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 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' הרב א, רב אליעזר איגראה

 )ר ניסים אדרי"כ טו"י ב"ע( תלוניפ :תערערהמ

 ישראל א ראויים לכלללמקודם מעשים  יור כאשר המבקשת עשתה ג:נדוןה

 סק דיןפ

בפני  בית  הדין  מונח  ערעורה  של  המבקשת  על  החלטת  בית  הדין  לגיור  שלא  לאפשר  לה 

, 2006-ו"תשס, כללי הדיון בבקשות לגיוריש לציין שלפי . י הגיורולילדיה  להתחיל בהליכ

 ):1(יזסעיף 

ניתנים  לערעור  לפני [...]  סק  דין  של  בית  דין  לגיור  לדחיית  בקשה  לגיור  פ"
 ".הרכב מיוחד של דייני בית הדין הרבני הגדול שיקבע הרב הראשי

באותה  עת  הייתה ,  ]'י[  הכירה  המבקשת  את  2007בשנת  .  ילידת  פולין  יאהמבקשת  ה)  א
ממנה  נולדו  לו  ארבעה ,  ]'ד[  ל1980היה  נשוי  החל  משנת  ]  'י  [גם.  המבקשת  נשואה  לנוכרי  פולני

המבקשת .  היא  קשרה  עמו  קשרי  אישות,  ]'י  [תאמבקשת  ה  עת  הכירה  2007חל  משנת    ה.ילדים
נת בש.  קשריו  עם  המבקשת  המשיכו  גם  לאחר  מכן.  2009ל  ובנם  נולד  בפברואר  "התעברה  מהנ

 2014בשנת . ועבר להתגורר עמהו יתבאת  ]  'י  [באותה  תקופה  עזב,    הגיעה  המבקשת  לארץ2010
 .נולד להם בן נוסף

תביעה  לפירוק  שיתוף  ומאוחר  יותר  בהמשך  אותה ,  ]'י  [אשתו  של,  ]'ד  [  הגישה2011בשנת   
,   היה  ארוךואשתו  לשעבר]  'י  [סכסוך  הגירושין  שבין.  תביעת  גירושין  כנגד  אשתו]  'י  [שנה  הגיש

עוד  כתב  בכתב  תביעתו .  שאשתו  זינתה  עם  אדם  אחר]  'י  [בתביעתו  טען.  ממושך  ומכוער
והם  גרים  בחדרים  נפרדים  מזה  שנים ,  שהיחסים  בינו  לבין  אשתו  הסתיימו  שנים  רבות  קודם

במסגרתו  הגישה  האשה  מספר  ערעורים  לבית  הדין  הגדול   מן  רבזהליך  הגירושין  נמשך  .  רבות
אחרי  שבית  הדין  פסק  שעליה  להתגרש .  האזורי  לחייבה  להתגרש  ית  הדיןבכנגד  החלטת  

תביעת  נזיקין  כנגד  אשתו  בגין ]  'י  [הגיש,  וערעורה  על  החלטה  זו  נדחה  בבית  הדין  הגדול
 . סירובה להתגרש

אשתו ] 'ד [כנגד] 'י [ותביעת הנזיקין שהגיש,  2013בשנת  ]  'ד[ו]  'י  [בסופו  של  דבר  התגרשו 
 . במקצתלשעבר התקבלה 

בקשה  לבית  הדין ]  'ד[הגישה  ,  שנפתח  תיק  הגיור  של  המבקשת  בפני  בית  הדין  לגיורמ
בבקשתה  היא  מבקשת  שימנעו  מלגייר  את  המבקשת  מכיון  שהמבקשת  במעשיה  גרמה ,  לגיור

עוד  בהיותה  נשואה  לנכרי ]  'י  [שרה  קשרים  עם  קכמו  כן  לדבריה  המבקשת.  להחריב  את  ביתה
בנסיבות  אלו  אין  זה  מוסרי  שבית  הדין ,  ]'ד  [לטענת  .שה  מבעלה  הנוכריובגין  כן  התגר.  ןבפולי

 .לגיור יקבל את המבקשת לתוך כלל ישראל
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מערכת ,  לדבריו.  בתגובה  לבקשה  זו]  'י  [ית  הדין  לגיור  ובית  דיננו  שמע  את  דבריו  שלב
ו  את הפרוד  בפועל  נעשה  שנים  לפני  עזיבת,  היחסים  שבינו  ובין  אשתו  היתה  רעועה  במשך  שנים

, לדבריו,  ולפיכך,  ולא  היו  ביניהם  חיי  אישות  במשך  שנים,  הצדדים  גרו  בחדרים  נפרדים.  הבית
והיא  זו  שגרמה  לזה  שקשר  קשרים ,  המציאות  הזאת  היא  זו  שגרמה  לגירושין  מאשתו  הראשונה

, לדבריה.  המבקשת  טענה  בפנינו  שלא  שטחה  טענותיה  בפני  בית  הדין  לגיור.  עם  המבקשת
כמו  כן .  הוא  סיפר  לה  שהוא  בהליכי  פירוד  מאשתו  והוא  רוצה  להתגרש]  'י  [כשהכירה  את

ומלכתחילה  נישואיה  היו  בגלל  לחץ  של .  קשריה  עם  בעלה  הראשון  מעולם  לא  היו  טובים
] 'י[ולא  הם  שגרמו  ל,  הם  שגרמו  לה  להתגרש]  'י  [ולכן  לא  הקשרים  שקשרה  עם,  המשפחות

 .להתגרש מאשתו

אשתו ]  'ד  [גם.  למד  בישיבה  תיכונית  ובישיבת  הסדר,  תבא  ממשפחה  דתי]  'י[ציין  שנ
, חובש  כיפה,  גם  כיום  הוא  הולך  לבית  כנסת  ומתפלל]  'י  [לדברי.  לשעבר  באה  ממשפחה  דתית

כמו  כן  בפנינו  נשמעו  עדויות  של  אנשים .  הילד  הגדול  של  הצדדים  לומד  בגן  ממלכתי  דתי
הילד  הולך .  חי  חיים  של  שומר  מצותולדבריהם  הוא  ,  בן  זוגה  של  המבקשת,  ]'י  [המכירים  את

 . והאם והבית מתנהלים כבית של שומרי מצות, להתפלל בבית הכנסת

אין  ספק  שמעשיהם  של  המערערת  ובן  זוגה  שקשרו  קשרי  אישות  בעת  שהיו  נשואים )  ב
וכפי  שכתב ,  כפי  שכתב  בית  הדין  האזורי  בתיק  הגירושין,  הוא  מעשה  מכוער  ביותר,  לאחרים

אמנם  לטענת  בן  זוגה  של  המערערת  חיי  הנישואין  עם  אשתו .  ר  בפסק  דינובית  הדין  לגיו
ולא  קשריה  עמו  הם  שגרמו  לפירוק ,  הקודמת  התקלקלו  זמן  רב  לפני  שפגש  את  המערערת

אך  אין  ראיה  כלשהיא  לטענה  זו ,  טענה  זו  נטענה  אמנם  בפני  בית  הדין  בעת  הגירושין.  הנישואין
שהקשרים ,  אה  על  פניונר,  ]'ד  [ואשתו  לשעבר]  'י  [ין  שליון  בתיק  הגירושמע,  אדרבא].  'י  [של
והגרושה  צירפה ,  ל  הרבו  לנסוע  לחוץ  לארץ  ביחד"הנ,  לאשתו  הראשונה  היו  סבירים]  'י  [בין

אף  שמתוך  מסרונים  אלו  עולה  שחיי (מסרונים  ששלח  לה  בהם  הוא  מצהיר  על  אהבתו  אליה  
ודבר המראה על קשר עם אשתו בתקופה , דבר הסותר את דבריו, )היו על מי מנוחותא הצדדים ל

עם  זאת  איננו .  בתקופה  שהמערערת  היתה  מעוברת  ממנו,  שכבר  קשר  קשריו  עם  המערערת
 . יכולים לקבוע מסמרות בדבר

אין  ראיה  שהמערערת  עשתה  זאת ,  ש  להוסיף  שאף  אם  נקבע  שבן  הזוג  עשה  דברים  במזידי
שבן  הזוג  אמר  שהוא  בהליכי ,  ן  מסתברוכ,  יכול  מאד  להיות  שכפי  שהצהירה  בפנינו.  במזיד

ת אאף  אם  נקבל  ,  עם  זאת.  ולכן  הקשר  ביניהם  הלך  והתהדק  והמערערת  התעברה  ממנו,  גירושין
ולא ,  שהרי  בפועל  שני  הצדדים  היו  נשואים  חוקית,  אין  ספק  שהדבר  הוא  מעשה  מכוער,  בריהד

 .ר הקודםובוודאי לא להתעבר לפני שמסיים את הקש, ראוי לאדם להתחיל קשרים

הבעייתיות  בגיור  מי  שמתגיירים ,  הנה  בית  הדין  לגיור  ביאר  בפסק  דינו  בטוב  טעם  ודעתו)  ג
למעשה  מנהג ,  אמנם  לענין  הלכה.  והביא  מדברי  הראשונים  והאחרונים  בהאי  דינא,  לשם  אישות

ם  בתשובותיו "וסומכים  בזה  על  דברי  הרמב,  בתי  הדין  לגייר  גם  את  מי  שמתגייר  לשם  אישות
 :לעניין נטען על השפחה שכתב, )מהדורת בלאו, ן ריאימס(

 הנטען  שפיל,  ברה  עעין  כזה  בישי  ש"עפא,  אשה  לישאנה  ושחררה  יוא"[...]  
 עמים  פסקנו  פכבר  שפיל,  כתחלה  לישאנה  לו  לסור  אנשתחררה  ושפחה  הלע
 קנת  תפני  מאת  זעשינוו.  ישאנה  וישחררהש,  מקרים  הלו  אכגון  בחדותא
ל "  זבריהם  דל  עסמכנוו.  צמו  עומן  שלא  ווטב  ריאכל  שוטב  מאמרנו  ושביםה
 יקבעוו,  ברוך  ועדינות  בישאנה  לו  למסייעיןו.  ורתך  תפרוי  ה"י  לעשות  לתע
 תעלה  יהיםל-האו.  ה"  עזרא  עעשה  שמוכ,  הוציאה  לו  אישאנה  לועד  מול
 ".לקולנו קתקןי
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  סימן  כו ג"ח(ם  מקורו  מדברי  האחיעזר  "סודו  של  היתר  זה  וההסתמכות  על  תשובת  הרמבי
 :שכתב, )אות ז

 הותר  שגדולה  המלחמה  הימי  בהיתה  שרעוואלוציע  החרי  אהנהו)  ז"(
 ו  בכיוצא  בשאלתינ,  זרחים  אשואי  ננימוסים  וק  חי  פל  עוכר  הגם  וגירותה
 להנשא  והתגייר  לרצונה  וציווילעיהע  בישראל  לניסת  שנכריתב,  עמים  פיזהא
 גםו,  שראל  יתפ  ד"  עניהם  בת  אגדל  לרצונם  שאמרםב,  קדושין  וחופהב
, כתחלה להתיר לש יםא, בעל השתמד יגירות לקבלו יאד ל"ב האם שומריםא
ל "ר'  סי  בלוגערש  ק"והר  מהגאוןק  מ"הדו  מדעת  ועם  טובת  ט"שו  בראיתיו

ט "כק'  יק  ס"מהריה'  ד  מנסתייעו,  ג"כה  בכתחלה  ללהתיר  והקל  להעלהש
 יעה  דחד  לאהמ  "מ'  פנוי  בהתם  דמי  דלא  דףא,  ה"ג  ס"עק'  יא  ס"רמה'  מדו
. זה  בם  גהקל  לשט  י"ה  מתירים  מעה  רתרבות  לצא  תלא  שדימ  כ"מ  וסורהא
. ש"עויש  י"ש  לכונתם  דזה  מנראהו.  שתמדמ'  י  הוצהר'  י  האם  שכיוןו
 בחור  בנשאלב  ש"לק'  י  סדור  הארם  פ"רמב  התשובת  מזה  לסוד  ימצאתיו
 ביתו  מהוציאהד  ל"י  בייבים  חם  אביתו  בושבת  יהיא  ופחה  שקנה  שחדא
 שיבתה  יאסור  נין  דאיזה  בגויה  ביחודו'  ו  כקיים  נהייתם  ונאמר  שוםשמ
 שם  מגרשה  לריך  צורה  תדין  מדאי  ושונו  לזהם  ו"רמב  הה  זל  עהשיב  וביתוב
 בתיםו'  כו  ומרו  אאשרכ,  יצר  הגד  נלא  אורה  תברה  דא  ליכ,  גיותה  באפילוו

 חר אןי דית בחויבין מלכןו,  דרך  הו  זלאו,  חזירי  דדלי  קפילו  אוב  טל  כלאיםמ
 ו אזאת האמה הגרש לתעצומות וז עכל בישתדלו  שובה  טא  לשר  או  זמועהש
 כול  יינורה  אנשתחר  ושפחה  הל  ענטען  הי  כאףו,  ישאנה  וישחררנהש
 ך  כפסקנו  וישא  ויגרש  שאלו  כדברים  בסקנו  פאשר  ככןא,  כתחלה  לישאנהל
 ל  עסמכנו  וצמו  עומן  שלא  ווטב  ריאכל  שוטב  מאמרנו  ושבים  הקנת  תפנימ
 כפר  ירחמיוב'  הא  וישאנה  ליכולו,  ורתך  תפרוה'  ד  לעשות  לתל  ע"  זרםומא
 דברי  בתברר  נלאו,  טהורל  ה"כ  עדיליך  בל  כאסירה  ונו  לבר  דאשר  כונינוע
 מלשוןד,  גירות  הצד  מם  גו  אשפחה  הל  ענטען  הדין  מק  רוא  הם  אבנור
 ל  עטען  נדין  מק  רראהם  נ"רמבה'  תשו  בבלא.  'וי  גהיא  שראה  נשאלהה
]. צות  מקבלת  ובילה  טםג'  הי  שאפשרו[,  לל  ככר  זא  לגירותד  ה"עו,  שפחהה
 שפחה  בם  גהתיר  לש  ישבים  הקנת  תמפנים  ד"רמבה'  ד  בפורשפ  מ"כע
 ."דול גסודם י"רמבה' דו. מותות תשר ביאכל שמוטבו

כיום שכתב  במספר  מקומות  ש)  ד"חלק  יו'  רך  דכ  (ה  הרצוג"ריאגפסקים  וכתבים  לבעיין  ו
עיין  מה  שכתב  בעניינים ו.  ופוק  חזי  מאי  עמא  דבר,  יירים  לשם  אישותמתג  םההגרים    וב  ככלר

 .בהוראותיו לקהילות ישראל איך להתנהג בקבלת המתגיירים לשם אישות, אלו

אגרות  משה בהגאון  רבי  משה  פיינשטיין    שובתתהביאו    לגיור  ית  הדיןבבפסק  הדין  של  ו
 :שכתב, )קון ג סימ"ד ח"וי(

, קבלם  לאוין  רין  אבעצם  שישות  אשביל  בם  הןרוב  דובן  רגרות  הנין  ענהה"
 או  בלא  שאחר  ממצות  הל  כליהם  עשקבלו  כףא,  רים  גם  השקבלום  כרקו
ד "ב  הפני  לאומרים  שאף  שחוש  ליש  ששוט  פלכןו,  מים  ששם  להתגיירל
. יותר  בבדוק  לצריך  ומת  אינו  אמצות  הליהם  עקבלים  מהם  שהם  לנזקקש
 תגייר מוא הבר דבשביל שנודעב ב"י' עיח ס"ס רימןד ס"וע  י"ש  הוונת  כזהוו

 ש  יתגייר  נבר  דבשביל  שכיון  דשום  מהואו,  דקתו  צתתברר  שד  עו  לוששיםח
 סברא  ועם  טיש  שכיוןו,  לבו  בבלם  קא  לפיו  במצות  הקבל  שף  אמא  שחושל
 בלב  שברים  דשום  מוב  שזה  באין  שפק  סיש  שהדי  סאנן  כוא  הזה  לחושל
 דקתו צתתברר שד ער גספק כק רהחזיקו לו לוששין חלכןש [...] ברים דינםא
 שראל  יבן  הרי  הפעמים  הל  כם  גאולי  ופעמים  הברובו.  דאי  ור  גדין  ביעשהו

 לאש,  עצמם  בורה  תומרי  שינם  אנכרי  ברוצה  השראל  יבת  ונכרית  ברוצהש
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 הם  מותר  יתורה  היני  דשמרו  ישבילם  במתגיירין  שהנכרית  והנכרי  שסתברמ
 דול  גדעת  השוב  יריך  צלכן  שאיוד  במצות  הקבלין  מאין  שהדי  סאנן  כהויש
 ם  גותן  אמקבלין  שקומות  מהרבה  בך  כל  כתפרץר  נ"בעוהו.  רים  גקבלתב
 תקן  לאד  מחוץ  נרי  הלכןו,  ליהםב  ע"בע  מהדחק  ולחץ  הפנימ'    הראי  יבניםר
 ש  יעצם  בהא  דקבל  ללא  שוב  טופן  אכלב  [...]  גדולה  הפרצה  העד  בלגדורו
 זה  בקילו  העם  טמאיזה  שף  אכןל,  ישות  אשם  לוא  ההגרות  שצד  מדחותל
 ."ולות קוד עהקל ללא שהראוימ

אין  להקל ,  כיוון  שהגירות  לשם  אישות  היא  רק  בדיעבדמ,  דרכתו  של  בעל  אגרות  משה ה
 .ובוודאי שכן יש לנהוג לכתחילה, השאמר למיה ראוי, עוד קולות בגיור כזה

סות  תחת  כנפי המשך  להנחה  זו  דן  בית  הדין  לגיור  האם  יש  לקבל  גר  שאמנם  בא  לחב)  ד
כגון ,  אם  יש  סיבה  צדדית  שלא  לקבל  אותו,  ובית  הדין  מתרשם  שהגר  ישמור  מצות,  השכינה

שלא  ראוי ,  שהן  טענות  שוודאי  שראוי  שישמעו,  המקרה  שבנידון  דידן  לאור  טענות  הגרושה
ההנחה  היא  שמי  שבא  בידיים  לא  נקיות  ונוהג  בצורה  בלתי .  לאדם  כזה  לבוא  לכלל  ישראל

