
שפזיוחסין

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממוטטלדיש

 לביה"ד שהתעורר חששבענין
 ולהתיר לחקור לא עדיףהאם

 האיסור יתברר אם גם האמת, לחקר להגיע הדין בית על שמצוהאו
 -הש"ס 196 מס' יוחסיןתיק

 הריוןנושא

 מסמכים. והציגו לנישואין, יוחסין אישור לצורר מבוכרה, עולים ואמו, א' מר לפנינוהופיע
 הדין לבית התברר במסמכים מעיון יהודים. שהם למסקנה הדין בית הגיע היהדותבחקירת
 רהתגרשה אחר לבעל בעבר נשואה היתה היא בחו"ק, א' מר  של לאביו נישאה שהאמאשלפני
 השיבה והיא לו, נישאה וכיצד יהודי היה הראשון האם האמא את  שאל הדין ביתממנו.

 סיפרה והיא ממנו, התנרווה כיצד נשאלה היא כדמו"י. היו והנישואין יהודי היהשהראשון
 הגירושין. את רשם עליו הניר את הרב לה נתן נתן הבעל,שבמעמד
 השנים  בעסוייה בבוכרה שנעשו  הגיטין  כוורות בדבר רציניים  חוואיות קיימיםכידוע,

 הקדושין ומאידך, גיטין, בטיב  שידעו רבנים בנמצא היו לא אלה שבמקומות מכיוןהאחרונות,
 הארץ עם רב של מוחשי חשש עולה שלפנינו במקרה כשרים. עדים שני עפ"י כלל בדרךנעשו
 לידה, מידו נתינה דין בגט שק"ם ידע לא שכנראה הבעל, במעמד לאשה הגט את ונתןשכתב
 הדין בבית בירור להמשך הופנתה האשה ידע. לא הוא גט של אחרים דינים שגם לחשושוסביר
 זה דין בית על התלונן בי"ד ואותו לאסור(, או להתיר החוק מטעם )המוסמך בירושליםהאיזורי
 לא אילו לטענתם הנט. את להכשיר ממנו מנע ובכך הגט, בכשרות מדאי יותר וחיטטשחקר
 והיא ראשון", מבעל בגט התגרשת "האם בשאלה: מסתפק והיה הגט על חוקר הדין ביתהיה
 הוא שאסף הפה מדין להכשיר נאמנת היא שכן להיתר, פוסק הדין בית היה "כן", מאויבההיתה
 הגם. כשרות על שאלות עוררה המיותרת החקירה אך  שהתיר.הפה

 לדיוןהשאלות
 דבריו, בלי גם לבי"ד איסור חשש שהיה לאחר שהתיר הפה הוא שאסר הפה דין נאמר האםא.

 נכרים. של עדות סמר עלאלא



 ירושלים - דיןפסקישפח

 לשתוק. או עליו לחקור יש האם גט,  לכשרות חשש כשישב.

 בבוכרה. האחרונות  השנים בעשרות הגיטין מצבנ.

רנשובה

 5ני וגרוסס סייחי 6יס 6סת ס6מרס ס6סס 6: כ3 כמוכות כמפנס סו6 ס5סר'י "מפס סל סדין מקורא.
 עדים ים 061 - סרי"ף( על ורפ"י מותקה סיתם ר5תס 1S'ht - מסתיר ספס סו6 ט6סר פספסנאמנת,
 6ו h"h, כחזקת סירס סל6 כטן סם הממירי ופירס שמנת. פינס 6ני גרוטס 16מרת וסיף h"hססיתס
 עמס. וכ6 מולך כעל ראינו ול5 5חר ממקום ~ohs 16 סנתקדטס, עלים סמעו ול6 כ6ןכטנולדס
 עדים יט 061 מסתיר, ספס 610 ט5מר פספס נאמנת 6ני וטסורס נדכיתי אמרס סם: דמסנסוכסיפא
 61טקינסו סמ61ל דמר כנמים 5יסתכיין 5: כג סס וכגמ' נאמנת. אינה 5ני טסורס אמרס והיאסנטכית
hu~b5,6ני וט0ורס נטכיתי 6מר0 60 חנינא דר' מדרסך לכי ועיילי מ6כר6י לטכיינסו ונוקמן דיסר5ל 
 6יגל6י קינון, דמוריין כנן חנינא ר' 6מר טכויינסו. על סוף טרינהו. 5ני, וטמורה נטכיחי אמרסוה6

 ידעו ול5 כי"ר לפכי יכוסו סל6 36ר6י, לסנויינסו 5וקמינסו ופרט"י שיין. כמוקל דמר ד3נתיסמילמל
 ויתירוס. ע5מן עפ"י 6ל6 ככויות סמןבי"ד
 טסכו וממפריס לבי"ד נכנסיס סטכ6יס סיו %י"ר, כמוקל דמר כנמיס "נכנסו לפני ט5ס כגמ'מכופר
 עדות אינס ססכ6יס ועדות כסכי, נבעלו סמ6 ספק מסוס רק b~h אוסר 5עו עלמו ססס3י לע"פלוחן,
 ספסר. ססס 6ת מלכדות סמו6ל דמר 3נתיס סיו מ"מ עלמו, ס6יסור על עיומ אינס וגסכסרס,
 סמסמכי0 אע"פ סספיגכ, מסמכים עפ"י סדין נכית נתבררו קוים לבעל ניטו6יס טדכר וידן כנידון61ף
 נאמר ל5 מסמכיס כ6ותס מהרי h"h, טסיתס הכריר 53ופן מעידיס אינס וגט נמורס, עדותאינס

