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 צבי גאופטמן ברהםאהרב , הרב עובדיה חפץ יעקב, ד" אב–הרן דרשביץ ארב ה

 פלוני :בקשהמ
 גדנ
 גף בירור יהדותא :משיביםה

 ]'ב האם[ופלונית ] האחות[פלונית   

 רוזיה בגאומצתמשל  ירור יהדות ב:נדוןה

 סק דיןפ

כאשר  למעשה  הספק  נולד  באימא  הביולוגית ,  ואחותו]  פלוני[בפנינו  תיקי  יהדות  של  האח  

 ].'ב[, שלהם

 ירור העובדותב .א

הייתה  חוות  דעת היות  ש,  התיק  טרם  נסגר.  2014האחות  פתחה  תיק  לבירור  יהדות  בשנת  

פתח  תיק ]  פלוני[האח  .  שלילית  של  חוקרי  היהדות  והמבקשת  לא  הופיעה  לדיונים  שנקבעו

אין הדבר .  הן האחות שעמדה להתחתן ואמהלדיוניםולמעשה מי שהופיעו , לפני  כחצי שנה

 .אפשר שסברו כי חוות הדעת תהיה שונה, ברור מדוע בחרו לעשות כן

המסמכים  עולה  חשש  לאימוץ  של מ,  סבתא  הרשומה  היא  יהודיההף  על  פי  שא,  ל  כל  פניםע
 :אם המבקשים משני טעמים מרכזיים

) כפי  שיתברר  בהמשך"  סבתא  המאמצתה"להלן    (]'ט[רשומה  כביתה  של  ה  ]'ב[אימא  ה .א
 .שנות נישואין 13-ולדה אחרי כנ] 'א[ו

 .היה כארבע שנים לאחר שנולדה ]'ב[ישום הלידה של ר .ב

הופיעה   ]'ב[וֵאם  המבקשים  ,  )  2.6.2016(ו  "ה  באייר  תשע"  כצדדים  הוזמנו  לדיון  בתאריךה
בדיון  עמדה  על  כך ].  'ט[ו]  'א[וזיה  והוריה  הביולוגיים  הם  הם  נישאו  בגר,  אםהלדברי  .  עם  בעלה

 .]'ט[שהיא בת ביולוגית לאימה 

 .]פלוני והאחות[ולשני ילדיה ] 'ב[והוציא צו עיכוב נישואין לאם , ד לא השתכנע"יהב

ובידה  תמונה ,  א"ד  שליט"למזכיר  הראשי  של  ביה]  'ב  [הֵאםשבועיים  לאחר  מכן  הגיעה  כ
ומבקשת  להזמינה  לדיון  ולהביא  עדים ,  הביולוגית  שלה  אםהדבריה  היא  של,  ]'מ[ממצבתה  של  

 .דבר תמוה בפני עצמו. לדבריה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

). שוב  לא  הופיע  לדיון  ]פלוני[ש  לציין  כי  המבקש  י(צדדים  הוזמנו  לדיון  עם  העדים  ה
ד  צריך  לשקול  את  אמיתות "ד  כי  ביה"אשר  כתבו  לביה,  בתחילה  הופיעו  בפני  חוקרי  היהדות

 .ד"אחר מכן בפני הופיעו בפני ביהול, העדויותהטיעונים ו

האם  השיבה  כי  העניין ?  יודעת  כי  היא  מאומצת]  'ב[מה  קרה  פתאום  שהאם  :  ד  הקשה"יהב
 .הוסתר ממנה כל השנים ורק עתה נודע לה

הם  פרשו .  ]'ס[ואשת  אח  נוסף  שלה  ,  )סבתא  המאמצתה]  ('ט[עדים  שהופיעו  הם  האח  של  ה
לא התאפשר ] 'א[ו] 'ט[ל. המשפחה גרה בעיר אוני שבגרוזיה. מוץכל  אחד בנפרד את פרשת האי

אתה  בצר  להם   ר–)  אמצתמם  הא,  בתא  רבהס]  ('ת  [–]  'ט[ואימה  של  ,  להביא  ילדים  לעולם
גילתה  את  אוזנם  כי  ישנה  תינוקת   ,העיר  קּוָטִאיִסימ]  'ט[האחות  של  ,  ]'למ[.  וחיפשה  ילד  לאימוץ

ֵאם ו,  ]'ס[אשת  האח  הנוסף  ,  האח.  צים  למוסרה  לאימוץשאך  נולדה  לפני  שבועיים  שהוריה  רו
ואז  יצאו  אליהם  שני  האחים  של ,  ישבו  קצת,  גיעו  לביתהם    ה.ּוָטִאיִסיקנסעו  ל]  'ת[מאמצת  ה
עצמה הם לא ] 'מ[את . לעיר אוני התינוקתם ומסרו  להם  את התינוקת וחזרו ע,  אם  התינוקת,  ]'מ[

 ].'ב[ת התינוקת אף אמרה שבתחילה היא הניקה א] 'ס[. ראו

 יתכןיהרי  ,  ]'מ[היא  אכן  הבת  הביולוגית  של  ]  'ב[ד  כיצד  הם  יודעים  אכן  כי  "שאלת  ביהל
בתשובתם  הודו  כי  אכן ].  'מ[שהעידו  שלא  ראו  את  הֵאם  ,  מה  עוד?  אותה  ממקור  אחר"  ייבאו"ש

 .אינם יודעים את הפרטים בוודאות

ניתן ,  ]'ב[בת  דודתה  של  האם  ,  בתש  יח  לאיות  שהאך  ,  נפטרה  וגם  אחיה  נפטר]  'מ[ֵאם  ה
 ]. 'ב[בהסכמתה לבצע בדיקת רקמות עם אם המבקשים 

לאחר  קבלת  אישור ,  ]'ב[ודתה  של  האם  דד  החליט  להורות  על  בדיקת  רקמות  עם  "יהב
 .א נשיא בית הדין הגדול"הרב יצחק יוסף שליט ן לציוןוהראש

אך  ציינו  כי  ממצא ,  תי  הנבדקותמבית  החולים  נמסר  כי  לא  נמצא  דמיון  גנטי  בין  ש,  א  עקאד
 .זה אינו שולל את האפשרות לקרבה משפחתית ביניהם

 .ד החלטה לעיכוב נישואין כדלעיל"שלב זה הוציא ביהב

 ברהםאהרב  רבי  ,  ד  מכתב  מרב  העדה  הגרוזינית  בבאר  שבע"ד  בבד  הוגש  לביהב
] 'מ[של  האישה  אשר  עומד  על  כך  שאם  המבקשים  יהודייה  והיא  בת  ביולוגית  ,  גאגולאשוילי

 .ויש עדים מהעדה על כך, ל"ז

קשר באשר  הייתה  ,  כבוד  הרב  הנזכר  ואשתו  הרבנית  ביניהם,  תקיים  דיון  והופיעו  העדיםה
 . הנזכרת לעיל] 'מ[ם ע

שכניהם  כי  היא מאו    ]'מ[הם  שמעו  מ.  1:  מתוכן  כל  העדויות  עולים  שני  נתונים,  מעשהל
 . אימצה ילדה] 'ט. [2. התמסרה לאימוץ את ב

וגם  לא  ידיעה ]  'ב[אימצה  את  ]  'ט[ך  מנגד  אין  לאף  אחד  מהעדים  ידיעה  ברורה  כי  האישה  א
מסרה  את ]  'מ[עה  כל  שהיא  שאכן  יגם  אין  שמץ  של  יד].  'מ[הבת  הביולוגית  של    יאה]  'ב[כי  

וראיה  להתרשמות  זו  תובא ,  ד  התרשם  כי  העדים  הוכנו  מראש"ביה.  לאימוץ  ]'א[ו]  'ט[ה  לתב
 .בהמשך

אימוץ  ילדה  יהודייה לבתו  להביא  ,  ]'י[חכם  ,  ]'ט[נזכר  אמר  כי  ברור  לו  שאביה  של  רב  הה
 ]'ב[בוודאי  בירר  ויודע  ש,  ח  גדול"ת  ואהש,  ]'חכם  מ[,  ]'ב[כן  הוסיף  כי  חמיה  של  .  ולא  נוכרייה
 .היא יהודייה
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 . ד להתקשר אליו באמצעות חוקר היהדות"החליט ביה, ]'חכם מ[של גילו המבוגר של ב

להתקשר  כדי   ]'ב[ד  ביקש  מ"ביה.  את  הטלפון  מספר  פעמים]  'חכם  מ[ה  נתקו  בבית  תחילב
מאידך  גיסא  אמור  להכיר  את   –אדם  מבוגר  מאד  ]  'חכם  מ[יש  לציין  ש.  ד"שישיבו  לשאלות  ביה

הוריה   םה  ]'א[ו]  'ט[ובתחילה  אמר  כי  ,  חוקר  היהדות  דיבר  אתו  בשפתו.  סיפור  האימוץ
] 'חכם מ[הבין חוקר היהדות ש? ל  חוקר  היהדות  האם  הוא בטוחאך  מששא].  'ב[הביולוגיים  של  

ותירגם  תשובתו  זו ,  ]'ב[השיב  כי  ההורים  אינם  ביולוגיים  ואינו  יודע  מי  האימא  הביולוגית  של  
 . ֵאם המבקשים] 'ב[לדיינים בנוכחות 

, ]'ב[התקיים  דיון  נוסף  בהשתתפות  בעלה  של  )  22.01.2017(ז  "ד  בטבת  התשע"תאריך  כב
 ].'ט[ו] 'א [–] 'ב[והורי , ]'חכם מ[האביו , ]פלוני והאחות[שהוא אביהם של המבקשים , ]'ל[

הוא  סיפר  בעדותו .  בריו  נשמעו  אמיניםוד,  כאדם  שומר  תורה  ומצוות]  'חכם  מ[ופיע  העד  ה
, ]'א  [ואהביה  הביולוגי  אם  שאך  טען  ש,  ]'ב[ינו  יודע  מי  אימה  הביולוגית  של  אכן  אד  ש"לביה

וא ה  שמרותל,  ]'ב[הודה  שלא  ידע  למעשה  מי  הם  ההורים  הביולוגיים  של    ואה.  כשם  המאמץ
. כלתו]  'ב[אמור  היה  לדעת  כרב  עורך  חופה  את  ייחוסה  של    ו]'ל[עצמו  ערך  את  החופה  לבנו  

דע י  שמרותלוא  גידל  אותה  כל  השנים  והאחר  שמ,  ]'א[כ]  'ב[תב  את  שם  אביה  של  כ]  'חכם  מ[ה
לדבריו  לא  היה  צורך  בגיור  מחשש .  והדבר  היה  ידוע  באוניהם  הורים  מאמצים    ]'א[ו]  'ט[ש

 .מפני שמי שגדל במשפחה יהודית הוא יהודי, ]'ב[ליהדותה של 

ואמר  שידע  כי ,  ]פלוני  והאחות[אביהם  של  ,  ]'ב[בעלה  של  ,  ]'ל[,  ]'חכם  מ[ופיע  בנו  של  ה
אימה  השביעה ]  'ט[  כי  ]'ב[ולא  גילה  זאת  ל,  כל  השנים]  'א[ו]  'ט[היא  ביתם  המאומצת  של  ]  'ב[

ד  הבהיר  לעד  כי  נעשה  ניסיון  להטיית  הדין  כאשר  הופיעו  אצל  שני  חוקרי "ביה.  אותו  שלא  יספר
 . עצמו שידע בכך העלים ביודעין את האמת] 'ל[עוד ב, יהדות

בר  שהוא  משמעותי דולא  הצליחה  לומר  ,  רק  בכתה]  'ב[ל  שמאמצת  האמה  ,  ]'ט[עדה  ה
 .לדיון

היא  אימה   ]'מ[הוא  ידע  ש,  לדבריו.  נחקר  בארוכה  ,האב  המאמץו]  'ט[ל  שעלה  ב,  ]'א[
ביעות  כלפיהם  על תה  ללפיו  לא  תהיינה  ,  ממסמך  שקיבל  ממנה  ונחתם  על  ידה]  'ב[ל  שיולוגית  ב

ובניגוד  לדברי ,  ניגוד  לדברי  רב  העדה  והרבנית  בדיון  הקודםב.  הבת  שהיא  מוסרת  להם  לאימוץ
 .הביולוגית אםהעיר גרה אמר שאינו יודע באיזה , ]'ב[בעלה של 

, הביולוגיתם  כן  הֵאאיא    ה]'מ[ד  יצא  מגדרו  כדי  להשיג  שמץ  של  עדות  חד  משמעית  ש"יהב
בדיקת   ל  ידיעגם  אם  נאמר  ששלילת  קרבה  ,  לכן.  אך  כל  העדויות  היו  נסיבתיות  במקרה  הטוב

כי אין ראיה פ  ודאי לנו "עכ,  ]'מ[אינה  ביתה  הביולוגית  של    ]'ב[רקמות  אינה  מוכיחה  בוודאות  ש
 . יהודייה יאה] 'ב[חיובית פוזיטיבית המעידה כי 

אמר  בעדותו ]  'ב[בעלה  של  ]  'ל[,  למשל.  וד  יש  להוסיף  שהיו  גם  סתירות  בעדויותע
דותה  של  הרבנית   לעאת  בניגודז.  והוא  סירב]  'ב[ניסתה  להיפגש  דרכו  עם  ]  'מ[שקרובתה  של  
מרה  שמסרה  את  בתה  לאימוץ  אך שא,  ניםבקשר  עמה  לאורך  שה  היית]  'מ[אשר  ,  אשת  רב  העדה

 .מעולם לא ידעה מי היא והיכן היא נמצאת

 .מצד העובדות מידי ספק לא יצאנו, ל כל פניםע
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 ירור הדיןב .ב

  יעדר התאמה בבדיקת הרקמותה

שלילת  הקשר  הגנטי  אינו  מהווה  ראייה ,  ח  שערך  את  בדיקת  הרקמות"לאחר  שיחה  עם  ביה

 .שאחוזי ההתאמה הם נמוכים, ון שמדובר בבת דודה בלבדלִאימּה כי] 'ב[שאין קשר בין 

ה והיית,  גדלה  במשך  כל  חייה  בבית  יהודי  מסורתי  ]'ב[העובדה  ש  אםהתה  יש  לדון  ע
 –  שנה  45-משך  כ  –  מוחזקת  בגרוזיה  וגם  לאחר  שעלתה  עם  משפחתה  לישראל  כיהודייה  כשרה

אף ]  'ל[עלה  בדברי  לו,  מצוותיהודי  שומר  תורה  ו]  'חכם  מ[בפרט  שחמיה  .  חזקת  כשרות  הווהמ
 .כיהודייה] 'ב[המוחזקות של ת דבר המחזק את עובַד, עולה לדבריו כשליח ציבור וקורא בתורה

בית  הדין  הרבני  האזורי ב)  א"מ/866יק    ת51ד  בעמוד  "לק  יג  פסח(סקי  דין  רבניים  בפ
יאו את המחלוקת בהאלחדד . מ, אליעזרוב. י, ד" אב-דיכובסקי . ש בפני  כבוד הדיינים,  שדודאב

 הוקבע  ששום  מוא  ה)א"קידושין  דף  פ  ע"  (חזקות  השורפין  על  וסוקלין"  שהטעם  אםהבשאלה  
 תר  בלל  כזלינן  אא  למונות  מבדיני  ופשות  נדיני  בי  כתבכ)  ח"ד  פ"ש  (מעתתא  שבשב.  איסורה
 וא  החזקות  הל  עסוקלים  דהא  ו,חזקה  ופ  רוב"  עלאו,  בר  דקום  ידים  עניםפ  ש"  עדוקאו,  ובאר
 הוקבע  שחמת  מוקליםס,  רובי  ה"  עאיסור  ההוקבע  שיוןכ,  ביו  אמכה  בכן  ו.איסור  הוחזק  הדצמ
 . בריו דל עהשיגש) ג-א, ג"ש (קופש ש"גרה ל"שר יו– עריש" בך עיין א.איסורה

