
 יוחנן בהגמהר"מ זצ"ל סופר
 אבדק"ק ערלוי יצ"ו

בעיה"ק ירושלים תובב"א

בס"ד, ט' אלול תשס"ח

שלומים מרובים כטל וכרביבים לכבוד נכדי היקר והדגול ידיו רב לו במלחמתה של תורה, זך הרעיון ומתגבר כמעין, הרב 

המאוה"ג מוה"ר משה קליין שליט"א, בן לאותו המובהק גאון מגדולי פוסקי הדור כקש"ת מחו' מנשה קליין שליט"א 

אבד"ק אונגוואר.

יקר ראתה עיני תכריך כתבים מלאים מלחמתה של תורה, מעוטר בחריפות ובקיאות  אחדשה"ט באהבה רבה. - הן כל 

גדולה, ביאורים עמוקים ורחבים כהררים בה' גרים החמורים בעקיפים ובמישרים, הכל מסודר בסידור יפה אף נעים, דבר 

דבור על אופניו איש על מחנהו ואיש על דגלו מיוסדים על אדני השכל וההגיון, כאן רואים הכל כמה צדקו דברי חז"ל 'קנקן 

חדש מלא ישן', ובטוחני שרבים יתענגו ברב טוב הטמון בחיבור זה רב הכמות והאיכות.

והננו בתפילה לעני שלא ימוש ספר התורה מפיך ומפי זרעך, ותזכה לישב בחצרות בית ה' ולהפיץ מעינותיך חוצה כהנה 

וכהנה, להגדיל תורה ולהאדירה מתוך רב שלו' ועושר וכבוד וכט"ס.

כ"ד זקנך מוקירך ומכבדך אוהבך בלב ונפש

 הק' יוחנן סופר



 מנשה הקטן
 אבדק"ק אונגוואר ור"מ דישיבת "בית שערים"

ברוקלין נ. י.

ד' לחודש אני לדודי ודודי לי. התשס"ח. ירושלים עיה"ק

 מע"כ היקר מאוד נעלה הרב הגאון וכו' כש"ת מו"ה ר' משה שליט"א

 בעמ"ס קובץ קונטרסים )על עגונות( וכו' וספר פלתי המבואר.

ר"מ בישיבתנו, וראש הכולל.

אחדשה"ט באהבת אב לבנו

ורבין, ואתה מתכונן  וגם אני שמח על הידיעה אשר ב"ה דברי תורה פרין  לו,  כי עבד נאמן קראת  ישמח משה במתנת חלקו 

להוציא לאור ספר חדש מספרך אשר כתבת, והוא ספר הלכות גרים אשר בו אספת ודנת ברוב ההלכות והספקות בהלכות אלו 

שנוהגות בזמנינו עד ביאת המשיח שיתגלה לנו במהרה, דאז לא יצטרכו לברר אם כוונתו לשם שמים, דמשיח צדקנו יבדוק אותו 

על ידי הריח, וכפי שאמרו חז"ל בסנהדרין )צ"ג( דמורח ודאין, דכתיב )ישעיה י"א( והריחו ביראת ה' )דהוי כמלאך, ואולי גדול 

ממלאך, עיין מהרש"א שם, וכמו שאמרו דגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת(, וזהו הכוונה למה שאמרו חז"ל במס' יבמות 

)כ"ד( אין מקבלין גרים לימות המשיח וכו' )ועיין ילקוט שמעוני פרשת בא ובתש' משנה הלכות מהדו"ת סי' קפ"ט(.

וכאן המקום לעורר על גודל האחריות של המקבל על עצמו לעסוק בהלכות אלו, שכשעוסק בהלכות אישות אמרו "כל מי שאינו 

יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם", וזה נאמר בעם אחד, שמא יפגע ביוחסין ויתערבו כשרים בפסולים, וכל שכן 

)ובפרט שמעורב בהם מזרע עמלק  גוי ומממלכה אל עם אחר,  העוסקים לגייר ולקבל מעם לעם, ולהוציא ולהכניס מגוי אל 

שמצוה למחות את שמו והוא מן המותרים אחר שבא סנחריב, ומחר אומרים לו אחינו אתה, ועיין בב"ב העונש על שאמרו לעבד 

אחינו שנעשה למלך(.

והנה עברתי על רוב הספר ונהנתי מאוד, ובפרט מן הפלפולים שואל ומשיב עולה ויורד בים התלמוד, ובמילתא דעבידא לאיגלויי 

כולי עלמא נאמנים דלא משקרי, ועיין נימוק"י )יבמות( שכתב, דמילתא דעבידא לאיגלויי  הו"ל כאנן סהדי, ואתם ידידי הנאמנים 

פוק חזי זה ספר שלישי מבני היקר שליט"א, ושלישי הוא מן המובחר )עיין שבת פ"ח(.

והנה קיצרתי מאוד בשבחים, ורק לזרז אתכם ידידי ותלמידי החשובים בואו בשיר ותודה להשי"ת שזכינו שנוסף עוד נדבך על 

ספרי מכון משנה תורה, חיזקו בתורה הנתונה מסיני, כי כבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא, והרבה ענינים שנגע בהם פלפלתי 

בהם ומצאתי את לבבו כלב האר"י בס"ד, ועוד קיצרתי כי בעונ"ה אינני במצב הבריאות ה' ישלח לי רפואה שלימה בתוך שאר 

חולי ישראל.

ואתה בני, אין לי מה להוסיף, רק צלח ורכב על אמת, הפוך בה והפוך בה דכולה בה, ומינה לא תזוע ותרום קרנך אכולה כרכא.

אביך הנאמן המתפלל בעדך ובעד כל משפחתך לטובה בברכת כוח"ט

מנשה הקטן

עבד לעבדי ה' 
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מילין זעירין

הלכות גרות מעצם מהותם הם מהלכות החמורות והקשות שבמקדש, בהם תלוי טהרת היחוס וקדושת עם ישראל, ומן 

הדין היה שיהיו הלכות אלו מסורות ביד גדולי ומאורי הדורות, להם ניתנה רשות להורות מי לקרב ומי לרחק, ולהעמיד 

הלכה על תילה בשאלות המצויות בענינים אלו.

אכן, ברבות העיתים בהיות ישראל פזורים בכל קצווי ארץ יד רבים ממשמשים בהלכות אלו, וכלשון הקדמונים 'המורים 

החזקה(  ליד  )הקדמה  הרמב"ם  כתב  וכבר  הצורך.  די  ספר  עלי  מסודרות  אלו  הלכות  ואין  מועטים',  והיודעים  מרובים 

"בזמן הזה תכפו צרות יתירות ודחקה שעה את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבוננו נסתרה, לפיכך אותם הפירושים 

מעט  אלא  כראוי  עניניהם  מבין  ואין  בימינו,  נתקשו  מבוארים,  דברים  שהם  וראו  הגאונים  שחיברו  וההלכות  התשובות 

במספר".

ואם בימיו של הרמב"ם דור דעה הוא כך, מה נענה אנן עניי בתריה, ובפרט בהלכות אלו שלא נתפרשו די צורך בידי גדולי 

הדורות האחרונים מחמת שלא היה הדבר מצוי כל כך, ומחמת רדיפת השלטונות ומניעת הצנזורה, ובמקרים המועטים 

שהיה הדבר בא לידי מעשה נערכה הגרות בחשאין בפני גדולי הדור יודעי דת ודין.

בספרים,  בינותי  הוא,  ברוך  וגואלי  צורי  חי  א-ל  על  ונשענתי  חוצני  ניערתי  כתוב,  ספר  במגילת  באתי  נא  הנה  כן  על 

עצה  בינה  מהם  הדור  גדולי  ושימשתי  זכיתי  ואחרונים,  קדמונים  הפוסקים  מדברי  גורנה  כעמיר  וקיבצתי  ראיתי  תרתי 

שיהיו  ומתוקן,  נאה  ובסדר  ברורה  בשפה  הדברים  לסדר  הקדושים  אבותי  בזכות  בו  להתגדר  לי  הניחו  ומקום  ותבונה, 

כל. בפי  ומבוארות  סדורות  אלו  הלכות 

מודה אני על העבר וצועק אני על העתיד, שיזכני הקב"ה שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ונזכה לביאת משיח 

צדקנו במהרה בימינו אמן סלה.

אזמרה לא-לי בשירה

מ  זמור לתודה אשירה ואזמרה לאלוקי בעודי

ש  שוני יגדל לעבדו הפליא חסדו לערבי

ה  ן וכל אלה נתת רצה שירתי בתום וביושר מחוללי וצורי

ב  צל כנפיך רננות נרנן ונודה, סובל ונושא סעדי ושברי

נ  סתרות לפניך גלוי כמו נגלות, לכן יתגאה יוצר אורי

מ  ושל עולם בגבורה משיחי שלח ושמח לבבי

נ  אור ואדיר אל תעלם אזנך לרווחתי לשועתי

ש  כון תמיד בקרבנו, טהור יושב בסתר עליון הקשיבה רינתי

ה  ושע ה' כי ידך לא קצרה ובקראי האזינה לבקשתי
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תוכן הענינים
המצויין בכוכבית מובא בהערות

---------------------------------------------------------------------------------------- יא פתח דבר

יבטל  היאך  קרבן  הגרות; *הפריש  בחלות  מעכב  אינו  בזמנינו  וקרבן; הקרבן  טבילה  מילה   - הגרות  חלקי  ג' 

הפרשתו;

----------------------------------------------------------------------- יז פרק א הגר הראוי להתגייר

קבלת גר הבא שלא לשם שמים; חובת בית הדין לחקור אחר כוונת הבא להתגייר; חובה לברר אחר כוונתו 

אישות  לשם  הבאה  ממון; *גיורת  או  אישות  לשם  בא  לא  אם  אחריו  ומקורביו; הדרישה  ידידיו  חוג  בקרב 

האם  שמים  לשם  שלא  זר; גרות  מניע  להתגייר  בהחלטתו  מעורב  שהיה  נדה; גר  איסור  על  חשודה  האם 

הלכה  אישות,  לשם  הבא  גר  קבלת  שמים; איסור  לשם  שלא  שנתגייר  לגר  קידושין  סידור  למפרע;   בטלה 

של  דין  הגרות; בית  בחלות  מעכבת  האם  בזמנינו  אישות  לשם  הגרות; *גרות  חלות  מעיקר  או  הדין  לבית 

מדאורייתא; לא  או  מדרבנן   - אישות  לשם  לקבל  אישות; *האיסור  לשם  הבא  גר  מקבלים  האם  הדיוטות 

ביצוע  עד  הדין  לבית  בואו  מיום  תמימה  שנה  המתנת  שמים; מנהג  לשם  בא  האם  הצורך  די  להם  נתברר 

גרים  העוה"ב; קבלת  בשכר  לזכות  כדי  להתגייר  בשלימות; הבא  מצוות  קבלת   - הגרות  דין  הגרות; יסוד 

נח; בא  בני  מצוות  ז'  בנכריותו  שביטל  תערובת; גר  נישואי  הנשואים  זוג  תקיפה; בני  ישראל  שיד  בזמן 

להתגייר בעת סכנה שמן הנמנע לשמור תרי"ג מצוות; אימוץ גר קטן; *עדיפות לאמץ יהודי; *לאמץ בת ולא 

בן; גר קטן שלא יגדל בבית שומרי תורה ומצוות; כאשר האב המאמץ מתחייב לשולחו למוסד תורני; קבלת 

חשש  בהם  יש  כנכרים; האם  או  כיהודים  קראים  של  הקראים; דינם  ממשפחות  גרים  מום; קבלת  בעל  גר 

בפניו  הגר; לתאר  את  לדחות  מגרמניה; החובה  גרים  הזה; *קבלת  ובזמן  מעמלק  גרים  ממזרות; קבלת 

לבא  מתנות  להתגייר; נתינת  הבא  ובגר  גוי  עם  תורה  פעמים; לימוד  ג'  הגלות; דחייתו  בעת  ישראל  צרות 

לבא  וציצית  תפילין  מיתה; נתינת  חייב  ששבת  הגרות; גוי  קבלת  קודם  המצוות  בשמירת  להתגייר; דינו 

גר הנזקק לטובתו של בעל הבית לגר המכבד  בין  יום טוב בבית ישראל; *חילוק  להתגייר; להזמינו לסעודת 

לאם  גויה  של  מביצית  אסורות; נולד  מאכלות  בשבת; להאכילו  להיות  שחל  בהגיעו; יו"ט  המארח  את 

מן  לה  הנולד  הישראלית  מלאכותית; בן  הפריה  המולידה; *דין  באם  ההולדה  איבר  כל  ישראלית; *הושתל 

הנכרי לענין גרות, והאם מותר בבת כהן; למולו בשבת; *הזרעה מלאכותית האם פוסלת מן הכהונה; *ספק 

נולד מן הראשון ספק מן האחרון - לסמוך על בדיקות הרופאים; ישראל שנולד לו בן מן הנכרית - להשתדל 

לגיירו; נתגייר ובניו עמו האם מוטלת עליו חובה למולם;



תוכן העניניםהלכות  גרים�

------------------------------------------------------------- לט פרק ב דין קבלת המצוות והודעתם

יש  מצוות  שתרי"ג  וחמורות; *ללמדו  קלות  מצוות  ע"ז; הודעת  ואיסור  ה'  יחוד   - האמונה  עיקרי  הודעת 

אינה  מצוות  ועונשיהן; הודעת  מצוות  צדקה; שכר  מצות  עניים; ללמדו  מתנות  דיני  בתורה; הודעת 

מעכבת; קבלת מצוות האם מעכבת בחלות הגרות; קבלת מצוות בפני בית דין; *קבלת מצוות האם מחייבתו 

דין; קיבל מצוות משום שדרכיה ישרו בעיניו  וטבילה שלא נעשו בפני בית  להשלים את הליך הגרות; מילה 

ולא בכדי להמנות על קהל עבדי ה'; קבלת מצוות - קבלה לקיים פרטי המצוות או אמונה באמיתות התורה 

דין  לבית  אחד; הלכה  מדבר  חוץ  מצוות  עליו  שקיבל  יהודה; גר  לרבי  סומא  לענין  מסיני; *נפק"מ  המסורה 

או מעכב בעצם החלות; *לחלק בזה בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן; לא קיבל אחת מן המצוות מחמת 

בקבלת  ושיור  המצוות; *תנאי  מן  אחת  חובת  עליו  תחול  שלא  בעלמא; התנה  חומרא  אלא  שאינה  שסבר 

וודאי יחטא; *ניכר ממעשיו שאינו מקבל אחת מן  המצוות; אמר שיודע בנפשו שלא יעמוד בפני יצרו הרע 

ג' מצוות חמורות; לא קיבל אחד ממנהגי חז"ל; לא קיבל עליו  המצוות; אמר שאינו מקבל עליו לההרג על 

שלא להרהר בעבירה; קבלת מצוות לאחר זמן; *הקדמת הטבילה לקבלת מצוות; נכרית הנשואה לכהן ודעתה 

להנשא לו אחר הגרות; אמר אחר גמר הגרות שלא היו פיו וליבו שוים בקבלת המצוות;

------------------------------------------------------------ נא פרק ג דין מעשה הגרות בפני בית דין

מעשה הגרות בפני בית דין; האם עליהם לראות בעיניהם או די בנוכחותם במקום בעת המילה והטבילה; קבלת 

מצוות שלא בפני בית דין; מילה וטבילה שלא בפני בי"ד; קבלת גרות ביום ולא בלילה; בית דין שעברו וקיבלו 

כבמילת  פסולה  אינה  מדוע  בלילה  בלילה; *מילה  והטבילה  והמילה  ביום  המצוות  קבלת  בלילה; נעשתה 

וטבילה  בלילה  ביום; מילה  והפריעה  בלילה  הערלה  בלילה; הסרת  והפריעה  ביום  הערלה  ישראל; הסרת 

אחר  הגר  בלילה; מילת  קטן  גר  לכתחילה; קבלת  דרבנן  השמשות; *ספיקא  בין  בזמן  וטבילה  ביום; מילה 

דייני בית הדין לקבל  דין באמצעות מתורגמן; חובת  עלות השחר קודם הנץ החמה; קבלת מצוות בפני בית 

גרים; מקומות שנהגו שלא לקבל גרים בתחומם; *עברו על תקנתם וקיבלו גרים האם יש תוקף לגרות זו; דיין 

שציוהו אביו שלא לעסוק בקבלת גרים; הבית דין הראוי לקבל גרים; הצורך בשלושה דיינים הכשרים לעסוק 

בחקירה  די  מדקדקים  שאינם  דין  בית  בפני  מצוות  חכמים; קבלת  תלמידי  שיהיו  צריך  ממונות; האם  בדיני 

והדרישה אחר המתגיירים בפניהם; בית דין המורכב מדיינים גרים; נתגייר בפני בית דין פסול האם צריך הטפת 

גרות; טבל בפני שלושה  דין של  יחד בבית  ותלמיד לשמש  דם ברית; היה אחד הדיינים קרוב או פסול; רב 

ולא נתכוונו לשמש לו כדיינים; נתגייר בפני שלושה וסבורים היו שאינם אלא עדים; נתגייר בפני בית דין שלא 

בהסכמתם; *נתגייר בידיעת אחד מן הדיינים; להוסיף יותר מג' דיינים; נימול בפני בית דין אחד האם רשאי 

לטבול בפני בית דין אחר; נטילת שכר על עשיית הגרות; *שכר על פיסוק טעמים; הקדמת הגרות קודם חצות 

היום; גר שנתעורר ספק בגרותו להורות בדינו בשבת ויו"ט; חובת הגר בכבוד בית הדין שגיירוהו;

---------------------------------------------------------------------------- סז פרק ד דיני מילת הגר

מילה לשם גרות; נימול לשם מצוה שלא לשם גרות; מוהל שהיה סבור שמל ישראל; *הטפת דם ברית ביום 



� תוכן העניניםהלכות  גרים�

כדי  כן  הדבר  שאין  אוזניהם  לגלות  יהודים  שהם  סבורים  מילה; *היו  מצות  קיום  לשם  גוי  לגרות; *מילת  ח' 

עשיית  המילה; אופן  קודם  וחמורות  קלות  מצוות  גוי; הודעת  שהוא  לו  שנודע  כשרות  שיתגיירו; *משגיח 

לו  שנכרת  מחלה; גר  חשש  כשיש  בכלי  המציצה; מציצה  המילה; דין  את  מעכבין  שאין  המילה; ציצין 

הגיד; מחלה במקום הגיד האם נחשב כמי שנכרת; גר שהמילה סכנה לו; לסכן נפשו כדי להתגייר; מילת הגר 

תחת השפעת הרדמה; הקדמת המילה לטבילה; *בהרת במקום המילה; נימול שלא בפני בית דין האם צריך 

על  מהול; ברכה  כשהוא  שנתגייר  בגר  ברית  דם  הגר; הטפת  למילת  ישראל  מילת  ברית; קדימת  דם  הטפת 

הטפת דם ברית; נימול בגיותו וטבל לשם גרות וקידש אשה קודם שהטיף דם ברית; נימול לשם גרות וחזר לסורו 

קודם שטבל ובא עתה להתגייר האם צריך הטפת דם ברית; אופן עשיית ההטפה; מקום ההטפה בגיד; *נצרר 

הדם; הטפת דם ברית ביום ולא בלילה; הטפת דם ברית בפני בית דין; הקדמת ההטפה לטבילה; מילה על 

ידי אשה או קטן; מילה על ידי גוי; חילוק בזה בין מילת ישראל למילת הגר; מילה על ידי עצמו; גר שמל ולא 

טבל האם כשר למול; מילה על ידי מומר לתאבון ולהכעיס; מילת הגר בשבת; מילת הגר ביום טוב שני של 

גלויות; מוהל בן חו"ל הנמצא בא"י, למול מילה שלא בזמנה כשאין מוהל אחר, ובמילת הגר; נימול בשבת האם 

צריך הטפת דם ברית; מילה ג' ימים קודם השבת; *האם צריך ג' ימים שלמים; *חל יו"ט שני ד' ימים קודם 

גר  בשכר; קבלת  לרפואה  גוי  גרות; מילת  לצורך  שלא  גוי  הימים; מילת  באותם  נימולים  השבת; *כשרבים 

טומטום ואנדרוגינוס; כיסוי הערלה בעת ברכת המילה; נוסח ברכת המילה; *זמן אמירת הברכה קודם המילה 

או לאחריה; אחיזת הערלה בעת המילה בקטן ובגדול; *טעימה מן הכוס בין הברכות; ברכת להכניסו במילת 

הגר; האם על הגר לצאת ידי חובתו בברכת המילה; מילת שני גרים קטנים יחד;

------------------------------------------------------------------------- פט פרק ה דיני טבילת הגר

לעשותה  יש  האם  הגר  הגר; טבילת  לטבילת  הכשר  המילה; המקווה  ממכת  שיתרפא  אחר  הגר  טבילת 

במים חיים; הקדים טבילתו למילתו; מנהג מקומות שהגיורת מתענה קודם קבלת הגרות; טבילה בפני בית 

ארץ  בין  בזה  טוב; חילוק  ויום  בשבת  הגר  ערבית; טבילת  הקהל  שהתפללו  אחר  בלילה; טבל  דין; טבילה 

ישראל לחו"ל; טבילת הגר בערב שבת; טבילת הגר בחולו של מועד; עיון וחפיפה קודם טבילת הגר; *הערלה 

הגרות; שיער  קודם  השערות  ורגלים; גילוח  ידים  צפרני  הגוף; קציצת  במיעוט  לטבילה; *חציצה  כחציצה 

בית הערוה האם חוצץ בטבילת הגיורת; אכילת בשר ביום הטבילה; כתובת קעקע; זהירות מעצימת העיניים 

והשפתים בעת הטבילה; הודעת מצוות קלות וחמורות בעת הטבילה; כוונת הטבילה לשם גרות האם מעכבת 

בחלות הגרות; טבילה לשם קרי האם עולה לו לשם גרות; טבילת הגיורת בפני בית דין ואופן קיומה; פריסת 

יריעה רחבה בטבילת הגיורת או טבילה בבגד רחב; הודעת מצוות כנגד שערותיה; חובת הודעת מצוות "חלה 

נדה והדלקת הנר"; דרך טבילת האשה; טבילה בכובע דק למניעת יציאת השערות מן המים; טבילת פנויה 

לעשותה תוך ימי ראייתה; טבילה בנהרות; רחיצה במים שאובים אחר הטבילה;

----------------------------------------------------------------------- קא פרק ו דיני ברכת הטבילה

זמן אמירת ברכת הטבילה; בירך קודם הטבילה האם חוזר ומברך לאחריה; נוסח הברכה בגר גדול וקטן; ברכת 

הבי"ד  שיאחזוהו  צריך  קטן; *האם  גר  בטבילת  הברכה  אמירת  דין; זמן  בית  ידי  על  קטן  בגר  הטבילה 



תוכן העניניםהלכות  גרים�

בידיהם; ליבו רואה את הערוה; הנחת הזרועות כנגד הלב; ליבו רואה את הערוה בטבילת אשה; נגיעת כפות 

הידים במקומות המכוסים בעת אמירת הברכה; חיבוק זרועות בעת הודעת המצוות; כיסוי הראש בעת אמירת 

הברכה; מקוה שמימיו חמים לברך בתוכו; גר שאינו מבין את נוסח הברכה יברך בלשון הקודש או בלשון לע"ז 

המובנית לו; בירך בלשון לע"ז ולא הבין את תוכן הברכה; ברכת שהחיינו אחר הטבילה; *ספק ברכות בברכת 

שהחיינו; דברי השבח והפיוס שאומרים לו אחר גמר הגרות; גר שנתעורר ספק בגרותו; הבא מארץ העמים 

וספק לו האם אמו מישראל, האם טובל בברכה; עצה בזה לגיורת;

------------------------------------------------------------------- קט פרק ז דיני הגרות בעובר וקטן

נימול  זה; האם  בעובר  גרות  לשם  לעוברה; מילה  טבילתה  עולה  האם  גרות,  לשם  שטבלה  מעוברת  דין 

בגרותו  מילתו; למחות  בעת  דין  בית  השמיני; נוכחות  יום  קודם  נימול  ללידתו(; האם  הח'  )ביום  בשבת 

הנץ  קודם  ישראל; למולו  כמילת  או  הגר  כמילת   - במילתו  הברכה  לישראל; נוסח  כדיין  לכשיגדיל; לשמש 

שאינה  דעתה  וגילתה  נפשו; טבלה  להצלת  שבת  לו; לחלל  האסור  דבר  לו  בממזרת; לספות  החמה; דינו 

רוצה שתעלה טבילה זו לולדה; טבלה שלא בפני בית דין האם הועילה טבילתה לולדה; טבלה ולא ידעו בית 

דין שהיא מעוברת; היו לה שני עוברים במעיה האם יש ביניהם דין אחוה; מעוברת שטבלה האם בנה חייב 

בפדיון הבן; טבלה תוך מ' ימים ראשונים לעיבורה; גרות קטן על דעת בית דין; מדאורייתא או מדרבנן; קבלת 

גרות ע"י בי"ד עבור קטן בעל כרחו; *האם כל ישראל רשאים לגיירו בעל כרחו; קטן שאין לו אב ואם; ישראל 

שנולד לו בן מן הנכרית לגיירו שלא מדעת האם; למולו לשם מצוה; האם יש כח ביד בית דין לגייר קטן ע"פ 

בקשת הוריו המאמצים; קטן המתגייר על דעת בית דין האם צריך לזכיית בית דין; מילת קטן על דעת בית 

דין; אימתי מטבילין קטן המתגייר על דעת בית דין; זמן קריאת שם לקטן זה; קבלת גרות לחרש וקטן; חרש 

שנתלמד בשפת הסימנים; נימול כשהיה בן דעת ונשתטה האם רשאים להטבילו; מחאת גר קטן; אופן עשיית 

המחאה; גר שגדל בבית שאין מקפידים בו על שמירת המצוות והלך בדרכיהם האם מהווה הדבר מחאה לבטל 

הגרות; גר קטן שנתגייר אחר שעמד על דעתו האם יכול למחות בגרותו; לסמוך על חזקה דרבא לקבוע שלא 

כמה  אחר  עד  כך  על  לו  נודע  ולא  בקטנותו  שנתגייר  בגרותו; גר  למחות  שיכול  לגר  מחאתו; ללמד  מועילה 

וחמורות; המחאה מבטלת למפרע  יכול למחות; קטן שהגדיל האם מצוה להודיעו מצוות קלות  שנים האם 

האם  אביו  דעת  על  שנתגייר  ימחה; גר  שמא  חוששים  או  קטן  גר  משחיטת  אוכלים  ולהבא; האם  מכאן  או 

ובא להתגייר, האם צריך הטפת דם  גר תושב; *נפק"מ בזה בזמנינו; מיחה  יכול למחות; קטן שמחה נעשה 

גבי  על  קטן  גר  הגוי; טבילת  אביו  אצל  לשולחו  עמה,  ובנה  שנתגיירה  קטן; גיורת  בגר  החינוך  ברית; חובת 

מדרגה;

------------------------------------------------------------- קכז פרק ח מנהגי יום המילה והטבילה

אמירת תחנון ביום המילה והטבילה; קריאת שם ישראל בעת המילה; גר החפץ להשאר בשמו הנכרי; סעודת 

מצוה ביום המילה והטבילה; סעודת מצוה ביום הטפת דם ברית; סעודת גרות ביום תענית ציבור; כסא של 

אליהו במילת הגר; פסוקים הנהוגים לומר בעת המילה לאומרם במילת הגר; טמינת הערלה בעפר; עשיית 

מלאכה ביום הטבילה; מנהג להתענות ביום הטבילה; *תענית זו מהנץ החמה ולא מעלות השחר;
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--------------------------------------------------- קלג פרק ט פרטי הדינים בבני זוג המתגיירים יחד

בנישואין  נשואים  עדים; היו  בלא  הגרות; *קול  אחר  לו  להנשא  ישראל  עם  שזינתה  קול  לה  שיצאה  נכרית 

יש חשש שיצאו  בזה כאשר  יתירה; להקל  לעז שנהגו בקרבה  נישאו; יצא עליהם  אזרחיים; בדיעבד שכבר 

ברכות  ז'  לברך  להנשא  שמותרים  הישראלית; באופנים  על  שבא  בנכרי  בפנויה; נטען  רעה; נטען  לתרבות 

גמר  יחד מותרים להנשא אחר  זוג הבאים להתגייר  ונמצאת בתולה; בני  גיורת  ימים; *נשא  ז'  כל  בשמחתם 

הגרות; בא עליה אחר הגרות האם צריכה הימנו גט; ג' חודשי הבחנה בבני זוג המתגיירים יחד; *להוסיף ע"ז 

בגיותה  לברר; נבעלה  שאפשר  אף  הבחנה  על  רב; *לסמוך  זמן  בגיותה  לו  נבעלה  הזרע; *לא  קליטת  ימי  ג' 

ג' חודשי הבחנה; גיורת שלא ידוע שזינתה בגיותה; ראתה דם כדרכה האם חוששים  דרך זנות האם צריכה 

לה שמעוברת היא; *לא ילדה מעולם; זינתה ובאה להנשא לזה שזינתה עמו; גיורת מעוברת או זקנה; *תוך 

מחמת  להניקו  ומניקה; *פסקה  במעוברת  חודש  י"ב  אלו; המתנת  חודשים  בג'  ללידתה; יחוד  חודשים  ב' 

סכנה; חשש דם חימוד בגיורת; ספירת נקיים בגיורת;

--------------------------------------- קמג פרק י נאמנות הגר לומר שנתגייר כהלכה, ודין ספק גרות

אמר נתגיירתי בבית דין פלוני; לחלק בזה בין ארץ ישראל לחו"ל; נתגיירתי בבית דין פלוני ויודעים אנו בו שאינו 

בזמנינו  בדבריו; להאמינו  נאמן  האם  פלוני  דין  בבית  נתגיירתי  אבל  הייתי  המצוות; נכרי  שמירת  על  מקפיד 

שבנקל ניתן לברר הדבר בכל קצוי תבל; ראינוהו שמקפיד על שמירת המצוות כהלכה האם מוחזק על ידי כך 

שנתגייר; האם גם במצוות השייכות בגוי מדין אינו מצווה ועושה; ראינוהו שנימול; נתגיירתי ביני לבין עצמי, 

לפסול את עצמו ובניו; חזר וטבל בפנינו, לפסול את בניו; נאמנותו בכה"ג לדינים דרבנן; נתגיירתי ביני לבין 

עצמי לחזור בו ע"י אמתלא; להשאל על דבריו; כשגלוי לעין כל ששקר הוא דובר; כשלא ידע שמחמת דבר 

גר לומר על אדם מן השוק שהוא  בניו בכשרות קודם לכן; נאמנות  יבוא הדבר לכלל איסור; כשלא הוחזקו 

בנו מדין יכיר; אמר מצרי אני; העיד על אשה שנתגיירה כהלכה ולאחר מכן אמר על עצמו שנתגייר בינו לבין 

עצמו, דין אשה; אמר שקיבל מצוות בפני בי"ד ונימול וטבל בינו לבין עצמו; אמר שנימול בפני בי"ד וטבל בינו 

דינו  האם  בגרותו  ספק  שנתעורר  ברית; גר  דם  הטפת  צריך  האם  עצמי  לבין  ביני  נתגיירתי  עצמו; אמר  לבין 

כספק נכרי או כנכרי ודאי; גיורת שנתעורר ספק בגרותה ונולד לה בן; ספק ספיקא לפסול גרותו; כאשר יש ג' 

ספקות; לחלק בזה בין מצוות דרבנן למצוות דאורייתא;

------------------------------------------------------------------ קנח פרק יא דין גר שמל ולא טבל

שבת  מפוסטר; לחלל  ביין; *יין  טוב; מגעו  ביום  בשביתה  בשבת; דינו  בשביתה  טבל; חובתו  ולא  שמל  גר 

דינו  האם  בן  לו  ונולד  ישראל  בת  על  גט; בא  הימנו  צריכה  האם  אשה  לרופא; קידש  נפשו; *היתר  להצלת 

ולא טבל; האם  וטהרה בגר שמל  ומת קודם שטבל לקוברו בקברי ישראל; טומאה  כישראל; שחיטתו; מל 

גר למפרע מעת המילה; הנודר מן הערלים האם מותר בגר  ישנו בתורת שליחות; לאחר שטבל האם נעשה 

שמל ולא טבל; האם מוטלת עליו חובה להשלים את גרותו;
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------------------------------------------------- קסג פרק יב דיני הגר בתפילה, ברכות ושאר מצוות

בתפילת  חובתו  החמה  הנץ  אחר  שנתגייר  הגרות; גר  גמר  אחר  הגר  התורה; הנהגות  מצוות  בכל  הגר  חובת 

חצות  אחר  התורה  שעות; ברכות  ד'  אחר  השחר  שמע; ברכות  את  יקרא  האם  שעות  ג'  שחרית; אחר 

וטבל  מה  דבר  המנחה; אכל  תפילת  קודם  בתורה; טעימה  לקרוא  חייב  האם  וחמישי,  בשני  היום; נתגייר 

יראה; בן חו"ל שנתגייר  וספרי  ללימוד הלכה  לו עת  עיכול האם מברך ברכה אחרונה; *לקבוע  קודם שיעור 

בא"י ושוהה בה, חובתו ביו"ט שני; *בא מעיר שיש בה מנהג קבוע; קנה אתרוג קודם שנתגייר יזכה בו קודם 

בקריאת  הגר  בגר; חובת  השקל  למחצית  זכר  בגר; מצות  הניסים  על  החנוכה; ברכת  ימי  תוך  החג; נתגייר 

המגילה; נתגייר ביום הפורים אחר עלות השחר קודם הנץ החמה; נתגייר בפורים המשולש; נתגייר תוך ימי 

חובתו  לפטור  החג  על  שהחיינו  בברכת  יכוון  שהחיינו; לא  מברך  האם  המועד  בחול  העומר; נתגייר  ספירת 

לברך על הגרות; נתגייר בתשעה באב נדחה; *טבילת גר בתשעה באב; נתגייר אחר שמלאו לו כ' שנה; לעבור 

סת"ם; נוסח  כסופר  לשמש  ראוי  זכור; האם  פרשת  לקריאת  עשרה; לצרפו  למנין  התיבה; להצטרף  לפני 

ברכת  לענין  בקדושה  לידתו  השכינה; היתה  כנפי  תחת  שהכניסני  מברך  בגר; האם  גוי  עשני  שלא  ברכת 

שלא עשני גוי; האם אומר אלו-הי אבותינו ככל ישראל; ברכת אשר בחר בנו מכל העמים בגר; האם מודה 

בתפילתו על ניסי יציאת מצרים; האם אומר בברכת המזון על שהנחלת לאבותינו; אמירת ההגדה בליל פסח 

לגר; האם טפל לאנשי מקומו בנוסח התפילה ושאר מנהגים; *חרם דרבינו גרשום; לכנותו בעלייתו לתורה בן 

אברהם; הגר בירושת הארץ; נחלת קבר לגר בארץ; חובתו לעלות לרגל ככל איש ישראל; מצות ישוב ארץ 

ישראל בגר; מצות ביכורים בגר; דינו לענין הפרשת תרומות ומעשרות; קצר שדהו ולאחר מכן נתגייר אם חייב 

במתנות עניים; *קצר מקצת השדה; נתגייר והיתה לו עיסה בביתו; נתגייר והיתה לו פרה בביתו ונשחטה, לענין 

מתנות כהונה; *למכור לכהן בזול; *ידע מתי נשחטה ולא ידע מתי נתגייר ולהיפך; נתגייר ונולד לו בכור בעדרו 

ואח"כ  יולדת; נשבע  לענין קרבן  דינה  ילדה  ידוע אם קודם שנתגיירה  ואין  וילדה  ידוע אימתי; נתגיירה  ואין 

שנשבע; נכרי  אחר  שנתווספו  בגרים  מותר  אם  מישראל  הנאה  שבועתו; המודר  לקיים  מחוייב  האם  נתגייר 

שהקדיש שלמים ונתגייר דינו כעולה או כשלמים; הקדיש קרבן ונתגייר האם יכול לעשות לו תמורה; ישראל 

שמכר חמצו לנכרי ונתגייר תוך ימי הפסח האם נאסר החמץ בהנאה; המשכיר ביתו לגוי ונתגייר ביום י"ד ניסן 

על מי לבדוק; נתגייר והיו לו מאכלים שבישל בגיותו; הכשרת כליו; להטביל כליו במקוה; היה לו יין מגיותו 

נאמנותו לומר שלא נגע בו גוי; האם נאסר עליו מחמת מגעו שלו; העיד על חתיכה ששומן היא ולא חלב על 

ונתגייר, לקובעה  גוי  ונתגייר; קבע מזוזה בפתחו בעודו  לגוי  ידיעתו מגיותו; ישראל שמכר קרקע בא"י  סמך 

שנית ולברך עליה עתה; נתגייר בין פסח ראשון לשני האם מקריב בפסח שני; האם מילת בניו שמגיותו מעכבתו 

הפסח  לקרבן  חבורה  עושים  הקרבן; אין  על  להמנות  מותר  האם  פסח  בערב  הפסח; נתגייר  בקרבן  מלאכול 

שכולם גרים; גר שהוא בכור לאביו האם חייב בתענית בכורות; כיבוד אב בגר; האיסור לבזותו; האם מותר 

להתפלל לרפואת אביו; אבלות על אביו ואמו;

---------------------------------------------------------------- קפג פרק יג דיני הממון בגר שנתגייר

בגיותו  ישראל  אבידת  פרוטה; מצא  משוה  פחות  בגיותו  לבעליו; *גנב  להשיבו  חייב  האם  ונתגייר  חפץ  גנב 

ונתגייר האם מחוייב להשיבה; אבדה לו אבידה בגיותו ומצאה ישראל האם מחוייב עתה להשיבה לו; נתגייר 
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זוג  ונתגייר האם שביעית משמטתו; בני  עם אביו האם מציאתו לאביו; לוה מעות מישראל קודם השביעית 

שנתגיירו יחד והיתה להם כתובה מגיותם; גר שמת ואין לו יורשים; היו לו בנים ומתו האם יורשתם אמם; קיבל 

מתנה במהיום ולאחר מיתה ומת קודם זמן המתנה; זכו אחרים בנכסיו האם מחוייבים לדאוג לקבורתו; ישראל 

שהיה לו שותפות עם הגר ובא אחר וזכה בחלק הגר; לוה מעות מן הגר ומת הגר האם מחזיר לבניו; כשהיתה 

ביד  ישראל  של  אביו; משכונו  חובות  לפרוע  ונתגייר,  הנכרי  מן  לה  שנולד  הישראלית  בקדושה; *בן  לידתם 

לשלם  חייבים  האם  בחלקו  אחרים  וזכו  ומת  מישראל  מעות  ישראל; לוה  ביד  גר  של  הגר; משכונו  ומת  גר 

חובו; שכר בית מישראל והקדים לשלם שכרו ומת ובא אחר וזכה בימי השכירות; גזל מן הגר ונשבע לו ומת 

ומתה בערב פסח אחר חצות; גר שכיב מרע שנתן  בנה; גיורת שהיה לה חמץ  בירושת  יורשים; גיורת  בלא 

נכסיו לבנו; נתן נכסיו לאחר; מצוה לקיים דברי המת בשכיב מרע; חלקו בירושת אביו הגוי; *עשה אביו תנאי 

בירושה; גר שחזר לסורו בירושת אביו; ירש מאביו כלבים וחזירים; ירש מאביו בהמה דקה בארץ ישראל;

-------------------------------------------------------------- קצא פרק יד דיני היוחסין ומעמד הגר

מצות אהבת הגר, האם חלה מיד כשרוצה לבוא בקהל ה' או רק אחר גמר הגרות; איסור אונאת הגר; *נתגייר 

גרים  וגר; מצות אהבת הגר בבני  ישראל  עניים  לו שני  זה; החובה לדאוג לכל צרכיו; נזדמנו  עם אביו לענין 

שהיתה הורתם ולידתם בקדושה; גדר איסור לא תהיה לו כנושה בגר; כהן לישא גיורת; כהן בעל מום לענין 

זה; כהן סריס; כהנת להנשא לגר; *נשתדכה לישראל וקודם החופה נודע שהוא כהן; גר לישא ממזרת; כהן 

שנשא גיורת ונולד לו בן; להזכיר בגט הגר את עובדת היותו גר; *כתב בן אברהם ולא בן אברהם אבינו; *ספק 

גר האם יכתוב שני גיטין; *הזכרת היותו גר האם יש בה איסור אונאה; נתגייר בקטנותו ואומץ ע"י ישראל האם 

כותב את שם המאמץ; גר שחזר לסורו האם כותב בן אברהם אבינו; כתובת הגיורת; האם ההזכרה בכתובה 

מעכבת; כתובת בת הישראלית שנולדה לה מן הנכרי; כשרות הגר להעיד עדות; גיורת שנסתרה להשקותה 

מי סוטה; נודע למשודך שכלתו בת גרים האם רשאי לבטל השידוך; רצה לישא גיורת ולא נתרצו לזה אביו 

שמצד  יחד; קרובותיו  גם  ואמו  אביו  שמצד  אביו; קרובותיו  שמצד  קרובותיו  בגר; דין  עריות  ואמו; דיני 

אשתו; קרובותיו שעל ידי נישואין; הקרובות האסורות לו מצד אמו; בשר בהמה המפרכסת לגר; נשא גיורת 

ובתה; נשא גיורת ובת בתה; חמותו אחר מות אשתו; בן הגיורת שהיתה הורתו ולידתו בקדושה האם מותר 

קרובותיו  עם  מאמו; יחוד  אחיו  אשת  את  בגיותו  מקרובותיו; נשא  אחת  ונשא  מגיותה; עבר  אמו  בקרובות 

האם  מגיותו  אמו; בניו  עם  להתיחד  בקדושה  ולידתו  בקדושה  שלא  הורתו  דרבנן; היתה  שמגיותו; *יחוד 

מקיים בהם מצות פריה ורביה; בנו שנולד לו אחר שנתגייר האם דינו כבכור לענין ירושה; גר שנתגייר לענין 

פדיון הבן; מעוברת שטבלה וילדה בקדושה מי הוא החייב בפדיונו; מעוברת שטבלה וילדה בת, האם אביה 

מיפר נדריה; כסף קידושיה; ראה קרי ונתגייר ואח"כ ראה זיבה האם מטמא בזוב; מתו בעליה בגיותה האם 

נחשבת קטלנית; כשרותו להעיד לאחיו שנתגייר עמו; דיני עריות בעבד; דין עבד משוחרר לענין זה; פסולו 

באקראי; כשאין  עלייהו; לדון  ממונות; בקיבלו  בדיני  גם  או  נפשות  בדיני  רק  לישראל; האם  כדיין  לשמש 

בנמצא אחר הגדול כמותו בחכמה; לשמש כדיין לחליצה; חליצת גרים; לשמש כאחד משני הדיינים הנוספים 

לדיני  כופה על בעלי הדין את דעתו; היתה אמו מישראל האם כשר  לבית הדין בחליצה; כשאינו  הנספחים 

נפשות; במקרה זה לענין חליצה; כשבעלי הדין היתה אמם מישראל; כשהיו בני גרים ונולדו בקדושה; האם 
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רשאי לשמש כדיין בבית דין של גרות; *הטפת דם ברית כשעבר ודן; לערוך גט אשה; להיתר עגונה; פסולו 

מישראל; האם  אמו  שתהא  צריך  האם  אבותיו  בירושת  הבא  מישראל; מלך  אמו  כמלך; כשהיתה  לשמש 

ישיבה; לשמש כרב או מורה הוראה; לשמש כש"ץ  גר למינוי של שררה; לשמש כראש  מלך רשאי למנות 

קבוע; כמשגיח כשרות; כגבאי או גזבר צדקה; דין הכותיים; גר עמוני ומואבי; בזמנינו; גר מצרי; בזמנינו;

--------------------------------------------------------------------- ריג פרק טו דין גר שחזר לסורו

לענין  אחת; דינו  בפעם  מומר  מיד; *נעשה  לסורו  למפרע; *חזר  בטלה  גרותו  האם  לסורו  שחזר  גר 

מצווין  עשרה; האם  למנין  מצטרף  ושחיטתו; האם  ביין; פיתו  בריבית; מגעו  ממנו  קידושין; ללוות 

שחזרה  היראה; גיורת  מפני  לסורו  שחזר  בביאתו; גר  לכהונה  אשתו  את  בזמנינו; לפסול  להחיותו; מומר 

השב  למומר  חברות  וקבלת  בזמנינו; טבילה  גרשום  רבינו  בעלה; *תקנת  מיד  גט  לקבל  ומסרבת  לסורה 

לבת  מומר; נישואין  בן  במילת  הברכה  טבילה; נוסח  צריכים  האם  המומרים  בשבת; בני  בתשובה; טבילתו 

מומר;

------------------------------------------------------------ ריט פרק טז סדר מעשה הגרות בקצרה

ברכות הגרות--------------------------------------------------------------------------------- רכא
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דבר פתח 

סדר מעשה הגרות, מקורותיו ושורשיו, נתבארו בדברי הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' א - ג(, וז"ל: "בשלושה דברים 

נכנסו ישראל לברית - במילה טבילה וקרבןא. מילה היתה במצרים, שנאמר )שמות יב מח(: וכל ערל לא יאכל בו, מל 

אותם משה רבינו, שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי, ועל זה נאמר: ובריתך ינצורו. וטבילה היתה 

ה(:  כד  )שמות  שנאמר  וקרבן  שמלותםב.  וכבסו  ומחר  היום  וקדשתם  י(:  יט  )שמות  שנאמר  תורה,  מתן  קודם  במדבר 

וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, על ידי כל ישראל הקריבוםג.

וכן לדורותד, כשירצה הגוי להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה 

והרצאת  וטבילה  - מה אתם במילה  כגר  )במדבר טו טז(: ככם  וקרבן. שנאמר  נקבה היא, טבילה  ואם  והרצאת קרבן. 

קרבן, אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קרבן". עכ"ל.

בזמן הזה, שהבית בחורבנו ואין אנו יכולים לעשות חובותינו כהלכתם, די לו לגר במילה וטבילה לבדה, ולכשיבנה 

!בית המקדש במהרה בימינו יביא את קרבנו יחד עם שאר חובותינוו.
ויהיה רצונו  ושורשו, הוא שיקבל עליו הגר עול מלכות שמים בתכלית השלמות,  מהותו של מעשה הגרות תוכנו 

וכוונתו במעשה זה לקבל עליו תרי"ג מצוות עשה ולא תעשה, הם ודקדוקיהם ככל אשר הורונו חכמינו ז"ל, ויקבל 

זו אין כל  יהודית" שנתקבלו בכל ארצות פזוריהם, ובלא קבלה  והנהגות "דת  וגזרותיהם  עליו את כל תקנות חז"ל 

תוקף ומשמעות למעשה הגרות כלל, דקבלת המצוות בשלמות מעכבת בחלות הגרות.

א. כריתות )ט ע"א(, ובספרי )פ' שלח טו יד(.

ב. בערוך השולחן )סי' רסח סעי' א( הקשה, מפני מה הזכיר הרמב"ם 
ילפותא זו ולא הביא את המקור המפורש בגמרא שם, מהא דכתיב 

אין  דגמירי:  העם",  על  ויזרוק  הדם  את  משה  "ויקח  ח(:  כד  )שמות 

הזאה בלא טבילה. עיי"ש.

יונה.  בני  שני  או  תורים  שתי  או  בהמה  עולת  יהיה  זה  ג. קרבן 
)רמב"ם שם הל' ד(.

ד. ואין להקשות, היאך ילפינן מקודם מתן תורה לאחריה, דבמידי 
הירושלמי  על  הפנים  במראה  כ"כ  ילפינן,  שפיר  טעמא  ליה  דאית 

בזה  מש"כ  וע"ע  מה(,  )שאילתא  לנצי"ב  שאלה  ובעמק  פ"ק(,  )מו"ק 

בשו"ת שבות יעקב )ח"א סי' כו(.

מהא  ולמדוה  שם,  בכריתות  הגמ'  בסוגית  זו  הלכה  ה. מקור 
דכתיב )במדבר טו יד(: "וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם לדורותיכם", 

גרים רשאים להתאחד עם ישראל  יהיו  מכאן למדו שבכל הדורות 

ויהיו  בחורבנו  הבית  כאשר  גם  השכינה,  כנפי  תחת  ולהסתופף 

תיקנו  דמתחילה  בגמרא,  שם  ויעויין  קורבנם.  מלהקריב  מנועים 

שכל גר יפריש מעות לדמי קרבן, שאם יזכה ויבנה הבית בימיו יוכל 

חכמים  ביטלו  זמן  שלאחר  אלא  הקרבן,  לקניית  בהם  להשתמש 

תקנה זו, לפי שיכול הדבר לבוא לידי מכשול, שיתערבו מעות אלו 

עם שאר מעותיו, ונמצא שמעל בממון הקדש.

אם עבר והקדיש קרבן לגרותו, כתב החתם סופר בתשובותיו )או"ח 

יראה  מכן  ולאחר  וחרטה,  בפתח  נדרו  על  לישאל  שצריך  קלט(  סי' 

גדול  גוי  ע"י  כן  )דאין ראוי לעשות  בו מום  לבקש מגוי קטן שיטיל 

הבית  שאין  בזמן  בקדשים  מום  דהטלת  בישראל(,  למיחלף  דאתי 

כן  ועושה  נדרו,  על  נשאל  שכבר  ומאחר  מדרבנן,  רק  אסורה  קיים 

לרווחא דמלתא שמא לא נשאל יפה, אין לחוש. לאחר מכן יעמידו 

קמיה בי דינא שישומו אותו, ויפדנו ויאבד הדמים. 

בגדרו של קרבן זה, אם הוא חלק מהליך הגרות או למצוה בעלמא, 

דיניו, והטעם דאינו מעכב בזה"ז, ראה בעיונים סי' פט.

ו. רמב"ם )שם הל' ה(.

ציונים וביאורים
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תנאי  המהווה  הגרות,  ממעשה  חלק  רק  אינה  המצוות  דקבלת  יראה,  שם  הרמב"ם  בלשון  המדקדק  ועוד,  זאת 

לכניסתו של הגר לקהל ישראל, אלא עיקר מהות הדבר שנעשה ישראל הוא במה שקיבל עליו כל מצוות התורה 

עול  עליו  ויקבל  השכינה  כנפי  תחת  ולהסתופף  לברית  להכנס  הגר  "כשירצה  כתב:  שכך  ולקיים.  לעשות  לשמור 

וכוונתו לומר,  תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן". הרי שחילק בדבריו בין קבלת המצוות למילה והטבילה, 

ניתנה לו הדרך  שלכשיקבל עליו עול תורה בשלימות שזהו עצם מהות הגרות והביטוי היסודי לכניסתו לקהל ה', 

היאך יכלל עם ישראל בחובת קיום התורה והמצוות ע"י המילה והטבילה.

זו, בה תלויה טהרת היחוס בעם ישראל, מסרו נפשם חכמי ישראל בכל הדורות, למן חכמי  על קיומה של הלכה 

התלמוד ועד ימינו אנו, לפיכך, בית דין העוסקים בקבלת גרים יש להם ליתן לב לדעת לברר לדרוש ולחקור אחר 

כל גר הבא לפניהם, לידע אמיתתו כוונתו וכנות רצונו, להיות דבק בה' ובתורתו בשלמות הנרצית.

דהנה, מחד גיסא אמרו חז"ל )פסחים פז ע"א(: "לא הגלה הקב"ה את ישראל בין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם 

יושבי  "ישובו  )ויקרא רבה א(:  וכן אמרו  בין האומות.  גרים", הרי שתכלית הגלות היא קיבוץ נשמות הגרים שנתפזרו 

)פ' ג( אמרו: "בא  בצילו - אלו הגרים שבאין וחוסין בצילו של הקב"ה, יחיו דגן - נעשו עיקר בישראל". וברות רבה 

וראה כמה חביבין גרים לפני המקום וכו'", וע"ע מגילה )יד ע"א(.

"קשים  ע"ב(:  מז  )יבמות  רבי חלבו  אמר  וכן  גרים",  תבוא למקבלי  רעה  אחר  "רעה  ע"ב(:  )יבמות קט  חז"ל  אמרו  ומאידך 

גרים לישראל כספחת", ומשמע שמן הראוי שלא לקבל גרים לעדת ישראל, ונראים הדברים כסותרים זה לזה.

אלא דכבר נתבאר בדברי הראשונים ביבמות )קט ע"ב(, דלעולם בית דין העוסקים בקבלת גרים מצוה רבתא קעבדי, 

ומסייעים במעשיהם לקרב את הקץ בקיבוץ כל אותם נפשות הראויות לבוא בקהל ישראל, ומה שאמרו "רעה אחר 

ולדרוש  לחקור  מדקדקים  ואינם  גרים  בקבלת  העוסקים  דין  בבית  אמורים  אלו  דברים  גרים",  למקבלי  תבוא  רעה 

אחריהם די הצורך, שעל ידי זה פורצים גדרות הקדושה, ומקבלים לעדת ישראל גרים שאינם ראויים.

נמצא לפי זה, שבית דין הנוהג בזה כפי שהורונו חכמי הדורות, הואיל ומצוה היא בידו, מובטח לו שלא יכשל, וכמו 

נזהר בדבר יפה מרבה פרצות  ו(: "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה", ומאידך, בית דין אשר אינו  )משלי ב  שנאמר 

ישראל, ה' יצילנו.

!הליך הגרות דיניו פרטיו וכל דקדוקיו יתבארו בפרקים שלפנינו.
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ראשון פרק 
גר הראוי להתגייר

הדרישה והחקירה אחר מניעי הגרות

  אין מקבלים גר לקהל ישראל אלא אם כן היתה כוונתו בקבלת הגרות לשם שמיםא. לפיכך, כאשר א.

ולחקור  לדרוש  עליהם  וטבילה,  במילה  ישראל  לעדת  שיקבלוהו  ומבקש  הדין  בית  לפני  בא  נכרי 

עד  ה',  לנחלת  להסתפח  הוא  מבקש  מחמתם  אשר  והמניעים  רצונו  אמיתות  את  לידע  היטבב,  אחריו 

שיוודע להם הדבר בבירור שמטרתו לשם שמים, ולא מחמת כל מניע אחרג.

  בדרישה וחקירה זו, לא יסמכו דייני בית הדין על דבריו שאמר לפניהם שרצונו כנה להסתופף תחת ב.

כנפי השכינהד, אלא יראו לדרוש ולחקור הדבר בעצמם היטבה.

הניעוהו  ממוניים  שיקולים  שמא  או  כלשהוא,  פחד  מחמת  להתגייר  בא  לא  אם  אחריו  יבדקו  לפיכך, 

את  עליו  לקבל  ממנו  נדרש  מימושם  שלצורך  ושררה  בכבוד  הוא  שחפץ  או  זו,  החלטה   לקבל 

דת ישראלו.

א. יבמות )כד ע"ב(.

רעה  אחר  זר – רעה  ערב  כי  ירוע  "רע  איתא:  ע"ב(  )קט  ב. ביבמות 
תבוא למקבלי גרים". ופי' שם הראשונים )ראה תוס' ומאירי שם(, דדברי 

הגמ' אמורים בבית דין המקבלים גרים מיד בלי לדחותם בלך ושוב, 

ובלא חקירה ודרישה מדוקדקת אודות המניע מחמתו באו להתגייר. 

ועיין בשו"ת קרית חנה דוד )ח"ב יו"ד סי' יז( שהאריך בחומר ענין זה.

ג. בס' האשכול )הל' מילה( כתב, שרוב הגרים שנתגיירו ע"י אברהם 
אבינו חזרו לסורם. וטעם הדבר יתבאר, ע"פ מש"כ רמ"ע מפאנו )ס' 

עשרה מאמרות מאמר אם כל חי ח"ג סי' ח(, שנשמות הגרים הם נשמות 

ותיקון  ישראל  מגאולת  וכחלק  האומות,  בין  שנתערבו  המינים 

למקורם,  ושבות  ומזדככות  נצרפות  נשמותיהם  שיהיו  הוא  העולם 

כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  "אין  ע"ב(:  סג  )יבמות  חז"ל  שאמרו  וכמו 

נשמות שבגוף".

והיינו, שחלק מהליך הגאולה הוא שיהיו נשמות הגרים מתקבצות 

ובאות מכל קצוי תבל ומתדבקות ובאות לקהל ה'. וכן אמרו בפסחים 

)פז ע"ב(: "אמר רבי אלעזר: לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל 

ב(  )הושע  שנאמר  גרים,  עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין 

וזרעתיה לי בארץ".

נמצא, שלא כל נכרי ראוי להצטרף לקהל ה' במעשה הגרות, ורק גרים 

לכך.  הראויים  הם  ישראל  נשמות  מכלל  נשמותיהם  ששורש  אלו 

מוכנים  היו  שלא  אברהם,  בימי  שנתגיירו  הגרים  מן  שהיו  ואפשר 

לכך בשורש נשמתם.

ע"פ זה פירש החיד"א בספרו פתח עיניים )יבמות מז ע"ב( את דקדוק 

זה   שנכרי  והיינו,  שנתגייר",  "נכרי  אמרו  ולא  שנתגייר"  "גר  הלשון 

גמורה היא שבעצם  ה', עדות  בית  לבו להסתופף בחצרות  שנשאו 

מהותו "גר" הוא, ונשמתו חצובה ממקור נשמות ישראל. ומטעם זה 

החמירו כ"כ שלא לקבל גר שאין כוונתו שלימה וראויה לשם שמים, 

דאף שיש תוקף לגרותו מ"מ בגיותו אין לו חלק ונחלה עמנו.

ד. שו"ת בית יצחק )יו"ד ח"ב סי' ק(. דלעולם יש לחוש שמא תכלית 
כן  שדקדק  עוד  ויעויי"ש  מהם.  ומעלימה  זה  במעשה  לו  אחרת 

גר  "כשיבוא  שכתב:  א(,  הל'  פי"ד  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  מלשון 

להתגייר ובדקו אחריו", ולא כתב "בודקין אותו", וכוונתו לומר שאין 

די בכך שישאלו אותו בית דין האם כוונתו לשם שמים, דלעולם אין 

ולדרוש  אחריו  לחזר  היא  גמורה  חובה  אלא  דבריו,  על  לסמוך  לנו 

בלא  כוונתו  להם  שתתברר  עד  ומיודעיו,  מכיריו  אצל  הרבה  בדבר 

שום ספק.

מעשה  מעיקר  אינה  זו  וחקירה  שדרישה  כיון  מקום,  ה. ומכל 
אלא  דוקא,  דיינים  שלושה  בפני  הדבר  להעשות  צריך  לא  הגרות, 

רשאים הם למנות לכך שליח וכדו', ויראו שיהיה אותו אדם בעל לב 

מבין בתהלוכות בני אדם.

אחד  בנכרי  מעשה  "שוב  איתא:  ע"א(  )לא  בשבת  הגמ'  ו. בסוגית 
שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע קול סופר שהיה אומר )שמות 

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר
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כמו כן יש להם לברר שמא עיניו נתן בבת ישראל וחפץ לישאנה לאשה, ואם אשה היא שמא עיניה נתנה 

בבחורי ישראלז. ורק לאחר שנתברר הדבר לבי"ד שכל תכליתו היא רק להסתופף תחת כנפי השכינה יש 

להם לקבלו לקהל ישראל, בדרך שהורונו חז"ל וכדלהלןח.

  גר שהיה עיקר כוונתו במעשה הגרות לשם שמים להסתופף בחצרות בית ה' ולהיות דבוק בעבודתו ג.

זוג הבאים  בני  ]הדבר מצוי הרבה בקרב  זר  זו שיקול  זאת היה מעורב בהחלטתו  ית', אלא שמלבד 

כח(: ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד. אמר: הללו למי, אמרו לו: 

לכהן גדול, אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני 

גיירני על מנת שתשימני כהן  גדול. בא לפני שמאי, אמר ליה:  כהן 

לו:  אמר  הלל – גייריה.  לפני  בא  שבידו.  הבנין  באמת  דחפו  גדול. 

כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות, לך למוד טכסיסי 

אמר  יומת,  הקרב  והזר  א(:  )במדבר  שהגיע  כיון  וקרא,  הלך  מלכות. 

ישראל.  מלך  דוד  על  אפילו  לו:  אמר  נאמר,  מי  על  זה  מקרא  ליה: 

נשא אותו גר קל וחומר בעצמו: ומה ישראל שנקראו בנים למקום, 

ומתוך אהבה שאהבם קרא להם )שמות ד( בני בכורי ישראל – כתיב 

עליהם והזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו – על אחת 

כמה וכמה. בא לפני שמאי, אמר לו: כלום ראוי אני להיות כהן גדול, 

והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת. בא לפני הלל, אמר לו: ענוותן 

הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה".

גיירו הלל הרי לא היתה כוונתו לשם  ובראשונים שם הקשו, היאך 

שמים, ותי', שיודע היה בו הלל שסופו לבוא לידי שמים, )ראה תוס' 

שם(, ובבאור הדברים ראה בעיונים סי' ד.

דעתך  על  יעלה  "אל  יד(:  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  רמב"ם  ז. ז"ל 
ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד 

שהמצוה  הוא,  כך  הדבר  סוד  אלא  בגיותן,  נכריות  נשים  נשאו  ה' 

בגלל  שמא  אחריו  בודקין  להתגייר  הגיורת  או  הגר  כשיבא  הנכונה 

ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס 

יהודית,  באשה  נתן  עיניו  שמא  אחריו  בודקין  הוא  איש  ואם  לדת, 

ואם אשה היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, אם 

שיש  וטורח  התורה  עול  כובד  אותן  מודיעין  עילה  להם  נמצא  לא 

בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם קבלו ולא פירשו וראו 

אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן, שנאמר ותרא כי מתאמצת היא 

ללכת אתה ותחדל לדבר אליה". ע"כ. וכ"כ בשו"ע )סי' רסח סעי' ב(.

רבי  לו:  "אמרה  ע"א(:  )מד  במנחות  הגמ'  מסוגית  דבריהם,  מקור 

מן  באחד  נתת  עיניך  שמא  ביתי  לה:  אמר  גיורת,  ויעשוני  עלי  צוה 

התלמידים, הוציאה כתב ונתנה לו, אמר לה: לכי זכי במקחך".

ג(,  סי'  )ח"ב  השדה  פרי  בשו"ת  כתב  בזה  השו"ע  לשון  מדקדוק 

שו"ע  כתב  גיורת  לענין  שהרי  מבגר,  יותר  לבדוק  יש  שבגיורת 

איש  זה  היה  לא  ישראל – אפי'  בבחורי  נתנה  עיניה  שמא  דחששו 

רק  הוא  לבדוק  שצריך  ומה  כ"כ,  החמירו  לא  בגר  ואילו  מסויים, 

זה  בכל  וראה  מסוימת.  יהודית" – אשה  "באשה  עיניו  נתן  שמא 

הרחבה בעיונים סי' ד.

ועיין עוד בשו"ת התעוררות תשובה )ח"ד סי' קמה( שצידד לומר, שאף 

אפשר  מ"מ  אישות,  לשם  הנעשית  לגרות  גם  תוקף  יש  שבדיעבד 

לומר  בנאמנותה  חסרון  ויש  הואיל  לאשה,  אותה  לישא  שאסור 

שטהורה היא מטומאת נדה, כי אף דהתורה סמכה על בנות ישראל 

הכשרות שיהיו סופרות וטובלות כהלכה, מ"מ זו שכל ביאתה לקהל 

)ועיין  בזה  לשקר  שחשודה  אפשר  שמים  לשם  שלא  היתה  ישראל 

שמא  חששו  ולא  נשותיהם  ושמשון  שלמה  קיימו  היאך  עפ"ז  דהקשה  שם 

יכשילום בכך, ושמא מחמת מוראה של מלכות לא היו חשודות לשקר(.

ח. בקובץ מוריה )שנה כז גליון ד עמ' נז( הובאה תשובתו של הגר"מ 
ומסרה  ישראל  כדרך  ובנותיה  בניה  שגדלה  אשה  בדבר  פינשטיין, 

נתארסה  הימים  וברבות  יעקב,  ובית  תורה  תלמודי  לחינוך  אותם 

להם  נודע  הנישואין  קודם  והנה,  שמים.  וירא  ת"ח  לחתן  בתה 

נכרים  ובנותיה  בניה  וכל  כהלכה  נתגיירה  ולא  גיורת  אמה  שהיתה 

הם, ובאה שאלה, האם מותר לקבל כלה זו לקהל ישראל, או שמא 

זה  לחתנה  להנשא  מרצונה  נובע  להתגייר  רצונה  שמא  לחוש  יש 

שנתארסה לו.

כל  שהרי  היסוס,  כל  בלא  לקבלה  שיש  בפשיטות  דנקט  ועיי"ש 

ימיה  וכל  בתכלית,  ישראל  בדת  היא  שדבוקה  מורים  הליכותיה 

נתחנכה בדרכי התורה והמצוות, ולא זו בלבד, אלא אף יש להתיר 

לה להנשא לחתנה זה אחר הגרות בלא כל פקפוק.

וע"ע שציין כמקור לדבריו מסוגית הגמ' בסנהדרין )צט ע"ב(, בתמנע 

והלכה  ויעקב,  יצחק  ולא קיבלוה אבותינו אברהם  שבאה להתגייר 

והיתה פלגש לעשיו ונפק מינה עמלק דציערינהו לישראל. והדברים 

אמונים  הרי  קיבלוה,  ולא  תמנע  את  אבותינו  דחו  מה  מפני  צ"ב, 

את  מגייר  היה  דאברהם  חז"ל  בדברי  כמבואר  גרים,  קבלת  על  היו 

האנשים ושרה את הנשים. ופי', דכנראה ידעו בה שרצונה להנשא 

ונענשו  אישות,  לשם  כגרות  עי"ז  דחשיבא  היו  וסבורים  לישראל, 

על כך שלא נתנו ליבם שרצונה כנה להיות דבוקה בישראל מחמת 

לשם  ולא  בהם,  להנשא  חפיצה  כך  משום  ורק  ומעלתם,  קדושתם 

אישות בעלמא.

ציונים וביאורים

פרק ראשון
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להתגייר יחדט, שמלבד עצם רצונם להתגייר ולקבל עליהם עול תורה ומצוות חפץ כל אחד מהם לעשות 

דין שקבלתם את המצוות כנה  ובלבד שיראה לבית  ולקבלם בלא כל פקפוק,  זוגו[ – יש להקל  בן  רצון 

ואמיתית, ועיקר מטרתם במעשה הגרות היא רצונם להיות דבקים בעבודתו ית'י.

  כונתו ד. ולא בדקו אחריו האם  הדין שלא כהלכה,  בית  כדת, אלא שנהגו  וטבילה  גר שנתגייר במילה 

היה משום תועלת  נתגייר  היחיד מחמתו  נתברר להם לאחר מכן שאכן המניע  לשם שמים, אף אם 

בלב שלם  היתה  כיון שקבלתו את המצוות  או ממון,  אישות  וכגון שהיה הדבר מחמת  מכך,  לו  שתבוא 

וכוונתו כנה להקפיד על קלה כבחמורה, אין גרותו בטלה למפרעיא, שכן מחשבתו זו אינה מעכבת בחלות 

הגרותיב, ויש שהחמיר לפסול במקרה זה את הגרות למפרע )ועיין להלן פרק חמישה עשר(יג.

אחר  להנשא  מותרים  האם  לדון  שהארכנו  ט  פרק  להלן  ט. ראה 
הגרות, או שמא יש לחוש בזה לאיסורא ד"נטען".

י. ראה עיונים סי' ג שהארכנו בזה בראיות מש"ס ופוסקים. וע"ע 
בשו"ת אור שמח )סי' לב( ושו"ת פרי השדה )ח"ב סי' ג( שכתבו להקל 

בזה, ולמדו דבריהם מהמעשה הנ"ל גבי הלל, דלכאורה אף שיודע 

הוא  שחפץ  דעתו  גילה  כבר  הרי  מ"מ  שמים,  לשם  שסופו  בו  היה 

בו  היה  שיודע  דכיון  וע"כ  בכך,  הכרוך  ובכבוד  הכהונה  בבגדי  גם 

שמחמת עצם רצונו להיות דבק בשכינה, היה די לו לקבל עליו עול 

מצוות, אין חסרון בכך שיש לו מכך תועלת אחרת.

ויעויי"ש שכתבו עוד, דמעצם קבלת התורה בהר סיני נמי נראה כן, 

שהרי תועלת גדולה היתה להם בקבלה זו, וכמו שאמרו חז"ל )שבת 

פח ע"א(: "כפה עליהם הקב"ה הר כגיגית ואמר להם אם תקבלו את 

התורה מוטב ואי לאו פה תהא קבורתכם", הרי שחייהם היו תלויים 

להם מנגד והוכרחו לקבל את התורה, ואעפ"כ היתה נחשבת קבלתם 

שלימה ואמיתית. )ועיין עוד בשו"ת דברי יציב אבהע"ז סי' סג(.

דאף  ולומר,  לחלק  דיש  ראיה,  ליכא  התורה  דמקבלת  אמת,  הן 

שהיתה להם תועלת נוספת בקבלת התורה מ"מ לא היה זה המניע 

גרותם, משא"כ הכא דאיירינן בגר שיודעים אנו בו שאחד  לקבלת 

ממניעיו למעשה הגרות אינו לשם שמים )וע"ע בהקדמה לשב שמעתתא 

מש"כ בזה(.

יא. יבמות )כד ע"ב(: "אחד איש שנתגייר לשם אשה, ואחד אשה 
לשום  מלכים,  שולחן  לשום  שנתגייר  מי  וכן  איש,  לשם  שנתגיירה 

יצחק בר  וכו', אמר רבי  גרים, דברי רבי נחמיה  עבדי שלמה – אינן 

גרים  כולם  האומר  כדברי  הלכה  דרב:  משמיה  מרתא  בר  שמואל 

הם", וכן נקטינן. וע"ע מש"כ בזה הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' 

טו – יז(, ובבאור דבריו ראה עיונים סי' א.

יב. בס' נחלת בנימין )מצוה סד סה( כתב, דהא דאמרינן שרגליהם 
של הגרים עמדו עם כל ישראל למרגלות הר סיני בעת מתן תורה, 

זהו רק בגרים הבאים לשם שמים, אבל גר הבא לשם אישות וכדו', 

אף שיש תוקף לגרותו, לא עמדו רגליו למרגלות הר סיני.

)עיי"ש שפלפל עפ"ז, בהא דאמרינן דאין שבועה חלה על דבר מצוה 

הבא  גר  בין  בזה  לחלק  יש  האם  סיני,  מהר  ועומד  דמושבע  משום 

לשם שמים לזה שבא שלא לשם שמים שלא הושבע מעולם(.

גר  )כד ע"ב( נתבאר, דאף שאין מקבלים  יג. בסוגית הגמ' ביבמות 
הבא להתגייר לשם אישות, מ"מ אם עברו וגיירוהו אין גרותו בטלה 

בדיעבד. ובטעם הדבר כתבו הריטב"א ונימוק"י שם, דאגב אונסיה 

ואינה מתרצית לו בגיותו( גמר ומקבל עליו עול  )שחפץ לישא בת ישראל 

תורה ומצוות )ועיין חלקת יואב דיני אונס ענף ו(.

שהסיבה  דנתבאר  דאחר  כח(,  סי'  )ח"ג  אברהם  הדבר  כתב  עפ"ז 

דאגב  דעתו  דאמדינן  משום  היא  לגרותו  תוקף  יש  שבדיעבד  לכך 

אונסיה גמר ומקבל, אפשר שאומדנא זו לא היתה אלא בזמנם, שגר 

ויש מקומות שהיו הנכרים  שנתגייר נדחה מחברת העכו"ם לגמרי, 

קבלת  בלא  אליה  תקבלו  לא  ישראל  ועדת  להורגו,  אחריו  רודפים 

כדי  המצוות  שמירת  על  להקפיד  צריך  כרחו  שעל  ונמצא  מצוות, 

שיוכל לחיות בחברת אנשים. אבל בזמנינו שרבו פריצי עמנו שאינם 

מקפידים עליו כלל אם היתה גרותו כדת וכהלכה, וגם אומות העולם 

ולשיטת  קבלתו,  על  כלל  אנוס  אינו  שנתגייר,  עליו  מקפידות  אינן 

הנהו ראשונים אם נתגייר משום אישות אין כל תוקף לגרותו, דנראה 

מתוך מעשיו שלא קיבל עליו עול מצוות בלב שלם.

כהלכה  וציינו  להכי,  חששו  דלא  נראה  הפוסקים  מדברי  מאידך, 

פסוקה את דברי הגמ' ביבמות לומר שגר שנתגייר לשם אישות הוי 

גר, ובטעם הדבר יש שכתבו, דמסברא נראה לפרש לאידך גיסא, כי 

מה שהוצרכו אותם ראשונים לטעם זה ד"אגב אונסיה גמר ומקבל", 

הוא משום שבזמנם מי שנתגייר משום אישות דררא גמורה היתה 

זאת לומר שאין כוונתו לקבל עליו עול מצוות, דמסתמא נתגייר כדי 

שיוכל למלא תאוותו, משא"כ בזמנינו שבעוה"ר העולם פרוץ טובא 

אם  גרות,  קבלת  בלא  גם  בקל  רצונו  לממש  ויכול  בעריות,  ושטוף 

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר
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  אלו ה. בנישואין  לסייעו  אין  מ"מ  לגרותו,  תוקף  יש  אישות  לשם  שנתגייר  שגר  אף  שעל  שכתב,  יש 

בסידור קידושין וכדו'יד.

  זו שלכתחילה אין מקבלים גרים הבאים לשם אישות או ממון, אינה פרט בדין ו. יש שכתבטו, שהלכה 

קבלת עול המצוות על ידי הגר, אלא זוהי הלכה המסורה לבית דין, שהם המוזהרים שלא לקבל גר 

שאין כוונתו לשם שמים. עפ"ז אמרו, שהלכה זו אמורה רק בבית דין סמוכין, אבל בית דין של הדיוטות 

נעשית  תהא  המצוות  את  שקבלתם  ובלבד  בזמנינו(,  כלל  נוהגת  אינה  זו  הלכה  )ולפי"ז  לקבלם  רשאים 

או  אישות  מחמת  הבא  גר  לקבל  היתר  כל  אין  וממילא  כדבריוטז,  שלא  נקטינן  להלכה  אכן,  בשלימות. 

ממון וכדו' גם בזמנינו.

  יש מי שכתב, שאם אחר שדרשו וחקרו דייני בית הדין אחר אמיתות כוונתו עד מקום שידם מגעת ז.

עדיין מנקר הספק בליבם שמא אין כוונתו לשם שמים, אף שאין ביכולתם לברר הדבר עד תכליתו 

אין להם להמנע מלקבלו משום כךיז. ואפשר שמן הראוי במקרה זה לדחותו לבית דין אחר, שמא יוכלו 

הם לברר הדבר יותר.

קיבל עליו עול מצוות בבית דין אפשר שהיו מודים הנהו ראשונים 

היו  ולא  לומר שלא היתה קבלתו בלב שלם,  כל רעותא  שאין בכך 

נצרכים כלל לטעמם דאגב אונסיה גמר ומקבל.

יד. שו"ת פרי השדה )ח"ב סי' עא(, עיי"ש דכתב, דראוי יותר למנוע 
ממנו לישא אשה זו שלשמה ולמענה בא בקהל ה'. אמנם, בשו"ת 

לחוש  ויש  בדיעבד,  חלה  שגרותו  דכיון  כתב,  ג(  )סי'  להועיל  מלמד 

ויעשה מומר, אין  יפרוש  זו  שמא אם לא יסתייע בידו לישא אשה 

ראוי למנוע ממנו את הדבר, דעדיף שיעשה זאת כדת משה משיצא 

שלא  שראוי  שכתב  עיי"ש  מיהו  בערכאות.  וישאנה  רעה  לתרבות 

יאמרו  שבזה  עצמו,  הרב  ע"י  שלא  ובודאי  אלו,  בקידושין  לברך 

בכך  חסרון  כל  שאין  סבורים  ויהיו  הגר  אותו  עשה  שכדין  הבריות 

שלא היתה כוונתו לשם שמים.

)בשו"ת משיב דבר לנצי"ב ח"ב סי' לב נשאל האם מותר לרב לסדר 

ועיי"ש  המשפחה,  טהרת  ישמרו  לא  הסתם  שמן  זוג  לבני  קידושין 

העבירה  מעשה  בגוף  מסייע  אינו  שהרב  אחר  בדבר  להקל  שצידד 

ובעת עשייתה, וע"ע מדברי בעל התעוררות תשובה לעיל הערה יג(.

יש שהחמירו בזה מטעם נוסף, דכיון שבני הזוג אינם מכוונים לצאת 

ידי חובתם בברכת הקידושין הרי זו ברכה לבטלה )אפיקי ים ח"ב סי' ב, 

וע"ע שו"ת אגרות משה אבהע"ז ח"ד סי' פז(.

טו. מגיד משנה בהבנת דברי הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' טז(. 
ובטעמו של דבר פי' בשו"ת רבי אליהו גוטמאכר שם, דמעולם לא 

חובה  שיש  אלא  אישות,  לשם  הבא  גר  לקבל  שלא  הלכה  נאמרה 

לדחותו עד שיוכרח לילך אצל בי"ד של הדיוטות, וזאת כדי לבזותו 

ולהשפילו שעי"ז אפשר שימנע מלהתגייר. ונמצא לפי דבריו, שבית 

מלמד  בשו"ת  עוד  ועיין  לקבלו.  רשאים  שפיר  הדיוטות  של  דין 

להועיל )יו"ד סי' פב(.

טז. כן מוכח מדברי השו"ע ושאר פוסקים, שהזכירו הלכה זו אף 
שבזמנינו אין בי"ד סמוכים, וכ"כ בשו"ת רבי אליהו גוטמאכר שם. 

ומ"מ כתב, שבמקום ספק ראוי לצרף שיטתו ולהקל בקבלת גר זה 

לכתחילה, וראה להלן.

יז. שו"ת רבי אליהו גוטמאכר )סי' פז(. דכיון שגם אם היתה לו מטרה 
אחרת בקבלת עול המצוות אין הדבר מעכב בדיעבד בחלות הגרות, 

בדחייתו,  לחשוש  יש  שיותר  הספק,  מחמת  לדחותו  ראוי  אין  ע"כ 

בקבלתו  לחשוש  שיש  ממה  הרוחני,  חלקו  כל  נפסד  נמצא  שעי"ז 

שלא על פי דין, שבלאו הכי אין הדבר מעכב בחלות הגרות.

בשו"ת אחיעזר )ח"ג סי' כו( דן להקל בזה מטעם אחר, דמאחר והלכה 

זו לבדוק ולברר אחריו אם כוונתו לשם שמים מדרבנן היא, הרי זה 

כספיקא דרבנן דאזלינן ביה לקולא. )וראה בעיונים סי' ד שהארכנו הרבה 

בענין זה אי חשיב כספיקא דרבנן במקום דאיתחזק איסורא, ובגדרו של ספק 

הנובע מחסרון ידיעה עיי"ש(, מאידך דן לומר, דאף דהוי כספקא דרבנן 

מ"מ אין לו לאדם להביא עצמו לידי ספק לכתחילה )מיהו ראה להלן 

ספקא  דעבדינן  דנקטי  הפוסקים  מן  שיש  השמשות,  בין  בזמן  מילה  גבי  פ"ג 

דרבנן לכתחילה(.

הן אמת, כי מה שנקט בפשיטות שהלכה זו שאין מקבלים גר הבא 

לשם אישות או ממון מדרבנן היא, אינה מוסכמת באחרונים. דהנה, 

בשו"ת תשורת שי )ח"ב סי' ג( האריך להוכיח מסוגית הגמ' בכתובות 

ציונים וביאורים

פרק ראשון



�כ הלכות  גרים�

  יש שנהגויח, להמתין שנה תמימה מיום בוא הגר לפני בית דין ומגלה רצונו להתגייר עד שיקבלוהו ח.

בפועל, וזאת בכדי שבאותה שנה יוכלו בית הדין להתבונן היטב במעשיו ובדרכיו, ויודע להם בבירור 

האם כוונתו כנה בקבלתו את המצוות, וכן בכדי שיוכל ללמוד את פרטי המצוות שיוכל לקיימם בשלימות 

מיד אחר מעשה הגרות. אולם מנהג בתי הדין כיום שלא לקצוב הדבר בזמן.

  קבלת הגרות שורשה ומהותה בכך שמקבל עליו אמונת ישראל בשלימות, ובכללה לשמור ולקיים ט.

כל תרי"ג מצוות עשה ולא תעשה. פרטי הלכה זו יתבארו להלן פרק ב.

הבא להתגייר בכדי לזכות לשכר עוה"ב, או מחמת שישרו בעיניו הנהגות התורה

  ית' י. ה'  את  לעבוד  בכדי  אינה  להתגייר  זה  גר  של  ביאתו  שסיבת  הדין  לבית  ניכר  שאם  שכתביט,  יש 

ולדבוק בו, אלא בכדי לזכות לשכר חיי העולם הבא – אין לקבלו, ובאחרונים נראה שהקלו בזהכ.

אמנם, אם הכירו בו בית דין שאין רצונו כלל להמנות על קהל עובדי ה', אלא שחפץ לנהוג בדרכי התורה 

משום שישרו בעיניו כהנהגות טובות וראויות, אין זו קבלת מצוות כללכא.

שם שאכן הלכה זו אינה אלא מדרבנן, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת טוב 

טעם ודעת )סי' רל(.

שהלכה  בפשיטות  נקט  בתשובותיו  איגר  שלמה  רבי  הגאון  אולם, 

או"ח  לפרמ"ג  פתיחה  )ראה  מדרבנן  דינה  וחמור  היא,  קבלה  מדברי  זו 

אות יח(, וראיתו לכך היא מהא דמצינו בגמ' )יבמות עו ע"א( שהקשו 

לשם  כוונתה  שמא  חשש  ולא  פרעה  בת  את  שלמה  נשא  היאך 

שלמה  בימי  א"כ  היא,  מדרבנן  זו  הלכה  אם  אם  שהרי  אישות, 

במחלוקת  נתון  שהדבר  נראה  היה  דבריהם  )לולי  זו.  תקנה  נתקנה  טרם 

הראשונים, ראה בהרחבה בעיונים שם, ועיין עוד מש"כ בשו"ת בית יצחק יו"ד 

זו דהוי הלכתא מדברי  נג(. ומ"מ לדעה  סי'  ובשו"ת משנה שכיר  ק,  סי' 

קבלה יש מקום להחמיר בזה במקום ספק, ובפרט לדעת הסוברים 

דדין תורה הוא )עיין עיונים שם(.

יח. ס' משנת רבי אליעזר שכן היה המנהג משנים קדמוניות. ומן 
הסתם בשנה מעוברת די בי"ב חודש למנהג זה.

יט. שו"ת בית יצחק )סי' ק(.

פרק  רות  למגילת  הגר"א  )פי'  האחרונים  מגדולי  לכמה  מצינו  כ. שכן 
כי  לחדש,  שכתבו  ע"א(  יד  לסוטה  בח"א  במהרש"א  זה  וכעין  יב,  פסוק  ב 

על מנת  "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא  מה ששנינו 

הוא,  דברים  של  וטעמם  לגרים.  ולא  נאמר  פרס" – לישראל  לקבל 

בלא  הא-ל  עבודת  שתהיה  במשנה,  האמור  זה  עניין  של  שיסודו 

כל כוונת שכר, למדוה מן הכתוב "כי לי בני ישראל עבדים" – עבדי 

הם ולא עבדים לעבדים, אבל הגרים שלא היו בכלל יציאת מצרים, 

ובבחירתם קיבלו עליהם עול מצוות, בדין הוא שיטלו שכרם.

המהר"ל בדרך חיים )פ"א מ"ג( פירש מימרא זו באופן אחר, ולדבריו 

דברי המשנה שם אינם מעיקר צורת העבודה אלא לפנים משורת 

שלא  מצוות  כקבלת  כך  ע"י  נחשב  שאינו  פשיטא  וממילא  הדין, 

לשם שמים, וראה בזה בהרחבה בעיונים סי' ה.

את  בקבלתו  פגם  מהווה  שכר  לקבל  רצונו  אכן  האם  לדון,  יש  עוד 

המצוות, שהרי הבא להתגייר בכדי לזכות לשכר העולם הבא מכיר 

ומאמין במי שאמר והיה עולם ובמתן שכרן של מצוות, ומן הסתם 

מקבל  אם  אף  וא"כ  הזה,  העולם  עניני  בכל  לטפל  עיקר  בין  מבחין 

ולא מחמת אהבה עדיין מכלל עובדי  יראה  עליו עול תורה מחמת 

ה' הוא.

"כל המקבל שבע מצות  יב(:  )הל' מלכים פ"ח הל'  כא. ז"ל הרמב"ם 
לעולם  לו חלק  ויש  העולם,  אומות  זה מחסידי  הרי  ונזהר לעשותן 

הקב"ה  בהן  שצוה  מפני  אותן  ויעשה  אותן  שיקבל  והוא  הבא, 

בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל 

אם עשאן מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות 

העולם ולא מחכמיהם".

אינו  הגרות  דענין  "ונראה,  ב(:  ס"ק  קיט  סי'  )יו"ד  איש  החזון  וז"ל 

ע"י  ומשפטים  ישראל חוקים  ה' את  ביסודו שציוה  אלא למאמין 

לקבל  יכולים  כי  להם  ומסר  העמים,  מן  והבדילם  נביאו,  משה 

מאמין  אינו  אם  אבל  וקבלה.  טבילה  מילה  ע"י  העמים  מכל  גרים 

מפני  התורה  חוקי  ע"פ  להתנהג  עליו  שמקבל  אלא  זאת,  בכל 

שההנהגה הזאת מטיבה איתו או מצלת אותו מן ההיזק – אין זה 

גרות". ע"כ. קבלת 

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר



הלכות  גרים�כ

אופנים שונים בהם יש לדון האם לחוש שאין כוונתו לשם שמים

  הלכה זו שלא לקבל גר הבא שלא לשם שמים, החמירו בה חכמים עד שאמרו, שכאשר יד ישראל יא.

תקיפה מאוד על גויי הארץ יש להמנע מלקבל גרים, שאף שנראים הדברים שכוונתם לשם שמים 

עדיין יש לנו לחוש שמא באים להתגייר רק מחמת פחד ישראל המוטל עליהם, או מחמת הכבוד הרב 

שרוחשים הם לישראלכב.

  כמו כן יש שהחמירכג, בזמן שיד ישראל תקיפה על האומות והיו נידונים בדיננו, שלא לקבל לקהל יב.

ישראל נכרית שנבעלה לישראל, אפי' היה הדבר דרך זנות, וזאת מחשש שמא המניע לקבלתה את 

הגרות הוא בכדי להנצל מן העונש אשר יושת עליה בדיני ישראלכד.

  חשש זה מצוי מאוד בבני זוג הנשואים נישואי תערובת, כאשר האחד ישראל והשני נכרי, ובא הנכרי יג.

זוגו  בן  לרצות את  רצונו  בא מחמת  בזה שמא  מן הפוסקיםכה שחששו  שבהם עתה להתגייר, שיש 

ולברר הדבר  חייל  לאזור  זה  לדיין במקרה  לו  יש  כך  ומשום  אישות,  כמי שבא להתגייר משום  זה  והרי 

הדק היטב קודם שיקבלו לעדת ישראל.

  גם כאשר ידוע לבית דין שגר זה הבא להתגייר ביטל כל ימיו ז' מצוות בני נח אין בכך מניעה לקבלו יד.

לקהל ישראל, ואין הדבר מהווה ראיה לכך שכוונתו אינה כנה ואמיתיתכו. ומכל מקום נראה, שאם 

מוכיחים שאין  הדין לקבלו, דמעשיו  לבית  אל להם  נח,  בני  ז' מצוות  וביטל מקיום  הוסיף  אחר המילה 

כוונתו לשם שמיםכז.

לימות  גרים  מקבלין  אין  "ת"ר:  שנינו:  שם  ע"ב(.  )כד  כב. יבמות 
בימי שלמה".  ולא  דוד  בימי  לא  גרים  קיבלו  בו לא  כיוצא  המשיח, 

אכן בזמנינו שרבים המציקים מאומות העולם ומשנאי ישראל נשאו 

ראש, אין לחוש לזה.

כג. בית שערים )יו"ד סי' שסא(. וטעמו עפ"ד הרמב"ם בהל' איסורי 
ביאה )פי"ב הל' י(, דכתב, שנכרית הנבעלת לישראל חייבת מיתה כיון 

סיבת  כל  שמא  לחוש  יש  וממילא  ידה.  על  תקלה  לישראל  שבאה 

רצונה להכנס לקהל ישראל היא בכדי להנצל מעונש זה, וזאת ע"פ 

ונתגייר,  בגיותו  עבירה  שעבר  נח  דבן  ע"ב(  )עא  בסנהדרין  המבואר 

כיון שנשתנה עונשו פטור מן המיתה.

כד. כמו כן כתב בשו"ת התעוררות תשובה )ח"ד סי' קמד(, דהואיל 
ובזמן שיד ישראל תקיפה על גויי הארץ מצווים אנו שלא יחיו בינינו 

זכות גמורה היא לקטן באותם הימים שיקבלוהו לקהל  עובדי ע"ז, 

ישראל, שאף שיש לחוש שמא לא יקיים מצוות באופן הראוי וכדו', 

מ"מ זכות היא לו שלא ימיתוהו.

אכן, במסקנת דבריו שם חזר בו מזה, וזאת משום שאם ירצו יכולים 

נפשו,  את  להציל  כדי  בזה  ודי  נח,  בני  מצוות  ז'  עליו  לקבל  ללמדו 

שאין  זו  שהלכה  מדבריו,  ללמוד  יש  גדול  חידוש  ומ"מ  עיי"ש. 

מקבלים גרים לימות המשיח אמורה רק לגבי גרים גדולים, שמחמת 

גם  לקבלם  יש  דין  בית  דעת  על  המתגיירים  קטנים  אבל  באו,  כן 

לימות המשיח.

הפוסקים,  בין  מחלוקת  בזה  הביא  )שם(  שערים  בית  כה. בשו"ת 
שיש שחששו שמא כוונתו במעשה הגרות לעשות נחת רוח לבן זוגו 

שדבק הוא בעמו ודתו, או שחושש הוא שמא ביום מן הימים יהווה 

לקבלו  שאין  כתבו  כן  ומחמת  המשותפים,  בחייהם  הפרעה  הדבר 

לכתחילה, ויש שהקלו בזה.

)כד ע"ב(  כן, יש שאסרו להם להנשא ע"פ סוגית הגמ' ביבמות  כמו 

תשיעי – פרטי  בפרק  בהרחבה  בזה  וראה  ד"נטען",  איסורא  גבי 

בני  של  דינם  שחמור  לידע  יש  )וזאת  יחד.  המתגיירים  זוג  בבני  הדינים 

זוג הנשואים נישואי תערובת מדינם של שני בני זוג הבאים יחד להתגייר, שכן 

כאשר אחד מבני הזוג יהודי יש לחשוש יותר שמא כוונת בן זוגו הבא להתגייר 

עתה אינה לשם שמים(.

כו. ס' עין זוכר להחיד"א )מערכת ג(. וכן מוכח מדברי הגמ' ביבמות 
)מח ע"ב(: "מפני מה גרים מעונים בזמן הזה, מפני שאינם מקיימין ז' 

מצוות בני נח". ומוכח שאף שלא קיימו ז' מצוות אלו קיבלום לעדת 

ישראל )וע"ע בס' מדרש יהונתן פ' ויצא(.

כז. כן נלע"ד. וה"ה נמי שאר מצוות שנתחייבו בהם בני נח שאינם 

ציונים וביאורים

פרק ראשון
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הבא להתגייר בזמן שידוע שיהיה אנוס על שמירת המצוות

  הבא להתגייר בשעת סכנה, כאשר מחמת פחד הרדיפות והצרות נבצר מישראל לקיים את מצוות טו.

לחלל  וצריכים  וגרורותיה,  רוסיה  במדינת  עברו  בשנים  מלכות  שגזרה  וכפי  בשלימות,  התורה 

שבתות וימים טובים לצורך הצלת נפשם ולגעל נפשם במאכלות אסורות, אף שידוע לבי"ד שאם יתגייר 

עתה ימנע ממנו לקיים את מצוות התורה ויחלל את השבת לצורך הצלת נפשו, אין מניעה לקבלו לקהל 

ישראל ואין מקום לדחות את הליך גרותו לאחר זמןכח.

קבלת גר קטן

  דין טז. )פרטי  דין  בית  דעת  על  ולגיירו  נכרי  ילד  לאמץ  הרוצים  ומצוות  תורה  שומרי  יהודים  זוג  בני 

וכמו  ביתם,  לתוך  ישראל  ילד  שיכניסו  יותר  שראוי  להם  להורות  יש  ז(,  בפרק  ראה  בקטן  הגרות 

שאמרו "כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו", ומכל מקום, בשעת הדחק כאשר לא מתאפשר הדבר, 

ורצונם עז לגדל ילד בביתם שלא ילכו ערירים כל ימיהם, הסכמת הפוסקים להתירכט.

  בספרי הפוסקים האריכו לדון, האם ניתן לקבל לעדת ישראל גר קטן כאשר ידוע לבית הדין שלא יז.

יגדל ויתחנך בבית שומרי תורה ומצוות, יש שהחמירו בזהל, ויש שצידדו להקללא, ובפרט כאשר האב 

מכלל ז' מצוות, עיין מנחת חינוך )מצוה יד(, ובצל"ח )פסחים עג(. וכן 

מצוות שכליות שנצטוו בהן לדעת הרבה פוסקים, ראה עיונים סי' פה.

כח. שו"ת אמרי יושר )ח"ב סי' קמ(. הארכנו בהלכה זו בעיונים סי' 
צ, ועיין שם עוד בדין מכניס עצמו לאונס האם אסור או מותר.

הלכות  משנה  שו"ת  קסב(,  סי'  ח"א  )יו"ד  משה  אגרות  כט. שו"ת 
)חלק יב סי' קפז(, ובשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי' רב(.

ושני טעמים בדבר:

או  לגיירו שלא ע"פ בקשתו  בי"ד מחזרין אחר קטן  קיי"ל שאין  א. 

בקשת אביו ואמו, ראה הרחבה בעיונים סי' ס.

ב. דהא קשים גרים לישראל כספחת ומה להם לגדל ילד זה ולהכניסו 

לכרם ישראל כאשר יש ביכולם ליקח ילד בן ישראל המחוסר בית, 

שמצוה רבתא היא להכניסו לביתם ולדאוג לכל מחסורו )עיין אבות 

פ"א מ"ה וברע"ב שם(.

על  להקפיד  עליהם  יקל  שבזה  בן,  ולא  בת  לאמץ  שהקפידו  ]יש 

ובאמת  האב.  מן  יותר  בבית  מצויה  והאם  הואיל  כהלכה  יחוד  דיני 

בתו  זמנינו האם אב מאמץ מותר להתיחד עם  נחלקו אחרוני  כבר 

המאומצת, עיין שו"ת אגרות משה )אבהע"ז ח"ד סי' סא(, שהקל בזה, 

אצל  אחריו  ותחקור  שתדרוש  מאשתו  ירא  שהבעל  לפי  וטעמו, 

וח"ד סי' מד(. מיהו הוסיף  )ח"ו סי' מ,  וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר  הבת, 

בינקותם  ידם  על  אומצו  א"כ  אלא  זו,  סברא  על  לסמוך  דאין  שם 

קודם שבאו לכלל ביאה. אולם בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סי' מט, וח"ט 

סי' קמ( כתב להחמיר בזה, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' רה, וח"ו סי' 

קצו(, שו"ת דברי יציב )סי' מו(, ובשו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' קסז([.

לוי  בזה בשו"ת מטה  עוד מש"כ  ועיין  ב(.  )סי'  יצחק  זכר  ל. שו"ת 
)ח"ב סי' נד( בשם הגאון רבי יצחק אלחנן אב"ד קאוונא. וטעמם בזה, 

שלא  לאדם  "זכין  מדין  הוא  בי"ד  ע"פ  קטן  גרות  דין  שיסוד  דכיון 

בפניו", כאן שמן הסתם לא ילך בדרכי התורה והיראה ויהיה משוקע 

)ח"א  זו זכות לו אלא חובה, וע"ע שו"ת חבצלת השרון  בחטא, אין 

יו"ד סי' עה(, שו"ת מנחת יצחק )ח"ג סי' צט(, וכן הורו הגרי"ש אלישיב 

ובשו"ת שבט   )110 וקובץ קול תורה חכ"ו עמ'  קג,  סי'  )קובץ תשובות ח"א 

הלוי )ח"ו סי' רב(.

בי"ד  על  מוטלת  מיוחדת  וחובה  דהואיל  בזה,  כתבו  נוסף  טעם 

הסתם  שמן  אנשים  ה'  לקהל  להכניס  שלא  ישראל,  פרצות  לגדור 

יהיו מחללי שבתות ושאר איסורי תורה, אין להם להזדקק לגרות זו. 

)לסברא זו, אף אם זכות היא לקטן אין הבי"ד רשאים לקבלו, דעל שכזה אמרו 

"קשים גרים לישראל כספחת", ואינם רשאים להפסיד לכל ישראל(.

יו"ד סי' ח(, שגדולי אשכנז בעל  ועיין עוד בשו"ת מנחת אלעזר )ח"ג 

שאין  אחת  לדעה  שניהם  הסכימו  מוירצבורג  והגאון  לנר  הערוך 

וע"ע  והמצוות,  התורה  לשמירת  יתחנך  לא  שודאי  כזה  קטן  לגייר 

בקונטרס כתורה יעשה שאסף כעמיר גורנה מתשובותיהם של רבים 

מפוסקי דורו שנטו אף הם להחמיר בזה שלא לקבלו.

לא. שו"ת בית יצחק )אבהע"ז ח"א סי' כט אות יא(. וטעמו בזה, משום 
דכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וגם אם ירבה לפשוע ויענש 

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר
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רבותיו  שבהשפעת  לסמוך  מקום  שיש  תורניים,  חינוך  במוסדות  להתחנך  לשלחו  שרצונו  דעתו  מגלה 

יגדל וילך בדרכי התורה והיראה )אף שהנהגת הבית בו יגדל תהיה שלא ע"פ תורה(. ובדיעבד דינו כספק 

גרלב.

  להלן פרק ב נתבאר, שנכרית הנשואה לכהן ודעתה להנשא לו שנית אחר הגיור אין לקבלה לעדת יח.

בנה,  את  ולגייר  הנ"ל  המקילות  השיטות  על  לסמוך  שיש  אפשר  זה  במקרה  מקום  ומכל  ישראל, 

שהרי רצונם כן לדבוק בה' ובתורתו )ורק מחמת רצונה להנשא לכהן לא קיבלנוה לעדת ישראל(, ובכהאי 

גוונא ודאי יש להאמינם שיחנכו אותו ע"פ דרך התורה.

קבלת גר בעל מום וידוע חולי

יש שכתבלג, שאין לקבל גר בעל מום או שתש כוחו, שכן קבלתו לקהל ישראל תהווה מעמסה על יט. 

הציבור שיהיו מוכרחים לתמוך ולסייע לו בפרנסה וכדו', ולא ראינו למי שחשש לזהלד.

והזיכוך  הצירוף  לאחר  שכן  לו,  היא  זכות  עדיין  הרעים  מעשיו  על 

בעונשי הגיהנום ינחל עם ישראל לחיי העולם הבא.

עוד כתב, דממה נפשך לא יבוא כל הפסד לקטן ממעשה גרות זה, 

שהרי אם לא יקפיד על שמירת המצוות, יחשב הדבר כמחאה על 

בזה  להקל  כתב  וכדבריו  תוקף,  כל  בה  יהיה  לא  הכי  ובלאו  הגרות 

הגרי"ל צירלסהון בשו"ת עצי הלבנון )סי' סד( ובספרו מערכי לב )סי' 

נה(, וע"ע שו"ת אגרות משה )אהע"ז ח"ד סי' כו(.

ומה שכתבו האחרונים הנ"ל שמתוקף תפקידו של בית הדין מוטל 

עליהם לגדור פרצות ישראל שלא להביא בקהל ה' קטן זה שודאי 

לא ידע משמירת המצוות, עיין שו"ת מטה לוי )סי' נה(, שאין זו חובה 

המוטלת על בית דין לתקן תקנות כעין אלו, אלא שאם ירצו לתקן 

תקנות לצורך הכלל הרשות בידם, ולפיכך כל שלא נימנו וגמרו שלא 

לקבל קטן כעין זה עדיין הרשות נתונה לגיירו.

לגרות  ולענין הלכה בזה כתב האחיעזר: "אף שאין לבי"ד להזדקק 

שכזו, מ"מ אין להרעיש את העולם במחאה גלויה על זה, כי בעיני 

ובפרט  זהו כחילול השם שאין מניחים הנשים להתגייר,  עם הארץ 

הילדים, שבאמת על פי דין אפשר לגיירם".

)יו"ד ח"א סי' קנח, ובאבהע"ז ח"ד סי' כו ס"ק  וע"ע בשו"ת אגרות משה 

זו,  כעין  לגרות  להזדקק  אין  שלכתחילה  אף  כי  נראה  דמדבריו  ג(, 

מ"מ אם כבר נעשה הדבר יש לגרות זו תוקף, דהעיקר בזה להלכה 

גם  בזה  החמיר  )שם(  אלישיב  הגרי"ש  אולם  יצחק,  הבית  כסברת 

בדיעבד, וכמש"נ, וע"ע עיונים סי' ח.

בשו"ת משנה הלכות )ח"י סי' ריד( כתב להקל בדיעבד לסייע לנערה 

המצוות,  שמירת  על  בו  מקפידין  שאין  בבית  וגדלה  כדין  שטבלה 

למצוא זיווגה בקרב ישראל, ועיין דברות משה שבת )פד הערה יא(.

ביין  ליגע  לו  להניח  ואין  תורה,  ללמדו  שאסור  נראה,  לב. לפיכך 
שאינו מבושל שמא יעשה ע"י כך יין נסך, )ואם עבר ונגע בו כיון דנגיעת 

גוי אינה אוסרת אלא מדרבנן הוי ספיקא דרבנן ולקולא(. כמו כן, אין להניחו 

וכדו'.  בברכות  חובתם  ידי  אחרים  להוציא  או  התיבה  לפני  לירד 

מצוות  בכל  הספק  מחמת  הוא  שמחוייב  ללמדו  יש  גיסא  מאידך 

התורה, ומחללין את השבת עבור הצלת נפשו, ואם יגדל וישא אשה 

הרי זו ספק מקודשת וצריכה הימנו גט.

מיהו יש לדון, מה יהא בדינו לענין שמירת השבת, דמחד גיסא הרי 

ומאידך, הלכה פסוקה  ביה לחומרא,  זה ספקא דאורייתא דאזלינן 

לו  אסור  הוא  שנכרי  להצד  וא"כ  מיתה,  חייב  ששבת  שגוי  היא 

לשבות ביום השבת. אכן, יעויין בעיונים סי' טז שם נתבאר בשיטת 

הרמב"ם שאיסור שביתת השבת בגוי הוא משום שנראה "כמחדש 

דת", ולדבריו יש להקל בזה לכאורה בנידון דידן, שנוהג כן מחמת 

הספק וחייב בשביתה ע"פ דין. ואפשר שגם לשיטת רש"י שם שפי' 

של  מישובו  שמבטל  משום  הוא  השבת  ביום  השביתה  דאיסור 

עולם ג"כ יש להקל במקרה זה, דמן הסתם לא אסרה תורה לבטל 

מישוב העולם אלא למי שמבטל ממלאכתו בלא שום טעם, אבל זה 

שמחוייב בכך ע"פ דין, אינו בכלל איסור זה, וצ"ע למעשה.

לג. ס' נהר מצרים.

ולא  מומים,  ובעלי  עניים  גרים  לקבל  כיום  פשוט  המנהג  לד. וכן 
חששו לסברא זו, ובפרט שמצויים כיום ארגוני סעד רבים ולא ניכר 

כ"כ העול הנוסף על הציבור מחמתו.

ציונים וביאורים

פרק ראשון
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קבלת גרים כאשר יש בכך סכנה לישראל

  על כ. המלכות  גזירות  עול  להכביד  הדבר  וגורם  כך  על  מקפידות  שהאומות  בזמן  גרים  לקבל  אין 

ישראללה.

קבלת גרים ממשפחות הקראים

  אף כא. כי  הוא,  בזה  המחמירים  טעם  ממשפחותלוהקראיםלז.  גרים  מקבלים  האם  הפוסקים,  נחלקו 

שעתה רצונו עז להיות דבק בה' ובתורתו, לעולם יש לחוש שמא ישראל גמור הוא מימים ימימה, 

ונמצא שבקבלתו עתה  בחזקת ממזרים,  כולם  כפי ההלכה המסורה  גיטין  בכתיבת  נוהגים  וכיון שאינם 

בא ממזר בקהל ישראל. יש שהחמירו בזהלח, ויש שהקלולט. יש שכתבו שהקראים אינם צריכים להתגייר 

עיי"ש שהאריך, שהמקבל  סי' מט(.  פ"ד  )יבמות  לה. ים של שלמה 
לישראל  מיצר  האומות  שיעבוד  תחת  נתונים  שאנו  בזמנינו  גרים 

ומתחייב בנפשו.

דוד שר"י בשנת ד"א תק"כ,  בן  ענן  ע"י  נתיסדה  לו. כת הקראים 
אחר שלא נתקבלה דרישתו להתמנות כראש הגולה אחר דודו רבי 

עוד  מהם  שמעט  הצדוקים  בדרכי  הלכה  זו  כת  חסדאי.  בן  שלמה 

והיו  שבע"פ  בתורה  מאמינים  שאינם  שני,  בית  מימי  בבבל  נותרו 

דלות  ע"פ  הכתובים  משמעות  כפי  התורה  מצוות  את  מקיימים 

הבנתם.

בעקבות זאת ריחקום גדולי הדורות מעדת ישראל במשך הדורות, 

העקלקלות,  מדרכיהם  ישראל  ילמדו  טעמים – שלא  משני  וזאת 

שיתבאר  כפי  וממזרים  גויים  בהם  נתערבו  שמא  שחששו  ומשום 

להלן.

בדורות האחרונים מצאנו ריכוזים גדולים של קראים במצרים )שם 

אף היה להם רובע מיוחד למגורים, ולעיתים אף נאסר עליהם להמצא ברובע 

היהודי הנאמן לה' ולתורתו ללינת לילה(, וברוסיה )בקהילה זו היתה התבוללות 

זו השלכה לדינא ע"פ מה שיתבאר להלן(.  רבה מאוד ואפשר שיש למציאות 

בארץ ישראל כיום נמנים על הקהילה הקראית אלפים רבים )בעיקר 

באזור באר שבע(, אולם רובם אינם שומרי תורה כלל.

יתבאר  הדבר  וטעם  ממזרים,  בחזקת  שאינם  דס"ל  לז. ונראה 
להלן.

שהשיב  כתוב  "מצאתי  ד(:  סו"ס  )אבהע"ז  יוסף  בית  לח. כתב 
שנשותיהם  לפי  בהם,  להתחתן  שאסור  הקראים  על  שמשון  רבינו 

וביאה, ומגרשים נשותיהם שלא כדת,  מקודשות להם בכסף שטר 

בחיי  לאחרים  ונישאות  בגיטין  חכמים  שטבעו  ממטבע  ומשנים 

שם  נקט  כדבריו  איש".  מאשת  ממזרים  הבנים  ונמצאו  הבעלים, 

הרמ"א שהקראים כולם בחזקת ממזרים, וכ"כ כנה"ג )סי' לד(, הט"ז 

)סי' של(, וחכמת  )ס"ק קא(, מור וקציעה  )סי' ד ס"ק כד(, באור הגר"א 

אדם )כלל קכד(, ולשיטתם ודאי אין לקבלם ולהרבות ממזרים בקהל 

ישראל.

מעשה  שהביא  לד(  ס"ק  ב  מערכת  )כללים  חמד  בשדי  יעויין  כמו"כ 

הזכור לו מימי ילדותו, שבא אחד מחכמי הקראים וביקש להסתפח 

אלא  קיבלוהו,  ולא  התורה,  למוסדות  רב  הון  והבטיח  ה',  לקהל 

הכריזו ואמרו שהקרע עם הקראים אינו מתאחה לעולם.

הקראים  קידושי  דמילתא,  "כללא  עג(:  סי'  )ח"א  הרדב"ז  לט. ז"ל 
בפני עדיהם אינן קידושין, לפי שהם פסולים לעדות, לפיכך אין בהם 

חשש ממזרות, ומותרים לבא בקהל. וכבר היה מעשה בסוף מחזור 

ידי הנגיד רבינו  גדול מהקראים חזרו לדת האמת על  רס"ז, שקהל 

אברהם החסיד, וכמ"ש בס' כפתור ופרח )פרק ה(, וקרוב הוא שהיה 

ידועות במצרים,  ועוד היום המשפחות ההם  ז"ל,  בנו של הרמב"ם 

ולא היה אדם פוצה פה עליהם,  וישראלים מיוחסים,  ומהם כהנים 

וכבר  הרבניים.  מצרים  קהלות  גדולי  בהם  נתחתנו  אדרבה  אלא 

ושוב  מתירם.  אני  עמי חברי  יסכימו  שאם  אחרת  בתשובה  כתבתי 

העידו לפני שהרב מהר"ר יעקב בירב היה מתירם, וכן הרב מהר"ר 

שמואל הלוי היה מתירם. וכן מצאתי בתשובה להרמב"ם שמשמע 

ממנה שהיה פשוט לו שמותרים הם לבא בקהל וכו'". עכת"ד.

יתירה מזו כתב בשו"ת אהלי יעקב )סי' לג( למהריק"ש, וז"ל: "ומעיד 

כשרים  בריתנו  מבני  אנשים  שנים  ששלחתי  עולם,  בורא  לפני  אני 

ע"י  הנעשית  )לחופה  לשם  להכנס  וצויתים  תורה,  ולומדי  והגונים 

ולא  אהוביהם,  הקראים  החופה  שבעלי  להיות  יד,  כלאחר  קראים( 

קידושין  לשון  שום  אמרו  שלא  והעידו  באים,  הם  מה  על  ירגישו 

בידך,  וא"ל הרי כתובתך  ביד הכלה,  נתן החתן הכתובה  כלל, אלא 

לברכם.  ברכה  פסוקי  אמרו  שם  העומדים  אלא  עוד.  אמר  ולא 

שאין  באופן  כלל,  קידושין  לשון  בהם  ואין  כתובותיהם  ג"כ  וראיתי 

נתבאר  כבר  וכהלכה,  כדת  היו מקדשין  ואפי'  קידושין.  בהם חשש 

ציונים וביאורים
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משנים  אם  גם  שכן  כיום,  זה  על  לסמוך  ניתן  האם  לדון  ויש  גוייםמ,  בהם  שנתערבו  לחוש  ואין  כלל, 

קדמוניות היו מקפידים שלא לישא נכריות אין לידע האם כך הוא מנהגם גם כיום.

קבלת גרים מעמלק

  קודם שבלבל סנחריב את האומות לא היו מקבלים גרים מעמלקמא. אלא שיש שכתבומב, שהלכה כב.

זו אינה מעכבת בדיעבד בחלות הגרות, וע"כ אם עברו וקיבלו ונודע להם לאחר זמן שמבני עמלק 

דלכ"ע הקראים פסולי עדות הם, והקידושין הניתנים בפניהם כמאן 

)ואף שיש מן המוזמנים לחופה שכשרים לעדות כתב  דליתנהו דמי. ע"ש. 

הרדב"ז ח"ב סי' תשצו דלא יועיל הדבר לחלות הקידושין, כיון שמנהג העולם 

מביטים  אינם  המוזמנים  ושאר  הקידושין,  למעשה  מסוימים  עדים  ליחד 

במעשה זה כדי להעיד(.

תוקף  שאין  ולומר  להקל  יש  טעמים  ששני  דבריהם,  לפי  ונמצא 

למעשה הקידושין בקהילות הקראים וממילא בניהם אינם נחשבים 

ממזרים:

א. מחמת שאינם מקדשים באחד מדרכי קניני הקידושין.

הם  קיום"  "עדי  קידושין  ועדי  לעדות,  פסולים  שהקראים  כיון  ב. 

הקידושין  למעשה  תוקף  אין  בראייתם,  מותנית  הקידושין  שחלות 

הנעשה בפניהם.

וצ"ל, שהפוסקים שהחמירו בדינם ואסרום לבוא בקהל חששו לכך 

שבשנים קדמוניות היו נוהגים הקראים לקדש בכסף והיו עושים כן 

בפני עדים כשרים, וממילא נתערב בקהלם זרע פסול מדורי דורות. 

לפנינו  הבא  קראי  ובכל  ספק,  שיש  דכיון  דמסיק,  ברדב"ז  ועיי"ש 

יש להסתפק אם נתגרשה אמו ע"פ מנהגם וזינתה עם אחר – ספק 

רחוק הוא ואין לחוש.

מ. בשו"ת הרמב"ם )מהדורת פריימן סי' שעא(, כתב: "כי אלה הקראים 
ובשאר  ובדמשק,  )אלכסנדריה(  אמון  ובנא  מצרים  בארץ  השוכנים 

מקומות ארץ ישמעאל וזולתם, ראויים הם לחלקם מחלקי הכבוד, 

ולהתקרב אצלם במעשה יושר ולהתנהג עמהם במדת הענוה ובדרך 

האמת והשלום, כל זמן שגם הם יתנהגו עמנו בתמימות, ויסירו מהם 

שבדור  הרבנים  חכמי  על  תועה  מלדבר  שפתים  ולזות  פה  עקשות 

למול  ומותר  בשלומם,  לשאול  וללכת  לכבדם  לנו  יכון  ובזאת  וכו', 

את בניהם ואפילו בשבת, וכו'".

וז"ל:  גאון,  האי  דרב  משמיה  מצא  שכן  עוד,  שהוסיף  ויעויי"ש 

"ומעולם לא נמנעו רבותינו ע"ה מלמול את בני הקראים בשבת, כי 

אפשר שיחזרו למוטב וכו'". עכ"ד. הובאו דבריו בבית יוסף )יו"ד בדק 

הבית סו"ס רסו(, ובשו"ת הרדב"ז )ח"ב ס"ס תשצו(. ומכאן יש שלמדו, 

לנו  היה  שאל"כ  גויים,  בהם  נתערבו  שלא  לרמב"ם  ליה  דפשיטא 

לאסור למולן בשבת מחמת הספק.

של  תשובתו  את  שהביא  אחר  תשצו(  )ס"ס  הרדב"ז  בתשובת  והנה 

הרמב"ם כתב, שהיות ובזה"ז הקראים במצרים אין בהם שום מדה 

הרבניים,  החכמים  מן  ומתרחקים  הרמב"ם,  שהזכיר  מאלה  טובה 

כדת,  בניהם  את  מלין  אינם  ואף  הנחש,  מן  כבורח  מהם  ובורחים 

את  למול  אין  מל,  לא  כאילו  פרע  ולא  מל  וקי"ל  פורעים,  שאינם 

ומ"מ מבואר  וכו'. ע"ש.  כיון שאינם מודים בפריעה  בניהם בשבת, 

ולא  מלמולם  להמנע  יש  כדין  מלים  שאינם  מחמת  שרק  מדבריו, 

נוספים  במקומות  מדבריו  מוכח  וכן  גויים.  בהם  שנתערבו  מחמת 

)עי' ח"א סי' עג(, שבדונו בדרך הנהגתנו עם הקראים כלל אינו מזכיר 

שצריכים להתגייר במילה וטבילה, ומשמעות דבריו שם שמקבלים 

קטנות  בהלכות  וכ"כ  המומרים,  כדין  לבד  חבירות  בקבלת  אותם 

)ח"א סי' רנז(.

שהמנהג  שכתב,  יט(  אות  הגב"י  קנד  סי'  )יו"ד  בכנה"ג  יעויין  כן  כמו 

בקושטא מעולם היה למול את בניהם בשבת. נמצא, שלכל הפחות 

עד זמנם של פוסקים אלו לא חששו שמא נתערבו בהם גויים.

לעומת זאת, בשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"ב סי' קנב( נקט, שקראי הבא 

לפנינו ורצונו לבוא בקהל ה' ולקבל מרות חכמינו ז"ל צריך להתגייר 

מבני  הוא  שמא  לחוש  לנו  יש  שלעולם  נכרים,  כשאר  גמורה  גרות 

ממזרים(.  דהוו  שמשון  רבינו  לדברי  חשש  )ולא  בהם  שנתערבו  הנכרים 

וע"ע בשו"ת יבי"א )ח"ח אבהע"ז סי' יד(.

י-ה,  יד על כס  "ויאמר כי  יז(:  )פרק  מא. איתא במכילתא דרשב"י 
דור,  מדור  בעמלק  לה'  מלחמה  שעה  באותה  י-ה,  כס  על  משישב 

כך דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר: אמר הקב"ה, שאם 

יבאו מכל האומות להתגייר יקבלו מהם ישראל, ומעמלק לא יקבלו 

המגיד  הנער  אל  דוד  ויאמר  יג(:  א  ב  )שמואל  שנאמר  ישראל,  מהם 

לו אי מזה עם אתה, ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי. ]באותה שעה[ 

נזכר דוד מה נאמר לו למשה רבו, שאם יבואו מכל אומות העולם 

להתגייר יקבלו אתם ישראל ומעמלק לא יקבלו אותם". וראה מש"כ 

בזה השבות יעקב בעיון יעקב )סנהדרין צז ע"ב(, מגילת ספר ע"ד רס"ג 

ו ע"ב(, ובתשובות מהרש"ם  )קונ' השלמה דף  )מצוה קטו(, צפנת פענח 

)ח"ג סי' רעב(.

שלא  זו  שהלכה  שפי'  עיי"ש  עמלק(.  מחיית  )עניין  ברכה  מב. עמק 

ציונים וביאורים
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הוא, דינו כישראל לכל דבר.

אכן, יש שכתבו שאף לכתחילה מותר לקבל מהםמג, ויש שחילקומד וכתבו שאיסור זה נאמר דוקא כאשר 

אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם ויוצאים למלחמה בישראל, אבל אם נהגו בחסד וביושר מותר לקבלם. 

עמלק,  של  מזרעו  היא  אומה  איזו  לברר  ניתן  ולא  האומותמה  את  סנחריב  שבלבל  אחר  מקום  ומכל 

מקבלים כל גר הבא לפנינו, ואין חוששים לו שמא מבני עמלק הואמו.

החובה לדחות את הגר ולא לקבלו מיד

  אין כג. עדיין  ובעבודתו,  יתברך  בה'  לדבוק  תכליתו  וכל  כנה  שכוונתו  הדין  לבית  שנתברר  לאחר  אף 

להם למהר לקבלומז, אלא יתארו בפניו את כובד עול התורה והמצוות והטורח הרב הכרוך בקיומם, 

כדי לדחותו ולהניאו מהחלטתו לקבל עליו עול תורה ומצוותמח.

גרות, אלא הלכה היא במצות  לקבל גרים מעמלק אינה פרט בהל' 

מחיית עמלק, שאם נקבל גרים מעמלק נמצא שמבטלים אנו בידים 

את מצות מחייתם, ולכך כשעברו וקיבלום אין הדבר מחסר בחלות 

הגרות.

מג. עין זוכר לחיד"א )מערכת ג אות א(. עיי"ש דסבר שהבבלי חלק 
בזה ע"ד המדרש הנ"ל, ולמד דבריו מלשונו של הרמב"ם )הל' אסורי 

ביאה פי"ב הל' יז( שכתב: "כל הגויים כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהם 

כל המצוות של תורה, והעבדים כשישתחררו, הרי הן כישראל לכל 

דבר". דמהלשון "כל הגויים כולם" משמע, שמכל האומות מקבלים 

שאין  ולומר  דבריו  לסייג  לו  היה  שאל"כ  בכלל,  עמלק  ואף  גרים 

מקבלים גרים מעמלק.

"לא  דדין  לבאר,  שהאריך  עיי"ש  תקח(.  סי'  )או"ח  נזר  מד. אבני 
גם בעמלק, אלא שיודע בהם הקב"ה  יומתו אבות על בנים" נאמר 

אבותיהם  מעשה  אוחזים  יהיו  וודאי  בליבם  טבועה  ששנאתם 

בידיהם, וממילא, גר זה שרצונו טהור להיות דבק בשכינה ודאי ביטל 

תכונות מקולקלות אלו שבנפשו, ואין כל טעם לעונשו מחמת חטאי 

אבותיו. כדבריו אלו כתב החזון איש )על דברי הרמב"ם, הל' מלכים פ"ו 

הל' ד, וביו"ד סי' קנז(.

מה. ברכות )כח ע"א(.

פסולם  לענין  ומואבי,  עמוני  איסור  לגבי  גם  תקפה  זו  מו. הלכה 
רובא דעלמא,  בזה בתר  סי' ט דאזלינן  בעיונים  וראה  לבוא בקהל, 

ועיי"ש אריכות דברים בהלכה זו מדברי האחרונים שדנו האם אדם 

דמי",  מחצה  על  כמחצה  קבוע  "כל  בספקו  לומר  כ"קבוע",  חשיב 

ועיין עוד להלן פרק טו.

מפי  האחרונים  קבלת  על  נשאל,  קמח(  סי'  )ח"ה  הלוי  שבט  בשו"ת 

לזה  לחוש  יש  האם  עמלק,  של  מזרעו  הם  גרמניה  שבני  הגר"א 

שלא לקבל מהם גרים, וכתב שאין לחוש לזה כלל, משום שמקורה 

ואמינותה של קבלה זו אינו ברור כלל, שכבר הודיעונו חז"ל שבלבל 

סנחריב את האומות, ועוד יש לצרף לזה את שיטת הרמב"ם שהקל 

בלאו הכי בדין קבלת גרים מעמלק, וכדלעיל.

מקבלין  אין  להתגייר  "הרוצה  וז"ל:  א(  הל'  )פ"א  גרים  מז. מסכת 
הדברים  הובאו  וכו'",  להתגייר  לך  מה  לו:  אומרים  אלא  מיד,  אותו 

בשו"ע )סי' רסח סעי' ב(.

מח. יבמות )מז ע"ב(: "אמר מר: גר שבא להתגייר אומרים לו מה 
ראית שבאת להתגייר, ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת 

קשים  חלבו  דא"ר  נפרוש.  פריש  דאי  טעמא,  מאי  חמורות.  מצוות 

גרים לישראל כספחת". ובבאור דברי רבי חלבו מצינו פירושים רבים 

בדברי הראשונים, ראה בעיונים סי' ו.

שני טעמים נוספים יש לדחיית הגר:

א. מחמת עצם החובה המוטלת על בי"ד לבדוק אחריו האם כוונתו 

הוא  נחוש  כמה  עד  שנדע  עד  ושוב  בלך  לדחותו  יש  שמים  לשם 

בת  סרק  מחשבת  זו  ואין  מצוות,  עול  עליו  ולקבל  להתגייר  בדעתו 

חלוף )ב"ח סי' רסח(.

ב. שלא יאמר אחר כך אילו הייתי יודע על כך קודם לכן לא הייתי 

מקבל עלי להתגייר )בית יוסף סי' רסח בשם סמ"ג, והש"ך שם ס"ק ט בשם 

הרוקח(. ובבאור שיטה זו ראה בעיונים סי ה.

ציונים וביאורים
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  ונתון כד. העמים  בין  ומפורד  מפוזר  בהיותו  ישראלמט  עם  של  מצבו  רוע  את  בפניו  מתארים  כן  כמו 

למרמס בידם, ואומרים לו: "מה ראית שבאת להתגיירנ, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים 

סחופים ומטורפים, ויסורים באים עליהם"נא. אכן, הלכה זו אינה מעכבת בדיעבדנב, לפיכך, אם לא הזכירו 

זאת דייני בית הדין בפניו אין הדבר מחסר במעשה הגרות.

כה. יש מן הראשונים שכתבנג, שצריך לדחותו ג' פעמים בלך ושוב, ורק אחר כך לקבלו.

  אם השיב שאכן ידוע לו כל זאתנד ואעפ"כ רצונו להסתופף בחצרות בית ה', ואומר "ולואי שהייתי כו.
ראוי להיות חלק מעם סגולה זה"נה – מקבלים אותו מידנו, ואין דוחים אותו יותר.נז

)סי' רסח סעי' ב(. הסיבה העיקרית לכך שכה מאריכים  מט. שו"ע 
עמו בתיאור צערם של ישראל, היא בכדי לדחותו מלהתגייר ומחמת 

הטעמים דלעיל, והארכנו בזה בעיונים שם.

ובטעם  וכו'",  ראית  "מה  לו  שאומרים  מצינו  לא  עבדים  נ. בגרות 
)יו"ד סי' רסז ס"ק ח(, ערוך השולחן )שם  הדבר עיין מש"כ בזה הש"ך 

ס"ק ו(, ושו"ת מנחת יצחק )ח"ה סי' נ(.

נא. במסכת גרים )פ"א הל' א( איתא: "הרוצה להתגייר, אין מקבלין 
את  רואה  אתה  והלא  להתגייר  לך  מה  לו:  אומרים  אלא  מיד  אותו 

וחלאיים  האומות,  מכל  ושפלה  וכפופה  נמוכה  הזאת  האומה 

המילה  על  ונהרגים  בנים  ובני  בנים  וקוברים  עליהם,  באים  ויסורים 

ועל הטבילה )בימי יונים ובימי רבי יהודה הנשיא, עיין מעילה יז ע"א, ובתוס' 

ע"ז י ע"ב( ועל שאר המצוות, ואינם נוהגים בפרהסיא כשאר אומות". 

)נוסח זה שונה מעט מן המובא בשו"ע בסעי' ב(.

אישות  לשם  להתגייר  שבא  גליא  שמיא  כלפי  אם  גם  נב. שהרי 
וכדו', גרותו חלה בדיעבד, כמבואר לעיל.

יתירה מזו, הרי סברא פשוטה היא שדין קבלת גרים לא נאמר רק 

יכולים  ובמעמדם  בתפארתם  שישראל  בזמן  גם  אלא  הגלות,  בזמן 

גרים להתווסף עליהם )אא"כ יש לחוש שמחמת פחד הם באים כבימי דוד 

ושלמה(. ולהדיא נתפרשו הדברים בשו"ע בסעי' ב.

לעיין  )ויש  הגוזר.  גרשום  לרבי  גרים  בהל'  וכ"כ  קי(,  )סי'  נג. רוקח 
בלשון השו"ע שכתב "מקבלים אותו מיד", האם לשיטתו די לדחותו פעם אחת, 

או שמא כוונתו שאחר שידחוהו ג' פעמים לא ישתהו יותר(.

מקור לדברי הרוקח מצינו במדרש רבה )רות פ"ב(, דג' פעמים שאמרה 

נעמי לרות "שובנה" הן כנגד ג' פעמים שיש לדחות את הגר קודם 

קבלתו לקהל ישראל.

הספק  וצדדי  להתגייר.  שיבוא  נכרי  של  ליבו  על  לדבר  מותר  האם  לדון  )יש 

בזה הן, האם החובה לדחותו אמורה לבית דין או לכל איש ישראל, ועיין בזה 

בעיונים סי' ו. ולכאורה כיון שמקור הלכה זו מהנהגתה של רות, משמע שאין 

לחלק בזה בין בית דין לשאר ישראל(.

נד. עיין צפנת פענח )ע"ד הרמב"ם הל' שבועות פ"ב הל' א( שדן, בכל 
מקום שצריך בירור ע"י דיבור האם מועילה הרכנת הראש לאות הן, 

או צריך דיבור מפורש בדוקא. דבסוגית הגמ' בבכורות )נט ע"א( גבי 

נראה  וכן  היא,  אף  מועילה  הראש  שהרכנת  מבואר  בהמה  מעשר 

מסוגית הגמ' בהוריות )ג ע"ב( לענין זקן שהורה, וכן הוא בירושלמי 

)גיטין פ"ז(. ויעויין עוד בדברי התוס' בסנהדרין )פו ע"ב( שחילקו בזה 

גבי  בזה  וצ"ע  נפשות,  לעדות  ממון  עדות  בין  עדים  העדאת  לענין 

נידון דידן.

צוארי  ליתן  כדאי  איני  אמר  "אם  הלשון:  )שם(  גרים  נה. במסכת 
לאו – נפטר  ואם  אותו,  העולם – מקבלים  והיה  שאמר  מי  בעול 

והולך לו".

לא  מצוה  דשיהויי  משום  מיד  אותו  "מקבלין  ע"ב(:  )מז  נו. יבמות 
מתאמצים  הם  אם  "אבל  כתבו:  ע"ב(  )קט  שם  ובתוס'  משהינן". 

להתגייר יש לנו לקבלם, שהרי מצינו שנענשו אברהם יצחק ויעקב 

שלא קבלו לתמנע שבאת להתגייר והיתה פילגש לאליפז בן עשיו 

רחב  את  קיבל  יהושע  וגם  לישראל,  דצערינהו  עמלק  מינה  ונפק 

הזונה וכו'".

אותו  מלין  מכן  ולאחר  בפניהם,  מצוות  עול  עליו  נז. ומקבל 
להלן  זה  כל  כמבואר  הנדה  לטבילת  הראוי  במקוה  אותו  ומטבילין 

בהרחבה.

היה  ולא  קרבן,  מביאים  הגרים  היו  קיים  המקדש  בית  שהיה  בזמן 

נכנס לברית אלא במילה טבילה והרצאת דמים )ראה כריתות ט ע"א, 

הבית  שחרב  עתה  מקום  ומכל  ה(,  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  הל'  וברמב"ם 

הקרבן  הקרבת  כסדרן  חובותינו  ולהקריב  לעלות  יכולים  אנו  ואין 

אינה מעכבת בחלות הגרות, ובבאור ענין זה, היאך הקרבת הקרבן 

שהיתה חלק מהליך הגרות בזמן הבית אינה מעכבת עתה בקבלת 

הגר, עיין מש"כ בזה באבני נזר )יו"ד סי' שמג, שמד(, ובעיונים סי' פט.

ציונים וביאורים

פרק ראשון



�� הלכות  גרים�

הלכות שינהגו בזמן הליך קבלת הגרות

  האם כז. נחלקו,  הפוסקים  בספרי  הערהס[.  וראה  בזה  שהקלו  ]ויש  התורהנט  בלימודנח  אסור  גוי 

מעשה  קודם  וכדו'  המצוות  פרטי  את  ללמוד  ורצונו  להתגייר  הבא  לגר  ביחס  גם  תקפה  זו  הלכה 

ויש  שאסרוסא,  יש  מותר,  הדבר  הגרות  לקבלת  עצמו  להכין  זה  בלימוד  שמטרתו  כיון  שמא  או  הגרות, 

שהתירוסב.

  אמנם, כמה אופנים מצינו בזה בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים בהם התירו לגוי ללמוד תורה, כח.

נמנה מקצתן:

העוסקים  הנביאים  דברי  אבל  וטעמיה,  התורה  פסוקי  לענין  רק  נאמר  זה  שאיסור  שכתבוסג,  יש  א. 

סי' טו דלדעת רבים מן הפוסקים אסור ללמדו  עיונים  נח. וראה 
אפי' אותיות אלפא ביתא.

אין מוסרין דברי  רבי אמי:  "אמר  )יג ע"א( איתא:  נט. בגמ' חגיגה 
תורה לגוי, שנאמר )תהילים קמז(: "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו 

לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום". ע"כ.

שעוסק  כוכבים  עובד  יוחנן:  רבי  "אמר  אמרו:  ע"א(  )נט  בסנהדרין 

משה  לנו  ציוה  'תורה  ד(:  לג  )דברים  שנאמר  מיתה.  חייב  בתורה 

מורשה' – לנו מורשה ולא להם". ע"כ. הנה נתבאר ששני איסורים 

יש בדבר, האחד לישראל – שהוא האסור ללמד תורה לגוי, ומלבד 

זאת אסרו גם לנכרי עצמו לעסוק בלימוד התורה.

בזה  שהאריך  עיי"ש  יד(.  אות  חיים  מים  באר  )קונטרס  שבע  ס. באר 
בעיונים  בהרחבה  דבריו  הובאו  אשי,  כרב  הלכתא  דלית  בהוכחות 

סי' טו.

מדברי  דבריו  ולמד  מא(.  סי'  )מהדו"ק  איגר  עקיבא  רבי  סא. שו"ת 
ועיין מש"כ בזה עוד בשו"ת רבי  )יבמות כד ע"ב ד"ה לא בימי(.  התוס' 

אגרות  ובשו"ת  עז(,  )סי'  דבר  משיב  שו"ת  פז(,  )סי'  גוטמאכר  אליהו 

משה )יו"ד ח"ב סי' קד(.

סב. מהרש"א )שבת לא ע"א(. מקור לדבריו מצינו בחידושי המאירי 
לסנהדרין )נט ע"א(, שכתב, כי אף שאמרו שהגוי אסור בדברי תורה, 

ולברר  לידע  רצונו  וכל  ה'  בית  בחצרות  להסתופף  שבא  זה  מ"מ 

האמת אינו בכלל האיסור.

שם:  בגמ'  דאיתא  מהא  דבריו  שלמד  המהרש"א,  בדברי  ועיי"ש 

סופר  ושמע  המדרש,  בית  אחורי  עובר  שהיה  אחד  בנכרי  "מעשה 

ד(.  כח  )שמות  ואפוד  חושן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה  אומר:  שהיה 

בעצמו,  נכרי  אותו  אמר  גדול.  לו – לכהן  אמרו  למי,  אמר – הללו 

בא  וכו',  שמאי  לפני  בא  גדול.  כהן  שישימוני  בשביל  ואתגייר  אלך 

שיודע  מי  אלא  מלך  מעמידים  כלום  )הלל(  א"ל  הלל – גייריה.  לפני 

שהגיע  כיון  וקרא.  הלך  מלכות.  תכסיסי  למוד  לך  מלכות,  תכסיסי 

נאמר, א"ל  זה על מי  נא(, א"ל מקרא  א  )במדבר  יומת"  "והזר הקרב 

ישראל  ומה  בעצמו,  ק"ו  גר  אותו  נשא  ישראל.  מלך  דוד  על  אפי' 

ינוחו לך  שנקראו בנים למקום וכו'. בא לפני הלל, א"ל ענוותן הלל 

ברכות על ראשך. ע"כ דברי הגמ'.

והוקשה לו למהרש"א, היאך לימדו הלל תורה קודם שנתגייר הא אין 

מוסרים ד"ת לגוי. וראה בעיונים סי' טו שהראנו לדברי המהרש"א 

פנים בדברי רבים מן הראשונים. ועיין עוד בשו"ת אגרות משה )ח"ג 

סי' צ( שנקט להלכה להקל בזה כשיטת המהרש"א.

דברי  שכל  עוד,  לחדש  שכתב  משה  באגרות  שם  ויעויין 

מן  אדם  לפני  ובא  להתגייר  החפץ  בנכרי  רק  אמורים  הגרעק"א 

הדין  בית  לפני  בא  אם  אבל  תורה,  שילמדו  ממנו  ומבקש  השוק 

שמותר  יודה  רעק"א  גם  הגרות,  הליך  את  לערוך  רצונו  שבפניהם 

מה  היטב  וידע  כיאות  עצמו  להכין  שיוכל  כדי  תורה,  ללמדו  להם 

שלימה  גרותו  תהיה  עי"ז  ואדרבה  יהודי,  להיותו  יש  משמעות 

יותר. ואמיתית 

יש  ודאי  שונים  באופנים  בזה  שהקלו  האחרונים  דברי  כל  ובצירוף 

לסמוך על זה בלא שום פקפוק, וכן נהגו בתפוצות ישראל מקדמת 

דנא באין חולק. )וע"ע בשו"ת מנחת אלעזר ח"ד סי' סג, שאין לקבל גר עד 

שמע  קריאת  בביטול  נכשל  נמצא  שאל"כ  התפילות,  בסידור  לקרוא  שידע 

ותפילה אחר הגרות(.

סג. שלטי גבורים )שלהי פ"ק דע"ז( בשם ריא"ז.

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר
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תורה  לגבי  רק  נאמר  זה  שאיסור  שכתבוסד,  יש  ב.  זה.  איסור  בכלל  אינם  ישראל  גאולת  בעניני 

אינה  כולו  העולם  בכל  שנתפרסמה  שבכתב  תורה  אבל  לאוזן,  מפה  בישראל  שנמסרה  פה  שבעל 

שלא  ובלבד  פרטיהם  כל  על  התורה  מצוות  כל  את  ללמדם  שמותר  שכתבוסה,  יש  ג.  האיסור.  בכלל 

ועפ"ז  בחינם,  לומד  הגוי  כאשר  רק  נאמר  זה  שאיסור  שסברסו,  יש  ד.  וטעמיהם.  בנימוקיהם  יעסוק 

בגר  האלו  המקרים  בכל  להקל  שיש  ונראה,  לימודו.  עבוד  שכר  משלם  הגוי  כאשר  בזה  להקל  כתב 

להתגיירסז. הבא 

  נכרי הבא להתגייר אסור ליתן לו מתנות משום "לא תחנם"סח. ומ"מ המנהג להקל בזה בכל הנדרש כט.

לו לצורך הכנתו להליך הגרותסט.

  הבא להתגייר וגילה דעתו בפני בית דין שרצונו לקבל עליו עול מצוות, רשאי לקיים מצוות כישראלע, ל.

מלבד מצות השבתעא שאסור בשביתתה עד שיתגיירעב.

יהונתן  לרבי  יהונתן  אהבת  ס'  ע"ב(,  לה  )סוטה  חיות  סד. מהרי"ץ 
)או"ח סי' ד( בהג' מבן  יעלה  יהודה  )הפטרת פ' בשלח(, שו"ת  איבשיץ 

המחבר, שו"ת משיב דבר שם, ובס' דברי חיים )חנוכה(.

ד(,  משנה  פי"ד  )זבחים  ישראל  ובתפארת  )שם(,  שבע  באר  סה. ס' 
וע"ע מש"כ בזה בס' אהבת יונתן שם, שו"ת מחנה חיים )או"ח סי' ז(, 

מאור ושמש )פרשת חוקת(, ובמרומי שדה לנצי"ב )חגיגה שם(.

סו. טורי אבן )חגיגה שם(.

סז. שהרי כמה צירופים יש לומר בזה להקל – א. יש שהקלו בזה 
אפי' בגוי כמו שנתבאר. ב. לדעת המהרש"א וסיעתו איסור זה כלל 

לא נאמר בגר הבא להתגייר. ג. לדעת רבים מן האחרונים איסור זה 

אינו אלא מדרבנן )ראה בעיונים סי' טו(.

דמי  מכשול,  לידי  הדבר  יבוא  בזה  עליו  נחמיר  שאם  ובפרט, 

בכל  לקיימה  הגרות  אחר  הראשונה  בשבת  להזהר  שיוכל  הוא 

וראה  מרובה.  זמן  לכן  קודם  למדם  לא  אם  ודקדוקיה  פרטיה 

אלעזר  מנחת  ושו"ת  ז(,  סי'  )או"ח  חיים  מחנה  בשו"ת  בזה  מש"כ 

עז(. סי'  )ח"ד 

סח. שו"ת משיב דבר )ח"ב סי' נו(.

תורה  ללמדו  דשרינן  מהא  גרע  דלא  לומר  סמכו  סט. וכנראה 
ישראל  לקהל  כניסתו  לצורך  שנעשה  שכל  ומוכרח  זה,  לצורך 

)לעיתים  זה בכלל האיסור.  יא(, אין  )ראה עיונים סי'  יש בדבר  שמצוה 

יש בזה גם חשש איבה, ובכהאי גוונא ודאי יש להקל בשופי(. ומאחר שלא 

אחד,  בא-ל  מאמינים  האומות  ורוב  בינינו  ע"ז  עובדי  כ"כ  מצויים 

שפיר יש להקל בזה בצירוף שיטת הרמב"ם )הל' מאכלות אסורות פי"א 

ואינו בכלל  חינם  לו מתנת  ליתן  ע"ז מותר  עובד  ז( שגוי שאינו  הל' 

לאו זה, ועיין מש"כ בזה עוד במאירי )ע"ז כ ע"א(, טור )חו"מ סי' רמט( 

ובב"ח שם.

ע. עיין רמב"ם הל' מלכים )פ"י הל' י( וברדב"ז שם )דרשאי לקיים כל 
המצוות כדין מי שאינו מצווה ועושה(. מיהו יש שהתירו בזה רק כשעושה 

כן באקראי, או במצוות שכליות שנכרי שייך בהם ולא בשאר מצוות 

התורה, ראה בזה בהרחבה בעיונים סי' טז.

עא. סנהדרין )נח ע"ב(, שם איתא: "אמר ריש לקיש: עובד כוכבים 
ישבותו".  לא  ולילה  ויום  ח(:  )בראשית  שנאמר  מיתה.  חייב  ששבת 

ראה  שביניהם  והנפק"מ  הראשונים  בדברי  בזה  השונים  ובטעמים 

בעיונים סי' טז.

השביתה  דאיסור  להפלאה,  יפות  פנים  ס'  בשם  עוד  שם  ועיין 

שלאחריו,  ובלילה  ביום  כששובת  דוקא  הוא  הגוי  על  המוטל 

רשאי,  ישראל  כשאר  בשבת  לשבות  הגוי  ירצה  אם  ולדבריו, 

להיות  שחל  ביו"ט  בזה  )נפק"מ  שבת  במוצאי  מלאכה  שיעשה  ובלבד 

וראה בעיונים שם כמה עצות  יוכל לשבות בשניהם(.  אחר השבת, שלא 

אף  בשבת  כשובת  יחשב  לא  שעי"ז  בשבת,  ינהג  בהם  ואופנים 

גמור. חילול  בהם  שאין 

עב. בדין גר שטבל ולא מל לענין זה, ראה להלן פרק יא.

ציונים וביאורים

פרק ראשון



�כ הלכות  גרים�

  וכמו שנתבאר, אין ליתן לו תפילין שיוכל להניחם לא. נכרי הבא להתגייר אף שמותר בקיום המצוות 

קודם מעשה הגרותעג. ואם נכתבו התפילין בשבילו יש להקל בזהעד.

 טלית מצויצת מותר ליתן לועה, ומותר גם ללובשהעו. לב.

 נכרי המתעתד להתגייר בזמן הקרוב, ראוי שלא להזמינו להתארח אצל ישראל לסעודת יום טובעז,  לג.

אפי'  מצוות,  קיום  בתורת  אינו  שנכרי  היא  הפוסקים  עג. דעת 
מבטל  תפילין  לו  הנותן  וא"כ  ועושה",  מצווה  "שאינו  מי  כדין  לא 

מקדושתם. )ועיין בזה בס' דעת יונתן לרבי יונתן איבשיץ ע"ז כד ע"א, ושו"ת 

אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ז(.

ונראה, שגם להבנת הרדב"ז בשיטת הרמב"ם )הלכות מלכים פ"י הל' י( 

שכתב: "בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצוות התורה כדי לקבל 

כוונתו,  שכר, אין מונעים אותו מלעשותה כהלכתה", דפי' הרדב"ז 

ויבוא על  שגוי רשאי לקיים מצוות כדין "מי שאינו מצווה ועושה" 

שכרו, מ"מ סברא פשוטה היא שאין לדמות מצווה המתקיימת ע"י 

בן ישראל המחוייב בקיום מצוות התורה ונתקדש בקדושה עליונה 

כיון דקיי"ל "הזמנה לגוף הקדושה  נכרי, וממילא,  לזו הנעשית ע"י 

לנכרי  ויתנם  ישראל  לשם  שנעשו  תפילין  יקח  אם  היא",  מילתא 

נמצא שמזלזל בקדושתם, ו"מעלין בקודש ואין מורידין".

לבית  תורה  ספר  ליתן  האיסור  בחומר  הרחיבו  הפוסקים  ]בספרי 

לספר  בזיון  בכך  יש  שכן  בו,  להשביע  שיוכלו  ערכאות  של  משפט 

)סוף הל' ס"ת(, שו"ת מהרי"ץ  התורה, עיין מש"כ בזה ישועות יעקב 

)לובלין, סי'  יד אליהו  נז(, שו"ת  )סי'  )סי' לב(, שו"ת גבעת פנחס  חיות 

מח(, שו"ת יהודה יעלה )יו"ד סי' רפט(, ושו"ת האלף לך שלמה )או"ח 

סי' פב([.

לבעל  שאול  יד  בהג'  וע"ע  עקב.  פרשת  לנצי"ב  שאלה  עד. עמק 
שואל ומשיב לשו"ע )יו"ד סי' רצא(. ואף שכתב הרדב"ז )ע"ד הרמב"ם 

מוזהר  הנכרי  טהרה  לה  שצריך  מצוה  שכל  ט(  הל'  פ"י  מלכים  בהל' 

שלא לקיימה, אפשר שבזה הבא להתגייר ועושה כן כדי להתלמד 

במצוות, אף לשיטת הרדב"ז יש להקל יותר.

עה. ואין לחוש בזה שמזלזל בקדושתה, דציצית אינה גוף הקדושה 
אלא תשמישי מצוה בלבד, כן מבואר בסוגית הגמ' במגילה )כו ע"ב(, 

)ט  )סי' כא(. ואף שמדברי הריטב"א בחידושיו לסוכה  ובשו"ע או"ח 

"גוף הקדושה" ולא "תשמישי  ע"א( נראה דסבר שהציצית נחשבת 

)סי' מה(, ובדברי  מצוה" לחוד, יחיד הוא בזה. וע"ע שו"ת חכם צבי 

המג"א )או"ח סי' טו(.

עו. ואין לאסור הדבר מחמת האיסור המובא בשו"ע שם למכור 
ציצית לגוי מחמת החשש שיתלוה עם ישראל ויהרגנו, ומשום זנות, 

דכיון שדעתו להתגייר אין לחוש לזה.

עז. בשו"ע )או"ח ריש סי' תקיב( כתב שאסור להזמין נכרי לסעודת 
יום טוב, דחיישינן שמא ירבה בשבילו. ומ"מ בנידון דידן יש לצדד 

בזה מעט לקולא, דיעויין ברשב"א ובר"ן )ביצה כא ע"ב( שפי', שיסודה 

של תקנת חז"ל זו, שלא להזמין גוי לסעודת יו"ט, הוא מחמת החשש 

שמא יבוא לבשל עבור הנכרי מאכלות האסורות לישראל, אבל מה 

שירבה בשבילו בתבשיל שהכין הישראל לצורך עצמו, שראוי הוא 

לאכילה לישראל, אין בכך כל איסור, שהרי כלל נקוט בידינו, שמותר 

לאדם להרבות בתבשיל שמבשל לעצמו יותר מכדי צורכו, "הואיל 

לאכילת  האסור  בתבשיל  לו  מרבה  אם  ורק  אורחים",  ליה  ומקלעי 

ישראל וראוי לנכרי לבדו נמצא שטרח ובישל בשבת עבור גוי.

ולפי דבריהם י"ל, שכל תקנה זו אמורה רק בגוי גמור הבא להתארח 

אצל ישראל, אבל בגר הבא להתגייר שכל תכלית ביאתו אצלו היא 

יבשל  שמא  לחוש  אין  ישראל,  במנהגי  לנהוג  כיצד  להתלמד  בכדי 

עבורו מאכלות אסורות, וממילא אפשר שבכה"ג לא גזרו. )ובפרט למאי 

דאיתא בס' חסידים דלהלן, שאסר להאכיל גר הבא להתגייר נבילות וטריפות, 

אפי' קודם שנימול או טבל לשם גרות, כיון שכבר קיבל עליו עול מצוות(.

ואחר  לשיעורים,  דבריהם  חכמים  נתנו  שלא  אפשר  דמ"מ  אלא 

שאסרו להזמין נכרי לסעודת יו"ט אין לחלק בזה בין סתם נכרי לזה 

שרצונו להתגייר.

להקל  סמך  שלא  נראה  ב(  )ס"ק  שם  המשנ"ב  מדברי  מזו,  יתירה 

דיעויין שם שכתב, שכשם שאסרו  והר"ן,  בזה ע"פ דברי הרשב"א 

להזמין נכרי לסעודת יו"ט כך גם אין להזמין לסעודה ישראל המומר 

דבר  יאכילנו  שמא  לחוש  אין  שבכה"ג  שאף  ומשמע  לשבתות, 

האסור לו, מ"מ כיון שדינו כנכרי אף הוא בכלל הגזירה.

שבדברי  הרישא  על  מוסבים  שם  המשנ"ב  דברי  שכל  י"ל,  מאידך 

השו"ע – שאין לבשל להדיא בשבת עבור נכרי, שלענין זה הושווה 

דינו של ישראל מומר לדינו של גוי, אבל לענין הגזירה דרבנן שלא 

להזמינו לאכול אצלו גם כאשר הכין את כל המאכלים מערב יו"ט, 

בתבשיל  להרבות  ויבוא  מה  דבר  לו  שיחסר  יארע  שמא  מחשש 

אחר  למעשה,  בזה  וצ"ע  במומר.  החמירו  שלא  אפשר  בשבילו, 

הרשב"א,  דברי  על  בזה  פליגי  הראשונים  מן  רבים  הכי  דבלאו 

וכמבואר שם ברמב"ן וברא"ש.

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר



הלכות  גרים�כ

ויש שהקל בזה באורח יחידעח, ומכל מקום אם בא מעצמו מותר לאפשר לו להשתתף בסעודהעט. כמו 

כן אם ע"י שימנע מלהזמינו יבטל משמחת יום טוב, מותר להזמינופ, ומכל מקום יזהר שלא להכין עבורו 

אוכל ביום טוב. וביום טוב שחל להיות בשבת שבלאו הכי אסור לבשל – יש להקל להזמינופא.

לד. אין להאכיל גר הבא להתגייר מאכלות אסורות, גם קודם שמל וטבל לשם גרותפב.

נולד בהפריה מלאכותית

עובר שנולד לאשה ישראלית מביצית של גויה שהושתלה ברחמה, או להיפך – שנולד מביצית של לה. 

 אשה ישראלית שהושתלה ברחמה של גויה, דינו כספק גוי ואינו בא לכלל ישראל עד שיתגייר כהלכהפג, 

משני  וזאת  בהערה(.  שם  שלמה  )שולחן  אויערבך  עח. הגרש"ז 
טעמים:

א. עיקר החשש שמא ירבה בשבילו שייך בנכרי שהמארח מתכבד 

בתבשילים  ירבה  שמא  חששו  כך  ומשום  אצלו,  שמתארח  בכך 

אלא  המארח  לצורך  אינו  האירוח  כאשר  אבל  לרצותו,  כדי  עבורו 

לצורך המתארח, לא גזרו חכמים.

אין  ואורחותיהם  ישראל  כדי ללמדו מנהג  נעשה  כיון שהאירוח  ב. 

לחוש שירבה בשבילו, דאדרבה, ילמדו אותו שהדבר אסור.

כ"כ,  לכבדו  דרך  שאין  יחיד  באורח  דוקא  דזהו  שם,  כתב  מיהו 

אבל אם באו להתארח אצלו משפחה שלימה שהדרך לכבדם בכל 

כאשר  בזה  להחמיר  יש  ובפרט  יותר.  בזה  להחמיר  יש  יקר,  מיני 

וסבור  כהלכה  שלא  נתגייר  מהם  שאחד  זוג  בני  בביתו  מתארחים 

שמא  יותר  לחוש  יש  ודאי  דבזה  דבר,  לכל  הוא  שישראל  האורח 

עבורו  מלבשל  הוא  שמנוע  ללמדו  רוצה  אינו  שהרי  בשבילו,  ירבה 

בכדי שלא יתבייש.

עט. שו"ע שם. וה"ה דמותר לשלוח לו אוכל לביתו, ובלבד שלא 
ירבה בשבילו.

פ. באור הלכה שם )ד"ה אסור להזמינו(, ועיין מש"כ בזה בכף החיים 
שם )ס"ק ז(.

פא. עיין שו"ת זית רענן )ח"ב סי' ז ס"ק ד( שדן להקל בכהאי גוונא, 
כתב,  מאידך  עצמו,  לצורך  גם  לבשל  יכול  אינו  הכי  שבלאו  כיון 

דשמא לא פלוג חכמים בגזרותיהם, ומחמת שאסרו לזמן נכרי ביו"ט 

לסעודה ה"ה נמי ביו"ט שחל להיות בשבת. ומ"מ בצירוף הסברות 

הנ"ל ודאי יש להקל בזה בנידון דידן טפי.

נכרי  לזמן  מותר  האם  בא"י,  המתארח  חו"ל  בבן  לדון,  יש  כן  כמו 

לעשות  צריך  אינו  לבשל  ירצה  אם  שהרי  שני,  טוב  ביום  לסעודתו 

זאת בעצמו, ומצויים לו בני א"י רבים שיבשלו לו, ואפשר דבכהאי 

גוונא לא גזרו.

פב. ס' חסידים )סי' תרץ(.

פג. הוראת הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבך )הובאו דבריהם בס' 
נשמת אברהם אבהע"ז סי' א(. וטעמם בזה, לפי שספק יש בדבר אחר מי 

מתייחס עובר זה, האם אחר בעלת הביצית או אחר האם המולידה, 

ויש להחמיר בזה בכל גווני.

שלענין  כט(,  סי'  )ח"ג  יקרה  אבן  שו"ת  בעל  מדברי  ללמוד  שרצו  יש 

קביעת היחס נחשב הולד כבנה של האם המולידה. דיעויין שם שדן, 

באשה שכרתו ממנה את כלי ההולדה והשתילום באשה עקרה, אחר 

מי מתייחס הולד. ומסקנתו שם, שהכל הולך אחר האם המולידה, 

שאחר שנקלטו כלי ההולדה במעיה כגופה הם נחשבים.

בתשובת  לאמור  דידן  נידון  לדמות  ניתן  האם  לפקפק  שיש  אלא 

האבן יקרה, שכן דבריו אמורים באשה שכרתו הימנה את כל האיבר 

נעשתה  העיבור  פעולת  שכל  כך  השניה,  של  בגופה  והשתילוהו 

בגופה של השניה כדרך כל הארץ, משא"כ כאן שנטלו ממנה ביצית 

שהופרתה חוץ לגופה, והשתילוה אחר ההפריה בגוף האם המולידה, 

דאפשר שלא נחשב הדבר כחלק מגופה.

בשאלה  הוא  אף  דן  כח(,  סימן  פראבוזנא,  )אבד"ק  יעקב  צור  בשו"ת 

לדבריו,  סייעתא  שהביא  ויעויי"ש  יקרה,  אבן  בשו"ת  הנידונית 

מתרגום יונתן בן עוזיאל עה"ת )בראשית ל – כא(, עה"פ "ואחר ילדה 

בת", שכתב וז"ל: "ושמיע מן קדם ה' צלותא דלאה ואיתחלפו עובריא 

במעיהון והוה יהב יוסף במעהא דרחל ודינא במעהא דלאה", עכ"ל. 

ומבואר מדבריו, שלא נתהפך הולד עצמו במעי לאה מזכר לנקבה, 

אלא שעיבורו של יוסף היה במעי לאה, ובאופן ניסי ניטל משם וניתן 

המולידה – רחל  אמו  אחר  מתייחס  יוסף  היה  ואעפ"כ  רחל,  במעי 

)וראה מש"כ בזה המהרש"א בנדה לא ע"א(, וראיה מוכחת היא שקביעת 

היחס היא לפי האם המולידה ולא לפי בעלת הביצית. ראיה זו תהא 

אמת גם בנידון דידן. וראה מש"כ בזה עוד בספר נשמת אברהם )ח"ד 

אבהע"ז סי' ב ס"ק ב(.

ציונים וביאורים

פרק ראשון
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אלא שטבילת האם )לנדתה( בימי עיבורה עולה לו לשם גרותפד.

דין הנולד לישראל מן הנכרית והנולד לישראלית מן הנכרי

  בן ישראל הנולד לו מן הנכרית דינו כגוי לכל דברפה, ואם רצה להסתופף תחת כנפי השכינה צריך לו.

להתגייר במילה וטבילה ככל הגרים. אולם בן הישראלית הנולד לה מן נכרי דינו כישראל לכל דבר, 

ומותר לישא בת ישראל. )האם מותר לישא בת כהן נחלקו הדעות וראה הערהפו(.

יש שצידדו להקל בכל זה לומר שגם אם בעלת הביצית אינה יהודיה 

א"צ גרות, וזאת ע"פ סוגית הגמ' בבכורות )כא ע"ב(: "אמר רב חסדא: 

יצירת הולד באשה ארבעים יום", דפירש רש"י: "דהמפלת אור ליום 

הארבעים צריכה לישב ימי טומאה וטהרה, בציר מהכי מיא בעלמא 

דיני התורה חל עליו רק מארבעים  ומבואר, שדין עובר לכל  הוא". 

יום ואילך, וקודם לכן "מיא בעלמא הוא" ולא חשיב עובר. עיין בזה 

בהרחבה להלן פרק ז.

שכן  הביצית,  בעלת  האם  אחר  מתייחס  אינו  שהולד  נקטו,  עפ"ז 

יום,  מ'  אותם  הפרייתה – קודם  קודם  עוד  ממנה  נלקחה  זו  ביצית 

ולא מסתבר שיהיה דין יחס וקורבה בדבר המכונה בפי חז"ל "מיא 

בעלמא".

שהבן  היא  פשוטה  הלכה  שהרי  לי,  תמיהא  זו  סברא  עיקר  אמנם, 

וזאת על אף שכל שייכותו אליו היא רק מכח  מתייחס אחר אביו, 

אין  היחס  שלענין  וע"כ  יום,  ארבעים  אותם  קודם  שהיתה  הביאה 

מתייחס  שפיר  היא  מחמתו  ולידתו  שיצירתו  וכל  בדבר,  חסרון 

אחריו, וא"כ ה"ה די"ל כן לגבי יחוסו אחר אמו.

כך  ומשום  נוספת,  פעולה  צריך  שאינו  האב  כח  בזה  דחלוק  וצ"ל, 

האם  לכח  בעלמא,  מיא  אלא  שאינו  בעת  גם  לגביו  נקבע  יחוסו 

ולכך  העיבור,  ימי  כל  ברחמה  לגדלו  לה  יש  ההפריה  עצם  שמלבד 

אמרו שגידולו המחשיבו כולד בעל חיות עיקרי יותר מעצם ההפריה 

האוצר  בית  בס'  כתב  זו  סברא  כעין  בעלמא".  כ"מיא  אלא  שאינה 

למהר"י ענגיל )ח"א כלל ד(, עיי"ש שדן אם יחוסו אחר אביו הוא מעת 

הביאה או משעה שנקלט הזרע.

גוף  תוך  נעשה  לא  ההפריה  שמעשה  דכיון  בזה,  י"ל  נוספת  סברא 

בעל  אחר  מתייחס  הבן  אין  רופא,  של  ידיו  במעשה  אלא  האשה 

הביצית ולא אחר אביו, דיחס האבהות אינו נקבע ע"י הקשר הגנטי 

לבד, אלא צריך שיהיה להם חלק בעצם מעשה התהוותו )עיין שו"ת 

תשובות והנהגות ח"ה סי' שיז(.

א"א  כאשר  לעשותה  מותר  האם  מלאכותית  הפריה  דין  ]לעצם 

קעה  סי'  ח"ג  הלוי  שבט  שו"ת  עיין  אחר,  באופן  ולדות  להעמיד 

שאסר זאת מכל וכל, וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' מה, ובס' 

נשמת אברהם אבהע"ז סי' א משמיה דהגרש"ז אויערבך והגרי"ש 

אלישיב )וע"ע בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קנד וסי קס, ובח"ט סי' רמד([.

פד. יבמות )עח ע"א(. ואין לחלק ולומר שרק כשטבילת האם היתה 
דכוונתה  לנדותה,  כשטבלה  ולא  לולדה,  היא  מועילה  גרות  לשם 

מעכבת בחלות הגרות של העובר, שהרי בסוגית הגמ' ביבמות )מה 

ע"ב( נתבאר להדיא דא"צ כוונה בטבילת הגרות, דאמרינן התם: "מי 

לא טבלה לנדותה", והיינו שגיורת שטבלה מחמת נידות מהניא לה 

דתהני  ה"ה  לה  זו  טבילה  שמועילה  וכשם  גרות,  לשם  זו  טבילתה 

לבנה.

פה. קידושין )סח ע"ב(: "א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי: אמר קרא 
יסיר את בנך מאחרי" – בנך הבא מישראלית קרוי  "כי  ד(:  ז  )דברים 

בנך, ואין בנך הבא מעובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה".

ישראל  בת  על  הבא  ועבד  עכו"ם  רבינא  קסבר  "נימא  פו. שם: 
הולד ממזר וכו'", עיי"ש. ופי' רש"י: "דאתא לאשמועינן דלא שדינן 

ליה בתר העובד כוכבים, דנימא עכו"ם הוא ואם נתגייר יהא מותר 

נולד  שבעבירה  וכיון  ליה,  שדינן  ישראלית  בתר  אלא  בקהל,  לבוא 

יכול  היה  כגוי,  נחשב  היה  שאם  והיינו,  פסול".  ישראל  ליה  הוה 

כיון שמתייחס  ישראל כשרים, אולם  ולבוא בקהל כשאר  להתגייר 

שהיתה  מחמת  בקהל  לבוא  ופסול  כישראל,  הוא  נחשב  אמו  אחר 

לידתו בעבירה, וכ"ה במהרש"א שם )עה ע"ב( בשיטת התוס'.

בעיקר דברי רש"י, דלהצד דישראל הוא דינו כממזר, עיין מהרש"א 

שם שרש"י סתר בזה דברי עצמו )שם עו ע"א(, ובישוב הדברים ראה 

אמו  אחר  שמתייחס  דאף  בזה,  קיי"ל  הלכה  ולענין  צ.  סי'  בעיונים 

ג(,  הל'  פט"ו  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  כ"כ  בקהל,  לבוא  הוא  כשר 

ושו"ע )אבהע"ז סי' ד סעי' יט(, ועיין בזה עוד בשער המלך )ע"ד הרמב"ם 

שם(, ובשו"ת חמדת שלמה )סי' ג(.

הוא  כשר  שישראל  אף  שעל  כתב,  קכד(  )סי'  מפאנו  רמ"ע  בשו"ת 

ומותר לבוא בקהל, מ"מ יש בו פגם ואסור להנשא לכהונה, וכן נראה 

מדברי המגיד משנה ושו"ע שם. מיהו בשיטת הרמב"ם והרי"ף בזה 

דמסתימת  כן,  הדבר  שאין  שם  שלמה  וחמדת  המלך  בשער  כתבו 

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר
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זו מצינו כמה חילוקי  ואף לשיטה  יש מן הראשונים שחלקו והצריכוהו להתגייר במילה וטבילהפז.  אכן 

דינים בדברי האחרונים: יש שכתבופח, שהדבר תלוי היאך ינהג באורחות חייו – אם כישראל דינו כישראל, 

ואם כנכרי דינו כגוי. ויש שסברפט, שכלל לא הצריכוהו גרות גמורה אלא טבילה לבד.

אם  לבין  דבר,  לכל  כישראל  הבן  נחשב  זה  אונס, שבמקרה  ביאת  זו  היתה  אם  בין  יש שחילקצ,  כן  כמו 

נבעלה ברצון שרק אז חייבוהו להתגייר.

מיהו לענין הלכה בלאו הכי נקטינן כדעה ראשונה שאינו צריך להתגייר כללצא.

שהקלו לז. ויש  ביוםצב,  בו  למולו  אין  בשבת  ללידתו  ח'  יום  שחל  הנכרי  מן  לה  הנולד  הישראלית   בן 

בזהצג.

גם  הוא  שכשר  משמע  זאת  הזכירו  שלא  והרמב"ם  הרי"ף  דברי 

לכהונה, וכ"כ רעק"א )אבהע"ז סי' ז ס"ק נד(.

אותה  הפוסלים  לדעת  שגם  כתב,  צא(  סי'  )מהדו"ק  רעק"א  בשו"ת 

לכהונה אין זה מעיקר הדין אלא מתקנתא דרבנן, וכ"ה בבית מאיר 

שם, וכן נראה מדברי ים של שלמה )יבמות פ"ד סי' לח(. בבית שמואל 

אלא  זה  ואין  איסורא,  ליכא  דרבנן  מתקנתא  דאף  נקט  ג(  )ס"ק  שם 

בערוך  וכ"כ  ביוחסין,  עשו  מעלה  משום  בעלמא  ולכתחילה  פגם 

השולחן שם )ס"ק יג(.

ונפק"מ בזה במקום ספק, וכגון שנולדה בת ט' לנכרי הראשון ובת ז' 

לישראל האחרון, דמסתפק לן האם נולדה מן הישראל או מן הגוי, 

דהוי ספקא דרבנן בעלמא. מיהו יש מי שהחמיר בזה משום מעלה 

ידבר  בזה בס' משה  עיין מש"כ  ביוחסין אפי' בספיקא דרבנן,  עשו 

)הל' אישות פ"א(.

אולם בברכי יוסף )שם סי' ד ס"ק יט( כתב, שלדעת השו"ע, אם עבר 

כהן ונשאה עליו להוציאה בגט, דהוי איסורא דאורייתא )עיי"ש טעמו 

דהוא מק"ו מאלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל ובתה פסולה אף היא(, 

וע"ע מש"כ בזה בקרבן נתנאל יבמות )פ"ד אות ס( לסתור דבריו, ובס' 

עמודי אור )סי' ג(.

חלקת  עיין  ביאה,  ע"י  ולא  מלאכותית  בהזרעה  הדבר  נעשה  אם 

לעומת  לכהונה,  פסולה  בכה"ג  שגם  וסבר  שהחמיר  כד(  )סי'  יעקב 

זאת בס' שולחן שלמה )ערכי רפואה ח"ג עמ' פז( הובא בשם הגרש"ז 

שכן  ביאה,  ע"י  אלא  אינו  חללות  פסול  ולשיטתו  להקל,  אויערבך 

ביאת האיסור היא המחללת ולא עצם היות העובר מזרע נכרי )עיין 

זרע  זרע ישראל עם  כן אם ערבו  בני אהובה הל' אישות פט"ו(. כמו  ס' 

גוי להשביחו, יש לדון להקל בזה טפי משום ביטול ברוב, עיין שו"ת 

משנה הלכות )ח"י סי' רמא(.

יו"ד ח"ג סי' נב דן, האם ניתן לסמוך בזה על  ]בשו"ת אגרות משה 

בדיקות הרופאים המצויות כיום, לידע בבירור שנולדה מן האחרון 

ולא היתה אמה מעוברת קודם, ועיין מש"כ בשו"ת הריב"ש סי' תמז 

"שאין לנו בדיני תורתנו הק' ע"פ הטבע והרפואה, ואם תדון בדיני 

טרפות ע"פ חכמי הרפואה, שכר הרבה תיטול מן הקצבים, כי יהפכו 

כולם ממות לחיים ומחיים למות, ויחליפו חי במת, וכו'", וכן נראה 

מדברי הרשב"א בתשובותיו סי' צח[.

מש"כ  עיין  שיטתם  ובבאור  ע"א(.  )מז  ובבכורות  שם,  פז. תוס' 
בשו"ת לבעל נתיבות המשפט )סי' כה(.

)בכורות  )יבמות טז ע"ב(, ומהרי"ט אלגזי  פח. הגהות חכמת שלמה 
פ"ח אות סה(. וע"ע במהרש"א )יבמות שם( שתמה על דבריהם, וכתב: 

"ודבר תמוה, וכי משום שנוהג כעכו"ם יהיה כעכו"ם, הא כיון דבתר 

אימיה שדינן ליה ישראל מומר מיקרי".

פט. שו"ת זכר יצחק )סי' ד(.

מה  שתמה  ועיי"ש  ראב"ן,  בשיטת  כג(  סי'  )ח"ב  אברהם  צ. דבר 
הפוסלים  הם  אביו  אחר  ויחוסו  הביאה  עצם  הרי  בדבר,  יש  סברא 

אותו, ולא חומר חטאה של אמו.

צא. רמב"ם ושו"ע שם, וע"ע בשער המלך ושו"ת חמדת שלמה 
הנ"ל, ובשו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' קצד(.

צב. ש"ך )סי' רסו ס"ק טז(, ובשו"ת מהר"ם שיק )אבהע"ז סי' כ(.

זאת  שאלה  שתלה  יעויי"ש  שם.  לשו"ע  הגרעק"א  צג. הג' 
במחלוקת הראשונים הנ"ל האם נחשב הוא כישראל או כנכרי, וכיון 

דין  ובעיקר  בשבת.  למולו  מותר  כישראל,  שדינו  הלכה  שנפסקה 

אדם  בחכמת  וכ"ה  שהתיר,  שם  ש"ך  עיין  בשבת  המומר  בן  מילת 

סי'  רח(, שו"ת מהר"ם שיק או"ח  )סי'  יעב"ץ  )כלל קמט סעי' לה(, שאילת 

רלח, יו"ד סי' רמט, ואבהע"ז סי' כ(, ובשו"ת מהרש"ם )ח"ב סי' קנו(. אולם 

בביאור הלכה )סי' של סעי' ב(, ושו"ת בית יצחק אבהע"ז )ח"א סי' כט 

ס"ק יא( צידדו להחמיר, וע"ע שו"ת דברי מלכיאל )ח"ד סי' עא(, ושו"ת 

מהרש"ג )ח"א סו"ס נג(.

ציונים וביאורים

פרק ראשון



�� הלכות  גרים�

  בכך לח. לגיירו,  הרבה  להשתדל  עליו  מוטלת  שחובה  שחידשצד  יש  הנכרית,  מן  בן  לו  שנולד  ישראל 

לא  ולשיטתם  בזהצה,  עליו  אולם האחרונים חלקו  הנכרית,  עם  בנישואיו  יתקן במקצת מה שפגם 

שהקל  ויש  גרותצו,  לצורך  שלא  למולו  אין  מקום  ומכל  מכבר.  שנעשה  לאיסור  תיקון  כל  הדבר  יהווה 

בדברצז.

  גר שמילתו מוטלת על לט. ולא ככל  יש שכתבצח שהחיוב למולם מוטל עליו,  ובניו עמו,  גר שנתגייר 

בית דין, ויש חולקיםצט. 

אב"ד  גלאזנער  שמואל  משה  )לרבי  דבר  חקור  בקונטרס  צד. כ"כ 
קלויזנבורג(, וזאת משני טעמים:

בתוכחה  ע"ב(  )פז  בפסחים  דמצינו  וכמו  לפרוצים,  היא  תקנה  א. 

שהוכיחו לו להושע הנביא מן השמים, שקשה לו לאדם לעזוב בניו 

אחריו. וכמו"כ כאן ראוי לתקן לו שיגייר בניו וינהיגם בדרכיו, שעי"ז 

יקל עליו לשוב בתשובה שלימה.

ב. ע"פ מה שכתבו התוס' בקידושין )סח ע"ב ד"ה בנך הבא מישראלית(, 

מלהיות  זרעו  את  שמסיר  היינו  קרא,  דקאמר  בנך"  את  יסיר  ד"כי 

עכו"ם. והיינו, ששורשו של איסור זה לישא בת עם נכר, הוא שעי"ז 

מוליד בנים שאינם בכלל ישראל, וממילא ע"י שיתגיירו נעשה תיקון 

יעויין בב"מ קטו  )בעיקר דבריו בזה דדרשינן בכה"ג טעמא דקרא,  ללאו זה. 

ע"א ובלחם משנה הל' מלוה ולווה פ"ג, ספרי דבי רב פ' כי תצא, ובשו"ת חתם 

סופר יו"ד סי' רנד(.

בזה,  עליו  שחלק  שם  הובא  דגרסוורדין  אב"ד  הגאון  צה. בשם 
אפקריה  ורחמנא  איסורא  קעבר  הביאה  שבשעת  דכיון  וכתב, 

לזרעיה – איסורא דעבד עבד, ועתה דינם ככל הנכרים דעלמא שאין 

כל מצוה בגיורם, ואין תיקון בכך שמגיירם עתה אחר שנולדו, וע"ע 

מש"כ בזה בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שסב(, וראה הרחבה בעיונים 

סי' עט.

עיי"ש שאסף  סי' קמט(,  וח"ב  סי' קכח,  )ח"א  יעקב  צו. שו"ת חלקת 
וע"ע  זאת,  שאסרו  הפוסקים  מרבותינו  רבים  מדברי  גורנה  כעמיר 

שו"ת מטה לוי )ח"ב סי' נה(, ושו"ת מנחת יצחק )ח"א סי' קלז(.

צז. מהר"ם שיק )סי' רמח(.

)לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, מצות עשה ב חלק  צח. דרך פקודיך 
הדיבור ס"ק כט(. עיי"ש שכתב, דהדבר תלוי בפלוגתא דרבי יוחנן וריש 

לקיש הנ"ל, וכיון דקיימא לן כרבי יוחנן שגר שנתגייר פטור ממצות 

)עיין  בגיותו  לו  שנולדו  אלו  בבניו  חובתו  ידי  יצא  וכבר  ורביה  פריה 

שו"ע אבהע"ז סי' א סעי' ז, וכ"ש היכא שנתגיירו בניו עמו, דבזה לכו"ע קיים 

שנחשבים  כרחך  על  ו(,  הל'  פט"ו  אישות  בהל'  ברמב"ם  כדאיתא  מצותו, 

הם בניו וממילא מוטלת עליו המצוה למולם. ומ"מ לא ימול אותם 

בעצמו אא"כ נימול קודם, ראה עיונים סי' כא.

צט. מנחת סולת )מצוה ב אות ו(. וטעמו, שיש לחלק בזה בין קיום 
ורביה  ורביה לחובת מצות המילה, דלענין מצות פריה  מצות פריה 

"שבת"  בני  העכו"ם  שגם  דכיון  י"ל  עולם,  של  ישובו  ענינה  שכל 

נינהו, וממילא נמצא שתוכן מצוה זו נתקיים על ידו כבר בעת גיותו, 

אבל לענין מצות המילה שנתחדשה להם אחר הגרות, כיון דכקטן 

זה.  לענין  כאביהם  נחשב  אינו  קורבה,  דין  ביניהם  ואין  דמי  שנולד 

וע"ע בעיונים סי' עט.

ציונים וביאורים

גר הראוי להתגייר









�� הלכות  גרים�

שני פרק 
הודעת עול המצוות וקבלתן

יודע  אתה  אי  להתגייר,  שבאת  ראית  מה  לו:  אומרים  הזה,  בזמן  להתגייר  שבא  גר  רבנן:  "תנו  ע"א(:  )מז  ביבמות  שנינו 

שישראל בזמן הזה דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, ויסורין באין עליהם, אם אומר: יודע אני ואיני כדאי, מקבלין אותו 

מיד. ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות". ואמרו בגמ' )שם ע"ב(: "מאי טעמא, דאי פריש נפרוש. דא"ר 

חלבו: קשים גרים לישראל כספחת, דכתיב )ישעיהו יד(: 'ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב'".

ומבואר מדברי הגמ', שעיקר מטרת הודעת המצוות ועונשיהם לגר היא בכדי לדחותו, אכן מדברי הראשונים והאחרונים 

נתבאר שכמה טעמים יש בדבר, יש שפירשו שע"י כך תהיה קבלתו שלימה, ויש שפירשו, שהדבר נעשה כחלק מחובת 

בית הדין לדרוש ולחקור אחריו האם בא לשם שמים, דיני הודעת המצוות ופרטיהם יתבארו להלן.

הודעת המצוות ויסודי האמונה לגר קודם קבלת המצוות בפני בית דין

  אחר שנתברר הדבר לבית דין שאכן כוונתו כנה ואמיתית ורצונו עז להיות דבק בה' ובתורתו, וכבר א.

הודיעוהו את כובד עול המצוות וקיבלוהו, מודיעים אותו דייני בית הדין את עיקרי אמונת ישראלא, 

שהם יחוד ה' – שהוא יחיד בעולמו בעליונים ובתחתונים, ומקיים עולמו בכל רגע ורגע מאין ליש, ואין 

כח אחר הפועל מעצמו. ומלמדים אותו את חומרת האיסור לעבוד לזולתוב, ומאריכיםג עמו בדברים אלו 

שהם יסודות הדת.

  אחר שהודיעו אותו את כל זאת, אומרים לו שתרי"גד מצוות יש בתורהה, ויש לו לקבל עליו לקיים ב.

את כולןו.

א. שו"ע שם.

ב. כמו כן ראוי ללמדו חומרת ענין חילול ה' ועוצם המצוה לקדשו, 
עיי"ש(,  ע"א  )קז  בסנהדרין  בגמ'  כמבואר  מע"ז  חמור  ה'  חילול  דהא 

נמי  וחמור  מתחלל,  ש"ש  יהא  שלא  כדי  ע"ז  לעבוד  דוד  דביקש 

משפיכות דמים כמבואר ביבמות )עט ע"א(.

ג. רמב"ם )הל' אסורי ביאה פי"ד הל' א(.

לא  רבינו  "משה  י(:  הל'  פ"ח  מלכים  )הל'  הרמב"ם  שכתב  ד. וכמו 
הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, 

ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר".

ה. יבמות )מז ע"ב(: "מפקדינן שש מאות וי"ג מצוות". וכ"כ המאירי 
כוונתו  ואין  כולן".  המצוות  עניין  להודיע  "שצריך  ע"ב(:  )מו  ביבמות 

שצריך ללמדו את כל פרטי המצוות ועניניהם, דלהדיא אמרו שאין 

מלמדין אותו אלא מקצת מצוות קלות ומקצת חמורות, אלא שיש 

ללמדו שתרי"ג מצוות יש בתורה ויש לו לקבל כבר עתה לקיים את 

כל המצוות האמורות בתורה ובדברי חז"ל. וע"ע מש"כ בזה בחידושי 

הרי"ם )סי' רסח(, ובאגרות משה )יו"ד ח"ב סי' קו(.

עול  קבלת  שגדר  כתב,  תקטו(  סי'  )ח"ב  והנהגות  תשובות  בשו"ת 

תורה – שהקדימו  מתן  בזמן  שהיה  מה  כעין  להיות  צריך  מצוות 

את  לשמור  עליו  שמקבל  הגר  שידע  והיינו  לנשמע,  נעשה  ישראל 

כל מצוות ה', אף אלו שאינן ידועות לו עתה.

והטבילה  המילה  מעשה  קודם  המצוות  קבלת  הקדמת  ו. דין 
דעיקר הקבלה  קיא(,  )סי'  ודעת  טוב טעם  בשו"ת  כ"כ  היא,  מדרבנן 

)ומ"מ מוטל על בית דין לברר שדעתו  בעת הטבילה שהיא גמר הגרות. 

לגיורו  להזדקק  להם  אין  זה  דבלא  בשלימות,  המצוות  כל  עול  עליו  לקבל 

וכדלעיל(.

ציונים וביאורים

הודעת עול המצוות וקבלתן



הלכות  גרים�

  "מקצת ג. אותו  מלמדים  מקום  מכל  הגרות,  מעשה  קודם  המצוות  פרטי  כל  את  לידע  צריך  שאין  אף 

בסייף  שדינה  רציחה  בסקילה,  שדינה  שבת  חילול  כגון,  חמורות"ח.  מצוות  ומקצת  קלותז  מצוות 

ועריות שהן בכרת ודינם ביהרג ואל יעבורט, מאכלות אסורות שיש שהן בכרת, ועוד.

  ויש ד. ופרטיהןיא.  ופאה,  שכחה  לקט   – ענייםי  מתנות  דיני  את  אותו  מלמדין  שיהיו  זו  הלכה  מפרטי 

שהוסיפויב, שצריך ללמדו מצות צדקה.

  מידת ה. על  טובה  מידה  ומרובה  שכרן,  אותו  מודיעין  כך  מצוות  של  ענשן  אותו  שמודיעים  כשם 

בעל  אלא  גמור  צדיק  ושאין  הבא,  עולם  לחיי  יזכה  אלו  מצוות  שבעשיית  אותו  ומודיעין  פורענות. 

יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם  ויודעם. ואומרים לו: הוי  החכמה שעושה מצוות אלו 

ישראל וכו'. ומאריכין בדבר זה כדי לחבבןיג.

ז. בטעמה של הלכה זו נחלקו הדעות, המאירי ביבמות שם פירש, 
שהלכה זו ללמדו מקצת מצוות הקלות תכליתה ושורשה נעוץ בדין 

דתיהם  בדרכי  להם  אין  אלילים  שעובדי  משום  והיינו  הגר,  דחיית 

שלנו  יתירות  מצוות  וכשישמע  יתירות,  מצוות  אליליהם  ועבודת 

ללא  מדקדקים  הם  דקדוקים  "כמה  בליבו  יאמר  שבהן,  והקלות 

צורך" ויחזור בו. ע"כ.

אולם הב"ח פירש, שמלמדים אותו מצוות קלות כדי שלא יפרוש, 

שאם יודיעו לו רק מן המצוות החמורות, יאמר שכמעט מן הנמנע 

לזכות בשכר עבור המצוות ויפרוש, ולכך מודיעים אותו מקצת מן 

לשכר  לזכות  הוא  שנקל  שידע  בדברים,  לפייסו  הקלות  המצוות 

הנצחי הצפון לצדיקים.

שכתב  דאחר  עמו,  אחרת  שדרך  נראה  השו"ע  לשון  ממשמעות 

שישראל  יודע  אתה  אי  להתגייר,  שבאת  ראית  "מה  לו  שאומרים 

בזמן הזה דחופים סחופים ומטורפים, ויסורים באים עליהם", כתב: 

"אם אמר: יודע אני ואיני כדאי להתחבר עמהם, מקבלין אותו מיד 

חמורות",  מצות  ומקצת  קלות  מצות  מקצת  אותו  ומודיעים  וכו', 

הרי שהודעת המצוות היא אחר שכבר קיבלוהו בי"ד וזהו כבר חלק 

מהליך הגרות.

ומהן מצוות קלות: בגמ' בע"ז )ג ע"א( נתבאר שמצות הסוכה נחשבת 

הקן,  שילוח  מצות  לגבי  כן  אמרו  ע"א(  )קמב  בחולין  קלה.  מצוה 

קלות  מצוות  הן  שנחשבות  דהטעם  פי'  פ"ב(  )אבות  ויטרי  ובמחזור 

לפי שאין בהן חסרון כיס.

אמנם בגמ' מנחות )מד ע"א( אמרו שהציצית מצוה קלה היא, ושם פי' 

רש"י, שיש בה עשה ואין בה לאו. )דלא כדברי הרמב"ן בפירושו לתורה 

המהרש"א  בזה(.  להאריך  ואכה"מ  הלאו  מן  חמור  שהעשה  שכתב  יתרו  פ' 

שם פי', שמצוות אלו נחשבות "מצוות קלות" לפי שאין נענשין על 

ביטולם.

שחייבים  מצוה  דכל  מבואר  ב(  הל'  פ"א  תשובה  )הל'  הרמב"ם  מדברי 

לאו  או  עשה  אלא  שאינם  ומצוות  היא,  החמורות  מן  מיתה  עליה 

בעלמא מצוות קלות הן.

לקט  הן  אלו  קלות  דמצוות  כתב  הגוזר  גרשום  לרבי  גרים  הל'  בס' 

שכחה ופאה. אכן מלישנא דגמ' משמע שלא כדבריו, שהרי אמרו 

אותו  ומודיעין  וחמורות,  קלות  מצוות  מקצת  אותו  ומודיעין  שם: 

עוון לקט שכחה ופאה", ומבואר להדיא ששני ענינים נפרדים הם.

ח. שו"ע שם.

חלבו:  רבי  דאמר  פריש,  פריש  "דאי  שם:  אמרו  הדבר  ט. ובטעם 
קשים גרים לישראל כספחת". ומ"מ כתב הב"ח שאין ללמדו את כל 

פרטי הדינים שבמאכלות אסורות והחומרות הנלוות עליהן, שמא 

כוונתו לשם שמים ומחמת ריבוי הפרטים יפרוש.

נח  זו פירש שם רש"י, דבן  )מז ע"ב(. ובטעמה של הלכה  י. יבמות 
נהרג על פחות משווה פרוטה, וחששו הואיל ומקפידים על הממון 

שמא יבוא להרוג עני הבא לשדהו ללקוט. באופן אחר פי' שם רש"י, 

שאף זה נעשה בכדי שיקשה הדבר בעיניו ויפרוש, דאדם בהול וחס 

על ממונו.

משום  זו  הלכה  השמיט  שהטור  כתב  רסח(  )סי'  יוסף  יא. בבית 
שענינים אלו אינם מצויים בזמן הזה. ובב"ח תמה על דבריו, שהרי 

מעשר עני נוהג גם בזמנינו )עיין רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ו הל' ד(.

יב. מאירי שם.

שכתב:  ב(,  הל'  )פי"ד  הרמב"ם  בדברי  דבריו  ומקור  שם.  יג. שו"ע 
"ואין מדקדקים עמו יותר מידי, שמא יגרום הדבר לטורדו ולהטותו 

אלא  האדם  את  מושכין  אין  שבתחילה  רעה,  לדרך  טובה  מדרך 

בדברי רצון רכים. וכן הוא אומר )הושע יא ד(: "בחבלי אדם אמשכם 

ואח"כ בעבותות העגלה". ע"כ.

ציונים וביאורים

פרק שני



�כ הלכות  גרים�

  אם לא הודיעוהו את כל זאת אין הדבר מעכב בחלות הגרותיד, ובלבד שיקבל עליו עול מצוות בדעת ו.

שלימה בלא כל פקפוק.

דין קבלת מצוות בפני בית דין וגדריה

  גר שנתגייר ולא קיבל עליו עול מצוות בדעת גמורה אינו גרטו. לפיכך, אחר הודעת כל הענינים הנ"ל ז.

ישראל  ואמונת  ומצוות  תורה  עול  עליו  ומקבל  דבריהם  ששמע  הדין  בית  דייני  בפני  לומר  לגר  יש 

בדעת שלימה ונפש חפיצה.

  הגרות ח. בחלות  מעכב  הדבר  אין  דין  בית  בפני  טבילתו שלא  או  מילתו  נעשו  אף שאם  כי  לידע,  יש 

בדוקא,  דין  בית  בפני  נעשית  עלמא  לכולי  מצוות  עול  קבלת  הראשונים,  מן  רבים  לדעת  בדיעבד 

ואפילו קיבלם עליו בפני שני עדים אין תוקף לגרותוטז.

  עיקרה של קבלת עול המצוות הוא בכך שמאמין ויודע שמצוות אלו ניתנו לנו מהבורא ית'יז, ורואים ט.

אנו בו שחפץ לקיימן כדי לדבוק בו ית' ובעבודתו, אבל אם מקבל עליו עול מצוות רק מפני שדרכי 

התורה והנהגותיה ישרו בעיניו וחפץ להלך בדרכיה – אין זו קבלה כלליח.

ב(.  )סעי'  שם  ובשו"ע  יז(,  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  יד. רמב"ם 
מקור לדבריהם עיין בסוגית הגמ' בשבת )סח ע"ב(. ועיין מש"כ בזה 

שו"ת  וע"ע  שם,  בשבת  ובמאירי  ע"ב(  מז  )יבמות  ונימוק"י  בריטב"א 

חמדת שלמה )יו"ד סי' כט ס"ק כב, וסי' ל ס"ק יא(, ושו"ת אגרות משה 

)יו"ד סי' קנח(.

נחלקו  בזה  הרמב"ם  דברי  בהבנת  ב(.  סעי'  רסח  )סי'  טו. שו"ע 
פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  של  דמלשונו  למד,  הב"ח  הדעות, 

ואת  המצוות  הודעת  חובת  את  מחתא  בחדא  שהזכיר  יז(  הל' 

אינה  המצוות  שהודעת  וכשם  שווה,  שדינם  נראה  קבלתם  חובת 

חמדת  בשו"ת  בדבריו  פירש  )כך  קבלתם  גם  כך  הגרות  בחלות  מעכבת 

עליו  דהמקבל  בגמ'  שאמרו  מה  כי  סבר,  וכנראה  כט(.  סי'  שלמה 

דין,  לבית  הלכה  זו  אותו,  מקבלין  אין  אחד  מדבר  חוץ  מצוות  עול 

מחסר  הדבר  אין  וקיבלוהו  עברו  אם  אבל  לדחותו,  המצווים  שהם 

בחלות הגרות.

אמנם באופן אחר היה ניתן לפרש דברי הב"ח, דעצם קבלת המצוות 

דין,  בית  בפני  לעשותה  שא"צ  אלא  הגרות,  בחלות  מעכבת  לכו"ע 

עיי"ש היטב ודו"ק.

ובשו"ת חמדת שלמה )שם( האריך להוכיח שקבלת המצוות מעכבת 

רבי  של  בפירושו  )ראה  הפוסקים  כל  דברי  רהיטת  וכן  הגרות,  בחלות 

דוד עראמה לדברי הרמב"ם שם, שו"ת הראנ"ח סי' צב, שו"ת אחיעזר ח"ג סי' 

כו – כח, שו"ת בית יצחק יו"ד סי' ק, אגרות משה יו"ד סי' קס, ומנחת יצחק ח"ו 

סי' קז. וכדבריהם נראה מדברי הראשונים כולם בבאור סוגית הגמ' ביבמות כד 

ע"ב, ראה מש"כ שם הרמב"ן, רשב"א, וריטב"א(.

טז. ש"ך )סי' רסח ס"ק ט( בבאור שיטת התוס' והרא"ש ביבמות )מה 
הדברים  הובאו  בזה  עליהם  שחלקו  הראשונים  מן  יש  אמנם  ע"ב(. 

עול  עליו  שקיבל  דכל  כתב,  צב(  )סי'  ראנ"ח  בשו"ת  ג.  פרק  להלן 

מצוות בינו לבין עצמו, אלא שטבל לשם גרות בפני בי"ד – די בזה, 

גרות, וממילא נמצא  יותר מן הטבילה לשם  דאין לך קבלת מצוות 

שקיבל עליו עול מצוות בפני בית דין בעת הטבילה.

שגר  לחדש,  שכתב  ביאה(  איסורי  )הל'  פענח  צפנת  בס'  יז. וע"ע 
גרותו  להשלים  עליו  מוטלת  גמורה  חובה  מצוות  עול  עליו  שקיבל 

במילה וטבילה, ד"אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט" והרי זה כנדרי 

הגמ'  מסוגית  נמי  נראה  אלו  כדבריו  פה.  בדיבור  הנעשים  הקדש 

שנשתהו  על  בזה"ז  מעונים  הגרים  מה  "מפני  ע"ב(:  )מח  ביבמות 

הקדים  שלא  על  נענש  שהגר  יתכן  היאך  צ"ב,  דהדברים  מלבוא", 

להתגייר הרי אין כל חיוב לנכרי לעזוב דרכי אבותיו ולהתגייר. ולדברי 

הצפנת פענח אתי שפיר, שאחר שגמר בדעתו להתגייר חובה גמורה 

מוטלת עליו לקיים מחשבתו, וכן פי' שם בהג' היעב"ץ, כלי חמדה 

)פ' תזריע(, ושו"ת אמרי יושר )ח"ב סי' ד(.

הרמב"ם  מדברי  בזה  שציינו  מה  בהערות,  א  פרק  לעיל  יח. ראה 
ומלשונו של החזון איש )יו"ד סי' קיט(.

ציונים וביאורים

הודעת עול המצוות וקבלתן
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  כל י. על  ומצוותיה  התורה  חוקי  את  לשמור  עליו  שמקבל  בזה  רק  אינו  מצוות  עול  קבלת  דין  יסוד 

פרטיה, אלא עיקרה במה שמקבל עליו את אמונת ישראל באמיתות התורה ונתינתה מסיני, ומאמין 

לדברי חכמי התורה במסירת התורה שבעל פה, ומגלה רצונו לדבוק בהי"ת בכל לבבו ובכל נפשו. לפיכך, 

גם גר שמסיבה מסוימת אינו בתורת קיום מצוות )כגון סומא לשיטת רבי יהודה שפטור מן המצוות(, יש 

טעם לקבלו, כל ששייך בקבלת אמונת ישראליט.

גר שקיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד

  אמר הגר לבית הדין, מקבל אני עלי עול תורה ומצוות חוץ מדבר אחד – אין מקבלים אותו לקהל יא.

ישראלכ, ואפי' היתה זו הלכה אחת מדברי סופרים )מצוה דרבנן(כא.

  זו שאם קיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד אין מקבלים יב. יש מן האחרונים שדנוכב, האם הלכה 

אותו היא מעיקר חלות הגרות, שכל שחיסר מצוה אחת מן התורה כאילו לא קיבל עליו עול מצוות 

בית  מחובות  אלא  בזה,  די  המצוות  פרטי  ורוב  ישראל  אמונת  את  עליו  שקיבל  מאחר  שמא  או  כלל, 

הדין היא – שהם המנועים לקבלו כאשר אינו מקבל עליו כל תרי"ג מצוות, לפי שלא ראוי שיבוא בקהל 

ישראל גר שאינו מקבל עליו פרטי המצוות כולן, וממילא אם עברו וקיבלוהו גרותו חלה. אכן, הכרעת 

הפוסקיםכג אינה כן, והעיקר להלכה בזה שכל שחיסר מצוה אחת גרותו בטלה ואינה כלום.

סומא  גר  מקבלים  האם  יז,  סי'  עיונים  ראה  זה  עניין  יט. בבאור 
החסרון  דעיקר  הנ"ל  ע"פ  שפי'  עוד  שם  ועיין  יהודה,  רבי  לשיטת 

בקבלת מצוות חוץ מדבר אחד, הוא שעי"ז מגלה דעתו שחסר הוא 

את עיקר האמונה באמיתות מסירת התורה וקבלתה, שע"כ ממאן 

לקבל מקצת מצוותיה ולא בעצם חסרון קבלת אותה המצוה גופה.

כ. רמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ד הל' ח( ע"פ סוגית הגמ' בבכורות )ל 
ע"ב(.

כא. דברי רבי יוסי ברבי יהודה שם, ולפלא שהרמב"ם שם השמיט 
פרט זה, ועיין צפנת פענח שם שעמד בזה, ועיין עוד מש"כ בעיונים 

סי' יח.

ח"ג  )יו"ד  משה  אגרות  ושו"ת  קב(  סי'  )יו"ד  יצחק  בית  כב. בשו"ת 
)ל ע"א( שאם  סי' קו( האריכו לדון, האם הלכה זו האמורה בבכורות 

קיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו היא הלכה 

בבית דין – שהם המנועים לקבלו כיון שאינו רוצה לכוף רצונו לרצון 

סוף  שסוף  כיון  בגרותו,  ממש  יש  וקיבלוהו  עברו  אם  אבל  הי"ת, 

דעתו לקיים את מצוות התורה מלבד אותו הדבר, או שמא הלכה זו 

היא בעצם חלות הגרות, שכל עיקר דין קבלת עול מצוות ענינו הוא 

בדעתו  ויגמור  חסרון,  כל  בלא  התורה  מצוות  כל  את  עליו  שיקבל 

לעבוד את בוראו בשלימות הנרצית.

כג. שו"ת אחיעזר )ח"ג סי' כו ס"ק ד( ומסקנת הבית יצחק שם, וכן 
)סי' קסח(,  יציב  דברי  שו"ת  סי' שסא(,  )יו"ד  בית שערים  בשו"ת  הוא 

ועיין עוד מש"כ בזה  בו מזה שם בסי' קח,  וגם האגרות משה חזר 

בשו"ת משנה הלכות )ח"י סי' קפא(.

מלשונות  כן  להוכיח  האריך  פג(  סי'  )אבהע"ז  נתן  להורות  בשו"ת 

הרמב"ם והפוסקים הקדמונים, דקבלת מצוות חוץ מדבר אחד אינה 

כלום ואין תוקף בכה"ג למעשה הגרות, אלא שצידד לחלק, דאפשר 

אם  אבל  כך,  הוא  הדין  דאורייתא  מצוה  עליו  אינו מקבל  אם  שרק 

אינו מקבל עליו אחת מן המצוות שמדברי סופרים, אף שבית הדין 

ונמצא  לגרותו.  יש תוקף  וקיבלוהו  לדחותו, מ"מ אם עברו  מצווים 

יוסי  מדוקדק לפי"ד לשונו של הרמב"ם, שלא הזכיר את דברי רבי 

ברבי יהודה כנ"ל.

ומ"מ נראה, דכיון שלא מצינו לשום אחד מן הפוסקים שחילק כדבריו, 

דאורייתא  מצוות  בין  בזה  לחלק  שאין  מורה  הגמ'  לשון  ופשטות 

למצוות דרבנן, אין לסמוך על כך להקל, אלא להחמיר – שאם קידש 

)ובפרט דיש לחוש לשיטת הראשונים דס"ל  גט.  אשה יש להצריכו ליתן 

שהמבטל מצוה מדרבנן עובר בלאו דלא תסור, דלדבריהם אין לכאורה מקום 

לדבריו כלל(.

ציונים וביאורים
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  קיבל עליו עול תורה ומצוות וגילה דעתו שרצונו לדבוק בה' ית' ובעבודתו בשלימות הנרצית, אלא יג.

שמחמת חוסר בקיאותו בפרטי המצוותכד סבור הוא שמצוה פלונית אינה מעיקר הדין ואינו מקבלה 

עתה  מאמין  שאינו  אלא  מסוימות  מצוות  מקיום  הגר  שמע  אם  גם  מזו,  יתירה  חסרון.  בכך  עליו – אין 

שאכן מחוייב יהיה בשמירתם – כיון שהדבר נובע מחסרון ידיעתו ולא מחסרון רצונו אין בכך כל פסול, 

ולאחר שיתגייר וילמד ידע אודות החובה שבקיום המצוות כולן ואופן קיומןכה.

  יש שכתבכו, שהלכה זו שאם קיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד אינו גר, היא רק כאשר מתנה יד.

יהיה פטור מלקיימה,  ומעיקר הדין  כלל לא תחול עליו,  זו  קיום מצוה  בעת קבלת הגרות שחובת 

עבירה  לידי  יבוא  שלא  גוונא  בכהאי  הוא  הנמנע  שמן  כד. ואף 
מחמת חוסר בקיאותו בפרטי המצוות, וקיי"ל שאסור לאדם להכניס 

עצמו לידי אונס )ראה עיונים סי' צ(, מ"מ כאן שמצוה רבתא יש בדבר, 

הדבר  יארך  המצוות  בפרטי  בקי  שיהיה  עד  מלהתגייר  ימנע  שאם 

זמן רב וכולי האי ואולי, ודאי מותר לו להכניס עצמו לידי אונס זה 

ולקבל עליו עול מצוות, וכמו שהתירו לאדם להכנס לספינה בערב 

הנובע  שאונס  ואף  שם.  בעיונים  בהרחבה  )ראה  מצוה  דבר  לצורך  שבת 

מחוסר בקיאות לא חשיב אונס, כאן דלא הוי ליה למידע יש להקל טפי(. אלא 

שודאי מוטל עליו לדרוש אחר מקום הראוי לו ללמוד את כל פרטי 

וע"ע שו"ת  סי' שב(,  והנהגות ח"ג  )תשובות  גמר הגרות.  המצוות אחר 

מנחת אלעזר )ח"ד סי' סג(.

כה. שו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' קס וח"ג סי' קח(.

לרבים  שראיתי  ומאחר  זו.  הלכה  בבאור  כו(  סי'  )ח"ג  כו. אחיעזר 
שטעו בדבריו ולמדו מהם שקבלת המצוות לשמור לעשות ולקיים 

האחיעזר  דברי  את  להעתיק  ראיתי  הגרות,  בקבלת  מעכבת  אינה 

כלשונם ולפרשם כפי אמיתותם.

פאזען  מהר"י  הרה"ג  שחשש  מה  נראה,  טעמא  "ומהאי  שם:  וז"ל 

דאין  לומר  אפשר  כהלכה,  ישראל  דיני  ישמור  שלא  לפי  לגייר 

לחוש לזה כיון דמקבל עליו כל המצות אף שחושב לעבור על איזה 

מהמצות אח"כ לתיאבון, מ"מ אין זה מניעה לקבלת המצות, ודוקא 

היכא שמתנה שלא לקבל עליו זהו חסרון בקבלת המצות דמעכב. 

אולם היכא שברור הדבר שבודאי יעבור אחרי כן על איסורי תורה 

חלול שבת ואכילת טריפות, ואנו יודעים בבירור כונתו שאינו מתגייר 

רק לפנים ולבו בל עמו, הרי אומדנא דמוכח שמה שאומר שמקבל 

עליו המצות לאו כלום הוא, א"כ זהו חסרון בקבלת המצות דמעכב 

המצות  דהודעת  ל  וסי'  כט  סי'  חיו"ד  שלמה  חמדת  בשו"ת  ]ועיין 

שקבל  בסתם  הוא  המצות  דקבלת  הם,  ענינים  שני  המצות  וקבלת 

המצות  עניין  לו  להודיע  המצות  והודעת  יהודית,  בדת  לכנוס  עליו 

מעכב  בסתם  המצות  קבלת  ולעולם  מעכב  אינו  וזה  ועונשן  ושכרן 

בשלשה  המצות  קבלת  דבעי  הרמב"ם  וכמש"כ  הגירות  עיקר  דזהו 

יעוי"ש[". עכ"ל.

הנה שפתיו ברור מללו, דקבלת המצוות על מנת לקיימן היא עיקר 

תוכן ומהות הגרות, ובלא זה בטלה גרותו ואינה כלום, אלא דמ"מ 

ומעשיו  מדיבורו  וניכר  מצוות  עול  עליו  קיבל  שאם  ואמר,  חידש 

המצוות  מן  שיש  הוא  שיודע  אלא  ה',  עובדי  מכלל  להיות  שרצונו 

שיקשה עליו לקיימן ולמרות רצונו כמעט מן הנמנע הוא שלא יכשל 

בהן לתאבון, ומשום כך אינו מקבל עליו לקיים מצוה זו כלל, בכהאי 

גוונא אין הדבר מחסר בחלות הגרות וישראל גמור הוא לכל דבר.

קיבל  שאם  שאמרו  הוא  מה  כן  דאם  לו,  הוקשה  זו  סברא  ומחמת 

עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד אינו גר, הרי על כרחך, כיון שמקבל 

והיה  ויודע הוא במי שאמר  ודאי מכיר  כל המצוות  עליו את שאר 

ורק  זו,  יכשל לתאבון בעבירה  העולם, אלא שמכיר בעצמו שודאי 

משום כך לא קיבלה עליו.

ומחמת קושיא זו פירש, דשם איירי שמתנה שתחול גרותו לחצאין, 

ולגביהם  לו  מותרים  התורה  איסורי  מקצת  שיהיו  שרצונו  והיינו 

בדבריו  אין  לחצאין  גרות  ואין  שהיות  אמרו  ובזה  כגוי,  דינו  יהיה 

כלום, אבל כשמקבל גרות שלימה אלא שאינו מקבל עליו אחת מן 

המצוות מחמת הקושי שיש לו בקיומה גרותו קיימת.

אולם אם נראה שכלל אין רצונו להמנות על כלל עובדי ה', או שרצונו 

כלל  חושש  ואינו  גרידא  לב  זדון  מחמת  המצוות  מן  אחת  לבטל 

לאיסור הכרוך בכך, דבר פשוט הוא שלא עלה על דעת האחיעזר 

הדברים  נתפרשו  ולהדיא  הגרות  בחלות  מחסר  הדבר  שאין  לומר 

בלשונו שם.

ומ"מ חידוש גדול יש בדבריו, דאף שגר זה מגלה דעתו בפנינו שאינו 

מקבל עליו כלל לקיים מצוה זו שקשה בעיניו לקיימה, כיון שנובע 

הדבר מחמת הקושי שבדבר ולא מחמת אי רצונו להמנות על קהל 

עובדי ה', אין הדבר מחסר בגרותו. )ולא איירי רק בגר שמקבל עליו את 

כל פרטי המצוות בשלימות, ומגלה מר ליבו שיודע שיכשל במקצתן, ומקווה 

לכבוש יצרו הרע ולקיים בעתיד את כולן, דבזה פשיטא דהוי גר גמור ואין כל 

חולק בדבר, וכמו שיבואר להלן, אלא המדובר הוא בגר שאינו מקבל עליו כלל 

ציונים וביאורים
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אבל אם דעתו להתחייב בכל המצוות אלא שאין רצונו לקיימן בשלימות – אין פסול בגרותו, אלא אם כן 

נראה מדבריו שאין רצונו כלל להמנות על כלל עובדי ה'. אכן, הסכמת האחרוניםכז שאין הדבר כן, וכל 

שאין בדעתו להקפיד בשמירת המצוות כולן אין תוקף לגרותו.

כיון שנובע הדבר מהקושי  ואעפ"כ  ימיו,  כל  ודעתו לבטלה  אחת מן המצוות, 

הכרוך בקיומה של מצוה זו סבר דגרותו קיימת, ודו"ק(. וע"ע שו"ת מלמד 

להועיל )אבהע"ז סי' ח(.

דכתב:  זו,  לקבלה  בבאורו  הרמב"ן  בדברי  מצינו  זו  לסברא  יסוד 

"הקבלה הזאת, שיודה במצוות בליבו, ויהיו בעיניו אמת וכו', ויאמין 

שהעושה אותן יהיה לו שכר וטובה והעובר עליהן יענש". ומשמע, 

שיסוד דין הקבלה אינו בעצם החלטתו לקיים המצוות בפועל, אלא 

שמאמין ומכיר בחובה לקיימן, ובכך שהעובר עליהן ישא בעונשיהן. 

דעיקר הקבלה הוא ההכרה באמיתות התורה.

]והנה, בס' הזכרון 'מזכרת' מעמ' 47 ואילך צידד להקל בגרות שאין 

בה קבלת מצוות שלימה, ונקיט להלכה, שאם קיבל עליו עול מצוות 

חוץ מדבר אחד, אף שנעשה הדבר מחמת זדון ליבו ואי רצונו לכוף 

תאוותיו לרצון התורה, אין הדבר מחסר בקבלת הגרות. וייסד דבריו 

אישות  לשם  להתגייר  הבא  גבי  ע"ב(  )כד  ביבמות  הגמ'  סוגית  ע"פ 

או ממון, דאמרינן שם: "כולם גרים הם", ומשמע שאף שיש חסרון 

בקבלתם אין הדבר מעכב בחלות הגרות. כמו כן יש שלמדו מדברי 

בפלוגתא  אישות  לשם  דגרות  זו  מחלוקת  דתלה  זו,  בסוגיא  רש"י 

דתנאי בכותים אי גרי אמת הם או גרי אריות, דלדידן דנקטינן "גרי 

אמת הן" נמצא שיש ממש בגרותם אף שהיו עובדים ע"ז.

נמצא  כך,  שם  נפרש  אם  שהרי  הן,  דתמיהא  מלתא  אלו  ודברים 

שהמדובר הוא בגר שלא קיבל עליו מצוות כלל, שהרי לא רק עבדו 

ע"ז אלא כלל לא הקפידו על שמירת התורה והמצוות )ראה עיונים סי' 

הוא  וכמו שכתב  מודו שקבלת מצוות מעכבת,  כו"ע  ודאי  ובזה  י(, 

עצמו בתשובה הנ"ל, ומאחר שע"י שחזר לסורו הוי אומדנא דבליבו 

ובלב כל אדם שלא קיבלה על עצמו וכמו דנקיט שם, דבר ברור הוא 

שלא הועילה קבלתו בבית דין שהיתה מן השפה ולחוץ )וראה מאמרו 

של הגרי"ש אלישיב בקובץ אור ישראל ח"ט תשנח עמ' מז(.

עובדים  שהיו  אף  הן  אמת  גרי  דהכותים  מהא  שהוכיחו  שיש  ומה 

הן לא חזרו לסורם  גרי אמת  כלל, דצ"ל דלמ"ד  זו ראיה  אין  לע"ז, 

כדי  בכך  אין  וממילא  שם(,  עיונים  )ראה  שנים  כמה  לאחר  אלא  מיד 

וזוהי גופא  להעיד שכבר בתחילה לא קיבלו עול מצוות בלב שלם. 

פלוגתא דהנהו תנאי גבי גרותם של הכותיים – האם היתה קבלתם 

מן השפה וחוץ ומשום כך שבו לגילוליהם, או שמא היתה קבלתם 

עול מצוות עליהם מחמת הפחד בקל  דכיון שקיבלו  שלימה, אלא 

נכשלו ושבו לסורם, ודו"ק[.

ולענין הלכה בעיקר דברי האחיעזר שם, יעויין בדבר אברהם )ח"ג סי' 

כח(, דנראה שמעיקר הדין הסכים לדבריו, אלא שתמה גופא דעובדא 

זה לכאורה היא  היכי הויא, שהרי עצם קבלתו את המצוות באופן 

כתרתי דסתרי, דהיאך יתכן שיהיה רוצה להיות מכלל עובדי ה' ואינו 

חפץ לכוף רצונו בפני רצון הי"ת באותה המצוה שדעתו לבטלה דרך 

קבע. מלבד זאת כתב, שאין להקל בזה לכתחילה בשום אופן, שכן 

על גר שכזה אמרו בגמ' דקשים גרים לישראל כספחת וכו'.

וזאת  מהני,  לא  בגרות  "שיור"  רק  האם  האחיעזר,  לדעת  לדון  יש 

משום שע"י זה נחשב הדבר כגרות לחצאין, או שמא גם "תנאי" לא 

יועיל לפי דבריו, שאף בזה נמצא מחסר משלימות הקבלה והרי הוא 

כמתנה על מה שכתוב בתורה.

יתירה מזו יש לדון, כיון שהגרות אינה חלות הנפעלת ע"י האדם לבדו 

ככל מעשי הקנין בממונות וכדו', אלא דין תורה הוא שכשיקבל עליו 

לומר  כל טעם  אין  ישראל, א"כ  יתקדש בקדושת  עול מצוות  אדם 

אדם  שישחט  לומר  הדעת  על  יעלה  שלא  וכמו  תנאי,  בזה  שיועיל 

ויוכל להתנות שאם ירדו גשמים תחשב כנבילה,  בהמה כדת וכדין 

שהרי אין הדבר מסור בידו לבטל חלות זו, וראה מש"כ בזה בדברות 

משה )יבמות סי' לה ענף א(.

תנאי  שמועיל  להדיא  כתב  ש(  סי'  )יו"ד  שיק  מהר"ם  בשו"ת  מיהו 

בגרות, וגם דבריו אמורים מן הסתם רק בתנאי שאינו מחסר מגוף 

קבלת המצוות, וכגון שהתנה את חלות הגרות בירידת גשמים וכדו', 

אבל אם התנה לבטל אחת מן המצוות לכו"ע אין בדבריו כלום.

עוד דן שם בדברות משה, מה יהא בדינו של גר שקיבל עליו מצוות 

יודעת  היתה  ולא  לעבד  להנשא  רצונה  שהיה  אשה  וכגון  בטעות, 

שע"י קבלתה את המצוות נאסרת בכך, האם יש תוקף לקבלה זו או 

לא. ויסוד הספק בזה האם טעות זו דינה כתנאי בעלמא דלא מהני 

דעת  הגמירות  בעצם  מחסרת  זו  טעות  שמא  או  וכדלעיל,  בגרות 

לפעולת חלות הגרות.

עוד יש להסתפק, האם מעשה הגרות דינו כהקדש, וכשם שהקדש 

שאם  ממון,  כקניני  דינו  או  גרות,  לענין  גם  כך  הקדש  הוי  בטעות 

נעשו בטעות אין להם תוקף, ועיי"ש שהאריך בזה.

דבר  )שם(,  יצחק  בית  הנ"ל – שו"ת  הפוסקים  כל  כז. רהיטת 
אברהם )הנ"ל(, שו"ת אגרות משה )שם וביו"ד סי' קנז(, שו"ת צור יעקב 

)סי' כז(, שו"ת ערוגות הבושם )יו"ד סי' רכג(, שו"ת מנחת יצחק )ח"ז סי' 

קז(, שו"ת חלקת יעקב )ח"א סי' יג, יד(, שו"ת דברי יציב )ח"ד סי' קסח(, 

ושו"ת להורות נתן )ח"ג סי' פג(, שלא פירשו בזה כסברת האחיעזר, 

ציונים וביאורים

פרק שני
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  גר שקיבל עליו עול תורה ומצוות בשלימות הראויה, אלא שאומר בפני בית דין שקוע הייתי בהבלי טו.

העולם הזה כל ימי, ויודע אני שיקשה עלי להתגבר על יצרי בשלימות, ולא ימלט שאבטל מקצת 

היראים,  מן  כאחד  כולן  בשמירת  לדקדק  עז  ורצונו  כולם,  המצוות  את  עליו  שקיבל  המצוות – כיון  מן 

אלא שנכשל בהן מחמת יצרו המתגבר עליו, אין הדבר מחסר בחלות הגרות )ואפי' נמצא שהיה מבטל 

אחת מהן דרך קבע(כח .

  אחת טז. לבטל  שיכפני  אנס  לי  יזדמן  שאם  אני  יודע  ואמר  בפנינו  גר  בא  שאם  שכתבכט,  יש  כן  כמו 

אין  כך,  על  נפשי  ולמסור  יצרי  את  לכוף  אוכל  לא  יעבור  ואל  ביהרג  שדינן  חמורות  מצוות  מג' 

הדבר מחסר בחלות הגרות. אכן זהו דוקא כאשר מאמין ויודע שמחוייב למסור נפשו על כך אלא שיצרו 

חובה  עליו  מקבל  ואינו  המצוות  שמירת  על  נפשו  שימסור  ראוי  זה  שאין  סבור  אם  אבל  עליו,  מתגבר 

זו – דינו כגוי לכל דברל.

  גר שקיבל עליו לקיים את כל תרי"ג מצוות התורה והמצוות המחוייבות מדברי סופרים, אלא שאינו יז.

מקבל עליו מנהג מן המנהגים שנתקבלו בכל תפוצות ישראל – יש שכתבלא שאין תוקף לגרותו, ויש 

שהקלו בזה.

עול  עליו  שמקבל  דכל  כפשוטה,  מתפרשת  זו  הלכה  ולדבריהם 

ואין  מהן  מאחת  להבטל  שכוונתו  בי"ד  בפני  דעתו  ומגלה  מצוות 

רצונו לקיימה, אף שהיה זה מחמת יצרו הרע המתגבר עליו, אין כל 

תוקף לגרותו.

כח. אחיעזר שם. אמנם סברא פשוטה היא, שאם כוונתו לקבוע 
דירתו במקום שימנע ממנו להקפיד על מצוות התורה כפי הנדרש, 

ויוכרח מחמת כן לבטל מן המצוות כל ימיו, אין זו קבלה כלל וכלל, 

דמעשיו מוכיחים שאין רצונו כלל להמנות על קהל עובדי ה' ולכוף 

יצרו הרע לעבודתו ית' )כן הורו הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר(.

שכוונתה  אנו  ויודעים  להתגייר  אשה  באה  שאם  פשיטא,  זה  ולפי 

להנשא בעתיד לאדם שאינו מקפיד על קיום מצוות התורה כהלכה, 

שטרם  להתגייר,  באה  אישות  מחמת  שלא  דין  לבית  שנתברר  אף 

נזדמן לה אדם מסויים להנשא לו, יש להם להמנע מלקבלה מחמת 

נתפרשו  וכבר  שלימה.  אינה  שקבלתה  אנו  שרואים  גופא  זה  ענין 

הדברים באחיעזר שם ובשו"ת בית יצחק )יו"ד ח"ב סי' ק(, דכל דהוי 

כל  אין  המצוות  בקבלתה  שלימה  כוונתה  שאין  דמוכח  אומדנא 

משמעות לגרותה, דהוי "דברים שבליבו ובלב כל אדם".

)וכגון שנישאה לו בגיותה, ראה להלן  זוג אלו כבר נשואים  אכן, אם בני 

הגרות(,  אחר  שנית  להנשא  להם  להתיר  הפוסקים  הרבה  שהכרעת  ט  פרק 

על  הקפדתו  אי  מחמת  מבעלה  להפרד  מאוד  הדבר  עליה  וקשה 

אנו  שיודעים  אף  לקבלה  האחיעזר  הקל  בזה  המצוות,  שמירת 

שתכשל בחמורות מחמת חייה המשותפים עם בעל שאינו מקפיד 

על שמירת התורה והמצוות, ובלבד שיוודע הדבר בבירור שרצונה 

תורה  לחיי  ולזכות  המכשולים  כל  על  להתגבר  שתוכל  ושאיפתה 

בשלימות.

בזה  שהאריך  בדבריו  שם  יעויין  קח(.  סי'  )יו"ד  משה  כט. אגרות 
בראיות, וראה בעיונים סי' יח.

זו,  קבלה  תועיל  היאך  דבריו,  על  שהקשו  למה  ישוב  בא  ל. ובזה 
שו"ת  )עיין  ישראל"  בני  בתוך  "ונקדשתי  מצות  שמבטל  נמצא  הרי 

להורות נתן ח"ה סי' סח דפליג מה"ט ע"ד האגרות משה(, וצ"ל, שאין דברים 

אלו אמורים בגר שבא ואמר לפני בי"ד שאין דעתו לקבל עליו לקיים 

מצוה זו, אלא שמסיח ליבו בפניהם שיודע הוא בעצמו שלא יעמוד 

בנסיון, ובזה פשיטא דצדקו דברי האגרות משה שאין הדבר מחסר 

כלל בחלות הקבלה.

לא. ז"ל הכוזרי )מאמר א סי' קטו(: "אמר החבר: אין אנחנו משוים 
עם נפשותינו כל הנכנס בתורתינו במילה בלבד, אבל במעשים שיש 

בהם טורח על הנפש מטהרה ולימוד ומילה, ומעשים תוריים רבים 

ושינהג במנהגינו".

להזהר בדקדוקי המעשים התוריים  "שצריך  יהודה:  ופי' שם הקול 

כולם אשר קיבל על נפשו בהכנסו בברית, ושינהג במנהגינו שמנהג 

ישראל תורה היא ואין ליטוש תורת אמנו".

לקבל  הגר  מחוייב  מצוות  עול  שבקבלת  שלמד,  מדבריו  ומבואר 

גם  אלא  ומדרבנן,  התורה  מן  המחוייבות  המצוות  את  רק  לא  עליו 

ציונים וביאורים

הודעת עול המצוות וקבלתן
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  כמי יח. זה  ע"י  נחשב  לדון האם  יש  עול מצוות מלבד ההרהור בעבירה,  עליו  ואמר שמקבל  גר שבא 

שבזה  זנות  או  מינות  של  הרהור  בין  בזה  לחלק  מקום  ויש  אחד,  מדבר  חוץ  מצוות  עליו  שקיבל 

המחשבה דינה כמעשה, ונחשב ע"י זה כמי שמבטל אחת ממצוות התורה, לשאר מחשבת עבירה שאינה 

נחשבת לו כמעשהלב.

  וכגון יט. מסויים,  זמן  לאחר  רק  לקיימן  להתחיל  שדעתו  אלא  בשלימות,  מצוות  עול  עליו  שקיבל  גר 

ואם  ורצונו להתחיל בשמירת המצוות רק לכשישוב לביתו, אין ממש בקבלתו,  שיוצא עתה לדרך 

לתקופה  מצוות  עול  עליו  שמקבל  התנה  אם  כן,  כמו  טבילתולג.  לו  עלתה  לא  הזמן  אותו  קודם  טבל 

מוגבלת אין בדבריו כלום, ודינו כנכרי לכל דברלד.

  נכרית הנשואה לכהן ובאה עתה בפנינו להתגייר, ודעתם להנשא בחופה וקידושין אחר קבלת הגרות, כ.

אף שמקבלת עליה עול מצוות בדעת שלימה אין לקבלה לעדת ישראללה.

כלל מנהגי ישראל שנתקבלו במשך הדורות בכלל קבלה זו – דמנהג 

ישראל דין הוא. נמצא לפי דבריו, שאם יתנה לבטל מנהג שנתקבל 

בכל תפוצות ישראל, אף שאין זה דבר המחוייב מעיקר הדין, אפשר 

שיעכב הדבר בחלות הגרות.

)ח"ג סי' יח( פקפק מעט בפירושו זה של  אמנם, בשו"ת דבר יהושע 

במצוות  ישראל  למנהגי  הכוזרי  כוונת  שאין  דאפשר  יהודה,  הקול 

מה  וכענין  יהודית",  "בדת  הנכללות  להלכות  אלא  וכדו',  ותפילה 

אין  "בתי  פ"ב(:  רות  רבה  במדרש  הדברים  )הובאו  לרות  נעמי  שאמרה 

דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות של גויים. א"ל אל אשר 

תלכי אלך וכו'". והיינו, שמנהג בנות ישראל ודת יהודית אלו הלכות 

מוחלטות שחובה על כל אשה ישראלית לקיימן מדינא ולא רק מן 

המנהג, אלא שגדרם נקבע לפי מנהג המקומות, ואפשר שלזה קרא 

הכוזרי "שינהג במנהגינו".

לב. ראה בזה בעיונים סי' יח.

)יו"ד סי' קו(. ובטעם הדבר כתב שם, דכיון שאין  לג. אגרות משה 
רצונו לקבל עליו עתה עול מצוות, נמצא שהקדים טבילתו לקבלתו, 

וטבילה בלא קבלת מצוות אינה כלום.

מיהו יעויין בשו"ת הראנ"ח )סי' צב(, גבי שפחה שהטבילתה גבירתה 

מצוות  עול  עליה  קיבלה  ולא  מכך  יודעת  היתה  ולא  גרות  לשם 

בפירוש, דפשיטא שאין ממש בגרותה, שדן שם, מה יהא אם תקבל 

עליה עתה עול תורה ומצוות ותגלה רצונה להסתופף בחצרות בית 

ה', האם תועיל לה טבילתה הראשונה לגרות זו, או שמא כיון שבעת 

הטבילה לא היתה דעתה לכך אין בטבילתה כלום.

ריש  ברמ"א  )הובאה  הראשונים  במחלוקת  תלוי  שהדבר  לומר,  וסבר 

סימן רסח( גבי גר שהקדים טבילתו למילתו, האם סדר הגרות מעכב. 

דלשיטת הרמב"ן שהסדר אינו מעכב, ה"ה דיכול להקדים טבילתו 

לקבלת עול המצוות. אלא דיעויין שם שלא הכריע בדבר, דאפשר 

הכל  יודו  הגרות  מהות  עיקר  היא  המצוות  עול  וקבלת  שהואיל 

שהסדר בזה מעכב וכסברת האגרות משה הנ"ל.

בקבלת  לא  גם  מעכב  הסדר  שאין  להצד  עפ"ז,  לדון  שכתב  )וע"ע 

יהא בדינה כאשר נתקדשה לבן ישראל לאחר קבלה  המצוות, מה 

זו, דאפשר שבזה לכו"ע אין הסדר מעכב, ודמיא לטבילת מעוברת 

אפשר  דלא  כיון  למילה  היא  שקודמת  אף  לכו"ע  מהניא  דבדיעבד 

באופן אחר(.

לד. דאין גרות לחצאין וכדלעיל.

לה. שו"ת אגרות משה )אבהע"ז ח"ד סי' ד(. שמאחר ונישואיה לכהן 
זה מהווה חסרון בעצם חלות  זה אסורים עליה מדין תורה, רצונה 

הגרות, דהוי כקיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד.

מלגייר  להמנע  יש  מחמתו  נוסף  טעם  נתן  כח(  )סי'  אחיעזר  בשו"ת 

גורמת לה להכשל באיסורים רבים,  וזאת משום שהגרות  זו,  אשה 

)ורק  בביאתו  אסורה  היתה  לא  ישראל  לקהל  כניסתה  קודם  שהרי 

הרמב"ם  ולשיטת  הנכרית,  על  הבא  כדין  עליה  לבוא  שלא  מוזהר  היה  הוא 

בשני  כך  על  מוזהרת  היא  אף  הגרות  לאחר  ואילו  "זונה"(,  משום  גם 

שגם  )נמצא,  בעמיו".  זרעו  יחלל  "לא  ומשום  "זונה"  לאוין – משום 

מתנה  שאינה  אחד" – כיון  מדבר  כ"חוץ  חשיב  לא  שבכה"ג  דלעיל  לסברתו 

שלא יחול עליה חיוב זה, אפ"ה אין לקבלה(.

וכתב  זו,  בשאלה  הוא  אף  דן  ח(  סי'  )ח"ג  להועיל  מלמד  בשו"ת 

כרת  חייב  אינו  שבזה  ישראל  לעדת  לקבלה  טפי  עדיף  דלכאורה 

אלא לאו בעלמא, וגם בניו יהיו יהודים ולא נכרים. וצידד שם לומר, 

שאף שאם היתה אומרת בפנינו להדיא שכוונתה לשוב ולהנשא לו 

אחר הגרות לא היינו רשאים לקבלה, שהרי זה כקיבל עליו מצוות 

ציונים וביאורים

פרק שני
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דין גר המגלה דעתו שלא קיבל עליו מצוות מעולם

  גר הבא לפני בית הדין ומקבל עליו עול מצוות כפי כל הפרטים שנתבארו לעיל, והיה נראה לבית כא.

הדין באותה שעה שכוונתו כנה ואמיתית, ולאחר זמן שכבר נימול וטבל לשם יהדות אמר שלא היו 

וליבו שוים ומעולם לא היתה דעתו לקיים את מצוות התורה על כל פרטיהן, נחלקו הפוסקים מה  פיו 

יהא בדינו: יש שכתבלו שאין בדבריו כלום וישראל גמור הוא לכל דבר, מיהו דעת רוב האחרוניםלז שאין 

בו שמתחילה לא היה בדעתו  היינו  יודעים  ולשיטתם אם אכן  והעיקר תלוי בקבלה שבלב,  בזה,  להקל 

לקבל עליו עול מצוות היתה גרותו בטלה מאליה, אלא שלעולם יש לחוש שמא מתחילה היתה קבלתו 

כנה ואמיתית ועתה חזר בו, וכיון שאינו נאמן בדבריו יש להחמיר בזה בכל גווני. לפיכך, יש לבית הדין 

לדרוש ולחקור בזה הרבה שלא יבוא הדבר לידי מכשול.

חוץ מדבר אחד, מ"מ כל שאינה אומרת כן בפירוש, ורואים אנו בה 

שכוונתה לשם שמים, רשאים אנו להניח שלא תנשא לו.

עול  עליו  בקיבל  שהחסרון  הסוברים  כדעת  כעיקר  דנקט  )ונראה 

על  דין  זהו  אלא  הגרות,  חלות  בעצם  אינו  אחד  מדבר  חוץ  מצוות 

לנו  יש  דכהן  תקנתא  שמשום  סבר,  ולפיכך  יקבלוה,  שלא  הבי"ד 

סי'  שכיר  משנה  בשו"ת  בזה  מש"כ  ועיין  עיי"ש,  מכך  עין  להעלים 

נג(.

לו. שו"ת מהרש"ם )ח"ו יו"ד סי' קיא(. וטעמו, דהוי כ"דברים שבלב 
לא  שמתחילה  כדבריו  האמת  אם  אף  זו,  ולסברא  דברים".  שאינם 

היתה דעתו לקבל עליו עול מצוות בלב שלם, אחר שלבית דין היתה 

וע"ע  ליבו.  כל משמעות למחשבת  אין  ואמיתית  כנה  כוונתו  נראה 

בשו"ת אחיעזר )ח"ג סי' כו( שכתב כסברא זו, מיהו ציין שלעיתים הוי 

כדברים שבליבו ובלב כל אדם, ובמקרה זה דבר פשוט הוא שגרותו 

בטלה לכולי עלמא.

זו  סברא  נקבל  אם  דאף  כתב,  לה(  סי'  )ח"א  שלמה  מנחת  בשו"ת 

כדברים  זה  ואין  הגרות  בחלות  מחסרות  אינם  ליבו  שמחשבות 

שבליבו ובלב כל אדם, מ"מ הרבה יש להם לדייני בית הדין לדקדק 

על  להקפיד  כוונתו  שאין  גר  יקבלו  אם  שהרי  היטב,  ולבררו  בדבר 

לא  עיוור  ד"לפני  בלאו  עוברים  נמצאו  בשלימות,  המצוות  שמירת 

מצוות  בכל  מתחייב  אותו  קבלתם  מחמת  שהרי  מכשול",  תתן 

בתרי  לנזיר  יין  כוס  שמושיט  כמי  זה  והרי  לבטלם,  ודעתו  התורה 

עברי דנהרא, דעובר בלאו זה.

לז. דבר אברהם )ח"ג סי' כח(, שו"ת אמרי יושר )ח"א סי' קעו(, שו"ת 
בית יצחק )יו"ד ח"ב סי' ק ס"ק ט(, שו"ת אבני צדק )אבהע"ז סי' כח ולב(, 

ושו"ת בית אפרים )אבהע"ז סי' קכב(.

שכתבו:  והשו"ע  הרמב"ם  מדברי  אלו  דבריהם  שלמדו  ויעויי"ש 

"אם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן, ומל 

הוא  דבר  שבשביל  נודע  אפי'  גר  זה  הרי  הדיוטות,  ג'  בפני  וטבל 

לו  וחוששים  כוכבים,  יצא מכלל העובדי  וטבל  ומל  מתגייר, הואיל 

הוא  הרי  כוכבים,  עבודת  ועבד  חזר  ואפילו  צדקתו.  שתתברר  עד 

כישראל מומר שקדושיו קדושין". ע"כ.

קבלתו  שאין  בו  היינו  יודעים  אכן  שאם  היא,  דבריהם  ומשמעות 

אמיתית וכנה היתה גרותו בטלה, אלא שלעולם יש לנו לחוש שמא 

מתחילה היתה דעתו שלמה וחזר בו עתה.

ותרתי למדנו מדבריהם:

א. דלא סבירא להו כסברת מהרש"ם הנ"ל, ולשיטתם כל שלא היתה 

כוונתו לקבל עליו עול מצוות בשלימות אף שלא היתה כוונתו ניכרת 

מתוך מעשיו אין כל משמעות לגרותו ודינו כנכרי לכל דבר וענין.

יש  אלא  בו,  חזר  שעתה  ודאי  בתורת  ולומר  לתלות  אין  לעולם  ב. 

לחוש ולהחמיר שמא כבר בעת קבלת הגרות לא היתה כוונתו כנה 

ואמיתית.

בבאורם  ונימוק"י  הריטב"א  מן  לכאורה  נראה  אלו  כדבריהם  והנה, 

שהבא  לכך  שהסיבה  שם,  דפירשו  ע"ב(,  )כד  ביבמות  הגמ'  לסוגית 

דאמדינן  משום  בדיעבד,  חלה  גרותו  שמים  לשם  שלא  להתגייר 

עול  עליו  קיבל  ודאי  ישראל  בת  לישא  שחפץ  אונסיה  דאגב  דעתו 

מצוות בשלמות. ומבואר להדיא מדבריהם, שאם יוודע לאחר מכן 

שלא היתה קבלתו בדעת גמורה ובנפש חפיצה אין כל תוקף לגרותו, 

ולא אמרינן "דברים שבלב אינם דברים".

)בדוחק י"ל, דכל כוונתם אינה אלא שמחמת סברא זו נחשב הדבר 

כ"דברים שבלב" ואין אומדנא המוכחת שאין רצונו לקבל עליו עול 

מצוות, וממילא עתה אף אם יוודע שלא קיבל עליו עול מצוות בלב 

שלם הוי דברים שבלב דאינם דברים(. ובעיקר שיטת הרמב"ם בזה 

בהרחבה בעיונים סי' א מדברי האחרונים. 

ציונים וביאורים

הודעת עול המצוות וקבלתן
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פרק שלישי
גרות בפני בית דין

קבלת הגר על כל פרטיה נעשית בפני בית דין של שלושה דיינים ועל פי הוראתם. וכמו שאמרו ביבמות )מו ע"ב(: "אמר רבי 

חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: גר צריך ג', משפט כתיב ביה".

פחות  משפט  ואין  הארץ',  ולאזרח  ולגר  לכם  יהיה  אחד  ומשפט  אחת  'תורה  טז(:  טו  )במדבר  "דכתיב  שם:  רש"י  ופי' 

משלושה".

בתוס' שם למדוהו מן הפסוק )דברים א טז(: "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו" )מכאן דרש רבי יהודה, יבמות מז ע"א, דגר 

שנתגייר בינו לבין עצמו – שלא בפני בי"ד אינו גר(.

בקידושין )סב ע"ב( ציין רש"י מקור נוסף, דכתיב )ויקרא כד כב(: "משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח", וכ"כ שם התוס' בשם ר"י 

הזקן. הלכה זו רבו פארותיה, יש שלמדו שאינה אלא לכתחילה בעלמא ואינה מעכבת בחלות הגרות, ויש שסברו להיפך, 

ולדעתם עיקר כניסת הגר לקהל ה' מתבצעת על ידי בית הדין והוראתם, ובלא זה אין כל משמעות למילתו וטבילתו. ויש 

שחילקו בזה בין קבלת המצוות לשאר חלקי הגרות, יתבארו הדברים להלן.

דין קבלת הגרות בפני בית דין
 הליך הגרות כולו – קבלת עול המצוות המילה והטבילה צריך שיעשו בפני בית דין.א א.

  למקום ב. בסמוך  שעומדים  בכך  די  ולא  והטבילהג,  המילהב  מעשה  את  לראות  הדיינים  שלושת  על 

במקוה  הטבילה  שתערך  להדר  יש  לפיכך,  וכדו'ד,  שמיעתם  ע"י  כך  על  ויודעים  והטבילה  המילה 

מרווח בו יקל על הדיינים כולם לראות את מעשה הטבילה בעיניהם, ולא יבוא הדבר לידי מכשול. אמנם, 

יש מן האחרונים שהקלו בזה כאשר נעשה הדבר בפני בית הדין וידוע להם הדבר בבירור אף שלא ראו 

את מעשה הטבילה בעיניהםה ממשו.

  נוכחות בית הדין בשעת קבלת עול המצוות מעכבת בחלות הגרותז, לפיכך, אם קיבל עליו עול מצוות ג.

בינו לבין עצמו, או אפילו בפני שני עדים וכדו' – אין כל תוקף לגרותו.

יוחנן:  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  רבי  ע"ב( – "אמר  )מו  א. יבמות 
רסח  )סי'  ושו"ע  הטור  וכ"פ  ביה".  כתיב  משפט   – שלושה  צריך  גר 

ג(. סעי' 

ב. ולענין הטפת דם ברית בזה, ראה להלן פרק ד.

היתה  "ואם  ו(:  הל'  פי"ד  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  ג. ז"ל 
מבחוץ,  והדיינים  צוארה  עד  במים  אותה  מושיבות  אשה – נשים 

והיא  חמורות  מצוות  ומקצת  קלות  מצוות  מקצת  אותה  ומודיעים 

שצריך  דסבר,  ומוכח  בפניהם".  טובלת  כך  ואחר  במים,  יושבת 

מדברי  נראה  וכן  ממש,  בעיניהם  הטבילה  מעשה  את  שיראו 

ג(. סעי'  רסח  )סי'  השו"ע 

ד. ומ"מ יש לצדד ולומר, שאם היו נוכחים בעת המילה, וראו רק 

את הפריעה שהיא עיקר גמר מעשה המילה – די בזה, וא"צ לראות 

את כל מעשה המילה מתחילתו ועד סופו.

ה. בדין ראייה באמצעות משקפים ראה עיונים סי' מה.

ו. שו"ת יהודה יעלה )יו"ד סי' רג(. וזאת ע"פ דברי התוס' ביבמות )מה 
ע"ב ד"ה מי לא טבלה(, דהקשו, היאך מועילה טבילת האשה לנדותה 

להחשב כטבילה לשם גרות, הרי "גר משפט כתיב ביה" ואין דרכה 

של אשה להביא עמה אנשים לבית הטבילה, ותירצו: "דכיון דידוע 

גבי  ה  פרק  להלן  עוד  ועיין  דמי".  שם  עומדים  כאילו  שטבלה  לכל 

טבילת הגיורת שכן הסכימו הרבה אחרונים, וראה עיונים סי' מה.

ז. טור ושו"ע סעי' ג. ובטעם הדבר ראה בט"ז שם שקבלת המצוות 
היא עיקר מעשה הגרות ותחילתו.

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין



הלכות  גריםאכ

  אולם אם קיבל עליו עול מצות בפני בית הדין, אלא שמילתו או טבילתו נעשתה שלא בפני בית דין, ד.

נחלקו בזה הדעות בין רבותינו הראשונים:

יש מן הראשונים שנקטוח, שבדיעבד עלו לו מילתו וטבילתו אף שנעשו שלא בפני בית דין. ויש שכתבוט, 

לטבילהי,  המילה  בין  בזה  שחילקו  ויש  דין.  בית  בפני  שנית  ולטבול  ברית  דם  ולהטיף  לשוב  שעליו 

ולשיטתם המילה בפני בית דין מעכבת בחלות הגרות, ואילו הטבילה בפניהם אינה מעכבת. ויש שחילקו 

בזה להיפךיא, ולשיטתם המילה בפני בית דין אינה מעכבת ואילו הטבילה בפניהם מעכבת.

והרא"ש  )תוס'  הראשונים  רוב  שיטת  על  מיוסדים  אלו  התוס'  דברי 

ע"א,  יא  כתובות  ריטב"א  שם,  ע"ב, מרדכי  קידושין סב  תוס'  ע"ב,  מה  יבמות 

ובשטמ"ק שם, וכן כתב הראנ"ח ח"א סי' צב, ובב"ח( וכפי שיתבאר להלן, 

אולם הרמב"ן ביבמות שם למד בשיטת הרי"ף, שנוכחות בית הדין 

המצוות,  עול  בקבלת  לא  גם  כלל,  מעכבת  אינה  הגרות  במעשה 

ובדיעבד אם קיבל בינו לבין עצמו אין הדבר מעכב.

ראשונים,  מקצת  בשם  המרדכי  בדברי  בזה  מצינו  נוספת  שיטה 

די  דין  בית  בפני  נעשה  יהיה  הגרות  שמעשה  זו  הלכה  שלקיום 

עמודי  בס'  להלכה  בפשיטות  נקט  וכן  יתבאר(,  )ולהלן  יחידי  בדיין 

יהונתן )לרבי יהונתן איבשיץ, סוף פרשת בא(, עיין שם שיישב עפ"ז מאי 

דנתבאר בירושלמי שאנטונינוס גייר עצמו בפני רבי ולא גילה הדבר 

לאיש זולתו, דלכאורה קשיא, היאך הועילה גרות זו הא גרות בעיא 

וראה  כיחיד מומחה,  נחשב  היה  כך שרבי  על  וע"כ סמכו  שלושה, 

בזה עוד בעיונים סי' יא.

הוא  וכן  לא(,  סי'  )שם  ורא"ש  ע"ב(  סב  וקידושין  שם  )יבמות  ח. תוס' 
כו  )קידושין  הר"ן  גם  למדו  כדבריהם  שם.  ביבמות  הרא"ש  בתוס' 

)יבמות מה ע"ב ד"ה מי(, רשב"א ביבמות שם,  ע"א מדפי הרי"ף(, רמב"ן 

רשב"ץ )ח"ג סי' רכז(, וכן משמע מדברי התוס' ישנים ביבמות )מו ע"א(. 

ובבאור מחלוקתם פי' הש"ך )ס"ק ט( דנחלקו האם המילה והטבילה 

אף הם מעיקר מעשה הדין, וצריך להם כל תנאי מעשה בית דין, או 

אינם אלא כגמר דין בעלמא, ועיקר קבלת הגרות היא בקבלת עול 

המצוות שנעשתה בפני בית הדין.

דעיקר  ב(,  ענף  לה  סי'  )יבמות  משה  דברות  בס'  בזה  כתב  נוסף  טעם 

שאכן  ולהוכיח  לברר  בכדי  אינו  הגרות  במעשה  הבי"ד  ראיית  דין 

נתגייר כהלכה, אלא שמדיני הגרות הוא שיעשה הדבר ע"פ הכרעת 

כיון  וממילא,  ישראל.  לעדת  לקבלו  והסכמתם  הוראתם,  הבי"ד, 

של  ליבו  טוהר  אחר  הבירור  היא  בזה  הנצרכת  ההכרעה  שעיקר 

הבא להתגייר והסכמת הדיינים לקבלתו את המצוות, נמצא שעיקר 

הצורך בנוכחותם הוא בשעה שמקבל עליו עול מצוות, ומה שצריך 

והטבילה  המילה  שבעת  לברר  בכדי  רק  הוא  אח"כ,  נוכחים  שיהיו 

היה עומד עדיין בדעתו לקבל עליו מצוות בלב שלם.

לפיכך, נוכחותם בעת הכרעת הדין כשקבל עליו עול מצוות מעכבת 

אלא  שאינה  והטבילה  המילה  בעת  נוכחותם  ואילו  הגרות,  בחלות 

שם  יא,  סי'  בעיונים  וראה  מעכבת,  אינה  בעלמא,  מלתא  לברורי 

הארכנו.

מה  יבמות  הרמב"ן  בחידושי  דבריהם  )הובאו  וסמ"ק  בה"ג  כתבו  ט. כן 
ע"ב(, וכן היא דעת הסמ"ג )ל"ת קטז(, שלטי גבורים )טו ב מדפי הרי"ף( 

בשם ריא"ז, ומהר"י בן לב בתשובותיו )ח"א סי' יג(.

י. מאירי )יבמות שם( בשם יש אומרים.

יא. הג' ריא"ז )יבמות טו ע"ב מדפי הרי"ף(. בבאור שיטה זו עיין אור 
שמח )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' ו( שדן, האם המילה והטבילה הם כשני 

הראשון  המעשה  עשיית  בעת  שכבר  זה,  עם  זה  המתירים  דברים 

נפעלת החלות במקצת )דלצד זה שפיר י"ל דבעינן ראיית בי"ד(, או שמא 

הא בלא הא לא קיימא, וממילא, כיון שלא נפעל דבר בעת מעשה 

המילה אין טעם להצריך בזה ראיית בית דין. )וראה עוד להלן פרק יא 

בגדרו של גר שמל ולא טבל(.

בשו"ת אחיעזר )ח"ג סי' כז( כתב בבאור הלכה זו, דכיון שגר שנימול 

בגיותו לשם מצוה אינו צריך הטפת דם ברית, גר זה שנימול שלא 

בפני בי"ד לא גרע מהכי )ומ"מ לדבריו לכתחילה ודאי בעינן ראיית בי"ד(.

עוד יעויין בס' פסקי הלכות )להגר"ד קרלינר, אישות ס"ק קס(, דפשיטא 

ליה שכו"ע מודו שבמילה נוכחות הבית דין אינה מעכבת בדיעבד, 

וכל מחלוקתם היא רק לגבי הטבילה שבה מתקיימת חלות הגרות. 

זו רק לענין  עיי"ש דקדק כן מלשון הרמב"ם ובה"ג שהזכירו הלכה 

טבילה ולא לענין המילה, עיי"ש.

שלשיטת  הוא,  אף  לבאר  האריך  ד(  סעי'  רסז  )סי'  השולחן  בערוך 

בית  בפני  שיעשו  צריך  והטבילה  המצוות  עול  קבלת  רק  הרמב"ם 

דכתיב  משום  בזה  והטעם  דין.  בית  א"צ  המילה  למעשה  אבל  דין, 

למילת  הגר  מילת  הכתוב  השווה   – ולגר"  לכם  יהיה  אחד  "משפט 

גם  כך  נוכחים  הבי"ד  שיהיו  א"צ  ישראל  שבמילת  וכשם  ישראל, 

במילת הגר.

ציונים וביאורים

פרק שלישי



א� הלכות  גרים�

לא  הגרות – גם  במעשה  מעכבת  אינה  כלל  דין  בית  שראיית  שסברו  הראשונים  מן  יש  זאת,  לעומת 

בקבלת המצוותיב. ויש שסברויג, כי אף שראיית בית דין מעכבת בחלות הגרות, מ"מ די לזה בדיין יחידי.

וא"צ  גרות  לשם  בדיעבד  לו  עלו  בי"ד  בפני  והטבילה שלא  המילה  נעשו  אם  לדינא, שאף  בזה  והעיקר 

לשוב ולקיימן פעם נוספת, ויש חולקיםיד.

