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 ירושלים דיןבית
  יוחסין ולבידיו ממועםלדית

 שבת שומר שאינו מי עם להינשא בריהתגיירה
 624-סא מס' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

 לקורס ונרשמה גיור בהליכי התחילה כשנתיים לפני נכריה. אמה מרוסיה, לארץ עלתה י'הגב'
 מבי"ד גיור אישור וקבלה נבחנה הקורס את  שהשלימה לאחר אילן. בר באוניברסיטתהמתקיים

 פעמים כמה אתה הצטרף דבריה שלפי יהודי, בחור עם להנשא מבקשת היא הגיור. מינהלשל
 על ללמוד כדי אתה הצטרף הוא לגיור לבי"ד וגם ביהדות, מושגים לקבל כדי לגיורלקורס

 ביהכנ"ס מרב מכתב הציגה שבת. שומרת כן היא אבל שבת שומר אינו הוא לדבריההדברים.
 יודע אינו שכתב ממה שיותר הרב אמר בע"פ בשיחה בשבתות. בביהכנ"ס מבקרתשהיא
 .עליה

 דיןפסק

 להנשא כדי להתגייר מלכתחילה שהתכוונה מכיון שליט"א אלישיב הגרי"ש מרן הוראתעפ"י
 גיור. אינו והגיור מצוות, קבלת זו אין שבת,למחלל
 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות
 שבת. שומר שאינו לבעל להנשא היתה שכוונתה למי שניתן גיור לאישור תוקף יש האםא.
 בעת מצוות קבל שלא לו שנראה למי נישואין רישום לעכב הנישואין רושם על האםב.

 גיור. אישור שבידו למרותשנתגייר,

תשובה
 נגלל טמ5 6חריו 3ודקין למתגייר סגי1רת 16 סגר כטי63 סככונס סמפוס סי"ד: פי"ג S"1Db כרמנ"סא.
 nDO~ מפכי  16 לס שייכת טררם  כטפיל 16 תיטולממון

 טמ6 6חריו 3ודקין סו6 6יס ו6ס ~ת, לסככם 63
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- -

 נמbS 65 06 יטרלל. מכחודי ניחור נתנס עיניס טמ6 כודקין סי5 6טס ו6ס יסודית, כלטס נתןעיניו
 סמ5וות סודיעוסו טל6 16 6חריו כדקו טל6 גר טס: וכסי"ז וכו'. תורס עול כובד קותן מודיעין עילסלסם
 י65 וטבל ומל סו6יל מתגייר, סו5 דבר סכטכיל נודע תפילו גר, ס"ז מדיוטות ג' כפני ועכל ומלועונטן
 כמטון קיימו ולפיכך כיטי6ל, נעטס טטכל מ6חר וכו', 5דקותו טיתכ6ר עד לו וחוטסין סעכו"סמכלל
 עכ"ל. מודן. טנגלס ולע"פ נמותיסןוסלמס

 ומחלל נדס כועל יסיס לח"כ טגס כוונתו עדעיס וקנו כמלוות, למחזיק עמו כל וקו לפנים רקוכטמתגייר
 כו סי' ח"ג כ6חיעזר וכ"כ כלל. גר סוי דל6 י 6ות ק סי' ח"ג ימחק בכית פסק טריפות, ומוכלטכתות
 יודעיס ופנו טריפות, nS~bb1 טבת SIS~n תורס קימורי על הגירות לחרי יעכור טכוד6י סדכרדכטכרור
 סמ5וות עליו טמקכל ט5ומר כמס דמוכח ד6ומדנפ עמו, כל ולכו לפניס רק מתגייר מפינו כונתוכבירור
 06 טס"ס כסערות כח סי' ח"ג 6כרסס דכר )ועי' דמעכם מלוות כקבלת חסרון זמו 6"כ סו6, כלוסל6ו
 סממגייר כטרו5ס סדין וסוף כ6תיעזר(. טס כמט"כ ול6 קכלס, זס דפין לתי6כון, סמ5וות על לעכורחטכ
 וקולי ספעמיס כרוכ כי קו סי' ח"ג יו"ד מפס כלנרות טכתכ כמו , טכתות מחלל עס לסנטך ממתגיירת6ו
 מל6 כע5מס, תורס טומרי 6ינס כנכרי סרוקם יטר6ל וכת כנכרית טרו5ס יטרלל סכן סרי ספעמיס כלגס

 ט6ין מסדי כקנן מסוי מסס, יותר מתורס דיני יטמרו כטכילס סמתגיירין ומנכרית טסנכריממחכר
 ע"כ. גריס. כקכלת גדול סדעת יטוכ קריך סלכן , כודרי סמ3וותמקכלין

 ממכר עס כימי טילן כר טכ6ונכרסיטת לגיור כקורם מיסדות ללימודי נכנסת ססמכקטת דירןוכנידון

 סו6 כבי"ד לגיור גס 6ל6 5תס, כיחד כ6 סו6 סקורם ללימודי רק ול6 להנקם, רו5ה סי6 6תו טלסמיסודי
 טומר קינו מכר ט6ותו וכיון מגיור, ~תר 6תו לסנם6 סיתם סכוונתס סומן כל סיס וברור onb,מגיע
 "מקכלת ט6מרס ומס מ5וו", לקבל מתכוונת טחינת ספדי טחנן מטס כפגרות כתב כזפ כצופן סריתו"מ,
 דידן. כנידון טליט"6 סגריט"6 מרן סורס וכן עמס. כל ולכה לפניס רק סיסמלוות
 6ותס מחייכת ,טססלכס סניטו6ין, רוממי כל "6ת תטל"מ מיון טו כיוס יטר6ל גדולי הזהירו ככרב.

