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נושאיהשאלה
גיורת שהיתה נשואה לישראלבגיותה ,ואחרגיורה מבקשת להנשאלוכדמו"י ,האםאינם בכלל
הגזירה שלנטעןעלהנכרית ,והאם צריכהלהמתין הבחנתג"ח.
שמההיהודיבגיור הוא"מילכה" ,ע"ש מלכה מבנות צלפחד .היא חותמת שמה בכתיב חסר,
כפי שנכתב שם זה בתורה ,והשאלההיא כיצדיש לכתוב את שמה בכתובה ,בכתיב חסר או
בכתיב מלא.
ועוד .האם מה שהתחייב לה בעלה בנישואין הראשונים בגיותה ,תקף גם לגבי הנישואין
האחרוניםכדמו"י.

המקורותלהלכה
א .פסק63חיעזרח"גסי'כו16ת6ט6ססיונטו6יסכנמוקיערכאותכסיותסנכרית,יםלסתירסלסכסך
כדמויייקמריגיורםואיןחטטטיכו6ולמחזיקכרינוןסר"6ון סמטעסזסאמרו 6תמנטעןעלמנכרית
כיבמותכדכ,כיוןטככרסוחזקוע"יפרסוםסניטו6ין.ועי'טו"ת"16ט ח"3סי'לכטכתכוז"ל:יראתי
לסמוךעלדעתי 3זס עדטמ65תידוגמאלוס ~בןסלכלסדורות סרמכ"ס3תטוכותיו סנקר6יס פ6ר
סדור63 ,חדטסיסנטען טלטפחסגויס כתב 16סיטחררנסויט6נסו6ףכיסנטכן עלוכו'אינויכול
לים6נסלכתחילסכו' ,פמקגוכךמפני תקנתסטכיס ,וקמרנומוטבטי6כלרוטטו6ליאכלסומןכו',
ויכוללי6נסוכו'.עכ"ל.ועי'טו"תטוב טעסודעתממדוייקסי' רכטוכל,וטו"תמנחתיאפקח"ומ"קו,
ןכמגסות לפקרסדורסי' ק %מערס .15ועי'פסקידיןירוטליסכרךגעמ'רעג,
ועוד5חריכיסט5יי
וקוצןזכורל36רססתסנ"דעמ'תרסד.
וסורסמרןסנריס"6סליט"6לסתירסלסנטךאחריגיורהעפ"ימסטפסקכטו"תפ6רסדורלסרמכ"ס
טס.

תקיב

ן-יהושלים
פסקייי

ב .מקולדין הכמנתגיימכגיורתסו6ככרייתןיבמותלה 6טגמלקו ל'יהודהור'יומי 06מריכה
%מחין616ינסקריכם%מתין,ולדעתממוקלכגמ'מס6פי'סימסנטוכס6ינס5ריכהלסמתין,כיון
סומתספכתכדי%כחיןכיןזרעהנזרעכקדו"סלזרעטנזרעסל5
כסיסכרעתהלמתגיירטומרתעימ
כקדוטס .ופסק סרמכ"סגרומיןפי" 6סכ"6ומו"עסי'יגמעיי ס ם06היחסנפולסכגיותס5ריכס
לסמתין,ופי'ממ"מסםלפיטסנמו*ה מתספכת6,כלרם"ייכמותטסכתכ60ףהנסוקסמתספכת
~ybטסתגיירס כ%נעלס.ועיי%6ס"פמייי
ג*ותכרכטסנמס
וקינה5ריכסלהמתין.וכ"כתוס'מסכסופן
6חרוניס Sp~5כוס .וכנד"דטסיתהנמוססכגיותסליסר5לוסתגיירס ,ממעתי כטס מרןסגרים"6
סליט"6מים למתמירולה5ריכס סכחנס.ועי' קוכן תמוכותסי' קנלעניןחיוכ סכמנה כגרוגיורת
מהתגיירויחדיו.
ג.ככ"מרמותנטיס6ותמ"מ ,מ%ס06 :נקרסתכמירק ,פסקכתסו'מטקתבנימיןמי'קי6דיםלכתוכ
מל6יו"ד6הרסמ"ס,וכ"ככדמפקהליעזרנסוכךכם'ממותמס).גסכיוןדכמכט6סו6כקילומיהיו"ד
ים%תוככיו"ד.ע"כ.וכמקדםמעטמס6ותכד:מילכססמ"סכחיזוקמס6מרסו,6וכ'ממ"כ%תוכי'
'וכ6רוךמלו
6תרסמ',וכ"פסט"זונ"מוכיםודמם",6וסט"גוג"מ1,ל6סייקוחולק.וכס"מפסקכל5י
'יטעו"סי 5מ%סכפתם,יל5מ5יגוםיכתכוכגטכמינוימהרווימחטםניטעו
דחסמיםממ"כb53Vי
מעולס.ומ"מממ"כמכ"ככ6יגרותומטרותכו',מקניגטד"5למדוייקכו',וכתבטמ65כים"טכליי'.
וכים"םכלפנינולית* מוסכלל ,וממ"כ סו6תלמידדרם"לוכקיכרכרירכו .ומס טדחסד6יןרסיס
יגטדקריך%יותמדוייק ,גסממ"כידעכן6כלכונתודמזססכםמסדיוטות
מסטרישדיוטותדמיונ
הקוריןהגטכמכלהי
'יקמרומלכהכפתת,מסחרטנהסםטלמירקסורנלו%תוככיו"ד,וכמ"מכתסו'
סר"ןוככ"יסס"י קכחקודותטנכתכ דממתךמיורקך,דכיוןוסדיוטותיכינו OtDמינוילפירגי%תס
פסולע"מוכו'.וסכנס"ג6ותק5ומסיקכמס ספרמ"6לנקדתירקתחתסמ"סנוכ"ככקונטרססכמות
נסוףס'תורתנזיר).וזס%h"hידןדקיי"לס6יןעוםיןנקודותכגט.וסכיםמזכירתדירסם"מוכקן
מממיטוכיל6נר6ו %דכיי
ווכו'.ע"כ.ועי'טר"ממע'נטמי'טז5ותטז.
ולפי"זי"לדככתוכסכותכיןמלכס חסריו"דומנקדיןחירק תחתסמ"ס ,דדוק6כגטכחכוס6מרוניס
טכותכי0מל6כיוןד%ידן6יןמנקדיןכגט,וסוףדיןמיותרכ"מפרכריתות"ם6יןמנקדיןבוכמוטלין
מנקדיןכמ"ת6 ,כלככתוכס6פטרלנקד.וכנד"דמרגילסלחתוסע5מהחסריו"ד,כמומכתוככתורס,
םלדייקו%תוכחסריו"דוכקרתחתסמ"ס.
מסתגרמככתוכסי