זמן קבלת הגרות

 כל עניני הגרטו יש לעשותם ביום ולא בלילה. ה.

  אולם אם כבר נעשה מעשה וקיבלו בית הדין את הגר בלילה יש בזה כמה חילוקי דינים:ו.

אם כל הליך הגרות נעשה על ידם בשעת לילה, אין כל תוקף למעשה הגרות ודינו כנכרי לכל דבר. 

באור שמח הנ"ל פי' באופן אחר, דכיון שבעת המילה עדיין גוי הוא, 

אם  שאף  דבריו,  לפי  נמצא  יחידי.  בדיין  שנידון  נח  כבן  ליה  דיינינן 

צריך שיראו בי"ד את מעשה הטבילה מ"מ לקיום הלכה זו די בדיין 

יחידי.

אמנם מדברי הש"ך )ס"ק ט( נראה שלא כדבריהם, דלהדיא השווה 

שם לענין זה את המילה לטבילה, וכן נראה מפשטות לשון השו"ע 

בסעי' ג: "כל עניני הגר צריך שיהיו נעשים בפני בית דין", )ולדבריהם 

באופן  יתפרש  שלושה",  בפני  וכו'  הגר  עניני  "כל  ושו"ע  הטור  שכתבו  מה 

צריך להעשות  נגמרת החלות  בו  למילתו, דלעולם המעשה  שהקדים טבילתו 

בפני בי"ד(. וע"ע בשו"ת טוב טעם ודעת )יו"ד סי' קיא(.

נראה  וכן  לא(,  סי'  שם  והרא"ש  שם  הרמב"ן  של  באורם  )ע"פ  יב. רי"ף 
סח  )שבת  ובחידושי המאירי  אביאסף,  לו( בשם  )סי'  המרדכי  מדברי 

ואינו מעכב(.  וקידושין סב ע"ב, דלכתחילה בעלמא אמרו דבעינן תלתא  ע"ב 

ודאי מעכבת גם לשיטתם – ראה בהג' הרמ"ך  מיהו העדאת עדים 

חמדת  שו"ת  וע"ע  ז(.  הל'  )פי"ג  ביאה  איסורי  הל'  הרמב"ם  לדברי 

שלמה )סי' כט(.

יג. מרדכי יבמות )סי' לו( בשם רבי יהודה בן רבי יו"ט ורבינו שמחה. 
שמדאורייתא  והלואות  כהודאות  דינו  הגרות  שמעשה  וטעמו, 

נידונים בפני דיין יחידי, ורק מדרבנן הצריכו לזה שלושה, והלכה זו 

רבי  בפי'  וכ"כ  הגרות,  במעשה  מעכבת  אינה  מדרבנן  אלא  שאינה 

אברהם מן ההר )יבמות מה ע"ב( בשם ההשלמה.

למדו  זו  מחלוקת  בהזכירו  ג(  )סעי'  השו"ע  של  יד. מלשונו 
או  מל  שאם  והרא"ש  התוס'  כדעת  לעיקר  בזה  שנקט  האחרונים, 

אין הדבר מעכב בחלות הגרות. שכן בהביאו  בי"ד  בפני  טבל שלא 

את שיטת התוס' והרא"ש הזכיר דבריהם בסתם, ואילו בהביאו את 

הפוסקים  בלשונות  הוא  וכלל  בשמם,  נקב  והרמב"ם  הרי"ף  שיטת 

"דסתם ויש אומרים הלכה כסתם". וכן נראה מדברי הג' יד אברהם 

)שם(, ובשו"ת מהר"י אסאד )יו"ד סי' רג(.

והדברים צריכים תלמוד, היאך פסק השו"ע שלא כהרי"ף והרמב"ם 

וראה מש"כ בזה  שני עמודי העולם שנשען עליהם בפסקיו תמיד. 

ושו"ת  פ(,  סי'  )או"ח  סי' קסב(, שערי צדק  )יו"ד  לבושי מרדכי  בשו"ת 

משנה הלכות )ח"ז סי' קעח(.

יעויין בקרית ספר על דברי הרמב"ם הנ"ל שכתב, שאם טבל  מיהו 

דינו  לדמות  ואין  בפניהם,  ולטבול  לשוב  עליו  דין  בית  בפני  שלא 

אפשר".  משאי  אפשר  דנין  "דאין  דין,  בית  בפני  שלא  שנימול  למי 

וכוונתו, דכיון שיוכל לטבול שנית ואין בזה טירחה רבה, אין להקל 

ולסמוך על שיטות הסוברים שאין הדבר מעכב.

דכיון  בזה,  כוונתו  ולקיימה,  לשוב  א"א  דהמילה  שכתב  )ומה 

שהעיקר להלכה כדעת הסוברים שאין הדבר מעכב נמצא שחובל 

בעצמו בחינם, ואסור לו לאדם לחבול בעצמו(.

השו"ע  שדעת  למד,  טו(  סי'  ח"ב  )יו"ד  דוד  חנה  קרית  בשו"ת  אמנם 

אות  גרים  )הל'  מצרים  נהר  בס'  וכ"כ  הרמב"ם,  כדעת  בזה  להחמיר 

סג(,  )סי'  הלבנון  עצי  שו"ת  נב(,  סי'  )ח"ב  אהרון  מטה  פרח  שו"ת  יג(, 

ושו"ת פרי השדה )ח"ב סי' עא(. וממאי דנקיט השו"ע שיטת התוס' 

והרא"ש בסתם אין זו ראיה שכך היא הלכה, דבמקום שהחזיקו שני 

עמודי ההוראה הרי"ף והרמב"ם בשיטה אחת לא נאמרו כללים אלו, 

כ"כ בשו"ת תעלומת לב )ח"ג דף קיא ע"ד(, וע"ע להלן סוף פרק ה גבי 

טבילת הגיורת.

טו. שו"ע )סעי' ג(. שורשה של הלכה זו הוא בכך שמעשה הגרות 
דינו כעשיית דין, וכמו שאמרו בגמ' )יבמות מה ע"ב(: "גר משפט כתיב 

ביה", וכיון שזמן עשיית הדין הוא ביום ולא בלילה, כמבואר בשו"ע 

)חו"מ סי' ה סעי' ב(, כל עניני הגר נעשים אף הם ביום דוקא. ובראשונים 

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין



הלכות  גריםא�

אולם אם כבר קיבל עליו עול מצוות בפניהם ביום ורק המילה או הטבילה היו בלילה, נחלקו בזה הדעות: 

אין  מ"מ  בלילה,  ולא  ביום  לקיים  יש  והטבילה  המילה  מעשה  את  גם  שלכתחילה  שאף  אומריםטז,  יש 

הדבר מעכביז בדיעבד בחלות הגרותיח, ויש שחלקו בזה, ולשיטתם כל הליך הגרות צריך להעשות ביום 

זו מדאוריתא היא או אינה אלא מדרבנן, וראה  נחלקו האם הלכה 

בזה בעיונים סי' כב.

ע"ב(.  מו  )שם  וברשב"א  )שם(,  רא"ש  ע"ב(,  )מה  יבמות  טז. תוס' 
כדבריהם כתב גם הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' ו(. ויסוד החילוק 

וביום,  דוקא  בי"ד  בפני  לעשותה  שיש  מצוות  עול  קבלת  בין  בזה 

משום  גרות.  לשם  לו  עלו  בלילה  עשאן  אם  שגם  והטבילה  למילה 

שקבלת עול מצוות היא עיקר עשיית הדין, ואילו המילה והטבילה 

לגמור  רשאים  דין  שבית  היא  פסוקה  והלכה  דין,  כגמר  אלא  אינם 

את הדין בלילה, כמבואר בסנהדרין )לד ע"ב( ובשו"ע )חו"מ סי' ה(, כ"כ 

בש"ך )ס"ק ט(.

יז. באחרונים הקשו, היאך יתכן שמילת הגר בלילה תהא כשרה, 
וכמו  בלילה,  ולא  היא  ביום  בישראל  המילה  מצות  קיום  עיקר  הרי 

בגר  מיוחדת  הלכה  רק  זו  ואין  א(,  )סעי'  רסב  בסי'  הרמ"א  שכתב 

מחמת ד"משפט כתיב ביה".

ובס' דברות משה )יבמות ח"א עמ' תקע( דחק מחמת קושיא זו לשונו 

של השו"ע, וכתב, שדבריו אמורים רק לענין הטבילה, אבל המילה 

לכו"ע צריך לעשותה ביום דוקא ולא בלילה, דמילת לילה פסולה.

אכן, הסכמת רבים מן האחרונים אינה כן, דיעויין בבית יוסף )ריש סי' 

רסב(, שציין לדברי הג' מימוניות )הל' תפילה פ"א אות ה( דסבר שמילת 

הראשונים  לשון  דמסתימת  וכתב  פסולה,  בלילה  הנעשית  ישראל 

דמדקדוק  עוד  והוסיף  כדבריו,  שלא  נראה  זו  הלכה  הזכירו  שלא 

דברי הרא"ש והרשב"א נראה שמילה הנעשית בלילה כשרה, ומאי 

דשנינו במגילה "וכולן משעלה עמוד השחר כשר", לא קאי המילה 

אלא אאינך.

ומילה  מימוניות,  כהגהות  בזה  קיי"ל  דלא  מללו  ברור  דשפתיו  הרי 

אלו  וכדבריו  רמ"א,  כדברי  שלא  בדיעבד,  כשרה  בלילה  הנעשית 

שהזכיר  כאן  השו"ע  דברי  וא"כ  שם.  והפרישה  הב"ח  מן  גם  נראה 

תלוי  הדבר  בלילה  נימול  שאם  וסבר  וטבילה,  מילה  מחתא  בחדא 

בקבלת  רק  מעכב  הבי"ד  ראיית  דין  האם  הראשונים  במחלוקת 

המצוות או בכל חלקי הגרות, הן לשיטתו בסי' רסב שמילה הנעשית 

בלילה כשרה.

דאה"נ  אפשר  בזה,  שהחמיר  שם  הרמ"א  שלשיטת  נראה,  ומעתה 

מילת גר הנעשית בלילה פסולה לכו"ע, ואין לזה ענין עם מחלוקת 

הראשונים לענין הטבילה הנעשית שלא בפני בית דין.

נמצא לפי"ז, דלמנהג קהילות אשכנז הנוהגים כפסקי הרמ"א, מילת 

הגר הנעשית בלילה לכולי עלמא פסולה.

אמנם, יעויין בט"ז שם )ס"ק ב(, דמשמע מדבריו שלא חלק הרמ"א 

למי  ברית  דם  הטפת  שהצריך  ומה  בזה,  יוסף  הבית  דברי  על  שם 

וא"כ  בעלמא,  לחומרא  אלא  הדין  מעיקר  זה  אין  בלילה,  שנימול 

אפשר שלענין גר לא החמירו בזה, וראה מש"כ בזה שם בס' כורת 

הברית.

והנה, להלן נרחיב בדברי הגרש"ק שדן גבי גר שנימול בלילה וטבל 

ביום האם יש תוקף לגרותו, או שמא נחשב הדבר כגרות הנעשית 

שלא בפני בית דין, ואף מדבריו מבואר שכלל לא חשש לכך שמשום 

מצות המילה גופא יש לעשותה ביום דוקא ולא בלילה, ועל כרחך 

צ"ל כסברת הט"ז שלא החמירו בזה בגר. כמו"כ יש לצרף לזה את 

כשרה  בזמנה  שלא  שמילה  דנקט  לד(  )סי'  יעב"ץ  השאילת  שיטת 

בלילה גם במילת ישראל, שלא כהרמ"א.

נעשה  הגרות  הליך  שכל  הראשון  במקרה  גם  יח. ולדבריהם, 
בלילה, יש לדון האם צריך לחזור ולטבול אחר שיאיר היום, או שמא 

די בכך שיחזור ויקבל עליו עול מצוות באותה שעה.

המצוות  בקבלת  הוא  הדין  עשיית  שעיקר  דכיון  י"ל,  גיסא  דמחד 

וענין זה יעשה ביום – די בזה.

לו כקבלת עול  נימא שקבלתו ביום היא הנחשבת  י"ל, דאי  מאידך 

המצוות,  לקבלת  וטבילתו  מילתו  את  שהקדים  נמצא  א"כ  מצוות, 

וסדר הדברים בזה הוא להיפך, וממילא אפשר שאין כל משמעות 

ומצוות,  עול תורה  עליו  זו שנעשתה בלילה קודם שקיבל  לטבילה 

מאחר שאין בה קבלת המצוות )עיין לעיל מדברי הראנ"ח(.

מצוות,  קבלת  מתוך  טבילתו  שהיתה  דכיון  בזה,  לצדד  יש  עוד 

וכוונתו בעת הטבילה היתה כנה וטהורה, אלא שהיה חסר בחלות 

לגבי  חסרון  זה  אין  דין,  בית  בפני  הדבר  נעשה  שלא  מחמת  הדבר 

עצם חלות הטבילה, אלא רק לגבי חלות הגרות, וחסרון זה יושלם 

בקבלתו את המצוות למחר.

אינן  והטבילה  המילה  בכה"ג  דשמא  להסתפק,  יש  מזו  יתירה 

הדבר,  התחיל  שבהם  לפי  דין,  של  עיקרו  אלא  הדין  גמר  נחשבים 

עיקר  וממילא  בכה"ג,  הדין  את  הגומרת  היא  המצוות  וקבלת 

ציונים וביאורים

פרק שלישי



א� הלכות  גרים�

בנוכחות  שלא  שנעשתה  וטבילה  מילה  לענין  דלעיל  במחלוקת  הדבר  תלוי  בזה  הלכה  ולענין  דוקאיט. 

בית הדין.

  שקיעת ז. קודם  ביום  המילה  היתה  אם  מקום,  מכל  בלילה,  ולא  דוקא  ביום  נעשית  הגר  שמילת  אף 

החמה, והפריעה בלילה – דינה כמילת לילהכ.

 כמו כן אם היתה הסרת הערלה בלילה – סמוך לעלות השחר, והפריעה ביום – דינה כמילת יוםכא. ח.

  יתירה מזו, אם היתה המילה כולה – הסרת הערלה והפריעה בלילה, אולם הטבילה היתה ביום – יש ט.

אומריםכב שאין הדבר מעכב בדיעבד.

הקפידא במקרה זה היא על מעשה המילה והטבילה שהם לא יעשו 

בלילה, וצ"ע בזה.

הל'  משנה  במגיד  )הובא  ורמב"ן  הרי"ף(,  מדפי  ע"ב  טו  )יבמות  יט. רי"ף 
ג( כתב שכן היא גם שיטת  )רסח סעי'  ו(. בשו"ע  איסורי ביאה פי"ג הל' 

הרמב"ם, ודבריו צ"ע, שהרי מדברי הרמב"ם מבואר להדיא להיפך, 

גר עד שימול  ולא מל אינו  ולא טבל או טבל  "גר שמל  דכתב שם: 

דין אין  בית  והדבר צריך  וצריך לטבול בפני שלשה, הואיל  ויטבול, 

מטבילין אותו בשבת ולא ביו"ט ולא בלילה, ואם הטבילוהו הרי זה 

גר". הרי להדיא שבדיעבד אם טבל בלילה עלתה לו טבילתו זו לשם 

גרות.

ובבאור הגר"א שם עמד על קושיא זו, וכתב דהשו"ע לא דק בלשונו, 

בפני  כולו  נעשה  שאם  הגרות  מעשה  כללות  לענין  שפירש  ואחר 

והרמב"ם,  הרי"ף  דברי  על  אלו  דבריו  וייסד  תוקף,  כל  לו  אין  שנים 

נקט גם בהלכה זו דהרמב"ם והרי"ף שיטה אחת להם, ולא היא.

דקיי"ל  משום  בזה,  והטעם  ע"ב(.  קלג  )שבת  המאירי  כ. חידושי 
ונמצא שעיקר חלות  ולא פרע, כאילו לא מל",  )שבת קלז ע"ב(: "מל 

המילה נפעל במעשה הפריעה, דקודם לכן עדיין נחשב הוא כערל, 

ומשום כך מעשה הפריעה הוא המגדיר את זמן המילה, שאם היתה 

הפריעה בלילה, אף שהסרת הערלה היתה ביום – דינה כמילת לילה 

ציצין  על  בלילה  שחזר  אלא  ביום  והפריעה  המילה  היו  אם  לכאורה  )וה"ה 

המעכבים את המילה(.

ומכאן קושיא לדברי המהר"ם שיק בתשובותיו )יו"ד סי' רמ(, שכתב 

גבי מילת ישראל, שאם היתה המילה ביום והפריעה בלילה יצא ידי 

חובתו, דסבר שעיקר מעשה המילה הוא בהסרת הערלה )ואף דהמל 

ומאחר  המצוה(,  לקיום  בעלמא  תנאי  אלא  זה  אין  מל,  לא  כאילו  פרע  ולא 

שהיתה ביום אין כל פסול בכך שהפריעה שהיא גמר המילה היתה 

מה  וראה  הנ"ל,  המאירי  מדברי  לכאורה  נסתרים  דדבריו  בלילה, 

שציינו להלן מדברי הגר"ש קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת.

)יו"ד סי' קיא(. והיינו ע"פ מה שנתבאר  כא. שו"ת טוב טעם ודעת 
מדברי המאירי הנ"ל.

כב. שו"ת טוב טעם ודעת שם. ובטעם דבריו פי' בכמה אופנים:

א. הנה, עיקר סברת המקילים לומר שטבילה הנעשית בלילה עולה 

לו לגרותו בדיעבד, הוא משום דמאי דאמרינן "בית דין שדנו בלילה 

אין דינם דין", זהו רק לענין עיקר מעשה הדין )וע"כ קבלת עול המצוות 

גם  נעשה  הדין  גמר  אבל  בלילה(,  ולא  דוקא  ביום  לעשותה  יש  לכו"ע 

בלילה, כמבואר בסנהדרין )לד ע"ב( ובחו"מ )סי' ה(, ולשיטתם המילה 

והטבילה דינם כגמר דין, ומהני גם אם נעשו בלילה.

ומעתה י"ל, שגם הסוברים שטבילה הנעשית בלילה אינה עולה לו 

לא חלקו על סברא זו לגמרי, שהרי עיקר חילוק זה בין עיקר עשיית 

מעשה  שעיקר  שסברו  אלא  למדנוהו,  הגמ'  מדברי  דין  לגמר  הדין 

הדין אינו בקבלת עול מצוות בלבד, אלא גם מעשה הגרות בפועל 

שאם  יודו,  הם  שגם  אפשר  וא"כ  הוא.  הדין  עשיית  עיקר  מכלל 

נעשתה גם המילה ביום )ולא רק קבלת המצוות(, שכבר התחיל בהליך 

הגרות בפועל קודם שתחשך, שפיר חשיב שכבר נעשה עיקר הדין 

הנ"ל,  בתשובה  כתב  עפ"ז  דין.  כגמר  דינה  לבדה  והטבילה  ביום, 

שאם היתה המילה ביום ורק הטבילה בלילה די בזה. עיי"ש. )וראה 

עיונים סי' יז וסי' כב(.

שבגר  לגיורת,  גר  בין  לדינא  חילוק  יהיה  בזה  אנו  כנים  שאם  אלא 

בחלות  מעכב  הדבר  אין  בלילה  טבל  אם  גם  ביום  מילתו  שהיתה 

נמצא  כלום,  ולא  ביום  עשתה  שלא  הגיורת  בטבילת  אבל  הגרות, 

שכל מעשה הגרות שלה בלילה ולא מהני.

שכתב,  ה(  )סי'  בחו"מ  הסמ"ע  דברי  ע"פ  להקל,  שם  כתב  עוד  ב. 

דבדיעבד אם היו נרות דולקים ולילה כיום יאיר, גם אם תחילת הדין 

נעשה בלילה יש לו תוקף, ולסברא זו, אף שמעשה הטבילה בגיורת 

מעכב  זה  אין  מואר  במקום  הדבר  שהיה  כיון  דין,  כתחילת  דינה 

בדיעבד.

חלות  שעיקר  דכיון  דינא,  דהאי  בעיקרא  שם  פירש  נוסף  באופן  ג. 

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין



הלכות  גריםא�

  כשם שאין מלין ומטבילין גר בלילה כך יש להקפיד שלא לעשות כן בזמן בין השמשות, שהרי זמן זה י.

הוא ספק יום ספק לילה, ויש שהקלו בזהכג, והמיקל בזה בשעת הדחק גדול יש לו על מי לסמוךכד.

  מילתו יא. נערכה  אם  לפיכך,  בלילה,  ולא  ביום  דוקא  כולו  נעשה  עלמא  לכולי  קטן  בגר  הגרות  הליך 

ביום,  היתה  המצוות  בקבלת  עבורו  וזכייתם  הדין  בית  ידי  על  קבלתו  שעצם  אף  בלילה,  וטבילתו 

מעכב הדבר בחלות הגרותכה.

הקפידא  עיקר  ישראל,  לקהל  נכנס  ידה  שעל  בטבילה,  היא  הגרות 

בדיני הגרות ואופן קיומן הוא במעשה הטבילה ולא במילה, ומשום 

כך כו"ע מודו שגם אם לא היתה המילה בפני בי"ד אין בכך חסרון.

כעין דבריו כתבו בשו"ת חלקת יואב )תנינא סי' ח( ושו"ת אחיעזר )ח"ג 

נאמר  בי"ד  בפני  הגרות  מעשי  שיהיו  זו  הלכה  של  דעיקרה  כז(,  סי' 

מצוה  לשם  בגיותו  נימול  דאם  קיי"ל  דהא  במילה,  ולא  בטבילה 

ג"כ אין צריך להטיף דם ברית, וזה שנימול בינו לבין עצמו לא גרע 

מהכי.

דכיון  אחר,  מטעם  בזה  להקל  כתב  שם  הרמב"ם  ע"ד  שמח  באור 

שבזמן המילה טרם נכנס לקהל ישראל, שהרי "המל ולא טבל כאילו 

לא מל", ע"כ דינו באותה שעה כבן נח שרשאים בית דין לדון בדינו 

בלילה, וממילא אין כל חסרון בכך שמילתו נעשית בלילה ולא ביום, 

ורק לענין הטבילה שעל ידה נכנס לקדושת ישראל ב"באים כאחת", 

דיינינן ליה כישראל שיש לדונו ביום דוקא.

הן אמת, דמדברי המאירי )יבמות מה ע"ב( המובא לעיל מבואר להיפך, 

הוא  בי"ד,  בפני  נעשים  הגר  עניני  כל  שיהיו  דמצרכינן  דהא  דסבר 

משום שבית דין שותפים לעצם חלות הגרות, ואינם רק מעידים על 

קיומה בפניהם. והיינו, שקבלת עול המצוות יסודה הוא בכך שמחמת 

ניתן  כנפי השכינה,  בי"ד שכוונתו להסתופף תחת  בפני  רצונו  גילוי 

המילה,  לענין  גם  הוא  שכן  וסבר  ישראל.  לקהל  לקבלו  הכח  להם 

כיון שנעשית היא ע"י מוהל ישראל ואינה יכולה להתבצע ע"י הגר 

עצמו שעדיין נכרי הוא, נמצא שהישראל שותף בעצם פעולת חלות 

שהם  דין  לבית  נמסרה  שפעולתה  י"ל  שפיר  וא"כ  זה,  בגר  הגרות 

שיהיה  והמשפט,  הדין  גדרי  כל  את  לזה  וצריך  לקיימה,  המצווים 

הדבר נעשה ביום ולא בלילה.

אבל לענין הטבילה, כיון שנעשית היא על ידי הגר לבד ואינו צריך 

לזה כלל את שותפות הבית דין בגוף המעשה, דין קיומה לא נמסר 

כך רשאי  ומשום  כל חובה לעשותה בפניהם,  ואין  דוקא,  דין  לבית 

בגמ' שטבילת הגר לקריו  ביאר מה שאמרו שם  )עפ"ז  בלילה.  הוא לטבול 

נוכחים  בי"ד  היו  גרות, אף שמן הסתם לא  עולים להם לשם  לנידתה  והגיורת 

בטבילתם זו(.

ומבואר מדבריו, דעיקר ההלכה שיהא הליך הגרות נעשה בפני בי"ד 

והנה אף דלדינא לא נקטינן בזה  ולא בטבילה,  נאמר במילה דוקא 

כדבריו, וכמש"כ שו"ע )סעי' ג(, דכל עניני הגר צריך שיעשו בפני בית 

דין, והטבילה בכללן, מ"מ יש לחוש לזה לכאורה שלא להקל כדברי 

האחרונים הנ"ל אם לא במקום הדחק גדול )וראה עיונים סי' יט(.

כג. ראה עיונים סי' כב, דמדברי השו"ע באורח חיים )סי' תפט סעי' 
ספקא  לידי  עצמו  להכניס  לאדם  שמותר  אחרונים  מקצת  למדו  ב( 

ספק  השמשות  בין  שזמן  דכיון  י"ל,  ולדבריהם  לכתחילה,  דרבנן 

יום ספק לילה הוא, והלכה זו שלא להטביל גר בלילה לדעת הרבה 

פוסקים אינה אלא מדרבנן, וכן נראה עיקר להלכה, מותר להטביל 

ונקטי  בזה  פליגי  דרבים  אף  וע"כ  לכתחילה.  השמשות  בבין  גר 

להחמיר )עיין ביאור הגר"א שם(, בשעת הדחק גדול המיקל בזה יש לו 

על מי לסמוך. ואין לומר דמחמת הברכה צריך להחמיר דהוי ספיקא 

דכל  לבטלה.  ברכתו  יצאה  זו,  לטבילה  תוקף  אין  שאם  דאורייתא, 

שמותר לעשות המצוה ביום אף שהיה זה מחמת ההכרעה דספיקא 

דרבנן לקולא, שפיר יכול לברך על עשייתה.

ובספק בין השמשות יש להקל בזה לכאורה לכו"ע, שהרי זה ספק 

בין  נעשה  אם  ואף  השמשות,  בין  התחיל  כבר  אם  ספיקא – ספק 

ששני  ואף  כלילה.  נידון  זה  זמן  האם  בספק  הוא  עדיין  השמשות 

נעשה  בזה האם כבר  הן מ"שם אחד" – דעיקר הספק  ספקות אלו 

לילה או לא, ובספק ספיקא משם אחד לא אזלינן לקולא )עיין תוס' 

כתובות ט ע"א(, כבר כתב בשו"ת מהרי"א )ח"ב סי' קלז ד"ה אמנם( בשם 

אחד.  משם  שניהם  הוו  אפי'  ס"ס  חשיב  דבדרבנן  איבשיץ,  הגר"י 

ידיעה",  "חסרון  ספק  אלא  דאינו  ספק  חשיב  לא  השמשות  בין  דספק  )וא"ל 

דבדרבנן גם בכה"ג חשיב ס"ס, כ"כ בשו"ת משאת בנימין סי' נ, הו"ד בס' מנחת 

יעקב קונטרס הספקות סי' לד, וע"ע דעת תורה למהרש"ם או"ח סי' תסז(.

רגעים  י"ג  תוך  אלא  בזה  להקל  שאין  לי  נראה  מקום  כד. ומכל 
שלדעת  כיון  מכן,  דלאחר  מעינינו,  נכסית  שהשמש  מזמן  ומחצה 

מקצת פוסקים נחשב כבר כלילה ממש )בן איש חי שנה א ויקהל ט, ובכף 

החיים סי' רלג ס"ק ה(, אין להקל בזה אפי' בשעת הדחק. )ועיין בהסכמת 

הגרי"ח זוננפלד לס' נברשת, דהשיעור בזה הוא לא יותר מז' או ח' רגעים, ועיין 

עוד מש"כ בזה בשו"ת באר משה ח"ב סי' סא(.

דמדברי  דבריו,  וטעם  ג.  בסעי'  השו"ע  ע"ד  מרבבה  כה. דגול 
לו  עלו  בלילה  טבל  או  מל  שאם  לכך  שהסיבה  נתבאר,  הפוסקים 

מילתו וטבילתו אלו לשם חובה, היא משום שעיקר מעשה הגרות 

ציונים וביאורים

פרק שלישי
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  אין להקדים את מילת הגר קודם הנץ החמה אף לא בשעת הדחקכו. אמנם בדיעבד אם נימול אחר יב.

עלות השחר יצא ידי חובתו ואינו צריך לשוב ולהטיף דם בריתכז.

קבלת מצוות באמצעות מתורגמן

  אם דייני בית הדין אינם מבינים את שפתו של הגר, יש להקל להם לקיים את הליך קבלת המצוות יג.

ומכל מקום לכתחילה ראוי שיהיו בקיאים מעט בשפה בכדי שיוכלו  ידי מתורגמןכח.  והודעתם על 

להבין לכל הפחות את אמירתו שרצונו לקבל מצוות בפניהם.

הוא בקבלת המצוות, והמילה והטבילה אינן אלא כגמר דין וגמר דין 

נעשה גם בלילה. וממילא, כיון שגר קטן אינו בתורת קבלת מצוות, 

הם  ואין  והטבילה,  במילה  הוא  אצלו  הגרות  מעשה  שעיקר  נמצא 

תוקף  אין  בלילה  שדנו  שבי"ד  ומאחר  גרידא,  דין  כגמר  נחשבים 

לדינם, צריך למולו ולהטבילו ביום, ועיין מש"כ בזה בשו"ת אגרות 

משה )יו"ד ח"א סי' קנח(.

]הן אמת שיש לדון לפי"ד, בגוונא שהיתה המילה ביום ורק הטבילה 

ביום,  הדיון  בעשיית  שהתחיל  נמצא  הא  מהני,  לא  אמאי  בלילה 

וכסברת הגרש"ק דלעיל בשיטת הרמב"ם וסיעתו[.

כו. שו"ת בית שערים )או"ח סי' לה(, וצפנת פענח עה"ת )פרשת לך 
לך(. ובטעמה של הלכה זו ראה באריכות בעיונים סי' כג.

כז. ראה עיונים שם.

באמצעות  בי"ד  ע"י  עדות  קבלת  בדין  ההלכות  כח. בפרטי 
מתורגמן עיין שו"ע חו"מ סי' כח )סעי' ו(.

מצינו  דין  בית  בפני  עדות  בקבלת  מתורגמן  פסול  בגדר  והנה, 

מחלוקת בין רבותינו האחרונים: בקרית ספר )הל' סנהדרין פכ"א( כתב 

המתורגמן,  דברי  מחמת  רק  היא  דין  הבית  שידיעת  דכיון  לפרש, 

נמצא שכל הכרעתם נסמכת על עדותו של עד אחד, ומקרא מלא 

דיבר הכתוב "על פי שנים עדים יקום דבר". נמצא לפי דבריו, שאם 

יהיו שנים מתרגמים אתי שפיר, שהרי הם כמעידים בפני בית דין על 

המעשה הנידון.

בין מתורגמן  בזה  יז( כתב, שאין לחלק  סי'  )חו"מ  יוסף  אמנם בברכי 

הוא  במתורגמן  הפסול  שיסוד  שפירש,  ויעויי"ש  לשנים.  אחד 

על  המעשה  וסיפור  הדין  בעלי  טענות  את  דין  הבית  שידיעת  בכך 

הדין  ומסדרי  הדין,  מבעלי  ישיר  באופן  נעשית  אינה  דין  הבית  ידי 

והמשפט הוא שיהיו הדיינים שומעים את דברי שני הצדדים בלא 

אמצעי אחר.

הקרית  דלדברי  דידן,  לנידון  זו  במחלוקתם  תהא  נפק"מ  ולכאורה 

ולשיטת  מתרגמים,  שנים  יהיו  כאשר  בזה  להקל  אפשר  יהיה  ספר 

מתורגמן,  ע"י  עדות  לקבל  לבי"ד  אין  גוונא  בכהאי  גם  יוסף  הברכי 

דסוף סוף לא שמעו הדברים מפי העדים.

הן אמת, דמדברי הראשונים בהאי סוגיא נראה דבנידון דידן בלאו 

הכי אין לחוש לזה כלל, ולכו"ע אין חסרון בכך שיהיו הבי"ד נעזרים 

הגמ'  בסוגית  הוא  הדברים  מקור  דהנה  הגרות.  לקבלת  במתורגמן 

במכות )ו ע"ב(: "שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן". וכמה 

טעמים מצינו שם בזה בדברי הראשונים:

בנמוק"י שם כתב בזה שני טעמים:

א. חיישינן שמא המתורגמן יחליף בלשון העדות ויצא הדין מעוקל.

שיצא  עד  הרבה  בדבר  ולדרוש  לחקור  הבי"ד  דייני  שיוכלו  כדי  ב. 

מהווה  הדין  בעלי  עם  לשוחח  יכולים  שאינם  וכל  לאמיתו,  הדין 

ולכאורה  לאשורו.  הדבר  לברר  יכולים  ואינם  ביניהם  חייץ  הדבר 

נראה דשני טעמים אלו לא שייכי כלל בגר, דלשמא יחליף העד יש 

ללמוד  יש  שמפרטיו  שלם  דברים  סיפור  כאן  יש  כאשר  רק  לחוש 

והדיוק בזה הוא מעיקר הדין והמשפט, אבל בגרות  להכרעת הדין 

עניין התרגום הוא שהגר יבין את המצוות קלות וחמורות ובי"ד יבינו 

שמקבל עליו זאת בשלימות. )שהרי החקירות והדרישות בדבר כוונתו אם 

להעשות  דיכולים  ופשיטא  הגרות  מעשה  מעיקר  אינם  ממון  או  אישות  לשם 

גם לטעמו השני של הנמוק"י  זה אין לחוש כאן  ע"י שליח(. ומטעם 

ופשוט.

)יז ע"א( פירש בטעמה של הלכה זו, שכאשר כל  רש"י בסנהדרין  ג. 

ידיעת הבית דין את דברי העדים היא רק ע"י המתורגמן נחשב הדבר 

כעד מפי עד, ועדות פסולה היא. ולכאורה אף זו הלכה מיוחדת בדין 

עדות ולא בדין מעשה בי"ד, וא"כ אפשר שלענין קבלת גרות שאינה 

חסרון  כל  אין  בעלמא,  מילתא  גילוי  אלא  עדים  ע"פ  בירור  צריכה 

בדבר.

זה הוא בכדי  דין  )ח"א סי' שלא( כתב, דיסוד  הרדב"ז בתשובותיו  ד. 

שתהא זו עדות שאתה יכול להזימה, ואף לדבריו זוהי הלכה מיוחדת 

בדין עדות ואינה מהלכות הבית דין, וממילא כאן שא"צ למתורגמן 

שישמש להם כעד, אלא כשליח בעלמא, לא שייכא להכא כלל.

ואף שמדברי הרמב"ם בהל' סנהדרין )פכ"א הל' ח( נראה שהלכה זו 

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין
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חובת הבית דין לקבל גרים
 מצוה מוטלת על בית דין לקבל גריםכט לקהל ישראל אחר חקירה ודרישהל. יד.

אמורה גם בדברי בעלי הדין ולא רק בדברי העדים, עדיין יש לחלק 

ולומר כמש"כ הסמ"ע שם, דשורש עניין זה הוא בכדי שע"י שמיעת 

וכמו  יפה  לבי"ד  הדברים  יתבררו  בדבריהם  והדקדוק  טענותיהם 

שכתב בנמוק"י הנ"ל, אבל לענין גרות שאין כל צורך בחיקור דין ואין 

)ועיין  זה  לאיסור  טעם  שאין  אפשר  כלל,  הגרות  מעשה  מעיקר  זה 

אחר  ואכן  כהלכתה(.  גרות  בס"ס  שליט"א  וויס  הגרא"ז  של  מכתבו  זה  בכל 

העיון מצאתי כדברינו בשו"ת לב חיים לרבי חיים פלאג'י )ח"ג סי' כח( 

שכתב להדיא להקל בזה לענין גרות.

אמנם, בשו"ת להורות נתן )חי"א יו"ד סי' צז( החמיר בשאלה זו, וטעמו 

בזה, משום שאף אם נקבל שכאן אין לחוש שמא ישנה המתורגמן 

את דבריו, מ"מ כיון שלא שמעו דייני בית הדין את קבלת המצוות 

מפיו אפשר שלא נחשב שקיבל עול מצוות בפניהם, והקבלה בפני 

בית דין מעכבת.

נראה  הנ"ל  הראשונים  מדברי  שהרי  קצת,  צ"ע  דדבריו  אמת,  הן 

שהסיבה לכך שאסור לבי"ד לקבל העדות ע"י מתורגמן היא מחשש 

כקבלת  הדבר  שנחשב  משום  ולא  וכדלעיל,  לטעות  הדבר  שיבוא 

עדים חוץ לבית דין )ואין הטעם בזה משום שהמתורגמן נעשה עד במקומו, 

וכאילו לא נאמרו דבריו בפני בית דין, וכדלעיל מדברי הברכי יוסף(, וכנראה 

שע"ז סמך הגר"ח פלאג'י שהקל בדבר.

שעיקר  ונטען  טוען  בהל'  ענינו,  לפי  דיינינן  מקום  דבכל  י"ל  ושמא 

קבלת העדות הוא לצורך בירור טענותיהם, פי' הראשונים שהחסרון 

ואילו בקבלת גרות  יכולת הבי"ד לברר הדבר לאשורו,  הוא בחוסר 

יודו  השמיעה,  בעצם  ענין  ויש  דבריו,  לשמוע  דין  בית  על  שמוטל 

הכל דשמיעה ע"י מתורגמן אינה כלום. ומ"מ כיון שבא הדבר לידי 

מחלוקת נראה דלדינא ראוי להחמיר בזה במקום דאפשר.

כט. יש לדון האם מותר לבי"ד לקבל שני גרים יחד, או שמא יש 
שלגבי  אמת  הן  חבילות".  חבילות  מצוות  עושין  "אין  משום  בכך 

הודעת המצוות יש להקל יותר, וזאת ע"פ מש"כ בשו"ת בית שערים 

)או"ח סי' נג(, בבאור מאי דשנינו בפסחים )לה ע"א( דהכהנים יוצאים 

ידי חובת אכילת מצה במצה של תרומה שניתנה להם, ואין לחוש 

בזה לדין "אין עושין מצוות חבילות חבילות" )אף דמקיימים באכילתם 

שתי מצוות – אכילת מצה ואכילת תרומה(.

בזה  נפרדים  מעשים  שני  שעושה  במי  אמורה  זו  שהלכה  דפירש, 

עליו  הדבר  נראה  מהירותו  שמחמת  ביניהם,  הפסק  בלא  זה  אחר 

בזה  אין  אחד  מעשה  ע"י  מצוות  שתי  לקיים  בא  אם  אבל  כמשוי, 

כל חסרון, וממילא שפיר יכול להודיע המצוות בפני שניהם כאחד. 

וע"ע בכל זה בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סי' רנ(, ובהגה' הרש"ש )סוטה 

ח ע"א(.

דבריו  שלמד  ועיי"ש  מ(.  מצוה  )עשין  הרקיע  זוהר  בס'  ל. רשב"ץ 
שיהוי  מ"ט  מיד,  אותו  מלין  "קיבל  ע"ב(:  )מז  ביבמות  הגמ'  מדברי 

מצוה לא משהינן". ומוכח שיש מצוה בקבלתו ומוטל על הבית דין 

]ואין לפרש  זריז בכל קיום מצוה  להזדרז בכך כדרך שצריך להיות 

יש  מיהו  בכך.  מצווה  אינו  נתגייר  שטרם  דכיון  הגר,  מצות  משום 

מן האחרונים דס"ל דמיד כשקיבל עליו להתגייר נתחייב בזה מדין 

כלי  ע"ב,  מח  יבמות  היעב"ץ  הג'  )עיין  להדיוט  כמסירתו  לגבוה  אמירתו 

לעיל.  הדברים  הובאו  ד(,  סי'  ח"ב  יושר  אמרי  ובשו"ת  תזריע,  פ'  חמדה 

ולדבריהם ליכא ראיה לכאורה, וצ"ע[.

)מצוה יט( כתב בשם הר"י אלברצלוני,  בהגהות הר"י פערלא לרס"ג 

שקבלת הגר לכלל ישראל נכללת במצות אהבת הגר, הרי שמצות 

עשה מן התורה היא לקבל את הגרים.

עוד הוסיף שם, דאפשר שבקבלת הגר יש קיום של מצות אהבת ה', 

וכדדרשינן בספרי )דברים ו ה(: "ואהבת את ה' אלוה-יך – אהבהו על 

כל הבריות כאברהם אביך, כענין שנאמר )בראשית יב ה(: ואת הנפש 

אשר עשו בחרן – מלמד שהיה אברהם אבינו מגיירם ומכניסם תחת 

כנפי השכינה". עכ"ל המדרש.

ומבואר, שע"י שמכניס גרים תחת כנפי השכינה מקיים מצות עשה 

ה'. כעין דבריו מצינו כבר בדברי הראב"ד בבעלי הנפש  של אהבת 

וע"ע  עיי"ש.  ג(  )עשין  לרמב"ם  המצוות  ובספר  הטבילה(  שער  )סוף 

מש"כ בזה בשו"ת יד סופר )הערת עיטור סופרים סי' כג(.

זו  מצוה  האם  דן,  כ(  סי'  סורוצקין,  )להגר"ז  למשפט  מאזניים  בשו"ת 

מתקיימת רק בחלות הגרות, אבל מעשה המילה אינו אלא הכשר 

מצוה בלבד, או שמא כל חלקי הגרות בכלל המצוה הן.

וצידד לומר, שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים לענין ברכת המילה 

או  המצוות,  ברכת  כשאר  לפניה  אותה  מברכים  האם  הגר,  במילת 

בעיונים  וראה  לאחריה,  אותה  ומברכים  היא  השבח  ברכת  שמא 

שמילת  כשם  הן,  המצוה  בכלל  הגרות  חלקי  שכל  דלהצד  כח.  סי' 

ישראל מחייבת ברכה לפניה כך גם מילת הגר, אולם להצד שמילת 

לפניה, אלא שתיקנו  אין לברך  הגר אינה אלא הכשר מצוה בלבד, 

ברכה לשבח ולהלל על עצם כניסת הגר לכלל עדת ישראל.

ציונים וביאורים

פרק שלישי



א� הלכות  גרים�

  אף שנתבאר שמצוה מוטלת על בית דין לקבל גרים, יש מן המקומות שקיבלו עליהם שלא לקבל טו.

גרים.  ולקבל  הגדר  לפרוץ  אין  אלו  ובמקומות  אמריקהלא,  דרום  ממדינות  כנודע  בתחומם,  גרים 

כמו"כ דיין שציוהו אביו שלא להזדקק לקבלת גרים ראוי לו לשמוע לדבריולב.

הבית דין הראוי לקבלת גרים

  בדיני ממונותלג, טז. לדון  דיינים הכשרים  גרים צריך שיהיה מורכב משלושה  דין העוסק בקבלת  בית 

ואין צריך שיהיו דיינים מומחים וסמוכיםלד.

שנעשתה  גרות  בדבר  נשאל  רטז(  סי'  )יו"ד  צבי  הר  לא. בשו"ת 
בארגנטינה כנגד החרם שקיבלו שם שלא לקבל גרים, האם מועילה 

כיום  הבי"ד  עשיית  תוקף  וכל  דמאחר  לומר,  וצידד  בדיעבד,  היא 

היכא  כל  קעבדינן",  ד"שליחותייהו  משום  הוא  סמוכים  בי"ד  שאין 

שנעשה הדבר על ידם באיסור אין זה בכלל השליחות, והרי זה כגרות 

שנעשתה שלא בפני בי"ד שאין בה ממש. מיהו יעויין בשו"ת יבי"א 

)ח"ט יו"ד סי' טז( שכתב להקל בזה בדיעבד, וע"ע בשו"ת דבר יהושע 

)יו"ד סי' מב( שקהילות האשכנזים שם כלל לא קיבלו תקנה זו.

לב. דאף שבמקום ביטול מצוה אין מצות כיבוד אב, ד"אתה והוא 
עדיף  אחרים  ע"י  להעשות  יכולה  זו  שמצוה  כיון  בכבודי",  חייבים 

טפי שיקיים מצות אביו. כן מוכח מדברי החיד"א בשו"ת חיים שאל 

)ח"א סי' ה( שכתב שם גבי מי שציוהו אביו שלא יעשה אפוטרופוס 

בי"ד  יוכלו  שבקל  כיון  לו,  לשמוע  לו  שראוי  מקרוביו  ליתומים 

גמילות  של  היא  רבתא  שמצוה  אף  אחר,  אפוטרופוס  לכך  למצוא 

ועיין עוד מש"כ בזה בשו"ת חוות  ו"מבשרך אל תתעלם".  חסדים, 

יאיר )סי' ריד(.

המקבלים  שבי"ד  דאף  כתב,  כה(  סי'  )ח"ב  אברהם  בדבר  ועוד,  זאת 

גרים מצוה קעבדי, מ"מ אין זו "מצוה חיובית", אלא "מצוה קיומית" 

שאם  אלא  גרים  לקבל  חובה  עליהם  מוטלת  שלא  וכדו',  כשחיטה 

קיבלום מצוה היא ויש לברך עליה. ולדבריו אלו ודאי רשאי דיין זה 

להשמע לציוויו של אביו ולשמוט ידו מקבלת גרים.

ואין להקשות לדבריהם, דא"כ בכל מצוה קיומית כמצות ציצית, או 

כוונתו,  לפרש  דיש  הכי,  נימא  אחרים  ע"י  להתקיים  היכולה  מצוה 

המוטלת  מצוה  אינה  ליתומים  אפוטרופוס  להעשות  זו  דמצוה 

הציבור,  על  המוטלת  היא  כללית  חובה  אלא  דגברא,  אקרקפתא 

ועתה נזדמנה מצוה זו לו בהיותו קרוב ליתומים, ובזה אפשר, דכיון 

לו תבטל  זקוקים  יהיו  ושוב לא  יזדמן להם אפוטרופוס אחר  שאם 

משא"כ  אביו.  כבוד  משום  מכך  להמנע  לו  ראוי  לכתחילה  מצותו, 

מצות ציצית שאף שאינה מחוייבת למי שאין לו בגד בעל ד' כנפות, 

מ"מ זוהי מצוה שנאמרה לכל איש ישראל, ופשיטא דאין לו לבטל 

מצוה זו האמורה בקרא משום כבוד אביו.

וממילא ה"ה בנידון דידן, אף שבית דין המקבלים גרים מצוה קעבדי, 

מ"מ אין זו מצוה המוטלת על כל איש ישראל, דהא לא שמענו שיש 

לו לאדם להשתדל להעשות דיין כדי שיוכל לקבל גרים, אלא מצוה 

כללית היא שנזדמנה לדיין זה מחמת עיסוקו בדיני תורה, וממילא 

כיון שבקל ימצא הגר בי"ד אחר רשאי דיין זה להמנע לעסוק בגרותו 

בקבלת  מחוייבים  שאינם  ישראל  איש  מכל  בדינו  הוא  שונה  ולא 

גרים, ודו"ק.

לג. שו"ע )סי' רסח סעי' ג(, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד 
סי' מח(. אמנם יש מן הראשונים דס"ל שמדין תורה די לזה אפי' דיין 

ורבינו  יו"ט  יהודה ב"ר  )יבמות מו ע"ב( בשם רבי  יחידי, כ"כ המרדכי 

שמחה ועיי"ש שחלק עליהם בזה.

דהן  ע"א(,  )מז  ביבמות  התוס'  בדברי  נתבאר  בזה  מחלוקתם  ויסוד 

הדן  דין  לבית  בדינו  שווה  גרים  לקבלת  הראוי  דין  בית  דדין  אמת 

בדיני ממונות, אולם בזה גופא יש לדון, האם דינו בזה כבית הדין הדן 

בדיני הודאות והלואות, שדי להם מדאורייתא בדיין יחידי ורבנן הוא 

דאצרכוהו שלושה, או כבית דין הדן בגזילות וחבלות דמדאורייתא 

בעינן שלושה, דבזה גופא נחלקו הראשונים.

מקור נוסף מצינו לכך שדין בי"ד של גרות הוא כדין בי"ד הכשר לדון 

בדיני ממונות, מהא דהכשירו בדיעבד טבילה ומילה הנעשים בלילה 

)כמובא לעיל(, דבטעמו של דבר פי' האחרונים )ראה ש"ך ס"ק ט(, ע"פ 

המבואר בחו"מ )סי' ה( דבי"ד שגמרו את הדין בלילה דינם דין, והרי 

הלכה זו אמורה רק בדיני ממונות, דבדיני נפשות קיי"ל שאם גמרו 

בי"ד את הדין בלילה אין דינם דין, כמבואר בסוגית הגמ' בסנהדרין 

)לב ע"א(.

אף  כי  ע"א(,  )יא  בכתובות  רש"י  בשיטת  פי'  רסח(  סי'  )ריש  בב"ח 

שלא  טבל  או  מל  אם  מדרבנן  מ"מ  שלושה,  בעי  גר  שמדאורייתא 

ביבמות  וכן דעת המרדכי  ביין כשר,  ומגעו  גר  נעשה  בפני שלושה 

)סי' קיא( בשם יש מפרשים.

לד. בטעם הדבר ראה באריכות בעיונים סי' יב בכמה אנפי מדברי 
הראשונים והאחרונים, דהתוס' ביבמות )מו ע"ב( פי' ד"שליחותייהו 

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין



הלכות  גרים�

אחד  הפחות  לכל  ושיהיה  ושלמיםלה,  יראים  חכמים  תלמידי  הדיינים  שלושת  שיהיו  צריך  מקום  ומכל 

מהםלו בקי בהלכות גרות על כל פרטיהן.

  דיינים שאינם מקפידים לקיים את הליך הגרות כהלכתו בבדיקה הראויה שיקבל עליו הגר עול תורה יז.

הנעשית  גרות  לפיכך,  דין,  דינם  שאין  שאומרלז  מי  יש  תמיד,  הנהגתם  היא  וכך  בשלימות,  ומצוות 

בפניהם אף אם היתה בקבלת מצוות הראויה, דינה כגרות שלא נעשתה בפני בית דין.

  ואין צריך לומר שבית דין המורכב מדיינים שאינם מקפידים על שמירת המצוות כדת וכדין כבית יח.

דין של רפורמים וקונסרבטיבים אינו בית דיןלח, ואין כל תוקף לגרות הנערכת בפניהםלט.

  ובמקום שאחד יט. גריםמ.  ולקבל  לדון  הוא  כשר  נחלקו הדעות האם  גרים,  מדיינים  דין המורכב  בית 

מהדיינים ישראל יש להקל לצרף עמו שני גרים בשעת הדחקמא.

פי',  שם  ברמב"ן  מדרבנן(.  או  מדאורייתא  מהני  אי  שם  )ועיין  קעבדינן" 

זו  דהא דדרשינן דגר בעי בי"ד מקרא ד"גר משפט כתיב ביה", אין 

דרשה גמורה אלא אסמכתא בעלמא, ומשום כך הקלו דלא ליבעי 

מומחים. באופן אחר פי' שם, דדמיא להא דדרשינן גבי קרבן )כריתות 

לקבל  יתאפשר  הדורות  שבכל  לומר  כתיב",  ד"לדורותיכם  ע"א(  ט 

גרים, ונמצא דבזמן הזה דליכא סמוכין א"צ לכך, ועיי"ש עוד אופנים 

נוספים.

לה. בסוגית הגמ' ביבמות )מז ע"א( איתא, דג' ת"ח עומדים על גביו 
בעת הטבילה ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות וחמורות. ומשמע 

מדברי הגמ', דאף דלא בעינן שיהיו הדיינים מומחים וסמוכים, מ"מ 

בעינן שיהיו תלמידי חכמים.

כדבריו אלו איתא להדיא במאירי שם וז"ל: "ואע"פ שצריך להודיעו 

הכל  וא"כ  אותם,  יודעין  הכל  המצוות  כלל  כולן  המצוות  עניין 

אנו  חכמים  לתלמידי  שמ"מ  אלא  עוד  ולא  הזה,  לענין  כמומחים 

למעשה  סמוכים  דיינים  להצריך  טעם  דאין  והיינו,  ע"כ.  צריכים". 

הגרות, דכיון דבעינן דיינים ת"ח די בזה כדי לידע כל מה שצריכים 

ליה  דפשיטא  ומוכח  המצוות,  את  קבלתו  קודם  וללמדו  להודיעו 

סב  )קידושין  הזקן  ר"י  בתוס'  וכ"כ  ת"ח,  שיהיו  צריך  הפחות  דלכל 

ע"ב(.

ועיין בהסכמת אאמו"ר לספר זה, שהעיר ממה שאמרו לענין גיטין 

וקידושין "כל שאינו בקי בהם אל יהא לו עסק עמהם", דכ"ש דלענין 

גרות הנוגע לקדושת וטהרת היחוס בישראל שהוא כך, ומה מאוד 

יש להם לדיינים להזהר ולדקדק בזה הרבה.

אמנם, בס' כללי מילה לרבי גרשום הגוזר כתב: "וצריך ג' ת"ח או ג' 

מחשובי אנשי העיר שעומדים על הגר לראות כשהוא טובל שיעשה 

כדין". ומוכח מדבריו שאין צריך שיהיו דיינים אלו תלמידי חכמים, 

ליקח  יש  עניין  מה  וצ"ע  העיר.  אנשי  מחשובי  שיהיו  בכך  די  אלא 

דוקא מחשובי אנשי העיר יותר משאר בני אדם.

שיהיו  כלל  שא"צ  משמע  שם(  )קידושין  רש"י  של  מלשונו  ובאמת 

ת"ח, דכתב: "שלושה ישראלים צריכים".

לו. ע"פ דברי הרמ"א בחו"מ )סי' ג סעי' א, וע"ע בסוגית הגמ' בסנהדרין 
ג ע"א וברש"י שם ד"ה דגמיר(, ועיין מש"כ בזה בשו"ת בנימין זאב )סי' 

עב( בשם הרא"ש.

בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' קנט( כתב, דהא דבעינן ג' ת"ח הוא 

רק בשביל הודעת המצוות בפניו, שידעו להתרות בו יפה, מיהו עיקר 

מעשה הגרות נעשה שפיר בפני ג' הדיוטות, וכמש"כ בשו"ת בנימין 

זאב הנ"ל, אלא דמ"מ צריך שיהיו יודעים את המעשה אשר יעשון.

מדברי  להלן  ויעויין  תריא(.  תרי  סי'  )ח"א  והנהגות  לז. תשובות 
דין המורכב מדיינים שאינם מחללים שבת  בית  גבי  האגרות משה 

בפרהסיא, דנראה דפליג וסבר שכל שאינם מוגדרים כמומרים לכל 

התורה לא ברירא כ"כ שאינם נחשבים בי"ד.

מבריסק,  הגר"ח  בשם  כתב  קד(  )עמ'  ברכה  עמק  לח. בספר 
גרים  קיבלו  הדורות  שבמשך  לפי  נכרים,  כספק  דינם  שהקראים 

וכיון שלימדום לקבל עליהם רק תורה שבעל פה הרי זה כמי שקיבל 

עליו מצוות חוץ מדבר אחד שאינו גר. ובאמת הוא תימה, מפני מה 

דין, דהא בית  ולא אמר שנתגיירו שלא בפני בית  זה  הוצרך לטעם 

דינם של קראים ודאי בית דין פסול הוא. )ובעיקר דינו של הגר"ח ראה 

לעיל פרק א(.

לט. שו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' קס וח"ב סי' קכז(.

מ. ראה להלן פרק יא.

מא. דכיון שנתבאר לעיל מדברי המרדכי בשם מקצת ראשונים, 
דאצרכוהו  הוא  ורבנן  הגרות,  לקבלת  יחידי  בדיין  די  דמדאורייתא 

ציונים וביאורים

פרק שלישי



�כ הלכות  גרים�

  גר שנתגייר בפני בית דין פסול, כשחוזר ומתגייר בפני בית דין עליו להטיף דם ברית ולשוב ולטבול כ.

ונימול לשם יהדות אף שלא נעשה  לשם יהדות. אמנם, בשעת הדחק יש שהקלומב ונקטו, שמאחר 

בכך ישראל אינו צריך הטפת דם ברית. ומכל מקום יש לו לחזור ולטבול בברכהמג.

  נתגייר בפני בית דין והיה אחד מן הדיינים קרוב לדיין חבירומד או פסול – דינו כמי שנתגייר בינו כא.

לבין עצמומה.

 רב ותלמיד לא ישמשו לכתחילה יחדיו כדיינים לקבלת גרותמו. כב.

שלושה, ממילא ספקא דרבנן הוא, ואחר שיש מן הפוסקים שכתבו 

שדין גרות כדין דיני ממונות שגר רשאי לעסוק בהם בדינו של חבירו 

הגר )להלן פרק יא(, יש להקל בזה בעת הצורך כשאין בנמצא ישראל 

כשר הראוי להצטרף עמו לדין.

)והנה, אף שראיתי למי שכתב לחלק, שכאשר אחד מן הדיינים פסול 

לדון גריעא טפי מדיין יחידי, שהרי לענין בית דין פסול קיי"ל שאף 

אם נמצא רק אחד מן הדיינים פסול נפסלו כולם, נ"ל דהכא שאני, 

דכיון שמתחילה דעתם לכך, ומצרף דיינים גרים אלו רק להצד שיש 

תועלת בצירופם, ולהצד שאין בכך תועלת כוונתו שיחשב הישראל 

כדיין יחידי, מועיל תנאו זה להכשיר את היחידי בכל גווני(.

ובפרט שיש בזה כמה צירופים נוספים להקל, שהרי יש מן הפוסקים 

לשמש  לגר  מותר  כפיה  בו  שאין  בדבר  או  עלייהו  דבקיבלו  דס"ל 

כדיין, ויש דס"ל שאם הוא גדול בדורו שאין אחר טוב הימנו הדבר 

מותר )שע"כ התירו בשמעיה ואבטליון(, וראה בכל זה בעיונים סי' פד.

ואם קיבל עליו מצוות בפני שלושה מישראל, ורק המילה והטבילה 

נעשית בפני גרים, נראה פשוט שיש לסמוך בזה להקל, אחר שיש 

מן הפוסקים דס"ל דראיית בית הדין במילה והטבילה אינה מעכבת 

בחלות הגרות.

שנתגיירה  באשה  דן,  קה(  סי'  ח"ג  )יו"ד  משה  אגרות  מב. בשו"ת 
בתורת  ונימול  בן  לה  ונולד  נישאה  מכן  ולאחר  רפורמי  דין  בבית 

יהודי, ולאחר שנים נתקרבה יותר לדת ישראל ובאה להתגייר שנית 

וחולני  חלוש  זה  בנה  והיה  שמאחר  אלא  כשר.  בי"ד  בפני  בנה  עם 

אמרה אשה זו בפני בי"ד שאינה מסכמת שיטיפו מדמו לשם גרות, 

המילה  על  בהסתמך  לבד,  בטבילה  ולקבלו  בזה  להקל  יש  האם 

)אף  ישראל  בכל  הנוהגת  מילה  מצות  לשם  בקטנותו  לו  שנעשתה 

שהיה זה בטעות שהרי אמו נכרית וולדה כמותה(.

וכתב, דמאחר שבגוי הנימול לשם מצות מילה יש מן הפוסקים דס"ל 

שאינו מחוייב בהטפה, וכל עיקר דין הטפת דם ברית בגר שנתגייר 

זו  כעין  נתון במחלוקת ראשונים, ע"כ בשעת הדחק  כשהוא מהול 

יש להקל בזה )וע"ע להלן ריש פרק ד(.

מג. אגרות משה )יו"ד ח"ב סי' קכג(. מיהו כתב, שאם דייני בית הדין 

שומרי מסורת ואינם כופרים בה' אלוקי ישראל, ואינם מחללים שבת 

בפרהסיא, לא ברירא כ"כ דחשיבי בי"ד פסול, ויטבול בלא ברכה.

להיות  צריך  גרות  דבי"ד של  נתבאר מדברי הפוסקים,  מד. לעיל 
היו  שאם  זה,  לפי  נמצא  וממילא  ממונות,  בדיני  לדון  הראוי  בי"ד 

הדיינים קרובים זה לזה אינם יכולים לשמש יחד כדיינים לענין גרות, 

וכן מתבאר להדיא מדברי הרמ"א בסעי' ג.

עובדא  רבה:  "אמר  איתא:  ע"ב(  )מו  ביבמות  הגמ'  בסוגית  אמנם, 

ורב  רבי,  בר  אושעיא  רבי  מתני  יוסף  ורב  רבי,  בר  חייא  רבי  בי  הוי 

ולא  גר שמל  ספרא מתני רבי אושעיא בר רבי חייא, דאתי לקמיה 

טבל, אמרי ליה שהי עד למחר ונטבלינך. ש"מ תלת, ש"מ גר צריך 

גר  מטבילין  אין  וש"מ  ויטבול,  שימול  עד  גר  אינו  וש"מ  שלושה, 

ולכאורה  ע"כ.  איקלעו".  דילמא  מומחין,  בעינן  ש"מ  ונימא  בלילה. 

קשיא, היאך שימשו רבי חייא ובנו יחד כדיינים לקבלת אותו הגר, 

בזה בקבלת  וע"כ משמע שאין להקפיד  לדון,  הרי קרובים פסולים 

גרים, וכן הוכיח בקרן אורה שם )ודלא כרמ"א(.

הן אמת דדברי הקרן אורה בזה צ"ע, דיעויין בסוגית הגמ' ביבמות 

לסוף  צורתו  נגמרה  אחד  היו,  תאומים  וחזקיה  "יהודה  ע"ב(:  )סה 

דרבי  דביתהו  יהודית  שבעה.  לתחלת  צורתו  נגמרה  ואחד  תשעה, 

חייא,  דרבי  לקמיה  ואתיא  מנא  שנאי  לידה,  צער  לה  הוה  חייא 

ורביה, אמר לה: לא. אזלא אשתיא  אמרה: אתתא מפקדא אפריה 

סמא דעקרתא, לסוף איגלאי מילתא, אמר לה: איכו ילדת לי חדא 

בנים  חייא  לרבי  לו  היו  שלא  הדברים  ומשמעות  אחריתא".  כרסא 

אחרים, וא"כ ע"כ רבי אושעיא זה לא היה בנו של רבי חייא אביהם 

)וראה בזה בקובץ מוריה  של חזקיה ויהודה, אלא רבי חייא אחר היה. 

דברי  יפה  עלו  ובזה  סופר(,  חיים  יוסף  הג"ר  קלח מדברי  עמ'  ג-ה  כה  שנה 

הרמ"א דפסיל בכה"ג.

מה. דקיי"ל שאם נמצא אחד מן הדיינים קרוב או פסול ההרכב 
ובאור  ה(,  הל'  פט"ז  עדות  )הל'  למלך  במשנה  בזה  ועיין  פסול,  כולו 

הגר"א )אבעה"ז סי' קסט ס"ק יז(.

ובנו,  האב  והטמאות,  "הטהרות  ע"א(:  )לו  בסנהדרין  מו. שנינו 
ודיני  נפשות  ודיני  ממונות  דיני  שנים.  להם  ותלמידו – מונין  הרב 

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין
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נתגייר בפני בית דין שלא מידיעתם או שלא מרצונם

  טבל בפני שלושה דיינים בלא שנתכוונו לשמש לו כבית דין ולקבל גרותומז, אין בטבילתו בפניהם כג.

ממש, והרי הוא כמי שטבל בינו לבין עצמומח.

  כמו כן, אם נתגייר בפני שלושה הדיוטות, שלא היו יודעים שצריכים הם לשמש כדיינים וסבורים כד.

היו שדין עדים להם, לא נחשב לו הדבר כגרות הנעשית בפני בית דיןמט.

  יתירה מזו, אף אם בא לפני בית הדין והודיע להם שרצונו להתגייר בפניהם, כל שלא נעשה הדבר כה.

מדעתם והסכמתם, לא נחשב לו הדבר כגרות הנעשית בפני בית דיןנ.

אין  ותלמידו  הרב  ובנו,  שנה – אב  ועיבור  החדש  קידוש  מכות, 

מונין להן אלא אחד". ובטעם הדבר פירש רש"י שם, דלענין טהרות 

וטומאות די בדיין יחיד. נמצא לפי"ז, דלענין גרות שצריך שלושה, 

פי"א  סנהדרין  הל'  דברמב"ם  )ואף  לשנים.  נחשבים  אינם  ותלמידו  הרב 

התיר נמי בדיני ממונות ופי' שם בכסף משנה דמדאורייתא די ביחיד מומחה, 

מ"מ לענין גרות דדמיא לגזילות וחבלות דמדאורייתא הוא דבעינן תלתא, לא 

יצטרפו(, וע"ע שו"ת אמרי יושר )ח"א סי' פד(.

ומ"מ בדיעבד יש לסמוך ע"ד הפוסקים, שבזמנינו שהספרים מצויים 

ורחוק הוא שימצא לו רב שרוב תורתו הימנו לא שייך דין כ"כ רבו 

מובהק )ונפק"מ לענין איסור הוראה בפני רבו(, ובפרט שיש מן הראשונים 

ויש שסברו שראיית הבי"ד כלל  יחידי  דס"ל שלענין גרות די בדיין 

אינה מעכבת בחלות הגרות, דאף שהכרעת הפוסקים אינה כן, נראה 

לצרף שיטתם ולהקל בזה בזמן הזה בדיעבד.

שדי  או  כולם  וידיעת  הסכמת  לזה  צריך  האם  לעיין  מז. יש 
)סי'  ההפלאה  לבעל  פנחס  גבעת  שו"ת  ועיין  מהם,  אחד  בידיעת 

הנוספים  הדיינים  שני  ראיית  לצרף  ניתן  האם  שדן  חליצה,  גבי  מג( 

מעשה  את  השלושה  מן  אחד  ראה  לא  כאשר  ע"א(,  ב  סנהדרין  )עיין 

החליצה היטב, וזאת על אף שלא נתכוונו שנים אלו לשמש כדיינים, 

וע"ע שו"ת דברי חיים )ח"א אבהע"ז סי' קה(.

)ח"א סי'  )חו"מ סי' כח( ציין לדברי המבי"ט בתשובותיו  מח. בש"ך 
במקום  הדין  את  לערוך  יש  בי"ד  שצריך  מקום  שבכל  שכתב,  קטז( 

וכתב  מיוחד.  במקום  כך  לצורך  התכנסותם  וע"י  הדיינים  ישיבת 

שלא  נראה  רסו(  )סי'  בתשובותיו  הריב"ש  שמדברי  הש"ך,  שם 

כדברי המבי"ט בזה, ולדבריו, אף שלכתחילה יש להם לילך למקום 

התכנסותם הקבוע להם מ"מ אין הדבר מעכב בדיעבד.

הריב"ש  שגם  כתב,  מג(  סי'  )אבהע"ז  בתשובותיו  המהרי"ט  אמנם 

שהקל בזה דבריו אמורים כשנתכוונו להתכנס עתה יחד לדין, אלא 

אם  אבל  הדין,  בבית  קביעותם  במקום  ולא  אחר  במקום  זה  שהיה 

אין  לפניהם,  שבא  דין  אודות  על  ומשוחחים  בשוק  מהלכים  היו 

בהכרעתם באותה שעה כלום )הובאו הדברים בס' שער המשפט )סי' כח 

ו(. וממילא אם זימן שלושה אנשים וטבל בפניהם בלא שידעו  ס"ק 

שמהווים הם בי"ד לקבלת גרות, נחשב הדבר כמי שטבל שלא בפני 

בי"ד לדברי הכל.

מט. ע"פ הסברא הנ"ל.

לא  גוונא  דבכהאי  וכתב,  כד(.  ס"ק  כט  )סי'  שלמה  חמדת  נ. שו"ת 
מהא  דבריו  שלמד  ויעויי"ש  דין.  בית  בפני  שנתגייר  הדבר  נחשב 

דאמרינן בגמ' )קידושין סב ע"א(, דהגרות לא חשיבא כמסורה "בידו" 

של המתגייר, דכיון שצריך לעשותה בפני בית דין, "מי יימר דמזדקקי 

ליה רבנן". דלכאורה אם אין צריך בזה לדעתם ורשותם, הדבר צ"ב, 

אם  הרי  המתגייר,  של  בידו  כמסורה  הגרות  נחשבת  לא  מה  מפני 

אני  מקבל  בפניהם:  ולומר  הועד  בית  למקום  לילך  הוא  יכול  ירצה 

עלי את כל מצוות התורה ורצוני לבוא בקהל ה', ואח"כ ילך ויטבול 

וימול שלא בפניהם )שהרי העיקר להלכה כדעת הסוברים שדי בכך שקבלת 

המצוות היתה בפני בית דין, וא"צ שיהיו גם הטבילה והמילה בפניהם(, וע"כ 

צ"ל דלא חשיב בכהאי גוונא שנתגייר בפני בית דין. כדבריו אלו כתב 

בס' ישועות ישראל )להגר"י מקוטנא, חו"מ סי' ג( בשם מהריב"ל.

הגמ'  לסוגית  בבאורם  התוס'  בדברי  מצינו  לדבריהם  נוסף  מקור 

בסנהדרין )סח ע"ב(, שם נתבאר שדין ראיית הבי"ד במעשה הגרות 

אינו כהעדאת עדים בעלמא, אלא בית הדין בראייתם פועלים בעצם 

)לא רק בגר קטן אלא גם בגר  חלות הגרות, והם שזוכים בה עבור הגר 

ולדבריהם פשיטא שאם לא נעשה הדבר בהסכמתם אין כל  גדול(. 

משמעות לראייתם.

והנה, אף שבפשטות נראה שרוב הראשונים חלקו על דברי התוס' 

בזה, ולדעתם רק בגר קטן בעינן לזכיית הבי"ד )כן נראה מדברי התוס' 

בכתובות יא ע"א ומדברי הראשונים בשטמ"ק שם(, מכל מקום נראה שיש 

קיב(  סי'  ח"ג  )יו"ד  משה  באגרות  דיעויין  אחר.  מטעם  בזה  להחמיר 

ציונים וביאורים

פרק שלישי
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 בית דין המשמש לקבלת גרים אין להם להוסיף על דייני בית הדין יותר משלושה דייניםנא. כו.

כמה פרטים בדין עשיית הגרות בפני בית דין

  אין צריך שתערך הגרות כולה בפני אותו בית דין, ורשאי לבצע כל שלב מהליך הגרות בפני בית דין כז.

אחרנב.

  אין לדייני בית הדין ליטול שכר מן הגר עבור עריכת מעשה הגרותנג. ומ"מ אם ירצה הגר ליתן להם כח.

שכר טורחם יוכל לשלם שכר עבור טירחתם בלימודם עמו את פרטי הלכות הגרות וכדו'נד.

ד"גר  מהא  נלמד  הגרות  במעשה  הבי"ד  ראיית  שדין  דכיון  שכתב, 

דין,  כעשיית  נחשבת  דין  הבית  שראיית  והיינו  ביה",  כתיב  משפט 

ממילא עיקר קיומה של הלכה זו הוא בכך שיעשה הדבר בהסכמתם 

הדין.  הכרעת  גופא  היא  הגרות  למעשה  שהסכמתם  ובהוראתם, 

נמצא לפי דבריו שאם נעשה הדבר בפניהם שלא על פי הסכמתם 

לא מהני. ועיין עוד מש"כ בזה בס' אות ברית )סי' רסח ס"ק יא(.

בס' הזכרון אדרת אליהו )עמ' לז( הובא מדברי חכם אחד לצדד בזה 

להיפך, וזאת ע"פ סוגית הגמ' ביבמות )מו ע"א( גבי טבילת עבד כנעני, 

בן  לשם  להו  ולימא  לקדים  דלא  היכי  ליה – כי  "צמצמו  דאמרינן: 

חורין אני טובל". דלכאורה קשיא, מפני מה הוצרכו לכך, תיפוק ליה 

שאין דעת הבי"ד לקבלו לשם גרות ישראל אלא לשם גרות עבדים 

לבד, וע"כ מוכח שאין דעתם מעכבת. והג"ר אליהו ראם דחה דבריו, 

אין  היא,  גרות  וטבילת  עבדות  לשם  טבילתו  שקיבלו  התם  דדוקא 

כלל  דעתם  כשאין  אבל  חורין,  בן  לשם  לכוון  ממנו  למנוע  בכוחם 

ישועות  יעויין בס'  )ומ"מ  י"ל דאין במעשיו כלום.  גרות שפיר  לטבילת 

ישראל שם כי מה שהצריכו שיעשה מעשה הדין בידיעת בי"ד והסכמתם אין זו 

הלכה בהל' גרות לחוד, אלא אף לענין קבלת עדות בדיני ממונות הדין כן, שכל 

שלא היה הדבר מרצונם ומידיעתם לא נחשב הדבר שנתקבל בפניהם, ונחשב 

לו הדבר כמי שהעיד חוץ לבית דין(.

וטעמו,  קסד(.  סי'  )אבהע"ז  אסאד  למהר"י  יעלה  יהודה  נא. שו"ת 
נוכחות  בהלכה,  וליתן  לישא  בכדי  הדיינים  בריבוי  צורך  שאין  דכל 

דיינים נוספים בבית הדין מהווה "זילותא דבי דינא", שנראה הדבר 

על  לסמוך  ראוי  ולא  לפניהם,  הדין  שבא  אלו  בדיינים  די  שלא 

הכרעתם בלא שיבוא הדבר בפני דיינים אלו הנוספים.

שלקיום  לומר  מצדד  ע"א(  )סב  לקידושין  בחידושיו  נב. המקנה 
הלכה זו צריך שכל הליך הגרות )קבלת המצוות, המילה והטבילה( יעשה 

חצי  ולא  דבר – דבר  יקום  עדים  שנים  ד"ע"פ  דיינים,  אותם  בפני 

דבר" )עיין שו"ע חו"מ סי' ל סעי' יג(.

מיהו לענין הלכה נקטינן בזה שכל שלב מהליך הגרות יכול להעשות 

בפלוגתת  דתליא  יא,  סי'  בעיונים  שנתבאר  וכמו  אחר,  בי"ד  בפני 

ובפלוגתת  שבערוה",  כ"דבר  חשיב  הגרות  מעשה  אי  הפוסקים 

הראשונים בעיקרה של הלכה זו ד"דבר ולא חצי דבר", עיי"ש באורך. 

גבי  הפוסקים  מן  רבים  לדעת  דנקטינן  למאי  בזה  להקל  יש  ובפרט 

מילה וטבילה שכשרים אף אם לא נעשו בפני בי"ד.

דהגרות  משום  וטעמו,  צה(.  ס"ק  קסט  )סי'  חליצה  מצות  נג. ספר 
לדיין  שאסור  היא  פסוקה  והלכה  בדבר,  יש  ומצוה  "דין",  איקרי 

ליטול על כך שכר )כתובות קה ע"א(. וראה בשו"ת תשובות והנהגות 

)ח"א סי' תריב( שהאריך להזהיר על כך, וכתב שדיין הנוטל שכר על 

מעשה הגרות נפסל מלדון, ואין כל תוקף לגרות הנעשית בפניו.

מיהו יש לדון בדבריו אלו, דהנה, בט"ז )סדר הגט אבהע"ז סי' קנד ס"ק 

ב( כתב, שהלכה זו האמורה בבית דין, שדיין שאינו ראוי לדון דיניו 

בטלים, אינה אלא בדיני ממונות שבהחלטתו נקבע הדין, אבל לענין 

בעלמא  הלכה  אלא  החליצה,  בעצם  שותף  שאינו  החליצה  מעשה 

מחמת  זה  מעשה  לבטל  טעם  אין  בפניו,  החליצה  שתעשה  היא 

שקיבל הדיין שכר על נוכחותו שם.

דינא,  להאי  דיינא  לידייניה  היכי  גרות  לענין  בזה  לדון  יש  ומעתה 

דלכאורה דומה הדבר לחליצה דבית הדין אינם פועלים את מעשה 

הגרות אלא הלכה בעלמא היא שתעשה בפניהם, מאידך דעת רבים 

עיקר  ולשיטתם  הגרות,  במעשה  שותפים  שהבי"ד  האחרונים  מן 

חלות הגרות הוא שיהיו הם מקבלים אותו לעדת ישראל )וכן משמע 

נב,  וסי'  יב  מדברי התוס' בסנהדרין סח ע"ב( והארכתי בזה בעיונים סי' 

וא"כ לא דמיא גרות לחליצה.

דיין קבוע שאינו משתכר באופן אחר ומשועבד לקהל כמה שעות 

)אבהע"ז  ט"ז  עיין  הדין,  עשיית  על  שכר  ליטול  לו  שהקלו  יש  ביום, 

סדר הגט סי' קנד(, ובתוס' יו"ט )בכורות פ"ד מ"ו(, וע"ע שו"ת מהרש"ם 

)ח"ב סי' קיג(.

נד. בהקדמת ס' טיב חליצה כתב להקל ליטול שכר עבור טורחם 
ויש לדון האם  של הדיינים בלימודם עם היבמה את דיני החליצה. 

ציונים וביאורים

גרות בפני בית דין



הלכות  גרים��

 ראוי לכתחילה להקדים את מעשה הגרות קודם חצות היוםנה. כט.

  גר שטבל בפני בית דין הראוי ומוסמך לכך ולאחר זמן נתעוררה שאלה בטבילתו, וכגון שמצא חציצה ל.

על גופו וכדו', מותר להורות בדינו בשבת ואין לחוש בזה שמא נראה כמתקןנו.

 הגר מחוייב לנהוג כבוד בדייני בית הדין שגיירוהו כדין רבו המובהקנז. לא.

כמו"כ יש להקל לענין גר, שהרי בלימודם עם הגר מקיימים חובתם 

דכיון שמלמדים  י"ל,  וחמורות. מאידך  ללמדו מקצת מצוות קלות 

אותו יותר מכדי הצורך אפשר דשרי.

ומ"מ כיון שיש מן הפוסקים דנקטי שמותר לדיין ליטול שכר עבור 

עשיית הדין גופו כאשר ניתן לו השכר מרצונם של המתדיינים ולא 

מהל'  פכ"ג  למלך  המשנה  כדברי  ושלא  ט,  סי'  חו"מ  כנה"ג  )ראה  בתביעתו 

ניתן  לא  כאשר  גוונא  בכהאי  לכו"ע  להקל  יש  ודאי  א"כ  סנהדרין(, 

ובפרט  וכדו'.  עמו  לימודם  על  אלא  הדין  עשיית  עצם  על  השכר 

פיסוק  לימוד  על  שכר  ליקח  שהתיר  ע"א(  )לז  בנדרים  הר"ן  לשיטת 

טעמים משום שאינם אלא מדרבנן, וא"כ כאן שמלמדים לגר קצת 

דינים דרבנן רשאים ליטול שכרם ע"ז.

דכיון  כתב,  ג(  סעי'  ו  סי'  מרגליות  )למהר"י  חליצה  סדר  נה. בספר 
שהחליצה מכלל מעשי הבי"ד היא ואיקרי דין, יש להקדים לעשותה 

קודם חצות היום, דכתיב )ירמיה כא יב( "דינו לבוקר משפט", דמשמעו 

שהדין זמנו בבוקר קודם חצות היום. ולפ"ד נראה דה"ה לענין גרות 

ד"משפט כתיב ביה", לכתחילה יש לעורכה קודם חצות היום )מלבד 

זאת, כיון שקבלת הגרים מצוה היא, בלאו הכי יש להקדימה ככל שניתן, משום 

"זריזין מקדימין למצוות"(.

בשאלה  להורות  שאין  שכתב,  ט(  ס"ק  תצח  סי'  )או"ח  ט"ז  נו. עיין 
בו  יורה  שאם  לאיסור,  שהוחזק  בדבר  בשבת  והיתר  איסור  של 

אסור  הדבר  היה  הוראתו  קודם  שכן  כמתקן,  נראה  זה  הרי  להיתר 

ועתה הותר. וראה בעיונים סי' מח בהערה, דכיון שנתגייר בפני בי"ד 

להורות  ומותר  שלו  איסור  החזקת  פקעה  גרים  בקבלת  הרגילים 

בדינו. )וע"ע בס' משנת חכמים ריש הל' דעות דעינוי הדין שייך גם בהוראת 

איסור והיתר, ע"כ נראה שיש למהר בדינו במקום דאפשר, ואין להחמיר בזה(.

סי' רמב ס"ק  יו"ד  הו"ד בפתחי תשובה  )סי' צא,  נז. שו"ת שער אפרים 
טו(. ולפי זה יש לו לקרוע עליהם במיתתם ולנהוג בהם מקצת דיני 

בהם  נוהג  אינו  ומ"מ  הבא,  העולם  לחיי  שהביאוהו  שהם  אבלות, 

וי"ב  יום  ל'  כל  אבילות  במנהגי  חייב  שאינו  וכ"ש  שבעה,  אבילות 

חודש.

ציונים וביאורים

פרק שלישי
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רביעי פרק 
דיני מילת הגר

השלב הראשון בהליך הגרות הוא שיהיה הגר נימול לשם גרות. וכמו שאמרו בכריתות )ט ע"א(: "רבי אומר:  ככם – כאבותיכם, 

מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת 

דמים". שכן סדר הליך הגרות כולו למדנוהו מהדרך בה בחר ה' להכניס אבותינו בבריתו, למן יום צאתם ממצרים ועד שזכו 

לאור באור החיים ביום מתן תורה. מילה זו, הכוונה הראויה בה ויתר פרטיה, יתבארו להלן.

חובת המילה כחלק מהליך הגרות

  הגרות א. הליך  את  לבצע  למהר  להם  יש  הדין  בית  בפני  ומצוות  תורה  עול  הגר  עליו  שקיבל  אחר 

"ששיהוי מצוה לא משהינן"א. השלב הראשון בהליך זה הוא שיהיה הגר נימול לשם גרותב.

א. יבמות )מז ע"ב(, ושו"ע סעי' ב )וראה בעיונים סי' יא שמצוה מוטלת 
על בית דין לקבל גרים(.

ב. הלכה זו נתונה במחלוקת התנאים ביבמות )מו ע"א(, שם איתא: 
"ת"ר: גר שמל ולא טבל – ר"א אומר: הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו 

שכן  גר,  זה  הרי  אומר:  יהושע  מל – ר'  ולא  טבל  טבלו.  ולא  שמלו 

מצינו באמהות שטבלו ולא מלו. וחכמים אומרים: טבל ולא מל, מל 

ולא טבל – אין גר, עד שימול ויטבול". ואמר שם רבי חייא בר אבא: 

"הלכתא לעולם אינו גר עד שימול ויטבול". וכדבריו הכריעו להלכה 

הרי"ף )טז ע"א מדפי הרי"ף(, והרא"ש שם )סי' לג(.

וז"ל הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג ה"א – ד(: "בשלשה דברים נכנסו 

ישראל לברית – במילה וטבילה וקרבן. מילה היתה במצרים שנאמר 

ברית  ביטלו  שכולם  רבינו,  משה  אותם  ומל  בו,  יאכל  לא  ערל  וכל 

מילה במצרים חוץ משבט לוי, ועל זה נאמר ובריתך ינצורו. וטבילה 

היתה במדבר קודם מתן תורה, שנאמר: וקדשתם היום ומחר וכבסו 

שמלותם, וקרבן, שנאמר: וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות 

ע"י כל ישראל הקריבום. וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית 

מילה  צריך  תורה,  עול  עליו  ויקבל  השכינה  כנפי  תחת  ולהסתופף 

שנאמר  וקרבן,  היא – טבילה  נקבה  ואם  קרבן,  והרצאת  וטבילה 

ככם כגר – מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות 

הגמ'  סוגית  על  מיוסדים  אלו  )דבריו  קרבן".  והרצאת  וטבילה  במילה 

בכריתות ט ע"א(.

ברמב"ם  הגירסא  היתה  יוסף  הבית  בידי  מצויה  שהיתה  בנוסחא 

דהיכן  דבריו,  על  ותמה  גרותו,  אחר  ימים  ח'  הוא  הגר  מילת  שזמן 

המילה  את  להשהות  שאין  בגמ'  אמרו  ולהדיא  זו,  הלכה  מצינו 

שם  מהרש"א  בגליון  וראה  משהינן",  לא  מצוה  כלל – "דשיהויי 

במסכת  אכן,  ליתא.  לפנינו  המצויה  דבנוסחא  וכתב  לזה,  שציין 

גרים )פ"ב הל' א( שנינו: "גר נימול לעולם לח'", ושמא זה היה המקור 

לדברי הרמב"ם.

בבאור דברי התנא במסכת גרים שדוחים מילתו ליום השמיני פירש 

בס' אמת ליעקב )להג"ר יעקב קמנצקי(, דבכניסתו לעדת ישראל נעשה 

להמתין  שצריך  חמה  שחלצתו  כמי  ודינו  ונפשו,  בגופו  גדול  שינוי 

וע"ע  כוונת דברי הרמב"ם,  היתה  ולזה  לעת,  ימים מעת  ז'  מלמולו 

בס' שבת של מי )שבת קלה ע"א(.

בדברי  שדן  זולטי  מיכל  הג"ר  של  מאמרו  הובא  דוד  בית  בקובץ 

הרמב"ם אלו, ופי' דברים כפשוטם, דכיון דקיי"ל "גר שנתגייר כקטן 

אלא  הברית,  דם  להטפת  עד  ימים  ח'  להמתין  עליו  דמי",  שנולד 

ברית  דם  בהטפת  רק  אמורים  אלו  הרמב"ם  שדברי  ואמר  שדקדק 

לגר שנולד מהול, שמעשה ההטפה אינו מעיקר מעשה הגרות, אלא 

מצוה בעלמא, אבל בשאר גרים, כיון שכל זמן שלא נימול נכרי גמור 

הוא, לעולם יש למולו מיד ביום הראשון, ומה שלא הצריכוהו להטיף 

דם ברית ביום השמיני לקיום מצות מילה, משום דלשיטת הרמב"ם 

דין "ביום השמיני" אינו לעיכובא, וכל קטן שנימול תוך שמונה א"צ 

להטיף ממנו דם ברית.

בחידושי הגר"מ זעמבא )סי' כב( הוסיף לחדש עוד, דחלוק דין מילת 

הגר מדין הטפת דם ברית לגר שנתגייר כשהוא מהול, שכן מילת הגר 

במהותה אינה אלא הכשר מצוה להכנסו לקהל ישראל, ואינה מדין 

בפסוק  האמור  בכלל  אינה  וע"כ  ישראל,  בה  שנצטוו  מילה  מצות 

כל  ברית  דם  הטפת  משא"כ  ערלתו",  בשר  ימול  השמיני  "וביום 

מהותה ושורשה הוא קיום מצות המילה ככל ישראל ואינה הכשר 

לקבלת הגרות, אלא שקיום מצוה זו הוא תנאי בחלות הגרות, וכיון 

שכך יש לקיימה בכל פרטיה כדין מילת ישראל ביום השמיני לגרותו 

וביום דוקא ולא בלילה וכו', עיי"ש. )ועיין מש"כ בזה בעיונים סי' כ(.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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  וכגון שסבור ב. גרות,  נעשית לשם  כיונו שתהא  ולא  מילה  קיום מצות  הגר לשם  אירע שמלו את  אם 

דם  הטפת  שצריך  או  גרותד,  לשם  זוג  מילה  לו  עלתה  האם  הפוסקים  נחלקו   – ישראל  שהוא  היה 

במילת  הדין  בית  שנוכחות  הראשונים  לשיטות  הוא  זה  ג. נידון 
הגר אינה מעכבת.

ד. כתב הרמב"ם )הל' מילה פ"ג הל' ז(: "עכו"ם שצריך לחתך ערלתו 
מפני מכה או מפני השחין שנולד בו, היה אסור לישראל לחתוך לו 

ולא מורידין אותם  אין מעלים אותם מידי מיתה  אותה, שהעכו"ם 

למצוה.  נתכוון  לא  שהרי  זו,  ברפואה  מצוה  שנעשית  אע"פ  אליה, 

לפיכך, אם נתכוון העכו"ם למילה מותר לישראל למול אותו". ע"כ.

ומדבריו משמע, שאם היה נימול לשם מצוה היה מותר למולו, ואף 

וסי' מ(. עפ"ז כתב  לח  סי'  עיונים  )כדפירש הרדב"ז ראה  יש בדבר  מצוה 

בצפנת פענח שם, שאם נימול בגיותו לשם מצוה ובא עתה להתגייר, 

אינו צריך הטפה כיון שקיים את חובת המילה בזה שנימול בגיותו, 

משמע  אלו  כדבריו  פב(.  סי'  )יו"ד  להועיל  מלמד  בשו"ת  כתב  וכן 

בחידושי המאירי )שבת קלה ע"א(, והארכנו בזה בעיונים שם.

אמנם יש מן האחרונים שפי' דברי הרמב"ם אלו בנכרי הבא להתגייר, 

שבזה הוא שאמר הרמב"ם שאם נתכוון לשם מצוה – כחלק מהליך 

הגרות, מותר למולו, כמבואר בעיונים שם, ולדבריהם אין כל מקור 

מדברי הרמב"ם אלו שיש קיום מצות מילה בגוי. זאת ועוד, אף אם 

יש  עדיין  בנכרי,  מילה  למצות  קיום  יש  הרמב"ם  שלשיטת  נקבל 

מקום לומר שלא יועיל לו הדבר כמילה לשם גרות, כיון שלא נעשה 

הדבר בכוונה הראויה, וראה בעיונים סי' כז שהארכתי בזה בשיטות 

הראשונים השונות.

ר"ש  הגאון  דעת  ירושלים,  גדולי  זו  בשאלה  נחלקו  הלכה  ולענין 

והעיקר  מעכבת  הגרות  מחשבת  שאין  בזה,  להקל  היתה  סלנט 

שיכוון לשם מצוה, וכדבריו כתבו בספר חמדת ישראל )ח"א דף יט(, 

שו"ת דובב מישרים )ח"ג סי' נט(, שו"ת הר צבי להגרצ"פ פרנק )יו"ד 

סי' ריט(, ושו"ת מנחת יצחק )ח"א סי' לו(. וראה בזה עוד בשו"ת קנין 

תורה )ח"א סי' קו(.

ישנים  בתוס'  דיעויין  בזה,  עליהם  חלקו  הפוסקים  מן  רבים  אולם 

ליבמות )מו ע"ב( שהקשו, דרבי יוסי סתר דברי עצמו, דביבמות )שם( 

אותו  טבלתי – מטבילין  ולא  מלתי  ואמר  שבא  הרי  "תניא:  איתא: 

והטעם  מטבילין".  אין  אומר:  יוסי  רבי  יהודה,  רבי  דברי  בכך,  ומה 

בזה הוא, דחיישינן שמא לא היתה מילתו לשמה ודינו כערבי מהול 

שצריך הטפת דם ברית. ומוכח דמילת הגר צריך שתעשה לשמה, 

ונראה דנקטינן הלכה כרבי יוסי, ואילו בשבת )קלז ע"א( אמרינן: "לא 

נחלקו אלא בגר שנתגייר כשהוא מהול, דלבית שמאי צריך להטיף 

הלל.  כבית  דהלכה  וקיי"ל  צריך".  אין  הלל  ולבית  ברית  דם  ממנו 

ומבואר שא"צ שתעשה המילה "לשמה", וכן מבואר בדברי היעב"ץ 

בהגהותיו שם.

ובשו"ת חתם סופר )יו"ד סי' א וסי' ש( עמד על קושיא זו, ותי', דחלוק 

בזה דין מילת ישראל ממילת הגר, מילת ישראל שאינה אלא מצוה 

בעלמא אין הכוונה מעכבת בה, אבל מילת הגר שתוכנה וענינה הוא 

בזה  מש"כ  )ועיין  מעכבת  בה  הכוונה  ישראל,  לקהל  ידה  על  שנכנס 

בשו"ת דברי יציב יו"ד סי' קנד(.

כדבריו אלו מוכח בדברי הרמב"ן במלחמות )שבת קלג ע"ב(, ועיין עוד 

מה שכתב בזה בשו"ת מהר"ם שיק )או"ח קמד(, שו"ת בית נפתלי )סי' 

יו"ד  )ח"ב  להועיל  מלמד  שו"ת  כו(,  )סי'  מבריסק  מהר"ם  שו"ת  מא(, 

סי' פב(, ס' הזכרון להגר"י אברמסקי )עמ' נה(, הגרי"ש אלישיב )קובץ 

)יו"ד ח"א סי'  מוריה שנה יח גליון א עמ' עט(. וע"ע בשו"ת אגרות משה 

דלכל  וצ"ע(.  עצמו,  דברי  בזה  סתר  שלכאורה  קה,  סי'  ובח"ג  שיח  וסי'  קנח 

הנ"ל,  הטעם  מן  במילה,  מעכבת  גרות  לשם  הכוונה  פוסקים  הנהו 

דבלא  אלא  בעלמא,  מצוה  כוונת  ככל  אינה  במילה  הגרות  דכוונת 

מחשבתו אין מילתו מהווה עשייה של גרות.

טעם נוסף כתב הגר"י אברמסקי שם להחמיר בזה ולהצריכו הטפה, 

דאפשר שאחר שנודע לו שאינו יהודי נתרצה בנכריותו, שהרי גדול 

נתיישב  ואח"כ  ע"א(,  יא  כתובות  )עיין  דאיסורא  טעמא  דטעים  הוא 

בדעתו ורצה לקבל עליו גרות, ומחמת חשש זה יש להצריכו הטפת 

דם ברית.

הש"ס  בסוגית  מצינו  וסיעתו,  סלנט  הגר"ש  של  לשיטתו  מקור 

במסכת יבמות )מה ע"ב(, שם אמרו שטבילת האשה לנידתה וטבילת 

האיש לקריו מועילה להם לשם גרות אף שלא היתה כוונתם לכך.

אלו,  הגמ'  דברי  על  כבר  עמד  יח(  ס"ק  קח  )סי'  שהט"ז  אף  דהנה 

צורך  כל  שאין  לומר  הגמרא  דכוונת  לפרש  הכרח  כל  שאין  וכתב 

במחשבת הלב ודי במעשה הטבילה לחוד, אלא שכאשר טובל נכרי 

גם  זו  בטבילתו  כוונתו  היתה  שודאי  מחשבתו  אנו  אומדים  לקריו 

לשם גרות, שאל"כ מה צורך יש לו בטבילה זו )וכפירושו מצינו להדיא 

נכרי  ידע שהוא מל  ולפי דבריו, כאן שהמוהל כלל לא  במאירי שם(, 

אפשר שלא תעלה לו מילה זו לשם גרות. )וכ"ש להבנת הרמב"ם והרי"ף 

הוכחה  אלא  הגרות,  טבילת  אינה  קרי  מחמת  הנעשית  זו  שטבילה  שפי'  שם, 

בעלמא היא לומר שודאי נתגייר כהלכה(, מ"מ כבר נתבאר בעיונים סי' יא 

שלדעת רבים מן הראשונים אין כוונת הדברים כן, אלא היא גופא 

קמ"ל שאין צריך כלל כוונה לשם גרות בטבילה, עיי"ש.

בקטן בן ח' ימים שנימול לשם מצוה ואח"כ נתברר שהוא נכרי, יש 

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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בריתה, ויש שהקלו בזה גם כאשר הטבילה וקבלת המצוותו היו אף הם שלא לשם גרותז. אכן, אם נימול 

בלא כוונה כלל לשם מצות מילה, וכגון שנימול לצורך רפואה וכדו', הכל מודים שאין במעשיו כלום.

סברא נוספת לומר שלא תעלה לו מילתו זו לשם גרות, וזאת משני 

טעמים:

שזהו  אפשר  מ"מ  מצוה,  לשם  לימול  יכול  שגוי  נקבל  אם  אף  א. 

רק כשנעשה הדבר מדעת הגוי, ולא כשנעשה הדבר בטעות, וא"כ 

)דדוקא למולו לשם  זה  דין  בן דעת לא שייך  ימים שאינו  ח'  בן  בקטן 

גרות אפשר על דעת בי"ד ולא למצוה בעלמא(.

מצוה,  לשם  מילה  חשיבא  דלא  י"ל  בטעות,  הדבר  שנעשה  כיון  ב. 

דהוברר שהיה הדבר בטעות ואילו היה יודע המוהל שנכרי הוא לא 

של  לטעמו  בזה  להקל  יש  בקטנותו  הדבר  לו  נודע  אם  )אכן  אותו  מל  היה 

הגר"י אברמסקי דלעיל(, וע"ע בכל זה בעיונים סי' כז. ובלאו הכי מילת 

קטן צריך לעשותה בפני בי"ד דוקא, כ"כ בדגול מרבבה וע"ע להלן 

פרק ט.

מאחר  האם  להתגייר,  הבאים  אתיופיה  עולי  לענין  בזה  שדנו  ]יש 

ואינם  בזה  די  יהדות  לשם  ומלו  הם  ישראל  שבני  היו  שסבורים 

היתה  ישראל  בדת  הבנתם  שכל  כיון  שמא  או  הטפה,  צריכים 

ויש שצירפו לספק  משובשת ביותר לא חשיב כמעשה מילה כלל. 

זה את כל הנהו שיטות דגר שנתגייר כשהוא מהול אינו צריך הטפה, 

מיהו הכרעת הרבה מגדולי הזמן היתה להחמיר בדינם, ולהצריכם 

הטפת דם ברית[.

ה. שאלה זו תתכן בין בגר קטן, ובין בגדול, דאף שדעתו של הגר 
לא  המוהל,  דעת  כן  היתה  שלא  כיון  גרות,  מילת  זו  שתהא  היתה 

תועיל לזה מחשבתו של הגר, שכן בגדרו של מעשה המילה ומהותו 

אזלינן בתר מחשבת המוהל.

באשה  סב(,  עמ'  קיח  גליון  מוריה  )קובץ  נשאל  הענקין  ו. הגרי"א 
שנתגיירה שלא כהלכה, ולאחר שנים החלה לנהוג בקיום המצוות 

בשלימות וחינכה בניה ובנותיה ברוח ישראל סבא, ולאחר זמן נודע 

נכרים, האם עליה לספר להם הדבר  ובניה  לה שאין תוקף לגרותה 

עד  רב  וצער  בבושה  כרוך  שהדבר  אחר  כהלכה,  להתגייר  שיוכלו 

למאוד.

וצידד לומר, דכיון שנימולו לשם מצות מילה ומסתמא טבלו במקוה 

כשר בפני שלושה מישראל )ואף שלא בפני שלושה המיקל יש לו על מי 

מצוות,  קבלת  אומרת  הנהגתם  וכל  ג(,  סעי'  בשו"ע  כמבואר  לסמוך, 

נחשב הדבר כאילו נתגיירו כדת וכדין. ואין חסרון במה שלא קיבלו 

מצוות בפני בי"ד, וזאת משני טעמים, חדא, דלמקצת מן הפוסקים 

וראה  סי' רסח  ריש  בב"ח  הגרות כמבואר  אין הדבר מעכב בחלות 

ימים רבים לעיני כל  כיון שנהגו בקיום המצוות  ותו,  יא,  עיונים סי' 

ישראל, נחשב הדבר כראיית בי"ד לשיטת מקצת פוסקים, כמבואר 

באורך בעיונים סי' מה.

פינשטין  הגר"מ  תשובת  ראה  כן,  אינה  הפוסקים  הסכמת  מיהו 

)קובץ מוריה שנה כז גליון ד עמ' נז(, ותשובת הגרי"ש אלישיב הנ"ל, וגם 

הגרי"א הענקין לא הכריע כן למעשה. ובפרט, דהסכמת הפוסקים 

בית  ועל  הגרות,  בחלות  מעכבת  דין  בית  בפני  מצוות  קבלת  שדין 

הדין לידע שמשמשים הם כדיינים כמבואר לעיל פרק ג בהרחבה.

)ועיין עוד בס' הזכרון להגר"י אברמסקי שם שהאריך להוכיח שכל הצד להקל 

בזה הוא רק לגבי המילה, שגם אצל אבותינו במצרים לא נעשתה לשם גרות, 

ולא לגבי הטבילה דפשיטא דצריך שתעשה לשם גרות כמו שהיה הדבר בעת 

מתן תורה, שזהו המקור לסדר הגרות כמבואר בסוגית הגמ' בכריתות ט ע"א(.

זמן  לאחר  שנודע  כשרות  משגיח  של  בדינו  עפ"ז,  שדנו  ז. יש 
שלא נתגיירה אמו כהלכה ונכרי הוא, האם מותר לאכול ממאכלים 

מדקדק  והיה  הוא  שישראל  סבור  שהיה  בעת  עליהם  שהשגיח 

בשמירת המצוות כאחד מן היראים. דמחד גיסא י"ל, דאחר שנודע 

שהוא נכרי נפסל לעדות. מאידך י"ל, דאומדנא דמוכח היא שודאי 

ה' בתכלית.  ירא את  הקפיד היטב על שמירת הכשרות שהרי היה 

שהאריך  הקהתי  שבט  משו"ת   )71 עמ'  )יג  הלל  בית  בקובץ  ועיין 

בשאלה זו, וצידד להקל מכמה טעמים:

א. בשו"ע )יו"ד ריש סי' צח( נחלקו הדעות האם נכרי נאמן במסיח לפי 

תומו גבי איסור והיתר, ובטעמם של המקילים בזה פי' שם הט"ז )ס"ק 

ב(, דבהוראת איסור והיתר אין צריך דין "עדות" אלא "ברורי מלתא 

בעלמא", ומסיח לפי תומו בירור מעלייתא הוא. וכמו דסמכינן על 

בדיקת "קפילא" נכרי משום החזקה דאומן לא מרע אומנותיה וא"צ 

עדות גמורה. )והנה אף שנהגו כיום שלא לסמוך על בדיקת קפילא כמבואר 

שם ברמ"א, כבר כתב בהג' הגרעק"א שם דזהו משום דלא הוי מסל"ת וחיישינן 

דמשקר, אבל אי איכא אומדנא דמוכח שאינו משקר שפיר סמכינן עליה, אף 

שאינו כשר לעדות(.

נד(,  סי'  ח"א  משה  )אגרות  פינשטיין  הגר"מ  להכרעת  בזה  ציין  עוד  ב. 

המצוות,  שמירת  על  מקפיד  שאינו  בנו  אצל  לאכול  לאב  שהתיר 

כל שיודע בו בודאי שלא יכשיל אותו בדבר האסור לו. דכיון דקים 

ליה בגויה שיתן לו מאכלות המותרים – בירור גמור הוא. וא"כ כ"ש 

שרשאי לסמוך על משגיח כשרות זה שמפורסם ביראתו והקפדתו 

בשמירת המצוות.

ציונים וביאורים
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  עליו ג. ויקבל  וחמורותח  קלות  לגר מקצת מצוות  ולהודיע  לחזור  הדין  לבית  יש  קודם מעשה המילה 

עול מצוות בפניהם, כדי שיהיה ניכר ממעשיו שלא חזר בו עדיין מקבלתו הראשונה. אכן, אם מעשה 

המילה נעשה סמוך לקבלתו הראשונה אין להחמיר בזהט.

  ומציצת ד. הערלה,  עור  פריעת  הערלה,  הסרת  ידי  בישראל – על  המילה  מצות  כדין  נעשית  זו  מילה 

הדםי. אם אחר חיתוך הערלה נשתיירו בה ציצין המעכבים בקיום מצות המילה – יש חובה להסירםיא. 

נחלקו  נתקיימה מצותו(,  יסירם  לא  אם  )ואף  המילה  אינם מעכבים את  אלו שנשתיירו  ציצין  אם  אולם 

בזה הדעות בין הפוסקים: יש אומרים שמצוה מן המובחר היא להדר להסירםיב, וכמו שמצינו שהקפידו 

על כך במילת ישראליג, ויש שסברו שאין מקום להחמיר בזה בגריד.

יין שנגע בו יש לדון לאסור מטעם אחר, דאף אם נאמר  אכן לענין 

שאינו חשוד לנסך, מ"מ גזירת חכמים היא לאסור יין במגעו, ותלוי 

הדבר במחלוקת הפוסקים גבי גר תושב שקיבל עליו ז' מצוות האם 

בזה  יש לפלפל  לדינא  יא. מיהו  יינו אסור בשתיה, ראה להלן פרק 

ונראה לחוש ולהחמיר במקום איסור תורה.

ח. כן מוכח מדברי תוס' רי"ד יבמות )מז ע"ב( והמאירי שם, דנקטו 
בפשיטות שמודיעים אותו מצוות קלות וחמורות קודם המילה, וכן 

הורה הגרש"ז אויערבך )הו"ד בס' אוצר הברית ח"ב סי' ד סעי' א(.

היום  באותו  אלא  רב,  זמן  במילתו  נשתהו  שלא  דכל  ט. והיינו, 
שקיבל עליו עול מצוות נימול – די בזה, דכיון שזמן קבלת המצוות 

אינו בעת המילה בדוקא )אלא קודם לכן ובעת הטבילה, כמפורש בשו"ע(, 

רב  זמן  נשתהו  אם  רק  לפיכך,  בו,  חזר  שלא  בעלמא  באומדנא  די 

שיש לחוש שחזר בו יש לו לשוב ולקבל מצוות בפניהם.

י. בפרטי ההלכות בזה עיין שו"ע )יו"ד סי' רס – רסו(.

יא. יבמות )מז ע"ב(.

ישראל  מילת  לענין  שמצינו  וכמו  הדברים,  פשטות  היא  יב. כך 
שיש בכך משום הידור מצוה )ראה בסוגית הגמ' בשבת קלג ע"א(. וראה 

והרמב"ם  הטור  במחלוקת  זאת  שתלה  כה(  סי'  )ח"ב  אברהם  בדבר 

גבי מילת ישראל האם מחוייב לחזור בחול על ציצין שאינן מעכבין 

את המילה, דשורש פלוגתתם הוא האם הסרת הציצין אינה מענין 

בכלל  הציצין  גם  שמא  או  הוא,  בעלמא  מצוה  ולנוי  כלל,  המילה 

אלא  המילה,  מצות  נשלמת  שעי"ז  להסירם,  ומצוה  היא  ערלה 

שמשום חומרא דשבת הקלו בזה.

אלא  אינה  אלו  ציצין  של  הסרתם  אם  שכן  גר,  לענין  בזה  דנפק"מ 

משום הידור מצוה בעלמא, בגר שאינו שייך בדין "זה אלי ואנוהו" 

המצוה  מקיום  חלק  זה  אם  אבל  להסירם.  להצריכו  אין  וכדלהלן, 

כי  שדן,  עוד  ועיי"ש  הגר.  למילת  ישראל  מילת  בין  בזה  לחלק  אין 

מעכבין  שאינן  ציצין  על  לחזור  חייב  אינו  הגר  שבמילת  להצד  גם 

יש  ישראל  לכלל  ויבוא  שיטבול  שלאחר  אפשר  מ"מ  המילה,  את 

פרי  בס'  בזה  מש"כ  )ועיין  ישראל.  מילת  דין  משום  ולהסירם  לשוב  לו 

אברהם סי' כט(.

יג. ומ"מ א"צ להקפיד להסירם ביום דוקא ובפני בי"ד, כיון שאינם 
מעיקר מצות המילה )שו"ת יד אליהו ח"ב כתבים אות מ(.

יד. צפנת פענח )ע"ד הרמב"ם בהל' מילה פ"א הל' ז(. וטעמו בזה הוא, 
דכיון שמילה זו נעשית בגיותו אין מקום להדר בה, דדין הידור מצוה 

לישראל נאמר ולא לגוי.

דכיון  אחר,  מטעם  בזה  להקל  כתב  מז(  סי'  )ח"ב  הלוי  בית  בשו"ת 

יבוא  אם  ממילא  המילה,  ממכת  שיתרפא  עד  טובל  אינו  שהגר 

להסיר את הציצין שאין מעכבים את המילה נמצא שעי"ז דוחה את 

זמן הטבילה יותר, ובכהאי גוונא עדיף טפי שלא להדר אחר הסרתן, 

והארכנו בבאור עניין זה בעיונים סי' כ. )ולפי זה בגר קטן שמטבילין אותו 

לאחר כמה שנים לכשיבוא לשנתו הג' שלא יסתכן ע"י הטבילה, כפי שיתבאר 

להלן )פ"ז סעי' יד(, שפיר יש לחזור על הציצין שאינם מעכבים, דבלאו הכי אינו 

טובל עתה(, ושמא יש להנהיג לו בכה"ג לחזור על ציצין אלו רק אחר 

בלאו  דהא  בהסרתם,  זה  ע"י  שמשתהה  לכך  לחוש  ואין  הטבילה, 

הכי איירי שכבר פרש מן המילה.

אכן, כיון שכבר פירש מן המילה ואינו עוסק עתה בחיתוך הערלה, 

לו לחזור על ציצין שאין מעכבין  יש  בלא"ה נחלקו הפוסקים האם 

את המילה – עיין שו"ע ורמ"א סי' רסד )סעי' ה(. ]ובעיקר דין החזרה 

על ציצין שאינן מעכבין, עיין מש"כ בשו"ת בית הלוי )ח"ב סי' מז([.

ממעשה  שפירש  אחר  שגם  שסבר  הטור  לשיטת  שגם  י"ל,  תו 

לגר,  בזה  להקל  יש  מעכבין,  שאינן  ציצין  על  לחזור  לו  יש  המילה 

ציצין  על  לחזור  דהטעם  שם,  הלוי  בבית  שנתבאר  מה  ע"פ  וזאת 

שאין מעכבין את המילה אף שמעשה המילה כבר נגמר קודם לכן, 

של  בגופו  המתקיימת  נמשכת  מצוה  היא  המילה  שמעשה  משום 

ציונים וביאורים

פרק רביעי



�כ הלכות  גרים�

  נגוע במחלה מדבקת ה. אין להקל במצות המציצהטו במילת הגרטז, ואם חושש המוהל שהגר הנימול 

וכדו', יעשה שאלת חכם, שכן יש שהקלו באופנים מסוימים למצוץ ע"י קנה זכוכיתיז, או אפי' על ידי 

מכונה שלא ע"י פיו כלל מחמת הסכנה הכרוכה בכךיח, וראה הערה.

 גר שנכרת לו הגיד ואינו יכול לקיים את מצוות המילה, יכול להתגייר על ידי טבילה לבדיט. ו.

ולעולם לא חשיב שכבר פירש מן המילה, דלכאורה  ימיו,  אדם כל 

אבל  נימול,  להיות  ימיו  כל  שמצווה  ישראל  מילת  לענין  דוקא  זהו 

במילת הגר שכל ענינה בעצם מעשה המילה הנעשה בו עתה, שזהו 

עיקר המעשה הפועל להכניסו בכרם ישראל, אין טעם לשוב ולחזור 

על ציצין שאינם מעכבים שכבר נסתיים מעשה זה )ואף דאחר טבילתו 

יש במילתו קיום למצות מילה הנוהגת בכל ישראל, מ"מ קודם שטבל ועדיין גוי 

הוא אזדא לה מצותו(.

טו. בעיקר דין המציצה, אם נתקנה משום הסכנה או שמא חלק 
)קלג ע"א(:  בלתי נפרד היא ממצות המילה, עיין סוגית הגמ' בשבת 

"האי אומנא דלא מייץ סכנה היא ומעברינן ליה, )ומקשינן(: פשיטא, 

מדקא מחללין עליה שבת וכו'". ולכאורה קשיא, מאי ראיה היא זו, 

שמא מה דמוצצין בשבת הוא משום שהמציצה היא חלק ממצות 

ליה למקשן שהמציצה  צ"ל, דפשיטא  וע"כ  המילה, שדוחה שבת. 

וכ"כ  לה.  דעבדינן  הוא  סכנה  ומשום  המילה,  ממצות  חלק  אינה 

אמרה  והתורה  מיית,  מייץ  לא  דאי  "ומוצצין,  מילה(:  )הל'  ביראים 

וחי בהם ולא שימות בהם". ומבואר כנ"ל, דהטעם שמוצצין בשבת 

הוא משום דפיקוח נפש דוחה שבת, ולא משום דמצות מילה דוחה 

שבת.

מיהו בשו"ת זכר יהוסף )או"ח ח"ב סי' קו( ציין לדברי מקצת אחרונים 

היא,  המילה  מצות  מגוף  דהמציצה  דס"ל  אסאד(  ומהר"י  יהודה  )בן 

וענינה להרבות דם הברית. וכן יש שדקדקו מהא דלא מצינו בש"ס 

אם  שהרי  נכרי,  ע"י  בשבת  המציצה  את  לעשות  שראוי  ופוסקים 

נעשית המציצה מחמת הסכנה שבדם המילה, מן הראוי היה לזמן 

נכרי ולעשותה על ידו, וע"כ למדנו שהלכה זו מחלקי מצות המילה 

היא ויש לעשותה ע"י ישראל גדול בדוקא.

)ח"ט קונטרס המציצה( דן רבות בדברי המפקפקים  טז. בשדי חמד 
את  לבטל  כדי  נעשית  שהיא  דכיון  ואומרים  במציצה,  שיש  בצורך 

סכנת המילה מן הנימול, כיום שהסכמת הרופאים שאין סכנה בדבר 

להוכיח  שהאריך  ועיי"ש  זה.  חיוב  ובטל  הטבעיים  נשתנו  מסתמא 

ע"פ  שנתייסדה  המילה  מצורת  לבטל  אין  ולעולם  כן,  הדבר  שאין 

נגלים  רבים שאינן  ויש בהם טעמים  גחלי אש  חז"ל, שכל דבריהם 

כך  על  שעוררו  הפוסקים  מן  רבים  מדברי  גורנה  כעמיר  ואסף  לנו, 

וכתבו שאין להקל בדבר בשום פנים ואופן.

ונקט  זכוכית,  בכלי  למצוץ  מותר  האם  דן  שם  חמד  יז. בשדי 
לא  שמא  לחוש  שיש  דמאחר  אלא  פסול,  בכך  אין  הדין  דמעיקר 

יתקבץ  שלא  ואפשר  בפה,  הנעשית  למציצה  שווה  המציצה  תהא 

להמנע  יש  ע"כ  בפה,  הנעשית  במציצה  לצאת  הרגיל  הדם  כל 

שצידד  נה(  נד,  סי'  הירש,  )להגרש"ר  ומרפא  שמש  בשו"ת  וע"ע  מכך. 

המציצה  כנגד  מלעיזים  רבים  שיצאו  במקומותיהם  בזה  להקל 

המחמירים  כשיטת  שצידד  ס(  סי'  )ח"ג  לוי  מטה  ובשו"ת  בפה, 

בזה.

בכך  אין  הדין  דמעיקר  דכיון  דידן,  בנידון  בזה  להקל  נוהגים  ומ"מ 

פסול פשיטא שאין להסתכן ולמצוץ בפה, וכן הורה הגרי"ש אלישיב 

מן  מבוגרים  שבמילת  עוד  ועיי"ש  קעד,  עמ'  הכהן  אברהם  ברית  בס'  )הובא 

בקובץ  וע"ע  בשפופרת(.  זאת  לעשות  יש  גווני  ובכל  בפה,  למצוץ  הנמנע 

ואאמו"ר בעל  )חט"ו( מכתביהם של הגרי"ש אלישיב  שערי הוראה 

משנה הלכות בענין זה.

מכונה  ע"י  למצוץ  מותר  האם  בארוכה  דן  שם  חמד  יח. בשדי 
הזמן,  פוסקי  בין  רבתי  פלוגתא  בזה  והביא  כלל,  פיו  בכח  שאינה 

גדולה"  "אזהרה  דבריו  בסוף  שהעתיק  ועיי"ש  בזה,  לאסור  ומסיק 

לאדיער  והגרש"ז  סלנט  הגר"ש  אלישר,  הגרי"ש  חתומים  שעליה 

)אב"ד לובלין( שכתבו: "לבל יהין שום איש ישראלי לעשות המציצה 

באופן אחר מכפי הנהוג עד עתה בשום שינוי שהוא".

מיהו, בתוך דבריו שם הביא משמיה דהחתם סופר שהתיר למצוץ 

היו  המילה  במקום  צרעת  מגיפת  שמחמת  קהילה  לבני  מכונה  ע"י 

מנועים מלקיים המצוה כצורתה, ואף שציין שם לדברי מהר"ם שיק 

)או"ח סי' קנב( שיצא חוצץ נגד אלו שהקלו מחמת כן בהלכה זו, וכתב 

בענין  שא"א  דבמקום  מדבריו  חזינן  מ"מ  שעה,  הוראת  זו  שהיתה 

סכנת  לידי  לבוא  הדבר  שיכול  דידן  בנידון  וא"כ  דשרי,  סבר  אחר 

מגוף  דהמציצה  לעיל  הסוברים  לדעת  )ולכאורה  להקל.  יש  ודאי  נפשות 

מעשה המצוה היא פשיטא דלא מהני ע"י מכונה, שהרי זה "כח כוחו" וכאילו 

לא נעשה הדבר על ידו(.

ה(,  )סי'  שם  והרא"ש  ע"ב(  )מו  ויבמות  ע"א(  )קלה  שבת  יט. תוס' 
הובאו דבריהם בטור )ריש סי' רסח( ובשו"ע שם )סעי' א(.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר



הלכות  גרים�כ

  ניתן ז. ולא  מילה,  מחמת  אחיו  שמתו  או  כהלכה,  נקרש  אינו  שדמו  וכגון  לו,  היא  סכנה  שהמילה  גר 

למולו, אי אפשר לקבלו לקהל ישראל בטבילה לחודכ, אלא ילמדו אותו לקיים ז' מצוות בני נח ויהיה 

כאחד מחסידי אומות העולם. ויש שהקלו בזהכא. ומכל מקום, אם ירצה לסכן נפשו כדי לקבל עליו עול 

תורה ומצוות במילה כדת – הרשות בידוכב.

  כמו כן, הלכה פסוקה היא לענין מילת ישראל, שאם היה אדם מיטלטל עם משפחתו בדרכים קשות ח.

ונולד לו בן זכר בעודו בדרך, אינו מחוייב למולו  ומיגעות מחמת טרדות הזמן או רדיפות העכו"ם, 

עתה, לפי שטרדת הדרך סכנה היא לנימול, ואסור לו לאדם להכניס עצמו לידי סכנה לצורך קיום מצוהכג. 

נשאלתי, בגר שיש לו חולי במקום המילה ויש צורך לנתחו ולהסיר 

הרופאים  ע"י  הגיד  שהוסר  קודם  עתה  כבר  האם  הגיד,  מן  חלק 

לו  ודי  דמי,  כנטול  להנטל  העומד  הגיד – שכל  לו  כמי שנכרת  דינו 

בטבילה לבד, או לא. ונראה דהדבר תלוי במה שדנו האחרונים גבי 

להסיר  הרופאים  והוצרכו  מקום  באותו  חולי  לו  שהיה  דכא,  פצוע 

לבוא  שאסור  אדם"  "בידי  דכא  פצוע  שנעשה  חשיב  אי  הגיד,  לו 

בקהל – דסוף סוף נעשה הדבר בידי הרופא, או חשיב כ"בידי שמים" 

כיון שהוכרחו לכך מחמת מחלתו ואינו נחשב "פצוע דכא".

ועיין בבית מאיר )אבהע"ז סי' ה(, שו"ת חתם סופר )אבהע"ז סי' יז(, שו"ת 

עין יצחק )אבהע"ז סי' י ס"ק ג(, ושו"ת בית אפרים )סי' ב(, דמדבריהם 

יש ללמוד, שאם היה נראה שאף אם לא ינטל הגיד ע"י הרופא תגבר 

ומותר  שמים  כבידי  חשיב  ליטלו,  כן  מחמת  הוא  ומוכרח  מחלתו, 

לבוא בקהל דכנטול דמי, וכ"ש כאשר אם לא יטלו יתמוסס מאיליו 

ויבטל האיבר ממלאכתו לגמרי, דבכה"ג פשיטא דחשיב כנטול, דכל 

העומד להנטל כנטול דמי, אולם אם לולי שהיה נוטלו הרופא היה 

קיים אלא שלא היה מתרפא מן החולי, חשיב כבידי אדם.

וא"כ ה"ה נמי לדידן, כל שמוכרח לכך מחמת מחלתו חשיב כנטול 

ודי לו בטבילה לבד, ואם אינו מוכרח לכך, חייב במילה. )ומ"מ מדברי 

החת"ס נראה דאף בכה"ג שתגבר עליו מחלתו ראוי להחמיר, כל שאינו עומד 

להתמוסס מאיליו(.

נידון  לדמות  דאין  וטעמו,  מו(.  וסי'  מה  סי'  )ח"ד  אחיעזר  כ. שו"ת 
לו  שנכרת  מי  שכן  לחוד,  בטבילה  לו  שדי  הגיד  לו  שנכרת  למי  זה 

אלא  ערלה  לו  שיש  זה  משא"כ  כאשה,  הוא  והרי  ערל,  אינו  הגיד 

שמחמת סיבה צדדית מנוע הוא מלהסירה, דאינו בא לכלל ישראל 

בטבילה לבד. ואין לדמות זאת למי שמתו אחיו מחמת מילה דפטור 

מן המצוה בישראל, דלענין הגרות אין זו מצוה גרידא אלא מעיקר 

חלות הגרות, וכל שמנוע מלקיימה אף דהוי אונס לגביה, מ"מ אינו 

יכול להתגייר בלא מילה.

זאת  שתלה  ועיי"ש  ג(,  )סי'  יצחק  זכר  בשו"ת  כתב  אלו  כדברים 

לא,  או  מעכב  הגרות  מעשה  סדר  האם  הראשונים  במחלוקת 

חלק  היא  המילה  ע"כ  מעכב,  אינו  שהסדר  הרמב"ן  דלשיטת  ופי', 

הסכנה  מחמת  מלקיימה  שמנוע  אף  וא"כ  בפועל,  הגרות  ממעשה 

מעשה  שסדר  הרא"ה  לדעת  אבל  ישראל,  לקהל  לקבלו  אפשר  אי 

הגרות הוא לעיכובא, י"ל דלעולם המילה אינה חלק ממעשה הגרות, 

זה  וממילא  בידו,  ושרץ  שטובל  למי  דומה  בערלתו  שהטובל  אלא 

שגם אילו היה ישראל היה פטור מן המילה, אינו בכלל זה ושפיר יש 

לקבלו גם בלא מילה.

עוזר  חיים  הג"ר  אגרות  קובץ  ל(,  סי'  )ח"ב  פענח  צפנת  שו"ת  וע"ע 

גרוז'ינסקי )איגרת כו(, ובשו"ת הר צבי )יו"ד סי' רכ( שהאריכו בבאורה 

של הלכה זו.

"אונסא  בזה  לומר  שייך  האם  דן,  קמח(  סי'  )יו"ד  יציב  דברי  בשו"ת 

שאמרו  מה  כי  וכתב,  שנימול.  כמי  כך  ע"י  שיחשב  דעביד",  כמאן 

תלוי  שהעיקר  מצוות,  בקיום  דוקא  הוא  דעביד",  כמאן  "אונסא 

מעלה  קיומה  על  ונאנס  שמאחר  אמרו  דבזה  המצוה",  ב"מעשה 

עליו הכתוב כאילו עשאה, אבל במילת הגר שהעיקר אינו במעשה 

קודש,  ברית  באות  חתום  בתוצאותיה – שנעשה  אלא  המילה 

זו  ממילא אף שמחמת אונס בא היה הדבר מ"מ אינו שייך בברית 

עד שימול.

שנתגייר  בגר  דן  כט(  ס"ק  מילה  יששכר,  הבני  )לבעל  פיקודיך  דרך  בס' 

מחוייב  המילה – האם  מחמת  הראשונים  שנים  ומתו  עמו,  בניו  וג' 

לו  ואין  וכתב, דאף שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי  השלישי למול, 

יחס של אחווה עם אחיו, מ"מ כאן שהוא דבר שבטבע הגוף, המילה 

סכנה לו.

דרך  בס'  כתב  וכן  דורו,  מחכמי  אחד  בשם  שם  כא. אחיעזר 
פיקודיך )על מנין המצוות מצות מילה(. ובגדר ספק סכנה עיין בעיונים 

סי' לו, וע"ע שו"ת רבי עקיבא איגר )קמא סי' ס(, ושו"ת חתם סופר 

)יו"ד סי' שלח(.

כב. דרך פיקודיך )על מנין המצוות שם(.

היציאה  קודם  בניו  את  מל  שלא  רבינו  במשה  שמצינו  כג. כמו 
למדבר מחמת הסכנה שיש בדבר.

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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וכתבו הפוסקים, שדברים אלו אמורים רק במילת ישראל, אבל הגר מותר לימול גם כאשר מהווה הדבר 

סכנה בשבילוכד כל שאין זו סכנה ודאיתכה.

  להרדמה ט. הגורם  בסם  השימוש  כלליתכו.  הרדמה  השפעת  תחת  הגר  את  למול  שלא  להחמיר  יש 

מקומית בלבד מותר, אלא שנהגו שלא להשתמש בזה אלא במילת מבוגרים שהצער רבכז.

זמן המילה ואופן קיומה

  כתבו י. דברים  של  בשורשם  לטבילתוכח.  קודמת  הגר  מילת  שתהא  הוא  הגרות  סדר  מדיני 

הראשוניםכט, שהטובל כשהוא ערל הרי זה כטובל ושרץ בידו, ופירשו האחרונים, שעל ידי מעשה 

מתקדש  מכן  לאחר  שיטבול  ובטבילתו  ושיקוציהם,  העכו"ם  מטומאת  ומטהרו  גופו  מזכך  המילה 

בקדושת ישראל.

ולטבול  לשוב  עליו  למילתו  טבילתו  הקדים  ואם  הגרות,  בחלות  מעכב  זה  סדר  האם  הפוסקים  נחלקו 

אחר מעשה המילה לשם גרות, או שמא הסדר אינו אלא למצוה מן המובחר בעלמא. יש מן הראשונים 

שכתבו, שעליו לשוב ולטבול שנית אחר שיתרפא מן המילהל. ויש שכתבולא, שבדיעבד עלתה לו טבילתו 

בן  דין  בזה  דחלוק  נצבים(,  )פ'  יפות  פנים  בס'  ההפלאה  כד. כ"כ 
ישראל המצווה על שמירת נפשו מדין בן נח שמותר לו לסכן נפשו 

באופנים מסוימים )ועיין עוד בשו"ת התעוררות תשובה סי' קמג(. ובבאור 

הלכה זו וגדריה ראה בעיונים סי' לו.

כה. ראה עיונים שם.

כו. כמה חששות יש בדבר:

כשוטה  דינו  מרדים  חומר  השפעת  תחת  הנתון  שאדם  אפשר  א. 

זו,  במילה  מחויב  ואינו  גוי  הוא  הכי  דבלאו  י"ל  )מאידך  המצוות  מן  הפטור 

לא  למצוה,  לו  עולה  אינו  דעת  בן  שאינו  בזמן  הנעשה  מילה  ולומר שמעשה 

מצינו(.

ב. יש לדון, האם מילת הגר מדין שליחות היא, והיינו שהמוהל נעשה 

שליח של הגר למולו, וממילא יש לחוש שמינויו פוקע מחמת סילוק 

לגוי, על כרחך  דעתו של המשלח. או שמא, מאחר שאין שליחות 

דאין צריך תורת שליחות במילת הגר וא"צ לדעתו.

ג. עוד יש לדון בזה, למ"ד מצוות צריכות כוונה, האם צריך לכוונת 

הנימול או די בכוונת המל. )ראה מש"כ בזה בס' כורת הברית בנחל כורת 

סי' רסא ס"ק צ(.

)ח"ב סי' קמ(  יושר  ולענין הלכה בזה נחלקו הפוסקים, בשו"ת אמרי 

ממעשה  לנימול  הנגרם  שהצער  לומר  וצידד  בדבר,  להחמיר  כתב 

בי  מטו  יואב  דהחלקת  משמיה  מיהו  הוא,  המצוה  מגוף  המילה 

ז(,  סי'  ח"א  מועד  אוהל  בקונטרס  בשמו  שהובא  מה  )ראה  להקל  מדרשא 

וע"ע בשו"ת לב אריה )להגרא"ל גרוסנס, סי' יא(, ושו"ת פתחי שערים 

הגר"ח  הכריע  וכן  כללית,  בהרדמה  גם  בזה  שהקלו  ה(  ס"ק  ד  )סי' 

הסכנה  מחמת  לצורך  שלא  כללית  הרדמה  לאסור  שצידדו  )יש  קנייבסקי. 

הכרוכה בדבר(, וע"ע עיונים סי' כה.

כז. כן מוכח מתשובת האמרי יושר הנ"ל. מיהו יעויין שם שכתב 
לגר לסבול צער  לו  וראוי  לכך,  בימי אבותינו שנזדקקו  שלא מצינו 

המילה וכו' עיי"ש שהאריך. וע"ע שו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' קמז(.

עליו  "קיבל  איתא:  שם  ע"ב(,  )מז  ביבמות  הגמ'  סוגית  כח. ע"פ 
מיד".  אותו  נתרפא – טובלים  וכו',  מיד  אותו  מצוות – מלים  עול 

פסק  וכן  לטבילתו,  קודמת  הגר  שמילת  הראשונים  למדו  מכאן 

שרצו  יש  כ(.  סי'  עיונים  ראה  הדבר  ובטעם  א(.  סעי'  רסח  )סי'  בשו"ע 

להקדים  יש  במילה  שרק  ברית,  דם  להטפת  מילה  בין  בזה  לחלק 

שאין  ברית  דם  בהטפת  אבל  הטבילה,  למעשה  הערלה  הסרת  את 

מעכב  הסדר  היא – אין  בעלמא  מצוה  אלא  הערלה  הסרת  ענינה 

)זכר יצחק סי' א(.

כט. ריטב"א שם.

דבריו  הובאו  הרא"ה,  בשם  הרי"ף(  מדפי  ע"א  טז  )שם  ל. נימוק"י 
ברמ"א הנ"ל. ובבאור מחלוקת זו ראה עיונים שם.

לא. רמב"ן )יבמות מז ע"ב(, ומגיד משנה )הל' איסורי ביאה פי"ד הל' ה(, 
הובאו דבריהם ברמ"א )רסח סעי' א(.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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הראשונה לשם גרות וא"צ טבילה אחרתלב.

  ראה לעיל פרק ב שהליך הגרות והמילה בכלל יש לעשותו בפני בית דין, ועיי"ש שאם נימול שלא יא.

נוספים  פרטים  ועיי"ש  בריתלג.  דם  ולהטיף ממנו  לשוב  צריך  ולומר שאין  להקל  יש  דין  בית  בפני 

לענין זמן עריכת הברית.

קדימת מילת ישראל למילת הגר

  מוהל שנזדמנו לו שתי בריתות – מילת ישראל ומילת גר, יש לו להקדים את מילת הישראל למילת יב.

הגרלד. אמנם, אם התחיל כבר לעסוק במילת הגר, לא יניחנה מידו בכדי להקדים את מילת הישראל, 

ש"אין מעבירין על המצוות"לה.

דין הטפת דם ברית בגר שנתגייר כשהוא מהול

 גר שנתגייר כשהוא מהול, וכגון שנימול בגיותולו, או שנולד ללא ערלהלז, ובא עתה להתגייר, נחלקו  יג.

למילתו  טבילתו  שהקדים  במי  דן,  לה(  סי'  )יו"ד  כהן  מהר"י  בשו"ת 

או  גרות,  לשם  לימול  לו  מותר  האם  המילה,  במקום  בהרת  לו  ויש 

שמא כיון שב"באין כאחת" יעשה ישראל נכנס הוא בלאו דקציצת 

ישראל,  במילת  שמצינו  כמו  זה  איסור  דוחה  אינה  ומילתו  בהרת, 

כיון שאינה מילה המחוייבת. ועיי"ש דמסיק להקל.

לב. רמ"א שם, ובש"ך )ס"ק ב( החמיר להצריכו טבילה.

בגיותו  לג. דבלאו הכי לדעת רבים מן הפוסקים מילה שנעשתה 
לשם מצוה עולה לו לשם גרות וא"צ הטפה, הארכתי בזה להלן.

לד. וזאת משני טעמים:

א. מילת הישראל מחוייבת ומילת הגר נתונה לבחירתו של הגר.

ב. כאשר מילתו של הישראל נעשית בזמנה קודמת היא למילת הגר 

דחשיבא שלא בזמנה )שהרי גם הפוסקים שחלקו בזה וסברו דמילה שלא 

עובר  בזמנה  שלא  שבמילה  משום  הוא  טעמם  בזמנה,  למילה  קודמת  בזמנה 

באיסור כרת בכל רגע, וסברא זו אינה שייכת במילת הגר, וראה בכל זה בעיונים 

סי' לה(. וביותר, דבמילת הגר ליתא לדין זריזין מקדימין כיון שאינה 

מחוייבת, ואילו במילת ישראל הזריז נשכר.

לה. טעם הדברים, דדין אין מעבירין על המצוות הוא מדאורייתא, 
כה(.  סי'  או"ח  יוסף  בית  )עיין  מדרבנן  אלא  אינו  קודם  תדיר  דין  ואילו 

והנה, ברמ"א )סו"ס תרפד( כתב, בשבת ראש חודש טבת שקוראים 

קריאת  קורא  הבעל  הקדים  שאם  וחנוכה,  ר"ח  ספרים – שבת  בג' 

בשל  ולקרות  קריאתו  באמצע  לפסוק  עליו  ר"ח  לקריאת  חנוכה 

מדבריו  לדקדק  אין  ומ"מ  קודם.  תדיר  תדיר  ושאינו  דתדיר  ר"ח, 

דדין תדיר קודם עדיף על דין אין מעבירין על המצוות, דהכא שאני, 

ודומה הדבר למה שאמרו גבי תפילין, שאם הקדים ופגע בשל ראש 

תחילה, מעביר עליו כדי לקיים את המצווה כצורתה, כ"כ שם מג"א 

אחת  מצוה  כולה  התורה  דקריאת  למד  )וכנראה  אבודרהם  בשם 

ואין אלו שני חיובים נפרדים(.  היא שנתנו לה חכמים סדר מסוים, 

כיון  מ"מ  קודם,  שתדיר  דאף  וכתב,  בזה  עליו  הט"ז שם חלק  ואכן 

המצוה  את  ולהקדים  עליה  להעביר  לו  אין  שוב  במצוה  שהתחיל 

החשובה הימנה.

בזה  מודה  הרמ"א  דאף  יא(,  סי'  או"ח  )תנינא  ביהודה  בנודע  ויעויין 

לסברת הט"ז, אלא שלשיטתו חנוכה שאני, וזאת ע"פ סוגית הגמ' 

אינה  זו  בשבת  חנוכה  של  שקריאה  נתבאר  שם  ע"ב(,  )כט  במגילה 

חודש  ראש  בשל  לקרות  צריך  היה  דדינא  מעיקרא  אלא  עיקר, 

זו לכאורה  וא"כ כאן דלא שייכא סברא  וקריאת חנוכה טפלה לה. 

בזמנה  במילה  דוקא  דזהו  אמת,  )הן  הט"ז.  לסברת  הרמ"א  יודה 

אבל  למצוות,  מקדימין  זריזין  משום  רק  הוא  להקדימה  דהטעם 

שעובר  בזה  לחוש  שיש  אברהם  הדבר  לדעת  בזמנה  שלא  במילה 

הפוסקים  מדברי  ראיה  כל  אין  המצוה,  מן  שנמנע  רגע  בכל  בכרת 

אלו לומר שאינו מחוייב להניח מצוה זו שהתחיל בה(.

י"ל, דכיון שמילת הגר אינה מצוה שלימה, דאינו בא לכלל  מאידך 

המצוות",  על  מעבירין  "אין  דין  בזה  שייך  לא  שיטבול,  עד  ישראל 

וצ"ע.

לו. שו"ע סעי' א.

לז. הוספת הרמ"א שם. ועיין רא"ש שבת )פי"ט סי' ה( שסבר לחלק 
דבריו  מסקנת  אולם  בגיותו,  שנימול  לזה  מהול  שנולד  גר  בין  בזה 

דבכל גווני צריך הטפת דם ברית.

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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ומנוע הוא מלקיים מצות מילה אעפ"כ צריך  הפוסקים בדינו: יש אומריםלח, שאף שמשולל הוא ערלה 

אינו  ערלה  לו  שאין  אומריםמ, שכל  ויש  גרות.  לשם  לבד  בטבילה  לו  די  ולא  בריתלט,  דם  ממנו  להטיף 

בתורת מצות מילה ודי לו בטבילה לבד.

ברית,  דם  בהטפת  לזה  די  ולא  גמור  מילה  מעשה  מחייב  הגרות  שהליך  שנקטמא,  יש  זאת  לעומת 

להלכה  גרותמב.  לשם  כמילה  הדבר  לו  יחשב  לא  ברית  דם  יטיף  אם  וגם  תקנה,  לו  אין  זה  גר  ולדבריו 

זו כמילה  לו הטפה  ומועילה  )רסח סעי' א( כדעה ראשונה שצריך להטיף ממנו דם ברית,  פסק בשו"ע 

גרות. לשם 

לח. רי"ף )שבת נד ע"א מדפי הרי"ף(, וברא"ש שם )סי' ה( שכן מנהג 
העולם. וכ"כ הרמב"ם )הל' מילה פ"א הל' ז(, בעל הלכות גדולות )הל' 

מילה כג ד(, וסמ"ג )לאוין קטז(.

רוב הראשונים  נחלקו הפוסקים, דעת  זו  לט. בגדרה של מצוה 
שו"ת  יג(,  ס"ק  ב  )מצוה  חינוך  מנחת  עיין  היא,  דאורייתא  שמצוה 

שנקטו  ויש  קנב(.  )סי'  פענח  ובצפנת  לו(,  סי'  )או"ח  יצחק  בית 

הרמב"ם,  בדעת  שם  חינוך  במנחת  כ"כ  מדרבנן,  אלא  שאינה 

אמנם  שם(.  )יבמות  אורה  ובקרן  ע"א(,  )עב  ביבמות  שלמה  של  ים 

שלשיטתו  בפשיטות  נקט  הנ"ל  הרמב"ם  דברי  על  ספר  בקרית 

גם אם מצוה דרבנן היא מברכים על  ומ"מ  מצוה דאורייתא היא. 

בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה  דרבנן,  שחיובם  מצוות  כשאר  זו  הטפה 

כז(. סי'  )ח"ג  אחיעזר 

מ. תוס' )שבת קלה ע"א, וביבמות מו ע"ב( בשם רבינו חננאל. שורשה 
של מחלוקת זו היא בסוגית הגמ' בשבת )קלה ע"א( שם איתא: "ת"ר: 

ערלתו ודאי דוחה את השבת וכו', ולא נולד מהול דוחה את השבת, 

שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים 

ובית הלל  בית שמאי  נחלקו  בן אלעזר: לא  אינו צריך. א"ר שמעון 

על הנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית, מפני שערלה 

מהול – שבית  כשהוא  שנתגייר  גר  על  נחלקו  מה  על  היא.  כבושה 

שמאי אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים אין 

בית  שלשיטת  משמע  אלו  מדברים  ברית".  דם  ממנו  להטיף  צריך 

הלל גר שנתגייר כשהוא מהול א"צ הטפה.

שנתגייר  גר  האם  הלל,  בית  בשיטת  היא  דתנאי  דפלוגתא  נמצא 

הי  היא  הראשונים  ומחלוקת  ברית,  דם  הטפת  צריך  מהול  כשהוא 

מינייהו עיקר, עיי"ש בתוס' באורך.

רבינו  דברי  בהבנת  ע"א(  )קלה  בשבת  ור"ן  רשב"א  מא. רמב"ן, 
כתב  נימול,  היה  וז"ל:  סי' רסח(,  )ריש  הטור  בדבריו  למד  וכן  חננאל, 

איגייר  דהא  בקהל  ונכנסים  נימולים  בניו  אבל  תקנה,  לו  שאין  ר"ח 

בטבילה, וכגר חשיב להכשיר זרעו, אבל לא הוא".

בניו  באו  ואם  כגוי,  שדינו  דלמדו  מבואר  הפוסקים  מב. מדברי 
להתגייר צריכים גרות גמורה, אלא שאם נולדו לו מישראלית עדיף 

דינם מן הגר בכמה ענינים:

א. הב"ח )ריש סי' רסח( פי' דנפק"מ בזה דבניו כשרים להנשא לכהונה, 

ואינם נחשבים כולד הנכרי הנולד לו מישראל שנפגמו לכהונה )עיי"ש 

בט"ז דתמה ע"ד דלעולם אזלינן בזה בתר האם(.

ב. בפרישה פי' דנפק"מ אם הוליד בכור מכהנת שאינו חייב בפדיון, 

הכהונה  מן  אמו  דנתחללה  משום  שחייב  הגוי  מן  בנולד  משא"כ 

מחמת ביאת הגוי )שו"ע יו"ד סי' שה סעי' יח(.

ג. בט"ז פי', דנפק"מ דאין לקרותו בר ארמאי, עיי"ש.

בבאור  לחדש  כתב  קמניצקי(  יעקב  )להג"ר  ליעקב  אמת  בס'  מיהו,  ד. 

שיטה זו, דלעולם טבילה זו שטובל עתה לשם גרות נחשבת כטבילת 

גרות, וזאת על אף שמשולל הוא את היכולת לבוא בקהל ה' משום 

שאינו בתורת מילה, ונפקא מינה בזה, לענין בניו המתיחסים אחריו, 

להם  ודי  כטבולים,  להחשב  אביהם  שטבל  זו  טבילה  להם  שעלתה 

במילה לבד לשם גרות.

כישראל  נחשבות  זה  גר  של  שבנותיו  דאפשר  לפי"ז,  שדן  ועיי"ש 

לכל דבר ואינן צריכות גיור כלל, כיון שאינן מחוסרות מילה.

גרות  נימול לשם  נכרי שטבל או  גדול השמיענו בזה, שכל  וחידוש 

אף שלא השלים את תהליך הגרות, ודינו כגוי לכל דבר, עולה טבילה 

או מילה זו גם לבניו ואינם צריכים לטבול שנית לשם גרות, וכנראה 

ישראל  נעשה  טבל  ולא  שמל  שגר  הפוסקים  דברי  על  דבריו  ייסד 

כו  סי'  עיונים  ראה  בזה  אחר  )באופן  יא.  פרק  להלן  בזה  ראה  במקצת, 

בהערה משמיה דהגרי"ד סולובייציק(.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר



הלכות  גרים��

  אף שגר שנתגייר כשהוא מהול צריך הטפת דם ברית לשם גרות, כתבו הפוסקים שאין מברכים על יד.

הטפה זומג, ויש חולקים, ולשיטתםמד מברכים על כך "להטיף דם מן הגרים".

  כיון שהלכה זו לענין גר שנתגייר כשהוא מהול האם צריך הטפת דם ברית או לא נתונה במחלוקת טו.

זו  הרי   – ברית  דם  קודם שהטיף  גרות  קידש אשה אחר שטבל לשם  יש שכתב, שאם  הראשונים, 

ספק מקודשת ואינה מותרת בלא גטמה.

  גר שנימול לשם גרות וחזר לסורו קודם הטבילה, ולאחר זמן שב ובא להסתופף בחצרות בית ה', יש טז.

לצדד לפוטרו מהטפת דם ברית ודי לו בטבילה לבדמו.

ו(. ובהבנת  )פ"ג הל'  מג. שו"ע שם ע"פ דברי הרמב"ם בהל' מילה 
דבריו נחלקו האחרונים, האם חשש לדעת הסוברים שגר שנתגייר 

כשהוא מהול א"צ הטפה וספק ברכות להקל, או שמא אף שהכריע 

מטעמים  כך  על  מברכים  שאין  סבר  ודאי  בתורת  בהטפה  לחייבו 

ג(,  )סי'  יצחק  זכר  שו"ת  א(,  )ס"ק  הש"ך  בזה  מש"כ  ראה  אחרים, 

הגר"ח בחידושיו )הל' שחיטה( ובעיונים סי' כו.

במשכנות יעקב )יו"ד סי' סג( נקט בפשיטות, שאף אם חובת ההטפה 

על  ברכה  חכמים  תיקנו  דלא  עליה,  מברכים  אין  היא  ודאי  מתורת 

בלשונו  כדבריו  שדקדקו  האחרונים  מן  יש  ואכן,  ההטפה.  מצות 

של הרמב"ם שם, דלענין קטן הנולד מהול שצריך הטפת דם ברית 

כתב הרמב"ם: "אין צריך ברכה", ואילו לענין מילת אנדרוגינוס כתב 

מהותה  מעצם  אנדרוגינוס  דמילת  והיינו,  מילתו",  על  מברכין  "אין 

מחוייבת בברכה אלא שמחמת הספק דלמא נקבה הוא אין מברכים, 

אבל הטפת דם ברית מעצם מהותה "אינה צריכה ברכה", דמתחילה 

שהארכנו  שם  בעיונים  וראה  זו,  מצוה  על  ברכה  חכמים  תיקנו  לא 

לבאר האם הטפת דם ברית משום לתא דמצות מילה היא או מצוה 

בפני עצמה, ואפשר דתליא בהא.

מדפי  ע"א  )נד  שם  בר"ן  דבריו  הובאו  ע"א(,  קלה  )שבת  מד. רמב"ן 
מחלוקתם  ובבאור  שכט(.  סי'  )ח"א  הרשב"א  בתשובות  וכ"כ  הרי"ף(, 

ראה עיונים שם.

ע"פ  בזה  וטעמו  ד(.  סי'  ח"ג  )אבהע"ז  משה  אגרות  מה. שו"ת 
המחלוקת הנ"ל, דשמא הלכה כדעת הסוברים שאינו צריך הטפה. 

)ונראה דדבריו אלו הן רק לשיטת המפרשים שהסיבה לכך שאין מברכים על 

ההטפה היא משום שגם הרמב"ם ושו"ע לא הכריעו בזה בתורת ודאי, וממילא 

לענין ספק קידושין יש להחמיר, אבל לסברת המפרשים שמעולם לא נתקנה 

ברכה על הטפת דם ברית, נמצא שחיובו בהטפה מתורת ודאי הוא, וא"כ כבר 

הוכרע הספק עפ"ד הרמב"ם ומהיכי תיתי לחוש בזה לדעת הראשונים שנדחו 

מהלכה, אי לאו משום חומרא דאשת איש(.

שנימול  שגר  והמאירי  הרמב"ם  מדברי  פרקין  ריש  לעיל  מו. עיין 

לשוב  צריך  ואינו  גרות,  לשם  זו  מילה  לו  עולה  מצוה  לשם  בגיותו 

דברי  שם  שפי'  האחרונים  מן  שיש  אף  והנה,  ברית.  דם  ולהטיף 

הרמב"ם באופן אחר, ולדבריהם כיון שנעשתה המילה לשם מצוה 

בעלמא ולא לשם גרות אין לה כל תוקף, נראה לומר דהכא שאני, 

וכמו שיתבאר.

דהנה, בטעם מה שפסלו מילה זו שנעשתה בגיותו לשם מצוה מצינו 

שני דרכים בדברי האחרונים:

פרקין(  ריש  לעיל  הובא  ש,  וסי'  א  סי'  )יו"ד  בתשובותיו  סופר  החתם  א. 

ולא די בכך  כתב, שמילה הנעשית לגרות צריך שתעשה "לשמה", 

סבור  היה  שאם  כתב  זה  )ע"פ  בעלמא.  מצוה  לשם  בכוונה  שנעשתה 

המוהל שעוסק הוא במילת ישראל ולאחר מכן נודע לו שהיה זה גר לא עלתה 

לו מילה זו(, והסכימו עמו בזה רבים האחרונים הובאו דבריהם לעיל 

ריש פרקין בהערה.

דין  שאין  נקבל  אם  דאף  כתב,  ז(  סי'  ח"א  )יו"ד  משה  באגרות  ב. 

בנכרי,  שייכת  אינה  מילה  שמצות  כיון  מ"מ  הגר,  במילת  "לשמה" 

כמעשה  הדבר  נחשב  ולא  ממש,  בה  אין  מצוה  לשם  למול  כוונתו 

של מילת מצוה.

האחרונים  מדברי  שהרי  דידן,  בנידון  להקל  יש  אלו  דרכים  ולשני 

)לאג"מ(, או  הנ"ל נראה שאילולי שאין משמעות למצות מילה בגוי 

כו"ע מודו שאין כל חסרון  )לחת"ס(,  דין "לשמה" במילת הגר  שיש 

תורה  עול  עליו  לקבל  כוונתו  היתה  לא  המילה  מעשה  שבעת  בכך 

אלא  וכדין  כדת  גרות  לשם  המילה  שנעשתה  כאן  וא"כ  ומצוות, 

ואינו  זו  מילה  לו  שמועילה  ולומר  להקל  יש  בו,  חזר  מכן  שלאחר 

צריך לחזור ולהטיף דם ברית.

החתם  על  שחלקו  האחרונים  מן  שיש  לעיל  דנתבאר  להא  ובפרט 

סופר בזה, ולדבריהם אף אם בעת מעשה המילה היה המוהל סבור 

שהנימול ישראל אין בכך חסרון ועולה לו מילה זו לשם גרות. וראה 

מש"כ בזה במנחת חינוך )מצוה ב( גבי קטן שהגדיל ומחה ועתה רוצה 

לחזור בו, דאינו צריך לשוב ולהטיף דם ברית, ושמא יש לחלק.

וראיתי כדברינו בשו"ת מאזניים למשפט להגר"ז סורוצקין )סי' כא(, 

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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אופן עשיית הטפת דם הברית וזמנה

  הטפת דם הברית נעשית ע"י ששורט מעטמז או נוקב את הבשר עד שיצא ממנו דםמח. ולענין המקום יז.

הראוי להטפת הדם נחלקו הדעות, דעת רוב הפוסקיםמט שיש לעשותה במקום חיבור העטרה עם 

הגיד, ויש שכתבונ לעשותה בראש העטרה במקום הערלה. כדי לצאת ידי כל השיטות נהגו רבים לשרוט 

בשתי המקומות – גם בבשר העטרה וגם במקום חיבורה עם הגידנא, ויש שנהגו לעשות שריטה ארוכה 

שב  מכן  ולאחר  טבילתו  קודם  לסורו  שחזר  שגר  בפשיטות  דנקט 

אינו צריך הטפת דם ברית, ויישב עפ"ז את קושית האחרונים היאך 

דהיות  וכתב,  לסורו,  יחזור  שמא  חששו  ולא  גר  מילת  על  מברכים 

ומילה זו שנעשתה עתה לא בטלה לגמרי, ויש בה נפק"מ לענין שאם 

יחזור ויתגייר ביום מן הימים אינו צריך הטפה, אין זו ברכה לבטלה. 

)ועיי"ש עוד שיישב קושיא זו באופנים נוספים(, וכדבריו הובא בס' אוהל 

אברהם )קידושין כט ע"ב( משמיה דהגר"מ שולמן זצ"ל עיי"ש. )ומ"מ 

לענין מילת גר קטן שיכול למחות לכשיגדיל – ראה בס' דרך פיקודיך הל' מילה 

ס"ק ל דצידד לומר שאין מברכין(.

שנולד  קטן  של  בדינו  לדון  האריך  ג(  סעי'  קנד  )יו"ד  מז. בחזו"א 
כשהוא מהול שיש להטיף לו דם ברית, היאך נעשה הדבר ובאיזה 

מקום בבשר, וציין לדברי האור זרוע שכתב, דלא מצינו למי שיודע 

דין  שלקיום  מדבריו  שלמד  ויעויי"ש  כהלכה.  הברית  דם  להטיף 

הטפת דם הברית לא די בשריטה בעלמא, דלזה אין צריך בקיאות 

יתירה, אלא אופן קיום ההטפה הוא שקולף מעט את העור שע"ג 

העטרה כדי לגלותה.

בדברי  אופנים  שני  מצינו  ברית  דם  הטפת  דין  דבגדר  בזה,  וטעמו 

ממקום  דם  להוציא  היא  עצמה  בפני  שמצוה  שפי'  יש  האחרונים, 

וסבר  עומדת.  מילה  במקום  זו  הטפה  שמצות  שלמדו  ויש  המילה, 

די  לא  עומדת,  מילה  במקום  שההטפה  זו  דלהבנה  זרוע,  האור 

)בקטן  בבשר  כבושה  ערלתו  שתשאר  יתכן  דלא  בעלמא,  בשריטה 

יש  אלא  לחודא,  הדם  הטפת  מחמת  שנימול  ויחשב  מהול(  שנולד 

לקלוף את עור הערלה כעשיית ברית ממש.

)וכבר הארכנו בזה בעיונים סי' כו, דלכאורה דבריו אלו יתיישבו רק 

למ"ד דחובת ההטפה משום ערלה כבושה היא, שע"י קילוף העור 

בגר  גם  הטפה  דמחייב  למאן  אבל  כבושה,  ערלה  אותה  את  מסיר 

שנימול בגיותו, אין טעם לכאורה לקלוף את העור, שהרי ערלתו כבר 

הוסרה ממנו בשלימות, עיי"ש(. אלא דיעויין שם שציין שהפוסקים 

אריכות  וראה  בעלמא,  בשריטה  שדי  ונקטו  בזה,  עליו  חלקו  כולם 

דברים בזה בעיונים שם.

מח. בחזון איש שם כתב שדי בכך שהדם נצרר תחת העור, אולם 
מנהג המוהלים להוציא דם בפועל, כיון שאין אנו בקיאים כ"כ אימתי 

נצרר הדם ואימתי אינו אלא אודם בעלמא )בריתי יצחק עמ' שי(.

יג(,  )ס"ק  הברית  כורת  ה(,  סעי'  רסג  )סי'  ושלום  חיים  אות  מט. ס' 
שו"ת אבני נזר )יו"ד סי' שלד(, וכן הורה הגרי"א הענקין )קובץ הפרדס 

תשכג(. ועיי"ש שהעידו שכן היה המנהג בכל הדורות.

כדבריהם אלו משמע מלשון האור זרוע )סו"ס צט( שכתב: "אמרתי 

מילה  בחתיכת  הגויה  מראש  שריטה  כעין  בעלמא  דם  להטיף 

חיתוך  במקום  הוא  ההטפה  שמקום  הרי  הגויה",  בראש  שחותכים 

הוא,  בזה  וטעמם  עיי"ש.  ולמטה,  העטרה  בגבול  שהוא  הערלה 

דעיקר חובת ההטפה היא להטיף ממנו את הדם הרגיל לצאת בעת 

קיום מצות המילה, ובעת עשיית המילה כיון שהערלה אינה מחוברת 

ממש בבשר עיקר הדם היוצא הוא ממקום חיבור הערלה והגיד.

נ. בחזו"א שם כתב, שהמטיף דם למעלה מן העטרה הרי הוא כמי 
העטרה  במקום  להטיף  שיש  דבריו  וכוונת  האצבע,  מן  דם  שמטיף 

זרוע  אור  בדברי  דבריו  שתלה  שם  בחזו"א  דיעויין  וצ"ע,  עצמה. 

בהערה  שנתבאר  וכמו  להיפך  להדיא  משמע  האו"ז  ומדברי  הנ"ל, 

קודמת.

זו בפני  וראה בס' בריתי יצחק )עמ' שב( שכתב שכבר הציע קושיא 

בעל הקהילות יעקב, והשיב לו, כי אף שמדברי אור זרוע אלו נראה 

שלא כחזון איש, מ"מ מתשובתו שם בסי' צז נראה כחזו"א, דכתב 

גר  "וסריס  וז"ל:  יב(  סי'  ה  )שער  צדק  שערי  הגאונים  תשובת  בשם 

היכי  ברית  דדם  משום  ברית,  דם  ממנו  להטיף  צריך  אין  שמגייר 

הוי, בערלה בגובהה של עטרה". ע"כ. מכאן דקדק החזו"א שמקום 

לפלפל  שהאריך  )ועיי"ש  עצמה  העטרה  ראש  במקום  הוא  ההטפה 

בראיה זו(.

והנה, בסידור היעב"ץ )הל' מילה אות כ( נראה בזה כשיטת חזון איש, 

שכתב: "נולד מהול מטיף ממנו דם ברית בנחת בעור העטרה בזמנו 

עיניו  ובמראה  היד  במישוש  יפה  יבדוק  ברית  דם  וכשמטיף  וכו', 

שמא ערלה כבושה היא וכו'". וכ"כ בס' דרך החיים: "ונולד כשהוא 

מהול צריך להטיף ממנו דם ברית בעור העטרה". ומשמעות דבריהם 

שמקום ההטפה הוא בעטרה עצמה.

והגרש"ז  אלישיב  הגרי"ש  בשם  בסופו  הברית  אוצר  נא. ס' 
אויערבך, שכן היה המנהג בירושלים.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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אולם  במנהגם,  להם  נהגו – הנח  שכך  שבמקום  )ונראה  הגיד.  עם  חיבורה  למקום  עד  העטרה  מבשר 

במקום שלא נהגו כן אין ראוי לנהוג כך, שנמצא חובל בחבירו והרי זו חומרא הבאה לידי קולא(נב.

 הטפת דם הברית בגר שנתגייר כשהוא מהול דינה כמילה שאינה נעשית אלא ביום ולא בלילהנג. יח.

  שנתגייר יט. לגר  ברית  דם  הטפת  גם  דיינים,  שלושה  של  דין  בית  בפני  נעשים  הגר  עניני  וכל  הואיל 

כשהוא מהול יש לעשותה בפני בית דין, ויש שהקלו בדברנד. ומכל מקום, לענין הטפת דם הברית 

הסכמת הפוסקים שלכולי עלמא אין חובה להקדים את ההטפה לטבילהנה.

גר שנימול על ידי גוי או אשה

  אם כ. אכן,  מצוותנו.  לכלל  שהגיע  גדול  ישראל  ידי  על  לכתחילה  נעשית  ובגר  בישראל  מילה  מצות 

נימול על ידי אשה או קטןנז מילתו כשרה בדיעבדנח. לפיכך, כאשר אין בנמצא ישראל גדול היודע 

נב. ראה מש"כ בזה עוד בשו"ת תשובות והנהגות )ח"א סי' תרטו(, 
ומ"מ  ירושלים שהיו עושים בשני המקומות  ציין למנהג  דבתחילה 

מסקנת דבריו לעשות זאת בחוט הסובב וכתב דבזה יצא ידי כולם.

נג. פלוגתא דתנאי היא ביבמות )עב ע"א(, ולהלכה נקטו הפוסקים 
אלא  שאינה  גמורה  למילה  ברית  דם  הטפת  בין  בזה  לחלק  שאין 

ח, דהמל  פ"א הל'  וברמב"ם הל' מילה  סי' רסב,  ריש  ושו"ע  )ראה טור  ביום. 

בלילה צריך לחזור ולהטיף דם ברית, ולכאורה קשיא, אם הטפת דם ברית זמנה 

בין ביום בין בלילה, כבר יצא ידי חובה זו במילה שנימול בלילה, ועיי"ש בכסף 

משנה שכן היא נמי שיטת הרא"ש והרי"ף(.

כדברים אלו מטו משמיה דהגר"ח מבריסק שלמד כן מדברי התוס' 

אשה  למעט  הכתוב  הוצרך  מה  מפני  שהקשו,  ע"א(,  )כט  בקידושין 

גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  דהויא  ליה  תיפוק  מילה,  מצות  מחובת 

להם  היה  ברית,  דם  להטפת  גמורה  מילה  בין  בזה  לחלק  יש  ואם 

לתרץ דס"ד דגמ' היה לחייבה במילה משום מצות הטפת דם ברית 

דאף  מוכח,  וע"כ  זמן,  לה  קבוע  ולא  מילה  למצות  קיום  בה  שיש 

ולא  ביום  אלא  נוהגת  אינה  ברית  דם  שהטפת  להלכה  ס"ל  התוס' 

זו וסברת רבי שמעון בן אלעזר עיין רש"ש  בלילה. בבאור פלוגתא 

שם, ובעיונים סי' כו.

ההטפה  דין  האם  האחרונים  שנסתפקו  כו  סי'  עיונים  נד. ראה 
ובשו"ת  לכתחילה,  בי"ד  בפני  למול  שהצריכוהו  למילה  בזה  שווה 

לב אריה להג"ר אריה ליב גרוסנס )סי' י( הכריע ע"פ הפוסקים הנ"ל 

שדינה בזה כמילה לכל דבר.

בישוב  האריך  )מועד(  קמינצקי  להגר"י  ליעקב  אמת  בשו"ת  אמנם, 

סתירת הרמ"א )סי' רסב(, דלענין מילה הנעשית בלילה פסק שצריך 

)עיין  הטפה  צריך  דאין  כתב  ח'  תוך  בנימול  ואילו  ברית,  דם  הטפת 

מצוה  ברית  דם  הטפת  דין  דלעולם  וכתב,  שם(,  הש"ך  בזה  מש"כ 

בגיותו חייב  גר שנימול  )שהרי  קיום למצות המילה  ואינה  בעלמא היא 

בהטפה אף שמחוסר הוא ערלה ואינו בתורת מצות מילה, והארכנו בזה בעיונים 

מ"מ  כלום,  אינה  ח'  תוך  דמילה  דאף  הרמ"א,  סבר  ולפיכך  שם(, 

לקיום מצות ההטפה אין קפידא בדבר, ומ"מ סבר דכיון שהוסמכה 

מצות הטפת דם ברית למצות המילה צריך לעשותה ביום, שכשם 

שהמילה ממצוות היום היא ולא הלילה, כך גם ההטפה.

מעיקר  אינו  דוקא  השמיני  ביום  מילה  דדין  י"ל,  הדברים  ובבאור 

צורת קיום המצוה, אלא אחד מפרטי הלכותיה, אבל הלכה זו למול 

ביום, מעצם צורת המצוה היא, שכן מצינו במצוות רבות הנוהגות 

וכדו',  שופר  דאמר,  מאן  לחד  תפילין  לולב,  כגון  בלילה,  ולא  ביום 

שהאריך  עוד  ועיי"ש  ודו"ק.  וההטפה  המילה  לענין  ה"ה  וממילא 

להוכיח דבריו מסוגיות הש"ס ודברי הפוסקים. ולדבריו נראה פשוט 

דא"צ שתעשה ההטפה בפני בית דין.

נה. שו"ת זכר יצחק )סי' א(. ועיי"ש שדקדק כן מלשון הרמב"ם )הל' 
מילה פ"א הל' ז( שכתב: גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה, 

ואם מל כשהיה עכו"ם צריך להטיף ממנו דם ברית ביום שנתגייר". 

יש  גמורה  מילה  שרק  ואמר  בלשונו  הרמב"ם  חילק  להדיא  הרי 

להקדים לטבילה, אבל לענין הטפת דם ברית די בכך שתהא נעשית 

למש"כ  היטב  הדברים  )ויתיישבו  הטבילה.  אחר  שנתגייר – אפי'  ביום 

הריטב"א, דהטעם שיש להקדים מילה לטבילה בכדי "שלא יהא כטובל ושרץ 

נימול  אינה אלא כשטומאת הערלה על בשרו, אבל כשכבר  זו  בידו", דסברא 

בגיותו אלא שמחוסר הוא מעשה הטפה לא שייכא האי סברא(.

הרמב"ם  הרי"ף(,  מדפי  ע"א  נו  )שבת  הרי"ף  דברי  ע"פ  שם  נו. שו"ע 
)שם(, והרא"ש )שם סי' יא(.

נז. ועיין להלן סעי' כג לדעת הסוברים דמילת הגר צריך שתעשה 
"לשמה".

איתא:  שם  ע"א(  )כז  בע"ז  הגמ'  בסוגית  הוא  הדברים  נח. יסוד 

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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למול, ואף לא יגיע בזמן הקרוב, יש לסמוך למול ע"י אשה או קטן, אלא שבמקרה זה יש להעדיף ולקיים 

את מעשה המילה על ידי ישראל קטן מלמול ע"י אשהנט.

 אין מלין על ידי גויס. כא.

  שצריך כב. אומריםסג  ויש  זוסב,  במילה  חובתו  ידי  יצא  שבדיעבד  אומריםסא  גוי – יש  ידי  על  הנימול 

לחזור  צריך  שאין  פסק  ערוךסד  בשולחן  הדעות:  בזה  נחלקו  הלכה  לענין  ברית.  דם  ממנו  להטיף 

ולהטיף דם ברית, ואילו הרמ"א נקט בזה לעיקר כדעת המחמירים.

  יש שכתבו לחלק בזה בין מילת ישראל למילת הגרסה, ולשיטתם גם המקילים בזה לא הקלו אלא כג.

במילת ישראל, אבל במילת הגר יודו הכל שמילת הגוי פסולה וצריך להטיף ממנו דם ברית.

  כיון שטרם שסיים כד. או שמא  גרות,  לשם  עצמו  את  למול  רשאי  הגר  האם  הפוסקים  דנו  זה  פי  על 

את הליך הגרות ודינו כגוי נחשב הדבר שנימול על ידי גוי ומילתו פסולה. ולענין הלכה בזה נקטו 

יש מן האחרונים שכתבו להקלסו. ויש שחילקו בזה, ולשיטתםסז רק גר שהקדים טבילתו למילתו )שלא 

בגוי שהיא פסולה, דרו בר פפא משמיה דרב  "איתמר מנין למילה 

)שם  אמר:  יוחנן  רבי  תשמור,  בריתי  את  ואתה  ט(  יז  )בראשית  אמר: 

יז יג( המול ימול – המל ימול. מאי בינייהו, ערבי מהול וגבנוני מהול 

איכא בינייהו, מאן דאמר המול ימול איכא, ומ"ד את בריתי תשמור 

– ליכא וכו', אלא איכא בינייהו אשה, למ"ד ואתה את בריתי תשמור 

איכא,  ימול  המל  דאמר  ולמאן  היא,  מילה  בת  לאו  דאשה  ליכא, 

דאיתתא כמאן דמהילא דמיא". ע"כ. הרי שאשה כשרה למול, וכן 

כתב הרמב"ם בהל' מילה )פ"ב ה"א( ובטור ושו"ע )ריש סי' רסד(.

ידי  על  המילה  שתעשה  טפי  דעדיף  וטעמו,  שם.  יוסף  נט. בית 
)וראה  הימנה.  שמופקעת  אשה  ידי  על  ולא  זו  מצוה  שבתורת  מי 

שם  הרמ"א  ציין  וכן  כלל,  תמול  לא  שאשה  מדבריו  שמשמע  עג,  סי'  בו  בכל 

מדברי המרדכי והסמ"ק, ובבית יוסף שם דחק בדבריהם דהיינו לכתחילה, אבל 

בדיעבד כו"ע יודו שמילתה כשרה, שכן מוכח בסוגית הגמ' הנ"ל(.

ס. ע"פ סוגית הגמ' שם ודברי הפוסקים הנ"ל.

סא. רמב"ם שם, הובאו דבריו בטור )ריש סי' רסד(.

סב. מדברי הכסף משנה שם נראה דהרמב"ם ספוקי מספקא ליה 
האם מילת הגוי כשרה בדיעבד או לא, ומספק פטרו מהטפה. ודבריו 

ולהצריכו  להחמיר  לן  והוי  הוא  דאוריתא  ספיקא  דהא  צ"ב,  אלו 

של  שטעמו  דנקט  נראה  יוסף  בבית  מדברי  ואכן  הספק.  מן  הטפה 

ולפיכך  "לשמה",  המילה  שתעשה  צריך  שאין  הוא  בזה  הרמב"ם 

מילה כשרה היא בתורת ודאי.

סג. טור שם בשם ספר המצוות.

סד. ריש סי' רסד.

סה. וזאת ע"פ דברי האחרונים דלעיל )סעי' א בהערה( דסברי, דאף 
שבמילת ישראל א"צ שתעשה "לשמה", מילת הגר שכל תוכנה הוא 

וראה בעיונים  ידה לקהל ישראל לכו"ע בעינן "לשמה".  שנכנס על 

בענין  הראשונים  שיטות  בביאור  הרבה  שהארכנו  כז  וסי'  כא  סי' 

זה, וע"ע בחידושי הגר"ח הלוי )הל' תפילין פ"א( דגוי מופקע מעשייה 

לשמה, ואפי' היתה כוונתו לשם תפילין לא מהני.

סו. עיין רמב"ן עה"ת )סוף פ' לך לך(, ובס' תורת משה לחתם סופר 
קודם  עוד  בניו  את  מל  שאברהם  נראה  המקראות  דמפשוטי  שם, 

שנימול בעצמו, ופי' החת"ס שם, דכיון שקיבל על עצמו למול חשיב 

כבן ברית ומילתו כשרה.

שם  ע"א(,  )צד  בסנהדרין  הגמ'  מדברי  להוכיח  יש  אלו  כדבריהם 

שם:  דאיתא  עצמו,  את  למול  יכול  להתגייר  שהבא  להדיא  נתבאר 

בשרו  על  חדה  חרב  שהעביר  אמר  רב  ושמואל,  יתרו – רב  "ויחד 

נימול  שיתרו  להדיא  הרי  ונתגייר".  עצמו  "שמל  רש"י:  ופי'  וכו'". 

לשם גרות ע"י עצמו.

כמו כן כתב בהג' יד שאול )סי' רסד( להוכיח מסוגית הגמ' בע"ז )י ע"ב( 

גבי קטיעא בר שלום, דאיתא שם: "אמרה ליה ההיא מטרוניתא: ווי 

נפל על רישא דעורלתיה קטעה,  ליה לאילפא דאזלא בלא מכסא. 

אמר, יהבית מכסי חלפית ועברית". הנה להדיא שקטיעא בר שלום 

ז(.  הל'  פ"ג  מילה  )הל'  פענח  בצפנת  בזה  מש"כ  וע"ע  עצמו.  את  מל 

סי'  בעיונים  בהרחבה  וראה  זו,  בראיה  לפקפק  יש  לכאורה  אמנם 

כא.

מילתו  שע"י  דכיון  בזה,  וטעמו  יד(.  ס"ק  ב  )מצוה  חינוך  סז. מנחת 
נעשה ישראל לכל דבר, נמצא שמילתו וגרותו באים כאחת ונחשב 

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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כסדר הראוי( רשאי לימול על ידי עצמו ולא נחשב הדבר שנימול ע"י גוי, שכן על ידי מעשה המילה זה 

עצמו מתקדש הוא בקדושת ישראל, אבל גר הבא לימול קודם שטבל שגם אחר מעשה המילה יהיה דינו 

כגוי אינו רשאי לימול ע"י עצמו.

  גר שמל ולא טבל אף שלא בא עדיין לכלל ישראל, וכמו שאמרו: "מל ולא טבל כאילו לא מל", ראוי כה.

הוא לשמש כמוהל בין במילת ישראל בין במילת הגרסח.

  לכל כו. הוא  מומר  אם  )בין  מומר  ע"י  הנעשית  מילה  לענין  הפוסקים,  בדברי  מצינו  גדולה  מחלוקת 

ונפקא  ישראל,  כמילת  או  הגוי  כמילת  דינה  האם  לבד(,  לערלות  הוא  מומר  אם  ובין  כולה  התורה 

יש שנקטו שדינה  בפרהסיא.  רופא המחלל שבת  ידי  על  החולים  בבית  גר שנימול  לענין  בזה  יש  מינה 

כמילת הגוי ולדבריהם לא עולה לו מילה זו ויש להטיף ממנו דם בריתסט, ויש חולקיםע. על כן, לצאת מן 

הספק יראה למצוץ מן הדם מיד אחר המילה ותעלה לו מציצה זו לחובת הטפת דם הבריתעא. אם כבר 

הדבר שנימול ע"י ישראל, אבל אם הקדים מילתו לטבילתו, כך שגם 

אחר מילתו עדיין הוא נכרי, ש"המל ולא טבל כאילו לא מל", נמצא 

שנימול ע"י גוי.

]לעיל הובאו דברי הצפנת פענח )תנינא דף מג( שנקט שהגם שמילה 

למפרע  ישראל  נעשה  שיטבול  אחר  מ"מ  כלום,  אינה  טבילה  בלא 

י"ל דה"ה בנידון דידן, כיון שאחר כך יתברר  משעת המילה, ועפ"ז 

באים  וגרותו  שמילתו  נמצא  ישראל  היה  המילה  בשעת  שכבר 

כאחת[.

יש  גוונא  בכהאי  דשמא  שדן,  שם  חינוך  המנחת  בדברי  עוד  יעויין 

לענין  שמצינו  וכמו  קיומה,  אחר  המילה  מעשה  על  לברך  לגר  לו 

ברכת הטבילה )פסחים ז ע"ב(, דכיון שקודם הטבילה "אכתי גברא לא 

חזי" – מברכים לאחריה.

דאחר  טעמו,  וכנראה  כן,  להכריע  רצה  לא  דבריו  למסקנת  מיהו 

שעיקר צורת קיום מצוה זו הוא שיהיו אחרים מלים אותו, ומשום 

כך תיקנו לברך על המילה לפניה, גם אי איתרמי שנימול ע"י עצמו 

אין לו לברך לאחריה, ודינו בזה כשאר כל המצוות שאם אירע שלא 

בירך לפניהם אינו מברך לאחריהם.

בשו"ת תשובה שלמה )יו"ד ח"א סי' לו( דן בסברא זו של המנחת חינוך, 

וכתב דלא שייך בזה דין "באים כאחת", כיון שהמילה מתחלת מעת 

החיתוך ולכלל ישראל אינו בא עד גמר הפריעה, וכעין מאי דאמרינן 

גבי שחיטה )חולין כט ע"א( דישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ונמצא 

ישראל.  לקדושת  כניסתו  בעת  ממש  נעשה  אינו  המילה  שמעשה 

)אמנם, באור שמח הל' מילה פ"ב הל' א דן להכשיר מילה שתחילתה נעשית 

ע"י פסול כל שנגמרה ע"י ישראל הכשר למול, ונראה מדבריו דנקט בזה כמנחת 

חינוך, דהכל הולך אחר גמר הדבר(.

גבי  דנקטינן  שהגם  כתב,  קטז(  סי'  )או"ח  סופר  חתם  סח. בשו"ת 
גר שמל ולא טבל שדינו כנכרי ויינו יין נסך, מ"מ כיון שנימול לשם 

ודינו  ובא בברית עם בורא עולמים אינו נחשב כערבי מהול  שמים 

כ"בן ברית", שאם מל מילתו כשרה. כדבריו אלו כתב גם בחידושיו 

עה"ת )ריש פרשת ויחי(. ולפי דבריו יש לדון, דשמא כל נכרי יהיה כשר 

למול את עצמו, כיון ש"בבאים כאחת" נעשה בן ברית, וכמו שכתב 

במנחת חינוך דלעיל, גבי גר שהקדים טבילתו למילתו, שיכול למול 

את עצמו מהאי טעמא, וצ"ע.

)ח"ב  ועיין באורך בשו"ת מחנה חיים  )סי' רסד סעי' א(,  סט. רמ"א 
המובא  העוזר  אבן  כשיטת  ודלא  למעשה  הלכה  כן  שהכריע  כ(  סי' 

בסמוך. )ומ"מ ברופא מחלל שבת בזמנינו יש שהקלו לדונם כתינוקות שנישבו 

ואינם כמומרים, ומ"מ מכלל ספק לא יצא(.

ע"א(,  )כז  זרה  בעבודה  הגמ'  סוגית  ע"פ  שם  העוזר  אבן  ע. הגה' 
בר  דרו  פסולה,  שהיא  בעכו"ם  למילה  מנין  "איתמר:  איתא:  שם 

פפא משמיה דרב אמר, ואתה את בריתי תשמור. ורבי יוחנן – המול 

הימול  דאמר  מאן  בינייהו.  איכא  מהול  ערבי   – בינייהו  מאי  ימול. 

ימול – איכא, ומאן דאמר את בריתי תשמור ליכא".

נפק"מ נוספת אמרו שם במחלוקת זו, לגבי מילה הנעשית ע"י אשה, 

דלרבי יוחנן כשרה ולדרו בר פפא פסולה, וכיון דאיפסיקא הלכתא 

שם כרבי יוחנן שמילה הנעשית ע"י אשה כשרה )כמבואר בשו"ע ריש 

כדבריו  כשרה.  תהא  בקטנותו  שנימול  מומר  שמילת  כ"ש  רסד(  סי' 

הכריעו הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע שם, שאגת אריה )סי' נד(, ועוד 

אחרונים.

עא. כ"כ החתם סופר בתשובותיו )או"ח סי' קטז( ובחידושיו לגיטין 
סי'  )ח"ה  הלכות  משנה  שו"ת  עיין  זו  הלכה  של  ובבאורה  ע"ב(.  )כג 

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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נתרפא המכה ושוב לא ניתן למצוץ ממנה דם יש להקל ולפוטרו מן ההטפהעב.

מילת הגר בשבת ויו"ט

  מילת הגר אינה דוחה שבת ויום טובעג, ואפי' יום טוב שני של גלויותעד. וע"כ, אפי' קיבל עליו שבת כז.

מבעוד יום אסור למול בזמן זה, שכבר שבת הוא לועה.

  מוהל בן חו"ל הנמצא בא"י ונזדמנה לו מילה שלא בזמנה ביו"ט שני של גלויות, יש שכתבעו להתיר כח.

לו למול במקום שאין מוהל בן א"י, ומ"מ נראה להחמיר בזה לענין מילת גר.

  ומכל מקום כתבו הפוסקים, שאף שמילת הגר אינה דוחה את השבת, גר שנימול בשבת אינו צריך כט.

הטפת דם בריתעז.

  אין מלין גר ביום חמישי ושישי בשבת, וזאת מחמת החשש שמא יבוא לידי סכנה ביום השבת שהוא ל.

השלישי למילתועח, ויהיו צריכים לחלל את השבת להצלת נפשועט )וראה להלן פרק יא(. ויש מקילין 

קעט( שדן בזה בכמה פנים, וראה שם עוד בעיקר דין מומר וגדר דין 

"תינוק שנשבה" במחללי שבתות בזמן הזה.

זה  בכל  דברים  אריכות  וראה  קמו(  סי'  )ח"ה  הלוי  שבט  עב. שו"ת 
בעיונים סי' כז.

הבחירה  בבית  וע"ע  ע"א(,  מו  )יבמות  וריטב"א  עג. רמב"ן, 
מילה  שהרי  פשוט,  נראה  בזה  והטעם  ע"א(.  קלה  )שבת  למאירי 

תעשה  ולא  עשה  שהשבת  השבת,  את  דוחה  אינה  בזמנה  שלא 

מקרא  תורה  שחידשה  הוא  חידוש  בזמנה  מילה  לגבי  ורק  היא, 

קיום  לצורך  נדחית  שהשבת  ערלתו"  בשר  ימול  השמיני  ד"וביום 

את  דוחה  אינה  בזמנה  שלא  שמילה  כיון  וממילא,  המילה,  מצות 

בזה  דברים  אריכות  וראה  כך.  הוא  הגר  דבמילת  כ"ש  השבת 

לד. סי'  בעיונים 

גר  מהלינן  לא  "ולכ"ע  וז"ל:  דכתב  ע"ב(,  מו  )יבמות  עד. ריטב"א 
דוחה שבת  אינה  בזמנה  ומילה שלא  היא  גמורה  בשבת, דמלאכה 

ואפילו י"ט שני, אבל הרמב"ם ז"ל מתיר למול ביו"ט שני למי שלא 

היה יכול למול קודם לכן משום דשיהויי מצוה לא משהינן, ואפילו 

ויטבול  שימול  עד  גר  שאינו  כיון  גר  מהלינן  דלא  מסתברא  הכי 

לדברי",  והודה  מהר"ם  לפני  דנתי  וכן  טבילה,  קודם  פריש  ודלמא 

שם  בדבריו  וע"ע  רנ,  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  בשו"ת  מש"כ  וראה  ע"כ. 

שגר  לעיל  הסוברים  לדעת  ומ"מ  קטז(.  סי'  סופר  כתב  ובשו"ת  רנב  סי' 

)וראה  טוב  ויום  בשבת  גם  למול  דמותר  נראה  עצמו,  למול  רשאי 

עיונים סי' לד(.

עה. ס' כורת הברית )סי' רסב נחל סב סעי' כב(, וע"ע להלן פרק ה.

עו. שולחן שלמה )ערכי רפואה ח"ג עמ' קעז( בשם הגרש"ז אויערבך. 
וטעמו בזה, ע"פ שיטת החכם צבי )סי' קכז(, דבן חו"ל הנמצא בא"י 

אינו מחוייב ביו"ט שני של גלויות, בצירוף שיטת הרמב"ם שמילה 

שלא בזמנה דוחה יו"ט שני, ובפרט דהוי ספיקא דרבנן – דיו"ט שני 

אינו אלא מדבריהם.

עז. ואין מבטלין מילתו מחמת דינא ד"כל מילתא דאמר רחמנא 
לא תעביד אי עביד לא מהני" – שו"ת רעק"א )סי' קעד(. כדבריו נראה 

נמי מדברי המהרי"ט בחידושיו לקידושין )כט ע"א(, ועיין עוד מש"כ 

)יו"ד ריש סי' רסו(, ושו"ת משנה הלכות )ח"ב סי'  בזה בפתחי תשובה 

יג(, הארכנו בדברים בעיונים סי' כו.

עח. במגן אברהם )או"ח סי' שלא ס"ק ח( כתב בשם שו"ת הראנ"ח, 
ע"ד,  ותמה  בשבת,  רביעי  ביום  גם  למולו  אין  נמי  טעמא  דמהאי 

שהרי אם נימול ביום ד' היום השלישי למילתו הוא ביום ו'. ובפרמ"ג 

ג'  סכנה  בחזקת  שהנימול  שאמרו  מה  כי  הראנ"ח,  דסבר  פי',  שם 

וכיון  לעת,  מעת  שלימות  יממות  ג'  הוא  למילתו  הראשונים  ימים 

שנימול בעיצומו של יום רביעי, ג' הימים הראשונים למילתו יסתיימו 

בעיצומה של השבת, וכ"כ בהג' יד שאול )יו"ד סי' רסב(.

)יט  בשבת  הגמ'  מסוגית  שיטתו  ולמד  כא(.  סי'  )ח"א  עט. תשב"ץ 
השבת".  קודם  ימים  משלושה  פחות  בספינה  מפליגין  "אין  ע"א(: 

דפי' שם הרז"ה, דטעם האיסור בזה הוא משום שהוא דבר שא"א 

שלא יבוא לידי חילול שבת ונראה כמתנה לחלל את השבת. וא"כ 

כמו"כ כאן, כיון שיש לחוש שמא יכבד חוליו ביום השבת יש להמנע 

התשב"ץ  לדברי  הסכים  רסח(  )סי'  יוסף  ובבית  ה'.  ביום  מלמולו 

והביאם להלכה, וכן פסק הט"ז סי' רסב )ס"ק ג(.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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בזהפ. כמו כן, יש שהקל בזהפא, כאשר יש כמה בריתות בעיר, שרובן זמנם ביום ה' למול באותו היום גם 

מילת גר ושאר מילה שלא בזמנה.

איסור מילת גוי שלא לצורך גרות

ויש שהתיר למולו לשם  וכדו' וראה הערה(פב,  )כגון לצורך רפואה  גוי שלא לצורך גרות   אין למול  לא.

והקשה  אלו,  התשב"ץ  לדברי  ציין  יח(  ס"ק  רסו  )סי'  בש"ך  אולם 

דמסוגית הגמ' שם גופא לענין הפלגה בספינה קודם השבת שהיא 

ואמרו  שם  חילקו  דבהדיא  להיפך,  מבואר  התשב"ץ  לדברי  המקור 

שדוקא לדבר הרשות אסור לצאת ג' ימים קודם השבת אבל לדבר 

מצוה מותר, וא"כ לענין מילה שמצוה היא אין להחמיר שלא למולו 

ג' ימים קודם השבת.

אכן בספרי האחרונים כתבו ליישב קושיתו, דשאני מילה מהפלגה 

לחוש  אינה סכנה, אלא שיש  ההפלגה בספינה  בספינה, שכן עצם 

שמא בעת הפלגתם בים יבואו לידי סכנה, ובזה אמרו דלצורך מצוה 

הדבר מותר, אבל לענין מילה שהמעשה עצמו מהווה סכנה ונמצא 

ברור  הדבר  שאין  אלא  סכנה,  של  למצב  בידיים  עצמו  שמכניס 

שיוצרך לחלל שבת לצורך הצלתו, בזה יש להחמיר יותר, וגם לדבר 

מצוה הדבר אסור.

בדברי  לחלק  כתב  צה(  סי'  )ח"ב  יעב"ץ  שאילת  בשו"ת  ובאמת, 

ישראל  דבמילת  ונקט,  הגר,  למילת  ישראל  מילת  בין  התשב"ץ, 

קטן הנעשית שלא בזמנה אין לחוש לדברי התשב"ץ, דכל שעתא 

ושעתא עובר בלאו שיש בו כרת, אבל במילת הגר שאינה מחוייבת 

כלל ובבחירת ליבו תליא )אף דמצוה קעביד, וכמו שאמרו בזה ביבמות שם 

"שיהויי מצוה לא משהינן"(, ודאי יש להחמיר כדברי התשב"ץ לדחות 

מילתו ליום א'.

יעב"ץ  השאילת  בדברי  למד  ע"א  מז  יבמות  ענגיל  למהר"י  הש"ס  גליוני  )בס' 

לא  מצוה  ד"שיהויי  בגמ'  אמרינן  דהא  והקשה  גרים,  למול  מצוה  כלל  שאין 

כלל,  לא קשיא  ולכאורה  בדבר.  לגמ' שיש מצוה  ליה  הרי דפשיטא  משהינן", 

ואינה  בזמן  תלויה  אינה  זו  שמצוה  אלא  מצוה,  בזה  שאין  לומר  כוונתו  דאין 

מחוייבת מצד עצם מהותה, וממילא כל שיש סיבה להשהותה לא אמרינן בזה 

שיהויי מצוה לא משהינן, וע"ע בשו"ת מאזניים למשפט סי' כד אות ה(.

התשב"ץ,  לדברי  לחוש  האחרונים  דברי  דרהיטת  למדים,  נמצאנו 

)עייאש,  )יו"ד סי' כד(, שו"ת בית לחם יהודה  יוסף  וכ"כ בשו"ת זכרון 

ח"א קט ע"ג(, ושו"ת יד הלוי )יו"ד סי' קמ(.

שמלו  תפ"ח  בשנת  עובדא  דהוי  הובא,  מ(  )אות  יצחק  פחד  בס' 

לחג  יו"ט  )שהוא  תורה  בשמחת  שחל  ד'  ביום  בזמנה  שלא  מילה 

למילתו  שלישי  שיהיה  למחר  מילתו  לדחות  לא  כדי  עשרת(,  שמיני 

שני  ביו"ט  למולו  המקילים  דעת  על  לסמוך  דעדיף  דסברי  בשבת, 

שאינו אלא מדרבנן, מלהכנס לספק חילול שבת לצורך הצלת נפשו, 

ועיי"ש שנעשה הדבר בהסכמת כמה גדולים, ועיין עוד בכף החיים 

)סי' רמט ס"ק יב(.

גם  )סי' רסד(, דמהאי טעמא יש לאסור למולו  יוסף  עוד כתב הבית 

ג'  כל  אלא  מסוכן,  הקטן  למילה  בשלישי  רק  לא  שכן  שישי,  ביום 

ימים שאחר המילה הוא בחזקת סכנה, שכן כתב במגיד משנה )הל' 

שבת פ"ב הל' יד( בשם הרמב"ן והרשב"א. ועיין ש"ך )יו"ד סי' רסו ס"ק 

יח(, שכן היא דעת הרמב"ם בפירושו למשנה והברטנורא )שבת פ"ט 

מ"ג(, וכן שיטת רש"י בשבת )פו ע"א(.

 ,)39 עמ'  דוילנא,  המוהל  אברהם  ב"ר  יצחק  )לרבינו  יצחק  ברית  בס'  וע"ע 

את  להשאיר  כן  מחמת  נהגו  שיש  יב(,  סעי'  )פ"ז  חיי  בדמייך  ובס' 

חלוש,  שהתינוק  ימים  שלושה  אותם  כל  הנביא  אליהו  של  הכסא 

כדי שיראו הציבור ויתעוררו לבקש עליו רחמים.

מיהו מלשון השו"ע )או"ח סי' שלא ס"ט( נראה שאין הדבר כן, דכתב: 

"בזמן חכמי הגמ' אם לא היו רוחצין את הולד לפני המילה ולאחר 

המילה וביום שלישי למילה במים חמים, היה מסוכן". ומשמע שרק 

ביום שלישי למילה הוא נחשב כמסוכן ולא קודם לכן. וצ"ל דעצם 

החולשה היא כל ג' הימים, אלא שביום הג' למילתו יש צורך מיוחד 

לרוחצו.

פ. הש"ך שם, ובשו"ת חכם צבי )השמטות סי' יד(, עיי"ש דלית דחש 
לדברי התשב"ץ .

פא. ס' אות ברית בשם חתם סופר )וע"ע הגה' חת"ס לשו"ע יו"ד סי' 
רסו, ובחידושיו לשבת קלז ע"א(. וטעמו בזה, דכיון שרובם בהיתר, לא 

באופן  מים  לחמם  יצטרכו  לא  דמסתמא  שבת,  חילול  לידי  יבואו 

הנימולים  אלו  עבור  שיחממו  במים  מעט  ירבו  אלא  עבורו,  מיוחד 

בזמנם, ובכהאי גוונא אין לחוש. וע"ע בדעת תורה למהרש"ם )יו"ד 

סי' רסו(.

גוי  למול  שאין  ירוחם,  רבינו  בשם  כתב  רסו(  )סי'  יוסף  פב. בבית 
ושאר  רפואה  צורך  בדבר  לו  אין  אם  אפי'  כלל,  גרות  לצורך  שלא 

נאמרו  טעמים  כמה  להלכה.  הרמ"א  שם  הכריע  וכן  תועלויות, 

בהלכה זו הובאו בהרחבה בעיונים סי' לח.

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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עובד  היה  כן  אם  אלא  מותרפד,  בשכר  רפואה  לצורך  ולמולו  להתגיירפג.  דעתו  שאין  אף  מילה  מצות 

עבודה זרהפה. ויש שהחמיר בדברפו.

  הבא להתגייר ויש לו מכה בערלתו שרפואתה על ידי מילה – מותר למולו, ואין לחוש בזה לאיסור לב.

האמור, היות ועיקר תכלית מעשה המילה הנעשה לו עתה הוא לצורך הגרות ולא לרפואה גרידא. 

יש  דבר,  לכל  ישראל  ונעשה  לגרותו  יש תוקף  אמנם, אם בא להתגייר שלא לשם שמים, אף שבדיעבד 

עצם  מלבד  )והיינו,  למכתו  ארוכה  תעלה  זו  ומילה  הוא,  גוי  עדיין  המילה  שבעת  כיון  למולו,  שאסרופז 

האיסור לקבל גר זה מחמת שלא בא לשם שמים(.

דין טומטום ואנדרוגינוס בחובת המילה

  טומטום )שערותו מחופה בעור ולא ידוע אם זכר הוא או נקבה( הבא להתגייר, אין צריך לגלות עור לג.

זה המחפה את ערותו לברר האם זכר הוא החייב במילה או לא, ודי לו בטבילה לשם גרות לבדפח.

  יש לחייבו לימול מספק כשאר לד. יחד( הבא להתגייר,  גם  ונקבות  זכרות  לו סימני  אנדרוגינוס )שיש 

גריםפט.

 אף שאנדרוגינוס מחוייב במילה כשאר גרים, מ"מ אם נימול בגיותו אין צריך הטפת דם בריתצ. לה.

ציינו  ט(  סעי'  רסח  )סי'  ושו"ע  ז(  הל'  פ"ג  מילה  )הל'  הרמב"ם  אבל 

לאיסור זה דוקא במקום שעושה זאת לצורך רפואה, וז"ל: "עכו"ם 

שצריך לחתך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד בו, היה אסור 

לו אותה, שהעכו"ם אין מעלים אותם מידי מיתה  לישראל לחתוך 

שהרי  זו,  ברפואה  מצוה  שנעשית  אע"פ  אליה,  אותן  מורידין  ולא 

לא נתכוון למצוה, לפיכך אם נתכוון העכו"ם למילה מותר לישראל 

למול אותו", ועיין ש"ך שם.

)ירושלים תרצד סי' קכד(. וטעמו בזה,  פג. רמב"ם שם, ובתשובותיו 
דלעולם יש לחוש שמא מבני קטורה הוא שנתחייבו במילה. )והיינו 

לשיטתו בהל' מלכים פ"י הל' ח שכל בני קטורה חייבים במילה עד עולם, ולא 

ודלא כשיטת רש"י בסנהדרין  בניה של קטורה אשת אברהם עצמה לבד,  רק 

נט ע"ב(. וע"ע מש"כ בזה הש"ך )סו"ס רסג( ובשו"ת מהר"ם שיק )סי' 

קמד(.

ומ"מ נמצא לפי"ז, שלמולו לצורך רפואה בחינם אסור גם לשיטת 

וברמב"ם  ע"ב,  כו  בע"ז  הגמ'  סוגית  )ראה  תחנם"  "לא  הרמב"ם – משום 

גוי עובד  בין  ואין לחלק בזה  זה,  נכרי בכלל  וכל  ז(,  פ"ג הל'  הל' מילה 

ע"ז לישמעאלי המאמין באחדות ה'. וראה הרחבה בכל זה בעיונים 

סי' לח.

פד. רמב"ם ושו"ע שם.

פה. כסף משנה )הל' עבודה זרה פ"י הל' ב(, ועיין עוד בעיונים שם.

פו. לבוש וט"ז שם בשיטת רבינו ירוחם )ודלא כהבנת הש"ך דהאריך 
להוכיח דאף רבינו ירוחם מודה בכהאי גוונא דשרי(.

פז. אגרות משה )יו"ד ח"ב סי' ז( בבאור דברי הרמב"ם )פ"ג מהל' מילה 
הל' ז(. וראה בהרחבה בעיונים סי' טז וסי' לט.

סי'  )ריש  ברית  אות  ובס'  ב(  ס"ק  א"א  קצט  סי'  )או"ח  פמ"ג  פח. עיין 
רסח( שדנו בזה, וע"ע בעיונים סי' לז.

פט. בטור )סי' רסה( האריך בדינו של אנדרוגינוס לענין חובת מילה, 
הוא  חייב  ראשונים  ועוד  והרא"ש  הר"י  הרמב"ם  שלדעת  והביא 

וממילא  עליה,  מברכים  אף  והרא"ש  הר"י  ולשיטת  מספק,  במילה 

ה"ה לענין גר דיינינן ליה כזכר ומחוייב במילה כשאר גרים. ובגדר דין 

אנדרוגינוס והמסתעף ראה עיונים שם.

זכר הוא ספק נקבה, ומה שמחייבים אותו במילה  צ. שהרי ספק 
הוא משום דספקא דאוריתא לחומרא, וע"כ לענין חובת הטפת דם 

ברית הוי ספק ספקא – שמא זכר הוא, וגם אם זכר הוא הרי נחלקו 

הראשונים בגר שנימול בגיותו האם צריך הטפת דם ברית וכמבואר 

לעיל.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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ברכת המילה ודיניה

  גדול מבן תשע שנים, לו. )והיינו דוקא במילת  יכסה המוהל את מקום המילהצא  קודם מעשה המילה 

אבל במילת קטן אינו צריך לזה, וראה הערה(, ויברך: בא"י אלו-הינו מלך העולם אקב"ו למולצב את 

הגריםצג. ולמנהג אשכנז מברך "על המילה"צד.

 לא יאחז הערלה בידו בעת אמירת ברכת המילה, ואפילו אינו רואה אותהצה. לז.

מלך  אלו-הינו  "בא"י  יברך:  ואח"כ  הגפן"צח,  פרי  "בורא  ויברך  בידו  ייןצז  כוס  יטולצו  המילה   לאחר  לח.

צא. שו"ע )סי' רסז סעי' יג(. ומקור הדברים ברי"ף )שבת נה ע"ב מדפי 
ד(, כללי מילה לרבי גרשום הגוזר  )הל' מילה סי'  הרי"ף(, שבלי הלקט 

ועוד מרבותינו הראשונים. ובזה חלוק דינה של מילת גדול ממילת 

בעת  ערותו  לכסות  צריך  שאין  ח(  סעי'  רסה  )סי'  שו"ע  דפסק  קטן 

המילה. זמן הגדלות לענין זה הוא מהגיעו לגיל תשע )טור שם בשם 

והשיטות  הדעות  וחילוקי  טעמה  זו  הלכה  של  וביסודה  פרץ(.  רבינו 

בזה ראה עיונים סי' ל.

כדעת  דפסק  דאף  והיינו  ה(.  סעי'  רסח  )סי'  השו"ע  צב. הכרעת 
להלן,  שיתבאר  וכפי  הגר,  במילת  ברכות  שתי  שמברכים  הרא"ש 

בנוסח ברכה זו הסכים לשיטת הרמב"ם דאין אומרים "על המילה" 

בלמ"ד – "למול".  אלא  שליח,  ע"י  הנעשות  המצוות  ברכת  ככל 

ובבאור שיטתו ראה בעיונים סי' כח בכמה אופנים.

אומר:  הגרים  את  "המל  איתא:  ע"ב(  קלז  )שבת  הגמ'  צג. בסוגית 
והמברך  המילה.  על  אקב"ו  העולם,  מלך  אלו-הינו  ה'  אתה  ברוך 

אומר: אקב"ו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שאלמלא דם 

ברית לא נתקיימו שמים וארץ, בא"י כורת הברית. ע"כ. ומשמעות 

גר – האחת "על המילה"  הדברים שמברכים שתי ברכות על מילת 

והשניה להודות ולשבח להי"ת שקדשנו בקדושת הברית שבזכותה 

נתקיימו שמים וארץ, וכן פסק שם הרא"ש.

לעומת זאת הרמב"ם )הל' מילה פ"ג הל' ד( כתב: "המל את הגרים מברך: 

שאלמלא  ברית,  דם  מהם  ולהטיף  הגרים  למול  אקב"ו  אמ"ה  בא"י 

יומם  בריתי  לא  אם  שנאמר,  וארץ,  שמים  נתקיימו  לא  הברית  דם 

חוקות שמים וארץ לא שמתי". ותרתי למדנו מדבריו: א. ברכה אחת 

יש לברך ולא שתים. ב. נוסח ברכה זו הוא "למול" ולא "על המילה". 

כדבריו אלו נראה גם מדברי הרי"ף שם, הר"ן והרמב"ן.

ברכה  נאמרת  אימתי  להדיא  נתפרש  לא  והרי"ף  הרמב"ם  בדברי 

זו – האם לפני המילה או לאחריה, ונחלקו בזה הדעות: הרז"ה שם 

נאמרת קודם המילה ככל ברכת המצוות הנאמרת  זו  נקט שברכה 

עובר לעשייתן, אולם מדברי הכסף משנה ע"ד הרמב"ם שם משמע 

השבח  ברכת  אלא  כלל,  המצוות  ברכת  מדין  אינה  זו  שברכה 

ע"ד  בס' עמק שאלה  עוד  ועיין  לפניה.  ולא  ונאמרת לאחריה  היא, 

השאילתות )דברים קעא אות ז(.

צד. רמ"א )יו"ד סי' רסה סעי' ב(. ומה שבסי' רסח לא השיג הרמ"א 
נראה שסמך על מה שכתב בהל' מילה דמטבע לשון  ע"ד השו"ע, 

אחד טבעו חכמים ואין לשנות )מסכת גרים להגר"ח קנייבסקי ס"ק נב(.

צה. נחלקו הפוסקים, במילת קטן, האם ראוי לו למוהל לאחוז את 
)או"ח  הערלה בידו בעת אמירת הברכה או לא. דעת המגן אברהם 

סי' עד ס"ק ח( שאין ראוי לאחוז הערלה בעת אמירת הברכה. אולם 

מן  מצוה  היא,  ערוה  לאו  קטן  שערות  דכיון  כתב,  שם  רבה  באליה 

בקיום  יותר  למהר  יוכל  כך  ידי  שעל  בידו,  שיאחזנה  היא  המובחר 

יוכל  בידו  וכתב, דע"י שיאחזנה  קיים דבריו,  ובפרמ"ג שם  המצוה. 

להזהר טפי שלא יבוא הקטן לידי סכנה.

וע"ע בעיונים סי' ל טעם נוסף להידור זה, ע"פ שיטת התשב"ץ שזמן 

נעשית  הפריעה  ורק  הברכה,  אמירת  כדי  תוך  הוא  הערלה  חיתוך 

לאחריה, וממילא ע"כ הוא זקוק לאוחזה בידו בעת אמירת הברכה.

מצוה  של  החפצא  לאחוז  שראוי  דקיי"ל  מאי  לפי  שם,  דנו  כמו"כ 

בידו בעת אמירת הברכה, האם מהאי טעמא יש להדר בזה גם בנידון 

דידן, או שמא הערלה אינה חפצא דמצוה אלא להיפך מאוסה היא, 

שכל  נראה  ומ"מ  ושיקוצה.  טומאתה  להסיר  זו  מצוה  של  ועיקרה 

מחלוקתם היא רק בערות קטן דלא חשיבא ערוה, אבל בערות גדול 

דחשיבא ערוה הכל מודו שאין לו למוהל לאוחזה בידו בעת אמירת 

הברכה.

צו. מסברא נראה שראוי שתאמר ברכה זו ע"י המוהל או אחד מן 
הדיינים, שלא כבמילת ישראל שמכבדים ברכה זו למי שירצו, שכן 

נוסח ברכה זו "אקב"ו למול את הגרים", וא"כ שייכא ברכה זו לעצם 

מעשה המילה הנעשה על ידם.

צז. שאינו פגום )אבודרהם הל' הבדלה(. וידקדק שלא יגע בו הנימול 
היין  את  פוסל  האם  הפוסקים  ונחלקו  ישראל,  לכלל  בא  שטרם 

במגעו )עיין להלן פי"א(.

צח. ואין צריך לטעום מן הכוס קודם שמברך ברכה שניה, דכיון 
שברכת בורא פרי הגפן אינה ברכת הנהנין גרידא, אלא חלק מנוסח 

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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שמים  נתקיימו  לא  ברית  דם  שאלמלא  בריתקא,  דם  מהם  ולהטיף  הגריםק  את  למול  אקב"וצט  העולם 

וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם חוקות שמים וארץ לא שמתי, בא"י כורת הברית"קב.

  ומצוותיו, לט. א-ל  בתורת  הזה  האיש  את  קיים  אבותינו,  ואלו-הי  "אלו-הינו  כךקג:  אחר  ויאמר 

טוב  כי  לה'  הודו  במצוות,  ויגל  בתורה  ישמח  אבינו,  אברהם  בן  פלוני  בישראל  שמו  ויקרא 

ובמעשים  ומצוותיו  א-ל  בתורת  יכנס  כן  יהיה,  גדול  אבינו  אברהם  בן  זה  פלוני  חסדו,  לעולם  כי 

טובים"קד ]נוסחאות נוספות, ראה להלן פרק טז[.

 אין מברכים ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" במילת הגרקה. מ.

סו"ס קפט(, שבלי  )או"ח  כ"כ בטור  לא חשיב הפסק,  ברכות המילה, 

הלקט )סי' שסז(, ובאבודרהם )הל' ברכה"מ והל' הבדלה(.

מיהו יש שהחמירו בזה, כן הובא בס' רחש לבב שכן נהג הגרעק"א 

מילה  מכשירי  בס'  וכ"כ  נז(,  סי'  )ח"א  סופרים  באגרות  הובא  וכן 

מכ"י בעל בן איש חי, ובתשובות והנהגות )ח"ב סי' תצה וח"ג סי' רצב( 

הובא  רסה  סי'  תנינא  הלכה  בירור  בס'  )אמנם  מבריסק  דהגרי"ז  משמיה 

מבני הגרי"ז שלא ראו לאביהם שנהג כן(, וע"ע במכתבי תורה לאדמו"ר 

)הל'  בס' העיטור  ויעויין  רי(.  סי'  )יו"ד  צבי  ובשו"ת הר  )סי' מא(,  מגור 

מילה( שתי דעות בזה.

צט. בנוסח הברכה יש להקשות, היאך אומרים "וציונו" הא אינו 
שם.  שמואל  דבר  ובס'  ע"ב(  )ז  פסחים  תוס'  וראה  בדבר,  מחוייב 

הראב"ד בס' בעלי הנפש )סוף שער הטבילה( דן היאך נמסר לבית הדין 

לברך ברכה זו, איזו מצוה יש להם בדבר, והארכנו בזה לעיל פרק ג.

סי'  בעיונים  ראה  רבים  בלשון  זו  ברכה  לברך  שתיקנו  ק. בטעם 
כח.

דם  הטפת  דין  מזכירים  מה  מפני  לבאר,  האריכו  קא. בראשונים 
מילה  שנימול  בגר  אמורה  זו  ברכה  הרי  בגר,  המילה  בברכת  ברית 

אלא  צריך  שאינו  מהול  כשהוא  להתגייר  הבא  בגר  ולא  שלימה 

הטפת דם ברית לחודא. ובר"ן )שלהי פרק רבי אליעזר דמילה( כתב בשם 

הרמב"ם, שהיות ולעיתים רבות באים גרים להתגייר כשהם מהולים 

תיקנו נוסח השווה לכולם.

אולם הרז"ה שם כתב: "דכיון שהגרים גדולים הם ובני דעת אומרים 

להם כך כדי שיקבלו עליהם תורה ומצוות בשמחה ולא ידאגו לדם 

הנוטף מהם". והיינו, שהזכרת הדם הנוטף מהם במילה נאמרת בכדי 

לחבב עליהם מצוה זו, שידעו שזכות דמם הנוטף עתה עומד לעולם 

כולו לקיום שמים וארץ.

קב. הראשונים בהביאם את נוסח ברכה זו השמיטו את החתימה, 

בגמ',  אחרת  גרסא  לפניהם  היתה  שכנראה  רסז(,  )סי'  הב"ח  וכתב 

ולגרסתם אין חותמים בברכה זו. אבל הפרישה חלק עליו בזה, וכתב 

הענין,  פשיטות  מחמת  הוא  הראשונים  זאת  שהשמיטו  דהטעם 

שהרי גמרא מפורשת היא ואין חולק בדבר. כדבריו אלו מוכח נמי 

הביא  עבדים  מילת  גבי  יב(  )סעי'  רסז  בסי'  שהרי  השו"ע,  בשיטת 

נוסח זה במלואו עם החתימה, ובסי' רסח בדין מילת גרים השמיט 

וע"כ  גרים,  בין מילת עבדים למילת  בזה  כל טעם לחלק  ואין  זאת, 

צ"ל דכיון שכבר הזכיר זאת בסי' רסז לא טרח השו"ע לשוב ולשנות 

הלכה זו על כל פרטיה ודקדוקיה לענין גר.

לא  מה  מפני  לעיין  ויש  הגוזר.  גרשום  לרבי  גרים  קג. הלכות 
מזכירים במילתו פסוק "ואומר לך בדמייך חיי" כבמילת ישראל.

ואלוקי  "אלוקינו  אומרים:  שיהיו  כתב,  מצרים  נהר  קד. ובס' 
משוך  פלוני,  בישראל  שמו  הנקרא  הזה  לגר  נא  הצלח  אבותינו, 

עליו חסדך, וכשם שזיכת אותו להסתופף ולחסות תחת כנפיך, כן 

תטע בליבו אהבתך ויראתך ותפתח ליבו בתורתך, ותדריכהו בנתיב 

יהי רצון".  כן  ימצא חן בעיניך, אמן  ולעשות רצונך, למען  מצוותיך 

בנוסח ברכה זו לא מזכירים "כן יכנס לחופה", וצ"ע הטעם.

קה. בשו"ע לא הוזכר לברך במילת הגר ברכת "להכניסו בבריתו 
הגוזר  גרשום  לרבינו  מילה  כללי  בס'  אמנם  אבינו",  אברהם  של 

גם הרדב"ז  וכדבריו אלו כתב  הגר,  זו במילת  כתב דמברכים ברכה 

דאם  היא,  פשוטה  דסברא  שהוסיף  ועיי"ש  תלד(,  )סי'  בתשובותיו 

משום מצות המילה לבד תיקנו ברכה, כ"ש שיש לו לברך על קבלת 

התורה כולה.

יתירה מזו כתב, שהגר עצמו מברך ברכה זו, ונוסחה: "אקב"ו להכנס 

בבריתו של אברהם אבינו". מיהו מדברי הראשונים בשבת שם נראה 

שאין מברכים ברכה זו והארכנו בדבריהם בעיונים סי' כח. ע"כ נהגו 

העולם שלא לברך ברכה זו במילת הגר וכפשטות סתימת השו"ע.

ציונים וביאורים

דיני מילת הגר
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 הגר אינו צריך לכוון לצאת ידי חובתו בשמיעת ברכת המילהקו. מא.

 במילת שני גרים קטנים תאומים יברך ברכה אחת לשניהםקז. מב.

קו. עיין מש"כ בס' אבן ישראל )הל' מלכים פ"ח הל' ח(, ובעיונים סי' 
כח בהערה.

סעי'  רסה  סי'  השו"ע  וכדעת  קמד(,  סי'  )ח"י  הלוי  שבט  קז. שו"ת 
ה. דאף שלענין מילת ישראל יש שנמנעו לנהוג כן משום עין הרע, 

סי'  אבהע"ז  )וע"ע  לזה.  לחוש  אין  בי"ד  ע"י  הנעשית  גרים  במילת 

דא"א  דכיון  העיטור  שיטת  הביא  שם  דבש"ך  אמת  הן  ג(.  סעי'  סב 

למימהלינהו כחדא יש לברך ברכה לכל אחד, ובפרט דלעיתים רבות 

יש הפסק ביניהם, וסברות אלו שייכא נמי במילת הגרים, עיי"ש.

ציונים וביאורים

פרק רביעי
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פרק חמישי
טבילת הגר

החוצץ.  דבר  כל  ושערו  מגופו  להסיר  ויקפיד  הנדה,  לטבילת  הכשר  במקווה  הגר  שיטבול  הגרות,  בקבלת  השני  השלב 

וכדילפינן לה בכריתות )ט ע"א( מדכתיב )שמות כד(: "ויקח משה חצי הדם ויזרק על העם", ואין הזאה בלא טבילה. 

מהותה של טבילה זו ושורשה, הוא שיהא הגר דבק במקור טהרה על ידי זה יזכך גופו ונפשו מטומאת העמים ושיקוציהם, 

ויזכה לנשמה חדשה החצובה ממקור נשמות ישראל, ויעשה כבריה חדשה. דיני הטבילה, ההכנה הראויה לה, זמנה, ואופן 

קיומה, יתבארו להלן.

חובת הטבילה ומקום עשייתה

מי  של  במקוה  גרותג  לשם  אותו  מטבילין  המילה,  ממכת  שלימהב  רפואה  הגרא  שיתרפא   לאחר  א.

א. רמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ד הל' ה(, ושו"ע )רסח סעי' ב(.

לשון  דקדוק  על  עמד  מג(  עמ'  )מהדו"ק  פענח  צפנת  ב. בשו"ת 
והוסיף  שיתרפא"  הגמ' – "עד  מלשון  שינה  מה  מפני  הרמב"ם, 

"רפואה שלימה".

וכתב, שכונת הרמב"ם לחדש בזה, שדיני החציצה בטבילת גר חמורים 

אמרו  הנדה  טבילת  דלענין  לבעלה.  נדה  בטבילת  החציצה  מדיני 

בגמרא )נדה סז ע"א(: "הני ריבדא דכוסילתא )מקום הקזת הדם שעולה בו 

כמין גלד מחמת הריר היוצא מן המכה ומתייבש( – עד תלתא יומי )שעדיין לח 

הוא( – לא חייצי, מכאן ואילך חייצי". והיינו שעד ג' ימים הגלד שעל 

פני המכה עדיין רך ואינו חוצץ, אבל אחר ג' ימים הוא מתקשה וחוצץ. 

ואילו בטבילת גר החמירו יותר שאין לו לטבול כלל אחר המילה אפי' 

תוך ג' ימים, ועליו להמתין עד שיתרפא רפואה שלימה.

ה',  לקהל  טבילתו  ע"י  נכנס  שהגר  שם,  פירש  דברים  של  ובטעמם 

החמירו  הטהרה  דיני  חומר  שמחמת  לטהרות  הנדה  כטבילת  ודינו 

אפי'  יטבול  שלא  אמרו  וע"כ  לבעלה,  הנדה  מטבילת  יותר  בהם 

כשדם המכה רך. נמצא לפי דבריו שאין זו עצה טובה בעלמא, אלא 

בטבילתו,  חציצה  המכה  דם  יחשב  זה  ובלא  הדין,  שורת  היא  כך 

נפק"מ רבות יש בהלכה זו לדבריו, ראה בעיונים סי' מ.

אמנם, בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג סי' שז( האריך להוכיח, שחומרא 

נדה  טבילת  כדין  יהיו  בטבילתו  החציצה  שדיני  בגר  שהחמירו  זו 

בכדי  היא  הגרות, אלא הלכה בעלמא  אינה מעיקר חלות  לטהרות 

לטהרו מטומאת עכו"ם שעליו ולטהרו לאכילת קדשים, וכיון שכך, 

בזה"ז שדיני טהרות אינם נוהגים, אף בטבילת הגרות א"צ להקפיד 

על דינים אלו.

דהנה,  גופיה.  הרמב"ם  מדברי  להוכיח  יש  אלו  דכדבריו  ונראה, 

או  ביותר  עיניה  "פתחה  כתב:  כב(  הל'  פ"ב  מקוואות  )הל'  ברמב"ם 

עצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה. במה דברים אמורים, לענין 

טהרות, אבל להתירה לבעלה הרי זו מותרת וכו', וכל החוצץ בנדה 

לטהרות חוצץ בשאר טמאים לטהרות, וחוצץ בגר בשעת טבילה".

הנדה  לטבילה  בדיניה  שווה  הגר  דטבילת  לכאורה,  מדבריו  ונראה 

מדברי  שמדוייק  כפי  שלא  לבעלה,  הנדה  לטבילת  ולא  לטהרות 

"ובמקוה  וכתב:  שסתם  יג(  הל'  )פי"ג  ביאה  איסורי  בהל'  הרמב"ם 

שדי  דמשמע  הגרים",  את  מטבילים  שם  הנדה  לטבילת  הכשר 

במקוה הכשר לטבילת הנדה לבעלה, וקשיין דברי הרמב"ם אהדדי.

כל  וציין  הרמב"ם  הזכיר  חלוקות  הלכות  ששתי  לפרש,  והנראה 

אחת מהן במקומה, בהל' איסורי ביאה שם נתבארו הלכות הגרות 

ובזה  הגרות,  חלות  לעצם  הראויה  הטבילה  היא  איזו  דן  ופרטיהם, 

בהל'  אבל  לבעלה,  הנדה  לטבילת  הכשר  במקוה  שדי  וכתב  סתם 

טהרות,  לענין  הטמא  יטהר  בו  האופן  מהו  הרמב"ם  דן  מקוואות 

אם  כזב,  שיטמאו  הנכרים  כל  על  חכמים  שגזרו  דכיון  אמר,  ובזה 

בא להטהר מטומאה זו עליו לטבול באופן הכשר לטבילה לטהרות, 

אבל לעצם חלות הגרות א"צ לזה, וכ"כ הש"ך )ס"ק ו(.

לסכן  הגר  ירצה  אם  גם  פענח,  הצפנת  של  דלטעמו  בזה,  ונפק"מ 

עצמו ולטבול אינו רשאי – משום החציצה שבדבר, משא"כ לסברת 

הוא  המילה  ממכת  שיתרפא  עד  לו  שממתינים  הטעם  החולקים, 

בכדי שלא יסתכן ע"י המים, וממילא אם ירצה להביא עצמו לסכנה 

זו רשאי )עיין לעיל פרק ד גבי גר שהמילה סכנה לו(.

יש  הזב,  כבטבילת  חיים"  "מים  בגר  דבעינן  הסובר  לדעת  ומ"מ, 

תורת  מינייהו  בטל  זה  דע"י  אלו,  מים  עבורו  לחמם  שלא  להחמיר 

וע"ע  הבושם,  ערוגות  לבעל  טהרה  מקוה  בס'  כ"כ  חיים",  "מים 

בשו"ת דובב מישרים )ח"ג סי' לג(.

נתרפא  מיד,  אותו  מלין  "קיבל  אמרו:  ע"ב(  מז  )יבמות  ג. בגמ' 

ציונים וביאורים

טבילת הגר



הלכות  גרים�

גשמיםד הכשר לטבילת הנדהה.

  יש שכתבו, שטבילת הגר לגרותו יש לעשותה במקום "מים חיים" בדוקא כמו בטבילת הזב, ולא די ב.

במקום מקווה מי גשמים מכונסים, ואין המנהג כןז.

  גרות, ג. לשם  בברכה  ולטבול  לשוב  ועליו  זו  טבילה  לו  עלתה  שלא  אומרים  יש   – מל  כך  ואחר  טבל 

ויש חולקים, ולשיטתם אף שלכתחילה יש להקדים את מעשה המילה לטבילה, עלתה לו טבילה זו 

בדיעבדח, אלא שלכתחילה ראוי לו לחזור ולטבולט.

  שלנו ד. ובדורות  טוביםיא,  וימים  שבתות  מלבד  טבילתה,  קודם  יום  ל'  מתענה  שהגיורת  שנהגוי,  יש 

שירדה חולשה לעולם לא נהגו להחמיר בזה.

זמן הטבילה

 הואיל וכל עניני הגר נעשים בפני בית דיןיב וביום דוקא ולא בלילה, גם בטבילתו הדין כךיג. ה.

  גר שטבל בלילה – יש אומריםיד, שבדיעבד עלתה לו טבילה זו ואינו צריך לשוב ולטבול למחרת, ויש ו.

שהצריכוהו לטבול שנית.

להזהר  לבי"ד  להם  יש  בטבילה  שגם  ומשמע  מיד",  אותו  מטבילין 

שלא להשתהות, ולפלא דברמב"ם ושו"ע הזכירו הלכה זו רק לענין 

המילה ולא לענין הטבילה.

גר  שם  טובלת  שנדה  "במקום  שם:  הגמ'  וז"ל  ע"ב(.  )מז  ד. יבמות 
ועבד משוחרר טובלים". וכן הובא להלכה ברמב"ם )הל' איסורי ביאה 

פי"ג הל' יג(, בשו"ע שם, ובבאור הגר"א )ס"ק ט(.

ה. ואם הקדים טבילתו למילתו ראה לעיל פרק ב.

)סי'  חן  דברי  שו"ת  וראה  מילה.  כללי  בס'  הגוזר  גרשום  ו. רבי 
לטבילתו,  מילתו  שיקדים  חכמים  הצריכו  טעמא  דמהאי  דפי'  סב( 

זמן שלא  וכיון שכל  הזוב שעליו,  דטבילת הגר מוציאתו מטומאת 

מל לא פוקעת ממנו טומאה זו )דעדיין בנכריותו הוא עומד, וכמו שאמרו: 

לא  למילתו  טבילתו  יקדים  שאם  נמצא  טבל(,  לא  כאילו  מל  ולא  טבל 

ופי' דמשום כך סבר הרמב"ן שסדר  זו לטהרתו.  לו טבילתו  תועיל 

ואינה  ענין אלא לטהרה  אינו מעכב, שכן טהרת הזוב אינה  הגרות 

מעיקר חלות הגרות, ואפשר דאה"נ כדי לבטל ממנו טומאה זו יש 

להצריכו לטבול שנית.

ז. שו"ת צפנת פענח )תנינא עמ' מג(, וכן מורים דברי השו"ע שהשווה 
טבילת הגר לטבילת הנדה, ומסתימת דבריו נראה דאיירי בטבילת 

הנדה לבעלה. וכן כתב בשו"ת חתם סופר )יו"ד סי' קצד(.

הערלה  מהווה  לא  מה  מפני  שעוררו  יש  ד.  פרק  לעיל  ח. ראה 

חציצה בטבילה, הרי כלל נקוט בידינו ד"כל העומד להקצץ כקצוץ 

דמי", וראה בזה בשו"ת יגל יעקב )יו"ד סי סב(, שו"ת ברכת רצ"ה )יו"ד 

)יו"ד סי' קצה(,  ועיין עוד שו"ת חתם סופר  ובעיונים סי' מ.  סי' קכה(, 

בשערות  הטובלות  כלות  גבי  רעז(,  רעו  סי'  )יו"ד  שערים  בית  ושו"ת 

ארוכות אף שדעתן לקוצצן מיד אחר הנישואין.

ט. ש"ך )ס"ק ב(.

י. הל' גרות לרבינו גרשום הגוזר.

אינה  הא  בשבת,  מתענה  אינה  זו  גיורת  מה  מפני  להבין  יא. יש 
מצווה עדיין על שביתת השבת ועינוגה, ולדעת הסוברים שגר שמל 

ולא טבל שייך במצות השבת )ראה להלן פרק יא( אתי שפיר )מיהו גם 

לשיטה זו יש לעיין אי מחוייב רק בשביתתה או גם בעינוגיה(.

הראשונים  במחלוקת  הדבר  תלוי  עצמו  לבין  בינו  טבל  יב. ואם 
חלקי  בכל  מעכבת  הבי"ד  ראיית  האם  ג,  פרק  ריש  לעיל  המובאת 

ספקא  דהוי  כיון  לפיכך,  מצוות.  עול  קבלת  בעת  רק  או  הגרות 

ח"ב  יו"ד  משה  )אגרות  דין  בית  בפני  ולטבול  לשוב  עליו   דדינא 

סי' קכז(.

יג. שו"ע )סי' רסח סעי' ג(.

ופרטי  הראשונים  בשיטות  הארכנו  שם  ג  פרק  לעיל  יד. ראה 
הדינים בזה.

ציונים וביאורים

פרק חמישי



�כ הלכות  גרים�

  גר הבא לטבול לגרותו אחר שהתפללו הקהלטו ערבית, או שכבר קיבלו שבת בערב שבת, אף שהיה ז.

זה בעוד היום גדול, יש לדחות את טבילתו למחרת, )יש שסברו שהלכה זו אינה נוהגת בזמנינו וראה 

הערהטז(.

טבילת הגר בשבת

  זויט ח. טבילה  לו  עלתה  וטבל  עבר  אם  אכן,  בזהיח,  שהקלו  ויש  טוביז,  ויום  בשבת  גר  מטבילין  אין 

בדיעבדכ.

טו. בשו"ע סי' שעה )סעי' יא( ובסי' תב )סעי' יא( ציין לדברי המרדכי 
)מועד קטן פ"ג סי' תתקכג( שכתב בשם מהר"ם: "התפלל ערבית ושמע 

שמועה שמת לו מת, אע"פ שלפני צאת הכוכבים הוא – מונה ז' ימי 

אבלות מיום המחרת, ואותו יום אינו מצטרף הואיל והתפלל ערבית 

כבר עשאו לילה", ע"כ.

ל(,  סי'  או"ח  בשו"ע  דבריו  הובאו  קכא,  )סי'  הדשן  בתרומת  כתב  עפ"ז 

שאם לא נזדמנו לו תפילין עד אחר שהתפלל ערבית שוב לא יניחם 

באותו היום אף שהחמה עודה בראש האילנות.

בגדול אחד,  )סי' רמח( שהביא מעשה  כמו"כ מצינו בתרומת הדשן 

שפסל גט שנמסר לאשה אחר תפילת ערבית )מחמת פסול גט שניתן 

בלילה, כמבואר ברמ"א אבהע"ז סי' קכג סעי' ה(, אף שהיה זה קודם צאת 

הכוכבים.

פסקה  אם  נקיים,  ושבעה  טהרה  הפסק  לענין  דה"ה  כתב,  ועפ"ז 

כיום  זה  יום  לה  נחשב  לא  ערבית  הקהל  שהתפללו  אחר  בטהרה 

ראשון של נקיים, דכיון שכבר התחיל הלילה בשעה שאמרו הקהל 

כאן  ואין  הלילה  התחיל  שכבר  אחר  בטהרה  שפסקה  נמצא  ברכו 

שבעה ימים שלמים.

)או"ח  והט"ז  ז(  סעי'  רסב  סי'  )יו"ד  מילה  בהל'  השו"ע  מדברי  אמנם, 

סי' תר ס"ק ב( נראה שאין הדבר כן, והארכנו טובא בביאור הדברים 

בעיונים סי' כד.

בתי  יש  עיר  שבכל  בזמנינו  נוהגת  זו  הלכה  האם  לעיין,  טז. יש 
וזמני  מהם,  אחד  בכל  קבוע  תמיד  אינו  הקהל  וגם  רבים  כנסת 

התפילה משתנים ממקום למקום. אכן, בכפרים הקטנים שיש בית 

כנסת אחד המשמש את כל דרי המקום ודאי נוהגת הלכה זו. וע"ע 

המתפללים  אנשים  מנין  בדבר  פב(  סי'  )חט"ו  הלכות  משנה  בשו"ת 

בבית רבם, האם טפלים הם לאנשי מקומם הנוהגים להתפלל בעוד 

היום גדול או לא. ומכל מקום, אם התפללו דייני בית הדין ערבית, 

דלדידהו הוי לילה, שוב אינם יכולים לשבת בדין.

יז. רמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' ו(, וז"ל: "הואיל והדבר צריך בי"ד, 
אין מטבילין אותו בשבת ולא ביום טוב ולא בלילה, ואם טבל הרי זה 

גר". ומשמעות דבריו, שהסיבה לכך שאין מטבילין גר בשבת היא מפני 

שמעשה הגרות דינו כעשיית דין, ד"גר משפט כתיב ביה" )יבמות מה 

ע"ב(, ואין בי"ד יושבים לדין בשבת, כמבואר בשו"ע )חו"מ סי' ה(.

אמנם, מדברי הגמ' ביבמות )מו ע"ב( ובביצה )יח ע"א( נראה שאסרו 

להטביל גרים בשבת מטעם אחר, דע"י טבילתו זו נכנס לקהל ישראל 

השמיט  מה  מפני  תמה  שם  משנה  ובכסף  גברא".  כמתקן  "ומיחזי 

ובישוב קושיתו  ופי' באופן אחר,  הרמב"ם את הטעם האמור בגמ' 

ראה בעיונים סי' מח בכמה אופנים.

יש שהקלו ע"פ דברי הרמב"ם אלו לקבל גרים בשבת במקום שלא 

דין  בעשיית  החשש  שכל  דכיון  הגרות,  מעשה  את  לכתוב  נהגו 

מותר.  הדבר  כזה  חשש  שאין  כאן  לכתוב,  יבוא  שמא  הוא  בשבת 

מיהו רהיטת דברי הפוסקים אינה משמע כן והארכנו בזה בראיות 

לכאן ולכאן בעיונים סי' מו.

יח. סמ"ג )לאוין קטז( בשם בה"ג. ובטעמו פי' הב"ח, דהנה מסוגית 
ולמסקנא  כמתקן,  דנראה  משום  דהטעם  נראה  שם  בביצה  הגמ' 

וכבר הקשו התוס' מפני מה לא התירו  נראה כמיקר,  שרינן דאדם 

מחמת כן בגר, ותי', דבגר שעומדים עליו ג' ת"ח נראה טפי כמתקן. 

ובביאור שיטת בה"ג דפליג פירש, דלדינא לא נקטינן כרבי יוסי בהכי, 

כך  דנראה כמיקר,  ישראל לטומאתו משום  וכשם שהתירו טבילת 

יש להתיר טבילת הגר לגרותו. וע"ע ש"ך )ס"ק יג(, ובירושלמי )עירובין 

פ"ד ה"ה( איתא: "גר שטבל לאחר שהאיר המזרח בשבת".

יט. ובטעם הדבר מצינו ב' דרכים בדברי האחרונים:

שאף  וקיי"ל  דין,  כגמר  דינה  דהטבילה  כתב,  שם  משנה  במגיד  א. 

גם  נעשה  הדין  גמר  מ"מ  ובלילה,  בשבת  דין  עושים  בי"ד  שאין 

בזמנים אלו, דעיקר הקפידא היא על תחילת הדין ולא על סופו.

נוסף כתבו האחרונים, ע"פ המבואר בחו"מ שם, דבית דין  ב. טעם 

שעברו ודנו בשבת דינם דין )דכיון שמעיקר הדין אין לחלק בין שבת לחול, 

וכל הסיבה לכך שלא דנים בשבת היא רק משום דחיישינן שיבוא לכתוב, אין 

גר שעבר וטבל בשבת טבילתו  וא"כ הוא הדין  הדבר מעכב בדיעבד(, 

מועילה לו בדיעבד.

כ. מדברי השו"ע בסעי' ד משמע שגר שטבל בשבת הכל מודים 

ציונים וביאורים

טבילת הגר



הלכות  גרים�כ

  יש שכתבכא, שהלכה זו שלא לקבל גרים בשבת נאמרה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל, אמנם, מסתימת ט.

דברי הפוסקים שלא הזכירו חילוק זה מוכח שלא סברו לחלק כן.

 אף שאין עושים דין בערב שבת ובערב יום טובכב אין להמנע מלהטביל גר בזמנים אלוכג. י.

 מטבילין גר בחולו של מועדכד. יא.

ההכנה הראויה לטבילת הגרות

  קודם יב. בגופו  היטב  לעיין  לגר  לו  יש  לפיכך  הנדהכה,  לטבילת  ודיניה  בגדריה  שווה  הגר  טבילת  דין 

הטבילה שלא ימצא עליו כל דבר החוצץ ומעכב בטבילהכו.

שעלתה לו טבילתו בדיעבד )גם הרי"ף והרמב"ן דנקטי שאם טבל בלילה 

)יו"ד  לא עלתה לו טבילה(. ובטעם הדבר כתב בשו"ת טוב טעם ודעת 

סי' קיא(, דכיון שהיתה מילתו ביום ו' אף שטבילתו היתה בלילה אין 

שתיהן  וטבילתו  מילתו  היו  אם  ורק  הגרות,  בחלות  מעכב  הדבר 

בזה  וראה  וסיעתו,  הרי"ף  לשיטת  הדבר  מעכב  בשבת  או  בלילה 

בהרחבה בעיונים סי' כב.

ראה  הדברים  ובבאור  שם,  הרמב"ם  דברי  על  פענח  כא. צפנת 
בעיונים סי' מו.

כב. רמ"א )אבהע"ז סי' קסט סעי' ז(.

כג. ראה בעיונים סי' מו שכתבנו להתיר בזה מכמה טעמים.

כד. שו"ת רבבות אפרים )ח"ב סי' קמח(. דאף שנזהרים מן הכתיבה 
חמיר  לא  מותרת,  טוב  יום  לצורך  שהכתיבה  כיון  מ"מ  זה,  ביום 

איסורא כ"כ, ואין לחוש לזה כשנעשה הדבר לצורך גדול, שכן מצינו 

דבית דין נזקקים לדון בצרכי הרבים בחולו של מועד )ראה שו"ע או"ח 

סי' תקמה(, ולא חששו להכי.

כהאי  דתיקון  לחוש,  אין  נמי  כמתקן"  "מיחזי  דמשום  הוסיף,  עוד 

אינו אסור בחול המועד, וכמו שהתירו להפריש תרומות ומעשרות 

)וע"ע שדן להתיר בזה משום דהוי לגר כדבר האבד(.

החוצץ  "כל  ע"ב(:  )מז  ביבמות  הגמ'  עפ"ד  שם  ושו"ע  כה. רמב"ם 
בטבילת הנדה חוצץ בגר ובעבד משוחרר".

ענין  מעלת  דמשום  כתבו,  ע"א(  עח  )יבמות  ישנים  בתוס'  והנה, 

ורובו  המקפיד  במיעוט  חציצה  גבי  חכמים  החמירו  לא  הגרות 

על  החציצה  שאין  דכל  אדאורייתא  אוקמוה  אלא  מקפיד,  שאינו 

להלכה  הכריע  וכדבריהם  בטבילה,  חוצץ  עליו – אינו  ומקפיד  רובו 

בטעם  עוד  שהוסיף  ויעויי"ש  טהרה.  שיורי  בספרו  קלוגר  הגר"ש 

הדבר, דכיון דהגרות לא שכיחא, הוי מלתא דלא שכיחא דלא גזרו 

בה רבנן.

החוצץ  "כל  אמרו  שהרי  כן,  נראה  אין  הנ"ל  הגמ'  מלשון  אמנם 

המקפיד  מיעוט  שגם  ומשמע  הגר",  בטבילת  חוצץ  הנדה  בטבילת 

הריטב"א  לדברי  שציין  טהרה  בשיורי  ועיי"ש  חציצה.  נעשה 

נוסחא  ולפי  נדה",  "טבילת  בגמ'  גרסו  שלא  שיש  דהתם  בסוגיא 

חוצץ  אינו  מקפיד  שאינו  דמיעוט  דאה"נ  הדברים,  יתיישבו  זו 

הגר. בטבילת 

מיהו בשו"ת לב אריה )להג"ר אריה ליב גרוסנס, סי' לג( העלה, דרהיטת 

דברי הפוסקים שלא כדברי הגרש"ק בזה, והעיקר להלכה דטבילת 

על  החציצה  היתה  אם  ולכך,  דיניה,  לכל  הנדה  לטבילת  שווה  הגר 

)סי'  מיעוטו ומקפיד עליה הויא חציצה, וכ"כ בשו"ת מאמר מרדכי 

א(, חזון יחזקאל על התוספתא )פ"ו, ועיי"ש שפירש, שדברי התוס' ישנים 

אמורים במקום שאי אפשר להסיר את החציצה, וכמו בעובר המצוי תוך מעי 

אמו, אבל כשאפשר להסיר את החציצה, לכו"ע שווה דין טבילת הגר לטבילת 

הנדה(, וע"ע שו"ת מנחת יצחק )ח"ה סי' כא(.

דסבר  פרקין(,  )ריש  לעיל  המובא  פענח  הצפנת  לדברי  מזו,  יתירה 

ודאי  לבעלה  האשה  מטבילת  חמירי  הגר  בטבילת  החציצה  שדיני 

יש להקפיד על חציצה במיעוטו.

היא  החציצה  אם  כגון  נוסף,  צירוף  שיש  שבמקום  אפשר,  מיהו 

שנחלקו  מקפיד,  והוא  עליו,  להקפיד  העולם  דרך  שאין  במיעוט 

הראשונים אי אזלינן בזה בתר דידיה או בתר רובא דעלמא )ראה בית 

יוסף יו"ד ריש סי' קצח( וכדו', כיון דהוי ספק ספיקא בדרבנן יש להקל 

שלא להצריכו טבילה נוספת.

כו. באחרונים הקשו, היאך יתיישבו הדברים עם מאי דאיתא בגמ' 
)יבמות מה ע"ב( "מי לא טבל לקריו", דמבואר דטבילת הגר לקריו עולה 

ציונים וביאורים

פרק חמישי



�� הלכות  גרים�

 כמו כן ירחץ עצמו היטב קודם הטבילהכז, יסרק שערותיו, ויקצוץ את צפרני ידיו ורגליוכח. יג.

  גר שלא חפף קודם טבילתו כהלכה – יש מקום להקל לעיתים שעלתה לו טבילתו בדיעבדכט, ויעשה יד.

שאלת חכם.

לו לשם גרות, הרי בטבילת בעל קרי אין מקפידים כ"כ בדיני חציצה 

)יו"ד  וטובלים במים שאובים, וראה מש"כ בזה בשו"ת בית שערים 

סי' שס(, הגהות יד שאול )לבעל השואל ומשיב יו"ד סי' קצח(, מנחת חינוך 

)הל' ק"ש פ"ד הל' ח( בשם מהר"ם מהמבורג.  ובס' הקובץ  )מצוה קפ(, 

)מצוה  מצוות  תרי"ג  על  בספרו  שיק  המהר"ם  עוד  בזה  מש"כ  ועיין 

קפא(, ובשו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' קנה(, הארכנו בדברים בעיונים 

סי' מ.

)להגרא"ל גרוסנס, שם(. מקור לדבריו מצינו בס' תניא  כז. לב אריה 
רבתי )נדה פ"ב ס"א(, עיי"ש. ובאמת יש מקום לדון בשאלה זו, דהנה 

)פב ע"א( נתבאר שמדאוריתא א"צ כלל חפיפה  בסוגית הגמ' בב"ק 

ודי בעיון לבד, אלא דעזרא תיקן להם לישראל שתהא אשה חופפת 

תקנת  האם  צ"ע  וא"כ  קצט(.  סי'  )ריש  יו"ד  בטור  הובא  וכן  וטובלת, 

לבעלה  הנדה  בטבילת  או  הטמאים  טבילות  בכל  נאמרה  זו  עזרא 

לחוד.

והנה, בסוגית הגמ' בחולין )י ע"א( נתבאר, שהטובל לטומאתו ועלה 

ונמצא עליו דבר החוצץ, כל שלא אמר "ברי לי שלא היתה חציצה 

זו עלי בשעת הטבילה", לא עלתה לו טבילתו, וזאת אף אם נתעסק 

באותו הדבר אחר הטבילה כל היום כולו. והקשו שם התוס', מפני 

מה לא חילקו בזה בין אם הסמיך חפיפתו לטבילתו לבין אם הרחיקה 

מן הטבילה, וכמו שאמרו לגבי טבילת הנדה )נדה סו ע"ב(, ועיי"ש מה 

שתי'.

ובס' האשכול )מקואות סי' סד( כתב דלא קשיא כלל, דלא תיקן עזרא 

מצות חפיפה אלא לטבילת הנדה לבד ולא לשאר טמאים, וממילא 

גבי טבילת איש שאינו צריך חפיפה לא שייך חילוק זה כלל, ומאחר 

שלא חפף החמירו בדינו לבטל טבילתו כל שלא ידע הדבר בבירור 

גם  מצינו  אלו  כדבריו  הטבילה.  בשעת  עליו  זו  חציצה  היתה  שלא 

בהג'  וכ"כ  טו(,  ס"ק  קצט  )סי'  ושמלה  ובלחם  קכב(  )סי'  המנהיג  בס' 

חשק שלמה על סוגית הגמ' בב"ק שם בשם ס' התרומה. מדבריהם 

אלו נמצאנו למדים, שבטבילת איש לא תיקן עזרא חפיפה, וממילא 

ה"ה בטבילת הגר.

אמנם, מדברי התוס' והתניא רבתי הנ"ל מוכח שלא חילקו בזה בין 

איש לאשה, וכן נראה משבלי הלקט )סי' שי( דנקט בפשיטות שכל 

חייבי טבילות חופפים.

יתירה מזו, עצם דברי האשכול בזה צ"ע, דלכאורה להדיא סתר בזה 

משנתו בהל' תפילה )סי' א(, שם כתב: "וחזי לן דבעל קרי א"צ חפיפה 

בעו  טבילות  חייבי  דשאר  דבריו  ומשמעות  וכו'",  טבילות  כבשאר 

בטבילת  היא  מיוחדת  דהלכה  מקואות  בהל'  כדבריו  ודלא  חפיפה, 

הנדה.

וזאת  החפיפה,  מחובת  גר  ולפטור  להקל  י"ל  נוסף  צירוף  אכן, 

דעת  שהרי  ראשו,  שיער  גוזז  שהגר  בטור  המובא  כמנהג  לנוהגים 

רוב הראשונים היא שעיקר דין חפיפה הוא במקום השיער שמצויה 

כמבואר  בעלמא  מנהג  אלא  אינו  הגוף  בשאר  ואילו  החציצה,  בו 

בטור )יו"ד סי' קצט(, זולת לרבינו שמעיה בשם רש"י, דסבר שחובת 

החפיפה מעיקר הדין היא בכל הגוף. דעפ"ז כתבו הש"ך )שם ס"ק יז( 

גופה  ולא  נדה, שאם חפפה שערה  גבי טבילת  )שם(  והחכמת אדם 

עלתה לה טבילתה בדיעבד, כיון שקיימה את עיקר חובת החפיפה 

שהיא בשיער. וא"כ בגר זה שגילח כל שערו, כיון שבשערו אין לחוש 

הראשונים  לדעת  מדינא  חפיפה  לחובת  מקום  כלל  אין  לחציצה 

הנ"ל, וצ"ע לדינא.

כח. וכמו שאמרו לענין טבילת הנדה ביו"ד )סי' קצח סעי' יח(, ועיין 
מש"כ בשו"ת רבי אליהו גוטמאכר )סי' פו(.

אחיעזר  בשו"ת  יעויין  לנוי,  ציפורניהם  לגדל  הרגילות  נשים  ולענין 

אף  יפה,  ניקוי  ע"י  הנדה  בטבילת  בדיעבד  בזה  שהקל  לג(  סי'  )ח"ג 

שרגילות להיות שם דבר החוצץ. מיהו בטבילת הגיורת יש להחמיר 

ימנעו  שלא  בכדי  הוא  להקל  שם  טעמו  עיקר  שכן  יותר,  לכאורה 

מלטבול ונמצאו מכשילות בעליהם בחיוב כרת, משא"כ כאן שאם 

לא תרצה לקבל דברי הדיינים לא יקבלוה ולא יבוא מכך כל מכשול, 

ע"כ שפיר יש לדקדק בטבילתה כפי חומר הדין.

מאידך י"ל, דכיון שכבר קיבלה עליה עול מצוות, שיהויי מצוה לא 

למה  ובפרט  תפרוש,  שלא  כדי  עליה  להקל  דין  לבית  ויש  משהינן, 

שנתבאר לעיל מדברי התוס' ישנים שיש להקל בדיני החציצה גבי 

טבילת גיורת יותר מבטבילת האשה לנידתה.

כט. ע"פ מה שנתבאר לעיל בהערה כז.

ציונים וביאורים

טבילת הגר



הלכות  גרים��

  יש מן המקומות שנהגול, שלפני הטבילה מגלח הגר את כל שערותיולא, ומ"מ הכל מודים שגזיזת טו.

השערות אינה מעכבת בחלות הגרות, וכיום יש שנהגו שלא להקפיד על כך כלללב.

 שיער בית הערוה אינו חוצץ בטבילת הגיורת, אף אם היתה נשואה ומתגיירת עם בעלהלג. טז.

 יש לגר להמנע מאכילת בשרלד או עוף ביום טבילתולה. יז.

 כתובת קעקע אינה מהווה חציצה בטבילהלו. יח.

 בעת הטבילה לא יעצום עיניו ביותר ולא יסגור פיו בחוזק, כדי שיעלו המים יפה בכל גופולז. יט.

ל. טור )סי' רסח(. ובטעם הדבר נחלקו הדעות: הב"ח פירש, שאם 
היה שערו ארוך ומסובך זה בזה גוזזים מקצתו כדי שלא יהווה הדבר 

חציצה בטבילה.

ומשמיה דרבי משה הדרשן הביא שפי', שכן מצינו בטהרת הלוים 

)במדבר ח ז( כשהובדלו והוחלפו תחת הבכורות שעבדו עבודה זרה 

והיינו שעצם  ב(,  פי' הלבוש רסח סעי'  )וכן  העבירו תער על כל בשרם 

מהליך  כחלק  השערות  בגילוח  מחייבתו  ישראל  לעדת  כניסתו 

החוזרים  במשומדים  גם  המנהג  הוא  שכך  הוסיף  ובב"ח  הטהרה. 

לדת ישראל.

משום  שהגילוח  הב"ח  של  דלטעמו  אלו,  טעמים  שני  בין  נפק"מ 

אלא  שורשם,  עד  לגמרי  השערות  את  לגלח  להקפיד  א"צ  חציצה, 

חציצה,  בהן  להתהוות  שיכול  בשיעור  ארוכות  יהיו  שלא  העיקר 

לגמרי  השערות  את  לגלח  יש  הדרשן  משה  רבי  של  לטעמו  אבל 

הראש  שערות  על  רק  ולא  הגוף,  שערות  כל  על  תער  להעביר  ויש 

הסבוכות לבד, וכמו שמצינו בטהרת הלויים.

חששא  משום  בזה  שהעיקר  קה(,  סי'  )יו"ד  צדק  אבני  בשו"ת  וע"ע 

דחציצה ולא מטעמו של ר"מ הדרשן, ועפ"ז כתב דהשתא דנהיגין 

להקל בזה בטבילת הנדה ה"ה בטבילת הגר.

משום  הוא  הדרשן  משה  רבי  של  טעמו  דעיקר  כתב,  מזו  יתירה 

שאין  עתה  כך  ומשום  מגיותם,  בהם  שדבקה  זרה  עבודה  טומאת 

הע"ז מצויה בין האומות כ"כ, אלא ע"י שיתוף, שלרבים מן הפוסקים 

לא הוזהרו על כך, קיל דינם מן המומרים, ואף שהמומר טעון גילוח 

האשל  בס'  בזה  להקל  וכ"כ  צריך.  אינו  גר  התשובה,  מדרכי  כחלק 

ליקוטי שושנים )מערכת ג ס"ק ט(.