שהוא  שלוחם  של   ית  הדיןבוזהו  גם  מתפקידיו  של  ,    ראוי  שיידבק  לאומה  הישראליתא  ל,מוסרית
אך  בכל .  סברא  נכונה  יא  הואין  ספק  שסברא  זו,  ועיין  שם  מה  שפלפלו  בטוב  טעם  ודעת.  ישראל

 . ולא הובאה ראיה הלכתית לדברים, עלמא בהדברים שדנו אין אלא סברא

, )ב  סימן  סז"ח(אלי  בספרו  חוות  בנימין  ש  ישר"בהסתמך  על  דברי  הגר  ית  הדין  בסקנתמ
במסגרת .  להסכים  לקבל  את  הגר  הכותב  שתפקידו  של  בית  הדין  להיות  שלוחים  של  כלל  ישראל

האם  רוצה   ,בדוק  האם  הרוצה  להתגייר  מתכוון  להידבק  באומה  הישראליתלתפקידם  עליהם  
ן  כדי  שלא  יטיל י  ב–וכן  לבחון  אם  הוא  ראוי  להתקבל  לעם  ישראל  ,  לקבל  עליו  עול  מצוות

ובין  אם  הוא  ראוי  מצד  מעשיו ,  בין  שגיורו  לא  יפגע  בגיורם  של  אחרים,  מעמסה  על  האומה
אבל .  ורק  אם  הוא  ראוי  להתקבל  באומה  הישראלית  יש  לקבלו  .להידבק  באומה  הישראלית

 למרות  שאין  ספק  שהוא  רוצה  באמת,  במקרה  שאין  הוא  ראוי  להידבק  באומה  הישראלית
אין  ספק  שעקרונית .  עדיין  הדבר  תלוי  בשיקול  דעתם  שלא  לקבלו,    מצותישמורוהתגייר  ל

, הדברים  שנכתבו  בפסק  הדין  ראויים  וצריכים  להיות  הדרכה  קבועה  בשיקול  הדעת  לקבלת  גרים
ניין עם  זאת  יש  לנו  לדון  בכל  מקרה  לגופו  ולהביא  ע.  עיין  לקמןו.  ולכן  אנו  מחזקים  דברים  אלו

 .ה זו לכשעצמה אין בה די בכדי לדחות המבקש להתגייראך סיב, במכלול השיקולים זה

אין  זה  ראוי  לאפשר  למערערת ,  הנה  על  פי  דרכם  החליטו  שבנסיבות  המקרה  שלפנינוו
ואין  מניעה ,  אף  שהילדים  לא  פשעו,  לדעת  הרוב.  ולגבי  גיור  הבנים  נחלקו  הדעות.  להתגייר

רור  שאם  האם  לא  מתגיירת  ונשארת שב,  אין  לחלק  בין  גיור  האם  לגיור  הילדים,  הלכתית  לגיירם
ולכן  דחו  גם  הבקשה .  לא  יכול  להיות  שילדים  יהודים  יגדלו  בבית  שהאמא  אינה  יהודיה,  נוכרית

אחרי ,  וזאת,  לדעת  המיעוט  כיון  שהילדים  לא  פשעו  יש  לגייר  את  הילדים  בלבד.  לגיור  הילדים
 .ית אמם הנוכריהאך לא בב, בחינת האופנים בהם יוכלו ילדי הצדדים לגדול כיהודים

, יש  לציין  שבסברא  זו  שכתבו  שאין  לאפשר  נישואין  למי  שגורמת  להרס  בית  בישראל)  ה
 :ל"וז, במקרה הדומה לנידון דידן) א סימן אלף רה"ח(א בתשובתו "כבר קדמם הרשב

 קנה  וצרו  יקפו  תך  כאחרו.  ת  בו  לילדה  וובים  טת  בשה  אשא  נאובן  ראלתש"
 א  לילדה  שאחר  ויירה  גילדה  שקודםו.  שיןקידו  בלא  שמנו  מנתעברה  ופחהש
 עם  פו  לנתעברה  ורשעתו  בחזיק  מעודנוו.  רעה  הדרכו  מב  שלא  ומנה  מירשפ
 אשתו  מתו  בת  אגם  וכפיה  במס  חא  לל  עשנאה  ואשתו  בבעטו.  ניתש
 זאת  האמה  הת  אלגרש  וידו  במחות  לקהל  הייבין  חם  אודיעניה.  אשונהר
' קנו  תלעשות  וגדור  ללכם  שתמקומו  הן  מאחת  בהגו  נאםו.  דשה  קם  אפילוא
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 דין  היאך  הודיענוה.  שתו  אל  עחרת  אשה  אום  ששא  ילא  שזה  ביוצא  כלע
 . זה כנין על ענהוג לקהל לאוי ראיךו

 נשתחררה  ושפחה  הן  מנטעןה).  'ד  ב"  כףד  (יצד  כרק  פיבמות  בנינו  ששובהת
 כנוס  יא  לכתחלה  למיהוו.  וציא  יא  לנס  כאם  וכנוס  יא  לנתגיירה  ונכרית  הןמ
 שם  לתגיירה  נלא  שזו  בש  ישש  חי  כםג.  דבר  המכוער  ויכא  אפתים  שלזותד
 הרחיק  שה  זכן  שכלו.  יניהן  בש  יטאין  חעצת  וזה  לתנשא  שדי  כלא  אמיםש
 כנסה  נמה  לו  זלה  כודעין  יהכל  ששנואה  הו  זת  אכנס  ונשואיה  באהובהה
 הביא  לורמין  גאלו  כנשואיןו.  בירתה  גפחה  שירש  לראוי  הן  מאין  וחדרל
 וראית  למורה  וורר  סרשת  פסמכה  נן  כעלו.  מורין  ווררין  סניםב  עולםל
 . 'גו והובה אאחת השים נתי שאיש להיינה תלכי וואר תפת ישת אשביהב

 שה  איש  אשא  ישלא  וזה  ביוצא  כל  עינותינו  בקנה  תש  ים  אמרת  אאשרו
 לק' אפיו. ינותינו בזה ביוצא כדם אום שרץ  פא  לשלום  וסח.  שתו  אל  עחרתא
 הרחיק  לכן  שכל  ולישא  ולגיירה  ושפחה  הם  עמה  ריד  בהוללהת  לבקליםש
 שנים  מכברו.  מעות  דוריד  מזבח  מזה  ביוצא  כעלו.  יקו  חשת  אחמתהמ
 שה  אישא  שי  מלל  כ"  זולה  גיני  עאור  מרשום  גבינו  רגאון  החרים  הדמוניותק
 שלשה  ושניםו.  זו  ככן  שכל  וכשרה  השתו  אל  שוגה  זת  באפילוו.  שתו  אלע
 הם  ליו  הלא  שחמת  מאשונה  רשה  אל  עשה  אנשאוש  אלו  הארצות  ביוה
 ה זל כעםו. ןוסי פימה כאחר ללא אשו עא לה זל כעםו. ראשונה הן  מולדותת
 הם  לצא  ישר  אמקודש  הקהלכםו.  פה  ייווגם  זעלה  שהם  מאחד  באינו  ראל
 עולתה  בבחורים  השלוח  לזה  בכיוצא  לד  יתנו  ייך  אקודש  הארצות  בםש
 חכמים  וסידים  חקהל  לראויו.  ברהם  אותבנ  בהקל  לרבים  הילמדו  ודיהםי
 ."דבר לייג סלעשות ואשונה רשתו אהשיב להכריחו למותם כבר דנבוניו

כ "בואר  מדבריו  שיש  למחות  במי  שקיים  קשרי  אישות  עם  נכרית  והתעברה  ממנו  ואחמ
א  אתי  עלה  מדין "אמנם  הרשב.  מכיוון  שמעשה  זה  הביאו  להתנתק  מאשתו,  גיירה  אף  אם  נשאה

אך  גופא  דעובדא  היכי  הוה  לא ,  לה  ספק  נוסף  שיש  חשש  שלא  התגיירה  לשם  שמיםנטען  והע
ואיך  גיירו  בכהאי ,  שהרי  התגיירה  אחרי  שהתעברה,  פ  התגיירה"ומשמע  שעכ,  התברר  בדבריו

. המגיירים  לא  ידעו  שהלה  נשוי  וגיור  זה  יביא  לניתוק  הקשר  מאשתו  ית  הדיןבואולי  ?  גוונא
  . בו ולהכריחו לשוב לאשתוא יש למחות"פ לדעת הרשב"ועכ

ם  בהמשך  תשובתו "א  להוראת  הרמב"ל  הסתירה  שבין  הוראת  הרשב  עחיעזראכבר  עמד  הו
 : תבוכ, הנזכרת לעיל

 ודהא  מ"רשב  הם  גאוליה  ו"ר'  א'  יא  ס"רשבה'  שות'    דגד  נהו  זלכאורהו"
 אהובה  הת  אהרחיק  שאשתו  בבעט  שתם  הרק  ושבים  הקנת  תאיכא  דיכיה
 וראתם  ה"רמבה'  ד  בפורש  מריפ  ה"כע,  ש"עוי  ישנואהה  ת  אכנס  ונשואיהב
ה "ז  ס"עק'  סיא  ב"רמ  הדין  לפחה  שין  דמדמה  שלוגערש  ק"והר  מגאוןה
, התיר  לש  יעה  רתרבות  לצא  תלא  שחשש  ושבים  הקנת  תאיכא  דכלו'  פנויב
 בלא,  פתים  שלזות  דיסור  אין  דצד  משפחה  הל  ענטען  הין  דענין  לה  זכלו

 ל  ענטען  דיניהם  בש  יחילוקו,  ם"רמבה'  ד  ממענו  שא  לירות  גבלת  קדיןמ
 רים  גקבלת  בבלא,  מותות  תשר  ביאכל  שוטב  מאמרינן  וליו  עאיסור  הפחהש
 שם  למתגיירים  הקבלד  ל"ב  לאיןד  ש"בי  הגבי  לין  דה  זרי  הישות  אשםל
 א  לם  אגם  דיון  כדין  לראהמ  נ"מ.  ברך  חיזכה  ששביל  בטא  חמו  כהוי  וישותא
כ "מש  לבפרטו,  ישות  אשם  לאן  כיןכ  א"  אגיותה  בצלו  אשאר  תרי  התגיירת
 מוכח  דומדנא  אאיןש  ו"ש  לירות  גשם  לכונתה  שאומרת  בי  כהסתפקל
 הקל  לקום  משד  י"  ביני  עאות  רלפי  דראהכ  נ"עו,  ותה  אקבלים  מהיפוךל
 ."ל" זלוגערש ק"והר מגאון הוראת הל עלסמוךו
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אך ,  נת  השביםם  היכא  שאיכא  תק"א  יחלוק  על  הרמב"רי  שמסקנתו  שאין  הכרח  שהרשבה
שישנם  נכרים  רבים ,  עניין  זה  תלוי  עדיין  בהנהגה  הראויה  למעשה  במדינת  ישראל  בדורנו

ויש  להוסיף  עוד  שאף .  שהגיעו  לארץ  ומניעת  גיור  לשם  אישות  תביא  ומביאה  לתקלות  רבות
הוראה  זו  הייתה ,  א  הורה  לכפותו  לחזור  לאשתו  הראשונה  ולנתק  קשריו  עם  הגיורת"שהרשב

כ  בנידון  דידן  שהצדדים "משא,  בדא  דידיה  שכנראה  האשה  רצתה  לחזור  אליושייכת  בעו
יש  לנו  לדון  לגופה  של  התביעה  אם ,  שנאה  שפוכה  ביניהם  והתגרשו  ואסורים  לחזור  להינשא

 .על מנת שיוכלו להינשא ולחיות שלא באיסור, לאפשר למבקשת להתחיל בהליך הגיור

הנה  עיקרו .    לבאר  בקיצור  גדריהם  של  דיני  גירותיש  לנו,  לפני  שנביע  דעתנו  בנידון  דידן)  ו
וכלשון ,  הוא  רצונו  של  הנוכרי  להצטרף  לעם  ישראל  ולבוא  לחסות  בצל  כנפי  השכינה  גיורהשל  

 ."היל-היך אל-עמך עמי וא): "טז, א(ות רפר סהפסוק ב

וכלשון  הגמרא ,  בדוק  כוונתו  של  הרוצה  להתגיירלוא  השל  בית  הדין    העיקריו  פקידת
 :)א"ע זמדף ( ביבמות

 באת  שאית  רהמ:  ו  לומריםא,  זה  הזמן  בהתגייר  לבא  שרג:  בנן  רנות"
 חופיםס,  חופיםד,  וויים  דזה  הזמן  בישראל  שודע  יתה  איא?  התגיירל
 קבליןמ,  דאי  כאיני  וני  אודעי:  ומר  אםא?  ליהם  עאין  ביסוריןו,  מטורפיןו
. מורותח  צות  ממקצת  ולות  קצות  מקצת  מותו  אמודיעיםו  [...]  יד  מותוא
 בי  רמרא.  ליו  עדקדקים  מאיןו,  ליו  ערבים  מאיןו  [...]  פרוש  נריש  פאיד?  ט"מ
 דבר לתחדל ותה אלכת ליא התאמצת מי כתראו: כתיבד? ראה קאימ: לעזרא
 ."ןהש מא לצוה מהוייש? ט"מ. יד מותו אליןמ, יבלק  [...]ליהא

. ו  ומצוה  לקבלושוב  לא  מפצירים  ב,  רגע  שהתברר  לבית  הדין  שהגר  רוצה  להתגיירב
יין  מה וע,  "ותרא  כי  מתאמצת  היא  ותחדל  לדבר  אליה:  "לומדים  דין  זה  מהפסוק  שנאמר  ברות

ש  אפשרות  לבית  הדין  לברר  באמת  מהו  רצונו יש,  ביאור  פסוק  זהבא  בביאורו  לרות  "שכתב  הגר
ג  מהלכות "יפ(ם  "וזה  לשון  הרמב.  על  כל  פנים  בימים  קדמונים  ,של  הבא  להתגייר  האמיתי

 נפי  כחת  תלהסתופף  וברית  להכנסם  ל"עכו  השירצה  כדורות  לוכן):  "סורי  ביאה  הלכה  דאי
ניסה  לברית כם  שמהות  הגירות  היא  "מעינן  מדברי  הרמבש.  "ורה  תול  עליו  עיקבל  ושכינהה
גייר  בית  הדין  ימנע תמהולכן  במקרה  שלא  ברורה  כוונתו  של  ,  הסתופף  תחת  כנפי  השכינהלו

 ): וט-די לכהה(ם בהמשך "ם הרמבוכמו שכתב ש, ותואמלגייר 

 מא  שחריו  אודקין  בהתגייר  לגיורת  הו  אגר  השיבא  כנכונה  המצוה  ה)ד"הי"(
 הכנס  לא  בפחד  הפני  מו  אה  ליזכה  שררה  ששביל  בו  איטול  שמון  מגללב
 שה  אאםו,  הודית  יאשה  בתן  ניניו  עמא  שחריו  אודקין  בוא  היש  אאםו,  דתל
 הם  למצא  נא  לםא,  שראל  יחוריב  מבחור  בתנה  ניניה  עמא  שודקין  ביאה
 ארצות  המי  על  עעשייתה  ביש  שטורח  ותורה  הול  עובד  כותן  אודיעין  מילהע
  [...]יפרושו שדיכ

 ן  ממא  שוד  דימיב,  שלמה  ווד  דמי  יל  כרים  גין  דית  בבלו  קא  לפיכךל)  ו"הט(
 ה  בהיו  שהגדולה  והטובה  ומלכות  השביל  במא  שלמה  שבימיו,  זרו  חפחדה
 גירי  מינו  אעולם  ההבלי  מבר  דשבילם  ב"עכו  הן  מחוזרה  כלש,  זרו  חשראלי

, דיוטות  הפני  בשלמה  ווד  דימי  בתגיירים  מרבה  הרים  גיוכ  ה"אעפו  ,צדקה
 לאמ  ו"כ  מטבלו  שחר  אותן  אוחין  דא  להם  לוששין  חגדולד  ה"  בהיוו

 .חריתם אתראה שד עותן אקרביןמ

גרים  מתגיירים  לשם ם  שבמקרים  שבית  הדין  לא  היו  בטוחים  שה"מעינן  מדברי  הרמבש
 .שמים נמנעו מלגייר מספק
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שהגר  מקבל  עליו ע  הנה  בסוגית  הגמרא  ביבמות  הנזכרת  נאמר  שמשעה  שבית  הדין  משתכנו
ואומרת  הגמרא  שהנימוק  הוא  משום  דשיהויי  מצוה  לא ,  מטבילים  אותו  מיד,  להתגייר  באמת

 . משמע מפשט לשון הגמרא שיש מצוה לבית דין לקבל גרים. ןהמש

ס  ודנו  הראשונים  והאחרונים "קור  הדין  שמצוה  על  בית  דין  לקבל  גרים  אינו  מפורש  בשמ)  ז
ל  מי  היא עם  יש  חובה  לקבל  גרים  והא,  וכבר  הערנו  בהאי  דינא  במקום  אחר,  בהאי  מילתא

 :שכתב) ב"ע טקדף (ש ביבמות "רא' יין בתוסע. מוטלת

 ותם  אאמשי  שי  מוקא  דהיינו  דראהנ.  רים  גמקבלי  לבוא  תעה  רחר  אעהר"
 קבלם  לריך  צהתגייר  לתאמצין  מם  אבל  איד  ממקבלם  הו  אהתגייר  לדבריםב
 הלכה  והתגייר  לבאת  שמנע  תת  אבל  קלא  של  עעקב  ינענש  שצינו  מהריש
 גם  וישראל  לצערינהו  דמלק  עינה  מנפק  ושו  ען  באליפז  לילגש  פהיתהו
ג "  כתשימנימ  ש"  עאמרו  שרים  גותם  אקבל  שהללו,  זונה  החב  רבל  קהושעי
 ."התגייר ליו התאמצין מולה כתורה הל כתלמדנימ ש"עו

וממה  שלא  קיבלו  האבות   (ומי  שלא  מקבל  גר  כזה  נענש,  משמע  שפשוט  לו  שצריך  לקבלםו
שיכול  בית  הדין  שלא  לגייר  את  מי  שלדעתם  אינו ,  א  וייס  להוכיח  סברא  זו"את  תמנע  רצה  הגר

ך  גם  בדבריו  אינו  מבואר  מהות   א,)ודבריו  הובאו  בפסק  הדין  המעורער  בפנינו,  ראוי  שיתגייר
 .החיוב

