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 קער

שים היתר הצדדים נשואים זה לזו באופן אזרחי ומבק. לפנינו בקשת הצדדים להיתר נשואין

בית  הדין  בדק  ומצא  שאם  המבקש .  מבית  הדין  לסידור  חופה  וקידושין  כדת  משה  וישראל

 .ד בהיותה בהיריון שממנו נולד המבקש"עברה הליך של גיור בשנת תשל

שהטביל   ןת  הדיבי.  יון  שממנו  נולד  המבקשירה  –  ש  התשיעי  להריונהודבח  ייתההטבילה  ה
ש "הגר. ל בעצמו בגיוריפש  גורן  ט"ב  הראשי  לישראל  הגרהר.  יוןיראת  האם  לגיור  ידע  שהיא  בה

ם א,  אזד(הגר  שהמבקשת  '  הרב  א  ל  אביבתב  נישואיןהגורן  כתב  בכתב  ידו  לפקיד  של  רשום  

ם ארב  הגר  שיבחן  את  האם  ולי  המצוות  וכתב  ינוגין  את  עניירלמדה  בקורסים  לס  )דנן  מבקשה
עשה  בית מם  אחרים  ויש  ממנו  יימו  שנהרב  הגר  צירף  ע.  טבילנה  לגיור  י–  צא  כשרה  לגיורימת

על  תעודת  הגיור  הרשמית  אין .  מצוות  וטבלה  לגיורה  יבלקה  שהאם  וששל  ל  ידיעחתום    דין
ש  גורן "במקום  חתימה  מודפס  שמו  של  הגר.  רייחתימה  אישית  של  דיין  או  של  מי  שמוסמך  לג

לית  ואולי מבחינה  פורמ.  א  חתימה  אישית  כאמורלל,  ת  הרבנות  הראשית  לישראלמויש  חות
ר יישהטביל  אינם  מקובלים  כמוסמכים  לג  ברי  בית  הדיןחינה  הלכתית  זהו  פגם  רציני  כי  חמב

שלוחיו י  ידל  ום  ואינו  מאשר  את  הגיור  שנעשה  עתש  גורן  אינו  ח"בעוד  שמי  שטיפל  בגיור  הגר
 .)ם שעמוייהרב הגר והשנ(

ין  זה א  –ית  מא  תאמר  שכך  היה  הנוהג  באותה  תקופה  שדי  בחותמת  של  הרבנות  הראשש
רת ייואין  של  המתגישששם  טופל  תיק  הנ  אביבל  ואין  בתישן  שהאחראי  על  מחלקת  הנוונכון  כי

הרי  שגם  הוא "  הרב  הראשי  יחתום  על  תעודת  הגיור"ל  דרש  בהוראות  מפורשות  בתיק  ש"הנ
 .רוןיסר הוא חיירון חתימתו האישית של המוסמך לגיסהבין שח

רב ה  –  אביבל  הרב  הראשי  דאז  לתי  ידל  ואין  עשיסופו  של  דבר  אושרו  הורי  המבקש  לנב
ל  גוירה  וראיה  לדבר  שהרב  הלוי "אמנם  אין  לנו  שום  הוכחה  שהרב  הלוי  ידע  שהנ.  ל"הלוי  זצ

הוא  בנו  של  החתן  לכל   ייוולדשל  שבו  נאמר  שהילד  "חתם  על  מסמך  המצוי  בתיק  של  הזוג  הנ
. בהריונה  לא  היה  כותב  כןרה  כשהיא  ייואם  היה  יודע  שהאם  התג  בום  וחליצהידבר  פרט  לי
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כן יתלכן  י'  עוברת  חברומ'ור  יסל  נבע  גם  מהצורך  להתירה  מא"ורו  של  הרב  הלוי  זצישהצורך  בא
 .הגיורין ולא לעני, ן זהייס רק לעניחשלו מתי ישוראשכל ה

יתר  של  הרב  הלוי  נעמיד  הדבר  בחזקתו  ונאמר הפי  ל  ן  שהזוג  נישא  עוושכי  זאתל  ניח  בכנ
 .בהמשך עוד נשוב לדון בהנחה זו. של אם המבקש היה כהלכהשחקר ובדק שהגיור 

לפי (ה  הורתו  שלא  בקדושה  ולידתו  בקדושה  יתהיש  –ון  שלנו  כשאנו  דנים  על  הבן  ידנב

ההנחה  שנשמעה  מפי  אביו  של  המבקש .  ין  שום  מסמך  שקובע  את  יהדותוא  –  )ל"ההנחה  הנ
ול לאחר לידתו כיהודי יממבקש נכמו כן הצהיר האב שהבן ה.  ה  שהבן  המבקש  נולד  כיהודייתהי
מילה  סיעה  של  כמה  אנשים בן  שהיו  עם  הרב  הדאיה  ייהרב  הדאיה  רבה  של  אילת  וצ  ידיל  ע

 .אנשים שומרי מצוות – מעוזריו

 יורה של אם המבקשג

. מהחומר  שיש  בתיק  הגיור  אנו  למדים  שהורי  המבקש  נישאו  תחילה  בנשואים  אזרחיים

כמו  כן  הצהירו  בזמן  הליך .  ם  שהוא  קיבוץ  לא  דתימקום  מגוריהם  היה  בקיבוץ  משגב  ע

הגיור  שבדעתם  לעבור  לאחר  הנישואין  הדתיים  למושב  עין  יהב  שהוא  מושב  לא  דתי  ואין 

 .בו אפילו בית כנסת

ן וום  המבקש  הצהירה  בבית  הדין  כי  בשעת  הגיור  חשבה  להיות  מסורתית  אבל  לא  דתית  כיא
ל  ההלכות  שלמדה כת  א  בשעת  הגיור  לשמור  נהווזאת  אמרה  שהתכ  םע.  שגם  בעלה  אינו  דתי

אחר  מכן  אמרה  שכוונתה שלבהבהרה  .  בקורס  ההכנה  כולל  שבת  ומועדים  וטהרת  המשפחה
כמו .  'וי  ראש  וכויסבאמרה  שלא  חשבה  להיות  דתית  היינו  למשל  שלא  תתלבש  כמו  הדתיים  בכ

  אז  שכל  מה היא  חשבה.  כן  הבהירה  שבשעת  הגיור  לא  ידעה  מההבחנה  בין  דתיים  ומסורתיים
וך  יהודי  לילדיה  בלי ינן  חיתשלומדת  היינו  שכך  צריכים  להתנהג  יהודים  והיא  גם  חשבה  שת

לדבריה  כיום  היא  יודעת מה הוא מסורתי .  וך  דתי  למסורתי  או  לא  דתיינלדעת  שיש  הבחנה  בין  ח
על  עצמה  בשעת  הגיור  היה  שתהיה ה  יבלקומה  הוא  דתי  ולכן  היא  יכולה  להגדיר  שמה  ש

 .  ולא דתיתמסורתית

ה  כדין  אנו  פטורים מלקבוע יתשקבלת  המצוות  הייר  פסק  דין  ממי  שמוסמך  לגי  וסרחמרות  ל
ה  זו  לאמור ישונראה  שאולי  יש  לדמות  דינה  של  א.  צלנוה  אמעמדה  של  האם  כי  היא  לא  נדונת  א

טעם עוד  יש  מקום  לומר  ו  "בור  המתחיליבד,  י"שובה  משנת  תשת,  סימן  קס  הדעה  רלק  יוח(באגרות  משה  

וד  זכות  קצה  על ימזהו  טעם  שיש  בו  ממש  להחשיבה  כגיורת  והוא  לו:  "םיישסשם  ן  יעי  –  ")גדול
היינו "  וד  זכותלימ"ומה  שכתב  שזה  רק  "  .הרבנים  המקבלים  שלא  יחשבו  עוד  גריעי  מהדיוטות

של ה מתאים לסברה ון שלנו נראה שזידאבל בנ, שאותם  רבנים  סומכים  על  טעם  זה בלי ההבחנה
 . ןיישטיניפ מ"גרה

ן  לא יישטינפי  מ"גרהמשום  ש.  א:  ותיבמכל  מקום  אין  אנו  קובעים  זאת  להלכה  משתי  סו
 .משום שלא ברור אם טעמו שם נתקבל להלכה. טעם זה ב סמךל החליט לעשות מעשה ע

אין  אנו  דנים ש  –ון  שלנו  ידבנ.  ן  זהייענבן  יישטינפי  מ"גרהבהמשך  נדון  בהרחבה  בדברי   
ודי  במה  שכתבנו  עד   אםהן  ייי  הקורה  ולקבוע  הלכה  בענובנס  בעיכם  מלהנו  פטוריא  –  אםהעל  
 .לקמן אםהגרות  נייןעועוד נשוב ל .כאן
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 אגב גיורה של אמו –ות לתוקף גיורו של המבקש ענוגהשאלות ה

 :נחזור לדון ביחס לבן

תם של בני הזוג ונתבנו לעיל שמהחומר שבתיק הגיור ברור שבזמן הגיור של האם היה בכוכ
וכך  גם  עלה  מדברי   כןם  ברור  ג.  וני  ללא  בית  כנסתילגור  במושב  עין  יהב  שהוא  כאמור  מושב  חל
ם ייונילוך  שאליהם  מסונף  המושב  שהם  חינתם  היה  שהילד  יתחנך  במוסדות  החונשבכו  אםה

. לא  להפריע  לאםיב  רק  התחי,  האב  לא  קיבל  על  עצמו  שמירת  מצוותשכן  ם  ברור  ג.  ביסודם
נתה וושכ כןם ברור ג. תי ולא יהיה שומר מצוותדוך ינשהילד יגדל ללא חבמצב  שכזה  ברור לכל 

של  האם  לשמור  מצוות  היא  בדרגה  של  מסורתית  בלבד  ולא  תוכל  ליצור  חממה  דתית  לילד 
 .וניםילשאביו וחבריו ובית ספרו וכל הסביבה הם ח

 : צב זה מעמיד בפנינו שתי שאלותמ

 '? ם שלא בפניוכין לאדז'האם גיור של עובר הוא מדין . א

 ?האם בנתונים שלפנינו היה הגיור זכות לעובר. ב

 ?עבורו' זכות'הוא , שיש יסוד להניח שלא ישמור מצוות בגדלותו, אם ומתי גיורו של קטןה

 : נתחיל בשאלה השנייה

 : אשר ברור בשעת הטבילה שהתינוק לא ישמור מצוות יש להבחין בין שני מצביםכ

ולל כ  –וך  דתי  כאשר  כל  הסביבה  ינ  אבל  לא  תוכל  להקרין  ח,ם  אמו  אכן  תשמור  מצוותא
שב  בכלל  העוברים  על  התורה  במזיד  שהרי יחעשוי  הבן  לה,  שפיעים  בכיוון  הלא  דתימ  –האב  

 בעשרי  ששומר  וכאר  נישרואה  את  אמו  שומרת  מצוות  ובמקרה  שכזה  ברור  שזכות  היא  לו  לה
שעובר  במזיד  על  כל  התורה  כולל מאשר  בן  ישראל    ם  הבאלמצוות  בני  נח  ויש  לו  חלק  לעו

 .ם הבאלשאין לו חלק לעו פרהסיהבבת שילול ח

לא מקבלת מצוות ברצינות כי אז  אםהאם  נניח  שלפי מצבה בשעת הטבילה היה ברור שגם ו
וגם  זה  בספק  כי  יפגוש  דתיים  ושומרי  מצוות  במשך (ודינו  כשוגג  '  ינוק  שנשבהת'התינוק  אולי  יהיה  

של  האם  לא  יחשב  גיור  ויהיה  לזה  השלכות  על  כשרות  גיורו  של  העובר אלא  אז  הגיור    )השנים
 . כפי שיבואר

' ומרא  בעלמאח'שהאם  לא  קיבלה  המצוות  כולן  כי  חשבה  שהן    –  ש  אפשרות  שלישיתי
שב יחל  בתשובת אגרות משה אבל הבן לא יראה כלל שמירת מצוות וי"ולכן  אולי  גיורה  תופס  כנ

לאדם  להיות  יהודי  שעובר  כל  ימיו יא  גדול  אם  זכות  ה  ך  עיוןירגם  במקרה  זה  צ.  וק  שנשבהינכת
ל  כל וע  ,ם  הבאלמצוות  שיש  לו  חלק  לעו  בעשי  שומר  והיות  גלעדיף  שבשוגג  על  כל  התורה  או  

 . ")מטבילין"דיבור המתחיל א " עאיף דתובות כ(כפי התנאי של התוספות " מורגזכות "ה ין זאפנים 

  כפי  שתואר  באפשרות  השלישית  והבן  יתנהג האם  תתנהגש  –שנה  אפשרות  רביעית  י
דאי  שאין  הגיור  זכות ושב  כמזיד  ואז  יחוני  גם  כשיהיו  בסביבתו  שומרי  מצוות  ואולי  יילכח

 .כבר נדונה באחרוניםזו שאלה . עבורו

זכות לקטנים וי גם  אם  ברור  שיחללו את השבת בגדלותם הוש)  סימן  כחג  ק  חל(דעת  האחיעזר  
 :שם לשונוו וז

דין  הגדילו ל  פי  כיון  דע,  דמגיירים  את  הקטנים  וד  תורתובכ  תבכה  שך  מא"
 .ריודבף רזה תו. יכולים  למחות  מה שיחללו את השבת בגדלותם הוי כמחאה
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אם  מביאים  האב  והאם  או  אחד ד)  ימן  רנגס(  סופרם  ת  חת"ה  בשולובאמת  הע
דוקא  באופן  שיתנהג דל  מקום  יש  לומר  כלגיירם  אין  יכולים  למחות  מם  מה

אינו  יכול  למחות  אבל  באופן  שיתנהג   י  גוונאאבכה  מורגל  דהוי  זכות  כישרא
ת  בית  יצחק  שם  אבל "הוי  זכות  כמו  שכתב  בשו  ל  מקוםכאף  דמ  יסוראב

