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 ה פ שם משפח"עטעות  בהונהכוחזקות  מ:נדוןה

 סק דיןפ

להתיר  לו  להינשא ,  "כהן"אשר  שם  משפחת  אביו  היה  בעבר  ,  ד  בקשת  המבקש"בפני  ביה

 .עם גיורת

 בן'  א  החתן  הוא  כי  יןובה  מצ',  ואו'  א  -מבקש  הופיע  לדיון  והציג  את  שטר  כתובת  הוריו  ה
 .ן גם בתעודת הנישואיןיכך מצו". כהןה "סףוי

לה אותו ורשמה אותו כבנה ורשמה את שם אביו  עלה  לארץ  עם  סבתו שגיד,  טענת  המבקשל
 .והוא אינו כהן" 'ב "ואהוד ששם משפחתו המקורי עב" כהן"משפחתו כשם משפחתה 

התקבלה  עדותה  של  אם  המבקש ,  )27.4.17(ז  "באייר  תשע'  ד  שהתקיים  ביום  א"דיון  בביהב
 הוא לא נשא ,לדבריה. לפיה  בעלה  איננו  כהן מהסיבות האמורות,  ל"הנ'  אלמנתו  של  מר  א  –'  וא

 .את כפיו בדוכן ונכנס כישראל לבתי עלמין

אך  העיד  על  עצמו  כי ,  י  אביו  לא  הלך  להתפללכד  "ף  הוא  בביהאהעיד  '  מחי  המבקש  מר  א
גבאי .  יקסכ  הפ"היה  נושא  כפיים  תקופה  מסוימת  כי  חשב  שהוא  כהן  בגלל  שם  משפחתו  ולאחמ

 .איננו נוהג ככהןל העיד בעדות טלפונית כי "הנ' ס בו מתפלל מר מ"ביכנ

הקשיים .  משרד  הפניםמכהן  '  ולחנו  את  תיק  אבי  המבקש  מר  אשד  הורה  להניח  על  "יהב
שם   שינוי:  ד  היו  רבים  נוכח  הניסיונות  להחלפת  שמות  שונים  במהלך  השנים"שעמדו  בפני  ביה

 .מואשם אביו ושם  שינוי, שינוי שמו הפרטי פעמיים, משפחת אבי המבקש

 :מבקש בתיק משרד הפנים עולים הממצאים דלקמןפ נתוני פרטי אבי ה"ע

 .לחר מואושם  סףושם אביו י. בתוניס 16.3.1942 וםביכהן נולד ' בי המבקש מר אא

במוסגר "  כהן"שפחתו  משם    יןובספר  התושבים  מצ.  11.1.1956  וםיל  עלה  לארץ  ב"נה
ה חבי  המשפנציין  כי  בחתימת  א.  מות  הפרטיים  שלו  ושל  הוריוהשכן  תוקנו  ,  "'ב"ותוקן  ל

 .סףוכהן י: ז"מופיעה החתימה בלע

כהן  את  שם  משפחתו '  ציין  אבי  המבקש  מר  א  ך  השניםראולמופיעים  בתיק  המסמכים  ב
' ל  בשם  ב"אז  הזדהה  הנ,  9.7.62פרט  לבקשה  בלשכת  עליה  ומרשם  לתעודת  זהות  מיום  ,  ככהן

 :ונפרט', א )שם משפחה(
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כך  גם  בבקשות  להוצאת ,  ה  על  שינוי  מעוןבהודע  5.8.62  וםיב'  ל  ציין  את  שמו  ככהן  א"נה
, 24.9.63ש  ילדים  לצורך  הנפקת  דרכון  מיום  "בבקשה  לתעודת  רישום  ע,  6.8.62דרכון  בשנת  

. 30.7.70בבקשה  להארכת  תוקף  דרכון  מיום  ,  17.11.68בבקשה  לחידוש  תעודת  זהות  מיום  
ה  לקבלת  העתק ובבקש,  1974בבקשה  להוצאת  דרכון  משנת  ,  22.12.74  וםיותעודת  זהות  ב

 .14.10.1980 וםיתעודת זהות ב

 .שם המשפחה כהן יןו מצ21.10.62תעודת נישואין שנערכו ביום ב

שם ,  כהן  לשנות  את  שמו'  א  –נסיונותיו  שלו    כהן  מתועדים'  תיק  משרד  הפנים  של  מר  אב
כהן בקשה לשינוי שם ' הגיש מר א 1.6.1982 וםיב: םבמהלך  השני  מואשם  אביו  ושם  ,  משפחתו

את  שם  משפחתו  מהשם ת  א  יפו  בה  הוא  מבקש  לשנו"ללשכה  לעליה  ולמרשם  משרד  הפנים  ת
ה  האמיתי  שלי  בו חיבת  הגשת  בקשה  זו  היא  כי  שם  המשפס":  וכך  הוא  כותב".  'ב"ל"  כהן"

עליתי  לישראל  ביחד  עם  סבתי .  'וכו'  ב  'ופור'  להורי  ס'  ב'  פר'  נולדתי  בתור  א'  נולדתי  הוא  ב
 ".ידה בשם משפחתה כאילו הייתי בנהכהן ונרשמתי על  לחר

  בו  מצהיר  אבי 31.5.1982ד  אריה  לפיד  ביום  "בקשה  מצורף  תצהיר  שנערך  בפני  עול
עליתי .  'ב'  פר'  וניתן  לי  בשעת  לידתי  השם  אל'  ב  'ופור'  להורי  ס'  וכוס  ולדתי  בטונינ":  המבקש

לכן הנני וייתי בנה כהן ונרשמתי על ידה במרשם התושבים כאילו ה לחלישראל ביחד עם סבתי ר
' לשם  אי  הנני  עושה  תצהיר  זה  בתמיכה  לבקשתי  לשנות  את  שמ.  כהן'  רשום  בישראל  בתור  א

 .'תי וילדי הקטנים לשם המשפחה בשוביחד איתי את שמות א' ב' פר

' ל  של  תעודת  הלידה  של  מר  א"הנ  ד"י  העו"ע  נמצא  העתק  נאמן  למקור  בצרפתיתק  תיב
  לתיקון  שמו  בתעודת 1982  לאור  בקשת  אבי  המבקש  בשנת  העתק  זה  הוצא  ככל  הנראה.  כהן

. ל.ת  'ב'  שם  אביו  ס.  'ב'  פר'  א  –ז  כי  שם  בעל  התעודה  "שם  נכתב  בלע.  זהות  הישראלית
. )19שבמועד  נישואיה  היא  היתה  כבת    תאריך  לידתה  כי  אם  יןוא  צל('  נבית  ל'  ושם  אמו  פור  23.4.1922

אך נענה כי התיק , ל לשם בירור"ד הנ"רדו של העוד דנן למש"ד זה פנה ביה"במסגרת  עריכת  פס
 .ככל הנראה נגרס ואבד

למשרד  הפנים  בה  הצהיר  כי  אינו  כהן ו  כהן  את  בקשת'  הגיש  שוב  מר  א  15.12.1982  וםבי
תיקון  שם "לאחר  ששינה  את  הגדרת  הבקשה  מ.  כשם  משפחה"  'ב"ומבקש  לאשר  את  השם  

עודה  המעידה  על  שינוי  השם ת  קבל  ל"הנ.  אושרה  בקשתו"  שינוי  שם  משפחה"ל"  משפחה
 .פ העדכון" הגיש בקשה לקבלת תעודת זהות ע13.3.1983וביום . 9.3.1983ביום " 'ב"ל

 .'פור-ל "לרח"-ומ, 'ס-ל "סףיו"-גם בקשה לשינוי שמות הוריו מ  הגיש24.3.83יום ב

שת פסלה הלשכה המחוזית לעליה ומרשם את בק" 'פר' א' ב" במכתב למר 14.6.1985יום ב
 . שנים מאז השינוי האחרון7היות ולא עברו . 30.5.1985ל לשינוי שם מיום "הנ

 –ם  אבי  אביו  שואם  לת(".  'ב'  נפר'  פרז"ל  בקשה  לשינוי  שמו  הפרטי  ל"הגיש  הנ  30.7.1990ב  

 .30.10.90ישור שהתקבל ביום א) 'בן פרז 'ס

א  בשנת "ד  ת"ביהניסה  לקבל  היתר  נישואין  לגרושה  מ'  ב'  מר  מ,  כי  אחי  המבקש,  וערי
לרשם  הנישואין  לבירור  מעמדו '  ב'  המבקש  מר  מ    הופנה7.3.99ד  מיום  "בהחלטת  ביה,  1999

ד "י  ביה"עא  עולה  כי  לא  התקיים  בירור  יסודי  "ד  בת"מעיון  בתיק  ביה.  ד"ולא  קיבל  היתר  מביה
 .בקשתוב

הוא   –ן  כה  סףוגם  את  תיק  משרד  הפנים  של  מר  י  ד"קיבל  ביה,  ד  דנן"מסגרת  בירורי  ביהב
שם  מתועדות  הצהרותיו  בספר  התושבים .  כאביו'  בכתובתו  של  מר  אר  וצהמהכהן  ה  סףוי
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 חתימתו  זהה  לחתימת  אבי  המשפחה.  כבנו'  כהן  על  א  סףודת  זהות  של  מר  יוובבקשה  לתע
ילידת '  לבית  ס  ל  רח–כהן    סףושם  אשתו  של  מר  י.  כהן'  הנמצאת  בספר  התושבים  של  מר  א

1907. 

ה  להתחקות  אחר  תעודת  הלידה  המקורית "עלה  בידינו  בע,  יםאחר  מאמצים  מרובל
 :דלהלןכ. ניס מקום הולדתוומת', ב' מר א ,ערבית של אבי המבקשבו בצרפתית

    
 

' שם  האם  פור".  'ב"וא  כששם  משפחתם  ה  'ס  –תעודות  אלו  אכן  מופיע  שמו  ושם  אביו  ב
, יןויצ.  ולא  כהן"  'ב"שם  המשפחה  האמיתי  אכן  הוא  י  תעודה  זו  מאששת  את  הטענה  כ.  'לבית  נ

 .כמשפחת כהנים' כי לא מקובל לזהות את משפחת ב כי מבירור עלה

בכתובתו  ובתעודות '  כהן  הרשום  כאביו  של  א  סףוו  יתמיהו  או  -כ  נשארת  התעלומה  "ך  אא
 .ובני משפחתו טוענים כי אינו אביו' שמר א סףוו יאות, יה והרישוםלהע

הוא  פנקס  בו  מתועדים  רישומי ,  ד  קיצור  שטר  כתובה"תא  דשמיא  הגיע  לידי  ביהיעסיב
  קיצור  שטר  כתובה  מספרו 43  מספר  כתובה  23בדף  .  הנישואין  מתוניס  בכתב  חצי  קולמוס

 : מתועד כדלהלן18,476
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בחמישי  בשבת  שנים  עשר  כסלו  כסלו :  ום  כתיבת  שטר  הכתובה  למניננוי
 .1939 נוומבר 23מתאים למנין הנוצרים . ש"ת

 .1922 מאי 23נולד בתונס . 'ש 'ל ו)שם המשפחה(' ב' בן פרג' ש: ם החתןש

ולדה   נ)עוריםבנשם  משפחה  (  'ס  לחרו)  שם  משפחה('  נ'  בת  א'  מ'  פר:  ם  הכלהש
 .'וכו. 1921 )הוא פברואר( פיורי 1בתונס 

ר  חי  כשכאש "ר  ברהם  בן  ה"כה:  מות  הסופרים  העדים  הבאים  על  החתוםש
 .ו"הי

 .1939 נוומבר 26ש " כסלו ת14ונס יום ת

. 'ב  'לש  שנישאה  'בשם  פורת  ולהם  ב  'נ'  שואה  לאנהיתה  '  לבית  ס  לחפ  רישום  זה  ר"ע
תאריכי .  'לבית  נ'  ופור'  ב'  ש  -שם  מופיעים  הוריו'  זה  תואם  את  תעודת  הלידה  של  א  רישום

