שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן קי
גוייה הנשואה ליהודי שאינו שומר מצוות ומתנהגת כיהודיה כשרה ורוצה להתגייר ,אם יש לגיירה.
נכרית הנשואה לישראל ומתנהגת כיהודית ורוצה להתגייר אם יקבלוה ואם צריכה להמתין ג"ח =ג' חדשים=
כשאינה ראויה לילד י"ז מנ"א תשכ"ו מע"כ ידידי הנכבד הרה"ג ר' משה צבי גאלינסקי שליט"א רב
בטשארלסטטאן.
בדבר הנכרית הנשואה ליהודי אחד בערכאות זה י"ז שנה והיא מגדלת הבנים שאימצו ומלו וטבלו אותם ב"ד
לשם גרות בדיני התורה וגם היא עצמה מתנהגת כיהודית כשרה ,וזה כמה שנים שמבקשת שיגיירו אותה והרב
הקודם וכן כתר"ה אחריו דחו אותה כל העת ועכשיו היא בצער גדול על שמדחין אותה ובוכה לפני כתר"ה
שיגייר אותה ,הנה מכיון שכתר"ה וכל היודעים אותה מכירין שרוצה באמת להתגייר ושתקיים המצות ,לכן
איני רואה בזה צורך לדחותה ,דהא איתא ביבמות דף מ"ז ואין מרבין עליו ופרש"י לאיים עליו כדי שיפרוש
כדיליף ר"א מקרא דכתיב ברות ותרא כי מתאמצת ותחדל לדבר אליה ,ויש לקבלה ולגיירה ויודיעו לה
בפירוש איסור נדה שתהא צריכה לפרוש מבעלה בכל חדש לא פחות מי"ב יום עד שתטהר ותטבול ולפעמים
יותר ,וכן דיני שבת ביחוד דמאחר שבעלה שהוא יהודי אינו שומר דת ויקשה לה לקיים ביחוד דברים אלו
שצריכה לידע שלא תציית לבעלה לעבור על איסורין ,וכשתקבל ותאמר שתקיים אף שהוא נגד רצון בעלה,
תראו לגיירה בב"ד בקיאין בדיני גרות והם יראי השי"ת שודאי יעשו כהוגן.
ובדבר המתנת הג"ח אחרי שתתגייר שנסתפק כתר"ה מחמת שכל הי"ז שנה לא נתעברה וגם שהיא עתה יותר
מבת ארבעים שנה ,הנה אף שהדגמ"ר ביו"ד סימן רס"ט סעי' ט' מחדש בנתגיירו שניהם הבעל ואשתו שאין
צריכין להמתין כשאינה ראויה לבנים כגון שהיא זקנה וכן יסבור בכל אלו שאין ראוין לילד שהמתנתם ג"ח
הוא רק משום שלא חלקו מהטעם דלא משכחת כיוצא בזה בישראל והח"מ שנסתפק באה"ע סי"ג סק"ד הוא
רק באשה עצמה שנתגיירה כשהיא זקנה ורוצה לינשא לישראל עיי"ש ,והיה מקום לומר בסברא שגם בבעל
ישראל והיא נכרית שאינה ראויה לילד שאין כיוצא בזה בישראל נמי לא תצטרך להמתין ,אבל אינו נראה כן
שהרי יהיה חוטא נשכר דאם היתה רוצה לינשא לאיש אחר שלא חטא בה תצטרך להמתין ולאיש זה שחטא בה
לא תצטרך להמתין ,ולכן נראה דצריכה להמתין ג"ח ולא תתייחד עמו עד אחר ג"ח מיום שתתגייר .ומדין נטען
על הנכרית ונתגיירה כבר בארתי בספרי אגרות משה חאה"ע סימן כ"ז שליכא בזה עיי"ש .ידידו ,משה
פיינשטיין.

