
תמהיוחסין

- -

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 השני לבעלה שנישאה שטרם מודה שאמומי
 גט קבלה ולא בחו"ק לאחר נשואההיתה

 ap~-מא מס' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

  של כחרבה מציג השאר בין ומסמכים. תעודות ומציג לנישואין כשרות איורור מבקוו א,מר
 "איתתא" הרישום מנה. כתובתה ועיקר "איתתא" הכלה על נכתב שבה ת"א, מרבנותהוריו
 הוא בחו"ל. אחר למישהו בעבר נשואה היתה שאמו החתן השיב  ובתשובה שאלה, סימןעורר
 חייה תולדות את סיפרה האם אמו. את להביא והתבקש הראשונים, הנישואין על פרטים ידעלא

 וגם אזרחיים בנישואין גם ל' למר נישאה 19 בת שבהיותה והצהירה לטביה, בריגהשנולדה
  הראשונים  מהנישואין  תמונות כמה על ומצביעה ישן תמונות אלבום מציגה היא רב. ע"יבחו"ק
 עם שושבינים ולידם בהינומא והכלה מגבעת  חבוש החתן נראה התמונות באחת בריגה.שלה
 חופה היתה שזו ואומרת מהצד, עומדים אנשים וכמה יין, כוס על מברך ורב דולקיםנרות
 מבעלה נפרדה שנים שלוש לאחר בת. הראשון לבעלה ילדה אלה מנישואין דבר. לכליהודית
 היא לארץ. הוא גם עלה זמן לאחר אך בריגה, בזמנו נשאר הראשון הבעל גט. ללאהראשון
 ע"י השני לבעלה נישאה בארץ גט. הראשון מבעלה קבלה שלא פעמים כמה בהצהרתהחזרה
 השני. בעלה מת בינתיים לנישואין. שנרשם הבן את לו וילדה ת"ארבנות

 בחיפה האיזורי ביה"ד של היתר עפ"י נערכו שלה שהנישואין נמצא ת"א ברבנות בירורלאחר
 היתה המבקשת כי ועדים", מסמך המבקשת, של הצהרתה סמך יעל לביה"ד התבררולפיו
 מתיר וע"כ אזרחי, באופן ממנו ונפרדה גרידא, אזרחיים בנישואין ל' מר הראשון לבעלהנשואה

 ברשותם נמצא לא כבר שהתיק נמצא בחיפה בביה"ד בבירור ~דמו"י. להנשא ביה"דאותה

 החיים. בין אינם החתומים הדיינים וגם למוצאו, אפשרותואין

 וכנראה בחיפה, בביה"ד לה שניתן מההיתר כלל סיפרה לא לפנינו שבהצהרתה לצייןיש
 ממנה. נווכח השניםשברבות
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 דיןפסק

 אך שאחד"א, מדין עצמה לאסור נאמנת האמא אמנם שליט"א, אלישיב הגרי"ש מרן הוראתלפי
 היה הוא גם אא"כ כדין. שהותרו מנישואין שנולד בנה את לאסור נאמנות היום בדבריהאין

 כך לא אך גט. ללא בחו"ק לאחר נשואה שהיתה לאמו שמאמין אומר היה אם עצמואוסר
 עצמו אוסר אינו וממילא אמו, של הראשונים נישואיה על ידיעה כל אין שלבן שלפנינוהמקרה
מחמתם.

 לדיוןהשאלות

 גט. ללא אזרחיים בנישואין שנישאה לאשה נישואין להתיר הדין בתי מנהג האםא.

 שהתירה. בי"ד מעשה כשיש עצמה לאסור אשה נאמנת האםב.
 א"א. באיסור האשה לאסור ראיה מהווה האם רב, עם וכלה לחתן חו"ק בה שרואים תמונהג.
 לשני. שילדה הבנים דין מה גט, ממנו קבלה ולא בחו"ק לראשון נשואה שהיתה מודהד.
 וואחד"א. מדין נאסר האם לקהל, בפסול נולד פיהם שעל אמו לדברי מאמיןה.