 .הלידה והנישואין מסתברים ותואמים את הנטען

כהן  ואשתו   סףיוד  קיבל  לידיו  מתוניס  את  תעודות  ילדיהם  של  מר  "ביה,  המשך  בירוריוב
שמות  המתועדים  ברישום  העליה  של  מר  יוסף .  ''־ז'וס'  ־מ'כ',  ל:  בהם  תעודות  של.  'לבית  ס  לחר

 .כבנו של יוסף כהן' לא נמצא שמו של אתעודות אלו ב. כהן כילדיו

 'נ'  היא  אשת  א,  כהן  במסמכי  העליה  הרשומה  כאשתו  של  יוסף'  ראה  כי  אותה  רחל  לבית  סנ
נראה  שאותה  רחל  ככל  הנראה ,  'צור  הכתובה  כאמא  של  הכלה  פוריהרשומה  במסמך  ק

פ "אלא  ע  ,אינו  בנה'  מר  א.    כהן-כשמו    ואהכהן  שף  התאלמנה  מבעלה  ונישאה  בשנית  למר  יוס
ככל .  'לבית  ב  'וש,  שואיה  הקודמיםיבתה  של  רחל  מנ  -  'בנם  של  פור  ואהים  והתעודות  כהמסמ

רחל  ובעלה  מר  יוסף  כהן  ולכן  הצהירה  עליו   -  עם  סבתו  14הנכד  כשהיה  כבן  '  ה  עלה  אאהנר
 .'וסף נמצאת ברישום העליה של איכבנו ולכן חתימתו של 

ותאריך  לידת  בתה ,  1907  -ברישום  העליה  '  ית  ספי  תאריכי  הלידה  של  רחל  לבלכי    יןוצי
תופעה ,  14כשהיתה  כבת    'לדה  את  בתה  פורינמצא  שרחל  ,  1921  -המופיע  בקיצור  שטר  כתובה

 .לא נדירה בתנאי החיים בימים ההם

 .'ב 'ופור' ו תעודות על שאא הגיעו עוד מסמכים ל

 כרעהה

 פ שם משפחה"אמתלאה להחזקת כהונה ע



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

אף  אם  מעולם  לא  נהג  במנהגי  כהונה  משום  שגדל  במשפחה "  כהן"ו  מי  ששם  משפחת,  הנה

הם  ממשפחת "  כהן"נראה  כי  הואיל  ורוב  הנקראים  בשם  ,  שאינה  שומרת  תורה  ומצוות

ב "ב('  י  גמ"עפ)  'ק  א"רפד  ס'  סי  (כ  קצות  החושן"וכמש,  נחשב  כמי  שהוחזק  לכהונה,  כהונה

י "דלאו  דוקא  כשהוחזק כן עפ',  וכו"  והדהוי  קרי  ליה  אב,  מוחזקני  בזה  שהוא  בכור:  ")קכו  ב

הואיל  והוחזק ,  "בכור"י  מה  שבני  אדם  קוראים  אותו  "אביו  אלא  הוא  הדין  כשהוחזק  כן  עפ

ואפילו  לא  הוחזק  בשם .  ז  בחזקת  בכור  ליטול  פי  שנים  בירושה"שמו  בעיר  שהוא  בכור  ה

  שאם )קסז  ב(ב  "בב'  י  הגמ"  עפ)ד"ד  ה"מלוה  ולוה  פכ(ם  "כבר  כתב  הרמב,  יום'  כהן  אלא  ל

אין  חוששים  שמא  שם  אחר  יש  לו  והוא  שינהו  כדי  לרמות ,  יום  שכך  שמו'  הוחזק  בעיר  ל

 .ג"מ' א עמ"ד ירושלים ח"ד ביה"ובפס, 193' ח עמ"ר י"ולעשות קנוניא עיין פד

וטוען "  הנאכ"ששם  משפחתו    ימדן  ב  )קס'  סיע  "אבה,  ל"קלופט  זצי  "הגר(בספר  דעת  יואל    םג
 : ובראשית דבריו כתב. היה שונה וכי אינו כהןכי השם המקורי 

ורוב ,  הנה  ראשית  דבר  יש  להניח  שהוא  כהן  שהולכים  אחרי  הרובו"
ואף  שיש  כאלה  הנקראים ,  הם  כהנים"  ץכ"  "הןכ"  "הנאכ"המשפחות  ששמן  

ורובא ,  אבל  הרוב  כידוע  הם  כן  כהנים,  בשם  משפחה  כזה  ואינם  כהנים
 ".דאורייתא

שהרי הוכיח כי אביו החזיק ,  ו  יש  לאיש  אמתלא  לדבריו  שאינו  כהןלא  שכאן  בנדון  שלפנינא
ואין  לנו  הוכחה  שנהג  כמנהג  כהנים  רק ,  בגלל  שגדל  אצל  הסבתא  "הןכ"עצמו  בשם  המשפחה  
בי אשם  אב    וברור  כי  זו  אמתלא  טובה  לאור  מה  שהתברר  מהתעודות  כי.  שאחז  בשם  משפחה  זו

תעודה  זו ".  'ב"כששם  משפחתם  הוא  '  לבית  נ'  ושם  האם  פור,  'הוא  ס  –'  ב'    מר  א-המבקש  
ט "הרית  מ"ועיין  בשו".  הןכ"ולא  "  'ב"יתי  אכן  הוא  ממאששת  את  הטענה  כי  שם  המשפחה  הא

 .רפח תימן ב סרך כהנהגות ושובותת ת"בשוו .מז קימן א סלקח

אבי   -'  כל  שהיא  כי  יוסף  כהן  נהג  באה  כי  לא  הובאה  בפנינו  עדות  או  הוכח,  עוד  יןוצי
אה  הוכחה בגם  לא  הו.  מלבד  רישומו  במרשם  האוכלוסין  כבנו,  כבנו  הביולוגי  לכל  דברהמבקש  

מקטנותו כי אם בנשיאת שם משפחתו כשם משפחתו , נהג  ביוסף כאביו הביולוגי לכל דבר'  א-ש
שהרי  יש ,  דבר  זה  אינו  מהווה  הוכחה  גמורה,  של  יוסף  וברישומו  של  יוסף  כאביו  בכתובה

 .ץ בכתובה ובשם משפחתו על אף שאינו אביהם הביולוגיהנקראים בשם אביהם המאמ

 :שנשאל )ט"רי' סיא "ח(ט "מבי ןייע

אובן  נאמר  לו  שמשפחה  אחת  שהיתה  כינוייה  ככינוייו  שהיו כהנים ושהוא ר"
ואמר  לו  שינהוג ,  וספר  לו  הדבר'  ואחר  ימים  בא  לפני  רב  א,  גם  כן  יהיה  כהן

ובן  שהיה  בעל  תורה  והיה  נוהג ועל  דברי  הרב  סמך  בנו  של  רא,  חומרי  כהנים
ובנו  היה  מקל  בחומרת  אביו  כי ,  להפריש  עצמו  מטומאת  מת  דרך  חומרא

לימים  מתה  אשתו .  לפעמים  היה  נזהר  מטומאת  מת  ולפעמים  לא  היה  נזהר
יודיענו  רבינו ,  וקפץ  וכנס  אותה,  והתרו  בו  שלא  ישאנה,  וארס  אשה  גרושה

 ".אם יתחייב בדין להוציאה או לא

וכיון  שלא  הוחזק  שהוא ,  שם  האריך  לומר  כי  אין  הבן  חייב  בחומרתו  של  אביותשובתו  ב
ואין  בזה  משום  שויא  אנפשיה  שהרי ,  א  גרושהישלכתחילה  יכול  ל,  שמועה  זוי  "כהן  אלא  עפ

 .אפילו אביו לא עשה כן אלא מספק
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 אין  זה  דומה  לנידוננו  כיון  ששם  מלכתחילה  לא  הוחזק  בהנהגתו  ככהן  מפני  שנהג  בחומריו
הדבר  נחשב ,  כי  בנידון  דנן  שהוחזק  ככהן  על  פי  שם  משפחתו,  יתכן.  כהונה  אך  ורק  מספק

 .כחזקה גמורה

 :כתב ש)ט"מ' סי(בית אפרים ת "בשו ןייע

שאין ג  "דאעל  "ור,  יון  שאנו  מוחזקין  שזו  ארוסתו  של  פלוני  מלקין  עליהכ"
מסתמא  היה  הדבר  ידוע  אז ,  אנו  יודעים  מחמת  מה  אנו  מוחזקין  בכך

ואמרינן  שמסתמא  היו  עדים ,  שנתארסה  בפומבי  ומאז  נצמחה  החזקה  זאתכ
כ "משא.  ולפיכך  הוחזקה  זו  לאשת  איש  מאז  עד  עתה.  כשרים  כדת  משה

, דעלמאא  "עצמם  או  עפ  "כגון  ע,  היכא  שהחזקה  זאת  ידוע  לנו  מבטן  מי  יצא
 ".דאף למלקות לא מהניק "דמודה המהריל "באמת י

 :)יא' סיד "חע "אבה(אגרות משה ת "שובן מצינו כ

שבעת ,  דבר  אחד  שהחזיק  עצמו  לכהן  ונתברר  שכל  ידיעתו  היא  מאביוב"
אבל אביו אינו שומר תורה ,  שקראו  אותו  לשמחת  הבר  מצוה  אמר  שהוא  כהן

שלפי  הדעת  לא  היה ,  וגם  שברח  מבית  אביו  בילדותו  מצד  מרדו  באביו,  כלל
וגם אשה , זה שהוא כהןשלכן אין לו שום נאמנות ל, לו  לידע כל כך דבר כזה

אמרה  איך ,  שהיא  שני  בשני  עם  אביו  הנזכר,  אחת  שהיתה  בת  אחי  אבי  אבא
שלכן  אין  לחוש ,  אפשר  שאתה  כהן  מאחר  שאבי  שהוא  אחי  אביך  אינו  כהן

 .למה שאמר אביו

, אין  לאוסרוא  "מצד  אמירתו  לאוסרו  בפסולי  כהונה  מדין  שויה  אנפשיה  חדו
לכן  אינו ,  אמירת  אביו  שאין  לו  נאמנותפ  "מכיון  שהחזקת  עצמו  לכהן  הוא  ע

, שהיא  גיורת  בצדק  וזהירה  בכל  דיני  התורה,  צריך  לגרש  את  אשתו  הגיורת
 ".ורשאי לחיות עמה כמו כל ישראל בגיורת כי איננו כהן

מפני  שהתברר ,  רבים  שחזקה  בטעות  אינה  חזקה  וטעמם  וצא  בזה  מצינו  בדברי  פוסקיםוכי
 .)ג"ם סקש(ובפתחי תשובה  )ג"ה סק"קפ' ד סי"וי(ך "ן היטב בשועיי. כי החזקה היתה בטעות

 :אמיגה סוסףר י"והר מהביא תשובת )ג נימן ג סלקח, ש"הרחמ( יים חורתת ת"נה בשוה

וכנו  את  עצמם  בכנוי ,  אובן  ובנו  מאנוסי  הזמן  לא  ידעו  כנוי  משפחתםר
ב  בשם  זקנה  אחת "ואחר  ימים  בא  להם  כתב  מצפת  תוב,  מכנויי  המשפחות

לומר  לו  ששמעה  על  איש  ראובן  הנזכר  לאמר  שהיו  כהנים  מצד האם או מצד 
י  שהכל "ואעפ,  ועל  פי  כתב  הזקנה  הנזכרת  כנו  את  עצמם  בכהנים,  האב

מ  מדרך  הבאים  משם  כל  שאין "מ,  יודעים  שאין  המשפחה  אלא  לבית  אבותם
ובפרט אם נודע להם , יודעים  משפחת  אביהם  מתכנים בשם אי זה מקרוביהם

וזה ,    אמם  מתכנים  בשם  משפחתה  כדי  להתקרב  לכנוי  עצמם  ובשרםמשפחת
נמצא  מעשים  בכל  יום  שתופסים  כנוי  משפחות  אמותם  כאשר  נודע  להם  כל 

י  שנודע  להם "ולפעמים  אעפ,  שאינם  יודעים  ומכירין  בכנוי  משפחות  אביהם
משפחתם  תופסים  כנויים  אחרים  להתייחס  כגון  כהן  או  לוי  ומשפחות 