הק'  החיים  והאור  עזרא  האבן  כתבו  זה,  במנהג  לנוהגים  גם  אמנם 

הכריע  וכדבריהם  הראש,  פאות  את  לגלח  נהגו  שלא  ז(,  ח  )במדבר 

בזה  מש"כ  וע"ע  קיח(.  סי'  ח"ב  )יו"ד  שלמה  בית  בשו"ת  להלכה 

החיד"א בס' יוסף אומץ )סי' מה( שו"ת רבי אליהו גוטמאכר )סי' פו(, 

ובס' טהרת המים )הספרדי(.

לא. יש שנהגו לא לגלח את השערות ג' ימים קודם השבת, ואין 
לחוש לזה בגר, שהרי אכתי גוי הוא באותה שעה.

תשובות  בשו"ת  יעויין  מיהו  נח(.  סי'  )יו"ד  משה  דבר  לב. שו"ת 
מדברי  נראה  וכדבריו  בזה,  להחמיר  שראוי  תריז(  סי'  )ח"א  והנהגות 

וכגון שהגר  שו"ת אבני צדק הנ"ל, אלא דכתב שם, שבעת הצורך, 

בוש בדבר וכדו', אין להחמיר בדבר.

)יו"ד סי' קצח סעי' ו( מבואר, ששיער בית הערוה חוצץ  לג. בשו"ע 
הסרתו.  על  מקפדת  ומסתמא  בעלה  על  שמתגנית  מפני  בנשואה 

הבחנה  חודשי  ג'  מבעלה  לפרוש  עליה  הכי  שבלאו  בגיורת  מיהו 

כמבואר בסי' רסח )סעי' ט(, ודאי אינה מקפדת ואין לחוש לכך.

שומן  ואפי'  בשר,  בו  שנתבשל  תבשיל  באכילת  מותר  לד. ומ"מ 
הבשר ניכר בתבשיל )מקור חיים סי' קצח סעי כד(.

לאכול  שלא  הנשים  שמנהג  הובא  כד(  )סעי'  קצח  סי'  לה. בשו"ע 
בשר ושאר דברים שיש לחוש שיוותרו בין השיניים ביום הטבילה, 

שמא לא תתן דעתה לכך ויהווה הדבר חציצה בטבילתה. והנה, אף 

נהגו להקל בזה לענין נדה, אלא שהצריכוה  ויו"ט  שבסעודת שבת 

אינו  טבילתו  שקודם  בגר  מ"מ  היטב,  פיה  אח"כ  להדיח  להזהר 

בסעודת  גם  בזה  להקל  אין  יו"ט  ושמחת  השבת  כבוד  על  מצווה 

מצוה וכדו', ופשוט.

לו. וזאת מג' טעמים: א. כתובת קעקע זו אין בה ממש, שהרי היא 
ב. אף אם נחוש דהוי כדבר שיש בו ממש,  כמכות אש תחת העור. 

אפשר שנחשבת היא כדבר העשוי לנוי שאין מקפידים עליו, ובפרט 

לדעת  ג.  בכך.  הכרוך  והכאב  הצער  מחמת  להסירו  שלא  שמקפיד 

וראה  אינו חוצץ.  כדי להסירו  רבים מן הפוסקים דבר הצריך אומן 

בכל זה בהרחבה בעיונים סי' מ.

לז. שו"ע )יו"ד סי' קצח סעי' לח, לט(.

ציונים וביאורים

פרק חמישי



�� הלכות  גרים�

דין קבלת המצות והכוונה הראויה בעת הטבילה

  בשעה שעומד הגר בתוך מי המקוה קודם טבילתו מודיעים לו פעם שניתלח את עיקרי ויסודי הדת כ.

ומקצת מצוות קלות וחמורותלט, ויקבל עליו עול מצוות בפניהם שזהו עיקר זמן קבלת עול מצוות 

לכתחילהמ.

 יכוון בטבילתו שטובל לשם גרותמא. ומצוה מן המובחר שאף יזכיר בפיו שטובל לשם כךמב. כא.
 אם לא כיוון בטבילתו לשם גרות אלא לצורך טהרה מטומאת קרי, וכדו' – עלתה לו טבילה.מג כב.

לח. שו"ע שם.

כפי  לערוה,  ליבו  בין  לחצוץ  זרועותיו  לחבק  צריך  לט. ואין 
שיתבאר להלן פרק ו.

נכנס  הוא  טבילה  ע"י  "דהשתא  וז"ל:  ע"ב(,  מז  )יבמות  מ. רש"י 
לכלל גרות, הלכך בשעת טבילת מצוה צריך לקבל עליו עול מצוות 

כדי לזרזו". ומשמע שעיקר זמן קבלת עול המצוות לכתחילה הוא 

אמנם  שם.  רי"ד  התוס'  מדברי  נראה  וכן  גופא,  הטבילה  בשעת 

בלבוש )סעי' ב( כתב, שהסיבה לכך שחוזרים ומודיעים אותו מקצת 

מצוות קלות וחמורות היא כדי לזרזו על כך בשעת מעשה. ומשמע 

שכוונתו לומר שעיקר הקבלה כבר נעשתה קודם לכן בזמן ההודעה 

הראשונה אלא שלתוספת זירוז מודיעים אותו פעם שנית.

מא. לעיל הובאו דברי החתם סופר בתשובותיו )יו"ד סי' א וסי' ש( 
שאף אם מילת ישראל א"צ לעשותה לשמה מילת הגר שמכניסתו 

לענין הטבילה  נמי  ה"ה  וא"כ  צריך שתעשה לשמה,  ישראל  לקהל 

)יו"ד  חיה  נפש  בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה  הגרות.  מעשה  גמר  שהיא 

סי' צז(.

כמו כן כתב בשו"ת לב חיים )להגר"ח פלאג'י ח"ג סי' כח(, דכיון שעיקר 

ענין טבילת הגר הוא להיותו דבק במקור הקדושה ולטהר עצמו מכל 

הסיגים שדבקו בנפשו בעת גיותו, הכוונה בטבילה זו מעכבת, ולא 

דמיא לטבילת הנדה שכוונת חברתה מהניא לה )ראה חולין לא ע"א(. 

וקצ"ע לפי דבריו היאך מועילה טבילת גר קטן שאין בו דעת ואינו 

בתורת כוונה זו, וכנראה למד, שכשם שמועילה טבילתו בזכיית בית 

דין אף שאין בה קבלת מצוות כך היא מועילה גם כשכוונת הטובל 

עצמו חסירה.

עוד יש לדון לפי דבריהם, מה היא הכוונה הנצרכת בטבילה לחלות 

הגרות, האם כוונה "לשם גרות", והיינו כוונה לפעול את חלות הגרות 

וכעין כוונת קנין, או שמא די בכוונה "לשם קדושת ישראל", שלא 

לרחיצת תענוג גרידא.

בזה  שא"צ  ע"ב(  )מה  ביבמות  הגמ'  מסוגית  להוכיח  יש  ולכאורה 

כוונה לשם גרות ודי בכך שטובל בכוונה לשם קדושת ישראל, שם 

אמרו: "ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא, אמר רב אסי: מי לא טבלה 

לנידתה. ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא, אמר ריב"ל: מי לא טבל 

לקריו". והיינו, שאם טבלה לשם נידות עלתה לה טבילתה זו לחובת 

הגרות. דלכאורה, לשיטת החתם סופר היאך מועילה לה טבילה זו 

הרי לא היתה כוונתה בזה לשם גרות.

בזה,  די  ישראל  וטהרת  קדושת  לשם  שטבלה  דכיון  צ"ל,  וע"כ 

בזה  שאמרו  מה  )וראה  בעלמא.  לרחיצה  כוונתה  תהא  שלא  והעיקר 

בירושלמי פ"ג הי"ב(.

מב. יעויין בחידושי ריטב"א )פסחים ז ע"ב ד"ה כל המצוות( שהאריך 
בביאור תקנת חכמים לברך על המצוות עובר לעשייתן, וז"ל: "וטעם 

שיתקדש  כדי  לעשייתן  עובר  המצוות  על  לברך  חז"ל  שאמרו  זה 

הי"ת.  מצות  מפני  אותה  עושה  שהוא  ויודיע  ויגלה  בברכה  תחילה 

הנפש  עבודת  להקדים  וראוי  הנפש  מעבודת  הברכות  כי  ועוד 

למעשה שהיא עבודת הגוף". ע"כ. וכן האריך בביאור דבריו בנודע 

הדיבור  התעוררות  את  מהווה  דהברכה  צג(,  יו"ד  )קמא  ביהודה 

והמחשבה לקיום המצוה ועל ידה מתקיים דין כוונת המצוה. עפ"ז 

קודם  יחוד  לשם  לומר  העולם  מנהג  את  לבטל  שם  בנוב"י  כתב 

עשיית מצוה, שהרי עניין זה מתקיים שפיר בדרך שהורונו חכמינו 

מאהבה  תשובה  בשו"ת  עוד  בזה  וראה  הברכה,  אמירת  עצם  ע"י 

וזאת  נוהגים לאומרו  )ח"א סי' א(, אמנם הנוהגים בדרכי המקובלים 

עפ"ד האריז"ל בשער רוח הקודש.

לעשייתן  עובר  עליה  מברכין  שאין  טבילה  דבמצות  י"ל,  ומעתה 

ליכא לחסרון זה, ואם ירצה לקיים עניין זה שהזכיר הריטב"א, לגלות 

הדבר  יזכיר  בעלמא,  כרחיצה  ולא  גרות  לשם  זה  טבילה  שמעשה 

ושלם  נרצה  היותר  באופן  המצוה  כוונת  דין  את  יקיים  ובזה  בפיו, 

מצוה,  עשיית  בעת  לכוון  יש  כוונות  דשתי  בסופו,  התפילה  שער  בס'  )וע"ע 

בזה  שהורונו  מה  ע"פ  הפנימי  תוכנה  ולכוון  עליה,  שציונו  ית'  לשמו  לעשות 

חז"ל, עיי"ש שפי' עפ"ז דברי הגמ' בזבחים מו ע"ב בביאור ענין "ריח ניחוח"(.

מג. שו"ע )סי' רסח סעי' ג(. וראה בזה ברחבה בעיונים סי' יא.

ציונים וביאורים

טבילת הגר



הלכות  גרים��

דין טבילת הגיורת בפני בית דין

  טבילת הגיורת נעשית אף היא בנוכחות שלושה דייניםמד, ויש שכתבו שדי בעמידתם מחוץ לבית כג.

הטבילהמה.

ו( שכתב:  הל'  פי"ד  ביאה  )הל' איסורי  מד. כן מוכח מדברי הרמב"ם 
"ואם היתה אשה – נשים מושיבות אותה במים עד צוארה והדיינים 

מבחוץ, ומודיעים אותה מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות 

בשו"ע  הכריע  וכן  בפניהם".  טובלת  כך  ואחר  במים,  יושבת  והיא 

סעי' ב. וע"ע מש"כ בזה בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ב סי' תקה(.

נשים   – "אשה  איתא:  ע"ב(  )מז  ביבמות  הגמרא  מה. בסוגית 
מבחוץ  לה  עומדים  ת"ח  ושני  במים,  צוארה  עד  אותה  מושיבות 

ומודיעין אותה מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות". מכאן 

למדו התוס' )שם מה ע"ב ד"ה מי לא טבלה(, שגם כאשר הגיורת נמצאת 

שאינם  וה"ה  בפניה,  ולדבר  להכנס  לדיינים  להם  אין  המים  בתוך 

שנכנסה  אותה  שראו  וכיון  בחוץ,  עומדים  אלא  בטבילתה,  רואים 

להלכה  הכריע  וכדבריהם  בפניהם,  שטבלה  הדבר  נחשב  ויצאה 

בשו"ת יהודה יעלה )סי' רג(, ועיי"ש עוד שכן פסק הגאון רבי שמעון 

משמיה  מז(  )עמ'  אברהם  בית  בשו"ת  הובא  וכן  קרקא,  אב"ד  סופר 

קנ(  סי'  )ח"ב  יעקב  חלקת  בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה  סלנט,  דהגר"ש 

ובשו"ת יביע אומר )ח"א סי' יט(.

טעם נוסף מצינו בדברי האחרונים )נחלת צבי עמ' מח( בשיטת התוס', 

משום  וכדו',  ראשונה"  יצא  מי  לומר  חיה  "נאמנת  שאמרו  דכשם 

משנה  שו"ת  )ועיין  שעה  באותה  שם  מצויה  היא  שרק  היא  שרגילות 

הלכות ח"ב סי' כב(, כך גם בבית טבילת הנשים שאין רגילות להמצא 

שם אנשים האמינוה לאשה לומר שטבלה.

משום  אינו  בי"ד  ראיית  דין  שהרי  כלל,  נראה  אינו  זה  טעם  מיהו 

"נאמנות", אלא משום ד"משפט כתיב ביה", וכל שלא נעשה הדבר 

בפניהם חסר בעיקר דין זה, וגם מגוף דברי התוס' נראה שצריך שיהיו 

בי"ד נוכחים בעת הטבילה, אלא דסברי שדי בעמידתם בחוץ.

וגם  כאחד,  ובגיורת  בגר  אמורה  זו  דהלכה  נראה,  התוס'  דברי  )ומשמעות 

בטבילת הגר אם עמדו בחוץ בעת הטבילה עלתה לו טבילתו לשם גרות, אלא 

שלענין גיורת נהגו לסמוך ע"ז אף לכתחילה משום צניעות, דכיון דמדינא אינם 

להם  יש  לכו"ע  בגר  משא"כ  בחוץ,  שיעמדו  ראוי  בטבילתה  לראות  מחוייבים 

לראות לכתחילה בטבילתו(.

אולם הרמב"ם למד, שזהו רק בזמן הודעת המצוות שאין צריך לזה 

לראות  הדיינים  נכנסים  גופה  הטבילה  בשעת  אבל  דין,  בית  ראיית 

את טבילתה בעיניהם.

שפחה  גבי  בי"ד,  בפני  מצוות  קבלת  לענין  מצינו  דומה  מחלוקת 

ושמירת  ישראל  במנהגי  נוהגת  והיתה  ישראל  בבית  שהיתה 

המצוות, והטבילתה גבירתה לשם גרות בלא שקיבלה עליה מצוות 

)ח"א סי' צב( נקט בפשיטות שאין  בפני שלושה, דבשו"ת מהראנ"ח 

ואילו  מעכבת,  שלושה  בפני  מצוות  עול  דקבלת  לגרותה  תוקף  כל 

מהר"א ששון בשו"ת תורת אמת )סי' כ( נקט, דכיון שע"י שמירתה 

בזה  א"צ  עליה,  לקבלם  שכוונתה  לכל  ידוע  בפומבי  המצוות  את 

שתקבלם עליה בפני בי"ד )אלא שמטעם אחר סבר שאינה גיורת, כיון שלא 

נשתחררה משפחותה, עיי"ש(.

ע"ב(,  )עה  בקידושין  הרמב"ן  מדברי  נמי  נראה  ששון  מהר"א  כדברי 

הראשון  בדור  רק  זהו  הן  אריות  גרי  דהכותים  דהא  די"א,  שכתב, 

שלא היו מקיימים מצוות אלא מתוך הפחד, אבל בדורות הבאים, 

שלא  דאף  הם,  גמורים  גרים  בשלמות  המצוות  את  שמקיימים  כל 

וידוע  בפרהסיא  הדבר  שנעשה  כיון  דין,  בית  בפני  עליהם  קיבלום 

לכל הרי זה כמי שקיבלם עליו בפני בית דין.

אומרים  היש  הן  הרמב"ן  שהביא  אומרים  היש  שאותם  נמצא 

שידוע  כל  ולשיטתם  בי"ד,  בפני  טבילה  גבי  הנ"ל  התוס'  שהביאו 

בנידון  )מיהו  דין.  בית  בפני  נעשה  כאילו  חשיב  לכל  ונתפרסם  הדבר 

דהרמב"ן קשיא טפי, שהרי כותים אלו סבורים שישראל הם וחסרים הם כוונה 

להתגייר, וצ"ע(.

שצידד  קיב(  סי'  ח"ג  )יו"ד  משה  אגרות  בשו"ת  יעויין  הלכה,  ולענין 

הדברים  נתבארו  טעמים,  מכמה  הגיורת  טבילת  לענין  בזה  להקל 

עוד  בזה  מש"כ  וע"ע  ב(,  פרק  לעיל  הדברים  )הובאו  מה  סי'  בעיונים 

בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סי' סד(.

מן  רבים  לדעת  הכי  לענין הטבילה דבלאו  דוקא  דזהו  מיהו אפשר 

לענין קבלת  וכדלעיל, אבל  דין  בית  בפני  הראשונים א"צ לעשותה 

ראשונים  הנהו  דברי  על  שסמך  למי  מצינו  לא  זה,  באופן  מצוות 

לעשות מעשה ולומר דכל שמקיימים מצוות בפרהסיא נחשב להם 

להחמיר  יש  ודאי  בזה  וע"כ  דין,  בית  בפני  מצוות  כקבלת  הדבר 

ולהצריכם קבלה נוספת. וע"ע מש"כ בזה בפרק עשירי, בבאור דברי 

הרמב"ם גבי גר שראינוהו שנוהג בדקדוק המצוות כישראל. )כמו כן 

לענין טבילת הגר דבקל יכול לטבול בפני בית דין ולא כרוך הדבר בבושה יתירה 

לעולם אין להקל עליו בזה, ואפי' עבר וטבל בינו לבין עצמו יש לו לחזור ולטבול 

בפני בית דין(.

ציונים וביאורים

פרק חמישי



�� הלכות  גרים�

  ורק כד. גופה מכוסה  יריעה גדולה על פני המיםמז כדי שיהיה  יש שהנהיגומו בטבילת הגיורת לפרוס 

ראשה נראהמח, ויש שהתירומט לגיורת לטבול בבגדים רחבים שאינם חוצצים בין גופה למים, ואין 

למהר להקל בזה.

 קודם כניסת הדיינים לבית הטבילה תשב הגיורת בתוך המים עד צוארה משום צניעות. כה.

  אחר שתשב האשה בתוך המים הדיינים מודיעים אותה מקצת מצוות קלות וחמורות כמפורט לעיל כו.

פרק ב, ומודיעים אותה גם את המצוות המיוחדות לנשים – נדה, הפרשת חלה, והדלקת הנר. ואינם 

מחוייבים להסב גופם מכנגדה אף ששערותיה מגולותנ.

  לא תטבול בקומה זקופהנא, לפי שבאופן זה לא יגיעו המים לכל גופה, מסיבה זו לא תתכופף יותר כז.

ותקפיד  מוגבהות,  וזרועותיה  לפניה, כשירכותיה מרוחקות מעט,  מידינב, אלא תעמוד מוטה מעט 

שיבואו מים על כל חלקי גופה.

  אם כח. הטבילה.  בעת  המים  תוך  שערותיה  כל  שיהיו  היטב  להקפיד  עליה  ארוך  שיער  בעלת  אשה 

רצתה לטבול לצורך כך כשכובע דק מונח על ראשה באופן רפוי שאינו מונע כניסת מים, נחלקו 

בזה הדעות: לדעת השו"ענג הדבר מותר, והרמ"אנד החמיר בדבר. משום כך אין להקל בזה, אלא אם כן 

אין בנמצא אשה יהודית שתוכל לעמוד עליה בעת הטבילה ולדקדק בדברנה.

מו. נהר מצרים )הל' גרים ס"ק כד(.

מז. ונראה דבגיורת קטנה הפחותה מג' שנים א"צ לזה, עיין משנ"ב 
)סי' עג ס"ק ט(, ובאשל אברהם בוטשאטש )תנינא סי' עה ס"ק ד(.

מח. יש שרצה להנהיג שיהיו הדיינים רואים את מעשה הטבילה 
להקל  יש  שבזה  הטבילה,  בית  קיר  על  המצויה  מראה  באמצעות 

יותר בראיית מקומות המכוסים. מיהו יעויין בעיונים סי' מה דעדות 

באמצעות מראה נחשבת כ"עדות ידיעה" ולא כ"עדות ראיה", וראה 

שם שנחלקו הדעות האם די בזה להחשב כמעשה בי"ד.

מדברי  נראה  וכדבריו  שם(,  אשכול  ובנחל  סג  )סי'  האשכול  מט. ס' 
בזה  מש"כ  וראה  שם(,  יו"ט  ובמעדני  כח  סי'  מקואות  הל'  )נדה  הרא"ש 

בשו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' קעג(. מיהו מדברי הרמב"ם )הל' מקואות פ"א 

הל' ז( נראה דהטבילה בבגדים רחבים מהניא רק בדיעבד, ולכתחילה 

לא אריך למעבד הכי, וכן נראה מדברי ראב"ן )סי' שכו(, ולפי דבריהם 

וברמ"א  רחבה,  ביריעה  ולהשתמש  בגדים  בלא  לטבול  טפי  עדיף 

)יו"ד ריש סי' קצח דנהגו להחמיר בזה כדבריהם(.

אכן, יש שצידדו לומר, דבכגון דא שמסירה כל בגדיה ואינה לבושה 

לטבול  שלא  להקפיד  שיודעת  דעתה  היא  מגלה  רחב  חלוק  אלא 

דשרי,  מודה  הרמב"ם  אף  גוונא  ובכהאי  רפויים,  שאינם  בבגדים 

ומ"מ כתב בשו"ת יביע אומר )ח"א סי' יט(, דכיון שנהגו בזה כהוראת 

בעל נהר מצרים אין לשנות.

נ. לא מיבעיא אם היתה בתולה שאין דינה שונה מבתולות ישראל 
שאינם מחוייבות בכיסוי הראש ומותר להזכיר דבר שבקדושה כנגד 

שערותיהן, אלא גם אם היתה נשואה בגיותה, כיון שאין דרך נשות 

הנכרים לכסות ראשן, מעולם לא נחשבו שערותיה כערוה. )כן נראה 

מדברי המשנ"ב בסי' עה ס"ק יב(.

נא. שו"ע )יו"ד סי' קצח סעי' לה(.

מעל  טפחים  ג'  גבוהים  המים  שיהיו  להקפיד  יש  כך  נב. משום 
טבורה )שו"ע שם סעי' לו(.

נג. סי' קצח סעי' א.

צג(,  סי'  )ח"ב  הלוי  שבט  בשו"ת  יעויין  בזה,  הלכה  ולענין  נד. שם. 
כל  אותה  שתניח  במקוה  דקה  שבכה  להניח  הורה  סופר  דהחתם 

לטבול  להקל  טפי  דעדיף  דסבר,  הטבילה.  בעת  ראשה  על  אשה 

בבגד רפוי דמדינא שרי לכו"ע, ולא לסמוך על היהודית העומדת על 

גבה שתדקדק יפה שיהיו כל שערותיה במים.

אמנם, בשו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' קעג( החמיר בזה, והקל בזה בדיעבד 

רק למי שכבר לנתה עם בעלה שלא להצריכה טבילה אחרת. ובשבט 

הלוי שם פי' שאף החתם סופר לא נתכוון שתטבול כך, אלא שתבדוק 

ותטבול. מראשה  תסירה  ואז  במים,  שערותיה  שכל  השבכה  ע"י 

נה. שיעורי שבט הלוי )עמ' שנ(.

ציונים וביאורים

טבילת הגר



הלכות  גרים��

  יש שצידד להחמיר בטבילת הגיורת שתהא תוך ימי ראייתה דם נדתהנו, ולא נהגו לדקדק בזה.כט.

טבילה במי נהרות

  נהגו להחמיר בטבילת הנדה שלא לטבול בנהרות אלא בשעת הדחק שאין מצוי מקוה כשר באותו ל.

המקוםנז, ואפשר שלענין טבילת הגר שאינה מחוייבת יש להחמיר בזה יותר, ע"כ יראה לילך למקום 

שמצוי בו מקוה כשרנח.

רחיצה אחר הטבילה

  יש להסתפק האם יש לגר להמנע מלרחוץ גופו במים שאובים אחר הטבילהנט.לא.

)יו"ד סי' קפג( דנהגו להחמיר שהפנויות  נו. וזאת עפ"ד הבית יוסף 
אינן טובלות כדי שלא ינהגו בהן מנהג הפקר, שע"כ מנהגינו דפנויות 

אינן טובלות גם בערב יום הכיפורים, ומשום כך צריך שיהא זה תוך 

ימי ראייתה, כך שמיד אחר טבילתה תראה דם ותטמא.

נז. עיין שולחן ערוך )יו"ד סי' קצח סעי' לד( ובבית יוסף שם. ובמקרה 
זה תטבול בבגד רחב או בפריסת סדין כדי שלא תהא מהומה לטבול 

מחמת הבושה מפני בני אדם המזדמנים שם ולא תטבול יפה.

נח. ובגר הבא לטבול במי נהר, יש להסתפק האם להורות לו לטבול 
בבגד רחב כאשה, או שמא באיש שאין בושתו רבה אין לחוש שמא 

אפי'  לטבול  שלא  המנהג  על  להקפיד  טפי  ועדיף  יפה,  יטבול  לא 

בבגד רפוי. ועיין בס' האשכול )סי' סג( שהתיר לאיש לטבול בפריסת 

יריעה משום צניעות, דבהא ליכא מנהגא.

נט. בגמ' שבת )יג ע"ב( איתא, דגזרו טומאה על הבא ראשו ורובו 
דעפ"ז  דשבועות(,  )פ"ב  המרדכי  וכתב  הטבילה.  אחר  שאובים  במים 

נהגו להחמיר בטבילת הנדה שלא תרחץ גופה במים שאובים אחר 

הטבילה, דבכהאי גוונא לא תעלה לה טבילתה )הובאו הדברים בדרכי 

שלא  קנא(,  ס"ק  )שם  הש"ך  פירש  זו  גזירה  בטעם  רא(.  סי'  יו"ד  משה 

יאמרו הבריות שהמרחץ מטהר כמו מי המקוה.

אולם בבאור הגר"א שם כתב שאין להחמיר בזה, ופירש, שלא גזרו 

יהיו  הרחיצה  שמי  גזרו  אלא  למפרע,  הטבילה  את  לבטל  חכמים 

מטמאים אותה לטהרות, וממילא בזמנינו שאין בזה נפקותא דבלאו 

הכי כולנו טמאי מתים ואין אנו מקפידים על הטהרות – אין לחוש.

טבילה  לבטל  היתה  חכמים  דתקנת  סבר  דהמרדכי  לפי"ז,  נמצא 

לבעלה,  אסורה  כך  בתרומה  שאסורה  כשם  וממילא  הראשונה, 

הראשונה,  טבילתה  חכמים  ביטלו  דלא  למד,  הגר"א  זאת  לעומת 

אלא שגזרו טומאה על מי הרחיצה, וממילא אין בכך כדי לאוסרה 

על בעלה, ולטהרות בלבד הוא שאמרו.

להסתפק,  יש  למפרע  בטלה  שטבילתו  דסבר  המרדכי  ולשיטת 

האם דבריו אמורים גם בטבילת הגר שאם רחץ במים שאובים אחר 

בטבילה לא עלתה לו טבילתו לשם גרות, או לא. דהנה טבילת הנדה 

מעצם מהותה שתי מטרות לה – טהרתה לבעלה וטהרתה לאכילת 

טהרות, ואפשר שרק משום כך סבר המרדכי דאף שעתה אין נפק"מ 

היתה  זו  טבילה  אף  שגזרו  מתחילה  מ"מ  טהרות  לענין  בטבילתה 

בכלל. אבל בטבילת הגר שמעצם מהותה אינה לשם טהרה בעלמא, 

אלא להכניסו בקהל ישראל, אפשר דלא גזרו.

ציונים וביאורים

פרק חמישי







אכ הלכות  גרים�

פרק שישי
ברכת הטבילה

עובר  דהאי  משמע  מאי  לעשייתן.  עובר  עליהן  מברך  המצות  כל  שמואל:  אמר  יהודה  רב  "אמר  ע"ב(:  )ז  בפסחים  שנינו 

לישנא דאקדומי הוא, אמר רב נחמן בר יצחק: דאמר קרא )שמואל ב יח(: וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי, וכו'. בי 

רב אמרי: חוץ מן הטבילה ושופר. בשלמא טבילה – דאכתי גברא לא חזי וכו', אלא אמר רב חסדא: חוץ מן הטבילה בלבד 

איתמר. תניא נמי הכי: טבל ועלה, בעלייתו אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה".

הנה נתבאר, כי אף שהלכה פסוקה היא שזמן אמירת ברכת המצוות היא קודם קיומה ולא לאחריה, ברכת הטבילה בגר 

שאני, שכן קודם טבילתו עדיין נכרי הוא לכל דבר ואינו בתורת אמירת ברכה זו, לפיכך תיקנו לו שיברך לאחריה )ועיין להלן 

בהערה בהגדרת הדברים(.

כיון שכך, זמן אמירת הברכה בטבילת הגר, היא בשעה שמוציא ראשו מן המים, אופן אמירת ברכה זו, וההנהגה הראויה 

לה, שלא יהיו ליבו ועיניו רואים את הערוה יתבארו להלן.

נוסח ברכת טבילת הגרות וזמן אמירתה

  אף שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתןא )והיינו שזמן אמירת הברכה קודם לעשייתה(, ברכת א.

הטבילה הנעשית לשם גרות נאמרת אחר שיעלה הגר מן המקוהב. ואפילו עבר ובירך קודם הטבילה 

לא עלתה לו ברכה זו, וצריך לחזור ולברך לאחריה.

א. פסחים )ז ע"ב(.

ב. פסחים שם. ובבאור החילוק בזה בין טבילת הגר לשאר מצוות 
אמרו שם בגמ', דקודם מעשה הטבילה "אכתי גברא לא חזי".

ובהסבר הדברים מצינו שתי שיטות בדברי הראשונים:

אינו  הוא,  נכרי  עדיין  הטבילה  שקודם  דכיון  פי',  שם  התוס'  א. 

בתורת אמירת ברכה, דהיאך יאמר "וציונו" והוא לא נצטווה, וכן פי' 

הרמב"ם )הל' ברכות פי"א הל'' ז(.

ב. רבינו חננאל שם כתב: "יש מי שאומר שבטבילה דגר לבד הוא זה 

הדבר, דתנן עלה, וב"ה אומר הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר". 

ומשמעות דבריו שאין זה מחמת שמופקע הוא מנוסח הברכה, אלא 

שטומאת העכו"ם שעליו מונעתו מלברך, והדבר צ"ב.

דפירש  דורו  מגדולי  לאחד  שציין  יט(  סי'  )ח"ג  אברהם  בדבר  ויעויין 

שטובל  בשרץ  הנוגע  כגון  טבילות  חייבי  שכל  דאף  ר"ח,  דברי 

יכול  אינו  בידו  ושרץ  הבא  מ"מ  הטבילה,  קודם  מברכים  לטהרתו, 

לברך כל זמן שלא יניח את השרץ מידו )תענית טז ע"א(, אף שדעתו 

להניחו אחר גמר הברכה ולטבול כדת וכדין.

הוא  מופקע  בידו  עודו  דטומאה  שהחפצא  דכיון  הדבר,  וטעם 

לגמרי מענין הטהרה, ואין זה נחשב כ"עובר לעשייתן" אלא "כעובר 

דעובר", שאין כל שייכות בין הברכה למצוה שתעשה אחר כך. ופי' 

דכן הוא נמי לענין טבילת הגר, דכיון שטומאת העממין עודה עליו 

ותסור  שיטבול  עד  לברך  יכול  ואינו  מטהרה,  לגמרי  הוא  מופקע 

ועיין  אחר(  באופן  דבריו  שפי'  אברהם  בדבר  עוד  )ועיי"ש  ממנו.  טומאתו 

עוד קובץ הפרדס )שנה לג ג סי' כ(.

שנת  )הדביר  סולובייציק  הגר"ח  לפמש"כ  יותר  יתבארו  אלו  ]דברים 

זה  אין  טבילה,  לו  מועילה  לא  בידו  ושרץ  שהטובל  מה  כי  תרעט(, 

משום שחוזר ונטמא מיד מן השרץ האחוז בידו, אלא שכל עיקרה 

של טבילה זו אין בה ממש כיון שאינו שייך בטהרה כל זמן שהשרץ 

הל'  הרמב"ם  )ע"ד  פענח  וצפנת  פ"כ(,  ב  )שער  יושר  שערי  וע"ע  בידו, 

תשובה פ"ב הל' ג([

ובעצם הלכה זו דהגר מברך אחר הטבילה נחלקו האחרונים: בשאגת 

אריה )סו"ס כו( פי', דאף שברכת המצוות יש לאומרה קודם עשייתה 

ולא לאחריה, בטבילת הגר דלא אפשר למיעבד הכי תיקנו חכמים 

ברכה מיוחדת לאחר מעשה הטבילה אף שאין זה עובר לעשייתה.

לעומת זאת במעשה רוקח על דברי הרמב"ם בהל' ברכות )פי"א הל' 

ה( כתב, דכיון שזכור הוא מחובת הברכה כבר קודם הטבילה, וחפץ 

לברך, אלא "דאריא הוא דרביע עליה" – שאינו בכלל חובת הברכה 

עד שיטבול, נחשב לו הדבר כעובר לעשייתן. וכמש"כ הרא"ש בפ' ג' 

ציונים וביאורים

ברכת הטבילה



הלכות  גריםאכ

 לפיכך, אחר שהעלה ראשו מן המיםג יברך: "בא"י אמ"ה אקב"ו על הטבילה"ד. ב.

  בטבילת גר קטן יברך אחד מדייני בית הדין את ברכת הטבילה, ויאמר: בא"י אמ"ה אקב"ו על טבילת ג.

גרים )וראה בהערה לחלק בזה בין קטן שנתגייר ע"י אביו לקטן שנתגייר על דעת בית דין(ה.

שאכלו, גבי מי שהכניס משקין לתוך פיו ונזכר שלא בירך, שיבלעם 

ואחר כך יברך, ופי', דכיון שנזכר קודם הבליעה חשיב קצת כעובר 

לעשייתן. נמצא לפי דבריו, שאין זו תקנה מיוחדת לענין טבילת הגר 

שא"צ שתהא ברכת הטבילה עובר לעשייתה, אלא שהלכה זו גופא 

נאמרת  שהיא  אף  גר  אצל  מתקיימת  לעשייתן(  עובר  הברכה  )שתהא 

לאחר הטבילה ולא לפניה.

ובאמת שיטת השאג"א בזה צ"ב, היאך יתכן לומר שברכת הטבילה 

מחמת  וכי  לעשייתה,  עובר  זה  שאין  אף  לברכה  לכתחילה  נתקנה 

ההכרח שבדבר נשתנו כללי ברכת המצוות, הא יותר היה ראוי לומר 

שלא יברך כלל על טבילתו, דכל שאינו יכול לברך לפניה אינו מברך 

לאחריה.

טבילות,  חייבי  משאר  בגר  הטבילה  ברכת  שחלוקה  שפירש,  יש 

דבכל מעשה מצוה הברכה היא על עצם המעשה, דאחר שחייבה 

על  לברך  חכמים  תיקנו  וכדו',  שופר  תקיעת  או  לולב  נטילת  תורה 

הטבילות.  חייבי  בכל  הוא  וכן  מקרא,  עלינו  המצווה  המעשה  קיום 

אבל בגר שאינו מחוייב לטבול, אין כל טעם לברך על עצם "מעשה 

טבילה  של  תוכנה  על  הוא  הברכה  חובת  עיקר  אלא  הטבילה", 

זו – שעל ידה בא לכלל ישראל, לפיכך י"ל, דכלל זה שיש לברך על 

"מעשה  על  היא  הברכה  כאשר  רק  נאמר  לעשייתה  עובר  המצוה 

המצוה", ולא כאשר הברכה היא על "תוכן המצוה".

אמירת  זמן  לענין  הראשונים  שנחלקו  במה  תליא  זו  דסברא  אלא 

ע"ב,  ז  פסחים  )רש"י  הראשונים  מן  שיש  הנדה,  בטבילת  הברכה 

ובברכות נא ע"א(, דס"ל שאין לחלק בזה בין חיובי הטבילה השונים, 

וכיון שבטבילת הגר זמן הברכה הוא אחר הטבילה ה"ה בשאר חייבי 

י בשם ר"י שאין למחות ביד הנוהגים כן(,  )וברא"ש פסחים פ"א סי'  טבילות 

ויש שחילקו ביניהם )הרי"ף פסחים ד ע"א מדפי הרי"ף בשם הגאונים, בה"ג 

הו"ד בס' בעלי הנפש לראב"ד שער הטבילה, התוס', רמב"ן ר"ן ורבינו דוד שם ז 

ע"ב, רמב"ם הל' ברכות פי"א הל' ז, רא"ש שם, ראב"ן סי' שכח, הרוקח סי' שמט, 

הראבי"ה, ס' האשכול ח"א סו"ס ב, ובס' המנהיג הל' נדה(, ולדעה ראשונה 

נמצא שאין מקום לסברא זו, שהרי בטבילת הנדה הברכה היא על 

עצם מעשה הטבילה ואפ"ה מברכת עליה לאחריה, ופשוט.

]לענין הלכה בזה בטבילת הנדה, כתב בשו"ע שם וז"ל: "כשפושטת 

וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  תברך:  בחלוקה,  כשעומדת  מלבושיה, 

תברך  אז,  ברכה  לא  ואם  ותטבול.  חלוקה  ותפשוט  הטבילה,  על 

ברגליה  עוכרתן  צלולים,  הם  ואם  במים.  צוארה  עד  שתכנס  לאחר 

ומברכת". נמצא לפי דבריו, דלכתחילה ראוי שתברך קודם הטבילה 

בעודה לבושה חלוקה, שלא כבטבילת הגר שמברך לאחריה. אמנם 

וכן  הטבילה,  אחר  עד  תברך  שלא  אומרים  "ויש  כתב:  שם  ברמ"א 

נוהגים, שלאחר הטבילה בעודה עומדת תוך המים, מכסית עצמה 

בבגדה או בחלוקה, ומברכת"[.

אחר  ולא  המים  מן  ראשו  שמוציא  אחר  שמברך  מה  ג. בטעם 
שיצא לגמרי וילבש בגדיו, י"ל בשני דרכים:

א. בכדי שלא להפסיק הרבה בין הטבילה לברכה וזהו עיקר טעמו. 

ב. גם כאשר מברך אחר הטבילה בעודו תוך המים מתקיים במקצת 

דין "עובר לעשייתן", דאף שכבר חלה טבילתו ונעשה ישראל, מ"מ 

בזה  עיין  המים,  מן  כולו  שיצא  עד  נגמר  טרם  הטבילה"  "מעשה 

בעיונים סי' מא עפ"ד השל"ה.

שנוסח  כלים  טבילת  לדין  זאת  לדמות  ואין  ע"ב(.  )ז  ד. פסחים 
טבילת  "על  יברך  כאן  שאף  לומר  כלים",  טבילת  "על  הוא  הברכה 

כך  ומשום  המטביל,  על  היא  הטבילה  חובת  כלים  דבטבילת  הגר", 

הטבילה  שחובת  הגר  בטבילת  משא"כ  זה,  בנוסח  לברך  לו  תיקנו 

היא על הגר הטובל ולא על הבי"ד, ומשום כך מברך "על הטבילה" 

כמו בטבילת הנדה )כ"כ ערוך השולחן סעי' ח, וראה שם שלשיטת הר"י בר 

יקר יש לברך על טבילת גרים(.

)ח"ו סי' קצא(. וטעם הדבר, דבטבילת גר קטן  ה. שו"ת שבט הלוי 
חובת הברכה מוטלת על בי"ד וכפי שיתבאר בסמוך, ולפיכך שווה 

היא בדינה לברכה הנאמרת על טבילת כלים, ולא דמיא לטבילת גר 

גדול שהטובל מברך בעצמו.

ציין  בי"ד  על  מוטלת  קטן  בגר  הטבילה  שברכת  לדבריו  כמקור 

הטבילה(  שער  )סוף  הנפש  בעלי  בס'  הראב"ד  לדברי  הנ"ל  בתשובה 

שכתב: "אבל בגר קטן שבית דין מטבילין אותו וכו', בית דין מברכים 

קודם טבילתו כדין שאר מצוות שמברכין עליהן עובר לעשייתן".

שמברכים.  הם  דין  בית  קטן  גר  בטבילת  א.  מדבריו:  למדנו  ותרתי 

ולא  המצוות,  כל  כשאר  הטבילה  מעשה  קודם  נאמרת  זו  ברכה  ב. 

לכך  דהסיבה  הוא,  בזה  הדבר  וטעם  גדול.  גר  כבטבילת  לאחריה 

עובר  עליהם  שמברכים  המצוות  כל  משאר  זו  ברכה  שחלוקה 

הטבילה,  קודם  ברכה  בתורת  אינו  שהגר  משום  הוא  לעשייתן, 

שעדיין נכרי הוא לכל דבר וכדלעיל, אבל בטבילת גר קטן שברכה זו 

מוטלת על בית דין אין טעם לחילוק זה.

ציונים וביאורים

פרק שישי



א� הלכות  גרים�

 ל דעת הנוהגים בברכת טבילת הנדה לאומרה קודם הטבילה, אף בטבילת גר קטן יש לאומרה קודם ד.

מעשה הטבילהו.

דין ליבו רואה את הערוה

  בעת שיברך על הטבילה יניח שתי ידיו על ליבו בעוד גופו מכוסה תוך המיםז, שלא יהיה ליבו רואה ה.

את ערותו.

  גיורת הטובלת – יש אומריםח שאינה צריכה לחבק גופה בזרועותיה, ואין לה לחוש לכך שליבה רואה ו.

את הערוה, ויש מחמיריםט.

 יש שהחמירוי כשמחבק ידיו בזרועותיו שלא יגעו כפות ידיו בגופו בשעת אמירת הברכה. ז.

גר קטן, האריך  דין מברכים על טבילת  זו דהבית  יסודה של הלכה 

על  מוטלת  דמצוה  הראשונים  מש"כ  ע"פ  לבאר  הלוי  בשבט  שם 

בית דין לקבל גרים )ראה עיונים סי' יא(, דכיון שמצוה זו מתקיימת על 

ידם בעת חלות הגרות, ממילא בגר קטן זה הטובל על דעתם עיקר 

כניסתו לקהל ישראל על ידם נעשתה, ועל קיום מצוה זו תיקנו להם 

לברך.

עוד יעויין שם שדן, האם טבילת הקטן נעשית על ידי בי"ד עצמם, 

די  שמא  או  המקוה,  במי  ולהטבילו  בידיו  ליטלו  להם  שיש  והיינו, 

בכך שטובל על דעתם ובפניהם. ומסיק שם שא"צ שבית דין יעשו 

שטובל  בכך  הוא  מצותם  קיום  ועיקר  בפועל,  הטבילה  מעשה  את 

בפניהם. ועיין מש"כ בזה בשו"ת נפש חיה )סי' צז(.

בי"ד  דעת  על  הטובל  קטן  בין  זה  בכל  לחלק  נראה  מסברא  והנה, 

לקטן שנתגייר ע"י אביו, שהרי בקטן המתגייר ע"י אביו, אף שהדבר 

נג.  )עיין בזה בעיונים סי'  נעשה בפני בי"ד, מ"מ אין צריך בזה לדעתם 

וע"ע באחיעזר ח"ד סי' מז דאפי' הביאו אבי אביו א"צ דעת בי"ד(, וממילא 

אפשר דבכהאי גוונא אין טעם שיברכו בי"ד על טבילתו, אלא הוא 

יברכו כלל על  ואם לא בא לכלל ברכה אפשר שלא  מברך בעצמו, 

טבילתו )אא"כ הטבילוהו בידיהם וצ"ע בזה וכדלעיל(.

זאת ועוד, מאי דנקיט בתשובה הנ"ל דבטבילת גר קטן יברכו קודם 

הראשונים  מן  רבים  שיטת  שהרי  לדינא,  בזה  לפקפק  יש  הטבילה 

שכל חייבי טבילות מברכין אחר הטבילה כדי שלא לחלק בזה בין גר 

קודם  דמברכים  וסברי  החולקים  דאף  אפשר  וא"כ  טבילות,  לשאר 

בתקנתם,  חכמים  חילקו  דלא  יודו  כו"ע  גר  בטבילת  מ"מ  הטבילה 

שכדבריו  דאף  נראה  ע"כ  הטבילה,  אחר  הוא  הברכה  זמן  ולעולם 

משמע מדברי הראב"ד הנ"ל, אפשר שאין הדבר מוסכם לדעת שאר 

ראשונים.

ושמא יש לחלק ולומר, כי מה שאמרו בטבילת הגר שתהא הברכה 

אחר הטבילה ולא פלוג חכמים, הוא רק כאשר הגר מברך בעצמו, 

מצוה  טבילתו  על  שמברכים  הם  שהבי"ד  קטן  גר  בטבילת  אבל 

אחריתי היא ואפשר שדיניה חלוקים, וצ"ע.

ו. ראה הערה קודמת.

ז. כדי שלא יהיה ליבו רואה את הערוה. ועיין בכל זה בשו"ע או"ח 
)סי' עד סעי' ג(.

שיעמוד  ב,  בסעי'  והרמ"א  השו"ע  בדברי  שם  נתבאר  נוסף  אופן 

שעי"ז  בתוכם,  וערותו  למים  חוץ  ליבו  שיהא  כך  זקוף,  כשגופו 

שאף  המים  תוך  ליבו  כשגם  )משא"כ  לערוה  ליבו  בין  המים  מפסיקים 

כמי  וחשיב  לערוה  ליבו  בין  הפסקה  מהווים  אינם  ממש  בשרו  על  שהמים 

שלבוש חלוק ארוך בלא אבנט – משנ"ב שם ס"ק ז(.

אלא שהיותר ראוי לנהוג כאופן הראשון שיחבק זרועותיו, שאין זה 

דרך כבוד שיהיה גופו נראה חוץ למים בשעת אמירת הברכה. וע"ע 

מש"כ בזה המשנ"ב )שם ס"ק כב(. ובעיקרה של הלכה זו ראה סוגית 

הגמ' בברכות )כד ע"ב(, ובהרחבה בעיונים סי' מא.

הסכימו  וכדבריו  חיים,  הארחות  בשם  עד(  סי'  )או"ח  יוסף  ח. בית 
למטה  ערותה  דאשה  הוא,  בזה  וטעמם  ר(.  סי'  )יו"ד  והט"ז  הש"ך 

מאוד ואינה נגלית כשהיא עומדת.

ט. ב"ח )שם ושם(, הגהות עטרת זקנים )או"ח סי' עד ס"ק ב(, ובעולת 
להחמיר  שיש  טז(  ס"ק  )שם  במשנ"ב  עוד  ועיין  ט(.  ס"ק  )שם  תמיד 

על  בזרועותיה  גופה  לחבק  האשה  שתנהג  ראוי  לפיכך  כדבריהם, 

ליבה בשעת אמירת הברכה.

ד ס"ק פה( הובא  )סי'  ובכף החיים  ר(.  סי'  )יו"ד  י. שיעורי שבט הלוי 
להקל בזה, דכיון שעיקר הטעם שאין ליגע במקומות המכוסים הוא 

מחמת מלמולי הזיעה שיש שם, ממילא בשעת הטבילה שגופו נקי 

אין לחוש לזה.

ציונים וביאורים

ברכת הטבילה



הלכות  גריםא�

  יש שכתבויא, שחיבוק הזרועות אינו מהווה הפסקה בין ליבו לערוה – שאין הגוף מכסה על עצמו, ח.

והמנהג להקליב.

  במה דברים אמורים בברכת הטבילה, אבל בשעה שמודיעים אותו מקצת מצוות קלות וחמורות אינו ט.

צריך לחבק זרועותיו על ליבויג.

כיסוי הראש בעת אמירת הברכה

 יניח הגר כיפה סמוך למקום הטבילה כדי שיוכל לכסות ראשו בשעת אמירת הברכהיד. י.

ברכת הטבילה במקוה חם

  מקוה שמימיו חמים – יש שהחמירוטו שלא לברךטז בתוכו, כיון שההבל והזוהמה מצויים בו, ודינו יא.

ובפרט כשאין חומו  בזהיז,  ויש שהקלו  כמקומות המטונפים שאסור להזכיר בהם דבר שבקדושה, 

רב עד שעולה ממנו הבליח.

נוסח הברכה בלשון הקודש

  הואיל וברכת הטבילה נאמרת על ידי הגר בעצמו, יש ללמד אותו את נוסח הברכה ותוכנה בלשון יב.

הקודש קודם כניסתו למקוה, כדי שיוכל לברך כהלכה בכוונה הראויה.

  גר שאינו מבין את תוכן הברכה בלשון הקודש נחלקו הדעות כיצד ינהג: יש אומריםיט שיברך בלשון יג.

לע"ז השגורה בפיו, שעל ידי כך יבין את תוכן הברכה בעת אמירתו אותה, ויש אומרים שיברך בלשון 

יא. מהר"ם טיוולו ופרי חדש )הובאו במשנ"ב שם(.

יב. משנ"ב שם.

יג. בבאור הלכה זו ראה בעיונים סי' מא.

יד. ראה עיונים סי' מב.

נראה  וכן  מנוח,  רבינו  בשם  ג(  הל'  פ"ג  קר"ש  )הל'  משנה  טו. כסף 
מדברי הרשב"א בתשובותיו )ח"ז סי' תיח(, חידושי המאירי )ברכות כו 

ע"א(, פר"ח )סו"ס פה(, וכן הכריעו להלכה בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' 

יח( ושו"ת מהר"ם שיק )סי' קסב(. וראה עיונים סי' מב.

טז. בסוגית הגמרא בשבת )י ע"א( איתא: "הנכנס לבית המרחץ – 
מקום שבני אדם עומדים לבושים, יש שם מקרא ותפילה וכו'. מקום 

שבני אדם עומדים ערומים ולבושים, יש שם שאילת שלום ואין שם 

מקרא ותפילה וכו'. מקום שבני אדם ערומים, אין שם שאילת שלום 

ואין צריך לומר מקרא ותפילה".

אסור  ערומים  עומדים  אדם  שבני  במקום  שהנמצא  בגמ',  ומבואר 

ועפ"ז  א(.  סעי'  פא  )סי'  השו"ע  פסק  וכן  שבקדושה,  דבר  באמירת 

כתבו הפוסקים שאין להזכיר דברים שבקדושה בתוך המקוה מקום 

תקכב(  עמ'  )ח"ב  הבית  טהרת  בס'  עיין  ערומים,  עומדים  אדם  שבני 

שציין לדברי הפוסקים בזה.

יז. ט"ז )או"ח סי' פד ס"ק ב ע"פ הבנת החיד"א בדבריו בספרו מחזיק ברכה 
סי' פד ס"ק ב(. כדבריו הכריעו בשו"ת תשורת שי )תנינא סי' צו( ושו"ת 

דברי יציב )ח"ב יו"ד סי' צה(. וראה בעיונים סי' מב.

יח. ראה עיונים שם.

עשרה  בספר  איתא  שכן  שציין  ועיי"ש  ה(.  ס"ק  קא  )סי'  יט. מג"א 
מאמרות לרמ"ע מפאנו, ובספר חסידים )סי' תקפח(, וכן הוא בשו"ע 

הרב )או"ח סי' קפה(.

לא  מבינה  שאינו  הקודש  בלשון  בירך  שאם  הרב,  בשו"ע  ויעויי"ש 

יצא ידי חובתו, ודלא כהבנת המג"א בבאורו לשיטת הטור )סי' קצג 

ס"ק ב( שלמד שדוקא ב"שומע כעונה" אינו יוצא ידי חובתו כשאינו 

הקודש  בלשון  בעצמו  כשמברך  אבל  שומע,  הוא  אשר  את  מבין 

יוצא בכל גווני.

ציונים וביאורים

פרק שישי
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הקודש אף שאינו מבינה, וכן נוהגיםכ.

 בירך את ברכת הטבילה בלשון לע"ז ולא הבין את תוכנה לא יצא ידי חובתו ועליו לשוב ולברךכא. יד.

ברכת שהחיינו אחר הטבילה

  יש שכתבו שאחר שיעלה הגר מטבילתו יברך ברכת שהחיינו, ויש חולקיםכב. לפיכך, כדי לצאת ידי טו.

כל השיטותכג יש ליקח פרי או בגד חדש ולברך עליו ויכוון בברכתו גם על מעשה הגרותכד.

  נברא טז. שלא  העולם,  והיה  שאמר  במי  שנדבקת  "אשריך  לוכה:  אומרים  הגרות  עריכת  גמר  לאחר 

העולם אלא בשביל ישראל ולא נקראו בנים למקום אלא ישראלכו, ואין חביבין למקום אלא ישראל, 

כל הדברים שדברנו עמך לא אמרנו אלא להרבות שכרך".

)סי'  גם הב"ח  פי'  וכן  כבר בלבוש שם,  בזה כתב  מיהו כדברי מג"א 

)סי'  וסי' קא א"א ס"ק ה(, מחצית השקל  ב,  )שם א"א ס"ק  קכד(, פרמ"ג 

סב ס"ק א( , עולת תמיד, היעב"ץ במור וקציעה )סי' קא(, שו"ת שער 

)סי' סב ס"ק ב(, שו"ת  יג(, החוות יאיר בספרו מקור חיים  )סי'  אפרים 

הרמב"ם  עפ"ד  ע"א(  לב  )סוטה  שבע  באר  פד(,  סו"ס  )ח"ו  סופר  חתם 

בהל' חגיגה )פ"ג הל' ח(, ובערוך השולחן )סי' קפה ס"ק ז(.

כ. ערוך השולחן )או"ח סי' סב סעי' ד(, שכתב שכן מורים זה שמונים 
סא(:  )סי'  יאיר  חוות  לבעל  חיים  מקור  בס'  וכ"כ  לתקופתו(.  )עד  שנה 

בלשון  אחת  מילה  אפי'  ולקרות  להבין  יכול  שאינו  לגר  "והנהגתי 

ותפילה  גלחת,  ספר  מתוך  בפרשיותיה  קר"ש  לקרות  הקודש, 

יבארו לו והוא יכתבנו בלשון גלחת ויתפלל כל יום, ופשיטא דעדיף 

מלהקריא לו מילה במילה שאין לו בו שום מובן וחיבור וכו'". וראה 

עוד בעיונים סי' מג.

התוס'  כדברי  )ודלא  הרא"ש  שיטת  ע"פ  קפה(  )סי'  הרב  כא. שו"ע 
בבאור  הכריע  וכן  ברכות(,  לשאר  ק"ש  בין  בזה  שחילקו  ע"א  לב  בסוטה 

הלכה )ריש סי' סב(.

תשובה  בפתחי  דבריו  )הובאו  תלד  סי'  החדשות  רדב"ז  כב. תשובות 
סעי'  כח  סי'  )יו"ד  הש"ך  מש"כ  ע"פ  הוא  בזה  והטעם  רסח(.  סי'  ריש 

שמוטל  מצוה  שכל  בידינו,  נקוט  דכלל  שעא(,  )סי'  הרוקח  בשם  ה( 

לברך  לכתחילה – צריך  ומתחנך  עשאה  ולא  לעשותה  אדם  על 

בזה  הש"ך  דברי  על  חלק  ה(  )ס"ק  שם  חדש  בפרי  אמנם  שהחיינו. 

עיי"ש טעמו, וכדבריו נראה מדברי הגר"א בביאוריו לאו"ח )סי' כב(, 

ומדברי המהרש"ם בדעת תורה )סי' כב(.

בגר  מ"מ  כנ"ל,  הש"ך  ע"ד  דפליגי  האחרונים  מן  שיש  אף  והנה, 

הנכנס עתה לקהל ישראל טעם נוסף יש מחמתו יש לחייבו בברכת 

)או"ח סי' נה( שכתב בשם  שהחיינו, דיעוייין בתשובות החתם סופר 

האור החיים, שאף שאין לברך ברכת שהחיינו על עצם עשיית מצוה 

על  מ"מ  הנ"ל,  האחרונים  וכדברי  הראשונה,  בפעם  אחרת  או  כזו 

זה  ועל  לברך  יש  שפיר  ית'  ולעבודתו  ישראל  לקהל  הכניסה  עצם 

נאה להודות.

ועפ"ז כתב שראוי לכל נער בעת הגיעו למצוות לברך ברכת שהחיינו 

קודש  עם  בזרע  להכלל  שזיכהו  על  להי"ת  והודיה  שבח  ליתן 

לברך בעת  לגר  כ"ש שיש  וממילא  כנפי השכינה.  ולהסתופף תחת 

מעשה הגרות, שעד עתה לא רק שהיה פטור מן המצוות אלא גם 

היה מופקע מקדושת ישראל, ועתה זוכה להכנס בקדושה זו וליתן 

חלקו בעבודתו ית', וע"ע עיונים סי' מט.

מיהו בשו"ת תשובה מאהבה )ח"ב סי' רלט( כתב דלא שמענו מעולם 

לחייב נער בר מצוה לברך ברכת שהחיינו על כניסתו לעול מצוות, 

ולדבריו אפשר דאף גר אין לו לברך.

גבי  להקל  ברכות  ספק  אמרינן  דלא  דס"ל  הפוסקים  מן  כג. יש 
ברכת שהחיינו, כ"כ הב"ח )או"ח סי' כט(: "דברכת שהחיינו שבא על 

שמחתו של אדם יכול לברך אע"פ שאינו ודאי דחייב לברך, דאינו 

שהחייהו  על  יתעלה  לו  ומברך  שמח  הוא  אם  תשא  לא  על  עובר 

וקיימו עד הזמן הזה". מיהו צ"ע דסתר בזה משנתו בסי' תלב, ואף 

הסכמת האחרונים דלא כדבריו, עיין פרמ"ג )או"ח סי' רכה א"א ס"ק ט(, 

וע"ע דעת תורה למהרש"ם )או"ח סי' כב(.

בס'  קלוגר  הגר"ש  כתבו  וכדבריו  כב(,  )סי'  הלכה  באור  כד. עיין 
וע"ע  ה(,  )סי'  יושר  אמרי  ובשו"ת  ב(,  )ס"ק  החיים  כף  ל(,  )סי'  החיים 

שו"ת כתב סופר )או"ח סי' כו(.

כה. מסכת גרים )פ"א ה"א(.

כו. וכמו שנאמר "בנים אתם לה' אלו-היכם", ואמרו באבות ))פ"ג 
משנה יח(: "חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום, ועיין שו"ת 

ציונים וביאורים

ברכת הטבילה
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דין ברכת הטבילה בספק גרות

  גר שעלה ספק בגרותו, וכגון שלא ידוע האם נתגייר כהלכה, או שאין ידוע אם אמו מישראל טובל יז.

בלא ברכה, שספק ברכות להקלכז.

 גר הבא מארצות העמים ונתעורר ספק בגרותו, יש שהקלו שיכול לטבול בברכהכח. יח.

  אולם גיורת שעלה לה ספק זה בגרותה, יכולה להמתין עד שתזדקק לטבול לנידתה, ותוכל לברך יט.

היא,  נכרית  ואם  לנידתה,  שטובלת  מחמת  לברך  לה  יש  היא  ישראל  בת  אם  שהרי   – נפשך  ממה 

זו לגרותה. לפיכך, בהגיע זמנה לטבול לנידתה תטבול פעם אחת בלא ברכה, ולאחר  תעלה לה טבילה 

שתצא מן המים תברך ותטבול שניתכט.

הרשב"א )סי' קצב וסי' רמב(, דאף בזמן שחוטאים למקום נחשבים לו 

כבנים.

כז. עיין מש"כ בזה פרמ"ג ופרי חדש )או"ח סי' סז(, ובמשנ"ב שם. 
וע"ע בשבט הלוי )ח"ז סי' כא( אי שרי לומר הברכה דרך לימודו מתוך 

ספר. מיהו אם רצה להרהר הברכה בליבו רשאי, כ"כ בבית יוסף )סי' 

פה( בשם רבינו יונה, ובפרמ"ג )סי' תלב א"א ס"ק ד(, וע"ע בשו"ת כתב 

סופר )או"ח סי' כח( ובעיונים סי' מג.

בזה  וראה  הם,  שנכרים  דעלמא  רובא  על  בזה  לסמוך  כח. שיש 
בהרחבה בעיונים סי' מד.

הרוב  ע"פ  מכרעינן  נכרי  ספק  ישראל  דבספק  שנתבאר  אף  והנה, 

שנכרי הוא ופטור מכל המצוות, מכל מקום חובה גמורה מוטלת עליו 

להתגייר כהלכה לצאת מידי הספק, כן דקדק השפת אמת בחידושיו 

בעיר  המושלך  תינוק  גבי  דכתב  שם,  רש"י  מדברי  ע"א(  )פה  ליומא 

גרות".  ויקבל עליו  "עד שיגדל  ליה כנכרי  נכרים, דמחזקינן  שרובא 

מה  מפני  צ"ע,  והדברים  לכשיגדיל.  כן  לעשות  שמחוייב  ומשמע 

חייבוהו בכך ולא די לזה בהכרעת הרוב.

)ועיין שערי יושר ש"א פי"ט, דהרוב אינו מכריע גופא דעובדא היכי 

הוי, אלא זוהי הכרעת הדין, שיש לנהוג בו כנכרי, ולדבריו יובן, דכל 

שיכול לצאת מידי הספק עדיף טפי, ודו"ק(.

כט. הלכה זו נתבארה בארוכה בעיונים שם.

ציונים וביאורים
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פרק שביעי
גרות עובר וקטן

זוג  בני  או  כגדול,  וכגון משפחה שלימה הבאה להתגייר קטון  לגרותו של קטן,  נזקקים  לעיתים מצוי הדבר שבית הדין 

יהודים שאימצו ילד נכרי ורצונם לגיירו כדת ישראל, ויש לדון בזה היאך מועילה גרותם של קטנים אלו שלא מדעתם. כמו 

כן, לעיתים באה להתגייר לפני בית הדין אשה מעוברת, ואף בזה יש לדון מה יהא בדינו של ולדה, האם נעשה גר מאיליו 

ע"י טבילתה, או שצריך להשלים גרותו במעשה המילה.

שורשה של הלכה זו יסודותיה ופרטיה נתבארו בסוגית הגמ' בכתובות )יא ע"א(, שם איתא: "אמר רב הונא: גר קטן מטבילין 

אותו על דעת בית דין. מאי קמ"ל – דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו – תנינא: זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לאדם 

שלא בפניו, מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה, דהא קיימא לן דעבד ודאי בהפקירא ניחא ליה, קמ"ל, דהני 

מילי גדול דטעם טעם דאיסורא, אבל קטן – זכות הוא לו". ומבואר מדברי הגמ' שזכות היא לקטן שבא בקהל ה', לפיכך 

יש כח ביד בית דין לקבלו "דזכין לאדם שלא בפניו".

לענין גרות עובר נחלקו הדעות, האם גרותו מועילה אף היא מדין "זכייה", או שמא טבילת אמו מועילה לו, יתבארו הדברים 

להלן. שכך שנינו ביבמות )עח ע"א(: "אמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה – בנה אין צריך טבילה, אמאי אין צריך טבילה, 

וכי תימא משום דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק: דבר תורה, רובו ומקפיד עליו – חוצץ, רובו שאינו מקפיד עליו – אינו חוצץ, 

והא אמר רב כהנא: לא שנו אלא רובו, אבל כולו חוצץ, שאני עובר, דהיינו רביתיה". ויש להסתפק, האם כוונת דברי הגמ' 

שנחשב הוא כאחד מאבריה, או שמא לא, אלא שגופה של האם אינו מהווה לו חציצה בטבילתו.

דין גרות בעובר

  מעוברת שטבלה לשם גרות, בנה אינו צריך טבילהא. ובגדר דינו של עובר זה נחלקו הראשונים: יש א.

אומריםב שע"י טבילה זו נעשה ישראל גמורג, ויש אומריםד שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים האם 

"עובר ירך אמו"ה, וכיון שכך, לדעת הסוברים "עובר לאו ירך אמו" אינו בא לכלל ישראל עד שימול אחר 

א. יבמות )עח ע"א(.

ב. הריטב"א בחידושיו )שם מז ע"ב( בשם רא"ה. וטעמו בזה, דכיון 
לו  שנכרת  כמי  דינו  מילה,  בר  אינו  אמו  במעי  הוא  מצוי  שכאשר 

הגיד וכאשה, ויכול להתגייר ע"י טבילה לבד. ובבאור שיטת התוס' 

בזה ראה מש"כ בעיונים סי' נ.

לכהן  להנשא  אסורה  היא,  בת  אם  בקדושה,  שנולד  אף  ג. ומ"מ 
)עיין שו"ת שמש ומגן ח"ג סי' מג שהאריך בזה(.

וטעמו בזה, דאף שטבילת  )עח ע"א(.  ד. רמב"ן בחידושיו ליבמות 
האם מועילה לו להחשב כטבילה לשם גרות, מ"מ כיון שעובר לאו 

ירך אמו, דינו כזכר שאינו בא לכלל ישראל עד שימול לשם גרות.

נמצא לפי דבריו, דלמאן דאמר עובר ירך אמו, טבילת האם מועילה 

לולד לגמרי, לפי שנחשב הוא ממש כאחד מאבריה ונכנס עמה לכלל 

הוא טפל לאמו בחלות  אין  ירך אמו  לאו  עובר  ישראל, אבל למ"ד 

ומשום  בטבילתו,  חציצה  לו  מהווה  אינו  האם  שגוף  אלא  הגרות, 

כך, הגם שמועילה לו טבילתה זו עדיין צריך הוא לימול כשאר גרים 

זכרים )וחלק בזה על סברת הריטב"א דחשיב כמי שנכרת לו הגיד(.

בזה  הסכים  רמ(  אלף  סי'  ח"א  )ובתשובותיו  שם  ביבמות  הרשב"א 

שאינה  בנקבה  איירי  זו  דסוגיא  שכתב  אלא  הרמב"ן,  של  לפירושו 

אחר  ויטבול  שימול  עד  ישראל  לכלל  בא  אינו  זכר  אבל  מילה,  בת 

קודם  טבל  שאם  הרא"ה  כשיטת  דסבר  משום  בזה,  וטעמו  לידתו. 

אחר  ולטבול  לשוב  ועליו  גרות,  לשם  טבילתו  לו  עולה  לא  שמל 

המילה, וממילא, כיון שאינו בא לכלל ישראל עד שימול, לא מועילה 

לו טבילת אמו הנעשית קודם לכן, וראה בעיונים סי' נ.

קטן  גר  כשאר  שלא  מדאורייתא,  הוא  גמור  גר  ה. ולדבריהם 
)תוס'  מדרבנן  אלא  גרותו  מועילה  לא  ראשונים  מקצת  שלדעת 

כתובות יא ע"א(, ומילתו תהא מילת ישראל ולא מילת גרות. ובטעם 

הדבר כתב ההפלאה, דכיון דעובר ירך אמו טבילת האם מועילה לו 

ציונים וביאורים

גרות עובר וקטן



הלכות  גריםא�

לידתו לשם גרות. )ובהכרעת ההלכה אי אמרינן עובר ירך אמו ראה הערהו(.

  וכיון ב. לגרותה,  בן המעוברת שטבלה  של  בגדרו  זו,  למחלוקת  האחרונים  בדברי  מצינו  רבות  נפק"מ 

שלא הוכרע הדבר להדיא בספרי הפוסקים הקדמונים יש להחמיר בזה לכל הפחות במילי דאורייתא, 

ונבאר הדברים:

דינה  הסתם  מן  גרים  מילת  זאת  לעומת  ואילך,  ללידתו  השמיני  היום  מן  אלא  אינה  ישראל  מילת  א. 

כמילת עבדיםז שמתקיימת מיום הלידה ממש, וע"כ למ"ד עובר לאו ירך אמו ניתן למולו מיד. אמנם, יש 

שכתבוח שבזה הכל מודים שאין להקדים את מילתו קודם יום השמיני ללידתו וראה הערה.

היה  אם  )משא"כ  לדעתו.  בזה  צריך  ואין  כאחד מאבריה  הוא  ונחשב 

חסר מילה, שאז גרותו נשלמת אחר הלידה והרי הוא כשאר גר קטן, שמתגייר 

על דעת בי"ד(, וראה עיונים סי' נ וסי' נא.

מיהו מדברי התוס' )כתובות יא ע"א( נראה שגרותו חלה מדאורייתא 

לכו"ע, גם למ"ד עובר לאו ירך אמו, ואינה כשאר מעשה גרות עבור 

קטן דכיון דבעינן לדין "זכיה" אינה אלא מדרבנן.

זו  דפלוגתא  ט(,  ס"ק  ד  סי'  פו"ר  )הל'  איש  בחזון  נתפרש  הדבר  וטעם 

אי עובר ירך אמו נוגעת רק לזכויות ממון וכדו' שיש לו לעובר ואין 

ואינו  גרות  לשם  מילה  הצריך  כזכר  להחשיבו  וכן  בהן,  זכות  לאמו 

זה  ולד  יונק  כיון שאת כל חיותו  טפל במעשה הגרות לאמו, מיהו, 

מאמו ואין לו חיות עצמית משלו, טפל הוא לרצונה דעתה וכוונתה, 

וכיון שרצונה להכנס לקהל ישראל מחשבתה זו מועילה גם לו, וא"צ 

בזה לדין זכיה כשאר מעשה גרות עבור גר קטן.

ירך  רוב הפוסקים דהעיקר כמ"ד עובר  ו. ולענין הלכה בזה, דעת 
וכמו שנתבאר  )פ"ז הל' ה(,  אמו, כן היא דעת הרמב"ם בהל' עבדים 

שנתבאר  וכמו  בזה,  התוס'  שיטת  היא  וכן  שם,  הלח"מ  בדברי 

שם  אמו(,  ירך  עובר  ד"ה  ע"ב  )פ  בסנהדרין  הגמ'  לסוגית  בדבריהם 

ירך  האריכו בזה בראיות רבות מדברי הגמ' במקומות רבים דעובר 

אמו, וחזרו ושנו דבריהם בב"ק )מז ע"ב ד"ה מאי טעמא(, וכן היא דעת 

הרא"ש )בבא קמא פ"ה סי' ב(.

ואף שיש מן הראשונים דפליגי עלייהו בזה, וכמו שציינו התוס' שם 

לשיטת רבינו תם דנקט דהעיקר להלכה דעובר לאו ירך אמו )עיי"ש 

)סי'  גדולות  והסכימו עמו בהלכות  בזה(,  מה שהשיב לכל ראיות התוס' 

סז( ובהשגות הראב"ד בהל' עבדים שם, מ"מ מדברי הפוסקים נראה 

עיין תרומת הדשן  ירך אמו",  "עובר  דנקטי לעיקר כדעת הסוברים 

)סי' רע(, ים של שלמה )ב"ק פ"ז סי' ל(, ביאור הגר"א לאבן העזר )סימן 

ד ס"ק יב, ובאורח חיים סי' תרה(, ברכי יוסף )או"ח סי' שמג(, שבות יעקב 

גניבה  )הל'  המלך  שער  ריז(,  סי'  ריש  )יו"ד  תשובה  פתחי  נד(,  סי'  )ח"א 

פ"א הל' יב(, ובערוך השולחן )סי' רסח ס"ק יא(. אכן יש מן האחרונים 

שחששו לשיטת ר"ת – עיין בשו"ת בית שערים יו"ד )סי' שנט(, ובאור 

שמח ע"ד הרמב"ם שם.

ז. ראה שו"ע סי' רסז )סעי' א(.

ח. צפנת פענח )הל' מילה פ"א הל' י(. וטעמו בזה, דכיון דמילת הגר 
מועילה לו גם לקיום מצות המילה המוטלת על כל ישראל, אם ימול 

זו לשם גרות מ"מ יתחייב  יום השמיני, אף שתעלה לו מילה  קודם 

היום  קודם  שנימול  ישראל  ככל  השמיני  ביום  ברית  דם  בהטפת 

השמיני ללידתו.

כדבריו,  שלא  נראה  א(  הל'  )פ"ב  גרים  במסכת  התנא  מדברי  מיהו 

דאיתא שם: "יש גר נימול בן שמונה, הא כיצד, אם עד שלא טבלה 

בשמיני".  נימול  נולד  אמו  משטבלה  ואם  יומו,  בן  טובל  נולד,  אמו 

ללידתו  השמיני  ביום  נימול  בנה  שטבלה  דמעוברת  להדיא  הרי 

אחר  עליו  שתחול  מילה  דמצות  לתא  משום  רק  ולא  הדין,  מעיקר 

שיבוא לקהל ישראל.

אכן ראיה זו אינה מכרחת כ"כ, שהרי כבר ציינו לעיל מדברי התנא 

מדבריו  להוכיח  אין  וממילא  לשמונה,  נימול  גר  שכל  דכתב  שם 

שאר  דלענין  וכיון  גרים.  משאר  בדינה  שונה  זה  עובר  של  שמילתו 

גרים נקטינן שאין לחוש לזה, אפשר שגם לענין עובר הוא כך.

ומ"מ מהרישא שבדברי התנא שם יש להוכיח דלא כסברת הצפנת 

לימול  לו  אין  שנולד  אחר  אמו  טבלה  אם  גם  לדבריו  שהרי  פענח, 

צריך  יהא  גרותו  הליך  שיושלם  אחר  סוף  דסוף  השמיני,  יום  קודם 

להטיף דם ברית לקיום מצות המילה, ובדברי התנא נתפרש להדיא 

שבמקרה זה מלין אותו מיד.

מיהו יש לדחות, דאה"נ דמשום מצות מילה יהא צריך הטפה אח"כ, 

אלא דהתנא לא עסיק בהכי, והאמת נקיט דלמילת גרות אין חסרון 

טובה  עצה  פענח  ובצפנת  ללידתו,  השמיני  יום  קודם  שנימול  בכך 

ביום  ברית  דם  הטפת  להצריכו  שלא  כדי  מיד  למולו  שלא  קמ"ל, 

השמיני, ואין לכך סתירה מהברייתא הנ"ל.

ציונים וביאורים

פרק שביעי



א�כ הלכות  גרים�

ב. כמו כן נפק"מ בזה, האם יש צורך בנוכחות בית הדין בעת המילה. לדעת הסוברים שמילת גרות היא, 

דינה  לגמרי מזמן הטבילה,  ישראל  ואילו לדעת הסוברים שכבר בא לכלל  דיןט,  בית  בפני  יש לעשותה 

כמילת ישראל לכל דיניה, ויש להחמיר בזה לכתחילה.

ג. עוד נפק"מ יש בזה, האם מילתו ביום השמיני ללידתו דוחה את השבת כדין מילת ישראלי, ויש להחמיר 

בדבר.

ד. כמו כן נפק"מ בזה האם דינו כגר קטן שלכשיגדיל רשאי למחות בגרותויא, ויש להחמיר בזהיב.

לצרף  שיש  ובמקום  כדייןיג,  מלשמש  שפסול  כגר  דינו  שמא  או  ישראל,  בדיני  לדון  הוא  מותר  האם  ה. 

יד(,  וכדו' – ראה להלן פרק  נוסף ישראל  דיין  )וכגון שקיבלוהו עליהם, או שיש עמו  נוספת  לזה סברא 

יש להקל.

או  ישראל,  מילת  ברכת  כנוסח  הוא  האם  המילה,  בעת  הברכה  נוסח  מהו  בזה,  אמרו  נוספת  נפק"מ  ו. 

כנוסח הנאמר במילת הגריד.

ט. שו"ע )סי' רסח סעי' ג(.

י. שכן מילת ישראל ביום השמיני דוחה את השבת, משא"כ מילת 
גרות שלעולם היא נחשבת כמילה שלא בזמנה, כ"כ בשו"ת בנין ציון 

)סי' כב(.

אמנם, בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סי' רמז( כתב, שגם לשיטת הריטב"א 

דסבר שדי לו לעובר זה בטבילת אמו ומיד כשנולד כבר הוא בכלל 

ישראל, דדיינינן ליה כמי שנכרת לו הגיד, מ"מ כיון דלמ"ד עובר לאו 

ירך אמו מועילה לו טבילת אמו מדין "זכין לאדם שלא בפניו", נמצא 

מדרבנן,  רק  לגרותו  תוקף  יש  ע"א(  )יא  בכתובות  התוס'  שלשיטת 

לדחות  שאין  פשיטא  וא"כ  דבר,  לכל  הוא  נכרי  מדאורייתא  ואילו 

)ועיין לעיל מדברי החזו"א דלכולי עלמא נעשה  את השבת לצורך מילתו 

גר מדאורייתא ולפי זה אין מקום לחילוק זה(.

לשיטת  שגם  לומר  צידד  ט(  ס"ק  ז  סי'  )ח"ג  אברהם  בדבר  אמנם, 

אמו,  שטבלה  קודם  שגדל  הולד  חלק  רק  נכרי  נחשב  אינו  הרמב"ן 

כחציו  הוא  והרי  כישראל,  דינו  שטבלה  אחר  שנתגדל  חלקו  ואילו 

עבד חציו בן חורין, דמקצת גופו נתקדש בקדושת ישראל ומקצתו 

נכרי. ועפ"ז כתב שמשום חלק היהדות שבו זמן מילתו ביום השמיני 

ללידתו.

רמז(,  )סי'  שיק  מהר"ם  בשו"ת  האחרונים,  נחלקו  בזה  הלכה  ולענין 

דהואיל  כתבו,  ז(  דף  ח"א  קארלינער  דוד  )להג"ר  הלכות  פסקי  ובס' 

באגרות  עוד  ועיין  בשבת,  למולו  מותר  שנולד  קודם  אמו  וטבלה 

דבריהם  על  לסמוך  שיש  כז(,  )איגרת  גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  הג"ר 

ולהורות כן הלכה למעשה, וכ"כ, בס' דרך פיקודיך )מילה ס"ק לג(, רבי 

)יבמות  משה פארדו )ראה מקבציאל חי"ג עמ' ט(, ובס' עיניים למשפט 

עח ע"א(.

שאין  כתב  נ(  אות  ז  נחל  מילה  )הל'  עמדין  יעקב  לרבי  עוז  מגדל  בס' 

למולו בשבת, וכ"כ בשו"ת בנין ציון )לערוך לנר סי' כב(, ובכללי מילה 

לרבי גרשום הגוזר.

הגרש"ז אויערבאך )הלכה ורפואה ח"ה עמ' פא( נקט, דאף שמן המו"מ 

בדברי הראשונים הנ"ל נראה להקל בזה וכמו שנתבאר, מ"מ מכלל 

ספק לא יצא ויש להחמיר שלא למולו בשבת.

יא. שכן להצד דאמרינן "עובר ירך אמו" אין הוא נחשב כגר קטן, 
שהרי בעודו תוך מעי אמו היה נחשב כבשר מבשרה והגרות שחלה 

ישות  כשנעשה  ומיד  אמו,  של  גרותה  מדין  היא  עת  באותה  בו 

לעצמו כבר היה ישראל. וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת בית שערים 

)סי' שנט(, חידושי הגרש"ש )כתובות סי' יג(, וחידושי הגרנ"ט על סוגית 

הגמ' בכתובות )יא ע"א(.

למחות,  יכול  דאינו  למשה,  תפארת  בס'  כתב  בזה  הלכה  ולענין 

)סי' ד ס"ק ב(.  דלהלכה קיי"ל "עובר ירך אמו", וכ"כ באבני מילואים 

אמנם בצפנת פענח )השמטות דף סה( כתב, שלשיטת הריטב"א דלעיל 

שטבילת העובר מועילה לו לכו"ע ואין זה תלוי כלל במחלוקת האם 

עובר ירך אמו או לא, לכו"ע דינו כשאר גר קטן ויכול למחות בגרותו 

לכשיגדיל.

יב. ובפרט למה שכתב החתם סופר בתשובותיו )יו"ד סי' רנג(, שאם 
נתגיירו אביו ואמו עמו אינו יכול למחות, יובאו הדברים להלן.

רסט  )סי'  מישראל  אמו  שתהא  עד  ישראל  בדיני  דן  אינו  יג. הגר 
סעי' י(, וממילא, להצד שבא לכלל ישראל בטבילת אמו נחשב הדבר 

שאמו מישראל כיון שנולד בקדושה.

נוסח הברכה הוא  )סעי' ה( דבמילת הגר  יד. היינו לשיטת השו"ע 

ציונים וביאורים

גרות עובר וקטן



הלכות  גריםא�כ

ז. יש מן האחרונים שכתב, שמילת הגר אינה נעשית קודם הנץ החמה, ואם נימול קודם לכן, אף שהיה 

זה אחר עלות השחר )שלענין מילת ישראל נחשבת היא כמילת יום( – לא עלתה לו מילתו לשם גרותטו, 

ולא קודם  יש לעשותה אחר הנץ החמה בדוקא  גרות  זה כמילת  עובר  נחשבת מילתו של  ולדבריו, אם 

לכןטז.

ח. נפק"מ נוספת בזה, האם ולד זה דינו כגר שמותר לישא ממזרתיז, ואף בזה יש להחמיר.

בזה  להקל  ויש  ישראליח,  עובר  כדין  איסור  דבר  לו  לספות  שלא  להחמיר  יש  האם  נוספת,  נפק"מ  ט. 

בדבר שאינו מעיקר הדין.

י. עוד נפק"מ יש בדבר, האם דינו כישראל לענין חילול שבת עבור הצלתויט, ויש להקל בזהכ.

תוקף  יש  האם  לבנה,  זו  טבילה  שתעלה  רוצה  שאינה  דעתה  וגילתה  שטבלה  מעוברת  כן,  כמו  יא. 

לדבריהכא, יהיה הדבר תלוי במחלוקת זו.

דין,  בית  בפני  גם שלא  בדיעבד  נעשית  הגר  מן הראשונים שסברו שטבילת  אף שיש  כי  יש שכתב,  יב. 

לולדכב,  טבילתה  עלתה  לא  עצמה  לבין  בינה  טבלה  ואם  בפניהם,  לעשותה  יש  לכו"ע  מעוברת  טבילת 

ישראל  כבמילת  שלא  ברכות,  שתי  מברכין  ואין  בלמ"ד – "למול", 

שבה הנוסח הוא "על המילה", ולאחר מכן מברכים ברכת "להכניסו 

בבריתו של אברהם אבינו". אולם לשיטת הרמ"א כבר נתבאר לעיל 

אין  ולעולם  המילה"  "על  הוא  הברכה  נוסח  הגר  במילת  שגם  פ"ד, 

לשנות ממטבע זה שטבעו חכמים.

טו. ומ"מ א"צ הטפת דם ברית שנית, ראה עיונים סי' כג.

הקדמונים  בפוסקים  זו  סברא  הובאה  שלא  דכיון  טז. ואפשר, 
ודאי יש לסמוך בזה לומר דאין זו מילת גרות, ושפיר יכול לעשותה 

בדיעבד מעלות השחר.

יז. וכמו ששנינו בקידושין ריש פרק עשרה יוחסין.

יח. ברוקח )סי' שטו( כתב, דאשת כהן אסורה להכנס לאוהל המת 
וחזינן  למת.  להטמא  שאסור  הוא  זכר  ולדה  שמא  עיבורה,  בימי 

מדבריו, שיש להזהר שלא לספות דבר איסור לעובר. וע"פ הנ"ל יש 

ולא  דינו כנכרי לכל דבר  זה, או שמא  נמי בעובר  כן הוא  לדון, אם 

נחשב לו הדבר כאיסור.

יט. בעצם דין חילול שבת לצורך הצלת עובר ישראל עיין מש"כ 
תורת  בס'  ברמב"ן  דבריו  הובאו  הכיפורים,  יום  )הלכות  גדולות  בהלכות 

יג(, ר"ן )שם(, ריטב"א  )יומא פ"ח סי'  האדם לרמב"ן עניין הסכנה(, רא"ש 

עובר,  להצלת  שבת  דמחללין  תריז(,  סימן  )או"ח  ובטור  )מד(,  בנדה 

אחת  שבת  עליו  "חלל  שאמרו:  מה  משום  הוא  בזה  ההיתר  ויסוד 

סעיף  ס"ח  )כלל  אדם  החיי  פסק  וכן  הרבה",  שבתות  שישמור  כדי 

סימן  הלכה  ובביאור  א,  ס"ק  הציון  בשער  תריז  )סי'  ברורה  ובמשנה  יב(, 

של סעיף ז(.

כ. וזאת משני טעמים:

הדבר  נחשב  הראשונים  במחלוקת  נתון  שהדבר  דנתבאר  כיון  א. 

כספק פיקוח נפש שדוחה את השבת.

ב. להלן פרק יא יובא דלדעת מקצת פוסקים יש לחלל שבת לצורך 

הצלת גר שמל ולא טבל או טבל ולא מל, ולשיטתם, כיון שקטן זה 

טבל לשם גרות מחללים שבת לצורך הצלת נפשו. לפיכך, אף שיש 

מן הפוסקים דפליגי בזה לענין גר שמל ולא טבל )וכפי שיתבאר שם(, 

מ"מ אחר דנתבאר לענין בן הגיורת שטבלה בגיותה, שלדעת רבים 

מן הפוסקים ראשונים ואחרונים דינו כישראל גמור, ודאי יש לסמוך 

ולהקל בזה.

בהנ"ל,  דתליא  כתב  צה(  סי'  )מהדו"ק  הגרעק"א  כא. בתשובות 
דלהצד דעובר ירך אמו – אינה יכולה להתנות כן, שהרי הוא כאחד 

מאבריה ואין טבילה לחצאין, אבל להצד שעובר לאו ירך אמו, אלא 

שפיר  הולד,  לטבילת  חציצה  מהווה  אינה  האם  שטבילת  דקמ"ל 

לשם  להטבילו  שליח  לו  להעשות  רוצה  שאינה  להתנות  יכולה 

גרות.

קבלת  דין  שאין  דכיון  בזה,  וטעמו  רסח(.  )סי'  מרבבה  כב. דגול 
ונראה  בטבילה.  נעשית  הגרות  חלות  עיקר  עובר,  בטבילת  מצוות 

פשוט, כי אף שדבריו אמורים לענין מעוברת שטבלה, דינו אמת גם 

לענין גרות קטן. )באופן חלות הגרות בעובר ראה בהרחבה בעיונים סי' נא(.

ציונים וביאורים
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ואף זה תלוי במחלוקת הנ"לכג.

מועילה  האם  להסתפק  יש  מעוברת,  שהיא  יודעים  היו  ולא  דין  בית  בפני  שטבלה  מעוברת  כן  כמו  יג. 

טבילתה לולדהכד, ויש שכתב להקל בזהכה.

דין יחס הולד לאמו והנפק"מ שבזה

  אף ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", ואין לו כל יחס של קורבה עם הוריו, עובר זה שהיתה לידתו ג.

בקדושה מתייחס אחר אמו. לפיכך, שני אחים תאומים שנתגיירה אמם בעודה מעוברת אסורים לישא 

האחד את אשת אחיו משום איסור "אשת אח"כו.

 ולדה של מעוברת זו שטבלה לגרותה בימי עיבורה חייב בפדיון הבןכז. ד.

דין עובר תוך מ' יום לעיבורה

 י ש שכתבכח, שאם טבלה האם תוך מ' ימים הראשונים לעיבורה הכל מודים שטבילת אמו מועילה ה.

לו, ונעשה ישראל גמור לכל דיניו, ומילה שתעשה בו אחר לידתו מילת ישראל היא.

סברא נוספת כתב באגרות משה )יו"ד ח"א סי' קנח( בדינו של הדגול 

ו"שליחות",  "זכייה"  מדין  היא  קטן  גרות  דין  שיסוד  דכיון  מרבבה, 

צריך שיקבע הדבר ויהיה מוסכם ע"י בי"ד של שלושה דיינים שאכן 

מעשה גרות זה זכות היא לו ולא חובה.

לה  הוא  טפל  מאבריה,  כאחד  הוא  שנחשב  להצד  כג. שכן 
בטבילתה, ולא צריך שיזכו הדיינים בגרות עבורו.

כד. דגול מרבבה )שם(. וראה מש"כ בזה שם בהג' יד שאול ובהג' 
יד אברהם. וע"ע עיונים סי' נב, דתליא בפלוגתא הנ"ל אי עובר ירך 

בי"ד דנחשב הוא  וממילא אין צריך שתהא טבילתו על דעת  אמו, 

כאחד מאבריה, או דלמא, עובר לאו ירך אמו ודינו בזה ככל טבילת 

גר קטן )ועיי"ש עוד דבטבילת גר קטן גופא יש שחלקו עליו בזה(.

יש לדון, מה יהא בדינו במקרה שידעו הבי"ד שהיא מעוברת, אלא 

על  היתה  שדעתם  כיון  האם  תאומים,  שילדה  נודע  זמן  שלאחר 

גרותו של אחד גם זה בכלל ספקו של הדגול מרבבה, או שמא, כיון 

שידעו מעיבורה די בזה.

כה. ערוך השולחן שם )סעי' יא(. עיי"ש טעמו דהלכה כמ"ד "עובר 
ירך אמו", ולפ"ד ה"ה נמי בכל הנפק"מ דלעיל.

והנה יש לעיין, מה יהא בדינו של עובר זה אם טבלה אמו תוך מ' יום 

לעיבורה, דנתבאר לעיל דכל אותם הימים לא חשיב עובר, ד"מיא 

טבילתה  לו  שמועילה  אפשר  וממילא  לגופה,  ובטל  הוא"  בעלמא 

שלא  הפוסקים  דברי  ומסתימת  דין,  הבית  ידיעת  בלא  גם  בכה"ג 

חילקו בזה משמע דלא מהני, וראה בסמוך.

כו. יבמות )צז ע"ב(. וכ"ש שאם היה אחד זכר והשני נקבה דאסורים 
לשיטת  הדברים  יתיישבו  היאך  נ  סי'  בעיונים  וראה  יחד.  להנשא 

הרמב"ן דס"ל שאינו נעשה גר עד שימול לשם גרות.

)מז  ביבמות  אורה  הקרן  בזה  מש"כ  וראה  ע"א(.  )מו  כז. בכורות 
ע"ב(, ושו"ת אחיעזר )ח"ג יו"ד סי' כט( בבאור הדברים לשיטת הרמב"ן 

הנ"ל, ובהרחבת הדברים ראה בעיונים סי' נ.

יא(  סי'  )ח"ב  שיעורים  ובקובץ  וסרמן,  להגר"א  הערות  כח. קובץ 
דיעויין שם שדן בקושית האחרונים דלעיל,  בשם הגר"ח מבריסק. 

שטבלה,  מעוברת  גבי  גרות  לשם  מילה  שהצריך  הרמב"ן  לשיטת 

יתיישבו דבריו  גמור עד שימול, היאך  כנכרי  בזה  וסבר שדין הולד 

שלא  הורתו  שהיתה  גר  גבי  ע"ב(,  )צג  ביבמות  הגמ'  סוגית  עם 

ולידתו בקדושה שחייב על אשת אחיו משום אשת אח,  בקדושה 

במה נשתנה דינו משאר גר שנתגייר דכקטן שנולד חשבינן ליה ואין 

לו דין אחוה עם אחיו )ועיין בזה בעיונים סי' נ(.

ותי' הגר"ח, דדברי הגמ' אמורים במעוברת שטבלה קודם ארבעים 

לו  עלתה  לכו"ע  הוא",  בעלמא  "מיא  שולדה  דכיון  לעיבורה,  יום 

טבילת אמו ואינו צריך מילה לשם גרות אחר לידתו, אבל אם טבלה 

אחר מ' יום לעיבורה, אכן אין לו יחס של אחוה עם אחיו.

ודבריו מיוסדים על דברי הגמ' בבכורות )כא ע"ב(: "אמר רב חסדא: 

אור  "דהמפלת  רש"י:  דפירש  יום",  ארבעים  באשה  הולד  יצירת 

מיא  מהכי  בציר  וטהרה,  טומאה  ימי  לישב  צריכה  הארבעים  ליום 

רק  עליו  חל  התורה  דיני  לכל  עובר  שדין  ומבואר,  הוא".  בעלמא 

חשיב  ולא  הוא"  בעלמא  "מיא  לכן  וקודם  ואילך,  יום  מארבעים 

ציונים וביאורים
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דין גרות קטן על דעת בית דין

 גר קטן הבא להתגייר מטבילין אותו על דעת בית דיןכט. ו.

  ביסוד דין גרותו של קטן הטובל על דעת בית דין מצינו מחלוקת בין הראשונים: יש שכתבול שאינה ז.

אלא מדרבנן, ויש שכתבולא שגרות גמורה היא מדאורייתא. נמצא שכאשר גרותו מוטלת בספק יהיה 

הדבר תלוי במחלוקת הראשונים זולב.

  נחלקו הראשונים האם יש כח ביד בית הדין לגייר קטן בעל כרחו )שלא מדעתו ולא מדעת אביו או ח.

גיירוני מטבילים  ואמר  דין  יש שכתבולג, שרק אם הביאתו אמו, או אם בא מעצמו לפני בית  אמו(. 

אותו על דעתם, אבל מדעתם לבד אינם רשאים להטבילו. ויש שחלקו בזהלד, ולדעתם יש כח ביד בית 

עובר.

כהן  שבת  נתבאר,  שם  ע"ב(,  )סט  ביבמות  נמי  מוכח  אלו  כדברים 

ואוכלת  לבית אביה  יום חוזרת  מ'  שנאלמנה בעודה מעוברת, תוך 

בתרומה, ואילו לאחר מ' יום, כיון שנתעברה לבעלה שוב אינה חוזרת 

לבית אביה ודינה כאשת ישראל. וע"ע במשנה למלך )הל' טומאת מת 

פ"ב הל' א(, דנפל עד מ' יום אינו מטמא טומאת מת. )באחיעזר ח"ג סי' 

סה דן מהאי טעמא להתיר לאשה להפיל ולד תוך מ' יום לעיבורה, וע"ע מש"כ 

בזה בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' שכח נתיב ג, ד(.

כט. כתובות )יא ע"א(, ובשו"ע )סי' רסח סעי' ז(. ובגדרה של גרות זו, 
יסודותיה ושורשיה, ראה בעיונים סי' נג.

דגרות  בזה,  וטעמם  מטבילין(.  ד"ה  ע"א  )יא  בכתובות  ל. תוס' 
זכייה  ליה  לית  וקטן  בפניו",  שלא  לאדם  "זכין  מדין  מועילה  קטן 

מדאורייתא.

של  שגרותו  מאחר  לשיטתם,  שהקשו  התוס'  בדברי  שם  ויעויין 

קטן זה מועילה רק מדרבנן, היאך יש בו תפיסת קידושין ושחיטתו 

כח  ותירצו, שיש  דבר.  לכל  הוא  גמור  גוי  מותרת, הרי מדאורייתא 

ביד חכמים לעקור דבר מן התורה אפי' בקום ועשה. ועיין מש"כ שם 

בזה הגרעק"א ובעל ההפלאה.

ולדבריהם אלו, לכשיגדיל יש מקום לומר שצריך לטבול שנית לשם 

מיהו  רסח.  סי'  הב"ח  כ"כ  מדאורייתא,  כישראל  שיחשב  כדי  גרות 

בשו"ת שבט הלוי )ח"י סי' קמד( כתב שאין לחוש לזה, ונראה לפרש 

מדרבנן,  רק  מועילה  קטן  של  שגרותו  התוס'  דברי  דהנה  טעמו, 

מיוסדים על כך שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, וממילא, 

כיון דלהלכה לא קיי"ל הכי ואעפ"כ בי"ד רשאים לקבל גרות עבור 

קטן, ע"כ צ"ל שגרותו מועילה מדין תורה, וכפי שיתבאר בסמוך על 

פי דברי התוס' בסנהדרין )סח ע"ב(.

בזה  מש"כ  וראה  ע"ב,  )סח  בסנהדרין  התוס'  מדברי  נראה  לא. כן 

החתם סופר בחידושיו שם(. כמו כן בקטן שיש לו אב, לדעת הסוברים 

שניתן כח מיוחד לאב לקבל גרות עבור בנו אפי' שלא מדעתו ורצונו 

הל'  פ"ח  עבדים  הל'  רמב"ם  לעבד – ראה  למוכרו  הוא  שרשאי  שמצינו  )וכמו 

כ(, נראה שיש תוקף לגרותו מדין תורה, דקנינו של האב מדאורייתא 

קטן  זו  לסברא  )אמנם,  שם.  עיונים  עיין  "זכייה",  לדין  בזה  וא"צ  הוא 

שאין לו אב ונתגייר מדעת בי"ד מועילה גרותו רק מדרבנן(.

דאורייתא  ספקא  זה  הרי  תורה  מדין  חלה  גרותו  אם  לב. שהרי 
ולחומרא, ואם אינה אלא מדרבנן יש להקל.

מ(  סי'  )יבמות  ומרדכי  שנתגיירה(,  ד"ה  ע"א  מד  )כתובות  לג. תוס' 
בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  "גר  וז"ל:  דכתב  ראבי"ה,  בשם 

דין – מצאתי כתוב בשם ראבי"ה, דאיירי כגון שאמר גיירוני, וקמ"ל, 

אע"ג דאין לו דעת שומעין לו דזכות היא לו, אבל אם אינו רוצה אינו 

גר. תדע, דהא מיירי כשיד ישראל תקיפה עליהם וכו', וא"כ נגייר כל 

)יא  נמי מדברי רש"י בכתובות  נראה  בניהם הקטנים". ע"כ. כדבריו 

ע"א(, שכתב: "מטבילין אותו על דעת בית דין – כשאין לו אב ואמו 

אין  אמו  הביאתו  לא  שאם  מדבריו  להדיא  הרי  להתגייר",  הביאתו 

אנו נזקקין לו.

דבריו(.  על  שהשיג  בב"ח  וראה  הרי"ף,  מדפי  ע"א  )ד  בכתובות  לד. ר"ן 
דכתב:  כ(,  הל'  )פ"ח  עבדים  בהל'  הרמב"ם  מדברי  נראה  כדבריו 

גר  לשם  והטבילו  גוי  תינוק  שמצא  או  קטן,  בגוי  שתקף  "ישראל 

קטן  נכרי  לתקוף  רשאי  ישראל  איש  שכל  ומבואר,  גר".  זה  הרי   –

ולהטבילו על כרחו לשם גרות, וראה מש"כ בזה הכסף משנה ולחם 

משנה שם, ובבאור דבריו ראה עיונים סי' ס.

אינה  זו  הראשונים  מחלוקת  שכל  פי',  שם  הרי"ם  בחידושי  מיהו 

אלא לכתחילה, אבל בדיעבד שכבר עברו והטבילוהו שלא מדעתו, 

הכל מודים שגר גמור הוא לכל דבר.

אם  דלדבריו  דלעיל,  הראבי"ה  מדברי  קצת  צ"ע  דדבריו  אמת,  )הן 

ציונים וביאורים

פרק שביעי
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ויש שכתבו לחלק בזהלה בין קטן שיש לו אב, שההחלטה  דין לכפות את הגרות על קטן שלא מדעתו. 

אם לגיירו או לא מסורה ביד אביו ואין כח ביד הבית דין להפקיע זכותו, לקטן שאין לו אב, שבזה רשאים 

בית הדין לגיירו בעל כרחו.

 ישראל שנולד לו בן מן הנכרית, נחלקו הדעות האם יש בכוח האב לגיירו שלא מדעת האםלו. ט.

  קטן שנעזב ע"י בני משפחתו ובא לפני בית דין להתגייר על פי בקשת הוריו המאמצים מקבלים אותו י.

)ועיין לעיל פרק א(לז.

שאף  ואפשר  זו.  לגרות  תוקף  אין  הקטן  ברצון  שלא  הדבר  נעשה 

חפץ  שאינו  בפירוש  דעתו  שמגלה  כל  הרי"ם  החידושי  לשיטת 

בי"ד  כשגיירו  בסתמא,  אמורים  ודבריו  ממש,  בגרותו  אין  להתגייר 

קטן שלא מדעת אביו ואמו בלא שהביע הקטן כל התנגדות למעשה 

בדיעבד(,  לגרותו  תוקף  שיש  הרי"ם  חידושי  סבר  דבזה  הדין,  בית 

וע"ע מש"כ הגרש"ז אויערבך בהסכמתו לס' ברכת אבות.

לה. תוס' רי"ד )כתובות יא ע"א(. ועיין מש"כ בזה בשו"ת זכר יצחק 
)סי' ב(. בשיטת התוס' בזה עיין שו"ת בית שערים )יו"ד סי' שנט(.

כלל,  אחריו  מתייחס  אינו  זה  שבן  היא  פסוקה  הלכה  לו. דהנה 
וממילא אינו מסור בידו למוכרו )כמבואר בכסף משנה הל' מלכים פ"ח הל' 

ח(, אלא שנסתפקו האחרונים, האם גם במקרה זה שאינו מתייחס 

כלל אחר אביו נמי אמרינן "אנן סהדי דניחא ליה במה דעביד אבוה", 

או שמא, כיון שאינו מתייחס אחריו אין מגיירין אותו אא"כ הביאתו 

אמו או שבא מדעת עצמו.

סי'  )יו"ד  שיק  מהר"ם  בשו"ת  האחרונים,  נחלקו  בזה  הלכה  ולענין 

רמח( מצדד להחמיר בדבר, דכיון שאינו מתייחס אחריו כזר יחשב 

לו. לעומת זאת בשו"ת מטה לוי )ח"ב סי' נד( נקט להקל, וכ"כ הגר"י 

אברמסקי )קובץ הפרדס שנת תשיג ח"ג סי' מב(.

ונתנו טעם לדבריהם, דהנה, מה שאמרו בגמ' שגר קטן מתגייר על 

אין  אבוה",  ליה  דעביד  במאי  לקטן  ליה  "דניחא  משום  אביו  דעת 

זה רק כאשר אביו נוהג אף הוא כך ומתגייר עמו, אלא גם אם אביו 

הכי,  אמרינן  נמי  קורבתם,  בטלה  הגרות  קבלת  ובעת  בגיותו,  נותר 

דסוף סוף כיון שדעתו קרובה אצלו נוח לו לקטן לעשות רצון אביו. 

מתייחס  שאינו  אף  הנכרית,  מן  בן  לו  שנולד  בישראל  גם  וממילא 

אחריו, כיון שדעתו קרובה אצלו אנן סהדי דניחא ליה במאי דקעביד. 

וע"ע בקובץ הפרדס )שנה לב ח"ד סי' לב(.

דכיון  אלישיב,  הגרי"ש  בשם  הובא  תתקיב(  )ח"א  רבניים  דין  בפסקי 

מדעת  הנעשית  זו  לגרות  תוקף  אין  אחריו  מתייחס  אינו  זה  שבן 

האב, וממילא, כיון שמפקיע ע"י כך את זכותה של האם, אי אפשר 

לקבלו שלא מדעתה.

בשו"ת  כתב  גרות,  לצורך  בעלמא – שלא  מצוה  לשם  ]למולו 

התעוררות תשובה לאסור, וזאת גם לדעת הסוברים שמותר למול 

יותר  לחוש  יש  ישראל  שאביו  זה  שבנכרי  לפי  מצוה,  לשם  נכרי 

שמא לכשיגדל יהיו סבורים שישראל הוא ויבוא הדבר לידי תקלה. 

אמנם בתשובת הג"ר משה פארדו )מקבציאל חי"ג עמ' ט( נקט להקל 

מעשה  את  לו  לזכות  רשאים  שבי"ד  שכשם  לחדש,  וכתב  בזה, 

הגרות, כך זכאים הם לזכות עבורו את מעשה המילה לחודא. ומה 

שחשש בתשובה הנ"ל שיבוא הדבר לידי תקלה, עיין בשו"ת חבלים 

ואין  היא  רחוקה  דחששא  וכתב  דבריו  שדחה  ל(  סי'  )ח"ד  בנעימים 

לחוש לה, דמי הוא שיבדוק אחריו אם מהול הוא או לא, וע"ע להלן 

פ"י סעי' ח[.

הבאים  עזובים  תינוקות  לגבי  בזמנינו  נתעוררה  זו  לז. שאלה 
מברזיל ושאר ארצות דרום אמריקה, ומאומצים ע"י יהודים בארץ 

ישראל החפצים לגיירים כדת, ובא הדבר לידון קמיה בי דינא, האם 

ניתן לגיירם על דעת בית דין שלא ע"פ בקשת האב והאם.

ההורים  בקשת  ע"פ  לגיירם  להקל  המנהג  בזה,  הלכה  ולענין 

ח"ב  וקסב,  קסא  סי'  ח"א  )יו"ד  משה  אגרות  שו"ת  המאמצים – ראה 

שאמרו  שכשם  הנ"ל,  הסברא  מחמת  וזאת  קד(,  סי'  וח"ג  קכו,  סי' 

דעביד  מאי  למיעבד  ליה  דניחא  משום  לקטן  היא  זכות  שהגרות 

הוריו  כרצון  לנהוג  לו  היא  זכות  גם  כך  ע"א(,  יא  )כתובות  אבוה 

אולם  דבר.  לכל  כבנם  בו  ונוהגים  חיקם  אל  שקיבלוהו  המאמצים 

)ח"ג  יצחק  מנחת  שו"ת  עיין  בדבר,  שהחמירו  זמנינו  מפוסקי  יש 

צט(. סי' 

לידי  הוריו  שמסרוהו  דכיון  אחר,  מטעם  בזה  להקל  שצידדו  יש 

ההורים המאמצים נחשב הדבר כאילו הביאוהו בפני בי"ד להתגייר 

בעין  בו  שינהג  למי  למוסרו  הסכמתם  דעצם   ,)19 עמ'  צבי  )נחלת 

להוריו  וראוי  הגון  שיראה  כפי  עמו  שינהגו  שנתרצו  מוכחת  יפה 

המאמצים.

ואמו  אביו  שידעו  במקרה  רק  תועיל  זו  שסברא  נראה  לדידי  מיהו 

ע"י  לאימוץ  שנמסרו  עזובים  בילדים  ולא  המאמצים,  הוריו  הם  מי 

ציונים וביאורים
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רשויות הרווחה, כמו כן צריך שיבינו ההורים שבמעשה של מסירתו 

אינו  זה  ודבר  גמור,  כישראל  ויעשה  במצוות  יתחייב  ישראל  ליד 

מצוי כלל, ואין טעם לסמוך על כך.

אלא שטעם אחר י"ל בזה, דאחר שמסרוהו אביו ואמו לידי הרשויות 

הממונות על חוק האימוץ וויתרו על זכותם בו, נעשה קטן זה כיתום 

שאין לו אב ואם, ושפיר מטבילין אותו על דעת בית דין.

באגרות הג"ר חיים עוזר גרודז'ינסקי )איגרת כח( מצדד לומר, כי מה 

שאמרו בגמ' דמטבילין אותו על דעת אביו ואמו אינו בדוקא, וה"ה 

דרשאים בית דין לקבלו ע"פ בקשת שאר קרובים, כגון אבי אמו או 

דודיו וכדו'. ונראה שדבריו אמורים באופן שגידולו של הילד מופקד 

בידי אותו קרוב הבא עמו לפני בי"ד להתגייר, ומשום כך סבר שיש 

בסמכותו לגיירו ולהכניסו בקהל ישראל, וממילא אפשר שסמכות 

זו ניתנת גם להוריו המאמצים אף שאינם קרוביו.

רש"י  שיטת  בבאור  האחרונים  מדברי  נג  סי'  עיונים  לח. ראה 
)כתובות יא ע"א(. ועיי"ש עוד, שגם כאשר נתגייר אביו קודם לכן וקטן 

זה כבר אינו מיוחס אחריו לא פקע כוחו לגיירו.

מתגייר  האם  הראשונים  נחלקו  עמו  אביו  נתגייר  לא  אם  מיהו, 

)שם(  בכתובות  רש"י  לשון  מפשטות  בי"ד.  מדעת  או  אביו  מדעת 

"על  דכתב:  הגוי,  אביו  דעת  על  לגיירו  ניתן  זה  במקרה  שגם  נראה 

ומבואר,  להתגייר".  הביאתו  ואמו  אב  לו  אין  דין – אם  בית  דעת 

שהאופן היחיד בו יתגייר על דעת בי"ד הוא כשאין לו אב, אבל אם 

יש לו אב אף שלא נתגייר אביו עמו מגיירים אותו על דעת אביו.

אביו  נתגייר  שלא  דכל  רש"י,  בשם  כתב  בשטמ"ק  בריטב"א  אולם 

אביו  אם  שאף  בדבריו,  ומבואר  בי"ד.  דעת  על  אותו  מטבילין  עמו 

הוא שהביאו לבי"ד להתגייר, כל שלא נתגייר עמו אין בכוחו לפעול 

בו חלות גרות, ודעת בי"ד היא הפועלת בו חלות זו, וכן הוא להדיא 

במאירי שם.

ולענין הלכה בזה כתב בשו"ע )סעי' ז(: "גוי קטן, אם יש לו אב, יכול 

לגייר אותו, ואם אין לו אב ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר, 

בית דין מגיירין אותו וכו'". ופשטות לשונו מורה כרש"י דידן, שאפי' 

לא נתגייר אביו רשאי הוא לגיירו. ובטעם הדבר ראה בעיונים שם.

לט. שו"ת זכר יצחק )סי' ב(, ואור שמח )הל' עבדים פ"ח הל' כ( בבאור 
שיטת רש"י הנ"ל. וזאת ע"פ דברי הרמב"ם בהל' עבדים )פ"ט הל' ב(, 

שכתב: "אחד הקונה עבד כנעני מישראל או מן גר תושב או מן עכו"ם 

שהוא כבוש תחת ידינו או מאחד משאר האומות, יש לו למכור את 

עצמו לישראל לעבד, והרי הוא עבד כנעני לכל דבר, וכן מוכר בניו 

הולידו  אשר  עמכם  אשר  וממשפחתם  תקנו  מהם  שנא'  ובנותיו, 

בארצכם, וכל אחד מאלו הרי הוא כעבד כנעני לכל דבר". ע"כ.

והיינו, דאב עכו"ם נחשב כ"בעלים" על בניו, ובכוחו למוכרם לעבדים 

אם ירצה, ולהחיל בהם ע"י כך דין ישראל במקצת כדין עבד כנעני 

שחייב במצוות כאשה. )הלכה זו נאמרה רק בנכרי, משום דבישראל נאמר: 

"עבדי הם ולא עבדים לעבדים"(. ועפ"ז אמרו, שכשם שאב זכאי למכור 

את בנו כך זכאי הוא לגיירו על כרחו, שאם מסור הוא בידו לשעבדו 

שעבוד הגוף גמור של עבדות, כ"ש שמסור הוא בידו לגיירו אף אי 

אמדינן דעתו דלא ניחא ליה בהכי.

שכתב  ועיי"ש  שם.  בכתובות  הגמ'  סוגית  על  מקובצת  מ. שיטה 
לפרש עפ"ז את לשון הגמ': "גר קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד", 

ולא הוזכר שגם מלין אותו על דעתם. אמנם מדברי הרשב"א ושאר 

ראשונים שם שפי' בזה באופנים אחרים נראה שלא סברו כדבריו. 

ובבאור שיטת השטמ"ק עיין שו"ת התעוררות תשובה )ח"ד סי' קמג( 

אין  בכך  מחוייב  שאינו  כל  לו,  היא  סכנה  שהמילה  דכיון  שכתב, 

להביא עליו סכנה זו שלא מדעתו.

מא. אגרות משה )יו"ד ח"א סי' קסא(.

  קטן שיש לו אב, אביו זכאי להביאו לבי"ד ולהטבילו בפניהם לשם גרותלח, ולפיכך, די בזה שטובל יא.

בפניהם בהוראתם ככל הגרים, ואין צריך שיזכו לו בית דין את חלות הגרותלט.

 בענין נוסח הברכה בטבילת קטן ראה לעיל פרק ד. יב.

דין מילת קטן על דעת בית דין

  רשאים יג. הם  אין  מקום  מכל  דין",  בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  "גר  שאמרו  שאף  שכתבמ,  יש 

ורשאים להטבילו. אמנם דעת  בגיותו  דינו כמי שנימול  גרות  ומלוהו לשם  למולו, אלא שאם עברו 

רוב הראשונים שאין לחלק בזה וכשם שמותרים להטבילו כך גם רשאים למולו.

 כאשר נזדמן לבית הדין לגייר קטן שאינו ראוי עדיין לטבול במקוה, יש שכתבמא, כי אם ימולו אותו  יד.

ציונים וביאורים
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מב. אכן, אם יגרום הדבר לבושה וחוסר נעימות בין הבריות, כתב 
שם להתיר לקרוא לו שם בעת המילה, וידלגו בעת הברכה על תיבת 

"בישראל", וכך יאמרו: "קיים את הילד הזה ויקרא שמו פב"פ וכו'". 

ואם בת היא יש להחמיר יותר שלא לקרוא לה שם קודם הטבילה, 

דהמנהג  התורה,  לקריאת  ימתין  ולא  שם  לה  יקרא  הטבילה  ובעת 

בגרים הוא לקרוא שם בעת חלות הגרות.

מג. כתב הבה"ג )הל' מילה מהד' מכון ירושלים עמ' קנג(: "חרש שוטה 
וקטן שבאו להתגייר – אין מקבלין אותן מפני שאינן כשרים להתנות 

מקבלין  להתנות – אין  כשר  שאינו  מי  וכל  מצוות(,  עול  )לקבל  עליהן 

אותו, אבל קטן, אע"פ שאין בו דעת – מלין אותו על פי אבותיו".

ובעיקר שיטתו אי פסק כרב הונא דגר קטן מטבילין אותו על דעת 

בי"ד, ראה בהרחבה בעיונים סי' נט. ומ"מ מדבריו למדו האחרונים 

שאין לחלק בין קטן לחרש ושוטה, עיין צפנת פענח )הל' תרומות פ"א( 

מש"כ בזה, הובאו דבריו בהרחבה בעיונים שם, ועפ"ז נקט, דלדידן 

דנקטינן כרב הונא ה"ה דמקבלין חרש ושוטה, וכ"כ בשו"ת לב אריה 

)להגרא"ל גרוסנס סי' ט(.

דין  בית  ע"פ  גרות  דין  יסוד  שהרי  בזה,  לעיין  יש  לכאורה  אמנם, 

בכתובות  התוס'  וכמש"כ  בפניו",  שלא  לאדם  "זכין  דין  משום  היא 

כיון  בעצמו  זוכה  דהקטן  שפירשו  יש  ע"ב  סח  בסנהדרין  דלתוס'  ע"א,  )יא 

זה  נידון  וא"כ  טו(,  סי'  קידושין  שמואל  ברכת  בגופו – עיין  הדבר  שנעשה 

כקטן.  זכייה  לו  יש  שוטה  האם  הפוסקים  במחלוקת  ועומד  תלוי 

זוכה לא לעצמו  )חו"מ סי' רמג סעי' טז( כתב: "השוטה אינו  דבשו"ע 

ולא לאחרים, והמזכה לשוטה ע"י בן דעת זכה". נמצא לפי"ד שיש 

בשם  ע"א(  )כ  כתובות  מקובצת  בשיטה  כתב  וכן  לשוטה,  זכיה  דין 

טעם  כל  דאין  יוסף,  בבית  שם  פסק  וכדבריהם  יונה,  רבינו  תלמידי 

ע"י  זכייה  ליה  אית  דקטן  שמצינו  ואחר  לשוטה,  קטן  בין  לחלק 

אחר – ה"ה שוטה.

אמנם, בקצוה"ח שם )ס"ק ו( תמה על דבריו, דלכאורה טעם רב יש 

לחלק בין קטן לשוטה, וזאת עפ"ד הגמ' בב"מ )עא ע"ב(: "קטן דאתי 

לכלל שליחות אית ליה זכייה, נכרי דלא אתי לכלל שליחות לית ליה 

לעולם  יבוא  שלא  שוטה – דכיון  גבי  י"ל  כמו"כ  דלכאורה  זכייה", 

חשיב  דהשוטה  לומר  ודוחק  זכייה.  בתורת  אינו  שליחות  לכלל 

"אתי לכלל שליחות", משום הספק שמא ישתפה, דא"כ גם הנכרי 

יחשב כך משום שבידו להתגייר, ואעפ"כ קיי"ל דהנכרי אינו בתורת 

שליחות, כמבואר בקידושין )מא ע"ב(.

כמו"כ יעויין שם שהאריך להוכיח מדברי הרא"ש )כתובות פ"ב סי' יד( 

גבי נכסי דבר שטיא, שדוקא שוטה שעיתים חלים יש לו זכייה, אבל 

כך  לידי  שיבוא  דכיון  מקטן  דינו  וחלוק  זכייה,  לו  אין  גמור  שוטה 

אית ליה זכייה. כדבריו אלו כתב גם במחנה אפרים )הל' זכיה ומתנה 

ולפי דבריהם  כג(.  סי'  עוד בשו"ת הרי"ם אבהע"ז  בזה  וראה מש"כ  לב,  סי' 

אלו, כיון שדין גרות בקטן יסודו מדין "זכיה", שוטה שאינו בר זכיה 

אינו בתורת גרות, וכן נראה מדברי הטור )סי' רסח( בהביאו את דברי 

בה"ג, עיי"ש.

"זכייה",  מדין  מועילה  קטן  שגרות  התוס'  שלשיטת  איפוא,  נמצא 

יהא דין השוטה בזה תלוי במחלוקת הפוסקים הנ"ל: לשיטת הבית 

לשוטה,  זכייה  דיש  וסבר  לקטן  שוטה  בין  בזה  חילק  שלא  יוסף 

נראה, שכשם שיש כח ביד בי"ד לזכות גרות עבור קטן, כך יש כח 

בידם לקבל גרות עבור שוטה, וכהבנת בעל צפנת פענח הנ"ל. ואילו 

תוקף  כל  אין  זכייה,  בתורת  אינו  שהשוטה  וסיעתו  קצוה"ח  לדעת 

לגרותו שוטה. ע"פ זה הורה הגרי"ש אלישיב )פס"ד ירושלים ח"ה עמ' 

רסב(, שאין מקבלין גר שוטה.

הן אמת, דכל דברינו אלו הן לשיטת התוס' בכתובות שכל תוקפה של 

גרות קטן הוא מדין זכיית הבית דין, אבל לשיטת התוס' בסנהדרין 

)סח ע"ב( שגרות קטן מועילה מדאורייתא, ואינה מדין זכייה בעלמא, 

וכמו שאמרו: "דכיון דהטבילה והמילה הן בגופו של קטן הוא זוכה 

בעצמו", אין לחלק בזה בין שוטה לקטן.

ומ"מ לדעת הסוברים שאין לקבל גר שוטה, יש לצדד ולומר, שאם 

קיבלו גר קטן ולאחר זמן נתברר שהוא שוטה, הרי הוא ספק ישראל 

ספק נכרי, דשמא כבר מתחילה לא היתה דעתו מיושבת עליו אלא 

שלא נתנו לב לכך.

מד. בשו"ת בית שלמה )או"ח סי' צה( כתב, שחרש אילם שנתלמד 
וקידושין,  גיטין  בתורת  וישנו  כפיקח  דינו  הרמזים  בשפת  לשוחח 

לא  ולכתחילה  לו,  סכנה  אינה  אז הטבילה  לגיל שנתיים שלוש  הגיעו  עד  עם טבילתו  להמתין  יש  מיד, 

יקראו לו בשם עד זמן הטבילהמב.

דין גרות חרש ושוטה

  אף שבית דין רשאים לקבל קטן לעדת ישראל, מ"מ אין הם רשאים לקבל חרש ושוטה, ויש שהקלו טו.

בזהמג. ובחרש שלמד ליצור קשר עם בני אדם בשפת הרמזים נראה דודאי יש להקל לדונו לענין זה 

כפקחמד.

ציונים וביאורים

גרות עובר וקטן



הלכות  גריםא��

בי"ד  רשאים  דבריהם  ולפי  לה(,  סי'  )ח"ו  מלכיאל  דברי  בשו"ת  וכ"כ 

לקבל גר כעין זה לקהל ישראל.

חיים  דברי  שו"ת  )ראה  בזה  עליהם  שחלקו  האחרונים  מן  שיש  ואף 

שו"ת  וע"ע  המצוות,  מכל  פטור  חרשים  שפת  שלמד  דאף  עג  סי'  אבהע"ז 

בשו"ת  וכ"כ  יצא,  לא  ספק  מכלל  דמ"מ  דסבר  מט,  סי'  אבהע"ז  שיק  מהר"ם 

שו"ת  דעת  נראה  וכן  סופר,  כתב  בעל  אביו  בשם  כא  סי'  אבהע"ז  סופר  שבט 

דרבנן,  מילי  דהוי  משום  למנין  לצרפו  שהתיר  שאף  לא,  סי'  בנימין  נחלת 

שו"ת  וע"ע  כשוטה,  ולדונו  להחמיר  שיש  סבר  דאורייתא  מצוות  לענין  מ"מ 

איכא  הכי  דבלאו  כאן  קעד(,  סי'  יעקב  צור  ושו"ת  קמ,  סי'  ח"ב  מהרש"ם 

צדדים טובא לקבלו וכדלעיל, שפיר יש לסמוך על כך בצירוף שיטת 

הבית שלמה והדברי מלכיאל. וע"ע שו"ת משנה הלכות )ח"ו סי' טו 

וסי' רסח(.

מה. שו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' קפ(.

-ח(,  ו  סעי'  רסח  )סי'  שו"ע  וראה  שם,  בכתובות  יוסף  רב  מו. דברי 
וביסוד גדרי המחאה וטעמיה ראה בעיונים סי' נ, סי' נו וסי' נז.

מז. הרי"ף השמיט הלכה זו, ובבאור דבריו כתב הרמב"ן במלחמות 
שם, שרק גר שבא להתגייר על דעת אביו יכול למחות בגרותו, אבל 

גר המתגייר על דעת בי"ד אינו רשאי למחות, דאל"כ מה כח בי"ד 

יפה. ביאורים נוספים בשיטת הרי"ף ראה בעיונים סי' ס. ועיין בשו"ת 

התעוררות תשובה )ח"ד סי' קמד( שדן, במקרה שקידש אשה ולאחר 

מכן מיחה בגרותו האם יש להצריכה גט מספק.

מח. ריטב"א בשם התוספות.

מט. ריטב"א שם.

נ. שיטה מקובצת בשם שיטה ישנה.

נא. ריטב"א שם ע"פ פשטות דברי הגמ'.

ראינוהו  שלא  דכל  משמע,  הראשונים  מדברי  מקום,  נב. ומכל 
אף  ברור,  דעת  כגילוי  חשיב  לא  המצוות  שמירת  על  שמקפיד 

ששתק ולא מיחה. וביותר נראה כן לפי מש"כ התוס' בסנהדרין )סח 

ע"ב(, דע"י שאינו מוחה בגרותו בעת גדלותו חשיב כאילו קיבל עליו 

עול מצוות באותה שעה, דלדבריהם לא די בכך שאינו מוחה בגרות 

שנעשתה בקטנותו, אלא צריך גם קבלה בפועל בעת שנעשה גדול, 

וקבלה זו נעשית ע"י שמקפיד על שמירת המצוות כישראל. וממילא 

כל זמן שלא גילה דעתו להדיא, רשאי למחות.

 נימול כשהיה בן דעת ונשתטה או נתחרש, מטבילין אותו על דעת בית דיןמה. טז.

דין המחאה בגר קטן שהגדיל ואופן קיומה

  למחות יז. הוא  רשאי  ירצה  אם  ויביא שתי שערות,  אחד  ויום  י"ג שנה  לכלל  ויבוא  זה  קטן  לכשיגדיל 

זו, ובבאור דבריהם  ולבטל גרות זו שנעשתה בקטנותומו. אכן יש מן הראשונים שלא הזכירו הלכה 

ראה הערהמז.

 בגדרה של מחאה זו ואופן קיומה, מצינו ד' שיטות בדברי הראשונים: יח.

ורק  דיני המצוות עונשם ושכרם,  ביום הגיעו לגדלות את  יש מן הראשונים שכתבמח, שיש להודיעו  א. 

לאחר מכן יוכיחו מעשיו האם מקבל עליו עול מצוות בשלימות.

ב. ויש שכתבמט, שדי בכך שנוהג שעה אחת אחר שהגדיל בדקדוק המצוות כישראל.

יהא רגע  זמן המחאה הוא קודם הגיעו לגדלות, כדי שלא  ולדבריו  יותרנ,  יש מן הראשונים שהחמיר  ג. 

אחד בלא מחאה וימשיך במחאתו עד כניסת היום.

ד. ויש שכתבנא, שגם אם מחה זמן רב קודם שהגדיל די בזהנב.

ציונים וביאורים

פרק שביעי



א�� הלכות  גרים�

תורה  שומרי  בבית  נתגדל  שלא  דכיון  כח(.  סי'  )ח"ג  נג. אחיעזר 
בקבלת  מחאה  להביע  בכדי  ולא  לב  בתום  כך  הוא  נוהג  ומצוות, 

גרותו, ודינו כישראל שעבר עבירה.

)ח"א סי' פט(. וטעמו בזה, ע"פ דברי החתם  נד. שו"ת מחנה חיים 
הוא  הגדלות  דזמן  הרא"ש,  שיטת  ע"פ  שיז(  )סי'  בתשובותיו  סופר 

בידינו,  נקוט  וכלל  בכלל ה"שיעורין" שנאמרו הלכה למשה מסיני, 

שכל הלכות אלו – לישראל נאמרו ולא לשאר אומות, וע"כ בשאר 

בזמן  ולא  דעתם  על  עומדם  בעת  הוא  לגדלות  הגיעם  זמן  אומות 

לכלל  יבואו  השכל  שחריפי  לפי"ד,  נמצא  לכל.  הקבוע  מסויים 

זה  לכלל  יבואו  לא  השכל  רפי  וחבריהם  מועטות  בשנים  גדלות 

גוי  לענין  נחשב  שהיה  אחר  שנתגייר  כיון  וממילא  מרובה,  זמן  עד 

וזאת  בגדלותו,  שנתגייר  כמי  דדינו  למחות,  יכול  אינו  שוב  כגדול 

קיום  חובת  לענין  כקטן  דינו  ישראל  לכלל  כניסתו  שאחר  אף  על 

המצוות.

מיהו כתב שם, דאף אם נתגייר בינקותו קודם שנעשה בן דעת אינו 

יכול למחות אלא עד עת הגיעו לכלל י"ג שנה ויום אחד, אפי' טרם 

עמד על דעתו, שהרי כל זמן שלא מיחה דינו כישראל, ומיד בהגיעו 

לשנת י"ג נעשה בר עונשין, ולא יתכן לומר שיהא חייב מיתה וכדו' 

על עבירה שעבר, כאשר בידו הדבר למחות בגרותו ולהעשות קטן 

למפרע.

נה. שו"ת משנה הלכות )חט"ז סי' צ(.

מח  נדה  )ראה  בגרותה  מחתה  מכן  ולאחר  שילדה  קטנה  נו. גיורת 
ע"ב(,  יב  )יבמות  כסימנים  הם  הרי  דבנים  למחאתה,  תוקף  אין  ע"א(, 

הגר"א  מדברי  אליהו,  אדרת  הזכרון  )ס'  כגדולה.  היא  שנחשבת  ונמצא 

ראם, עמ' לז(.

מג"א  וכמש"כ  דרבא,  אחזקה  סמכינן  לא  דאורייתא  נז. דלמילי 
)סי' לט ס"ק א סי' נה ס"ק ז, סי' קצט ס"ק ז, סי' רעא ס"ק ב(.

הן אמת דמצינו בזה פלוגתא בין הפוסקים, דהנה, בס' שב שמעתתא 

ספקא  ומידי  גמורה  חזקה  זו  שאין  המג"א  כדברי  נקט  פי"א(  )ש"ה 

לא נפקא, ומטעם זה נקט שאין להקל בזה בספקא דאורייתא, וכ"כ 

פרמ"ג )סי' תס משב"ז ס"ק א(, שו"ת רעק"א )קמא סי' ז(, שו"ת משכנות 

יעקב )אבהע"ז סי' מב(, ושו"ת גליא מסכת )אבהע"ז סי' יד(.

לעומת זאת לדעת רבים מן הפוסקים חזקה גמורה היא מן התורה, 

)סי' מז(, שו"ת  )סי' קפב(, שו"ת מהרי"ק החדשים  ריב"ש  עיין שו"ת 

הלכות  פסקי  ז(,  סי'  )חו"מ  יוסף  ברכי  נא(,  וסי'  מא  סי'  )ח"א  מהרי"ט 

)אישות פ"ב הל' כה יד דוד אות עו(, שו"ת עין יצחק )ח"א אבהע"ז סי' מג 

אות ג(, וחזו"א )אבהע"ז סי' קיד ס"ק יד יט(. וע"ע בחכמת אדם )בינת אדם 

ותנינא  )קמא אבהע"ז סי' סא,  נודע ביהודה  ובשו"ת  הל' אישות סי' קכז( 

או"ח סי' א(.

שמחת  ס'  בשם  מד  ס"ק  א  סי'  חליצה  מערכת  חמד  בשדי  )יעויין 

יו"ט, שבזמנינו אין רואין ב' שערות עד ט"ו שנים, ומ"מ נראה שאין 

לסמוך ע"ז כלל אחר שלא הוזכר הדבר בספרי האחרונים(.

  במקרה יט. או  זה,  גר  שמקבלים  )להצד  המצוות  שמירת  על  מקפידים  שאין  במקום  שגדל  קטן  גר 

זמן סרו מדרכם(, אף שאינו מקיים מצוות  שבעת גרותו היו מקפידים על שמירת המצוות ולאחר 

להיות  רצונו  שאין  בפירוש  דעתו  שיגלה  עד  הגרות,  בחלות  מחאה  הדבר  מהווה  לא  גדלותו  בעת 

ישראלנג.

  צרור כ. ונוטלו  "אגוז  לכלל  שהגיע  )והיינו  דעתו  על  עומדו  אחר  שנתגייר  קטן  שגר  אומריםנד,  יש 

וזורקו"(, אף שהיה זה זמן רב קודם הגיעו לשנת י"ג, שוב אינו יכול למחות. אלא שאם נתגייר קודם 

עומדו על דעתו רשאי הוא למחות עד הגיעו לשנת י"ג ויום אחד. ויש חולקיםנה, ולדעתם לעולם רשאי 

הוא למחות עד הגיעו לכלל י"ג שנה ויום אחדנו.

  אחד כא. ויום  שנה  י"ג  לכלל  והגיע  שמאחר  )לומר  דרבא"  "חזקה  על  לסמוך  אין  המחאה  זמן  לענין 

או  שערות  שתי  הביא  אכן  האם  לבדוק  יש  אלא  גדול(,  ונעשה  שערות  שתי  שהביא  היא  חזקה 

לאנז.

ציונים וביאורים

גרות עובר וקטן



הלכות  גריםא�

נח. כן נראה מדברי הרשב"א )הו"ד בשטמ"ק כתובות יא ע"א(, דכתב 
בשם תוס', דעד דמודיעים אותו מתן שכרן של מצוות אינו גר גמור, 

)יו"ד ח"א סי' קסא(, ובשו"ת מנחת  וכ"כ כתבו להלכה באגרות משה 

יצחק )ח"ג סי' צט(. וזאת משני טעמים:

א. צריך הוא לגלות דעתו דניחא ליה בגרות זו שנעשתה בקטנותו, 

ואין  צוארו  מעל  עולה  לפרוק  שרצונו  גליא  שמיא  כלפי  אם  שהרי 

חשקו ורצונו להמנות על כלל ישראל, אלא שאינו מודע לכך שבידו 

כלפי  סוף  דסוף  גרותו,  לבטל  כדי  בכך  שדי  אפשר  מסור,  הדבר 

דבר  לכל  הוא  גמור  שנכרי  ונמצא  בגרות,  חפץ  שאינו  גליא  שמיא 

ואין אנו יודעים מכך.

בגרותו של  מצוות  דין קבלת  ע"ב(  )סח  ב. לשיטת התוס' בסנהדרין 

קטן מתקיימת ע"י שמקבל עליו עול זה בעת הגיעו למצוות )עיי"ש 

גרות לקטן אף שאינו מקבל עליו עול מצוות תקנה  זוכים  כי מה שבי"ד  שפי' 

תוקף  כל  שאין  גרים  כשאר  דינו  לכשיגדיל  מיהו  קטנותו,  לימי  היא  מיוחדת 

לגרותו בלא שיקבל עליו עול מצוות, וסברי שמה שמגלה דעתו שאינו מוחה 

בגרותו נחשב לו כקבלת מצוות(, ולדבריהם אלו ודאי עליו להיות מודע 

להשלכות שיש ממעשיו על חלות גרותו מכאן ולהבא, שכן בניהוגיו 

חלות  עצם  את  הוא  פועל  המצוות  בשמירת  ישראל  כשאר  עתה 

הגרות מכאן ולהבא.

תשובות  ושו"ת  קמד(,  סי'  וח"י  קנ,  סי'  )ח"ה  הלוי  שבט  נט. שו"ת 
והנהגות )ח"ד סי' רלא, ח"ה סי' רצט(. ומ"מ במקרה זה לכשיוודע לו על 

כך יוכל למחות אפי' אחר כמה שנים וכדלהלן.

ומה שהוכיחו האחרונים מדברי הרשב"א הנ"ל שצריך להודיעו, כתב 

ואינו  גר  שהוא  היודע  בגר  הוא  לפרש, שהמדובר  הלוי שם  בשבט 

יודע ממתן שכר המצוות  מקפיד על שמירת המצוות, אלא שאינו 

ועונשיהן, דבזה היתה כוונת דברי הרשב"א לומר שהנהגתו זו אינה 

גם  ומ"מ  שכרה,  ומתן  התורה  מעונשי  נודיעו  אא"כ  מחאה  מהווה 

מורות  הנהגותיו  וכל  שנתגייר  הוא  יודע  דסו"ס  גמורה,  גרות  אינה 

על  מקפיד  אם  אבל  להודיעו,  חייבים  כך  ומשום  בכך,  חפץ  שאינו 

שמירת המצוות כדין, ישראל גמור הוא ואין צריך להודיעו.

לדון, דבגר קטן המאומץ אצל  והנהגות שם עורר  בשו"ת תשובות 

ישראל ואין לו קרוב ומודע מלבדם, אפשר שאף אם יודיעוהו שיכול 

יוכל למחות אחר כמה שנים,  ויקבל עליו עול מצוות כדין,  למחות 

מפני  היא  לגדלות  הגיעו  בעת  מחה  שלא  לכך  שהסיבה  ולטעון 

שחשש שיוציאוהו מביתו ויוותר לבדו בלא מקום ראוי לדור בו, וכל 

אביו  לו  שיאמרו  הורה  כך  ומשום  ולחוץ.  השפה  מן  היתה  קבלתו 

ימימה  לדור בביתם כמימים  לו  ואמו המאמצים, שבדעתם להתיר 

גם אם לא יקבל עליו עול מצוות.

ס. ים של שלמה )כתובות פ"א סי' לה(.

)פ"ק סי' כג(, וכן נראה מסתימת דברי השו"ע  סא. רא"ש כתובות 
ועניניהם, דבלאו  כך שיודע הוא מקיום המצוות  בזה. דסמכינן על 

הכי הודעה זו אינה מעכבת בקבלת הגרות.

בחידושי  הוא  וכן  התוס'(,  בשם  שם  )כתובות  הרשב"א  סב. חידושי 
הריטב"א, רבינו קרשקש ובחידושי הר"ן שם.

הגמ'  דברי  דקדוק  ע"פ  רנג(,  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  סג. תשובות 
והראשונים. וע"ע מש"כ בזה בס' חמדת ישראל )קונטרס נר מצוה ח"א 

אות מא(.

שנתגייר  נח  "בן  וז"ל:  הרמב"ם  כתב  ג(  הל'  )פ"י  מלכים  סד. בהל' 
קטן  היה  ואם  וכו',  לו  שומעין  אין  ה'  מאחרי  לחזור  רצה  ואח"כ 

כשהטבילוהו בי"ד יכול למחות משיגדיל". ומדבריו משמע, שאותה 

גרותו של קטן.  זו המפקעת  גדול היא  "חזרה" שאין בה ממש בגר 

והדברים צ"ב, שכן מחאתו של גר גדול מבטאת את רצונו לבטל את 

הגרות מכאן ולהבא, ואילו לענין גר קטן בירור מילתא בעלמא הוא 

שמעולם לא חלה הגרות, ומאי שייכי אהדדי.

ומכאן דקדקו האחרונים, שלדעת הרמב"ם מחאת גר קטן מבטלת 

את הגרות מכאן ולהבא. אמנם בשם הגרי"ז הובא שעמד על דקדוק 

הכרעת  כנגד  למפרע  בטלה  אינה  שהגרות  עפ"ז  להסיק  ומיאן  זה 

הפוסקים הנ"ל, והניח קושיא זו בצ"ע.

דין גר קטן בימי קטנותו, ואופן הכנתו לעת הגיעו לגדלות

  חולקיםנט. כב. ויש  בגרותונח,  למחות  הוא  ויום אחד שרשאי  י"ג  לשנת  הגיעו  בעת  הגר  את  ללמד  יש 

כמו"כ אם לא ידע הקטן שנתגייר בקטנותו וסבור הוא שישראל היה מעולם, יש להודיעו על כך, 

ואם נודע לו הדבר אחר שנים מרובות יכול הוא למחות בעת שנודע לו הדברס.

 גר קטן שהגדיל אין חובה להודיעו מצוות קלות וחמורותסא, ויש שהחמירו בזהסב. כג.

  המחאה מבטלת את הגרות למפרע מזמן קטנותוסג, לפיכך, אם שחט בהמה בקטנותו ומחה, נתברר כד.

למפרע שנשחטה ע"י גוי ואסור לאוכלה, ויש שפקפקו בזהסד.

ציונים וביאורים

פרק שביעי
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גט".  צריכה  אינה  משמיחה  אשה  קידש  "ואם  כתב:  בסוגין  רש"י 

דינו  שעתה  אף  שמחה,  קודם  לו  נתקדשה  שאם  מדבריו,  ומבואר 

לכאורה,  מדבריו  ומוכח  גט.  הימנו  מחאתו – צריכה  מחמת  כגוי 

)כדברי רש"י אלו כתב  ודו"ק.  דסבר שהגרות בטלה רק מכאן ולהבא, 

גם בשטמ"ק בשם שיטה ישנה(. ובעיקר דברי רש"י עיין מש"כ בשו"ת 

קמד,  סי'  )יו"ד  תשובה  התעוררות  ושו"ת  פט(,  סי'  )ח"א  חיים  מחנה 

שנוטה להקל בזה לדינא שלא להצריכה גט(.

סה. וזאת על אף שגרותו חלה רק מדרבנן ומדאורייתא נכרי הוא, 
דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה )תוס' כתובות שם(.

ימחה  שמא  חששו  לא  מה  מפני  הקשה,  שם  הרשב"א  בחידושי 

ויתברר למפרע דשחיטת נכרי היא והבשר אסור באכילה, ותי' דכיון 

שנתגדל בבית ישראל יראי ה', חזקה גמורה היא שלא ימחה.

סו. בית יוסף )סי' רסח( בשם בה"ג. ובסתירת דברי בה"ג בזה וישוב 
בחתם  כתב  הלכה  ולענין  סא.  סי'  בעיונים  בהרחבה  ראה  שיטתו 

רשאי  אינו  ודאי  עמו  ואמו  אביו  נתגיירו  שאם  רנג(,  סי'  )יו"ד  סופר 

למחות, שכן במקרה זה יש לצרף את דעת הסוברים שבזכות גמורה 

כעין זו לא מועילה מחאתו )ראה שטמ"ק בכתובות שם(.

סז. רמב"ן במלחמות בדעת הרי"ף הנ"ל, הובאו דבריו לעיל.

סח. רש"י )ד"ה משהגדילו(, רמב"ן, ריטב"א, רשב"א ור"ן בכתובות 
שם. וכן רהיטת דברי השו"ע )סי' רסח(, ועיין עוד מש"כ בזה בשו"ת 

מהרש"ם )ח"ו סי' קט(, ובס' אות ברית )ס"ק י(.

איסורי  הל'  שמח  אור  ועיין  ג(.  הל'  )פ"י  מלכים  הל'  סט. רמב"ם 
ביאה )פי"ב הל' י(.

נמנה  בזמנינו,  גם  ומצויות  הרמב"ם  של  לדינו  יש  רבות  השלכות 

מקצתן:

אינה  תושב  גר  דשחיטת  כתב,  א(  ס"ק  ב  )סימן  דעה  ביורה  הט"ז  א. 

גוי  מכלל  יצא  שכבר  כיון  בעלמא,  מדרבנן  אלא  התורה  מן  אסורה 

ולכלל ישראל עדיין לא בא.

ב. גר תושב מצווה על השביתה ביום השבת, מלבד מלאכות שיש 

בהן דבר האבד, כמבואר במסכת כריתות )ט ע"א(.

ג. גר תושב מותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל, כמבואר ברמב"ם 

)הלכות איסורי ביאה פי"ד הל' ז( ואין בזה משום "לא תחנם". הלכה זו 

בכפיפה  בא"י  דרים  ונכרים  שישראל  בזמנינו  גדולה  נפק"מ  בה  יש 

אחת.

)סה  גר תושב מצווין אנו להחיותו, כמבואר במסכת עבודה זרה  ד. 

זאת  מונה  שאף  טז(  עשה  )מצוות  המצוות  בספר  רמב"ן  ועיין  ע"א(, 

)כמבואר  בחינם  תושב  גר  לרפאות  שמותר  מצינו  וכן  עשה,  כמצות 

ברמב"ם הלכות עבודה זרה פ"י הל' ב(.

ולא  תושב  לגר  חינם  במתנת  טריפה  וליתן  להקדים  יש  כן,  כמו  ה. 

למוכרה לנכרי.

ו. הריטב"א במסכת מכות )ט ע"א ד"ה אמר רב כהנא( כתב, דגר תושב 

אסור לעבוד עבודה זרה בשיתוף, מה שאין כן בבן נח. וראה מש"כ 

בזה הרמ"א )או"ח סי' קנו סעיף א(, ופרי מגדים )או"ח סימן לט א"א ס"ק 

ט(.

ז. יינו של גר תושב אינו אסור בהנאה )יו"ד סימן קכד סעיף ב(.

ח. בגר תושב לא חששו לפסול "לשמה" גבי טווית ציצית וכדו' )עיין 

בעצם  שונה  תושב  גר  זאת  ]מלבד  יח(.  סימן  או"ח  שערים  בית  שו"ת 

מהותו משאר נכרי, שכ"כ בתוס' יו"ט )אבות פי"ג מי"ד(, דהא דשנינו 

שם "חביב אדם שנברא בצלם קאי גם על נכרי המקבל עליו לקיים ז' 

מצוות בני נח, דעי"ז לבד זוכה בצלם אלוקים[.

והנה, מדברי השו"ע שהשמיט הלכה זו נראה שחלק בזה על דברי 

הרמב"ם, ונקט שגר קטן שמוחה חוזר להיות כנכרי גמור לכל דבר.

  אף שגר קטן זה רשאי למחות בגרותו לכשיגדיל, מכל מקום, בימי קטנותו טרם שמחה דינו כישראל כה.

לכל דבר, ואוכלים משחיטתו, כמו כן אם בת היא קידושין תופסין בהסה.

גר קטן הראוי למחות

  זה כו. גר  להיפךסז – שרק  אומרים  ויש  למחות,  רשאי  אינו  אביו  מדעת  שנתגייר  שגר  אומריםסו,  יש 

רשאי למחות ואילו זה שנתגייר מדעת בי"ד אינו רשאי למחות, ויש הסובריםסח שכל גר קטן רשאי 

למחות, בין אם נתגייר מדעת אביו ובין אם נתגייר מדעת בי"ד.

דין גר קטן שמיחה

 קטן שמחה בגרותו, בעת הגיעו לגדלות דינו כגר תושבסט. כז.

ציונים וביאורים

גרות עובר וקטן
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ואין לומר שהשמיט זאת מחמת היותינו מצויים כיום בין האומות 

ולא נוהג דין גר תושב, שהרי נפק"מ אלו נוהגים גם בעת שאין ידינו 

)כט  בערכין  דאמרינן  מאי  ע"פ  בזה  צ"ל  וע"כ  האומות.  על  תקיפה 

ע"א(, דאין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, וסבר, דכשם שאין 

כח בידינו לקבל גר תושב, כך כשכבר נעשה גר ומיחה אינו נעשה 

גר תושב מאיליו.

גר  של  זו  דהלכה  כאן  הזכיר  שלא  הרמב"ם  מדברי  זאת,  לעומת 

תושב אינה נוהגת בזמנינו )וכמו שהזכיר בהל' ע"ז פ"י הל' ו, ובהל' מילה 

ו(, נראה שחילק בזה, וסבר, דאף שאין כח בידינו לקבל גר  פ"א הל' 

תושב כל זמן שאין היובל נוהג, מ"מ כשכבר נימול וטבל לשם יהדות 

בקבלת  צורך  בלא  מאיליו  תושב  גר  נעשה  בגרותו,  שמיחה  אלא 

בי"ד, ובכהאי גוונא נוהג דינו גם בזמן שאין היובל נוהג.

"אין  שכתב  שם  הרמב"ם  של  בלשונו  הדברים  ומדוקדקים 

דבקבלת  ומשמע  נוהג",  שהיובל  בזמן  אלא  תושב  גר  מקבלים 

נעשה  אם  אבל  אותו,  מקבלים  שאינם  מלתא – שהם  תליא  בי"ד 

איסורי  הל'  פענח  צפנת  )וע"ע  דמי  עצמו – שפיר  מדעת  תושב  גר 

ז(. הל'  פ"ד  ביאה 

כדברים אלו נראה דפסק להלכה המשנ"ב )סי' שד בבה"ל( דיעויי"ש 

כעבד(  קנוי  גופו  )שאין  נכרי  שכיר  שפועל  אברהם,  מגן  לדברי  שציין 

ביום  בשביתה  מחוייב  כנעני,  כעבד  מצוות  לשמור  עליו  שקיבל 

זה  פועל  ומ"ש  לחצאין,  גרות  אין  דהא  דבריו,  על  והקשה  השבת. 

לגרותו.  תוקף  שאין  אחד  מדבר  חוץ  מצוות  עול  עליו  שקיבל  מגר 

במצוות  שמחוייב  אלא  גמור,  כגר  נחשב  אינו  דאה"נ  הבה"ל  ותי' 

מדין גר תושב.

ותרתי למדנו מדבריו:

הדבר  עליו  קיבל  אם  מ"מ  הזה,  בזמן  נוהג  תושב  גר  שאין  אף  א. 

מדעתו ורצונו נעשה גר תושב לכל מילי.

ב. עוד למדנו מדבריו, דאף שגר תושב אינו חייב אלא בז' מצוות בני 

נח, מ"מ אם קיבל עליו מצוות נוספות יש תוקף לקבלתו, ויש בכוחו 

מג"א  דברי  יבוארו  אלו  )עפ"ד  השבת  ביום  בשביתה  גם  עצמו  לחייב 

דבריו,  על  הקשו  דבאחרונים  תפילין,  לכתיבת  כשר  תושב  שגר  לט  סי'  או"ח 

היאך סבר להכשיר כתיבת גר תושב, הרי כלל נקוט בידינו "כל שאינו בקשירה 

שהמדובר  י"ל,  המבואר  ולפי  תפילין.  ממצות  פטור  תושב  וגר  בכתיבה",  אינו 

הוא שקיבל עליו מצות תפילין, וממילא ישנו בתורת מצוה זו אף שלא נעשה 

כישראל לגמרי, ודו"ק(. ומ"מ נמצאנו למדים דדין גר תושב חל גם בזמן 

הזה, ושפיר שייכי גם בזמנינו כל הנפק"מ דלעיל.

ועיי"ש  נז.  סי'  בעיונים  עוד  בזה  וראה  ב(.  )מצוה  חינוך  ע. מנחת 
שצידד לומר שגם טבילה אינו צריך, כיון שבתחילה טבל כדין לשם 

גרות, אלא דקבלת מצוות שלא קיבל על עצמו בקטנותו עליו לקבל 

עתה בפני בי"ד. לאידך גיסא יש לצדד ולומר, דשאני מילה מטבילה 

לענין זה, שכן המילה שנימול בקטנותו עודנה חקוקה בבשרו, וכיון 

אבל  עתה,  שנעשית  זו  לגירות  היא  עולה  גירות,  לשם  שנעשתה 

בגירות  כשמיחה  שמיד  י"ל  בקטנותו,  שנעשתה  הטבילה  לענין 

בטלה, ועתה ששב ומתגייר עליו לטבול שנית.

עא. לא מיבעיא בגר קטן שאביו עודו בנכריותו, שאין מי שיתחייב 
במצות חינוכו, אלא אפילו אם נתגייר אביו עמו אינו מצווה לחנכו, 

ד"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" ואינו נחשב כאביו. ובעיונים סי' עט 

הארכנו לבאר שגם הציבור אינו מחוייב בכך, עיי"ש ביסודי הדינים 

בזה.

ומ"מ כאן שרוב  )או"ח סי' פג(,  עב. עיין מש"כ בשו"ת חתם סופר 
בחזקת  אינם  הקודש  בארץ  ובפרט  בחנויות  המצויים  המאכלים 

איסור ואין כל הכרח שיבשל עבורו באופן האסור, לא נחשב הדבר 

)ח"ט סי'  ועיין עוד מש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות  כספייה בידים. 

תיח(.

 גר קטן שמיחה בגרותו, ולאחר זמן בא להתגייר שנית – אינו צריך הטפת דם בריתע. כח.

חובת החינוך בגר קטן

  קהילתו כט. בני  שיהיו  וראוי  טוב  ומ"מ  הישרעא,  בדרך  ולהדריכו  לחנכו  חייבים  ישראל  אין  קטן  גר 

דואגים לכל צרכיו הרוחניים והגשמיים.

  גיורת שנתגיירה ובנה עמה, מותרת לשלוח את בנה לבקר אצל אביו כפי שמתחייב מחוקי העמים, ל.

ואינה צריכה לחוש שמא יאכילנו מאכלות אסורותעב. ומכל מקום טוב ונכון שתשלח עמו מאכלים 

טובים שעל ידי זה אפשר שימנע מלאכול משל אביו.

ציונים וביאורים

פרק שביעי



א�� הלכות  גרים�

)יו"ד סי' קצח סעי' לו( כתב: "צריך שיהיה המקוה גבוה  עג. בשו"ע 
ממעל לטבורה זרת לפחות". וזהו כשני שליש קומתו של אדם )שו"ת 

חכמים  שיערו  דכך  יז(,  סי'  ח"א  תשב"ץ  ושו"ת  רנד,  סו"ס  ח"ג  הרשב"א 

וסדקים.  קמטים  חציצת  בלא  יפה  לטבילה  ראוי  המקוה  שיהא 

יותר,  יהיו מי המקוה גבוהים  וכתבו הפוסקים, שיש להקפיד שלא 

שמא מחמת פחד המים לא תטבול יפה. ע"כ בגר קטן שמי המקוה 

גבוהים לו הרבה יש להקפיד שיטבול ע"ג המדרגה.

עד. בשו"ע )שם סעי' לא( כתב: "אין טובלין בכלים, לפיכך אם היה 
טומאה  שמקבלים  עץ  כלי  ע"ג  תעמוד  לא  שטובלת  במקום  טיט 

לא  וטבלה  עברה  וכו',  למדרסאות  הראויים  נסרים  ע"ג  ולא  מגבן, 

לה  עלתה  לא  שליבות  בו  שיש  מקוה  זה,  ולפי  טבילה.  לה  עלתה 

טבילה דפשוטי כלי עץ הן, וצריך לעשות במקומן מדרגה של אבנים. 

בה  שיהיה  כדי  הרגל,  הנחת  מקום  ארבעה  רחבה  המדרגה  ותהיה 

שיעור מקוה לבל תפחד ליפול ממנה", ע"כ.

שיש  הפוסקים,  מדברי  בזה  דברים  אריכות  ובט"ז  בש"ך  ועיי"ש 

המקוה  לכותלי  במסמרים  הקבועות  עץ  במדרגות  בזה  שהקלו 

דבטילי גביה. וע"ע שו"ת דברי חיים )ח"ב סי' צז(, דרכי תשובה )סי' רא 

ס"ק שח(, ובשו"ת דברי יציב )יו"ד סי' קיז ס"ק ג(.

טבילת גר קטן

  מי לא. תוך  הנתונה  וכדו'עד  עץ  מדרגת  גבי  על  יטבול  לא  מדרגהעג,  גבי  על  לטבול  הרוצה  קטן  גר 

המקוה, אלא על גבי מדרגות האבן המצויות כיום במקואות.

ציונים וביאורים

גרות עובר וקטן









א�� הלכות  גרים�

א. הגרש"ז אויערבך )הו"ד בס' אוצר הברית ח"ב סי' ד סעי' טו(.

הובא  אלעזר  המנחת  לבעל  קצב(  )אות  ושלום  חיים  דרכי  ב. בס' 
שלא אמר תחנון ביום מילת גר.

ג. בשו"ע )או"ח סי' קלא סעי' ד( כתב: "נוהגים שלא ליפול על פניהם 
לא בבית האבל ולא בבית החתן ולא בבית הכנסת ביום המילה וכו'". 

)מקור דבריו בתשובת הרשב"א, ועיין בזה בעיונים סי' לא(.

ביום מילת קטן ישראל,  זמננו שכתבו שזהו רק  יש מפוסקי  אמנם 

בין  בזה  החילוק  ובבאור  נוהגת.  זו  הלכה  אין  הגר  מילת  ביום  אבל 

מילת גר למילת ישראל, נראה לומר בארבעה אופנים:

ביום המילה היא משום שיום  א. הסיבה לכך שאין אומרים תחנון 

לכאורה  שייך  וזה  הקב"ה,  עם  לברית  זה  קטן  שנכנס  הוא  שמחה 

המילה,  מעשה  עצם  ע"י  היא  לברית  שכניסתו  ישראל,  בקטן  רק 

אחר  שאף  נמצא  מל",  לא  כאילו  טבל  ולא  "מל  דקיי"ל  בגר  אבל 

שמל עדיין לא בא לכלל ישראל, וא"כ אין כל טעם ליחד שמחה על 

)סי' קלא( שנסתפק  ועיין בא"ר שם  מילתו ולהמנע מאמירת תחנון. 

גבי מילת בן השפחה שמחוייבת מן הדין האם אומרים תחנון או לא, 

דסוף סוף אינו בכלל ישראל לגמרי, וא"כ כ"ש בגר.

ואף אם יטבול באותו היום אין לבטל אמירת תחנון משום כך, שהרי 

מחמת מצות טבילה לא מצינו שהפקיעו אמירת תחנון, ומהיכי תיתי 

שנבטל אמירת תחנון מחמת הצטרפות שני ענינים אלו יחד.

שהרי  גר,  למילת  ישראל  מילת  בין  בזה  לחלק  יש  נוספת  סברא  ב. 

אף  וע"כ  ישראל,  לכלל  ולהכנס  עצמו  את  למול  מחוייב  אינו  הגר 

שבשעת תפילת שחרית יש בדעתו להימול ולהכנס לקהל ה', מ"מ 

תחנון  מאמירת  להמנע  ואין  לבסוף,  יעשה  שכך  מוכרע  הדבר  אין 

שהיא חיוב גמור מדינא מחמת דעתו ורצונו למול את עצמו באותו 

היום, שאינה אלא מחשבה בעלמא ואין כאן מצות מילה לפנינו.

ג. עוד יש לחלק בזה, דהנה קיום מצות מילה בישראל קטן שמחה 

רבתא יש בה, אבל מילת גר מהולה בצער, שהרי כבר אמרו חכמים 

וכמה  גרים לישראל כספחת",  )דף ע ע"א(: "קשים  במסכת קידושין 

שחוזרים  שאמרו  הראשונים – יש  בדברי  בזה  שם  נאמרו  טעמים 

לסורם, יש שאמרו שמשחיתים דרכם של ישראל במעשיהם הרעים 

על  קיטרוג  שגורמים  שאמרו  ויש  גיותם,  מימי  בהם  שנשתרשו 

ישראל מחמת דקדוקם במצוות. וא"כ אפשר דכיון שאין השמחה 

בגרותו שלימה אין להמנע מחמתה מאמירת תחנון.

אינה  היום  באותו  תחנון  אומרים  שאין  לכך  שהסיבה  י"ל,  עוד  ד. 

שבכך,  המצוה  קיום  מחמת  אלא  גופא,  הברית  כריתת  מחמת 

כשנזדמן  ולכך  בריתות,  י"ג  עליה  שנכרתו  מילה  מצות  שגדולה 

שאינה  גר  מילת  משא"כ  היום.  באותו  תחנון  אומרים  אין  לקיימה 

האחרונים  מן  רבים  שלדעת  )אף  כ"כ  חשובה  שאינה  אפשר  מחוייבת 

לאחר טבילתו יתברר למפרע שהיה בכך גם קיום למצות המילה, שאל"כ צ"ב 

מפני מה לא חייבוהו בהטפת דם ברית לקיום מצות המילה, וראה לעיל פרק ג 

שהארכנו לדון בדבר(, ואפשר שאין בה שמחה כבמילת ישראל.

אמנם, בפמ"ג שם )סי' קלא( כתב, דביום מילת בן השפחה אין אומרים 

תחנון אף שאינו בכלל ישראל לגמרי, ויש לדון האם גם מילת הגר 

דינו,  גריעא  כלל  במצוות  עתה  מחוייב  שאינו  כיון  שמא  או  בכלל, 

ומ"מ מקום שנוהגים לומר תחנון יפה עושים.

והנה כל דברינו אלו הן לענין אמירת תחנון בתפילת השחר שקודם 

המילה, אבל בתפילת המנחה נחלקו האחרונים )גבי מילת ישראל קטן( 

האם אומרים תחנון או לא, וראה במשנ"ב שם שהכריע בזה שאם 

מתפללים במקום שהקטן מצוי שם אין לומר תחנון.

ולדבריו יש לכאורה מקום לחלק לענין גר בין תפילת מנחה לתפילת 

תפילת  דלענין  לעיל.  שהעלנו  בספקות  תלוי  הדבר  ויהיה  שחרית, 

פרק שמיני
יום המילה והטבילה מנהגי 

יום המילה והטבילה ימי שמחה הם, הן משום קיום מצות המילה שיו"ט הוא לנימול ובני משפחתו אף במילת ישראל, 

כמבואר בשו"ע )או"ח סי' תקנא(, והן משום שזוכה להסתופף ע"י זה בצל כנפי השכינה, להיותו חלק מקהל ישראל עבדי ה'. 

שמחה זו, דיניה והחילקים שיש בינה למילת ישראל יתבארו להלן.

דין אמירת תחנון ביום המילה

  יש מי שאומר שיש לומר תחנון אף שהמוהל מתפלל עמם בבית א. ביום מילת הגר בתפילת שחרית, 

 הכנסתא, ויש שהורו שלא לומרב, ונראה שיש להקל בזה בתפילת המנחה )אם מתפללים במקום הברית(ג. 

ציונים וביאורים

מנהגי יום המילה והטבילה



הלכות  גריםא��

ואפשר  בכך  מחויב  שאינו  מחמת  בזה  להחמיר  צד  העלנו  שחרית 

אחר  אבל  המילה,  קודם  רק  שייכת  זו  וסברא  מכוונתו,  בו  שיחזור 

שכבר בא לכלל ישראל אין לחוש לכך.

הטעמים  ע"פ  נראה  וכן  נד(,  סי'  )ח"ג  והנהגות  תשובות  ד. שו"ת 
הנ"ל )אא"כ הקדים טבילתו למילתו, ופשוט(.

ה. שו"ת רבבות אפרים )או"ח סי' סא ס"ק ג(.

היה  דמתחילה  איתא,  יתרו(  )פרשת  ישמעאל  דרבי  ו. במכילתא 
יתרו מכונה יתר, וכמו שנאמר )שמות ד יח(: "וילך משה וישב אל יתר 

חותנו וכו'", ואחר שנתגייר הוסיפו לו אות אחת על שמו )עיקר הטעם 

שהיו מכנים אותו "יתרו" עיין מש"כ מהר"ל בגור אריה במדבר פרק כא(.

כמו כן מצינו בזוהר חדש לגבי רות המואביה, שמתחילה היה שמה 

גילית, ואחר שנתגיירה שינתה שמה לרות.

ביכורים  במסכת  הירושלמי  בדברי  ועיקר  שורש  לו  יש  זה  מנהג 

עוד  יקרא  "ולא  ה(:  יז  )בראשית  הכתוב  שאמר  מה  לענין  ה"ד(,  )פ"א 

את שמך אברם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך", שם 

נתבאר שלא בכדי נשתנה שמו של אברהם, אלא דכיון שכרת ברית 

כדרך  שמו  את  שינה  כך  ומשום  ונחלתו,  חלקו  נעשה  הקב"ה  עם 

שנהגו בגר שנתגייר.

כמו כן כתב הרמב"ן בפירושו לתורה )במדבר י כט(, על הפסוק "ויאמר 

"חובב"  שהשם  וכו'",  משה  חותן  המדיני  רעואל  בן  לחובב  משה 

כל  "כדרך  ישראל,  לתורת  כששב  לו  שניתן  ליתרו,  חדש  שם  הוא 

המתגייר לשנות שמו לשם קודש". ע"כ.

ז. שו"ת מהרשד"ם )יו"ד סי' קצט(. עיי"ש שהאריך להוכיח דמידת 
חסידות בעלמא היא ואין בזה משום חוקות העמים.

דכתיב  מהא  דבריו  ולמד  קסט(.  סי'  )יו"ד  שיק  מהר"ם  ח. שו"ת 
)ויקרא כ כו(: "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". מכאן למדו חז"ל 

בספרי שאין להדמות לנכרי בלבושו ובאורחותיו, וכשם שיש להבדל 

בשמותיהם  גם  מהם  להבדל  יש  ודאי  כך  אלו  בדברים  ממנהגיו 

זכותם של אבותינו במצרים  כן איתא בחז"ל דעיקר  וכינויהם. כמו 

היה על שלא שינו את שמם לשונם ולבושם וכדאיתא במדרש רבה 

)פרשת כי תבוא(.

טעם נוסף נתן לדבריו, דאסור לקרות בשם אדם רשע ואין לך רשע 

והשגחתו  ית'  בה'  ומורדים  הכופרים  העולם  כאומות  המקום  לפני 

ושקועים כל ימיהם ברדיפה אחר התאוות והשחתת המידות. וע"ע 

בשו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' קיד( מש"כ בזה.

ט. מקור לסעודה זו מצינו בפרקי דר"א, שם איתא: "מכאן אמרו 
לעשות  אדם  חייב  בנו(,  מילת  אחר  אברהם  שעשה  זו  )משמחה  חכמים 

סעודה ומשתה באותו יום שזכה למול את בנו". כמו"כ יעויין ברבינו 

בחיי פרשת לך לך, שהמילה נחשבת כהקרבת קרבן, וסעודת הברית 

ממש  היא  הסעודה  שעשיית  נמצא  מבשרו,  הכהנים  כאכילת  היא 

חלק ממעשה המילה ומן הדין להסמיכה למילה.

)עמ'  צבי  נחלת  בס'  וכ"כ  הנ"ל,  בחיי  רבינו  דברי  ע"פ  נראה  י. כן 
קפט( בשם ס' ילקוט דוד.

לכל  הוא  נכרי  ועדיין  מל  לא  כאילו  טבל  ולא  מל  קיי"ל  יא. דהא 

אבל ביום הטבילה יש שהורו שלא לומר תחנון גם בתפילת שחריתד. ביום שמתקיימת הטפת דם ברית 

הכל מודים שאין להמנע מאמירת תחנוןה.

קריאת שם בעת המילה

  מנהג ישראל די בכל אתר ואתר, לקרות שם לקטן ישראל בזמן עריכת הברית, ועפ"ז נהגו גם במילת ב.

גר ליתן לו שם חדש בשעת הבריתו.

  לכתחילה ראוי לגר לבחור לעצמו שם המקובל בתפוצות ישראל, אמנם אם חפץ הוא להשאר בשם ג.

שהיה מכנים אותו בגיותו, לצורך עסקיו וקשריו עם מכריו וכדו', נחלקו הפוסקים בדינו, יש שהתירו 

זאתז, ויש שאסרוח.

סעודת המילה

  מנהג ישראל לערוך סעודת מצוה ביום המילהט, אמנם, במילת הגר אף שטעם רב יש לערוך סעודה ד.

לו  ותעלה  הגרותיא,  חלות  נשלמת  אז  הטבילה,  לאחר  לדחותה  נהגו  ישראלי,  כבמילת  ביום  בו 

ציונים וביאורים

פרק שמיני



א�� הלכות  גרים�

חלות  ועיקר  הגרות,  בגמר  השמחה  שלימות  שעיקר  נמצא  דבר, 

הראוי  הזמן  שזהו  נראה  וע"כ  הטבילה,  בשעת  היא  המילה  ותוכן 

לסעודה, ובפרט שאם ידחה סעודתו יוכל להשתתף בה יותר בנקל 

משא"כ אחר המילה שצער המילה מפריעו משמחתו. וכ"כ בשו"ת 

)הו"ד בס'  וכן דעת הגרש"ז אויערבך  סי' שז(,  )ח"ג  והנהגות  תשובות 

אוצר הברית ח"ב סי' ד סעי' יב(.

יב. מקור לדברינו אלו מצינו במעשה הגרות של יתרו, דאחר שבא 
משה  חותן  יתרו  "ויקח  יח(:  יב  )שמות  כתיב  למדבר  ישראל  לקראת 

עולה וזבחים לאלו-הים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם 

עם חותן משה לפני האלו-הים". ואמרו במדרש, שהיתה זו סעודה 

למילתו שמל עצמו לשם גרות, וראה מש"כ בזה שם הרמב"ן ורבינו 

בחיי.

קטורה  בני  של  חיובם  הובא  ע"ב(  נט  )דף  סנהדרין  במסכת  והנה, 

למול עצמם )שרק מן הפריעה נפטרו(, וא"כ מן הסתם היה יתרו מהול 

מקטנותו מדין בני קטורה )וכמבואר במהרש"א שם צד ע"א(, נמצא שלא 

מל עתה מילה שלימה, אלא רק הטיף דם ברית, ואף על פי כן עשה 

סעודה באותו היום, ומכאן יש ללמוד לכל גר הבא להתגייר כשהוא 

מהול שצריך לערוך סעודה אחר הטפת דם הברית.

יג. הגרש"ז אויערבך שם.

יד. ראה בעיונים סי' לא שהבאנו כמה טעמים למנהגם של ישראל 

ליחד כסא לאליהו הנביא בברית המילה, יש שפירשו על שום שנגזר 

עליו להשתתף בכל מילה הנעשית בישראל מחמת הקיטרוג שקיטרג 

עליהם כמבואר בפרקי דרבי אליעזר )פ' כט(, ולטעם זה אפשר שרק 

במילת ישראל הוא כך, אבל במילת הגר שלא היה בכלל הקיטרוג 

בכדי  הוא  המנהג  שטעם  שפירשו  יש  אמנם  כך,  על  להקפיד  א"צ 

שיתנו הנוכחים ליבם להתפלל לרפואת הנימול, וסברא זו שייכא גם 

בגר, וראה עוד בעיונים שם.

טו. ספר אוצר הברית )ח"ב סי' ד סעי' ב( בשם הגרש"ז אויערבך.

טז. בטעמו של מנהג זה, כתב בפרקי דרבי אליעזר שם, "שכשבאו 
ישראל לארץ, אמר הקב"ה ליהושע, אי אתה יודע שאין בני ישראל 

נימולים כתיקונם )חלקם לא מלו כלל מחמת סכנת הדרך, וחלקם מלו ולא 

שניה. שנאמר  פעם  אותם  ומול  חזור  דר"א שם(,  בפרקי  כמבואר  פרעו 

והיו ישראל  "וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות".  ג(:  )יהושע ה 

לוקחים את הערלה ואת הדם ומכסים אותם בעפר המדבר. וכשבא 

וכו',  בלעם הקוסם ראה את כל המדבר מלא מערלתם של ישראל 

אמר מי מנה עפר יעקב. מכאן אמרו חכמים מכסין את ערלת הדם 

בעפר הארץ". ע"כ.

ויש לדון לטעם זה, האם שייך מנהג זה גם במילת גר, שהרי בשעת 

המילה עדיין נכרי הוא ואין זו ערלת ישראל הבאה ע"י קיום מצות 

מילה.

סעודה זו גם למצות הברית. 

  לגר ה. ברית  דם  הטפת  אחר  גם  לנהוג  יש  כך  הגר,  מילת  אחר  מצוה  סעודת  לערוך  שנוהגים  כשם 

שנתגייר כשהוא מהוליב.

  סעודת מילת הגר מצוה היא, לפיכך, אם היא נערכת ביום תענית ציבור מוקדמת או מאוחרת )במקום ו.

והסנדק(  )המוהל  הברית  לבעלי  מותר  ברית(,  דם  או בהטפת  לאחר הטבילה,  לדחותה  שנהגו שלא 

לאכול בה, כמו בסעודת מילת ישראליג.

מנהגי המילה

 ראוי ליחד כסא לאליהו הנביא במילת גר כבמילת ישראליד. ז.

  ושאר ח. ישראל"  "שמע  בה  אומרים  אין  אבל  ישראלטו,  כבמילת  וכו'  הברית  מלאך  אליהו  אומרים 

פסוקים הנהוגים במילת קטן ישראל ע"פ מנהגי ארץ ישראל.

  ויש ט. הגר,  במילת  לנהוג  יש  וכן  בעפר,  הערלה  את  לטמון  נהגו  ישראל(  )במילת  המילה  אחר 

חולקיםטז.

ציונים וביאורים

מנהגי יום המילה והטבילה
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אמנם יעויין בס' מטה משה שם שהביא כמה טעמים נוספים למנהג 

זה, ואחד מהם בכדי שלא יקטרג עלינו נחש הקדמוני, וכמו שנאמר 

מן  מזונו  לחם" – והנחש  האכילהו  שונאך  רעב  "אם  כא(,  כה  )משלי 

העפר. וטעם זה שייך גם בגר, שאף הוא חפץ להנצל מקטרוגו של 

ראוי  ע"כ  זה,  למנהג  נוספים  מקורות  שהביא  עוד  ועיי"ש  הנחש. 

לנהוג כן גם במילת גר.

מיהו בס' אוצר הברית )ח"ב סי' ד( כתב בשם הגרי"ש אלישיב שא"צ 

לטמון את הערלה בעפר במילת הגר.

ביום  קרבן  מביא  היה  שנתגייר  גר  בתפארתו  שהבית  יז. בזמן 
ויעויין  ע"א(.  )ט  בכריתות  הגמ'  בסוגית  כמבואר  גרות  לשם  שטובל 

בתוס' בפסחים )נ ע"א(, דיום הקרבת קרבן יו"ט הוא לבעליו ונאסר 

ומדברי  והר"ן.  הרא"ש  שם  וכ"כ  כולו,  היום  כל  מלאכה  בעשיית 

הראשונים שם נתבאר, דאף שחרב הבית ושוב אין מקריבים קרבן 

יש  עפ"ז  הזה,  בזמן  גם  במלאכה  אסור  הקרבתו  יום  מ"מ  הפסח 

סברא לומר, דה"ה בגר כיון שיום טבילתו זמן הקרבת קרבן הוא לו 

יש לאסור עליו לעסוק במלאכה כל אותו היום.

בראב"ד  דיעויין  חדא,  טעמים.  מכמה  לזה  לחוש  אין  מקום  ומכל 

זו שיום הקרבת  בהשגותיו לבהע"מ שם שכתב בטעמה של הלכה 

יבנה  מהרה  א.  אופנים:  בשני  הזה  בזמן  במלאכה  אסור  הקרבן 

המקדש ויש לחוש שמא תשכח הלכה זו. ב. דבר שנאסר במנין על 

כל ישראל אי אתה רשאי לבטלו, ושתי סברות אלו לא שייכי הכא, 

דדוקא שם אמרו כן שהוא לכל ישראל, ולא כאן שהוא מצוה ליחיד, 

ופשוט.

יתירה מזו, אף שראוי לגר שיביא קרבנו מיד ביום טבילתו דשיהויי 

מצוה לא משהינן, מ"מ אין זה קרבן שקבוע לו זמן, ופשיטא שאין 

לקבוע שזמן הבאתו הוא ביום טבילתו.

לכך  הסיבה  את  שונה  באופן  דפי'  הפוסקים  מן  יש  ועוד,  זאת 

כדי  וזאת  הזה,  בזמן  גם  נוהג  פסח  בערב  מלאכה  עשיית  שאיסור 

שיהיו פנויים לאפיית המצות וההכנות לחג, ולדבריהם ודאי אין כל 

מקור להלכה זו.

ונתן  )ח"ב סי' תקו(, שכן המנהג,  והנהגות  יח. ראה שו"ת תשובות 
טעם לדבר ע"פ דברי התוס' בסנהדרין )עא ע"ב(, שהגר נענש בעונשי 

עליהם  להתוודות  לו  יש  לפיכך  בגיותו,  שעשה  עברות  על  שמים 

ולשוב בתשובה קודם שבא לכלל ישראל.

יט. ונראה דאינו צריך להתענות מעלות השחר אלא מהנץ החמה 
בלבד, וכמבואר בשו"ת בית שערים )או"ח סי' לה( דתחילת היום אצל 

בני נח הוא מהנץ החמה, וממילא כיון שעדיין נכרי הוא באותו שעה 

)ובפרט דזמן עלות השחר לא ברירא כ"כ, ולדעת  יותר.  אין להחמיר עליו 

רבים מן הפוסקים הוא סמוך להנץ החמה ממש, כמבואר בבה"ל ריש סי' פט, 

וע"ע עיונים סי' כג(. 

מנהגי יום הטבילה

 הגר מותר בעשיית מלאכה ביום שטובל לשם גרותיז. י.

  ולא יא. עד הטבילה  רק  לו להתענות  ויש שהורו  גרות,  ביום שטובל לשם  יש שנהגויח שהגר מתענה 

לאחריהיט.

ציונים וביאורים

פרק שמיני
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הדין,  מעיקר  בכה"ג  להנשא  עליהם  שאסרו  יש  זאת  א. מלבד 
משום שדומה הדבר לבא להתגייר לשם אישות, שלעולם יש לחוש 

ראה  פלוני,  לאותו  להנשא  שתוכל  בכדי  רק  להתגייר  באה  שמא 

לעיל פרק א, יובאו הדברים להלן.

ב. גדרו של קול זה, הוא שיתפרסם הדבר בפי כל אנשי העיר, 
כן נראה מדברי התוס' בכתובות )טז ע"ב ד"ה וזו(. ועיין שו"ת בית 

שהיה  הוא  שהמדובר  דהתם,  סוגיא  גבי  כא(  סי'  )אבהע"ז  אפרים 

כיון  לו, וממילא  נודע בבירור שנבעלה  היחוד בעדים אלא שלא 

להנשא.  להתירם  אין  זה,  בלעז  ממש  שיש  לומר  דררא  שיש 

שנתיחדו  בבירור  נודע  ולא  בעלמא  קול  עליהם  יצא  אם  אבל 

לחוש. אין  אחד,  בבית 

הוא  שהמדובר  פי'  קלב(  סי'  )תנינא  ביהודה  נודע  בשו"ת  אולם 

פי  על  ואף  כלל,  עדים  ידיעת  בלא  בעלמא  קול  עליהם  שיצא 

הן  דידן  נידון  גבי  זו  הלכה  שגדרי  ונראה  להנשא.  אסרום  כן 

עדים  באו  שלא  כל  אפרים  הבית  לשיטת  וממילא  דהתם,  כסוגיא 

אף  ביהודה  הנודע  לשיטת  ואילו  לכך,  לחוש  אין  עמו  שנתיחדה 

לחוש. יש  בעלמא  קול  להם  יצא  אם 

ג. יבמות )כד ע"ב(. שכך שנינו שם: "הנטען על השפחה ונשתחררה, 
או על העובדת כוכבים ונתגיירה – הרי זה לא יכנוס, ואם כנס – אין 

מוציאין מידו".

פרק תשיעי
בני הזוג המתגיירים יחד

שנינו ביבמות )כד ע"ב(: "הנטען על השפחה ונשתחררה, או על העובדת כוכבים ונתגיירה – הרי זה לא יכנוס, ואם כנס – אין 

מוציאין מידו".

ופי' רש"י שם, שאם יצא לעז על אדם שבא על השפחה באיסור, אסור הוא לשאתה לאשה אחר שתשתחרר ותתגייר, 

שעי"ז יאמרו הבריות שאמת היה בלעז הראשון. ומ"מ אם עבר ונשאה אינו מחוייב לגרשה. כדבריו כתבו הראב"ן )יבמות 

פ"ב סי' לה(, ובאור זרוע )ח"א סי' תריד(.

לעומת זאת, הרמב"ן הרשב"א הריטב"א והמאירי שם פירשו, שסיבת האיסור אינה מחמת הלעז שיצא מכך על מעשיה 

הראשונים, אלא שאם נתירם להנשא יצא לעז על גרותה, שיאמרו לא נתגיירה זו אלא לשם אישות ולא לשם שמים. )כמה 

נפק"מ נאמרו באחרונים במחלוקת זו, יובאו הדברים להלן(.

ומכל מקום מדברי הגמ' מבואר, שכל שיצא עליהם לעז שנבעלה לו בגיותה אסורים הם להנשא אחר שתתגייר. עפ"ז דנו 

הפוסקים, בבני זוג שהיו נשואים נישואי תערובת, האם יש לאסור עליהם להנשא אחר גמר הגרות, מחמת הלעז שיצא 

, יתבארו הדברים בפרק שלפנינו.
א

בזה על הגרות או לא

אופנים בהם אסורים הנישואין אחר הגרות משום לעז

  ישראל א. פלוני  לאותו  עתה – אסור  ונתגיירה  זנות  דרך  לישראל  שנבעלה  קולב  עליה  שיצא  נכרית 

לשאתה לאשהג.

ציונים וביאורים

בני הזוג המתגיירים יחד
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שלא  בכדי  היא  בזה  האיסור  שסיבת  פי',  שם  ביבמות  ד. רש"י 
דרך  יחד  שחיו  עליהם  מלעיזים  שהיו  הלעז  הציבור  בפי  יתאמת 

סי'  )ח"א  זרוע  ובאור  לה(  סי'  )פ"ב  הראב"ן  גם  כתבו  כדבריו  זנות. 

האחרונים,  כתבו  דבריהם  ולפי  לעיל.  הדברים  הובאו  תריד(, 

האיסור,  בכלל  זה  אין  הכל  בפי  מפורסם  הכי  בלאו  הדבר  שכאשר 

כ"כ באחיעזר )שם(, שו"ת תשורת שי )סי' ג(, ושו"ת דברי חיים )ח"ב 

אבהע"ז סי' לו(.

שחשש  שפי',  הנ"ל.  בסוגיא  ומאירי  ריטב"א  רשב"א,  ה. רמב"ן, 
הלעז אינו על מעשה הזנות שהיה בגיותו, אלא שמא יאמרו שכל 

מטרתו במעשה הגרות היא בכדי לישא אותה לאשה, וממילא גם 

כאשר היה הדבר מפורסם שזינתה עמו לא יועיל הדבר להסיר לעז 

זה שעל מעשה הגרות, ולפי דבריהם כתבו האחרונים להחמיר בדבר 

גם כשכבר נתפרסם שנבעלה לו בגיותו )ועיין בכל זה בשו"ת אחיעזר ח"ג 

סי' כו(.

מיהו יעויין באחיעזר שם שצידד לומר, שגם רש"י לא נתכוון לחלוק 

שיטת  שהרי  עליהם,  להוסיף  אלא  הראשונים  שאר  דברי  על  בזה 

רש"י ביבמות )מח ע"ב( שאם נתן האדון גט שחרור ליד שפחתו הרי 

גמורה  כישראלית  ונעשית  כרחה  על  זו  בנתינה  משתחררת  היא 

שהעלו  זה  חשש  כלל  שייך  לא  זו  בשפחה  וממילא  דיניה.  לכל 

מעשה  שהרי  שמים,  לשם  נתגיירה  שלא  יאמרו  שמא  הראשונים 

הגרות נעשה בלאו הכי בעל כרחה, ומשום כך נתן רש"י טעם נוסף 

בדבר, שיתאמת בפי כל הלעז שיצא עליהם שחיו יחד באיסור. אבל 

בשאר גרים גם רש"י מודה שיש לאסור עליהם להנשא מחמת הלעז 

שבמעשה הגרות, שיאמרו לא בא זה לשם שמים, ואין להקל בזה 

זו לכו"ע אין מקום  גם כשכבר נתפרסם הדבר אצל הכל. ולסברתו 

להקל בזה כלל גם כשכבר נתפרסם הדבר בפי כל.

"נטען",  דין  עוד טעם בדבר, דביסוד  )סי' מו( הוסיף  בשו"ת הרא"ם 

מלבד חשש הלעז שיש בדבר, קנס הוא שקנסו חכמים לזה שנשא 

אשה בעבירה שלא להתיר לו לשוב ולשאתה אחר הגרות. ולטעם 

אחר  דאדרבה,  לכל,  הדבר  נודע  שכבר  בכך  נפקותא  כל  אין  זה 

שחיללו שם שמים ונהגו בזנות בפרהסיא יותר יש לקונסם.

באופן דומה כתב בשו"ת טוב טעם ודעת )סי' רל(, דאף שעיקר הטעם 

משום לעז, לא יתכן שיהא חוטא נשכר ונאמר שזה שנודעה חטאתו 

שלא  וזה  בגיותו,  לו  שנבעלה  זו  אשה  את  לישא  מותר  יהיה  לכל 

נודעה חטאתו לרבים יהא אסור בכך.

מטעם  בזה  להחמיר  כתב  כז(  סי'  )אבהע"ז  משה  אגרות  ו. בשו"ת 
אחר, דאף שבקרב אנשי מקומם ידוע לכל שנבעלה לו וחיו יחד זמן 

הדבר  יתפרסם  להנשא  להם  נתיר  שאם  פשוט  הדבר  מ"מ  מרובה, 

יותר, וממילא גם לשיטת רש"י אין להקל מטעם זה.

שודאי  שם  צידד  אזרחיים  בנישואין  יחד  נשואים  היו  אם  אמנם 

וכן  רש"י,  לשיטת  בזה  להחמיר  ואין  גמור  פרסום  הדבר  נתפרסם 

כתב בשו"ת ירושת הפליטה )סי' כו( הובאו דבריו בשו"ת להורות נתן 

)ח"ב אבהע"ז סי' פב(, וע"ע בסמוך.

ופני  )יומא פב ע"א(,  יום הכיפורים  ז. יבמות שם. וע"ע בס' תוספת 
יהושע )כתובות ג ע"ב(, בשיטת ר"ת המובא בתוס' בכתובות שם )ד"ה 

אחר  לו  להנשא  לו  שנבעלה  מומרת  לישראלית  שהתיר  ולידרוש(, 

דאסורה  ההלכה  נאמרה  לא  עכו"ם  דבביאת  לבאר  שהאריך  )עיי"ש  גרותו 

ופי'  ביאה.  חשובה  אינה  וביאתו  זרמתם"  סוסים  ד"זרמת  כיון  ולבועל,  לבעל 

דמשום כך לא הזכיר כלל את דברי הגמ' בסוגיא דידן דחיישינן ל"נטען", דכיון 

שביאתו אינה ביאה הרי זה כנטען על הפנויה דבדיעבד שכבר עבר ונשאה אין 

מחייבין אותו להוציאה(.

שהרי  הוא,  חידוש  ודבר  מט(.  )סי'  להחיד"א  שאל  חיים  ח. שו"ת 
חייהם  אורחות  את  הם  ומנהיגים  להתגייר  כשבא  עתה  סוף  סוף 

נישאו כדת משה  לו, דמעולם לא  נשואה  פי התורה היא אינה  על 

והנידון  לו  נישאה  שכבר  למי  לדמותה  קצת  הוא  ורחוק  וישראל, 

הוא האם מוטל עליו להוציאה בגט. ומ"מ לדבריהם ה"ה אם היתה 

הנישואין  את  העוקר  טעות  מקח  דהוי  מום  בה  ונמצא  לו  נשואה 

למפרע, ולאחר מכן באו להנשא שנית, דאפשר שאף בכהאי גוונא 

חשיב כדיעבד, ושמא יש לחלק דשאני התם שכבר הוחלט אצלם 

להפרד, וצ"ע.

  להנשא ב. להם  שהתירוד  יש  וכדו',  מרובה  זמן  יחד  שחיו  וכגון  לכל,  מפורסם  הדבר  היה  אם   אולם 

ויש מחמיריםה בדברו.

  כתבו ג. זו  ולשיטה  להוציאהז.  מחוייב  אינו  נישאו  שכבר  בדיעבד  אבל  לכתחילה,  אלא  אינה  זו  הלכה 

ומותרים  כדיעבד  הדבר  נחשב  אזרחיים  בנישואין  בגיותו  לו  נשואה  היתה  שאם  פוסקיםח,  מקצת 

ציונים וביאורים

פרק תשיעי



א�� הלכות  גרים�

יש  שלעולם  שכתב  עיי"ש  קעו(.  סי'  )ח"א  יושר  אמרי  ט. שו"ת 
מן  ביום  מצוות  עול  עליו  יקבל  לא  שאם  זה  גוי  סבר  שמא  לחוש 

הימים תתנחם אשתו על מעשיה הרעים ותתגרש ממנו כדי לשוב 

לצור מחצבתה. ולדבריו טעם האיסור בזה אינו מחמת הלעז, אלא 

דחיישינן שמא אמת היא שבא להתגייר רק מחמת אישות, וממילא 

גם  נפק"מ בכך שכבר נתפרסם הלעז בפי כל. כדבריו כתבו  אין כל 

שו"ת אבן יקרה )תליתאה סי' צח(, שו"ת ערוגות הבושם )יו"ד סי' רכד(, 

לד(,  סי'  יו"ד  )ח"א  מהרש"ג  שו"ת  שסא(  סי'  )יו"ד  שערים  בית  שו"ת 

ושו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' רמה(.

האחרונים  כדעת  בזה  להקל  לסמוך  דינים  בתי  הרבה  מנהג  מיהו 

המקילים בזה בנישואין אזרחיים, שכמה טעמים נאמרו בזה לקולא, 

והדבר קשה טובא על הגר לפרוש מאשתו שחי עמה זה כמה שנים 

ולהוציאה מביתו, וכמשנ"ל, וראה להלן מדברי הרמב"ם, דכל שיש 

ד"מוטב  להקל,  יש  רעה  לתרבות  יצא  הדבר  נתיר  לא  שאם  לחוש 

יאכל רוטב ואל יאכל שומן".

י. טעם נוסף כתב באגרות משה שם להקל כאשר היו נשואים יחד 
בנישואין אזרחיים, וזאת ע"פ שיטת הראשונים שחששו בזה שמא 

לו  נשואה  היתה  שכבר  דכיון  י"ל,  דלדבריהם  הגרות,  על  לעז  יצא 

לחוש  אין  הוא,  נכר  עם  שבן  כך  על  מקפדת  שאינה  וחזינן  בגיותו, 

האישות  לקיום  שהרי  עמה,  אישות  לשם  שנתגייר  שיאמרו  כ"כ 

עמה לא היה נצרך להתגייר )ורק כשלא היו נשואים מעולם אלא שזינתה 

עמו באקראי, יש לחוש שמא לא היתה מסכמת להנשא לו בלא שיתגייר(.

)סי' רל( כתב להקל בזה מטעם אחר, דכיון  ודעת  בשו"ת טוב טעם 

שהיו כבר נשואים זמן רב לא תקיף יצריה כ"כ, ולשם אישות לחודא 

לא היה מקבל עליו עול תורה ומצוות.

כמו כן הובא בס' נוה שלום מנהגי נא אמון )דיני גרות סי' ב(, שרבים 

מבני דורו נלכדו בבנות הערלים ולאחר זמן נתערה עלייהו מן שמיא 

לו,  שקדמו  העיר  רבני  וקיבלום  נשותיהם,  לגייר  ובאו  טהרה  רוח 

ומשום כך, אף שיש לפקפק בזה משום דינא דנטען, אחר שכך נהגו 

הלך אף הוא בדרכי אותם הרבנים ונתעסק בגרותן.

יעויי"ש שדן במשרתת שהיתה  ג(.  סי'  )ח"ב  פרי השדה  יא. שו"ת 
לבעל  להנשא  עתה  ורצונה  להתגייר  ובאה  ישראל  בבית  דרה 

נחשדו  לא  שמעולם  מאחר  הדבר  את  לה  להתיר  יש  הבית – האם 

על זנות, או שמא אף בזה יש לחוש.

שפחות  לשם  שטבלה  דבשפחה  כתב,  מה(  )סי'  מהרח"ש  בשו"ת 

כבר טבלה  לבית הישראל  דכיון שבתחילה שבאה  יותר,  יש להקל 

ובתורתו, ממילא אף עתה  וגילתה רצונה לדבוק בה'  לשם שפחות 

מחמת  רק  כן  שעושה  לחושדה  אין  גמורה  גרות  להתגייר  שרצונה 

רצונה להנשא לאדוניה.

יב. שכן לשיטת רש"י וסיעתו שהחשש הוא שע"י מעשה הגרות 
לחוש  אין  כאן  בזנות,  אותה  חושדים  שהיו  הראשון  הלעז  יתאמת 

שאר  לשיטת  אבל  עליהם.  זה  לעז  יצא  לא  מעולם  שהרי  לכך, 

מעשה  עצם  על  לעז  יצא  שמא  הוא  שהחשש  דפי'  הראשונים 

הגרות, אפשר שכאן יש לחוש עוד יותר, דכיון שבגיותו לא נענתה 

לו, יותר יש לחוש שמא בא להתגייר רק בכדי להנשא לה.

יג. רמב"ם פאר הדור )סי' קלב(, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת טוב טעם 
ודעת )סי' רל(, ובשו"ת דברי חיים )ח"ב סי' לו(.

סי'  ח"ג  )תנינא  ומשיב  שואל  שו"ת  קלו(,  )סי'  יושר  אמרי  יד. שו"ת 
לט(, וע"ע שו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' רמה( שהאריך לקיים דבריהם 

מטעם נוסף, דכיון שאין דעתה להתגייר לשם שמים יש לחוש שלא 

תקפיד על טהרתה כפי הצורך ונמצא שנכשל באיסור נדה החמור. 

שמים,  לשם  להתגייר  באה  לא  שמתחילה  כיון  לחוש  יש  כן  וכמו 

שמא יתקוף עליה יצרה ותחלל שבת שאיסורה בסקילה וכדו'.

להנשא לכתחילה, ויש שהחמירו בזהט. ומנהג רבים מבתי הדין להקל בזה לבני זוג שהיו נשואין בנשואין 

אזרחיים קודם מעשה הגרותי.

  יש ד. יתירה  כל שקירבה  בפי  ומפורסם  בגיותה, אלא שידוע  לו  עליהם שנבעלה  לעז  כל  יצא  לא  אם 

ביניהם, יש מן הפוסקים שכתבויא שאף זה תלוי במחלוקת הנ"ל, וראה הערהיב.

  ויש ה. רעה,  לתרבות  יצאו  להנשא  נתירם  לא  שאם  חשש  יש  כאשר  זו,  בהלכה  להקל  שכתבויג  יש 

שהחמירו בזהיד. ומכל מקום, בצירוף דעת הסוברים לעיל להקל בזה לבני זוג שהיו נשואים בגיותם 

ודאי יש להקל במקרה זה.

ציונים וביאורים

בני הזוג המתגיירים יחד
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טו. רא"ש בכתובות שם בשם מקצת ראשונים, וכן הכריע הגר"א 
בבאורו לשו"ע )סי' קעז סעי' ה(.

טז. רמ"א )סי' קעז סעי' ה(. בבאור מחלוקתם עיין שו"ת משיב דבר 
)ח"ד סי' טו(.

יז. שו"ת אור שמח )סי' לב(. ושני טעמים בדבר:

בצער  שכרוכה  מילה  במעשה  מותנית  הנכרי  של  שגרותו  כיון  א. 

יש  )מיהו  זו  אין לחוש שייסר עצמו בזה מחמת רצונו לישא אשה 

לפקפק בטעם זה, דהא צער הבושה שעוזבת עמה ומולדתה גדול 

מצער הגוף, וראה תוס' שבת נ ע"ב ד"ה בשביל צערו(.

חמור  זה  שאיסור  כיון  ללעז,  יותר  לחוש  יש  הנכרית  על  בנטען  ב. 

יש  מיתה  וחיוב  בו  פוגעין  קנאים  ארמית  הבועל  דקיי"ל  טפי, 

שהאשה  דכיון  כ"כ,  לחוש  אין  הנכרי  על  בנטענת  אבל  בדבר, 

לאוסרם  אין  זה  קל  לעז  ומחמת  קיל,  איסורה  היא  עולם  קרקע 

להנשא.

הוא  שהלעז  שפי'  הראשונים  לשיטת  יותר  נצרך  הראשון  ]טעמו 

רש"י  של  לשיטתו  יותר  נצרך  השני  הטעם  ואילו  הגרות,  במעשה 

מחמת  עליהם  שיצא  הלעז  כל  בפי  יתאמת  שמא  הוא  שהחשש 

מעשיהם הראשונים[. ונפק"מ בין טעמים אלו, בגר שנימול בגיותו 

או נכרת לו הגיד, דאינו מצטער במילה.

עפ"ד  הן,  בזה  הספק  וצדדי  קעג(.  סי'  )ח"ד  הלוי  שבט  יח. שו"ת 

החתם סופר בתשובותיו )אבהע"ז סי' קכג(, גבי נואף ונואפת שנישאו 

כל  ברכות  ז'  בשמחתה  לברך  יש  בעולה  שהיא  דאף  לזה,  זה 

כאן,  כמו"כ  וא"כ  נישואין.  דרך  נבעלה  שלא  כיון  הימים  שבעת 

ז' ברכות  כיון שנישאים עתה מחדש כדת משה אפשר שיש לברך 

בשמחתם.

מאידך י"ל, דכיון שיש אישות לגוי ולא היה הדבר דרך זנות בעלמא, 

ואלמנה  כאלמון  דינם  ויהיה  זה,  לענין  כנשואה  שתחשב  אפשר 

שאין מברכין בשמחתם ז' ימים. ועיין מש"כ בשו"ת חיים שאל )ח"ב 

סי' לח סעי' יג(.

היא,  בעולה  ובחזקת  מזנות  נכריות  שסתם  אף  גיורת,  שנשא  ובגר 

דמברכים  )שם(  שאל  חיים  בשו"ת  כתב  בתולה  שהיתה  נמצא  אם 

אוצה"פ  )עיין  בזה  עליו  שחלקו  ויש  ימים,  ז'  כל  ברכות  ז'  בשמחתם 

סי' סב(.

אף  חדשות  כפנים  חשיב  שנתגייר  דגר  פשוט,  נראה  כן  כמו 

כקטן  שנתגייר  דגר  בגיותו,  בעודו  נישואיהם  בשמחת  שנשתתף 

שנולד דמי.

חודשי  ג'  דהצריכום  מהא  דבריו  ולמד  לה(.  סי'  )יבמות  יט. מרדכי 
)סו"ס  משה  בדרכי  הו"ד  להנשא.  שמותרים  דפשיטא  הרי  הבחנה 

רסט(.

כ. ברמ"א )אבהע"ז סי' כו סעי' א( כתב: "כותי שנשא כותית, וכן מומר 
קידושין  חשש  כאן  אין  אח"כ,  ונתגיירו  בנימוסיהן  מומרת  שנשא 

  גם ו. בזה  שהחמיר  ויש  בפנויה  ולא  איש  באשת  רק  נאמרה  זו  שהלכה  שכתבטו,  הפוסקים  מן  יש 

בפנויהטז.

  על ז. שבא  בנכרי  אבל  לישראל,  שנבעלה  בנכרית  רק  נאמרה  זו  שהלכה  שכתבויז,  האחרונים  מן  יש 

הישראלית ובא להתגייר אין לחוש לכך ומותרים להנשא.

דין אמירת שבע ברכות בשמחת נישואיהם

 באופנים בהם התירום להנשא יש להסתפק האם יש לברך בשמחתם ז' ברכות כל ז' הימיםיח. ח.

דין בני זוג הבאים יחד להנשא

  בני זוג שבאו להתגייר יחד מתירים להם להנשא אחר גמר הליך הגרות כדת משה, ואין לחוש שמא ט.

יצא עליהם לעז שרק אחד מבני הזוג רצה להתגייר בלב שלם, ובן זוגו שנתגייר עמו עשה זאת לשם 

אישותיט.

  נישואין אלו יערכו כדת וכדין בחופה וקידושין, ומ"מ אם בא עליה אחר מעשה הגרות אפי' לא נישאו י.

כדת, אין לפוטרה בלא גטכ.

ציונים וביאורים

פרק תשיעי
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כלל, ומותרת לצאת ממנו בלא גט אע"פ ששהה עמה כמה שנים, 

בשם  תשובה  הפתחי  שם  כתב  מיהו  בעלמא".  כזנות  אלא  דאינו 

התורה  מצוות  לקיום  ליבו  נותן  שאינו  במומר  דוקא  דזהו  המקנה, 

ועובר עליהם ברגל גאווה, אבל גר שבא לידבק בשכינה ודאי אמדינן 

קידושין  לשם  וודאי  זנות,  ביאת  ביאתו  שתהא  רצונו  דאין  דעתו 

נתכוון. ומשום כך, גם אם בא עליה קודם שנישאו כדין אינה יוצאה 

הימנו בלא גט.

ג'  להמתין  שיש  קלז(  סי'  אבהע"ז  )מהדו"ת  ביהודה  נודע  כא. עיין 
ימים נוספים שמא נקלט הזרע אחר ג' ימים, אולם בכרתי ופלתי )סי' 

קצו( נקט שאין לחוש לזה, שרובם נקלטים ביום הראשון.

כב. שו"ע )סי' רסט סעי' ט(, ובאבהע"ז )סי' יג סעי' ה(, וז"ל: "שפחה 
או  ונתגיירו  ובעבדותן  בגיותן  לבעלים  נשואות  שהיו  וגיורת 

מפרישין  שנתגיירו  ואשתו  גר  ואפי'  להמתין,  צריכות  נשתחררו, 

אותם צ' יום כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא 

זו הוא בסוגית הגמ' ביבמות )מב ע"א(,  בקדושה. מקורה של הלכה 

ובדברי הרמב"ם )הל' גרושין פי"א הל' כ(.

גבי  לומר  שצידד  לד(  סי'  )רביעאה  ומשיב  שואל  בשו"ת  יעויין  מיהו 

שמותרת  שמת,  קודם  ימים  ז'  לבעלה  נבעלה  שלא  שיודעת  אשה 

להקל  יש  לדידן  דה"ה  ונראה  אחרונה,  מביאה  חודשים  ג'  למנות 

שלא למנות מעת פרישתם שאינם דרים יחד באותו הבית, אלא כבר 

מעת ביאה אחרונה.

דינה  בן המעוברת  בזה, לדעת הרמב"ן דלעיל דמילתו של  ונפק"מ 

כמילת גרות שצריך לעשותה בפני בית דין וכו', דאי מן הראשון הוא 

בעי בי"ד, ואם מן השני ישראל הוא. טעמים נוספים בהלכה זו, עיין 

מש"כ רש"י ומהרש"א ביבמות שם, וראה עוד בעיונים סי' פא.

עתה,  לו  להנשא  ורצונה  ונתגיירה,  לישראל  נשואה  שהיתה  נכרית 

צריכה אף היא להמתין ג' חודשי הבחנה )הגרי"ש אלישיב(.

כג. יש לעיין, בזמנינו שניתן לברר בנקל האם היא מעוברת או לא, 
מחייבים  ולא  לחוד  חודשים  ג'  הבחנת  על  לסמוך  הקלו  מה  מפני 

אותה לברר הדבר ע"י בדיקת הרופאים האם היא מעוברת או לא, 

הרי כלל נקוט בידינו דכל היכא דאיכא לברורי מבררינן. ואין לומר 

שאינה  הוא  גמור  בירור  חודשים  ג'  אחר  עוברה  הוכר  שלא  שכל 

ביהודה  בנודע  דיעויין  נוספת,  בדיקה  צריכה  אינה  ושוב  מעוברת, 

)תנינא אבהע"ז סי' קלט( דלעיתים אין הולד ניכר עד ה' חודשים ויותר, 

וע"ע בס' שולחן גבוה )אבהע"ז סי' קסד(.

יש  ודאי  גוונא  דבכהאי  בזה,  וטעמם  ע"א(.  לה  )יבמות  כד. תוס' 
לסמוך ששימשה במוך.

קצו(,  סי'  )ח"א  הרדב"ז  לתשובת  ציין  מח(  סי'  )ח"ד  אחיעזר  בשו"ת 

כ"כ  מקפדת  שאינה  דבשפחה  לשפחה,  גיורת  בין  בזה  שחילק 

זנות  דרך  הדבר  שנעשה  אף  להחמיר  יש  הזרע,  להוציא  להתהפך 

בעלמא.

כה. בעל המאור שם, וברא"ש שם בשם מקצת ראשונים.

שבזמן  דאף  בזה,  וטעמו  ה(.  סי'  ח"ב  )אבהע"ז  משה  כו. אגרות 
לעיבור,  ראשונים  חודשים  ג'  כל  דם  לראות  נשים  דרך  היה  חז"ל 

הנשים  ודרך  הטבעיים  נשתנו  עתה  מ"מ  ע"ב(,  )ז  בנדה  וכדאיתא 

שמסולקת דמים מתחילת ימי העיבור, ומה שחוששים לימי וסתה 

ימי  לענין  וא"כ  הדין.  מעיקר  ואינו  בעלמא  פלוג"  "לא  משום  הוא 

הבחנה יש לסמוך בעת הצורך שאם ראתה דם כדרך הנשים ודאי 

אינה מעוברת, ואינם צריכים להמתין ג' חודשי הבחנה )וע"ע בשו"ת 

דברי דוד לרדב"ז סי' יז שהחמיר בזה(.

כז. שו"ת מצפה אריה )תנינא סי' כז(, ושו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' 
קמח וסי' קמט(, עיי"ש שהאריך שאין לנו לסמוך על סברא זו דנשתנו 

הטבעיים כנגד המפורש בדברי חז"ל.

דין המתנת ג' חודשי הבחנה בגיורת שהיתה נשואה בגיותה

  גר שנתגייר ואשתו עמו, צריך לפרוש הימנה ג' חדשיםכא כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע יא.

שנזרע שלא בקדושהכב כג.

  ויש יב. הבחנה.  חודשי  ג'  מזו  זה  לפרוש  צריכים  אין  זנות  בדרך  בגיותה  נבעלה  שאם  שכתבוכד,  יש 

חולקיםכה. ובמקרה שבאה גיורת בפנינו ולא ידוע האם נבעלה בגיותה בעת האחרונה, ורצונה עתה 

להנשא אחר הגרות קודם שעברו ג' חודשים, יש שכתב להקל שלא להצריכה הבחנה, ובלבד שכבר הגיע 

יום וסתה וראתה בו דםכו, ויש חולקיםכז.

ציונים וביאורים

בני הזוג המתגיירים יחד
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כח. תשובות יד יצחק )ח"ב סי' רנו(. וצדדי הספק בזה הן, מהו עיקר 
החילוק שבדברי התוס' הנ"ל, האם עצם זה שהיה הדבר דרך זנות 

די בכך כדי לתלות שודאי שימשה במוך, או שמא מה דתלינן דודאי 

שימשה במוך זהו רק כשאיש זה שנבעלה לו בגיותה אינו זה שבאה 

זרעו  בין  היא להבחין  יש לתלות שמקפדת  דבזה  עתה,  לו  להנשא 

של ראשון לזרעו של שני, אבל אם באה להנשא לאותו שזינתה עמו 

אינה מקפדת כ"כ.

וממילא כמו"כ יש להסתפק להיפך, אם היתה נשואה לנכרי בגיותו, 

ונפרדה ממנו מחמת רצונה להתגייר, ובאה עתה להנשא לאחר, האם 

מחמת שאינה נשאת לאותו אדם יש לתלות שהקפידה להבחין בין 

זרעו של ראשון לזרעו של שני, או שמא כיון שגם בגיותה היה הדבר 

בים  ויעויין  במוך.  שימשה  לא  דמסתמא  לתלות  יש  נישואין,  דרך 

של שלמה )יבמות שם סי' כא( שהחמיר בזה מהאי טעמא גם כאשר 

נשאת לאחר.

דכיון  בפשיטות  נקט  ו(  סי'  )אבהע"ז  איש  יש"א  בשו"ת  זאת  לעומת 

וכן הובא בשו"ת תעלומת לב  שנשאת לאחר אינה צריכה הבחנה, 

)סי'  שלום  נוה  בס'  מש"כ  ועיין  פארדו,  מהר"ם  בשם  כט(  סי'  )ח"ג 

רסח(.

בשו"ת מלמד להועיל )אבהע"ז סי' י( נקט בפשיטות שצריכה המתנה 

ג' חודשים, מיהו כתב שם, שבשעת הדחק גדול שיש לחוש שאם 

לא נתיר לה את הדבר תבוא לידי זנות יש להקל בזה לאשה שמעולם 

לא נתעברה לבעלה, דבזה יש לתלות ולומר שכך היתה דרכה עמו 

עוד  שם  בזה  מש"כ  )וראה  עיבור  לידי  לבוא  שלא  להתהפך  הימים  כל 

בסי' יב ובסי' יד(, וכ"כ בשו"ת יש"א איש שם.

אמנם, בתשובה מכתב יד לבעל פרי השדה )הובאה בקובץ כבוד חכמים 

עטרת פז( כתב, דבאשה הבאה להנשא לבעלה שמגיותה לעולם לא 

אמרינן דמתהפכת כדי שלא תתעבר, דאף שדעתה להתגייר אינה 

אין  ולכך  זה,  לאיש  להנשא  שכוונתה  כיון  הזרע  לבטל  מתהפכת 

להקל לה אלא כשודאי מעוברת.

וע"ע בשו"ת שואל ומשיב )שם( דבכל גווני שיש לחוש שמא תצא 

לתרבות רעה יש להקל לה שלא תמתין ג' חודשים, כדי שיהא בעלה 

משמרה.

מהר"א  בשם  שם  גרושין  בהל'  הרמב"ם  ע"ד  למלך  כט. משנה 
ובדגול  רד(  סי'  )ח"ג  בתשובותיו  המהרש"ם  הכריעו  וכדבריו  רוזנס. 

הדבר,  טעם  ה(.  סעי'  יג  סי'  באבהע"ז  מש"כ  וע"ע  רסט,  )סו"ס  מרבבה 

של  דינו  ובעיקר  בגיותה.  שנתעברה  בבירור  יודע  דבכה"ג  משום 

עובר זה, האם נעשה ישראל בטבילת אמו, עיין לעיל פרק ז.

ל. בחלקת מחוקק באבהע"ז שם נסתפק בשאלה זו, אולם בדגול 
מרבבה שם הכריע בזה לקולא.

גם באשה  בזה  ל( הקל  )סי'  חזן  לב להגר"א  לא. בשו"ת תעלומת 
נתעברה  שכבר  לחוש  אין  בזה  דאף  ללידתה,  חודשים  שני  תוך 

שנית.

)הל'  הרמב"ם  לשון  ודקדק  שג(.  סי'  )ח"ג  והנהגות  לב. תשובות 
אותם  מפרישין  שנתגיירו  ואשתו  גר  "ואפי'  כא(:  הל'  פי"א  גרושין 

תשעים יום". דמשמע שמלבד איסור הבאה יש להם חובה לפרוש 

יחד  לדור  להם  שאסר  ועיי"ש  אחת.  בדירה  יחד  לדור  שלא  לגמרי 

אפי' באופן שאין איסור יחוד, וכגון שדרים בדירה זו אנשים נוספים. 

וע"ע בס' טהרת הבית )ח"א עמ' רעט(, שאם כבר בא עליה קודם לכן 

לא תקיף יצריה כ"כ ויש להקל בזה.

לג. שו"ת אבן יקרה )ח"א סי' יא(. מיהו כתב שם, דכיון שטעמה של 
מלהניקו,  ותפסוק  השני  לבעלה  תתעבר  שלא  בכדי  הוא  זו  תקנה 

כיון דבטל  וכדו',  אם פסקה מלהניקו מחמת סכנה הבאה לה מכך 

הטעם בטלה תקנה ומותרת להנשא מיד. אלא שהוסיף, שיש לברר 

היטב אצל הרופאים האם אכן סכנה יש לה בדבר, שאל"כ יש לחוש 

שמא תחזור בה המינקת ולא תתרצה להניקו עוד, ועל כרחה תשוב 

האם להניקו.

  נתגיירה ובאה עתה להנשא לאותו האיש שזינתה עמו בגיותה, יש להסתפק האם צריכים ג' חודשי יג.

הבחנהכח.

  ויש שהקלול יד. ג' חדשי הבחנהכט.  זה מזו  וגיורת שנתגיירו כשהיא מעוברת אינם צריכים לפרוש  גר 

בזה גם בגיורת זקנה שכבר אינה ראוי לילדלא.

  באותם ג' חודשים, כשם שאסורים להנשא, כך אסורים גם להתיחד זה עם זו, אף שכבר נבעלה לו טו.

וליבו גס בהלב.

הנקהלג.  חודשי  כ"ד  להמתין  צריכה  גרותה,  אחר  לאחר  להנשא  הבאה  מניקה  או  מעוברת   גיורת  טז.

ציונים וביאורים

פרק תשיעי
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עוד כתב, דאחר שעברו י"ח חודש מן הלידה יש להקל יותר, שכבר 

נשתנו הטבעיים ואין דרך להניק אחר שיעור זמן זה.

הניקה  שלא  באשה  להקל  כתב  קנ(  סי'  קו"א  )כתובות  יהושע  בפני 

לולד,  סכנה  אין  כבר  זה  זמן  דבשיעור  חודש,  ט"ו  אחר  ולדה  את 

ולדות  כ"ד חודש הוא משום מיעוט  ומה דבעלמא תיקנו לאוסרה 

יש  להקל,  נוספים  טעמים  לזה  לצרף  שיש  וכאן  לכך,  הנצרכים 

לסמוך שולד זה מן הרוב הוא שדי להם בט"ו חודש.

לד. הגרי"ש אלישיב. כי הגם שאחר שנתגייר אינו מתייחס אחריו, 
מ"מ רחמיו עליו וודאי ידאג לכל צרכיו.

מחמת  שם  גרושתו,  ממחזיר  דינה  וחלוק  שם.  מרבבה  לה. דגול 
לחוש  יש  כבראשונה  אליו  שבה  ועתה  הימנו  דעתה  שהסיחה 

לחימוד, אבל כאן שמתחילה היתה כוונתם להנשא כדת משה אין 

לחוש לחימוד.

טעם נוסף להקל בזה מצינו בשו"ת התעוררות תשובה )ח"ד סי' צה(, 

דם  ראתה  בגיותה(  )עוד  שתבעה  בשעה  שמיד  לתלות  יש  דלעולם 

בנכרית,  מטמא  אינו  נידות  שדם  כיון  נטמאה  לא  זה  ובדם  חימוד, 

ושוב לא תראה, וכן צידד הגרי"ש אלישיב )ראה מאמרו בקובץ ישורון 

ח"ח(.

מיהו אכתי נסתפק שמא אחר שנתגיירה ונעשית כקטן שנולד נשתנו 

כל ההרהורים וההרגשות שהיו לה בגיותה, וממילא יש לחוש שמא 

תהרהר בו עתה ותראה דם. וראה מכתבו של הגר"ש וואזנר בקובץ 

בית הלל )ח"א עמ' כב(.

לחוש  שא"צ  היא  פשוטה  סברא  מעוברת  היתה  אם  מקום  ומכל 

לדם חימוד, שהרי במקרה זה יש מן הפוסקים שכתבו שגם במחזיר 

גרושתו אינה צריכה ספירת ז' נקיים כיון שמסולקת דמים )עיין שו"ת 

ו  ס"ק  קצב  סי'  לחיד"א  ברכה  שיורי  ועיין  קכה,  סי'  למהריק"ש  יעקב  אהלי 

דתמה ע"ד היאך נתעלמה הימנו תשובת רבו הרדב"ז שהחמיר בזה בתשובותיו 

ח"ג סי' תכג, וע"ע תורת השלמים סו"ס קצב, מסגרת השולחן שם, ובס' עיקרי 

הד"ט יו"ד סי' כא ס"ק לז(.

גזירת  מחמת  בזה  להחמיר  דן  רד(  סי'  )ח"ג  מהרש"ם  לו. בשו"ת 
חכמים ליתן טומאת זבה על נכרית, ומכל מקום מסקנת דבריו שם 

שחלה  וטומאתה  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  משום  להקל, 

בשו"ת  עוד  ועיין  הגרות.  מעשה  ע"י  מאליה  בטלה  בגיותה  עליה 

התעוררות תשובה )שם(, ולעיל ריש פרק ה.

שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  שדין  היא  נח(  )סי'  הראב"ן  שיטת  אמנם, 

דמי נאמר רק בזכרים ולא בנקבות, ולדבריו אין מקום לדברים אלו, 

וראה בס' כלי חמדה )פ' תולדות כו ה(.

לז. חזון איש )יו"ד סי' צט ס"ק ד(, וכמו שאמרו בגמ': "עכו"ם חביל 
גופייהו" מחמת אכילת שרצים, וטבע גופם שונה מגופם של ישראל, 

וראה מש"כ בזה הפתחי תשובה )יו"ד סי' קפז ס"ק לח(.

אולם אם באה להנשא לבעלה הראשון מגיותה, אינה צריכה להמתיןלד.

חשש דם חימוד ודין ספירת נקיים בגיורת

 גיורת שנתגיירה ובעלה עמה אינה צריכה לספור ז' נקיים מחמת חשש דם חימודלה. יז.

  שייכת יח. אינה  הנדה  דטומאת  בגיותה,  שראתה  דם  על  נקיים  ז'  לספור  צריכה  אינה  הגיורת  כן  כמו 

בנכריתלו. יתרה מזו, גם אילו היו לה וסתות בימי גיותה אינה חוששת להם אחר שנתגיירהלז.

ציונים וביאורים

בני הזוג המתגיירים יחד









א�� הלכות  גרים�

א. בנוגע לבירור יהדותם של עולי רוסיה ראה הרחבה בעיונים סי' 
סג.

ב. ומכל מקום יש להם לבית דין לחקור אותו מי הם דייני בית הדין 
שנתגייר בפניהם, דלעולם יש לנו לחוש שמא לא נעשה הדבר כדת 

וכדין, וגר זה שמקרוב בא ואינו בקי בפרטי הדינים, כלל אינו מודע 

לכך.

להתגייר  בידו  שהיה  במיגו  ליה  מהימנינן  דלא  הדבר  ג. ובטעם 
עתה, עיין שו"ת דברי מלכיאל )ח"ה סי' רסד אות ג(, ובעיונים סי' סד 

פירשנו זאת בג' אופנים:

בהכרעת  הדבר  שתלוי  כיון  כ"בידו",  חשיב  לא  הגרות  מעשה  א. 

הבית הדין אם לקרבו או לרחקו, וכדאמרינן בקידושין )סב ע"ב( דלא 

מיקרי "בידו", ד"מי יימר דמיזדקקי ליה רבנן".

יש  גופא  זו  והלכה  בנכרי.  ולא  בישראל  רק  מועיל  ד"בידו"  מיגו  ב. 

לבארה באחד משני אופנים: או משום שדין "בידו" מועיל רק כאשר 

יש עד אחד המסייעו ולא מטעם מיגו לחוד )ראה בית הלוי ח"ב סי' לז(. 

רק  אלא  הספק,  בירור  לעצם  מועיל  לא  זה  שמיגו  משום  והטעם, 

לבטל את חזקת האיסור שבדבר, ואחר שלא מוחזק הדבר באיסור 

עד  של  ונאמנות  באיסורים,  תורה  שהאמינתו  אחד  עד  ככל  דינו 

)גיטין פ"ה  ולא בגוי. או ע"פ דברי הרא"ש  אחד שייכת רק בישראל 

סי' יג( דבידו מהני מדין "נאמנות אדם על שלו", ונאמנות זו נמסרה 

לישראל ולא לנכרי.

חשיבא  דהגרות  נה(,  סי'  אבהע"ז  )מהדו"ק  ביהודה  הנודע  שיטת  ג. 

כ"דבר שבערוה", שכן אם תנשא לישראל ועודה בגיותה לא תפסי 

דינה  וקידשה  אחר  ישראל  ובא  אח"כ  תתגייר  ואם  קידושין,  בה 

נתגיירה כהלכה תפסו קידושי ראשון  להיפך, אם  וכן  כאשת איש, 

מיגו,  מהני  לא  שבערוה  ובדבר  ודו"ק,  כלום,  שני  בקידושי  ואין 

כמבואר בסוגית הגמ' בב"ב )קלד ע"ב(.

]ומ"מ מהני בזה הפה שאסר, שכן לדעת רבים מן הפוסקים מועיל 

מיגו זה גם להוציא ממון, עיין נחל יצחק )חו"מ סי' לז(, ובשו"ת בית 

הלוי )ח"ג סי' לג(, וע"ע מש"כ בס' בית יעקב )כתובות כב ע"א([.

לגיורת, דבגיורת  גר  בין  בזה  דן לחלק  יא(  סי'  )ח"ב  לב אריה  בשו"ת 

ביהרג  דינו  הנכרית  על  לבוא  שנאנס  ישראל  שכן  טפי,  דינה  חמיר 

ואל יעבור, ואילו ישראלית שנאנסה ע"י נכרי אינה מחוייבת למסור 

נפשה על כך, ועיי"ש שדקדק דבריו ממשמעות דברי הנודע ביהודה 

שם שהזכיר חומרא זו גבי אונס, מיהו מדברי הנודע ביהודה עצמו 

שם מוכח שאין לחלק בזה, עיי"ש.

ד"מילתא  החזקה  מכח  נאמינו  לא  מה  מפני  הקשו,  באחרונים 

דעבידא לגלויי לא משקרי ביה אינשי", ובישוב קושיא זו עיין שו"ת 

משיב דבר )ח"ד סי' פא(, ושו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ב סי' קכז(, הובאו 

הדברים בהרחבה בעיונים סי' סד.

עשירי פרק 
גיורו נאמנות הגר על 

לעיל נתבאר, שהליך הגרות כולו יש לעשותו בפני בית הדין באופן המפורסם וגלוי לעין כל, לפיכך, גר שנתגייר בינו לבין 

עצמו אין משמעות לגרותו ודינו כנכרי כבתחילה. ויש לדון, האם נאמן אדם לומר נתגיירתי בפני בית דין פלוני במקום 

פלוני, או שמא כיון שמוחזק הוא כנכרי עליו להביא ראיה לדבריו.

שאלה דומה יש לעורר, בגר שנוצר ספק בדבר תקפות גרותו, וכגון שנמצא המקוה בו טבל חסר משיעור מ' סאה וכדו', 

האם דינו כישראל או כגוי, ותלוי הדבר בדיני החזקות והראיות המועילות כנגדן, יתבארו הדברים להלן.

  צריך א. ואין  פלונית( – נאמןא,  )במדינה  פלוני  דין  בית  בפני  ונתגיירתי  הייתי  נכרי  ואמר  בא 

בקרב  וידוע  מוחזק  היה  אם  אולם  שהתיר"ב.  הפה  הוא  שאסר  לדבריו – "שהפה  ראיה  להביא 

דיןג – בית  בפני  נתגיירתי  ואמר  ובא  כך(,  על  והעידו  עדים  שני  באו  אם  )וכ"ש  כנכרי  המקום   אנשי 

ציונים וביאורים

נאמנות הגר על גיורו



הלכות  גריםא��

ד. ראיה זו תהא בשני עדים דוקא ולא די לזה בהעדאת עד אחד. 
ובטעם הדבר מצינו שלושה אופנים בדברי האחרונים:

א. הנודע ביהודה הנ"ל פירש זאת ע"פ שיטתו דמעשה הגרות דינו 

כ"דבר שבערוה", וקיי"ל "אין דבר שבערוה פחות משנים".

)יו"ד ח"ב סי' קכז( פי', דעד אחד אינו נאמן במקום  ב. באגרות משה 

תלויים  אלו  דדבריו  סה  סי'  בעיונים  וראה  איסורא.  דאתחזק 

במחלוקת הראשונים שבזה, וצ"ע.

ג. בעיונים שם צידדנו לבאר הלכה זו ע"פ דברי המחנה אפרים )עדות 

סי' יג( שכתב לחדש, שמה שמצינו שעד אחד נאמן באיסורים הוא 

רק כאשר בא העד ומעיד על עצם האיסור, וכגון שמעיד על חתיכה 

של  מעמדו  על  להעיד  בא  אם  אבל  שומן,  או  היא  שחלב  מסוימת 

אדם לומר שכשר הוא או פסול, אינו נאמן, וצריך לזה העדאת שני 

עדים. וראה מה שהארכנו בזה שם עוד מדברי האחרונים.

אמנם בשו"ת טוב טעם ודעת )סי' קט( נקט דאה"נ די לזה בהעדאת 

נאמן  אינו  אחד  שעד  בידינו  נקוט  כלל  דבעלמא  דאף  אחד,  עד 

הדבר  מסור  שבידו  משום  שאני,  הכא  איסורא,  דאיתחזק  במקום 

להתגייר אם ירצה.

ולכאורה דינו תלוי בטעמים השונים שציינו לעיל בהערה, להא דאין 

אנו מאמינים לדברי הגר מחמת מיגו זה, דלפירוש הראשון שציינו 

שם, שמעשה הגרות מסור ביד בי"ד ומשום כך לא חשיב כ"בידו", 

אין מקום לדברי הגרש"ק, שכן לסברא זו אין הדבר מסור בידו. וכן 

לטעמו של הנודע ביהודה דהגרות חשיבא כדבר שבערוה, ג"כ אין 

מקום לדבריו, שהרי לסברא זו כלל לא מהני מיגו בכה"ג, וממילא גם 

עד אחד לא מהני. אבל לטעם השני שציינו לעיל, דמיגו זה ד"בידו" 

מועיל רק בישראל ולא בנכרי – דעיקר נאמנותו בזה היא מדין עד 

אחד וכו', כאן שיש עד כשר המסייעו אפשר דמהני, ונראה שכך למד 

הגרש"ק, ודו"ק. )עוד כתב שם, שגם להצד דבעינן לזה העדאת שני עדים, 

מ"מ הא מיהא פשיטא דהלכה זו אינה אלא לענין קבלת המצוות בלבד, אבל 

לענין מעשה המילה והטבילה די בעד אחד, דאחר שמעידים שנים על קבלתו 

את המצוות כבר בטלה חזקתו הראשונה, ולא חשיב דאיתחזק איסורא(.

ה. שו"ע )סי' רסח סעי' י(, ובש"ך שם )ס"ק כ(. מקור הדברים בסוגית 
הגמ' ביבמות )מו ע"ב(, שם איתא: "מי שבא ואמר גר אני יכול נקבלנו, 

ת"ל "אתך" – במוחזק לך. בא ועדיו עמו מנין, ת"ל )ויקרא יט לג(: "וכי 

יגור אתך גר בארצכם". אין לי אלא בארץ, בחו"ל מנין, ת"ל "אתך" 

– בכל מקום שאתך. א"כ מה ת"ל בארץ, בארץ צריך להביא ראיה, 

בחו"ל אין צריך להביא ראיה דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים: בין 

בארץ בין בחו"ל צריך להביא ראיה". ע"כ.

לדבריו  ראיה  להביא  הצריכוהו  כנכרי  לן  שהוחזק  דגר  התוס',  ופי' 

נאמן  כנכרי,  ומוכר  ידוע  היה  כשלא  אבל  כהלכה,  נתגייר  שאכן 

מעולם – דהפה  הייתי  ישראל  אומר  שהיה  במיגו  שנתגייר  לומר 

ביבמות  הרמב"ן  גם  כתבו  התוס'  כדברי  שהתיר.  הפה  הוא  שאסר 

שם, הרשב"א וריטב"א שם ובכתובות )כד ע"א(, וע"ע מש"כ הר"ש 

טז(. בשיטת  סי'  )ח"ב  הרשב"א  ובתשובות  ע"ב(,  )ג  משאנץ בפסחים 

הירושלמי בזה ראה בעיונים סי' סג.

לנכרים  המיוחדים  שמות  שיש  המקומות  מן  שיש  שעוררו  ו. יש 
השתמשו  כאשר  )גם  בהם  מלהשתמש  תמיד  נמנעו  שהיהודים  לבד, 

כזה  שם  הנושא  אדם  דין  בית  לפני  בא  אם  ובכה"ג  עכו"ם(,  בשמות 

ואמר ישראל אני, אפשר שיש להמנע מלקבלו.

האחרונות  בשנים  אירופה  ממזרח  העולים  בקרב  מצוי  כן  כמו 

וממילא  שונים,  מסמכים  ע"פ  הם  שיהודים  טענתם  שמבססים 

אין  וכדו',  תאריכים  לגבי  המסמכים  בין  דיוק  אי  שיש  במקרה 

להאמינו ע"פ דבריו לבד.

בימים קדמונים  וטעמו, דדוקא  סי' רסג(.  )ח"ח  ז. שו"ת שבט הלוי 
שהיתה הגרות מתנהלת בכל מקום כדת וכדין היה ראוי לסמוך על 

מיגו זה, אבל עתה, כיון שרבה בזה הפירצה אינו נאמן ואינו מוסמך 

התוס'  שאמרו  מה  כי  עוד,  שכתב  ועיי"ש  כהלכה.  שנתגייר  לומר 

דנאמן במיגו שאמר ישראל הייתי מעולם, הן לשיטתם בכל מקום 

כתב  ב(  סי'  )אבהע"ז  בטור  אבל  הן,  כשרות  בחזקת  המשפחות  דכל 

בשם הרמ"ה, דהיינו דוקא במשפחות שכבר הוחזקו בכשרות, אבל 

סתם הבא לפנינו ואומר ישראל אני אינו מוחזק בכשרות, וממילא 

בשו"ת  וכ"ה  לדבריו,  שחשש  שם  שמואל  בבית  ועיין  מיגו,  ליכא 

מהרי"ט )ח"א סי' קמט( דכתב, דהאנוסים הבאים מארץ רחוקה ולא 

אני,  ישראל  לומר  נאמנים  אינם  וישראל  משה  כדת  במקומם  נהגו 

וע"ע חוט המשולש )סי' ה(.

וע"כ, אף דבעלמא נהיגינן בזה להקל כדברי התוס' )עיין שו"ת מהרי"ט 

שם, שו"ת אלף לך שלמה אבהע"ז סי' טו, ופתחי תשובה אבהע"ז סי' ג ס"ק ו(, 

כאן שאינו מקפיד על שמירת המצוות כראוי יש לחוש טפי, ומ"מ 

נראה פשוט דאם הביא עדים שנהג זמן רב בשמירת המצוות כראוי 

אין לחוש.

עליו להביא ראיהד לדבריוה.

  יש שכתב, שאם כאשר בא לפנינו אינו מקפיד על שמירת התורה והמצוות, או שיש סיבה כל שהיא ב.

לחשוש שאין האמת כדבריוו, אין להאמינו שנתגייר כהלכה כל שלא הוחזק בכשרותז.

ציונים וביאורים

פרק עשירי



א�� הלכות  גרים�

מיהו יעויין בשו"ת אגרות משה )אבהע"ז ח"א סי' ו( שהקל בזה, ונקט, 

ישראל  לומר  לגוי  היא  בושה  האומות  בין  בזויים  שישראל  דעתה 

אני, וחזקה גמורה היא שהאמת כדבריו.

סברא נוספת העלה בזה הגרי"ש אלישיב )קובץ תשובות ח"א אבהע"ז סי' 

קלג( גבי עולים הבאים לארץ ממזרח אירופה, מקום שמן הנמנע היה 

להקפיד על שמירת המצוות שנים רבות, וידוע לכל שגם הישראלים 

שם לא היו מקפידים על כך, דאין כל רעותא במה שאינו מקפיד על 

שמירת המצוות ושפיר נאמן לומר ישראל אני. מיהו מפשטות דברי 

הרמ"ה דלעיל נראה שלא די בכך שאין רעותא בדבריו, אלא בעינן 

חזקה המסייעתו, וצ"ע.

וכ"כ  שם,  בשו"ע  דבריו  הובאו  י(,  הל'  )פי"ג  ביאה  איסורי  ח. הל' 
הרי"ף בבאורו לסוגית הגמ' ביבמות )מה ע"ב(. ובבאור דבריהם עיין 

במגיד משנה שם, ובהרחבה בעיונים סי' סג. מקור לדברים אלו הביא 

במגדול עוז מדברי התנא בשלהי מסכת גרים: "חביבה ארץ ישראל 

שמכשרת גרים, שהאומר בארץ ישראל גר אני, מקבלים אותו מיד, 

וכתב  עמו".  עדיו  היו  כן  אם  אלא  אותו  מקבלים  אין  לארץ  ובחוץ 

הב"ח, שגם הרמב"ם לא אמר את דבריו אלא בזה שבא ואמר נכרי 

הייתי, אבל אם בא אדם לפנינו ואמר שישראל היה מעולם, מקבלים 

את דבריו ואין מצריכים אותו להביא ראיה לדבריו. )וע"ע מש"כ בזה 

הבית יוסף שם בשם הסמ"ג(.

ראה  הדברים  ובבאור  הנ"ל,  יהודה  רבי  משיטת  להיפך  ט. וזאת 
פענח  צפנת  עיין  יהודה  רבי  שיטת  בעצם  סד.  וסי'  סג  סי'  בעיונים 

)איסורי ביאה פי"ג הל' ו(.

גוונא אין להאמינו מדין הפה שאסר, כמבואר בדברי  י. שבכהאי 
רש"י )כתובות יח ע"ב(.

שהגרות  דסבר  הנ"ל  ביהודה  הנודע  לשיטת  הן  אלו  יא. דברינו 
דבר  בדין  דהנה,  עדים.  שני  העדאת  דבעינן  שבערוה  כדבר  דינה 

שאין  מה  האם  הראשונים,  רבותינו  בין  מחלוקת  מצינו  שבערוה 

דאיתחזק  היכא  דוקא  הוא  שבערוה  בדבר  אחד  עד  מאמינים  אנו 

איסורא, או שמא בכל גווני הוא כך, ובכל עדות בדבר שבערוה אף 

במקום דלא אתחזק איסורא בעינן העדאת שני עדים.

מקורם של דברים בסוגית הגמ' ריש פ"ק דגיטין, דבגמ' שם הקשו: 

"ולרבה דאמר )הטעם שצריך עדים על כשרותו של גט( משום דאין בקיאין 

שבתורה  עדויות  אכל  דהוי  מידי  )ומתרצינן(:  תרי,  ליבעי  לשמה, 

נאמן  אחד  עד  דאמרינן  אימור  )ופרכינן(:  באיסורים.  נאמן  אחד  עד 

באיסורים, כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא אתחזק 

איסורא, אבל הכא דאתחזק אסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה, 

ואין דבר שבערוה פחות משנים". ע"כ.

ובבאור דברי הגמ' מצינו פלוגתא בין רבותינו הראשונים.

הרמב"ן שם פירש, ששתי טענות העלה המקשן:

א. כיון דאתחזק איסורא אין כל נאמנות לדבריו של עד אחד, גם לא 

בחתיכה ספק חלב ספק שומן.

ב. אף אם לא היה הדבר מוחזק לאיסור עדיין אין להאמינו בעדותו, 

משנים.  פחות  שבערוה  דבר  אין  וקיי"ל  שבערוה",  "דבר  דהוי  כיון 

ומבואר לפי דבריו, שגם במקום שלא הוחזק הדבר לאיסור אין עד 

אחד נאמן בדבר שבערוה.

הגמ'  כוונת  היתה  וכך  היא,  אחת  דטענה  פי'  שם  התוס'  אבל 

דאתחזק  במקום  גם  נאמן  אחד  שעד  תאמר  אם  אף  בקושיתה: 

שבערוה  ובדבר  שבערוה,  בדבר  איירי  כאן  הרי  מ"מ  איסורא, 

שבמקום  מדבריהם,  ולמדנו  נאמן.  אחד  עד  אין  איסורא  ואתחזק 

וכן דקדק  גם בדבר שבערוה,  נאמן  דלא אתחזק איסורא עד אחד 

מדבריהם המהרי"ק בתשובותיו )שורש עב(.

היוצא מדברים אלו, שלשיטת הנודע ביהודה שמעשה הגרות נידון 

תלוי  הדבר  יהיה  איסורא  אתחזק  דלא  כאן  א"כ  שבערוה,  כדבר 

זו, דלשיטת הרמב"ן שגם במקום דלא אתחזק איסורא  במחלוקת 

לשיטת  אבל  כך,  הדין  יהיה  בגרות  אף  עדים,  שני  העדאת  צריך 

רק  נאמרה  משנים  פחות  שבערוה  דבר  שאין  זו  שהלכה  התוס' 

במקום דאתחזק איסורא, כאן דלא אתחזק איסורא די בהעדאת עד 

אחד. ונמצא שמחלוקת זו שציינו בעיקר דברינו כאן לענין גרות היא 

פלוגתת התוס' והרמב"ן.

מש"כ  ע"פ  בזה,  להקל  י"ל  נוספת  סברא  הנ"ל.  התוס'  יב. שיטת 
דיעויין שם שהאריך לתמוה  ה(,  סי' קכז ענף  )יו"ד ח"ב  באגרות משה 

ונקט דהעיקר בזה להלכה שמעשה  ביהודה הנ"ל,  על דברי הנודע 

הגרות אינו נחשב כדבר שבערוה. וממילא לדבריו לכו"ע א"צ בזה 

העדאת שני עדים.

  דעת הרמב"םח, שהלכה זו אינה נוהגת אלא בארץ ישראל )כשרוב יושביה ישראל(, אבל בחו"ל לעולם ג.

אין משיאין לו ישראלית עד שיביא ראיה לדבריו – שמעלה עשו ביוחסיןט.

  בא ואמר נכרי הייתי, ולאחר כדי דיבורי אמר: נתגיירתי בבית דין פלוני – יש אומרים שעליו להביא ד.

ראיה לדבריויא, ויש אומרים שהואיל ולא הוחזק כנכרי מעולם נאמן הוא בדבריו לומר שנתגייריב.

ציונים וביאורים

נאמנות הגר על גיורו
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]ועיין  קלוגר.  להגר"ש  רכט(  סי'  )קמא  ודעת  טעם  טוב  יג. שו"ת 
מש"כ בזה בתשובות חתם סופר )אבהע"ז סי' מח, נח, וסח([.

יד. דברינו אמורים בגר שהוחזק שנתגייר כהלכה, אבל מי שנתחזק 
בקרב אנשי מקומו כישראל מעולם אינו צריך להביא כל ראיה על 

אמר  אבא  בר  חייא  רבי  "אמר  ע"א(:  )פ  בקידושין  שאמרו  וכמו  כך, 

וכו',  החזקות  על  ושורפין  סוקלין  החזקות,  על  מלקין  יוחנן:  רבי 

מעשה באשה אחת שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתפה 

והגדילתו ובא עליה, והביאום לבי"ד וסקלום, לא מפני שבנה ודאי 

יט  סי'  )אבהע"ז  טשו"ע  שם,  רש"י  ועיין  אחריה",  שכרוך  מפני  אלא 

מלכיאל  דברי  בשו"ת  )מיהו  מהרי"ק.  בשם  שם  משה  ובדרכי  א(,  סעי' 

ח"א סי' עה חילק בזה בין ישראל לנכרי, ש"ימינם ימין שקר" ואפשר שהתחזה 

כישראל זמן ארוך ואין לו חזקה, עיי"ש(.

שראינוה  "גיורת  וז"ל:  ט(.  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  טו. רמב"ם 
נוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון שתטבול לנידתה ותפריש תרומה 

לקריו  שטובל  ישראל  בדרכי  שנוהג  גר  וכן  בזה,  וכיוצא  מעיסתה 

ועושה כל המצוות הרי אלו בחזקת גרי צדק". ע"כ. כדבריו כתב גם 

הרי"ף בביאור סוגית הגמ' ביבמות מה ע"ב )טו ע"ב מדפי הרי"ף(, וכן 

פסק שו"ע )סי' רסח סעי' י(.

מקור דברי הרמב"ם אלו הוא בסוגית הגמ' ביבמות )מה ע"ב(, דאיתא 

שם: "ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא )שהיו מרננים אחריו שלא טבלה 

אמו לשם גרות(, אמר רב אשי, מי לא טבלה לנידתה. ההוא דהוו קרו 

ליה בר ארמאה )שהיו מרננים אחריו שלא טבל לשם גרות(, אמר ריב"ל, 

מי לא טבל לקריו". ע"כ. אמנם יש מן הראשונים שפירשו סוגיא זו 

באופנים אחרים, ראה עיונים סי' יא.

שראינוהו  דכיון  בפשטות,  נראה  הרמב"ם  דברי  סברת  ובביאור 

להחזיק  יש  ודקדוקיהם  פרטיהם  בכל  המצוות  קיום  על  שמקפיד 

ולומר שודאי נתגייר בפני בי"ד כדת וכדין.

המצוות  בשמירת  דקדוקו  שעצם  פי',  שם  פענח  בצפנת  אמנם, 

וטבל  נימול  שלא  אף  דין,  בית  בפני  כגרות  לו  הנחשב  הוא  בפנינו 

בפניהם, וכ"פ בס' דברות משה )יבמות סי' לה ענף ג( ובביאור דבריהם 

בהרחבה ראה בעיונים סי' סו.

טז. רמב"ם שם. ובטעם הדבר כתב הגר"ד קרלינר )פסקי הלכות הל' 
אישות ס"ק קס(, דאף שראינוהו נוהג במצוות כישראל, אין זו חזקה 

להוכיח  עליו  ועדיין  ודאי,  בתורת  כישראל  כך  ע"י  להחזיקו  גמורה 

שישראל הוא, אלא שאם כבר נשא אשה ישראלית קודם לכן אין 

כופין אותו להוציאה, דבדיעבד סמכינן על חזקה קלישא זו. ועיי"ש 

בי"ד  בפני  ביה שנימול  ידעינן  אי  הוא הדין אפי'  דכן  עוד,  שהוסיף 

וטוען שטבל בינו לבין עצמו לשם גרות.

יז. שו"ת חמדת שלמה )סי' כט ס"ק יז(, וצפנת פענח ע"ד הרמב"ם 
שם. וטעמם בזה הוא, דבדוקא נקטו בגמ' מצוות אלו, משום שאם 

שבא  ראיה  כל  בכך  אין  התורה  מצוות  שאר  בקיום  נוהג  ראינוהו 

שאינו  "כמי  התורה  מצוות  לקיים  שרצה  דאפשר  ישראל,  לכלל 

מצווה ועושה" )ראה לעיל פרק א דנכרי שייך בקיום מצוות מדין אינו מצווה 

ועושה(, אבל טבילת קרי אין טעם לקיימה כמי שאינו מצווה ועושה, 

שהרי שכבת זרעו של נכרי אינה מטמאה – כמבואר ברמב"ם בהל' 

שאר אבות הטומאה )פ"ה הל' יז(, וממילא טומאת קרי אינה שייכת 

בנכרי, ורק משום כך אמרו, שמהקפדתו לטבול אנו למדים שישראל 

טהרה  לתוספת  ולא  לקריו  שטבל  ולברר  לדקדק  להם  יש  )ומ"מ  הוא.  כשר 

נכרי  שגלגול  כיון  בנכרי,  שייכת  אינה  חלה  הפרשת  כמו"כ  בעלמא( 

אינו מחייב וגם ישראל מותר לאכול ממנה בלא הפרשה, ומשום כך 

אין טעם לנכרי לקיימן אפי' כמי שאינו מצווה ועושה. נמצא שאם 

ראינוהו שמפריש חלה, אף זה יהווה ראיה לכך שישראל הוא. ]מיהו 

דבר הנוהג בנכרי אפי' מדרבנן כהפרשת תרומה וכדו' )עיין רמב"ם הל' 

תרומות פ"ד הל' טו(, לא יהווה ראיה להיותו ישראל לשיטה זו[.

מדקדק  ראינוהו  אם  אף  הרמב"ם  דלשיטת  דבריהם,  לפי  נמצא 

ורק  כישראל,  להחשב  עי"ז  מוחזק  אינו  כבחמורה  קלה  במצוות 

אם נהג במצוות שאינן שייכות כלל בנכרי, אפי' כמי שאינו מצווה 

  אמצעי ה. ע"י  להכחישן  או  דבריו  את  לאמת  הדין  בית  דייני  יוכלו  שבנקל  אנו  שבזמנינו  שכתביג,  יש 

התקשורת השונים, אין להקל ולקבל גר בלא שיביא ראיה גמורה לדבריו.

  גריד שראינוהו שמקפיד על שמירת המצוות קלה כבחמורה, הרי הוא מוחזק כישראל כשר אף שלא ו.

ידוע בפני מי נתגיירטו. ומכל מקום, אם בא להנשא אין משיאין לו ישראלית אא"כ הביא ראיה שנתגייר 

כהלכהטז.

  יש שכתבויז, שהלכה זו נאמרה רק אם ראינוהו שטובל לקריו )טבילת עזרא(, או האשה לנידתה, אבל ז.

וראה  כהלכה,  שנתגייר  לכך  ראיה  מהווה  הדבר  אין  התורה,  מצוות  שאר  על  שמקפיד  ראינוהו  אם 

הערה.

ציונים וביאורים

פרק עשירי
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הגר"א  אמנם,  כהלכה.  שנתגייר  לכך  הוכחה  הדבר  מהווה  ועושה, 

הרמב"ם,  דברי  על  הקשה  כך  ומשום  חילק,  לא  לשו"ע  בבאורו 

מפני מה הוזכרו בגמ' מצוות אלו בדוקא ולא נקטו בפשיטות שאם 

ראינוהו שמקפיד על שמירת המצוות יש להחזיקו כישראל, ומכח 

קושיא זו צידד להלכה שלא כדברי הרמב"ם בביאור סוגיא זו.

שראינוה  דגיורת  קנו(,  סי'  אבהע"ז  הטור  )הגה'  הגדולה  בכנסת  וע"ע 

המצוות  בשמירת  ישראל  בדרכי  נהגה  ואח"כ  לנידותה  שטבלה 

ובנה  כישראלית  לה  )דדיינינן  והחליצה  היבום  מן  פטורה  בן,  והולידה 

הרי  לנידותה  שטבלה  שיראוה  הצריך  מדוע  וצ"ע  אחריה(,  מתייחס 

כאחרונים  דסבר  וע"כ  כהלכה,  המצוות  בדרכי  נוהגת  ראוה  כבר 

הנ"ל שלא די במה שראינוהו מקפיד על שמירת המצוות, שלעולם 

יש לחוש שמא עשה כן כדין אינו מצווה ועושה, ורק ע"י שטבלה 

לנידותה הוברר שנתגיירה כדין. )ומה שצריך שיראוה מקפדת על שמירת 

המצוות הוא כדי לידע שקיבלה עול מצוות בלב שלם(.

ע"פ  וזאת  שעה(.  סי'  )יו"ד  אסאד  למהר"י  יעלה  יהודה  יח. שו"ת 
הונא:  רב  בר  רבה  "אמר  )עג ע"א(, שם איתא:  דברי הגמ' בקידושין 

מצאו מהול אין בו משום אסופי". והיינו דכיון שמצאנוהו מהול אין 

לחוש שמא מבני הנכרים הוא. וע"ע מש"כ בזה בשו"ת חתם סופר 

)יו"ד סי' שמא(.

מיהו לולי דבריו היה נראה לחלק בזה בין מי שנמצא הרוג ואין ידוע 

כלל אם נכרי הוא או ישראל, לזה שידוע לנו שהיה נכרי ובאים אנו 

לברר אם יצא מחזקתו זו ונתגייר כהלכה, וצ"ע.

דין  נתגיירתי בבית  ואומר  לפנינו  גר הבא  זו, בכל  לעיין לשיטה  יש 

פלוני, אמאי לא מחייבינן ליה להראות מילתו להוכיח שאכן נתגייר, 

הרי כלל נקוט בידינו דכל היכא דאיכא לברורי מבררינן. וצ"ל, דכיון 

לברר,  מחוייב  אינו  בעלמא,  חזקה  כעין  אלא  גמור  בירור  זה  דאין 

וכדעת הנודע ביהודה בתשובותיו )מהדו"ק יו"ד סי' נז( עיי"ש.

יט. שו"ת מוצל מאש )סי' ג(.

כ. תשובות אריה דבי עילאי )סי' יב(.