ד.נממגסכתועות65טוףפרקתסיעי:גרטנתגיירס6טתועמוכתוכתסקיימתפעלמנתכןקיימם.
והקפםכדו"מרעק"6ל6ידעתיכלת"סs~nhל6קםססתחייכותמעידןרסיסנכרי,ופיךמפינודנכרי
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6ינויכוללהעכלעלמו.וכןמקטהככיחיעקבr"D05hסי'0זסעי'י,6מהיכיחיתל6יתמייכסגר6פי'
כמתוספתסכתםלסכהיותםנכרית ,ד60ודקי6פי' 06כנכריממייכ 6תעלמוכ6תנןמיל6יתחייב
לה60 ,דבר Ofכקניןדמי,וקטונכריל6וכרקניןה ,61ס6ודקידקניןומיוכטלנכרימסני.ותירן
ככיתיעקכ ד0טעסדנכרי ל6המתייג 6תע5מו רקכזלופןטל6יפסקס5יסותמלטס עדיום מותם,
ומס"סכטנתגיירהוכלההקימותתיכףדכסנתגיירס כקטנתטנולדסדמי,וסיף מותרת כ6חר ,וכלס
ןז0ל6סתחייכ6תעקמו,וכמחוזרומקיימתכנסו6ין6חריס
סייסותקורסהזמןההתנוכיניסס,ועליופ
וחדטיסססחטוכיןוחיוטהרקבוןככרנתבטל.ט"כ(ועי'טכטמיהודםח"געמ'סני).וכהפל6ססי'סו
תירןדכיוןסהמיוכסיס נטעה מהיתהנכריתמו"ל כהפקעת הלוקתו דמותנו(ועי' הערות כמסכת
כתובותלמרן0גרים"6טליט"6מסט0עירעלדוריסספל6ס).ועי'קוכןזכרוןיסוטעעמ'מנסמ0גר"6
כורדי6נסקיז"5לדכתוכס0י6תיוכ ממק"ח6וד"ת6 ,כלל6התחייכותרגילת(וכעי"זככוסףמדו"ח
מסגרתן קוטלר עמ' ככ עלוכרירם"י כתוכות גה כמס מכתוכ0פינס מסמטת כך תוספתליגה
מסמטת,דעיקרהתיוככסססו5כתק"ת),וע"כקינהחייכתכנכרי(ומסטכתככמיוסףתורניפריחיים
עלחו"מ ח" 6עמ' ע 0רמסטסתחייכהגוי ככתוכסמועילמדין סטר5 ,גנטיטפיס נסכת ממנו מס
םגוימגויקונתכמטר,עי'עלמותיוסףקרוטיןככומער
ס60ריכוס6חרוניס כדעתר6טוניס ס6סי
'כ6ועוד).
סמלךמכירספ"6ה"גוביתפלויח"6מי
וכנד"דססו6יסר6לוהיקגיורת,וכנימוסיןהר6טוניסכטסיתסנכרית0תמייכ %כתוכה,לכפורהדומה
טככתוכתה0ר6מונס,ו0ו6
לגרוגיורתמכתובתהקיימתמע"דכןקיימה6.מנסנרפהמכנד"דקינוחיי
עפ"י מה טכתככמ"גכתוכותפסhsl~1 ,ככ"מסו"םמז,הלילו כתבנכריכתוכה %תיסר5לולח"כ
יעכירההס,ול6קמרוכתובתה
נתגייר,סריכעכירסניטפת %ופיןרפוילקייםכתוכתססו6יליניסו6
קיימת6ל6כעכו"סמכתבכתוכםלעובדתכוככיסונמגיירהקמתועמו.ע"כ.ו6ףכנד"דכן.

