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 ירושלים דיןכית
 יוחסין ולבירור  ממומפלדית

 ולהנשא לחזור שרוצה בגיורת דיניםבירורי
 בגינתה לו נשואה שהיתהלישראל

 23-תשיש מש' הדין בית שע"י הוראה ביתתיק

 השאלהנושאי

 בכלל אינם האם כדמו"י, לו להנשא מבקשת גיורה ואחר בגיותה, לישראל נשואה שהיתהגיורת
 ג"ח. הבחנת להמתין צריכה והאם הנכרית, על נטען שלהגזירה
 חסר, בכתיב שמה חותמת היא צלפחד. מבנות מלכה ע"ש "מילכה", הוא בגיור היהודישמה
 או חסר בכתיב בכתובה, שמה את לכתוב יש כיצד היא והשאלה בתורה, זה שם שנכתבכפי

 מלא.בכתיב
 הנישואין לגבי גם תקף בגיותה, הראשונים בנישואין בעלה לה שהתחייב מה האםועוד.

 כדמו"י.האחרונים

 להלכההמקורות

 לסכסך לסתירס ים נכרית, כסיותס ערכאות כנמוקי נטו6יס סיו ט6ס 6 16ת כו סי' ח"ג 63חיעזר פסקא.
 מנכרית על מנטען 6ת אמרו זס סמטעס סר6"ון כרינון למחזיק טיכו6ו חטט ואין גיורם קמריכדמוייי
 יראתי וז"ל: טכתכ לכ סי' ח"3 16"ט טו"ת ועי' סניטו6ין. פרסום ע"י סוחזקו טככר כיון כ, כדכיבמות
 פ6ר סנקר6יס 3תטוכותיו סרמכ"ס סדורות כל סל ~בן לוס דוגמא טמ65תי עד 3זס דעתי עללסמוך
 יכול אינו וכו' על סנטכן כי ו6ף ויט6נס סיטחררנס 16 כתב גויס טפחס טל נטען טסיס 63חדסדור,
 כו', סומן יאכל ו6ל רוטט טי6כל מוטב וקמרנו סטכיס, תקנת מפני כך פמקגו כו', לכתחילסלים6נס
 קו, מ" ח"ו יאפק מנחת וטו"ת וכל, רכט סי' ממדוייק ודעת טעס טוב טו"ת ועי' עכ"ל. וכו'. לי6נסויכול
 רעג, עמ' ג כרך ירוטליס דין פסקי ועי' 15. מערס ק% סי' סדור לפקר כמגסות ט5יין 5חריכיסועוד
 תרסד. עמ' תסנ"ד ל36רסס זכורוקוצן
 לסרמכ"ס סדור פ6ר כטו"ת טפסק מס עפ"י גיורה אחרי לסנטך לסתירס סליט"6 סנריס"6 מרןוסורס
טס.
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 מריכה 06 יומי ור' יהודה ל' טגמלקו 6 לה יבמות ככרייתן סו6 כגיורת גיימ הכמנת דין מקולב.
 כיון לסמתין, 5ריכה 6ינס נטוכס סימס 6פי' מס כגמ' ממוקל ולדעת %מתין, קריכם 6ינס %16מחין
 סל5 טנזרע לזרע כקדו"ס הנזרע זרע כין %כחין כדי ומתספכת עימס טומרת למתגייר כרעתהכסיס

 5ריכס כגיותס נפולס היחס ם06 ס מעיי יג סי' ומו"ע סכ"6 פי"6 גרומין סרמכ"ס ופסקכקדוטס.
 טסנמו*ה לפי סם ממ"מ ופי'לסמתין,

~yb 
 מתספכת הנסוקס 60ף כתכ טס יכמות רם"י 6כל מתספכת,

 נמס  כטס כר *ות יג מיי %6ס"פ  ועיי נעלס. כ% טסתגיירס כסופן מס תוס' להמתין.וכ"כ 5ריכסוקינה
 סגרים"6 מרן כטס ממעתי וסתגיירס, ליסר5ל כגיותס נמוסס טסיתה וכנד"ד כוס. 6Sp~5חרוניס
 וגיורת כגר סכמנה חיוכ לענין קנ סי' תמוכות קוכן ועי' סכחנס. ולה5ריכס למתמיר מיםסליט"6
 יחדיו.מהתגיירו

 לכתוכ דים קי6 מי' בנימין מטקת כתסו' פסק כמירק, נקרסת 06 מ%ס: מ"מ, 6ות נטיס רמות ככ"מג.
 יו"ד מיה כקילו סו6 דכמכט6 כיון גס מס(. ממות כם' נסוכך הליעזר כדמפק וכ"כ סמ"ס, 6הר יו"דמל6
 י' %תוכ ממ"כ וכ' סו6, 6מר מס כחיזוק סמ"ס מילכס כד: 6ות מס מעט וכמקדם ע"כ. כיו"ד. %תוכים
 מלו וכ6רוך י' כל5 פסק וכס"מ חולק. סייקו 1ל6 וג"מ, וסט"ג ודמם"6, וכים ונ"מ סט"ז וכ"פ סמ',6תר
 ניטעו מחטם מהרווי כמינוי כגט םיכתכו מ5יגו יל5 כפתם, מ%ס "סי5 יטעו י' b53V ממ"כ מיםדחס