 " .יכול למחות בגדלותו י גוונאאובכה מורגאפשר דלא הוי זכות 

 :בל יש חולקים בדברא

אביו  ואמו  עבריינים  הם ש"כתב  דהיכא    )ימן  בסלק  א  ח('  יבזת  זכר  יצחק  להגאון  מפונ"שוב
ורין  שבתורה  כשיתגדל  בבית  כזה יסיון  דאנו  יודעים  דיעבור  בודאי  על  כל  אכ  "–"  לכל  התורה

ון מפשטות דבריו נראה שכיו. "זכין לאדם מרואאין  זו  זכות  לו  כי  אם  חובה  ובכגון  דא לא   כןם  א
 . )'יהכיז'לסוברים שגיור קטן הוא מדין (' כותז'אין זו ' ובהח'וי ודה

 או  דבריובוה(יצחק  אלחנן  מקובנה  שהובאה  בספר  מטה  לוי  '  כן  כתוב  בתשובה  להגאון  רו

שרק  מי  שרוצה  להכניס  התינוק  תחת  כנפי  השכינה  שיהיה  יהודי  ומחזיק   )378'  מעא  ק  לר  ח"בפד
א  מהכלל  דהוא  כמומר  לכל צדהאב  י  דון  דידןיבנכן  ן  יאה  שמ"זכות  וי  ביהדות  בזה  אמרו  דהו

 ."לא מקריא זכות רק חובה ונאגוי אבכה ל כןע, התורה

להיות   ל  מקוםכון  בין  הבית  יצחק  והאחיעזר  הסוברים  שזו  זכות  מידרי  לנו  מחלוקת  בנה
גם .  הסוברים  שהיא  חובה'  יבזיצחק  מפונ  רכמקובנא  והז  יצחק  אלחנן'  יהודי  לבין  הגאון  ר

ו בה  ואינה  גרות  כלל  וזכתב  שאינה  זכות  אלא  חו  )סימן  צוב  ק  חל(ברג  בשרידי  אש  יני  וי"הגרי
 :לשונו

ובפרט  מי  שמתגדל .  והעיקר  שאין  בזמננו  שום  זכות  לקטן  לגיירו  אותו"
את  המצוות ים  לא  יקי  בבית  הורים  שאינם  מקיימים  תורה  ומצוות  והילד  גם

לא  זו  בלבד  שאין  הגירות  זכות  לא  אלא   כןל  וע,  גירותי  ידל  בהם  עיב  שנתחי
שהגירות  שהיא  חובה  לו  בטלה  ומבוטלת ולא  עוד  אלא    [...]  הוא  חוב  גמור

 ."ואינו גר כלל

 : )צט אות יא ןמסיג ק חל(י וייס בספרו מנחת יצחק "כדעתו כתב גם הגריו

לפי  מה  שנתברר  לנו  דאם  אותם  שרוצים  לגדלו  אינם  מתנהגים  כשורה  אז "
כיוון דלא  וםמקל כהילד הוא נוהג כדת משה וישראל מ אף אם אחר שנתגדל

 ."חדשממנו מטעם דלא הוי זכיה צריך גרות חל הגירות בז

ל כמוי  כתבו  שגיור  קטנים  שברור  בעת  הגיור  שלא  ישמרו  מצוות  הו  )379'  מעא  ק  חל(ר  "פדב
כות  לו  שנתחייב  בתורה  ומצוות זוי  השאפשר  שזה  גופא    "יווןכפק  אם  הוא  זכות  עבורם  סמקום  

 ."גרלא יצא מידי ספק  יםל כל פנונדבק בזרעו של אברהם אבינו וע

 ודיםמרך  ג  עכ(אקסלרוד  בשורת  הדין    ליהדג  ג"ן  בנושא  זה  בהרחבה  במאמרו  של  הרהעיי

שכתב  שם  צדדים  נוספים  לפסילת  גיורו  של  קטן  שברור  שיגדל  בחינוך  הנוגד  לשמירת   )זר–קצא
 .תורה ומצוות

 '?זכייה'מבוסס על דיני , בטבילת אמו, אם גיורו של עוברה

האם  הגיור  של  עובר  כשהאם  מתגיירת  בהריונה  צריך :  נחזור  לברר  את  השאלה  הראשונה

 '?זכין לאדם שלא בפניו'מדין ' זכייה'גדרי 



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

שאם  עובר  נחשב  כירך ,  או  לאו'  ובר  ירך  אמוע'רו  בשאלה  הידועה  אם  יקבר  זה  תלוי  בעד
ובעצם יה  אמו  כי  אז  הגיור  הוא  של  האם  בלבד  והתינוק  נחשב  ליהודי  משום  שנולד  לאם  יהודי

 . תהליך של גיורלא נעשה בו

נאמר  שגיור  של  קטן   ר  שגם  אםואמב  ")מטבילין"דיבור  המתחיל  א  "  עאיף  דתובות  כ(תוספות  ב
כגון  שטבלה  אמו ,  מצאנו  גר  קטן  שגיורו  מדאורייתא  והוא  יורש  את  אמו  ל  מקוםכהוא  מדרבנן  מ

 א  שם  הביא  דברי  תוספות  אלו  והסביר  שמה"הריטב.  טבילה  ן  צריךיכשהיא  מעוברת  שבנה  א
. זה  משום  שעובר  ירך  אמו  )טבלו  אותו  ןת  דיוד  לקטן  שבייגבנ(הוא  גר  מהתורה  ה  שגיורת  שטבלה  בנ

 .)תובות שםכ(וכך כתב גם הבית יעקב 

 זאתל  כב.  לכה  היא  שעובר  לאו  ירך  אמוהסוברים  שה  )םש(וההפלאה    י  עקיבא  איגררבולם  א
והם  מתקשים  להסביר   ,י  עלמאלנה  הוא  גר  מהתורה  לכוב  –נראה  לדעתם  שמעוברת  שטבלה  

 .ר עוד לקמןואויב. אינה מן התורה טןקגרות שף אמועילה הגרות של העובר מהתורה ע מדו

ד "ראבה:  או  לאו'  ובר  ירך  אמוע'ן  הלכה  נחלקו  הראשונים  והאחרונים  בפסיקה  בדין  ייענל
דעת   ןכם  דעתו  שכך  ג  )םש(  משנהף  פוסק  שעובר  לאו  ירך  אמו  והכס  )פרק  ז  הלכה  ה  עבדים  תולכה(

ורה  דעה   י–רישה  פ(עבדים    תובהלכ  ך"והפרישה  והש  )םש(  משנהם  לעומתם  דעת  הלח.  ם"הרמב

כך  גם .  ם  שעובר  ירך  עמו"שדעת  הרמב  )ק  עה"ס  –א  עיף  ססיורה  דעה  שם    –ך  "ש,  אות  ט  סזר  ימןס
בי רכבר  כתבנו  שה.  )ח  ק"ס(ט  סוף  סימן  ע  ה  דעהרביו  ך"להלכה  וכן  פוסק  הש  )םש(  ך"נוקט  הש

 .סוברים שעובר לאו ירך אמו )םש(וההפלאה  )א"עיא ף דוש כתובות ידרוש וחד( א איגרעקיב

 אקמא  בבו"  הלכתאו"יבור  המתחיל  א  ד"ע  ולין  נחח(  ותפי  בתוס"רונים  חשוב  להזכיר  ששין  הראב

שעובר  ירך   ירא  להובס  )רק  ה  סימן  ב  פ–  שם  אקמא  בב(ש  "והרא  )"מאי  טעמא"דיבור  המתחיל  א  "  עמז
ודן   נו  תםבשמביא  דעת  ר  )א"ע  ולין  נחח(ן  "ן  רמבעיי  –שעובר  לאו  ירך  אמו    תםבנו    רודעת,  אמו

 . ת"באריכות במחלוקת ונראה שהוא נוטה לדעת ר

ד  שעובר  לא  ירך "נוטה  לדעת  הראב  )סימן  א  בר  שלא  בא  לעולםדוכר  מלכות  ה(  אפריםה  מחנב
 .אמו

ר עובר  ירך  אמו  ודעת  אום  ש"ש  ומהר"רא,  ותספב  שדעת  תותכ  )ימן  ערס(תרומת  הדשן  ב
ונראה  מדבריו  ששאלה  זו  נשארה   )בערכת  העין  כלל  סמ(חמד  י  שדין  שעובר  לאו  ירך  אמו  ועי  זרוע

 עבדים  סימן  רסז  תולכה(ערוך  השולחן  ין  ועי.  כרעההה  בספקא  דדינא  של  מחלוקת  הפוסקים  ואין  

ל  לא  הביא  כל נוקט  כעיקר  שעובר  ירך  אמו  אב  ש)וךערחן  לסעיף  סא  בשול  –ז  פ–סעיפים  פב
 .ל ולכן נראה שעדיין היא מחלוקת"האחרונים הנ

היא  כהלכה  הרי  שגרות  העובר   אםהעובר  ירך  אמו  אזי  אם  גרות    ן  דאמראתבאר  לעיל  שלמנ
ה  לפנינו יתלפני  שנולד  הי  –  שב  כגר  אלא  כנולד  מגיורתחן  שהוא  איננו  נווהיא  ממילא  כדין  כי

 )ק  לה"תובות  סכ(ורים  יעא  וסרמן  בקובץ  ש"הגר  כתבן  וכ.  כלליר  אינו  נחשב  כמתגיו  –בלבד    אםה
 :לשונוו רית שטבלה כשהיא מעוברת וזוכנין ן משחרר שפחתו ומשחרר העבד וכן לענייילענ

, דבשעה  שהוא  במעי  אמו  אינו  עבד  מצד  עצמו  אלא  מצד  שהוא  כירך  אמו"
אבל  הכא  שנשתחררה ,  רק  דבשעה  שנולד  הוא  עבד  מפני  שנולד  משפחה

ן אאבל  למ.  שחרור  ן  צריךיוא  חוריןן  משוחררת  ממילא  הוא  באמו  ונולד  מ
לו  להיות  בן  חורין   שרי  אפרך  אמו  כבר  היה  עבד  במעי  אמו  ואילאו    דאמר

 ."נעשה בלידתו ישראל ממילא – גרות נייןעל י נמיכבלא שחרור וה
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 רה  והסביריישמצינו  תינוק  שגיורו  מהתורה  כגון  מעוברת  שנתג  ותפור  התוסיאכתב  כן  בבו
וכן  )תובות שםכ(א והבית יעקב "וזה כריטב. כמאן דאמר עובר ירך אמו ירא להודסבהתוספות  תא

 .היא שיטת תוספות להלכה שעובר ירך אמו

עובר   ן  דאמראעלינו  לברר  אם  למ,  ן  עובר  ירך  אמו  זהו  ספקא  דדינאייאחר  שנתבאר  שענמ
ו  מדרבנן  ואם  הוא  מגדר ד  הוא  מן  התורה  אוללאו  ירך  אמו  אזי  מעוברת  שטבלה  הגיור  של  הו

ן אנתבאר  שלמ  )א"  עאיף  דכתובות  ב(א  וסרמן  "הבית  יעקב  והגר,  א"לפי  הריטב.  או  לאו'  יהכיז'
ובגר  קטן  יש .  לדין  של  גר  קטןוה  עובר  לאו  ירך  אמו  אזי  הדין  של  מעוברת  שטבלה  שו  מרדא
תורה  משום שגיורו  מה.  ב;  שגיורו  מדרבנן  כי  הא  דזכין  לקטן  הוא  מדרבנן.  א:  שיטותוש  של

ושליחות  כלל יה  שגיור  קטן  אינו  מצד  זכי.  ג  ;'כות  גמורז'יא  שזכין  לקטן  מן  התורה  בזכות  שה
יבור  המתחיל ב  ד"  עחסדף  (נהדרין    בסותפאלא  הוא  זוכה  בגופו  בטבילה  ומילה  כמו  שכתוב  בתוס

 .)סופו ב–" קטן"

 –  ה  לקטןיידין  זכמדרבנן  ואזי  גם  המעוברת  שטבלה  היינו  מיה  לפי  השיטה  שגר  קטן  זו  זכי
 . רנו לעיל אין הגיור מועיל אפילו מדרבנןיאברור שאם אין זו זכות לתינוק כפי שב

רי  כאן  בנדון  שלפנינו  אין  זה  בגדר ה  –מן  התורה  '  כות  גמורז'פי  השיטה  שזכין  לקטן  בל
 .רותגולכן אינה ' כות גמורז'

' כיןז'מהתורה  ולא  מגדר  שגם  בקטן  הגרות    )ב"עח  סדף  (נהדרין    בסותפפי  השיטה  של  תוסל
בשל  כך :  אחרים  אלא  שקטן  זוכה  בעצמו  בגופו  בטבילה  ומילהי  ידל  של  שליחות  או  זכין  שע

רי מחאה מועילה לגלות שאינו ה –מדוע מועילה מחאה כשיגדל אם כן : שם  ותפהיה  קשה  לתוס
דל  ואינו צו  שכאשר  גירות?  אבל  כאשר  אין  אנו  באין  מגדר  זכות  למה  מועילה  מחאה,  בגדר  זכות

יקרה  נועד  לקבלת ע  –שהמחאה  ם  כן  וא.  כאשר  מוחהכן  ן  יאה  שבזה  קבלת  מצוות  מ  וויהמוחה  
נו  שהמבקש  מתנהג  כל  ימיו ינבעני  כןאם    –ושו  קבלת  מצוות  ירמצוות  דהיינו  שהעדר  מחאה  פ

 . וני אין בהנהגתו משום קבלת מצוותילכח

כמו   )ב"  עחס(בסנהדרין    ותפהתוסן  המחאה  של  יישפירש  ענ  )א"עתובות  יא  כ(ן  הפלאה  ייעו
 .שפרשנו בזאת