תשובה

 וז"ל: 6זרחייס כיטו6ין כענין סחזו"6 כטס כתם פג עמ' זחל טטינכרג לסנרחט"פ סנר 6ור נספרא.
 ו6ף קניני, כקטר 6ל6 כזנות רו5יס ט6ינס דכיון ססלכס, כמתיימס ל6 עדיין 6זרחייס קידוסיסכדבר
 מ"מ תוריי ול6 5ים" קנין מיסים טדעתס 6ף סתורס מן ממועיל קנין סעוטיס כל מתורס מדרךמנזורו
 כ6ן מסר ד6ין ולפאר סטר, לקדוחי לחום 6פפר לס ומסר סכעל חתום כחוזם סיס ob ומלכךמועיל.
 כחמוריס למכריע וקטם קורס. לקטר סדעתס לפטר 6מת לדירס כומס גס כך. לאס מנכתב כיוןלטמס
 ז5"ל קרלין %גר"ם סלמס עטרת כטו"מ סטמועס" "מפי וכן 151, עמ' יז כרך כפד"ר וסוכנן עכ"ל.כ6לס.
 נורך ים דכריסס לפי 6טר למע"מ, מלכס זס 6מר oh לי זכור "ל6 ו0ומיף ז, 6ות 1 סי' פית,6כ"ו

 כמו נטו6יס לסיות כוונמס ודקי רסס כערכאות, כסנים16 לסיסרד רו5ס 06 ג"פ 6ותס לסקריךלמחמיר
 חייסס". ימי %ל לסתקסר רו5יס כסס טמתמתניס זוגכל

 1 סי' טס טלקס עטרת כטו"ת וכ"כ ג. 6ות 6 סעי' כן סי' כ%6ס"פ טסוכ6ו 6מרוניס כמס כחכו %וכדעס

 6ות ועיי"ם קדומין, לטס וגתכווגו כע"ז כעילתו עומס h"bc למרי גט לסקריך מממיר*ס טלמעסס 66ות
 לעלמך, מותרת לסיות כדי גט 5ריכס טס6סס כסיכום כתכ ח 6ות ומס כלריי. סדין ככתי כוסגי0 מכךד
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t"hhכרומים נמ65 כעלס h"b1 לסטתדל וקריך כזפ, נ16פן גט מממיגיס מקריס ים 6נל גט, לקבל לס 
 1 כרך כפד"ר וכ"כ עכ"ל. כודדיס. כמקריס 6ל6 קותה להתיר למסר ול5 גיטם 6ת תסיג טס6טסמ6ד

 כמעת bSb גט כל6 לסתירס hS 6זרחייס כניקוטין למחמיר וכחו"ל כקרן סדין ככתי כמקוטל 372עמ'
 גט טמחייכיס סו6 טסמנסג מנ"ל יז כרך כפד"ר וכ"כ למיתר. 6חריס םכיפיס 5ירופי עם גדולדחק

 נסגו b"b ליסור חומר טממוס 6 סי' 6כסע"ז ח"ו קומר יביע למפר כמפתחות וכ"כ 5זרמ"ס.כניטו6ין
 כרוסיים. 6זרמייס ניטו6ין לענין יה סי' דעת יחוס כם' וכ"כ לתומרך. כגט לגרפס יטרלל כקרן סדיןכתי
 לחומרך. גט כזס כמקרס מ5ריכיס מלין סכתי % סי' ח"6 יסר6ל יחל כם'וכ"כ

 ם"למעטס גרידא 6זרחייס כניטו6ין פנים16 ומומרים מרופיך טכסו זוג כנידון ג 16ת טס סלמס עטרםועי'
 סיקרו ניטו6ין סיתר לקבל כמכלו ולכרס( ס6טס 16 טסזוג פעמים כמס קרס כי כזס, לחקור מ5ד5ריכיס
 ויתכן רכ, 56ל כחו"ק טסתחתנו אח"כ סתכרר 6זרחייס ניטו6ין מסיו כיס"ד כפני מס5סירו ואחריכזס,
 כחיפס טכיס"ד טלפנינו, ממקרס גס סיס כזס סנר6ס וכפי עכ"ל. תו"מ". סומרי טס0 ססוריס מ5דטוס

 מכלי 6זרמייס, כניט"ין bSb לריטון ניט6ס hSa ס5סרתס ממך על לסנפך ס6סס 6ת מתירכבעתו
 לכיס"ד ס5טס ט6מרס סיכריס סיו נכוניס 06 וגם רב. 56ל חו"ק גס סיו % ס6ס סקורך כמידתלחקור
 וגס 5זרחייס, כנימוסין גט לסקריך סמחמיריס כאר"י סדין כתי סנסט כפי דטס כיס"ד נסג %כחיפס,

 הכמקרס גס מס ז5"ל, קרלין סגרים ספמק וכמו גט, ממנו לקכל 6מ5עיס למפח יט כרוסים סכעל06
 גט. ממנו לקכל כדי לאתרו מקמן נעמס ל6 ז6ת ולמרות לקרן עלס סכעל לפגינומנידון

