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  פלונית: מבקשתה

 לוקיו-אלבלת מומר השב לעמו וק: נדוןה

 סק דיןפ

[...] הוריה  היהודים  נתנו  לה  את  השם  .    נולדה  במצרים–  אישה  יהודייה  –המבקשת  

י בגיל  תשע־עשרה  נישאה  למוסלמ.  עלתה  לארץ  כשהייתה  בת  חמישה  חודשים.  בלידתה

הם  גרו .    שלושה  בנים  ובת–ונולדו  להם  ארבעה  ילדים  )  נישואי  מקסיקו  (בנישואין  אזרחיים

האיש  נפטר .    להם  בית  בטייבה  וגרו  שםנתנותקופה  בכפר  סבא  ולאחר  מכן  ההורים  שלו  

 .לפני שתים־עשרה שנה

 ת  אהמשיךל,  יהדות  לחזור  לאישה  הבקשתמ,  ]'צ[  בתו  אגרה  והודי  יחור  בהכירה  שאחרל
 .ידו ללהיקבר ותו אחיותל, תו אחד ייםחיה

 :דלהלן כית הדין בניפ בצהירה מאישהה

 א  לעולםמ,  ריח  אב"מ  רכל  בהודייה  יניא,  היהדות  מצאתי  יא  לעולםמ"
 ניא,  נה  שפני  לנפטרה  שמי  אם  עחגים  הת  אגגתיח,  מסגד  בהתפלל  לסכמתיה
 .ביהדות ו'ה באמינה מניא. מי את איבדתי כבל אסורתית מאל

 ייתיה,  וסלמית  מבחורה  לישא  נשהבן  כבלא,  תאסלמתי  הא  לישואיןנ  העתב
 יינו  האל.  בן  לעזור  לדי  כק  ראת  זעשיתי  ותאסלמות  התב  כל  עחתום  לריכהצ
 ."טייבה בפילו אמי שת איניתי שלאו [...] מיש, תייםד

 :שיבה מיאה, יהדות לחזור לאמת בוצה ריא הםא ית הדין בשאלתל

 וכרת  זני  אכשיו  עדע.  תי  דפר  סבית  במדתיל.  היהדות  מצאתי  יא  לעולםמ"
 םא,  ספסתי  פאל,  כחתי  שא  לניא.  סחפ,  יפור  כומרת  שניא.  ה  פעל  בפילותת
 אותו  ברבנית  הם  עחדי  ובדת  עניא.  יכולתי  שחגים  הכל  בייתיה,  כולתיי

 ."קוםמ

 :דלהלןכ דות העדה עתקבלה הית הדין בפניב

 נחנוא[...]  ב רה גניא. ]'נ[ בחד יבדנוע, נים שבע שמבקשת הת אכירה מניא"
 [...]  ב דתית המועצה האש ריה העליב, סורת מומרת ששפחהמ

 ייתהה,  תחברנוה,  טייבה  בז  ארה  גייתהה]  היא[,  ]'נ[  במבקשת  הת  אכרתיה
 זמן  הלכ,  ייבה  טת  אזבהע,  ותה  אירבנוק,  גיםח,  שבתותי  בלי  אגיעהמ
 . מקום הת אתעזוב שליהע' שבנוי'
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 משיכה  מיאה,  הודי  ייים  חורח  אנהלת  מיאה,  וב  טיהוד  יצאה  מיאה,  סוףב
 ומר  לכולה  יניא.  ביקור  לליה  אאים  בםה,  טייבה  בלדים  יה  לשי.  לינו  אהגיעל
 ."'גדולב' ויהדותה לשוב לוצה רהגברת שלא מפהב

 יהודי  הם  עקשרה:  כך  לנוסףב.  יהדות  לשוב  לרצונה  באישה  הכנות  בשתכנע  הדין  היתב
 .יהודייה כישארותה הת אםיבטיח מ– מקום הושבי תם עיכרות הךות, הודי יישוב במגוריםוה

