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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולניעו ממנפתלדית

 נישואין והיתר יוחסין בירור בעניןממ"ד
 אזרחיים בנישואין הראשונה את שנשא מי על חדר"גודין

 -תשען  103 מס' *~חקקהיק

 הדיוןנושא

 תעודות הצע תורני. במוסד בירושלים ולומד מאוקראינה, שעלה ס' י' מר המבקשהופיע
 אמו, אם סבתו, את חקר ביה"ד חוקר יהודיים. להורים בן יהודי הוא ולפיהן מוצאו, עלומסמכים
 אמה, בבית יהודיים מנהגים על  תיפרה  והיא שנים, 80 בת כיום שהיא בגרמניה, כיוםשנרה
 יהדות. לו לאשר ניתן והחקירות התעודות סמך ועל אמת, דברי ניכרים החוקרולדברי
 בנישואין יהודיה, היא שלדבריו אשה, עם לראשונה נשוי היה ולפיהן תעודות מציגהמבקוו
 נכריה אשה נשא ושוב אזרחי, באופן ממנה התגרש ואח"כ שנים, 4 במשך באוקראינהאזרחיים
 ללמוד נכנס ארצה ובעלותו בתשובה, חזרה בתהליך החל ברוסיה בהיותם התגרש. לאממנה
 כדמו"י, הגיור לאחר זל"ז להנשא רוצים הם להתגייר. מבקשת הנכריה והאשה תורני,במוסד
 בנפרד. חיים הםובינתיים

 לדיוןהשאלת

 שנירשה לפני אשתו על אשה  לישא שלא חדר"ג לענין גם אזרחיים בנישואין מחמירים האםא.
כדמו"י.

 גיורה. אחר לישאנה שלא אזרחיים, נישואין בדרך הנכרית על נקען על מחמירים האםב.

תשובה

 16 מספק, סר6סוכס קדוטי טסיו צלופן לטתו על 6טס ליטף טל6 ר"ג נזר ס5ס 6מרוניס כמלקוא.

 עי' 6ך ססממיר, כ, 6ומ מס p"D 6 סי' D"o51bS סוכל מכ, סי' מ"ז מפרטגס טו"מ עי' גזר. ל6טככס"ג
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 S"nb מ"מ תורס, טל כבמפק מדר"ג כספק סמחמירין לדעת מ6פי' וכתב טסקל 6 5ות י סי' ח"66היעזר
 מעכור. מוס עליו 6ין וממפק מספק, ול6 בודקי רק טרדר"ג
 כמקוס לסממיר נסגו ולמעמס ס6חרוניס, ס6ריכו גט, עליסס מחייכים 06 5זרח"ס כניטו6יןוסנה

 סחזו"6 כסס וטס רמח, עמ' 1 וכרך רפד עמ' כ וכרך סכ עמ' 6 כרך ירומליס דין פסקי עי'ס6פמר.

 גט. לס ימלח 16 סר6מונס, לקסתו גט טי"לים סר6וי מן לחרת, 6סס ליטף כ5 ט5ס 6פסר 61"כלמחמיר.
 מנ"ל ס6חיעזר לדברי 6ך קי. סי' כנימין מם6ת כמס מכ"כ לג ס"ק סגס"ט קיט סי' 6כסע"ז כנס"גועי'
 6זרחייס. כניסו6ין כ"ס ר"ג, גזר ל6 קדומין כמפקט6פי'
 לסנם6 לסתירס ים נכרית, כהיותם ערכ6ות כנטולי נסו6יס סיו ט6ס 6 5ות כן סי' ח"ג כ6תיעזר פסקב.

 מנכרית על מנטען 6ת קמרו זס טמטעס סר6מון כרינון למחזיק םיכו6ו חמס וקין גיורם קמריכדמוייי
 ירקתי וז"ל: טכתכ לב סי' ח"כ 16"ט מו"ת ועי' סניטו6ין. פרסום ע"י סומזקו מככר כיון כ, כדכיממות
 פ6ר סנקר6יס כתטוכותיו סרמכ"ס סדורות כל סל לרכן לוס דוגמנן ממ55תי עד כוס דעתי עללסמוך
 יכול קינו וכו' על סנטען כי ו6ף וים6נס טימהררנס 6ו כתם גויס מפחס על נטען טסים כקמוסוור,
 כו', מומן יאכל ו5ל רוטב טי6כל מוטב וקמרנו סטכיס, תקנת מפני כך פסקנו כו', לכתחילהליט6נה
 קו, סי' ח"ו יוחק מנחת וסו"ת ורל, רכס סי' מסדו"ק ודעת טעם טוב טו"ת ועי' עכ"ל. וכו'. לייחסויכול

 רעג, עמ' ג כרך ירוסליס דין פסקי ועי' 15. סערם קלכ סי' סדור לפקר כסגנות ם5יין 6מרוניסועוי
 תרםד. עמ' תמנ"ד ושכרסס זכורוקוכן
 לסרמכ"ס סדור פ6ר כמו"ת טפםק מס עפ"י גיורס קמרי hnloS לסתירס h"u1St סגרים"6 מרןוסורס
מס.