ישראל ראה בהרחבה  בפנויה בת  הוא  כא. בטעם הדבר שאסור 
בעיונים סי' סז.

כב. יבמות )מז ע"א( וברא"ש שם, ובשו"ע )סי' רסח סעי' יא(. וטעם 
לגבי  שנאמן  ומה  לעדות,  ופסול  הוא  נכרי  דלדבריו  משום  הדבר, 

עצמו הוא רק משום "דשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא".

בבבא  הגמ'  שבסוגית  דאף  שח(.  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  כג. שו"ת 
על  בכשרותו  להעיד  בא  שאם  לכאורה  מבואר  ע"א(  )קכח  בתרא 

לו  יודע  "היה  שם:  שנינו  שכך  נאמן,  אינו  בפסלותו  שראה  מה 

פיתח  ונתחרש,  פיקח  חתנו,  ונעשה  חתנו  נעשה  שלא  עד  בעדות 

סופו  או  שתחלתו  כל  הכלל:  זה  פסול.   – ונשתטה  שפוי  ונסתמא, 

לפי"ז,  וממילא  כשר".   – בכשרות  וסופו  תחלתו  בפסלות – פסול, 

כיון  בכך,  נאמן  אינו  בגיותו  שראה  מה  על  להעיד  בא  זה  שגר  כיון 

שלא היתה תחילתו בכשרות.

מילי  גבי  נאמנות  לו  יש  להתגייר  עליו  שמקבל  מזמן  מדרבנן  מ"מ 

אלו  בנים  לו  שנולדו  כיון  וא"כ  בדרבנן",  רבנן  "דהימנוהו  דרבנן, 

אחר שקיבל על עצמו להתגייר )ואף עשה מעשה בינו לבין עצמו(, נאמן 

עליהם לענין זה, ונחשב הדבר כתחילתו וסופו בכשרות.

וע"ע שציין שכן נתבאר מסוגית הגמ' ביבמות )לה ע"א( ובכתובות )לז 

ע"א( גבי חובת הבחנה בגיורת, דמיד שקיבלה עליה להתגייר יש לה 

חזקת כשרות לתלות דודאי שימשה במוך. שכך שנינו שם: "הגיורת 

ושנשתחררו – צריכות  ושנתגיירו  שנפדו  והשפחה,  והשבויה 

להמתין ג' חדשים, דברי רבי יהודה. רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא 

מיד. אמר רבה: מ"ט דרבי יוסי, קסבר: אשה מזנה משמשת במוך, 

גיורת, כיון דדעתה לאיגיורי  כדי שלא תתעבר. א"ל אביי: בשלמא 

מנטרה נפשה, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע 

שלא בקדושה וכו'". ע"כ. וה"ה נמי לדידן.

  שהחמירו ח. ויש  הוא,  ישראל  שבן  לכך  הוכחה  מהווה  שהדבר  שכתבויח  שנימול – יש  שראינוהו  גר 

בזהיט, ויש שכתבוכ לחלק בין מקומות בהם מצויים רבים מבני ישמעאל הרגילים לימול ויש לחוש 

שמהם בא, למקומות בהם אינם מצויים כל כך.

נאמנות הגר לפסול את גרותו

  בא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי – מקבלים את דבריו לפסול את גרותו ואסור לישא בת ישראלכא, ט.

אולם אינו נאמן בדבריו אלו לפסול את בניו שהוחזקו כישראל כשריםכב.

  לו י. שנולדו  ובנים  כלום  אינה  שנים  כמה  לפני  שערך  שגרות  ואמר  ושב  בפנינו  טבל  מכן  לאחר  ואם 

לאחר מכן נכרים הם – נאמןכג.

ציונים וביאורים

נאמנות הגר על גיורו



הלכות  גריםא��

מהני  "נאמנות"  דמשום  קפה(.  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  כד. שו"ת 
אמתלא ומשום "נדר" בעי התרה.

הל'  פ"ט  )אישות  המלך  בשער  אמנם,  צב(.  )סי'  מהרי"ט  כה. שו"ת 
נדר  מטעם  דהוי  להצד  שגם  פ(,  )סי'  באסן  המהר"י  עפ"ד  כתב  טו( 

לא מועילה בזה שאלה, משום שהחמירו בדבר כמו בנזירות שמשון 

שאינה בשאלה.

כו. להצד דשויא אנפשיה משום נדר הוא, מהני גם בכהאי גוונא, 
ולהצד שדין נאמנות הוא, י"ל דבמקום שניכר שיקרו לכל אין לקבל 

דבריו, כ"כ בשו"ת עטרת חכמים )אבהע"ז סי' יג(, נודע ביהודה )תנינא 

אבהע"ז סי' כג(, ובפרי יצחק )ח"ב סי' לח(.

כז. להצד שהוא משום נדר נחשב הדבר כנדר בטעות, ואילו להצד 
שנאמן בדבריו – אינו נאמן לחזור בו, חתם סופר שם. וע"ע מש"כ 

בזה הגר"ש שקאפ בחידושיו לכתובות )סי' ז(.

כח. הג' הגרעק"א )יו"ד סי' א סעי' יב( בשם התבואות שור.

כט. שב שמעתתא )שער ו פרק יט(.

ל. שכן הנכרי אינו בתורת נדרים, שאינו מצווה על "לא יחל דברו", 
בין  בזה  ואין טעם לחלק  היא,  נאמנות – סברא  הוא מדין  אבל אם 

ישראל לגוי.

לא. חידושי הגרעק"א )כתובות כב ע"א(, וקובץ שיעורים )שם אות נח(.
לא  שמעולם  ואמר  ובא  כהלכה,  שנתגייר  מוחזק  היה  אם  כן  כמו 

במה  נאמן  שאינו  כיון  עולם,  מדורות  הוא  ישראל  בן  אלא  נתגייר 

שאמר שישראל הוא מעולם – שכבר הוחזק כאן כגר, ומאידך נאמן 

לחייב את עצמו לומר שלא נתגייר, נמצא שלדבריו נכרי הוא וחייב 

לשוב ולהתגייר כהלכה בפני בית דין. אלא דכיון שלא נתכוון לחייב 

את עצמו אלא להכשיר עצמו יותר ממה שהיה מוחזק בקרב אנשי 

המקום – הדבר תלוי בחקירה הנ"ל, דמשום נאמנות איכא ומשום 

נדר ליכא.

לב. בית יוסף שם בשם הרמ"ה. והטעם בזה, משום שהסיבה לכך 
ועבדינן "פלגינן נאמנות" להאמינו  שאין אנו מקבלים דבריו לגמרי 

רק לגבי עצמו ולא לגבי בניו, היא משום שהחזקת כשרות של בניו 

גוונא  בכהאי  אבל  ולבטלה.  להפקיעה  בידו  ואין  דבריו,  על  עדיפה 

סיבה  כל  אין  בנים,  לו  נולדו  אח"כ  ורק  הוא,  שנכרי  הוכרע  שכבר 

לחלק בנאמנותו ולא להאמינו גם לגבי בניו.

הזכיר  לא  מה  מפני  שתמה,  ע"א(  מז  )יבמות  אורה  קרן  בס'  ויעויין 

זו  שהלכה  ח(,  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )בהל'  זו  הלכה  בהביאו  הרמב"ם 

אמורה במקרה שהיו הבנים מוחזקים בכשרות מתחילה.

לג. אור שמח )הל' נחלות פ"ב הל' יד(, עפ"ד הירושלמי )ב"ב פ"ג ה"א(, 

  בספרי האחרונים האריכו לדון, האם מה שנאמן לגבי עצמו מדין "שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא" יא.

הוא דין "נאמנות" או דין "נדר". וכמה נפק"מ לדינא יש בדבר ומספיקא יש להחמיר בכולם:

א. אמר נתגיירתי ביני לבין עצמי האם מועילה לו אמתלא לחזור בו מדבריוכד.

ב. האם יכול להשאל על דבריוכה.

ג. בדבר הגלוי לעין כל, האם יש להתחשב בדבריו אף שמוכחשים הםכו.

ד. האם יכול לטעון ששכח וטעהכז.

ה. כשכל הנוגעים בדבר יודעים שאין האמת כדבריוכח.

ו. האם נאמן רק לגבי עצמו או גם לגבי אחריםכט.

ז. האם הלכה זו שייכת גם בנכרי או רק בישראלל.

ח. כאשר אינו יודע שמחמת דבריו יבוא הדבר לכלל איסורלא.

  הוא לפסול את יב. לבין עצמי שנאמן  ביני  נתגיירתי  ואמר  גר שבא  גבי  כי מה שאמרו  לידע,  יש  אכן, 

עצמו ואינו נאמן לפסול את בניו, זהו רק כאשר קודם לכן הוחזקו בכשרות, אבל אם לאחר שהצהיר 

בפני בי"ד שנתגייר בינו לבין עצמו נולדו לו בנים – דינם כנכרים לכל דברלב.

 יש שכתבולג שהגר אינו נאמן לומר על אדם מן השוק שהוא בנו מדין "יכיר", ויש חולקיםלד. יג.

ציונים וביאורים

פרק עשירי



א�� הלכות  גרים�

שמושלך  זמן  כל  תינוק  רב:  בשם  זבדי  בר  יהודה  "רבי  איתא:  שם 

בשוק אביו או אמו מעידין עליו. נאסף מן השוק, צריך שני עדים, 

ואביו ואמו נעשין לו כשני עדים. אמר רבי אבהו: וחשוד אדם לומר 

על מי שאינו בנו שהוא בנו, דילמא בנכסי הגר אתאמרת". ע"כ. הרי 

שאין אדם נאמן לומר על אדם מן השוק שהוא בנו, וכל דין "יכיר" 

נאמר רק כשבא ומעיד על אחד מאלו המוחזקים כבניו שבכור הוא. 

מילי,  בשאר  גם  או  בכורה  בהכרת  רק  הוא  אם  "יכיר"  דין  )בעיקר 

סי'  מהדו"ק  הגרעק"א  בשו"ת  ע"ב,  קכז  בב"ב  התוס'  בדברי  יעויין 

קכח, ושו"ת חתם סופר אבהע"ז סי' עו, מו"מ בשיטות הראשונים 

בזה(.

שיטת  ע"פ  אפילו(  ד"ה  יב  הל'  פט"ו  ביאה  )איסורי  פענח  לד. צפנת 
הרמב"ם בזה בהל' נחלות )פ"ב הל' ד(, ועיין עוד בחידושי הגרעק"א 

לסוגית הגמ' שם מו"מ בזה עם בנו הגר"ש איגר, מפני מה לא נאמן 

הגר לומר נתגיירתי ביני לבין עצמי לפסול על ידי כך את בניו מדין 

"יכיר", וראה בזה בהרחבה בעיונים סי' ע.

לה. שו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' קעח( ע"פ הסוגיא הנ"ל.

לו. ע"פ סוגית הגמ' ביבמות )מז ע"א(.

לז. הלכה זו תלויה במחלוקת הראשונים האם עיקר דין גרות בפני 

והמילה, ראה מש"כ  בי"ד היא רק בקבלת המצוות או גם בטבילה 

הש"ך )ס"ק ט( ועיונים סי' יז וסי' נה.

סי'  )סי' קיא(. הארכנו בדבריו בעיונים  ודעת  לח. שו"ת טוב טעם 
כב.

לט. אמרי בינה )עדות סי' ד(. ובטעם הדבר כתב שם, דכיון שאינו 
אדם  לכל  אסור  ממילא  אחרים,  לגבי  ולא  עצמו  לגבי  אלא  נאמן 

להטיף ממנו דם ברית, שהרי הטפה זו חבלה יש בה, והחובל בחבירו 

איסור  לבטל  בדבריו  נאמן  ואינו  להכותו",  יוסיף  ד"לא  בלאו  עובר 

זה.

מה  כי  לו,  מניחין  אנו  אין  בעצמו  לחבול  בא  אם  דאף  עוד,  והוסיף 

דלדידיה  שבממון  בדבר  דוקא  זהו  שלו  על  נאמן  שאדם  שמצינו 

קמפסיד, אבל גופו של אדם אינו בבעלותו ואינו נאמן עליו.

טעם נוסף י"ל בזה, ע"פ שיטת הסוברים שגוי שנימול בגיותו לשם 

ד(,  פרק  לעיל  )ראה  ברית  דם  להטיף  צריך  אינו  להתגייר  ובא  מצוה 

דלדבריהם י"ל, שאף שמילתו שהיתה בינו לבין עצמו אינה נחשבת 

כמילת גרות, מ"מ נעשתה היא לשם קדושת ישראל, ולא גרע דינה 

ממילת מצוה, וממילא פטור הוא מהטפה מעיקר הדין.

מ. שו"ת מהר"י אסאד )יו"ד סי' רמט(. עיי"ש דכתב דמאחר שמכוון 
מחמת  הדבר  שנעשה  אף  בחבירו  כחובל  חשיב  לא  מצוה  לשם 

אופנים נוספים בהם נאמן לגבי עצמו ולא לגבי אחרים

 בא ואמר מצרי ראשון אני – נאמן לפסול את עצמו ואינו נאמן לפסול את בניולה. יד.

  גר שבא והעיד על אשה שנתגיירה כדת ישראל, ולאחר מכן אמר על עצמו שנתגייר בינו לבין עצמו, טו.

אף שדינו כנכרי ונמצא שלדבריו פסול הוא לעדות, אין אנו מבטלים את דבריו הראשונים ופוסלים 

את גרותה של אשה זו שהעיד עליהלו.

בא ואמר שמקצת מהליך הגרות היה שלא בפני בית דין

  בא ואמר קבלתי מצוות בפני בית דין ולאחר מכן מלתי וטבלתי ביני לבין עצמי – יש אוסרים ויש טז.

מתיריםלז.

  אין יז. עלמא  לכולי  בפניהם,  שלא  שטבל  ואמר  שבא  אלא  דין  בית  בפני  נימול  שאם  שכתבלח  מי  יש 

פסול בגרותו.

אמר נתגיירתי ביני לבין עצמי ובא להתגייר

  אף שאמרו שאם בא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי נאמן, מכל מקום אם רצה להכנס עתה לקהל יח.

ישראל – די לו בטבילה לבד ואינו צריך הטפת דם בריתלט, ויש חולקיםמ.

ציונים וביאורים

נאמנות הגר על גיורו



הלכות  גריםאא

הספק, וכן הורה בשו"ת מנחת יצחק )ח"א סי' לו(.

מא. ראה עיונים סי' ע.

מב. ס' מעשי למלך. יעויי"ש שייסד דבריו על דברי הבית שמואל 
)אבהע"ז סי' ל ס"ק ט(, שדן גבי עדי קידושין שנתעורר להם ספק האם 

נחשב  האם  האשה,  ליד  הבעל  מיד  הטבעת  נתינת  את  היטב  ראו 

זה  במקרה  הקידושין  בטלו  שמא  או  קידושין,  כספק  עי"ז  הדבר 

בתורת ודאי.

בעלמא  מלתא  לברורי  אינם  הקידושין  עדי  דהנה  הספק,  ובאור 

חלות  שיהא  חז"ל  ע"פ  הדבר  נקבע  שכך  הם",  קיום  "עדי  אלא 

מעשה הקידושין מותנה בראיית העדים. וסבר הבית שמואל, דכל 

אין  הקידושין  מעשה  על  ודאי  בתורת  להעיד  יכולים  העדים  שאין 

בפני  שלא  הקידושין  נעשו  כאילו  הדבר  ונחשב  ממש,  בראייתם 

עדים ואין בהם תוקף. וממילא ה"ה הכא, כיון שנתעורר ספק לבית 

הדין האם עלתה לו טבילתו לשם גרות, נחשב הדבר כאילו טבל בינו 

לבין עצמו שלא בפני בית דין.

קידושין,  גבי  בזה  שמואל  הבית  על  חלקו  הפוסקים  מן  רבים  מיהו 

ובהג'  ט(,  )אות  שם  אחרון  בקונטרס  יהושע  הפני  בזה  מש"כ  עיין 

ע"א(,  )לא  ביבמות  וריטב"א  הרשב"א  בשם  שם  לשו"ע  הגרעק"א 

מאיר  הבית  בדברי  עוד  ועיין  נח(,  סי'  אבהע"ז  )קמא  ביהודה  ובנודע 

)אבהע"ז סי' ל וסי' קלט(.

הראשונים  דברי  ע"פ  שם,  בעיונים  הרחבה  בזה  מג. ראה 
והאחרונים בסוגיא דחזקת האם אי מהני לבת.

מד. בדרכי משה )יו"ד סי' ק"י( ציין למחלוקת הראשונים אי אמרינן 

ספק ספיקא לקולא כנגד חזקת איסור, דעת הרשב"א בתשובותיו 

עדיף(,  רובא  וחזקה  ורובא  רוב,  מדין  מהני  ספיקא  )דספק  להקל  תא(  )סי' 

ובבדק הבית לרא"ה )ב"ד ש"ד( ואיסור והיתר הארוך כתבו להחמיר. 

ס"ק  ס"ס  כללי  קי  סי'  )יו"ד  ש"ך  קעא(,  )סי'  הדשן  תרומת  מש"כ  וע"ע 

כז וכט(, ובפרמ"ג שם, פרי חדש )כללי ס"ס ס"ק טז(, שו"ת מהרשד"ם 

אלגאזי  מהרי"ט  קיב(,  )סי'  הגרשוני  עבודת  שו"ת  מה(,  סי'  )אבהע"ז 

נג,  סי'  יו"ד  )מהדו"ק  ביהודה  נודע  שו"ת  יא(,  )סי'  יו"ט  שמחת  בספרו 

פשוט  גט  קנח(,  סו"ס  ומהדו"ק  כה,  )סו"ס  רעק"א  שו"ת  ו(,  סי'  ותנינא 

שב  איש(,  באשת  אפי'  שהקל  עיי"ש  יג,  ס"ק  קכט  )סי'  חביב  למהר"ם 

שמעתתא )ש"א פי"ח( ובהגהות אמרי ברוך שם.

מיהו בט"ז שם האריך להוכיח דכו"ע מודו שאין להקל בס"ס כנגד 

חזקת איסור, וגם הרשב"א לא הקל אלא באופן דאיתחזק איסורא 

היתר,  בחתיכות  החתיכה  שנתערבה  וכגון  היתרא,  נמי  ואיתחזק 

הוחזק  כאשר  אבל  בהיתר,  לן  מוחזק  באיסור  לן  שמוחזק  שכשם 

והבשר  כהלכה  נשחטה  אם  ספק  שיש  וכגון  לחוד,  לאיסור  הדבר 

)קו"א  יהושע  בפני  וע"ע  להחמיר,  שיש  מודה  הרשב"א  גם  לפנינו, 

סי' מו( שהאריך לקיים דבריו. )וע"ע בס' גינת ורדים לפרמ"ג סי' ח, 

לקולא  ס"ס  דין  הרמב"ם  דלדעת  ע"א,  ט  כתובות  הש"ס  ובגליוני 

הוא משום דספקא דרבנן לקולא, ויהיה הדבר תלוי במה שדנו להלן 

אי אמרינן ספיקא דרבנן לקולא במקום חזקה(.

פי"ט(,  )ש"א  יושר  שערי  בס'  כתב  בזה  המקילים  בדעת  נוסף  טעם 

הוא  בס"ס  דמקילינן  דהא  דנקטי,  ע"א(  )ט  בכתובות  התוס'  עפ"ד 

מן  אחד  כאשר  אבל  השקול,  ספק  הן  הספקות  שני  כאשר  דוקא 

אחר  ספק  בהצטרפות  אפי'  לא אמרינן להקל  אינו שקול  הספקות 

השקול.

דין ספק גרות

  דין יט. לבית  שנסתפק  או  חסר  המקוה  נמצא  שטבל  שאחר  וכגון  גרותו,  בחלות  ספק  שנתעורר  גר 

ויש  היהמא.  שנכרי  הראשונה  בחזקתו  להעמידו  המצוות – יש  בקבלת  שלימה  דעתו  היתה  אם 

שהחמירומב בדינו יותר, ולדעתם נכרי הוא בתורת ודאי בלא כל ספק, וא"צ בזה לחזקתו הראשונה, שכל 

שיש ספק לבי"ד האם יש תוקף למעשה הנעשה בפניהם, נחשב הדבר כאילו לא היו באותו מעמד, וגרות 

שאינה נעשית בפני בית דין אינה כלום.

  גיורת שנתעורר ספק בגרותה ונולד לה בן, נחלקו הפוסקים מה יהא בדינו – יש אומרים שאף הוא כ.

בכלל הספק, וחזקת האם מכריעה שאף הוא נחשב כנכרי, ויש חולקיםמג.

  כאשר יש ספק ספקא לומר שלא נתגייר כהלכה, וכגון שיש ספק בדבר כשרותו של המקוה, וספק כא.

נוסף אימתי נוצר חשש זה, נחלקו הדעות האם יש להקל בזה לגבי גרמד.

ציונים וביאורים

פרק עשירי



אאכ הלכות  גרים�

ובפנ"י שם הקשה, לסברת הרשב"א דספק ספיקא מטעם רוב, מפני 

הספקות  מן  כשאחד  הרי  שקולים,  הספקות  שני  שיהיו  צריך  מה 

הוי  כבר  קלוש  ספק  בהצטרפות  וממילא  ופלגא,  פלגא  הוי  שקול 

רוב.

ומחמת קושיא זו כתב בשערי יושר שם, דמאי דמקילינן בס"ס אינו 

מטעם רוב, אלא כך הוא באורם של דברים: אף שכלל הוא בידינו 

דספיקא דאורייתא לחומרא, כל שמסופק לנו האם יש בדבר ספק 

ולא ספק  ברור  איסור – אין להחמיר, דלא אסרה תורה אלא ספק 

מן  לקולא  דאורייתא  דספקא  ראשונים  מקצת  דנקטו  מה  )וכעין  ספיקא 

שני  אא"כ  ספיקא  בספק  להקל  שאין  אמרו  זה  כלל  ולגבי  התורה(. 

הספקות שקולים הם.

דהחזקת  דכיון  דלעיל,  המקילים  סברת  את  שם  בשער"י  פי'  עפ"ז 

מחייבת  רק  אלא  הספק,  גוף  את  מכריעה  אינה  דמעיקרא  איסור 

)עיין שו"ת הגרעק"א סי' קלו,  לנהוג בדבר כפי שהיה ידוע לן מתחילה 

ושו"ת חמדת שלמה יו"ד סי כה(, ממילא הספק במקומו עומד, ובמקום 

ספק כעין זה לא אסרה תורה.

ונפק"מ בכל זה לנידון דידן, דהגר בחזקת נכרי עומד, וממילא במקום 

דהוי ס"ס אם נתגייר כהלכה יהא הדבר תלוי במחלוקת זו.

)שפתי  ובפרמ"ג  שהחמיר,  בט"ז  עיי"ש  בדבר,  ספקות  ג'  יש  כאשר 

)תנינא  ביהודה  בנודע  בפשיטות  נקט  וכן  להתיר,  כתב  שם(  דעת 

אבהע"ז סי' קנו(.

הט"ז  גם  דהנה  בדבר,  טעם  שנתן  שם  ביהודה  נודע  בשו"ת  וע"ע 

החזקה  כח  משום  הכי  נקיט  לא  סבר  ספקות  ג'  לענין  שהחמיר 

לידי  הדבר  יבוא  שלא  היא  חכמים  תקנת  אלא  לאיסור,  המורה 

מכשול שיתירו גם בשתי ספקות לבד, וממילא כיון דבשני ספקות 

גופא רבים מן הפוסקים נקטו להקל וכדלעיל, אין לחוש לכך, וכ"כ 

בשו"ת שם אריה )יו"ד סי' מז(.

עוד יש לידע, דבמקום דהוי ספקא דדינא או דהדבר תלוי בפלוגתא 

בשו"ת  כ"כ  דמעיקרא,  חזקה  בתר  אזלינן  לא  לכו"ע  דרבוותא, 

רעק"א )סי' לז(, שו"ת נודע ביהודה )תנינא יו"ד סי' קפח(, ופרמ"ג )יו"ד 

סי' קי ש"ד ס"ק כח(.

דרבנן  בספקא  אזלינן  דלא  כתב,  לא(  ס"ק  ס"ס  )כללי  מה. בש"ך 
לקולא במקום חזקת איסור, וע"ע מש"כ באגודת אזוב )יו"ד סי' לז(, 

ושער המלך )הל' מקואות סי' א(.

מיהו בפרי חדש )שם( ובנודע ביהודה )קמא יו"ד סי' סה( כתבו לחלק 

בזה, בין דינים שעיקרם דאורייתא לדינים שעיקרם דרבנן, ולשיטתם, 

כל ספק שעיקרו בדרבנן מקילינן ביה גם כנגד חזקת איסור, עיי"ש 

שהאריכו להוכיח מסוגיות הש"ס ורבותינו הראשונים.

בפלוגתת  תלוי  דהדבר  לומר,  צידד  ל(  סי'  )או"ח  סופר  כתב  בשו"ת 

הראשונים אי ספיקא דאורייתא לחומרא מן התורה או מדרבנן, דאי 

מדרבנן, י"ל דלא הקילו חכמים בספקא דרבנן יותר ממה שהקילה 

תורה בספיקא דאורייתא – במקום דלא איתחזק לאיסורא, אבל אי 

בספיקא  חכמים  כשהקילו  התורה,  מן  לחומרא  דאורייתא  ספיקא 

דרבנן הותר הדבר לגמרי. 

  כמו כן, גר זה שהוטל ספק בגרותו, נחלקו הפוסקים האם לענין דינים דרבנן יש להקל עליו לדונו כב.

כישראלמה. 

ציונים וביאורים

נאמנות הגר על גיורו









אא� הלכות  גרים�

א. רמב"ם הל' איסורי ביאה )פי"ג הל' ו(, ובהל' קרבן פסח )פ"ו הל' ז(.

)יו"ד סי' שנא(. וטעמם בזה,  נזר  )סי' צא(, ובאבני  ב. שו"ת בנין ציון 
דכיון שנצטוו ישראל על שביתת השבת בהיותם במרה והיה זה אחר 

שנימולו ביציאתם ממצרים, קודם שטבלו למעמד הר סיני, כך הוא 

גם לדורות, דגר שמל ולא טבל מחוייב בשביתת השבת כישראל אף 

שטרם טבל, וראה עוד באמרי אמת )פרשת משפטים(.

ג. ראה עיונים סי' לב.

)מח ע"ב(. וטעמם בזה, שע"י שקיבל עליו  ד. תוס' ישנים ביבמות 
מדברי  נראה  כדבריהם  במקצת.  ישראל  לקהל  נכנס  מצוות  עול 

לשם  דמילתו  הכא  "שאני  וז"ל:  דכתב  בחידושיו  שם  הרשב"א 

יהדות, ואע"פ שלא נגמר גרותו, מ"מ כבר התחיל ונכנס קצת בדת 

יהודית שאינו צריך רק טבילה".

ועיין עוד שו"ת בנין ציון )סי' צא וסי' קכו(, ובשומר ציון הנאמן )גליון 

שנימול  בגר  תרח(,  )בשנת  בירושלים  שהיה  מעשה  בדבר  קמו(,  קמד 

ביום שישי ולא הספיק לטבול עד שבת, והורה לו הגאון רבי אשר 

פרק אחד עשר
גר שמל ולא טבל 

"המל ולא טבל כאילו לא מל" )יבמות מו ע"א(. והיינו, דכיון שהליך הגירות מורכב ממילה וטבילה, כל שנחסר אחד מפרטי 

הגירות דינו כנכרי לכל דבר. ומכל מקום כתב הרשב"א )יבמות שם עא ע"א(: "וקסבר אינו גר עד שימול ויטבול. קשיא לי, א"כ 

היינו גוי, ואע"פ שמל הרי הוא כערל – דהוי ליה כערבי מהול, וליתא, דשאני הכא דמילתו לשם יהדות, ואע"פ שלא נגמר 

גירותו מ"מ כבר התחיל ונכנס קצת בדת יהודית שאינו צריך אלא טבילה". ומבואר מדבריו, שאף שגרותו אינה נשלמת 

יובאו הדברים  ע"ב(  )שם מח  ישנים  וכן מוכח מדברי התוס'  יהודית,  נכנס קצת בדת  כבר  עד שיטבול, מ"מ אחר שנימול 

להלן.

)ח"ג סי' תתקיז(, שהמילה מוציאתו מטומאת עכו"ם שעליו, והטבילה מכניסתו לקהל  כעין זאת כתב הרדב"ז בתשובותיו 

ישראל. והוסיף עוד, שגם עצם קבלתו את המצוות אף שלא די בה כדי להחיל עליו קדושת ישראל, מ"מ מעלה יתירה יש 

בה, שמגלה דעתו שחפץ להסתופף תחת צל השכינה ומתעלה ע"י כך יותר משאר נכרים. הנה גם מדבריו למדנו שהגירות 

מתחלת מיד בשעה שנימול, אלא שאינה נשלמת עד שיטבול.

נפק"מ רבות מצינו בדברי הפוסקים בהלכה זו, יתבארו הדברים בסמוך. ]ואין דברינו אמורים במי שנימול בגיותו, ואפי' 

לשם מצוה, שכן מילה זו אינה עולה לו לשם גרות. וגם למצדדים להקל בזה באופנים מסוימים )ראה לעיל פרק ד(, מכל מקום 

כיון שלא נימול לשם גרות לא התחיל הליך הגרות, ופשיטא שאינו נכנס ע"י כך במקצת לדת יהודית[.

דין גר שמל ולא טבל

  גר שמל ולא טבל או טבל ולא מל, אינו גר עד שימול ויטבולא, לפיכך, אף שנימול לשם גרות פטור א.

הוא מכל מצוות התורה.

  יש שכתבוב, כי אף שגר שמל ולא טבל פטור מכל מצוות התורה, מכל מקום חייב הוא בשביתה ביום ב.

השבת, ולא נתקבלו דבריהםג.

כגוי  זה  לענין  נחשב  אינו  ביום השבת, מכל מקום  הוא מלשבות  כי אף שפטור  יש שהורו,  ומכל מקום 

ויש שהחמירו  לגמרי, ומותר בשביתתה מיד כשמקבל עליו להתגייר כהלכה אף אם טרם מל או טבלד, 

גם בזה. לפיכך, כדי לצאת מידי ספק, גר שנימול קודם השבת יש לו למהר ולטבול קודם כניסת השבת 

)אם כבר נתרפאת מכתו(, ואין לו לדחות הטבילה בחינם.

ציונים וביאורים

גר שמל ולא טבל 



הלכות  גריםאא�

לעמיל לעווי )ממלא מקום הגר"ש סלנט כראב"ד עדת האשכנזים בירושלים, 

ואחיו של הגר"נ משאדיק(, שאסור הוא לשמור את השבת, דדינו כגוי 

עד הטבילה, ורבו עליו גדולי דורו וביניהם רבה של ירושלים הגר"ש 

סלנט, שהתירו זאת מחמת דברי התוס' ישנים הנ"ל וראיות נוספות 

)הובאו הדברים בס' דברי יוסף לרבי יוסף שווארץ(.

הכ"א(,  פ"א  רבה  )דברים  המדרש  בדברי  מצינו  אלו  לדבריהם  מקור 

יוסי  רבי  החילותי" – אמר  ראה  משה  אל  ה'  "ויאמר  שם:  דאיתא 

ברבי חנינא: גוי ששמר את השבת עד שלא קיבל עליו את המילה 

חייב מיתה. ומשמע דעיקר הקפידא היא על שלא בא בברית, אבל 

אם נימול לשם יהדות, אף שלא בא לכלל ישראל לגמרי, אינו בכלל 

שנא(,  סי'  )יו"ד  נזר  אבני  בשו"ת  המדרש  מדברי  למד  כן  זה,  איסור 

הגרי"ש  של  ומאמרו  מא(,  )סי'  צבי  ארץ  בשו"ת  בזה  מש"כ  וע"ע 

אלישיב בקובץ בית הלל )חלק כ עמ' מב(.

ויעויין שם באבני נזר שכתב עוד, שאף שמדברי הראשונים משמע 

שגר שמל ולא טבל דינו כנכרי לכל דבר ואסור לשבות ביום השבת, 

היפך  המורים  המדרש  דברי  את  רואים  היו  שאילו  נראה  מ"מ 

מהר"ם  בשו"ת  עוד  בזה  ועיין  מדבריהם.  בהם  חוזרים  היו  הדברים 

שיק )או"ח סי' קמה(, חמדת ישראל )נר מצוה אות נח(, ודובב מישרים 

ז(. משמיה דמהרי"ל דיסקין הובא, שהורה לגר שמל ולא טבל  )סי' 

לחלל שבת לצורך הצלת חולה שיש בו סכנה.

במקור הלכה זו דגוי ששבת חייב מיתה, עיין סוגית הגמ' בסנהדרין 

פאר  הרמב"ם  בתשובת  )וע"ע  ט(,  הל'  פ"י  מלכים  )הל'  וברמב"ם  ע"ב(,  )נח 

הדור שחייב מיתה בידי שמים(.

ה. נידון זה תלוי בשורשה של חובת השביתה ביו"ט, האם אף בה 
נצטוו ישראל כבר קודם מתן תורה או לא. ולכאורה שאלה זו נתונה 

במחלוקת האחרונים: הפני משה בבאורו לירושלמי בביצה )פ"א ה"ג( 

שלפני  כ"עשה  נחשבת  ביו"ט  השביתה  שחובת  פשוט  כדבר  נקט 

הדיבור", ולדבריו גם גר זה שמל ולא טבל מחוייב לשבות ביום טוב, 

)סי'  הריב"ש  בשו"ת  זאת,  לעומת  בשבת.  בשביתה  שמחוייב  וכמו 

צו( נקט להדיא שלא נצטוו ישראל על השביתה ביום טוב עד לאחר 

ויש לדון מה  זה.  שהוקם המשכן, וממילא חלוק דינו משבת לענין 

תיקנו  דאורייתא  כעין  האם  דרבנן,  דהוי  שני  יו"ט  לענין  דינו  יהא 

ושווה הוא בדינו ליו"ט הראשון לכל מילי, או לא.

ו. נחלקו הראשונים, בגר שמל ולא טבל האם מגעו אוסר את היין 

)יו"ד סי' קכד( כתב בשם הרשב"א שמגעו אסור,  יין נסך. בטור  כדין 

ה(  סי'  )שם  וברא"ש  מפקידין(  ד"ה  ע"ב  )סד  זרה  בעבודה  התוס'  ואילו 

כתבו להקל.

בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' תתקיז( כתב לחלק לענין זה בין גר תושב לגר 

שמל ולא טבל, ונקט, דאף שמגעו של גר תושב אוסר את היין, בגר 

שמל ולא טבל יש להקל.

שכל  מעשים  משני  מורכב  הגרות  שהליך  פירש,  הדבר  ובטעם 

אחד מהם פועל את פעולתו – המילה שנימול לשם גרות מוציאתו 

מטומאת עכו"ם, ואילו הטבילה מכניסתו לקדושת ישראל. ונמצא 

לפי זה, דאף שבמילה לבד טרם נתקדש בקדושת ישראל, מ"מ כבר 

פקע מיניה טומאת עכו"ם שהיתה שורה עליו, וכיון שכך יש להקל 

ולומר שמגעו אינו אוסר את היין.

דכתב,  ע"א,  עא  ביבמות  הרשב"א  הקדימו  כבר  זו  הגדרה  ]בעיקר 

יהודית  לדת  נכנס  כבר  שיטבול,  עד  גרותו  נגמרה  שלא  דאע"פ 

במקצת, שאינו צריך אלא טבילה, וכן איתא במשנת רבי אליעזר )לה 

ז(: דמילה הוי "אתחלתא דגרות"[.

כמו כן יש לדון עפ"ז, בגר שמל ולא טבל ועשה כלי ומכרו לישראל, 

האם כלי זה צריך טבילה, דלכאורה כיון שכבר פקעה הימנו טומאת 

העכו"ם י"ל שאינו צריך לטבול כלי זה. )ביסודה של מחלוקת זו בגדרו 

סי'  בעיונים  בהרחבה  ראה  במקצת  כישראל  חשיב  אי  טבל  ולא  שמל  גר  של 

לב(.

ולענין הלכה בזה נחלקו הדעות, בשו"ע )יו"ד סי' קכד סעי' ב( כתב: "גר 

תושב דהיינו שקיבל עליו ז' מצוות, וכן גר שמל ולא טבל מגען אוסר 

בשתיה". וברמ"א שם הוסיף: "וכל זמן שלא טבל כראוי מיקרי שלא 

טבל, ויש מקילין אפי' במגע גר תושב", עכ"ד. וכתב הש"ך שם )ס"ק 

ד(, דלדעת אותם המקילים במגע גר תושב גם בגר שמל ולא טבל יש 

להקל. נמצא, דהשו"ע פסק בזה כדעת הרשב"א, ואילו הרמ"א ציין 

לדברי התוס' והרא"ש שהקלו בזה.

בשבת,  שביתה  איסור  גבי  הנ"ל  בנידון  תליא  זה  נידון  ולכאורה 

דלהצד דע"י מילתו נחשב שכבר בא לכלל ישראל במקצת אפשר 

שאין מגעו ביין אוסר, וראה מש"כ בזה בשו"ת דובב מישרים )ח"א 

)יו"ד  נתן  להורות  ובשו"ת  יד(.  סי'  )ח"ב  סי' קלו(, שו"ת משנה הלכות 

סי' לז, לח(.

והנה, לענין יין מפוסטר נחלקו אחרוני זמנינו האם דינו כיין מבושל 

  חובת השביתה ג. גם  יש להסתפק האם  על שביתת השבת,  ולא טבל מצווה  לדעת הסובר שגר שמל 

ביום טוב בכללה, לפיכך, כדי לצאת מן הספק יש לו להדר ולטבול לשם גרות קודם כניסת יום טוב.

שהורוו  שיש  נסך,  יין  כדין  בשתיה  היין  את  הוא  פוסל  האם  ביין  מגעו  לענין  מצינו  דומה   מחלוקת  ד.

ציונים וביאורים

פרק אחד עשר
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שאינו נעשה יין נסך במגעו, בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' כה( כתב 

להחמיר, ובשו"ת מנחת יצחק )ח"ז סי' סא( כתב להקל, לפיכך, לגבי 

אינו  כלל  ספיקא – שמא  ספק  דהוי  טפי  בזה  להקל  יש  דידן  נידון 

אוסר יין במגעו, וגם אם יש בכך איסור, אפשר שיין מפוסטר נחשב 

כמבושל לענין זה.

ז. ר"ן שם.

ח. בשו"ת אמרי יושר )ח"ב סי' קל( כתב לחלק בזה, בין אם נסתכן 
אם  דאף  אחר,  חולי  בשבת  לו  בא  אם  לבין  עצמה,  המילה  מחמת 

אם  מ"מ  השבת,  את  עבורו  לחלל  אין  אחר  חולי  שמחמת  נאמר 

עיי"ש  הצלתו,  לצורך  השבת  את  לחלל  יש  המילה  מחמת  נסתכן 

מילתא בטעמא.

וע"ע מש"כ  כא(.  סי'  )ח"ב  עפ"ד התשב"ץ  יח(  רסו ס"ק  )סי'  ט. ש"ך 
ובטעמו  )שם(.  יושר  אמרי  ובשו"ת  ח(,  סי'  )תנינא  יואב  בחלקת  בזה 

)פה ע"א(: "מנין לפיקוח  של דבר כתבו שם ע"פ סוגית הגמ' ביומא 

נפש שדוחה את השבת. נענה רבי ישמעאל ואמר וכו', רבי שמעון 

תורה:  השבת' – אמרה  את  ישראל  בני  'ושמרו  אומר:  מנסיא  בן 

חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. א"ר יהודה אמר 

שמואל, אי הויא התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו – 'וחי בהם' 

ולא שימות בהם. אמר רבא: לכולהו אית להו פירכא לבר משמואל 

דלית ליה פירכא". עכ"ל הגמ'.

"וחי בהם", דהלכה  בכלל  אינו  ולא טבל  זה שמל  והיינו, דאף שגר 

זו לישראל נאמרה ולא לנכרי, מ"מ שייך הוא בכלל טעמו של רבי 

שבתות  שישמור  כדי  אחת  שבת  עליו  מנסיא – "חלל  בן  שמעון 

הרבה", וראה בהרחבה בעיונים סי' לג.

י. שו"ת מחזה אברהם )או"ח סי' נד(. וטעמו, דלא סמכינן על טעמו 
עוד  ועיי"ש  דאורייתא.  דינא  לבטל  לבד  מנסיא  בן  שמעון  רבי  של 

לחללה  מותר  יהיה  אז  או  גרות,  לשם  בשבת  להטבילו  עצה  שנתן 

לצורך הצלת נפשו. דאף שלכתחילה אין מטבילין גר בשבת במקרה 

זה שהצלת נפשות יש בדבר יש להקל.

יא. שו"ת חתם סופר )יו"ד סי' קלא וחו"מ סי' קצד(, שו"ת דברי חיים 
)ח"ב או"ח סי' כה(, ובתפארת ישראל על המשניות )עבודה זרה פ"ב אות 

יותר  שהחמיר  נראה  ח(  ס"ק  של  )סי'  המשנ"ב  שמדברי  אף  והנה  ו(. 

ולא  שמל  דבגר  נראה  דרבנן,  במלאכות  אלא  ברופא  גם  הקל  ולא 

לסמוך  יש  ודאי  כישראל,  בזה  שדינו  רבים  סברו  הכי  דבלאו  טבל 

על כל הנהו אחרונים לכל הפחות לענין רופא שמצטרף לזה חשש 

איבה. אכן, בנכרי הבא להתגייר בדרך כלל לא שייך חשש זה, שכן 

התורה,  לרצון  רצונו  ומכניע  אלו,  בהלכות  ומכיר  יודע  עצמו  הגר 

יוודע הדבר לאחרים והכל  יבוא הדבר לידי כך אם  אלא שלעיתים 

לפי הענין.

הרשב"א  עפ"ד  בזה,  וטעמו  ז(.  סי'  )ח"א  מישרים  דובב  יב. שו"ת 
)יבמות מה ע"ב( בשם בה"ג, שהסיבה לכך שקידושי נכרי אינם תקפים 

היא משום שהנכרי אינו "בר הוויה", וסבר, שטעמה של הלכה זו הוא 

משום שהנכרים "בשר חמורים בשרם", וכמש"כ התוס' בכתובות )ג 

ע"ב( גבי נכרי הבא על בת ישראל שאינו אוסרה על בעלה מטעם זה, 

אבל זה שבא לכלל ישראל במקצת אינו בכלל זה.

בפרק  דאמרינן  להא  טבל  ולא  שמל  זה  גר  שדימה  עוד  ועיי"ש 

)גיטין פה ע"א( גבי קטן, דכיון שיבוא לכלל "הויה" לכשיגדיל  הנזקין 

נחשב הוא כבר בקטנותו "בר הויה", וה"ה בגר שמל ולא טבל, כיון 

וודאי  לחינם  המילה  צער  עליו  יקבל  שלא  הוא  דמוכח  דאומדנא 

קידושין  גם  כך  ומשום  הויה,  לכלל  בא  שכבר  הדבר  נחשב  יטבול 

שיעשה קודם טבילתו יש להם תוקף.

יג. שו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' קעח( ע"פ דברי הרדב"ז בתשובותיו 
)סי' תתקיז(, דכתב וז"ל: "ולענין להצטרף לכל דבר שבקדושה ולענין 

שמגעו פוסל, ויש שהקלו בזה, ויש שהחמירו לאוסרו אפי' בהנאהז.

  לצורך ה. השבת  את  מחללין  האם  טבל,  ולא  שמל  גר  של  בגדרו  זו  במחלוקת  יש  נוספת  מינה  נפקא 

לענין  רק  בזה  שהקלו  ויש  הערהט,  ראה  הדבר  ובטעם  הכי  בלאו  בזה  שהקלו  יש  אמנם  הצלתוח. 

אמירה לנכריי. אכן, רופא ישראל בזמן הזה שמצויים אנו בין האומות ודאי מותר לחלל את השבת לצורך 

זה, כיון שאם ימנע מכך יגרום הדבר לאיבהיא.

  גר שמל ולא טבל, וקידש לו אשה בת ישראל – יש אומריםיב שקידושיו תופסין בה וצריכה הימנו גט, ו.

ויש חולקיםיג.

ציונים וביאורים

גר שמל ולא טבל 
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דבר,  לשום  כישראל  שאינו  ברור  הדבר  לקידושיו,  חיישינן  אי 

דקיי"ל מל ולא טבל כאילו לא מל, אלא שיצא מכלל עכו"ם שמצוה 

להחיותו וכו'", עכ"ד.

הנה להדיא מדבריו שקודם שטבל אין קידושיו קידושין. וראה שם 

עוד שהאריך בראיות שלא כדברי הדובב מישרים בזה, וראה מש"כ 

בזה בשו"ת חבלים בנעימים )ח"ג סי' נד(, ובשו"ת משנה הלכות )ח"ב 

סי' יד(.

ומ"מ נראה, שאם אמר הרי את מקודשת לי אחר שאטבול קידושיו 

תופסים בה, שהרי מה שאינו יכול לקדש אשה לאחר שיתגייר הוא 

סב  )קידושין  רבנן  ליה  דמיזדקקי  יימר  דמי  "בידו",  הוי  דלא  משום 

ע"ב(, וא"כ כאן שכבר נימול ע"י בי"ד מועילה טבילתו שלא בפניהם 

)עיין לעיל פרק ג(, ובידו לטבול לכשירצה.

יד. שו"ת דובב מישרים )שם(. וטעמו בזה הוא, דאף דאמרינן מל 
ולא טבל כאילו לא מל מ"מ נעשה ישראל במקצת, וכיון שכן, אינו 

בכלל מה שאמרו גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, דשאני 

זה  משא"כ  אחריו,  מתייחס  ואינו  לזרעיה  אפקריה  דרחמנא  גוי 

שכבר נימול לשם קדושת ישראל ופקע מיניה תורת נכרי במקצת, 

ומ"מ כיון שדינו כגוי גם בנו המתייחס אחריו אינו בא בקהל ישראל 

עד שיתגייר כהלכה.

טו. פרי מגדים )הל' שחיטה סי' ב שפתי דעת ס"ק ד(. מיהו אכתי פש 
ונראה  מדרבנן.  או  מדאורייתא  פסולה  שחיטתו  האם  לברורי  גבן 

שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים. דיעויין שם בט"ז )ס"ק ב( שציין 

זו  למקורו של איסור האכילה משחיטת עכו"ם, דלהרמב"ם הלכה 

נלמדת מדכתיב "וקרא לך ואכלת מזבחו", ואילו להרא"ש )חולין פ"א 

סי' ה( מקורה של הלכה זו הוא מדכתיב "'וזבחת ואכלת אותו' – מי 

"בר  שאינו  דנכרי  בא  וללמדנו  מזיבחו",  אכול  זביחה  בר  שהוא 

זביחה" ששחט בהמה אין היא מותרת לאכילה בשחיטתו.

גר  משחיטת  אכילה  לענין  בינייהו,  איכא  דנפק"מ  הט"ז,  וכתב 

דלהרמב"ם  בא,  לא  ישראל  ולכלל  יצא  עכו"ם  שמכלל  תושב, 

תושב  גר  עכו"ם – שחיטת  בשחיטת  רק  נאמרה  הילפותא  שכל 

פסולה,  שחיטתו  זביחה  בר  שאינו  דכל  להרא"ש  ואילו  כשרה, 

ע"כ  מזבחו.  לאכול  אין  נבילה  באכילת  מותר  תושב  שגר  כיון 

הט"ז. דברי 

ולא  שמל  גר  שחיטת  לענין  בזה  דנפק"מ  דה"ה  י"ל,  אלו  ולדבריו 

שחיטתו  עכו"ם  מכלל  יצא  שכבר  כיון  הרמב"ם,  דלשיטת  טבל, 

זביחה  בר  שאינו  כיון  הרא"ש  לשיטת  ואילו  מדרבנן,  רק  אסורה 

וראה  א(.  ס"ק  שם  חדשה  בשמלה  )וכ"כ  תורה  דבר  פסולה  שחיטתו 

מש"כ בעיונים סי' י.

טז. כ"כ בס' עקרי הד"ט )יו"ד סי' לה ס"ק מ( ובשו"ת מנחת אלעזר 
המילה  ביסורי  נפשו  מסר  שכבר  דכיון  טעמו,  עיי"ש  ח(,  סי'  )ח"ג 

במקצת,  עכו"ם  שם  מיניה  פקע  וכבר  ישראל,  בקדושת  להתקדש 

אין לנו להתאכזר אליו לקוברו בקברי העכו"ם. )וע"ע שהאריך שם 

הרבה, דישראל שנולד לו בן מן הנכרית אף שמלו לשם גרות, כיון 

שמעשיו מוכיחים שאין דעתו לחנכו כישראל ועשה זאת בכדי שלא 

ואין  כגוי לכל דבר,  זה  בן  דינו של  יוקיעו אחיו את מעשיו הרעים, 

למנוע  בדבר,  יש  וסייג  גדר  שגם  עוד  והוסיף  בקברותינו,  לקוברו 

מאותם המתבוללים להיות חלק מקהל ה'(.

יז. אגרות משה )יו"ד ח"ב סי' קמט(.

יח. אגרות משה שם. ועיי"ש בדבריו שציין לגליון מהרש"א ע"ד 
ח'  לישראל  עכו"ם  קברי  בין  להרחיק  שהצריך  רסב(,  סי'  )יו"ד  שו"ע 

זו  שסביבו(  אמות  ד'  כל  תופס  )המת  הקבר  תפוסות  יגעו  שלא  אמות, 

בזו, מיהו כתב, דבגר שכבר מל לשם גרות יש להקל שדי בריחוק ד' 

אמות מעיקר הקבר, ואפשר דמהני גם לשיטת הגליון מהרש"א.

 כמו כן יש שכתביד, שגר שמל ולא טבל הבא על בת ישראל בנו נכרי לכל דבר ואסור לישא בת ישראל. ז.

 גר שמל ולא טבל שחיטתו פסולהטו. ח.

  גר שנימול לשם גרות ומת טרם שהיה סיפק בידו לטבול, יש שהתירו לקוברו בקבר ישראלטז, ויש ט.

חולקיםיז.

  אמנם לענין שיעור ההרחקה בין קברו לקברות ישראל, יש מקום להקל בהרחקת ד' אמות, או העמדת י.

מחיצה בגובה עשרה טפחיםיח.

ציונים וביאורים

פרק אחד עשר



אא� הלכות  גרים�

יט. ס' מקרא מפורש )פ' מטות לא יט(.

בני  מצוות  ז'  המקיים  דגוי  כתב,  מטות(  )פ'  יהונתן  תפארת  כ. בס' 
נח מטמא באוהל ככל ישראל, ולדבריו ק"ו הוא בגר זה שכבר נימול 

לשם יהדות.

כא. קידושין )מא ע"ב(.

הגמ'  דברי  ע"פ  וטעמו,  קטז(.  סי'  )או"ח  סופר  חתם  כב. שו"ת 
זה  וגר  בקידושין שם: "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית", 

ואף אם נאמר ש"בן  יהדות חשיב אף הוא כ"בן ברית".  שמל לשם 

בתורת  שישנו  אלא  בשר"  ל"מילת  הכוונה  אין  שם  האמור  ברית" 

"ישראל", מ"מ כיון ששווה לישראל בדבר מה חשיב כבן ברית.

מיהו יש להסתפק לאידך גיסא, האם גר זה נעשה שליח לגוי, דאף 

דנקטינן דגוי לגוי נעשה שליח, אפשר דאחר שכבר בא לכלל ישראל 

במקצת אינו נעשה שליח לגוי חבירו.

כג. שו"ת צפנת פענח )דף מג(.

ישראל  שבני  נתבאר  שם  ע"א(  )פו  בשבת  הגמ'  סוגית  כד. ע"פ 
נצטוו לפרוש מן האשה ג' ימים קודם מתן תורה בכדי שלא יטמאו 

בשכבת זרע. והדברים צ"ב, שהרי הלכה פסוקה היא ששכבת זרע 

)הל' שאר אבות הטומאה פ"ה  )כמבואר ברמב"ם  נכרי אינה מטמאת  של 

הל' יז(, וא"כ כיון שטבלו לשם גרות רק ביום מתן תורה עצמו, נמצא 

וע"כ,  מטמאת.  זרעם  שכבת  שאין  נח  כבני  דינם  היה  לכן  שקודם 

שאחר הטבילה נעשו ישראל למפרע מעת המילה.

כה. הל' שאר אבות הטומאה )פ"ה הל' יח(.

ממנו  ויצאה  וטבל  וירד  ונתגייר  שהרגיש  "גוי  שם:  כו. שכתב 
ומוכח  טמא".  ספק  זה  הרי  שטבל,  אחר  בה  שהרגיש  זרע  שכבת 

נימול קודם לכן לשם  שאם יצאה הימנו קודם הטבילה, אף שכבר 

ישראל  נעשה  שאינו  מוכח  וע"כ  מטמאתו,  זרעו  שכבת  אין  גרות, 

בשבת  הר"ן  מדברי  נראה  וכן  שנתבאר,  וכמו  המילה  מזמן  למפרע 

שם.

יש להוכיח שלא כדברי  )פ"ד ה"ה(  מיהו, מדברי הירושלמי בערובין 

הצפנת פענח, שם איתא: "גר שטבל לאחר שהאיר המזרח, מאחר 

יכול  והיינו, דכיון שהיה  וכו'".  שאילו היה ער היה קונה לו שביתה 

לטבול מאתמול והיה דינו כישראל, אין חסרון בכך שטבל בעיצומה 

ודברים  רוח.  לכל  אמה  אלפיים  לו  ויש  שביתה  לו  וקנה  שבת,  של 

נורי דהתם, דסבר שאין חילוק  יוחנן בן  אלו מיוסדים על דברי רבי 

השמשות  בין  בזמן  ער  היה  אם  בין  בשבת  השביתה  קביעת  לענין 

היתה  ולא  שעה  באותה  ישן  שהיה  או  שם,  לשבות  כוונתו  והיתה 

כוונתו לכלום. וטעמו בזה, דאין צריך לקנות השביתה בפועל בדעת 

גמורה, אלא די בכך שנמצא במקום באותה שעה, וסבר הירושלמי, 

דכיון שא"צ בזה לכוונתו והחלטתו אין חסרון בכך שהיה נכרי בעת 

בין השמשות.

ליה שע"י  צריך להכי, דתיפוק  ולכאורה, לשיטת הצפנת פענח לא 

טבילתו שטבל בשבת נעשה ישראל למפרע מזמן המילה, וממילא 

נתברר  שהרי  לו,  מועילה  השמשות  בין  ששבת  דשביתה  פשיטא 

עתה שהיה ישראל באותה שעה.

משם  יש  ראיה  גם  אלא  פירכא  מכך  שאין  מיבעיא  דלא  ונראה, 

שהיה  מי  בין  יש  דמיון  מה  קשיא  דלכאורה  פענח,  הצפנת  לדברי 

ישן בכניסת השבת לגר שנתגייר בשבת, הרי ישראל שהיה ישן בעת 

כניסת השבת אינו מופקע מענין השביתה אלא שמאחר שישן לא 

כוונה  צריך  שאין  אמרו  ובזה  המקום,  באותו  לשבות  בדעתו  כיוון 

בפועל ודי בעצם השביתה, אבל גר שנתגייר בשבת, הרי בעת כניסת 

השבת היה מופקע לגמרי מענין השביתה, ומאן יימר שבזה יתיר רבי 

יוחנן בן נורי. אולם לשיטת הצפנת פענח אתי שפיר, דכיון שנעשה 

בכניסת  משביתה  מופקע  שהיה  חשיב  לא  תו  למפרע,  ישראל 

השבת, אלא שלא היתה כוונתו לשבות, ושווה הוא בדינו לזה שהיה 

שהרי  לחלק,  יש  פענח  הצפנת  לדברי  דאף  אמת,  )הן  השבת.  בכניסת  ישן 

אף שנתברר עתה שהיה ישראל מזמן המילה מ"מ מחשבת השביתה בכניסת 

השבת נחשבת כפעולת חלות, וסברא פשוטה היא דלכו"ע חלות שנפעלה על 

ידו קודם טבילתו לא תחול למפרע אחר הטבילה, שהרי בעת פעולת החלות 

 גר שמל ולא טבל שנגע במת צריך הזאת מי חטאתיט, ואם מת מטמא באוהל ככל ישראלכ. יא.

 אף שגוי אינו בתורת שליחותכא, גר שמל ולא טבל נעשה שליח ככל איש ישראלכב. יב.

דעת הסוברים שאחר שטובל נעשה גר למפרע משעת המילה

  אמרו חז"ל: "מל ולא טבל כאילו לא מל". כוונת הדברים היא, שגר שמל ולא טבל דינו כנכרי לכל יג.

ויטבול, מ"מ  יש מן האחרוניםכג שכתבו, שאף שהגר אינו בא לכלל ישראל עד שימול  דבר. אמנם, 

אחר שטבל נעשה גר למפרע משעת המילהכד. אלא שמדברי הרמב"םכה נראה שאין הדבר כןכו.

ציונים וביאורים

גר שמל ולא טבל 



הלכות  גריםא�

היה מופקע מקיומה, ודו"ק(. וע"ע מש"כ בזה בדבר אברהם )ח"ג סי' יט(.

כז. רמב"ם )הל' נדרים פ"ט הל' כב(, טור ושו"ע )יו"ד סי' ריז סעי' מא(.

כח. כן מוכח מדברי הגמ' ביבמות )עא ע"א(: "והני מולין נינהו".

שמד(.  סי'  )יו"ד  נזר  אבני  ושו"ת  ח(,  סי'  )תנינא  יואב  כט. חלקת 

וטעמם בזה הוא, דהטבילה היא עיקר מעשה הגרות ואילו המילה 

ביאה  איסורי  הל'  שמח  אור  מש"כ  עוד  ועיין  לה,  תנאי  אלא  אינם 

)פי"ג הל' ו(.

החולקים  וסברת  הדברים  בבאור  נה(.  סי'  )ח"ג  אחיעזר  ל. שו"ת 
ראה בעיונים סי' לב.

הנודר מן הערלים האם אסור בגר שמל ולא טבל

  יש מן האחרונים שכתבו, כי אף שהנודר מן הערלים אסור גם בעכו"ם שנימולכז, מ"מ אם מל לשם יד.

גרות אף שטרם טבל אינו בכלל זהכח.

דין גר שטבל ולא מל

  יש שכתבכט, שגר שטבל ולא מל אסור בכל הלאוין שבתורה, ומוטלת עליו חובה גמורה להשלים טו.

את הליך הגרות ע"י מילה, ויש לבית דין לכפותו על כך, ולא נתקבלו דבריול.

ציונים וביאורים

פרק אחד עשר
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א. ויעויין בשו"ת שבט הלוי )ח"ג סי' קמד(, דראוי לגר לקבוע לו עת 
יום ללימוד ההלכות הנוהגות בכל ישראל, בספר קיצור שו"ע  בכל 

ויסודות האמונה להמשיך  היראים  ללמוד עמו ספרי  יש  וכן  וכדו', 

באמונת  דבוק  ויהא  יעשה  אשר  את  ידע  למען  ית',  לעבודתו  ליבו 

ישראל בכל ליבו.

לכם  יהיה  אחת  "תורה  איתא:  מח(  יב  )שמות  ב. במכילתא 
ולאזרח – בא הכתוב והשווה את הגר לאזרח בכל המצוות שבתורה". 

עוד אמרו בספרי )במדבר ט יד(: "חוקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח 

הארץ – אין לי אלא בפסח שווה הגר לאזרח, בכל מצוות שבתורה 

מנין, ת"ל חוקה אחת יהיה לכם, בא הכתוב והשווה את הגר לאזרח 

בכל מצוות שבתורה".

בדבר  חייב  שיהיה  גר  תורה  שריבתה  מצינו  מקומות  בכמה  והנה, 

לא  שאור  ימים  "שבעת  יט(:  יב  )שמות  וכדכתיב  ישראל,  איש  ככל 

מעדת  ההיא  הנפש  ונכרתה  מחמצת  אוכל  כל  כי  בבתיכם  ימצא 

מאיסור  גר  לפטור  ס"ד  מאי  וקשה,  הארץ".  ובאזרח  בגר  ישראל 

חמץ בפסח, במה שונה הוא מכל מצוות התורה.

ופי' שם רש"י ומקורו מן המכילתא, דכיון שנעשה הדבר כזכר לניסי 

יציאת מצרים, ס"ד דאינו אלא במי שהיו אבותיו משועבדים שם, 

ולא בגרים שאינם בכלל הנס.

)בשו"ת אמרי כהן סי' יג הקשה ע"ד אלו, היאך ס"ד לפוטרו מה"ט, הרי טעם 

את  כן  מחמת  לפטור  הטעם  בתר  ניזיל  והיאך  בפסוק  מפורש  אינו  זה  איסור 

נשות  את  לחייב  טעם  ליתן  המכילתא  דברי  דכוונת  פלפול,  בדרך  ותי'  הגרים, 

שאעפ"כ  לכך  והסיבה  הן,  גרמא  שהזמן  מצוות  הפסח  מצוות  שהרי  הגרים, 

דס"ד  הוא  ובזה  הנס,  באותו  היו  הן  שאף  משום  רק  היא  בכך,  הן  מחוייבות 

לפטור גיורת שלא היתה בכלל נס זה, ולזה הוצרך הכתוב להשוות גר לאזרח 

מחמת  הגרים  את  לפטור  הו"א  היתה  דלא  אה"נ  אנשים  לגבי  אבל  הארץ, 

הטעמא דקרא לחודא, ודו"ק(.

"קיימו  נוסף לדברי המכילתא מצינו במגילת אסתר, דכתיב:  מקור 

וכוונת הכתוב לרבות  וכו' ועל כל הנלוים עליהם",  וקיבלו היהודים 

את הגרים לחובת מצוות הפורים, ובהא נמי קשיא מאי ס"ד לפוטרם, 

ולדברי המכילתא אתי שפיר, דכיון שמצוות הפורים נתקנו כזכרון 

לנס הוה ס"ד דהגרים שלא היו בכלל נס זה פטורים מכך.

עוד איתא )שמות כ י(: "ויום השביעי שבת לה' אלוה-יך, לא תעשה 

כל מלאכה וכו', וגרך אשר בשעריך". ואמרו במכילתא: "וגרך – זה 

גר צדק". ובהא נמי קשיא, מפני מה הוצרך הכתוב לרבות את הגרים 

לחובת השביתה בשבת. )וראה בשו"ת אמרי כהן שם מש"כ בישוב קושיא 

מיוחדת  ילפותא  לעיתים  שהוצרכו  לכך  נוספים  במקורות  שהאריך  ומה  זו, 

לרבות גרים בקיום המצוות(.

ג. ונראה דאף אם נתגייר אחר ג' שעות וכבר עבר זמן קריאת שמע, 
יש לו לקרוא את שמע קודם שיעמוד לתפילת שמונה עשרה, כדי 

לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה )כמבואר במשנ"ב סי' נח וסי' פט(.

החמה  הנץ  אחר  שנתגייר  בגר  דן,  א(  סי'  )כתבים  אליהו  יד  ד. בס' 
קודם שעבר זמן תפילה, האם כיון שבעת תחילת חלות החיוב היה 

ובפרט  מלהתפלל,  ופטור  כך  אחר  גם  עליו  חלה  היא  אין  שוב  נכרי 

למה שנתבאר בדברי הפוסקים )ראה בבית יוסף או"ח סי' פט( שעיקר זמן 

תפילה הוא בהנץ החמה, או שמא כיון שזמנה עד ד' שעות ביום, מיד 

קודם  שנתגייר  דכיון  דמסיק  ועיי"ש  זו.  חובה  עליו  חלה  כשנתגייר 

שעבר זמנה יש לו להתפלל דדינו באותה שעה כישראל לכל דבר.

ה. כן כתב המשנה ברורה )סי' נב ס"ק י( בשם המאמר מרדכי ונהר 

פרק שנים עשר
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אף שגר שנתגייר דינו כישראל לכל דבר, חילוקים רבים מצינו בינו לשאר ישראל באופן קיום המצוות ופרטיהם, הנובעים 

מכך שאינו בן לאברהם יצחק ויעקב, ומן העיתוי בו נתגייר, יתבארו הדברים להלן.

חובת הגר בקיום כל מצוות התורה

 הגר חייב בכל מצוות התורהא ככל איש ישראלב. א.

קיום מצוות היום אחר מעשה הגרות

  תפילין ב. יניח  השחר,  ברכות  ושאר  התורה  ברכות  ויברך  ידיו,  יטול  תפילה,  זמן  שעבר  קודם  נתגייר 

ויתפללג תפילת שחריתד. ואם נתגייר אחר ד' שעות, יש אומריםה שיכול לברך ברכות השחר כל היום 

ציונים וביאורים
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שלום, וציין שבס' מעשה רב הובא משמיה דהגר"א שאם לא בירך 

זמן שרגיל לשכב  יכול לברך בלילה שלאחריו עד  ביום  ברכות אלו 

אחרונים  הרבה  שדעת  אף  כי  לפרש,  שהאריך  ועיי"ש  מיטתו.  על 

שאין לו לאחר ברכות אלו אחר חצות היום, מ"מ המברך אחר חצות 

היום אין מוחין בידו.

ו. בבאור הלכה שם )ד"ה כל הברכות( ציין לדברי דרך החיים )להחוו"ד(, 
שפירש בשיטת המג"א )סי' עא ס"ק א(, שזמן ברכות השחר אינו אלא 

אלו  אברהם  המגן  דדברי  אינו,  דזה  שכתב  ויעויי"ש  שעות.  ד'  עד 

הברכות  מן  פטור  היה  שעות  ד'  אותם  שבמשך  באונן  רק  אמורים 

לגמרי, דאונן פטור מן התפילה והברכות, וסבר המגן אברהם כי מה 

שאמרו דזמן ברכות השחר הוא עד חצות היום, זהו רק למי שכבר 

שהיה  אונן  אבל  אמרם,  ולא  ונתאחר  בזמנם  באמירתם  נתחייב 

פטור מהם בעיקר זמנם אין לו לאומרם אחר ד' שעות. ומדבריו יש 

ללמוד גם לנידון דידן גבי גר – דכיון שבזמן עיקר חיובם היה פטור 

מלאומרם שוב אין לו לאומרם אחר כך.

ז. ברכות אלו לא קבעו להם חכמים זמן, ומי שלא בירך ביום מברך 
למצוות  הגיעו  ביום  נער  לכל  שראוי  שכתבו  )יש  שלאחריו.  בלילה  אפי' 

התורה,  ברכות  חובת  ידי  לצאת  ערבית  שבתפילת  עולם  אהבת  בברכת  לכוון 

בה  מתחייב  ועתה  בעלמא  חינוך  מדין  היתה  שחרית  בתפילת  שבירך  דברכה 

מדאורייתא, וע"ע מש"כ בזה בס' גנזי הגר"ח(.

ח. בבאור הצדדים בזה ראה הרחבה בעיונים סי' פג.

ט. וכ"ש כשנתגייר קודם תפילת שחרית, דלא גרע דינו מישראל.

י. ראה הרחבה בעיונים שם.

יא. חידושי הגרעק"א )או"ח סי' קפו(, ובחזון איש )הל' ברכות סי' כח 
עיכול  כי מה שמברכים ברהמ"ז עד שיעור  עיי"ש שפירש,  ה(,  אות 

אין זה משום שהברכה היא על עצם הרגשת השובע וסיפוק צרכי 

הגוף, אלא הברכה היא על מעשה האכילה, וזמנה הוא כל שנהנה 

מאכילתו, וממילא בגר שבזמן אכילתו פטור היה אינו בתורת חיוב 

זה. וע"ע מש"כ בשו"ת טוב טעם ודעת )תליתאה ח"ב סי' רו( לגבי אונן 

שאכל בלא ברכה ופסקה אנינותו בתוך שיעור עיכול דפטור מלברך 

ברכת המזון, כיון שבשעת אכילתו היה פטור מברכה.

אולם בס' דרך החיים )הובא בפתחי תשובה ביו"ד סי' שמא( כתב, דכיון 

אחרונה,  ברכה  לברך  חייב  עיכול  שיעור  בתוך  אנינותו  שפסקה 

וכדבריו פסק בבאור הלכה )סי' עא(. ויסוד מחלוקתם הוא מהו עיקר 

המחייב בברכת המזון, האם עצם האכילה, או השביעה.

חייב  האם  שהגדיל  קטן  גבי  בזה  לדון  האריכו  האחרונים  ]בספרי 

הגה'  עיין  קטן,  עדיין  שהיה  השקיעה  קודם  שאכל  מזון  על  לברך 

הגרעק"א )או"ח סי' קפו סעי' ב(, שו"ת חת"ס )או"ח סי' מט(, שו"ת כתב 

דרך  לשיטת  והנה  טו(.  סי'  )או"ח  בינה  ובאמרי  לא(,  סי'  )או"ח  סופר 

בשעת  לגמרי  פטור  שהיה  ממי  גרע  דלא  לברך,  צריך  ודאי  החיים 

שיעור  בתוך  הברכה  חובת  עליו  שחלה  כל  לברך  דחייב  אכילתו 

יש  דבקטן  אפשר  וגר,  אונן  גבי  החולקים  לדעת  גם  מיהו  עיכול. 

להחמיר יותר, כיון שהיה חייב מדרבנן בברכה זו כבר בעת אכילתו. 

)אף דאפשר שחיוב זה פוקע ממנו ברגע שהגדיל, שהרי חובת חינוך אינה אלא 

עד שבא לכלל מצוות([.

מחומרי  לו  נותנים  למקומו  לחזור  שדעתו  כיון  גיסא,  יב. דמחד 
מקום שיצא משם )שו"ע סי' תצו סעי' ג(, שכן גם בהיותו בארץ ישראל 

אבל  כך.  אחר  לאומרם  לו  אין  פטור  היה  חיובם  עיקר  ובזמן  אומריםו, שמאחר  ויש  עד שקיעת החמה, 

ברכות התורה לכו"ע רשאי לאומרם עד זמן שרגיל לשכב על מיטתוז.

  בתורה, ג. לקרוא  חייב  אינו  שחרית,  תפילת  זמן  אחר  חודש  בראש  או  וחמישי  שני  ביום  שנתגייר  גר 

ובפרט אם היה זה אחר חצות היוםח.

 גר שנתגייר קודם תפילת המנחהט, ראוי לו שלא יטעם שום דבר מאכל קודם שיתפלל מנחהי. ד.

  גר שאכל מאכל כל שהוא קודם טבילתו ועלה מן הטבילה תוך שיעור עיכול, אינו צריך לברך ברכה ה.

אחרונהיא.

מצוות המועדים בגר שנתגייר

 גר בן חו"ל שנתגייר בארץ ישראל ושוהה בה עתה, יש להסתפק האם חייב ביום טוב שני כבני חו"ליב. ו.

ציונים וביאורים
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נחשב הוא כבן חו"ל, מאידך י"ל, דכיון שמעולם לא נתחייב בשמירת 

יחול  שלא  אפשר  היה,  גוי  עדיין  במקומו  בהיותו  שהרי  שני,  יו"ט 

עליו חיוב זה כל זמן שהותו בארץ ישראל.

דכיון  לקולא,  בזה  דנקט  לו(  סי'  )ח"א  החכמה  בצל  שו"ת  ועיין 

עתה  בו  מתחייב  אינו  במקומו  שני  ביו"ט  נתחייב  לא  שמעולם 

לראשונה בהיותו בא"י. ובשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' יט אות ו( חלק 

עליו בזה, ולשיטתו כיון שעתיד לחזור למקומו יש לו לנהוג כמנהג 

אנשי מקומו.

והנה, שיטת החכם צבי בתשובותיו )סי' קכז(, דכל בן חו"ל הבא לא"י 

)או"ח השמטה  נזר  יו"ט שני, ועיין בזה בשו"ת אבני  אינו חייב לנהוג 

בזה  לצרף  דיש  אפשר  כן,  אינה  הפוסקים  דהכרעת  ואף  תכד(,  לסי' 

שיטתו לענין גר שכלל לא נתחייב במקומו, וצ"ע. וע"ע חוט שני )הל' 

שבת א ב, עמ' שט(.

)עוד יעויין במנחת שלמה שם שנסתפק נמי, בגר הבא מעיר שכולם 

נוהגים במנהגי ספרד וכדו' ובא להתגייר בא"י שהמנהגים מחולקים 

לנהוג כמנהג אנשי מקום שבא ממנו  ואין מנהג קבוע, אם מחוייב 

שני  יו"ט  דלענין  טפי,  דקיל  אפשר  דבזה  לשם,  לחזור  שעתיד  כיון 

שפיר שייך לגביו חשש זה שאמרו חז"ל שמא ישתכח הדבר, והלכה 

מיוחדת היא לענין יו"ט שני, אבל לענין מנהגים עיקר החיוב משום 

דהוא מקום שבא משם, ובזה אפשר דכיון דבעת ביאתו היה גוי אין 

לחוש(.

יג. עיין שו"ת מחנה חיים )ח"ג סי' לא(, מדבריו נתבאר, דכיון שקניני 
קנינו,  פקע  ישראל  לכלל  לכשבא  מיד  ישראל,  משל  חלוקים  הגוי 

אלא שזוכה בנכסיו מתקנת חכמים כדי שלא יפרוש. וא"כ הא ניחא 

למאן דסבר "קנין דרבנן מהני לדאורייתא", די בקנינם זה כדי לזכות 

לו את האתרוג, אבל למאן דסבר דקנין דרבנן לא מהני לדאורייתא 

אכתי קשיא.

וצ"ל, דכיון שבא האתרוג לחצירו קודם שנטלו, מסתמא קנהו בקנין 

חפץ  שאינו  בחמץ  מדובר  שם  שהרי  חיים,  דהמחנה  לנידון  דמיא  )ולא  חצר 

וחצירו באים כאחת  קנייתו  דכן  יש לפקפק,  בזה  גם  בו(. אכן  לזכות 

)עיין ש"ך חו"מ סי' רסח ס"ק א(.

יד. משנ"ב )סי' תרעה ס"ק יד(. ועיין תשובת הרמב"ם )סי' מב( לרבי 
עובדיה הגר, דאין שום הפרש בין ישראל לגרים לענין זה.

טו. אליה רבה )סי' תרעו ס"ק ב( ועיין להלן לענין ברכת שלא עשני 
גוי, שדנו האחרונים האם ראוי לשנות ממטבע לשון שטבעו חכמים 

בברכה.

נראה פשוט, שהרי הלכה פסוקה היא שמי שחיסר לילה  טז. כן 
נרות  ג'  השלישי  בלילה  מדליק  בהם  הדליק  שלא  שנים  או  אחד 

)שו"ע סי' תרעב סעי' ב(, ועיין מש"כ בזה בהג' חכמת שלמה )או"ח סי' 

תרעז(.

יז. שקלים )פ"א מ"ד(, וברמב"ם הל' שקלים )פ"א הל' ז(.

יח. שו"ע )או"ח סי' תרפט סעי' א(. ובאחרונים כתבו רמז לזה מדכתיב 
)אסתר ט כז(: "קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים 

העתידים  גרים  עליהם – אלו  "הנלוים  רש"י,  שם  ופי'  וכו",  עליהם 

להתגייר".

  גר שקנה אתרוג קודם גרותו, יש להזהר שיחזור ויזכה בו קודם שיצא בו ידי חובתו ביום טוב ראשון ז.

של חגיג.

  בימים ח. לאבותינו  "שעשית  ומברך:  הנס.  באותו  אבותיו  היו  שלא  אף  חנוכה  נר  בהדלקת  חייב  הגר 

ההם בזמן הזה"יד. ויש שכתבו, שאם ירצה רשאי לברך "שעשה ניסים לישראל"טו.

 גר שנתגייר בתוך ימי החנוכה, מדליק כפי מנין הנרות הנהוג באותו הלילהטז. ט.

  הגר חייב במצות השקלים ככל ישראליז, לפיכך בזמנינו שהבית בחורבנו יש לו להפריש מטבע כזכר י.

למחצית השקל ביום תענית אסתר כמנהג ישראל.

 הגר חייב בקריאת המגילה ככל ישראליח. יא.

ציונים וביאורים
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יט. מגן אברהם )ריש סי' תרפז(. וטעמו שם, שהגם שמי שלא קרא 
את שמע בלילה יכול לקרותה אחר עלות השחר קודם שתנץ החמה, 

)ורק מי שהיה חייב  מ"מ כאן שעיקר מצוותו ביום לא הצריכוהו לכך 

מחצית  ועיין  זה(.  בזמן  לקרותה  הצריכוהו  מחיובו  ובטל  בלילה  בקריאתה 

השקל שם, שו"ת מחנה חיים )ח"ג אבהע"ז סי' סו(, ובחידושי מהרי"ל 

דיסקין )ס' אהלים ע"ד השו"ע שם(.

)פ"ב  במגילה  הירושלמי  עפ"ד  לג(  סי'  )או"ח  יואב  חלקת  כ. שו"ת 
ה"ג(. אמנם, מפשטות דברי הירושלמי שם נראה להיפך, דז"ל שם: 

והיינו  נפטר",  כבר  המזרח  שהאיר  לאחר  שמל  גר  מעתה  "אלא 

דבלשון תימה קאמר – דסברא פשוטה היא לו שאין לפוטרו בכה"ג 

מקיום מצוות היום, וכן פירש בקרבן העדה שם, וצ"ע. )ומ"מ מי שהיה 

אונן בתחילת היום אינו נפטר אח"כ מקיום שאר מצוות היום, דכבר בתחילת 

בגר  משא"כ  המצוות,  מן  היה  שפטור  אלא  אצלו  פורים  זה  שיום  נקבע  היום 

כן הורה הגרי"ש אלישיב,  ומופקע מתורת פורים.  גוי  זה שבתחילת היום היה 

הובאו דבריו בס' שבות יצחק פורים(.

כא. כן נראה פשטות דברי המג"א שם שלא פטרו אלא מקריאת 
בזה  מש"כ  ועיין  ד(,  סעי'  תרפח  )סי'  השולחן  בערוך  וכ"כ  הלילה, 

בחזו"א )סי' קנב ס"ק ג(.

כב. משום גזירה דרבה, דחיישינן שמא יעבירנה ד' אמות ברשות 
הרבים. כ"כ בס' יהושע )פסקים סי' רכו(, ובהג' חשק שלמה למגילה )ה 

ע"א(, ועיין בשו"ת בית שלמה )יו"ד סי' רכב( דכתב, שחכמים בגזירתם 

כל  אין  וממילא  השבת,  ביום  מקיומה  לגמרי  המצוה  את  הפקיעו 

מצוה.  קעביד  ולא  דרבנן  גזירה  על  דעבר  בשבת  לקריאתו  טעם 

)אמנם מדברי חתם סופר בהגהותיו לשו"ע סי' תרפח נראה דליחידים לא גזרו 

כל  רהיטת  מיהו  בשבת,  לקרותה  שרשאי  אפשר  ולדבריו  יעבירנו,  שמא  רבנן 

הפוסקים הנ"ל אינה כן, וכן נהגו שגם יחיד אינו קורא אותה בשבת, ראה מש"כ 

בזה בס' ציץ הקודש סי' נה, ובמקראי קודש סי' נב(.

כג. מגילה )ד ע"ב(.

ציין לדברי מהרלב"ח שזמן סעודת הפורים  )סי' תרפח(  כד. בב"ח 
כתב  שם  חדש  ובפרי  השבת,  ביום  הוא  זה  בפורים  מנות  ומשלוח 

העולם  מנהג  מיהו  ל(.  ס"ק  שם  הציון  בשער  )הו"ד  זו  כשיטה  להחמיר 

אינו כן, אלא שנהגו להוסיף תבשיל ביום השבת לכבוד פורים )ראה 

בס' מנהגי ירושלים למהר"י אלגזי(.

כה. דעיקר מצוה זו לצורך סעודת פורים נתקנה, אלא שלכתחילה 
יש לקיימה ביום ו' מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, 

מיהו בדיעבד אין הדבר מעכב. )הגר"ח קנייבסקי(.

כו. נידון זה תלוי במחלוקת הראשונים האם מצות ספירת העומר 
ספר  שלא  אחד  יום  שחיסר  ומי  היא,  אחת  מצוה  הימים  מ"ט  כל 

ע"א(,  סו  מנחות  בתוס'  דבריו  הובאו  בה"ג  דעת  היא  )שכן  מצותו  בטלה 

או שמא כל יום ויום מצוה בפני עצמה היא, ואף שחיסר יום אחד 

בשלהי  והמאירי  הרא"ש  שם,  התוס'  נקטו  )שכן  בברכה  למחרתו  סופר 

פסחים, הריטב"א במגילה כ ע"א בשם רבותיו הרא"ה והרמב"ן, יראים סי' קיד 

ימי  תוך  שנתגייר  גר  היא,  אריכתא  שמצוה  דלהצד  ראשונים(,  ועוד 

הספירה פטור מקיומה, אבל אם כל יום ויום מצוה בפני עצמה היא, 

ולהבא,  ויכול לקיים המצוה מכאן  לא חלוק דינו מכל איש ישראל 

וכיון דאזלא בספיקא יש לו לספור בלא ברכה דספק ברכות להקל.

הספירה,  ימי  תוך  שהגדיל  קטן  גבי  בפוסקים  מצינו  דומה  ]שאלה 

תפט(,  )סי'  יוסף  ברכי  עיין  בברכה,  לספור  עליו  ואילך  מכאן  האם 

ובשו"ת  שו(,  )מצוה  חינוך  מנחת  רסט(,  סי'  )או"ח  שיק  מהר"ם  שו"ת 

מנחת אלעזר )ח"ג סי' ס(.

אכן לענין קטן שהגדיל סברא נוספת יש לחייבו מכאן ואילך בברכה, 

דאפשר שאף שקודם הגיעו למצוות היה פטור מחובה זו ולא היתה 

ספירתו אלא מדין חינוך, מ"מ כיון שסוף סוף ספר ספירה שלימה יש 

לו לספור בברכה מכאן ולהבא, והיינו, דאף אם נאמר שמי שחיסר 

יום מימי הספירה שלא ספר אינו יכול להמשיך ולספור מכאן ולהבא 

הספירה  שמצות  הוא  בזה  הטעם  האם  לחקור,  יש  עדיין  בברכה, 

מצוה אריכתא היא ואם חיסר מקיום מקצתה אין טעם לספור מכאן 

  נתגייר ביום הפורים אחר עלות השחר קודם הנץ החמה, פטור מקריאה של לילה וחייב בשל יוםיט. יב.

ואם נתגייר אחר הנץ החמה – יש שכתבו לפוטרו גם מקיום מצוות היוםכ, ויש שחייבוהו, לפיכך יש 

לו לקרוא את המגילה בלא ברכהכא.

  כל יג. מקיום  הוא  באדר – פטור  ט"ז  א'  ביום  נתגייר  אם  כדלהלן:  דינו  משולש,  בפורים  שנתגייר  גר 

נתגייר בשבת ט"ו באדר, לא  ליום ט"ו. אולם אם  אינו אלא תשלומין  זה  מצוות הפורים, לפי שיום 

יקרא את המגילה לא בשבתכב ולא ביום א'כג, ומכל מקום יקיים את מצות הסעודה ומשלוח מנות ביום א' 

ככל בני המוקפיןכד, ויש שהורו שגם יתן ביום זה מתנות לאביוניםכה.

 גר שנתגייר בימי ספירת העומר סופר מכאן ואילך בלא ברכהכו. יד.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר
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אריכתא",  "ספירה  אלא  אריכתא"  "מצוה  זו  אין  שמא  או  ולהבא, 

והיינו שכאשר חיסר יום מימי הספירה שוב אין לו מ"ט יום ספורים 

ולא נחשב הדבר כספירה, מיהו המצוה בכל יום מצוה נפרדת היא. 

ולפי סברא זו, אם ספר הגר מתחילת ימי הספירה כדת ישראל, אף 

שלא היה מחוייב בכך שפיר יכול להמשיך ולספור בברכה.

גבי קטן שהגדיל  נראה שהסכימו בזה  אכן מדברי האחרונים הנ"ל 

מחוייב  היה  קטנותו  בעת  שגם  משום  רק  ספירתו  על  שמברך 

בספירה מדרבנן, ונחשבת ספירתו כספירת מצוה, אבל בגר שאינה 

אלא ספירה בעלמא, אין כל משמעות לספירתו ודינו כזה שלא ספר 

כלל במקצת מן הימים שממשיך וסופר בלא ברכה.

אמנם, בס' ציונים לתורה למהר"י ענגיל )כלל יב( כתב, דהטעם שקטן 

דמצוה  משום  הוא  בברכה,  וסופר  ממשיך  הספירה  בימי  שהגדיל 

קיימה  והלאה  זה  וכיון שמיום  לגדלות,  הגיעו  לו בעת  נתחדשה  זו 

בשלימות נחשב לו הדבר כ"תמימות", ולדבריו אלו, ה"ה גר שנתגייר 

תוך ימי הספירה אם יספור מכאן ואילך כל הימים יחשב לו הדבר 

כקיום לדין "תמימות" ושפיר יש לו לספור בברכה[.

ביו"ט  הוא  זו  ברכה  חובת  עיקר  האם  הוא  בזה  הספק  כז. יסוד 
הראשון דוקא, ומה שמברכים ברכה זו כל שבעה הוא מדין תשלומין 

שכן  החג.  ימי  כל  הוא  לכתחילה  הברכה  זמן  שעיקר  או  לראשון, 

להצד שימים אלו אינם אלא תשלומין לראשון, גר זה שלא נתחייב 

בעיקר החיוב אינו שייך בתורת תשלומין, אולם להצד שעיקר חובת 

סי'  )ריש  יעקב  בחק  וראה  בכלל.  הגר  גם  שבעה,  כל  נוהג  זו  ברכה 

תעג( שכתב, דמי שלא בירך שהחיינו בחג השבועות יכול לברך כל 

כך  החג  קרבנות  לענין  כתשלומין  באין  אלו  שימים  שכשם  שבעה, 

יכול לברך בהם ברכת שהחיינו על עיצומו של חג.

אמנם, באליה רבה ופרמ"ג שם כתבו דאין תשלומין לברכת שהחיינו 

כל שבעת הימים שאחר עצרת, וכן הכריע משנ"ב שם. וטעמם בזה, 

שיכול  אף  אלו,  ובימים  יום,  של  עיצומו  על  הוא  הברכה  דעיקר 

להשלים בהם קרבנותיו אינם מעיצומו של יום.

ד( כתב,  סי'  דוילנא, ח"ב  מו"ץ  כהן  )להג"ר בצלאל  ביכורים  ובס' ראשית 

דנחלקו בהא, לשיטת החק יעקב גדר דין ברכת שהחיינו כל ימי החג 

הוא מדין תשלומין לראשון, ועפ"ז סבר דה"ה בחג השבועות כשם 

ששייך הוא בתורת תשלומין כל שבעה לענין קרבנות כך שייך הוא 

דברכה  ס"ל  וסיעתו  הא"ר  אבל  שהחיינו.  לברכת  תשלומין  בתורת 

משום  הוא  החג,  ימי  כל  אותה  שמברכין  ומה  בתשלומין,  ליתא 

ליום  זו הלכה מיוחדת  ואין  זו,  ימי החג הן בכלל חובת ברכה  שכל 

הראשון של חג, וממילא בחג השבועות שעיצומו של חג אינו אלא 

יום אחד ושאר הימים אינם אלא תשלומין בעלמא, לא שייך לברך 

בהם ברכה זו.

ושורש פלוגתתם הוא, האם חובת הברכה היא על "חידושו של יום", 

וכעין הברכה שנתקנה על כלים חדשים, וממילא עיקר חובתה הוא 

היא  "שמחה"  מדין  שמא  או  החג,  והתחדשות  כניסת  בעת  דוקא 

שנתגייר  גר  גבי  דידן  לנידון  בזה  דנפק"מ  וכתב,  שבעה.  כל  ונוהגת 

תוך ימי החג וקטן שנתגדל בימים אלו.

ועיין עוד בדברי הג"ר ידידיה וויל )בנו של הקרבן נתנאל בחיבורו על או"ח, 

)ו  בחגיגה  הראשונים  בפלוגתת  זאת  שתלה  קב(,  מוריה  בקובץ  נדפס 

תורת  ובס'  שבעה,  כל  בתשלומין  איתא  שמחה  מצות  האם  ע"א( 

רפאל )או"ח סי' עז( האריך בבאור מחלוקת זו.

ברכת  לברך  נהגו  היאך  דן,  כו(  סי'  )או"ח  סופר  כתב  כח. בשו"ת 
שהחיינו על פרי חדש לפטור בו ברכת שהחיינו הנאמרת על מצוה, 

הא אין עושין מצוות חבילות חבילות. ופי', דכיון שברכת שהחיינו 

הנאמרת על פרי חדש אינה חיוב גמור, שהרי אם ירצה יכול להמנע 

מברכה זו ע"י שלא יאכל הפרי, אין לחוש לזה כ"כ. ומבואר מדבריו, 

בשדי  וכ"כ  מצוות,  שתי  על  אחת  שהחיינו  ברכת  לברך  ראוי  דאין 

חמד )אסיפת דינים מערכת ברכות סי' ל(.

כט. יש לדון האם מטבילין גר בתשעה באב, דאף שקודם טבילתו 
אינו אסור ברחיצה מ"מ ע"י רחיצה זו בא לכלל ישראל, וממילא כל 

השתהות קלה במים אסורה לו וא"א לצמצם.

ל. באבני נזר )או"ח סי' תכו( חקר בגדרו של תשעה באב שחל ביום 
מדין  הוא  א'  ביום  התענית  דין  האם  הראשון,  ליום  ונדחה  השבת 

גוונא  תשלומין ליום השבת שאסורה בו התענית, או שמא בכהאי 

הוא  זו  בשנה  התענית  קביעת  ועיקר  לגמרי,  תקנתם  חכמים  עקרו 

ביום א'.

  של טו. עיצומו  על  שהחיינו  ברכת  מברך  האם  הפוסקים  בין  דעות  יש  המועד  ימי  תוך  שנתגייר  גר 

מועדכז, ע"כ ראוי לו להשתדל ליקח פרי או בגד חדש ולברך עליהם, ויכוון בברכתו לפטור חובתו 

זו. ומכל מקום נראה, שלא יכוון בברכת שהחיינו שאומר על גרותו לפטור ברכת שהחיינו המחוייב בה 

מדין היום טוב, וראה הערהכח.

  הדעות טז. נחלקו  א(,  ביום  ונתגייר  ביום השבת  להיות  ת"ב  )שחל  נדחה  באבכט  גר שנתגייר בתשעה 

האם חייב להתענות ביום א' ובהכרעת ההלכה בזה ראה הערהל.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות



הלכות  גריםא��

וכתב, דלכאורה הדבר תלוי בפלוגתת הפוסקים, דבתשו' הרשב"א 

להיות  שחל  באב  בט'  ששאלת  "ומה  וז"ל:  כתב  תקכ(  סימן  )ח"א 

בשבת מהו בתשמיש המיטה. תשובה: נראה לי שאין נוהג בו שום 

בשעתו,  שלמה  כסעודת  שלחנו  של  מעלה  אמרינן  דהא  אבילות, 

ואוקמוה  מתשיעי  עקרוהו  דלגמרי  שכן  וכל  שאני,  ישנה  דאבלות 

הי' ראוי לקבעו בעשירי כדאיתא התם". עכ"ל.  ומעיקרא  אעשירי, 

ומוכח מדבריו שדין תענית ביום א' אינו מדין תשלומין לשבת, אלא 

לגמרי עקרוה לתענית זו וקבעוה ביום זה.

יח(  סעי'  תקנד  סי'  )רמ"א  אשכנז  גדולי  שפסקו  מה  דלפי  כתב,  ועפ"ז 

לאסור תשמיש המיטה בשבת זו, נראה דפליגי על הרשב"א בהגדרה 

ונפקא  לשבת.  תשלומין  אלא  אינה  א'  ביום  התענית  ולדבריהם  זו, 

מינה בזה לנידון דידן, שכן אם עיקר קביעת התענית בשנה זו הוא 

בשבת,  הוא  התענית  זמן  עיקר  אם  אולם  בכלל,  הגר  א' – גם  ביום 

ויום א' אינו אלא תשלומין, כיון שלא היה בכלל החיוב בשבת אינו 

בכלל תשלומיו ביום א'.

וע"ע מש"כ בזה, שו"ת חתם סופר )או"ח סי' קנו(, שו"ת מהרש"ם )ח"ג 

סי' שסג(, ושו"ת התעוררות תשובה )ח"א סי' קמו(. )יש שרצו לתלות בזה 

שקודם  השבוע  האם  ד,  סעי'  תקנא  סי'  בשו"ע  שציין  הפוסקים  פלוגתת  את 

אותה שבת נחשב כשבוע שחל בו ת"ב שאסור בכיבוס ורחיצה, דלהצד שעיקר 

ולהצד  בזה,  להחמיר  יש  תשלומין  אלא  אינו  א'  ויום  בשבת  הוא  התענית  דין 

שעיקר יום התענית נקבע בשנה זו ביום א' לא נחשב שבוע זה כשבוע שחל בו(.

לא. הלכה זו למדנוה מדברי הרמב"ם )הל' אישות פט"ו הל' ב(, דכתב: 
"כיון שעברו כ' שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות עשה, 

שלא  כדי  אשה  מלישא  ומתירא  בה  וטרוד  בתורה  עוסק  היה  ואם 

להתאחר – שהעוסק  מותר  זה  הרי  מתורה,  ויבטל  במזונות  יטריח 

פסק  וכן  ע"כ.  בתורה".  העוסק  שכן  וכל  המצוה  מן  פטור  במצוה 

בשו"ע )אבהע"ז סי' א סעי' ג(.

מחמת  ורביה  פריה  ממצות  להבטל  ההיתר  שיסוד  מדבריו  וחזינן 

המצוה",  מן  פטור  במצוה  "עוסק  דין  על  מושתת  בתורה,  העסק 

בו  נאמר  זו  בחובה  שנתחייב  קודם  בתורה  עסק  כבר  אם  רק  וא"כ 

פטור זה, אבל גר שלא עסק בתורה קודם לכן אינו שייך בהלכה זו.

יוסף שם בשם המרדכי,  ועיין בית  יט(.  נג סעי'  )או"ח סי'  לב. שו"ע 
וכן  גר מלעבור לפני התיבה,  וירצבור"ק היה למנוע  שמנהג קהילת 

יכול  אינו  דהגר  למ"ד  דחשש  עיי"ש  ע"א,  )פא  בב"מ  תם  רבינו  דעת  היא 

בזה,  להתיר  הראשונים  רוב  דהסכמת  אלא  אבותינו"(,  "אלו-הי  לומר 

)ביכורים  הרמב"ם  הסכימו  וכדבריו  שם,  בתוס'  ר"י  דעת  היא  שכן 

פ"ד(, הרמב"ן רשב"א ור"ן שם, וכן הכריעו שם הרמ"א בדרכי משה, 

הב"ח, והגר"א בביאורו, דהלכה כמ"ד שאף הגר נחשב בן לאברהם 

יצחק ויעקב, יתבארו הדברים להלן בסמוך.

ועיין פמ"ג שם )א"א ס"ק יט( שלמד מכאן שיש "ערבות" לגר, דאל"כ 

היאך מוציא את הרבים ידי חובתם בחזרת הש"ץ )יעויין בתוס' קידושין 

ע ע"ב שהביאו בזה פלוגתא בין הראשונים(. וע"ע בהקדמת הפמ"ג )אות 

טו, ופתיחה כוללת החלק השני אות טז, ובח"ג שם אות כט(, שדן בכל זה, 

ועיין עוד שו"ת פנים מאירות )סי' סו( ושו"ת בית שלמה )או"ח סי' יד(. 

סת"ם,  כסופר  לשמש  יכול  גר  האם  זו,  בשאלה  יש  נוספת  נפק"מ 

וראה בזה להלן.

לג. ומ"מ יעויין בשו"ת משכנות יעקב )סי' סו( דש"ץ מיוחס עדיף 
כמותו,  ראוי  למנותו לש"ץ קבוע במקום שיש אחר  אין  וע"כ  טפי, 

וכ"כ בסידור היעב"ץ.

לד. פרמ"ג )או"ח סי' נה א"א ס"ק ד(. ומה שאמרו בקידושין )ע ע"ב(: 
זה  אין  "אין שכינה שורה אל על המשפחות המיוחסות בישראל", 

אלא לענין קבלת נבואה וכדו', ולא בכדי לזכות לסגולה המפורשת 

)שו"ת משנה  ביה עשרה שכינה שריא"  לא ע"א( – "כל  )סנהדרין  בגמ' 

הלכות ח"ז סי' ריג בשם כמה אחרונים(. וראה מש"כ בזה בעיונים סי' סז.

אמנם בשדי חמד )מערכת ג אות סז( כתב לפקפק בזה, שהרי בתפילת 

מכמה  הופקע  והגר  ישראל"  בני  בתוך  "ונקדשתי  נאמר  הציבור 

וא"כ  קהל,  איקרי  לא  גרים  "ישראל" – דקהל  בהם  שנאמר  ענינים 

דמסיק  אלא  ישראל.  לשאר  שווה  דינו  אין  זה  לענין  שאף  אפשר 

לאסמכתא  אלא  אינו  וקרא  היא  מדרבנן  הציבור  שתפילת  דכיון 

בעלמא, ממילא אין מקור לומר שהגר הופקע מענין זה.

פרשת  דקריאת  משום  בזה,  וטעמו  שם.  חמד  לה. שדי 

  מחמת יז. מכך  להבטל  רשאי  ואינו  אשה  ולישא  להזדרז  לו  יש  שנה,  כ'  לו  שמלאו  אחר  שנתגייר  גר 

רצונו לעסוק בתורה בלא טרדהלא.

דין ערבות בגר

 הגר רשאי לעבור לפני התיבהלב והמונעו מכך שלא כדין הוא עושהלג. יח.

  לקרוא יט. גר  לעלות  שלא  ראוי  זכור  פ'  לקריאת  אמנם  ישראללד.  כשאר  עשרה  למנין  מצטרף  הגר 

בתורהלה.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר



א�� הלכות  גרים�

דסברי  להנהו  לחוש  יש  וא"כ  היא,  מדאורייתא  בעשרה  זכור 

פב  סי'  בעיונים  זה  בכל  וראה  עשרה,  למנין  מצטרף  אינו  שהגר 

בהרחבה.

לו. בשו"ת בית שערים )או"ח סי' יח( דן, היאך הסופר כשר לכתיבת 
ס"ת, הרי מצות כתיבת ס"ת מצוה דאורייתא היא, וקיי"ל "כל שאינו 

ידי חובת  יצא  זה שכבר  אינו בקשירה", א"כ כמו"כ סופר  בכתיבה 

מחויב  אינו  שוב  שכתב  הראשון  בספר  תורה  ספר  כתיבת  מצות 

בדבר, ואיך יוציא את משלחו ידי חובתו בכתיבתו. ועיי"ש שתירץ, 

דמהני מדין "ערבות". וא"כ, למאן דס"ל שאין ערבות בגרים לא יוכל 

חובת  ידי  משלחו  את  מוציא  שאינו  לפי  סת"ם,  כסופר  לשמש  גר 

מצות כתיבת ס"ת.

מיהו, כיון שנתברר דהכרעת הפוסקים היא שיש ערבות לגרים, אין 

לחוש לזה, וכן מוכח גם מלשון השו"ע בכמה מקומות שהגר כשר 

לכתיבת סת"ם. )ראה או"ח סי' לט סעי' ג, ויו"ד סי' רפא סעי' ב(.

כתיבת  דלענין  וכתב,  טפי,  הקל  ט(  )ס"ק  לט  בסי'  שם  במג"א 

תורה  ספר  כתיבת  לענין  ורק  כשר,  תושב  גר  גם  ומזוזות  תפילין 

תושב  בגר  אמורים  אברהם  המגן  דדברי  נראה  הפוסקים  )מדברי  פסלוהו. 

בקשירה.  שאינו  משום  פסול  הכי  בלאו  שאל"כ  תפילין,  להניח  עליו  שקיבל 

בהנחת  מחוייב  אינו  זו,  בקבלתו  יש  תועלת  מה  צ"ב,  דבריו  אכתי  ומ"מ 

)תנינא  ביהודה  נודע  בשו"ת  וע"ע  קשירה"(,  כ"בר  יחשב  והיאך  תפילין 

א(  סי'  )ח"ו  יציב  דברי  ושו"ת  תרצא(,  סי'  )או"ח  פרמ"ג  קפב(,  סי'  יו"ד 

בזה. שהאריך 

יכול  שאינו  דאף  שם,  דבריו  וטעם  ד(.  סעי'  מו  סי'  )או"ח  לז. רמ"א 
לברך "שלא עשני גוי" כנוסח שתיקנו חז"ל, שכן תחילת ברייתו כגוי 

היתה, מ"מ שפיר רשאי הוא להלל להי"ת על שהנחהו בדרך אמת 

ותקע אהבתו ויראתו בליבו עד שנטש כל הבלי עוה"ז וחמודות תבל 

ובא להסתופף תחת כנפי השכינה.

בט"ז שם פירש באופן אחר, דכיון שאמרו חז"ל "גר שנתגייר כקטן 

כבריה  נעשה  ישראל  לקהל  כניסתו  שבשעת  נמצא  דמי",  שנולד 

ישראל.  כשאר  להי"ת  להודות  לו  יש  זו  חדשה  לידה  ועל  חדשה, 

נוסף, ראה בהרחבה בעיונים סי'  ועיין עוד במג"א שם שפי' באופן 

פג.

משה  בדרכי  הרמ"א  בשיטת  י(  )ס"ק  שם  המג"א  הבנת  לח. ע"פ 
שם, ועיין מש"כ בזה המאמר מרדכי )שם ס"ק ז(. ובאחרונים הקשו, 

לא  הא  זו,  לברכה  חז"ל  שקבעו  לשון  ממטבע  לשנות  יוכל  היאך 

מצינו שיבדה אדם נוסח לתפילה וברכה ע"פ הענין הנכון לפי ענינו, 

וראה בזה בעיונים שם.

על  לו  יש  גוי"  עשני  "שלא  בירך  אם  שגם  המג"א,  שם  כתב  עוד 

זו  ברכה  נתקנה  שלא  נראה  המקובלים  מדברי  שכן  לסמוך,  מי 

אלא  ישראל,  בקהל  שהיתה  אדם  של  ברייתו  תחילת  על  כהודיה 

כוונת ברכה זו היא שמודים אנו להי"ת על נשמתינו ששבה אלינו 

מנשמות  משהו  בה  שנדבק  בלא  וטהורה  זכה  כשהיא  בבוקר 

לשאר  גר  בין  לחלק  מקום  כל  אין  זה  טעם  ולפי  והעבדים,  הגויים 

ישראל.

לט. נזירות שמשון ע"ד הט"ז שם )ס"ק ה(, עיי"ש טעמו.

מ. ב"ח ופר"ח שם, וכן הכרעת הברכי יוסף )ס"ק ט( ובספרו קשר 
זו  שבברכה  ההודיה  שעיקר  הוא,  בזה  וטעמו  כו(.  ס"ק  ה  )סי'  גודל 

מתייחסת לעצם ברייתו של אדם ששתלו הקב"ה בחצרות בית ה' 

לו  אין  ישראל  לקהל  בא  שבבחירתו  גר  אבל  היהודי,  העם  בקרב 

לברך ברכה זו.

מא. באר היטב שם בשם כנסת הגדולה. והוסיף עוד, שאם בירך 
"שלא עשני גוי" ג"כ יצא ידי חובתו, שגם בזה מודה הוא בברכה זו, 

על שלא עשאו הקב"ה ערל לב, שע"י זה היה נמנע מלהתגייר.

 הגר כשר לשמש כסופר סת"םלו. כ.

דיני הגר בנוסחאות התפילה

  בדין נוסח ברכת "שלא עשני גוי" בגר נחלקו הדעות בין הפוסקים: יש אומרים, שאינו מברך "בא"ה כא.

ויש שכתבולט שהגר מברך אף  גר"לח.  או "שעשני  ישראל"לז,  גוי", אלא "שעשני  אמ"ה שלא עשני 

הוא ברכת שלא עשני גוי כשאר ישראל. וי"א שאינו מברך כלל ברכה זומ.

 יש שכתבמא, שהגר מברך "בא"ה אמ"ה שהכניסני תחת כנפי השכינה". כב.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות



הלכות  גריםא�

מב. כך היא דעת הפרי חדש שם.

מג. פרמ"ג שם )משב"ז ס"ק ה(, וכן היא משמעות הבית יוסף שם 
בזה  וטעמם  בקדושה.  הורתו  היתה  אא"כ  זו  ברכה  לברך  לו  שאין 

פשוט, דכיון שעיקר ההודיה היא על תחילת יצירתו בקהל ישראל, 

אינו  ישראל,  לקהל  בא  אמו  בחירת  וע"י  כגוי  היתה  שיצירתו  כאן 

בכלל הודיה זו.

מד. דכיון שיש מן הפוסקים שנקטו שכל גר יכול לברך ברכה זו 
המג"א  ומסברת  הגדולה,  והכנסת  שמשון  דהנזירות  משמיה  לעיל  )כמבואר 

ע"פ המקובלים(, יש לסמוך על שיטת הפרי חדש להקל לכל הפחות 

בגר זה שהיתה לידתו בקדושה. וביותר, אחר שנתבאר שגם לשיטת 

הרמ"א וסיעתו לא הופקע גר מברכה זו לגמרי, אלא שנוסח הברכה 

שראוי לו לברך שונה מן הנוסח שקבעו חכמים לבן ישראל.

בינו  מתפלל  "כשהגר  שנינו:  א(  משנה  )פ"א  ביכורים  מה. במסכת 
הכנסת,  בבית  וכשהוא  ישראל,  אבות  אלו-הי  אומר:  עצמו,  לבין 

אלו-הי  אומר:  מישראל,  אמו  היתה  ואם  אבותיכם.  אלו-הי  אומר: 

אבותינו". ע"כ.

אולם רבים מן הראשונים )הר"ש והרא"ש בפירושם למסכת ביכורים שם, 

והרמב"ן שם(  סי' תקמט, התוס' במסכת בבא בתרא פא ע"א  ראבי"ה מגילה 

הכריעו שאין הלכה כן, ואף הגר אומר אלו-הי אבותינו )וראה במרדכי 

פ"ק דמגילה סי' תשפו שהאריך במחלוקת זו(.

נתונה  ביכורים  שבמסכת  זו  שמשנה  הר"ש,  כתב  שיטתם  ובבאור 

במחלוקת תנאים המובאת בירושלמי )ביכורים פ"א ה"ד(, ולשיטת רבי 

וכיון  ואומר אלו-הי אבותינו.  וקורא  יהודה שם הגר מביא ביכורים 

שפסק רבי יהושע בן לוי בירושלמי שם כשיטת רבי יהודה, א"כ הוא 

)וע"ע עיונים סי'  הדין לענין תפילה רשאי הגר לומר אלו-הי אבותינו 

פו(.

לך  "יש  לו:  שכתב  הגר  עובדיה  לרבינו  הרמב"ם  בתשובת  וע"ע 

להתפלל כדרך שאנו מתפללים, ואל תשנה בין ביחיד בין בציבור". 

שהגר  יום  בכל  מעשים  "וכן  ע"ב(:  פא  )ב"ב  הריטב"א  כתב  כדבריו 

אדם,  כל  כשאר  המזון  ברכת  מברך  וכן  ישראל,  בני  ככל  מתפלל 

וכן היא הכרעת השו"ע  וכ"כ שם הר"ן,  ומנהג ישראל תורה הוא", 

)או"ח סי' נג סעי' יט ובסי' קצט סעי' ד(, וראה מש"כ בזה עוד באו"ז )הל' 

תפילה סי' קז( ובתשובות שבות יעקב )ח"ג או"ח סי' טו(.

)תשובת  איתכם".  הגר  ולגר  לכם  יהיה  אחת  "תורה  מו. שנאמר: 
הרמב"ם לרב עובדיה הגר(.

מז. תשובות הרמב"ם )סי' מב(.

בהערה.  לעיל  ראה  הדברים  ובבאור  ד(.  סעי'  קצט  )סי'  מח. שו"ע 
ואף שהגרים לא נחלו חלק בארץ, מ"מ לא גרע דינם מן הנשים דלא 

בשו"ע  יעויין  אכן,  כאנשים.  מברכות  הכי  ואפי'  בארץ  חלק  נטלו 

)או"ח סי' קפו( דכתב: "נשים חייבות בברכת המזון, וספק הוא אם הן 

חייבות מדאורייתא ומוציאות את האנשים, או אם אינן חייבות אלא 

מדרבנן ואינן מוציאות אלא למי שאין חיובו אלא מדרבנן".

נשים מברהמ"ז הוא  פי' שם המג"א, דהטעם לפטור  וביסוד ספקו 

משום שלא נטלו חלק בירושת הארץ, ולפי זה גם בגרים שייך ספק 

זה. וכן נראה מדברי המאירי בברכות )כ ע"ב(, ומדברי ר"ת והרמב"ן 

בבבא בתרא )פא ע"א(, וראה מש"כ בזה עוד במנחת חינוך )מצוה תל(, 

ובשו"ת שבות יעקב )ח"ג סי' טו(.

  לידתו כג. היתה  אם  גוי",  עשני  "שלא  ברכת  מברך  אינו  שגר  הסוברים  לדעת  שגם  אומריםמב,  יש 

בקדושה אף שהיתה הורתו שלא בקדושה רשאי הוא לברך ברכה זו, ויש חולקיםמג, והמיקל לברך 

אין למחות בידומד.

 הגר אומר בתפילתו "אלו-הי אבותינו" כשאר ישראלמה. כד.

  אמת", כה. תורת  לנו  נתן  "אשר  העמים",  מכל  בנו  בחר  "אשר  הגר  אומר  והברכות  התפילות  בנוסח 

"אשר הבדילנו" וכדו', שהתורה לישראל ולגרים כאחד ניתנהמו.

  באותו כו. אבותיו  היו  אף שלא  ישראל,  יציאת מצרים כשאר  ניסי  על  ובברכותיו  מודה בתפילתו  הגר 

הנסמז.

 כמו כן בברכת המזון יאמר הגר "על שהנחלת לאבותינו"מח. כז.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר



א�כ הלכות  גרים�

מט. ברכי יוסף )או"ח סי' תעג( בשם האור החיים הק'. וטעמו בזה, 
הו"ד  שם,  היה  נשמתו  שורש  מ"מ  אבותיו במצרים  היו  שלא  דאף 

בשערי תשובה שם.

ה(,  סעי'  ד  פרק  כהלכתה  תפילה  בס'  דבריו  )הובאו  אלישיב.  נ. הגרי"ש 
דוקא  שזהו  ונראה  פ"ה(.  תפילה  שלמה  )הליכות  אויערבך  והגרש"ז 

וכל  פזוריהם,  מארצות  הקודש  לארץ  ישראל  שנתקבצו  בזמנינו 

מנהג  ואין  מוצאה  בארץ  נהוג  שהיה  כפי  נוהגת  וקהילה  קהילה 

קבוע בעיר, ואף בבית כנסת אחד ימצאו אנשים המתפללים כנוסח 

וכן  השונות,  המזרח  עדות  בנוסחאות  המתפללים  ואחרים  אשכנז 

היא המציאות כיום בארצות הברית ובמקצת מארצות אירופה.

אנשי  כל  על  המקובל  קבוע  מנהג  בו  שיש  במקום  נתגייר  אם  אבל 

העיר, מן הסתם לא גרע דינו מהעוקר דירתו לאותו המקום שיש לו 

לנהוג כמנהג אנשי המקום שבא לשם, כמבואר בשו"ע )יו"ד סי' ריד 

סעי'ב, ובש"ך שם ס"ק ה, ועיין במשנה ברורה סי' תסח ס"ק יד(. לפיכך, אם 

נתגייר במקום כעין זה וקבע דירתו שם עליו לנהוג בכל כמנהגם.

נידון דומה מצינו בפוסקים לענין גר שנתגייר בבית דין של בני קהילת 

אשכנז, ולאח"כ נשא אשה מעדות המזרח ונתערה בקהילתם, לאחר 

זמן מרדה בו אשתו ומסרבת לקבל ממנו גט, ונתעוררה שאלה, האם 

רשאי הוא לישא אשה אחרת על פניה, כמנהג עדות המזרח שלא 

קבוע  מנהג  שאין  כיון  שמא  או  גרשום,  דרבינו  חרם  עליהם  קיבלו 

בעת  זה  חרם  עליו  חל  כבר  אשכנז  בני  של  דין  בבית  ונתגייר  בעיר 

קבלת הגרות ולא פקע במה שנהג אח"כ כמנהג אנשי ספרד, והדין 

בזה כנ"ל, דכיון שבעת קבלת הגרות לא היה שייך לקהילה מסוימת 

לא חל עליו חרם זה, אף שנתגייר בבי"ד אשכנזי, אא"כ היתה זו עיר 

שכל תושביה נוהגים כמנהגי אשכנז.

נא. רמ"א )או"ח סי' קלט סעי' ג(. אמנם בגר שנתגייר ובניו עמו, כתב 
אביהם,  בשם  לתורה  להקרא  שרשאים  קכד(  )עמ'  צבי  נחלת  בס' 

בר  שמואל  דרב  בעובדא  ע"ב(  )קא  ביבמות  הגמ'  ע"ד  דבריו  וייסד 

יהודא דאמר גיורא אנא, עיי"ש.

נוחל  האם  העכו"ם,  מן  לה  הנולד  הישראלית  בבן  לעיין,  נב. יש 
שאין  כגר  בזה  דינו  שמא  או  אמו,  שבט  נחלת  במקום  ישראל  עם 

אשה  בן  "ויצא  י(:  כד  )ויקרא  כתיב  מגדף  פ'  לענין  והנה,  נחלה.  לו 

)עיין  ואמרו חז"ל  וגו'".  בן איש מצרי בתוך המחנה  והוא  ישראלית 

ומתניתא  וכו'.  יצא  מעולמו  אומר  לוי  רבי  יצא,  "מהיכן  שם(:  רש"י 

אמרה: מבית דינו של משה יצא מחוייב. בא ליטע אהלו בתוך מחנה 

דן, אמרו לו מה טיבך לכאן, אמר להם מבני דן אני. אמרו לו: איש 

על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. נכנס לבית דינו של משה ויצא 

מחוייב, עמד וגדף".

ומבואר, דאף שהיה בן אשה ישראלית לא היה נוחל עם שבט אמו. 

אמנם בהמשך דברי רש"י שם מבואר שנתגייר, והדבר צ"ב דהא בן 

תורה  מתן  שקודם  צ"ל  וע"כ  גרות,  וא"צ  כישראל  דינו  הישראלית 

היה נקבע היחוס אחר האב ולא אחר האם, וממילא פשיטא שאינו 

נוחל עם שבט אמו ואין ללמוד מכאן לאחר מתן תורה. מיהו עצם 

אלא  אינם  הנחלה  שדיני  מורה  אבותם",  "לבית  הכתוב  משמעות 

שמיטה  )הל'  קנייבסקי  להגר"ח  אמונה  דרך  בס'  ועיין  האב.  בשבט 

ויובל פי"ג ה"א בבאור הלכה( שדן בכל זה.

בזה  והטעם  תשכו(.  )רמז  בהעלותך  פרשת  שמעוני  נג. ילקוט 
הוא, שאף שגם הגרים בני אברהם הם, שנאמר: "כי אב המון גויים 

נתתיך", ואף הם בכלל ההבטחה שהבטיח הקב"ה לזרעו של אברהם 

בברית בית הבתרים: "לזרעך אתן את הארץ הזאת", מ"מ כיון שארץ 

ישראל נתחלקה לשבטים והגרים אינם מכללם, נמצא שלא נחלו עם 

ישראל בארץ. וראה מש"כ בזה הרמב"ן בחידושיו לב"ב )פא ע"א(.

נד. מדרש שם.

  וכשם שיש לו לגר להודות בתפילתו ובברכת המזון על ניסי יציאת מצרים, כך אומר הוא בליל פסח כח.

את כל נוסח ההגדה, מ"עבדים היינו וכו'", וכולל באמירתה "ואילו לא הוציא וכו'", עד סופהמט.

  בו כט. המקום  במנהג  בזה  תלוי  ואינו  כרצונו,  מנהגים  ושאר  תפילה  נוסח  לעצמו  לבחור  רשאי  הגר 

נערכה הגרותנ. ומכל מקום יש לו לברר לעצמו מנהג קבוע.

  כשמעלין גר לקרוא בתורה יש לכנותו פלוני בן אברהםנא.ל.

דין הגר בירושת הארץ ובמצוות התלויות בה

  אף שהגרים לא נחלו עם ישראלנב בירושת הארץנג, מכל מקום זכאים הם לנחלת קבורה באדמת לא.

ארץ ישראלנד.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות



הלכות  גריםא�כ

נה. כן מוכח מסוגית הגמ' בריש מסכת חגיגה, ובפסחים )ח ע"ב(. 
כל  אלא  הארץ,  בירושת  תלויה  אינה  לרגל  לעלות  דהמצוה  והיינו 

שיש לו קרקע חייב לעלות לרגל, בין אם נחלה היא לו מאבותיו ובין 

לו קרקע פטור מראייה  כן מי שאין  וכמו  אם רכשה בכסף מקנתו, 

אף אם היו אבותיו מכלל הנוחלים בארץ, וע"ע שו"ת נודע ביהודה 

תנינא )או"ח סי' צד(.

נו. וזאת עפ"ד הרמב"ם בהל' עבדים )פ"ח הל' ט( שהעבד כופה את 
רבו לעלות עמו לא"י, אף שאינו נוחל עם ישראל בארץ. ואף שיש 

לדחות ולומר, דאף עבד אינו בכלל מצוה זו, ומה שיש בידו לכוף את 

רבו לעלות לארץ הוא בכדי לקיים את המצוות התלויות בה, יעויין 

בעצם  מצוה  שהיה  דלולי  כן,  הדבר  דאין  א(  )סי'  הרשב"ש  בשו"ת 

ישיבת הארץ לא היה מקום לכפות את רבו לירד עמו כדי להתחייב 

מכאן,  ולמד  בחו"ל,  בישיבתו  עתה  בהן  שייך  שאינו  אלו  במצוות 

גם  בדבר  מצוה  שיש  פליג  לא  זו  מצוה  מנה  שלא  הרמב"ם  שגם 

יעויין  בזה"ז, אלא דסבר דמצוה דרבנן היא ולא מדאורייתא. מיהו 

זו קיומית ולא חיובית, וע"ע  באגרות משה )אבהע"ז סי' קב( שמצוה 

שו"ת משנה הלכות )ח"ג סי' קצב(.

נז. והיינו שקנה קרקע מישראל, דהגר עצמו אין לו נחלה בארץ. 
)ומיירי ביובל ראשון לקנייתו, אבל אחר שכבר חזרה קרקע לבעלים וחזר וקנה 

ז, עיי"ש  אותה ליובל שני, אינו קורא, כמבואר ברמב"ם הל' ביכורים פ"ד הל' 

הטעם(.

)פ"ד הל' ג(. דאף שאומר "אשר נשבע ה'  נח. רמב"ם הל' ביכורים 
לאבותינו" אין בכך חסרון, לפי שאף הוא נחשב בן אברהם, שנאמר: 

"כי אב המון גויים נתתיך", ולאברהם היתה השבועה תחילה שירשו 

אבי"  אובד  "ארמי  שאומר  ואף  שם(.  הרמב"ם  )דברי  הארץ  את  בניו 

ומקרא זה מתייחס ליעקב אבינו ע"ה, אין בכך חסרון היות והגרים 

לבדו,  אברהם  של  רק  ולא  האבות  שלושת  כל  של  בניהם  נחשבים 

שם(  )ב"ב  התוס'  פסקו  הרמב"ם  וכדברי  ע"א(.  פא  )ב"ב  הרמב"ן  כ"כ 

והמאירי  הריטב"א  וכ"כ  שם,  והר"ן  הריטב"א  הרמב"ן  ר"י,  בשם 

במכות )יט ע"א(.

מיהו יש מן הראשונים שחלקו בזה על דברי הרמב"ם, דהנה הרא"ש 

)ביכורים פ"א מ"ד( כתב בשם ר"ת שהגר אינו קורא ארמי אובד אבי, 

)ח"א סי' כז, עיי"ש  זרוע  )או"ח סי' קצט( בשם בה"ג, ובאור  וכ"כ הטור 

שרק בני קיני חותן משה קורין פרשה זו לפי שנחלו בדושנה של יריחו(.

שדברי  הקשו,  ובאחרונים  יז(.  הל'  פי"א  שני  מעשר  )הל'  נט. רמב"ם 
בזה  וראה  הנ"ל,  ביכורים  בהל'  לדבריו  סותרים  אלו  הרמב"ם 

בהרחבה בעיונים סי' פו.

ט(,  הל'  פ"ב  עניים  מתנות  )הל'  וברמב"ם  ו(,  משנה  )פ"ד  ס. פאה 
נתגייר,  שסיים  וקודם  שדהו  לקצור  התחיל  ואם  שם.  בר"ש  וע"ע 

ממתנות  פטור  בגיותו  הנקצר  שעל  ב(,  סי'  )שביעית  איש  חזון  כתב 

שייסד  ועיי"ש  מתנותיו.  יתן  שנתגייר  אחר  הנקצר  ועל  עניים, 

הוא  וחזר  חציה  הליסטים  "קצרו  ה(:  )הל'  שם  הרמב"ם  ע"ד  דבריו 

שחציה  דאף  והיינו  שקצר".  מה  כשיעור  פאה  נותן  השאר,  וקצר 

ליתן  חייב  ידו  על  נקצר  השני  שחציה  כיון  בפטור,  נקצר  הראשון 

מתנותיו. ממנו 

ובס' שערי אמונה )פאה פ"ד( הקשה ע"ד, מסוגית הגמ' בחולין )קלח 

ע"א(, שם נתבאר דמעידנא דהתחיל לקצור איתחיייב בכולי שדה, 

ולא  הקצירה  התחלת  ע"פ  בזה  נקבע  החיוב  זמן  שעיקר  ומוכח 

על פי סופה, וא"כ כיון שהתחיל בהיתר אין לחייבו על מה שקצר 

ביהדותו. ואין לסתור הדברים ממה שאמרו גבי ליסטים דחייב על 

ידו.  על  נקצר  לא  כלל  הראשון  שחציה  שאני  דהתם  השני,  חציה 

ועיי"ש דתי', דכיון דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי חשיב כאילו לא 

אחר  שקצר  בקצירתו  חיוב  חל  כך  ומשום  בקצירה,  התחיל  הוא 

גרותו.

 בזמן שהיה בית המקדש קיים היה הגר חייב לעלות לרגל ככל איש ישראלנה. לב.

  ישראל, לג. ככל  יישובה  על  הוא  מצווה  מקום  מכל  הארץ,  בירושת  ישראל  עם  נוחל  אינו  שהגר  אף 

לפיכך, מצוה יש בדבר שירכוש לעצמו קרקע בארץ ישראל ויכונן דירתו בהנו.

  סוף לד. עד  וכו'  אבי  אובד  "ארמי  וקורא:  ביכוריםנז,  מביא  הגר  היה  קיים,  המקדש  בית  שהיה  בזמן 

הפרשה ככל איש ישראלנח.

  האדמה לה. "ואת  לומר:  יכול  ואינו  בארץ,  חלק  לו  שאין  מפני  מתוודה,  ואינו  מעשרותיו  מפריש  הגר 

אשר נתת לנו"נט.

 גוי שקצר שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט שכחה והפאהס. לו.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר



א�� הלכות  גרים�

סא. משנה במסכת חלה )פרק ג משנה ו(, רמב"ם הל' ביכורים )פ"ו 
ובאחרונים נסתפקו האם עיסת  ד(.  )יו"ד סי' של סעי'  ובשו"ע  הל' ט(, 

בינה  באמרי  בזה  ועיין  מדרבנן,  או  מדאורייתא  בחלה  חייבת  הגר 

שם  בט"ז  וע"ע  יב(.  הל'  פ"א  תרומות  )הל'  פענח  ובצפנת  כח(,  סי'  )יו"ד 

בשם מהרש"ל שהקל בזה לענין חלת חו"ל.

מן  להפריש  חייבוהו  מה  מפני  שהקשה,  שם  ש"ך  סב. עיין 
הספק, הרי דין הפרשת חלה בזמן הזה מדרבנן הוא והרי זה ספקא 

הפרשתה.  על  יברך  שלא  העלה  זו  קושיא  ומחמת  ולקולא,  דרבנן 

המשנה  דברי  ע"פ  שכתב  שם  אברהם  ביד  עיין  קושיתו  ובעיקר 

)וזאת  תורה  כשל  חמירא  דרבנן  דתרומה  מקומות,  בכמה  למלך 

משני טעמים, חדא, דבשל תורה חיובה מיתה בידי שמים, ותו, משום מהרה 

יבנה המקדש ותעשה חובתה מדאורייתא, ויש לחוש שמא אם נקל בזה עתה 

ע"י  לתקנה  שיכול  דכיון  שכתבו,  ויש  תורה(.  באיסורי  להכשל  יבואו 

ספקא  בזה  אמרינן  ולא  מתירין,  לו  שיש  כדבר  זה  הרי  הפרשה 

דרבנן לקולא.

סג. שו"ע )יו"ד סי' סא סעי' לג(. ויסוד החילוק בזה בין הפרשת חלה 
דאיסורא"  "ספיקא  הוי  חלה  דבהפרשת  וקיבה,  לחיים  זרוע  לדין 

דהתרומה אסורה באכילה לישראל, אבל במתנות כהונה )זרוע לחיים 

זיכתה  ממון – שהתורה  דין  אלא  אינו  חיובם  עיקר  שכל  וקיבה(, 

מתנות אלו לשבט הכהנים, וכל חובת הפרשתם מחמת דיני הממון 

אין  ממילא  לבעליהם,  אלו  מתנות  ליתן  הפרה  בעל  דמחוייב  היא, 

כאן אלא ספק ממון דהמוציא מחבירו עליו הראיה. )שערי יושר שער 

ה פרק ז( וע"ע בכרתי שם )ס"ק לט(.

ליתן  חייבוהו  לא  מה  מפני  הקשה,  קיא(  סי'  )יו"ד  סופר  כתב  בשו"ת 

בלא  הספק  מן  יצא  שעי"ז  להחזיר,  מנת  על  במתנה  לכהן  מתנתו 

)ס"ק קלז( כתב,  הפסד ממון, עיי"ש מה שתי'. ואכן, בכף החיים שם 

להפרישם  יש  מצוה  מ"מ  מהפרשה,  הוא  פטור  הדין  שמן  דאף 

שהאריך  ל(  סי'  )ח"ב  יצחק  מנחת  בשו"ת  וע"ע  בזול,  לכהן  ולמוכרם 

בזה הרבה.

עיין  תפיסה,  בזה  מהני  ואי  בזה,  הדינים  ופרטי  זו  הלכה  ובבאור 

מש"כ בקונטרס הספקות )כלל ו סי' ה(, שו"ת חתם סופר )יו"ד סי' רמ(, 

שו"ת כתב סופר )יו"ד סי' רמה(, שו"ת קול אריה )יו"ד סי' פב(, ישועות 

יעקב )יו"ד סי' שה סעי' יד(, וחלקת יואב )ח"א יו"ד סי' כו(.

גר  של  בדינו  יהא  מה  שנסתפק  שם  שלמה  חכמת  בהגה'  וע"ע 

בין שחיטת סימן ראשון לשחיטת סימן שני, האם נחשב  שנתגייר 

ישנה  אי  בפלוגתא  זאת  ותלה  בגיותו,  הבהמה  שנשחטה  הדבר 

לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה אלא לבסוף.

בישועות יעקב )סי' סא ס"ק ג( כתב לחלק בזה, בין אם זמן השחיטה 

מתי  היה  הספק  אם  לבין  נתגייר,  אימתי  הוא  והספק  ידוע  היה 

נשחטה וזמן הגרות ידוע. שהרי אם ידוע מתי נשחטה ולא ידוע מתי 

נתגיייר, חזקת הגוף מורה שמן הסתם נתגייר אחר כך ופטור מליתן 

של  חיים  שחזקת  אף  נשחטה,  מתי  הספק  כאשר  ואילו  מתנותיה, 

אין  חזקה  ע"פ  מ"מ  השחיטה,  אחר  הדבר  שנעשה  מורה  הבהמה 

מוציאין ממון. ונמצא דבכל גווני פטור, אלא שבמקרה הראשון, כיון 

כאשר  ואילו  תפיסה,  בזה  תועיל  לא  המתנות  מן  שפטור  שהוכרע 

חזקת הגוף מצדדת כהתופס, אם תפס אין מוציאין מידו )וע"ע מש"כ 

בזה בפליתי סי' סא ס"ק יד(.

ספקא  דהוי  כנ"ל,  בזה  והטעם  ה(.  סעי'  שיח  סי'  )יו"ד  סד. שו"ע 
במסכת  דשנינו  מהא  הוא  זו  הלכה  מקור  ולקולא.  דממונא 

יב(: "ספק בכורות, אחד בכור אדם אחד בכור  )פרק ד משנה  טהרות 

כספקא  דחשיב  ומבואר  הראיה".  עליו  מחבירו  בהמה – המוציא 

דממונא.

דיני מתנות כהונה במקום ספק

  גר שנתגייר והיתה לו עיסה: אם נתגלגלה קודם שנתגייר – פטורה מן החלה. אחר שנתגייר – חייבת לז.

בחלה. ואם ספק הוא לו אימתי נתגלגלה – חייבת בחלהסא, ומכל מקום אינו מברך על הפרשתהסב.

  גר שנתגייר והיתה לו פרה, אם נשחטה קודם שנתגייר, פטור הוא מלהפריש מתנות כהונה, שבעת לח.

לו  הוא  בזה, אם ספק  בכך. אולם  הוא  חייב  ואם נשחטה לאחר שנתגייר  היה,  גוי  השחיטה עדיין 

אימתי נשחטה, פטור, שהמוציא מחבירו עליו הראיהסג.

  כמו כן, גר שנתגייר והיה לו בכור בהמה בעדרו, ואין ידוע אם קודם שנתגייר ילדה או לאחר מכן, לט.

ירעה עד שיפול בו מום ויאכלנו בעליוסד.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות
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ובאחרונים הקשו, היאך יתיישבו הדברים עם סוגית הגמ' בבכורות )מט 

ע"ב(, שם איתא: "הפודה את בנו בתוך שלשים יום – בנו פדוי, אמר 

ליה: שמואל אמר אין בנו פדוי ואת אמרת בנו פדוי, ואע"ג דקיימא לן 

כרב באיסורי וכשמואל בדיני, הכא הלכתא כותיה דשמואל".

ומבואר מדברי הגמ', שנידון זה נכלל במילתא "דאיסורי" בהם הלכה 

כרב, ולא ב"מילי דממונא" בהם הלכה כשמואל. ועיין במהר"י קורקוס 

)הל' ביכורים פי"א הל' יח( שדן בשאלה זו ותירץ בשני אופנים:

שבכהאי  החיוב,  בעיקר  הוא  שהספק  היכא  בין  בזה  לחלק  יש  א. 

גוונא נחשב הדבר כספקא דממונא, להיכא שודאי נתחייב והספק 

ספקא  הוי  בכך  נצטווה  שודאי  כיון  בזה  מחיובו,  נפטר  כבר  האם 

דאיסורא.

ב. באופן אחר כתב, דלעולם הוי ספקא דממונא, ואעפ"כ כיון שיש 

ולא  לזה נפק"מ לענין מילי דאיסורא סברה הגמ' דהלכה בזה כרב 

כשמואל.

סה. רמב"ם )הל' מחוסרי כפרה )פ"א הל' יא(.

למלך  המשנה  שיטת  ע"פ  צב(,  סו"ס  )או"ח  יצחק  בית  סו. שו"ת 
והסיבה  דברו",  יחל  "לא  בכלל  אינו  שהנכרי  ז(  הל'  פ"י  מלכים  )הל' 

לכך שחייב לקיים שבועתו, היא משום שנשבע בשם ה', ואם יעבור 

אחר  וממילא,  כמגדף.  ודינו  ית'  בשמו  שמזלזל  נמצא  שבועתו  על 

מן  פטור  ונתגייר  ה'  את  שבירך  שנכרי  ע"ב(  )עא  בסנהדרין  שאמרו 

וראה  שבועתו.  לקיים  מחוייב  אינו  לכתחילה  דאף  ה"ה  המיתה, 

בעיונים סי' עו שהארכנו בבאור דבריו.

סז. צפנת פענח הל' נדרים )פ"ט הל' יח(.

סח. צפנת פענח הל' תרומות )פ"א הל' יב(.

סט. צפנת פענח שם, שו"ת דבר אברהם )ח"א סי' טו ענף א(, ובס' 
זרע אברהם )סי' כ אות כ(.

שני  בזה  שכתב  שם  ועיין  לא(.  סי'  או"ח  )ח"ג  חיים  מחנה  ע. שו"ת 
טעמים:

א. בעת שמקבל עליו עול תורה ומצוות מקבל עליו לקיים את מצוות 

וביטלו  חמצו  הפקיר  כאילו  הדבר  נחשב  וממילא  כתיקונם,  הפסח 

קודם מעשה הגרות, שכשם שביטול חמץ מהני כהפקר מחמת עצם 

גילוי רצונו לקיים חוקת הפסח כמצותה, כך גם קבלת הגרות גילוי 

דעת היא שחפץ לקיים מצוות ה' בשלימות, ובכלל זה שאינו רוצה 

גילוי דעת קודם הפסח הוא משום  )ומה דבעינן  בקיומו של חמצו בפסח 

שהיה אז בתורת איסור חמץ, אבל זה שהיה נכרי באותה שעה, די לו שמגלה 

דעתו בפסח(.

אחר  קצד(,  סי'  חו"מ  )ראה  ישראל  מקניני  שונים  הגוי  שקניני  כיון  ב. 

דמשיכה  מאליו,  הפקר  ונעשה  בחמץ  בעלותו  פוקעת  שנתגייר 

  גיורת שנתגיירה וילדה, ואין ידוע האם קודם שנתגיירה ילדה או לאחריה, מביאה קרבן יולדת, ואינו מ.

נאכלסה.

דיני הגר לענין שבועות והקדשות

  בגיותו מא. פלוני(  למקום  שילך  או  פלוני  דבר  יאכל  )וכגון שנשבע שלא  ביטוי  נכרי שנשבע שבועת 

ונתגייר, אינו מחוייב לקיים שבועתוסו.

 המודר הנאה מישראל, יש לדון האם מותר בגרים שנתווספו לקהל ישראל אחר שנדרסז. מב.

  נכרי שהקדיש קרבן וקודם שהקריבו נתגיירסח, אם הקדישו בגיותו לשם שלמים )דקימ"ל ששלמי מג.

נכרים עולים כליל כדין עולה(, יש להסתפק האם רשאי להקריבו בתורת שלמים.

 יש מן האחרונים שדנוסט, בנכרי שהקדיש קרבן ונתגייר, האם יכול לעשות לו תמורה. מד.

דין כלים ומאכלים שהיו לו מגיותו

  לו מה. המכור  החמץ  אין  הפסח  ימי  תוך  ונתגייר  ובא  הפסח  קודם  חמץ  ישראל  לו  שמכר  נכרי 

ימי  תוך  זה  גר  לקבל  הדין  לבית  להם  שאין  נראה  ומ"מ  הפסחע,  ימי  אחר  באכילה  נאסר 

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר
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קבלת  בעת  שעשה  כסף  קנין  ואילו  לו,  הועילה  לא  בגיותו  שעשה 

החמץ פוקע בעצם כניסתו לקהל ישראל, דישראל אינו קונה בכסף. 

ומה שלא מצינו בשום מקום שנכסי הגר נעשים הפקר וכל הקודם 

בהם זכה, הוא משום שחכמים תיקנו לו שתהיה לו בעלות בנכסיו 

כדי שלא יחזור לסורו, ובזה שתקלה היא לו לא תיקנו. אלו דבריו. 

וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת מהר"ש ענגיל )ח"ב סי' נח(.

ומו"ח פלפל בדבריו, דלכאורה אפשר, דהא דבעינן קנין מעליא זהו 

דוקא לקנות חפץ שלא היה ברשותו מעולם, אבל חפץ שכבר היה 

גדרי  לו  שנתחדשו  מחמת  עליו  בעלותו  שנתרועעה  אלא  ברשותו 

לדבריו,  קשיא  מזו  יתירה  קלישא.  בקנין  דסגי  אפשר  אחרים,  קנין 

חצר  בקנין  עתה  לקנותו  יוכל  מ"מ  הראשון  קנינו  שפקע  בכך  מה 

)וצ"ל דחמץ לא ניחא ליה דליקני(.

ובל  יראה  בבל  עובר  אינו  כלל  שמא  שם,  חיים  במחנה  חקר  עוד 

ימצא על חמץ זה, דבקרא כתיב "ולא יראה לך חמץ שבעת ימים", 

כלל  אינו  החג,  ימי  שבעת  כל  האיסור  בתורת  שאינו  דכל  ואפשר 

בתורת האיסור.

עא. דנמצא שמפסידים לישראל שמכרו לו חמצם, שאינם רוצים 
להכנס בספק זה.

חייב  האם  הפוסקים  נחלקו  הפסח  לימי  לגוי  ביתו  עב. השכיר 
לבדוק הבית קודם החג. במקור חיים )סי' תלז ס"ק ג( נקט בפשיטות, 

דכיון שהגוי לא יבדוק את החמץ מחוייב בכך המשכיר, שהרי הבית 

בתשובותיו  סופר  החתם  זאת  לעומת  קאי.  ברשותיה  והחמץ  שלו 

)או"ח סי' קלא( כתב, דכיון שהנכרי דר בבית והמשכיר יבדוק במקום 

שהוא שם, אינו חייב לבדוק. והטעם, דחמץ זה ברשות השוכר עומד, 

שנכרי הוא ואינו חייב בהשבתתו, ואילו חובת הגברא המוטלת על 

המשכיר לבדוק חמצו יקיימה בבית שהוא דר בה עתה.

ומדבריו מבואר, שאם ידור בבית זה ישראל, פשיטא דחייב המשכיר 

י"ד היה דר שם נכרי. ולפיכך  לבדוק, אף שבעת חלות החיוב בליל 

פטור  היה  י"ד  דבליל  ונמצא  י"ד  ביום  שנתגייר  אף  דידן,  נידון  גבי 

מלבודקו, חל על המשכיר חיוב זה עתה אחר גמר הגירות.

עג. בדין איסור אכילה מבישולי עכו"ם מצינו שני טעמים בדברי 

הפוסקים:

דבר  להאכילו  ויבוא  ובמשתה  במאכל  אצלו  רגיל  יהיה  שלא  א. 

יבוא להתחתן  ב. כדי להתרחק מהם שלא  )רש"י ע"ז לח ע"א(.  טמא 

בבנותיהם )תוס' ע"ז לז ע"ב(. ולכאורה שני טעמים אלו אינם שייכים 

בנידון דידן גבי גר.

ואין לחוש ולומר דאחר שגזרו חכמים על בישולי עכו"ם הכל בכלל, 

ולא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין, דיעויין בס' בדק הבית לרא"ה 

לאיסורא  לחוש  אין  בשבת  לחולה  דבמבשל  שכתב,  ז(  שער  ג  )בית 

קירוב  דאין  אלו,  מתבשילין  לאכול  לבריא  ומותר  עכו"ם,  דבישולי 

דעת בתבשיל שנעשה לצורך חולה. ע"כ.

משום  גווני  בכל  חכמים  בזה  אסרו  שלא  ללמוד,  יש  אלו  ומדבריו 

וכן  ענינו.  לפי  מקום  בכל  בזה  חלוק  הדין  אלא  פלוג",  ד"לא  דינא 

נראה מדברי הרשב"א שם במשמרת הבית, שהאריך לפלפל בעצם 

לצורך  שנעשה  בתבשיל  הדעת  קירוב  אין  אכן  האם  הרא"ה  דברי 

אכן  שאם  עמו  הסכים  דינא  דהאי  דבעיקרא  מדבריו  ומוכח  חולה, 

לא יבוא הדבר לידי קירוב הדעת אין סיבה לאוסרו. ולדבריהם ה"ה 

דיש להקל בזה לגר.

עד. משום בליעת מאכלות אסורות שבישל בגיותו. ויש שהחמירו 
הגעלת  על  לסמוך  שלא  דאפשר  במקום  חסידות  מידת  משום 

הכלים, אלא לקנות כלים חדשים, עיין פסחים )ל ע"ב(, ובט"ז )או"ח 

סי' תנא ס"ק ה(. וע"ע בס' חידושי משנה )פסחים עמ' קכח(.

כלים  בהגעלת  שהקלו  דינים  לכמה  שמצינו  אף  כי  לידע,  יש  עוד 

לפסח משום ד"היתרא בלע", אין להקל בזה לגר אף שבעת שבלע 

האיסור היה מותר באכילת מאכלות אלו, דסו"ס כבר באותה שעה 

היו אסורים לישראל, ובתר הכלי אזלינן ולא בתר בעליו, ופשוט.

לגר  להורות  יש  דלכאורה  כתב,  קכ(  סי'  )יו"ד  דעה  חדרי  עה. בס' 
לקדושת  עכו"ם  מטומאת  הבאים  כלים  כדין  כליו  כל  להטביל 

ישראל, ותמה דלא מצינו שנהגו כן. הן אמת דבשו"ת לחם שלמה 

לטבול  גר  להצריך  שאין  נזר  דהאבני  משמיה  כתב  כז(  סי'  ח"א  )יו"ד 

כליו, וזאת ע"פ מה שנתבאר בס' שם משמואל לבנו של בעל האבני 

חלות  ישראל,  בקדושת  ומתקדש  גר  בא  שכאשר  מטות(,  )פ'  נזר 

הפסחעא.

 המשכיר ביתו לגוי קודם הפסח, ונתגייר בי"ד ניסן, על המשכיר לבדוק הביתעב. מו.

 גר שנתגייר והיו לו מאכלים שבישל בגיותו, אין לאסור עליו לאוכלם מחמת דין בישולי עכו"םעג. מז.

 גר שנתגייר חייב להגעיל את כל כליו במים חמים, או בליבון, כל כלי כדינועד. מח.

שיטביל  ראוי  ע"כ  מקווהעה,  במי  כליו  להטביל  צריך  שנתגייר  גר  האם  הפוסקים   נחלקו   מט.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות
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וכליו,  רכושו  כל  על  חלה  הגרות  מעשה  ע"י  עליו  שחלה  הקדושה 

שאף הם נטהרים ומתקדשים בקדושת ישראל מחמת עצם מעשה 

הגרות שעשה בעליהם. וכיון ששורש ענין טבילת הכלים הוא בכדי 

להפקיעם מטומאת העמים השורה עליהם, כאן שכבר נתקדשו ע"י 

מעשה הגרות א"צ לזה.

שהקשה,  מטות(,  לפ'  משה  )תורת  סופר  החתם  גם  כתב  אלו  כדבריו 

ולא  מדין  במלחמת  רק  כלים  טבילת  על  ישראל  נצטוו  מה  מפני 

נצטוו על כך כבר במלחמת סיחון ועוג, ופי', דדין טבילת כלים הוא 

זו  וטומאה  עליהם  השורה  עכו"ם  טומאת  את  מהם  להסיר  בכדי 

מלמעלה,  רכושם  ועל  עליהם  הסוכך  אומה  אותה  של  בשר  ענינה 

וממילא, בז' אומות שנאמר בהם "סר צילם מעליהם", והיינו שבטל 

כח השר שלהם, אין צריך לטבול כליהם. אבל במלחמת מדין שלא 

בטל כוחם הרוחני בנצחון המלחמה ולא היה זה אלא נצחון הגופים 

לבד, טומאתם שורה על כליהם וצריך להטבילם.

יש שפי' באופן אחר עפ"ד המחנה חיים )ח"ג סי' לא, הובאו דבריו לעיל(, 

דכיון ד"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", חשיב שנעשו נכסיו הפקר, 

ההפקר  מן  גרותו  אחר  מחדש  עתה  בהם  הוא  זוכה  כאחת  ובבאין 

בנכסיו  לזכות  אחר  יוכל  שלא  היא  בעלמא  חכמים  דתקנת  שפי'  )עיי"ש 

הגר"א  בשם  א  סי'  תצא  כי  )פ'  חמדה  כלי  בס'  עוד  בזה  ועיין  בינתיים(. 

מטשעכענוו, ומש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות, ח"ד סי' קז(, וכדבריהם נקטו 

להקל שו"ת נזר הקודש )יו"ד יז(, שו"ת מהרי"א הלוי )סי' קט(.

אמנם, בשו"ת שבט הלוי )ח"ד סי' צב( נקט להלכה, דגר שנתגייר צריך 

תמט(,  סי'  )ח"א  והנהגות  תשובות  בשו"ת  וכ"כ  במים,  כליו  להטביל 

ומ"מ מצדד להטביל בלא ברכה.

)סי' תצד ס"ק יב( משמע שנקט אף הוא להקל בזה,  מדברי המשנ"ב 

משום  השבועות,  בחג  חלב  מאכלי  לאכול  שנהגו  למה  טעם  דנתן 

לבשל  מותרים  היו  לא  סיני  הר  במעמד  ישראל  שנתגיירו  שבשעה 

כלים  רק  לא  ולכאורה  אסורות.  במאכלות  בלועים  שהיו  בכליהם 

אלו שהיו בלועים באיסור נאסרו עליהם בשימוש, אלא כל כליהם 

נאסרו עליהם עד שיטבלום, מחמת שנעשו גרים.

כמו כן, דין טבילת כלים נתחדש במלחמת מדין, לטהר כלים שבאו 

בשבי המלחמה, ואם כבר קודם לכן נתחייבו בכך במעמד הר סיני, 

מפני מה המתינה תורה מלהזכיר הלכה זו עד מלחמת מדין.

מיהו אפשר, דאף שבאו בברית בעת מתן תורה וקודם לכן היה דינם 

אברהם  דבני  מעולם,  בהם  היתה  לא  עכו"ם  טומאת  מ"מ  נח,  כבני 

הצריכום  ולא  גרים  משאר  דינם  שונה  שכך  וכיון  היו,  ויעקב  יצחק 

לטבול כליהם.

עו. ולכל הפחות יחמיר בזה בכלים החייבים בטבילה מדאורייתא, 
ככלי מתכות )ראה רמב"ם מאכלות אסורות פי"ז הל' ו, ובלחם משנה וכסף 

חייבים בטבילה אלא מדרבנן  זכוכית שאינם  בכלי  משנה שם(. אבל 

)פרמ"ג או"ח סי' תנא משב"ז ס"ק לא, וע"ע דרכ"ת יו"ד סי' קכ ס"ק כא(, יש 

להקל טפי.

בכלי אלומניום נמי יש להקל לכאורה, כיון שאינם חייבים בטבילה 

והוי  קסד(,  סי'  ח"ב  )יו"ד  משה  אגרות  בשו"ת  כמבואר  ודאי,  בתורת 

כספק ספקא.

עז. פלוגתא דתנאי במסכת גרים )פ"א הל' ה(, ופסק הרמב"ם )הל' 
דאיירי  פי',  מ"ד(  פ"ט  )טהרות  ובר"ש  כת"ק.  ז(  הל'  פ"י  משכב  מטמאי 

שהיתה לו גת בביתו ובא ואמר שלא התחיל למשוך ממנה את היין 

קודם שנתגייר. ומשמע מדבריו, שאם נגע ביין אלא שלא ניסכו, יינו 

אסור בשתיה לכו"ע, וכן הוכיח בחזו"א )טהרות סי' ט ס"ק יג(.

בו  נתעסקו  לבין אם  עצמו  הוא  בו  נתעסק  בין אם  ובטעם החילוק 

אחרים, פי' בחזו"א )טהרות סי' ח ס"ק י( בשני אופנים:

בו  נתעסקו  אם  אבל  בגוויה,  ליה  קים  בעצמו  בו  שנתעסק  כל  א. 

אחרים יש לחוש שמא נגעו ביין ואינו יודע מכך.

ב. החשש אינו שמא נגע עכו"ם ביין ואסרו, אלא גזירת חכמים היא, 

דכל שנתיחד היין ברשות עכו"ם שעה אחת – נאסר, וממילא כאשר 

נתיחד היין ברשותו שלו, כיון שחזר למוטב מקילינן ביה לגבי עצמו 

על  חפצא  איסור  חל  אחרים  ברשות  כשנתיחד  אבל  לאחרים(,  )ולא 

היין, וגם אם יודע לנו הדבר בבירור שלא נגע גוי ביין, אכתי באיסוריה 

קאי. )ובזה כתב ליישב מאי אכפת לן בכך שלא נגע, הא מ"מ יאסר היין משום 

סתם יינם, דגזרו על כל יין של גוי משום בנותיהם, ונקיט, דכיון שמדובר באותו 

האדם עצמו אין לחוש לאיסור זה שכל תכליתו הוא ההרחקה מן הגוי(.

ברכהעו. בלא 

  גר שהיה לו יין מימי גיותו, ובא ואמר: "ברי שלא נתנסך יין זה לעבודה זרה", מותר לו לשתות מן היין, נ.

אולם אחרים אסורים בועז. במה דברים אמורים, שנתעסק הוא עצמו ביינו בגיותו, אבל אם נתעסקו 

בו אחרים אף הוא אסור לשתותו.

  כמו כן, אם בא הגר ומעיד על חתיכה ששומן היא ולא חלב, וידיעתו על כך נסמכת על מה שראה נא.

בגיותו – נאמןעח.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר



א�� הלכות  גרים�

עח. הגה' הגר"א לשו"ע )או"ח סי' לט ס"ק ד(, וכ"כ בפרי מגדים )שם 
בישועות  בזה  מש"כ  ועיין  ד(,  )סי'  רעק"א  ובשו"ת  לב(,  לסי'  פתיחה 

יעקב )שם ס"ק ב(. ומה דנתבאר סופ"ב דכתובות דבדאורייתא בעינן 

שיהא תחילתו וסופו בכשרות, זהו לענין דיני יוחסין ודבר שבערוה 

דבעינן עדות גמורה, אבל לענין דין עד אחד באיסורים שאינו אלא 

וע"ע  שם,  הגרעק"א  מדברי  מבואר  )כן  בעלמא – נאמן  מלתא  לברורי 

בשו"ע חו"מ סי' לה סעי' א, וסעי' ג – ז, ובאבהע"ז סי' יז סעי' ג(.

עט. ע"ז )כ ע"א(.

פ. גיטין )מד ע"א(.

שדן,  שם,  לגיטין  בחידושיו  סופר  החתם  מדברי  מבואר  פא. כן 
לבניו  גם  שמא  או  שמכר,  זה  לאדם  רק  אסורים  אלו  מעות  האם 

אחריו שירשום אחר מותו. וכתב, דכיון דבתר שעת האיסור אזלינן, 

המעות אסורים איסור עולם. ונראה דה"ה הכא, כיון שבעת המכירה 

איסורא קעביד לא נעשים המעות מותרים למפרע.

בית  בשוכר  לדון  האריך  קכח(  סי'  ח"ג  )יו"ד  לב  חקרי  פב. בשו"ת 
יום  נתנה תוך שלושים  יום, אם  ל'  בחו"ל שפטור מליתן מזוזה עד 

האם יצא בה ידי חובתו. וכתב שם להחמיר בזה משני טעמים:

מן  ולא  "תעשה  זה פסול משום  הרי  כיון שנעשה הדבר בפטור  א. 

היותה  בעצם  ולא  בקביעתה  הוא  המצוה  קיום  שעיקר  העשוי", 

נתונה על פתח ביתו.

ב. אם קבעה קודם מלואת ל' יום לשכירותו, שטרם נתחייב בה, אסור 

לברך עליה, ומשום כך עתה שבא לכלל חיוב זה יש לו להסירה כדי 

שיוכל לקובעה בברכה. ועיי"ש דמסיק, דלענין שכירות בתים דפטור 

תוך ל' יום אין בזה חסרון משום דינא ד"תעשה ולא מן העשוי", כיון 

שמחוסר זמן בעלמא הוא, ומ"מ יש להחמיר בזה מחמת הברכה.

ומדבריו נראה, דלענין גר שאינו מחוסר זמן גרידא אלא מחוסר הוא 

את עצם מעשה הגרות, אינו יוצא ידי חובתו בקביעתה שקבע בימי 

כתב  בשו"ת  וכ"כ  כדת,  ולקובעה  ולחזור  להסירה  ומחוייב  גיותו, 

סופר )יו"ד סי' קלט(.

ועיי"ש עוד בחקרי לב שהאריך לדון, מפני מה לענין מזוזה הצריכוהו 

להסירה בכדי שיוכל לברך עליה, ואילו לענין ציצית ותפילין קיי"ל 

זמן  הגיע  בעת  בהם  ממשמש  השחר  עלות  קודם  הניחם  שאם 

הוא",  תפילין  זמן  "לילה  קיי"ל  תפילין  דלענין  ופי',  בכך.  ודי  החיוב 

ומדרבנן בעלמא הוא שאסור להניחן שמא ישן בהן, ומשום כך די 

לזה במשמוש בעלמא, ומציצית לא קשיא דעיקר מצוותה בהיותו 

מעוטף בבגד ד' כנפות עם ציצית ולא בעצם מעשה העיטוף.

בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שע( פי', דהחילוק בזה הוא מחמת נוסח 

מתיחסת  הברכה  מזוזה"  "לקבוע  שמברך  מזוזה  דלענין  הברכה, 

לעצם מעשה הקביעה, משא"כ לענין ציצית דמברכים "להתעטף" 

דמשמעו שכבר הוא מעוטף בה, הברכה מתייחסת לכל זמן לבישתו, 

עיי"ש שהאריך בזה בראיות, וע"ע בס' שיירי כנסת הגדולה )או"ח סי' 

ובכף החיים  )מערכת מ' כלל קיד(,  יוסף ס"ק ב(, שדי חמד  תלב, הג' בית 

)סי' יט ס"ק ג(.

קבעה  אם  דאף  בפשיטות,  נקט  נג(  )סי'  חסד  תורת  בשו"ת  מיהו 

מברך  ושפיר  להסירה,  מחוייב  אינו  הראשונים  יום  ל'  תוך  השוכר 

גר אף הוא מודה,  נראה דלענין  ומ"מ  בכותל.  עליה בעודה קבועה 

משום  פסולה  בגיותו  שקבע  זו  מזוזה  גרות,  מעשה  דמחוסר  דכיון 

"תעשה ולא מן העשוי" וכדלעיל.

ו(, ומקור דבריו בסוגית הגמ'  )פ"ה הל'  פג. רמב"ם הל' קרבן פסח 
קטן  וכן  פסחים,  שני  בין  שנתגייר  גר  "תניא:  ע"א(:  )צג  בפסחים 

שהגדיל בין שני פסחים – חייב לעשות פסח שני, דברי רבי. רבי נתן 

אין  לראשון  זקוק  שאין  כל  לשני,  זקוק  לראשון  שזקוק  כל  אומר: 

זקוק לשני". וקיי"ל דהלכה כרבי מחבירו. וע"ע מש"כ באור החיים 

)במדבר ט יד(.

  ישראל שמכר בית לנכרי בארץ ישראל עובר ב"לא תחנם"עט, ודמים שקיבל אסורים בהנאהפ אפי' נב.

נתגייר אותו נכרי אחר כךפא.

גר שהיתה לו מזוזה על פתחו

 גר שהיתה לו מזוזה על פתחו מגיותו, יש לו להסירה אחר הגרות ולחזור ולקובעה בברכהפב. נג.

דיני הגר במצות הקרבת קרבן הפסח

  גר שנתגייר בין פסח ראשון לשני בזמן שבית המקדש היה קיים, חייב להקריב את קרבן הפסח ביום נד.

י"ד באייר זמן הקרבת פסח שניפג.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות



הלכות  גריםא��

את  ובכתה  "תניא:  איתא:  ע"א(  )מח  ביבמות  הגמ'  פד. בסוגית 
עליה  קיבלה  אבל  עליה,  קיבלה  שלא  בד"א,  וגו',  אמה  ואת  אביה 

קיבלה  אע"פ שלא  בן אלעזר אומר,  ר"ש  מיד.  בה  ומותר  מטבילה 

שחרור  לשם  ומטבילה  וחוזר  שפחות,  לשם  ומטבילה  כופה  עליה 

ומשחררה ומותר בה מיד. אמר רבא, מ"ט דרשב"א, דכתיב כל עבד 

איש מקנת כסף וכו' – עבד איש אתה מל בעל כרחו ואי אתה מל בן 

איש בעל כרחו". ע"כ.

ומלתה   – דעת  ובן  גדול  שהוא  אע"פ  איש,  שהוא  עבד  רש"י:  ופי' 

אותו בעל כרחו, ואי אתה מל בן שהוא איש – היינו, גר הבא להתגייר 

אין בו כח למול בנו הגדול בעל כרחו, דגבי בנים כתיב הימול לו כל 

זכר ולא כתיב בהו איש וכו'. עכ"ל. ומבואר מדבריו, שגם מילת בניו 

שמגיותו מעכבתו מהקרבת הפסח, וכדבריו נקט להלכה בתשובות 

חתם סופר )אבהע"ז ח"ב סי' מא(.

פה. תוס' שם )ד"ה אלא(. ובבאור מחלוקתם ראה בהרחבה בעיונים 
סי' פ.

שמל  ערל  "ישראל  וז"ל:  ז(,  הל'  פ"ו  פסח  קרבן  )הל'  פו. רמב"ם 
ביום  שנתגייר  גר  אבל  שמל,  אחר  עליו  שוחטין  הפסח  בערב 

לערב,  אוכל  שאינו  עליו,  שוחטין  אין  וטבל  ומל  עשר  ארבעה 

יטהר,  כך  ואחר  ימים  שבעה  שצריך  הקבר  מן  כפורש  הוא  והרי 

עשר  ארבעה  ביום  הבאה  לשנה  למת  זה  גר  יטמא  שמא  גזירה 

כשמלתי  ישראל  לי  עשו  כך  אשתקד  ויאמר  לערב  ויאכל  ויטבול 

בכרת,  ופסח  מדבריהם  זו  גזירה  והלא  לערב.  ואכלתי  טבלתי 

יום  שהוא  הקרבן  ביום  כרת  במקום  דבריהם  העמידו  והיאך 

ויטבול,  ארבעה עשר. מפני שאין הגר מתחייב במצות עד שימול 

הגירות,  בענין  שביארנו  כמו  המילה  מן  שיתרפא  עד  טובל  ואינו 

שלא  לו  יש  המל  זה  שהרי  זה,  במקום  דבריהם  העמידו  לפיכך 

לידי חיוב כלל". יבוא  ולא  לטבול עד שיבריא 

את  עליו  לאסור  היה  לא  זו  תקנה  של  דעיקרה  מדבריו,  נתבאר 

מלטבול,  להמנע  לו  תיקנו  אלא  הפסח,  בקרבן  ההשתתפות  עצם 

הן  הקרבן.  בהקרבת  יתחייב  לא  בטומאתו  שעודו  כיון  וממילא 

נתנו  דלא  בהקרבה,  משתתף  אינו  וטבל  עבר  אם  שגם  אמת, 

בזה  מש"כ  וע"ע  שם(.  משנה  )כסף  לשיעורים  דבריהם  חכמים 

בהשגות הראב"ד שם.

בו  ידקדקו  "שמא  דחיישינן,  בזה,  והטעם  ע"ב(.  )צא  פז. פסחים 
ויביאו לידי פסול", והיינו שמחמת חוסר בקיאותם ידקדקו בו שלא 

כהלכה ויהיו סבורים שהוא פסול מאכילה, כ"פ רש"י )ועיין מש"כ שם 

בס' חידושי משנה בבאור הדברים(.

אינם  מקולקלים  שהם  "מתוך  כתב:  ו(  הל'  פ"ח  )שם  בירושלמי  אכן, 

הוא  שהחשש  והיינו,  פסול".  לידי  אותו  ומביאין  בו  מדקדקים 

להיפך, שמא מחמת חוסר זהירותם יזלזלו בשמירתו ויביאוהו לידי 

אלו  גרסאות  לשתי  ציין  סו(  )דף  אבולפיה  חיים  לרבי  חיים  עץ  )ובס'  פסול. 

בדברי הבבלי גופא(.

פח. שו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קיז(. ושורש הספק בזה הוא משום 
קודם  מתגייר  והיה  במצרים  היה  אילו  שהרי  לתעניתו,  טעם  שיש 

ניצול ממכת בכורות. וע"כ כתב, שיראה להשתתף  ליל הפסח היה 

כמנהג  תרגימא  מיני  מעט  שם  ויטעם  וכדו',  מסכת  סיום  בסעודת 

העולם.

  בניו נה. ימולו  שלא  עד  הפסח  קרבן  על  להמנות  מותר  אינו  שנתגייר  שגר  שאמרופד,  יש 

ולא  שנתגייר,  אחר  לו  שנולדו  בניו  לענין  רק  אמורה  זו  שהלכה  שפירשופה,  ויש  שמגיותו, 

כקטן  שנתגייר  אחריו – ש"גר  מתייחסים  אינם  עמו  נתגיירו  אם  שאף  שמגיותו  בניו  מילת  לענין 

דמי". שנולד 

 גר שנתגייר בערב פסח אינו נמנה על קרבן הפסח, לפי שאסרו עליו חכמים את אכילתופו. נו.

 אין עושין חבורה להקרבת הפסח שכל הנמנים עליה גריםפז. נז.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר
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לקלל  אסור  "הגר  וז"ל:  יא(,  הל'  )פ"ה  ממרים  הל'  רמב"ם  פט.  
אביו הגוי ולהכותו ולבזותו, כדי שלא יאמרו באו מקדושה חמורה 

לקדושה קלה שהרי זה מבזה את אביו. ונוהג בו מקצת כבוד. אבל 

יחוס אלא הרי אביו כמי שאינו אביו לכל דבר אע"פ  לו  העבד אין 

שנשתחררו". ע"כ.

שאם  אלא  גמורה,  חובה  זו  שאין  נראה  הרמב"ם  דברי  ומפשטות 

יבזהו יבוא הדבר לידי חילול ה', ולפי זה נראה לומר, שאינו מצווה 

וראה  יבזהו,  שלא  הוא  החיוב  עיקר  אלא  כבישראל,  ממש  לכבדו 

חמדה  כלי  בס'  בזה  מש"כ  עוד  ועיין  משה,  האגרות  מדברי  להלן 

)פרשת יתרו אות ז(. מדברי הרמב"ם שכתב שלא יאמרו בא מקדושה 

חמורה לקדושה קלה משמע שבגיותו היה מחוייב בכיבוד אב ואם, 

וראה בזה בהרחבה בעיונים סי' פה.

)יו"ד ח"ב סי' קל(. עפ"ז כתב, שאם היו אביו  צ. שו"ת אגרות משה 
או אמו חולים ואין מי שיסעדם מלבדו, חובה גמורה היא לו לגמול 

עמהם על החסד שעשו עמו כל הימים. ופי', כי מה שכתב הרמב"ם 

"סיבת  זו  אין  קלה",  לקדושה  חמורה  מקדושה  בא  יאמרו  "שלא 

לכבדם  מצווה  שאינו  והיינו,  החיוב",  של  "גדרו  זהו  אלא  החיוב" 

שכן  בנכרי,  גדריה  ע"פ  אלא  שבישראל  אב  כיבוד  מצות  גדרי  ע"פ 

גם לענין חובת הנכרי במצוה זו גדריה נקבעו לפי גדרי מצות הכרת 

הטוב. )יעויין בעיונים סי' פה שהארכנו לדון האם יש דין אונן לגר ביום שמת 

בו אביו(.

צא. אור שמח על דברי הרמב"ם הנ"ל. ודקדק כן מלשון המדרש 
ומשמע,  אביו",  בכבוד  חייב  אינו  "הגר  קדושים(:  פ'  ריש  כהנים  )תורת 

דאף שאינו חייב מיתה על שביזהו, מ"מ איסורא דאורייתא איתא, 

וצ"ע טעם החילוק בזה.

לשיטת  רק  יתיישבו  אלו  שמח  האור  דדברי  בזה,  להעיר  יש  עוד 

דחיוב  יח(,  סעי'  רמ  סי'  )יו"ד  ובשו"ע  יא(,  הל'  פ"ו  ממרים  )הל'  הרמב"ם 

כיבוד אב ואם נאמר גם כשהיו אביו ואמו רשעים, אבל הטור שם 

כ"ש  וא"כ  בכבודם,  חייב  אינו  רשעים  ואמו  אביו  שהיו  דכל  פסק, 

בהא, וברמ"א שם נקט כשיטת הטור.

יתירה מזו, יעויין בס' פרשת מרדכי )למהר"ם בנעט יו"ד סי' כב( דפי', 

אב  כיבוד  מצות  נאמרה  לא  הדין  דמעיקר  מודה  הרמב"ם  דאף 

בליבו,  תשובה  אביו  הרהר  שמא  דחשש  אלא  רשע,  אביו  כשהיה 

לחומרא.  ביה  דאזלינן  דאורייתא  ספיקא  ככל  זה  שהרי  וסבר 

לכבדו,  חייב  דאינו  מודו  כו"ע  לזה,  לחוש  שאין  במקרה  וא"כ 

דברי  בהבנת  בזה  פלוגתא  שהביא  יא  ס"ק  )שם  לחיד"א  יוסף  ברכי  ועיין 

הרמב"ם(.

צב. ספר החינוך )מצוה רס(.

צג. יבמות )צז ע"ב(.

צד. ספר החינוך שם. ובמנחת חינוך שם כתב, דה"ה בן הישראלית 
כיון  ומ"מ  אמו  אחר  מתייחס  הוא  שאף  העכו"ם,  מן  לה  הנולד 

שנזרע שלא בקדושה דינו קיל משאר ישראל ואינו ענוש מיתה על 

קללתה.

צה. טור ושו"ע )יו"ד סי' קנח(.

צו. ראה עיונים שם, ובשו"ת בית שערים )יו"ד סי' רכט(.

 גר שהוא בכור לאביו הגוי, יש להסתפק האם חייב להתענות בערב הפסח תענית בכורותפח. נח.

גדר חובת הגר בכבוד אביו

 
הגר אסור לבזות את אביו ולקללופט, ויש אומריםצ שמן הראוי שאף יסייע בעדו בהגיעו לעת זקנה, נט.

ויכיר לו טובה על שהביאו לחיי עולם הזה והטיב עמו בימי נערותו. יש שסבר שהגר חייב חובה 

גמורה בכבוד אביו הנכריצא.

  אף שהגר מצווה שלא לבזות את אביו ולקללו, מ"מ אם עבר וביזהו אינו חייב מיתה על כך כבישראל, ס.

מ"מ  אמוצג,  אחר  מתייחס  בקדושה  אמרו, שאף שהנולד  מזו  יתירה  בקדושהצב.  לידתו  היתה  ואפי' 

שווה כבודה בזה לכבודו של האב, לפיכך, גם אם עבר וביזה את אמו פטור ממיתהצד.

 אף שהלכה פסוקה היא שאין לעסוק בהצלת גויצה, גר רשאי להתפלל לרפואת אביו הגויצו. סא.

ציונים וביאורים

דיני גר בתפילה ובמצוות



הלכות  גריםא�

ובניו, או  וז"ל: "הגר שנתגייר הוא  )יו"ד סי' שעד סעי' ה(,  צז. שו"ע 
שם  והוסיף  זה".  על  זה  מתאבלין  ואמו – אין  הוא  שנשתחרר  עבד 

הרמ"א: "והוא הדין גר שנתגייר עם אמו אינו מתאבל עליה". והנה 

דבריו  שהביא  שם  יוסף  בבית  ויעויין  במרדכי,  הוא  הדברים  מקור 

במלואן שכך כתב: "על גר שנתגייר הוא ואמו ומתה אמו וכו', הורה 

הגר  את  גר  ע"ב(  )יז  בקידושין  דאמרינן  אע"ג  עליה.  להתאבל  ר"י 

אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, הני מילי קורבת אב, אבל 

קורבת אם יש לו חייס. ואע"ג דאמרינן בפ"ב דיבמות לא גזרו שניות 

אחד  יום  אבלות  אבל  דרבנן,  דשניות  האם – משום  מן  אף  בגרים 

וכיון  וכו',  בישראל  לאיחלופי  אתי  דלמא  חייב,  דאורייתא  שהוא 

דמצינו דיום אחד מתאבל דהוי דאורייתא ה"ה לכל שאר האבלות, 

דלא מצינו יום אחד בלא שאר אבלות". ע"כ.

עפ"ז כתב בדרכי משה שם, דלדידן דקיי"ל שגם אבלות ביום הראשון 

)סי' שצט(, ממילא הגר פטור  אינה אלא מדרבנן, וכמו שכתב הטור 

מלהתאבל אף על אמו, וכן פסק שם הש"ך )ס"ק ד(.

דברי  על  דפליג  נראה  האדם  תורת  בספרו  הרמב"ן  מדברי  אמנם, 

)טז  בברכות  דאמרינן  אהא  שהקשה  שם  דיעויין  הנ"ל,  הראשונים 

אומרים  ואין  בשורה  עליהם  עומדין  אין  ושפחות  "עבדים  ע"ב(: 

משמע  דלכאורה  אבלים",  תנחומי  ולא  אבלים  ברכת  לא  עליהם 

גם  נוהגת  האבלות  חובת  עצם  אבל  התמעטו  אלו  מענינים  שרק 

ודינו  יחס  לו  אין  שהעבד  היא  פסוקה  הלכה  שהרי  וקשיא,  בהם, 

ולמד מכאן הרמב"ן, דאע"פ שאין  כגר שנתגייר דקטן שנולד דמי. 

להם שאר לענין יוחסין יש להם להתאבל כדין שאר קרובים. וראה 

בעיונים שם ועפ"ז יתבאר. מיהו להלכה נקטו הפוסקים שלא כדבריו 

וכמש"נ.

הגוי,  אביו  אחר  קדיש  לומר  לגר  ראוי  האם  דנו,  הפוסקים  בספרי 

בשו"ת זקן אהרון )ח"ב סי' פז( כתב, שאמירת הקדיש ע"י הגר מועילה 

להעלות את נשמת אביו הגוי, ועיי"ש שצידד לומר שיש חובה לגר 

לומר קדיש אחר אביו, שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה 

קלה. )סברתו זו צ"ע, דהלכה זו אמורה בחיובים שחלו עליו בגיותו, ולא בעצם 

זה שאינו נוהג כמנהג ישראל בכבודו של אביו(. והוסיף עוד, דאפשר שע"י 

אסור  והגר  אביו,  את  שמבזה  נראה  קדיש  אחריו  מלומר  שנמנע 

לבזות את אביו וכדלעיל. ומ"מ סיים שאין להורות כן למעשה אחר 

שהיא הוראה התמוהה בעיני הבריות.

הוא  אף  שצידד  לג(  )סי'  פלאג'י  לגר"ח  חיים  לב  בשו"ת  עוד  ועיין 

לומר שהגר אומר קדיש על אביו. אמנם מדברי ס' חסידים )סי' תשצ( 

שכתב דתפילת הגר על אביו ואמו בחוליים אינה מועילה כלל, נראה 

דכ"ש שאמירת קדיש אחריהם לא תועיל להם כלום.

צח. עיין שו"ת חתם סופר )יו"ד סי' שכו(, מיהו פשיטא שזהו דוקא 
לחומרא ולא לקולא, והיינו, שאף שמותר לו לנהוג כאבל מ"מ אינו 

כאשר  התיבה  לפני  יגש  לא  וכן  אנינותו,  בזמן  המצוות  מן  נפטר 

נמצא בבית הכנסת אבל אחר וכדו'.

  לא סב. נתגיירו אף הם עמוצז. אמנם, כאשר אם  ואפילו  אינו מתאבל עליהם,  או אמו,  גר שמתו אביו 

יתאבל עליהם יכול הדבר לבוא לידי פגם משפחה הדבר מותרצח.

ציונים וביאורים

פרק שנים עשר







א�� הלכות  גרים�

א. שו"ת מהרש"ם )ח"ה סי' פא ס"ק ח( בשם הגאון רבי מאיר אריק. 
כשינוי  זה  הרי  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  דכיון  בזה,  וטעמו 

רשות אחר יאוש דקני. כמו כן לשיטת רש"י בערובין )סב ע"א( דבן 

נח אינו מצווה בהשבה, כבר זכה בזה בעת שהיה נכרי.

בשו"ת חוות יאיר )סי' עט( כתב להקל בזה מטעם אחר, דכיון שנכרי 

שעבר על אחת מז' מצוות שנצטוו בהן בני נח חייב מיתה, א"כ יש 

ועיי"ש  ליה בדרבה מיניה",  "קים  דין  לפוטרו מחיוב הממון מחמת 

שציין למחלוקת הראשונים בזה האם דין "קים ליה בדרבה מיניה" 

נאמר רק לישראל או גם לגוי.

נח(,  בן  ד"ה  ע"ב  )עא  בסנהדרין  התוס'  דברי  מפשטות  נראה  ב. כן 
ראה  דברים  של  ובטעמם  הנ"ל.  יאיר  ובחוות  שם  מהרש"ם  וכ"כ 

בהרחבה בעיונים סי' עז. )ועיין מש"כ בזה החזון איש ב"ק סי' י ס"ק יד(.

ולדבריהם יש לעיין, בגר שגנב בגיותו פחות משווה פרוטה, דבן נח 

נח  כבן  או  כישראל  בזה  דינו  האם  פטור,  וישראל  בהשבתה  חייב 

)ובדין כלי פחות מש"פ עיין מנחת חינוך מצוה נד(.

נתחייב  שלא  דכיון  בזה,  וטעמו  עט(.  )סי'  יאיר  חוות  ג. שו"ת 
בהשבתו בעת המציאה כבר זכה בו ופקע רשות בעליו הימנו. והיינו, 

הרבים  ברשות  מושלך  חפץ  המוצא  אבידה  השבת  מצות  דלולי 

רשאי לזכות בו, לא מיבעיא אי מצאו במקום דמצויים נכרים שודאי 

כבר נתיאשו בעליו הימנו, אלא גם אם מצאו קודם שנתיאשו, מ"מ 

כיון שבא החפץ לידו בהיתר ולאחר זמן נתיאשו, שפיר קנאו.

שוב  הבעלים  יאוש  קודם  לידו  החפץ  כשבא  בישראל  ]משא"כ 

ע"א(  סו  )ב"ק  תוס'  א.  טעמים:  משני  וזאת  בו,  לזכות  יכול  אינו 

הרמב"ן  ב.  פקעה.  לא  תו  השבה  מצות  עליה  דחיילא  דכיון  פי' 

דכיון  ברשות",  כ"יאוש  דהוי  פי',  מציאות(  אלו  פ'  )ריש  וריטב"א 

וחשיב  החפץ  על  שומר  נעשה  לבעליו,  להשיבו  מחוייב  שהמוצא 

החיים  באור  עוד  ועיין  מהני[.  לא  ברשות  ויאוש  בידו,  הוא  כאילו 

כג(. מג  )בראשית  עה"ת 

בדין  השונות  הפוסקים  שיטות  ע"פ  בזה  הדברים  ד. בהרחבת 
אבידת גוי ראה עיונים שם.

ה. בגמ' ב"מ )יב ע"א( איתא, דמציאת קטן הסמוך על שולחן אביו 
לאב, וכן פסק בשו"ע )חו"מ סי' רע סעי' ב(. וטעם הדבר משום איבה, 

שם  וברמ"א  מלפרנסו.  שימנע  לחוש  יש  לאביו  יתנה  לא  שאם 

כתב בשם המרדכי, דיתום קטן הסמוך על שולחן אחרים מציאתו 

לעצמו, דאף שגם שם שייך טעמה של אותה תקנה, מ"מ לא מצינו 

שנתגייר  שגר  כיון  וא"כ  באחר.  ולא  בבנו  אלא  חכמים  כן  שתיקנו 

כיתום  בזה  שדינו  נראה  אחריו,  מתייחס  ואינו  דמי  שנולד  כקטן 

שאינו בכלל תקנה זו.

)וכמה נפק"מ בדבר, ראה מש"כ בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' עב, גבי עני המהפך 

וזכה בה אי מוציאין מידו, ובשו"ת התעוררות תשובה או"ח  בחררה ובא קטן 

ובנו הסמוך על שולחנו, אי  גבי מי שבא ליתן מתנות לאביונים לאב  סי' תפט 

חשיב כאביון אחד או שנים(.

פרק שלושה עשר
דיני הממון בגר שנתגייר

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, לפיכך אחר שקיבל עליו עול תורה ומצוות ובא להסתופף בצל כנפי השכינה, שוב אין לו כל 

יחס קורבה עם אביו ואמו ואחיו שמגיותו, לפי שנעשה עתה בריה חדשה. הלכה זו השלכות רבות לה, לענין ירושתו, ממון 

שהיה לו מימי גיותו, ריבית שנתחייב בה קודם שנתגייר ועוד, פרטי הדינים והלכותיהם יתבארו להלן.

דיני גזלה ואבדה בגר שנתגייר

 נכרי שגנב חפץ ונתגייר, יש אומריםא שפטור מלהשיב חפץ זה לבעליו, ויש שחייבוהו בכךב. א.

 נכרי שמצא אבידת ישראל בימי גיותו ונתגייר אינו מחוייב להשיבה לוג. ב.

  את ג. לו  להשיב  הוא  מחוייב  האם  לדון  יש  גיותו,  בימי  לו  שאבדה  אבידה  ישראל  ומצא  שנתגייר  גר 

אבידתוד.

 קטן שנתגייר עם אביו, אף שסמוך על שולחן אביו מציאתו לעצמוה. ד.

ציונים וביאורים
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הלכות  גריםא��

ו. ואפי' נתרבתה הריבית אחר שנתגייר, דכיון דזקפן במלוה אזלינן 
בתר שעת ההלוואה )ש"ך יו"ד סי' קעא ס"ק א(.

קודם  לו  שנתחייב  אלו  מעות  יגבה  שלא  היא  חכמים  ז. גזירת 
שנתגייר שמא יבוא לתבוע ממנו גם את הריבית שנתחייב לו אחר 

גרותו, שאסור לגבותה משום שלא זקפה במלוה, )ועיין ש"ך שם ס"ק 

ב דזהו דוקא אם זקפן במלוה אחר הגרות, אבל אם לא זקפה כלל, אסור מדינא 

גם במעות שנתחייב לו קודם הגרות, ודלא כפרישה שם(.

ח. שו"ע )שם(.

ט. ישועות ישראל )סי' סז ס"ק א(, ובירור הלכה )הקצר, חו"מ סי' סז 
סעי' עג(.

קיימת,  עמו – כתובתה  אשתו  שנתגיירה  "גר  ע"א(:  )צ  י. כתובות 
בשנית  שכשקידשה  דעתו  דאמדינן  והיינו,  קיימה".  כן  מנת  שעל 

היתה דעתו להתחייב בכל חיוביו שנתחייב לה בנישואין הראשונים. 

)באחרונים שם הקשו מה צריך לדעתו בזה בעת קידושיה השניים, הא בלאו 

הכי נמי כל חיוביו שמגיותו אינם בטלים, ועיין מש"כ בזה הגרעק"א בדו"ח שם, 

ובבית יעקב סי' סז ס"ק יא, ובהפלאה שם סי' סז(.

חסד  עמכם  ה'  "יעשה  עה"פ  יד(,  פ"ב  רבה  )רות  במדרש  איתא  עוד 

שויתרו  אמר:  אידי  בר  חנניא  רבי  המתים",  עם  עשיתם  כאשר 

מנהגם  היה  דכן  הדברים,  פי'  ישי  שורש  ובס'  מכתובותיהן.  לה 

העולה  כשטר  זה  והרי  כישראל,  כתובות  לכתוב  האומות  של 

בערכאותיהם שיש לו תוקף.

גיירו  וכליון  שמחלון  רות(  מגילת  )ריש  עזרא  האבן  שיטת  מיהו 

נשותיהם קודם הנישואין, וכ"כ הרוקח )בפירושו לרות א ד(, ולדבריהם 

סב  סי'  אבהע"ז  אברהם  את  פדה  בסו"ס  הנד'  ללב  שיירי  )בס'  ראיה.  ליכא 

סי'  שופטים  שמעוני  בילקוט  האמור  ע"פ  וכליון,  מחלון  מיתת  פרשת  ביאר 

אחד  ימות  אחיות  שתי  הנשואים  אחים  דשני  תעז,  סי'  חסידים  בס'  הובא  ג, 

מהם, ומאחר שהיו רות וערפה אחיות בנות עגלון מלך מואב, נגזרה גזירה. ואף 

לדבריו קשיא, דכיון שנתגיירו בטלה קורבתן, דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי(.

יא. שו"ע )חו"מ סי' רעה סעי' א(.

דין ריבית בגר שנתגייר

  גר שהלוה מעות בגיותו בריבית ונתגייר קודם שפרעם הלווה – אם זקפן עליו במלוה מותר לגבותםו, ה.

ואם לאו אסור לגבותם, אפי' מה שנתחייב לו קודם שנתגיירז. ואם לוה מישראל בריבית בגיותו חייב 

לפרוע לו, שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגיירח.

דין שמיטת כספים לגר שנתגייר

  לענין ו. שכן  משמטתו,  השביעית  אין  הלווה,  ונתגייר  השביעית  קודם  לעכו"ם  מעות  שהלווה  ישראל 

חיוב שמיטת כספים הזמן הקובע הוא שעת ההלוואהט.

דין הכתובה בגר שנתגייר ואשתו עמו

  גר וגיורת שנתגיירו ונישאו שנית אחר מעשה הגרות כדת משה וישראל, אם היתה לה כתובה הימנו ז.

מנישואיה הראשונים שמגיותה – כתובתה קיימתי.

דיני ירושת הגר

  וכגון ח. בנים,  הניח אחריו  ואפילו  זכהיא.  בנכסיו  לזכות  כל הקודם  יורשים,  הניח אחריו  ולא  גר שמת 

שנולדו לו בנים בגיותו ונתגיירו עמו אין הם זוכים בנכסיו, ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" ואינם 

מתייחסים אחריו.

ציונים וביאורים
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יב. כנסת הגדולה )סי' רעה(.

יג. תשובות הגרעק"א )מהדו"ק סי' קמה(.

יד. שו"ע )שם סעי' ב(. והטעם בזה הוא, משום דנכסיו של הגר לא 
הפקר  ונעשו  מרשותו  יצאו  כשמת  ומיד  לקבורתו,  משועבדים  היו 

לכל.

טו. ב"ח )שם(, וע"ע שו"ת מהרש"ם )ח"ז סי' קעה(.

טז. שער המשפט שם.

יז. שו"ע )חו"מ סי' קכז סעי' ב(.

ישראל  של  כבודם  שמבזה  הלבוש,  שם  פירש  הדבר  יח. בטעם 

בכך שמשווה דין הגרים עם דינם של ישראל.

אין  דבאלו  שיטתו,  ע"פ  זו  הלכה  פירש  ובלבוש  שם.  יט. שו"ע 
בזיון כ"כ שמשווה כבודם לישראל, כיון שנולדו בקדושה.

ואילו  זו,  סוגיא  בבאור  ר"י  שיטת  היא  שכן  ד(  ס"ק  )שם  כ. סמ"ע 
הישראלית  ובבן  והרא"ש.  רש"י  של  פרושם  לפי  הן  השו"ע  דברי 

הנולד לה מן הנכרי לכולי עלמא אין צריך לפרוע לו חוב אביו אפי' 

על  הבא  ועכו"ם  דעבד  היא  פסוקה  דהלכה  הדין,  משורת  לפנים 

בגר  משא"כ  כלל,  אחריו  מתייחס  ואינו  כמותה  ולדה  הישראלית 

שמתקנת חכמים יורש את אביו.

)חו"מ סי' רעה סעי' כז(. והוא הדין אם היה לו לגר שטר  כא. שו"ע 
חוב על קרקעות ממושכנות, דשטר אפסרא דקרקע הוא )שם(

  אותו ט. יורשים  יורשיה  או  האם  אין  בנים,  בלי  ומתו  שנתגייר,  אחר  בנים  לו  נולדו  אפילו  מזו,  יתירה 

מחמתם, אלא כל הקודם לזכות בנכסיו – זכהיב.

  זו, הרי הוא י. וזכה במתנה  נתן מתנה לגר בקנין הגוף מהיום ופירות לאחר מיתה, ומת הגר ובא אחר 

נכנס תחת הגר, ולכשימות הנותן תיפול המתנה בחלקויג.

  גר שמת וזכו אחרים בנכסיו, אין הם מחוייבים לדאוג לקבורתו יותר מכל איש ישראליד. ויש שכתבטו, יא.

נועם" – שלא  "דרכיה דרכי  דין רשאים לכוף את הזוכים לשלם את הוצאות קבורתו, משום  שבית 

יבוא הדבר לידי תיגרה.

  יש שנסתפקטז, בישראל שהיה שותף בקרקע עם הגר, ומת הגר ובא אחר וזכה בחלקו, האם מועילה יב.

תפיסתו ונכנס במקומו להיות שותף עם הישראל, או שמא השותף עצמו זוכה בכל הרכוש המשותף, 

שחזקתו בכל הבית מחמת חלקו שלו מהווה "קנין חזקה" בחלקו של הגר מיד כשמת.

  הם יג. גם  נתגיירו  אם  אפי'  לבניויז  החוב  לפרוע  מחוייב  אינו  הגר,  ומת  הגר  מן  מעות  שלוה  ישראל 

לידתם בקדושה, אף שאינו מחוייב  נוחה הימנויח. אבל אם היתה  רוח חכמים  אין  ואם החזיר  עמו, 

לפרוע להם חוב זה, אם החזיר רוח חכמים נוחה הימנויט. ויש מן הראשונים דפי' להיפך, ולדבריהם אם 

היתה לידתם שלא בקדושה רוח חכמים נוחה הימנו, ואילו אם היתה לידתם בקדושה אסור לפרוע להם 

חוב זהכ.

  משכונו של ישראל שהיה ביד גר, ומת הגר, ובא ישראל והחזיק בו – מוציאין את המשכון מידו, שכן יד.

מיד כשמת הגר פקע שעבודו הימנו וחזר המשכון לחזקת בעליוכא.

ציונים וביאורים
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כב. בבא קמא )מט ע"ב(, דזכה בהם הישראל בקנין חצר. )אי איירי 
במשכנו בשעת הלוואתו או שלא בשעת הלוואתו, ראה מש"כ התוס' שם, ועיין 

מש"כ עוד במחנה אפרים זכיה מהפקר סי' ט(.

כג. ואם החזיק אחר במשכון זה עוד בחיי הגר, עיין קצות החושן 
)סי' עב ס"ק לז( דפלוגתא היא בין הראשונים מי זוכה בו, האם המחזיק 

או הלווה. וע"ע מש"כ בזה בדבר אברהם )סי' יט ס"ק ה(.

כד. שו"ע )סי' רעה סעי' לא( וברמ"א שם )סעי' כח(.

כה. לפי שיכולים הראשונים לומר הנחתי לך מקום לגבות הימנו. 
ממטלטלים  גם  גובים  זה  שבמקרה  החושן,  בקצות  שם  ויעויין 

הגר.  בחיי  לו  שנשתעבדו  הקרקעות  מן  רק  ולא  מנכסיו  שתפסו 

משום שדינם של אלו דומה ליורש שחייב לשלם ממטלטלי דאבוה, 

כלקוחות  ולא  חוב",  לבעל  משתעבדי  דיתמי  "מטלטלי  דקיי"ל 

קב(  סי'  )ריש  מילואים  באבני  יעויין  מיהו  מקרקעות.  רק  שמשלמים 

במחנה  עוד  בזה  מש"כ  ועיין  הראשונים,  במחלוקת  תלוי  דהדבר 

אפרים )הל' זכיה מהפקר סי' ה(.

הוא,  בזה  הספק  ויסוד  ט(.  סי'  מהפקר  זכיה  )הל'  אפרים  כו. מחנה 
האם "שכירות ליומיה ממכר", ונחשב הבית למשך תקופת השכירות 

כקנינו של הגר שכל הקודם בו זכה, או אינו אלא שעבוד בעלמא, 

ומיד כשמת בטלה זכותו ובחזקת בעליו הוא עומד.

כז. שו"ע חושן משפט )סי' שסז סעי' ו(.

כח. תוס' ב"ב )קיד ע"ב ד"ה אף(. עיי"ש דפי', דאף שהלכה פסוקה 
משבט  נחלה  תיסוב  שלא  כדי  בנה  את  יורשת  אינה  שהאם  היא 

ובא  האב,  ומת  שמעון,  ואמו משבט  ראובן  אביו משבט  שהיה  )וכגון  לשבט 

קטן זה וירשו ומת אף הוא, שאם תירשנו אמו, נמצא שאחר מותה יזכו בנחלה 

אחיה בני שבט שמעון, ונמצאת נחלת בני ראובן ביד בני שמעון(, מ"מ גיורת 

נכסיו הפקר.  יהיו  בנה שלא  יורשת  ולבנה, שפיר  לה  יורשים  שאין 

מיהו בשו"ת מהר"ש הלוי )חו"מ סי' לד( נקט דלעולם אין האם יורשת 

את בנה, ובמקרה זה יעשו נכסיו הפקר, שלא כשיטת התוס', הובאו 

דבריו בכנסת הגדולה )חו"מ סי' רעו, הג' הטור ס"ק יד(.

כט. פרמ"ג )או"ח סי' תמג א"א ס"ק א(. עיי"ש שנסתפק האם נשים 
גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  שהיא  אף  ד"תשביתו"  בעשה  חייבות 

יראה", או שמא אין לחלק, ומאחר  בו תיקון ללאו ד"בל  כיון שיש 

דמצות עשה שהזמן גרמא היא נשים פטורות. וכתב, דמדברי התוס' 

בקידושין )לד ע"א ד"ה מעקה( נראה דנשים פטורות, דפי', דכל שיש 

קיום לעשה בלא לאו, וכגון הכא דהלאו דבל יראה ובל ימצא אינו 

 משכונו של גרכב שהיה מצוי ביד ישראל הנושה בו ומת הגר, זכה הישראל במשכוןכג. טו.

  הבעל טז. רשאי  נכסיו,  בכל  וזכו  אחרים  וקדמו  משכון,  לו  הניח  ולא  ומת  מישראל  מעות  שלווה  גר 

חוב לגבות חובו מהם כדרך שגוים חובות משועבדים מיורשים ולקוחותכד. לפיכך תחילה יגבה מן 

יגבה משלפני  לו  אין  ואם  לפניו,  ממי שתפס  המותר  יגבה  החוב,  די  הגר  מנכסי  לא תפס  ואם  האחרון, 

פניו, וכן הלאהכה.

  גר ששכר בית מישראל והקדים לו שכרו ומת, נסתפקו הפוסקיםכו, האם ישראל אחר רשאי לזכות יז.

בבית זה למשך ימי השכירות, או שמא, מיד לכשמת הגר פקעה זכותו בבית ובטלה השכירות.

  להוציא יח. הגזלן  מחוייב  הפקר  נכסיו  שנעשו  אף  יורשים,  בלא  הגר  ומת  לו,  ונשבע  הגר  את  הגוזל 

הגזילה מידו ולעשות בה צדקה או צרכי רביםכז.

 הגיורת יורשת את בנהכח. יט.

  גיורת שהיה לה חמץ, ומתה בערב פסח אחר שעה שביעית, יש להסתפק האם חמצה אסור בהנאה כ.

אחר הפסחכט.

ציונים וביאורים

פרק שלושה עשר



א�� הלכות  גרים�

י"ד,  יום  מחצות  כבר  נוהג  דתשביתו  העשה  ואילו  ט"ו,  בליל  אלא 

נשים פטורות, משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא.

אכן, דעת החינוך )מצוה ט( אינה כן, ולהדיא כתב שם דנשים חייבות 

ערוך  פב(,  )סי'  אריה  בשאגת  להלכה  הכריעו  וכן  דתשביתו,  בעשה 

השולחן )סי' תמג(, ואמרי בינה )הל' פסח סי' ג ד"ה והנה(. וע"ע פתיחה 

כוללת לפרמ"ג )הל' פסח א ז(, שו"ת אבנ"ז )או"ח שכ(, צל"ח )פסחים ד 

ע"ב ד"ה באה"ד(, ושו"ת שואל ומשיב )תנינא ח"ב סי' ח(.

בגיורת  אלא  שייך  אינו  זה  דספק  מבואר,  הפרמ"ג  מדברי  והנה, 

שאין לה יורשים, אבל בשאר נשים ישראליות, כיון שיורשיה זוכים 

)מהדו"ק או"ח סי'  נודע ביהודה  בחמצה עליהם לבערו. מיהו בשו"ת 

שנעשה  אחר  ולדעתו,  כן,  הדבר  שאין  בפשיטות  נקט  כ(  וסי'  טו, 

החמץ אסור בהנאה אינו חשוב ממון ואין בו תורת ירושה. ויעויי"ש 

דהיתרא  בו,  זכו  לא  בחצרם  מונח  החמץ  היה  דאפי'  עוד,  שהוסיף 

ניחא ליה דליקני איסורא לא ניחא ליה דליקני.

וביותר יש לתמוה בשיטת הפרמ"ג עצמו, דהא בסי' תלב )משב"ז ס"ק 

ב( צידד לומר, דמצות תשביתו אינה מצות עשה כלל, וכל מהותה 

אינו אלא תיקון ללאו, דבכדי שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא יש 

לו להשבית את החמץ ע"י ביטולו, ודמיא למצות השחיטה שאינה 

באכילה,  הבשר  את  להתיר  האופן  זהו  אלא  בעלמא,  עשה  מצות 

זו  דלסברא  וצ"ל,  בזה.  חייבות  הנשים  אף  ודאי  זו  ולסברא  עיי"ש, 

בלאו הכי לא נאסר החמץ אחר הפסח, דכיון שמתה קודם שהגיע 

זמן האיסור אינה שייכת כלל בעשה דתשביתו, ודו"ק.

עוד צ"ע, דלכאורה דברי הפרמ"ג סותרים למש"כ בספרו ראש יוסף 

)פסחים ה ע"א(, שם נתבאר דמי שיש לו חמץ בערב פסח אחר חצות 

בביתו עובר בלאו דלא תשחט על חמץ דם זבחי, ובזה פשיטא דאף 

הנשים חייבות.

ל. בבא בתרא )קמט ע"א( גבי מעשה דאיסור גיורא.

)הל'  רמב"ם  גאון,  האי  רב  בשם  הרי"ף(  מדפי  ע"א  ע  )שם  לא. רי"ף 
בזה,  החילוק  וטעם  שם.  במלחמות  וברמב"ן  ז(,  הל'  פ"ט  ומתנה  זכיה 

דלענין בנו לשון מתנה כירושה היא, דאין רגילות ליתן ליורש בתורת 

מתנה, ומסתמא לירושה קמכוון, וכיון שאינו ראוי ליורשו לא זכה 

בה. וכדבריהם פסק שו"ע )חו"מ סי' רנו סעי' א(.

לב. רא"ש )שם סי' כה(, ובהשגות הראב"ד על דברי הרי"ף והרמב"ם 
שם. וטעמם בזה, דאי יש תוקף למתנתו לאדם אחר משום דמתנת 

שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי, א"כ גם לענין בן זה שאינו ראוי 

ירושה לא אמרינן גביה  ליורשו תועיל מתנתו, דכיון שאינו בתורת 

שם  רמב"ן  ועיין  שם,  רמ"א  פסק  וכן  ירושה,  כלשון  מתנה  דלשון 

שהאריך ליישב קושייתם.

מיהו יעויין עוד בדברי הרמ"א שם שיש מן הראשונים דס"ל שאף 

להצד שאין תוקף למתנתו מ"מ יש לקיים דבריו משום "מצוה לקיים 

דברי המת" )מרדכי פ"ק דגיטין(, ויש חולקים )טור שם בשם הרא"ש(.

לג. לאו דוקא אביו, שהרי נכרי יורש מכל מורישיו כמו בישראל, 
עיין שו"ת חתם סופר )יו"ד סי' קכז(, ושו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' פו( 

בסוגית הגמ' ודברי הראשונים בזה.

לד. בגדרה של תקנה זו יש לדון, האם נעשה הדבר כירושה ממש 
כשינוי  חשיב  אי  ונפק"מ  בעלמא,  כמתנה  אלא  אינה  או  מדרבנן, 

)עיין  עומד  אביו  דבמקום  יורש  כרשות  או  לוקח,  רשות – כרשות 

רשב"ם ב"ב מד ע"א ד"ה נימא(.

תקנת  אלא  זה  שאין  כיון  ומ"מ,  א(.  סעי'  רפג  סי'  )חו"מ  לה. שו"ע 
חכמים אין לו תורת ירושה בנכסי אביו אלא זכות ממון בלבד, ואביו 

דין מתנת שכיב מרע בגר

  גר שכיב מרע שהיה לו בן שהיתה הורתו שלא בקדושה ואינו ראוי ליורשו, אינו יכול ליתן לו נכסיו כא.

במתנת שכיב מרעל. ואם רצה ליתן מתנת שכיב מר לאדם אחר )שגם בישראל אינו ראוי ליורשו(, 

ויש אומריםלב שאין מתנתו  נחלקו בזה הדעות, יש אומריםלא שיכול ליתן לו נכסיו במתנת שכיב מרע, 

מתנה.

דין הגר בירושת אביו

  גר אינו יורש את אביולג )הגוי( דבר תורה, אלא שחכמים תיקנולד שיטול חלק עם אחיו בירושה זו, כב.

משום שחששו שמא אם נמנע ממנו את חלקו בירושה יתקוף עליו יצרו ויחזור לסורולה.

ציונים וביאורים

דיני הממון בגר שנתגייר



הלכות  גריםא��

רשאי לעשות תנאי בירושתו ולא הוי כמתנה על מה שכתב בתורה. 

כ"כ הרמב"ם )הלכות נחלות פ"ו הל' י( וז"ל: "והגר אינו יורש את אביו 

העכו"ם אלא מדבריהם תקנו לו שיירש כשהיה, שמא יחזור למרדו, 

מחוייב  העכו"ם  ואין  הואיל  זו,  בירושה  מועיל  שתנאי  לי,  ויראה 

לעמוד בתקנת חכמים, ואין העכו"ם יורש את אביו הגר ולא גר יורש 

את גר לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים". ע"כ. )ובבאור דבריו ראה 

בחידושי הגר"ח )סטנסיל עמ' קצא(.

כתב  בקדושה,  ולידתו  בקדושה  שלא  הורתו  שהיתה  בגר  אמנם, 

בס' ראשית ביכורים )בכורות ריש פרק ח( דיורש את אביו דבר תורה, 

את  משה  "וישמע  עה"פ  יתרו(,  אריה  )גור  מהר"ל  ע"ד  דבריו  וייסד 

העם בוכה למשפחותיו", שדרשו חז"ל: "על עסקי עריות שנאסרו 

גר  הא  בקרובותיהם,  נאסרו  מה  מפני  קשיא,  דלכאורה  להם". 

שנתגייר כקטן שנולד דמי. ותי' מהר"ל, דכיון שהיתה גרותם בכפיה 

אינם בכלל הלכה זו של גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ובטעם דבריו 

הארכתי בעיונים סי' עא.

ובראשית ביכורים שם כתב עפ"ז, דה"ה גר שהיתה לידתו בקדושה, 

שלא בבחירת ליבו נעשה גר אלא נכפה עליו הדבר מכח גרותה של 

וכיון  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  דין  בכלל  אינו  הוא  דאף  אמו, 

שכך, נמצא שמתייחס הוא אחר אביו הגוי ויורש אותו מדין תורה. 

מיהו, בשו"ת אמרי כהן )להגרי"מ הולנדר, סי' יב( האריך לדחות דבריו 

מסוגית הש"ס השונות עיי"ש.

לו. תוס' רעק"א למשניות מסכת דמאי )פ"ו משנה י(.

לז. ב"ק )פ ע"א(.

לח. צפנת פענח )הל' תרומות פ"א הל' יב( ע"פ סוגית הגמ' שם.

 גר שחזר לסורו אינו יורש את אביו גם מדרבנןלו. כג.

  גר שירש מאביו כלבים וחזירים – אף שאסור לו לישראל לגדל מינים אלו בביתו, אין מחייבין אותו כד.

למוכרם מיד, אלא רשאי הוא להמתין עד שיזדמן לו למוכרם כפי שוויםלז. וכן הוא הדין בגר שהיו 

לו בהמות דקות בזמן גיותו ולאחר שנתגייר חפץ למוכרם, מחמת האיסור לגדל בהמה דקה בא"י, שאינו 

חייב למוכרם מיד, אלא ממתין עד שישתכר בהם כדי שוויםלח.

ציונים וביאורים

פרק שלושה עשר







א�כ הלכות  גרים�

א. וז"ל הרמב"ם )הל' דעות פ"ו הל' ד(: "אהבת הגר שבא ונכנס תחת 
כנפי השכינה שתי מצות עשה, אחת מפני שהוא בכלל ריעים, ואחת 

מפני שהוא גר, והתורה אמרה 'ואהבתם את הגר', ציוה על אהבת 

'ואהבת את ה' אלהיך',  הגר כמו שציוה על אהבת עצמו, שנאמר: 

הקב"ה עצמו אוהב גרים שנאמר 'ואוהב גר'".

חלוקה  הגר  אהבת  מצות  שגדר  שלמדו,  יש  אלו  הרמב"ם  )מדברי 

"ואהבת לרעך כמוך" שנצטווינו בה כלפי כל איש  ביסודה ממצות 

ישראל. שכן מצות אהבת הרעים ענינה שנגמול חסד זה עם זה כפי 

יכולתנו, וכמו שאמרו "דסני עלך לחברך לא תעביד", ואין זה עניין 

למצות  שהושוותה  הגר  אהבת  מצות  משא"כ  בלבד,  בלב  לאהבה 

אמנם  ללב.  המסורה  האהבה  עצם  הוא  לכאורה  ענינה  ה'  אהבת 

מדברי החינוך המובא להלן מוכח שאין הדבר כן, ולדבריו גדר מצוה 

בישראל.  האמורה  כמוך"  לרעך  "ואהבת  למצות  לגמרי  שווה  זו 

ובאמת מקרא מלא דיבר הכתוב )דברים י יח(: "ואוהב גר לתת לו לחם 

ושמלה", הרי שאהבתם ענינה לגמול עמהם חסד כפי היכולת(.

כלומר  הגרים,  לאהוב  "שנצטוינו  תלא(:  )מצוה  החינוך  ב. ז"ל 
שנזהר שלא לצער אותם בשום דבר, אבל נעשה להם טובה ונגמול 

והגרים הם כל מי שנתחבר אלינו  והיכולת.  אותם חסד כפי הראוי 

משאר האומות שהניח דתו ונכנס בדתנו, ועליהם נאמר )דברים י יט( 

'ואהבתם את הגר כי גרים הייתם'. ואף על פי שיכללהו כמו כן הציווי 

בישראל, שנאמר עליו 'ואהבת לרעך' )מצוה רמג(, שהרי גר צדק בכלל 

רעך הוא, הוסיף לנו השם בו מצוה מיוחדת לו באהבתו".

זה  ציווי  על  בחזרתה  התורה  כוונת  שעיקר  בדבריו,  נתבאר  הנה 

שאר  מאהבת  יותר  אהבתו  בחובת  להרבות  הוא  רבות  פעמים 

ישראל, וכן נראה מלשון המבי"ט )אגרת דרך ה' נעילת שערים פ"א אות 

"והוסיף בו אהבה על אהבת רעים בהשגחתו עליו בצרכו  וז"ל:  ט(, 

ובתיקונו".

הבית".  בזמן  שנתגייר  הגר  "אהבת  כתב  ד(  ס"ק  קנו  )סי'  במשנ"ב 

על  נצטוונו  הבית  בזמן  שנתגייר  בגר  שרק  דמשמע  צ"ב  והדבר 

אהבתו. וכנראה כתב כן מחמת הצנזור, ועיין מש"כ בזה בס' מגיד 

משנה עה"ת )פ' עקב(.

ג. דברים )י יט(.

זו אמורה דוקא בגר גמור ולא בגר תושב, וע"ע במנחת  ד. מצוה 
חינוך שם, שדן בדין עבד כנעני לענין זה.

ה. בס' יערות דבש )דרוש א, ביאור ברכת על הצדיקים( כתב: "בברכת 
וישים ליבו לאהוב אותו  גרי הצדק,  על הצדיקים יתפלל ביחוד על 

כנפשו, ולקיים מצות ואהבתם את הגר, ומכל שכן בזמן הזה שאנו 

רוח  עוד  בנו  ושחים עד לעפר, כמעט לא נשאר  בתכלית השפלות 

חיוני, ורשעים בתכלית הרוממות, והוא הכיר האמת, הרי זה ממש 

ממזרח  והאיר  חשוך  עולם  בתוך  ה'  שהכיר  אבינו  אברהם  מעשה 

צדק, ואף הוא כמוהו, הלא חיוב עלינו לאהבו ולנשק רמיסת רגלו, 

והמרבה לאהוב הגר אוהב ה' ותורתו, כי אהבתו לגר תלוי באהבת 

המקום ותורתו, כי הלא זה סיבת אהבתו", עכ"ל.

פרק ארבעה עשר
ויחוסו מעמדו של הגר 

)מצוה תלא(: "שנצטוינו לאהוב הגרים, כלומר  י יט(. וכתב החינוך  )דברים  "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" 

והגרים הם כל מי  והיכולת.  ונגמול אותם חסד כפי הראוי  שנזהר שלא לצער אותם בשום דבר, אבל נעשה להם טובה 

שנתחבר אלינו משאר האומות שהניח דתו ונכנס בדתנו, ועליהם נאמר )דברים י יט( 'ואהבתם את הגר כי גרים הייתם'. ואף 

על פי שיכללהו כמו כן הציווי בישראל, שנאמר עליו 'ואהבת לרעך' )מצוה רמג(, שהרי גר צדק בכלל רעך הוא, הוסיף לנו 

השם בו מצוה מיוחדת לו באהבתו", ע"כ.

בכלל מצוה זו איסור אונאת הגר והזהירות המיוחדת שלא ללוחצו בעניני ממון. ושורשם, "כי גרים הייתם בארץ מצרים", 

אף אנו בני גרים, ואין בינינו לבין הגר ולא כלום.

אכן, כמה חילוקים מצינו בין ישראל לגר בדיני היוחסין, כמו דמצינו שהכהן אסור בגיורת, והגר מותר בממזרת, ועוד, טעם 

הדברים ופרטי הדינים בזה יתבארו להלן.

  מישראלב, שנאמרג: א. איש  כל  לאהוב  חובתנו  על  יתרא  הגר,  אהבת  על  נצטוונו  מיוחדת  מצוה עשה 

"ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים"ד. ויש לכל איש ישראל ליתן ליבו לאהבה הגדולהה 

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו



הלכות  גריםא�כ

ואיסור  ו. ולהיות שהזהירה תורה פעמים רבות על אהבת הגרים 
אונאתם, ראיתי להרחיב מעט היריעה ולהעתיק לשונות חז"ל בדבר 

מעלת הגרים ושורשם:

כבוד הגרים ומעלתם שווה למעלת שאר ישראל

שבכל  הגרים  "חביבין  ב – ה(:  הל'  ד  )פרק  גרים  במסכת  התנא  וז"ל 

עבדי  ישראל  ואתה  שנאמר  כישראל,  אותן  מכנה  הכתוב  מקום 

ה',  אמר  אתכם  אהבתי  שנאמר  בישראל,  אהבה  נאמר  וגו'.  יעקב 

ונאמר אהבה בגרים, שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. נקראו 

גרים  ונקראו  עבדים,  ישראל  בני  לי  כי  שנאמר  עבדים,  ישראל 

שנאמר  בישראל,  רצון  נאמר  לעבדים.  לו  להיות  שנאמר  עבדים, 

והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה', ונאמר רצון בגרים, שנאמר 

בישראל,  שמירה  נאמר  מזבחי.  על  לרצון  וזבחיהם  עולותיהם 

בגרים,  שמירה  ונאמר  ימינך,  יד  על  צלך  ה'  שומרך  ה'  שנאמר 

ואתם  שנאמר  בישראל,  שירות  נאמר  גרים.  את  שומר  ה'  שנאמר 

בגרים,  שירות  ונאמר  לכם,  יאמר  אלהינו  משרתי  תקראו  ה'  כהני 

שנאמר ובני הנכר הנלוים על ה' לשרתו.

מסירות נפשם במעשה המילה

חביבין הגרים שלא מל אברהם אבינו לא בן עשרים ולא בן שלשים 

בן  או  עשרים  בן  אברהם  מל  שאילו  שנה,  ותשע  תשעים  בן  אלא 

שלשים לא היה גר שנתגייר מן עשרים שנה ומעלה או מן שלשים 

ובא עד  ומעלה, אלא שהקדוש ברוך הוא היה ממשמש עמו  שנה 

ולתת  הגרים,  בפני  דלת  לנעול  שלא  שנה,  ותשע  לתשעים  שהגיע 

למען  חפץ  ה'  שנאמר  רצונו,  לעושי  שכר  ולהרבות  לשבים,  ימים 

צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

דוד  עמכם.  אנכי  ותושב  גר  שנאמר  גר,  עצמו  קרא  אבינו  אברהם 

מלך ישראל קרא עצמו גר, שנאמר כי גר אנכי עמך, וכן הוא אומר 

כי גרים אנחנו לפניך.

חביבות א"י על שהיא מכשרת גרים

חביבה ארץ ישראל שהיא מכשרת הגרים. האומר בארץ ישראל גר 

אם  אלא  אותו  מקבלין  אין  לארץ  ובחוצה  מיד,  אותו  מקבלין  אני, 

כן היו עדיו עמו. חביבה ארץ ישראל שהיא מכפרת על עונות ועל 

עון.  נשוא  בה  היושב  העם  חליתי  שכן  יאמר  ובל  שנאמר  פשעים, 

הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  העומדות  כתות  בארבע  מוצא  אתה  וכן 

לה'  ידו  יכתוב  וזה  יעקב  בשם  יקרא  וזה  אני  לה'  יאמר  זה  שנאמר 

ובשם ישראל יכנה. זה יאמר לה' אני, זה שכולו למקום ולא נתערב 

בו חטא, וזה יקרא בשם יעקב, אלו גירי הצדק, וזה יכתוב ידו לה', 

אלו בעלי תשובה, ובשם ישראל יכנה, אלו יראי שמים". עכ"ל התנא 

במסכת גרים.

שכר הגרים

ובגד  לאכול  לחם  לי  "'ונתן  ע(:  )פרשה  רבה  בבראשית  אמרו  וכן 

של  שבחו  כל  הרי  לו:  אמר  ר"א,  אצל  נכנס  הגר  עקילס  ללבוש', 

וכי  לו  אמר  ושמלה',  לחם  לו  לתת  גר  'ואוהב  י(  )דברים  שנאמר  גר 

קלה היא בעיניך דבר שנתחבט עליו אותו זקן שנאמר ונתן לי לחם 

לאכול ובגד ללבוש ובא זה והושיטו לו בקנה. נכנס אצל רבי יהושע 

את  הקב"ה  שחיבב  חיבה  הרי  לו  אמר  ר"א,  את  ושאל  בא  הגר  עקילס  )נ"א: 

פוסייני  לי כמה  לו לחם ושמלה, כמה טווסין אית  גר לתת  ואוהב  הגר דכתיב 

אית לי אפילו על עבדי לא משגיחין, נזף ביה ואזיל לגבי ר' יהושע(. אמרו לו 

תלמידיו: רבי דבר שנתחבט עליו אותו זקן את מושיטו לזה בקנה. 

אזל לגבי רבי יהושע התחיל מפייסו בדברים, לחם, זו תורה דכתיב 

זכה  זכה אדם לתורה  זו טלית,  )משלי ט( לכו לחמו בלחמי, שמלה, 

לטלית, ולא עוד אלא שהן משיאין את בנותיהם לכהונה והיו בניהם 

לחם  זה  לחם  ד"א:  המזבח.  גבי  על  עולות  ומעלים  גדולים  כהנים 

בגבולים לחם  כהונה, הרי במקדש, אבל  בגדי  ושמלה, אלו  הפנים, 

זו חלה, ושמלה זו ראשית הגז, אמרו אלולי אריכות פנים שהאריך 

ר' יהושע עם עקילס היה חוזר לסורו וקרא עליו )משלי טז( טוב ארך 

אפים מגבור".

וכן אמרו בשמות רבה )פרשה יט(: "'זאת חקת הפסח', הה"ד )ישעיה 

מעל  ה'  יבדילני  הבדל  לאמר  ה'  אל  הנלוה  הנכר  בן  יאמר  'ואל  נו(: 

פוסל  הקב"ה  שאין  גר,  ילין  לא  בחוץ  לא(  )איוב  איוב  אמר  עמו'. 

מי  וכל  שעה  בכל  נפתחים  השערים  מקבל,  הוא  לכל  אלא  לבריה 

כנגד  גר,  ילין  לא  בחוץ  אומר  הוא  לכך  יכנס,  ליכנס  מבקש  שהוא 

אפתח',  לאורח  'דלתי  לא(  )איוב  בשעריך',  אשר  'וגרך  לא(  )דברים 

בחוץ  אמר  מי  כנגד  ברכיה  א"ר  בריותיו,  סובל  שהוא  הקב"ה  כנגד 

בבהמ"ק  משרתים  כהנים  להיות  גרים  עתידים  אלא  גר  ילין  לא 

ואין  יעקב',  בית  על  ונספחו  עליהם  הגר  'ונלוה  יד(  )ישעיה  שנאמר 

אחת  אל  נא  'ספחני  ב(:  א  )שמואל  שנאמר  כהונה,  אלא  ונספחו 

שבנותיהן  לפי  הפנים'  מלחם  אוכלין  להיות  שעתידין  הכהונות 

נישאות לכהונה.

שאוהב הקב"ה את הגרים, שנאמר )דברים ו יח(: ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה"ו.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר



א�� הלכות  גרים�

)דברים  שכתוב  מה  להם:  אמר  רבותינו,  את  הגר  עקילס  שאל  וכן 

לו לחם ושמלה', הרי כל הבטחות שהבטיח את  גר לתת  'ואוהב  י( 

כך  ישראל  ששמו  יעקב  לו  אמר  ושמלה.  לחם  לו  נותן  שהוא  הגר 

שאל מלפני הקב"ה )בראשית כח( 'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש', 

שתהא  דייך  אלא  כמותינו,  שאתה  דייך  לא  אצלנו  שבאת  ואתה 

שיעקב  דעתך  על  תעלה  לא  דבר  וסוף  הקב"ה,  של  בכורו  כיעקב 

לחם ושמלה שאל, אלא אמר יעקב, הבטיחני הקב"ה שהוא עמדי 

ושמרני,  עמדי  שהוא  אני  יודע  אימתי  העולם,  את  ממני  ויעמיד 

בגדי  ולובשים  הפנים  מלחם  אוכלים  כהנים  בנים  ממני  כשיעמיד 

ובגד  הפנים,  לחם  לאכול' – זה  לחם  לי  'ונתן  שנאמר:  כהונה. 

אהרן  את  'והלבשת  מ(:  )שמות  שנאמר  כהונה,  בגדי  ללבוש – אלו 

את בגדי הקדש', וכן כאן, 'ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה' – כלומר, 

שמעמיד בנים מן הגר שאוכלים לחם הפנים ולובשים בגדי כהונה, 

הוי בחוץ לא ילין גר. אמר הקב"ה אחר כל הכבוד הזה שאני עתיד 

הנכר  בן  יאמר  'ואל  הוי  תגר,  קורים  אתם  תשובה  לבעלי  לעשות 

הנלוה אל ה' וגו''.

אהבת ה' לגרים

וכן אמרו בבמדבר רבה )פרשה ח(: "איש או אשה וגו', הה"ד )תהלים 

וכן  אהב,  אוהבי  אני  הקב"ה,  אמר  כך  וגו''.  צדיקים  אוהב  'ה'  קמו( 

הוא אומר )שמואל א ב(: 'כי מכבדי אכבד', הם אוהבים אותי ואף אני 

אוהב אותם. ולמה הקב"ה אוהב צדיקים שאינן נחלה אינם משפחה, 

את מוצא הכהנים בית אב הם, הלוים בית אב הם, שנאמר )תהלים 

קלה(: בית אהרן ברכו את ה', בית הלוי ברכו את ה', אם מבקש אדם 

להיות כהן אינו יכול, להיות לוי אינו יכול, למה שלא היה אביו לא 

כהן ולא לוי, אבל אם מבקש אדם להיות צדיק, אפילו גוי יכול, הוא 

ה'  יראי  בית  ה',  את  ברכו  ה'  יראי  אומר  הוא  לכך  אב.  בית  שאינו 

ואהבו  נתנדבו  ה', אינו בית אב אלא מעצמם  יראי  לא נאמר, אלא 

אוהב  ה'  קמו(:  )תהלים  נאמר  לכך  אוהבם.  הקב"ה  לפיכך  להקב"ה, 

צדיקים וגו'.

שהיתה  למלך  דומה,  הדבר  למה  הגרים.  את  אוהב  הקב"ה  הרבה 

לו צאן, והיתה יוצאת בשדה ונכנסת בערב, כן בכל יום. פעם אחד 

עמהם.  רועה  היה  העזים  אצל  לו  הלך  הצאן,  עם  אחד  צבי  נכנס 

אמרו  עמהם.  יצא  לרעות  יצאת  עמהם,  נכנס  לדיר,  הצאן  נכנסה 

ויום  יום  כל  עמהם,  רועה  והוא  הצאן  עם  נלוה  הזה  הצבי  למלך, 

יוצא  שהוא  בזמן  אוהבו,  המלך  היה  עמהם,  ונכנס  עמהם  יוצא 

לשדה היה מפקיד רועה יפה לרצונו, לא יכה אדם אותו הזהרו בו, 

והיה  וישתה,  לו  תנו  להם  אומר  היה  הצאן  עם  נכנס  כשהוא  ואף 

יש  כבשים  כמה  לך,  יש  תישים  כמה  מרי,  לו,  אמרו  הרבה.  אוהבו 

יום  בכל  הזה  הצבי  ועל  מזהירנו,  את  ואין  לך,  יש  גדיים  כמה  לך, 

היא  כך  רוצה,  ולא  רוצה  הצאן  המלך,  להם  אמר  מצוינו.  את  ויום 

דרכה לרעות בשדה כל היום ולערב לבא לישן בתוך הדיר, הצביים 

במדבר הם ישנים, אין דרכם ליכנס לישוב בני אדם, לא נחזיק טובה 

ועמד  ובא  החיות  כל  במקום  הגדול  הרחב  המדבר  כל  שהניח  לזה 

בחצר. כך אין אנו צריכין להחזיק טובה לגר שהניח משפחתו ובית 

אביו והניח אומתו וכל אומות העולם ובא לו אצלנו, לכן הרבה עליו 

שמירה, שהזהיר את ישראל שישמרו עצמם מהם שלא יזיקו להם. 

וכן הוא אומר: ואהבתם את הגר, וגר לא תונה וגו'. וכשם שחייבה 

חייבה  כן  הכפורים,  איל  וקרבן  ממון  תשלום  לחבירו  לגוזל  תורה 

תורה לגוזל את הגר לשלם לו ממונו, ויביא קרבן איל הכפורים. שכן 

הגר  בגוזל  הזו  והפרשה  אשה,  או  איש  ישראל  בני  אל  דבר  כתיב, 

גרים, שהרבה בשמירתם  )תהלים קמו(: ה' שומר את  אמורה, דכתי' 

כדי שלא יחזרו לסורן.

הר"י  בהגהות  )הובא  אלברצלוני  הר"י  בשם  הובא  ג  פרק  ז. לעיל 
במצות  נכללת  ישראל  לכלל  הגר  שקבלת  יט(,  מצוה  לרס"ג  פערלא 

אהבת הגר, מדבריו מוכח שגם טרם שנכנס הגר לקהל ישראל חלה 

חובה לסייעו בהליך הגיור מחמת מצוה זו.

האחרונים  כתבו  ד(  הל'  )פ"ו  דעות  בהל'  הרמב"ם  מדברי  אמנם, 

לקהל  שיבואו  עד  נוהגת  אינה  הגרים  אהבת  שמצות  לדקדק 

ונכנס  שבא  הגר  "אהבת  שם:  דכתב  ובטבילה,  במילה  לגמרי  ה' 

בלשונו  שדקדק  הרי  וכו'",  עשה  מצות  שתי  השכינה  כנפי  תחת 

בזה  ולא  השכינה  כנפי  תחת  נכנס  שכבר  בגר  דאיירי  ונקיט 

בחובת  העוסקים  המקראות  מפשטות  נראה  וכן  להכנס,  שרוצה 

הגר. אהבת 

  כנפי ב. תחת  להסתופף  שחפץ  ורצונו  דעתו  שמגלה  בשעה  מיד  חלה  הגר  אהבת  שמצות  שכתב,  יש 

שעוסק  בעת  כבר  לו  הדרוש  בכל  לסייעו  יש  לפיכך  גרותו,  הליך  שנשלם  לאחר  רק  ולא  השכינהז, 

בהליכי הגיור.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו



הלכות  גריםא��

ח. המאנה את הגר עובר בג' לאוין :
א. "לא תונו איש את אחיו" )ויקרא כה יד( האמור באונאת ישראל.

יז(  )פסוק  זו  בפרשה  הוא  אף  האמור  עמיתו"  את  איש  תונו  "לא  ב. 

לגבי איסור אונאת דברים.

ג. "גר לא תונה ולא תלחצנו" )שמות כב כ( האמור בגר. וראה בשו"ע 

על  והזהירה  תורה  שחזרה  שמצינו  דכיון  שכתב,  ב(  סעי'  רכח  )סי' 

איסור זה פעמים רבות, יש לו לכל איש ישראל להרחיק מאיסור זה 

הרחקה יתירה.

תלחצנו – לא  ולא  תונה  לא  "וגר  איתא:  א(  הל'  )פ"ד  גרים  ובמסכת 

ולא תלחצנו בממון, לא תאמר לו: אמש היית עובד  תוננו בדברים 

ועד עכשיו חזירך בין שינך ואתה עומד ומדבר עמי.  נבו,  בל קודם 

ומנין, שאם הוניתו הוא יכול לומר לך כי גרים הייתם בארץ מצרים, 

מכאן היה אומר רבי נתן: מום שבך אל תאמר בחברך".

ובהל' ב שם אמרו: "רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר לפי שסורו רע 

לא  וגר  וגר לא תלחץ  עליו הכתוב במקומות הרבה שנאמר  הזהיר 

תונה ולא תלחצנו, ואתם ידעתם את נפש הגר, הא לפי שסורו רע 

הזהירה עליו התורה במקומות הרבה".

)ב"מ  לברכה  זכרונם  שאמרו  מה  המצוה  "מדיני  שם:  החינוך  וז"ל 

נח ע"ב( שלא יאמר אדם לגר זכור מעשיך הראשונים, ומה שאמרו 

באנפיה,  ארמאה  תבזי  לא  דרי  עשרה  עד  גיורא  ע"א(:  צד  )סנהדרין 

בהם  שהפליגו  האהבה  והפלגת  עניין.  בשום  לצערו  שלא  זה  וכל 

שבהם  המקום,  לאהבת  אהבתם  הכתוב  שהשוה  שאמרו  עד 

שכתבתי  כמו  "ואהבת",  המקום  ובאהבת  "ואהבתם",  נאמר 

במדרשות  פרטיה  ויתר  סג[.  ]מצוה  ו  תעשה  לא  משפטים  בסדר 

ובמקומות כגמרא.

ועובר עליה ומצער אותם או שמתרשל בהצלתם או בהצלת ממונם 

או שמקל בכבודם מצד שהם גרים ואין להם עוזר באומה, ביטל עשה 

זה. ועונשו גדול מאד, שהרי בכמה מקומות הזהירה תורה עליהם. 

ויש לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת לרחם על אדם שהוא בעיר 

שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו, ולא נעביר עליו הדרך 

במצאנו אותו יחידי ורחקו מעליו עוזריו, כמו שאנו רואים שהתורה 

תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר, ועם המדות הללו נזכה להיות 

והכתוב  ראשנו.  על  ינוחו  שמים  וברכות  יתברך,  מהשם  מרוחמים 

לנו  הזכיר  מצרים,  בארץ  הייתם  גרים  כי  באמרו  הציווי  טעם  רמז 

עצמו  את  הרואה  איש  לכל  שיש  ההוא  הגדול  בצער  נכוינו  שכבר 

בתוך אנשים זרים ובארץ נכריה, ובזכרנו גודל דאגת הלב שיש בדבר 

וכי כבר עבר עלינו והשם בחסדיו הוציאנו משם, יכמרו רחמינו על 

כל אדם שהוא כן". ע"כ.

רש"י  פי'  זה,  איסור  ולשלש  לשנות  הכתוב  שהוצרך  הדבר  ובטעם 

)הוריות יג ע"א(: "מפני שסורן רע – שיצר ליבם רע יותר מדאי". בס' 

החינוך כתב, שיש לחוש שמחמת עלבונן יחזרו לסורם. במרכה"מ 

על  להם  הבאים  ביסורים  הם  שמדוכאים  פי',  שם  המכילתא  על 

שיחזרו  חששו  המר  מצבם  ומחמת  מהרה,  מלשוב  שנתרשלו 

לסורם.

ט. יש שהקשו, מפני מה הוצרך הכתוב להזהיר על איסור אונאת 
הוא  ונכלל  הוא,  ישראל  בכלל  שנתגייר  אחר  הרי  בממון,  הגר 

באיסורא ד"לא תונו איש את עמיתו".

בב"ק  הגמ'  דברי  ע"פ  לתרץ,  כתב  סה(  סד  )מצוה  בנימין  נחלת  ובס' 

קיום  על  העולם  אומות  הקפידו  שלא  דאחר  נתבאר  שם  ע"א(,  )לח 

ז' מצוות בני נח, "עמד והתיר ממונם לישראל". וא"כ, לולי שהזהיר 

הכתוב על אונאת הגר הייתי סבור לומר, דכיון שממונם של נכרים 

יאמרו  שלא  בכדי  וזאת  בכלל,  הגרים  ממון  גם  לישראל  הותר 

ולכך  ישראל".  מיד  ממונו  להציל  כדי  אלא  זה  נתגייר  "לא  הבריות 

יותר מממון שאר  יהא ממון הגרים קל בעיניך  הזהיר הכתוב שלא 

ישראל כשרים.

)הל'  שכתב  בדברים,  יש  נוסף  שחידוש  נראה  הרמב"ם  מדברי  אכן 

מכירה פי"ד הל' יז(: "ומפני מה עובר בגר על אונאת דברים אף באונאת 

ממון, ועל אונאת ממון גם על אונאת דברים, מפני שהוציא הכתוב 

הדברים  בשני  בגר  הלאוין  וכפל  סתם,  אונאה  בלשון  שניהם  את 

מיוחדת  שחומרא  מדבריו  ומבואר  תלחץ".  ולא  תונה  לא  בפירוש 

דברים  אונאת  משום  גם  ממון  באונאת  שעובר  הגר  באונאת  יש 

ובאונאת דברים גם משום אונאת ממון. ובבאור דבריו וטעמו, עיין 

לחם משנה, אור שמח, ואבן האזל שם.

בממון  בו  כשפוגע  גם  שפלה,  נפשו  שהגר  דאחר  בדבריו,  שפירש  יש  )עוד 

מצטער בזה כאילו פגע בנפשו ומעמדו, וכשמצערו בדבריו מסבב לו בזה צער 

ממון שעי"ז מתרחק מחברת בני אדם ואינו סוחר עמם(.

י. עיין שו"ת אמרי כהן )סי' יג(, ודו"ק.

  מלבד חובה זו האמורה בה נצטווינו לאהוב את הגרים, הוזהרנו בכמה מקומות בתורה על אונאתםח, ג.

שעוון פלילי וחמור הוא עד למאודט. ויש שנקטו, שאיסור זה נוהג לא רק בגר הנוהג בדרכי התורה 

ומצוותיה, אלא אפילו בזה שכבר פרק עולה מעל צוארו. )וחמור הוא בזה מאיסור אונאת ישראל שאינו 

נוהג אלא במי שעמך בשמירת התורה והמצוות, וכמו שנאמר: לא תונו איש את עמיתו, שכן לענין איסור 

אונאת הגר לא חילק הכתוב, וכל הגרים בכללי(.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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דכתיב  מהא  הדברים,  ומקור  ב(.  סעי'  תקכט  )סי'  או"ח  יא. שו"ע 
)דברים טז יא(: "ושמחת לפני ה' אלו-היך אתה ובנך ובתך וגו', והגר 

היתום וגו'".

)יג  בהוריות  ששנינו  מה  ע"פ  וזאת  ט(,  סעי'  רנא  סי'  )יו"ד  יב. שו"ע 
לנתין,  וממזר  לממזר  ישראל  לישראל,  לוי  ללוי,  קודם  "כהן  ע"א(: 

וגר לעבד משוחרר. אימתי, בזמן שכולם שוים, אבל אם  ונתין לגר 

חכם  תלמיד  הארץ – ממזר  עם  גדול  וכהן  חכם  תלמיד  ממזר  היה 

קודם לכהן גדול עם הארץ".

אמנם, בפרמ"ג )או"ח סי' קנו( כתב: "ישראל לפרוק וגר לטעון, עדיף 

לטעון לגר לפי שיש בו עשה יתירה". וצ"ע היאך יתיישבו דבריו עם 

לבוא  פסול  נתין  הרי  לגר,  קודם  נתין  מה  מפני  לעיין  )יש  הנ"ל.  הגמ'  דברי 

בקהל וגר כשר, מיהו מדברי רש"י בכתובות כט ע"א מבואר דהנתינים פסולים 

רק מדרבנן, ואכתי צ"ע(.

היה  שאם  תלא(,  )מצוה  חינוך  במנחת  וע"ע  שם(.  )או"ח  יג. פרמ"ג 
אביו ישראל אינו בכלל מצוה זו.

עמו,  הקטנים  ובניו  שנתגייר  בגר  נסתפק,  סה(  )מצוה  חינוך  במנחת 

עיקר  שהרי  תענון",  לא  ויתום  אלמנה  ד"גר  איסורא  בהם  שייך  אי 

היהודי  לעם  לבדו  ונכנס  בא  שהגר  מחמת  הוא  בזה  האיסור  טעם 

שאינם  אף  אלו,  קטנים  אבל  קרובה,  ואונאתו  ומודע,  קרוב  בלא 

מתייחסים אחר אביהם, דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, מ"מ רחמי 

אביהם עליהם, ואינם שייכים בטעם זה.

כעין ספק זה נסתפק בשו"ת אמרי כהן )סי' יג( בעיקר איסור אונאת 

הגר האם אמורה היא גם בבניהם אחריהם.

זו  אזהרה  של  בטעמה  הראשונים  במחלוקת  זאת  שתלה  ויעויי"ש 

שהזהירתנו תורה שלא לאונות את הגרים, דיש שפירשו שחששו 

גם  שייכא  זו  וסברא  וכדלעיל,  לסורם  יחזרו  עלבונם  מחמת  שמא 

ביסורים הבאים  בבניהם, אולם לסברת הראשונים שמדוכאים הם 

ישובו  וחששו שמחמת מצבם המר  להם מחמת שנשתהו מלבוא, 

בסיבתו.  יענש  לא  בנו  אבל  עצמו,  בגר  דוקא  דזהו  נראה  לסורם, 

)ועיי"ש עוד בדינו של גר תושב לענין זה(.

וכתיב  תלחצנו".  ולא  תונה  לא  "וגר  כ(:  כב  )שמות  יד. וכדכתיב 
דכוונת  ע"ב(  נט  )ב"מ  רש"י  ופירש  תלחץ".  לא  "וגר  ט(:  כג  )שמות 

לו חובו. אמנם מדברי  נושה בו שישלם  יהיה  הכתוב להזהיר שלא 

הרמב"ם )הל' מכירה פי"ד הל' טו טז( נראה שחלק על פירושו של רש"י, 

ופי' מקראות אלו על איסור אונאת ממון בגר במקח ובממכר, וכן פי' 

במגיד משנה שם דבריו, עיי"ש.

טו. בשו"ת אמרי כהן )להגרי"מ הולנדר, סי' יג( ציין לדברי המכילתא 
לו  דתיבת  כנושה",  לו  תהיה  ד"לא  מקרא  דדרשינן  משפטים(  )פ' 

עני  נאמר רק כשהלווה  זה  לומר שכל איסור  ולמעט בא,  מיותרת, 

שישלם.  עד  בו  לנשות  מותר  הוא  עשיר  אם  אבל  לשלם,  לו  ואין 

זו  שהלכה  לומר  מיוחדת  לילפותא  חכמים  שהוצרכו  דכיון  וכתב, 

במקראות  לחצו  על  תורה  שהזהירה  בגר  א"כ  דוקא,  בעני  אמורה 

כיון  עני  הלווה  היה  שאפי'  נראה  זו,  דרשה  מצינו  לא  בהם  אחרים 

שגר הוא אסור ללוחצו שישלם חובו. אולם במנחת חינוך שם נקט 

בפשיטות שהלכה זו שווה בגר ובשאר ישראל, ואם היה הגר עשיר 

מותר ללוחצו שישלם.

  חובה מיוחדת מוטלת על כל איש ישראל לדאוג לצרכי יום טוב עבור הגר, וכמו שמחוייב לדאוג לכך ד.

עבור יתום ואלמנהיא.

  לאדם ה. נזדמן  אם  כראוי,  לצרכיו  לדאוג  והחובה  הגר  אהבת  על  רבות  פעמים  תורה  שהזהירה  אף 

לגמול חסד עם שני עניים אחד ישראל והשני גר, יש לו להקדים את הישראל על הגריב.

  ולידתם ו. הורתם  שהיתה  אף  הגרים,  בבני  גם  נוהגת  אונאתם  ואיסור  הגר  אהבת  של  זו  מצוה 

בקדושהיג.

איסור "לא תהיה לו כנושה" בגר

  שלא ז. לגר  מעות  שהלוה  למלוה  תורה  הזהירה  כך  ואהבתו,  הגר  אונאת  על  תורה  שהזהירה  כשם 

ילחצנו להשיב לו מעותיויד. ונחלקו האחרונים, האם דברים אלו אמורים רק בגר עני שאין לו להשיב 

או שמא גם בעשירטו.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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ג(  הל'  פ"ג  עבדים  )הל'  למלך  משנה  עיין  כנענית,  שפחה  טז. בדין 
ומנחת  )סי' טז סעי' א(,  בזה בבית מאיר  וע"ע מש"כ  דאסורה לכהן, 

חינוך )מצוה רסו(.

יז. ומכל מקום כהן פצוע דכא מותר לישא גיורת, כמבואר בשולחן 
ערוך שם.

ע"ב(.  )ס  ביבמות  ובתוס'  ג(,  הל'  פי"ח  ביאה  איסורי  )הל'  יח. רמב"ם 
ושבו  אזרחיים  בנישואין  ישראלית  לאשה  נשוי  שהיה  ישראל  כהן 

זונה,  עשאה  לא  הפנויה  על  הבא  דפנוי  להנשא,  מותרים  בתשובה 

ובפרט במקרה זה שהיה זה בדרך נישואין לפי דרכם, כ"כ באגרות 

הג"ר חיים עוזר גרודז'נסקי איגרת כט.

ביאה  איסורי  )הל'  וברמב"ם  ע"א(  )עח  קידושין  ע"ב(,  )ס  יט. יבמות 
פי"ח הל' ג(. ובמקור הדברים נחלקו הראשונים:

א. ברמב"ם שם כתב: דילפינן לה מדכתיב )ויקרא כא ז(: "אשה זונה 

וחללה לא יקחו", וגיורת בכלל זונה דקרא. נמצא לפי דבריו שאיסור 

דאורייתא הוא, וכ"כ הרשב"א והריטב"א ביבמות שם )ולפלא מש"כ 

בשו"ת מערכי לב סי' עב בשיטת התוס' והרשב"א דהוי דרבנן(.

ב. אבל בהשגות הראב"ד שם כתב דמקורו של איסור זה, הוא מהא 

דכתיב )יחזקאל מד(: "בתולות מזרע ישראל", וזו אינה מזרע ישראל, 

יש  לדבריו  גם  ומ"מ  קבלה.  מדברי  אלא  אינו  זה  איסור  ולדבריו 

קבלה  דדברי  יח  אות  או"ח  לפרמ"ג  פתיחה  )ראה  מספיקא  בזה  להחמיר 

חמירי לענין ספקות כדאורייתא(.

ג. שיטת רש"י בקידושין שם )הובאו דבריו בבית שמואל )אבהע"ז סי' ו ס"ק 

כ(, שכל שלא נבעלה בגיותה אינה אסורה להנשא לכהן מדאורייתא 

ובקרן  פ"ח(,  ריש  )יבמות  פנים  במראה  וע"ע  בעלמא.  מדרבנן  אלא 

)יבמות סא ע"א, עו ע"ב(. בשיטת הריטב"א בזה עיין שו"ת כפי  אורה 

אהרון )אבהע"ז סי' א( ושו"ת משנה הלכות )ח"ב סי' כג(.

מבחורי  לאחד  שנשתדכה  בגיורת  דן  עב(  )סי'  לב  מערכי  בשו"ת 

ישראל וקודם החופה נודע לרב מסדר הקידושין שהחתן כהן, וכתב 

שם להתיר מחמת החשש שמא לא יתגברו על יצרם ויצאו לתרבות 

ועיי"ש  הארץ,  מגויי  זה  דבר  שגרם  הרבה  האיבה  מחמת  וכן  רעה, 

שהביא כמה ראיות לדבריו:

לזנות  גבי שפחה שהיתה מפקרת עצמה  )לח ע"א(,  דגיטין  א. מהא 

דכופין את רבה לשחררה שתוכל להנשא ויהיה בעלה משמרה, אף 

שיש בכך משום איסורא "דלעולם בהם תעבודו".

ב. עוד ציין לדברי הנחלת שבעה, שהתיר לחלל את השבת לצורך 

הצלת בת ישראל מן השמד, וא"כ ה"ה כאן, ובפרט לדעת הסוברים 

דאיסור גיורת לכהן אינו אלא מדרבנן.

וכתב,  דומה,  בשאלה  דן  קמד(  סי'  )ח"ג  מלכיאל  דברי  בשו"ת  והנה, 

דאף דקיי"ל דהא דלא עבדינן איסורא קלילא כדי להצילו מאיסורא 

רבה רק היכא דלא פשע, ולא בכל גווני שרוצה לילך אחר שרירות 

עצמה  שמפקרת  דכיון  שאני,  זו  שפחה  לענין  מ"מ  הרע,  ליבו 

בפרהסיא הנכשלים בה נחשבים כאנוסים, ומשום כך הקלו.

בפני  עצמה  שמפקרת  זה  עצם  שמחמת  דלדבריו  לומר,  ונראה 

נשתדכו  שכבר  דידן  נידון  גבי  כ"ש  כאנוסים,  הם  נחשבים  אנשים 

ושפיר  הפרידה,  עליה  דתקשה  לנישואין  ומוכן  ערוך  והכל  מכבר, 

יש להתיר להם למיעבד איסורא קלילא בכדי להנצל מאיסור חמור 

יותר.

כ. קידושין )עג ע"א(. וכן פסק הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ט הל' יא(, 
ובשו"ע )אבהע"ז סי' ז כב(. וטעם הדבר: "דלא הוזהרו כשרות להנשא 

לפסולים".

כא. בשו"ת בית יצחק )סי' לה( ציין לדברי השואל ומשיב שהקיל 
וחיו  בהיתר  שנשאה  דאחר  וסבר  נועם",  דרכי  "דרכיה  משום  בזה, 

יחד כמה שנים בהשקט ושלוה לא חייבוהו להוציאה. מיהו יעויי"ש 

בבית יצחק שהאריך לדחות דבריו בכמה ראיות.

הגרש"ז  דהכרעת  סט(  עמ'  ח"ג  רפואה  )ערכי  שלמה  שולחן  בס'  וע"ע 

מדברי  דבריו  ולמד  ומשיב,  השואל  כדעת  בזה  להקל  אויערבך 

התוס' ביבמות )כ ע"ב ד"ה אטו(, גבי כהן שנשא אלמנה ונתמנה לכהן 

גדול, דכתבו התוס' דסברא פשוטה היא דכיון שנשאה בהיתר א"צ 

להוציאה, ולא בעינן לזה ילפותא מיוחדת.

דיני יוחסין בגר וגיורת

  גיורתטז, ואפי' היה בעל מום הפסול לעבודהיז, אפילו לא נבעלה בגיותהיח, וכופין ח. כהן אסור לישא 

אותו להוציאה בגטיט. אבל כהנת מותר להנשא לגרכ.

 כהן סריס שנשא גיורת ונתרפא, נחלקו הפוסקים האם עליו להוציאה בגטכא. ט.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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כב. רמב"ם )הל' איסורי ביאה פט"ו הל' ז(, ובשו"ע )שם(. וטעם ההיתר 
גרים  ה'" – וקהל  יבוא ממזר בקהל  "לא  ג(:  כג  )דברים  בזה, מדכתיב 

לא איקרי קהל. ונחלקו הראשונים עד כמה דורות מותרים משפחות 

נקט,  ז(  הל'  פט"ו  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  ממזרת,  לישא  הגרים 

דשיעור הזמן הוא עד שישתקע שם גר מיניה, והרא"ש )קידושין שם( 

נקט דעד עשרה דורות הדבר מותר, אפי' נשתקע הדבר.

כג. בבית שמואל )אבהע"ז סי' ד ס"ק לה( כתב וז"ל: "מותר היינו מצד 
כי בניו ממזרים".  איסור ממזרת, אבל מ"מ אסור להרבות ממזרים 

ופשטות כוונתו שאף שמעיקר הדין הדבר מותר גזירת חכמים היא 

מותר  ממזר  )ומ"מ  בישראל  ממזרים  ירבו  שלא  כדי  כן  לעשות  שלא 

בממזרת לפי שא"א לו לישא כשרה, כ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ז סי' קצז(.

אמנם בהג' בית מאיר שם האריך להוכיח דאין הדבר כן ולעולם אין 

בזה  שסתם  השו"ע  מלשון  ואף  ממזרת,  ישא  שלא  לגר  מחמירין 

להיתר נראה דלא נקיט כבית שמואל בזה, וע"ע קובץ הפרדס )שנה 

מז ח"א(.

)ח"י  הלכות  משנה  שו"ת  וע"ע  יד(,  סעי'  ז  סי'  )אבהע"ז   כד. שו"ע 
סי' רכג(.

במחלוקת  זאת  לתלות  כתב  רסז(  )מצוה  חינוך  כה. במנחת 
הראשונים דלעיל, דלשיטת הרמב"ם וסיעתו שהגיורת דינה כזונה 

ואסורה לכהן מדאורייתא, ממילא בנה חלל ומותר בפסולי כהונה, 

הראב"ד  לשיטת  אבל  חלוצה.  ובן  גרושה  בן  לענין  דמצינו  כמו 

כ"כ  בזה  החמירו  שלא  אפשר  קבלה,  מדברי  עצמו  בפני  שאיסור 

להפקיעו לגמרי מקדושת הכהונה, ואינו נחשב כחלל לגמרי, ומ"מ 

העיקר בזה לדינא דמותר לישא גיורת וכמו"ש בשו"ע.

כו. שו"ת הרא"ש )כלל טו סי' ד(, שו"ת מהרי"ל )סי' קז(, וע"ע מש"כ 
בזה בשו"ת מהר"י מינץ )סדר גיטין סי' קג(.

כז. בשו"ע )אבהע"ז סי' קכט סעי' כ( איתא: "בגר כותב פלוני בן אברהם 
אברהם"  "בן  כתב  אלא  אבינו",  אברהם  "בן  כתב  לא  ואם  אבינו". 

כשיקרא  דמיחזי  משום  פסול,  דהגט  הגולה  בבאר  עיי"ש  לחודא, 

שנראה כאילו שם אביו אברהם, וכן הוא במהר"י מינץ שם.

