שצב

פסקידין-ירושלים

ביתדיןירושלים
לדית ממנפתולניעויוחסין

ממ"דבעניןבירוריוחסיןוהיתרנישואין
ודיןחדר"געלמישנשא אתהראשונהבנישואיןאזרחיים
היק *~חקק מס' - 103תשען

נושאהדיון
' ס' שעלה מאוקראינה ,ולומד בירושלים במוסד תורני .הצע תעודות
הופיע המבקש מרי
ומסמכיםעלמוצאו,ולפיהןהואיהודיבןלהוריםיהודיים .חוקרביה"ד חקר אתסבתו ,אםאמו,
שנרהכיום בגרמניה ,שהיאכיום בת 80שנים ,והיא תיפרה עלמנהגיםיהודיים בבית אמה,
ולדברי החוקרניכריםדברי אמת,ועל סמך התעודותוהחקירותניתן לאשרלויהדות.
המבקוו מציג תעודותולפיהן היה נשוי לראשונה עם אשה ,שלדבריו היאיהודיה ,בנישואין
אזרחייםבאוקראינה במשך 4שנים ,ואח"כ התגרש ממנהבאופןאזרחי ,ושוב נשא אשהנכריה
ממנה לא התגרש .בהיותם ברוסיה החלבתהליך חזרה בתשובה ,ובעלותו ארצה נכנס ללמוד
במוסדתורני ,והאשה הנכריה מבקשתלהתגייר .הםרוצים להנשאזל"ז לאחרהגיורכדמו"י,
ובינתיים הםחיים בנפרד.

השאלתלדיון
א .האםמחמיריםבנישואיןאזרחייםגםלענין חדר"ג שלאלישא אשהעל אשתולפני שנירשה
כדמו"י.
ב .האם מחמיריםעלנקעןעל הנכרית בדרךנישואיןאזרחיים ,שלאלישאנה אחרגיורה.

תשובה
וקדוטי סר6סוכס מספק16 ,
א .כמלקו6מרוניס ס5סנזר ר"גטל6ליטף 6טסעללטתוצלופןטסי
טככס"גל6גזר.עי'טו"מ מפרטגסמ"זסי'מכ,סוכלD"o51bSסי'p"D6מס6ומכ,ססממיר6,ךעי'

יוחסין

שצג
-

-

6היעזרח"6סי'י5ות6טסקלוכתבמ6פי'לדעתסמחמיריןכספקמדר"גכבמפקטלתורס,מ"מS"nb
דר"גטר רקבודקיול6מספק,וממפק6יןעליומוסמעכור.
וסנהכניטו6ין 5זרח"ס 06מחייכיםעליסס גט,ס6ריכו ס6חרוניס ,ולמעמסנסגו לסממיר כמקוס
ס6פמר.עי'פסקידיןירומליסכרך  6עמ'סכוכרךכעמ'רפדוכרך1עמ'רמח,וטסכסססחזו"6
םגטלקסתוסר6מונס16,ימלחלסגט.
למחמיר"61.כ6פסרט5סכ5ליטף6ססלחרת,מןסר6ויטי"לי
ועי'כנס"ג6כסע"זסי'קיטסגס"טס"קלגמכ"ככמס מם6תכנימיןסי'קי6.ךלדבריס6חיעזרמנ"ל
ט6פי'כמפקקדומיןל6גזרר"ג,כ"סכניסו6ין6זרחייס.
םלסתירסלסנם6
ב.פסקכ6תיעזרח"גסי'כן5ות6ט6ססיונסו6יסכנטוליערכ6ותכהיותםנכרית,י
יקמריגיורםוקיןחמסםיכו6ולמחזיקכרינוןסר6מון טמטעסזסקמרו 6תמנטעןעלמנכרית
כדמויי
כיממותכדכ,כיוןמככרסומזקוע"יפרסוםסניטו6ין.ועי'מו"ת"16טח"כסי'לבטכתכוז"ל:ירקתי
לסמוךעלדעתיכוס עדממ55תידוגמנןלוסלרכןסלכלסדורות סרמכ"סכתטוכותיוסנקר6יס פ6ר
סוור ,כקמוטסיםנטעןעלמפחסגויסכתם6וטימהררנסוים6נסו6ףכיסנטעןעלוכו'קינויכול
ליט6נהלכתחילהכו' ,פסקנוכךמפני תקנתסטכיס ,וקמרנו מוטבטי6כלרוטבו5ליאכלמומןכו',
סוכו'.עכ"ל.ועי'טו"תטובטעםודעתמסדו"קסי'רכסורל,וסו"תמנחתיוחקח"וסי'קו,
ויכוללייח
ןכסגנותלפקרסדורסי'קלכ סערם .15ועי'פסקידיןירוסליסכרךגעמ'רעג,
ועוי6מרוניסם5יי
וקוכןזכורושכרססתמנ"דעמ'תרםד.
וסורסמרןסגרים"h"u1St6לסתירסhnloSקמריגיורסעפ"י מסטפםקכמו"תפ6רסדורלסרמכ"ס
מס.