 לעיל, כצמור כסלכס סגירות סיתס כצמת ס6ס מחו"ל ומן מסקרן הן גיור תעודת סמ3יג כל 6תלבדוק
 נתרכז מגדול ול3ערינו "סיות יתרשל: גדולי כותכיס סמכתכ כר6טית לרוטמס". לפטר מיכן לצמררק

 ומלוות תורס טמירת ע5מו על לקכל חטכ hS מסס גדול r~nba ומתברר גריס קבלת מל מקריסל6חרונס
 ט6כן מטוכנעיס לסיות מכל* גריס לקבל מ6ד חמור צימור מסוף נוס מזסיריס סננו סגירות, מעמסכעת
 קינו ומנוות תורס קיום קבלת לל6 טגיור וסרור פטוט סיכר ומקוות. תורס עול עליסס לקכל כקמתדעתם
 כדיעכד". ויפילו כללגיור
 3ופיס. מגיל 3ס' סוכתו סניטו6ין, רוממי סרכניס Sh סמכווניס זס כענין סדור מגדולי מכתכיסעוד

 כתי על מערימיס טרכיס מוכיחה המליטות "לנערינו כי ח"כ המטפט תורת לם' כססכמס סר6טל"5וכתב
 טלין כדורנו וגווליס רכניס טל קרי6ס י65ה מככר וזח וכו', כלל גירות מעכס כמעטיסס וקיןסדין,
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 סגירות". כזמן לפתות כר5וי מלוות קכלת היתם 6כן 06 לברר מכלי גירות תעודת עללסמוך
 מורי טל סס~ה "מהורקת טרמן הרב כותכ פורמס( נטרם 363-12-1 מס' תיק סגדול כיס"דוכפס"ד
 רכנייס דין כתי 16 5דק דין כתי ע"י טהו55ו כי"ר ומעטם גיור תעודות כין מבחינה 6ינס סדורופוסקי

 על חלס סניטו6ין רוטמי על כמוטלת סזסירות ומוכת כמו"ל, 16 כקרן טנמ65יס יחרים לגיור דין כתי16
 יטיכס מל מניס כעטרות כעינינו יוליכו זה "דכר טס: וכממטך כדמו"י". לסנטך טמכקטיס סמתגייריסכל
 הדין כתי כולל למיניסס, דין כתי ע"י ושירו גיור הליכי טעכרו 6ותס טל רוכס כרוב הדין,ככתי

 ביותר לקוי 56לס היה ממיס מלכות ועול מ5וות קבלה מהיק הגיור סל ממרכזי מהיסוד לגיור,המיומדיס
 ה5יטיות טכנםיכות מסדי 6גן תורס טול ע5מס על מקכליס תסס ולתון הטפה מן טה5סירוולע"פ

 קכלס כל bSs כעלמנו וכויס קמירת היתה הזו טהה5הרה כך, על טה5סירו כמעה היו טסםוסתכרתיות
 תחילתם. על סופם הוכיח מגיור למחר מיד מייהס ולזורחות התנהגותס וכל ומ5וות, תורה טללמיתית
 כתטו' סרטכ"6 מקבע 6ת 4מר ניתן הדין, כתי ע"י טנעטיס וגיור גיור ~4כי טנוגעת זו מ5י6ותלקור
 להום ים ולפיכך בכך כקי6יס קינן כדין עכטיו מיוטכיס סדייניס כרוב מהדי 5נן כי קמט 6לף סי'מ"6
לכך".
 כתור טהעיד כירומליס, ממונות לעניני סדין בכית פ34-נז מם' כתיק 6נטין הרכ מל עדותו עודורקה
 ורוב כטטחיות, נעמיס לגיור המועמדיס טל והכדיקס "הכחינם וכי סגיוריס, ענין 6ת טכדקמיממה
 סקר". גיורי הסהניוריס
 הדין בית עמה כדין סל6 המילוני, סתכר עם קליו מגיעם טסמכקמת ר5ס לגיור הדין טכית דירןונידון
 סדין כתי ע"י וגוירו גיור סליכי מעכרו 6ותס טל רוכס ל"רוכ מלטרף זס ומקרס להתגייר, לסמ6יפר
 קותה לרמוס סניטו6ין לרומס 6ין יטרלל גדולי 6זסרת טלפי וכודויי מנ"ל, מגדול כיס"ד כרכרילמיניהם"
לניטו6ין.
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