  חיהנפש  איאשוו  'דין  מהוא  ששנהמ
 דין  מדם  אנאמן  שנו  לריה.  בממזרת  ושראל  יבת  בסור  אוא  הגםו  ,"מוהו  כנוב  "ה  זמקרהב.  מזרמ
 . 'נפשיה איאשוו 'דין ממסובבה' כירי'

 אסורל' נפשיה  איאשוו'  וממזר  כנו  לוחזק  הלא  שמי  כהיינוד,  אביו  כבן  הידון  נהא  יה  זאופןב
 .שראל יבת בוצמע

 דין  מאמןנ,  צמו  על  ענאמן  שןוויכ:  אמנות  נדין  מואה'  נפשיה  איאשוו  'ם  אוסבר  מדברה
', נפשיה איאשוו 'דין מיא הצמו על עאב הנאמנות ש)  בימןס( דול גאור בכתבכן . נו בל עםג' כירי'
ת "בשו  ו)ו  למןף  סיו  סרזעהן  אב(  ואב  יחלקת  בכתבן  כו.  מותו  כיהיה  שנו  בל  עאמןנ'  כירי  'מדיןו

. אמנות  נדין  מהוא'  נפשיה  אאויוש'  שכך  לקור  ממכאן  שעיר  השםו,  )  בימן  סרזעהן  אב(  וד  דאילתש
 הנה  כהאריך  לשי.  )ד  נימן  סתובותכ(  קאפש  ש"  רשיעורים  ב"רמב  הברי  דאת  יאר  בחר  אסגנוןב
 . רורה בהלכה האשר כהאריך לכרח הין אךא, סברה בכהנהו

 ביארם  ו)  לעיף  ד  סימן  סרזעהן  אב(  חן  ערוךלשון  ב"ר  מההלכ  לסקם  פ–ם  "רמב  הברי  דהנהו
 שלחן  הערוך  ו)ז  מותא(  פרישה  הכתבון  כו',  נפשיה  איאשוו  'דין  מהם  ש)גק  נ"ס(  ואלשמת  יבה
 .)ג מעיףס(

 ם  גנאמן  ואיסורא  דתיכה  חנפשיה  אאויו  שמזר  מהוא  שצמו  על  עהאומר  שמדים  למצאנונ
 .]היינו לחומרא בלבד[ נפשיה אאויו שדין שממזרמינו של  כדינו דיהאש' כירי 'דין מנו בלע

 עלמא  לאמן  נאינו  שוא  ההדיןש,  הן  כהוא  שצמו  על  עדם  אשאומר  כם  גדין  ההיה  יךכ
 . אביו כבן הין דהא יה זאופןבם ג. 'נפשיה אאויוש 'דין מצמו על עאמן נך אכהן כצמו עהחזיקל

 .פורש מקור מה זדין ליש שראהנ, יא הסברה שףא

 :)גיכה  הליאה ביסורי אותכהלכ מק פר( ם"רמב התבכ

 ל  עכהונה  לותו  אעלין  מאין  ואמן  נינוא"  ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 גבול  הקדשי  באכל  ילא  ופיו  כת  אשא  ילא  ואשון  רתורה  בקרא  ילא  וצמו  עיפ
 טמא  מאינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבלא,  חד  אד  עו  ליהיה  שדע
 .ללה חפק סו להנבעלתו, וקהל טמא נו אשא נאם ומתיםל

 יאשוו  'דין  מואה'  כו  וגרושה  בצמו  עאוסרם  ש"רמב  הכתב  שמה  שירש  פיד  משנהגמה
 וא  השראל  ימאש  –  פק  סוא  הם  גהונה  כפסולי  מו  להנולד  שיד  משנהגמ  התב  כודע.  'נפשיהא
 פק  סו  להנבעלתם  ש"רמב  הכתב  שמה  שיד  משנהגמ  הלשון  בראה  נן  כל  עתרי.  ילול  חאן  כאיןו
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 בןא(ח  "ב  הקדק  דךכ.  לל  חפק  סוא  ההונה  כפסולי  מבנו  שה  זעניין  ללא  אצרך  נגופו  לאל,  ללהח

 :לשונוו זו, ) אעיף ג סימן סעזרה

 הרי  שסורה  איא  הכי  הבלאו  דללה  חפק  סטעם  מכהן  לאסורה  דומר  לא  באל
 שמא  דלל  חפק  סוי  הרעה  זו  להנבעלת  דומר  לא  בלא  אונה  זו  ארושה  גיאה
 .מגיד הרב הירש פךכ. לל כלל חןא כאין ווא השראלי

 .יד משנהגמ הירוש פל עחלק ששםן ייע

ק פר(ם  "רמב  הלשון  לכוונת  מללח'  פקס  'וא  ההונה  כפסולי  מו  להנולד  שיד  משנהגמ  השוןל

 אסור  לאמן  נמזר  מהוא  שצמו  על  עהאומרו:  "עיל  להובאה  ש)זטכה    הליאה  ביסורי  אותכהל  מוט
ם "רמב  הקטנ."  מוהו  כבנו  ומזר  מהוא  שדאי  ויודע  שד  עממזרת  באסורו,  שראל  יבת  בצמוע
 ישראלים  באסר  נפועל  ביכ'  דאיו  'ינו  אמזר  מהואש'  נפשיה  איאשוו  'דין  מהנאמן  שלשונוב
 פסולי  מולד  נם  אממילאו,  הן  כדאי  וינו  אנו  בהן  כהוא  שצמו  על  עאומר  בדין  הכןו,  ממזריםו
 .לל חדאי והיה יא להונהכ

 חוקקמקת  לחה.  )  אעיף  ג  סימן  סרזעהן  אב(  חן  ערוךלשו  בההלכ  לפסקו  נאלום  ה"רמב  הבריד
 .שכתב המגיד משנהו מ כללים חפק סרעה זגם שוסיפו ה)ק ד"ס( הבית שמואל ו)ק ב"ס(

 לע'  נפשיה  איאשוו  'דין  מאמן  נהן  כהוא  שצמו  על  עדם  אכשאומר  שפורש  מקור  מנו  לריה
 .הנים כומרי חליו ענותנים שנוי דם גיהיהש, מותו כנו בת אעשות לאמן נכיר ימדיןו, צמוע

 אמן  נאב  ההא  יא  לדוע  ממהו  ת)ק  ד"ס(  רזים  אבעצי  ו)ק  ב"  ג  סימןס(  שבת  לנתיבות  בהנהו
 אוצר בו דבריואביה – )ק ד"ס( שה מבית בך כל עתב כקום ממכלו .'ירכי 'דין מוודאי בנו בפסולל
י ריסו  אותכהל  מוטק  פר(ם  "רמב  בהדיא  לבואר  מיד  משנהגמ  הכדברי  ש)בק  י"  ג  סןמיס(  פוסקיםה

 .)ף לעי ד סןמיס( חן ערוךלשוו בנפסק ש)זטכה  הלביאה

 גמרא  ברוכה  עוגיה  סואה'  נפשיה  איאשוו'צירוף  ב'  כירי  'דין  מאמנות  נל  שה  זדין  שראהנ
 :)א" עז מףד( במותי

 הודה  יר  רבי  אמכאןמ"  רו  גבין  וחיו  אבין  ויש  אין  בדק  צשפטתםו  ":ו  רבנןתנ
 בא  שאחד  בעשהמ.  ר  גינו  אצמו  עבין  לינוב,  ר  גה  זרי  היןת  דיב  בנתגייר  שרג
נאמן  אתה  לפסול "  [...]  צמי  עבין  ליני  בתגיירתינ:  "ו  לאמר  והודה  יבי  רפניל

 .עצמך

ש "רא  הכתבן  כו',  נפשיה  אאויוש  'דין  מצמו  על  עאמןנ"  צמי  עבין  ליני  בתגיירתינ  "אומרה
 :)ה לימן סםש(

 בת  באסור  ואיסורא  דתיכא  חפשיהנ  לשוי  דעצמו  לדותו  עהני  מה  זעניןל
 זה  בכיוצאו.  וכבים  כובד  על  שור  שנגח  ששראל  יל  שור  שלענין  ושראלי

 היאו',  ידשתיךק  'ומר  אואה:  ")א"  עה  סףד(  אומר  הפרק  בקידושין  בצינומ
 אףו".  קרוביו  בותרת  מהיא  וקרובותיה  בסור  אוא  ה–'  ידשתני  קאל  'ומרתא
 לא  אהן  ביתסר  מלא  דסלן  פא  להןלי  עא  בם  אקרובותיה  בסור  אהוא  שי  פלע
 .איסורא דתיכה חנפשיה אשוינהו דשוםמ

 מבוארכ',  אויוש  'ין  דקור  מהיא  ש)א"  עה  סףד(  קידושין  בסוגיה  הם  עו  זוגיהש  ס"רא  היברח
 .םד ש"רי הפסקי בלו אוגיות סשווה הכןו. )א" ט עףד( תובות כגמראב

ן "מבר,  )אמןה  נ"דבמות  שם  י(  ספותתו  הכתבו  כן  –  וספים  נראשונים  בובאהה'  אויוש  'שוןל 
ה רוי(  חן  ערוךלהשו  וטור  הבון  כתכו,  עודו,  )אמןה  נ"ד(א  "יטבר,  )מעשהה  ו"ד(א  "שבר,  )אמןה  נ"ד(

 .)אף יעי ססח רןמי סדעה
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 ל עו אקר של עדר נין ב– ]כדעת כמה אחרונים[  דר  נדין  מוא  הנפשיהא'  יאשוו  'אם  שהעיר  לשי
 ינו  דהיה  ידרוח  נכ  מיצד  כובן  מא  לךא,  שראל  יבת  בצמו  עראסו  לתינחה,  והצו  מדבר  לו  אמתא
 . ]וכדלהלן ל"ש הנ"כמפורש ברא[ זיקין נענין לגויכ

 וספות  תדברי  מולה  עכןו.  אמנות  נדין  מואה'  נפשיה  איאשוו'  שכך  לקור  מכאן  מכאורהל
 שויהד  שראל  יבת  באוסרו  ליינו  הפסלינן  דאה:  "לשונםו  ז  וכתבו  ש)ימאה  ל"ב  ד"  עה  כףד(  במותי

." ין  דעל  בודאת  הטעם  מטור  פורו  שת  אשראל  יל  שור  שגח  נם  או  אאיסורא  דתיכה  חנפשיהא
 דבריהם  במפורש  שנראהו.  ין  דעל  בודאת  הל  שטעם  הת  אהוסיפוש  ו"רא  הדברי  כיארוב
 .ין דעל בודאת הדיןמ' נפשיה איאשוו'ש

? נים  בך  לשי.  ואל:  יה  למרא?  דים  עך  לשי:  הודה  יבי  ריה  למרא:  ")םש(  ארגמ  הבהמשך ו
 ."ניך בת אפסול לאמן נתה אאי וצמך עת אפסול לתה אאמן נ:יה למרא. ן ה:יה למרא

 ידושיןק(  משנה  במבוארכ,  חרים  אל  עאמן  נדם  איןא'  אויוש  'מדין  שהתפרש  לדברים  הכלוי

 וב  שולםא.  קרוביו  בותרת  מהיא  וקרובותיה  בסור  אוא  ה–"  ידשתיךק  "האומר  ש)א"  עה  סףד
 :גמרא הקשתהה

 : התניאו, הימן מא לבנים אהודה יר רבי אממיו

 הז  "ומר  לדם  אאמןנ:  הודה  יר  רבי  אמכאןמ.  אחרים  לכירנו  י–"  כירי"
 ה  זניב  "ומר  לאמן  נךכ"  כור  בני  בהז  "ומר  לנאמן  שכשםו,  "כור  בניב
 . אמן נינו א:ים אומריםמחכו" וא הלוצה חןב "ו אואה" רושה גןב

 אין  ותה  אוכבים  כובד  עדבריךל:  יה  לרי  קאמהכ:  צחק  יר  בחמן  נר  רבאמ
 .וכבים כעובד לדותע

 יש  שןווכי  שדבר  הטעםו.  ניו  בל  עאמן  נינוא'  כירי  'דין  מאמן  נוי  גיןאיוון  ש  כרק  שנו  לריה
 דין  מצמו  על  עאמן  ניה  הוי  גיה  הא  לאםו,  חר  אל  עמעיד  כה  זיןא'  כירי  'דין  מאמנות  נאבל
 .מותו כעשותםל' רכיי 'דין מניו בל עכך מבמסובבו' אויוש'

 :)בק פ" ל סעיף ד סימןס( ביאורוא ב"גר הכתבן כו

 אף  וצמו  עסל  פשםו'  וכ"  י  קאמר  הכמר  אבינאר  "ם  שבמותי.  'ו  כל  עאומרה
 כרי  נלדבריו  דשום  מיינו  ה"חקבר  יצמן  ב  נחר  כלכהה  "ם  שןנאמרי  דב  גלע
 .הלכתאה ו" דותפוס תשכתבוו כמ וואה

, לבדב'  אויוש  'דין  מאמן  נצמו  עעל  שףא'  כירי  'דין  מנוב  ל  ענאמן  שדין  המקור  שלמד  שריה
 .ל"נ ההסוגיה מואה

 אמר  שמי  להנבעלת  שכתב  שחן  ערוךלשו  הדברי  בתקשה  ה)בק  י"  ג  סימןס(א  "גר  ההנהו
 בריו  דדקדוקו.  חרים  אלע'  נפשיה  אאויוש  'דין  מאמן  נדם  אין  אהריו,  ללה  חפק  סיא  ההן  כהואש
 . אמן ננו בעל שואה

 פסל  נהוא  שב  גל  עאףו'  וכ'  אמן  נתה  אאיןו  'ם  שיבמותש  ב"מכ.  'ו  כהנבעלתו  ":לשונוו  זו
 ."ם שנים בני בענין לכןו

 דין  מאמן  נאין  שלמוד  לש  ימהם  ש)א"  עז  מףד(ל  "נ  הבמות  יהסוגיה  מקורות  מני  שביאה
 מה  מהשניו,  "דבריךל  "ל  שמהטעם  ווי  גהוא  ש–"  אמן  נתה  איןא"  מאחדה.  חרים  אלע'  אויוש'

 . 'כוו" דבריךל "ברת סין אאשר כאמן נניו בעל שוקד. ניו בני בפסול לאמןנ אינוש

 ."גמרי לשמעמ' וכ' איןו 'םש ש"מ כינו אפק סאפילו דיך עיון צרבלא: "קשה הובש
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 .ל"נ כנים בבני מק ר– ושייתו קלכ

 צמו על עאמןנ" צמי  עבין  ליני  בתגיירתינ  "האומר  שתב  כ)ה  לימןד  סק    פרבמותי(ש  "רא  ההנהו
 : מורה גאמנות נו לאיןו' נפשיה אאויוש 'דיןמ

. סלה פא  לשראל  ית  בל  עא  באםו,  צמו  עענין  לולאפי  ולום  כדותו  עין  אלכךה
 בת באסור ואיסורא  דתיכא  חנפשיה  לשוי  דעצמו  לדותו  עהני  מה  זענין  ללאא
 .שראלי

ן "ר  מבריד  שמצאנ.  ולק  חלא  ב)א  יעיף  ססח  רימן  סהדעה  רוי(יוסף  ת  בי  בובאוש  ה"רא  הבריד
 ל  ענאמן  שכהן  לצמו  עהחזיק  שי  מעניין  ב)ף  אעיג  סן  מיס(  רזעהן  בבאש,  לו  את  אלו  אותריםס
 )בף  יעי  ססח  רןמיס(  ה  דעהריו  באילוו,  ללה  חפק  סו  להנבעלת  שתבכ'  נפשיה  אאויוש  'דין  מצמוע
 צאתי  מחיפוש  החרא.  שראלית  יפסול  לאמן  נאינו  שתב  כוא  הגוי  שצמו  על  עאומר  הענייןב
 . יך עיוןרצ בהעלה ו) דימן סרזעהן אב( ב לחקרי בו זושיה קשההקש

 .יך עיוןרצ בעלה הוא הגםו, א"גר הושיית קזו שראהנ

. פיר  שאתיו,  ו  לנבעלת  הל  עאמן  נינו  אלעולם  שומר  לש  ייד  משנהגמ  הדעתח  ב"ב  הביאורל
 אמן  ננושאי  בגויו,  ו  לנבעלת  הת  אם  גפוסל  שכמים  חחמירו  הניו  בפסול  לשנאמן  כומר  לש  יודע
 .שראל ית ביפסול שחמירו הא לניו בפסולל

 :קשהל ה"נ ה)ב" עה כבמותי( וספות תברי דל ענר לערוך ההנהו

 תיכהה  חנפשיה  אשוי  דשראל  יבת  באסרו  לכתבו  שותפתוס  הברי  דעיקרב
 קמן  לבשלמא  ושראל  יבת  בסור  אח  נבן  דצינו  מהיכן  דיך  עיון  צראסוראד
 ה ז– איסורא דתיכהה חפשיה נשוי דתמא סותפתוס הכתבו ש)אמןה נ"א ד,  זמ(
 כא  הבל  א,ה  פרוטהוש  מחות  פגזל  בו  אמפרכסת  באסור  לענין  לפרש  לשי
 .יך עיון צרשראל יבת באוסרו לכתבוד

 בר  דאכילה  מבריו  דפי  לי  כנאסר  שתירץ  ו)א"  עז  מבמותי(  ורה  אקרן  הו  זושיה  קקשה  הכןו
 הביאו,  ה  זןייענ  בשא־ומתן  מוד  עהביא  ש)218'  עא  ה"  עז  מבמותי(א  "ריטב  להערות  בןיעיו.  אסורה
ד "הריש  ו"רא  הסוףף  ו  סולםא.  'אויוש  'דין  מאינו  ש)  דרק  ו  פערש(  רשֹ  ישערי  ואיר  מבית  הבריד
 דברים  ההריו,  ל"נא  ה"גר  הכתבן  כ  ו)א"  עה  סףד(  ידושין  קמשנה  לו  זוגיה  סהדיא  לשווה
 .בואריםמ

 אמר וזה הזמן בבא שמי ש)גיכה  הליאה ביסורי אותכהל מק  כפר(ם  "רמב  הברי  דת  אעיל  לבאנוה
 ו  אשא  נאםו,  מתים  לטמא  מאינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבל  אאמן  נינוא"  ני  אהןכ"
נה שהמו',  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אאויוש  'שום  מהוא  שתב  כם  שיד  משנהגמה.  וקה  לטמאנ

 .וקה לך כשום מרק וום ילושים שהוחזקו שמדובר שוסיף הלמלך

 דין  מק  ראמן  נלושים  שתוך  ש–  א  בהוסיף  ללא  אחלוק  לנה  למלךשמ  הוונת  כאין  שראהנ
 .וקה לם גהוחזק שלאחר וך כל עוקים לאיןו' נפשיה אאויוש'

 הוא  שצמו  על  עשאומר  שכ)א  ירק  ו  פמעתתאש(  מעתתא  ששב  הקשה  הנה  למלךשמ  הברי  דלע
 )א"  עז  מףד(  במות  יגמרא  במבוארכ,  אי  ודתורת  בפוסלול'  כירי  'דין  מרעו  זל  עאמן  נהיה  יהןכ
 .וא הרי נוכלדבריו ששום מק ררעו זפסול לאמינוהו הלאש

' נפשיה  איאשוו  'דין  מצמו  על  עאב  האמן  נם  אגם  שוא  השמעתתאב  ש  הברי  דסוד  יכאורהל
 .'כירי 'דין מנו בל עגמרי לאמן נהאי, לבדב

 :לשונוו ז וירץ תשמעתתאב שה
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" רושה  גן  בהז  "לומר  ובעולם  שבניםה  פסול  ללא  אאמן  נינו  אאב  דאפשרו
 שבא  כלא  איתיה  לבהכרהו"  אחרים  לכירנוי  "–"  כירי  "דכתיב  מה  לדיליףכ
 כורב:  ")ב,  מב  קףד]  בבא  בתרא([  מת  שי  מרק  פכדאיתאו,  ביו  אחיי  בעולםל
 –ין שם  עי–" כיר יכתיב דשום מנים שי פוטל נינו אביו איתת  מאחר  לנולדש
 זהו.  ביו  אחיי  בנולדו  דיכא  הלא  אאמן  נאינו  דפשר  אניו  במפסל  לא  הדיןוהו

  על פסלו  נא  לנים  בהוליד  ורושה  גשאר  כך  נאח  וצמו  עי  על  פכהן  בהוחזקש
 וחסין  ישרה  עקרבפ  דלאא.  בנים  הנולדו  שודם  קוא  ההן  כאמר  שאמרוי  מיד
 ובר  על  עפילו  אאמןנ:  ומר  אהודה  יירב:  "הדיא  בנן  ת)ב,  ח  עףד]  קידושין([
 .יך עיוןרצו." כרה התורת בינו אעובר דב גל עאףו, במעיהש

 ד  כומנםא.  דאי  ובן  הסר  ייאכהן  כצמו  עת  אסב  השהחזיק  כידן  דנידוןב,  וצו  תירפי  לכאורהל
 שמעתתאב  ש  העתד.  דאי  בוונו  בל  עאמן  נסב  הין  אשמעתתאב  ש  השיטת  לגם  שראה  נייקינןד
, וודאי  בכיר  ידין  מאמןנ  ז  אק  רום  ילושים  שוחזק  הגםו'  נפשיה  איאשוו  'דין  מאמן  נאם  שיאה
 לבדב'  נפשיה  איאשוו  'ין  דאן  כין  אום  ילושיםש'  נפשיה  אאויוש  'ין  דכשהוחזק  ששום  מאתז
 פיכ, ום ילושים שוחזק הא לעולם  מי  כתברר  הו  שבלנו  שמקרה  לומה  דאינוו,  וחזק  הין  דם  גלאא
 הוחזקכש  ששמעתתאב  הש  ונה  למלךשמ  הברי  דעצם  שוסיףנ.  טעות  בוחזק  השיבדח  רנויאבש
 .ן כאן מקוםיא ודועים ידבריםה, יכים ביאורצר' יאשוו 'ין דלים אום ילושיםש

' כירי  'דין  מאמן  ניםעל  כל  פנ,  דאי  ותורתב'  כירי  'דין  מאמן  נאב  האין  שף  אקום  מכלמ
 . ביארנו שכפיו', יאשוו 'דין ממסובבה

 אין  ששמעתתאב  ש  הל  עקשה  ה)  מימןא  סק  חל,  ח"תרפ  בדפסנ,  ינצבורגג(  רוך  בקור  מספרב
 גם  שראהנ.  'נפשיה  אאויוש  'דין  מק  ראמן  נצמו  עוא  האשרכ'  כירי  'דין  מאמן  נאב  היהיה  שראהנ
 ף אכיר ידין מוודאי בנו בפסול לנאמן שולה עשמעתתאב ש הלדעת ששום מלא  אקשה  הא  לואה
 א לה זלע' אויוש 'דרי גפיל' כירי 'דין מאמן ניהיה שךא', אויוש 'דין מלא אאמן  נינו  אצמו  עעלש
 .לקח

ן ט  ד"מהריה.  'אויוש  'דין  מנו  בל  עב  אאמן  נאין  שראה  נ)מט  קימן  א  סלקח(ט  "הרית  מ"שוב
 אחרל.  הן  כאינו  שאומר  ורושה  גשא  נכעת  ונה  שמש־עשרה  חכהנים  כוחזקו  האביו  והוא  שמיב
 :תב כיסור אדדי צמה כהביאש

 וחזקמ  עצמום  לקו  מכל  מחרים  אצל  אכהן  לברי  בוחזק  מאינו  שימא  תפילוא
 שרים  עפרקל  ב"ם  ז"רמב  התב  כלכןו  [...]  איסורא  דתיכה  חפשיה  נשוי  דואה
 : יאה ביסורי אהלכותמ

 צמו  עוסר  אבלא[...]    אמן  נינוא  –"  ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 אם  ומתים  לטמא  מאינו  ו]וזונה  וחללה:  לפנינו[  ונה  זחללה  וגרושהב
  [...]וקה ל– טמא נו אשאנ

 אחר  מלא  אכהנים  בבותיו  אהוחזקו  שהא  ילאד,  פק  סאןכ  ין  אעצמו  לבלא
 .דים עמאה מותר יצמו על עדם אאמן נכהן בצמו עחזיק ההואש

 ךא,  וודאיב'  כירי  'דין  מנו  בל  עאמן  נאינו  שכך  ללאט  א"מהרי  הדברי  מוכחה  האין  שראהנ
 .נאמן שכן ייתהחלטב' אויוש' ממסובבה' כירי 'דיןמ

 . כהן כוחזק המבקש הל שביו אביא

 כהן  כצמו  עחזיק  הלא  שהניח  ליבה  סל  כיןא.  הן  כהוא  שכתב  נחייו  בנפטר  שנו  בצבת  מלע
 שרפ,  עיל  לאמרנו  שפיכ.  בר  דל  עשוד  חאינו  ומים  שירא  כמוחזק  הדם  איה  הכןש,  ניין  עכלל
 תבנוכ,  יסא  גאידךל.  הןכ'  נפשיה  איאשוו'  ששוט  פראה  נךא,  ודע  ייוא  לעולם  לנראה  כנהגתוה
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  ג ימןס(  עזר  האבןן  ב"ר  משכתבו  מ  כהיות  לסב  הל  שינו  דזרח,  כך  שיוןכ.  עותט  בכהן  כהוחזקש

 :) אעיףס

 כהונה  לותו  אעלין  מאיןו.  אמן  נינו  א–"  ני  אהןכ:  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 קדשי  באכל  ילא  ופיו  כת  אשא  ילא  ואשון  רתורה  בקרא  ילאו,  צמו  עי  פלע
 אינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבלא.  חד  אד  עו  ליהיה  שד  עגבולה
 .ללה חפקס – הנבעלתו, וקה ל– טמא נו אשא נאםו, מתים לטמאמ

 ל עכיר ידין מאמן נן כאם  ונים  בני  בו  לנולדו  שודם  קכהן  לצמו  עחזיק  האב  האבי  שפק  סיןא
 .)ק ד"ס( ת שמואליהב ו)ק ב" ג סימןס( קת מחוקקלח התבוו שכמכ, מותו כינם דיהא וניוב

