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 ירושלים דיןבית
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)מהד'גאב(

 הדיוןנושא

 אמו, ושל שלו מסמכים הציג א' ליהדותו. אישור מבקש מרוסיה, 90 בשנת לישראל שעלהא'
 המסמכים ובדיקת החקירה מימצאי ולפי המשפחה, תולדות על האם את חקר הדין ביתוחוקר
 לא'. יהדות לאשרניתן

 הראשון לבעלה המלחמה אחרי בתחילה נישאה שאמה סיפרה האמא כאשר עלתההשאלה
 בפירוש", לי סיפרה לא אמא דתיה, היתה ואמה בבערשאד, מקובל היה כך כי בחו"ק,"כנראה

 אמה. עם וחיה לבארשעד חזרה והיא השלטונות, ע"י נתפס הבעל לטשקנט שעברו לאחראך
 השני לבעלה נישאה 1952 בשנת אליו". התיחסה "לא אמא אך הראשון, הבעל חזר 1949בשנת
 את ילדה השני מהבעל קודם. בעל לה שיש רשומה שהיתה מכיון אזרחית, לא אכלבחו"ק,
 המבקש. שלאמו

 שמעה וכך נכרי, היה אמה של הראשון בעלה שכנראה ואמרה בה חזרה שוב האמאכשנחקרה
 שלה. משפחה מקרובתלאחרונה

 דיןפסק

 כדמו"י. להנשא וכשר יהודים להורים בן יהודיא'

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בממשות. בנה את לפסול נאמנת האמא האםא.



 ירושלים - דיןפסקיב

 לאיסור. נתכוונה וכשלא בספק שאחדשב.
 הדין. בית חיקר בפני הודאהג.

תשובה

 ים יהודם ר' 6"ל עלמי, ~ין ניני נתגיירתי 51"ל יהודה רי לפגי ט63 נלמד מעטם 6: מז יצמות נגמ'א.
 נגיך. 6ת לפסול גלמן 6תס 61י עלמך 6ת לפסול onh ;6מן 5"ל מן. קיל כניס, לך י" ל6ו. 6"ל עזים,לך
 ה"מ. פי"ג 6סו"כ הרמכ"ס פסקוכן
 ממתן 061 מו"ק לערוך טסוומן מטה ס6גרות כעל 56ל טסיה מעטס תכד עמ' יכ כרך ירוסליס פס"דועי'
 ג6מנת 6יגס ס6מ6 וסטיב: ממ,ר, וסוף מקמר h~h מבעלס 6יט מהכן לו ולמסה oDlno תמת קליונינטה
 1סגיט51ין. סקדוטין כרכות 6ת כניגון לכרך סמל ומיד כנס, 5תלפסול
 מדין נ6סר קינו כדכריו עלמו לניסור גתכוין % מעולס ט6ס יעקם סטם 3טס פ סי' קלוהיימ עי'ב.

 כרכר 6ף עלמו למסור 6דס סיכול נדר, סל גדר bih גלמנות גדר 5יגו "6חד"6 סנדר מסוסס6מד"6,
 מטוס דבריו דמם סקלוה"ח 6ך נ6סר, קינו לניסור, גתכוין 1ל11Dh 5 טסדכר יודע כסלינו וע"כהמותר,
 וכטוית נ6סר. עלמו, ט5וסר יודע 5~1 5ס גס וע"כ עלמו, כלפי ל5דס גלמנות גדר הוh"1nht 5טנדר
 h1ol טגשמ6ס קטתו לדברי טס5מין הכעל כתכ כס, ס"ק קטו סי' 5כסע"ז כפת"ט סוכל עם, סי'מתים
 ט6חד"6. מטוס לס מהקמין סר6טוגיס כדבריו 6ין בכך, עליו טג6סרת ידעל6
 כסס 1 כלל ט מערכת טר"מ עי' ט6מד"5, מדין מספק נ6סר 05 ודקי, כתורת ל5 עלמו 6סרו6ס

 גב. עמ' יסדות 6 כרך ירוסליס פס"ז וע" נכ, סי' ח"גמוסרח"ט
 טהוד5ס גה, סי' לפפו לסריי יעקכ כ4 וטוית יז סעי' פ6 סי' תו"ע עפ"י טמד עמ' מ כרך פד"ר עי'ג.

 כירד. כפגי כסוד6ס מטוכס ימיר, כפני 6ף כמטטרס הלסרס 16 רבכפגי