 אי(כתובות    ותפן  שפרשו  בתוסמא  וסר"בית  יעקב  והגר,  א"הלך  זה  הוא  אליבא  דהריטבמ

י רבאמנם  לדעת  .  עובר  לאו  ירך  אמו  ן  דאמראת  שטבלה  בנה  לא  עדיף  מגר  קטן  למרשמעוב  )א"ע
שמעוברת שטבלה בנה הוא  ותפדברי התוס  )םש(וההפלאה    )כתובות  שם  דושחיודרוש  (  עקיבא  איגר

ין   עדי–  )ה  מן  התורה  לקטןיישאין  זכ  ן  דאמראוגם  למ(עובר  לאו  ירך  אמו    ן  דאמראגר  מהתורה  גם  למ
 .אם זה מועיל מגדר זכין יך עיוןרצ

י לרב.  ותפכיצד  להסביר  את  דברי  התוס'  יך  עיון  גדולצר'שנשאר  ב  י  עקיבא  איגרבברין  עי
לקטן  כיצד  מועיל  גיור יה  או  ירך  אמו  וקשה  לו  שאם  אין  זכישוט  שלהלכה  עובר  ל  פעקיבא  איגר

ההפלאה .  לעובריה  אין  זכי  י  עלמאלהרי  לכו:  מוסיף  ומקשה  )םש(וההפלאה  .  העובר  מהתורה
מתרץ  דשאני  גיור  שהוא  מעשה  של  קדושת  הגוף  וזה  מועיל  גם  בעובר  וגם  בקטן  מן  התורה 

 ולפי.  לעובר  לבין  קדושת  הגוף  שכןל  קטן  וכן  דמים  שאין  זכין  לייויש  לחלק  בין  קנ  י  עלמאללכו
אולם  ההפלאה  עצמו  שואל  שאם  כדבריו  שקדושת .  שב  הגיור  לזכותיחכן  שאין  צורך  שייתיזה  

מדוע  מועילה  מחאה  כשיגדל  ותירץ  שמחאה  מועילה   כןם  א,  הייהגוף  חלה  בלי  כללים  של  זכ
נו  לא  תועיל ינה  בעניעולה  שגם  לשיטת  ההפלא  זה  לפי.  שאין  כאן  קבלת  מצוותב  משום  שנחש

שהעדר  המחאה  אינו  נחשב  קבלת  מצוות  כאשר  אין  בהתנהגות  המבקש  קבלת   יווןכהגרות  
 .מצוות כלל
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 י  עקיבא  איגררבעמד  על  השאלה  הקשה  של    )א"  עאיף  דלכתובות  ו  ושיידחב(ש  שקאפ  "גרה
ירך  אמו עובר  לאו    ן  דאמראשגיור  העובר  גם  למ  )א"ע  תובות  יאכ(  ותפוהוא  מחדש  אליבא  דהתוס

ואזלינן  בתר  שעת  הלידה  ומה יה  אינו  מדין  גיור  העובר  אלא  הוא  יהודי  משום  שנולד  לאם  יהודי
 )ובר לאו ירך אמוען דאמר אגם למ(צריך  טבילה  לגבי  העובר   י  עלמאלשלכו  )חעדף  (שמבאר  ביבמות  

 : ש שקאפ"של הגר לשונוו ר הגיור אלא שהוא תנאי בגיור וזקאין זה עי

אין  הטבילה  פועלת  על  העובר ה  תגיירנדבמעוברת  ש  מרש  לוי  זה  לפי"
הלידה  תקדשנו   ידי  זהל  רק  שמטהרת  גופו  שע,  שיעשה  ישראל  גמור

מעשה י  ידל  כל  גירות  שנעשה  ישראל  עלדמי  א  דל,  בקדושת  ישראל
אבל  הכא  עיקר  מה  שנעשה  ישראל  הוא  שמפני  שנולד  מן  אם ,  הטבילה

טבילה  לא  יכול   ידיל  נטהר  עיון  שגופו  לא  כ  –ישראלית  ורק  בלא  טבילה  
 ארשקיל  וטרי  בגמ  הכים  משוו.  לידה  לחודי  ידל  קדש  בקדושת  ישראל  עתלה

לאו  ירך  אמו  הא  הוה  חציצה  ומשני   מרדאן  אטבילה  זו  למ  נייןעב  )יבמות  עח(
לידתו  שנולד  לאחר י  ידל  אבל  עיקר  קדושת  ישראל  נתהוה  ע,  דהיינו  רביתיה
 ." שנתגיירה אמו

מחאה  כשיגדיל ה  א  מחדש  שמעוברת  שטבלה  בנה  גר  גמור  ולא  מועיללפי  הסברו  זה  הוו
. הייאלא  הוא  גר  משום  שנולד  לאם  יהודיה  לפי  שאינו  גר  משום  שנעשה  בו  מעשה  גיור  מדין  זכי

 ועילהמלא  נזכר  שבמעוברת  שטבלה    )סימן  רסח  ה  דעהרוי(  חן  ערוךלש  שקאפ  שבשו"וכתב  הגר
 .מחאה

ה  כדין יררק  נניח  שאמו  נתגי    המבקש  יהיה  גר  כשר  אםנוינש  שקאפ  יצא  שגם  בעני"פי  הגרל
 .עובר לאו ירך אמו ן דאמראגם למ

והן  מצד  דעות  הראשונים  והאחרונים ה  פ  מוקשים  הן  מצד  הסברקאש  ש"מנם  דברי  הגרא
 .שסותרים לדעתו

י בפניה  עודו  עובר  חל  עליו  שם  בריב,  עובר  לאו  ירך  אמו  ן  דאמראקשה  שהרי  למה  מסבר.  א
ולד  לאם ניוון  שכפך  ליהודי  ללא  גיור  יהכיצד  י  :כןם  וא,  ריוכורו  ניבבזמן  עוהוא    עצמה
 .א וסרמן לעיל"דברי הגרין ועי? יהיהודי

 ה דעהריו תשובהי הובא בפתח, נגרימן  סה דעהרוי( סופרם חתמהש  שקאפ  העיר  בעצמו  ש"הגר.  ב

 .מוכח שלא כדבריו )ק ח"סימן רסח ס

ם  במעוברת  שטבלה "לא  הזכיר  הרמב  ורי  ביאהסימסביר  שבהלכות  א  )םש(  סופרם  חתה
ם  כדעת "כי  דעת  הרמב  סורי  ביאהיא  תומחאה  כלל  בקטן  בהלכין  שמועיל  מחאה  ולא  הזכיר  עני

וניחא  ליה  במה   ןת  דידעת  ביינן  ן  שאז  לא  בעווכי(מחאה    הועילמו  אבותיו  עמו  לא  ירג  שבנתגי"בה

שלא  היה  זכות  בזמן     חזרה  שלאחר  זמן  ואינה  מבררתזו  כךר  ומה  שמחה  אח  'מורגכות  ז'י  וושעושין  אבותיו  וה

עולה .  אבותיו  עמו  דומיא  דמעוברת  שטבלה  רויימיירי  בנתג  אהבירי  יסוא  תוובהלכ  )הגיור
י  כמו  גר  קטן  שנתגיירו וווה'  הייכז'מדין    הזהוא  סבור  שבמעוברת  שטבלה    שסופרם  חתמה

כלל  מעשה  גיור  בקטן  ואינו ש  שקאפ  מעוברת  שטבלה  אין  זה  נחשב  "ולפי  הגר.  אבותיו  עמו
, ה  אינוז  –עובר  ירך  אמו    ן  דאמראכמ  ירא  ליהבס  סופרם  החתששמא  תאמר  .  ג"ך  לדין  הבהייש

דאי  שאין  זה  גיור  בקטן  ופשיטא  שלא  תועיל  מחאתו  כי  גיורו  אינו ועובר  ירך  אמו    ן  דאמראשלמ
 .יהמחמת עצמו אלא מהיותו נולד לאם יהודי

לאו  ירך  אמו  אזי ר  עוב  ן  דאמראיא  העיקר  שלמ  הסופרם  חתהש  להוכיח  מראשונים  שדעת  י
 :יההיותו בן שנולד לאם יהודיוח מעשה הטבילה שנעשה בו ולא מכי ידל הקטן מתגייר ע



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

8 

מוכיח  שהסדר  של   )ף"ב  מדפי  הרי"דף  טו  ע  –  שם  יוסףי  וקימהובא  בנ  ב"עמז  ף  דבמות  י(ן  "רמבה
ראיה  ממעוברת  שטבלה  ששם  הטבילה ובא  והיכטבילה  אינו  לע  חר  כךאהגיור  שקודם  מילה  ו

לא  נשלם  הגיור  וצריך ין  ר  בדבריו  שבמעוברת  שטבלה  וילדה  בן  עדיואמב.  היא  קודמת  למילה
בו  טבילה  ומילה  של  גיור  ולא  משום  שנולד ו  ח  להדיא  שהבן  גר  משום  שנעשוכמ.  מילה  של  גיור

 .דר אינו מעכבשבדיעבד הס )סעיף א סחריורה דעה סימן (א "וכך נפסק ברמיה לאם יהודי

דשאני  מעוברת ,  ן  אינה  ראיה"הרמבית  ה  מבאר  שראי"בשם  הרא  )םש(  יוסף  וקיימנה
גם .  כבת  וסגי  בגיור  של  טבילה  רי  הואהשבהיותו  עובר  הוא  לאו  בר  מילה  ון  שטבלה  שכיו

גיור או כבת ין כבן לעני ינודברור  שיש  כאן  מעשה  גיור  בעובר  רק  המחלוקת אם   ראהנמדבריהם  
 . נולד חשוב כגרשהעובר   עלמאילכולאבל 

 ארוכותב  שיש  לפרש  הגמין  בעני  הואגם  דן    ")תרפאנ  "בור  המתחילידב  "  עבמות  מזי(א  "רשבה
היינו "  נהב"טבילה  ו  נה  צריכהיא  תהבש"  נה  אין  צריך  טבילהבעוברת  שטבלה  מ"ש  )חיבמות  עב(

שמעוברת  שטבלה שגם  דעתו    כורחךל  וע.  ילה  וטבילה  משצריך  לומרש  אבל  בנה  ממש  י,  ולדה
 ן דאמראעובר לאו ירך אמו כי למ ן דאמראמיירי למ כורחךל וכל זה ע. חשיב מעשה גיור העובר

ריות וכבו  ניך  בו  גיור  ולא  שייך  רך  אמו  לא  שיכיעובר  ירך  אמו  פשיטא  שהעובר  בהיותו  נחשב  
ה  של למי  מאעלי  לולכן  מילתו  היא  לכויה  רק  משום  שנולד  לאם  יהודייא  היותו  יהודי  הוויהדות  

 . א שם"וכך מבאר להדיא ברשב, יהדות ולא של גרות

לאו  ירך ר  עוב  ן  דאמראא  הם  למ"והרשב  יוסף  ימוקינה,  ה"הרא,  ן"מצא  שכל  דברי  הרמבנ
 .ל"וכדעת ההפלאה הנ אהחן מיילענ זהל מכ א מינהקונפ. שקאפש "ראמו ומוכח מזה דלא כהג

 רת  שטבלה  בתה  פסולה  לכהונה  מןשמעוב  ת  יוסףימובא  בב  )בסופו  ימן  זס(אבן  העזר  ב
שלידתה ון  שכיו  מרש  לושי  ירא  ליהבחולק  וס  )ק  כט"ם  סש(  וקקמחקת  לוהח.  התורה  ותצא

קת לחה:  ה  תלוי  במחלוקת  של  עובר  ירך  אמוזולכאורה  .  שאסורה  מהתורהורת  בקדושה  אינה  גי
ה גיורת מצד לא נעשה מעשה גיור בבת כלל והיא אינ כןם שעובר ירך אמו וא ירא ליהבס מחוקק

יוסף ית  והב,  לכהונה  מהתורה  שנולדה  לאם  יהודיה  ולכן  כשרהוח  עצמה  אלא  היא  יהודיה  מכ
 כורחךל מצא שענכן ם א, ם שעובר לאו ירך אמו"רמבשדעת ה )עבדים  תוהלכ  נהף  משכסב(שיטתו ל

ית ש  שקאפ  אין  הב"גרולפי  ה.  נעשה  מעשה  גיור  בבת  עצמה  ולכן  דינה  כגיורת  שאסורה  לכהונה
 .יך עיוןרם אם סובר שעובר לאו ירך אמו וצגודק צוסף י

ש "וש  הגרירהוא  כפ  י  עקיבא  איגררבתובות  לפי  בכגם  אם  הפשט  בתוספות  שש  להוסיף  י
וץ  זה  של  התוספות ירת  ל  מקוםכמ,  )ההפלאה  וי  עקיבא  איגררבשפיר  קושיות  ות  ובזה  מתישב(שקאפ  

מצאו  אופנים  אחרים   )ב"עח  ם  וסנהדרין  סתובות  שכ(  ותפוצים  האחרים  בתוסירו  מוסכם  כי  התנאי
הראשון   ושרש  שקאפ  רק  לפי  פי"גריצדק  ה  זה  של  מציאות  קטן  שיש  לו  נכסים  מהתורה  ולפי

, ה"אלר,  ן"וכן  לרמב  )ב"עם  ובסנהדרין  סח  ש(  תירוציםהוליתר    )א"ע  ף  יאד(בתוספות  בכתובות  
 .ל" מהחתם סופר כנש שקאפ וכדמוכח גם"גרלית להו סברת ה – יוסף ימוקילנא ו"בשרל

ד "המחבר  היה  אב.  ילר  העש"משה  בן  אברהם  נכד  מהר  רבי  –  הוא  מחבר  קדמוןש([בתפארת  למשה  ו

 )סימן  רסח  סעיף  ז  הדעה  רוי]  בכתב  ההסכמה  משבחו  ביותר  ע  ביהודהדוהנו  ע  ביהודהדהורדנא  וחי  לפני  הנו
 הליירא  ב  שסגם  מחאתו  לא  תועיל  משום,  פסק  שבמעוברת  שטבלה  דאין  בנה  צריך  טבילה

עובר  ן דאמראמדבריו שלמ מינהמע ש. "דהוי  כהורתו ולידתו בקדושה"ו  להלכה  שעובר  ירך  אמ
. )ק  ט"רסח  ס  ה  דעהרוי(והובאו  דבריו  בפתחי  תשובה  ,  י  כגר  קטןוולאו  ירך  אמו  מועילה  מחאתו  דה

 : לשונוו וזננו ינינכון להעתיק את הנוגע לעלולפי שהספר אינו מצוי ראיתי 
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  [...] ל"עכ'  .טבילה  ן  צריךיכרית  שנתגיירה  בנה  אנ':  'סעיף  ו  ן  ערוךחלשוב"
 ה  היא  אבל  אי  לא  נתגיירה  היא  לא  מצריכינן  טבילה  לבנהירוקא  כשנתגיד

[...] 