 י'. כלי כים"ט טמ65 וכתב כו', מדוייק ד5"ל גט מקני כו', ומטרות כ6יגרות מכ"כ ממ"כ ומ"ממעולס.
 רסיס ד6ין טדחס ומס רכו. כרכרי וכקי דרם"ל תלמיד סו6 וממ"כ כלל, מוס לית* כלפנינווכים"ם
 מסדיוטות סכם דמזס כונתו 6כל כן ידע ממ"כ גס מדוייק, %יות דקריך גט דמיוני שדיוטותמסטרי
 כתסו' וכמ"מ כיו"ד, %תוכ סורנלו מירק טל טנהסם מסחר כפתת, מלכה יקמרו י' כמכלה הגטהקורין
 רגי%תס לפי מינוי OtD יכינו וסדיוטות דכיון מיורקך, דממתך טנכתכ קודות קכח סס"י וככ"יסר"ן
 סכמות כקונטרס נוכ"כ סמ"ס תחת תירק לנקד מ"6 ספר כמס מסיק ק5ו 6ות וסכנס"ג וכו'. ע"מפסול
 וכקן סם"מ תדיר מזכיר וסכים כגט. נקודות עוםין ס6ין דקיי"ל %ידן h"h וזס נזיר(. תורת ס'נסוף
 טז. 5ות טז מי' נט מע' טר"מ ועי' ע"כ. וכו'. דכייו % נר6ו ל6 כימממיטו
 ס6מרוניס כחכו כגט דדוק6 סמ"ס, תחת חירק ומנקדין יו"ד חסר מלכס כותכין דככתוכס י"לולפי"ז

 טלין כמו בו מנקדין ם6ין כריתות" כ"מפר מיותר דין וסוף כגט, מנקדין 6ין ד%ידן כיון מל6טכותכי0
 כתורס, מכתוכ כמו יו"ד, חסר ע5מה לחתוס מרגילס וכנד"ד לנקד. 6פטר ככתוכס 6כל כמ"ת,מנקדין
 סמ"ס. תחת וכקר יו"ד חסר ו%תוכ לדייק ים מככתוכסמסתגר

 קיימם. כן מנת פעל קיימת כתוכתס עמו 6טתו טנתגיירס גר תסיעי: פרק טוף 6 5 כתועות נממגסד.
 דנכרי מפינו ופיך נכרי, רסיס מעידן ססתחייכות קם לs~nh 6 כלת"ס ידעתי ל6 רעק"6 כדו"מוהקפם
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 6פי' סגר יתמייכ ל6 חית מהיכי י6, סעי' 0ז סי' r"D05h יעקב ככיח מקטה וכן עלמו. להעכל יכול6ינו
 יתחייב ל6 מי כ6תנן עלמו 6ת ממייכ כנכרי 06 6פי' ודקי ד60 נכרית, כהיותם לס סכתםכמתוספת

 ותירן מסני. נכרי טל ומיוכ דקנין ודקי ס6 ה61, קנין כר ל6ו נכרי וקטו דמי, כקנין Of דבר 60לה,
 מותם, יום עד מלטס ס5יסות יפסק טל6 כזלופן רק ע5מו 6ת המתייג ל6 דנכרי ד0טעס יעקכככית
 וכלס כ6חר, מותרת וסיף דמי, טנולדס כקטנת דכסנתגיירס תיכף הקימות וכלה כטנתגיירהומס"ס
 6חריס כנסו6ין ומקיימת וכמחוזר עקמו, 6ת סתחייכ ל6 ז0 יופן ועל כיניסס, ההתנו הזמן קורססייסות
 סו סי' וכהפל6ס סני(. עמ' ח"ג מיהודם טכט )ועי' ט"כ נתבטל. ככר הרקבון וחיוט חטוכין ססוחדטיס
 כמסכת הערות )ועי' דמותנו הלוקתו כהפקעת מו"ל נכרית מהיתה נטעה סיס סהמיוכ דכיוןתירן

 מ0גר"6 מנס עמ' יסוטע זכרון קוכן ועי' סספל6ס(. דורי על ט0עיר מס טליט"6 0גרים"6 למרןכתובות

 מדו"ח ככוסף )וכעי"ז רגילת התחייכות ל6 6כל ד"ת, 6ו ממק"ח תיוכ 0י6 דכתוכס ז5"לכורדי6נסקי
 ליגה תוספת כך מסמטת פינס מכתוכ0 כמס גה כתוכות רם"י וכרי על ככ עמ' קוטלרמסגרתן
 חיים פרי תורני כמיוסף טכתכ )ומס כנכרי חייכת קינה וע"כ כתק"ת(, סו5 כסס התיוכ דעיקרמסמטת,