אברהםדובלויו.

ב

כמח"כדקינוחייםלסכתוכתהכיוןדהוהכעכירה,ורקכגרוגיורתכתוכתהקיימת,וכהלדנים6תלגוי
םמקוסלדוןכזס,דט6ניonoדסי6עטמ0עכירהואןקנסוסדליןלס
דקינוחייבכיוןוטוהכעכירס.י
כתוכה ,מם"6ככיסר6ל סנם6נכרית,סי hS 6עטתה מעטם עכירה 6ל 6רק 0ימר6ל(יש"עדקנ6ין
פוגעיןבווגס כה ,כממ"כ הרמכ"ס כהל' 5מו"כפי"כ"0יכדין הכממס.ועי' מ"מ מס ,וממ"כ כז0
0גר"6מסך"ליטשכקוכןכיחמדרם,ומהם5וייןכרמכ"ספרנקל.קולסכלז0כפרסמיס,ול6כניסו6ין
רגילים ,וטעכזס)"61.כי"לדחייכככתוכתה,ול6יס6חוטףנסכר.

שמואלחייםדומב.
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פסקידין-ירושלים

הערה

מק"כילי"עסגלס"מלומכקליעתךק6יןלפעולסכעלסיקלתן ממסקסחחייכללוקחוככתוכחסכסנס6סננכליוטס,על6
ח עמ' ,)32%וסוקיף קמם קפקק
יס6חוטף נקגל ,וסמעקסעכילססיס לקעםול6עלס(וכעין מק"כ כפל"ר כרךי
ר~רמכ"םקיקר6לסכ6עלסגכליח~buנר.לגח,זסיוקףכפלסקיסול6כילךגיקו6ין,עיינתיכלמניסקנייןנ6קו"נפי"נ
מ"יומ65חי קמקםר6יסלסיפך.
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ונסרגתמפניקכ6תליער6לחק(סעל
וז"לסרמכ"םקם6:כליקלקלסכתעלמגויסוכו' סרי,
מפרק כתולםקנ'6מןמנססיו~גייקרך(כלכר כלעסוגו'וכל 6קסיולעג6יק(מקגכ(,לסלונו.ע"ג.וכתכבחו"ק
י6כיזרייסויעליוח,מפני ק6ס נ6כפלסקיסקטים
מלכים פיט ס"ז ללוקךיקר6ל קכ6עלסכוחיחתיסרג,כיון
ו
ס
י
יסכ6עלכתיקר6ל6יןזס6כיזרייסורטריוי ,לל6הקפחןמיתםעלזס
פוגעיןכווסויתקלסרנתיקנכקלעלילס6,נלנו
6(6כפרסקים .מטהר כוסקיקר6ל סכ 6עלסגגליחקנסרגת מקוס חקלס סו 6מקוסקניאל כסכעליות,ול 6מקוס
ינפ"מכיןילךניקו6ין-קייועומפולקסגפרסקיס-לכיןכועלכפלסקיס
קנעסחסנסענירסכפרסקיס.ומ"מל6ייעל
קל6כירךניקו6ין.ולפיכךקכלחמק"גקמפקייסכחוכתםקיימתגםנמקרסזס.

א.ד
.ל*

מסקנות
א .עפ"י הוראת מרן הגריש"א שליט"א באופן זה יש לסמוך על תשובת פאר הדור להתירם
להנשאכדמוייי.
ב .אחריהגיורעליהלהמתיןג"ח הבחנה ,ואח"כ מותרת להנשאלבעלההראשון.
ג.יש לכתוב בכתובה מלכה חסריו"ד ולנקד חירק תחת המ"מ.
ד .מהשהתחייב לה הבעלבנישואין הראשונים כשהיתהנכרית ,פקעואיננו.