 :שכתב) וף שער הטבילהס(ד "עיין בבעלי הנפש לראבו

 ל  כתכנסו  נם  אהלאו,  חרן  בשו  עשר  אנפש  הואתמ,  וונו  ציכן  האמר  תאםו"
 החזירום  וגיירו  שגרים  הלא  אחד  אתוש  יפילו  אברוא  לכולים  יינן  אולם  עאיב
 םא)  טי,  ו  טרמיהוי  (כתובו.  ראום  באילו  כליהם  עעלה  משכינה  הנפי  כחתת
 היותך  מקל  ניאמרו)  ו,  ט  משעיהוי  (כתובו.  'כו  ועמוד  תפני  לאשיבך  ושובת
 וים  גאור  לנתתיך  והשיב  לשראל  ינצורי  ועקב  יבטי  שת  אהקים  לבד  עיל
 ."ארץ הצה קד עשועתי יהיותל

מקור אך  אכתי  איננו  יודעים  מהו  ,  משמע  דיליף  מאברהם  ושרה  דהם  היו  ראשונים  לגירותו
 .הדין

. התגייר  לבא  הוי  גקבל  לין  דית  בל  עצוה  מתב  שישכ)    משהע  (רקיע  ההר  זספרץ  ב"הרשבו
 .ותה אסמוך נצוה מיזה אל עודע יאיניו, מצוות הנין מכלל בו זצוה מהכניס לראוי דוכתב

צות   מכלל  בוא  הרים  גקבלת  שתבכ)  גר  ההבת  אשה  עצותמ  (לברצלוניי  א"ר  הבאזהרותו
 שה  עוףס(ג  "רס  למצות  הפר  סל  עערלא  פישל  פרוחםי'    רגאון  הבביאורו".  גר  הת  אאהבתםו"
 רשתפ  (ספרי  במבוארכ"  לקיךא'    הת  אאהבתו  "מצוה  בכלל  נהוא  שצדדמ)  מח  קףא  ד"ח,  טי

 שר  אנפש  האתו  "נאמר  שביך  אאברהם  כבריות  הל  כל  עאהבו  לצוה  מזהש)  ב  ליסקא  פתחנןא
 ".חרן בשוע

 .ל ועוד חזון למועד"ואכמ, )חיכרך (דד במאמרו בתחומין עיין בזה במה שכתב הרב גד אלו

אך  בגר .  כוון  להתגייר  לשם  שמיםמתמדברת  בגר  ש)  זמדף  (במות  ביוגיית  הגמרא  ס)  ח
אם  מועילה  גירות  לשם )  ב"ע  דכדף  (יבמות    בתנאיםהכוון  להתגייר  לשם  אישות  נחלקו  מתש

כה הלג  יק  פר(ם  שם  "ן  בדברי  הרמבועיי,  שבדיעבד  אם  גיירו  גיורם  גיור  פסקנולהלכה  ,  אישות
  :כתב לכה יזהוב, )ל"הנז טו-די
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'   גפני  בטבל  ומל  ועונשן  ומצות  הודיעוהו  הלא  שו  אחריו  אדקו  בלא  שרג"
 טבל  ומל  וואיל  התגייר  מוא  הבר  דבשביל  שודע  נפילוא,  רז  ג"  הדיוטותה
 " .דקותו ציתבאר שד עו לחוששיןם ו"עכו הכלל מצאי

ירות  בדיעבד  במקרה  שאדם  מתגייר  לשם  אישות  מבואר  בדברי הנה  הטעם  שמועילה  גו
 :שכתב) םש(א ביבמות "הריטב

' תני מסתם וחמיהנ'  רל עליגי פרבנן דה למיר גגמראד' יפ. רים גולן כלכהה"
 מרו  גונסייהו  אאגב  דוא  הזקהח,  ליהם  עקבלו  ונתגיירו  דיוןכ  [...]  וא  הרבנןכ
 ."רבנן דליבא אוא התירוג, וה האונס המחמת דב גל עאף וקבלוו

מעינן  מדבריו  שמכיון  שרוצה  לשאת  יהודי  או  יהודיה  ובמציאות  הקיימת  אם  לא  יתגייר ש
כיון שבהכרח יגור בין יהודים ואין מציאות , אחרי שיתגייר משכךו, לא  יתנו  לו  לשאת  את האשה

נכון  היה זה    ך  נימוקא.  אגב  אונסו  גמר  ומקבל  וישמור  מצות,  של  יהודים  שאינם  שומרי  מצוות
אמנם  היום  שקיימת .  בהם  לא  היתה  מציאות  של  יהודים  שאינם  שומרי  מצות,  בימים  קדמונים

, קפקו  הפוסקים  בתוקפה  של  גירות  לשם  אישות  פ,תוומציאות  שיהודים  רבים  אינם  שומרים  מצ
הלוי  הרצוג א  "ועיין  מה  שכתב  הגרי,  )לק  ג  סימן  כטח(עיין  מה  שכתב  בזה  בדבר  אברהם  

 .ואין כאן מקום להאריך, )ועוד שםג צ-ד סימנים צב"וי(ים פסקים וכתבב

היה  נראה  לומר  דהמצוה  לקבל  גרים  היא  דוקא  במי  שבא  ורוצה  להסתופף  תחת  כנפי ו
אך ".  גדול  חסדך  האחרון  מהראשון  לבלתי  לכת  אחר  הבחורים"וכמו  שנאמר  ברות  ,  השכינה

אלא , י השכינה אין מצוה לגיירובמי  שמתכון להתגייר לשם אישות ולא מתכוון לחסות תחת כנפ
אם  אדם ,  ומהאי  טעמא  על  כל  פנים  במקרה  כזה.  גריםם  בדיעבד  כול,  שאם  קבלו  אותו  לגירות

 . מתגייר לשם אישות וקבל על עצמו שמירת המצות מועילה הגירות והוי גר בדיעבד

  ):א"ע ף סבד(ש לבאר מה ששנינו בקידושין יעל פי זה ו

, תתגיירי  שאחר  לו  אאתגייר  שאחר  לי  לדשתקו  מת  ארי  האשה  לאומרה"
 אחר  לו  אעליך  בימות  שאחרל,  תשתחררי  שאחר  לו  אאשתחרר  שאחרל
 שלמאב  [...]  קודשת  מינה  א-  במיך  ייך  ליחלוץ  שאחרל,  חותיך  אתמותש
 ר  בייא  חבי  ראמרד,  ידו  באו  למי  נרג!  ידו  בוי  הר  גלאא,  ידו  באו  לולהוכ
 ימר  יימ,  דין  כיה  בתיב  כשפטמ?  ט"מ,  לשה  שריך  צוחנן  גרי'    רמר  אבאא
 ."לתא תני היה למזדקקוד

ם  נאמר  שמצוה  על  בית  הדין  לגיירו א,  בקידושין'  ש  להקשות  על  סוגיית  הגמיולכאורה   
 ! לגייר ית הדיןבהרי מצוה על , מדוע אומרת הגמרא שלא ימצא מי שיגיירו אותו

 :שכתב) א"ע במות פחי(א "רשבבוד עעיין ו

 ין  אמי  נהתם  ון  לשיאק,  ליה  עאיתשולי  לבידו  דשום  מידיה  דיא'  אמרי  דאה"
 דושיןק  (אומר  הפרק  בכדאמרינן  וינא  די  ביה  למזדקקי  דימר  ימי  דתקן  לידוב
 אקשינן  ומי  דעשה  ממחוסר  כאו  לידו  בהוא  שבר  דל  כוחנןר  י"א)  'ב  א"ס
 אתגייר  שאחר  לי  לקודשת  מת  ארי  האשה  לאומר  הקדושין  בדתניא  מליהע
 ריך  צר  גר  מאמר  דיון  כפרקינן  ואיגיורי  לידו  בתם  ההא  ויתתגייר  שאחרל
 לגביל  ד"  יודע  [...]  ינא  די  ביה  למזדקקי  דימר  יי  מיה  בתיב  כשפט  מלשהש
 יה  לגי  ספתוח  ליודעים  הדיוטות  הבשלשה  וומחין  מעינן  בא  לדרים  נפרתה
 מרינן  אהכין  ויה  למזדקקי  דשכח  מודאי  דימר  יי  ממרינן  אא  לכן  שכיוןו
 ."ל"נכ, )'ו ב"מ (ירה כרק פשלהי בבתש בהדיאב

א  שהקשה  מדין  התרת  נדרים "אם  היינו  אומרים  שאין  מצוה  לגייר  יש  לתרץ  קושיית  הרשבו
אך .  כ  בגרות"ולכן  ודאי  יזדקקו  לו  משא,  שהרי  בנדרים  מצוה  להישאל  עליהם,  על  דין  גיור
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ש  להעיר  על  תירוצו וכן  י.  שמע  שגם  גיור  הוא  מצוהמ)  א"יבמות  דף  מז  ע('  מפשט  הגמ,  כאמור
ד "שגם  בי)  ב"ע  המף  דבמות  י(א  "שהרי  דעת  הרשב,  א  שבנדרים  לא  בעינן  מומחין"של  הרשב

ד "ואולי  יש  לחלק  שבי.  ואם  כן  לא  שאני  לן  בין  התרת  נדרים  לגיור,  הדיוטות  יכולים  לגייר
 ד  הדיוטות  שגיורם"כ  בי"הדיוטות  להתרת  נדרים  שצריכים  למצוא  לו  פתח  מצויים  יותר  משא

 . פ יהיו בקיאים בדיני גיור"שבעינן שעכ, מועיל

ווקא  במתגייר  לשם  שמים  שרוצה   דהיינו,  ף  שיש  מצוה  לגיירא,  ם  נאמר  כדברינואמנם  א
 באדם  שמקדש  את  האשה  על  מנת  שהוא  יתגייר  אך  המשנה  מדברת.  להיכנס  תחת  כנפי  השכינה

ובמקרה  שמתגייר  לשם ,  שותלשם  אי  םימתגייר  גיור  זה  שהם  בויש  חשש  סביר,  או  שהיא  תתגייר
ולי  לא  ימצא  שלשה   א–ולכן  אומרת  הגמרא  מי  יימר  דמזדקקי  ליה  ,  אישות  אין  מצוה  בדבר

ירצו  לגייר  אותו  מפני  שהוא  מתגייר  לשם  אישות  ולא  לשם שאפילו  שלשה  הדיוטות  ואנשים  
  לו שאולי  לא  ימצא  שלושה  שיזדקקו,  יש  להסביר  בצורה  אחרת  וא.  ואין  מצוה  לגיירו,  שמים

ובמקרה  שלא ,  מפני  שאולי  השלושה  לא  יהיו  בטוחים  שהוא  מתכוון  להתגייר  לשם  שמים
ין  מקום   א–זו  הבחינה  היחידה  והיסודית  שבית  הדין  בוחנים  אותה    ש–מתכוון  לשם  שמים  

ותלוי ,  ולכן  בית  הדין  צריכים  לבחון  הדבר)  דירק  יג  הלכה  פ(ם  "כמו  שכתב  הרמב,  לגיירו
 .ליהי וזרת סברת הגמרא מי יימר דמזדקקומשכך ח, םבשיקול דעת

ן  הלכה  למעשה  כבר  נהגו  בתי  הדין  כיום  לגייר  אף ייענל,  ף  שהארכנו  בהאי  מילתא  אמנםא
 . אך אין מקומו בפסק דין זה, ויש לדון בזה ולברר בגדרי הנהגה זו, מי שמתגיירים לשם אישות

אבל , יהיו בית דין בגירותמבואר שבעינן שלושה ש) ב"ע ו  מדף(בסוגית  הגמרא  ביבמות  )  ט
בפסק  הדין  המעורער  בפנינו   דנושוהנה  במה  .  אם  לא  יתגייר  בפני  שלושה  לא  עלתה  לו  הגירות

ין הדאו שבית , האם תפקידו של בית הדין להחיל את הגירות על הגר: מהו  תפקידו  של  בית הדין
אלא  שהלכה ,    עצמוצריכים  להיות  נוכחים  בהליך  הגירות  אך  הגר  הוא  זה  שמחיל  את  הגירות  על

עלי בכאורה  הדבר  תלוי  במה  שנחלקו  שלונראה  לומר  .  שצריך  שיעשה  את  זה  בפני  בית  דין  יאה
 ):א"עף יא ד(בכתובות  איתאדבביאור הדין של גר קטן  'התוס

 זכותד?  ל"מ  קאימ.  ין  דית  בעת  דל  עותו  אטבילין  מטן  קרג:  ונא  הב  רמרא"
 בין  חאיןו,  פניו  בלא  שאדם  לכיןז:  נינאת,  פניו  בלא  שאדם  לזכיןו,  ו  לואה
 !"פניו בלא שאדםל

 : ויארב) ה מטבילין"דם ש(תוספות בכתובות  ה

 עביד  דהדי  סנן  או  לוא  הזכות  דכיון  דליחות  שטעם  מוי  הכייה  זהא  דתימהו"
 דאמרינן  כקטן  לליחות  שין  אהלא  וקטן  לכין  זיאךכ  ה"או  [...]  ליח  שיהל
 קטן  דתםה'  אמרי  ווא  הוכבים  כדוב  עאכתי  דעודו:)  א  עםש  (שך  נאיזהוב
 כלל  לתי  אלא  דוכבים  כובד  עדרבנן  מכייה  זיה  לית  אליחות  שכלל  לאתיד
 ו  לזכין  דמי  נהכאי  ד"ר  לנראה  ויה  לית  לדרבנן  מכייה  זפילו  אליחותש
 ובד עאכתי דב גל עאף ודרבנן מכייה זיה לית אקטן  דתם  הדאמרינן  כדרבנןמ
 ."ליחות שכלל לתי אא הוא הוכביםכ

איך  בית  הדין  יכולים  להיות  השליחים  של   ונמטעם  שליחות  וד  יאהזכיה  שבואר  שהבינו  מו
ו וכן  כתב  .שם  ובראשונים'  בתוס  בזהו  עיין  שם  מה  שנדחק,  הקטן  הרי  אין  שליחות  לקטן

 . הראשוןם בתירוצ) ב"עח סדף (התוספות בסנהדרין 

 ):ה קטן"ד(התוספות ו בתהשני במסכת סנהדרין כם ך בתירוצא

 ינם  אותו  אטביליןד  מ"ב  שמה  דכיות  זשאר  למי  דא  לגירות  דזכייה  דאהנרו
 נפי  כחת  תנכנס  ור  גנעשה  שבגופו  ועצמו  בוכה  זוא  הלא  אעבורו  בוכיןז
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 הו ממשני ופניו בלא שאדם  לכין  זנינאת)  םש  (כתובות  בפריך  דהאו.  שכינהה
 א  לובתו  חיתה  האם  דשום  מיינו  היה  ליחא  נהפקירא  בוכבים  כובד  עתימאד
 ." ובה חו ליש שדבר בופו גהכניס להתמצעד ל"ב ליהה

. ד"אך  צריך  לעשות  זאת  בפני  בי  הגר  מחיל  את  הגירות  על  עצמוששמעינן  מדבריהם  ו
ין  הם  אלו הדהראשון  במסכת  סנהדרין  בית    לדעת  התוספות  בכתובות  ובתירוצםשמשמע  ו

של  הגר יו  ים  להיות  שלוחין  יכולהדולכן  דנים  התוספות  איך  בית  ,  שמחילים  את  הגירות  על  הגר
ין  רק  צריכים  להיות הדהשני  של  התוספות  בית  ם  ירוצלתאמנם  .  טן  להחיל  עליו  את  הגירותהק

איך   שאלההולכן  לא  שייכת  כאן  ,  אבל  הגר  הוא  זה  שמחיל  את  הגירות  על  עצמו,  נוכחים  בגירות
 .ין לא עושים דברהדעושים את הדברים בשליחותו שבאמת בית 

שהסתפק  במעוברת )  ו'  יעס  ורה  דעה  סימן  רסחי(ם  מדברי  הדגול  מרבבה  יש  להעיר  בזה  גו
או  אף  אם  אינם  יודעים  עלתה  הגירות ,  ין  ידעו  שהאשה  מעוברתהדית  שבשנתגיירה  האם  צריך  

, דאם  בית  דין  הם  המחילים  את  הגירות  על  הגר.  ונראה  שספק  זה  תלוי  בחקירה  שהזכרנו.  לולד
ו  להחיל  את  הגירות  על  העובר  למאן  דאמר  עובר  לאו  ירך צריך  שידעו  שהיא  מעוברת  כדי  שיוכל

אבל  למאן  דאמר  עובר  ירך  אמו  לא  צריך  את  דעת  בית  הדין  כי  מספיק  שתהיה  דעתם  לגייר ,  אמו
אפשר  לומר ,  אבל  לדעה  השניה  שבגירות  לא  בית  דין  מחילים  את  הגירות  על  הגר.  את  הגיורת

רות  חלה  על  העובר  שבמעיה  כיון  שהתהליך שגם  אם  בית  הדין  לא  יודעים  שהגיורת  מעוברת  הגי
עם  זאת  אפשר  לומר  שגם  לסברא  זו  אף  שאין  אנו  צריכים  שבית  הדין  יחילו .  ית  דיןבני  פנעשה  ב

ין  יודעים הדית  בשו,  את  הגירות  על  הגר  אבל  על  כל  פנים  צריך  שהגירות  תעשה  בפני  בית  דין
הדין  לא  יודעים  שהאשה ולכן  במקרה  שהיא  מעוברת  ובית  ,  שנעשה  הליך  גירות  בפניהם

אין  הם  יודעים  שנעשה  הליך  גירות  וממילא  הגירות  לא  חלה  וזה  ספקו  של  הדגול ,  מעוברת
 .ויש להאריך בדברים אלו ואין כאן המקום, מרבבה

הנה  בפסק  דינו  מסתפק  בית  הדין  האם  בית  הדין  יכול  להכניס  שיקולים  אחרים  בקבלת ו)  י
או  בזמן ,    הגר  מתכונן  להסתופף  תחת  כנפי  השכינהלבדוק  האם,  גרים  מלבד  השיקול  המרכזי

מסקנתם  שיש ו,  ועיין  שם  מה  שפלפלו  בדבר  מסברא.  תוולקבל  עליו  שמירת  מצווין  תכשמהזה  
לדחות  ולא  לגייר  מי  שמתנהג  באופן  לא  מוסרי  וההזדקקות  לגיורו  יכולה  להטיל  כתם  על  עם 

