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ירושליםייזנית
יוחשיוולבירורממונותלדיני

והתניירהלישראלנשואהשהיתהנכרית
חימודודםהבחנהלעניו

עא 16- ~מש'יוחשיותיק

הדיוןנושא

, 

הציגההיאהראשון.לבעלהיוםבאותוונישאהוחזרהוהתגיירה,לישראלנשואהשהיתהנכרית

מרחמה.גידוללהטרתבעברנותחהשהיארפואייםמטמכיםאותהשגיירלביה"ד

ושבועיים, 13בןילדהואשבהםכשהקטןילדיה,שלושהגםהתגיירוהמתגיירתעםביחד

לדעתיצטרכושלאכדיגדלותושנבדקהנכתב,ולארגילגיורעלאישורנכתבשלוובמעב"ד

 .הגיורעלבי"ד

נשארהצעירהבןואילוחדשים,בשמותהגיורלאחרבישראלשמםנקראהמבוגריםהבניםשני

אאע"ה".בןיידודבגיותולושניתןשםבאותו

אותםהמכיריםרבניםאישוריחציגוהם .כדמו"ילגיורםחדיןביתאישורבקשוהמתגיירים

במקום.הדתיתלקהילהוקשוריםתו"מלשמורממשיכיםשהםביהדותם

דיןפסק

 .כדמו'"גיורםאתאישרהדיןבית

 (-) .. . . . . . . . . . . . . . (-) .. . . . . . . . . .אב"דלוין,דובאברהם )-(

לידוןהשאלות

 .כדמו"ילהנשאמותריםאםונתגיירהלנכריתנשוישהיהישראלא.

הבחנה.לחדשיזקוקיםהאםב.

החופה.לפנינקייםזילהצריכהחימודלדםאצלהחוששיןהאםג.
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 .עצמודעתעלשמתגיירגדולשהואנקבעמהעפ"יושבועיים, 13בן.נכריד

הגירות.לאחרחדששםלמתגיירליתןעניןישהאםה.

תשובה

כחגכסוחסיגוכסכחתחררס tכוכותגיירסוגויספחס tמסכטעןס:סעי'יחסי'חכסע"זו"ע tכפסקא.

כחחו!קידחתופתייס tכזותוס tמסוחכגדיכמותייי tרכדעת .סחיסורכטעסכויס Cסרחכוחכקו .יח 5יו

וריטכ"חכרמכ"ןמוכחר,וגן C"Cככח Cכתגייר Cיחמרו Cסיחפחייס Cסכזותכ"ח Cסר,וכדעתקמחיקכח

דרוכפרססיסכערכחותכו 5חוחס Cדכככוסייח"גכחחיעזרוגתכיז.ס"קקעזסייכחכסע"זוסגר"ח

ועייכתחיכס. Cוחין Cסכיפרסוסע"יכתחזקגכרדסקוכקמחי,קכחדכחחו!קי CCסחייו Cכחוחין Cכי

ס'יח"גייח Cסגריממרןווכח Cתוקכוןכסרמכ"ס,סדורפחרו"ת Cעפ"יג 5cעמ'כרוזכיס Cירופס"ד

קמט.

חחדיס. Cחדס tכו Cכסןיסיו Cעדחו Cיכוכחיתוררסוכחיס Cסכחר Cוכןח:מחיכמותכס tכמב.

גדחמרןיכמסכמור tכחמכס Cכוגמיחרוסות.וורחדוורות Cכחחדחכמוכת,וורחדות Cגרוחחדכתוכות

חחרי"וכזרעוכחכסיסכוכסיותקרחדחמרוס cממוחכ tחמרר"כחמרחמחי,יס Cסכגכחר cחכח

סגחיס, Cחדגיכסמתיןריגיס 5וגיורתגרכפיגורכחמתיככי. Cכ cכזרעוון cרחכ cזרעוכיןכסכחין

גזירסחמררכחס. Cכקדוזכרעכח cכזרעס Cכקדוזכרע Cזרעכיןכסכחיןחיגורס"כחיגח.כסכחיןמחי

c ימחC חוייכסמחכיוורחותוחחחc כחמוחתיח 5ויומורמוורחיותc כיכמתוורתויפטורוקc .ופרוקC ייי