ת טן  שגיירו  אביו  בין  שגיירוהו  ביין  קבו':  ונו  זו  לש–'  סעיף  ז  חן  ערוךלובש
דושה  ולידתו ואם  היתה  הורתו  שלא  בק[...]  '  יכול  למחות  משיגדיל  דין

דאינו  יכול  למחות  דהוי   אה  לירבקדושה  כגון  שנתגיירה  נכרית  מעוברת  נ
אה רונ.  עובר  ירך  אמו  ן  דאמראכהורתו  ולידתו  בקדושה  וכישראל  גמור  למ

יש  לדחות  דהטעם  משום  דהיינו '  ויף  עאף  דההיא  דס  מא  לןידהכי  קי  לי
ן בההיא  דאומ.  ל"וכנ  )דף  עח]  יבמות([ס  פרק  הערל  "רביתיהו  כדאיתא  בש

 כל  מקוםמ.  'דוָולשר  ִיא'אין  ראיה  דשאני  התם  כדכתיב    )דיף  עימן  ד  סס(  העזר
ן וכ,  עובר  ירך  אמו  מא  לןימוכח  דקי  )איף  עסט  ימן  קצס(  ן  משפטשמההיא  דחו

דחייבים  משום  אשת  אח  ואי  דינן  כגרים  הוי   )דיף  סע(ט  "מסימן  רס  מוכח
ן  שם ועיי  .ין  שםעי  –א  "סעיף  סז  "מסימן  רס  מוכחן  וכ.  כקטן  שנולד  דמי

דקדושין  דין   ק  קמארש  פ"באורך  דלא  כדמשמע  בהרא'  דן  סימ  ן  העזרבבא
 בור  המתחילידא  "  עף  יאד(ק  דכתובות  "פ  ותפן  תוסייוע.  ש"ל  ע"וי,  ד"כ
 ."משמע דלידתו בקדושה הוי כישראל גמור ")ית דין בדעתעל ] אותו[טבילין מ"

הנולד  ממעוברת  שטבלה  כישראל  גמור וי    הועובר  ירך  אמו  ן  דאמראר  להדיא  שרק  למואבמ
 . עובר לאו ירך אמו הרי הוא כגר קטן שיכול למחות ן דאמראאבל למ

עובר  לאו  ירך  אמו   ן  דאמראשלמ  ירא  להובפארת  למשה  סהתשהחתם  סופר  ו  כן  אםאינו  ר
חתם  סופר  והתפארת שהכן  יתאולם  י.  ש  שקאפ"גרודלא  כהיה  הגיור  נעשה  בעובר  והוא  מדין  זכי

עובר  ירך  אמו  ולכן   ירא  להובדהיינו  שסא  "בבכתובות  כמו  הריט  ותפאת  התוסשו  שה  פירלמ
ר  שהם  סוברים ואמב  יםל  כל  פנע.  היילאו  ירך  אמו  הוי  מגדר  זכ  ירא  להו  שלמאן  דאמרבס

ש  שקאפ  יפרש  כמו "גרוה.  הייעובר  לאו  ירך  אמו  הגרות  היא  מדין  זכ  ן  דאמראשלהלכה  למ
 .קמןש ל"הרא ותפותוס שנץ ותפתוס

 אורייתא, ט השלם"במהדורת חידושי הגרנ[במהדורות הסטנסיל , א"ע  איף  דתובות  כ(ט  "חידושי  הגרנב

 תובותכ(התוספות    יאורבש  שקאפ  ב"לך  בדרך  דומה  לזו  של  הגר  ה)]בשינוי  לשון  ימן  כחסתובות  כ  –

 :לשונוו וז )יא דף

 :הנראה בזה דשני מיני גרות הםו"
 ; בעם ישראל היכנסל ולעשות עצמו ישראליר להתגי. א
 .לקבל קדושת ישראל. ב

ם  ועבד  הבא  על  בת  ישראל  דצריך  טבילה  לשיטת "הנה  זה  פשוט  דעכוו
י  ישראל וון  שנולד  מישראלית  הווהלא  כי  –  )דיבמות  אקמק  רסוף  פ(  ותפהתוס

דקדושת  ישראל ,  וכל  הדין  טבילה  הוא  רק  דין  גרות  לקבל  קדושת  ישראל
אבל  פשיטא  דאף  קודם  המילה  הוא .  ראליםא  כשנולד  מאב  ואם  ישוקהוא  דו

ם ונוכל  לומר  ג.  ת  אחשושפיר  חייב  משום  א,  ן  שנולד  מישראליתווישראל  כי
י  ישראל  ואין  יכול  לעשות וושאפשר  שיש  עליו  חיוב  לטבול  משום  דה  כן

פשר  שיהא  מחויב  לטבול  את  עצמו א  –חסר  לו  קדושת  ישראל  ד  –מצוות  
ון  רבי  עקיבא אפיר  מתורץ  קושיות  הגפי  זה  שלו.  כדי  שיוכל  לעשות  מצוות

דזה  פשיטא  אפילו  למאן  דאמר  עובר  לאו  ירך  אמו  נמי  חשוב  ישראל ,  איגר
אבל  באמת  הוי ,  שנולד  מישראלית  אלא  דחסר  לו  קדושת  ישראלון  גמור  כיו

 והא  דאמרינן  דמהני  הטבילה  משום  דמין  במינו  אינו  חוצץ  הוא.  וישראל  גר
משום  דנולד  מישראלית וי  ישראל  הול  בא,  דין  טבילה  לקבל  קדושת  ישראל

וברת ער  קטן  במ  גלכן  שפיר  משכחת  להו,  ועל  זה  לא  בעינן  לדין  זכיה
הא  היו  קטנים  בשעת ו  שהקש  טה  מקובצתיזה  איתא  בשן  יעוכ.  שנתגיירה
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מתן  תורה  ואיך  נתגיירו  הא  אין  זכין  לקטן  מן  התורה  ותירץ  כיון  דבאמת  הוו 
לקבל  עליהם  קדושת  ישראל  על  זה  היו ישראלים  כיון  שנולדו  מהאבות  ורק  

 ".יכולים לגייר עצמם

ן אל  שבשניהם  משמע  שלמ"ארת  למשה  הנפוהת  סופרם  מהחת  כןם  ג  דחיםנולם  דבריו  א
עובר  לאו   ן  דאמראלמם  גם  לא  ברור  מדבריו  א.  הייגרות  מדין  זכוי  עובר  לאו  ירך  אמו  הו  דאמר

סגי  בזה  להתירו  בבת  ישראל  וקדושת ם  א  –הוא  ישראל  מצד  שנולד  לאם  ישראלית  ש  –ירך  אמו  
 .חיובו במצוותין ישראל שחסרה לו היא רק לעני

' דושת  ישראלק'לבין  '  ין  ישראלד'בדרך  דומה  ומחלק  בין    כןם  הולך  ג  )'זיבפונמ(זכר  יצחק  ב
הרי  הוא  ישראל  ומחויב  במצוות  מצד  שנולד   –  עובר  לאו  ירך  אמו  ן  דאמראשגם  למ  ירא  ליהבוס

, לו  ולכך  צריך  מילה  וטבילהה    קדושת  ישראל  להתירו  בבת  ישראל  חסראבל,  לאם  ישראלית
 . חו ולא תועיל לו מחאהורואפשר גם על כיה אבל לזה לא בעינן דין זכי

שהתפארת   לומרש  והתפארת  למשה  כי  י  סופרם  בר  הערנו  שאין  להקשות  עליו  מהחתוכ
עובר  לאו   ן  דאמראכן  למא  והבית  יעקב  ול"ריטבהכמו    )איף  דכתובות  ב(ות  פלמשה  פירש  התוס

 .בי עקיבא איגררט יפרשו כמו "ר יצחק והגרנכהז, ש שקאפ"גראבל היה ירך אמו הוא מדין זכי

ששם   )כתובות  יאל(שנץ    ותפש  ובתוס"הרא  ותפצאתי  בתוס  מבי  עקיבא  איגררוש  יריוע  לפס
מו  ולכן עובר  לאו  ירך  א  ן  דאמראמדברים  למ  ותפשהתוס  )הפלאה  ובי  עקיבא  איגררכמו  (ר  מבוא

שום  שהיינו  רביתיה מש  שטבילת  אמו  מועילה  לו  מהתורה  "הרא  וספותתשנץ  וב  וספותתכתוב  ב
ל עש  צוינו  כבר  "הרא  וספותתדברי  ה.  עובר  לאו  ירך  אמו  מאן  דאמרליבמות    ארוזה  נאמר  בגמ

ר  שטבלה  אמו  כשהיא  מעוברת  הגיור  מן בגלכן  זקוקים  אנו  להסבר  מדוע  .  ות  יעקבילהקה  ידי
 )םש(ות  יעקב  בכתובות  ילוההסבר  הפשוט  ביותר  הוא  הסברו  של  הקה.  דיף  על  גר  קטןהתורה  וע

ן  שהאם וווכי.  שעושה  ופועלת  עבור  העובר'  די'עובר  לאו  ירך  יש  לאם  העובר    מאן  דאמרלשגם  
ולכן  זה  מועיל  מהתורה  ולא  תועיל   כייהזלכן  אין  זה  מגדר  '  די'ת  אותו  מדין  ירטובלת  הקטן  ומגי

 .בחוליןן "וכין לכך מדברי הרימס ביאהיעקב ות ילהקה. מחאה

עובר  לאו  ירך  אמו  אין   מאן  דאמרלא  והבית  יעקב  אזי  "ל  שלדעת  הריטב"ולה  מכל  הנע
וכך  מבאר  בחתם  סופר .  כייהזוגיורו  הוא  מדין  .  ד  של  מעוברת  שטבלה  עדיפות  על  גר  קטןוללו

ל  הגרות  גם  אם  גרות  האם ננו  שאינו  זכות  לקטן  לא  תועיייבענ  לפי  זהו.  ל"ובתפארת  למשה  הנ
ל  אזי  גם "האחרונים  הני  יאורבשנץ  ו  וספותתש  ו"הרא  וספותתלעומת  זאת  לפי  .  ה  כדיןיתהי
היא  כדין   אםהולכן  אם  גרות  .  כייהזעובר  לאו  ירך  אמו  גיורו  של  העובר  אינו  מגדר    מאן  דאמרל

 .הרי גם גיור העובר הוא דין

מצאנו  גר  קטן  מהתורה שכתובות  בוספות  הראשון  של  הת  ירוץתכל  הדברים  הללו  הם  לפי  ה
 .כגון שטבלה אמו כשהיא מעוברת

זכין  לקטן  מן  התורה  אין   מורגתובות  שהיכא  שהוא  זכות  כוספות  תוץ  השני  ביראבל  לפי  הת
עובר  לאו   מאן  דאמרלתכן  שייהשני    ירוץתושים  של  האחרונים  ונמצא  שלפי  הידהכרח  לכל  הח

ננו  לא  תועיל ייבענ  ם  כןאכמו  לקטן  עצמו  ו'  כיןז'דין  ירך  אמו  תהיה  גרות  העובר  מן  התורה  מ
 .זכות גמורה ענייננובהגרות כי כבר בררנו שאין 

שבגר  קטן  אין  אנו  באים  מדין  זכין  כלל   )ב"  עחס(נהדרין  בסהאחרון  בתוספות    ירוץתלפי  ה
 שאם(אלא  הוא  זוכה  בגופו  בטבילה  ומילה  הנעשים  בו  ודין  המחאה  פועל  מצד  דין  קבלת  מצוות  

 וויהין  קבלת  מצוות  גם  כשאינו  מוחה  ולכן  לא  א  –ננו  יניבע  ם  כןא.  )הוא  מוחה  חסר  קבלת  מצוות
 .גרות
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. גיור  הבן  כשר  מהתורה  םאספק  שקול    וויהעובר  לאו  ירך  אמו  לפחות    מאן  דאמרלנמצא  ש
עובר ירך אמו לא נעשה גיור  מאן דאמרל. עובר  ירך  אמו  מאן  דאמרללפיכך  עלינו  לדון  מה  הדין  

 .ולכן עלינו לדון בכשרות הגיור של האם אםבלל בבן אלא כ

יש  לנו   ל  זהעכשר  וכהלכות  טבילה  ש  מקווה  בלושהשאין  לנו  ספק  בכך  שהאם  טבלה  בפני  
 :כן לומר כמה צדדים להחשיבה כמילה של גיוריתגם על המילה י. עשה בית דיןמ

בלה  כשהיא  מעוברת עובר  לאו  ירך  אמו  אזי  בט  מאן  דאמרלא  גם  "ה  והריטב"לפי  הרא.  א
 ;גי בטבילהדסטבילה לא היה בר מילה דינו כבת  ובשעת