אינה  בגט,  כן  לכתוב  חכמים  שהצריכו  שהסיבה  מדבריו,  ונראה 

לתקנה בעלמא לענין גיורת שלא יכשל בה כהן, וכמו שמצינו לענין 

כתיבת שמו  צורת  עיקר  היא  וכדלהלן, אלא שכך  הכתובה  כתיבת 

של גר וגיורת בגט, שיהיה ניכר מעצם הכתיבה שמה שמכונה הוא 

"בן אברהם" הכוונה בזה היא לאברהם אבינו, וכתיבת השם כהלכה 

מעכבת בחלות הגט.

)שם(, שכל  ובדרכי משה  )אבהע"ז סו"ס קכט(  יוסף  יעויין בבית  ומ"מ 

לכתוב  צריך  ואין  הגט,  לכתיבת  כשרה  גר  היותו  על  המורה  לשון 

דמה  טו(,  )נד  מקושר  גט  בס'  כתב  וכן  אבינו,  אברהם  בן  בדוקא 

ואינו מעיקר הדין,  "בן אברהם אבינו" מנהג בעלמא הוא  שכותבין 

וכדברים אלו העיד בסדר הגט למהר"י מרגליות )סי' לד(: " אני ראיתי 

גט שסידר למרן זקן, וכתב בו אסתר הגיורת ותו לא. מיהו יעויין שם 

"בן אברהם אבינו" הוא מעיקר  ולדעתם הנוסח  שיש שחלקו בזה, 

כתיבת שמו, ואם חיסרו כאילו חיסר מעצם השם.

כאשר  גיטין,  שני  שיכתוב  לו  להורות  יש  האם  גר,  בספק  לדון,  יש 

אביו,  שם  את  יכתוב  ובשני  אבינו"  אברהם  "בן  יכתוב  מהם  באחד 

או שמא עדיף טפי שיכתוב גט אחד ולא יזכיר בו בן אברהם אבינו. 

ועיין שו"ת שם אריה )אבהע"ז סי' עג(, מדבריו נראה שיכתוב גט אחד 

ולא יזכיר בו שם אביו כלל.

עצם  את  לגר  להזכיר  איסור  כל  ללמוד, שאין  יש  זו  כח. מהלכה 
עובדת היותו נצר לעם אחר, אלא רק כאשר אומר לו "זכור מעשיך 

שהיו  הראשונים  מעשיו  עצם  את  לו  שמזכיר  והיינו  הראשונים", 

שאינו  )ובלבד  זה.  בלאו  עובר  בכך  שמצערו  כיון  ישראל,  כדת  שלא 

עושה כן כדי לצערו ובאופן המזיקו, ופשוט(.

כמו כן מצינו שהיו חז"ל מכנים אונקלוס הגר, ויהודה בן גרים )שבת 

לג ע"א, ועיין תוס' שם(, וכן מצינו בראשונים אברהם הגר מבעלי התוס' 

)תוס' קידושין ע ע"ב(, ומבואר שבעצם כינוי זה אין כל גנאי.

  מותר לגר לשאת ממזרת, וכן הגיורת מותרת להנשא לממזרכב. אמנם, יש שהחמירו שלא לעשות כן י.

כדי שלא ירבו ממזרים בישראל, ויש שהקלו בזה לכתחילהכג.

  כהן שנשא גיורת בנו נחשב "חלל"כד, ומותר בכל איסורי כהונה, ובכללן, שרשאי לישא גיורת, ויש יא.

שהחמירו בזהכה.

אופן כתיבת גט וכתובה לגר וגיורת

  בגט של גר או גיורת יש לציין את עובדת היותם גריםכו. ומדברי הפוסקים נראה שהלכה זו מעכבת יב.

אפי' בדיעבדכז. ואף שע"י כך מזכיר לו את עברו, אין לחוש בזה לאיסור אונאת הגרכח.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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להיפך, דאמרינן  לכאורה  נראה  ע"ב(  )נט  בב"מ  אמנם מסוגית הגמ' 

התם: "מאי לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים, תניא 

רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר בחברך וכו". ופירש רש"י, "כיון 

שגרים הייתם גנאי הוא להזכיר שם גרות". ומשמע שעצם הזכרת 

שם גרות גנאי יש בה.

וצריך לחלק ולומר, שכינוי זה יש בו שתי משמעויות, חדא, שהיה 

נכרי ונעשה גר ובא בקהל ה', ומשמעות זו אין בה כל גנאי, ומשמעות 

אלא  גרות,  לקבלת  ענין  שאינה  מצרים",  "גרות  כעין  היא  נוספת 

משמעה שאינם מבעלי המקום אלא כאורח נטה ללון, ומשמעות זו 

גנאי יש בה, וממילא אין כל סתירה בדברים ודו"ק.

עצם  הגר – האחד,  באונאת  יש  איסורים  ששני  עפ"ז  שפי'  יש 

אונאתו ולחצו, ודמיא לאיסור אונאת יתום ואלמנה שמחמת מצבם 

רש"י  וכדכתב  אדם,  משאר  יותר  הלחץ  עליהם  קשה  ובדידותם 

קשה  הגר – "כמה  נפש  את  ידעתם  אתם  כי  הפסוק  על  כג(,  )שמות 

ביחס  כנחות  והשני, קביעת מעמדו של הגר  לו כשלוחצים אותו". 

לשאר ישראל.

ודבר זה נלמד מדברי רש"י )שמות כב(, שכתב: אם הונאתו אף הוא 

יכול להונותך, לומר לך אף אתה מגרים באת ומום שבך אל תאמר 

בחברך". והיינו, דזהו איסור מיוחד על שמצער את הגר מחמת עצם 

היותו גר, וקובע מעמדו כנחות ממנו, שבזה משיב לו הגר, אף אתה 

מעמדך שווה לשלי.

הרמ"א  דברי  ע"פ  וזאת  טז(.  ס"ק  מב  סי'  )חו"מ  ותומים  כט. אורים 
)שם סעי' טז( דבכהאי גוונא לא הוי שיקרא, דכל המגדל יתום בתוך 

בשם  משפטים  סו"ס  מימונית  בתשובה  דבריו  )ומקור  ילדו  כאילו  ביתו 

מהר"ם ב"ר ברוך(.

ל. כנסת הגדולה שם. וטעמו בזה, דכאשר יש לאב זה בנים משלו 
הרי זה כשטר העשוי להזדייף, וכן הכריע שם בנתה"מ )ס"ק לה(.

ובבאור טעמו של כנסת הגדולה כתב בשו"ת חתם סופר )אבהע"ז סי' 

עז(, דאומדנא דמוכח היא דלא שביק איניש בריה ויהיב לאחרינא, 

וע"כ, כל שיש לו בנים משלו ודאי מקפיד להבחין ביניהם לבין בנו 

)ועיין עוד מש"כ בשו"ת  בו כבנו  נוהג  המאומץ, וממילא נמצא שאינו 

שאילת יעב"ץ ח"א סי' קסח(.

שתיקנו  שמצינו  אחר  בזה,  להחמיר  יש  ודאי  דלכתחילה  ונראה 

חכמים לציין בכתובת גיורת "גיורתא דא" כדי שלא יבוא הדבר לידי 

חורבא שתנשא לכהן, וא"כ אף אם מחמת דין כתיבת השם אין בזה 

חסרון, מ"מ מחמת סברא זו יש להחמיר בזה.

יא( כתב שאין כותבין בגיטו בן  )סי' קכט ס"ק  גיטין  לא. בס' תורת 
אברהם אבינו, אלא את שם אביו הגוי, אולם בבית שמואל שם )ס"ק 

לט( נראה דבכהאי גוונא יכתבו "פלוני הגר" ותו לא.

שחזרה  בגיורת  צג(,  סי'  )אבהע"ז  צדק  אבני  בשו"ת  נסתפק  כן  כמו 

לסורה ושבה לשמה הראשון, האם שמה הישראלי שניתן לה בעת 

ויש לכתוב  בגט,  נחשב כשם שנשתקע שאין מזכירין אותו  הגרות 

את שמה הגוי, או שמא כיון שעיקר נתינת הגט היא מחמת נישואין 

שלא  כל  )ומ"מ  הישראלי  שמה  את  בו  להזכיר  יש  כגיורת  שקיימה 

חזרה לסורה פשיטא ליה דאף שמכונה בפי כל בשמה הגויי לא חשיב דנשתקע 

שם ישראל מינה, שהרי זהו עיקר שמה שנעשתה כקטן שנולד, ועוד שמזכירים 

)ח"ב סי'  וע"ע שו"ת מהרש"ם  "מי שבירך" בבהכנ"ס(.  אותו בעת אמירת 

קעט, ובמפתחות שם סי' רנב, ובח"ג סי' רפג(, פתחי תשובה )סדר הגט ס"ק 

כא(, ובשו"ת חיי אריה )סי' לט(.

מנה,  כתובתה  אחד  ויום  שנים  ג'  אחר  שנתגיירה  לב. גיורת 
דמחזקינן לה כבעולה )שו"ע אבהע"ז סי' סז סעי' ג(.

ובלבד  אבינן".  אברהם  בת  פלונית  גיורתא  "להדא  לג. וכותבים: 
שהחזיקה בשמה זה הישראלי לכל הפחות שלושים יום, שאל"כ יש 

לכתוב את שמה שהיה לה בגיותה.

וכן הובא בדברי האחרונים בשם  )ח"א סי' קפ(,  לד. שו"ת הרדב"ז 
כתב  וחלוצה  גרושה  דלענין  צ"ב,  בזה  הרמב"ם  )שיטת  ערמאה.  דוד  רבי 

בהל' יבום וחליצה פ"ד הל' לד שצריך להזכיר בכתובתה שגרושה היא, שמא 

תתאלמן ותנשא לכהן, ואילו לענין גיורת לא הזכיר הרמב"ם הלכה זו. ובישוב 

לחוש  שאין  הרמב"ם  סבר  לה  אית  קלא  דגיורת  דכיון  שכתבו,  יש  הדברים 

שתבוא תקלה על ידה(.

דקדקו  לא  בכתובה  השמות  שבכתיבת  משום  הדבר,  לה. וטעם 
כ"כ כמו לענין גיטין. ראיה לדבר יש ללמוד, משיטת הרמב"ם בזה, 

  שם יג. את  בגט  שכותב  אומרים  יש  כבנם,  להם  שנחשב  עד  ישראל  בבית  וגדל  בקטנותו  שנתגייר  גר 

אביו המאמץכט, ויש שחילקול ואמרו שזהו רק כאשר אין להוריו המאמצים בנים משלהם.

 גר שחזר לסורו אין כותבין בגיטו "בן אברהם אבינו"לא. יד.

  כמו כן כתבו הפוסקים לענין כתובת גיורתלב, שיש לציין את עובדת היותה גיורתלג כדי שלא יכשל טו.

בה כהןלד. ומ"מ בזה אין הדבר מעכב בדיעבדלה.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר



א�� הלכות  גרים�

שכלל לא הצריך להזכיר בכתובה את עובדת היותה גיורת, על אף 

בזה  מש"כ  עוד  ועיין  הגרושין.  בחלות  הדבר  שמעכב  סבר  שבגט 

בפתחי תשובה )אבהע"ז סי' סו ס"ק ח(.

זכר לציין את עובדת  גר  גם בכתובת  )בדברי הפוסקים לא מצינו שדקדקו כך 

בכדי  הוא  זו  תקנה  של  שיסודה  משום  הוא  בזה  דהטעם  ונראה,  גר,  היותו 

שיתפרסם דבר היותה גיורת ולא יכשל בה כהן, אבל בגר שמותר לישא כהנת 

כמבואר בשו"ע אבהע"ז סי' ח סעי' לג, אין טעם לתקנה זו(.

לו. פתחי תשובה )אבהע"ז סי' קכט ס"ק כג(. וע"ע שו"ת הרי בשמים 
למאי  שציין  מא(,  סי'  ח"ב  )אבהע"ז  סופר  חתם  שו"ת  קעב(,  סי'  )ח"ב 

יעויין  "רב מרי בר רחל", שהיה מכונה אחר אמו, מיהו  גבי  דמצינו 

בדבריו )שם סי' כב( דזהו דוקא אם נתפרסמה בשם אמה, אבל בעלמא 

אין לסמוך ע"ז, ועיין שו"ת אגרות משה )אבהע"ז ח"ב סי' כב(.

)חו"מ סי' לד סעי' כה(. עיי"ש שדן בזה מחמת דברי  יוסף  לז. ברכי 
הגמ' ביבמות )מח ע"ב(, שם נתבאר שהגר נענש על שלא הקפיד על 

שמירת ז' מצוות בני נח קודם גרותו, וא"כ חזינן שנתבע על חטאיו 

מעשיו  על  שלימה  בתשובה  שב  שלא  כל  וממילא  הראשונים, 

מכמה  בזה  להקל  כתב  )ומ"מ  לעדות.  שפסול  כרשע  דינו  הראשונים 

טעמים וכמו שכתבנו בעיונים סי' יד בהערה(. ועיין עוד מש"כ בזה בשו"ת 

חיים שאל )ח"א סי' מא, צו(, גליוני הש"ס )פסחים ז ע"ב(, חלקת יואב 

שבות  ובשו"ת  בזה(,  שנסתפק  ג,  )סי'  יעקב  בית  שו"ת  יד(,  סי'  )תנינא 

יעקב )ח"א סי' קעז(.

הרמב"ם  ופסק  ו(  משנה  )פ"ה  עדיות  במסכת  דתנאי  לח. פלוגתא 
)הל' סוטה פ"ב הל' ו( כחכמים.

מצינו  אותה,  משקין  דאין  שסבר  מהללאל  בן  עקביא  של  ובטעמו 

כמה טעמים בדברי רבותינו:

א. רש"י בברכות )יט ע"א( פי' דנחלקו בילפותא דקרא, דכתיב )במדבר 

ה יב(: "דבר אל בני ישראל" – וסבר עקביא בן מהללאל דכל שנאמר 

בו "בני ישראל" למיעוטי גרים קאתי.

מיד  בעלה  בה  יודע  שהיה  כתב,  שם(  לעדיות  )בפירושו  הראב"ד  ב. 

שכך  ישראל,  כבנות  בצניעות  לנהוג  מורגלת  שאינה  כשנשאה 

מורגלת היא מנעוריה, ואין כאן דררא שזינתה.

ולשבועה  "לאלה  )שם כא(:  פי', דבפרשת סוטה כתיב  ג. בברטנורא 

בתוך עמך" – והגיורת אינה בכלל "בתוך עמך".

"ונקה  ב(:  מז  )סוטה  שאמרו  מה  ע"פ  פירש,  )שם(  פענח  בצפנת  ד. 

האיש מעון, בזמן שהאיש מנוקה מעון מים בודקין את אשתו, אין 

חשיב  לא  והגר  אשתו",  את  בודקין  המים  אין  מעון  מנוקה  האיש 

קיים  שלא  על  או  מלהתגייר,  עצמו  ששהה  מפני  מעוון",  "מנוקה 

משקין  אין  כך  ומשום  ע"ב(,  מח  יבמות  )עיין  נח  בני  מצוות  ז'  בגיותו 

את אשתו.

המים  השקיית  של  זה  ניסי  שהליך  פירש,  שם  חכמה  במשך  ה. 

וסגולתם לגלות על החטא אינה שורה אלא על מי שהיתה ישראל 

מעולם, ולא על זו שרק תמול שלשום נסתפחה לעם ה'.

לט. קידושין )ע ע"ב(. וראה בהרחבה בעיונים סי' פז.

ע"פ  בזה,  י"ל  נוסף  טעם  סז(.  סי'  )אבהע"ז  השוהם  אבן  מ. שו"ת 
מה שאמרו בברכות )ח ע"ב(: "א"ל רבא לבניה, אל תשבו על מיטת 

גיורת. וכמו"כ אמרו  ארמית". ובגמ' שם נתבאר דהיינו שלא ישאו 

בבבא בתרא )קט ע"ב(: "לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה נשא 

בת יתרו יצא ממנו יהונתן".

לו  אין  ערכו  לפי  לו  וראויה  כשרה  אשה  אדם  מצא  אם  ודאי  מיהו 

התנאים  מגדולי  רבים  שהרי  יחוסה,  מחמת  מלישאנה  להמנע 

שהיה  המלך  מדוד  גדול  לנו  ומי  גרים,  ממשפחות  יצאו  ואמוראים 

ויהושע שנשאו שניהם  צאצא לרות המואביה, ומי לנו עוד כמשה 

נשים גיורות )באבן עזרא שם מבואר דמחמת שהיה משה במדין לא היתה 

לו אשה אחרת לישא, ובמקום ביטול מצות פריה ורביה פשיטא דאין להמנע 

מלישא בת גרים, ולדבריו ליכא ראיה(.

 בכתובת בת הישראלית שנולדה לה מן הנכרי, יש להזכיר שם אמה ולא שם אביהלו. טז.

דינים שונים הנוגעים למעמדם של הגרים בעם

 הגר כשר להעיד עדות בבית דין, גם אם טרם שב בתשובה על חטאיו הראשונים כדת וכדיןלז. יז.

 גיורת שנסתרה משקין אותה מי סוטהלח. יח.

  אמרו חכמיםלט: "אין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל". עפ"ז יש שכתבמ, שאם יט.

נודע למשודך שמשודכתו היא ממשפחת גרים אפי' מזה כמה דורות רשאי הוא לבטל את השידוך.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו



הלכות  גרים�

גיורת  ולוקח  טוב,  לב  לו  שיש  "כל  איתא:  שעז(  )סי'  חסידים  ובס' 

שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי חסדים ונעימים במשא ומתן, מוטב 

המידות,  אלו  בהם  שאין  ישראל  בזרע  מלהתחתן  בזרעם  להתחתן 

יציב  דברי  שו"ת  וע"ע  וטובים",  צדיקים  יהיו  גר  של  שהזרע  לפי 

)אבהע"ז סי' כ אות יח(.

מא. שו"ת קנה בשם )ח"ב סי' צא(.

מב. יבמות )צז ע"ב(, וע"ע ס' מגיד משנה עה"ת )פ' בהעלותך(.

מג. טור ושולחן ערוך )ריש סי' רסט(.

מד. יבמות )שם(.

בסוגית  הדברים  מקור  יג(.  הל'  פי"ד  ביאה  איסורי  )הל'  מה. רמב"ם 
רב  להו  שרא  אשתחרור,  אמתא  יודן  "בני  ע"ב(:  )צז  ביבמות  הגמ' 

ששת  רב  והא  רבא:  ליה  אמר  דהדדי.  נשי  למינסב  יעקב  בר  אחא 

מן  ולא  האב  "מן  בה:  והוינן  שרינא".  ואנא  אסר  הוא  א"ל:  אסר, 

ולא מן האב – כ"ע לא פליגי  פליגי דשרי, מן האם  האם – כ"ע לא 

דאסיר, כי פליגי – מן האב ומן האם, מאן דשרי – בתר אבא שדינן, 

דהא בני פלניא קרו להו. ורב ששת – קרו להו נמי בני פלונית. ואיכא 

גר  ומ"ט,  האם,  מן  באחין  אפילו  יעקב  בר  אחא  רב  פליג  דאמר: 

שנתגייר – כקטן שנולד דמי". ע"כ.

ב(,  סי'  )שם  והרא"ש  הרי"ף(,  מדפי  ע"א  )לב  הרי"ף  כתבו  הלכה  ולענין 

רב  כדעת  לחומרא  נקטינן  להדיא,  הלכה  בזה  נפסקה  שלא  דכיון 

ששת, וכן דעת הטור ושו"ע. אולם הנמוק"י שם כתב בשם הריטב"א 

דהואיל  הוא,  בזה  וטעמם  יעקב,  בר  אחא  רב  כשיטת  בזה  להקל 

ואיסור דרבנן הוא יש לילך בזה לקולא. ומ"מ בקרובותיו שמן האב 

לכו"ע מקילינן.

שמצד  קרובותיו  בכל  שהתיר  נתבאר  שם  הרמב"ם  מדברי  והנה, 

בשם  יוסף  הבית  וכ"כ  בגיותו,  עליו  אסורות  שהיו  באלו  גם  האב, 

עליו  שנאסרו  שקרובותיו  הרא"ש,  בשם  כתב  הטור  אבל  הרי"ף. 

נח  אליעזר – סנהדרין  לרבי  אביו  ואחות  עקיבא  לרבי  אביו  )אשת  בגיותו 

ע"א ויבמות כב ע"א( נאסרות עליו גם אחר שנתגייר, כדי שלא יאמרו 

נחלקו  בזה  ההלכה  )ובהכרעת  קלה.  לקדושה  חמורה  מקדושה  בא 

הובאו  אליעזר,  כרבי  שהחמירו  ויש  עקיבא  כרבי  שפסקו  הראשונים – יש 

הדברים בטור שם(.

לקרובותיו  האב  מן  קרובותיו  שבין  שהחילוק  דבריהם,  לפי  נמצא 

מן האם, שקרובותיו מן האב נאסרו לו רק אלו שהיו אסורות עליו 

לקדושה  חמורה  מקדושה  בא  יאמרו  שמא  חששו  שבזה  בגיותו, 

קלה, אבל קרובותיו מן האם נאסרו עליו כדין ישראל – גם אלו שלא 

לאיחלופיי  אתי  דלמא  דחששו  בזה,  והטעם  בגיותו,  עליו  נאסרו 

בישראל )ומה שלא חששו דלמא אתי לאיחלופיי בקרובותיו שמן האב ראה 

בעיונים סי' עב.

הרמב"ם  שיטת  ע"פ  ט(  ס"ק  רסט  )סי'  לשו"ע  הגר"א  מו. ביאור 
הנ"ל. מיהו כשיש ספק בדבר מי הוא אביו, אין לילך בזה אחר הרוב, 

שכן הלכה זו דאזלינן בתר רובא לישראל נאמרה ולא לבני נח. וראה 

אריכות דברים בזה בעיונים סי' עב בהערה.

מז. חידושי הרמ"ה למסכת סנהדרין )נח ע"א(.

  אמנם, אם רצה בן ישראל לישא גיורת ואביו ואמו מתנגדים לקיומן של נישואין אלו – אינו מחוייב כ.

לשמוע להםמא.

דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי לענין איסורי עריות

  אמרו חכמיםמב: "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי". לפיכך, מדין תורה הגר מותר לישא את אמו ואחותו כא.

ושאר פסולי קורבהמג, אלא שחכמים אסרוהו בקרובותיו שמצד אמומד, שלא יאמרו הבריות: "בא 

מקדושה חמורה לקדושה קלה", ונמצא שם שמים מתחלל.

 קרובותיו שמצד אביו, כגון אחותו בת אביו שאינה בת אמו, אינן אסורות לו אפי' מדרבנןמה. כב.

 קרובותיו שמצד אביו ואמו גם יחד, דינן כקרובותיו מצד אביומו. כג.

  שמצד כד. בקרובותיו  גם  הוא  אסור  כך  אמו,  שמצד  בקרובותיו  הוא  שאסור  שכשם  שהוסיפומז,  יש 

אשתו.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר



�כ הלכות  גרים�

)סי' רסט סעי' ב(. וטעם הדבר, דכולי עלמא ידעי דלית  מח. שו"ע 
אישות לגוי ולא אתי לאיחלופי בישראל.

מט. ראה בחידושי הר"ן לסנהדרין )נח ע"א(.

נ. יש לעיין, האם בשר בהמה המפרכסת מותר לגר באכילה, שהרי 
לנכרי בשר זה אסור ולישראל מותר, ושמא יש לחוש בזה שיאמרו 

אחר  שנשחט  בבשר  והנה,  קלה.  לקדושה  חמורה  מקדושה  בא 

שנתגייר ודאי אין לחוש לזה, דכנגד בשר זה שהותר לו נאסר עליו 

בשר טריפה וכדו', אלא דהספק הוא בבשר שנשחט קודם שנתגייר 

והיה אסור בו, האם ראוי להתירו לו אחר הגרות.

נא. דרכי משה )סי' רסט ס"ק א( בשם נימוקי יוסף.

נב. שו"ע )סי' רסט סעי' ה, ו(. מקור דברי השו"ע אלו, בסוגית הגמ' 
ביבמות )צח ע"ב(: "מתה אשתו – מותר בחמותו, ואיכא דתני: אסור 

עקיבא.  כרבי  וחדא  ישמעאל,  כרבי  "חדא  ומפרשינן:  בחמותו". 

מאן דאסר – כרבי ישמעאל, דאמר: חמותו לאחר מיתה באיסורא 

דאמר:  עקיבא,  דשרי – כרבי  ומאן  רבנן,  ביה  גזרו  גר  וגבי  קיימא, 

גזרו ביה רבנן".  וגבי גר לא  חמותו לאחר מיתה קלש ליה איסורא, 

וכן דעת הלבוש. ובבאור טעמו עיין  ע"כ. ופסק שו"ע כרבי עקיבא 

מש"כ בתשובות חתם סופר )אבהע"ז סי' לח(.

לדבריו,  לחוש  כתב  שם  ובש"ך  חננאל,  רבינו  בשם  שם  נג. טור 
וע"ע מש"כ בזה הגרעק"א בתשובותיו )מהדו"ק סי' קכא(.

נד. מגיד משנה )הל' איסורי ביאה פי"ד הל' טו(.

ראה  שיטתו  ובבאור  קכא(  סי'  )מהדו"ק  הגרעק"א  נה. תשובות 
בהרחבה בעיונים סי' עד.

ודינה  לקרובותיה  זיקתה  פקעה  אמו  שנתגיירה  שאחר  נו. אף 
כקטן שנולד. )חדרי דעה סי' רסט(.

 כמו כן קרובותיו שעל ידי נישואין אינן אסורות עליו אפי' מדרבנןמח. כה.

  אחיו כו. ואשת  מאמהמט  אמו  אחות  אחותו,  אמו,  שנתגייר:  לאחר  לו  האסורות  מאמו  קרובותיו  אלו 

מאמו.

  חילול כז. חשש  מחמת  שיתגייר,  לאחר  גם  לו  אסור  תורה  מדין  לגר  האסור  דבר  שכל  שנתבאר,  אף 

יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלהנ, דבר שנאסר עליו רק מחמת חוקות העמים  ה' – שלא 

שאינו ע"פ תורה אינו אסור בגרנא.

דין "אשה ובתה" בגיורת

  עמו. כח. תשב  והשניה  בגט  מהן  אחת  להוציא  צריך  בגיותה(,  לה  )שנולדה  ובתה  הגיורת  את  הנושא 

אולם מותר הוא לישא את אם אשתו או בתה אחר מות אשתונב, ויש אוסריםנג.

 הלכה זו אמורה גם אם נשא אשה ובת בתהנד. כט.

  בכהאי ל. גם  אסורה  אשתו  בת  אבל  אשתו,  מות  לאחר  לו  מותרת  אשתו  של  אמה  שרק  שכתב,  יש 

גוונאנה.

דין בן הגיורת בקרובותיו מאמו

 בן הגיורת שהיתה הורתו ולידתו בקדושה, אסור בקרובות אמו שמגיותה )כגון אמה ואחותה(נו. לא.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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נז. שו"ע שם.

נח. שו"ע שם )סעי' ג(. וטעם הדבר, דאף שעתה נאסר לישא אותה 
בכדי שלא יבואו לאיחלופי בישראל, מ"מ כיון שבזמן שנשאה היה 

הדבר מותר לו לא החמירו עליו להוציאה.

הטעם  דהנה  בזה,  וטעמו  סד(.  סי'  ח"ד  )אבהע"ז  משה  נט. אגרות 
האדם  שטבע  משום  הוא  קרובותיו  עם  להתייחד  לאדם  שהתירו 

הוא שאין יצרו תוקפו לדבר עבירה בקרובותיו )רש"י קידושין פא ע"ב(, 

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי  נפקותא בכך שמדין  וממילא אין כל 

אין הן נחשבות כקרובותיו, דסוף סוף דבר שבטבע הוא שלא יכשל 

כדבריו  עמם.  היחוד  את  עליו  לאסור  טעם  ואין  עבירה  בדבר  עי"ז 

אלו הסכימו רבים מן האחרונים, עיין שו"ת שבט הלוי )ח"ט אבהע"ז 

ובשו"ת  אלישיב,  הגרי"ש  בשם  קצ(  )עמ'  משה  ישיב  שו"ת  רס(,  סי' 

קנין תורה )ח"ה סי' קכו(.

ס. שו"ת להורות נתן )ח"ז סי' פז(, וטעמו, דכיון דגר שנתגייר כקטן 
שנולד דמי ודאי נשתנה טבעו ועתה כזרות יחשבו לו, וראה בעיונים 

סי' עה שהרחבנו בראיות לשני הצדדים בזה.

האסור  דדבר  בזה,  וטעמו  יד(.  סי'  )ח"ד  החכמה  בצל  סא. שו"ת 
בעלמא,  סברא  מחמת  לבטלו  רשאים  אנו  אין  מדאורייתא  לנו 

של  טעמם  ע"פ  הלכה  מכריעים  אנו  שאין  בידינו,  נקוט  וכלל 

לידע  של  עומקם  למלוא  לירד  נוכל  לא  ולעולם  היות  דברים, 

כא  סנהדרין  בגמ'  עוד  בזה  )ועיין  ושורשיהם  טעמיהם  יסודותיהם  כל 

ע"א(. אבל אופני היחוד האסורים מדרבנן בעלמא ודאי נאסרו רק 

והסייג שיש בדבר, וממילא באופן שאין  מחמת הטעם שיש בהם 

חכמים  העמידו  לא  ודאי  עבירה  לידי  הדבר  יבוא  שמא  לחוש 

דבריהם.

סב. שו"ת בצל החכמה שם. ומקור לדבריו, בסוגית הגמ' ביבמות 
)צח ע"א(: "גר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, יש לו 

שאר אם ואין לו שאר אב". מיהו לענין היחוד עם אחיותיו שנולדו 

לאמו קודם שטבלה דינו כבסעיף הקודם.

)ח"א  סג. תשובת כ"ק אאמו"ר שליט"א, הובאה בס' מנחת איש 
לפי  עמם  להתיחד  מותר  נתגיירו  שאם  דאף  בזה,  וטעמו  רצח(.  עמ' 

נשג"א,  גזירת  מינייהו  בטלה  לא  נתגיירו  שלא  כל  בהן,  גס  שליבו 

שגזרו לאסור היחוד עם בנות עכו"ם, עיי"ש.

נשא בגיותו אחת מקרובותיו ונתגייר

  שמא לב. חששו  בזה  שאף  לגרשה,  מחוייב  ונתגייר,  לו  האסורות  מקרובותיו  אחת  בגיותו  ונשא  עבר 

יאמרו הבריות בא מקדושה חמורה לקדושה קלהנז.

 נשא בגיותו את אשת אחיו מאמו ונתגייר, אינו מחויב לגרשהנח. לג.

האם הגר מותר להתיחד עם קרובותיו שמגיותו

  יש מן הפוסקיםנט שכתבו, שגר שנתגייר מותר להתייחד עם קרובותיו שמגיותו כאמו ואחותו, ויש לד.

שהחמירו בזהס. ויש שחילקוסא בין אופני היחוד האסורים מן התורה לאלו האסורים רק מדרבנן, 

שבזה יש להקל יותר.

  אכן גם לדעת המחמירים בזה, גר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, וכגון שטבלה אמו לה.

לגרותה בימי עיבורה, מותר להתיחד עם אמו, או אחותו שנולדה לו מאמו אחריו )בקדושה(, לפי 

שלא בטלה קורבתםסב.

  במה דברים אמורים, כשנתגיירו הוא וקרובותיו, אבל אם נתגייר לבדו, אסור להתייחד עם קרובותיו לו.

שעודן בגיותןסג.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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בהיותו  בנים  לו  היו  "אתמר:  איתא:  ע"א(  )מז  בכורות  סד. בגמ' 
ור"ש בן לקיש  יוחנן אומר אין לו בכור לנחלה,  ונתגייר, רבי  עכו"ם 

אומר יש לו בכור לנחלה. רבי יוחנן אומר אין לו בכור לנחלה – דהא 

הוה ליה ראשית אונו, ור"ש בן לקיש אומר יש לו בכור לנחלה – גר 

שנתגייר כקטן שנולד דמי.

)ראה יבמות סב ע"א(, דאיתמר: היו לו בנים בהיותו  ואזדו לטעמייהו 

עובד כוכבים ונתגייר, רבי יוחנן אמר: קיים פריה ורביה, וריש לקיש 

יוחנן אמר קיים פריה ורביה, דהא  אמר: לא קיים פריה ורביה. רבי 

הוו ליה. וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה, גר שנתגייר – כקטן 

א  סי'  אבהע"ז  )שו"ע  יוחנן  כרבי  קיי"ל  ולהלכה  ע"כ.  דמי".  שנולד 

ז(. סעי' 

בניו עמו, הוא עפ"ד המגיד משנה  נתגיירו  ומש"כ דזהו דוקא אם 

בבנים  זו  מצוה  מחובת  נפטר  דאינו  ו(,  הל'  )פ"ו  אישות  בהל' 

כקטן  שנתגייר  דגר  אף  עמו  נתגיירו  שאם  דקמ"ל,  אלא  גויים, 

שנית  מתחייב  אינו  אעפ"כ  אחריו,  מתייחסים  ואינם  דמי  שנולד 

תלוי  אינו  ורביה  פריה  מצות  שקיום  משום  והטעם,  זו.  במצוה 

ביחוסם של בניו אחריו, אלא בעצם זה שריבה נפשות ישראליות 

בעולם.

במנחת חינוך )מצוה א( כתב לחדש עוד, שאם היו בניו קטנים, אפי' 

ורביה,  בפריה  להתעסק  חובה  עליו  מוטלת  עדיין  עמו,  נתגיירו 

דלעולם יש לו לחוש שמא ימחו בגרותם ונמצא שאינו מקיים בהם 

מצוה זו.

ובנות,  ואינו ראוי עתה להוליד בנים  זה, בגר שנתגייר  יש לדון לפי 

ובנותיו שמגיותו  בניו  לגייר את  עליו חובה להשתדל  האם מוטלת 

התורה  חיוב  כל  שמא  או  ורביה,  פריה  מצות  זה  ע"י  לקיים  בכדי 

אחרים  באמצעים  ולא  ביאה,  מעשה  ע"י  רק  הוא  זו  מצוה  בקיום 

אשר יגרמו לקיום המצוה.

סה. טור ושו"ע )חו"מ סי' רעז סעי' ט(, ע"פ הסוגיא הנ"ל.

סו. שו"ת שבות יעקב )ח"ג או"ח סי' ז(. דאף דבשו"ע )או"ח סי' קמא 
סעי' ו( נתבאר שאין מעלין לתורה שני אחים בזה אחר זה משום עין 

ומרדכי  כו(,  ס"ק  וחמישי  שני  )הל'  חיים  ארחות  מדברי  ומקורו  הרע, 

)הלכות קטנות סי' תתקסח(, מ"מ כיון דמנהג בעלמא הוא ואינו מדינא, 

וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי – הבו דלא להוסיף עלה.

סז. שו"ע )יו"ד סי' שה סעי' כ(.

נכריות מזנות  בנים מגיותה, אף דסתם  היו לה  סח. אבל אם לא 
מתהפכת  מזנה  דסתם  לכן,  קודם  בנים  לה  נולדו  שכבר  לחוש  אין 

יפה כדי שלא תלד, כ"כ בהגה' יד שאול לשו"ע שם.

סט. שו"ע )יו"ד סי' שה סעי' כא(.

דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי לענין מצות פריה ורביה וירושה

  אם לז. לפיכך,  כבניו,  הם  ונחשבים  וענין,  דבר  לכל  אליהם  זיקתו  בטלה  לא  בגיותו  בנים  לו  שהיו  גר 

נתגיירו עמו אינו מתחייב שנית במצות פריה ורביה לאחר שנתגיירסד.

 כיון שכך, בנו שנולד לו לאחר שנתגייר אינו נחשב כבכור לענין ירושהסה. לח.

שני אחים גרים, להעלותם לתורה בזה אחר זה

 שני אחים שנתגיירו יחד, מותר להעלותם לקרוא בתורה זה אחר זהסו. לט.

דין גר שנתגייר לענין מצות פדיון הבן

 גר שנתגייר, אף שבכור הוא לאמו – אינו חייב בפדיון הבןסז. מ.

  והיו לה בנים מגיותהסח, בנה שנולד לה אחר שנתגיירה פטור מפדיון הבן, לפי מא. גיורת  היתה אמו 

שאינו בכור לאמוסט.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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ע. שו"ע )שם סעי' כ(.

על  פדיון הבן שאינה מוטלת  בין מצות  בזה  עא. בבאור החילוק 
לו  שנולדו  אלו  בבניו  שמתקיימת  ורביה  פריה  מצות  לקיום  האב, 

בגיותו, ראה בעיונים סי' נ בהערה.

נכרי הבא על הישראלית ונולד לו בן, בנו הנולד לו אחריו הוי בכור 

וחייב בפדיון הבן, כ"כ בנתיבות המשפט )סי' רעז(, ועיין מנחת חינוך 

)מצוה ת(.

עב. תוס' )בכורות מז ע"ב(. ועיין עוד בשו"ת בית יצחק )ח"א אבהע"ז 
סי' כט ס"ק ה( שפי' בטעמו של דבר, דבן זה מתייחס אחר אמו מחמת 

שנולד לה בקדושה, אבל האב יחסו לבניו נקבע לפי עת ההריון ואז 

היה האב נכרי גמור, וע"ע שו"ת כתב סופר )יו"ד סי' קמה(. וה"ה נמי 

מתייחס  ואינו  דהואיל  הנכרית,  מן  לו  ונולד  ישראל  אביו  היה  אם 

אחריו אינו מחוייב לפדותו )בית יצחק שם, וע"ע בבית מאיר בכורות מח 

ע"א, שו"ת אגרות משה ח"א יו"ד סי' קצד, קצה, ושו"ת משנה הלכות ח"ז סי' 

קצט(.

הגמ'  בסוגית  כמבואר  בנה,  את  לפדות  חייבת  אינה  עג. האם 
בקידושין )כט ע"א(.

עד. שו"ת בצל החכמה )ח"ד סי' טו(.

עה. שיטה מקובצת )כתובות ט ע"ב(.

עו. שואל ומשיב )מהד' רביעאה ח"ב סי' א(. וסבר, דאף שמדאורייתא 
וכלל  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  בקידושיה,  זכאי  אינו  אביה 

אינה מתייחסת אחריו, מכל מקום מדרבנן זכאי הוא בקידושיה.

עז. זבים )פרק ב משנה ג(, וברמב"ם )הל' מחוסרי כפרה פ"ב הל' ג ד(.

עח. תוספתא שם )הל' ז(. והנה הרמב"ם הנ"ל לא הזכיר כלל הלכה 
זו האמורה בתוספתא, לחלק בין גר שנימול בגיותו לגר הבא לימול 

שם  ובראב"ד  לבד.  המשנה  מדברי  דדינא  לעיקרא  רק  וציין  עתה, 

זו האמורה בתוספתא בלא שום  השיג עליו היאך לא הזכיר הלכה 

דכיון שכתב הרמב"ם לאחר  ליישב,  ובכסף משנה שם כתב  חולק. 

מכן שאם מל ואח"כ ראה זיבה אינו מיטמא, על כרחך גם הלכה זו 

ולא  מהול,  כשהוא  שנתגייר  באופן  רק  היא  שנתגייר  בגר  האמורה 

הוצרך הרמב"ם לכפול דבריו.

בחסדי דוד )לגר"ד פארדו( על התוספתא פירש, דהרמב"ם והראב"ד 

נחלקו בגוונא שנימול לשם גרות וקודם שטבל ראה קרי, אי אמרינן 

בכהאי גוונא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ולא יציל קרי זה שראה 

להתיר זיבתו שראה אחר טבילתו, או שמא, כיון שכבר נימול לשם 

גרות ונכנס לתורת ישראל במקצת תו לא הוי כקטן שנולד, וממילא 

זיבה שיראה אחר הטבילה. דהרמב"ם לא  קרי זה שראה מציל על 

אבל  גרות,  לענין  שנית  זו  הלכה  להזכיר  חש  לא  ולכך  בזה,  חילק 

יש  דבגר  בישראל,  שאינה  בגר  יש  מיוחדת  שהלכה  סבר  הראב"ד 

אף  וזאת  שנימול,  אחר  או  שנימול  קודם  קרי  ראה  אם  בין  לחלק 

שכבר החלים ממכתו, דאחר שנימול לא אמרינן גר שנתגייר כקטן 

הלכתא  הרמב"ם  השמיט  היאך  שתמה  הוא  ובזה  דמי,  שנולד 

גבירתא זו. )וע"ע לעיל פרק יא בגדרו של גר שמל ולא טבל(.

)נז  מיהו נראה דהדבר תלוי בפלוגתא דאמוראי בסוגית הגמ' בע"ז 

ע"א(: "גר שמל ולא טבל, רוקו ומדרסו – אמרי לה טמא ואמרי לה 

שנולד  כקטן  שנתגייר  שגר  זו  הלכה  האם  דנחלקו  ומבואר  טהור". 

  נתעברה בגיותה וטבלה לגרותה, וילדה אחר שנתגיירה – בנה מתייחס אחריה וחייב בפדיון הבןע. מב.

ומכל מקום, אין בן זה מתייחס אחר אביועא. לפיכך, אביו אינו מצווה לפדותועב אלא הוא יפדה את 

עצמו לכשיגדילעג. כמו כן אם ילדה בת, אין אביה מיפר לה את נדריהעד.

דין גר שנתגייר לענין כסף קידושי בתו

 יש מן הראשוניםעה שכתבו שאב גר זכאי בקידושי בתו הגיורת מדרבנןעו. מג.

ראה קרי ונתגייר ואח"כ ראה זיבה

  אף שהלכה פסוקה היא, שהרואה זיבה תוך זמן מעת לעת לראייתו קרי אינו מיטמא בזוב, ותולין מד.

שראיית הזיבה היתה מחמת חולשת הקרי, עכו"ם שראה קרי ונתגייר וראה זיבה – נטמא מיד, שגר 

שנתגייר כקטן שנולד דמיעז. במה דברים אמורים, בגר שנתגייר כשהוא מהול, אבל אם נימול ואחר כך 

ראה זיבה, יש לתלות שמחמת צער המילה אירע הדברעח.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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דמי אמורה כבר בזמן המילה או רק לאחר שנעשה ישראל לגמרי 

דובב  בשו"ת  מש"כ  ע"פ  י"ל,  מחלוקתם  ובביאור  הטבילה.  ע"י 

עכו"ם  תורת  מיניה  פקע  המילה  דבמעשה  קלו(,  סי'  )ח"א  מישרים 

שעליו, אלא שלכלל ישראל לא בא עד שיטבול לשם גרות, ונחלקו 

שם  מיניה  שפקע  בכך  די  האם  זה,  לענין  שנולד  כקטן  נעשה  במה 

עכו"ם, או צריך שיתקדש בקדושת ישראל.

ומדרסו טהור, סבר דבמילתו  רוקו  לפי"ז, דמאן דס"ל  נמצא  ומ"מ 

שטרם  אף  שנולד,  כקטן  ונעשה  עכו"ם  טומאת  מיניה  פקע  לבד 

ראשונה  דעה  ואילו  הראב"ד,  שיטת  עם  הדברים  ויתיישבו  טבל, 

דס"ל שאינו נעשה כקטן שנולד עד שיטבול תתיישב יותר עם דברי 

הרמב"ם, ודו"ק. ואכן, יעויין בקרית ספר ע"ד הרמב"ם בהל' מטמאי 

משכב ומושב )פ"ב הל' י( דנקט בפשיטות דהרמב"ם סבר כמ"ד רוקן 

ומדרסן טמא.

]בעיונים סי' נ הארכנו בדינו של ולד הגיורת שטבלה בימי עיבורה, 

ושם נתבאר דבנה זה מתייחס אחריה, ויש לו אחוה עם אחיו מאמו 

האחרונים  מן  רבים  לדברי  שציינו  ועיי"ש  גרותה.  אחר  לה  שנולדו 

שהקשו עפ"ז, לשיטת הרמב"ן שולד זה אינו נעשה ישראל גמור עד 

שימול לשם גרות, מפני מה יש לו אחוה עם אחיו, הא כיון שבעת 

לידתו טרם נכנס לקהל ישראל שווה הוא בדינו לשאר גרים, וקי"ל 

דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

וכשם  לראב"ד,  בזה  יודה  ולפי המתבאר אתי שפיר, שאף הרמב"ן 

הטבילה,  בעת  שנולד  כקטן  שנית  נעשה  אינו  טבל  ולא  שמל  שגר 

כך גר שטבל ולא מל אינו חוזר להעשות כקטן שנולד אחר מילתו, 

וממילא כיון שנולד אחר הטבילה יש לו יחס עם אחיו מאמו, ודו"ק 

בזה. וראה בזה עוד בקובץ הפרדס )שנה מה חוברת ו עמ' 11([.

דאמוראי  בפלוגתא  זאת  תלה  פא(  )סי'  אור  עמודי  עט. בשו"ת 
)יבמות סד ע"ב( אי "מזל גרים" או "מעין גרים", דלמ"ד מעין גרים דבר 

טבעי הוא, ואף שנשתנה מהותה הרוחנית מ"מ לא נשתנה טבעה, 

אולם בשו"ת חמדת משה )אבהע"ז סי' קנג( כתב דיכולה לתלות בשינוי 

מאכליה ובביאות שבאו עליה בעליה הקודמים בנדתה וזיבתה, שכן 

מוחזקת  אינה  שכך  וכיון  לבעל,  היא  סכנה  הימים  באותם  הביאה 

כקטלנית, וע"ע בחידושי חתם סופר ע"ז )לא ע"ב(, שו"ת אמרי יושר 

)ח"ג סי' קכט(, ובעיונים סי' עה. ונראה, דה"ה נמי גיורת שראתה דם 

מחמת תשמיש בגיותה ג"פ מג' בני אדם, אי תלינן דנשתנה טבעה 

אחר הגרות תליא נמי בפלוגתא זו.

אחר  מיד  בעליה  מתו  כשלא  שהקלו  שיש  שם  עיונים  פ. ועיין 
הנישואין, דלא מוכחא מלתא שמזלה הוא שגרם להם, ויש שהקלו 

דיש  ונראה  כ"כ,  מזלייהו  ריע  דלא  מבעליה,  בנים  לה  נולדו  כאשר 

אבני  בס'  בזה  מש"כ  וע"ע  דידן.  בנידון  בזה  ולהקל  שיטתם  לצרף 

חפץ )להג"ר אהרון לעוין סי' סב, ובס' שלום יעקב סי' יט(.

פא. ש"ך )חו"מ סי' לה ס"ק ז(.

פב. רמב"ם הל' איסורי ביאה )פי"ד הל' יז(. ובכל פרטי הלכה זו ראה 
בהרחבה בעיונים סי' עג.

פג. מנחת חינוך )מצוה א( ע"פ דקדוק לשון הרמב"ם שם )הל' יח(. 
וטעמו בזה, דעבדים אין להם יחס.

פד. רש"י )חולין קיד ע"ב ד"ה עבד בן שפחה(, ובחידושי הר"ן לסנהדין 
דגר  משום  היא  באמו  מותר  שעבד  לכך  שהסיבה  דפי',  שם  יעויין  ע"ב,  )נח 

שנתגייר כקטן שנולד דמי וטעם זה לא שייך בעבד בן השפחה(.

דין "קטלנית" בגיורת שמתו בעליה שמגיותה

  גיורת שמתו שני בעליה בגיותה, נחלקו הפוסקיםעט האם מותרת להנשא אחר שתתגייר, או שמא מה.

נחשבת היא "קטלנית" המוחזקת שימות בעלהפ.

דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי לענין עדות

 הגר כשר להעיד לאחיו שמגיותו, אלא אם כן היו תאומים והיתה לידתם בקדושהפא. מו.

דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי בעבד

  העבד מותר לישא את אמו בתו ואחותופב. הלכה זו נאמרה לא רק במי שנמכר לעבד שדינו כ"קטן מז.

שנולד" – כשאר גרים, אלא גם בעבד הנולד מן השפחה, שאף הוא אינו מתייחס אחר אמופג. ויש מן 

הראשונים שחלקו בזה, ולשיטתם עבד הנולד מן השפחה יש לו יחס ואסור לישא את אמופד.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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פה. ספר החינוך )מצוה ריא(. וזאת על אף שהיתה מותרת לו בזמן 
עבדותו, שגם בכהאי גוונא חששו שמא יאמרו בא מקדושה חמורה 

לקדושה קלה. וראה במנחת חינוך שם שתמה על דבריו.

פו. יבמות )מה ע"ב, קב ע"א(.

את  דן  גר  רבא:  "אמר  איתא:  שם  ע"א(,  קב  ע"ב  )קא  פז. יבמות 
חברו דבר תורה, דכתיב )דברים יז טו(: שום תשים עליך מלך – עליך 

הוא דבעינן מקרב אחיך, אבל גר דן את חברו הגר. ואם היתה אמו 

ואמו  אביו  שיהא  עד   – חליצה  ולענין  ישראל.  אפי'  דן   – מישראל 

מישראל". וכן פסק שו"ע )סי' רסט סעי' יא(. ובבאור החילוק בזה בין 

)סי' ז  דינו של ישראל לדינו של גר חבירו ראה מש"כ בזה בנתה"מ 

ס"ק א(.

כדיין  מלשמש  גר  שפסלו  מה  דלשיטתו  שם.  ביבמות  פח. רש"י 
זהו בדיני נפשות בדוקא, ולא בדיני ממונות. מקור דבריו אלו מסוגית 

הגמ' בסנהדרין )לו ע"ב(, שם שנינו: "הכל כשרים לדון דיני ממונות", 

אולם  דין.  לעשיית  כשר  הוא  שאף  אתי,  גר  דלאיתויי  בגמ',  ואמרו 

בדינו  לדון  הבא  בגר  אמורים  אלו  דדברים  פי',  ב(  סי'  )שם  הרא"ש 

של גר חבירו, שבזה הוא שריבתה תורה לגר שכשר הוא לדון, אבל 

כתבו  אלו  כדבריו  ממונות.  לדיני  אפי'  כשר  אינו  ישראל  של  בדינו 

ובתוס'  יא(,  )הל' סנהדרין פי"א הל'  גם הרי"ף בסנהדרין שם, הרמב"ם 

)יבמות מה ע"ב ד"ה כיון(.

פט. רא"ש )שם(.

שנסתפק  עוד  שם  ויעויין  א(.  ס"ק  ז  סי'  )חו"מ  ישראל  צ. ישועות 
האם גר כשר לשמש כדיין לקיום שטרות.

)עיי"ש שפי'  )לו ע"ב( בשם רבינו דוד.  צא. ר"ן בחידושיו לסנהדרין 
עפ"ז מה שאמרו בסנהדרין הכל כשרים לדיני ממונות לאיתויי גר(.

צב. דעת זקנים לבעלי התוס' )פרשת משפטים( בשם הר"מ מקוצי.

כדיין  גר  ישמש  שלא  זו  הלכה  ולדבריהם,  שם.  זקנים  צג. דעת 
בעלמא  קדימה"  "דין  אלא  הדין,  פסק  של  בתקפותו  מעכבת  אינה 

מש"כ  וע"ע  מישראל.  ואמו  אביו  שהיו  דיין  לכתחילה  ליקח  הוא, 

בזה התומים )חו"מ סי' כב ס"ק ו(.

צד. יבמות )קא ע"ב(. והנה, מפשטות דברי הגמ' שם נראה דפסולו 
יבמי  "מאן  ז(:  כה  )דברים  דכתיב  מקרא,  וכדדרשינן  מדאורייתא, 

של  בבי"ד  ולא  ישראל  של  בישראל" – בבי"ד  שם  לאחיו  להקים 

אלא  דאינו  כתב  ד(  סי'  חליצה  מצות  )פ'  שלמה  של  בים  אמנם  גרים. 

מדרבנן, וקרא לאסמכתא בעלמא.

צה. רא"ש )שם(, ובתוס' )נדה מט ע"ב(.

 עבד שנשתחרר ונעשה ישראל גמור אסור לישא את אמופה. מח.

דיני הגר לענין שררה

  ואפי' מט. כדיין  הוא מלשמש  פסול  ובמצוות,  בתורה  הוא  ואחינו  דבר  לכל  כישראל  נחשב  אף שהגר 

בדיני ממונות, דכתיב )דברים יז טו(: "מקרב אחיך תשים עליך מלך – ממובחר שבאחיך"פו. אולם, 

אם היו גם בעלי הדין גרים כמותו רשאי הוא לשמש להם כדייןפז. ויש שהכשירו גר לדון בדיני ממונות 

אף כשבעלי הדין מהמשפחות המיוחסות בישראל, ולשיטתם רק בדיני נפשות פסול הוא מלדוןפח.

  אם קיבלו עליהם בעלי הדין שישמש להם כדיין רשאי לדונםפט. ואף בזה יש שהתירוצ רק באקראי נ.

בעלמא ולא בדרך קבע.

 לעומת זאת, יש שהתירוצא לגר לשמש כדיין בדרך אקראי גם בלא שקיבלוהו עליהם. נא.

 כאשר אין בנמצא דיין הגדול כמותו בחכמה מותר למנות גר לשמש כדייןצב. נב.

 אף שהגר פסול מלשמש כדיין, אם עבר ודן – יש שכתבוצג דבדיעבד דינו דין. נג.

  גר פסול מלשמש כדיין בחליצה, גם אם היו החולץ והיבמה שניהם גרים כמותוצד. ואפי' קיבלוהו נד.

עליהם כדיין מרצונםצה.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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צו. סנהדרין )ב ע"א(.

צז. גמ' שם.

צח. תרומת הדשן )סי' רכו( בשם אור זרוע.

זה,  חילוק  של  ומקורו  ד(.  ס"ק  קסט  סי'  )אבהע"ז  שמואל  צט. בית 
הוא ע"פ דברי הגמ' ביבמות )קא ע"ב(, דאיתא שם: "אמר רב שמואל 

בר יהודה: הוה קאימנא קמי דרב יודא, ואמר ליה תא סלק לזירזא 

ולא  ישראל  של  בב"ד  תנינא:  ליה,  אמר  חמשה,  ביה  למלויי  דקנה 

כשר  אינו  שגר  להדיא  וחזינן  כו'".  אנא  גר  ואנא  גרים,  של  בב"ד 

לשמש אף לזה, וע"כ שדברי האור זרוע הנזכר שהתיר בזה, אמורים 

כשניכר לעין כל שדיינים אלו אינם מעיקר בית הדין.

ק. רא"ש שם. וטעמו בזה, דעיקר דין השררה הוא מה שכפופים 
זר", אבל אם בידם  למרותו, דע"ז קפיד קרא "דלא תתן עליך איש 

של בעלי הדין להחליט אם לקבל דבריו אם לאו, אין בכך כל פסול. 

)הו"ד בדרכי משה  )ד"ה אנא(, ובמרדכי  כדברים אלו פסקו התוס' שם 

ז(  )חו"מ סי'  יוסף  ז(, וראה מש"כ בזה בקצוה"ח שם. בברכי  חו"מ סי' 

דן עוד, האם סברא בפני עצמה היא או דמהני מדין "קיבלו עלייהו", 

ועיי"ש עוד שמנה כמה שיטות בדבר.

קא. חידושי הרשב"א לסנהדרין שם. )בחידושי הר"ן שם תמה הרבה 
היאך יתכן להתיר לגר להיות חלק מן הסנהדרין ולדון בדיני נפשות ואפי' היתה 

שרק  למד  כן  ומחמת  שבאחיך,  ממובחר  אינו  סוף  סוף  הא  מישראל,  אמו 

באקראי התירו לו לדון וכדלעיל(.

קב. רי"ף, רא"ש, ור"ן בסנהדרין שם, התוס' ביבמות )מה ע"ב ד"ה 
כיון(, רמב"ם )הל' סנהדרין פי"א הל' יא(, ובשו"ע )סי' רסט סעי' יא(. מקורו 

לרב  אכשריה  "רבא  שם:  ביבמות  הגמ'  מסוגית  הוא  זה  חילוק  של 

מרי בר רחל ומנייה בפורסי בבל, ואע"ג דאמר מר שום תשים עליך 

האי  אחיך,  מקרב  אלא  יהיו  אל  משים  שאתה  משימות  כל   – מלך 

להדיא  הוא  וכן  ע"כ  ביה".  קרינן  אחיך  מקרב  מישראל  דאמו  כיון 

בסוגית הגמ' ביבמות )קב ע"א(.

בשו"ע  הכריע  וכן  רש"י.  של  באורו  ע"פ  ע"א(  )קב  קג. יבמות 
)אבהע"ז סי' קסט סעי' ב(.

קד. תוס' בבאורם לדברי הגמ' שם. וטעמם בזה הוא, דכיון שדינו 
כישראל )שהרי גם אמו נתגיירה כהלכה(, קביעת היחוס שלו תקבע לפי 

]באורינו  שם.  באבהע"ז  הרמ"א  פסק  וכדבריהם  אביו.  של  מעמדו 

)סי'  בחו"מ  הגדולה  בכנסת  שכתב  מה  לפי  הוא  התוס'  בשיטת  זה 

האחרונים,  לדברי  ציין  רכא(  סי'  )לאוין  דחיי  דינא  בספרו  אמנם  ז(, 

שפי' בדעת התוס' שהמדובר הוא בישראל הבא על הנכרית, שאם 

נתגייר, בנו כשר לדון בחליצה, ודברים תמוהים הן, שהרי דינו כגר 

לכל דבר וכלל אינו מתייחס אחר אביו, וצ"ע[.

קה. כנסת הגדולה )חו"מ סי' ז(. ובברכי יוסף )שם(.

קו. ברכי יוסף שם.

  החליצה נעשית בפני חמישה דייניםצו – שלושה מהם הם עיקר הבית דין וכדיני ממונות הנידונים נה.

בפני שלושה, ושנים נוספים בכדי לפרסם את הדברצז. וע"כ, יש שהתירוצח לגר לשמש כאחד משני 

דיינים אלו שאינם מעיקר בית הדין, וישצט שהתנו זאת בכך שיהיה ניכר מצורת ישיבתם מי הם שלושת 

הדיינים, ומי הם שבאו רק כדי לפרסם את הדבר.

  כל נו. בכך  שאין  שכתבוק  יש  דינו,  פסק  את  לקבל  עליהם  כופה  אינו  והוא  גר  בפני  להתדיין  באו  אם 

איסור.

  אבל נז. נכריקב.  אביו  שהיה  אף  וזאת  נפשותקא,  בדיני  ואפי'  לדון  הוא  כשר  מישראל  אמו  היתה  אם 

אביו  היה  אומריםקד, שאם  ויש  מישראלקג.  שניהם  ואמו  אביו  שיהיו  עד  כשר  אינו  חליצה  למעשה 

מישראל, אפי' היתה אמו גיורת – כשר הוא לדון בחליצה.

  כמו"כ אם היתה אמו של הבעל דין מישראל, דינו כישראל לכל דבר ואין הגר רשאי לדון בדינוקה. נח.

וכל שכן שאם היו בעלי הדין בני גרים, והיתה הורתם בקדושה שאין הגר רשאי לעסוק בדינםקו.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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בדיני  כדיין  לשמש  כשר  שהגר  נתבאר  רסט(  )סו"ס  קז. בשו"ע 
שאין  פוסקים,  מקצת  סברו  עפ"ז  חבירו,  גר  של  בדינו  ממונות 

שווה  גרות  של  דין  דבית  גרות,  של  בבי"ד  כדיין  מלשמש  לפוסלו 

בדיניו לבי"ד הכשר לדון בדיני ממונות, וראה בזה בעיונים סי' פד. 

וע"ע עיונים סו"ס יא בענין ד' גרים שטבלו יחד האם יכולים לשמש 

כבי"ד לגרות בבת אחת זה לזה.

דכתיב:  משום  בזה,  וטעמו  יא(.  ס"ק  רסח  )סי'  ברית  אות  קח. ס' 
)דברים א טז(: "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", ומשמעות 

הכתוב היא, שהדיינים הראויים לשפוט בדיני ממונות בין איש ובין 

דיינים  בעינן  וא"כ  גרות.  לקבלת  הכשרים  אלו  הם  )ישראלים(  אחיו 

הכשרים לדון בדיני ישראל.

הגרי"ש אלישיב )ס' הערות קידושין עו ע"ב( העלה בזה סברא אחרת, 

הם  שמקבלים  כיון  אלא  לבד,  הגר  את  דנים  אינם  גרות  של  דבי"ד 

אותו לעדת ישראל נמצא שדנים הם את כללות העם, שבהסכמתם 

והחלטתם יהיה זה נמנה עליהם, והגר אינו רשאי לדון את ישראל.

ולענין הלכה בזה נסתפק שם היכי לידייניה להאי דינא, וראה פסקי 

דין ירושלים )ח"ז עמ' תיח(, שהורה להם הגרי"ש אלישיב להקל בזה 

במקום שיש ספק נוסף, וכגון שהיה זה הרכב בית הדין הנוכח בעת 

המילה שלמקצת מן הראשונים נוכחותם באותה שעה אינה מעכבת 

)ראה אגר"מ יו"ד סי' קנח, וביו"ד ח"ג סי' קה(, אבל אם קיבל עליו מצוות 

לפניהם, כיון דהוי ספקא יקבל עליו מצוות שנית בפני בי"ד אחר.

מחמת  להקל,  יש  גווני  דבכל  נראה  בכה"ג  ברית  דם  הטפת  ולענין 

צירוף השיטות דס"ל שמילה שנעשית בגיותו לשם מצוה אף שלא 

וכ"ש  נעשתה כלל לשם גרות עולה לו לחלות הגרות וא"צ הטפה, 

בנידון דידן דנימא הכי. ובפרט כאשר יש בזה צירוף נוסף, כגון שהיה 

זה באקראי, דנתבאר לעיל שלדעת מקצת פוסקים הגר כשר לדון 

באקראי, וכדו'.

בביאור  שהאריך  קיד(  סי'  אבהע"ז  )תנינא  ביהודה  נודע  קט. עיין 
שיטות הראשונים בזה, וע"ע שו"ת חתם סופר )אבהע"ז ח"ב סי' סה(.

ע"פ  להקל  ומצדד  בזה,  שדן  ח"א(  )סוף  הלוי  בית  שו"ת  קי. עיין 
דברי החלקת מחוקק )אבהע"ז סי' יז ס"ק עח( והט"ז )שם ס"ק נו( דס"ל 

)אבהע"ז ח"ב  וע"ע שו"ת חתם סופר  בי"ד להיתר עגונה,  דלא בעינן 

סי' קל(. מיהו דעת הבית שמואל שם דבעינן בית דין להיתר עגונה, 

ולדבריו נראה דגר פסול לזה.

קיא. רמב"ם )הל' מלכים פ"א הל' ד(, וז"ל: "אין מעמידין מלך מקהל 
גרים אפי' אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל, שנאמר: "לא 

תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא". ולא למלכות בלבד, 

אלא לכל שררות שבישראל, לא שר צבא ולא שר חמישים או שר 

עשרה, אפי' ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות. ואצ"ל 

שאין  למדנו  מדבריו  וכו'".  מישראל  אלא  יהא  שלא  נשיא  או  דיין 

ממנים מלך ממשפחת גרים אפי' אחר כמה דורות.

קיב. הגה' בית הלל לשו"ע )סי' רסט( עפ"ד רש"י בב"ק )פח ע"א(.

בסוטה  ובתוס'  ע"א(,  קב  )יבמות  רשב"א  ע"א(,  לו  )סנהדרין  קיג. ר"ן 
ע"א(:  )מא  בסוטה  אמרינן  מהא  הוא  בזה,  דבריהם  מקור  ע"ב(.  )מא 

"אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד, ושבחוהו חכמים, וכשהגיע 

דמעות,  עיניו  זלגו  טו(,  יז  )דברים  נכרי'  איש  עליך  לתת  תוכל  ל'לא 

ואמרו  אתה".  אחינו  אתה,  אחינו  אגריפס,  תתירא,  אל  לו:  אמרו 

ישראל  של  שונאיהם  נתחייבו  שעה  "באותה  ע"ב(:  מא  )סוטה  בגמ' 

היה,  עבדים  שמבני  דכיון  לו,  אמרו  כדין  ששלא  ומשמע  כליה", 

פסול הוא למלכות אף שהיתה אמו מישראל, וע"כ משמע שלא די 

בכך כדי לשמש כמלך. וראה בשו"ת חיים שאל )ח"א סי' פז(, ובעיונים 

סי' פד.

 הגר כשר לשמש כדיין למעשה גרותקז, ויש שהחמירו בזהקח. נט.

  נחלקו הפוסקים האם גר רשאי לערוך גט אשה, יש שאסר, וסבר שעריכת הגט נעשית בפני בית דין ס.

דוקאקט, וממילא גר פסול לשמש כדיין לענין זה, ויש חולקים, ולשיטתם א"צ בית דין לעריכת הגט.

 כמו כן נחלקו הפוסקים האם גר רשאי לשמש כדיין בהיתר עגונהקי. סא.

פסול הגר לשמש כמלך

  בזה, סב. שהקלו  ויש  דורותקיא.  כמה  מזה  שבישראל  המיוחסות  המשפחות  מן  אלא  מלך  ממנים  אין 

ולדבריהם, אם היתה הורתו ולידתו בקדושה הרי הוא כשר לדוןקיב.

המשפחות  מן  שניהם  ואמו  אביו  היו  א"כ  אלא  מלך  ממנים  שאין  שסברו  הראשוניםקיג  מן   יש  סג.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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ויש לעיין האם נשיא שווה בזה למלך, או שמא רק במלך הדין כך, 

ואילו לענין נשיא כו"ע מודו שדי בכך שאמו מישראל. והנה, לענין 

על  שמחל  דהמלך  מלך,  משל  חמיר  דדינו  מצינו  נשיא  של  כבודו 

מחול  כבודו  אין  כבודו  על  שמחל  נשיא  ואילו  מחול  כבודו  כבודו 

)רמב"ם הל' ת"ת פ"ו הל' ו, ובהל' מלכים פ"ב הל' ג(, וא"כ אפשר דה"ה נמי 

להא, וצ"ע.

קיד. רמב"ם שם.

קטו. נודע ביהודה )קמא חו"מ סי' א(, ובתשובות חתם סופר )או"ח 
סי' יב(.

קטז. רמב"ם שם.

קיז. כנסת הגדולה )חו"מ סי' ז ס"ק א(.

קיח. חידושי חתם סופר למסכת נדה )מט ע"ב(, ובתומים )סי' ז ס"ק 
א(. ועיי"ש שפירשו עפ"ז היאך נתמנו שמעיה ואבטליון להיות נשיא 

ואב בי"ד על ישראל אף שהיו גרים.

שכתב,  שם  ויעויין  כו(.  סי'  ח"ד  )יו"ד  משה  אגרות  קיט. שו"ת 
ומשום  הניתן,  ככל  זה  בנידון  להקל  מחייבת  הגר"  "אהבת  שמצות 

שמשועבד  בה  יש  עבדות  זו  שמשרה  דכיון  ולומר  לסמוך  יש  כך 

לתלמידים ללמדם בעיתים קבועים, לא נחשב הדבר לשררה.

דמינוי  נוסף,  טעם  בזה  נתן  שה(  סי'  )ח"ג  והנהגות  תשובות  בשו"ת 

והכל  לבניו,  מורישו  אינו  שע"כ  תפקיד,  אלא  כיבוד  עיקרו  אין  זה 

ויראתו של אדם, ומשום כך אין הוא נחשב  נקבע בזה לפי חכמתו 

כשררה.

מיהו יעויין שם שברבנות החמיר יותר, לפי שיש מן הפוסקים דס"ל 

מעניני  רבים  על  מופקד  שהרב  נהוג  ובזמנינו  ברבנות,  ירושה  שיש 

העיר ויש בכך שררה.

בקובץ בית לוי )טו עמ' קלא( הובא מאמרו של הגר"נ גשטטנר שכתב 

לחלק בזה בין משרת רבנות שענינה שררה, למשרת מורה הוראה 

דלמנותו  שררה,  בה  ואין  בלבד  והיתר  איסור  בהוראת  המתמקדת 

יש להקל במקרה שאין  רבנות  גם לענין  )ומ"מ  יש להקל טפי.  זו  למשרה 

בנמצא גדול כמותו כמבואר לעיל(.

קכ. משפט שלום למהרש"ם )סי' רלז(.

הלכות  משנה  ושו"ת  מד(,  סי'  ח"ב  )יו"ד  משה  אגרות  קכא. שו"ת 
)חי"ג סי' כד(.

להר"י  יעקב  אהלי  ס'  בשם  רנו(  סי'  )יו"ד  מהרש"א  קכב. גליון 
של  שמינוי  נמצא  הצדקה  על  דממשכנין  דכיון  וטעמו,  ששפורט. 

שררה הוא, שכן ביד הגבאי לכוף את אנשי העיר ליתן מעות לצדקה. 

וכן חלוקת כספי הצדקה חשיבא כעשיית דין, ולא גרע דינה משאר 

כגזבר  לשמש  אבל  להם.  כדיין  אותו  ממנים  שאין  ממונות  דיני 

בעלמא, שאין זה מינוי של שררה אלא נאמנות בעלמא, רשאי.

המיוחסות שבישראל, ויש שכתבו שדי בכך שאמו מישראלקיד.

  יש שכתבוקטו, שמה שאמרו שאין ממנים מלך אא"כ היו אביו ואמו מישראל, הוא רק כאשר נתמנה סד.

עתה ברצון העם, אבל מלך הבא בירושת אבותיו א"צ שיהיו אביו ואמו מישראל.

  עליהם סה. קיבלוהו  אם  אפי'  למנותו  אין  נשיאות  ולשררה של  לשום שררה שהיאקטז.  גר  אין ממנים 

העם כולו מרצונםקיז.

 המלך או הנשיא רשאים למנות גר למינוי של שררה הנתון תחת מרותםקיח. סו.

  יש שכתב, שמותר למנות גר למשרת ראש ישיבה ואין זה נחשב כמינוי של שררהקיט. כמו כן מותר סז.

למנות גר לש"ץ קבוע כמנהג הקהילות, ואין זה נחשב כמינוי של שררהקכ.

 יש שהחמיר שלא למנות גר כמשגיח כשרות וסבר ששררה יש בדברקכא. סח.

  להיות סט. ולא  העיר(,  מאנשי  הצדקה  כספי  איסוף  על  )הממונה  צדקה  גבאי  להיות  גר  למנות  אין 

מופקד על חלוקת הצדקה לעניים. ומ"מ מותר למנותו להיות גזברם של גבאי הצדקהקכב.

ציונים וביאורים

מעמדו של הגר ויחוסו
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קכג.  בדינם של כותים מצינו פלוגתא דתנאי ופלוגתא דאמוראי, 
)לח  קמא  בבבא  כמבואר  הם,  אמת  גרי  שהכותים  היא  ר"מ  שיטת 

רבי  טהורים.   – מרקם  הבאים  הכתמים  "כל  דשנינו:  אהא  ע"ב( 

טהורים.   – הנכרים  מבין  וטועים.  גרים  שהן  מפני  מטמא,  יהודה 

וחכמים מטהרין – שלא  ומבין הכותים – ר"מ מטמא,  ישראל  מבין 

נחשדו )ישראל( על כתמיהן".

מוכח  כתמיהם  את  ר"מ  שטימא  דמצינו  דמהא  בגמ',  שם  ומבואר 

שסבר שהכותים גרי אמת הם. כדבריו אמר רבן שמעון בן גמליאל 

רבי  דעת  וכן  דבר",  לכל  כישראל  "הכותי  ה"א(:  פ"ז  ברכות  )ירושלמי 

עקיבא ורבי אליעזר )קידושין עה ע"ב(.

משל  "תורמין  תניא:  שנינו:  ע"ב(  )סו  מנחות  במסכת  זאת,  לעומת 

ישראל על של ישראל, ומשל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים, 

ורבי  ר"מ  דברי  כל,  של  על  כל  ומשל  כותים,  של  על  כותים  ומשל 

יהודה. רבי יוסי ור"ש אומרים: תורמין משל ישראל על של ישראל, 

עובדי  של  על  כותים  ומשל  כותים  של  על  כוכבים  עובדי  ומשל 

כותים,  ושל  כוכבים  עובדי  של  על  ישראל  משל  לא  אבל  כוכבים, 

ולא משל עובדי כוכבים ושל כותים על של ישראל". ע"כ.

ומבואר להדיא שלדעת רבי יוסי הכותים נחשבים כנכרים לענין זה, 

וכן דעת רבי דאמר )ירושלמי שם(: "הכותי כגוי".

אביי  שיטת  ע"ב(:  )ג  בחולין  אמוראי  נחלקו  בזה  ההלכה  ובהכרעת 

גרי  שהכותים  מאיר  רבי  כשיטת  להלכה  שהעיקר  היא  בזה  ורבא 

יוסי  רבי  זאת רב אשי הכריע שם להלכה כדעת  אמת הם, לעומת 

דסבר גרי אריות הם.

קכד. הכרעת הפרי מגדים )יו"ד סי' ב שפתי דעת ס"ק כד( עפ"ד הש"ך 
שם )ס"ק ב(, הובאו הדברים בהרחבה בעיונים סי' י.

קכה. רמב"ם )הל' עבדים פ"ו הל' ו(. ועיין ערכין )ה ע"ב( דלא הניחום 
בית  )הל'  חכמה  דרך  בס'  בזה  מש"כ  ועיין  בהמ"ק,  בבנין  להשתתף 

הבחירה פ"א ס"ק ד(.

)פרק  קידושין  למסכת  המשניות  ובפירוש  שם,  קכו. רמב"ם 
האומר(. כדבריו הכריע הש"ך )יו"ד סי' קנט ס"ק ה(, וחיליה דידיה, מהא 

דנקטינן דהכותי פסול לעדות )ראה גיטין י ע"א ובדברי הראשונים שם(, 

אף שיכול הדבר לבוא לידי קולא.

הטור  בשיטת  וב"ח  יוסף  ובית  ה"ב(,  פ"ו  )נדרים  ריא"ז  קכז. פסקי 
ואם  כישראל,  במצוות  חייבים  הכותיים  ולדעתם  ד(.  סו"ס  )אבהע"ז 

מדברי  גם  נראה  כדבריהם  גט.  הימנו  צריכה  אשה  כותי  קידש 

ומבואר  בריבית,  לכותי  להלוות  שאסר  ג(  סעי'  קנט  סי'  )יו"ד  השו"ע 

דלא הפקיעו דינם לגמרי, אלא שאם שבו בתשובה הצריכום הטפת 

דם ברית וטבילה.

קכח. בטעם הדבר עיין מהר"ל )חידושי אגדות נזיר כג(.

קכט. ברכות )כח ע"א(, רמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ב הל' כה(, מגיד 
משנה שם בשם הרמב"ן, ובמאירי בחידושיו לנזיר )כג ע"א(. ובספרי 

וראה  מספק,  בזה  מחמירים  לא  מה  מפני  לדון  האריכו  האחרונים 

בעיונים סי' ט.

בין  בזה  החילוק  ובבאור  הרא"ש.  בשם  ד(  סי'  )אבהע"ז  קל. טור 
יוסף שם, שאחר שבלבל סנחריב  ומואבי למצרי כתב הבית  עמוני 

את האומות חזרו המצרים למקומם.

הגר"י  בחידושי  זה  בכל  וע"ע  הרמב"ם,  בשם  שם  קלא. טור 
אורנשטיין )על מנין המצוות ל"ת פב(. וע"ע בשו"ת שאילת יעב"ץ )סי' 

מו( בדינם של גרים הבאים מרומא.

דין משפחות הכותיים וגרים הבאים מד' אומות

  הכותיים גרי אמת הםקכג, ומעיקר הדין דינם כישראלקכד, אלא שחכמים גזרו עליהם לדונם כנכריםקכה. ע.

ובגדרה של תקנה זו נחלקו הראשונים: יש אומריםקכו שדינם כנכרים לכל דבר ופטורים מן המצוות 

ואינם בני קידושין, ויש שסברו שרק לחומרא נאמרה הלכה זו ולא לקולאקכז.

  גר עמוני ומואבי אסור לישא ישראלית לבוא בקהל ה' עד עולם. שנאמר )דברים כג ד(: "לא יבוא עא.

אחר  בזמנינו,  אכן,  עולם"קכח.  עד  ה'  בקהל  להם  יבוא  לא  דור עשירי  גם  ה',  בקהל  ומואבי  עמוני 

שבא סנחריב ובלבל את האומות ואין איתנו יודע מי הוא עמלקי מואבי או עמוני, ומי משאר אומות, אין 

לחוש כלל לאיסור זהקכט.

  דור עב. להם,  יולדו  אשר  "בנים  ט(:  כג  )דברים  שנאמר  דורות.  ג'  עד  ה'  בקהל  לבוא  אסור  מצרי  גר 

שלישי יבוא להם בקהל ה'". יש אומריםקל שהלכה זו נוהגת גם בזמן הזה אחר שבלבל סנחריב את 

האומות, וישקלא שהשוו דינו לגר עמוני ומואבי שאין חוששים להם עתה.

ציונים וביאורים

פרק ארבעה עשר
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מיד  לסורו  חזר  שאפי'  כתב  ח(  סעי'  רסח  )סי'  השולחן  א. בערוך 
חשש  לא  היאך  וצ"ע  למפרע,  גרותו  מבטלין  אין  הטבילה  אחר 

בכהאי גוונא לומר דאיגלאי מילתא למפרע שכבר בעת הטבילה לא 

היתה דעתו שלימה בקבלת המצוות. וכנראה שאף הוא מודה שכל 

שיש לחוש שכבר מתחילה לא קיבל עליו עול מצוות בלב שלם אין 

בגרותו כלום, אלא דלא נחית שם לאופנים בהן יתברר הדבר לבית 

דין היאך היתה כוונתו מתחילה, אלא כתב שם עיקרא דהאי דינא, 

דכל שיתברר לן שבעת הטבילה היתה קבלתו כנה ואמיתית ואחר 

את  מבטל  הדבר  אין  עצמו,  הטבילה  ביום  זה  היה  אפי'  בו  חזר  כך 

גרותו למפרע אלא דינו כישראל מומר. ומ"מ אין ללמוד מכאן להקל 

בדרישה והחקירה המוטלת על בית דין בדבר הסיבה שהניעתו לגר 

היתה  לא  שאם  היא  ופסוקה  פשוטה  דהלכה  ולהתגייר,  לבוא  זה 

דעתו שלימה בקבלת הגרות אין בגרותו כלום.

"אמר  ס"ט(:  ו  פ'  )דברים  רבה  במדרש  מצינו  בזה  נוספת  ב. נפק"מ 
סופך  אומתך  בן  שאינו  באחיך  לדבר  לשונך  הרגלת  אם  יוחנן:  רבי 

כוונתו  דאין  פי',  כח(  )שאילתא  שאלה  ובעמק  אומתך".  בבן  לדבר 

לאסור דיבור לשה"ר על נכרי, אלא כוונתו בגר שחזר לסורו, דכיון 

שדינו כישראל אסור לדבר עליו לשה"ר. )מיהו צ"ע מ"ש מכל אפיקורס 

דיצא מכלל "עמיתך" ומותר לדבר עליו לשון הרע(.

)ל ע"ב(  )עמ' כב( כתב לדקדק מסוגית הגמ' בבכורות  בס' נחלת צבי 

ומדברי הרמב"ם הנ"ל, דאף שלענין ישראל קיי"ל דכל שלא החזיק 

דיניה  חמיר  לסורו  שחזר  גר  מומר,  נעשה  לא  זימני  תלת  בעבירה 

מומר.  נעשה  ליבו,  בזדון  בעבירה  אחת  פעם  לכשנהג  ומיד  טפי, 

רע – שיצר לבם  יג ע"א: "שסורו  הוריות  בזה ע"פ מש"כ רש"י  )ונראה הטעם 

רע הוא יותר מידי", וממילא כל שחוטא אפי' פעם אחת יש לתלות ששב לסורו 

גוי  נעשה  אינו  דישראל  מה  ובטעם  במקרה(.  דתלינן  לישראל  דמי  ולא 

ואילו גוי יכול להעשות ישראל, עיין מהר"ל )גבורות ה' פ' מב(.

ג. בדין קידושי מומר ראה בהרחבה בעיונים סי' ב מדברי הראשונים 
ואחרונים בזה, והדבר פשוט שלדעת הפוסלים את קידושיו כל שכן 

בבית  בזה  מש"כ  ועיין  הם.  פסולים  לסורו  שחזר  זה  גר  שקידושי 

שמואל )סי' מד ס"ק יב(.

ד. ברית יהודה )פרק כ סעי' ח(.

ה. שו"ע )יו"ד סי' ב סעי' ט(. ובש"ך )שם ס"ק כד( כתב בשם רבי בצלאל 
אשכנזי, כי מה דאיתא שם בשו"ע גבי צדוק וביתוס דבישראל עומד 

מידות  כמה  בהם  שהיו  בזמנם  מילי  הני  כשרה,  שחיטתו  גביו  על 

טובות, אבל באלו הקראים שבזמן הזה שקלקלו מעשיהם וגם אין 

על  ישראל  עמד  אפי'  פסולה  שחיטתם  ישראל,  משחיטת  אוכלים 

גביו וראה ששחט יפה.

ו. שו"ע )סי' רסח סעי' יב(.

וטעמו  הקראים.  בני  לענין  עא(  )סי'  הדור  פאר  הרמב"ם  ז. שו"ת 
בזה, דכל שאינו מודה בדברי חז"ל אינו מצטרף לדבר שבא לנו ע"י 

פרק חמישה עשר
גר שחזר לסורו

גר שנתגייר והיה ניכר לבית הדין באותה שעה שרצונו אמיתי וכן לקבל עליו עול מצוות בשלימות, אף שחזר לסורו אחר 

כמה שנים אין בכך כדי לבטל גרותו, שיש לתלות שבעת קבלת הגרות היה רצונו לעבוד את בוראו בלב שלם, אלא שפחז 

עליו יצרו. 

לה  ואמרי  רבי אליעזר הגדול אומר: מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות,  "תניא,  נט ע"ב(:  )ב"מ  בגמ'  איתא 

יותר מידי",  יג ע"ב(: "שסורן רע – שיצר ליבם רע  )הוריות  ופירש רש"י  בארבעים וששה מקומות בגר – מפני שסורו רע". 

וממילא קרוב הדבר שיחזרו בהם לאחר זמן. 

לפיכך, דינו של גר זה כישראל מומר שגזרו חכמים לדונו כנכרי לכמה דינים, ולמקצת דינים אף חמור דינו יותר מן המומר 

כמו שיתבאר להלן.

דין גר שחזר לסורו

  קידושיןג, א. קידושיו  לפיכך,  מומרב.  כישראל  ודינו  למפרעא,  בטלה  אינה  גרותו  לסורו  שחזר  גר 

כותי,  פת  פיתו  נסך,  יין  יינו  שיהיה  היא  חכמים  גזירת  מקום  ומכל  בריביתד.  ממנו  ללוות  ואסור 

שהחמיר  יש  אמנם  עשרהז.  למנין  להשלים  מצטרף  ואינו  טבליםו,  ופירותיו  פסולהה,   שחיטתו 

ציונים וביאורים

גר שחזר לסורו
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תקנתם. ועיין בהג' נזירות שמשון )או"ח סי' קצט( דנסתפק אם צדוקי 

מצטרף לברכת הזימון, ולדברי הרמב"ם פשיטא דאין לצרפו.

ח. ברמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' טז( כתב: "ולפי שגייר שלמה 
נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא 

עכו"ם  הן  כאילו  הכתוב  חשבן  גיירום,  ב"ד  פי  על  ולא  דבר  בשביל 

עובדות  שהן  תחלתן  על  סופן  שהוכיח  ועוד  עומדין.  ובאיסורן 

כוכבים ומזלות שלהן ובנו להן במות, והעלה עליו הכתוב כאילו הוא 

בנאן, שנאמר אז יבנה שלמה במה". ע"כ.

שיטות  ע"פ  דבריו  בבאור  הרבה  שהארכנו  א,  סי'  בעיונים  וראה 

על  סופו  דהוכיח  בטלה  דגרותו  שפי'  דיש  השונות,  האחרונים 

תחילתו ויש שפירשו להיפך, ועיי"ש אריכות דבריו בעיקר הלכה זו 

של הוכיח סופו על תחילתו, ובפרטיה.

למפרע  אסור  זה  גר  של  שיינו   , דנקט  רסח(  )סו"ס  בפרישה  וע"ע 

אלא  בעלמא  גזירה  זו  שאין  דסבר  לדעתיה  וחזינן  הגרות,  משעת 

שגרותו בטלה מעיקרה, וע"ע צפנת פענח )הוריות ו ע"ב(, וראה מש"כ 

בזה בעיונים שם.

ט. ראה מש"כ בעיונים שם בבאור דברי הרמב"ם בהל' גרושין )פ"ב 
הל' יב(. אמנם צריכים דייני בית הדין בזה זהירות רבה, שכן לעיתים 

עומד  אינו  אח"כ  קצר  וזמן  מצוות  עול  עליו  מקבל  שאדם  מצוי 

בנסיונותיו הרבים ונוטש את קיום המצוות כולן מאחרי גוו, ובכהאי 

זה  כעין  מקרה  לכשיבוא  כן,  על  דבר.  לכל  הוא  גמור  ישראל  גוונא 

בפני בית הדין עליהם לחקור ולדרוש בדבר הרבה עד שיתברר הדבר 

בפניהם די הצורך, "וה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה".

בתורה  מודה  שאינו  "מי  א – ג(:  הל'  פ"ג  ממרים  )הל'  הרמב"ם  י. ז"ל 
בכלל  זה  הרי  אלא  בתורה,  האמור  ממרא  זקן  אינו  פה  שבעל 

האפיקורוסין ומיתתו בכל אדם. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה 

שבעל פה מורידין אותו ולא מעלין, והרי הוא כשאר כל האפיקורוסין 

והאומרין אין תורה מן השמים והמוסרין והמומרין וכו'".

מורידין  דין  דאין  "ונראה  כתב:  טז(  ס"ק  ב  סי  )יו"ד  איש  יא. בחזון 
מצויים  ניסים  שהיו  בזמן  כמו  גלויה,  יתברך  שהשגחתו  בזמן  אלא 

לעין  וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית  קול,  בת  ומשמש 

לתאוות  היצר  בהטיית  מיוחדת  בנליזות  הוא  אז  והכופרים  כל, 

כי  ידעו  שהכל  עולם,  של  גדרו  הרשעים  ביעור  היה  ואז  והפקרות, 

הדחת הדור מביא פורענויות לעולם, ומביא דבר וחרב ורעב לעולם, 

במעשה  אין  העם,  דלת  מן  האמונה  שנכרתה  ההעלם  בזמן  אבל 

ההורדה גדר הפירצה אלא הוספת פירצה, שיהיה בעיניהם כמעשה 

השחתה ואלימות ח"ו. וכיון שכל עצמנו לתקן אין הדין נוהג בשעה 

בקרן  ולהעמידם  אהבה,  בעבותות  להחזירם  ועלינו  תיקון,  שאין 

אורה במה שידינו מגעת". ע"כ.

והיינו  ולא לקולא,  גם דברי החזון איש אמורים רק לחומרא  מיהו, 

דמצווין אנו להחיותם מחמת הספק, ואסור להלוותם בריבית, אבל 

איש  החזון  מדברי  נראה  כן  טבלים,  ופירותיהם  פסולה  שחיטתם 

שם בסי' א )ס"ק ו(, דכתב, דתינוק שנשבה שחיטתו כשרה, "שהוא 

הוסיף  מיהו  למוטב".  יחזור  הוא  שישראל  יודיעוהו  שאם  בחזקת 

ולא חזר למוטב שחיטתו פסולה.  שם, דאחר שכבר השתדלו עמו 

וא"כ כ"ש הוא דאי מכיר באמונת ישראל והיה מקפיד בכל מצוות 

התורה כמה שנים אלא שהמיר דשחיטתו פסולה.

ומ"מ נפק"מ בזה, דלדברי החזון איש, קטן שנתחנך במקום הרחוק 

אמונת  וללמוד  לשמוע  לו  נזדמן  ולא  ומצוות,  תורה  משמירת 

הצלת  על  השבת  את  לחלל  יש  ולפיכך,  כשרה.  ישראל – שחיטתו 

דלעולם  ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  שידוע  אף  מישראל  אחד  כל 

מחזקינן ליה שאם ישמע יקבל עליו עול תורה כדין.

יב. באבני מילואים )סי' ז ס"ק יג( נסתפק, בכל ביאת מומר אם דינה 
)אבהע"ז סי'  כביאת עכו"ם הפוסלת לכהונה. ובתשובות חתם סופר 

בזה,  וטעמו  מדרבנן,  אפי'  פוסלת  ביאתו  שאין  בפשיטות  נקט  צג( 

דא"כ כל כהן שעבר וחילל את השבת בפרהסיא ושב בתשובה תהא 

אשתו אסורה לו מחמת ביאתו שבא עליה קודם ששב, וזה ודאי לא 

עליו  לקבל  כוונתו  היתה  לא  שמעולם  עתה  ומתברר  תחילתו  על  סופו  הוכיח  שמא  לחוש  וכתב  בזהח, 

עול מצוות בשלימות, ועל פי זה כתב, שאין להחשיבו כישראל בתורת ודאי, ומספק יש להחמיר בדינו 

כעכו"ם מדאורייתא. אכן, כאשר כבר בעת מעשה הגרות נתעורר ספק בדבר אמיתות כוונתו ולאחר מכן 

חזר לסורו – גרותו בטלה בתורת ודאיט.

  ויש שכתביא ב. גר שחזר לסורו דינו כישראל מומר שאין מצווין להחיותו, ומורידין אותו ואין מעליןי. 

שהלכה זו אינה נוהגת בזמנינו שהאמת נעדרת ואין מוכיח עומד בפרץ.

 גר שחזר לסורו אינו פוסל את אשתו לכהונה בביאתויב. ג.

ציונים וביאורים

פרק חמישה עשר
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יתכן, דהתורה "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", אלו דבריו. 

וראה מש"כ בזה הב"י בתשובה )דיני גיטין סי' י(, וגר שחזר לסורו דינו 

כישראל מומר.

יג. שו"ע )יו"ד סי' קיט סעי' ט(. בשו"ת בית שערים )או"ח סי' יח( העיר, 
דאי איירי שחזר ממש לסורו וגם אחר שסרה אימת הגזירה מעליו 

מוכיחים  דמעשיו  דבר,  לכל  כמומר  דינו  ודאי  מקולקלים,  מעשיו 

שלא מחמת היראה לבד פרש.

שם  ובמשנ"ב  ב(.  סעי'  רפא  סי'  ויו"ד  ג,  סעי'  לט  סי'  )או"ח  יד. שו"ע 
הוסיף, דאף שהיה לו לגר זה למסור נפשו על אמונת ישראל, מכל 

מקום כיון שהיה הדבר באונס לא יצא ע"י כך מכלל ישראל. אמנם, 

שלא  והרמב"ם  הרי"ף  דמדברי  כתב  ג(,  )סעי'  שם  השולחן  בערוך 

דתו  שהמיר  ישראל  איש  כל  וע"כ  הכי,  נראה  לא  זו  הלכה  הזכירו 

מחמת היראה פסול לעשיית תפילין, ואין להקל בדבר )ובטעם הדבר 

ראה עיונים סי' ב(.

ניחא  דהא  עוד,  הקשה  יד(  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  פענח  בצפנת 

חשוד  נעשה  אחת  מצוה  ביטל  דאם  קיי"ל  הא  בגר  אבל  בישראל, 

לכל התורה כולה וכדלעיל, וא"כ מפני מה דיינינן ליה ככשר אף דלא 

מסר נפשו כמצווה עליו. ועיי"ש דכתב, דכיון דהטעם להחמיר בדינו 

משום שסורו רע וקרוב יותר להמיר דתו, כאן דידעינן ביה שנעשה 

הדבר באונס אין לחוש, וע"ע שו"ת חזון נחום )סי' צא(.

בדרכי  מש"כ  ע"פ  בזה,  וטעמו  כו(.  סי'  )יו"ד  צדק  אבני  טו. שו"ת 
רבינו  תקנת  שעיקר  הרשב"א,  תשובת  בשם  א(  סי'  )אבהע"ז  משה 

מנהגינו  שעתה  ומה  החמישי,  האלף  לסוף  עד  רק  היתה  גרשום 

להחמיר בתקנותיו אינו אלא ממנהגא בעלמא, ולא מדינא, ומשום 

הנראה  כפי  דין,  בית  לפני  הבאה  שאלה  בכל  בזה  להורות  יש  כך, 

להם באותה שעה שהיתה דעתו של אותו גאון לענין מקרה זה הבא 

תורה  עול  אשתו  שפרקה  במי  בזה  להקל  יש  שכך,  וכיון  לפניהם. 

מעל צווארה, דודאי לא היתה דעת רבינו גרשום לאסור עליו לישא 

אחרת על פניה. ועיין שם שציין שמשום כך יש שהתירו בזה ביבמה, 

דודאי במקום מצוה לא היתה דעתו למיגזר, ושפיר רשאי ליבם את 

אשת אחיו אף שיש לו אשה אחרת.

בגוונא  להחמיר  שנהגו  אף  כי  צדק,  אבני  בשו"ת  שם  הוסיף  עוד 

דהרשב"א לזכות לה גט ע"י אחר )ראה שו"ת בית יצחק אבהע"ז סי' כה, 

ובשו"ת הגרעק"א תנינא סי' כב(, מ"מ נראה דזה הוא דוקא בישראלית 

לצור  ותשוב  דעתה  עליה  תתיישב  זמן  שלאחר  לתלות  שיש 

מחצבתה, ובמקרה זה אין הדעת נוחה שתהא לבעלה אשה אחרת, 

אבל בגיורת הסברא נותנת להיפך, "דזרוק חוטרא ארקיעא אעיקרא 

ולכך אין להחמיר בזה  קאי", ומסתמא לא תשוב בתשובה לעולם, 

כלל.

נעשית  שמא  או  להנשא  לבעלה  להתיר  רק  מהני  אי  הגט  זיכוי  דין  )בעיקר 

מותרת בכך, עיין שו"ת חכם צבי סי' צו דנחלקו בזה הראשונים, ויש להחמיר, 

כיון  להקל,  נהגו  דבמומרת  כתב,  ז  ס"ק  קמ  סי'  אבהע"ז  שמואל  בבית  מיהו 

דאשת  באיסורא  ועוברת  אחרים  עם  מזנה  היא  שהרי  לו,  היא  גמורה  דזכות 

איש, וע"ע בשו"ת חתם סופר אבהע"ז סי' ג. ובגדר דינה של מומרת לענין זה 

ראה שו"ת אמרי יושר סי' קטז(.

טז. שו"ת שאילת שלום )תנינא סי' סה(, ושו"ת צור יעקב )סי' כד(.

)סו"ס  )יבמות מז ע"ב(. מקור לדבריו ציין בבאור הגר"א  יז. ריטב"א 
רסח( את סוגית הגמ' בבכורות )לא ע"א(, ובהבנת דבריו ראה בעיונים 

סי' צב.

יח. תשובות הרשב"א )ח"ה סי' סו(. כדבריו כתב גם הטור )סי' רסז( 
בשם אחד מן הגאונים. ולענין הלכה, מדברי השו"ע )סי' רסז סעי' ח( 

לדברי  ציין  שם  הרמ"א  אולם  כרשב"א,  שפסק  האחרונים  דקדקו 

הריטב"א.

  לפיכך, ד. כמומר,  נחשב  ואינו  דבר  לכל  הוא  גמור  ישראל  יהרגוהו,  פן  היראה  לסורו מחמת  גר שחזר 

שחיטתו מותרת ואינו אוסר יין במגעויג, וכשר לכתוב תפילין וספר תורהיד.

  לישא ה. לו  יש שהקלוטו  גט מבעלה,  ומסרבת לקבל  יהודית,  נוהגת כדת  ואינה  גיורת שחזרה לסורה 

ויש שהורוטז לכתחילה לזכות לה קודם לכן גט  אשה אחרת על פניה אף בלא היתר ממאה רבנים, 

ע"י אחר.

דין ישראל מומר השב בתשובה

  ישראל מומר )לעבודה זרה או שחילל שבתות בפרהסיא(, השב בתשובה, יש לו להטהר ע"י טבילה ו.

במקווה ולקבל עליו דברי חברות בפני שלושהיז, ויש חולקים בדבריח.

ציונים וביאורים

גר שחזר לסורו
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ראה  דבר  של  ובטעמו  ט(.  ס"ק  שכו  סי'  )או"ח  אברהם  יט. מגן 
במחצית השקל שם.

כ. ס' תוספת שבת )שם סי' שכו(.

שאין  עוד  ועיי"ש  הרשב"ש.  בשם  רסח(  )סו"ס  תשובה  כא. פתחי 
צריך להודיעם מצוות קלות וחמורות ויש למושכם בחסד שיתרצו 

לבוא ולא יבהלו מכובד עול המצוות.

כב. פתחי תשובה שם.

הר"ן  עפ"ד  לא(,  סי'  )יו"ד  אסאד  למהר"י  יעלה  יהודה  כג. שו"ת 
בחולין )ד ע"ב(. וע"ע מש"כ בזה בשו"ת מהר"ם שיק )סי' רפא ובאבהע"ז 

סי' יד(.

כד. תפארת למשה )יו"ד סי' קיג(. וע"ע מש"כ בזה האור החיים הק' 
בספרו חפץ ה' לחולין שם.

 טבילה זו מותר לעשותה בשבתיט, ויש מחמיריםכ. ז.

  ימיהם דינם כ"תינוקות שנשבו", לפיכך, אם באו לעשות ח. בני המומרים אף שעבדו לעבודה זרה כל 

תשובה אינם צריכים טבילהכא.

  במילת בן המומר, המוהל אומר: או"א אבותינו הצלח נא לעבדך הנקרא שמו כך ומשוך אליו חסדך, ט.

ליבו  ותפתח  ויראתך,  אהבתך  בליבו  תיטע  כן  לפניך  שלימה  בתשובה  לשוב  ליבו  שהטית  וכשם 

בתורתך, ותדריכהו מצוותיך למען ימצא חן בעיניך, כן יהי רצון ונאמר אמןכב.

 יש שהחמירו שלא לישא בת מומרכג, ויש חולקים בדברכד. י.

ציונים וביאורים

פרק חמישה עשר
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פרק ששה עשר
סדר מעשה הגרות

  מחמת א. בא  שמא  להתגייר,  בא  שמחמתם  המניעים  הם  מה  להתגייר  הבא  אצל  לברר  הדין  בית  על 

אישות או ממון כדו', ולא יקבלוהו עד שיתברר להם שכוונתו לשם שמים.

  זה מצוות ב. ובכלל  ועליו לקבל על עצמו לקיים כולן,  יש בתורה  יודיעוהו שתרי"ג מצוות  לאחר מכן 

!דרבנן שנתקנו ע"י חכמי הדורות ונתקבלו להלכה.
  אודות ג. עמו  ולהשיח  בקיומם,  שיש  הרב  והטורח  המצוות  עול  כובד  את  בפניו  לתאר  הדין  בית  על 

הצרות והרדיפות שהם מנת חלקם של עם ישראל בכל שנות גלותם, ויאמרו לו: מה ראית להצטרף 

לעם זה לשאת עמם בסבלותם.

  אם איתן הוא בדעתו שרצונו להתגייר, יש להודיע לו את עיקרי אמונת ישראל, שהן יחוד ה' ואיסור ד.

עבודה זרה.

  ומאכלות ה. רציחה,  עריות,  איסור  שבת,  כגון:  החמורות,  המצוות  מן  כמה  בפניו  לפרט  יש  כן,  כמו 

אסורות, וכמה מן המצוות הקלות, כגון: שילוח הקן, וצדקה. כמו כן יש להודיע לגיורת אודות מצוות 

האשה, שהן נדה, חלה והדלקת הנר.

  יש להודיע על עונשיהן של מצוות אלו, שיאמרו לו: קודם שבאת להתגייר מותר היית באכילת חלב, ו.

ועתה אם תאכלנו אתה ענוש כרת, עתה מותר אתה לחלל את השבת ואי אתה מצווה על שביתתה, 

ואילו לאחר שתתגייר, אם תחללנה תתחייב סקילה. ומכל מקום אין מאריכין עמו בתאור העונשין יותר 

מידי, שלא ירתע ויפרוש.

הצפון  השכר  את  אותו  מלמדין  כך  התורה,  מן  דבר  למבטל  העונש  גודל  את  אותו  שמודיעין  וכשם 

למקיימיה, ויתארו בפניו בהרחבה את הטובה הצפונה לצדיקים לחיי עולם הבא, כדי שלא יפרוש.

  ידע הגר, שבקבלתו עול תורה ומצוות וכניסתו לקהל ישראל נעשה מחוייב בהן באין לו יכולת לחזור ז.

!בו לא הוא ולא צאצאיו אחריו.
 אם קיבל עליו את כל זאת יש לגשת להליך הגרות בפועל בלא כל השתהות יתירה. ח.

  השלב הראשון בהליך הגרות הוא קיום מצות המילה )או הטפת דם ברית לגר שנימול בגיותו(, לשם ט.

גרות ויהדות, מעשה זה יעשה בפני שלושה דיינים הכשרים לדון בדיני ממונות, וביום.

  אם עבר זמן רב מקבלתו הראשונה, ראוי לחזור לפניו קודם מעשה המילה על הפרטים הנ"ל בקבלת י.

עול המצוות, לידע שלא חזר בו או שלא נשתכחו ממנו בינתים.

סדר מעשה הגרות
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 נוסח ברכת המילה יובא להלן. )אין מברכין על הטפת דם ברית(. !יא.
  אחר שיתרפא ממכת המילה רפואה שלימה יש לו לטבול במקוה הכשר לטבילת הנדה, בפני בית יב.

דין וביום.

  ויעיין היטב יג. ורגליו,  ידיו  ויקצוץ צפרני  ירחץ בשרו במים חמים  יחפוף היטב שערו,  קודם הטבילה 

שלא יהיה על גופו דבר החוצץ בטבילה.

  ראוי שיגלח הגר כל שערות ראשו )מלבד מקום הפאות קודם הטבילה(, ובשעת הדחק כגון שבוש יד.

בכך אין להקפיד על כך.

  אותו טו. ומודיעים  וחוזרים  לפניו  עומדים  והדיינים  למים,  חוץ  כשראשו  המקוה  מי  תוך  נכנס  הגר 

מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ומלמדים אותו את עיקרי אמונת ישראל שהם יחוד ה' 

ואיסור עבודה זרה כדלעיל.

 לאחר מכן יטבול בפניהם, יוציא ראשו, ויברך את ברכת הטבילה. טז.

  למים יז. חוץ  נראה  ראשה  רק  שיהיה  כך  גדולה,  ביריעה  המקוה  מי  את  לכסות  יש  הגיורת  בטבילת 

מכן  לאחר  וחמורות,  קלות  מצוות  מקצת  אותה  ומלמדים  לפניה  עומדים  והדיינים  מכוסה,  וגופה 

!יראו שמכנסת ראשה במים, יפנו ראשם ויצאו מבית הטבילה.
  גם על קבלת הגרות, יח. זו  לו ברכה  ויכוון שתעלה  יברך שהחיינו על פרי חדש  מן המים  אחר צאתו 

שלא  ליבו  יתן  הטבילה  לאחר  )מיד  ישראל.  וקדושת  הגרים  מעלת  בדבר  שבח  דברי  לו  ואומרים 

!יפסיד מקיום מצוות היום, וכגון שטרם עבר זמן קריאת שמע ותפילה ושאר ברכות השחר וכדו'(.

פרק ששה עשר
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תוכן הענינים

גר הראוי להתגייר

סימן א גר שנתגייר לשם אישות או ממון--------------------------------------------------------- רלא

-------------------------------------------- רמ סימן ב נתגייר לשם אישות אולם קיבל מצוות בלב שלם

סימן ג דין ספק בא לשם שמים------------------------------------------------------------------- רמו

-------------------------------------------- רנב סימן ד אופנים בהם יש לחוש שאין כוונתו לשם שמים

------------------------------------------------------------------------ רנו סימן ה דין גר שחזר לסורו

------------------------------------------------------ רסג סימן ו בגדר החיוב לדחות את הבא להתגייר

--------------------------------------------- רסח סימן ז האם מקבלים גר שאינו מקיים ז' מצוות בני נח

---------------------------------------רעד סימן ח דין גר קטן הגדל בבית שאינם שומרים תורה ומצוות

----------------------------------------------------- רעז סימן ט בדין קבלת גרים מעמלק, עמון ומואב

-------------------------------------------------------------------- רפו סימן י דין חובת גרות בכותים

מעשה הגרות בפני בית דין

---------------------------------------------------------- רצב סימן יא דין מעשה הגרות בפני בית דין

סימן יב כמה פרטים בדין בית הדין הראויים לקבלת גרים-------------------------------------------- ש

-------------------------------------------------------------- שח סימן יג דין מילה וטבילה בפני שנים

------------------------------------------------------- שיב סימן יד סדר הודעת הבית דין לגר ובאורה

סימן טו דין תלמוד תורה לבן נח ולגר------------------------------------------------------------- שיז

--------------------------------- שכח סימן טז ביאור דין גוי ששבת חייב מיתה, ודינו בקיום שאר מצוות
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דין קבלת מצוות

---------------------------------------------------------------- שמ סימן יז בגדר דין קבלת עול מצוות

------------------------------------------------------- שמה סימן יח דין קבלת מצוות חוץ מדבר אחד

מילת הגר - והמסתעף

---------------------------------------------------------------------- שנד סימן יט גדר דין מילת הגר

סימן כ סדר מעשה הגרות------------------------------------------------------------------------ שס

------------------------------------------------- שסה סימן כא בדין מילה ע"י גוי ובנימול על ידי עצמו

-------------------------------------------- שע סימן כב כמה אופנים להכשר מילת גר הנעשית בלילה

סימן כג מילת הגר אחר עלות השחר קודם הנץ החמה--------------------------------------------- שפ

-------------------------- שפה סימן כד אחר שהתפללו הקהל ערבית - האם דינו כלילה לקבלת הגרות

סימן כה מילת הגר תחת השפעת סם הרדמה--------------------------------------------------- שצא

------------------------------------------------------ שצו סימן כו הטפת דם ברית בגר שנימול בגיותו

------------------------------------------------------------------------ תד סימן כז נימול על ידי מומר

-----------------------------------------------------------------------תיא סימן כח ברכת המילה בגר

--------------------------------- תיח סימן כט היאך מברכין על מילת הגר ולא חששו שמא יחזור לסורו

סימן ל דין כיסוי הערוה בשעת הברכה----------------------------------------------------------- תכה

סימן לא סדר יום המילה------------------------------------------------------------------------ תכח

----------------------------------------------------- תלד סימן לב כמה פרטים בדין גר שמל ולא טבל

------------------------------------- תמב סימן לג גר שמל ולא טבל - האם מחללין שבת לצורך הצלתו

סימן לד מילת הגר האם דוחה את השבת-------------------------------------------------------- תמז

----------------------------------------------------- תנג סימן לה דין קדימת מילת ישראל למילת הגר

------------------------------------------------- תנו סימן לו דין מכניס עצמו לסכנה לצורך קיום מצוה

----------------------------------------------------- תסד סימן לז דין טומטום ואנדרוגינוס במילת הגר
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------------------------------------------------------- תסז סימן לח איסור מילת גוי שלא לצורך גרות

------------------------------------------ תעד סימן לט האם מותר לנכרי למול עצמו שלא לצורך גרות

דיני טבילת הגר

סימן מ דין חציצה ושאר הקפדות בטבילת הגר---------------------------------------------------- תפ

--------------------------------------------------------------- תפז סימן מא דין ליבו רואה את הערוה

----------------------------------------תצג סימן מב ברכת הטבילה והזכרת דברי תורה במקום המקוה

-------------------------------------- תצח סימן מג דין ברכה בלשון לע"ז לגר שאינו בקי בלשון הקודש

--------------------------------------------------------- תקב סימן מד דין ברכת הטבילה בספק גיורת

--------------------------------------------------------- תקי סימן מה דין ראיית בי"ד בטבילת הגיורת

סימן מו טעם איסור טבילת הגר בשבת לשיטת רמב"ם------------------------------------------ תקטז

------------------------------- תקכג סימן מז בי"ד שהטבילו גר בשבת מדוע לא בטלה סמכותם לקבלו

--------------------------------------------- תקכט סימן מח איסור טבילה בשבת משום מיחזי כמתקן

סימן מט ברכת שהחיינו בגמר הגרות----------------------------------------------------------- תקלו

דין גרות בקטן

-------------------------------------------------------- תקמא סימן נ דין ולדה של מעוברת שנתגיירה

--------------------------------------------------- תקנד סימן נא אופן חלות הגרות בעובר מדאורייתא

--------------------------------- תקנט סימן נב מעוברת שטבלה לגרותה ולא ידעו בי"ד שהיא מעוברת

--------------------------------------------------------------- תקסב סימן נג אופן חלות הגרות בקטן

------------------------------------------------------------- תקעא סימן נד דין קבלת מצוות בגר קטן

סימן נה דין הבי"ד במילת גר קטן--------------------------------------------------------------- תקעו

------------------------------------------------------------- תקפא סימן נו דין המחאה בקטן שהגדיל

----------------------------------- תקפו סימן נז גדר דין המחאה - האם עוקרת היא את הגרות למפרע
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סימן נח ביאור שיטת הרי"ף ובה"ג בדין מחאת גר קטן-------------------------------------------- תקצ

-------------------------------------------------------- תקצג סימן נט שיטת בה"ג בדין הגרות בחש"ו

------------------------------------------------------- תקצח סימן ס גרות קטן בעל כרחו מדעת בי"ד

---------------------------- תרג סימן סא הטעם דמהני זכיית בי"ד בגרות קטן ולא הוי כתופס לבעל חוב

------------------ תרח סימן סב מפני מה הגרות בקטנותו נחשבת לו כזכות, הרי מצוה בו יותר מבשלוחו

דין נאמנות הגר במעשה הגרות

סימן סג בדין נאמנות הגר לומר נתגיירתי בבי"ד פלוני--------------------------------------------- תריג

-------------------------------------------- תרכג סימן סד נאמנות הגר על עצמו כנגד איתחזק איסורא

-------------------------------------------------- תרכט סימן סה דיני העדות והראיות במעשה הגרות

סימן סו גר שנהג במצוות כישראל-------------------------------------------------------------- תרלז

דין נאמנות הגר לפסול את עצמו

---------------------------------------------- תרמג סימן סז דין גר שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי

סימן סח דין "יכיר" בגר----------------------------------------------------------------------- תרמח

-------------------------------------------------------------- תרנג סימן סט בגדר דין "שויא אנפשיה"

--------------------------------------------------------------------------- תרס סימן ע דין ספק גרות

בגדר דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

סימן עא גדר דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי-------------------------------------------------- תרסה

---------------------------------------------------- תרעא סימן עב פתיחה לאיסור ערוה בגר שנתגייר

------------------------------------------------------------ תרעה סימן עג דיני עריות בעבד ובשפחה

----------------------------------------------------------------- תרעט סימן עד דין ערות אשה ובתה

--------------------------------------- תרפג סימן עה נפק"מ נוספות בדין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

-------------------------------------- תרפט סימן עו גר שנתגייר לענין שבועות והקדשות שמזמן גיותו
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סימן עז גדרי הממון והבעלות בחפצים שהיו לו מגיותו------------------------------------------ תרצה

----------------------------------------------------------------- תש סימן עח יחס הגר לבניו שמגיותו

----------------------------------------------------------- תשג סימן עט דין חינוך בגר קטן והמסתעף

דיני הגר ומעמדו אחר גמר הגרות

סימן פ נבעלה לישראל בגיותה האם מותרת להנשא לו אחר שתתגייר----------------------------- תשי

---------------------------- תשיז סימן פא דין ג' חודשי הבחנה ועריכת הנישואין בבני זוג שנתגיירו יחד

סימן פב דין "ערבות" בגר--------------------------------------------------------------------- תשכב

------------------------------------------------------------- תשכו סימן פג דיני הגר בברכות ובתפילה

----------------------------------------------------------------- תשלג סימן פד דין קבלת שררה בגר

סימן פה חובת הגר במצות כיבוד אב ואם----------------------------------------------------- תשמב

----------------------------------------------------------------- תשמז סימן פו דין הגר בנחלת הארץ

----------------------------- תשנא סימן פז דין אין שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות בישראל

סימן פח דין קטן הנולד לנכרי מישראלית------------------------------------------------------- תשנג

סימן פט גדר דין קרבן הגר-------------------------------------------------------------------- תשנט

סימן צ דחיית גיור כדי להמנע מחילול שבת--------------------------------------------------- תשסה

------------------------- תשעב סימן צא גוי שאינו מקפיד על קיום ז' מצוות בני נח - האם מותר להורגו

-------------------------------------------------------------- תשעו סימן צב דין מומר ששב בתשובה
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סימן א

גר שנתגייר לשם אישות או ממון

שאלה

אשה  לישא  וכדי  ואחרות,  אירופה  מזרח  ממדינות  הקודש  לארץ  באים  שנכרים  הרבה  מצוי  בזמנינו 

הדין,  בית  בפני  הם  מופיעים  זאת,  מציאות  מכורח  להתגייר.  הם  נאלצים  השלטונות  בהיתר  ישראלית 

שמים,  לשם  היא  הגרות  במעשה  כוונתם  ושכל  בשלימות  ומצוות  תורה  עליהם  שמקבלים  ומצהירים 

ועוברים הליך גרות ע"י מילה וטבילה.

לקבל  אלו  גרים  כוונת  אמיתות  אחר  ולחקור  לדרוש  שביכולתו  ככל  עושה  הדין  שבית  למרות  והנה, 

מעל  תורה  עול  הם  פורקים  הגרות  הליך  גמר  לאחר  שמיד  הוא  נפוץ  דבר  ומצוות,  תורה  עול  עליהם 

צווארם ושבים לסורם.

אלא  כן  עשו  שלא  למפרע  מתברר  שעתה  אף  הגרות,  למעשה  אלו  במקרים  תוקף  יש  האם  לדון,  ויש 

שמא  או  שעה,  באותה  בדיבורם  תלוי  והעיקר  דברים",  אינם  שבלב  ד"דברים  להנשא,  רצונם  מחמת 

במקום אומדנא דמוכח כעין זו, שיודעים אנו בהם שאין כוונתם אמיתית לקבל עליהם עול מצוות, אין 

כל משמעות לדיבורם הראשון.

תשובה

אחר  מיד  חותנו  את  רבינו  משה  גייר  היאך  הקשו,  א. באחרונים 
עד  תוקפם,  במלוא  ישראל  שהיו  עמלק,  ומלחמת  סוף  ים  קריעת 

שהיו כל עמי הארץ מתיראים מפניהם, במה שונה הדבר מימי דוד 

ושלמה שלא היו מקבלים גרים מחמת החשש שמא באים מחמת 

הפחד וכבוד המלכות.

ובס' אפיריון עה"ת )פ' יתרו( כתב ליישב בשני אופנים:  

גרים  מקבלים  היו  שלא  שאף  נתבאר,  ע"ב(  )מו  יבמות  בגמ'  א. 

בימי דוד ושלמה, דחששו להם שמא מחמת הטובה שהיו שרויים 

את  שלמה  קיבל  אעפ"כ  להתגייר,  באו  הימים  באותם  ישראל  בה 

בת פרעה ולא חשש לכך, משום שסבר שחלוק דינה משאר גרים, 

דמאחר שהיתה בת פרעה מלך מצרים, ולא היתה חסרה מהנאות 

העוה"ז דבר, ואפ"ה עזבה את בית אביה ובאה לקהל ישראל היה 

ניכר שרוצה להסתופף תחת כנפי השכינה בלב שלם. 

בכבודו  יושב  והיה  מדין  כהן  שהיה  יתרו  לגבי  דה"ה  י"ל,  ולפי"ז 

של עולם סבר משה רבינו שאין מניעה לקבלה, דדבר המוכיח הוא 

שודאי שלם הוא בדעתו.

מלחמת  אחר  להתגייר  בא  יתרו  דהנה  שם,  כתב  אחר  באופן  ב. 

רש"י  )ראה  האמבטי  את  קירר  שעמלק  בחז"ל  הובא  וכבר  עמלק, 

שמות כה יח(, שעד מלחמת עמלק היה פחד ישראל מוטל על כל 

אומות העולם, אבל לאחר שנלחם בהם עמלק ירדו מגדולתם קצת 

מותרים  היו  כך  ומשום  כבתחילה,  אותם  מכבדים  היו  לא  ושוב 

לקבל גרים לקהל ה'.

בס' יד יוסף כתב בישוב קושיא זו, כי מה שאין מקבלים גרים לימות 

המשיח, הוא דוקא בית דין דעלמא, אבל מלך המשיח עצמו ודאי 

מותר לקבלם, שהרי עליו אמר הכתוב )ישעיה יא ב ג( "ונחה עליו 

רוח ה' רוח חכמה ובינה וכו', והריחו ביראת ה'". ואמרו בסנהדרין 

)צג ע"ב(: מלך המשיח "מורח ודאין", והיינו שע"י רוח פיו יודע הוא 

מה שבליבו של כל אחד ואחד, א"כ מלך המשיח עצמו ודאי מותר 

אמיתות  על  לעמוד  הוא  בידו  שכן  זמן  ובכל  עת  בכל  גרים  לקבל 

כוונתם. לפיכך, משה רבינו אשר פנים בפנים דיבר עמו ה' ידע אף 

א

גר שנתגייר לשם אישות – האם חלה גרותו בדיעבד

אשה,  לשום  שנתגייר  איש  "אחד  ע"ב(:  )כד  ביבמות  שנינו 

לשום  שנתגייר  מי  וכן  איש,  לשום  שנתגיירה  אשה  ואחד 

גרים, דברי רבי  , לשום עבדי שלמה – אינן 
א

שולחן מלכים

נחמיה".

מרתא ובהמשך  בר  שמואל  בר  יצחק  "א"ר  הסוגיא שם: 

גרים  כולם  האומר  כדברי  הלכה  דרב:  משמיה 

סימן א



משנת  הגר��כ

הבא  גר  מקבלים  אין  שלכתחילה  שהגם  ומבואר,   .
ב
הם"

להתגייר לשם אישות, מ"מ אם עברו וקיבלוהו הוי גר.

בטעם הדין שגרות לשם אישות מועילה בדיעבד

דרבי בריטב"א  רבנן  סברי  היאך  הקשו,  )שם(  ונימוק"י 

ממון  או  אישות  לשם  שנתגייר  שגר  נחמיה, 

הוי גר ואין הדבר מחסר בחלות גרותו, אמאי לא חיישינן 

מאי  שלם,  בלב  ומצוות  תורה  עול  עליו  קיבל  לא  שמא 

אריות  גרי  דסבר  למאן  כותים  לענין  דמצינו  מהא  שנא 

אין   
ג
הפחד מחמת  שנתגיירו  דמאחר  ע"ב(,  לח  )ב"ק  הן 

לגרותם. תוקף 

לפרש, "דשאני כותים שהעיד עליהם הכתוב )מלכים וכתבו 

שכבר  עובדים' – לומר  היו  אלוהיהם  'ואת  יז(:  ב 

מתחילה לא נתגיירו בלב שלם. אבל בסתם גר הבא לפנינו, 

וכגון  נתגייר,  נוסף מחמתו  בו שיש מניע  אנו  אף שיודעים 

שרצה לישא ישראלית וכדו', יש לנו לתלות, שאגב אונסו 

)שהוצרך להתגייר מחמת רצונו להנשא(, גמר בדעתו לקבל עליו 

עול מצוות בלב שלם". ע"כ.

לפי דבריהם, שהסיבה לכך שאין מקבלים גר הבא נמצא 

להתגייר לשם אישות או ממון, אינה מחמת החשש 

שמא אינו מקבל עליו עול תורה ומצוות בלב שלם, דלהא 

ליכא למיחש, שלעולם יש לנו לתלות שמחמת רצונו לישא 

אשה זו גמר וקיבל עליו לקבל מצוות בלב שלם, אלא הלכה 

גר אף אם קיבל עליו מצוות,  בפני עצמה היא שאין לקבל 

אלא אם כן בא לשם שמים. והלכה זו אינה אלא לכתחילה 

.
ד

בעלמא ואינה מעכבת בחלות הגרות

אישות לעומת  לשם  הבא  שגר  שסבר  נחמיה  רבי  זאת 

גרותו בטלה, פליג בזה על דברי חכמים, ולשיטתו 

גר שיש מניע זר שמחמתו נתגייר, לעולם יש לחוש שאינו 

מן  אלא  אינה  קבלתו  וכל  שלם,  בלב  מצוות  עליו  מקבל 

השפה ולחוץ.

ונימוק"י, שכל ומכל  לריטב"א  מקום, הא מיהא פשיטא 

עליו  כוונתו לקבל  גליא שלא היתה  שכלפי שמיא 

עול מצוות בלב שלם, הכל מודים שאין ממש בגרותו.

שיטת הרמב"ם ושו"ע

דאף להלכה  נחמיה,  דרבי  רבנן  כשיטת  הרמב"ם  פסק 

אחר,  דבר  לשם  הבא  גר  מקבלין  אין  שלכתחילה 

מכל מקום אם עברו וקיבלוהו יש תוקף לגרותו. שכך כתב 

)הל' אסורי ביאה פי"ג הל' טו טז(: "לפיכך לא קבלו בית דין גרים 

הוא לעמוד על דעתו של כל אדם, וידע ביתרו שכוונתו שלמה.

וראיה לדבר, דיעויין בדרשות הר"ן )דרוש יב( שהאריך לבאר שכל 

אותם  את  יקבלו  היאך  וקשה,  לבוא.  לעתיד  יתגיירו  הארץ  גויי 

שמלך  צ"ל  וע"כ  המשיח,  לימות  גרים  מקבלים  אין  הרי  הגרים 

המשיח עצמו יקבלם שהוא אינו בכלל איסור זה.  

ב. ומ"מ בית דין זה שעבר וקיבלם אף שהיתה כוונתם לשם אישות 
נענש על כך. כן מבואר בדברי הב"ח בספרו משיב נפש על מגילת 

וכליון  וערפה למחלון  רות  דיעויין שם שפי', שנישואי  ד(.  )א  רות 

גיירום  לנשים  אותן  לישא  שרצו  דאחר  הזה,  באופן  הם  אף  היו 

והכניסום תחת כנפי השכינה, והיתה זו גרות לשם אישות. ולפיכך, 

אף שנתגיירו כהלכה וקיבלו עליהן עול מצוות, כתיב שם: "ויקחו 

וע"ע שפירש  ראויה.  גרות  זו  ללמדנו שאין  מואביות",  נשים  להם 

שם, דמחמת מעשה זה שהיה שלא כדין נענשו ומתו.

ג.  בגמ' גיטין )נז ע"ב( איתא: "אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי 
יהושע בן קרחה: סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג 

הרג  ובירושלים  רבוא,  עשרה  ואחת  מאתים  טבחים  רב  נבוזראדן 

ונגע בדמו של  וארבע רבוא על אבן אחת, עד שהלך דמן  תשעים 

זכריה, לקיים מה שנאמר: )הושע ד( "ודמים בדמים נגעו". 

האי,  מאי  אמר:  וסליק,  מרתח  קא  דהוה  דזכריה  לדמיה  אשכחיה 

אמרו ליה: דם זבחים דאשתפוך. אייתי דמי ולא אידמו. אמר להו: 

במסרקי  לבשרייכו  לאו – מסריקנא  ואי  לי – מוטב,  אמריתו  אי 

דפרזלי. אמרי ליה: מאי נימא לך, נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן 

במילי דשמיא, קמינן עילויה וקטלינן ליה, והא כמה שנין דלא קא 

נייח דמיה.

אמר להו: אנא מפייסנא ליה. אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה 

קטל עילויה ולא נח, בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח, אייתי 

זכריה,  זכריה,  א"ל:  נח,  ולא  עילויה  קטל  רבן  בית  של  תינוקות 

ליה  כדאמר  לכולהו,  דאבדינהו  לך  ניחא  איבדתים,  שבהן  טובים 

הכי נח. 

נפש  על  אם  ומה  אמר:  בדעתיה,  תשובה  הרהר  שעתא  בההיא 

כמה  אחת  נשמתא – על  הני  כל  דקטל  גברא  ההוא  אחת – כך, 

וכמה. ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגייר".

ולכאורה יש להקשות, דדברי הגמ' משמע שנבוזראדן התגייר מחמת 

הפחד מן העונש על הריגת עם רב מישראל, וא"כ איזה תוקף יש 

לגרותו.

וצ"ל, דלא מחמת הפחד התגייר, אלא כיון שראה יקר בעיני הקב"ה 

לפני  הא‑ל  עבודת  חשובה  כמה  ליבו  נתן  הנביא,  זכריה  של  דמו 

המקום, ומשום כך ערק ונתגייר.  

גר שבא שלא  כיון שלכתחילה אסור לקבל  ד. ובאחרונים הקשו, 
בידינו  נקוט  כלל  הרי  בדיעבד,  גרותו  חלה  היאך  א"כ  שמים  לשם 

"כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני" )ואין לחלק 
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ובימי  דוד שמא מן הפחד חזרו,  בימי  דוד ושלמה,  ימי  כל 

בה  שהיו  והגדולה  והטובה  המלכות  בשביל  שמא  שלמה 

מהבלי  דבר  בשביל  העכו"ם  מן  החוזר  שכל  חזרו,  ישראל 

העולם אינו מגירי הצדק, ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים 

חוששין  הגדול  ב"ד  והיו  הדיוטות,  בפני  ושלמה  דוד  בימי 

להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכל מקום, ולא מקרבין 

אותן עד שתראה אחריתם.

ונשא, ולפי  גייר  שמשון  וכן  ונשאן,  נשים  שלמה  שגייר 

ולא  דבר,  בשביל  אלא  אלו  חזרו  שלא  ידוע  והדבר 

על פי ב"ד גיירום, חשבן הכתוב כאילו הן עכו"ם ובאיסורן 

עובדות  שהן  תחילתן  על  סופן  שהוכיח  ועוד  עומדין, 

הכתוב  עליו  והעלה  במות,  להן  ובנו  שלהן  ומזלות  כוכבים 

כאילו הוא בנאן, שנאמר אז יבנה שלמה במה". ע"כ.

לא כעין  "אם  יב(:  סעי'  )רסח  בשו"ע  כתב  הרמב"ם  דברי 

בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן, 

ומל וטבל בפני ג' הדיוטות, הרי זה גר, אפי' נודע שבשביל 

העובדי  מכלל  יצא  וטבל  ומל  הואיל  מתגייר,  הוא  דבר 

חזר  ואפילו  צדקתו.  שתתברר  עד  לו  וחוששים  כוכבים, 

שקדושיו  מומר  כישראל  הוא  הרי  כוכבים,  עבודת  ועבד 

קדושין". ע"כ.

בגרותו והיינו,  שכוונתו  גר  מקבלים  אין  שלכתחילה  דאף 

לשם אישות או ממון, מ"מ אם עברו וקיבלוהו הוי גר.

בביאור דעת הרמב"ם ושו"ע

יש לעיין, בדעת הרמב"ם שכתב: "אין דוחים אותם והנה 

וכן  אחריתם",  שתתברר  עד  אותם  מקרבים  ולא 

צדקתו",  שתתברר  עד  לו  "וחוששים  השו"ע:  לשון  הוא 

מה דינו באותה שעה, האם כישראל גמור, ורק אם יתברר 

ומצוות  תורה  עול  עליו  לקבל  כוונתו  היתה  שלא  כך  אחר 

בלב שלם תהא גרותו בטלה למפרע, או שמא, כיון שידוע 

כספק  שעה  אותה  כל  דינו  אישות  לשם  שבא  דין  לבית 

בלב  מצוות  עליו  שקיבל  שיתברר  עד  ישראל,  ספק  נכרי 

שלם. דפשטות הסוגיא "כולם גרים הם" משמע שהם גרים 

גמורים בדיעבד, ולבאור הראשונים הנ"ל הוא משום שאגב 

אונסו גמר בדעתו לקבל עליו מצוות בלב שלם.

מזו יש להבין בדברי הרמב"ם, אם אכן נתברר שלא יתירה 

היתה גרותן של נשי שלמה ושמשון שלימה, והיה 

דינן כנכריות לכל דבר, היאך החזיקו בהן שלמה ושמשון. 

קושיא זו מכרחת לכאורה שגם אם נתברר לאחר שנתגייר 

לסורו  וחזר  שלם,  בלב  ומצוות  תורה  עול  עליו  קיבל  שלא 

כישראל  ודינו  למפרע,  גרותו  בטלה  לא  מ"מ  ע"ז,  ועבד 

גר  לענין  הגמ'  מסוגית  להקיש  סבר  היאך  שאל"כ  מומר, 

בנידון  הרי  ושמשון,  שלמה  לנשות  אישות  לשם  שנתגייר 

דידהו היה חסר בעצם קבלת המצוות, וכמו שכתב: "ועוד 

שהוכיח סופן על תחילתן שהן עובדות כוכבים".

צ"ב, מש"כ הרמב"ם דממתינים להם לראות מה ומעתה 

אם  אף  הרי  בכך,  יש  צורך  מה  באחריתם,  יהא 

יתברר שחזרו לסורם לא תתבטל מחמת כן חלות הגרות.

עיקר הדבר צ"ב, שהרי קבלת עול המצוות מעכבת ועוד, 

יתכן לפרש שגם  והיאך  יז(,  )עיין סימן  הגרות  בחלות 

אי כלפי שמיא גליא שלא קיבל עליו מצוות בלב שלם דינו 

כישראל גמור.

או  מצוות  עול  שמקבל  אמירתו  בעצם  הגרות  חלות 
בקבלת הלב

לפרש, דלעולם אף דקבלת מצוות מעכבת בחלות ונראה 

על  המורה  דמוכח  אומדנא  שאין  כל  מ"מ  הגרות, 

תוקף  יש  מצוות,  עול  עליו  לקבל  כוונתו  היתה  שלא  כך 

לעצם אמירתו שאומר בפני בי"ד שמקבל עליו עול מצוות, 

אף אי כלפי שמיא גליא שחשב בליבו באותה שעה לפרוק 

עול תורה אחר גמר הגרות, ואין הדבר מחסר בחלות הדבר. 

דמחשבת ליבו שאינה מוכחת מתוך מעשיו אין בה ממש, 

שהרי זה "דברים שבלב ואינם דברים".

ועיי"ש סברא  כו(,  סי'  )ח"ג  אחיעזר  בשו"ת  העלה  זו 

בשו"ת  הרמב"ם  דברי  דפירש  נראה  וכן  מסקנתו, 

מהרש"ם )ח"ו יו"ד סי' קיא(, ועיי"ש שנקט עפ"ז שגם אם חזר 

הגר לסורו והוברר שמעולם לא קיבל עליו עול מצוות בלב 

שלם גרותו אינה בטלה למפרע.

לפני מיהו  הגר  שבא  בעת  כבר  שאם  פשיטא,  מיהא  הא 

לקבל  רצונו  שאין  דבריו  מתוך  ניכר  היה  דין  בית 

כו"ע מודו דאי עביד מהני, כדמוכח בחו"מ  ולומר דבאיסור דרבנן 

סי' רח ובקצוה"ח שם ס"ק א, עיי"ש(.

ולכאורה נראה לומר בזה ע"פ דברי המהרש"ם בתשובותיו )ח"ז סי' 

דין התורה במזיד,  זו נאמרה רק כשעובר על  קלב(, דנקט שהלכה 

גרים אלו בדרך  והרי  אבל אם היה הדבר בשוגג – אי עביד מהני. 

כלל דינם כ"אומר מותר", ואומר מותר שוגג הוא, כמבואר באו"ח 

)ריש סי' שיח( וביו"ד )סי' צט(, וממילא לא שייך בהו כלל זה. וע"ע 

מש"כ בזה המהרי"ץ חיות )חולין יד ע"א(.
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ממש  אין  הרמב"ם  לשיטת  אף  ומצוות,  תורה  עול  עליו 

בקבלתו, ולכולי עלמא אינו גר, שהרי זה כ"דברים שבליבו 

עול  פירש בפיו שאינו מקבל עליו  וכאילו  כל אדם",  ובלב 

תורה ומצוות.

שמה ומעתה  והיינו,  חומר,  כמין  הרמב"ם  דברי  יתבארו 

שיראו  עד  אותם  מקרבים  "לא  הרמב"ם  שכתב 

בי"ד  על  שמוטל  הדברים  כוונת  אין  באחריתם",  יהא  מה 

לדעת  שיווכחו  עד  רבים  ימים  הגר  אחר  ולדרוש  לחקור 

היא  כך  אלא  וחמורה,  קלה  המצוות  שמירת  על  שמקפיד 

הגרות  חלות  ועיקר  היות  תאמר,  שלא  הדברים:  כוונת 

דין,  בית  בפני  המצוות  את  וקבלתו  דיבורו  ע"פ  נקבעת 

מעל  עולם  לפרוק  מחשב  שבליבו  בכך  חסרון  כל  ואין 

מיד  אם  אף  א"כ  דברים",  אינם  שבלב  צוארו – ד"דברים 

מן  היתה  קבלתו  שכל  ממעשיו  ניכר  יהיה  הטבילה  אחר 

אינו,  דזה  הגרות.  בחלות  מחסר  הדבר  אין  ולחוץ  השפה 

צוארו,  מעל  תורה  עול  פורק  טבילתו  אחר  מיד  אם  שכן 

כל  ובלב  שבליבו  ואומדנא  שבלב,  דברים  הוי  לא  תו  א"כ 

אדם היא שכבר מתחילה לא קיבל עליו עול תורה ומצוות 

נראה  היה  הדין  מבית  בצאתו  אם  רק  אלא  שלם.  בלב 

זמן  ולאחר  שלם,  בלב  היתה  המצוות  את  שקבלתו  לדיין 

ראינוהו שפרק עול תורה מעל צוארו, באופן שיש לתלות 

שמתחילה קיבל עליו עול מצוות ורק לאחר מכן חזר לסורו, 

בזה סבר הרמב"ם שגרותו אינה בטלה, אף אי כלפי שמיא 

גליא שמתחילה לא היתה קבלתו כנה ואמיתית.

שלמה וע"פ  החזיקו  כך  שמשום  הרמב"ם,  פירש  זה 

והיו  זמן  לאחר  לסורן  ששבו  אף  נשותיהם  ושמשון 

לא  מתחילה  כבר  שמא  חששו  ולא  זרה,  לעבודה  עובדות 

קיבלו עליהן עול תורה ומצוות ונכריות הן. דכיון שלא ארע 

אומדנא  שיהא  באופן  הטבילה,  מבית  בצאתן  מיד  הדבר 

עול תורה מצוות, אף אם כלפי שמיא  דמוכח שלא קיבלו 

בחלות  מחסר  הדבר  אין  כנה  כוונתם  היתה  שלא  גליא 

הגרות, שהרי זה כדברים שבלב שאינם דברים.

שהיו והא  תחילתן  על  סופן  "הוכיח  הרמב"ם  דכתב 

הרעים  מעשיהם  שע"י  היינו  זרה",  לעבודה  עובדות 

נתעורר ספק לעין כל הרואה שמא כבר מתחילה לא היתה 

כוונתם לקבל מצוות, אלא דלא הוי אומדנא המוכחת.

כך, ומה  על  ושמשון  המלך  שלמה  נתבעו  זאת  שבכל 

הוא משום שהעמידו צלם בביתם ונמצא שם שמים 

מתחלל על ידם, ולא מדין בועל ארמית.

קיבל נמצא  שלא  גליא  שמיא  כלפי  אי  דאף  זו,  לסברא 

שרצונו  דין  בית  בפני  שאמר  כל  מצוות,  עול  עליו 

לקבלם עליו בשלימות, ולא היתה מחשבתו אשר לא טובה 

ניכרת מתוך מעשיו, הרי זה גר גמור.

מקור סברת הרמב"ם

דידן, מקור  מסוגיא  הוא  זה,  בחידושו  הרמב"ם  דברי 

נחמיה  דרבי  רבנן  סברי  היאך  קשיא,  דלכאורה 

שנתגייר  זה  בגר  אנו  שיודעים  כיון  הרי  הם",  גרים  "כולם 

קיבל  לא  שמא  לחוש  יש  לעולם  ממון,  או  אישות  מחמת 

ונימוק"י  הריטב"א  וכקושית  שלם,  בלב  מצוות  עול  עליו 

הנ"ל.

רצונו ולכך  שאין  לומר  דמוכח  אומדנא  שאין  דכיון  פי', 

רצונו  שמחמת  י"ל  דלעולם  מצוות,  עול  עליו  לקבל 

ישראל  כשאר  לנהוג  בדעתו  גמר  ישראלית  אשה  לישא 

ופרטיהן,  דקדוקיהן  כל  על  המצוות  בשמירת  כשרים 

לפיכך, אף אם האמת היא שלא קיבל עליו עול מצוות בלב 

שלם – "כולם גרים הם".

דאומדנא ומשמע,  לפרש  שדחקו  ונימוק"י  שהריטב"א 

עול  ומקבל  גמר  אונסיה  דאגב  היא  גמורה 

מצוות, לא נקטו בזה כשיטת הרמב"ם, ולשיטתם, כל שיש 

עול מצוות בלב  לן שמקבל עליו  ולא ברירא  בכוונתו  ספק 

שבלב  "דברים  בזה  אמרינן  ולא  גר,  ספק  אלא  אינו  שלם, 

דגמר  היא  דמוכח  שאומדנא  משום  ורק  דברים",  אינם 

ומקבל חשבינן ליה כגר גמור לכל דבר.

ביאור מחלוקת הראשונים

דין ובשורש  עיקר  האם  דפליגי,  לפרש,  נראה  מחלוקתם 

קמי  דעתו  גילוי  בעצם  מתקיים  המצוות  קבלת 

הולך  שהעיקר  או  מעשה,  איתעביד  דבאמירתו  דינא,  בי 

אחר מחשבת ליבו בעת מעשה הטבילה.

סבר, שעצם מעשה הקבלה בפני בי"ד הוא חלק הרמב"ם 

את  הפועלת  היא  זו  דקבלתו  הגרות,  ממעשה 

מילה  שצריך  שכשם  אמרו  שלכך  ישראל,  לקהל  כניסתו 

וטבילה בפני בי"ד כך צריך לקבל עליו עול מצוות בפניהם. 

וממילא, כיון שאמירתו לבי"ד שמקבל עליו עול מצוות היא 

חלק מהליך הגרות, כל שקיבל עליו עול מצוות בפניהם, אף 

לחלות  בזה  לקיימן – די  בדעתו  שאין  גליא  שמיא  שכלפי 

הגרות, דדברים שבלב אינם דברים ואין משמעות לכוונתו 

זו )אא"כ מעשיו מוכיחים שאין כוונתו שלימה בקבלת המצוות, דבזה 

הוי כדברים שבליבו ובלב כל אדם ואין תוקף לדבריו(.
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בי"ד והיינו,  בפני  המצוות  קבלת  הרמב"ם  שלשיטת 

וכשם  ממון,  בקניני  הנצרכת  לדעת  בגדריה  דומה 

שבקניני הממון אם עשה 'מעשה קנין' והיתה דעתו לבטלו 

הקנין,  בחלות  מחסר  הדבר  אין  שעה,  לאחר  בו  ולחזור 

משום דהוו דברים שבלב ואינם דברים, כך גם בקבלת עול 

המצוות, כיון שאמר בפני בי"ד שמקבלם בלב שלם די בזה 

לחלות הגרות.

המצוות אבל  קבלת  עצם  והנימוק"י  הריטב"א  לשיטת 

חלותו,  ואופן  הגרות  ממעשה  חלק  אינה  בי"ד  בפני 

שידעו  היא  בעלמא  מילתא  גילוי  לבי"ד  אמירתו  אלא 

בחלות  הפועלת  היא  שבלב  וקבלתו  בליבו,  שמחשב  מה 

שלימה  זו  בקבלה  כוונתו  היתה  שלא  כל  וממילא  הגרות, 

נמצא שחסר כאן בעיקר הליך הגרות, וא"כ פשיטא שא"א 

שבלב  דברים  דין  מחמת  גרותו  את  גוונא  בכהאי  לקיים 

כלום,  אינו  ולחוץ  השפה  מן  שהיה  דדיבורו  דברים,  אינם 

ודו"ק בזה.

שחזר נמצאנו  דבגר  דידן,  נידון  גבי  זו  הבנה  לפי  למדים 

כבר  שמא  הרואה  לעין  ספק  ונתעורר  לסורו 

תלוי  דינו  יהא  שלם,  בלב  מצוות  עליו  קיבל  לא  מתחילה 

ולריטב"א  הוא,  גמור  גר  דלרמב"ם  הראשונים,  במחלוקת 

וסיעתו הוי ספק גר.

ה. עיי"ש שהוכיח כדבריו, שלא שייך דין דברים שבלב אינם דברים 
בקבלת המצוות, מכך שהכותים על אף שקיבלו עליהם עול מצוות 

גרים,  אינם  שלימה  כוונתם  היתה  לא  שבליבם  כיון  גרים  כשאר 

דכתיב )תהילים עח לו(: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו". 

!
ב

על  סופו  הוכיח  אמרינן  דלכו"ע  האחרונים  דברי 
תחילתו

המהרש"ם לעיל  של  לדרכו  הנ"ל  הרמב"ם  דברי  נתפרשו 

ויש להסתפק  בתשובותיו, דאף אם חזר הגר לסורו 

בלב  מצוות  עול  עליו  קיבל  לא  מתחילה  כבר  שמא 

שלם – גר גמור הוא ודינו כישראל מומר.

בשיטת הן  הכי  נקטי  לא  האחרונים  מן  דרבים  אמת, 

גליא  שמיא  כלפי  דאי  מודו  כו"ע  ולשיטתם,  הרמב"ם, 

ממש  אין  שלם  בלב  ומצוות  תורה  עול  עליו  קיבל  שלא 

כ"כ  דברים,  אינם  שבלב  דברים  בזה  אמרינן  ולא  בגרותו, 

קעו(,  סי'  )ח"א  יושר  אמרי  שו"ת  כח(,  סי'  )ח"ג  אברהם  דבר 

ובשו"ת אבני צדק   ,)
ה

)יו"ד ח"ב סי' ק ס"ק ט יצחק  שו"ת בית 

)אבהע"ז סי' כח ולב(.

ותבלין נתן בזה בשו"ת בית אפרים )אבהע"ז סי' קכב(, טעם 

כלל  שייך  לא  למקום  אדם  שבין  שבענינים  דכתב, 

דין דברים שבלב אינם דברים, שכן הכל גלוי וידוע לפני מי 

שאמר והיה העולם.

תחילתו ולדעת  על  סופו  שהוכיח  כל  אחרונים,  הנהו  כל 

שלא קיבל עליו עול תורה ומצוות בלב שלם גרותו 

דלעיל  הרמב"ם  דברי  יתפרשו  זו  ולדעה  למפרע,  בטלה 

יתברר  דאם  כפשוטם,  אחריתו  שתראה  עד  לו  דממתינים 

שלימה  בדיעה  מצוות  עול  עליו  קיבל  שלא  זמן  לאחר 

תתבטל הגרות.

ביאור דברי הרמב"ם ע"פ שיטתם

שם אלא  הרמב"ם  דברי  לכאורה  סתרו  אלו  שלדבריהם 

בדקו  שלא  "גר  כתב:  שם  יז  בהל'  דהא  אהדדי, 

בפני  וטבל  ומל  ועונשן  המצוות  הודיעוהו  שלא  או  אחריו 

שלושה הדיוטות הרי זה גר, ואפי' נודע שבשביל דבר הוא 

מתגייר, הואיל ומל וטבל יצא מכלל הגויים וחוששין לו עד 

כישראל  הוא  הרי  ע"ז  ועבד  חזר  ואפי'  צדקותו.  שיתבאר 

אבדתו, מאחר  ומצוה להחזיר  קידושין  משומד שקידושיו 

ושלמה  שמשון  קיימו  ולפיכך  כישראל.  ונעשה  שטבל 

נשותיהן ואע"פ שנגלה סודן".

צ"ע, חדא, כיון דנקט דבגר שחזר לסורו אמרינן והדברים 

וכמו שאמר "חוששין  הוכיח סופו על תחילתו, 

לו עד שתתברר צדקותו", מפני מה אמר שאם חזר לסורו 

גוונא  בכהאי  הרי  קידושין,  וקידושיו  מומר  כישראל  דינו 

גרותו בטלה למפרע.

ושמשון תו  שלמה  קיימו  "לפיכך  שאמר  מהו  קשיא, 

נשותיהן אע"פ שנגלה סודן", הרי כיון שכתב בהל' טז 
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שם דהוכיח סופן על תחילתן היה להם להוציאן.

יתבארו הן  הרמב"ם  של  בלשונו  היטב  נעיין  דכד  אמת, 

צ"ב, מפני מה כתב הרמב"ם  הדברים שפיר. דלכאורה 

הלכה זו של גר שחזר לסורו דדינו כישראל מומר כהמשך 

לכאורה  הרי  ממון,  או  אישות  לשם  שבא  גר  גבי  לדבריו 

הלכה כללית היא בכל גר שמל וטבל לשם גרות וחזר לסורו 

שאין גרותו בטלה.

גר ונראה  הרמב"ם:  דברי  כוונת  היא  שכך  לומר 

"שיתבאר  עד  לו  וחששו  אישות  משום  שנתגייר 

שמקבל  ספק  שום  בלא  לבי"ד  הדבר  צדקותו" – והוברר 

דינו  לסורו  חזר  אח"כ  אם  שלם,  בלב  מצוות  עול  עליו 

בבירור  לבי"ד  נודע  שלא  זמן  כל  אבל  מומר.  כישראל 

לסורו  חזר  אם  המצוות,  בקבלת  שלימה  כוונתו  שהיתה 

גרותו בטלה למפרע.

ושמשון, ומעתה  שלמה  נשי  גבי  הרמב"ם  דברי  יתבארו 

זה  שהיה  כיון  ע"ז,  ועבדו  לסורם  שחזרו  דאף 

וכן פי'  אחר שנתבררה צדקותם לא בטלה גרותם למפרע, 

בדבריו בשו"ת אגרות משה )יו"ד סי' קח(.

טז אלא  בהל'  הרמב"ם  מש"כ  יתיישב  לא  אכתי  שלפי"ז 

ע"ז  עובדות  שהן  תחילתן  על  סופן  שהוכיח  "ועוד 

הרואה  לעין  שנראה  דאף  כדלעיל,  בזה  וצ"ל  וכו'",  שלהן 

כנה, הלכתא היא בכה"ג  כוונתו  שכבר מתחילה לא היתה 

שנהג  דינא  לבי  נתברר  שכבר  כיון  בו,  חזר  שעתה  לתלות 

בדקדוק המצוות ימים רבים.

שבא  מכך  נובע  תחלתו  על  סופו  הוכיח  דין  האם 
מתחילה לשם אישות

וחזר נמצא  עדיין  צדקתו  נתבררה  שלא  שבגר  זה,  לפי 

וגרותו  תחילתו  על  סופו  הוכיח  אמרינן  לסורו, 

בטלה.

לומר ולכאורה  הרמב"ם  דברי  כוונת  האם  לעיין,  יש 

סופו  "הוכיח  אמרינן  לסורו  שחזר  גר  שבכל 

ודאי מתחילה  וכיון שחזר עתה לנהוג כנכרי  על תחילתו", 

ואיגלאי  ואמיתית,  כנה  המצוות  בקבלת  כוונתו  היתה  לא 

מלתא שמתחילה לא היה כל משמעות למעשה הגרות.

לשם או  שנתגייר  ידוע  היה  שמתחילה  משום  רק  שמא 

אישות ולא לשם שמים, סבר הרמב"ם דאחר שראינוהו 

לנו להניח שכבר מתחילה לא  יש  ששב לעבודת האלילים 

היתה קבלתו את המצוות כנה ואמיתית. אבל אם מתחילה 

היה נראה לדיין שכוונת הגר לשם שמים, אף שלאחר מכן 

לא  מתחילה  שכבר  לכך  הוכחה  כל  בכך  אין  לסורו  יחזור 

היתה כוונתו אמיתית.

משום והנה,  שרק  נראה,  הרמב"ם  לשון  מפשטות 

עד  לו  דחוששין  אישות  לשם  בא  שמתחילה 

על  סופו  הוכיח  אמרינן  לסורו  כשחזר  צדקותו,  שיתבאר 

תחילתו, אבל בסתם גר אין הדבר כן, מאידך, מהמשך דברי 

הרמב"ם ע"פ הביאור הנ"ל נראה להיפך, שרק בגר שהחזיק 

בקיום המצוות ימים רבים דיינינן ליה כישראל מומר, אבל 

אם זמן קצר אחר מעשה הגרות פרק עול תורה מעל צוארו, 

שפיר יש לחוש שכבר מתחילה לא קיבלה עליו בלב שלם, 

שכבר  בגר  דעסקינן  משום  רק  בהכי  דאיירי  לומר  ודוחק 

מתחילה בא לשם אישות, דא"כ יותר היה לו לחדש ולומר, 

גבי סתם גר שבא מתחילה לשם שמים, דאף שלא הוחזק 

בכשרות זמן רב אלא חזר לסורו מיד, דינו כישראל מומר.

זו ובהקדם  הלכתא  של  עיקרה  נברר  אלו  ספקות  יישוב 

על מה אדניה הוטבעו.

דין הוכיח סופו על תחילתו

לכאורה נראה, דהלכתא זו אי אמרינן בכהאי גוונא והנה, 

הוכיח סופו על תחילתו תליא בסוגיא ערוכה בכמה 

מקומות בש"ס ופוסקים, ונפק"מ רבות יש בזה לענין קניני 

ממון ולענין מחשבת לשמה ועוד, כפי שיתבאר.

הגמ' בבבא בתרא )קלח ע"א( אמרו: "הכותב נכסיו בסוגית 

כיון  אומר:  רשב"ג  וכו',  עבדים  בהם  והיו  לאחר 

שאמר הלה אי אפשי בהם כבר זכו בהם יורשים". ופי' דבריו 

צווח – ת"ק סבר דמדשתק  ולבסוף  בגמ', דאיירי בששתק 

ש"מ שקיבל, ומה שצווח משום שחזר בו לאחר זמן, ואילו 

רשב"ג סבר – הוכיח סופו על תחילתו, וכן הלכה. מחלוקת 

זו הובאה גם בחולין )לט ע"ב( עיי"ש.

שיטת הרמב"ם שלהלכה הוי ספקא דדינא

מבואר אכן,  ג(  הל'  פ"ד  ומתנה  זכיה  )הל'  הרמב"ם  מדברי 

שלמד, דלהלכה לא אמרינן הוכיח סופו על תחילתו 

עליו  מחברו  והמוציא  הוא,  ספק  אלא  ודאי,  בתורת 

הראיה.

כתב: "זיכה לו על ידי אחר, וכששמע המקבל שתק שכך 

זה ספק אם  ואמר איני מקבלה, הרי  ואחר כך צווח 

ששתק  או  בו,  חזר  וצווח  שחזר  וזה  רצה  כבר  ששתק  זה 
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הוכיח  שצווח  וזה  כלום,  לידו  הגיע  לא  שעדיין  מפני 

לעצמו  בה  וזכה  אחר  קדם  אם  לפיכך  תחלתו.  על  סופו 

איני  שאמר  וכיון  זכה,  המקבל  שמא  מידו,  מוציאין  אין 

ולקחה  שקדם  וזה  שביארנו,  כמו  הפקירה  הרי  בה  רוצה 

ותפשוה  הראשונים  הבעלים  חזרו  ואם  זכה.  ההפקר  מן 

שמא  מידם,  אותה  מוציאין  אין  בה  וזכה  שקדם  זה  מיד 

על  סופו  הוכיח  רוצה  איני  שאמר  וכיון  זכה,  לא  המקבל 

היא  הראשונים  בעלים  וברשות  אותה,  קנה  ולא  תחלתו 

גם  וכתב  הרמב"ם  חזר  אלו  כדבריו  ע"כ.  עדיין".  קיימת 

י(. )פ"ט הל'  בהל' תרומות 

סופו והיינו,  הוכיח  אמרינן  אי  בספק  נתון  שהדבר  דכיון 

על תחילתו או לא, יש לילך בזה אחר המוחזק.

האלו כתב הרמב"ם גם בהל' שחיטה )פ"ב הל' טז( כדברים 

וז"ל: "שחטה ואחר כך חשב לזרוק דמה לעכו"ם 

שמא  מספק,  אסורה  זו  הרי  לעכו"ם  חלבה  להקטיר  או 

שאין  הרי  שחט".  כזו  ובמחשבה  תחלתו  על  הוכיח  סופו 

לענין  בה  דקמחמרינן  הוא  ספיקא  ומשום  מוכרע,  הדבר 

שחיטה. וכן הכריע להלכה בבאור הגר"א )או"ח סי' יא סעי' א( 

לענין ספק מחשבת לשמה בעשיית ציצית. )וראה מש"כ בזה 

המשנ"ב שם, וע"ע בה"ל סי' יד סעי' ב(.

לגמרי לעומת  בזה  שפסקו  הראשונים  מן  יש  זאת, 

תחילתו,  על  סופו  הוכיח  אמרינן  דלא  כחכמים 

הלא המה – הרי"ף שם, הראב"ד בהשגותיו ע"ד הרמב"ם, 

ולדבריהם  ע"א(,  קלח  )ב"ב  רמה  וביד  ע"ב(  )לט  בחולין  רמב"ן 

ודאי אין לבטל את הגרות למפרע מחמת מעשיהם הרעים 

שעושים עתה.

באור עפ"ז בגדר דין נשי שלמה ושמשון

נקט ומעתה  בגר שחזר לסורו  דוקא  יתבאר שפיר, דלאו 

תחילתו,  על  סופו  הוכיח  אי  ספק  דהוי  הרמב"ם 

דכל  דינא,  דהאי  בעיקרא  בידינו  דנקיט  הוא  כלל  אלא 

הראשונים  מעשיו  את  סותרים  האחרונים  שמעשיו  היכא 

יש להניח הדבר בספק האם חזרה היא שחזר בו ממעשיו 

שכבר  תחילתו  על  סופו  הוכיח  שמא  או  הראשונים, 

.
ו
מתחילה לא היתה כוונתו שלימה בעשיית הדבר

דין הוכיח סופו על תחילתו כאשר יש רעותא בכוונתו 
מתחילה

נראה והנה,  היה  שמתחילה  במקרה  הן  אלו  דברינו  כל 

מכן  שלאחר  אלא  שלם,  בלב  הדבר  לקיים  שדעתו 

הוא  דבזה  כברו,  תוכו  היה  שלא  תחילתו  על  סופו  הוכיח 

האחרונים  מעשיו  ביד  כח  שאין  הרמב"ם  בדעת  שאמרו 

כבר  כאשר  אבל  ודאי,  בתורת  הראשונים  דבריו  לבטל 

מתחילה יש קצת הוכחה שאינו כנה לגמרי במעשיו, לכו"ע 

אמרינן הוכיח סופו על תחילתו בתורת ודאי.

הל' דבר  )פ"ב  גירושין  בהל'  הרמב"ם  מדברי  ללמוד  יש  זה 

יב(, שכתב: "האומר כתבו גט לאשתי, הרי אלו כותבין 

וחותמין ונותנין לבעל בידו, ואין נותנין לאשתו עד שיאמר 

להם ליתן לה, ואם נתנו לה אינו גט. במה דברים אמורים: 

בבריא, אבל המסוכן והוא אדם שקפץ עליו החולי במהרה 

ממון,  עסקי  על  אפילו  בקולר  והיוצא  מיד,  חליו  והכביד 

והמפרש בים והיוצא בשיירה ואמר כתבו גט לאשתי, הרי 

אלו יכתבו ויחתמו ויתנו לה, שהדבר ידוע שלא נתכוון זה 

אלא לכתוב וליתן לה".

וכתבו ובהל'  יג שם כתב: "בריא שאמר כתבו גט לאשתי 

שהשליך  כגון  מיד,  עצמו  והרג  לה,  ונתנו  וחתמו 

עצמו מן הגג או הפיל עצמו לים, הרי זה גט כשר. עלה לגג 

ודחפתו הרוח ונפל ומת אינו גט".

סו והנה  )גיטין  היא  רשב"ג  מדברי  זו  הלכה  של  מקורה 

מקום  בכל  שיטתו  ע"פ  הוא  בזה  וטעמו  ע"א(, 

שנתברר  שאחר  והיינו,  תחילתו,  על  סופו  הוכיח  דאמרינן 

שאמר  במה  כוונתו  אנו  מפרשים  וחלוש  טרוד  שהיה  לנו 

אלא  הגט,  את  לה  נתכוון – שיתנו  דבריו  דלסיים  "כתבו", 

שמחמת חולשתו לא היה סיפק בידו להשלים דבריו. אבל 

אם דחפתו הרוח שלא מרצונו, לא אמרינן הוכיח סופו על 

תחילתו, וכיון שאמר להם לכתוב ולא אמר ליתן, אם נתנו 

אין זה גט.

על וא"כ  סופו  הוכיח  דין  הרמב"ם  שלדעת  כיון  צ"ע, 

תחילתו ספק הוא ולא ודאי, א"כ היאך סומכים על 

אומדנא זו ליתן גט לאשתו.

לפי מש"כ שם הרשב"א ועוד ראשונים אתי שפיר, אמנם 

דכתב וז"ל: "והלכתא כרשב"ג דבהא לא פליגי רבנן 

האחרונים  מעשיו  שכאשר  ולומר,  בזה  לחלק  נראה   ו. לכאורה 
בטלו  האם  בספק  הדבר  נשאר  אכן  להם,  שקדמו  לאלו  סותרים 

כאשר מעשיו האחרונים מפרשים  אבל  לא,  או  הראשונים  מעשיו 

את הראשונים, ודאי יש להקל ולומר דהוכיח סופו על תחילתו, וכן 

נראה מדברי השטמ"ק בב"ב שם בשם הר"ן. אמנם מדברי הרמב"ם 

הנ"ל בהל' שחיטה נראה להדיא לא כך ודו"ק.
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עליה, ואע"ג דפליגי רבנן עליה גבי כותב נכסיו לאחר ושתק 

ורבנן  תחלתו  על  סופו  הוכיח  רשב"ג  דאמר  צוח,  ולבסוף 

אמרי'  ולא  בתרומה  אוכל  כהן  שני  רבו  היה  שאם  אמרי 

הוכיח סופו על תחלתו, הכא שאני, דאמר כתובו וכדאמרי' 

בשחיטת חולין בפרק השוחט )לט ב(. וכן פסק רבינו אלפסי 

ז"ל כרשב"ג דמשמע דהכין ס"ל דלא פליגי רבנן עליה".

דכיון שעשה מעשה בתחילה שיש בו הוכחה קצת והיינו, 

דאמרינן  לרשב"ג  חכמים  מודים  לגרשה  רצונו  על 

הוכיח סופו על תחילתו, וממילא אומדנא ודאית היא ולא 

ספק בעלמא.

הנפק"מ בזה לענין גרות

לחוש ולפי"ז,  מסוימת  סיבה  תהיה  אם  גרות,  לענין  ה"ה 

המתגייר  כוונת  אין  שמא  מתחילה  במקצת 

נשואי  הנשואים  זוג  בני  לפנינו  שבאו  וכגון  שלימה, 

תערובת ורוצה הנכרי שבהם להתגייר, אף שהכרעת הרבה 

בזה  חששו  ולא  ולהנשא  להתגייר  להם  להקל  האחרונים 

זה  גר  יחזור  אם  מ"מ  אישות,  לשם  רק  להתגייר  בא  שמא 

למפרע  גרותו  נבטל  הרמב"ם  לשיטת  שגם  אפשר  לסורו, 

בכונתו  רעותא  היתה  בתחילה  שגם  משום  ודאי,  בתורת 

לרשב"ג  חכמים  מודים  גוונא  שבכהאי  ואפשר  להתגייר, 

כל  היתה  שלא  כל  אבל  תחילתו.  על  סופו  הוכיח  דאמרינן 

רעותא במעשיו מתחילה, אף שחזר לסורו דינו כספק גר.

דלעולם, ומעתה  דידן,  בנידון  הרמב"ם  שיטת  תתבאר 

בשמירת  שהוחזק  וקודם  שמים  לשם  הבא  גר 

נכרי,  ספק  ישראל  כספק  דינו  לסורו,  חזר  כדת  המצוות 

דספקא הוא אי אמרינן הוכיח סופו על תחילתו וכנ"ל, אבל 

לענין גר שנתגייר לשם אישות או ממון, מאחר שמתחילת 

שלא  לומר  במעשיו  רעותא  היתה  ישראל  לקהל  כניסתו 

נתגייר בלב שלם, עתה שחזר לסורו יש לבטל גרותו בתורת 

גט,  הימנו  צריכה  אינה  אשה  קידש  אם  וממילא  ודאי. 

בשמירת  שהוחזק  בגר  אבל  כנכרי.  ליה  דיינינן  מילי  דלכל 

ידעינן  אי  אף  לסורו,  חזר  ואח"כ  רבים  ימים  כדת  המצוות 

ליה שמתחילה בא לשם אישות או ממון אין גרותו בטלה 

למפרע וקידושיו קידושין כנ"ל.

אין להקשות מפני מה אמר הרמב"ם את דינו בגר ולפי"ז 

שהוחזק בשמירת המצוות ולא השמיענו דכן הוא 

הדין נמי בגר הבא לשם שמים וחזר לסורו מיד דהוי חידוש 

דכיון  הרמב"ם,  בזה  השמיענו  גדול  חידוש  דאדרבה  טפי, 

בא  שמתחילה  אף  כישראל  ליה  דיינינן  במצוות  שהוחזק 

לשם אישות ואם קידש אשה צריכה הימנו גט.

אף המורם  דלעולם  זו,  האחרונים  לשיטת  האמור  מן 

שלא  דכל  לסורו,  שחזר  גר  גבי  מודה  הרמב"ם 

שכבר  תחילתו  על  סופו  הוכיח  דין  לבית  צדקתו  נתבררה 

ישתנה  שבזה  אלא  מצוות,  עול  עליו  קיבל  לא  מתחילה 

בתורת  בטלה  שגרותו  אישות  לשם  שנתגייר  גר  בין  הדין 

דינו  לסורו  חזר  שאם  זר,  מניע  בלא  שנתגייר  לגר  ודאי, 

אי  רבים  ימים  במצוות  שהוחזק  זה  גר  של  דינו  )ובעיקר  גר.  כספק 

!שווה ממש לישראל מומר, ראה להלן סי' ה(.
ג

ומקבל  גמר  אונסו  שאגב  הראשונים  בסברת  מו"מ 
עליו עול מצוות בלב שלם

שיטת הריטב"א ונימוק"י הקשה הדבר אברהם )ח"ג בעצם 

עול  ומקבל  גמר  אונסו  דאגב  אמרו  היאך  כח(,  סי' 

וממכר,  מקח  לגבי  מצינו  זו  סברא  הרי  שלם,  בלב  מצוות 

שוב  ובעדים  בשטר  מחפציו  למכור  שאנסוהו  כיון  ששם 

יוציא  בבי"ד  המכירה  את  יכחיש  שאם  בו,  לחזור  יוכל  לא 

הלה את השטר כנגדו ויזכה בדין. ומשום כך אמדו חכמים 

יש  כך עדים,  והעמיד על  דכיון שכתב שטר מכירה  דעתו, 

לענין  אבל  וקיבל.  סבר  באונס  הדבר  שהיה  שאף  להניח 

על  אנוס  אינו  כלל  הרי  הגרות,  במעשה  מצוות  עול  קבלת 

הדבר  בידו  שלם,  בלב  תורה  לקבל  חפץ  אינו  אם  שכן  כך, 

לקבלם למראית העין ולפרוק עולם מעל צוארו מיד לאחר 

מעשה הגרות.

אמורים ומחמת  הריטב"א  לפרש, שדברי  כתב  זו  קושיא 

בזמן שהיתה יד ישראל תקיפה על הנכרים, ויודע 

שאם יראוהו בי"ד שאינו מדקדק בשמירת המצוות יכפוהו 

על כך, ומשום כך כשקיבל עליו תורה ומצוות מחמת רצונו 

בדיבורו  לעמוד  מוכרח  שיהיה  הוא  יודע  זו,  אשה  לישא 

שיד  בזמן  אבל  והלכותיהם.  המצוות  פרטי  בכל  ולדקדק 

לכופו על שמירת  בידינו אמצעי  ואין  ישראל אינה תקיפה 
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גר  אינו  אישות  לשם  נתגייר  שאם  פשוט  הדבר  המצוות, 

לכולי עלמא.

אירופה טעם  בארצות  כידוע  שהרי  בדברים,  נתן  נוסף 

בזמנם נכרי שהתגייר היה נרדף ע"י השלטונות ולא 

היה יכול לשוב לחיות כנכרי, ולעומת זאת בקהילות ישראל 

היו כולם יראים ושלמים לה' ולתורתו, כך שאם היה פורק 

עולמות,  לשתי  חוץ  שהיה  נמצא  צוארו  מעל  תורה  עול 

במצוות,  מדקדק  שאינו  מחמת  מנודה  היה  ישראל  בקהל 

כך  ומשום  שנתגייר.  מחמת  נרדף  היה  הנכרים  ובקהילות 

לפנינו  הבא  גר  בכל  היא  גמורה  שחזקה  הראשונים  סברו 

עליו  קיבל  אונסו  אגב  ודאי  אישות  לשם  נתגייר  אם  שגם 

עצמם  ישראל  שבקרב  עתה  משא"כ  באמת.  מצוות  עול 

אינם  השלטונות  וגם  במצוות,  מקפידים  שאינם  רבים  יש 

מקפידים על נכרי הבא להתגייר, א"כ ודאי יש לחוש שמא 

קיבל עליו עול מצוות למראית העין בלבד.

בשמירת אמנם,  מדקדקת  לשאתה  שחפץ  זו  אשה  אם 

לו  להנשא  שתאות  שבכדי  הוא  ויודע  המצוות 

אפשר  בשלימות,  ומצוות  תורה  לשמור  עליו  לקבל  עליו 

כך  על  כאנוס  הוא  נחשב  אברהם  הדבר  לדברי  שגם 

גר. והוי 

הריטב"א ומכל  לסברת  מקום  כל  אין  בזמנינו  מקום, 

והנמוק"י, ולשיטתם כל שיודעים אנו בו שבא לשם 

מצוות  עול  עליו  מקבל  שאינו  לתלות  יש  ממון  או  אישות 

בלב שלם ואינו גר. ע"כ, יראו דייני בית הדין לדקדק בדבר 

היטב שלא תצא תקלה מתחת ידם.
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סימן ב

נתגייר לשם אישות אבל קיבל מצוות בלב שלם

ולקבל  להתגייר  רצונם  ומגלים  דין  בית  לפני  גרים  שבאים  בארה"ק,  האחרונים  בדורות  הוא  מצוי  דבר 

בלב  מצוות  עול  עליהם  ומקבלים  ואמיתית  כנה  שכוונתם  כי אף  הדין,  לבית  ונודע  מצוות,  עול  עליהם 

אשה  לישא  רצונם  מחמת  אלא  שמים,  לשם  היה  לא  להתגייר  נתעוררו  מחמתו  המניע  מ"מ  שלם, 

אלא  בארץ,  דירתם  לקבוע  הבאים  חו"ל  לבני  הניתן  הממון  מחמת  או  השלטונות,  בהיתר  ישראלית 

שלאחר מכן הכירו באמיתות התורה ונכונים להסתפח אליה בלב שלם.

מצוות  עול  עליו  שמקבל  כיון  שמא  או  זו,  בגרות  חסרון  יש  שמים  לשם  כלל  כוונתם  שאין  כיון  האם 

עצם  )לענין  ספק  שום  בלא  בנכריותו  נשאר  היה  בכך  לו  שיש  הזר  המניע  שלולי  אף  בזה,  די  בשלימות 

החשש שמא לא קיבלו עליהם מצוות בלב שלם עיין לעיל סי' א(.

גר שנתגייר לשם אישות או ממון

)כד ע"ב(: "אחד איש שנתגייר לשום אשה, שנינו  ביבמות 

וכן מי שנתגייר  ואחד אשה שנתגיירה לשום איש, 

לשום שולחן מלכים, לשום עבדי שלמה – אינן גרים, דברי 

ר' נחמיה. שהיה רבי נחמיה אומר: אחד גירי אריות, ואחד 

עד  גרים,  ואסתר – אינן  מרדכי  גירי  ואחד  חלומות,  גירי 

כבזמן  אימא:  אלא  ס"ד,  הזה  בזמן  הזה.  בזמן  שיתגיירו 

מרתא  בר  שמואל  בר  יצחק  א"ר  עלה,  איתמר  הא  הזה. 

משמיה דרב: הלכה כדברי האומר כולם גרים הם".

הפסול ובבאור  שסיבת  א,  סי'  לעיל  נתבאר  הגמ'  דברי 

מקבל  שאינו  מחמת  אינה  אישות  לשם  בגרות 

אנו  שאין  היא  הלכתא  אלא  שלם,  בלב  מצוות  עול  עליו 

מקבלים גר אלא אם כן סיבת ביאתו להתגייר היא מחמת 

חשקו ורצונו להסתופף תחת צל השכינה.

יד( וכן  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הלכות  הרמב"ם  מדברי  נראה 

את  המושיע  ששמשון  דעתך  על  יעלה  "אל  שכתב: 

ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד ה' נשאו נשים 

הנכונה  שהמצוה  הוא:  כך  הדבר  סוד  אלא  בגיותן,  נכריות 

כשיבא הגר או הגיורת להתגייר, בודקין אחריו שמא בגלל 

הפחד  מפני  או  לה  שיזכה  שררה  בשביל  או  שיטול  ממון 

עיניו  שמא  אחריו  בודקין  הוא  איש  ואם  לדת,  להכנס  בא 

עיניה  שמא  בודקין  היא  אשה  ואם  יהודית,  באשה  נתן 

עילה,  להם  נמצא  לא  אם  ישראל.  מבחורי  בבחור  נתנה 

על  בעשייתה  שיש  וטורח  התורה  עול  כובד  אותן  מודיעין 

וראו  פירשו  ולא  קבלו  אם  שיפרושו.  כדי  הארצות  עמי 

כי  "ותרא  שנאמר:  אותן,  מקבלים  מאהבה,  שחזרו  אותן 

ובהמשך  אליה".  לדבר  ותחדל  אתה  ללכת  היא  מתאמצת 

מהבלי  דבר  בשביל  הגויים  מן  החוזר  "שכל  שם:  דבריו 

העולם אינו מגרי הצדק". עכ"ל.

"אינו מגרי הצדק" מבואר, ומלשונו  של הרמב"ם שכתב 

שהגם שגר הבא לשם אישות הוי גר, מ"מ אינו 

מחמת  להתגייר  הבא  זה  הוא  צדק  גר  שכן  הצדק,  מגרי 

רצונו להיות דבק באהבת ה' ובעבודתו, וכמש"כ קודם לכן: 

"אם קיבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים 

אותם". הרי שגר שאינו חוזר מחמת אהבת ה', אף שמקבל 

עליו כל תרי"ג מצוות בשלימות הראויה, אין לקבלו. וציין, 

כי  "ותרא  דכתיב:  המואביה,  מרות  למדנוהו  זה  דדבר 

והיינו,  אליה".  לדבר  ותחדל  אתה  ללכת  היא  מתאמצת 

הוא שיהיה  השכינה,  להסתפח בצל  הבא  גר  שמהותו של 

מתאמץ ותאב להיות דבק באהבת ה' ויראתו.

ביאור החסרון בגרות הנעשית לשם דבר אחר

הלכה זו שאין מקבלים גר הבא לשם אישות, כתב בבאור 

הרמב"ם  עפ"ד  שסא(  סי'  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת 

זה אמרו חכמים קשים  "ומפני  יח(:  פי"ג הל'  )הל' איסורי ביאה 

בשביל  חוזרין  שרובן  הצרעת,  כנגע  לישראל  גרים  להם 

אחר  מהם  לפרוש  הדבר  וקשה  ישראל,  את  ומטעין  דבר 

רובם  זר  מניע  מחמת  הבאים  שאלו  דכיון  ופי',  שיתגיירו". 

העקלקלות,  בדרכיהם  ישראל  את  ומטעין  לסורם  חוזרים 

שאינם  עתה  לנו  ידוע  כאשר  הפחות  שלכל  תיקנו,  לפיכך 
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דנעשים  ה',  לעדת  אותם  לקבל  אין  שמים  לשם  באים 

מכשול ותקלה לשאר ישראל.

טעם נוסף בהלכה זו

בספרו עוד  החיד"א  עפ"ד  זו,  הלכה  בבאור  לומר  נראה 

נקטו  מה  מפני  שהקשה,  ע"ב(  מז  )יבמות  עינים  פתח 

יותר היה ראוי  חז"ל בלשונם בכל מקום "גר שנתגייר" הא 

לומר "גוי שנתגייר".

לפרש זאת על פי האמור בכתבים, שנשמות הגרים וכתב 

כולם היו במעמד הר סיני, ומבואר, שנשמות הגרים 

לקהל  בואם  בעת  להם  המתחדשות  חדשות  נשמות  אינן 

ישראל, אלא גרים אלו מתחילת ברייתם יש בהם מנשמות 

.
ז
ישראל אלא שנדחו לבין האומות

אם כעין  מאמר  מאמרות  )עשרה  מפאנו  הרמ"ע  גם  כתב  זה 

נשמות המינים  הם  הגרים  שנשמות  ח(,  סי'  ח"ג  חי  כל 

ותיקון  ישראל  מגאולת  וכחלק  האומות,  בין  שנתערבו 

ושבות  ומזדככות  נצרפות  נשמותיהם  שיהיו  הוא  העולם 

. וזהו שאמרו חז"ל )יבמות סג ע"ב(: "אין בן דוד בא 
ח

למקורם

עד שיכלו כל נשמות שבגוף". והיינו, שחלק מהליך הגאולה 

הוא שיהיו נשמות הגרים מתקבצות ובאות מכל קצוי תבל 

)פסחים פז ע"ב(:  ז"ל  ובאות לקהל ה'. וכמאמרם  ומתדבקות 

"אמר רבי אלעזר: לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל 

שנאמר  גרים,  עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין 

)הושע ב( וזרעתיה לי בארץ".

דבריהם כתב בס' גליוני הש"ס למהר"י ענגיל )פסחים כעין 

לו  היה  השכינה  בצל  להסתופף  הבא  גר  דכל  ע"ב(,  ז 

בגיותו חלק בנשמות ישראל, ואותו ניצוץ קדוש שבנשמתו 

ולהסתפח  ולבוא  ומולדתו  עמו  את  לעזוב  לו  שגרם  הוא 

בחצרות בית ה'.

מצרים וכן  דגאולת  יד(,  ט  )במדבר  הק'  החיים  באור  כתב 

כל  שורש  שהיא  עולמים  גאולת  בבחינת  היתה 

גם לנפשות  גאולה  וממילא היה בה בחינת  כולן,  הגאולות 

לפי  נמצא  עיי"ש.  הוא",  אחד  הקדושה  "דשורש  הגרים, 

דבריו שגם הגרים יש להם חלק ביציאת מצרים, אף שלא 

בתשובתו  הרמב"ם  בזה  מש"כ  )וראה  שם  אבותיהם  נשתעבדו 

לעובדיה הגר(.

נשמות נמצא  שיהיו  הוא,  הגרות  ומהות  תוכן  שעיקר 

ישראל  נשמות  מכלל  הן  שבשורשם  הגרים 

וזהו  השכינה,  כנפי  תחת  להסתופף  ובאים  מתקבצים 

בין האומות בכל  ישראל  יסורי הגלות שגלו  חלק מתכלית 

ארצות פזוריהם.

כך אמרו, שזה שנתעורר ליבו להיות דבק בשכינה, ומשום 

עדות נאמנה היא שאכן בשורשו שייך הוא לכלל 

נשמות ישראל ויש לקבלו ולא להשתהות בגיורו, אבל הבא 

לכללות  במהותו  שייך  אינו  וכדו',  ממון  מחמת  להתגייר 

נשמות ישראל, ומשום כך אף שנתרצה לקבל עליו מצוות 

בלב שלם, נאמרה הלכה לכתחילה שלא לקבלו.

יחד – האם  גם  אישות  ולשם  גרות  לשם  נתכוון 
מהווה כוונתו הנוספת חסרון בחלות הגרות

מצוות ומכל  עול  עליו  שקיבל  בגר  לדון,  יש  אכתי  מקום 

בדעת שלימה ונפש חפצה מחמת עצם הכרתו במי 

תחת  להסתופף  רצונו  שמלבד  אלא  עולם,  והיה  שאמר 

שרצה  וכגון  בגרותו,  נוספת  כוונה  לו  היתה  השכינה  כנפי 

לישא בת ישראל וכדו', האם גם בכה"ג מהווה הדבר חסרון 

בשלמות קבלתו את עול המצוות, או שמא כיון שסוף סוף 

ביאתו לקהל ישראל היה מחמת רצונו להיות דבק בשכינה 

די בזה, וא"צ שתהא כל כוונתו בלתי לה' לבדו.

בנישואין והדבר  נשואים  שהיו  זוג  בבני  הרבה  מצוי 

אזרחים, כאשר אחד מהם יהודי והשני גוי, ולאחר 

זמן נתעורר היהודי שביניהם לשוב לכור מחצבתו, ובן הזוג 

דבכהאי  שלם,  בלב  להתגייר  וחפץ  בדרכו  עמו  מצטרף 

גוונא ודאי הוא שלא רק רצונו לדבוק בשכינה הוא המנווט 

דרכו להכנס לקהל ישראל, ומעורב בזה רצונו לנהוג כרצון 

בן זוגו.

האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני

נראה להכריע בספק זה ע"פ דברי הגמ' בפסחים ולכאורה 

)ח ע"א(: "האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה 

וכוונת הדברים בזה היא, דמאחר  זה צדיק גמור",  בני הרי 

ואין דעתו לתלות את נתינת הסלע לצדקה בכך שיחיה בנו, 

רק  תנאי,  כל  בלא  גמורה  בדעת  היתה  הסלע  נתינת  אלא 

 ז. וראה בזה בס' פנים יפות )במדבר טו טו(, אהא דכתיב: "הקהל 

חוקה אחת יהיה לכם ולגר", דכוונת הכתוב לומר, דאחר שנתגייר הגר 

מתאחדת נשמתו יחוד גמור עם נשמות ישראל עד שנעשים אחד.

ח. וע"ע בס' עיר בנימין סי' כב.
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שיעמוד  לבנו  זו  זכות  שתעמוד  הוא  חפץ  זאת  עם  שיחד 

מחוליו, לפיכך, אף שהסיבה לכך שנתעורר ליתן את הסלע 

נחשבת  בנו  לרפואת  זכויות  להרבות  בכדי  היתה  לצדקה 

היא נתינה גמורה לשם שמים. וא"כ ה"ה כאן, אף שנתעורר 

כיון  מ"מ  ישראל,  בת  את  לישא  רצונו  מחמת  להתגייר 

בלב  וחפץ  התורה  באמיתת  שלמה  באמונה  הוא  שמאמין 

שלם לדבוק בתורה ובעבודה – אין כל חסרון בקבלתו.

מסחרם  בעת  פטורים  ומזוזות – האם  תפילין  תגרי 
מכל מצוות התורה

שדן כמו"כ  ותגריהם(  הם  ד"ה  לח  )סי'  הלכה  בבאור  יעויין 

דינו  האם  ומזוזות,  תפילין  המוכר  תגר  של  בדינו 

שעיקר  כיון  שמא  או  המצוה",  מן  הפטור  במצוה  כ"עוסק 

אין  מצוה,  לשם  ולא  ממון  הרווחת  לצורך  בזה  כוונתו 

במעשהו זה כדי לפוטרו באותה שעה מקיום שאר מצוות 

התורה.

וכתב לחלק בזה בשני אופנים:

כעוסק א.  נחשב  ודאי  בשווה,  הענינים  לשני  כוונתו  אם 

במצוה ופטור משאר מצוות, ורק אם כל כוונתו היא רק 

לצורך פרנסה אינו מקיים מצוה בעשייתו.

מה שאמרו שאם עוסק במכירת התפילין לצורך פרנסה ב. 

העיסוק  שעצם  משום  הוא  במצוה,  כעוסק  נחשב  אינו 

אלא  ואינו  ממש,  מצוה"  "מעשה  אינו  התפילין  במכירת 

שהיא  התפילין  בכתיבת  עוסק  אם  אבל  מצוה,  כהכשר 

דינו  פרנסה  לצורך  בזה  שכוונתו  אף  מצוה,  מעשה  גופא 

כעוסק במצוה ופטור מן המצוה.

האליה ויעויין  מדברי  אלו  לדבריו  ראיה  שהביא  שם 

בשופר  תקע  שאם  שנקט,  ח(,  ס"ק  תקפט  )סי'  רבה 

ידי  זו  בתקיעה  לצאת  גם  שנתכוון  אלא  להתלמד  כדי 

לצאת  רצונו  שהיה  דכיון  הוא,  בזה  וטעמו  חובתו – יצא. 

זו, אין חסרון בכך שיש לו מתקיעה זו  ידי חובתו בתקיעה 

גם תועלת אחרת – שמתלמד על ידה לתקוע וכדו'.

בכוונה וא"כ  בא  זה  שגר  כיון  גרות,  קבלת  לענין  כאן 

אמיתית לשם גרות נחשבת עשייתו כעשיה לשמה, 

אף שמעורבת בה כוונה אחרת נוספת.

חילוק בזה בין בין פעולת חלות לקיום מצוה

מדברי הגמ' בזבחים )יג ע"א( מוכח לכאורה להיפך, אמנם, 

שלא  ששחטן  והחטאת  "הפסח  שם:  דאיתא 

לשמן, קבל והלך וזרק שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, 

או שלא לשמן ולשמן – פסולים". והיינו, שאם היתה כוונה 

אחרת מעורבת בחלות ההקדש או השחיטה הקרבן פסול, 

צ"ע,  והדברים  קרבן.  לשם  גם  כוונתו  שהיתה  בזה  די  ולא 

שאם  דקיי"ל  להתלמד  כדי  מהתוקע  הדבר  שונה  במה 

כיון לצאת יד"ח בתקיעה זו יצא, ואין חסרון במה שהיתה 

כוונתו גם להתלמד בתקיעה.

חילוק בזה בין מחשבת לשמה הנצרכת בקדשים לדין 
מצוות צריכות כוונה

זו, הן  לג ע"א( כבר האריך בשאלה  )ר"ה  אמת, דבטורי אבן 

קרבן  עשיית  בשעת  הנצרכת  הכוונה  בין  לחלק,  וכתב 

לכוונה הנצרכת בשעת קיום מצוה.

הובאה וכך  ס(  סי'  )או"ח  בשו"ע  הדברים:  הצעת  היא 

יש  כוונה.  צריכות  מצוות  האם  הראשונים  מחלוקת 

בעצם  די  המצוה  קיום  שלצורך  שסברו  הראשונים  מן 

מצוה,  היא לשם  וא"צ שיכוון בעשייתו שנעשית  עשייתה 

ויש שסברו שמגדרי מעשה המצוה וקיומה הצריכה תורה 

הראשונים  הסכמת  ומ"מ  מצוה.  לשם  בעשייתה  שיכוון 

עצמו,  המצוה  ממעשה  חלק  אינה  הלב  שמחשבת  כולם 

שיכוון  הוא  המצוה  קיום  מתנאי  אחד  האם  שנחלקו  אלא 

בה לשם מצוה.

תנאי אבל  אינה  ה"לשמה"  מחשבת  הקרבנות,  במעשה 

בעלמא בקיום המצוה, אלא שע"י מחשבתו שמחשב 

כאשר  ולפיכך  קרבן",  "תורת  הבהמה  על  חל  קרבן  לשם 

שוחט קרבן לשם עולה, מחשבתו היא הפועלת תורת קרבן 

מחשבתו  שלמים,  לשם  עליה  חישב  ואם  בבהמה,  עולה 

נמצא  דיניו.  כל  על  שלמים  תורת  בקרבן  המחילה  היא  זו 

שמחשבתו היא היוצרת ופועלת את עצם מעשה הקרבן.

כמו לפיכך,  והיינו,  לשמו,  ושלא  לשמו  שעשאו  בקרבן 

ולשם  עולה  לשם  שעשאו  בסוגיא  שם  שנתבאר 

מהות  את  הפועלת  היא  שמחשבתו  כיון  כאחד,  שלמים 

עולה  מחשבת  שעירב  מחשבתו  שע"י  נמצא  הקרבן, 

ושלמים כאחד קלקל בעצם מהות הקרבן, שפעל בו חלות 

זו  סותרות  אלו  חלויות  ושתי  כאחד,  שלמים  וחלות  עולה 

בשופר  תקע  כאשר  אבל  פסול.  הקרבן  כך  ומשום  זו,  את 

כדי להתלמד וכיוון דעתו לצאת בזה ידי חובת המצוה, אין 

אינה  בלא"ה  מחשבתו  שהרי  המעשה,  בעצם  חסרון  כל 

הוא  בעלמא  תנאי  אלא  המעשה,  פעולת  לעצם  נצרכת 

בקיום המצוה, ומאחר שכיון ליבו לצאת בזה ידי חובתו די 

בזה לקיום התנאי.
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לשמה  כמחשבת  אינה  בגרות  המצוות  קבלת 
בקדשים, אלא גילוי רצון בעלמא

י"ל, דה"ה דיש להקל בזה גם לענין גרות, כאשר ומעתה 

אלא  שמים  לשם  הגרות  במעשה  כוונתו  היתה 

שהיה מעורב בזה גם הרצון לישא אשה ישראלית. שכן על 

מחמת  נבעה  ה'  לקהל  ולהצטרף  לבוא  שהתעוררותו  אף 

רצונו לישא אשה, מ"מ אין זה מחסר בחלות הגרות עצמה, 

מצוות  עול  עליו  שיקבל  הוא  הגרות  חלות  שמתנאי  אלא 

לקבל  ורצונו  בדעתו  הוא  ששלם  כיון  וממילא,  שלם,  בלב 

עליו עול מלכות שמים בלב שלם, נמצא שנתקיים התנאי, 

נתערב  להתגייר  שהביאתו  שבסיבה  בכך  חסרון  כל  ואין 

רצון שאינו לשם שמים.

לומר יתירה  הדעת  על  יעלה  לא  קרבן  לענין  גם  הרי  מזו, 

בסיבת  נוספת  מחשבה  מעורבת  היתה  שאם 

יהווה  בו,  להתכבד  בכדי  שהביאו  וכגון  הקרבן,  הקדשת 

שלא  שמחשבת  דמצינו  מה  דכל  בהקדשתו,  פסול  הדבר 

עצם  כאשר  רק  הוא  הקרבן  של  בכשרותו  מעכבת  לשמה 

כאשר  ולא  צרכה,  כל  מבוררת  אינה  בו  שפעל  החלות 

לגמרי  היו  לא  הקרבן  את  להקדיש  אותו  שהניעו  המניעים 

לשם שמים, וא"כ כ"ש שלגבי גרות לא יהווה הדבר חסרון.

צ"ע בזה מסוגית הגמ' ביבמות גבי יבום לשם נוי וכדו'

)לט ע"ב( שנינו: "תניא, אבא שאול אומר: הכונס ביבמות 

ולשום  אישות,  ולשום  נוי,  לשם  יבמתו  את 

להיות  בעיני  אני  וקרוב  בערוה,  פוגע  אחר – כאילו  דבר 

יבא  יבמה  ה(:  כה  )דברים  אומרים:  וחכמים  ממזר.  הולד 

עליה – מכל מקום". ע"כ.

כוונתו ובפשטות,  שאין  ביבם  אמורים  שאול  אבא  דברי 

רק  היא  בביאתו  כוונתו  וכל  כלל לשם מצוה, 

ואין  שהואיל  שאול  אבא  אמר  דבזה  אישות,  או  נוי  לשם 

אם  אבל  בערוה,  פוגע  כאילו  הוא  הרי  מצוה  לשם  כוונתו 

היתה כונתו לשם מצוה, אף שחפץ בה גם לשם אישות או 

נוי אין הדבר מחסר בקיום המצוה.

שדברי אבל  לומר  דדוחק  כתב,  שם  יוסף  פורת  בהגהות 

אינו מכוון כלל לשם  אבא שאול אמורים רק כאשר 

מצוה, שהרי מצות יבום טעונה ברכה וודאי היתה מחשבתו 

אחרת  כוונה  עמה  מעורבת  שהיתה  אלא  מצוה,  לשם  גם 

שחפץ בה לשם אישות, וגם במקרה זה אסרה אבא שאול.

חסרון ולפי  יש  הקרבנות  במעשה  רק  שלא  נמצא,  דבריו 

בכך שמערב מחשבה זרה עם מחשבת הקרבן, אלא 

בכל מצוה ומצוה אם היתה לו כוונה אחרת בקיום המצוה 

כדברינו  ודלא  לשמה,  עשייה  בדין  חסרון  הדבר  מהווה 

לעיל.

מהא וא"כ  הדבר  שונה  במה  לדוכתא,  קושיא  הדרא 

יצא  ליבו  כיון  שאם  דקיי"ל  להתלמד  כדי  דהתוקע 

וכמו שנתבאר לעיל.

)ואין לומר, שמעיקר הדין אין בכך חסרון, וחומרא בעלמא 

כתב  דלהדיא  יבום,  מצות  לענין  חכמים  שהחמירו  היא 

אבא  שלדעת  ג  ס"ק  קעד  סי'  באבהע"ז  שמואל  הבית 

משמע  וכן  זה,  באופן  ליבמה  הוא  דאורייתא  איסור  שאול 

מפשטות לשונו של אבא שאול(.

עיקר וטפל במעשה האדם

יעויי"ש בדברי הפורת יוסף, שכתב לתלות שאלה זו מיהו 

מחשבת"  "מלאכת  דין  בגדרי  הראשונים  במחלוקת 

באיסורי שבת.

בשבת, דידוע  צידה  איסור  גבי  הראשונים  שנחלקו  מה 

שמירת  לצורך  ביתו  דלת  לסגור  שמכוון  בגוונא 

שנכנס  הצבי  יהיה  זה  מעשהו  שע"י  שכוונתו  אלא  הבית, 

לצורך  נעשה  המעשה  שעיקר  כיון  האם  ניצוד.  לתוכו 

שמא,  או  מאליו,  שניצוד  כמי  הצבי  נחשב  הבית  שמירת 

אחר שהיתה דעתו גם לשמירת הצבי הוי צידה דאורייתא.

מדפי שיטת  ע"א  לח  שם  בר"ן  הו"ד  ע"א,  קז  )שבת  הרשב"א 

מתכוון  שאינו  כדבר  חשיב  גוונא  דבכהאי  הרי"ף(, 

דכיון  וכתב,  עליו,  חולק  שם  הר"ן  זאת  לעומת  ומותר. 

צידה  זו  הרי  ניצוד  יהיה  שהצבי  להדיא  כונתו  שהיתה 

וכגון  נפש,  פיקוח  במקום  אלא  זאת  להתיר  ואין  גמורה, 

עמו,  דג  שיעלה  ונתכוון  והעלהו  בנהר  טובע  תינוק  שראה 

דבזה התירו חכמים אף שכוונתו גם לצידת הדג, כדי שלא 

ימנע מהצלת נפשות.

היתה יתירה  לא  כוונתו  כל  אם  שגם  הר"ן,  שם  כתב  מזו 

כלל  צורך  לו  היה  ולא  הבית  שמירת  לשם  אלא 

רישא,  פסיק  דחשיב  משום  אסור  בזה  גם  הצבי,  בצידת 

עיי"ש.

כל נמצאנו  כאשר  רק  שלא  הרשב"א,  מדברי  למדים 

שמירת  לצורך  רק  היא  הדלת  בסגירת  כוונתו 

הבית והצבי ניצוד מאליו הדבר מותר, דבזה פשוט היה לו 

לרשב"א שסגירת הדלת אינה מוגדרת כמעשה צידה אלא 

כשמירת הבית בעלמא, אלא יתירה מזו חידש, שגם כאשר 

סימן ב
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עיקר כוונתו במעשה הוא לצורך דבר היתר, אלא שמערב 

הבית  לשמירת  כוונתו  שעיקר  כיון  אחרת,  מחשבה  בזה 

שיהיה  שרצונו  אף  לצידה,  נחשבת  אינה  הדלת  סגירת 

.
ט

הצבי ניצוד על ידי כך

ראיה לזה מדברי הרמ"א גבי אמירה לעכו"ם בשבת

רנג דוגמא  סי'  )או"ח  הרמ"א  בדברי  מצינו  לדבר  נוספת 

יהודים  שהאינם  העולם  דנוהגים  שכתב,  ה(,  סעי' 

בהם  שמטמינים  התנורים  מן  הקדרות  את  מוציאים 

והשפחה  עליו,  או  החורף  בית  תנור  אותם אצל  ומושיבים 

מבעירה את התנור ההוא, ועי"ז הקדרות חוזרות ונרתחות.

הדבר פי' שם בדרכי משה )וביתר ביאור במג"א והט"ז ובטעם 

שם(, דכיון שעיקר כוונת השפחה בהבערת התנור 

הבית,  חימום  לצורך  אלא  הקדרות,  חימום  לצורך  אינה 

והוסיף,  חימום הקדרות נחשב כדבר שאין מתכוון ומותר. 

בהדלקת  הקדרות  שיתחממו  הוא  רישא  שפסיק  דאף 

לאסור  חכמים  החמירו  דלא  לאסור,  כדי  בכך  אין  התנור, 

אמירה לעכו"ם בשבת בדבר שאין מתכוון אף אי הוי פסיק 

רישא. )חימום הבית מותר ע"י עכו"ם כיון שהכל חולים אצל צינה(.

לומר ובט"ז  אפשר  היאך  דבריו,  על  לתמוה  האריך  שם 

מתכוון,  שאין  כדבר  נחשב  הקדרות  שחימום 

שהיו  ממקום  הקדרות  את  השפחה  העבירה  להדיא  הרי 

הבערתו,  ע"י  שיתחממו  כדי  התנור  ע"ג  והניחתם  טמונות 

ונמצא שנעשה הדבר בכוונה תחילה.

העבירה ועל  שהשפחה  שאף  הרמ"א,  בשיטת  צ"ל  כרחך 

חסרון,  מהווה  הדבר  אין  לחממן  כדי  הקדרות  את 

אלא  לזה,  היה  לא  התנור  בהבערת  כוונתה  שעיקר  דכיון 

אינו  התנור  הבערת  מעשה  ממילא  הבית,  חימום  לצורך 

מוגדר כמעשה של בישול ולא הוי אלא פסיק רישא בלבד.

באור עפ"ז בשיטת אבא שאול כשיבמה לשם נוי

דברים אלו יש לפרש שיטתו של אבא שאול דלעיל, וע"פ 

יבמה לשם אישות קרוב הדבר  כי מה שאמר שאם 

וכוונתו  רצונו  עיקר  כאשר  היינו  ערוה,  איסור  לידי  לבוא 

בזה לשם אישות, ולולי זה היה נמנע מליבמה והיה פוטרה 

היבום  כוונתו לשם אישות, מעשה  דכיון שעיקר  בחליצה, 

עיקר  היתה  אם  אבל  אישות.  לשם  כנישואין  מוגדר  כולו 

לשם  בה  חפץ  גם  זאת  שמלבד  אלא  יבום  לשם  כוונתו 

הדבר  אין  שאול  לאבא  אף  ממון,  או  נוי  מחמת  אישות 

מהווה חסרון.

בגרותו נמצא  הגר  כוונת  עיקר  שאם  דידן,  בנידון  לפי"ז 

בהחלטה  עליו  שקיבל  אף  ממון,  או  אישות  לשם 

גרות  זו  דאין  בזה  לחוש  יש  ומצוות  תורה  לקיים  גמורה 

לשם שמים.

לידי הכרה אמיתית באמיתות התורה אבל  זה  גר  אם בא 

זאת  שמלבד  אף  ובעבודתה,  בה  לדבוק  וחפץ 

מעורבת במעשיו מחשבה לשם אישות אין בזה כל פסול.

ראיה לזה מדין מילה בצרעת

"בשר" בסוגית  מר:  "אמר  איתא:  ע"א(  )קלג  בשבת  הגמ' 

על  ג( – אף  יב  ויקרא  ערלתו,  בשר  ימול  השמיני  )וביום 

פי שיש שם בהרת ימול, דברי רבי יאשיה". ומקשינן: "הא 

מתכוין  שאין  ודבר  הוא,  מתכוין  שאין  דבר  קרא,  לי  למה 

מותר, אמר אביי: לא נצרכא אלא לרבי יהודה, דאמר: דבר 

שאין מתכוין אסור".

מאי ומקשינן:  "בשר"  האי  שמעון,  דרבי  אליבא  "ואביי 

לקוץ  באומר:  עמרם:  רב  אמר  ליה,  עביד 

למימר,  איכא  מאי  קטן  גדול,  מתכוין. – תינח  הוא  בהרתו 

אמר רב משרשיא: באומר אבי הבן לקוץ בהרת דבנו הוא 

קא מתכוין". ע"כ.

שאינו והיינו,  כל  שמעון,  דרבי  אליבא  אביי  דלשיטת 

מכוון במעשה המילה לקוץ את בהרתו א"צ דרשה 

מיוחדת להתירו למול במקום הבהרת – דדבר שאין מתכוון 

ואף  וע"כ איירי כשכוונתו להדיא לקוץ את בהרתו,  מותר, 

היא  זה  במעשה  כונתו  שעיקר  כיון  מותר  הדבר  כן  פי  על 

הנ"ל  ליסוד  נוסף  מקור  זהו  ולכאורה  מילה.  מצות  לשם 

.
י
דבתר עיקר מחשבתו אזלינן

כן  כהרשב"א,  דלא  דפסקינן  נראה  שבת  גבי  בזה  הלכה  ט. לענין 

מבואר בדברי הטור )סי' שטז( בשם בעל התרומה גבי סגירת תיבה 

שיש בה זבובים דחשיב כפסיק רישא, וכ"כ המרדכי סופ"ג דשבת, 

וראה עוד בישועות יעקב )סי' שטז ס"ק ה( שתמה מפני מה השמיט 

הרמ"א את שיטת הרשב"א. 

די  שלא  נקבל  אם  גם  שכן  דידן,  לנידון  מכאן  להוכיח  אין  ומ"מ 

בעיקר כוונתו כדי לבטל את הטפל ולומר שאין כאן מעשה צידה, 

הטפילה  בכוונתו  כח  שאין  הכל,  על  מוסכם  יהא  מיהא  הא  מ"מ 

לבטל את כוונתו העיקרית.

י. אמנם, יעויין בשו"ת שואל ומשיב )ח"ב סי' סא ותליתאה ח"ב 

סימן ב
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סוגית הגמ' בבא מציעא ל ע"א

)ל ראיה  מציעא  בבבא  הגמ'  מסוגית  זו,  לסברא  נוספת 

תא  מהו,  ולצורכה  לצורכו  להו:  "איבעיא  ע"א(: 

שתינק  בשביל  ודשה – כשירה,  לרבקה  הכניסה  שמע: 

וקתני  הוא,  ולצורכה  והא הכא, דלצורכו  ותדוש – פסולה. 

עבד  לא  אשר  כא(  )דברים  קרא  דאמר  התם  שאני  פסולה, 

תורה  שגילתה  דלולי  בגמ',  ומבואר  מקום".  בה – מכל 

הבהמה  לצורך  כוונתו  שעיקר  כיון  אסור  שהדבר  בפירוש 

הדבר מותר. )וראה בנתה"מ סי' צז ס"ק א שלמד מכאן גבי עיסקא 

פלגא מילוה פלגא פקדון שרשאי הוא לתפוס חפץ כנגד העיסקא כולה 

כל  בדבר  ואין  דפקדון,  הפלגא  כנגד  רק  זה  שיהא  לדקדק  צריך  ואינו 

להלכה  אמנם  יחד(.  גם  והמותר  האסור  לדבר  שכוונתו  כיון  איסור 

ולצרכה  דלצורכו  יח(  סעי'  רסז  סי'  חו"מ  שו"ע  )ראה  נקטינן 

אסור, וע"ע באמרי בינה )דיני שבת סי' יז( שהאריך בזה.

מקור נוסף לסברא זו

חסרון בשו"ת  שאין  להוכיח  כתב  ס"ג(  )ח"ב  השדה  פרי 

כוונה  הגרות  במעשה  כוונתו  עם  שמעורבת  בכך 

שהרי  תורה,  מתן  בעת  הגרות  דין  של  ממקורו  נוספת, 

נוספת  תועלת  להם  היה  בברית  להכנס  ישראל  כשבאו 

ממצרים  יצאו  זו  קבלתם  המצוות – שבזכות  בקבלת 

לחירות עולם, ואעפ"כ לא מחסר הדבר בחלות הגרות.

שנשכרו מיהו  דמצינו  אף  דהא  זו,  בראיה  לפקפק  יש 

עולם  לחירות  יצאו  ידה  שעל  התורה  את  מקבלתם 

מ"מ  ממצרים,  ביציאתם  עמהם  שנעשו  הניסים  לכל  וזכו 

תורה,  עול  עליהם  קיבלו  אלו  ניסים  שמחמת  מצינו  לא 

ואפשר שקבלתם היתה כולה כליל בלתי לה' לבדו, וממילא 

אין מכאן כל ראיה לנידון דידן שאחד ממניעי הגר להתגייר 

היו לשם אישות או ממון.

סי' קסט( שהקשה, דמסוגיא זו נראה דלא כהרשב"א דלעיל, שאם 

כדברי הרשב"א מפני הוצרכו לדרשה מיוחדת להתיר מילה במקום 

בהרת, תיפוק ליה שעיקר כוונתו למילה.

וכתב שם לפרש, דדברי הרשב"א אמורים רק בצידת צבי, שמעשה 

כוונה  לו  שהיתה  כיון  וממילא  הדבר,  בגוף  נעשה  אינה  האיסור 

אחרת בסגירת הדלת סבר הרשב"א שסברא פשוטה היא שאין בכך 

הבהרת  בגוף  נעשה  שהמעשה  בהרת  בקציצת  משא"כ  איסור.  כל 

וקוצץ הוא אותה להדיא, אף שעיקר כוונתו בזה לשם מצות מילה, 

לאו  אי  לאסור  יש  הרשב"א  לדעת  גם  זה  כעין  רישא  פסיק  מ"מ 

דגילתה לן תורה שהדבר מותר. שאל"כ בכל פסיק רישא נאמר כך, 

דוקא  ולא  במעשיו  כוונה  שהיא  איזו  לו  שיש  איירי  לעולם  שהרי 

בעושה מעשה קוף בעלמא ואעפ"כ אסרו זאת משום פסיק רישא.

סימן ב
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סימן ג

דין ספק בא לשם שמים

כשיודעים  דוקא  הוא  ממון,  או  אישות  לשם  שבא  גר  מקבלים  אנו  אין  שלכתחילה  מה  האם  לדון,  יש 

אנו בבירור שכונתו לכך, אבל במקום ספק רשאים אנו להניח שפיו וליבו שוים ומן הסתם מקבל עליו 

לנו שכוונתו לשם שמים אסור לקבלו,  נתברר  עול מלכות שמים בשלימות, או שמא להיפך, כל שלא 

עד שתתברר לנו אמיתות ושלימות כוונתו, וממילא אם ספק יש בדבר מנועים בית הדין מלקבלו.

יא. ראה להלן דלא ברירא כ"כ דהלכה זו אינה אלא מדרבנן.

יב. ראה בשער המלך )הל' מקוואות( שהביא ראיה לדעת המחמירים 
בזה, מסוגית הגמ' בפסחים )ד ע"א(, גבי המשכיר בית לחבירו בי"ד 

דמספקינן לה בגמ' האם חזקתו בדוק או לא. דלכאורה קשיא, מפני 

מה הצריכו שיהיה חזקתו בדוק, הרי בדיקת חמץ מדרבנן היא וגם 

ועל  לקולא.  דרבנן  בזה – דספקא  יש להקל  הוא  אם ספק השקול 

כרחך, דכיון שהבית היה מוחזק בחמץ כל ימות השנה אין להקל בזה 

במקום ספק, דכל דאיתחזק איסורא לא אמרינן ביה ספקא דרבנן 

לקולא, וע"כ צ"ל דכבר הוחזק בדוק ובטלה חזקתו הראשונה. 

)יש שכתבו לפקפק בראיה זו, דאפשר דכיון שכל עיקר מצות בדיקת 

דרבנן,  דיני  יותר משאר  בספיקה  החמירו  הספק,  על  נתקנה  חמץ 

וראה מש"כ בזה המגיד משנה בהל' חמץ ומצה פ"ב הל' י(.

ע"ב(  )סא  לנדה  בחידושיו  הר"ן  בדברי  כבר  מצינו  האלו  כדברים 

דאיתא שם: "אמר ר"א משמיה דמר זוטרא: האי מאן דרמי חוטא 

נתיק – שפיר  לא  אי  נתיק  אי  ידע  ולא  ונתקיה,  דעמריה  בגלימא 

ונוז,  טווי  שוע  שיהיה  כתיב – עד  שעטנז  מדאורייתא  מ"ט,  דמי. 

משום  בזה  הטעם  דאין  הר"ן  שם  וכתב  ביה".  דגזרו  הוא  ורבנן 

היה,  כך  שאכן  לדבר  דרגלים  אלא  לחודא,  דאורייתא  ספקא  דהוי 

דדרך החוט להמשך כולו יחד. אבל בלא זה אין להקל מספק כיון 

ובבינת  ד  ס"ק  קמח  כלל  אדם  בנשמת  )וראה  איסורא.  דאיתחזק 

אדם שער הקבוע סי' נ שעמד על יסוד זה שבדברי הר"ן(.

שגם  האחרונים  למדו  שם  לסוגיא  בבאורו  הרשב"א  מדברי  אמנם 

במקום דאיתחזק איסורא אזלינן לקולא, וראה בזה עוד בדברי הטור 

ביו"ד סי' שב ובב"ח שם, ובשו"ת דברי מלכיאל )ח"ה סי' עא(.

בהכשר  לעסוק  שהתחיל  דכל  כתב,  דבכורות(  )פ"ד  למלך  במשנה 

בספקו  אזלינן  ולכו"ע  מאליה  בטלה  דמעיקרא  חזקתו  הדבר 

לקולא.

עוד יש לעיין בזה, ע"פ סוגית הגמ' בביצה )ג ע"ב( גבי ביצה שנולדה 

ביו"ט, דאמרינן שם דספיקה אסורה משום דהוי דבר שיש לו מתירין, 

ובדבר שיש לו מתירין לא אמרינן ספקא דרבנן לקולא. ובמרדכי שם 

ריש פ"ג הקשה, מ"ש ספק זה מספק תחומין )וכגון שיש לגוי זה שני 

בתים האחד תוך התחום והשני מחוצה לו(, דאזלינן ביה לקולא גם 

דאיתחזק  ביו"ט  ביצה שנולדה  ותי' דשאני  לו מתירין,  בדבר שיש 

איסורא. 

לכך  הסיבה  איסורא  דאיתחזק  דאף  מדבריו,  לכאורה  ומשמע 

שמחמירים בדינה של ביצה זו הוא משום דהוי דבר שיש לו מתירין, 

אבל בלא זה היינו מקילים בדינה משום דספיקא דרבנן לקולא, אף 

דאיתחזק איסורא. 

ובדוחק י"ל דחזקה זו שאני, דהוי חזקה העשויה להשתנות. )וראה 

חוו"ד סי' קי ס"ק כ(.

גבי  שדן  ע"ב(,  )כד  בביצה  יונה  רבינו  מדברי  בזה  להעיר  יש  עוד 

נכרי שהביא דורון לישראל, דקיי"ל שאם יש במינו במחובר לקרקע 

מהא  שנא  מאי  וקשיא  שיעשו.  בכדי  שבת  למוצאי  ליה  ממתינינן 

המת,  להספד  חלילין  שהביא  נכרי  גבי  ע"ב(,  )קנא  בשבת  דמצינו 

שם אמרו שאם הביאם ממקום קרוב אין לחוש שמא מחוץ לתחום 

הביאם, ומדוע לא אמרינן כן גם כאן, שאף שיש במינו במחובר כיון 

שיש ממין זה גם תלוש תלינן לקולא שמסתמא מן התלוש הביאם. 

ותי' דדרך בני אדם ללקוט פירות אלו ביומן.

האם  שמים  לשם  בא  ספק 
מקבלים אותו לעדת ישראל

פנים, בשו"ת  מכמה  זו  בשאלה  דן  כו(  סי'  )ח"ג  אחיעזר 

מקבלין  שאין  זו  שהלכה  דכיון  י"ל  גיסא  דמחד 

ספקא  הוי  היא,  מדרבנן  שמים  לשם  שלא  שבאו  גרים 

בספק  להחמיר  יש  טעמים  כמה  מאידך,   ,
יא

ולקולא דרבנן 

זה אף דהוי ספקא דרבנן:

איסורא א.  דאיתחזק  דבמקום  הפוסקים  מן  רבים  שיטת 

כאן  וממילא   ,
יב

דרבנן באיסור  אפי'  להקל  אין 

שמוחזק לן גר זה כנכרי מקדמת דנא, יש להחמיר ולבטל 

להכריע  שאין  שכתבו  יש  דדינא  שבספקא  דאף  גרותו. 

נובע  שהספק  כאן  מ"מ  קמייתא,  חזקה  ע"פ  הספק  את 

טעם  כל  אין  דדינא,  ספקא  ואינו  ידיעה  חסרון  מחמת 

לבטל חזקתו הראשונה.

סימן ג
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דמאי ב.  דאפשר  לחומרא,  בזה  העלה  נוספת  סברא 

, אבל 
יג

דאמרינן ספיקא דרבנן לקולא הוא דוקא בדיעבד

לכתחילה אין לסמוך ולעשות מעשה לקבל גר שמסופק לן 

.
יד

האם כוונתו לשם שמים

טעם נוסף יש להחמיר בזה, ע"פ מה שכתב במשנה למלך ג. 

ויש  איסור  ודאי  שהיה  דבמקום  א(,  הל'  פ"ד  בכורות  )הל' 

ספק שמא נעשה מעשה המתירו, כיון שהאיסור מצד עצמו 

המפקיעו,  מעשה  שנעשה  נתברר  ולא  הוא,  תמידי  איסור 

.
טו

אין להקל בזה מספק – דאין ספק מוציא מידי ודאי

שיטות הראשונים בזה

מפשטות דברי הרמב"ם )הל' אסורי ביאה פי"ג הל' טו טז( והנה 

נראה, שכל שיש לחוש שמא אין כונתו לשם שמים 

"לפיכך לא  כונתו להדיא, שכתב:  אין לקבלו עד שתתברר 

קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה, בימי דוד שמא מן 

והטובה  המלכות  בשביל  שמא  שלמה  ובימי  חזרו,  הפחד 

העכו"ם  מן  החוזר  שכל  חזרו,  ישראל  בה  שהיו  והגדולה 

היו  ואעפ"כ  הצדק,  מגירי  אינו  העולם  מהבלי  דבר  בשביל 

גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו 

ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכל 

מקום ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם".

שהכירו והרי  הנכרים  מן  היו  ודאי  ושלמה  דוד  בימי 

עליהם  לקבל  חשקם  והיה  ישראל  תורת  באמיתות 

לא  ואפ"ה  שלימה,  ודעת  אמיתית  בכוונה  ומצוות  תורה 

להתגייר  באו  שמא  החשש  מחמת  ישראל,  לקהל  קיבלום 

מפני כבוד המלכות ומוראה, ומוכח שאף במקום ספק אין 

מקבלים אותם.

שנתגיירו יתירה  אחר  שגם  וכתב,  הרמב"ם  החמיר  מזו 

שלא  הדיוטות  של  דין  בית  בפני  הימים  באותם 

שראו  עד  קיבלום  ולא  חכמים,  להם  חששו  בי"ד  ברשות 

שבזמן  דכיון  ולומר,  לחלק  יש  )אכן,  באחריתם.  עלה  מה 

דוד ושלמה היו רוב הגרים באים שלא לשם שמים לא היה 

הספק שקול, ומשום כך החמירו, אבל בעלמא אפשר שיש 

להקל בזה דספקא דרבנן לקולא וכמש"נ(.

אלו משמע גם מדברי הרשב"א והריטב"א בסוגין כדבריו 

נחמיה  רבי  שיטת  בבאור  שכתבו  ע"ב(,  כד  )יבמות 

ספק  שכאשר  גר,  אינו  אישות  לשם  נתגייר  שאם  דסבר 

הוא לבי"ד האם נתגייר לשם שמים או לא יש להעמידו על 

חזקתו הראשונה שהיה נכרי, ודינו כנכרי לכל דבר.

שנסתפק ומבואר  בגר  דנה  כולה  שהסוגיא  מדבריהם, 

הוא שנחלקו  ובזה  כוונתו לשם שמים,  האם  לנו 

מצוה  רק  היא  לדחותו  החובה  האם  נחמיה  ורבי  חכמים 

שמא  או  גר,  הוי  וקיבלוהו  עברו  ואם  בי"ד  על  המוטלת 

קיי"ל  דלהלכה  אף  וא"כ  בדיעבד.  אפי'  גרותו  מהני  לא 

לבי"ד  ספק  יש  כאשר  שגם  נמצא  מ"מ  גר,  הוי  דבדיעבד 

בדבר אמיתת כוונתו מוטל עליהם לדחותו לכתחילה.

החולץ אמנם  )פרק  המרדכי  בשם  כתב  רסח(  )סו"ס  הב"י 

לנו  וידוע  להתגייר  שבא  דמי  לי  "נראה  קי(:  סי' 

ומשמע  לקבלם".  עושים – אין  הם  דבר  תועלת  שבשביל 

תועלת  מחמת  להתגייר  שבא  ידוע  כאשר  שרק  מדבריו 

ידוע  הדבר  אין  אם  אבל  לקבלו,  בי"ד  אסורים  מסוימת 

.
טז

בברור – מקבלים אותו

דברי הן  מסוף  שכן  פלא,  בזה  יוסף  הבית  דדברי  אמת, 

שכתב  להיפך,  לכאורה  לדקדק  יש  שם  המרדכי 

וקשה, מפני מה הוצרך לתירוץ זה ולא אמר דאזלינן בתר חזקתם 

הראשונה שמחוברים היו, ובמקום חזקה לא אמרינן ספיקא דרבנן 

לחלק,  יש  ושמא  לקולא.  אזלינן  חזקה  במקום  דאף  וע"כ  לקולא, 

דחזקה זו חשיבא כחזקה העשויה להשתנות, וצ"ע בזה.   

רק  נאמר  לקולא  דרבנן  ספקא  דין  האם  זו  חקירה  יג. ובעצם 
)סי'  בט"ז  ראה  לכתחילה,  גם  שמא  או  ועשה,  בדיעבד – כשעבר 

או"ח עא ס"ק ג( שהחמיר בזה, וכדבריו נראה גם במשנה למלך בהל' 

בכורות )פ"ד הל' א ד"ה הנני חוזר(, ובשו"ת מהרי"ט )סי' ב(. 

כתב  העומר  ספירת  גבי  ב(  )סעי'  תפט  סי'  או"ח  בשו"ע  אמנם, 

דהמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים משום דבין השמשות 

הוא ספק יום ספק לילה, ומשמע שמעיקר הדין הדבר מותר משום 

ויעויין  הט"ז,  כדברי  שלא  לכאורה  ומוכח  לקולא,  דרבנן  דספקא 

שם,  השו"ע  דברי  על  זה  מטעם  לחלוק  שהאריך  הגר"א  בהג'  שם 

וצ"ע בדבר.

יד. אלא דכתב דעל הדיין מוטל להתבונן בכל מקרה ומקרה לגופו, 
המעכבת  כוונה  זו  אין  אישות  לשם  כשכוונתה  גם  לעיתים  שכן 

בגרות, שכן אם יאות לשאתה גם בנכריותה רק שלרווחא דמילתא 

דמסתמא מחמת  בזה,  להחמיר  אפשר שאין  מעדיף שתתגייר  היה 

והכל כראות  זה לא היתה מקבלת עליה כל טורח המצוות,  רצונו 

עיני הדיין.

ספקא  ספק  )כללי  ופרמ"ג  א(,  ס"ק  שצד  )סי'  מג"א  טו. וע"ע 
סו"ס כ(.

טז. בדוחק יש מקום לחלק ולומר, דבזמן דוד ושלמה שהיו ישראל 
במעמדם החמירו בזה יותר, שכן בעת שישראל פזורים בין האומות 

דווים סחופים ומטורפים ויסורים באים עליהם, רחוק הדבר לומר 

זו  בגרותו  שהרי  שמים,  לשם  שלא  לישראל  להצטרף  גר  שיבוא 

נמצא שמקבל עליהם לישא עם ישראל בכל סבלותיהם, וע"כ סבר 

המרדכי להקל במקום ספק, אבל בעת שישראל במעמדם ודאי יש 

סימן ג
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שצריך  התורה  מן  להדיא  "אלמא  דברים:  של  בסיכומם 

לכאורה,  ומשמע  שמים".  לשם  יהיה  שסופו  בטוח  להיות 

שאם הדבר בספק אצל בי"ד אין להם לקבלו. ומ"מ מדברי 

לא  וכלל  דרישא,  כדיוקא  לעיקר  שנקט  נראה  יוסף  הבית 

אחרת  שנוסחא  )ואפשר  שם.  המרדכי  דברי  סוף  את  הזכיר 

יא.  ס"ק  רמו  סי'  או"ח  רבה  באליה  בזה  מש"כ  ראה  לפניו,  נזדמנה 

הב"י  לפני  שהיה  מרדכי  ההג'  דנוסח  שציינו  האחרונים  מן  יש  כמו"כ 

המצויה  הנוסחא  מן  שינויים  בו  ויש  שיט,  שנת  ראשון  מדפוס  היה 

לפנינו(.

שאין כמו  זו  שהלכה  לאחיעזר  ליה  דפשיטא  מאי  כן, 

היא,  מדרבנן  שמים  לשם  שלא  הבא  גר  מקבלים 

נראה מן המרדכי להדיא לא כך, דשפתיו ברור מללו שדין 

לכך  כוונתו  היתה  דבריו  דבסוף  י"ל,  ובדוחק  הוא.  תורה 

שיש לבי"ד לברר שקיבל עליו מצוות בלב שלם, ולא רק מן 

השפה ולחוץ, והלכה זו לכו"ע מדין תורה היא, ובזה יבוארו 

בפשיטות  ונקט  אלו  דבריו  הזכיר  שלא  יוסף  הבית  דברי 

שלדעת המרדכי הלכה זו אינה מעכבת בחלות הגרות.

זו אכן,  שהלכה  אלו  המרדכי  דברי  ע"פ  שלמדו  יש 

וראה  )סי' קמא(.  יד הלוי  מדאורייתא היא, עיין שו"ת 

יהודה  ובשו"ת  ק(,  סי'  )יו"ד  יצחק  בית  בשו"ת  בזה  מש"כ 

.
יז

יעלה למהר"י אסאד )יו"ד סו"ס כח(

כמה ראיות לשיטת המרדכי ע"פ הבנת הבית יוסף

תמנע" א.  לוטן  "אחות  איתא:  ע"ב(  )צט  בסנהדרין  בגמ' 

הואי,  מלכים  בת  תמנע  היא,  כב( – מאי  לו  )בראשית 

וכל  תמנע",  אלוף  לוטן  "אלוף  כט(:  לו  )בראשית  דכתיב 

באתה  לאיגיורי,  בעיא  היא.  תאגא  בלא  אלוף – מלכותא 

אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה, הלכה והיתה פילגש 

לאליפז בן עשיו. אמרה: מוטב תהא שפחה לאומה זו, ולא 

דצערינהו  עמלק,  מינה  נפק  אחרת.  לאומה  גבירה  תהא 

לישראל. מאי טעמא – דלא איבעי להו לרחקה. ע"כ.

שמדברים ובשו"ת  כתב,  פו(  )סי'  גוטמאכר  אליהו  רבי 

לפנינו  גר  בא  שכאשר  ללמוד,  עלינו  שומה  אלו 

וספק הוא לנו האם כוונתו לשם שמים, יש לחקור ולדרוש 

על  נתבעו  הק'  האבות  שהרי  שנרחיקו,  קודם  היטב  הדבר 

וע"כ  עמלק,  בביאת  כך  על  ונענשו  תמנע,  את  שדחו  כך 

גם כאשר לא עלה ביד בי"ד לברר הדבר לאמיתו עד תום, 

.
יח

עדיף טפי לקבלו ולא להרחיקו מחמת הספק

סברא נוספת כתב בזה שם, דכיון שגר הבא שלא לשם ב. 

המצווים  הם  שבי"ד  אלא  בדיעבד,  חלה  גרותו  שמים 

ספק  במקום  א"כ  ישראל,  לקהל  לקבלו  ושלא  לרחקו 

שמים  לשם  כוונתו  אכן  שאם  משום  ולקבלו.  להקל  יש 

נקבלו אף  יותר מאשר אם  רב  יהיה הנזק  בי"ד,  ע"י  וידחה 

שמים  לשם  שלא  בא  כאשר  שהרי  שלימה,  דעתו  שאין 

בדיעבד גרותו חלה, ואילו אם נדחה אותו שלא כדת נמצא 

שהפסדנוהו חיי נצח. )כדברים האלו כתב גם בשו"ת דברי מלכיאל 

.
יט

ח"ו סי' יט(

ביבמות ג.  התוס'  מדברי  זו,  כסברתו  להוכיח  כתב  עוד 

לו  ואמר  גר  לפניו  שבא  בהלל  במעשה  שדנו  ע"ב(,  )כד 

הרי  גיירו  היאך  וקשה  וגיירו,  גדול  כהן  שאהיה  ע"מ  גיירני 

אין כוונתו לשם שמים. וכתבו, שיודע היה בו הלל שסופו 

לבוא לשם שמים.

היאך ובפוסקים  התוס',  לדברי  פשר  למצוא  רבות  נלאו 

לשם  ויבוא  בו  שיחזור  להלל  לו  מובטח  היה 

וראה  רואות.  שעיניו  מה  אלא  לדיין  לו  אין  הלא  שמים, 

שנחון  הקודש  ברוח  הלל  זאת  שידע  שכתב,  שי  בתשורת 

יתירה  הקודש  לרוח  הלל  זכה  וכי  צ"ע,  אלו  ודברים  בה. 

מדוד ושלמה שלא קיבלו כלל גרים בימיהם מחמת החשש 

שמא אין דעתם שלימה.

נראה בבאור דברי התוס' שהיה הלל מכירו ואמד והיותר 

דעתו שיבוא לשם שמים ומן הסתם לא היה יכול 

משמע  כרחך  ועל  גמור,  בבירור  בזה  ובטוח  סמוך  להיות 

להחמיר יותר, דמי הוא זה שלא יחפוץ להיות בן לעם שבחר בו ה' 

ליתן לו נחלה בביתו ולהיותו שולט בכל העולם כולו.

יז. וע"ע מש"כ בזה עוד בשו"ת משנה שכיר )סי' נג(

בין  יש לחלק בזה  כ"כ, דשפיר  זו אינה מוכרחת  יח. אמנם ראיה 
קודם מתן תורה שלא היה הדבר כרוך בקבלת מצוות אלא בקבלת 

אמונת ישראל וקיום ז' מצוות בלבד, שחובה זו מוטלת על כל באי 

עולם וודאי היה עליהם לקרבה לכך. יתירה מזו יש לדקדק בלשון 

הגמ' שלא נענשו על שלא קירבוה אלא "דלא איבעי להו לרחקה", 

ומשמע שריחקוה.

בהג' היעב"ץ לסנהדרין שם כתב, שהסיבה לכך שלא קיבלוה משום 

שהיתה כוונתה לשם אישות, ובבאר שבע שם כתב שהיתה מפסולי 

נענשו,  מה  מפני  ותבלין  טעם  ליתן  צריך  ודאי  ולדבריהם  קהל, 

ומוכרח הוא שלא היה זה רק משום שלא גיירוה. 

יט. אכן סברא זו דחוקה קצת, שהרי קשים גרים לישראל כספחת, 
גרים שאין  ישראל  כולו להביא בעדת  ומהיכי תיתי להפסיד לכלל 

כוונתם רצויה בכדי לזכותם בחיי נצח.
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גדול  מקום  שיש  כל  אלא  בבירור,  הדבר  לידע  צריך  שאין 

דברי  מפשטות  )אמנם  בזה.  די  שמים  לשם  שדעתו  לומר 

שי  התשורת  כהבנת  בהלל  המעשה  את  שפי'  משמע  שם  המרדכי 

שהיה הדבר מוחלט אצל הלל שסופו לבוא לשם שמים(.

יוסף: ד.  רב  מתיב  איתא:  ע"א(  )עו  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

מלך  פרעה  בת  את  שלמה  "ויתחתן  ג(:  א  )מלכים 

דוד  בימי  לא  גרים  קבלו  לא  והא  גיירה.  מצרים" – גייורי 

מלכים".  לשולחן  אלא  טעמא  הוא  מידי  שלמה,  בימי  ולא 

שמא  לה  חששו  לא  מלכים  בת  שהיתה  דכיון  והיינו  ע"כ. 

מפני כבוד המלכות באה. וקשה, דסוף סוף כיון שנתגיירה 

בכדי להנשא לו והיתה מלכותו נכבדת על כל העולם כולו 

ועל(,  ד"ה  ע"ב  סד  במנחות  בתוס'  וראה  ע"ב  יא  במגילה  )כמבואר 

משמע  וע"כ  שמים.  לשם  כוונתה  שכל  בבירור  ידע  היאך 

ניכר  יהיה  שלא  בזה  והעיקר  בבירור  הדבר  לידע  שא"צ 

שכוונתו לשם דבר אחר.

מותרים  הדיוטות  של  שבי"ד  משנה  המגיד  שיטת 
לקבלם

היאך לעיל  שהקשה,  הרמב"ם  דברי  באריכות  הובאו 

נתבאר  שם  ע"ב(,  )מז  ביבמות  הגמ'  דברי  יתישבו 

גרים, עם  ק"נ אלף  ישראל  על  נתוספו  ושלמה  דוד  שבימי 

ושלמה  דוד  בימי  גרים  קיבלו  שלא  חז"ל  בדברי  האמור 

מחמת החשש שמא באו מפני כבוד המלכות ומוראה. ותי' 

הרמב"ם, שגרים אלו לא נתגיירו ע"י בי"ד סמוכין אלא ע"י 

בי"ד של הדיוטות.

בי"ד ובפשטות  שקיבלו  מה  שאכן  היא,  הרמב"ם  כוונת 

זה את אותם הגרים בימי דוד היה שלא כדת, 

בדרכי  הצורך  די  וזהירים  בקיאים  שאינם  דיינים  אלו  והיו 

ההוראה.

הרמב"ם אולם  דברי  את  לפרש  כתב  שם  משנה  המגיד 

שלא  שההלכה  היא  הרמב"ם  דכוונת  אחר,  באופן 

לבי"ד  רק  נאמרה  שמים  לשם  שלא  שנתגיירו  גרים  לקבל 

)ובלבד  לקבלם  מותרים  הדיוטות  של  בי"ד  אבל  סמוכין, 

שיקבלו עליהם עול מצוות באמת(.

הדבר כתב הגר"א גוטמאכר שם, דכיון שגר שבא ובטעם 

בדיעבד,  תקפה  גרותו  שמים  לשם  שלא  ונתגייר 

אין כל היתר לדחותו מלהתגייר דחיה גמורה, ומה שהותר 

הוא רק לבזותם, שעי"ז שישלחום להתגייר בפני הדיוטות 

ימנעו מלבוא, ומעצמם יפרשו.

המגיד ועפ"ז  על  חלקו  הפוסקים  מן  שרבים  דאף  כתב, 

משנה בזה, מ"מ יש לצרף שיטתו במקום ספק, ולא 

שאין  בזמנינו  ובפרט  כוונתו,  בכנות  ספק  שיש  גר  לדחות 

בי"ד סמוכין וכל בתי הדין הם בכלל בי"ד של הדיוטות.

יישוב הספקות הנזכרים בדברי האחיעזר הנ"ל

לעדת הנה  ולקבלו  זה  גר  של  בדינו  להקל  פנים  הראנו 

באחיעזר  שהרי  מעט,  בזה  נוקף  הלב  ומ"מ  ישראל. 

להם  מצאנו  ולא  בדבר,  להחמיר  צדדים  כמה  העלה  שם 

מענה בדברים הנ"ל, חדא, דנקיט כדעת הפוסקים שבמקום 

במידי  אפי'  לקולא  בספקו  אזלינן  לא  איסורא  דאיתחזק 

ותו, דהא דאזלינן בספקא דרבנן לקולא הוא דוקא  דרבנן, 

ובבאור  ב  )עיין שו"ע או"ח סי' תפט סעי'  ולא לכתחילה  בדיעבד 

הגר"א שם(, וגם ראיות הגר"א גוטמאכר הנ"ל אינן מוכרחות 

כ"כ וכמו שנתבאר.

אינו  אישות  לשם  להתגייר  שהבא  נחמיה  רבי  שיטת 
גר – האם זוהי הלכה דאורייתא או תקנת חכמים

יישובם של דברים ראה בשו"ת תשורת שי )ח"ב ובהקדם 

זו  הלכה  האם  דינא,  דהאי  בעיקרא  שדן  ג(  סי' 

היא  מדאורייתא  שמים  לשם  שלא  שבא  גר  מקבלין  שאין 

יש  וכתב, דמדברי הראשונים הנ"ל  או אינה אלא מדרבנן. 

אישות  לשם  שנתגייר  שגר  נחמיה  רבי  שלשיטת  להוכיח, 

מעיקר  אלא  בעלמא,  חכמים  תקנת  זו  אין  בטלה,  גרותו 

הדין הוא.

למדנו, והראיה  והריטב"א  הרשב"א  מדברי  שהרי  לזה, 

לשם  כוונתו  האם  לנו  מסופק  הדבר  שכאשר 

הראשונה  חזקתו  אחר  בזה  לילך  יש  לא,  או  שמים 

ולהעמידו בחזקת גוי. ויעויין בתומים )סי' לד ס"ק יב( שכתב, 

יצא  ודאי  ומדרבנן  דאורייתא,  בדין  הוא  שהספק  דכל 

החזקה  אחר  בדינו  לילך  אין  שוב  הראשונה,  חזקתו  מידי 

יצא  תורה  מדין  אם  להיפך,  וכמו"כ  דאורייתא.  במילי  גם 

מידי חזקתו הראשונה, אף שבדרבנן עדיין יש ספק בדינו, 

בזה  והסברא  הראשונה.  חזקתו  אחר  בזה  לילך  אין  שוב 

כאשר  הראשונה  בחזקתו  שהדבר  לומר  יתכן  דלא  היא, 

מדאורייתא כבר הוכרע שנשתנה דינו.

אם נאמר שמדאורייתא ישראל הוא לכל דבר, א"כ גם וא"כ 

מדרבנן לא נחמיר בדינו מחמת החזקה, וכיון שכתבו 

הראשונים שמעמידים אותו בחזקתו הראשונה, ע"כ מוכח, 

תורה. דבר  פסולה  גרותו  אישות  לשם  נתגייר  שאם 
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שם  להו"א  רק  אמורים  הנ"ל  הראשונים  דברי  האם 
או גם למסקנא

שמה אלא  דאפשר  שכתב,  שי  בתשורת  שם  דיעויין 

נתגייר  אם  נחמיה  רבי  שלשיטת  הראשונים  שכתבו 

היינו  וכמו שנתבאר,  גרותו בטלה דבר תורה  לשם אישות 

רבי  על  חלקו  שחכמים  ידענו  שטרם  שם,  להו"א  דוקא 

הגמ'  למסקנת  אבל  הם,  גרים  דכולם  וסברי  בזה  נחמיה 

זו  שהלכה  מסתבר  בזה  נחמיה  רבי  על  נחלקו  שחכמים 

.
כ
אינה אלא מתקנת חכמים

שאין וטעם  זו  שהלכה  חכמים  לשיטת  שהרי  הדבר, 

אינה  כלל  אישות  לשם  להתגייר  שבא  גר  מקבלים 

שלא  היא  הבי"ד  מחובות  אלא  הגרות,  בחלות  מעכבת 

הא-ל,  לעבודת  שלימה  דעתו  שאין  מי  ה'  לקהל  יקבלו 

בעלמא  תקנה  אלא  שאינה  היא,  מדרבנן  זו  הלכה  ודאי 

בהנהגת הבי"ד ולא תנאי בחלות הגרות, וא"כ אפשר שגם 

לא  הגרות  בחלות  מעכבת  זו  שהלכה  שסבר  נחמיה  רבי 

חלק עליהם לגמרי, וגם לדבריו זהו דין דרבנן. שכל שנוכל 

למעט במחלוקת נמעט.

נשים  שגיירו  ושמשון  משלמה  לכך  נוספת  ראיה 
ונשאום

נוספת כתב שם בתשורת שי לכך שאכן פסול זה גם ראיה 

לשיטת רבי נחמיה אינו אלא מדרבנן, שאל"כ יקשה 

ושמשון  שלמה  נשאו  היאך  נחמיה,  רבי  לשיטת  טובא 

וע"כ  ארמית.  בועל  של  לאיסור  חששו  ולא  נכריות  נשים 

ימי שלמה  זו נתקנה אחר  ותקנה  צ"ל שאיסור דרבנן הוא, 

ונתן  )סי' רל(,  ושמשון. כדבריו כתב בשו"ת טוב טעם ודעת 

טעם לדבר, דלא מצינו דבר שאיסורו מן התורה שאינו אלא 

לשם  שלא  שנתגייר  שגר  וכיון  מהני,  ובדיעבד  לכתחילה 

שמים גרותו כשרה בדיעבד על כרחך דהלכה דרבנן היא.

יישוב על כל הנ"ל לדרכו של התומים

נמצא לפי"ז לדרכו של התומים הנ"ל, שכיון שמדין ומ"מ 

תורה בטלה חזקתו הראשונה )שהרי למסקנת הגמ' גם 

אם ודאי בא לשם אישות הוי גר(, ממילא גם לגבי הדינים דרבנן 

יודו  הגמ'  דלמסקנת  אפשר  וא"כ  פיה,  על  להכריע  אין 

יש  שמים  לשם  הגר  כוונת  האם  לבי"ד  נסתפק  שאם  הכל 

הראשונה.  חזקתו  מחמת  עליו  להחמיר  ואין  בדינו  להקל 

לילך  יש  ספק  שבמקום  הראשונים  רבותינו  שכתבו  ומה 

בזה אחר חזקתו הראשונה שנכרי היה, זהו רק להו"א בגמ' 

שאם בא לשם אישות גם מדאורייתא אינו גר, ודו"ק בזה.

לשאר ומעתה  המרדכי  בין  בזה  פלוגתא  כל  שאין  נראה, 

במקום  לכך  חשש  שלא  דהמרדכי  ראשונים, 

ספק, אמר את דבריו למסקנת הסוגיא, שחכמים חלקו על 

גרות לשם שמים מדרבנן  ונתחדש שדין  דברי רבי נחמיה, 

בהו"א,  דבריהם  אמרו  והריטב"א  הרשב"א  ואילו  הוא, 

שסבר המקשן שלשיטת רבי נחמיה פסול דאורייתא הוא, 

חזקתו  על  להעמידו  יש  ספק  שבמקום  סברו  כך  ומשום 

הראשונה ולפסול את גרותו.

למדנו, ובזה  התומים  דמדברי  דידן,  לקושיא  היישוב  בא 

במקום  דרבנן  בספקא  שהחמירו  שמצינו  שמה 

אלא  אינו  הנידון  כל  כאשר  רק  הוא  איסורא  דאיתחזק 

גם  המועילה  חלות  שזוהי  גרות  לענין  אבל  בדרבנן, 

מדאורייתא, כיון שמדאורייתא כבר הוכרע שדינו כישראל 

דנקטינן  וכיון  בעלמא,  ספק  אלא  כאן  ואין  חזקתו  בטלה 

דהוי ספקא דרבנן אזלינן לקולא.

ספק ומה  עושין  דאין  הפוסקים  מן  רבים  דדעת  שהקשנו 

דמעכב  במקום  רק  שהוא  אפשר  לכתחילה,  דרבנן 

בדיעבד, אבל בהלכה זו שאינה אלא לכתחילה בעלמא לא 

החמירו כ"כ.

הערת הגאון רבי שלמה איגר בזה

שאלה אמנם,  על  הוא  אף  עמד  איגר  שלמה  רבי  בשו"ת 

קיבל  )כאשר  שמים  לשם  שלא  גרות  פסול  האם  זו, 

עליו עול מצוות בשלימות( הוא מדאורייתא או מדרבנן, וכתב, 

מצינו  לא  שכן  מדאורייתא,  הוא  זה  שפסול  נראה  דאין 

בתורה כל מקור לאיסור זה, ולומר שפסול זה מדרבנן הוא 

נשא  היאך  לגמ'  שהוקשה  מצינו  שהרי  לומר,  א"א  ג"כ 

לשם  שלא  שבאה  לכך  חשש  ולא  פרעה  בת  את  שלמה 

עדיין  שלמה  בימי  א"כ  הוא  מדרבנן  זה  פסול  ואם  שמים, 

זה מדברי  שפסול  וע"כ  קושיא,  ומאי  זו,  תקנה  נתקנה  לא 

קבלה הוא, ולדבריו יש להחמיר לכאורה בהלכה זו יותר.

כ. יש להקשות, היאך יש כח ביד חכמים לבטל קבלת גרים בימות 
המשיח ובדורם של דוד ושלמה, הא "לדורותיכם כתיב", מנא למדו 

לזה  וא"צ  גרים  לקבל  נוכל  הדורות  דבכל  ע"א(  ט  )כריתות  חז"ל 

סמוכים, וקיי"ל דדבר המפורש בתורה להיתרא אין כח ביד חכמים 

לבטלו )ראה ט"ז או"ח סי' תרפח(. וצ"ל דמדרשה זו לא ילפינן לכל 

מילי, אלא לאורויי אתי שא"צ סמוכים.
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מן האמור: לענין הלכה נראה עיקר, דאף שמדברי המורם 

הדבר  כאשר  שגם  משמע  בסוגיא  הראשונים 

כוונתו,  טהרת  בודאי  שתתברר  עד  לדחותו  יש  לן  מסופק 

כחכמים  נקטינן  דלהלכה  דכיון  האחרונים  מסקנת  מ"מ 

אין  הגרות  בחלות  מעכב  הדבר  אין  הכי  בלאו  שבדיעבד 

אינה  זו  הלכה  האחרונים  דלרוב  ובפרט,  בדבר.  להחמיר 

מדאורייתא אלא מדרבנן בעלמא.

קמייתא עוד  חזקה  כאן  שיש  אף  שעל  לומר  פנים  הראנו 

לקולא  דרבנן  ספקא  מדין  בזה  להקל  יש  היה  שנכרי 

וכמו שנתבאר.

סימן ג



משנת  הגר�אכ

סימן ד

אופנים שונים בהם יש לחוש שאין כוונתו לשם שמים

לב  כוונת  אחר  ולחקור  לדרוש  הדין  בית  דייני  על  מוטלת  גמורה  שחובה  בהרחבה  לעיל  נתבאר  הנה 

זר  ובתורתו, או שמא מניע  נובע מחשקו להיות דבק בה'  המתגייר, האם אכן רצונו להצטרף לקהל ה' 

יש לו בזה, שכן במקרה זה אסור לקבלו. הלכה זו נוהגת בכל גר הבא לפני בית דין להתגייר, אולם ישנם 

נוספת מחמתה יש לחוש שאינו בא לשם שמים, ובהם מוטל על  מקרים בהם יש דררא גמורה וסיבה 

ידם.  מתחת  מכשול  יצא  שלא  כדי  תום  עד  אחריו  ויחקרו  וידרשו  פקיחא  בעינא  בדבר  להתבונן  בי"ד 

מקצת ממקרים אלו יובאו להלן.

!

כא. וראה מש"כ שם המגיד משנה לפקפק בזה, שהרי מבנות מדין 
להרוג  נצטוו  שם  שכן  הרמב"ם,  של  לדינו  ראיה  כל  לכאורה  אין 

לא  אם  אף  לביאה  הראויה  אחד  ויום  שנים  שלוש  מבת  כל אשה 

מיתה  מדין  בנות  שנתחייבו  לכך  שהסיבה  הרי  לידה.  מעשה  בא 

אינה משום התקלה שבאה על ידן לחוד, אלא מדיני המלחמה היה 

הדבר. 

בני זוג שהיו נשואים נשואי תערובת ועתה חפץ הנכרי 
שבהם להתגייר

נשואים א.  שהיו  זוג  בני  בדבר  לדון  האריכו  בפוסקים 

בנישואי תערובת, כאשר הבעל גוי והאשה בת ישראל 

או להיפך, ועתה בא להתגייר, האם מקבלים אותו, או שמא 

כיון שנשוי הוא לבת ישראל יש לחוש שמא לשם אישות 

בא. )ראה להלן סי' פ שהארכנו במחלוקת הראשונים באשה שנבעלה 

בזה  לחוש  יש  שמא  או  הגרות,  אחר  לו  להנשא  מותרת  האם  לנכרי 

אם  בין  בזה  האחרונים  ובחילוקי  הגרות,  מעשה  על  בכך  שיצא  ללעז 

טעמים  מכמה  וזאת  מקרה  דרך  לו  נבעלה  אם  לבין  לו  נשואה  היתה 

כמו שנתבאר שם(.

כמה ובשו"ת  בשם  הביא  שסא(  סי'  )יו"ד  שערים  בית 

פוסקים, שאם באה להתגייר אחר שכבר חיו יחד 

כמה שנים אין לחוש שמא אין כוונתה שלימה ובאה לשם 

למרות  לה  להנשא  בעלה  שנתרצה  חזינן  שהרי  אישות, 

משני  זו  בסברתם  לפקפק  שכתב  ויעויי"ש  גויה.  היותה 

טעמים:

אף שאין כוונתה בזה כדי שיתרצה לה בעלה, מ"מ יש א. 

לחוש שמא עושה כן בכדי לגרום לו נחת רוח, להראותו 

כמה חשוב הוא בעיניה שרצונה לדבוק בעמו ומולדתו.

יתנחם ב.  הימים  מן  שביום  חוששת  שמא  לחוש  יש  עוד 

בזה  אף  וא"כ  ויעזבנה,  נכר  לבת  שנישא  מעשיו  על 

שהאריך  עוד  ועיי"ש  הגרות.  במעשה  שלימה  דעתה  אין 

ולחקור  לדרוש  הדיין  על  בכה"ג  מוטל  ודאי  ומ"מ  בזה, 

בדבר היטב, עד שיובררו לו ספקות אלו עד תום. )והנה, אף 

שנקט ספקות אלו גבי גיורת מן הסתם ה"ה להיפך גבי גר שהיה נשוי 

לישראלית, ופשוט(.

נכרית שנבעלה לישראל – האם מקבלים אותה בזמן 
שיד ישראל תקיפה

עוד דן שם )בתשובת בית שערים(, באשה נכרית שנבעלה ב. 

בזמן שיד  ישראל  לישראל, האם מקבלים אותה לקהל 

ישראל תקיפה. ושורש הספק בזה הוא עפ"ד הרמב"ם )הל' 

אסורי ביאה פי"ב הל' י( שכתב: "אבל ישראל הבא על הכותית, 

פנויה  בין  גדולה,  בין  אחד  ויום  שנים  שלש  בת  קטנה  בין 

בין אשת איש, ואפילו היה קטן בן ט' שנים ויום אחד, כיון 

זו נהרגת, מפני שבא לישראל  שבא על הכותית בזדון הרי 

שנאמר  בתורה  מפורש  זה  ודבר  כבהמה.  ידיה  על  תקלה 

וכל  בלעם,  בדבר  ישראל  לבני  היו  הנה  הן  טז(:  לא  )במדבר 

.
כא

אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו"
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דאשה נכרית שנבעלה לישראל כיון שבאה תקלה זו והיינו, 

על ידה חייבת מיתה. וא"כ יש להסתפק, בזמן שיד 

ישראל תקיפה ויכולים לדונה למיתה כדין, אם באה לפנינו 

לחוש  יש  שמא  או  אותה,  מקבלים  האם  להתגייר  ורצונה 

שמא כל כוונתה במעשה הגרות להפטר מחיוב המיתה, ואין 

דעתה שלימה בקבלת המצוות. שכן ידועים דברי הרמב"ם 

)הל' מלכים פ"י הל' ד( שכתב: "בן נח שבירך את השם, או שעבד 

ע"ז, או שבא על אשת חבירו, או שהרג חבירו, ונתגייר פטור 

.
כב

וכו'". ע"כ. )וראה מש"כ בזה המנחת חינוך מצוה ריא(

מוטל עלינו לחוש לכך לא מצינו ידינו ורגלינו בקבלת ואם 

גרות )בזמן שיד ישראל תקיפה(, שהרי נכרי שאינו מקיים 

ז' מצוות שנצטוו בהם בני נח חייב מיתה, ורובא דרובא מן 

לנו  יש  לעולם  וא"כ  שמירתם,  על  מקפידים  אינם  הנכרים 

לחוש שמא בא בכדי להפטר מחיוב המיתה המוטל עליו. 