 לוין. דובאברהם

 דבריו: על להוסיף והנני שליט"א. אב"ד ידידי לדברי מסכיםהנני

 קמתו. על 6טס ha~s מל6 ר"ג גזר 6י קדומין כספק ואחיעזר דמסרם"ס סלוגת6 6' כקות מסכיך כמסא.
 דאורייתא ספק ~אורס דמוי למחמיר, סר6וי מן סיס בי"ד לפני זו ם6לס תבו6 06 למעמסמנס

 דאורייתא. מפק סוי קרוסין כספק ס"ס ו6"כ תורס, ככספק חרס כמפקלמחמירין
 ו5פי' מחמריכן, ל6 16 דאורייתא ככספק מחמרינן חרס כספק 6י ספק D"D, דסוי י"ל למעטסקולס
 לקולף. ום"ם גזר, ל6 קרוטין דכמפק כאחיעזר סלכם טמ6 דמחמרינן,תימך

 כ סי' 6כסע"ז כחלק זחל( ליפטין מרדכי כרוך ר' )לסג6ון יעקב כרית כמו"ת לאחיעזר חכרומ65תי
 דסי6 סיכך מיינו נםיס, מתי 6ים יס6 סל6 רגמ"ס פסחריס תקנס כלמון ס"נ וז"ל: טכתכ 6מנס,כד"ס
 סיoh 6 מפק וסוי אדומין ספק רק כס לו דלין סיכך 6כל עלים, אחרת 6מס פיקח אסור ודאית,אמתו
 דסוי סיכך מ"מ וכו', עלים אתרת יט6 ל5 קטתו ודאי על רק סחריס דל6 סתהנס, ככלל סוי bSקטתו,
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 6"כ למפיקך, נפמי0 6יגט מעייל דל6 מספק, על ול6 0וד6י על ודעתו ועי, קטתו מקרי % קרוטיןספק
 עכ"ל. הרגמ"ה. גזר % 60ככי
 6תה נסוי מסיס סר6מונס קסתו סרי שדין, בכית שמכלם דברי לפי דהרי ו0ו6, לתקל, מקוס כ6ן יםעוד

 נחמוס ו6ס יהויי[, מ0ו6 לו 6מר0 נולדכריו 6זרמייס כניסו6ין למחר כנית ניכמס 6זרחייסכנים61ין
 היוועס המסרי"ק למי' למכקם 16%' כטת 6סור0 6"כ קדוםין, דמוי דמייסינן גט לס5ריכהלמומר6
 על ונ6סרת כמוגנת נמסכת 6ינ0 כר5ון כע% תחת וזנתם קנות מלסור ידעם bSt ד6סס קמםכטורט
 גס ןו0וכ6 ג סעי' כרמ"ח קעת סי' t"D~lb כמו"ע דיוריו וסוכלו מעל, נו ומעלט דכתיכ מטוסכע%,
 מה[. סי' לחיד"6 ם6ל היים כשו"ת כוס ממ"כ ורקס 0כי6ו. ל6 כטו"ע חולם קטו, סי'ככ"י
 דסרי מעל, בו מעלס ליכ6 דכזס י"ל 61"כ 6זרתייס, כגירומין גס דנתנרטו הכ6 דם6ני י"ל כז0קולס
 ם6מור ידעת טלhSb 6 נטוכס טסיך יודעת מסיף ככס"ג 0ס סמ0רי"ק דברי וכל מגורמת, 0י6לדעתה
 יו"ד נוכי"ת ועי' טס. סמסרי"ק הסכיל ד6סתר וכעוכד6 לזנות. לס טמותר דחופכת סיכך 16 לזנות,לס
 כגירופין סנתגרפס ככס"ג 6כל מס. ס0וכ06 ס5ור6ס כעובדך קנד מי' ח"6 ליון כנין וטו"ת קם6סי'

