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*  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממועפלדימ

 ביום בו ונישאה גיור אישור שקבלה אשה בןדין
 מוכרים" ש"אינם רבנים ע"י נכתבו והכתובה הציוראישור

 מעוברת שהיא באישור נזכרולא
 54ז-סא מש' יוחסיןתיק

 הדיוןנושא

 צבאי רב ע"י חתום גיור אישור מציג הוא תעליז. אייר בחודש בגרמניה נולד ג'המבקש
 וכתובה תעליז, בניסן יג מיום כאורטודקסי, מוכר" שנאינו שבצרפת, במץ ששירתאמריקאי
 שהאשה נזכר לא גיור באישור מוכר". ש.אינו רב ע"י בגרמניה ענכתבה עצמו 'וםמאותו

מעוברת.

 דיןפסק
 נ'. לבן הועילה לא - כדמו"י היתה אכן אם גם - האמא וטבילת מאושר, איננו האמא שלהגיור
 דומב חיים ומואל)-( ומס יהושע,-ן אב"ד לוין, דוב אברהם1-(

 לדיוןהשאלה
 לו הועילה האם העובר, על נם הטבילה שתועיל נתכוונו ולא בי"ד ידעו ולג שנתגיירהמעוברת
הטבילה.

תשובה
 % ו6ס 1 מעי' רסמ סי' יו"ד כטו"ע מרככס מדגול דורי רנט עמ' ס כרך ירוטל,ס כפס"ד סונףכבו
 כטכולד טכילס סריך דכנס כתב כ6 פרטת מכמס וככמנך , רכרכי כלטלי תלי6 מעוכרתן מסיט כי"רידעו
 קריך 6ין מכנס וטנלס ר6טונס ממיקס סנתעכרס תוכר דיפת מ"ח פ"מ מלכיס ס6ו"ם מח"כ)ולפי"ז
 כמסך כתכ סרי סל6"ס מעוכר, 6ת ש לסטכיל ונתכוונו עוכרס מסוכר 6מר כסטכלס מיינוטכי%,
 לעובר, סטכי% סועילס דל6 כתכ כס סי' לסגרם"ט סטלימות וטכקונטלמ טכילס(, קריך טסולדתכמס

 מידי לסולים כדי מעוכרת טסיך סמטכיל לבי"ד למודיע פטוכ כתכ קנח מי' ח"6 יו"ד מטסוטכ6גרות
 מרככס. סדטל טלטפילו



 ירושלים - דיןפסקיתמ

 לפקפק ים עוד לסטכי%, נתכוונו ול6 סכי"ד ממנו ידלו כטלף סכן פל כגירותו סטכילס חסרוןומלכד
 ס"ת פ"ח מלריס ס6ו"ם דברי לפי וזס כי"ר, ע"ד מנימול סמ6מר בי"ד מעמס % ס6ין כיון סכן סלכגיורו
 דקינו דכיון כעי, נירות לטס מילס מ"מ 6כל טכילס 5ריה 6ין כנס טנתגיירס דמעוכרת סרמכ"סכדעת
 מילת רק להוד, כטכילס דסגי כבטס תוי למולו b"h)I כיון סכר ול6 מילס, b"A כעי ויטפול נימול עדנר
 דעתם. על וין ניח קותו ומלין וכו', מילס קורס טכילס טסיות ויכול סמדר מעככ ~hS וסכר כעי,ג"כ
 נקווסס bSa דסורתו ד6מור, ס6 ד"ס 6 5ח כיממות מרם"י לכפורס נמתריס ס6ו"ם דדכרי bSbעכ"ל.
 ורייק ~sh, מן 60ר לו ובין גמור יכרבל כם6ר ס6ס מן ם6ר % דים מנולד, כקטן ביננו כקדומתולידתו
 ל6 כקדו"ס ולידתו כקדוטס ם% דסורתו רם"י דכרי מפריטות דמטמע 6 סו לבכורות סגרי"זככתבי

