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1  ירושלים דיןבית
  יוחשין ולניהור  ממוטת%'מ
 ומסמכים תעודות ללא יהדותהכרת

 115-סא מס' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

 לאשה נשא אותה רוסיה, בטגנרוג  שנולדה ל' הגב' של יהדותה את לאשר מבקש מצרפת ר'מר
 שאם טוען ט' מר רוסי. הוא אולגה אמה שלאום נרשם שלה הלידה בתעודת אזרחיים.בנישואין

 את לאשר מסמכים לו אין בפולין.  שנולדה יהודיה היתה והיא ל' חנה היה שמה ל', שלאמה
 עדות. בתור במכתב דבריו את מצהיר הוא אך ישראל, בדת שמתנהגת הוכיח לא וגםדבריו,

 לדיוןהשאלה

 היתה שאמה רשום שלה הלידה בתעודת אר יהודיה, שהיא וטוענת מרוסיה שהיגרהאשה
 כיהודיה. להחזיקה עצמה על נאמנת האם ישראל, בדת שמתנהגת הוכיחה לא ונםרוסיה,

תשובה

 כו יאכל bS נכר כן כל כתיב 6מר כירוטליס, פסחים ולכיל מליק רסוס 6רמ6ס ססו6 כ ג פסחיסכגמ'
 לכל טנ6מין רסיס 6ין מכאן תוס': וכתבו וכו'. דטופרי מטופרי ק6כילנ6 ס6 ו6נ6 כו יאכל ל6 ערלכל
 מפרק ר6יס לסכיה ים 6ך רוכה. כתר והזליגן סיו יטרלל דרוכ סכ6 דט6ני 6ני, יטרלל ואומר לפנינוסכ6
 והמר יסורס דר' לקמיס ~bnh מססי6 וכן מינך. כת נמיכ 16 גלי ויל ד6"ל 6( מס ויצמותסחוט

 מטוס ומיינו כניך, 6ת לפמול נהמן 6תס ו6י עלמך 6ת לפסול  יחס  נימן י"ל עלפי,  יכין כינינתגיירתי
 6תך ת"ל נקנלנו יכול 5ני גר והמי טכ5  פי בן פי  ליכמיפ כמחולן ד5מר וס6 6ני. יטרלל 6מרדמאי

 6ני. יטר6ל 6מר כעי ו5י כסיגו נהמן ד6ל"ס נכריס, כסס כ6כסתיס לן כמוחזק מיירי סתם לך,כמוחזק
 פסח קרכן ולסבכיך לסיומינו יס 6ני יטרלל והומר סרגלים עולי כין לפגינו סכ6 סמי כתום' מכו6רע"כ.

~"sb
 וכמטמעות כקמל, לסנם5 למתירו 6ף 6ל6 ק"פ לס6כילו דוקא ולאו כלל, לנו ידועם מטפמתו טלין
 דרוכ מסייעו, טסרוכ מסוס זס וכל לסנטך.  כייסרו  טרנס מסגמ' ר6יס טסכי6ו סתום' דגריממטך
 זס ס6ס כסרתכם טכי6ר זחל בילן מסגר"מ כפס"ד ט כרך סוף פד"ר ועי' רוכב. כתר ו6זלינן סיויטרלל



 ירושלים - דיןפסקישפו

 בעולס מי דרוכ קמן, דלית6 רוכך דסו6 16 יטרלל, מס לפנינו סעוליס סרוב קמן, ~bnlh רוכךמדין
 לגליי. דעכיד6 מילתך דמוי מטוס "נקמן 16 יטרלל, טסו6 חזקם מדין 16 יטר6ל, מס~גל
 6ף יסודית מפת מכיר קינו ס6ס ס סי' ממטולם כחוט סגר"ח הממ"כ ח 6ות קנם סי' יו"ד סחזו"6וכתב
 כלל6 ~%ל 6פטר 6י 6כל וטסתו. מנידון כמקוס ז"ל למרן *ס קיס כך נקמן, 6יגו 6ני יתרעלס6מר
 יסדות כתורת סכ5יס ורוב רכיס, 16 נטמעים יחידים מס 06 לחרת כמפס טכיחיס יסודיס דסרנסנזס,
 "כ6 מי ד: ס"ק כ סי' 6נסע"ז ככ5ס"ט סונף ס~, בית נמ' כתב ככר המנס ע"כ. לטון. נכל ססימר6ל
 ו6ף יסרבל, מסו6 רסיס 5ריך 6למנס, 6ו קלמן 16 כתולם 16 כחור 16 6טס 16 6ים מן החרתמקרן

 סו6 וכן ר6יכ. 5ריכיס 6עפ"כ סיסודיס טיב ככל ויודעים כלמוננו ומדכריס יערבל כדתטמתנסגיס
 ע"כ. מטפחס. ומ6יזס יערטל טסו6 רסיס * ים 66"כ קדומין סוס למדר סכין ליטף מדינותתקנות
 כמו יסר5ליס סס סכ6יס טרוכ *מר טייך ל6 טס מרומיס, ל5רפת מסיגרם כהמס טמדוכר יידןוכנידון
 לסטי6ס 6ין זס וכלק יטר6לית, טסיה רסיס 5ריכס כודני יסרבל, לברן סרגלים עולי לענין תוס'מכתבו
 עלייתס ומטרת סס, נכריס רוכס מרוסים, יטר6ל 5רן סעו*ס נס מכיסינו מפורסמים וסדכריסכדמויי.
 כרך יסדות לבירור ירוטליס פס"ד עי' סמערכייס, סחייס רווחת 6ת לחיות כדי לקרן ונביס כ~4תסי6
 כלטוננו ומוכר ימרתן כדת סמתנסג מי גס ר6יס לל6 לסטיך ם6ין ליטף מדינות תקנות לזם ונוסף6.

 סלמס סליוס כתעודת טרטומס סמדוכרת למטס יסדות לקכוע טפין נרכס b"S סיסודיס. טיכ ככלויודע
 ברורות. כרפיות דכריס תוכית hSb 06נכרית,

 דיןפסק

 יהודיה, ל' שהגב' הוכח לא עוד כל רוסיה, לאם כבת הלידה בתעודת רשומה ל' והנב'הואיל
 האזרחי. בעלה הצהרת סמך על יהדות לאשראין
 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושע)-( אביד לוין, דוב אברהם3-(

 גורדון)-(יהודה




