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 הדיוןטשא

 וכמשר אשתו, כשהיתה ולידתו פנויה אמו כשהיתה שהורתר מי על ויכיר" הצהרת שמצהיראב
 אכן אם ספק עולה  שמהם תמוהים דברים מוסיף הוא בהצהרתו דבר. לכל כבן גידלו השניםכל
 אחר. עם חיתה לא שהאשה משום שלו שהבן לו שברור מוסיף  המצהיר  האב.הוא

 לדיוןהשאלת

 מהעראה. בן שיוליד יתכן האםא.

 משונה. דברים סיפור ע"י הכרתו לערער נאמן האם בבנו, אב כדרך בבן נהגב.

תשובה

 bSb כסער6ס למתעכר ר6ויס 6ין עטרס ככנסת זו סער6ס דלמ"ד ע"כ סוף נס יכמות תוס' כתבוא.
 ר6ויס 6ינס גמר דכל6 טס מום' עפ"י ט 6ות ירוטליס מכון )סו5' רמו מ' כמג"ח וכמכ גיד,כמירוק
 כיחס. כגמר רק זרע דסקמת כ כ יבמות רסכ"6 ועי' 6. ס"ק כו סי' כקו"ח סמקנס וכ"כ כלל.לסתעכר
 מגיגס עי' כלמעטי, דתתעכר לס מטכחת 6יך ד6"כ ד' מלכס ט"ו פרק ניטות למלך סמטנס סקטסוככר
 פרנקל כרמכ"ס סמ5וייניס כ6חרוניס ועי' עיכרס, כ6מכטי טמ6 חייטינן וכו' סעינרס כתולס 6 וטו כיד
 %ל כנו מקרי ו6ס פו"ר ס6כ קייס 06 כ6מכטי טנתעכרס כלטס טנמתפק ח ס"ק 6 סי' ס"מ ועי'טס,
 ר6יס סניך י ס"ק ומכ"ט כ6מכטי. סרחן ירסיס טל כנו סיס סירך סכן נמ65 מסרי"ל וכלקוטיוכר,

 6מר 6יט טל מת"ז תתעכר פן 6מר 6ים עליתן סטככ סדין על תטכס ט6ל מוזסרת ד6מס סמ"קמסגסות
 h"bt 6םו"כ ומ"מ 6 עו יכמות תום' ועי' ע"כ. וכר. לכל כנו דמוי מטמע מבכיו, החותו יט6 טמ6גזירם
 טייך ל6 כזס 6ופן על המנס למדדי. ט"ו דטדיין כיון זנות מטיב כזו זו מממוללות דנסיס סריכ"ן כססס"מ



 ירושלים - דיןפסקיתת

 קמרו ל6 טעמך דמס6י ו' כלכס פט"ו 6יטות 6סוכס ככני וכמט"כ ידע, דמנ6 3נו, טסו6 ס6כ טל"יכיר"
 וקללתו, מכתו על לחייכו 6פסר 6י דככס"ג קמוטי, ע"י טנולד טנ6 כסקי לקהויי מ"מ כן 6 כ3כיכמות
 יסר6ל כנסת וקוכן קנו סימן ס' וחלק קו מימן ו' הלק מלכיול דברי ועי' עיי"ט, סו6 דמנו יעידדמי
 סמכי"ט. מסרב רעב עמ' י"ז מוכרתוילנס

 לחזור יכול דקינו י3 סעי' רעו סי' חו"מ כטו"ע ורמים סי"ד פ"כ נחלות ומ"מ כ קכז כ"כ רמכ"ס עי'ב.
 ד סי' t~sosb ככ"י וסוכני רמ"ס, כטס ח"ד ככ"ג רי"ו ועי' ומגיד. חוזר קינו טוכ מסגיר דכיוןמדבריו,
 וכתב כנו. ם5ינו עליו 5מר גלמן תיגו מוכ ננו טוס ס6כ עפ"י סומזק ם6ס כט, סעי' מס כטו"עוכרמ"6
 כנו. טזס 6מר כ6יfw~ 5 כנו, עם 6ל6 כס נוסג 5דס טלין מיכס כדרך עמו נסג ם6ס 5ג סי' יקירסחות
 376. עמ' מ כרך פד"רועי'

 5מר ~oh 5 סי' ח"כ T"3ans מפסק וכמו מכיח, ט6ינו כרכר לכסותו כטתולס ויפילו נקמר יכירודין
 מכחימין עריס ם6ין זמן כל נקמן ססו6 נרפס וו6י כוס ממני, ונתעכרס מטתי וטמאתי כ5נע6כלתי
 ד%כ oc ,bnb ע"י 16 פרחך דכגמל6 למימר מ5י ו6כ טו סי' 6כסע"ז ת"כ מסרי"ט כטו"ת וכ"כקותו.
 טס טע"י קלמר ניסו ד6יסו כ6ן דטמו6ל ד5כוס וכעובדך להתריס יכירנו יכיר דכתיכ רחמנאממניס

 סס ט6ס תמוסיס דכריס על ססכרס 6ת ממנסם %6 כנו, מסכרת בו חוזר הינו טס6כ דירןוכנידון
 06 טגס מהתר סתמוסיס, לדכריו למתייתם טלין נרסס ססכרס, ע5ס 6מ לערער כדי כסס יםנכונים
 לזם כרומס טנט6ל נס מי' f"sosb נזר הכני ועי' סר6טונס. מכרתו 6ת לקלקל יכול סיס ל6 כו מוזרסיס

 טטענס וסע% טsb ,5(1 וסולד כיבס גמר כל6 עלים 5כ6 כהמרו וסכחים מפקני והמרס טייטסכפנוים
 רפ"י ועי' 64. עמ' ד כרך כפד"ר סו"ד כ. ט ככסוטס כיבס גמר נעת פירם ל6 מנודבי מזקס נגד סי6זו

 חינתס מתוך כס מערס 16 ופכח אירוסין כימי כעל טמ6 מסימן ל6 דכיסודס ל6ו, מ6י ד'יס כ טכחוכות
 ע"כ. כתולים. ט"יכר ידעו%

מסקנה
 בנו. אינו הבן שמא לחשוש ואין התמוהים, מדבריו להתרשם אין בבנו, הכרה שמצהירכיון