 לכעכה. ומותרת וכקנוסת כמוגגת נחסכת לתחר ונים6ת6זרמייס
 כזס מונת 6"כ סמכקם, מל וכהסכמתו 6זרמייס כגירוסין ממנו טכתגרמה כזס דסרי י"ל ועודני6ת

 ממס ניגרות כטו"ת ועי' לז0, 0ו6 ממכיס שסרי מעל, כו ומעלס כזס 6ין 61"כ 6מר, עם פתנכםטמסכיס
 זנות, קיטור כזס טלין מתזנס מסכיס טבע% כטעות פסכורס כפופן פון כסופו מד סי' מ"ר6כסע"ז
 כזס ס6ין וסוכרת טועם 6זרחייס, כנירוטין טגירמס כזס ס"ס 61"כ עי"ם, מעל, כו ומע% כז0דלין
 ק5כ[. סי' תטוכות כקוכן מליט"6 0גרים"6 ממ"כ כעת טו"ר ומותרת. זנותליסור
 ו% מקויפת וג'ינס דסכרס דסיכ6 קפט סי' ס6לף כטו"ת 0רסכ"6 מדכרי כזה לדון מקוס ים 6כתיקולס
 מזינו סנמיס כל ד6"כ כשנוסס, נמטנת וג'ינס ומוס, מזה ת65 למחר ונסקת לקמר לסנדק ד6מורסידעם
 ה6ריכו וככר ד. מ"ק קעמ סי' ככיס וכריו והוכחו עיי"ם. ככך 6סור0 טחינה סיתם סכורה ונקמרנתיר
 וטוית מת, סי' לסמיד"6 60ל מייס שו"ת ר6ה כמסרי"ק, ל6 %קורס סס b")t~o דדכרי 60חרוניסכז0
 סעניניס כין ולחלק כתב: טס 6מנס, ד"ס רו סי' מסדו"ק רעק"6 וטו"ת יג, סי' לסגר"ח סממולסחוט

 כדין, דעתה על תסמוך טל6 % ר6ויה קדושין, מעמס לפנינו רסיס דסרטכ"6 דכעוכד6 מותר,ד6מרס
 56ל ולמקור 6לעתס שרסוקי לס ר6וי הים מיגיס, כמריס וכיילי זרות ענין דזגות כיון מזינו, כנמיסוכן
 עלי קטת לדייק, סמק מקוס לס וקין ככותח6 כשיעותק 56ל0 פמוט 00יתר דהיה כנ"ר מם6"כחכם,
 קעת סי' t~uo3h יעקכ ויטועות פט-5ס, מי' 6כ0ע"ז יעקכ כרית ומפת ו, ס"ק ז סי' כ6כנ"מ וע"עמ6ד.
 סל"כ פ"כ סנסדרין 16"ם נור06 לה מי' טעמם לך ס6לף וטו"ת קעת, מי' סלמס חכמת וכסגס' ג,מ"ק
 ד6י 6זרמייס כנימוסין ה"מ לכאורה סרסכ"6 דכרי ולפי מ"כ[, פ"ג 6סו"כ ו6ו"ם 0מסרי"ק, כרכרימם"כ

 מסרי ממותרת מסכורם 6ף למחר, ונים6ת טהלכ0 וכוס לנסו6ס, לס חסכינן 6"כ גט ם5ריכסמחמרינן
 %עלס. מטורס 6זרחייס, כגירוטיןנתגרפס
 ר6ס אחרת, י60 טל6 ר"ג טר ob גירטס ל6 ועדיין %עלס ם6סור0 ככה"ג 0פוסקיס נחלקווהנס
 כעלת על טנ*סרס  כרופן יכזינתס י טי' ם%ס ממות סו"ת כמס כב מ"ק 6 מי' rttDo3b תטוכסכפסחי
 טו"ת כסס oa סכיך קולס אחרת. ha~5 ומותר רכניס ק' כהיתר  לויך  ופין ר"ג גור % לו, ר*ויסופינס
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 עי"ט. גט וסטלסת רכניס ק' סיתר 5ריך עליו 63סויס ט6ף ג סי'חתים
 גט לנתינת חייפינן 06 לקמר, ניסקת 6זרתייס כהירואין מגירמס קטתו ד%כריו כנד"ד לפי"זומעתם
 ר"ג. גזר ל6 סלמס לחמות וככס"ג עליו, ולמורס סוכלמומרץ
 וסגר"ח ממוקל סכרכם כעל סגרכ"ד תלמיד מסיס קלעוו6ן, יסוטע ר' )לסג6ון יסומע וכרי כמפרורזייתי
 h"b5 5ט )עמ' ז כסי' ימר6ל, נר יםיכת ר6ס ז5"ל רודרמן לסגריי כתטוכתו סמו"ת כמלקמטעלז(
 כם6מרו ולת"כ גירומין, תמס ס6זרחייס מסגירוסין כסכורם %הר ונמקת 6זרהייס כגירומיןטנתגרסס