שעשתה  שגרמה  לגירושין   המעשהידן  שמשרישה  דדאי  בנידון  וווב,  ישראל  או  על  גרים  אחרים
 . לסברא זו ך לא הביאו הוכחות מובהקותא. ונכנסת תחת אשתו

 :לגבי הגבעונים) א"ע טעדף (יש להביא ראיה לסברא זו ממה דשנינו ביבמות ו

 ;סדים  חגומליו,  הביישניןו,  רחמניםה:  ו  זאומה  בש  יימנים  סלשהש,  מרא"
 עבורב:  כתיבד,  יישניןב  ;הרבך  ורחמך  וחמים  רך  לנתןו:  כתיבד,  חמניםר
 את  וניו  בת  אצוה  ישר  אמעןל:  כתיבד,  סדים  חומליג  ;ניכם  פל  עראתו  יהיהת
 ."ו זאומה בהדבק לאוי רללו הימנים סלשה שו ביש שלכ', גו ויתוב

 : )שם(י "שרפירש ו

 יד  מהן  בידבק  לאויין  רינן  ארחמי  מלא  דיון  כבעונים  גהני  ו-'  ו  כרחמניםה"
 ."מה השראל יבני מא להגבעונים ואמרנ כך לוד דליהן עזרג

 ):םש (אירימבו

 כל  וסדים  חגומלי  וביישנים  וחמנים  ריהו  שוא  הישראל  לראויות  המדותמ"
 ."יכולת הפי כמנו מלהתרחק וחוש לאוי רללו הימנין סו באיןש
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ואף  שהגבעונים ,  מעינן  שאין  ראוי  לדבק  לעם  ישראל  מי  שאין  לו  ממידותיה  של  האומהש
). א"ד  ה"פ(עיין  בירושלמי  קידושין  ,  מיהו  יש  לומר  שאף  שקיבלם  ריחקום,  הושעכבר  קיבלם  י

ה ינו  ראוי  שיתגייר  משום  שהדבר  מהואש  ו  שלא  יגיירו  מי  שבא  להתגייר  ויש  במעשיו  דברים"וק
 .בזיון לעם ישראל

 ):ב"ע וצדף (עיין עוד בסנהדרין ו

 נפי  כחת  תןהכניס  לוא  הרוך  בקדוש  היקש  בשע  רותו  אל  שניו  בבני  מאףו"
 ימ!  ולם  על  שבונור:  וא  הרוך  בקדוש  הפני  לשרת  הלאכי  ממרוא.  שכינהה
 כתיב  דיינוה?  שכינה  הנפי  כחת  תכניס  תיכלך  הת  אשרף  ויתך  בת  אהחריבש
 ."בוכדנצר נהז: מר אולאע. רפתה נלא ובל בת אפינור

 :)שם(י "שרפירש ו

 וא  הרוך  בקדוש  ההיה  ש-  רפתה  נלא  ופינור.  בוכדנצר  נ-  שע  רותו  אלש"
 ."שכינה הנפי כחת תניו בבני מהכניסל, רפאותו לבקשמ

 ):םש(א "הרשבמתב וכ

 רוך  בקדוש  הבקש  שהיינוד[...]  ש  "ז  וכך  לאוים  רהיו  יא  לביהם  אמצדש"
 ."רת שלאכי מענתפ ט" ערפאתה נלא ורפאותו לואה

, גע  (רוץ  חחשבות  מוכתב  בספר.  משמע  שבגלל  מעשיו  של  נבוכדנצר  נמנעה  גירות  מבניוו
, מים  שם  שילול  חגרם  בזהו,  מקדש  הית  בת  אחריב  הבוכדנצרנמכיוון  ש  שוי  לשם  הקדושתב)  ב
 . ה יגרום להם להתגייר"לרפואה על ידי זה שהקב חריו אניוו בזכ ייךא

 ):א"עו דף (הדברים מפורשים במגילה ו

 פני  לצחק  ימרא.  דק  צמד  לל  בשע  רחן  יכתיב  דאימ:  צחק  יבי  ראמרו"
 מר  א-.  וא  השער:  ו  למר  א-!  שו  עוחןי,  ולם  על  שבונור:  ואה  רוך  בקדושה
 ראה יל ב- ן כםא: ו למר א-. עול יכחות נארץב: ו למר א-? דק צמד ללב: ול
 ."' האותג

 :)שם(י "שרפירש ו

 כול  ידם  איןא  [...]  חריב  ירושלים  ית  א-  עול  יכוחות  נארץב.  שו  עה  ז-  שער"
 ראה  יל  בך  כםא  [...]  שראל  ירץא  ת  אהחריב  לתידע  [...]  דק  צליו  עלמדל
 ."' האותג

ק  אין  לו  תקנה  שימחל "בחרבן  ביהמ'  מעינן  מינה  שמי  שבמעשיו  הרעים  גרם  לחילול  הש
פ "ועכ.  וזו  הייתה  טענת  המלאכים  שאין  מקום  שיתגיירו  מזרע  נבוכדנצר  ויתרפא  חטאו,  לו

יכולים להוות ,  מגיורושיכול להיות' שמעינן  מהכא  שהתנהלותו  של  האדם בנוכריותו והחילול ה
ומינה  לנידון  דידן  שמכיוון  שהמבקשת  בהתנהלותה  התנהגה .  שיקול  הדעת  אם  לגיירו  או  לא

 .באופן מביש והרסה משפחה בישראל אין לגיירה

ולכן ,  ה"אלא  שאין  מקום  לחתור  חתירה  ולקרבם  לקב,  ך  באמת  מסוגיות  אלו  אין  ראיהא
, דהיינו  לגרום  לסיטואציה  שמבניו  יחזרו  בתשובה,  ה  לרפאו"בסנהדרין  שרצה  הקב'  אומרת  הגמ

 –והוא  הדין  שבגלל  מעשים  אלו  עשיו  לא  ראוי  לחנינה  .  ובגלל  טענת  מלאכי  השרת  לא  נעשה  כן
אך  אם  יבוא  להתגייר  למרות  שעשה  שלא ,  ה  או  אנחנו  לא  נפתח  לו"דהיינו  שהקב.  מתנת  חינם

 . וכמו שיבואר . ם להתגייראם מתכוין באמת ובתמי, כהוגן אין בזה מניעה שנגיירנו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

12 

אכזריות  מול ,  ל  הם  דוגמאות  של  מידות  ותכונות  הנפש"ש  להעיר  שכל  הדוגמאות  הני
אבל  עבירה  של  יצר  כגון  עריות  לא  מצינו .  וחילול  שמו  הגדול  בחורבן  בית  המקדש,  רחמנות

 צחקר  י"א):  "א  מרשהפ  (ך  לך  לרשתפ)  ילנאו  (בה  רראשיתבבל  "וכדברי  חז.  שבגללם  ידחו
ומהאי ,  כמו  שהוכחנו  לעיל  מגבעוניםו".  סדום  בצאתיו  מיכן  הבדי  עוד  דצאתימ)  ט  פהליםת(

אף  שדולה  ומשקה  מתורתו  לאחרים ,  טעמא  לא  רצה  אברהם  להשיא  את  יצחק  לבתו  של  אליעזר
ל "דטעמא  דמילתא  הוא  כמו  שפירשו  חז,  בת  בתואל  ואחות  לבן,  והורה  לו  להשיאה  למשפחתו

כ  משפחתו  של  אברהם "משא,  הוא  פגם  בנפש,    ארור  מידבק  בברוךדהפגם  של  אליעזר  דאין
גיורם  גיור ,  טען  על  הגויהבנכן  גם  לו.  דהפגם  הוא  בחטא  ואינו  מהותי  ולכן  עדיף  להידבק  בם

 .ם בתשובותיו דלעיל"וכדברי הרמב

מו שכשהרי  דין  גירות  ילפינן  ממתן  תורה  ,  דין  גירות  מקורמש  לכאורה  להעיר  י)  א י
, כך  לדורות  הגר  יכנס  לגירות  במילה,  טבילה  והרצאת  דמים,    לברית  במילהכנסו  נשישראל

והנה  ידוע ).  א"עט  דף  (עיין  כריתות  ,  אבותיכם  כ–"  ככם"וילפינן  ליה  מ,  טבילה  והרצאת  דמים
 ):ימן שמגס(וזאת הברכה ' ספרי פבהמדרש 

 וא  הלבד  בשראל  יל  עא  לישראל  לורה  תיתן  לוא  הרוךב  קדוש  השנגלהכ"
 תם אקבלים מהם למר אשו עני בצל אלך החילהת, אומות הל כל עאל אגלהנ
 ל  שצמם  על  כמרו  ארצח  תא  להם  למר  אה  בתוב  כה  מו  למרו  אתורה  התא
 הם  למר  אמואב  ומון  עני  בצל  אלךה  [...]  וא  הוצח  ראביהם  ואנשים  הותםא
 ו  למרו  אנאף  תא  להם  למר  אה  בתוב  כה  מו  למרו  אתורה  הת  אתם  אקבליםמ
 קבלים  מהם  למר  אשמעאל  יני  בצל  אלךה  [...]  יא  ההם  לרוהע  ל  שצמה  עלכ
 ל  כו  למרו  אגנוב  תא  להם  למר  אה  בתוב  כה  מו  למרו  אתורה  הת  אתםא
 ."יה היסטים לביהם אצמםע

יו  מוכנים  לקבל  עליהם  את העמון  או  ישמעאל  ,  ני  עשו  במשמע  מדברי  המדרש  שאםו
את   ותן  להם  נה  היה"הקב,  הותםמל  למרות  שהם  מעידים  ע,  ההתחייבות  הזאת  לקבל  את  התורה

יה  אפשרות תהיש  אפשרות  שיקבל  את  התורה  ו,  שמע  מינה  שמי  שמתנהג  שלא  כהוגן.  התורה
ף  גרים וא,  יו  לבא  מן  הדין  להיות  כנדוןדדורות  נמי  לואם  כן  .  שיחסה  תחת  כנפי  השכינה

  רוצים אין  זה  מהוה  מניעה  לקבלם  לגיור  אם  באמת,  שבגויותם  עשו  מעשים  שאינם  ראויים
 .להיכנס תחת כנפי השכינה

שהרי  שכם  בן  חמור  אנס  את  דינה  בת  יעקב  וכשבא ,  ממעשה  שכם  םגיש  להוכיח  דבר  זה  ו
ומשמע ,  יעקב  ובניו  הציעו  עצה  לבני  שכם  שיתגיירו,  ליעקב  בבקשה  שיתן  לו  את  דינה  לאשה

לקו  מה  היתה והנה  במפרשי  התורה  נח.  שאם  היו  מתגיירים  היו  נותנים  לו  את  דינה  ביתם  לאשה
ראשית ב(ן  "דעת  הרמב.  ולמה  שמעון  ולוי  הרגו  בסופו  של  דבר  את  אנשי  שכם,  של  יעקבו  כוונת

ולא  בגלל ,  היא  שגם  יעקב  הסכים  לדעתם  שיעצו  את  העצה  הזאת  שבני  שכם  ימולו)  יג,  לד
אלא  כדי  שיסרב  להתגייר  או  להחליש  את ,  ם  לשכם  בן  חמורתתנו  את  בישחשבו  שאחר  כך  

ולפי  זה  אין  ראיה  שאפשר  לקבל  גר  אם  נהג .    בעורמה  כדי  שיוכלו  להוציא  את  דינהועשו,  כוחם
 . שלא כהוגן

שמעון  ולוי  לא ,  מפרשים  שם  שבאמת  אם  בני  שכם  היו  מתגיירים  כהלכה'  מנם  בעלי  התוסא
אלא  כיון  שביום  השלישי  בהיותם  כואבים  חזרו  בהם  מעצם  הגירות ,  היו  עושים  את  מעשיהם

כן ול,  גירות  שלימהוי  מ  שלא  ה"ש,  ז"עור  ע  או  לא  עמדו  בתנאי  של  בישהתחרטו  על  המילה
ולכאורה  אין  מעשה  מכוער  יותר  ממעשה  זה  של  שכם  שאנס  את .  שמעון  ולוי  עשו  את  מה  שעשו

ומשמע  על  כל  פנים  שאם  באמת  היה .  דינה  ואחרי  זה  רוצה  להתגייר  כדי  לשאת  אותה  לאשה
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ומשמע  מכאן .  ו  לגירות  והיו  משיאים  לו  את  דינההיו  מקבלים  אות,  מתכוון  לגירות  לשם  שמים
 . שאף מי שנוהג שלא כהוגן ורוצה להחזיק את המעשה שעשה שלא כהוגן מקבלים אותו לגירות

 ):ב"ע וצדף (סנהדרין  בעיין, גבי נבוזראדןליש להביא ראיה נוספת ממה ששנינו ו

'   הית  בת  אישרף  וירושלם  בבל  בלך  מפני  למד  עבחים  טב  רבוזראדן  נאב"
 [...] ורא ניה בדליקא. היכלא למטא דד עאזל וטיל קוהה [...] מלך הית  באתו

 בחים זםד: יה למרוא? אי האימ: הו למרא. תח רא  קהוה  דזכריה  דמיה  דזאח
: הו למרא. ידמו אלאו, סיכ. דמו מי אאנסי וייתיא: הו למרא. אישתפיך דואה
 איה:  יה  למרוא.  פרזלאד  מסריקא  בבשרייכו  לכו  לריקנא  ס-  א  לאיו,  י  ללוג
: הו למרא. קטלוהוו,  ירושלם  דחורבנא  בישראל  להו  לאינבי  דוא  הנביא  והןכ
 ב  רבי  דרדקי  דייתיא,  ח  נלא  ו-  ילויה  עטיל  קבנן  רייתיא.  יה  לפייסנא  מנאא
 טל קי דדע, ח נלא ו- ילויה עטיל קהונה כרחי פייתיא, ח נלא ו- ילויה עטילק
: מרא.  דעתיה  בשובה  תרהרה  [...]  ח  נלא  ו-  יבוא  רארבעה  ושעין  תילויהע
, רקע?  ליה  עיהוי  תה  מברא  גהואה,  ך  כ-  חת  אפש  נלא  איבדו  אלא  שם  ההמ
 ." איתגיירו, ביתיה לורטיתא פדרש

 ). ב"ע זנדף (גיטין  בכן איתא גםו

 )א"ע זכדף  (גילה במעייןו

 תי  בל  כאת  ומלך  הית  באתו'    הית  בת  אישרף  וכתיב  דאימ:  פרא  קר  ברשד"
 - מלך היתב, מקדש הית בה ז-'  היתב. אש ברף שדול גית בל כאת ורושליםי

 דול  גית  בל  כאתו,  משמען  כ-  רושלים  יתי  בל  כאתו,  לך  מל  שלטרין  פלוא
, ורה  תו  במגדלין  שקוםמ:  מר  אד  חוי  לן  בהושע  ירבי  ווחנן  יביר.  אש  ברףש
 ."פלה תו במגדלין שקוםמ: מר אחדו

את  בתי  הכנסיות ,  ק"החריב  את  ביהמ,  ה  גדול  הרשעיםינה  שנבוזרדאן  שהיממעינן  ש
למרות  זאת  משהרהר  תשובה ו,  בח  כל  כך  הרבה  אנשיםטו,  והמדרשות  בירושלים  ואת  ירושלים

דבר  זה  לכשעצמו ,  שאף  שעשה  מעשים  מושחתים  ביותרה  מע  מינש.  גיירו  אותו  התגייר  ווהלך
מבואר ,  שלא  עשה  המעשים  בעצמונבוכדנצאר  ,  הרי  כאמור  לעילו.  אינו  מהוה  מניעה  מלגיירו

ולמרות  זאת  מי  שעשה ,  שאין  לקרבו  מפני  שמעשיו  אינם  ראויים  לריפוי  וחנינה)  םש(בסנהדרין  
שאני   תםהאולי  ו.  אם  בא  בפועל  וביקש  להתגייר,  המעשים  בפועל  לא  הייתה  מניעה  לגיירו

יירים  לשם כ  במתג"שאה  לא  מוחל  על  הריגת  זכריה  מ"שהקבה  כשרא,  שמים  םשהיה  ל  הגיורד
 ית  הדיןבד  מכאן  ראיה  גמורה  שגם  אם  יבוא  המושחת  ביותר  ומתברר  ל"עם  כל  זאת  לענ  .אישות

 . אין למנוע ממנו להתגייר, שרוצה להתגייר

 ):ב"ע אעדף (עוד יש להוכיח ממה ששנינו בסהדרין ו

 ואילה,  טור  פ-  תגייר  נך  כאחר  ושם  הת  אבירך  שח  נןב:  נינא  חבי  רמרא"
 בא  ובירו  חת  אהכה  שח  נןב:  מע  שאת  [...]  יתתו  מנשתניתו  -  ינו  דנשתנהו
 ."ייבח - נתגייר וישראל בן כשהע. טור פ- נתגיירו, בירו חשת אלע

 ):םש(י "שרפירש ו

 –  נתגייר  ושראל  ייש  אשת  אל  עא  בו  אשראל  ית  אהרג  שגון  כ-  ישראלל"
 ."ייבח

רים  המהווים  מעשים דב,  שבן  נח  שבירך  את  השם  ובא  על  אשת  איש'  מסוגיית  הגמ  זינןח
והתם  מיירי .  אחרי  שעשה  מעשים  אלו  ונידון  עליהם  למיתה  גיירוהו,  ואפילו  הכי,  מגונים  ביותר

, )ת"כדעת  רוב  הראשונים  החולקים  על  ר(ג  נאסרה  לבעלה  "שבכה,  אף  בבא  על  אשת  ישראל
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שיש אמנם  ודאי  ,  והוי  לכאורה  חמור  מנידון  דידן  שבזנות  זו  לא  נאסרה  אשתו  הראשונה  עליו
, ואם  תאמר  שמיירי  היכי  שאנסה  שמותרת  לבעלה.  במעשה  זה  משום  הריסת  נישואיה  הראשונים

שזה  פוגע ,  אם  נדון  מסברת  עצמנו,  בלתי  מוסרי  וראוי  שלא  לקבלו  ואהאכתי  ודאי  במעשה  זה  ש
דאחרי  מעשים  מתועבים  אלו '  פ  מבואר  בגמ"ועכ.  לא  היה  מקום  לגיירו,  בכבודם  של  ישראל

' דהרי  סוגיית  הגמ,  שגיירוהו  לא  ידעו  על  מעשיו  הקודמים  ית  הדיןבק  לומר  שודוח.  גיירוהו
ועל  כרחך  צריכים  לומר  שאף  אם .  ומסתבר  שהדברים  מתפרסמים,  מדברת  בנגמר  דינו  למיתה