 טמ6ס, ססי6 קומרת עלמה ספכויס 06 ג: סי' סרי"ף( מדפי b"s י ודף 6 כג כמוכות A"C3 כתבב.
 מעידיס עריס "גי סיו 60ס כעיני ונרכס לו. להתירם נאמן ע"6 וקין %עלס ע5מס 6ת %סורנאמנת
 עומס לאמור נאמנת פנויס סימס ו6ס כסן, לכעלס עלמה לאסור סימנס כל ל6 טסורס סהי6עליס
 וכ"פ ע"כ. עדיס. ממאס יותר עלמו על נאמן עלמו על לאסור הכ6 ם6דס עדיס, סני כמקוס ו6פי'%מונס
 כג. סוים r"D~lb ונוכי"ק כט O"D טפ"ד 5 סי' יו"דפמ"ג

 מט"ו פ"ט קימות מטר"מ ועי' עדיס. נגד מועיל 60תד"6 ס6ין כתכ 6 סו קרוטין סזקן כתור"י6מנס
 ספתעם אסכים כ6חרוניס וע" נאמר. אינו תסעד ולדעת ר6מוניס, כמחקקת טתלוי וכתב נזם"נסתפק
 מס. המכ"מ על פרגקל %מכ"ס וכמפחמות כ ס"ק מה סי'6כסע"ז

 ם6ינו כודאי עדיס נגד מועיל טווינו דעוה ט%ותס נר6ס ממתיר, בי"ד מעמס ים ~h"vnhtוכמנגד
 51"ע. כי"ר, מעטס כגד טא"ס י"ל עדיס, נגד %סור כמועיל לדעות 6ך כי"ר, מעטס נגדמוטיל

 הסיקס ועדים ומסמך ס5סרתס סמך על לניקוטין ס6סס 6ת ממתיר כי"ר מעטס טקייס דייןוכנידון
 כחו"ל גס סיו סר6מוניס ססנימו6ין לפנינו סיום ט16מרת מס גריד6, 5זרח"ס כניקוטין לאקסוןנם61ס
 כי"ד. סמעמס נגד ע5מס לבסור ג6מנת ט6ינס ויתכן כי"ד, למעטם כמתירס עומד רכ,כפני
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 ממיכ מו"מ עי' מובהקים, סימניס כדין עטנס לפיסמתירים 06 ה6מרוניס דנו מ5ולמת תמונה כדיןג.
 כסיתר.עגונה. עליו לסמוך טים ביותר מובהק כמימן פוטוגרפית קורה טל חיינה כג סי' 6כהע"זדכר
 6ות ג סי' f"s~sh ח"ו קומר כיכיע מסוכליו 6חרוניס ועוד ח 6ות ל6 סי' fWD~ih י5חק עין כסו"תוכ"כ
 מענם )מוסדות חוסן לכני כקוכן זחל מל5ר הגר6"ז מסוי זה כענין ועי' 307. עמ' י6 כרך ותמומיןיט

 ולילך. rs עמ' תסנ"ז כבממס(

 לעלמני להתירהו6ס
 ממפק. הפחות לכל לקומרה, כ"ט תמונות, על להסתמך מניתן ס6חרוניס פסקו

 מכוסיס הכ% ספני כיון רב, ע"י חו"ק לה מהיו לרוזיה תמונס ממליגה דידן דכנידון ני6ס6מנס
 טמרי מכוייסת, 6ינס מסתמוגס יימר דמי ועוד, כזו, תמונס סמך על %וסרה 6פפר 6יבסינומ6,
 ויותר. יותר נפולס פוטומנט6ז' סנקר6ת סכיו0תעטיית

 מעטה 6 מז יבמות כגמ'ד.
~nhs 

 ים ר"י 6"ל עלמי. %ין כיני נתגיירתי % וקמר יסודה רכי לפני מכ6
 כניך. 6ת לפסול נקמן 6תס ו6י עלמך 6ת לפסול 6תס כלמן 6"ל מן. S~b כניס. לך ים לS~b .16 עריס.לך
 הו6 עלמו על סנ6מנותו מס תוס' וכחכו י6. סעי' רמח סי' יו"ד ותו"ע ה"ח פי"ג 6סו"כ רמכ"סוכ"פ
 ם6חד"6.מדין

 קותה ונקטור בחו"ק, היו סר6טוניס ססניסו6ין ה6חרוניס דכריה 6ת נקכל 06 גס דידן כנידוןלפי"ז
bnSDSהסני. מבעלס סילדה כניס 6ת לטמור היוס נטמנת 6יגס סודקתה, עפ"י 