שם  נקט .  )119–118'  ז  עמטכרך  (ר  "א  בפד"מ  פרבשטיין  שליט"הגרמ  שכתבה  הנה  ראיתי  מו
דין  הבן   ות  דעתיילענ.  שהאומר  על  עצמו  שכהן  הוא  נאסר  גם  בנו  ופירש  שדין  זה  הוא  מדרבנן

 . כמבואר לעילו'א אנפשיה חתיכה דאיסורא ויוש'כדין האב ממש דהיינו 

בשאלה  שהופנתה  אליו   ל"צש  אלישיב  ז"דן  הגרי  )קלז  סימןא  ק  לח(ספר  קובץ  תשובות  ב
במסמכים  שהומצאו .  ית  הדין  בתל  אביב  באדם  שביקש  להתיר  לו  לשאת  גרושהמבן  "בשנת  תש

בקשה  למחלקת   ז"לבית  הדין  לא  היה  כל  רמז  להיותו  כהן  אולם  אבי  המבקש  הגיש  בשנת  תש
אב בקשה  נאמר  כי  הוא  כהן  והאב  חתם  עליה  וכן  בכתובת  הב.  הנישואין  לסידור  חופה  וקידושין

 .נכתב כי הוא כהן

ו וב  על  פי  עצמו  שהוא  כהן  דינו  כמתלכ  פשראן  שבכתובה  ווש  אלישיב  הסיק  שכי"גריה
ושם  הזכיר  את  המחלוקת .  ל  ונאמן  על  בנו"הנ  )סימן  ג  סעיף  א  רזעהן  אב(  בואר  בשולחן  ערוךשמ

קום מכל  מ.  'א  אנפשיהשווי'או  שנאמן  עליו  רק  מדין  '  כירי'אם  נאמן  על  בנו  לחלוטין  מדין  
יא שוו'אם  מדין  '  כירי'ם  מדין    א–למדנו  מדבריו  כמבואר  לעיל  שנאמן  על  בנו  מעיקר  הדין  

בזה  מדוע  יש  להכריע  שנאמן  על   אה  לעניות  דעתירולעיל  כתבתי  הנ,  ולא  רק  מדרבנן'  אנפשיה
 .'יא אנפשיה חתיכה דאיסוראשוו'בנו רק לפי מה שנאמן על עצמו דהיינו בגדרי 

רך יד כ(ל הודפס בפסקי דין רבניים "ש אלישיב זצ"ל אביב שהופנה לגריסק  דין  בית  הדין  תפ

 .) ואילך363מעמוד 

 .ל"ש אלישיב זצ"הגרי תבשכוכמו , ל הייתה לאסור"י ניסנבוים זצ"ד הגרמ"עת אבד

ות קאחד  הספ.  תה  להתיר  מספק  ספקאיהי,  י  גולדברג"מפי  כתבו  של  הגר,  עת  הרוב  שםד
אין  הדבר  נגד   ידןדוכבר  ביארנו  לעיל  שבנידון  ,  נגד  עדים'  יהיא  אנפששוו'היה  אם  נאמר  דין  

 .על כנו' אויוש'עדים וממילא נותר דין 

 בנים הבני לאשרב .אי

נאמן  על  בניו  ואף  על  בני  בניו  שנולדו  לו  לאחר '  יכיר'ומדין  ,  אבי  האב  החזיק  עצמו  לכהן

  הובאו  דבריהם  באוצר –  ועוד  )סימן  ד  סעיף  כט(כן  כתבו  הנתיבות  לשבת  ומנחת  פתים  .  מכן

 .)ק קלז אות ב"סימן ד סעיף כט ס(הפוסקים 

 ציאות מגדנ' נפשיה אאויוש' .בי

אין  כל  סיבה  לומר .  אבי  האב  החזיק  עצמו  ככהן  כאשר  בני  משפחתו  הוחזקו  כישראלים

. 'שוויא'שמה  שהוחזקו  בני  משפחתו  כישראלים  הוא  מציאות  ברורה  ולא  יועיל  נגדה  דין  
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כמו ',  יכיר'ומדין  '  שוויא'ונאמן  הסב  מדין  ,    כאן  אלא  חזקת  משפחהמסתבר  יותר  שאין

 .וכמו שכתבנו לעיל. )שם אות ח(שמבואר באוצר הפוסקים 

 .האמינו לדול געם טיש שראה נאנוב' אויוש 'דין מם אולםא

חן לשו  בסק  פכן  ודים  עגד  נםג'  אויוש  'דין  מנאמן  שתב  כ)נג  רןמיג  סק  חל(א  "רשבת  ה"שוב
 .)בף יעי א סןמי סה דעהרוי( ערוך

י "שר.  ם  דראתהו"  צאתי  מתוח  פתחפ  "טוען  בדין  ההמ'  תוח  פתחפ  'תייסוג  בנו  דהנהו
 תב  כ)האה  ו"  דםש(א  "רשב  הולםא.  ם  דצא  מלא  שאופן  במדובר  שתב  כ)אומרה  ה"א  ד"  ט  עתובותכ(

 :אמן נם דמצא ועל באפילוש

 ןנמרי  אמימר  דאיה  רדמים  האין  ואיסורא  דתיכה  חנפשיה  אויה  שהאד
 מא  שיישינן  חכי  הפילו  אם  דמצא  ושפש  פאפילוו,  כניסה  הפור  צם  דדילמאד
 .וא המכה הם דו אוא הצדדין הםד

ואינו (  וא  הציאות  מגדנ'  נפשיה  אאויוש'  שאמר  ננמנע  הגדר  בוא  הדבר  האשר  כק  רן  כםא

 תוח  פתחה  פמצא  שלומר  ונו  כלע'  אויוש  'ין  דהעמיד  לש  יבריו  דהסביר  לפשר  שאל  כך  א)מועיל
 תובתה  כהפסידה  ללענייןא  ש"רשב  הכתב  ששםן  ייע  –  חוק  רבר  דהוא  שף  אכה  מם  דוא  ההדםו
 .'מפסידה וסעודה בורח טדם אין אזקהח 'טעם מרק אמנותו נם שי כאמן נהיה יאל

 ומר  לישו,  מציאות  הת  אותרים  סאינם  שאב  הבי  אברי  דבטל  לי  אפשרא:  ענייננו  בדין  הואה
 יאשוו  'ין  דותרנ,  שראלים  יודו  דבני  שעובדה  הם  עבריו  דיישב  לחוקה  ררך  דישון  שכיוש
 .נו כלע' איסורא דתיכה חנפשיהא

 :ונוו לשזו, א"רשב הברי דל עלק ח)לעזרא'  רמרה א" דםש(א "ריטבה

, מפה האבדה  שו  אורקטי  דמשפחת  מהיא  שגון  כמייריל  ד"י  ז"שרש  רי  פברכ
 תוח  פפתח  באמן  נואינ  ואיה  רדמים  הם  דמצא  שיכא  הכל  דדבריו  מנראהו

 .יה לים קוה הא לו אשקר משקורי וותו אמכחישין ואיה רהדמיםש

 ולםא.  שקר  מהוא  שש  לומרי,  חוקה  ררך  דל  עתיישב  רק  תנאמנותו  שלא  כ"ריטב  הדעתל
 :בריו דסוף בכתב שמוכ, אמן נינו איגו מגד נםג' נפשיה איאשוו' ששיטתוא ל"הריטב שראהנ

 שהוא  ועול  נהפתח  שמכחישתו  במנתא  נינה  אמאי  אם  כן  א:תאמרם  או
 אמרה  וכחישתו  מין  אעיא  באי  דגו  מצאתי  מתוח  פתח  פאומר  ששקרמ
 רור  בגו  מאו  להאי  דלומרש  יו?  ניא"  ץ  עוכתמ  "וא"  אנסתי  נשארסתנימ"
, כהונה  מפשה  נפסלהד"  אנסתי  נשארסתנימ  "מימר  לה  ליחא  נלא  דואה
 תוו,  לא  קיה  לית  אכיח  שכי  וכיח  שלא  דיון  כגו  ממרינן  אא  למי  נץ  עבמוכתו
 ץ  עוכתמ  "ומר  לפשה  נלפגוםמ"  בעלתי  נלימה  שתולהב  "מימר  לה  לניחאד
 ".ניא

 .)ב יעיף א סימן סהדעה רוי(ן "ר מפסק שכמוא ו"רשב הדעת כנקוט לש יהלכהל

 ?מורים גהנים כינם אמננו זכהני שסוברים העת דצירוף בלאיסור הוא וצד להיתר האםה .גי

לעניות  דעתי  מה  שלא  הוחזק  הסב  לכהן  נכון  גם .  בדין  כהני  זמננוא  דנו  "עמיתיי  שליט

 .לסוברים שכהני זמננו כהנים גמורים הם

מו  שכתב כגם  הוא  נכון  לכולי  עלמא  '  יא  אנפשיהשוו'מה  שדין  הנכד  כסבו  שאסור  מדין  ו
  .הואלומר שכהן ' אויוש'שאף בזמן הזה נאמן אדם על עצמו מדין  )סימן ג סעיף א רעזן האב(ן "מר
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 ומר  אביע  יבספר  שציין  לשי.  ספריול  ב"צ  זיוןלצן  וראש  הרן  מברי  דביאו  הבריהם  דתוךב
 ןיי  ע–  מורים  גהנים  כינם  אמננו  זכהני  ששיטה  לשובות  תכמה  בטה  נאחרונה  לנדפס  ש)איק  חל(

 . )ד ל,גל, ל, טכ, כז, כו, ה כימנים סרזעהן בא( םש

 דברים הסקנתמ .די

 :ל"עולה מדברינו הנ

קרוב  לוודאי  שהוחזק  על .  סמוך  להיווסדה]  'ל[ב  הוחזק  ככהן  בקהילה  הספרדית  בהס .א

 .פי עצמו וזה מקור חזקתו

בני  משפחתו  במזרח  אירופה  הוחזקו ,  ]'ל[באותה  עת  בה  החזיק  עצמו  הסב  ככהן  ב .ב

 . כישראלים

לא  היו  מניחים  אותו  להחזיק  עצמו  ככהן  עד ]  'ל[לו  היה  הדבר  ידוע  לבני  הקהילה  ב .ג

 .ואם כן הוחזק בטעות, שיבאר פשר תעלומה זו

בדברי  ראשונים  ואחרונים  נאמרו  כמה  דרכים  לבאר  את  דין  מלקין  וסוקלין  על  .ד

 . לכל השיטות נראה שאם הוחזק הדבר בטעות אין כאן חזקה. החזקות

המבקש  היה  אשכנזי ,  קהילה  זו  נוסדה  מקרוב,  לא  היו  בני  תורה  באותה  עת]  'ל[ב .ה

רחוק מאד לומר שבכלל עלה . לאוקראינה לא היו מצויות] 'ל[דית והשיירות מבקהילה ספר

לכן  אף  שעל  דרך  כלל  נכון  להחזיק  את .  על  הפרק  מה  שהוחזקו  בני  משפחתו  שאינם  כהנים

 .החזקה ולא לבטלה כאן מסתבר מאוד שהוחזק הדבר בטעות

ונראה  שדי  בעד ,  ותיש  לדון  אם  יש  צורך  להוכיח  על  ידי  שני  עדים  שעניין  הוחזק  בטע .ו

. בעניינו  דומה  שאין  ספק  שבני  משפחת  הסב  מענפים  אחרים  לא  הוחזקו  ככהנים.  אחד

הדבר  נודע  כיום  על  פי  עדות  עד  אחד  שאינו  קרוב  שהעיד  בפנינו  שני  עדים  שהעידו  בבתי 

תצהיר  מפי  עדה  נוספת  וכן  צילומי  כמה  וכמה  מצבות  שלא  נזכרה  בהן  כהונת ,  דין  אחרים

, נראה  שעדות  העדים,  אף  שהכיתוב  על  מצבה  כשלעצמו  אינו  מהווה  ראיה.  בני  המשפחה

ל  אינה "תצהיר  העדה  וצילומים  רבים  אלו  אינם  מותירים  מקום  לספק  שהמשפחה  הנ

 .ונמצא שהסב הוחזק על פי עצמו בטעות. משפחת כהנים

כשהוחזק  הדבר  ולאחר  מכן  נטענה  טענה  שהוחזק  בטעות  יש  אומרים  שנחלקו  אם  מה  .ז

במה  שלפנינו  נראה  שידוע  כיום  שהוחזקה  כהונת  הסב  בטעות  ואין  בזה .  הוחזק  בטלש

 .מחלוקת

משום  שידוע  שבני ,  הסב  אינו  נאמן  לומר  שזרעו  כהנים  מדין  עד  אחד  באיסורים .ח

 .משפחתו הוחזקו כישראלים ואין עד אחד נאמן נגד המוחזק לנו

 .ן שהוא עצמו אינו מוחזק ככהןכיו, הסב אינו נאמן לומר שזרעו כהנים מדין יכיר .ט

שוויא  אנפשיה 'אף  על  פי  שהמבקש  החזיק  עצמו  עד  לאחרונה  ככהן  אינו  נאסר  מדין   .י

 .משום שכיום אינו סבור שכך האמת', חתיכה דאיסורא
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שוויא  אנפשיה  חתיכה 'אף  על  פי  שהסב  נאמן  על  עצמו  לומר  שכהן  הוא  מדין   .יא

כיון  שגם  על  עצמו  אינו  נאמן  אלא  מדין '  יכיר'מדין  אינו  נאמן  על  זרעו  בוודאי  ',  דאיסורא

 .ויש חולקים וסוברים שנאמן לחלוטין ונראה שאין הלכה כמותם. 'שוויא אנפשיה'

לאסור  עצמו  ככהן  ודינו  כמו  שכתב '  שוויא  אנפשיה'הסב  היה  נאמן  על  עצמו  מדין   .יב

 : )סימן ג סעיף א(ן באבן העזר "מר

 כהונה  לותו  אעלין  מאיןו.  אמן  נינו  א–"  ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 קדשי  באכל  ילא  ופיו  כת  אשא  ילא  ואשון  רתורה  בקרא  ילאו,  צמו  עי  פלע
 אינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבלא.  חד  אד  עו  ליהיה  שד  עגבולה
 .ללה חפקס – הנבעלתו, וקה ל– טמא נו אשא נאםו, מתים לטמאמ

על בניו ' יכיר'ם  שנולדו  לו  בני  בנים  ואם  כן  נאמן מדין אבי  האב  החזיק  עצמו  לכהן  קוד .יג

כמו  שכתבו  החלקת ,  כך  בניו'  שוויא  אנפשיה'ויהא  דינם  כמותו  כשם  שהוא  אסור  מדין  

נאמן  על  בניו  ואף  על  בני  בניו '  יכיר'מדין  .  )ק  ד"ס(  והבית  שמואל  )ק  ב"סימן  ג  ס(מחוקק  

 .שנולדו לו לאחר מכן

' שוויא  אנפשיה'דין  סבו  שאינו  מוחזק  ככהן  אך  אסור  מדין  דינו  של  המבקש  למעשה  כ .יד

: )אבן  העזר  סימן  ג  סעיף  א(חתיכה  דאיסורא  בכל  האסור  לכהנים  כמו  שכתב  בשולחן  ערוך  

ולא  יקרא  בתורה  ראשון  ולא  ישא  את  כפיו  ולא  יאכל  בקדשי  הגבול  עד  שיהיה  לו  עד "

 ."תיםאבל אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למ. אחד

 .גיאותמשילנו יצראל ר ישעולמים וצו ליה הא לד במקרה זה שכמעט"נלע ההז

 רב אליהו אריאל אדריה

 .הופיע בפנינו המבקש

בית  דיננו   מתחילה  ביקש.  כהן  כקהילתו  בדוע  י,מצוות  וורה  תומר  שתי  דדם  אוא  המבקשה
 .ונתווס כהיחך כעבור זמן נפרד ממנה וביקש לברר את יא. רושה גלאשר לו לשאת

 כהונה  היני  דכל  בזהר  נהוא  שענתו  טמרות  ל,עות  טיא  המשפחתו  בכהונה  הזקת  ח,לדבריו 
 .ביו אוהג ניה הם גכך ולו שהווצמה־ר באזמ

 שפחתי מקער .א

 .יצחק ויעקב: נולדו שני בנים] 'ה[למר אברהם 

 ן  בש  ירה  שבתל.  מעון  ושאובן  רשמותבהם  משניים  ,  ניםבמה    וכרה  ששם  בת  ביו  הצחקלי
 ופיע  הכן  וכתב  בלו  שדות  עירף  צאף  ומשפחה  הולדות  תת  אקר  חשר  אודד'  רופ  פשם  בן  בלוו
 .דין הית בפניב

 .ירורג כופא רוא הבמקצועו וסורתי מדם אוא הודד' רופפ

וסף וי,  בולון  וולףז,  ששכרי:  נים  בלושה  שיו  העקבלי.  מבקש  הל  שבה  רסבא  הוא  העקבי
 . וולף
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, פריםא;  נו  בוא  ההמבקשש,  נימיןב:  נים  ברבעה  איוה,  מבקש  הל  שבוס,  בולון  וולףלז
 השאירו[...]    הצבא  בנהרגשהרון    אשם  בוסף  נבן  ו)אם  מם  גח  אוא  הם  אפק  סש  יגביו  לשרא(  נשהמ
 .יתמר ואלעזר א– נים בניש

 .יולוגים בלדים יו לאין וגרושה לשוי ניה הפרים אאח הין כצויי

בולון ז,  בו  סם  עלם  שיץ  קיה  הע־עשרהרב  אואלוש־עשרה    שן  בשהיה  כי  כציין  ממבקשה
, אשכנזית  הכנסת  הבי  ללך  ההמבקש  וספרדית  הכנסת  הבי  ללכת  להג  נבו  סךא,  ]'ל  [עיר  בוולף

. צא  מא  לך  אסבא  הת  אהכיר  שישהו  מיפש  חמבקשה.  הן  כתורה  לולה  עבו  סת  אאה  רא  לךוכ
 .כהן כםייפ כנשא וכהן כלה עביו אםג, מבקש הדבריל

 אבא  שו  לכתבה  שהן  מחת  אם  עתכתב  המבקשה.  נותוש  בל  ששי,  נשהמ,  מבקש  הדודל
 .דוכן לולים עיו הלה שסבא ולהש

 היתי  השלישית  השתוא.  עמיםוש  פל  שתגרשה,  )מבקש  הל  שודוד(הרון    אל  שנוב,  לעזרא
 ןידת  הבי  בופיע  הלעזרא.  אביבל  ת  בןידת  הבי  בהתגרש  וראלשיוה  ת  משד  כתחתן  הואה.  רושהג
 ת אישר  אשר  אמבקש  לתקשר  הואהי    וכהנים  כם  הי  כנים  שמה  כפני  לו  להמר  אודו  דת  בי  כצייןו
בולון ז, סבא הל שמצבה הל עכן והן כתוב כלו שבא אל שמצבה הל עי כלעזר איין צודע.  מידעה

 .הן כהוא שתובכ] 'ל[ בקבור המבקש הל שבוס, וולף

ל   עכן  וחקביו  יצ  אגדול  של  הדוד  הלה  שמצב  הל  עי  כראהנשבהן    מונות  תציג  המבקשה
 סבא הל שמצבה הל ען כמוכ. הנים כל שיתוב כום שופיע מאל, אובן ושמעוןר, דוד  הני  במצבות

 ".הןכ "כיתוב הכאורהל ראה נאל] 'ל[ בקבר נשר אבולון וולףז

 מאחר  שיתכןו]  'ה  [משפחת  לכהונה  היפור  סגיעין  הני  מרור  בא  לודד'  פרופ  ומבקש  הדבריל
 תלמידי  ובנים  רהעדרב,  כהן  כיבדוהוכ]  'ל[  בקהילה  בובש  חדם  איה  הבולון  וולף  זהסבאו

 .מקום בהיו שכמיםח

 נשים  אולם  כיו  הניהםבשל    ואחיו  ובה  רסבא  הל  שדורות  בולהכ]  'ה  [שפחתמני    בי  כצויןי
 .בחמורה כלה בקמקפידים ומצוות וורה תומריש

 תהבהרו  הת  אהמבקש  מןידת  הי  ביקשב)  31.7.2017  (ח"ט  באב  תשע"י  החלטה  מיוםב
 :דלקמןכ

 :בירור לניינים עספר מותרו נעדיין"

 בו  סתפלל  הבו  שכנסת  הית  בל  שמו  שהו  מהודיע  לתבקש  המבקשה .א
 .את זשה עא לעדייןו

 היר  בילום  צהמציא  לתבקשמ.  בו  סצבת  מל  שטושטש  מילום  צוצגה .ב
 ן  כמוכ].  'ל[  בקבורים  המשפחה  הני  באר  ששל  ובו  סצבת  מלש
 .סוימת מקהילה לייך שקברות הית באם הצייןל

 רובנו  בקבורים  המשפחה  הני  בל  עתונים  נל  כתקבלו  האל .ג
 הבהיר  לו  אצבותיהם  מל  שמונות  תהמציא  לתבקשמ.  הורינגרודו

 .פשרי אינו אדבר הדועמ

 .צאצאיהם ומבקש הל שבו סאֵחי לאשר ברטים פתקבלו האל .ד

 ין  אצבתו  מלע[...]    בקבורמ  ו"ש  תשנת  בפטר  נן  דמבקש  הל  שבו  סחי  אןב
 שום  מן  כמוכ.  צוות  מומר  שיה  הם  אדיעה  יל  כתקבלה  האל.  כהונתו  לכוראז
 .מבקש הב סחי אאצאי צל שכרם זא בא להמ
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 ."עניין בדין הית ביפול טימשך ימבוקשים הפרטים הכשיושלמול

 ם  שי  כירט  פו  שבמבקש  הכוח  בא  ל  שכתבו  מגיע  ה)10.9.2017(ז  "ט  באלול  תשע"  ייוםב
 ך  אספרדים  הנהגי  מפי  לעיקרון  ביהת  הכנסת  היב  [...]  ואה]  'ל[  בבו  סלתפל  הות  שבכנסת  היב
 .רומתו תל עסבו לודה מקהילה הו שבשלטת כנסת הבי בצא ממבקשה. שכנזים אם גו בתפללוה

 שבה]  'ל[  בבור  קשר  אמבקש  הב  סצבת  מל  שרורה  במונה  תנית  שלח  שמבקש  הכוחבא  
 .הן כהנפטר שיתוב כבירור בופיעמ

 רובנו  במצבות  הי  כמבקש  הכוח  בא  תב  כהורינגרוד  ורובנו  במשפחה  הני  במצבות  לאשרב
 .שואהש ב"מ ינאצים הי בידחרבונ

 .שואה בהרגונאחר ש מרטים פדועים יא לצאצאיהם ומבקש הל שבו סאחי לאשרב

, מבקש  הל  שקנו  זבו  סחיא,  צחק  ישפחת  מל  שמצבות  הל  כת  אהנמ  וב  שמבקש  הכוחבא  
 ודגשי.  הנים  כם  הי  כופיע  מלא  –צמו    עצחק  יל  שזו  בכולל  –  הןמ  חת  אאף  בשר  אאצאיוצל  וש

 . ובהקת מרדית חזות חעל בדם אראה נבה וצחק יל שמונתו תת אנו למציא המבקש היכ

 נאלוגי  גוץיעי  למבקש  הת  אןידת  הי  בפנה  ה)2.10.2017(ח  "ב  בתשרי  תשע"  יתאריךב
 )16.10.2017(ח "ו בתשרי תשע" כאריךתב. לאומית  הספרייה  האמצעות  ב)חקר  יוחסין  –גנאלוגיה  (

 א  לגנאולוג  הלדעתו  ששום  מכן  ווגלגנא  הל  שגבוהה  העלות  השל  בובו  סירל  עמבקש  הודיעה
 יועץ  הוכל  ייותר  הלכל  וןידת  הבי  לומצא  הכבר  שמה  לעבר  מוספות  נובדות  עמצוא  לוכלי
 . כהונה הןיינ עגבי לדשות חברות סהעלותל

 הכרעה ויוןד .ב

יוצאים  שני ,  לכאורה  מאותם  אב  ואם,  קרה  יוצא  דופן  כאשר  משני  אחיםלפנינו  אפוא  מ

כאשר ההסבר שנותן המבקש הוא . ענף אחד שכולם כהנים וענף אחר שאינם כהנים. ענפים

 .ובה כיבדוהו ככהן אף על פי שלא היה כהן] 'ל[מסבו שהגיע ל' התחילה'שייתכן שהכהונה 

 הן כוחזקה .ג

 :)א"דושין דף פ עקי(קיימא לן כמבואר בגמרא 

 שורפין  ווקליןס,  חזקות  הל  עלקיןמ:  וחנן  יבי  רמר  אבא  אר  בייא  חבי  רמרא
 דה  נוחזקהה:  הודה  יב  ראמר  דהודה  ירב  כ–  חזקות  הל  עלקיןמ.  חזקות  הלע
 עלהב,  )י"ש  ר–  דותה  נגדי  בלובשת  מיתה  היום  ההיא  שכנותיה  שראוש(  שכנותיהב
 ב  רר  בדרבה  כ–  חזקות  הל  עפיןשור  ווקליןס.  דה  ניסור  אשום  מליה  עוקהל
 תוך  בהגדילו  שתינוקת  וינוקת,  אשה  וישא:  ונא  הב  רר  בבה  ראמרד,  ונאה
 בי  רמר  אזי  פן  במעון  שבי  רמרא.  ה  זל  עה  זשרפין  ונה  זל  עה  זסקלין  נביתה
 תינוק  וירושלים  לבאת  שאשה  בעשהמ:  פרא  קר  בשום  מוי  לן  בהושעי

 א  ל–  סקלום  וין  דבית  להביאוםו,  ליה  עא  ובהגדילתו  ותיפה  כל  עה  לורכבמ
 .חריה אכרוך שפני מלא אדאי ובנה שפנימ