 ית  הדיןבאם  התברר  ל,  מעשים  שיהוו  בזיון  לכלל  האומה,  אדם  עשה  מעשים  מכוערים  ביותר
, עבר  וגייר  ית  הדיןבדמיירי  היכא  ש,    ואף  שעדיין  יש  לדחוק.יש  לגיירו,  שכוונתו  לגיור  אמיתית

פ  יש "ולפיכך  עכ,  ד  שנהגו  שלא  כהוגן"בבי,  אך  לפום  ריהטא  אין  להעמיד  האוקימתא  ההלכתית
 . לקבוע שסברא זו לכשעצמה אינה יכולה להיות סיבה להמנע מגיור

אם  כי  הדברים ,  אין  כאן  הוכחה  מוחלטת,  ש  לפלפל  בדבריםוימנם  אף  שאנחנו  מדמים  א
 .דבר  תלוי  בשיקול  דעתו  של  בית  הדיןהו,  ין  מניעה  מלגייראענין  הלכה  למעשה  של,  מסתברים

אך  ברור  שאין  מקום  לדחות  בקשה  כזו  לגיור  על  הסף  מבלי  להפעיל  שיקול  דעת  רחב  ובחינה 
 .עניינית לכוונתו של המתגייר

ד  דין  בית  דין  בגירות  הוא יסושל  "צזש  ישראלי  "הנה  בפסק  הדין  הביאו  את  דברי  הגר  ו)בי
ותפקידו  של  בית  הדין  לבדוק  אם  הגר  ראוי  להסתפח  לאומה ,  הגר  נכנס  לכלל  ישראלשפני  מ

ג "פי(ם  "לפרש  דברי  הרמב  צהרובזה  .  הישראלית  שזה  הוי  גילוי  דעתו  ובדיקת  רצונו  האמיתי
ואף , ירו גריםית דין הדיוטות גיב, שבימי  דוד המלך,  שהבאנו  לעיל  )ו"טלכות  איסורי  ביאה  ההמ

ורק  אחרי  שהתבררה .  על  פי  כן  בית  הדין  הגדול  לא  קרבום  ולא  רחקום  עד  שתתברר  צדקותם
ומשמע  מכאן  שלמרות  שבית  דין  הדיוטות  יש  להם  את .  צדקותם  קבלו  אותם  בית  הדין  הגדול

של  בית  הדין  הגדול  שרוצים   יאהההחלטה  הסופית  ,  הסמכות  לגייר  ואם  גיירו  גירותם  גירות
 . או אינו ראוי להכנס לכלל ישראל, אם הגר המתגייר ראוי להיכנס לכלל ישראללבדוק 

איך  יעכבו  הגירות  אחרי ו,  ברר  צדקותםתתבענין  יכולת  בית  הדין  לעכב  את  הגירות  עד  שו
א "יין  מה  שכתב  בזה  מורי  ורבי  הגרע,  פ  גרותו  מועילה  גייר"ד  שרשאי  לגייר  או  שעכ"שבי

 ):א סימן ולק ח(שפירא בספרו מנחת אברהם 

 פני  להתגיירו  שגריםו  ד"טב  ה"איג  מ"פים  ב"רמבש  ה"מ  בעיין  לישו"
 ודיעום  הלא  וחילה  תדקום  בלא  שרים  גל  ככןו  (שלמה  ווד  דימי  בדיוטותה
 קרבים  מלא  וותם  אוחים  דא  להם  לוששין  חגדולד  ה"י  ביוה)  עונשם  ומצותה
מ "  מתןחיל  תל  עופן  סהוכיחז  ו"ז  ע"ח  אבדוע'  אפיו,  חריתם  אתראה  שדע
 ף  אשותיהן  נשלמה  ומשון  שקיימו  דזהוו,  טבלו  שאחר  מומר  מישראל  כווה
מ "מ  דומדין  עבאיסורןם  ו"כו  ען  האילו  כשבן  חהכתוב  וודן  סנגלה  שי  פלע
 בכל  שיון  כותו  אקרבין  מאין  שה  זהוב  מ"צו.  ם  שיין  עגיותן  בומדין  עאל
 נין  עה  מגםו,  ענש  נלא  ופסל  נינו  אבירה  עבר  עלאז  ש"כ  ומור  גר  גוא  הופןא
ב "  מףא  ד"ד  ה"  פידושיןק'  ירוש  בעייןו.  בירושלים  שגדולד  ה"ב  לאן  כשי
 היה  דב  גל  עף  אלהכיו,  רבנם  קת  אקבלים  מיו  הא  ללו  אגרים  דנראהו.  א"ע
ד "רצי  ה"  עקהל  להכנס  לשר  כשראל  ייה  הא  לבל  אטבילה  ומילה  בשראלי
 יסור אלגבי דם"כו עם האילו  ככתוב  השבן  חלהכיו,  דקותו  צתברר  נלאז  ש"כ
 ם  אפק  סהוי  דיון  כומר  מפק  סהוי  דיינו  הו  לחוששיןו,  תגייר  נלא  כוי  ההלק
י "מה בנתגייר שר גכולד  י"י'  יו  ס"ט  פלחז  ש"ספ  בעייןו.  מצות  הקיים  לוצהר
 ."תכם אלא אמרתי אאל' כוו

ומשכך  הליך  הגרות  לא  נגמר ,  ם  מיירי  בזמן  שהייתה  אפשרות  להביא  קרבן"דברי  הרמבו
והוא  זה ,  הגדול  הייתה  היכולת  הסמכות  והחובה  למנוע  סיום  ההליך  ית  הדיןב  ולכך  ל,עדיין



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

15 

שאין  אפשרות ,  ויש  לעיין  בזמן  הזה.  ששלט  על  סיום  הליך  הגיור  ועל  שערי  הכניסה  לעם  ישראל
ד "האם  גיור  של  בי,  )א"עט  (להבאת  קרבן  והליך  הגיור  מסתיים  בטבילה  כדאיתא  בכריתות  

יחייב  את  כלל  ישראל  לצרף  לעם ,  גיור  הנעשה  על  דעתם  ולפי  הבנתם,  ח"הדיוטות  או  אף  של  ת
הדבר  רחוק  מן .  לרעה  או  להקניט,  ואין  הדבר  משנה  האם  כוונתם  לטובה?  ישראל  את  מי  שירצו

השכל  שגיור  כזה  יוכל  להכריח  את  עם  ישראל  לקבל  אליו  מי  שאינו  ראוי  או  שיש  ספק  במהות 
 . הגיור

אך ,  דיקה  היא  אם  באמת  מתכוונים  לשם  שמים  או  לאשהב  וכחמם  "ברי  הרמבמדמנם  א
שהדבר  תלוי  בשיקול ,  ש  להרחיב  את  הדברישכתב  את  פסק  הדין  המעורער    ית  הדיןבהבנת  ל

איך ,  המגיירים  ית  הדיןבובאמת  אי  נימא  שהדבר  מסור  לשיקול  דעתם  של  .  דעתו  של  בית  הדין
ובפרט ,  לכתיים  מובהקיםנוכל  לאפשר  להם  שיקול  דעת  על  פי  סברתם  ללא  קריטריונים  ה

כי  ניתן ו.  ד  הדיוטות  יכול  לגייר  אפילו  מעיקר  הדין  מדאורייתא"שלדעת  הרבה  מהראשונים  בי
דבר שמחייב את כל האומה על פי שיקול , תורת כל אחד בידו לקבוע מדדים לקבלה לעם ישראל

אנו  רואים זר  ומוזר  ונגוע  בנגיעות  אישיות  כפי  ש,  שהרבה  פעמים  הוא  שיקול  דעת  צר,  דעתו
על  פי  סברתם  וקובעים  קריטריונים  שלא ,  מגיירים  על  דעת  עצמם,  היום  שיש  שעוסקים  בגיור

ואם תיתן תורת כל , ל ובפוסקים המהווים את שלשלת מסירת התורה מדור דור"נמצאו בדברי חז
  .ואין להאריך בזה, שיקולים זרים ומוזרים יוכנסו למכלול השיקולים, אחד בידו

כגון ,  לא  יכול  להכניס  שיקולים  זרים  ית  הדיןבהדין  המעורער  שכתבו  שוודאי  עיין  בפסק  ו
ואם  תאמר  שהרשות  בכל  דור  ובכל  חברה  לקבוע ,  צבע  עור  או  מדדים  אחרים  שאינם  רלוונטיים

ונעשית  תורה  עדרים  עדרים ,  נתת  תורת  כל  אחד  בידו,  אובייקטיבי  ואיזה  לא  ואהאיזה  מדד  
ח "פ של ת"ועכ  ,מקובלים  מדורי  דורות  בעניין  זהם    להיות  מדדיועל  כרחך  שחייבים.  והולכת  לה

שבאים  לקבוע  הגדרות  חדשות  ותנאים  שלא   כובוודאי.  מובהקים  וגדולי  הדור  שסמכותם  מוכרת
 . ח שבדור כדי לגייר על פי סברתם"ריכים להסכמת רוב בנין ומנין של ת צשערום אבותינו

) ל"והוא  הדין  כיום  בחו(ד  היה  מגייר  "  ביואין  להביא  ראיה  ממה  שהיה  נהוג  בעבר  שכל 
וגר ,  ע  והמסורת  המקובלת"דהתם  נהגו  והקפידו  לגייר  כפי  הכתוב  בשו.  ד  מרכזי"ולא  היה  בי

לא ,  שהרי  ברור  שלהיות  יהודי  היה  דבר  קשה(שהתגייר  התכווין  לחסות  תחת  כנפי  השכינה  
פרט  בתקופות  שקרן וב,  אך  משהשתנה  המצב.  )מקובל  ולא  נחשק  בסביבה  הנכרית  בהם  חיו

 יהודים  ונכרים  מתערבבים  זה  בזה  ובטל  הריחוק  שהיה  בעבר  בין  יהודים  לנכרים,  ישראל  עלתה
כמו  שרמז ,  נתרבו  בתי  דין  שלא  מקפידים  על  כללי  ההלכה,  )ימן  יסת  חבצלת  השרון  "ועיין  שו(

ים  בפנינו ל  הבא"ואנו  רואים  זאת  בגיורים  רבים  מחו.  מ  פיינשטיין  בתשובתו  הנזכרת  לעיל"הגר
פרט  לבתי  הדין (פיכך  ודאי  שיש  חובה  לבחון  בכל  גיור  הבא  לפנינו  מי  ערכו  ול.  לאישור

ד  בתר "ולא  נוהג  בזה  הדין  שבי,  )י  הרבנות  הראשית  שנאמנותם  וחזקתם  נבדקה"המוכרים  ע
ם  לגבי "וזה  כעין  מה  שכתב  הרמב,  283578/1וכבר  הארכנו  בזה  בתיק  נתניה  ,  ד  לא  דייקי"בי
הגדול  היה   ית  הדיןב,  ואף  שעל  פי  דין  הגיור  חל,  טות  בימי  דוד  ושלמה  שהיו  מגייריםד  הדיו"בי

 . בוחן אם לקרב או לרחק גרים אלו

מן  הראוי  שהרבנות  הראשית ,  גם  כיום  שהמצב  דומה  למה  שהיה  בימי  דוד  ושלמה,  פיכךל
  בתי  הדין היא  שתקבע  את,  שהיא  הגוף  המרכזי  המוכר  והנבחר  על  פי  רוב  מנהיגי  ורבני  ישראל

יורים  של   גשיעסקו  בעניינים  אלו  הנוגעים  לכלל  האומה  והיא  זו  שצריכה  לאשר  או  לא  לאשר
 .המגיירים על דעת עצמם

י  שהמגיירים  גיורים  אלו "ואעפ,  כול  מאוד  להיות  שבדבר  זה  יש  גם  משום  אונאת  הגרי
שאינו ,  ומי  שמשכנעים  אותו  לערוך  גיורים  כאל  ,ים  במפורש  שלא  ברור  שהדבר  יתקבלראומ
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מטעה ,  של  רבנים  מגיירים  אלו)  ותר  חוסר  סמכותםיאו  נכון  (יודע  מעמדם  וסמכותם  ההלכתית  
כ  לגבי  סברות  ופלפולי "מש,  ה  צריכה"דא  "ע  קידושין  מה'  ועיין  תוס(עצמו  לחשוב  שגיורו  יוכר  

אפילו  יטמעו   יועיל,  ויש  להסתפק  אם  הגיור  של  המגיירים  על  דעת  עצמם  בזרוע).  דעלמא
ועיין  קידושין ,  סוף  עדויות  שמשפחה  שנטמעה  נטמעה  בל"שהרי  אף  שקיימ,  חות  ישראלבמשפ

שמי  שנתקרבו  בזרוע  אליהו  מפרישם  לעתיד ,  היינו  דוקא  מי  שלא  נתקרבו  בזרוע  )א"ע  אעדף  (
ובשאר  הראשונים  שנחלקו  אם  נאמר  דין  משפחה )  םש(ן  בקידושין  "ועיין  בחידושי  הרמב.  לבא

ויש  להאריך  עוד  בזה .  וא  הדין  לעניין  נכרים  שהתערבו  בעם  ישראלוה,  שנטמעה  לגבי  עבדים
  .ועוד חזון למועד

טבילה  והרצאת ,  מילה:  לושה  שםההמעשים  הנצרכים  לחלות  הגרות  שהנראה  לומר  ו)  גי
סברא  זו  מבוארת .  הכנסה  לקדושת  ישראל  יאהטבילה  .  מילה  יסודה  הסרת  טומאת  הגויות.  דמים

 :שכתב) א"ע ומדף  (במות ביאירימבדברי ה

 מילה  החר  אטבול  לריך  צחלה  תבל  טאם  ובילה  טהדר  וילה  מוקאד"
 ."וא הוי גדיין עהרי שלום כינה אילה מקודם שהטבילהש

א  ביבמות "דברי  הריטב  בועיין.  יש  בו  טומאת  גויות,  שמע  שכל  עוד  הבא  להתגייר  ערלמ
ו  עדיין  טומאת דיש  עלי,  במה  שכתב  לפרש  שמילה  קודמת  לטבילה  לעיכובא)  ב"ע  זמדף  (

 וים גטומאת מלצאת: שהטבילה  היא  עיקר  הגרות ופועלת תרתי)  םש(א  "ובדברי  הרשב,  הערלות
 ).א"ע אעדף (א ביבמות "כ הרשב"במשו, שראל יקדושת בליכנסו

 ):תתקיז' ג ס"ח (ז בתשובתו"רדב הועיין בדברי 

 ינ  המכלו[...]  ם  "עכו  הטומאת  מיצא  ול  מבר  כזה  ול  מא  לושב  תגר  דתוו"
 ודה  ממגעו  ביין  הוסר  אושב  תר  גיה  לאית  דמאן  לאפילו  דומר  אני  אעמיט
 תב  כלא  וולק  חלא  במעשה  הה  זתבל  כ"י  ז"האשרו.  בל  טלא  ומל  שגר  בואה
 כתחלהל'  אפיל  ד"ס  דשמע  מכתחלה  לעשה  מעשותי  ל"  רצה  רלא  שהמ
 . ותרמ

 ורר בדבר הקידושיו ליישינן חי אלענין ובקדושה שבר  דכל  להצטרף  ללעניןו
 יצא  שלאא.  ל  מא  לאלו  כבל  טלא  ולן  מ"קייל  דבר  דשום  לישראל  כאינוש
 ד  עא  בא  לשראל  ילכלל  ומא  טיין  בגעו  מאין  והחיותו  למצוהם  ש"כו  עכללמ
 ."ם הרורים בדברים ויטבולש

ם  והטבילה  מכניסה  לקדושת "שהמילה  מסירה  טומאת  עכו,  מבואר  בדבריו  כמו  שביארנוו
 . מ"ואכועיין באחרונים בזה . ישראל

אמנם  עדין  אינו  בכלל  כשרי .  גר  מל  וטבל  הרי  הוא  ישראל  לכל  דבר  וחייב  במצוותכשהנה  ו
, רבן  קייתי  מא  קי  כרג):  "ב"עח  דף  (פני  שמחוסר  הבאת  קרבן  וכדאיתא  בכריתות  מ,  ישראל

 ".קהל במיעל לפשיה נאכשוריל

וא  בקהל  ואינו שכל  עוד  הגר  לא  הביא  קרבן  גירות  אין  הוא  כשר  לב  פשט  הדברים  מורה ו
 ):םש(ב "מו שכתב הרע כיכול לשאת ישראלית

 לבוא  מלא  אעכבו  מרבן  קאיןו,  קדשים  באכול  לותר  מטבל  ומל  שיון  כרג"
 ."פרה כחוסרי מכלל ביה לשיב חא ללכךה, קהלב

 :שכתב) ם אות גש(שיטה מקובצת בכריתות  בעייןו

מחוסר  לבא זה  ש  [...]  אסור  לאכול  בקדשים  ופוסל  אשה  בביאתו  לכהונהו"
 ."בקהל
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עיין  עוד  בתוספות  נזיר ו.  שמע  שהבאת  הקרבן  היא  חלק  מהליך  הגרות  ואינו  ישראל  גמורמ
נתגייר  ועדין  לא  הביא  קרבן   שואף  גר,  שפסולי  קהל  אינם  רשאים  להיכנס  בעזרה)  ב"ף  כג  עד(

וטעם  הדבר  שכדי  להיכלל  בכלל  ישראל  ולהתחייב  בקרבנות .  גירות  לא  יכול  להיכנס  בעזרה
ולפי . צריך  להביא את קרבן הגירות,  ישראל  שיקריב  עליהם  נסכים  כדי  שיהיה  האזרח  הישראליכ

שזה  מתקיים  על  ידי ,  ההתכללות  בכלל  ישראל  יאהזה  אפשר  לפרש  שהשלב  השלישי  בגירות  
 . הבאת הקרבן

 ):וט-יד, וט(ילפינן להך דינא ממה שנאמר בפרשת נסכים במדבר ו

, 'ה  ַלֽיַח־ִניחַֹח  ֵרֵּׁשה  ִאָעָׂשה  ְודֹרֵֹתיֶכם  ְלֶׁשֽר־ְּבֽתֹוְכֶכם  ֲאֹו  אר  ֵּגְּתֶכם  ִאִכֽי־ָיגּורְו"
 דֹרֵֹתיכם ְלֹוָלם עַּקתֻח, ָּגר ַהַלֵּגר ְוֶכם ָלַחת ַאָּקה ֻחַהָּקָהל. ֲעֶׂשֽה ַין ֵּכֲעׂשּו ַּתַּכֲאֶׁשר

