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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממיטתשיי"

 בארץ שני גט שקבלה לפני בבוכרה גט שקבלה לאשהנולד
 467-שע מס' יחסיןתיק

 הדיון3ו'שא

 כדמויי. לו שנישאה מבעלה התגרשה שאמו אחרי שנים עשר תשמ"ה, בשנת בבוכרה נולדא'
 שהאשה נכתב הגירושין של במעב"ד אמה". בת צביטה דמת' n~asrr שמה נכתב שלהבכתובה
 בן "יורי האב שם נכתב א' של המקורית הלידה בתעודת אפרי%'. בת סויתה המכונה"צביה
 זצ"ל ציוני הגר"מ ערך תשנ"ג בשנת "יורי". האב שם נכתב א' של בת.ז. יהודי". לאוםבוריס,
 סוייטא דמת' ייסוייטלאנא שמה נכתב Qw להאשה, הראשון הבעל בין כדמוייי גט בת"אבביה"ד

 מהבעל שלא בן לה שיש נזכר לא וגם לחומרא, גט שזה במעב"ד נזכר לא אפרים".בת
הראשון.

 ראתה שכך ,הודי, היה בנה שאבי גילצינסקי זלמן רי הבודק בפני האמא טענהמלכתחילה
 שנרשם השם לדבריה הרוסי. בצמא סייס היה והוא שמו, את זוכרת אינה אך שלו,במסמכים
 אחרי בדוי. היה וזה מפיה, nw~a יהודי" בוריס, בן 'ייורי הבן של המקורית הלידהבתעודת
 אוזבקי. היה הבן שאבי וסיפרה כה חזרה שובשנחקרה

 ידוע )לא יורי של כבנו רשום אוא הרשמיים שברישומים אלא אביו, את מעולם הכיר לאהבן
 לתורה(. נקראכיצד

 ל דיןפסק

 ) ספיקות. כמה מחמת לקהל הבן את להתיריום

 , אייכלר מרדכי)-( אמיד לוין, דוב אברהם)-(

 קניג יהושע דוד)-(
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 לדיוןהשאלות

 "מבטה". זה שם קיצור ואת "סבטלנה" השם את בגט כותבין כיצדא.

 "סויטא". במקום "סויתה" שכתבו כגון המתחלפות, באותיות השם בכתיבת שינהב.

 שם כנראה )שהוא צביה היהודי בשמה נקראת ואינה סבטה, או סבטלנה, כל בפי נקראתג.
 בדיעבד. פסול הגט האם סויתה", המכונה "צביה שלה בגט וכתבו שלה(,העריסה

 דיינים. שלושה של חתימות צריך האם גט של מעב"דד.

 אחר. מאיש הגט לפני שנולד בן לאשה שיש השני הגט של במעב"ד להתייחס יש האםה.

 נאמנת האס היהודי, בוריס בן יורי הוא שאביו בתעודות שכתוב ולמה לאמו השנים כל האמין1.
 נכרי. בן שהוא ולומר לקהל להתירואמו
 כמה מחמת הבן מתירים האם מספק, גרושה היתה והיא גויים, שרובה בעיר נתעברהז.

ספיקות.

תשובה

 וכותכין: רוסי, ספרדי, טס סוSVETLANA 6 גסיס: כסמת זחל כסן לסגריי יוסף כנכוי כתוא.
 ע"כ. סוויטל6ג6. וכותכין: כמיריק, 1 סטת SWETLANAסכיטל6ג6.
 סוועט%ג6, כותכין ים SVETLANA טלדטמידט: חר"פ כתכ מוסקכס בי"ד סל גיטין ממותוכקונטרס

 h)h5UDtlD, טל קי15ר מס 5VYETA, סוויעטל6ג6. וכותכין מרכס, סתגועס כגלל יו"ד מוסיפיןוט
 'יס11יעט6".וכותכין
 יטרלל "כקרן מטוס רכס, לקת יו"ד לכתוב 6ין טככלל ת"6 6כ"ד ליוני מר"מ כטס סכיך טסוכסקדמס