 :ל"ל את החקירה בנ"ד הנ"צטט מהפסנ

 הקביעות  שתברר  נלבסוףו,  איסור  ההוחזק  והוקבע  שמקום  בדון  לש  יהנהו"
 יסור  אין  דאן  כוצר  נמא  שוא,  מפרע  לחזקה  הטלה  באםה,  דהסו  יטעותב
. סודה  יטעות  בהקביעות  שליא  גמיא  שלפיכש  מרותל,  צמו  עפני  בעומדה
 נו לתברר ים אם גזיא, צמו עפני בין דוצר יאיסור ההוחזק שניח נאםש,  ברורו
 ל  עוקלים  סין  דעינו  בשארי,  טעות  בוחזקות  מהיתה  שקמות  רדיקת  בי"ע
 ." חזקותה

תה  כארבעים  וחמש  שנה דהוחזקה  כיהודייה  כמעט  מיום  הול]  'ב.  [והדברים  יפים  לעניינינו
ם אינם יכאשר  הוריה המאמצ]  'מ[חזקה  לכאורה  מתבססת  על  כך  שהיא  ביתה  של  האך  התברר  ש

 .יכולים לדעת זאת בוודאות

, "דה  נשום  מליה  עוקה  לעלה  בשכנותיה  בדה  נוחזקהה  "דין  מחזקות  נלמד  הלם  עוקלי  סיןד
 וחזק  הדין  מואשה)  ב"כ  היאה  בסוריא'  הלא  מ"פ(ם  "ברמבו)  א"  פ  עקדושין  דף('  מבואר  בגמה
 ):ף"בדפי הריב "ע'  טףד (כתובותן ב"ר התבכ. איסורה

 מתלא  אתנה  נם  אני  אהורה  טאמרה  וחזרה  וני  אאישה  טמאה  הם  אמרהא"
 דושין  קסוף  באמרינן  דשכנותיה  בדה  נוחזקה  הם  איהומ,  אמנת  נדבריהל
 גדי  בבשתי  לא  לומר  למתלא  אתנה  נפילוא,  דה  נשום  מליה  עוקה  לבעלהד
 שוינן  מנדה  כלמא  אוקה  לבעלה  דכיוןד,  אמנת  נינהא,  ך  כפני  מלא  אדותנ
 ."א"רשב הכ"כ, הל

ייב   חעלהוב,  ה  לשוינן  מנדהכאשר  הוחזקה  כ,  דין  הן  ממתלא  אועילהמ  שמרותלש,  שמעמ
 . מלקות

 ):ב' עי ספה קןימד ס"ורי(ע "בשו וטור בכן משמעו

, ידותה  נימי  בה  למיוחדין  הגדים  בובשת  לראוה  שגון  כדה  נוחזקה  האםו"
 ."מאה טודאי כשיבאח
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 .מאה טדאי ול שין דוצרתי, נדה בהמוחזקות ששמעמ

, ם"רמב  בשנה  ממגיד  הייק  דכןו,  ע"השו  וטורן  ה"רמבה,  א"רשב  הכ  משמע  שדעת"א
. מוחזקות  הת  אסתור  למתלא  אל  כועילהמ  לא  ומאה  טאיודו  לחשבת  נשכנותיה  בדה  נהוחזקהש
 שום  במוחזקות  הת  אסתורל  א  ניתןל,  ל  יהדות  שמוחזקות  בדין  ההוא  שומר  לפשרא,  זהי  לפו
 סתור  ליתן  נאלולכאורה  ,  יהודי  ואהש,  דם  שהוחזק  כיהודי  אחשיבה  ממוחזקות  העצםו,  רךד
 . ו זוחזקותמ

 :כתבש) ה"פ קימןד ס"וע י"שוב" (הרה טדריס" הדברי משמע גם מךכ

 דיף  עכיו:  ל"זן  ו"רמב  הל  עטור  ההקשה  שה  מהבין  לכיתי  זא  לבאמתו"
 ."דה נמאה טפירוש באמרה משכנותיהב דה נוחזקהה

, י  ההורים  המאמצים  פל  עייתה  החילתות  שמרותל,  דבר  ההוחזק  שכלש,  שמעות  דבריומ
 י"ע  ורסת  לפשראוחזקות  מקור  למאת  ה  שי  פל  עאףו,  שלה  מצמי  עיום  קמוחזקות  לש  יובש
ולאחר  בדיקת  הרקמות  אולי  להכחיש  במידת  מה  את ,  שען  על  מידע  לא  מבוססנוא  הירור  שב

  .המוחזקות

 ל  ענשאלש)    בימןס  (תשובהא  ב"הביא  את  דברי  הרמ)  ק  ב"  ספה  קימןד  ס"יו(ז  "ך  הטא
 יבורה  עהסתיר  לרצתהו,  ה  לורם  גרע  העין  שחששה  ושמיני  החודש  בעמים  פלש  שילדה  ששהא
 יבורה  עהסתיר  לדי  כיבורה  עתחילת  בני  אמאה  טתאמר  שעלה  בהסכיםו,  שכנותיהו  יתה  בבנימ
 ל  שינו  דת  אזה  בומר  לש  יםא  א"רמ  הדןו,  סתר  בליה  עבוא  לותר  מעלה  בםא  א"רמ  הנשאלו
 השיבו.  חזקות  הל  עשורפין  וסוקלין  ומתלא  אועילה  מא  לשכנותיה  בדה  נבהוחזקהן  ש"רמבה
 :א"רמה

 ףא,  מתלא  אתינת  נה  למהני  דודהן  מ"רמב  הילופ  אידן  דבנדון  דראה  נעודו"
 היינוד,  ני  אמאה  טגבי  למהני  דמתלא  אוקא  דיינו  ההני  מלא  דכתב  דב  גלע
 כוליי  ד"  בכתב  שמטעםו,  אלו  כמתלאות  אאר  שו  אח  כה  ביה  הלא  שתאמרש
 וונא  גאי  הכי  בבלא,  כנותיה  שין  בדה  נצמה  עהחזיק  לטיא  שויא  הא  לאיה
 ודאיב,  חר  אענין  בעשות  לכולה  ייתה  הלאו,  אחרים  בלויה  תמתלא  אעיקרד
 ."זו כמתלא אמהני דמרינןא

 א  לדה  נבהוחזקהן  ש"רמב  הכתב  שמהו,  מתלא  אועילה  ממוחזקות  בגםא  ש"רמ  הפי  דברי ל
 אמתלאות  הל  כת  אתרה  סבמעשיה  ששום  מלאא,  איסור  הוחזק  השום  מינוא,  מתלא  אועילהמ
 י"ע דה נוחזקהה שמרותל עשיה  מי"ע  סתרת  נאינה  שמתלא  אמצוא  לפשר  אם  אבלא,  אפשריותה
 . א"רמ הדברי לסכיםה) ק ה"ס(ך "ם השג. אמתלא הועילת, כנותיהש

א "רמ  דהא  לסכימים  מחד  אה  פפוסקים  הלכ  ":מסיק)    טימןד  ס"ות  י"וש  (ופר  סם  החתםג
 כל  מחד  אה  פוסכמיםא  מ"רמ  הבריד,  לומרכ".  מתלא  אהני  מחר  אענין  בפשר  אי  אאםד
 .יסור אל שוחזקות מסתור לועילה מלאאמתש, פוסקיםה

 מתלא  אי"ע  דה  נל  שמוחזקות  הת  אסתור  ליתןנ  ששםכ,  מדים  לואנמצ  נאת  זל  כאורל
אם  מסתבר  שהמוחזקות ,  לכן.  בירור  העובדות  י"ע  מוחזקות  הת  אסתור  ליתןנה  "ה,  וכחתמ

 .נשענת על יסודות רעועים לא תועיל המוחזקות

 : על כךל כתב"ד הנ"פס ברב יעקב אליעזרובה

 ת  אסתור  לפשר  אאי  שטעות  בוחזק  הם  אענין  להאריך  לכתב  שהמ)  ג"(
, כל  וכל  מליתא  וצורך  ללא  שריכות  אזו  שודאיב,  טעות  בהוחזק  שף  אחזקהה
 ."עיקר ולל כזקה חו זין אטעות בוחזק האם דברורד
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א "שלא  התברר  מדברי  הרמ,  פק  שקולסנשאר  שפ  חזקה  במקום  "עכ  הווהמע  אם  "עדיין  צו
 .פ אלא שאינו דין ודאי"ורוה

עולה  מכל  האמור  שלדעת  רוב  רובם  של  הפוסקים  חזקה  המבוססת  על  טעות  אינה  יוצרת ה
ממונית  שנים  רבות   דומה  הדבר  לחזקה.  איסור  או  חלויות  הלכתיות  ואינה  קובעת  מעמד  אישי

ק מידי  ספ  ו.ולמרות  השנים  הרבות  אין  תוקף  לחזקה  זו  על  פי  ההלכה,  מה  טענהעבקרקע  שאין  
 .לא יצאנו

 :ד"סיכום הספקות שעומדים בפני ביהל

 .ד"ֵאם והמבקשים ניסו להערים על ביהשהולה מכל האמור שיש חשש לדין מרומה וע .א

לבדיקת  רקמות  אולי  מלמדת  כי  היא  סבורה  באמת  שהיא  אכן  בתה ]  'ב[סכמת  הֵאם  ה .ב
 ].'מ[של 

ד  שמא  למרות  כל "דבר  המעלה  ספק  בפני  ביה,  יהודייה  ]'ב[ל  ברור  לו  ש"ב  העדה  הנר .ג
ֵאם  המבקשים  היא  מוחזקת  כיהודייה  כשרה  שגדלה  בבית  בתו  של ]  'ב[האמור  לעיל  

שהחזקה  קובעת  ויוצרת   עת  מיעוט  הפוסקים  דולי  יש  לצרף  אתאו.  כיהודייה  ]'י[חכם  
 .וללכת לקולא בקביעת מעמד המבקשים מציאות

ודייה  בקהילה יהודים  וחיו  כיה  םהרורה  מצוקת  המבקשים  שסברו  שנים  רבות  שב .ד
 .]פלוני[וחתונת הבן  ]האחות[נת הבת וועתה מאוכזבים טרם חת, היהודית

ד "ולפיכך  עלה  על  דעת  ביה,  בשלב  זה  הדין  נטה  שמידי  ספק  לא  יצאנו,  ל"לאור  כל  הנ

 :לקבוע

 :צדדים יודיעו את מבוקשם בתיק ולבחור באחת משתי האופציותה .א

 .עבור תהליך גיורל .1

 .ירור יהדותד המיוחד לב"פנות לביהל .2

 .התפתחויות בתיק ך כמבואר לקמן היו א

ד  את  מצוקת  הצדדים  ואף  ָשַקל  להורות  על  בדיקת "בראות  ביה,  אחר  כותבנו  כל  זאת

, ]'ב[ל  אשר  לטענת  המבקשים  היא  האם  הביולוגית  של  "ז]  'מ[רקמות  עם  עצמות  האם  

ס "לי  רב  ביהכנאקאשוי'ג  הרב  אברהם  גאופטמן  לפנות  לרב  שמעון  בן  יצחק  בצ"העלה  הרה

על רבני " האות והמופת"וספר " פרקי רפאל"מחבר ספר , ץ שכונת זבולון"אוהל  יצחק  ומו

שהופיע  לא  פעם  כמומחה  ביהדות  גרוזיה  בבתי  דין  כדי  לברר  את  העובדות  ולחוות   ,גרוזיה

 .את דעתו

ל  שהפנייה  אליו  נערכה  כשבועיים  לפני  מועד  החתונה  של "ש  לציין  לשבח  את  הרב  הני
  שעות  המציא  חוות  דעת 48ל  התגייס  בכל  העוצמה  והמרץ  ותוך  "הנ  מעוןשרב  הבקש  ואכן  המ

  .ד עם עדויות חדשות וכפי שיפורט לקמן"ארוכה ומפורטת ואף הופיע בפני ביה

ל  והעדים "ד  דיון  ארוך  עם  הרב  הנ"קיים  ביה  )20/02/2017(ז  "ד  בשבט  התשע"כתאריך  ב
דהיינו  לאשש  את ,    העדויות  שהתקבלה  עד  כהברר  את  החוליה  החסרה  בשרשרת  לנת  מלע

 ].'מ[היא אכן ִּבָתה של  ]א[ו] 'ט[שהובאה אל ֵּביתם של  –] 'ב [–העובדה כי הילדה 
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 ּ:ל וסיפר את מה שחשף"תחילה העיד הרב הנב

מקרית   ]'צ[,  ]'אר[אשתו  של  ].  'אר[ו[...]  ,  יש  שני  אחים  ]'מ[ל.  ]'ואס'  ש[היא  בת  של  ]  'מ[
 . 81 ובת היא בחיים, ים

לא .  זו  שכונת  היהודים.  ם  גרו  בקּוָטִאיִסי  בשכונה  של  יהודים  בלבד  ברחוב  שאומיאניה
 . היו גוים ]'מ[ייתכן שמשפחת 

, ]'מ[יא  למעשה  גיסתה  של  ה]  'צ[.  בקרית  ים  פרשה  בפניו  את  כל  היריעה  תגוררמת  ה]'צ[
 . 1937לידת י] 'מ[ ו1936כאשר היא ילידת 

 .  מופרד לשני חלקיםם גרו באותו בית שהיהה

ימוץ  סגור אה  זאבל  מכיוון  שהיה  ,  ישראלבמתגוררת  הדעה  שיש  לה  בת  י]  'מ[,  דבריהל
 . לא היה לה אומץ לומר את זה, ובסתר

ה ואחי,  והם  התייחדוך    לער35הם  היו  מאורסים  בגיל  .  שהוא  יהודי  ]'ס[התארסה  עם  ]  'מ [
והתפרדה  החבילה ,  למריבה  בגין  זהבאו  אתו  ,  ששלטו  בבית  לאחר  פטירת  ההורים]  'מ[של  

 .היום הוא אינו בחיים. עזב רוסאוה

]) 'צ[בעלה  של  ]  ('מ[וכיוון  שאח  של  ,  גֵדלה]  'מ[היא  ראתה  את  הבטן  של    סיפרה  איך]  'צ[
 . גרה באותו בית הוא אסר עליה לדבר ִאתה

] 'ס[שוהיא  אמרה  ,  שהייתה  גרה  מולם]  'נמ[אלא  יש  עדה  נוספת  בשם  ,  מעידה]  'צ[א  רק  ל
] 'מ[  ואותה  ֵאם  ביולוגית  1971-ב]  'ב[להיריון  והיא  ראתה  איך  היא  ילדה  את    ]'מ[ת  כניס  אה

 .טיילה עמה במרפסת ואמרה לה בצער למה היא צריכה למסור את בתה לאמוץ

] 'ט[והם ההורים של  ]'י[שהיא אשתו של חכם , ]'ת[זו אחותה של ]. 'למ[שכנות  להם  גרה  ב
 . מאמצת האם ה–

 . יהודייה] 'ב[לכן לדעתו , ]'י[ושתיהן בנות של חכם , שידכה בין שתי המשפחות ]'למ[

] 'מל[ש  עדים  ששמעו  שי].  'ב[שתאמץ  את  ]  'ט[הביאה  את  העניין  לידיעת  אחותה  ]  'למ[
ני  האחים ש.  יש  אחיינית  שהיא  בחיים  בעכו  ]'מ[ל.  קּוָטִאיִסי  היתה  השדכנית  של  אותו  סיפורמ

ל  הצליח  להגיע  לבעלה  של  האחיינית  אבל  העדות  שלו  היא  בגדר "  הנהרב.  א  בחייםל]  'מ[של  
 . אומדנא ולא בראייה

 העדה  שהופיעה.  ל  העדים  שנשאלו  העידו  שבערך  תוך  שבועיים  מהלידה  הוצאה  לאימוץכ
 . המקרה היה חריג באותם זמנים וזה יותה, 14כרה מה שהיה מגיל  ז]'מנ[

קּוָטִאיִסי  לקחה  אותה   ]'מל[ש,    בכל  הרחובהשדכנית  התערבה  היה  מפורסם  ]'מל[דבר  שה
 . לאוני

נפטרו  ואחיה  תפסו ]  'מ[ושהוריה  של  ,  שידכה  בין  המשפחות  ]'מל[ולם  דיברו  על  כך  שכ
ח  שלה  המנוח  ראה  את א]  'ד[גם  .  שגרה  בירושלים  יכולה  להעיד  על  כך  ]'מג[.  פיקוד  על  הענין

