
 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתט"מ

 תחתיו ונתגיירה לישראל שנישאה לנכריתז"נ
 :e~r-עא 3 מס' יאמיןתיק

 הדיוןנושא

 הזמן עם ילדים. כמה לו וילדה בארגנטינה, שנים לפני אזרחיים בנישואין ב' למר נישאה א'גב'

 כדי במקום חרדית לקהילה פנו אחדות שנים לפני "גיור". לה שערך קונסרבטיבי לראבייפנו
 עברה וכעת כראוי, מצוות לשמור התחילו הקהילה רב ובהדרכת באמת, ליהדותלהתקבל

 נישואין ערכו יום ובאותו כדמו"י, מצוות וקבלה שטבלה לאחר הגרנ"ק של בביה"ד גיורהאשה
 כדמוייי.חדשים

 בי"ד. דעת על גיור עברו הקטנים הילדיםגם

 כדמו"י. נעשה שלהם שהגיור להם ואישר המבקשים את ובדק חקר הדיןבית

 לדיוןהשאלה

 משתבעה הגיור אחר זיינ לישב זקוקה האם תחתיו, ונתגיירה לישראל נשואה שהיתהנכרית

 כדמו"י. להנשאהבעל

תשובה

 טגת3עס לע"פ מגיורת 5 15ת קי5 סי' מיס מלוי מטכס תמס ועמ' ת, עמ' י3 כרך ירוטליס דין פסקיע"
 מדם תימוד מתמיל סגיור 5חר מ"מ מספק, רק גיורס סיס טפילו מ31טמ, גיורם וסיס סניור )פנילסינס5
 סי' מ"ו 11so וכתכם סגירות. טפילת לחרי 1"נ לספור ו5ריכס נמורס, כיסר5לית מטכילס טעלתס3טעס
 כעלס עם nhc')r עד כיגמייס גדם פירסם 1ל5 ממתיו וגתגיירס סגכרית 5ת סגס5 כיסר5ל דןרלג

 רד סי' מ"ג וסמסרט"ס מימוד, לדס 55לס מודוין טין 3זס מקל רסט ס" כיו"ד מרככם טסדטלכדמו"י,
 )סיגס5 גת3עס ס5ס כתב 5ד סי' מיד תסורס וכמתעוררות 031, מסוס מנכרית על טגזרו מטוס כוסדן
 5ליטי3 סגרי"ס למרן תסוסות ו3קו3ן מרס, מימוד לדס תתעורר סגיור ס5חר מוטסין 5ין סגיור לפגי5תו

 יניעיר,  תחר סססימוד 6פסר סי6  טטלר  כסין  טכגירותס  הכיון סיפסר כוס גסתפס מת סי' מ"כסליט"5



 ירושלים - דיןפסקיב

 מרככם. כמדגול לסקל טליטי'6 6ליסיכ סגרי"ס מרן 3טס סכיך 1 סי' מטפט" "חוקתוע"

 לוין. דובאברהם

ב

 מעכר יטרלל" "3ני מי651י מסתלמידיס ולחד סגים, כלי לפגי כיסיכם כר"מ מכסן כסיותי סויע6731
 יכייף טוית )ורקס 16ת1 ומק כקרן סטלד מכיון סטד"כ ס5ריכו eSlb hb סר6טל"5, עפ"י למומרץגרות
 גס ס5רכגו or ומטעס ולילך[, תרס עמ' ז נכרך כגס מט"כ ורקס 3כס"ג, סטד"כ ט6י"5 כז סי' יו"דח"י

 למס טנילתס עם כקמת גערכם (1 וטכילס גירות, לטס לטבול יטרלל" מייכגי סי6 טכס לעתידל6טת1
 לסס לסכול ט5ריכס ידעם כסלק טעסתס זיינ ספירת 06 סס6לס ועלתם סמתונס, לפגי יוסגיס61יס
 ימי6ל ר' סג16ן מותגי לפני זס ד3ר וסקלתי מימוד. לדם מייטיגן 6י ובן %, 6ו לס מסגי ס6סגירות,
 טליט"stctSh ,6 סגריייס למרן וכן פ"ר, עכ"ד זחל קרלין לסגרט"ט וכן כתי'6, כיס"ד עכ"ד זחלוילנסקי
 ol'hl גדם טמ6ס כינס סרי נכרית סיתם סטכילס סעד חייסיגן ד6י ממרט, ("נ וריכס ס6ינס כולסופסקו
 מיקרי 1ל6 מייטיגן דל6 קמרו מימוד דס ולענין ספירתם, מסגי סרי כיסודית סיס דיגם ו6י 1"ג,5ריכס
 כטכיל גס מ81עילס גירות דטכילת מם סי' ח"כ לסגריט"6 תסוסות כקוכן )ורקס לגיטו6ין חדססכתכיעס
גרס[.
 O'b1 כדמות לכ16רס סלמון: כנס רסס בסי' מרככס מדגול דגרי על רטמתי יו"ד טו"ע גליוןובטולי