 לקיןמ  "חד  יכתבם  וסקילה  ולקות  מת  אלל  כא  לוחנן  יבי  רדוע  מ)ז  פורשש(ק  "מהרי  הקשהה
 ל  עשורפין  ווקליןס"ו"  חזקות  הל  עלקיןמ  "אמר  וילק  חלאא,  "חזקות  הל  עשורפין  וסוקליןו
 ?לקין מגם שדאי ושורפין ווקלין סםא, חזקות הל עקיןמל שחידוש ההמ: קשה העודו". חזקותה
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 מוכ,  עשהוח  מכ  מהוחזקה  שזקה  חיא  החת  אזקהח:  זקות  חוגי  סני  שישק  ש"מהרי  היארב
 זקה  חש  יךא.  חריה  ארוך  כבנה  שאופן  בנה  בם  עם  אכן  והישא  ואיש  כנוהגים  שהישא  וישא
 על ועלה בהוא ושתו אהיאש זו ל עה זמרו אהישהא והאישש –  מירתםי  איד  על  הוחזקה  שחרתא
 ךא.  מירתם  אדי  יל  עבאה  שזקה  חספיקה  מלקות  מןייענל.  עיר  הנשי  אצל  אדבר  התקבל  הה  זדי
 בוצות  קתי  שין  בילק  חוחנן  יבי  רלכן  ועשה  מידי  על  באה  שזקה  חריך  צהפשר  וקילה  סגביל
 .חזקהה

, ים המדינת מאוב הישא ויש אאם ש)ככה  הלי ביאהריסו ארק א מהלכותפ( וברם ס"רמב הנםאומ
 חר  אדם  אאם,  ום  ילושים  שמשך  בך  כהוחזקוו,  "עלי  בהז  "ומרת  אהיאו"  שתי  אוז  "ומר  אהוא

 אנשים  לך  כיוחזקו  שספיק  מפשות  נדיני  לגם  שדבריו  בבוארמ.  ותו  אורגים  ה–  הישא  הל  עאב
 .מירתםי אידעל 

 אמירה  בהרגים  נםי  המדינת  מבאו  שו  ואימן  בו  אאחותו  וח  שא)ט  יימן  סבן  העזרא(ח  "ב  העתד
 ין  אכן  ולזקה  חק  רלא  אאיה  רין  אום  ילושים  שחרי  אם  גהריש,  ום  ילושים  שוחזקו  הא  לפילוא
 מדינת  מבאו  שהישא  ויש  אגבי  לבלא.  ום  ילושים  שחר  אבין  לום  ילושים  שוך  תין  במינהא  פקנ
 שת  אהיא  שדע  ילא  שומר  לבועל  היכול  ששוםמ,  ום  ילושים  שפחות  לנמשכה  שזקה  חריך  ציםה
. דבר  התפרסם  מום  ילושים  שחרי  ארק  וום  ילושים  שוך  תפורסם  מיה  הא  לדברהאחר  ש  מישא
 .ום ילושים שיוחזק שריך צתמיד שתבו כםז ש"הט ות שמואליבה, קת מחוקקלח הךא

 נידוןב.  מעשה  בו  אדיבורב:  ופנים  אשני  מאחד  בהיווצר  לכולה  יזקה  חי  כמדים  למצאנונ
, ממילאו,  יו  הדאי  ואשון  רתורה  להייעל  ופים  כשיאת  נמו  כהונה  כזקת  חיוצרים  שעשיםמ:  ידןד

 .ןייענ ובר דכל להונה כזקתה חהוו מדאי ונכד וןי ביד על לה אעשים מל שמשכם ה,לכאורה

 י שבא ואמר כהן אנימ .ד

 .יש לדון במקרה דנן בשורשי התהוות החזקה

. 1925בשנת  ]  'ל[  להגיע  מרובנו  שבאוקראינה,  בולון  וולףז,  סבו  של  המבקש,  אמור  לעילכ
חיל  להתפלל התיישב  במקום  והתהוא  .  יע  לבדו  ללא  כל  בן  משפחה  נוסף  המכיר  אותוהגהוא  
יכול  לאשר   ינואאיש  [...]  המקומי  המורכב  כמעט  כולו  ממהגרים  מארצות  שונות  סת  הכנת  בבי

ן שיירות  אינ.  כאשר  הוא  עולה  לתורה  ראשון  וכן  נושא  את  כפיו,  או  להכחיש  את  דבר  כהונתו
ם  יש  פגם  בחזקת  הכהונה  כאשר  כל  המידע  על אהשאלה  היא  .  וכן  להפך]  'ל[מצויות  מרובנו  ל

עצמו ברובנו וכן  ואין  שום  מידע  כיצד  נהג הוא  בולון  וולףזהכהונה  במשפחה  זו  מתחיל  מהסבא  
 .שנים לושיםשהיה כבן ] 'ל[בהגיעו ל, דבר אחד ברור. ברהםאוסבו  עקב יכיצד נהגו אביו

 .חזי אנןנ

' הן  אניכ'וזה  אומר  '  הן  אניכ'זה  אומר  :  כן  שני  אנשיםו:  "איתא  )ב"ע  גכדף  (משנה  כתובות  ב
 ".יתן להם תרומהל: "י"פירש רש." אינן נאמנים –

 בן  העזרא(  שולחן  ערוךהוכן  הטור  ו  )גכה  ילה  י  ביאהריסו  אק  כ  מהלכותרפ(ם  "פי  זה  פסקו  הרמבל

ינו  נאמן  ואין  מעלין  אותו  לכהונה  על  פי  עצמו א  "–"  הן  אניכ"שמי  שבא  בזמן  הזה  ואמר    )ג  ימןס
ונה  וחללה  ואינו וזבל  אוסר  עצמו  בגרושה  א  "'וכו"  ולא  יקרא  בתורה  ראשון  ולא  ישא  את  כפיו

 ".וקה ל–ואם נשא או נטמא , מטמא למתים

 ".כהן אני"לומר  י־נאמנותואלמרות , אמרו שלושה טעמים מדוע כהן זה נאסר בגרושהנ
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א  אנפשיה  חתיכה ויוש'שהוא  נאסר  מדין    היא  ורוב  הפוסקים  )םש(משנה  יטת  המגיד  ש .א
 .'דאיסורא

', אויוש'שאדם  לא  נסקל  מדין    )פרק  א  מהלכות  איסורי  ביאהב(בואר  מהאחרונים  תמהו  שהרי  ו
 ימן סזון אישחאה בר(לחלק בין סקילה למלקות  האריכוו'?  אויוש'תכן  שילקה  מדין  ייואם  כן  כיצד  

 .)א"ע  אורה יבמות פזובקרן, ק יז"ב ס

ה  נאמנת  על ישכשם  שא:  ש  שכתבו  שנאמנותו  היא  מדין  עד  אחד  נאמן  באיסוריםי .ב
שערי  יושר  שער  ו ,  ג  ימןסאמרי  בינה  עדות  (כך  כהן  נאמן  על  עצמו  ,  ן  טהרתה  וטומאתהייעצמה  לענ

 .)ועודק ב "כא ס ימןסדברי יחזקאל , חק רפ

על  פי   וחזקהבם  מדבר  "שהרמב  )ק  ירר  שער  ו  פשֹינה  למלך  שם  ושערי  שראה  מ(ש  שפירשו  י .ג
 .ם"אחרונים דחו הבנה זו מאחר שהיא דחוקה בלשון הרמבהאר שאך , עצמו לכהן

' כרך  טז  עמ(ר  "ראה  בפד'?  וחזקה'ם  אנשי  המקום  אינם  מאמינים  לו  שהוא  כהן  האם  חשיב  א

צל  העולם  הרי  זה  כעין אם  הוחזק  א  )שער  ו  פרק  ח(  רשֹילפי  השערי  :  שהדבר  תלוי  במחלוקת  )124
אבן (אך  לפי  החתם  סופר  בתשובותיו  .  'וחזקה'ואם  כן  אפשר  שיש  להחשיבו  כ',  יתחזק  איסוראא'

ם  הוחזק  ולא  נשמעה  שום  ריעותא אוהיינו  ש,  חזקת  בירור  זקה  זו  היא  ח)העזר  חלק  א  סימן  מא
כמו ',  וחזקה'  כאין  מאמינים  לו  אין  לדונו  כלשהי  כאשר  מסיבה,  ואם  כן.  בדבר  מן  הסתם  הוא  כך

 .שכתב החזון איש שאם היו בני העיר מסתפקים בהם ובדבריהם לא מקרי הוחזקו

 :)ק א"ג ס ימןס(כתב הפרישה ו

בחזקת זה  ן  המל  הכהנים  בזכ  "ם"בשם  הרמב'  ב  ימןסדכתב  בעל  גב  ף  וא
בל  מי  שבא  ממדינה  אחרת  ואין  אנו אהיינו  מי  שיש  לו  חזקה  ,  "כהנים  הן

 "[...]ואסור לאכול בתרומה דרבנן  ו חזקהאין ל – מכירים אותו

 : ך"יא את דברי הרמ הב)אבן העזר שם(ת יוסף יבה

וכן  הדין  נותן  דלא  איכפת  לן .  מנהגינו  להאמינו  לקרות  בתורה  ראשוןד[...]  
 –שמא  יעלו  אותו  מקריאת  התורה  לתרומה  ?  מאי  אמרת,  אם  יקרא  ראשון

 ."ולי האי לא חיישינן בתרומה דרבנןכ

 .ם עיקר"דברי הרמבש סייםו

תב כ,  ך"הביא  את  דברי  הרמ  )ל"נהוהובא  בבית  יוסף    םשלכות  איסורי  ביאה  ה(ם  המגיד  משנה  ג
איפשר לומר שמפני שאין אנו נוהגין כלל  ל מקוםכומ. ין  מביאין  ראיה ממנהג בטעותא:  "ליהםע

ן  ראוי אי  על  פי  כןף  או  ":וסיים"  ,בארצותינו  בתרומה  לא  חששו  להאמינו  בקריאה  בתורה
 ."לעשות כן

אבן (א  "הרמ,  לעלות  לתורה  ככהןין  שמאמינים  לו  לעני  ך  דיבר  על"רמהף  על  פי  שאהנה  ו

זה ן  המבז  לישא  כפיוודנאמן  לקרוא  בתורה  ראשון    אומריםש  וי:  "כתב  )ג  ימןסש  יר  –ם  שהעזר  
 )אק  "סם  ש(  י  תשובהחוראה  בפת."  שאין  לנו  תרומה  דאורייתא  שנחוש  שמא  יעלו  אותו  לתרומה

 .א עיקר להלכה"שהביא מדברי הפוסקים שדברי הרמ

וכן  נוהגין  האידנא  בכל  מקום  שאין  נוהגין  בתרומה  בזמן  הזה  וליכא :  "א"הוסיף  הרמו
 ."למיחש למידי

לא שף    אהוסיף  שמותר  לו  לשאת  את  כפיו  שא"ברי  הרמדעמדו  על    שולחן  ערוךהפרשי  מ
 .ך"הוזכר דבר זה ברמ
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ך  לכאורה  יש  לחשוש  שמא  יעלוהו "דברי  הרמ  שלאף  על  פי  ש)ק  ב"ס(  בית  שמואלהביאר  ו
כל  דבר   לא  ודאיא:  "בית  שמואלהוכלשון  .  אין  לחשוש  לכך  םיימקריאת  התורה  לנשיאת  כפ

 ." שאין לו הנאה לא חיישינן שיעשה איסור

יה עלי(ה  שהוא  דבר  שבפרהסיון  כתב  דכיו  )ק  א"ס(בעל  ההפלאה  בספרו  נתיבות  לשבת  ו

כתב  עוד ו.  זקה  שלא  היה  מעיז  פניו  לעשות  כן  אם  אינו  באמת  כהןח  )יםת  כפילתורה  ראשון  ונשיא
 .איך נכפה אותו מספק לבטל מצוותו' לברךיי ה עלוורי לי שאני כהן ומצב'שהוא אומר ון יוכד

, לא  בכל  דבריו  הכריע  כן,  ך"א  כהרמ"כתב  שאף  שהכריע  הרמ  )ק  ג"ס(  בית  שמואלהנם  ומאו
יש  לחוש  שמא  יעלו  אותו ,  ו  בתרומה  דרבנן  כגון  בארץ  ישראלובמקום  שנוהגין  האידנא  אפיל
ן  נאמן ייבכל  ענ,  א"לפי  הרמ,  ומדבריו  משמע  שבחוץ  לארץ.  מקריאת  התורה  לתרומה  דרבנן

 .חיישינן רץ ישראלאלומר כהן אני ורק ב

שהיום  מנהג  פשוט  ומקובל  בכל   הביא  שבספר  בית  הלל  כתב  )ק  א"ם  סש(בל  הבאר  היטב  א
אפילו  בארץ  ישראל  להעלותו  לתורה ,  "הן  אניכ"  להאמין  לכל  מי  שבא  ואומר  תפוצות  ישראל

 .ראשון ולישא כפיו ואין מערער וחולק בדבר

עצמו  לקריאת   לכהן  על  פי  להאמין  ן  הזהמגם  אצל  הספרדים  כתבו  הפוסקים  שנהגו  בזו
ת "ת  שואל  ונשאל  בשם  ספר  ארץ  החיים  בשם  שו"כמו  שכתב  בשו  ,התורה  ונשיאת  כפיים

מעלין  אותו   –"  יהן  אנכ"שכתב  שכשבא  אחד  ממקום  ידוע  ואומר    )קמט  ימןסא  "ח(ט  "רימה
אין אדם עשוי לשקר בכך שלא , היכא  דשכיחי שיירתאד  "קרוא  בתורה  ראשון  ולישא  את  כפיול

 ".תהא עלייתו ירידה

 א  היוליש  לחשוש  במקרה  דנן  ש'  יירות  מצויותש'מצד  הטעם  של  :  ידןדנם  בנידון  אומ
עם  שלא  חוששים  שאדם  יעשה  איסור טאך  ה,  שיוכלו  להכחישו]  'ל[צויות  מרובנו  לשיירות  מ

ם  ולעלות  ראשון ייין  אדם  מעיז  פניו  לישא  כפאטעם  שחזקה  הבדבר  שאין  לו  הנאה  מכך  וכן  
 .ידןדאף בנידון  שייכים לתורה אם באמת אינו כהן

מקרה  שמגיע ב,  א"ובין  לדעת  הרמ  שולחן  ערוךהמבואר  שבין  לדעת    מר  עד  כהאכל  הנמ
ין   ב–כהן  ונוהג  מנהגי  כהנים    ומר  שהואאוא  הו,  מכיר  אותו  ף  אחד  אינווא,  אדם  ממדינת  הים

אם  רוצה  אותו  אדם  לשאת  גרושה  יש ,  ינו  נאמן  לומר  כךשאאמר  שנאמן  לומר  כהן  אני  ובין  שנ
 .בכך איסור דאורייתא והוא לוקה

א "ר  לפי  דברי  רבינו  הרמבן  עדת  אשכנז  אש  ואהל  אחת  כמה  וכמה  שהמבקש  שלפנינו  ע
יא  אפשיה שוו'ן  מדין  כפילו  הוחזק  אוממילא  ,  לפי  כל  האמור  לעיל,  סבו  הוחזק  ככהן  לכל  דבר

 וגם  המבקש  נוהג  ככהן  כבר  קרוב  לשישים  נו  אחריו  גם  נהג  כןבאחר  שמ',  חתיכא  דאיסורא
ן  ואולי  אף שאינו  נאמ  שולחן  ערוךהואפילו  לפי  דברי  .  מדובר  במשפחה  שהוחזקו  ככהנים,  שנים

 . אסור לו ולזרעו לשאת גרושה וחלוצה וםמקל כמ, לא הוחזק

ל  עוסק  כאשר  אין  הכחשה "ל  הנכאחר  ש  מכאורה  יש  לשדות  נרגא  באמור  לעיללש  לאא
 .מפורשת של מאן דהוא הסותרת את חזקת הכהונה

, םיש  בני  דודים  שאינם  כהני  בולון  וולףזילו  היה  ידוע  באותה  תקופה  שלאנידון  דידן  בך  א
ציבור מחזיקו ככהן וממילא אין חזקתו מועילה לבניו הא היה ל, וידמצ סבר מספקא הכן שלליתי

 .אחריו

ה  באמתחתו  תשובה  טובה יתשהיה  אדם  דתי  הי  בולון  וולףזשלוד  כן  מאיתי  גיסא  אידךמ
ממילא  התנהגות  בני  הדודים  שאינם .  מדוע  ולמה  הוא  נוהג  בכהונה  ובני  דודיו  אינם  נוהגים  כך
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תה ייאילו ה –חזקה ואולי אף פחות מכך  לכל  היותר כחזקה נגדת  ם  מול  הנהגתו  שלו  נחשבכהני
לומר   שיולפיכך  ,  שבני  דודיו  אינם  נוהגים  כך  יותו  נוהג  בכהונה  אף  על  פיהלו  תשובה  טובה  ל

כי  כל  דפריש   ין  לומר  במצב  כזה  באופן  ודאיאאך  ,  שיש  כאן  ספק  גדול  באשר  לחזקת  כהונתו
 .וב העולם אינם כהניםמרובא פריש ור

 מנינו זהני כזקתח .ה

 .הפוסקים דנו באריכות לגבי חזקת כהני זמננו

 : יכם את הדברים ס)הוציא לריךה צ" דביאורים ו בימן סבן העזרא( זר העשנת מספרב

 ך אהנים כחזקת בק ריו האמוראים הזמן בהיו שכהנים הכל שדוע יהנהד[...] 
 בלא,  זקה  חהני  כדיןכ,  רבנן  דתרומה  באל  אכלו  אא  ללכן  ויוחסים  מיו  האל
ן מז  בכהנים  הין  דדיין  עם  אפוסקים  הנחלקוו.  ורה  תל  שבחלה  ותרומה  באל
 הני  כשובים  חאינם  שאומריםיש  :  תלמוד  הבזמן  שזקה  חהני  כדיןה  כזה
 צת  קדיין  עיו  ההאמוראים  ותנאים  הימי  בדוקאש,  הנים  כספק  כלא  אזקהח
 ימןה  סק    פרבא  קמאבב  (של  שלמהם  י  הקט  נךכ[  זמננו  בא  לבל  אידיהם  בחוסיהםי
ה רוי(ך  "שה,  )נג  קימןס(ו  "הרי  מכתבון  כו,  )  דימןח  סק    פרחולין  בבריו  דל  עחזר  והל

 יםחיח  רוא  (פרים  אביתה,  )נה  קימןא  סק  חל  (עבץ  ישאילתה,  )ק  ט"  סכב  שימן  סהדע
 דאיו  תורת  בם  הזה  הבזמן  שכהנים  האף  שאומריםש  יו.  ]'ש'  מ'  א.  עודו)  ו  ימןס
 מד  חשדי  בבה  ראריכות  באהר,  פוסקים  הוב  רעת  דזאתו[  ם  השרים  כהנים  כבחזקתו
' מ'  א.  ח  סימן  תנז  סעיף  ב  הביא  את  שתי  הדעות"א  או"וברמ.  ב  צלל  כף  כערכת  מלליםכ
 .]'ש

ק חל(  עקב  יבותת  ש"שו  בידש  חהנים  כפק  סויה  הזהן  מבז  דן  דאמראמ  הלפיו
  על סק  פ)לה  רימןס(ם  "רשדת  ה"בשו  שיון  כ–  לוצה  חנשא  שכהן  ש)ג  צימןא  ס

 דאים  והנים  כינם  אחוס  יתב  כהם  לאין  שכהנים  ש)ד  צימןס(ש  "ריבת  ה"ו  שיפ
, הן  כינו  אמאש:  פיקא  ספק  סשום  מבויה  שישאה  לזהן  מז  בכהן  לותר  מלכןו
 הן  כא  הדיןוה  דכן  יש  לומר  אם  –  יא  ההורה  טמא  שהן  כצי  לומרם  תמאו

 הא  ילא  שדי  כהוציא  לותו  אופין  כין  אהונה  כאיסורי  משהה  אזהן  מז  בנשאש
 .הן כינו אשמא דעושה מגטה

ת "בשו  ו)ה  פימן  וסמט  קימןא  סק  חל(ט  "הרית  מ"בשו  שיף  על  פא  שוד  עכתבו
זה זמן  ה  בכהן  לאסור  שכתבוו,  ם"מהרשד  הל  עלקו  ח)ז  יימןס(  שני  הוטח
, פק  סהני  כלא  ודאי  והני  כחשבים  נכהניםה  הזהן  מז  באףש,  בויה  ששאתל

 ].'כוו[ם "רשד השיטת כא לןמיי קוםמקל מכ

 חוס  יל  עעז  להוציא  לחלילה  שתב  כ)ו  נימןס(  חזקאל  ינסתת  כ"שו  במנםא
 כוף  לשה  יזהן  מז  בגם  שסק  פלכן  ודיון  פבלי  מבכורים  הל  כשיהיו  והונהכ
 בברכי  ו)  גימןס(  וסף  יכרוןת  ז"שו  בסקו  פכןו.  לוצה  חשא  נם  אפילו  אהוציאל

 ספרוב(ט  "מבי  ה)ת"וש(  עת  דוא  הן  כבאמתו.  )ק  ג"ס]  אבן  העזר  סימן  ו([  יוסף
 . ם הדאי והניה כזהן מז בכהנים ש) כרק פיאה ביסורי אלכות הפר סריתק

 : תב כ)סו קימןס( איר יוותת ח"שו בכןו

 פיקא  סם  ה[...]  הניכ]ש  כתב  ש"הריב[  אילו  כ]תמהתי:  לפנינו[  ני  אמהת
 רכותיהןכ  ב"או,  כי  הלייהו  עלימרי  דמרייהו  ליחא  נא  לחלילהו,  הנאכ
 פק  סדיהם  יל  ענפדו  ששראל  יכורי  בכלו,  רכה  בפק  סהנים  כרכתב
 . דוייםפ

  ס ימן  סשובות  תובץק(  פרם  סותת  ח"בשו  ו)  בימן  סבן  העזרא(  ב  לקרית  ח"שו  בםג
 וד  עייןע.  ן  כסקו  פ)ג  נימןס(  ריה  אםת  ש"בשו  ו)ב,  ה  כף  דתובות  כידושיח]כן  ב[ו
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 ייןע.  חרונים  ארבה  התבו  ככן  שהביא  ש)בצ  ות  כ  אערכת  מלליםכ(  חמדי  שדב
ת שבו  היטת  של  עכתב  ש)ז  טימןג  סק  א  חלמ  קהדורהמ(  משיב  וואלת  ש"שו  בםג

. ל"נ  ככתב  ש)  גימןס(  זון  איש  גם  כן  בחעייןו,  ה  זל  עסמוך  לחלילה  שקביע
 באר  בוד  עייןע.  )עזר  הבן  אל  עפרו  ססוף  בודפסת  משובהת(  לבוש  העל  בסק  פכןו
  ז ימן  סלקמןק  ה  ו"סק  ג  ו"ס]  שם([ש  "בפת  ו)ק  ד"סק  ב  ו"ס]  ר  סימן  ואבן  העז([  יטבה
 .)דק י" ס]סימן ו([ אן כסקיםופר הבאוצ ו)ק ב"ס

 כי  ההלכה  מעקב  ישבות  הברי  דחו  דפוסקים  הרוב  שיוןכ,  לכה  הלעניןו
ה זהן  מז  בגם  שבואר  מכופין  שסתם  ששולחן  ערוך  המדברי  שבפרט  וקטינןנ
 .התיר לסניף ליטתו שצרף לפחות לפשר אם איןיע יש ליהומ. ן כדיןה

 .זר העשנתד מ"כע

 סולי פגרש לזקה חהניכופין  כאם הפוסקים הדולי גין בדולה גחלוקת מה זןייענ ביש שזינןח
 .החמיר לש יאורייתא דבאיסורים שא לןמקיי והונהכ

 ש  יולםא.  עילם  ל"מהרשד  היטת  שת  אבסיכומים  ודיון  בדבריו  בזכיר  המבקש  הכוחבא  
 ת  אירף  צלכך  ודרבנן  מאיסורו  שבויה  ששאת  לרוצה  ההן  בכווקא  דיברם  ד"מהרשד  הי  כדגישהל
 שבות  הםג.  גרושה  והן  כל  שורה  תיסור  אתירם  י"המהרשד  שןיינ  מךא,  לעילש  ד"ריב  הבריד
 אסורה  הלוצה  חשא  נבר  ככהן  כשדיעבד  בק  רבריו  דת  אירףם  צ"מהרשד  הדברי  בהחזיק  שעקבי
 ל  עם  געקב  ישבות  המךס,  רבנן  דיסור  באמדובר  ושאה  נכברש,  זה  כמקרהב.  דרבנן  מול
 ליו  עאסורה  הרושה  גשאת  לכהן  לכתחילה  להתיר  לאיה  רום  שנו  לין  אךא.  ם"הרשדמ
 י  ביאהריסו  אלכותה(  מלך  השער  התבום  כ"מהרשד  הדעת  בלה  אסברות  שאיתי  רובש.  דאורייתאמ

 . )ט קימן סבוהבא( מואל שברת ד"שו ו)מט קימןא סק חל(ט "מהריה, )ט ירק פוףס

 ספר  בפהש  י"הר  מברי  דת  אביא  ה)ב  יות  אות  בית  יוסףהג  ו  הימן  סבן  העזרא(  גדולה  הכנסת  בםג
 :שונו לזוו, ) בימןח סק  פררכותב( ירושלמי הל עראה מפהי

 צמו  עחזיק  מהוא  שמאחרד,  הונה  כיסור  אפק  סשום  בהקל  להן  כשום  ליןא
. חומרא  לזקתו  חתר  באזלינןד,  הונה  כיני  דומר  חל  כנהוג  לו  לש  יכהןל
 הקלש  ל"ריב  הדברי  מלמוד  לרצה  שי  מראיתי  שפני  מה  זכתוב  להוצרכתיו
 פילו  אחמירח  ה"מ  שימןש  בס"ריב  ההרי  שליתאו,  יסור  אספק  בכהןל
 הצריכו  לו  ליה  הא  להן  כפקה  סי  לשיב  חאיו,  הוציאה  לכהן  לרבנן  דגרושהב
 .רבנן דפק סיה להויד, הוציאל

 איסורים  ליתרו  הת  אמגבילים  השם  י"מהרשד  הל  עלקו  חרבים  שבדמל  שבירור  בואיםר
 ןוויש  כ"ריב  הברי  די  פל  עולא  קהוציא  לאין  שסוברים  הישו.  דיעבד  בל  שמצב  לו  ארבנןד
 . חזקה הגלל בדרבנן מרושהגף  אשאתלן הכ לוסר אחרת אתשובה בצמוש ע"הריבש