 ."' הְפֵני ִלְהֶיה ִיֵּגר ַּכֶכםָּכ

 :שכתב) םש (עיין במשך חכמהו

 רבן  קהקריב  לריך  צגרש,  נאמנה  הקבלה  הי  פל  עפשט  הומקל  ע"ז  ררשופ"
 עשהו'  כו  ור  גתכם  אגור  יכיו  "אמר  שהואו.  עוף  הולת  עזהו,  קדשים  באכולל
 כבר  שיון  כזא  [...]  הביא  לחייב  שקרבן  השה  עכבר  ש-"  'ה  לחוח  ניח  רשהא
, "גור  יכיו  "מר  אה  זעל  ש-  טבילה  ומילה  בברית  לנכנסו,  ן  כם  גקרבן  הביאה
, "עשה  ין  כעשו  תאשרכ".  "'ה  לחוח  ניח  רשה  אעשהו  "זה  ש-  רבן  קהביאו
 ל  כןכ,  סכים  נם  ערבנותיכם  קהביא  לייבים  חאתם  שושים  עאתם  שירושפ
 שהע"  שודם  קבלא.  נסכים  ונחות  מליהם  עהביא  לריך  צגר  המביא  שרבנותק
 קרבנות  כסכים  נענין  לינו  ד-  רבנו  קביא  הא  לעדיין  ש-"  'ה  לחוח  ניח  רשהא
 ל  אנאיי  תאמר  מואה,  "'ה  לחוח  ניח  רשה  אעשהו  "כתוב  שמהו[...]  ם  "וכע
 ."סכיו נלכותה

 .קהל ה–קרבנו נהיה חלק מהאומה הישראלית  משכך אחרי שהביאו

 :כתב) םש(מ בכריתות "ם בפיה"הרמבו

 תנאש,  גר  בולתי  זענינים  בחלוקת  מחכמים  ועקב  ין  בליעזרא'    רין  באיןו"
' רו,  עלמא  בצוה  מהקרבן  וקדשים  באכל  לול  ותר  מטבל  ושמל  מומר  אמאק
 איןו  [...]  דם  הליו  עיזרק  שד  עקדשים  באכל  לסור  אהוא  שומר  אליעזרא
 ."עקב ין בליעזרא' ר כלכהה

ב  שאי  הבאת  קרבן  לא  מונעתו  מאכילת  קדשים  היא  מדברי "ונראה  שמקור  דברי  הרע 
ם "אך  דברי  הרמב.  הלשעדיין  אסור  לבא  בק,  כפשוטם'  והסביר  דברי  הגמ,  מ"ם  בפיה"הרמב

 ):ב"א ה"פ(מחוסרי כפרה ' לכ בה"בפירושו למשנה אינם מתאימים למש

 אכול  לסור  אהוא  שי  פל  עףא,  רבנו  קביא  הא  לעדיין  וטבל  ומל  שרג"
 ר  גהיות  לכבו  עקרבנוש,  פרה  כמחוסרי  מינו  ארבנו  קיביא  שד  עקדשיםב
 א  לעדיין  שקדשים  בוכל  אינו  אה  זמפני  ושראל  ישרי  ככל  כלהיות  ומורג
 וכל  אשר  כשראל  ייעשה  ורבנו  קיביא  שכיוןו,  שראל  יכשרי  כעשהנ
 ."קדשיםב

 .פ בטבילה"אך הגרות נגמרה עכ, משמע שסבר שקרבן מעכבו מאכילת קדשיםו

 ): ב"עבמות מו י(א "כן כתב הרשבו

 ."עכבא מא למים דרצאת הבלא. יטבול וימול שד ער גינוא' אמרי דאה"

 :כתבש) ב" עו מתבמוי(א "ריטבהדברי מך א
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 רוך  בקדוש  היה  היודע  ותיב  כדורותיכם  להא  דעכבא  מינה  אזה  הזמן  בבלא"
 ."מים דרצאת הדורות לנו לאין שואה

א  לא "א  והריטב"הרשב,  ם"והרמב.  משמע  שאף  הגרות  לא  נגמרת  עד  אחרי  הבאת  הקרבןו
ם "שון  הרמבומסתימת  ל,  גילו  דעתם  מה  דינו  של  גר  שלא  הביא  קרבן  לעניין  היתר  לבא  בקהל

. משמע  שדוקא  לענין  אכילת  קדשים  לא  נגמרה  גירותו  אבל  לענין  האיסור  לבא  בקהל  לא  נאסר
. ם  אסור  לבא  בקהל"שנקט  שלדעת  הרמב)  מדש-ד  סימנים  שמג"וי  (ת  אבני  נזר"ועיין  בזה  בשו

, )א"עט  דף  (ודאי  שהוי  גר  גמור  כמבואר  בכריתות  ,  והנה  בזמן  הזה  שאין  אפשרות  להביא  קרבן
והוא  הדין  בגר  שמתגייר  בזמן  הזה  ויבנה   ,בזמן  דאפשר  להביא  קרבן  גרות  וא  הך  ספקנוא

ועיין  בזה  בזכר  יצחק .  שיש  לדון  האם  יחזור  עליו  איסור  לבא  בקהל  עד  שיביא  קרבן,  ק"ביהמ
 ).ל-א סימנים כח"ח(

, ם  ועימיה  שהגירות  נגמרת  בטבילה  ובין  לחולקים  עליו"ך  יש  לומר  שבין  לדעת  הרמבא
תנאי  נדרש   ואהאך  אין  מכאן  ראיה  ששלב  זה  ,  שלב  בהשלמת  ההליך  ואהין  הבאת  הקרבן  עני

ואף  אם  היינו .  הכוונה  והרצון  לחסות  תחת  כנפי  השכינה  יאהדעיקר  הגרות  ,  להיות  חלק  מהעם
ן אין ראיה שהדבר תלוי בשיקול דעתו של בית הדין אם לקבלו לכלל ישראל או ייעד ,אומרים כך

עם  זאת  מסתבר  כיון  שאיתא  בזוהר .  ישראל  אלא  שזו  היא  מהות  ההליךשלא  לקבלו  לכלל  
שהגר  יהיה  ראוי  וירצה :  התנאיםני  צריכים  ש,  שראל  וקודשא  בריך  הוא  חד  הואיורייתא  אש

 .ויהיה ראוי להיכנס לכלל ישראל, לחסות תחת כנפי השכינה

ו  לכלל  ישראל דהליך  הגירות  אינו  יכול  להיות  אלא  בהצטרפ,  ראה  לומרנאך  עם  זאת  )  די
יחן  שם ו"יב  וכמו  שהיה  במתן  תורה  דכת,  שבעקבותיו  הוא  מקבל  עליו  עול  שמירת  מצוות

 ): א,מות יטש(ן "ופירש שם הרמב, "ישראל כנגד ההר

 שר  אאספסוף  הל  כתוכם  מהבדילו  שיתכןו.  הר  הגד  נשראל  ים  שיחןו"
 תן  ילישרא  ליכ,  חריהם  אב  רערבו,  הר  הפני  לבדם  לשראל  יני  בחנוו,  קרבםב
. שראל  יבני  לתגיד  ועקב  יבית  לאמר  תהכ)  בא  הפסוקב  (אמר  שמוכ,  תורהה
 ."שראל ים שיחן ועם טזהו

כבר  נאמר ו,  ורההתישראל  היו  בקבלת  ק  שר,  רב  רבעת  הם  אמהיש  הפרשבואר  בדבריו   מ
זוהי  משמעות  מתן  תורה  וזוהי  משמעות ".  ואתם  תהיו  לי  ממלכת  כהנים  וגוי  קדוש):  "ו,  טי(שם  
וערב ,  ותםעליהם  מצוות  נשלמה  גיר  היו  במעמד  זה  וקיבלו  שכיוןו.  ת  לדורות  דילפינן  מינההגרו

ריך   צרגלדורות  שא  וכן  הו,  פרטית  גרותבכ  "חאצוות  מעליהם    תגייר  ולקבלהרב  היו  יכולים  ל
ין אפשרות  א.בל מצוותקובעת הטבילה מ והרצאת דמים להכניסו לקדושת ישראלה טביל ומילה

ה  הוא  עם  האומה "ל  הקב  שדהברית,  אלא  באמצעות  הצטרפות  לכלל  ישראל  ה"לברית  עם  הקב
שהרי  ליחיד .  ג  מצוות  אלא  עם  האומה  בכללה"אין  אפשרות  קבלת  תרי  ד,ולא  עם  יחידים

, דחלק  מהמצוות  נאמרו  לישראל  ולא  לכהנים  ולויים,  ג  מצוות"מישראל  אין  אפשרות  לקיים  תרי
 יאהוקבלת  המצות  .  טלים  על  היחיד  וחלק  על  הציבורחלק  מו,  חלק  לכהנים  ולויים  ולא  לישראל

, ונחלקו  הראשונים  אם  יש  דין  ערבות  בגרים(בין  לעניין  קיומם  ובין  לעניין  ערבות  לקיומם  
 חד  אל  כליו  עבל  קהודה  יןש  ב"לרד:  "ושכתב)  ה  אמר"דב  "ע  וטה  לזס('  ועיין  תוס).  מ"ואכ

. כ  בהקדמה  לאגלי  טל"ועיין  מש".  ליהן  עעברו  ים  ארבותן  עשבילב  [...]  צותג  מ"תרי  לישראלמ
, וזה  אי  אפשר  אלא  בקבלת  מצות,  ולכן  כדי  שיושלם  הגיור  צריך  שיכנס  לאומה  הישראלית

  ".אין אומתנו אומה אלא בתורותיה: "ג הנודעים"וכדברי רס
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ל  בדברים "אליעזר  שפירא  זצ'  ר  הגאון  ר"נבאר  הדברים  יותר  על  פי  מה  ששמעתי  מאאמוו
נתניה (ד  אחר  "והרחבתי  והבהרתי  הדברים  בפס.  ב"רה  שבעל  פה  שנת  תשמשנאמרו  בכנס  תו

 .ונכתוב כאן הנוגע לעניינינו) 858096/1

ולדעת  רוב  הראשונים  בעינן ,  ל  הראשונים  נקטו  בפשיטות  שבגרות  בעינן  קבלת  מצוותכ
וכבר .  מ  דהוי  דין  דאורייתא  בהתחלת  הליך  הגירות  ובסיומו"ש,  שקבלת  המצוות  תהיה  בשלשה

, שכמו  שישראל  נכנסו  לברית  במילה,  בותיכםאכ  –"  כםכ"זכרנו  לעיל  שדיני  גירות  ילפינן  מה
חלק   יאהויש  לומר  דאף  הודעת  מצוות  וקבלת  מצוות  .  והרצאת  דמים  כן  הוא  לדורות,  טבילה

ה  לפני "כריתת  הברית  בין  עם  ישראל  לקב,  שבמתן  תורה  היו  שני  שלבים.  מדין  ככם  כאבותיכם
: תיבכ  )א,  כד  מותש(משפטים  '  דבסוף  פ,  וביאור  הדברים,  מצות  במתן  תורהמתן  תורה  וקבלת  ה

  ".בסיון' פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות בד ":פירש) םש(י "וברש. "ואל משה אמר עלה"

 :בפסוק ג נכתבו

ויען  כל  העם  קול  אחד ,  ואת  כל  המשפטים[...]  ויבא  משה  ויספר  לעם  "
 " .נעשה[...] ויאמרו כל אשר דיבר 

 : )שם (י"שרירש ופ

ושבת  וכיבוד  אב  ואם ,  שבע  מצוות  שנצטוו  בני  נח  -ואת  כל  המשפטים  "
 ." ופרה אדומה ודינים שניתן להם במרה

  :ל"וז, )י, שמות יט(תרו יי הוא מהאמור במכילתא "מקור דברי רשו

ויקח  ספר  הברית  ויקרא  באזני  העם  אבל  לא  שמענו  מהיכן  קרא  באזניהם "
רבי  אומר  מצוות .    אסי  אומר  מתחילת  בראשית  ועד  כאןברבי  וסי  ירבי

צרים משנצטווה  אדם  הראשון  ומצוות  שנצטוו  בני  נח  ומצות  שנצטוו  ב
  [...]ובמרה ושאר כל המצוות כולן

יון  שראה  שקיבלו  עליהם  נטל  הדם  וזרק  על  העם  שנאמר  ויקח  משה  את כ
מחר ,  יםתפוס,  ענובים,  אמר  להם  הרי  אתם  קשורים.  הדם  ויזרוק  על  העם

ברבי  יהודה  אומר  בו  ביום  נעשו   יוסי  רבי.  בואו  וקבלו  עליכם  המצוות  כולן
 ." כל המעשים

כל "ועל  זה  אמרו  ישראל  ,  מעינן  מינה  שבמתן  תורה  היתה  הודעת  מקצת  מצוות  שהצטווש
דהיינו  שקיבלו  עליהם  עול  מצוות  ובזה  נגמרה ,  "נעשה  ונשמע"וכן  אמרו  ,  "נעשה  'אשר  דיבר  ה
שהסתיימה  בקבלת  כל ,  "ויזרוק  את  הדם"ן  תורה  הכוללת  טבילה  כדילפינן  מההכנה  למת

בסדר  קבלת   )א"ע  זמדף  (מקור  ויסודה  של  הברייתא  ביבמות  הונראה  דזהו  .  המצוות  במתן  תורה
ה  עם  האומה  הישראלית  שיהיו  ממלכת  כהנים  וגוי "פ  הייתה  כריתת  ברית  של  הקב"עכו.  גרים

  .תן תורהקדוש ולאחר כריתת ברית זו היה מ

 :שנינו) ב"ד עסדף (ז "עסכת במ) וט

 בודת  עעבוד  ללא  שבריםח'    גפני  בליו  עקיבל  שלכ?  ושב  תר  גיזהוא"
 ני  בליהם  עקבלו  שצות  מבע  שליו  עקיבל  שלכ:  א"חכו  ;מ"  רבריד,  וכביםכ
 הז?  ושב  תר  גיזהו  אלאא,  ושב  תר  גכלל  לאו  בא  ללוא:  ומרים  אחריםא  ;חנ
 איסור  מוץ  חתורה  באמורות  הצות  מל  כקיים  לליו  עקבל  שבילות  נוכל  ארג
 ."בילותנ

, במה  שסוברים  אחרים  דגר  תושב  הוא  שקבל  עליו  כל  המצוות  ואוכל  נבילות  צריך  ביאורו
לא  יאכל שם  גא  יוכל  לקבל  על  עצמו  לר  תושב  גומדוע  ?  ותא  במה  שאוכל  נבילותיעגרי  הדמה
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 מאיר' אפילו לדעת ר  ש,בגר  תושבבכל  מקום  המדבר    י"פי  מה  שכתב  רש  לויש  להסביר?  נבילות
פ  שהגר  תושב  אוכל  נבילות "י  עכ"מדגיש  רש,  וחכמים  שאינם  סוברים  שבעינן  קבלת  כל  מצוות

) מחדף (וביבמות ) וקיבא ף עדמ "ובב) אכדף (ויעוין פסחים  ,ודבר  זה  אינו יכול לקבל על עצמו
וכבר ).  ברים  ידד(ו  לתורה  י  בנימוקי"וברש)  כדף  (ז  "ובע)  טכדף    (ובערכין)  חדף  (ובכריתות  

 . ע "ונשאר בצ, )ימן לזס(" ושב הכהן"ספר בזה בעמד 

וטעמא  דמילתא ,  ל  גר  תושב  בנוי  על  דין  זה  דאוכל  נבילות  ששכל  יסוד  דינו,  מזה  מוכחו
א תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתנה ואכלה ל: "נאמר )כא, ברים ידד(פרשת ראה דבנראה 

, בלה  נובע  מכח  קדושת  ישראלניסור  אסוד  שיהרי  מפורש  ".  אלוקיך'  כי  עם  קדוש  אתה  לה'  וכו
, "גר  אשר  בשעריך  תתנה  ואכלהל:  "ושם  נאמר,  "אלוקיך'  כי  עם  קדוש  אתה  לה:  "כמו  שנאמר

ונמצא .  לא  שייך  לגביו  האיסור  של  אכילת  נבלה  אלוקיך'  דוש  להקלק  מעם  חאחר  ואינו  שמ
 .'דוש להקק מעם לחאיפוא דכל דינו של גר תושב הוא שאינו 

וא  לעניין  סכום  המצוות  הקצוב   הקבלת  המצוות  בגר  תושב  ז  נראה  דמה  שנחלקו  לגבי"לפיו
דק  איתא צבגר  ,  נתבאר  לעילשלמה  ,  עומת  זאתל.  ין  גר  תושבדשעליו  לקבל  כדי  שיחול  עליו  

לק חוהכניסה  לברית  היא  כניסה  להיות  ,  וקבלת  מצוות  )ה"עם  הקב  (ניסה  לבריתהכדין  :  תרתי
 וכולם  מודים  כי  גר  תושב  אינו,  וזה  ליתא  בגר  תושב  ובזה  לא  נחלקו.  עם  קדוש  –  עם  ישראלמ
אחר  שכל  יסוד  הדין  שנבילה מו.  אינו  בכלל  עם  קדוש  אלימומ,  כלל  בן  ברית  ולא  נכנס  לבריתב

א  לא ליממ,  "אלוקיך'  י  עם  קדוש  אתה  להכ  ":כמו  שנאמר,  אסורה  נובעת  מדין  קדושת  ישראל
, אוכל  נבילותב  י  בכל  מקום  שגר  תוש"וזהו  שכתב  רש.  בלה  שלא  לאכול  נבילותמועילה  אפילו  ק

דף  לח (עויין  גיטין  וי.  גר  תושב  אינו  בכלל  בן  ברית  ובכלל  עם  קדושד,  ינו  והגדרתודדזה  יסוד  
 .מ להאריך"ואכ, "מרקאליהוי עם קדוש ד ")ב"ע

  לכלל  ישראל  להיות כניסה  לברית  בהצטרפות:  ל  מבואר  דבכל  גירות  איכא  תרתי"על  פי  הנו
והנה  קבלת  מצוות  לכשעצמה  יכולה  להיות  גם  מבלי  להצטרף .  קבלת  מצוותו,  '  עם  ה-עם  קדוש  