 אל,  ברות  חברי  דצמה  על  עקבל  לוכנה  מהאישה  שף  על  פי  אי  כולה  עדיון  הפרוטוקולמ
 .לא מאופן בה ומצוותרו תשמור לתידה עיא הי כית הדין בפני בתבררה

 מונה  אתוךמ  ונה  כייתה  הא  לתאסלמותה  הי  כית  הדין  בפני  בהתברר  שאחרמ,  אמור  הםע
 לא  ות  האסלאם  בדמינהא  הא  לעולם  מ,רידא  גשפחתיים  מרכים  צתוך  מלאא,  ת  האסלאםבד

 רה  ומצוות  תויום  קל  עהבטחתה  ליה  שיהגמרי  לרור  בא  לם  אכן  גם  ל,יהדות  במונתה  את  אזבהע
 תוך הם מיהדות המנהגיוורה ומצוות  תול עצמה על עקבל לוכנותה מקום  מכלמ,  ושלםמ'  יסויכ'
 ברות  חברי  דצמה  על  עתקבל  שאחר  ליהדות  לבלתה  קת  אית  הדין  באשרמ,  פיכךל.  הנ  כוונהכ
 .לשה שפני בתטבולו

   יהדותו לשב הומרמ

 :)ף"ב מדפי הרי"דף טז ע( כתב הנימוקי יוסף במסכת יבמות

 ריךצ  ינוא  דין  הורת  שלי  עלמאוכ  דשובה  תעשה  וחטא  ששראלי"[...]  
 וא  הובל  טן  כי  פל  עאף  ותחילהכ  לת  דין  ביפני  בברות  חבלת  קלא  אבילהט
 לא  אבילתו  טאין  ששוחרר  מבד  עטבילת  דומיא  דעלה  משום  מדרבנןמ
 ".חרונות אתוספות בתבו ככן ודרבנןמ

 .)סח רימן סעה דורהי( וסף יבית בבריו דהובאוו

 ק  רטבול  לן  צריךאי,  שובה  תעשה  שומר  משראלי:  "א"רמ  התב  כ)םש(  רוך  עבשולחןו
 ."לושה שפני בבירות חברי דליו עבללק וטבול לו לש ידרבנןמ

. עלמא  בחומרא  ונהג  מלא  ארבנן  דמור  גין  דינה  או  זטבילה  שתב  כ)ו  פימןס(  דשן  התרומתב
 :שונו לזה

 טובלו  לדי  כגלחו  לריש,  מועד  ביטהר  לבאו,  תו  דהמיר  שימ:  אלהש"
 ? או לו אמת אדת ללהכניסוו

 י רבברי דל פי עאלו כשובה תעלי בגלח לנהגינן דכיוןד, שרי דראהי: שובהת
, לוים  ההתגלח  לעם  טנתן  שהעלותך  בשתי  בר"שרש  רדפי  כ–  דרשן  השהמ
 ת  מרוי  קבודה  זרה  ועבודה  זרה  בעחטאו  ששראל  יכורי  בל  עפרה  כהיו  שפיל
 רק  פתנן  דהא  למי  דם  כן  וא–  גלחת  תעון  טהמצורע  ומצורע  ליתקש  אמתו
 טהרתו  לטומאתו  מההעול  והמצורע  ונזירה':  )ב"  עז  יועד  קטןמ(  גלחין  מלוא
 נאי  פהן  ליה  הפילו  אמצורע  ונזיר  דמרא  בגלה  עתניאו.  'מועד  בגלח  לותריןמ
 בעליו.  רבניהם  קשהו  ילא  שדיכ,  מועד  בגלח  לותרין  ממועד  הודם  קגלחל
 ותו אצרפין מין אהריש, צות ממה כשהו ילא שדי כהתיר לראה נמי נשובהת
ל מכ, עכב מינו אוודאיד ב גל עאףו. יטבול ויגלח שד עבקדושה שבר דכלל