גרים  מקבלים  דלהלכה  הרמב"ם  בשיטת  הסוברים  לדעת  )ובפרט 

מעמלק, הובאו דבריהם בסי' ח, דלשיטתם ודאי יש לתמוה היאך לא 

חששו שמא בא להתגייר בכדי להנצל מן החובה המוטלת על כל איש 

!ישראל להורגו(.
לשם  שנתגייר  חוששים  אימתי  השו"ע  לשון  דקדוק 

אישות

בשו"ע בסעי' יב כתב וז"ל: "אם איש הוא, בודקין אחריו ג. 

בודקין  היא,  אשה  ואם  יהודית,  באשה  נתן  עינו  שמא 

וכן הוא לשון הרמב"ם  שמא נתנה עיניה בבחורי ישראל". 

)פי"ג הל' י(.

גר ויש  בין  בלשונם  ושו"ע  הרמב"ם  שינו  מה  מפני  לעיין 

פלונית,  באשה  עיניו  נתן  שמא  חששו  שבגר  לגיורת, 

ואילו בגיורת חששו שמא נתנה עיניה בכלל בחורי ישראל.

גם ובשו"ת  דהנה  לחדש,  כתב  ג(  סי'  )ח"ב  השדה  פרי 

מסויימת  תועלת  לו  שיש  אנו  שיודעים  בגר 

לגמרי,  גרותו  לדחות  סיבה  זו  אין  עדיין  הגרות  במעשה 

שהביאתו  היא  זו  תועלת  רק  שלא  יתכן  בהחלט  שהרי 

להם  היו  סיני  הר  במעמד  ישראל  בני  וגם  גרות,  לכלל 

תועלויות רבות מקבלת התורה, ראשית, שלצורך קבלתה 

את  יקבלו  לא  אם  שמא  לחוש  להם  והיה  ממצרים  יצאו 

הרי  זאת,  ומלבד  אותם,  שסבבו  הניסים  יבטלו  התורה 

אלא  ולמוטב.  לטוב  מצוות  של  שכרם  מתן  על  הובטחו 

ההר  נגד  ישראל  שם  "ויחן  הכתוב  עליהם  שהעיד  דכיון 

– כאיש אחד בלב אחד", לא היה הדבר מחסר בשלימות 

קבלתם. וא"כ בכל גר יש לומר כן, ואף שיודעים בי"ד שיש 

מצריכם  זה  אין  עדיין  הגרות  בקבלת  שהיא  כל  תועלת  לו 

יותר מידי, דכיון שקבלתו את עול  לדקדק בחקירת הדבר 

בזה  לו  שיש  בכך  חסרון  אין  בשלימות  נעשתה  המצוות 

עליו  ולקבל  חייל  לאזור  לו  גרמה  היא  שאף  נוספת  כוונה 

את עול המצוות.

שאם רואים אנו שיש לגר זה תועלת מסוימת בקבלת אלא 

הגרות שלא יוכל לזכות לה בשום אופן בהיותו נכרי, 

אזי מוטל על בי"ד לחקור היטב שמא מחמת תועלת זו בא 

לכלל גרות.

אם בא גר לפנינו ויש לחוש שמא נתן עיניו באשה ולפיכך, 

רק  להתגייר  בא  שמא  לחוש  יש  בזה  מסוימת, 

למצוא  יוכל  לא  חפץ  הוא  שבה  דכיון  לו.  שתתרצה  בכדי 

אחרת כמותה בין הנכרים.

כוונתה אבל  דעיקר  חז"ל  בה  העידו  שכבר  אשה  לגבי 

מלמיתב  דו  טן  למיתב  ד"טב  מחמת  היא  בנישואין 

ארמלו" )קידושין ז ע"א(, יותר רחוק לחוש שמא דוקא באיש 

פלוני נתנה עיניה וסבורה שלא תמצא כמותו בכל העולם, 

ומשום כך רק אם רואים אנו שנתנה עיניה בבחורי ישראל, 

יש  אזי  ישראל חפצה להנשא,  והיינו, שרק עם אחד מבני 

לחוש לשלימות קבלתה. )ומ"מ יעויי"ש שלא הכריע עפ"ז הלכה 

למעשה לחלק בזה בין גר לגיורת בלא ראיות נוספות(.

וכתב לפרש, שכוונת הרמב"ם בזה היא, דכיון שמצינו שם שהתורה 

החמירה כ"כ בדינם של בנות מדין מחמת התקלה שבאה על ידם 

עד שנתחייבו כולן מיתה אף אלו שלא היו באותה עבירה, א"כ כ"ש 

בנכרית שבא מעשה לידה וגרמה תקלה לישראל שמחוייבת מיתה.

כב. שיטת היד רמ"ה )סנהדרין עא ע"ב( שאם נתגייר אחר שנגמר 
הספיק  אם  ורק  גרותו,  מחמת  דינו  את  מבטלין  אין  למיתה  דינו 

נשתנה  דינו  ונשתנה  הואיל  אמרינן  הדין  גמר  קודם  להתגייר 

עונשו.

!
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יחד – האם יש לחוש  נכרים הבאים להתגייר  זוג  בני 
בזה לגרות לשם אישות

נכרים ד.  ששניהם  זוג  בבני  גם  לחוש  מקום  יש  לעיתים 

ובאים להתגייר יחד, שמא האחד כוונתו שלימה, ואילו 

בן זוגו בא רק מחמת הכורח, משום שיודע שאם לא יאות 

זוגו שנשא אותו  יאלץ להפרד מבן  לקבל עליו עול מצוות 

ליבם  ליתן  הבי"ד  על  יש  וע"כ  להתגייר,  ובא  בחכמה  ליבו 

דבכה"ג  פוסקים  מקצת  מדברי  ציינתי  פ  בסי'  אמנם  לזה. 

לשם  נתגייר  אם  שגם  כדיעבד,  חשיב  הם  נשואים  שכבר 

ובלבד  לכתחילה,  לגיירו  דמותר  וסברי  חלה  גרותו  אישות 

האור  מדברי  נראה  וכן  המצוות.  את  בקבלתו  כנה  שיהא 

שאסרו  שמה  לחדש,  שכתב  לב(,  )סי'  בתשובותיו  שמח 

חכמים לקבל גר כאשר ידוע שבא על הישראלית וחוששים 

דרך  עימו  כשזינתה  רק  הוא  לאשה,  לישאנה  חפץ  שמא 

מקרה, דבזה אמרו דעדיף טפי למונעו מלישאנה ואין טעם 

לקבלו כיון שאין כוונתו לשם שמים, אבל אם היו נשואים 

מצוות  עול  עליו  שמקבל  נראה  אם  בנים,  לו  וילדה  לזו  זה 

אחריו  לדקדק  ואין  ישראל,  לעדת  לקבלו  ראוי  בשלימות 

משום  וזאת  שמים,  לשם  שלא  כוונה  עמו  נתערב  שמא 

תקנת האשה וילדים.

כג. הרמב"ן בפירושו לתורה )בראשית לד יג( הקשה, מפני מה הרגו 
שמעון ולוי את אנשי שכם, הרי נימולו לשם גרות ודינם כישראל. 

ותי', דכיון שנתגיירו כדי להנשא לבנות יעקב לא היתה גרותם לשם 

עול  עליהם  קיבלו  דעתם שלא  אמדו  גם  כך  )וצ"ל שמשום  שמים 

מצוות בדעת גמורה(. 

שכם  אנשי  כל  שאכן  בבירור  ידעו  היאך  הקשה,  שם  ובחת"ס 

היתה  העיר  מאנשי  מקצת  שמא  חששו  ולא  אחת  בעצה  היו 

אינם  מצוה  שלוחי  דקימ"ל  ותי',  הגרות.  במעשה  שלימה  דעתם 

ידעו שלא היה ממש  וכיון שראו בהם שהיו כואבים כ"כ  ניזוקים, 

בגרותם. 

]ועיי"ש שפלפל בזה ע"פ מחלוקת הראשונים במהות יום השלישי 

למילה, דהר"ן שבת קלד ע"ב סבר שבו נחלש החולי, ולדבריו אתי 

לדעת  משא"כ  הרגום,  כ"כ  חולים  שהיו  שמצאום  דאחר  שפיר, 

הסוברים שביום זה החולי בתוקפו הדברים צ"ב וכו' עיי"ש[.

מעות  שלוה  "ישראל  כתב:  א(  סעי'  קעא  סי'  )יו"ד  כד. בשו"ע 
שלא  עד  אם  ונתגייר,  במלוה  עליו  וזקפן  ברבית  כוכבים  מהעובד 

נתגייר זקפן עליו במלוה, גובה קרן ורבית. ואם משנתגייר זקפן עליו 

במלוה, גובה הקרן ולא הרבית. אבל עובד כוכבים שלוה מישראל 

עליו אחר  פי שזקפן  עליו את הרבית במלוה, אף על  וזקף  ברבית 

שנתגייר, גובה את הקרן ואת הרבית, שלא יאמרו בשביל מעותיו 

הרבית  מעות  כל  שנתגייר  אחר  ממנו  הישראל  וגובה  זה,  נתגייר 

שנתחייב בהם כשהיה עובד כוכבים". ע"כ. 

והיינו, שעל אף שמעיקר הדין כיון שנתגייר אסור לגבות ממנו את 

הריבית, תיקנו חכמים שישלם את הריבית בכדי שלא יצא לעז על 

גרותו. )אם לא זקפן עליו במלוה נחלקו בזה הדעות בין הראשונים, 

וראה מש"כ בזה הש"ך ופת"ש שם(.

!
גר שהיה נרדף ע"י אנשי מקומו מחמת ממון וכדו'

ויודעים ה.  לפנינו להתגייר  בגוי שבא  לפי"ז,  יש להסתפק 

אנו שהוא נרדף ע"י אנשי מקומו מחמת סיבות שונות, 

האם מותר לקבלו לקהל ישראל או שמא יש לדחותו דיש 

. וכמדומה 
כג

לחוש שבא להתגייר בכדי להמלט מפני צורריו

שאף שאלה זו תלויה בספק דידן, ובכל זה הכל כראות עיני 

.
כד

!הדיין באותה שעה ובאותו מקום
גר שנתגייר בכדי לזכות בשכר העוה"ב

יש לדון, בגר שנתגייר כדי לזכות בשכר המצוות לעוה"ב ו. 

כיון  כגרות לשם דבר אחר, או שמא  נחשב הדבר  האם 

שתכלית הבריאה היא משום ד"מכח הטוב להיטיב", ועיקר 

בריותיו  עם  להיטיב  בכדי  הוא  עולמו  בבריאת  הי"ת  רצון 

שיגיעו ע"י מעשיהם לעידון הנצחי, וכמו שהאריך בכל זה 

הרמח"ל בספריו דרך ה' ודעת תבונות, אין כוונה זו סותרת 

לעיקר קבלת הגרות.

דאף שמדרכי העבודה הוא שיעשה מאהבה שלא והיינו, 

)פ"א מ"ג(:  ע"מ לקבל פרס, וכדברי המשנה באבות 

פרס",  לקבל  ע"מ  הרב  את  המשמשים  כעבדים  תהיו  "אל 

וכן אמרו בנדרים )סב ע"א(: "תניא )דברים ל כ(: "לאהבה את 

אדם:  יאמר  בו" – שלא  ולדבקה  בקולו  לשמוע  אל-היך  ה' 

אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה 

לבא,  הכבוד  וסוף  מאהבה  למד  אלא  בישיבה,  ואשב  זקן 

לוח  על  כתבם  אצבעותיך  על  "קשרם  ג(:  ז  )משלי  שנאמר 

לבך" וכו'.
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כוונת כבר  שאין  שם,  לאבות  בפירושו  המהר"ל  כתב 

המשנה לומר שהעובד מיראה או לצורך קבלת שכר 

נחשב כמי שאינו עובד את הקב"ה לשם שמים, שהרי אמרו 

בבבא בתרא )י ע"ב(: האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני 

הרי זה צדיק גמור, ו"צדיק גמור" פירושו בלא שום חסרון. 

העליונה  המדרגה  על  להורות  בזה  המשנה  כוונת  אלא 

ביותר בעבודת ה', והיא שיהיה דבק בתורה ונותנה דבקות 

)יט  בע"ז  שאמרו  וכמו  לגמרי,  עצמיותו  ביטול  תוך  גמורה 

ע"א(: "במצוותיו חפץ מאוד" – אמר רבי אליעזר: במצוותיו 

חפץ – ולא בשכר מצוותיו. ומ"מ גם אם עשה לשם קבלת 

בבאור  שהאריך  עוד  ועיי"ש  הוא,  גמור  צדיק  בכלל  שכר 

.
כה

ענין זה

מה בפירוש  דפי'  בזה,  אחר  טעם  מצינו  לרות  הגר"א 

ותהי  פעלך  ה'  "ישלם  יב(:  ב  )רות  שם  שנאמר 

באת  אשר  ישראל  אלו-הי  ה'  מעם  שלימה  משכורתך 

ה'  את  לעבוד  שנצטוונו  דאף  וכתב,  כנפיו",  תחת  לחסות 

בין מי שהיו  יש לחלק בזה  אלוקינו בלא קבלת פרס, מ"מ 

אבותיו מישראל לגר שנתגייר.

על והיינו,  שכר  לבקש  שאין  בכך  הטעם  שעיקר  משום 

כה  )ויקרא  דכתיב  מאי  ע"פ  הוא  המצוות,  עשיית 

מארץ  אותם  הוצאתי  אשר  עבדים  ישראל  בני  לי  "כי  נה(: 

ה'  שהוציאנו  דכיון  הוא  זה  מקרא  של  ועומקו  מצרים", 

בכך  נעשינו  עבדים,  מבית  מצרים  מארץ  גוי  מקרב  גוי 

בשמירת  אנו  מחוייבים  כרחנו  ועל  אלוקינו,  לה'  עבדים 

מצוותיו, ומה לנו לדרוש שכר על כך. אבל גר שבא מרצונו 

לחסות תחת כנפי השכינה, ולא היה בכלל עבדות זו, בדין 

בכך  חסרון  כל  אין  ודאי  דבריו  ולפי  שכרו.  שידרוש  הוא 

שסיבת רצונו להתגייר היא מחמת שחפץ לזכות בחיי נצח 

בעוה"ב.

ע"א(, סברא  יד  )סוטה  המהרש"א  בדברי  גם  מצינו  זו  כעין 

מה  מפני  שמלאי:  רבי  "דרש  שם:  שאמרו  מה  גבי 

הוא  מפריה  לאכול  וכי  לא"י,  ליכנס  רבינו  משה  נתאוה 

משה:  אמר  כך  אלא  צריך,  הוא  מטובה  לשבוע  או  צריך, 

הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י, אכנס 

הקב"ה:  לו  אמר  ידי.  על  כולן  שיתקיימו  כדי  לארץ  אני 

כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו 

עשיתם וכו'".

לארץ והקשה  להכנס  משה  רצה  היאך  המהרש"א, 

תהיו  אל  אמרו  הרי  המצוות,  לשכר  לזכות  בכדי 

כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס.

בוראו וכתב  את  אדם  יעבוד  שאם  שאמרו  שמה  לחדש, 

בכדי לקבל פרס יש בכך חסרון בשלימות העבודה, 

הוא רק לגבי מצוות שאדם מחוייב בהם, שבזה עליו לנהוג 

שכר,  קבלת  לצורך  עושה  ואינו  בחירה  בעל  שאינו  כעבד 

ומקבל עליו לעשותם בדין  אבל מצוות שאדם פטור מהם 

שלא  משה  על  שנגזר  כיון  כך  ומשום  שכרו.  שיטול  הוא 

יתחייב בקיום המצוות, כשמבקש רחמים  ולא  יכנס לארץ 

שיזכה לקיימן רשאי לעשות כן לצורך קבלת שכרם.

זו ובזה  סלע  האומר  גבי  בב"ב,  הנ"ל  הגמ'  דברי  יתפרשו 

מכפי  יותר  שנותן  דכיון  בני,  שיחיה  ע"מ  לצדקה 

.
כו

חיובו רשאי לדרוש שכר על כך

כה. וראה מש"כ בזה מפרשי העין יעקב בפסחים )ח ע"ב(.

)יז ע"א(: ר'  כו.  ולפי זה יתפרשו דברי הגמ' במסכת עבודה זרה 
חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא, מטו להנהו תרי שבילי, חד פצי 

אפיתחא דעבודת כוכבים, וחד פצי אפיתחא דבי זונות. אמר ליה חד 

יצריה, א"ל אידך:  דנכיס  כוכבים  ניזיל אפיתחא דעבודת  לחבריה: 

דלכאורה  אגרא.  ונקבל  ליצרין,  ונכפייה  זונות  דבי  אפיתחא  ניזיל 

צ"ע היאך השתדלו כ"כ בעבודת היצר בכדי ליטול שכר, הרי אמרו 

אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס.

וצ"ל בזה כנ"ל, דכיון שלא היו נצרכים לילך שם באותה שעה ומרצונם 

)עוד  קיבלו עליהם את עבודת היצר הזו בדין הוא שיקבלו שכרם. 

בענין זה ראה מש"כ התוס' בר"ה ד ע"א ד"ה בשביל, ומש"כ בבאור 

דבריהם החיד"א בס' פתח עינים ב"ק ל ע"א ד"ה אמר(. 
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סימן ה

דין גר שחזר לסורו

גר שחזר לסורו נחלקו הראשונים האם יש לחוש בו דכבר מתחילה לא היתה קבלתו את המצוות כנה 

בו,  עול מצוות בלב שלם אלא שעתה חזר  ולומר דמתחילה קיבל עליו  יש לתלות  ואמיתית, או שמא 

שיטות הראשונים ופרטי הדין בזה הלכה למעשה יתבארו להלן.

גר שחזר לסורו – דינו לענין יין נסך ולענין קידושין

נתבאר לעיל מדברי הרמב"ם, דגר שחזר לסורו אחר הנה 

ובפשטות  מומר.  כישראל  דינו  צדקתו  שנתבררה 

עליו  קיבל  הגרות  מעשה  שבעת  דכיון  היא,  דבריו  כוונת 

ישראל  אלא  למפרע,  גרותו  בטלה  לא  שלם,  בלב  מצוות 

ישראל  של  בדינו  שהחמירו  וכשם  דבר,  לכל  הוא  גמור 

כך  להלן,  שיתבאר  וכמו  כנכרי  לדונו  פרטים  בכמה  מומר 

הוא גם בגר שחזר לסורו.

כן נראה נמי מדברי הטור )סו"ס רסח(, שכתב בשם כדבריו 

בה"ג: "גר שחזר לסורו יינו יין נסך ופיתו פת כותי, 

ובשאר  ויינו  ושמנו  קוסמים,  ספרי  וספריו  טבלים  פירותיו 

קאמר  מילי  לכל  דלאו  "ונראה,  והוסיף:  כגוי".  דבריו  כל 

קידושין,  קידושיו  ישראל  בת  קידש  אם  שהרי  כגוי,  דהוי 

אלא לענין להרחיקו קאמר". ע"כ.

גרותו ובאור  בטלה  לא  לסורו  שחזר  שגר  דאף  דבריו, 

עליו  חכמים  החמירו  מ"מ  כישראל,  ודינו  למפרע 

וכו' כדי להרחיקו מעדת ישראל, שכן הוא  יינו  לאסור את 

הדין בכל ישראל משומד דאף דקיי"ל "ישראל אע"פ שחטא 

ישראל הוא", דיינינן ליה כנכרי למקצת דינים – שאם כתב 

סת"ם אין בהם קדושה, ויינו אסור כדין יין נסך.

אם קידש אשה יש תוקף לקידושיו כשאר ישראל, לפיכך, 

ודיני  וכן דיינינן ליה כישראל לענין הקנאות ממון 

דבזה  כנכרי  בזה  לדונו  מורה  המלכות  דין  אא"כ  שכנים, 

וכן הוא  יו"ד סי' קסה ס"ק ח(,  )ראה ש"ך  דינא דמלכותא דינא 

קלד(  סי'  )חו"מ  סופר  חתם  בשו"ת  וע"ע  ק(.  )אות  בעיטור 

שהאריך בזה בראיות.

אלו נראה נמי מדברי הריטב"א ביבמות )טז ע"ב(, כדברים 

דכתב, שגר שחזר לסורו ולאחר זמן שב בתשובה 

מצוות,  וקבלת  בטבילה  שנית  להתגייר  אותו  מצריכין  אין 

ישראל מומר  די בקבלת חברות בפני שלושה כשאר  אלא 

)אלא שנהגו בכל מומר שיטבול במקוה כדרך השבים בתשובה(. הרי 

וחומרא  גרותו,  בטלה  לא  לסורו  דכשחזר  דנקט  להדיא 

בעלמא היא שהחמירו לאסור יינו ככל ישראל מומר.

שיטת הפרישה בגדר דין גר שחזר לסורו

בה"ג אמנם,  דברי  כוונת  אכן  אם  הקשה,  שם  בפרישה 

מומר  כישראל  לסורו  שחזר  גר  שדין  לומר 

שהחמירו עליו למקצת הדינים, א"כ מה חידוש יש בדבריו, 

מהיכי תיתי לומר שגר שחזר לסורו ישתנה דינו בזה.

לסורו וכתב  שחזר  שבגר  לומר  בה"ג  דכוונת  לפרש, 

דרכי  שעזב  שאחר  מומר,  מישראל  יותר  החמירו 

מתחת  שיצא  זה  למפרע – אף  יינו  את  לאסור  יש  התורה 

שאינו  מומר  ישראל  כשאר  שלא  לסורו,  שחזר  קודם  ידו 

כיון  דהא  צ"ב,  ודבריו  ולהבא.  מכאן  אלא  יינו  את  אוסר 

אף  וא"כ  דבר,  לכל  כיהודי  דינו  ישראל  לכלל  בא  שכבר 

שהחמירו לאסור יינו מ"מ מפני מה יאסר למפרע.

בט"ז )ס"ק טז( ציין לדבריו אלו ודחה סברא זו מכל ובאמת, 

וכל, ונקט, דכיון שבא לכלל ישראל דינו כישראל 

גמור ויש לנו להחזיקו בכשרות עד שעה שחזר לסורו.

דין ישראל מומר וע"כ  צ"ל בבאור דעת הפרישה, דחלוק 

חכמים  קנס  מומר  דבישראל  לסורו,  שחזר  מגר 

ילמדו  שלא  ישראל  מקהל  להרחיקו  כדי  כנכרי  לדונו  הוא 

שכבר  אף  לסורו,  החוזר  בגר  אבל  המקולקלים,  מדרכיו 

שמא  חכמים  חששו  רבים  ימים  המצוות  בשמירת  הוחזק 

ונתברר עתה שכבר מתחילה לא  הוכיח סופו על תחילתו, 

היתה כוונתו אמיתית בקבלתו את המצוות, לפיכך החמירו 

לבטל גרותו למפרע.

לפי דבריו, דאף שגר שחזר לסורו דינו כישראל מומר, נמצא 

מ"מ יש להחמיר בדינו יותר, דאף דלדינא מחמרינן 

לדונו כישראל, מ"מ מאי דאסרינן יינו אין זה קנסא בעלמא 

וכמו בישראל מומר, אלא חומרא דרבנן היא לחוש שמא אין 

סימן ה
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וכיון שכך, סבר הפרישה דאף  לגרותו הראשונה,  כל תוקף 

שבישראל מומר אסרינן יינו רק מכאן ולהבא, לענין גר שחזר 

לסורו שיש ספק בעצם גרותו הראשונה, יינו נאסר למפרע, 

וכן מצאתי שפירש בשו"ת חזון נחום )יו"ד סי' צ(.

נחלקו המורם  לסורו  שחזר  גר  דין  דבגדר  האמור,  מן 

הפוסקים, דעת הבית יוסף וסיעתו שדינו כישראל 

ספק  גר  כספק  דדינו  סבר  הפרישה  ואילו  דבר,  לכל  מומר 

נכרי, ומספיקא יש להחמיר בדינו בכל גווני.

לכהונה  אשתו  את  פוסל  לסורו – האם  שחזר  גר 
בביאתו

נוספת י"ל לכאורה ע"פ דברים אלו, דהנה, באבני נפק"מ 

מומר,  ביאת  בכל  נסתפק,  יג(  ס"ק  ז  )סי'  מילואים 

חתם  ובשו"ת  לכהונה.  הפוסלת  עכו"ם  כביאת  דינה  האם 

פוסלת  ביאתו  שאין  בפשיטות  נקט  צג(  סי'  )אבהע"ז  סופר 

את  וחילל  שעבר  כהן  כל  דא"כ  בזה,  וטעמו  מדרבנן,  אפי' 

לו  אסורה  אשתו  תהא  בתשובה  ושב  בפרהסיא  השבת 

יתכן,  לא  ודאי  וזה  ששב,  קודם  עליה  שבא  ביאתו  מחמת 

אלו  שלום",  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי  "דרכיה  דהתורה 

דבריו.

הפרישה י"ל, דזהו דוקא בביאת מומר שחומרא ולשיטת 

בעלמא היא לדונו כנכרי, ומשום כך סבר שודאי 

לסורו  שחזר  בגר  אבל  אשתו,  את  להוציא  קנסוהו  לא 

נתגייר  לא  מתחילה  כבר  שמא  לחוש  חכמים  שהחמירו 

לזה  לחוש  שיש  ואפשר  נכרי,  כספק  ליה  דיינינן  א"כ  יפה, 

!גם לענין לפסול את אשתו לכהונה.
דין קידושי מומר וגר שחזר לסורו

מומר הנה  שישראל  נתבאר,  כאן  ושו"ע  הרמב"ם  מדברי 

ויעויין שם שהוסיף דה"ה  שקידש קידושיו קידושין, 

גבי גר שחזר לסורו, וכן הובא להלכה בבית שמואל )אבהע"ז 

סי' מד ס"ק יב( ובהג' בית הלל שם.

בין אמנם,  בזה  פלוגתא  הביא  שם(  )אבהע"ז  בטור 

שקידש  משומד  "ישראל  דכתב:  הראשונים, 

ויש אומרים, דמשומד  גט.  וצריכה ממנו  קידושיו קידושין 

ואין  גמור  כגוי  דינו  ע"ז  ולעבוד  בפרהסיא  שבת  לחלל 

קידושיו קידושין, ולא נהירא". ע"כ. והנה המקור לשיטה זו 

הוא בדברי העיטור וכמו שהביא הבית יוסף שם ולא פירש 

טעמם.

ביאור הדברים נציין לשורשם של דברים בסוגית ובהקדם 

הגמ' ביבמות )טז ע"ב(: "אמר רב יהודה א"ר אסי: 

עובד כוכבים שקידש בזמן הזה – חוששין לקדושין, שמא 

פריש,  מרובא  דפריש  כל  והא  הוא.  השבטים  מעשרת 

קמיה  אמריתה  כי  דאמרי:  איכא  וכו'.  דקביעי  בדוכתא 

כוכבים  עובדי  שעשאום  עד  משם  זזו  לא  א"ל:  דשמואל, 

ילדו'".  זרים  בנים  כי  בגדו  'בה'  ה(:  )הושע  שנאמר  גמורים, 

ע"כ.

יהודאי ויעויין  רב  בשם  דכתב  ע"א(  כב  )שם  ברשב"א 

באונס  תחתיו  וישבה  משומד  בעל  "היה  גאון: 

לאו  דהא  ליבום,  זקוקה  בנים – אינה  בלא  בשמדותו  ומת 

דבריו:  על  והקשה  לחליצה".  זקוקה  נמי  ואינה  הוא,  אחיו 

ונכרית.  שפחה  ולד  אלא  מפקינן  לא  דהא  תלמוד,  "וצריך 

ועוד דמשומד אע"פ שחטא ישראל הוא וקדושיו קדושין, 

הוא  הרי  ועלה  טבל  ב(:  )מז  החולץ  בפרק  לקמן  וכדאמרינן 

כישראל לכל דבריו, למאי הלכתא אמר רבי יוסי בר חנינא, 

ישראל  בת  קדיש  ואי  הוי,  משומד  ישראל  ביה  הדר  דאי 

קדושיו קדושין. ואמרינן נמי בשלהי פ"ק, גוי שקדש בזמן 

והא  הוא.  השבטים  מעשרת  שמא  לקדושיו  חוששין  הזה 

גמורים,  גוים  שעשאום  עד  משם  זזו  לא  שמואל  דאמר 

לאו למימרא דישראל שנעשה גוי גמור ועובד עבודה זרה 

שעשאום  הוא  בלבד  אותן  אלא  לקדושיו,  חוששין  שאין 

כגוים גמורים מתחלתן והפקיעו קדושיהן, וכיון שיש להם 

וכו',  קדושין, זיקה נמי יש להן, כדמשמע בהרבה מקומות 

וצ"ע". עכ"ל.

הכל ובחידושי  "ולדברי  כתב:  ע"ב(  )טז  שם  הריטב"א 

קדושי גוי שבארצות הללו אין חוששין לו כלל, 

וכדאיתא  לקדושיו  חוששין  לסורו  וחזר  שנתגייר  גוי  אבל 

גט,  גיטם  וכן  משומד,  הישראל  ואצ"ל  החולץ,  בפרק 

ואפילו שנשאו ביהודותם וגירותם, דלגבי הא ישראל גמור 

גוים  שעשאום  עד  משם  זזו  לא  דאמרינן  והא  וכו',  הוא 

ולא  והפקיעו קדושיהם,  כגוים  גמורים, לאותם בלבד עשו 

כדמוכח  ונשתמד,  שטעה  לישראל  ולא  לסורו,  שחזר  לגר 

בההיא דפ' החולץ. ומסתברא דגר שחזר לסורו או משומד 

להו,  סגי  ב"ד  לפני  חברות  בקבלת  לכשרותן  לחזור  שבאו 

סימן ה
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ואינם צריכים טבילה כלל, אבל נהגו להטבילם. משמם של 

גאונים ז"ל".

נתבאר לכאורה, דלשיטת רב יהודאי גאון )והסכימו עוד הנה 

מרבותינו הגאונים כמבואר בבית יוסף אבהע"ז סי' קנז(, מומר 

דבר.  לכל  כנכרי  דדינו  ליבום,  אחיו  אשת  את  זוקק  אינו 

הלכה  ולשיטתם  בזה,  עליו  נחלקו  הנ"ל  הראשונים  אולם 

לבד  השבטים  בעשרת  אמורה  גמורים  גויין  דעשאום  זו 

)סי'  הכלבו  ובס'  קידושין(,  )הל'  בה"ג  וכ"כ  משומד,  בכל  ולא 

מעשה  בא  דכבר  י(  סי'  )גרושין  יוסף  בית  בשו"ת  וע"ע  קמו(, 

לפני רש"י ונקט דדינו כישראל לענין זה, וכן הכריע להלכה 

שהאריך,  יעויי"ש  ]מיהו  מז(.  סי'  )ח"ג  התשב"ץ  בשו"ת 

אחיו  של  קידושיו  בעת  כבר  משומד  היה  אם  יבום  דלענין 

שתורת  בכך  די  לא  יבום  דלענין  היבום,  מן  פטורה  האשה 

ישראל עליו, אלא בעינן שיהיה בתורת "אחוה", וכדכתיב: 

אחיו,  חשיב  לא  שנשתעבד  וזה  יחדיו,  אחים  שני  ישבו  כי 

ומקור דבריו בדברי המרדכי בהגהותיו לפ' החולץ[

מהרי"ק וע"ע  שו"ת  רכג(,  וסי'   
כז

ריט )סי'  הדשן  בתרומת 

להלכה  שהכריע  שם  יוסף  ובבית  ופז(,  פה  )שורש 

רב  מפי  הדברים  יצאו  אם  שפקפק  ועיי"ש  ביבום,  דחייבת 

בזה,  להקל  להלכה  נקט  דמהר"ם  ציין  ומיהו  גאון,  יהודאי 

כדברי הראשונים הנ"ל אליבא דרב יהודאי גאון.

הוא, ובפשטות  דפליגי  והריטב"א  הרשב"א  של  טעמם 

מיניה  פקע  לא  דתו  שהמיר  זה  עצם  דמחמת 

תורת ישראל, אלא דבעשרת השבטים שסרו מדרך התורה 

הפקיעו  ביניהם  רבים  גויים  ונתערבו  נכריות  נשים  ונשאו 

ביה  דידעינן  מסוים  גר  או  בישראל  ואילו  קידושיהם.  רבנן 

שבן ישראל הוא אין טעם לבטל קידושיו.

ביאור שיטת הגאונים

בזה מיהו,  נקטי  ואחרונים  ראשונים  מרבותינו  רבים 

לקולא כדברי הגאונים, נבוא למנין בקצירת האומר: 

שמשון,  רבינו  בשם  כתב  החולץ  לפ'  בהגהותיו  המרדכי 

דחשיב  משום  זה  אין  משומד  לקידושי  דחוששין  דמאי 

היא  בעלמא  חומרא  אלא  קידושין,  וקידושיו  כישראל 

דחיישינן שמא הרהר תשובה בליבו. ועיין שם שדימה זאת 

גמור  צדיק  שאני  ע"מ  אשה  קידש  דאם  דאמרינן  למאי 

שמקודשת מספק מהאי טעמא.

לקידושי נמצא  תוקף  אין  הדין  שמעיקר  דבריו,  לפי 

משומד, ולחומרא בעלמא מצריכין אותה גט שמא 

הרהר תשובה בליבו.

וכ"כ כדבריו  יב(,  )סי'  מינץ  מהר"י  בשו"ת  להלכה  הכריע 

יעויי"ש  שנא(,  סי'  )ח"א  הרדב"ז  בתשובות  להדיא 

שדן במומר שנתייחד עם גרושתו האם יש לחוש שבא עליה 

לשם קידושיו, ובתוך דבריו שם כתב דכיון דקידושי מומר 

מדרבנן הן ולחומרא בעלמא, אין לחוש לזה. וכן איתא נמי 

דדוקא  חביב,  בן  מהר"י  בשם  מד(  סי'  )אבהע"ז  היטב  בבאר 

מומר לאונסו קידושיו קידושין, אבל מי שהמיר בזדון ליבו 

דינו כגוי ולחומרא יש תוקף לקידושיו, ומיהו זרעו שקידש 

אין קידושיו תופסין אפי' נולדו לו מישראלית.

דכתב כמו"כ  נעשה(  ד"ה  ע"ב  כו  )ע"ז  המאירי  מדברי  נראה 

וז"ל: "ודברים אלו כולם כשעדיין שם ישראל עליו 

ומאחר שהוא מתפקר ומחלל את הדת ענשו חמור הרבה, 

ונכנס לו בכלל דת אחרת,  הא כל שיצא מכלל דת יהודית 

הרי הוא אצלנו כבני אותה הדת שנכנס בה לכל דבר, חוץ 

ומבואר  עיי"ש.  וכו'"  אשה  זיקת  כל  או  וקידושין  מגיטין 

לכאורה שמעיקר הדין כיון שדבק בדת אחרת פקע מיניה 

תורת ישראל וחומרא בעלמא היא גבי גיטין וקידושין.

למומר  דהנבעלת  טז,  סי'  אבהע"ז  הגדולה  בכנסת  )וע"ע 

דלא  ומשמע  לעכו"ם,  הנבעלת  כדין  בה  פוגעים  קנאים 

קלה,  סי'  ברונא  מהר"י  מדברי  מוכח  וכן  כישראל,  חשיב 

לשחוק  מותר  ישראל  עם  ישחוק  שלא  שנדר  דמי  דכתב 

עם משומד דלא חשיב ישראל(.

חילוק בזה בין מומר לדבר אחד למומר לכל התורה

בביאור בשו"ת  הרבה  האריך  י(,  סי'  )אבהע"ז  מהרשד"ם 

אע"פ  שישראל  זו  הלכה  דהנה,  ופי',  זו,  שיטה 

מהמעשה  למדנוה  קידושין,  וקידושיו  הוא  ישראל  שחטא 

בעכן שמעל בחרם בימות יהושע, וכמו שאמרו בסנהדרין )מד 

ע"א(: "חטא ישראל" )יהושע ז יא( – אמר רבי אבא בר זבדא: 

אף על פי שחטא – ישראל הוא. ע"כ. והרי עכן לא מעל אלא 

בחרם, ואילו בשאר מצוות התורה הקפיד מן הסתם על קלה 

יוצא  אינו  גוונא  בכהאי  שדוקא  סבר,  זה  וע"פ  כבחמורה, 

מכלל ישראל מחמת חטאו, אבל המומר לכל התורה כולה 

אפשר שיצא מכלל ישראל ואין קידושיו קידושין.

כז. עיי"ש שכתב, דאף דמומר דינו כנכרי והנבעלת לו קנאים פוגעים בה לא אמרינן משום הכי דליבטלו קידושיו.
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יישב קושית הראשונים מהא דגר שחזר לסורו, דאף ובזה 

שהמיר  ולא  מסוימת  בעבירה  כשחטא  איירי  שם 

דתו ושב לדבוק בדתו הראשונה.

דס"ל ועיי"ש  וסמ"ג  הרמב"ם  שגם  עוד,  שהוסיף 

מוכרע  שהיה  משום  זה  אין  קידושין,  שקידושיו 

דאורייתא  דספקא  הכי,  נקטו  הספק  מן  אלא  כן,  להם 

לחומרא.

דכתב, כעין  נו(  סי'  )ח"ו  סופר  חתם  בשו"ת  מצינו  זו  סברא 

כוותיה  דפסיק  ומהר"ם  גאון  יהודאי  רב  דברי  שכל 

נאמרו דוקא במי שהמיר דתו לגמרי והלך ודבק בעם אחר, 

השבת  את  שחילל  מי  אבל  ישראל,  שם  מיניה  פקע  דבזה 

דזוקק  פשיטא  כולה  התורה  לכל  מומר  דחשיב  אף  וכדו' 

את אשתו ליבום.

עו(, מקור  )סי'  עשק  באר  בשו"ת  זו  לסברא  מצינו  נוסף 

לא  נכר  בן  "כל  עה"פ  אונקלוס  תרגום  לדברי  דציין 

דהמשומד  ופי',  דישתמד",  ישראל  בר  בו" – "כל  יאכל 

באכילת  אסור  שנשתמד  וכל  המומר,  מן  דינו  חמיר 

קלה(,  סי'  )ח"א  מהרש"ם  בשו"ת  בזה  מש"כ  וע"ע  קדשים, 

וכ"כ בשו"ת לבוש מרדכי )סי' סד(, דממקרא זה למדנו, דאף 

שלענין כל חיובי המצוות דינו כישראל לכל דבר, לענין דין 

קורבה ויוחסין דינו כגוי וחשיב "בן נכר", וממילא אין תוקף 

לקידושיו.

סי' ביאור  )חי"ב  הלכות  משנה  בשו"ת  בדברים  נתן  נוסף 

שלה(, דכשם שמצינו בביאת נכרי דרחמנא אפקריה 

אחר  לו  להנשא  מותרת  ישראלית  על  בא  ואם  לזרעיה 

שיתגייר )שיטת ר"ת בכתובות ג ע"ב(, כך נמי הפקירו רבנן זרעו 

של משומד, וכיון שאינו מתייחס אחריו ממילא נחשב הוא 

.
כח

כנכרי שבקהלם הוא יושב

חילוק בין מומר לתאבון למומר להכעיס

אלו, בשו"ת  הפוסקים  בדברי  הוא  אף  דן  יעב"ץ  שאילת 

או  לתאבון  המומר  בין  בזה  לחלק  דנקט  ועיי"ש 

לשאר עבירות, לבין המומר לעבודה זרה ולהכעיס. דהמומר 

אף  לתאבון,  מומר  או  שנשבה  תינוק  וכגון  אונס,  מחמת 

שדינו כמומר מ"מ לא יצא מכלל ישראל, ובו הוא שאמרו 

שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, אבל בזה שהמיר דתו 

חשיב  דלא  אפשר  ישראל  מתורת  עצמו  ומפקיע  להכעיס 

כלל כישראל, ומעיקר הדין אין קידושיו תופסין.

לע"ז נמצאנו  דהמומר  לומר  יש  רבים  דמקורות  למדים, 

דינו כנכרי לכל דבר שאין תוקף לקידושיו.

לחלק בזה בין קידושי מומר לדין זיקת יבום

דברי אכן,  לפרש  שם  יעב"ץ  בשאילת  כתב  נוסף  באופן 

המרדכי דסבר דמומר אינו זוקק ליבום, דכיון דקיי"ל 

דכל המקדש אדעתיה דרבנן מקדש, הפקיעו רבנן לקידושיו 

של זה שאינו חפץ כלל להמנות על קהל ה', ומחרף מנאץ 

כל קדשי ישראל. ונמצא, דלעולם דינו כישראל גמור, אלא 

חכמים  ביד  כח  שיש  קידושין  לענין  היא  מיוחדת  דהלכה 

לבטל קידושיה הראשונים מחמת היות היבם משומד.

זה השני כתב, דזהו דוקא במי שקידש אדעתיה ולפירושו 

קמיה  ליבום  אשתו  דנפלה  ההוא  וכגון  דרבנן, 

יבם משומד, אבל משומד שקידש לא עשה זאת על דעתם, 

ואין הדבר מסור בידם לבטל קידושיו. וממילא אפשר שאף 

יבום, שהמת שקידש  יהודאי גאון אמר דבריו רק לגבי  רב 

לבטל  בידם  כח  יש  כך  ומשום  חכמים,  דעת  על  כן  עשה 

תפיסת  לגבי  ולא  משומד,  יבם  קמי  נפלה  כאשר  קידושיו 

קידושיו של משומד זה עצמו שלא קידש אדעתיה דרבנן.

מוכח מדברי  עג(  סי'  )אבהע"ז ח"ב  החתם סופר בתשובותיו 

כישראל,  חשיב  דלא  נקטינן  יבום  גבי  דדוקא  נמי 

אבל אם קידש אשה קידושיו תופסין, וזאת לשיטתו דלעיל 

דסבר לחלק בין מומר דעלמא לזה שהמיר דתו לגמרי ודבק 

לבעלה  נתקדשה  לא  מעיקרא  דמסתמא  ופי',  אחר,  בעם 

ישראל  מכלל  שיצא  אחיו  אחר  לילך  שתזקק  אדעתא 

זו. ואף  לגמרי, אולם בסתם מומר דעלמא ליכא לאומדנא 

והלכה  הוא,  גמור  ישראל  הדין  דמעיקר  למדנו  מדבריו 

מיוחדת היא לענין קידושין לבטל מעשיו.

יעב"ץ נמצא  השאילת  של  פירושיו  שני  בין  דנפק"מ 

אליבא דהגאונים, גבי נידון דידן, במשומד שקידש 

להו  פשיטא  הנ"ל  אחרונים  שאר  )מיהו  תופסין  קידושיו  האם 

.
כט

דלשיטת המרדכי לא תפסי קידושיו(

הם  יעקב  דבני  חז"ל  בדברי  דמצינו  מאי  עפ"ז  שפי'  כח. עיי"ש 
המכונים זרעו של יצחק ולא בני עשיו, דכיון שנשתמד שוב אינם 

מתייחסים אחריו, ופקעה זיקתם לאבי אביהם.

כט. ומ"מ בני המומרים שאנוסים הם, לכו"ע זוקקים ליבום, כ"כ 
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המורם מן האמור

)אבהע"ז והנה,  משה  אגרות  בשו"ת  כתב  הלכה  לענין 

הראשונים  רבותינו  דהכרעת  דכיון  פג(,  סי'  ח"ד 

התורה  לכל  המומר  שגם  היתה  הקדמונים  והפוסקים 

שיטת  לצרף  אין  קידושיו,  קידושיו  להכעיס  ואפי'  כולה 

ברורה  דהכרעה  נוספים,  לספקות  כסניף  לא  גם  הגאונים 

סי'  אבהע"ז  השולחן  בערוך  )וע"ע  לקידושיו  לחוש  דיש  היא 

רבים  מדברי  פנים  הראנו  דהא  פלא,  ודבריו  יא(.  סעי'  מד 

בשיטת  וגם  טובא,  דינא  בהאי  שפקפקו  הפוסקים  מן 

הרמב"ם והטור פירשו האחרונים דמספיקא בעלמא הוא 

שהחמירו לחוש לקידושיו, וא"כ מהיכי תיתי שלא לצרף 

דברי  בשו"ת  יעויין  ואכן  אחרים,  לספקות  כסניף  זאת 

דיש  ונקט  זה,  בכל  הרבה  שהאריך  סב(  סי'  )אבהע"ז  יציב 

הפחות  לכל  דדינא  ספקא  דהוי  גווני  בכל  בזה  להחמיר 

נוספים. ספקות  בצירוף 

בין נמצא,  לחלק  יש  לסורו  שחזר  גר  של  זו  שבהלכה 

אולם  המצוות  מקצת  עול  צוארו  מעל  שפרק  גר 

בעיקר הליכותיו מחזיק במנהגם של ישראל ומעורה בהם, 

לדתו  שחזר  לגר  דבר,  לכל  כישראל  דדינו  פשיטא  דבזה 

הראשונה ונטש כל עניני המצוות, דבזה יש לחוש לחומרא 

פשיטא  לאחר  נתקדשה  ואם  ממש,  בקידושיו  שאין 

דצריכה גט משני.

דהגר"ח ושמעתי  משמיה  מדרשא  בי  מטו  זה  דכעין 

לא  להכעיס  התורה  לכל  מומר  שגם  מבריסק, 

פקע שם ישראל מיניה, אולם אם שב לעמו ומולדתו ושוב 

אינו רואה עצמו כחלק מעם ישראל, הוי כגוי ואין בקידושיו 

.
ל
ממש

בחזון איש )יו"ד סי' ב ס"ק כח(, וע"ע להלן סי' צב.

ל. יש שפירש עפ"ז את דעת הסוברים דגר שמל ולא טבל נעשה 
בקבלת  לזה  שדי  ואמרו  יותר  הפליגו  שאף  ויש  במקצת,  ישראל 

מל  קיי"ל  דהא  צ"ב,  והדבר  לג,  לב  סי'  להלן  ראה  בעלמא,  מצוות 

ולא טבל כאילו לא מל. 

בזהותו  תליא  מיניה  ישראל  תורת  שהפקעת  שכשם  ופירשו, 

ולא  שמל  גר  גם  כך  הנהגותיו,  מבחינת  ישראל  לעם  והשתייכותו 

ישראל  בן  נעשה  כבר  המצוות  בשמירת  נתחייב  שטרם  אף  טבל 

במקצת מחמת עצם כריתת הברית בינו לבין קונו, דבזה שייך עצמו 

עם אלוקי ישראל ועמו.

!
גר שחזר לסורו מפני היראה

העובדי שנינו  מן  ספרים  לוקחין  "תניא:  ע"ב(:  )מה  בגיטין 

כהלכתן,  כתובין  שיהיו  ובלבד  מקום,  בכל  כוכבים 

ספרים  כותב  שהיה  בצידן  שהיה  אחד  בעכו"ם  ומעשה 

והתיר רשב"ג ליקח ממנו". ומקשינן: "ורשב"ג עיבוד לשמן 

שחזר  "בגר  שמואל:  בר  רבה  ואמר  בעי".  לא  כתיבה  בעי 

שם  פסק  עפ"ז  היראה".  מפני  לסורו  שחזר  וכו',  לסורו 

כשר  היראה  מפני  לסורו  שחזר  דגר  מה(,  סי'  )פ"ד  הרא"ש 

סי'  ויו"ד  ג,  סעי'  לט  סי'  )או"ח  שו"ע  פסק  וכן  סת"ם,  לכתיבת 

רפא סעי' ב(.

אלו מיהו  השו"ע  שדברי  ז(,  )ס"ק  אברהם  מגן  שם  כתב 

והרמב"ם  הרי"ף  אבל  הרא"ש,  שיטת  על  מיוסדים 

בזה  פליגי  תנאי  דשאר  דסברי  משום  זה,  חילוק  השמיטו 

בקשירה  שאינו  "כל  דקיי"ל  כיון  ולשיטתם  רשב"ג,  על 

אינו בכתיבה", ממילא גם גר זה שחזר לסורו מפני היראה 

לכותבם.  הוא  פסול  תפילין  הנחת  על  מקפיד  שאינו  כיון 

ועיי"ש שציין, דכן משמע נמי מדברי התוס' שם וכן מסיק 

במהרש"א מהדו"ב ואין להקל בדבר, וכן הסכימו במחצית 

השקל שם, ביאור הגר"א )ס"ק ה(, שו"ע הרב )סעי' ב(, וערוך 

תקנה(  סי'  תפילין  הל'  )ח"א  זרוע  באור  מיהו  ג(.  )סעי'  השולחן 

באגרות  וכ"ה  עיי"ש,  הרא"ש  כשיטת  בפשיטות  נקט 

הרמ"ה )סי' עז(.

יין ומ"מ  אוסר  ואינו  כשרה  זה  גר  של  שחיטתו 

)יו"ד סי' קיט( בשם הרשב"א,  יוסף  במגעו – כ"כ בית 

ובזה לא יחלקו האחרונים הנ"ל, שכן גם לדבריהם ישראל 

בכתיבת  היא  מיוחדת  דהלכה  אלא  דבר,  לכל  הוא  גמור 

סת"ם ד"כל שאינו בקשירה אינו אינו בכתיבה".

בשו"ת חזון נחום שם שהקשה, היאך אמרינן דגר ויעויין 

שחזר לסורו מפני היראה דינו כישראל גמור, הרי 

לשוב  ולא  המצוות,  קיום  על  נפשו  למסור  מחוייב  היה 

לעבודת גילוליו, ונמצא שביטל מצות עשה של "ונקדשתי 

"גר  אמרינן:  ע"ב(  )ל  דבכורות  ובסוגיא  ישראל",  בני  בתוך 

שקיבל עליו דברי תורה, אפי' נחשד לדבר אחד הוי חשוד 

לעבור  החשוד  שישראל  דאף  והיינו,  כולה".  התורה  לכל 

)אא"כ היה  נעשה מומר בכך  על אחת ממצוות התורה אינו 

להכעיס(, מלבד איסור ע"ז וחילול שבת בפרהסיא, מ"מ גר 
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נעשה  התורה  ממצוות  אחת  לבטל  נחשד  ואם  טפי,  חמיר 

מומר וחשוד לכל. וא"כ קשיא גבי גר שחזר לסורו מחמת 

מצוות  ביטול  מחמת  מומר  חשיב  לא  מה  מפני  היראה, 

קידוש ה'.

הוא וביותר  כשר  שאף  דסבר  הרא"ש,  לשיטת  קשיא 

לכתיבת תפילין וחשיב כמי שישנו בקשירה.

בגר ויעויי"ש  חכמים  שהחמירו  זו  דחומרא  דפירש, 

ממצוות  אחת  ביטול  מחמת  כמומר  לדונו 

לנכרי  לדמותו  "מומר"  בדין  בעלמא  חומרא  אינה  התורה, 

תחילתו  על  סופו  הוכיח  שמא  דחיישינן  אלא  עניניו,  לכל 

מצוות  עול  עליו  קיבל  לא  מתחילה  שכבר  עתה  ומתברר 

בלב שלם ודינו כנכרי.

דהגרים והנה,  אמרינן,  ע"ב(  )מח  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

מעונים בזמן הזה על ששוהין עצמם מלבוא. וכוונת 

הדברים היא, דאחר שקבע הגר בדעתו שרצונו להסתופף 

כאילו  דחשיב  להתגייר,  חיוב  עליו  חל  השכינה  כנפי  תחת 

יושר  אמרי  בשו"ת  )וע"ע  תאחר"  ב"בל  ועובר  כן  לעשות  נדר 

ח"ב סי' ד(, ומבואר שיש תוקף לקבלה זו ותו לא הוי כשאר 

נכרי דעלמא.

גמורה ועפ"ז  חובה  עליו  שחלה  דמאחר  לחדש,  כתב 

קשירה",  "בר  שיחשב  כדי  לבד  בזה  די  להתגייר, 

ונמצא  נכרי.  בעודו  אף  תפילין  לכתוב  הוא  כשר  וממילא 

קיבל  לא  מתחילה  שכבר  היא  האמת  אם  שגם  מעתה, 

עליו מצוות בלב שלם ונכרי הוא, אין הדבר פוסלו מלכתוב 

הפחות  לכל  פסול  אינו  מה  מפני  להקשות  ואין  תפילין. 

מפני  רק  שכן  כעכו"ם,  להו  דחשבינן  המומרים  כשאר 

היראה שב לסורו.

שהוסיף שם בטעם הדבר, דאף דחשיב מומר מחמת וע"ע 

גם  וכדברי הגמ' בבכורות הנ"ל, מ"מ  ביטול המצוה 

דמעיקר  מדרבנן,  אלא  תפילין  לכתיבת  פסול  אינו  מומר 

הדין חשיב "בר קשירה", ובזה דלא כפר באמיתות התורה 

!אלא שמפני היראה חזר לסורו, לא אסרו.
דין אבדת מומר וגר שחזר לסורו

הרמב"ם )איסורי ביאה פי"ג הל' יז(: "אפי' נודע שבשביל כתב 

דבר הוא מתגייר, הואיל ומל וטבל יצא מכלל הגויים 

וחוששים לו עד שתתברר צדקתו, ואפי' חזר ועבד ע"ז הרי 

להחזיר  ומצוה  קידושין  שקידושיו  משומד  כישראל  הוא 

אבדתו, דמאחר שטבל נעשה כישראל". ע"כ.

פסק ובבית  אבדה  השבת  לענין  שהרי  הקשה,  יוסף 

אבדת  שמחזירין  ב(,  הל'  )פי"א  גזלה  בהל'  הרמב"ם 

הא  ולכאורה,  לתאבון,  משומד  שיהיה  ובלבד  משומד 

תינח לענין גזל, עריות ומאכלות אסורות שייך דין משומד 

שייך  לא  הרי  זרה  עבודה  שעבד  בישראל  אבל  לתאבון, 

אין  שהרי  להכעיס,  או  לתאבון  כן  עשה  אם  בין  לחלק 

זו  עבירה  של  תכליתה  וכל  כלל,  הגוף  הנאת  זה  במעשה 

לפרש,  דחק  זו  קושיא  ומחמת  להכעיס.  כדי  אלא  אינה 

על  רק  נסובים  אבדתו  לו  שמחזירים  הרמב"ם  דברי  שאכן 

בישראל  ולא  עברות,  לשאר  שבדבריו – במשומד  הרישא 

שעבד ע"ז.

דברי אכן  ע"פ  זו,  לקושיא  ישוב  מצינו  הב"ח  בדברי 

רב:  אמר  יהודה  רב  "אמר  ע"ב(:  )סג  בסנהדרין  הגמ' 

יודעים היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו 

עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא. ופירש 

נפרוק  אמרו  העריות,  על  תוקפן  יצרן  שהיה  שם:  רש"י 

נמצא  העריות".  על  יוכיחונו  ולא  מעלינו  תורה  עול  כל 

לו  להתיר  בכדי   – לתאבון  ע"ז  עובד  שאדם  אופן  שיש 

דבריו  את  הרמב"ם  אמר  זה  ובמשומד  בפרהסיא,  עריות 

שצריך להחזיר לו אבדתו, וכ"כ בס' מעשה רוקח על דברי 

הרמב"ם שם.

דמותר כמו  קנט(,  סי'  )יו"ד  הטור  בדברי  דנתבאר  מה  כן 

מצויין  אנו  דאין  משום  בריבית,  למומר  להלוות 

המומרים  בני  ובדין  זה.  בנידון  תלוי  נמי  יהיה  להחיותו, 

לענין זה עיי"ש בבית יוסף דכתב דדינם כישראל, וע"ע מה 

שציינו מדברי הרמב"ם והנימוק"י בזה להלן סי' צב.

!
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האם מותר לישא בת מומר ובת גר שחזר לסורו

דינו הנה  שהמומר  הפוסקים,  רוב  מדעת  לעיל  נתבאר 

נראה  וא"כ  קידושין,  וקידושיו  דבר  לכל  כישראל 

דבר  לכל  הם  ישראל  שבניו  פשוט  הדבר  הדין  דמעיקר 

ומותרים לבוא בקהל.

שכשם אמנם  שכתב,  ע"ב(  )ד  בחולין  הר"ן  בדברי  יעויין 

יינו  שהשוו חכמים את דין המומר לעכו"ם לאסור 

יין נסך אף שמן התורה ישראל הוא לכל דבר, כך גם  כדין 

לגבי איסור חתנות, אחר שגזרו חכמים לאסור אישות עם 

עכו"ם כמבואר בע"ז )לו ע"ב(, גם המומר בכלל, ואסור לישא 

את בנותיו. )ובגדר דין מומר בזה"ז לענין מחלל שבת בפרהסיא, ראה 

מש"כ שם בסי' נ, בשו"ע יו"ד סי' קכד, ובשו"ת הריב"ש סי' שצה(. וכן 

לא(, דאף  סי'  )יו"ד  יעלה למהר"י אסאד  יהודה  כתב בשו"ת 

שמדין תורה בנותיו מותרות, מ"מ חכמים גזרו עליהן.

זו בשו"ת  מהר"ם שיק )אבהע"ז סי' יד( כתב לתלות שאלה 

בעיקר פלוגתא דתנאי בע"ז שם גבי איסור חתנות 

אופן  ובאיזה  מדאורייתא  הדבר  אסור  עכו"ם – אימתי  עם 

הן בכלל  ז' אומות  אינו אלא מדרבנן. ת"ק שם סבר, שרק 

איסור חתנות מן התורה ושאר אומות רק מדרבנן, לעומת 

זאת רשב"י סבר, שכל האומות בכלל האיסור, משום ד"כי 

יסיר את בנך מאחרי" – בא לרבות אפי' שאר מסירות ולא 

דרך  ואילו  אישות  דרך  דוקא  שזהו  אלא  אומות,  מז'  רק 

השו"ע  פסק  הלכה  ולענין  מדרבנן.  אלא  אסור  אינו  זנות 

באבהע"ז )סי' טז( כדעת רשב"י.

הוא וכתב  בזה  המומר  ודין  דהואיל  שיק,  המהר"ם 

זו.  בפלוגתא  תלוי  דינו  ממילא  אומות,  שאר  כדין 

לא  בנותיהם  את  לישא  מותר  תורה  דמדין  ת"ק  שלשיטת 

לשיטת  אבל  זה,  איסור  בכלל  להכלילו  מומר  גבי  החמירו 

בכלל  המומר  אף  תורה  מדין  אסורות  דבנותיהם  רשב"י 

רפא,  סי'  שם  בתשובותיו  עוד  בזה  מש"כ  )וראה  אסור.  והדבר 

ובאבהע"ז סי' יד(

פשוט אמנם,  כדבר  נקט  קיג(  סי'  )יו"ד  למשה  תפארת  בס' 

בה  ואין  לישראל  להנשא  מותרת  המומר  שבת 

איסור חתנות לכו"ע. ודן עפ"ז האם מותר לאכול מבישולי 

)מאכלות  הרמב"ם  ע"א(  )לח  בע"ז  התוס'  דלסברת  מומר, 

הרשב"א  ותשובות  ע"ב(  לה  )ע"ז  הרמב"ן  ט(,  הל'  פי"ז  אסורות 

הוא  עכו"ם  בישולי  באיסור  דהטעם  שפי'  רמה(,  סי'  )ח"א 

שמותר  בנותיהם – במומר  את  לישא  יבואו  שלא  בכדי 

לישא את בתו לא שייכא סברא זו. אבל לשיטת רש"י בע"ז 

שם שסיבת האיסור בזה הוא משום דחששו שמא יאכילנו 

דברים טמאים – גם המומר בכלל.

נקטו להקל בזה בשו"ת נודע ביהודה )יו"ד סי' סט(, כדבריו 

מהרש"ג  ובשו"ת  רנ(,  סי'  )יו"ד  שערים  בית  שו"ת 

כב(  ס"ק  א"א  שכה  סי'  )או"ח  בפרמ"ג  מיהו  מט(.  סו"ס  )ח"ב 

וע"ע  להחמיר,  נקטו  טז(  סי'  )ח"ג  ודעת  טעם  טוב  ובשו"ת 

דרכי תשובה )סי' קיב ס"ק ה(.

שהרי הן  טפי,  להחמיר  יש  לסורו  שחזר  דבגר  אמת, 

לשיטת הפרישה דלעיל גר שחזר לסורו הוא ספק נכרי, 

וא"כ אף אם אין איסור לישא את בנו ובתו, משום דעכו"ם 

הבא על בת ישראל הולד כשר, מ"מ בגיורת שחזרה לסורה 

שפיר יש מקום להחמיר שלא לישא את בניה, שמא הוכיח 

סופה על תחילתה ונכרים הם.

מהר"י נמצאו  לדעת  זו:  בהלכה  הפוסקים  בין  שיטות  ד' 

שיק  המהר"ם  לדעת  לכו"ע,  אסור  הדבר  אסאד 

הדבר תלוי בפלוגתא דתנאי, וממילא נתון הדבר במחלוקת 

וסיעתו  למשה  התפארת  לדעת  כמאן,  הלכה  הראשונים 

הדבר מותר לכו"ע בלא כל פקפוק, ואילו לשיטת הפרישה, 

יש להחמיר בזה בבני הגיורת שחזרה לסורה.

חפץ ה' )לאוה"ח הק', חולין ד ע"ב( כתב בשם סדר עולם, בס' 

שבתו של עמרי השיאה אסא ליהושפט בנו, ובתו של 

בנו, ומכאן למדו  יהושפט ליהורם  אחאב בן עמרי השיאה 

שאין לחוש לאסור נישואין בבת מומר.

בת נמצא  לישא  המתירים  דרבים  בזה  להלכה  דהעיקר 

שכן  בדבריו,  להחמיר  יש  אחר  מטעם  מיהו  מומר, 

אמרו חכמים )פסחים מט ע"ב(: "אל ישא בת עמי הארץ שהם 

שקץ ונשותיהם שרץ, ועל בנותיהם הוא אומר ארור שוכב 

עם בהמה", ואם בעם הארץ הוא כך כ"ש בבת מומר. )יעויין 

בשו"ע יו"ד סי' רכח סעי' יג בשם תשו' הרא"ש, שאם אחות המשודכת 

וכ"ש  משפחה,  פגם  משום  השידוך  את  לבטל  רשאי  דתה  המירה  לו 

כשאביה ואמה מומרים(.

סימן ה
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ו סימן 

בגדר החיוב לדחות את הבא להתגייר

ושוב  ומגלה רצונו להסתופף בצל השכינה, מוטלת חובה עליהם לדחותו בלך  דין  בית  בבוא הגר לפני 

ג' פעמים, כ"כ הרוקח )סי' קי(. ולמד דבריו מדברי המדרש )רות רבה פ"ב(, דג' פעמים שאמרה נעמי לרות 

לרבי  גרים  בהל'  וכ"כ  ישראל,  לקהל  קבלתו  קודם  הגר  את  לדחות  שיש  פעמים  ג'  כנגד  הן  "שובנה" 

גרשום הגוזר. כמה טעמים מצינו בהלכה זו יתבארו להלן.

לא. בס' צפנת פענח עה"ת )הפטרת פ' לך לך( הקשה, דדברי רבי 
חלבו אלו סותרים לאמור בדברי הגמ' בפסחים )פז ע"ב(: "לא גלו 

ישראל אלא בכדי שיתווספו עליהם גרים", שמשמעה שמעלה גדולה 

יש בכך שמתווספים גרים על ישראל עד שכל מטרת הגלות אינה 

אלא לכך, וא"כ היאך אמרו שקשים גרים לישראל כספחת.

וכתב ליישב עפ"ד הגמ' בנדרים )לב ע"א(: "אמר רבי אלעזר: מפני 

ועשר  מאתים  למצרים  בניו  ונשתעבדו  אבינו  אברהם  נענש  מה 

יוחנן אמר: שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי  וכו', רבי  שנים 

השכינה, שנאמר: )בראשית יד( "תן לי הנפש והרכוש קח לך".

והיינו, שאברהם נענש על כך שנתן את הנפשות שהציל למלך סדום 

ולא עכבם לעצמו להכניסם תחת כנפי השכינה אף שזכה בהם מדין 

כיבוש מלחמה, דהא קימ"ל בגיטין )מד ע"א(, שהמוכר עבדו לעכו"ם 

)ומבטלו עי"ז מקיום המצוות( מחייבים אותו לפדותו מן הנכרי עד 

להשלים  למצרים  בניו  שירדו  אברהם  נקנס  ולפיכך  בדמיו,  מאה 

נפשות אלו שנאבדו מישראל.

ועפ"ז כתב, דמה שאמרו קשים גרים לישראל כספחת אין זה סותר 

חלבו  רבי  דדברי  גרים,  עליהם  שיתווספו  כדי  לגלות  שירדו  למה 

אמורים בשאר גרים, ואילו הגמ' דברי בפסחים נאמרו ביחס לאותם 

נפשות שנאבדו מישראל בזמן מלחמת המלכים. 

לב. המאנה את הגר עובר בג' לאוין :
באונאת  האמור  יד(  כה  )ויקרא  אחיו"  את  איש  תונו  "לא  א. 

ישראל.

ב. "לא תונו איש את עמיתו" האמור אף הוא בפרשה זו )פסוק יז( 

לגבי איסור אונאת דברים.

ומחמת  בגר.  האמור  כ(  כב  )שמות  תלחצנו"  ולא  תונה  לא  "גר  ג. 

ריבוי המקומות בהן הוזהרנו על אונאת הגר כתב שו"ע )חו"מ סי' 

רכח סעי' ב(, להרחיק מאיסור זה הרחקה יתירה.

במנחת חינוך )מצוה סג( כתב לחדש, שחומרא יתירה יש באונאת 

הגר יותר מאונאת ישראל, והיא, דלענין אונאת ישראל דרשו חז"ל 

מן הפסוק לא תונו איש את עמיתו – עם שאיתך בתורה ובמצוות, 

הסיבה לדחיית הבא להתגייר

יבמות )מז ע"ב( איתא: "אמר מר: גר שבא להתגייר במסכת 

אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר, ומודיעים 

מאי  חמורות.  מצוות  ומקצת  קלות  מצוות  מקצת  אותו 

טעמא, דאי פריש נפרוש. דא"ר חלבו קשים גרים לישראל 

.
לא

כספחת"

בדברי ובבאור  פירושים  כמה  מצינו  חלבו  רבי  דברי 

הראשונים:

)ד"ה דאמר( כתב: "שאוחזים מעשיהם הראשונים א.  רש"י 

באיסור  עליהם  סומכים  או  מהם,  ישראל  ולומדים 

והיתר".

"ומפני ב.  עוד:  הוסיף  יח(  הל'  פי"ג  ביאה  )איסורי  ברמב"ם 

שרובן  כצרעת,  לישראל  גרים  קשים  חכמים  אמרו  זה 

הדבר  וקשה  ישראל,  את  ומטעין  דבר  בשביל  חוזרים 

במדבר  אירע  מה  ולמד,  צא  שנתגיירו.  אחר  מהם  לפרוש 

במעשה העגל וקברות התאוה, וכן רוב הנסיונות האספסוף 

היו בהם תחילה".

במסכת נדה )יג ע"ב( פי' רש"י באופן נוסף: "שכל ישראל ג. 

לגרים  גם  ערבים  ישראל  שיהיו  ונמצא  לזה  זה  ערבים 

שנתווספו עליהם שאינם מקפידים כ"כ במצוות".

הנ"ל, ומבואר  הראשונים  הבנת  ע"פ  הגמרא  מדברי 

שהסיבה לכך שדוחים את הגר מלהתגייר משום 

המצוות  שמירת  על  מקפידים  אינם  הגרים  מן  שרבים 

מעשיהם  ואוחזים  ישראל,  כשאר  המעשה  בשלמות 

הראשונים בידיהם.

אכן יש מן הראשונים שפי' להיפך: התוס' ביבמות שם ד. 

)ע ע"ב( פי' בשם ר"י, דהטעם לדחיית הגרים  ובקידושין 

הוא מפני שישראל הוזהרו ביותר על אונאת הגר וכדכתיב 

.
לב

)שמות כב כ( "וגר לא תונה", וקשה להזהר באונאתם

סימן ו
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במצוות ה.  בקיאים  שהגרים  לפי  שם,  פי'  אחר  באופן 

את  הקב"ה  מזכיר  כך  ומתוך  בהם,  ומדקדקים 

יח(  יז  )א  במלכים  דמצינו  וכמו   ,
לג

ישראל של  עוונותיהם 

להזכיר  אלי  באת  "כי  לאליהו:  שאמרה  הצרפתית  באשה 

עווני", שכך אמרה לו: כל זמן שלא באת הנה הייתי חשובה 

צדקת ביניהם, ועתה שבאת והכירו במעלתך מזלזלין בי.

שכינה ו.  שאין  חז"ל  שאמרו  מה  פי  על  שם,  כתבו  עוד 

דמתוך  שבישראל,  המיוחסות  משפחות  אלא  שורה 

שמתערבים הגרים בישראל אין השכינה שורה. )ראה מש"כ 

בזה הכוזרי מאמר א ס' קטו, ובחידושי המהרי"ט לקידושין שם, וראה 

בהרחבה בסי' פז(.

גדר נוסף בדחיית הגר

הגר הנה  את  שדוחים  לכך  שהסיבה  נתבאר,  עתה  עד 

בלך ושוב היא משום שעצם הסתפחות נכרים לקהל 

זאת  שדרשו  הראשונים  מן  בה – ויש  יש  מכשול  ישראל 

לשבח ויש שדרשו לגנאי.

והיא, אכן,  הגר,  בדחיית  יש  נוספת  הלכה  זה  ענין  מלבד 

ולחקור  לבדוק  הדין  בית  על  המוטלת  המצוה  עצם 

אחר הגר שמא מחמת ממון או פחד כל שהוא בא להתגייר, 

סי'  )ריש  הב"ח  כ"כ  וכדו',  ישראל  בבת  נתן  עיניו  שמא  או 

.
לד

רסח(

)כד ע"ב(: "ת"ר: אין יתירה  מזו מצינו בדברי הגמ' ביבמות 

קיבלו  לא  בו  כיוצא  המשיח,  לימות  גרים  מקבלין 

כנ"ל,  בזה  והטעם  שלמה".  בימי  ולא  דוד  בימי  לא  גרים 

ושלטונם  כבודם  ישראל  פחד  נתון  היה  אלו  שבימים  לפי 

שלם.  בלב  מתגיירים  אינם  שמא  וחששו  האומות,  כל  על 

נמצא שמחמת חשש זה שמא אינו מתגייר בלב שלם לא 

אף  לעיתים  אלא  הגרות  מעשה  את  ומעכבים  דוחים  רק 

מבטלים אותה לגמרי ולא מקבלים גרים כלל.

לו על חומר מצוות  וההודעה  נוסף בדחיית הגר,  טעם 
התורה

לכך הבית  שהסיבה  הסמ"ג,  בשם  הביא  רסח  בסי'  יוסף 

ישראל  של  בדבר סבלם  בגר  להתרות  שכה מרבים 

אילו  אח"כ  יאמר  שלא  בכדי  היא  התורה,  מצוות  וחומר 

יודע אודות קושי עול הגלויות וחומרת העוונות לא  הייתי 

הייתי מתגייר.

לעיין בכוונת דבריו, האם חשש לכך שנעשתה הגרות ויש 

עליו  קיבל  לא  כן  דעת  שעל  למפרע,  ובטלה  בטעות 

נכרים  מרבים  ונמצינו  הוא  גמור  גוי  וממילא  תורה,  עול 

בי"ד  על  המוטלת  היא  בעלמא  הלכה  שמא,  או  בישראל. 

על  תוהה  אח"כ  יהא  שלא  הדינים  חומר  כל  את  ללמדו 

שחוששים  בזה,  י"ל  נוסף  אופן  שכרו.  ויפסיד  הראשונות 

צוארו  מעל  עולם  יפרוק  המצוות  עול  קושי  מחמת  שמא 

וכיון שישראל גמור הוא יענש על כך, ונמצא שגרע בגרותו. 

וצ"ע.

ללמד שכל שאינו בכלל עמיתך בשמירת התורה והמצוות אין איסור 

"עמיתך",  בו  אמר  ולא  הכתוב  שכלל  גר  לגבי  משא"כ  באונאתו, 

על  אנו  מוזהרים  כהלכה  המצוות  שמירת  על  מקפיד  שאינו  דאף 

אונאתו.   

לג. בס' מדרש יהונתן פ' פנחס ציין למחלוקת זו שבדברי הראשונים, 
האם דברי רבי חלבו נדרשים לשבח או לגנאי, וכתב להוכיח מדברי 

המדרש גבי שמונת ימי המילואים, שם איתא, "שהיה משה משמש 

וכתר  מלכות  כתרים – כתר  בשני  משמש  והיה  גדולה  בכהונה 

ומפני  לאהרון.  ונתנה  כהונה  כתר  ממנו  הקב"ה  שנטל  עד  כהונה, 

מצרימה  לירד  מסרב  שהיה  לפי  כתרים,   לשני  משה  זכה  לא  מה 

בשליחותו של מקום". והנה, בבאור הסיבה לכך שהיה משה מסרב 

לירד מצרימה אמרו במדרש: "אמר, ומה הגר שפחת שרה שהיתה 

גיורת שלח לה הקב"ה מלאך ללוותה, ישראל שקרויים בנים למקום 

לא כ"ש". ומבואר, דישראל חשיבי מן הגרים, שלא כהבנת התוס'.   

ותחדל  ללכת  היא  מתאמצת  כי  "ותרא  כתיב:  יח(  )א  לד. ברות 

לדבר עמה". ובספרים כתבו לפרש בדרך דרוש, ע"פ המעשה המובא 

יוחנן  רבי  סחי  קא  הוה  חד  "יומא  ע"א(:  )פד  בב"מ  הגמ'  בדברי 

בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה. אמר ליה: חילך 

לאורייתא, אמר ליה: שופרך לנשי, אמר ליה: אי הדרת בך – יהיבנא 

לאתויי  למיהדר  בעי  עליה.  קביל  מינאי.  דשפירא  אחותי,  לך 

מאניה – ולא מצי הדר. אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא". ופי' 

שם, שהסיבה לכך שלא יכול היה לחזור על עקבותיו משום שקיבל 

עליו עול תורה והתורה מתשת כוחו של אדם.

כאשר  הוא  עולם  של  דרכו  שהרי  הנ"ל,  הפסוק  את  פי'  ועפ"ז 

הולכים יחד בדרך איש צעיר ולצידו זקן ושבע ימים, שהצעיר מהלך 

ובקושי  עליו  קשה  הדרך  הזקן  ואילו  און  מלאי  בצעדים  בקלילות 

משרך רגליו, וא"כ צ"ב כאן דכתיב "ותרא כי מתאמצת היא ללכת", 

דנראים הדברים  שהיתה הדרך כבידה על רות יותר מנעמי שהיתה 

קשישה הימנה. ולכך פי' דכיון שקיבלה עליה עול תורה ומצוות תש 

מיד  כוונתה,  באמיתות  והכירה  חמותה  זאת  שראתה  וכיון  כוחה, 

– "ותחדל לדבר עמה".  

סימן ו
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הטעם שמודיעים אותו מצוות קלות

הגר כעין  דחיית  לגבי  שמצינו  אלו  חלוקים  טעמים 

והודעתו בחומר המצוות החמורות, מצינו גם בבאור 

הטעם שמודיעים אותו מקצת מצוות הקלות.

ביבמות שם כתב, דהטעם בזה הוא לפי שהגויים המאירי 

הגר  וכשישמע  רבות,  מצוות  בדתם  להם  אין 

יאמר  בהם,  שמדקדקים  והדקדוקים  שלנו  יתרות  מצוות 

לצורך – ומיד  שלא  מדקדקים  הם  דקדוקים  כמה  בליבו 

אף  הקלות  המצוות  שהודעת  מדבריו  ומבואר  בו.  יחזור 

היא בכדי שיפרוש ולא יבוא להתגייר )וכן משמע מלשון הגמ' 

גופא בסוגיא זו, דהודעת המצוות הקלות והחמורות טעם אחד להן(.

להיפך, אולם  יונתן  רבינו  בשם  כתב  שם  השטמ"ק 

שהסיבה לכך שמלמדים אותו את המצוות הקלות 

היא כדי שידע שאף על המצוה הקלה ביותר משלם הקב"ה 

שכר רב. ובטעם מה שמלמדים אותו מצוות חמורות פירש 

יודע  הייתי  אילו  יאמר  שלא  בכדי  דהוא  הסמ"ג,  כמש"כ 

את כובד המצוות ועונשיהן לא הייתי מתגייר.

החובה ללמדו דין לקט שכחה ופאה

דין בגמ'  אותו  מלמדים  שאף  אמרו,  ע"ב(  )מז  ביבמות 

שם  ופירש  ופאה.  שכחה  לקט   – עניים  מתנות 

רש"י, דבן נח נהרג על פחות משווה פרוטה וחששו הואיל 

לשדהו  הבא  עני  להרוג  יבוא  שמא  הממון  על  ומקפידים 

בכדי  נעשה  זה  שאף  רש"י,  שם  פי'  אחר  באופן  ללקוט. 

שיקשה הדבר בעיניו ויפרוש, דאדם בהול וחס על ממונו.

הצפון  השכר  את  אותו  שמודיעים  הטעם  באור 
לצדיקים לעת"ל

ענשן בשו"ע  אותו  שמודיעים  "כשם  כתב:  ב(  )סעי' 

מצוות.  של  שכרן  אותו  מודיעין  כך  מצוות  של 

עוה"ב,  לחיי  יזכה  אלו  מצוות  שבעשיית  אותו  ומודיעין 

אלו  מצוות  שעושה  החכמה  בעל  אלא  גמור  צדיק  ושאין 

ויודעם. ואומרים לו: הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא 

לצדיקים והם ישראל וכו'. ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן". 

עכ"ד.

מתחילה ולכאורה  זה,  את  זה  סותרים  דהדברים  קשה, 

אמרו שיש ללמדו את כל חומר איסורי התורה 

ועתה  כספחת,  לישראל  גרים  שיפרוש – שקשים  כדי 

מלמדים אנו אותו מתן שכרם ומפייסים אותו בלשון רכה.

בב"ח שעמד על קושיא זו, ופירש, שיש לחוש שמא וראה 

גר זה כוונתו לשם שמים ועתה ששומע גודל סבלם 

וישקע  וישוב  ה'  מדרך  יפרוש  העוונות  וחומר  ישראל  של 

בשיקוציהם וגילוליהם.

"ואין כדבריו  שכתב:  )שם(  הרמב"ם  בדברי  משמע 

הדבר  יגרום  שמא  מידי,  יותר  עמו  מדקדקים 

שבתחילה  רעה,  לדרך  טובה  מדרך  ולהטותו  לטורדו 

הוא  וכן  רכים.  רצון  בדברי  אלא  האדם  את  מושכין  אין 

בעבותות  ואח"כ  אמשכם  אדם  "בחבלי  ד(:  יא  )הושע  אומר 

העגלה". ע"כ.

ישוב קושיא זו לדרכם של הסמ"ג ורבינו יונתן – שתי 
הלכות בדין דחיית הגר

יתישבו אמנם  ושו"ע  הטור  של  בלשונם  לכשנדקדק 

הדברים יותר.

כתבו )סעי' ב(: "וכשבא להתגייר אומרים לו מה ראית שכך 

יודע אני ואיני כדאי  וכו', ואם אמר  שבאת להתגייר 

אותו  ומודיעים  מיד,  אותו  עמהם – מקבלים  להתחבר 

מקצת מצוות קלות וכו'".

מדבריהם, שמיד אחר שמודיעים אותו את סבלם ומבואר 

יודע אני ואעפ"כ חפץ אני  של ישראל, אם אמר 

אותו  מודיעים  אח"כ  ורק  אותו,  מקבלים  ה'  לקהל  להכנס 

מצוות קלות וחמורות וכו'.

שמקבלים והדברים  זו  לקבלה  יש  משמעות  מה  צ"ב, 

אותו  מודיעים  לאחריה  גם  הרי  בתחילה,  אותו 

מקצת מצוות קלות וחמורות כדי להרתיעו מלהתגייר וכמו 

שנתבאר.

ששני ולפי  לפרש,  נראה  יונתן  ורבינו  הסמ"ג  של  דרכם 

דינים יש בדין דחיית הגר ותכלית שונה להם:

שאמר א.  חלבו  רבי  דברי  משום  הגר,  דחיית  דין  עיקר 

דמנו  טעמי  הני  מכל  כספחת"  לישראל  גרים  "קשים 

הראשונים דלעיל.

טעם נוסף יש בדחיית הגר, שלא יאמר אילו הייתי יודע ב. 

את כובד עול המצוות ועניניהם לא הייתי מקבלן עלי.

בשני כנגד  לגר  הבי"ד  הודעת  נתקנה  אלו  דינים  שני 

את  ומרחיבים  בו  מתרים  בתחילה  שונים.  שלבים 

בעוה"ז – שדווים  ישראל  של  סבלם  בגודל  עמו  הדיבור 

בכדי  וזאת  עליהם,  באים  ויסורים  ומטורפים  סחופים  הם 

סימן ו
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לעמו  וישוב  ישראל  לקהל  להכנס  מרצונו  בו  שיחזור 

ולמולדתו, והוא מדברי רבי חלבו דלעיל.

ואיני כדאי לאחר  כן רוצה אני,  פי  מכן, אם אמר "אף על 

להתחבר עמהם וכו'", אזי מקבלים אותו מיד, ושוב 

שמלמדים  אלא  לו,  וילך  שיפרוש  בכדי  אותו  דוחים  אין 

גודל  את  אותו  ומודיעים  וחמורות,  קלות  מצוות  אותו 

השכר הצפון לעושי רצונו וגודל העונש הבא לעוברי רצונו, 

יאמר  שלא  המצוות,  בקבלת  הכרוך  את  שידע  בכדי  וזאת 

ידע  יודע לא היה מקבלם עליו, ומאידך  אח"כ שאילו היה 

לפייסו  בכדי  וזאת  לצדיקים,  הצפון  השכר  גודל  את  גם 

בדברים שלא יחזור בו מקבלתו שקיבל בלב שלם.

בתחילה נמצא  מתקיים  הגר  דחיית  דין  דלעולם  זה,  לפי 

דעתו  שמגלה  ולאחר  אותו,  שמקבלים  קודם 

ישראל מקבלים אותו מיד,  שרוצה לישא בעול סבלם של 

וכמו שכתבו הטור ושו"ע. ובזה נתקיימה כבר חובת הבי"ד 

לדחות את הגר.

חז"ל אלא  דחששו  דין,  בית  על  מוטלת  נוספת  שהלכה 

שמא יאמר הגר לאחר גרותו אילו הייתי יודע עונשם 

כך  משום  הסמ"ג(,  )וכמש"כ  מתגייר  הייתי  לא  עברות  של 

אמרו שמוטל על בית דין קודם שיקבלו נכרי לקהל ישראל 

וחומר  לקיים,  יתחייב  אותם  הרבות  המצוות  את  להודיעו 

איסורי התורה ועונשיהם.

את היוצא  דוחים  הדין  בית  דייני  אין  דלעולם  מדברינו, 

שהרי  ח"ו,  המצוות  עול  קושי  תאור  ע"י  המתגייר 

להיפך הוא, דכל חפציה לא ישוו בה, וכל דחיית הגר אינה 

והלכה  ישראל,  של  וצערם  הגליות  עול  קושי  בתאור  אלא 

זו לומר בפניו מקצת עבירות חמורות ועונשיהן אינה אלא 

!בכדי שידע את אשר לפניו ותהא קבלתו שלימה.
ב

ביאור המעשה באונקלוס הגר

קלונימוס במסכת  בר  "אונקלוס  איתא:  ע"א(  )יא  ע"ז 

)שלח  אבתריה  דרומאי  גונדא  קיסר  שדר  איגייר. 

אונקלוס  )לימדם  בקראי  משכינהו  להשיבו(,  אחריו  חייליו  הקיסר 

מפסוקי המקראות(, איגיור.

להו: הדר  אמר  אבתריה,  ]אחרינא[  דרומאי  גונדא  שדר 

ישוחחו עמו,  )ציוה עליהם שלא  ולא מידי  ליה  לא תימרו 

שלא יתגיירו אף הם כראשונים(. כי הוו שקלו ואזלו, אמר להו, 

חפצים  אינכם  אונקלוס,  להם  )אמר  בעלמא  מילתא  לכו  אימא 

לשמוע דברי תורה, אומר לכם מעט דברי חולין(: ניפיורא נקט נורא 

קמי פיפיורא, פיפיורא לדוכסא, דוכסא להגמונא, הגמונא 

לקומא, קומא מי נקט נורא מקמי אינשי. )כלומר, דרך העולם 

שכל הפחות מדרגה מחבירו נוטל אבוקה ומאיר למענו את דרכו, אבל 

הגדול לעולם לא ישמש את הפחות ממנו, לפיכך שאלם, האם ראיתם 

מעודכם גדול המשמש את הקטן ומאיר באבוקה למענו(.

ישראל, אמרי  נורא קמי  נקט  הקב"ה  להו:  לא. אמר  ליה: 

דכתיב: )שמות יג כג( "וה' הולך לפניהם יומם", איגיור 

]כולהו[.

גונדא אחרינא אבתריה, אמר להו: לא תשתעו הדר  שדר 

חולין(.  ישוחחו עמו אפי' בדברי  )הזהירם שלא  מידי בהדיה 

אותיב  אפתחא,  דמנחא  מזוזתא  חזא  ואזלי,  ליה  נקטי  כי 

ידיה עלה )ביציאתו הניח ידו על המזוזה(, ואמר להו: מאי האי. 

אמרו ליה: אימא לן את.

מבפנים אמר  יושב  ודם  בשר  מלך  עולם,  של  מנהגו  להו: 

ואילו הקב"ה, עבדיו  ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, 

"ה'  קכא(:  )תהלים  שנאמר:  מבחוץ,  משמרן  והוא  מבפנים 

ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם", איגיור. תו לא שדר 

בתריה". ע"כ.

חיילי וקשה,  של  ליבם  על  לדבר  לאונקלוס  הותר  היאך 

הרי  ישראל,  אמונת  את  עצמם  על  לקבל  רומי 

באלו  וכ"ש  לדחותם,  מצוה  מעצמם  הבאים  נכרים  אפילו 

שלא עלה על ליבם להצטרף לקהל ישראל.

ונראה ליישב בכמה דרכים:

האופן הפשוט בישוב קושיא זו הוא, ע"פ מאי דקיימא א. 

לן שפיקוח נפש דוחה כל עבירות שבתורה, וכיון שאם 

לא היה נענה לדרישת המלך לבוא אחריהם מן הסתם היה 

הורגו, מותר היה לו להציל נפשו ע"י שידבר על לב חייליו 

אף  אומות,  שאר  חרפת  לעומת  ישראל  גדולת  אודות 

שיבואו עי"כ להצטרף לקהל ה'.

לדחות ב.  המחייבת  זו  שהלכה  דאפשר  י"ל,  אחר  באופן 

שהם  דוקא,  דין  לבית  נאמרה  להתגייר  הבא  נכרי 

סימן ו
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ישראל  שאר  אבל  הגרות,  חלות  את  לפעול  הממונים 

והשכר  ישראל  מעלת  אודות  נכר  לבני  ללמד  מותרים 

שהיו  רבים  במקומות  מצינו  )שכן  לבוא  לעתיד  לצדיקים  הצפון 

ישראל מדברים עם העכו"ם בשבחם ומעלתם של ישראל, ראה מנחות 

מד ע"א(.

שם, ג.  ביבמות  התוס'  שכתבו  מה  פי  על  לפרש,  יש  עוד 

שבא  ע"א(,  לא  )שבת  בגמ'  המובא  בהלל  המעשה  לגבי 

גדול,  כהן  שאהיה  מנת  על  גיירני  רבי  וא"ל  לפניו  נכרי 

וגיירו. והקשו התוס', היאך גיירו  ושלחו הלל ללמוד תורה 

הלל הרי לא היתה כוונתו לשם שמים. ותי', שהיה יודע בו 

הלל שסופו לעשות לשם שמים.

הבא וקשה,  נכרי  גם  הרי  שמים,  לשם  שסופו  בכך  מה 

מקבלים  ואין  אותו  דוחים  שמים  לשם  להתגייר 

רק  היא  כוונתו  כל  שעתה  לזה  שנדחה  וכ"ש  מיד,  אותו 

לשם שררת כהונה.

דינים והנראה  ששני  לעיל  שנתבאר  מה  ע"פ  בזה,  לבאר 

חלבו  רבי  דין – דברי  בית  ע"י  הגר  בדחיית  יש 

אודות  לברר  והחובה  כספחת,  לישראל  גרים  דקשים 

דהתוס'  י"ל,  עפ"ז  להתגייר.  זה  לגר  שהביאוהו  המניעים 

שמאי   – ושמאי,  הלל  נחלקו  גופא  אלו  שבגדרים  למדו 

למד שכל שאין כוונתו עתה לשם שמים אין מגיירין אותו 

גרים  אף שיודעים אנו שסופו לקבלה מרצון, שהרי קשים 

כך  ומשום  לשררה,  כוונתו  כשכל  וכ"ש  כספחת  לישראל 

לכך  הסיבה  שעיקר  למד  הלל  ואילו  הבנין.  באמת  דחפו 

כנות  את  יודעים  אנו  שאין  משום  רק  היא  גרים  שדוחים 

שמים  לשם  לקבלה  שסופו  בו  שידע  בזה  ולפיכך  כוונתם 

.
לה

שפיר קיבלו

גרים וא"כ  אפשר שאף אונקלוס הכיר בנפשם של אותם 

היתר  נהג  כך  ומשום  שמים  לשם  סופם  שיהיה 

.
לו

בעצמו לקרבם לאמונת ישראל

החובה ד.  דמכלל  לעיל,  המתבאר  עפ"י  בזה  נכון  והיותר 

קושי  בפניו  לתאר  דין  בית  על  הוטל  לא  גרים  לדחות 

אפשר,  וממילא  לבד,  הגלויות  קושי  אלא  המצוות,  בקיום 

דעצם  בדבר,  יש  מצוה  אף  איסור,  בכך  דאין  מיבעי  דלא 

ללומדיה  והטוב הצפון  הלימוד להם אודות מעלת התורה 

החובה  את  סותר  הדבר  ואין  ה',  קידוש  מצות  מכלל  היא 

הרמב"ם  מדברי  טו  סי'  להלן  וראה  הגר.  את  לדחות 

בתשובותיו דמותר ללמד תורה לנכרי כדי לקרבו לאמונתנו 

ענינם  עיקר  דכל  לישמעאלים(,  נוצרים  בין  בזה  שחילק  שם  )עיין 

של ישראל בעוה"ז לגלות כבוד שמים בבריאה, ופשוט.

לה. תוס' במסכת ע"ז )י ע"ב( ציינו למעשה המובא בירושלמי )מגילה 
פ"א הי"א(, דא"ל אנטונינוס לרבי: אתה מאכילני מלויתן לעתיד לבוא, 

א"ל: אין. א"ל: מפסח אי אתה מאכילני ומלויתן אתה מאכילני, א"ל: 

התורה אמרה כל ערל לא יאכל בו. מיד גזר גרמיה. ע"כ. 

והדברים צ"ב היאך קיבלו רבי ולא דחה אותו כפי המתבאר בסוגיא 

לצורך אכילה  היתה  ישראל  ביאתו לקהל  ובפרט שכל סיבת  דידן, 

מקרבן הפסח. ולפי המתבאר כאן י"ל שיודע היה בו רבי שכוונתו 

מקרבן  לאכילה  הוצרך  לא  אנטונינוס  הרי  וביותר,  שמים.  לשם 

הפסח למילוי כרסו לבד, שהרי כבר העידונו חז"ל שלא חסר היה 

בשולחנו דבר, אלא עיקר רצונו להשתתף עם ישראל בעבודת הפסח 

ולהיות דבוק בו ית'. זאת ועוד, מדקדוק המעשה נראה שאכן רבי 

לא קיבלו, אלא הוא קדם ומל את עצמו )ובעיקר דין מילת הגר ע"י 

עצמו ראה סי' כא(.

הקודש  ברוח  הלל  בו  שידע  שכתבו  הפוסקים  מן  יש  לו. אמנם 

ולפ"ד  )ראה תשורת שי ח"א סי' תקכו(,  שסופו לבוא לשם שמים 

אין הדבר נתון לראות עיני הדיין והשערתו בהכרתו את הגר, אלא 

רק מי שניחון ברוח הקודש כהלל הוא המותר לסמוך על כך ולקבל 

גר מחמת ידיעתו שסופו לש"ש, וכן משמע מדברי החיד"א בספרו 

כסא רחמים )אבות דרבי נתן פט"ו(. 

]בעיקר ההיתר לסמוך על רוח הקודש בהכרעת ההלכה, ראה משנה 

למלך )הל' אישות פ"ט הל' ו( שחילק בזה בין ספקא דדינא לספק 

במציאות, דבספקא דדינא אין להכריע ע"פ רוח הקודש דתורה לא 

על  לסמוך  שלא  טעם  כל  אין  במציאות  בספק  אבל  היא,  בשמים 

נבואה ורוח הקודש, שאין לך בירור גדול מזה. לעומת זאת בהגהות 

ע"א(, שם  )כד  בבכורות  הגמ'  לדברי  ציין  הגרעק"א להרמב"ם שם 

משמע שכאשר יבוא אליהו יברר את כל הספקות שבתלמוד, ומוכח 

שגם בספקא דדינא יש לסמוך על נבואה, וראה מש"כ בזה בשו"ת 

בית שערים )יו"ד סי' שלא(, ובברכי יוסף )או"ח סי' לב ס"ק ד([.

סימן ו
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ז סימן 

האם מקבלים גר וגיורת שאינם מקיימים ז' מצוות בני נח

א

מעודי תמהתי, כיון שהנכרי חייב בקיום ז' מצוות בני נח, מפני מה לא הזכירו הפוסקים שקודם קבלתו 

ע"י בי"ד מחוייבים הם לבדוק אחריו האם ממלא הוא חובה זו, שהרי אם אינו מקפיד על מעט החיובים 

קלה  מצוות  תרי"ג  כל  עליו  ולקבל  השכינה  בצל  להסתופף  שרצונו  נאמינו  היאך  בגיותו  בהם  שמצווה 

כבחמורה.

והיה מקום לומר, דכיון שבלא"ה לא מצוי כ"כ שיבטל אחת מז' מצוות בני נח לא הצריכו לבדוק אחריו 

בזה. ואה"נ דאם נדע בברור שרגיל הוא לבטל אחת מז' מצוות אלו, אפשר שיש לחוש מפני זה שלא 

, ושפיר יש לחוש 
לז

לקבלו לקהל ישראל, וא"כ חומרא רבתא יש בדבר, שהרי הנכרים פרוצים בעריות

.
לח

ולברר אחר הגר האם הקפיד באיסור זה או לא, והא לא שמענו מעולם

הדין  בית  דייני  על  גמור  חוב  מוטל  ודאי  גוונא  דבכהאי  גיור,  בהליכי  הנמצא  בגר  בזה,  לדון  יש  וביותר 

בגרותו  ממש  שאין  היא  פשוטה  סברא  שאל"כ  אלו,  מצוות  קיום  על  שמקפיד  היטב  אחריו  לבדוק 

ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שאינו רוצה לקבל עליו מצוות בלב שלם, ואין להם לקבלו לעדת ישראל.

לז. בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' רכז( ציין לסוגיות הש"ס השונות 

בהן נתבאר שהנכרים פרוצים בעריות, ויעויין שם שנסתפק האם רק 

האנשים שבהם פרוצים או גם הנשים. ויעויין בחולין )יג ע"ב( דעכו"ם 

לא מפקרי נשייהו, וכן נראה מדברי הגמ' בסנהדרין )פב ע"א(. לעומת 

זאת מדברי רש"י ביבמות )צז ע"ב( נראה להיפך, דכתב שם דסתם 

עכו"ם מזנה ובנה אינו מוחזק כבנו של בעלה, וראה בזה עוד בשו"ע 

)אבהע"ז סי' כב(, ובשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )סי' תתרכ(. 

לח. בסי' א  ציינו למעשה המובא בסוגית הגמ' בגיטין )נז ע"ב( גבי 
ובחורות  בחורים  גדולה  וסנהדרין  קטנה  סנהדרין  שהרג  נבוזראדן 

וכו', להשקיט דמו של זכריה וכו', עד שהרהר תשובה בליבו, ערק 

ואיגייר. וחזינן, שהגם שהרג רבים וטובים מישראל קיבלוהו לעדת 

לא  על מעשיו  בו שנתחרט  ניכר  דכיון שהיה  מיהו אפשר  ישראל. 

דמיא להכא.

הקב"ה  שלח  כך  שמשום  תשכד(  )סי'  חסידים  בס'  לט. וע"ע 

חובת קיום ז' מצוות בני נח בזמן הזה

יד( הנה,  )סי'  יהושע  פני  בשו"ת  יעויין  זו,  הלכה  בבירור 

ז'  מקיום  המבטל  בגוי  למחות  חובה  יש  האם  שדן, 

מצוות בני נח, והאם המכשילו בהן עובר בלאו דלפני עיוור 

מצוות  הקב"ה  להם  שהתיר  דכיון  וכתב,  מכשול.  תתן  לא 

אלו בעת מתן תורה שוב אינם מחוייבים לקיימן.

)לח מקור  בב"ק  הגמ'  מדברי  הפנ"י  הביא  אלו  לדבריו 

וכו',  ארץ  וימודד  עמד  יוסף:  רב  "אמר  ע"א(: 

קיימום,  ולא  נח  בני  עליהם  שקיבלו  מצוות  שבע  ראה 

א"כ  מיתגר,  איתגורי  ומקשינן:  להם.  והתירם  עמד 

שאפי'  לומר  דרבינא:  בריה  מר  אמר  נשכר,  חוטא  מצינו 

להדיא  הרי  שכר".  עליהן  מקבלין  אין  אותן  מקיימין 

גר  גבי  לפ"ד  נמצא  וממילא  אלו.  מצוות  חיוב  שבטל 

אין  אלו  מצוות  ז'  מקיים  שאינו  שאף  להתגייר,  הבא 

חיובם. שבטל  כיון  חסרון,  בכך 

טובא, מיהו  דבריו  על  לתמוה  האריך  סופר  חתם  בשו"ת 

מחובתם  נפטרו  שלא  היא  הגמ'  דברי  מסקנת  דהא 

בקיום ז' מצוות אלו, דא"כ אכתי יהא חוטא נשכר, שיוסיפו 

לילך בדרכיהם הרעים ולא יענשו על מעשיהם, אלא שאף 

נראה  וכן  שכר.  ע"כ  נוטלים  אינם  זו  חובתם  מקיימים  אם 

מפשטות דברי הרמב"ם דלהלן שמאריך לבאר כל פרטי ז' 

.
לט

מצוות אלו, ולא הזכיר שאין בזה נפקותא למעשה

סימן ז
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האם יש חילוק בזה בין גר לגיורת

בני ומ"מ  מצוות  ז'  מקיים  שאינו  שגר  בזה  אנו  כנים  אם 

נח אין לקבלו לקהל ישראל, יש לדון לכאורה האם 

יש מקום לחלק בזה בין גר לגיורת. ובהקדם הדברים נציין 

לשיטות הפוסקים בזה, האם נשים חייבות בקיום ז' מצוות 

בני נח.

הטעם שלא הרגו בני יעקב בשכם את הנשים

ע"פ ויעויין  בזה,  סי' א( שדן  יו"ד  )ח"א  יעלה  יהודה  בשו"ת 

מה שכתב הרמב"ם )הל' מלכים פ"ט הל' יד(, שהעילה 

יעקב היתה מפני  בני  ולוי  להריגת אנשי שכם בידי שמעון 

שביטלו ז' מצוות בני נח, שכן שכם גזל את דינה ובני עירו 

אחת  על  שעבר  נח  ובן  בידו,  מחו  לא  הדינים  על  שנצטוו 

בגמ'  כמבואר  במיתה,  דינו  בהם  שנצטווה  המצוות  מז' 

)נו ע"א, נז ע"ב, וברמב"ם שם(. דלכאורה קשיא, אם  בסנהדרין 

את  גם  ולוי  שמעון  הרגו  לא  מה  מפני  הרגום,  כן  מחמת 

הנשים, הרי גם הם נצטוו על ז' מצוות בני נח, וע"כ למדנו 

שנשים אינם מצוות על קיום ז' מצוות בני נח.

אף שהרמב"ן בפי' עה"ת שם דחה את דברי הרמב"ם והנה 

קיבלו  שם  והר"ן  המאירי  מ"מ  זו,  שאלה  מחמת 

דבריו, ולדבריהם צ"ב )וראה בשו"ת חתם סופר ליקוטים סי' יד(.

על ומתחילה  הן  אף  נצטוו  שהנשים  שאף  לומר,  סבר 

הדינים  ממצות  מ"מ  אלו,  מצוות  ז'  קיום 

בני  על  שהתביעה  וכיון  לדון,  פסולה  שאשה  לפי  פטורות, 

על  לדונו  חובתם  וביטלו  בשכם  מחו  שלא  על  היתה  שכם 

מעשיו, לא היו הנשים בכלל.

בהמשך תשובתו שם כתב לצדד, דאפשר שהנשים אולם 

והיסוד לסברא  נח.  בני  ז' מצוות  נצטוו על  כלל לא 

בקיום  מצוות  ישראל  שבנות  דקימ"ל  מה  דהנה  הוא,  זו 

)טו  וכמו שאמרו בב"ק  מצוות התורה למדוה חז"ל מקרא, 

ע"א(: "אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, 

אמר קרא: )במדבר ה ו( "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת 

עונשין שבתורה.  האדם – השווה הכתוב אשה לאיש לכל 

אשר  המשפטים  "ואלה  א(:  כא  )שמות  תנא  אלעזר  רבי  דבי 

דינין  לכל  לאיש  אשה  הכתוב  לפניהם" – השווה  תשים 

קרא  אמר  תנא,  הגלילי  יוסי  ורבי  חזקיה  דבי  שבתורה. 

)שמות כא כט( "והמית איש או אשה" – השווה הכתוב אשה 

לאיש לכל מיתות שבתורה", ע"כ. הרי שלולי גילוי התורה 

והנשים  המצוות  בקיום  נצטוו  אנשים  שרק  היינו  סבורים 

מקור  מצינו  שלא  נח  בני  מצוות  ז'  לגבי  וא"כ  פטורות, 

.
מ

להשוות דין הנשים לאנשים י"ל דנשים פטורות

כתב שם, דהנה המקור לחיוב קיום ז' מצוות בני נח מאידך 

למדנוהו מדכתיב )בראשית ב טז(: "ויצו ה' אלו-הים 

אף  היתה  חוה  והרי  וכו'",  הגן  עץ  מכל  לאמור  האדם  את 

כמבואר  כך  על  שנענשה  מצינו  שע"כ  האיסור,  בכלל  היא 

באריכות בפסוקי המקראות, וחזינן מהא שלא חילקה תורה 

הדינין  ממצות  שרק  אפשר  וא"כ  לנשים,  אנשים  בין  בזה 

נשים פטורות וכדלעיל, ועיי"ש עוד שהאריך בחקירה זו.

שיטת בעל הבית שערים בזה, ומו"מ בדבריו

)יו"ד סי' רכז( צידד כהצד הראשון אכן  בשו"ת בית שערים 

על  מצווה  אינה  נח  בני  שאשת  ופסק,  זו,  בחקירה 

לאיש  אשה  הכתוב  שהשווה  מצינו  שלא  משום  הזנות, 

אלא בישראל ולא בבני נח.

בזה אלא  עמד  וכבר  טובא,  תמוהים  דבריו  שלכאורה 

מפורשת  גמרא  שהרי  שם,  עמרמי  משנת  בהגהת 

הזנות  על  מצווים  נח  בני  שנשי  ע"ב(  )נז  בסנהדרין  היא 

ליה רב אויא סבא לרב פפא:  כאנשים, דאיתא שם: "אמר 

אשה  מיד  ולא  איש  מיד  תיהרג,  לא  שהרגה  נח  בת  אימא 

כתיב, אמר ליה: הכי אמר רב יהודה: )בראשית ט ו(: שפך דם 

האדם – מכל מקום. אימא בת נח שזינתה לא תיהרג דכתיב 

ליה  אמר  אשה,  איש – ולא  יעזוב  כן  על  כד(:  ב  )בראשית 

והיו לבשר אחד – הדר ערבינהו  )שם(  יהודה:  הכי אמר רב 

הרציחה,  ועל  העריות  על  שנצטוו  להדיא  הרי  ע"כ.  קרא". 

ודוחק לומר שרק בשתי מצוות אלו נצטוו הנשים.

הקשה שם על דבריו, מהא דמצינו גבי תמר שמחמת עוד 

הנשים  שגם  הרי  להשרף,  הוציאוה  בזנות  שחשדוה 

בפירושו  הרמב"ן  זו  בשאלה  עמד  וכבר  האיסור,  בכלל 

לתורה שם, והאריך בחובת היבום אם היתה נוהגת בזמנם, 

הנשים  אף  נח  בני  שנצטוו  מה  שכל  מזה  מבואר  ומ"מ 

בכלל.

שמצווים  דכיון  הרעים,  מעשיהם  על  להוכיחם  לנינוה  יונה  את 

אולי  הרעים  מעשיהם  על  להוכיחם  יש  אלו  מצוות  ז'  על 

ישובו.

דמצינו  דהא  ליה  דפשיטא  ע"ב(  כב  )ברכות  בצל"ח  מ. וראה 
ואפי'  בנכרית,  ולא  בישראל  רק  הוא  לאיש  אשה  הכתוב  דהשווה 

שפחה אינה בכלל זה.

סימן ז
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ולזה  לזה  בסיני  ונשנית  נח  לבני  שנאמרה  מצוה  כל 
נאמרה

מה יש  ע"פ  שערים,  הבית  בעל  דברי  בישוב  לומר  שרצו 

שאמרו בסנהדרין )נט ע"א(: "אמר רבי יוסי ברבי חנינא: 

ולזה  בסיני – לזה  ונשנית  נח  לבני  שנאמרה  מצוה  כל 

ולא  נאמרה  בסיני – לישראל  נשנית  ולא  נח  לבני  נאמרה. 

לבשר  "והיו  הנ"ל  המקראות  שפסוקי  כיון  וא"כ  נח".  לבני 

בטלה  ממילא  בסיני,  נשנו  לא  האדם"  דם  ו"שופך  אחד" 

דרשה זו, ואחר מתן תורה נשי בני נח פטורים מז' מצוות.

בשו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' רכ רכא( שדחה סברא ויעויין 

זו מכמה טעמים, ראשית, מפני שפשטות דברי הגמ' 

לפלפולא  ולא  תורה  מתן  דהלכתא – אחר  אליבא  הן  שם 

בעלמא, ועוד, הרי אין כוונת הגמ' לומר שעצם חובת הנשים 

במצוות אלו למדנוה מפסוקים אלו, אלא גילוי בעלמא הוא 

שאמרו  המקראות  משמעות  לדרוש  שאין  תורה  שגילתה 

חיובים אלו בלשון זכר לומר שנשים פטורות, ובגילוי מילתא 

ע"א,  נט  בסנהדרין  הנ"ל  הגמ'  דברי  בכלל  אינה  זו  כעין 

ועיי"ש עוד שהאריך בזה בראיות מש"ס ופוסקים.

שיטת הרמב"ם בזה

דינא ובאמת,  לענין  ז(  הל'  פ"ח  מלכים  )הל'  הרמב"ם  מדברי 

בין  בזה  לחלק  שאין  להדיא  נתבאר  תואר  דיפת 

"לא רצתה להתגייר, מגלגלין עמה  אנשים לנשים. שכתב: 

שנים עשר חודש, לא רצתה, מקבלת שבע מצוות שנצטוו 

בני נח ומשלחה לנפשה". הרי להדיא שגם הנשים בכלל ז' 

מצוות בני נח.

איש נמצא,  בין  בזה  לחלק  שאין  הדברים  דרהיטת 

וממילא  זו,  חובה  בכלל  נח  בני  נשי  וגם  לאשה, 

אם אכן יש לברר בגר הבא להתגייר שאינו מבטל ממצוות 

השייך  וגזל  ע"ז  באיסור  הפחות  )לכל  זה  בכלל  הנשים  גם  אלו, 

בהם לכו"ע כבאנשים(.

הכרעת החיד"א בשאלה זו

אינה ה' לידי מדברי החיד"א בספרו עין זוכר )מערכת שוב 

ג( שדן בשאלה זו, וכתב שמקבלים גרים בזה"ז גם אם 

ואפשר  בזה,  הטעם  וצ"ב  נח,  בני  מצוות  ז'  מקיימים  אינם 

שדקדק כן מדברי הגמ' ביבמות )מז ע"ב(, שם נתבאר דאחד 

מפני  הוא  הזה,  בזמן  מעונים  הגרים  מחמתם  הטעמים  מן 

הדבר  היה  שלא  וחזינן  מצוות,  ז'  קיום  על  הקפידו  שלא 

דאפשר  כ"כ,  ראיה  אינה  זו  מיהו  גרותם.  בחלות  מעכב 

שזמן רב קודם לכן לא הקפידו מיהו סמוך לגרותם קיבלום 

עליהם, וצ"ע.

עדיין ולענין  גרות  לשם  שנימול  אחר  שאם  נראה,  הלכה 

ז' מצוות בני נח, דבר פשוט הוא  מבטל הוא קיום 

וכמו  לאשה  איש  בין  בזה  לחלק  ואין  בגרותו,  ממש  שאין 

!שנתבאר.
ב

גדרי ז' מצוות שנצטוו בהם בני נח

להתגייר הנה,  הבא  עם  לדקדק  שיש  לעיל,  שנתבאר  כיון 

ז'  קיום  על  מקפיד  שיהא  הגרות  קבלת  הליך  בעת 

פרטיהם  מקצת  לבאר  עלינו  שומה  כהלכתן,  נח  בני  מצות 

ודיניהם, והנפק"מ בזה לענין הבא להתגייר.

איסור עבודת האלילים

האלילים. א.  עבודת  איסור  היא  הראשונה  המצוה  א. 

)הל' מלכים פ"ט הל' ב(: "כל ע"ז שבית דין  וכתב הרמב"ם 

וכל שאין בית  נח נהרג עליה,  של ישראל ממיתין עליה בן 

דין של ישראל ממיתין עליה אין בן נח נהרג עליה, ואע"פ 

מצבה,  להקים  אותו  מניחין  ואין  בכל,  אסור  נהרג  שאינו 

ולא ליטע אשרה, ולא לעשות צורות וכיוצא בהן לנוי".

לאסור ועיין  הרמב"ם  למד  מנין  דתמה,  שם  שמח  באור 

ד"לא  מקרא  נלמדה  זו  הלכה  הרי  לנוי,  פסל  עשיית 

תעשון אתי", שנאמר לישראל ולא לגוי. ובאבני נזר )יו"ד סי' 

לגוי,  זה מכלל האיסור האמור  קכג ס"ק ב( תי', דלעולם אין 

ישראל,  בתוך  לשכון  הבא  תושב  בגר  דאיירי  דכיון  אלא 

מוטל עלינו לאסור עליו לקיים צורות אלו אף שנעשו לנוי, 

שמא יטעו בהם ויראה לבריות כעבודה זרה.

תושב ולפי  בגר  מיוחדת  הלכה  זו  האם  לדון  יש  דבריו 

דידן  בנידון  שגם  או  בארצם,  ישראל  עם  לדור  הבא 

לענין גר הוא כך.

בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ב סי' נה( נקט בפשיטות אמנם, 

בביאור שיטת הרמב"ם, דאחר שאסרה תורה ע"ז 

מדין  אסור  שישראל  וכשם  ישראל,  ככל  בזה  דינו  נח  לבן 

סימן ז
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תורה לעשות צורה אפי' לנוי, כך גם בן נח, ולדבריו פשיטא 

שגם הבא להתגייר בכלל האיסור.

חתם סופר )יו"ד סי' קכח( כתב לפרש, שגם הרמב"ם בשו"ת 

גמורה  וע"ז  לעובדה  שדרך  בצורה  אלא  אסר  לא 

ובזה  לנוי,  בה  חושק  שהוא  אלא  מהותה,  עצם  מצד  היא 

אבל  ויעבדה.  אחריה  ימשך  שמא  דחיישינן  הרמב"ם  סבר 

בסתם צורה שאין דרך לעובדה, אף הרמב"ם מודה דשרי. 

)ובעיקר דברי הרמב"ם עיין מנחת חינוך מצוה פו שלמד בשיטת התוס' 

בע"ז מג ע"ב דבן נח מותר לעשות צורות לנוי(.

עצם ב.  גם  אלא  נח,  לבן  אסורה  האלילים  עבודת  רק  לא 

האם  הפוסקים  ונחלקו  אסורה.  ובכוחם  בהם  האמונה 

מוזהר הוא גם על האמונה "בשיתוף". ברמ"א )או"ח סי' קנו( 

במחצית  שם  וכ"כ  השיתוף,  על  הוזהרו  לא  נח  דבני  נקט 

השקל בשם עולת תמיד. וע"ע שו"ת נודע ביהודה )מהדו"ת 

שבני  מחברים  מקצת  שכתבו  דאף  דכתב,  קמח(  סי'  יו"ד 

ובירושלמי,  בבלי  כזאת  מצינו  לא  השיתוף  על  הוזהרו  נח 

ולהדיא אמרו דכל שישראל נהרגים עליה בני נח מוזהרים 

וע"ע שו"ת שאילת  נהרג על השיתוף.  וישראל אינו  עליה, 

שואל  ושו"ת  לח,  סי'  הכהן  שב  שו"ת  מא(,  סי'  )ח"א  יעב"ץ 

נצטוו על  נח לא  נמי שבני  נא( דנקטי  סי'  )תנינא ח"א  ומשיב 

"אנכי"  בסיני  הציווי שנאמר  דעיקר  עפ"ז,  פי'  )בשו"מ שם  השיתוף. 

ע"ז כבר  לעובדו בשיתוף, אבל עצם איסור  לך", הוא שלא  יהיה  ו"לא 

לך,  לומר  תעשה,  ולא  בעשה  הציווי  נכפל  ולכך  לכן.  קודם  בו  נצטוו 

באחר  נאמין  שלא  נמי  נצטוונו  אלא  ה',  במציאות  באמונתנו  די  שלא 

זולתו(.

בשו"ת מעיל צדקה )הובא בפרמ"ג או"ח סי' קנו( כתב אמנם, 

דבריו  שלמד  )עיי"ש  השיתוף  על  הוזהרו  נח  דבני 

אנוש  דור  של  דחטאם  שפי'  כוכבים  עבודת  הל'  ריש  הרמב"ם  מדברי 

במנחת  וכ"כ  כך(,  על  שהוזהרו  ומוכח  בשיתוף,  ע"ז  שעבדו  היה 

שער  בשם  כג(  )עמ'  זכרון  אבני  ובס'  ב(  אות  פו  )מצוה  חינוך 

אפרים. ונפק"מ בזה בזמנינו האמונה בנצרות שלדעת רבים 

מן הפוסקים נחשבת כע"ז בשיתוף.

איסור ברכת ה'

וכתב הרמב"ם ב.  ה'.  א. המצוה השניה היא איסור ברכת 

בכינוי  שבירך  בין  המיוחד  בשם  שבירך  "בין  ג(:  הל'  )שם 

בכל לשון – חייב, משא"כ בישראל" )וזאת ע"פ דברי הגמ' בע"ז 

בשו"ת  כתב  מישראל  יותר  בו  שהחמירו  ובטעם  ע"א(.  נו 

השיתוף,  על  נצטוו  דישראל  הנ"ל,  ע"פ  שם  ומשיב  שואל 

על  המורה  הוי"ה  בשם  היא  להי"ת  עבודתנו  עיקר  לפיכך 

האחדות ולא בשאר השמות שאינם אלא כינויים, אבל בני 

נח שלא נצטוו על השיתוף כל השמות שווים אצלם, ואחת 

היא להם אם מברך בכינוי זה או אחר.

אם בירך בלא הזכרת שם אינו חייב )ראה מנחת חינוך מצוה ב. 

ע, וחזון איש סנהדרין סי' כ ס"ק ג(. ומ"מ אם הזכיר שם, אפי' 

היה זה אחד מן השמות הנמחקים – חייב )מנחת חינוך שם(.

על ג.  מוזהר  נח  בן  האם  דן,  ע"ד(  נז  דף  )פ' עקב  חמדה  בכלי 

שיטת  ע"פ  בזה  להחמיר  שצידד  ועיי"ש  ה',  מחיקת 

הרמב"ן בחידושיו לקידושין, ואכה"מ להרחיב בראיתו.

איסור רציחה

בזה ג.  ואף  רציחה.  איסור  היא  השלישית  המצוה  א. 

חמור דין בן נח מישראל, וכמוש"כ הרמב"ם )שם הל' ד(: 

המית  אם  וכן  עליו.  עובר – נהרג  אפי'  נפש,  שהרג  נח  "בן 

והמית  הואיל  וכו',  הארי  לפני  ונתנו  שכפתו  או  טריפה 

להצילו  יכול  שהיה  רודף  הרג  אם  וכן  מקום – חייב.  מכל 

באחד מאיבריו נהרג עליו, משא"כ בישראל". והיינו, דכיון 

כמבואר  שמים  בידי  מיתה  חייב  ישראל  אלו  שבמקרים 

ברמב"ם )הל' רוצח פ"ב הל' ב והל' ח(, בן נח נהרג עליהם, עיין 

שו"ת אחיעזר )ח"ג סי' לז(, וכלי חמדה )פ' נח ס"ק ג(. וע"ע בס' 

בתי כהונה )בית ועד סי' ח( דהרמב"ם יליף לה בק"ו מעוברין 

)שאם על עובר שישראל אינו חייב עליו אפי' בידי שמים בן נח נהרג, 

עליהם  חייב  שישראל  באלו  ע"ב,  נז  בסנהדרין  מקרא  לה  וכדילפינן 

מיתה בידי שמים לא כל שכן(.

)מצוה לד( ב.  נח שהרג ע"י שליח, נסתפק במנחת חינוך  בן 

אולם  עבירה  לדבר  שליח  אין  דבישראל  עליו,  חייב  אם 

בבני נח אפשר דהוי שליחות גמורה )דאף דאין שליחות לנכרי 

יעקב  קהילת  בס'  וראה  חבירו(.  לנכרי  שליח  נעשה  נכרי  מ"מ 

יש  דבנכרי  להוכיח  שהאריך  ט(  דין  ה  סי'  א  דרבנן  )תוספות 

שליח לדבר עבירה.

בס' פרשת דרכים )דרוש ב( כתב, דאף שבן נח אינו מצווה ג. 

על קידוש ה' ומשום כך אינו מחוייב למסור נפשו שלא 

רציחה  עריות, מ"מ על איסור  וגילוי  ע"ז  לעבור על איסור 

אינה  דמים  ששפיכות  הטעם  שהרי  נפשו.  למסור  מחוייב 

נדחית מפני פיקוח נפש אינו משום מצות קידוש ה', אלא 

זו  וסברא  טפי,  סומק  דידך  דדמא  חזית  דמאי  הוא  סברא 

שייכא נמי בבן נח.

בדבר אברהם )ח"א סי' יא( כתב, דכיון שבן נח מצווה על ד. 

אלא  אחר,  עם  על  מלחמה  להכריז  לו  אסור  הרציחה 

שאם קמו עליהם להורגם מותרים להשיב מלחמה שערה 

להתגונן ולהציל חייהם.

סימן ז
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איסור עריות

א. המצוה הרביעית היא איסור עריות. "שש עריות אסורות ד. 

מאמו,  ואחותו  איש,  ואשת  האב,  ואשת  האם,  נח,  לבן 

זו עיין עוד ברמב"ם שם הל' ה- ז(. )בפרטי הלכה  וזכור, ובהמה". 

דגר שנתגייר נתגיירה  נהרג,  עליה – אינו  ואח"כ בא  אמו 

כקטן שנולד דמי. )ומ"מ גם אם נתגיירו שניהם אסורים 

זה בזה, כדי שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה )שו"ע סי' 

רסט סעי' א(.

עד  ארוסה,  בעודה  חבירו  אשת  על  חייב  נח  בן  אין  ב. 

מ"מ  לנכרי  אישות  שיש  דאף  שם(,  )רמב"ם  לבעלה  שתבעל 

קידושין וחופה לית להו )מנחת חינוך מצוה לה(.

על  מוזהר  נח  בן  האם  דן,  ו(  כללים  ה'  )מערכת  חמד  בשדי  ג. 

בזה  שהביא  ועיי"ש  ונישוק(,  )חיבוק  לעריות  קריבה  איסור 

פלוגתא בין האחרונים.

איסור גזל

הרמב"ם ה.  וכתב  גזל.  איסור  היא  החמישית  המצוה  א. 

שגזל  בין  עכו"ם  שגזל  בין  הגזל,  על  חייב  נח  "בן  שם: 

שכר  הכובש  או  נפש,  גונב  או  ממון  הגוזל  ואחד   , ישראל 

שכיר, אפי' פועל שאכל שלא בשעת מלאכה, על הכל הוא 

על  חייב  וכן  בישראל.  משא"כ  גזלן,  בכלל  הוא  והרי  חייב, 

.
מא

פחות משווה פרוטה"

ב. גזל חפץ מחבירו כדי לצערו ודעתו להחזירו, כתב מנחת 

חינוך )מצוה רכד(, דכיון שאינו אסור משום גזל אלא מחמת 

הצער הנגרם בזה לנגזל, בן נח אינו מוזהר על כך.

ג. בס' החינוך )מצוה תטז( כתב, שבן נח מצווה על לאו ד"לא 

תתאווה" שהוא ענף מאיסור גזל. ובמנחת חינוך )מצוה לח( 

הוסיף עפ"ז, שעובר הוא גם בלאו ד"לא תחמוד".

מצות הדינים

א. המצוה השישית היא הדינים. והיינו, שיהיו מושיבים ו. 

מצוות  ז'  בקיום  לדון  ופלך  פלך  בכל  ושופטים  דיינים 

אלו, ולהזהיר את העם )רמב"ם שם הל' יד(.

הוא שכל מלך  דן, האם הציווי  י(  )סי'  ב. בתשובות הרמ"א 

אומה  אותה  בני  ויתחייבו  עיניו  ראות  כפי  חוקים  יחוקק 

לדון כפי חוקיו מדין תורה, או שמא, מחוייבים הם לדון על 

פי תורה בכל דיני הממון מלבד אלו שהופקעו מהם להדיא, 

וממילא אין בכח המלך לפטור שומר שכר מגניבה וכדו'.

דתלה זאת בפלוגתא דאמוראי במקורה של מצות ועיי"ש 

הני  "מנא  ע"ב(:  )נו  בסנהדרין  שנינו  שכך  הדינים, 

אל- ה'  ויצו  ב(:  )בראשית  קרא  דאמר  יוחנן,  רבי  אמר  מילי, 

ויצו – אלו  תאכל.  אכל  הגן  עץ  מכל  לאמר  האדם  על  הים 

אשר  למען  ידעתיו  כי  יח(:  )בראשית  אומר  הוא  וכן  הדינין, 

יצוה את בניו וכו'. אל-הים – זו עבודה זרה, וכן הוא אומר 

רבי  אתא  כי  וכו'.  אחרים  אל-הים  לך  יהיה  לא  כ(  )שמות 

דינין.  זו  אל-הים  זרה,  עבודה  ויצו – זו  איפכא:  תני  יצחק 

בעל  ונקרב  כב(:  )שמות  דינין – דכתיב  זו  אלהים  בשלמא 

הבית אל האלהים וכו'". ע"כ. ופי', דמאן דיליף לה מונקרב 

בעה"ב אל האל-הים דאיירי בדייני ישראל, סבר שאף הם 

ציווי  כל  מ"ויצו",  לה  דיליף  ולמאן  בדיננו,  לדון  מחוייבים 

במשמע ואפי' היה זה היפך דעת תורה.

וז"ל: מיהו,  א(,  סי'  שופטים  )פרשת  תנחומא  במדרש  יעויין 

מגיד  זש"ה  יח(.  טז  )דברים  וגו'  ושוטרים  "שופטים 

דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל )תהלים קמז יט(, דבריו 

אלו דברי תורה, חקיו אלו המדרשות, ומשפטיו אלו הדינין. 

לא נתן הקב"ה את התורה ואת הדינין אלא לישראל בלבד, 

ומנין אתה למד שישראל וגוי עובד כוכבים שיש להם עסק זה 

עם זה, שאסור לישראל לומר לגוי לך עמי לערכאות שלכם, 

ומשפטים  גוי  לכל  כן  עשה  לא  שנאמר  בלאו,  עובר  שהוא 

בל ידעום. והלא אוה"ע נצטוו על הדינין, שהוא אחת משבע 

מצות בני נח, ומהו ומשפטים בל ידעום, אילו דקדוקי הדין. 

נח  ובני  תאנים.  בעוקצי  זכאי  בן  ובדק  מעשה  שנינו:  שכך 

נהרגין בעד אחד, ובדיין אחד, ושלא בהתראה, מה שאין כן 

בישראל, לפי שדיני ממונות בשלשה, ודיני נפשות בעשרים 

ושלשה, וכתיב לא יקום עד אחד באיש וגו', על פי שני עדים 

וגו'". ומבואר דאינם חייבים לדון בדיננו.

הלכה מסיק שם שמחוייבים לדון כדין תורה, וע"ע ולענין 

בית  ושו"ת  קמב(,  סי'  )או"ח  שיק  מהר"ם  בשו"ת 

שלמה )חו"מ סי' קלא(, ובנחל יצחק )סי' צא ענף א(.

נכרי ולכאורה  שתבע  בישראל  בזה,  דנפק"מ  נראה, 

תורה  ע"פ  שלא  אותו  ודנו  שלהם  בערכאות 

מעות  הימנו  לתבוע  התובע  מותר  האם  הנתבע,  ונתגייר 

לו  אחר שנתחייב  חוקיהם,  ע"פ  בדיניהם  לו  אלו שנתחייב 

בזה כבר בגיותו, או שמא שלא כדין הם עושים, דמעיקרא 

.
מב

דדינא מחוייבים הם לדון ע"פ דין תורה

משום  האם  שדן  קל  מצוה  חינוך  מנחת  ראה  הדבר  מא. בטעם 

שאינם בכלל שיעורין שנמסרו הלכה למשה מסיני, או משום שאינם 

מוחלים על ממונם אפי' בפחות מפרוטה.

עיין  שלהם  בערכאות  לתובעו  לו  דהתירו  הטעם  מב. בעיקר 

סימן ז
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ג. בתומים )סי' ט סעי' א( הביא מדברי החוות יאיר שנסתפק, 
נוהגים  דהעולם  ועיי"ש  גוי,  לדיין  שוחד  ליתן  מותר  האם 
קירוב  פועל  דשוחד  משום  הטעם  וכנראה  היתר,  בזה 
לדון,  כשרים  קרובים  עכו"ם  בדיני  הכי  דבלאו  וכיון  הדעת 

מותר ליתן גם שוחד.

בליקוטי שו"ת חתם סופר )ח"ו סי' יד( החמיר בזה, מלבד אמנם 
מקרה שיודע הוא בודאי שהדין עמו, אלא שהשופט 
מתרשל במלאכתו ומרחם על הבעל דין שכנגדו וכדו', שאז 
)וראה  צדק  משפט  לעשות  בכדי  אלא  אינה  השוחד  נתינת 
בס' מלא רועים ערך בן נח אות ח שחילק וכתב דאם שני בעלי הדין הם 

ישראל מותר ליתן שוחד, ואם אחד מהם נכרי הדבר אסור(.

עוד למדנו מדברי הרמב"ם הנ"ל, דמלבד החיוב לשפוט ד. 
דרך  העם  את  ללמד  הם  מחוייבים  רעהו  ובין  איש  בין 
הישר והטוב, למען ילמדו לכלכל מעשיהם בחסד ובמשפט, 

וראה מש"כ בזה בשו"ת מחנה חיים )ח"ב סי' כב(.

איסור איבר מן החי

בכלל ז.  החי.  מן  איבר  איסור  היא  השביעית  המצוה  א. 
מצוה זו שלא יאכל גם בשר מן החי )אף שאינו איבר שלם(. 
וברמב"ם שם כתב, דבן נח נענש על אכילה כל שהיא, דלא 

.
מג

ניתנו שיעורין אלא לישראל

בהמה ב.  בבשר  מותר  נח  בן  האם  הראשונים  נחלקו 

שישראל  דאף  יב(  הל'  )שם  הרמב"ם  דעת  המפרכסת, 

שאינו  נח  בן  כהלכה,  שנשחט  כיון  זה  בשר  לאכול  מותר 

נשמתה  ניטלה  שלא  דכל  בכך,  אסור  שחיטה  חיוב  בכלל 

סי'  )יו"ד  וט"ז  בש"ך  מיהו  לגביו.  היא  נחשבת  כחיה  לגמרי, 

כז ס"ק א( פסקו ע"פ דברי הרשב"א והטור, שאין חילוק בזה 

בין ישראל לגוי, וכשם שישראל מותר לאכול בשר זה אחר 

זמן שהבהמה מפרכסת  כל  )מיהו,  נח.  בן  גם  כך  מיתת הבהמה, 

מותר  האם  הרמב"ם  לשיטת  לדון  ויש  באכילה(.  אסור  הבשר 

לאכול ממנו אחר שנתגייר, או שמא יש לאסור עליו, משום 

שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה.

האחרונים ג.  נחלקו  אחרות  בחתיכות  זה  בשר  לו  נתערב 

חתם  בשו"ת  ברוב.  ביטול  מדין  לאוכלה  מותר  האם 

דדין  בטיל,  לא  באלף  נתערב  דאפי'  נקט  יט(  סי'  )יו"ד  סופר 

ולישראל נאמר  רוב למדנוהו מדכתיב אחרי רבים להטות, 

ח"א  התערובות  שער  )ריש  פרמ"ג  כתבו  כדבריו  נח.  לבני  ולא 

ביהודה  נודע  ובשו"ת  נח(,  )פ'  גומא  ובתיבת  ג(,  חקירה  פ"א 

)מצוה  חינוך  המנחת  מדברי  מיהו  מב(.  סי'  אבהע"ז  )מהדו"ת 

דמותר  מידי  דליכא  בידינו  נקוט  דכלל  דכיון  משמע,  ב( 

לישראל ואסור לבני נח, אפשר דשווה דינם בזה לישראל, 

וע"ע בשו"ת מהר"י אסאד )יו"ד סי' קלה קלו(, וכ"כ להקל בס' 

יהושע )סי' פג(.

בזה וע"ע  לחלק  שכתב  קד(  סי'  )יו"ד  שיק  מהר"ם  בשו"ת 
דכיון  קמן  דליתא  לרובא  קמן  דאיתא  רובא  בין 
וא"צ  אחריו,  לילך  שיש  היא  סברא  העולם  בטבע  שהוא 
בזה לילפותא מיוחדת. וע"ע בשו"ת מהר"י אסאד )או"ח סי' 
קעו( בדברי הראשונים בזה. ואף בזה יש לדון מה יהא בדינו 

אחר שיתגייר.

ודאי מיהו  זו אחר הגרות  לו חתיכה  נראה שאם נתערבה 
הדבר,  לו  מועיל  היה  לא  שבגיותו  אף  להקל,  יש 
שנתגייר,  אחר  נתחדש  המתיר  שהדבר  שאני  דהכא 

ואכהמ"ל בזה.

בהנאת ד.  מותר  נח  בן  האם  דן,  יד(  )מצוה  חינוך  במנחת 

איבר מן החי. דישראל מותר בכך משום דאיתקש איבר 

י"ג  )פסחים כב ע"ב(, אולם בני נח שאינם בכלל  מן החי לדם 

בהנאה.  אפשר דאסורים אף  בהן  נדרשת  שהתורה  מידות 

מידי  איכא  ד"מי  הנ"ל  הסברא  שייכא  כאן  אף  מאידך, 

דלישראל שרי ולבן נח אסור".

מצוות שהשכל מחייבן

מן הפוסקים דס"ל, שבן נח חייב בכל המצוות שהשכל יש 
להלן  בהרחבה  וראה  אלו,  מצוות  בז'  רק  ולא  מחייבן, 

סי' פה.

דין  יכול לתובעו בפני בית  )ב"ק פ"ז סי' עד( דאיירי שאינו  מרדכי 

בשו"ת  אולם  לבוא,  שמסרב  או  עתה  לו  מצוי  דאינו  ישראל,  של 

חתם סופר )ח"ה חו"מ סי' ג( כתב, דאם נעשה הדבר בהרשאת בי"ד 

נעשים הערכאות שלוחיהם לכך. ונפק"מ בזה, בגוונא שטרם נפסק 

הדין ונתגייר הגוי, דמחמת סברת המרדכי אין להתיר להוסיף ולדון 

בפניהם, ועליו לבטל תביעתו ולהביאה קמיה בי דינא, אבל לסברת 

איסורא  ליכא  דין  בית  בשליחות  הדבר  שנעשה  כיון  סופר  החתם 

ובתר שעת התביעה אזלינן, עיי"ש ודו"ק.

מג. באחרונים הקשו, כיון דסבר הרמב"ם דשיעורו בכל שהוא, א"כ 

מאי נפק"מ יש באיסור איבר מן החי יותר מאיסור בשר מן החי )הא 

ניחא אם בבשר מן החי היה צריך שיעור כזית, שפיר קמ"ל דבאיבר 

סופר  ובשו"ת חתם  לשיטת הרמב"ם קשיא(.  לזה, אבל  א"צ  שלם 

)יו"ד סי' ע( כתב, דבאכילת איבר מן החי עובר בשני לאוין, ואילו 

בבשר מן החי עובר רק בלאו אחד. ונפק"מ בזה, כשצריך לאכול מן 

החי לצורך הצלת נפשו, דעליו ליקח בשר מן החי שעובר עליו רק 

בלאו אחד ולא איבר מן החי שעובר עליו בשני לאוין. וע"ע מש"כ 

בזה בשו"ת רבי יעקב מליסא )סי' טז(, שו"ת שואל ומשיב )תליתאי 

ח"א סי' תב(, ובשו"ת דברי מלכיאל )ח"ב סי' לח ס"ק כא(.
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סימן ח

דין גר קטן שאינו גדל בבית שומרי תורה ומצוות

שאלה

מסוגית הגמ' בכתובות )יא ע"א( ודברי התוס' שם )ד"ה מטבילין( נתבאר, שיסוד דין גרות קטן מדעת בי"ד 

הוא מדין "זכין לאדם שלא בפניו". דכיון שהגרות זכות היא לו הבי"ד נעשים שלוחיו לענין זה, יתבארו 

הדברים במקומם.

ולפי זה יש לדון, מה יהא בדינם של קטנים שאינם דרים בבית בו מקפידים על שמירת התורה והמצוות 

כדת ישראל, ולא נראה בעיני הדיינים שרצונם של הוריו לשנות דרכיהם ולהקפיד יותר בשמירת התורה 

והמצוות, וכגון בן ישראל שנשא נכרית בנשואים אזרחיים רח"ל, ורצונו למול ולגייר את בנו, האם יש 

תוקף לגרות כזו, והאם נחשבת היא לו כזכות או לא.

הלכה זו מצויה הרבה בבני זוג חשוכי בנים שמאמצים ילד מחו"ל שלרוב אינו ישראל וגם במקום ספק 

לקבלם  ניתן  האם  לדון  יש  דא  דבכגון  פריש,  מרובא  דפריש  דכל  הוא  אומות  שמשאר  להניח  עלינו 

ומצוות  תורה  ישמור  לא  שודאי  כיון  שמא  או  ומצוות,  תורה  שומרי  אינם  המאמצים  ההורים  כאשר 

עלינו להמנע מכך.

תשובה

האם גרות זו זכות לו

נראה לומר, דהיות ויודעים אנו בבירור שכאשר ומסברא 

כל  על  בודאי  יעבור  הוריו  בבית  זה  ילד  יגדל 

איסורין שבתורה, שכן כך תהיה הנהגת הבית בו יגדל, וגם 

ע"פ  מונהגים  שאינם  לימוד  במקומות  להתחנך  ישלחוהו 

שמים,  וליראת  לתורה  חינוך  שם  ואין  סבא  ישראל  רוח 

"זכין  דין  בזה  שייך  ולא  חובה,  אלא  לו  זכות  אינה  זו  גרות 

למעשה  הלכה  הכריע  אלו  כדברים  בפניו".  שלא  לאדם 

וכן  ב(  סימן  רבינוביץ,  יעקב  יצחק  ר'  )להגאון  יצחק  זכר  בשו"ת 

)נדפסו  קאוונא  אבד"ק  זצ"ל  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  דעת 

דבריו בתשובות מטה לוי ח"ב סימן נה(.

למולו ]ועיין  שרי  אי  לדון  שהאריך  שם  יצחק  בזכר  עוד 

פ"ג  מילה  בהל'  הרמב"ם  דברי  )ע"פ  בעלמא  מצוה  לשם 

הל' ז( שלא לשם גרות, או שמא יש לגזור שלא למולו כדי 

שאם  לחוש,  יש  דמאידך  אשתו.  את  לגייר  אביו  את  לכוף 

ונמצאנו  שמים  לשם  שלא  להתגייר  תבוא  לכך  נכופם 

מכניסים גויים לכרם ישראל[.

נוספת כתב בזה בזכר יצחק שם, ע"פ מה שנתבאר סברא 

ראשונים  הפוסקים  מן  רבים  מדברי  ס  בסי' 

ואחרונים, דלעולם אין להם לבי"ד לחזר אחר קטני אומות 

או  להתגייר  קטן  יבוא  שאם  אלא  מדעתם,  לגיירם  העולם 

בי"ד.  דעת  על  להטבילו  בי"ד  רשאים  ואמו  אביו  יביאוהו 

וממילא, כאן שאביו ואמו הביאוהו שלא לשם גרות, שהרי 

בכך,  חפצים  אינם  ודאי  והם  מצוות  קבלת  בלא  גרות  אין 

והקטן עצמו אין בו דעת ולא נעשה הדבר ע"פ בקשתו, אין 

להם לבי"ד לעסוק בענינו כלל, ועליהם לדחותו מכל וכל.

לגדור עוד  הוא  בישראל  הבי"ד  חובת  דמעיקר  כתב, 

וע"כ  המחנה,  טוהר  קדושת  על  ולשמור  הפרצות 

שמירת  על  יקפידו  שלא  לגרים  להזדקק  להם  שאין  ודאי 

התורה והמצוות.

דרכיו  לתקן  שכוונתו  בי"ד  בפני  דעתו  מגלה  כשאביו 
ולהנהיג ביתו בדרך הישר והטוב

והלאה אמנם,  שמהיום  בי"ד  בפני  דעתו  מגלה  אביו  אם 

שכוונתו  דבריו  מתוך  ונראה  בכשרות,  ביתו  ינהיג 

למולו  רשאים  בי"ד  ישראל,  דת  פי  על  בנו  את  לגדל 

ולהטבילו, כן כתב בשו"ת בית יצחק )אבהע"ז ח"א סי' כט אות 

רצונה של האם  אין  ויעויי"ש בדבריו שכתב, שגם אם  יא(. 
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להתגייר כדת משה ואין דעתו של אבי הבן לגרשה משום 

כך, עדיין אין בכך כדי למנוע את קבלת גרותו כאשר אביו 

מצהיר שבנוגע לחינוכו של הבן ינהג בכשרות גמורה כדת 

ישראל, דאפשר שאכן אין רצונו של האב להקפיד בעצמו 

על שמירת המצוות אבל כנה הוא בהצהרותיו לגבי חינוכו 

הדיינים  על  ומוטל  הדיין,  עיני  כראות  בזה  והכל  בנו.  של 

להטות אוזנם כאפרכסת ולפקוח עיניהם לראות נכוחה עד 

שידעו בבירור את אמיתת כוונתו וכנות דבריו.

טעם נוסף לקבלת קטן זה לקהל ישראל

אנו סברא  שיודעים  שאף  זו,  בהלכה  שם  הזכיר  נוספת 

דירתו  מחמת  תורה  באיסורי  יכשל  הסתם  שמן 

על  בסיבתם  שיענש  ונמצא  חינוכם,  ודרך  ואמו  אביו  עם 

בקהל  לבוא  לו  היא  זכות  עדיין  ועקירתם,  המצוות  ביטול 

להם  יש  ישראל  "כל  חלק(:  פ'  )ריש  שנינו  שכן   ,
מד

ישראל

כניסתו  שע"י  ונמצא  בכלל,  הוא  הבא" – ואף  לעולם  חלק 

העולם  אומות  כשאר  שלא  נצח,  בחיי  זוכה  ישראל  לקהל 

מאזניים  וכשחק  מדלי  כמר  "גוים  הנביא:  עליהם  שהעיד 

נחשבו" )ישעיהו מ טו(.

שדעתו ]יתירה  שאף  שם,  יצחק  הבית  למדנו מדברי  מזו 

לגיירם,  אלו  לנכריות  להזדקק  אין  שכלל  היא 

ומטרת  שמים  לשם  כוונתם  אין  שמא  לחוש  יש  דלעולם 

הישראל,  לאותו  נישואיהן  את  לקיים  כדי  היא  גרותם 

)ח"ג סימן כח(, אע"פ  הובאו דבריו בהרחבה בשו"ת אחיעזר 

ואין לחוש  ישראל,  בניהם לקהל  אנו לקבל את  כן רשאים 

לכך שגדל הוא עם אמו הנכריה וילמד מדרכיה[.

דעת המתירים לקבל גר קטן זה אף שגדל בבית שאין 
מקפידים בו על שמירת המצוות

נוספת כתב בבית יצחק שם להקל לקבל גר קטן זה סברא 

בכל גווני, דאין לחוש שקבלת גרות זו אינה זכות לו 

נפשך,  כיון שיענש בסיבתה על ביטול המצוות, שכן ממה 

זו  שהיתה  למפרע  נתברר  קיומם  על  יקפיד  לכשיגדיל  אם 

זכות לו ולא חובה, ואם ילך בדרכי אביו ואמו וישרך דרכיו, 

א"כ אין לך מחאה גדולה מזו, ויהא זה ביטול גמור לחלות 

הגרות, ונמצא שאין כל פסידא בדבר.

באחיעזר שם פקפק מעט בסברא זו, דאפשר שדין אמנם 
המחאה הוא רק כאשר מגלה דעתו בפירוש שאינו 
מחמת  לתאבון  שחוטא  בזה  די  ולא  הגרות,  בקבלת  חפץ 
שנחלקו  המחאה  באופן  תלוי  הדבר  )ולכאורה  הרע.  יצרו 
אימתי  להם,  דהוקשה  נו  סי'  להלן  הראשונים – ראה  בו 
אין  שהגדיל  קודם  הרי  ירצה,  אם  למחות  הקטן  על  מוטל 
יכול  אינו  שוב  כמימרא  רגע  שהגדיל  ואחר  לכך  דעת  בו 
אחת  שעה  בכשרות  שנוהג  דע"י  שתירצו  ויש  למחות, 
אחר שהגדיל מגלה דעתו דניחא ליה בגרות, ולדבריהם י"ל 
דה"ה להיפך – כל שמשרך דרכיו שעה אחת ניכר ממעשיו 
שפי'  ראשונים  לשאר  אולם  חובה,  אלא  לו  זכות  זו  שאין 
לו  ומועילה  שהגדיל  קודם  אחרים – שמוחה  באופנים 
שצדקו  אפשר  לעיל,  כמבואר  וכו'  גדלותו  לעת  זו  מחאה 

דברי האחיעזר(.

לבי"ד ולענין  שאין  דאף  שם,  באחיעזר  בזה  כתב  הלכה 
להזדקק לגרות שכזו, מ"מ אין להרעיש את העולם 
במחאה גלויה על זה, כי בעיני עם הארץ זהו כחילול השם 
שאין מניחים הנשים להתגייר, ובפרט הילדים, שבאמת על 

פי דין אפשר לגיירם.

דבכל בשו"ת  לומר,  צידד  קנח(  סי'  ח"א  )יו"ד  משה  אגרות 
לו  ראוי  פרוץ  שהדור  אנו  בזמנינו  קטן  גרות 
גירות, דכיון שמצוי הרבה  לטבול שנית בעת גדלותו לשם 
ורדופים בעניני עוה"ז  שמבטלים שמירת התורה והמצוות 
שאין  דמסיק  אלא  לו,  היא  זכות  שהגרות  כ"כ  ברירא  לא 
הבית  דברי  צדקו  אמת  דע"פ  בעלמא,  לחומרא  אלא  זה 
יצחק הנ"ל, שעדיף טפי להיות מרשעי ישראל ולא מחסידי 

.
מה

אומות העולם

דהיאך מיהו  וטעמו,  טפי,  בזה  החמיר   
מו

אלישיב הגרי"ש 
ישראל  מרשעי  כאחד  יגדל  אם  שגם  לומר  יתכן 
בין  שנשבה  דתינוק  קיי"ל  הא  לו,  היא  זכות  זו  גרות  עדיין 
הגויים והיה נוהג כמעשיהם הרעים ולא ידע כלל ממצוות 
להביא  עליו  ישראל  שהוא  לו  לכשיוודע  ועניניהם,  התורה 
חטאת על כל אחד מחטאיו )ראה רמב"ם הל' שגגות פ"ב הל' ו(, 
דלא חשיב אונס אלא שוגג. וא"כ היאך יתכן שיהיו כל ימיו 
ועדיין  ממעשיו,  אחד  כל  על  כפרה  צריך  ויהיה  עוון  מלאי 

זכות  בעינן  הקטן  דלזכיית  ובפרט  כזכות.  הדבר  לו  יחשב 

גמורה כמבואר בכתובות שם.

הוזקקו  בכתובות  הגמ'  בסוגית  שכן  לכאורה,  צ"ב  זו  מד. סברא 
לו – דניחא  היא  זכות  אמו  אביו  נתגייר  שכאשר  ולומר  לחלק 

זכות  זו  אין  נכרי  עודו  כשאביו  ואילו  אבוהון,  דעביד  במאי  להו 

זו  שאין  שכל  ומשמע  גרותו,  מהני  אי  עפ"ז  לן  ונסתפק  גמורה 

גרותו  כאן שמחמת  וכ"ש  זכין,  מדין  גרותו  מהני  לא  גמורה  זכות 

יבוא לכלל עונש. 

מה. ואף שחסידי אומות העולם גם נוחלים לחיי עוה"ב, פשיטא 

שחילוק רב יש בין נחלת ישראל לשכרם של שאר אומות.

מו. ראה פסקי דין רבנים, תשטו, תיק מספר 912.
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ירצה, ומה  אם  למחות  שיכול  הנ"ל  האחרונים  שכתבו 

הראשונים  מדברי  דהא  קשיא,  גופא  דהיא  שם  כתב 

שימחה  חששו  ולא  קטן  לגייר  שהתירו  שהסיבה  למדנו 

ויתברר  משחיטתו  אוכלים  שיהיו  תקלה  לידי  הדבר  ויבוא 

היא  דחזקה  משום  וכו',  עכו"ם  שחיטת  זו  שהיתה  עתה 

דליתא  פשיטא  זה  ובקטן  שם(,  רשב"א  )עיין  ימחה  שלא 

מזמנים  ונמצאנו  אותו  נגייר  היאך  וא"כ  חזקה,  לההיא 

תקלה לישראל.

לא ומשום  שהגרות  להכריע  בידינו  אין  "ואנו  כתב:  כך 

לו  זכות  הוי  גופא  שזה  שאפשר  בדיעבד,  חלה 

שנתחייב בתורה ובמצוות ונדבק בזרעו של אברהם אבינו, 

ועל כל פנים לא יצא מידי ספק גר".

הכרעת ההלכה בזה

ששללו הנה  הפוסקים  מן  שיש  אף  כי  לדעת,  הראנו 

מרבותינו  יש  הנה  שנתבאר,  וכמו  וכל  מכל  זו  גרות 

יגדל גר  הפוסקים דפליגי עלייהו וצידדו לומר שגם כאשר 

קטן זה בבית שאין מקפידים בו על שמירת המצוות הגרות 

זכות לו וא"כ לכל הפחות מכלל ספק לא יצא ויש להחמיר 

ראשנו  להכניס  לנו  שאין  פשיטא  לכתחילה  אכן   ,
מז

בדינו

בין ההרים ולהזדקק לגרות זו.

זמן שאינם שומרי וע"כ,  נכרי כל  ילד  זוג המאמצים  בבני 

מן  ישראל  לעדת  לקבלו  נוכל  לא  ומצוות  תורה 

.
מח מט

הטעמים הנ"ל

היא,  מדרבנן  קטן  גרות  בכתובות  התוס'  דלשיטת  מז. אף 
דמדאורייתא אין זכייה לקטן, וא"כ הוי ספקא דרבנן ולקולא, מ"מ 

רבים מן הראשונים חלקו עליהם בזה, וכבר הרחבנו בזה להלן סי' 

נג בביאור דברי התוס' בסנהדרין )סח ע"ב( עיי"ש.

מח. וראה מש"כ בזה עוד בדברות משה )שבת סי' סד הערה יא(, 

ובשו"ת מנחת יצחק )ח"ג סימן צט אות ו סעיף יא(.

מט. בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ב סימן קכו( דן בדבר נאמנותם 
ויעויי"ש  הוא,  ישראל  שמבני  הילד  על  להעיד  הסרסורים  של 

ומצוות  תורה  שומרי  אינם  עצמם  הסרסורים  שאם  ליה  דפשיטא 

אינם נאמנים, ופשוט.
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סימן ט

בדין קבלת גרים מעמלק, עמון ומואב

שאלה

איתא במכילתא דרשב"י )פרק יז(: "ויאמר כי יד על כס י-ה – משישב על כס י-ה באותה שעה מלחמה 

מכל  יבאו  שאם  הקב"ה,  אמר  אומר:  המודעי  אלעזר  רבי  יהושע.  רבי  דברי  כך  דור,  מדור  בעמלק  לה' 

ויאמר  יג(:  א  ב  )שמואל  ישראל, שנאמר  יקבלו מהם  לא  ומעמלק  ישראל,  יקבלו מהם  האומות להתגייר 

דוד אל הנער המגיד לו אי מזה עם אתה, ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי. ]באותה שעה[ נזכר דוד מה 

יקבלו  לא  ומעמלק  ישראל  יקבלו אתם  אומות העולם להתגייר  יבואו מכל  רבו, שאם  לו למשה  נאמר 

אותם". ע"כ לשון המדרש. הנה נתבאר, שאין מקבלים גרים מעמלק.

לא  עשירי  דור  גם  ה',  בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא  "לא  ד(:  כג  )דברים  תורה  אמרה  ומואבי  עמוני  גר  לענין 

יבוא להם בקהל ה'". והיינו, שאף שמקבלים גרים מעמון ומואב מ"מ אסורים הם לישא בת ישראל עד 

עשרה דורות.

נתערבו  היכן  ידוע  ואין  האומות  את  סנחריב  שבלבל  אחר  כיום  גם  זו  להלכה  לחוש  יש  האם  לדון,  ויש 

אומות אלו, או שמא אזלינן בזה בתר הרוב ולעולם יש לתלות בכל גר הבא לפנינו שאינו מבני אומות אלו.

תשובה

א

קושית האחרונים מהא דבני בניו של המן למדו תורה 
בבני ברק

קבלת בהקדם  איסור  בעיקר  לדון  יש  זו,  הלכה  בירור 

הנ"ל  המכילתא  מדברי  דהנה,  מעמלק.  גרים 

הקשו,  ובאחרונים  מעמלק,  גרים  מקבלים  שאין  נתבאר 

היאך יתיישבו דברי המכילתא אלו עם האמור בדברי הגמ' 

ברק,  בבני  תורה  למדו  המן  של  בניו  "מבני  ע"ב(:  )נז  בגיטין 

עמלקי,  היה  האגגי  המן  הרי  שילת",  בר  שמואל  רבי  ומנו 

יעקב  עיון  )ראה  ה'.  לקהל  בניו  את  קיבלו  היאך  קשיא,  וא"כ 

לבעל השבות יעקב סנהדרין צז ע"ב, שעמד בשאלה זו והניח בצ"ע(.

וכמה תרוצים נאמרו בזה בספרי האחרונים:

החיד"א בס' עין זוכר )מערכת ג אות א( נקט שהבבלי חולק א. 

גרים  שמקבלים  להלכה  והעיקר  המכילתא,  על  בזה 

מעמלק. ולמד דבריו מלשונו של הרמב"ם )הל' אסורי ביאה פי"ב 

הל' יז( שכתב: "כל הגויים כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהם כל 

המצוות של תורה, והעבדים כשישתחררו, הרי הן כישראל 

לכל דבר". ומלשונו שכתב "כל הגויים כולם", משמע שמכל 

לו  היה  שאל"כ  בכלל,  עמלק  ואף  גרים  מקבלים  האומות 

לסייג דבריו ולומר שאין מקבלים גרים מעמלק.

)פי"ח כדבריו  סנהדרין  בהל'  הרמב"ם  מדברי  לדקדק  יש 

הל' ו( שכתב: "גזרת הכתוב היא שאין ממיתין בית 

דין ולא מלקין אדם בהודאת פיו אלא ע"פ שנים עדים. וזה 

פיהם,  בהודאת  העמלקי  לגר  ודוד  עכן  את  יהושע  שהרג 

הוראת שעה היתה או דין מלכות היה". ע"כ.

שהיה ולכאורה  לומר  הרמב"ם  הוצרך  מה  מפני  צ"ב, 

זה  גר  שהיה  כיון  הרי  שעה,  בהוראת  הדבר 

וקיי"ל  מעמלק,  גרים  מקבלין  דאין  גרותו,  חלה  לא  עמלקי 

בגוי  פיו, אבל  נהרג בהודאת  )ראה הערה( שרק ישראל אינו 

.
נ
לא נאמרה הלכה זו

נ. יעויין במשך חכמה סוף פרשת כי תצא שפירש, דהטעם שדוד 
הרג את הנער העמלקי בלא קבלת עדות, הוא משום שבן נח נהרג 

בהודאת עצמו. ובשו"ת משנה הלכות )ח"ט סי' שנה וח"ו סי' רכ( 

תמה על דבריו, היכן מצינו בש"ס ופוסקים שבן נח נהרג בהודאת 
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הרמב"ם אולם  דלשיטת  הדברים,  יתישבו  הנ"ל  לפי 

עמלקי  גר  היה  וממילא  מעמלק,  גרים  מקבלים 

כך  ומשום  פיו,  בהודאת  נהרג  שאינו  דבר  לכל  ישראל  זה 

הוצרך הרמב"ם לומר שדוד הרגו בהוראת שעה.

גרים ואין  מקבלים  היאך  הרמב"ם,  לשיטת  להקשות 

עשה  מצות  לביטול  הדבר  נחשב  ולא  מעמלק 

של  עיקרה  הוא  שכך  דסבר,  דאפשר  להורגם,  שנצטוינו 

מצוה זו, דמתחילה לא נצטוו להרוג עמלקי שבא להתגייר, 

שיטת  ידועה  זאת  מלבד  בסמוך.  בהרחבה  בזה  וראה 

היראים )מצוה רצט( שמצות מחיית עמלק לא הוטלה על כל 

איש ישראל אלא על המלך לבדו, וממילא פשיטא שכאשר 

בי"ד מקבלים גר עמלקי אין בכך כל ביטול למצות מחייתו.

ישוב דברי הרמב"ם עם האמור במכילתא

יתירה מזו לכאורה יש ליישב דברי הרמב"ם באופן שלא ב. 

יסתרו כלל לאמור במכילתא הנ"ל. דיעויין ברמב"ם הל' 

מלכים )פ"ו הל' ד( שכתב: "אם לא השלימו או שהשלימו ולא 

הזכרים  כל  והורגין  מלחמה  עמהם  עושין  מצוות,  ז'  קיבלו 

הגדולים וכו'. במה דברים אמורים במלחמת הרשות שהיא 

עם שאר אומות, אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו, 

אין מניחין מהם נשמה. שנאמר: כן תעשה לכל הערים וכו', 

לא תחיה כל נשמה. וכן הוא אומר בעמלק, תמחה את זכר 

עמלק". ע"כ.

שהרי ובראב"ד  אינו,  דזה  הרמב"ם  דברי  על  השיג  שם 

בשבעה עממין ועמלק אף אם רצו להשלים עם 

ישראל אין מניחים אותם, אלא מצוה לרודפם ולהורגם.

שאם ובכסף  הרמב"ם  שכתב  שמה  פירש,  שם  משנה 

אותם  רודפים  אין  שוב  ישראל  עם  להשלים  רצו 

שלום  ברית  ישראל  עם  לכרות  שבאו  איירי  לא  להורגם, 

ברצונם  כלל  תלויה  אינה  עמלק  מחית  מצות  שהרי  בלבד, 

להלחם עם ישראל, ואף אם רצו לחיות בשלום עם ישראל 

לחדש,  הרמב"ם  כוונת  אלא  להורגם,  המצוה  בטלה  לא 

א"צ  שוב  נח,  בני  מצוות  ז'  לקיים  עליהם  קיבלו  שאם 

להורגם, דבזה סבר הרמב"ם שפוקע מהם דין שבעה עממין 

וממילא  תושב,  גר  כשאר  כשרים  נח  כבני  ונעשו  ועמלק 

.
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בטל החיוב להורגם

מצוות ומעתה  ז'  לקיים  עליהם  קיבלו  שאם  שכשם  י"ל, 

האיסור  עי"ז  בטל  גם  כך  להורגם,  החיוב  פקע 

כבר  להתגייר  שבא  קודם  אם  וממילא  גרים,  מהם  לקבל 

ממנו  עמלק  דין  פקע  נח  בני  מצוות  ז'  לקיים  עליו  קיבל 

כל  אין  בזה,  אנו  כנים  ואם  ישראל.  לקהל  לקבלו  ומותר 

ברק,  בבני  תורה  למדו  המן  של  בניו  דמבני  מהא  קושיא 

מצוות  ז'  לקיים  עליהם  קיבלו  שנתגיירו  שקודם  דאפשר 

ומשום כך הותר לקבלם.

נתגייר באופן ואפשר  דוד  עוד, שגם הגר העמלקי שהרג 

דומה, או לכל הפחות היה לדוד לחוש שמא נהג 

כן, ומשום כך הוצרך הרמב"ם לפרש שהסיבה לכך שהותר 

לו להורגו הוא משום כבוד המלכות, או שהיתה זו הוראת 

שעה.

איסורי ומעתה  בהל'  הרמב"ם  שכתב  ממה  שגם  י"ל, 

ביאה שכל הגויים רשאים להתגייר ע"י קבלת עול 

מצוות אין להוכיח שחלק ע"ד המכילתא וסבר שמקבלים 

יכול  עמלקי  גם  סוף  וסוף  שהיות  דאפשר  מעמלק,  גרים 

ז' מצוות, שוב לא דקדק  להתגייר ע"י שיקדים ויקבל עליו 

הרמב"ם להזכיר חילוק זה שיש בינו לשאר גרים.

חלה  נתגיירו  אם  אבל  אותם,  מקבלים  אין  לכתחילה 
גרותם

מחית ג.  ענין  ברכה  עמק  בס'  )ראה  שכתבו,  האחרונים  מן  יש 

אינה  מעמלק  גרים  מקבלים  שאין  זו  שהלכה  עמלק(, 

דין בהל' גרות, אלא זהו פרט ממצות מחית עמלק. והיינו, 

מהם  נקבל  שאם  הוא  מעמלק  גרים  לקבל  האיסור  שיסוד 

ודומה  מאליה,  מתבטלת  למחותם  שהמצוה  נמצא  גרים 

וקיבלו  עברו  אם  שכך,  וכיון  בידים.  עשה  לביטול  הדבר 

נתבארו חילוקי  )נד ע"א( שם  ואכן בסוגית הגמ' בסנהדרין  עצמו, 

הדינים שבין בני נח לישראל לענין דיני הראיות והטענות, לא מצינו 

אלא שבן נח נהרג ע"פ עד אחד ובדיין אחד, ומשמע שהודאת עצמו 

לחודא לא מהניא.

ואולי י"ל, דהנה הטעם שאין אדם נאמן בהודאת עצמו היא משום 

דאדם קרוב אצל עצמו, כמבואר בסנהדרין דף ט, וא"כ אפשר, דכיון 

שבבן נח די בעד אחד ולדין עד אחד מהני אפי' עדות קרובים, א"כ 

אין כל טעם לומר שלא יהא אדם נאמן להרשיע את עצמו, ואפשר 

שמכאן למדו האחרונים שבן נח נהרג בהודאת עצמו.

קשיא  דלכאורה  בדבר,  טעם  נתן  תקח(  סי'  )או"ח  נא. באבנ"ז 
"לא  קיי"ל  הא  בישראל,  מלחמתם  בעוון  נהרגים  עמלק  בני  היאך 

אלא  אבותם,  בחטאי  מתים  הבנים  דאין  בנים",  על  אבות  יומתו 

מי  לפני  וידוע  וגלוי  שאני,  בידיהם  אבותיהם  מעשה  דכשאוחזים 

לבלתי  עולמית  בליבם  ישראל קבועה  עולם, ששנאת  והיה  שאמר 
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אין  וממילא  חלה,  וכדין – הגרות  כדת  ונתגיירו  אותם 

במסכת  המובא  מהמעשה  המכילתא  דברי  על  להקשות 

ליבם  נתנו  שלא  הדיוטות  ג'  בפני  שנתגיירו  דאפשר  גיטין, 

.
נב

לברר ולידע שעמלקים הם, וגרות גמורה היא

כבר קדמו בישוב זה בעל מנות הלוי, הובאו דבריו ובאמת 

ודחה  קטו(,  )מצוה  הסמ"ג  ע"ד  ספר  מגילת  בס' 

פסול  אין  שנתגייר  שעמלקי  כדבריו  אם  שכן  זו,  סברא 

בגרותו, אכתי קשיא, מפני מה הרג דוד את הנער העמלקי, 

וישראל  הרי אפשר שהיה האמת כדבריו שנתגייר כהלכה 

גמור הוא.

זו אמנם  שהיתה  שפיר,  מיושב  הנ"ל  הרמב"ם  לפ"ד 

הוראת שעה או מפני כבוד המלכות.

אם באופן  דאף  ספר,  המגילת  קושית  בישוב  י"ל  נוסף 

עמלקי שנתגייר יש תוקף לגרותו, מ"מ לא היה לו 

זה, שהרי ממה נפשך – אם נתגייר  לדוד לחוש לדבר כעין 

נתגייר  שמא  ולחוש  כלום,  ולא  עשה  לא  עצמו  לבין  בינו 

בפני בי"ד שאינם מקפידים על קיום הלכה זו מהיכי תיתי, 

בעיקר  )אכן  כהלכה.  ונוהגים  הם  כשרים  ישראל  סתם  הרי 

ולא  מושלך  תינוק  מצאו  כאשר  רבתא,  נפק"מ  תצא  הלוי  מנות  דברי 

ידעו שמבני העמלקים הוא וגיירוהו, שלשיטת בעל מנות הלוי בדיעבד 

גר גמור הוא(.

ישוב נוסף על קושית האחרונים מגיטין

הצפנת פענח )קונטרס השלמה דף ו ע"ב( עמד אף הוא על ד. 

שהמן  וכתב,  בגיטין,  הגמ'  מסוגית  האחרונים  קושית 

היה עבדו של מרדכי ונשא אשה נכרית בת עם אחר, וכבר 

נתבאר ברמב"ם )הל' אסורי ביאה פט"ו הל' ו(, דבעבד הבא על 

הנכרית ולדה כמותה. וא"כ בני בניו של המן אינם עמלקים 

ושפיר קיבלו אותם לקהל ישראל.

שדבריו אלו צ"ע טובא, שהרי להדיא כתב הרמב"ם אלא 

ובא  שטבל  בעבד  דוקא  אמורים  אלו  שדברים  שם 

גויה  שפחה  על  הבא  בגוי  אבל  במקצת,  ישראל  לכלל 

הולד הולך אחר הזכר, דהלכה זו שולדה כמותה לישראל 

נאמרה ולא לנכרים, וא"כ כיון שהמן לא טבל לשם עבדות 

בניו  אחר  עם  בת  על  שבא  ואף  כמותו,  ולדו  דין  ודאי 

עמלקים.

מזו צ"ע, שהרי להדיא מפורש בדברי חז"ל דבכהאי יתירה 

כידוע  שהרי  דבר,  לכל  עמלקי  הולד  נחשב  גוונא 

שהניחוהו  אגג  מלבד  כולם  את  והרג  בעמלק  שאול  לחם 

)פ"כ – כב(  אליהו  דבי  ובתנא  טו(,  פ'  א  בשמואל  )כמובא  בחיים 

השפחה  על  בא  בחיים  אגג  שנותר  הלילה  דבאותו  איתא, 

ונתעברה הימנו ונולד ממנו המן, הרי להדיא, דאף ששפחה 

זו לא היתה עמלקית דין בנה כדין האב, שאל"כ גם המן לא 

היה נחשב מבני עמלק, ודו"ק.

בניו ה.  דמבני  רעב(  סי'  )ח"ג  המהרש"ם  כתב  דומה  באופן 

מבתו  המן  של  צאצאיו  והיו  דוקא,  לאו  הוא  המן  של 

שנישאה לבן עם אחר, וממילא לא היו עמלקים.

סור ממנה, ולעולם אוחזים הם מעשה אבותיהם בידיהם. ועפ"ז פי' 

והניחו רשעות  ישראל  דברי הכסף משנה, שאם באו להשלים עם 

אבותיהם וקיבלו עליהם ז' מצוות, מקבלים אותם, עיי"ש. 

גרים  מקבלים  דאין  דהא  כתב,  ד(  הל'  פ"ו  מלכים  )הל'  בחזו"א 

מעמלק )אפי' בקבלת מצוות(, הוא דוקא בעמלקי שיצא למלחמה 

עם ישראל ולאחר מכן חפץ לחזור בו ולהכנס לקהל ה', אבל עמלקי 

שלא נכנס לעולם למלחמה עם ישראל מותר לקבלו.

דוד  שבימי  דאף  ע"ב(  )כד  ביבמות  התוס'  בדברי  נתבאר  נב. כן 
ושלמה לא היו מקבלים גרים, משום שחששו שמא באים להתגייר 

ק"ן  עליהם  נתוספו  אעפ"כ  המלכות,  וכבוד  המלחמה  פחד  מחמת 

הדיוטות  של  בי"ד  בפני  דנתגיירו  התוס'  ופי'  מעצמם.  גרים  אלף 

דעתה  אין  ידעו שיש לחשוש שמא  ולא  בדין  כ"כ  בקיאים  שאינם 

שלימה בגרותם. וחזינן שאף שנתגיירו בפני בי"ד אלו שלא כהלכה 

אין הדבר מעכב בחלות הגרות.
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מעמלק,  גרים  וקבלת  ומואבי  עמוני  יבוא  לא  איסור 
האם נוהג בזמן הזה

אחר שנתבאר דלדעת רבים מן הפוסקים אין מקבלים הנה 

גרים מעמלק, וגם אם עברו וקיבלום אין תוקף לגרותם, 

יש לדון, האם יש לחוש לאיסור זה גם בזה"ז אחר שבלבל 

סנחריב את האומות ומוצאם של הנכרים אינו ידוע.

בברכות )כח ובאמת,  הגמ'  בסוגית  כבר  נתבאר  זה  נידון 

"תנן:  ומואבי, דאיתא שם:  גר עמוני  דין  גבי  עא( 

אמר  המדרש,  בבית  לפניהם  עמוני  גר  יהודה  בא  ביום  בו 

להם: מה אני לבא בקהל, אמר לו רבן גמליאל: אסור אתה 

לבא בקהל. אמר לו רבי יהושע: מותר אתה לבא בקהל.

לו רבן גמליאל: והלא כבר נאמר: )דברים כג ד( לא יבא אמר 

עמוני ומואבי בקהל ה', אמר לו רבי יהושע: וכי עמון 

אשור  מלך  סנחריב  עלה  כבר  יושבין,  הן  במקומן  ומואב 

גבלות  "ואסיר  י(:  )ישעיהו  שנאמר:  האומות.  כל  את  ובלבל 

וכל  יושבים",  כאביר  ואוריד  שושתי  ועתודותיהם  עמים 

דפריש – מרובא פריש.

לו רבן גמליאל: והלא כבר נאמר )ירמיהו מט ו(: "ואחרי אמר 

שבו.  ה'" – וכבר  נאם  עמון  בני  שבות  את  אשיב  כן 

"ושבתי  יד(:  ט  )עמוס  נאמר  כבר  והלא  יהושע:  רבי  לו  אמר 

התירוהו  מיד  שבו.  לא  ישראל" – ועדיין  עמי  שבות  את 

לבא בקהל". ע"כ.

את מדברי  סנחריב  שבלבל  שאחר  למדנו,  אלו  הגמ' 

האומות כל גר שבא לפנינו אפי' בא מעמון ומואב 

אין לחוש שמא מצאצאי העמונים הקדמונים הוא לאוסרו 

ורוב  דעלמא,  רובא  אחר  בזה  לילך  שיש  בקהל,  לבוא 

הנכרים שבעולם אינם בכלל איסור זה. דברים אלו הוזכרו 

כה(,  הל'  )פי"ב  ביאה  אסורי  הל'  ברמב"ם  למעשה  הלכה 

ע"א(,  )כג  בנזיר  במאירי  הרמב"ן,  בשם  שם  משנה  ובמגיד 

ועוד רבים מרבותינו ראשונים ואחרונים.

אין  לפנינו  איסור  הוחזק  שכאשר  הירושלמי  סברת 
לילך בזה אחר הרוב, והדחיה לכך בשיטת רבי לעזר

שהיא בירושלמי  סורקיא  "כהדא  איתא:  ה"א(  )פ"ב  דמאי 

אותו  נעשה  האיסור  מן  אחד  יום  מסתפקת 

שבא  גר  מעתה  בעי,  יוסי  רבי  הימים.  לכל  הוכח  היום 

הוא,  ומואב  מעמון  אומר  אני  אותו,  מקבלין  אין  להתגייר 

רבי  הא  כיני  אלא  הגרים.  לכל  הוכח  הגר  אותו  ונעשה 

לעזר סבר מימר רוב ארץ ישראל נתונה ביד עכו"ם". עכ"ל 

הירושלמי.

פירות ובאור  הלוקח  בתגר  דן  שם  הירושלמי  הדברים: 

לוקח  השנה  ימות  ברוב  כאשר  הסוחרים,  מן 

מן  הוא  לוקח  בשנה  אחד  יום  ורק  מישראל,  פירותיו 

ממנו  לנו  שנזדמנו  אלו  שפירות  לחוש  יש  האם  הנכרי, 

הם מאותו היום שלקח מן הנכרי וטבל ודאי הן, או שמא 

אלא  ואינם  מישראל  שלקח  הרוב  אחר  בזה  לילך  יש 

שלכל  בברור  אנו  ויודעים  שמאחר  שם,  ואמרו  דמאי. 

הנכרי,  מן  פרותיו  את  הוא  לוקח  בשנה  אחד  יום  הפחות 

ור"מ דחיישי למיעוטא(,  ר"א  )לשיטת  בזה אחר הרוב  לילך  אין 

ב"ק  ע"א,  טו  )כתובות  וקימ"ל  כ"קבוע",  חשיב  היום  דאותו 

מד ע"ב, סנהדרין עט ע"א ועוד(: "כל קבוע כמחצה על מחצה 

דמי".

אחר נמצא  שהולכים  שמה  הירושלמי,  לשיטת  איפוא 

רק  הוא  פריש,  מרובא  דפריש  דכל  ותולים  הרוב 

יודעים בבירור על קיומו של המיעוט, אבל  כאשר אין אנו 

הדבר  נחשב  לפנינו,  קיים  שהמיעוט  לנו  הוחזק  כאשר 

כקבוע ואין הולכים בזה אחר הרוב.

הקשו שם בירושלמי, שאם כן בכל גר הבא לפנינו ועפ"ז 

נאמר, שכיון שמקצת הגרים הם מבני עמון ומואב 

עתה  לפנינו  הבא  זה  גר  גם  שמא  להסתפק  לנו  יש  לעולם 

מבני עמון הוא, ואין לילך בזה אחר הרוב, דכיון שהמיעוט 

על  כמחצה  קבוע  "וכל  כקבוע,  הוא  נחשב  בעולם  ישנו 

מחצה דמי".

זו, ואמר, שעיקר ומחמת  זו דחה הירושלמי סברא  סברא 

טעמו של רבי לעזר שהחמיר בזה לגבי דמאי, לא 

כקבוע,  ונחשב  לפנינו  מצוי  הנכרים  שמיעוט  מחמת  היה 

ולכן  הנכרים,  ביד  נתונה  א"י  שרוב  להיפך – שסבר  אלא 

כיון  מ"מ  מהם,  פירותיו  לוקח  אינו  הימים  שברוב  הגם 

דברי  ע"כ  לחוש.  הן – יש  משלהם  בא"י  הפירות  שרוב 

.
נג

הירושלמי

כדבריהם כתב גם הרמב"ם בהל' איסורי ביאה )פי"ג הל' טז(: "לפיכך 

לא קיבלו בי"ד גרים כל ימי דוד ושלמה, ואעפ"כ היו גרים מתגיירים 

בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו בי"ד הגדול חוששים להם ולא 

דוחים אותם עד שתראה אחריתם".

האחרונים  לקושית  ציין  א(  סי'  יא  )שנה  מציון  תורה  נג. בקונ' 
שהקשו באופן אחר, היאך הולכים בזה אחר הרוב ולא אמרו בזה 
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האם ספק עמוני ומואבי נכלל באיסור זה

התרצן ובראבי"ה  דברי  הועילו  מה  הקשה,  קנא(  )סי' 

בירושלמי, הרי גם אם נאמר שלענין הפרשת 

ד"כל קבוע כמחצה על  זו  ומעשרות א"צ לסברא  תרומות 

שכאשר  כיון  וא"כ  היא,  אמת  סברת  מ"מ  דמי",  מחצה 

המיעוט מצוי לפנינו נחשב הדבר כ"קבוע", שבה הקושיא 

למקומה, היאך מקבלים גרים בזמן הזה ואין אנו חוששים 

שמא מבני עמון הם האסורים לבוא בקהל ונמצאנו מרבים 

בזה  מהני  לא  כ"קבוע"  דחשיב  כיון  הרי  בישראל,  פסולים 

הכרעת  שהרי  כ"כ,  קושיא  זו  אין  הלכה  )לענין  הרוב.  הכרעת 

הירושלמי  שאמר  זו  וסברא  למיעוט,  לחוש  שאין  היא  הפוסקים 

.)
נד

מבוססת על שיטת ר"מ דחייש למיעוטא

דברי ויעויי"ש  דלולי  הכהן,  משה  רבי  מורו  בשם  שכתב 

שדרשו  שכשם  לומר,  מקום  היה  הירושלמי 

ולא  רחמנא  אמר  ודאי  "ממזר  ע"א(:  עג  )קידושין  חכמים 

בקהל  לבוא  מותר  ממזר  שספק  אמרו  ועפ"ז  ספק",  ממזר 

זה,  יש להקל מטעם  ומואבי  מן התורה, ה"ה בספק עמוני 

ומשום כך לא חששו כיום לאיסור זה.

"ור' כדבריו  )סימן תקמב(:  גם בספר תשב"ץ קטן  אלו כתב 

בזמן  גרים  מקבלים  היאך  למיעוטא  דחייש  מאיר 

ניחוש שמא עמוני ומואבי הוא, וכתיב לא יבא עמוני  הזה 

ומואבי  ודאי  עמוני  אלא  תורה  אסרה  דלא  נראה  ומואבי, 

ודאי, כדאיתא בפרק עשרה יוחסין )דף עג ע"א( – ודאי ממזר 

הוא דלא יבא הא ספק ממזר יבא".

באור השער המלך בזה

בשם אמנם,  כתב  יז(  הל'  פט"ו  ביאה  )איסורי  המלך  בשער 

בקהל,  לבוא  הותר  ממזר  ספק  שרק  רבה,  אליהו 

דאורייתא  ספקא  כשאר  אסור  ומואבי  עמוני  ספק  אבל 

הגמ'  מסוגית  לדבריו  ראיה  והביא  לחומרא.  דאזלינן 

בברכות הנ"ל, שם נתבאר שלולי שבא סנחריב ובלבל את 

בספקו,  מחמירים  היינו  שקול  הספק  היה  אם  האומות, 

ומוכח שספק עמוני ומואבי אסור ורק מחמת הכרעת הרוב 

מקבלים אותם לקהל ישראל.

אסור ובשער  ממזר  ספק  שהרי  ראיתו,  דחה  שם  המלך 

רוב  לדין  שהצריכו  שמה  אפשר  וא"כ  מדרבנן, 

הוא בכדי שיהיו מותרים גם מדרבנן.

ספק ודבריו  חכמים  שאסרו  הטעם  שהרי  טובא,  קשים 

אחותו  את  ישא  שמא  החשש  מחמת  הוא  ממזר 

כמבואר בקידושין שם, ובגר לא שייך חשש זה, שהרי הגר 

וע"כ שמה  דמי.  דגר שנתגייר כקטן שנולד  מותר באחותו 

שצריך לדין כל דפריש מרובא פריש הוא משום שאם היה 

הספק שקול היינו אוסרים אותו מדאורייתא.

סמוך מיעוטא לחזקה דמעיקרא שהיה נכרי. ויעויי"ש שכתב ליישב, 

דהא  ג(,  סי'  ראיה  דיני  טריפות  )הל'  הבית אפרים  ע"פ מה שכתב 

דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקה הוא רק כאשר המיעוט והחזקה הן 

שונה,  בשניהם  האיסור  סיבת  כאשר  אבל  עצמו,  האיסור  מאותו 

וכגון כאן, שחזקתו שהיה נכרי והמיעוט הוא שמא עמוני הוא ולא 

מהניא ליה גרות, לא אמרינן בזה סמוך מיעוטא לחזקה. 

שהקשה,  מ"ד(  פ"ד  )ידים  ישראל  בתפארת  יעויין  מזו  נד. יתירה 
הרי  דעלמא,  רובא  מחמת  ומואב  מעמון  גרים  לקבל  התירו  היאך 

לילך  שאין  ע"א(  )טו  בכתובות  הגמ'  בסוגית  נתבאר  יוחסין  לענין 

אחר הכרעת הרוב אא"כ יש בזה תרי רובי – רוב העיר ורוב סיעה, 

וכאן אף שרובא דעלמא אינם מזרע עמון ומואב, מ"מ אין כל ראיה 

שרוב אנשי המקום אינם מאותן אומות האסורות לבוא בקהל.

ותי', דכיון דבני עמון ומואב הם מיעוטא דמיעוטא, גם ר"מ דחייש 

למיעוטא אינו חושש לכך )כמבואר בגיטין ב ע"ב(, ומשום כך אין 

צריך רוב נוסף. ולדבריו ה"ה בנידון דידן, אפשר שלדינא אין לחוש 

ניכר  לאותו מיעוט אף שידוע שהוא בעולם כיון שמיעוט זה אינו 

כלל.

עמונים  דמיעוט  נז(,  סי'  )יו"ד  אסאד  מהר"י  בשו"ת  כתב  זה  כעין 

המעורבים באומות הוו מיעוטא דמיעוטא, שהרי גם בעם העמונים 

עצמם נאסרו רק הזכרים ולא הנקבות, וסמוך מחצה הנקבות לרובא 

כלל  הנקבות  שהרי  צ"ב,  )ודבריו  זה.  איסור  בכלל  שאינם  דעלמא 

אינן בכלל הספק ומה שייך לצרפן לרוב, וכנראה למד דלא אזלינן 

בזה אחר הרוב מחמת דינא ד"כל דפריש" אלא משום דינא ד"ביטול 

בלבוש  ויעויין  דעלמא,  ברובא  בטלים  העמונים  ברוב" – שמיעוט 

באו"ח סי' תרלב שכתב דדין ביטול ברוב מהני גם כשהאיסור ניכר 

לעצמו, וראה בכל זה להלן בסמוך(.

!
נחשב  אדם  הרי  דעלמא,  רובא  בתר  אזלינן  היאך 

"קבוע" ואין לילך בספקו אחר הרוב

שהסיבה בס'  בגמ'  אמרו  היאך  הקשה,  חכמים  משנת 

לכך שמותר לקבל גרים בזמן הזה ולא חוששים שמא 

מעמון ומואב הם, היא משום דאזלינן בזה בתר רובא דעלמא 

וכיון  כ"קבוע",  נחשב  אדם  הרי  בקהל,  לבוא  שמותרים 

שהספק הוא בדינו של אדם זה עצמו מאיזה עם הוא, א"כ 

אין לילך בזה אחר הרוב, דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
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"ביטול  לדין  הרוב"  אחר  "הלך  דין  בין  בזה  חילוק 
ברוב"

כתב ובהגהות  שם  לירושלמי  חסידא  עמרם  רבי  הגאון 

אחר  "הלך  לדין  בזה  הגמ'  כוונת  שאין  ליישב, 

המצויה  זו  שחתיכה  מורה  הרוב  שהכרעת  שענינו  הרוב", 

"ביטול  לדין  אלא  המיעוט,  מן  ולא  היא  הרוב  מן  לפנינו 

בטלו  האומות  את  סנחריב  בלבל  שכאשר  והיינו,  ברוב", 

כמי  בזה  והמיעוט  אומות  בשאר  והמואבים  העמונים 

ההיתר  יסוד  אם  שכן  בדברים,  יש  רבתא  ונפק"מ  שאינו. 

בזה הוא משום הכרעת הרוב, אם כלפי שמיא גליא שמבני 

עמון ומואב הוא יש איסור בדבר, ומשום כך החמירו בדינו 

כאשר  אבל  הרוב,  הכרעת  אחר  לילך  אין  דבקבוע  ואמרו 

וחשיב  בטל  האיסור  הרי  ברוב,  ביטול  מדין  היא  ההכרעה 

כמי שאינו, וממילא גם אם כלפי שמיא גליא שגר זה מבני 

לשאר  בדינו  הוא  ושווה  חסרון  בכך  אין  הוא  ומואב  עמון 

נכרים.

האם שייך באדם דין ביטול ברוב

בשו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' קו( נשאל בזה, דדברים מיהו 

יב(,  ס"ק  קי  )סי'  הפלתי  מדברי  לכאורה  נסתרים  אלו 

שם נתבאר דבתערובות אדם באדם לא שייך ביטול.

להוכיח ובאמת  כתב  מב(  סי'  )יו"ד  אסאד  מהר"י  בתשובת 

מפני  שאל"כ  הפליתי,  של  כדינו  גופא  זו  מסוגיא 

הזה  בזמן  גרים  לקבל  שמותר  לכך  שהסיבה  אמרו  מה 

שמיעוט  אמרו  ולא  פריש,  מרובא  דפריש  דכל  משום  היא 

זו  סברא  שהרי  דעלמא,  ברובא  בטלים  ומואבים  העמונים 

ונעשה כמי  עדיפא מכל דפריש, שעי"ז בטל המועט ברוב 

הוא  מותר  העמונים  מן  עצמו  זה  גר  היה  אם  ואף  שאינו, 

לבוא בקהל. וע"כ צ"ל כדברי הפליתי שבאדם לא שייך דין 

ביטול ברוב.

האם נכרי בכלל אדם לענין זה

הלכות שם כתב ליישב שאלה זו מדברי הפלתי ובמשנה 

הנ"ל בכמה אופנים:

ואין א.  אדם  קרויים  "אתם  אמרו:  ע"ב(  )סא  יבמות  בגמ' 

שאף  אפשר  וא"כ  אדם",  קרויים  העולם  אומות 

ברוב,  ביטול  דין  שייך  לא  חשיבותם  מפאת  שבישראל 

מ"מ אומות העולם ש"בשר חמורים בשרם" בטלים ברוב. 

ועיי"ש שהביא מקורות רבים לכך שעכו"ם חלוקים בהגדרה 

זו מישראל, וממילא אתי שפיר דברי רבי עמרם חסידא.

דאמוראי אלא  בפלוגתא  תלוי  הדבר  יהיה  זו  שלסברא 

ברוב,  בטלים  חיים  בעלי  האם  ע"א(  )עב  בזבחים 

אינם  חשיבותם  מפאת  חיים  שבעלי  אשי  רב  ולשיטת 

חדשים  בתוס'  זו  בשאלה  עמדו  )וכבר  נכרי.  ה"ה  ברוב  בטלים 

מסכת ידים פ"ד עיי"ש(.

גדר דין כל דפריש בסנהדרין

בריש ב.  המרדכי  דברי  ע"פ  בזה,  כתב  נוספת  סברא 

הרוב  בתר  אזלינן  היאך  שהקשה,  סנהדרין,  מסכת 

אינה  פריש  מרובא  דפריש  כל  סברת  הרי  בסנהדרין, 

וכל  במקומם  קבועים  הדיינים  שהרי  בסנהדרין,  שייכת 

מייסד  זו  קושיא  ומחמת  דמי.  מחצה  על  כמחצה  קבוע 

קבועים  שהדיינים  שאף  מחודשת,  הגדרה  המרדכי 

ובזה  מהם,  פרשה  הדין  והכרעת  דיבורם  מ"מ  במקומם 

המיעוט  שהכרעת  והיינו  הרוב,  אחר  לילך  שאמרו  הוא 

הרוב. בהכרעת  בטלה 

א"צ וא"כ  הגר  של  גופו  שהרי  דומה,  באופן  י"ל  כאן  ה"ה 

וע"כ  שבו,  ומואבי  עמוני  דין  אלא  ברוב,  שיבטל 

שאר  של  בדינם  בטל  שבו  ומואבי  עמוני  שדין  אפשר 

אומות העולם.

והיתר וביאור  איסור  תערובות  בכל  דהנה  בזה,  הדברים 

שנאמר בהם ביטול ברוב, אין כוונת הדברים שגוף 

שאם  קימ"ל  שהרי  כהרוב,  להיתר  נהפך  המועט  האיסור 

האיסור  חוזר  רוב  שנעשה  עד  האיסור  מן  כך  אחר  הוסיף 

וההיתר  האיסור  יחד  מתערבים  שכאשר  אלא  וניעור, 

נעשים הם תערובת אחת שיש ליתן לה שם והגדרה אחת, 

התערובת  על  שמו  ליתן  הרוב  אחר  שהולכים  הוא  ובזה 

כולה.

כוונתו וכך  היתה  דלא  המרדכי,  בדברי  גם  הביאור  הוא 

לומר שהבל פיהם של הדיינים המחמירים בטל בהבל 

פיהם של המקילים או להיפך, אלא דכיון שעל בי"ד הוטל 

להכריע מה יהא בדינו של הנידון, אחר שקבעו רוב הדיינים 

מעשה  דעיקר  כולו,  הכלל  להכרעת  הדבר  נעשה  דינו  את 

הבי"ד הוא שיצטרפו כולם להכרעה אחת.

ה"ה לדידן גבי איסור עמוני ומואבי, א"צ שיבטל וממילא 

דעלמא,  הנכרים  ברוב  עצמו  העמוני  האדם 

שם  ליתן  יש  האומות  את  סנחריב  שבלבל  שאחר  אלא 

ואחר  נכרים,  סתם  או  הם  אומות  מד'  האם  לכולם,  אחד 
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איסור  בטל  ממילא  אומות  בשאר  זה  לענין  הם  שנכללים 

עמוני ומואבי מהם.

ולא נמצא  בזה"ז  גרים  שמקבלים  לכך  שהסיבה  לפי"ז 

חוששים לאיסור חתנות עם בני עמון ומואב אינה 

משום שהכרעת הרוב מורה לנו שנכרי זה אינו מבני עמון 

שעמוני  גליא  שמיא  כלפי  אם  שגם  משום  אלא  ומואב, 

ועיי"ש  איסורו.  בטל  עליו  שמו  שאין  כיון  הוא  ומואבי 

שדקדק כסברא זו מלשון המאירי בברכות )כח ע"ב(.

עצם דינו של הפלתי נתון במחלוקת הפוסקים

בטל ג.  אינו  שאדם  סבר  שהפלתי  דאף  שם,  כתב  עוד 

ברוב מ"מ רבים מן הפוסקים ראשונים ואחרונים נקטו 

שלא כדבריו, ראה מש"כ בזה קרבן העדה פרק כלל גדול 

לירושלמי  ובפירושו  שם,  הירושלמי  דברי  בבאור  )ה"א( 

)פה(,  בבכורות  אלגזי  במהרי"ט  ז(,  )הלכה  צולין  כיצד  פ' 

משה  משאת  ס'  בשם  קג(  סי'  ריש  ח"א  )יו"ד  לב  ובחקרי 

אדם  בטלי  לא  חיים  שבעלי  דקימ"ל  למאי  דאף  שהוכיח  )ועיי"ש 

בטל, וצ"ע טעמו(.

מוכח אמנם  יא(  הל'  פט"ו  ביאה  איסורי  )הל'  למלך  במשנה 

שילדו  נשים  דד'  דכתב,  הפלתי,  כדעת  בזה  דסבר 

בבית אחד ואחת מהן היתה אשת ממזר ולא ידוע מי הוא 

שם  שהוחזק  דכיון  ישראל,  בת  לישא  אסורים  כולם  בנה, 

תורה  דבר  ואסור  ביטול,  בזה  מהני  לא  כממזר  מהם  אחד 

)ולא שייך בזה הקולא דממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר(.

האם בבן נח שייך דין "קבוע"

בעצם הנחתו של המשנת חכמים שדין "כל קבוע אמנם, 

גדר בדין כל דפריש  כמחצה על מחצה דמי" הוא 

וכבר  לפקפק,  מקום  יש  כאחד,  ולנכרים  לישראל  ונאמר 

שלא  שההלכתא  דכיון  עח(,  )מצוה  חינוך  המנחת  בזה  עמד 

וקם  לו  "וארב  הפסוק  מן  למדנוה  בקבוע  הרוב  אחר  לילך 

בישראל  היא  מיוחדת  שהלכה  אפשר  יא(,  יט  )דברים  עליו" 

וכמו  טעם  בה  ואין  היא  גזה"כ  זו  הלכה  שהרי  בנכרי.  ולא 

 ,
נה

הי"א( )פ"ח  אסורות  מאכלות  בהל'  משנה  המגיד  שכתב 

וממילא בנכרי שלא היה בכלל זה יש לילך בדינו אחר הרוב 

גם בקבוע.

שגם אמנם  פשוט  כדבר  נקט  ב(  ס"ק  רצב  )סי'  בקצוה"ח 

דמי,  מחצה  על  כמחצה  קבוע  כל  דין  שייך  בנכרי 

הרוב  אחר  לילך  יש  שגנב  בגוי  האם  לדון,  שם  דכתב 

גניבה  איסור  על  הוא  שמוזהר  כיון  שמא  או  גנב,  דמנכרי 

כמו"כ  הקביעות.  במקום  כבר  נתעורר  שהספק  נמצא 

)יו"ד סי' קי סעי' ג(, דבשר הנמצא ביד נכרי דינו  ראה בשו"ע 

חנויות,  רוב  בזה בתר  כבשר הנמצא מושלך בעיר דאזלינן 

כיון שלנכרי אין נפקותא בדבר האם בשר זה כשר או לא, 

מן  איבר  הוא  הבשר  האם  בזה  הספק  היה  שאם  ומשמע 

החי או לא, שגם הגוי אסור בדבר, גם כשנמצא אצל הגוי 

בכל  וראה  החנויות,  רוב  בתר  בזה  לילך  ואין  כקבוע  חשיב 

זה בשו"ת כתב סופר )סי' יז(, בשואל ומשיב )תנינא ח"ב סי' ס( 

קצוה"ח  לדברי  ומ"מ  כז(,  סי'  )יו"ד  למהרש"ם  תורה  ובדעת 

צדקו דברי המשנת חכמים.

נה. וראה עוד בזה בקובץ שיעורים כתובות אות מ.

!
גר מעמון  גרים מעמלק לקבלת  בין קבלת  לחלק בזה 

ומואב

הנ"ל, הנה  האחרונים  ודברי  הגמ'  מסוגית  לדעת  הראנו 

שמא  לחוש  ולא  הרוב  אחר  לילך  גר  לענין  שהקלו 

זו  סברא  האם  לדון  יש  ולכאורה  הוא.  ומואב  עמון  מבני 

החשש  לענין  גם  או  ומואבי  עמוני  חשש  לענין  רק  תהני 

שמא מבני עמלק הוא. וצדדי הספק בזה הן, דחילוק רב יש 

רוב  לדעת  עמלקי  שכן  ומואבי,  עמוני  לדין  עמלקי  דין  בין 

ונמצא  לגרותו,  תוקף  אין  וגיירוהו  עברו  אם  גם  הפוסקים 

שדינו כבן נח, לעומת זאת עמוני ומואבי בכלל ישראל הוא 

ישראל.  בת  לישא  מותר  האם  הוא  שהספק  אלא  לגמרי, 

הרוב  אחר  לילך  יש  שפיר  ומואבי  עמוני  לענין  שכך,  וכיון 

להצד  עמלקי,  בספק  אבל  להטות",  רבים  "אחרי  וכדכתיב 

שמבני עמלק הוא דינו כנכרי, ויש לדון האם בני נח שייכי 

בהלכה זו ד"אחרי רבים להטות".
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ח, ומצינו  סי'  לעיל  הובאה   
נו

האחרונים בין  פלוגתא  בזה 

וע"ע בס' בית האוצר למהר"י ענגיל דכיון שנתבאר 

דאזלינן  זו  שהלכתא  ואחרונים  קדמונים  הפוסקים  בדברי 

בתר רובא לישראל נאמרה ולא לבני נח, אין לילך בספקם 

אחר הרוב.

יש אלא  ישראל  לכלל  יבוא  הגרות  שע"י  דכיון  דכתב, 

תוקף  יש  ישראל  שבדיני  וכיון  ישראל,  בדיני  לדונו 

לגרותו מחמת הכרעת הרוב – מותר לקבלו.

נו. במנחת חינוך כתב, שאכן עיקר הטעם שהסיבה לכך שמצות מחית 
עמלק אינה נוהגת בזה"ז, הוא משום שכל נכרי הבא לפנינו יש לנו 

להחזיקו שאינו מעמלק מחמת הרוב. וכ"כ הרדב"ז ע"ד הרמב"ם בהל' 

מלכים )פ"ה הל' ד(, בטעם שאין מצות הריגת ז' עממין נוהגת עתה.

!
דין מצרי בזמן הזה

הזה הנה  בזמן  ומואבי  עמוני  של  דינו  נתבאר  עתה  עד 

אחר שבלבל סנחריב את האומות, אמנם, לגבי מצרי 

בזה"ז מצינו מחלוקת בין רבותינו הראשונים. הטור )אבהע"ז 

סי' ד( כתב וז"ל: "כתב הרמב"ם, האידנא בין מצרי בין עמוני 

מותרים מיד, שעלה סנחריב ובלבל כל האומות וכל דפריש 

ואדוני  המותרים.  האומות  ברוב  תולין  ואנו  פריש,  מרובא 

מיד,  מותרים  ואדומי  מואבי  שעמוני  כתב,  הרא"ש  אבי 

אבל מצרי גם עתה הוא אסור עד דור שלישי".

שבו ובטעמו  שמצרים  יוסף,  הבית  שם  פי'  הרא"ש  של 

למקומם, וכדכתיב )יחזקאל כט יג(: "מקץ ארבעים 

שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה", וכיון 

שנתן להם הכתוב קצבה לבטח שבו למצרים מקץ ארבעים 

שנה ואינם בכלל הספק. נמצא שגר מצרי הבא לפנינו היום 

לשיטת הרא"ש אסור הוא לבוא בקהל עד דור שלישי.

לאסור וראה  עפ"ז  שכתב  מו(  )סי'  יעב"ץ  שאילת  בשו"ת 

הם  ומכונים  שמוחזקים  לפי  מרומא,  הבאים  גרים 

בני אדום כל הימים. ואף שעברו מלחמות רבות וכיבושים 

מדברי  דידיה  וחיליה  חזקתם,  להרע  כדי  בכך  אין  שונים 

הישמעאלים,  ע"י  נכבשה  מצרים  גם  שהרי  אלו,  הרא"ש 

יש  משם  שגלו  ידוע  שלא  שכיון  הרא"ש  דעת  ואעפ"כ 

!להחמיר ולאוסרם לבוא בקהל עד דור שלישי.
טעם להא דלא מצינו גרים מבני ישמעאל

החיים הק' )תולדות כח ה( האריך לבאר, ששורש ענין באור 

המצויות  קדושות  נשמות  שיש  בכך  הוא  הגרות 

נושאן לקדושה  לב  וכשמתעורר  בין העכו"ם,  בארץ שביה 

בא להדבק בזרע עם קודש ע"י מעשה הגרות.

שם: "וטעם הכנעני אשר הקפיד אברהם לבלתי קחת וכתב 

הוא  כי  הוא,  אברהם  של  טעמו  וכו',  מהם  אשה  לו 

וכל בנותיו חלק רע ומתועב לזה  משולל מנפשות קדושות 

החליטו לבלתי קחת ממנו כי לא ימצא בו דבר קדוש. וזהו 

סוד "ארור כנען", פי' משולל בהחלט ממין הקדושה. ותמצא 

גרים  ובאים  מתקבצים  עודם  היום  עד  האומות  ממין  כי 

וחסים בצל הקודש אשר לא שמענו מימי קדם כי נתגייר גר 

כנעני כשאר עמים וזה יגיד דברינו וכו'". עיי"ש. ע"כ.

ענין ומבואר  שורש  את  משוללים  כנען  שעמי  מדבריו 

שיתגייר.  מהם  מי  נמצא  לא  כך  ומשום  הגרות, 

של  ציוויו  בין  קישר  היאך  דבריו,  על  לתמוה  שיש  ואף 

לעם  כנען,  מבנות  לבנו  אשה  יקח  שלא  לאליעזר  אברהם 

הנמצא בארץ כנען היום אחר שבלבל סנחריב את האומות, 

בתורת  אינם  כיום  שהישמעאלים  מללו  ברור  שפתיו  מ"מ 

גרות ומשום כך לא מצינו גרים מהם.

)תקסב כעין  התניא  לבעל  המאמרים  בס'  גם  מצינו  דבריו 

עמ' תקה(, "דלא מצינו גרים מבני ישמעאל אלא דרך 

מקרה פעם אחת בשמיטה".

דעת בס' נחלת יעקב )עמ' מו( כתב, דלעתיד לבוא ]החוות 

יעמדו גרים מבני ישמעאל, וכמו שאמרו בברכות 

)כז ע"ב(: "הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר 

ברוך שעקר ע"ז מארצנו, וכשם שעקר מן המקום הזה, כך 

לעובדך  עובדיהם  לב  והשיב  ישראל,  מקומות  מכל  יעקור 

וכו'". )וראה שו"ע או"ח סי' רכד([.
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יעויין בט"ז )או"ח סי' מו ס"ק ד(, שהאריך בבאור ברכת אמנם, 

שלא עשני גוי, וכתב ליישב קושית האחרונים, על 

הגר  לו  שתעמיד  אברהם  את  הקב"ה  שבירך  שמצינו  מה 

היא  ברכה  איזו  צ"ע  והדברים  ז(,  כ  )בראשית  נשיאים  י"ב 

של  ריבוים  שמתוך  וכתב,  רבים.  רשעים  ממנו  שיצאו  לו 

ומבואר  וזו היתה ברכתו.  יתרבו מהם הגרים  ישמעאל  בני 

מדבריו שגרים רבים יצאו מבני ישמעאל והיא עצמה ברכת 

הקב"ה לאברהם )ועיין בס' בית האוצר כלל א אות יח(.
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י סימן 

דין חובת גרות בכותים

בדברי הנביא )מלכים ב יז, כד – מא( מובא המעשה באותם כותים שהושיב מלך בבל בשומרון במקומם של 

עשרת השבטים שגלו באותם ימים, וכדכתיב: "ויבא מלך אשור מבבל ומכותה וגו', וישב בערי שומרון 

תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה". וכתיב שם: "ויהי בתחילת שבתם שם לא יראו את 

ויצו  בהם,  הורגים  והיו  האריות  את  בהם  ה'  "וישלח  לע"ז,  ומקטרים  מזבחים  שהיו  חז"ל,  ופירשו  ה'". 

מלך אשור לאמור, הליכו שמה אחד מן הכהנים וגו', ויורם את משפט אלו-הי הארץ". ומאימת אריות 

אלו שהרגו בהם קיבלו דבריו של הכהן ונתגיירו.

ובהמשכה של אותה פרשה כתיב: "את ה' היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים", והיינו, שאף שנתגיירו 

ובניהם.  הם  אבותיהם  בפסלי  היו  אדוקים  אלא  וגילוליהם,  שיקוציהם  נטשו  לא  האריות  מפחד 

]במכילתא )שמות כב יט( מבואר, שהיו עובדים ע"ז בשיתוף, שכך אמרו שם: "המשתף שמו של הקב"ה 

בע"ז חייב כליה, כענין שנאמר את ה' היו יראים וגו'"[.

דאמוראי,  ופלוגתא  דתנאי  פלוגתא  מצינו  אריות,  גרי  או  הם  אמת  גרי  האם  אלו  כותים  של  בדינם 

ובהכרעת ההלכה בזה האריכו לפלפל רבותינו האחרונים, כפי שיתבאר בסמוך.

והנה, אף שכיום אין אנו יודעים מי הם משפחות כותים אלו ואפשר שכבר נתערבו בשאר עמי הארץ, 

ומהרה  ה',  יתן  כה  לדינא.  רבתא  נפק"מ  בכך  והיה   ,
נז

ישראל בקהל  ידוע  הדבר  היה  רבות  שנים  מ"מ 

לברר  עלינו  שומה  ע"כ  כבתחילה,  תיקונו  על  ישראל  יחוס  את  ולהעמיד  לשוב  ונזכה  המקדש  יבנה 

דינם של אלו.

נז. עיין ברכות )מז ע"ב(, חולין )ד ע"א(, ר"ה )כב ע"ב(, סוטה )לג ע"ב(, נדרים )לא ע"א( ובתוס' ורא"ש שם, ובמאירי )נדה לא ע"ב(.

הכותים – גרי אמת או גרי אריות

כמבואר שיטת  הם,  אמת  גרי  שהכותים  היא  ר"מ 

הכתמים  "כל  דשנינו:  אהא  ע"ב(,  )לח  קמא  בבבא 

שהן  מפני  מטמא,  יהודה  רבי  טהורים.   – מרקם  הבאים 

ומבין  ישראל  מבין  טהורים.   – הנכרים  מבין  וטועים.  גרים 

נחשדו  מטהרין – שלא  וחכמים  מטמא,  הכותים – ר"מ 

דמצינו  דמהא  בגמ',  שם  ומבואר  כתמיהן".  על  )ישראל( 

שטימא ר"מ את כתמיהם מוכח שסבר שהכותים גרי אמת 

הם.

פ"ז כדבריו  ברכות  )ירושלמי  גמליאל  בן  שמעון  רבן  אמר 

רבי  דעת  וכן  דבר",  לכל  כישראל  "הכותי  ה"א(: 

עקיבא ורבי אליעזר )קידושין עה ע"ב(.

זאת, במסכת מנחות )סו ע"ב( שנינו: תניא: "תורמין לעומת 

משל ישראל על של ישראל, ומשל עובדי כוכבים 

על של עובדי כוכבים, ומשל כותים על של כותים, ומשל כל 

ור"ש אומרים:  יוסי  רבי  יהודה.  ורבי  ר"מ  כל, דברי  על של 

כוכבים  עובדי  ומשל  ישראל,  של  על  ישראל  משל  תורמין 

על של כותים ומשל כותים על של עובדי כוכבים, אבל לא 

ולא משל  כותים,  ושל  כוכבים  עובדי  ישראל על של  משל 

ומבואר  ע"כ.  ישראל".  של  על  כותים  ושל  כוכבים  עובדי 

להדיא שלדעת רבי יוסי הכותים נחשבים כנכרים לענין זה, 

וכן דעת רבי דאמר )ירושלמי שם(: "הכותי כגוי".

ע"ב(, בהכרעת  )ג  בחולין  אמוראי  נחלקו  בזה  ההלכה 

להלכה  שהעיקר  היא  בזה  ורבא  אביי  שיטת 

להלכה  שם  הכריע  אשי  רב  זאת  לעומת  הם,  אמת  דגרי 

כדעת הסוברים גרי אריות הם.

גדרם של הכותים למ"ד גרי אריות הן

בטלה בגדר  אי  הן,  אריות  גרי  למ"ד  הכותים  של  דינם 

גרותם לגמרי או לא מצינו לכאורה מחלוקת בדברי 

הראשונים.

סימן י
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להן דהנה,  שיש  נערות  "אלו  שנינו:  דכתובות  פ"ג  בריש 

ועל הכותית  ועל הנתינה,  קנס, הבא על הממזרת, 

דלא  בלאו  וישנן  הן,  אריות  גרי  "קסבר  רש"י:  וכתב  וכו'". 

שנתבאר  מה  ע"פ  בזה,  כוונתו  ופשטות  בם".  תתחתן 

בם  תתחתן  דלא  דמלאו  ע"א(,  )עו  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

למדנו, דז' אומות אסורים לבוא בקהל אף לאחר שנתגיירו 

אחר  בם  תתחתן  "דלא  שם:  רבא  וכדאמר  גמורה,  גרות 

שנתגיירו קאמר". דסבר רש"י, דכיון דהכותית היא מאותן 

בנכריותה, שהרי  נערות שיש להן קנס, ע"כ לא איירי כאן 

הנכרית אין לה קנס, אלא דסבר תנא דמתניתין שגם למ"ד 

משמעות  ויש  גמורים,  גויים  אינם  הן,  אריות  גרי  כותים 

לגרותן לכה"פ לענין זה שאם נאנסו יש להן קנס.

כותי(, כדבריו  ד"ה  ע"א  )נא  בסנהדרין  גם  רש"י  כתב  אלו 

יבמות )סח ע"א ד"ה כותי(, ועירובין )סא ע"ב(, עיי"ש, 

וע"ע בס' בית הבחירה למאירי )כתובות שם(, שהאריך לפרש 

מתניתין כדברי רש"י, ונקט בפשיטות שגם למ"ד גרי אריות 

, וכן כתב 
נח

הן יש תוקף לגרותם אלא שחכמים גזרו עליהם

ביד רמ"ה )סנהדרין נא ע"א(, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת המבי"ט 

)ח"א סי' כא(.

פי' הן  אמת, דבתוס' שם האריכו לתמוה על דבריו, היאך 

משנתנו כמ"ד גרי אריות הן, הא לשיטה זו נכרית גמורה 

דמתניתין  דתנא  לפרש,  הוצרכו  ולכך  קנס.  לה  ואין  היא 

סבר דגרי אמת הן )וראה שם שהקשו, דא"כ פשיטא דיש להן קנס 

פירשו  וכדבריהם  שתירצו(,  מה  ועיי"ש  דבר,  לכל  היא  דישראלית 

שם הרמב"ן, הרשב"א והר"ן.

באור מחלוקתם לדרכו של המגיני שלמה

לפרש, ובבאור  שם  שלמה  במגיני  כתב  זו  מחלוקתם 

הכותים  של  גדרם  בעיקר  נחלקו  ותוס'  דרש"י 

דהוברר  לגמרי,  גרותם  בטלה  האם  הן,  אריות  גרי  למ"ד 

בע"ז  אחוזים  והיו  שלם  בלב  נתגיירו  שלא  למפרע  הדבר 

רק  שמא  או  התוס',  למדו  שכן  שיקוציהם,  ושאר  שלהם 

לכתחילה אין מקבלים אותם לפי שנתגיירו מחמת היראה 

ולא לשם שמים, אבל בדיעבד יש תוקף לגרותם, דלא מיד 

שבו לסורם, וכמו שאמרו ביבמות )כד ע"ב( גבי גר שנתגייר 

מחמת אישות או פחד, דבדיעבד – "כולם גרים הם".

שנתגיירה ונמצא  דגיורת  רש"י,  שיטת  בביאור  זה  לפי 

מחמת הפחד וקיבלה עליה עול תורה ומצוות, אף 

אותה  לישא  לישראל  אסור  היא,  גמורה  גיורת  שבדיעבד 

נתגיירה  שלא  כיון  בם",  תתחתן  ד"לא  לאו  משום  לאשה 

.
נט

לשם שמים, ודבר חידוש הוא

רש"י, כדבריו  שיטת  בהבנת  שלמה  המגיני  של  אלו 

מפורש לכאורה בדברי רש"י בסוגיא דיבמות שם, 

אשה  ואחד  אשה,  לשום  שנתגייר  איש  "אחד  שנינו:  שכך 

שנתגיירה לשום איש, וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, 

לשום עבדי שלמה – אינן גרים, דברי רבי נחמיה. שהיה רבי 

ואחד  חלומות,  גירי  ואחד  אריות,  גירי  אחד  אומר:  נחמיה 

בר  שמואל  בר  יצחק  א"ר  גרים.  ואסתר – אינן  מרדכי  גירי 

מרתא משמיה דרב: הלכה כדברי האומר כולם גרים הם".

מלכים ופי'  בספר  דכתיב  כותים  אריות – כגון  גרי  רש"י: 

כדכתיב  ונתגיירו,  האריות,  את  בהם  ה'  וישלח  יז(,  )ב 

התם בגלות שומרון". ומבואר מדבריו דרבי נחמיה וחכמים 

נחלקו בעיקר דינם של הכותים, ולשיטת חכמים כולם גרים 

הם, וכהבנת המגיני שלמה. )ואכן, בתוס' שם נשמרו מזה, וכתבו 

דלאו היינו גרי אריות דבס' מלכים, עיי"ש(.

סבר אמנם,  דרש"י  ופי'  זו,  בקושיא  עמד  שם  לנר  בערוך 

שחכמים ורבי נחמיה נחלקו האם כותים גרי אמת 

גרי  למ"ד  דאף  משם  ראיה  אין  ולדבריו  אריות,  גרי  או  הן 

אריות הן הוו גרים לשיטת רש"י.

ויש  אמת  גרי  מהם  רש"י – יש  לשיטת  נוסף  באור 
שאינם אלא גרי אריות

אמת, דמסוגית הגמ' בסנהדרין )פה ע"ב( נתבאר, דלמ"ד הן 

דנכרים  וקללתו,  הכאתו  על  חייבים  אין  הן  אריות  גרי 

כנכרים  דינם  הם  אריות  גרי  דלמ"ד  ומבואר  דבר,  לכל  הם 

המאירי  רש"י  סברו  היאך  להקשות,  יש  וא"כ  לגמרי, 

היאך  לגרותם,  תוקף  שיש  מודו  דכו"ע  לפרש  והרמ"ה 

יתיישבו דברים עם סוגית הגמ' זו.

ישראל ובדוחק  דת  זנחו  הגרות  אחר  שמיד  דאלו  י"ל, 

איירי  כאן  ורש"י  גרותם,  בטלה  לגילוליהם  ושבו 

שבו  ולא  הגרות,  אחר  יהודית  בדת  נוהגים  שהיו  באלו  רק 

הם  שרבים  רש"י  וקמ"ל  שם(,  מדבריו  נראה  )כן  מיד  לסורם 

נח. הן אמת דבנדרים )לא ע"א( נקט המאירי בפשיטות דלמ"ד גרי 
אריות הן פטורים מן המצוות, וסתרו דבריו למש"כ בכתובות, וצ"ע.

נט. וביותר, דלשיטת ר"ת )הובא בתוס' הרא"ש קידושין עה ע"ב( 

תתחתן  לא  משום  בזה  ואין  בנותיהם  לישא  שמותר  מודו  כו"ע 

בם, גם למ"ד גרי אריות הן, דכיון שמקפידים על שמירת המצוות 

במקצת אינם בכלל "כי יסיר".

סימן י
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וממילא כותית שנאנסה יש לה קנס מן הספק, ועליו הוטל 

להוכיח שלא נתגיירו אבותיה בלב שלם.

שכתב, כמו  ע"ב(  )עה  בקידושין  הריטב"א  בדברי  יעויין  כן 

מחמת  ישראל  כספק  דינם  שהכותים  אומרים  דיש 

יש  לדבריו  ואף  הדורות,  במשך  ישראל  בהם  שנתערבו 

לומר דמחמת הספק הוא שאמרו שיש לה קנס.

בממון ואף  הולכים  דאין  וקיי"ל  הוא,  ממון  חיוב  דקנס 

אחר הרוב, הנה יעויין בהפלאה )כתובות שם( שהקשה, 

לשיטת רבא בקידושין )עו ע"א( דנתערבו בהם עבד ושפחה, 

א"כ גם למ"ד גרי אמת הן יש לפוטרו מן הקנס, דאף שרובן 

ישראל אין הולכין בממון אחר הרוב.

ליישב, דאחר שכבר הוכרע דדינם כישראל לכל דיני וכתב 

וכו',  וקידושיהם קידושין ושחיטתם כשרה  התורה, 

שוב הולכים בזה אחר הרוב גם לענין חיובי הממון הנובעים 

מכך. ולפי דבריו יתיישב נמי לדידן, דכיון דסבר רש"י שיש 

תוקף לקידושיהם, ה"ה דיש להן קנס.

ביאורי האחרונים דס"ל דלכו"ע בטלה גרותם

בספרי האחרונים מצינו דלא ניחא להו לפרש דברי אמנם, 

ואעפ"כ  כישראל  דינם  כפשוטם – דהכותים  רש"י 

וכהבנת  בם,  תתחתן  לאו דלא  לבוא בקהל משום  אסורים 

המגיני שלמה, וע"כ פי' דברי רש"י באופנים אחרים:

בחידושי הגרעק"א שם פי', דלעולם כו"ע מודו דלמ"ד א. 

דלשיטת  אלא  דבר,  לכל  כנכרים  דינן  הן  אריות  גרי 

רש"י מעיקר הדין נכרית נמי יש לה קנס. ומה שלא חידש 

נכרית גמורה שנאנסה יש לה קנס, משום  לן התנא דאפי' 

אחרינא,  מטעמא  מקנסא  ליה  פטרינן  גמורה  דבנכרית 

יש  ממילא  בו,  פוגעין  קנאין  ארמית  הבועל  דקיי"ל  דכיון 

ליה  דינא דקים  ופטור מן הממון משום  בדבר חיוב מיתה, 

פוגעין  דקנאין  דין  שייך  דלא  בכותית  אבל  מיניה.  בדרבה 

אמת  גיורת  עצמה  היא  שמא  לחוש  לנו  יש  דלעולם  בו, 

ואמה  היו אביה  גליא שלא  היא, ממילא אף דכלפי שמיא 

מישראל חייב בקנס, שהרי מעיקר הדין גם הנכרית יש לה 

קנס, ורק משום שנתחייב במיתה היה פטור מלשלם. נמצא 

.
ס

לפי"ד דכו"ע מודו דלמ"ד גרי אריות הן דינה כנכרית

באופן אחר פירש בים של שלמה שם, דאף רש"י מודה ב. 

שלמ"ד גרי אריות הן הכותית דינה כנכרית, אלא דסבר 

כי מה  ומבואר,  יש לה קנס.  דכיון שמתנהגת בדת ישראל 

בעריות, אבל  הוא משום שפרוצות  לה קנס  אין  שהנכרית 

נכרית הנוהגת בצניעות כדת יהודית יש לה קנס.

קנס, ג.  לה  אין  דנכרית  דהא  פירש,  שם  חת"ס  בחידושי 

הוא משום דלא יהבינן לה קנסא כי היכי דתיזיל ותאכל 

בגיותה )וכדאיתא בכתובות יא ע"א(, אבל בכותית הנוהגת בדת 

יהודית, אף שנכרית היא לכל דבר יש לה קנס.

בהפלאה כתב, דכיון שהכותים האמינו בה' ובהשגחתו, ד. 

מדברי  לעיל  כמבואר  בשיתוף  ע"ז  עובדים  שהיו  אלא 

המכילתא, עדיפי משאר נכרים, ומשום כך יש לה קנס.

ע"פ ה.  פי' דברי רש"י  טו(  הל'  פ"ד  )הל' אישות  בצפנת פענח 

למ"ד  דאף  ע"א(,  )נו  ביומא  ישנים  התוס'  שכתבו  מה 

הכותי  מ"מ  כישראל,  דינם  ואין  הן  אריות  גרי  כותים 

מיד  עצמו  לתקן  שבידו  משום  תרומה,  תרומתו  שתרם 

הגמ'  דבסוגית  דבריהם,  ופי'  ברית".  "בני  בכלל  ונחשב 

שיתגייר  לאחר  אשה  דהמקדש  אמרו,  ע"ב(  )סב  בקידושין 

"בידו",  הוי  ולא  מקודשת,  אינה  היא,  שתתגייר  לאחר  או 

יהא  שלא  דאפשר  והיינו  רבנן,  ליה  דמיזדקקי  יימר  דמי 

וסברו  ישראל.  לקהל  לקבלו  הדין  בית  לדייני  להו  ניחא 

באו  אם  כנכרים  שדינם  ואף  שאני,  דכותים  ישנים,  התוס' 

להתגייר מקבלים אותם מיד, וכיון שכך, נחשבים הם כ"בני 

ברית" מחמת עצם זה שבידם להתגייר אם ירצו, ויש תוקף 

לקידושיהם ותרומותיהם. ונמצא לפי דבריו, דאף שהכותי 

משום  עמו  להתחתן  אסור  ומ"מ  לקידושיו  תוקף  יש  כגוי 

לאו ד"לא תתחתן בם".

גרי נמצא  כותים  דלמ"ד  הראשונים  רוב  דהסכמת  לפי"ז 

אריות הם אין תוקף לגרותם, ואף שיטת רש"י בזה 

על  בזה  פליג  לא  האחרונים  רוב  ולשיטת  כ"כ,  ברירא  לא 

שאר רבותינו הראשונים, וכמוש"נ. וא"כ לשיטה זו פשיטא 

להכנס  באו  ואם  והמצוות  התורה  בשמירת  חייבים  שאינם 

בקהל ישראל צריכים הטפת דם ברית וטבילה לשם יהדות.

אחריו כמו  מתייחס  בנו  אין  ישראל  בת  על  הבא  כותי  כן, 

של  שור  נגח  )שאם  כגוי  דינו  נזיקין  ולענין  זו,  לשיטה 

חיים  הג"ר  מדברי  תשמ"ד(  )שנת  דוד  בית  בקובץ  ס. וע"ע 
דין  דאין  דהטעם  לפרש,  וכתב  הגרעק"א,  בדברי  שדן  שמואלביץ 

קנאין פוגעין בו בכותית, משום דאף דלא מהני גרותה לעשותה בת 

ישראל, משום שלא היתה כוונתה לש"ש, מ"מ דינה בזה כגר תושב 

ולא כשאר נכרי דעלמא )וזאת ע"פ שיטת הרמב"ם בהל' מלכים פ"י 

הל' ג, דגר קטן שמחה בגרותה לכשהגדיל דינו כגר תושב(, וישראל 

הבא על בת גר תושב אין קנאין פוגעין בו, כמבואר ברמב"ם בהל' 

איסורי ביאה )פי"ב הל' ה(.
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נבילה,  שחיטתו  ע"ב(,  לח  ב"ק  ראה  עליו,  פטור  שורו  את  ישראל 

מן  פטורים  ופירותיהם  )וכדלעיל(,  מטמאין  אינן  כתמיהן 

המעשרות )ראה חולין יד ע"א(.

ביאור גדרם למ"ד גרי אמת הן

דרכים לדעת  ב'  מצינו  הן  אמת  גרי  שהכותים  הסוברים 

מתחילה  שכבר  שפירשו,  יש  הראשונים,  בדברי 

שבו  זמן  לאחר  ורק  שלם,  בלב  ישראל  דת  עליהם  קיבלו 

לגילוליהם ולשיקוציהם, וממילא דינם בזה כישראל מומר, 

אולם  ע"ב(.  כד  )יבמות  וריטב"א  רשב"א  הרמב"ן  פירשו  כן 

בתוס' שם ובתוס' הרא"ש )סוכה ח ע"ב ויבמות שם( פי', דאף 

שמתחילה לא נתגיירו גרות גמורה, לאחר זמן נתקנו ונעשו 

יצחק  זכר  ושו"ת  תג,  סי'  יו"ד  שיק  מהר"ם  שו"ת  )ועיין  אמת.  גרי 

ח"א סי' כח שדנו, האם כשנתגיירו שנית הטיפו דם ברית וטבלו לשם 

וכמבואר  ולנדתם,  לקריים  שטבלו  טבילה  על  סמכו  שמא  או  יהדות, 

ביבמות מה ע"ב(.

]בתוס' רי"ד קידושין עה ע"ב פירש כן למ"ד גרי אריות הן, 

בניהם  אבל  הראשון,  לדור  אלא  אינה  זו  דפלוגתא  וסבר 

לשם  נימולו  שכבר  כשרים,  כישראל  דינם  לכו"ע  אחריהם 

קדושת ישראל וטבלו לקריים ולנידתם, וכ"כ שם הריטב"א 

בזה,  עליהם  נחלקו  והריטב"א  ברמב"ן  אולם  י"א,  בשם 

שמלו  ומה  לדורות,  דנחלקו  מוכח  הסוגיות  דמפשטות 

הר  לשם  הם  מלים  שהרי  כלום,  בכך  אין  וטבלו  בניהם 

גריזים ולא לשם קדושת ישראל[.

הטעם שגזרו עליהם לדונם כנכרים למ"ד גרי אמת הן

)ו בטעם  בחולין  אמרו  כנכרים  לדונם  עליהם  דגזרו  מה 

ע"א(: דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזים שהיו 

עובדים אותה, ונעשו מומרים לעבודה זרה. ואף שלא היה 

זה אלא במיעוט מהם, כיון דר"מ הוא דסבר שגרי אמת הן, 

אזיל בזה לשיטתו דחייש למיעוטא )ואסרו גם אלו שידוע שלא 

היו עובדים לע"ז, כמבואר בש"ך שם(.

בימי ואף  ונתיסדה  חזרה  בימיהם  זו  גזירה  נתקבלה  שלא 

יוסף  בן  יצחק  "רבי  שם:  דאיתא  וכמו  האמוראים 

אשכחיה  כותאי,  מבי  חמרא  לאתויי  אבהו  רבי  שדריה 

יצחק  רבי  הלך  תורה,  שומרי  כאן  לית  א"ל:  סבא,  ההוא 

דברים  וספר  אבהו  רבי  והלך  אבהו,  רבי  לפני  דברים  וספר 

לפני רבי אמי ורבי אסי, ולא זזו משם עד שעשאום עובדי 

נסך,  ויין  לשחיטה  אי  למאי,  )ומקשינן(:  גמורין.  כוכבים 

אתו  מינייהו,  קבלו  ולא  גזור  אינהו  רבנן,  בהו  גזרו  מהתם 

רבי אמי ורבי אסי גזרו וקבלו מינייהו".

מצויים נמצא  שהיו  לפי  זו,  גזירה  של  טעמה  דעיקר 

ביניהם שומרי תורה ומצוות.

אף דבירושלמי )עבודה זרה פ"ה ה"ד( משמע שהיתה זו והנה, 

גזירה מיוחדת לאסור סתם יינם ולא לכל מילי, וזאת 

יינם של נכרים, או  משום שנמצאו בהם שהיו חשודים על 

משום שהיו מנסכים לדמות יונה שהיתה להם בהר גריזים, 

עשאום  מילי  ולכל  כן,  הדבר  דאין  הפוסקים  הסכימו  כבר 

כנכרים, עיין רי"ף ורא"ש בסוגית הגמ' בגיטין )י ע"א(, רמב"ם 

!הל' אבות הטומאה )פ"ב הל' י(, ובטור ושו"ע שם.
הכרעת הפוסקים בזה

לעיקר לענין  שנקט  השו"ע  מדברי  להוכיח  יש  הלכה 

הם,  אמת  גרי  שהכותים  מאיר  רבי  כשיטת 

צריכה  שקידש  "כותי  כתב:  י(  )סעי'  מד  סי'  דבאבהע"ז 

מחוקק,  בחלקת  שם  פירש  דבר  של  ובטעמו  גט".  ממנו 

גמורים, מ"מ משום חומרא  כגויים  דאף שעשאום חכמים 

דקידושין הצריכום גט כישראל. והיינו, דכיון שמעיקר הדין 

כעכו"ם,  לדונם  עליהם  גזרו  שחכמים  אלא  הם,  אמת  גרי 

כאן משום חומרא דקידושין לא גזרו, ולא הפקיעו חכמים 

קידושיו.

בשו"ע, כמו"כ  דפסק  ג(  סעי'  )קנט  רבית  בהל'  מצינו 

כוכבים  לעבודת  מומר  דין  להם  יש  שהכותים 

ישראל  הדין  שמעיקר  ומבואר  בריבית(,  מהם  ללוות  )שאסור 

הם לכל דבר.

נראה נמצא  וכן  הם,  אמת  גרי  הכותים  שלהלכה  איפוא, 

בברכות  ומהרא"ש  קידושין,  הל'  סוף  בה"ג  מדברי 

)פ"ז סי' כ(.

כד( כמו  ס"ק  דעת  שפתי  ב  סי'  )יו"ד  מגדים  בפרי  מצינו  כן 

בזה הכרעה  וכתב, דאף שלא מצינו  זו,  שדן בשאלה 

ברורה, מ"מ מדברי הש"ך ביו"ד )סי' ב ס"ק ב( נלמד דהכותים 

גרי אמת הם. דיעויין שם בש"ך שציין לדברי הרמב"ם )הל' 

שאפי'  בדבר,  גדרו  גדול  "גדר  שכתב:  יב(  הל'  פ"ד  שחיטה 

דבריו  ומשמעות  נבלה".  שחיטתו  ע"ז  עובד  שאינו  גוי 

רק  פסולה  ע"ז  עובד  שאינו  נכרי  ששחיטת  פשוטם,  לפי 
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מדרבנן, שגזרו על כך למיגדר מילתא.

כתב דלכאורה  היאך  טובא,  תמוהים  הרמב"ם  דברי 

מדרבנן  נכרי  משחיטת  האכילה  שאיסור 

"כל  ודרשו חז"ל:  ואכלת",  "וזבחת  בעלמא היא, הא כתיב 

שהוא בר זביחה אכול מזבחו – למיעוטי נכרי" )הובאו הדברים 

בתוספתא  להדיא  אמרו  וכמו"כ  ה(,  סי'  פ"ק  בחולין  ברא"ש 

)חולין פ"א ה"א(: "וזבחת ואכלת – לא שזבח הגוי ולא שזבח 

נכרי  ששחיטת  להדיא  הרי  מאליה",  שנזבחה  ולא  הקוף 

פסולה דבר תורה.

מדברי יתירה  שהביא  שם,  הרא"ש  בדברי  מצינו  מזו 

גוי  משחיטת  אכילה  לאסור  עצמו  הרמב"ם 

"וקרא  טו(:  לד  )שמות  דכתיב  מהא  לה  ודרש  מדאורייתא, 

לך ואכלת מזבחו", ולמד שכאן הזהירה תורה שלא לאכול 

משחיטת נכרי.

אמור  זה  שפסוק  וכתב  זו,  דרשה  דחה  עצמו  )הרא"ש 

אסור  ודאי  שזה  נכרי,  של  בביתו  לאכול  שהולך  בישראל 

כדין,  השחיטה  נעשתה  לא  הסתם  ומן  היות  הדין  מעיקר 

וכדין  ואין מזה ראיה לנידון דידן שהשחיטה נעשתה כדת 

תחת עינא פקיחא של הישראל ואפ"ה אסור לאכול ממנה 

מחמת עצם זה שנעשה הדבר ע"י נכרי(.

עובד ופירש  שאינו  שגוי  הרמב"ם  שכתב  מה  כי  הש"ך, 

לגוי  כוונתו  אין  מדרבנן,  רק  פסולה  שחיטתו  ע"ז 

דבר  פסולה  ששחיטתו  היא  פשוטה  הלכה  דבזה  ממש, 

תורה, אלא כוונתו לכותי, שעל אף שמעיקר הדין הכותים 

גרי אמת הם גזרו חכמים שלא לאכול משחיטתם.

)אמנם הכס"מ שם פירש את דברי הרמב"ם כפשטם, ונקט 

וסבר שלהלכה לא  בזה על דברי הרא"ש,  שהרמב"ם חלק 

נכרי,  שחיטת  לאסור  ואכלת"  "וזבחת  מדכתיב  דרשינן 

אין  מזבחו"  ואכלת  לך  "וקרא  מדכתיב  לדרוש  מש"כ  וגם 

תמיהת  קצת  תתיישב  ובזה  בעלמא,  לאסמכתא  אלא  זה 

היא  הכתוב  משמעות  עיקר  דודאי  דבריו,  על  הרא"ש 

שמכאן  אלא  הנכרי,  של  בביתו  לאכול  הישראל  ילך  שלא 

סמכו חכמים שלא לאכול משחיטת נכרי אף שיודעים אנו 

שנעשתה כהלכתה(.

הרמב"ם ומ"מ  שלדעת  הש"ך  מדברי  למדים  נמצינו 

הכותים גרי אמת הם.

הרמב"ם לשיטתו בזה בהל' עבדים

בהל' ואכן,  הרמב"ם  מדברי  גם  ללמוד  יש  אלו  כדבריו 

עבדים )פ"ו הל' ו(, שכתב: "כל שטר שיש עליו אפילו 

עבדים,  ושחרורי  נשים  מגיטי  חוץ  פסול,  כותי  אחד  עד 

והוא שיהיה  ועד אחד כותי  שהן כשרין בעד אחד ישראל 

כותי חבר. ובזמן הזה שהכותים כעכו"ם לכל דבריהם, אנו 

למדין מהן לצדוקין, שהצדוקין בזמן הזה כמו כותי באותו 

דבריהם".  לכל  כעכו"ם  שיהיו  עליהם  שגזרו  קודם  הזמן, 

אלא  הם  אמת  גרי  שהכותים  בדבריו  להדיא  ומבואר  ע"כ. 

והרא"ש  הרי"ף  מדברי  נראה  וכן  עליהם,  גזרו  שחכמים 

בברכות )מז ע"ב( דהביאו להלכה דכותי חבר מזמנין עליו.

ושאר ובאמת  הרמב"ם  פסקו  היאך  צ"ע,  הדברים 

אשי  כרב  פסקו  ולא  הם,  אמת  שגרי  ראשונים 

דהוא בתראה וסוף הוראה, וכבר עמד בזה הפמ"ג שם.

שנימול  שכותי  קכא(,  סי'  )ח"א  קטנות  בהלכות  כתב  סא. כמו"כ 
ולאחר מכן נתגייר צריך הטפת דם ברית, דחכמים הפקיעו את קיום 

מצות המילה הנעשית על ידם ‑ ומשמע שגם אם נימול לשם יהדות 

הוא כך.

!
האם גזירה זו נאמרה רק לחומרא או גם לקולא

חכמים בספרי  שגזרו  אחר  האם  לדון,  האריכו  הפוסקים 

על הכותים להחשיבם כנכרים פטרום בזה מקיום 

מן  דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  שיש  התורה,  מצוות  כל 

לא  שמא  או   ,
סא

תעשה ואל  בשב  הפחות  לכל  התורה 

המצוות,  מן  לפוטרם  עליהם  להקל  בכדי  זו  תקנה  נאמרה 

לסמוך  שלא  חכמים  שהחמירו  היא  בעלמא  חומרא  אלא 

המצוות  כל  קיום  לענין  אבל  והיתר,  איסור  בעניני  עליהם 

דינם כישראל לכל דבר.

משנה הרמב"ם  יוחסין  עשרה  פ'  )קידושין  למשניות  בפירושו 

לכל  כוכבים  כעובדי  שהם  בארנו  כבר  כתב:  ג( 

דבריהם", וכ"כ בהל' עבדים )פ"ו הל' ו(, ומבואר, שכאשר גזרו 

חכמים לדונם כנכרים הפקיעום לגמרי מעדת ישראל – בין 

הם  שפטורים  שם  דבריו  ומשמעות  להחמיר.  ובין  להקל 
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מכל המצוות כנכרי, ואם קידש אשה אין צריכה הימנו גט, 

אלו  כדבריו  ד(.  סו"ס  )אבהע"ז  יוסף  הבית  בדבריו  למד  וכן 

נראה נמי מדברי המאירי )גיטין י ע"א(, ובשו"ת הרשב"ש )סי' 

אשה  קידש  ואם  לקידושיהם,  תוקף  אין  כך  דמשום  תרטו( 

אינה צריכה הימנו גט.

הלכה אכן,  שנפסקה  דאחר  ד(,  סו"ס  )אבהע"ז  הטור  שיטת 

אינה  אשה  כותי  קידש  אם  הם,  אמת  גרי  דהכותים 

פירשו,  שם  וב"ח  יוסף  ובבית  גט.  בלא  הימנו  יוצאה 

דהטעם שחששו לקידושי כותי והצריכוהו ליתן גט, משום 

לכל  גמורים  כנכרים  לעשותם  חכמים  גזירת  היתה  שלא 

שהחמירו  היא  חומרא  אלא  להחמיר,  בין  להקל  בין  דבר 

עליהם שלא לסמוך על שחיטתם וכדו'. אבל להקל עליהם 

ומבואר  אמרו.  לא  פסולם  ולהכשיר  קידושיהם  להפקיע 

מדבריו שלא פטרום בזה מכל מצוות התורה, אלא לחומרא 

בעלמא אמרו לדונם כנכרים.

נדרים מקור  למסכת  הריא"ז  בפסקי  מצינו  לדבריו  גדול 

הגרות  מעשה  סדר  את  לבאר  שבבואו  ה"ו(,  )פ"ב 

זמן  שכל  אף  שעל  כתב,  ישראל  לדת  להכנס  שבא  בכותי 

ישראל,  בקיום המצוות כשאר  יתגיירו מחוייבים הם  שלא 

רצו  אם  כנכרים,  לדונם  עליהם  גזרו  שחכמים  כיון  מ"מ 

לבוא לכלל ישראל צריכים הטפה וטבילה כשאר גרים.

שאסור על  ג(,  סעי'  קנט  סי'  )יו"ד  שו"ע  פסק  אלו  דברים  פי 

הדבר  הנכרי  מן  ללוות  בא  שאם  )אף  בריבית  מכותי  ללוות 

לחומרא  אלא  כנכרים,  להו  חשבינן  מילי  לכל  דלאו  מותר(, 

בעלמא.

כן, אמנם  הדין  שאין  בראיות  האריך  ה(  )ס"ק  שם  בש"ך 

גט אשה הסכמת כל הראשונים  שהרי לענין עדות 

קולא  לידי  הדבר  לבוא  שיכול  אף  פסולה,  כותי  שעדות 

וכמו  גט.  בלא  ממנו  לצאת  שמותרת  לאחר,  תנשא  כאשר 

כן יש להוכיח מגט שחרור של עבד, דקימ"ל שהכותי פסול 

לעדות זו וכמו שנתבאר לעיל, אף שתצא מכך נפק"מ רבתא 

לקולא, שכיון שנכתב הגט בעדות פסולה אינו יוצא על ידו 

לחרות ופטור הוא מן המצוות כאשה, עיי"ש עוד בדבריו.

)לולי דבריו היה אפשר לחלק בזה בין דבר שעיקרו חומרא 

שעיקרם  לענינים  לקולא,  מסוימות  נפק"מ  בו  שיש  אלא 

נוסף  חילוק  כנכרים.  לדונם  חכמים  גזרו  לא  שבזה  קולא, 

י"ל בזה, דאף שהכותים נחשבים כישראל מ"מ פסולים הם 

לעדות מחמת שאינם מקפידים כישראל בשמירת המצוות(.

שערי דעה )יו"ד סי' קנט( כתב, דאף דגזרו עליהם לדונם בס' 

כנכרים בין לקולא בין לחומרא מ"מ חייבים בשמירת 

דינם  ונענשים עליהם. דמה דאמרינן דאף לקולא  המצוות 

כנכרים זהו דוקא לגבי דינים הנוגעים לשאר ישראל, וכגון 

מצוות  לענין  אבל  גט,  הימנו  צריכה  שאינה  אשה  שקידש 

דמהיכי  מקיומם,  חכמים  פטרום  לא  ודאי  למקום  שבינם 

תיתי יהיה חוטא נשכר ונתיר להם לילך בשרירות ליבם.

לנר )נדה נז ע"א( כתב, דאף לדעת הסוברים דחשבינן בערוך 

להו כנכרים לכל מילי בין לקולא בין לחומרא, מ"מ 

אם קידש אשה צריכה הימנו גט, משום חומרא דאשת איש.

המורם מן האמור

אלא נמצא  כישראל,  דינו  כותי  הדין  שמעיקר  הנ"ל,  לפי 

חכמים  גזרו  ישראל  לקהל  להכנס  חפץ  שאם 

מיהו,  וטבילה.  ברית  דם  בהטפת  גמורה  גרות  להצריכו 

וכדין  כדת  יתגייר  שלא  זמן  כל  וסיעתו  הרמב"ם  לדעת 

דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  דיש  המצוות,  מכל  הוא  פטור 

מן התורה בשב ואל תעשה, ויש חולקים כמבואר לעיל.

עליהם, והנה,  שגזרו  וקודם  אמת  גרי  הכותים  למ"ד  אף 

אסורים הם לבוא בקהל להנשא עם ישראל כמבואר 

י"א  בדבר:  שם  נאמרו  טעמים  וכמה  ע"א(,  )עד  בקידושין 

על  מקפידים  היו  שלא  בהם,  שיש  ממזרות  חשש  משום 

)ועיין  היבום, ואינם בקיאין בתורת גיטין וקידושין כהלכתם 

ממזר  ספק  דהא  הוא,  דרבנן  איסור  זה  דלטעם  שם  וריטב"א  רמב"ן 

וי"א שנתערבו בהם פסולים, עיין בכל זה  מותר מדאורייתא(, 

בסוגית הגמ' שם.

אחר ובפוסקים  בקהל  לבוא  מותרים  הכותים  האם  דנו, 

שיתגיירו, בבית יוסף )אבהע"ז שם( נקט בשיטת 

עליהם  להחמיר  אלא  כנכרים  עשאן  דלא  דכיון  הטור, 

להו  דיינינן  בקהל  לבוא  איסורם  לענין  ממילא  להקל,  ולא 

לבוא  אסורים  לממזרות  בהם  שחששו  וכיון  כישראלים, 

דעשאום  דכיון  כתב,  הנ"ל  הרמב"ם  בשיטת  אולם  בקהל. 

כנכרים גמורים מותרים לבוא בקהל אחר שיתגיירו.

דרבנן בשו"ת  דחומרא  דכיון  כתב,  תז(  )סי'  שיק  מהר"ם 

ממזרות,  חשש  משום  בקהל  לבוא  לאוסרם  היא 

כו"ע מודו להקל בזה כשיטת הרמב"ם.

וכתב מיהו  נחלות( להחמיר בזה טפי,  )סוף הל'  שיטת בה"ג 

מהם,  גרים  לקבל  אין  זה,  ממזרות  חשש  דמחמת 

פרצות  לגדור  היא  דין  הבית  חובת  דעיקר  טעמו,  ונראה 

להם  אין  כך  ומשום  מכשול,  לידי  הדבר  יבוא  לבל  הדת 

להזדקק לגרות זו המרבה ספק ממזרים בקהל ה'.

סימן י
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דין מעשה הגרות בפני בית דין

גדולה  שמחלוקת  אלא  דין.  בית  בפני  והטבילה,  המילה  המצוות,  כולו – קבלת  נעשה  הגרות  מעשה 

זו  הלכה  של  מקורה  בחלקם.  רק  או  הגרות  פרטי  בכל  מעכבת  זו  הלכה  האם  הראשונים  בדברי  מצינו 

והדעות השונות בזה יתבארו להלן.

מקור ההלכה

)מו ע"ב( איתא: "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי ביבמות 

יוחנן: גר צריך שלושה – משפט כתיב ביה".

)במדבר טו טז(: "תורה אחת ומשפט ופי'  רש"י שם: דכתיב 

משפט  ואין  הארץ",  ולאזרח  ולגר  לכם  יהיה  אחד 

פחות משלושה. ובתוס' שם למדוהו מן הפסוק )דברים א טז(: 

"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", מכאן דרש רבי 

עצמו – שלא  לבין  בינו  שנתגייר  דגר  ע"א(  מז  )יבמות  יהודה 

בפני בי"ד אינו גר. בקידושין )סב ע"ב( ציין רש"י מקור נוסף, 

)ויקרא כד כב(: "משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח",  דכתיב 

וכ"כ שם התוס' בשם ר"י הזקן.

להודיעו ע"פ  בין  עניניו  "וכל  רסח(:  )סי'  הטור  כתב  זה 

צריך  הטבילה,  ובין  המילה  בין  לקבלם,  בין  המצוות 

השולחן  פסק  וכן  וביום,  לדון  הכשרים  בשלושה  שיהיה 

ערוך שם )סעי' ג(.

שיטות הראשונים בדין טבילה ומילה שלא בפני בי"ד

)פי"ג מהל' איסורי ביאה הל' ז( כתב: "טבל בינו לבין הרמב"ם 

לבין עצמו, אפי' בפני שנים  בינו  ונתגייר  עצמו 

כל  את  לעשות  שההלכתא  מדבריו,  ומבואר  גר".  אינו   –

טבל  ואם  הגרות,  בחלות  מעכבת  בי"ד  בפני  הגרות  מעשה 

שלא בפני בי"ד אינו גר )וכן למד בדבריו השו"ע על אתר(. כדבריו 

כתבו גם בה"ג )הובאו דבריו ברמב"ן יבמות מה ע"ב( וסמ"ק, וראה 

מש"כ בזה בשלטי גבורים )טו ב מדפי הרי"ף(. מדברי הרמב"ם 

אלו למד השו"ע, שכל עניני הגר בין המילה בין הטבילה אם 

נעשו שלא בפני בי"ד מעכב הדבר בחלות הגרות.

מילה, הב"ח  ולא  טבילה  שהזכיר  הרמב"ם  בלשון  דקדק 

ולמד מדבריו שרק הטבילה שלא בפני בי"ד מעכבת, 

אבל בעת המילה אין צריך נוכחות של בי"ד אפי' לכתחילה.

זאת התוספות )יבמות שם וקידושין סב ע"ב( והרא"ש לעומת 

שיש  למדו,  שם(  ביבמות  הרא"ש  ובתוס'  לא  סי'  )שם 

הגרות  עיקר  שהיא  המצוות  עול  קבלת  בין  בזה  לחלק 

המילה  דין  לבין  גר,  אינו  דין  בית  בפני  עליו  קיבל  לא  ואם 

לכתחילה  לעשותם  יש  אלו  ענינים  שגם  שאף  והטבילה, 

זה מעכב בחלות הגרות. כדבריהם למדו  דין אין  בית  בפני 

ע"ב  מה  )יבמות  הרמב"ן  הרי"ף(,  מדפי  ע"א  כו  )קידושין  הר"ן  גם 

וכן  רכז(,  סי'  )ח"ג  הרשב"ץ  שם,  ביבמות  הרשב"א  מי(,  ד"ה 

עוד  ועיין  ע"א(  )מו  ביבמות  ישנים  התוס'  מדברי  משמע 

בשטמ"ק לכתובות )יא ע"א(.