 :תב כ)ק ד" סלכה הבירור ו בימן סישר( בן העזר אל ערורה בבן אספרב

 לה  חענין  לתב  כ)ה  לימןה  סק    פרבא  קמאב(  למה  של  שיםל  ב"מהרש  ההנהו
 מו  כיחוס  הנו  לין  ארבים  הבעוונותינוד,  זה  הזמן  בכהנים  ליתן  לאין  דחרםו

 היו  שהאמוראים  ותנאים  הזמן  בחורבן  האחר  לפילו  או  אבית  הזמן  בהיהש
 חוסיהם  ייו  הןעדי  ובית  הימי  מרוב  קהיוה  טהרות  ותרומות  בזהרים  נדייןע
 הלואי ותבלבלו נגירושים וגזירות וגלות  הריכות  ארוב  מבעוונותינוו,  ידיהםב
 ודאי  לרוב  קלוים  והנים  כרע  זבלא,  חול  בודש  קרע  זתבלבל  נהא  ילאש
 ].'כוו [תבלבל נרוב הלו כא לאם ונתבלבלוש

 שראל ירץ אהני כין בחלק לתב  כ)ומן    סיח  חייםרוא  אק  חל(  פרים  איתת  ב"בשוו
 מאז  כמקומם  בביתתם  שצרים  ממלכות  ושראל  ירץ  אבניד,  שכנז  אני  בכהניל
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 ף  אזקה  חהני  כם  השפירו,  ]'כוו  [גירושים  הלטול  טליהם  עיה  הלא  ותה  עןכ
 כלי  מהורקנו  ששכנז  אמדינות  ולו  אדינות  מני  בבלא,  ידם  בחוסם  יתב  כאיןש
 .ל"הרש מכתב שמו כנתבלבלו שחוש לשי] 'כוו [גולה למגולה ולי כלא

 ביעיתש(  זון  איש  החכןו.  הנים  כאינם  דחוש  לש  ימננו  זהני  כלדעתם  דמצאנ
ה זהן  מז  בלוים  וכהנים  למעשרות  ורומות  תתת  לאין  שצדד  מ)ב  יות  ה  אימןס
 לא  שמדקדקין  שין  דית  בנו  לאיןו,  דות  עבלת  קלי  בעצמם  מהוחזקו  שיוןכ
. ין  דית  בי  פעל  וחד  אד  עריך  צדין  המן  וצמו  עי  פל  עתורה  ליעלה  ופיו  כשאי

 ן  התורה  הן  מלאא,  דאי  מותר  יחששל  ש"מהרש  כלא  דנראה  דסיק  ממנםא
 הקל  לין  אכמים  חהחמירו  שהונה  כעלת  משום  מק  רלאא,  בר  דכל  לחזקתןב
 . מעשרות ורומות תהם ליתן לין אלכןז ו"זהב

 שוםמ,  רושה  גספק  בפילוה  אזהן  מז  בהקל  לזה  מלמוד  לין  אמעשה  למנםא
 הם  בוהגיםנ,  רער  עליהם  עצא  ילא  שכהונהב  מוחזקות  המשפחות  הכלש
 מד  חהשדי  והלבושט  ו"מבי  הכתבו  שכמו  ותורה  הן  מהונה  כדושת  קיוםכ
 .הוציאה לריך צרושה גפק סהנושא דמחבר הפסק שכמוו

 חזקה הל עמתלא אתןנ .ו

 : )סימן יז( את תשובת חוט השני ]בלשונו שלו[ הביא )ק א"אבן העזר סימן ו ס(הפתחי תשובה 

שנה  לכל  דבר  שבקדושה  לישא   מש־עשרהחש  אחד  שהיה  מוחזק  לכהן  איב
ועתה  קידש ,  כפיו  ולפתוח  ראשון  ולקרוא  ראשון  ולפרוש  מטומאת  מת

גרושה  אחת  והכחיש  את  כהונתו  לומר  כי  מעולם  לא  היה  כהן  ומה  שאמר 
שהוא  כהן  לא  היה  אלא  בשביל  ליטול  גדולה  לעצמו  לפתוח  ראשון  ולקרוא 

 . ראשון

 : בכתו

בר  פשוט  שאין  הכהן  יכול  להכחיש  מה  שהיה  מוחזק  בו  זמן  רב  שהרי דה
חזקה  של   ןל  שככוזקת  שלשים  יום  הוא  חזקה  אפילו  להיות  הורגין  חו  לאפי

הרי  נתן  אמתלא  לדבריו  שעשה  כן  כדי  ליטול :  שנים  ואין  לומר  מש־עשרהח
דכל ,  ועוד;  שאין  האמתלא  מבוררת,  חדא:  ה  אינו  מכמה  טעמיםז[...]  גדולה  

היכא  שעושה  איסור  לאו  כל ל  דכ,  ועוד[...]  אמתלא    מהניא  עשה  מעשה  לש
דחזקה  זו  של  נשיאת  כפים  אלימא  טפי  שאין ,  ועוד[...]  לתת  אמתלא  ה  כמיני

ועוד  נראה  דכל  מקום  שאמרו  חכמים  דמהני  אמתלא ;  האמתלא  מועלת  בה
היינו  כשאמתלא  הוא  לסלק  את  ההיזק  אבל  אם  אמר  שעשה  כן  לשם  תועלת 

כזה  אין  סברא  שתועיל   כךל  ועוד  דבזמן  ארוך  כ[...]  ני  אמתלא  לא  מה
 [...]אמתלא 

 : ללו הטעמים המכל שכתבו

 זה  המן  זין  בילוק  חאין  ו[...]גרשה    לותו  אכופין  והונתו  כהכחיש  לכול  ייןא
זמן   בכהנים  הכל  שיון  כאדרבהו.  חוס  יתב  כהם  להיה  שראשונים  הדורותל

 .כהנים האר שמו כוא הזה הכהן הן כם אחזקה החמת מכהונתן בן ההזה

 בו  סו  היה  בא  לם  גי  כראהנ,  ידן  דנידון  בם  גייכות  שברותיו  סרובש,  שני  החוט  הברי  דפיל
 ו  אבוד  כשם  לאת  זעשה  שאומרו,  אשון  רתורה  לעלהים  ופי  כנשא  שנים  שאחרל,  מבקש  הלש
 ועילה  מא  להוב  טמתלא  אפילו  שאאחר  מהן  כאינו  שומר  לאמן  ניה  האל,  יבדוהו  כהקהל  והרבש
 ל  עעם  פל  כעובר  שזה  מדול  גשע  רך  לאיןו'  שע  רצמו  עשים  מדם  איןא  'י  כהטעםו.  זקה  חגדנ
 .'איסורא דתיכה חנפשיה איאשוו' דטעם מגםו. בטלה לרכות בברך מכן ושה עיסורא
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 לבד  בהשערהה  ובר  סו  זלאא,  את  זמר  אאל,  בולון  וולףז,  סבא  האשר  ככמה  ומה  כחת  אלע
 .לל כבוססת מאינה שמבקש הלש

 ת  אעזבה  שנוסים  אמשפחת  בקט  עס"מהריה.  שני  החוט  הדברי  לדם  ק)מט  קימןס(ט  "מהריה
 אחרל".  הןכ  "שם  בגרותיהם  את  אחתמו  ודוכן  ללו  עמשפחה  הניב.  כהונה  בשהימש  ופרדס
 יטול  לצו  רלא  אהנים  כינם  אהם  שטען  ורושה  גהבנים  מחד  אידשק,  ך  כנהגו  שנה  ששרה־עמשח
 הם שאמרהש, ליה עסמוך לאיןש, צפת בחת אזקנה מלא אינו  אהונתם  כקורמ  כל  ועצמם  לדולהג
 .הונתם כת אהגו ניה פעל והנים כמשפחתמ

ו שו  דמחמת  וחזקה  החמת  מהנים  כדאי  והם  שליהם  עסקוט  פ"המהרי  ונציה  וכמיח
 יבדו  כרק  שמבקש  הדברי  כאמר  נפילוט  שא"מהרי  הדברי  משמעמ.  איסורא  דתיכא  חנפשייהוא
 דין  מלפיו  כוחזקות  מוצרתי,  נים  שספר  מך  כנהגתו  הצםע,  הן  כאמת  ביה  הא  לך  אןה  כביו  אתא
 .ניו בלפי כם גממילא ואיסוראה דתיכ חנפשיה אאויוש

 לאו  ווחזק  הדות  עי  פל  עדאי  ונים  שמה  ככהן  להוחזק  שאחר  ממעתהו:  "ט"מהרי  ההוסיףו
 .)ד עימןס( בע שארת ב"שו בם גאהר". פשיה נאורועי למיניה כלכ

 :ייםט ס"הרימה

 פרוץ  ורא  דכשיר  אלא  וכך  לריכה  צשעה  הם  גך  כהדין  של  ענוסף  דלבדמ
 צמם  עניחו  יהם  שקום  מכל  במורים  השלום  וס  חאםו,  עומד  הל  ערובהמ
 פה  ירושה  גראותוב,  זמן  האנוסי  מאילו  מפרטב,  הן  כלכ,  ה  זדבר  בתרשליםמ
 ".הן כני איןא "יאמר וכהן ללא שדו ית אמלא יעשירהו

'   ומוארוןב'  צ,  וזנטלר'  ש'    חרבנים  הגאוניםה(  נתניה  בןידת  הי  בנו  חברי  ד)111'  מ  עז  טרךכ(ר  "פדב

 תורהלביו    אעלה  שמהו,  ביו  אלא  ווא  האל,  הן  כיה  הא  למעולם  שטען  שדם  בא)רבשטייןפ'  מ
 הן  כיה  הא  לאשר  כקרה    זיה  והכבדו  לצה  רהרב  שפני  מלא  אהן  כעלה  ששום  מיה  הא  לאשוןר
 כיבדוהו  שמרת  אכנסת  הי  בבאי  גםג.  חרים  אהנים  כמו  כדוכן  ללה  עא  לעולםמ  ךא,  תכנסת  הביב
 ישואין  נבתיק  שאה  רם  גם  שןידת  היב.  להםת  שכנסת  הבי  בהתפלל  ליבוא  שכבדו  לדי  כק  רכהןכ
 .הן כהוא שישואין נתעודת בתוב כאב הלש

, רמו  גהן  כוא  ה–  מבקש  ה–  בנו  שסק  פממילאו,  אב  הענות  טת  איבל  קא  לם  שןידת  היב
. כהן כהחזיקו לנו בגבי לם גינה מפקא נכך בש יבות רנים שכהן כהוחזק  וכהן  כנהג  שימאחר  שמ
 .אריכות בם שאהר

 יבדוהו  כרק  והן  כינו  אמבקש  האבי  שמפורש  בהגבאי  ואבהענת    טלמרות  שדבריהם  מואיםר
 ברה  סעלה  מהמבקש  שידן  דנידון  בכמה  ומה  כחת  אלע.  ענותיהם  טת  אןידת  הי  ביבל  קאל,  כהןכ
 לושה של שזקה חידן דנידוןבש  יכןו, יסוס בום שלא ללבד בתאוריהכ, כהן כבו סת אכיבדוש, וז
 .רושה גשאת למבקש להתיר לין אאיודוב, הונה כל שפחות לורותד

 יני  דכל  בזהרו  ננים  שבמשך  שצמם  עמבקש  הבי  אל  עו  אסבא  הל  עק  רנים  דיינו  הם  אהנהו
 וט  חבעלט  ו"מהרי  הדברי  כנים  דהיינו  שאיודו  לרובק,  ביהם  או  אילדיהם  לשר  קלאל,  כהונהה
 . ולם כלפי כוא הד חהונה כזקת חיןד? נכד הו אבן הצל אדין השתנה ידוע מן כםא. שניה

 . את זושה עביו את אראה שא לם אדוכן לולה עיה הא למבקש האבי שפק סיןא

 ל  שקהילות  הרובבאחר  ש  מראית  נינהא]  'ל[ת  בכנסת  הבי  בסבא  הת  איבדו  כי  כטענה  הםג
 יה  הכולל.  מעמד  בו  אכסףב"  כהונה  הנייתק  "ל  שופעה  תהיתי  הא  למצוות  וורה  תומרי  שהודיםי
: )ב"ע  דכדף  (  כתובות  בגמרא  הדבריכ,  שראל  ילא  ודוכן  לעלות  לכולים  יכהנים  הרק  שרורב
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 לכל  מבא  הלאוו,  רים  זלא  ותם  א–'  ברכו  תהכ'":  י"ופירש  רש,  "דאיסור  עשה  –נשיאות  כפים  "
 –כן  אין  טענה  זו  נראית  ל.  )  בסעיף  כח  קימן  סיםחיח  רוא(  שולחן  ערוך  בפסק  נכךו."  שה  ע–  שהע
 שאת  ללי  בעלות  לזר  למותר  ש)םש(ח  "ב  הברי  דת  אדע  יבולון  וולף  זהסבא  שנאמר  שא  לםא
 בי  רברי  דת  אקיים  לרצה  שוא,  ןיינ  עכל  בוסר  האגדים  מפריהברי    דמרות  לוסמך  עליהם  פייםכ
 ל עעבור ללא שדי כחרים אהנים כם עדוכן לעלות לוצה רר זאם ש)א"ע  יחקדף  ( בת שתמסכ בוסיי
 ברך  מלא  שווה  אצו  משם  לתכוון  מנו  אים  אך  כעשות  לוכלי  ,עלות  לו  לאמרו  שבריו  חבריד
 יה הסבאהאחר שמ, דרבהא. יותר בחוק דראה נה זכלו. )יבורים גמגן  השם  בם  שרורה  במשנה  במובאכ(

 ך  כנהג  שבניו  לומר  לורח  טיהה,  עיל  לאמור  כהג  נילו  אגם  שהניח  לביר  סמצוות  וורה  תומרש
 בטלה  לרכה  באיסור  בלילה  חהיכשל  לחריו  אאצאיו  צלכל  ובניו  להיה  גורם  לא  ובוד  כשםל
 .דין כלאים שפי כנשיאתו

 אחד  ש,מצוות  וורה  תומרים  שנפיה  עכל  שמשפחה  בדובר  מאשרכ,  ומר  לסתבר  מיותרו
 לל  ח)שלא  נהג  בכהונה(  הם  מחד  אמא  שוא,  יעוד  תכך  ליה  הלאוד  שא  מכןת  וייאומץ  מיה  הבניםה
 אוליו.  משפחה  הכבוד  וגם  פשום  מהצנע  בומרים  שהיו  שדברים  הסוג  מה  שזדרבנן  מו  אהתורהמ
 .כהונה לפגומהיה היהודי ווי גל שת בם עהן כל שישואין נמשפחה ביוה

 אזורי  הןידת  הי  בל  שין  דפסקב  ערעורים  לגדול  הןידת  הי  בק  עס)221'  מ  כ  ערךכ(ר  "פדב
 יקש  במבקשה(  הונה  כסולי  פשאת  לו  לאסור  והן  כפק  סלפניו  שמבקש  הי  כבע  קשר  אאשדודב

 .עוד וכורים בלפדות ופיו כאת ישא לו לסור אגיסא מאידך ו)כהן לדרבנן מסורה אשר אלוצה חשאתל

 ה  מע  ידא  ולמלחמה  האחר  לדל  גו  שבתומים  יבית  בכהן  כוחזק  המבקש  הבי  אם  שדוןבנ
 הם  וכנסת  הבית  להלכו  ובת  ששמרו  שודו  דבן  וודו  דת  אגש  פמלחמה  האחר  לךא,  ביו  אשהע
 .הנים כאינם שו למרוא

 אבי  והנים  כמשפחת  כוחזקה  ההמשפחה  שהתברר  ועדויות  הבירור  לכנס  נגדול  הןידת  היב
 ירוב  קת  אמצא  ויפש  חואה  שיצול  נהיותו  בולםא,  עוד  וכורים  בפדהים  ופי  כשא  נמבקשה
 שאל שבנים רםג. כהונתו בפק סוצר נכך והן כינו אוא הגם והנים כאינם שו  למרו  אהם  ושפחתומ
 .הונה כזקת חמשפחה לש יי ככהן כפעול להמשיך לו למרו אאבה

ין  די  בכך  כיוון   שאבע  קאזורי  הןידת  הי  באך,  הנים  כאינם  שעיד  המבקש  הלו  שאבי  חי  אםג
 וכח  הלא  שוד  עכל  שקבעל  נ"צ  זלישיבש  א"גרי  הרןמ  ם  עהתייעצותב.  רוב  וקחד  אדעוא    החאש
 ת  אשאת  לו  לסור  אספק  מלכן  והן  כוא  הם  אספק  השאר  נהן  כינו  אי  כשרים  כדים  עני  שי  פלע
 .חלוצהה

 ינו אהמבקש שבע קוב רדעת בגדול הןידת היב. ערעור הוגש האזורי הןידת הי בין דסק פלע
 ל שבותיו אאבות  ואבותיו  שמעולם  ואז  מלםכו  לדוע  יאשר  כיא  המורה  גחזקה  ששום  מזאת  והןכ
 כהן  כהוחזק  וואה  שיצול  ניה  המבקש  הביא,  בערעור  שמקרה  בךא  ,כהונה  בולם  כהגו  נדםא
 ן  כמוכ.  טעות  ביא  והצידה  בוברה  שו  זזקה  חן  כאםו  ומ  שמך  סל  עדל  גו  שביתומים  הביתב
 סוברים  הדעתל  והונה  הכספק  לדרבנן  מק  ראסורה  שלוצה  חאת  לשהצר  שעובדה  הת  אירפוצ
 .פק סהני כם הזקה חכהניש

י   אשרים  כדים  עני  שאין  שמן  זכל  שאזורי  הןידת  הי  בדעת  כהיתי  המיעוט  העת  דומנםא
 .חזקה הגמרי את לבטל לאפשר

 רורה  במתלא  אותן  נינו  אהמבקש  וביו  אם  גכך  וכהן  כבות  רנים  שוחזק  ההמבקש  שנידוננוב
הונתו  מדין   כת  אבטל  לי  אפשרא,  כהונה  בבוסהג    נדוע  מספק  במוטלת  האוריה  תלבד  מכהונתול

 .סבר המניח את הדעת הו אחזקה הביטול ליגרמו ששרים כדים עני שין אוד על כודאי
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 גם  שסוברים  החרונים  אביא  ה)  בעיף  ספה  קימן  סה  דעהרוי(  שובה  תהדרכי  שומר  לש  יודע
, עות טתיתכןש אפילו ששמע מחזקות הל עוקליןסאחר שמ: טעמםו, זקה חחשבת נטעות בזקהח

 ייב  חליה  עא  בם  אקום  מכלמ,  נה  בינואחריה  ו  אכרוך  הלד  ויים  המדינת  מהאישהגיעה    שכגון
 .אפשרית עות טמקום בפילו אדאי כווחשבת נחזקה שחזינןו. יתהמ

 ברי  דת  אביא  הרושליםד  י"בג  א"לב  ררדכיג  מ"רה  הידידי  ל)  גימןס(  שפט  מבני  אספרב
 בלא,  דבר  בחלוקת  משי'  יוחסין  לשטרות  מעליןמ'  לגבי  שו  לאמרל  ש"צ  זשאשש  מ"גרה
 .הוריד לין אלמא עכולי ל– זקה חש יאשר כפרטב' יוחסין מהורידל'

 יעותא  רכאורה  לוצרת  יכהונה  הל  עיודע  וומר  שינו  אמשפחה  בלם  שענף  שעובדה  הנםאומ
. כון  ננוהג  הוא  ההן  כאינו  שהוחזק  שהענף  שזית  חאימ,  גיסא  אידךמ.  כהונה  החזקת  בדולהג

יש  כאן  מצד  אחד  חזקה  של   יםעל  כל  פנ.  כהונה  בהוחזק  שענף  המו  כהונה  כנהוג  לליהם  עמאש
גף  שלם  שיוצר  ריעותא  בחזקה  באופן  שלא  ידוע  ההסבר איסא  גדורות  בכהונה  ומאידך  ה  שלוש

 .לכך

חיינו אאשר  לבזה  יסביר  :  עובדות  מהכהיה  מאומץ  זה  יסביר    בולון  וולףזם  נאמר  שהסבא  א
א  כתוב  על  מצבתו למדוע    –  [...])קבור  ב(יה  שומר  מצוות  הש  ששכרי  אחיו  הגדול  בנו  של  –  ןד

דוע   מ–וות  צשומר  מ  ה  גם  הואהיש,  וסף  וולףיחיו  אנכד  ,  רשוםגאשר  לבן  יוסבר  כ.  ןהשהיה  כ
 בולון  וולףזהסבא  ,  ומהדתכנו  שני  אחים  עם  שם  ייכיצד    כמו  כן  יוסבר.  תוב  על  מצבתו  כהןכא  ל

לא נהגו  צחקיובניו של , בולון וולףזדודו של הסבא , צחקיכמו  כן  יוסבר כיצד .  וסף  וולףיואחיו  
 .בכהונה ולא נרשם על מצבותיהם שהם כהנים

 . לומר זאת בוודאות י אפשראך א

בולון זין  לנו  הסבר  לפיצול  במשפחה  וגם  לא  מסתבר  לומר  שהסבא  אאחר  שמכן  נראה  כי  ל
צריך  לומר  שכל  ענף  עומד  בחזקתו  בפני   ות  כהןהחליט  להי  לושיםשבגיל  ]  'ל[שהגיע  ל,  וולף

 .מבקש הוא דור שלישי לכהנים יש להמשיך להעמידו בחזקת כהונההאחר שמעצמו ולכן 

 אמור הן מעולהה .ז

 .המבקש הוא בחזקת כהן ועליו להמשיך לנהוג בדיני הכהונה כפי שנהג עד כה

 משה שפנייר בידןארב ה

דבריו ,  א"א  שפנייר  שליט"ל  כבוד  ידידי  הגרקראתי  את  דבריו  החשובים  והנחרצים  ש

ואנסה ,  אולם  דעתי  הענייה  שונה  מדעתו.  דבר  דבור  על  אופניו,  נכתבו  בטוב  טעם  ודעת

 .לבאר הדברים וללבנם כדרכה של תורה

 יאור שושלת המשפחהת .א

, המבקש  אשר  חצה  זה  מכבר  את  שנתו  השבעים.  הופיע  בפנינו  המבקש  ונפשו  בשאלתו

כאדם  שומר  מצוות  נהג  במשך  השנים  לעלות  לדוכן .  שך  שנים  רבות  ככהןהחזיק  עצמו  במ

וכן ,  גם  אביו  נהג  במשך  השנים  ככהן.  וכן  היה  עולה  לתורה  בעליית  כהן,  בברכת  הכהנים

נציין  כי  שם  משפחתם  הוא  שם נדיר .  על  מצבותיהם  של  האב  והסב  מצוין  שהיו  כהנים.  סבו

 .ואינו שם המאפיין משפחות כהונה
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תוך   ות  מחקר  מעמיק  שערך  קרוב  משפחתובבעק  ,נודע  לו  לאחרונה,  מבקשדברי  הל
 ודדפרופסור  ,  ן  משפחהבאותו    הבדיקה  שערך.  כי  אין  הוא  כהן,  התחקות  אחר  שורשי  המשפחה

 . העלתה כי אין כהנים במשפחה ")רביעי ברביעי "–בה עם המבקש רדרגת ק(

להלן  עיקרי  הנתונים .  ל  המבקשב  סבו  שבסהחל    ר  סוקר  את  אילן  היוחסין  המשפחתיקמחה
 :העולים ממחקר השורשים והנוגעים לענייננו

שני .  ולדו  לו  שני  בנים  ובתנ,  ]'ה  [ברהםאשנקרא  בשם    ב  סבו  של  המבקש  היה  אדם  חרדיס
וכך  גם  ניכר   שהיה  אף  הוא  אדם  חרדי  צחקיו,  הסבא  רבא  של  המבקש,  עקב  יםההבנים  

 . מתמונתו

. לפני  כתשעים  שנה  עלה  ארצה  עם  רוב  בני  משפחתו,    בנותבנים  ושתיה  נולדו  ארבע  צחקלי
: )שהם  אחיה  של  סבתו(  צחקיהעיד  בפנינו  כי  נהג  להתפלל  עם  שלושה  מבניו  של    ודדפרופסור  

גם  כאשר .  ואף  אחד  מהם  לא  נשא  כפיו  בבית  הכנסת,  ולוי  מעוןש,  )ו  התפלל  בילדותושעימ(  אובןר
במצבות  של ,  כמו  כן.  )נספה  באושוויץ,  הודהי,  ביעיהבן  הר(לא  היה  זה  בעליית  כהן  ,  עלו  לתורה

 . שהיו כהנים א מוזכרלובני משפחתו  צחקי

 עדות  אחת  התקבלה.  התקבלו  שתי  עדויות  נוספות  הנוגעות  לענף  זה  במשפחה  המשךב
ל "הנ  שתברר  היתו  אשיחה  במבקש  הדבריל.  ל"חו  במתגוררה,  וילנו  של    בהתקנו  של  ב,  מרםמע

 ית  דין  במקום  בעיד  כן  בפניל  ה"הנ.  יודע  מהו  כהן  ינואאך  כלל  ,  מיםפעלהולך  לבית  הכנסת  
 . וציין שמשפחתו היו נכנסים לבית קברות ל"גוריו בחומ

י  ככל  הידוע  לו   כלושה  שבפני,  צחקיבנו  של    אובןרו  של  יתן  בב,  נוך  חמו  כן  העיד  מרכ
 .ו לא היו כהניםיממשפחת א

לא  הוחזקו  לכאורה   ברהםאשיצאו  מ  )  שני  הבניםדהיינו(מצאנו  למדים  כי  אחד  משני  הענפים  נ
 .ככהנים

סבו   שהוא,  בולון  וולףז:  נולדו  שלושה  בנים,  עקביהלא  הוא  ,  ברהםאענף  השני  שיצא  מל
 . ששכר ויוסף וולף י,של המבקש

, נספה בשואה ששכרי. לא מצאנו לכאורה כל מוחזקות לכהונה ששכרליו וסף וולףיל שרבא
כי מעולם  בו ציינה ותו אף כתבה מכתביב. מצוין שהיה כהן אלל מצבתו ע, ןדובנו  היחידי  נקרא 