הוכחה  שהיא   הווהמששילמו  העובדה  ,  כ  היה  מקובל  לשלם  על  האימוץ"כמו.  מה  שהיה
נדון   שגם  במקרה,  זה  לא  מקרה  ראשון  שמשלמים  כסף.  כי  על  גויים  לא  היו  משלמים,  יהודייה

 . ד באשדוד שילמו כסף"ביהב

המשדכת   ]'מל[המאמצת  שהייתה  בסערת  רגשות  ואמרה  ש  אםה]  'ט[ל  דיבר  עם  "רב  הנה
 . מוכנה לאימוץ, ]'ט [–קיבלה תשובה חיובית שהיא 
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היה  להם  מכתב  מהֵאם  הביולוגית  שהיא  לא ,  ובעלה  מספרים]  'ט[כך  ,  הסכמה  הזאתאות  לכ
 . אבל המכתב הלך לאיבוד בעלייה לארץ, תדרוש את הילדה לעולם

רב  סיפר  שבקהילה  שלו  יש  מקרה  דומה  של  שני  אחים  שלאחד  מהם  היו  שני  בנים  ולאח ה
לא  ידעה  שום  דבר  על ]  'ב[.  השני  לא  היו  ילדים  והאח  נתן  לאח  השני  בן  אחד  לגדל  אותו

 . האימוץ

] 'ב[היא  הייתה  רואה  את  :  השיב  הרב?  לא  רצתה  לעשות  בירור]  'מ[הִאם  ,  ד"שאלת  ביהל
 . ש והיא הייתה מצטמקת בתוך תוכה"מדי פעם בב

זה  לא  יפה  היה  להגיד  לאדם :  השיב  הרב?  למה  היא  לא  יצרה  איתה  קשר,  ד"שאלת  ביהל
 .זה גם בושה לאימא. שהוא מאומץ

בטלפון  בגלל  גילן  המבוגר  ומקום  מגוריהן  הרחוק  מבאר ]  'גמ[ועם  ]  'צ[ד  שוחח  עם  "יהב
ובתה  שלאחר  כשבועיים  עברה ]  'מ[והם  אימתו  את  דברי  הרב  ששמע  את  קורותיה  של  ,  שבע

 ].'ב[לידי הוריה המאמצים אשר קראו לה בשם 

ן  יצחק הביא לפני הרי  לפני  ההתפתחות  המתוארת  והעובדות  שהרב  שמעון  ב,  בואנו  לסכםב
ועתה  התברר .  ד  הסתפק  שמא  התינוקת  שאומצה  הובאה  מאישה  שאינה  יהודייה"ביה,  ד"ביה

 ]'ש]  ['ט[וזה  משלים  את  התמונה  שסיפרו  אִחיה  של  ,  ]'ב[היא  זו  שילדה  את  ]  'מ[ד  שאכן  "לביה
ת ד  שאותה  תינוק"ועתה  הונח  לפני  ביה.  ולקחו  משם  תינוקת]  'ר[וגיסתה  שהיו  בבית  משפחת  

 ].'מ[בתה של  יאה

 יוןד .ג

 :תה שהושלמו פרטי האימוץ והיולדת הרי לפנינוע

 הדותה של אם המבקשיםי  .1

ב  העדה רהראשון  .  ֵאם  המבקשים  וכפי  שיבואר]  'ב[על  יהדותה  של    שריםכני  עדים  ש
יהודייה ]  'ב[אשר  אמר  בוודאות  כי    ,גאגולאשוילי  ברהםאהרב  רבי  ,  הגרוזינית  בבאר  שבע

, ד  תהליך  האימוץ"ד  פרטי  האימוץ  ולא  היה  ברור  לביה"כה  היו  חסרים  לביהאלא  שעד  .  שרהכ
, ]ש[בצירוף  העד  השני  .  היא  זו  שילדה  תינוקת  ומסרה  אותה  לאימוץ]  'מ[אך  משנודע  כי  אכן  

גם  העידה  על  כך ]  'ס  [–]  'ס[וגיסתו  ]  'י[אשתו  של  חכם  ]  'ט[שהעיד  שאימּה  של  ,  ]'ט[אחיה  של  
 . ונטלו משם את התינוקת לאימוץ] 'מ[שהוא ֵּביָתה של  ]'ר[היו בבית משפחת  –

לא היה ] 'י[כמו  רב  העדה  הגרוזינית  כי  באופן  ודאי  חכם  ,  שמעון  בן  יצחק  העיד  רבהכ  "מוכ
 .לאימוץ שרהכלוקח לִּביתֹו תינוקת שאינה יהודייה 

 לבוא בקהל] 'ב[תינוקת השרות כ .2

הרתה  לארוס  שלה ]  'מ[עידו  כי  הנשים  לעיל  ה,  אמנם,  א  התברר  בעדות  כשרה  מי  האבל
, בנידון  דידן  ניתן  להסתפק  בכך  כדי  להכשיר  משני  טעמים,  אף  שזו  עדות  של  נשים.  ]'ס[בשם  

 :וכפי שיבואר

רוב  גויים  בעיר  ורוב :  והלידה  היו  בגרוזיה  ברחוב  שאומיני  ויש  תרי  רובי  היריוןה.  א
 עזר  הבןא  (רוך  עפי  שכתב  בשולחןכו,  ]'ב[ולכן  ודאי  ניתן  להכשיר  את  ,  ]'מ[היהודים  הכשרים  ל

 ):ח יסעיף ו ימןס
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ם "כו  עלא  אם  שוכן  שיה  הא  לפילוא,  עיר  בנתעברה  שו  אנבעלה  שאוהר"
 כלש,  כהן  לכתחלה  לנשא  תא  לו  זריה,  הם  בכיוצא  ועבד  וחד  אלל  חו  אחדא
: ומרת  אהיא  וואיל  הצא  תאל,  שאת  נאםו.  וא  החצה  מל  עמחצה  כבועק
 בעלתי  נמי  לודעת  ייניא:  אמרה  שוא,  רשת  חו  אלמת  איתהה.  בעלתי  נכשרל

 ובים  רני  שם  שיו  הן  כם  אלאא,  צאת,  כהן  לשאת  נאם  וונה  זפק  סו  זריה....  
 בועל  הלך  הםא,  עיר  בתעברה  נאפילו  שאומר  שי  מישו.  שרים  כמצוייםה
 לכהכ ה"אא, שרים כיעות סרוב ועיר הוב ראיכא דיוןכ, כתחלה לנשא תליהא
 ." כתחלה לנשאת, מי ללך הי מדוע יאיןש, מי נסתמאו. ליו איאה

 .תרי רובי ולישראל אפילו רוב אחד ריךצכ לכהונה "או

גרוזיה  מן  הסתם  היו  עוד  אנשים במרות  של.  עדות  נשים  במקום  שאין  אפשרות  אחרת.  ב
ד  והרב  שמעון  בן  יצחק  לא  איתרו "ד  שזה  גילוי  מילתא  וכן  ביה"מ  בנדו"מ,  שהיו  יכולים  להעיד

ובפרט  שמדובר  בתקופה  של  שבועיים  הסמוכים  ללידה  שנשים  מצויות  יותר ,  עדים  נוספים
כ "לפיכך אפשר לצרף זאת כסניף ולקבל את עדותן על פי מש, בפרטי היולדת והתינוקת שנולדה

 ):סעיף יד ה לימן סשפט מושןח (רוך עולחןשב

 לא  דמקום  בפילו  אסוליםפ,  פסולים  הלו  אכלו:  גהה.  ...  סולהפ,  שהא"
 וא  הדמונים  קתקנתא  ד"  יבלא,  דינא  מה  זכלו,  העיד  לשריםכ  שיםנ  אכיחאש
 בר  דשאר  בו  אשים  נלה  ש"ב  בגוןכ,  היות  לגילים  רנשים  אאין  שבמקוםד
 שה  אבשה  ללו  אבגדים  שומר  לגוןכ,  נשים  אלא  וגילה  ראשה  שקראיא
 י  מש  ילכןו.  אמנות  נשיםנ,  זה  בדקדק  לנשים  אגילים  ראיןו,  לה  שהן  ולוניתפ
 בזיון  וכאה  הענין  באמניםנ,  טן  קו  ארוב  קוא,  חידה  ישה  אואפיל  דכתבש
 איןו,  זה  לשרים  כדים  עהזמין  לרך  דאין  שפיל,  מסירות  וטטות  קאר  שוח  א"ת
 ."רי בוען טהתובע שהואו. הזמין לנאיפ

וכן  בדבר  שאין  פנאי .  א  שבדבר  שהנשים  ָׂשמֹות  לב  יותר  הן  נאמנות"רי  לנו  מדברי  הרמה
רדופים  להינשא  והדיון  כשבוע ]  'ב[של    וילדיה  אין  את  מי  להביא  לעדותד  ש"כמו  בנדו,  להזמין

 .לפני חתונת בנה והיא שעת הדחק גדולה

 .לבוא בקהל בודאי שרה כיאה] 'ב[ל "כ בצירוף כל הנ"א

 זקת כשרותח .3

היות  והחזקה ,    שנה45-שחיה  כיהודייה  כשרה  כ]  'ב[ד  בחזקה  של  "לעיל  הסתפק  ביה

 –לאחר  הדיון  האחרון  ,  אך  היום.  ק  או  עובדות  שאינן  ברורותמבוססת  על  טעות  או  על  ספ

עד  למעשה  האימוץ  וגידולה  בביתם ]  'ב[שהקצוות  התחברו  לתמונה  שלימה  מהלידה  של  

ובפרט  שעם  עדותו  של  הרב ,  ]'ט[הוריה  של  ]  'ת[ו]  'י[בביתו  של  חכם  ,  ]'ט[ו]  'א[של  

] 'ב[בכשרותה  או  ביחוסה  של  שמעון  בן  יצחק  ורב  העדה  הגרוזינית  שלא  יתכן  שהיה  ספק  

 . בוודאי ניתן לסמוך על חזקה זו–

 סקנהמ .ד

 :]האחות[אחר שכבר שניתן אישור יהדות למבקש ולאחותו ל, ל"אור כל הנל

 .]פלוני והאחות[ושני ילדיה המבקשים ] 'ב[ד מאשר את יהדותם של "יהב .א

 .ועל ילדיה] 'ב[ש לבטל את עיכוב הנישואין שהוצא על י .ב

 עקברב עובדיה יה
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ואענה  גם  אני ,  א"ע  יעקב  שליט"ראיתי  את  דבריו  הישרים  והנכוחים  של  כבוד  ידידי  הגר

 .את חלקי הקטן

 לאחר שהוחזקה כבתם של מי שגידלוה, אמנות על אימוץ הבתנ .א

נוצר  בעקבות  הגילוי  כי  מי  שהוצגו  עד  כה ,  ]'ב[הספק  העומד  בפנינו  בדבר  יהדותה  של  

] 'ב[שאספו  את  ,  הם  בעצם  הורים  מאמצים,  ביהדותםשאין  כל  ספק  ,  כהוריה  הביולוגיים

 .אל חיקם בהיותה תינוקת בת כמה ימים

אכן  עלינו  להתייחס  אליה  כאל   אםהעלינו  לברר  ',  קודם  שנדון  בשאלת  יהדותה  של  ב,  כןל
הוחזקה  כבתם ,  שהרי  במשך  השנים,  בת  מאומצת  כפי  שהיא  ובני  משפחתה  טוענים  כעת

בתה  של   י"עמאז  נפתח  התיק  ,  במשך  למעלה  משנתיים,  מכך  ירהתי.  ]א[ו]  'ט[הביולוגית  של  
ד "גם  לאחר  שביה.  ]א[ו]  'ט[היא  בתם  הביולוגית  של  ]  'ב[ובני  משפחתה  כי  ]  'ב[טענו  ,  ]'ב[

. בתוקף  ובדה  זאתעהכחישה  ]  'ב[,  היא  מאומצת,  כי  לפי  חוות  דעת  חוקר  היהדות,  ]'ב[הודיע  ל
 . נה כי עתה התגלה לה כי היא מאומצתד וטע"שבה לביה, רק כשבועיים לאחר מכן

, בפרט  לאור  חוות  הדעת  של  חוקר  היהדות,  נראה  שאין  להסתפק  בדבר,  כל  מקוםמ
בנוסף  לעובדה  שמתעודת ,  בה  מספר  נתונים  מחשידים  ישש,  המסתמכת  על  תעודת  הלידה

של   אחר  שנים  רבותלק  רונולדה  ,  )המאמצת(בת  יחידה  לאימה    יאה]  'ב[הלידה  עולה  כי  
תה  דבר ייה,  חוקר  היהדות  העלה  כי  עובדת  היותה  מאומצת  י"עבירור  שנעשה  ,  כמו  כן.  ואיןניש

 . ידוע בעיר ממנה באה

. אינה  בתו  הביולוגית]  'ב[ד  והודה  כי  אכן  "הרי  אביה  הופיע  בפני  ביה,  נוסף  על  האמורב
 : לפיו, )כט 'סעיד ' י סעזר האבן (רוך עולחןשלכאורה זהו דין מפורש ב

 אמןנ,  נו  באינו  שבניו  מחד  אל  עוא,  מנו  מאינו  שעובר  הל  עראומ  שהאב"
 ."פוסלול

 ,ד  יש  נאמנות  לאב  לומר  כי  מי  שהוחזקה  עד  כה  כבתו  הביולוגית"שגם  בנדו  ראהנ,  ם  כןא
לפיה  נאמנותו  של  האב  לומר  על  אחד  מבניו ,  ג"הבידועה  שיטת  ה,  הן  אמנם.  אומצת  מיאה

, דהיינו  שאומר  על  אחד  מבניו  הקטנים  שהוא  הבכור,  רק  על  ידי  הכרת  בכורה  יאה,  שאינו  בנו
וכן , בשלטי גבורים ז"יארעוד מצינו כי דעת ה. אינם יוצאי חלציו, וממילא יוצא שהגדולים ממנו

אך ,  והוא  ממזר,  שנאמנות  האב  היא  רק  כאשר  אומר  שהוא  בנו)  סימן  סד(ספר  המכריע  בתב  כ
נאמנות  האב  היא  דווקא  ביחס  לבנו   אםה,  בחוןעוד  יש  ל.  אינו  נאמן,  לומר  שאינו  בנו  והוא  ממזר

ונתנו ,  ם  והמחבר  מורה  כי  לא  חילקו  בכל  זה"פשט  לשונם  של  הרמב,  מכל  מקום.  או  אף  לבתו
ואף  אם  אין  בדבריו  הכרת ,  שאינם  כאלה,  ותת  לומר  על  מי  שהוחזקו  כבנו  או  בולאב  נאמנ

 .ל"ואכמ, בכורה

  ).סימן קכח (א"שובות הגרעתבכל זה ב יטבהעיין ו

אלא  היא ,  ]א[ו]  'ט[אינה  בתם  הביולוגית  של  ]  'ב[ין  ספק  כי  אהלכה  ל,  ד"בנדו,  כןל
 .ות דעת חוקר היהדותוח י"פעביה והן וקר י"פען ה, דברי אביה י"פעהדבר ברור הן . מאומצת

 אמנות אדם על יהדותונ .ב

 .ותההתעורר ספק בדבר יהד, ]א[ו] 'ט[אינה בתם הביולוגית של ] 'ב[לאחר שהוברר כי 
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נתעכב  קמעא  בשאלה  העקרונית  העומדת ,  ]'ב[ודם  שננסה  להתחקות  אחר  יהדותה  של  ק
 . והיא נאמנותו של אדם להעיד על עצמו שהוא יהודי, בפתחנו

עיון בדברי . מספרת על גוי שעלה לירושלים לאכול פסחים) ב"עג ף ד(בריש פסחים  גמראה
 י"עעד  שנתגלה  הדבר  ,  ו  שהוא  ישראליוהאמינוה,  ויודותאהגמרא  מעלה  כי  אף  אחד  לא  חקר  