אברהםדובלוין.

הנני מסכים לדבריידידי אב"ד שליט"א.והננילהוסיףעלדבריו:

א.כמסמסכיךכקות'6סלוגת6דמסרם"סואחיעזרכספקקדומין6יגזרר"גמל6ha~s6טסעלקמתו.
מנס למעמס  06תבו 6ם6לסזולפניבי"דסיס מןסר6וי למחמיר,דמוי ~אורס ספקדאורייתא
למחמיריןכמפקחרסככספקתורס,ו"6כס"סכספקקרוסיןסוימפקדאורייתא.
קולס למעטסי"לדסוי  ,D"Dספק6י כספק חרסמחמרינן ככספקדאורייתא  16ל6מחמריכן,ו5פי'
תימךדמחמרינן ,טמ6סלכםכאחיעזר דכמפקקרוטיןל6גזר,ום"םלקולף.
ומ65תי חכרלאחיעזרכמו"תכריתיעקב(לסג6וןר' כרוךמרדכיליפטין זחל) כחלק 6כסע"זסי'כ
כד"ס6מנס ,טכתכוז"ל:ס"נכלמון תקנספסחריס רגמ"ססל6יס66יםמתינםיס,מיינוסיכךדסי6
אמתוודאית,אסורפיקח 6מס אחרתעלים6,כלסיכךדליןלוכס רקספקאדומיןוסוי מפקohסי6
קטתוbS,סויככללסתהנס ,דל6סחריס רקעלודאיקטתול5יט6אתרתעליםוכו' ,מ"מסיכך

