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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 הסבתא אחות של יהדותהזקת
 ולצאצאיה לאחותה מועילהאם

 146-שע מס' יעייןתיק

 ; הדיוןנושא

 נכתב שלו הלידה בתעודת תורנית. בישיבה תלמיד והוא שנים כמה לפני העמים מחבר עלהא'ן

 מצד סבתו אחות רוסים. הוריה aww~ אמו של הלידה בתעודת נכתב גם כר רוסים, הוריוששני

 שאמה נכתב שם שלה התעודות את לו ונתנה יהודי, שהוא 16 כבן כשהיה לו אמרהאמו,
 יהודי, שהוא מעולם לו אמרה לא שאמו אומר א' כיהודי. לארץ עלה סבתו אחות בן גם יהודיה.י

 נפטרה. עצמה הסבתא סבתו. אחות דברי עפ"י רק מיהדותו ידעולא
 השיב א' לחומרא. גיור לעבור עליו חזקה, אינה יהדותו שהוכחת שמאחר לא' אמר הדיןבית
 שלו. הישיבה ראש עם כך על שידבר השיב הדין בית גיור. לעבור מוכן ואינו יהודישהוא

 דיןפסק

 לחומרא. גיור לעבור א'על

 ריח זאב)-( אייזנשטיין נחום)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלה 11

 ולצאצאיה. לאחותה מועילה סבתא אחות של יהדות חזקתהאם



- - - - - --י - -  -- -, - 
- - .  

. -- , - - .  

 ירושלים - דיןפסקיב

תשובה

 ים 1h'st 'p'Dhs לכת, מהגיך % 16 לכת  מסגיך ~eh מקת חס לליעזר ורי יסוטע רי נמלקו יגככתוכומ
 סמכררת ורסיס 6ומדג6 מכם hnnt~h obso מ(קס סי6 ס6ס דמ(קת ס"ל יסוטע דר' ג חות יג סי'מ"6
 ח3ל כטרם, סכת גס ספק, מכלל וישגו ohoS כסיס ממזקה ע"י הספק לגו דסוכרר וכיון מספק, חתלגו
 ודחי, מידי מ51יח ספק חין כגדר רק וסיח סספק 6ת לגו סמכררמ מזקה היגס ה6ס דמ(קת ס"לריק

 מטוס כטרה סקס ד03למ6 %ת, זו חזקה מסגי דל6 פטוט ח"כ הר6סוגס, ממ(קתה לס51יחס 6יןטמספק
 הים "לnso 6 מט6"כ ממ(קתס, ob'lttl מספק עתם לפוסלם לגו 6ין סיום עד כעטרומ מקת לסטסים
 עיי"ט. pDDn. פסולם 3וד6י לידתה, תמילת על סיח וספק מעולס כסרות nprnלה
 סמכררת מ(קס סו6 מזקתו גדר כיהדות, טסומ(ק סמי מ עמ' יסדות פירור 6 כרך ירוטליס פס"דועי'
 כמוה טגו%ה ל6מותס מועילה דהייה י"ל ולפי"ז ל3ת, גס מועילם וע"כ מיסדות,טנו%

~nthS 
 חס.

 16 הסכת דכיון לכת מסגיך ס6ס דמ(קמ יסוטע רי "ל טעמו כיקר י סי' לכתובות סגרט"ט כחידודי36ל
 כ6 טסות כיון סח3 טל ח1 ה6ס טל opfn 16מס חם ו33ן ככת טייך ohonl מהחב מנפרט גוף סו6סכן

 מסגי מ(קתס על למעמידה סקס 6ת טדניס מס ה6ס סדין סכתם כסה"כ דל" סם וכתב ממנו,כתולדס
 % כיהדות סומ(קס ססכת6 חמות דחס י"ל לפי"( עיי"ט. לכת, כלל מסני hS החס דין ד63מתלכת,
 1ל6565יה. %מותם זו מזקהתועיל
 לפי - חז כי 3יסדומ, סות(קס סמכקט טל ססכת6 ט6מות כבי"ד עדות מתקכלמ סיתם חי% דידןוכנידון
 כך על עדות לגו 6ין למעטם 36ל ontrih, 6565י 6ת גס מיסדות לסכסיר מיה לפטר - וסט"ט יסס6פיקי
 טסומזקו 6מותס 5ח65י ועל עלים ודחית יסדות מזקת לעסות כדי מספיק חיגו 1(ס כלכד, תעודם רקחל6

כנכריות.

 לוין. דובאברהם

כ
 יסודית, ססי6 16מרת ל6 6מו כיוס וגס גמורים, גויס במזקת טסיה בכית טגדל כבמור למדובר לצייןיס
 חני. יטרלל לזמר גלמן חיגו גוי 0"1ח סמומ(ק סמי מדבריו, ומעולס ס"ק.כ רסמ סי' יו"ד כט"ךועי'
 ריעועם 3זס לרקות חין מרוסים העולים דכ6לס כתב קלג סי' ח"6 סליט"6 ממרן תמוכות טכקוכז 6ףועל

o)th~כהרי כזח מתגהגיס t)'Dh טי"'5י  תיקתן מטמירת יודעים אגס מפס הנטיס גמורים יסוזיס eSth  
 ו(קוקיס יסודי טס61 להגיד גחמנות % 61ין גויס, כמזקת והם יסודים טסיך טוענת o)'b 6מו3גיד"ד
 צמרי הס3ת6 "תלות סל כלכד חמת תעולם על למסממך וחין מ51קות, סוכמות ע"י 33י"ד גמורלבירור
 יסודים. ססס (כר חין ס"מריס סמסמכיס טככל ריעותחטיס

 אייזנשטיין.נחום