כעכסכתחתח Cויככוסוח Cוסוכרכי Cכ c"יתוווככדון cכרחטיכןוסוחויכדסג"חתווחת Cכחס

דר"כטעמורוגסדרכורטעמחבססכיחוסרי"ףע"כ.סחכ.מןורחותווסיחורחרתס cמחכו Cי Cון cסרח

סטעמיס.כיןפכובתחדכיגורססעייסוףיבסייכחן Cסכערוווגחכמוורכ, cחמר

 tדפיכבז,סעי'יבסייחכסע"זו"ע Cכסכוחריז,סיי Cמסריכ"רחיססכיורידסייגסןעזרתו"ת Cכו

דמי,כעכסחחתכת Cגיווקס Cחעסכת Cיו Cכפי cכסמחין,ריגס 5כחחרח Cכסכס 5רו C Cכחיסמיוחדת

 tספיכב Cס Cוג .ממוכככיסכסיסח Cגדיתחעכר Cס 5רוסיחוחדרכחתתספו, cכעיכיסזוכתזסוחין

מכזסכגככחיכסכוכתיחדס Cגיון Cככגרי,כמיוחדתגוכחחר,ור Cכסכס 5רו Cגכסמתיןריגס 5

c ווכדחימתספגתC מדכריוודחסכסחעכרדעתסc חסעייגוסייחכסע"זעזויחכפטיC ככיסתיר

סרי Cב"ח,סכחכתס Cסיסכחוסחוח"תו Cסק Cוטובכת,ד"סכיבמביכסמתוסירחיסוסכיורסכחכס).

סמיוחדחרורכית Cכיבס Cכתוסי Cמפורכמוו.ת cמ cמסיתס Cוי"ככס. 5חוי 5מע Cרחותוסיסיוסכגכ

 .סךעמימסךו"תח"חופעכךער)כי 5ככחכתוג"ג . Cעיי"סכחכס.ריכס 5כבוי

סכחכס.ריכס 5cכיט"ח cיכ cחכי Cסברי"ממרןמע cכיט"ח cטיין Cחייכזסגר"כסדיןכיתוחכר
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ט:ור:ו,:ופסקריכ:ו Sמסוגתגייר:ו,רמכ t 'עסכגיות:וחי:ו tכמופןרכגסייח"י:וכויכט tעייג.

t כז:ומקיכרסטסיייו"זמרככ:ו:וזגוכt מיןS פריכככריכ:וt וכתחימוז,מטעס:וt מ:ורוכותt ח"גייס

:וכימוכןע"כ.כז:ו.כ:וקכגוט:וזעתוממגסזככיס,:וס tגוייסמגזירתזכ:ו:וימ tמטעסגתעורררזסיי

ומ:ו tג:וית:ו tכגיורתכיט"מ tיכ tמכי t:וגרי"מרןכו::סמ:ו)(עמיוסיימכ:וע"זפט" tמכ"חוקת

:וכויכט t(ועייריןיי Sמיןרככ:וייגרסטסיייויירמרככ:וכרגוכמגומרחימורזסייכעגיןכגיות:ורמכ tכי

ז"גכספורו:ותחיכ:וכ:וככ:וככחורתרכ:ו tוככיעות Sוגט:ור:ו:וrוג:וג:ו tככער:וממותקימסייrויי:ו

כ:ו,עכוכג"כטככ:ו tקוזסספר:ו C:וימיסמסכגיורת,כטכוכריכ:ו Sוגירותספקעכי:וו::רוכןוגתגנ:ו

ספקז Sמזסופרתמףכמןגסמיימככוס,:וגירותכפגי:וספיר:וזמיןוט tפ tממכגיורת:וג:ויכ: tו:ו

עזיין tע:ו tכזספר:וכיוןמ"מחימו,דמחמתרמת:וזזכממטוממ:ויין tנמ:וגויותז Sזמרמכית, tי

גיממומפיכוזעת:ו,סמכ:וכמ:וספק,עכמפינוגירות, ו:: tמעמעוננת::וימכיומין tכגיעומרתמיג::ו

מוע tכקרוגמ"מוגתפייס::ו,תכיע:וככככו::וימזעת:וזסמכ::וזמןמחוסרומיגוכ::ו::ווכטחר:וגירותכיון

גזוכיסת"חעסזכ:ווגו"גגמור::ו.כיו::רמכיתמטכינ::ועכת::ו tע:ו tכ tחזחימוזמתחיכ::וגירותרמחר

 .)כ"עגירות.ספקטכיכתמחריז"גכספוררכגו Sו::ו

מכמגיס tכגזנותזיןגממרכמ t::וייכפ"גמסו"כ tומו" Sקמיומג"חיז tסיייו"זחח"סו"ת tעיי .ד

קטןכגרגזכותיעור ttימכתוכות::ותורי"זון tמכזייקווכןזעת,נכננ::וגיע tכחייככ"גמככרמכ tני

t מ::וומכמחותיכוכt ירופס"זועייזעת.ככככ::וגיעt עח.עמיי::וזותמכרןכיס

מווסימגיס,גיס tככיו::רמכגזוכגעו:::ומסככרוק:וכי"רעכ ו::יו::כועייס tו 13כן:וי::ו::ויכז tז::וונגירון

כמחות.יוככוכו::יגזכני"רע"רמותוכגיירריכיס S:ויומכ"כ tרעת,ככככ::וגיעמסננ"ג
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