דסוי

שצד
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-

-

ספקקרוטין %מקריקטתוועי,ודעתועל0וד6יול6עלמספק,דל6מעייל6יגטנפמי0למפיקך"6,כ
ככי % 60גזרהרגמ"ה.עכ"ל.
עודי
םכ6ןמקוסלתקל,ו0ו,6דהרילפידברישמכלםבכיתשדין,סריקסתוסר6מונסמסיסנסוי6תה
כנים61ין6זרחייסניכמסכנית למחרכניסו6ין6זרמייסנולדכריו 6מר0לו מ0ו6יהויי]
 ,ו6סנחמוס
למומר6לס5ריכה גטדמייסינןדמויקדוםין"6 ,כ 6סור 0כטת  '16%למכקםלמי'המסרי"קהיוועס
כטורט קמםד6ססbStידעםמלסורקנותוזנתםתחת כע%כר5ון6ינ0נמסכתכמוגנתונ6סרתעל
כע,%מטוסדכתיכומעלטנומעל,וסוכלודיורי
וכמו"ע t"D~lbסי' קעתכרמ"חסעי'גןו0וכ6גס
םם6ללחיד"6סי'מה].
ככ"יסי'קטו,חולםכטו"על06כי6ו.ורקסממ"ככוסכשו"תהיי
קולסכז0י"לדם6ני הכ6דנתנרטוגסכגירומין6זרתייס"61,כי"לדכזסליכ6מעלסבומעל,דסרי
לדעתה0י6מגורמת,וכלדבריסמ0רי"ק 0סככס"גמסיףיודעתטסיךנטוכסhSbטל6ידעתם6מור
לסלזנות16,סיכךדחופכתטמותרלסלזנות.וכעוכד6ד6סתרהסכילסמסרי"קטס.ועי'נוכי"תיו"ד
סי' קם6וטו"תכניןליוןח"6מי' קנדכעובדךס5ור6ס ס0וכ06מס6.כלככס"גסנתגרפסכגירופין
6זרמייסונים6תלתחרנחסכתכמוגגתוכקנוסתומותרתלכעכה.
ני6
תועודי"לדסרי כזס טכתגרמה ממנוכגירוסין6זרמייס וכהסכמתו מל סמכקם"6 ,כ מונת כזס
טמסכיספתנכםעם6מר"61,כ6יןכזסומעלסכומעל,שסריממכיס0ו6לז,0ועי'כטו"תניגרותממס
6כסע"זמ"רסי' מדכסופופוןכפופןפסכורסכטעות טבע%מסכיסמתזנסטליןכזסקיטורזנות,
דליןכז 0ומע%כומעל,עי"ם"61 ,כס"סכזסטגירמסכנירוטין6זרחייס ,טועםוסוכרתס6יןכזס
ליסורזנותומותרת.טו"רכעתממ"כ0גרים"6מליט"6כקוכןתטוכותסי'ק5כ].
סמקויפתו%
קולס6כתייםמקוסלדוןכזהמדכרי0רסכ"6כטו"תס6לףסי'קפטדסיכ6דסכרסוג'ינ
סנמטנתכשנוסס,ד"6ככלסנמיסמזינו
ידעםד6מורסלסנדקלקמרונסקתלמחרת65מזהומוס,וג'ינ
נתירונקמרסכורהסיתםטחינה6סור0ככךעיי"ם.והוכחווכריוככיססי'קעממ"קד.וככרה6ריכו
כז600חרוניסדדכריb")t~oסס%קורסל6כמסרי"ק ,ר6השו"תמייס60ללסמיד"6סי'מת,וטוית
חוטסממולסלסגר"חסי'יג,וטו"ת רעק"6מסדו"קסי'רוד"ס6מנס ,טסכתב:ולחלקכיןסעניניס
ד6מרסמותר,דכעוכד6דסרטכ"6רסיסלפנינומעמסקדושין,ר6ויה %טל6תסמוךעלדעתהכדין,
יכמריסמיגיס,היםר6וילסשרסוקי 6לעתסולמקור56ל
וכןכנמיסמזינו,כיוןדזגותעניןזרותוכייל
ק
ת
ו
ע
י
ש
כ
חכם ,מם"6ככנ"רדהיה00יתרפמוט56ל0
ככותח6וקיןלסמקוס סמקלדייק ,קטתעלי
מ6ד.וע"עכ6כנ"מסי'זס"קו ,ומפתכריתיעקכ6כ0ע"זמי'פט5-ס,ויטועותיעקכt~uo3hסי'קעת
מ"קג,וכסגס' חכמתסלמסמי' קעת,וטו"תס6לףלךטעמםמי'להנור"1606םסנסדריןפ"כסל"כ
מם"ככרכרי0מסרי"ק,ו6ו"ם6סו"כפ"גמ"כ],ולפידכריסרסכ"6לכאורהה"מכנימוסין6זרמייסד6י
מחמרינןם5ריכסגט"6כחסכינןלסלנסו6ס,וכוס טהלכ0ונים6תלמחר6 ,ףמסכורםממותרתמסרי
נתגרפסכגירוטין6זרחייס,מטורס%עלס.
והנסנחלקו0פוסקיס ככה"ג ם6סור% 0עלסועדיין ל6גירטס  obטר ר"גטל6י 60אחרת ,ר6ס
כפסחיתטוכסrttDo3bמי'6מ"קכבכמססו"תממות ם%סטי' יכזינתסכרופןטנ*סרסעלכעלת
ךכהיתרק'רכניסומותרha~5אחרת.קולססכיךoaכססטו"ת
ופינסר*ויסלו% ,גורר"גופיןלוי