 ל6סליכס לכס ד(1כ1 דקרך כ ס ככי5ס ד6מרינן מס6 חימוד, לדס מיי(יגן 1ל6 נ"נ שעיגן ל6ד3גתגייר1
 ועי'  נייייפן. עוגת לגרוע טל6 כרחן על סמלך כמ15ות לטוב ל15ותן ופרט"י דקתי, סו6 עונםלמ15ת
 ... וררו ספרו פקרן מדבר 6מריגן כ UD סכת ו3גמ' פו"ר. מלות על דקקי טס ר6ס וקרנימסרטיך
 רמים, סיכל ידענ6 %1 %סליכס, %ס טובו כמ15ת זכר קטתו גתעכרס 6חד דכל וכרט"י,יערטל,
nloJtsl56ל כיסמ"ק מיגוך ג3י דילפיגן מקמר כרורס סוכמס ויש קומר ו6גי כת3: טס סלמס חכמת 
 ל6סליסס וילכו ג6מר (ס וגס מ"ת, 3מ5ו1ת ק"ו זכר, ילדם 6מת וכל טמורות גטותיסן טמ165 סמלך(למס
 עכ"ל. ל6סליכס. טובווסכל
 610 דמי מגולד כקטן סנהגייר דגר דיגך ס6י דמקור בז ס ו6תמגן פרסת חכמם ממטך דכרי ידועיסוסגם
 מו(סרין כ"ג טלין מקותן טסיו מרכס וסיס גטו6יס סיו וסרי %סליכס לכס טובו סכ6 ד6מריגןמס6
 קין %סליכס %ס טוכו תורס מתן 6מר רתמנ6 6מר ו6יך דודתו, טנט6 יוכימ סדור גדול ועמרסעליסן
 מט"כ יעויי"ט דמי, טגולד כקטן סגתגייר דגר וע"כ ממן, לפרום 5ריכין סגט16 6ל1 סל6 קטתו, 6hlhסל1
 מנ"ל. 3כי5ס הגמי כדבריל63ר

 כר6סית מכמס מסך )ורקס ז"ג ולספירת חימוד לדס חסכו ל6 ומדוע לילם כ16ת1 נתעכרו 6יך16%1רס
 מימוד. %ס חייסיגן % עמו סנתגיירס קטתו דמוי כיון וע"כ מימוד[, דס בדין נסגו ntsbo טגס ס(כד
 על תמס( כסגת נדפס לקגכורג )מ6כ"ד כגימין גחלת ספר )ר6ס ס6חרוגיס דסקטו מס6 ר6יס יםוכן

 fh רייס טמות פרסת n"op וחת"מ מספר( מדפי פכ )עמ' י6-יד זנותיות ס', כמ"ע ולית עמסמ115ת



 גיוחסין

 יוסף ופרדס 3 1 ומגילם 3 פת ט3ת יסוידע 331ן ססדיס(,  וכעסד.' כ ס ע"1 על מת"ס כחי' וכן)סטני(,
 ולכ6ורס מדטיס, קרוסין י5טרכו 5%לס מ"ת כטעת גממתן דפרחס דכיון ים, כ" מטפטיםפרטת
 "מת. כל זכר לילם כמהו נתעצרו 51יך חרס, גוף דמוי כיון מדטיס 1"; גס'5טרכו
 דקיי"ל מס לפי קטם 5%1ורס 11"ל: סכתכ גכו;יס סיו סעס Sh ויקמר ד"ס יתרו כפרטת כססל6סטו"ר
 סלפני ,רע כין לסכחין nrrn 5חר לפרוט ~יכיס סיו 5"כ מרסיס, ג' לממתין 5ריכין כמתגיירי וגיורתיגר
 דמ"מע נ פט ט3ת סגמ' מדברי סטיר % מדוע ולכ6ורס כוס. מט"כ יעויי"ט ט"ח"כ, זרע לכיןמ"ת

 מנ"ל. מרככם כדגול וע"כ חימוד, לדס ממסו ל6 ומדוע פרטו %1 לילס tnthsסנתעכרו
 על סייגתי כ, 16ת נם כמיי סג"ל תסכות כקוכן נדפסו סדכריס מנס מטפט, מזקת לספר ס5ייןומס
 תטוכס h'o וטס 51ייע, וסייס מר3כס הדגול דברי סכיה טטס מם בסי' ~צריו סותר לכ16רס ד,סמגליון
 תסרס. מסגת גם וכמי' תסל"ממסגת
 דרק מטמע דכרמכ"ס ד6ף טס, סטו5ל ר"ל כן וכס, דין עליסן דגזרו מטוס ~זן סמסרסייס onsמסייכ
 כן. דיגן דבר דלכל מטמע ד3ריסס" "%ל חז"ל מד5מרו מ"מ גזרו, וטסרס טומ5סלענין

 כקטן טגתגייר דגר דכיון 51ת, דתםוסמסרט"ס
 ט;ו~

 ליבמות 51יין מעליו, סקודמיס ס5יסוריט כל סקעו
 כנתגיירה. ל"ג מייטינן דל6 דמכ61ר דוכתי ועוד מ"ג פ"כ וכיס כפיסמ"ט ו%מנ"ס 6כב

 לסקר %1 כזכין עליסן גזרו וטסרס טומרה לענין דרק מסרמכ"ס לדייק כתכ ממ DS" טסוסגריט"6
 ש"ל. ד1כיס לפיסמ"ט OA 51ייןדכריס,

 דומב. חייםשטואל