שלמה )סי' כט( פי', שגם הרמב"ם סבר בזה כדעת בחמדת 

שלא  טבל  דאם  שכתב  ומה  ראשונים,  הנהו 

נעשית  המצוות  שקבלת  משום  היינו  גר,  אינו  בי"ד  בפני 

עול מצוות  בעת הטבילה, מיהו מודה הרמב"ם שאם קיבל 

בפניהם ואח"כ טבל בינו לבין עצמו אין הדבר מחסר בקבלת 

דאף  ו(,  הל'  פי"ג  ביאה  )איסורי  הרמב"ם  מש"כ  וע"ע  הגרות. 

שאין מטבילים את הגר בלילה )לפי שאין עושים דין בלילה( מ"מ 

הגר"א  בזה  מש"כ  וראה  גר,  זה  הרי  והטבילוהו  עברו  אם 

בבאורו לשו"ע בסעי' ג, ויתבארו הדברים להלן סי' מו.

ביאור שיטת התוס' והרא"ש

לשיטת התוס' והרא"ש מצינו בסוגית הגמ' ביבמות מקור 

אמר  ארמייתא,  בר  ליה  קרו  דהוו  "ההוא  ע"ב(:  )מה 

בר  ליה  קרו  דהוו  ההוא  לנידתה.  טבלה  לא  מי  אסי:  רב 

.
סב

ארמייתא, אמר ריב"ל: מי לא טבל לקריו"

אמו ופי'  טבלה  שלא  הגיורת  בבן  הוא  שהמדובר  רש"י, 

קודם שנולד וסבור היה שישראל הוא, ומשום כך לא 

דאף שלהלכה  למד מכאן,  ב(  סי'  )או"ח  יצחק  עין  סב. בתשובות 
בזה"ז, כמבואר  לקרי  וא"צ לטבול  עזרא  קיימ"ל שביטלוה לתקנת 

)סי' פז(, מ"מ מנהג העולם היה לטבול לקרי, ולכל הפחות  באו"ח 

בר"ה ויוה"כ )ראה או"ח סי' תרו סעי' ד(. 

סימן יא
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וריב"ל,  אשי  רב  חידשו  ואעפ"כ  גרות,  לשם  מעולם  טבל 

ישראל  אימו,  ולא  הוא  לא  גרות  לשם  טבלו  שלא  שאף 

גמור הוא לכל דבר וא"צ טבילה נוספת. והטעם בזה, משום 

דלקיום חלות הגרות א"צ שמעשה הטבילה יעשה בכוונה 

שישראלית  סבורה  אמו  שהיתה  וכיון  גרות,  לשם  תחילה 

שנולד  קודם  ישראל  כדת  נידות  לשם  טבלה  וודאי  היא 

שטבלה  ומאחר  דבר,  לכל  היא  וישראלית  סג 
בזה די  בנה, 

אמרו,  עוד  בקדושה.  הורתו  שהיתה  נמצא  שנולד  קודם 

די  לקריו  הוא  טבל  אם  לנידתה,  אמו  טבלה  לא  אם  שאף 

שנימול  כיון  וממילא  גרות,  לשם  לו  עולה  זו  דטבילה  בזה 

שנים  לאחר  וטבל  הוא(  שישראל  היו  שסבורים  )אחר  בקטנותו 

לקריו – ישראל גמור הוא. עכ"ד הגמ'.

זו שטבל והוקשה  מועילה טבילה  היאך  והרא"ש,  לתוס' 

לקריו, הרי כל מעשה הגרות צריך שיעשה בפני 

בית דין, ובית הדין אינם מצויים בשעה שטובל לקריו.

הגרות ומחמת  שתעשה  דבעינן  דהא  פירשו,  זו  קושיא 

בפני שלושה הוא רק בקבלת עול המצוות, אבל 

בזה  די  עצמו  לבין  בינו  שנעשו  אף  והטבילה  לענין המילה 

יושב  שהוא  ע"ב(  )מז  ביבמות  שאמרו  ומה  הגרות.  לחלות 

מצוות  אותו  ומלמדים  בחוץ  עומדים  ת"ח  ושלושה  במים 

מעכב  זה  ואין  הוא  בעלמא  לכתחילה  וחמורות,  קלות 

בחלות הגרות.

הטבילה באופן  מעשה  שיהיה  צריך  שאין  כתבו,  אחר 

לעיני מראה הדיינים, אלא כל שידוע לכל שטבלה 

להלן  ראה  זו  שיטה  )ובבאור  שם.  עומדים  כאילו  הדבר  נחשב 

סי' מה(.

קצת,  צ"ב  הדברים  שם  התוס'  בדברי  נדקדק  כד  ]אכן, 

המצוות  קבלת  בין  החילוק  שיסוד  שכתבו  שם  דיעויין 

עיקר  היא  המצוות  דקבלת  משום  הוא  והטבילה  למילה 

בזה  מש"כ  )ראה  דין  כגמר  אלא  אינן  והטבילה  והמילה  הדין 

הש"ך והט"ז סעי' ג(. ולכאורה קשיא, דהא ניחא לענין טבילה 

הנעשית בלילה אתי שפיר, דאף שמהל' מעשה הדין נאמר 

שלא ידונו אלא ביום, בגמר דין לא קפדינן כ"כ, אבל עצם 

יתכן  דהיאך  מעכבת,  ודאי  הדין  גמר  בעת  הבי"ד  נוכחות 

בזה  מש"כ  )ראה  כולם  הבי"ד  בהכרעת  שלא  הדין  שיגמר 

בתומים ונתה"מ בחו"מ סי' יח(, וא"כ היאך יתכן שנוכחותם של 

הדיינים לא תעכב בעת המילה והטבילה, וצ"ע בזה[.

ראיות לשיטת התוס' והרא"ש מן הירושלמי וממסכת 
גרים

התוס' א.  לשיטת  ראיה  הביא  השו"ע  על  אברהם  יד  בס' 

והרא"ש מן הירושלמי )ערובין פ"ד ה"ד(, שם הובא מעשה 

ביום השבת אחר שהאיר המזרח, והקשה שם  בגר שטבל 

שאין  קיי"ל  הא  בשבת  זה  גר  טבל  היאך  העדה,  הקרבן 

מטבילין גר בשבת )כמבואר בשו"ע סעי' ד(. וע"כ צ"ל שגר זה 

בי"ד  שראיית  ומוכח  בי"ד,  מדעת  שלא  השבת  ביום  טבל 

.
סד

בטבילת הגר אינה מעכבת

מלשון התנא במסכת גרים )פ"א ה"ח( נמי משמע כשיטת ב. 

התוס' והרא"ש, דאיתא שם: "האיש מטביל את האיש 

הדבר  נעשה  שלא  ומשמע  האשה".  את  מטבילה  ואשה 

על  עומד  אחד  שאיש  בכך  די  אלא  דוקא,  שלושה  בפני 

מלישנא  דקדק  ע"ב  מז  ביבמות  לנר  בערוך  )אמנם  בטבילתו.  גביו 

כך, דאיתא שם שהנשים מושיבות אותה עד צוארה במים  דש"ס לא 

כדי שיוכלו הדיינים לראות בטבילתה, הרי להדיא שקפידא גמורה יש 

בכך שתהא הטבילה למראה עיני הדיינים. מיהו לכאורה אין בזה כדי 

להוכיח, שהרי לכתחילה לכו"ע בעינן שתהא הטבילה בפני בי"ד, אלא 

דנחלקו האם הדבר מעכב את החלות(.

טבילת האשה  מועילה  היאך  ביבמות שם,  התוס'  סג. עוד הקשו 
בלילה  הנדה  טבילת  הרי  גרות,  לשם  כטבילה  להחשב  לנידותה 

היא וטבילת הגר צריך לעשותה ביום דוקא. ועיי"ש שכתבו ליישב 

קושיא זו ע"פ דרכם שהטבילה בפני בי"ד אינה מעכבת, שהרי עיקר 

הטעם שטבילת הגר ביום היא ולא בלילה, היא משום דגר משפט 

כתיב ביה ואין בי"ד דנים בלילה, וממילא כיון שהטבילה בפני בי"ד 

אינה מעכבת ממילא גם הטבילה ביום אינה מעכבת.

אמנם בתשובות הרשב"ש )סי' תסז( דחק לפרש בדברי הגמ', דאיירי 

בטבילת הנדה ביום השמיני שהותר לה לטבול ביום כאשר עושה 

כן מפחד גנבים וכדו'. ודוחק הוא.

בסי'  יוסף  בבית  )הובא  המאור  בעל  שיטת  ע"פ  י"ל,  אחר  באופן 

קפג(, דסבר דבזה"ז שהחמירו על כל הנשים לספור ז' נקיים כזבה 

ביום  זבה  טבילת  עיקר  שהרי  השביעי,  ביום  לטבול  יכולות  שפיר 

היא, ואף אם נדה היתה כבר עברו לה שבעה ימים זה מכבר. מיהו 

להלכה לא נקטינן כדבריו.

זו בדרך  )יו"ד סי' רסד( כתב לפרש הלכה  בשו"ת האלף לך שלמה 

לענין  דופן  דהוי  "מיגו  ע"א(  )ז  בסוכה  שאמרו  מה  ע"פ  מחודשת, 

דיני הסוכה  פי  והיינו, דאף שעל  נמי לענין סוכה",  דופן  שבת הוי 

דופן העשויה במבוי אינה נחשבת לדופן מ"מ כיון שהחשיבוה דופן 

לענין שבת אין מחלקים בדינה ונחשבת היא כדופן גם לענין סוכה. 

טבילת  לענין  מצוה  טבילת  היא  שנחשבת  דכיון  כאן,  י"ל  וכמ"כ 

הנדה החשיבוה טבילה גם לענין טבילת הגיורת. דאין לומר להיפך 

– שכשם שאינה טבילה לענין גיורת כך גם אינה טבילה לענין נדה 

)משום דעד כמה שנכרית היא לא שייכא בה טומאת נדה(, דלהכשר 

הדבר אמרינן מיגו ולא לענין פסולו.  

סד. יעויין בערך שי שם שדחה ראיה זו.

סימן יא
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שיהיו ג.  זו  להלכה  שהמקור  דכיון  כתב,  הברית  אות  בס' 

מעשי הגר נעשים בפני בי"ד למדוה חז"ל )לפי פירוש רש"י 

לכם  יהיה  אחד  ומשפט  אחת  "תורה  מדכתיב  שם(  והתוס' 

שעיקר  מורה  הפסוק  משמעות  א"כ  הארץ",  ולאזרח  ולגר 

הלכה זו נאמרה לענין קבלת עול המצוות שהוא תוכנו של 

פסוק זה, ולא לענין שאר מעשי הגרות.

זו, אמנם,  להלכה  יש  נוספים  שמקורות  יתבאר  להלן 

מדכתיב  למדוה  ע"ב(  )מז  ביבמות  הגמ'  ובסוגית 

ומבואר  גרו",  ובין  אחיו  ובין  איש  בין  צדק  "ושפטתם 

דין,  לעשות  בי"ד  של  חיובם  בעצם  היא  כללית  שהלכה 

זו  זו הלכה מיוחדת בקבלת עול המצוות, ולפי דרשה  ואין 

מחלוקת  שעיקר  ואפשר  אלו.  הלכות  בין  לחלק  מקום  אין 

הראשונים בזה היא איזו דרשה עיקר, וצ"ע.

שני טעמים נוספים לשיטת התוס' והרא"ש

של התוס' והרא"ש כתב בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד בטעמם 

סי' רמח(, ע"פ המבואר בסוגית הגמ' בכריתות )ט 

אבותינו  נכנסו  בו  מהאופן  למדנום  הגרות  דיני  שכל  ע"א(, 

לקהל  כניסתם  קודם  דהנה,  ממצרים,  ביציאתם  ה'  לקהל 

ומשום  דין,  בית  דין  בהם  שייך  שלא  נח  כבני  דינם  היה  ה' 

זה מעכב בחלות  בי"ד אין  כך אף שלכתחילה צריך ראיית 

הגרות. אבל קבלת עול מצוות שהיתה להם בזמן מתן תורה 

שהיתה בפני הקב"ה בכבודו ובעצמו, ודאי נחשבת כקבלה 

בפני בי"ד, ומשום כך הצריכו ראיית בי"ד לעיכובא.

נראה לומר, ע"פ מה שהקשו האחרונים, לשיטת רש"י עוד 

שציין שהמקור לדברי רבי יוחנן דגר משפט כתיב ביה, 

ציין  לא  מה  מפני  ולגר",  לכם  יהיה  אחד  "משפט  מדכתיב 

ע"א(,  )מז  בסמוך  שם  המובאת  בברייתא  יהודה  רבי  לדברי 

דדריש כן מדכתיב "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין 

גרו". ולדרכם של תוס' והרא"ש נראה לומר, דתרי הלכתות 

נאמרו כאן, דברי רבי יהודה אמורים ביחס לעצם קבלת הגר 

ע"י בי"ד, וזאת ע"י שנוכחים הם באמיתות כוונתו בקבלת 

דברי  זאת  לעומת  ישראל.  לעדת  לקבלו  ומורים  המצוות, 

הגרות – המילה  מעשי  עשיית  עצם  על  מוסבים  יוחנן  רבי 

עצמה  בפני  והלכה  בי"ד,  בפני  נעשים  הם  שאף  והטבילה, 

היא. וסברו, דההלכה המתבארת בדברי רבי יהודה מעכבת 

לכתחילה  אלא  אינם  יוחנן  רבי  דברי  ואילו  הגרות,  בחלות 

בעלמא. שכן עצם קבלת הגרות דמיא ממש להכרעת דין, 

כהעדאת  אלא  אינה  בפועל  הגרות  בעשיית  ראייתם  אבל 

עדים בעלמא. ואילו לשיטת המחמירים בזה, כשם שדברי 

רבי יהודה לעיכובא כך גם דברי רבי יוחנן.

ראיה לשיטת הרמב"ם

המאירי אמנם  דקדק  ע"א(  )מז  שם  הגמ'  דברי  מהמשך 

"ושפטתם  "ת"ר  שם:  דאיתא  הרמב"ם,  כשיטת 

אמר  מכאן  טז(.  א  )דברים  גרו"  ובין  אחיו  ובין  איש  בין  צדק 

רבי יהודה: גר שנתגייר בבית דין הרי זה גר, בינו לבין עצמו 

לו  ואמר  יהודה,  רבי  לפני  שבא  באחד  מעשה  גר.  אינו 

נתגיירתי ביני לבין עצמי. אמר לו רבי יהודה, יש לך עדים, 

אמר ליה לאו. אמר ליה: נאמן אתה לפסול את עצמך וכו', 

ואמר רב נחמן: הכי קאמר ליה: לדבריך עובד כוכבים אתה 

ואין עדות לעכו"ם". ע"כ.

כוכבים ואם  עובד  לדבריו  מדוע  קשה,  התוס',  כשיטת 

אינה  בי"ד  בפני  הדבר  שיעשה  ההלכה  הרי  הוא, 

מעכבת בגרות, וע"כ משמע כשיטת הרמב"ם.

ותירץ, אמנם,  זו,  קושיא  על  עמד  כבר  שם  הרמב"ן 

בי"ד  לפני  בא  לא  שכלל  באחד  איירי  דהגמרא 

להתגייר גם לא לצורך קבלת עול המצוות, ובזה ודאי אינו 

לעשותה  יש  עלמא  לכולי  המצוות  עול  קבלת  שהרי  גר, 

ורק לגבי המילה והטבילה הקלו שאם עשה כן  בפני בי"ד, 

.
סה

בינו לבין עצמו די בזה

שאמרו בס'  מה  ע"פ  זו,  שאלה  ליישב  כתב  ברית  אות 

אתכם  יגור  "וכי  תשמב(:  רמז  שלח  )פ'  שמעוני  בילקוט 

לא  אמרת  הים,  במדינת  נכרים  אצל  שנתגייר  גר – יכול 

דאף  היא,  הדברים  ומשמעות  וכו'".  אתכם  אלא  אמרתי 

אחר  פסול  מ"מ  עצמו,  לבין  בינו  שמתגייר  גרות  דמהני 

"איתכם"  אלא  גרות  פרשת  תורה  חידשה  שלא  בדבר,  יש 

לבין  בינו  נתגייר  אם  אבל  ישראל,  בו  שמצויים  במקום   –

לולי  )אמנם  נכרים – אין בגרותו כלום.  עצמו במקום שכולם 

דבריו היה נראה ללמוד בדברי המדרש באופן אחר, דהטעם דלא מהני 

זו גופא שתעשה  שנתגייר בין הנכרים במדינת הים היא מחמת הלכה 

הגרות בפני בי"ד, ומקור נוסף הוא להלכה זו, ויש לעיין בזה(.

סה. עיקר הלכה זו דראיית הבי"ד בקבלת המצוות מעכבת בחלות 
הגרות צ"ב, דהא בסוגית הגמ' בשבת )סח ע"ב( אמרו, דגר שנתגייר 

ומשמע  אלא אחת,  חייב  אינו  מאיסורי שבת  ידע  ולא  הגויים  בין 

בינו לבין עצמו, שאל"כ היה לבי"ד ללמדו מקצת מצוות  שנתגייר 

קלות וחמורות ולעמוד על כך שילמד פרטי המצוות ועניניהם, ועיין 

חידושי חת"ס שם דאיירי שנתגייר כשהוא קטן, ולדבריו י"ל דגרותו 

כולה נעשתה בפני בי"ד אלא שלכשגדל ועמד על דעתו שוב לא היה 

נתון לפיקוח הבי"ד שילמדוהו דיני התורה. 

סימן יא
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שיטת הי"א המובאת במאירי

שאכן, שיטה  אומרים,  יש  בשם  המאירי  הביא  נוספת 

בפני  לעשותם  צריך  והמילה  המצוות  עול  קבלת 

בינו  עשאה  אם  גם  בדיעבד  כשרה  הטבילה  אבל  שלושה, 

יעשו  הגרות  מעשה  שכל  חכמים  אמרו  לכתחילה  )ורק  עצמו  לבין 

ובטעם  לעיכובא(.  דהוו  והמילה  המצוות  קבלת  בי"ד – אטו  בפני 

הדבר כתב, דהמילה וקבלת המצוות נעשים ע"י אחר ולא 

ע"י  הדבר  שיעשה  חז"ל  קבעו  כך  ומשום  עצמו,  הגר  ע"י 

בי"ד, אבל הטבילה שנעשית ע"י הגר עצמו א"צ לה בי"ד.

בהחלטת והיינו,  די  לא  המצוות  שלקבלת  המאירי  דסבר 

עול  ולקבל  ה'  בקהל  לבוא  שרצונו  הלב  והסכמת 

לכלל  שיקבלוהו  הם  דין  שבית  צריך  אלא  שמים,  מלכות 

אינו  הוא  נכרי  כיון שעדיין  וכמו"כ למצות המילה  ישראל. 

המאירי  וסבר  פסולה,  נכרי  דמילת  עצמו,  את  למול  יכול 

דכל שאינו יכול לעשות ע"י עצמו הטילה התורה על הבית 

דין לעשותו, אבל מעשה הטבילה כיון שיכול לעשותו ע"י 

עצמו לא הטילה תורה את קיומו על בי"ד.

שיטת הריא"ז

)דף טו ע"ב מדפי הרי"ף( כתב להיפך, שאם מל בפני הריא"ז 

שנים וטבל בפני שלושה הרי זה גר, אבל אם מל 

)ריש  בב"ח  ויעויין  גר.  אינו  שנים  בפני  וטבל  שלושה  בפני 

סי' רסח( דנקט דכן היא נמי שיטת הרמב"ם הרי"ף והסמ"ג. 

והנה טעמם לא נתבאר לנו, ואפשר שלמדו, דכיון שהמילה 

עיקר  הגרות,  הליך  נשלם  טבילתו  וע"י  לטבילה,  קודמת 

יש  כך  ומשום  הטבילה,  בזמן  נעשית  ישראל  לכלל  קבלתו 

לעשותה בפני בית דין, אבל המילה אינה אלא הכשר מצוה 

)לדעות  למילתו  טבילתו  יקדים  אם  זה,  דלפי  אלא  בעלמא. 

דמהני בכה"ג(, יהיה הדין להיפך, דבטבילה לא בעינן שלושה 

להלן  בזה  )ראה  בדוקא.  שלושה  בפי  שתעשה  צריך  והמילה 

מחמת  להכשיר  שדן  ודעת,  טעם  טוב  בשו"ת  הגרש"ק  בשם  כב  סי' 

סברא זו כאשר היתה המילה בלילה והטבילה ביום, אף שכל עניני הגר 

אינם נעשים אלא ביום(.

אחר י"ל, ע"פ מה שכתבו מקצת אחרונים, דהמילה באופן 

מופקע  שערל  אלא  הגרות,  מעשי  מעיקר  אינה 

יצחק  זכר  )ראה  בידו  ושרץ  כטובל  הוא  והרי  גרות,  מקבלת 

דברי  בבאור  מבריסק  דהגרי"ז  משמיה  מטו  וכן  ב(,  א  סי' 

הראשונים ביבמות מו ע"א בהא דשבט לוי שמלו במצרים 

גרות  לשם  נימולו  שלא  דאף  ברית,  דם  הטפת  הוצרכו  לא 

בתורת  הם  ושייכים  ערלים  אינם  שוב  שנימולו  כיון  מ"מ 

גרות, וא"צ שגם המילה עצמה תעשה לשם גרות, דלדבריו 

סברא פשוטה היא שא"צ שתעשה המילה בפני בי"ד )ועיין 

בזה עוד להלן סי' כז(.

ביאור שיטת הרי"ף בזה

לך, לשון  קשיא  "ואי  כך:  הוא  הרי"ף(  מדפי  ע"ב  )טו  הרי"ף 

ההיא דרבי יוחנן דאמר גר צריך שלושה מ"ט משפט 

וקימ"ל דהלכתא היא, לא קשיא הא, דרבי אסי  כתיב ביה 

ודריב"ל דיעבד הוא דלא פסלינן לבריה הואיל וטבל לשם 

קריו, דאי לאו גיורא הוא לא הוה טבל לשם קריו".

ובבאור דבריו נחלקו הראשונים:

בפני המאירי  שיהיו  צריך  הגר  מעשי  כל  שלעולם  למד, 

בי"ד, ואין כל חילוק בזה בין קבלת המצוה למילה 

כשרים  ישראל  כמנהג  נוהג  ראינוהו  שאם  אלא  והטבילה, 

חזקה היא שנתגייר כהלכה.

פי' את דברי הגמ' ביבמות שם "מי לא טבל לקריו". ועפ"ז 

עלתה  לקריו  טבל  שאם  לומר  הגמ'  כוונת  שאין 

שלושה  בפני  הטבילה  שכן  גרות,  לשם  גם  זו  טבילה  לו 

מעכבת, אלא שאם ראינוהו שמקפיד על כל פרטי המצוות 

ואפי' בטבילת בעל קרי – חזקה גמורה היא שלבטח נתגייר 

כהלכה. )וכן פי' הב"ח סעי' ג, ועוד אחרונים(.

"גיורת כדבריו  ה"ט(:  פי"ג  ביאה  )איסורי  הרמב"ם  גם  כתב 

כגון  תמיד,  ישראל  בדרכי  נוהגת  שראינוה 

שתטבול לנידתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה, וכן 

גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצוות, 

הרי אלו בחזקת גרי צדק ואע"פ שאין שם עדים שמעידים 

אין  בישראל,  להתערב  באו  אם  ואעפ"כ,  נתגיירו.  מי  לפני 

בפנינו,  שיטבלו  עד  או  עדים  שיביאו  עד  אותם  משיאין 

.
סו

הואיל והוחזקו גויים. עכ"ל

סו. בתשובות מהר"י בן לב דן בדינה של מי שהיתה שפחה בבית 

עם  הטבילה  בבית  שנים שהתה  תשע  כבת  בהיותה  אשר  ישראל, 

וכך  גרות,  לשם  שתטבול  הבת  אותה  בה  והפצירה  גבירתה,  בת 

עשתה, ולמן אותו היום נהגה כבת ישראל לכל דבר. האם יש ממש 

לבוא  בניו  להתיר  לממזר  להנשא  היא  מותרת  והאם  בטבילתה, 

בקהל ה'.

והשיב, דאף שברמב"ם כתב שאם ראינוה נוהגת כבת ישראל תולים 

שלא  בבירור  אנו  שיודעים  גוונא  כהאי  מ"מ  כהוגן,  שטבלה  אנו 

סימן יא



משנת  הגר���

משנה שם פי', שמקורו של הרמב"ם בזה הוא מן ובמגיד 

הסוגיא ביבמות הנ"ל, דלשיטתו שלמד שטבילת 

הגר צריך לעשותה בפני שלושה דוקא, ואם טבל בינו לבין 

הגמ'  כוונת  שאין  כהרי"ף,  לפרשה  הוצרך  גר,  אינו  עצמו 

שמחמת  אלא  גרות,  לשם  לה  עולה  הנדה  שטבילת  לומר 

שמקפדת בה מוחזקת היא כישראלית.

האם חזקה גמורה היא להשיאו אשה לכתחילה

בקיום עוד  שנוהגת  שראינוה  שאף  הרי"ף,  שם  כתב 

חזקה  זו  אין  הכשרות  ישראל  בנות  כמנהג  המצוות 

משיאין  אין  ולכתחילה  ממש,  ישראל  כבת  לדונה  גמורה 

זו, אלא שאם נשאה ישראל אין  בן ישראל ע"פ חזקה  לה 

מוציאין אותה מידו.

בשם לעומת  כתב  לו(  אות  פ"ד  )יבמות  המרדכי  זאת, 

אותה  ומשיאין  היא  גמורה  שחזקה  ראבי"ה, 

לישראל לכתחילה.

דלדעת ומ"מ  לרמב"ם,  הרי"ף  שיטת  בין  בזה  יש  חילוק 

לבין  בינו  שטבל  בבירור  הדבר  נודע  אם  אף  הרי"ף 

הרמב"ם  לדעת  ואילו  בקהל,  לבוא  פסול  זרעו  אין  עצמו 

אבל  בכשרות,  ליה  דמחזקינן  משום  אלא  אינו  הכשרו  כל 

אם נודע שטבל בינו לבין עצמו נכרי גמור הוא ואין בגרותו 

כלום. )כן נראה מדברי השלטי גבורים שם בביאור שיטת הרי"ף.

באור הרמב"ן בשיטת הרי"ף

דלעולם אמנם  להיפך,  הרי"ף  בשיטת  פי'  )שם(  הרמב"ן 

סבר הרי"ף שדין ראיית בי"ד אינו מעכב כלל – גם 

בעלמא,  לכתחילה  אלא  ואינו  מצוות,  עול  בקבלת  לא 

גר  שכאשר  כך:  היא  הרי"ף  הבנת  לפי  ריב"ל  דברי  וכוונת 

טובל לקריו מן הסתם דעתו שתועיל לו הטבילה גם לשם 

גרות, שהרי יודע הוא שהנכרי אינו מצווה על טומאת קרי, 

לשם  זו  טבילה  לו  עולה  בי"ד  בפני  טבל  שלא  אף  וממילא 

גרות. )כך למד בדעת הרי"ף בעל הלחם רב בסי' מד, וראה עוד בשו"ת 

חמדת שלמה סי' כט ס"ק כד(.

שיטת המרדכי

ורבינו המרדכי  יו"ט  בר  הר"י  בשם  כתב  לו(  אות  )שם 

שמחה, דאף שכל מעשה הגר בפני בית דין הם, 

מ"מ מדאורייתא א"צ שלושה דיינים ודי בדיין יחידי, וכמו 

)ראה  אחד  מומחה  בדיין  שדי  ממונות  דיני  לענין  שמצינו 

נחשב הדבר  גוונא  ואף בכהאי  י(,  הל'  פ"ב  רמב"ם הל' סנהדרין 

שנתגייר בפני בי"ד. ויעויי"ש במרדכי שדחה דבריהם, וכתב 

דכל היכא דיש להקיש לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן, 

וע"כ יש לדמות דין גרות לגזילות וחבלות ולא לשאר דיני 

ממונות. וראה בכל זה בהרחבה להלן סי' יג.

נמצאו ו' שיטות בדבר:

שיטת הרמב"ם ע"פ הבנת הבית יוסף, שכל מעשה הגר א. 

הגרות,  בחלות  הדבר  ומעכב  בי"ד,  בפני  לעשותו  יש 

מן  כמה  עמם  והסכימו  הרי"ף,  בשיטת  המאירי  למד  וכן 

הראשונים כנ"ל.

מצוות ב.  עול  שלקבלת  וסיעתם,  והרא"ש  התוס'  שיטת 

צריך ראיית בי"ד לעיכובא, ואילו לענין המילה והטבילה 

השני  בתרוצם  התוס'  צידדו  המצוות  בקבלת  )וגם  לכתחילה.  רק 

שדי באומדנא לבד(.

המצוות ג.  שלקבלת  במאירי,  המובאת  הי"א  שיטת 

מעכב  זה  אין  הטבילה  לענין  אולם  בי"ד,  צריך  והמילה 

בדיעבד.

בי"ד, ד.  צריך  והטבילה  המצוות  שלקבלת  ריא"ז,  שיטת 

הרמב"ם  בשיטת  למד  )ובב"ח  לעיכובא  זה  אין  במילה  אבל 

שבמילה גם לכתחילה אין צורך בנוכחות הבי"ד(.

אינו ה.  בי"ד  ראיית  שדין  הרמב"ן,  להבנת  הרי"ף  שיטת 

)מיהו  מצוות.  עול  בקבלת  לא  בגרות – גם  כלל  מעכב 

לדברי  הרמ"ך  בהג'  לשיטתם – ראה  גם  מעכבת  ודאי  עדים  העדאת 

הרמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ג הל' ז(.

בי"ד ו.  ראיית  המרדכי,  שהביא  הנ"ל  הראשונים  לשיטת 

לזה  די  שמדאורייתא  אלא  הגרות,  פרטי  בכל  מעכבת 

בדיין יחידי.

שלושה,  בפני  היתה  לא  המצוות  קבלת  ואפי'  שלושה  בפני  טבלה 

אין ממש בטבילתה, ונכרית גמורה היא לכל דבר.

להנשא  עי"ז  ולהתירה  שפחות  לשם  להטבילה  אפשר  אם  ולענין 

מתיר  אינו  המלכות  שדין  אחר  לפקפק,  שהאריך  עי"ש  לממזר 

להשתעבד בה ודינה כשכיר יום לכל דבר, ודינא דמלכותא דינא.

להטבילה  שניתן  כתב  קצט(  סי'  )ח"ב  בתשובותיו  המבי"ט  אמנם 

לב  בן  המהר"י  שכתב  מה  ולענין  בממזר,  ולהתירה  שפחות  לשם 

לפקפק בזה משום דין המלכות האריך שם המבי"ט לתמוה ממנהגו 

של עולם, וציין למנהג הרבה מדינות שהתירו לקנות נכרים לעבדים 

ובפרט שבויי מלחמה. וראה בזה עוד בשו"ת תורת אמת למהר"א 

סימן יא
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העולה לדינא

הרי"ף ולענין  שיטת  את  גם  השו"ע  שהביא  אף  הלכה, 

התוס'  כדעת  לעיקר  שנקט  נראה  והרמב"ם, 

זה  הרי  בי"ד  בפני  שלא  טבל  או  מל  שאם  והרא"ש, 

.
סז

גר

כהרי"ף באחרונים  שלא  השו"ע  פסק  היאך  הקשו, 

עליהם  שנשען  העולם  עמודי  שני  והרמב"ם 

סי'  יו"ד  מרדכי  לבושי  בשו"ת  בזה  מש"כ  )וראה  תמיד  בפסקיו 

סי' קעח(.  ח"ז  ובשו"ת משנה הלכות  פ,  סי'  ובשערי צדק או"ח  קסב, 

ומחמת קושיא זו הכריע בשו"ת קרית חנה )יו"ד ח"ב סי' טו( 

להחמיר  השו"ע  שדעת  וסבר  השו"ע,  לשון  פשטות  נגד 

בזה כדעת הרמב"ם, וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרון )סי' נב(, 

.
סח

ובס' נהר מצרים )הל' גרים אות יג(

קושיא זו היא רק לשיטת השו"ע בדברי הרמב"ם, אמנם, 

הרי"ף  כשיטת  הרמב"ם  בדעת  דנקיט  דלדבריו 

ופסק  מדבריהם  נייד  היאך  הנ"ל  לאחרונים  הוקשה 

מדברי  הוכיח  יז(  ס"ק  )שם  הגר"א  בבאור  אמנם  כהרא"ש, 

בזה  מש"כ  ראה  והרא"ש,  התוס'  כדעת  דסבר  הרמב"ם 

מסכימים  והרא"ש  שהרמב"ם  אחר  זה  ולפי  כב,  סי'  להלן 

לדעה אחת ודאי העיקר להלכה בזה כדבריהם.

ששון )סי' כ( וע"ע להלן סי' יז. 

סז. אבל קבלת עול מצוות צריך שתהיה בפני ג' וע"ע סי' יז.  

שכאשר  השו"ע,  בשיטת  דקימ"ל  מאי  ע"פ  בזה,  לעיין  סח. ויש 
מביא הלכה מסוימת בסתם ומוסיף די"א להיפך, עיקר שיטתו כמה 

שהביא בסתם, ראה בס'  יד מלאכי )כללי שו"ע ס"ק יז(.

סט. בשורשה של מצוה זו כתב בס' מדרש יונתן )פ' קדושים( בשם 
ושאר  תהיו"  "קדושים  שנאמר  קדושים,  נקראו  דישראל  האריז"ל, 

אומות קרויין "חול", ומצוה להוסיף מן החול על הקודש.

כתבו האחרונים  ה"ד(  )פ"ו  דעות  בהל'  הרמב"ם  מדברי  ע. אמנם 

ה'  לקהל  שיבואו  עד  נוהגת  אינה  הגרים  אהבת  שמצות  לדקדק 

ונכנס תחת  לגמרי במילה ובטבילה, דכתב שם: "אהבת הגר שבא 

ונקיט  בלשונו  שדקדק  הרי  וכו'",  עשה  מצות  שתי  השכינה  כנפי 

דאיירי בגר שכבר נכנס תחת כנפי השכינה ולא בזה שרוצה להכנס, 

וכן היא פשטות המקראות. ולפ"ד אין מקום לומר שהחובה לקבל 

גרים היא מכלל מצות אהבת הגר.

עא. וראה בסנהדרין )צט ע"ב( שנענשו האבות הק' על שלא קיבלו 
את תמנע שבאה להתגייר.

הגמ'  דברי  בבאור  עפ"ז  לדון  האריכו  האחרונים  עב. בספרי 
בקידושין )סב ע"ב(, שם נתבאר דהגרות אינה בידו של אדם, ד"מי 

!
מצוה מוטלת על בית דין לקבל גרים

שאמרו מקורות  שמה  הראשונים,  בדברי  יש  רבים 

כוונת  אין  בי"ד  בפני  נעשים  הגרות  מעשי  שכל 

הדבר  שיהיה  הגרות  בחלות  הוא  בעלמא  שתנאי  הדברים 

נעשה בפניהם, ושיהא להם חלק בחלות הגרות, אלא מצוה 

רשאים  הם  ואין  הגרים  את  לקבל  עליהם  מוטלת  מיוחדת 

להבטל ממנה.

ועיי"ש כן  מ(,  מצוה  )עשין  הרקיע  זוהר  בס'  הרשב"ץ  כתב 

)מז ע"ב(: "קיבל מלין  שלמד דבריו מדברי הגמ' ביבמות 

שיש  ומוכח  משהינן".  לא  מצוה  שיהוי  מ"ט  מיד,  אותו 

כדרך  בכך  להזדרז  דין  הבית  על  ומוטל  בקבלתו  מצוה 

.
סט

שצריך להיות זריז בכל קיום מצוה

הר"י בהגהות  בשם  כתב  יט(  )מצוה  לרס"ג  פערלא  הר"י 

נכללת  ישראל  לכלל  הגר  שקבלת  אלברצלוני, 

במצות אהבת הגר, ואף לדבריו מצות עשה מן התורה היא 

.
ע

לקבל את הגרים

הוסיף שם, שאפשר שבקבלת הגר יש קיום של מצות עוד 

ו ה(: "ואהבת את  )דברים  אהבת ה', וכדדרשינן בספרי 

ה' אלוה-יך – אהבהו על כל הבריות כאברהם אביך, כענין 

שנאמר )בראשית יב ה(: ואת הנפש אשר עשו בחרן – מלמד 

שהיה אברהם אבינו מגיירם ומכניסם תחת כנפי השכינה". 

כנפי  תחת  גרים  שמכניס  שע"י  דמשמע,  המדרש.  עכ"ל 

.
עא

השכינה מקיים מצות עשה של אהבת ה'

)עשין מקור  לרמב"ם  המצוות  בספר  מצינו  לדבריו  נוסף 

שהגיעה  כמה  באמת  האל  "כשתאהב  שכתב:  ג(, 

ותקרא  תדרוש  ספק  בלא  אתה  הנה  אמיתתו  מהשגת  לך 

אותה.  ידעת  אשר  האמת  לידיעת  והסכלים  הכופרים 

וכו' – אהבהו על הבריות  )שם( ואהבת את ה'  ולשון סיפרי 

ר"ל  בחרן.  עשו  אשר  הנפש  ואת  שנאמר  אביך,  כאברהם 

כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם כמו שהעיד הכתוב 

)ישעי' מא( "אברהם אוהבי", שהיה גם כן לגודל השגתו דרש 

אותו  אהוב  אתה  כן  אהבתו,  מחוזק  האמונה  אל  האנשים 

הוא  זו  מצוה  שמעיקר  הרי  אליו".  האנשים  שתדרוש  עד 

.
עב

שיקרב את הבריות לעבודתו ית'

סימן יא
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)סוף שער הטבילה(, ועיין  עוד בדברי הראב"ד בבעלי הנפש 

שכתב: כתיב: "ואת הנפש אשר עשו בחרן" – והלא 

יתוש  אפי'  לברוא  יכולים  אינם  עולם  באי  כל  נתכנסו  אם 

השכינה  כנפי  תחת  והחזירום  שגיירו  הגרים  אלא  אחד, 

מעלה אני עליהם כאילו בראום. ע"כ.

דאין מיהו  נראה  צה(  סי'  )ח"ב  בתשובותיו  היעב"ץ  בדברי 

הוא  עכו"ם  שהרי  לגר  לא  גרים,  בקבלת  מצוה  כל 

באותה שעה, ולא לבי"ד לגיירו, עיי"ש.

כוונת  דאין  האחרונים,  ולמדו  תלתא",  ביה  ליה  דמזדקקי  יימר 

שהדבר  דכיון  אלא  מצויים,  דיינים  שאין  במקום  דאיירי  הדברים 

נתון להחלטת הבי"ד אפשר שלא ירצו לקבלו לקהל ישראל. והקשו 

היאך  הגרים  את  לקבל  בי"ד  על  מוטלת  שמצוה  כיון  האחרונים, 

יוכלו להבטל הימנה ולהשתמט הימנו. 

מהרש"ל,  בשם  כתב  ח(  ס"ק  ק  )סי'  יצחק  בית  בשו"ת  ואכן, 

לשם  להתגייר  ובא  שלימה  שכוונתו  בעצמו  הגר  יודע  שאם 

שלא  כיון  "בידו",  שהגרות  הדבר  נחשב  פניות  כל  בלא  שמים 

שיש  בגר  אמורים  הגמ'  ודברי  מלקבלו,  להשתמט  הבי"ד  יוכלו 

היא. שמים  לשם  אם  כוונתו  אמיתת  בדבר  לחוש 

מדברי העונג יו"ט )סי' קנה( נראה, דאף שיש מצוה לבי"ד לקבל גרים 

מ"מ דינה של מצוה זו הוא כדין מצוה קיומית ולא כמצוה חיובית, 

ומשום כך אם יראו לנכון לדחותו הרשות בידם. שכן המקור לכך 

שבית דין חייבים לדון את העם נלמד מדכתיב "בצדק תשפוט את 

עמיתך", ומקרא זה לישראל נאמר ולא לנכרי שאינו בכלל עמיתך.

בשו"ת משנה הלכות )חט"ז סי' צב( כתב, דכיון שרבים מן הגרים 

להמנע  בי"ד  מותרים  הגרים  בקבלת  יש  ומכשול  לסורן  חוזרים 

מקיום מצוותם זו, ומשום כך לא נחשב הדבר שבידו להתגייר.

!
בפניהם  עול מצוות  הבי"ד שקיבל  צריך שאותו  האם 

הם אלו שיהיו נוכחים בעת מילתו וטבילתו

בקידושין )סב ע"א( דנה, בנכרי שאמר לאשה הרי את הגמ' 

חלים  קידושיו  האם  שאתגייר  לאחר  לי  מקודשת 

להתגייר,  שבידו  כיון  מ"מ  הוא  נכרי  שעתה  דאף  לא,  או 

וכאילו  דמי",  מעשה  כמחוסר  לאו  דבידו  "כל  קיי"ל  הא 

ביה"  כתיב  משפט  ו"גר  דמאחר  שם,  ואמרו  נתגייר.  כבר 

– וצריך להתגייר בפני שלושה, לא חשיב כבידו, "דמי יימר 

דמזדקקי ליה הני תלתא".

המקנה שם הקשה, לשיטת התוס' שדין ראיית בי"ד ובס' 

גר  א"כ  בטבילה,  ולא  המצוות  בקבלת  רק  מעכב 

שקיבל מצוות בפני בי"ד וטרם טבל יוכל כבר לקדש אשה 

בי"ד בידו  לאחר שיטבול, שהרי אחר קבלת המצוות בפני 

הדבר מסור לטבול אם ירצה, שהרי לזה א"צ ראיית בי"ד.

לחדש ע"פ זה, דכיון שבי"ד אלו יש להם תוקף של וכתב 

שאמרו  וכמו  בעדותם,  תועלת  שיהיה  צריך  עדות, 

"ע"פ שנים עדים יקום דבר – ולא חצי דבר", והיינו שעדות 

שאין בה בכדי להכריע את הספק אינה כלום. וכיון שקבלת 

מצוות בלא טבילה אינה מועלת לכלום, צריך שיהיו נוכחים 

קבלת  את  לראייתם  תוקף  ליתן  בכדי  הטבילה  בעת  גם 

המצוות.

הטבילה, נמצא  בעת  נוכחים  בי"ד  שיהיו  צריך  דלכו"ע 

וכל המחלוקת היא רק מחמת מה הצריכום להיות 

שחייבה  שכשם  הגרות,  חלות  עצם  מחמת  האם  שם, 

תורה שיראו הדיינים את קבלת המצוות כך הוא נמי לענין 

הטבילה, או שמא רק בכדי ליתן תוקף לראייתם את קבלת 

המצוות שיהיה בה תועלת. ולדבריו אלו ודאי צריך שיהיו 

ברירא  לא  )מיהו  המצוות.  בקבלת  שראו  הדיינים  אותם  אלו 

לי לפ"ד היאך מהני טבילת הנדה לנידתה וטבילת הגר לקריו שלא היו 

ודאי  הטבילה  קודם  הנעשית  המילה  ומ"מ  בי"ד(.  בפני  כלל 

א"צ לעשותה בפני אותו הבי"ד.

דין חצי דבר בעדות איסור והיתר

האחרונים אמנם,  במחלוקת  דבריו  לתלות  יש  לכאורה 

בגדר דין עדות על מעשה הגרות. דיעויין להלן סי' 

שחלות  שכיון  דסברי,  אחרונים  מקצת  לדברי  שציינו  סה, 

שקידש  וכגון  שבערוה,  דבר  לענין  השלכות  לה  יש  גרות 

ובא עליה אחר – האם דינו כמי שבא  אשה אחר שנתגייר 

עדות  דין  לפיכך,  איש,  אשת  על  שבא  כמי  או  הפנויה  על 

לעומת  כדין דבר שבערוה דבעינן שני עדים.  הוי  גרות  על 

שם,  כמצויין  בזה  עליהם  נחלקו  האחרונים  מן  רבים  זאת 

והיתר  איסור  דין  כשאר  דבר  של  שעיקרו  כיון  ולשיטתם 

הוא, אין להחמיר בדינו אף שיש מכך השלכות לענין דבר 

שבערוה.

דאמרינן והנה,  דהא  כתב,  ע"ב(  סג  )גיטין  הרי"ם  בחידושי 

שנאמר  ממונות  בדיני  רק  זהו  דבר"  חצי  ולא  "דבר 

מדיני  דבר"  "דבר  דילפינן  שבערוה  ובדבר  "דבר",  בהם 

ממונות, אבל בעדות איסור והיתר לא נאמרה הלכה זו.
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לדעת ולפי  הוא  המקנה  שהעלה  הנידון  כל  אלו  דבריו 

הסוברים שעדות על גרות דינה כדבר שבערוה, אבל 

לדעת החולקים אין כל חסרון בכך שמעידים על חצי דבר.

גדר פסול חצי דבר בעדות

הראשונים כמו  פלוגתת  בעיקר  דבריו  לתלות  יש  כן 

ע"ב(  )ע  בב"ק  הגמ'  דבסוגית  זו.  הלכה  של  בעיקרה 

עדים  שני  באו  שאם  גדלות,  סימני  על  עדות  גבי  נתבאר, 

וכת  בגבה,  אחת  שערה  לה  שראו  ואמרו  דינא  בי  קמיה 

אחרת מעידה שראו לה בכריסה, אין מצרפים שתי עדיות 

אלו כאחד לומר שהביאה שתי שערות, ד"ע"פ שנים עדים 

אחת  כת  בעדות  די  אין  והכא  דבר",  חצי  דבר – ולא  יקום 

מהם לדונה כגדולה.

אכלה והקשו  גבי  התם  דנקטינן  מהא  מ"ש  הראשונים, 

שני חזקה, שאם החזיק בשדה שנה אחת בפני כת 

זו ושנה שלאחריה בפני כת אחרת, ובשלישית החזיק בפני 

ותירצו התוס' שם, דהכא שאני,  כת אחרת, דהויא חזקה. 

יכולים לראות לא חשיב חצי דבר".  "דכיון שראו כל שהיו 

משא"כ בעדות על סימני גדלות, שהיו שתי שערותיה בה 

כאחת  שתיהן  לראות  עליהם  מוטל  והיה  השעה,  באותה 

)וכ"כ רשב"ם בב"ב נו ע"ב(.

בשם הרי"ף כתבו, דכיון דמהניא ליה עדות של כל אולם 

כל  הפירות  דמי  את  ממנו  לתבוע  הכתות  מן  אחת 

לעדות  לצרפם  נמי  מהני  אכל,  ששלו  להוכיח  יוכל  שלא 

שני חזקה.

פליגי: וכתבו  דבהא  ד(,  ס"ק  רה  סי'  קצוה"ח  )ראה  האחרונים 

לראות  שיכלו  כל  על  שמעידים  דכל  סברי,  התוס' 

בזה  אין  לבדה  בעדותם  תועלת  שאין  אף  שעה,  באותה 

הוא  דבר  חצי  פסול  שעיקר  למד,  הרי"ף  ואילו   ,
עג

חסרון

עדות  צירוף  בלא  תועלת  בה  אין  עצמה  בפני  שעדותם 

אחרת, וממילא אין נפק"מ בכך שראו כל שיכלו לראות.

שהרי ולכאורה  דידן,  בנידון  היא  זו  במחלוקתם  הנפק"מ 

וא"כ  יכולים לראות,  בעת המילה ראו כל שהיו 

הרי"ף  לשיטת  ורק  המקנה,  לסברת  ליתא  התוס'  לשיטת 

דסבר שעדות בלא תועלת אין בה ממש יש מקום לדבריו. 

הראשונים  במחלוקת  תלוי  המקנה  של  זה  דחששו  נמצא, 

זו.

אותו מ"מ  בפני  נעשה  הגרות  הליך  שכל  העולם  מנהג 

או  כוונותיו  אמיתות  את  ויודע  המכירו  הבי"ד 

שלוחיהם, ותיקון גדול הוא זה.

עג. ובטעם הדברים כתב בקוב"ש )ב"ב סי' רנה(, דהתוס' ורשב"ם 
פי' דפסול חצי דבר הוא "בראיה", דכל שלא ראו כל שיכלו לראות לא 

חשיב כראיית עדות, ואילו הרי"ף למד שזהו פסול "בהגדת העדות", 

דעדות שאין בה תועלת לא הויא עדות ואין הבי"ד נזקקים לה.

!
בפני  כטבילה  הדבר  נחשב  האם  יחד  שטבלו  גרים  ד' 

בי"ד

ירושלים הגרש"ז  בלוח  שכתב  מכתב  )ראה  לדון  עורר  בהר"ן 

גרים  ארבעה  של  בדינם  יהא  מה  תשו(,  ברינקר 

האם  הזמן,  ובאותו  המקום  באותו  אחת  בבת  יחד  שטבלו 

שלושה  בפני  טבל  מהם  אחד  שכל  כך  ע"י  הדבר  נחשב 

להלן  ראה  גרות,  של  בבי"ד  דיין  נעשה  שגר  דסברי  )להנך  מישראל 

סי' פד(, או שמא יש לחוש שמא אחד מהם הקדים ונמצא 

שטבל שלא בפני בי"ד. )נידון זה יכול להיות רק כאשר ראו כולם 

אלו את אלו, או ע"פ מה שכתב באגרות משה דמהני לזה "עדות ידיעה 

בלא ראיה" ע"פ אומדנא, ראה בהרחבה להלן סי' מה(.

הדבר תלוי במחלוקת הראשונים האם אפשר ולכאורה 

לצמצם בידי אדם, דהרמב"ם )הל' רוצח פ"ט הל' 

)ה ע"ב(  ואילו התוס' בערובין  ח( סבר דאי אפשר לצמצם, 

סברי דאפשר לצמצם.

יש לדון בזה, דלכאורה כל ספק זה מבוסס על ההנחה עוד 

בי"ד  בפני  כטבילה  הדבר  נחשב  יחדיו  טבלו  שאם 

משום שגרותם ויהדותם באים כאחד. ולכאורה יש לפקפק 

דאמרינן  דהא  בארוכה,  נתבאר  האחרונים  דבדברי  בזה, 

האשה  או  שהעבד  משום  הוא  כאחד",  באים  וידו  "גיטו 

רשות  בעלים  כיד  שידם  דכיון  אלא  גט,  קבלת  בתורת  הם 

כיון שהמונע לקבלת  וממילא  בעליהם מעכבתם מקבלתו, 

צדדי  חסרון  משום  אלא  הדבר  מהות  בעצם  אינו  הגט 

אבל  כאחד.  באים  וידו  שגיטו  בזה  שדי  תורה  חידשה  זה, 

במקום שע"י דין "באים כאחד" יחול כל מהות וענין הדבר, 

חלות  בעצם  חסר  בי"ד  ראיית  שבלא  גרות  לענין  וכגון 

שהרי  כאחד,  באים  בדין  לזה  די  שיהיה  מצינו  לא  הגרות, 

שיקדם  בלא  החלות  שתחול  וא"א  ומסובב,  כסיבה  זה 

המסובב לסיבה, ודו"ק בזה.

סימן יא



משנת  הגר�

סימן יב

כמה פרטים בדין בית הדין הראויים לקבלת גרות

מדין תורה בית דין הכשר לדון הוא בי"ד המורכב מדיינים הסמוכים לכך איש מפי איש עד משה רבינו. 

אופן  אלו.  כעין  דיינים  בפני  להעשות  היא  אף  צריכה  דין  בית  בפני  לעשותה  שיש  הגר  קבלת  לפיכך, 

עשיית הגרות בזה"ז שאין סמוכין תתבאר להלן.

עד. אין כוונת הדברים לדין שליחות ממש, שהרי הני דייני קמאי 
דייני דהשתא,  לעולם  רבות קודם שבאו  עולמם שנים  לבית  אזלי 

סי'  או"ח  סופר  )שו"ת חתם  בכך  ודי  הוא  רשות  נתינת  כעין  אלא 

פד(. כדבריו אלו מוכח נמי בלשונות הראשונים בסוגיא זו, דיעוי"ש 

התוס'  כתבו  כמו"כ  רשות",  לנו  נתנו  "הם  שכתב:  בגיטין  ברש"י 

נותנים  "שכן  הלשון:  ע"ב(  פד  )ב"ק  ובמאירי  רשות",  לנו  נתן  "מי 

זו שליחות ממש אלא נתינת  לנו רשות מן הסתם". ומשמע שאין 

רשות בעלמא.

כאילו  נעשה עצמינו  "אנחנו  רכח(:  )סי'  לשון הריב"ש בתשובותיו 

אנחנו שלוחיהם וכאילו הבי"ד הגדול שבא"י הממונין על כל ישראל 

והיינו,  לדון בלא סמיכה".  יכולים  מילי  דבהני  מימות משה תיקנו 

דכיון שהכרעת הדין כיום נסמכת על הוראתם של הראשונים כפי 

אנו  ששואבים  נמצא  הקדמונים,  והפוסקים  הגמ'  בדברי  שהובאו 

כוחינו מהם לפי שנוהגים אנו ע"פ שיטתם.

יצחק  ובעין  ה(  ענף  טז  סי'  )אבהע"ז  יצחק  באר  בתשובות  אמנם 

)יו"ד סי' טו ס"ק ה( משמע שלמד שדין שליחות ממש הוא, שדן שם 

לבטל שליחות זאת במקום שהורו שלא כדת מדין "אין שליח לדבר 

עבירה", ודבריו צ"ב היאך מועילה שליחות אחר מות המשלח, ועוד 

נרחיב אי"ה בדבריו בסי' מז. 

עה. וראה מה דאיתא בזה בספרי במדבר פיסקא פ.

קבלת גרים בזה"ז דליכא סמוכין

הגמרא ביבמות )מו ע"ב( איתא: "גר צריך שלושה בסוגית 

הדברים  ומשמעות  ביה".  כתיב  משפט  מ"ט,   –

יש  כך  ומשום  דין,  כעשיית  דינה  הגרות  שקבלת  היא, 

לעשותה בפני בית דין.

הקשו, שהרי מן התורה דין בית דין מתקיים ובראשונים 

מפי  איש  וסמוכין  מומחין  בשלושה  דוקא 

דיינים שאינם סמוכים  דנו ע"פ  ואם  רבינו,  איש עד משה 

בית  שצריך  כיון  וא"כ  דין,  פסק  של  תוקף  להכרעתם  אין 

הזה  בזמן  גרים  מקבלים  אנו  היאך  הגרות,  לעשיית  דין 

שבטלה הסמיכה.

דין שליחותייהו קעבדינן

וכמה תרוצים נאמרו בזה:

)ע"פ סוגית הגמרא א.  )מו ע"ב ד"ה משפט( תי',  התוס' ביבמות 

בגיטין פח ע"ב(, "דאנן שליחותייהו קעבדינן". כלומר, בתי 

לקבל  רשות  לנו  נתנו  קדמונים  בימים  שהיו  הסמוכין  הדין 

.
עד

גרים, וכעין שלוחים אנו שלהם לכך

הלכה זו נאמר בגיטין )שם( לגבי כפיית גט – שאינה מקור 

אלא בבית דין סמוכין, ואפ"ה יש בידינו כח לעיתים 

ד"שליחותייהו  משום  אשתו,  את  לגרש  בעל  לכפות 

קעבדינן".

והלואות, מטעם  הודאות  בדיני  לדון  אנו  רשאים  אף  זה 

דבכל הדינים המצויים נעשים אנו כשלוחים להם 

)גיטין שם(.

זו ובתוס'  חכמים  לתקנת  שהסיבה  עוד,  הוסיפו  שם 

שיהיו רשאים לדון בדיני הלואה גם אחר שבטלה 

סמיכה )להלן יתבאר אם אכן תקנת חכמים היא או שמא מדאורייתא 

ידע  שאם  לווים,  בפני  דלת  תנעול  שלא  בכדי  הוא  הוא(, 

להלוותו.  יחשוש  לדין  הלווה  את  לתבוע  יוכל  שלא  אדם 

בפני  שלא  גם  גרותם  לקבל  התירו  גרות,  לענין  כן  וכמו 

החפצים  גרים  בפני  דלת  תנעול  שלא  כדי  מומחין  דין  בית 

. נמצא לפי דבריהם, שדין 
עה

להסתופף תחת כנפי השכינה

לצורך  שתיקנו  חכמים  תקנת  הוא  קעבדינן"  "שליחותייהו 

קיום העולם בזמן שבטלה הסמיכה )ובגדרה של גרות זו להצד 

שדין שליחותייהו מדרבנן הוא יבואר להלן(, וראה עוד בהערה.

פרטי דין שליחותייהו קעבדינן

בפני ובר"ן  דהגרות  פי'  היאך  התוס',  דברי  על  העיר  שם 

הרי  קעבדינן",  "שליחותייהו  מדין  מהניא  בי"ד 

סימן יב



�כ משנת  הגר�

)פד  קמא  ובבבא  שם  הגמרא  בדברי  מצינו  זו  הלכה  לקיום 

ע"ב( שני תנאים: א. שיהיה הנושא הנידון "מילתא דשכיח" 

– דבר המצוי, והגרות אינה מצויה כ"כ )ראה גיטין פה ע"א(. ב. 

כיס" – כהלואה  בו חסרון  "דבר שיש  שיהיה הענין הנידון 

לדון שלא בפני  בזה"ז  וכדו' – שבזה הוא שהתירו חכמים 

נמצא  זה  מלוה  של  בדינו  נדון  לא  שאם  משום  מומחין, 

כיס לא  כל חסרון  בגרות שאין בה  שמפסיד מעותיו, אבל 

נאמרה תקנה זו.

שאינו וכתב  בדבר  בזה"ז  דנים  אין  דבעלמא  דאף  הר"ן, 

כנפי  תחת  אדם  להכניס  שענינה  גרות  מ"מ  מצוי, 

יותר  חכמים  בה  הקילו  כך  ומשום  טפי,  עדיפא  השכינה 

והתירו לקבל גרים בזה"ז אף שאינם מצויים כ"כ. סברא זו 

גדול  ענין  "שהגרות  וז"ל:  ג(,  ס"ק  א  סי'  )חו"מ  הסמ"ע  הביא 

תחת  להסתופף  זה  נכרי  זוכה  הגרות  מעשה  שע"י  הוא, 

התועלת  דמחמת  והיינו,  העוה"ב",  ולחיי  השכינה  כנפי 

חכמים  הקילו  ישראל  לקהל  מקבלתו  לגר  שתבוא  הרבה 

יותר, והתירו לקבל גרים בזה"ז אף דהוי מלתא דלא שכיחא 

והוא דבר שאין בו חסרון כיס.

דין שליחותייהו קעבדינן – מדאורייתא או מדרבנן

מדרבנן, ובגדרה  או  היא  מדאורייתא  האם  זו,  הלכה  של 

דהנה,  הראשונים:  בדברי  גדולה  מחלוקת  מצינו 

נסמך  הזה  בזמן  הגרות  דין  שעיקר  שלמדו  התוס'  מדברי 

שלמדו  משמע  קעבדינן"  "שליחותייהו  של  זו  הלכה  על 

לא  דמדאורייתא  נמצא  שאל"כ  היא,  דאורייתא  שהלכה 

נתגייר בפני בי"ד, וכל הגרים המצויים בזמנינו דינם כנכרים 

מדין תורה, וזה אינו נראה כלל.

"שליחותייהו מאידך,  שדין  שם,  דבריהם  משמעות 

שלא  בכדי  שתיקנו  היא  חכמים  תקנת  קעבדינן" 

דאה"נ דמדאורייתא  לפי"ז  ונמצא  לווים,  בפני  תנעול דלת 

במקומם  לעמוד  יכולים  אנו  ואין  בדוקא,  מומחים  ג'  צריך 

וכן  רבינו.  משה  עד  איש  מפי  איש  שנסמכו  ראשונים  של 

בקידושין  התוס'  ע"ב(,  )מו  ביבמות  הרמב"ן  מדברי  נראה 

)סנהדרין  וחידושי  שם  בגיטין  והריטב"א  הרשב"א  ע"ב(,  )סב 

.
עו

ב ע"ב(

לפום שיטתו זו דחה הרמב"ן תירוצם של תוס', דהא ואכן 

תינח לגבי דיני ממונות יש כח ביד בית דין להכשירם 

ממון  להוציא  ובידם  הפקר",  דין  בית  "הפקר  שהרי  לדין, 

מאחד ליתן לחברו. כמו כן לענין גיטין וקידושין י"ל, דכיון 

אפשר,  ע"א(,  לג  )גיטין  מקדש  דרבנן  אדעתא  המקדש  שכל 

שאחר שתיקנו לקבל דינם של שלושה הדיוטות יש בידם 

להפקיע  ובידם  חז"ל  דעת  על  שקידש  משום  לגרש  כח 

תועיל  היאך  גרות  לענין  אבל  מדאורייתא,  אפי'  קידושיו 

.
עז

תקנתם להחשיבו כישראל מדאורייתא

מוזהרת כמו"כ  היא  הרי  ישראל  בבת  נתירו  היאך  קשה, 

זו  אשה  של  בדינה  יהא  ומה  לנכרי,  להנשא  שלא 

אם נתקדשה לאחמ"כ לשני – האם קידושיו תופסין בה מן 

התורה וצריכה הימנו גט או לא.

שיטת הרמב"ן בזה

ב. משום כך יישב הרמב"ן קושיא זו בשני אופנים אחרים:

אף שהלכה זו שיהיו כל מעשי הגר בפני בית דין למדוה א. 

שיהיה  שמשמעו  לכם",  יהיה  אחד  "משפט  הפסוק  מן 

מעשה הגרות כעשיית דין לגמרי על כל פרטיו, מ"מ אין זו 

וכיון שכך אין  דרשה גמורה, אלא אסמכתא בעלמא היא, 

כעשיית  דוקא  סמוכין  דין  בית  שצריך  זה  מפסוק  ללמוד 

דין ממש, אלא כך נאמרה הלכה למשה מסיני, שיש לקבל 

ומתחילה  דין,  לעשיית  הדומה  באופן  שלושה  בפני  גרים 

)בתוס'  דוקא  סמוכין  אלו  דיינים  שיהיו  שצריך  קיבלו  לא 

אמרו  זה  דמטעם  מאיר  רבינו  בשם  עפ"ז  כתב  שם  ביבמות  הרא"ש 

דאף שטבילת גרות משפט כתיב ביה, אי טבל בלילה עלתה לו טבילתו 

לשם גרות, דלא לכל מילי השווה הכתוב מעשה גרות לעשיית דין(.

לפני  דין  נאמרו בעשיית  בר"ן שפי', ששתי הלכות  עו. וראה שם 
ג' הדיוטות: 

שדנו  שהדיוטות  למדנו  בפרשה  "אלוהים"  פעמים  ג'  מדכתיב  א. 

אין דיניהם דין, והיינו שאין כל תוקף לדין שנערך ע"י בי"ד שאינם 

סמוכים, אלא דתיקנו חכמים משום נעילת דלת שיהיה תוקף לדינם 

של ג' הדיוטות, ולזה א"צ לדין "שליחותייהו קעבדינן". 

ב. הלכה נוספת נאמרה בזה, שעצם ההתדיינות בפני הדיוטות אסורה 

מדין תורה משום כבוד הדיינים, ולגבי הלכה זו אמרו ד"שליחותייהו 

קעבדינן", והיינו שכיון שאין דיינים המומחים מצויים בזה"ז, מחלו 

המומחים על כבודם והתירו לדון בפני ההדיוטות. 

שדין  וסיעתו  הר"ן  לשיטת  האחרונים,  הקשו  מזו  עז. יתירה 
בהל'  הרמב"ם  מדברי  מדרבנן,  אלא  אינו  קעבדינן  שליחותייהו 

נחלות )פ"ו הל' י(, דכתב שהגוי אינו חייב להשמע לתקנות שתיקנו 

חכמים. וא"כ היאך יתכן שבי"ד זה שאין לדבריהם כל תוקף לגביו 

הם שיקבעו מה יהא בדינו ויקבלוהו לעדת ישראל. )וראה בתשובות 

חת"ס יו"ד סי' רצה(.

כיון  וממילא  כאחת,  באין  ויהדותו  דגרותו  הר"ן,  לדעת  צ"ל  וע"כ 

שע"י מעשה גרות זה גופא נעשה ישראל ומתחייב להשמע לדברי 

סימן יב



משנת  הגר�כ

ע"ב כדבריו  )מו  ביבמות  רש"י  מדברי  קצת  משמע  אלו 

גברי  ד"ה דבעינן(, דכתב: "מומחים – פירוש תלתא 

רברבי", ומשמע דא"צ סמוכים בדוקא אלא שיהיו גדולים 

בתורה וביראה.

ע"א(: ב.  )ט  בכריתות  האמור  ע"פ  אחר,  באופן  כתב  עוד 

"אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים, אמר 

בתוככם  אשר  או  גר  אתכם  יגור  וכי  יעקב:  בר  אחא  רב 

לדורותיכם כתיב )במדבר טו(".

בהבאת והיינו,  הוא  הגרים  קבלת  מהליך  שחלק  שאף 

קרבן לבית המקדש, ובזמן שהיה הבית בתפארתו 

בזה"ז  מ"מ  קרבן,  שיביא  עד  הגרות  מעשה  נשלם  לא 

הגרות.  בקבלת  מעכבת  זו  הלכה  אין  בחורבנו  שהמקדש 

והיינו   – כתיב"  ד"לדורותיכם  משום  הוא,  בזה  והטעם 

כנפי  תחת  ולהכנס  לבוא  גר  יוכל  שלעולם  תורה  שגילתה 

השכינה אף בזמן שאין בית המקדש קיים ואין בידו להביא 

קרבן.

שלעולם וכמו  תורה  שגילתה  דכיון  סמוכין,  לענין  י"ל  כן 

ד"לדורותיכם  מישראל,  גרות  תורת  תפסק  לא 

דיינים  כוונת התורה להשמיענו שבזה"ז שאין  כתיב", ע"כ 

לנו  המצויים  הבי"ד  בפני  הגרות  שתעשה  בכך  די  סמוכים 

.
עח

עתה אף שאינם סמוכים

עוד, שבסוף דבריו מסתפק שמא דין שליחותייהו ועיי"ש 

הכריע  ולא  מדאורייתא,  גם  מהני  אכן  קעבדינן 

בדבר.

בין הפירושים הנ"ל, ע"פ מה שכתב בשער המלך ונפק"מ 

קעבדינן  שליחותייהו  דדין  כ(,  הל'  פ"ב  גרושין  )הל' 

הוא רק בדיינים החשובים אשר יהיו בימים ההם, דלא כל 

הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. נמצא לפי דבריו, שאם 

קעבדינן  דשליחותייהו  משום  הוא  בזה"ז  הגרות  תוקף  כל 

לסברת  זאת  לעומת  הדיוטות,  של  בי"ד  לזה  יועיל  לא 

שבטלה  אחר  מעכב  אינו  סמוכים  בי"ד  דדין  הרמב"ן 

מדברי  להלן  וראה  הדיוטות.  של  בבי"ד  גם  סגי  הסמיכה, 

הקרית ספר.

מו"מ בשני תירוצי הרמב"ן

שברמב"ן, יש  הראשון  לתירוץ  ניחא  דהא  שהקשו, 

גמורה,  דרשה  זו  ואין  הוא  בעלמא  דאסמכתא 

יתיישב הא דלא בעינן סמוכין, אבל לתירוץ השני דמקרא 

רשאים  בי"ד  יהיו  הדורות  דבכל  ילפינן  ד"לדורותיכם" 

לקבל גרים, הדבר צ"ב, דהא מדאורייתא שלושה הדיוטות 

לא חשיבי כלל כבי"ד, והיאך יתכן דמדרשה נלמד להכשיר 

בי"ד של הדיוטות שאין לו כל תוקף מדאורייתא.

בין דברי חז"ל בזה לענין יתירה  יש  מזו קשיא, מה דמיון 

דרך  ניתנה  לא  קרבן  לענין  הא  דידן,  לנידון  קרבן 

עליה  רביעא  אכתי  הקרבן  וחיוב  הגרות,  בקבלת  אחרת 

הבאת  בלא  גם  כשר  גר  דהוי  דקמ"ל  אלא  הבית,  כבזמן 

בי"ד  לענין  אבל  פט(,  סי'  להלן  בארוכה  בזה  )עיין  קרבנותיו 

היאך יתכן דבזמן הבית בעינן מומחין לעיכובא ועתה שאין 

סמוכין ישתנה אופן הגרות.

פי', הן  שם  הרשב"א  הראשונים.  נחלקו  בזה  שאף  אמת 

שלשיטת רב אחא גם בזמן שהיה הבית בתפארתו לא 

הרשב"א  דסבר  והיינו,  הגרות.  בהליך  מעכב  הקרבן  היה 

זמן הבית לזמה"ז,  בין  שאין כל טעם לחלק בחלות הגרות 

חלה  שהגרות  ד"לדורותיכם",  בקרא  תורה  שחידשה  וכיון 

בלא קרבן, ע"כ שגם בזמן הבית לא היתה הקרבתו מעכבת 

בחלות הגרות.

שבזמן אבל  ואף  בדבר,  סתירה  כל  שאין  למד  הרמב"ן 

הגרות  בחלות  מעכבת  הקרבן  הקרבת  היתה  הבית 

גזירת הכתוב היא שבזמן חורבנו יכול להתגייר בלא הבאת 

קרבן. וראה מש"כ בזה בנחל אשכול )הל' גרים(.

מה שהקשנו בתחילה היאך ילפינן דבעינן שלושה ולענין 

חשיבי  לא  מדאורייתא  הא  סמוכין,  בעי  לא  אי 

מו(,  סי'  )חו"מ  מהרי"ט  בשו"ת  מש"כ  ע"פ  י"ל,  בכה"ג,  בי"ד 

כהודאת  בפניהם  הודאה  שתהא  דלענין  לי,  "נראה  וז"ל: 

בעל דין ויהיה מוחזק כפרן בפניהם, ודאי דין בי"ד יש להם 

אפילו שלושתם הדיוטות, והא דאמרינן בגמ', א"א דליכא 

חד מינייהו דגמיר, לא אתי לאפוקי דאי ליתא חד מינייהו 

חכמים, יש תוקף לקבלתם אותו לעדת ישראל. 

עוד י"ל דהר"ן פליג בזה ע"ד הרמב"ם ולדעתו גם הגוי חייב להשמע 

לתקנות חכמים. וראה מש"כ בזה התומים )סי' קי ס"ק ג(.  

עח. בס' כלי חמדה )פרשת מסעי(, הקשה לפי"ז לשיטת הרמב"ם 
משנה  פ"א  סנהדרין  למשניות  ופי'  יא,  הל'  פ"ד  סנהדרין  )הלכות 

ג, ובבכורות פ"ד משנה ג( שגם בזה"ז אם יסכימו רוב חכמי ארץ 

בזה"ז  גם  שייך  סמוכין  דין  בית  דין  דא"כ  סומכין,  לסמוך  ישראל 

מעכבת  אינה  זו  שהלכה  "לדורותיכם",  הפסוק  מן  ללמוד  ואין 

בזה"ז. 

ותי' דכיון שגם בזה"ז כמעט מן הנמנע שימצא דיין סמוך, שצריך 

לזה קיבוץ של רוב חכמי א"י ודעותיהם חלוקות, לפיכך נחשב הדבר 

הטעם  מן  מכך  לפטור  ויש  סמוכין  בי"ד  לקבץ  עתה  בידינו  שאין 

הנזכר. ועיי"ש שצירף לזה סברות נוספות לקולא. 

סימן יב
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דיניהם  שיתקיימו  לענין  אלא  בי"ד,  תורת  בהם  אין  גמיר 

לענין  אבל  וכו',  גמיר  מינייהו  חד  הפחות  דלכל  בעו  ודאי 

הודאה שבפניהם ומה שהוחזק כפרן בפניהם, שאין הדבר 

תלוי בשיקול דעתם יש להם תורת בי"ד".

דבריו י"ל, דלעולם בי"ד של הדיטות נמי חשיב בי"ד וע"פ 

לעצם ראיית הנעשה בפניהם, אלא שלהכרעת הדין 

או  סמוכים  בי"ד  בעינן  הדעת  שיקול  הצריך  דבר  שהוא 

לכה"פ שיהיה חד מינייהו גמיר וסביר. וממילא י"ל דנחלקו 

הראשונים מהו גדר דין ראיית הבי"ד במעשה הגרות, האם 

זה מעשה  בי"ד, שאין  דומה הדבר להודאה הנעשית בפני 

הנעשה על ידי בית הדין, אלא שלהודאתו יש תוקף כאשר 

וכמו כן הגרות נעשית כולה ע"י הגר  נעשית היא בפניהם, 

אלא שיש בה תוקף רק אם נעשית קמי בי דינא. או שמא 

דומה הדבר להכרעת פסק דין, שנעשה הדבר ע"י הדיינים 

הגרות  מהליך  חלק  מהווה  ישראל  לקהל  אותו  וקבלתם 

דהרמב"ן  סו(.  וסי'  נג  סי'  מה,  ובסי'  בסמוך,  להלן  זו  בחקירה  )ע"ע 

לא  כך  ומשום  הגר  ע"י  נעשה  כולו  הגרותו  שמעשה  סבר 

תוקף  יש  בפניהם  הנעשה  מעשה  דלענין  סמוכין,  בעינן 

ס"ל  ראשונים  ושאר  התוס'  ואילו  הדיוטות,  של  לבי"ד  גם 

לזה  ולכך ס"ל דבעינן  דבי"ד שותפים בעצם חלות הגרות, 

דיינים סמוכין )אי לאו דשליחותייהו קעבדינן(.

ישוב שיטת התוס'

)סי' א ס"ק א(, ובישוב  דברי התוס' כתב בנתיבות המשפט 

מדאורייתא  קעבדינן  שליחותייהו  דין  דלעולם 

נכשיר  אימתי  לקבוע  לחכמים  הדבר  שנמסר  רק  הוא, 

הם  וחכמים  לפוסלם,  מקרים  ובאלו  הדיוטות  של  דין  בית 

שלא  בכדי  זו  הלכה  תאמר  והלואות  שבהודאות  שקבעו 

תנעול דלת בפני לווים. אבל שורש הדין מדאורייתא הוא.

בבית לפיכך,  לקבלם  חכמים  שהתירו  גרות  קבלת  לענין 

דין של הדיוטות יועיל הדבר מדאורייתא.

קצות החושן )סי' לד ס"ק א( כתב ליישב את דברי התוס' בס' 

אלא  דין  בית  אין  מדאורייתא  שאכן  אחר,  באופן 

לעקור  חכמים  ביד  כח  שיש  אלא  בלבד,  ומומחין  סמוכין 

בית  שהכשירו  וכיון   ,
עט

ועשה בקום  ואפי'  התורה  מן  דבר 

דין של הדיוטות למעשה הגרות, המתגייר בפניהם ישראל 

.
פ

גמור הוא לכל דבר

ישוב קושית הראשונים ע"פ שיטת התוס' בסנהדרין

לכך בסוגית  שהמקור  נתבאר,  ע"ב(  )ב  בסנהדרין  הגמ' 

מדכתיב  הוא  וסמוכים  מומחים  דיינים  שצריך 

ודרשו  שניהם",  דבר  יבוא  האלוהים  "עד  ז(:  כב  )שמות 

דבסוגית  התוס'  והקשו  הדיוטות.  חכמים – למעט 

למעט  יש  אחר  שמקור  נתבאר  שם  בגיטין  הגמ' 

הדיוטות – מדכתיב "לפניהם" – ולא לפני הדיוטות.

בי"ד ותי'  צריך  אין  הדין  עשיית  לעצם  דלעולם  התוס', 

סמוכין, מלבד אותם מקומות שגילתה תורה בפירוש 

"אלוהים"  מדכתיב  מומחים  ע"פ  אלא  בהם  לדון  שאין 

הגמ'  בסוגית  שנאמרה  היא  זו  והלכה  הפרשה.  באותה 

במסכת סנהדרין.

שניתן מלבד  במקומות  שגם  נוספת,  הלכה  נאמרה  זאת 

לדון בהם בפני הדיוטות, מ"מ לצורך כפיית הכרעת 

בי"ד  ואילו  סמוכין,  בי"ד  דוקא  צריך  הדין,  בעלי  על  הדין 

זו  הלכה  הכרעתם.  על  לכפות  בכוחם  אין  הדיוטות  של 

"לפניהם" – ולא  ונלמדה מן הפסוק  גיטין,  נאמרה במסכת 

לפני הדיוטות.

את ולכאורה  שהרי  מאליה,  הקושיא  סרה  דבריהם  לפי 

למדנו  הגרות  מעשה  את  בי"ד  בראיית  הצורך 

זו  בפרשה  נאמר  ולא  לכם",  יהיה  אחד  "משפט  מדכתיב 

כל  אין  וגם  דוקא,  מומחין  שיהיו  שצריך  לומר  "אלוהים" 

יובן  לדבריהם  וא"כ  הגרות.  לעשיית  כפיה  באמצעי  צורך 

סמוכין,  דיינים  בפני  הגרות  מעשה  שיהיה  שא"צ  שפיר 

בלא  גם  הדיוטות  ג'  של  בי"ד  בפני  שיתגייר  מהני  ושפיר 

. )וראה ב"ח וקצוה"ח  האי טעמא של "שליחותייהו קעבדינן" 

חו"מ ריש סי' ג שהאריכו הרבה בשיטת התוס'(.

שיטת הרמב"ם בזה

מזו כבר העירו האחרונים, דהנה לשיטת הרמב"ם יתירה 

אחד,  בדיין  די  תורה  שמדין  י(,  הל'  פ"ב  סנהדרין  )הל' 

ואינו עקירה גמורה,  עט. והיינו בדבר שיש לו קצת סמך בתורה 
ובדף פט ע"ב  ד"ה מתוך  )פח ע"ב  ביבמות  ראה מש"כ בזה התוס' 

ד"ה כיון(, וע"ע מש"כ בזה בחידושי הרי"ם )חו"מ הל' דיינים סי א 

סעי' א(.

התוס'  בדברי  גופא  גרות  הלכות  לגבי  מצינו  אלו  דבריו  פ. כעין 

על  אותו  שמטבילין  קטן  שגר  להצד  שהקשו,  ע"א(,  )יא  בכתובות 

הרי  ישראל  לבת  להנשא  לו  מתירים  היאך  הוא,  דרבנן  בי"ד  דעת 

מדאורייתא עדיין גוי הוא, ותי' דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן 

התורה, ואחר שתיקנו שיש כח ביד בי"ד להטבילו נעשה גר גמור 

לכל דבר.

סימן יב
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היא  חכמים  ותקנת  עמיתך",  את  תשפוט  "בצדק  שנאמר 

שצריך שלושה דיינים לעשיית הדין )וכשיטת שמואל ורב אחא 

שם  וב"ק  בגיטין  הוצרכו  מה  מפני  קשה,  ע"א(,  ג  בסנהדרין 

קעבדינן",  "שליחותייהו  מדין  הדיוטות  של  בי"ד  להכשיר 

זו שדרש רבא בסנהדרין שם  הרי לשיטת הרמב"ם דרשה 

לא  מומחים"  דליבעי  בפרשה  כתיבי  אלוהים  "מדשלושה 

נתקבלה כלל להלכה, שהרי אפי' דיין יחידי כשר, וא"כ אין 

כל מקור לפסול בי"ד של ג' הדיוטות. וכבר עמדו בקושיא 

זו הש"ך וקצוה"ח שם )ריש סי' ג(.

דלעולם ובס'  ליישב,  כתב  ב(,  ענף  ג  )סי'  יצחק  נחל 

אלא  מומחים,  בי"ד  א"צ  אכן  הדין  עשיית  לעצם 

צורך  יש  הדין  הכרעת  לצורך  שכאשר  הרמב"ם  דסבר 

היות  הוא,  בזה  והטעם  מומחין.  צריך  לזה  עדים,  בקבלת 

יכול  שאתה  עדות  זו  שתהא  הוא  העדות  קבלת  ומדיני 

להזימה – שאם יבואו עדים ויזימום יענשו בחיוב זה שרצו 

זוממין  עדים  שענישת  קיי"ל  ולהלכה  הנידון,  על  להטיל 

קנסא הוא, ולדיני קנסות לכו"ע צריך דיינים מומחין, משום 

כך עשיית דין שיש בה קבלת עדות צריכה שלושה דיינים 

.
פא

מומחים

בבי"ד נמצא  צורך  כל  אין  הדין  עשיית  שלעצם  לפ"ד, 

סמוכין, ורק משום קבלת העדים נעשה הדבר בפני 

דיינים סמוכים, והרי בגרות אין צורך בהעדאת עדים וא"כ 

אף לדבריו א"צ בזה לדין "שליחותייהו קעבדינן", ודי בבי"ד 

של ג' הדיוטות בלא כל פקפוק.

האם מועילה קבלת בעלי הדין לדון בפני הדיוטות

שער המשפט )סי' א סעי' א( דן, לגבי ענינים שאין דנים בס' 

דיני  כגון  מומחין,  דיינים  מצויים  שלא  בזה"ז  בהם 

בפני  לדון  דינים על עצמם  יקבלו הבעלי  וכדו', אם  קנסות 

כב(  )סי'  בחו"מ  שמצינו  וכמו  הדבר,  יועיל  האם  הדיוטות 

שמועילה קבלת בעלי הדין לדון בפני קרובים ופסולים, או 

ירשיעון אלוהים",  כיון שבדיני קנסות נאמר: "אשר  שמא, 

נמצא שהרשעת בי"ד אינה באה רק לברר מעשה זה כיצד 

הקנס,  חיוב  עצם  את  הפועלת  היא  הכרעתם  אלא  ארע, 

נתנה  שלא  הדין,  בעלי  קבלת  מועילה  לא  שלזה  ואפשר 

ועיי"ש  זו.  חלות  לפעול  מומחה  שאינו  לדיין  כח  תורה 

שהאריך בזה.

בזה ולענין  להסתפק  יש  הגרות  במעשה  בי"ד  ראיית 

בתרתי:

ראשית יש לדון בגדר עשיית מעשה הגרות בפני בי"ד, א. 

האם נאמרה הלכה שבית דין שותפים למעשה הגרות, 

נפעלת  כולה  הגרות  חלות  שמא  או  קיום,  כעדי  ודינם 

בפניהם  הדבר  שיעשה  הלכה  שנאמרה  אלא  הגר,  ע"י 

ובהוראתם. דלהצד השני שבית הדין אינם פועלים בחלות 

ודאי תועיל קבלת אנשי העיר  גרות  נמצא שלענין  הגרות, 

הראשונים  קושית  מיושבת  וא"כ  עצמם,  על  אלו  דיינים 

היאך מקבלים גרים בזה"ז, דשפיר מהני מחמת קבלת בעלי 

הדין )ועיין בזה עוד להלן סי' נג(, וע"כ דהראשונים שלא פירשו 

כן ס"ל דבי"ד שותפים לפעולת חלות הגרות.

אף אם נאמר שבית הדין שותפים בעצם פעולת חלות ב. 

שמא  המשפט,  שער  של  ספקו  קיים  עדיין  הגרות, 

נצרך  כאשר  גם  הדיינים  את  הדין  בעלי  קבלת  מועילה 

. )אמנם עצם 
פב

דינם לעצם חלות הדין ולא רק לצורך בירורו

הקביעה שכל בי"ד הקבוע בעיר חשוב כקיבלו עלייהו צ"ב קצת, שהרי 

לישראל  גרים  דקשים  ישראל,  כלל  לכל  הנוגע  ענין  הוא  הגרים  קבלת 

כספחת, וא"כ מאן יימר שדי בזה שאנשי אותו המקום קיבלום לדיינים 

עליהם, וצ"ע בזה(.

י"ל, דדין קיבלו עלייהו מועיל רק בממונות משום מאידך 

מחילה, אבל לשאר דינים לא מהני קבלתם לשוויי 

בי"ד.

שיטת בעל הקרית ספר בזה

ספר )הל' סנהדרין פ"ה( דרך בדרך מחודשת בהבנת הקרית 

הלכה זו של "שליחותייהו קעבדינן", וכתב, שמה 

הוא  סמוכים  בי"ד  בפני  הדין  שיעשה  תורה  שהצריכה 

בי"ד  שאין  בזמן  אבל  כאלו,  דיינים  מצויים  כאשר  דוקא 

פד  בב"ק  השטמ"ק  מדברי  נמי  נראה  )כן  לכך  צריך  אין  סמוכים 

ע"ב בשם מקצת גדולי הדורות(. וכוונת דברי הגמ' דשליחותייהו 

באותו  בחכמה  הגדול  אחר  הולך  שהכל  היינו  קעבדינן 

מקבלים  היאך  שהקשה,  א(  סי'  )חו"מ  המשפט  בשער  פא. וראה 

עדים בזמן הזה, הרי היא עדות שאי אתה יכול להזימה בזה"ז שבי"ד 

אינם רשאים לדון בדיני קנסות. ועיי"ש שכתב, דכיון דמהני תפיסה 

הנידון  ירצה  שאם  להזימה,  יכול  שאתה  עדות  שפיר  חשיב  בקנס 

יהא רשאי לתפוס ממונם של העדים בתורת תשלום הקנס. מיהו 

יעויי"ש שדחה דבריו ע"פ סוגית הגמ' בכתובות )לג ע"א( ודו"ק. 

פב. ועיין בדברי הרא"ש ביבמות )פי"ב סי' ב(, שדן אי מהני "קיבלו 
עלייהו" לענין חליצה. וראה מש"כ בזה בקובץ הערות )סי' עב ס"ק 

ז(, ובס' תפארת יהונתן )פ' יתרו( על הפסוק "כי יהיה להם דבר בא 

אלי".

סימן יב
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בימים  יהיה  אשר  השופט  אל  "ובאת  שנאמר:  וכמו  הזמן, 

הנ"ל.  הראשונים  קושית  מיושבת  ודאי  ולדבריו  ההם". 

לעריכת  הכשרים  אלו  הם  מי  דבריו  לפי  לעיין  יש  )מיהו 

הגרות, האם רק הדיינים החשובים ביותר המצויים באותו 

גדולה  חומרא  ומ"מ  מהם,  בהורמנא  די  שמא  או  הזמן, 

אין  הדור  גדולי  ע"י  נתמנו  שלא  שכל  דבריו,  לפי  למדנו 

תוקף למעשיהם(.

העולה מן האמור, שכמה אופנים מצינו בישוב קושית 
הראשונים:

דשליחותייהו א.  אמרינן  גרות  לגבי  שגם  פי'  התוס' 

קעבדינן.

הרמב"ן בתרוצו הראשון פי', שהצורך בראיית בי"ד את ב. 

לגמרי  ולא  מסיני,  למשה  הלכה  נלמד  הגרות  מעשה 

השוו הלכה זו לעשיית דין.

אחא ג.  רב  דברי  ע"פ  הרמב"ן  זאת  פי'  השני  בתרוצו 

"דלדורותיכם כתיב".

אופן נוסף נתבאר בזה ע"פ דברי התוס' בסנהדרין, שדין ד. 

סמוכין נאמר רק במקום שגילתה זאת התורה בפירוש.

סמוכין, ה.  שהצריך  כרבא  הלכה  שאין  הרמב"ם  שיטת 

ודברי האחרונים בבאור שיטתו.

ע"פ ספקו של שער המשפט אי מהני קיבלו עלייהו בכל ו. 

דיני התורה או רק בדיני ממונות.

שיטת בעל הקרית ספר שהכל הולך אחר הגדול בחכמה ז. 

שבכל דור.

הדיין  שגם  שלמד  משמע  ג(  סי'  )חו"מ  הב"ח  פג. מדברי 
לענין  הנוגעים  הדינים  בפרטי  כ"כ  בקי  אינו  וסביר  דגמיר 

כללית  ידיעה  לו  שיש  אלא  איירי,  הדיוטות  בג'  שהרי  הנידון, 

שם  בשו"ת  אמנם  בתורה.  המפורש  בדבר  יטעה  ולא  זה  בענין 

צריך  שגמיר  מהם  האחד  שאותו  למד  כט(  סי'  )אבהע"ז  אריה 

זה  ובלא  הנידון,  לענין  הנוגעות  ההלכות  פרטי  כל  את  שידע 

בהלכות  בקיאים  שאינם  האחרים  הדיינים  משני  שונה  אינו 

כלל.  אלו 

!
גדר דין בית דין של ג' הדיוטות

השו"ע בסעי' ג: "כל עניני הגר בין להודיעו המצוות לשון 

שיהיה  צריך  הטבילה,  בין  המילה  בין  לקבלם, 

בשלושה הכשרים לדון".

מכאן המהר"ם שיק בתשובותיו )יו"ד סי' מח(, שצריך ולמד 

ואף  ממונות.  בדיני  לדון  ראויים  אלו  דיינים  שיהיו 

שלדיני ממונות די בבית דין של שלושה הדיוטות, כבר כתב 

)חו"מ סי' ג סעי' א(, שצריך שיהיה לכל הפחות אחד  הרמ"א 

הדיוטות  שלושתם  אם  אבל  הדינים,  סברות  שיודע  מהם 

שאינם בקיאים בהכרעת הדין כלל, פסולים הם לדון.

ע"א(, מקור  )ג  בסנהדרין  הגמ'  בסוגית  אלו  הרמ"א  דברי 

אמר:  איקא  דרב  בריה  אחא  "רב  שם:  דאיתא 

"בצדק  טו(:  יט  )ויקרא  שנאמר  כשר,  נמי  חד  מדאורייתא 

בתלתא  אטו  קרנות.  יושבי  משום  אלא  עמיתך",  תשפט 

דגמיר".  חד  בהו  דלית  אפשר  אי  קרנות,  יושבי  הוו  לא  מי 

והיינו, שהטעם שהצריכו חכמים בית דין של שלושה, הוא 

ודאי ימצא אחד  משום שכאשר נעשה הדין בפני שלושה 

מהם שיודע בסברות הדין.

מחכמים ופי'  ששמע   – "דגמיר  דגמיר(,  )ד"ה  רש"י  שם 

ודיינים הל' מלוה". ומבואר מדבריו שגם אותו האחד 

א"צ שיהיה בקי בתחומים רבים, אלא העיקר בזה שתהיה 

לו ידיעה בפרטי הדין הנוגע למעשה הבא לפניו.

הפחות וא"כ,  לכל  שיהיה  צריך  גרות  של  דין  בבית  אף 

. וראה עוד 
פג

אחד מן הדיינין מצוי בפרטי הל' הגרות

בתשובות בנימין זאב )סי' עב( בשם הרא"ש ועוד ראשונים.

ומודיעין ומה  גביו  על  עומדים  ת"ח  "ושני  בגמ'  שאמרו 

חמורות",  מצוות  ומקצת  קלות  מצוות  מקצת  אותו 

שיהיו  צריך  הגרות  מעשה  עצם  שלצורך  בזה  הכוונה  אין 

המצוות  פרטי  את  להודיעו  שכדי  אלא  ת"ח,  הדיינים 

יש להביא שני ת"ח הבקיאים בהלכה.  למיניהם מן הסתם 

ועיי"ש  קנט(,  סי'  ח"א  )יו"ד  משה  אגרות  בשו"ת  כתב  כן 

שהאריך בזה.

שכתב: אמנם  הכי  משמע  לא  בסוגין  המאירי  מדברי 

כלל  כולן  המצוות  עניין  להודיעו  שצריך  "ואע"פ 

המצוות הכל יודעין אותם, וא"כ הכל כמומחים לענין הזה, 

ולא עוד אלא שמ"מ לתלמידי חכמים אנו צריכים".

סימן יב
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שהקשה, כמו  ע"א(  פח  )יבמות  הרשב"א  בחידושי  יעויין  כן 

הוי  בעי  דאי  ותרומה  נדרים  גבי  התם  דאמרינן  אהא 

מתשיל עלה, אמאי חשיב דבידו לישאל, מי יימר דמיזדקקי 

מומחין,  בעינן  לא  נדרים  הפרת  "דלגבי  ותירץ:  רבנן.  ליה 

ובשלושה הדיוטות היודעים לפתוח סגי ליה, וכיון שכן, לא 

אמרינן מי יימר, דודאי משכח דמיזדקקי ליה". ודבריו צ"ע, 

דהא שיטת הרשב"א דלענין גרות בזה"ז לא בעינן מומחין 

ואעפ"כ אמרו דלא הוי בידו, וע"כ צ"ל, דכיון דמעיקר הדין 

דיינים  שיהיו  צריך  סמוכין  דליכא  כיום  גם  מומחין,  בעינן 

אלו ת"ח מופלגים, ומשום כך לא הוי בידו, וצ"ע בזה.

דגר בתוס'  מאי  בביאור  כתב  ע"ב(  סב  )קידושין  הזקן  ר"י 

שלושה  שצריך  גר  "גבי  להתגייר:  בידו  הוי  לא 

ת"ח  שימצא  יימר  מאן  וחמורות,  קלות  מצוות  שיודיעוהו 

הראויים להודיע", ומדבריו משמע כסברת האגרות משה, 

!ודו"ק.
בי"ד של גרים אינם כשרים לקבלת גר

לדון בשו"ע  כשר  גר  דין  "לענין  כתב:  יא(  )סעי'  רסט  סי' 

דיני ממונות, והוא שתהא אמו מישראל, אבל אם 

גר  לחבירו  אבל  ישראל,  את  לדון  פסול  מישראל  אמו  אין 

דן. ולחליצה פסול אפי' לחליצת גרים עד שיהא אביו ואמו 

מישראל".

מה ובס'  זה  ע"פ  לישב  כתב  יא(  ס"ק  )רסח  ברית  אות 

דאמרינן  אהא  ע"א(,  )מז  ביבמות  התוס'  שהקשו 

לבין  בינו  גר,  זה  הרי  בבי"ד  שנתגייר  גר  יהודה:  "א"ר  שם: 

עצמו אינו גר. מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו 

נתגיירתי ביני לבין עצמי, א"ל רבי יהודה יש לך עדים וכו'". 

ע"כ. והיינו ששאלו, האם יש לך עדים שנתגיירת בינך לבין 

עצמך.

התוס', ממה נפשך במה מדובר, הרי מה שהצריכו והקשו 

שלושה דיינים דוקא אין זה אלא לכתחילה ואילו 

שנתגייר  עדים  לו  יש  אם  וא"כ  אחד,  בדיין  די  בדיעבד 

בפניהם נעשו אלו כדיינים ואין זה נחשב שנתגייר בינו לבין 

עצמו.

המקור אולם  שהרי  הדברים,  יתיישבו  שנתבאר  מה  לפי 

דרש  גר,  אינו  עצמו  לבין  בינו  שנתגייר  שגר  לכך 

בין  צדק  "ושפטתם  טז(:  א  )דברים  דכתיב  מהא  יהודה  רבי 

איש ובין אחיו ובין גרו", ומשמעות הכתוב היא, שהדיינים 

ובין אחיו הם אלו  הראויים לשפוט בדיני ממונות בין איש 

הכשרים לקבלת גרות. וא"כ יש ליישב, דלענין עדות די לו 

בעדותם של שני גרים, אבל להחשב כבי"ד לא יועיל הדבר 

אופן  ועל  לדון,  כשרים  אינם  והגרים  היות  בפניהם  שטבל 

זה שאלו רבי יהודה, האם יש לו עדים על כך שנתגייר בינו 

לבין עצמו.

על אמנם,  בזה  פליגי  הפוסקים  מן  רבים  הלכה  לענין 

לעריכת  כשרים  גרים  של  שבי"ד  ונקטי  דבריו, 

כשר  שהגר  רסט  בסו"ס  השו"ע  דברי  וכפשטות  הגרות, 

לדון בדינו של גר חבירו, ועיין להלן סי' פד.

זו – הבי"ד פועלים בחלות  נוסף בישוב קושיא  אופן 
הגרות

נתבאר באופן  לעיל  דהנה  קושיתם,  ליישב  כתב  אחר 

צופים  רק  אינם  הגרים  את  המקבלים  שהבי"ד 

בהליך מעשה הגרות אלא שותפים הם בעצם פעולת חלות 

בי"ד  שיהיו  הוא  הגרות  חלות  אופן  הוא  שכך  הטבילה, 

נעשים  הגרות  מעשי  ויהיו  ישראל,  לקהל  אותו  מקבלים 

להחשב  לבד  עדים  בראיית  די  אין  שכך,  וכיון  פיהם.  על 

ולא  בהוראתם  טבל  שלא  כיון  בי"ד  בפני  הדבר  שנעשה 

נעשתה חלות הגרות על ידם )וע"ע להלן סי' מה וסי' נג(.

נתכנסו  כשלא  דאיירי   – זו  קושיא  בישוב  נוסף  אופן 
לצורך עשיית דין

ציין עוד  כח(  סי'  )חו"מ  בש"ך  דהנה  קושייתם,  בישוב  י"ל 

לדברי המבי"ט בתשובותיו )ח"א סי' קטז( דכתב, דבכל 

ישיבת  במקום  הדין  את  לערוך  יש  בי"ד  שצריך  מקום 

הדיינים ובהתכנסותם לצורך כך במקום מיוחד. ובש"ך כתב 

שאין דבריו מוכרחים, וציין לדברי הריב"ש בתשובותיו )סי' 

התכנסותם  למקום  לילך  להם  יש  שלכתחילה  שאף  רסו(, 

הקבוע להם, אין הדבר מעכב בדיעבד.

שכל אמנם  כתב,  מג(  סי'  )אבהע"ז  בתשובותיו  המהרי"ט 

להתכנס  כשנתכוונו  איירי  אלו  הריב"ש  דברי 

יחד לדין, אלא שלא היה זה במקום קביעותם, אבל  עתה 

שבא  דין  אודות  על  ומשוחחים  בשוק  מהלכים  היו  אם 

סימן יב
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הדברים  )הובאו  כלום  שעה  באותה  בהכרעתם  אין  לפניהם, 

שלושה  זימן  אם  וממילא  ו(,  ס"ק  כח  )סי'  המשפט  שער  בס' 

בי"ד  את  שמהווים  שידעו  בלא  בפניהם  וטבל  אנשים 

ובזה  בי"ד.  בפני  שלא  שטבל  כמי  חשיב  גרותו  לקבלת 

דיוכל להמצא שיהיו  ליישב את קושית התוס' הנ"ל,  ניתן 

שלא  הדבר  שנעשה  אף  גרות  לשם  שטבל  מעידים  עדים 

להחשב  כוונתם  היתה  שלא  בגוונא  והיינו  בי"ד,  בפני 

כבית דין.

פד. ובעיקר הלכה זו ראה בסוגית הגמ' בכתובות )קה ע"א( דדיין 
ויעויין עוד  ודיניו בטלים  הנוטל שכר על הכרעת הדין נקרא רשע 

במש"כ רש"י שם. מקור הלכה זו בדברי המשנה בבכורות )פ"ד מ"ו( 

ליטול שכר  הוא  גמור  נראה שאיסור  וברטנורא שם  רש"י  ומדברי 

על עשיית דין. 

פלוגתא  )סי' ח( שהביא  פועלים  וע"ע במחנה אפרים הל' שכירות 

והעלה שגם  ליטול שכר על הגדת עדות,  אי מותר  בין הראשונים 

המתירים בזה לא התירו אלא כשנוטל שכר על ההליכה והטירחה 

ולא על הגדת הדברים עצמה, והביא ראיה לדבריו מסוגית הגמ' הזו 

בכתובות, ויעויין בדבריו דנראה שדימה הגדת עדות לעשיית דין.

האחרונים  נחלקו  הדיין  תביעת  בלא  מעצמו  לשלם  הנידון  בא  אם 

אם מותר לדיין ליטול ממנו את המעות. המשנה למלך בפכ"ג מהל' 

סנהדרין כתב להחמיר, ובכנה"ג )חו"מ סי' ט( נקט בזה להקל כיון שלא 

תבעו לשלם ולא קצב לו את הסכום, דאין זו אלא מתנה בעלמא.

!
האם מותר להוסיף יותר משלושה דיינים

נתבאר, שלדיני בשו"ע  יא(  )ס"ק  ובסמ"ע שם  ג(  )סי'  חו"מ 

ואדרבה  דיינים,  מג'  יותר  להוסיף  מותר  ממונות 

כל המוסיף הרי זה משובח. ויש לדון האם כן הוא הדין גם 

בבית דין של גרות.

בשו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד )אבהע"ז סי' קסד(  והנה, 

דיינים  משלושה  יותר  חליצה  בדייני  להוסיף  שאין  כתב, 

ואין לדמות הלכה זו לדיני ממונות. וטעמו בזה הוא, דבדיני 

שככל  י"ל  הדעת,  בשיקול  תלויה  הדין  שהכרעת  ממונות 

שירבו הדיינים תרבה הדעת, אבל בדייני חליצה שאין צריך 

לשיקול הדעת גרע טפי, שנראה הדבר שאינו מחשיב את 

לגבי  נמי  שה"ה  אפשר  וא"כ  הראשונים.  הדיינים  שלושת 

!בי"ד של גרות.
השתתפותם  על  שכר  ליטול  רשאים  בי"ד  האם 

במעשה הגרות

רשאים בס'  בי"ד  האם  דן,  צה(  ס"ק  קסט  )סי'  חליצה  מצות 

וכתב,  הגרות,  במעשה  השתתפותם  על  שכר  ליטול 

נמצא  קטן  גר  טבילת  על  מברכים  שבי"ד  שמצינו  דאחר 

המצוות.  על  שכר  ליטול  רשאי  אדם  ואין  קעבדי,  שמצוה 

שמצוה  גרות  לענין  דוקא  דזהו  לחדש,  כתב  ומיהו 

חליצה  לענין  אבל  ישראל,  לעדת  לקבלו  עליהם  מוטלת 

אלא  החליצה,  מעשה  את  לקיים  חובה  כל  לבי"ד  שאין 

שכר  ליטול  הם  רשאים  הדבר,  בחלות  מעכבת  שנוכחותם 

לכאורה,  צ"ע  זו  סברתו  )מיהו  זה.  במעשה  השתתפותם  על 

דהרי חיוב גמור הוא על בי"ד לעשות דין, שנאמר "בצדק תשפוט את 

עמיתך" וכמו שנתבאר לעיל, והחליצה אף היא כעשיית דין(.

לדחות, והנה  יש  קטן  גר  הטבלת  מדין  ראייתו  עצם  את 

דאפשר שזהו דוקא בגר קטן שאינו יכול לבוא לכלל 

מצוה  כל  שאין  אפשר  גדול  בגר  אבל  עצמו,  ע"י  ישראל 

יא  סי'  לעיל  נתבאר  כבר  אמנם  לקבלו,  עליהם  מוטלת 

לקבל  הבי"ד  על  מוטלת  גמורה  שחובה  הראשונים  מדברי 

שכר.  כך  על  ליטול  רשאים  שאינם  פשיטא  ולפי"ז  גרים, 

)ובגדר חובה זו ראה לעיל בכמה אופנים(.

דין עוד  שעיקר  והרא"ש  התוס'  לשיטת  לפ"ד,  לדון  יש 

האם  המצוות  עול  בקבלת  הוא  בי"ד  בפני  הגרות 

שהרי  הטבילה,  בעת  נוכחותם  על  שכר  ליטול  מותרים 

בחלות  מעכבת  אינה  שעה  באותה  נוכחותם  הכי  בלאו 

צריך  שלכתחילה  כיון  מאידך,  גמורה,  מצוה  ואינה  הגרות 

שיטבול בפני בי"ד אף זה בכלל חובתם.

הלימוד עוד  על  מהגר  שכר  ליטול  מותר  האם  לדון,  יש 

שמלמדים אותו קודם מעשה הגרות מפרטי המצוות 

ונקט  חליצה  לענין  בזה  שדן  הנ"ל  בס'  ויעויי"ש  ועניניהם, 

חליצה  לענין  דוקא  שזהו  אפשר  מיהו  להיתר,  בפשיטות 

שאין כל חובה מוטלת על בי"ד ללמדם את סדרי החליצה 

ללמדו  בי"ד  על  מוטלת  שהלכה  בגר  אבל  עריכתה,  ואופן 

ליטול  רשאי  שאינו  אפשר  וחמורות  קלות  מצוות  מקצת 

.
פד

על כך שכר, שאף זה בכלל המצוה הוא
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מחוייב  גרים – האם  יקבל  שלא  אביו  לו  שציוה  דיין 
לשמוע לדבריו

שלא מעשה  במפגיע  לו  וציוה  אביו  שקראו  בדיין  היה 

ובאה  הקלקלה,  בזה  שרבה  גרים  בקבלת  יעסוק 

השאלה בי מדרשא האם מחוייב הוא לשמוע לדבריו מדין 

כיבוד אב.

אחת והנה,  לבטל  אביו  לו  אמר  שאם  היא  פסוקה  הלכה 

יו"ד  בשו"ע  )כמבואר  לו  ישמע  לא  התורה  ממצוות 

כיון  וממילא  בכבודי,  חייבים  והוא  דאתה  טו(,  סעי'  רמ  סי' 

נראה  לכאורה  יא(  בסי'  בהרחבה  )ראה  גרים  לקבל  שמצוה 

דאין לו לנהוג ע"פ דבריו.

דאמרינן מאידך,  דהא  שכתבו,  הפוסקים  בדברי  מצינו 

במצוה  רק  הוא  בכבודי  חייבים  ואביך  אתה 

המוטלת על אדם זה עצמו, אבל במצוה שיכולה להעשות 

ע"י אחרים עדיף טפי שישמע לאביו ויניח את קיום המצוה 

מי  גבי  לח(,  )סי'  שאל  חיים  בשו"ת  החיד"א  כ"כ  לאחר. 

דכיון  ליתומים,  אפוטרופוס  יעשה  שלא  אביו  שציוהו 

לבטל  רשאי  אינו  אחרים  ע"י  להתקיים  זו  מצוה  שיכולה 

מצויים  דינים  שבתי  כיון  וממילא  כך.  לצורך  אביו  מצות 

ראוי שיניח מצוה זו לאחרים.
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סימן יג

דין מילה וטבילה בפני שנים

דין של ישראל מקבלים את הגר לקהל ישראל,  דין הוא שיהיו בית  דין קבלת הגרות בפני בית  מעיקר 

בינו  מל  או  שטבל  בגר  הדבר  יעשה  כיצד  נדון  שלפנינו  בסימן  גרותו.  תחול  והחלטתם  הוראתם  וע"פ 

לבין עצמו.

לברר  בכדי  הוא  בטבילה  עדים  בשני  הצורך  האם 
שנתגייר או לעצם חלות הגרות

או לעיל  שמל  בגר  הראשונים  מחלוקת  בבאור  הרחבנו 

גרות,  זו לשם  לו טבילה  טבל בפני שנים אם עלתה 

או שמא כיון שלא נעשתה טבילה זו בפני בי"ד אינה כלום 

ועליו לשוב ולטבול, דלדעת הרמב"ם כל מעשי הגרות צריך 

והרא"ש  התוס'  לשיטת  ואילו  דוקא,  בי"ד  בפני  לעשותם 

עיקר הקפידא בזה היא בקבלת עול המצוות, אבל אם טבל 

או מל שלא בפני בי"ד עלו לו לשם גר.

ענייני אמנם  "כל  דכתב:  צ"ב,  ג(  )בסעי'  בזה  השו"ע  לשון 

בין  המילה  בין  לקבלם  המצות  להודיעו  בין  הגר, 

דוקא  מיהו  וביום.  לדון  הכשרים  בג'  שיהיו  צריך  הטבילה, 

לכתחלה, אבל בדיעבד אם לא מל או טבל אלא בפני שנים 

ובלילה וכו', הוי גר ומותר בישראלית, חוץ מקבלת המצות 

שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה". ע"כ. ומבואר מדבריו, 

שאף שלעצם המילה והטבילה א"צ ראיית בי"ד, מ"מ בעינן 

לזה העדאת שני עדים.

מל ולכאורה  אם  שבדיעבד  שמצינו  מה  האם  לדון,  יש 

בישראלית,  ומותר  גר  הוי  שנים  בפני  טבל  או 

או  שטבל  בכך  בדיעבד  די  הגרות  חלות  שלעצם  מפני  זהו 

הדבר  לברר  עדים  שצריך  אלא  עצמו,  לבין  בינו  אפי'  מל 

ולהחזיקו כישראל, ומשום כך הצריך השו"ע שיעשה הדבר 

לכל הפחות בפני שנים.

שני או  בפני  שיתגייר  צריך  הגרות  חלות  לעצם  גם  שמא 

ישראלים, ולא די בכך שטובל או נימול בינו לבין עצמו. 

הם  שישראל  הלכה  נאמרה  הגרות  חלות  שמדיני  והיינו, 

להצטרף  נכרי  ביד  יכולת  ואין  הגרים,  את  מקבלים  שיהיו 

לקהל ה' לבדו על דעת עצמו, והעדים הרואים את מעשה 

הגרות הם המקבלים אותו לעדת ישראל, ודינם כדין "עדי 

קיום" בגיטין וקידושין, שאינם רק בכדי לברר ולידע שאכן 

נתקדשה אשה זו או נתגרשה, אלא דעצם חלות הקידושין 

והגרושין מותנית בראיית העדים.

באור דברי הש"ך בס"ק י

י( כתב בשם הפרישה, שמה שהזכיר השו"ע בש"ך  )ס"ק 

דוקא,  לאו  הוא  שנים,  בפני  טבל  או  שמל  דאיירי 

וה"ה דמהני אם עשה כן בפני אחד. והשו"ע שנקט שהיה 

זה בפני שנים, הוא משום שאם היה איש זה מוחזק לנכרי 

בשו"ע  כמבואר  עצמי  לבין  ביני  נתגיירתי  לומר  נאמן  אינו 

סעי' י, וע"כ צריך שיהיו לו שני עדים שנתגייר כהלכה.

יש להקשות, דממה נפשך, אם אכן בכדי לברר ולכאורה 

וכמו  דוקא  עדים  שני  צריך  כהלכה  שנתגייר 

שכתב הש"ך, א"כ לענין מה כתב הש"ך "ה"ה דמהני אחד", 

הרי לבירור הגרות בלאו הכי לא די באחד, וא"כ יותר היה 

לו  עלתה  עצמו  לבין  בינו  טבל  שאפי'  ולומר  לחדש  לו 

טבילה.

חילוק בין גר הבא מארץ רחוקה לגר שהוחזק כגוי

שאכן ולפום  הש"ך,  בדברי  לפרש  נראה  היה  ריהטא 

ויטבול  שימול  בכך  די  הגרות  חלות  לעצם  לעולם 

הוא  מעכבת  ישראל  בפני  שהטבילה  ומה  עצמו,  לבין  בינו 

הש"ך.  שכתב  וכמו  טבל,  שאכן  לברר  הצורך  מחמת  רק 

הראשונים  עפ"ד  י  בסעי'  המבואר  ע"פ  )וזאת  הש"ך  דסבר  אלא 

ביבמות מו ע"ב(, שבאופן הבירור הנצרך בגרות יש לחלק בין 

גר שאנשי המקום מכירים אותו והוחזק כנכרי, שצריך שני 

לגר הבא מארץ  כישראל,  ולהחזיקו  חזקתו  עדים להפקיע 

רחוקה שלא היה מוחזק כנכרי, וממילא דינו כשאר איסורי 

התורה שדי בעד אחד המעיד על כשרותו.

שחילק הש"ך וכתב, שבסתם גר הבא מארץ רחוקה וזהו 

ובזה  שנים,  צריך  כגוי  שהוחזק  בזה  אבל  באחד,  די 

אמר השו"ע את דבריו.
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בסעי' י נתבאר שבדלא אתחזק א"צ אפי' עד אחד

דברים אלו א"א להולמם, שהרי להלן סעי' י נתבאר מיהו 

ואמר  רחוקה  מארץ  הבא  שגוי  השו"ע,  בדברי 

לא  אף  וא"צ  עצמו  פי  על  נאמן  פלוני  דין  בבית  נתגיירתי 

הוא  שאסר  שהפה  לדבריו,  המסייע  אחד  עד  של  עדות 

נפשך  דממה  למקומה,  קושיתנו  שבה  וא"כ  שהתיר,  הפה 

צריך שני עדים  הרי  כנכרי  שהוחזק  איירי  אי  מדובר,  במה 

אפי'  א"צ  כנכרי  הוחזק  לא  ואם  כהלכה,  שנתגייר  שיעידו 

עד אחד.

דין עד אחד במקום דאיתחזק איסורא

במקום כמו  נאמן  אינו  דע"א  דינא  דהאי  עיקרא  כן, 

שנוי,  הוא  הפוסקים  במחלוקת  איסורא,  דאיתחזק 

דבסוגיא דיבמות )פז ע"ב( דנה הגמרא, האם עד אחד נאמן 

סיפא  "מדקתני  שם:  אמרו  וכך  איסורא,  דאתחזק  במקום 

בי"ד  ברשות  שלא  לו  לחזור  מותרת  ברשות  שלא  נשאת 

וכו',  אחד  ובעד  בי"ד  ברשות  דרישא  מכלל  בעדים,  אלא 

ואתא  שומן,  של  ספק  חלב  של  ספק  אחתיכה  דהוה  מידי 

עד אחד ואמר: ברי לי של שומן היא דמיהמן.

אתחזק ודחינן:  הכא  איסורא,  אתחזק  לא  התם  דמי,  מי 

אטבל  דהוה  מידי  וכו'.  איש  דאשת  איסורא 

הקדש וקונמות וכו', משום דבידו לתקנו". ע"כ.

אחד והיינו,  שעד  לכך  הסיבה  האם  ליה,  שנסתפק 

תרומות  ממנו  שהופרשו  הטבל  על  להעיד  נאמן 

הוחזק  כאשר  גם  נאמן  אחד  שעד  מפני  היא  ומעשרות 

שבידו  מכך  נובעת  בזה  נאמנותו  שמא  או  לאיסור,  הדבר 

הדבר לתקן טבל זה בעצמו, אבל כאשר אין בידו לתקן את 

הדבר הנידון, אינו נאמן.

התוס' ובהכרעת  דעת  הראשונים:  נחלקו  בזה  ההלכה 

נאמן  אחד  עד  שאין  שם,  והמרדכי  הרא"ש 

זאת  לעומת  לתקנו.  בידו  אא"כ  איסורא  דאתחזק  במקום 

פ'  )ריש  ולקידושין  פח(  )דף  ליבמות  בחידושיו  הרשב"א 

דאתחזק  במקום  גם  נאמן  אחד  שעד  להלכה,  נקט  האומר( 

איסורא. )הובאו הדברים בס' שב שמעתתא ש"ו פ"א(.

הלכה פסק הרמ"א )יו"ד סי' קכז סעי' ג( כדעת התוס' ולענין 

דאתחזק  במקום  נאמן  אחד  עד  שאין  והרא"ש 

איסורא, וראה מש"כ בזה עוד בהג' הגרעק"א ליו"ד )סי' טו(.

הדבר ואפשר  ידוע  שכאשר  הש"ך  בדברי  הביאור  שזהו 

הדבר  שאין  כיון  נאמן  אחד  עד  אין  הוא  שנכרי 

הטבילה  שתעשה  השו"ע  הצריך  כך  ומשום  לגיירו,  בידו 

עד  בעי  אמאי  צ"ב  כנכרי  הוחזק  כשלא  אבל  שנים,  בפני 

אחד.

טוב טעם ודעת )סי' קט( כתב, דלענין גרות מועילה בשו"ת 

איסורא,  דאתחזק  במקום  אף  אחד  עד  עדות 

יתיישבו  ולדבריו  בי"ד,  בפני  עתה  לטבול  בידו  שהגוי  כיון 

הדברים שפיר, אלא שבש"ך להלן סעי' י כתב להדיא שלא 

ובטעמם  ע"א(.  )מז  ביבמות  הסוגיא  משמעות  וכן  כדבריו, 

של דברים י"ל, שדין "בידו" לא נאמר ביחס לבעל דין אלא 

ביחס לנאמנות העד, ומשום כך כדי ליתן נאמנות לעדותו 

בכך  די  ולא  עדותו,  לקיים  העד  של  בידו  שיהיה  צריך 

שמסור הדבר בידו של הגר.

ביאור שיטת הש"ך

ע"פ ולפום  הש"ך  דברי  את  לפרש  נראה  הקושיא  חומר 

לטבול  יש  הש"ך  שלדעת  והיינו,  הנ"ל,  החקירה 

בפני עדים מחמת שני ענינים אלו גם יחד:

שיטבול ראשית,  הלכה  נאמרה  הגרות  חלות  לעצם 

בטבילה  לזה  די  ולא  ישראל,  בפני  לכתחילה 

שדי  הש"ך  סבר  זו  הלכה  ולקיום  עצמו,  לבין  בינו  שטובל 

בישראל אחד, וכפי שיתבאר להלן.

לטבול בנוסף  עליו  כנכרי  זה  גר  לנו  מוחזק  היה  אם  לכך, 

עדים  ע"פ  לברר  שיוכל  בכדי  דוקא,  שנים  בפני 

שנתגייר ובטלה חזקתו הראשונה.

מעכבת ואין  אחד  בפני  שהטבילה  בזה  לומר  כוונתנו 

הגמ'  בדברי  נתבאר  להדיא  שהרי  הגרות,  בחלות 

)מה ע"ב( שבדיעבד די בכך שטבל בינו לבין עצמו,  ביבמות 

רוב  )להבנת  לקריו  גר  טבילת  שם  הכשירו  כך  שמשום 

מדובר  לא  הסתם  שמן  אף  יא(,  סי'  לעיל  וראה  שם,  הראשונים 

טבילת  שגם  לכאורה  ומבואר  דוקא,  אדם  בני  בפני  שטבל 

גר בינו לבין עצמו מועילה בדיעבד.

יש להוכיח מדברי הרמ"א על אתר, שהוסיף דה"ה כמו"כ 

אם היו הדיינים קרובים שאין הדבר מהווה חסרון 

שדין  משום  כשרים,  בי"ד  כאן  שאין  אף  הגרות  בחלות 

ראיית בי"ד אינו לעיכובא.

ע"פ ובהגהות  דבריו,  על  הקשה  ה(  )ס"ק  כאן  שאול  יד 

ה"ה(  פט"ז  עדות  )הל'  למלך  המשנה  שכתב  מה 

אחד  שנמצא  עדים  שכת  שכשם  יח(,  )סי'  מהרח"ש  בשם 

מהם קרוב או פסול עדותם בטלה ואפי' היו שנים מלבדו, 
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כולם  פסול  או  קרוב  מהם  אחד  שנמצא  בדיינים  גם  כך 

וא"כ, היאך מהני כשמתגייר בפני דיינים קרובים,  פסולים, 

הרי בכהאי גוונא אפי' עד אחד אין כאן כיון שכולם נפסלו 

מחמת קורבת האחד.

בפני ויעויי"ש  שטבל  בכך  די  שבדיעבד  שכשם  שתי', 

אחד, ה"ה דמהני אם טבל בינו לבין עצמו שלא 

בפני ישראל כלל. ומשום כך כתב הרמ"א שאם נמצא אחד 

גר.  הוי  כן  פי  על  ואף  פסולים,  כולם  פסול  או  קרוב  מהם 

ליה  מהניא  עצמו  לבין  בינו  טבל  דאם  לדעת  הראנו  הנה 

טבילה זו בדיעבד.

אלא כך הוא באורם של דברים לשיטת הש"ך:

ביאור דברי הש"ך

דין תורה שיטת  י(, שמעיקר  הל'  פ"ב  )הל' סנהדרין  הרמב"ם 

"בצדק  שנאמר  אחד,  בדיין  די  ממונות  בדיני 

תשפוט את עמיתך" לשון יחיד, אלא שחכמים הם שתיקנו 

להצריך שלושה דיינים לדיני ממונות.

הלכות וע"פ  ששתי  הש"ך,  למד  אלו  הרמב"ם  דברי 

השו"ע  כתב  ראשית  השו"ע:  בדברי  כאן  נאמרו 

זה  היה  אלא  שלושה  של  בי"ד  בפני  טבל  לא  אם  שאף 

בפני שנים בלבד או בלילה, עלתה לו טבילתו לשם גרות. 

וכונתו בזה לומר, דכיון שההלכתא לטבול בפני בי"ד בלאו 

הכי אינה לעיכובא, ע"כ אם טבל בפני אחד שמדין תורה 

לטבול  החובה  עיקר  את  כך  ע"י  וקיים  בזה  די  דין,  דינו 

בפני בי"ד.

שטבלה עוד  ואשה  לקריו  טבל  "ואפילו  השו"ע:  הוסיף 

לנידתה הוי גר". והיינו שכאן הוסיף השו"ע שגם אם 

לו  עלתה  ג"כ  בי"ד  בפני  טבילה  של  זו  הלכה  לגמרי  ביטל 

לעיכובא  אינה  זו  הלכה  של  עיקרה  דכל  בדיעבד,  טבילה 

אלא לכתחילה בעלמא.

שאף שמעיקר הדין מעשה הגרות צריך להעשות נמצא, 

לפני בי"ד של שלושה, מ"מ אם נימול או טבל בפני 

אחד לא עקר הלכה זו לגמרי, דמ"מ נחשב הדבר שנתגייר 

כמי  וחשיב  יחידי,  בדיין  די  שמדאורייתא  כיון  בי"ד  בפני 

שטבל בפני בית דין.

תתישב תמיהת מקצת אחרונים, שהקשו, מפני מה ובזה 

שנתגייר,  הגר  יוכיח  כיצד  להשמיענו  השו"ע  הוזקק 

דברינו  ולפי  ללמדנו.  בא  והראיות  הטענות  דיני  את  וכי 

יתיישב שפיר, דהטעם לכך שהזכיר השו"ע שנעשה הדבר 

שנתגייר  הגר  יוכיח  כיצד  ללמדנו  בכדי  אינו  שנים  בפני 

כהלכה, אלא חידוש גדול השמיענו השו"ע בזה שההלכתא 

להתגייר בפני בי"ד מתקיימת בדיעבד גם בפני דיין יחידי.

)הובאו דבריו לעיל מקור  לדברינו אלו מצינו בדברי המרדכי 

שמחה,  ורבינו  יו"ט  בר  הר"י  בשם  שכתב  יא(  סי' 

מתקיים  בי"ד  בפני  הגרות  מעשה  עיקר  לכתחילה  דאף 

מדאורייתא בפני דיין יחידי ורבנן הוא דאצרכוהו שלושה, 

)עיין מרדכי שם שדחה דבריהם, ולעיל  ואף דלא נקטינן כוותיהו 

שאין  במקום  מ"מ  דוקא,  שלושה  בעינן  ולכתחילה  יא(,  סי' 

בי"ד מצוי והשעה דחוקה אפשר שיעשו מעשי הגרות לכל 

להקל  אין  דלעולם  נימא  אי  ואף  יחידי.  דיין  בפני  הפחות 

אפשר  טובא,  דחוקה  השעה  כאשר  לא  גם  זו,  בהלכה 

שנעשה  אירע  דאם  הש"ך,  קמ"ל  אורחיה  אגב  דמילתא 

כך יש לצרף סברא זו עם דעת הסוברים דבלאו הכי ראיית 

הבי"ד אינה מעכבת בחלות הגרות ולהקל בדבר בדיעבד.

חילוק בזה בין גר קטן לגר גדול

ומצאתי כעין דברים אלו והנה,  לידי  ה'  אחרי העיון אינה 

שלמה  רבי  להגאון  ודעת  טעם  טוב  בשו"ת  ממש 

קלוגר )ח"א סי' קט(, ועיי"ש שהוסיף, שיש לחלק בזה בין גר 

קטן שמטבילין אותו על דעת בי"ד לגר גדול הבא להתגייר 

מדעת עצמו. דלענין גר קטן כתבו התוס' בכתובות )יא ע"א(, 

חכמים  תקנת  לקטן  וזכיה  "זכין"  מדין  חלה  שגרותו  דכיון 

היא, נמצא שאינו גר אלא מדרבנן, ומה שמותר הוא בבת 

מן  דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  שיש  משום  הוא  ישראל 

התורה בקום ועשה.

לקיום וכתב,  ממילא  מדרבנן  רק  חלה  שגרותו  דכיון 

צריך  הגרות  במעשה  הבי"ד  ראיית  של  ההלכתא 

בגר  ורק  דיינים,  שלושה  של   – מדרבנן  גם  המועיל  בי"ד 

גדול שגרותו חלה מדין תורה צדקו דברי הש"ך שהעמידו 

בזה חכמים דבריהם על דין תורה, ומתקיים דין ראיית בי"ד 

לגביו גם בדיין יחידי.

סימן יג
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סימן יד

סדר הודעת הבית דין לגר וביאורה

בין  ישראל  של  מעמדם  אודות  להודיעו  דין  לבית  יש  וטבילה  במילה  ישראל  לקהל  הגר  קבלת  קודם 

ועונשיהם  מרובים  פרטיהם  בתורה,  יש  מצוות  שתרי"ג  וללמדו  עליהם,  הבאים  והיסורים  האומות 

פרטיה  זו  הודעה  גדרי  כדת.  אותו  מקבלים  זאת  כל  עליו  שמקבל  דעתו  שמגלה  אחר  ורק  חמורים, 

ודקדוקיה יתבארו להלן.

פה. יש לדון, בגר הבא להתגייר ומקבל על עצמו מדעתו ובבחירתו 
קבלת עול מצוות, האם אין בזה משום כל הפטור מן הדבר ועושהו 

נקרא הדיוט )ירושלמי ברכות ספ"ב וראה תוס' בגיטין ו ע"ב(.

ונראה לומר בזה בשלושה אופנים: 

א. בגדרו של ענין זה כתבו הרמב"ן והריטב"א בקידושין )לא ע"א(, 

דזהו דוקא כאשר מקבל עליו לנהוג בדבר שאינו מצוה מן התורה 

בזמן  בסוכה  ישיבה  לענין  הפוסקים  מן  מקצת  שכתבו  וכמו  כלל, 

ירידת גשמים, דלהדיא נתפרש בתורה לפטור בכה"ג מדינא ד"תשבו 

כעין תדורו", )גם בזה יש שכתבו דמותר להחמיר בזה כיון שהפטור 

בזה הוא רק מחובת ישיבתה אבל קדושתה קביעא וקיימא גם בזמן 

ירידת הגשמים(, וכמו שכתב הרא"ש )ברכות פ"ג סי' ב( לגבי אונן 

שאם החמיר שלא לאכול קודם הבדלה הרי הוא בכלל כל הפטור 

מן הדבר ועושהו, וכ"כ תוס' במנחות )לב ע"ב( לענין שרטוט בספר 

לקיים  עצמה  על  המקבלת  באשה  אבל  לשרטט.  נהגו  שלא  תורה 

מצוות עשה שהזמן גרמא לא נאמרה הלכה זו כיון שמצוה גמורה 

היא מן התורה אלא שלא נתחייבה בה. ועפ"ז י"ל גם לגבי גר, שאף 

דבר  עליו  שמקבל  כיון  מ"מ  התורה,  מצוות  בקיום  מחוייב  שאינו 

ועושהו  הדבר  מן  הפטור  כל  של  זו  הלכה  בזה  נאמרה  לא  מצוה 

נקרא הדיוט.

שכל  דכתב,  ע"ב(  פו  )גיטין  המאירי  עפ"ד  בזה  י"ל  נוסף  אופן  ב. 

שמקבל עליו דבר שפטור הימנו וגורם ע"י כך קידוש ה' ית' בעולם, 

י"ל, דכיון שגר  ולפי"ז  אינו בכלל כל הפטור ועושהו נקרא הדיוט, 

ובא  עניני החומר בעוה"ז  זה קידש את ה' באופן נשגב שנטש כל 

להסתופף בצל השכינה לא שייך בזה לקרותו הדיוט.

ג. עוד י"ל, שמה שאמרו שהפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט, הוא 

רק כאשר בזמן קיום המעשה גופא אינו מחוייב בו, וכמו בישיבת 

סוכה בזמן הגשמים וכדו', אבל כאן אף שבגיותו היה פטור מקיום 

המצוות, מ"מ עתה שמקבל עליו עול מצוות יש לדבר תוקף ונעשה 

מחוייב בדבר, ובגוונא שיכול לחייב עצמו בדבר חיוב גמור לא אמרו 

שנקרא הדיוט.

מכן  לאחר  ורק  פעמים  ג'  בו  כתב, שממאנין  קי(  )סי'  פו. ברוקח 
מקבלים אותו )עיין לעיל סי' ו(, ודלא כמשמעות לשון השו"ע כאן.

להודיעו  צריך  מה  מפני  הקשה,  ע"ב(  )מז  ביבמות  פז. המהרש"א 
איסור ע"ז הרי גם בני נח הוזהרו על כך.

פרט  ועל  השיתוף  על  הוזהרו  לא  נח  דבני  תי',  שם  לנר  ובערוך 

זו אינה  גרותו. אמנם הלכה  זה מדיני ע"ז הוא שמתרים בו קודם 

מוסכמת בין הפוסקים, דבתשובות מעיל צדקה )סי' כה( ופמ"ג )יו"ד 

סי' סה שפתי דעת ס"ק יא( למדו שגם בני נח הוזהרו על השיתוף, 

וראה בזה במנחת חינוך )מצוה כו( ולעיל סי' ח.

הצדקה,  מצות  את  להם  להודיע  שיש  כתב  בסוגין  המאירי  והנה, 

הצדקה,  על  נצטוו  נח  בני  שהרי  צ"ב,  הדברים  המהרש"א  ולדברי 

ע"ב(,  )נו  בסנהדרין  גופא  ובמהרש"א  שסו(,  )סי'  ברוקח  וכמוש"כ 

בחיי  רבינו  ובפי'  שם,  לסנהדרין  ובר"ן  רמ"ה  ביד  כבר  מצינו  וכן 

לפ' וירא, ואם הלכה היא שא"צ להודיע מצוות שהיה מחוייב בהן 

בגיותו הדברים צ"ע. )אכן יעויין בזה ברמב"ם הל' מלכים פ"י הל' י 

דמשמע שאין הדבר כן, ודו"ק(.  

סדר ונוסח ההודעה

אומרים בשולחן  להתגייר  כשבא  כתב:  ב(  )סעי'  ערוך 

אתה  אי   ,
פה

להתגייר שבאת  ראית  מה  לו: 

ומטורפים,  סחופים  דחופים  הזה  בזמן  שישראל  יודע 

עליהם. באים  ויסורים 

מקבלין אם  עמהם,  להתחבר  כדאי  ואיני  אני  יודע  אמר: 

. ומודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה' 
פו

אותו מיד

, ומאריכין עמו בדבר זה, ומודיעים 
פז

ואיסור עבודת כוכבים

סימן יד
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 ומקצת מצות 
פט

 קלות
פח

אותו מקצת מצות מקצת מצוות

.
צ

חמורות, ומודיעים אותו מקצת עונשין של מצות

לו: קודם שבאת למידה זו אכלת חלב אי אתה שאומרים 

ענוש כרת, חללת שבת אי אתה חייב סקילה, 

אתה  שבת  חללת   ,
צא

כרת ענוש  אתה  חלב  אכלת  ועכשיו 

חייב סקילה.

)כלומר, אין מרחיבים ואין   .
צב

ואין מדקדקין עליו מרבין עליו 

.
צג

בבאור עניני העונשים שמא ירתע ויפרוש(

שמודיעים אותו ענשן של מצות כך מודיעים אותו וכשם 

ומודיעים אותו שבעשיית מצות אלו   .
צד

את שכרן

בעל  אלא  גמור  צדיק  שום  ושאין   ,
צה

העוה"ב לחיי  יזכה 

החכמה שעושה מצות אלו ויודעם.

פח. משמע שאין מלמדים אותו תחילה את כל תרי"ג המצוות אלא 
מקצתן בלבד. ובטעם הדבר נראה לומר עפ"ד רבינו בחיי בפירושו 

כולה  התורה  ניתנה  לא  לישראל  שאף  דכתב,  א(  ג  )שמות  לתורה 

ולאחר  השבת,  שמירת  על  במרה  נצטוו  תחילה  אלא  אחת,  בבת 

מכן נמסרו להם בסיני הלוחות ועשרת הדברות החרוטים בהן, ורק 

את  באר  משה  הואיל  מואב  "בארץ  ה(:  א  )דברים  כתיב  לאחמ"כ 

התורה". וראה בס' נחלת בנימין )מצוה סד סה(, דאף שאין מלמדים 

אותו את פרטות תרי"ג המצוות מ"מ יש ללמדו שמתחייב ע"י גרותו 

בתרי"ג אלו.

מצוות  תרי"ג  קיום  חיוב  על  הגר  את  להודיע  שצריך  לכך  המקור 

למדנוהו מרות, וכמו שאמרו ביבמות )מז ע"ב(: "עמך עמי – דמפקדינן 

כן מלשון  להב"ח שדקדק  נפש  בס' משיב  ויעויין  מצוות".  אתרי"ג 

הפסוקים ברות, וכך דרש: "אל אשר תלכי אלך" – שתטרח בקיום 

שתמנע  אלין" – לומר  תליני  ו"באשר  כמותה,  עשה  מצוות  רמ"ח 

שביתה  ענינו  לינה  דלשון  התורה.  כמצוות  לאוין  איסורי  משס"ה 

לא(:  )תיקון  בתיקונים  להדיא  הוא  דכן  והביא  המעשה.  ומניעת 

"באשר תלכי אלך – בפיקודין דעשה, ובאשר תליני – אילין פיקודין 

דלא תעשה", ע"כ.

פט. ומהן מצוות קלות: בגמ' בע"ז )ג ע"א( נתבאר שמצות הסוכה 
נחשבת מצוה קלה. בחולין )קמב ע"א( אמרו כן לגבי מצות שילוח 

)אבות פ"ב( פי' דהטעם שנחשבות הן מצוות  ויטרי  הקן, ובמחזור 

קלות לפי שאין בהן חסרון כיס. אמנם בגמ' מנחות )מד ע"א( אמרו 

שהציצית מצוה קלה היא, ושם פי' רש"י משום שיש בה עשה ואין 

בה לאו. )דלא כדברי הרמב"ן בפירושו לתורה פ' יתרו שכתב שהעשה 

חמור מן הלאו ואכה"מ להאריך בזה(. המהרש"א שם פי', שמצוות 

אלו נחשבות "מצוות קלות" לפי שאין נענשין על ביטולה.

)פז ע"א( כתב, שאף  צ. המהרש"א בחידושי אגדות למסכת שבת 
בזמן מתן תורה עמד משה ולימד לישראל מקצת מעונשי התורה, 

וזאת על פי האמור כאן שיש להודיע לגר עונשין של מצוות.

תשובה(,  מהל'  )פ"ח  הרמב"ם  כתב  כרת  עונש  דין  צא. ובבאור 
תזכה  ולא  הנפש  שתכרת  ממנה,  גדולה  נקמה  שאין  הנקמה  וז"ל: 

האובדן  וזה  בה.  עוונה  ההיא  הנפש  הכרת  שנאמר:  החיים  לאותן 

הוא שקוראין אותו הנביאים דרך משל באר שחת, ואבדון, ותפתה, 

הכלייה  שהיא  לפי  לו,  קוראין  והשחתה  כלייה  לשון  וכל  ועלוקה. 

שאין אחריה תקומה לעולם וההפסד חוזר לעולם".

לחיים אלו  יזכו  הוא שלא  "ופרעון הרשעים  ובהלכה א שם כתב: 

אלא יכרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו 

חי לעולם אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה. וזה הוא הכרת הכתוב 

בתורה, שנאמר 'הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה'.

מפי השמועה למדו – הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא. כלומר 

שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי העולם 

הבא".

לשוב  לעזבך  בי  תפגעי  אל  רות  "ותאמר  טז(:  א  )רות  צב. כתיב 
ואמרו  אלו‑הי".  ואלו‑היך  עמי  עמך  אלך  תלכי  באשר  כי  מאחריך, 

במדרש, שכך אמרה לה נעמי: בתי, אין דרכן של בנות ישראל לילך 

ולבתי קרקסאות של עכו"ם, אמרה לה אל אשר  לבתי תאתראות 

תלכי אלך וכו'. וחזינן מהכא, שעיקר הקפידא בהודעת הגר אינה על 

פרטי המצוות ועניניהם, אלא על עצם מהות עבודת הא‑ל והדבקות 

בו, ודרך הנהגת העם הקדוש ומופרש לעבודת ה' אלוקיו. 

צג. ראה בספר משיב נפש )להב"ח( על מגילת רות )א טז( דפי' מה 
בה שלא  רות מתרה  בי", שהיתה  תפגעי  "אל  לנעמי  רות  שאמרה 

תדחה אותה יותר מדאי שמא תפרוש ותענש על כך שדחתה אותה 

פעמים רבות כ"כ, דאין דוחין את הגר יותר מג' פעמים. 

הקב"ה  רצה  אומר:  עקשיא  בן  חנניה  "רבי  אמרו:  צד. ובמשנה 
לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו'". ובבאורם 

בתורה,  האמונה  "מעיקרי  המשנה:  בפי'  הרמב"ם  כתב  דברים  של 

ישתף  ולא  וכהוגן  כראוי  מצוות  מתרי"ג  מצוה  אדם  כשמקיים 

עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה 

ומאהבה, זכה בה בחיי העולם הבא. וע"ז אמר רבי חנניה כי המצוות 

בשלמות,  מהן  אחת  בחייו  יעשה  שלא  אפשר  אי  הרבה  בהיותם 

ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו המעשה". עכ"ד. 

לו  שיזדמן  בכדי  הוא  שבתורה  המצוות  לריבוי  שהסיבה  והיינו 

לאדם לקיים לכל הפחות פעם אחת בחייו מצוה בשלימות המעשה 

והכוונה, ובזה תחיה נפשו לעוה"ב. )ועיי"ש שבי' עפ"ז את המעשה 

ברבי חנינא בן תרדיון ורבי יוסי בן קסמא ששאלו רבי מה אני לחיי 

בדרשות  עוד  וראה  וכו'(.  לידך  בא  כלום מעשה  לו  והשיב  עוה"ב, 

הר"ן )דרוש י(.   

צה. בס' מתן שכרן של מצוות לבעל הפמ"ג )חקירה ו( האריך לדון, 
האם מתן שכרן של מצוות דאורייתא רב משכרן של מצוות דרבנן 

או להיפך, עיי"ש.

סימן יד
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אלא ואומרים  צפון  אינו  הבא  שהעולם  יודע  הוי  לו: 

, וזה שתראה ישראל 
צז

, והם ישראל
צו

לצדיקים

יכולים  שאינם  להם  צפונה  היא  טובה  הזה,  בעולם  בצער 

לבם  ירום  שמא  כוכבים,  כעובדי  בעוה"ז  טובה  רוב  לקבל 

עליהם  מביא  הקב"ה  ואין  הבא,  עולם  שכר  ויפסידו  ויתעו 

כוכבים  העובדי  כל  אלא  יאבדו,  שלא  כדי  פורענות  רוב 

כלים והם עומדים. ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן. אם קבל, 

מלין אותו מיד וכו'", עכ"ל השו"ע.

, ויעויי"ש 
צח

ופאה שכחה  לקט  דין  אותו  דמלמדים  עוד, 

הנר,  והדלקת  חלה  נדה  דיני  מלמדים  ולאשה 

הוא  זו  ומקורה של הלכה  לנשים,  המיוחדת  המצוות  שהן 

במסכת גרים )פ"א ה"ג(. ויש שלמדו מכאן, שיש ללמד לגר 

גם מצוות דרבנן שהרי הדלקת הנר מדרבנן היא.

הטעם שמודיעים אותו ענינים אלו דוקא

כ"כ האחרונים  שהאריך  השו"ע  לשון  בדקדוק  האריכו 

שטעם  מדבריו,  ולמדו  לגר,  ההודעה  בנוסח 

בקהל  מלבוא  להרתיעו  בכדי  רק  אינו  אלו  ענינים  הזכרת 

ה' ולידע את אמיתות כוונתו אם טהורה היא, אלא לימוד 

גדול מלמדים אותו בדברים אלו מיסודות האמונה והנהגת 

העיקרים  היסודות  את  את  וידע  ישכיל  שעי"ז  העולם, 

באמונת ישראל קודם שיקבל על עצמו להצטרף לקהל ה'. 

.
צט

ונעמוד על מקצת הענינים הרמוזים כאן

צו. רמב"ם )פ"ח מהל' תשובה הא'(, וז"ל: "הטובה הצפונה לצדיקים 
היא חיי העולם הבא, והם החיים שאין עמהן מות, והטובה שאין 

עמה רעה. הוא שכתוב בתורה למען ייטב לך והארכת ימים. 

ייטב לך – לעולם שכולו טוב, והארכת  מפי השמועה למדו: למען 

הצדיקים  הבא. שכר  העולם  הוא  וזה  ארוך,  מכולו  ימים – לעולם 

הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה". ע"כ.

זו, ותדמה  ו' והלאה כתב: "שמא תיקל בעיניך טובה  ושם בהלכה 

והיות האדם שלם בדרכי האמת אלא להיותו  שאין שכר המצוות 

אוכל ושותה מאכלות טובות, ובועל צורות נאות ולובש בגדי שיש 

ורקמה, ושוכן באהלי שן ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומין 

השטופים  האוילים  הטפשים  הערביים  אלו  שמדמין  כמו  לאלו 

בזמה. אבל החכמים ובעלי דעה ידעו שכל הדברים האלו דברי הבאי 

גדולה אצלנו בעולם הזה  ואינם טובה  ואין בהן תוחלת,  הן  והבל 

אלא מפני שאנו בעלי גוף וגויה, וכל הדברים האלו צרכי הגוף הן. 

ואין הנפש מתאוה להן ומחמדתן אלא מפני צורך הגוף כדי שימצא 

חפצו ויעמוד על בריו. ובזמן שאין שם גוף נמצאו כל הדברים האלו 

בטלים. 

הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום דרך בעולם 

אלא  הזה  בעולם  יודעין  אנו  שאין  אותה,  ולידע  בו  להשיגה  הזה 

מאד  עד  גדולה  הטובה  אותה  אבל  מתאוין,  אנו  ולה  הגוף  טובת 

בדרך  אבל  משל.  דרך  אלא  הזה  עולם  של  בטובות  ערך  לה  ואין 

בעולם  הגוף  טובת  כמו  הבא  בעולם  הנפש  טובת  שנערוך  האמת 

אין  עד  גדולה  הטובה  אותה  אלא  כן,  אינו  ובמשקה,  במאכל  הזה 

חקר ואין ערך ואין דמיון. 

הוא שאמר דוד 'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך'. 

וכמה כמה דוד והתאוה לחיי העולם הבא, שנאמר: 'לולי האמנתי 

לראות בטוב ה' בארץ חיים'. 

כבר הודיעונו חכמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כח באדם 

להשיגה על בוריה, ואין יודע גדלה ויפיה ועצמה אלא הקב"ה לבדו. 

ושכל הטובות שמתנבאין בהן הנביאים לישראל אינן אלא לדברים 

שתחזור  בזמן  המשיח  המלך  בימות  ישראל  בהן  שנהנין  גוף  של 

הממשלה לישראל. אבל טובת חיי העולם הבא אין לה ערך ודמיון. 

ולא דמוה הנביאים כדי שלא יפתחו אותה בדמיון. הוא שישעיהו 

אומר 'עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו'. כלומר הטובה 

שלו שמחכה לו. 

אמרו חכמים: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, 

אותו  זה שקראו  זולתך.  לא ראתה אלהים  עין  אבל העולם הבא 

העולם  וזה  עתה  מצוי  שאינו  מפני  לא  הבא,  העולם  חכמים 

הוא  הרי  אלא  כן.  הדבר  אין  העולם.  אותו  יבוא  כך  ואחר  אובד 

העולם  קראוהו  ולא  פעלת'.  צפנת  'אשר  שנאמר:  ועומד,  מצוי 

העולם  חיי  אחר  לאדם  לו  באין  החיים  שאותן  מפני  אלא  הבא 

אדם  לכל  הנמצא  הוא  וזה  ונפש,  בגוף  בו  קיימין  שאנו  הזה 

בראשונה". עכ"ד.

)פ"ג  הרמב"ם  מדברי  ע"ז  )יבמות שם( הקשה  חיות  צז. במהרי"ץ 
מהל' תשובה הל' ו(, שכתב שגם חסידי אומות העולם יש להם חלק 

לעוה"ב. כמו"כ כתב גם בהלכות מלכים )פ"ח הל' יא(: כל המקבל ז' 

מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש להם חלק 

לעוה"ב. ומשום כך כתב במהרי"ץ חיות שם, דשמא טעות סופר נפל 

בדברי הרמב"ם כאן. 

לא  מה  מפני  תמה,  רות(  מגילת  )על  לב"ח  נפש  משיב  צח. בס' 
זו, וכתב ליישב, דדבר זה למדה מדין  לימדה נעמי את רות הלכה 

ואל  עמי  "אל  לה:  אמרה  שכך  בשבת,  לתחום  חוץ  הליכה  איסור 

וע"כ  בשבת,  לתחום  חוץ  ההליכה  על  אלך" – דמפקדינן  מולדתי 

אף שמצווים אנו על לקט שכחה ופאה אל לך לילך וללקוט ביום 

השבת.

השבועות(  חג  על  באוריו  )בתחילת  בדרשותיו  סופר  צט. החתם 
של  יסוריהם  על  הגר  את  מודיעים  מה  מפני  זו,  שאלה  על  עמד 

ישראל בעוה"ז ועל חומר עונשי התורה.

סימן יד
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הטעם שבאין יסורין על ישראל יותר משאר האומות

שישראל א.  לכך  שהסיבה  מבואר,  חז"ל  במדרשי 

שיתכפרו  בכדי  היא  עלמא  בהאי  ביסורים  מסובלים 

להם עונותיהם – שיסורים מכפרים.

שמרצין במכילתא  יסורין  גדולים  אמרו:  יתרו  פרשת 

הטורים  בעל  ]ולנוסחת  הקרבנות.  מן  יותר 

)במדבר ח ט.( הגלות מכפרת כמו הקרבנות, ולא גרס תיבת 

"יותר"[.

יסורין באין על וכן  )יא(: אין  זוטא  איתא בתנא דבי אליהו 

והם  כלים  ויסורין  ולאהבתם,  לטובתם  אלא  ישראל 

אינם כלים )וראה תנחומא פרשת ניצבים א(.

שלעיתים במדרש  מבואר,  צד(  מזמור  )בובר  תהלים 

אלא  חטאו,  מחמת  לא  יסורים  אדם  יקבל 

רוחניות.  למעלות  ראוי  שיהיה  ולצרפו  לזככו  בכדי 

כי  לבבך  עם  וידעת  אומר  מאיר  "רבי  שם:  אמרו  שכך 

ח  )דברים  מיסרך  אלהיך  ה'  בנו  את  איש  ייסר  כאשר 

ויסורים  עמך  שעשיתי  מעשים  יודעים  ולבך  אתה  ה(: 

ייסורין.  עליך  הבאתי  מעשיך  לפי  שלא  עליך,  שהבאתי 

מתנות  ששלש  יסורין  טובים  אומר:  יוחאי  בן  שמעון  ר' 

להם  מתאוין  העולם  ואומות  בהן,  לישראל  ניתנו  טובות 

התורה  הן  ואלו  הייסורין.  בזכות  אלא  להם  ניתנו  ולא 

ישראל. וארץ  הבא  והעולם 

ישראל תולים צערם בחטאיהם

לעומת ב.  בעוה"ז  ישראל  של  לצערם  יש  נוסף  טעם 

המובא  ע"פ  העולם,  אומות  רשעי  של  טובתם 

בית  כבוד  על  שלמה  בתפילת  מא(  פסוק  פ"ח  )א  במלכים 

הוא  ישראל  מעמך  לא  אשר  הנכרי  אל  "וגם  המקדש: 

'ונתת  אומר  הוא  "בישראל  וז"ל:  רש"י  דכתב  וכו'", 

ויודע  בהקב"ה  מכיר  שישראל  דרכיו' – לפי  ככל  לאיש 

הדבר  את  תולה  נשמעת  תפלתו  אין  ואם  בידו,  שהיכולת 

בית  ואומר:  תגר  קורא  העכו"ם  אבל  ובחטאו,  בעצמו 

ובאתי  דרכים  לכמה  נתייגעתי  העולם  לסוף  הולך  ששמו 

ממש  שאין  כשם  ממש,  בו  מצאתי  ולא  בו  והתפללתי 

ישראל  אבל  העכו"ם,  אליך  יקרא  אשר  ככל  לפיכך  בע"ז, 

אל  חבירו  את  בממונו  משחית  שהוא  רואה  אתה  אם 

רוב  והיינו, שמה שעכו"ם חיים בעוה"ז על  לו". ע"כ.  תתן 

יכפרו בהי"ת  יענשו על חטאיהם  הוא מחמת שאם  טובה 

צערם  שתולים  ישראל  אבל  מתחלל,  שמים  שם  ונמצא 

ולהזדכך  עלמא  בהאי  עליהם  להענש  זוכים  בחטאיהם 

לגן עדן. ולבוא מטוהרים  כך  ע"י 

חטא דליטוריא שיש בהם

כתיב )שמות ג ב(: "וירא מלאך ה' אליו בלבת אש וכו' ראה ג. 

ראיתי את עני עמי וכו'". ובכלי יקר שם כתב: "רמז למה 

בצרה  שרויים  ישראל  מה  מפני  הדבר,  נודע  אכן  שנאמר 

משמיעים  דליטורים  בהם  שיש  לפי  האומות,  מכל  יותר 

קול ענות בחירופים וגידופים על שכבי וערי, כקוצים הללו 

המשמיעים קול כשהוא בוער באש. כך ישראל, אפי' בזמן 

קוץ  לחבירו  אחד  כל  מ"מ  סביביו  מתלקחת  הצרות  שאש 

מכאיב וסילון ממאיר כמנהג הדורות הללו, וזו עיקר הסיבה 

להיות בגלות, מצד השנאה והקנאה שיש בהם יותר משאר 

אומות וכו'". עיי"ש באורך.

הגרים מסובלים ביסורים יותר משאר ישראל

סיבתם טעם  ישראל  יסורי  את  להודעתם  לומר  יש  נוסף 

ותכליתם, עפ"ד הגמרא במסכת יבמות )מח ע"ב(, שם 

נתבאר שהגרים מתייסרים בעוה"ז יותר משאר ישראל.

בלב  שמים  מלכות  עול  בקבלת  הוא  הגרות  מעשה  דעיקר  ופירש, 

שלם ובשבירת כל המידות הרעות והרדיפה אחר הבלי הזמן. ובזה 

הוא שרצו חכמים לבודקו האם הגיע בקבלתו למידה הזו. 

תאוות  אחר  הן – הרדיפה  שתים  הרעות  המידות  שורשי  והנה 

אלו  בדברים  חכמים  באו  שתיהן  וכנגד  הכבוד.  ורדיפת  הגוף, 

לבוחנו. 

דחופים  סחופים  שישראל  לו – ראה  אומרים  הגוף  תאוות  כנגד 

וכנגד  מזעיר.  מעט  אלא  העוה"ז  מתענוגי  להם  ואין  ומטורפים 

בישראל  לדבוק  אתה  חפץ  לו – אם  אומרים  הכבוד  תאוות 

שהאיש  לך  דע  וכדו',  תורה  של  לכתרה  שתזכה  כבוד  לשם 

מן  לנו  המסורים  המשפט  לכללי  מחייו  רגע  בכל  כפוף  הישראלי 

בדרכי  וידיעתם  הבנתם  כפי  לעונשו  בי"ד  ביד  הוא  ונתון  התורה 

דעתך  כפי  חייך  אורחות  את  לנהל  חורין  בן  אתה  ואי  המשפט, 

ליבך.  ונטיות 

סימן יד
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רבי ואמרו  "תניא  שם:  הגמ'  וז"ל  טעמים,  כמה  שם  בזה 

גרים  מה  מפני  אומר:  גמליאל  רבן  של  בנו  חנניא 

קיימו  שלא  מפני  עליהם,  באים  ויסורים  מעונים  הזה  בזמן 

.
ק קא

את שבע מצוות בני נח

אין רבי  )וממילא  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  אומר:  יוסי 

מעונים,  מה  מפני  אלא  העבר(.  חטאי  מחמת  ליסרו  טעם 

לפי שאין בקיאין בדקדוקי המצוות כישראל.

חנן אומר משום רבי אלעזר: לפי שאין עושין מאהבה אבא 

אלא מיראה.

כנפי אחרים  תחת  להכנס  עצמם  ששהו  מפני  אומרים: 

השכינה )ראה מש"כ בזה הבית יוסף באבהע"ז סי' קכט(.

רחוקה  בדרך  הנמצא  שאדם  מייסד,  ע"ב(  )ג  בפסחים  ק. הצל"ח 
אינו מצווה לעשות כל השתדלות להתקרב לירושלים בכדי שיוכל 

להקריב את קרבן הפסח במועדו. וטעמו בזה, דכיון דהתורה פטרתו 

ולא כ"דחויה". אמנם  וחייבתו בפסח שני הוי כ"הותרה"  מהקרבה 

בשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"ב סי' קכז( ובמנחת חינוך )מצוה ה( חלקו 

שבידו  כל  לעשות  ישראל  איש  כל  על  שמוטל  וכתבו  בזה,  עליו 

שאף  שם,  טעמם  ונראה  הפסח.  הקרבת  למועד  לירושלים  לבוא 

המחוייבים  מן  להיות  עליו  מוטל  מ"מ  מהקרבה  פטרתו  שהתורה 

בכך ולא להביא את עצמו למצב של פטור. ועפ"ז יש שכתבו לפרש 

מימרא זו, דאף שהגוי אינו מצווה לבוא בקהל ה' מ"מ יתבע על כך 

שלא הביא עצמו לידי חיוב זה, שבזה היה יכול לעבוד את בוראו 

בשלימות הנרצית.

קא. בספרי האחרונים האריכו לדון, היאך עונשים גר על עברות 
שעבר בגיותו, הא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, והארכנו בשאלה 

זו להלן סי' עז.

עדות  להעיד  כשר  גר  האם  עפ"ז,  דן  ג(  )סי'  יעקב  בית  ובשו"ת 

וציין  בגיותו,  זמן שלא עשה תשובה על עברות שעבר  כל  בבי"ד 

שב  שלא  כך  על  נתבע  שגר  לכאורה  משמע  אלו  הגמ'  שמדברי 

על חטאים שעשה בגיותו, וא"כ נראה דחשיב רשע לפני המקום 

הגמ'  בסוגית  לכאורה  משמע  כמו"כ  לעדות.  הוא  שפסול  ואפשר 

בסנהדרין )עא ע"ב(, שם אמרו, שגוי שבירך את ה' ונתגייר פטור 

ולכאורה  מיתתו",  נשתנית  דינו  ואישתני  "דהואיל  העונש,  מן 

כקטן  שנתגייר  דגר  ליה  תיפוק  זה  לטעם  הוצרכו  מה  מפני  צ"ב 

בדברי  )ועיי"ש  מעולם.  חטא  שלא  כמי  הוא  והרי  דמי  שנולד 

התוס' דפי' שלענין דבר שדינו בידי אדם כו"ע מודו שהגר נענש 

על מעשיו הקודמים, וכל פלוגתתם היא רק לענין מצוות שדינם 

בידי שמים(.

החיד"א בברכי יוסף )חו"מ סי' לד סעי' כה( נקט להלכה, שגר כשר 

הגמ'  דבדברי  הוא  בזה  ונימוקו  תשובה,  שעשה  קודם  גם  להעיד 

כאן נאמרו כמה אופנים לבאר מפני מה גרים מעונים בזה"ז, ודעה 

כאן  הגמ'  דברי  עצם  מזו,  יתירה  כך.  הלכה  ואין  היא  יחידאה  זו 

צ"ב, שהרי עצם זה שבא לקהל ישראל וכל כוונתו לעבוד את הי"ת 

תשובה גמורה היא, והיאך יתכן לומר שעדיין רשע הוא לפני המקום 

מחמת העברות שעבר בגיותו. וראה עוד בשו"ת שבות יעקב )ח"א 

סי' קעז(. 

וראה בס' חסידים )סי' תרעח( שכתב: "מי שנתחייב סקילה לא ילך 

בחנק  שעונשו  בעבירה  שחטא  ומי  הגג,  פי  על  ולא  חיות  במקום 

סוגית  ע"פ  וזאת  עיי"ש.  וכו'",  בנהר  לרחוץ  ילך  לא  בשגגה  אפי' 

הגמ' בסנהדרין )לז ע"ב(, דאף דאין בי"ד עונשין עונש מיתה, דין ד' 

מיתות לא בטל. )ולפי"ז יתיישב קצת, דאף דקעבדי תשובה מ"מ אן 

זה מכפר על עבירות שנתחייב עליהן במיתת בי"ד(. 

על  בתשובה  חזרתם  להם  מהני  לא  שכלל  אפשר  גיותם  בזמן 

פשעיהם, שכן מצינו במדרש תנחומא פ' האזינו שתקנת התשובה 

נמסרה רק לישראל ולא לשאר אומות. ומה שמצינו בנינוה ובסדום 

שהתרו בהם שישובו מדרכיהם המקולקלים, אין זו ראיה, דאף שלא 

מחמת  העונש  מן  שיפטרו  אפשר  מ"מ  העבר  על  תקנה  בכך  יהא 

קבלתם לעתיד, וראה מש"כ בזה בס' עשרה מאמרות )מאמר חקור 

דין ח"ב פי"א(, ובס' תכלת מרדכי )פ' צו(. 

סימן יד
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סימן טו

דין תלמוד תורה לבן נח ולגר

שאלה

שידע  כדי  ועניניהם  המצוות  מפרטי  אותו  מלמדים  ישראל  לקהל  הגר  קבלת  שקודם  הדין,  בתי  מנהג 

מה כרוך בקבלת הגרות, והנוהל המקובל בזה הוא שעוסק הוא בכך חודשים רבים קודם תחילת הליך 

ורצונו  כוונתו שלימה  נבחן הוא על החומר הנלמד, כל זאת בכדי לבדוק אחריו אם  ואף  הגיור בפועל, 

כנה ואמיתי להסתופף תחת כנפי השכינה, או שמא סיבה אחרת עמו בקבלת הגרות. 

להלן  נח.  לבני  תורה  מלמדין  שאין  היא  פסוקה  הלכה  הרי  הדבר,  הותר  היאך  תלמוד,  צריך  והדבר 

יתבארו אופנים שונים בהם מותר ללמד תורה לגוי, בהם נוכל להקל יותר בלימוד עם הגר.

תשובה

מוסרים  דאין  דה"ה  כתב  יח(  הל'  פ"ח  עבדים  )הל'  קב. ברמב"ם 
כאשה  דדינו  כיון  מצוות,  במקצת  שחייב  דאף  לעבד,  תורה  דברי 

שפטורה ממצות תלמוד תורה דינו לענין זה כנכרי. וראה מש"כ בזה 

בשאגת אריה )סי' א(, שו"ת בית שערים )או"ח סי' רפז(, לגבי מצות 

קר"ש בעבד ובחציו עבד חציו בן חורין.

לאודועיה  "אסור  איתא:  ע"א(  עג  מות  אחרי  )פ'  הק'  קג. בזוהר 
להו מילי דאורייתא, בגין דאורייתא כולה שמה דקוב"ה, וכל אות 

דאורייתא מתקשרא בשמיה דקוב"ה".

קד. בתוס' שם הקשו, מפני מה הוצרכו לילפותא מיוחדת לאסור 
ללמד תורה לנכרי, תיפו"ל דכיון שהנכרי אסור בכך המלמדו עובר 

ותי' התוס', דקמ"ל בזה, שגם  עיוור לא תתן מכשול.  בלאו דלפני 

שילמדו  אחר  לו  שמצוי  וכגון  זה,  בלאו  עובר  אינו  בהם  באופנים 

ולא הוי כתרי עברי דנהרא נמי אסור. 

ועיין עוד בשו"ת בשמים ראש )סי' שכז( שיש שלמד דעיקר שורש 

תתן  לא  עיוור  דלפני  לתא  משום  הוא  לגוי  תורה  ללמד  האיסור 

דלא  בגוונא  להתיר  סבר  )ועפ"ז  דקרא  טעמא  עיקר  וזהו  מכשול, 

ועיי"ש שהאריך לדחות דבריו, דמפשטות  הוי כתרי עברי דנהרא(, 

הסוגיא נראה דהלכתא בפני עצמה היא, שכשם שהנכרי מוזהר שלא 

ללמוד תורה כך הזהירה תורה לישראל שלא ילמד תורה לגוי.

עסקו  היאך  שדן  הראשון(  )בדרוש  דרכים  פרשת  בס'  קה. ראה 
עגלה  ביוסף שלמד עם אביו פרשת  כמו שמצינו  השבטים בתורה 

ערופה, הא אין מוסרים ד"ת לבני נח. וסבר לתלות זאת במחלוקת 

הראשונים בגדרם של האבות הק', האם היה דינם כישראל או כבני 

נח, ובסוף דבריו כתב דאין זו הוכחה, דאפשר שאיסור זה נתחדש 

רק במתן תורה, אבל קודם לכן היה הדבר מותר לכל.

ועיי"ש  תורה,  נח  למד  היאך  נח(,  )פ'  אורה  לבוש  בס'  דן  זה  כעין 

שתירץ שהיה מהול והאריך לבאר דבן נח מהול מותר בדברי תורה, 

ובס' גור אריה למהר"ל )שם( כתב דתירוץ דחוק הוא שהרי מצינו 

גם בשם בן נח שלמד ולימד תורה וכן רבים, אף שלא היו נימולים, 

עיין בדבריו.

קו. אמנם ז' מצוות בני נח מותר ללמדו, כן מתבאר מסוגית הגמ' 
בתורה  ועוסק  עכו"ם  שאפי'  מנין  אומר:  ר"מ  היה  "מיתיבי,  שם: 

איסור לימוד תורה לגוי

דברים, ובהקדם  של  למקורם  ניזיל  זו  הלכה  של  בירורה 

"אמר  ע"א(, שם איתא:  )יג  בחגיגה  בסוגית הגמ' 

)תהילים  שנאמר   ,
קב

לגוי תורה  דברי  מוסרין  אין  אמי:  רבי 

לא  לישראל,  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  קמז(: 

.
קג

עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום". ע"כ

נאמר, מדברי  לישראל  זה  שאיסור  למדנו,  אמי  רבי 

הן   .
קד

לגוי תורה  דברי  ללמד  האיסור  חל  שעליו 

שאמרו  וכמו  התורה,  בלימוד  אסור  עצמו  הגוי  אמת שגם 

שעוסק  כוכבים  עובד  יוחנן:  רבי  אמר  ע"א(:  )נט  בסנהדרין 

ציוה  "תורה  ד(:  לג  )דברים  שנאמר   .
קה

מיתה חייב  בתורה 

נמצא   .
קו

ע"כ להם.  ולא  מורשה  לנו   – מורשה"  משה  לנו 

הנכרי  ולגוי,  בדבר – לישראל  יש  איסורים  ששני  איפוא, 

והישראל  לישראל,  הנתונה  בתורה  לעסוק  שלא  מוזהר 

מוזהר שלא לסייע לו בכך וללמדו.

שהנכרי ובתוס'  כיון  הקשו:  מוסרין(  אין  )ד"ה  שם  בחגיגה 

אסור בלימוד התורה, ואף הישראל מוזהר על כך 

סימן טו
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משום לאו ד"לפני עיוור לא תתן מכשול", מפני מה הוצרכו 

לדרשה זו של רבי אמי לאסור לישראל ללמד תורה לנכרי.

התוס', דרבי אמי איירי כאשר יש בנמצא נכרי שיכול ותי' 

ללמדו תורה, וממילא אין הישראל המלמדו עובר בזה 

הכי  בלאו  ללמוד  יכול  שהיה  כיון  עיוור",  "לפני  של  בלאו 

יין  כוס  המושיט  לגבי  ע"ב,  ו  דף  ע"ז  במסכת  בזה  )ראה  הנכרי.  ע"י 

לנזיר, שאם היה זה בתרי עברי דנהרא – שלא היה יכול הנזיר ליקחנה 

בעצמו, המושיט לו עובר בלאו ד"לפני עיוור", ואם היו שניהם בעברו 

שהוצרכו  הוא  ובזה  בעלמא(.  מסייע  אלא  אינו  הנהר  של  האחד 

לדרשא דרבי אמי לאסור לישראל ללמדו תורה גם כאשר 

יכול הוא ללמוד באופן אחר.

דין תלמוד תורה לנכרי הבא להתגייר

לנכרי הבא ועתה  נבאר מה שדנו באחרונים, היאך הותר 

להתגייר ללמוד תורה בכדי לידע טעמיה והלכותיה 

קודם שיכנס לקהל ה'.

אחד בסוגית  בנכרי  מעשה  איתא:  ע"א(  )לא  בשבת  הגמ' 

סופר  ושמע  המדרש,  בית  אחורי  עובר  שהיה 

שהיה אומר "ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד" )שמות 

אותו  אמר  גדול.  לו – לכהן  אמרו  למי,  אמר – הללו  ד(.  כח 

נכרי בעצמו, אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול. בא 

כלום  )הלל(  א"ל  הלל – גייריה.  לפני  בא  וכו',  שמאי  לפני 

למוד  לך  מלכות,  תכסיסי  שיודע  מי  אלא  מלך  מעמידים 

תכסיסי מלכות. הלך וקרא. כיון שהגיע "והזר הקרב יומת" 

על  אפי'  א"ל  נאמר,  מי  על  זה  מקרא  א"ל  נא(,  א  )במדבר 

ישראל  ומה  בעצמו,  ק"ו  גר  אותו  נשא  ישראל.  מלך  דוד 

שנקראו בנים למקום וכו'. בא לפני הלל, א"ל ענוונתן הלל 

ינוחו לך ברכות על ראשך. ע"כ דברי הגמ'.

שם הקשה, היאך קיבלו הלל, הרי לא נתגייר ובמהרש"א 

את  וילבש  גדול  כהן  שיעשה  בכדי  אלא 

בגדיו הנאים, ואין מגיירין מי שכוונתו רק לשם כבוד.

וידע ותי'  שלמד  אחר  אלא  הלל  גיירו  שלא  המהרש"א, 

בגמ'  שאמרו  ומה  ובעבודה.  בכהונה  אסור  שגר 

שגיירו, הכוונה שקיבלו ולימדו את התורה כהכנה לגרותו. 

להתגייר  שבא  כיון  לנכרי,  תורה  דברי  מוסרין  שאין  ואף 

.
קז

מותר הדבר

נתבאר מדברי המהרש"א שמותר ללמד תורה לנכרי הנה 

הבא להתגייר. וטעם הדבר בזה, דכיון שחלות הגרות 

פרטי  אודות  יותר  שידע  ככל  מצוות,  בקבלת  מותנית 

והלכותיהם כך תהא קבלתו אותם בדעת שלימה  המצוות 

יותר.

)נט ע"א(, דנכרי שבא כדבריו  כבר כתב המאירי בסנהדרין 

ללמוד כדי לידע אמיתות התורה, וכוונתו שלימה 

תורה.  ללמדו  יתגייר – מותר  אמיתית  ימצאנה  שאם  וכנה 

שרוצה  אצלו  מוחלט  אינו  שעתה  שאף  מדבריו  ומבואר 

להתגייר, מ"מ כיון שכוונתו לשם שמים לידע ולברר האמת 

מותר ללמדו.

יש לדקדק מסוגית הגמ' בע"ז )י ע"ב(, שם הובא כדבריהם 

)כמבואר  שרבי למד עם אנטונינוס עד שנתגייר 

ז'  רק  שלימדו  לומר  ודוחק  פ"א(.  מגילה  במסכת  בירושלמי 

מצוות בני נח.

שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים 

לווים וישראלים לא נאמר אלא האדם – הא למדת, שאפי' עכו"ם 

מצוות  בשבע  התם  )ומשני(:  גדול,  ככהן  הוא  הרי  בתורה  ועוסק 

למד  ה"א(  פ"א  ת"ת  )הל'  עזרי  באבי  שם.  הראשונים  וכ"כ  דידהו, 

מכאן דאין זה התר בעלמא, אלא דמצוה קעביד, דאם לא שיש בדבר 

מצות ת"ת לא הוי חשיב ככהן גדול. 

עשרה מאמרות  בס'  מפאנו  הרמ"ע  בדברי  לדבריו  יש  גדול  ומקור 

)מאמר חיקור הדין ח"ג פכ"א(, דמנה ל' מצוות השייכות בבני נח, 

ובמצוה כב כתב: "וכן לעסוק בתורה שניתנה להם, שבן נח העוסק 

בה הרי הוא ככהן גדול". וע"ע מש"כ בזה בתשובת יד אליהו )לובלין 

חיים  מחנה  ובתשובות  ד(  סי'  )או"ח  יעלה  יהודה  שו"ת  מח(,  סי' 

)או"ח סי' ז(. 

וראה עוד בס' בן יהוידע )חגיגה יג ע"א(, דמה שדימוהו לכהן גדול 

בתורה,  עוסק  שאינו  מישראל  רבה  דחשיבותו  הדברים  כוונת  אין 

העוסק  גוי  כך  העם,  מן  מורם  מאחיו  הגדול  שהכהן  שכשם  אלא 

בתורה מורם מבני אומתו. 

אמנם, אם יודע בו שאין דעתו לקיימן אפשר שאין ראוי ללמדו גם 

ז' מצוות אלו, ראה מש"כ בזה בס' ישמח משה עה"ת פ' בא לענין 

מצות תוכחה.

קז. אמנם, לולי דבריו היה נראה לחלק בזה, בין נכרי הלומד תורה 
דברי  מוסרים  אין  דלעולם  לנכרי,  תורה  המלמד  לישראל  בעצמו, 

אלא  עדיין,  הוא  גוי  סוף  דסוף  להתגייר  רצונו  אם  אף  לגוי  תורה 

לנכרי ללמוד תורה,  שאם למד בעצמו אינו בכלל האיסור הנאמר 

רצונו להצטרף  לבד, אבל אם  דוקא כשלומד להרבות חכמה  דזהו 

לכלל ישראל מותר לו הדבר. 

לנכרי  הנאמר  האיסור  עיקר  דהרי  לבאר,  נראה  דבר  של  ובטעם 

לנו   – יעקב"  קהילת  "מורשה  דכתיב  מהא  הוא  התורה  ללמוד 

להשאר  דעתו  כאשר  רק  דזהו  נראה  ומסברא  להם,  ולא  מורשה 

בגיותו ונמצא נוטל ירושתנו ונותנה לשאר אומות, אבל אם דעתו 

להצטרף לכלל ישראל אין הדבר נוגד את ירושתנו. משא"כ האיסור 

ללמד תורה לגוי גזה"כ בעלמא היא "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים 
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קושית הגרעק"א מדברי התוס' ביבמות

בתשובותיו )קמא סי' מא( תמה ע"ד המהרש"א, הגרעק"א 

דלכאורה נתעלמו מעיניו דברי התוס' ביבמות 

)כד ע"ב( שדנו להדיא במעשה הנ"ל, והקשו היאך גיירו הלל 

שאין  גרים  מקבלים  )ואין  שמים  לשם  כוונתו  היתה  לא  הרי 

היה  דיודע  ותירצו,  יב(,  סעי'  רסח  בסי'  כמבואר  לש"ש  כוונתם 

התוס',  מדברי  ומבואר  שמים.  לשם  לקבל  שסופו  הלל  בו 

כרחך  על  תורה  הלל  לימדו  שאם  הדבר  להם  היה  דפשוט 

שגיירו קודם לכן שהרי אין ללמד תורה לגוי, וע"כ הוקשה 

ומחמת  שלימה,  כוונתו  היתה  לא  הרי  גיירו  כיצד  להם 

בו  שידע  כיון  לגיירו  לו  היה  שמותר  חידשו  זו  קושיתם 

שסופו לבוא לשם שמים.

דיוק זה שבדברי התוס' הכריע הגרעק"א להחמיר ומחמת 

בזה  כוונתו  אם  אף  לגוי  תורה  ללמד  שאין  בזה 

לברר האמת ונוהג כן כהכנה לקבלת גרות.

וחמורות קודם ומה  שמודיעים אותו מקצת מצוות קלות 

הטבילה במקווה אין זה בגדר תלמוד תורה, אלא זהו 

כבר חלק מהליך הגרות עצמו, וזהו עצם מעשה קבלת עול 

של  לדרכו  צ"ל  כך  זו.  לקבלה  המכין  הלימוד  ולא  המצוות 

מחנה  בשו"ת  דבריו  על  זו  בקושיא  עמד  וכבר  הגרעק"א, 

.
קח

חיים )יו"ד סי' מה מו(, ולהלן יתבאר בכמה אופנים

שבעיקר דין זה, האם מותר ללמד תורה לנכרי הבא נמצא 

להתגייר, נחלקו המהרש"א והגרעק"א.

)הל' יש  הרמב"ם  דברי  המהרש"א  לשיטת  כמקור  שציינו 

תורה,  ללמוד  ובא  גר  "היה  שכתב:  יג(,  הל'  פי"ד  מכירה 

תורה  וילמד  יבוא  וטרפות  נבלות  שאכל  פה  לו  יאמר  לא 

שניתנה מפי הגבורה". ולכאורה יש לעיין במה מדובר, אם 

בגר שכבר בא לקהל ישראל במילה וטבילה, א"כ פשיטא, 

שהרי כקטן שנולד הוא, וע"כ משמע, שהמדובר הוא בנכרי 

הגרות,  לקבלת  כהכנה  תורה  ללמוד  ורצונו  להתגייר  הבא 

בסוף  להלן  עוד  )וראה  לדחותו.  ואין  תורה  ללמדו  שמותר 

הדברים ראיה מוכחת לשיטת המהרש"א מדברי הרמב"ם בתשובותיו, 

)בנוצרי ולא  דנראה שהקל בזה גם בגוי שטרם החליט לבוא בקהל ה' 

בישמעאלי( וכמובא לעיל מדברי המאירי, וראיה נוספת נציין 

לדבריו מדברי התוס' בב"ק לח ע"א(.

איסור לימוד תורה לבן נח – מדאורייתא או מדרבנן

לגוי בספרי  תורה  ללמד  זה  איסור  האם  דנו,  האחרונים 

אבן  ובטורי  בעלמא.  מדרבנן  או  הוא  מדאורייתא 

בחגיגה שם נקט שאיסור זה אינו אלא מדרבנן, ולמד דבריו 

מסוגית הגמ' בע"ז )מד ע"ב(, שם שנינו: "שאל פרוקלוס בן 

פלוספוס את ר"ג בעכו וכו', כשיצא אמר לו, אני לא באתי 

והשיבו  ששאלו  הרי  ע"כ.  וכו'",  בגבולי  באה  היא  בגבולה 

כל  על  זרה  מעבודה  הנאה  לאיסור  הנוגעות  בהלכות 

פרטיהם ודקדוקיהם, ואם היה הדבר אסור דבר תורה, צ"ב 

מדרבנן  אלא  אינו  זה  שאיסור  מוכח  וע"כ  לו,  השיב  היאך 

ומפני דרכי שלום התירו. עכ"ד.

מ"מ ולדבריו  זו,  בהלכה  האחרונים  שנחלקו  דאף  נראה, 

בזה  להקל  מקום  יש  דרבנן  ספיקא  דהוי  כיון 

לברר  בכדי  לעיתים  נצרך  שהדבר  ובפרט  הצורך,  בשעת 

ולידע האם כנה גר זה בכוונותיו, ויודע במה הדבר כרוך.

בחגיגה אמנם  אמת  השפת  מדברי  בהערה  לעיל  למש"נ 

שם, שאין כל איסור לענות לגוי על שאלותיו, שאם 

לא נעשה כן יהא סבור שעוברים אנו על ד"ת ונמצא ש"ש 

מתחלל, אין כל ראיה מסוגיא זו, ודו"ק.

שנמצא במסכת  "תינוק  איתא:  ז(  משנה  )פ"ב  מכשירין 

ישראל  מחצה  שהוא  במקום  בשוק,  מושלך 

הר"ש  ובפי'  שניהם".  חומרי  עליו  עכו"ם – מטילין  מחצה 

שם כתב עפ"ז, שאסור ללמדו תורה. ולכאורה, אם כדברי 

לקולא,  בספקו  לילך  ויש  הוא  דרבנן  דאיסור  אבן  הטורי 

משמע  וע"כ  התינוק,  באותו  זה  לענין  החמירו  מה  מפני 

שאיסור תורה הוא, וצ"ע.

להצטרף  דעתו  כאשר  גם  בתוקפו  זה  איסור  וממילא  ידעום",  בל 

לכלל ישראל. 

תורה  ואלמדך  בוא  לו  אמר  שלא  הלל  של  לשונו  מדוקדק  ובזה 

למוד  דמשמעו  מלכות"  תכסיסי  ולמוד  "לך  לו:  אמר  כך  אלא 

בעצמך, ודו"ק בזה. )וראה בשפת אמת בחגיגה שם שהאריך לבאר 

על  לענות  מותר  מ"מ  תורה  נכרי  ללמד  שאסור  דאף  זו  הלכה 

שאלותיו שלא יהיה סבור שאנו עוברים על דברי תורה, וכך נהג 

עמו הלל(. 

למד  אלו  הגמ'  ומדברי  בזה,  לחלק  שאין  סבר  המהרש"א  מיהו 

שמותר ללמד תורה לגוי הבא להתקרב לקהל ה'.

קח. היה מקום לכאורה לומר בישוב קושיא זו, דכיון שהדבר נצרך 
לקבלת עול המצוות בשלימות הותר הדבר, אלא דכיון שלא מצינו 

בפירוש  להודיעו  שצריך  הדברים  מהם  והגדירו  הגבילו  שחכמים 

!
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חילוק בזה בין תורה לנביאים וכתובים

ללמד כמה  הקלו  בהם  הפוסקים,  בדברי  מצינו  אופנים 

דברי  על  לסמוך  נוכל  ודאי  ובזה  לגוי,  תורה 

המהרש"א ללמדם לגר הבא להתגייר.

ריא"ז, א.  בשם  כתב  דע"ז(  פ"ק  )שלהי  גבורים  בשלטי 

שאיסור זה נאמר רק לגבי לימוד פסוקי התורה טעמיה 

שידע  לנכרי  ללמד  מותר  וכתובים  נביאים  אבל  ופירושיה, 

ויראה בנחמת ישראל.

ומדרשים ולפי  נבואות  רק  האם  להסתפק,  יש  דבריו 

משום  ללמוד,  מותר  ישראל  לנחמת  הנוגעים 

לאומות,  ישראל  שבין  ליחס  הנוגעים  ענינים  הם  שאלו 

לגבי  אלא  נאמר  לא  מתחילתו  זה  איסור  שמא  או 

מדרשי  לימוד  לגבי  ולא  ופרטיהם,  התורה  מצוות  לימוד 

בזה  ונפק"מ  ישראל.  באמונת  לחיזוק  המביאים  חז"ל 

של  לנחמתם  במישרין  נוגעות  שאינן  נבואות  לשאר 

ישראל.

בנביאים עוד  רק  זה  דבר  הותר  מה  מפני  בזה  לדון  יש 

התורה  בפסוקי  עמם  ללמוד  הותר  ולא  וכתובים 

תורה  של  שעיקרה  כיון  ושמא  ישראל,  לנחמת  הנוגעים 

אינה עוסקת בענינים אלו לא הותר הדבר.

משמע שאין כל איסור בדבר, שאם היה הדבר בגדר "דחויה" בעלמא 

אותם  שרק  ולומר  ביותר  נצרכים  דברים  אלו  לפרש  לחז"ל  היה 

הדברים מותר להודיעו ולא יותר.

קט. ולענין הלכה בזה ראה בקונטרס שנו חכמים בלשון המשנה 
בשו"ת  וראה  וכל,  מכל  הדבר  הפוסקים שאסרו  לדברי  בזה  שציין 

משנה הלכות )ח"י סי' קסד(.

קי. עיי"ש שציין כראיה לזה שכבר קודם מתן תורה חיזר הקב"ה 
וחזינן  בפניהם,  ולהציעה  אותה  להראותם  ולשון  אומה  כל  אחר 

זו,  בסברא  לפקפק  קצת  יש  אמנם,  שילמדוה.  בכך  קפידא  שאין 

דאפשר שלא הראה אותה אלא עשרת הדברות לבד, ובפרט חומש 

דברים שמשה כתבו ודאי לא הראה להם. וביותר, הרי היה זה קודם 

שניתנה תורה לישראל ונעשית להם מאורסה.

יש להקשות לסברא זו מסוגית הגמ' שם, דמקשו, היאך אמרו דנכרי 

אסור בתלמוד תורה, הא אמר רבי מאיר עכו"ם שעוסק בתורה הרי 

עדיפא  ולכאורה  דידהו,  מצוות  בז'  התם  ומשני,  גדול,  ככהן  הוא 

נמי  דהא  משמע  וע"כ  שבכתב,  בתורה  שעסק  דאיירי  הו"ל,  מינה 

אסור. 

!
חילוק בזה בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ

בשו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד )או"ח סי' ד( דן, האם ב. 

ויעויין שם   .
קט

מותר להדפיס את הש"ס ללשון העמים

מכשול",  תתן  לא  עיוור  ד"לפני  איסורא  משום  בזה  שדן 

וכתב,  התורה,  בדברי  לעסוק  נכרים  גם  יוכלו  זה  שע"י 

גם באופנים אחרים לא  ויכולים הם לעסוק בתורה  שהיות 

אלא  בזה  אין  וממילא  דנהרא",  עברי  כ"תרי  הדבר  נחשב 

מסייע שאין בו ממש, ואין לחוש לזה כלל.

תורה ובהגהה  ללמד  שהאיסור  חידש,  המחבר  מבן  שם 

פה,  שבעל  תורה  לימוד  לגבי  רק  נאמר  לנכרי 

שאלו הן הלכות שנמסרו לבני ישראל מפה לאוזן איש מפי 

איש, ובהם הקפידה תורה שלא ימסרו לנכרים. אבל לימוד 

תורה שבכתב שניתנה להכתב ונפוצה היא בכל רחבי תבל 

.
קי

אינה בכלל האיסור

)כא ויש  בתרא  בבבא  הגמ'  מדברי  לדבריו  ראיה  להביא 

ומלמד  אומן  רופא  לעשות  שביקשו  מבוי  "בני  ע"ב(: 

דאיירי  בגמ'  שם  ומבואר  עליהם".  לעכב  יכולים  תינוקות, 

בתינוקות עכו"ם שבהם הוא שיכולים בני המבוי לעכב.

– ועיין  שם בדברי רבינו גרשום שכתב: "מלמדי תינוקות 

אם רצו ללמוד ספר רפואה או מקרא יכולים לעכב". 

מותר  עכו"ם  בתינוקות  הוא  שהמדובר  שאף  נתבאר,  הנה 

בני  רשאים  שכנים  הל'  משום  ורק  מקרא,  עמהם  ללמוד 

המבוי לעכב.

]כדבריו מוכח גם בחשבון הסוגיא שם, שהרי ממה נפשך, 

אם מדובר שהיו לומדים עמהם עניני חול, מפני מה הוצרכו 

בתינוקות  גם  הרי  עכו"ם,  בתינוקות  זו  מימרא  להעמיד 

שכן  תורה,  שם  לומדים  אינם  כאשר  למחות  יכול  ישראל 

רבי  מתקנת  למחות  זכותם  הפקיעו  ת"ת  מצות  משום  רק 

באר  בקונטרס  שבע  באר  בס'  בזה  וראה  גמלא.  בן  יהושע 

מים חיים הנדפס בסוף הספר אות יד, ובהג' מהרי"ץ חיות 

סוטה לה ע"ב, ובשו"ת משיב דבר ח"ב סי' עז[.

ראיה לזה מסוגית הגמ' בסוטה

חיות כדבריו  המהרי"ץ  דקדק  אסאד  מהר"י  של  אלו 

ת"ר  שם:  דאיתא  ע"ב(,  )לה  בסוטה  הגמ'  מדברי 
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גבי  על  אמר  יהודה  רבי  התורה,  את  ישראל  כתבו  כיצד 

אבנים כתבוה. שנאמר )דברים כז(: "וכתבת על האבנים את 

דברי התורה הזאת", ואח"כ סדו אותם בסיד.

לו רבי שמעון: לדבריך היאך למדו אומות של אותו אמר 

הקב"ה  בהם  נתן  יתירה  בינה  לו  אמר  תורה.  הזמן 

דבר  ועל  והשיאוה.  וקיפו את הסיד  נוטירין שלהם  ושיגרו 

ולא  ללמוד  להם  שהיה  שחת,  לבאר  דינם  גזר  נחתם  זה 

למדו. ע"כ.

שלא ופי'  דאף  היא,  בזה  הגמ'  קושית  שעיקר  שם,  רש"י 

ללמדה  בכדי  לשון  לשבעים  לתרגמה  ישראל  נצטוו 

לכל העולם, מ"מ נתחייבו ליתן אפשרות לכל נכרי ללומדה 

אם ירצה, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר 

לא היה לנו היכן ללומדה.

העולם והקשה  אומות  למדו  היאך  חיות,  המהרי"ץ 

מוסרין  שאין  קיימ"ל  הא  תורה,  הדור  שבאותו 

הפוסקים  כדברי  מוכח  דמכאן  וכתב,  לעכו"ם.  תורה  דברי 

שחילקו בזה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה.

הירושלמי ובטעם  דברי  ע"פ  חיות,  המהרי"ץ  כתב  הדבר 

תורה  ללמד  האיסור  דיסוד  )פ"ב(,  פיאה  במסכת 

וזה דוקא בתורה  לנכרי הוא בכדי שלא יאמר ישראל אני, 

יהיה נראה כישראל,  ניתנה להכתב, וממילא  שבע"פ שלא 

אבל בתורה שבכתב שמסורה לכל העולם אין לחוש.

תורה  דברי  למסור  שהאיסור  אבן  הטורי  לשיטת  ]אמנם, 

שהרי  זו,  לקושיא  מקום  אין  מדרבנן,  אלא  אינו  לנכרי 

בשעת  לשון  לשבעים  התורה  את  ישראל  כשתרגמו 

אכן,  חכמים.  זאת  שאסרו  קודם  זה  היה  לארץ  כניסתם 

דבר  לאסור  חכמים  תיקנו  היאך  צ"ע,  עדיין  זו  לסברא 

שנתפרש בתורה להדיא להיתר[.

הברכה  לנוסח  בבאורו  הט"ז  דברי  ע"פ  בזה  טעם 
"לעסוק בדברי תורה"

ביסוד באור  שם  אסאד  מהר"י  בתשובת  מצינו  נוסף 

ע"פ  פה,  שבעל  לתורה  שבכתב  תורה  בין  החילוק 

שתיקנו  לנוסח  בבאורו  א(  ס"ק  מז  סי'  )או"ח  הט"ז  מש"כ 

תורה".  בדברי  לעסוק  "אקב"ו   – התורה  בברכת  חכמים 

מו"מ  ע"י  התורה  לימוד  זהו  התורה"  ש"עסק  והוא, 

ופלפול החברים ביגיעה, והיינו תורה שבע"פ, והרצון בזה, 

שנצטוונו במצות תלמוד תורה לעמול ולהתייגע עליה ולא 

י"ל,  זה  דע"פ  עמל.  בלא  ומתענגים  המשתעשעים  כאותם 

שעוסק בתורה  כי מה שאמרו בגמ' בסנהדרין שם "עכו"ם 

בתורה  אבל  שבע"פ,  בתורה  דוקא  היינו  מיתה",  חייב 

שבכתב מותר לעסוק.

לפי דבריו אלו, שאין כל מקור לדינו של המהרש"א נמצא 

בלימוד  הוא  הנידון  שם  שהרי  בהלל  מהמעשה 

המקראות כמבואר בדברי הגמ' שם באורך.

לאיסור  הנכרי  על  המוטל  האיסור  בין  בזה  חילוק 
המוטל על הישראל

האיסור אלא  גדר  חלוק  גופא  דבזה  לומר,  יש  דלכאורה 

המוטל על הנכרי עצמו לאיסור המוטל על הישראל 

"עסק"  בלא  לימוד  של  זה  דהיתר  והיינו,  ללמדו,  שלא 

שלגביו  עצמו,  הנכרי  על  המוטל  האיסור  לגבי  רק  אמור 

הוא שאמרו שמותר בלימוד תורה שבכתב שאין בה טורח 

ועמל, אבל הישראל אינו מותר ללמדו אפי' תורה שבכתב.

במקורה והיסוד  הגמ'  לשון  מדקדוק  הוא  זה,  לחילוק 

זו. דהנה, בלישנא דסוגיא בחגיגה שם  של הלכה 

שלא  מוזהר  שהוא  הישראל  על  המוטל  באיסור  שדנה 

ללמד תורה לנכרי, לא נאמר לשון "עסק", אלא לשון הגמ' 

אפשר  וממילא  לעכו"ם"  תורה  דברי  מוסרים  "אין  שם: 

שאין בזה כל חילוק בזה בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ. 

שעוסק  "עכו"ם  עצמו  הגוי  על  המוטל  האיסור  לענין  ורק 

בתורה חייב מיתה" שייך חילוק זה.

המהרש"א ואם  ראית  שפיר  אתיא  בזה,  אנו  כנים 

הבא  לגר  תורה  ללמד  להתיר  דהלל  מהמעשה 

בעצמו,  הנכרי  למד  לא  ההוא  במעשה  שהרי  להתגייר, 

אלא הלל לימדו, וא"כ אין כל חילוק בזה בין תורה שבכתב 

לתורה שבע"פ. וע"ע מוכח שבגוי הבא להכנס לקהל ה' לא 

נאמר איסור זה.

נימוקיהם  בלא  הדברים  עיקרי  את  ללמדם  היתר 
וטעמיהם

)קונטרס ג.  שבע  באר  בס'  לקולא  בזה  מצינו  נוספת  סברא 

שהתירו  דהטעם  נתבאר,  שם  יד(,  אות  חיים  מים  באר 

מוסרין  "אין  שהלשון  משום  הוא  שבכתב,  תורה  ללמדם 

דברי תורה" משמעו שעיקר האיסור נאמר כאשר מלמדם 

שמלמד  כלומר,  להם.  "מסורים"  הדברים  שנעשים  באופן 

ושאר  וטעמיהם  בנימוקיהם  התורה  דיני  את  אותם 

דברי  את  שיודעים  עד  להבנתם  הדברים  ומקרב  פרטיהם, 
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בלבד  פרקים  ראשי  מלמדם  כאשר  אבל  לעומקם.  התורה 

ונימוקיהם לא חשיב ש"מסר" להם את  בלא פרטי הדינים 

דברי התורה, ושרי. אמנם בסיום דבריו שם כתב, שהשומר 

נפשו ירחק מזה ולא ילמד עם העכו"ם אף לא פסוק אחד.

כתב בתפארת ישראל )זבחים פי"ד משנה ד(, על הא כדבריו 

)קטז ע"ב(: "אמר ריב"א אמר רב  דאיתא בגמ' שם 

אסי: אסור לסייען ולעשות שליחותן. אמר רבה: ולאורינהו 

פי"ט הל' טז(:  )הלכות מעשה הקרבנות  וכן פסק הרמב"ם  שרי". 

הא-ל  לשם  יקריבו  היאך  וללמדם  להם  להורות  "ומותר 

ברוך הוא".

התפארת ישראל, היאך מותר ללמדם את מעשה והקשה 

ותירץ  תורה.  נכרי  ללמד  אסור  הרי  הקרבנות 

טעם  נתינת  בלא  למעשה  הוראה  שלהורות  הנ"ל,  כסברא 

גם  כתב  אלו  כדבריו   .
קיא

האיסור בכלל  זה  אין  ונימוק 

המהרש"א בחגיגה שם.

הלכה זו ראה בס' אהבת יונתן לרבי יונתן איבשיץ ובעיקר 

ושמש  המאור  ובדברי  בשלח,  פרשת  בהפטרת 

פרשת חוקת, ובמרומי שדה לנצי"ב חגיגה שם.

סברא נוספת להקל בזה, כאשר מלמד נכרי בשכר

בתשובה ד.  אסאד  מהר"י  כתב  בזה  להקל  נוספת  סברא 

הגמ'  דבסוגית  שם.  בחגיגה  אבן  הטורי  עפ"ד  הנ"ל, 

תלמוד  איסור  בהגדרת  אמוראי  נחלקו  ע"א(  )נט  בסנהדרין 

תורה לנכרי, וז"ל הגמ' שם: אמר רבי יוחנן: עכו"ם שעוסק 

לנו  ציוה  "תורה  ד(:  לג  )דברים  שנאמר  מיתה.  חייב  בתורה 

משה מורשה" – לנו מורשה ולא להם.

ומתרצינן: ומקשינן:  נח.  בני  מצוות  שבע  גבי  וליחשבה 

מ"ד  לה,  קגזיל  "מורשה" – מיגזל  מ"ד 

"מאורסה" – דינו כנערה המאורסה דבסקילה. עכ"ל הגמ'.

האמוראים בגמ' נחלקו ביסוד איסור לימוד תורה כלומר, 

ניתנה  שהתורה  דכיון  כגזל,  דינו  האם  לנכרי, 

שמא  או  מהם,  כגוזלה  נחשב  בה  העוסק  נכרי  לישראל 

בה  העוסק  נכרי  לישראל  שנתארסה  וכיון  כארוסה,  דינה 

נכלל  כבר  כך  ובין  כך  )ובין  המאורסה.  נערה  על  כבא  הוא  הרי 

איסור זה בז' המצוות – או באיסור גזל או באיסור גילוי עריות(.

הטורי אבן, דהנפקא מינה במחלוקת זו, האם מותר וכתב 

שאם  שכר.  תמורת  מישראל  תורה  ללמוד  לנכרי 

ואם  מותר,  שכרו  שנותן  כיון  גזל,  משום  האיסור  טעם 

הטעם משום נערה המאורסה אסור. )וראה מש"כ בזה בשו"ת 

משנה הלכות בהקדמה לח"ג(.

להקל וכתב  נוסף  סניף  היא  זו  שסברא  אסאד  מהר"י 

בהדפסת הש"ס בלשון לע"ז, כיון שנכרי שירצה בו 

ירכשנו בכסף מלא. ודבר זה מצוי טובא בזמנינו בנכרי הבא 

על  לימוד  שכר  ומשלם  בגיור  העוסק  למכון  ובא  להתגייר 

שהותו שם, או במורה יהודי המלמד בבית ספר נכרי וכדו'.

השפת אמנם  בזה  עמד  וכבר  טובא  צ"ע  זו  סברא  עיקר 

הרי  בשכר,  נכרי  ללמד  התירו  היאך  שם,  אמת 

פלוני  ואם  אחר,  או  זה  פרטי  לאדם  ירושה  אינה  תורתנו 

ולומר  ישראל.  שאר  גזילת  כלפי  הדבר  יועיל  מה  מחל 

דהסכמת האומה היא שיהיו כולם מוחלים זה לזה גם אינו 

פסוקה  והלכה  בינינו,  מצויים  קטנים  גם  שהרי  כ"כ,  נראה 

)כב  בב"מ  כמבואר  נינהו  מחילה  בני  לאו  דקטנים  היא 

מחילה  מחילתו  הפעוטות  לעונת  שהגיע  דקטן  ואף  ע"ב(. 

)סי' סו ס"ק פ(, הא  )פו ע"א( ובש"ך  כמבואר בתוס' בכתובות 

מצויים בינינו פעוטות שלא הגיעו לכלל זה, וראה בזה עוד 

)סי'  אונאה  בהל'  אפרים  ובמחנה  כ(,  ס"ק  פח  )סי'  בקצוה"ח 

יג(.

לומר, דטעמו בזה הוא משום שבעצם לימוד התורה ויתכן 

לגוי לא נגרם כל נזק לבני ישראל, ולהיפך אם נתיר 

שעתה  דכשם  רווח,  לידי  הדבר  יבוא  בשכר  תורה  ללמד 

נשכר ע"י כך פלוני זה למחר יזדמן מזה רווח לפלוני אחר, 

לבוא  הדבר  קרוב  נמי  הקטן  שלגבי  דבר  של  בסופו  נמצא 

.
קיב

לידי רווח וזכות היא לו, ובזה א"צ למחילתו בפועל

האם יש להקל בזה כאשר מלמדו בעל פה

בזה ה.  להקל  שרצו  שיש  הביא  שם  חיים  מחנה  בשו"ת 

להלכה  אולם  הכתב,  מתוך  שלא  בע"פ  מלמדו  כאשר 

מסיק שאין להקל ללמדו אפי' בע"פ.

קיא. וכמו דמצינו באו"ח סי' מז גבי חיוב ברכת התורה דאמירת 

נחשב  זה  שאין  בברכה  מחוייבת  אינה  נימוקיו  בלא  הלכה  פסק 

כתלמוד תורה.

שייך  מה  דהקשה,  ע"א(  )נט  לסנהדרין  היעב"ץ  בהג'  קיב. יעויין 

את  "ויגזול  כעין  הוא  הגזל  ענין  הרי  לגוי,  תורה  בלימוד  גזל 

אינו  וכאן  שלו,  הוא  הדין  שמן  דבר  מחבירו  שמחסר  החנית" 

ומפרש  בה  ודורש  שיושב  דע"י  ותי',  ישראל.  משל  כלום  מחסר 

ע"כ.  לאומרו,  לישראל  ראוי  שהיה  בדבר  וזוכה  קודם  סתומותיה 

עיי"ש.
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יישוב ע"פ כל הנ"ל לקושית הגרעק"א

היאך ומ"מ,  הגרעק"א,  לשיטת  הנ"ל  הקושיא  לעצם 

מלמדין לגר מצוות קלות וחמורות הרי אין מוסרין 

לפי  י"ל  לגמרי,  ישראל  שיעשה  עד  לעכו"ם  תורה  דברי 

הנ"ל בכמה אופנים.

מן הסתם מלמדים אותו מצוות אלו רק בראשי פרקים א. 

בלא טעמיהם ונימוקיהם. ב. מצוות אלו ע"פ רוב תורה 

שבכתב הן ולא תורה שבע"פ, ובזה הקלו רבים. ואם ישלם 

הנכרי על לימודו יש להקל בזה גם מטעמו של הטורי אבן. 

ובפרט שהרי לימוד זה נעשה בע"פ שלא מתוך הכתב ויש 

מן הפוסקים שהקלו בזה.

הנעשה ו.  לימוד  בין  לחלק  שיש  בזה,  י"ל  נוספת  סברא 

ידיעת התורה ללימוד הנעשה לתכלית מסוימת,  לצורך 

הנביאים  דברי  את  לנכרי  ללמד  שהתירו  שמצינו  שכשם 

שנתנבאו על נחמת ישראל, מחמת התכלית שיש בלימוד 

ללמדו  גם  מותר  כך  הגלות,  וקץ  ישראל  גדולת  שידע  זה 

תורה בכדי לאיים עליו שידע חומרת ענינה קודם שיתגייר. 

עצם  לצורך  שלא  מסוימת  לתכלית  הנעשה  לימוד  שכל 

ההשתלמות בלימוד ובחכמה אינו בכלל האיסור.

העובד  לנכרי  ישמעאלים  בין  בזה  לחלק  יש  האם 
עבודה זרה, ושיטת הרמב"ם בכל הנ"ל

יש שסברו לחלק בזה בין נכרי עובד עבודה זרה דעליה ז. 

ישמעאל  לבני  בתורה,  יעסוק  שלא  רחמנא  קפיד 

סי'  )פריימן  הרמב"ם  בתשובות  אולם  ה'.  ביחוד  המאמינים 

ונראה טעמו בזה, דהנה מקור איסור  זו,  שסד( דחה סברא 

יעקב",  תלמוד תורה לנכרי הוא משום ד"ירושה היא לבני 

זאת  ולתלות  אומות  בשאר  בזה  להקל  תיתי  מהיכי  וא"כ 

באמונתם.

שהישמעאלים עוד  דאף  וכתב,  הרמב"ם  שם  הוסיף 

מאמינים ביחוד ה', מ"מ כיון שאינם מאמינים בתורה 

מן השמים, אין להתירם לעסוק בה.

לקרבו  כדי  לגוי  תורה  ללמד  שמותר  הרמב"ם  שיטת 
לאמונת ישראל

אחרות חידוש  )ובמהדורות  שם  הרמב"ם  בדברי  מצינו  נוסף 

כדי  הנכרי  ללמוד תורה עם  או קמט(, שמותר  נ  סי' 

הנ"ל,  בהלל  מהמעשה  דבריו  למד  )וכנראה   
קיג

לאמונתינו לקרבו 

דאף שהנכרי באותה שעה לא היה מוכן לקבלת עול מצוות ולא היתה 

דעתו לשם שמים ישב ולימדו, ולא הוצרך הרמב"ם לתירוץ התוס' בזה(, 

ובזה כתב לחלק בין נוצרי לישמעאלי, דהנוצרים מאמינים 

בטלה  הכוזבת  דעתם  שלפי  אלא  היא  השמים  מן  שתורה 

יתקרבו,  שעי"ז  ללמדם  מותר  ע"כ  ח"ו,  ישראל  קדושת 

יש  התורה  דברי  בעצם  שכופרים  הישמעאלים  משא"כ 

בכדי  לומדים  יהיו  ישראל  לתורת  נקרבם  אם  שמא  לחוש 

והמצוות  התורה  משמירת  העם  המון  את  וירחיקו  לקנטר 

בקושיותיהם וקינטוריהם.

זה מצינו בדברי הרדב"ז בתשובותיו )ח"ב סו"ס תשצו(, כעין 

שכתב לאסור ללמד תורה לקראים ודומיהם, מאחר 

שלומדים על מנת לקנטר, וע"י לימוד זה נותנים אנו כלי זין 

בידם להתלוצץ מדברי תורה. בשו"ת גינת ורדים )או"ח כלל 

מן  עמהם  ללמוד  אסור  שבכתב  תורה  שגם  כתב  לא(  סי'  ב 

הטעם הנזכר, אף שמאמינים הם בה.

שם ודבריהם  ע"א(,  )קלג  בחולין  הגמ'  סוגית  על  מיוסדים 

נתבאר דלעולם אין ללמד תורה לתלמיד שאינו 

הגון, והמלמדה לו יורש גהנום וכעובד עבודה זרה וכו', וכן 

פסק הרמב"ם בהל' תלמוד תורה )פ"ד הל' א( ובשו"ע )יו"ד סי' 

רמו סעי' יז(. ומה שהתירו בברכות )כח ע"א( ללמד תורה לכל 

זהו דוקא בסתם  וא"צ לברר אחריו האם תוכו כברו,  אדם 

בני אדם ולא בידוע שאינו הגון, כ"כ בס' בית הלל )ע"ד אבות 

דרבי נתן סו"פ ב( עיי"ש.

האם מותר לנכרי ללמוד תורה לשם חכמה בעלמא

באופנים ח.  לגוי  תורה  בלימוד  להקל  יש  נוספת  סברא 

מסוימים, דהנה, מדברי הרמב"ם בהביאו הלכה זו נראה, 

דהא דאסרינן לנכרי ללמוד תורה, הוא דוקא כאשר עוסק 

בתורה מחמת מצוה, אבל אם לומדה כחכמה בעלמא, אין 

)הל' מלכים פ"י הל' ט(: "אין מניחין אותן  בדבר איסור. דכתב 

לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן, אלא או יהיה גר 

ולא  יוסיף  ולא  בתורתו  יעמוד  או  המצוות  כל  ויקבל  צדק 

יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מכין אותו 

לעסוק  לו  דאסרינן  דהא  מדבריו,  ומבואר  אותו".  ועונשין 

שלומדה  דת,  חידוש  בדבר  יש  כאשר  דוקא  זהו  בתורה, 

איסור.  בכך  אין  בעלמא  חכמה  לשם  אבל  מצוה,  לשם 

כדבריו אלו נראה נמי מדברי הרדב"ז שם, דנקט בפשיטות, 

כדי  בעלמא,  בדרך אקראי  אלא  התירו  דלא  עפ"ז  קיג. יש שכתב 

להראות לו מתיקות התורה ואמיתות דרכיה, אבל ללמוד עמו דרך 

קבע לשם ידיעת התורה, אסור גם אם כוונתו לקרבו ע"י כך לעדת 

ישראל.
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שאם שבת בשבת מחמת רצונו להנפש ולא מחמת קדושת 

השבת ורצונו לקיים מצות שביתתה, אין בכך כל איסור.

יש בדבר, לפום מאי דאמרינן התם בטעם האיסור, וטעם 

מורשה  דכתיב  בה,  נגעו  דעריות  לתא  דמשום 

קהילת יעקב – אל תיקרי מורשה אלא מאורסה, וי"ל, דלא 

הוי כעריות אלא כשנוהג בתורה כ"אילת אהבים ויעלת חן" 

אם  אבל  אישות(,  הל'  סוף  רמב"ם  )עיין  לישראל  שנתנה  כפי 

נוהג בה כחכמה בעלמא, מה איסור עריות שייך בזה.

להו אכן  סבירא  דלא  נראה  ע"א(  )לח  בב"ק  התוס'  מדברי 

שני  רומי  מלכות  שלחה  "וכבר  שם:  דאיתא  הכי, 

ושנו  קרו  תורתכם,  למדונו  ישראל  חכמי  אצל  סרדיוטות 

וכו'". והקשו שם התוס', היאך לימדום תורה הרי  ושילשו 

אין מלמדים תורה לנכרי, ועיי"ש שתי' בשני אופנים: א. על 

כרחם היה הדבר ולא היו מחוייבים למסור נפשם על כך. ב. 

)ויש בזה מקור לשיטת  עשו עצמם כגרים, ומשום כך לימדום 

 .
קיד

להתגייר( הבא  לנכרי  תורה  ללמד  שמותר  דלעיל  המהרש"א 

אלו  סרדיוטות  שהרי  זו,  כסברא  שלא  מוכח  ומדבריהם 

תלמוד  במצות  עסקם  היה  ולא  התורה  חכמת  ללמוד  באו 

וכן  איסור.  בכך  שיש  לתוס'  הדבר  פשוט  ואעפ"כ  תורה, 

נראה מכל הנהו פוסקים דפשיטא להו לאיסור בכה"ג.

חיובם  מחמת  להתירו  יש  האם  נזיקין,  דיני  לימוד 
במצות "דינים"

וכדו', ט.  נזיקין  דיני  נכרי  ללמד  מותר  האם  להסתפק,  יש 

כאשר לומד כן מחמת רצונו לשפוט בני עמו ע"פ דרך 

רש"י  בדברי  ויעויין  נח.  בני  מצוות  מז'  אחת  דזהו  התורה, 

בדינים.  בקי  היה  פרס  מלך  מלכא  דשבור  ע"א(  )קיט  בב"מ 

דמאידך י"ל, דכיון שאינו מחוייב לשפוט ע"פ דרכי התורה 

שכלו  ע"פ  לו  להורות  ויש  ללמדו,  צורך  כל  אין  בדוקא 

שחננוהו מן שמיא, וצ"ע )מיהו פשוט, שאם אינו מתעתד לשפוט 

ז'  בכלל  זה  ואין  אלו,  בהלכות  לעסוק  מותר  דאינו  רעהו  ובין  איש  בין 

מצוות שהותר ללמדם(.

קיד. כן הוכיח בעל השו"מ בהג' לתשובת מהר"י אסאד הנ"ל, וציין 
בתורה  מדבריו שגם  ט(, שמבואר  )סי'  הים של שלמה שם  לדברי 

שבכתב אסור.

קטו. רבים תמהו על קושיתו זו, שהרי בפרק ח מהל' עבדים )הל' 
יח( כתב הרמב"ם שאסור אדם ללמד עבדו תורה, והובאו הדברים 

בשו"ע )סי' רסז סעי' עא(, וא"כ כל שכן הוא שאף הנכרים בכלל. 

!
ללמד  ומותר  אמי,  כרבי  הלכה  שאין  הסוברים  דעת 

ד"ת לנכרי

אין אמנם,  שכלל  בראיות,  האריך  שם  שבע  באר  בס' 

לנכרי,  תורה  דברי  ללמד  ומותר  אמי,  כרבי  הלכה 

נמנה מקצתם.

הרמב"ם א.  השמיטו  היאך  אמי,  כרבי  הלכה  אכן  אם 

.
קטו

ושו"ע הלכה זו

הנ"ל ב.  בתרא  בבא  במסכתא  הגמ'  סוגית  זאת  מלבד 

מוכחת שאין הלכה כרבי אמי, שע"כ התירו ללמד תורה 

לתינוקות עכו"ם )דפשטות אין מקום לחלק בזה בין תורה שבכתב 

 לתורה שבע"פ(.
גבי סרדיוטות המלך, ג. הנ"ל בב"ק  מחמת קושית התוס' 

דאכן פשטות הדברים מורה שלא חשו חכמים לאיסור 

זה, ובזה נתישבה קושיתם )וע"ע בירושלמי ב"ק פ"ד ה"ג(.

משה ד.  עשה  דברים  "שלושה  איתא:  ע"א(  )סב  ביבמות 

מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום. ואחד מהם הוא 

ומה  אמר,  דרש,  מאי  שם:  ואמרינן  הלוחות.  את  ששבר 

יב מג(  )שמות  פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה 

"כל בן נכר לא יאכל בו", התורה כולה וישראל מומרים על 

אחת כמה וכמה". ע"כ.

התוס' )ד"ה התורה כולה(, אם מקל וחומר למד, א"כ והקשו 

והסכימה  הדבר  היה  שמדעתו  אמרו  מה  מפני 

מידות  מי"ג  אחד  הוא  ק"ו  דין  הרי  המקום,  לדעת  דעתו 

שהתורה נדרשת בהן, ודבר הלמד מק"ו חובה גמורה הוא 

מעיקר דין תורה ולא חשיב כדבר הנעשה מדעתו.

הקרבת ותי',  לגבי  שדוקא  דאפשר  גמור,  ק"ו  זה  שאין 

לענין  אבל  החמירו,  הוא  שמים  שקדשי  הפסח 

כך  וע"י  תורה  ללמדם  לו  היה  אדרבה  כולה,  המצוה  קיום 

להחזירם בתשובה.

מדבריהם שמותר ללמוד תורה עם המומר, וא"כ ומבואר 

כמו"כ הדין גם בנכרי.

דברי הבאר שבע אלו הוכיח גם השפת אמת בחגיגה כעין 

המעשה  הובא  שם  ט,  דף  במגילה  הגמ'  מדברי  שם 

סימן טו
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בחכמי ישראל שתירגמו את התורה לשבעים לשון, ומוכח 

סי'  )ח"ה  הלכות  משנה  בס'  ראה  אמנם  איסור.  בכך  שאין 

קעב( שהאריך לדחות ראיתו, דאדרבה משם מוכח להיפך, 

ללשונות  התורה  את  שתירגמו  שבשעה  שם  אמרו  שכבר 

העכו"ם נעשה העולם חושך. וודאי הסיבה לכך שתירגמוה 

היה מחמת גזירת המלכות, ופיקוח נפש היה בדבר.

דמותר ובאמת  עפ"ז  נקט  דהיאך  צ"ע,  בזה  דבריו  עיקר 

לגוי, הא גם אם אין הלכה כרב אמי  ללמד תורה 

הדבר אסור משום לאו דלפני עיור לא תתן מכשול, ומשום 

.
קטז

מסייע לדבר עבירה )ראה לעיל בהערה שהארכנו בדבר(

דברים המותרים ללמוד עם הנכרי

ועשיתם, בפרשת  "ושמרתם  נאמר:  ו(  ד  )דברים  ואתחנן 

אשר  העמים,  לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  כי 

ונבון  חכם  עם  רק  ואמרו  האלה,  החוקים  כל  את  ישמעון 

הגוי הגדול הזה".

)עה ע"א( דרשו חז"ל: "איזוהי חכמה ובינה שהיא ובשבת 

תקופות  חישוב  זה  אומר  הוי  העמים,  לעיני 

ומזלות".

כתב ובס'  חוקת  פרשת  בריש  דהנה  הקשה,  משה  ישמח 

טעמם,  נתפרש  שלא  מצוות  אלו  "חוקים  רש"י: 

וכלאים, שבהן מונים אומות העולם  כפרה אדומה שעטנז 

וא"כ  בהם".  יש  טעם  מה  אלו  מצוות  לאמור,  ישראל  את 

היאך יתכן שעל חוקים אלו נאמר כאן בפ' ואתחנן: "אשר 

התורה  שחוקי  והיינו,  האלה".  החוקים  כל  את  ישמעון 

יתיישבו על ליבם של אומות העולם.

של דברים כתב שם: משל למה הדבר דומה, לבן ובישובם 

מלך שהיה עוסק בצרכי המלכות בארץ רחוקה, 

משונאי  ורדיפות  צרות  כמה  עליו  נתרגשו  והנה  היום  ויהי 

בכדי  והדיו  נטל אביו את הקסת  והעמים שמסביב,  המלך 

לשלוח לו איגרת ובה ישכילו בהנחיות ועצות שונות מדרכי 

דבריו  לכתוב  המלך  שחשש  אלא  ותחבולותיה,  המלכות 

ולפיכך כתבה בהצפן – בלשון רמז  זר,  גלויים לעין כל  אלו 

כתיבת  סיום  עם  מיד  ימים.  משכבר  בנו  עם  לו  המוסכמת 

האגרת נתעורר המלך בליבו, שמא לכשיראו זרים איגרת זו 

ויראה להם הכתוב בה כדברי שטות והבל ילעיגו לה ויבוזו 

דברי  כמה  האיגרת  בשולי  הוסיף  ע"כ  המלכות,  לכבוד 

זו  שאיגרת  הכל  יבינו  אז,  או  רואיהם,  כל  שיפליאו  חכמה 

כולה מלאה דברי חכמה אלא שמוצפנים הם מהם.

והיו וכמו"כ  טעמם,  נתפרש  לא  התורה  ממצוות  חלק 

עמד  ישראל,  את  בהן  מונים  העולם  אומות 

הקב"ה וצירף לה חישובי תקופות ומזלות, גימטריות ושאר 

של  שטעמם  לכך  שהסיבה  הכל  יבינו  שעי"ז  חכמה,  דברי 

חוקי התורה נעלם מאיתנו, היא מחמת עומקם וקדושתם 

הרמה.

והנה בשו"ת דבר שמואל )סי' עה( עמד אף הוא בקושיא זו, וכתב 

דאין להוכיח מכאן להיתרא, שהרי להדיא אסר הרמב"ם בהל' תלמוד 

תורה ללמוד תורה עם הנשים, וא"כ כ"ש שעם הנכרי אסור. 

בהל'  ע"ד  הרמב"ם  דסמך  ליישב,  כתב  רלב(  )מצוה  חינוך  במנחת 

משום  לו  האסור  בדבר  נכרי  להכשיל  דאסור  יד(  הל'  )פי"ב  רוצח 

לאו דלפני עיור לא תתן מכשול. ואין להקשות, דנפק"מ בזה במקום 

דלא הוי כתרי עברי דנהרא דליתא לאיסור זה וכמו שנתבאר לעיל 

יכול  דסבר שגם כאשר  נראה  בזה  חילק הרמב"ם  דמדלא  בהערה, 

נמי  דנהרא,  עברי  כתרי  הוי  ולא  זה,  של  סיועו  בלא  רצונו  למלא 

עובר בלאו זה, עכ"ד. 

עברי  תרי  בין  הרמב"ם  יחלק  שלא  סבר  דהיאך  תמוהים,  ודבריו 

דנהרא לחד, הא סוגיא ערוכה היא בע"ז )ו ע"ב(: "אמר רבי נתן: מנין 

ליכא משום  דנהרא, אבל בחד  וכו', דקאי בתרי עברי  יושיט  שלא 

לפני עיור". וכן פסקו שם הרי"ף, מרדכי, רא"ש ושאר ראשונים. 

מיהו י"ל דסמך הרמב"ם אהא דנקטינן דאף בתרי עברי דנהרא הדבר 

אסור מדין מסייע לדבר עבירה, וראה באמרי בינה )הל' טריפות סי' 

ז( דאיסור תורה הוא, וגם לשאר אחרונים דהוי איסור דרבנן כבר 

תורה  מדין  אינם  אמי  רב  דברי  גם  הטו"א  דלשיטת  לעיל  נתבאר 

וקרא אינו אלא לאסמכתא בעלמא.

"לפני  איסור  האם  האחרונים,  בחקירת  תלוי  זה  תירוץ  עיקר  אכן 

עיור" שייך בכל אחד המכשיל חבירו בדבר האסור לו, או רק כאשר 

גם המכשיל שייך באותו האיסור, דבזה חשיב שמצטרף עמו בעשיית 

האיסור )ראה בשו"ת אמונת שמואל סי' יד, ובשו"ת מהר"י אסאד 

או"ח סי' ד שהאריכו בזה(.

שכתבו  מה  על  סמכו  דהפוסקים  כתב,  מח(  )סי'  אליהו  יד  בשו"ת 

למרקוליס,  אבן  זורק  כאילו  הגון  שאינו  לתלמיד  תורה  דהמלמד 

דמיניה נשמע דכ"ש דאסור בגוי.

הל'  )פ"ח  עבדים  בהל'  שכתב  מה  על  הרמב"ם  דסמך  שכתבו,  יש 

יד  בשו"ת  בזה  מש"כ  ועיין  כנעני,  לעבד  תורה  ללמד  דאסור  יח(, 

אליהו שם.

קטז. ובאמת קושיא זו יש להקשות גם על דברי הרמב"ם דלעיל 
בשדי  ועיין  לאמונתנו,  לקרבו  כדי  לנוצרי  תורה  ללמד  שמתיר 

חמד )מערכת א אות קב( שדחק מחמת קושיא זו דדברי הרמב"ם 

ז' מצוות בני נח בלבד, ולחומרא אמר ולא לקולא,  אמורים לענין 

דלישמעאלים גם זה אסור ללמד. אכן תירוצו זה תלוי בנוסחאות 

שציינו  השונים  בדפוסים  עיין  בזה  הרמב"ם  שבתשובת  השונות 

לעיל, ואכה"ל.

סימן טו
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מצוותיה ועפ"ז  מעיקר  שאינם  התורה  עניני  שכל  כתב, 

ללמדם  מותר  הן,  חכמה  דברי  אלא  והלכותיה, 

ורום  התורה  קדושת  עוצם  את  מכך  שילמדו  כדי  לנכרים 

בירידתו  שאברהם  הקדמונים  מספרי  שהביא  )ועיי"ש  מעלתה. 

למצרים לימדם את חכמת הגימטריא ושאר פרפראות החכמה(.

האם מותר ללמד לשון הקודש לבן נח

לגלח בספר  אדם  ילמד  לא  כתב:  רלה(  )סי'  חסידים 

אותיות  צורת  את  ללמד  שאסור  והיינו  אותיות. 

בשם  הק'  השל"ה  גם  כתב  כדבריו  לנכרי.  הקודש  לשון 

ברכה  שיורי  ובס'  הקודש,  עבודת  בעמ"ס  גבאי  בן  מהר"ם 

)יו"ד סי' רמו(. להחיד"א 

שכתב, כעין  שם,  חגיגה  עמ"ס  יעקב  עיון  בס'  מצינו  זה 

הוא  לנכרי,  נח  בני  מצוות  ז'  ללמד  שהתירו  שמה 

דוקא בעל פה ולא בכתב, משום שאותיות התורה הן כולן 

למי  למוסרן  ואין  בהן,  יש  וקדושה  הקב"ה  של  שמותיו 

.
קיז

שאינו מהול

פ' יש  בלק  )תנחומא  המדרש  דברי  ע"פ  בזה,  להקל  שרצו 

הקודש,  בלשון  אתונו  עם  דיבר  שבלעם  הובא  שם  ט( 

ומוכח  מישראל,  ע"כ  זו,  לשון  ידע  מהיכן  צ"ב  ולכאורה 

לכאורה שאין בכך איסור.

האיסור ולכאורה  סיבת  עיקר  שהרי  כ"כ,  ראיה  זו  אין 

התורה  מספר  ללמוד  יבוא  שלא  כדי  היא,  בזה 

שכולו שמותיו של הקב"ה, וסברא זו לא היתה שייכת כ"כ 

)שהרי קודם דור ההפלגה היה העולם כולו שפה  קודם מתן תורה 

יתירה  בספרים(.  כמובא  בטהרתה  הקודש  לשון  עיקר  והיא  אחת 

הקודש  לשון  ידע  שבלעם  מכך  ללמוד  נוכל  היאך  מזו 

שאכן נעשה הדבר בהיתר, שמא כפה בן ישראל ללמדו או 

תחבולה אחרת עשה.

כיצד ומ"מ  ישראל  לבן  לשאול  הבא  בגוי  בזה  לדון  יש 

ומצוי  הקודש  בלשון  אחרת  או  זו  מילה  אומרים 

המחמירים  לדעת  ללמדו  שאסור  דאפשר  לעיתים,  הדבר 

.
קיח

כאן וצ"ע לדינא

קיז. יש שרצו לפרש עפ"ז את דברי יוסף לאחיו "ראו כי פי המדבר 
אליכם" והיינו שע"י שהיה מדבר עמם בלשון הקודש נוכחו לדעת 

בן  ע"כ  לגוי  הקודש  לשון  ללמד  שאין  דכיון  הוא,  אחיהם  שאכן 

ישראל הוא דמי, הוא זה שילמד לשון זו לנכרי, וראה מה שפי' שם 

בס' מגיד משנה עה"ת.

לימוד  קודם  לומר  א"צ  ודאי  לכאורה  התורה  ברכת  קיח. מיהו 

אותיות, דלא גרע מפסק דין שהותר כמבואר ברמ"א בסי' מז ודו"ק.

!
ללמוד תורה כשיש נכרי השומע דבריו

מותר בשו"ת  האם  דן,  קלב(  סי'  ח"ב  )יו"ד  משה  אגרות 

באותו  יושב  רם כאשר  בקול  תורה  ללמוד  לאדם 

המקום גוי השומע דבריו ויכול להטות אוזנו ללמוד הימנו 

ובני  האב  כאשר  הסדר,  בליל  מצוי  דהדבר  והעיר  תורה. 

משפחתו מסובים לשולחן הסדר ומספרים ביציאת מצרים 

פשוט,  דהדבר  וכתב,  עמהם.  יושבת  הנכריה  והמשרתת 

דהא דאמר רב אמי "אין מוסרין ד"ת לגוי" זהו דוקא כאשר 

כוונתו ללמדו, אבל כאשר כוונתו ללמד לבניו והנכרי שומע 

במשרתת  רק  בזה  להקל  יש  זה  )ולפי  איסור.  כל  בכך  אין  מאליו 

את  הגר  הזמין  אם  אבל  ההגדה,  בלימוד  לשתפה  כוונתו  שאין  וכדו' 

לכאורה(.  בזה  להחמיר  יש  הסדר  לשולחן  עמו  להסב  הגויים  הוריו 

והביא ראיה לדבריו, מהא דמצינו בדברי חז"ל דטבי עבדו 

של רבן גמליאל היה בקי בתורה, אף דקיי"ל דאסור לאדם 

ללמד תורה לעבדו הכנעני )ראה רמב"ם הל' עבדים פ"ח הל' יח(. 

מה  שומע  שהיה  אלא  להדיא  לימדו  שלא  דמאחר  וע"כ, 

שלימד לתלמידים אין בכך איסור.

נימא מיהו  אי  אף  צ(,  סי'  ח"ג  )יו"ד  משה  באגרות  הקשה 

שאין  כיון  לגוי"  ד"ת  מוסרין  "אין  משום  בכך  שאין 

לדבריו,  להאזין  אסור  לגוי  הרי  מ"מ  לו,  למוסרם  כוונתו 

שאף הוא מוזהר שלא ללמוד תורה, וא"כ מדוע לא נאסר 

הדבר משום "לפני עיור לא תתן מכשול".

לחדש, דאף איסור זה נאמר רק כשכל תכליתו לזמן וכתב 

לו  המותר  דבר  עושה  כאשר  אבל  לחבירו,  האיסור 

עצמו וע"י כך מאפשר לחבירו להכשל באיסור, אינו בכלל 

לאו זה, דהוא עושה לעצמו ועל חבירו מוטל להזהר שלא 

יכשל.

מה שהוכיח באגרות משה מהא דטבי עבדו של רבן והנה, 

לדברי  האחרונים  בבאורי  לכאורה  תליא  גמליאל 

עבדו  ללמד  לאדם  "אסור  י(:  הל'  פ"ב  )כתובות  הירושלמי 

ירמיה  רב  בשם  זעירא  רבי  אמר  כן  "לא  )ומקשינן(:  תורה". 

סימן טו
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העבד עולה מז' קריות". )ומשני(: "תיפטר שלמד מאיליו או 

שלמדו רבו כטבי".

המפרשים בביאור דבריו: בפני משה כתב: "שלמדו ונחלקו 

רבו כטבי עבדו של רבן גמליאל ומנהג עבדים נהג 

בו, אבל מתניתין קתני שיצא מבית הספר, דמשמע שנהגו 

בו מנהג בנים". ומבואר מדבריו דמותר ללמד תורה לעבד, 

אלא שלא כדרך הבנים הלומדים בבית הספר.

היה בשו"ת  כשר  "כטבי – שעבד  פי',  לג(  )סי'  אומץ  יוסף 

ובכהאי גוונא לא אסרו". אולם בקרבן העדה פי', 

"כטבי – שהיה לומד רבן גמליאל עם תלמידיו ושמע טבי, 

וזה נמי כלומד מאיליו". והיינו ממש כדברי האגרות משה, 

אבל לפירוש הפני משה ויוסף אומץ אין כל הוכחה.

סימן טו
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סימן טז

ביאור דין גוי ששבת חייב מיתה, ובדינו לענין קיום שאר מצוות

הדבר מצוי הרבה בגרים הבאים להתגייר, שכבר קודם קבלתם ע"י בי"ד לקהל ה' נוהגים הם בשמירת 

מצוות במידת מה, מחמת רצונם העז להיות דבקים בה' ית' ובתורתו, וכמה פרטי דינים יש בזה, יש מן 

המצוות שמותרים לשומרם ויש שעליהם להמנע משמירתם, יתבארו הדברים בסמוך:

אסור  שהגוי  דכשם  בהר(,  )פ'  עה"ת  חת"ס  בחידושי  קיט. ראה 
מחוץ  השמיטה  בשנת  בשביתה  אסור  ישראל  כך  בשבת  בשביתה 

לארץ ישראל.

היא  ועדות  אות  שהשבת  דכיון  בספרים,  איתא  דרוש  קכ. בדרך 
על בריאת שמים וארץ, וקיי"ל גבי עדים דבנמצא אחד מהם קרוב 

או פסול עדותם בטלה, ע"כ אסרו לגוי הפסול לעדות לשבות ביום 

השבת.

המהרש"א בחידושי אגדות לסנהדרין שם כתב בדרך נוספת, דמצות 

השבת נקראת בכמה מקומות "כלה", וכמו שנהגו לומר בעת כניסת 

השבת "בואי כלה בואי כלה", והנה, כארוסה לא חשיבא, שהרי כל 

ישראל קיבלוה עליהם קבלה גמורה והוי כנישואין, מאידך כנשואה 

אם  שאמרו:  וכמו  בשמירתה,  כראוי  נזהרים  לא  שהרי  אינה,  נמי 

כמי  שדינה  וע"כ  נגאלים,  אתם  מיד  שבתות  שתי  משמרין  אתם 

שנכנסה לחופה וטרם נבעלה. והנה, הנכרי אסור בכל העריות מלבד 

ארוסה וכלה שנכנסה לחופה וטרם נבעלה, ואמרו בגמ' )שם(, דכיון 

שאינו בכלל עריות אלו, אם בא על ארוסת ישראל דיינינן ליה בדיני 

ישראל, ומשום כך נהרג עיי"ש. 

בזכירת  מ"מ  מיתה,  חייב  ששבת  שגוי  שנתבאר  אף  קכא. והנה, 
ח(,  פ"כ פסוק  יתרו  )פ'  יקר  בכלי  כ"כ  הגוי מצווה,  גם  יום השבת 

ובטעם הדבר כתב: "כל האומות חייבים לזכור את יום השבת, כדי 

לקבוע בליבם אמונת חידוש העולם, אשר יתן עדות ה' נאמנה על 

מציאות ה' ית'. כי בכלל שבע מצוות בני נח הוא שלא יעבדו ע"ז, 

ואע"פ שהאומות לא יוכלו לקבל ציווי לא תעשה כל מלאכה מ"מ 

יכולים הם לקבל עליהם מצות הזכירה, אשר גם המה חייבים בה 

להיות חידוש העולם לנגד עיניהם לזכרון". 

קכב. ראה שו"ת בית שערים )יו"ד סי' נב(.

דין גוי ששבת

הגמ' בסנהדרין )נח ע"ב( איתא: "אמר ריש לקיש: בסוגית 

עובד כוכבים ששבת חייב מיתה. שנאמר )בראשית 

זה  שמקרא  רש"י,  שם  ופי'  ישבותו".  לא  ולילה  ויום  ח(: 

המצווים  שהם  האדם,  בני  על  ונדרש  פשוטו  מידי  יוצא 

שלא לשבות ממלאכה יום ולילה שלמים מעת לעת ולבטל 

שניתנה  ישראל  מלבד  וזאת   ,
קיט

עולם של  וישובו  קיומו 

.
קכ

להם שבת מתנה

ביאור ופירוט נתפרשה הלכה זו ברמב"ם )הל' מלכים וביתר 

מיתה,  חייב  בתורה  שעסק  "גוי  שכתב:  ט(,  הל'  פ"י 

לא יעסוק אלא בז' מצוות שלהן בלבד. וכן גוי ששבת אפי' 

חייב  שבת  כמו  לעצמו  אותו  עשה  אם  החול,  מימות  ביום 

של  כללו  לעצמו.  מועד  עשה  אם  לומר  צריך  ואין  מיתה, 

לעצמן  מצוות  ולעשות  דת  לחדש  אותן  מניחין  אין  דבר, 

מדעתן, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד 

בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או 

חידש דבר, מכין אותו ועונשין אותו, ומודיעין אותו שהוא 

.
קכא

חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. ע"כ

זו דאף שחייב מיתה מ"מ אין עונשין  )ובבאורה של הלכה 

עיי"ש  בלבד,  כך  על  לו  מודיעים  אלא  בפועל  בכך  אותו 

שאיסורים  שאף  שפירשו  שם  משנה  ובלחם  משנה  בכסף 

אלא  אינו  הפסוקים  מן  מקורם  מ"מ  הן,  מדאורייתא  אלו 

אסמכתא בעלמא, ומה שאמרו שחייב מיתה מדרבנן הוא 

.
קכב

ובידי שמים(

דין עכו"ם בקיום שאר מצוות התורה

אמורים והנה  דדבריו  נראה  שם  הרמב"ם  דברי  מפשטות 

לענין  אבל  בלבד,  תורה  ותלמוד  שבת  מצות  לגבי 

מונעין  אין  לקיימם  גוי  רצה  אם  התורה  מצוות  שאר  קיום 

הדבר ממנו, כן נראה מדהזכיר איסור זה רק לענין השביתה 

שכך  שם,  דבריו  מהמשך  נראה  וכן  תורה,  ותלמוד  בשבת 

נח שרצה לעשות מצוה משאר מצוות  "בן  י:  כתב בהלכה 

אותה  לעשות  אותו  מונעין  אין  שכר,  לקבל  כדי  התורה 

צדקה  נתן  ממנו,  מקבלים  עולה  הביא  ואם  כהלכתה. 
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ישראל,  לעניי  לי שנותנים אותה  ויראה   .
קכג

מקבלים ממנו

אבל  להחיותו.  עליהם  ומצוה  מישראל  ניזון  והוא  הואיל 

הגוי שנתן צדקה מקבלין ממנו ונותנין אותה לעניי עכו"ם". 

ע"כ.

אף שחילק שם בין גוי שקיבל עליו ז' מצוות לגוי שלא הנה 

לענין קבלת צדקה ממנו, שמגוי שקיבל  עליו  קיבלם 

מ"מ  מקבלין,  אין  קיבל  שלא  ומזה  מקבלין  מצוות  ז'  עליו 

למדנו מדבריו, שאף הנכרי שייך בקיום מצוות התורה.

דאם כנים אנו בזאת, לשונו בהל' ט שם צ"ע טובא, אלא 

אותן  מניחין  אין  דבר,  של  "כללו  שם:  כתב  שכך 

לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן, אלא או יהיה גר 

צדק או יעמוד בתורתו וכו'". ומבואר להדיא בלשונו שאין 

מיוחדת  הלכה  זו  ואין  מצוה,  שום  לעשות  אותו  מניחין 

בשביתת השבת ותלמוד תורה, וא"כ נמצאו דבריו סותרים 

זה לזה.

של ולכאורה  טעמו  שעיקר  דכיון  ולומר,  לחלק  יש 

דת  כ"מחדש  שנראה  משום  הוא  בזה  הרמב"ם 

חדשה מדעתו", משום כך אם יגלה דעתו שעושה כן שלא 

מותר,  הדבר  ועושה  מצווה  שאינו  כמי  אלא  חיוב  בתורת 

מצות  לענין  משא"כ  י,  בהלכה  שם  כוונתו  היתה  ולזה 

כמי  לקיימן  ירצה  ותלמוד תורה, שאף אם  שביתת השבת 

"שאינו מצווה ועושה" אסור בכך, דעצם מעשה השביתה 

ולימוד התורה אסור עליו, ונראה שכן למד בדבריו הרדב"ז 

בבאורו לדבריו שם.

אף וראה  שדן  ב(  דרוש  תודה  )דרך  זוטא  דרכים  פרשת  בס' 

העושה  נכרי  בין  לחלק  שם  וצידד  זו,  בשאלה  הוא 

גרידא,  שמים  לשם  שעושה  לנכרי  שכר,  לקבל  בכדי  כן 

משום  בזה,  והטעם  ולאסור.  יותר  להחמיר  יש  שבזה 

כמחדש  יותר  נראה  גרידא  שמים  לשם  כן  עושה  שכאשר 

דת, ועיי"ש שהאריך בזה.

מקבל  התורה – האם  ממצוות  אחת  העושה  נכרי 
שכר על מעשהו

שם הוסיף לחדש עוד, שאם ירצה הנכרי לקיים וברדב"ז 

אחת ממצוות התורה כמי שאינו מצווה ועושה, 

שכר  יקבל  אף  אלא  מכך,  אותו  מונעין  אנו  שאין  רק  לא 

עליו  שקיבל  ועושה  מצווה  שאינו  מי  כל  כדין  מעשיו  על 

עשה  מצוות  לקיים  עליה  שקיבלה  באשה  וכמו  לעשות, 

שלא  זאת  שעושה  דעתו  שיגלה  ובלבד  גרמן,  שהזמן 

מחמת חיוב.

שלמד דבריו מדברי הרמב"ם בפירושו למשניות ויעויי"ש 

במסכת תרומות )פ"ג משנה ט(, שכתב, שהסיבה 

היא  תרומה,  ותרומתו  הקדש  הוי  נכרי  שהקדש  לכך 

שמשתתפים  וכיון  מעשיהם,  על  שכר  להם  שיש  משום 

ע"כ.  קיימים,  מעשיהם  שיהיו  הוא  בשכר – דין  עמנו 

ומכאן בנה אב לכל התורה כולה, שאם יעשה הנכרי אחת 

. )וראה שם עוד, 
קכד

ממצוות התורה יקבל שכר על מעשהו

 ומזוזה אין 
קכה

שבמצוות הטעונות קדושה וטהרה כתפילין

מניחין אותן לקיימן(.

דעת החולקים על הרדב"ז בבאור שיטת הרמב"ם

להלן סי' לט שציינו לדברי האחרונים דפי', שכל דברי ראה 

הרמב"ם אמורים רק בנכרי הבא לקיים מצוה ששייך 

וללוי שהן מן המצוות  ונתינה לכהן  וכגון מצות צדקה  בה, 

המושכלות, אבל לענין שאר מצוות נקטו בפשיטות שהנכרי 

אינו שייך בהן כלל. ויעויין באגרות משה שם דכתב, דדברי 

קכג. ראה בשו"ת בית שערים )או"ח סי' סא( שהקשה, היאך התירו 
לזכותם במצוות אלו, מאי שנא מהא דאמרינן דאסור לרפאות גוי, 

נעשה  הדבר  דעיקר  דכיון  וכתב,  מעלין,  ואין  לבור  אותן  דמורידין 

הטובה  מחמת  הדבר  נאסר  לא  צדקה,  לו  שנותן  הישראל  לטובת 

הנגרמת מכך לגוי.

קכד. מדברי המשנה בתרומות שם נתבאר שהגוי שתרם תרומתו 
שאמרו  ע"ב  מא  בקידושין  הגמ'  בסוגית  מצינו  כמו"כ  תרומה. 

שם: "אתם גם אתם – מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. 

ומקשינן: למה לי קרא, ומשנינן: סד"א גוי הואיל ואתיא בתרומה 

דנפשיה ה"ה בשל ישראל, קמ"ל. ומבואר דהא מיהא פשיטא שיש 

חלות תרומה על זו שהפריש מכריו שלו. 

מדאורייתא.  היא  גמורה  שתרומה  נראה  הגמ'  דברי  ומפשטות 

שתרומה  למדנו  הט"ו(  פ"ד  תרומות  )הל'  הרמב"ם  מדברי  אמנם 

תורה  דין  משלו,  תרומה  שהפריש  "הנכרי  שכתב:  היא,  דרבנן 

שאינה תרומה לפי שאינו חייב, ומדבריהם גזרו שתהיה תרומתם 

לישראל  הממון  זה  יהיה  שלא  כיסין,  בעלי  משום  גזירה  תרומה 

ויתלה אותו בגוי כדי לפוטרו". וכן נתבאר בבאור הגר"א )יו"ד סי' 

שלא ס"ק צ(.  

קכה. איתא במדרש )מכילתא פרשת בשלח(: "והמים להם חומה 
מימינם ומשמאלם" – מימינם זו מזוזה שעתידים ישראל לעשות, 

נג( כתב  )פסח אות  צדיק  פרי  ובס'  ע"כ.  ומשמאלם אלו התפילין. 

ואילו  לעשות  שעתידין  המדרש  נקט  מזוזה  דלגבי  דמהא  לדקדק, 

לגבי תפילין לא הזכיר כן, משמע שכבר בזמן קריעת ים סוף הניחו 

תפילין ולא המתינו עם קיום מצוה זו למתן תורה.

סימן טז
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ששבת  גוי  דאמרינן  הא  דבטעם  כן,  מורים  גופא  הרמב"ם 

חייב מיתה כתב הרמב"ם שם וז"ל: "שאין אנו מניחין אותן 

לחדש דת ולעשות מצוה לעצמן מדעתן, אלא או יהיה גר 

צדק או יעמוד בתורתן ולא יוסיף ולא יגרע".

"בל דלכאורה  באיסור  נכרים  שנצטוו  מצינו  היכן  קשה, 

מחמת  כוונתו  שאין  וע"כ  תגרע".  ובל  תוסיף 

מהן,  לגרוע  או  התורה  מצוות  על  להוסיף  האיסור  עצם 

זה שמוסיף על המצווה עליו מדין תורה נראה  אלא שע"י 

אין  שכך  וכיון  שמים.  במלכות  כופר  ונעשה  דת,  כמחדש 

בין מצות שבת לשאר מצוות התורה,  בזה  כל טעם לחלק 

תפילין  המניח  גוי  גם  כך  מיתה  חייב  ששבת  שגוי  שכשם 

חייב בכך, שאף הוא נראה כמחדש דת מדעתו.

ממצוות נמצא  שהיא  מצוה  כל  הנכרי  עליו  יקבל  שאם 

התורה יתחייב מיתה מהאי טעמא שנראה כמחדש 

דת מדעתו, והחידוש שיש באיסור שביתת השבת ותלמוד 

לנוח  עליו  יקבל  אם  שאף  הוא,  מצוות  משאר  יותר  תורה 

מנוחה בעלמא שלא כפי ההלכה ממש, נמי יתחייב, וכן אם 

בתורת  שלא  השבוע  ימי  משאר  באחד  לשבות  עליו  יקבל 

חיוב, דמצוות אלו חמירי טפי, שיותר נראה הדבר כחידוש 

דת, עיי"ש.

ממצוות ומה  אחת  לקיים  גוי  רצה  שאם  הרמב"ם  שכתב 

התורה אין מונעין אותו, כתב שם לפרש, דאין כוונתו 

אלא  מצוות,  לשאר  תורה  ותלמוד  שבת  בין  בזה  לחלק 

להחזיק  בכוונה  שלא  מקרה,  דרך  על  כן  שעשה  כוונתו 

)ועיי"ש  המצוה.  מקיום  אותו  מונעין  אין  במנהגו זה, ולכך 

סופר  וטעות  לזה  נתכוון  הרדב"ז  שגם  דאפשר  שכתב 

נפלה בספרים(. עכ"ד.

מכה  שיש  נכרי  גבי  זה  פי  על  הרמב"ם  דברי  באור 
בערלתו

ז( מוכח לכאורה אכן,  )פ"ג הל'  מדברי הרמב"ם בהל' מילה 

גם  וזאת  שכר,  כך  על  מקבל  מצוה  שעשה  שנכרי 

לחתך  "עכו"ם שצריך  דכתב שם:  שכליות.  במצוות שאינן 

אסור  בו – היה  שנולד  שחין  מפני  או  מכה  מפני  ערלתו 

אותם  מעלים  אין  שהעכו"ם  אותה,  לו  לחתוך  לישראל 

מידי מיתה ולא מורידין אותן אליה, אע"פ שנעשית מצוה 

נתכוון  אם  לפיכך  למצוה,  נתכוון  לא  שהרי  זו,  ברפואה 

ומשמע  ע"כ.  אותו".  למול  לישראל  מותר  למילה  העכו"ם 

אם  אפ"ה  זו  במילה  להתגייר  כוונתו  שאין  שאף  מדבריו, 

כמחתך  זה  ואין  היא,  מצוה  מעשה  מצוה  לשם  בזה  יכוון 

שלא  משום  היא  שם  האיסור  סיבת  ועיקר  בעלמא,  בשר 

.
קכו

היתה כוונתו למצוה, ודלא כהבנת האגרות משה

לחלק בזה בין שיטת רש"י לשיטת הרמב"ם

על ומ"מ  מיוסדים  משה  האגרות  דדברי  נתבאר,  הנה 

משום  זה  לאיסור  שהטעם  שפירש  הרמב"ם,  דברי 

מדברי  אמנם,  מדעתו".  דת  כמחדש  העכו"ם  "שנראה 

רש"י משמע שפירש באופן אחר, דהטעם לאיסור שביתת 

ולדבריו  עולם,  של  מישובו  שבטל  משום  היא  בשבת  נכרי 

גזל,  לו – משום  מיוחד  טעם  בו  שנאסר  התורה  לימוד  אף 

שאמרו  וכמו  המאורסה  נערה  על  לבא  דדמי  משום  או 

גמורות אלא אסמכתא  )לשיטת הרמב"ם אין אלו דרשות  שם בגמ' 

שאין  אפשר  רש"י  לשיטת  וא"כ  הטעם(.  עיקר  ואינו  בעלמא, 

שתי  מלבד  התורה  ממצוות  אחת  לקיים  לנכרי  איסור  כל 

מצוות אלו שטעם מיוחד להן.

יש יתירה  לנכרי  עצמו  התורה  בלימוד  שאף  י"ל,  מזו 

רש"י,  לשיטת  הרמב"ם  של  טעמו  בין  בזה  לחלק 

כמחדש  נראה  תורה  שלומד  שע"י  הרמב"ם  של  דלטעמו 

לכל  או  ועושה  כמצווה  לומד  אם  דוקא  שזהו  אפשר  דת, 

הפחות כשלומד לשם מצוה, אבל אם ילמד להנאתו בכדי 

דת  כמחדש  נראה  אינו  ותורתם,  ישראל  חכמת  להכיר 

אף  גזל  משום  שאיסורו  רש"י  לשיטת  אבל  מותר.  והדבר 

בכהאי גוונא אסור.

ויש לחלק בשני אופנים: 

א. אפשר דאחר שמלו קודם הקרבת הפסח כבר נכנסו קצת לקדושת 

ישראל, ומחמת כן הותר להם הדבר. ולפי"ז ה"ה כל גר שמל ולא 

טבל יכול להניח תפילין. וראה בזה להלן סי' לב.

נחשבים  היו  לא  תורה  מתן  קודם  גם  ישראל  שבני  אפשר  עוד  ב. 

כבני נח לגמרי, וראה בזה בהרחבה להלן.

לענין  הרי  התפילין,  את  לכתוב  הוכשרו  היאך  בזה,  לעיין  יש  עוד 

כתיבת התפילין כלל נקוט בידינו שכל שאינו בתורת קשירה אינו 

כשר לכתיבה, וא"כ כיון שאינם מצווים על הקשירה היאך הוכשרו 

לכתיבה. 