 "ל סוגים סגי נין למלק גסגגו מוסקכס דמת6 כבי"ד 6גן 6כל מרכות, ס6ותיות 6ת לכט6 יודעין6ין
 סורוק כ6 סלמייד 6מר כקטר ומטניס פתם, 6ו קמן כ6 סרכס סלמייד 6מר כקטר סלמת רכות,זנותיות

 6מר סמיריק נטמעת ולכן וססורוק, מסגיריי למיריק כסכרתס רמוקיס יותר וספתם מקמן כי לירי,16
 btlh'S b)b'St 16 כגון כממות רק ע"כ לודמיל6, ממטס 16 יעלעג6 מכסס לי6וו6 כסס יותר סרכססלמ"ד
h'5hכסקדמס. עימס רכס, 6ות לסמן כדי יו"ד למוסיף רוזינו 
 6ל6 רכס, 6ות לסמן כדי יריד טסוסיף די ע6 סוייטנו", דמת' "סוייטל6נ6 5יוגי מר"מ כתכ דידןוכנידון
 וכלק כ5יר"י סי6 סקרי6ס ס6ס ג ס"ק 1 6ות מ"ג ט"ג וועי' סט"ל סמן כדי כנר6ס יודי"ן, סניסכתכ
 קמו" יט יודי"ן כ' וכתכ יודי"ן,סרגם

 יודי"ן ונסרגט כפת"מ  ליריו  טיסיי  יטש  היייי ססו6 כדיעכד טפילו
 51"ע. 11י"ן. כסגי %1 6מד, כוית מטס כתכ סו6 ז6ת, ועוד עיי"ס(. 6מרמ, h'on o~h לע, לחטם61תי
 קותו כותכין כתית, 16 כטי"ת גכתכ 06 בו טמסופקין לעז דטס % מעיי קכט סי' כסו"ע סרמ"6 כתכב.

 תקכמ. עמ' י כרך ירוסליס פס"ד ועי' רפוי, לקרותו לפטר טכתי"1 כיוןכטי"ת



 גיוחסין

 סטייה וכ"כ וי"ו. 3מד כותכין פריד6 פיי13ם כטן לפט נוטס סלפעמיס מקוס וכל ווייין, עטני כךכותכין כפי" קורין מקין מקוס רכל מטעם חי"ן כ"י וכתכי פס מעכס סיס וויל;5 קכט: סויים סח"מוכ"כ
 כסס וכ"כ ממס. ויש סכרת כמו סו6 ווייין וסני רפויס h"D כמו סו6 6מד טוית 61לק כטס מסרס"ל3סס
 36סע"ז הפריס 3ית 101"ת יד, 16ת 3פתימס תייס דברי ועיי כ3. 6ות ו3כלליס וסד'ימ מס"מ 3ססזגוויל
 סד. סי' hrrnתגינה

 סמיהם מזכרון סדרתו, סיגם מל6 6ף מינוי ממיס כתיבתו מדרך מיגס ד6ס ים 6ומ 05 סי' סמזו"6וכתם
 6ין 1וייין בכי גכמ3 061 כר16י, מגבי% סס3רס סטין otpns כתירתו כזכרון גס מסתייע 6גסיס3ין
 hb"( נפסל סנט ם6ין כמר, ווי"ן כ' תמת 6מד ויש כתב ד6ס נר6ס ומיימ 6תד, נויה %ותכו קותומסגין
 רפס, כב' סו6 טוי"ו מדינתך עמי כין הלמון דססכס h~lrno כתם כ6 6ות מס ולסלן ססכרס.;סת;ס
 פסע. פ"6 כמקוס 61'י1 כתבו 061 פ"6, כמקוס 61"1 לעולס כות3ין 6ג611ין

 כיון כמכט6, סיטי כמו דחטו3 6פמר 'יסויט6", כמקוס "סויתס" כתכו סר6טון ט3גט דירןוכנידון
 otpns "יסוטיע" 3דיע3ד טסכ"יר קם סי' מ"3 36סע"ז חיים דברי ס1"ת ועי' רפוי. לקרותולמפטר
 51"ע."ידומע".