הטפת   ין  צריךאעובר  לאו  ירך  אמו  יש  פוסקים  שאם  נמול  שלא  לשם  גרות    מאן  דאמרל.  ב
 ;דם ברית

 ;עובר ירך אמו המילה אינה מילת גרות אלא מילת מצוה כבר ישראל מאן דאמרל. ג

כשרים  לושהשונחשבת מילה לגרות גם אם לא היו יש פוסקים שמילה לשם מצוה כשרה . ד
 .לדון בזמן המילה

 :ל יש מקום להעיר שתי הערות חשובות"מרות הנל

מוהל  כשר   ל  ידיעאין  לפנינו  שום  מסמך  או  עדות  שיאשרו  שהמבקש  נמול  לשם  מצוה  ו.  א
 .של שלושה ית דיןבבפני  ייתההור שהמילה ישאין גם א

סימן   ורה  דעהי(  ל  מרבבהומבאר  בדג  ית  דין  בתוריכן  צינאגם  לפוסקים  שמילה  וטבילה  .  ב

בשעת   ית  דין  בולי  עלמאכולא  יכובעשם  בעינן  ל  ית  דין  בל  דעתעשבגר  קטן  שמטבילין    )רסח
 ל  דעתעגר  קטן  שמטבילין  אותו    נייןעב.  ית  דין  בל  ידיעטבילה  וזאת  משום  שגיור  קטן  נעשה  

 ל דעתעשתהיה  ריכהצשגם המילה  )א"ע דף יא תובותכ( בצתיטה  מקוכתבו  הראשונים  בש  ית  דיןב
או  שנקטה   )א"ברשב'  ב  וץרתי('  מר  מלאכתוג  'היא  ילה  משום  דטבילהבנזכר  ט  ארובגמ  ית  דיןב

א  שכן  דעת "וכתב  שם  הרשב  )א"ברשב'  א  וץירת(ה  בזכרים  ונקבות  וושזה  דבר  השה  טביל  ארהגמ
שהטבילה ון    כי  היא  צער  לתינוק  אבל  כיוא  שאפשר  שהמילה  אינה  זכות"וץ  אחרון  כתב  הרשבירבת(.  י"רש

 .)י גרוווהיא גמר מלאכתו ה ית דין בל דעתעה יתהי

א  ברור  כלל  אם  בשעת ל  –  אםהון  שלנו  שהאב  אינו  נקרא  אב  מבחינה  הלכתית  וגם  ידנב
האי כב  ם  כןאהגיור  הביאתו  לגיור  שהרי  לדברי  אבי  המבקש  הם  סברו  שהוא  כבר  נולד  כיהודי  

ל עסגי  שהטבילה    ך  כללרוגם  אם  בד.  בעינן  שהמילה  תהיה  על  דעת  בית  דין  ולי  עלמאכל  גוונא
מר ג'אבל  בנדון  דידן  המילה  היא  '  מר  מלאכתוג'היינו  משום  שהטבילה  היא    ית  דין  בדעת

 .ית דין בל דעתעולכן היא צריכה להיות ' מלאכתו

מורים והדברים  א.  גיורל  ן  שמעוברת  שטבלה  בנה  צריך  מילה  ש"הבאנו  לעיל  דעת  הרמב
בור  המתחיל ידב  "ע  במות  מזי(א  "שבהרכפי  שנתבאר  .  מואעובר  לאו  ירך    ן  דאמראבעיקר  למ

ן  שבשעה  שטבלה  לא וושכי  ירא  להובחולקים  וס  יוסףי  וקימא  והנ"ריטבה,  ה"הרא,  ")תרפאנ"
פסק   )א  סעיף  סחרימן    סורה  דעהי(א  "הרמ.  היה  העובר  בר  מילה  דינו  כבת  ואין  צריך  מילה  של  גיור

פיכך  פוסק  הבנין  ציון  שמעוברת  שטבלה  אין ול.  )בימן  כס(ת  בנין  ציון  "ר  בשוואכמב,  ן"כרמב
למאן  דאמר  עובר  לאו  ירך (מהאמור  עולה  שבנדון  דידן  .  מילת  בנה  דוחה  שבת  כי  זו  מילה  של  גרות

לפיכך  גם  אם   ית  דין  בל  דעתעה  מילה  של  גרות  וצריך  שתהיה  יתהמילה  של  המבקש  הי  )אמו
הגרות  לא   מרגהמילה  שהיא    כל  מקום  מ)ל"דעות  הנן  לאות(  היא  בגדר  זכות  נאמר  שגרות  זו

ל עכיום  שהבן  גדול  לא  סגי  בהטפת  דם ברית .  בטבילה  זוו  גיירלשכיוון    ית  דין  בל  דעתענעשתה  
. כגדול  וכיום  אין  לו  קבלת  מצוות  וגיור  של  גדול  בעי  קבלת  מצוות  גיירתכי  עליו  לה  ית  דין  בידי
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גיור  המבקש   כל  מקוםמהיה  כדין    אםהובר  לאו  ירך  אמו  אזי  גם  אם  גיור  ע  מאן  דאמרלנמצא  ש
 .לא הושלם כהלכה ואין לו תקנה אלא בקבלת מצוות כדין והטפת דם ברית

ותרה  לנו  דרך  אחת  להכשיר  גרות  המבקש  אם  נצרף  לדין  זה  את  הפוסקים  שפסקו  שעובר נ
לכן  עלינו .  ה  מגיור  של  האםירך  אמו  ושיהדותו  אינה  בתולדה  מגיור  עצמי  שלו  אלא  בתולד

תכן  שגם  אם  יתברר  שגיור  האם  עצמה  נעשה  כדין ייאולם  .  נס  ולדון  בטיב  הגיור  של  האםיכלה
קים  יש  קושי  להכשיר  את סהיות  שהשאלה  אם  עובר  ירך  אמו  או  לאו  לא  הוכרעה  בפו  כל  מקוםמ

נשלם שבר  ו  לעיל  שלמד  עובר  לאו  ירך  אמו  זהו  גיור  עצמי  של  העוינהרי  הרא  –  גיור  הבן
רון יסרון  נוסף  ואולי  חיסרון  שאינו  זכות  להרבה  מן  הפוסקים  וחיסועל  גיור  זה  יש  ח,  במילה

 .שהגיור הושלם במילה של גרותה שאין לנו אסמכתי יקרע

ן אלבן  לפחות  למיל  שיוע  אםהכדי  למצוא  פתח  להיתרא  ננסה  לבחון  את  גיור    כל  מקוםמ
 .'ובר ירך אמוע 'דאמר

 .דת לדיון היא קבלת המצוות של האםת העומייקרעהשאלה ה

ש  גורן "הגר,  המאשר  את  הגיור  גיירלבר  כתבנו  לעיל  שאין  לפנינו  חתימה  של  מי  מוסמך  כ
הרב .  המצוות  על  הרב  שהיה  מזכיר  הרבנות  נייןעור  ירת  של  בייקרעאת  המלאכה  ה  טילה  צמוע

ה יבלקהמבקשת  רית  אם  יקכך  שבשאלה  הע.  גורן  עצמו  לא  חתם  בחתימת  ידו  על  תעודת  הגיור
ואין  הרב  הראשי ישור  לנישהא.  ממי  שמוסמך  לכך  ישוראבכנות  את  שמירת  המצוות  אין  לפנינו  

 ישהאוכין  לכך  שלא  ידע  שהימהגיור  ויש  ס  נייןעל  ייחסתל  אינו  מ"שהרב  הלוי  זצ  אביבל  לת
של  המצהיר  על   נובלד  הוא  וושה  עשה  בית  דיןמשהוא  כותב  ב  יווןככשהיא  מעוברת  ה  גיירתה

ד ולאמו כשהיא מעוברת אין הוה תגיירנולפי ההלכה אם  יבום  וחליצהיבר  פרט  ל  דהות  לכלהאב
 ישוראגיור  כלל  וההל  עתכן  שהרב  הלוי  לא  ידע  שייראה  נ,  כן  םא.  ל  המוליד  כלל  וכלל  שבנו

היינו  יכולים  להסתפק  בנתונים  אלו .  של  מעוברת  חברו  יסוראשנתן  הוא  בגלל  הצורך  להתיר  
ובן  זוגה ת  גיירתעלינו  לזכור  כי  המ.  לסמוך  עליה  פשראתעודת  גיור  שלקבוע  שאין  לאם  ו

דירה   ישהאלתקופת  קורס  הגיור  שכרה  ה.  התגוררו  לפני  הגיור  בקבוץ  חלוני  משגב  עם  בגליל
 ואיןישוהנ  חרי  הגיוראעבור  לו  ונבעלה  נשאר  לא  דתי  והם  התכו.  ל  אביבתשיים  בודלמשך  ח

בפשט  הדברים  יש  כאן  אנן  סהדי  שבתנאים .  ית  כנסתלמושב  עין  יהב  בערבה  שאין  בו  אפילו  ב
בים  בפני  חוזרי יצקשיים  עצומים  נ  לואאנו  יודעים  .  לשומרת  מצוותת  גיירתאלו  לא  הפכה  המ

וני  והבעל  לא ילוני  וסופם  מושב  חילוץ  חיבתם  קילבתשובה  עד  שמקבלים  עול  מצוות  וכאן  שתח
כלום  אין  כאן  אנן   –  ן  בגלל  הריונהוגיירגם  לדברי  הרב  גורן  עושה  הקורס  לס  –  ישהאדתי  וה

תה  לפנינו  חתימה  של ייובן  שאם  המ?  נס  בדת  ישראליכסהדי  שאין  פניה  לשמירת  מצוות  ולה
אבל  בהעדר ,  פוסק  שמאשרת  את  קבלת  המצוות  בכנות  היינו  יכולים  לדון  ולסמוך  עליהין  די

  להיות  דתית מצהירה  שלא  חשבהת  גיירתמה  גם  שהמ,  דן  המוכחומללכת  לפי  הא  לינועחתימה  
 .מכל צדדיו אםהנס בעובי הקורה ולברר גיור יכלה לינועלפיכך שומה . לא מסורתיתא

 ן חלקיופבלת מצוות באק

. לא  דתית'  מסורתית'במקרה  דנן  הודתה  האישה  שבזמן  הגיור  קיבלה  על  עצמה  להיות  

כשנשאלה .  וכשנשאלה  מה  כוונתה  ציינה  לדוגמה  שלא  חשבה  להתלבש  כמו  הדתיות

בהעדר  הבהרה  ומתוך  שהצהירה  שכיום  יודעת  בדיוק  מהו .    יותר  לא  ידעה  להבהירלהבהיר

  להשתמש  בפירוש המקובל כיום והוא שהמסורתי הוא מי שמקיים עלינו,  מסורתי  ומהו  דתי

גם  אם  הוא  שומר  שבת .  מצוות  באופן  חיצוני  וחלקי  ובוחר  לעצמו  את  מה  שנוח  לו  לקיים
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  להימנע  מבישול  אבל  הוא  נוסע  בשבת  וצופה אזי  כוונתו  לקידוש  והדלקת  נרות  או

 . כך גם שומר רק באופן חלקי בכשרות וכן בכל דבר. בטלוויזיה ושומע רדיו

נכרי  שבא  לקבל  דברי  תורה  חוץ  מדבר  אחד  אין  מקבלין :  "רואמב  )ב"ע  כורות  לב(  ארגמב
 ."אותו רבי יוסי ברבי יהודה אומר אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים

אם  אינו ש  –לכתחילה    נייןעהתנאי  של  קבלת  כל  המצוות  כולן  הוא  ל  אםה:  שאלת  השאלהנ
גר  כזה  ומל   יבלקהדיוטות    ית  דיןבם    שא–  או  שמא  גם  בדיעבד,  אין  מקבלין  אותוול  מקבל  הכ

 .?רותו בטלה גוטבל 

 רותגדן  בדבריו  ודעתו  שאינה  ר  לתה  בספר  בית  יצחק  שנסתפק  בדבר  והאחיעזועשאלה  זו  ה
 :)הק "סימן כו סג ק חל(עזר האחי לשוןו וז

דכיון  דאיכא   ב  כןתשכ  )בק  לח  ורה  דעהיחלק  (בית  יצחק    רפוראיתי  כעת  בס"
. בזה  דברים  שבלב  אינם  דברים  לא הוי קבלת גרות  שייךא  אומדנא  דמוכח  ול

אפילו  דקדוק  אחד   ר  אחדבן  בחוץ  מדיגם  מסתפק  שם  בגוף  הדין  דאין  מקבל
 )אף  לד(גר  ומשבת    הוויא  גם  דיעבד  לדלא  נתבאר  מפורש  אי    רי  סופריםבמד

אך  מסברא  נראה  דכיון  דקבלת  מצוות  מעכב  בודאי   [...]  קצת  ראיה  דמהני
בעינן  שיקבל  עליו  כל  המצוות  אלא  שיש  להסתפק  אם  אינו  מקבל  דקדוק 

הוי  גר  כיון  דקיבל  עליו  כל  מצוות   רהן  התואפשר  דמ  רי  סופריםבאחד  מד
ייהו בלא תסור הוי כמתנה על דבר תורה ניתהתורה  ואולי  כיון  דמילי דרבנן א

 ."ריך עיוןצו

ובפרט  שאמרה ,  ור  תורהיסלבוש  צניעות  יש  בו  גם  צדדים  של  א  נייןע:  ון  שלנוידנב
 .היבלקא לא יתה להיות מסורתית ודאי שהרבה דקדוקים של דאורייתתה היונשכו

 בלת מצוות כמעכב בגרותק

מצוות  שהרי  קטן  לאו  בר  דעת  הוא כאשר  בית  דין  מקבל  גר  קטן  חסרה  לכאורה  קבלת  

  שקבעו  שגר  קטן  גיורו )כתובות  יא(התוספות  .  לקבל  מצוות  וגם  אנו  לא  יכולים  לקבל  עבורו

