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 אזרחית והתגרשה ליהודי נשואה שהיתה לאשהנולד
 דז~-עא מס' תחסיןתיק

 אייר( בז)מהד'

 הדיוןנושא

 לצורך ליהדותו אישור מבקש שבועיים, בעוד כדמוייי להנשא שעומד ישיבה תלמידא',
 שלה, שניים מנישואין אותו ילדה אמו שנתיים. בגיל לארץ ועלה בטשקנט נולדנישואין.
 אזרחיים בגירושין התגרשה ממנו יהודי עם היו שלה הראשונים הנישואין גםולדבריה
 אזרחיים בנישואין בטשקנט שנה 20 לפני היו הראשון הבעל עם הנישואין לדבריהבטשקנט.
 נישואין תעודת וכן הראשון מבעלה אמו של האזרחית הגירושין תעודת את מציג א'בלבד.
 נישואיהם(, לפני שנתיים 80, בשנת נולד עצמו הוא )כאשר 82 משנת אביו עם אמו שלאזרחית
 יהדותה. את המאשרים ומסמכים תעודותושאר
 קשר להם והיה בטשקנט מצוות שומרת יהודיה היתה אביו אבי שמשפחת בחקירתו מספרהוא
 כלל. מצוות שמרו לא אמו משפחת וכן עצמו אביו אך זצ"ל, זילבר יצחק ר'עם

 דיןפסק

 בלבד. ליהדות הוא האישור יהודים. להורים בן שהוא א' של יהדותו אתמאשרים

 גולדשמידט טוביה)-( אייזנשטיין נחום)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 ליהודי. אזרחית וגרושה נשואה שהיתה לאמא נולדא.

 נישואין. ללא נולדב.



 ירושלים - דיןבסקיב

תשובה

 1("ל: 6זרחייס גיט61ין כענין המ(ו"6 כסס כת3 פג עמ' (דיל סטינכרג לסגרמס"פ סנר 716 נספרא.
 61ף קניני, כקמר hih שנות רו5יס ט6יגס דכיון ההלכה, נסמיימה % עדיין 6(רמייס קידוסיסכרכר
 מ"מ תוריי ול6 טיסיי קנין טיסים טדעתס 6ף המורס מן המועיל קנין סעוסיס כל מהורס מדרךטג(ורו
 כ6ן מסר דלין 61פטר סטר, לקדוטי לחוס ספסר לס ומסר סכעל מסוס 3מו(ס eh OtO וס%ךמועיל.
 שממוריס )מכריע וקטה קסרס. לקטר טדעתס לפטר 6מת לדירם כ61ס גס כך. לטס טגכת3 כיון)סמה
 זחל קרטין )הגריים סלמס עטרת כטוית ססמועס" 'ימפי וכן 151, עמי יז כרך כפד"ר וסוכך עכ"ל.כקלס.
 15רך יט ד3ריסס DS' 6סר למעמס, מלכס (ה 6מר 6ס לי (כור "ל6 והוסיף (, 16ת 1 סי' פית,36"ד

 כמו גסו6יס לסיות כווגתס ודקי דטס כערכ6ות, כסגיס16 להיפרד רולס 6ס D"A קותה לבלריךלהממיר
 מייסס". ימי לכל לסתקסר רו5יס טסם טמתחתניס (זגכל

 1 סי' טס סלמס עטרת נסויית וכ"כ ג. 6ות 6 סעי' בו סי' 63ו5ס"פ טסוכ6ו 6מרוגיס כמס כמשו 11וכדעס

 6ות ועייפי קרוסין, לטס ונתכוונו כע"( כעילתו עוטם b"ht לתרי גט לה5ריך מממירים סלמעסס 66ות
 לעלמך, מותרת לסיות כדי גט 5ריכס סס6סס כסיכוס כתש מ 6ות ומס כקריי. סדין ככתי גוהגיס סכךד