ולכן  ראובן  הנזכר  כינה  את  עצמו  בכהן  אם  לפי  שאמו ,  למיוחסות  שבישרא
, ובפרט בהיות הכנוי הזה לכבוד ולתפארת, היתה כהנת על פי הזקנה הנזכרת

וכמו  שהוא  המנהג  בכל  אנוסים ,  ועל  פי  זה  עלה  לדוכן  וקרא  בתורה  ראשון
אבל ,  שמקרים  את  עצמם  בכהנים  וקוראים  אותם  על  פיהם  ואין  חוששין  כלל

ומה  שיוכיח  זה  הוא  שאחי ,    שהאמין  מעולם  שהיה  כהן  באמת)האמין(לא  
ראובן  הנזכר  לא  רצה  להתכנות  בכהן  כלל  עם  היותו  שם  בעת  בא  כתב 

ו  שנה  שהיו  ימי  חייו  אחר  הכתב  הנזכר  לא  רצה  להיות  נקרא "וכמו  ט,  הזקנה
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ילמדנו  רבינו  מהו  שישא ,  כהן  ובפירוש  היה  אומר  שאינו  ממשפחת  כהנים
 .מהוגרושה ואם נשאה 

 :ל"כתב וזו

 מידי  בהריש,  כתחלה  לרושה  גנושא  דרור  בדבר  השואל  הי  לנראה  הולפי"
 ההיאכ,  דבריו  למתלאה  אנותן  של  כו  בחזור  לצמו  על  עאמן  נאדם  האיסוראד
 מרהא:  ל"זד  ו"יוה  מ"פ  קסימן  בטור  המביאו  ו)א"  עבכ(  כתובותד'  בק  רפד
 תנה  נאם  ואמנת  נינה  אני  אהורה  טמרה  אך  כאחר  וני  אמאה  טבעלהל
 ני  איש  אשת  אמרהא  נזכר  הפרק  בתם  היתא  אכןו,  אמנת  נדבריה  למתלאהא
 שיטאכ  פ"או,  דבריה  למתלאה  אתנה  נם  אאמנת  נני  אנויה  פאמרה  וחזרהו
 נזכר  ההכתב  מצאתי  מילה  עהן  כאיני  שודע  יהייתיי  ש"עפ  אומר  ליכולד
... א"רשב  התב  כזו  מוגדולה.  נאמן  ועם  הראש  בהיות  ללהתייחס  והתכבדל
 אמן  נינו  אני  אהן  כאמר  שימ:  ל"זו'    גימן  סתחלת  בעזר  האבן  בטורש  ה"מו
 לא  ואשון  רתורה  בקרות  לאל,  כהונה  לותו  אעלין  מאין  וזה  הזמן  בפילוא
 גרושה  בצמו  עוסר  אבלא,  זה  הזמן  בפילו  אתרומה  באכול  ללא  ופיו  כישאל
 אינוו  הונתו  כמקיים  ואמת  בכהן  לצמו  עמחזיק  שמי  בוא  התםה,  כ"ע'  כוו

 הוא  שאומר  ומאמת  ועצמו  במאמין  והן  כהוא  שומר  אוא  הקר,  לל  כו  בוזרח
 יזו  אנותןו  הן  כיני  אאומר  וו  בוזר  חיה  האם  שדאי  ושיטא  פמנםא,  הןכ
 ומרי  חליו  עותנים  נאין  דדאי  ושיטאפ,  מת  אברי  דנכרין  שדבריו  למתלאהא
 ל  עאמן  נאדם  דוא  הדול  גלל  כהריש,  חללה  וונה  זגרושה  במותר  והניםכ
 ...איסורין בצמוע

 שויתה  דטעם  מגרושה  באסור  דני  אהן  כאמר  שמי  דידן  דנדון  דךכ  ה"או
 אומר  דכיון  דטעם  ממי  ניינוה,  הונה  כיסורי  אל  כאיסורא  דתיכה  חנפשיהא
 תיכה  חנפשיה  אויתה  שאמנותו  נלפיו,  אמין  מן  כמילתא  דתמא  סני  אהןכ
 מנםא,  את  זונתואמ  בזק  חהיותו  בוקא  דזהו.  הונה  כסולי  פל  כאיסוראד
 התירש  פה  הוא  האסר  שהפהד,  ן  כאינו  שלומר  וחזור  לצמו  על  עאמן  נעולםל
, עיקרא  מאמר  שמה  לסברא  ועם  טהיינוד,  דבריו  למתלאה  אנותן  שלכ
 מרה  אמה  למשל  ועם  טמתלאהא:  ל"ז  ו)ב"  עב  כתובותכ(י  "ש  רכדפירשו

 כדבריו,  ן  כשאמר  כאדם  הלב  ביה  הה  מדון  לנו  לאיןד,  ני  אקודשת  מעיקראמ
 ני  אהן  כאמר  שמי  נהאד,  ן  כומר  לרחיך  כעלו,  דרים  נענין  ללעילא  ד"רשבה
 ומר  לעתך  דלקא  סאיד,  נאמנותו  ודבורו  בומד  עהיותו  ביינו  הגרושה  בסורא
 לא  בוקא  דם  אי  כן  כומר  לפשר  אי  ארחיך  כל  עאה,  ו  בחזר  שפילו  אמייריד
 יכא  הו  בזרח  אפילו  ולומר  ולפרש  משתמיט  מוה  האכ  ל"או,  מתלאה  אתןנ
 אפילוו. גרושה בסור אינו אדבריו למתלאה אתן נם אבלא, מתלאה אתן נלאד
 ני  אמאה  טאמרה  שאשה  בהריש,  לום  ככך  בין  אכהן  ברבה  המן  זהוחזקש
 מתלאה  אנתנה  שלכ,  רבה  המן  זחר  אאפילו  וני  אהורה  טאמרה  וחזרהו
 ילואפו,  טמאה  בצמה  עחזיקה  התם  ההאו,  יעור  שזה  ליתן  נא  ליכ,  אמנתנ
 חזקות  הל  עסוקלין  וורפין  שאמרינן  דהיא  המי  נכןו.  אמנת  נאמתלאה  בכיה
 ני  בה  זין  אאמרה  וזרה  חם  אבל  אהחזקהמ]  ה  בזרהח)  [ו  בזרח  (לא  שיינוה
 אמן  נאדם  דמרו  אדול  גלל  כהריש,  נאמנת  דשיטא  פדבריה  למתלאה  אנתנהו
 ל  כהתיר  שפה  הוא  הצמו  על  עאסר  שהפהד,  מאתו  ומנו  מיצאה  שחזקהב
 ...דבריה למתלאה אנותנתש

 שורפין  ווקלין  סאמרינן  דעלמא  דזקה  חכל  באפילו  דאיה  רוד  עהביא  לישו
 רחיך  כל  עהאד,  חזקה  הותרת  סינה  אשהיא  כוקא  דהיינוד  ומר  לרחיך  כלע
 בטלין  מדים  עאיכא  דיכאמ  ה"מ,  חזקות  הל  עסוקלין  ושורפיןג  ד"אע  דומרל
 הריו,  עמודו  יומדם  עשעל  כיינו  הקאמר  דחזקות  הל  עשורפיןו,  חזקה  ולאק
 פשיטא  וודאי  דומר  למי  נסתברכ  מ"או,  פרש  מאינו  של  כסתם  הל  עדאי  וואה
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 שורפין  וסוקליןד,  עיקר  ולל  כחזקה  הותרת  סשאינה  כמי  נמייריה  ד"ה  דואה
 מנה  מהחזקות  דעודו,  ומדות  עומדם  על  עשהחזקות  כיינו  החזקות  הלע
 פהה  "מרו  אדול  גכלל  דשיטאפו,  חריה  ארוך  כהוא  וני  בה  זאומרת  שוצאותי

 היא שעולם הכל לצמה  עת  אהחזיק  ואסר  שהפהש,  "התיר  שפה  הוא  האסרש
 יתר  הנהוג  לעצמה  מיכולהו,  התיר  שפה  ההוא  שדאי  ויסור  אאותו  בסורהא
 וחזקת  מתא]  הל)  [ול  (יאמרוד  ו"ב  לדבר  התגלה  יאםו,  ולטו  פך  ככבולעוד
 תיחס  מטעם  ומתלאה  אה  ליש  שלכ,  יתר  ההגת  נלמה  וה  זדבר  לאסורהכ
ד "ב  העצמה  לבדה  ליא  היכ,  שוי  עעשתה  שמה  דשיטא  פחזקה  האותהל
 א  לקודם  מצמה  עאסרה  שעם  טעצמה  לה  ליש  שלכ,  פץ  חלבה  שה  מעשותל
 ...".כנזכר ותיחס מטעם לם אי ככך במאמנתו, ך כהוא שפני מיהה

 :ל"ז ו.וכלודחה את היתרו מכל ל "כתב תשובה לרבי יוסף הנ )ד נימןס( םש ש"מהרחוה

 כמו  ודבורו  וצמו  עי  פל  עהעלוהו  שן  כדבר  היה  הם  אאף  שומר  אולזה"...  
 אמר  ובא  שי  מ):ז"י  היאה  באיסוריכ  מ"פ(ל  "ם  ז"רמב  התב  כברכ,  שאלה  בבאש
 אם  ומת  לטמא  מאינו  וחללה  וונה  זגרושה  בצמו  עוסרא  בלא'  כו  וני  אהןכ
, מתלאה  אטעם  מהתיר  לשלם  החכם  הכתב  שמהו.  'כו  ווקה  לטמא  נו  אשאנ
 ברים  דקר,  מרו  אמזלג  העלה  ישר  אכל  במתלאה  אכל  בלאו  דמחילה  בראהי

 קפצו  ששה  אותה  אל  ע)א"  עבכ(  כתובות  דההיאכ,  ד"ב  לניכרים  העם  טלש
 מרהא,  )א"ל  האישותט  מ"פ(  ם"רמבל  ה"זו.  הוגנים  מאינם  שנשים  אליהע
 דבריה  למתלאה  אתנה  נם  אצמה  עקדשה  ומדה  עמן  זלאחר  וני  אקודשתמ
 מש  מדבריה  בראינו  וקודשת  מאני  שתחילה  במרתי  אכך  וך  כפני  מאמרהו
 ו זרי המש מה באין ונתנה שו אמתלאה אתנה נא לאםו, שני לותרת מו זריה
 סמוך  לדי  כהיא  שנכרת  הענה  טמתלאה  אפירוש  ותב  כמגיד  ההרבו.  סורהא
 ד"ב לנכרת הענה טדוקא דדאי ושמע מריה, ש"יע' כול ו" זירשו פכןו, ליהע
י "עפ  אכהן  בצמו  עהתיחס  לרצה  שוללות  הדברי  בדבר  התלות  לבלא,  'כוו

 ...אינוש

 מן  זכהן  לאת  זעירנו  בהוחזק  שה  זרע  גא  לסתם  הל  עלפחות  דראה  יעוד  ואתז
. חזקות  הל  עשורפיןו  וקלין  ס)א"  פ  עידושיןק(ל  "קי  דעלמא  דזקות  חשאר  לבר
 ינו  אהכא  דראהי,  ילי  משאר  בליה  עסמוך  לספקת  ממתלאה  איה  האפילוו

ד "ו  יור  טתמה  שב  גל  עףא,  שכנותיה  בדה  נהוחזקה  דההיא  בהריד,  ועילמ
א "רשבמ  ה"מ,  מתלאה  אועיל  מאינו  שכתבל  ש"ן  ז"רמב  הל  ע)ה"פ  קימןס(
 הרב  ו)בד  עאה  ל"ב  ד"  ט  עתובותכ(ן  "הר  ו)ב"ב  ז  ע"  שוףז  ס"  בקצר  הבית  הורתת(

, ם"רמב  העת  דאהר  נזה  שמגיד  הרב  הכתבו,  ן"רמב  הדברי  לסכימו  המגידה
 .ילין אאותריו אדברי מזוז לנו לאיןו