. זכייה  לקטן  היא  מדרבנן  ולא  בגלל  חוסר  קבלת  מצוות  שפנימהוא  מדרבנן  קבעו  זאת  רק  

של  שמירת ויש  לומר  שכיוון  שקטן  הוא  לאו  בר  חיוב  מצוות  לכן  אין  היהדות  שלו  יהדות  

 .מצוות ולכן לא בעי קבלת מצוות גם אם קבלת מצוות בגדולים היא מעכבת ומדאורייתא

דרבנן  וכשאי  אפשר  בקבלת  מצוות  כגון  בקטן   וויהא  שם  כתב  שקבלת  מצוות  "בל  הריטבא
 .וןידא הוא דעת יחיד בנ"להלן נראה שהריטב. אין קבלת מצוות מעכב

חרון  מבאר  להדיא  שקטן  המתגייר  צריך  קבלת וץ  האירבת  )ב"  עחס(נהדרין    בסוספותתב
 .מצוות וזה מתבצע כאשר הוא נהיה גדול ואינו מוחה

כי  לדעתם  שם  גיור  קטן  הוא  מהתורה  וכאשר .  שקבלת  מצוות  זו  היא  מן  התורה  כןם  ראה  גנ
לדעתם  שם  אין  המחאה  קשורה  עם  דין .  ריוכמוחה  ואינו  מקבל  מצוות  הגיור  בטל  וחוזר  להיות  נ

ל  מצוות יבדמהסוגיא  משמע  שכשהוא  קטן  הוא  נחשב  כישראל  לפני  שהגדיל  וק  ריך  עיוןצאמנם  (.  כלליה  זכי

 .)שהקבלת מצוות כשיגדיל פועלת למפרע וכך מפרש בצפנת פענח יך לומררוצ

וצים  שבתוספות  סנהדרין ירבנקודה  זו  שקבלת  מצוות  היא  מהתורה  לא  חלקו  שאר  הת
הדרין  ולכן  נראה  מזה  שדעת  תוספות  אינה  כדעת האחרון  שבתוספות  סנ  ירוץתוכתובות  על  ה

 .א"הריטב
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דעת :  ובא  בקבלת  מצוות  ובטבילה  נחלקו  הראשוניםיכלע  לושהששאלה  אם  צריך  ב
א יכובעל  לושהששבקבלת  מצוות  שהיא  גוף  הגרות  צריך  ,  הלבוש  יאורבלפי  ,  ף"ם  והרי"הרמב

גבי  זרעו  מכשירים  מילה גם  בדיעבד  אבל  ל  גיירתלגבי  המ  לושהשואילו  במילה  וטבילה  צריך  
 .גם לגבי זרעו לושהשובא בפני יכלעויא ודהבלת מצוות קלא כ דלושהשוטבילה שלא בפני 

וב  בדיעבד  אם  המילה  והטבילה יכדעה  הראשונה  שבלבוש  סוברת  שגם  לגבי  דידיה  אין  עה
וזה   ולי  עלמאכל  לושהשהיו  בפני  שנים  אבל  קבלת  מצוות  שהיא  גוף  הגיור  צריך  שתהיה  בפני  

 .מעכב אפילו בדיעבד

 :)ימן רסחסיורה דעה (לשון הלבוש ו זו

שיהיו   ריכיםצכל  עניני  הגר  בין  להודיעו  המצוות  בין  המילה  בין  הטבילה  "
שפט  אחד  יהיה  לכם מ  '–  בשלשה  הכשרים  לדון  וביום  דמשפט  כתיב  גביה

. וביום  השל  שריכיםצוביום  אף  עניני  הגר    השלשה  משפט  צריך  מ  –'  ולגר
גוף  הגירות  דהיינו   נייןע  לשון  המשפט  משמע  שלא  נאמר  אלא  למיהו  עיקר

אבל  שאר  הענינים  שצריכים  שלשה  אינן  אלא ,  לקבלת  עליו  עול  המצוות
אבל , לפיכך  לא  אמרו  שצריכין  שלשה  למילה  וטבילה  אלא  לכתחילה.  דרבנן

ם  או  קרובים  ובלילה  הוי יאפילו  לא  מל  או  לא  טבל  אלא  בפני  שנ:  בדיעבד
אלא  איש  שטבל  לקרויו  ואשה  שטבלה ,  א  טבל  לשם  גירותל  ולגר  ואפי
היתה  הטבילה  לשם  קיום   כל  מקוםמדהא  ,  וי  גר  ומותר  בישראלה  –לנדתה  

ף "ולהרי.  ום  ובשלשהיחוץ  מקבלת  מצוות  שמעכבת  אם  אינה  ב,  דת  תורתנו
בדיעבד  שטבל  או  מל  בפני  שנים  או  בלילה  מעכב  ואסור   ולם  אפי"והרמב

ל  קבלת  מצוות ע  –  כלהדקאי  על    והביה  וסבירא  לשפט  כתיב  דמשראלית  יב
שמל   ף  על  פיאכל  לגבי  דידיה  הוי  כלכתחילה  ש:  ולפיכך.  ומילה  וטבילה

טפת  דם  ברית  וטבילה  אחרת הוטבל  בפני  שנים  הרי  יכול  לחזור  ולעשות  
ת  עד  שיחזור  ויעשה  בפני  שלשה ילפיכך  אין  משיאין  לו  ישראל,  השלשבפני  

יל אבל  אם  קב.  ין  שאינו  אלא  בפני  שלשה  וביוםדידיה  הוי  כתחלת  ד  לשהשד
והלך  וטבל ,  והודיעהו  מקצת  מצוות  כדין,  עליה  בפני  שלשה  למול  ולטבול

פסלינן   לא  –  בלילה  או  שלא  בפני  שלשה  ונשא  ישראלית  והוליד  ממנה  בן
דגבי  הבן  הוי  המילה  והטבילה  כגמר  דין  דמכשירינן  דיעבד  בלילה ,  ליה

 ."ית דיןבושלא בפני 

: ן"כנראה  היא  לרמב  וונהכש  לא  ביאר  לנו  מי  הוא  בעל  הדעה  הראשונה  אולם  הלבוב
 :כתב וזו לשונו )ב" עליבמות מה חידושיוב(ן "רמבה

אפילו בדיעבד דמשפט כתיב ביה מה התם   לושה  שריךצבי  קבלת  מצוות  דג"
אבל  מי .  שנים  שדנו  אין  דיניהם  דין  אף  כאן  אינו  גר  אפילו  בדיעבד

אם  הלך  ומל ,  למול  ולטבול  ית  דיןבות  וקיבל  עליו  בשהודיעהו  מקצת  מצו
הרי  זה  כשר  ולא  פסלינן  לזרעיה  ולא  מנסבינן  ליה ,  ית  דיןבוטבל  שלא  בפני  

בין  בקבלה   לושהשמשום  דלכתחילה  בעינן    לושהשלדידיה  עד  דטביל  בפני  
 ".בין בטבילה

, ף"ה  דעת  הרין  כתב  כן  לפרש  בז"כתב  שהרמב  ")א  דאמרינןה  "בור  המתחילים  דש(א  "הרשבו
אם  קיבל  על   כל  מקוםמאינה  פוסלת  את  זרעו  ים  ף  סובר  שטבילה  בפני  שני"שהרי  ף  על  פיאש

ר  הוא ג  –מקצת  מצוות  והלך  וטבל  בפני  עצמו  ו  הולמול  ולטבול  והודיע  לושהשעצמו  בפני  
 יוסף  בנימוקי  כתבן  לדידיה  לא  מנסבינן  בת  ישראל  וכל  אב,  לכתחילה  ולא  פסלינן  לזרעיה

 .ף"דעת הרי יאורבב
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שהקשו  מה  מהני  שטבלה   ")י  לא  טבלהמ  "בור  המתחילידב  "  עבמות  מהי(  וספותתכן  דעת  הו
 כתבן  וכ"  היינו  לקבלת  המצוות  לושהשהא  דבעינן  "צו  ירות  לושהשלנידתה  הרי  לא  טבלה  בפני  

 :)סח סעיף גרימן  סורה דעהי( חן ערוךלפסק בשונכך גם . )ם סימן לאש(ש "הרא

 –מילה  בין  הטבילה  הבין  להודיעו  המצוות  לקבלם  בין    –  כל  עניני  הגר"
אבל ,  מיהו  דוקא  לכתחילה.  כשרים  לדון  וביוםהלושה  ששיהיו  ב  ריךצ

אפילו   –  ובלילה)  או  קרובים  (נייםשבדיעבד  אם  לא  מל  או  טבל  אלא  בפני  
הוי  גר   –  שטבלה  לנדתה  ישהאלא  טבל  לשם  גרות  אלא  איש  שטבל  לקריו  ו

. לושהשמקבלת  מצוות  שמעכבת  אם  אינה  ביום  ובחוץ  ,  שראליתביומותר  
ם  אפילו  בדיעבד  שטבל  או  מל  בפני  שנים  או  בלילה  מעכב "ף  והרמב"ולהרי

 ."ואסור בישראלית אלא אם נשא ישראלית והוליד ממנה בן לא פסלינן ליה

זהו  גוף ש:  "זו  לשונו  ולושהשצריך    ולי  עלמאכז  על  כך  שקבלת  מצוות  ל"כתב  שם  הטו
 ". אבל מילה וטבילה הוי כגמר דין דמן התורה הוי בלילההדבר והתחלתו

. אינו גר הכיו ובלא לושהשר  שקבלת  מצוות  הוא  גוף  הגיור  ובעינן  בפני ואמכל  הני  מילי  מב
ומה  שנקטו  לפעמים  לשון  של  הודעת  מצוות  היינו  לצורך  הקבלה  של  המצוות  והעיקר  הוא 

 .קבלת מצוות שהיא גוף הגיור

ואם  לא  בדקו  אחריו  או  שלא  הודיעוהו  שכר :  "כתב  )ם  רסח  סעיף  יבש(קשה  שהמחבר    ל  זהוע
המחבר  לקוחה  מדברי ל  שונו  שול."  וטות  הרי  זה  גרידהלושה  שהמצוות  וענשן  ומל  וטבל  בפני  

 :אהבירי יסוא תום בהלכ"הרמב

גר  שלא  בדקו  אחריו  או  שלא  הודיעו  המצוות :  "כתב  )יזה  ורי  ביאה  פרק  יג  הלכאיס(ם  "רמבה
זה  פשוט  שאין :  "וכתב  שם  המגיד  משנה"  מל  וטבל  בפני  שלשה  הדיוטות  הרי  זה  גרוענשן  ו

הביא   )פרק  יג  הלכה  טב(שהוא  פשוט  ולעיל    יד  משנהמגוכיצד  אומר  ה"  הודעת  המצוות  מעכב
 . ובאיכלעיא ה לושהשן דקבלת מצוות בפני "דברי הרמב

 : לשונוו זו )ק כב"סימן כט ס ורה דעהי(ב החמדת שלמה תשוב הקושיות כביי

: דקבלת המצוות והודעות המצוות שני ענינים הם יות דעתיננראה לע כןעל "
קיבל  עליו  ליכנס  בדת  היהודית  דזה  הוי ש  –קבלת  המצוות  היא  בסתם  

המצוות   נייןעוהודעות  המצוות  הוא  להודיע  לו  .  מילא  קבלת  המצוותמ
זה  אינו ו.  וכן  שכרן  ועונשן  כדאיתא  שם'  וכו'  כלת  חלבא  'ארכדאיתא  בגמ

דקבלת  המצוות  בסתם  מעכב  דזהו  עיקר  הגרות  שנכנס  לדת   מעכב  ולעולם
שבתחילה  כתב  דקבלת  המצוות   חן  ערוךליהודית  ובזה  אתי  שפיר  דברי  השו

וסיף  שם הל  גם  "ם  הנ"לעכובא  ובסוף  הסימן  העתיק  הרמב  לושה  שריךצ
ולעולם  קבלת  המצוות  ודאי  מעכב  רק  זה .  ן  שםיתיבת  שכרן  של  מצוות  ועי

נכלל  בטבילת  הגרות  דכיון  שטבל  עצמו  להיות  גר  ולהכנס  בדת  ישראל 
ח "ראיתי  בב  כךר  צוות  כך  היה  נראה  בעיני  פשוט  אחמממילא  הוי  קבלת  

שלא  היה ף  על  פי  דכשר  א  ם"שכתב  הרמב  ף  על  פיא  ':לשונוו  שכתב  וז
ם  לא  בעי  קבלת "נראה  שהבין  דלהרמב  הזמלשון    –'  קבלת  מצוות  כל  עיקר

תי   אשכתבתיה  ולפי  מי  אהדד  רוךעחן  ליסתרו  דברי  השו  לפי  זהומצוות  כלל  
 ."שפיר

 ית  דיןבא  קבלת  מצוות  ב"שבלרן  ו"מבלר,  ם"מבלר,  ף"סקנת  החמדת  שלמה  שם  שלרימ
 .איכובעהיא ל

א  ברורים  שקבלת  מצוות  היא "ורשב  ן"מבר,  ש"רא,  וספותתברי  דאמור  לעיל  הרי  כ
ת  תורת "אמנם  בשו.  סוברים  בכך  כןם  ראה  שגנ  יד  משנהגוהמ  וךערחן  ולוהמחבר  בשא  יכובעל
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ן "הרמב  תחילה  כתב  שם  שדעת:  ם"ח  בדעת  הרמב"הבין  כמו  הב  )ימן  כס,  א  ששון"מהרל(אמת  
ם  שאם  לא  הודיעוהו  המצוות  הרי  זה "הביא  דברי  הרמב  חר  כךא.  והטור  שקבלת  מצוות  מעכבת

יד גשהרי  המ,    הואשאומר  שפשוט  יד  משנהגותמה  על  המ  גיד  משנה  שפשוט  הואמגר  ודברי  ה
א  ששון "אלא  שהמהר.  איכובעהיא  ל  לושהשן  שקבלה  בפני  "כתב  לעיל  מיניה  דעת  הרמב  משנה