 רבנן  דילוח  גדחינן  וקרא  אכדאסמכינןו,  יא  הורה  תבותינו  אנהג  ממקום
 מועד  הודם  קפילו  אנולד  שקטן  דתרא  בלישנא  כסקי  פ"ראש  דתוו.  קמיהמ
 א  לנוול  משהוא  כרגל  לכנס  ילא  שכמים  חגזירת  דשוםמ,  מועד  בגלח  לשריד
 ."אי הולי כגזירה הייכי שא לי האי גוונא כטהר להבא דנראהו. קטן בייכיש
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 המנהגול  "ש  רשם  בדרישה  בתובכ:  "שונוו  לז  –  )ק  ה"ס  סז  רימן  סעה  דורהי(ז  "ט  בתב  ככןו
 ."מעשה ללכה הורין מראיתי וצאתי מכן וקודם מערן של כת אשיגלחו ומומרים ההטביל ליהה

 :שונו זו ל– )ק ח" שו סימן סיים חורחא( שקל החצית מספר בתב ככןו

, שראל  ידת  לחזרש  ומר  מבילת  טענין  למעינן  שודאב  ידר  מקום  מכלמ"
 דמותו  לעלמא  בחומרא  ליינוה,  ח"ס  רימן  סוף  סכתוב  שמו  כבילה  טטעוןד
 יבמות בוסף ינמוקי הכתב שמוכ, לל כריך צין אדין הצד מבלא, נתגייר שגרל
 תה  עעד  שלא  אמור  גשראל  יהא  ד")דושיוק  "המתחילר  בודיף  "דפי  הריב  מ"  עזט(

 בילה  טעי  במדרבנן  ד)םש(  וסף  ינמוקי  הכתב  שב  גל  עאףו,  שע  ראלשר  ייהה
, בילה  טצריך  שתשובה  בחזר  שמומרס  ד"ש  הכל  בצינו  מלאד,  וקא  דאו  ל–
 ."ומרא חצדמ: צה לומר רלאא

 אין  ששבת  בטבול  לותר  מתשובה  בשב  שמומר  הכןו:  ")םש(  רב  הרוך  עשולחן  בכתבן  כו
 ."ופרים סדברי ממור גיוב חין אאף וגר הבילת טמו כתורה הן מבילתוט

 .)ט מימן סק בחל(ג "הרשת מ"שובכן כתב ו

 ימןס(  בשולחן  ערוך  מפורש  בפסקש,  ה  זמנהג  ללל  כש  חא  לת  יוסףיב  הרןמ,  את  זל  כלבדמ

 :) חעיף ססזר

 חזרו,  וכבים  כעובד  למכרו  וגיותו  לחזר  ובו  רמלו  שוכבים  כובד  עבדע"
 לא  אבילה  טריך  צאינוו  ומר  מישראל  כוא  הריה  –  מנו  מקנאו  ושראלי

 ."לקותמ

 :כתב ש)םש( טור הדברי בקורוומ

 .דעת  בית  דין  על  ותו  אטבילין  מוטה  שו  אטן  קבדע:  און  גהודאי  יב  רכתב"
 שראל  יחזרם  ו"עכו  למכרוו  וותיג  לחזר  ובו  רמלו  שבדע:  גאון  לשובהת
 חת  תהכניסו  ואשונה  רעם  פבדות  עשם  לנטבל  ונימול  שיוןכ,  מנו  מקנאוו
 ומר  מישראל  כוא  ההריו  עבדותו  לוזר  חינוא,  חזר  שפי  על  ף  אכינהש  הנפיכ
 ."לקות מלא אבילה טן צריךיאש

 רבינוו:  "דלהלן  כתב  כ,יוסףי  נימוק  הברי  דת  אהביא  שאחר  ל)סח  רימןס(  וסף  יית  בספרוב
 ."לקות מלא אבילה טריך צינו אשומד משראל יאון גשםז ב"ס רסימן בתב כ]טורה[