) א"  עבע  (מדיר  הפרק  בכתבוש  ש"הרא  ווספות  תדברי  מאיה  רצת  קי  לש  יגםו
 תבוכ,  ליה  עיסמוך  ודע  ילא  די  אגמרא  בפריךד',  כו  ודה  נמשמשתוו  תנן  דביג
 גדיה  באה  ראפילו  דירוש  פ)ט'  יז  ס"פ(ש  "הרא  ו)לא  דיה  א"ד(  וספותת
, כיוצא ובחים טל שוק של עעברה שומרת אם אליה עיסמוך וםד בלוכלכיםמ
 מסמך  ליכא  לדה  נבהוחזקה  דשמעמ,  שכנותיה  בדה  נהוחזקה  שלה  עמשניו
 ההיא  בעצמה  בהרגישה  שח  כשות  תחמת  מגון  כאומרת  שענה  טשוםב
 .כיוצא וושת בחמת מו אעתאש

 חזקות  הל  עסוקלין  דהך  בודהן  י"רמב  האףו  ד"ר  נשלם  החכם  הכתב  שמהו
 הרבן  ו"ר  הטעם  הלו  תהריש,  הירא  נא  לבה  רמחילהב,  מתלאה  אמהניאד
 דאי  ונדה  כה  למחזקינן  דראה  נליה  עוקה  לבעלה  דאמרינן  דכיון  דמגידה
 שורפין ווקלין סאמרינן דאכ ה" גניהכ מ"או, מתלאה אוםש הניא מא ללהכיו
 .מתלאה אהניאמ לא וודאי בדבר המחזקינן דראה נחזקות הלע
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 ל  עשורפין  וסוקלין  וחזקות  הל  עלקיןמ  דדי  ההדי  בהו  לני  תנןוחי'  ר  דעודו
 דה  נוחזקה  האמר  דהודה  ידרבי  כחזקות  הל  עלקין  מגמראב  מפרשו  ,חזקותה
 סוקלין  שסתמו  שפוסקים  הל  כאר  שעת  דן  כם  גראה  נכןו',  כו  ושכנותיהב
 לאא,  מתלאה  אמהניא  דומר  לד  חום  שישתמיט  ללאו,  חזקות  הל  עשורפיןו
 לא דנים שמה ככהן בהוחזק  שזה  שי  לסתברכ  מ"או.  ועיל  מאינו  דדאי  וראהנ

 מתלאה  אשיבא  חלא  דזו  כריע  גמתלאה  אכן  שלכ,  מתלאה  אום  שהניאמ
 .ל"נזכ

 ישב  ש)א"  ח  עארוךה(  בית  התורתא  ב"רשב  השםי  ב"  ברב  הכתב  שעודו
 אמרה  וקרי  מונס  או  אושת  בשום  מדוקאל  ד"נזן  ה"רמב  הל  עטור  המיהותת
. 'כו וובשת לינה אדה נגדי בלבוש לאי הולי  כעשה  מעשותל  בלא,  ני  אמאהט
 נוהגת  שמעשה  לעלמא  ביבורא  דין  בילוק  חיש  שהכוונה  שבריו  דשטל  פ"נו
. הניא  מא  לכך  בנהגה  שמנהג  ועשה  מחמתמ  הוחזקה  שכלו,  נדה  המשפטכ
 שרה  עפרק  בגבורים  הלטי  שביאוז  ה"יא  רדברי  באיתי  רה  זילוק  חכעיןו
, ל"ז  וחזקות  הל  עסוקלין  ומלקין  דההיא  דלה  ע)  בותב  א"ע  ב  לידושיןק(  וחסיןי
, ן  בדרך  כו  בנוהגת  שעולם  הותו  ארואין  שההרגל  ומנהג  הי  פל  עיא  החזקהו
 י  פל  עוחזקה  הא  לי  אבלא,  דה  נדרך  כנוהגת  ודות  נגדי  בובשת  לנדה  בכןו
 נתפרסםכ ש" גכאכ ה"או. כ"ה ע"מב כצמה עי פל  עותה  אונשין  עין  אמנהגה
 הוחזק והמתים מלהתרחק ודוכן ללעלות ותורה בקרות  לכהונה  בוצמ  ענהגש
 ום  שהניא  מלא  ועלמא  דזקות  חשאר  כהוי  דדאי  וראהי,  מעשה  ונהג  מי  פלע
 .דכתיבנא כמתלאהא

 ."החמיר ליש דילי מני הכל מיראה דמילתא דללאכ

ד  להוציא  את "י  אמתלא  טובה  בטענה  הניכרת  לבי"ש  בתחילת  דבריו  דן  להתיר  עפ"מהרחה
אולם  בהמשך  דבריו  הסיק  שאין  להתיר  אף  במקום  אמתלא  נגד  חזקת ,  האיש  מחזקת  כהונתו

להתיר  כיון  שסבר  שבמקרה   טעמוי  הר,  ואף  לדברי  רבי  יוסף  שהתיר  במקום  אמתלא.  כהונה
אבל  בנידונינו  הרי ,  שלפניו  תחילת  חזקת  כהונתו  היתה  על  פיו  והפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר

ויש ,  ו  הוא  כהן  שלא  על  פיו  כי  אם  על  פי  רישומי  המשפחהאבי  המבקש  בא  כששם  משפחת
 .לומר שבאופן זה גם הוא יודה שלא מהני אמתלא

 :ל"דן גם כן בשאלה זו וכתב בזה )מט קימן א סלקח(ט "הרית מ"שווב

 ב  גל  עאף  דדאח,  דבר  בשובות  תשלש  ומש  מזו  האמתלאה  בין  אהנה"
 נשים  אליה  עקפצו  ונוי  בדולה  גהיתה  שחת  אאשה  בעשה  מאמרו  שכאותהד
 דבריה  למתלאה  אתנה  נםא'  מריא,  ני  אתקודשמ  אמרה  והוגנים  מאינםש
 מתלאה  אתנה  נםא,  ני  אהורה  טאמרה  וחזרה  וני  אמאה  טאומרת  בכןו,  אמנתנ
 ינש  אמקריו,  בור  דמבטל  ובור  דתיא,  וא  הדבור  ובור  דתםה,  אמנת  נדבריהל
 עשה  מדי  יל  עדבר  השהוחזק  כבלא,  שעתן  וקומן  מפי  לאינן  שברים  דאמרו
 ינו  אדה  נגדי  בלבוש  לאי  הולי  כעשה  מעשות  לבלא...  מתלאה  אהני  מאל
 עשה  מלא  אאן  כיה  הא  לילו  אעודו...  ה  בתחזור  שאמנת  נינה  אלכךו,  ובשתל
 הני  מלא  דאמרן  ד"רמב  הל  שינו  דהוז,  אשון  רקרא  ודוכן  לעלה  שראינוהוש
 פי  טהוחזק  ד,אן  כיכא  אדולה  גזקה  חכא  הבלא,  מעשה  הנגד  כמתלאהא
ן "רמב  הל  שתורתו  מה  זדברו.  לל  כמתלאה  אתם  ההניא  מלאו,  ום  ישלשיםמ
 דרבהכ"  חזקה  הל  עשורפין  ווקליןס  "ידינו  בוא  הרוך  עתלמודש,  מדנו  לאל
ז "  עה  זסקלין  נבית  התוך  בהגדילו  שתינוקת  ונוק  תאשה  ויש  אונא  הב  ררב
 באתה  שחת  אאשה  בעשה  ממייתיו,  קידושין  דתרא  בפרק  בדאמרינןכ
ד "ב  להביאום  וליה  עבא  והגדילתו  ותפה  כל  עורכב  מבנה  וירושליםל
 ה  להויא  דסקינן  עמילאמ,  חריה  אכרוך  שלא  אדאי  ובנה  שפני  מאל,  סקלוםו
, "רעה  פת  בתיה  בני  בלהא  "דאמרינןכ,  בן  לה  להיה  וגדלתו  שמתלאהא
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 אלו  כתום  ימגדל  הל  כלאא,  לדה  ייכל  מכיו,  "יכל  מני  במשתח  "מי  נאמרינןו
 א  לם  איה  לטלינן  קיכאה,  אמו  וביו  אמקלל  הכןו,  קלוםכ  ס"אעפו,  לדוי
 מרא  וידי  לוטרא  חלא  אשיתיו  עא  ללומר  והצילו  לכול  יביו  אאיןו,  חזקהב
 ה  בהני  מא  לן  לאתחזק  דילתא  מל  כלמאא,  יה  למדקטלינןו,  קבורהל
 מלקות  לביאוהו  יא  לזקהי  ח"  עחמורה  המיתה  לביאוהו  האםו,  מתלאהא
 הונה  כבלא,  צמופ  ע"  עהוחזק  שיכא  הלא  אמתלאה  אהני  מלאד  עודו.  קלה
 הני  מאימ,  לימתא  אזקה  חוי  האמן  נינו  אצמו  עהוא  וחד  אד  עבעיאד
 בר  עאםו,  הונה  כצות  מנוהג  וותו  אופין  כלאא,  דבריו  לותן  נהוא  שמתלאהא
 ד  עו  למרא:  קנא  שימ'    פסוטה  דירושלמי  באמרו  שאותוכ,  עדי  ה"  עוקהל
 אףו,  א"ע  באו  לדותו  עיקרע,  וקה  לנים  שו  בהתרו  ואכלו  וה  זוא  הלב  חחדא
 רור  בדבר  ביה  לחזקינן  מלמאא,  יו  פל  עוקה  להוא  והואיל  ווקה  לן  כי  פלע
 אומר  שמתלאה  אקום  מאן  כין  אתוו.  חזקה  מצמו  עהוציא  לימנו  הל  כלאו

 לא  דבודו  כל  עיקלון  קדרבאא,  דבר  בלהכבד  ושם  הת  איטול  לן  כעשהש
 ל  כלאו...  קהל  בעתו  רגלה  תחר  מן  פפרהסיא  בדוכן  הלת  עעלו  ליניש  אציףח
 ...מסתברא דלתא מלא אמתלאה ארוי קצמו על עדם איטעון שהמ

 מעתהו.  יה  להני  מלא  דמתלאהש  א"  כחזקתיה  מיה  לפיקמ  אא  ל"ע  דוכיון...  
 פים  כלנשיאות  ואשון  רתורה  בקרא  להן  כחזקת  בניםו  ש"  טהיה  שה  זישא
 ...הונה כיני דכל ליא הזקהח

 קום  מכלמ,  חרים  אצל  אכהן  לברי  בוחזק  מאינו  שימא  תפילו  אין  דן  מברו
 פוסלות  השים  נצל  אאיסורא  דתיכה  חפשיה  נשוי  דואה  וחזק  מעצמול
 לאא...  פק  סתורת  בלא  ודאי  והן  כתורת  ביה  לחזקינן  מאלמא...  כהונהב
 ...דיםע' ק מותר יצמו על עדם אאמן נכהן בצמו עחזיק ההוא שאחרמ

 ראובן  לתירט  ה"י  רימן  סאשון  רלק  חתשובותיוה  ב"לה  זארי  מבא  אהרבו
 אמרו,  הנים  כשהיום  ופיהם  כושאי  נהיה  שחת  אמשפחהמ  היה  שו  לאמרוש
 נו  בגםו,  והג  ניה  הכןו,  ת  מומאת  טענין  להנים  כומרי  חינהוג  שחד  אב  רול
 בסוףו,  זהר  ניה  הא  לפעמים  וטומאה  מנזהר  שוהג  ניה  העמים  פחריו  אבאה
 ומרא  חמעיקראד,  גרש  ללאה  ש"לה  זארי  מבא  או  להתירו,  הרוש  גשה  אשאנ
 אל,  רב  הו  לאמר  שמהו,  דבר  בזלזלמ'  י  ההבן  שכן  שכלו,  נהוג  לצה  רעלמאב
 פיו  כת  אשא  נא  להריש,  תחזק  אא  להתםו,  עלמא  בומרא  חלא  אדין  הן  ממרא
 אמרינן  דההיא  כיא  היעותא  רדאי  וזוו,  ורה  תספר  לאשון  רולה  עיה  הלאו