 . בי יהודה בן בתיראר

: כי  אדם  שבא  ואמר)  א"  עזמף    דיבמות,  ה  במוחזק"תוספות  ד  (בינו  תםרסיק  מכך  ה
 . נאמן, "ישראל אני"

 כל  לנאמין  שאיה  רשכתבו  כי  אין  מכאן)  ה  ואנא  אכילנא"ד,  פסחים  שם  ('וסתמנם  עיין  בא
 . ובא רתר באזלינן ויו השראל ירוב דכא הנישא ד,ני אשראל יאומר ופנינו לבאה

לגבי  אדם  שאביו )  א"ה  עמף  דיבמות  (עצמם  הביאו  ראיה  מפרק  החולץ  '  התוס,  כל  מקוםמ
וכך  יוכל ,  והציע  לו  לגלות  למקום  בו  אין  מכירים  אותו,  ובא  לפני  רבי  יהודה,  גוי  ואמו  ישראלית

ך אין  צור,  בא  למקום  שאינו  מוכר  בוכאורה  ניתן  לדייק  כי  אדם  הל.  ולהינשא  בלא  שייוודע  פגמ
מה  ירוויח  בכך  שייגלה  למקום ,  דאם  לא  כן,  והרי  הוא  נאמן  על  כך,  הדותויבבירור  מקיף  בנוגע  ל

 .אחר

ף דא  ובכתובות  "ז  עמף  דוכן  ביבמות  (ל  "עיין  עוד  בארוכה  בדברי  הראשונים  בסוגיות  הנו
 . ותו יהודישרבים מהם העלו כי נאמן אדם להעיד על עובדת הי, )א"ד עכ

 : ספר טעמים ניתנו בדברי הראשונים באשר לנאמנות זומ

כאשר  אותו  אדם  אכן  פרש ,  "דכל  דפריש  מרובא  פריש",  ש  הסוברים  שהוא  מדין  רובי .1
 . 'וכפי שהזכרנו סברא זו לעיל בדברי התוס, ממקום שרובם ישראל

 א"ח"  (שולשמ  הוטח"ת  "יין  בשוע,  ש  לפקפק  בזה  כאשר  אינם  מתנהגים  כיהודיםימנם  א
 :ל"ין זצ'ח מוולאז"הגר תבכשם , )ה 'סי

 ן  לית  א,הודית  ילשון  בדבר  לוכלו  ילא  ופנינו  לבאו  שבתה  ובאמה"
 ין  בנטמעו  ששראלים  ימי  נאיכא  דאףד.  גרים  בו  אנכרים  באחזוקינהול
 חזקינן  מיא  הרובא  במלתא  דדרכא  דידי  מכלו.  ינהו  ניעוטא  מדאי  ונכריםה
 ףד  (במותי'  תוס  הכתבוש'  כעי  וירושלמי  הברי  ד'פי  בעיל  לדאסיקנא  כהכיב
ה "כ  ו,ם  השראלים  יהדות  יתורת  בפנינו  לבאים  הרובד)  ך  למוחזקה  ב"ז  ד"מ
 ."פוסקים הכלב

צטרפת  לכך מבו    אלא  במקום,  אין  הולכין  אחר  הרוב  כדי  לומר  שישראלים  הם,  לומרכ
שאלת  זהותם  וגיורם ל",  ל"ש  רפאל  זצ"עיין  במאמרו  של  הגר(התנהגות  התואמת  את  יהדותם  

 ).א"תנש, קובץ תורה שבעל פה לב, "ברית המועצותמשל העולים 

אין  מודעות  מספקת ,  לרבים  מאוד  מן  העולים,  כאשר  לדאבון  לב,  לומר  שבזמננו  אהרך  נא
הרי  שאין ,  זאת  בשל  תלאות  הגלות,  באשר  לצורת  ההתנהגות  המקובלת  בין  יהודים  מדורי  דורות

כעין  זה  מצאתי  בדברי .  כדי  להקליש  את  כוחו  של  הרוב,  ראל  סבאבהתנהגותם  השונה  מדרך  יש
 : שכתב, )ע קלג"אה, א"ח" (ובץ תשובותק"ב, ל"זצ ש אלישיב"ריגה

בזה  שאינם ,  אמנם  זה  ודאי  באלה  העולים  מרוסיא  אין  לראות  בזה  ריעותא"
שהרי  אפילו  יהודים  גמורים  הבאים  משם  אינם  יודעים ,  מתנהגים  כדת

 ."וותמשמירת תורה ומצ
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עיין ,  חרים  נקטו  כי  הנאמנות  היא  מטעם  שאינו  משקר  במילתא  דעבידא  לאיגלוייא .2
 : ל"וז, )א" עזטף  דיבמות (וסף יימוקינב

 מילתא  ד,בר  דכל  ליו  פל  עסומכין  ואמן  נני  אר  גו  אני  אשראל  יאמר  וא  באם"
 סליק  דוכבים  כובד  עההוא  מוכח  מהכי  ו,שקר  מלא  ווא  האגלויי  לעבידאד
 ."פסחים דמא קרק פירושלים בםסחי פאכלו

  ).א"ז עמף דיבמות  (א"יטברה כ" וכ

וכפי  שנתבאר .  ברא  נוספת  היא  מטעם  חזקה  דאין  גוי  אומר  על  עצמו  שהוא  ישראלס .3
 ):  וימן סא" חעזר האבן" (גרות משהא" הבדברי

 אמן  נני  אשראל  יאמר  ובא  שבאדםז  ד"  מף  דבמותש  י"ראו'  לתוס  דנראה"
 ראינום  שוקא  דינוא,  ם  השראל  יהדות  יתורת  בנינופ  לבאין  הרוב  דשוםמ
 רוב  הוו  השראל  יהוא  שבד  למירתם  אל  עף  אלא  אמצות  וורה  תומריש
 מדינות  הכל  בשראלים  יהם  שצמם  על  עאמרו  יאם  ל"עכו  דשוםמ,  שראלי

 מתביישים  ושראל  יונאי  שם  הולם  כאולים  ו"העכו  דרובא  דרובא  שידועש
 ." שראלים יהם שומרל

שדן , )17' עמ, תחומין יב(א "מ פרבשטיין שליט"ה בארוכה בקונטרסו של הגרמעיין בכל זו
ם  נאמנותו  של  האומר  ישראל  אני  מבוססת  על  הקושי  של  הגוי  להראות  התנהגות  של אשאלה  הב

התנהגות  המקובלת  בין הורת  צהכולל  את  ,  שהרי  עליו  ללמוד  סדר  הנהגות  שלם  וקשה,  יהודי
וכדמשמע ,  ההנחה  שבדרך  כלל  הגוי  אינו  רוצה  להיות  יהודיאו  שהנאמנות  בנויה  על  ,  יהודים

 .ש"עיי, מ"באג

כאשר  חי  והוחזק  במשך ,  מכח  חזקה,  לקבל  אמירתו  של  אדם  שהוא  ישראלי  יתןנמו  כן  כ .4
 ).א"פ עף  דדושיןק(חזקות  הל עשורפין ווקליןסכדקיימא לן ד, השנים כישראלי

ובץ ק(ל  "זצ  ש  רפאל"רגאמרו  של  המב,  )א'  יסע  "אהז  "ח  (ביע  אומרית  "ושב  ודעיין  וע
 הדות  יבירוריר  ל"פדבו)  שם(בתחומין    מ  פרבשטיין"רמגהשל    בקונטרסו  המקיף,  )ע  לב"תושב

 ).בתחילתו( א לקח, רושלים ידתית המועצהי ה"שע

 אמנות אדם על יהדותו כאשר טוען שהוא מאומץנ .ג

ונבאר ,  ד"יכים  בנדואינם  שי,  והנה  לכאורה  נימוקים  אלו  שהועלו  מפי  ראשונים  כמלאכים

 . הדברים

לשם .  מדין  רוב]  'ב[לקבוע  את  יהדותה  של    יתןנ,  יש  לדון  האם  גם  במקרה  שבפנינו,  אשיתר
". כל דפריש מרובא פריש"שלגביה נוכל לומר , ה אנו דניםיודותאעלינו לבחון מהי הקבוצה , כך

  נאמר  שהדיון  הוא  על אך  אם,  הרי  רובם  גויים,  אהבממנה    אנשי  המדינה  ודותאאם  הדיון  נסוב  
 . הרי רובם ישראלים, קבוצת העולים מאותה מדינה

לגבי סיעה של בני אדם כשרים שהגיעה למקום ) א"ו עטדף (כתובות ' מצינו בגמ ומהדדון  נ
לא  הורע  כח  הרוב  של ,  ואף  אם  הגיעה  ממקום  שרובם  פסולים,  שנידונת  כרוב  כשרים,  מסוים
 ): אק "ז ס' יסע "אב (א"זוחל ה"דז, הסיעה

, כיון דרוב העוברים כשרים, הם פסולים, דאפילו  אם  רוב  העיר שבאו ממנה"
 ."אין רוב הפסולים שבעיר מפסידים כלום מרוב הסיעה
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אם  נדע  שרובם ,  שהעולים  היוצאים  מרוסיה)  שם(מ  פרבשטיין  "הסיק  הגרמ,  אור  זאתל
ן  כפורש  מסיעה  שרובה יידו,  ואם  יפרוש  אחד  מסיעה  זו.  יידונו  כסיעה  בפני  עצמה,  יהודים
  .מדין כל דפריש מרובא פריש, ונפסוק עליו שהוא יהודי, יהודים

אפשר  שעדיין  אין  זה  נוגע ,  יהודים  םההנה  גם  אם  נגדיר  שרובם  של  העולים  לארץ  ישראל  ו
שאלת  יהדותם  של  עולי  חבר  העמים  מתעוררת  רק  כאשר  הם ,  שבדרך  כלל  שוםמ,  ד"לנדו

ספק  שמתעורר  באשר   לכשהרי  קודם  לכן  אין  ,    ישראל  כעוליםמגיעים  לבירור  יהדותם  בארץ
הרי  זה  כמי  שפורש  מקבוצת ,  ולכן  כאשר  מופיע  בפנינו  אדם  לצורך  בירור  יהדותו,  ליהדותם

 . וכל דפריש מרובא פריש, שרובם יהודים, העולים

יש  מקום  לומר  שהספק  לגביה  התעורר  עוד  קודם  הצטרפותה ,  ]'ב[לגבי  ,  ה  שאין  כןמ
המקום  ממנו ,  בשעה  שנעקרה  מאותו  בית  פרטי  בעיר  כותאיסי,  העמים  חברמ  העולים  לסיעת

 . לדבריה, נלקחה לאימוץ

 אםהשהרי  שני  העדים  קרובי  משפחת  ,  כאורה  הספק  לגביה  נוצר  במקום  הקביעותל
והגיעו  לבית  פרטי  ברחוב ,  ד  וסיפרו  כי  נסעו  לעיר  כותאיסי"הופיעו  בפני  ביה,  המאמצת

, שהם גויים, לכן  גם  אם  לא  נלך  אחרי  רוב אנשי המקום,  מסרה  להם  את  התינוקתושם  נ,  אמיניוש
, ונדון  בה  כמחצה  על  מחצה  כיון  שפירש  לפנינו,  פ  יש  לנו  ללכת  אחר  מקום  הקביעות"עכ

אם  כי  לדברי  העדים  הרי  התינוקת  נלקחה  מבית  של ,  )ג'  קי  סעי'  יס(ד  "ע  יו"כמבואר  בשו
כ  נאמר  שעצם  העובדה "אא,  ומהיכי  תיתי  להחזיק  איסור,  וואם  כן  הם  אמרו  והם  אמר,  יהודים

 .עובדה ידועה אף בלא עדותם יאהשהתינוקת נלקחה מבית בעיר שרובה גויים 

, ד  נחשב  הדבר  שהשאלה  התעוררה  רק  בארץ  ישראל"יש  לדון  כי  אולי  אף  בנדו  בכללו
לא  התעוררה שהרי  כאשר  נלקחה  לאימוץ  ,  ד  לצורך  בירור  יהדותה"מגיעה  לביה]  'ב[כאשר  

י "א  בדברי  הנובק  מ"סד  '  יסע  "ש  אה"ועיין  נדון  דומה  בפת(ע  "וצ,  שאלה  מעשית  בדבר  יהדותה
 ).ובעל הנתיבות

כאשר  דנים  על  יהדותם  של ,  לל  שייך  ללכת  אחר  הרוב  כאםהיש  לדון  באופן  עקרוני  ,  נוסףב
) שם,  ותקובץ  תשוב(ל  "זצ  ש  אלישיב"ריגולכאורה  נראה  מתוך  דברי  ה,  עולי  חבר  העמים

הרי  דינם  כמשפחה  שקרא  עליה  ערער ,  דמאחר  שיש  ביניהם  כשלושים  אחוז  נישואי  תערובת
 .ולכן צריך לברר ולא לסמוך על הרוב או החזקה, )ה 'סעיב ' יסע "עיין אה(

כך ליש  אםהלינו לדון ע, מוחזקת  כיהודיה  במשך כל השנים]  'ב[ם  לגבי  עובדת  היותה  של  ג
ם תבנה  כי  היא  בהעל  סמך  הו  תנהגותה  כיהודייה  היה  אליה  וחס  הסביבהיכאשר  ,  משמעות

, 588549/1ד  "ועיין  בפס.  ומסתבר  כי  הבנה  זו  בטעות  יסודה,  הביולוגית  של  זוג  הורים  יהודיים
בדעת [א  "י  אושינסקי  שליט"וקבע  בו  הגר,  שעסק  אף  הוא  בבירור  יהדות,  ד  הרבני  בחיפה"מביה

 :יכ, ]מיעוט

 ו  אכניםי  ש"ע,  טעות  בקבעה  נהיא  ותכן  יאשרכ,  "וחזקותמ  "ל  עדבר  ליןא"
 ה  זמך  סעלו,  הודיה  יהיא  שמבקשת  לספרו  שעלה  במשפחת  מכריםמ
 חליף  מיאה"  וחזקותמ  ...  "כתובה  וחופה  בנישאה  שגוןכ,  יהודיה  כתנהגהה
 מקור  היא  ההמוחזקות  שולים  תאנוו,  קורה  מדוע  יא  לאשרכ,  ראיהל
, "וחזקותמ  "ותה  אל  שקורה  מת  אודעים  ינו  אאשר  כךא,  יהדות  ההנהגותל
 חוקרי  ה"  עמתוארות  הנסיבות  הפיכ,  טעות  ביה  ההמקור  שבורים  סאנוו

 ל  שהדותה  ית  אקבוע  לדיכ,  "וחזקותמ  "ין  דל  עהסתמך  ליתן  נאל,  לפנינוש
 ." מבקשתה
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, שדנו  אף  הם  בחזקת  יהדות  למאומצת)  תה'  עמ,  ב"חי  (ד  ירושלים"ספכעין  זה  מצאתי  בו
ויצא  עליו  קול  שהוא  בן ,  לגבי  מי  שהוחזק  שאביו  כהן)  ב"ו  עכף  ד  (תובותכבודימו  זאת  למובא  
, ואף  ששם  מדובר  על  כהונה.  והורידוהו  מן  הכהונה  עד  שיבדקו  את  הדבר,  גרושה  או  חלוצה

נראה  שגם ,  כיון  שאין  יודעים  מיהי  אמה,  כאשר  יש  ריעותא  בייחוסה  של  המבקשת,  מכל  מקום
ות  בה  הוחזקה  המבקשת  אינה  דוחה  את  חוב  הבירור ולכן  חזקת  היהד,  בישראל  יש  לחשוש

ל  שאין  לסמוך  על  חזקת "יב  זצשש  אלי"ש  שהביאו  בשם  הגרי"ועיי,  אריעותהתוצאה  מכשנגרם  
אם  יוכח  שהיא ,  והצריכה  לעבור  גיור  מספק,  הביולוגית  אםהכאשר  אין  ידוע  מיהי  ,  יהדות

 .שומרת תורה ומצוות

 הודיםאמנות אדם על יהדותו כאשר גדל בין ינ .ד

אינה  שייכת  במי  שגדלה ,  לפיה  אין  גוי  אומר  על  עצמו  שהוא  ישראל,  כי  אף  החזקה,  נציין