אך  בזה  שמצטרף  לעם  ישראל .  אך  בזה  לא  יהיה  אלא  גר  תושב,  לעם  ישראל  וכדעת  אחרים
להיות  חלק  מממלכת  כהנים  וגוי  קדוש  בהצטרפותו  יחולו  עליו  כל  המצוות  כולל  איסור  אכילת 

 . ואינה יכולה להיות בגר תושב, בילה הנובעת ממהותו של עם ישראלנ

 : ל"וז, שכתב) ג"לכות מלכים ההי מ"פ(ם "הדברים מבואר בדברי הרמבד נראה שיסוו

י  ולהיות  גר  תושב "בן  נח  שנתגייר  ומל  וטבל  ואחר  כך  רצה  לחזור  מאחרי  י"
. בר  או  יהרגאלא  יהיה  כישראל  לכל  ד.  אין  שומעין  לו,  בלבד  כשהיה  מקודם

ואם  היה  קטן  כשהטבילו  אותו  בית  דין  יכול  למחות  בשעה  שיגדיל  ויהיה  גר 
שוב  אינו  ממחה  אלא  הרי  הוא  גר ,  וכיון  שלא  מיחה  בשעתו,  תושב  בלבד

 ." צדק

, "אלא  יהיה  ישראל  לכל  דבריו  או  יהרג:  "מה  כוונתו,  ם  הללו  צריכים  ביאור"ברי  הרמבד
ומדוע  לא  סגי ,  פשיטא  שיהרג,    עבירה  שחייבים  עליה  מיתהאם  מיירי  שעבר?  באיזה  אופן  מיירי

ואי ,  דזה  כולל  שאם  עבר  עבירה  שחייבים  עליה  מיתה  יהרג.  באמירה  יהיה  כישראל  לכל  דבריו
כתב  האחרון  שבסוף  ספר מ(ז  הלוי  "וכבר  כתב  על  זה  מרן  רי.  מיירי  שלא  עבר  עבירה  מדוע  יהרג

  ".ם תמוהים מאד ואין להם שום מובן לכאורה"בסוף דבר דברי הרמ", )ז הלוי"חידושי מרן רי

ל  בשיעורו "ר  זצ"כ  אאמו"ויסוד  דברי  בנויים  כאמור  על  מש(לכן  נראה  בישוב  הדברים  ו
: ם שכתב"דמהמשך דברי הרמב, )ב בענין גירות וגרים בהלכה"פה שנת תשמ-בכנס  תורה שבעל

אך ,    קטן  איכא  מילה  וטבילהדהנה  בגר.  'וכו"  ד  יכול  למחות"ואם  היה  קטן  כשהטבילו  אותו  בי"
ולכן .  וקבלת  מצוות  אינה  רק  לכשיגדל  ותהיה  בו  דעת,  ותאין  קבלת  מצו,  מכיוון  שאין  בו  דעת
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וחלק ,  ם  ובזה  נגמרה  גירותו"בעינן  שלא  ימחה  כדעת  הרמב,  בעת  גדלותו  שיכול  לקבל  מצוות
מכיוון  שלא  מחה  אמרינן ם  "ולדעת  הרמב.  מהראשונים  סברו  שצריך  שיקבל  מצוות  בפועל

 . דדעתו להכנס בדת ישראל וזוהי גופא קבלת המצוות

ם  מיירי  במי  שמל  וטבל  ורוצה  אחר  כך  לחזור "דהרמב,  ומיניה  נלמד  לראשה  של  הלכה  זו 
ם  שלהלכה  פסקינן  כדעת "דדעת  הרמב.  והיינו  שלא  רוצה  לקבל  מצוות,  בו  ולהיות  גר  תושב

ג "מצוות  וגר  צדק  חייב  בתרי'  שגר  תושב  חייב  בז,  ורין  גר  תושב  לגר  גמ  בשההבדל,  חכמים
ה  והרי  הוא "הרי  כבר  נכנס  לברית  עם  הקב,  שמשמל  וטבל  אף  שלא  הודיעוהו  מצוות.  מצוות

ולכן  אם  עתה  חוזר  בו  ולא .  ענוב  ותפוס  ולא  יכול  לחזור  בו  כלשון  המכילתא  שהובאה  לעיל
ל  שיסוד  הך  דינא  הוא "ר  זצ"מוועיין  במאמר  זה  מה  שכתב  אא.  (דינו  שיהרג,  רוצה  לקבלם

ולפי  זה  אין  הכי  נמי  שאחרי  שמל .)  ש"עיי,  שכפה  עליהם  הר  כגיגית"  ויתיצבו  בתחתית  ההר"מ
. דינו  שיהרג,  אם  לא  יקבל  מצוות  ו,חייב  לקבל  מצוות  אף  אם  בתחילה  לא  קיבל  מצוות,  וטבל

.   בתוך  עם  ישראלה  והתכללות"שהיא  כריתת  ברית  עם  הקב,  דכך  הוא  הדין  וזוהי  מהות  הגירות
בוחנים  כוונתו  ומודיעים  לו  שיתחייב ,  ה  ולהיות  חלק  מעם  ישראל"שלפני  שנכנס  לברית  עם  הקב

שנכנס  לברית  אין  דרך  חזרה  וחייב   מומעתה,  ומשהסכים  לדבר  מלין  אותו  וטובל,  בשמירתם
 . דאין אפשרות להיות חלק מעם ישראל ללא קבלה לשמירת מצות, לקבל המצוות

אין ,  דזוהי  הדרך  שקבעה  תורה,  שמהות  הגרות  היא  הצטרפות  לעם  ישראלאף  ,  ם  זאתע
דת  קבלה  ויכול לקבוע קריטריונים שונים או נוספים מעבר ועראיה  כלשהי  שבית  הדין  מתפקד  כו

 .ס ובפוסקים"ל בש"למה שהורונו חז

שבית  הדין ,  ברת  פסק  הדין  של  בית  הדין  לגירותשסשאף  ,  דןר  לנדון  דיוזחמעתה  נו)  זט
הדברים ,  ואם  ראוי  לקבל  את  הגר  או  שלא  לקבלו  בכלל  שיקולי  וספיםנשיקולים    שקוללול  יכ

ולכן  החליט  בית  הדין   .הגיוניים  בנידון  דידן  שמתגיירת  לשם  אישות  ואין  עליהם  מצוה  לקבלה
ואגב  כך  קבע  ברוב  דעות  שאין  לגייר  את ,  שבמקרה  שלפנינו  המערערת  לא  ראויה  להתגייר

יצב  בפנינו  שיקול  אחר  נוסף ננידון  דידן  ב,  לומר  שאף  שאין  חובה  לקבלהאך  יש  מקום  .  ילדיה
וגם ,  ילדים  שאחד  מהם  לומד  היום  בחינוך  הממלכתי  דתי  םהלדי  המערערת  ימכיוון  ש  ש.ומרכזי

אבי  המשפחה ,  הילדים  הולכים  לבית  הכנסת,  הבן  השני  ילמד  כנראה  בחינוך  הממלכתי  דתי
אף  שאם  כן  לא  ברור  איך  הוא  חי  עם (באורח  חיים  דתי  והג  נלטענת  העדים  שהופיעו  בפנינו  

משפחה   םהמשפחתו  הקרובה  והמורחבת  של  בן  זוגה  של  המערערת  ואבי  הילדים  ,  )נכרית
סתבר מ,  במיוחד  לאור  החשש  שמא  יעלה  פקפוק  על  תוקף  גיורםובנסיבות  הענין  ,  שומרת  מצות

, רי  שיתגיירו  הילדים  הללושאח)  דכדף    (יבמותבא  "מאד  שכאן  תתקיים  הסברא  שכותב  הריטב
 . יהיו שומרי מצות הם

פ  ישארו "ם  עכ  ה,גויירויילדים  לא  הוהאשה  ו  ית  הדיןבאם  ינהגו  כהכרעת  ,  עומת  זאתל
ין  להם א,  ןינולדו  לאמא  שהגיעה  מפולשכיוון  מ.  שראל  יגדלו  כנוכרים  במדינת  ויבמדינת  ישראל

והרבה  מהם  חיים  בקהילה   (ודיםקשר  לקהילת  עולי  ברית  המועצות  שבהם  יש  רבים  שאינם  יה
ואם  לא  יגויירו  עתה  יש  חשש ,  דאי  יתערו  בתוך  החברה  הישראליתועל  כן  אין  ספק  ש  ו,)נפרדת

) ב"ע  חלדף  (ועיין  בגיטין  .  ישואי  תערובתלנסביר  מאד  שבגדלותם  יכירו  יהודיה  והדבר  יביא  
ג דף (ועיין שבת , התקל הידי שלא תהכת רבה לשחררה  אפוכחורין שת וחצי  ב  פחהשצי  חלגבי  

יוון כו  בנידון  דידן  ש"וק,  ברךחעל  מנת  שיזכה  וא  חט  ף  אומרים  לאדםאדלפעמים  ,  )א"ע
כדי ,  את  האם  גיירנוי  עברה  אם  הא  ל,  שבפועל  המנהג  כיום  לגייר  אף  אם  מתגיירים  לשם  אישות

שלדעתם אף  ,  ולכן  נראה  ששיקול  זה  עדיף.  שיהיה  ניתן  לגייר  את  הבנים  ויגדלו  כיהודים  כשרים
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כנגד  סברא  זו  יש  להעדיף  את  הטעם ,  עניין  לגייר  את  האם  בגין  מעשיה  האין  זה  ראוי  בנסיבות
 . של מניעת תקלה

דווקא  במקום ,  ונסמוך  על  טעם  זה  של  מניעת  תקלה.  ך  ברור  שאימתי  נאשר  הליך  זהא
אך .  שבסופו  של  דבר  הליך  הגיור  יהיה  אמיתי  ויש  סיכויים  רבים  שהאם  והילדים  ישמרו  מצוות

בין  במקום  שיש  לנו  ספק ,  אין  בו  לכשעצמו  בכדי  להתיר  לגייר,  שלא  תהיה  תקלה,  טעם  זה
אם  אכן  לא  יתכווין   ש.בכוונת  המתגייר  ובין  במקרים  שהסיכויים  שישמור  מצוות  אינם  גדולים

דללא ,  דנשאר  בנוכריותו,  לקבל  שמירת  מצוות  ולא  ישמור  מצוות  אין  במילה  וטבילה  ולא  כלום
לת  מצוות  אין  במעשים  לכשעצמם  ולא  כלום  ולא  שנא  גדול  שמתגייר  ולא  שנא  קטן כוונה  לקב

שהרי ,  וישתנה  המצב  לרעה,  הזדקק  לגיורולאם  אינו  עתיד  לשמור  מצוות  אין  מקום  ,  שמתגייר
ובגיור  מפוקפק  יחשבו  שהוא  יהודי  ובאמת  אין .  לפני  הגיור  המפוקפק  הכל  יודעים  שהוא  נכרי

 .דיפול ספק במעמדו, מקרים אלו מהווה תקלה גדולה יותרהדברים כך ואדרבה גיור ב

שברור  שבכהאי  גוונא ,  ולא  כחכמים  בעיני  עצמם  המגיירים  קטנים  שאין  אימם  מתגיירת[
ובודאי  יחלל  שבת ,  אין  כמעט  ספק  שלא  ישמור  מצות  דהילד  נוהג  כהוריו  וכאמו  המגדלתו

  אפילו  תעזור  לקיום  מצוות  של ויאכל  נבלות  וטרפות  ואי  אפשר  לסמוך  על  נכרית  שתקפיד  או
ובאמת  בכהאי  גוונא  יש  ספק  אם  יש  כלל .  ולפיכך  הסיכויים  שישמור  מצוות  קלושים,  בנה

ובמי  שלא .  דהלא  הטעם  שמועיל  גיור  לקטן  הוא  משום  שזכות  הוא  לו,  אפשרות  הלכתית  לגיירו
. ייעשה  יהודיישמור  מצוות  וייענש  על  עברותיו  נחלקו  האחרונים  אם  הוי  זכות  בעצם  העובדא  ש

אף  שיעבור  עברות  וייענש  עליהם  מכל  מקום )  כט'  יא  ס"ז  ח"העא(שנהי  שלדעת  הבית  יצחק  
 ,ועוד  מן  האחרונים)  כח'  יג  ס"ח(והסכים  עמו  האחיעזר  ,  הוי  זכות,  ב"מכיוון  שיש  לו  חלק  לעוה

)   ב'יא  ס"ח  (וזכר  יצחק)  נה'  סי(הובאו  דבריו  בתשובת  מטה  לוי  ,  יצחק  אלחנן'  אך  לעומתם  ר
ועוד  אחרונים )  ימן  קמזס(ת  דעת  כהן  "ה  קוק  בשו"והראי)  עה'  יד  ס"וי(ת  חבצלת  השרון  "ובשו

ולפיכך  מאן  מחיל  ומאן .  מ  למנות  הדעות  השונות  בפוסקים  בזה"ואכ.  כתבו  שאין  בדבר  זכות
ד  עצם  העובדה  שרבים  מהאחרונים "ולענ.  מפיס  לתקוע  ראשו  בין  ההרים  הגדולים  בדבר  זה

שהרי ודאי לאו , איך  אפשר  לומר  שאף  לחולקים עליהם הוי זכות,    דלא  הוי  זכות  נוקטים  מסברא
 . ואם כן איך תחול הגירות, זכות גמורה הוי

אבל ,  עד  כאן  לא  דנו  הפוסקים  בדורות  האחרונים  אלא  במי  שמחזר  לגייר  בנו  מן  הנכריתו
אם  נאמר  שיכול ובאמת  הוי  ספק  בעצם  חלות  הגיור  ואף  ,  לחזר  אחרי  ילדים  כאלו  שיתגיירו
מכיוון  שכמעט  ודאי  שלא  ישמור  מצות  יש  לחשוש  למחאה ,  לעשות  המילה  והטבילה  בקטנותו

ועל  כגון  זה ,  במקום  שספק  רב  אם  יש  תועלת  אך  ברור  שהתקלה  מרובה.  ל"ואכמ.  לכשיגדל
 בא  תעה  רחר  אעהר?  ר  זרב  עי  כרוע  יער:  כתיב  דאימ,  צחקר  י"א):  "ב"ע  טקדף  (אמרו  ביבמות  

וכאן  איכא  תרתי  רודפים  אחרי  גרים  לגיירם ".  לכה  הדבר  לצמו  עלתוקעו  [...]  רים  גמקבליל
יור  זה   ג.מ"ויש  להאריך  בזה  אך  אכ,  ותוקעים  עצמם  לדבר  הלכה  כשאין  הדבר  מוטל  עליהם

לא  שווה  את ,  התועלת  והתקנה  שאולי  תהיה  בדבר  אף  לדעתם,  שספק  אם  יש  לו  תוקף  הלכתי
. י  שמבקשים  מהם  לעבור  הליך  זה  שאינו  מוכר  במדינת  ישראלההונאה  והאונאה  שמשלים  את  מ

שיכול  להיות  שלא  כבוד  שמים  ותקנת  עם  ישראל  עומדת  לנגד ,  לא  אמנע  מלומר  מה  שבליבי
אחראים  והשומרים  על  משמר  היהדות   העיניהם  אלא  המטרה  האמיתית  היא  להלחם  בגופים

כמה ,  יפיפות  להראות  כלפי  חוץובפרט  ההתי.  ולצורך  זה  כל  האמצעים  כשרים,  במדינת  ישראל
, עוד  שלגופים  האחראים  בפועל  על  האפשרות  שנוכל  להיות  עם  אחדב,  אני  דואג  לכלל  ישראל

 .]לא איכפת להם
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מערערת שהנסיבות  הענין  וב,  ם  המערערת  תתגייראש  לשער  ש  י,ובתנו  להוסיף  ולהבהירח
הסביבה ,  בה  נכרים  רביםאין  לה  קשר  לקהילת  עולי  ברית  המועצות  שיש  ,  ןיהגיעה  בגפה  מפול

ומשפחתו  הקרובה  והמורחבת  של  בן  הזוג ,  בה  הם  מתגוררים]  'ר[קהילה  ב  יאההתומכת  בה  
שסביבה  תומכת  זו  מעלה  את  הסיכויים  שגם  המערערת   גלים  לדברר,  שעתיד  לשאתה  לאשה

. גמר  ומקבלה  שאגב  אונסי,  א  לעיל"וכפי  שכתבנו  והבאנו  את  דברי  הריטב.  תשמור  מצות  בעתיד
 . אגב אונסא היא תקפיד על שמירת המצות, ם כאן בנדון דידן אם המערערת תתגיירג

לא  רק  שמבחינה  מעשית  אין  אפשרות ,  אם  נגייר  רק  את  הילדים  ולא  נגייר  את  האם,  אדרבאו
התפקרות  של ולשהילדים  יתגוררו  מחוץ  לבית  אימם  אלא  הדבר  יכול  להביא  להתמרמרות  

 ת  אמםאם  גואגב  כך  לגייר  ,  ן  טוב  לגייר  גם  את  הילדיםלכן  בנסיבות  העני.  הילדים  בעתיד
 . )כמובן לאחר שתיבדק ויגיעו למסקנה שרצונה לשמור מצות(

 ם  המערערת  הם  שגרמו  לפירוק  ביתו  הקודםעתכן  והקשרים  יאף  שלדעתנו  ,  וסיף  ונאמר נ
מסתבר  מאד .  עם  זאת  לא  הוכח  לנו  שהמערערת  עשתה  את  הדברים  במזיד,  של  בן  הזוג

רערת  קשרה  את  קשריה  עם  בן  זוגה  לאחר  שאמר  לה  שהוא  נמצא  בהליכי  גירושין שהמע
הו  אחר  במקרה  שהיא יששאשה  תקשור  את  חייה  עם  מ  סתברמלא  .  ומתכונן  להיפרד  מאשתו

כיון  שלא  הוכח  שהמערערת  פשעה ומ.  יודעת  שהאדם  נשוי  ועומד  להמשיך  להיות  נשוי
 . אם אכן כוונתה להתגייר אמיתית, גיורהף שקרה מה שקרה אין לקונסה ולמנוע א, במעשיה

, צערינושל,  הלך  הרוח  וההתנהלות  באומות  העולם)  או  יותר  נכון  לחושך(אור  ללבד  זאת  מ
רים מוגוכש,  בני  זוג  לא  רואים  את  נישואיהם  כנישואין  לעולם  ועד,  מדינת  ישראלבם  גפשה  