 אשון  רלקראה  ופיו  כת  אישא  להוחזק  שה  זבלא,  זקתייהו  חיער  דתם  האניש
 ...".הן כחזקת מצמו עהוציא למיניה כל כאול, ת"סב

ט  שחזקה  דשאר  בשר  שהיא "מבאר  את  דברי  המהרי  )ו"ט'  יס(תשובת  אבני  האפוד  בראה  ו
 .בשלושים יום ומפורסמת לכל לא תלינן בשום דבר ולא מהני אמתלא

  שבנידון  דנן  אמתלא  לא  מועילה  שהרי  אבי  המבקש  הוחזק ,ט"עולה  גם  מדברי  המהריה
 .במשך שנים במשפחת כהונה

ש "אריך  בזה  וכתב  דחזקה  הוי  כעדים  ולא  מהני  אמתלא  עייה)  ב  עימןס  (בע  שארת  ב"ם  בשוג
 :ל"שכתב בזה

 ינו  אאלימתא  וובה  טמתלא  אאפילו  דנתברר  שחרא,  דין  לכינו  זומעתה"...  
 עינן  בלא  והו  דל  כחזקה  בן  לגי  סלקות  מניןלעו,  זקה  חמקום  בלום  כועילמ
 ו  בוחזקים  מאנו  שקר,  וא  הכן  שליה  עמעיד  ומוכיח  העשה  ממה  עיהיהש
 זקה  חאיכאד,  ידן  דנדוןו  ב"  קל  שנו  בןו  ב"ק  וכן  שלכ  כ"א,  וא  הכןש
 החזיק  שכיוןד,  וא  הכן  שליה  עמעיד  ומוכיח  הב  רעשה  ממה  עיש  שלימתאא
 אשוןת  ר"ס  לבקריאה  ופים  כנשיאתב  בקדושה  שבר  דכל  לכהן  בבר  כצמוע
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 מה  עיש  שזקה  חך  ליןא,  ניםו  ש"  טב  רמן  זה  זהשטרות  ואגרות  הבחתימותו
 ור  אראה  שעולם  בדם  אום  שעת  דל  עעלה  ייאךכ  ה"א,  זה  מדול  געשהמ
, ל"נ  ההן  כעקב  יאיש  הה  זפגם  לעם  טנותן  שהמ,  לום  כיועיל  שימיו  מורהת
 רצה  ששום  מכהונה  בצמו  עקחזי  הלכךש,  ראשונים  הדבריו  למתלא  אאמרו
 תורה  באשון  רקרא  לדושה  קו  בינהגו  שדי  כהן  כהיות  לעצמו  לדולה  גיטולל
 היות למתלא אשם  בו  זענה  טהקרא  לאוי  ראין  שלבד  בא  להריש,  פיו  כלישאו

 ו  זענה  טדרבה  אלאא,  זקה  חלא  בחוד  לאמירה  בפילו  אקום  משום  בועילמ
 שים  מדם  אאין  שישראל  בווחת  רהלכה  שיוןכ,  אמן  נאינו  שותו  אחייבתמ
 ...".זה מדול גשע רך לאיןו, שע רצמוע

האריך  בזה  ומסיק  שאינו  נאמן  באמתלא  לבטל  את  חזקת   )ז"י'  יס(ת  חוט  השני  "ם  בשוג
ובעוד  פוסקים  שהובאו   )א  אות  ב"ט  ס"י'  פ  סי"הצובא  באוה(ג  "מ'  ועיין  בפרשת  מרדכי  סי.  תונכהו
 .שם

 :תבכ )ג"ק סט יימןס( שובה תנה בפתחיה

ד "י  חפרסום  חת'  שו  תשםה  ב"קה  ס"פ  קימןד  ס"יו  לי  תשובהחפתש  ב"עמ"
 ועיל  מום  ילשים  שהאריך  לריך  צהיה  שאופןב  וא  האמתלא  האםד'  ט'  יס
 ".)ז"ע' יע ס"אה חפרסום תח בודכ ע"כו(ש "ע'  לאחר לף אמתלאא

כיון ,  יוםל  פי  זה  היה  נראה  כי  בנידונינו  יש  סיבה  טובה  למה  שנקרא  כהן  יותר  משלושים  ע
ואף  יותר  משלושים  יום ,  'יוסף'ולכן  גם  בתעודת  הזהות  נכתב  שם  אביו  ,  שגדל  במשפחת  סבתו

 :ו"ע' סיס ב"הובאו דברי תשובת החת ןקטאלא שבאותו סעיף . סיבה להחזיק בזהו היתה ל

 מש  מניו  בחזקת  בוחזקים  מולם  כבניו  ושתו  אם  עכפר  בדר  שחד  אבאיש"
 גדול  הנו  בם  קעתהו.  ת"ס  בולים  עכךו'  ליא  ן  בביהם  אם  של  עצמם  עחתמוו
. קדושין  וחופהל  ב"נ  הליה  אביו  אחות  אנשא  וליה  אן  בברהם  אנקראה
 זה  ששיבה,  זה  הרע  המעשה  הל  עותוא  שאל  ואביו  לרב  הרא  קכאשרו
 חתום  יהחורג  שנשמע  הרב  הו  לאמרו,  שתו  אן  בורגוא  ח"  כנו  בינו  אברהםא
', לי אן בברהם אן ככתוב יכתובה בגםו, ת"ס לן כיעלה ומו אעל בשם בצמוע
 רתה  הנויה  פבהיותה  שמרה  איא  ההנהו,  ה  זל  עשיב  תאשתו  שליה  אהשיבו
 בן  החזיקו  הושתה  בהסתיר  לכדיו,  זה  לשאתכ  נ"אח  ובן  הה  זילדה  וזנוניםל
 ם  אנשאלו,  לל  כנו  בינו  אאמת  בבלא,  ל"נ  הליה  אבעלה  מוא  האילוכ
 . זה בהאמינםל

 ליה  אן  בצמו  עחתם  שה  מלכאורהד,  בריו  דורףתו,  אריכות  בה  זל  עהשיבו
 ימ:  "יתאב  א"ס  מ"מ  ס"בח  דאףו,  מש  מנו  בהחזיקו  שיא  הדולה  גאיהר
, ם"הר  משם  ביימונימ'  תשו  מהואו,  "ך  ככתוב  לאוי  רדע'  ו  כתום  ימגדלש
 ו  ללמהד,  א  לעלמא  לשטר  בבל  אזה  לה  זבין  ששטר  בדוקא  דמרלון  יאו
' אפי  דוכרחת  מאיה  רנו  ליש  ד,נוזה  אי,  אחרים  לבינו  שמה  בן  כחתוםל
 שר  את  בשםו:  "נחס  פשתרפ  בדכתיבמ,  וא  הכיא  המלת  דורחאג  א"כהב
' ע  ('וכ"  רח  סשר  אתת  את  בשוםו"א  "  תוסחאות  נשםן  ב"מב  רבתכו"  רחש
 יקרא שמר  אאם  ל"מהרד,  חלק  מםמ  ש"חג  ב"כנה  הא  הךא,  )ם  שרגימא  תמיניב
 טעמוו,  א  לצמו  על  שניםב  ו  ליש  בבלא,  נים  בו  לאין  בלא  אנו  בשתו  אןב
 הפסד  ועות  טזה  מבא  ילא  שובא  טושש  חוא  הנים  בו  לכשיש  דשום  מראהנ
 דלאו',  וד  כ"  נסחיםפ'  תוס  מזה  לוכחה  הישו.  בותם  אנחלת  מניו  בהפקיעל
 . ליו עפליג דהתומיםכ

 תבים  כבכמה  וליה  אן  בם  של  עה  זכתבה  נ"אפ  ונים  בו  לישד  ש"נז  ב"לפו
 ינו  אה  זאמת  במנםא.  מש  מנו  בהחזיקו  שיאה  דולה  גאיהכ  ר"א,  שטרותו
 אףו',  וכ'  מי  שליהכ  א"  גוה  הא  להאי  דאבוה  דן  לימא  למאןד,  לל  כוכחהה
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מ "מ,  לזהה'  לי  אם  של  ען  כצמו  עחתם  שקר,  ן  כוענים  טין  אעכשיו  שב  גלע
 תבראו,  כשיו  על  שבורה  דקר,  ה  זל  עמורה  העשה  מום  שנו  ליה  הלא  שיוןכ
 עשה מעשה שה מנמצאו', ו כאסר שפהכ ה" אאמתלא הומרת אמידש, צדהב
 וא  השוטפ,  ה  זלא  בולםא,  וריד  מלא  ועלה  מא  להז'  לי  אן  בם  של  עחתימתוב
 דם  ארגיש  הלאו,  מש  מנו  בחזקת  בגדלוהו  שנה  ששלשים  לרוב  קהואד  ש"נב
, חרים  אנים  בו  ליש  שבשגםו,  בנים  הנהג  ממו  עהג  נק  רורגו  חהוא  שעולםמ
 פק  סליכ  ב"א,  בנו  כחורג  ההחזיק  לרך  דין  אנים  בו  ליש  שכל  שעיל  לכתבתיו

 הוא  שזו  מהפרישו  לראויש  ש"מכו,  זו  כזקה  חל  עורגין  הסנהדרין  ההיוש
, דבריהם  למתלא  אאבות  הנותנים  שצד  מהתיר  לאנו  באםו.  ודתו  דחזקתב
 סרון  חישש  ד"ע(',  ו  כמתלא  אועיל  יא  לב  רמן  זעל  דחליטו  האחרונים  הנהה
 רוה  עותר  יזו  כמתלא  אל  עכיו,  ובה  טמתלא  או  זאין  דעודו.  )דפוס  בניכרה
 ל  עאומר  שוא  ההאמתלא  שכל  שוכיח  השני  הבחוט  ששגםב,  ו"  חאורייתאד
 מתלא  אייך  שלאל  ד"  נסברא  מעודו.  ו  לומעין  שין  איסורא  אעביד  דצמוע
 ימן סקמןש ל"מע(' ו כיימת קהיבס הדיין עא הכא הבלא, היבס השעברה בלאא
 ...".מתלא אצד מיתר הום שיןכ א"ע, )ו זבראכ ס"ג' כב ש"ו נשםב ב"קז ס"מ

 .ם כן בנידונינו שהוחזק במסמכים שאביו הוא יוסף והוא כהן לכאורה אין להתיר אותוא

 :לא שמכל מקום יש לדון שהאיש אינו כהן מהטעמים דלהלןא

כי  אם  ששם  משפחתו '  בנידונינו  לא  הוכח  כי  אבי  המבקש  התנהג  ככהן  לישא  כפים  וכו.  א

טען  בדיון  כי  נהג  בעבר  תקופה .  אף  שהבן  מ  (,ועל  זה  יש  לומר  כי  אין  זו  חזקה  גמורה,    כהןהוא

אין  זו  כי  אם  חזקה ,  ובאופן  זה  אף  אם  שם  המשפחה  נחשב  לחזקת  כהונה)  מסוימת  ככהן

ובאמתלא  שטען  כי  קרא  לעצמו  את  שם  משפחתו  ככהן  בגלל  שגדל  אצל  יהודי ,  קלושה

מתלא אינה באה לסתור את דבריו הראשונים כי אם לפרש הרי הא,  בעל סבתו-ששמו  כהן 

שהיא  אמתלא  יותר ,  וזה  נחשב  כאמתלא  המפרשת,  את  הנהגתו  בקריאת  שם  משפחתו  ככהן

צ  דן "הצ(,  ב"ש'  ז  סי"  אבהע)ליובאוויטש(ת  צמח  צדק  "עיין  היטב  בשו,  טובה  על  פי  דין  תורה

יום  עדיף  מהוחזק '  ל  דהוחזק  ל"ו  שס"ט'  ישם  לעניין  אמתלא  המפרשת  את  המעשה  ועיין  באבני  האפוד  ס

 .ע" וצ,)י מעשה"ע

הנה  מצד  מה  שאבי  המבקש  הלך  למשרד  הפנים  וביקש  לשנות  את  שמות  אביו  ואמו  ואת .  ב

