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נית ייז ירושלים
לדיני ממונות ולבירור יוחשיו

נכרית שהיתה נשואה לישראל והתניירה
לעניו הבחנה ודם חימוד
תיק יוחשיו מש' ~  -16עא

נושא הדיון
,
נכרית שהיתה נשואה לישראל והתגיירה ,וחזרה ונישאה באותו יום לבעלה הראשון .היא הציגה

לביה"ד שגייר אותה מטמכים רפואיים שהיא נותחה בעבר להטרת גידול מרחמה.

ביחד עם המתגיירת התגיירו גם שלושה ילדיה ,כשהקטן שבהם הוא ילד בן  13ושבועיים,
ובמעב"ד שלו נכתב אישור על גיור רגיל ,ולא נכתב שנבדקה גדלותו כדי שלא יצטרכו לדעת

בי"ד על הגיור .
שני הבנים המבוגרים נקרא שמם בישראל לאחר הגיור בשמות חדשים ,ואילו הבן הצעיר נשאר

באותו שם שניתן לו בגיותו יידוד בן אאע"ה".
המתגיירים בקשו אישור בית חדין לגיורם כדמו"י  .הם חציגו אישורי רבנים המכירים אותם
ביהדותם שהם ממשיכים לשמור תו"מ וקשורים לקהילה הדתית במקום.

פסק דין

בית הדין אישר את גיורם

()-

כדמו'" .

)........... (-

אברהם דוב לוין ,אב"ד

)............... (-

השאלות לידון
א .ישראל שהיה נשוי לנכרית ונתגיירה אם מותרים להנשא כדמו"י .
ב .האם זקוקים לחדשי הבחנה.
ג .האם חוששין אצלה לדם חימוד להצריכה זי נקיים לפני החופה.
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ושבועיים ,עפ"י מה נקבע שהוא גדול שמתגייר על דעת עצמו .

ה .האם יש ענין ליתן למתגייר שם חדש לאחר הגירות.

תשובה

א .פסק כ  tו"ע חכסע"ז סי' יח סעי' ס :סכטען מ  tפחס וגויס כותגיירס כו  tתחררס כח יגוכס וחס גכס כח
יו 5יח .כוחכקו סרח Cכויס כטעס סחיסור .כדעת ר  tייי יכמות גד כ סוח מ  tוס כזות  tפתייס דחתו כחחו!קי

קכח קמחי ,וכדעת סר Cכ"ח סכזות  Cפחייס סיח  Cיחמרו  Cכתגייר  Cכח כ, C"Cוגן מוכחר כרמכ"ן וריטכ"ח
וסגר"ח כחכסע"ז סיי קעז ס"ק יז .וגתכ כחחיעזר ח"ג סיי כו דככ Cוחס ח 5כו כערכחות כפרססיס דרו

כי Cוחין כח  Cייו סח  CCדכחחו!קי קכח קמחי ,דסקוכ גכר כתחזק ע"י פרסוס סכי Cוחין  Cכתחיכס .ועיי
פס"ד ירו Cכיס כרוז עמ'  5cג עפ"י  Cו"ת פחר סדור כסרמכ"ס ,וקכון ת Cווכח ממרן סגרי Cייח ח"ג ס'י
קמט.

ב .כמ  tכס יכמות מח ח :וכן  Cחר סכ Cיס כח יתוררסו וכח יכ Cחו עד  Cיסיו כסן  Cכו  tס חד Cיס .חחד

כתוכות חחד גרו Cות וורחד חכמוכת ,חחד כ Cוורות וורחד חרוסות .כוגמי  Cס מכ ח כ  tכמור יכמס גדחמרן

חכח  cחר גכ סכ Cיס חמחי ,חמר ר"כ חמר  tמוחכ מ cוס דחמר קרח כסיות כו כחכסיס וכזרעו חחרי"
כסכחין כין זרעו  cכ רח cון כזרעו  cכ Cכי .מתיכ רכח כפיגו גר וגיורת 5ריגיס כסמתין גי חד Cיס ,סגח

c

מחי כסכחין חיגח .ס"כ חיגור כסכחין כין זרע  Cזכרע כקדו Cס כזרע כח זכרע כקדו Cס .רכח חמר גזירס
 cמח י Cח חח ורחותו מחכיו וייכס ח cת ורחיו מורמו ויו 5יח חת חמו כ cוק ויפטור ורת יכמתו כ cוק .ופר Cייי

חס כ Cחת תוו ג"ח ויכדס וסוח כן טי כרחcון ווככד "יתו c
סרח cון  Cי Cכו מח cס ורחרת וסיח ורחותו מן סחכ .ע"כ .וסרי"ף סכיח בס טעמח דרכור וגס טעמור דר"כ
חמר  cמוורכ ,וגחכ כערוו ס Cכחן סיי יב סוף סעיי ס דכיגור פכובתח כין סטעמיס.
כ  Cכי וסוכר  Cסוח ככו וי Cח חת כת כעכס

כו Cו"ת עזרת גסן סיי יד סכיור רחיס מסריכ" Cסיי ריז ,סכוח כ Cו"ע חכסע"ז סיי יב סעי' ז ,דפיכב t