 ויתכן כדין, hSa ממנו ססהגרסס נקמר % יהודי, סיס 06 וגס נכרי, מסיס ויתכן יסודי, סיסססר6סון
 כ3יייד, ססכ6יס 6ותס ססקדימו כמכויס כמו סרסר, הפס כמ 6ת 6כדס כ3ר מ"מ כדין, ממנוססתגרסס
 ססימס מעידיס טסמסמכיס כיון עמס", וכ6 סולך כעל ראינו "ל6 טל כגדר אינס הי6 דטוכ מסוסוסטעס
 מתסס לאור כמיותר סר5סון, סל b~h ספק מדי יו65ת סיחם ל6 מותקת, סיתס ו6י5 6מר, לכעלנסוקס
 ס6סר. ספס מדין 6ני תרוסס כ5ומרס 6%מינס 6ין וממילא זו, מדינס כיסודיסקייס
 סג6ון תקן ל6 וכו', מגט על לעז לסו5י6 סל6 מרס הסטיק וע"ד כ: 5ות לז סורס מסרי"ק 3סו'ית כחבב.
 מ"ח 6כל פסול, טסגט 161מר ולפגום לקנטר טנ6 16 פסיקך ד% כמילתא לעז סו55ת נדרך 6ל6ר"ת

 סגדוליס מפי ע"ז לטילול סו6 מחוייב ד6ורכ6 ר"מ, דכר ל6 דכזס ופטיט5 פסיט6 פסול, 6' כגטטרוקת
 עכ"ל. כלל. 3ו לסקריך פריך 5ין כי עד פטוט ד3ר וזס מליסורך, %פרוסיכוי
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 רמ"ד כתטוכות מכובר h~u: די"ד טמ61ל תטוכת כמס כט 16ת 6 סי' גט מערכת מ"1 ממד כסדיוכתב
 6חר 6ף לסגיו מחוייב סנט מכמר נגד סכר6 6יזס מיודע מי רכל לממקנו סמורים גדולי כלדסע5
 מנטוף. עוונו וגדול סדין 6ת ליחן עתיד וטותק עינו מעליס ו6ססנתינס

 סעד: 6מר י( נטמ' 340-נז מס' תיק לממונות ככיס"ד כירוסליס ס6יזורי מכיס"ד 6כ"ד ממסר כעדותג.
 כותכיס מס רכניס, למס 6ין ממזריס. מחוז מ6ס כולס סיו זי%ר ינמק סרכ % 06 כוכרס, יסודייכל

 דינך". דמלכות6 ודינך נכתב, כפני 6מרס h~o1 סתגרטס סז6תמס6טס
 דלסי: סחקירס תיקור מפרוטוקול כתוך סוכך וכע ככיר סדין מכית 70נ"ט מס' יסדות בירורוכתיק
 וחלי כפנס כממך למדתי ת. ויטרלל. מפס כדת ולגרם לממן למדת סיכן ם. סדין. כיח למקלות ענס"סרב

 למדמי 56לו to5b ללימודים מס לכנסת מכית מטופנויס מקבלתי לסחר מייכין', סרכ S~hכמוסקכם
 וסכלם פלוטות 20 סל כמטבע סכלם 6ת קנס ממתן ת. otb. מקנביס כילד ם. ממיטת. ונס ולגרסלקדם
 כילד ם. ל6. ת. 6ותס. מקונס כזמן לכלס ממסו קומר סחתן ס6ס ם. סחיפס. מתחת מכוס 6תמכרס

 טס 6ת רטמתי כנט טרטוט, 6חרי לטמ6ל, מימין ככתיכם 6ווז מל כנוסס גט כותב מיתי ת.מגרטיס.
 נמו6יס לסיות עוד רו5יס פינס וסלמס ססכעל כתוב סיס כנט 6כיס, ומס ס6סס מס ו6ת פכיו ומססכעל
ft~stל6מס נתתי לח"כ לפמ, פותו וזרקתי וערב טחי מימוך מגט 6מ מתכתי סכתיכס %תר מותרים, וסס 
 מסירם. לל6 פותו וקרעתי כתכתי 6ני ל6, ת. ס6סס. ליד סגט 6ת ממר סכעל סקס ם. סתרתם. עלכתב
 ת. כסתיטס. עומס סייח מס ט. לפני. טסים ממטר מעמיק סייחי ת. כגט. לכתוב מס ידעת כילדם.

 onlb". להכול מותר ולח"כ סרס ממנם כיזום כדי ימיס טלסס 6ותס ומניחים סכסמס 6תסומטיס
 ידיעת ממוסר כפסול ונעטו ס6חרונות ססניס כעטרות ככוכרס טנעמו גיטין ממרכס מידועומכיון

 סכעל, מיד 1ל6 סרכ מיד סגט טקכלס סודתס מס6"ס החרי רומס תפם מתעורר וידן וכנידוןססלכות,
 ל6פרופי כדי סגדוליס מפי ולמהול לעורר מ5וס כודויי סממירס, כזמן נוכם סיס מסכעללמרות

 ולדרום למקור כי"ר על מלוס ודקי, 1ל6 קימור ספק 6ל6 ם6יט והע"פ סמסרי"ק. וכמכ"כמקיטורך,
 ספמות %ל 6חריס, מכעליס סיליס סי%יס מל6סור לחמום 6ין סיתר יימ65 ל6 ו6ס סיתר, סל 5דו5%ת
 ממזריס. מפק סל מדרבנןכליסור

תרסקנה

 שאסר" "הפה לאשה אין אחר, לאיש בעבר נשואה היתה שהאשה מסמכים עפ"י חש17כשקיים

 כיצד ולדרוש לחקור הדין בית על מצוה וע"כ כדמו"י. בעל מאותו שהתגרותה לה להאמיןכדי
 .התגרשה