 כך %על ס6סורס כמס דס6 סטני, למעלס מותרת 06 גט, ממנו קכלס ממעלס כסר גט ס5ריכסלס
 טסיך טסכרס 6ף גירוסין, כל6 סמני עם טחיתס כיון אסורס סר6מון טלכעלס ומכיון לכועל,אסורס
 16%' דלמסרי"ק וכתכ מנ"ל, וסרסכ"6 דסמסרי"ק כפלוגתא פס ודן לכועל. 6ף אמורס 6"כמגורמת,
 לרמכ"6 אולם לכועל, hihtthl לכעלס, ומותרת מעל בו ממעלס נחרכת 6ין מגורסת מסיק ממכרםמכיון
 מטס ר' סג6ון תמוכת כ כסי' ועי"ט כזה. דן יט כתמו' גס וכן לכועל. וסן לבעל מן לטורס תס6לכ6ו'
 ומכרס 6זרתייס כגירוטין דנתגרסס 6ף Sun 3ו ומעלס מיחטכ עדיין למסרי"ק ז6ף כוס ממ"כר6זין

 עיי"ם.דמותרת,
 כלטס ג"כ סנם6ל קם( סי' ח"כ הקודמת )וכמסדורך קכז סי' f"s~sh ח"6 6ם מרידי מו"תורקס

 מותרת 06 סר6טון, בעלס גירמס ולח"ז 6חר, OD וזינתם לסוק מותרת טסיך וסברס כערכאותמנתגרטס
 עיי"ם. מנ"ל וסרמכ"6 סמסרי"ק במחלוקת מס ודןלטני,
 כרוסים 6סס לו כסיס 6 סי' ח"ד oan t"uosb אגרות כטו"ת מיינטטיין סגר"מ כזס (Sht "ככרומו"ר
 ניסו6ין כין לחלק מכתו ויעוי"ם אחרת, לים6 יכול 06 חו"ק כלי 6זרחייס כנימוסין לס נטוימסיס

 סדין דלענין ו6ף ומעלס עיי"ם, מדינות, ד60ר 6זרחייס ניטו6ין מם6ר יותר דקיל מכרוסיס6זרמייס
 עיי"ם. עכורס, גט מימלים לס5ריכו טוב מ"מ אחרת, 6טס לים6 לו ומותר כלל למחמיר6ין

 דזוג כעוכד6 דן ד DS~' ומס ז5"ל(, קרלין טלמס ר' )לסג6ון ח"כ סלמס עטרת טו"ת לידי כ6ומלוס
 מכוס כעלס לס יתן hh"( למתגרם רו5ס אינס ס6טס וכעת 6זרחייס, 3ניסו6ין כרוסיס נים16מלדכריסס

 וז"ל: טס וכתכ שליס. אחרת 6טס ליטא לו יתיר סכיס"ד ורו5ס לתת, לו ם6ין טוען וסכעל כסף, סלגדול
 6ין ו6"כ ד6וריית6, קרוסין כ6ן סיס ל6 לכ6ורס 6"כ 6זרמייס, 3ניטו6ין מתמתנו סם ד3ריסס לפיומנס
 מעטס סיס ד% "אמתו" כ6ן 6ין וכנ"ר "קסמו", על 6מס ליסף hSh ר"ג קמר מל6 חדר"ג, קימורכ6ן

 מקוס ים 6כל קרוטין, לטס ונתכוונו t"DS עומס h~ha אחרי גט לספריך מחמיריס מלמעמס ו6ףקדומין,
 דרשנן איסור טסו6 נקטו ז"ל מס6חרוניס וסרכם h"b, טל חסם כ6ן ט6ין סיות סחדר"ג, 6תיסתיר
 סגנון מרן דודו דגרי וסכיך 6זרחייס, ניטו6ין כגדר מס וסקריך לקולא. דרשנןומפיקך

 חזוקי
 כזס. זחל

 עיי"ם. החדר"ג, 6ת להתיר אפטר גט לקבל רו5ס אינס ס6ס שסוףומעלס
 מל6 ותממני חדר"ג. ליכד 6זרחייס, כנים61ין כמו דרכגן, ונימוסין קרוטין דמוי דפיכם כדבריו נקטמנס
 טס שדן ח, p"D קיט סי' 6כסע"ז כפת"ט דכריו וסוכלו פד, סי' t"uosh כמסדו"ק סנוכ"י מדברי סרזכר
 גזר % אולי כי זס, סו6 כזה מסתפק ם6ני מס 5כל וז"ל: וכתכ כע"כ, לגרפס יכול 6ס חרטת נטויכסיס