  רנטתיע לע"ג w)bs~s' ליס קרו 61מ"כ מייס לידתו 3עת טגקר6 דמי 15 ס"ק קכט סי' פטוט גט עי'ג.
 טל לעז סו6 ד3יכ6גטי כיון כסר דסגט סקוגטרמ דיורס 6פחר כיכ6גטי דמת' חייס יכתוכ 06 מייססס
 כזפ 3גט נתגרמס ככר ד6ס פז ס"ק ועייייט מייס, סס גס כמור כגט ירקו oh לעז וליכין וכוי מייסמס
 לסכטיר. דים נוטס דעתי 6מר, גט לספיג ד6"6 סדמק נטעת עיטן olpnוס61
 מפי טל מחסרון בו ס6ין מעכייד טל תוקף לו יט כך ורק דייגים, ט%טס ע"י etnnc זס סו6 מע3יידד.

 ס"ק re ס" וק5וס"מ ח, מ 3"מ תוס' DD"' קג וסי' 5ד ח"6 וחנסע"ז נ6 סי' קו"ח חת"מ ש"ת עי'כתנם,
 ולר"ז סמקנס וספר כשגסס, 6 ענף כס סי' י5מק ו63ר 6, כו ltC11p וסמקגס סייד, פ"ג עדות 161"ס1,

 לעי כ6 6ות bp סי' r"Dolh כח,ו"6 וכיקר 6. 16ת כד מיי יכמות יעקב 1קסל1ת 6, פרט יט כללסופר(
 6ל6 מכסן, סידיעס 16פגי ככל 5ו61תן טידעגו כל פיסם על עוסיס סכל %6 סעד6ס 5ריכיס היגסמכיייד
 ועי' בי"ד. כפגי וכך כך מנעטס ממעידיס כבי"ד עדוהן טגחקרה סטר דין גס % יט כי"ר סטר כלממיימ
 יט כעיר סקכועיס דייגיס טלוסס כתרו ob דדוק6 3 6ות כ סי' לקוטים מו"מ 1ח11"6 מג 6ות חסמזויף
 כתרס ומפי בי"ד, מעטס תזקף לענין סז6ת צעיר בי"ד תורת ס6מר סני"ד על 61י1 מעכ"ד, סל תוקףלזם
.610

 3תוקסו. 5"ע. ס35"ד, רק  תתימ ימעכ"ר מעל  רירו  צייריולפי"ז
 ס6ס סל סר6מוגיס ניטו6יס ענין ידוע סיס ל6 מ6ס סמ11"6 כטס תמת עמ' 1 ערך ירום)יס פס"ד עי'ה.
 כלל ס3ן ענין 6ת הגירוטין על סדין  3ית נסח)טת לרפוס  6ין  UA5, 6ותס ס5ריגו זה 31גלל מפיס,6)6
 לפוגמו. ל6 ו6ף לפוסלו נטמנת 60ס טפיןמסוס

----
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 rht יהדותה, 6ת כטכיררו hn~lh 6ג3 הדין לבית התגלו סח0 סל הר6טוניס גיטו6יס ענין דירןכנידון
 ה3ן. 6ת לפסול כדי לג6מגותה להגיע זריך חופן ככזה Db 51"ע מכוכרכ, מגט 6תה51י6ס

 מיום זנים, 6ט עליו 705 הבחזר ד5ס קמ6 סי' מ"h~wtSc 6 6לי"ינ הגרי"ט למרן תסו13ת ק1נז עיי1.
 3גמ' הרי לחמו, לכו ככל מחמין סו6 ומסתמך 6כיו כתור הפועל טס 6ת עליו גוסך עתה ועדמגולד
 וכן לפקה, ויל תרי כבי לך מסימן 6י זיגתס חסתו 6מר סלית hnh כי סמיך הסוף נכי גרסיגן סוקרוסין
 עיי"ס. ז, סעי' קטו סי' ~f"DO)hקייייל
 מסורס מטפמס מ16תס 6למגס כל מלל ספק כה טגתערכ מטפמה הכ"ג: פי"ט 6סו'יכ הרמ3"ס כתבז.