 להסתר) 51ריך כזה, 63ופן גט טמסיגיס מקריס ים 6כל גט, לקבל לס ו6"6 כרוסים גמ65 נעלה66"כ
 1 כרך 3פד"ר וכ"כ עכ"ל. 3ודדיס. כמקריס 6)6 קותה לסחיר למהר ול6 גיטס 6ה תסיג סס6טהמ6ד

 נסעת hSh גט כל6 לסתירס )6 6זרחייס כניס61ין לסממיר וכמו"ל כקרן סדין ככתי טמקוכל 372עמ'
 גט טממייכיס הו6 ססמגסג מנ"ל יז כרך 3פד"ר וכ"כ למיתר. כמריס סניפים טירופי עם גדולדחק

 גסט 6"6 ליסור מומר טמטום 6 סי' f"D~Sb מ"1 קמר יכיע לספר כמסתמות וכ"כ ottn~rh.כגיסו6ין

 3רוסי6. 16רמייס גיסו6ין לענין ים סי' דעת ימוס 3ס' וכ"כ למומרץ. כגט למרסס יסר6ל 63רן סדין3תי
 לתומרך. גט כוס כמסרס  מ)ריכיס  סדין  סכתי )כ סי' ח"6 יטרק) יח) 3ס'וכ"כ

 טכ5י  %ג  כנירין ג 5ות  טס טלהס  עטרהיעיי
 ס"למעסס גרידottnl~h 6 כגיטו6ין סגיסot~nthe 16  מריסי,

 סיקרו גיסו6ין סיתר )קבל  כיכבו )להדס( ס5טס 5י  יסווג פעמים כמס קרס כי כזה, )מקור מ6ד5ריכיס
 ויתכן רב, 56ל כחוזק טהתמתנו למ"כ התברר 6(רמייס ניס61ין מסיו כיס"ד שפגי טס5הירו 61מריכ(ס,
 כחיפס טניה"ד סלפגיגו, ממקרס גס מיה כוס סגרנה וכפי עכ"ל. תו"מ". טומרי טסס המוריס מ5דט(ס

 מנלי ollnlrh, כגש"ין %6 6%סון גיט6ס סל6 ה5סרתס סמך על לסגס6 ס6סס 6ת מתירהסעתו
 לכיה"ד ס6סס ס6מרס סדכריס סיו נכונים 06 וגס ר3. 56ל חו"ק גס היו % ס6ס ס15רך כמידתלמקור
 וגס 6(רמייס, כגיסו6ין גט להאריך סמחמיריס כאר"י סדין כתי סגסט כפי דחס כיס"ד נסג ל6כמיפם,
 סכמקרס גס מה ז5"), קרלין סגרייס מפסק, וכמו גט, ממנו )קכל otD5nh למפר יט 3רוסיס הנעל6ס

  DA. ממת לסכל כרי לסתרי  מימן (onw ל* nhr  ולמרית  לירן עלס מבעל  לפניניסנירון



 גיוחסין

 סגתם )שליט"א( קרלין סנריה Ou 3ת"6 33יכ"ד כסכתי וצל: כת3 ה סי' סוף 6נהע"( מ מלק י3"6מס'
 ממעלס גפרדס (ה אחרי כדמוייי, וקדומין 3מופס 3ר6מוגoh~t) 0 סי6 סו6: וסיפורס 6חת nehאלינו
 3ן. גולד הטו ה6חר1גיס מהגיט61יס ג)3ז. 6(רמייס 3ג'ט61ין )5מר 1ניטח0 3)3ד, אזרחי3פיר1ד
 (5"ל, 6יס ממזון פי 6ת 60ל1 לארן וכפעלו 3תס31ס, וסע תורס מומרי ליהודים התקר13 מס3ינתייס

 סעקכ אמרי לסינרך, סיתר לה )מ615 יט 16לי היחס מעניגו האמס עתירת עטו. וכך לסתגרט, להסוסורה
 (מן 63ותו טהיס מנ"ל ס3ן nSht 6ת נס סעלתס סד3ריס רתוך למתחתן. הרופק לה יען כרי6ותסמ35