 מס ממנו נסכת טיטפיס 5גנ סטר, מדין מועיל ככתוכס הגוי טסתחייכ רמס ע0 עמ' ח"6 חו"מעל
 ומער כ כ קרוטין יוסף עלמות עי' כמטר, קונת מגוי גוי ים ס6ס ר6טוניס כדעת ס6חרוניסס60ריכו
 ועוד(. כ6 מי' ח"6 פלוי ובית ה"ג פ"6 מכירססמלך
 דומה לכפורה כתוכה, % 0תמייכ נכרית כטסיתס הר6טוניס וכנימוסין גיורת, והיק יסר6ל ססו6וכנד"ד
 ו0ו6 0ר6מונס, ככתוכתה חייט קינו מכנד"ד נרפה 6מנס קיימה. כן מע"ד קיימת מכתובתה וגיורתלגר

 ולח"כ יסר5ל %ת כתוכה נכרי כתב הלילו מז, סו"ם ככ"מ hsl~1 פס, כתוכות כמ"ג טכתכ מהעפ"י
 כתובתה קמרו ול6 הס, עכירה יניסו6י סו6יל כתוכתס לקיים רפוי ופין % ניטפת כעכירס סרינתגייר,
 כן. כנד"ד ו6ף ע"כ. עמו. קמתו ונמגיירה כוככיס לעובדת כתוכם מכתב כעכו"ס 6ל6קיימת

 לויו. דובאברהם

ב

 לגוי דנים6ת וכהל קיימת, כתוכתה וגיורת כגר ורק כעכירה, דהוה כיון כתוכתה לס חיים דקינוכמח"כ
 לס דלין קנסוס ואן עכירה עטמ0 דסיono 6 דט6ני כזס, לדון מקוס ים כעכירס. וטוה כיון חייבדקינו
 דקנ6ין )יש"ע 0ימר6ל רק 6ל6 עכירה מעטם עטתה hS סי6 נכרית, סנם6 כיסר6ל מם6"ככתוכה,
 כז0 וממ"כ מס, מ"מ ועי' הכממס. כדין 0"י פי"כ 5מו"כ כהל' הרמכ"ס כממ"כ כה, וגס בופוגעין
 כניסו6ין ול6 כפרסמיס, ז0 כל קולס פרנקל. כרמכ"ס ם5ויין ומה מדרם, כיח כקוכן "ליטש סך0גר6"מ
 נסכר. חוטף יס6 ול6 ככתוכתה, דחייכ י"ל 61"כ כזס(. וטערגילים,

 דומב. חייםשמואל
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הערה
 על6 ננכליוטס, כסנס6ס ככתוכחס ללוקחו קסחחייכ ממס סיקלתן סכעל לפעול ק6ין קליעתך לומכ סגלס"מ ילי"עמק"כ
 קפקק קמם וסוקיף 32%(, עמ' יח כרך כפל"ר מק"כ )וכעין עלס ול6 עם לק סיס עכילס וסמעקס נקגל, חוטףיס6

 פי"נ נ6קו"נ קניין כלמניס עיינתי גיקו6ין, כילך ול6 כפלסקיס יוקף זס נר.לגח, ~bu סגכליח על סכ6 קיקר6לר~רמכ"ם
 לסיפך. ר6יס קמקם ומ65חימ"י
 זס ולכר ככסמס, יליץ על חק)ס ליער6ל קכ6ת מפני נסרגת ,ו סרי כזיון, וכו' מגויס על סכת יקלקל 6כל קם: סרמכ"םוז"ל

 בחו"ק וכתכ ע"ג. סלונו. ,)ל )מקגכ 6יק יולעג 6קס וכל וגו' כלעס כלכר יקרך) ~גי סיו מנס מן קנ6' כתולםמפרק
 קטים כפלסקיס נ6 ק6ס מפני יעליוח, 6כיזרייסו יסוי כיון תיסרג, סכוחיח על קכ6 יקר6ל ללוקך ס"ז פיטמלכים
 זס על  מיתם הקפחן  לל6  רטריוי, 6כיזרייסו זס 6ין יקר6ל כת על סכ6 נוי 6נל ילס, על קנכקל רנתי תקלס וסוי כופוגעין
 מקוס ול6 כעליות, כס קניאל מקוס סו6 חקלס מקוס קנסרגת סגגליח על סכ6 קיקר6ל  כוס מטהר כפרסקים.6)6

 כפלסקיס כועל לכין - גפרסקיס ומפולקס קייוע -  ניקו6ין ילך כין נפ"מ ייעלי ל6 ומ"מ כפרסקיס. ענירס נסקנעסחס
 זס. נמקרס גם קיימת כחוכתם קמפקייס מק"ג קכלח ולפיכך ניקו6ין. כירךקל6

 ל* ד.א.

מסקנות

 להתירם הדור פאר תשובת על לסמוך יש זה באופן שליט"א הגריש"א מרן הוראת עפ"יא.
 כדמוייי.להנשא

 הראשון. לבעלה להנשא מותרת ואח"כ הבחנה, ג"ח להמתין עליה הגיור אחריב.
 המ"מ. תחת חירק ולנקד יו"ד חסר מלכה בכתובה לכתוב ישג.
 ואיננו. פקע נכרית, כשהיתה הראשונים בנישואין הבעל לה שהתחייב מהד.