 מנדפם ז5"ל, גו%סמיו סגריך מויין טל ל%כתכ םליט"6 וומכ הגרם"מ ספין בית חכר ידי"עוסרקני
 קלינו פנחס נמליט"6( קרטין סגר"ם עם כת"6 ככיה"ד כסכתי וז"ל: ס, סי' סוף 6כסע"ז ח חלק יכ"6כם'
 כפירוד מבטלס נפרדס זה 6תרי כדמעי, וקדומין כתופס כר6טונה נימ6ס b~o הו6: וסיפורם 6מת6טס
 סס כינתייס כן. נולד ~1Sb ס6חרוניס מסנימו6יס כשד. 6זרחייס כניטו6ין %תר ונים6ה כשד,לזרחי
 למס וסורס ז5"ל, 6ים סחרן פי 6ת פ6* לקרן וכטע% כתמוכס, וסכו תורה מומרי *סוויססתקרכו
 מ5כ טעקכ לתרי להינם6, היתר % למ5ו6 ים קולי הימה לפנינו ס6פס עתירת עפו. וכך%תגרס,
 סמוך זמן כלוחו טהיה מנ"ל הכן שלת 6ת נס העלתם הדכריס כתוך לסתתתן. הרופיו % יעןכריקותה
 סג6ון עם סתייע5נו 6יט. 6סת סי6 טלדכריס טחיי עכורס סיתר כידינו סיס bSt כמוכן סמ5וות.שיל
 %כ, וקטר לפום6. נ6מנת ה6ס 6ין כי הכן 6ת לפסול 6ין כי סורס וסוף סכן, כרכר ~"ל 6יםסמזע
 6ין ו%ן כלכד, הקטה מפי הים כזס מידע מס וכל 6ים, 6סת סי6 סה6סס ידיעה כל % היתה %הרי
 כדבר סדין כית כמחלטת לרסוס oSha 06 סתעוררס כן. על יתר סכן. 6ת לפסול ה6כ מל "יכיר"כ6ן
 סדכר. יפכח ל6 למען וזס כטמור, לפום* 6ין דין פי טעל ז6ת גס ושיין כנ"ל, סכן ענין 6תס6טה
 מקוס גס 6ין סכן, 6מ לפסול 6ין הוין טלפי מכיון כי כך, לעטומ ט6ין 6מר ~"ל 6ים החזוןסגנון
 עכ"ל. 6ים. מחזון עס זה כענין דיבר הו6 גס 6מר קרטין להגרים גס זכורים הללו סדכריס כלכשנמו.
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 דלין מטמע כ ג מוטס וכממכת , נקמן 5מד ועד מטמע דהכ5 מקטו 5מר, ד"ס 6 סו קרוסין כתוס'ה.
 טותק כקינו מיירי דסתס וי"ל עדים. דכעינן מדמע וסתירה, קנוי עסקי על 6ל6 כעלה על נ6סרתסלטה
 ס"ק קטו סי' הכהעיז כפת"ט סוכ6 סם, סי' 5כסע"ז חת"מ כפו"ת וכתכ ע"כ. מסימן. כע"ס כטותק6כל
 ההלכס ככיפור טסכ סי' מ"6 סרדכ"ז כסו"ת וכ"מ ם5מד"5. חמיכ טנטמ6ה לקטה סכעל מקמין "6סכס,

 החכס על כתחילה מסמך מלפי למתירו 5חר למכס נטפל דקינו ו06רו לחכם טנט6ל מי 6 ז ע"זסכגמ'
 כ"כ. טל5 ח"כ סרמ"ן כמס כ כלל ט מערכת טד"ח ועי' b"~bt. ככרסר6טון
 כתורה טיקר6 ויופטר יסר5ל ככן עלמו ומחזיק לקמו ס6מין דוד זס 06 י: סי' 5כסע"ז חת"מ כמו"תוכתכ
 6 קומר ~b"D והו"ל ימר5ל, כן מהוך לקמו ס6מין ככר סרי 61"כ סו6 סממנו 16מרת טס6ס 5כיוכסס
 וכס' מגגות וכה' נזירות כס' סרמכ"ס כמ"מ עליו לוקין סוכ לו, והקמין זו, 6טס זונס סלי, פירותכלריס
 דס6מין סיכ6 דלפי"ז כ, סי' טלול מרפטי כם' סוכ6ס כתמוכה, סגריט"6 מרן וכתכ ע"כ. וכו'.עדות
 פח מיי סרעק"6 טו"ת עפ"י עוד טס וכתכ להתירו. 6ין ככנס, דיכ1רס עפ"י עלמו 5ת ומחזיק 5מו~כרי
 דכריס. כם6ר גס עליו נטמנת ה6ס טתס6 כריךד6ין
 סניטו5יס ~bnb טל ס6חרוניס לדכריס ממ6מיניס 5ומריס סטני מסכעל מכניס 06 דירן, כנידוןוע"כ

 ונ6סריס. ס5חד"6, ים מכידס גס 6ז כמו"ק, סיוסר6טוניס




