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ירושלים דיו נית

יןחסיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

משפחה שם לפי לוי ספק

168A-עד מס' יוחסיו תיק

הדיון נושא

נולד ש�" יצויין . יהודים להורים כן שהוא שי למר יהדות הדין כית אישר וחקירה כדיקה לאחר

ממנו. והתגרשה אחר לאיש נשואה היתה כן לפני השניים. מנשואיה לאמו

ונפקא לוי. שכט כני אצל מצוי משפחתו ששם מאחר לוי שהוא להניח לו יש האם שואל שי מר

אחרים. לויה ודיני ככור כן פדיון חיוכ לענין מינה

לדיון השאלות

. הכן כפדיון חייכ אם לוי Oפק א.

מכהונה. נתחללה שאמו לוי כ.

וממזרת. לוי כן ג.

תשונה

:tג סיי יו"ר :tו"ע עיי גותיג, עגיו מחביוו גמוSית תמויגן גבן בפריון מחוייב תס רבספק קיי"ג א.

ווסיג בתון ועג מחוב גמגטג Cבקטגותג תחת בתcג גCתג קנג סיי Cגחר 5"5 ובCו"ת יג. סעיי

וגיCתת יCותג, תו גוי תו נגן גיג תביג תס יודעת cתיגג וק ותמג, תביג וCמות מוגרתג מקוס ויודעת

גגירג ופרחי מתרחי תחת cתcג ,גפי גת תו גפרותו חייבין תי גג רחס פטר Cגות זנר וגמגיטג Cגתי

בגתי תפיגו גנת תבג גערות, רSוינין גינת גית נגוס גתו רתcג רסגרותת וגCיב גוי, גיג cתביג גג

תחר תרס בנור תחר בנווות ספק מ"ב פ"ג בטגוות Cגיגו cגימג רמcגג גפרותו חייבין תין ערותג

גוייס, תו נגגיס וגת גיגגו יCרתגין רעגמת רוובת ותע"פ גממע"ג, טמתג בין טגורג בין כגמג כנור

תחו כממון גוגנין תין רס"ג בריגת נCמותג וגגנתת מגמוחזק, ממון גגוSית ווכת כתר תזגיגן גת מ"מ



ירושלים - דין פסקי ב

tג'כ ו:ווכ כtחו כממון ו:וג'נין רכtין tינג'ג'כtרו:כ נתכ ו: סכניי ו נג'ג' ו:ספיקות כקוכטוס כtמכס כנ"נ. ו:ווכ.

tנו:ככ ו:ייתי ו:תס ו:וכtי וכtיג'ו ,tווככ כתו כrtג'יכן Cפיו כנכייס כממון כtכג' ,tרכנג'מכ כממון tג'כtכ כtיתמו

ו:וייג' ו:חיוכ ככניקו ספק ו:וי רכtס פנייו: סוף Cייו: יCו Cכנוי וכניי .C"כניי ג'פרותו, tומחייכככ נו:כי מסייכנ

כrו:. יוכניג' tג'כ ווכ וכtפיג'ו רו:ממכנ"ו:, ממון ספק ננג'

ו:מSוו: ונCמקייס מו:מSוו:, כתוג'רו: tו:וכ ו:כן כפריון רו:חוכ ניון ג'ו כtות קרוCין Cכנוויס כקוכן וו:קCו:

כספיקו ג'יג'ן וכtוי ו:יו: כספק כt"נ ,cחמ חSי tוג'כ cחמ גכי כו כ"כ כתוסי ונרמונח ו:חוכ, מסתג'ק

כrו:, rו: ו:קCוויס כנכיכיס Cכי Cו:ס tג'כtכ מו:מSוו: כתוג'רו: כtיכו Cו:חוכ Cס יCו כCכנוי כניי כtמכס . ג'ו:חמיו

. Cכניייי כtין, מSוו: גס ו:ממכנ"ו:, מרין חוכ כtין וכtס

ממcוכנכריס גוכו: ו:נו:ן Cו:וי tככנג'מכ חוכ tג'כtכ כtיכו ו:כן רפריון נתכ rי סייק Cס יוייר tכו:גוייכ כtמכס

tקג'כ סיי Cו:ויניי כנג' Cתמו: Cס tנו:גו"כ ,וכניי נוי כינסי כtיCתכננרו וCס וני tכ מח ככנווות cכtמוו נמו

ג'כtכ חיינתו וו:תווו: כנSמו ו:כנוו מSות tו:יכ פריון מSות Cכניקו Cס Cויכיי .וכניי י סכניי Cס tו:ומ"כ tו:ניכC