 דרם"י, 6ליכ5 כינס בי"ד דעת על גירות למס מילס ד5ריה אקו"ם ודברי עיי"ט. רם"י, על מסכבכורות
 והינו מהכריס, כלחו 6מו מל סטכי% מעמס כו ומועיל 6מו ירך עוכר רמ"ד 6ליכ6 סו6 ורפ"יו6פמר
 מס ומכו6ר 12, עמ' כמוספות מיטור סו65ת סם"ם על סגר"ח כתכי נועי' ע5מו נפני לנירות עודהריך
 ירך עוכר ד6ס סטכילס, מעמס דמיינו סגירות, מהטס לענין רק סו6 6מו ירך ל6ו דעונר סדיןדיסוד
 מקת לענין 6כל כפ"ע, וטכילס גירות מעמס סוי 6מו ירך %ו עוכר ו6ס 6מו, טבילת ליס מסניף6מו

 מסוטכל 5ף 6מו 6גכ גר וסו6 סגירות, כדין לקמו ופייה מהכריס כ6תד נתטכ דסעוכר ודקיסגירות
 דלטסרו רק יסרבל סו6 ככר כקדומם דכלידתו ד ~סי' י5תק זכר ועי' 6מו(. ירך ל6ו ד6מר וכמקןכפ"ע,
 כעי ל6 וכמנולו כ מז כיכמות סר5"ס נטס ונ"י סריטכ"6 נסס סכי6 כט סי' ומס וטפילת. מי%כעי
 מרככס סדטל דלפי ועיי"ם ל6טס, ודמי למילס, מזי hSs כעת סיתם דסטכי% כיון גירות מפוסמי%
 עי' יפרש, מבמילה גריס כמילת דה%קס סכרכס נובח לענין נמ"מ גס , ג' נפני לכו"ע כ6ן נוטרךסנ"צ
 ~Sbptn חזון ועי' עיי"ט. קלס. כנת סי' כממונס, ומול 06 גירות מטוס סמילס ד6ס Dtts וגס כ, קלוסכת
 6ין ולדכייו יסרבל, מילת סי6 ומיקמו מלידס גמור ימר6ל כנס מנתגיירס ומעוכרת מ"כ פי"6יבמות
 בי"ד. מעמס 5ריכסמילתו
 כיון ועוד גר. דקינו "'ל סרמכ"ס כדעת סכו"ם לדעת מלו, סמילס על כי"ד מעמס כל rha דירןוכנידון
 סל יוס כקותו 6ותס מקידס מי גס וכך מוכר", "קינו וממגייר ניסופין, לכס סיס כגיור דידןהכנידון
 סכן 6ת למכפיר 6ין כן על כספק, מוטל ע5מס ~bnb טל סגיור סרי סכמנס, תדמי ממתנת לל6מגיור

לנימוסין.
 לוין. דובאברהם

ב
 ל6 06 מנו% למתר טכילס י5טרך מסו% כתכ ד% מ"ח ממלכים פ"ח ס6ו"ם וכרי על לסטירנמם"כ
 ו6ז והמס, לכיס 6ת מככתס ימיס" "ירמ 6מר %ירותם טטכלס דמיירי י"ל 6מו, טבילת כזמן ממנוידעו
 6ף %% מסני ס6ס וסכילת מרככם סרבול מודם וכוס כעלמני, כמיה דמיחמכ לעיכורס יוס מ' תוךסוי
hStסעוריס קוכן נועי' מעוכרת ססי6 ידעו S"O 'לייכוכין סגרכ"ד כטס י6 סי sWst יוס 6רכעיס דכתוך 

 כעלמך(. מי6 שוי 6מו, ירך ל6ו עוכר למ"ר 6מי' 6מו טפילה ליס מסני מזרעלקליטת
 דומם. חייםשמואל