 עס התייע5גו 6יט. 6טת הי6 "לד3ריס אחרי ערורה היתר סידינו הים ט% כמוכן המ115ת. מי)סמוך
 ואסר לפוסלו. ג6מנת ה6ס 6ין כי ה3ן 6ת לפסו) 6ין כי הורה והוא ה3ן, כדרר (5"ל 6יס המזוןהגטן
 ולכן כטד, ס6סס מפי היה 3(0 מידע מה וכל 6יס, 6מת הי6 טה6מס ידיעה כל לו onto % הריל36,
 הדין בית 3סמלטת לרפוס oh ם6לס התעוררם כן. על יתר ה3ן. 6ת לסמול ה6כ טל ככיר" כ6ן6ין

 יסכם ל5 למען orl כאמור, לפוסלו 6ין דין פי מעל ז6ת גס 1)5יין כנ"ל, ס3ן ענין 6ת ה6סס3ד3ר
 מקוס גס 6'ן הגן, 6ת לפסו) 6'ז הדין ")פי מכיון כי כך, )עטת סטן 6מר 51") 6ים מחזון הגטןהדבר.

 עכ"ל. 6ים. המזון עס (ה כענין דיבר הו6 גס 6"ר קרלין לסגרים נס זכורים סללו 0ד3ריס כ))פוגמו.

 onlh על תעודות לנו כטים 36ל מפיה, רק hnho 610 טל הר6טוגיס גיט61יס על כשהידיעה or כל6מגס

rl'hlC')h'ot ממ5ריכיס לדעות 6"כ כלכד, 6(רחייס גימו6ין 6ל1 שהיו 16מרת D"A 6(רחייס  ניקוטין על  

 )קה). כצרות כספק הו6 ה3ן 6"כ הג"), וכסמזו"h~h 6, )עסותם סועים גיט61ין onthe ממוססיסלפי

51"ע.

 פגויס, היתס זמן ו163ת1 כזוכיו, וגראס ס0ומ(ק למי גיט6ס ט6מו לפגי כטגתייס גולד ס6' דירן כנידוןב.
 מיוחדת היתס ל6 גס וטמא לו גס061 מיתה )6 יסרי סו6, נכריס מרוי סמ6 מספק להתירו יטלכ6ורס

 ירוסליס פם"י עי' הטגתייס 63ותס )1 מיומרת סיתת 06 36ל 30על, 6מר רויי otlnlh 6ין 31כסי'גלו,
 6ס שכיתו תדיר כמלויס כגון לאים סמיומדת OttlD1 ט סע" קנו סי' שמו"ע מרמ"א חרכה עמ' י6כרך

 עיי"ט. למריו, דרוי'3 60יס כאותו סולד 6ת תוליםיטה

 לוין. דובאברהם

ב

 3תו - 6יד" "ערליכע ססו6 עלמו על 161מר רסוטה, אידים המדהר - המשקם ט) 6מו 36י דהרי)פי
 עטו וכקומי ומסוכן אסור מיה טסדכר מסוס מו"ק, ל)6  כלכר  יורתימ כנימיייו מרימיו  שכעל  עםניסקה
 שסוס מו"ק שיעטו מסכימים היו ט% מפלגם מכרי סיו הראשון ס3על סל ו3מטפמתו כמסייג, מילהכרית
16פן.
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 כלכד, 15רמייס היו "מז סל הר5טוגיס טניס51יס מקמר כדמוי", לסגט5 0מכקט 5מ למתיר ס5פסרגר5ס
 510 וכן סליט"5, ממרן טמעתי וכן כשד, nlfh' גט לקמר טגייס מגיסו"ין מגולדו סילדיס לסתירוגוהגיס
 סדייניס.מגסג

 איזנשטיין.נחום