 קולי 6"כ לס, נסכי ול6 ממנעי ד6"כ ממוס לחרמת כתוכם תיקכו דל6 סיכי דכי כלל, בחרמתסרגמ"ס
 וממנעי כתוכס מטעכוד גרע 6"כ לר5ונס 06 כי לסו5י6ס יכול קינו 60ס כחרטת, רגמ"ס גזר ל6מס"ט



 ירושלים - דיןפסקישצו

 נתפרם טל6 כמס למעטס לסורות נוכל hS ועכ"ז דממתכר. מלתף לפענ"ד סנר6ס וסו לס. כסכי1ל6
 טי"6 מוס t11hao חרס מל סומן כ% ל6 כע"כ לגרם וגס ד6ורייתפ, ליסור סו6 חרס וספקכר6מוניס,

 לענין ל6 6כל נטיס, כ' לים6 לענין מיינו 6כסע"ז, כ"ו"ע מחס וכן מחמימי, ס6לף סוף עד hSh טרמל6
 עכ"ל. כע"כ.לגרם
 לגרם חדר"ג לענין מס סדן ו6ף חדר"ג. כוס ים ob סנוכ"י דן ומ"מ דרכנן, מס חרטת נימוקיומנס
 חדר"ג 6יכ6 מדרכנן, מסוק 6ף "קמתו" דמיקרי רכל וע"כ נטיס, כ' ליטף לענין 6%ו' ס"ס מ"מכע"כ,
 פל תומרק מסוק 6זרמייס ניסו6ין לבין וכד', כחרמת תיקנו S~rnt דרכנן נימוסין כין למלק י0נ6מנס

 וסכרית ס6חיעזר ודנו ס6 נס וסרי מס, וכר"ן מדרונן ומיימינן סו6 טפיק6 כ ס קרוסין ורקס6מרוניס.
 ד% כיון וט"כ מתירו, ז6ת ולמרות לקרוטין, מייטינן מדרכנן %פו' קדומין, כמפק לעיל מסוכינויעקב
 מדר"ג[. ליכד מתרמת, כמו קרוטין סל "תקנס"סוי
 דרכנן חרטת כקדומי 6י טס כתטוכס סמו6ליס כזס ונסתפקו טסכי6 5ג סי' ח"ג מסרם"ס כאו"חועי'

 יכס לגבי כתי קטו סי' 5כי חכס דכטו"ת מם טסכי6 כ סי' t"solb יקרס 6כן למו"ת וליין חדר"ג, 6יכפן
 רק ססס חרסת כקדומי וס"נ חיר"ג, וליכד לתקנתך, מקנתך עכוינן % לרככן סוי דזיקס כיוןקטן

 דבריו כסוף ו5יין רפיות, ככמס סמכת דכרי דחס מ6 סי' 6כהע"ז סרי"מ סכמו"ת מס וכתבמדרכנן.
 מבר"ג. bs~b דרכנן דמוי 6ף ד~חרמת מנ"ל סנוכ"י~כרי
 וליין כנוכריותם, עמס נטוי כמסיס גיורם 6חר לימ6נס סגכרית על נטען לענין כ' כקות כמכ"כב.

 ח"כ )וכמסדו"ק עם-עז סימניס יו"ד ח"נ 6ט ירידי כמו"ת לסקל הכ"כ יסוסיף ים כזסנ מסקלול6חרוניס
 ג,. ס" ח"ק t~uo3h מטס כמברוח זכו ו(, מי' ומ"ג קםסי'ן

 מנ"ל מאס כניגרות ors אסעיר וכמו חדםיס, ג' סכתנס הריכס לסנם6, ותכוה תתני~ר טס6ססולהתר
 ר6ס כרכות, ז' לענין זס לזוג קדומין מיסדר לרב לעורר ים וכן רעד(. עמ' ג כרך ירומליס דין פסקי)ועי'

 כעולת דסוי סכ6 דם6ני לחלק ים נו6ולי עיי"ט עקמו, כעולת כנום6 ע P"D סב סי' tWD~3b תרוכס פחמין
 51"ע[. מטרנס, סבין ממ6 מנולדס, כקטנם סי6 סרי יכטמתגיירת נכריס כסיומםעלמו

 דומב. חייםשמואל
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