בין  אם  נאמר  שהחזקה  מבוססת  על  הקושי  של  הגוי  להראות  התנהגות  של ,  בבית  יהודי

ובין  אם  נאמר  שהנאמנות  בנויה  על  ההנחה  שבדרך  כלל  הגוי  אינו  רוצה  להיות ,  יהודי

וודאי  שאין  לו ,  ימיו  בין  היהודים  אין  לו  כל  קושי  לנהוג  כמותםשהרי  מי  שגדל  כל  ,  יהודי

 .בושה להזדהות כיהודי

כפי  שיש  שכתבו ,  אין  שייכת  חזקה  זו,  כאשר  יש  לאדם  תועלת  באמירת  יהודי  אני,  בכלל ו
 .הזדהו כיהודים, לארץה שבשל כדאיות כלכלית בעליי, בנוגע לעולים לאחר שנות התשעים

הדבר  יזיק  למעמדם  ואף ,  בקשים  יש  חשש  שאם  לא  יוכרו  כיהודיםד  למ"בנדו,  תירה  מכךי
ודאי  שאין  שייכת  החזקה  שגוי  אינו  אומר  על  עצמו  שהוא ,  יימנע  מהם  להינשא  כפי  חפצם

ורבים  מעמי  הארץ  מתיהדים  כי  נפל  פחד ):  "זי,  ח  (גילת  אסתרמוכעין  זה  מצינו  ב,  ישראל
דלא כתוב " פת אמתש"שהביא בשם ה) קו' מע, מועדים" (מרי אמתא"ועיין ב, "היהודים עליהם

. אלא  שעשו  עצמם  כאילו  הם  יהודים,  דהיינו  שלא  באמת  התגיירו,  "מתיהדים"אלא  ,  "מיהדים"
 ין  דסקיפז  הובא  ב"עיכ(נמצאנו  למדים  כי  פחד  עשוי  להביא  אדם  להתחזות  ליהודי  .  כ"ע
 ).בנצלא נ"גרהבשם  א ל'מע, א" חרושליםי

אינו  שייך ,  טעם  לנאמנותו  של  אדם  להכריז  על  עצמו  כיהודיכן  גם  נימוק  זה  שהובא  כל
 . ד"בנדו

 ד"אמנות אדם על יהדותו לאחר שנחשד הוא או קרוביו כי שיקרו לביהנ .ה

, לפיו  הנאמנות  היא  מטעם  שאינו  משקר  במילתא  דעבידא  לאיגלויי,  גם  הטעם  שהזכרנו

שהרי ,  בשקר  יסודה,  זההרי  הורתו  של  תיק  בירור  יהדות  ,  ראשית.  לכאורה  אינו  שייך  כאן

ואף  אם  נקבל  את  גירסתה  של .  ד  את  דבר  האימוץ"בני  המשפחה  הסתירו  ביודעין  מביה

י מה "דבר שיש להטיל בו ספק עפ[ד גילה את אוזנה "שאכן  לא  ידעה  על  כך עד שביה,  ]'ב[

כ "וא,  ]'ב[ובכלל  זה  בעלה  של  ,  ד  שכל  העיר  ממנה  הגיעה  ידעה  מהאימוץ"שנאמר  בביה

יודעת  על  דבר ]  'ב[כל  סביבתה  הטבעית  של  ,  שקרוב  ליובל  שנים,  ות  על  הדעתקשה  להעל

שהחזקה  אינה  שייכת  במקום ,  עדיין  יש  לומר,  ]והיא  היחידה  שאינה  יודעת  על  כך,  האימוץ

ובכגון  זה  שאין ,  בו  קיים  קושי  לגלות  את  הדברים  שאירעו  במקום  מרוחק  לפני  שנים  רבות
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ד  של "וכעין  זה  מצינו  בפס,  ר  שאינו  חושש  לשקראפש,  כאן  מילתא  דעבידא  לאיגלויי

 .)885943/1תיק , ד ירושלים"ביה(א "ש שפירא שליט"הגר

 צורך בבדיקת יחוס קודם נישואיןה .ו

מצינו  בגמרא ,  קודם  שבאים  עמו  בקשרי  נישואין,  לגבי  הצורך  בבדיקת  ייחוסו  של  אדם

 ): ב"דף עו ע (קידושיןב

 ."ומדות ען הותשר כחזקת בשפחות מלכ: ומרים אחכמים"

 ):ב' י סעזר האבן (ורטה תבכ

 ינשא  ליבא  ששה  או  אאיש  ו,ומדות  ען  השרות  כחזקת  בתמן  סארצות  הכל"
 ריך  צשה  אישא  לבא  שיש  אירשי  פ"ש  רבל  א,לל  כחריהם  אבדוק  לריך  ציןא
 ל  כאמר  דא  הפירושו,  ה"רמכ  ה"  וכ,ישיאוהו  שודם  קחריו  אבדוקל
 בדוק לין צריך אשרות כזקת חיה ליתא דאן מיינו השרות כחזקת במשפחותה
 ריך  צ,דועה  ישפחתו  מאין  שגון  כ,שרות  כזקת  חיה  ללית  דאן  מבל  א,חריוא
 לינשא  משרות  כוזהרו  הלא  די  פל  עף  אאמן  נחד  אד  עאין  ו,יוחסים  לאיהר
 א  לשראלית  יישא  לא  בם  אהל  קסולי  פבל  אהונה  כסולימ  פ"  הפסוליםל
 משפחות  הכל  דלישנא  ד,נ"לו.  כ"  ע.וא  הבד  עמא  שאיה  רמייתי  דד  עבקינןש
 ."זקה חיה לאית דמאן באיירי דדבריו כשמע מינו אשרות כחזקתב

 ן  השרות  כחזקת  בשפחות  ממשמעות  דברי  חכמים  שכל,  ה"שלדעת  הרמ,  וצא  אפואי
אולם  כאשר  מגיעה  לפנינו .  אין  צריך  לבדוק  אחריה,  היא  שמשפחה  המוחזקת  ככשרה,  ומדותע

ולדעתו ,  אולם  הטור  חולק  על  כך.    צורך  בראיה  לצורך  ייחוסםיש,  וכרתממשפחה  שאינה  
כל  עוד  לא  יצא ,  חזקת  כשרות  ביאה,  משמעות  דברי  חכמים  היא  שגם  משפחה  שאינה  ידועה  לנו

 .לגביה ערער

 :דסתם וכתב, משמע שסובר כטור) ב 'סעיב ' יסע "אה (רוך עולחןשה לשוןמ

 ".להכתח להם מישא למותר ושרות כחזקת במשפחות הכל"

 :ל הבאר היטב"וז, ה"סובר כרמ" ית הללב"שה ביאה) ק ד"ס, שם (אר היטבבבו

דלא  אמרינן  שהוא ,  מי  שאין  משפחתו  ידועה  לנו,  ה"בטור  כתב  בשם  הרמ"
י  שבא  מארץ מ:  וכן  כתב  בית  הלל.  ש"ב.  לכן  יש  להחמיר,  בחזקת  כשרות

ראיה אחרת  הן  איש  או  אשה  או  בחור  או  בתולה  או  אלמן  או  אלמנה  צריך  
ואף  שמתנהגים  כדת  ישראל  ומדברים  בלשוננו  ויודעים  בכל ,  שהוא  ישראל

וכן  הוא  תקנות  מדינות  ליטא  שאין ,  כ  צריכים  ראיה"אעפ,  היהודים  ביט
, ומאיזה  משפחה,  כ  שיש  לו  ראיה  שהוא  ישראל"לסדר  שום  קידושין  אא

 ."ש"עי, קמט' א סי"ט בתשובה ח"מהרי כ"כו, ש"עי

 :ל"וז, ה"הכריע שלא כדעת הרמ) א 'סי עזר הבן אז"ח (ומר אביעית "בשוו

 אין  שי  מאפילו  שפוסקים  הל  כעת  דהל  קיסולי  פשש  חעניןל,  לכה  הולענין"
 ם  גאמןנ,  ני  אשראל  יאומרו,  חוקה  רארץ  מבא  שגוןכ,  שפחה  מזקת  חול
ה "רמ  הולתיז,  ומדות  ען  השרות  כחזקת  במשפחות  הכלש,  שה  אהשיאול
 יה  לסבירא  דמחבר  המרן  לייחס  שמואל  שהבית  כדלאו,  ה  זל  עחולקש
 אלףת  ה"שו  בלוגרש  ק"הר  מגאון  הכןו...  ביארנו  שכמוו,  ליתאו,  ה"הרמכ
 מואל  שבית  החשש  שמהו,  תבכ)  ו  טימן  סעזר  הבן  אלקח  (למה  שךל
 נו  איןא,  הנשא  לבאים  האשה  ויש  אכל  שאמת  בנהגינו  מנהה,  החמירל
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 סוברים  הדעת  כוהגיםנ  אנו  שפנימ,  לל  כשפחותיהם  מחר  אדורשים  ווקריםח
 ...דיעבד  כיה  לוה  ההנשא  לאוסרים  לחוש  נאם  שבפרטו,  הכי  ליישינן  חלאד

 הם  שמצהירים  ורוסיה  מעולים  הדין  המעיקר  שחתינן  נבהא  ולקינן  סבהא
, כונה  נינה  אהצהרתם  שדבר  לגלים  רש  ים  אקום  ממכלו,  ם  האמניםנ,  הודיםי
 ."עשה יכתורהו. יטב הלדרוש וחקור לריךצ

ד "שהרי  התברר  כי  שיקרו  לביה,  ד  שיש  רגלים  לדבר  שהצהרתם  אינה  נכונה"בנדוהנה  ו
 .פשוט הוא שלכולי עלמא יש לחקור ולדרוש היטב בדבר, בתחילה

 דות בני המשפחה המאמצת על דבר האימוץע .ז

אחיה  וגיסתה  של ,  ו  הגיעו  לבית  הדין  שני  בני  משפחה"ד  סיון  תשע"והנה  בדיון  שנערך  בכ

, ביחד  עם  אימה  של  המאמצת,  פרו  שהם  אלו  שנסעו  לעיר  כותאיסיוסי,  האם  המאמצת

יצאו שני אחיה של היולדת עם , ]'ר[על הדלת היה רשום שם המשפחה , הגיעו לבית מסוים

רק האחים , הם  לא  ראו את האם הביולוגית,  לדברי  שניהם.  התינוקת  והעבירו  אותה  אליהם

שהעדות  המרכזית  המקשרת ,  וצא  אפואי.  היא  האם  הביולוגית]  'מ[שיצאו  אליהם  סיפרו  ש

 .היא עדותם של שני בני משפחה, כאימה הביולוגית, ]'מ[לבין ] 'ב[בין 

במי  שבא  מארץ  אחרת  ואין  לנו ,  ולהצריך  ראיה  החמירלשלאחר  שכתב    ית  הללבעיין  בו
עד ,  גזרתי  עליהם  שיפרשו  זה  מזהו  [...]  כן  הוריתי  הלכה  למעשהו:  "הסיק,  ידיעה  לגבי  יהדותו

 ".על פי קרוביהם' פיא, שיביאו ראיה שהם ישראלים

אך  נראה  שזה  דווקא  במקרה .  ראיה  לגבי  יהדות  הווה  מרוביםקדבריו  עדות  לש,  פואא,  וצאי
מה  עוד  שמשפחתה  ניסתה ,  מאומצת  יא  ה]'ב[ד  בו  ידוע  ש"כ  בנדו"משא,  רגיל  בו  אין  ריעותא

 שביאר) שם(מ פרבשטיין במאמרו "ש הגר"וכן  נראה ממ.  ד  ולהסתיר  את  הדבר"להערים  על  ביה
ך כוהביא  ראיה  מ,  תקנת  מדינת  ליטא  כחממעיקר  הדין  אלא    נהיבית  הלל  אהחומרתו  של  ש
ורק  מתקנת  מדינת  ליטא  יש ,  שמע  שמעיקר  הדין  אין  לנו  חששמ,  קיבל  עדות  קרובים  כראיהש

אין  להקל ,  מדינא  יאהרואים  גם  מדבריו  שבמקום  בו  חובת  הבירור  ,  מכל  מקום.  כ"ע  .להחמיר
 .בקבלת עדות קרובים

, לאם  המאמצת  ואהיוצא  שייחוסם  של  העדים  הללו  ,  אימוץהלאור  פרשת  ,  לא  שבעצםא
לגבי )  כח,  גל'  יס(מ  "ועיין  טור  חו[ולכן  אינם  פסולים  מחמת  קורבה  ,  ]'ב[ואין  להם  קשר  דם  עם  

 ורטכתב  ההרי  כבר  ,  ומשפחתה  ]'ב[ואף  שודאי  אוהבים  גמורים  הם  ל].  פסול  עדות  בחורגו
 ין  בו  לסולין  פהרי  שביניהם  שהבה  אחמת  מא  לרובים  קורה  תפסלה  שמה):  "לג,  גל'  י  סמ"חו(
ע "עיין  שו"  (דון  לסולין  פהן  שי  פל  עף  אהעיד  לשרים  כהשונא  ואוהב  הפיכך  לחובה  לין  בזכותל
 ). א 'סעי גל' יס

ון  הם ורק  לד,  שאוהביו  של  אדם  לא  נחשדו  להעיד  שקר  בשל  אהבתם,  מצאנו  למדיםנ
 אםהיש  מקום  לקבל  את  עדותו  של  אחי  ,  לכן.  פסולים  שמא  האהבה  תטה  את  ליבם  שלא  כדין

 ].'מ[כדי ליטול את התינוקת  תאיסיוכ עירב ]'ר[המאמצת שהוא זה שבא לביתה של משפחת 

 :כי) א 'סעי זל' יסמ "חו (ע"וששהרי נפסק ב, ליבי נוקפי עדייןשלא א

 ."ל להעידסופבה  כל עדות שיש לאדם הנאה "

 :שפסק) אכ' עיס, שם (ע"ושב ייןעכן ו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

17 

שיבין  עיקר  המשפטים  וידע ,  דברים  אלו  תלויים  בדעת  הדיין  ועוצם  בינתו"
ויעמיק  לראות  אם  ימצא  לזה  העד  צד  הנאה  בעדות ,  דבר  הגורם  לדבר  אחר

 ." הרי זה לא יעיד בה, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה, זו

יש  הנאה  מכך ,  ]'ב[הנחשב  כדודה  של  ,  המאמצת  אםה  כי  לאחי,  הלא  דבר  גלוי  וידוע  הואו
נוכל  להסתמך  על ,  כיצד  אפוא,  ואם  כן,  יוכלו  לבוא  בקהל  ישראל  ילדיהו,  תוכר  כיהודייה  ]'ב[ש

 .עדותו

אין ,  ה  ממוניתאאך  עדיין  מאחר  שאין  זו  הנ,  לומר  שאף  שלעד  זה  יש  הנאה  יתןנן  אמת  כי  ה
 :וכתב, שלא חילק בדבר)  יק"ס, שם (ך"שעיין ב אמנם, לפוסלו מלהעיד

 מי  ננאה  הום  של  שנגיעהד,  מון  מל  שגיעה  נעינן  בא  לדות  עגיעת  נעניןל"
 והטור)  ד"  העדותז  מ"פט(ם  "רמב  התבו  כדות  עענין  להרי  דועוד  [...]  סולפ
 ו זעדות בנאה הד צש יםא, חר אדבר לגורם הבר דדאפילו [...] קמןע ל"השוו
 ."דעי יאל, נפלאה וחוקה רדרך בפילוא

ט  לחלק  בין  הנאת  ממון  הפוסלת "שכתב  על  פי  המהרי)  ק  ד"ס,  שם  (חושן  הצותקך  עיין  בא
 :ל"וז, שאין בה כדי לגרוע מיכולתו של העד להעיד, לבין הנאה אחרת, מלהעיד

'   פימןמ  ס"ו  חלקט  ח"והרי  מתשובת  בהעלה  שה  מפי  לשה  קא  לה  זוכל"
 דרך  בפילוא)  ד"  התעדוז  מ"טפ(ם  "רמבש  ה"מו,  וקא  דמון  מנאת  הבעינןד
 הא  מזה  לאיה  רהביאש  ש"וע...  וקא  דמון  מנאת  המי  ניינוה,  נפלאה  וחוקהר
 ך  לאין  דב  גל  עףא)  ב,  ח  כנהדריןס  (זה  לה  זעידין  מכלה  האבי  וחתן  האביד
 ".זה מדול געתיה דקרבאמ