אילו  היה  ידוע  לנו  דהיה  מוחזק  כבנו  של  יוסף  וככהן  לא  היה  אפשר  להאמינו ,  שם  משפחתו

כגון  שרצה ,  לו  סיבה  אמיתית  לכךכיון  שאפילו  שעשה  כן  ולא  נראה  כי  היה  ,  שאינו  כהן

הרי  אין  זה  עדיף  ממסיח  לפי  תומו  שאינו  נאמן  במילי  דאורייתא ',  לישא  גרושה  וכדו

אולם  מהתעודות  הלידה  של  אבי .  ב  וראה  להלן  מה  שכתבנו  בזה"ד  ע"ק  קי"כדאיתא  בב

עולה  בבירור  כי שם משפחתו של ,  המבקש  ותעודת  משפחתו  של  יוסף  כהן  שהובאו  מתוניס

ולכאורה  יש  לסמוך  על  התעודות  כדי  להפקיע  את  אבי ".  כהן"ולא  '    המבקש  היה  באבי

 .המבקש מחזקתו

 וקף נאמנות תעודות ממשלת

 :מבואר) 'ב' דף י(במשנה גיטין 

ם "כו  עחותמיהם  שי  פל  עףם  א"כו  על  שערכאות  בעולים  השטרות  הכל"
 ."בדים עשחרורי ושיםנ גיטי מוץ חשריםכ
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 :בגמרא טעםוה

 ".פשייהונ רעי מא לערכאותד"

 :א"ריטב התבוכ

 איכא  ומלכא  דהורמנא  בקביעי  דשום  מערכאות  דעדות  אסמכינןט  ד"דה"
 ."מלכותא דימתאא לייהוע

 שופטיה  ומלכות  הכנציגי  שפיל,  שקר  בהיתפס  למלכות  הן  מוששים  חהערכאות  שיינוה
 וא  האותערכ  הנאמנות  שתבכ)  א"כ  קורשש(ק  "הרית  מ"שו  וב.שקר  בתפסו  ים  אמור  חונשםע
 גיע  יא  לשיקר  שתפס  יאםג  ד"אע  ד,שקרים  מינם  אלפיכך  ושקר  בתפסו  ים  אהם  לבושה  ששוםמ
 ת  איפגום  וקר  שדות  עעיד  יא  ליין  דהוא  שיון  כמרינן  אכי  הפילוא,  לזול  זעט  מם  אי  כב  ריזק  הול
 חזקה  כויא  הערכאות  הנאמנות  דתב  כ)'א'  יע  ס"הא(  לובלין  מסד  חורתת  ת"שוב.  ש"  עבודוכ
 ערכאות  הן  כומנותו  את  איפסיד  שחשש  משקר  מינו  אהאומן  שכשםו,  ומנותיה  ארע  מא  לןאומד
 ז  קףד'    הנף  עוףס'  ה'  יע  ס"הא(  צחק  יארת  ב"שוע  ב"עו.  עמדם  מת  איפסידו  שחשש  משקרים  מינםא

 .)ג"ע

 :ל"ז וכתב ש)ט" הגירושיןו מ"פ( לויח ה"גר היין גם בחידושיע

 חזקה  דשום  מדינא  מאיה  רשטרי  במהניא  דרכאות  עבי  גצאנו  מה  זדוגמת"
 ספא  חהויין  דמרינן  אתנה  מטרי  שעניןמ  ל"מ  ו,פשייהו  נרעי  מא  לרכאותע
 האמת  שוכיח  משטר  הא  המילא  מזקה  חאיכא  דמרינן  דכיון  אלאו,  עלמאב
 ו  בין  אמדינא  דכיון  דדאי  ולאא,  טר  שזה  בעשה  ניהא  וו  במו  שכתובכ
 לא  ון  כהאמת  שוכחהויא  רק  הה,  זקה  חשום  מרקו,  זה  כשטר  באמנותנ

 ".טרא שאשווי לה זהניאמ

 :תב כ)ג"קיז ס"פ' יז ס"בהעא(א "בחזוו

 יה  פל  עדון  לחכמים  לאפשר  דזקה  חוא  הלא  מרעי  נפשיהו  דואפשר  דענין"
 ניןד  ד"  בחריתא  אזקה  חאבל...  ב"כיו  ומנו  זוך  תורע  פאין  אדם  דזקהח  מוכ
 ין  בדון  ללא  אה  זנין  עלא  ניתן  דאלו  כזקות  חהני  מא  לגטמ  ב"מו,  יה  פלע
 ".ע"צ וחברו לדםא

במסגרת זו לא ניכנס לכל הדעות בזה אלא למה , ראשונים דנו בטעם של נאמנות הערכאותה
 .שנצרך לנידונינו

 שום  מלא  אוכשרו  העדות  דדינא  מאו  להערכאות  שתב  כ)תקפבת'  יס'    אלקח(א  "רשבת  ה"שוב
 ערכאות  הנאמנותו,  עדות  לסול  פיגו  שמבוארו,  ש"יי  עפשייהו  נרעי  מלא  ושקרי  מחזקה  דלאד
 תשובות  בוא  הכןו,  שקרים  מינם  אהערכאות  שחזקה  דטעם  מק  רלא  אדות  עתורת  בינהא
'   גףד(  יבורים  גשלטי  בהביאז  ש"ריא  השון  לוא  הכןו,  ש"  ע)חע'  סי  ודע'  יס(ן  "רמב  למיוחסותה

 לכה הדות עהלכותמ'   טפרקם  ב"עיין  ברמבו.  ש"  ע)ם  שיטיןג(ד  "ריה'  תוסכ  ב"כ  ו)ב"ף  ע"רי  הדפימ
 יתת  ב"בשוו)  ח  מ'יס'    בלקח(  ברהם  אמעת  ש"בשו  ו)ו  ס'יס(  עקב  ייתת  ב"שוע  ב"ע  ו.כ"ובנו'  ד
 .ש" ע)פח קימןמ'  אלקח( משיב וואלת ש"בשו ו)' זות אוף סדפ' יס'  אלקח( צחקי

 :תבכ) ו טימןס'  הללמ כ"ו חלקח( רדים וינתת ג"שוב

 אינם שמוחזקים שי פל עף אתורה הן מסולה פגוי העדות שימא ני אדאפילו"
, תורה  הן  מכשרה  שומר  לקום  מש  יערכאות  דעדות  בקום  מכל  מ,קרניםש
 לא  ששביל  בשקרו  ילא  שובא  טלימתא  אזקה  חויא  הידהו  דחזקה  דשוםמ
 אמינים  מנוג  א"בכהו,  משפט  הן  מיעבירום  ואומנותם  במונתם  אפסידוי
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, הן  מרמאה  אפילא  קי  פלע  סמוך  לובא  טחמיר  דהיתר  ויסור  אעניני  בפילוא
 מיוחסות  התשובות  מוכח  מכןו,  אומנותו  לרע  מלא  דשוםמ,  אי  מטעמאו
 ".ש" ע)דע' יס( ן"הרמבל

 דות  ער  באו  לגויל  ד"  ספוסקים  הרוב  דכתב  ש)דצ'  יס'    אלק  חע"הא(  ופר  סתםת  ח"שו  בעייןו
 ו  אלת  דעילת  נשום  מו  אשרים  ככרים  נל  שערכאות  בעולים  השטרות  הכל  דטעמאו,  לל  כואה
, מונא  מאפוקי  להימני  מוו  האה  ל"אלד,  יכא  אשקרי  מלא  דזקהמ  ח"מו,  לכות  מלום  ששוםמ
 מונתו  אמשקר  דביד  עומן  אופא  ר'אפיד,  רבים  לומחה  מרופא  לומן  אופא  רין  בילוק  חיש  שכמוו
 משקר  דביד  עא  לרבים  לומחה  מופאכ  ר"שאמ,  נאה  שטעם  מעשה  שאשתמוטי  למצי  דיכיה
 מחאתם  הל  כוא  הה  זהרי  שביותרו,  רבים  למומחה  כוו  הרכאות  עינמי    הכ,נים  פשום  במונתוא
 ופר  סתם  חשובות  תקובץע  ב"עו,  ש"  עפי  טהימני  מן  כלע,  מונתם  אשקרו  ילא  ואמת  היעמידוש
 .ש" ע)'כ' יע ס"הא( ש אמרית א"בשו ו)זמ' יס(

 תורה  המן  שאפשר  דשמע  מםן  ש"ר  המדברי  דתב  כ)ג"  עד  מדףע  ב"הא(ם  "רית  ה"שוב
, עגונה  כבערוה  שדברכ  ב"או,  קרובים  כסולים  פם  הכתוב  הגזירת  מרק  ואמרי  קושטא  קרכאותע
 הני  מרכאות  עגםל  ד"י,  ירושין  גלכות  הוף  סם"רמב  במבואר  כמת  אהוא  שוכחה  הק  רריך  צאיןד
מ "מ,  כמים  חתקנת  מק  ריא  הממון  בערכאות  הנאמנותן  ד"ר  המסקנת  לאפילוו.  רובים  קעדותכ
 מורה  גאיה  רהויל  ד"יו,  מורה  גאיהר  וא  האמרי  קקושטא  דאפ  ה"עכ  דושונ  לפשטות  משמעמ
 . ש" עהתורהמ

 ינם  אערכאות  דתוספות  הברי  דפי  לגם  דתב  כ)'א'  יס'    בלקח(  לובלין  מסד  חורתת  ת"שו  בםג
 ויא  הפשייהו  נרעי  מלא  דשום  משקרי  מלא  דו  זזקה  חיקרמ  ע"מ,  רבנן  דתקנתא  מלא  אאמניםנ

 איסורי בה זל עסומכיןו, ומנותיה ארע מא לאומן דזקה חעלמאל  ב"יכדקו,  התורה  ממורה  גזקהח
ה "  דזצ(  חוליןב'  תוס  הפירשוש,  רמאה  אפילא  קעם  טל  עהיתר  ואיסור  בסומכים  שמו  כורהת

 ענין  לכןו,  )'ק  ב"  סח  צ'יד  ס"וי(ך  "ש'  עיו,  ומנותו  אפסיד  ילא  ששקר  מלא  דשום  מהטעם  ד)מכינןס
 ן  מצויצת  מלית  טלוקח  בכןו,  ומנותיה  ארע  מלא  דזקה  ח)א"ז  עכ(ז  "  עאמרינן  דומחה  מופאר
 בי  גכאנ  ה"הו,  פשיה  נרע  מא  לתגרמ  ד"המ)  גמף  ד(  מנחות  בדאיתא  ככשרה  דגרם  ת"עכו  משוקה
 א  לקום  ממכל  דקר,  ומנותייהו  ארעי  מלא  דשקרי  מלא  דדאורייתא  ממורה  גזקה  חוי  הרכאותע
 שה  מאפילוו,  רובים  קדות  עסלה  פרהתו  ההריש,  יהםפ  ל  עמון  מהוציא  להתורה  מדות  עויאה
 כלו, עדות לפוסלם לוא הכתוב הגזירת דלאא, זו מדולה גזקה חך לאיןו, שקרי מא לודאי דאהרןו

 ענין  ליא  הרבנן  דתקנתא  דתוספות  הברי  סבזהו,  תורה  הן  מדות  עגדר  בוי  הלא  דערכאות  לכןש
 בערוה  שבר  דענין  לבלא,  םיה  פל  עמון  ממוציאין  ודים  עין  דהם  ליהיה  שרכאות  עהכשיר  למוןמ
 פשייהו  נרעי  מלא  דזקה  חטעם  מאמנים  נערכאות  הודאיב,  דות  עורת  תריכין  צאיןד,  שה  אעדותכ
 . ש"ל ע"כנ והתורה מזקה חהואש

 דות  עבעינן  דמקום  בלא  אה  זיןא,  דרבנן  מיא  הערכאות  הנאמנות  שהסוברים  לאף  ש,בוארמ
 מורה  גזקה  חויא  הפשייהו  נרעי  מלא  דםשו  מהאמינם  לחזקה  העצם  שודים  מע"ו  כבלא,  מורהג
 .דים על שוקף תה לאין שלאא, תורה הןמ