 . לא שמעה ולו ברמז שאביה היה כהן

 היו  תינוקות  בזמן  פטירתו  בולון  וולףזו  וסף  וולףיעוד  בו,  נפטר  בגיל  שלושים  עקביציין  שנ
ך כלה  רלכן  יש  משמעות  ית.  והוא  בעצם  היחידי  שהכיר  את  אביו,  היה  כבן  עשר  ששכריהרי  ש
 . לכאורה לא החזיק עצמו ככהן ןדשבנו 

מרבית . לא שמענו על מוחזקות לכהונה, עקבישהוא הענף השני שיצא מ, וסף וולףיאשר לב
, רשוםג,  שהמבנו  של  .  שנספה  בשואה,  שהמבשם    ציין  כי  נולד  לו  בןנ.  שפחתו  נספתה  בשואהמ

 צורף  בהמשך  ית  הדיןבשת  לבק.  צוין  שהיה  כהןמא  ל[...]  ועל  קברו  ב,  היה  אדם  שומר  מצוות
 והלה  ציין  בפניו  כי  אינו  כהן,  ל"ז  רשוםגיין  כי  היה  בקשר  חם  עם  צבו    שודד'  תצהיר  של  הפרופ

 .ולה לתורה בעליית ישראלעוא הו

על .  סבו  של  המבקש,  בולון  וולףזהוא  וא  הל,  עקביעם  הענף  השלישי  של    ותרנו  אפואנ
הוא  גם .  )הכהן  עקבי'  הכהן  בן  הר  בולון  וולףז:  המצבהנוסח  (מצוין  שהיה  כהן    בולון  וולףזמצבתו  של  

ארבעת  הבנים  הם ,  נולדו  ארבעה  בנים  ושתי  בנות  בולון  וולףזל.  היה  עולה  לדוכן  בברכת  כהנים
יש .  נפטר  בלי  להשאיר  אחריו  זרע  פריםא.  נימיןובהרון  א,  נשהמ,  [...])מו  שיה  הואולי  (  פריםא
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. לא  נולדו  בנים  אלא  שלוש בנות  נשהמל.  נישא  לגרושה  )כאורה  לא  שמר  מצוותשל(  פריםאלציין  כי  
על ,  יתמראו  לעזר  א–  ולדו  שני  בניםנהרון  אל,  [...]הרג  בגיל  צעיר  כאשר  שירת  בצבא  נהרון  א

יש .  )הוא  זה  שכתב  את  נוסח  מצבת  בנו,  שבנו  נפטר  בחייו,  בולון  וולףזככל  הנראה  (קברו  כתוב  שהיה  כהן  
ן ציין ששמע דיהת בעדותו  בפני בי.  נישא  פעמיים  לגרושה  )ר  מצוותשאינו  שומ(  לעזראלציין  שבנו  

 ,וכן על מצבת אביו, דנן בולון וולףזהוא וא הל, וכן מצוין על מצבת סבו מבת  דודתו  כי  הוא  כהן
הבן  הוא   .ונולדו  לו  בן  ובת,  לדוכן  כאביות  אשר  נהג  לעלו  נימיןבהבן  הרביעי  הוא  .  אהרון

 . ביולוגיםלמבקש אין ילדים. המבקש דנן

סבו  של ,  בולון  וולףזמושג  הכהונה  במשפחה  זו  החל  לכאורה  רק  משמורם  מכאן  הוא  ה
השני  נהרג  והותיר  אחריו  שני  בנים  שאחד  מהם  נישא ,  אחד  נישא  לגרושה,  ר  מתוך  ארבעת  בניושא(  המבקש

ינדיקציה אין  לנו  כל  א.  )שהוא  מבקש  דנן  לרביעי  נולד  בןו,  לשלישי  נולדו  רק  בנות,  פעמיים  לגרושה
 .או אצל אביו וסבו בולון וולףזלכהונה אצל אחיו של 

 בנו  בולון  וולףזו,  אכן  היה  כהן,  עקבי,  הנה  קשה  מאוד  לומר  שהסבא  רבא  של  המבקשו
, נולדו  מגרושה  ששכריו  וסף  וולף  יואילו  אחיו,  שה  הכשרה  לכהונהינולד  מנישואי  אביו  לא

. וסף  וולףיושנתיים  לפני    ששכריה  שנים  לאחר  ולד  שמונ  ונהבן  האמצעי  וא  הבולון  וולףזשהרי  
שהיה  בן  למשפחה ,  עקבי,  יוצא  שאביהם,  נולדו  מגרושה  בולון  וולףזם  נאמר  ששני  אחיו  של  א

גם  להעלות   קשה  .שלוש  נשים  אשר  שתיים  מהן  גרושות  )שבו  נפטר(שלושים  ל  חרדית  נשא  עד  גי
לא הוחזק  צחקירה  מכך שאחיו כפי  שעולה  לכאו,  באמת  לא  היה  כהן  עקביעל  הדעת  אפשרות  ש

שהרי  מה  גורם  לאדם  צעיר ,  כהן  מאביו  ואהו  אומץמבנו  הביולוגי  אלא    ינו  אבולון  וולףזו,  ככהן
ובדה  ששמונה  שנים עאם  כי  אולי  ה(לאמץ  בן  נוסף    )ששכרי(שיש  לו  כבר  בן  אחד  ,  בן  עשרים  ושמונה

שהרי  אף  בין ,  נים  כזה  אינו  חריג  באותה  משפחהאך  נציין  כי  פער  ש.  הביאה  אותו  לאמץ  בן  נוסף  לא  נולד  לו  בן

 וא  הבולון  וולףזכל  אופן  אין  כל  אסמכתא  לכך  שב.  )יש  פער  של  עשר  שנים,  צחקי,  לאחיו  היחידי  עקבי
 . מאומץ

יין  כי  אין  הם  יודעים  מה  שם צבו    שודדהפרופסור    לשהתקבל  תצהיר  ,  תגובה  לפנייתנוב
 כמו  כן  לא  ידוע  שם  אשתו  של  בנו,  )1860–1835ים  מדובר  על  השנ(  ברהם  אגדולהאשתו  של  הסבא  

 בולון  וולףזו  וסף  וולףיוודאי  הוא  ש,  נולדו  לאותה  אם  עקביו  צחקיודאי  הוא  ש,  ייןצ,  אך.  עקבי
ומקפידים  על ,  היו  יהודים  שומרי  מצוות]  'ה[עוד  הוא  מוסיף  כי  כל  שבט  .  נולדו  מאותה  האם

ו  הנשים  שנים  רבות  ומעולם  לא  היו  מקרי במסורת  משפחתנו  האריכ",  לדבריו.  קלה  כבחמורה
 ".גירושין במשפחה או נישואים שניים

. )מערב  אוקראינה,  חבל  ווהלין(הוא  בכפר  הורינגרוד  ,  ברהםא,  ציין  כי  מוצאו  של  הסבא  הגדולנ
ילת  שנות  העשרים  של  המאה חבת.  התיישבה  המשפחה  בעיר  רובנו,  בתחילת  המאה  העשרים

עתיק  את ה,  1926או    1925בשנת  ,  חמש  שנים  אחר  כךכ.  'ללודז  ףבולון  וול  זהקודמת  עקר  הנכד
. 1970עד לפטירתו בשנת  משך עשרות שניםבשם התגורר .  ]מערב  אירופה[ב]  'ל[מקום  מגוריו  ל

מילא  תפקיד  משמעותי  בקהילה   בולון  וולףזהיא  כי    הציג  המבקש  לפני  בית  הדיןשהשערה  
שלט  זה .  ל"המוקיר  את  פעילותו  של  הנ,  כותל  בית  הכנסת  ביר  שבא  לידי  ביטוי  בשלט  שהוצב  על  גבד(]  'ל[ב

חילופין  סיגלו  בעבורו  מעמד  של   וליגל  לעצמוסבשל  כך  ,  )בצעירותו]  'ל[זכור  למבקש  דנן  מביקורו  ב
 . כהן המברך את הציבור

א שלף  אדאי  וו,  מעולם  לא  שמע  מאביו  שהוא  כהן,  בולון  וולףז,  שוב  להדגיש  כי  הסבאח
 .היה כבן שנתיים ואהכאשר , זאת מפני שאביו נפטר בגיל שלושים. ה לדוכןאת אביו עול כרז

. כי  יש  בידינו  צילומי  מצבות  של  בני  המשפחה  משלושת  הדורות  הקודמים  בלבד  אמר  עודנ
. )שהיה  כהן  א  מצוין  לחיו  אצחקיצבת    במאכן(  ל  אביושבות  של  הסבא  הגדול  וצאין  בידינו  צילומי  מ
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  המצבות  בבתי  הקברות  היהודים  בהורינגרוד  וברובנו  נותצו  או מהמידע  שנמסר  לנו  עולה  כי
 .על שטח בית הקברות ברובנו נבנו בתי מגורים, פורקו

בפנינו   נים  מציבוכי  עיון  בשושלת  המשפחה  ובמוחזקות  לכהונה  בדורות  הש  וצא  אפואי
ו הוא  עצמו  נשא  כפי.  דור  שלישי  למשפחה  שהוחזקה  בכהונה  ואההמבקש  ,  מחד  גיסא.  מבוכה

 בדורות שלפני כן, לכאורה, לפיהשעולה בפנינו תמונה ,  מאידך  גיסא.  ים  שנהישבמשך  קרוב  לש
נינו לפמהמידע  ש.  ה  מוחזקות  לכהונהיתוכן  באגפים  אחרים  בשושלת  המשפחתית  אין  ולא  הי

אין וישמנאף  אין  יסוד  להניח  שהעובדה  שחלק  ניכר  משושלת  המשפחה  לא  נהגה  בכהונה  נובע  
 .ירובם של חללים בשרשרת הדורות המשפחתיתע לנשים שונות ומשל אבות המשפחה

עלינו  לברר  מהי  תוקפה  של  מוחזקות  לכהונה  ומה  מעמדם  של  הכהנים   של  סתירה  זוב
 . מתוך כך ננסה להסיק כיצד עלינו לנהוג למעשה לנוכח הסתירה העומדת בפנינו, בזמננו

וכרע  כי ים  אאחר  ש  מות  מעשיתיש  נפק  ןדיהת  נינו  כי  להכרעת  ביפוסיף  שהמבקש  ציין  לנ
בדיון  מאוחר  יותר  הודיע ,  עם  זאת.  ה  גרושהישרצונו  לבוא  בקשרי  נישואין  עם  א,  אינו  כהן

אף שבשלב , ורצונו לברר את מעמדו האישי, ה ירד מהפרקישן  שידוכיו לאותה אייהמבקש  כי  ענ
 .עניין נישואיולזה אין לדבר נפקות מעשית 

 עמדם של הכהנים בימינומ .ב

וזו ,  )ב"דף  כד  ע(ייחוסם  ומעמדם  של  הכהנים  בזמן  הזה  התברר  בסוגיית  הגמרא  בכתובות  

 :לשון הברייתא שם

 : נאמרש, זקה חדולהג: ומר אוסיי' ר: ניאת

 ילרז  בבנות  מקח  לשר  אילרז  בני  בקוץ  הני  בביה  חני  בכהנים  המבניו
 לא  ומתיחשים  התבם  כקשו  בלהא,  מם  של  עיקרא  ושה  אגלעדיה
 אכלו  יא  לשר  אהם  לתרשתא  היאמרו,  כהונה  הן  מגאלוי  ומצאונ

 .ומיםת]ל[ ואורים להן כמוד עד עקדשים הקדשמ

, גבול  הקדשיב?  גולה  בוכלים  אייתם  המהב,  חזקתכם  בתם  אריה:  הם  למרא
 .גבול הקדשי באן כףא

 ".זקת הכהונהח"ולקמן נרחיב בביאור גדרה של , )שם(ן בארוכה בדברי הגמרא יעוי

 : )ב–לכות א היאה ביסורי אמהלכותכ פרק (ם "סק הרמבפ

 הואו,  גבול  הקדשי  בלא  אוכלין  אאין  והנים  כם  החזקה  בזה  הזמן  בהנים  כלכ
 וכל  אין  אורה  תל  שחלה  וורה  תל  שרומה  תבל  אבריהם  דל  שרומה  תתהיהש
 . יוחס מהן כלא אותהא

 כהן  הלוני  פן  בהן  כהוא  שדים  עני  שו  להעידו  שלכ?  יוחס  מהן  כהו  זיא
 ל  עשימש  שכהן  ההוא  ודיקה  בריך  צאינו  שיש  אד  עכהן  הלוני  פן  ביפלונו
 ותו  אניחין  מיו  הא  לחריו  אגדול  הין  דית  בדקו  בא  לאילוש,  מזבח  הביג
 אין  שמעלה  וסנהדרין  הן  מלא  ומעלה  והמזבח  מודקין  בין  אפיכךל,  עבודל
 . יוחסין מישראלים ווייםל, הנים כלא אסנהדרין במניןמ

 .)מ תסימן(ם "רמבת ה"כן כתב בשוו

, כהני  זמננו  אינם  מיוחסים.  כהנים  מיוחסים  וכהני  חזקה:  שישנם  שני  סוגי  כהנים  וצא  אפואי
 . בשל כך אין הם רשאים לאכול תרומה וחלה דאורייתא, אלא כהני חזקה
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. ננומובפרט  בז,  צינו  בדברי  הפוסקים  שתי  התייחסויות  עיקריות  למעמדם  של  כהני  החזקהמ
ויש  שנקטו  כי  יש  תוקף .  כן  אינם  אוכלים  בתרומה  דאורייתא  ולדם  מסופקיש  הסוברים  כי  מעמ

 . מטעם אחר ואהואי אכילתם בתרומה דאורייתא , לחזקתם ככל חזקה אחרת שהולכים אחריה

 :)ד צסימן(ש "תב הריבכ

 : ]ולפנינו הנוסח שם שונה מעט) ב"ף עא עד[(ו  לא בק פריומא ברסינןג

 ולי  עלמא  כזלי  אא  קוו  ה,קדשמ  הבית  מיצא  שכהן  גדול  בעשהמ
 דידיה  לבקוה  ש,תו  אא  קהוו  דאבטליון  ושמעיה  לזיוה  חד  כ,תריהב
 :הו  למר  א,יניה  מאפטורי  לתו  אסוףל.  אבטליון  ומעיה  שתר  באזלוו
 –  שלם  לממיא  עני  ביתוןי  ":יה  למרוא."  שלם  לממיא  עני  ביתוןי"
 ובדי  עןבדי  עלא  ד–  שלם  להרן  אני  ביתון  ילאו,  אהרן  דובדי  עעבדיןד
 ."אהרןד

 ודעים  ניו  הם  אף  א,כהנים  הלקלל  מזהרין  נחכמים  הלו  איו  הלא  שנהה
 הנים  כל  שכןכ.  ורה  תני  ביו  הלא  שו  אשורה  כוהגין  ניו  הלא  של  כ,יחוסםב
 אשון  רקרוא  ליום  ההגו  נזקתן  חפני  מלא  איחס  התב  כהם  לאין  שבדורנוש
 .לבישרא שדול גכם חפני לם הארץ עוא הלויאפו, הן כתורתב

 .ורק מפני חזקתם עולים לראשון, ורם מדבריו כי כהני דורנו אין להם כתב יחסמ

ודות  כהן  שרצה אל  עשנשאל    )לה  רימן  סעזר  האבן(  ם"ל  שימשו  את  מהרשד"ש  הנ"ברי  הריבד
 :לשונוו וז ,ה העידה שטהורה היאימה שנשבתה עאישש, שבויה ישהאלשאת 

ו זד  ו"  צסימןש  ב"ריבה  תב  על  מה  שכזה  בומך  סאני  שומר  אאני  שלאא
 זקתן  חפני  מלא  איחס  התב  כהם  לאין  שבדורינו  שהנים  כל  שכןכ  ":לשונו

 כהנים  שריה.  ין  שםועי',  וכ"  תורה  ב]וכן  להלן,  ראשון[='    אקרא  ליום  ההגונ
 ינו  אתורה  בקראל'    אעולים  שזמן  הזה  בשהכהנים,  דאי  והנים  כינם  אזמננוב
 הנים  כאינם  שינה  ממעתש  .חסי  הפר  סהם  לין  אהרי  ש,עלמא  בנהג  מלאא
 ,רבנן  דיסור  אלא  אינו  אשבויה  דה  זאיסור  שחר  א,אם  כןו.  פק  סלא  אדאיו
 בל  אדאי  וסור  אהוא  שמה  בהחמיר  לנו  לי  ד,ם  כןא,  ם"רמב  השכתבו  כמו
 פק  ספקא  סהויד  עוד.  קולא  לרבנן  דפיקא  סומר  לנו  לאוי  רזה  כפק  סעניןב
 פק  סותר  מפק  ס–  הןכר  תמצי  לומם  א  ו,שראל  יפק  סהן  כפקס:  תהפךמ
 ,כהן  לותרת  מפק  סכהן  לסורה  אפק  סו  זבויה  ש:כן  גם  ומר  לנו  ליש  ו.סורא
 .שראל ילא אהן כינו אה זמאש – כהן לסורה אצי לומרם תמאו

, )טק  כ"ס  סימן  יח(  ם  הם  דברי  התבואות  שור"ראה  שהבסיס  להבנת  שיטתו  של  המהרשדנ
 ":גדולה חזקה"שכתב בביאור הברייתא ד

 שרותן כברור ש,נמדד שמקוה ונבדק שכין סגוןכ, זקה חשאר כינה או זזקהח
 גדולהו.  תיחסו  נלא  ועולם  משרותן  כברר  נא  לכא  ההא  ד,נתחזקו  ששעהב
 ראיה בי אם כיסור או בנהוג ליתר הו בנוהגין  שבר  דשנות  לאפשרי  א  שזקהח
, יתר  הו  בהגו  נכבר  שפני  מ–  תרומה  ל–  פלגא  לזקה  חהם  למהני  ו,רורהב
 זר  למורה  חתרומה  דב  גל  עף  א,דיין  עיתר  הו  בהגו  נלא  ש–  קודש  לוםאסרו
 .קודשכ

אלא  שאין  לשנות  את  הנהגתם  שנהגו  בה ,  ין  מדובר  בחזקה  המבררת  את  מעמדםא  היינוד
, לאור זאת. ואין אוסרים עליהם מה שנהגו בו היתר, ולכן  אין  להתיר  מה  שנהגו בו איסור,  עד  כה

 עזר  האבן(  פרים  איתת  ב"ועיין  עוד  בשו.  ס  אליהם  ככהני  ספקם  התייח"ברור  מפני  מה  המהרשד

 .ל"שהביא דברי התבואות שור הנ )בסוף התשובה, כב קימןס
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ין וכתב  נפקא  מינה  למעשה  בעני  )נה  קימןא  סחלק  (  עבץ  יאילתת  ש"דרך  זו  הלך  גם  בשוב
 :פדיון הבן

 ואה  נכון  שפדיון  ההחזיר  להנים  כרבה  הנוהגים  שה  מענין  בהזכיר  לאיתיר
 גיל רכהן ההא ילאל ש" זכתבו שי פל  עףא,  מיד  תן  כנהוג  לישר  וטובו.  עיניב
 י  כעלמא  בזקה  חכהניב  בלא,  ידהו  דיוחסים  מכהנים  בילי  מני  ה–כך  ב
 ל  עכורים  בפרקינן  וילי  מכל  להו  בזלינן  אחומראל  דב  גל  עףא,  אידנאה
 מוןמ  הוציא  להיינוד,  אל  הקל  ליהא  מ,אחריני  בפשר  אלא  דשוםמ,  דייהוי

 כמעטו.  גרועה  החזקתן  במון  מהפקיעל  פה  יחן  כאין  שראהנ,  ספק  מאבה
 פרושל  עצמו  לחוש  יהן  כל  כלפחות  ו,החזיר  לריכין  צמדינא  דומר  אאניש
 .הן כינו אמא שזל גספקמ

 .)ג צימןא סחלק ( עקב יבותת ש"עיין גם בשוו

עקב , מננוזי שבהר, לא חל ספק במעמדם של כהני החזקה  ראמהנה  גם  אם  נאמר  שבזמן  הגו
  ה רק  פמא  קבבא(למה    של  שוכפי  שכתב  בים,  זקה  זובחיש  ריעותא  ,  ותראורך  הגלות  וקושי  הגז

 :לשונוו וז, )ה לימןס

, "כהןל  "ירש  פפילוא,  זה  הזמן  ברמים  חלאסור  והחמיר  לראוי  שראה  נעודו
 זמן בהיה שמוכ,  יחוס  הנו  לין  אנותינו  הרביםובעו  שאחרמ.  יבל  קבר  כהכהןו
 זהרים  נדיין  עהיוש,  האמוראים  ותנאים  הימיב,  חורבן  החר  אפילו  אוא  ביתה
. ידיהם  בחוסיהם  ייה  העדיין  ובית  הימי  מרוב  קהיה  ובטהרות  ותרומותב
 חלה  היתן  ללא  שאידנא  ההגו  גם  כן  נכי  המשוםו,  מש  מהקדש  כדיין  עיהיהו
 כהן  לזה  הזמן  בחזיקנן  מלא  דשוםמ.  קירויו  לטבל  שכהן  לו  אטן  קכהן  לףא
 .ו"הררי מוראה הורה מקן זתב ככןו. דאיו

 :וזו לשונו, )סימן תרל, את מקיצי נרדמיםצהו( ספר חסידיםב ידוע מעשהו של אליהו כמובאו

והיה  שוהה  שם ,  ושליםרבינו  האי  גאון  היה  נוהג  לעלות  כל  שנה  מבבל  ליר
, כי  ביום  הושענא  רבה  היה  מקיף  שבע  פעמים  את  הר  הזיתים  בחג  הסוכות

והיו  הולכים .  והיו  אומרים  מזמורים  אשר  סידר  להם,  עם  אשר  עמוהוא  וכל  ה
והוא ,  ואחריהם  העם,  לפניו  כהנים  מלובשים  סיריקון  ומעילים  חשובים

 . וכן מאלה שלאחריו ורחוק מאלה שלפניו מאה אמה, מצעאב

 . והקרובים אליו שאלוהו על כך, ראוהו שהיה שוחקו

ואליהו ,  י  מטהר  את  עצמיבכל  שנה  לפני  שאעלה  לירושלים  אנ:  השיבו
, לכך  הייתי  מתרחק  מאלה  אשר  לפני  ואשר  לאחרי,  הנביא  מהלך  עמי

שיקיפו  את  הר כ:  "ואמר  לי"  ?תי  יבוא  המשיחמ:  "ושאלתי  את  אליהו
ואמר  לי ,  ולקחתי  כל  הכהנים  שמצאתי  כדי  להקיף."  הזיתים  עם  הכהנים

אין   –וה  ים  והולכים  בגאאאה  כל  הכהנים  המלובשים  מעילים  נר:  "אליהו
והוא  נמאס ,  רק  אחד  שהולך  אחר  כולם,  שום  אחד  מהם  מזרע  אהרן  הכהן

א  חיגר ווה,  מאד  בעיניהם  והולך  בבגדים  רעים  ומשים  עצמו  כמי  שאינו
 " .זהו כהן אמת מזרע אהרן –וחסר עין אחת , ברגלו אחת

 ."זה שחקתי שבכולם לא היה כהן אלא אותו בעל מוםמ: "מר רבינו האיא

שהרי  בכל ,  ים  רבים  אחרים  סבורים  כי  מעמדם  של  כהני  החזקה  אינו  מסופקנם  פוסקאומ
העובדה  שחזקתם  של ,  לדעתם.  ואף  שורפין  וסוקלין  על  פיהן,  מקום  הולכין  אחר  החזקות

היא  בשל  החשש  שאכילת  התרומה  תשמש ,  הכהנים  אינה  מועילה  להם  לאכול  תרומה  דאורייתא
 . ראיה לייחוסם
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 : )ה פימן סאלק ח( ט"המהרי לשוןו זו

אבל  בתרומה  דאורייתא  אם  היתה ,  לא  היו  אוכלין  אלא  בתרומה  דרבנןש
 לא  שדי  כלאא,  פק  סשש  חשום  מלאו,  בזמן  הזה  מן  התורה  לא  היו  אוכלין

 דולה  גדיקה  בריך  ציהיה  שהם  בשו  עדולה  גמעלה  ד,יוחסין  למנה  מעלוי
 .זבח מגבי לאוי רהן מיוחס כיהאש

, אף  הוא  אמרם  רק  בנוגע  לנדון  דידיה  ש)שם  סימן  קמט(תב  כ  ם"דשהתייחסותו  לדברי  המהרב
 :וזו לשונו, מהם לכהן שרוצה לשאת גרושה אך אין ללמוד

 מר  אא  ל–ש  "ריב  הדברי  מסתייעל  נ"  זדינה  מי  דמואלר  ש"הור  מהרב  שמהו
 גון  כ,הורה  טהיא  שעידה  מד  עפי  מד  עה  ליש  ונשבית  שבויה  שענין  ללא  אןכ
 ה  באמין  נם  אילתא  ממספקא  ורבנן  דשבויה  ולואיה:  אמר  ו.שה  אפי  משהא
 כהן  דה  זספק  דב  גל  עאף  ו.פקא  ס]כספק:  ל"אולי  צ[  פק  בסשאו  עד  עפי  מדע
 כלמ  ,עיל  לביארתי  שמו  כ,ות  דעתייענ  לצמו  עפני  בפק  סקרותו  לאוי  ריןא
 כן  שכל  וקולא  לספיקא  דרבנן  דשבויה  בלאל  א"  זרב  הה  בקל  הא  לקוםמ
 כייפינן  דשיטא  פ,דאית  ורושה  ג–  דאורייתאמ  דגרושה  בבל  א,פקא  סספקב
 .הוציא ליהל

 :וזו לשונו, )סו קסימן( איר יוותת ח"כן כתב בשוו

: ל"אולי  צ[ו  "ש  צ"הריב  לירא  ליהבס  דפשיטות  בתפסו  שניהם  של  עמה  תאניו
 לשלת  שהם  לאיןף  על  פי  דא  ד,הם  לפק  סין  דזה  הזמן  בכהניםד]  ד"צ)  סימן(
 .חזקות הל עשורפיןו וקלין סרי המכל מקום, חוסי