, דאם  לא  כן,  בעינן  הנאה  מבוררת  כדי  לפסול  את  העד,  ך"נראה  שגם  לדעת  הש,  מקום  כלמ
, הרי לכל אוהב יש הנאה מכך שאהובו יזכה בדין, נבאר את ההלכה המתירה לאוהב להעידכיצד 

 .ע בעינן הנאה מבוררת כדי לפסול את העד"אלא על כרחך דלכו

ב המאמץ אאם כי ביחס ל, המאמצת אםהכן נראה כי אכן ניתן להסתמך על עדותו של אחי ל
כמי  שגידל  את ,  מכל  מקום,  סול  להעידדאף  שאוהב  אינו  פ,  נראה  שלא  נוכל  להסתמך  על  דבריו

ומן  הסתם  גם  יש  לו  איזו ,  פשוט  הדבר  שיש  לו  הנאה  מבוררת  מעדותו,  במשך  שנים  רבות]  'ב[
בשונה  מעדותו  של ,  בנוסף  לכך.  לקבל  עדותו  א  ניתןלולכן  ,  נגיעה  ממונית  אפילו  בדרך  רחוקה

ולכן ,  ]'מ[פחתה  של  הרי  האב  המאמץ  לא  נכח  במסירתה  של  התינוקת  ממש,  המאמצת  אםהאח  
 .אין זו עדות מכלי ראשון

ד "העיד  בפני  ביהש,  ]'ב[של  ה  ירמעהגרוזינית  ה  דעד  הופיע  רב  ה"עוד  כי  בפני  ביה  וסיףא
ד  קשה  להסתמך  על  עדותו  מפני  שבדבריו  הוא  מעיד  כי  שמע "לענ.  יהודייה  כשרה  יאה]  'ב[כי  

בנוסף  לכך ,  לכן.  מאומצת  יאה  ]'ב[הוא  שמע  ש,  כמו  כן,  מסרה  ילדה  לאימוץ  ]'מ[על  כך  ש
, העד  לא  יכול  היה  לקשר  בבירור  בין  שני  הנתונים  שהעיד  עליהם,  שעדותו  היא  רק  עדות  שמיעה
כפי  שעולה ,  ]'מ  [י"עהיא  אותה  תינוקת  שנמסרה  לאימוץ  ]  'ב[והתקשה  לומר  בוודאות  כי  

 .מהפרוטוקול

 ?בר איסורעל ד דותעעדות על יהדות דינה כעדות על דבר שבערווה או  אםה .ח

נחשב  הדבר  כבירור  הנוגע  לאיסורין ,  יש  לעיין  האם  בבואנו  לחקור  אודות  יהדותו  של  אדם

, כי  מצד  אחד,  ביאור  הדברים  הוא.  או  שמא  יש  להתייחס  לכך  כעיסוק  בדבר  שבערווה

הפועל  היוצא  של  יהדותו  או  אי  יהדותו  של  אדם  אינו  נוגע  רק  לאפשרות  שלו  להינשא 
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סוף  כל  סוף  יש  נפקא  מינה  גם  לגבי ,  מאידך  גיסא.  אן  דבר  שבערווהולכן  אין  כ,  לישראלית

 .תפיסת הקידושין

בהם  עד  אחד ,  כבכל  ענייני  איסור,  ניתן  להסתפק  בעד  אחד  אםהמינה  לענייננו  תהיה    נפקאה
 . ואין דבר שבערווה פחות משניים, דחשיב כדבר שבערווה, יש צורך בשני עדים, או שמא. נאמן

, שהצריך  שני  עדים  בעדות  על  גירות  ,)הנ'  י  סע"ה  אק"מהדו  (יהודה  בודענת  "עיין  בשוו
 :ל"וז ,כבכל עדות על דבר שבערוה

 תגיירה  נא  לאם  שיורת  גבפרט  ובערוה  שבר  דקרי  מגיורת  ור  געדותד  ד"נלע"
 ."דים עני שריך צגירות הל עהעיד ל,ואם כן [...] ישראל לסורהא

 :הקשה על דבריו, )ף הענ, כזק' י סב" חד"יו (שה מגרותאת "בשוו

 בר  דוא  הנתגיירו  שר  גל  עאף  ויורת  גל  עשעדות[...]  ב  "נו  היטת  שועצם"
 רות  גכי  דלל  ככון  נא  לכאורהל,  איה  רלא  בסברא  מה  זאומר  ובערוהש
 ינו  ארות  גיקר  עא  הישות  אענין  לק  רנוגע  הבר  דוא  השראל  יקדושת  לנכנסוש
 להתנהג  והחיותו  לוגע  נעלמא  לגם  ותורה  הצות  מל  כחיובי  ללא  אה  זעניןל
 ותר משראל יקדושת בהוא שיון כממילא שקר, שראל ים עמו כבר דכל במוע
 בר  דדין  בוא  הה  זגם  שיה  למנאו,  קידושין  התופסין  וישראל  ביוחסין  לםג

 ני  שצריך  דדין  האמר  נבה  שסוטה  דבערוה  שהדבר  לללד  כ"ל  דיון  כבערוהש
 זה  ממילף  לאין  ובערוה  שבר  דוא  הנינם  עכל  שקידושין  וגיטין  לא  לכן  ודיםע
 ."רותג

 : הסיק כןל

 קדושת  בהכניסו  ללא  אישות  אעניני  לינו  אגרות  הענין  שגרות  במכל  מקום"
 גיטין  וסוטה  לדמותו  לין  אדאי  ו,אישות  לם  גה  זוגע  נממילא  שק  ר,שראלי
 רים  גם  הם  אנידון  השהיה  כאוליו.  בערוה  שדבר  לה  זהחשיב  לקידושיןו
 עתה  שקידושין  היו  הכבר  שחר  או  אישראל  וראליתש  יישא  לרוצים  ששעהב
 בערוה  שדבר  לה  זהחשיב  לקום  משי,  קידושין  התפיסת  לגרות  הנין  עניןד
 החשיב  לקום  מין  אכאורה  לר  גוא  הם  אדברים  השאר  לוא  השהנידון  כבלא
 ."ישות אעניני לם גועיל יממילאו, בערוה שדבר להז

באו  לבירור ,  ]'ב[בנה  ובתה  של  ,  שיםמאחר  שהמבק,  גם  לדברי  האגרות  משה,  כל  אופןב
ד  מאחר "אם  כי  יש  לומר  שבנדו[יש  להתייחס  לכך  כאל  דבר  שבערווה  ,  תונתםחיהדותם  ערב  

אזי  אף  שהנידון  כעת  הוא  בשאלת  יכולתם  של  בנה  ובתה ,  ]'ב[שעיקר  בירור  היהדות  נוגע  ל
ומצינו ,  על  הבניםולא    אםהשהרי  אנו  דנים  על  ,  אפשר  שאין  זה  נחשב  כדבר  שבערווה,  להינשא

 ].ש"עיי, )ק סימן ז"ע מהדו"אה(סברא דומה בנודע ביהודה 

בין  פסול )  ם"בדעת  הרמב(שכתב  לחלק  )  ו  טרק  ו  פשמעתתא  (מעתתא  שבשוד  יעויין  בע
 :ל"וז, מקרה י"עפסול המתחדש  ביןלבתולדה 

 מו  כמקרה  בנתהוה  שבר  דל  עהעיד  ללא  אאיסורין  באמןא  נ"  עמרו  אדלא"
 העיד  לבלא,  ינך  יתנסך  נמול  כ"ו  הזה  דונה  זו  ארושה  געשית  נו  זשה  אהעידל
 לל  חהואד,  חלוצה  ורושה  גן  בו  אמזר  מהעיד  לן  התולדה  בהל  קסולי  פלע
 ."אמןא נ" עין אזה בשראל יהל קו אהונה כקהל מלפוסלו ותולדהב

באיסורין  כאשר  העדות  היא  על  ייחוסו  של   חדאפי  דבריו  לא  שייך  דין  נאמנותו  של  עד  ל
 ].ל"ואכמ, שתמה עליו) ג, ו" (שערי יושר"ב עייןו[אדם מלידה ה
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 64'  עמ,  שם(מ  פרבשטיין  "ויעויין  עוד  במאמרו  של  הגרמ,  קוצר  היריעה  נסתפק  בזה  פאתמ
 ).ואילך

אם  כי   [המאמצת  אם  הדותו  של  אחיעעל    ך  ורקאסתמך  העולה  מכאן  כי  קשה  ל,  מקום  כלמ
, א"מוך  על  עסל  יתןנ,  שכאשר  ישנם  רגלים  לדבר)  הנ-דנ'  יסע  קמא  "אה(י  "ין  בתשובת  הנוביעוי

 .]כמו אחר קינוי וסתירה

 דות נשים על אימוץ ע .ט

בשעת מסירתה , לדבריו, אשר נכח, כי בנוסף לעדות אחיה של המאמצת, כבר הזכרנו לעיל

נכחה  אף  היא  בשעת ,  ולדבריה,  הופיעה  אשתו  של  אח  נוסף  של  אם  המאמצת,  של  התינוקת

 .האימוץ

ס "מ  סו"חו  (א"מרש  ה"מ  י"פע,  כי  יש  מקום  לשקול  לקבל  את  עדותה,  עניות  דעתינראה  לו
 :ל"וז, )יד' סעי לה

 שרים  כנשים  אכיחא  שלא  דמקום  בפילו  אסוליםפ,  פסולים  הלו  אוכל"
 כלו,  )י"בכ  ה"  וכמון  מזקינ'  הח  מ"פם  ב"הרמב  ותשובהא  ב"רשבה  (העידל
 גילים  רנשים  אאין  שבמקום  דוא  הדמונים  קתקנתא  ד"  יבלא,  דינא  מהז
 לא  וגילה  ראשה  שקראי  אבר  דשאר  בו  אשים  נל  שבית  הכנסת  בגוןכ,  היותל
 גילים  ראיןו,  לה  שהן  ולונית  פשה  אבשה  ללו  אבגדים  שומר  לגוןכ,  נשיםא
 )."וחסיןי' י'  פאגודהג ו"נש' יה ס"ת (אמנות נשיםנ, זה בדקדק לנשיםא

הוא  דבר  שדרכן  של ,  ברתה  מעיר  לעירובוודאי  הטיפול  בה  והע,  הנה  אימוצה  של  תינוקתו
, לצורך  העברתה  לאם  המאמצת,  ולכן  קבלתה  של  התינוקת  בבית  אימה  יולדתה,  בו  עסוקלנשים  

וגיסתה  של ,  ד  נכלל  בתקנת  הקדמונים"ולכן  אפשר  שאף  נדו,  נשים  י"עהוא  דבר  שרגיל  שייעשה  
בר  אומר  שגברים אין  הד,  ואף  שבמעמד  זה  נכחו  גברים.  האם  המאמצת  תהיה  נאמנת  על  כך

ושני  אחיה  פרשו ,  אלא  מפני  שהוריה  של  האם  הביולוגית  נפטרו,  רגילים  להיות  במעמד  שכזה
בפרט  לאור  הקושי  הרב  שהיה  מנת ,  מובן  שהם  אלו  שיימסרו  את  התינוקת,  את  חסותם  עליה

המאמצת  נבעה  מכך   אםהגם  נוכחותו  של  אח  .  חלקה  של  האם  הביולוגית  במסירתה  של  בתה
 יתןנאך  ככלל  ,  שהעביר  את  הגיסה  עם  התינוקת  לעירה  של  האם  המאמצת,  הנהגשהוא  היה  

ועיין (ולא  אנשים  ,  לומר  שבהחלט  התרחשות  כזאת  היא  מסוג  האירועים  שנשים  נוכחות  בהם
 ).ע"וצ, ט"ש סק"בפת

הוא  נאמנותה  של ,  שהמקור  לנאמנות  נשים  בדברים  אלו)  נג  שסימן  (דשן  הרומתתב  עייןו
 ).ב"ג עעף דקדושין (לומר תינוק זה יצא ראשון והוא הבכור , תדהיינו מילד, חיה

 :שכתב) חנ' י סמ"ו חניינא תמהדורא (יהודה בודענעיין ב, מכך תירהי

 האמין לש יז אכיחי שא לאנשים וכיחי שנשים שבמקום שדבר הורש שאבל"
 נאמנת  שגמרא  הדברי  מזה  למךס'  פי  אישו.  חוד  לתקנה  הצד  מלא  ונשיםה
 ."כור בהז ומר לחיהה

, מעיקר הדין יאה, וכחות בדרך כלל נשיםנבהם  ,נאמנותה  של  אישה  בתיאור מצבים,  לומרכ
ד  בו  אף  אנו  עוסקים "ממילא  בנדו.  המקור  לכך  הוא  נאמנותה  של  מיילדת,  וכפי  שהזכרנו  לעיל

ובאירוע  מורכב  של  העברת  תינוקת  בת  כשבועיים  מאימה  יולדתה ,  ללידה  קשוריםהבעניינים  
שנכחה באותם , לקבל  את  עדות  גיסתה  של  האם  המאמצת  יתןנאזי  נראה  ש,  המאמצת  אםהלחיק  

 .רגעים הרי גורל
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ביתה  הביולוגית  של   יא  ה]'ב[ד  שני  עדים  המעידים  על  כך  ש"שיש  בידי  ביה,  וצא  אפואי
 . ידועה כיהודייהה, ]'מ[

, אמצתקרובי  המשפחה  המ,  ד  הספק  שמא  בכל  זאת  דברי  העדים"שעדיין  קינן  בביהא  לא
לאחר ,  ד  להעניק  אישור  יהדות"ואולי  זו  גירסה  חדשה  שנועדה  לשכנע  את  ביה,  מתואמים  םה

העובדה  ששני  העדים   יאה,  אחת  הנקודות  שהעצימו  חשד  זה.  שהגירסה  הקודמת  לא  עלתה  יפה
ששכן  ברחוב ,  ]'ר[עד  כדי  כך  ששניהם  אמרו  שנכנסו  לבית  משפחת  ,  תיארו  תיאור  דומה

ששני  אנשים  מבוגרים  זוכרים לאחר כחמישים   תכןיכיצד  .  היה  מפליא  ביותרתיאור  זה  .  אמיניוש
שכלל ,  כל  זאת  בעיר  זרה,  בו  שוכן  בית  שביקרו  בו  פעם  אחת  בחייהם,  שנה  את  שמו  של  הרחוב

 .לא התגוררו בה

, פרק  זה  בורר  (רושלמייה  י"פע,  )ב  לימן  ג  ספרק  (סנהדרין  בש"ארמזכיר  את  דברי  ה  דברה
 ):הלכה ז

 וה  ההכי  וכי  ההדי  סמי  חוה  הד  כקר  חוה  הכוונא  מהדי  סמי  חוה  הד  כרבא"
 ושש  חיהה'    אלשון  בכיוון  בדותן  עאמרו  שדים  עואה  רשהיה  כירושפ.  כויןמ
 ם  אבלא.  ותם  אדורש  ווקר  חהיה  ושונם  לוונו  כחת  אבעצה  ון  הקרנים  שמאש
 קר  חא  לכה  בומר  אזה  וכה  בומר  אה  זלאא'    אלשון  במש  מומרים  איו  האל
 ."כחשה הלא בכוונת מדותן עתהאש קר

 ): י 'סעי חכ' י סמ"חו (רוך עולחןשה סקפכן ו

 משקרים  שחוש  לשי,  משמ'    אלשון  בכוונת  מדותן  עומרים  אעדים  האם"
 ."ותם אלדרוש וחקרם לצריךו, שונם ליוונו כחת אבעצהו

 .כפי שנפרט לקמן, ד ניסה להוסיף ולברר"ביה אכןו

  יהדותדיקת רקמות ממת לצורך בירורב .י

עלתה ,  כאשר  נראה  היה  שאין  אפשרות  להגיע  באופן  ברור  לחקר  האמת,  בשלב  מסוים