י

יוחסין

שצה

חתיםסי'גט6ף63סויסעליו5ריךסיתרק'רכניסוסטלסתגטעי"ט.
ומעתםלפי"זכנד"דד%כריוקטתומגירמסכהירואין6זרתייסניסקת לקמר06 ,חייפינ
ןלנתינת גט
למומרץסוכולמורסעליו,וככס"גלחמותסלמסל6גזרר"ג.
יכמפרוכרייסומע(לסג6וןר'יסוטעקלעוו6ן,מסיסתלמידסגרכ"דכעלסכרכםממוקלוסגר"ח
ורזיית
)
ז
מטעל
ק
ל
מ
כ
סמו"ת כתטוכתולסגריי רודרמןז"5ל ר6סיםיכת נרימר6ל,כסי'ז (עמ' 5ט h"b5
טנתגרססכגירומין6זרהייסונמקת %הרכסכורםמסגירוסיןס6זרחייסתמסגירומין,ולת"ככם6מרו
לסס5ריכסגט כסר ממעלס קכלסממנוגט 06 ,מותרת למעלססטני ,דס 6כמס ס6סורס %עלכך
אסורסלכועל,ומכיוןטלכעלססר6מוןאסורסכיוןטחיתס עםסמני כל6גירוסין6 ,ף טסכרסטסיך
מגורמת"6,כאמורס6ףלכועל.ודןפסכפלוגתאדסמסרי"קוסרסכ"6מנ"ל,וכתכדלמסרי"ק '16%
מכיוןממכרםמסיקמגורסת6יןנחרכתממעלסבומעלומותרתלכעלס ,לכועל,אולםלרמכ"6
לכ6ו'תס6לטורסמןלבעלוסןלכועל.וכןגסכתמו'יטדןכזה.ועי"טכסי'כתמוכתסג6וןר'מטס
ר6זיןממ"ככוסז6ףלמסרי"קעדייןמיחטכומעלס3ו6Sunףדנתגרססכגירוטין6זרתייסומכרס
hihtthl

דמותרת,עיי"ם.
ורקסמו"תמרידי 6ם ח"f"s~sh 6סי' קכז (וכמסדורך הקודמת ח"כסי' קם) סנם6ל ג"כ כלטס
מנתגרטסכערכאותוסברסטסיךמותרתלסוקוזינתם 6ODחר,ולח"זגירמסבעלססר6טון06 ,מותרת

לטני,ודןמסבמחלוקתסמסרי"קוסרמכ"6מנ"לעיי"ם.
ומו"ר"ככר)Shtכזססגר"ממיינטטייןכטו"תאגרותt"uosboanח"דסי' 6כסיסלו6ססכרוסים
מסיסנטוי לסכנימוסין6זרחייסכלי חו"ק 06יכוללים 6אחרת,ויעוי"ם מכתו לחלקכיןניסו6ין
6זרמייסמכרוסיסדקיליותרמם6רניטו6ין6זרחייס ד60רמדינות,עיי"ם,ומעלסו6ףדלעניןסדין
6יןלמחמירכללומותרלולים66טסאחרת,מ"מטובלס5ריכומימליםגטעכורס,עיי"ם.
יטו"ת עטרתסלמסח"כ(לסג6וןר' טלמסקרליןז"5ל),ומס  '~DSדדן כעוכד6דזוג
ומלוסכ6ליד
מלדכריססנים16כרוסיס3ניסו6ין6זרחייס,וכעתס6טסאינסרו5סלמתגרם )"hhיתןלסכעלסמכוס
גדולסלכסף,וסכעלטועןם6יןלולתת,ורו5ססכיס"דיתירלוליטא6טסאחרתשליס.וכתכטסוז"ל:
ומנסלפיד3ריסססםמתמתנו3ניטו6ין6זרמייס"6,כלכ6ורסל6סיסכ6ןקרוסיןד6וריית,6ו"6כ6ין
כ6ןקימורחדר"ג,מל 6קמרר"גhShליסף6מסעל"קסמו",וכנ"ר6יןכ6ן"אמתו" ד%סיסמעטס
םמקוס
קדומין,ו6ףמלמעמסמחמיריסלספריךגטאחריh~haעומסt"DSונתכוונולטסקרוטין6,כלי
יסתי
ר 6תסחדר"ג,סיותט6יןכ6ןחסםטל  ,h"bוסרכםמס6חרוניסז"לנקטו טסו6איסורדרשנן
זחלכזס.
ומפיקךדרשנןלקולא.וסקריךמסכגדרניטו6ין6זרחייס,וסכיךדגרידודומרןסגנון
חזוקי
ומעלסשסוףס6סאינסרו5סלקבלגטאפטרלהתיר6תהחדר"ג,עיי"ם.
מנס נקטכדבריודפיכםדמויקרוטיןונימוסיןדרכגן,כמוכנים61ין6זרחייס,ליכדחדר"ג.ותממנימל6
זכרסרמדבריסנוכ"יכמסדו"קt"uoshסי'פד,וסוכלודכריוכפת"ט6כסע"זסי'קיטp"Dח,שדןטס
כסיסנטויחרטת 6סיכוללגרפסכע"כ,וכתכוז"ל5:כלמסם6ני מסתפקכזהסו6זס,כיאולי %גזר
סרגמ"סבחרמתכלל,דכיסיכידל6תיקכוכתוכםלחרמתממוסד"6כממנעיול6נסכילס"6,כקולי
מס"טל6גזררגמ"סכחרטת60 ,סקינויכוללסו5י6סכי 06לר5ונס"6כגרעמטעכודכתוכסוממנעי