 :זו לשונווילה והטבילה מה הוא ם שהעיקר"מהרמביק מדי

הן  אמת  שאפשר  שכתב  כן  ממה  שלא  הזכיר  רבנו  אלא  הטבילה  אפילו "
 בתוכ'  ערבאם  באו  להתף  על  פי  כן  או'בהכשר  עצמו  וכמו  שהזכרתי  שכתב  

. וב  אלא  בטבילה  יהיה  מה  שיהיהיכדמשמע  שאין  הע'  ו  בפנינולד  שיטבע'
 ."הרי נראה מכאן שקבלת מצוות אינה מעכבת

, א"הרשב,  ן"ם  אבל  הרמב"אלא  דעת  הרמבו  א  ששון  אין  ז"גם  לדעת  מהר  כל  מקוםמ
ן "ע  מוכח  שסוברים  כרמב"שהבאנו  חולקים  וגם  בדעת  המחבר  ומפרשי  השו  וספותתש  וה"הרא

 .הוא העיקר ואין לנו אלא שההלכה היא שקבלת מצוות מעכבת שלמהת החמד ירוש פם כןאו

ופשיטא  ליה  שהוראת  הגמרא   )חלק  ה  סימן  מו,  ב"נציה(ת  משיב  דבר  "אלה  זו  נדונית  גם  בשוש
 לשונוו  ם  לא  קיבל  על  עצמו  פרט  מסוים  וזאגר  גם  י  וואבל  בדיעבד  ה,  ניין  לכתחילהעהיא  רק  ל

 : שם

במי  שמל  וטבל  אלא  שלא  קיבל  עליו  כל   נייןע  יש  לחקור  בזה  האמנםו"
שאין  מקבלין  בזה  האופן  אם  עברו  וקבלו   )ף  לד(המצוות  וכדאיתא  בבכורות  

אינו אלא שאסור לקבלו ' אי  הוי  גר  או  לאו  וזה  פשיטא  דלשון  אין  מקבלין כו
 אם  עברו  וקבלו  הוי  גר  ומכריחין  אותה  לשמור  דת  ישראל  כל  מקוםמאבל  

א  קיבל  עליו  עול לעוד  שבשקיבל  להגר    )א"  עבת  לאש(וראיה  מהלל  .]  [..
, ")אל "בור המתחילידב " עבמות דף כדי( וספותתמצוות ולא מהני ישוב שכתבו ה

שהיה  בטוח  שיקבל  עליו   ")ייריהג"בור  המתחיל  ישבת  שם  דת  מסכב(י  "רש  שרופי
מהני  הישוב   ל  זה  ע–  אסור  לכתחילה  שאין  מקבלין  נייןעאלא  ל,  עול  מצוות

שהיה  הלל  בטוח  באותו  אדם  שלבסוף  יקבל  אבל  אי  נימא  שאין  בקבלה  זו 
 ".ממש ועדיין אינו גר מאי מהני בזה שהיה הלל בטוח וזה ברור

בל  על  עצמו  קבלה  גמורה ישפירש  שהלל  המתין  מלגיירו  עד  שק  )בת  שםש(א  "ן  מהרשייעו
ן "אין  הוא  חלוק  על  הרמבב  נראה  פשוט  ש"אולם  גם  לדעת  הנצי.  ב"הנצי  ושרודלא  כפי

שקבלת  מצוות   ירא  להובוכל  הפוסקים  שס  וךערחן  לורוב  הראשונים  והמחבר  בשו  וספותתוה
לכן  נראה  פשוט  שאם .  הוא  נחלק  רק  על  הדרישה  שיקבל  כל  המצוות  בלי  יוצא  מהכלל.  מעכבת

 לא  קיבל  על  עצמו  שמירת  שבת  או  שאר  מצוות  באופן  שאם  היה  ישראל  היה  נחשב  למומר  לכל
ון  שלנו  שאמרה  שחשבה  להיות  מסורתית ידב  מודה  שאין  זו  קבלת  מצוות  ובנ"התורה  גם  הנצי

הרי  ידוע  שהמסורתי  נבדל  באופן  מהותי  מן  הדתי  בזה  דאינו  מקבל  מרות  המצוות  אלא  עושה 
ב "ומקים  מה  שנוח  לו  וגם  במה  שעושה  אינו  מדקדק  בפרטי  הלכות  כלל  ולכן  נראה  שגם  הנצי

לה  על  עצמה  לבוש  צניעות  של יבלזה  שלא  ק  ייחסתאמנם  אם  נ.  ת  מצוותמודה  בזה  שאינה  קבל
אבל  החלטה  להיות  מסורתי  בלבד  היא ,  ל"ב  הנ"הנציל  פי  הדתיות  היה  מקום  להכשיר  הגיור  ע

 .ב מודה בזה"רון כללי בקבלת מצוות וגם הנצייסח

שכן ,  ננולזמ'  מוכיםס'ים  נייבהמשך  דבריו  דן  לחלק  בין  זמן  הגמרא  שהיו  ד  )םש(ב  "נציה
' מוכיםס'של  ה'  ליחותייהוש'וח  ואנו  פועלים  מכ  ית  דיןבהרי  הגיור  צריך  '  מוכיםס'בזמננו  שאין  

 נייןעהרי  גרותו  תפסל  גם  בדיעבד  כי  אין  אנו  שלוחים  ל  )ולשאינו  מקבל  הכ(ואם  אסור  לקבל  גר  
" טֹצדק  תשפב"ם  שבדיני  ממונות  ילפינן  מ"ף  והרמב"לדעת  הרי  כל  מקוםמותירץ  ש.  גיור  זה

נוסף   ירוץתיש  כמובן  להוסיף  שיש  .  'ויהליחותיש'גם  בגיור  לא  צריך    ם  כןאשלא  צריך  מומחים  
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ולכן  גם ,  "יכםתֹרֹלד"משום  שבגרות  כתיב    ליחותייהולשבמות  שאין  אנו  זקוקים    ביוספותתב
 .תכן שגרותו גרותייזה אם קיבל פרט למצוות מסוימות  ירוץתל

ואומר   )ל  דף  ל  בכורותש(  על  הלל  מאותה  ברייתא  י  שואל"ב  מוקשים  כי  רש"ברי  הנציד
דלא  דמיא  הא  לחוץ  מדבר :  "י"בטעמו  של  הלל  אומר  רש.  שלפיכך  דחה  אותו  שמאי  בנזיפה

רי וככלומר  הנ"  שלא  היה  מאמין  שהיא  מפי  הגבורהא  אל  פהל  יה  כופר  בתורה  שבעהאחד  שלא  
אלא  היה  סבור   פהל  ה  שבעשבא  לפני  הלל  היה  מוכן  לקבל  כל  התורה  שבכתב  וכל  דקדוקי  התור

ה  פגם  בדעות זש  ףאלמדוה  בהיקש  או  סברה  אבל  לא  ניתנה  למשה  בסיני  ו  ורה  שבעל  פהתשה
 . יש כאן קבלת עול תורה ומצוות כל מקוםמ

ב  שהוא  מפרש  שהלל  גיירו  רק  אחרי  שקיבל "חים  דברי  הנציידנ  כןם  א  ג"פי  המהרשלם  ג
ש "והרש.  א"מהרש  ירושפ  מפרש  שהעיקר  כץ  שבת  שםוימ  הורו"ובהגהות  מהרא.  מצוות  לבסוף

מסיני וכותב ל פה בעורה שן לא האמין שהתיילגיור כאשר עדו יבלקי שאכן "שברלהסביר  מנסה
 :לשונוו וז

דכופר  לא מיקרי אלא אחרי החקירה בכל חלקי הסותר אבל ו  וונת  כאה  לינר"
רר לכך  הובטח  שלאחר  שיב[...]  ולא  נוכח  אלא  שלא  היה  מאמין  ר  זה  לא  חק

 ."אליו אמיתת הדברים ישוב מאמין

 :ל ופירש אותם כפשוטם"י הנ"שרהביא דברי  )סימן רסח ורה דעהי(בחכמת שלמה ו

עליו  כל  התורה  חוץ   אם  מתנה  שמקבל  גיירתהנה  מזה  מוכח  דהגר  הבא  לה"
מדרבנן  אין  מקבלין  אותו  אבל  אם  רוצה  לקבל  תורה   ולמדבר  אחד  אפי

שהרב כגבורה  אז  מותר  לקבלו  והיינו  רק  שאומר  שאינו  מפי  ה  פהל  שבע
 ."ימה על האחרונים שלא הביאו זהות[...] סומך על חכמתו שיקבלנו 

 .שהרחיב בנושא זה )עגק–קסט ודיםמרך ג עכ(לברג בשורת הדין די גו"במאמר של הגרין עיו

קבלת  שמירת ה  בעינן  קבלת  מצוות  וכאשר  חסרב  "ירנו  שגם  לפי  הנציאכבר  ב  כל  מקוםמ
. י  קבלת  מצוות  גם  לדידיהווה  לא  התורהל  סר  קבלת  מצוות  שהוא  גדר  מומר  לכשבת  או  ח

ור  ממש  כל במבאר  שמומר  לכל  התורה  כולה  לא  צריך  שיע  )סימן  ב  ורה  דעהי(  ות  שוראבתבו
ורתי  ולא סהמקבל  להיות  מו.  התורהל  כמומר  לכוי  ורים  הויסא  לושהשהתורה  אלא  אם  פוקר  ב

 .ם וגם השבת דידיה אינה שבת שלפי ההלכהייסור אלושהשדתי הוא פוקר ביותר מ

גרות אב.  ן  בשני  מקומותיינשטייפ  מ"גרהב  נדון  גם  באגרות  משה  ל"נציהספק  שעורר  ה
 :שם לשונוו ב וז"כתב דלא כנצי )ז"ה משנת תשכבשות, ימן קכדס(חלק ב  ורה דעה ימשה

שבארתי  בחדושי  בשביל  הקושיא  דהא  גר  כשלא  קיבל  אף   מהי  אבל  לפ"
ומשמע שגם כשקבלו  )ף לד(חד  אין  מקבלין  אותו  כדאיתא  בבכורות  דקדוק  א

ורי סד  מאייק  פר(ם  "וגם  מרמב,  אותו  אינו  גר  מדלא  הוזכר  שבדיעבד  הוא  גר
הג  אבל ואין  מקבלין  גר  תושב  אלא  בזמן  שהיובל  נו'שכתב    )חכה  לה  ביאה

ק  אחד  אין  מקבלין דוכולה  חוץ  מדק  התורהל  אפילו  קיבל  עליו  כ  ן  הזהמבז
ואם  היה ,  רי  משמע  שאף  לחשיבות  של  גר  תושב  אין  מקבלין  אותוה  –'  תואו

דאם  קבלוהו  הרי   –  ך  לדון  כלל  מדין  גר  תושביינעשה  בדיעבד  גר  צדק  לא  ש
וגם  הא  דין  גר ,  ואם  לא  קבלוהו  גם  בדבר  גר  תושב  אין  לדון,  הוא  גר  צדק
 ."דאף כשקבלוהו בדיעבזה ן המכלל בז תושב ליכא

שם  דן .  ל"האריך  בנדון  הנ  )ט"משנת  תשכ  תשובה  –  ימן  קוס(ג  ק  לעה  חיורה  ד  משהת  אגרוב
בגיורת  שמוכנה  לקבל  כל  התורה  פרט  לתלבושת  נשים  צנועות  אלא  להתלבש  בבגדים 

וכתב  שם  שמעיקר  הדין  מצאנו  גר .  סתם  הנשים  שבדור  פרוץ  זה  נותינו  הרביםושמתלבשות  בעו
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י  גר  ומסביר ווה  כל  זאתבור  שבת  ויסומא  זרהודה  בור  עיסלבין  הנכרים  שאינו  יודע  מא  תגיירנש
שאינו   ף  על  פיאזאת  משום  שאותו  גר  מקבל  על  עצמו  לקיים  מה  שיהודים  נוהגים  לפי  דתם  ו

מצוות מאבל  כשיודע  הדת  ואינו  מקבל  פרט  מסוים  .  קבלה  זו  מספיקה  ל  מקוםכיודע  דתם  כלל  מ
ל "קו  של  החמדת  שלמה  הנוילנוקט  במפורש  את  ח  פיינשטיין  מ"גרהשם  .  ייןעהדת  בזה  יש  ל

י  שמשמע  מיניה "ב  הביא  הראיה  מהלל  ופירש  שם  את  דברי  רש"להלכה  ובאשר  לספקו  של  הנצי
 מ"גרהי  הבין  "רש  ירוץתב.  דבכורות  ארי  מקשה  מהגמ"לא  היה  רשם  לא  כן  א  שא"שלא  כמהרש

 ורה  שבעל  פהתוסבר  שיש    יימהקול  ורה  שבעל  פהתשהגוי  לא  היה  מוכן  לקבל  ה  פיינשטיין
 .וב לקבל הרבה מצוותירחרת ממה שבידנו וזה כבר סא

 :פיכך הוא מגיע למסקנהל

אם  יש  קבלת  מצוות  אף  שלא  בכולן  הוא  גר  ונתחיב  בכולן  אף  שלא  קבלם "
קבלת  המצוות  משום  דבלא   נייןעדהוי  מתנה  על  מה  שכתוב  בתורה  ואין  

 לחייבו  אלא  דהוא  מדין  ממעשה הגרות דבעינן קבלת  פשראקבלת  מצוות  אי  
מצוות  אף  שלא   יזהאהמצוות  כמו  דבעינן  מילה  וטבילה  וסגי  לזה  קבלת  

 ."קיבל כולן

ב  וסגי  שיקבל "שאלה  זו  הרבה  יותר  מקולתו  של  הנצי  נייןעמיקל  ל  פיינשטיין  מ"גרהרי  שה
גיורת  זו  שאינה  רוצה  לקבל  תלבושת  נשים   ם  כןאו:  "ובסיום  התשובה  כתב"  מצוות  יזהא"