שיאשר או ישלול קשר דם , אפשרות  לנסות  לברר  את  נכונות  הדברים  באמצעות זיהוי גנטי

 ". האם הביולוגית "–] 'מ[לבין ] 'ב[בין 

,   ישימה  במקרה  זהאינהֵפק  לאחר  שנוכחנו  לראות  כי  עריכת  גיור  מָס,  נשקלה  פשרות  זאתא
ויוצאי  חלציה  לא  יקפידו  בשמירת  מצוות  באופן  הנדרש  כדי  שהגיור   ]'ב[שש  סביר  שחבשל  

 .יעשה כהלכתו

קטע ,  שיער,  טיפת  דם  –הוי  הגנטי  יכול  להיקבע  באמצעות  נטילת  חלק  מרקמת  המנוחה  יזה
טן קחלק  ת  טילנעל  ידי    יהויהזלבצע  את    יתןנ,  גופות  שעבר  זמן  רב  מיום  שנקברוב.  'עור  וכדו

את .  א  הדרוש  לזיהוי"הפיק  ממנו  את  הדנלהיה    ייתןנ,  ובדעיווסק  יראחר  שלש,  עצם  הירךמ
 יתןנועל  פי  זה  ,  ]'ב[עם  בדיקת  הרקמות  שתערך  ל  המטען  הגנטי  שיתקבל  ניתן  יהיה  להשוות

 ].'מ[היא אכן בתה הביולוגית של ] 'ב [אםהיהיה לקבוע 

 .אינו פשוט כלל ועיקר, צעות נטילת דגימה מנפטרמהלך כזה של בירור יהדות באמ, ולםא

 :)א" עקנה (תרא בבאבמפורסם בענין זה מובא בגמרא בה עשמ

 ערערו  ושפחה  מני  בבאוו,  מת  וביו  אנכסי  במכר  שאחד  ברק  בבני  במעשה"
 מרא? בודקו להומ: קיבא עבי רת אשאלו ובאוו,  יתה  משעת  ביה  הטן  קומרל
 ."יתה מאחר להשתנות לשויין עימניןס, עודו ;נוולו לשאין רתם איא: הםל
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שם  הגמרא  שוללת  אפשרות  לנתח  גופת  נרצח  כדי ,  )ב"א  עיף  ד  (וליןחעיין  גם  בגמרא  בו
, או  שמא  לנרצח  היה  כבר  דין  טריפה,  לבדוק  אם  הרוצח  אשם  בהריגתו  של  אדם  בריא  ושלם

הנימוק ".  טל  קילאט  קגברא"ו,  שאינו  יכול  להמשיך  ולחיות  בגינו,  דהיינו  שהיה  בו  מום  מוקדם
 .וא מחמת ניוול המתה, לאסור בדיקה זאת

מצינו  נימוק  נוסף  שיש  בו  כדי ,  בענין  זה  של  פתיחת  הקבר  ונתיחת  הגופה,  ירה  מכךתי
) ק  ז"סג  סש'י  סד"יו  (שובה  תתחיפוכמובא  ב,  לאסור  על  פתיחת  הקבר  אף  בלא  נתיחת  הגופה

 הלביש  לשכחו  ונקברו  שתים  משני  במיץג  מ"הר  מגאון  השם  בכתב  שאיר  יוותחבשם  תשובת  
 פתוח  לציווה  ו,בן  עשרים  שנה  מחות  פיה  האחד  המתים  ו,תים  מתכריכי  למנהג  הןמ'    אלבושמ
ת  קברו  של   אבל  א,דין  הרדת  חין  אבקטן  שמפני,  בגדים  הן  מחסר  שה  מהלבישו  לקטן  הת  קברא

, נביא  הלמוא  שמקור  שהביא  לכך  הוא  מדברי  ה.דין  הימת  ארדת  חטעם  מפתוח  לין  אהגדול
 ".רגזתני להעלות אותי הלמה: "אמר, שכאשר שאול ביקש להעלותו באוב

ניוול .  א:  בגינם  יש  להימנע  מפתיחת  הקבר  ונתיחת  המת,  שיש  שני  טעמים,  וצא  אפואי
 .הדין רדתח. ב. המת

עיין ,  יתן  להתיר  את  נתיחתו  של  המתנבהם    מצינו  בדברי  הפוסקים  כי  יש  מצבים,  מנםא
 עיין  עוד  בתשובת  ו).לוש'  יד  ס"יו  (ופר  סתםחת  "ושו)  יר'  יד  ס"ות  י"מהדו  (הודע  ביהודנת  "שו
בה  עסק  בפתיחת  הקבר  לשם  זיהוי  נפטר  והתרת  אשתו ,  )רלא  'סי  א"  חק"מהדו  (משיב  וואלש

 :ל"וז, העגונה

, נוולו  למכווןו  צורך  ללא  שחנם  בושין  עם  אק  רייך  שא  למת  היוולנ  באמת"
 גם  ו,יוול  ניקרי  מה  זאין  ו,מעות  השביל  בק  רונוול  לדי  כושין  עין  אאן  כבלא
 ק  ר,נוול  לתכוון  מה  זין  אעיגון  הכבל  מהתיר  לשביל  בפותחין  הנשים  אאןכ
 כבל  מאשה  התותר  ששביל  ביה  ליחא  נעלה  בגם  ו,דול  גבר  דצורך  לם  איכ
 גונה  עקנות  תדול  גנין  עצורך  לעושין  שכל  דדאי  וזה  ד,ועל  כל  פנים...  עיגוןה
 סימנים  המצאו  יא  למא  שפק  סש  יהכא  דםפ  ש"הרש  מ"מו  יוול  נייך  שאל
 קרי  מא  לכלית  תיזה  איבוא  ששביל  בעושה  של  כנהה.  נוולו  לפשר  אי  אכןל
 כדי  בקנה  תיש  שכל  ד,פי  עניות  דעתי  ל,דין  הרדת  חשום  משייךש  ד"מ  ויוולנ

 ין  אמון  מבשביל  דף  א,ן  כאם  ו.דין  הרדת  חפני  משגיחין  מא  לאשה  התותרש
 ביםיחו מקרובים ה,ם כןא, מחילה  לניתן  דממון  בוקא  דיינו  ה,קרובים  בנוולל
 לקוחות  אהוי  דידי  מותר  מגונה  עקנת  תשביל  בבל  ארבתם  קשביל  בוותרל
 ."לנוולול ונו לבנאיה יוזי זנן אאמרוד

שעסק  בנטילת  קרום  עין  ממת  כדי )  כז,  גכ'  י  סד"ו  יג"ח  (ומר  אביעית  "עיין  גם  בשוו
 עושה  הוהביא  חבל  פוסקים  הסוברים  כי  כל,  וח  עיני  עיווריםלפק,  להשתילו  בעינו  של  החי

 .ש"עיי. אינו נקרא ניוול, כלית תיזו אשבילב

יש  מקום  לומר  כי  כשם  שניוול  המת  אינו  שייך  כאשר  ההתעסקות ,  ל  פי  הדברים  האלהע
במקרה  בו  נערכת ,  כך  גם  אין  גדר  של  ניוול  המת,  להתיר  אישה  מכבלי  עגינותה  ועדה  כדינבגופו  

בתה  הביולוגית  ונכדיה   םהי  שככל  הנראה  מבו    למנוע  מצב  דיקה  גנטית  בגופה  של  נפטרת  כדיב
וכשם  שכתב  השואל  ומשיב  שנוח  לו  לאדם  שתותר  אשתו .  לא  יוכרו  כמי  ששייכים  לכרם  ישראל

ונכדיה  יוכלו  להקים  בית ,  וח  למנוחה  שבתה  היחידה  תוכר  כיהודייהנכך  מן  הסתם  ,  מעגינותה
 .בישראל

, ]'ב[קיים  סיכוי  שהבדיקה  תעלה  כי  אין  קשר  בין  המנוחה  שפתחו  את  קברה  לבין  ,  םנן  אמה
קבר  תעלה  שהקבור  בו התה  ערובה  לכך  שפתיחת  ייאך  הרי  גם  בנדונו  של  השואל  ומשיב  לא  ה

 אול  שברד  ספרו  באת  זיטתו  שהבהיר  ומשיב  ושואל  העל  בגאון  הוכבר  חזר,  הוא  אכן  הבעל
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דבר  באין שייך, דבר בפק סיש שףא ,ורך צאיזה לק ר,נוול לתכוון מאינו שכלד)  ז,עגש' יד ס"יו(
הובאו ו,  אריכות  בם  שיין  עניוול  כינו  מוגדר  אכלית  תאיזו  לן  כדי  להגיע  כעושה  שכל  ד,ניוול

 .ש"עיי, )יד 'ד סי"ח (ליעזר איץצת "דבריו בשו

פולשנית קשה  עד  מאוד  להתיר  את  פתיחת  הקבר  ולאשר  ביצועה  של  בדיקה  ,  האמור  מרותל
ויעויין  בדברי ,  לברר  את  הדברים  באופן  אחר  לשהואכיכוי  סכל  עוד  קיים  ,  בגופתה  של  המנוחה

, בענין  ניתוח  מתים  לצורך  לימודי  רפואה,  )ימן  קצטס  (הן  כעתדבספרו  ,  ל"ה  קוק  זצ"מרן  הגראי
 :ל"וז

 ותנו  איווהה  צ"הקבש,  ישראל  למיוחדים  ההאיסורים  מחד  אוא  המת  הניוול"
 ל  שטבע  הצד  מא  לסורות  אמאכלות  מוזהרים  מאנו  שמוכ,  גוףה  דושת  קלע
 ."דוש קוי גת"שי הקראםש, ישראל למיוחדת הקדושה הצד מלאא, גוףה

 :ל"וז, )שם (ליעזר איץצת "בשו יעוייןו

 ואה  רנשמהה:  כותבש)  ג"תשסת'  יס  (סידים  חספר  הדברי  בזה  בסיים  לויש"
, אשי רעל מסל הן מותםא וכל אהעוף ונאמר שיתה מאחר לגוף  לעושין  שהמ
, מת  למה  רשה  קכךל,  מת  שאחר  ללא  אשרו  בת  אעוף  הכל  אא  למת  שקודםו
 תורה  הן  מצינו  מריה,  גוף  הילות  זה  לשה  קנשמה  הלא  או  לכואב  שאל
 מכם  דך  אכתיב  ווף  לגעשה  שנה  מרואה  ואדם  המת  שאחר  ליה  חהנשמהש
 על  וצמןע  ל  ענשמות  הין  דואל  שוא  הרוך  בשוקד  היכ,  דרוש  אנפשותיכםל
' יס(ד  "יו  חופר  סתבת  כ"ו  שברי  דם  גזה  בלצייןו.  ם  שייןע'  כו  ובריהםא
 תורה  בכתוב  שמו  כנשמתו  לבזיון  ויוול  נש  יגוף  הניוול  בי  ככותבש)  ד"עק
 רתק  נהגוףו,  אדם  השה  עלקים  אצלם  ביכ,  לוי  תלקים  אללת  קי  כתו  ממליןב
 מה  כיש  שמום  כואהי  גל  שדינה  מותר  יה  זביזיון  הנשמה  לה  לגריע  ונשמהל
 ." ם שייןע, םואהגי מרועים גהמה שונשיםע

יש  לחלק  בין  פתיחת  קבר  לשם  זיהוי  הבעל  כדי  להתיר  אישה  מעגינותה  לבין ,  נוסף  לכךב
מה  שאין ,  שהרי  כדי  לזהות  את  הבעל  אין  מנוס  מפתיחת  הקבר,  בירור  יהדות  צורךלפתיחת  קבר  

אינה  נשואה ]  'ב[ד  בו  "בפרט  בנדו(יור  מספק  בו  קיימת  אפשרות  לערוך  ג,  כן  לגבי  בירור  יהדות
אף שכבר כתבנו כי עריכת גיור ). עומדת להינשא לכהן] 'ב[וכן  לא  ידוע  על כך שבתה של ,  לכהן

, ד  כי  הצדדים  לא  יקפידו  בשמירת  מצוות"בשל  התרשמות  ביה,  מספק  אינה  ישימה  במקרה  זה
ם  אורח  חיים  אשר  יאפשר  את ובידם  לקיי,  מכל  מקום  גם  דבר  זה  רובץ  לפתחם  של  המבקשים

 .גיורם כדת

 ד"תונים חדשים שהוצגו בפני ביהנ .יא

ד "לא  עלה  בידי  ביה,  ]'ב[לאחר  מספר  דיונים  שהתקיימו  בניסיון  לברר  את  יהדותה  של  

וילדיה  יוכרו ]  'ב[ד  ניסה  כל  שביכולתו  למנוע  מצב  בו  "ביה,  מחד.  להוכיח  את  דבר  יהדותה

היה  קושי  בקבלת  מידע  מהימן  אודות  פרשיית ,  דךמאי.  כמי  שאינם  שייכים  לכלל  ישראל

גם  אם  יכולים  היינו  במקרה  דומה .  מלפני  כחמישים  שנה  בגרוזיה]  'ב[אימוצה  של  

ד  בהסתרת "ד  בו  נעשה  נסיון  להוליך  שולל  את  ביה"הרי  שבנדו,  להסתייע  ברוב  או  חזקה

 .היא אכן יהודייה] 'ב[התעורר צורך בבירור מדוקדק שיוכיח כי , האימוץ

עיון  בכמה  פסקי  דין  מהשנים  האחרונות  צץ  ועלה  רעיון  חדש  שבסופו  של  דבר  סייע מ
 ]. 'ב[החסרים בתמונת אימוצה של  חלקיםהבהשלמת 
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בהרכבם  של  הדיינים ,  )1045671/1תיק  מספר  (ד  הרבני  האזורי  בחיפה  "פסק  דין  של  ביהב
עסקו  הדיינים  במבקשת ,  ד  זרביב"ד  גרוזמן  והגרא"הגר,  י  אושינסקי"הגר,  א"ליטשהגאונים  

מלבד  הצהרתה  של  אם .  ולטענת  אם  המבקשת  נתגיירה  בגרוזיה,  אשר  סבתה  נולדה  כנוכרייה
 א  ניתןלד  "מהנתונים  שהיו  בפני  ביה.  המבקשת  לא  נמצאו  סימוכין  לעובדת  גיורה  של  הסבתא

א "ד  זרביב  שליט"התפנית  באותו  תיק  חלה  כאשר  הגרא.  היה  לאשר  את  יהדותה  של  המבקשת
והקהילה  הגיאורגית  בקרית "  אוהל  יצחק"נ  "רב  ביהכ,  ויליאשאק'  לרב  שמעון  בן  יצחק  בצפנה

. על  תולדות  חייהם  של  רבני  וחכמי  גרוזיה"  האות  והמופת"ו"  פרקי  רפאל"מחבר  הספרים  ,  אתא
ידיעותיו  המקיפות  על  חכמי  גרוזיה  והיכרותו  עם  רבים  מיוצאי  העדה  הביאו  בסופו  של  דבר 

 .ביאו לאישור יהדותה של המבקשתלעדויות חדשות שה

ד  שייפנה  לרב  בן  יצחק  בתור  מומחה "בקשנו  מכבוד  המזכיר  הראשי  של  ביה,  זאת  עקבותב
בבקשה  לנסות  לתור  אחר  נתונים  נוספים  שיוכלו  לשפוך  אור  על  תעלומת ,  ליהדות  גרוזיה

 ].'ב[אימוצה של 

פר  נתונים  שסייעו  לנו ופרש  בפנינו  מס,  ד"בדיקה  מאומצת  הופיע  המומחה  בפני  ביה  אחרל
 .בקבלת ההכרעה

כאשר  שניהם  היו  בגיל  מבוגר  יחסית ,  ]'ס[התארסה  עם  ,  "הביולוגית  אםה  "–]  'מ[,  דבריול
בעקבות זאת האם הביולוגית , בני הזוג התייחדו, המקובל בגרוזיה בתקופה ההיא נישואיןהלגיל 

] 'מ[ומשנודע  לשני  אחיה  של  ,  לא  היו  בין  החיים]  'מ[הוריה  של  ,  באותה  תקופה.  נפקדה  והרתה
אף ]  'מ[אחיה  של  .  החל  ריב  ומדון  עקב  שבירת  המוסכמות  ופגיעה  בכבוד  המשפחה,  על  הריונה

