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 עליה לאבהותו התכחש אמה של שבעלהלמי

 31ש-סע ffD' יי"ס*ןטק

 הריוןנושא

 כמה הועלו שהציגה התעודות בבדיקת נישואין. לצורך רווקותה את לאשר מבקשת א'הגב'
 מר עם לראשונה  שנישאה הצהירה והיא לבירור, אמה זומנה כך ולשם ויחס, זיהוי  שלשאלות

 נישאה שנים כשלוש ואחרי האיזורי, בביה"ד מבעלה התגרשה א' הבת את שילדה ולאחרב',
 וסרב לאבהותו, התכחש זה אך הראשון, בעלה של בתו היא א' הבת לדבריה הנוכחי.לבעלה
 במזונות זה התחייב לשני וכשנישאה שלו. הזהות בתעודת אותה רשם לא ואף מזונות להלשלם
 כבתו. אותה רשם ואףהבת
 של ביה"ד מעשה אך אבד, או שנשרף וכנראה נמצא, לא הראשון מהבעל הגירושיןתיק

 ולבועל. לבעל אסורה שהאשה הערה ריגומה לא ושם נמצאהגירושין
 ולחקור הראשון הבעל את להביא שבסמכותו האיזורי לביה"ד בירור להמשך הופנתההשאלה
 לאסור. "יכיר" משום בהכחשתו יש והאם לאבהותו, התכחש מה סמך עלאותו

 לדיוןהשאלות

 האם שלו, הבן שאין שברור באופן דבריו מברר אינו אם בנו, על לאבהותו שמתכחש אבא.
 "יכיר". מדין הבןנאסר
 האב. שהוא אומרת האמא אם גם בנו את לפסול האב נאמן האםב.
 הבועל. ועל הבעל על נאסרת האמא האם מכחישה, כשהאמא הבן את לפסול נאמן אםג.

תשובה
 ממזר טכמטיס מעוכר על מודים טניסס ו5פי' נקמן קינו ממזר זס כני ס5ומר כ עת קרוטין כמטנסא.
 יסודם רכי 5מר מכפן פחריס, יכירנו יכיר טס וככרייתך נ5מניס. קומר יסורס רכי נ5מניס. פינססו6



 ירושלים - דיןפסקיתנד

 כטס כס סעי' ד סי' 6נסע"ז וטו"ע סט"ז פטיו 6מו"כ סרמ3"ס ופסק וכו'. ככור כני זה 5מר 6וסנקמן
 כ אלד כ"כ נ"י עפ"י סי"ד פ"כ נח5ת או"ם וכתם ממזר. טסות לומר נקמן כך ככור זס כני לומרמנקמן
 סי6, גרו% ומזקס כנו ם6ינו כנו על קומר 6דס ממין לנקמן סי6 סכר6 חזקם נגד מעיד טס6ככלע"פ
 טעם כתו כו סעי' סוף ל סי' מקיר וככיח רעו. סי' מטפט כרכרי וכ"כ כך. על נתמן סיסת סו6 כדיןלכן

 ססו6 כודאי יודע טסות ל6 ו6ס זרעו, 6ת פוסל 6דס ם6ין 6דס סל דעתו לסוף תורס מירדס לפינקמנותו
 כן. עליו קומר סיס %פסול
 ברור כטלדכריו 6ל6 כנו 6ת לסמול נקמן ה6כ ס6ין 5 וסי' יט סי' ח"כ ותסנ"ן 5כ סי' סרי"ד כמו"תוכתכ
 6כל נתעכרה. מממנו אפסר ט6י כאופן רכ זמן קטתו על כ6 טל6 אומר מסוק כגון סו6, ממזר OtOמסכן
 כמר, סולד מפרק כאותו טליס כ6 סו6 גס oh 6מר, עם זינתם מקסתו טרנס לפי ממזר טסכן אומר06
 טל6 טכ6 סי' ח"6 רדכ"ז כסו"ת וכתכ סדכר. לו מנין וחקירה דריסה קריך סכעל. 6חי כעילתטיוכ

 סכר6 אינס וסיף סברתו לפי טעס נתן 06 6כל סממת, לפי לדבריו טעס כמנותן bSh ל6כ תורסה6מינס
 ממם  6ין  כן  טסעידו עויס 6פי5 טסרי יג סי' ח"f"D~3h 6 חת"מ כמו"ת וכתכ כ5ס. כדבריו 6יןאמיתית
כעדותם.

 לפמוט נאמן טס6כ כט סי' פ"6 כחוכות ורב"ט כז סעי' ד סי' וטו"ע סי"ז פטיו s~3Db סרמכ"ס פסקב.
 תס"ד עפ"י כג ס"ק מה סי' יו"י ט"ך וכ"כ נתעכרס. סממנו וטוענת אותו מכחיטס סלמס ah אפי'כנו
 כ. ועת 6 עס וקדומין כ קכח כ"כ ותורי"ד 5כ סי' כטוית סרי"ד כועת ור% רמז.סי'
 נאמן 6כל לפוסלה עליה נאמן בינו זינתה, נקטתי לפי כני זס 6ין טס6ומר ריו סי' מ"ג סתטכ"ן כתכנ.

 ספםול ונרבה, ד"ס ס"ו פ"ר נמלות מליטאי, למו"ר עזרי כבני וניבר דכור6. דפלגינן הכן, 6תלחמול
 זינתס, h~bt מס האסורס סכי6ס ע"י רק obb, טל מתולדה bS ממזר טסות סכן על סי6 העדותממזר
 סכן. על רק עיקר כל הבטס על עוומ זס 5יןכוס
 סכתיטה הרי מסיף כיון ולכועל, ~על נ6סרס טל6 ס6ס גירומי סל ממעכ"ז רסיס 6ין דירן כנידוןולפי"ז
 קטתו. לפמול נאמן ביכו סכן 6ת לפסול מנאמן שע"פטזינתס,
 6ת כיה"ד סחיר וע"כ כתו, מזו ה6כ6 ס3סרת מלויה טס ס6כ6, טל 6מר נירוטין תיק ככיס"ד נמ65ומוכ
סכת.




