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נושאהריון
הופיע לפנינו מר א' ואמו ,עולים מבוכרה ,לצורר אישוריוחסיןלנישואין ,והציגו מסמכים.
בחקירת היהדות הגיע בית הדין למסקנה שהם יהודים .מעיון במסמכים התברר לבית הדין
שלפני שהאמאנישאהלאביו של מרא'בחו"ק,היאהיתה נשואה בעברלבעל אחר רהתגרשה
ממנו .בית הדין שאל את האמא האם הראשון היה יהודי וכיצד נישאה לו ,והיא השיבה
שהראשון היה יהודי והנישואין היו כדמו"י .היא נשאלה כיצד התנרווה ממנו ,והיא סיפרה
שבמעמד הבעל ,נתןנתן לה הרב אתהנירעליו רשם אתהגירושין.
כידוע ,קיימים חוואיות רציניים בדבר כוורות הגיטין שנעשו בבוכרה בעסוייה השנים
האחרונות ,מכיון שבמקומות אלה לאהיו בנמצארבניםשידעו בטיבגיטין ,ומאידך ,הקדושין
נעשו בדרךכללעפ"ישניעדיםכשרים .במקרהשלפנינועולה חשש מוחשי של רבעם הארץ
שכתבונתן את הגט לאשה במעמדהבעל ,שכנראהלאידע שק"ם בגטדיןנתינהמידולידה,
וסביר לחשוש שגםדינים אחרים שלגט הוא לאידע .האשה הופנתה להמשךבירורבביתהדין
האיזוריבירושלים (המוסמך מטעם החוק להתיראולאסור) ,ואותובי"ד התלונןעלביתדין זה
שחקר וחיטט יותר מדאי בכשרות הגט ,ובכך מנע ממנו להכשיר את הנט .לטענתםאילו לא
היה ביתהדין חוקר על הגט והיה מסתפק בשאלה" :האם התגרשת בגט מבעל ראשון" ,והיא
היתהמאויבה"כן",היהביתהדין פוסקלהיתר ,שכןהיא נאמנת להכשירמדין הפה שאסף הוא
הפה שהתיר .אך החקירה המיותרת עוררה שאלותעל כשרות הגם.

השאלותלדיון

א .האם נאמרדין הפה שאסר הוא הפה שהתיר לאחר שהיה חששאיסורלבי"דגםבלידבריו,
אלאעל סמר עדות שלנכרים.

שפח

פסקידין-ירושלים

ב .כשיש חשש לכשרותגט ,האםיש לחקורעליואו לשתוק.
נ .מצבהגיטין בעשרותהשנים האחרונות בבוכרה.
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לקדםולגרסונסממיטת.ם.כילדמקנביס.otbת.ממתןקנס6תסכלםכמטבעסל 20פלוטותוסכלם
מכרס 6תמכוס מתחתסחיפס.ם .ס6ססחתןקומרממסולכלסכזמןמקונס6ותס.ת.ל.6ם.כילד
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ומכיוןמידוע ממרכסגיטין טנעמו ככוכרס כעטרותססניס ס6חרונות ונעטו כפסול ממוסרידיעת
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י מ5וס לעורר ולמהולמפי סגדוליסכדי ל6פרופי
למרות מסכעלסיס נוכם כזמן סממירס,כודוי
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כליסורמדרבנןסלמפקממזריס.

תרסקנה
כשקיים חש17עפ"י מסמכים שהאשה היתה נשואה בעבר לאיש אחר,אין לאשה "הפה שאסר"
כדילהאמין לה שהתגרותה מאותו בעלכדמו"י .וע"כ מצוהעלביתהדין לחקור ולדרוש כיצד
התגרשה.

