שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן קט
שלש תשובות בדבר אשה שנתגיירה אבל לא התנהגה בדיני התורה א' י"ב שבט תשל"ד.
הנה האשה שנתגיירה זה כחמש שנים אצל ב"ד וניסת במאנטריאל אבל לא התנהגה בדיני התורה מאחר שבעלה לא
התנהג אז בדיני התורה ,וזה קרוב לשנתיים ימים אשר בעלה נעשה בעל תשובה ממש והתחילה גם היא לקיים כל מצות
התורה בדקדוק גדול ,והביאם הרב ר' חיים יעקב בראדער שליט"א אשר כעת קבע דירתו ג"כ במאנטריאל ,וחקרתי
ודרשתי אותה על ידי שני אברכים מופלגים בתורה וביראת השם ונודע כי היא מאמינה בהשי"ת ובתורתו ומקיימת כל
המצוות ומקבלת עליה גם להבא לקיים כל המצות ,אשר על כן מפני שהוא ספק על גרות הראשון דשמא היה כדין והוו
בנה ושתי בנותיה כבר בדין יהודים וגם מפני תקנת השבים שאיכא בשביל בעלה ,איכא מצוה גדולה להזדקק לזה
ולהטביל אותה עוד הפעם לפני שלשה אנשים כשרים ואחד מהם יהיה רב מומחה בדיני גרות ,וגם להטביל את הילדים
מספק על דעת ב"ד כי זכות ודאי הוא להם מאחר שמתחנכים בדרך התורה והילדה הקטנה ימתינו עד שתגדיל ערך שתי
שנים ואז יטבילוה ג"כ לפני ב"ד על דעת ב"ד מספק ,והבן כיון שאיכא ספק שמא היה גירות הראשונה גרות מדינא אין
צורך להטפת דם ברית וסגי בטבילה לבדה .משה פיינשטיין.
ב' כ"ט תשרי תשל"ח מכיון שראיתי עדותו של הרב ר' מנחם מענדל שנעבאלג הרב בק"ק מחזיקי הדת דמאנשעסטער
איך שקיימו מה שכתבתי וטבלו את הילדים כדין התורה יש לסמוך ע"ז והם גרים כשרים ,אבל לא כתב כלום הרמ"מ
שנעבאלג בדבר האשה גופה שג"כ צריכה לטבול עוד הפעם וצריך לברר זה בשאלה ממנו בכתב או בטעלעפאן
/בטלפון /אם גם האשה נטבלה .משה פיינשטיין.
ג' בדבר נכרית שנשאה לבן ישראל ,ונתעברה ממנו ,וכעת רוצה להתגייר ומוכנה לקבל כל המצות ,אבל מאחר
שמעוברת קשה לה לילך למקום שיש ב"ד קבוע ,ורוצים לגיירה לפני ג' יהודים כשרים שאינם בני הוראה ,וגם
מתביישת לטבול לפני הב"ד ,ורוצים לטובלה לפני נשים ,ולהחשיב המצב כמצב של בדיעבד מאחר שכבר נשואה
להישראלי ,הנה למעשה לא נחשב לה לשעת הדחק ,או כמצב של בדיעבד ,ואין לסדר הגירות בלי ב"ד מומחים ,ואם
אינה מוכנת לקבל המצות כהוגן ,אין לקבלה כגיורת בשום אופן ,ואם כן תתגייר אז לדעת הדמ"ר יו"ד רס"ט סעי' ט'
ואה"ע סי' י"ג סעי' ה' א"צ הפרשת ג' חדשים כיון שהיא מעוברת .משה פיינשטיין.