 :וסיף הבית הבבדקו

 אנוסים  הניב:  )ט  פןמיש  ס"רשבת  ה"וש  (תשובהץ  ב"רשב  הןש  ב"ר  התב  ככןו"
 רעז,  משומדת  הל  עבא  הוי  גאפילו  וורות  דכמה  מפילוא,  ישראל  מאמם  שלכ
 נו  לאין  ולל  כרים  גין  דהם  לאין  ועולם  הוף  סד  עפילו  אשראל  יוא  הבןה
 צת  קהודיעם  לריך  צאיןו,  תשובה  בחזור  לשבאים  כלהחרידם  והבהילםל
 ושבעים  מהם  ומונו  כמצות  בחוייבים  מהם  שפיל,  חמורות  ולות  קתצומ
 שר  אברך  לריך  צצמו  עת  אכשמלו.  בילה  טריכים  צאינםו,  יני  סהר  מעומדיםו
 ."ל"כ עיא הליה ערמיא דמצוהד, הכנס לצונו ומצותיו בדשנוק

 .ש"רשב הברי דת אוא הם גביא ה)ק י" סםש( שובה תפתחי בי כצויןי

 :תבכ) יא תימן ז סלקח( ובהתשא ב"רשב הסק פכןו

 ה  בפשע  שדינה  מאותה  בלא  שו  בחזור  לרוצה  ונשתמד  שימ:  גאון  השאלנ"
. כך  בותנו  אטעה  ממא  שי  כערמה  לוששין  חאם  ומלקות  ובילה  טריך  צםא
 ריךצ  ינוא  בילה  טךא  בר  עבירות  עמה  כל  עהרי  שריך  צדאיו  לקותמ:  שובהת
 ישראל  כוא  ההרי  דבילה  טריך  צא  לנשתמד  שר  גכן  ו.קדושה  בנולד  שיוןכ
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 עשה  שמה  מיתחרט  ופרהסיא  בברות  חברי  דליו  עיקבל  שריך  צךא,  בר  דכלל
 ."ה זענין בהערמה לוששין חין אאילך ומכאןו

 .)פ קימןס(ן "הרמב למיוחסות התשובותבכן כתב ו

: שולחן  ערוך  הברי  דל  עתבכ)  ג  מימןס,  ביב  אלד  ת"בל  א"צ  זרנברג  אברל(  הושע  יברת  ד"שוב
 בר  דביא  הקודש  בדרכוא  כ"רמ  הקר,  חריו  אילך  לשוב  חנהג  מאינו  וסוד  יה  זמנהג  לין  אפיכךל"
 ."עלה מזה ביש דברא סהאי לחוש לומרים אש ישם בהז

 ונב  רברי  דהביא  שלאחר  ש)תנח  תימן  סק  גחל(  תשובותיוז  ב"רדב  הברי  דת  אציין  לאויר
 מומרים  בא  הדיןוה  דתבכ,  עכבת  מטבילה  האין  שף  אבילה  טריכים  צשובה  תעלי  בכל  שמחהש
 .בבניהםו

 ריך  צשב  המומר  דכתבש,  )ל"נ  הסח  רסימןב(  ביאורוא  ב"גר  הברי  דת  אציין  לאוי  רמו  כןכ
 ): חכה ח הלרקפ( י נתןבר דאבות בשכתבו מ כויותו גימי באכל שאסורות המאכלות הפני מבילהט

   [...]טבילוה  השחריתל[...]  ם  "עכו  הין  בנשבית  שחת  אריבה  בעשה  מובש"
 שותה  ושלהם  מוכלת  איתהם  ה"עכו  הין  ברויה  שהיתה  שימים  הותן  אכלש
 ."ין שם עיתטהר שדי כטבילוה הכשיו עשלהםמ

 .הצריך בטבילה להחמיר לקום מין את יוסףיהב כנוהגים המזרח הדות עבני לכי עולהה

 ימןס,  יפהד  ח"ב  אזן  חברה(  עת  דחוה  יספר  בתב  כ,לקות  מצריך  שחן  ערוךלשו  הכתב  שעל  מהו

 :)ז

 נו  לאיןה  שזהן  מז  בבפרטו.  מומר  לעשות  לאין  דמלקות  הא  הדיןוה  דנראהו"
מוקי ינ  הדברי  מכן  נראהו  [...]  עבד  בלא  אן  כמר  אא  לרן  מם  גאולי  ומוכיןס