חושבם  מכיוון ב.  מערכת  יחסים  אחת  אין  הם  פוטרים  את  עצמם  מלקשור  קשרים  עם  אחרים
שהחלטתי  לסיים  את  מערכת  היחסים  הקודמת  אף  שהעניין  מתעכב  לעת  עתה  מבחינה  דתית  או 

 חברה  לא  מגנההלצערנו  ולבושתנו  .  איני  מרגיש  עצמי  מחוייב  למה  שלדעתי  חלף  עבר,  חוקית
ולפיכך  למרות .  שהדבר  לא  מוסרי  ושביםחזאת  ולכן  האנשים  הנוהגים  כך  לא    התנהלות  זו

מכיוון  שיש  שלא  חושבים  כך  אין  הם  מכירים  בחומרת ,  דבר  אינו  מוסריהדאי  שוו  שלדעתנ
שמהאי  טעמא  מגלחי  הזקן  לא  נפסלים )  ימן  קצוס(ת  "א  בשו"האיסור  וכדבריו  הנודעים  של  רעק

ומדת  ההחלטה ע,  צד  אחד  משעל  כף  המאזנים  כלכן  ו.מ"לעדות  והסכימו  עימו  האחרונים  ואכ
ומצד  השני  הסיכויים  הגדולים  שילדי ,    כך  לא  יקבלו  את  ילדיהא  לקבל  את  האם  לגרות  ואגבלש

נראה  לנו  שיש  מקום  לקבל  את ,  הצדדים  אם  נקבלם  לגיור  ישמרו  מצות  בקטנותם  וגם  בגדלותם
 .לה כהלכהתעואגב כך לגייר את אמם שהדבר יבטיח שגם גירותם , הילדים לגירות

ועדיין   בר  עבירה  ובא  על  הנכריתע  מנםאבן  זוגה  של  המבקשת  ,  מלבד  זאת  יש  להוסיףו)  זי
ורוצה ,  א  לפנינו  ואומר  שרוצה  לתקן  את  דרכיובוא  האך  היום  .  מחזיק  במעשיו  וקשור  בה

לאחר  הגיור  ינשאו  זה ו,  יירנהגונ  רצון  אמיתי  ואהגרות    לתברר  שרצונהיואם  ,  תתגייר  הנכריתש
 ואהדין ערבות ו,  ן  זה  בזהרי  כל  ישראל  ערביהו,  זה  אנו  מצילים  אותו  מעבירה  ב,לזו  ויחיו  בהיתר

לעזור  לחבירו  בקיום ו,  וכשלו  איש  באחיו)  טלדף  (חובה  למחות  כדאיתא  בשבועות  ה:  בתרתי
דין  ערבות   פיכך  על  כל  ישראל  ובית  הדין  בכללם  חלול).  א"עט  כדף  (ה  "י  בר"וכדברי  רש,  מצוה

וכבר ,  ר  בידינווהוא  הדין  שחובתנו  להצילו  מחטא  אם  הדב,  מחות  בו  שלא  יעבור  עבירהללגביו  
גדרי  חיוב  ערבות  שאינו  רק  לעניין  להוציא  את  חבירו  במצוה  אלא  אף ב,  א"הארכתי  במקו
וביארתי  שזה  הטעם  למה  ששנינו  בשבת  ובעירובין  שלפעמים  מצוה  על .  הירלהפרישו  מעב

ח סימן "או(ת בית יצחק "ועתה מצאתי שהדברים מפורשים בשו. האדם  לחטוא  כדי  שיזכה חברו
 :כתבש )יח
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 ומרים  אשע  פלא  דהיכאד'  תו  הכתבו  שזה  דדש  חברא  ד"  המריש  דדעו"
 ף  אמצוה  בייב  חחבירו  שכיון  ורבות  עטעם  מוא  הבירך  חיזכה  שדי  כטאח
 ."רבות עטעם מוזהר מואה

 :שכתב) ז סימן א ענף ב אות ט"העא(ת עין יצחק "עיין בשוו

) ט"  לףד  (שבועותו)  ז"  כףד  (סנהדרין  במרו  אערבות  דילתא  מהך  בהנהו"
 יזה  אחר  אהשתדל  לידו  ביש  דיכאה  ה"הל  ד"יו.  'כו  ומחות  לידם  ביש  בזהוד
 אין  דיכא  הף  אערבות  היוב  חכלל  בהוכ  ז"ג  דיסור  אכשול  מן  מהצילן  לצהע
 ."ן כעשו ילא שהם במחות לידוב

לפיכך  במקרה .  והיינו  כדברנו  שבכלל  הערבות  נכללת  גם  החובה  להפרישו  מאיסור 
רוצה  לתקן  הדברים  ואין  הוא  שונה  מרבים  הקושרים  קשרים  עם שהיר  צ  משלפנינו  שבן  הזוג

ם  בתשובתו  ולא  אומרים  לו "שאנו  מתירים  לגיירם  מטעמו  של  הרמב,  נכרית  ובאים  לגיירה
עם ,  ן  הזוג  אינו  אדם  מוסריבנו  מסכימים  שאאף  ש  ו,א"לפרוש  ממנה  כעובדא  דתשובת  הרשב

ויש  אפשרות ,  בחטא    עם  הנכרית  שדבק  בהולא  להוסיף  לחיות  תקן  חטאולפ  "רוצה  עככשזאת  
למא עבא  שבסבר  יתיתמהיכי  ,  אם  ייערך  הגיור  אנו  עוזרים  לו  לפרוש  מעברה  ול  פי  דין  לגיירהע

ם   שהרורבשני  ילדים  וה  כרית  הוליד  ממנננסיבות  העניין  אחרי  שדבק  בבשהרי  .  נמנע  גירותה
פשר  להפרידם  דרך  זו  עדיפה  על ואין  כוונתי  שאם  היה  א(אין  ביכולתנו  להפרידם  ו,  קשורים  בו

ה עימ  משיך  לחיותיכדי  שלא  ת  את  הנכרי  הלה  מבקש  לגייר  ו,)שהרי  טפלי  תלויים  בו,  גיור
חיות  שלא  בחטא  אם  מתכוונת  להתגייר  באמת לשנמנע  ממנו  אפשרות    היכי  תיתי  מ,יסוראב

 , מהחטאחברך ויינצלה כדי שיזכ מרינן לפעמים חטאאו רחטא חבבהרי  אפילו    ש.ולשמור  מצות
של  בית   טאחמקרה  זה  בין  אאך  ,  א  ראויים  ויש  בהם  חטאלמעשיו    ף  שוודאי  אכאהוא  הדין  וה

 . גיור לשם אישות ועל כל פנים גיור זה אינו שונה משאר. הדין אם יגיירוהו

עולה , אכן כוונתה להתגיירם שהתועלת שבגיור א. אפשרות לגיירההיש  לבדוק   ודאי  פיכךל
ובפרט שכפי שכתבנו לעיל הסברא . יורת שעשתה מעשה לא מוסרי לגיורעל הנזק שיש בקבלת ג

 .אינה הכרחית ואינה מוכחת

ולכאורה  היה  מקום  לומר  שבמקרה  שלפנינו  שבן  הזוג  דבק  בשאט  נפש  בנכרית  אין  אנו )  חי
" לעיטהו  לרשע  וימותה",  ואדרבה  נימא  איפכא  שמכיוון  שמתכווין  לחטוא,  אחראים  כלפיו

 ):א"דף סט ע(ק "והובא בב) א"מ ה"פ(ני וכדאיתא במעשר ש

 דמה  אהמ,  דמה  אי  כימנאס,  דמה  אקזוזות  בותו  אציינין  מיו  הבעי  ררםכ"
 -  רלה  עשלו  ;ינה  מאיתהנויי  לרי  שפרקא  מי  כמי  נאי  הףא,  ינה  מנאה  היכאא
 יה  בלית  דאי  הףא,  ינה  מנאה  האין  שרסית  חהמ,  חרסית  כימנאס,  חרסיתב
 י  כשופך  וממחהו,  עצמות  כחיור  דימנאס,  סיד  ב-  ברות  קשלו  ;יניה  מנאהה
 הפקרד,  שביעית  ב-א  "דב:  מליאל  גן  במעון  שבן  רמרא  ;פי  טניחוור  דיכיה
 ." ימות ורשע ללעיטהו ה- בוע שני ששאר בבלא, ינהונ

מנם  יש  לומר  שבמה  דברים  אמורים  דווקא  בסתמא  כשרוצה  לעבור  עבירה  כגון  התם א
אף  שגם  אם  לא  נעזור  לו ,  ו  שנעזור  לו  שלא  יעבור  עבירהאבל  במי  שמבקש  מאיתנ,  שהוא  גוזל

אם  במה  שנשמע  לו  לא ,  בזה  יש  לומר  דשמעינן  ליה  ולא  דוחים  האבן  אחריו,  ימשיך  לעבור
שהתיר  מטעם  זה )  ו  סימן  ב"ח(ת  דברי  מלכיאל  "ומצאתי  בשו.  נעבור  אנחנו  ולא  נתיר  לו  איסור

ימשיכו  להפעיל  את  החנות  בשבת  ללא מ  ש"לערוך  שטר  בין  בעל  החנות  לעובדיו  הנכרים  ע
 :ל"וז, נוכחותו
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ד  שיש  שם  יהודים  שפותחים  חניותיהם  בשבת  ויש  להם  משרתים  נכרים "ע"
 .אם נכון שיעשו שטרי מכירה למשרתיהם על חניותיהם

כ  אין  חפצים  בתקנה "נה  כיון  שפותחים  חניותיהם  אף  בלא  שטר  מכירה  אה
וכל  העצות  שנמצא  בדברי .  'וכוהלעיטהו  לרשע  '  ק  סט"ל  בב"ז  אמרו  חז"וע

ת  לא  דברה "ל  גבי  יפ"ש  חז"ל  לעניני  שבת  וכדומה  הוא  מעין  מ"רבותינו  ז
תורה  אלא  כנגד  יצר  הרע  כדי  שלא  יבוא  לידי  איסור  חמור  אבל  מי  שכבר 

פירשו '  ק  סט"בב'  אכן  הלוא  התוס.  עבר  במזיד  אין  לנו  לחפש  תקנות  עבורו
ג "ח  שעושים  תקנה  אף  לרשעים  ובפומוכ,  דצנועין  איירי  בשאר  ימי  השבוע

שאין  אנו  אחראין  לרמאים  לעשות  תקנה  עבורם  שלא   יוסי  ל  לר"דדמאי  ס
ק "ש  ובב"ה  שמע"ג  דפ"י  ורשב"יכשלו  באיסור  ואיתא  שם  בירושלמי  שר

ומוכח  שצריך  לעשות ,  ש"י  ע"ל  שם  דגלא  כר"ואנן  קיי,  אמרו  דבר  אחד'  סט
נתם  שרובם  אינם  בני  תורה וגם  כי  במדי,  תקנה  לחוטאים  שלא  יחטאו  עוד

ואף .  ודעים  חומר  האיסור  יל  שהם  כשוגגים  לפי  שאין"ואף  המזידים  י
ל  דהוי "ד  י"מ  בנ"מ,  ד  דאבות  שששגת  תלמוד  עולה  זדון"דאמרינן  בפ

ק  וקרוב  לדמותם  לתינוק "כשוגגים  כידוע  שרובם  רחוקים  מחוקי  תוה
 .ט דהוי כאונס"ל בשבת ס"ם דאיכא ס"שנשבה בין העכו

 פ  נראה  עיקר  שנכון  לעשות  שטרי  מכירות  כדי  להצילם  מאיסור  גמור"עכו
ז  לעשות  כמה "עוד  כי  כאשר  הם  מוכרים  בחנות  בשבת  באיסור  נמשכים  עיו

חללים  שבת  הכל  אחד   מכי  חושבים  שאחרי  שכבר,  איסורים  בחילול  שבת
פ  אין  לעשות  שטר  מכירה  רק  כשיקבלו  על "ועבירה  גוררת  עבירה  ועכ.  להם

, שבת להחנות ושלא להתערב כלל בעסק בכל יום השבת בבואועצמם  שלא י
אבל  אם  יבואו  גם  הם  בחנותם  אזי  אין  תועלת  בעשיית  שטר  מכירה  אחרי 

כ  יחלל  שבת  וזה  מסור  כפי  ראות  עיני  הדיין  אם  בעל  החנות  יזהר "שגם  אח
 .שלא לעסוק בעצמו בחנות או לא

ז  יקחו  כולם  נכרים "כי  עי,  באמת  יש  בזה  עוד  מכשול  בעשיית  שטר  מכירותו
לעוזרים  במסחרם  כדי  שיוכל  לסמוך  עליו  בשבת  והלא  גם  בלעדי  זה  מצב 

והם  מוגבלים  בכמה  דברים  אשר  אינם  מתקבלים ,  י  בפרנסתם  דחוקה"אחב
א  כי  אם  לא  נעשה "אבל  באמת  ז,  לשום  משרה  ולמה  נגרום  אנחנו  עוד  יותר

י "ו  עוזרים  מבנאזי  יחללו  שבת  גם  בעצמם  ויקח,  י  שטר  מכירה"להם  היתר  ע
ל  בתוספתא  דמעשר  שני "והם  יחללו  שבת  בעסקם  ועל  כגון  זה  אמרו  חז

אבל ,  י"ז  יקחו  לעוזרים  מבנ"ג  השכרת  מעות  ואבדת  נפשות  כי  אולי  עי"בספ
מ אם "ד שנכון לעשות שט"נגרום להם לחלל שבת ולטמא נפשותם ולזה נלע

 ".כ לא יחללו שבת"ברור לו שאח

שהתיר  למכור  החמץ  של  מי  שאף  אחרי ,  )ב  סימן  צא"ח  ח"וא(כן  כתב  גם  באגרות  משה  ו
 :ל"וז, המכירה יסחרו בחמץ אם יזדמן להם

ט "מק'  סיח  ב"ו  אשה  מגרות  אספרי  בכתבתי  שה  מל  עערתו  הדבר  בנהה"
 זה  מימכור  ששוד  חהחנוני  ונהוג  כרבי  ה"  עמצם  חמוכרים  ההחנוניםש
י "  בל  עבר  עלקח  שה  מל  עלא  אמכירה  הבטלה  נאמ  ל"מ  שפסח  בחמץה
, ו  לנזדקק  שזה  מרויח  נמהה  ד"תר  כהערה  שגוזל  כו  אחדש  מקונה  כהואש
 ליו  עעבר  שמץ  חאיסור  בכשלו  ילא  שפסח  החר  אמנו  מלוקחים  שאלו  לנהה
 יקח  שד  עראה  יל  בל  עעבור  ילא  שרויח  יוא  הגםו.  יוח  רוא  הדאי  ופסחה
 א  לשלקח  כהנאה  בנאסר  שיון  ככירתו  מיכ,  קונה  היאכלם  שד  ערק  והםמ
. עבור  יא  לנשארים  הל  עבלא,  ביתו  לקונה  הלקח  שחר  אף  אלו  שהיא  ולהח
 כזיתים  הל  עלא  אעבור  יא  לכשמכר  ולאו  בזית  כל  כל  עעבור  יא  הה  זבלאו

 לא  דנאי  תיכא  אא  התיאבון  לומר  מק  רהוא  שכיון  משבילו  בם  גלכן  וקנהש



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

26 

 ק  רהוא  דסתברג  מ"רשב  לאףו,  ט"  סףק  ד"ב  בימות  ורשע  ללעיטהו  הבריס
 רשע  הם  אבל  ארשע  השביל  ברלה  עהוא  שציין  להטריח  לחוייב  מאינוש
 איסורין  הל  עיעבור  שיודעין  שף  ארבה  היסורין  אעבור  ילא  שתקן  לוצהר
 דאיתא  כהחיותו  לחייבין  שתיאבון  להוא  שכיון  שודהג  י"שב  רם  גהן  ממעטב
 ."ו להזדקק לריכיןז צ" מף דגיטיןב

אלא  ניענה ,  לא  נימא  הלעיטהו  לרשע  וימות,  יורוצה  להכשיר  מעש  שאף  אנו  נאמר  שמכיוון 
 .לו לבחון האפשרות לגייר את המערערת

פסק  דיננו  קובע  שהנימוק  שאין .  פסק  דין  עקרוני  ואהפסק  דיננו  ,  ובתנו  לחזור  ולהדגישח
יכול  אמנם  לשמש  לפעמים ,  לבחון  אפשרות  הגיור  בגין  מעשים  לא  ראויים  שעשה  המתגייר

עם  זאת  נימוק  זה  לא  יהווה  בהכרח  נימוק  יחיד  ומכריע .  התגיירנימוק  מספיק  לדחות  הבא  ל
אחד  מהנימוקים  שיובאו  בחשבון  אחרי  בדיקת  נסיבות   ואהימוק  זה    נ.לדחות  הבקשה  לגיור

ולפיכך  חובה  לבדוק  גם  כוונתו .  המקרה  וההשלכה  שתהיה  לדחיית  הבקשה  על  גורמים  נוספים
ם  זאת  בית  דיננו  לא  בדק ע.    של  הילדיםהתנהגותו  הצפויה  והנהגתם  הצפויה,  של  המתגייר

ואם יתברר שבנסיבות . לגיור ית הדיןבי "דבר זה ייעשה ע, באופן פרטני כוונותיה של המערערת
ועתה  להתרשמות ,  העניין  אחרי  שהמערערת  קשרה  קשריה  עם  יהודי  הולידה  ממנו  שני  ילדים

גיירה  אחרי  כל  הבדיקות יש  ל,  רצונה  לגיור  כנה  ולהתרשמותם  היא  תשמור  מצוות  ית  הדיןב
 . הנזכרות

 רב שלמה שפיראה

 מצטרפים למסקנה

 ץ"אהרן כ. רב אה רב אליעזר איגראה

ולהורות ,  נראה  לנו  לדחות  את  הכרעת  דינו  של  בית  הדין  לגיור,  לאור  כל  האמור  לעיל

ואם ,  לבית  הדין  לגיור  בהרכב  אחר  לבדוק  האם  כוונתה  של  האם  לגיור  אכן  כוונה  אמיתית

 .ר את האם ואת הילדיםכן לגיי

 .חר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםאהחלטה מותרת לפרסום לה

 ).30.11.2017(ח "ב בכסלו התשע"יתן ביום ינ

 פיראששלמה ב רה אהרן כץ' רב אה רב אליעזר איגראה