. נתפרדה  החבילה  והשידוך  התבטל,  כתוצאה  מכך.  ימות  מה  כלפי  החתן  המיועדאלקטו  בנ
ואף ,  צהשכן  המשפחה  עמדה  לעלות  אר,  עלה  ענין  האימוץ  על  הפרק,  משראו  אחיה  כי  ילדה  בת

ואף  בושה ,  ובפרט  שהדבר  לא  היה  מקובל  בגרוזיה,  אחד  לא  רצה  לקחת  את  אחותו  עם  תינוקת
ל ש)  אחות  אמה(דודתה  .  כאשר  היא  מטופלת  בילדה,  גדולה  היא  לאישה  שתעמוד  בלא  בעלה

שהתגוררה ,  אם  המאמצת,  ופנתה  לאחותה,  ]'מ[האם  המאמצת  התגוררה  בסמוך  למשפחתה  של  
 .יאמצו תינוקת זו, תה וחתנה שהיו חשוכי ילדיםכדי שב, בעיר אחרת

בעדותה ].  'מ[הוריה  מול  ביתה  של    חד  עםיהביא  עמו  לבית  הדין  עדה  שהתגוררה    מומחהה
הן ,  בזמן  ההריון  ]'מ[אמה  היתה  מסייעת  ל,  לדבריה,  ]'מ[סיפרה  כי  הכירה  את  ,  ד"בפני  ביה

בזמן ]  'מ[היא  ראתה  את  ,  לוהעדה  גוללה  את  סיפור  האירוסין  שבוט.  בביגוד  והן  במאכלים
ידעה ,  לדבריה.  ואף  ראתה  אותה  מטיילת  במרפסת  עם  התינוקת  בימים  שלאחר  הלידה,  הריונה

מפני שנאמר לה , שנפגשה  עמה  בארץ,  ]'מ[אך  נמנעה  מלספר  על  כך  ל]  'מ[היא  בתה  של  ]  'ב[כי  
 .לא לספר

ר  האימוץ  היה  ידוע ח  מפורט  של  המומחה  הובאו  עדויות  נוספות  שעולה  מהם  כי  סיפו"דוב
ח  ככאלה  המודעים  לסיפור "ין  האנשים  שהוזכרו  בדו  בכי,  נציין.  ]'ב[אך  הוסתר  מ,  לרבים

לא  נכח  בזמן ,  גם  מי  שיכול  להיחשב  כעד  כשר.  מהתורה  לעדות  כשריםהדים  עין    א,האימוץ
 .מכלי שני םהוידיעותיו , האימוץ

שורשיה של המשפחה  ודותאירה ד סק"קיבל ביה, נוסף לעובדות הנוגעות לסיפור האימוץב
 . המאמצת

חכמים "כי  גם  בקרב  ,  הדותי  היבררמחד  מ  אי"עבתחילת  הבירור  נאמר  לנו    כי,  צייןנ
תה  ידיעה  מספקת  של  כללי יילא  ה,  באותה  תקופה,  באזורים  מסוימים  בחבר  העמים"  יהודיים

השפעתו  של לא  מן  הנמנע  כי  גם  משפחה  שהיתה  שחיתה  בסביבתו  וב,  לכן.  ההלכה  הבסיסיים
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בת  כמה  ימים  המועברת  למשפחה   כריהנתינוקת    יכתה  לסבור  בטעות  יייכולה  ה,  "חכם  יהודי"
 . אכן נחשבת כיהודייה, יהודייה וגדלה כל ימי כיהודייה

נראה  כי  קיימת ,  המאמצת  ורבותיו  אםהמעמדו  של  אבי    ודותאלאחר  קבלת  הסקירה  ,  ולםא
המאמצת היה  אםהדי אם נציין כי אבי . ת נכריהכזאת  לא  תאמץ אל חיקה תינוק  משפחהשחזקה  

נזכיר  כי .  ינסקמד  ד"אבגוחתנו  של  רב  שהוסמך  לשחיטה  ובדיקה  מ,  רב  מובהק  בגרוזיה
לבין  המשפחה  המאמצת  היא  אחותה  של  אם ]  'מ[שקישרה  בין  משפחתה  של  "  שדכנית"ה

 .ובתו של אותו רב מובהק, המאמצת

היה ]  'מ[  שהרחוב  בו  התגוררה  משפחתה  של  הוא,  רט  חשוב  נוסף  שהתברר  בין  השיטיןפ
תון זה מחזק את ההערכה שתינוקת הנלקחת מבית נ. הודים יך ורקארחוב  מפורסם  שהתגוררו  בו  

לומר  כי  אין  לתמוה  על  כך  ששני  העדים  זכרו  את   יתןנם  גאור  זאת  ל.  יהיהודי  יאה,  ברחוב  זה
עיין  במה  שהעלינו .  את  עדותםלקבל    יתןנוממילא  נראה  ש,  שמו  של  הרחוב  לאחר  כיובל  שנים

 .בענין זה לעיל

 נהג בתי הדין בהסתמכות על חזקה בבירור יהדותמ .יב

ויש  להניח  כי ,  ד  אף  על  חזקה"נראה  כי  במקום  ספק  ניתן  להסתמך  בנדו,  לאור  האמור

 .משפחה בעלת שורשים רבניים מובהקים לא תאסוף אל חיקה תינוקת נכריה

זקה  בתיקי  בירור חוב  ורדין  הוא  שלא  להסתמך  על  נהג  בתי  הממרות  שלכי    נעירווסיף  נ
נבאר  .גם אם לא היו בידינו עדויות נוספות, ד אכן ניתן להסתמך על החזקה"נראה שבנדו, יהדות

 :את הדברים

 ): א" עף דד (סחיםפהוא בגמרא ב, יסוד לכל דין בירור במקום בו קיימת חזקה או רוב ה.1

, דוק  בזקתו  חין  או  אדוק  בתוזקח,  שר  עארבעה  בבירו  לחיתר  ביהמשכ"
 ."שיוליה להאי לליתיהד, ישייליה לינה מפקא נמאיל

  ):ב"ע, שם א, ף"על הרי (ן"רה כתבו

 לפיכךו,  בררינן  מילתא  מברורי  לאפשר  דיכא  הכל  דחזקה  אמכינן  סלאד"
 צל  אצוין  מרוב  אמכינן  סלאד,  חולין  דמא  קפרקל  ב"  זלפסי  ארב  התבכ
 בלא,  נשייליה  דמן  קליתא  ועלמא  ליה  לאזילד  יכא  הלא  אן  הומחין  מחיטהש
 ."יה לבדקינן וחזקה אמכינן סא למן קיתיהא

הגמרא  והראשונים  כי  כאשר  בעל  הבית  נמצא  בעיר  וניתן  לברר  באמצעותו   דברימולה  ע
לכן  גם  כאשר  אנו  באים  לדון  על  יהדותו .  איננו  מסתמכים  על  החזקה,  מץחמהאם  הבית  נבדק  

 .רר במידת האפשר ולא להסתמך על רוב או חזקהעלינו לנסות לב, של אדם

) ח  סימן  תלז"או  (ית  יוסףבשהעלה  על  פי  דעת  ה)  שם  (ביע  אומריעיין  היטב  ב  מנםא
. דרוב  עדיף  מחזקה,  אין  צריך  לברר,  )או  בחזקה  הבאה  מכח  רוב(שבמקום  רוב  )  שם  (ח"רפוה

 םישראלים    הפנינו  לבאים  הרוב  שמ"בירור  יהדות  של  יוצאי  ברה  בםגכי  ,  לאור  זאת  הסיק
 ינה  אהצהרתם  שדבר  לגלים  רש  ים  אקום  ממכלו,  מעיקר  הדין  ברר  לריך  צאין  שראהנ,  לידהמ
 .ביט הלדרוש וחקור לריךצ, כונהנ

ואינם  מסתמכים ,  וד  סיבה  לכך  שבתי  הדין  עורכים  בירור  ומבקשים  מסמכים  ועדויות  ע.2
אף ,    שאביו  או  סבו  היו  יהודיםאדם  מוחזק  כיהודי  בשל  העובדה  יתיםעעל  חזקה  בלבד  הוא  של
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ל "אך  בחו,  נכון  הדבר  שבארצנו  ידוע  לכל  שהיהדות  נקבעת  על  פי  דתה  של  האם.  שאמו  נכריה
 .שהחזקה נוצרה בטעות תכןיולכן , אין הדברים ידועים לכל

אך  כאשר  החזקה ,  דם  הוחזק  במשך  השנים  כיהודיאבה    ,הנה  כל  זה  שייך  בחזקה  רגילהו
ברור הדבר שאין לחשוש ,  אדם משתייך למשפחה בעלת שורשים רבנייםכי עובדההנוצרת בשל 

שחזקה  על  משפחה  שבראשה  עומד ,  והוא  הדין  בנדון  דידן.  לטעות  בהיווצרותה  של  החזקה
 .שלא תאמץ אל חיקה תינוק שאינו בן לעם היהודי, חכם מובהק

  במסמכים ימוק  נוסף  לכך  שבתי  הדין  אינם  מסתמכים  על  החזקה  נובע  מכך  שחסרון  נ.3
תיק (א  "ש  שפירא  שליט"ד  של  הגר"וכמובא  בפס,  עלול  להוות  ריעותא  לחזקה,  מתאימים

 :ל"וז, )885943/1

ולכן  נראה  לומר  בביאור  הדברים  דכל  מי  שבא  ואומר  ישראל  אני  נאמן "
אבל  היכא  דאיכא ,  אך  כל  זה  הוא  דווקא  היכא  דליכא  ריעותא...  מעיקר  הדין

שעצם  הריעותא  מוכיחה  שיצא  מכלל ,  יהריעותא  חובה  לבדוק  ולהביא  רא
ועל  כל  פנים  ראיה  שיכול ,  ומהאי  טעמא  מנהג  בתי  דין  לבקש  ראיות...  רוב

ומסיבה  זו ...  ממי  שאומר  ישראל  אני,  להשיג  בקלות  ואמורה  להיות  תחת  ידו
דתעודות  אלו  מצויות ,  מ  שיציגו  תעודות  לידה"אנו  מבקשים  מעולי  ברה

ומהימנותם  כשטר  העולה ,  נים  מאוחרותעל  כל  פנים  היוצאים  בש,  בידם
ושוב ...  ריעותאי  הו  כשעצמולזה  ,  ומי  שאין  לו  תעודה.  ם"בערכאות  של  עכו

אך  דבר .  לסמוך  על  אמירתו  ישראל  אני  יתןניש  לעיין  בכל  מקרה  ומקרה  אם  
זה  הוא  דוקא  במקום  שיכול  להביא  ראיות  והראיות  אמורות  להיות  מצויות 

כגון  העולים ,  בר  הגיוני  מדוע  אין  לו  ראיותאך  במקום  שיש  הס,  תחת  ידיו
לארץ  אחרי  השואה  שידוע  שלא  הייתה  להם  אפשרות  שיהיו  מסמכים  תחת 

, מ  בשנות  השבעים"וכן  לגבי  העולים  מברה...  אבד  בשואה  כלהד,  ידם
וכן .  שידוע  שלא  הייתה  להם  אפשרות  ברוב  המקרים  להוציא  תעודותיהם

הרבה  פעמים  אין  בידם  אפשרות ,  ב  ומארצות  רבות  אחרות"בעולים  מארה
ובפרט  מי  שאינם  שומרים  מצוות  ולא  היו  קשורים ,  להציג  אישור  על  יהדותם

אך  ברור  שאין ,  שאין  באפשרותם  להציג  מסמך  המורה  על  יהדותם,  לקהילה
שאם  אין ,  ובמקרה  זה  על  בית  הדין  לדון  בכל  מקרה  לגופו.  בדבר  ריעותא

נראה  להביא  ראיה  לדבר  ממקורה וקצת  .  ריעותא  יאמן  באמירתו  ישראל  אני
ב  בההוא  ארמאה  שבפעם  הראשונה  שאמר "ע'  של  הלכה  זו  בפסחים  ג

ובפעם  השנייה  שביקש  שיתנו  לו .  ישראל  אני  לא  בדקוהו  וסמכו  על  אמירתו
ולכן  בדקו  אחריו  ומצאו  שאכן ,  והדבר  עורר  תמיהתם  והוי  ריעותא,  מהאליה
ואם  אין  ריעותא ,  דוק  לגופוולכן  נראה  לומר  שבכל  מקרה  יש  לב.  ם"הוא  עכו

שוב  אזלינן  בתר  עיקר  דינא  שנאמן  לומר ,  במה  שאינו  יכול  להביא  ראיה
 ."ישראל אני

ואין  ריעותא  בכך  שאין  מסמכים  שניתן ,  יתן  להסתמך  על  החזקהנ,  ד"גם  בנדו,  פי  זהל
בפרט  שמדובר  באימוץ  שנערך  בין  משפחות ,  הביולוגית  אםההות  זחר  אלהתחקות  באמצעותם  

 .ולא באמצעות גורמים רשמיים, דיותיהו

עוד  יש  לומר  שמנהג  בתי  הדין  לברר  הוא  מפני ו:  "ל  שהוסיף  וכתב"ד  הנ"ש  עוד  בפסה"עיי[
שהבית  שמואל  פסק  להכריע  כמותו  וכדעה  הראשונה  שכתב  המגיד ,  ה"שחששו  לדעת  הרמ

ינן  לברר ולהכי  מחמר,  וכן  כתב  הבית  הלל  שדבריו  הובאו  בבאר  היטב  שכן  נהגו  בליטא,  משנה
לעניין  הלכה  למעשה  היכא  שלא  נמצאה ,  עם  זאת.  לכתחילה  למצוא  ראיות  ליהדותו  של  המבקש

יש  לסמוך  על  דבריו ,  אף  שאין  לנו  ראיות  מוחלטות  לטענתו  זו,  ריעותא  באמירתו  ישראל  אני
 ."]הטור והשולחן ערוך, ולאשר יהדותו כפי עיקר הדין וכפשט דברי הראשונים
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אך  כפי  שכבר  ביארנו  לעיל  בנוסף .    יש  חזקה  שניתן  להסתמך  עליהד"שבנדו,  וצא  אפואי
המאמצת   םאוהוא  עדותם  של  אח  ,  נוסף  שניתן  להסתמך  עליו  מעיקר  הדין  ירורבקיים  ,  לחזקה
 .סתם בנוגע לפרשת האימוץרולקבל את ג, וגיסתה

 סקנהמ .יג

  .הם יהודים] פלוני והאחות[ובניה ] 'ב[הריני לאשר כי , ל"לאור כל הנ

 צבי גאופטמן הםברא

ולאור  בירורו ,  )22/02/2017(ז  "ו  בשבט  התשע"ד  שניתן  על  ידינו  ביום  כ"בהמשך  לפס

ג  עובדיה  יעקב  ואברהם "אקאשוילי  ומכלול  הנימוקים  אשר  כתבו  ידידי  הרה'של  הרב  בצ

אני ,  ומבלי  להיכנס  לפרטי  הנימוקים,  הטובה  עליו'  כל  אחד  כיד  ה,  א"צבי  גאופטמן  שליט

 .למסקנתם לאשר את יהדותם של המבקשיםחוזר ומצטרף 

 ד"אב –הרב אהרן דרשביץ  

 ]. פלוני והאחות[ובניה ] 'ב[, ד מאשר את יהדותו של המבקשים"ביה, ל"לאור כל הנ

הרב  אריאל  לוין ,  ד  מביע  את  הערכתו  המלאה  לחוקר  היהדות"ביה,  שולי  הדבריםב
רב  וטיפול  מסור ן    והשקיע  זמ,כתמיד,  באופן  מקצועי  ביותר  אמנהנשעשה  עבודתו  ,  א"שליט

 .בתיק מורכב זה

 .יתן לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטי הזיהוי של המבקשיםנ

 ).23/04/2017(ז "ז בניסן התשע"יתן ביום כנ

 צבי גאופטמן ברהםארב ה רב עובדיה חפץ יעקבה ד" אב–רב אהרן דרשביץ ה