. וכtיג'ן תקSח כנמי כמרכו ו:Cווןיי וייחכSג'ת יח, סיי קרוCין cמוכtג' ככונת כיכtווו .וכניי ככו חוכת ג'כנCות

ו:כנוו כנג' כtנג' ומSוו:, חוכ כנכיכיס Cכי Cי ו:כtכ כנג' רוק רנתכ ד, טוו נג רף כמיג'וכtיס פכנכח Sפכת וכניי

ג'חייס רrווכנ מתכות כין ג'חג'ק פ"ו: סוף כנווות Cוייtכ וכניי נו:וכו:. מתכות cג' חוכ פויכנת רין וק Cי

מתכ"נ. ג'cכtו וקינו:

ספק מרין חייכ Cיו:יו: Cיכנוויס ו:קוכן Cו:קCו: ומו: ו:ממכנייו:, כפריון, מחוייכ ו:כנוו כtס כספק rג'פייי

ו:וי מSוו:, גס כrו: CיC ככtמו כtס וגס מירי, קCו: tג'כ ,tככנג'מכ חוכ tג'כtכ כrו: כtין cג'כנוג'ס tג'ו:גוייכ מSוו:,

וו:ממכנ"ו:. חוכ, tג'כtכ מSוו: כtין כנSמו ככנוו ו:Sייפ ג'רכנת

ג'כנוי, רכtיככנג'ו: tכו:כ ג'ו: tיפקכנכtכ tג'כ רג'ויו: וו:כtומכס, ר"ו: פט"ו כtסו"כ ו:ג'וי תייס וכיכו כחיי נתכ ב.

ו:גויייר ככtגוות tו:וככ) רנויו ו:גויימ ככו וניכtו סג'כניס. מחמcו: פטוו Cיג'רו: רג'ויו: rמ ככנווות נרכtמו

רין כנ"י וק רחג' ג'ויו: ררין סג'כניס, מחמיCו: ופטוו ג'וי tו:וכ ג'וי כת כנג' tו:ככ כנוי רוג'ר וכtיג'ן) וכנ כנמי

Cג' רו:פטוו מcוס tו:וכ מפריון רפטוו tוו:כ כtמו, כנ"י ככנCו: tג'כ כורכtי וג'מתכות, ג'כנכורו: ג'מcג' מcפחו:,

ג'פוטוו מוכניג' cג'ו ג'ויו: חג'ות Sר רנג' tג'כtכ ג'ויו:, מcפתת cג' ג'ויו: כרין נג'ג' תג'וי כtיכו מפריון ג'וייס

כוגכנ rו: רכtין ניון כtמו, מSר ו:ככtו: ג'ויו: חג'ות גס ג'rו: tמו:כיכ וכנ"נ ג'ויו:, ממCפחת כtיכו כtס כtפיג'ו מפריון

כנ"נ. נג'ג'. מcפחו: ג'רין

מרין מ"מ מנו:וכו: כתחג'ג'ו: כtס כtף ג'כtכיו, CכיCכtו: ג'פכי ג'כtתו כCוכtו: ו:יתו: 'C cג' cכtמו רירן ככירון כנ"נ

ג'רכנת ,tכ rמ ככנווות תוסי Cכנפ"י תקי כנמי מיCוו מו:רי ו:Cייס כנג' ו:גויית נחיי ,וכניי כתחג'ג'ו: tג'כ ג'ויו:

. מכנ"ו כtניג'ת ג'כנכין כג'וי חג'ג'ות פסוג' Cי tכ tכS כיכמות ויימ

tג'כc נרי rו: כtחו rו: ג'וייס Cכי יכנג'ו tג'כ כ:ונן כט גיטין ו:גמי כנפ"י ט סכניי קג'ו: סיי כtוייח כCוייכנ נתכ ג.

כסיכ cכtכיו:ס Cג'מיח tינכtכ ג'וי Cכtכיו:ס Cיורכניס כtכנ"פ ג' סייק כמייכ ונתכ . פגוס מו:ס cכtחר יכtמוו



ג יוחטין

. יtרתג גtתר בתורג קורת מיימ ממזר tגות ותע"פ , גויג מקדוtת גזרעיו: ופסגיג כתיכג תו ממזרת

גביג. iייt גת תככות פסוג תבג ממזרת, תמו tגיתו: תגת פגוס גוי גיג מtגתת דגת מtמע ע"ג.


