
תמאיוחסין

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממעת~ים

 קטינים גיור בעניןחוו"ד
 -תשנס 15 מס'  יוחשיןתיק

שאלה:

 בחו"ל, נולדו הילדים שאימצו. קטנים ילדים לגייר מבקשות מצוות  שומרות  שהןמשפחות
 לבצעו. יש וכיצד לגיור הרצוי התהליך מהו נכרית. היא אביולוגית שאמם לודאיוקרוב

תשובה:

 שיתנו החינוך וזה תו"מ, ומקיימות שומרות אכן המאמצות שהמשפחות ולאמת לברר ישא.
 חיוביות. הינן הנ"ל לבירור שהתשובות במקרה רק יתבצע הילד של הגיונן המאומץ.לילדם
 לא. או יהודיה, היתה הביולוגית האמא אם הילדים, של מקורם את האפשר במידת לברר ישב.

 מספק. גיור לערור יש ספק, של במקרה בגיור. צורך אין יהלדיה, שהאמא יתברראם

 מעצמו בא שהקטן או לגיירו, המאמצים ההורים הביאוהו אם הקטן של בגיור יטפל הדין ביתג.
 דין. בית דעת ועל גיור לשם אותו ומטבילים מלים קלושה של דין ביתלהתגייר.

 לא לסורו. חוזר זה הרי ביהדותו, מיחה גדול שנהיה ובשעה בשנים, גלול הגר הילד נעשהד.
 גירותו. פקעה לא תויימ, לקיים הפסיק אם גם גדול, שנעשה בשעה ביהדו"ו במפורשמיחה

 הלכתיים:מקורות

 חג "מר ": י6 גת131ת גגמ' מפורס קטנ'ס לגייר מוין גס. סל מסמטת מקור".
 ה1נ"

 מבניען קטן גר
 סכילתו וקמו 5כ לו עין תקטן ופרעי כפניו. טל6 להדס וזכין לו סו6 דוכות וין, כיח דעת עלקותו

 מתגייר, כעלמו מקטן 63 06 מס"ס טז ס"ק רמח סי' יו"ד נ"ך ועי' דין. שית ידי על נר ס"זלמתגייר
 יזכיס מטוס טס כתויות תוס' ועי' כפניו. טל6 להדס וזכין לו סו6 וזכות %, טומעין דעת לו עיןוהע"ג
 וכחכו סלית. ליס דעכיד שדי 6נן לו סו6 דזכות וכיון טליתותמכעס

 ממילא כגס טס וממקירי  מרימכייי
 סי6. דין כית דעת על תקטןטל



 ירושלים - דיןפסקיתמב

 ח"6 יו"ד מטס ושלגרות מז סימן ד' מלק ס6חיעזר מל סס%תית דעתו מקובלת כימר6ל סדין ככתיכ.
 לגיור מקכל דין טכית י6 מערס סד סי' ח"כ מכס ממס ודכרות קד סי' וח"ג קכו סי' ומ"כ קסכסי'

 סמ6מ5יס. ססוריס ט"י 6ל6 סכיו%גיס, ססוריס 6חו ע"י bS1 למתגייר כע5מס כפיס פינס ob גסקטניס
 עמ' נתםמ"ח( כס טכע"פ תורס קוכן וטי' 5ט. סי' ח"ג יסמק ממנחת מל סמחמירס סדעס מקובלה1ל6

 ליסור". רמות, מלוס, "סניור מרמן 6. סרב סל מקמרועט-פ6

 6י0וריס כל על כודרי יעכור סמ6ומן סילד טסם ייוע וממילך תו"מ טומרי 6ינס סמ6מ5יס ססוריס 06ג.
 כמיגדלמכתורם

 דכית,
 06 כי זכות קינו כוס כמקרס סילד טל מסגיור כ סי' יימק זכר כמו"ת פסק זס,

 שרידי ושו"ת י6, 5ומ כט מ" ח"6 6כסע"ז י5מק בית סו"ת וכ"פ tovb5 זכין קמרו ל6 זס ובכגוןחוכם,
 כטלס לו הוכס מסיך טסנירות מס 6ם טרידי ועי' קמח. וסוים קמו טי' כסן דעמ ושו"ת 15 מו"ס ח"כ6ם

 6ת ולתקר לסער וקין ליטר6ל. ע5מו יחטוב סו6 וגס מיחמכוסו מכשול לידי ויכ6 כלל גר וקינוומבוטלת
 עמי כעיני כי ע"כ גלוים כממקס nh5S טלין כח סוים מ"ג 6חיעזר ועי' מוס. מי65ו סמכסוליסרבוי
 6זרחייס כניפו6ין נכוי מסיס כיסודי שיסיד פסק 375 עמ' 6 כרך כפד"ר שמנס ס'. כחלל וסוסקרן
 - מו"מ מומר סמינו - 6כיו סכיניו וחלי תמם כן וכסיותו גרות. למס bS מממיני כיוס נימול וכנסלנכרית
 % זכומ סוי טפ6 מוס ם6פהר גירותו, oSnt 6פמר טכדיעכד כיס"ד פסק גרות. למס דס ומטפתלטכילס
 ויר5ס סילד יגדל וכקמר גר, ספק מידי י65 ל6 ועכ"פ 6"6, סל כזרעו וכדבק וכמקות כתורסמנתחייכ
 מליט"6 סגרים"6 ומרן גר. כל כדין מקוות וקבלת וסטד"כ טנילס סוכ לעבור עליו יסים יסודילסיום
 מומר טסינו מי קומו כממקמן %יירו כ% פייך ד% מנ"ל 6ם מטרידי כדעת מכריע קג סי' תמוכותבקוכן
תו"מ.

 גס 6ך תו"מ ממר bS גדול מגעטס וככעס מלוות, ממירת פל ככית כמגדל כי"ר ע"ד מקטן 6ת גיירוד.
 עכירס מעוכר רק כמח6ס, קינן סעכירומ טע5ס כח סי' ח"ג כ6חיעזר פסק יסדותו; SD מיחסל6

 סגכלס ם6ין ד 6ומ 5ט סי' ח"ג ימחק כמנחת פסק מו"מ, ממר % מלכתתילס ו6ס גר. חוי וכודוייכיסר6ל
 גמור כימר6ל %וגו מפטר ו6י t~bp פחדך כסקי ימיו וכל גיורו, 6ת ולעקור יסדותו על למחות טיוכלכזמן
 למפרע. גמור נכרי ונמ65 ימחס ולמץ וכיו"כ קדומיןלענין

 וכטכני
 עטת על כקטנותו טנתגייר גר לפנינו

 טליט"6(. סגרים"6 כמס ממעתי )כך גר ספק ס"ז מעולס, תו"מ טמר 06 לנו וספקכי"ר