." יעבד  אם  קבלוה  תלוי  בספק  זה  יותר  נוטה  שבדיעבד  היא  גיורתלכתחילה  ודאי  אין  לקבלה  וד
 .הרי שלא פסק סופית רק מטין אתמר

: פיינשטיין  מ"גרהב  ו"ל  שדעתו  דלא  כנצי"ור  הלכה  לחפץ  חיים  זציאמנם  מצאתי  בבא
פסק  שגוי  שכיר   גן  אברהםמור  הלכה  שהיאבבביא    מ)ימן  דשס(שבת    תוהמשנה  ברורה  בהלכ

הוא  אסור   ל  מקוםכמ,  שאינו  עבד  ואינו  קנוי  לישראל  ת  של  העבד  הגםשקיבל  על  עצמו  מצוו
 : ונוו לשור הלכה וזיאשואל שם הב. שבתי יסוראול שבת וצריך לנהוג בכל ילבח

כיון  שאין  קנוי  לא  הלא  בודאי  אין  גרות  לחצאין  ומאי  מהני   ריך  עיון  גדולצ"
 )ף  לד,  ד  כמהפרק  עב(בבכורות    מא  לןיקבלתו  למצוות  הנהוגות  בעבד  הלא  קי

חוץ  מדקדוק  אחד  אין  מקבלין  אותו   רי  תורהבשבא  לקבל  עליו  ד  נו  יהודייא
ודווקא בעבד שגופו קנוי ויש עליו שם עבד גילתה לנו התורה דבאיש כזה די 

באדם  דעלמא  אין  לנו כן  ן  יאה  שמ  ישהאאם  יקים  רק  מצוות  הנוהוגת  ב
בל  עליו  כל  התורה בתורה  רק  או  גר  תושב  או  ישראל  גמור  וזה  שלא  רצה  לק

שיהיה  עדיף   גן  אברהםממסתברא  דאין  מדרגתו  אלא  כגר  תושב  ומנא  ליה  ל
 ".מגר תושב

 יבלקהוא  בדיעבד  משמע  להדיא  שמי  שלא    שנה  ברורהמוה  גן  אברהםמון  של  הידהרי  הנו
ל  שגם  אם  נתייחס  לפרט  המסוים "עולה  מהנ.  דקדוק  אחד  אינה  קבלת  מצוות  אפילו  בדיעבד

על  עצמו  הלבוש  הידוע  לדתיים  יש  ספק  בכשרות  הגיור  בגלל  ספקותיו  של ה  יבלקשצינה  שלא  
 .שנה ברורהמובגלל דעתו של ה פיינשטיין מ"גרה

שלא  להיות  תחת ו  ירושפרון  יסודי  בקבלת  מצוות  שלהיות  מסורתי  יסבפרט  שאצלנו  יש  ח
  וכך גם והמסורתי  בוחר  לו  את  הנוח  לו  וגם  השבת  אינה  השבת  שלפי  ההלכה.  מרות  ההלכה  כלל

 .לשליש ולרביע, כל מצוות התורה הם למחצה

 יווןכהזאת  סברה  ש  ישהאוה  יתכןינותר  לנו  פתח  אחד  להכשיר  אולי  את  הגיור  והוא  ש
הוא  נחשב  יהודי  לפיכך  מה  שעושים  הדתיים  וכל  פרטי  המצוות   כל  זאתבשבעלה  לא  דתי  כלל  ו
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צריך  לשמור  אבל  כל והיא  מוכנה  לשמור  מה  שהיהודי  '  ומרא  בעלמאח'ודקדוקיהן  זה  
 .הלבוש נייןעהדקדוקים של פרטי הלכות הם חומרות בעלמא כולל 

 .בכמה תשובות פיינשטיין מ"גרהזו כתב ה ברס

 : לשונוו כתב וז )י"תשובה משנת תש, ימן קסס(' אק לח ורה דעהבי

עוד  יש  לומר  טעם  גדול  דמה  שבעלה  שנתגיירה  בשבילו  הוא  מחלל  שבת ו"
לשמור  מצוות   כךל  ן  עושה  שהיא  סבורה  שאין  חיוב  כייסוראומופקר  בכמה  

שהוי  כגר  אף   )ף  סחד(ם  שמפורש  בשבת  "בין  העכו  תגיירנהוא  כגר  ש  ם  כןאו
ללמד  כל  התורה  כולה   ין  צריךאדהא    .ין  שםיעי  –  בודה  זרהעעובד  ין  שעדי

לה  שצריך   מרוא  ית  דיןבדרק  מקצת  מודיעין  ולכן  אף  שה  תגיירנקודם  ש
 שהוא רק הדור בעלמא אלא גם מי שאינו שומר השבת חושבת.  לשמור  שבת

נמצא  שלטעותה  קבלה  כל  המצוות .  וכדומה  טועה  לומר  שהוא  יהודי  כשר
המצוות  וזהו   ל  כל  פניםים  עשיהודי  מחויב  הוא  גרות  אף  שמחמת  זה  לא  תקי

טעם  שיש  בו  ממש  להחשיבה  כגיורת  והוא  למוד  זכות  קצת  על  הרבנים 
 " .יעי מהדיוטותהמקבלים שלא יחשבו עוד גר

 : זו לשונו ו)ימן קו סוף אות אס(ג ק לח ורה דעה יגרות משהאכן כתב בו

גם  נותינו הרביםודמאחר שנפרץ תלבושת הפריצות בעו יש לדון מצד אחדו"
בבנות  ישראל  ואף  באלו  שהן  שומרות  תורה  ולכן  הנכריה  שבאה  להתגייר 

יל  עליה  יותר הרי  חושבת  שהוא  רק  חומרא  בעלמא  שרוצים  הרבנים  להט
מהדין  מאחר  שיודעת  מנשים  שמחזיקין  אותן  לשומרי  דת  ומתלבשות 
בתלבושת  פריצות  ואף  שאומרים  לה  הרבנים  שהוא  דבר  אסור  אינה  מאמינה 

כשלא  ידעה  מדיני  התורה  שהוא  גר ה  תגיירניש  לדון  אותה  כ  ם  כןאלהם  ו
 ."זהל אין לי ראיה ע עתהת כדאיתא בשבת ומסתבר זה אף שלע

תה  סבורה  שעיקרי ייזו  שלפנינו  ה  ישהא  שלנו  היה  מקום  אולי  להקל  ולתלות  שגם  וןידנב
ה  מוכנה  לקבל  והשאר  הם  חומרות  בעלמא  של יתם  היותה  הם  חיובים  ואידכשרות  ונ,  שבת

 .אורתודוקסיםההרבנים או של 

ולם  אמירתה  בדיון  שסברה  להיות  מסורתית  בלבד  מראה  שידעה  שיש  מושג  של  דתיות א
בנוסף  לזה  כדי  לקבוע .  קבל  מרות  מוחלטת  אלא  רק  מנהגים  וסמלים  של  המסורתורצתה  שלא  ל

ולדעת  שזו  הבנתה  ואלו  מושגיה  ואילו ת  גיירתדבר  כזה  צריך  הרב  המגיר  להכיר  היטב  את  המ
 .נים מהגיור אין לנו היכולת לכךששרים ושמונה עכעבור  ית דיןבאנחנו 

אותם  על  עצמה  הם  משום ה  יבלקכולים  אנו  גם  להקל  ולתלות  שאולי  הדברים  שלא  י
ת "כתב  בשו  האי  גוונאכנית  לתאבון  וביישסברה  שקשה  לה  לעמוד  בהם  והיא  תהיה  בבחינת  עבר

ן  של  קבלת  המצוות  מתקים  הרי  זו  קבלת  מצוות ויקרעשה  יווןכש  )ק  ד"סו  סימן  כג  ק  חל(אחיעזר  
 : ונוו לשיתר זה וכתב וזהגביל ה )םשבאחיעזר ( ון רבי חיים עוזראאולם גם הג. גרוי מועילה והו

דאין   פשר  לומר  א–  שראל  כהלכהיגייר  לפי  שלא  ישמור  דיני  לה  שחשש  מ"
אף  שחושב  לעבור  על  איזה ,  כיון  דמקבל  עליו  כל  מצוות  –  לחוש  לזה

  [...] אין  זה  מניעה  לקבלת  המצוות  ל  מקוםכמ,  לתאבון  כךר  מהמצוות  אח
ול ילאיסורי  תורה  חאולם  היכא  שברור  הדבר  שבודאי  יעבור  אחרי  כן  על  

שאינו  רק  לפנים  ולבו  בל ו  וונתכור  ירשבת  ואכילת  טרפות  ואנו  יודעים  בב
עמו  הרי  אומדנא  דמוכח  שמה  שאומר  שמקבל  עליו  המצוות  לאו  כלום  הוא 

 ".זהו חסרון בקבלת מצוות דמעכב ם כןא
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אבל "  מצוות  יזהא"בון  היא  רק  במשייר  יאואים  בדעתו  שהקולא  כשחושב  שיעבור  לתר
שר  גופי  הלכות  כמו  שבת  וכשרות  אינו  מקבל  בקבלה  מוחלטת  אנו  תולים  זאת  בחוסר  קבלה כא

הגדירה ש  –ון  שלנו  ידבנ.  בוןיאמוחלט  ולא  מפרשים  שיש  כאן  קבלת  מצוות  רק  שעובר  לת
ן  כולל  שפוגע  בשמירת  כל  המצוות  וגם  מה ויקרעהו  ז  –'  סורתיתמ'לפנינו  שחשבה  להיות  רק  

שאינו ,  כשרות  הופך  להיות  חלקי  ביותר  כי  זה  טיבו  של  המסורתיה  וידנ,  שחשבה  לשמור  שבת
מקפיד  בדקדוקי  מצוות  כלל  ואינו  מקבל  מרות  ההלכה  ואינו  שואל  שאלות  בהלכה  ובלי  זה 

וזו  אינה "  ני  אשמור  מה  שאבחר  לשמורא"לכן  חשיב  כאומרת  .  כידוע  אי  אפשר  לשמור  המצוות
בכל  מקרה  כדי  לתלות .  'בוןיאתל'  בבחינת  ם  המניע  לכך  הואאקבלת  מצוות  לפי  האחיעזר  גם  

כמה  רבה   וחגיירתבון  צריך  היכרות  עם  המיאנות  לתיישהדברים  שלא  מקבל  הוא  מחמת  עבר
וכשאין  חתימה  של  מוסמך  לגיור  הנוטל  על  עצמו   גיירתודקדוק  רב  להבין  בטיבו  של  המ

אילו היה . שנה םלושישלפני כת גיירתהאחריות  לכך כיצד נוכל אנו כיום לקבוע על מחשבות המ
כן יתי  גייר  לוסמךמרב    ל  ידיעאו  תעודת  גיור  חתומה    גיירלוקול  של  הרב  המוסמך  וטלפנינו  פר

 לה עול מצוותיבזו ק ישהאשהיינו סומכים על התעודה ותולים להקל ולומר שהרב המגיר בדק ש
 אבל  בהעדר.  פיינשטיין  מ"גרהבדרגה  של  שתי  התשובות  האחרונות  שהבאנו  מ  ותל  הפחכל

מוסמך  לגיור  שידע  את  המקרה  והכשיר  את  הגיור  אין   ל  ידיעפרוטוקול  או  תעודת  גיור  חתומה  
 .להקל ולתלות זאת מעצמנו

למבקש  בגלל  הספקות  שיש  לנו  בגיורו  של   נישואיןר  ל  אין  אנו  יכולים  לתת  הית"אור  הנל
 .מה כדרושהעדר תעודת גיור חתו וור ביחס לגיורה של אמוירהמבקש מצד עצמו ובגלל חוסר ב

 ד"אב –רב חגי איזירר ה

 סיקתאפ

הצדדים נשואים זה לזו באופן אזרחי ומבקשים היתר . לפנינו בקשת הצדדים להיתר נשואין

בית  הדין  בדק  ומצא  שאם  המבקש .  מבית  הדין  לסידור  חופה  וקידושין  כדת  משה  וישראל

 .עברה הליך של גיור בהיותה בהיריון שממנו נולד המבקש

שנערכו  כמה  שבועות   נישואיןההיה  תיק  הגיור  של  אם  המבקש  וכן  תיק    יןית  הדבעיני  ל
. גיירלאין  בתיקים אלו ואין בידי המבקש או אמו תעודה שחתום עליה מי שמוסמך .  לאחר  הגיור

בתעודת  הגיור  של  האם  יש  חותמת  של  הרבנות  הראשית  אבל  באופן  מתמיה  חסרה  חתימתו 
בדק   ית  הדיןב.  על  כן  לסמוך  על  תעודת  הגיורול  א  יכל  ית  הדיןב.  האישית  של  המוסמך  לגיור

. הצהרתה  ועדותה  של  אם  המבקש  סמךל  החומר  שבתיקים  וע  ךל  סמובירר  את  טיב  הגיור  ע
רפים והמצם  ימוקינוכפי  שנכתב  ב  ית  הדיןבהעובדתי  וההלכתי  נותרו  ספקות  ל  ירורבלאחר  כל  ה

 .בזה

  הגיור  של  המבקש  אינו  בתולדה שישנם  פוסקים  שלדעתםם  ימוקינבנוסף  לאמור  נתבאר  ב
 ישוראמגיור  של  אמו  אלא  גיור  עצמי  שלו  שמסתיים  בברית  המילה  ועל  גיור  עצמי  זה  אין  לפנינו  

 .מוסמך שהושלם כדין

קובע  שאין  באפשרותו   ית  הדיןב,  לפיכך  בהעדר  של  תעודת  הגיור  החתומה  באופן  הדרוש
 .ואין למבקשישלהתיר נ
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