 גםש,  ערכאות  כדונם  לש  ימשל  מקידיי  פ"  ענכרים  הארצות  במסמכים  שהונפקו  ועודות  תםג
 .רבים לומחים מחשבים נםה

 דין  ההעמיד  לפקידםת  ל  כזהוש,  ה  זענין  לומחים  משיבי  חרכאות  עף  שיש  לומר  כי  רקא
:   טיטיןג(י  "עיין  ברשו,  ערכאות  כוו  הלא  ואמת  ההעמיד  לומחים  מוו  הא  לקידים  פלבא,  האמתו

 רכאותע):  ב"עי    (הלן  לודכ  ע"כו,  וכבים  כובדי  עלד  ש"  ביינו  הערכאות  שכתב  ש)עוליםה  ה"ד
 פירושם  ב"רמב  השון  לכן  הואו,  ד"ריה'  תוסכ  ב"כו,  להם  שבועיםק  יינים  דעד  וית  בקוםמ
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 העידו  שם  שברטנורא  השון  לוא  הכןו,  ייניהם  דעמדות  מם  היםכר  נל  שערכאות  ומשניותה
 ערוךכ  ב"כו,  ם  שמשניות  הל  עופר  סקול  בראהו,  שפטיהם  מושב  ממקום  בשופט  הפני  לעדיםה
 חידושיכ  ב"כו,  לשופטים  ושרים  לדון  לבוע  קושב  מהוא  שערכאות  בדוקא  ו)'  גרמוז  הרךע(

 ו  אמלך  הבען  קם  אנא  שא  ללו  אערכאות  שם  שרשקש  קבינו  רחידושי  בכתבו,  )ם  שיטיןג(  מאיריה
ה  זכלמ, ש" עפשייהו נרעי מלאד, שרים כנין עבכל שעשות לידם ביפק סםא, מדינה  הני  בבעוםק

 ולם  א.פשייהו  נרעי  מלאל  ד"ז  חמרו  אעליהםו,  יינים  דממונים  הק  ררכאות  עכלל  באין  שמבואר
 :כתב )תקפבת' יס'  אלקח( תשובהא ב"רשבה

, כתוב  לערכי  הודע  יאינו  שמקומו  בער  נעמיד  מרכיהע  שלו  אובמקומות"
 סמכינןד,  יה  ליישינן  חאל,  נער  הכתב  שטר  שותו  אקיים  מן  כי  פל  עאףו
 לאד  יה  ביה  לקים  דא  לי  איה  לקיים  מוה  הלאו,  פשייהו  נרעי  מלא  דחזקהא
 הכשירו  שה  מהריש,  דו  יל  עתם  חהערכי  ונער  התב  כפילו  אכןו,  שקר  מוהה
 רעי  מלא  ושקרי  מלא  דחזקה  דשום  מלאא,  ירוכש  העדות  דדינא  מאול
 הנער  שעודו,  ענין  האמתת  לרדו  יודאיד,  שר  כנערי  ה"  עאן  כםג,  פשייהונ
 .כ"ע "ליו עדוניו אימתא

 העמיד  לממונה  הנער  הל  שפקידו  תאיןפ  ש"ע  אטעמם  מממונים  לם  גמהימנינן  דבוארמ
כ "כו,  מלכות  הליחיש  לכאורהה  ל"הו,  כך  בתפקידם  שדין  הית  בליח  שהוא  שיוןכ,  אמתה
 :ל"ז ו)םש( רשקש קבינו רחידושיב

 בועים  קהיו  שבמקום  שיה  הדרכםש,  דיינים  הורכי  עלשוןמ  רכאות  עפירוש"
 ".כ" עם שבועים קופרים סיו הדייניהם וופטיהם שםש

 אף  שבוארמ,  ש"  ערכאות  עין  דו  לש  ימלך  הן  מממונה  הסופר  הזה  הבזמן  שתבן  כ"ם  הרג
 נעשים  השטרות  הל  כלחתום  וכתוב  למלך  המינה  שקידים  פהםש,  לךמ  הן  מממונים  הסופריםה
 שם  ב)חס'  ימ  ס"וח(  טורכ  ה"כו,  נאמנים  ורכאות  עכלל  בם  הםג,  מדינה  הבני  מרעהו  ליש  איןב
 מלך  הופרין  ס"רמבכ  ה"מש  דפירש  ש)'ח'  יע  ס"הא(  כמים  חטרתת  ע"שוב'  עיו,  ש"ן  ע"רמבה
 .ש" עדם אני בעסקי בופרים סהיות להמלך מממונים היינוה

 אה  לדבר  ב)'  יימן  סתובות  כיניד(  וסף  ייתת  ב"שו  בהביא  שודינא  מכמי  חתשובת  בעייןו
 על  בשמעון  ממו  אדונית  נצי  חתבוע  לנה  באובן  ראוב,  מתה  ומנה  מן  בו  לנולד  ושמעון  לנשאתש
 צמו  עתא  שעבדש,  שופט  הן  מממונה  הופרי  ס"  עוצרית  נדוניה  נשטר  בתוב  כנמצאו,  מוא
 טר של עמכינן סאםה, דין הן מאוי ריהיה שמי  לו  איורשה  לו  אליה  אכשיצטרך  לניתהדו  נהחזירל
 כשיו  עממונה  ההסופר  שפני  מה  זטר  שהכשיר  לכתבוו.  וי  גופר  ספני  בנעשה  שלזה  השעבודה
 לא אותם חשופט היה הא לשם שוים גל שערכאות  מעדיףו,  ומד  עוא  השופט  המקום  בהמלכותמ
 י  כשקר  מלא  ופשיה  נרע  מלאו,  ותם  חצמו  עוא  הממונה  הסופר  הכאןו,  פניו  בותמים  חעדיםה
 דיף  עגםו,  רכאות  עין  דו  לש  ימלך  הן  מממונה  הופר  סאף  שבוארמ,  ש"  עליו  עמלכות  הימתא
 הם  מנעלמו  שתב  כם  שוסף  יהביתפ  ש"אעו,  פשיה  נרע  מלא  וליו  עמלכות  האימת  שפני  מינייהומ
 יון  כרכאות  עין  דהם  לין  אהשופטים  מיםממונפ  ש"ע  אהסופרים  דכתב  ש)חס'  יס(  טור  הבריד
 רעי  מוו  השקרי  מוו  הי  אסופרים  האותם  שפק  סאין  שאף  דריה,  שופטים  הפני  בעשים  נאיןש
 וסף  יבית  ההוסיףו,  רכאות  עין  דליהם  עאין  שתבה  כ"פא,  מלכות  הדין  בענשים  נהיו  ופשייהונ

, עבוד  ששטר  ביריי  אתם  הקום  מכלמ,  ש"  עינא  דמלכותא  דינא  דיש  בם  אי  כהכשיר  לאיןש
 א  לן  כלע,  עלמא  בראיה  לאינו  ויום  קטר  שהוכ  ז"או,  שתו  אתובת  כל  עצמו  עת  אמעון  ששעבדש
 הנימ  לאל  ד"ס  ווסף  יבית  הליג  פן  כעלו,  ינא  דמלכותא  דינא  דכח  מק  רלא  ארידא  גנאמנות  בגיס
 לל כיךרצן  איזהב, עלמא  בראיה  ללא  אאינו  ויום  קו  באין  ששטרכ  ב"שאמ,  ל"נ  הסופרים  הדותע
 מפני  שלו  אופרים  סן  כעלו,  האמינם  לנו  לש  ימת  אהוא  שנו  לברור  שכלו,  ינא  דמלכותא  דדינאל
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 צמו  עי"ב  הדברי  מוכח  מכןו.  מורה  גאיה  רתימתם  חוי  הדאי  ופשייהו  נרעי  מא  למלכות  הימתא
 גופן  בנעשה  הדוניא  נשטר  שכתבו  שודינא  מכמי  חברי  דביא  היניה  מלעילש,  שובה  תאותהב
 שטרות  הותם  איכ,  ושל  מו  אופט  שפני  ביו  הא  לם  אם  גהכשירו  לישש,  ובילקו  פופרי  ס"  עלהםש
 כתבו  שה  מל  עעיר  האףו,  דין  העצם  במהם  עהסכיםש  ש"עו,  עלמאב  ראיה  ללא  אומדים  עינםא
 דות  עהניא  מפיר  שעלמא  בראיה  לומד  עהשטרד  ש"נדכ  ב"או,  ש"  עמנהג  הל  עזה  בסמוך  לאיןש
ג  אייל "מהרה"  איש  יהודי"פר  סל  הובאו  ב"קורות  הנמ  (לייהו  עסמכינן  והודי  יהוא  שזה  בפקידיםה

 .)שרגא

י  הערכאות  הוא  אמת  אף "הנה  בנידונינו  יש  חזקה  גדולה  דמה  שנכתב  בתעודת  הלידה  עו
שהרי  שם  מדובר  בשטר  על  פיו  אדם  חוייב   ,העולה  בערכאות  המובא  בגיטין  שםר  יותר  משט

, 'י  נתינת  שוחד  וכדו"רכאות  בשקר  לבקשת  הזוכה  עובזה  יש  לומר  כי  נכתב  בע,  ממון  לרעהו
אבל כאן הלא אין שום עניין לערכאות  ,חזקה ערכאות לא מרעי נפשייהו' מגואפילו הכי אמרה ה

ובזמן  הלידה  בעת  הרישום  לא  היה  לאף  אחד  אינטרס  זר  לכתוב ,  לכתוב  פרטים  לא  נכונים
 . החזקה הראשונהוודאי שיש כאן חזקה גדולה שמרעת את, פרטים לא נכונים

 זקת דלא מרעי נפשייהו כנגד חזקת הנהגת כהונה ח

אלא  שיש  לדון  האם  ניתן  לבטל  חזקה  שעל  פיה  נקבע  מעמדו  ויחוסו  של  אדם  אשר  עליה 

כמו  בנידון  דנן  אשר  אבי  המבקש ,  י  חזקה  נגדית"ע"  סוקלין  ושורפין  על  חזקות"נאמר  

  מרעי  נפשייהו  ועל  פי  התעודות ומאידך  יש  חזקה  נגדית  שערכאות  לא,  הוחזק  בכהונה

 .והמסמכים הנזכרים לעיל עולה כי אבי המבקש אינו כהן

 רוביה  קמקום  להגיעה  שדן  באשה  )ב  לימן  סמא  קהדורה  מעזר  הבןא(  רדכי  מבושית  ל"נה  בשוה
 :ל"ז ורהתון פ די" עעלה באינו שודתהכ ה"אח ועלה בהוא שאמרה שיש אםע

 ימים  הרכו  אלאו,  ישראל  ושה  מדת  כהנשא  וקידשה  שעלה  בה  זי  כאמרהו...  
 אמרהו,  חדיו  ירים  דרק  וךת  א"י  ד"פ  עעלה  בה  זין  אי  כוונה  על  עתהודהתוו
, ל"נ  האופן  בודה  דבית  לבוא  ליראה  שפנימ,  תחילה  משקרה  שמה  במתלאא
 נשואה  וידושין  קהיות  למה  עהשתדלו.  ביתו  מיגרשנה  ומים  שרא  יודה  דיכ
, נשואין  המן  זגבילה  הכבר  וםש'  הי  שרב  הפני  לאו  בגםו,  ישראל  ושה  מדתכ
 על  בבר  כואל  ה"נ  ההאיש  שולדתו  מארץ  ממכתב  בואר  דבי  ההקדימה  שדע
 ימים  הברבותו.  אמעריקא  לברח  ורקל  ע"נ  הדבר  מכששמעוו,  מקומו  בשהא
 וא הגם  וספינה  הנטבעו  ואמעריקא  לספינה  בסע  ני  כמעה  שנים  שיזה  אאחרל
כ "מעו.  לבבוב'    הראת  ישר  אחד  אןלמ  אם  עתקשרה  נעתהו.  נשים  אאר  שםע
 ורו  יי  כדע כי  המיעבד  לאות  ילא  דכרוכיא  כווח  צה  זבר  דמע  שאשרכ
 .הלכה למוריםה

 הפקיע  לאה  ביא  היכ,  אמתלא  באמנת  נאינה  דשום  מלה  עתיאת  א"  כהנהו
 שובו,  )ב"ע'  ט  (כתובותב  ד"ן  פ"ר  הביאוה  ה"ראש  ה"כמו,  ה  זבעל  מצמהע
' י  סחוקק  מחלקת  התב  ככןו.  מתלא  אהני  מודהכ  מ"  גהוא  שאחר  מיכ  שיבה
. ה"רא  השםן  ב"רש  ה"כמו,  ם  שייןע,  )ו"ק  ט"ס(  מואל  שהבית  ו)א"ק  י"ס(ב  "מ
 בעל  דחוש  לין  אגםו,  ידושין  קסדר  לרב  הפני  לבאו  שדבר  לגליים  רי  כגםו
 .ותה איקדש שוצים רהאד, ידושין קשםל

... 