שצו
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1ל6כסכילס.וסו סנר6סלפענ"ד מלתף דממתכר.ועכ"זhSנוכללסורותלמעטס כמסטל6נתפרם
כר6מוניס,וספק חרססו6ליסורד6ורייתפ,וגסלגרםכע"כל 6כ%סומןמלחרס t11haoמוסטי"6
מל 6טרhShעדסוףס6לףמחמימי,וכןמחסכ"ו"ע6כסע"ז,מיינולעניןלים6כ'נטיס6,כלל6לענין
לגרםכע"כ.עכ"ל.
ומנסנימוקיחרטת מסדרכנן ,ומ"מדןסנוכ"י obי
םכוסחדר"ג.ו6ףסדן מסלענין חדר"גלגרם
כע"כ,מ"מס"ס6%ו'לעניןליטףכ'נטיס,וע"כרכלדמיקרי"קמתו"6ףמסוקמדרכנן6,יכ6חדר"ג
נ6מנסי0למלקכיןנימוסיןדרכנןS~rntתיקנו כחרמתוכד',לביןניסו6ין6זרמייסמסוקתומרקפל
6מרוניס.ורקסקרוסיןסכטפיק6סו6ומיימינןמדרונןוכר"ןמס,וסרינסס6ודנוס6חיעזרוסכרית
יעקבמסוכינולעילכמפקקדומין%,פו'מדרכנןמייטינןלקרוטין,ולמרותז6תמתירו,וט"ככיון ד%
סוי"תקנס"סלקרוטיןכמומתרמת,ליכדמדר"ג].
ועי'כאו"חמסרם"סח"גסי'5גטסכי6ונסתפקוכזססמו6ליסכתטוכסטס6יכקדומיחרטתדרכנן
6יכפחדר"ג,ולייןלמו"ת6כןיקרסt"solbסי'כטסכי6מםדכטו"תחכס5כיסי'קטו לגבייכס
תי
ת ססס רק
כס
קטןכיוןדזיקססוילרככן %עכוינן מקנתך לתקנתך,וליכדחיר"ג,וס"נכקדומי חר
מדרכנן.וכתבמססכמו"תסרי"מ6כהע"זסי' מ 6דחסדכרי סמכתככמסרפיות,ו5ייןכסוףדבריו
~כריסנוכ"ימנ"לד~חרמת6ףדמוידרכנןbs~bמבר"ג.
ב .כמכ"ככקותכ'לעניןנטען עלסגכריתלימ6נס 6חרגיורםכמסיסנטוי עמסכנוכריותם,וליין
י6טח"ניו"דסימניסעם-עז(וכמסדו"קח"כ
ל6חרוניסמסקלוכזסניםיסוסיףהכ"כלסקלכחמ"וק"תיריד
סי'קםומ"גמי'ו),זכוכמברוחמטס t~uo3hס"ג.,
ולהתרטס6ססתתני~רותכוהלסנם,6הריכססכתנסג'חדםיס,וכמואסעירorsכניגרו
ת מאסמנ"ל
םלעוררלרבמיסדרקדומיןלזוגזסלעניןז'כרכות,ר6ס
(ועי'פסקידיןירומליסכרךגעמ'רעד).וכןי
םלחלקדם6ניסכ6דסויכעולת
פחמיתרוכס tWD~3bסי'סבP"Dעכנום6כעולתעקמו,עיי"טנו6וליי
תסריסי6כקטנםמנולדס,ממ6סביןמטרנס"51,ע].
עלמוכסיומםנכריסיכטמתגייר
שמואלחייםדומב.