 ."א"רמ הדברי ממשמען כו [...] מלקות הת אזכירו הלאש ש"הרשב ויוסף

 ףא  א"רמ  המנהג  כלושה  שפני  בטבילה  וברות  חבלת  קהצריך  לדין  התי  בנהג  מולםא
  . עיכובא לינו אדאיוובש

 טבילה  וברות  חברי  דבלת  קאחר  לברכה  ביהדות  לובה  שת  אקבל  לדין  הית  בחליטמ,  פיכךל
 .הושל שפניב

 ג  ילקח(  ליעזר  איץת  צ"שו  בגדול  הית  הדין  בבר  חברגינולדי  ו"גרא  הברי  דת  אצטט  נסיוםל

 :הדותם יחיק לשבים המומרים התא קבל לו יש שבאופן הל עאלפים מברים דכתבש) ג צימןס

 ני  אוצהר,  ומר  לפנינו  לבא  וה  זל  שצרו  יש  תכאשר  שוא  הדין  הן  כעלו"
 שר  איהודית  הדת  הפי  ללי  עוטל  משר  אפי  כהדותי  יול  עבלת  קל  אחזורל
. תד  –  קס  טשום  לדינא  דעיקרא  מקוק  זינו  אזיא.  מנה  מפרד  נלתי  בלק  חנכיא
, הפוסקים  ממה  כדעת  לותו  איליןטב  ממילתא  דלרווחא  ועלמא  במעלה  לרקו
 ימןף  ח  וסעי  ססז  רןמי  סה  דעהרו  יייןע(  לשה  שפני  בבירות  חברי  דליו  עמקבלו
 ושכים  מלאא,  לל  כותו  אבהילים  מאין  וכבידים  מין  אאת  זעם  ו).בף  יעי  ססחר
 .סד חל שחוט בותוא

–א':  אמור  לבשמים  שבינו  אפני  לרגשת  נפלה  תליו  עתפללים  מובו  שעםו
 סדך  חליו  אמשוך  וך  כמו  שנקרא  העבד  לא  נצלח  ה,וקי  אבותינול–וקינו  ואל
 הבתך  אלבו  בטע  תן  כפניך  ללימה  שתשובה  בשוב  לבו  להטית  שכשםו
 עיניך  בן  חמצא  ימען  לצותיך  מנתיב  בתדריכהו  ותורתך  בבו  לתפתח  ויראתךו
 סח  רןמי  סה  דעהרו  ישובה  תחיתפ  בובאש  מ"שבת  ר"וש(  '.מן  אנאמר  וצון  רהי  יןכ
  ).ק י"ס
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, בה  רבשמחה  ואהדה  ביהדות  החיק  לתורז  חת  אמקבלים  שומרת  אאתז
 שם  כ–  בשמים  שבינו  אפני  לליו  עמתפלליםו'  תה  אחינוא  'ו  לאומריםו

 משם  ווקח  לממנה  שיהדות  היק  חל  אהמל  שתשובה  בשוב  לבו  לת  אהטהש
 הבין  להשכל  ובינה  ודעה  ביחננו  ויראתו  והבתו  אלבו  בע  ייטן  כניקתו  יקורמ
 ה  זכלו.  בבא  וזה  בו  לטוב  לצוותיה  מתיב  נת  אלמצוא  ותורה  הודיס  ומקיע
 ."כלל ולל כהדותו ימנו מקעו פא למעיקרא שבאשר וגללב

 גר הנחם מרבה

 .ל"הנני מצטרף להחלטה הנ

 ד"אב –רב יגאל לרר ה 

 .אני מצטרף לפסק הדין

 לטוןש רב דוד ברה

 .נפסק כאמור

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).11.9.2016( ו"באלול התשע' חם יתן ביונ

 רב דוד בר שלטוןה רב מנחם האגרה ד" אב—רב יגאל לרר ה