  :) סימן סשובות תקובץ( ופר סת חתם"כן מצינו בשוו

 מעלין  ויוחסין  דומרי  חשום  מיינו  הליהם  עהחמיר  לכתב  דמים  נ"הרמבו
 הם  מפורש  ההן  כל  כבלא,  הני  בפילו  אחמיר  היוחסין  לאורייתא  דתרומהמ
 ל  שדת  כפק  סלי  בדוי  פהבןש  פשיטא  ושיטא  פ–  נינו  בפדות  לפנינו  לבאו
 שים  ננושא  ומתים  למטמא  הזה  הזמן  בהן  כל  ככןו  [...]  כהלכה  וורהת
 .זה בולא קום שהם לאיןו, ספק בלא וודאי באורייתא דיסורא אבידע עבירהב

 .)א"ה עכף ד(כן כתב בחידושיו לכתובות ו

כלשון [ עוסקת ה)ז יסימן( שני הוט חשהביא תשובת ) ויש סימן  רעזר  האבן(  שובה  תעיין  בפתחיו

 : ]תשובההפתחי 

שנה  לכל  דבר  שבקדושה  לישא   מש־עשרהחאיש  אחד  שהיה  מוחזק  לכהן  ב
ועתה  קידש  גרושה ,  ולפתוח  ראשון  ולקרוא  ראשון  ולפרוש  מטומאת  מת

אחת  והכחיש  את  כהונתו  לומר  כי  מעולם  לא  היה  כהן  ומה  שאמר שהוא כהן 
 .לפתוח ראשון ולקרוא ראשון לא היה אלא בשביל ליטול גדולה לעצמו

וביאר ,  ב  רמן  זו  בוחזק  מהיה  שה  מהכחיש  לכול  יכהן  הדבר  שאין  השוט  פר  שכתב  כיאחל
 :]שון הפתחי תשובהל[ וסיף ה,מדוע אין האמתלא שנתן לדבריו מועילה

 אדרבא  ו,חוס  יתב  כהם  להיה  שראשונים  הדורות  לזה  המן  זין  בילוק  חאיןו
 וא  הזה  הןכה  אם  כן  ה,זקה  חחמת  מכהונתן  בןה  הזהן  מז  בכהנים  הכל  שיוןכ
 .הנים כאר שמוכ

 :ם"צינו התייחסות מפורשת לדברי המהרשד מ]בחוט השני[בגוף התשובה ו

 כהן  הכן  אם  ,זקה  חחמת  מזה  הזמן  בכהונתן  בן  הכהנים  הכל  שיון  כאדרבהו
 יו  הכהנים  הכל  שראשונים  הדורות  בה  שאין  כן  מ.הנים  כאר  שמו  כוא  הזהה
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 .ו  לומה  דחוס  יתב  כלתי  בכהונה  במוחזק  הדושת  קאין  ו,חוס  יכתב  בייחסיןמ
ש " רשובת תדברי מנדפס הפסקה גליוןו ב"ר נראוול סחכם הד יכתבש ב"מו
 היו שכהנים לזה הזמן בכהנים הין בחלק לעיני במוהים תברים דן הדינה מיד
 .ו בעיין לידי בינה אהוא ההספר ו,ראשונים הימיםב

ו  עדיף  מאשר  מעמדם  בדורות שמעמדם  של  כהני  החזקה  בזמננ  ולה  מדבריו  דבר  חידושע
ה  ריעותא  לגבי יתהי  יה  מצוי  בידי  הכהנים  כתב  ייחוסםהשהרי  בדורות  הראשונים  ש,  הראשונים

 .בזמננוכן ן יאה שמ, מי שלא החזיק בכתב שכזה

 ל  בדרישת  ציון"צז  ה  קאלישר"ללמוד  מדבריו  של  הגרצ  פשראד  היכן  הדברים  מגיעים  ע
 :לשונוו וז, )ןמאמר שלישי מאמר העבודה חלק ראשו(

 בואר  מעיל  להוכחנו  שכמו  וחזקה  ווב  רתר  בזלינן  אדאי  ותורה  הן  מנהה
 מעלה  דקר"  שרות  כחזקת  בארצות  הלכ"ס  "ש  בכדאמרינןו,  י"ש  רדברימ
, מיוחסין  באפשר  דיכא  הק  רקנתא  תשו  עא  לרבנן  דרור  בזהוו.  יוחסין  בשוע
 אורייתא  דדהבו  עעקרו  יטו  א,יוחס  מום  שאן  כאין  ש,פשר  אאי  דיכא  הבלא
 אורייתא  דשה  עעקור  לכמים  חיד  בח  כיש  שאףו?  רבנן  דעלה  משבילב
 שנה  הראש  בופר  שתקוע  ללא  שגון  כאקראי  בשהוא  כיינו  ה,זירה  גשבילב
 .א לעולם לנעקרת המצוה של כבל א,עקר נו זשנה ברק ששבת בחלש

תורה שהרי  מה,  מאחר  שמעיקר  הדין  אין  פקפוק  באשר  למעמדם  של  כהני  החזקה  לומרכ
היה יפשר  א,  אלא  רק  כהני  חזקה  אם  לא  יהיה  בנמצא  אף  כהן  מיוחסי  אז,  אזלינן  בתר  רוב  וחזקה

 2.לסמוך על החזקה אף לעבודה במקדש

                                                      
מצינו  בכמה  מהפוסקים  שהעלו  כי  אף ,  ם"הנה  לא  זו  בלבד  שרובם  של  הפוסקים  לא  קיבלו  את  דברי  המהרשדו  2
 . ות נוספיםקפכאשר קיימים ס, יו כסניף לקולארלצרף דב יןא

 ):ה נעיף סה שימן סעה דיורה (שולחן הזו לשון ערוךו

 ינו  אמא  שחוש  להן  ככל  לאוי  רהונה  כחוסי  ינו  לאין  שיוןה  כזן  הבזמ  דכתב  שי  מאיתיר
 ברים  דשמוע  לסור  אלדעתיו  .עצמו  ליפריש  ופדיון  בייב  חוא  הכן  ו,מעות  היחזיר  והןכ
 זרא עשעלה כפילו אהריו, ן כומרו ל"ח וזלזולי לאתי וכהונה העלת מתה עהקטין לאלוכ
עם   ו,להם  שהונה  כזקת  חריע  דמצא  נא  ללמקצתם  וחוס  יתב  כיה  הכהנים  הלכל  שבבלמ

 ם  גאכלו  תן  כתרומה  בגולה  באכלתם  שמו  כחזקתכם  בתם  אריה  "חמיה  נהם  למר  אכל  זה
 ןל  שככ.  שםין  עי".  זקה  חדולהג  "ם  שנינו  שה  זעלו,  )ב,  כד  (כתובות  בדאיתאכ,  "תהע
 ,לל  כיעותא  ראן  כין  אחוס  יתב  כין  אלכולם  שכיון  ו,חוס  יתב  כלל  ככהנים  לאין  שתהע
 זה בעשות ללילה חחלילהו דושתם קחזקת בהם שן כל שכאל' תוס  הדברי  מם  שמבוארכ
 .הוא של כצירוף לפילו אה זצרף לו אפיקא ספק סו אפק סיזהא

 ף ט דנאות קנחת מקונטרסב (יותץ ח"הרת מ"שוהביא מ) ב כימן סיים חורח אחלק ו (ומר אביעת י"ם בשוג
 ימןס (יון צבנין העת דוכתב שכן, אמר ילא ודבר הישתקע ו,עלמא בסניף לף אאויה רו זברה סכתב כי איןש) ב"ע
 . יין שםע. בדורינו שהונה כחוסי יל עעז להוציא לחלילהש) ו נימןס (חזקאל יכנסת הל פי דבריע) כחק

 יים חורח אב"ח (עלים פבת ר"ו שתבשכוכרחים והזכיר את מה   מבריהם  דאיןש)  שם  (אומרע  ך  כתב  ביביא
 כהן לקדימה הסבירא ליהד, ל"ש ז"ריב הוא הראשונים  הן  מאחד  לצינו  מנה  היהיה  שיךא:  "וזו  לשונו,  )ט  לימןס
  [...]"דעמיהם ו"הרשד מולם עדולי גסברה בהחזיקוו, דינא מלאו ונהג מתורת מיא הזמן הזהב

 הביא)  חלק  א  אבן  העזר  סימן  יב(א  "י  יוסף  שליט"אשון  לציון  למרן  נשיא  בית  הדין  הגדול  הגרת  הר"בשוו
 ת"אך  בשו,  כתב  שאין  לצרף  סברה  זו  אפילו  לספק)  ק  ח"אבן  העזר  סימן  ו  ס(ש  קלוגר  בחכמת  שלמה  "הגרש

, ףים  לסנ"שאפשר  לצרף  את  דעת  המהרשד  חזר  בו  וסבירא  ליה)  חל–לז,  ר  סימן  ידעזן  הבא(האלף  לך  שלמה  
 .דאין לסמוך על דעה זו הליורק במקום בו אין צירוף נוסף סבירא 

 :שהסיק בנדון דידיה) כב קימן סעזר האבן (פרים איתת ב"וד מצאתי בשוע

 ועזים  לכמי  חגם  והתיר  לניף  סלעשותם  ובריהם  דצרף  לעקב  ישבותם  ו"הרשד  מכדאיו
 ן  כתב  וכעתתאב  שמש  הבשכתו  מם  כ"הרשד  מם  עמסכימים  שראהח  נ"  יימןט  ס"מהריב
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 יווצרותה של חזקת כהונה בקהילה חדשה בלא מסורת ובלא רב העומד בראשהה .ג

ור  שחזקת  כהונה  אינה  חזקה  המבררת  את  מעמדו למדנו  מדברי  התבואות  ש.  תבנא  לדינא

משמעות  דבריו  היא  שעניינה  של  החזקה  הוא  מעמד  וזכויות  של  אדם .  של  אדם  ככהן

לכן  כאשר  התייחסו  לאדם  כאל  כהן  והאכילוהו .  הנובעים  מהאופן  שבו  הקהל  מתייחס  אליו

 . הרי הוחזק בכך ואין לשנות בדבר, מקדשי הגבול

ו  הקהל  מתייחס  לחלק  מהמשפחה  ככהנים  ולחלק  אחר שב  מצב  כאשר  עומד  בפנינו  פיכךל
 .ם מחזיקיםהשבו  ללמוד מהאופן פשראם או עלינו לבחון מיהו הקהל, הניםככמי שאינם 

זקה  אין  אדם ח'חזקה  מבררת  כעין    יאהכונים  הדברים  שבעתיים  אם  נאמר  שחזקת  כהונה  נ
 .)פרק ח שער ו(ר שֹערי ישיין בע –' אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה'או ' פורע תוך זמנו

, כעין  בירור  לעובדת  כהונתו  כהןכובדה  שקהל  מסוים  החזיק  אדם  עש  בישאם    ובן  אפואמ
ובפרט ,  ו  הם  מחזיקיםשבם  יש  ראיה  מהאופן  אמוטל  עלינו  לבחון  מיהו  הקהל  וי  אודהרי  בו

 .כאשר קהל אחר אינו מתייחס אל ענפים אחרים באותה המשפחה כאל כהנים

חזקה   :תא  שמע:  ")א"עה  ף  כד(סס  את  הדברים  על  פי  האמור  בסוגיה  בכתובות  ב  לפשרא
 ."לכהונה נשיאות כפים בבבל ואכילת חלה בסוריא וחילוק מתנות בכרכין

 : י"רש רשיפו

הרואהו  נושא  כפיו  בבבל  מעיד עליו בכל מקום שהוא   –שיאות  כפים  בבבל  נ
בוע  בודקין  אחר  נושאי ק  ןדיית  בלפי  שיש  שם  ישיבה  ו,  ומקבלין  הימנו,  כהן

דחוצה  לארץ  לאו  דאורייתא ,  אבל  אכילת  חלה  ותרומה  אינה  חזקה,  כפים
 –מתנות  דהזרוע  והלחיים  בכרכין  [...]    לא  קפדי  כולי  האיו,  תרומה  דיליה

אי ,  ואיל  וכרכים  מקום  שווקין  הן  ומצויין  בו  עוברים  ושבים  המכירין  בוה
 .לאו דכהן הוה לא מחציף נפשיה

או  בשל  העובדה :  התייחסותו  של  הציבורוח    כי  חזקת  הכהונה  מתקבעת  מכואים  מכאןר
או  בשל ,  בלי  שיבדקו  אחריו  דם  לנהוג  בכהונה  בעניינים  שוניםאשהציבור  לא  היה  מאפשר  ל

העובדה  שאדם  אינו  מעיז  פניו  להחזיק  עצמו  ככהן  כאשר  סביר  שייחוסו  האמיתי  עשוי 
 .להתגלות

, צביעות  על  קשר  בין  משפחת  המבקש  לבין  כהונהראשיתן  של  עדויות  המ,  ידןדנדון  ב
מבירור . ]מערב אירופה[שב] 'ל[לכאורה  לפני  כמעט  מאה  שנה  בקהילה  יהודית קטנה בה  מתחיל

בולון זעולה  כי  כאשר  הסבא  ,  א"בין  השאר  בעזרתו  של  הרב  אליהו  בירנבוים  שליט,  שערכתי

                                                                                                                                                        
 .ודהט  מ"הרי  מם  גהתיר  לספיקות  ודדין  צש  ייו  הכבלא  ו,וכרחים  מיןט  א"הרי  מראיותש
 ורא  קמחמיר  העל  ושתו  אם  עדור  לה  זכהן  להתיר  לי  דשש  י"במ  שאה  לעניות  דעתי  נרכןו
 ומר  אני  אך  כירושלמי  במבוארכ'  וכ"  טהר  לאסור  שכשםו"'  כוו"  גרשון  תמי  עשינ  "ניא
 .הלכהל

 ועיין.  ם  וצירפה  לסניף"שהביא  את  דעת  המהרשד)  א  יימן  סבן  העזר  אחלק  ז  (ומר  אביעת  י"עיין  עוד  בשוו
אולם .  ם  לסניף"צירף  את  שיטת  המהרשד  בהן  שתשובות  של  אביו  מהכשהביא  )  שם(ת  הראשון  לציון  "בשו

  ועיין  עוד  בקובץ .לסניף  עה  זודנמנע  מלצרף  ,  שזהו  איסור  דאורייתא,  בתשובה  אחת  שעסקה  בכהן  וגרושה
בחזון  עובדיה   תבשכפי  הנראה  ממה  כ,  לסניף  עה  זודל  צירף  "ע  יוסף  זצ"שמרן  הגר  )קטז'  עמ,  ז(שנת  יוסף  מ
, בכהן  שמעולם  לא  היה  מוחזק  ככהן,  ת  הראשון  לציון  בנדון  דידיה"ושקט  בנוכן  ,  )זס–סו'  עמ,    אאבלות  חלק(

וחפץ  היה ,  כהן  ואהרר  שבכתובת  אביו  מופיע  שאביו  אך  בשעת  הנישואין  התב,  לו  שאינו  כהן  ואף  אביו  אמר
 .עיין שם. דידןן כעין נדו, לשאת גיורת

 .ן שםעיי, צירפה לסניף)  הות אז יימן סעזר הבן אלקח (צחק ייכלת ה"שו בםג
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ה  זו  קהילה יתהי,  הקודמתהגיע  לקהילה  יהודית  זאת  באמצע  שנות  העשרים  של  המאה    וולף
והיא  הורכבה  בעיקרה  ממשפחות ,  שלא  היה  בה  רצף  של  מסורת  יהודית  או  מנהגים,  חדשה

שהיגרו  בעיקר  בשל  סיבות ,  וממשפחות  מהגרים  ממזרח  אירופה  [...]מומהגרים  ממרוקו  
  [...] )ה הקים מפעלשב, ]'ל[היגר ל בולון וולףזכאורה זו גם הסיבה של(כלכליות 

המכירים  היטב  את  ההיסטוריה   חברי  הקהילה,  יהודים  בני  תשעיםי  של  שנבריהם  מד
אך  לא  היה  בה  רב  מורה  דרך  שהוביל  את ,  עולה  כי  באותם  השנים  היה  בקהילה  חזן,  הקהילתית

מדבריהם .  ה  הגיע  לקהילה  רב  ומורה  צדק  שב1952זאת  עד  לשנת  .  תיהקהילה  מבחינה  רוחנ
 . הפן הרוחני היה משני, וזה היה עיקר עניינה חמהירה משפחתית ועולה כי שררה בקהילה או

לשני  חברי  הקהילה ה  הרב  בירנבוים  שאילת  ידיל  כאשר  נשלחה  ע  :ציין  פרט  מענייןא
 ד  מהם  כי  הוא  זוכר  שהלה  היה  כהןחענה  א,  נשא  כפיו  בולון  וולףזהוותיקים  אם  הם  זוכרים  כי  

ורך  הפרדת  האצבעות  כנהוג בשל  העובדה  שנהג  להחזיק  במכנסיו  גומיות  ששימשו  אותו  לצ
 . )בין אצבעות הכהןם יריוואישה יצירת חמ(בנשיאת כפיים 

ו אין קהילה יהודית קבועה שבקום מל, ובדה שאדם מהגר למדינה מרוחקתעה מציאות כזוב
הן ,  אין  בה  די  כדי  לבסס  חזקת  כהונה  –ועולה  לדוכן  בברכת  כהנים  ,  סורותמבעלת  מנהגים  ו

והן  מצד  העובדה  שאינו  חושש  להציג ,  ציבור  מאפשר  לו  לשאת  כפיומפני  שאין  ראיה  מכך  שה
דגיש  שהדברים  אמורים  לפני  כמעט נ(ו  אף  אחד  אינו  מכיר  אותו  ואת  אבותיו  שבעצמו  ככהן  במקום  

לבין   מפותחים  בין  ערש  ילדותו  של  הסבת  וודאי  שאין  אמצעי  תקשור'  יירות  מצויותש'כאשר  אין  ,  מאה  שנה

 . ) לשבתו איווהשבהמקום החדש 

שמכירים  אותם  ואת   נם  מחזה  נפוץ  בימינו  שכהנים  נושאים  כפיהם  בבתי  כנסיות  בליומן  אה
אך  יש  לחלק  ולומר  שכאשר  יש ,  ובכל  זאת  לא  שמענו  שבטל  היום  דין  חזקת  כהונה  אבותיהם

גם  אם  בפועל  לא  בדקו ,  ציבור  קבוע  שיכול  לברר  ולהיחשף  למשפחתו  ולאבותיו  של  הכהן
מה  שאין  כן  בקהילה  חדשה  המורכבת  ממהגרים  שונים .  דין  מוחזקות  לכהונהיש  בכך  ,  אחריו

אין   –ו  יפקח  על  העניינים  המתנהלים  בה  אשאין  רב  העומד  בראשה  ואין  רועה  רוחני  שישגיח  
ובפרט  לאור  העובדה  שאדם  המהגר  למקום  רחוק ,  מוחזקות  לכהונה  מחמת  נשיאות  כפיים

 .כדלעיל וחושש מלהציג עצמו ככהןה גדל אינו שבומנותק לחלוטין מהסביבה 

 :לשונוו וז )ב" עה ככתובות( ופר סתםחעין זה מצינו בדברי הכ

 שתלשלה  הך  כמסתמאו,  עירה  במפורסמת  ההנים  כל  ששפחה  מווקאד[...]  
 ד  אחדםכן  אן  יאמה  ש.  חזקתן  בשפחות  מכלד,  נתיחסו  שזרא  עמן  זד  עאזמ
 .עילש ל"מה כי לחיישינן דפנינו לבאש

להניח  שכך  הוחזקה   פשראשר  ישנה  משפחה  מפורסמת  בעירה  בדבר  כהונתה  כא  :לומרכ
מה שאין כן כאשר אדם מסוים עוקר ממקום מגוריו . הציבור  עד לזמן עזראי  ידל  במשך  השנים  ע

אזי  אין  לומר  שעלייתו  לדוכן  וההתייחסות ,  אל  קהילה  שאינה  מבוססת,  ]'ל[במזרח  אירופה  עד  ל
 .פחה הוחזקה בדורות הקודמים כמשפחת כהונהאליו ככהן מצביעה על כך שהמש

 :)ו צימןד סק לח( תן נהורותת ל"עין זה עיין בשוכ

 שום  מזה  הזמן  בהנים  כזקת  חל  עסמוך  לתבל  כ"  זפרם  סוחת  הנה  הלדינאו
 צמם  עמחזיקין  ובאין  הפרחי  ורחי  אני  הל  עקפק  פן  כעלו,  שפחתם  מזקתח
 )א,  הכ(  כתובות  לדושיוחי  בתב  ככןו,  נו  למוחזקת  המשפחה  מאינם  והניםכ
, הונה  כזקת  חהן  לש  יכהנים  למוחזקת  שעירה  במפורסמת  השפחה  מדוקאד
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 משפחת  מהוא  שהן  כצל  אפדות  לדקדק  לש  יבן  הפדיון  בן  כאםו.  ם  שייןע
 .פורסמת מהניםכ

לא   סופרם  ובפרט  שהחת,  ולהקל  בכל  טלטול  גלות,  לילה  לנו  להקל  ביוחסי  כהונהחהנה  ו
בעירה  יש  לסמוך  על  חזקת  כהונתה   א  במשפחה  המפורסמתוקשדו,  בא  להקל  אלא  להחמיר

 ?כיצד נבוא להקל ולו בספק קל –לגבי נישואין לפסולי כהונה  דידןן אך בנדו, פדיון הבןין ניעל

וכל  ידיעתנו ,  נם  מאחר  שבדורות  הקודמים  לא  הוחזקו  שאר  ענפי  המשפחה  בכהונהאומ
יש ,    לקהילה  חדשה  בלי  מנהגים  ומסורותכהונתה  של  המשפחה  החלה  רק  באדם  שהיגרין  בעני

נדגיש  שוב  כי  לא  עולה  בדעתנו  להקל  ביוחסי .  בהחלט  מקום  לומר  שאין  כאן  חזקת  כהונה
פיהן  שאר  בני  המשפחה  לא   שלאך  בהצטרף  הדבר  לעדויות,  זוה  על  סמך  סבר  ך  ורקאכהונה  

 .זו דידן סברהן לצרף בנדו שיבהחלט , הוחזקו לכהונה

ולגבי ,  אין  ספק  עובדתי]  'ל[הגירת  הסבא  ל  ל  אודותעהנתונים  שוב  לציין  כי  על  ח
רופסור פ,  דחוכן  עד  א  בכהונה  יש  בפנינו  צילומי  מצבותם  וחזקותם  של  הדורות  הקודמי־מאי
 )230,  225–223'  עמ  כרך  כ(ר  "ועיין  בפד  .בה  של  פסולי  עדות  למבקש  דנןרשאינו  בדרגת  ק,  ודד

א  בקשי  דורון "אך  עיין  שם  בדעת  הגר,  כהונהשיש  צורך  בשני  עדים  כדי  להוציא  מחזקת  
דברי  אמת ביטב  הועיין  ,  אם  צריך  שני  עדים  כאשר  ברור  שהחזקה  החלה  בטעות  ןדא  ש"שליט

זון חועיין  ב.  קרוביםי  ידל  קרובים  יכולה  להתבטל  ע  שסובר  כי  חזקה  שהוחזקה  על  ידי  )ימן  יזס(
 .ן כאן מקום להאריךיוא )סימן ב אות ז בן העזרא( איש

 –דוד  סבו    אף  הן  מהאגף  של,  אוחר  יותר  ביקש  מבקש  דנן  לצרף  שתי  עדויות  נוספותמ(
ל  אינו  שומר "הנ.  הת  בן  לויקבנו  של  ,  המתגורר  בארצות  הברית,  מרםעשל  מר    האחת.  חקיצ

כי  לא  שמע  על  כהונה   ויבמקום  מגור  ורתודוקסיםאה  רבנים  ושוהעיד  בפני  של,  מצוות
בן   נוךחהיא  של  מר    העדות  השנייה.  פשר  מושג  הכהונהה  יודע  מ  ינואאף  ,  למעשה.  במשפחתו

ו ני  שלושה  רבנים  במקום  מגוריפל  מסר  אשר  מדובר  באדם  מבוגר.  צחקיבן    אובןרו  של  יתב
 .)פיה לא שמע על כהונה במשפחתולעדות ש

אין ,  ים  שנה  בקהילה  חשובהישנשא  כפיו  במשך  כש  למרות  העובדה  שמבקש  דנן,  פיכךל
 יאהכאשר  ידוע  לנו  כי  חזקתם  של  אבות  אבותיו    ו  מוחזקות  לכהונהכדי  להחיל  עליך  בכ

' עמ כרך  כ(  ר"ועיין  בפד.  וממילא  אין  כל  יסוד  להניח  כי  כהונתו  השתלשלה  מזמן  עזרא,  מעורערת

אינה  קובעת  דין   א  כי  מוחזקות  שבטעות  יסודה"שליט  ש  דיכובסקי"שם  בירר  הגר  –  )229–227
ינו   א–תה  בידו  יאך  התברר  שטעות  הי  י  אדם  שהוחזק  ככהןדידיה  כ  ועל  כן  קבע  בנדון,  לעצמה

 . ן שםעיי. כהן

, התייתם  מאביו  בגיל  שנתיים  בולון  וולףזתון  חשוב  נוסף  שיש  לציין  הוא  העובדה  שנ
 .ומעולם לא זכר את אביו נושא כפיו ואף לא שמע ממנו מאומה על דבר כהונתו

224'  עמ  כרך  כ(  ר"ובאו  בתמצית  בפדוהדברים  ה  ל"סופר  הנם  ן  זה  עוסקת  תשובת  החתייענב

 :בזו הלשון, )

 ןדש  ]'ג'  צ'  א  –ל  "לתשובתו  הנ  כוונהה[כתובות    סופרם  עיין  בחידושי  החתו
ונודע   י  שהוחזק  ככהן  שעלה  לתורה  ראשון  ופדה  בכוריםמב,  בשאלה  דומה

צ "והש,  אחר  כך  שכשהיה  תינוק  הגיע  עם  אדם  שהיה  כהן  שעזבו  והלך  לו
יק  אותו  ככהן  על  סמך  האדם  שהביאו  והיה  כרוך  עמו אימצו  וגידלו  והחז

ודחה   חזקת  כהונה  בימינובן  דלאחר  ש  .ם  הוא  בחזקת  כהןאן  דו.  יה  כהןה]ש[
וכתב  שכל  זה  כשאביו ',  ץ  שכהני  חזקה  הם  כהנים  מספק  וכו"דברי  היעב