 שה מדת כשואיםנ הם  שעיקרא  מאמרו  שמה  בה  זנידון  בחוש  ליש  שה  מלאא
ם "רמב  הסק  פדוע  יהלאו.  אשה  ויש  אדרך  כמקומו  בחדיו  ירו  דכן  וישראלו
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 חונקין  דום  ילשים  שעיר  בהחזיקו  שאשה  ואישד)  כ"ב  ה"יסוא'  הלא  מ"פ(
 שורפין  וסוקלין  ד)א"ע'    פףד(  ידושיןק'  סס  מ"ש  מהואו,  ו  זזקה  חל  עהורגיםו
 כברו,  אמו  וביו  אמכה  מ)י"ד  ה"  פידושיןק(  ירושלמי  הה  ליליףו,  חזקותה  לע
 )'ב'  יס(א  "מר'  תשו  במושות  נו  בהלכוו,  )ב"ט  ס"י'  יס(ע  "הע  א"ש  בן  כסקופ
 מתלא  אהני  מלאן  ד"רמב  השם  בדה  נגדי  בלבשה  ב)ב"ה  ס"פק'  יס(ד  "ביוו
 וקה  לבעלהו,  שכנותיה  בדה  נהוחזקה  ועשתה  שעשהי  מ"  עבריה  דהכחישל
 ום שהני  מלאו,  וא  הודאיכ  ד"ע  וקה  לבעלה  דכיוןו,  וכתי  דכמהד  ב"מ  כליהע
 בסדריו,  )'א'  יס(  ור  שתבואותו,  )'ק  ב"ס(ז  "טו  ו)'ק  ד"ס(ך  "שש  ב"עייו.  מתלאא
 ם שייןע, )'ט' יד ס"יוח ו"ע' סיו ו"ע' יע ס"הא (ופר סחתםו, )א"קה  ס"פק'  יס(  הרהט
 חת  נתמצא  ום  שייןא  ע"מ'  יע  ס"אה  בבריו  דכפל  ורושלמי  יברי  דביאורב
 .)ז"י' יס( שני הוטח' תשו בייןעו, פרטים הכלב

... 

 גמר  נהיה  שדבר  לגליים  רישד,  היתר  הסניף  לברא  סוד  עביאת  ה"  כהנהו
 דאיו.  ישראל  ושה  מדת  כידושין  קלסדר  וזו  לה  זהנשא  לרב  הפני  לדעתםב
 .איה רלא בלמעשה והלכהז ל" עסמוך לקשה דלאא, וא הכונה נבראס

 )מ"ד  התבה  כ"ט  ד"כ'  יס(  ריפותט'  ה  בור  שתבואותב  ב"יו  כצינוד  מ"ענ  להנהו
 מרינן  אא  לחיים  מיעותא  ראיכא  דמוח  בים  מנמצאב  פסקא  ש"רמד  ה"ע
 ותרה  השחטה  נל  שצמו  עכל  דעם  טטוב  בוא  ההסבירו,  ותרה  השחטהנ

 כתובותק  ד"רפ  במרינן  אהאו,  שרות  כהמות  ברוב  דכח  מאתי  דזקה  חשוםמ
 ואיל  הזוו,  ול  קהל  ש  יתולה  בהנשאת  ושאות  נתולות  בשים  נוב  ר)א"ז  ע"ט(
 וב  רשום  מנכשיר  דמוח  במיםנ  ב"כ  ה"או,  ובא  רה  ליתרע  אול  קה  לאיןו
כ "או. ובא רה לתרע אה לש יזו ומוח בים מהם לין אשרים כוב רהא ושריםכ
 סדר לרב לולכות הינן אישראל ושה מדת כנישאות הל כודאיד, ואו ה"נ ק"ה
ד "ס  כאמת  הפי  לימאנ  כי  האדרבהו,  הו  למה  לפילאכ,  חדש  מידושין  קהםל
' כו ונשאות הל כיא' גמ בהשיבוו, ול קהם לש יתולות בנשאות הכל דהתםד
 שה  מדת  כנשאת  הל  כדאי  והכאו,  תולה  בהיא  שהעיד  לדיםע'  פי  אהני  מאל
. ודאי  כוהכ  ה"או,  עולם  משמע  נלא  וחדש  מוב  שתקדשת  מינה  אישראלו
 נו  בם  שהויד,  ל"נו  ה"ע'  סי  דובדא  עהך  בופר  סחתםכ  ב"  גצאתיב  מ"כיוו
, נו בלא וביו אאו לי כאמרם בביו אחות אנשא  וקם  וליהו  אן  בברהם  אקראנ
 מה כוחזקמ' הי שאשתו מהפקיעוו, חר אאיש מזנות בלדתו ישואין נודם קיכ
 דעו  ילא  שלא  אברהם  אשם  בזמנו  בן  בהל'  הי  שעידו  העדיםו,  בנו  לניםש
 האו, מנהג הצד מוא הוז חזקה דיון כהתירה לעזרל, וא הה זי כין עטביעותב
 איש  מילדתו  שוא  הזהמ  ד"ש,  חד  אשם  בניםב'    בקרוא  לוהגין  נינןכ  א"מוכ
 שואין  נודם  קותה  אפיתה  שה  זילמאז  ד"  עהשיב  שלאא.  ביו  אאינו  שחרא
 וצאים  מיינו  הא  לאם  דדבריו  מלמדמ  נ"מו.  זמנו  בלדתו  יממנו  דחד  אהכלו
 נהג  מזקת  חפני  ממנהג  הזקת  חותרים  סיינוה,  ך  כנעשה  שילה  עיזה  אומרל
 תלה  נמה  בודע  יתנו  אאין  שידן  דנדוןכ  ב"או.  ל"נ  החזקה  הסותר  שחדא
 היו שיבה  סו  ארמה  עיזה  אמצוא  לש  יכיו,  ידושין  קסדר  לרב  להלכו  שומרל
 ."חר אנין עאפשרות ווזמא גהוה דימא נכיו, ן כעשות לוכניםמ

אה  בניגוד  למה  שהוחזקה  עד כי  כאשר  יש  חזקה  לאשה  להאמינה  שאינה  נשו,  ולה  מדבריוע
והביאור  בזה  הוא  כמו  שכתב .  הרי  היא  נאמנת  באמתלא  ואין  צריך  עדות  גמורה,  כיום  כנשואה

 :ל"בהמשך התשובה וז

 טעם  מינוא,  חזקות  הל  עשורפין  ווקלין  ס)ב"  פ  עדושיןק(  אמרינן  דא  הדודאי"
'   פף  דקידושיןי  ב"  רם  עליגל  פ"ר  דזינן  חהאד,  וב  רשום  מקר,  מור  גדאיו
ל "ר  דצינו  מלאו,  ל"נ  החזקות  הל  עשורפין  וסוקלין  דך  היה  ללית  ו)א"ע(
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 האיךו,  עלמא  דרובא  וחזקה  מרעא  גזקה  חהנךל  ד"סכ  ד"עו,  מעוטי  ליישח
ז "ב  ב"והת(א  "רשב  השון  לי  כאםו.  מש  מודאי  כהוה  דהיפךל  ל"י  ס"ר  דימאנ

 בי גאמרה ד"פק' סיי ב"ב ההביא ש)אה ל"ב ד"ט ע( תובותן כ"ברו, )א"ב  ח  ע"ש
 דאיו.  ה  לשבינן  חאיודכומ  ד"ש,  לה  עעלה  במלקי  דשכנותיה  בדה  נוחזקהה
, )ח"ע'  יס(  ופר  סחתם  והרה  טדרי  סדברי  מגםו.  ל"הנ  כה  לחשבינן  מדאי  ואול
, חזקה  הגד  נרי  במהני  דשום  מתראה  הודם  קלה  שרי  בהניי  מ"נ  פדברי  ליכ
, ובא  טלישא  קיש  אשת  אזקת  חידן  דבנדוןו...  וי  המש  מדאי  ולאל  ד"כ  ס"ע
 שת  אזקת  חשאר  למי  דלאו,  מנהג  הזקת  חכח  מלא  אתיא  אאכ  ל"  גו  זחזקהד
 .מש מדאי ועיקרא מהוה דעלמא דישא

י חזקה אלימה נגדית "ולכן ע, היינו  שחזקות  שעל  פיהן  סוקלין  ושורפין  אינם  כעדות גמורהו
 .ניתן לעקור את החזקה ולהאמין באמתלא טובה לדבריה האחרונים

מכל  מקום ,  דברי  הבאר  שבע  שהובאו  לעיל  עולה  כי  חזקה  נחשבת  כעדות  גמורהף  שבא
מפני  שמהות  החזקה  היא  הוכחה  במה ,  נראה  שגם  הוא  יודה  שתועיל  חזקה  נגדית  לבטל  אותה

וכאשר  יש  חזקה  נגדית  המוכיחה  נגד  החזקה  הראשונה  הרי  שאין  לסמוך  יותר  על ,  שהוחזק  בה
 .החזקה

י   שכאמור  הובאו  תעודות  לפנינו  המוכיחות  כי  משפחת  אבגם  בנידוננו  היות,  על  כןו
, יש  חזקה  על  פקידי  הממשל  שאינם  מרעים  אומנתםו"  'ב"אלא  "  הןכ"המבקש  במקורה  אינה  

הרי  חזקה  זו  עוקרת ,  ובפרט  במקרה  זה  שאין  נפקות  לאף  אחד  מהנרשמים  לשקר  בשם  המשפחה
 .את חזקת כהונה שהיה מוחזק בו אבי המבקש עד כיום

י  האמור  בתשובת  לבושי  מרדכי  נראה  כי  יש  לתת  גם  כן  משקל  לעצם  בקשת  אבי ל  פע
, שהרי  אדם  רגיל  אינו  נוהג  לעשות  כן,  המבקש  במשרד  הפנים  לתקן  את  שם  משפחתו  ושם  הוריו

לעיל  כי  בזמן  הגשת  הבקשה  לא  היתה   יןווכפי  שצ,  בקשה  זו  מהווה  רגלים  לדבר  שאכן  אינו  כהן
וכאשר  נדחתה ,  מלבד  הרצון  לחיבור  האמת  במשרד  הפנים,  ה  זושום  סיבה  הנראית  לעין  לבקש

 .ביקש לפחות לשנות את שם משפחתו, בקשתו

ולם  אם  מצד  זה  גרידא  הרי  בלבושי  מרדכי  נראה  כי  לא  הכריע  באופן  חלוט  בסברה  זו  ויש א
כאשר  יש  תעודות  המוכיחות ,  אולם  נראה  כי  בנידון  דידן  להתיר  כהן  לגיורת.  עדיין  מקום  לעיין

יש  מקום  לסמוך  על ,  ואין  במה  לתלות  את  רושמי  התעודות  בשקר,  כי  אבי  המבקש  אינו  כהן
 .סברה זו ולהתירו

 :ד כי"מחליט ביה, לאור האמור

 .המבקש אינו בחזקת כהונה .א

 .יצילנו משגיאות' י וה"כדמו, מותר למבקש לישא גיורת, ל"לאור הנ .ב

 .ניתן לפרסם פסק דין זה לאחר השמטת שם המבקש .ג

 .)15.11.17( ח"ן התשעוובמרחש ו"כביום יתן נ
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