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נולד לאשהשהיתהנשואהליהודי והתגרשהאזרחית
תיקתחסין מס' דז~-עא

(מהד'בזאייר)

נושאהדיון
א' ,תלמיד ישיבה שעומד להנשא כדמוייי בעוד שבועיים ,מבקש אישור ליהדותו לצורך
נישואין .נולד בטשקנט ועלה לארץ בגיל שנתיים .אמו ילדה אותו מנישואין שניים שלה,
ולדבריה גם הנישואין הראשונים שלה היו עם יהודי ממנו התגרשה בגירושין אזרחיים
בטשקנט .לדבריה הנישואין עם הבעל הראשוןהיולפני  20שנה בטשקנט בנישואין אזרחיים
בלבד .א' מציג את תעודת הגירושין האזרחית של אמו מבעלה הראשוןוכן תעודתנישואין
אזרחית של אמו עםאביו משנת ( 82כאשר הואעצמונולד בשנת,80שנתייםלפנינישואיהם),
ושאר תעודות ומסמכים המאשרים אתיהדותה.
הוא מספר בחקירתו שמשפחתאביאביו היתהיהודיה שומרת מצוות בטשקנטוהיה להם קשר
עםר' יצחקזילברזצ"ל ,אךאביו עצמווכן משפחת אמו לא שמרו מצוותכלל.

פסקדין
מאשרים אתיהדותו שלא' שהואבןלהוריםיהודים .האישור הוא ליהדות בלבד.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-נחוםאייזנשטיין

השאלותלדיון
א .נולד לאמא שהיתה נשואה וגרושה אזרחיתליהודי.
ב .נולד ללאנישואין.

()-טוביה גולדשמידט
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מגסגסדייניס.

נחוםאיזנשטיין.