אין  זו   –זיקו  לכהן  חאבל  אם  אביו  אינו  לפנינו  ולא  אמר  או  ה,  החזיקו  לכהן
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שאין  בנו  כהן  עד  שיאמר ,  ע  ממי  שהוחזק  בעד  אחד  שהוא  כהןולא  גר,  חזקה
, ועיין  שם  שכתב  שגם  אם  ירצה  ליטמא  או  לישא  נשים  בעבירה.  עליו  להדיא

 .דמנא לן שהוא כהן, מונעים ממנו לא

, הרי  מאביו  ?לדעת  שהוא  כהן  בולון  וולףזן  היה  ליימנ  :גם  בנדון  דידן  יש  לשאול,  ם  כןא
. פרם  סושונה  לחלוטין  מנידונו  של  החת  ידןדנם  יש  לומר  שנדון  ומא.  ודאי  לא  שמע  זאת,  עקבי

מה  שאין  כן  נידוננו  שאפשר .  עוסק  באדם  שגדל  במנותק  לחלוטין  ממשפחתו  פרסוהחתם  
, גיל  מאה  ושלוש  ב)לפי  הכתוב  באילן  היוחסין  שצורף(שנפטר  ,  ברהםא,  ששמע  את  הדבר  מסבו

 . כעשרים שנה לאחר פטירת בנו

 כאשר אביו אינו מוחזק ככהן, דם ככהןוחזקות של אמ .ד

, שזבולון  וולף  היה  כהן,  שאין  לה  כל  אסמכתא,  בתחילת  דברינו  העלינו  אפשרות  קלושה

ומי ,  שכן  אפשר  שהוא  אומץ,  ואין  סתירה  מהעובדה  שאבותיו  לכאורה  לא  הוחזקו  בכהונה

 .אינו אביו הביולוגי, )שאינו כהן(שהוחזק עד היום כאביו 

ולפתע  אנו  מוצאים ,  )כמבקש  דנן(כאשר  הוחזק  אדם  לכהונה  :  לשאול  כך  שי,  מילים  אחרותב
סתירה  בין  חזקת  כהונתו לבין   שיש  אפוא  ויוצא.  אינו  מוחזק  ככהן,  )ו  סבוא(כי  מי  שהוחזק  כאביו  

נסלק  את  חזקת ,  האם  כדי  לפתור  את  הסתירה,  )או  חזקת  אביו  כבנו  של  סבו(ביו  אחזקתו  כבנו  של  
? וחזקת  האבהות  היא  זו  שתתרועע  או  שנבכר  את  חזקת  הכהונה,  ויקת  אבהכהונה  ונותיר  את  חז

, חזקת  הכהונה  של  הבן  וחזקת  האבהות,  האם  ניתן  להותיר  את  שתי  החזקות  על  כנן,  לחילופין
 ? אב אינו מוחזק ככהן ואילו בנו מוחזק ככהןהשבו  וייווצר מצב

בראשית .  )ב,  א  כויקרא(מור  תחילת  פרשת  א  לחיים  הזה  מצאתי  דבר  פלא  בפירוש  אור  ענייןב
ורך  לכתוב  במפורש  שכהן  יכול  להיטמא צדבריו  הוא  מצטט  מדברי  התורת  כהנים  בעניין  ה

 :וזו לשון אור החיים, שיכול להיטמא לאמוה מראתורה כבר הף על פי שא, לאביו

 :שונם לזהו, הנים כתורת בניאת' גוו" שארו לם אנפש לא יטמא בעמיו כיל"

 ומר  ללמוד  תהמ"  [...]  ביך  אארש  "כתיב  דשתו  אוז"  ארוש"
 אינו  שביו  א,ה  לטמא  מוא  הרי  התחללת  מהיא  שמו  אהמ?  "אביול"
 ף  אידוע  במו  אה  מומר  אייתי  הן  כילוא?  ו  ליטמא  שין  דינו  א,תחללמ
 ". לאביוו "ומר ללמוד ת?נין מזקה חביו א,ידוע בביוא

, רק  בתורת  חזקה  ואהו  לאביו  יחוסיעוד  ב,  ודאי  ואהו  יממאחר  שייחוסו  של  בן  לא,  לומרכ
 .יש צורך לרבות במפורש שהכהן יכול להיטמא אף לאביו

רבי  יצחק [ץ  "רי  לוניל  לכמי  חור  החיים  את  קושייתאורת  כהנים  הללו  מביא  תל  דברי  הע

 : הוזו לשונ, )סימן כז א חלק א"ת הרשב"יהם בשורהובאו דב( ]הצרפתי

? אמר  תמה.  אמו  מחומר  וקל  ממדין  לאנוו"  אביול  "כתוב  האמר  יא  לעולםל
 אם  ו,טמא  מביו  אה  זם  א:פשך  נמה  מטמא  י–  אמו  כדוע  יינו  אה  זביו  אריה
 ? הונה כו לאין ו,מזר מוא הן כם א,ביו אינוא

כי  לכאורה  עדיין  אין  כל  צורך  בריבוי  מיוחד  שהכהן  יכול  להיטמא   ושיית  חכמי  לוניל  היאק
 אם  זהו  :שהרי  ממה  נפשך  יוכל  להיטמא,  מוילאאף  שייחוסו  לאביו  אינו  מבורר  כייחוסו  ,  לאביו

הרי  אינו  מיוחס  לכהונה   –ואם  אין  זה  אביו  ,  מוימא  ודאי  יוכל  להיטמא  בקל  וחומר,  באמת  אביו
 . ופשוט שיכול להיטמא
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נציין  את  תירוצו   לענייננו.  מי  לוניל  בשני  אופניםכאת  קושיית  ח  דבריו  מיישב  אור  החייםב
 :השני

 וחזק  מהבןו,  זקה  חלא  או  לין  אאביו  שציאות  מיש  שיון  כי  לראה  נעודו
 פני  בחד  אל  כהנים  כחזקת  בוחזקים  מדם  אני  בני  שפנינו  ליש  שגוןכ,  כהןב
 . נו באחד וב אהם מאחד שוחזקים מםג, צמוע

 בן  הזקת  חורע  ילא  והן  כאינו  שאב  הזקת  חיורע  שהיות  לכול  יה  זמציאותו
 . חזקתו בבן הנשאר וביו אה זאין שנאמר והן כמדריגת מהסירול

 אופן  בזקה  חאביו  לטמא  ילא  שדן  ייתיה"  אביול  "מר  אא  לם  אכן  שכיוןו
 מר  אלזהו,  עולם  להן  כשאר  יהבן  וביו  אזקת  חורע  ימא  שטעם  מנזכרה
 בין  וה  זדרך  לין  בהנהו."  'אביול  'ומר  ללמודת?  נין  מזקה  חביוא:  "תנאה
 זקה  חלא  אינוא  ביו  אוף  סל  כוף  סי  כו  לטמא  לייב  חזקה  חביו  אאשון  רדרךל
 .יטמא לייבתו חהתורהו

. אובן  מוחזק  ככהןרנוסף  לכך  בו,  וונת  דבריו  לכאורה  היא  שראובן  מוחזק  כבנו  של  יעקבכ
תכן  שתורע  חזקת ייו.  כל  אחד  מוחזק  בפני  עצמו,  כגון  שהן  יעקב  והן  ראובן  מוחזקים  ככהנים

ולא ,  ן  אינו  אביו  של  ראובונאמר  כי  יעקב,  ולא  תורע  חזקת  כהונת  ראובן  בנו,  כהונת  האב  יעקב
תכן  שנאמר  כי  אין  להחזיק  את  ראובן ייה  שביש  מציאות  ,  ם  כןא.  כפי  שהוחזק  עד  כה  כאביו

שיכול  להיטמא ,  "ואביל"ולכן  על  התורה  לרבות  ,  ובכל  זאת  ראובן  מוחזק  ככהן,  כבנו  של  יעקב
 .לו

כן ל,  חזק  לכהןו  הבן  יוחזק  לכהן  בעוד  אביו  אינו  מושבין  מצב  איוון  שככי    ולה  מכאןע
 ". ונשאר הבן בחזקתו, נאמר שאין זה אביו", ב אור החייםתכ, כאשר הורעה חזקת האב

 אשר  ך  עיון  רב  בכוונת  דברי  קדשו  של  אור  החייםיוצר,  הנה  דברים  אלו  קשה  להולמםו
ומתעוררת  ריעותא ,  כל  אחד  בפני  עצמו,  עולה  מהם  לכאורה  שכאשר  אב  ובנו  מוחזקים  ככהנים

אזי  יש  לבכר  את  חזקת  כהונת  הבן  על  פני  חזקת  האבהות  של  מי  שהחזקנו  עד  כה ,  בחזקת  האב
בשל  הריעותא   כרינומי  שהוחזק  עד  כה  כאביו  נחשיב  ת  וא,  ולהחשיב  את  הבן  ככהן,  כאביו
 .דחזקת הכהונה מחזקת האבהות וצריך ביאור מאי אולמה. כהונתות בחזק

וכפי ,  שיש  לפרש  דבריו  באופן  אחראפשר  ,  לאחר  שעיינתי  בדברי  קדשו  זמן  זמנים  טובאו
ין בענייי  ואצרף  מכתבו  אל,  א"ד  לבנון  שליט"ד  אשקלון  הגר"שלובנו  הדברים  עם  כבוד  דודי  אב

 : זה

 ד"סב

 .רוב שלום וברכה, ]'כוו[קרובי בלב ונפש בהוקרה רבה ל

, והבנת דברי אור החיים הקדוש ן  השאלה  ההלכתית  שאתם עסוקים בהיעניב
 :פירושו ראה לעניות דעתיב לך את מה שנתוכא

הקדוש  בפרשת   יםחיהר  ה  של  אוייהסבר  תשובה  שנ  יות  דעתינעלאה  נר
 :כדלהלן )ב, ויקרא כא(אמור 

ידוש  התורה  שכהן  יטמא  לאביו  הוא  במקרה  שראובן  מוחזק  ככהן  מצד ח
ואז  בא  יעקב  שגם .  כגון  שעדים  אמרו  לו  שהוא  כהן  וכך  נהג  על  פיהם,  עצמו

. ר  לו  שהוא  אביו  והחזיק  אותו  כאביו  שלושים  יוםואמ,  הוא  מוחזק  ככהן
תגלה  שהוא יוהיה  מקום  לדון  ולומר  שראובן  לא  יטמא  לאביו  המוחזק  שמא  

שיסמוך "  ולאביו"ורה  תה  מע  לןא  משק.  ואז  אסור  לו  להיטמא  לו  לא  אביו
 .טמא לויעל החזקה ו
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, עקב  כהן  והוא  אביויגלל  שבפי  הבנה  זו  ברור  שאם  ראובן  הוחזק  ככהן  ל
פשיטא שאם יורע חזקת האב שאינו כהן בודאי שממילא גם הבן ראובן אינו 

 .כהן

וא הל?  מדוע  שנחשוש  שיעקב  אינו  אביו  :ון  הסברעל  ט"הנ  יםחיהר  ולם  אוא
, ור  לאו  שנסמוך  על  החזקהיסלא  וחומרל  וק,  סוקלין  ושורפין  על  החזקות

 ?ולמה צריך פסוק מיוחד שיחדש זאת

 לקח(א  "ת  הרשב"במה  שנראה  מקור  הדברים  בשודי  להבין  דבריו  יש  לעיין  כ
 :לשונוו וז )ז כימןא ס

 . צרפתי הצחק יבי ררבל

 : ה"רובינצ פבחכמיל שגדו האלניש: תבתכ

' אמול  'אמרי:  "כהנים  הל  אמור  אפרשת  בהנים  כתורת  בגרסינן  דאה
 היא  שמו  אה  מ–'  אביול  'וד  לומרמל  תהמ.  'אביול  'אמר  ילאו

? ו  ליטמא  שין  דינו  אתחלל  מאינו  שביוא  ה  לטמא  מוא  הרי  התחללתמ
? נין  מזקה  חביוא.  ידוע  בביו  אף  אידוע  במו  אה  מומר  אייתי  הן  כילוא
 . 'לאביוו 'ומר ללמודת

 יטמא  מפיר  שוה  הביו  אי  א–  פשך  נמה  מאביו  ליה  ליטמאל:  י  לשיאק
 .טומאה הל עוזהר מאינו ווא המזר מן כם אוא הביו אאו ליא, ול

 לאחר  והן  כהוא  שדים  עי  פל  ען  למוחזק  שמי  לאיצטריך  דו  להשבתיו
 בא  ומת  ואב  כמו  ענוהג  וביו  אהוא  שליו  עאמר  וחד  או  לא  במןז
 חייבו  לזקה  חהניא  מם  אחומר  ול  קהדבריםו.  יה  לבקינן  שו  ליטמאל
 . כן של כא לאו לענין ל,חזקות הל עשורפין ווקלין סדאמרינן כיתהמ

כמי  לוניל  מציע  בדיוק  את ת  חייקושלתשובתו  ביצחק  הצרפתי  '  מעשה  רל
תשובה  כפי האולם  .  )לפי  מה  שהסברתי  לעיל(ים  חיהר  המציאות  שמציע  או

החזקה ל  כי  אדרבה  הוא  אומר  שיש  לסמוך  ע  שכתובה  שם  אינה  מובנת
 סומכים  על  החזקה  לאיסור  מיתה  קל  וחומרם  שא,  לגמרי  מדין  קל  וחומר

שחייב "  וולאבי"ר  לא  מובן  לשם  מה  צריכה  התורה  לומ  כןם  וא,  לאיסור  לאו
 .להיטמא לאביו המוחזק לו

. שםעיין  ,  אריך  להקשות  זאת  מכמה  פניםמו,  א  התקשה  בכך"ראה  שהרשבנ
שכל  הדין  הזה  שכהן  חייב  להיטמא  לקרוביו  הוא   א  מפרש"ולבסוף  הרשב

הייתי  אומר ,  "אמו"ולכן  אם  היה  כתוב  רק  .  ידוש  ואין  לך  בו  אלא  חידושוח
הואיל   :א"ולבסוף  מוסיף  הרשב,  וחזק  לנומבשרק  בידוע  לנו  יטמא  ולא  

לעולם  לא  יהיה  אביו   ש–מה  שאין  כן  אביו  ,  ואמו  יכולה  להיות  ודאי  לגמרי
אפוטרופוס ן  שאי,  בבית  האסורים  חדיואפילו  שניהם    –  ודאי  רק  רוב

 –  לא  הייתי  מרבה  אביו"  מוא"ה  כותבת  רק  יתלכן  אם  התורה  היו.  לעריות
. ין  לך  בו  אלא  חידושואגלל  שב,  וא  אביופילו  ידוע  לנו  שה  א–  שיטמא  לו

, לא  הייתי  יודע  שיטמא  לאמו  חזקה,  "לאביוו"אם  היה  כותב  רק    אידךמ
ולכן  צריך  לכתוב   .יכול  להתחלל  ינואמו  יכולה  להתחלל  ואביו  אגלל  שב

ללמדנו  שיכול  להיטמא  להם  ואף  מצווה  להיטמא ,  שניהם  גם  אמו  וגם  אביו
 .א" הרשבבתשובתו הארוכה של שםן עיי. להם

 .דבריו ד כאןע

א  חד "רשבהברי  דו  החייםר  יוצא  כי  דברי  או  א"ד  לבנון  שליט"החשובים  של  הגרו  דבריל
 הן  כאינו  שאב  הזקת  חשיורע  "שכתבבמה  ד  יםחיהר  עלינו  להעמיס  קצת  בדברי  או  זה  ולפי,  הם

ונתו היא ו כ"חזקתו בבן הנשאר  וביו  אה  זאין  שנאמר  והן  כמדריגת  מהסירו  לבן  הזקת  חורע  ילאו
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ומכל  מקום  העיקר  הוא  שהורעה  חזקת ,  שהורעה  חזקת  האבהות  והכהונה  של  האב  גם  יחד
ובשל  כך  נבכר  את ,  אך  ודאי  אין  לנו  לומר  שהורעה  חזקת  כהונת  האב,  האבהות  מצד  עצמה

 .חזקת כהונת הבן על חשבון מוחזקותו כבן לאביו

אין  לנו  להרע ,  קת  האבהותמצאנו  למדים  לענייננו  שכאשר  אין  סיבה  אמיתית  שתורע  חזנ
 .תה בשל כך שהתברר שהאב אינו כהןוא

ובשל  כך ,  שאכן  הורעה  חזקת  כהונת  האב,  כפשוטו  יםחיהר  ציין  כי  גם  אם  נבאר  את  אוא
י  הצרפתי "אפשר  שהדברים  אמורים  רק  במציאות  שדיבר  עליה  ר,  הורעה  חזקת  האבהות

מה  שאין  כן  במי  שמוחזק  לנו ,  "אב  כמו  ענוהג  וביו  אהוא  שליו  עאמר  וחד  או  לא  במן  זלאחר"ש
: שכתב  יםחיהר  כך  משמע  מלשון  או.  דאי  אין  לנו  להרע  חזקתוווש,  מקדמת  דנא  שהוא  אביו

שהביא   )יא,  מצוה  רסד(נחת  חינוך  מוכך  גם  משמע  מה,  "זקה  חלא  או  ליןא  שיש  מציאות  שאביו"
משמע  שבמציאות .  וו  הוחזק  שלושים  יום  בעיר  כאבישבוהעמידם  במקום    יםחיהר  את  דברי  האו

 .יר חזקת אבהותו מפני חזקת כהונהסאין לה, בה איננו מסופקים באבהותו

שוט  הדבר  שהעובדה  שהתברר  שאבותיו  של  המבקש  לא  נהגו   שפאה  לעניות  דעתירכן  נל
וכן  שאר  הענפים  שיצאו  מהסבא רבה ,  וכפי  שעולה  מהעובדה  שאחיו  של  הסבא  רבה  לא  נהגו  בכהונה(בכהונה  

אין  בה  כדי  לערער  את  היותו  של  המבקש  דנן  מיוחס  כבן  אחר  בן  עד  לסבא ,  )הונהלא  נהגו  בכ
 . לא הוחזק לכהונה, שמהעולה בידינו, ברהםאהגדול 

 א אנפשיה חתיכה דאיסוראויוש .ה

גם  אם  יתברר  בסופו  של  דבר ,  עוד  עלינו  לדון  אם  יש  לאסור  על  המבקש  לשאת  גרושה

ובכך ,  משך  עשרות  בשנים  החזיק  עצמו  ככהןזאת  בשל  העובדה  שב,  שאינו  מזרע  כהונה

 ".שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא"בעצם אסר על עצמו נישואין עם גרושה מדין 

א  אנפשיה וישון  חקר  באשר  לשורש  די  )תשובה  הסוףב,    פימןס(י  באסן  "הנה  בתשובת  מהרו
 :ונולשוזו , חתיכה דאיסורא

 דרי  נמדין  שפשרא  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אויא  שאמרו  שקום  מבכלד
 תרת  ההם  בצינו  מא  להאד,  נדר  כמש  מאינוף  על  פי  שאו,  ה  בגעו  ניסורא
, שאלה  בליתיה  דמשון  שנזירות  במו  כלו  אעניינים  בחמירו  הוליא,  כםח
 אפילוו, דים עמאה כהוי דין דעל בודאת הדין מלא אאינו דומר למי נאפשרו
 .עצמו לנוגע שמה ביסורא אעניןל

האחת  היא ',  איסורא  דתיכהחא  אנפשיה  ויוש'פשרויות  ביחס  לי  באסן  מעלה  שתי  א"מהרה
, מדין  הודאת  בעל  דין  –יה  והשני,  שתוקפו  של  האיסור  שהאדם  החיל  על  עצמו  היא  מדין  נדר

 .דהיינו נאמנות

ואחר  כך  בא ,  איסורא  דתיכהחיא  אנפשיה  וואפשר  שנפקא  מינה  תהיה  כאשר  אותו  אדם  שו
אזי ,  וא  מתורת  נאמנות  האיסורא  דתיכהחא  אנפשיה  יוושם  א,  מעתה.  ואמר  ששקר  היה  בפיו
, אולם  אם  הוא  מדין  נדר.  לדבריו  שאכן  לא  דיבר  אמתים  כאשר  יש  רגלי,  יכול  לכאורה  לחזור  בו

 .ואין זה משנה אם שיקר, קיבל על עצמו איסור מדין נדר כל סוףף הרי סו

 :לשונוו וז, )וכה ט הלישות אמהלכותט ק רפ( מלך לעיין במשנהו

 דבריו  למתלא  אתן  נלא  וו  בחזר  ואיסורא  דתיכה  חנפשיה  אשוי  דיכא  הכלד
 דים  עאיכא  דיכא  הל  כבלא.  ומד  עאיסורו  בעדיין  ולום  כחזרתו  ביןא
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 א  לם  אף  אזרה  חחזרתוא  ד"מהרי  לירא  ליה  סבו  בזר  חהוא  וותו  אמכחישיםד
 ום  שלתי  בנה  עקר  שתחילה  באמר  שמה  שאמר  שלא  אדבריו  למתלא  אתןנ

 .עםט

ם  לדבר  שאכן  דבריו ייויש  רגל,  יא  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא  וחזר  בוווכאשר  שלומר  כ
 .אזי חזרתו חזרה, הראשונים הם שקר

וא  מדין   האיסורא  דתיכהחא  אנפשיה  ויכאורה  דברים  אלו  נכונים  רק  אם  נאמר  דשול
 . אם הוא מדין נדר שאין כןה מ, נאמנות

 איסורא  דתיכה  חנפשיה  איאשווי  מדברי  הפוסקים  נראה  שרובם  נקטו  כ  כל  מקום  למעשהמ
ט "שהביא  בשם  המהרי  )ק  ד"  סד  לסימן(  ןשֹח  העיין  בקצות  –ינו  מדין  נדר  אלא  מתורת  נאמנות  א
 החושן  צותקכן  הסיק  ו.  שםין  עי,  אלה  שיה  בהני  מוי  הדר  נתורת  מיה  האם  דכתב  ש)  אימןג  סק  לח(

 עולםל – איסור בין בממון בין ב,צמו על  עדם  אכל  לתורה  ההאמינהון  דכיוד,  אמנות  נדהוא  מדין
 .צמו על עאמןנ

א ויפיה  שושלשדחה  את  ההבנה    )ג  כעזר  הבן  אניינא  תמהדורא(  יהודה  בודעת  נ"כן  עיין  בשוו
 :לשונוו וז, וא מדין נדר האיסורא דתיכהחאנפשיה 

 טעם  מוא  היכה  דאיסורא  חתפשה  נויתה  שאמרינן  דמה  דחדש  לרצה  שמהו
 גוברין  בבר  גהוא  שלפולו  פתוך  מאיתיו  רדוכבו  ממחילה  בנה  ה–  קונם  ודרנ
 אה  רי  כאם  ו,ה  זשטות  לאה  רהמ  ישר  וח  צשכל  בם  גבקיאות  וחריפותב
 איןו  "לשון  בק  רביאו  מלאה?  מרוט  א"הרי  מכיו,  ט"הרי  מתשובת  בדברה
 איזה  ודר  נאיזהו,  תקבל  מדבר  הין  אחיה  דום  שלי  בבאמתו.  דחאוו"  ומרל
 יום  בחד  אאמר  ים  אלדבריו  ותפיס  מהמ  בו  אאן  כש  יונם  קו  אבועה  ששוןל
 יך  אדבריו  כאםו?  דר  נטעם  ממלאכה  בסור  אהא  יבת  שהיום  ששבת  בניש
 חל  שוריםפכם  היו  בליאלגמן    רבצל  אילך  שהושע  יי  עקיבא  לרבי  רבמרא
 איסורא  דתיכה  חנפשיה  אויה  שי  יהושעבר  דימא  נא  ללמהו,  חשבונו  בהיותל
יכה   חתנפשיה  אויה  שמרינןא  דמה  וטות  שה  זל  כדאי  ולאא?  דר  נטעםמ

 אין  דיכא  הינחת:  הקשה  שמהו.  צמו  על  עאמן  נאדם  דטעם  מוא  הדאיסורא
 שני  מותר  יצמו  על  עאמן  נאדם  וטות  שה  זם  ג–  ותו  אכחישים  מדים  עניש
ם ו  יו  אבת  שהוא  שול  חום  יל  עאומר  שגון  כפשר  אאי  שדבר  בלכך  ודיםע
 .איסורא דתיכה חנפשיה אויה שמרינן אא לפוריםיכה

ועתה  בא  לחזור ,  אין  מדובר  באדם  ששיקר  כאשר  החזיק  עצמו  ככהן  ידןדנם  בנדון  ומן  אה
הוא   ועתה  לאור  בירור  שערך,  שהוא  כהן  אלא  מדובר  במי  שהבין  מאביו,  בו  ולומר  ששקר  דיבר
 . חוכך לומר שאינו כהן

תו  היא  על וכאשר  הסתמכ'  תיכה  דאיסוראחיא  אנפשיה  שוו'ן  ייהנה  ראש  המדברים  בענו
מרא  במסכת גן  בדבדבריו  הוא  .  )וכה  טלמאישות  הט  פרק  (  ער  המלךשהוא  ,  שר  שמע  מאחריםא
ואמרה   של  רבי  חייא  שהיה  לה  צער  לידהו  אשת  בה  מסופר  על  יהודית  ש)ב"ב  עיף  ד(  ידושיןק

אמר .  בורה  מאדם  אחרבעקיבל  אביה  קידושין  ,  ה  קטנהיתלבעלה  כי  אימה  ספרה  לה  שכאשר  הי
דמכל  מקום   ולכאורה  יש  להקשות.  לאוסרה  עליו  וחם  של  דברי  אימהלה  רבי  חייא  שאין  בכ

 ומצידה  הרי  ,מאחר  שהאמינה  לאימה,  וימאשתו  של  רבי  חייא  לא  תוכל  להמשיך  לחיות  ע
 ?"איסורא דתיכה חפשה לנתהישו"