 6)מגתו, 6יגס סמ6 מלל 16ת1 6למגת 11 טמ6 ספיקות, סחי טסן מפני ת65 ל6 גס6ת 061 לכתחילס,~מן
 וכיקר וכוי. ממזר ספק כס גתערכ 06 וה"ס וכו', מלל 6יגו סמhto 6 חלל סמ6 6למגתו ~h'o נחמר061

btr)nnoמ16תס ליקמ ליסר6ל לסור ממ,ר, ספק כמספחה דגתערכ סכ"ה( פט'יו 6סו"כ סרמכ"ס ועל 
 מפיקי, כתרי tS'Dht מממירו  יוחסין רלגלי פעפע nlp'DD, יני  ט"מ  מפגי ת65 ל6 נסחת 061מטפמה
 ס"ס כטיט יסרח) 33ת דמותר סרמ3"ס כדעת הכש פט"ו 6סו"כ כס"ה ודלק כ, פד יומק 3גמ' מוכםוסכן

 כהמחג"6. ממזר כספק סרמכ"ס דברי סכי6ר כמ 6ות 6 סי' 6כסע"ז מזויף ועי' "nrrtt.)התיר,
 qlD כתורות רי6"ז ופסקי , כסר ד"ה 6 יד כתודות מקירי עי' הכלכס, ו6מרוניס  ריטילימ כזה (tpSnוכצר

 Ssb כקהל, לסנטך כס"ס לכתמילס טמממיריס ע6, סי' מ"ג ומהרי3"ל ה, 6ות מ"כ פיד וקדוטיןפ"ק
 ומסרטד"ס ז, 6ות ד סי' כר"מ הוכל עד, סי' מהרית "ו"ת עי' כס"ס, כקמל להתיר פוסקים סרכםדעת

 כדעת מג סי' פ"6 כתוכות ויסיר מכ"ג, W'"D 6סו"כ סמלך וסער סח, סי' מ"6 ומהר6ג"מ ג, סי'6כהע"1
 י6, 16ת ז סי' l"Dosh י5מק ועין עיקר, סכן טז ס"ק כ סי' וב"ס 1, מו"ס r"uo3h ודריסהסרמכ"ס,
 קפט. עמ' 1 כרך ירוסליס פס"ד ועי' מס, ס"ק סייד ד סי' 5161f"D~3hס"פ

 להקל 6פסר ספיקי תלתך יט 060 רזויות, מכמכ עכדיס, סלי 'כ סי' v~rtt להרן ככפיוכתב
 עיי"ט.כיומסין, 6פי~

 16ת לעיל עי' כפר, מיה סויתס" המכונה "5כיה onr טגכתכ סחטה טל סרחסון טסגט טיק דידןו3גידון

 61ף כטר, סולד מיסר6ל למ"כ נתעכרה טפילו 61"כ ספיקות(, כמס בו יט הסגי הגט )ו6דרכ6, ג ntheכ
 מדואר טמרי טי, סבני הים טמ6 מהסגי, כטנתעכרה h"h מיתה והיק פסול סיה סר6"ון טהגט6ת"ל
 ד6יכ6 כיון לכתמילס תנסק 56לה הבועל הלך 06 כעיר גתעכרה 6פיל1 הטור ולדעת גויס, מרוכסכעיר
 הלך bto דמסתמח 5תמילה תגט6 למי הלך מי ידוע bc'1 גמי וסתמך כפריס, סיעת ורוב העיררוב

 לסחיר. ספיקות סלוא כ6ן סיס נמ65נוחריה,