סמיוחדת כחי C Cרו5ס כסכ Cח כחחר 5ריגס כסמחיןc ,
וחין זס זוכת כעיכיס  cתתספו ,וחדרכח סיח רו 5ס  Cתחעכר גדי  Cיסח כס ככיס ממוכ .וג Cס  Cספיכב t
כפי  Cיו Cכת עס ח Cוקס גיו Cכת חחת כעכס דמי,

 5ריגס כסמתין ג Cרו 5ס כסכ Cור כחחר ,גו כמיוחדת ככגרי C ,גיון  Cכתיחדס כו חיכס כגככ מכזס

c

c

מתספגת ווכדחי  Cדעתס כסחעכר וודחס דכרי מ פטי עזויחכ חכסע"ז סיי גו סעיי ח  Cסתיר ככי

סכחכס( .וסכיור רחיס מתוסי מביכס יב כ ד"ס וטובכת C ,סק Cו וח"ת וסח כח סיס  Cס סכחכת ב"ח C ,סרי

כגכ יוס סיס חותו ר Cע מ 5וי ח 5כס .וי"כ  Cסיתס מ cמ cת כמוו .מפור Cכתוסי  Cבס כי Cרורכית סמיוחדח
כבוי  5ריכס סכחכס .עיי" .Cוג"ג ככחכת  5כי ופעכךער( ח"ח מסךו"ת עמי

סך.

וחכר כית סדין סגר"כ חייכז Cטיין  cכיט"ח  cמע ממרן סברי" Cחכי cיכ  cכיט"ח  5cריכס סכחכס.
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ג .עיי  tכט :וכוי ח"י סיי רכג כמופן  tחי:ו כגיות:ו עס '  tרמכ וגתגייר:ו ,מס  Sריכ:ו :ופסק ט:ור:ו,
: tוזגוכ מרככ:ו יו"ז סיי רסט מקיכ כז:ו  tמין  Sריכ:ו כככ פרי : tו מטעס חימוז ,וכת  tוכות מ:ור  tייס ח"ג
סיי רז גתעורר מטעס : tוימ זכ:ו מגזירת גוייס : tוס זככיס ,ממגס זעתו גוט:ו כ:וקכ כז:ו .ע"כ .וכן :וכימ
כ"חוקת מ  tפט" מכ:וע"ז סיי ו )עמי מ:ו( כו::ס מרן

:וגרי" t

מכי  tיכ  tכיט"מ כגיורת : tוית:ו ג  tומ:ו

,

כי  tרמכ כגיות:ו ייכעגין זס חימור מגומר כרגוכ מרככ:ו יוייר סיי רסט רככ:וייג מין Sריןיי )ועיי  tכט :וכוי
rויי:ו סיי קימ מות מ ככער:ו : tוrוג:וג:ו גט:ור:ו ו Sכיעות וכ  tתרכ:ו ככחור כ:וככ:ו ו:ותחיכ:ו כספור ז"ג

וגתגנ:ו ו::רוכן עכי:ו ספק גירות ו Sריכ:ו כטכוכ כגיורת ,מס :וימיס  Cספר:ו קוזס  tטככ:ו כג"כ עכו כ:ו,
ו:ו  tיכ: :וג:ו כגיורת ממ  tפ  tוט זמין :וספיר:ו כפגי :וגירות ככוס ,מיימ גס כמן מף זסופרת מ Sז ספק
י  tרמכית ,זמ Sז :וגויות נמ  tיין טוממ:ו זזכממ רמת:ו מחמת חימו,ד מ"מ כיון זספר:ו כ  tע:ו  tעזיין
מיג::ו עומרת כגי  tומין כי ::וימ מעוננת מע  tו ::גירות ,מפינו עכ :וספק ,כמ סמכ:ו זעת:ו ,ומפיכו גיממ

,

,

I

כיון ר:וגירות ::ווכטח כ::ו ומיגו מחוסר זמן זסמכ::ו זעת:ו ו::וימ ככככ תכיע:ו וגתפייס::ו ,מ"מ קרוג כ  tמוע

רמחר ::וגירות מתחיכ חימוז חז  tכ  tע:ו  tעכת::ו מטכינ::ו כיו::רמכית גמור::ו .וגו"ג זכ:ו עס ת"ח גזוכיס
ו::ו Sרכגו כספור ז"ג מחרי טכיכת ספק גירות(. .כ"ע
ד .עיי  tו"ת חח"ס יו"ז סיי  tיז ומג"ח מי ק Sומו"  tמסו"כ פ"ג ::וייכ  tכמ גממר זין גזנות כ  tגיס מכמ

ני  tרמכ מככ כ"ג חייכ כ :: tוגיע נכננ זעת ,וכן זייקו מכ  tון ::ותורי"ז כתוכות ימ  ttיעור גזכות כגר קטן
 tיכוכ כמחות ::וומ מ :: tוגיע ככככ זעת .ועיי פס"ז ירו tכיס כרן מ י::וזות עמי עח.
ונגירון ז::ו :: tויכז :וי::ו כן  13ו  tכועייס ו::יו ::עכ :וכי"ר ככרוק מס געו:::ו גזוכ כיו::רמכ כ  tגיס וסימגיס ,מו
ננ"ג מס ::וגיע ככככ רעת t ,מכ"כ :ויו  Sריכיס כגייר מותו ע"ר ני"ר וכו::יגזכ יוככ כמחות.
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