 :)שם(בתירוצו  זו לשונוו

 תיכה  חנפשה  אויה  שמרינן  אא  לעד  כאן  דירא  ליהבס  דתידעיות  נע  להנראהו
" דשתניק  "ומרת  אהיא  דאומר  הפרק  דההיאכ,  טוענת  בוקא  דלא  אראאיסוד
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 נפשה  אשויה  דפיר  שמרינן  איהכם  ומש  ו,דשה  קודאי  דגוה  בה  לים  קאיהיד
 א  לאיהי  דשמעתין  דהאכן  בן  יאמה  ש.  קרוביו  באסורה  ואיסורא  דתיכהח
 –  מה  אבור  דפי  על  לא  אילתא  מה  לרירא  בא  ליהיא  קדשה  שודאי  בה  ליםק
 .איסורא דתיכה חנפשה אויה שמימר ליכאל אי הי כלכ

 ומר  אביעת  י"ועיין  עוד  בשו  )קכז,  ף  כללים"מערכת  האל,  זק  לח(די  חמד  שכן  הביא  בשמו  בו
 .) ארט ה פללא כק חל( ורה תוכן בספר שערי, )א יימן סעזר הבןז אק לח(

 :ונולשוזו , ) עימן סעזר האבן א קמארמהדו( יהודה בכן משמע מדברי הנודעו

 איסורא  דתיכה  חנפשיה  אויה  שמרינן  אא  לאן  כעתי  דעניות  לראה  נםמנא
 בריו  דפי  לם  אוקא  ד–  זה  בגםו,  בריו  דעוקר  וחוזר  בלא  אחזור  לידו  באיןו
 אן  כבל  א,ודאי  ביסור  אזהש"  ני  איש  אשתא  "מרה  אמו  כודאי  בוא  האיסורה
 .דבריה לושש חהיה שלא אודאי בדע יא אף על פי כן להאמינה שףא

לשיטת  הסוברים   קשההש  )ל"לגאון  הרב  נפתלי  הרץ  לאנדא  זצ(  קר  הלכהחספר  עיין  בו
אם  כן  הא  דכתוב  לגבי  מוציא  שם ,  הימן  אפילו  נגד  עדיםמ'  איסורא  דתיכהחיא  אנפשיה  שוו'שב
מדוע אינה נאסרת עליו מחמת  – )יט–יג, דברים כב(" ולו תהיה לאשה [...] ופרשו את השמלה"רע  

יודע   ינואם  אש  ודהיהע  בדוכתב  דלפי  סברת  שער  המלך  והנו?  סוראאי  דתיכה  חנפשיה  אוויאש
ם ג,  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אוויאשששומע  מפי  אחרים  לא  שייך    לא  אבעצמו  אמיתת  הדבר

מא היה זה  ש–ם לדבריו גד, שלא מצא בתולים בריודאין לאוסרה עליו בשל  לגבי מוציא שם רע
היינו  שהבעל  טוען  שמתוך ,  הא  דנהרגת  אם  אמת  הדברו(ושמא  לא  תחתיו  או  שהיא  מוכת  עץ  ,  באונס

ן  שלא  נודע  לו  בעצמו  אמיתת ווכיכן  אם  ,  )ומביא  עדים  ו  שזינתה  תחתיולשלא  מצא  בתולים  ביקש  ונודע  
 .איסורא דתיכה חנפשיה אלא שייך לומר שוויאר הדב

שלא   –  דןן  דיבנדו,  וא  מדין  נדרה'  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אוויאש'דלכאורה  גם  אם  נאמר  ו
שיש  לדמות ,  יכול  לחזור  בו  –  אלא  שהסתמך  על  אביו  קר  כאשר  החזיק  עצמו  בתחילה  ככהןיש

סימן  יא  שדחה  ראייתו  של  הנודע  ביהודה  מרבי  יהושע  שבא  אצל   רץ  צביאת  "ועיין  בשו(זאת  לנדרי  שגגות  

 ו  שטעה  במחשבתושנתברר  לון  דכיו  דשם  הוא  כנדר  טעות,  יות  בחשבונוהביום  הכיפורים  שחל  ל  רבן  גמליאל

 .)אין לך נדרי שגגות יותר מזה

שמאחר  שהמבקש  לא  החזיק  עצמו  ככהן  מתוך  ידיעה  מבוררת  שאכן   הוא  מורם  מדברינוה
, אזי  כאשר  נודע  לו  שטעה  כאשר  החזיק  עצמו  ככהן,  אלא  שהחזיק  במנהג  אביו,  הוא  כהן  מיוחס

 .ראא אנפשיה חתיכה דאיסוויאין לאסור עליו איסורי כהונה מדין שו

 נפשיה  אוויאש'לל  הנוגעים  "ש  איגר  זצ"פר  העיקרים  לגרסמצאתי  דברים  מפורשים  בו
 :וזו לשונו, )אשכול א, יקר איסורי כהונהע(באיסורי כהונה ' איסורא דתיכהח

 : )סימן קט(ש אבוהב "מצאתי בתשובת דבר שמואל ממוהרו

 הרי  שויו,  דיבורם  למצות  כהונהי  פל  יון  שרוב  כהני  זמן  עולין  עכ
בין  האסורות ,  אנפשייהו  חתיכה  דאסורה  כל  הנשים  האסורות  לכהונה

 .בין האסורות מדברי סופרים, תורה מדברי

דאטו  האומר ,  ייך  הכאש  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אויאשא  ידענא  מה  ל[...]  
הרי ו,  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אויאשפלוני  אמר  לי  שדבר  זה  אסור  מקרי  

ינו  אומר  שהוא  יודע  בעצמו   א,ת  כהונהשעל  ידו  עולה  הכהן  למצו  בדיבור
ולומר  דאסור ,  דהא  אי  אפשר  ליה  למידע  אלא  ששמע  מאביו,  שהוא  כהן

יודע כי אם  ינואהא  אביו  נמי ,  משום  דהוא  כאומר  דאביו  מהימן  ליה  כבי  תרי
דאבי אביו נמי היה מהימן לאביו של זה כבי  צי לומרם תמוגם א. מפי אחרים
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איני  יודע היכן מצינו דעד מפי עד ואין ,  ל  אב  לבנווכן  עד  סוף  הדורות  כ,  תרי
 שיהיה  אסור  לזה  דיןל  עד  הראשון  נאמן  כתרי  כי  אם  לעד  השני  לא  להבע

, בי  תריכעליו    לומר  דכל  אבותיו  של  זה  כהן  הזמן  נאמנים  גם  אי  אפשר[...]  
דודאי  לא  שייך  דין  נאמן  עליו  כבי  תרי  אם  אינו  מכיר  ולא  ראה  איש  זה 

 )גק  ל"טו  ס  קימן  סבית  שמואלבמובא  ,  שורש  פב(ק  "כתב  במהריוהרי  ,  מעולם
אבל  אם  מאמין  לו  מחמת  שהוא ',  דבעי  דוקא  גברא  דגיס  ביה  ומצוי  אצלו  כו

 .לא, מוחזק בחסידות ולא קים ליה בגויה

 סקנהמ

אסור  לו  לעלות  על  הדוכן  לשאת .  ל  המבקש  אינו  מוחזק  ככהן  ומותר  בגרושה"לאור  הנ

 .רות שנפדו על ידו אינם פדוייםהבכו, כמו כן. כפיו

: בהצטרף  שני  הנימוקים  העיקריים  והם  ך  ורקאל  מושתתת  "דגיש  שוב  כי  המסקנה  הנא
והעובדה  שנשיאת  כפיים   המשפחה  האחרים  לא  הוחזקו  לכהונה  העדויות  וההוכחות  לכך  שענפי

 . לא היה בה כדי ליצור מוחזקות לכהונה בו סב המבקש נשא כפיושבמקום הידוע לנו 

הוראתי  להיתרא  מותנית   של  חומר  איסור  כהן  לגרושה  ומחמת  המורכבות  הרבה  בתיק  זהב
וצור  ישראל  יצילנו ,  א"י  יוסף  שליט"הגדול  הראשון  לציון  הגר  ןדיהת  באישורו  של  מרן  נשיא  בי

 .משגיאות

 רב אברהם צבי גאופטמןה

א "י  שליטא  אדר"קראתי  בעיון  רב  את  דבריהם  של  עמיתיי  כבוד  יושב  ראש  המותב  הגר

. א אשר פירטו בהרחבה רבה את השושלת המשפחתית"צ גאופטמן שליט"ג רא"וכבוד הרה

לומר  שהמבקש  הוא  ישראל  אך  יש '  שוויא  אנפשיה'א  האריך  בעניין  "א  אדרי  שליט"הגר

א  לקבוע  שהמבקש "צ  גאופטמן  שליט"ודעת  הגרא.  'שוויא'לתת  עליו  חומרי  כהנים  מדין  

 .ככהן בטעותהוא ישראל לכל דבר והוחזק 

 .ערות על דבריהםהמה כנם אני על משמרתי אעמודה ואעיר אומ

 עקביהסבא רבה רבי  ל אודותעיש  להדגיש  ולציין  כי  חוסר  הידע  המוחלט  שיש  לנו  ,  אשיתר
י  שהוחזקו  שאינם  כהנים  או למאותם    חזיקמעדיין  לא  ,  אם  נהגו  ככהנים  או  לא,  ברהםאואביו  

 . שהוחזקו כהנים בטעות

שכאשר  האב  נפטר  בגיל  צעיר   רבה  יותר  מסתבר  לומר  אצל  יהודים  שומרי  מצוותה,  ניתש
שכבר  הספיק  ללכת  ככל   ,ותרין  הסתם  הילד  הבוגר    שמשאיר  ילד  בן  עשר  וילד  בן  שנתייםהו

לאחר שקצת גדל  אחיולאמר שהוא , ה אותו עולה לתורה ככהןאורסת הכנת הנראה עם אביו לבי
זה  מסתבר .  ו  אמרה  לו  שאביו  כהןשאימאו  ,  אביהם  היה  כהןכי    שלו  מצווההואולי  בזמן  בר  

לפי  חישובי (שרים  ותשע  עבגיל  ]  'ל[אשר  הגיע  ל,  בולון  וולףזהרבה  יותר  מאשר  לומר  כי  הסבא  

שאי  אפשר ושאף  אחד  לא  ידע  על  כך  וה  התחיל  שם  לשאת  כפיו  מתוך  תקו,  )השנים  והגילאים
ורידה  כי  הוא מבן  שנתיים  כשנפטר  אביו  אינה  היה    בולון  וולףזעובדה  שהסבא  הכך  .  לברר  זאת

 ].'ה[את הכהונה במשפחת  'המציא'שנה מעמידה אותו כמי איזה מחזקת הכהונה ו

שאדם  שומר  תורה ,  שאין  שום  סיבה  הנראית  לעין  ברה  הפשוטה  וההגיונית  יותר  היאהס
מלבד (ת  לתורה  ראשון  וומצוות  יחליט  יום  אחד  להיות  כהן  רק  בשביל  הכבוד  שיש  לו  לעל

וכמו  שכתבו  הפוסקים  שאדם  לא  יעבור ,  )מות  שידוע  שהיו  קונים  את  הכהונה  לשם  כבודיבקהילות  מסו
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, אדרבה.  לומר  כהן  אני  כאשר  אינו  כזה  עזמאיסור  בדבר  שאין  לו  בו  הנאה  או  חזקה  שאין  אדם  
 לא  להיכנס  לבתי  קברות,  את  כפייםשל  –עניינים  קשים  הם  ,  ומצוות  הכהונה  כל  שאר  חיובי

, ולא  מצאנו  ולא  ראינו  שציבור  הכהנים  נחשב  מכובד  יותר  משאר  אנשים,  גבלות  בנישואיןהו
 מדוע  שיחליט  אדם  שאינו  כהן.  להם  מלבד  הכבוד  והכיבודים  שמחייבת  אותנו  ההלכה  לתת

, ליו  היגרשאדש  החבמקום  ,  )ולשהרי  דינים  אלו  שאמרנו  ידועים  לכ(מצוות  הכהונה  ידועות  לו  וש
לדבר  על  האיסור   וזאת  אף  בלי,  מע  מכך  לו  ולזרעו  אחריו  עד  עולםתמשכהן  על  כל  ה  ואהש

 .כפי שכבר הזכרנו בדברינו הראשונים, והן בברכות לבטלה לדוכןיה הן בעצם העלי, שבדבר

לא  סמך  על  השמועה  שניתנה  הכהונה  לאדם ,  )ט  ימן  סבן  העזרז  אק  לח(  ת  יביע  אומר"ם  בשוג
 .דות של עד אחדעל אף עכתואר כבוד 

שנשיאת ,  מספר  עמיםפזר  חאשר  עליהם    ,ושב  ראש  המותביוד  איני  מבין  את  דברי  כבוד  ע
לא  ידעו  את העובדות באשר לבני משפחתו ואם ]  'ל[ה  משום  שבני  הקהילה  ביתכפיו  של  הסב  הי

 .היו יודעים לא היו מאפשרים לו להחזיק עצמו ככהן

כן  שהוא  כהן יתכיצד  י  מהבוודאי  בידי  הסב  היה  המפתח  לתעלו.  ות  דעתי  זה  אינוילענו
תה ייהיו  מעירים  לו  על  כך  ה]  'ל[ואין  ספק  שאילו  בני  הקהילה  ב.  ודודו  ובני  דודיו  אינם  כאלה

שהרי  אביו  ודודו  הגיעו  כולם  מאותו  מקום  ולא  חיו  ביבשות ,  בפיו  תשובה  המתיישבת  על  הלב
יה  מסביר שהאז  מילא  לאחר  שלושים  יום  מ  ומ,אי  אפשר  לדעת  כיצד  חיו  ולמי  נישאושנפרדות  

 .כלל וכלל' זקה בטעותח'תה לו חזקה לכולי עלמא ואין זו ייה, להם זאת

ש  שכל  שהוחזק "ל  שמודה  הגרי"ש  אלישיב  זצ"בדעת  מרן  הגרי  ב  ראששוד  כתב  כבוד  היוע
וזו סתירה מיניה . וב שהעידרשאין לבטל חזקתו על פי ק ירא  ליהבאולם  ס,  בטעות  בטלה  החזקה

 .א צריך כל עדות בשביל להפקיעהאם אין חזקה ל :וביה

שהתקבלה  עדות  עד  אחד  שאינו  קרוב  ותצהיר  עדה  וכן  צילומי   ידןדם  מה  שכתב  בנידון  ג
מצבות  של  בני  המשפחה  האחרים  שאינם  כהנים  ולכן  אין  ספק  כי  מדובר  במשפחה  שאינם 

לעדות ותצהיר  העדה  אינו  כשר  ,  בלבד  מסורתי  ואהעד  האחר  ש  מות  דעתייאין  נראה  לענ,  כהנים
להוציא  בתורת  ודאי  את  המבקש   דיכאם  כן  אין  בכולם  יחד  וכל  אחד  לחוד  ,  ומצבות  אינן  ראיה

 .מחזקת כהונתו

 פנייר ששה מבידן ארבה

ברצוני  להעיר  בקצרה  על מה שכתב יושב .  א"קראתי  בעיון  את  דברי  עמיתיי  הדיינים  שליט

ון  דידן  אין  מוחזקות אף  שבנד,    לדעתו.א"ג  אליהו  אריאל  אדרי  שליט"ראש  ההרכב  הרה

בצירוף '  יכיר'מכל  מקום  המבקש  אסור  בגרושה  מאחר  שהסב  נאמן  על  בנו  מדין  ,  לכהונה

 .'שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא'

ף ד(  שדייק  מהגמרא  ביבמות  )א  ירק  ו  פשמעתתא(  מעתתא  שמצינו  בדברי  השב  כן  כפי  שצייןא

: הודה  יי  רבו  למרשא"  'צמי  עבין  ליינ  בתגיירתינ  'אמרו  [...]  באשאחד    בעשהמ  "בי  ג)א"  עזמ
 : פריךו, שםין  עי–' ניך בפסול לאמן נתה אאין וצמך עפסול לתה אאמןנ"

: הודה  יי  רבמר  אכאןמ.  אחרים  לכירנו  י–"  כירי:  "התניאו,  הימן  מא  לבניםא
 אמן  נךכ"  כור  בני  בהז  "ומר  לנאמן  שכשםו,  "כור  בני  בהז  "ומר  לדם  אאמןנ
 אמר  קכיה:  צחק  יר  בחמן  נב  רמרא?  "  [...]ושהר  גן  בהזני  ב  "ומר  לדםא
 " .נכרי לדות עאין ותה אכרי נדבריךל: "יהל



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

62 

ועיין .  צמו  עחמת  מבנים  הפסול  לאמן  ניה  הוא  הנכרי  דאו  לאי  דייק  משם  השב  שמעתתאד
 .'שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא'בדברי הראשונים שהנאמנות היא מדין שם 

 :שכתב )גכה ילה י ביאהריסו אלכותהמכ פרק ( ם"כן יש ללמוד כן אף מדברי הרמבא

 אביו  שודע  יניא"  שו  לעיד  מחד  אעדו"  ני  אהןכ  "אמר  וזה  הזמן  בבא  שימ
 יעיד שדע, וא הלל חמאש, ה זעדות בכהונה לותו אעלין מין א–"  הן  כה  זלש
 ל  שאביו  שהעידו  ונים  שבאו  שו  אהן  כביו  אוחזק  הם  אבלא.  וא  ההן  כזהש
 .ביו אקתחז בוא הריה, הן כהז

ן ועיי,  פשיה  חתיכה  דאיסוראאנויא  ושאוסר  עצמו  בגרושה  מדין  ש  )שם(  ביאר  המגיד  משנהו
 שראעיין  באריכות  ובטוב  טעם  בדברי  יושב  ,  דברי  האבי  פל  ע  שביאר  שבנו  ספק  חללשם  

 .ההרכב

לאסור  על  המבקש  דנן  לשאת  גרושה  בשל   יןאכי  מעיקר  הדין    אה  לעניות  דעתירנ  ם  זאתע
 .'שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא'ירוף בצ' כירי'

 :)וכה ט הלישות אמהלכותט ק רפ( מלך לנצטט קמעא מלשון המשנה ענייןההבהרת ל

 יכא  ה–'  איסורא  דתיכה  חנפשיה  אויאש  'אמרינן  דילתא  מכל  בסתפקתינ
 תיכה  חויה  שלדידיה  דיון  כמרינן  אימ:  הו  מותו  אמכחישים  דדים  עאיכאד
 איכא  דכל  דילמא  דו  א,אסור  ומי  דדים  עהמא  כין  דעל  בודאת  האיסוראד
א "מהרי  לאיתי  רה  זת  אאך[...]  רי    שדידיה  לף  אותו  אמכחישים  דדיםע
  :לשונוו ז וכתבו ש"כ רימן סכתביוב

 ברא  גהוא  האיתכחש  דאיתי  רשר  אעדות  הפי  ליחוש  מית  באן  כיןא
 ליחות  שרך  דם  אי  כהצעיףן  ו"קורזי  הנערה  האבי  לתן  נלא  דעדיםב
 גברא דיוןכ, מכינן סא לחזרתוא, איתכחש דאו לי אל מקוםכמ. פקדוןו

 . קרובותיה באסור לאיסורא דתיכה חיה לויש

א "רשב  הברת  סל  עולקים  חללוא  ה"הרי  מדברי  שראה  נלכאורהו.  כ"ע
 ייריא  מ"מהרי  דליגי  פלא  דראה  נפיר  שעיינינן  מד  כךא.  כתבנוז  ש"ריאו
 שוי  דיכא  הכל  דמא  לןיקי  דחזרתו  במתלא  איתה  הלא  וו  בזר  חשהמקדשכ
 לום  כחזרתו  בין  אדבריו  למתלא  אתן  נלא  וו  בחזר  ואיסורא  דתיכה  חנפשיהא
 זר חהוא וותו אמכחישים דדים עאיכא דיכא הל כבלא. ומד עאיסורו בעדייןו
 לא  אדבריו  למתלא  אתן  נא  לם  אף  אזרה  חחזרתוא  ד"מהרי  לירא  ליה  סבוב
 אם  שעולם  לבלא.  םע  טום  שלתי  בנה  עקר  שתחילה  באמר  שמה  שאמרש
 נפשיה  אוי  שלדידיה  דודהל  מ"א  ז"הרי  מף  אראשונים  הדבריו  בומד  עואה
ז "ריאא  ו"רשב  הכסברת  וותו  אמכחישים  הדים  עאיכא  דף  אאיסורא  דתיכהח
 מתלא  אתן  נלא  שף  או  בזר  חאם  דודו  ימיז  נ"ריאא  ו"הרשבו.  כתבנוש
 ליכא  דאופןב.  חזרתו  למסייעים  הדים  עאיכא  דיון  כזרה  חחזרתו  דדבריול
 דא  חמר  אמר  ודא  חמר  אמרז  ד"ריאא  ו"הרשבא  ל"הרי  מין  בלל  כלוגתאפ
 . ליגי פלאו

יכול   מכל  מקום,  נגד  עדים'  וויא  אנפשיה  חתיכה  דאיסוראש'ורם  מדבריו  כי  אף  אם  נאמר  מ
ון  שאין  היום ודמכי,  נגד  עדים'  יאשוו'נחשב    דןן  דיוהנה  לכאורה  נדו.  לחזור  בו  אף  בלא  אמתלא

הרי  זה  רק  בגדר  כהן ,  מר  על  עצמו  שהוא  כהןאן  אם  הסב  כל,  אלא  רק  כהני  חזקה  סכהני  יח
שהרי  כבר  נתבאר  כי  סב  המבקש '  גד  עדיםנוויא  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא  ש'י  כעין  וווה,  חזקה

הן ,  משפחתו  לא  הוחזקו  לכהונהי  פיהן  בנ  שלותיעדוי  הדבר  הוברר  הן  על  יד.  הוחזק  לכהונהא  ל
אינו  מקום  שיכולה ,  ו  ידוע  לנו  שנשא  כפיושבוהן  בשל  העובדה  שהמקום  ,  צילום  מצבותי  על  יד

 . וכפי שביארנו לעיל בארוכה, באותם הימים תה להיווצר בו מוחזקות לכהונהיהי
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וויא שרק  מדין    ואהאם  מעמדו  של  המבקש  כמוחזק  לכהן  ,  דןן  דים  כן  לכאורה  גם  בנדוא
וויא  אנפשיה  חתיכה שכדין  ,  בלא  אמתלאיכול  אף  הוא  לחזור  בו  ,  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא

אם  כי  אולי  יש  מקום  לחלוק  ולטעון .  דלא  גרע  מסבו  שיכול  היה  לחזור  בו,  גד  עדיםנדאיסורא  
 .שיבררו את דינו ןדיהת אלא רק בא לבי, שהמבקש אינו חוזר בו

י  גולדברג "הגר  ןדשם  ,  בנדון  דומה  במקצת  )377'  עמ  כרך  יד(ר  "עיין  בפד,  נוסף  לכךב
כאשר  הגיש  בקשה ,  על  עצמו  בעבר  צהירהא  בהיתר  נישואין  לגרושה  של  אדם  שאביו  "שליט

כי  האב  לא   ןדיהת  העידו  כמה  עדים  בפני  בי,  זאת  נגדכ.  כי  הוא  כהן,  לנישואין  במועצה  הדתית
וסבירא ,  א"שחלקו  על  הרשב  י  הזקן"ר  וספותתו  ןדשת  המבדבריו  מביא  את  דברי  תרו.  היה  כהן

למסקנה  כתב  כי  איכא  ספק .  דיםעגד  נוויא  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא  שכי  אין  אומרים    להו
הרי  לדעת '  אויוש'דינא  ד  י  גוונאאואף  אי  נימא  בכה,  גד  עדיםנ'  אויוש'ספק  אם  שייך    :ספקא
דידן ן  יוצא  אפוא  שגם  בנדו.  יא  עצמו  עושה  רק  ספקוול  דינא  דש"הנ  שולחן  ערוךהם  ו"הרמב

 )סימן כזא ק ילח(ת  יביע  אומר "המובא  בשוי  פ  על  יות  דעתיאה  לענרנ,  כמו  כן.  אקי  רק  ספק  ספווה
וויא  אנפשיה  חתיכה ש'דשכל  האיסור    )סימן  פ(י  בסאן  "כי  יש  לצרף  לסניף  את  דעת  המהר

ט פרק  (  בשמו  שער  המלך  שכתבו  וכמ,  י  איסורא  דרבנןוווה  אינו  אלא  מטעם  נדר'  דאיסורא

, )ה גם וכלל יב"מערכת ש כלל ב ד( ובשדי חמד )צב' ק א עמלח(ט "וכן דעת המהרימ,  )וכה  טלמאישות  ה
י  לצרף  את  השיטות  הסוברות  שכהני  זמננו  אינם לאת  אף  בזכל  .  הוי  ספק  דרבנן  דןן  דינדוכן  ואם  

 . וכדביארנו לעיל, כהנים גמורים

הוראתי ,  ומחמת  המורכבות  הרבה  בתיק  זה,  ציין  שוב  כי  בשל  חומר  איסור  כהן  לגרושהא
 .א"י יוסף שליט"הגדול הראשון לציון הגר ןדיהת רו של מרן נשיא בילהיתרא מותנית באישו

 ברהם צבי גאופטמןארב ה

 סקנהמ

 .בדין המבקש נשנו שלוש דעות בבית דיננו

 – שאינו מוחזק ככהן אך אסור, הלכה  היוצא  מדעת  הרוב הוא שדינו של המבקש כדין סבול
שולחן בכמו  שכתב  ,  סור  לכהניםכל  הא  ב–יא  אנפשיה  חתיכה  דאיסורא  ווכל  הפחות  מדין  של

 :) אעיף ג סימן סעזר הבןא( ערוך

 ד  עגבול  הקדשי  באכל  ילא  ופיו  כת  אשא  ילא  ואשון  רתורה  בקרא  ילאו
 טמא  מאינו  וחללה  וזונה  וגרושה  בצמו  עוסר  אבלא.  חד  אד  עו  ליהיהש
 .מתיםל

ב  יעשה טו,  עולמים  ליה  האלמעט  כשמקרה  כעין  זה  ון  וכיו.  אה  לעניות  דעתנורנ  ההז
י יוסף "נשיא בית הדין הגדול הגר יוןלצזה לעיונו של מרן הראשון  ןדיביר פסק עהמבקש אם י

 .א שידון בו כבערעור"שליט

 .ןדיהת ידון בה בי, המבקשי קשה לגבי פדיון הבכורות שנפדו על ידבכל שתוגש כ

 .סק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של המבקשפ

 ).9.4.2018 (ח"בניסן התשעד "כיתן ביום נ
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