קכו. ואכן באגרות משה שם נתן ליבו לראיה זו ודחק לפרש, דלא 
שכן  גרות,  כוונת  בלא  בעלמא  למצוה  לימול  שחפץ  בנכרי  איירי 

בזה גם הרמב"ם יודה שאין כל מצוה במילתו. אלא דברי הרמב"ם 

מוסבים על נכרי הבא להתגייר ורצונו לימול לשם גרות אלא דמלבד 

!
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חילוק בין גוי המקבל עליו לקיים את כל המצוות לגוי 
המקבל עליו לקיים מקצתן

טבל בשו"ת  ולא  שמל  דגר  כתב,  קל(  סי'  )ח"ב  יושר  אמרי 

בשמירת  הוא  מותר  דבר  לכל  כנכרי  שדינו  אף 

יט שכבר  )וראה להלן סי'  ואפי' לשבות ביום השביעי  המצוות 

שאף  נראה  מדבריהם  ע"ב,  מו  ביבמות  ישנים  התוס'  בזה  לו  קדמו 

בשביתה  הוא  מותר  כבר  להתגייר  עליו  שקיבל  אלא  מל  טרם  אם 

שיטת  ע"פ  דכתב  יעויי"ש  דבר  של  ובטעמו  השבת(.  ביום 

הרמב"ם, דכיון דלדעת הרמב"ם שורשו של איסור זה הוא 

שמירת  עליו  שמקבל  זה  מדעתו,  דת  כמחדש  יראה  שלא 

כל המצוות אינו נראה כמחדש דת. ונראה מדבריו, שסיבת 

ההיתר בזה אינה מחמת שנימול ובא לכלל ישראל במקצת, 

אינו  ובזה  כישראל ממש,  לנהוג  עליו  אלא משום שמקבל 

נראה כמחדש דת.

לב( ויעויין  )מצוה  חינוך  המנחת  לדברי  שציין  עוד  שם 

שרובן  במקום  נמצא  שאם  אסופי,  גבי  שכתב 

בשמירת  ואפי'  המצוות  בכל  וחייב  כישראל  דינו  ישראל 

על  מיתה  שחייב  הוא  נח  בן  ספק  הרי  והקשה,  השבת. 

קיי"ל דלא אזלינן בתר  נח  לבני  ובדינים הנוגעים  שביתתו, 

רובא.

בשבת, ותי',  מלאכה  לעשות  זה  לאסופי  לו  יש  דאכן 

לפיכך יחלל את השבת במלאכה שנאמר בה שיעור, 

ויעשה זאת בפחות מכשיעור, שבזה, להצד שישראל הוא 

לאו מידי עביד, ואילו להצד שבן נח הוא נמצא שלא שבת, 

עיי"ש  נח,  לבני  ולא  נאמרו  לישראל  כולם  השיעורים  שכן 

שהאריך.

לכאורה לסברא הנ"ל יש ליישב קושייתו בפשיטות, מיהו 

הוא  בזה  האיסור  שורש  הרמב"ם  שלדעת  דכיון 

ודאי  כאשר  דוקא  דזהו  נראה  דת,  כמחדש  דנראה  משום 

גוי הוא ונוהג כמי שחייב במצוות, אבל זה שנוהג כן מחמת 

היה  לא  הוא  שנכרי  יודע  היה  שאם  ברורה  ודעתו  הספק, 

אינו  ודאי  גוונא  בכהאי  המצוות,  בשמירת  עצמו  מטריח 

נראה כמחדש דת מדעתו.

נח, האם מותר  בני  ז' מצוות  נכרי שקיבל עליו לקיים 
בשמירת המצוות

)חולין לג ע"א( כתב לחדש, דמדיוק בחידושי  החתם סופר 

לשון הרמב"ם שם, שכתב "בן נח שרצה לעשות 

וכו'",  שרצה  "עכו"ם  כתב  ולא  וכו'",  מצוות  משאר  מצוה 

משמע שדוקא בן נח שקיבל עליו לקיים ז' מצוות שחייבתו 

תורה הוא שמותר לקיים אחת ממצוות ה', וכמו"כ מקבלים 

זה.  בכלל  אינו  עכו"ם  סתם  אבל  ותרומות,  צדקה  ממנו 

מצוות  ז'  אפי'  מקיים  שאינו  נכרי  לגבי  שרק  פירש,  ועפ"ז 

אמרו דגוי ששבת חייב מיתה, אבל זה שקיבל עליו לקיים 

ז' מצוות בני נח מותר הוא גם בשביתת השבת.

הם ולכאורה  אף  מתיישבים  הרמב"ם  בשיטת  אלו  דבריו 

שעיקר  הרמב"ם,  של  לדרכו  הנ"ל  הסברא  עם 

סיבת האיסור בזה הוא שנראה כמחדש דת חדשה, דאפשר 

לעבוד  שלא  עליו  קיבל  שאם  הרמב"ם  סבר  כך  שמשום 

עבודה זרה בלתי לה' לבדו, וכן קיבל עליו להקפיד על שאר 

דת  כמחדש  נראה  אינו  התורה,  ע"פ  בהן  שמצווה  מצוות 

רצונו  שמכניע  מעשיו  מתוך  חזינן  שהרי  מדעתו,  חדשה 

שנוהג  אלו  שבמצוות  מוכיחים  ומעשיו  התורה,  רצון  בפני 

בהן עתה אין כוונתו אלא כמי שאינו מצווה ועושה, ומשום 

כך הותר לו הדבר. משא"כ גבי נכרי שלא קיבל עליו לפרוש 

מעבודה זרה, שאם יקיים אחת ממצוות ה' הרי הוא נראה 

כמחדש דת חדשה מדעתו.

ליישב ע"פ  צא(  סי'  )חט"ז  הלכות  משנה  בשו"ת  כתב  זה 

סתירת דברי הרמב"ם מהל' ט להל' י, דבהל' ט נתבאר 

שאין להתיר נכרי לקיים שום מצוה ממצוות התורה, ואילו 

י נתבאר שאם רצה לקיימן רשאי. דלכאורה עפ"ד  בהלכה 

החתם סופר יתיישבו הדברים היטב, שהרי בהלכה ט נקט 

הרמב"ם בלשונו "גוי שעסק בתורה", ומשמע דאיירי בנכרי 

אותו  כינה  שע"כ  נח  בני  מצוות  ז'  לקיים  עליו  קיבל  שלא 

"גוי", ואילו בהלכה י שינה לשונו ונקט "בן נח שרצה לקיים 

ז' מצוות ובא  וכו'", והיינו, שרק משום שקיבל עליו לקיים 

לכלל "בן נח" הותר לו לקיים את שאר מצוות התורה כמי 

שאינו מצווה ועושה.

זאת יש גם מכה במקום ערלתו ומעשה המילה יביא מזור למכתו. 

ובזה יש לדון האם כיון שבשעת מעשה המילה עדיין נכרי הוא וגם 

אחר מילתו עדיין לא יבוא לכלל ישראל עד שיטבול הדבר אסור אף 

שכוונתו לשם גרות, או שמא כיון שמילתו זו תכניסו לכלל ישראל 

ע"י הטבילה הדבר מותר. 

לשם  להתגייר  הבא  בין  לחלק  הרמב"ם  דברי  כוונת  היתה  ובזה 

שמים להבא להתגייר מחמת סיבה מסוימת לשום אשה או ממון, 

דאף שבדיעבד גם אם לא היתה כוונתו לשם שמים נעשה גר וכמו 

זו  ומילתו  עתה  הוא  שנכרי  בזה  מ"מ  באורך,  במקומו  שהארכנו 

תביא מזור לחוליו אין למולו אפי' לשם גרות. אבל אם היה מתגייר 

לשם שמים ודאי מותר למולו אף שע"י כך מתרפא ממכתו, עכ"ד 

האגרות משה עיי"ש שהאריך ודפח"ח.

סימן טז
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המורם מן האמור:

קיום מצוות בנכרי מצינו כמה שיטות בין הפוסקים: בדין 

א. דעת הרדב"ז בהבנת דברי הרמב"ם שהנכרי מותר 

המשנה  דעת  ב.  ות"ת.  שבת  מלבד  המצוות  בשמירת 

שכר  מתן  עבור  עושה  שאם  דרכים,  פרשת  בספר  למלך 

דעת  ג.  אסור.  שמים  לשם  כוונתו  אם  אולם  מותר  הדבר 

נח  בן  דין  בזה  שחלוק  הרמב"ם  דברי  בהבנת  סופר  החתם 

לשיטת  ד.  אותן.  מקיים  שאינו  לנכרי  מצוות  ז'  המקיים 

האגרות משה חלוק בזה דין "מצוות המושכלות" מ"מצוות 

המקובלות".

ע"א(  יג  )מגילה  אבן  הטורי  קושית  עפ"ז  ליישב  שכתב  קכז. יש 
שם  על  יהודיה  לה  וקרי  שמה,  "בתיה  התם:  דאמרינן  אהא 

היאור,  על  לרחוץ  פרעה  בת  ותרד  דכתיב,  זרה,  בעבודה  שכפרה 

רש"י:  ופירש  אביה".  בית  מגילולי  לרחוץ  יוחנן, שירדה  רבי  ואמר 

!
לקיים  הק'  לאבות  הותר  האחרונים – היאך  קושית 

את התורה עד שלא ניתנה

את בגמ'  אבינו  אברהם  קיים  איתא:  ע"א(  )פב  קידושין 

)בראשית  שנאמר  ניתנה.  שלא  עד  כולה  התורה  כל 

משמרתי  וישמור  בקולי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  ה(:  כו 

)פרשה  וישלח  פ'  רבה  ובמדרש  ותורותי".  חוקותי  מצוותי 

זו מיוחדת לאברהם לבד  ו( נתבאר, שלא היתה הנהגה  עט 

יח(:  לג  )בראשית  שנאמר  בה.  החזיקו  ויעקב  יצחק  גם  אלא 

"ויחן את פני העיר", ודרשו חז"ל: מלמד שנכנס יעקב עם 

דאמרת,  הדא  יום,  מבעוד  תחומין  וקבע  חמה  דמדומי 

ששמר יעקב את השבת קודם שניתנה.

כל ובאחרונים,  את  לקיים  לאבותינו  הותר  היאך  הקשו, 

מצוות התורה עד שלא ניתנה, הא קיי"ל גוי 

נח המקפיד  )ולהבנת החתם סופר דלעיל שבן  ששבת חייב מיתה 

על שמירת ז' מצוות אינו בכלל איסור זה אתי שפיר(.

האבות הק' האם דינם כישראל או כבני נח

שרצו מטעם זה לומר שהאבות הק' היה דינם כישראל יש 

ולא כבני נח )ראה מש"כ בזה בס' פרשת דרכים דרוש א וב(. הן 

אמת דבדבר זה נחלקו כבר גדולי הראשונים, יעויין בדעת 

)בראשית לז לב( מדבריהם נתבאר שלא  זקנים לבעלי התוס' 

ובכל  עת  בכל  כנתינתם  התורה  מצוות  את  מקיימים  היו 

היו  וברצונם  התורה  את  מקיימין  היו  ברצונם  אלא  שעה, 

שהיה  לומר  כוונתם  שאין  הוא  ברור  ודבר  הימנה.  בטלים 

בטלים  היו  ולעיתים  שעה  בכל  ליבם  בחשקת  תלוי  הדבר 

מקיום מצוה בלא כל טעם, אלא כך הוא באורם של דברים, 

דכיון שלא היו מצווים על שמירת המצוות היה הדבר מסור 

עת,  בכל  ה'  לעבודת  הראויה  הדרך  את  להם  לברור  בידם 

לרצונו  לכוון בכל מקרה שנזדמן להם  ידעו  וברוחב דעתם 

יתברך באותה שעה. ומ"מ ממשמעות הדברים נראה שלא 

היתה  הנהגתם  ודאי  שא"כ  ממש,  כישראל  נחשבים  היו 

המצוות  מקיום  בטלים  היו  לא  תורה,  מתן  כאחר  ממש 

בשום זמן מן הזמנים.

כתב, מיהו,  י(  )כד  אמור  פרשת  לתורה  בפירושו  הרמב"ן 

שהאבות היה להם דין ישראל, ומה שמצינו שנשא 

שם  בחו"ל,  הדבר  שהיה  משום  הוא  אחיות  שתי  יעקב 

טעמיה  בלימוד  אלא  בפועל  מצוותיה  קיום  על  שמרו  לא 

וזאת לשיטתו שעיקר קיום מצוות התורה הוא  וסודותיה. 

בא"י, ואילו בחו"ל הוא רק בגדר "הציבי לך ציונים".

נתקדשו המהר"ל  שהאבות  כתב,  ויגש(  )פ'  אריה  בגור 

מצוות  עול  קבלת  דע"י  אלא  ישראל,  בקדושת 

היה דינם כגר שנתגייר דקטן שנולד דמי, ומשום כך הותר 

ביניהן.  אחוה  היתה  שלא  כיון  אחיות  שתי  לישא  ליעקב 

באבות  גרות  תורת  כלל  היתה  שלא  הרמב"ן  דברי  כמשמעות  )שלא 

הק', ולא שייך בהם דין זה של גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, דאם כן 

לא היה צריך לחלק בזה בין דין ארץ ישראל לחו"ל(.

אבן )חגיגה ג ע"א( דן אף הוא במעמדם של האבות, בטורי 

גדר מחודש,  בזה  והעלה  דינם כישראל,  האם היה 

ישראל  דקדושת  לגמרי,  כישראל  דינם  היה  לא  דלעולם 

לא נתחדשה אלא בעת יציאת ממצרים ומתן תורה, ומ"מ 

אף  נח  בן  מדין  יצאו  כבר  בוראם  את  לעבוד  בקבלתם 

שלכלל ישראל לא באו.

גבי ופי'  מעתה  "אלא  ק:  דף  ביבמות  דאמרינן  מאי  עפ"ז 

אחריך,  ולזרעך  לאלו-הים  לך  להיות  דכתיב  אברהם 

תנסב  לא  ליה,  קאמר  הכי  רחמנא,  ליה  קמזהיר  מאי  התם 

נכרית ושפחה, דלא ליזיל זרעך בתרא". והיינו דכיון שכבר 

כישראל, שאם  הוא  דיני היחס אצלם  נח,  בן  יצאו מתורת 

אחריהם.  מיוחס  ואינו  כמותה,  השפחה – ולדה  על  באו 

.
קכז

שלא כמו לענין בן נח דהולד הולך אחר הזכר
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פרטי  את  האבות  קיימו  שלא  האחרונים  שיטת 
המצוות בפועל ממש אלא כיוונו לשורשם ותיקונם

את יש  קיימו  לא  כלל  שהאבות  פשוט,  כדבר  שהבינו 

מצוות התורה בפועל ממש כפשטות דברי הגמ', אלא 

ליבם  מחשבת  ע"י  ולתקן  במעשיהם  יחודים  ליחד  שידעו 

ולדבריהם   ,
קכח

המצוות מעשה  ע"י  לתקן  שצריך  את  לבד 

כלל אין מקום להקשות מהא דגוי ששבת חייב מיתה.

ישוב לזה ע"פ מש"נ בבאור שיטת הרמב"ם

של בשו"ת  דלטעמו  כתב,  קמה(  סי'  )או"ח  שיק  מהר"ם 

שטעם  דכיון  שפיר,  הדברים  יתיישבו  הרמב"ם 

האיסור בזה הוא משום שנראה כמחדש דת מדעתו, א"כ 

ישראל  בתורת  כלל  שייך  שאינו  נח  בן  בין  בזה  לחלק  יש 

לאבות  לעצמו,  דת  כמחדש  נראה  מצוות  שמקיים  שעי"ז 

מסיני.  תורה  לקבל  שסופה  כולה  האומה  אבות  שהם  הק' 

דכיון שעתידים בניהם לקבל את התורה ולשמור מצוותיה, 

חדשה,  כדת  מתפרשים  אינם  האבות  מעשי  גם  ממילא 

ומקיימים  הקודש  על  מחול  הם  כמוסיפים  הם  הרי  אלא 

כבר עתה מצוות שיתחייבו בהן בעתיד.

)סי' ואפשר  הגר"ח  בכתבי  עפמש"נ  דבריו  להטעים  שיש 

אחד  לשום  נסתפק  לא  שמעולם  שכתב,  תלו(, 

מן הראשונים לומר שהאבות הק' היו בני נח ממש, שהרי 

וכל  יונקים אנו מהם,  אבות האומה הם, כך שכל מעלתינו 

מה שנחלנו אינו אלא בזכותם ומחמת ההבטחה שהובטחו 

יש  האם  הוא,  הראשונים  שנחלקו  מה  אלא  הגבורה.  מפי 

שקיימו  מה  כלומר,  נח.  בן  "דין"  או  ישראל  "דין"  להם 

כמי  או  ועושה  שמצווה  כמי  הדבר  היה  האם  מצוותיה 

שאינו מצווה ועושה.

את ולדבריו  האבות  קיימו  שכאשר  לומר  מקום  כל  אין 

ח"ו  שמחדשים  הדבר  נראה  היה  התורה  מצוות 

שמופקע  נח  בבן  אלא  נאמר  לא  זה  דחשש  מליבם,  דת 

האבות  כן  שאין  מה  בה,  שייך  ואינו  התורה  מצוות  מקיום 

הק' שכל אחיזתנו בתורה אינה אלא מחמתם, על כן ודאי 

אף אם לא היו מצווים מ"מ יש להם לנהוג בדרכיה כדין מי 

שאינו מצווה ועושה.

הרמב"ם, אמנם,  של  לדרכו  רק  הדברים  יתיישבו  לדבריו 

ואילו לפירושו של רש"י שם שגזירת הכתוב היא 

לאסור את השביתה לבן נח עדיין יקשה.

ביום  שהיא  כל  מלאכה  עשו  שאכן  האחרונים  דעת 
השבת

סופר, עוד  החתם  רבו  בשם  שיק  המהר"ם  שם  כתב 

שהיו  אלא  השבת,  את  מחללים  היו  שאכן  דאפשר 

שהיו  וכגון  אסור,  הוי  לא  דלישראל  באופן  כן  עושים 

כנפות  ד'  בבגד  הרבים  לרשות  היחיד  מרשות  יוצאים 

מצוייץ. שאצל ישראל הדבר מותר כיון שהציציות הן צורך 

בציצית  חייב  נח שאינו  בן  ואילו אצל  אליו,  וטפלות  הבגד 

סי'  או"ח  שו"ע  )וראה  בשבת.  האסורה  כהוצאה  הדבר  נחשב 

שא סעי' לט(.

בשבת באופן  שביתה  איסור  שטעם  דכיון  תירץ,  אחר 

יכולים  עולם,  של  ישובו  משום  הוא  רש"י  לשיטת 

שאינם  להחשב  בזה  שדי  שליח,  ע"י  מלאכה  לעשות  היו 

בטלים מישובו של עולם.

דכיון בס'  כתב,  הרועים  המלא  לבעל  זוטא  דרכים  פרשת 

בכדי  אלא  מסויים  לצורך  שלא  מלאכה  עושים  שהיו 

שביתת  מחמת  עליהם  יושת  שלא  מיתה  מעונש  להפטר 

לגופה  צריכה  שאינה  כמלאכה  הדבר  נחשב  השבת, 

.
קכט

שישראל פטור עליה

מלאכתך( בס'  תעשה  ימים  ששת  עה"פ  משפטים  )פ'  יפות  פנים 

)וזאת  שיעור  בחצי  בשבת  מלאכה  עושים  שהיו  פי', 

דיני  דכל  התורה(,  מן  מותר  שיעור  דחצי  לקיש  ריש  לשיטת 

שביחס  נמצא  נח,  לבני  ולא  נאמרו  לישראל  השיעורים 

"לרחוץ – לטבול לשם גרות". ובטורי אבן שם הקשה, היאך פירש 

שטבלה לשם יהדות הא קודם מתן תורה לא נתחדשה פרשת גרות 

כלל. ומחמת כן פי' שלא טבלה במים, אלא דעצם כפירתה בגילולי 

בית אביה נחשב לה כרחיצה וטהרת הנפש. מיהו לפי דבריו בחגיגה 

יהדות לא נתחדשה עד עת מתן תוה, מ"מ היה  י"ל, דאף שתורת 

לה  הועילה  ואפשר שלזה  נח,  בן  עצמו מתורת  להפקיע  אדם  ביד 

גרותה,  מציאות  עצם  רק  אבן  לטורי  הוקשה  דלא  וצ"ל  טבילתה. 

אלא כל מעשה הטבילה הוקשה לו, דלא מצינו טהרה במים עד יום 

מתן תורה, ודו"ק.

ריש  ישראל  אוהב  ובס'  פכ"א(  א  )שער  החיים  נפש  קכח. ראה 
פרשת בראשית.

התרגום  עפ"ד  קיט  בב"ב  המהרש"א  כתב  אלו  דבריו  קכט. כעין 
יונתן בן עוזיאל בפרשת שלח, שם נתבאר שכוונת המקושש עצים 

ביום השבת היתה להורות הלכה דהמחלל את השבת דינו בסקילה, 

וממילא כיון שלא היה לו צורך בעצים אלו שקושש היתה זו מלאכה 

שאינה צריכה לגופה דפטור עליה, וכמו בהחופר גומא ואינו צריך אלא 

לעפרה, אלא דאעפ"כ הרגוהו לפי שלא ידעו העדים את כוונתו ולא 

פירשה להם בשעה שהתרו בו, וכ"כ הפני יהושע בשבת )עב ע"ב(.

סימן טז
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כבני  דינם  ומחמת  כהלכה,  שבתו  כישראל  המצוות  לקיום 

נח אין כאן שביתה דלגבי בן נח מלאכה גמורה היא.

שעשו בס'  ליישב,  כתב  ענגיל  למהר"י  א(  )כלל  האוצר  בית 

פטורים  שעשו  דשנים  נוסף,  אדם  עם  ביחד  מלאכה 

יחיד  בישראל, דכתיב "בעשותה" מכאן למדו חכמים שרק 

שעשה את כל המלאכה בעצמו חייב מיתה ולא כשעשאוה 

שנים, אבל לענין בני נח לא נאמרה דרשה זו וחילול גמור הוי 

שעשו  דשנים  שכתב  תסו  סי'  חיים  מקור  בס'  יעויין  )אמנם  לגבייהו. 

הוי איסור תורה אלא שפטורים מן הקרבן, ולדבריו לא יהני מידי(.

שפירשו, עפ"ד המהרש"א )ב"ב קיט ע"א( גבי המקושש, יש 

בזה  עבר  לא  השבת  ביום  עצים  שקושש  דאף  דכתב 

הלכה  להורות  כדי  זאת  שעשה  דכיון  דאורייתא,  איסורא 

העצים  לצורך  ולא  שבתות,  מחללי  של  בדינם  יהא  מה 

עליה.  דפטורים  לגופה  צריכה  שאינה  כמלאכה  הוי  גופם, 

וממילא ה"ה גבי האבות הק', כיון שעשו מלאכה כדי שלא 

מלאכה  זו  הרי  השבת,  ביום  בשביתתם  מיתה  להתחייב 

ואפ"ה  מדרבנן,  אלא  אסורה  שאינה  לגופה  צריכה  שאינה 

.
קל

די בזה כדי שלא יתחייבו מחמת שביתתם

משנה הלכות )ח"ג סי' טז( כתב לפרש, דהיו נוהגים בשו"ת 

לרוץ לדבר מצוה, שיש בזה דררא דחילול שבת, 

ומ"מ אין זו הפקעה למצות השביתה.

שאברהם באופן  במדרש,  דאיתא  מאי  ע"פ  כתב,  נוסף 

ביום  קרבנות  מקריב  והיה  גדול  ככהן  משמש  היה 

השבת, שהרי ישראל מותר בהקרבת קרבנות ביום השבת, 

ד"גדולה עבודה שדוחה את השבת", ואילו קרבנות של בני 

נח אינן דוחים את השבת.

שבת עוד  כל  פקועה  בן  שוחטים  דהיו  שכתב,  שם  יעויין 

פקועה  בן  דלישראל  אומצא.  מבשרו  אוכלים  והיו 

אינו צריך שחיטה אפי' משום מראית העין, ואילו לבני נח 

ונחשב להם  בן פקועה אסור באכילה משום אבר מן החי, 

הדבר כתיקון גמור.

להיות ]כמו  שחל  טוב  יום  שהיה  בגוונא  לעיין,  יש  כן 

יו"ט  לענין  מלאכה  דחשיב  מעשה  ועשה  בשבת, 

ואינו מלאכה לענין שבת, אי חשיב ע"י זה שביטל שביתתו 

כדבעי, או שמא כיון שלענין שבת אין זו מלאכה דינו כגוי 

ששבת.

כאשר היה לו חולה שיש בו סכנה שהוצרך להביא והיינו, 

בשני  זה  דבר  לקיים  היה  ויכול  נפשו,  להצלת  פרי 

דרכים, או ע"י תלישה מן המחובר או ע"י הוצאה מרשות 

יקצור  לי אם  נפקותא, דמה  בזה  אין  לרשות, דלענין שבת 

דההוצאה  יו"ט  לענין  אבל  לרשות,  מרשות  יוציאנו  הוא 

מרשות לרשות מותרת, אסור לו לתלוש מן המחובר, ואם 

אי  לדון  ויש  הדשן(.  תרומת  לבעל  יושר  )לקט  לוקה  כן  עשה 

חשיב בכהאי גוונא שביטל שביתתו, ונפק"מ לגבי דידן אי 

מהני דבר זה לנכרי שעי"ז יותר לו לשבות משאר מלאכות 

בשבת זו.

שעשיית מיהו  שאף  דאפשר  לפקפק,  יש  זה  נידון  בעיקר 

בשבת  מותרת  סכנה  בו  שיש  חולה  לצורך  מלאכה 

עשה  סוף  דסוף  ששבת,  גוונא  בכהאי  חשיב  לא  מ"מ 

נפש,  פיקוח  מחמת  בהיתר  הדבר  שעשה  אלא  מלאכה, 

זה  וא"כ נראה פשוט דלא חשיב כלל כגוי ששבת במקרה 

אף שנעשה הדבר בהיתר גמור[.

היום  אחר  הולך  הלילה  השביתה  איסור  לענין  האם 
שלאחריו

קושיא בתשובות  על  הוא  אף  עמד  )השמטות(  רעק"א 

לבעל  יפות  פנים  ס'  בשם  ליישב  וכתב  זו, 

הלכה  שמקור  נתבאר  כבר  דהנה  כב(,  ח  )בראשית  ההפלאה 

כב(:  ח  )בראשית  מדכתיב  הוא  מיתה,  חייב  ששבת  שגוי  זו 

"יום ולילה לא ישבותו". והיינו, שאל לו לבן נח לשבות יום 

מישובו  עי"ז  בטל  ונמצא  הואיל  ממלאכה,  שלמים  ולילה 

של עולם.

היום והרי  אחר  נמשך  הלילה  היה  תורה  מתן  קודם 

הלילה  אחר  נמשך  שהיום  לכך  המקור  שכן  שלפניו, 

שלפניו הוא מדכתיב )ויקרא כג לב(: "מערב עד ערב תשבתו 

שבתכם" ופסוק זה נאמר אחר מתן תורה ולישראל נאמר. 

נמצא איפוא שגדר איסור השביתה המוטל על בן נח הוא 

, אבל אם שבת 
קלא

שלא ישבות יום תמים ולילה שלאחריו

קל. ועיין שו"ת מהרי"ק )שורש קלז( דבני חייל שכפה עליהם השר 
לעשות מלאכה בשבת, אינם עוברים בזה איסורא דאורייתא, דכיון 

שאינה  מלאכה  הוי  העונש  מן  להנצל  לכדי  אונסם  מחמת  שעשו 

צריכה לגופה, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת חת"ס )או"ח סי' עט(.

מותר  האם  בלילה,  בהמה  ששחט  בישראל  שנסתפק,  קלא. יש 

לגר שנתגייר למחרת לשחוט בנה של בהמה זו, או יש בזה משום 

איסור אותו ואת בנו, וצדדי הספק בזה, אי אזלינן בתר מעיקרא, 

לגביו  היה  נחשב  נכרי,  היה  בלילה  הבהמה  שחיטת  שבעת  וכיון 

כיום הקודם, או דלמא בתר השתא אזלינן, ואחר שנתגייר נחשב לו 

הדבר כאותו היום.

סימן טז
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נתיישבה  וא"כ   .
קלב

האיסור בכלל  זה  אין  שלפניו  בלילה 

התורה  מצוות  את  שמר  אבינו  דאברהם  היטב,  הקושיא 

וע"כ  תורה,  במתן  ישראל  מכן  לאחר  בהן  שיצטוו  כדרך 

בכלל  אינו  זה  ומעשה  שמחרתו,  והיום  שבת  בליל  שבת 

.
קלג

האיסור

מתן  אחר  זה  איסור  נאמר  לא  מה  מפני  עפ"ז  באור 
תורה לישראל

בפנים יפות דכתב, דהשתא דאתינן להכי תעלה ויעויי"ש 

זו.  בפרשה  לעורר  שיש  נוספת  לקושיא  ארוכה 

כל  מר:  "אמר  אמרינן:  ע"א(  )נט  בסנהדרין  הגמ'  דבסוגית 

נאמרה,  ולזה  לזה  בסיני,  ונשנית  נח  לבני  שנאמרה  מצוה 

לא נשנית בסיני לישראל נאמרה". ע"כ.

שכל והקשו  לומר  יתכן  היאך  נאמר(,  )ד"ה  שם  התוס' 

מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל 

ונשנה  חזר  לא  נח  לבן  הרי איסור שביתה האמור  נאמרה, 

ונתפרשה  לישראל  זה  איסור  נאמר  לא  ואעפ"כ  בסיני, 

מצוה זו בעשרת הדיברות.

נשנית ותי'  שלא  מצוה  דכל  שאמרו  זה  דכלל  התוס', 

הדבר  אין  כאשר  רק  נאמר  נאמרה,  לישראל  בסיני 

תורה  גילתה  כאשר  אבל  בתורה,  המפורשת  למצוה  סותר 

בפירוש שהלכה זו אינה נוהגת בישראל לא נאמר כלל זה.

יפות שם הקשה, לדברינו שאיסור שביתת השבת ובפנים 

השבת  במוצאי  ממלאכה  שובת  כאשר  נאמר 

ולא בלילו, א"כ גם אחר שנצטוו על שמירתה עדיין יכולה 

בן ישראל  ומפני מה לא אמרו שאסור  זו,  להתקיים הלכה 

לשבות ממלאכה במוצאי שבת.

שבת, ותי',  למוצאי  הכיפורים  יום  להזדמן  שיכול  דכיון 

ובצאתה,  השבת  ביום  ממלאכה  ישבות  כרחו  ועל 

.
קלד

מוכח שלא נאמר איסור זה לישראל

בזה והקשה  שם  המימרא  בעל  שהרי  לדבריו,  הגרעק"א 

שיעור  דחצי  ידועה  ר"ל  ושיטת  לקיש,  ריש  הוא 

אם  גם  וא"כ  ע"ב(,  )עג  ביומא  כמבואר  התורה  מן  מותר 

ולילה לא  יום  דין  יכול להתקיים  יוה"כ במוצאי שבת  יחול 

ישבותו – ע"י שיקצור בשבת כשיעור חצי גרוגרת שמדיני 

השבת אין בכך כל איסור דחצי שיעור מותר מן התורה, וכן 

יום הכיפורים, שעי"ז נמצא שמבחינת דיני  יעשה גם בליל 

הצטרפות  מבחינת  אבל  חילל,  לא  הכיפורים  ויום  השבת 

יום השבת למוצאי השבת לענין דין "יום ולילה לא ישבותו" 

במוצאי  הכיפורים  יום  כשחל  גם  וא"כ  שבת.  שלא  נמצא 

הפנים  בעל  קושית  ושבה  זו  הלכה  להתקיים  יכולה  שבת 

יפות למקומה.

השבת וע"כ  ביום  השביתה  איסור  התוס'  שלדעת  צ"ל, 

אינו מתפרש על הלילה שאחר השבת אלא על ליל 

שבת עצמו.

שפחות ונפק"מ  לגבי  הגרעק"א  שם  שדן  למה  זה,  בכל 

השבת  בשמירת  ונוהגות  ישראל  בבית  המצויות 

ולא  השבת  את  שיחללו  בידן  למחות  יש  האם  כמותם, 

פסול  אין  יפות  הפנים  דלדברי  מיתה.  חיוב  לידי  יבואו 

ובמוצאי שבת,  כיון שעושות מלאכה בערב שבת  במנהגן, 

לפ'  דרוש  )ויקרא  עה"ת  משה  תורת  בספרו  סופר  קלב. החתם 
ע"ב(,  )ח  בברכות  התוס'  שהקשו  מה  עפ"ז  ליישב  כתב  החודש( 

מחול  מוסיפין  ישמעאל  "ורבי  ע"א(:  )ט  בר"ה  דאמרינן  הא  גבי 

את  ועניתם  כג(  )ויקרא  מדתניא:  ליה  ליה – נפקא  מנא  קדש  על 

בערב  אי  בערב.  לומר  בתשעה – תלמוד  יכול  בתשעה,  נפשתיכם 

יכול משתחשך – תלמוד לומר בתשעה. הא כיצד, מתחיל ומתענה 

מבעוד יום – מלמד שמוסיפין מחול על קדש". 

דהקשו התוס', שהרי כלשון זו ממש מצינו בפסוקי התורה גם לגבי 

יום  עשר  "בארבעה  דכתיב  כך,  דרשו  לא  ושם  מצה  אכילת  חיוב 

לחודש הזה בערב תאכלו מצות", והנה אף שהזכיר הכתוב את יום 

י"ד פשיטא להו לחז"ל דבערב היינו בליל ט"ו, ומעולם לא שמענו 

למי שרצה לדרוש מתחילתו של הפסוק שגם יום י"ד בכלל. 

וכתב ליישב, דקודם מתן תורה גם לישראל היה הלילה הולך אחר 

היום, וממילא "בארבעה עשר בערב" הוא הזמן המכונה אחר מתן 

הכיפורים  יום  לגבי  ורק  יפה,  הפסוק  דברי  ועלו  ט"ו  ליל  תורה 

הוקשה  הלילה  הולך אחר  תורה שהיום  שנאמר הפסוק אחר מתן 

ומכאן  הוא,  עשירי  ליל  הרי  בערב  בתשעה  אמרו  מה  מפני  לחז"ל 

למדו שיש להוסיף מן החול על הקודש.

וכדבריו ממש כתב גם הצל"ח בפסחים )קטז ע"ב( גבי מה דמצינו 

שעברו  הימים  שמונת  כנגד  הם  הציצית  פתילי  ששמונת  בחז"ל 

דלכאורה  הים.  על  שירה  שאמרו  עד  ממצרים  מיציאתם  ישראל 

קשה טובא שהרי בשביעי של פסח היה הדבר וא"כ נמצאו שבעה 

אחר  הולך  הלילה  היה  תורה  מתן  דקודם  ותי',  שמונה.  ולא  ימים 

היום ונחשב הדבר שיצאו ביום י"ד. 

קלג. וראה מש"כ בזה המהרש"א בתענית )כ ע"א(.

מצות  את  אבינו  אברהם  קיים  היאך  לדבריו  לעיין  קלד. ויש 
השביתה כאשר חל יוה"כ אחר השבת, ודו"ק.

סימן טז



משנת  הגר���

מדברי  המתבאר  לפי  אבל  זה.  באיסור  עברו  שלא  ונמצא 

ויש למחות בידם שלא ישמרו את  התוס' איסורא קעבדי, 

.
קלה

השבת עמהם

בשבת ולכאורה  דאמרינן  מהא  לדבריו,  ראיה  להביא  יש 

הוסיף  דמשה  הגבלה  ימי  שלושת  גבי  ע"א(  )פז 

כמחר,  ומחר – היום  היום  דריש,  "מאי  מדעתו,  אחד  יום 

דהאידנא  ולילה  עמו,  לילו  היום  אף  עמו,  לילו  למחר  מה 

קודם  שהיום  תורה  מתן  קודם  זה  היה  והרי  ליה".  נפקא 

התורה  מצוות  שלענין  הגרעק"א  כדברי  צ"ל  וע"כ  ללילה, 

הלילה.  אחר  הולך  היום  היה  תורה  מתן  קודם  גם  וחוקיה 

וראה מש"כ בזה המקנה בקידושין )לז ע"א(.

מלאכה ע"י שליח נכרי

באהלי צדיקים הובא בשם רבי ישראל סלנטר בקונטרס 

את  מחללין  שהיו  זו,  קושיא  בישוב  שאמר 

השבת ע"י שליח נכרי. דלגבי ישראל אין כאן חילול שבת, 

דאין שליח לדבר עבירה )לכאורה תליא בשני הטעמים המבוארים 

לעכו"ם,  שליחות  ואין  ודו"ק(,  עיי"ש  ע"ב,  י  בב"מ  הגמ'  בסוגית 

ע"י  לישראל  שליחות  שאין  דאף  חילול,  הוי  נח  לבני  אבל 

עכו"ם, מ"מ מעכו"ם לעכו"ם חבירו יש שליחות.

שעמד  ויקהל  בפ'  עצמו  יפות  הפנים  בדברי  יעויין  קלה. אמנם 
בשאלה זו, ויעיי"ש מה שתירץ, וראה בתשובות בנין ציון )סי' קכו( 

שפי', שדברי התוס' אמורים לשיטת רבי יוחנן שחצי שיעור אסור 

מן התורה, שכך הוכרע להלכה.
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יז סימן 

בגדר דין קבלת עול מצוות

ג' ענינים עיקריים: קבלת המצוות המילה והטבילה. בגדרה של קבלת מצוות  הליך הגרות כולל בתוכו 

זו האריכו בספרי האחרונים לדון האם חלק בלתי נפרד היא ממעשה הגרות או שמא אין אלא תכלית 

ומהות הגרות לבד, כמה נפק"מ יש בדבר, יתבארו הדברים להלן.

קלו. בשו"ת בית יצחק )סי' ק ס"ק יא( הוסיף עוד, שגם כאשר בא 
הנכרי להתגייר מחמת מטרה רוחנית – שרוצה לזכות לחיי העולם 

הבא עם כל ישראל, לעיתים יש לחוש שלא לקבלו לקהל ישראל. 

התורה  בשמירת  בעצם  חפץ  שאינו  בי"ד  בו  מכירים  כאשר  וזאת, 

חלק  ליטול  שרוצה  אלא  לנו,  המסורה  כדרך  ה'  ועבודת  והמצוות 

ותורתו  אמת  שמשה  שיודע  וכיון  לעת"ל,  לצדיקים  הצפון  בשכר 

אמת סבור הוא לזכות לטוב הנצחי ע"י שמירת התורה ומצוותיה, 

וממילא נמצא שאין כוונתו בגרותו לשם שמים אלא לתועלת עצמו 

ה'  את  לעבוד  מותר  שגר  ונקטו  בזה  עליו  יש שחלקו  אמנם  לבד. 

ע"מ לקבל שכר, ומה שאמרו באבות "אל תהיו כעבדים המשמשים 

את הרב ע"מ לקבל פרס" לישראל נאמר ולא לגרים, וראה בהרחבה 

בסי' ה.

א

הגרות,  מהליך  חלק  הוא  מצוות  עול  קבלת  דין  האם 
או תנאי בעלמא לגלות כוונתו בפני בית דין

חלות בעיקר  עצם  האם  לדון,  יש  מצוות  עול  קבלת  דין 

הגרות נפעלת בהצטרפות שלושה ענינים עיקריים 

שהמילה  וכשם  המצוות,  עול  וקבלת  הטבילה  המילה,   –

ונכנס  ביהדותו  זוכה  בהם  הקנין"  "דרכי  הם  והטבילה 

לקהל ישראל, כך גם קבלת המצוות בפני בית דין היא חלק 

מפעולת חלות הגרות.

מפעולת או  חלק  מהווה  אינה  כלל  המצוות  קבלת  שמא, 

הוא  הגרות  ענין  ששורש  דכיון  אלא  הגרות,  חלות 

הדבקות בה' ית' ע"י קבלת עבודתו בקיום התורה והמצוות, 

נמצא שכל הבא להסתופף תחת כנפי השכינה ואין בדעתו 

דכיון  בידו,  ושרץ  כטובל  הוא  הרי  תורה  עול  עליו  לקבל 

שחפץ לילך בשרירות ליבו הרע חסר הוא את עיקר כריתת 

העמים,  מטומאת  התבדלות  שהיא  להי"ת  בינו  הברית 

גר הבא להתגייר מחוייב קודם לכל  ומשום כך אמרו שכל 

, אולם עצם פעולת חלות 
קלו

לקבל עליו עול תורה ומצוות

הגרות נעשית במילה וטבילה לבד.

מן האחרונים דנקטי בפשיטות, שקבלת המצוות אינה יש 

ענין  שתוכן  דכיון  אלא  הגרות,  מעשה  מעצם  חלק 

ולהשתתף  ה'  בית  בחצרות  להסתופף  שבא  הוא  הגרות 

הגרות  בעבודתו, ממילא קבלת המצוות מהווה את מהות 

והטבילה  במילה  הוא  הגרות  חלות  ופעולת  לה,  והמכשיר 

לבד.

לדקדק כדברים  יב(  )סי'  מאיר  בית  בתשובות  כתב  האלו 

"ורבי  שם:  דאיתא  ע"ב(,  מו  )יבמות  הגמ'  מדברי 

במה  כן  דאם  הוא  סברא  מנלן,  באמהות  טבילה  יהושע 

נכנסו תחת כנפי השכינה". ע"כ. והיינו, דפשיטא ליה לגמ' 

לקהל  יכנסו  במה  שאל"כ  טבילה  ע"י  מתגיירות  שנשים 

ממעשה  חלק  היא  אף  המצוות  קבלת  אם  ולכאורה,  ה'. 

הגרות בפועל, צ"ב מה ראיה היא זו, הרי גם הנשים קיבלו 

עול מצוות בעצם מעמד הר סיני, ואפשר שבקבלה זו לבד 

שקבלת  ליה  דפשיטא  וע"כ  השכינה.  כנפי  תחת  נכנסו 

המצוות אינה חלק ממעשה הגרות אלא תנאי לה לבד.

עשיית  בדין  הראשונים  במחלוקת  זה  ע"פ  ביאור 
הגרות בפני בי"ד

בעיקר ונראה  הראשונים  במחלוקת  תלוי  דהדבר  לומר, 

הרי"ף  שיטת  דהנה,  בי"ד.  בפני  הגרות  עשיית  דין 

מתחילתו  הגרות  מעשה  שכל  ג(,  סעי'  בשו"ע  )הו"ד  וסיעתו 

הדבר  ומעכב  דוקא,  שלושה  בפני  שיעשה  צריך  לסופו 

זו,  בשאלה  הכרע  אין  אכן  ולשיטתם  הגרות.  בחלות 

דאפשר, שאכן מעשה הגרות בפועל הוא במעשה המילה 

בפני  נעשים  שיהיו  תורה  הקפידה  ולכך  לבד,  והטבילה 

בי"ד  בפני  תעשה  המצוות  קבלת  שגם  שצריך  ומה  בי"ד, 

אף שאינה מעיקר מעשה הגרות אלא שורשו ומהותו לבד, 

הלכה נוספת היא, שלא רק עצם פעולת חלות הגרות צריך 
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שתעשה בפני בי"ד אלא גם עצם גילוי רצונו להסתופף בצל 

השכינה שהיא עיקר תוכן הגרות יש לו לעשות בפניהם.

)שם אבל  והרא"ש  ע"ב(  סב  וקידושין  שם  )יבמות  התוספות 

סי' לא ובתוס' הרא"ש ביבמות שם( חילקו בזה בין קבלת 

עול המצוות שהיא עיקר הגרות, ואם לא קיבל עליו בפני 

ענינים  שגם  שאף  והטבילה  המילה  לבין  גר,  אינו  דין  בית 

מעכב  זה  אין  דין  בית  בפני  לכתחילה  לעשותם  יש  אלו 

בחלות הגרות. כדבריהם למדו גם הר"ן )קידושין כו ע"א מדפי 

ביבמות  הרשב"א  מי(,  ד"ה  ע"ב  מה  )יבמות  הרמב"ן  הרי"ף(, 

התוס'  מדברי  משמע  וכן  רכז(,  סי'  )ח"ג  הרשב"ץ  שם, 

וא"כ  יא.  )מו ע"א(, הובאו הדברים לעיל סי  ישנים ביבמות 

בעלמא  דעת  גילוי  אינה  המצוות  שקבלת  ודאי  לשיטתם 

מעשה  עיקר  אלא  הגרות,  תוכן  מהות  מהו  יודע  להיותו 

"משפט  הפסוק  מן  בגמ'  שלמדו  ומה  הוא,  בפועל  הגרות 

כלפי  בי"ד  בפני  נעשית  הגרות  שתהא  לכם"  יהיה  אחד 

מעשה  עיקר  שהיא  אמורים  הדברים  המצוות  עול  קבלת 

הגרות.

הגרות נמצא  מעשה  שעיקר  נקטו  זה  ראשונים  שחבל 

הוא בקבלת עול המצוות.

שיטת השו"ע במחלוקת זו

בסעי' ג כתב: "כל עניני הגר בין להודיעו המצוות בשו"ע 

שיהיו  צריך  והטבילה,  המילה  בין  לקבלם, 

בשלושה הכשרים לדון וביום. ומיהו דוקא לכתחילה, אבל 

הוי  וכו'  שנים  בפני  אלא  טבל  לא  או  מל  לא  אם  בדיעבד 

אם  שמעכבת  המצוות  מקבלת  חוץ  בישראלית,  ומותר  גר 

אינה ביום ובשלושה". ע"כ.

דין והנה  בית  בפני  שתעשה  בגרות  שהצריכו  הטעם 

דין,  כפסק  הוא  הגרות  שמעשה  מפני  הוא  וביום, 

ואין בית דין דנים אלא ביום. וכמו שאמרו ביבמות )מז ע"ב( 

כד  )ויקרא  דכתיב  התוס',  ופי'  ביה",  כתיב  "גרות – משפט 

כב(: "משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה".

בזה ומבואר  להחמיר  יש  יותר  שעוד  השו"ע  מדברי 

והטבילה.  במילה  מאשר  המצוות  עול  בקבלת 

גר,  אינו  וביום  בי"ד  בפני  ה'  מצוות  עליו  קיבל  לא  שאם 

ואילו המל או טובל בלילה נעשה גר בדיעבד.

מה ובטעם  )יבמות  התוספות  בשם  שם  הש"ך  כתב  הדבר 

)פ"ד סי' לא(, שקבלת עול  ע"ב ד"ה מי( והרא"ש שם 

המצוות נחשבת כתחילת הדין, ואילו המילה והטבילה דינם 

רק כגמר דין, וקיימא לן )ראה שו"ע חו"מ סי' ה סעי' ב( שתחילת 

הדין אינו אלא ביום, אבל גמר הדין נעשה גם בלילה.

מדברי השו"ע שעיקר מעשה הגרות הוא בקבלת ולמדנו 

דעתו  שיגלה  בעלמא  תנאי  זה  ואין  המצוות,  עול 

בפני בי"ד שיודע הוא מה שורש ועיקר מעשה זה שעושה 

בפניהם.

הנ"ל  הש"ך  של  לדרכו   – בלילה  וטבל  ביום  מל 
שהמילה והטבילה כגמר דין

יבוארו דברי הגרש"ק בשו"ת טוב טעם ודעת )יו"ד סי' ובזה 

שיטת  בבאור  הנ"ל  הש"ך  של  דלדרכו  שכתב,  קיא( 

בלילה  שנעשו  וטבילה  שמילה  דהטעם  והרא"ש,  התוס' 

בלילה  הנעשה  דין  דגמר  משום  הוא  גרות  לשם  לו  עולים 

שגם  שהצריכו  והרמב"ן  הרי"ף  דלשיטת  נמי  ה"ה  כשר, 

המילה  היתה  שאם  י"ל  דוקא,  ביום  יהיו  והטבילה  המילה 

ביום ורק הטבילה בלילה, יודו אף הם שנחשב הדבר כגמר 

דין, ומהני בדיעבד גם אם נעשה בלילה.

הסברא ומבואר  בעיקר  הראשונים  נחלקו  שלא  מדבריו, 

כשר,  בלילה  הנעשה  דין  דגמר  הש"ך  שהביא 

הנחשב  הגרות – מהו  מעשי  של  בגדרם  שנחלקו  אלא 

הרא"ש  דלדעת  דין,  גמר  אלא  אינו  ומה  דין  של  כעיקרו 

עיקרו של הדין הוא בקבלת המצוות לבד והמילה והטבילה 

שניהם אינם אלא גמר דין, ואילו לדעת הרי"ף והרמב"ן גם 

המילה מעיקרו של דין היא. והדברים צ"ב במה נחלקו.

גדר דין קבלת עול מצוות לענין זה

דין ונראה  בגדר  נחלקו  דהראשונים  הנ"ל,  לפי  לבאר 

שאף  למדו,  והרמב"ם  הרי"ף  מצוות.  עול  קבלת 

ועיקר חלות הגרות, מ"מ אין  שקבלת המצוות היא שורש 

כולו  ו"מעשה הגרות"  בפועל,  היא חלק מ"מעשה הגרות" 

לומר  יתכן  שלא  סברו  כך  ומשום  והטבילה.  במילה  הוא 

שהמילה והטבילה נחשבים שניהם כגמר דין, שהרי מהווים 

הם את כל הליך הגרות בפועל.

רק אבל  אינה  מצוות  עול  שקבלת  למדו  והרא"ש  התוס' 

תוכן ומהות הגרות, אלא היא חלק בלתי נפרד מעצם 

"מעשה הגרות", ועיקרו של מעשה הגרות מתקיים בקבלה 

נחשבים  יחד  גם  והטבילה  שהמילה  סברו  כך  ומשום  זו, 

שאם  מודו  כו"ע  ומ"מ  בלילה.  בדיעבד  הנעשה  דין  כגמר 

חלק ממעשה הגרות נעשה ביום די בכך, וע"כ כשנעשתה 

עשאה  ואם  דין  כגמר  נחשבת  לבד  הטבילה  ביום,  המילה 

בלילה שלאחריו שפיר מהני.
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ביאור עפ"ז בדברי השו"ע בסעי' ד

דבריו אלו כתב שם הגרש"ק לבאר את שיטת השו"ע ולפי 

ג  בסעי'  מדבריו  שהרי  לכאורה,  צ"ב  דלשונו  בזה, 

דוקא  ביום  הטבילה  שתעשה  בכך  קפידא  שיש  משמע 

ולא די בכך שהמילה לבדה נעשתה קודם שקיעת החמה, 

המילה  בין  מצוות  עול  קבלת  בין  הגר  עניני  "כל  שכתב: 

ומהדגשתו  וביום",  בי"ד  בפני  שיעשו  צריך  הטבילה,  ובין 

הטבילה  על  שגם  ללמוד  יש  ביום  יעשו  הגר  עניני  שכל  זו 

הקפידו חכמים שתעשה ביום ולא בלילה, ומשמע מדבריו, 

שלשיטת הרי"ף וסיעתו אף מעכב הדבר בחלות הגרות.

"הואיל ואילו  שכתב:  להיפך,  נראה  ד  בסעי'  מלשונו 

אין מטבילין  דין של שלושה,  בית  צריך  גר  וטבילת 

זה  הרי  טבל  ואם  בלילה,  ולא  טוב  ביום  ולא  בשבת  אותו 

ולא הזכיר שלדעת הרי"ף  וצ"ב מפני מה סתם לשונו  גר". 

ודעימיה מעכב הדבר בחלות הגרות.

גם וע"כ  כאשר  מדובר  ג  שבסעי'  הנ"ל,  הסברא  לפי  צ"ל 

המילה וגם הטבילה היו בלילה, אבל בסעי' ד מדובר 

מודים  דבזה  בלילה,  הטבילה  ורק  ביום  היתה  שהמילה 

הרי"ף והרמב"ם שאין הדבר מעכב בחלות הגרות בדיעבד, 

דהטבילה לבד לכו"ע חשיבא כגמר דין.

אמת דדבריו אלו צ"ע טובא, דז"ל הרמב"ן )שם מו ע"ב(: הן 

שהרי  מהו,  בלילה  בדיעבד  הטבילוהו  אם  יודע  "ואיני 

משפט כתיב ביה ותחילת דין ביום הוי, והרב רבי משה ז"ל 

גר,  זה  הרי  הטבילוהו  ואם  ו(:  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  כתב 

דנו  שאם  ע"א(  )קיד  בתרא  בבא  במסכת  לנו  נתבאר  וכבר 

אחרת  טבילה  אותו  מטבילין  הלכך  דין,  דיניהם  אין  בלילה 

ביום". ע"כ.

שהיא הנה  הטבילה  על  נסובים  דדבריו  להדיא  נתבאר 

שהיפך  במי  דאיירי  נראה  ואין  דין,  תחילת  הנחשבת 

דין אחד  והטבילה  וע"כ דהמילה  קודם שמל,  וטבל  הסדר 

להן ונחשבים שניהם כתחילת דין, וצע"ג.

)סו"ס ובעיקר  שם  הגרש"ק  בדברי  יעויין  הנ"ל,  החקירה 

קיא( דכתב דבר פלא, דהא דקבלת מצוות מעכבת 

כל  בחלות הגרות, מדרבנן בעלמא הוא, אבל מדאורייתא, 

עליו  קיבל  שלא  אף  כישראל  דינו  גרות  לשם  ומל  שטבל 

עול תורה ומצוות.

דקבלת ודבריו  נימא  דאי  דלעיל,  צדדי  הני  לכל  צ"ב  אלו 

קשיא,  ודאי  הגרות,  מעשה  מעיקר  היא  מצוות 

היאך מועילה היא מדאורייתא בלא קבלה זו. ואף אי נימא 

דהוי  לומר  סברא  כל  אין  מ"מ  הגרות,  בחלות  תנאי  דזהו 

מדרבנן,  אלא  דאינו  שנאמר  עד  אחריתי  מילתא  כתנאי 

רצונו  מגלה  הגר  להיות  הוא  הגרות  מהות  עיקר  דודאי 

להסתופף בצל כנפי השכינה ולעבוד את בוראו בלבב שלם 

כמצווה עליו בתורתו, ולא יתכן דמדאורייתא נעשה גר גם 

בלא זה, וצע"ג.

שיטת התוס' בסנהדרין – קבלת מצוות תנאי בגרות

ד"ה ומ"מ  ע"ב  )סח  בסנהדרין  התוס'  מדברי  לדידן,  נהדר 

אינה מעיקר  עול מצוות  דנקטי שקבלת  נראה  קטן( 

מעשה הגרות אלא תנאי ומהות הגרות בלבד. דהנה, בגדר 

דין טבילת הגר ומילתו, ציינו התוס' לדברי הגמ' בכתובות 

שמטבילין  קטן  בגר  הגרות  שחלות  נתבאר,  שם  ע"א(,  )יא 

אותו על דעת בי"ד אינה נפעלת ע"י הקטן עצמו במעשה 

טבילתו, אלא בי"ד הם שפועלים את חלות הגרות למענו, 

דבסוגית הגמ' שם אמרו: "אמר רב הונא: גר קטן מטבילין 

וזכין  לו  הוא  קמ"ל – דזכות  מאי  דין.  בית  דעת  על  אותו 

לאדם שלא בפניו, תנינא: זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין 

בהפקירא  כוכבים  עובד  דתימא  מהו  בפניו.  שלא  לאדם 

ניחא  בהפקירא  ודאי  דעבד  לן  קיימא  דהא  ליה,  ניחא 

אבל  דאיסורא,  טעם  דטעם  גדול  מילי  דהני  קמ"ל  ליה, 

קטן – זכות הוא לו". ע"כ.

הקטן ומבואר  את  מטבילין  בי"ד  שכאשר  הגמ',  מדברי 

לשם גרות הם שפועלים את חלות הגרות, ומהני 

מדין "זכין לאדם שלא בפניו".

דרכם זו הקשו התוס', היאך תועיל הטבלתו של קטן ולפי 

זה מדין "זכין", הרי להלכה קיי"ל )בבא בתרא קנז ע"א( 

הסוברים  לדעת  ואף  מדאורייתא,  זכייה  ליה  לית  שקטן 

היא  מפורשת  הלכה  מ"מ  מדאורייתא,  זכייה  לו  יש  שקטן 

בתורת  שאינו  דכל  מדרבנן,  אפי'  זכיה  ליה  לית  שעכו"ם 

שליחות אינו בדין זכייה.

וז"ל: "ונראה, דזכיה דגירות בישוב  קושיתם כתבו התוס' 

אותו  מטבילין  שב"ד  דמה  זכיות,  לשאר  דמי  לא 

שנעשה  ובגופו  בעצמו  זוכה  הוא  אלא  בעבורו,  זוכין  אינם 

גר ונכנס תחת כנפי השכינה".

טו(, ובבאור  סי'  )קידושין  שמואל  ברכת  בס'  כתב  דבריהם 

הבי"ד,  ע"י  נפעלת  אינה  הגרות  חלות  דלעולם 

כאן  חלות,  לפעול  דעת  לו  אין  דבעלמא  קטן  בגר  ואפי' 

לפעול  דעת  לו  יש  קטן  גם  הגר  של  בגופו  הדבר  שנעשה 

)כנראה  גרות  חלות  בגופו  לפעול  במעשיו  כח  ויש  בגופו, 

וזורקו,  צרור  ונוטלו  אגוז  לכלל  הגיע  שכבר  בקטן  אמורים  דבריו 
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וראה מש"כ בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' שיז(. ומה שהצריכו בגמ' 

שחלות  משום  זה  אין  "חובה",  ולא  "זכות"  הגרות  שתהא 

הגרות  היתה  שאם  משום  אלא  היא,  זכיה  מדין  הגרות 

חובה בשבילו לא היה לב"ד לסייע בעדו להכניס גופו בדבר 

ע"י  נפעלת  הגרות  שפעולת  זה  לפי  נמצא  חובה.  לו  שיש 

הגר עצמו, שהוא המכניס עצמו לקהל ה' ע"י טבילתו.

שאם ומעתה  שם  בכתובות  אמרו  היאך  התוס',  הקשו 

הגדילו יכולין למחות, הרי הקטן עצמו פעל גרותו 

גמורה  בדעת  שפעל  מגרותו  בו  לחזור  יוכל  והיאך  בגופו 

בקטנותו.

מ"מ ותי'  גרות,  לשם  ומל  טבל  שבקטנותו  דאף  התוס', 

דכיון  שיגדיל,  עד  חלה  לא  המצוות  עול  קבלת 

קבלה  קבלתו  היתה  לא  שלימה  דעתו  אין  שבקטנותו 

אם  הגרות,  בחלות  מעכבת  המצוות  שקבלת  וכיון  גמורה, 

פוקעת  המצוות  בקבלת  חפץ  אינו  ושוב  בגדלותו  מחה 

הגרות מאליה. ע"כ.

המצוות ולכאורה  עול  שקבלת  נימא  דאי  צ"ב,  דבריהם 

מהווה את עיקר מהות הגרות, היאך יתכן לומר 

בעיקר  הדבר  מחסר  הרי  לכשיגדיל,  רק  נפעלת  זו  שקבלה 

שורש הגרות ועיקר חסר מן הספר, וא"כ היאך נכנס לקהל 

ישראל כבר בקטנותו.

עצם וע"כ  אינה  המצוות  עול  קבלת  התוס'  שלדעת  צ"ל, 

ותנאי  הגרות,  מעשי  כשאר  דינה  אלא  הגרות,  ענין 

עד  ישראל  לקהל  בא  שאינו  הגרות  בחלות  הוא  בעלמא 

שיגלה אמיתת כוונתו ורצונו לעבוד את בוראו בלבב שלם, 

שאין  בקטנותו  אבל  בו,  ששייך  במי  רק  מעכב  זה  ותנאי 

הדבר  מחסר  לא  זו  מקבלה  הוא  ומופקע  שלימה  דעתו 

מן  דפטור  הגיד  לו  שנכרת  כמי  בזה  ודינו  הגרות,  בחלות 

הגרות  מעשה  עיקר  ע"י  נשלם  הגרות  ומעשה  המילה, 

זכייה  )וכוונת הדברים, דלעולם לא מהני  והטבילה  שהוא במילה 

אלא  בעלמא,  חיובים  על  ולא  חלות  על  היא  דזכייה  מצוות,  בקבלת 

התורה(.  מצוות  בכל  מתחייב  ממילא  הגרות  את  עבורו  שזוכים  דכיון 

המצוות  עול  קבלת  לכלל  ויבוא  זה  גר  לכשיגדיל  וממילא, 

גרותו  תבטל  ימחה  ואם  זו,  בקבלה  הגרות  חלות  מותנית 

למפרע. וראה בהרחבה להלן סי' נג ובסי' נו.

בשם כעין  שם  בכתובות  בשטמ"ק  מצינו  אלו  דברים 

היאך  התוס',  בדברי  כנ"ל  שהקשה  ישנה,  שיטה 

כאן  חסר  הרי  קטן,  של  לגרותו  הבי"ד  הטבלת  מועילה 

אבל  דאפשר,  היכא  "ה"מ  לתרץ:  וכתב  מצוות,  עול  קבלת 

קבלת  שהצריכו  דמה  להדיא,  ומבואר  אפשר".  לא  בקטן 

המצוות  שקבלת  משום  זה  אין  הטבילה  קודם  מצוות  עול 

היא עצם ענין הגרות, אלא תנאי בעלמא הוא שתוודע לנו 

כוונתו ורצונו בקבלת המצוות קודם פעולת מעשה הגרות, 

ובקטן שאינו שייך בזה אין הדבר מעכב. )וראה שו"ת יגל יעקב 

.
קלז

יו"ד סי' צד ד"ה עכ"פ(

ביאור שיטת התוס' דמהני קבלה שמקבל בגדלותו

הדבר צריך תלמוד, דהנה מדברי הראשונים הנ"ל ובאמת 

לעשותה  צריך  לכו"ע  המצוות  דקבלת  נתבאר, 

בפני בי"ד )לבד משיטת הרי"ף ע"פ הבנת הרמב"ן עיין סי' יא(, וא"כ 

בגר  המצוות  שקבלת  בסנהדרין  התוס'  לשיטת  קשיא, 

בי"ד,  בפני  הדבר  נעשה  לא  א"כ  לכשיגדיל,  נעשית  קטן 

דמעולם לא שמענו שלכשיגדיל עליו להכריז קמי בי דינא 

שרצונו לקבל עליו עול מצוות, ומילתא דפשיטא היא שדי 

לומר  ודוחק  ישראל,  ככל  המצוות  בשמירת  שנוהג  בכך 

ולשיטתם  הנ"ל  הפוסקים  כל  על  חלקו  בסנהדרין  דהתוס' 

א"צ שיקבל עליו עול מצוות בפני בית דין.

כשידוע לכל שקיבל עליו עול מצוות

ונראה לבאר בשני דרכים:

ידועים דברי התוס' ביבמות )מה ע"ב( גבי טבילת גיורת, א. 

בכך  די  אלא  להדיא  בטבילתה  בי"ד  שיראו  שא"צ 

טובא,  צ"ב  הנ"ל  ישנה  השיטה  דברי  הכי  דבלאו  אמת,  קלז. הן 
מהליך  חלק  הוא  המצוות  קבלת  אם  שגם  היא  פשוטה  דסברא 

הגרות בפועל, מ"מ עיקר שורש ומהות הגרות הוא, וכמוש"כ במגיד 

הן  שאלו  שכיון  פשוט  "הדבר  ב(:  הל'  פי"ד  ביאה  )איסורי  משנה 

ולהאריך  ולהודיעם  בברור  להאמינם  צריך  והאמונה  הדת  עקרי 

עמם בזה, שהוא עיקר הדת והגרות". ולהדיא בדבריו שעיקר הגרות 

בקבלת המצוות. 

דכתב:  ד(  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  מלשון  נראה  וכן 

תחת  ולהסתופף  לברית  להכנס  העכו"ם  כשירצה  לדורות,  "וכן 

וטבילה".  מילה  צריך  תורה,  עול  עליו  ויקבל  השכינה  כנפי 

שמקבל  בכך  הוא  הגרות  ענין  שעיקר  נראה,  לשונו  ממשמעות 

ואין  השכינה,  כנפי  תחת  להסתופף  ומבקש  תורה  עול  עליו 

ובחידושי  כאן  מרבבה  בדגול  להדיא  וכ"כ  בעלמא.  תנאי  זה 

נאמר  והיאך  ונלע"ד(.  ד"ה  ע"א  )יא  בכתובות  סופר  החתם 

)אלא  לה.  א"צ  אפשר  דלא  והיכא  הגרות  בחלות  מעכבת  שאינה 

חלק  היא  המצוות  קבלת  האם  כנ"ל,  לחקור  יש  לדבריהם  שגם 

בזה  מש"כ  וראה  לה(  ושורש  יסוד  רק  שמא  או  הגרות,  ממעשה 

נו.  וסי'  נג  סי'  להלן 
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חשיב  דעי"ז  שטבלה,  לכל  וידוע  בפירסום  הדבר  שנעשה 

להלן  בארוכה  הדברים  )נתבארו  בי"ד  בפני  הדבר  נעשה  כאילו 

סי' מה(. ולדבריהם כמו"כ י"ל לענין קבלת עול מצוות, דכיון 

שנוהג בפרהסיא בשמירת המצוות ידוע לכל שקיבלם עליו 

וחשיב שנעשה הדבר בפני בי"ד.

בזה דהנה,  ו( חלק  הל'  פי"ד  ביאה  )הל' איסורי  אף שהרמב"ם 

וכן משמע מדברי השו"ע, מ"מ מצינו  ע"ד התוס', 

למקצת מן הפוסקים שהזכירו סברא זו.

שקנה דיעויין  בישראל  שדן,  צב(  )סי'  מהראנ"ח  בשו"ת 

נוהגת  והיתה  בביתו,  וגידלה  בקטנותה  שפחה 

נתגיירה  שלא  אף  ישראל  בנות  כמנהג  ההלכה  בדקדוק 

וישראל,  משה  כדת  ליהודי  השיאה  לכשגדלה  מעולם. 

בפני  שלא  האדון  אשת  אותה  הטבילה  הנישואין  וקודם 

בי"ד – האם יש ממש בקידושיה.

ראיית וכתב,  שדין  הרי"ף  בשיטת  הרמב"ן  שדעת  דאף 

מ"מ  הנימוק"י,  דעת  וכן  כלל  לעיכובא  אינו  בי"ד 

התנהלות  שמעצם  משום  היא,  גמורה  נכרית  לכו"ע  כאן 

להכנס  כוונה  לה  היתה  לא  שכלל  נראה  היה  הקידושין 

בטבילה זו לקהל ה', וממילא יש להניח שלא קיבלה עליה 

עול מצוות קודם טבילה זו.

מחמת אלא  וזאת  גט,  בלא  לפוטרה  שלא  החמיר  דמ"מ 

דברי התוס' הנ"ל, שכתבו, דכל שידוע לכל שטבלה 

נחשב הדבר כאילו טבלה בפני בי"ד, דכמו"כ יש לומר כאן, 

הדבר  ידוע  ישראל  כבת  נוהגת  הכל  אותה  שרואין  דכיון 

לכל שמקבלת על עצמה עול מצוות, ואפשר שנחשב הדבר 

מהר"א  כתב  אלו  כדבריו  בי"ד.  בפני  מצוות  עול  כקבלת 

ששון בתשובותיו )סי' כ(, אלא שדן שם להקל משום דאיירי 

בתורת  אינה  וממילא  מעולם,  נשתחררה  שלא  בשפחה 

קבלת מצוות כישראל.

ע"ב( ראיה  עה  )קידושין  הרמב"ן  בדברי  מצינו  לזה  נוספת 

זהו  הן  אריות  גרי  כותים  למ"ד  דאף  די"א  שכתב, 

מחמת  רק  מצוות  עול  עליהם  שקיבלו  הראשון,  בדור  רק 

בשמירת  שנוהגים  כיון  האחרונים,  בדורות  אבל  הפחד, 

י(.  סי'  לעיל  )וע"ע  דבר  לכל  כיהודים  דינם  כישראל  המצוות 

בכך  די  בי"ד  בפני  מצוות  עול  קיבלו  שלא  שאף  ומוכח, 

התוס'  סברו  דכן  י"ל  וא"כ  זו.  קבלה  על  מורה  שהנהגתם 

בסנהדרין.

קבלת  לדין  בי"ד,  בפני  המצוות  קבלת  דין  בין  חילוק 
הגר ע"י בי"ד

שקבלת ב.  דס"ל  הראשונים  דלדעת  י"ל,  אחר  באופן 

המצוות אינה מעיקר מעשה הגרות אלא תנאי לה, א"צ 

שתעשה קבלה זו בפניהם, כי מה שאמרו "גר משפט כתיב 

ועיקרה  למהותה  אלא  הגרות  תנאי  לגבי  נאמר  לא  ביה" 

דין ראיית הבי"ד במעשה הגרות  בלבד. אלא דכיון דעיקר 

בי"ד,  הכרעת  ע"פ  ישראל  לקהל  הגר  קבלת  שתהא  ענינו, 

ובהכרעתם  כנה  כוונתו  אם  אחריו  לדרוש  מוטל  שעליהם 

והטבילה.  הגרות – המילה  למעשי  תוקף  ניתן  לקבלו 

בי"ד  בפני  נעשית  המצוות  דקבלת  שאמרו  שמה  אפשר, 

דוקא, אין זו הלכה בעצם דין קבלת עול מצוות, אלא דכיון 

שהכרעת הבי"ד לקבלו נעשית ע"פ כנותו בקבלת המצוות, 

על  לעמוד  יוכלו  כך  שרק  בפניהם  זו  קבלה  שתעשה  צריך 

אמיתת רצונו ודעתו במעשה הגרות.

הבי"ד ולפי"ז  שהכרעת  גדול  בגר  דוקא  דזהו  יתבאר, 

האם לקבלו נעשית ע"פ הנראה לעיני הדיין באופן 

קבלתו את המצוות, אבל בגר קטן שקבלתו נעשיית בזכיית 

מותנית  אינה  הבי"ד  הכרעת  עצמו,  ידי  על  ולא  הבי"ד 

בעת  מצוות  עול  עליו  כשמקבל  גם  וממילא  זו,  בקבלה 

!שיגדיל א"צ שתעשה קבלה זו בפניהם, ודו"ק בזה.
חלות  על  דעת   – מצוות  עול  קבלת  בדין  נוסף  גדר 

הגרות

מצוות יש  עול  קבלת  של  זו  הלכה  שפי'  האחרונים  מן 

באופן שונה:

בדין גר קטן שמטבילין אותו על דעת בית דין, כתבו הנה 

התוס' בכתובות )יא ע"א(, שהסיבה לכך שיש כח ביד 

שלא  לאדם  ש"זכין  משום  היא  מדעתו  שלא  לגיירו  בי"ד 

את  לפרש  כתב  טו(  סי'  )קידושין  שמואל  ברכת  ובס'  בפניו". 

דברי התוס' בשם רבו הגר"ח, דבעיקר דין "זכין לאדם שלא 

בפניו" נאמרו שתי הלכות:

הכנסת א.  לצורך  שעושה  וחלותו  הקנין  מעשה  עצם 

החפץ לרשות חבירו.

לעשותה ב.  צריך  חלות  פעולת  שכל  בידינו,  נקוט  כלל 

"זכין"  ובדין  החלות,  נפעלת  שלצורכו  הבעלים  מדעת 
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נחשב  החלות  פועל  מדעת  הקנין  נעשה  שכאשר  נתחדש, 

הדבר כנעשה מדעת בעלים.

וטבילה וכתב,  מילה  ע"י  הנעשה  הגרות  שמעשה 

לרשותו  זכיה – שמכניס  כמעשה  הוא  אף  נחשב 

זו,  "קנינית"  ולזכות  ישראל.  וקדושת  הגרות  עצם  את 

דעתם.  על  ולהטבילו  זה  לקטן  לזכותו  יפה  דין  בית  כח 

גם  אלו  ענינים  שני  מתקיימים  הבי"ד  שבהטבלת  והיינו, 

ע"י  וגם  ידם,  על  לצורכו  נעשה  הגרות  מעשה  עצם  יחד, 

כחלות  הדבר  נחשב  הגרות  לחלות  והסכמתם  דעתם 

הבעלים. מדעת  הנעשית 

דין ויש  עיקר  את  לבאר  זו  דרך  על  שכתבו  האחרונים  מן 

והיינו,  גדול,  בגר  הגרות  במעשה  מצוות  עול  קבלת 

רצונו  לעצם  דעת  גילוי  מהווה  המצוות  עול  שקבלת 

ע"י  זאת  חלות  הפועלת  והיא  הגרות,  לחלות  והסכמתו 

חלק  אינו  המצוות  עול  שקבלת  נמצא  והטבילה.  המילה 

ממעשה הגרות וגם אינו תנאי בעלמא לחלות הגרות, אלא 

מדעת  שנעשתה  כמי  הגרות  חלות  מתבררת  זו  דבקבלתו 

הבעלים.

קלח. אף דלהלכה לא קימ"ל כרבי יהודה, ראה בס' ישועות יעקב 
סי' נג ס"ק ט, דיש מן הפוסקים שחששו לדבריו. מיהו השדי חמד 

בשו"ת דברי חכמים )סי' סט( האריך הרבה לדחות דבריהם. 

דלא  דהיכא  הראב"ד,  מדברי  בהערה  לעיל  המבואר  קלט. לפי 

הדין  דבסומא  ה"ה  לכאורה  מעכבת  אינה  המצוות  קבלת  אפשר 

כן. 

מקובצת  בשיטה  ראה  נח  בני  מצוות  ז'  בקיום  סומא  קמ. בדין 
לב"ק )פז ע"א( בשם רבינו תם, ובמנחת חינוך )מצוה כו(.

ב

האם סומא יכול להתגייר למ"ד שפטור מכל המצוות

דלשיטת בשו"ת  כתב,  קכו(  סי'  ח"ב  )מהדו"ק  ומשיב  שואל 

מכל  פטור  שהסומא  ע"א(  פז  )ב"ק  יהודה  רבי 

שכן   .
קלח

להתגייר יכול  אינו  סומא  שנכרי  נמצא  המצוות 

הגרות,  מחלות  נפרד  בלתי  חלק  היא  המצוות  עול  קבלת 

וסומא זה כיון שאף אם היה ישראל היה פטור מהם, אינו 

שייך בתורת קבלת עול מצוות, וממילא חסר הוא את אחד 

וכדבריו   .
קלט

ה' בקהל  לבא  בכדי  לו  הנצרכים  התנאים  מן 

כתב גם בספר צפנת פענח )הל' תרומות עמ' 37(.

תעשה"  "לא  בכל  חייב  דסומא  טראני  הר"י  שיטת 
שבתורה

בס' מיהו  טראני  הר"י  דלדעת  עוד,  שכתב  יעויי"ש 

בכל  חייב  יהודה  לרבי  שסומא  עח(  )סי'  המכריע 

הוא  יכול  ודאי  עשה,  ממצוות  רק  ופטור  שבתורה  הלאוין 

להתגייר, הואיל ושייך בחלק מן המצוות, אלא שציין שיש 

דינו  הסומא  יהודה  רבי  שלשיטת  ופי'  בזה,  עליו  שחלקו 

.
קמ

כשוטה שפטור מכל המצוות

לדעת בשו"ת  שגם  כתב,  שלד(  סי'  )או"ח  שערים  בית 

מ"מ  תעשה  לא  במצוות  חייב  שסומא  הסוברים 

שנסתמית  דאשה  כתב,  ועפ"ז  מעונשיהן,  הוא  פטור 

בכל  לאשה  דמחייבינן  הא  שכן  הלאוין,  מן  גם  פטורה 

מדכתיב:  ע"א(,  לה  )קידושין  חכמים  למדוה  שבתורה  לאוין 

מעל  למעול  האדם  חטאות  מכל  יעשו  כי  אשה  או  "איש 

שבתורה,  עונשין  לכל  לאיש  אשה  הכתוב  בה'" – השוה 

כיון  וממילא  כן.  דינה  האשה  אף  עליו  ענוש  שהאיש  דכל 

כל  אין  התורה,  עונשי  מכל  פטורה  הכי  בלאו  זו  שאשה 

אף  דידן  נידון  גבי  זה  ולפי  הלאוין.  בעצם  לחייבה  מקור 

הלאוין,  בכל  עצמו  שמחייב  משום  סומא  גר  לקבל  שנוכל 

לא יועיל הדבר לקבלת גיורת כזו.

המכריע, מיהו  בס'  שם  מש"כ  לפי  בזה  לדון  יש  אכתי 

דאף שלשיטת רבי יהודה סומא פטור מכל המצוות 

כתב  וכן  בכך,  הוא  מחוייב  מדרבנן  מ"מ  מדאורייתא 

די  האם  לדון  יש  ולדבריהם  שם,  בב"ק  פרץ  רבינו  בתוס' 

כיון  שמא  או  מצוות,  עול  עליו  שקיבל  שיחשב  כדי  בכך 

שמדאורייתא פטור הוא מכולן אינו גר מן התורה.

ולא  ישראל  אמונת  קבלת  עיקרו  מצוות  קבלת  דין 
בקבלת פרטי המצוות לבד

ולומר, שאף אמנם  בעיקר סברת השואל ומשיב יש לדון 

מהות  מעיקר  היא  המצוות  עול  שקבלת  נימא  אי 

הגרות, אפשר דגדר קבלה זו אינו בעצם קבלת קיום פרטי 

הוא  העיקרי  תוכנה  אלא  בפועל,  ודקדוקיהם  המצוות 

בקבלת אמונת ישראל בהשגחת הי"ת על ברואיו וחיוביהם 

גם  וממילא  וכלליה,  התורה  חוקי  ובקבלת  רצונו,  לעשות 

בזה, אף שאינו  סומא הפטור מקיום המצוות בפועל שייך 
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שייך  הוא  שאף  המצוות,  תרי"ג  של  המעשי  הקיום  בכלל 

בהאמנת היחוד ואמיתות התורה, אלא שדיני התורה גופא 

הם הפוטרים אותו מקיום המצוות בפועל.

קיבל עליו כל מצוות התורה חוץ מדבר אחד

הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ד הל' ח(: "אפילו קיבל כל כתב 

אותו".  מקבלין  אין  אחד  מדקדוק  חוץ  כולה  התורה 

שבא  "עכו"ם  ע"ב(:  )ל  בבכורות  הגמ'  מסוגית  דבריו  ומקור 

רבי  אותו.  מקבלין  אין  אחד  מדבר  חוץ  תורה  דברי  לקבל 

יוסי בר' יהודה אומר אפי' דקדוק אחד מדברי סופרים".

פענח הקשה, מדוע השמיט הרמב"ם ולא הזכיר ובצפנת 

שאף  יהודה,  בר'  יוסי  רבי  שבדברי  הסיפא  את 

אם לא קיבל עליו מצוה שהיא מדברי סופרים די בזה כדי 

לבטל קבלתו לקהל ישראל.

ע"א(, וביישוב  )יא  בהוריות  הגמרא  עפ"ד  כתב  זו  קושיא 

שם נתבאר, שאף אם המומר לדבר אחד נעשה 

מומר לכל התורה כולה, מ"מ אם נעשה מומר למצוה דרבנן 

סת"ם  לכתיבת  )לפוסלו  כולה  התורה  לכל  כמומר  נחשב  אינו 

. ועפ"ז כתב, דסבר הרמב"ם, דכיון שישראל 
קמא

ושאר דינים(

הכופר במצוה דרבנן אינו נחשב עי"ז למומר, ממילא גם גר 

הבא להתגייר וכופר במצוה זו אין זה מעכבו בחלות הגרות. 

ונמצא לדבריו אלו שסוגיות חלוקות הן, והסוגיא דהוריות 

לא סבירא לה כרבי יוסי ברבי יהודה וכן הלכה.

ולכאורה יש לתלות את דבריו בחקירה הנ"ל:

ניחא אם יסוד דין קבלת עול מצוות מתקיים בקבלת דהא 

יקבל  שאם  לומר  ניתן  אכן  והמצוות,  הדינים  פרטי 

די בכך כדי  עליו עול מצוות באופן שאם היה ישראל היה 

שכן  הגירות.  לקבלת  בזה  שדי  ה"ה  מומר,  יחשב  שלא 

נחשב  אינו  דרבנן  במצוה  הכופר  שישראל  לכך  הסיבה 

נחשב  אינו  דרבנן  מצוה  שמבטל  שבזה  משום  היא  מומר, 

וכופר בהשגחתו  צוארו  ית' מעל  עול עבודתו  כמי שמסיר 

ומתן שכרו, וממילא כך גם גר שאינו מקבל על עצמו מצוה 

זו לא נחשב כמי שלא קיבל עליו עול מצוות.

בקבלת אבל  אינו  מצוות  עול  קבלת  דין  שיסוד  לדברינו 

ישראל  אמונת  קבלת  בעצם  אלא  המצוות  פרטי 

עול  קבלת  דין  עיקר  א"כ  חכמיה,  ודברי  התורה  באמיתות 

הוא  מהם  שאחד  האמונה,  עיקרי  י"ג  בקבלת  הוא  מצוות 

ע"ה  למשה  המסורה  היא  בידינו  המצויה  התורה  שכל 

גילה  אחת  מצוה  עול  מעליו  שמסיר  זה  וממילא  מסיני, 

האמונה  שורשי  את  עצמו  על  קיבל  לא  שכלל  בדעתו 

מדברי  אחת  במצוה  כפר  אם  אף  כך  ומשום  ויסודותיה, 

סופרים לא חלה גרותו.

הגמרא נמצא  סוגית  בין  מחלוקת  כל  שאין  איפוא, 

בבכורות לסוגית הגמרא בהוריות, ואף שבן ישראל 

מומר,  כך  ע"י  נעשה  אינו  דרבנן  מצוה  עול  מעליו  שפרק 

מ"מ גר שאינו מקבל עליו את עול המצוות כולן אינו גר.

לקבלת  לגר  המצוות  הודעת  דין  בין  לפי"ז  חילוק 
המצוות על ידו

כט(, באופן  סי'  )יו"ד  שלמה  חמדת  בשו"ת  מצינו  דומה 

שהוקשה לו דהרמב"ם סתר לכאורה משנתו בענין 

עליו את מצוות  קיבל  מצוות, מחד כתב, שאם  עול  קבלת 

)איסורי ביאה  גר, ומאידך כתב  התורה חוץ מדבר אחד אינו 

פי"ג הי"ז(: "גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצוות 

ועונשן, ומל וטבל בפני ג' הדיוטות – הרי זה גר, אפי' נודע 

וכו'". ומשמע שקבלת המצוות  שבשביל דבר הוא מתגייר 

אינה מעכבת.

לדין ויעויין  המצוות"  "הודעת  דין  בין  לחלק  שכתב  שם 

"קבלת המצוות", ופי' ששני ענינים נפרדים הם:

לעדת "קבלת  להכנס  שרוצה  זה  בעצם  היא  המצוות" 

ישראל להסתופף תחת כנפי השכינה לעובדו בכל 

הגרות.  בחלות  המעכבת  היא  זו  וקבלה  נפשו,  ובכל  לבבו 

את  ללמדו  הוא  שענינה  המצוות"  "הודעת  זאת,  לעומת 

פרטי המצוות ועונשיהם אינה מעכבת בחלות הגרות, ומה 

בכדי  רק  הוא  הגירות  קודם  אלו  הלכות  אותו  שמלמדים 

לדחותו ולהפרישו כפי שיתבאר להלן.

בשלימות וכוונתו  ית'  מלכותו  עליו  שמקבל  דכל  כנ"ל, 

עתה  יודע  שאינו  אף  שלם,  בלבב  לעובדו  ורצונו 

כיצד הדבר נעשה, די בזה, וחשיב שקיבל עליו עול מצוות 

בשלימות. וראה בסי' א. שהארכנו הרבה בהלכה זו.

עיקר הגרות בעצם כניסתו לקהל ישראל

סברא בחידושי  זה  בכל  העלה  יב(  )סי'  ממיצ'יט  העילוי 

אינו  הגרות  ענין  עיקר  דלעולם  מחודשת, 

קמא. לענין מומר לשבת באיסור דרבנן מצינו פלוגתא בין הראשונים, ראה מש"כ בזה רש"י ותוס' בערובין )סט ע"א(.
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החלטתו  בעצם  אלא  והטבילה,  המילה  המצוות  בקבלת 

לקבלו,  הדין  בית  והסכמת  ישראל  בקדושת  להתקדש 

ויקבל  גרות  לשם  ויטבול  שימול  הוא  הגרות  דמדיני  אלא 

עליו עול מצוות בעת הטבילה, "דאין ישראל בלא מצוות", 

קבלתו  או  טבילתו  דלא  דבריו  לפי  נמצא  שהאריך,  עיי"ש 

דמחמת  אלא  ישראל,  לקהל  אותו  מכניסים  המצוות  את 

ולטבול,  מצוות  עול  לקבל  עליו  ישראל  לקהל  כניסתו 

ובלא זה אין תוקף לגרותו. ועיי"ש שתי' עפ"ז מה שהקשו 

מדאורייתא  מהניא  היאך  עובר  של  בגרותו  הראשונים 

זכייה לקטן מדאורייתא  אין  ירך אמו, הא  לאו  למ"ד עובר 

לישראלית  שנולד  זה  דבעצם  ופי'  נ(,  סי'  להלן  בהרחבה  )ראה 

כבר נתקדש בקדושת ישראל והמילה והטבילה אינם אלא 

דבריו  ולפי  מדעתו.  שלא  גם  מהני  ולכך  זו,  לגרותו  תנאי 

אלו, שפיר י"ל גבי סומא, דכיון שאינו מחוייב במצוות אין 

ישראל בעצם  הוי  ושפיר  עליו,  חסרון במה שאינו מקבלם 

זה שנמנה על קהל עם קודש.

סימן יז
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סימן יח

דין קבלת מצוות חוץ מדבר אחד

בסוגית הגמ' בבכורות )ל ע"ב( איתא: "עכו"ם שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו. 

רבי יוסי בר' יהודה אומר אפי' דקדוק אחד מדברי סופרים".

והיינו, שאם בא גר לפנינו וחפץ לקבל את כל מצוות התורה בשלימות מלבד דבר אחד מדברי סופרים, 

זו הביאה הרמב"ם בהל' איסורי ביאה פי"ד  )הלכה  אין קבלתו קבלה גמורה, ואין מקבלים אותו לקהל ישראל. 

.)
קמב

הל' ח, ומה שלא הזכיר את דברי רבי יוסי ברבי יהודה נתבאר לעיל סי' יז

קמב. בשו"ת משנה הלכות )ח"י סי' קפא( נשאל, מפני מה השמיט 
השו"ע הלכה זו ולא הזכיר שאם קיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר 

אחד לא הוי גר. 

יב, שכתב  בסעי'  בדבריו  לזה  רמז  דנראה שהשו"ע  ועיי"ש שכתב, 

שם וז"ל: "בודקין אותו וכו', ואם לא נמצאת להם עילה מודיעים 

להם כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי 

שיפרשו, אם קיבלו ולא פירשו וראו אותם שחזרו מאהבה, מקבלים 

אותם וכו'". 

הרי שדקדק השו"ע וכתב שרואים אותו שקיבל מאהבה, ושורש ענין 

זה הוא שמקבל עליו את קיום מצוות התורה בשמחה כעבד לפני 

עליו  שיקבל  שצריך  השו"ע  רמז  ובזה  ופקפוק.  תנאי  כל  בלא  רבו 

את כל מצוות התורה ולא יבטל שום אחת מהן, שאם מתנה לבטל 

אחת ממצוות התורה הדבר מחסר בעצם הקבלת עול וההתבטלות 

לבורא עולמים. 

שאם  שאמרו  שמה  דרכו,  ע"פ  השו"ע  מדברי  למדנו  גדול  ולימוד 

קיבל עליו כל המצות חוץ מדבר אחד אינו גר, אין זה מפני שחסר 

אלא  בשלימות,  קיומן  וחובת  מנינם  עצם  בקבלת המצוות מחמת 

הגר  ביאת  דעיקר  המצוות,  עול  קבלת  דין  ושורש  בעיקר  שחסר 

לקהל ישראל הוא בכך שמבטל כל רצונותיו החומריים ומגלה דעתו 

שרצונו לחסות בצל כנפי השכינה, ובזה שמתנה שאינו חפץ בקיום 

מקצת המצוות גילה דעתו שאינו מקבל עליו את מלכותו ית' בלב 

שלם. 

מעכב  זהו  שמא  או  הבי"ד  על  דין  היא  זו  הלכה  האם 
בעצם החלות

עול מצוות יש  לחקור, האם מה שאמרו שאם קיבל עליו 

הלכה  זוהי  אותו,  מקבלים  אין  אחד  מדבר  חוץ 

גרותו  וקיבלוהו  עברו  ואם  לקבלו,  אסורים  בבי"ד – שהם 

שהיא  מצוות  עול  קבלת  בגדרי  מעכב  זהו  שמא  או  חלה, 

התורה  מצוות  לקיים  עליו  קיבל  שלא  דכל  הגרות,  עיקר 

כולן בשלמות הרי זה כמי שלא קיבל עליו עול מצוות כלל 

ועיקר ואינו גר.

בשבת ושורש  רש"י  שכתב  מה  ע"פ  הוא  בזה  הספק 

בנכרי  מעשה  רבנן:  "תנו  שם:  דאיתא  ע"א(,  )לא 

לכם.  יש  תורות  כמה  לו:  אמר  שמאי,  לפני  שבא  אחד 

לו:  אמר  פה.  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  שתים,  לו:  אמר 

גיירני  מאמינך.  פה – איני  ושבעל  מאמינך,  שבכתב – אני 

והוציאו בנזיפה.  על מנת שתלמדני תורה שבכתב. גער בו 

בא לפני הלל – גייריה". ע"כ.

רש"י שם: "דלא דמיא הא לחוץ מדבר אחד, שלא היה וכתב 

כופר בתורה שבעל פה, אלא שלא היה מאמין שהיא 

מפי הגבורה, והלל הובטח שאחר שילמדנו יסמוך עליו".

אחד ולכאורה  מדבר  חוץ  מצוות  קבלת  אם  לעיין,  יש 

בו  היה  שיודע  בכך  מה  הגרות,  בחלות  מעכבת 

שסופו לקבל הכל, הא מ"מ מעשה הגרות שעשה עתה אין 

לו כל תוקף. ואף עיקר דבריו צ"ב, מהו שאמר דאינו כופר 

בתורה שבע"פ אלא שאינו מאמין שהיא מפי הגבורה, וכי 

ואינן  הן  חכמים  מסברת  אלו  שדברים  לומר  כפירה  זו  אין 

מפי הגבורה.

אינו וע"כ  אחד  מדבר  חוץ  מצוות  קבלת  שדין  משמע, 

המסורה  היא  שהלכה  אלא  הגרות,  בחלות  מעכב 

המצוות  שמירת  על  יקפיד  שלא  גר  לקבל  שלא  לבי"ד, 

כהלכה, וכיון שידע בו הלל שסופו לבוא לידי כך הקל בזה.

של דברים נראה לומר, דעיקר דין קבלת מצוות ובטעמם 

מתוך  ומצוות  תורה  עול  עליו  שיקבל  הוא 

בו  להיות דבק  ורצונו טהור  עולם,  והיה  הכרה במי שאמר 

ולהשמע לדבריו, ובכהאי גוונא, אף שטועה וסבור שרשאי 

זה  אין  עיניו,  ראות  לפי  המצוות  מן  מאחת  להבטל  הוא 

מחסר בעיקר הקבלה.
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משא ומתן בזה ע"פ סוגית הגמ' בגדר דין גר תושב

לדברי בשו"ת  וציין  זו,  בחקירה  דן  ק(  סי'  )יו"ד  יצחק  בית 

תושב,  גר  "איזהו  שנינו:  שם  ע"ב(,  )סד  בע"ז  הגמ' 

כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים, 

מצות  שבע  עליו  שקיבל  כל  אומרים:  וחכמים  ר"מ.  דברי 

באו  לא  אלו  אומרים:  אחרים  נח.  בני  עליהם  שקבלו 

נבילות  אוכל  גר  זה  תושב,  גר  איזהו  אלא  תושב,  גר  לכלל 

שקבל עליו לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור 

נבילות". ע"כ.

לקיים הנה  עליו  שקיבל  שאף  אחרים,  מדברי  נתבאר 

אינו  נבילה  אכילת  איסור  מלבד  התורה  מצוות  כל 

זו  הלכה  אם  ולכאורה,  תושב.  כגר  ודינו  גמור  כגר  נחשב 

התורה  מצוות  כל  את  לקיים  עליו  שקיבל  גר  לקבל  שאין 

היא  אלא  הגרות,  בחלות  מעכבת  אינה  אחד  מדבר  חוץ 

עברו  ואם  לדחותו,  המצווים  שהם  הבי"ד  בהנהגת  הלכה 

וקיבלוהו הוי גר, א"כ מדוע גר שקיבל עליו את כל מצוות 

ולא  תושב  כגר  נחשב  נבילה  אכילת  איסור  מלבד  התורה 

כל  לקיים  עליו  קיבל  שאם  משמע  וע"כ  גמור.  ישראל  הוי 

מצוות התורה חוץ מדבר אחד אין די בזה להחשב כקבלת 

מצוות, וגרותו בטלה.

אחיעזר )ח"ג סי' כו ס"ק ד( דן בראיה זו ודחאה מכל בשו"ת 

גמור  לגר  תושב  גר  בין  החילוק  עיקר  שהרי  וכל, 

תלוי  העיקר  אלא  המצוות  את  קבלתו  מאופן  נובע  אינו 

או  ישראל  בקדושת  להתקדש  רצונו  האם  הלב,  בכוונת 

להעשות גר תושב בלבד. ומה שנחלקו שם בגמ' הוא בדינו 

כמה  תושב,  גר  להעשות  ורצונו  לפנינו  הבא  זה  נכרי  של 

מן המצוות יש לו לקבל עליו, האם די לו בקבלת ז' מצוות 

כל המצוות  עליו את  עליו לקבל  או שמא  נח,  בני  שנצטוו 

כולן חוץ מאכילת נבילה שהתירו הכתוב להדיא.

הוא וראיה  תושב  לגר  גמור  גר  בין  החילוק  שעיקר  לכך 

צורת  מעצם  הגרות,  חלות  בפעולת  כוונתו  בעצם 

הגרות  במעשה  שהרי  ישראל.  לקהל  תושב  גר  קבלת 

הצריכו  ישראל  בקדושת  להתקדש  הרוצה  לנכרי  הנעשה 

הכתוב מילה וטבילה, ואילו גר תושב די לו בקבלת מצוות 

תושב  בגר  הגרות  שמעשה  כרחך  ועל  בלבד,  בי"ד  בפני 

חלות בפני עצמה היא ואין לזה שייכות עם גרות הנעשית 

שהיתה  דכיון  פשיטא,  וא"כ  ישראל.  לקהל  כניסה  לצורך 

כוונתו שם להיות גר תושב אינו נעשה ישראל ע"י כך אפי' 

ראיה  כל  אין  וממילא  מצוות,  תרי"ג  כל  לקיים  עליו  קיבל 

עליו  ויקבל  ויטבול  שימול  גר  שגם  לומר  שם  הגמ'  מדברי 

כל מצוות התורה חוץ מאיסור נבילה שלא יחשב כישראל 

לכל דבר. )וראה מש"כ בזה עוד בדבר אברהם ח"ג סי' כח(.

הכרעת ההלכה בזה

זו ולענין  שהלכה  הפוסקים  דברי  רהיטת  בזה,  הלכה 

סו"ס  הלכה  באור  )ראה  הגרות  בחלות  מעכבת 

קח,  סי'  יו"ד  משה  ובאגרות  גמור,  ישראל  אינו  ד"ה  שד 

ביאה  איסורי  הל'  הרמב"ם  מדברי  האחרונים  דקדקו  וכן 

ויקבלו  כשיתגיירו  כולם  העכו"ם  "כל  דכתב:  יז  הל'  פי"ב 

הן  הרי  כשישתחררו  והעבדים  שבתורה  המצות  כל  עליהן 

לכם"(,  יהיה  לכל דבר שנאמר הקהל חוקה אחת  כישראל 

אינו  אחד  מדבר  חוץ  מצוות  עול  עליו  שקיבל  גר  וממילא 

גר. )ובפרט שכל ראית הבית יצחק היא רק מחד מ"ד שם, אבל לדעות 

החולקות שם בגדר דינו של גר תושב ליכא ראיה(.

ניתנה ראש ונשובה לראיה קמייתא ממעשה דהלל, וא"כ 

היאך יתיישבו דברי רש"י שם עם מסקנת הפוסקים 

שקבלת מצוות חוץ מדבר אחד מעכבת בחלות הגרות.

באור מעשה דהלל

סי' והנה  וח"ג  קס,  סי'  ח"א  )יו"ד  משה  אגרות  בשו"ת  יעויין 

עול  עליה  לקבל  שרוצה  בגיורת  שדן,  קח(  וסי'  קו 

בזה  לנהוג  שרצונה  הצניעות,  חובת  מלבד  כולן  המצוות 

כמנהג הפרוצות שבעם, האם מותר לקבלה לקהל ישראל, 

אשר  התורה  ממצוות  אחת  לבטל  שכוונתה  כיון  שמא  או 

בזה  להקל  סבר  דבריו  ובריש  לדחותה.  יש  תעשנה  לא 

כולן  המצוות  שקבלת  מוכח  ממנו  דהלל  המעשה  מחמת 

אינה מעכבת בחלות הגרות.

זה אלא  למעשה  המהרש"א  של  דמביאורו  שם,  שציין 

לעצמו  שהתיר  אלא  מיד,  הלל  גיירו  שלא  נראה 

שיתגייר  בו  שידע  משום  שנתגייר  קודם  גם  תורה  ללמדו 

עליו  קיבל  כבר  שגיירו  בעת  ולדבריו  שלם,  בלב  לאחמ"כ 

עול מצוות בשלימות.

אף אלא  זו,  גיורת  ולקבל  להקל  כתב  אחרת  שסברא 

בלבושה  הגרות  אחר  לנהוג  שרצונה  דעתה  שמגלה 

דין  לבית  הדבר  שהוברר  לפי  שבעם,  הפרוצות  כמנהג 

וללכת  בהי"ת  לדבוק  הגרות  בעת  חשקה  כל  זו  שגיורת 

היא  שרואה  אלא  וראוי,  שלם  היותר  באופן  בדרכיו 

זו שלא כדת,  נוהגות בהלכה  רבות מבנות עמנו  שבעוה"ר 

ביה"ד  שרבני  אלא  דין,  ע"פ  מותר  שהדבר  היא  וסבורה 

מחמירים עליה יותר מהנצרך ע"פ הלכה, ולכך מתנה שאין 

שטעות  אף  כך,  משום  הוראתם.  את  בזה  לקבל  רצונה 
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הדבר  אין  התורה,  מן  דבר  לבטל  שמתנה  ונמצא  בידה, 

תקבל  מיד  הלכה  שכך  לכשתדע  שכן  הגרות,  בדין  מחסר 

עליה לקיימה.

כמקור לסברא זו, ציין שם לסוגית הגמ' בשבת )סח והנה, 

ועדיין  הנכרים  בין  שנתגייר  שגר  נתבאר  שם  ע"ב(, 

זרה  שעבודה  לדעת  בידו  שאין  כיון  גר,  הוי  ע"ז  עובד 

של  מהותה  כאשר  רק  ודאי  זהו  )מיהו  המקום  לפני  היא  תועבה 

איירי שסבורים  ית', אלא  ה'  אינה סותרת לעצם קבלת מלכות  זו  ע"ז 

יותר לבורא עולמים,  ומזלות יתקרבו  הם ר"ל שע"י עבודתם לכוכבים 

שאל"כ פשיטא שאין כאן כל קבלת מצוות(, ודו"ק בזה. עכ"ד.

דשבת כדבריו  לסוגיא  בבאורו  החת"ס  מדברי  גם  נראה 

שמע  שלא  יתכן  היאך  לו  שהוקשה  אלא  הנ"ל, 

דת  ע"פ  היא  מתועבת  האלילים  שעבודת  מעולם  זה  גר 

ונתגדל  ממש  בקטנותו  שנתגייר  דאיירי  פי'  וע"כ  ישראל, 

ממש בין העכו"ם.

שגגות יסוד  )הל'  הרמב"ם  מלשון  החת"ס  הביא  לדבריו 

פ"ז הל' ב(: "כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר 

בין העכו"ם, אע"פ שעשה  והוא  נתגייר קטן  או  וכו',  שבת 

אחת".  אלא  חייב  אינו  הרבה  בשבתות  הרבה  מלאכות 

דהקשה שם הלחם משנה: "יש לתמוה על מה שכתב רבינו 

שנתגייר והוא קטן, דאפילו גדול נמי אפשר דלא ידע מצות 

שבת,  מצות  הודיעוהו  ודאי  גדול  נתגייר  אם  וי"ל,  שבת, 

אבל גר קטן שנתגייר על דעת בי"ד א"צ להודיעו".

גר ומ"מ  ידע  שלא  לדיין  נתברר  אכן  שאם  מדבריו  נראה 

זה מאיסור עבודה זרה אפי' היה גר גדול אין הדבר 

מחסר בקבלתו את המצוות.

לדברי וכן  שציין  רסח(,  )סי'  יוסף  הבית  מדברי  מוכח 

אינה  המצוות  שהודעת  זו  מסוגיא  שלמד  הנימוק"י 

)ורק קבלתו אותן מעכבת וראה בזה בשו"ת חמדת  מעכבת בגרות 

בגר  איירי  זו  דסוגיא  שלמד  מוכח  ומדבריו  כט(,  סי'  שלמה 

וכסברת  הגרות,  בחלות  מעכב  הדבר  אין  ואעפ"כ  גדול 

האגרות משה. וראה מש"כ בזה בהג' מהרלנ"ח ע"ד הבית 

יוסף שם.

לדקדק אמנם,  לדיין  לו  ויש  טובא,  מחודשת  זו  סברא 

הגר  של  רצונו  אכן  האם  פקיחא  בעינא  הרבה 

להיות מעובדי ה' בתכלית אלא שטועה הוא בדבר משנה, 

בקבלת  וכופר  ליבו  שרירות  אחר  בזה  הוא  הולך  שמא  או 

שרבים  בזמנינו  בזה  להקל  יש  נוסף  )טעם  ובגזרותיהם.  חז"ל 

כן  נוהגים  אינם  האלילים  עבודת  אצלם  שמצויה  העולם  מאומות 

מחמת אמונתם בכוחם והנהגתם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם, ובזה 

אפשר דכלל לא חשיב כע"ז(.

מעתה יתבאר המעשה הנ"ל גבי הלל, דעיקר כוונת ומ"מ 

דברי רש"י שם בדבריו לחלק ולומר, דמאי דאמרינן 

כשקיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד אין תוקף לגרותו, 

זהו כאשר יודע הוא שדבר זה מחוייב ע"פ דין, אלא שמגלה 

זו בזדון לב ואינו חפץ לקיימה.  דעתו שרצונו לבטל הלכה 

בחלות  מעכבת  גמורה  קבלה  שאינה  זו  דקבלה  אמרו  בזה 

הגרות. אבל גר זה הבא לפני הלל יודע היה בו הלל שרצונו 

מאמין  שאינו  אלא  התורה,  מצוות  כל  עליו  לקבל  טהור 

בדברי חז"ל וסבור הוא שאין חובה לקיים דבריהם כתורה 

בא  טעותו  שמחמת  דכיון  הלל  סבר  בזה  מסיני,  המסורה 

לו הדבר, ולכשיודע לו אמיתת דברי חז"ל סופו לקיים את 

התורה כולה, אין הדבר מעכב בחלות הגרות.

חשש "לפני עיוור" בגרות זו

נתבאר מדברי האגרות משה, דכל שגילה דעתו בפני הנה 

אף  בשלימות,  התורה  עליו  לקבל  שרצונו  דין  בית 

מותר  ועניניהם  פרטיהם  המצוות  מחיובי  כלל  יודע  שאינו 

לקבלו. מיהו נראה, דאף אי נקבל סברא זו, טעמא אחרינא 

איכא לדחות גרותו לפי שעה ולא לקבלו עד שילמד ויכיר 

פרטי המצוות יותר. דיעויין בשו"ת מנחת אלעזר )ח"ד סי' סג( 

שכתב, דכל בי"ד המקבלים גרים ואין מלמדים אותם קודם 

ישראל,  לעדת  כניסתם  אחר  לנהוג  עליהם  יהיה  כיצד  לכן 

קודם  שהרי  מכשול",  תתן  לא  עיוור  ד"לפני  בלאו  עוברים 

הגרות היו מותרים באכילת מאכלות אסורות חילול שבת 

ושאר מצוות התורה עשה ולא תעשה, ועתה מוזהרים על 

לידע את  וע"כ, אף שמדין קבלת מצוות אינם צריכים  כך. 

כל פרטי המצוות כנ"ל, מ"מ בכדי שלא יכשלו בדבר איסור 

ודאי צריך ללמדם את כל זאת. וראה בשו"ת מנחת שלמה 

)ח"א סי' לה( שהאריך להזהיר על כך.

!
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לבטל  יש  האם  אישות,  מחמת  להתגייר  הבאה  אשה 
מדברי  דקדוק  שמבטלת  דחשיב  מחמת  גרותה 

סופרים, וביאור עפ"ז במעשה דהלל

נשואה באחיעזר  שהיתה  נכרית  באשה  עוד,  דן  שם 

בכדי  בי"ד  לפני  באה  זמן  ולאחר  לישראל 

להתגייר, האם ראוי לקבלה או לא.

להא ובתוך  לכאורה  בזה  לחוש  שיש  העלה,  שם  דבריו 

השפחה  על  "הנטען  ע"ב(:  )כד  ביבמות  דשנינו 

ונשתחררה, או על העובדת כוכבים ונתגיירה – הרי זה לא 

שאם  והיינו,  ע"כ.  מידו".  מוציאין  כנס – אין  ואם  יכנוס, 

יצא קול על שפחה שנתגיירה לשם אישות עם אדם פלוני, 

על  מכך  שיצא  הלעז  מחמת  לשאתה  אסור  אדם  אותו 

אינו  וכנסה  עבר  אם  אכן  שמים.  לשם  היתה  שלא  גרותה 

מחוייב לגרשה. )וראה הרחבת הדברים בסי' פ(.

להנשא והנה  וכוונתה  להתגייר  לפנינו  שבאה  זו  אשה 

לאחר מכן לבעלה הישראל, דעתה לבטל בזה גזירת 

גרותה,  חכמים שאסרוה בכך מחמת הלעז שיצא מכך על 

ונמצא לכאורה שלא היתה קבלת המצוות שלה מוחלטת, 

זו  הלכה  מקבלת  שאינה  התנתה  כאילו  זה  במעשה  שכן 

דינה  האם  שם,  דן  ועפ"ז  לבעלה,  להנשא  היא  שאסורה 

אחד  מדקדוק  חוץ  המצוות  כל  עליה  שקיבלה  כמי  בזה 

מדברי סופרים ואין כל תוקף לגרותה, או שמא לא.

במחלוקת ועיי"ש  תלוי  הדבר  דלכאורה  שכתב, 

פירש,  שם  רש"י  שם.  הסוגיא  בבאור  הראשונים 

שלא  בכדי  הוא  זה,  לאדם  להנשא  שאסרוה  שהסיבה 

יאמרו אמת היה הקול שיצא עליה בראשונה, והיינו דדברי 

פלוני,  עם  שזינתה  לעז  עליה  שיצא  באשה  אמורים  הגמ' 

וממילא אם תנשא עמו עתה, יאמרו הכל שאמת היה עם 

המרננים שהוציאו עליה לעז זה.

טעם אבל  שעיקר  פי',  שם  והריטב"א  הרמב"ן  הרשב"א 

שזינתה,  שיצא  הלעז  מחמת  בזה  היה  לא  הגזירה 

הגרות  מעשה  על  לעז  יצא  שמא  הוא  החשש  אלא 

שלה – שאם תנשא לאותו פלוני יצא עליה לעז שנתגיירה 

שלא לשם שמים אלא לשם אישות בלבד.

נידון ולכאורה  הוא  אלו  פרושים  שני  בין  מינה  הנפקא 

דידן, שהרי במקרה שלפנינו ידוע לכל שנבעלה 

רבות,  שנים  יחד  כבר  נשואים  היו  שכן  ישראל,  לאותו 

נישואיהם  שמא  הוא  שהחשש  רש"י  לשיטת  וממילא 

יוכיחו שהאמת עם הלעז הראשון שזינתה עמו, אין מקום 

אבל  לכל.  הדבר  ידוע  הכי  שבלאו  כיון  כלל,  כאן  לחוש 

לשיטת הרשב"א שהחשש הוא שמא יצא לעז על מעשה 

הגרות, אף כאן יש לחוש לזה.

כדי ומעתה  להתגייר  שבאה  אף  רש"י  דלשיטת  י"ל, 

את  בכך  מבטלת  אינה  פלוני  לאותו  להנשא 

ההלכה האמורה בדברי המשנה שם, אבל לשיטת הרשב"א 

יש לחוש שמא אין ממש בגרותה כיון שמתנה לבטל הלכה 

זו. וראה הרחבת הדברים בזה להלן סי' פ.

גדר דין קבלת מצוות חוץ מדבר אחד לשיטת האחיעזר

נוספת כתב שם באחיעזר להקל בגרותה של אשה סברא 

זו, ואגב אורחיה השמיענו בזה חידוש גדול בבאור 

כל  עליו  קיבל  שאם  בגמרא  שאמרו  שמה  והוא,  זו,  הלכה 

התורה כולה מלבד דקדוק אחד מדברי סופרים אין מקבלין 

דברי  כל  את  עליו  שקיבל  לגר  הדברים  כוונת  אין  אותו, 

יודעים אנו שכוונתו לבטל מקצתן.  ורק  התורה בשלימות, 

חסרון  אין  המצוות  קבלת  שמבחינת  כיון  גוונא,  דבכהאי 

וקיבל עליו להתחייב בכולן, אין חסרון בכך שלא יקיים את 

כולן וכמו שנתבאר לעיל.

חלות אלא  בעצם  לשייר  שבא  בגר  אמורים,  דברים  במה 

שלו  המצוות  עול  שקבלת  שרצונו  והתנה  הגרות, 

תחול רק לגבי חלק ממצוות התורה, ורצונו שמעיקר הדין 

יהיה חייב רק במקצת המצוות והשאר יהיו מותרות לו ע"פ 

שאין  לפי  אותו  מקבלין  אנו  אין  כך  ומשום  לכתחילה.  דין 

התורה  מצוות  כל  את  עליו  קיבל  שלא  וכל  לחצאין,  גרות 

אין זו גרות שלימה.

לפי דבריו, שעצם כוונתו לעבור על חלק מן המצוות נמצא 

ורק  ולא לקיימן אינה מהווה עיכוב בחלות הגרות, 

אזי  המצוות  לאותם  ביחס  גרותו  תחול  שלא  רצה  אם 

מחסר הדבר במעשה הגרות.

אלו לא קשיא כלל מהמעשה הנ"ל בהלל, שהרי ולדבריו 

אותו נכרי לא התנה שתחול עליו הגרות לחצאין, 

קיום המצוות  כוונתו להקפיד על  אלא שגילה דעתו שאין 

המקראות,  מפסוקי  שנראה  כפי  אלא  חז"ל  שהורונו  כפי 

לקבל  ראוי  שאין  אלא  הגרות,  בחלות  פסול  כל  אין  ובזה 

לקבל  שסופו  הלל  בו  שידע  וכיון  ישראל,  לקהל  זה  נכרי 

עליו עול מצוות בשלימות הקל בזה.

קבלת גר שיש לחוש שלא ישמור תורה ומצוות

גדולה, ע"פ  קולא  האחיעזר  בעל  שם  כתב  אלו  דברים 

ישמור  שלא  גדול  חשש  שיש  גר  לפנינו  בא  שאם 

סימן יח
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זה מצוי טובא בזמנינו  ודבר  את מצוות התורה בשלימות, 

על  מקפידים  שאינם  זוג  בני  עם  שדרים  הגרים  מן  שיש 

שמירת המצוות כהלכה, או שיודעים אנו שלא ילמדו את 

פרטי המצוות די צורך, דאעפ"כ א"צ להמנע מלגיירו. שכל 

לעבור  שכוונתו  אף  דין  בית  בפני  מצוות  עול  עליו  שקיבל 

אח"כ על מקצתם לתאבון אין זה מעכב בחלות הגרות.

אנו אלא  יודעים  כאשר  דוקא  שזהו  וכתב,  דבריו  שסייג 

כנפי  תחת  להסתופף  ורצונו  בכונותיו  הוא  שכנה 

השכינה, אלא שלגבי מקצת מן המצוות קשה עליו הדבר 

אם  אבל  לתאבון.  עליהם  לעבור  ודעתו  יצרו  את  לכוף 

מכירים אנו בו שאינו חפץ כלל להכנס לקהל ה' ולעבודתו, 

וכל קבלתו את המצוות אינה אלא מן השפה ולחוץ, ורצונו 

לא  וכדו',  השבת  את  ולחלל  אסורות  במאכלות  להתגאל 

חלה גירותו כלל אף אם קבלתו היתה בשלימות, ופשוט.

של בדבר  זו  בסברא  רבות  נתלבט  כח(  סי'  )ח"ג  אברהם 

אינו  שהעיקר  כדבריו  האמת  אם  דאף  האחיעזר, 

בעצם קבלתו וגילוי רצונו לקיים את תרי"ג מצוות התורה, 

שכיון  אפשר  בהן,  להתחייב  בקבלתו  הוא  העיקר  אלא 

אין  התורה  ממצוות  אחת  מצוה  לבטל  להדיא  ודעתו 

בתרתי  בזה  נוהג  שהרי  עליו,  זו  מצוה  שקיבל  נחשב  זה 

היאך  שלם  בלב  עליו  עליו  זו  מצוה  קיבל  דאם  דסתרי, 

חסרון  ואין  שכיון  דאפשר  כתב,  ומ"מ  לבטלה.  הוא  סובר 

בעצם הקבלה אלא באופן קיומה, אין הדבר מעכב בדיעבד 

וכיון שלפעמים הנחיצות בזה גדולה מאוד  בחלות הגרות, 

כח דהיתרא עדיף. אלא שיש להזהר בזה, שלא נבוא לסייע 

"קשים  חכמים  שאמרו  וכמו  נפסד,  הכלל  ויהא  ליחידים 

גרים לישראל כספחת", שלדעת רבים מן הראשונים הטעם 

בזה הוא מחמת שאוחזים מעשיהם הראשונים בידיהם.

כן אם יבוא דיין לסמוך על קולתו זו של בעל האחיעזר ועל 

כוונת  אכן  האם  היטב  לב  וליתן  ולחקור  לדרוש  עליו 

הגר בקבלתו את המצוות כנה ואמיתית ורק נסיבות החיים 

קבלתו  כל  שמא  או  המצוות,  מן  לבטל  לו  שיגרמו  הם 

מתחילה אינה בהחלטה גמורה, ומעשיו והנהגתו מוכיחים 

ראויה  הבנה  מתוך  ית'  עבדותו  את  עליו  מקבל  שאינו 

בשום  להקל  אין  ודאי  גוונא  דבכהאי  זו,  בקבלה  כרוך  מה 

פנים ואין כל משמעות לגרות שתעשה לגר כעין זה לכולי 

.
קמג

עלמא

האחיעזר, ומ"מ  של  זו  קולתו  על  כלל  לסמוך  דאין  נראה 

דברים  ונקטו  כן,  אינה  האחרונים  דברי  דהסכמת 

בשמירת  להקפיד  חפץ  שאינו  דעתו  שגילה  דכל  כפשטן, 

המצוות על כל פרטיהן ודקדוקיהן אין תוקף לגרותו כלל, אף 

שרצונו שתחול גרותו באופן השלם גם לגבי חיובים אלו.

עלו  עת  האחרונות  בשנים  ביטוי  לידי  באה  זו  קמג. שאלה 
עשרת  מבני  אבותיהם  מסורת  שלפי  שלימות  קהילות  מאתיופיה 

בין  בזה  שנתעוררה  הגדולה  המחלוקת  ידועה  וכבר  הם.  השבטים 

פוסקי הדור בארה"ק אלה אומרים בכה ואלה בכה.

המתירים אותם לבוא בקהל ישראל הביאו כסייעתא לדבריהם את 

תשובת הרדב"ז )שו"ת דברי דוד סי' ה( שהעיד עליהם שמבני שבט 

עניני  תפסו  להם  מצויים  חכמים  היו  שלא  שמפני  וכתב  הם,  דן 

נשתבשו,  כך  ומשום  המקראות,  פשטות  לפי  והלכותיהם  המצוות 

אבל בעצם יחוסם נשמרו מאוד שלא להתערב בשכניהם הנכרים. 

לעומתם טענו רבים, שאין הדבר ידוע כ"כ למי מהקהילות נתכוון 

יש  וע"כ  הדברים  נשתנו  ימיו  מאז  שמא  לחוש  יש  ואף  הרדב"ז, 

להצריכם להתגייר.

והנה, בני קהילות אלו אינם מכירים כלל במנהגי ישראל שנתיסדו 

ע"פ דברי חז"ל מימי התנאים הק' ועד ימינו אנו, וכשבאים להתגייר 

מקבלים עליהם את מצוות דאורייתא בלבד, וא"כ יש לדון האם יש 

תוקף לגרותם.

ראשית יש לדון בזה ע"פ מה שדן הבית יצחק האם הלכה זו מעכבת 

בחלות הגרות או אינה אלא הלכה בבי"ד שהם המנועים מלקבלם, 

ומצינו שנחלקו בזה רבותינו האחרונים וכמו שנתבאר.

שאם  שנקט,  לעיל  המובא  משה  האגרות  בעל  של  לדרכו  שנית, 

האמת,  וכפי  הראוי  כפי  השכינה  בצל  לחסות  המתגייר  של  רצונו 

אלא שטועה וסבור שמצוות התורה אינן מוטלות עליו כולן כחובה 

גמורה, שאין הדבר מעכב בחלות הגרות שלו, כיון שעיקר דין קבלת 

המצוות הוא גילוי רצונו להצטרף לעבודת המקום, ומה שאינו יודע 

פרטי הדינים אין זה מעכב בחלות הגרות.

)פן נוסף יש בשאלה זו, וכבר האריך בזה הרדב"ז שם, שאף לסברת 

המצדדים לומר שמבני ישראל הם, מ"מ יש לחוש ולאוסרם לבוא 

בקהל, כיון שלפי הידוע כיום היו נוהגים בקידושין כמנהג ישראל, 

ואילו לענין גרושין לא היו נוהגים לגרש ע"י גט, וא"כ נמצא שרובם 

ממזרים ואסורים לבוא בקהל ה'. ויש לדון בזה האם נחשב הדבר 

כספק ממזר האסור מדרבנן או שמא אף יותר מזה. ויעויין בתפארת 

ישראל סוף סדר נשים דבספק גרושין יש לתלות אחר הרוב שאינן 

מתגרשות, ויש לדון אם כן הוא בנידון דידן שזה כמה וכמה דורות 

שכך נהגו ונתערבו בהם כל אותן הגרושות, ואכה"מ להאריך בזה(. 

!

סימן יח



משנת  הגר�א

מחמת  התורה  מצוות  כל  לקיים  יוכל  שלא  גר שיודע 
אונס

לדון, בגר שבא לפנינו ואומר שמקבל עליו עול המצוות יש 

את  לכוף  יוכל  לא  אונס  שמחמת  שיודע  אלא  כולם, 

וכדו',  יעבור  ואל  ביהרג  שדינם  עבירות  ג'  על  וליהרג  יצרו 

או באונס ממון, האם מקבלים אותו. ובשו"ת אגרות משה 

)יו"ד סי' קח( דן בשאלה זו, ויעויין שם שהאריך להוכיח שאין 

הדבר מעכב בחלות הגרות. והטעם בזה, הואיל וגילה דעתו 

כל  ומקבל  בשלמות  כולן  התורה  מצוות  לקיים  שרצונו 

התורה עליו בקבלה גמורה, אלא שיודע שיקשה לו לכפות 

את יצרו וחושש שלא יוכל לעמוד בנסיון, וסבר, שבזה גם 

להקל.  שיש  יודו  הנ"ל  האחיעזר  של  קולתו  על  החולקים 

)וראה מש"כ בזה בשו"ת מלמד להועיל אבהע"ז סי' ח(.

ויעויין שם באגרות משה שהביא כמה ראיות לדבריו:

את א.  עליהם  ישראל  כל  שקיבלו  התורה  קבלת  בזמן 

פשוט  הדבר  ונשמע",  "נעשה  בבחינת  התורה  מצוות 

בכל  שעמד  אבינו  אברהם  של  בדרגתו  כולם  היו  שלא 

.
קמד

עשרת הנסיונות, ואעפ"כ חלה גרותם

להלכה ב.  שהעיקר  אמרו,  ע"ב(  )כד  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

אישות  גר שבא לשם  דבין  נחמיה,  דרבי  כדעת חכמים 

בין גר שבא לשם ממון מחמת שולחן מלכים – כולם גרים 

הם. ובפשטות כוונת הגמ', שעל אף שבאו לשם ממון מ"מ 

שבא  כזה  שגר  פשוט  והדבר  בגרותם,  מחסר  הדבר  אין 

לידו  יבוא  אם  אחרת  או  כזו  תועלת  מחמת  ישראל  לקהל 

לקיומו,  נפשו  ימסור  לא  יעבור  ואל  ביהרג  שדינו  איסור 

.
קמה

ואעפ"כ חזינן שאין הדבר מעכב בחלות גרותו

רות ג.  לגבי  ע"ב(,  )מז  ביבמות  הגמ'  לדברי  ציין  עוד 

תמותי  "באשר  יז(:  א  )רות  לנעמי  שאמרה  המואביה 

והיינו שקיבלה  בי"ד,  ד' מיתות  ודרשוהו חז"ל על  אמות", 

עליה שאם תעבור על אחת ממצוות התורה שדינם במיתת 

בי"ד מקבלת היא עליה את עונשם.

יש להקשות, שהרי קבלת ד' מיתות בי"ד אין בה ולכאורה 

קושי רב, שכן בכדי שיבוא הנידון לחיוב מיתה 

צריך ב' עדים והתראה, חקירות דרישות ובדיקות, וידועים 

שנה  בשבעים  פעם  הורגת  שהיתה  שבי"ד  חכמים  דברי 

עליה  שתקבל  ראוי  היה  יותר  וא"כ  חובלנית,  בי"ד  נקראת 

חיוב ג' עבירות שדינם ביהרג ואל יעבור. וע"כ משמע שאף 

אין  אלו  חיובים  בקיום  לעמוד  תוכל  שלא  היא  יודעת  אם 

הדבר מעכב בחלות גרותה. ע"כ דברי בעל אגרות משה.

באור דעת החולקים על קולתו של האגרות משה

שגר אמנם  וכתבו  בזה,  עליו  שחלקו  הפוסקים  מן  יש 

ביהרג  שדינם  עבירות  ג'  חיובי  עליו  מקבל  שאינו 

בעל  שהקשה  ומה  גר.  גמורה – אינו  קבלה  יעבור  ואל 

דודאי  ממון  או  אישות  לשם  שנתגייר  מגר  משה  האגרות 

ליישב  יש  המצוות,  שמירת  על  נפשו  למסור  דעתו  אין 

בהבדל  ומכיר  היודע  בגר  אמורים  הגמ'  דדברי  בפשיטות, 

מכל  הוא  פטור  גוי  שבהיותו  ויודע  לעמים,  ישראל  שבין 

המצוות ואילו אחר שיתגייר יתחייב בהם חיוב גמור. וע"כ 

היא  המצוות  חיובי  את  עליו  שמקבל  לכך  שהסיבה  אף 

לשם אישות, מ"מ יודע ומכיר הוא שאחר שיתגייר הרי הם 

עליו חובה גמורה ואם יבטלם יתן את הדין בעונשי שמים. 

הגרות  במעשה  כוונתו  היתה  שמתחילה  אף  כך,  ומשום 

לידי  הדבר  יבוא  אם  שהתגייר  אחר  מ"מ  עצמו,  לתועלת 

מסירות נפש ימסור נפשו ולא יעבור.

לעיל ס' א, שם ציינו למחלוקת הראשונים בטעמה וראה 

של הלכה זו דגרות לשם אישות, ונתבאר, שאכן יש 

מן הראשונים דסברי שבדיעבד גרות לשם אישות מהניא, 

אולם הריטב"א והנימוק"י סברי שאגב אונסיה גמר ומקבל 

שמקבל  דעתו  אמדינן  אישות  לשם  להתגייר  שבא  ואף 

אפשר  ולדבריהם  שלם,  בלב  התורה  מצוות  כל  את  עליו 

שצריך שיקבל עליו בהחלטה גמורה עד כדי מסירות נפש, 

ודו"ק.

קמד. ובפרט לפי מה שנתבאר במדרש תנחומא בפ' נח, שהסיבה 
שהיה צריך לכפות עליהם הר כגיגית היא בכדי שיקבלו עליהם תורה 

בדעתם  שלימים  כולם  היו  ולא  בקבלתם  חסר  שהיה  הרי  שבע"פ, 

להשתעבד שעבוד גמור לעבודתו ית' עד שכפה עליהם הר כגיגית.

עליו  שמקבל  אומר  שכאשר  ולומר,  לחלק  יש  עדיין  קמה. מיהו 
כאשר  נפשו  ימסור  לא  שמא  לחושדו  לנו  אין  שלם  בלב  מצוות 

ידרש לכך, משא"כ כשמגלה דעתו בפירוש שאינו מקבל עליו חובה 

זו דבזה דינו חמיר טפי.

!
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�אכ משנת  הגר�

גר שקיבל עליו עול מצוות מלבד דקדוק אחד מדברי 
סופרים – האם חלה גירותו מדאורייתא

אפשר בשאלה  גיסא,  דמחד  שם,  האחיעזר  נסתפק  זו 

דכיון שקיבל עליו את כל המצוות המחוייבות מן 

התורה, גר גמור הוא מדאורייתא, ורק מדרבנן יש להחמיר 

על  שהעובר  דכיון  לומר,  יש  דמאידך  אלא  כנכרי.  לדונו 

תסור",  "לא  של  תורה  איסור  על  בזה  עבר  חכמים  דברי 

מהווה הדבר חסרון גם בקבלת המצוות דמדאורייתא.

לענין עצם איסור זה של "לא תסור" ידועה מחלוקת והנה, 

זה  בכלל  חכמים  תקנות  כל  האם  הראשונים 

והמבטלם עובר בלאו, או רק ההלכות שלמדום חכמים ע"י 

דדינם  זה,  איסור  בכלל  בהם  נדרשת  שהתורה  מידות  י"ג 

תקנת  ע"י  שנתיסדו  ההלכות  אבל  ממש,  תורה  כאיסורי 

וראה  בכלל,  אינם  בינתם  ובעומק  דעתם  ברוחב  חכמים 

אריכות דברים בזה בקונטרס דברי סופרים להגר"א וסרמן, 

ועיין עוד מש"כ בזה בשו"ת דברי חיים )השמטות לסי' לג(.

שלא ולכאורה,  הרבות  חז"ל  שתקנת  הסוברים  לדעת 

אין  זה  איסור  בכלל  אינן  מידות  מי"ג  נלמדו 

מקום לשאלה זו, דודאי דהוי גר מדאורייתא.

דיעויין אלא  אחר,  מטעם  בזה  להסתפק  יש  דלכאורה 

שתקנות  זו  לדעה  שדן,  דברי סופרים שם  בקונטרס 

חז"ל אינן בכלל לאו זה, מנין למדנו שמחוייבים אנו לשמוע 

נמסרה  שהתורה  שמצינו  דאחר  והעלה,  חכמים.  לדברי 

ישראל  לקהל  וללמדה  לפרשה  דור  שבכל  התורה  לחכמי 

מחוייבים  שנהיה  היא  סברא  וכו',  מידות  בי"ג  ולדורשה 

לציית לתקנותיהם וגזרותיהם שתיקנו כסייג לתורה, וסברא 

במקומות  חז"ל  בדברי  שמצינו  וכמו  מדאורייתא,  מחייבת 

רבים שהקשו "למה לי קרא סברא הוא". וא"כ גם לדעה זו 

שייך שפיר להסתפק כנ"ל.

עול אכן  דין קבלת  נתבאר שעיקר  יז, שם  סי'  לעיל  יעויין 

כל  על  ישראל  אמונת  את  עליו  שיקבל  הוא  מצוות 

וכיון  הרמב"ם,  שמנה  עיקרים  בי"ג  המבוארים  הפרטים 

שאינו  כיון  התורה,  ממצוות  אחת  חיסר  שלא  אף  שכך, 

חסרון  הדבר  מהווה  בשלימות  התורה  בדיני  לדבוק  חפץ 

!בעצם כניסתו לקהל ישראל.
קיבל עליו כל התורה כולה מלבד הרהור עבירה

להסתפק, בגר שקיבל עליו לקיים את כל מצוות התורה יש 

וכדו',  שבת  לחלל  כגון  עבירה,  לעבור  הרהור  מלבד 

האם מחסר הדבר בקבלתו את עול המצוות. ושורש הספק 

בזה הוא, דהנה בישראל קימ"ל שמחשבה רעה אין הקב"ה 

)קמב  ובחולין  ע"ב(  )לט  בקידושין  כמבואר  למעשה,  מצרפה 

ע"א(, וא"כ ע"י מחשבתו הרעה לא נעשה דבר, אבל בנכרי 

בקידושין  בתוס'  כמבואר  למעשה  מחשבה  מצרף  הקב"ה 

שם, וא"כ יש לדון בדינו של גר הבא להתגייר, האם דיינינן 

ליה לפי מה שהוא עתה, ובהיותו נכרי דין מחשבה כמעשה 

התורה,  ממצוות  אחת  על  לעבור  התנה  כאילו  הוא  והרי 

אינה  שהמחשבה  יתברר  גרותו  נקבל  שאם  כיון  שמא  או 

שום  זה  תנאי  ע"י  מבטל  אינו  ממילא  כמעשה,  נחשבת 

מצוות  עול  עליו  שקיבל  ונמצא  התורה,  ממצוות  מצוה 

עבודת  ועיקר  מעבירה,  קשים  עבירה  שהרהורי  )דאף  בשלימות. 

ממני",  רחק  וליבם  כבדוני  ובשפתיו  "בפיו  וכדכתיב:  היא,  בלב  הא-ל 

שהדבר  לומר  מקור  כל  אין  עבירה  כמעשה  ממש  חשיב  לא  אי  מ"מ 

מחסר בקבלת המצוות(.

גדר מחשבה רעה בישראל

על אמנם,  ישראל מצינו שהצריכו הכתוב כפרה  לגבי  גם 

ע"א(:  )קמב  בחולין  שמצינו  וכמו  עבירה,  מחשבת 

אמר  ה(,  יד  )יחזקאל  בלבם"  ישראל  בית  את  תפוש  "למען 

שאדם  והיינו  זרה".  עבודה  מחשבת  זו  יעקב:  בר  אחא  רב 

זנות  מחשבת  לגבי  מצינו  וכמו"כ  ע"ז.  מחשבת  על  נענש 

לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא  דכתיב:  עליה  נענש  שאדם 

מה  "מפני  ע"א(:  )סד  בשבת  שאמרו  וכמו  עיניכם".  ואחרי 

נתחייבו ישראל שבאותו הדור כפרה, מפני שזנו עיניהם מן 

הערוה".

עה"פ: כדברים  ו(  ל  )במדבר  מטות  פ'  ברש"י  מבואר  אלו 

דכתב  אותה".  אביה  הניא  כי  לה  יסלח  "וה' 

ושמע  בנזיר  שנדרה  באשה  מדבר,  הכתוב  "במה  רש"י: 

ושותה  נדרה  על  ועוברת  ידעה,  לא  והיא  לה  והפר  בעלה 

ומקור  וכו'"  סליחה  שצריכה  היא  זו  למתים,  ומטמאת  יין 

דבריו בספרי )במדבר פסיקתא קנג(.

אמרו בירושלמי )יומא )פ"ח ה"ז(, דקרבן עולה מכפר כמו"כ 

הוא  חטא  לבד  שההרהור  חזינן  הלב,  הרהור  על 
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משנת  הגר�אכ

המצריך כפרה ע"י קרבן.

חילוקים מצינו בזה בדברי רבותינו. הרי"ף על העין וכמה 

יעקב בשבת שם כתב, שהרהור הבא מחמת ראיית 

העין חמור מהרהור שתחילתו וסופו במחשבה בעלמא.

ביאור מצינו בהגהות הרש"ש למסכת כתובות )דף ט ביתר 

ל"הרהור  עבירה"  "מחשבת  בין  לחלק,  שכתב  ע"א(, 

בעלמא  מחשבה  מחשב  אדם  שכאשר  והיינו,  עבירה". 

זאת  מצרף  הקב"ה  אין  זמן,  לאחר  פלונית  עבירה  לעשות 

ומצייר  בדבר  כשמהרהר  אבל  כלום,  בכך  ואין  למעשה 

זו,  בעבירה  יש  ועונג  טעם  ומה  הדבר  יעשה  היאך  בליבו 

לעשות  כוונתו  אין  אם  גם  כפרה  וצריך  מחשבתו,  טימא 

.
קמו

זאת בפועל

שכל בשו"ת  עברות  בין  לחלק,  כתב  ס(  )סי'  יוסף  דברי 

רציחה  איסור  וכגון  מעשה,  ע"י  אלא  אינו  עיקרן 

כע"ז  בעלמא  במחשבה  כבר  שקלקולם  לעבירות  וכדו', 

צריך  המחשבה  על  שגם  שאמרו  הוא  שבזה  עריות,  וגילוי 

כפרה.

ממחשבת ולפי"ז  להמנע  עליו  מקבל  שאינו  התנה  אם 

עריות וע"ז אין מקום לספק דידן, דזה אף לישראל 

מחשבת  עליו  לקבל  שלא  התנה  אם  אבל  כחטא,  נחשב 

שאר איסורים יש להסתפק בזה כנ"ל.

יעויין במאירי )קידושין לט ע"ב( שכתב: "לעולם יזהר אמנם, 

שמחשבה  שאע"פ  בעבירה,  להרהר  שלא  אדם 

בה  נענש  שאין  כלומר  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  אין  רעה 

כאילו עשה מעשה, מ"מ נענש הוא עליה אחר שמכוין הוא 

מעשייתה  נמנע  ושלא  העבירה,  עשיית  לכונת  בהרהורו 

מחמת כבישת יצרו אלא שלא נזדמן לידו להוציא הרהורו 

הנהגה  אינה  עבירה  שמחשבת  מבואר,  ומדבריו  לפועל". 

בדבר  והמהרהר  בדבר,  יש  איסור  אלא  בעלמא,  פסולה 

עבירה נענש על כך.

באגרת  הרמב"ן  שכתב  מה  ע"פ  בזה,  י"ל  הדברים  קמו. ובבאור 
הקודש )פרק ה( וז"ל: "אני רוצה לעוררך על עיקר גדול, ואמסור לך 

מתנה גדולה בסוד המחשבה היאך היא פועלת הצורה בדבר שהיא 

נתקבלה ממנו. 

הנה רבותינו ז"ל אמרו )יומא כט א(: הרהורי עבירה קשים מעבירה, 

ובמקום אחר אמרו )קידושין מ א(: מחשבה רעה אין הקדוש ב"ה 

)יחזקאל יד(: למען תפוש את  מצרפה למעשה חוץ מע"א, שנאמר 

בית ישראל בלבם. 

)ויקרא  והנני מאיר עיניך בדברים סתומים באו בגמרא. הנה אז"ל 

רבה טז ד(: בן עזאי היה יושב ושונה והיתה האש מלהטת סביבותיו, 

ורבי אלעזר יושב ודורש וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה רבינו 

והנני  להם,  אחת  כוונה  הדברים  אלו  כל  כי  לדעת  ותצטרך  ע"ה. 

מבאר: 

כח  יש  נמוך,  למקום  גבוה  ממקום  נמשך  בהיותו  המים  מעין  כי 

להעלות אותם המים אל מקום אחר גבוה כנגד גובה המים שיוצאין 

ממנו. וכן ידוע לבעלי הקבלה כי מחשבת האדם היא ממקור הנפש 

השכלית שנמשכה מן העליונים, ויש כח במחשבה להתפשט ולעלות 

ולהגיע עד מקום מוצאה, ובהגיע אל המקור אז היא נדבקה בסוד 

העליון, שמשם נמשכת ונעשית היא והוא דבר אחד. וכשהמחשבה 

ואותו  אחד  קו  כדמיון  הכל  נעשה  למטה,  ממעלה  להמשך  חוזרת 

למטה  אותה  שמושכת  המחשבה  בכח  למטה  נמשך  העליון  האור 

באותו  ומתפשט  נמשך  הבהיר  האור  ואז  למטה[,  שכינה  ]ונמצאת 

הראשונים  חסידים  היו  וכן  שם.  יושב  המחשבה  שבעל  המקום 

מדבקין מחשבתן בעליונים ומושכין האור העליון למטה ומתוך כך 

היו הדברים מתוספין ומתרבין כפי כח המחשבה. וזהו סוד השמן 

אליהו".  של  השמן  וצפחת  הקמח  וכד  השלום  עליו  אלישע  של 

עכ"ל.

פועל  עבירה  בליבו מחשבת  מצייר  ומבואר מדבריו, שכאשר אדם 

הוא עי"כ קלקול בנפשו ולזה הוא שהצריכוהו כפרה. 

!
קיבל עליו כל התורה כולה מלבד מנהג אחד ממנהגי 

ישראל

הכוזרי )מאמר א סי' קטו(: "אמר החבר: אין אנחנו משוים ז"ל 

הנכנס בתורתינו במילה בלבד, אבל  כל  נפשותינו  עם 

במעשים שיש בהם טורח על הנפש מטהרה ולימוד ומילה, 

ומעשים תוריים רבים ושינהג במנהגינו".

המעשים ופי'  בדקדוקי  להזהר  "שצריך  יהודה:  הקול  שם 

בברית,  בהכנסו  נפשו  על  קיבל  אשר  כולם  התוריים 

ליטוש  ואין  היא  תורה  ישראל  שמנהג  במנהגינו  ושינהג 

תורת אמנו".

מחוייב ומבואר  מצוות  עול  שבקבלת  שלמד,  מדבריו 

המחוייבות  המצוות  את  רק  לא  עליו  לקבל  הגר 

גם כלל מנהגי ישראל שנתקבלו  ומדרבנן, אלא  מן התורה 

הוא.  דין  ישראל  דמנהג  זו,  קבלה  בכלל  הדורות  במשך 

בכל  שנתקבל  מנהג  לבטל  יתנה  שאם  דבריו,  לפי  נמצא 

הדין,  מעיקר  המחוייב  דבר  זה  שאין  אף  ישראל  תפוצות 

סימן יח



�א� משנת  הגר�

דבר  בשו"ת  וראה  הגרות.  בחלות  הדבר  שיעכב  אפשר 

דה"ה  נראה  )ולכאורה  אלו.  לדבריו  שציין  יח(  סי'  )ח"ג  יהושע 

המנהג  דין  הלכה,  מבטל  מנהג  דקיי"ל  כיון  להלכה,  המנוגד  במנהג 

כהלכה פסוקה, וכן נראה מדברי מהרש"ם בתשובותיו יו"ד סי' קצג(.

יהודה, אמנם  הקול  של  זה  בפירושו  מעט  שפקפקו  יש 

ישראל  למנהגי  הכוזרי  כוונת  שאין  דאפשר 

"בדת  הנכללות  להלכות  אלא  וכדו',  ותפילה  במצוות 

"בתי  פ"ב(:  רות  )רבה  במדרש  שאמרו  מה  וכענין  יהודית", 

של  תיאטראות  לבתי  לילך  ישראל  בנות  של  דרכן  אין 

והיינו, שמנהג בנות  וכו'".  גויים. א"ל אל אשר תלכי אלך 

על  שחובה  מוחלטות  הלכות  אלו  יהודית  ודת  ישראל 

אלא  המנהג,  מן  ולא  מדינא  לקיימן  ישראלית  אשה  כל 

קרא  שלזה  ואפשר  המקומות,  מנהג  לפי  נקבע  שגדרם 

הכוזרי "שינהג במנהגינו".

סימן יח
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סימן יט

בגדר דין מילת הגר

מל",  לא  כאילו  ולא טבל  "מל  חז"ל  בדברי  כמבואר  ישראל,  לעם  הכנסו  בגופו טרם  נעשית  הגר  מילת 

גדרה של מילה זו, האם נחשבת היא כמילת ישראל אף שנעשתה בו בגיותו, או לא, יתבאר להלן.

נבוכים  במורה  כתב הרמב"ם  המילה  למצות  וטעם  קמז. בשורש 
החינוך  הישראלי.  באיש  התאוה  כח  את  להחליש  הוא  שענינה 

היא  זו  מצוה  שתוכן  כתבו,  לך(  לך  )פרשת  בחיי  ורבינו  ב(  )מצוה 

בכדי לקבוע אות חקוק בגופנו על אודות אמונת היחוד אות אשר 

כנ"ל,  לחקור  יש  אלו  טעמים  ולשני  לעולם.  יסור  ולא  ימחה  לא 

האם מילת הגר הכשר מצוה בעלמא הוא שאינו שייך לקיום מצות 

שישבר  היא  בגר  המילה  מהות  עיקר  שמא  או  בישראל,  המילה 

כניסתו  קודם  ליבו  ערלת  ויטהר  הרמב"ם(  של  )לטעמו  תאוותיו 

החינוך  )לטעם  היחוד  האמנת  את  בגופו  ויחקוק  ישראל,  לקהל 

ורבינו בחיי( שהיא עיקר ושורש אמונת ישראל. 

קמח. ואפשר שלזה רמז השו"ע )סי' רסח סעי' א( שנקט בלשונו 
והיינו  חובה,  לשון   – תחילה"  מילה  חייב  ה'  לקהל  שנכנס  "גר 

שללמדנו בא שדין מילת הגר אינו רק תנאי לכניסתו לקהל ישראל, 

מילה  של  עשה  מצות  בכך  הוא  מקיים  בברית  בא  שכאשר  אלא 

כישראל. 

קמט. הן אמת, דבשו"ת בית הלוי )ח"ג סי' מז( כבר עמד על שאלה 
זו, שהקשה היאך סבר הטור )סי' רסד( שבימות החול יש לחזור על 

ציצין שאין מעכבין את המילה, הרי מילת הגר לעולם בחול היא ואפ"ה 

אמרו שאין חוזרים במילתו על ציצין שאין מעכבין את המילה.

האם מילת הגר יסודה במצות עשה של מילת ישראל 
או הכשר מצוה היא בלבד

יסודה בגדר  האם  לחקור,  יש  בגר  המילה  מצות  דין 

ושורשה הוא בקיום מצות המילה המסורה לכל בר 

לקהל  שהבא  נאמר  הגרות  מהליך  שכחלק  והיינו,  ישראל, 

מצות  קיום  ע"י  ישראל  אמונת  את  בגופו  לחקוק  צריך  ה' 

המילה, וממילא כשנימול לשם גרות מקיים הוא בכך מצות 

עשה של מילה כשאר ישראל. או שמא, מילה זו אינה חלק 

גוי  ממצות המילה בישראל כלל, שכן בשעת קיומה עדיין 

הוא ואינו בתורת מילה כלל, אלא הלכה מיוחדת היא בגר 

תימצי  ההיכי  את  הדבר  ומהווה  גרות,  לשם  נימול  שיהא 

.
קמז

להיות לו חלק בקהל ה'

ראיה לזה מדקדוק נוסח הברכה במילת הגר

שתיקנו בצפנת  הברכה  שמנוסח  כתב,  רסח(  )סי'  פענח 

הגרים  את  למול  "אקב"ו   – גרים  מילת  על  חז"ל 

שנאמר  וארץ  שמים  נתקיימו  לא  ברית  דם  שאלמלא  וכו' 

וארץ לא שמתי",  ולילה חוקות שמים  יומם  אם לא בריתי 

כל  על  מילה  מצות  מתקיימת  הגר  שבמילת  משמע 

שזכות  מזכירים  שע"כ  ישראל,  במילת  כמו  סגולותיה 

מילה זו היא העומדת לנו בקיום שמים וארץ, וזאת על אף 

שיש  ומבואר  שיטבול,  עד  הוא  גוי  עדיין  מילתו  שבשעת 

.
קמח

במילה זו קיום מצות מילה כבמילת ישראל

מדברי הגמ' שחילקה בין דיני מילת גר למילת ישראל 
משמע שמצוות חלוקות הן

מדברי הגמרא ביבמות )מז ע"ב( כתב הצפנת פענח אמנם, 

ישראל  מילת  ומצות  גר  מילת  שמצות  לדקדק, 

שתי מצוות חלוקות הן ואינן ענין אחד. שם נתבאר, שאף 

גם על ציצין שאין מעכבין את  יש לחזור  שבמילת ישראל 

מחוייב  אינו  הגר  במילת  מ"מ  מצוה,  הידור  משום  המילה 

בכך, ולעולם אינו חוזר אלא על ציצין המעכבין את המילה. 

מילת  שדין  נאמר  אם  ניחא  דהא  צ"ב,  הדברים  ולכאורה 

גר אינו מכלל מצות מילה אלא תנאי בעלמא הוא שנאמר 

שציצין  היטב  יובן  השכינה,  כנפי  תחת  להכנס  הבא  לגוי 

והדין לקוצצם הוא  ואינם מעכבים את המילה  אלו מאחר 

אינה  שביסודה  גר  במילת  ממילא  בעלמא,  מצוה  להידור 

מצוה אלא "מכשירי מצוה בעלמא" – שאין היא אלא היכי 

הידור  דין  בה  שייך  אין  ה',  לקהל  לכניסתו  בלבד  תימצי 

מצוה, ולהלן יתבאר.

מצות אבל  דין  בעיקר  יסודה  הגר  שמילת  נפרש  אם 

המילה האמורה בישראל, וכשבא לכלל מילה מקיים 

לא  מה  מפני  ביאור,  צריך  ישראל,  ככל  מילה  מצות  בזה 

מדין  המילה  את  מעכבין  שאין  ציצין  על  גם  לחזור  נחייבו 

.
קמט

הידור מצוה

סימן יט
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או  המצוה  מדיני  פרט  הוא  האם   – מצוה  הידור  דין 
מצוה בפני עצמה

מצוה ובישוב  הידור  דין  ביסוד  לחקור,  יש  זו  קושיא 

ואנוהו",  א-לי  "זה  הפסוק  מן  חכמים  שלמדוהו 

האם דין הידור מצוה הוא פרט מדיני המצוה שחפץ להדר 

בה עתה, והיינו שמדיני כל מצוה ומצוה נאמר שלכתחילה 

יש לקיימה באופן היותר מהודר, או שמא דין ההידור הוא 

ואנוהו,  א-לי  ד"זה  מקרא  שלמדוה  עצמה,  בפני  מצוה 

ה'  מצוות  כל  את  לקיים  שיש  הוא  זו  מצוה  של  ותוכנה 

.
קנ

באופן היותר נאה ומהודר

מינה בזה לנידון דידן, שאם אכן דין ההידור אינו והנפקא 

מצוה בפני עצמה אלא זהו פרט מפרטי כל מצוה 

ומצוה, א"כ קשה כנ"ל, כיון שבמילת הגר מתקיימת מצות 

מילה ככל ישראל, מדוע אין חוזרין על ציצין שאין מעכבין 

בפני  מצוה  הוא  מצוה  הידור  דין  אם  אבל  המילה,  את 

הוא  שייך  להתגייר  הבא  זה  שגוי  שאף  לומר  יתכן  עצמה, 

במצות מילה, מ"מ במצות ההידור עדיין לא נתחייב, וכשם 

הוא  פטור  כך  התורה  מצוות  משאר  עדיין  הוא  שפטור 

מילה  מצות  בזה  שמקיים  אף  ולפיכך  ההידור.  ממצות  גם 

כשאר ישראל יובן היטב מדוע אין צריך לחזור במילתו על 

.
קנא

ציצין שאין מעכבין את המילה

על הן  שעמד  נראה  שם  פענח  הצפנת  דמדברי  אמת, 

גר  במילת  אם  שאף  שכתב,  שם  דיעויין  זו,  הערה 

כוונת  אין  המילה  את  מעכבין  שאין  ציצין  על  לחזור  יש 

אלא  המילה,  עתה – בעת  כבר  בכך  שמחוייב  הדברים 

שאחר שיטבול ויבוא לכלל ישראל אפשר שמן הראוי הוא 

שיחזור על אותן הציצין שאין מעכבין שהיה פטור מלמולן 

כדברינו,  בזה  שטעמו  ואפשר  דבריו.  אלו  טבילתו.  קודם 

דבזמן היותו גוי פטור הוא מחובת ההידור במצוות, אולם 

לאחר שיטבול כיון שהמילה החתומה בבשרו אינה עשויה 

שנותרו  הציצין  את  ולהסיר  לחזור  לו  יש  מהודר  באופן 

מערלתו.

זו בס'  ראיה  על  הוא  אף  עמד  כה(  סי'  )ח"ב  אברהם  דבר 

המילה,  את  מעכבין  שאין  ציצין  גבי  הגמ'  מסוגית 

מצוה  הכשר  גר  מילת  דין  עיקר  שאכן  מחמתה  והכריע 

בזה  ואין  ה',  לכניסתו לקהל  ואינו אלא תנאי  הוא  בעלמא 

עפ"ז  לבאר  שהאריך  ועיי"ש  מילה.  מצות  קיום  משום 

בישראל,  המילה  מברכת  בגר  המילה  ברכת  שחלוקה 

אלא  אינה  בגר  ואילו  היא  המצוות"  "ברכת  שבישראל 

"ברכת השבח", ראה בזה להלן סי' כח.

מילתו  להקדים  שיש  אמרו  הגר  מילת  לגבי  דהנה  ליישב,  וכתב 

לטבילתו וכמו שיתבאר להלן, וכמו שאמרו ביבמות )מז ע"ב(: קיבל 

– מלין אותו מיד, שיהויי מצוה לא משהינן, הרי שיש למהר בגרותו 

רסח  סי'  טור  )ראה  הפוסקים  בדברי  שנתבאר  וכיון  ככל שאפשר, 

ובדברי הרמב"ם בהל' איסורי ביאה פי"ג( שאין מטבילין את הגר עד 

שיתרפא ממילא מן הראוי שלא לחזור אצלו על ציצין שאין מעכבין, 

שעי"ז   – קולתו  חומרתו  נמצאת  מחמתם  למולו  יחזור  אם  שהרי 

ישהה את המילה עד שיתרפא מכאב הסרתם. ואין לומר שנחייבו 

לשוב ולמול ציצין אלו אחר הטבילה, משום שגם הטור מודה שלא 

הצריכו לשוב על ציצין שאין מעכבין אלא באותו היום עצמו אבל 

לאחר זמן לכו"ע פקע חיובו. וראה מש"כ בזה בחי' החת"ס )שבת 

קלג ע"ב(. 

קנ. מדברי רש"י בסוכה )כט ע"ב( יש מקום לדקדק דההידור הוא 
מגוף מעשה המצוה, דיעויי"ש שפי' דפסול לולב היבש הוא מדכתיב 

פרט  הוא  מצוה  הידור  אם  תינח  הא  ולכאורה,  ואנוהו.  א‑לי  זה 

מפרטי המצוה, י"ל שלעיתים מעכב הוא בקיום המצוה, אבל להצד 

היאך  המצוות,  את  ומיפה  מהדר  להיות  היא  עצמה  בפני  שמצוה 

יתכן שיהיה הדבר מעכב בקיום מצות הלולב.

קנא.   עוד יעויין שם בצפנת פענח ובדבר אברהם, שחילקו בזה 
מוטלת  שאינה  אף  הגר  שמילת  כנעני.  עבד  למילת  גר  מילת  בין 

כלל כחובה על הגר אלא ברצונו באה לו ובבחירתו החופשית, מ"מ 

אם נימול לשם גרות קיים בזה מצות מילה. משא"כ בעבד כנעני, 

שמצות המילה כלל אינה מוטלת על העבד אלא חובה גמורה היא 

המוטלת על אדונו למולו, שנאמר "יליד בית ומקנת כסף". )ובצפנת 

פענח סי' קנב הוסיף עוד, שאין כל ציווי בעבד שיהיה מהול אלא 

ששני  בישראל  משא"כ  המילה,  מעשה  את  לעשות  החיוב  עיקר 

וכמו  מהול  שיהיה  והמצוה  למולו  המצוה   – הם  חלוקים  ענינים 

שהאריך הבית הלוי בתשובותיו ח"ב סי' מז(.

שם:  דאיתא  א(  סעי'  רסז  )סי'  השו"ע  בדברי  נתבארו  אלו  דברים 

"מצות עשה על הרב למול עבדיו, עבר הרב ולא מלו, מצוה על בי"ד 

למולו". ע"כ. 

שאם  ואמר  השו"ע  הוסיף  דמדלא  כתב,  שם  בהגהותיו  הגרעק"א 

לא מלוהו בי"ד מחוייב הוא למול את עצמו, מוכח שאין על העבד 

כל חובה למול את עצמו. וטעם הדבר, משום שעבד חייב במצוות 

כאשה וכיון שהאשה אינה שייכת במצות מילה גם העבד פטור )וכ"כ 

הכס"מ הל' מילה פ"ב(. כדבריו כתב גם המלבי"ם )סוף פרשת לך לך 

)כט ע"א(  יג‑יד(. אולם המקנה בחידושיו למסכת קידושין  פסוקים 

נסתפק בזה ולא הכריע. ועיין היטב בדברי המנחת חינוך מצוה ב.

בס' מגיני שלמה )שבת קלה ע"ב( כתב, דעצם כניסת העבד לכלל 

ישראל ע"י טבילתו לשם עבדות חלוקה מדין גרות, דבכניסה לשם 

ע"י  נפעלת  בעבד  הגרות  חלות  כל  אלא  מילה,  א"צ  כלל  עבדות 

טבילה לבד, ומה שמצווה האדון למולו מצוה בעלמא היא, דאחר 

שבא לכלל ישראל יש לאדון למולו, אבל בגוי הבא להתגייר עצם 

כניסתו לכלל ישראל מורכבת ממילה וטבילה גם יחד.
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המילה, יש  את  מעכבין  שאין  ציצין  מדין  זו  ראיה  שדחו 

טעם  שאין  לומר  הגמ'  דברי  כוונת  היתה  דלא  וכתבו, 

לחזור על ציצין שאין מעכבין, אלא כוונת הגמ' שם לבאר 

את המחוייב לעשות מעיקר הדין, ואה"נ ראוי לכל גר להדר 

ולחזור גם על ציצין שאין מעכבין ככל ישראל.

דין הידור מצוה מדאורייתא או מדרבנן

דין ואפשר  בעיקר  האחרונים  שדנו  במה  תלוי  דהדבר 

ודרשה  הידור מצוה, האם אכן מדאורייתא הוא, 

זו שדרשו חכמים מן הפסוק זה א-לי ואנוהו דרשה גמורה 

בעלמא.  לאסמכתא  וקרא  הוא  דרבנן  דין  שמא  או  היא, 

כד,  סי'  פ"ק  ב"ק  היש"ש  ע"ב  יא  בסוכה  הריטב"א  מש"כ  בזה  )וראה 

מהרש"א שבת קד ע"ב, והרחבת הדברים בזה ראה בשאגת אריה סי' 

ו(. דאי נימא שדין הידור מצוה מדרבנן הוא, על כרחך אינו 

וא"כ  היא,  עצמה  בפני  הלכה  אלא  המילה  ממצות  חלק 

ודאי הלכה זו אינה נוהגת בנכרי הבא להתגייר, דלא מצינו 

ההידור  חובת  אם  אבל  נח,  לבני  זו  מצוה  חכמים  שתיקנו 

חלק  אלא  נפרדת  מצוה  זו  שאין  אפשר  הוא,  תורה  מדין 

הגר  אף  וא"כ  לעיל,  שנתבאר  וכמו  היא  המילה  ממצות 

בכלל, דכל שישנו בעיקר המצוה ישנו גם בפרטיה.

דפטרוהו  מהא  מילה  מצות  קיום  בזה  שיש  ראיה 
מהטפת דם ברית

הגר מיהו  דמילת  אברהם  הדבר  של  לשיטתו  לכאורה, 

הכשר  אלא  בישראל  המילה  מצות  מעצם  אינה 

מצוה בעלמא היא לכניסתו לקהל ישראל, הדברים צריכים 

ביאור, מדוע ישראל קטן שנולד כשהוא מהול צריך הטפת 

ונימול  שנתגייר  גר  ואילו  המילה,  מצות  לקיום  ברית  דם 

ברית  דם  הטפת  טבילתו  אחר  הצריכוהו  לא  גרות  לשם 

מילתו  הרי  ישראל,  בכל  ששייכת  המילה  מצות  מחמת 

מילה,  מצות  לקיום  לו  עולה  אינה  שטבל  קודם  שעשה  זו 

וא"כ היאך יפטר הימנה בכך מהטפה.

מחמת ואף  הטפה  הצריכו  שבקטן  ולומר  לחלק  שיש 

ואילו  להלן,  שיתבאר  וכמו  כבושה  ערלה  חשש 

כך  ומשום  מילה  בדין  שייך  אינו  גמורה  מילה  שנימול  זה 

שהרי  כן,  הדבר  שאין  דרכו  יורה  האמת  מהטפה,  פטרוהו 

צריך  להתגייר  ובא  בגיותו  שנימול  שגוי  קימ"ל  להלכה 

וזאת  הגיד,  לו  שנכרת  ממי  דינו  וחלוק  גרות  לשם  הטפה 

הטפה  שדין  וע"כ  גמורה,  מילה  בגיותו  נימול  שכבר  אף 

זו  מילה  שע"י  צ"ל,  וע"כ  לכן.  קודם  שנימול  במי  גם  שייך 

בא  לא  שעדיין  אף  מילה  מצות  ידי  יצא  כבר  לגרותו  שמל 

.
קנב

לכלל ישראל לגמרי

כמה נפק"מ בחקירה זו

מילת הנה  דין  בגדר  האחרונים  שנחלקו  לדעת,  הראנו 

הגר האם יש בו קיום מצות מילה כישראל או הכשר 

מצוה בעלמא הוא לכניסתו לקהל ישראל, וכמה נפק"מ יש 

בדבר לענין עצם מהותו של מעשה זה.

בשו"ע הרב לבעל התניא )או"ח מהדו"ת סו"ס ד( כתב, דהנה, 

הישראלי  בגוף  הקדושה  הנפש  כניסת  שתחילת 

. ויש לדון, 
קנג

היא בעת קיום מצות המילה ביום הח' ללידתו

האם גם במילת הגר הוא כך, או שמא כיון שנעשה הדבר 

בקדושת  הקדושה  הנפש  בכניסת  עדיין  שייך  אינו  בגיותו 

הגר  מילת  האם  דידן  בנידון  הדבר  שתלוי  ואפשר  ישראל. 

יסודה בקיום מצות מילה או לא.

פרץ, כמו"כ  רבינו  בשם  מילה(  הל'  )ריש  מהרי"ל  כתב 

הקטורת  כהקרבת  סגולתה  המילה  מצות  שקיום 

במילת  גם  הוא  כך  האם  לדון  ויש  עושיה,  את  שמעשירה 

הגר  מילת  דאם  דידן,  בנידון  תלויה  זו  שאלה  ואף  הגר, 

לכניסתו  אינה מכלל מצות המילה אלא הכשר מצוה היא 

לומר שאף היא נחשבת  כל מקור  אין  ה' בלבד א"כ  לקהל 

זו מקיים את מצות  ע"י מילתו  כהקטרת קטורת, אבל אם 

המילה כשאר ישראל מן הסתם זוכה הוא גם בסגולותיה.

קנב. קצת צריך עיון לסברא זו, מאי דאיתא בשו"ע בסעי' ג, שם 
נתבאר שמילת גרים כשרה בדיעבד בלילה. ופי' בדגול מרבבה הטעם, 

בלילה  נעשה  דין שאינו  נחשב לעשיית  הגרות  דאף שעצם מעשה 

שיתבאר  וכמו  בלילה,  גרים  אין  מקבלים  שגם  אמרו  כך  שמשום 

שאינו  לפי  בלילה  כשר  המילה  מעשה  עצם  מ"מ  במקומו,  באורך 

אלא כגמר דין, וקימ"ל דגומרין את הדין בלילה.

ולכאורה צ"ע, כיון שבמילת הגר מתקיימת גם מצות עשה של מילה 

א"כ מדיני המילה שתהא נעשית ביום דוקא. וע"כ משמע שלדעת 

לכל  למצות המילה המסורה  קיום  אינה מהווה  הגר  מילת  השו"ע 

ישראל. וצ"ע. 

ושנה  שנה  בכל  לשמוח  אדם  לכל  היה  דראוי  כתב  קנג. בחת"ס 
ביום שנכנס לברית, שהיא עיקר הולדת נפשו.

!
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גדר דין גר שמל ולא טבל או טבל ולא מל

מתקיים הנה  הנ"ל,  שבחקירה  הראשון  דלהצד  נתבאר, 

מילה  מצות  דין  לגרותו  שנימול  זה  המילה  במעשה 

האמור בכל ישראל, והדבר צ"ב, היאך יתכן שע"י מילה זו 

בגיותו מתקיימת מצות עשה של מילה המסורה  הנעשית 

ואינו  לישראל, הרי בשעה שמל עדיין אינו בתורת ישראל 

מצווה במצוה זו.

לכך ואכן,  רבים  מקורות  מצינו  האחרונים  רבותינו  בדברי 

שגם קודם שנשלם הליך הגרות אחר מעשה המילה 

כבר נעשה ישראל למקצת דינים, נמנה מקצתן:

דעת הסוברים שבעצם גילוי רצונו לבוא בקהל נעשה 
ישראל במקצת

גוי א.  )מו ע"ב( מבואר, דאף דקימ"ל  בתוס' ישנים ביבמות 

ששבת חייב מיתה, מ"מ אחר שקיבל על עצמו להתגייר 

מותר לו לשמור את השבת.

לקהל ומדוקדק  שנכנס  "גר  שכתב:  השו"ע  לשון  לפי"ז 

להקשות  ויש  תחילה",  מילה  צריך  ישראל 

בגוי  מדובר  כאן  ואילו  עבר  לשון  משמעה  "נכנס"  שתיבת 

השכינה,  כנפי  תחת  לחסות  ישראל  לקהל  להיכנס  החפץ 

שבא  גר  לומר:  היה  ראוי  ויותר  וטבילה,  מילה  שצריך 

להכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה וכו'.

"וכן ואכן  בזה:  ד(  הל'  פי"ג  ביאה  )איסורי  הרמב"ם  לשון 

לדורות כשירצה הגוי להכנס לברית ולהסתופף תחת 

מילה  צריך  ומצוות,  תורה  עול  עליו  ויקבל  השכינה  כנפי 

וטבילה". ע"כ. 

הנ"ל מיושב שפיר, שכן גם קודם שמל וטבל מחמת ולפי 

לכלל  כבר  הוא  נכנס  המצוות  עול  את  קבלתו  עצם 

ישראל במקצת.

שמל בתשובת  שגר  ונקט  יותר,  הפליג  צא(  )סי'  ציון  בנין 

השבת  בשמירת  אסור  שאינו  רק  לא  טבל  ולא 

כן  ולמד  לחללה.  שלא  גמור  בציווי  הוא  מצווה  אף  אלא 

בהיותם  כבר  השבת  שמירת  על  נצטוו  ישראל  שבני  מכך 

הרי  תורה,  למתן  שטבלו  וקודם  שמלו  אחר  והיה  במרה 

גרות,  לשם  שטבלו  קודם  אף  עליהם  חלה  השבת  שמצות 

על  מצווה  טבל  ולא  שמל  דגר  לדורות  נמי  הוא  דכן  וסבר 

שביתת השבת.

באחרונים הקשו לסברתו זו דדבריו נסתרים לכאורה מיהו 

הפסח  את  אכלו  ישראל  בני  שהרי  וביה,  מיניה 

שהלכה  אף  טבילתם,  קודם  היה  זה  ואף  במצרים  בעודם 

הפסח.  מקרבן  אוכל  אינו  טבל  שלא  שגר  היא  פסוקה 

כפי  הגרות  דיני  פרטי  את  לדמות  שאין  למדנו  כרחנו  ועל 

שנעשו קודם מתן תורה לאלו הנהוגים אחר שנעשו לעם, 

השבת  שביתת  על  ישראל  שנצטוו  שאף  י"ל  כמו"כ  וא"כ 

קודם שטבלו למתן תורה, מ"מ לדורות אין מצוה זו נוהגת 

בהרחבה  בזה  וראה  גרותו,  קבלת  הליך  שיושלם  עד  בגר 

בסי' לב.

דין חילול שבת לצורך הצלת גר שמל ולא טבל

הכא ב.  "שאני  ע"ב(:  )מו  ביבמות  הרשב"א  דברי  ידועים 

דמילתו לשם יהדות, ואע"פ שלא נגמר גרותו, מ"מ כבר 

התחיל ונכנס קצת בדת יהודית שאינו צריך רק טבילה".

כתב הש"ך )סי' רסו ס"ק יח( בשם התשב"ץ, שמחללין עפ"ז 

את השבת להצלת גר שמל ולא טבל אף שעדיין לא 

. )אמנם יתכן ששם הלכה מיוחדת היא בהיתר 
קנד

בא לכלל ישראל

"וחי  יסוד הפטור בזה הוא משום  בו תנאי, האם  נפש שנחלקו  פיקוח 

הרבה".  שבתות  שישמור  כדי  אחת  שבת  עליו  "חלל  משום  או  בהם" 

שכן אם טעם הפטור בזה הוא משום "וחי בהם" א"כ פסוק זה לישראל 

נאמר ואין בו להתיר הצלת נכרי, אבל אם הטעם בזה הוא כדי שישמור 

ולהכנס  שבא להתגייר  כיון  בנכרי,  גם  זו שייכת  הרבה, סברא  שבתות 

.
קנה

לקהל ה' בקבלת המצוות, וכ"כ החלקת יואב תנינא סי' ח(

תלמוד תורה לגר שמל ולא טבל

לגוי ד.  תורה  ללמד  להתיר  דן  ע"א(  לא  )שבת  המהרש"א 

שרוצה לקבל על עצמו עול מצוות, אף שעוד טרם מל 

וטבל. וראה בסי' טו שיש שחלקו עליו בזה.

קנד. ראה בס' ישמח משה )רות( שכתב בשם ס' עיר בנימין שצידד 
לומר דבגר לא נאמרה ההלכה דפיקוח נפש דוחה את השבת, דהלכה 

זו ענינה ושורשה בכך שכל איש ישראל יש להם חלק בתורת ה', 

ומנין אותיותיה כמנין נשמות ישראל, וגר זה שנתגייר ונוסף על ס' 

ריבוא נשמות ישראל אין לו אחיזה בתורה. ובישמח משה שם דחה 

כישראל  ודינו  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  דפשיטא  זו,  סברא 

לכל ענין. 

וטבל  קנה. ואפשר שלזה רמז השו"ע בדבריו, דאף שעוד לא מל 
רצונו  עצם  ענינים מחמת  לכמה  ישראל  לקהל  שנכנס  מ"מ חשיב 

להסתופף תחת כנפי השכינה.

סימן יט
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קיבל עליו להתגייר ומת – האם נקבר בקברי ישראל

בספר עקרי הד"ט )יו"ד סי' לה ס"ק מ( כתב בשם הרב צרור ה. 

והסכמת  די בעצם הקבלה  הכסף, דלמקצת מן הדינים 

הלב להכנס תחת כנפי השכינה בכדי לדונו כשאר ישראל. 

להתגייר  עצמה  על  שקיבלה  ששפחה  שם,  פסק  ועפ"ז 

בידה  סיפק  שהיה  וקודם  ה',  בית  בחצרות  ולהסתופף 

למלא רצונה ולטבול לשם יהדות נפטרה לבית עולמה, יש 

לקוברה בבית עלמין יהודי ולספוד לה כראוי.

ח(, כעין  סי'  )ח"ג  אלעזר  מנחת  בשו"ת  גם  מצינו  זה 

בפירוש  השו"ע  בעל  הזכיר  לא  מה  מפני  שהקשה 

כלום.  ולא  עשה  לא  מל  ולא  טבל  או  טבל  ולא  מל  שאם 

גרותו  וכתב, דשמא אחר שמל אף קודם שטבל כבר חלה 

לקוברו  אין  שוב  שטבל  קודם  מת  שאם  ואפשר  במקצת, 

בקברי נכרים.

גר שמל ולא טבל האם הוא שייך בפרשת שליחות

מופקע ו.  שגוי  דאף  כתב,  קטז(  סי'  )או"ח  חת"ס  בשו"ת 

גר  מ"מ  ע"ב(,  )מא  בקידושין  כמבואר  שליחות  מפרשת 

בתורת  הוא  הוא  הרי  בברית  שישנו  כיון  טבל  ולא  שמל 

אתם – מה  גם  "אתם  של  דהמיעוט  טעמו,  ופי'  שליחות. 

אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית" לא בא אלא למעט 

נכרי גמור, אבל זה שבא בברית אלא שטרם נשלמה גרותו 

לא נתמעט מתורת שליחות, עיי"ש.

יעויין בס' ראשית ביכורים ריש מסכת בכורות שדן מיהו 

שליח  נעשה  טבל  ולא  שמל  גר  האם  זו,  בשאלה 

הראשונים,  במחלוקת  תלוי  דהדבר  והעלה  לישראל, 

אינו  טבל  ולא  שמל  דגר  נראה  ע"ב(  כג  )גיטין  רש"י  דמדברי 

"בני  דכתב:  ברית",  "בן  חשיב  ולא  לישראל  שליח  נעשה 

מדבריו,  ומבואר  מצוות",  בברית  ובאו  ברית – מהולים 

ברית  "בן  חשיב  לא  המצוות  בשמירת  נתחייב  שלא  דכל 

אף שנימול לשם קדושת ישראל. אבל הריטב"א בקידושין 

שאינם  נכרים  למיעוטי  ברית – פירוש  "בני  כתב:  ע"ב(  )מא 

מן המולים מותר  נכרים מהולים, שהנודר  ואפי'  ברית,  בני 

שנימול  גוי  לאפוקי  דבא  ומבואר  העולם",  אומות  במולי 

שלא לשם גרות, אבל אם נימול לשם קדושת ישראל, אף 

ע"ד רש"י  )יש שעורר  זה.  לענין  ברית"  "בן  שטרם טבל חשיב 

ואין  טבילה,  לזה  וא"צ  המילה  עם  מצוות  בקבלת  שדי  דמשמע  הנ"ל 

להיותו  אלא  המצוות  לקבלת  רש"י  דברי  כוונת  דאין  ממש,  בדבריו 

מחוייב בהן, וזה אינו עד שיטבול לשם קדושת ישראל וכמו שנתבאר, 

ופשוט(.

ראיה לכל הנ"ל מדברי הרמב"ן בעיקר דין מילת גר

הברכה בחידושי  בנוסח  דן  ע"ב(  קלז  )שבת  הרמב"ן 

בשם  ומכריע  הגרים  מילת  על  שמברכים 

גם  הברית  וכורת  הגרים,  את  למול  שיברך  ההלכות  בעל 

עליו  חובה  מילת  שהיא  "דמתוך  לדבריו:  טעם  ונתן  יחד, 

ומשמעות  כאחת".  הברית  וכורת  למול  בה  תיקנו  ועלינו, 

זו חובה היא המוטלת על הגר ואין זה  דבריו היא, שמילה 

בה  שיש  משום  בזה  הטעם  וכנראה  בלבד,  לגירות  כתנאי 

קיום למצות מילה המסורה לישראל, ומצוה זו הוטל עליו 

לקיימה עוד טרם הטבילה.

יש ליתן טעם לדבריו על פי לשונו הזהב של הרמב"ם עוד 

התורה  הנחיל  לא  רבינו  "משה  י(:  הל'  פ"ח  )מלכים 

משאר  להתגייר  הרוצה  ולכל  לישראל  אלא  והמצוות 

תורה  לקבל  אותו  כופין  אין  רצה  שלא  מי  אבל  אומות. 

ומצוה". עכ"ל.

כופין ומשמעות  אין  לימול  רצה  שלא  דמי  היא,  דבריו 

כופין  עצמו  על  וקיבל  שרצה  מי  אבל  אותו, 

אותו לכך, וא"כ אפשר שכאשר חפץ להיכנס לעול מצוות 

מחוייב הוא למול. ומ"מ מבואר מדבריו שבמעשה המילה 

יש קיום למצות המילה הנוהגת בשאר ישראל.

אופן נוסף לחקירה זו בגדר חיוב המילה בגרות

זכר יצחק )סי' ג( חקר אף הוא בשורש חיוב מילת בשו"ת 

מעט.  שונה  באופן  הגרות  מהליך  כחלק  הגר 

האם מצות המילה בגר היא אכן חלק בלתי נפרד ממעשה 

מעשה  ע"י  הוא  ה'  לקהל  הכניסה  שאופן  והיינו  הגרות, 

בה  כל שייכות עם מצות המילה שנצטוו  לזה  ואין  המילה 

במהותו  אינו שונה  או שמא, עצם מעשה המילה  ישראל, 

חלק  אינו  ואף  לישראל,  המסורה  מילה  מצות  מעיקר 

שמצות  לכך  שהסיבה  אלא  הגרות,  מעשה  מעצם  מהותי 

ולא מל  המילה מעכבת בחלות הגרות הוא מפני שהטובל 

לדבוק בעם  הוא  חפץ  דהיאך  בידו,  ושרץ  הוא כטובל  הרי 

ה' ועודו ערל )עיי"ש שזהו ק"ו שלמד משה מקרבן הפסח 

שערל אסור לאכול מבשרו(.

שיש מיהו  לכו"ע  ליה  פשיטא  מיהא  דהא  נראה  מדבריו 

הנידון הוא  וכל  קיום למצות המילה במילת הגרות, 

האם יש בה חלק נוסף או שמא אין כאן אלא מצות מילה 

וראה להלן שתלה בזה את מחלוקת  ישראל,  לחוד כשאר 

הראשונים בדין הקדמת המילה לטבילה.

סימן יט
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סופר בעיקר  חתם  בשו"ת  יעויין  יצחק  הזכר  של  חקירתו 

צריך  המילה  מעשה  האם  שדן  ש(  וסי'  א  סי'  )יו"ד 

שיעשה "לשמה", וכתב לחלק בזה בין מילת ישראל למילת 

והעיקר  מעכבת  הלב  מחשבת  אין  ישראל  דבמילת  גרים. 

לענין  ולכך,  הערלה,  וכריתת  המילה  מעשה  בעצם  הוא 

כוונה  בתורת  שאינו  כותי  ע"י  נימול  אם  אף  ישראל  מילת 

עי"ז  שנכנס  הגרים  במילת  אבל  כשרה,  "לשמה" – מילתו 

המילה,  בחלות  מעכבת  גרות  לשם  הכוונה  ישראל  לכרם 

בוראו  עם  ברית  שכורת  ע"י  נפעלת  הגרות  חלות  שעיקר 

המילה  שמעשה  ליה  דפשיטא  ונמצא  זה,  מילה  במעשה 

מעיקר הגרות הוא )ע"ע להלן סי' כז(.

מסקנת הדברים

הגר הנה  שמילת  לומר  רבים  מקורות  שיש  לדעת,  הראנו 

ישראל  לכלל  בא  שטרם  טבילתו  קודם  שנעשית  אף 

למקצת  ישראל  לכלל  להביאו  כדי  בה  יש  מושלם,  באופן 

שמילה  הסוברים  לדעת  יש  רב  טעם  שכך,  וכיון  ענינים, 

קיום  גם  בה  יש  אלא  לבד  הגרות  מהליך  חלק  אינה  זו 

זו  מצות מילה כשאר ישראל. ושתי נפק"מ מצינו בחקירה 

כמבואר לעיל:

מפני מה אין חוזרין במילת גר אחר ציצין שאין מעכבין א. 

את המילה.

להלן ב.  יתבאר  זה  נידון  בלילה.  כשרה  הגר  מילת  האם 

שהרי  דידן,  בנידון  תלויה  זו  שאלה  ומ"מ  בארוכה, 

במצות מילה גילתה תורה שיש לעשותה ביום דוקא דכתיב 

"וביום השמיני", משא"כ מילת גר לא מצינו שיש לעשותה 

הגרות  מעשה  בכל  האמורה  ההלכתא  מלבד  דוקא,  ביום 

דין  דנין  ואין  דין  כעשיית  דהוי  משום  ביום  לעשותו  שיש 

בלילה, כמבואר בשו"ע ונו"כ בסעי' ב.

שני, ג.  ביו"ט  נעשית  בזמנה  שלא  דמילה  הרמב"ם  שיטת 

שרצו  ויש  הגר,  במילת  להקל  יש  כמו"כ  האם  לדון  ויש 

כשאר  מילה  מצות  במילתו  שמתקיימת  דלהצד  לומר, 

מאידך  בזמנה.  שלא  מילה  לשאר  בינה  לחלק  אין  ישראל 

י"ל, דכיון שבעת המילה טרם נתברר להדיא האם יהא בכך 

דינו  שיטבול  קודם  יפרוש  אם  שהרי  מילה,  למצות  קיום 

טבל  ולא  "המל  שאמרו:  וכמו  המילה,  מן  שפטור  כנכרי 

הוברר  טרם  המלאכה  עשיית  בעת  א"כ  מל",  לא  כאילו 

שנעשה הדבר לצורך מצוה ואפשר שיש בכך איסור וצ"ע.

סימן יט
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סימן כ

סדר מעשה הגרות

שאלה

סדר קבלת הגר הוא, שלאחר שבא לפני בית דין ומגלה דעתו שרצונו להתגייר ולהסתופף בצל השכינה, 

ונתברר להם שכוונתו לשם שמים, מלין אותו לשם גרות, ורק אחר שיתרפא ממכת המילה טובל לשם 

העז  רצונו  ומחמת  למולו,  היכול  מוהל  בנמצא  שאין  הדבר  מצוי  לעיתים  והנה,  ישראל.  ונעשה  גרות 

ידי חובת טבילה, או שמא עליו  יצא בזה  יש לדון, האם  להכנס לכלל ישראל הקדים טבילתו למילתו, 

הש"ס  בסוגית  הדברים  במקור  נעסוק  זו  הלכה  בירור  ובהקדם  גרות.  לשם  שימול  אחר  שנית  לטבול 

ושיטות הראשונים.

תשובה

לו  עלו  למילה  הטבילה  את  הקדים  אם  שאף  לדבריו  קנו. ראיה 
מעוברת  מדין  הרמב"ן  הביא  בזה,  מעכב  הסדר  ואין  חובה  לשם 

מועלת  האם  שטבילת  דקימ"ל  ו(,  סעי'  רסח  סי'  )ראה  שנתגיירה 

שכן  זה.  עובר  של  דינו  בעיקר  לשיטתו  הן  אלו  ודבריו  לעובר. 

או  לבד,  אמו  בטבילת  גר  נעשה  האם  נחלקו,  כבר  הראשונים 

שמא כיון שהיתה הורתו שלא בקדושה אינו בא לכלל ישראל עד 

נמצא  ולדבריו  שימול,  עד  גר  דאינו  בזה,  הרמב"ן  ודעת  שימול, 

מצריכין  ואין  זו,  טבילה  לו  עלתה  למילתו  טבילתו  שקדמה  שאף 

אותו לשוב ולטבול אחר מילתו, ומוכח איפוא שסדר הליך הגרות 

אינו מעכב. אכן לדברי הראשונים שנקטו שבכה"ג נעשה גר גמור 

ע"י טבילת אמו ואין גרותו תלויה כלל במילה שימול אח"כ אין כל 

ראיה לומר שסדר הגרות אינו מעכב. 

דין הקדמת המילה לטבילה

עול בגמרא  עליו  "קיבל  איתא:  ע"ב(  )מז  ביבמות 

נתרפא – טובלים  וכו',  מיד  אותו  מצוות – מלין 

קבלת  שסדר  הראשונים,  רבותינו  למדו  מכאן  מיד".  אותו 

וכן  יטבול.  לאחמ"כ  ורק  נימול  יהיה  שקודם  הוא,  הגרות 

חייב  ישראל  לקהל  שנכנס  "גר  רסח(:  סי'  )ריש  בשו"ע  כתב 

מילה תחילה".

אם הקדים טבילתו למילתו נחלקו הראשונים בדינו, והנה, 

ברמ"א  דבריהם  )הובאו  משנה  והמגיד  הרמב"ן  דעת 

שהקדים  ובדיעבד  מעכב,  אינו  הגרות  מעשה  שסדר  שם(, 

. לעומת 
קנו

טבילתו למילתו עלתה לו והרי הוא גר לכל דבר

בעיקר  מעכב  הגרות  הליך  שסדר  נקט  שם  הרא"ה  זאת 

לשוב  עליו  למילתו  טבילתו  שהקדים  כל  ולפיכך,  החלות, 

לברר  יש  מחלוקתם  באור  ובהקדם  גרות.  לשם  ולטבול 

)בשו"ת  לטבילה  המילה  הקדמת  בחובת  יש  טעם  מה 

בזה  נתנו  ומ"מ  היא,  מסיני  למשה  דהלכה  כתב  נ  סי'  החדשות  הב"ח 

המפרשים טעם כדלהלן(.

טעם חובת הקדמת המילה לטבילה – שמא יפרוש

יש א.  ענין  מה  זו,  בשאלה  דן  שם  הרמב"ן  בחידושי  הנה, 

משהין  למה  "תמהני,  וז"ל:  לטבילה,  המילה  בהקדמת 

דלא  לומר,  וכוונתו  ימול".  ומיד  תחילה  יטבילוהו  אותו, 

אלא  לטבילה,  המילה  להקדמת  טעם  ליתן  דצריך  מיבעיא 

את  להקדים  טפי  דעדיף  להיפך,  נראה  מסברא  דלכאורה 

הוא  מנוע  בתחילה  מל  כאשר  שהרי  למילה,  הטבילה 

שמתעכב  ונמצא  המילה,  ממכת  שיחלים  עד  מלטבול 

ויטבול  יקדים  אם  ואילו  השכינה,  כנפי  תחת  מלהכנס 

קודם המילה נמצא שיכנס ליהדות מיד לאחר טבילתו ע"י 

לא  מצוה  ד"שיהויי  בידינו  הוא  נקוט  וכלל  המילה,  מעשה 

משהינן".

הדין ]שתי  דמן  לומר  האחרונים  העלו  נוספות  סברות 

דהנה  חדא,  למילה,  הטבילה  את  להקדים  היה 

הגר  שיטהר  בכדי  הוא  הטבילה  מעשה  תכלית  עיקר 

שיבוא  קודם  חייו  כל  בה  משוקע  שהיה  עממין  מטומאת 

לקהל ישראל, ואילו המילה ענינה עצם הכניסה בברית עם 
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שתחילה  ראוי  היה  יותר  הדברים  תוכן  מצד  א"כ  הקב"ה, 

לבוא  ראוי  יהיה  כך  ורק  הגילולים  מטומאת  עצמו  יטהר 

תדירה  הטבילה  דהא  ותו,  המילה.  ע"י  הקב"ה  עם  בברית 

דקריאת  רסו,  סי'  הדשן  בתרומת  שכתב  וכמו  המילה,  מן 

בה  שחייבים  יותר  שתדירה  לפי  למילה  קודמת  המגילה 

בכל שנה ובמילה רק פעם אחת בחייו, וא"כ מן הדין שתהא 

יש  הא  מיהו  קודם".  תדיר  תדיר  ושאינו  ד"תדיר  קודמת, 

לדחות, דאף דסתם טבילה תדירה, מ"מ טבילת הגר אינה 

תדירה כלל[.

זו שיקדים מילתו וכתב  הרמב"ן, דהסיבה לתקנת חכמים 

לחוש  ויש  לו,  קשה  שהמילה  מפני  היא  לטבילתו 

צער  מחמת  נוקפו  ליבו  יהיה  וימול  שיטבול  אחר  שמא 

המילה ויפרוש, וכיון שכבר נעשה גר גמור במילה וטבילה 

המצוות,  בכל  ומחוייב  ישראל  לכלל  בא  שכבר  נמצא 

ומבטלם במזיד, ע"כ אמרו שימול קודם הטבילה, שאז אף 

אם יפרוש אין בכך כלום דגר שמל ולא טבל כאילו לא מל 

ופטור הוא מכל המצוות )בעיקר דינו של גר שמל ולא טבל ראה 

לעיל סי' יט ולהלן סי' לב(.

המילה קודמת – שלא יהיה כטובל ושרץ בידו

כתב, ב.  שיהויי(  ד"ה  ע"ב  מז  )יבמות  הריטב"א  בחידושי 

יהיה  דהטעם להקדמת המילה לטבילה, הוא כדי שלא 

ההתקדשות  ענינה  הגרות  דטבילת  בידו.  ושרץ  כטובל 

ימיו,  כל  בה  משוקע  שהיה  עממין  מטומאת  וההטהרות 

טומאת  ויסיר  לכן  קודם  שימול  בלא  זו  טהרה  תתכן  ולא 

ומאירי  שם,  בנימוק"י  כתב  אלו  כדבריו  מבשרו.  הערלות 

בשם גדולי הדורות.

ברכת  דיני  מחמת   – המילה  להקדמת  נוסף  טעם 
הטבילה

בס' ג.  לטבילה,  המילה  הקדמת  לדין  מצינו  נוסף  טעם 

ז ע"ב(, עפמש"כ שם  )פסחים  גליוני הש"ס למהר"י ענגיל 

התוס' בשם ר"ח – דאף שכל המצוות מברכים עליהן "עובר 

לעשייתן", מ"מ בטבילת גר אין לו לברך על הטבילה לפניה 

אלא לאחריה. והטעם בזה, משום שקודם שטבל עדיין גוי 

הוא ולא יוכל לומר "וציוונו".

יקדים דמדבריהם  לנידון דידן, שהרי אם  למדים אנו אף 

את הטבילה למילה, נמצא שגם אחר הטבילה 

גמר מעשה  גם אחר  וא"כ  הוא,  גוי  עדיין  זמן שלא מל  כל 

נכרי הוא  וציונו שהרי עדיין  ולומר  יוכל לברך  הטבילה לא 

שלא  כדי  ולפיכך,  בי"ד(,  על  שמוטלת  המילה  לברכת  דמיא  )ולא 

ורק  ימול  שקודם  חכמים  תיקנו  הטבילה  ברכת  את  לבטל 

הוא  יהודי  הטבילה  מן  בעלותו  מיד  שאז  יטבול,  כך  אחר 

מצות  ומשום  "וציוונו",  ולומר  לברך  יוכל  ושפיר  דבר  לכל 

הברכה משהין את המצוה.

ס"ק אכן  רסח  )סי'  ומשיב  שואל  לבעל  שאול  יד  בהגהות 

ודחאה  התלמידים,  מן  אחד  בשם  זו  סברא  הביא  ג( 

דהברכות  היא  פסיקתא  דהלכתא  דכיון  וטעמו,  וכל,  מכל 

שאין  היא  דפשיטא  מילתא  המצוה,  בקיום  מעכבות  אינן 

להפסיד  לא  כדי  השכינה  כנפי  תחת  מלהכנס  לשהות  לו 

מפסיד  ונמצא  גרותו  מלהשלים  יתעכב  שעי"ז  הברכה, 

מצוות הרבה.

ימול עצמו הגר מיד לאחר יתירה  מזו כתב לחדש, שאם 

הטבילה,  על  גם  מילתו  אחר  לברך  יוכל  הטבילה 

הגירות  מהליך  חלק  שניהם  מהווים  והטבילה  המילה  שכן 

בסוכה  התוס'  בדברי  נתבאר  וכבר  דמיין,  אחד  וכמעשה 

בהידוריה  או  המצוה  במעשה  עדיין  שעוסק  דכל  ע"א(  )לט 

וממילא  עליה,  לברך  ויכול  לעשייתן  כעובר  עדיין  נחשב 

נמצא שכל שלא נסתיים עדיין הליך הגרות יכול לברך אף 

שאף  לומר,  מקום  היה  דבפשטות  הוא,  חידוש  )ודבר  הטבילה.  על 

שהמילה והטבילה מעכבות זו את זו מ"מ אין הן נחשבות מעשה אחד 

לומר דכל זמן שלא עשה שניהן יכול לברך על המעשה הראשון(.

הקדמת ומ"מ  שחובת  אלו,  באורים  שבשני  השווה  הצד 

טעם  לזה  ואין  היא  חכמים  תקנת  לטבילה  המילה 

מעיקר דין תורה.

חלות הגרות הוא ע"י שהמילה והטבילה נעשים אצלו 
בבת אחת

השיטה ד.  דברי  ע"פ  זו,  הלכה  לבאר  יש  אחר  באופן 

קטן  גר  לסוגית  בבאורו  ע"א(  )יא  בכתובות  מקובצת 

בי"ד. דיעויין שם בשטמ"ק בשם  דמטבילין אותו על דעת 

כמה מן הראשונים שהקשו, מפני מה הוזכרה לענין גר קטן 

הטבילה דוקא ולא המילה, יותר היה ראוי לומר – גר קטן 

מגיירין אותו ע"פ בי"ד שזהו נוסח הכולל הכל.

בזה ובשטמ"ק  חז"ל  שכוונת  הרשב"א,  בשם  תי'  שם 

בין  יש  להשמיענו חידוש טפי. שכן חילוק רב 

רק  נעשה  הטבילה  מעשה  הטבילה.  למעשה  המילה  ברית 

נסתיים  המים  מן  שעולה  ולאחר  הגר  של  בקטנותו  עתה 

גרותו  זו שטבל עתה חלה  הכל, אלא שמכוחה של טבילה 

שחקוקה  המילה,  במעשה  כן  שאין  מה  ולהבא.  מכאן  גם 
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רגע  בכל  בו  ומתקיימת  שיגדיל,  לאחר  אף  בבשרו  היא 

הברית שכרת לה' ולתורתו, ומכח מילה זו יש תוקף לגרותו 

כל ימי חייו. וא"כ אילו אמרו חז"ל שיש כח ביד בי"ד למול 

כח  אין  שלעולם  ולומר,  לפרש  מקום  היה  גרות,  לשם  קטן 

אלא  זה,  בקטן  מושלם  באופן  גירות  דין  להחיל  הבי"ד  ביד 

אינו  אחד  ויום  שנה  י"ג  בן  גדול  נעשה  שכאשר  זה  שע"י 

החקוקה  המילה  ע"י  יהדותו  חלה  יהדותו,  ומבטל  מוחה 

דכיון  כלום,  אינה  בקטנותו  שטבל  הטבילה  אבל  בבשרו. 

בעודו  המקוה  מן  שעלה  לאחר  מיד  טבילתו  בטלה  שכבר 

ולא  גרותו עתה כשהגדיל  ונעורה לקיים  קטן, אינה חוזרת 

וזהו  יהדות.  לשם  שוב  לטבול  היה  צריך  כן  ואם  מיחה, 

שהשמיעונו חכמינו בדבריהם אלו דגר קטן מטבילין אותו 

על דעת בי"ד, והיינו שיש כח ביד בי"ד לא רק למולו לשם 

היא  גמורה  גרות  אלא  לכשיגדיל,  שיתברר  באופן  גרות 

שחלה עליו בכח הבי"ד, ומשום כך כל שלא מיחה אין אנו 

מזקיקין אותו לשוב ולטבול, מאחר וכבר נעשה גר לכל דבר 

בטבילתו הראשונה. ע"כ דברי הרשב"א.

דינה ומעתה  לטבילה  המילה  שבין  זו  שחלוקה  לומר  יש 

לומר,  דיתכן  והיינו,  להתגייר.  שבא  גר  לכל  יפה 

בזה  הנעשים  שלבים  שני  אינם  והטבילה  המילה  שדין 

אחר זה ובסיומם חל עליו ממילא שם יהודי מחמת המילה 

עתה  וטובל  בתחילה  מל  שכאשר  אלא  בתחילה.  שמל 

אחת,  בבת  מתקיימים  התנאים  שני  נמצאו  יהדות  לשם 

ורק  בשרו,  על  המילה  חקוקה  עדיין  הטבילה  בשעת  שכן 

היה  אם  אבל  יהדות.  לשם  הטבילה  לו  עלתה  כך  משום 

טובל מתחילה באופן שגם לאחר שנסתלקה ממנו הטבילה 

לאחר  יהודי  לעשותו  זו  טבילה  תועיל  לא  הוא  גוי  עדיין 

המילה  את  להקדים  שיש  אמרו  כך  ומשום  כשימול.  זמן 

לטבילה, שעי"כ יתקיימו כל תנאי הגרות בבת אחת, והלכה 

זו אפשר שמן התורה היא.

האם  הראשונים  במחלוקת  תלויים  אלו  טעמים  ג' 
סדר מעשה הגרות הוא לעיכובא

שהביא ומעתה  הראשונים  מחלוקת  את  לבאר  נבוא 

סדר  האם  זה  דין  בעיקר  רסח(  סי'  )ריש  הרמ"א 

מעשה הגרות מעכב בחלות או אינו אלא לכתחילה. דהנה 

לטבילה  המילה  הקדמת  שדין  הש"ס  הגליוני  של  טעמו 

את שיטת  יבאר שפיר  על טבילתו  לברך  בכדי שיוכל  הוא 

הרמב"ן ומגיד משנה שלמדו שהלכה זו לכתחילה בעלמא 

אינן  דהברכות  קימ"ל  שהרי  בדיעבד,  מעכבת  ואינה 

תימצי  שההיכי  פשיטא  וא"כ  המצוה,  בחלות  מעכבות 

לברך אינה לעיכובא, וא"כ שיטת הרא"ה שלמד שסדר זה 

הוא לעיכובא לא תתישב לפירוש זה.

יפרוש כמו  שמא  ליה  דחיישינן  הרמב"ן  של  טעמו  כן, 

זה אינה מגוף ענין  ניחא לשיטת הרא"ה, דסברא  לא 

הגרות וחששא בעלמא היא, ופשיטא שאינה לעיכובא.

יקדים לעומת  שאם  שנתבאר  האחרון  להטעם  זאת, 

בעצם  חסרון  הדבר  יהווה  למילה  הטבילה  את 

באופן  נתקנה  הגרות  חלות  דעיקר  גירות,  לשם  הטבילה 

שיטת  שפיר  תתישב  כאחד,  באין  והטבילה  שהמילה 

הרא"ה, שמחמת כן סבר שהלכה זו מעכבת בחלות הגרות, 

.
קנז

ואם הקדים טבילתו למילתו עליו לשוב ולטבול

יש ליתן טעם נוסף ללשונו של השו"ע "חייב מילה ולפי"ז 

תחילה", והיינו שכוונת השו"ע להכריע שסדר הליך 

הגירות לעיכובא כך הוא – שתחילה ימול ורק אח"כ יטבול 

לשם יהדות, וכשיטת הרא"ה, ודלא כרמב"ן והמגיד משנה 

אם טבל  אף  ובדיעבד  אלא לכתחילה,  אינו  שסדר  שלמדו 

השו"ע  שאמר  שמה  והיינו,  טבילה.  לו  עלתה  שמל  קודם 

"חייב" אינו מתפרש על עצם עשיית המילה אלא על חובת 

הקדמתה. )להלכה אף דהרמ"א פסק שסדר עשיית הגרות אינו מעכב, 

כתב הש"ך דאחר המילה יטבול שנית לשם גרות. וטעמו בזה, דכיון דלא 

.)
קנח

טריחא מילתא כ"כ יש לעשות באופן הכשר וראוי לפי כל

תהווה  שלא   – לטבילה  המילה  להקדמת  נוסף  טעם 
הערלה חציצה

זו, דהנה ביו"ד סי' קצח )סעי' כא ה.  טעם נוסף י"ל להלכה 

כב( האריכו הפוסקים לדון האם אבר מדולדל או ציפורן 

הספק  ויסוד  הנדה,  בטבילת  חוצצין  מדולדלת  או  ארוכה 

דמי",  כקצוץ  להקצץ  העומד  "כל  אמרינן  אי  הוא,  בזה 

ומהווה  מגופה  הנפרד  כדבר  זו  ציפורן  נחשבת  וממילא 

הדבר חציצה, או שמא כל שלא פירשה לגמרי נידונת היא 

שם  נקט  הלכה  ולענין  חסרון.  כל  בזה  ואין  הגוף  מן  כחלק 

הב"י לחומרא, דכל העומד להקצץ כקצוץ דמי.

בעת  שתעשה  צריך  המצוות  קבלת  שגם  פשיטא  קנז. ולדבריו 
הטבילה ממש ולא לאחר מכן, ועי'מש"כ בהל' גרים פ"ג סעי' ו בשם 

שו"ת מהראנ"ח. 

קנח. דוגמא לדבר ראה בדברי הר"ן על סוגית הגמ' בפסחים )קח 
ע"א( גבי ד' כוסות, ובהשגות הראב"ד לדברי הרמב"ם בהל' ברכות 

)פ"ו הל' טו( גבי נט"י, וזאת ע"פ סוגית הגמ' בע"ז )לז ע"ב( גבי ספק 
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פסק עפ"ז  היאך  כט(,  )סי'  שלמה  חמדת  בשו"ת  הקשה 

לשם  לו  עלו  למילתו  טבילתו  הקדים  שאם  הרמב"ן 

עומדת  הערלה  היתה  למול  בדעתו  שהיה  כיון  הרי  גרות, 

שכתב  למה  הדבר  ודומה  בטבילה,  וחוצצת  להקצץ 

שטובלות  כלות  דבר  על  קצה(,  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  בשו"ת 

שיש  מכן,  לאחר  לקוצצן  ודעתן  הארוכות  בשערותיהן 

לילה  קודם  לגוזזן  שלא  הן  מקפידות  )אא"כ  לחציצה.  בזה  לחוש 

ראשונה עיי"ש(.

וכתב, בשו"ת  זו,  בשאלה  עמד  יד(  סי'  )ח"ב  הלכות  משנה 

להקצץ  העומד  דכל  שפסק  יוסף  הבית  דאה"נ 

הקדים  שאם  הרא"ה  כשיטת  פסק  הסתם  מן  דמי  כקצוץ 

טבילתו למילתו צריך לחזור ולטבול.

נמצא שלא אמנם  היטב,  יוסף שם  נעיין בדברי הבית  כד 

הכריע להדיא בשאלה זו האם אבר המחובר לגופו 

אבר  גבי  שם  שאמרו  דמה  וחוצץ,  כקצוץ  נחשב  אדם  של 

האבר  שעצם  או   – אופנים  בשני  לפרש  כתב  המדולדל 

בדבר  דאיירי  או  הגוף,  מן  כנפרד  שנידון  מחמת  חוצץ 

הדבוק לאותו האבר, שבו הוא שדנו האם חוצץ הוא ביחס 

מן  המנותק  האבר  בחלק  הוא  שנמצא  כיון  שמא  או  לגוף 

הגוף אינו מהווה חציצה אליו.

זו באם הקדים ומ"מ  לפי"ז, שמחלוקת הראשונים  נמצא 

תלויה  גרות,  לשם  לו  עלתה  אם  למילתו  טבילתו 

להקצץ,  העומד  בדבר  חציצה  לענין  הפוסקים  במחלוקת 

דלשיטת הרמב"ן מחוייבים אנו לומר שדבר העומד להקצץ 

שכל  דסבר  לומר  ניתן  הרא"ה  ולדברי  חציצה,  מהווה  אינו 

העומד להקצץ כקצוץ דמי. )ומ"מ אם נפרש שטעמו של הרא"ה 

דבגר  יתכן  בטבילה,  חציצה  הערלה  תהווה  שלא  כדי  רק  הוא  בזה 

שנולד כשהוא מהול דבלאו הכי אינו חייב אלא הטפה אף הרא"ה יודה 

שרשאי להקדים טבילתו למילתו, ודו"ק(.

הטעם להקל בזה לענין חציצה

אכן בעיקר סברא זו יש לפקפק מכמה טעמים:

שכתב א.  שם,  הב"ח  דברי  ע"פ  בזה,  לחלק  יש  ראשית 

דבאבר  מדולדלת,  לציפורן  מדולדל  אבר  בין  לחלק 

כעומד  חשיב  לא  להסירו  בכדי  אומן  שצריך  מדולדל 

טפי  חמיר  רגע  בכל  להסירה  שיכול  להקצץ, אבל בציפורן 

והסרת  הואיל  כאן  ה"ה  וא"כ  לחציצה.  בזה  לחוש  ויש 

הערלה מתבצעת ע"י מוהל אין היא נחשבת כדבר הנפרד 

מן הגוף.

שכאשר ב.  שם,  קצח  בסי'  נתבאר  חציצה  דין  בעיקר 

החציצה במיעוט הגוף ואינו מקפיד עליה אינה חוצצת, 

אימתי  מדולדל  אבר  בדין  לדון  האריכו  שם  ובפוסקים 

נחשב הוא כדבר שדרך להקפיד עליו ומתי טפל הוא לגוף. 

אלא  מזיקתו  אינה  עצמה  מצד  שהערלה  דכיון  ואפשר, 

שמקפיד להסירה מחמת מצות התורה אין זה נחשב כדבר 

המקפיד, וממילא כיון שהחציצה על מיעוט הגוף אין היא 

חוצצת אפי' מדרבנן.

בכל והנה  לדון  האריך  קצח(  סי'  )ריש  יעקב  ישועות  בס' 

חציצה על פני רוב הגוף שאינו מקפיד עליה דהחמירו 

ימצא  לא  דלעולם  צ"ע  דלכאורה  כחציצה,  לדונה  חכמים 

שתהא חציצה על פני רובו חוצצת רק מדרבנן, שהרי מיד 

היא  נחשבת  שוב  דרבנן  דינא  מחמת  להסירה  כשמקפיד 

ע"פ  היא  דמצויה  כיון  וממילא  עליה  שמקפידים  כחציצה 

רובו ומקפיד עליה חוצצת היא מדאורייתא.

זו, בשו"ת  שאלה  על  הוא  אף  עמד  לג  סי'  ח"ג  אחיעזר 

וכתב, דכיון שעיקר הקפדתו אינה על כל הלכלוך 

נמצא  ממילא  לרוב  העושהו  החלק  על  רק  אלא  החוצץ 

במיעוטו  כחציצה  הוי  וממילא  מיעוט  על  רק  שמקפיד 

שמקפיד עליה שאף היא אינה חוצצת אלא מדרבנ[.

לפום סברא דידן שכל שמקפידים עליו רק מחמת אמנם, 

קיום מצוה או תקנה דרבנן לא חשיב כהקפדה כיון 

מקום  אין  בהסרתו,  חפץ  ואינו  מפריעו  אינו  הדבר  שעצם 

לדברי הישועות יעקב, ופשוט.

)ל ע"א( גבי פרה יסוד  זו מצינו בדברי התוס' בב"מ  לסברא 

זכר  עליה  בעלה  פסלוה  מה  מפני  שהקשו,  אדומה, 

הרי לענין פסול פרה אדומה בעינן דיהא ניחא ליה לבעלים 

ניחא  לא  ודאי  בביאתו  שנפסלת  כיון  וכאן  בעבודתה, 

הולדות  דמי  מחמת  היקרים  דמיה  להפסיד  לבעלים  ליה 

שפרה  התורה  דין  שלולי  דכיון  התוס',  ותירצו  המועטים. 

אף  בהכי,  ליה  ניחא  היה  זכר  עליה  בעלה  נפסלת  אדומה 

הדבר  נחשב  בזה  ליה  ניחא  לא  התורה  דין  מחמת  שעתה 

כנעשה ברצונו. וא"כ ה"ה כאן, כיון שלולי מצות התורה היה 

ניחא ליה בערלתו ולא היה חפץ להסירה, אף שעתה מחזר 
קנט

אחר מוהל שיסירה הימנו לא חשיב כדבר המקפיד.

טומאה ברה"ר, דאמרינן ליה: הרי מקווה לפניך זיל טבול.

קנט. ברמב"ם )הל' קרבן פסח פ"ג הל' ז( כתב: ישראל ערל שמל 

מהי  הקשו  כבר  ובראשונים  שמל.  אחר  עליו  שוחטין  פסח  בערב 

טבילה זו שהוזכרה בישראל ערל שמל, וכי היכן מצינו שמחוייבים 

כוונת  דאין  תי',  שם  בפסחים  יו"ט  ובתוס'  המילה.  אחר  לטבול 
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ע"פ ג.  לישב,  כתב  קצח(  סי'  )יו"ד  למהרש"ם  תורה  בדעת 

זו  שהלכתא  ז(,  סי'  פ"ח  )כתובות  הרא"ש  שכתב  מה 

בדיני  אלא  נאמרה  לא  דמי"  כקצוץ  להקצץ  העומד  ד"כל 

דאורייתא ולא בדרבנן, וכיון שהחציצה על פני מיעוט הגוף 

זו.  אינה נחשבת חציצה מן התורה אין לחוש בזה לסברא 

בפני  נידונים  הראשונים  מן  רבים  שלדעת  הראש,  שערות  )משא"כ 

רובה,  פני  על  כחציצה  הדבר  נחשב  להקצץ  עומדות  וכאשר  עצמם 

כמבואר ביו"ד סי' קצח(.

יש מן הפוסקים שכלל לא חשו לדברי החתם סופר אלו, ד. 

וטעמם בזה ע"פ סוגית הגמ' בגיטין )לט ע"א(, שם נתבאר 

כבצור  להבצר  העומד  דכל  דסבר  ר"מ  של  טעמו  דעיקר 

דמי הוא משום דענבים בשלות העומדות בקרקע מיכחש 

כחישי, וכיון שיש בכך נזק נחשב הדבר כאילו כבר נקצצו. 

משא"כ דבר העומד להקצץ רק מחמת החלטת האדם ולא 

מחמת סיבה המחייבת בעצמו של דבר, אפשר דלא חשיב 

כקצוץ, דאפשר שיחזור בו. וכן נראה מדברי הרמב"ם בהל' 

מעילה )פ"ה הל' י( הו"ד בדעת תורה למהרש"ם )שם(.

מחמת   – לטבילה  המילה  בהקדמת  נוסף  ביאור 
שחשובה היא במעלתה מן הטבילה

עוד י"ל בבאור החובה להקדים את המילה לטבילה, ע"פ ו. 

דהטעם  הנימוק"י,  בשם  כח(  )סי'  אריה  השאגת  מש"כ 

שיש להקדים לבישת הציצית להנחת התפילין הוא משום 

כנגד כל המצוות שבתורה שנאמר:  דשקולה מצות ציצית 

וראיתם אותם וזכרתם וכו'. ובשאגת אריה שם הקשה, דאף 

שמצינו בדברי חז"ל שמצות ציצית שקולה כנגד כל מצוות 

התורה מ"מ מצות תפילין חשובה יותר כיון שמקודשים הן 

ממנה עיי"ש.

מצוה ומ"מ  ששקולה  שמחמת  למדנו,  הנימוק"י  מדברי 

י"ל  וכמו"כ  להקדימה,  יש  המצוות  כל  כנגד  זו 

כנגד  מילה  "שקולה  ע"ב(  לא  )נדרים  שאמרו  דאחר  הכא, 

לטבילה,  להקדימה  שיש  פשיטא  שבתורה",  המצוות  כל 

לפירוש  נפק"מ  ומ"מ  הימנה.  היא  ומקודשת  דחשובה 

שסיימו  וקודם  הטבילה  בית  לתוך  נכנס  שכבר  בגוונא  זה, 

נימול  שטרם  נזכרו  וחמורות  קלות  מצוות  מקצת  ללמדו 

הטבילה  במעשה  התחיל  דכבר  כיון  דבזה  גרות,  לשם 

גרע  דלא  מילתו,  ולהקדים  הימנה  לפרוש  לו  דאין  אפשר 

שאין  לכו"ע  דפשיטא  בידו,  הטלית  את  שלקח  מזה  דינה 

לו להניחה וליטול את התפילין דאין מעבירין על המצוות. 

ראה  הדבר  ובטעם  הטלית,  לבישת  את  להקדים  הכי  בלאו  )מנהגינו 

בבית יוסף ריש סי' כה(.

מצות מיהו  בגדר  דלעיל  בנידון  תלוי  זה  שאף  אפשר 

המילה בגר האם מדין עשה דמילה האמור בישראל 

ה',  לקהל  לכניסתו  הוא  בעלמא  הכשר  אלא  אינו  או  הוא 

דא"כ אין כל מקור לומר שחשובה היא יותר מן הטבילה.

של  חקירתו  ע"פ  הראשונים  במחלוקת  נוסף  באור 
הזכר יצחק הנ"ל

קדימת ז.  בדין  הראשונים  מחלוקת  בבאור  יש  נוסף  אופן 

ג(  )סי'  יצחק  זכר  בשו"ת  שחקר  מה  ע"פ  לטבילה,  מילה 

בשורש חיוב מילת הגר כחלק מהליך הגרות )הובאו הדברים 

בהרחבה לעיל(, האם מצות המילה מהווה חלק מהליך הגרות 

יהא  שלא  הגרות  לחלות  כתנאי  אלא  שאינה  או  ממש, 

כטובל ושרץ בידו, כדברי הראשונים דלעיל.

הראשונים דיעויין  מחלוקת  את  בזה  לתלות  שכתב  שם 

המילה  הקדמת  שחובת  למד  הרא"ה  הנ"ל: 

כטובל  הוא  הרי  מל  ולא  שהטובל  משום  היא  לטבילה 

ומשום  הטבילה,  בעצם  חסרון  יש  מילה  ובלא  בידו,  ושרץ 

לו מילתו שימול אח"כ. אבל הרמב"ן  כך סבר שלא תועיל 

ומשום כך  נפרדים הם במעשה הגרות,  למד ששני תנאים 

סבר שסדר עשייתם אינו מעכב.

אלא שמחוייב  המילה,  מצות  קיום  מחמת  טבילה  שצריך  הדברים 

לטבול ככל ישראל לטהרת הרגל. ובשפת אמת הקשה לדבריו, דא"כ 

מפני מה הוזכרה הלכה זו דוקא לענין ערל הא הלכה בפני עצמה 

היא הנוהגת בכל איש ישראל. וכתב לתרץ, דקמ"ל דכיון שהיה ערל 

אף אם כבר טבל קודם לכן לטהרת הרגל עליו לשוב ולטבול, דערלה 

זו היתה חציצה אצלו בטבילתו, ולא עלתה לו טבילתו הראשונה.
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סימן כא

בדין מילה ע"י גוי ובנימול על ידי עצמו

שאלה

שאין  בגוונא  לדון,  יש  מיהו  במצוות,  המחוייב  אחד  ויום  שנה  י"ג  בן  ישראל  ע"י  נעשית  המילה  מצות 

הרופאים  וכל  בדוקא  רופא  ע"י  נעשית  המילה  שתהא  הוא  המלכות  שדין  או  ישראל,  מוהל  בנמצא 

באותו המקום אינם בני ברית, האם יש תוקף למילה נעשית ע"י נכרי.

עוד יש לדון, האם הגר רשאי למול את עצמו לשם גרות, או שמא כיון שדינו כגוי באותה שעה מילתו 

פסולה.

תשובה

קס. ומ"מ גם לדעת הסוברים שערבי מהול כשר למול אין לקיים 
בתשובותיו  הרשב"א  שכתב  וכמו  ידו,  על  מילה  מצות  לכתחילה 

ידי  על  להמיתה  שאין  בשבת,  כהן  בת  הבערת  לענין  שנז(  )סי' 

בתשובות  )וראה  ידם.  על  מצוות  לקיים  ראוי  שאין  משום  גויים 

החת"ס יו"ד סי' קלב ד"ה והנה וסי' רצו ד"ה ומ"ש וסי' שכא ד"ה 

ושמעתי(. 

דין מילה ע"י גוי

למילה בסוגית  מנין  "איתמר  איתא:  ע"א(  )כז  בע"ז  הגמ' 

דרב  משמיה  פפא  בר  דרו  פסולה,  שהיא  בגוי 

יוחנן  רבי  תשמור,  בריתי  את  ואתה  ט(  יז  )בראשית  אמר: 

אמר: )שם יז יג( הימול ימול – המל ימול. מאי בינייהו, ערבי 

 וגבעוני מהול איכא בינייהו, מאן דאמר המול ימול 
קס

מהול

איכא  אלא  וכו',  ליכא   – תשמור  בריתי  את  ומ"ד  איכא, 

בינייהו אשה, למ"ד ואתה את בריתי תשמור ליכא, דאשה 

לאו בת מילה היא, ולמאן דאמר המל ימול איכא, דאיתתא 

הגמ', דדברים אלו  ויעויי"ש בדברי  כמאן דמהילא דמיא". 

תנאי  הני  ככל  ודלא  הנשיא  יהודה  דרבי  אליבא  אמורים 

דאיפליגו עליה התם בזה. ע"כ.

כשרין וברמב"ם  "הכל  וז"ל:  כתב  א(  הל'  פ"ב  מילה  )הל' 

מלין  וקטן  ואשה  ועבד  ערל  ואפילו  למול 

ואם מל  כלל  ימול  לא  עכו"ם  איש, אבל  במקום שאין שם 

אינו צריך לחזור ולמול שנייה".

מ"מ מבואר  פסולה,  מילתו  שהגוי  שאמרו  דאף  מדבריו, 

אם עבר ומל א"צ להטיף ממנו דם ברית. והדברים 

נראה להדיא דהלכה פסוקה היא  צ"ב, דהא מסוגית הגמ' 

הרמב"ם  בזה  הקל  מה  מפני  וא"כ  פסולה,  עכו"ם  שמילת 

בדיעבד וסבר דאין צריך להטיף ממנו דם ברית.

מילת  לענין  בזה  מינה  והנפקא  הרמב"ם  שיטת  באור 
גר

בדברי בבאור  אופנים  שני  מצינו  הרמב"ם  דברי  כוונת 

המפרשים:

היא, א.  הסוגיות  מחלוקת  שאכן  כתב,  שם  משנה  בכסף 

דבסוגית הגמ' במנחות )מב ע"א( אמרו: "אמר רב: ציצית 

עליה  חסדא  רב  ורמי  עשייה.  בשעת  ברכה  צריכה  אין 

מאידך דאמר רב דציצית בגוי פסולה וכו', )ומקשינן(: וכללא 

רופא  בה  שאין  עיר  דתניא:  בגוי  דכשרה  מילה  והרי  הוא, 

ישראל ויש בה כותי וארמאי – ימול ארמאי ואל ימול כותי 

דברי רבי מאיר וכו'. )ומתרצינן(: מידי הוא טעמא אלא לרב, 

רב מיפסיל פסיל, דאיתמר, מנין למילה בגוי שפסולה דארו 

בר פפא אמר משמיה דרב וכו'", עכ"ד הגמ'.

האמוראים הנה  דברי  דרהיטת  בגמ',  להדיא  נתבאר 

בפשיטות  הקשו  שע"כ  כשרה,  עכו"ם  דמילת  כולם 

בזה,  הוא  יחידאה  ופסל  דפליג  ורב  וכו'",  הוא  "וכללא 

עכו"ם  מילת  דפסל  הנשיא  יהודה  רבי  כשיטת  בזה  ואזיל 

הני  ככל  ודלא  עיי"ש,  באורך  הגמ'  בסוגית  שם  כמבואר 

תנאי דפליגי עליה התם. ונסתפק ליה לרמב"ם, האם כוונת 

וממילא  הנשיא,  יהודה  כרבי  הלכה  בזה  להכריע  רב  דברי 

ולפסול  בזה  להחמיר  יש  מקום  בכל  כמותו  שהלכה  כיון 

סימן כא
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רבי  בשיטת  אמורים  דבריו  שמא  או  וכל,  מכל  נכרי  מילת 

יהודה הנשיא, אולם בהכרעת ההלכה מודה הוא בזה לכל 

הנהו אמוראי דבסוגיא דמנחות שהקלו בדבר ע"פ דעת כל 

וכיון שלא  יהודה הנשיא בזה.  הנהו תנאי שנחלקו על רבי 

סבר  רב,  שיטת  היא  מה  הרמב"ם  אצל  מוכרע  הדבר  היה 

דמספק אין לחייבו בהטפה.

רסד( תוספת  )סי'  יוסף  הבית  בדברי  בזה  מצינו  דברים 

בשם רבינו מנוח דכתב: דלא מצינו דין "לשמה" 

במילה. ע"כ. ובשו"ת חתם סופר )ליקוטים סי' לא( פי' דבריו, 

דעיקר מהות המילה הוא הסרת הערלה ואין כאן דין להחיל 

עליו "תורת מהול", וכיון שכך די לזה במעשה של גוי וא"צ 

החתם  מש"כ  עוד  וראה  בדוקא.  ישראל  ע"י  נימול  שיהיה 

מילת  בין  בזה  לחלק  ש(  וסי'  א  סי'  )יו"ד  בתשובותיו  סופר 

גר  ולפי"ז  "לשמה",  בעינן  הגר  גר, דבמילת  למילת  ישראל 

שימול ע"י גוי יהיה צריך הטפה )ראה להלן סי' כז(.

להיפך, ב.  הרמב"ם  בדברי  למד  נד(  )סי'  אריה  שאגת  בס' 

אינו  ברית  דם  הטפת  א"צ  גוי  ע"י  שהנימול  דהטעם 

משום שדי לו במילה זו שנימול ע"י הגוי, אלא משום דהוי 

דאחר  ההטפה,  לו  תועיל  ולא  לתקון,  יוכל  שלא  מעוות 

הטפה  ע"י  הימנה  להפטר  יכול  אינו  שוב  במילה  שנתחייב 

משנה  הכסף  כדברי  שאם  הוא,  בזה  דבריו  ויסוד  לבד. 

פשיטא  א"כ  כשרה,  גוי  מילת  האם  לרמב"ם  שנסתפק 

דאורייתא  ספקא  שהרי  מספק,  הטפה  להצריכו  לו  שהיה 

הוא ויש לילך בו לחומרא.

הכסף ומחמת  לסברת  דאף  נראה,  זו  קושיא  חומר 

בזה  העיקר  אלא  גמור,  ספק  זה  אין  משנה 

הרמב"ם  כתב  ולחומרא בעלמא  כשרה,  גוי  דמילת  לדינא 

לחוש שמא חלק בזה רב על כל הנהו אמוראי ופסל מילה 

דדינא  אעיקרא  לה  מוקמינן  דבדיעבד  כתב  ולפיכך  זו, 

ואינו צריך הטפה.

כדין, ויעויין  שלא  הנימולין  בכל  דה"ה  עוד,  שם  בדבריו 

הטפה  דא"צ  זמנו,  תוך  או  בלילה  שנימול  וכגון 

משום שאחר שהוסרה מהם הערלה שלא בזמנה שוב אין 

)וזהו דלא כדעת השו"ע בריש  כל תיקון בהטפת הדם שאח"כ. 

סי' רסב(.

מילת ומ"מ  בזה  דשאני  נראה  אריה  השאגת  לסברת  גם 

ישראל ממילת הגר, ובגר יש להקל ולהכשירו לבוא 

בקהל ישראל ע"י הטפה, דלא גרע דינו מגר שנימול בגיותו 

הוי  ערלה  עם  שנולד  דאחר  אמרינן  ולא  בהטפה,  לו  שדי 

מעוות שאינו יכול לתקון.

כנים אנו בזה, נמצא דגר שנימול ע"י גוי צריך הטפת ואם 

דם ברית גם לשיטת הרמב"ם.

שיטת הסמ"ג

חלק בזה ע"ד הרמב"ם, וכתב שגם ישראל הנימול הסמ"ג 

ע"י גוי צריך להטיף ממנו דם ברית, וסבר דלא גרע 

דינו מקטן שנולד כשהוא מהול דבעי הטפה, ויעויין בדבריו 

דמשמע שלמד שאף הרמב"ם מודה בזה )ודלא כהבנת הטור 

ושו"ע(.

הכרעת ההלכה בזה

כשרים ולענין  "הכל  א(:  סעי'  רסד  )סי'  בשו"ע  כתב  הלכה 

למול אפי' עבד אשה וקטן וכו', אבל גוי אפי' הוא 

פעם  ולמול  לחזור  צריך  אין  מל  ואם  כלל,  ימול  לא  מהול 

לחזור  שא"צ  הרמב"ם  כשיטת  דפסק  והיינו  ע"כ.  שניה". 

ולהטיף ממנו דם ברית.

"ויש לעומת  זאת ברמ"א שם ציין לשיטת הסמ"ג וכתב: 

ברית,  דם  ממנו  ולהטיף  לחזור  דחייבים  אומרים, 

וכן עיקר".

קסא. דלהצד שרשאי הוא למול את עצמו אפשר שגם מעליותא 
סי'  יו"ד  שיק  מהר"ם  )ראה  מבשלוחו  יותר  בו  דמצוה  בדבר,  יש 

רלט ובמקנה קידושין כט ע"א דמה"ט כתבו דמצוה על האב למול 

שמילת  דכיון  לומר  ואין  שליח(.  ליד  למוסרו  ולא  בעצמו  בנו  את 

!
גר הנימול ע"י עצמו

יכולה בספרי  הגר  מילת  האם  לדון,  האריכו  האחרונים 

להעשות ע"י עצמו, או שמא כיון שבשעת המילה 

.
קסא

עדיין נכרי הוא נחשבת היא כמילת גוי ופסולה

ראיות לזה ממילת יתרו וקטיעה בר שלום

דאיתא ולכאורה  ע"א(,  )צד  בסנהדרין  היא  ערוכה  סוגיא 

אמר  רב  ושמואל,  רב  יתרו,  "ויחד  שם: 

שהעביר חרב חדה על בשרו וכו'". ופי' רש"י: "שמל עצמו 

סימן כא
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ומבואר להדיא שהגר רשאי למול את עצמו   .
קסב

ונתגייר"

לשם גרות, ולא נחשבת מילתו כמילת גוי.

גבי כעין  ע"ב(  )י  בע"ז  הגמ'  מסוגית  האחרונים  הוכיחו  זה 

קטיעא בר שלום דאמרה ליה ההיא מטרוניתא: "ווי 

ליה לאילפא דאזלא בלא מכסא. נפל על רישא דעורלתיה 

נתבאר  א"כ  ועברית".  חלפית  מכסי  יהבית  אמר,  קטעה, 

)ראה  ומכאן דקדקו  שם שקטיעא בר שלום מל את עצמו. 

הל' מילה  פענח  ובצפנת  רסד,  סי'  יו"ד  שו"מ  לבעל  שאול  יד  בהגהות 

נחשב  ולא  עצמו  את  למול  יכול  להתגייר  שהבא  ז(  הל'  פ"ג 

הדבר כמילת גוי שהיא פסולה.

האם אמנם  הראשונים  שנחלקו  במה  תלויה  זו  ראיה 

למצוה  או  גרות  לשם  נימול  שלום  בר  קטיעה 

ועושה"  מצווה  "אינו  מדין  המילה  מצות  לקיום  בעלמא 

)ע"ד מש"כ הרמב"ם בהל' מילה פ"א הל' ז(, דדעת היראים )סי' יט( 

ריקנטי  בפסקי  אבל  גמורה,  גרות  להתגייר  היתה  שכוונתו 

)סי' תקצח( מבואר שלא היתה כוונתו לשם גרות אלא לשם 

מצוה בעלמא, ולפי דבריו אין כל מקור ממעשה זה שהגר 

יכול למול את עצמו.

של  מילתו  גבי  המפרשים  מדברי  לכך  נוספות  ראיות 
אברהם היאך נעשתה

ובני בספרי  אבינו  אברהם  של  במילתו  דנו,  המפרשים 

לך  פ'  )עה"ת  החיים  ובאור  תחילה.  נימול  מי  ביתו 

נימול תחילה, שהרי אם לא  לך( כתב, דע"כ צ"ל שאברהם 

יכול למול את בני ביתו,  נימול הוא תחילה היאך היה  היה 

היאך  לעיין  יש  לדבריו  גם  והנה,  פסולה.  הגוי  מילת  הרי 

נימול אברהם עצמו, מי מלו, וע"כ משמע שאברהם נימול 

שע"י  דכיון  חסרון,  כל  בכך  שאין  וקמ"ל  עצמו  ידי  על 

דינה  וחלוק  היא,  כשרה  מילה  ישראל  לכלל  בא  זו  מילה 

ממילת גוי.

צדק אכן,  שמלכי  נתבאר  לא(  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי 

ודברים  נח.  בן  ומלכי צדק הוא שם  מל את אברהם, 

אלו צ"ע טובא, שהרי שם בן נח אף הוא אינו בכלל ישראל 

ודינו כבן נח, והיאך מל את אברהם.

נחל אשכול )ח"ב הל' מילה סי' לז( כתב לחדש, ששם בן ובס' 

נח נולד מהול ולא היה נחשב לערל, ומשום כך היה 

דינו כישראל וכשר למילה. וסברתו זו צ"ע בתרתי:

דחיישינן א.  משום  הטפה  צריך  מהול  הנולד  דקטן  למ"ד 

כערל,  דינו  מהול  שהנולד  מבואר  כבושה,  לערלה 

בהטפה,  לכה"פ  חייבוהו  ערלתו  להסיר  שא"א  דכיון  אלא 

ויתבארו הדברים להלן סי' כו, וא"כ איזו מעליותא יש בכך 

)ואפשר שהיה  שנולד מהול, הרי גם הנולד מהול דינו כערל. 

אברהם בקי לידע שאין זו ערלה כבושה אלא שמחוסר הוא ערלה(.

הרי להלכה נקטינן שמילת הגוי פסולה ואפי' היה ערבי ב. 

דברינו,  בריש  המובא  השו"ע  בדברי  כמבואר  מהול, 

מהול  מערבי  הוא  שונה  במה  מהול,  שנולד  בכך  מה  וא"כ 

שאף הוא מחוסר ערלה ואף על פי כן מילתו פסולה כשאר 

עכו"ם, וע"כ שדין נולד מהול לא מהני אלא בישראל. וראה 

מש"כ בזה בשו"ת אמרי יושר )ח"ב סי' פג ד"ה ומה(.

שמתחילת ושמא  כיון  מהול  דבערבי  ולומר,  לחלק  יש 

נכרי  ע"י  שנימול  אלא  דבר  לכל  ערל  היה  ברייתו 

שמילתו פסולה, ממילא דין "ערל" שחל עליו מתחילה לא 

פקע ע"י מילתו זו שנעשתה בפסול, משא"כ כשנולד מהול 

שמעולם לא בא לכלל ערלות, אפשר שאף שנכרי הוא אינו 

נחשב כערל.

נתבאר, ]במדרש  הברית"  עמו  "וכרות  הפסוק  על  רבה 

מסייע  הקב"ה  היה  עצמו  את  אברהם  שכשמל 

עמו )ודלא כפרקי דרבי אליעזר דלעיל שנימול ע"י שם בן נח(, וא"כ 

ע"י  כביכול  נימול  כאילו  הדבר  שנחשב  י"ל  דרוש  בדרך 

הקב"ה בכבודו ובעצמו, ופשיטא שמילה כשרה היא[.

הגמ'  דבסוגית  זו,  סברא  בה  שייכא  לא  היא  קיומית  מצוה  הגר 

בנדרים )לו ע"ב( סברה הגמ' לומר גבי מצות הפרשת תרומה דלא 

יותר  בו  דמצוה  משום  מכריים  אחר  שיתרום  לבעלים  ליה  ניחא 

ירצה  לא  שאם  היא,  קיומית  מצוה  תרומה  והפרשת  מבשלוחו, 

נדרי  בס'  אמנם  להפריש.  יתחייב  ולא  מלאכול  להמנע  הוא  רשאי 

שם,  הגמ'  במסקנת  קמ"ל  גופא  דהיא  כתב,  שם  לגרש"ק  זריזין 

תרם  אם  אבל  אסור,  חבירו  של  על  חבירו  משל  תורם  דדוקא 

משלו על של חבירו שפיר מהני, משום דלא אמרינן מצוה בו יותר 

מבשלוחו במצוה קיומית.

)או"ח סי' קנט( כתב בזה סברא מחודשת, דאחר  בתשובות חת"ס 

שאמרו דשליחות מהניא במצות מילה עדיף טפי למסור את מצות 

המילה ביד שליח ולא יעשה האב בעצמו, וטעם הדבר הוא, ע"פ מה 

שאמרו "גדול העונה אמן יותר מן המברך", דע"כ עדיף טפי שישמע 

הלכה  לענין  מיהו  בעצמו.  משיברך  אמן  ויענה  המוהל  מן  הברכה 

יעויי"ש שלא הכריע בזה.

קסב. יש שכתבו לדקדק מכאן שלא כדברי הרמב"ם דסבר שכל בני 
קטורה חייבים במילה לדורות עולם, שהרי יתרו היה מבני קטורה 

וא"כ מפני מה הוצרך למול הרי כבר נימול בגיותו, וע"כ דלא נמסרה 

מצות המילה אלא לבני קטורה עצמם ולא לבניהם אחריהם. אולם 

שלא  הפריעה  מצות  לענין  הגמ'  דברי  את  ופי'  זו  ראיה  שדחו  יש 

סימן כא
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שיטת הרמב"ן בבאור פרשה זו

הרמב"ן עה"ת )סוף פרשת לך לך( נראה שלא כדברי מדברי 

האור החיים הנ"ל, דיעויין שם שכתב, דמשמעות 

הפסוקים וסדרם מורה שבתחילה מל אברהם את ישמעאל 

וטעמו  עצמו.  את  מל  מכן  לאחר  ורק  ביתו,  בני  ושאר  בנו 

בזה היה, משום דחשש שאם ימול את עצמו תחילה ימנע 

ממנו למול אותם אחריו מחמת חולשת המילה וצערה.

שמל הנה  בזמן  ערל  אברהם  שהיה  דאף  מדבריו,  נתבאר 

ודברים  המילה,  במצות  מעכב  הדבר  היה  לא  אותם 

אלו צ"ע לכאורה, שהרי להלכה נקטינן שמילת הגוי פסולה 

לכה"פ לכתחילה.

וכתב, ובחידושי  שם,  בזה  עמד  התורה  על  סופר  החתם 

דמשעה שקיבל אברהם אבינו על עצמו לקיים 

כשרה,  ומילתו  ברית"  כ"בן  הוא  נחשב  המילה  מצות  את 

ישראל  כדין  דדינו  הוא  ערל  שעדיין  בכך  חסרון  כל  ואין 

סי' ש(. למדנו  ביו"ד  עוד בתשובותיו  בזה  )וראה מש"כ  ערל שמל 

מי  ע"י  נעשית  המילה  שתהא  ההלכתא  שלענין  מדבריו, 

בכך  די  ישראל ממש, אלא  בן  ברית א"צ שיהיה  בן  שהוא 

שקיבל עליו לקיים חובה זו.

גר כעין  האם  שדן  קטז(  סי'  )או"ח  חת"ס  בשו"ת  מצינו  זה 

שגר  אף  דעל  וכתב,  למול,  רשאי  טבל  וטרם  שמל 

שנימול  כיון  מ"מ  נסך,  יין  ויינו  כנכרי  דינו  טבל  ולא  שמל 

לשם שמים ובא בברית עם בורא עולמים אינו נחשב כערבי 

מהול ודינו כבעל ברית, וע"כ אם מל מילתו כשרה. כדבריו 

אלו כתב גם בחידושיו עה"ת ריש פרשת ויחי.

חילוק בזה בין גר שטבל קודם שמל לגר שמל ואח"כ 
טבל

שיש לעומת  כתב,  יד(  ס"ק  ב  )מצוה  חינוך  המנחת  זאת 

לגר  למילתו  טבילתו  שהקדים  גר  בין  בזה  לחלק 

שנימול  קודם  שטבל  דבגר  הטבילה.  קודם  לימול  שבא 

וגרותו  "ומילתו  ישראל,  לקהל  יכנס  זו  מילתו  שע"י  נמצא 

באין כאחד" וחשיבא כמילה הנעשית ע"י ישראל, אבל אם 

הוא  נכרי  עדיין  המילה  אחר  גם  א"כ  שטבל,  קודם  נימול 

ונחשבת היא כמילת נכרי ופסולה.

הראשונים נמצא  שנחלקו  במה  תלויה  זו  שהלכה  לפי"ד, 

)הובאו דבריהם בשו"ע סעי' ג(, האם סדר הגרות מעכב 

התוס'  דלדעת  בדוקא.  לטבילה  המילה  את  להקדים  ויש 

בחלות  מעכב  הגרות  שסדר  וסיעתם,  ע"ב(  )מז  ביבמות 

הגרות ואם הקדים טבילתו למילתו עליו לשוב ולטבול, אכן 

לעולם לא יוכל הגר לימול ע"י עצמו, אבל לשיטת הרמב"ן 

טבילתו  הקדים  ואם  לעיכובא,  אינה  זו  שהלכה  וסיעתו 

טבל  שאם  נמצא  גרות,  לשם  זו  טבילה  לו  עלתה  למילתו 

שמילתו  משום  היא  כשרה  מילה  עצמו,  את  מל  כך  ואחר 

וגרותו באין כאחד.

ויתרו ומ"מ  אברהם  מלו  כיצד  היטב  יתיישב  דבריו  לפי 

על  נצטוו  לא  תורה  מתן  קודם  שהרי  עצמם,  את 

כך  ומשום  לבד,  במילה  היה  הגרות  מעשה  וכל  הטבילה 

דמילתם  חינוך  המנחת  וכסברת  עצמם  את  למול  יכלו 

.
קסג

וגרותם באין כאחד

מל ואחר כך טבל מאימתי חלה גרותו

לכאורה אמנם,  מצינו  מג(  דף  )תנינא  פענח  צפנת  בס' 

שחלק בזה ע"ד המנחת חינוך, דיעויין שם שכתב 

לחדש, שכשם שאמרו חכמים לענין שחיטה )חולין כט ע"ב( 

שגמר  שלאחר  והיינו  סוף,  ועד  מתחילה  לשחיטה  דישנה 

נחשבת  השחיטה  תחילת  שגם  למפרע  מתברר  שחיטתו 

כמחשבת  השחיטה  פסולי  וכל  השחיטה,  ממעשה  כחלק 

אף  גרות,  לענין  גם  כך  בתחילתה,  גם  שייכים  וכדו'  פיגול 

שגר שמל ולא טבל אינו גר עד שיטבול, מ"מ לאחר שטבל 

נעשה גר למפרע משעת המילה.

)פו ע"א( שנצטוו ישראל ולמד  דבריו, מהא דמצינו בשבת 

לפרוש מנשותיהם ג' ימים קודם מתן תורה כדי שלא 

הדברים  דלכאורה  זרע.  שכבת  פליטת  ע"י  נשים  יטמאו 

נצטוו בה בני קטורה, או לענין הטפת דם ברית לגר שנימול בגיותו, 

וראה מש"כ בזה המהרש"א שם.

הרמב"ם  ע"ד  פענח  הצפנת  בדברי  גם  מצינו  דומה  קסג. סברא 
של  שמו  ביחוד  יסודה  זו  שסברא  שם  לחדש  שכתב  אלא  אלו, 

היודע  והוא  המדע  "הוא  שהקב"ה  דכיון  ישראל,  עם  על  הקב"ה 

פ'  ח"ג  נבוכים  ובמורה  ה"י  פ"ב  התורה  יסודי  רמב"ם  )ראה  וכו'" 

ההלכה  הכרעת  לענין  לפיכך  זמן,  של  בחינה  כל  הוא  ומשולל  כ(, 

לעיתים אין מיחסים משמעות לצורך בקדימת מעשה אחד לחבירו, 

זו  דהנהגה  כתב,  ולפיכך  כאחד".  "באין  בדין  הסברא  שורש  וזהו 

נאמרה רק ביחס לעם ישראל שנתיחד שמו עליהם, וכשם שהגבלת 

הזמן אינה שייכת לגביו ית' כך גם לגביהם אין הדבר מהווה מניעה, 

שייכת  לא  עליהם  שמו  נתייחד  שלא  העולם  לאומות  ביחס  אבל 

לענין  גר  של  בדינו  לדון  יש  וממילא  כאחד",  "באין  של  זו  בחינה 

זה עיי"ש.
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צ"ב, שהרי טומאת שכבת זרע אינה נוהגת אלא בישראל, 

)כמבואר בדברי הרמב"ם  נכרי אינה מטמאת  זרעו של  ושכבת 

הגרות  שחלות  כיון  וא"כ  יז(,  הל'  פ"ה  הטומאה  אבות  שאר  הל' 

בירושלמי  כמבואר  טבלו  ביום  דבו  תורה  מתן  ביום  היתה 

מה  מפני  ע"ב(,  פו  יבמות  חננאל  ברבינו  הוה"ד  ה"ג  פ"ט  )שבת 

בהם  סיני  הר  למעמד  שקדמו  בימים  זו  לטומאה  חששו 

זרעם מטמאה.  דינם של ישראל כנכרים שאין שכבת  היה 

אחר  ממילא  אלו  ימים  ג'  קודם  שנימולו  דכיון  צ"ל,  וע"כ 

שטבלו חלה גרותם למפרע משעת הטבילה.

כתב שם דגיורת שטבלה ואחר כך קיבלה עליה עול כמו"כ 

מצוות, חלה גרותה למפרע מזמן הטבילה. ועיי"ש 

שציין דכן מוכח בירושלמי בקידושין )פ"ד( שם נתבאר, דגר 

שנתגייר משום דבר אחר ולאחר מכן קיבל עליו עול מצוות 

בדעת שלימה ונפש חפיצה, נעשה גר למפרע משעת גרותו 

הראשונה. )וראה מש"כ שם בהשמטות עמ' 180(.

שמל עפ"ד  בגר  להקפיד  שיש  זמנינו,  אחרוני  כתבו  אלו 

שלא להשהותו בלא טבילה ביום השבת, שהרי כל 

השבת  ביום  לשבות  שלא  להחמיר  לו  יש  טבל  שלא  זמן 

יש  רבתי  מבוכה  בזה  הקלו  ע"ב  מו  ביבמות  ישנים  דהתוס'  )דאף 

ומאידך אחר שיטבול  בפוסקים האם להקל בזה הלכה למעשה(, 

לכלל  בא  כבר  המילה  מעת  שכבר  למפרע  מילתא  איגלאי 

ישראל )וראה בזה עוד להלן סי' לב מטעמים נוספים(.

שיטת הרמב"ם בזה

מדברי הרמב"ם )שאר אבות הטומאה פ"ה הל' יח( נראה אמנם 

שם,  פענח  הצפנת  בזה  עמד  וכבר  כן,  הדבר  שאין 

ויצאה  וטבל  וירד  ונתגייר  שהרגיש  "גוי  כתב:  דהרמב"ם 

ספק  זה  הרי  שטבל,  אחר  בה  שהרגיש  זרע  שכבת  ממנו 

טמא". ע"כ. והיינו, שכאשר ספק הוא לו האם יצאה שכבת 

זרע זו מגופו קודם שטבל ונעשה ישראל ואינה מטמאתו, 

או שמא יצאה אחר שבא כולו במים שכבר נעשה ישראל 

יש לטמאותו מספק.

לטבילה, והרי  קודמת  שהמילה  הוא  הגרות  מעשה  סדר 

וממתינים לו עד שתתרפא המכה ורק אח"כ מטבילין 

זרע קודם  יצאה השכבת  לן אימתי  וא"כ מה אכפת  אותו, 

הטבילה או לאחריה, הרי בלאו הכי נעשה ישראל למפרע 

משעת המילה. וע"כ משמע, דהרמב"ם לא סבירא ליה האי 

המילה  משעת  למפרע  חלה  אינה  שהגרות  ונקט  סברא, 

איירי  דהרמב"ם  שדחק  ועיי"ש  בלבד.  ולהבא  מכאן  אלא 

בגר שנימול לשם מצוה שלא לשם גרות, דבכהאי גוונא לא 

חלה גרותו למפרע.

מחלוקת הראשונים בזה

הראשונים. ולכאורה  במחלוקת  תלוי  דהדבר  נראה 

דבסוגית הגמ' בשבת )קלז ע"ב( אמרו: "המל את 

הגרים אומר אקב"ו למול את הגרים וכו'".

לברך וכתב  זה  נוסח  נשתנה  מה  שואלין,  "יש  המאירי: 

שעיקר  מפני  ותירצו,  המילה.  על  ולא  למול  עליו 

כן  שהוא  וכל  הוא,  וגדול  הואיל  עצמו  לגר  המילה  מצות 

איהו  דלאו  סגיא  לא  בפסחים  שנאמר  מה  בכלל  הוא  הרי 

מהיל". עכ"ל.

מדבריו, שלא רק שמילת הגר עצמו כשרה, אלא ומבואר 

ימול  להתגייר  שהבא  הוא,  כך  המצוה  קיום  עיקר 

את עצמו לשם גרות ולא יעשה זאת ע"י שליח. ומשום כך 

תיקנו לברך בלמ"ד – למול את הגרים, כדין ברכות שמברך 

העושה מצוה לעצמו, וכמבואר בסוגית הגמ' בפסחים )ז ע"ב(.

נוסח אבל  שתיקנו  דהטעם  אחר,  באופן  פירש  שם  הר"ן 

נעשה  זו  מצוה  שקיום  מפני  הוא  בלמ"ד,  זו  ברכה 

כנפי  תחת  להסתופף  זה  גר  של  וחשקו  רצונו  מחמת 

הדבר  נחשב  לנו  באה  בחירתו  שמחמת  וכיון  השכינה, 

כאילו נעשה הדבר על ידו, ונעשה שותף במעשה המצוה, 

ומשום כך תיקנו לברך בלמ"ד כדין העושה מצוה לעצמו.

אינו ולדבריו  עצמו  המילה  שמעשה  לומר  מקור  כל  אין 

יכול להעשות ע"י הגר, אלא דכיון שנעשה הדבר 

מחמת רצונו ודעתו נעשה שותף בעשייתו.

עצמו נמצא  את  למול  יכול  גר  האם  זו  שאלה  שעיקר 

כיון  המאירי  דלדעת  זו,  ראשונים  במחלוקת  תליא 

נחשבת כמילת  היא  אין  ישראל  לכלל  זו מביאתו  שמילתו 

עכו"ם, ואילו הר"ן נקט בזה להחמיר.

טפי וע"כ  עדיף  בנמצא  מוהל  אין  כאשר  שגם  נראה, 

ישראל  מוהל  לשם  שיבוא  עד  רב  זמן  אפי'  להמתין 

ולא ימול הגר בעצמו אפי' היה רופא מומחה, וזאת מחמת 

.
קסד

מחלוקת הראשונים הנ"ל

מצוה  דשיהויי  דאף  לה(  )סי'  הדשן  תרומת  דברי  קסד. וידועים 
ממה  בהידור  יותר  זמן  לאחר  מצותו  לקיים  יכול  אם  משהינן,  לא 

קידוש  אמירת  לדחות  כתב  שעפ"ז  לדחותה,  ראוי  עתה  שמקיימה 

לעיכובא,  דהוי  דאפשר  כאן  וכ"ש  מבושמים.  שהכל  למוצ"ש  לבנה 

דבזה גם החולקים על דבריו )ראה בשו"ת פנים מאירות ח"ב סי' א, 

שו"ת עבודת הגרשוני סי' לב( יודו דראוי לדחות ולא להכנס בספק.

סימן כא
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סימן כב

כמה אופנים להכשר מילת גר הנעשית בלילה

שאלה

מעשה אירע, שבא גר לפני בית הדין ואמר שנתגייר בפני בית דין מפורסם בחו"ל, והיתה מילתו בלילה, 

גרותו  בטלה  האם  בשאלתו  נפשו  ביום  נעשים  הגר  עניני  שכל  בשו"ע  דאיתא  מאי  לו  שנודע  ועתה 

או  המילה  מעשה  בכל  אמורה  זו  הלכה  האם  לדון  יש  כן  כמו  ברית.  דם  ולהטיף  לשוב  ועליו  למפרע 

שמא די בכך שנעשית הפריעה ביום. ומה אם תעשה המילה כולה בלילה אלא שהטבילה נעשתה ביום, 

האם די בכך, ובהקדם בירור שאלות אלו וצדדי הספק שבזה ניזיל למקור הדברים ושיטות הראשונים 

בסוגיא זו.

תשובה

האם מה שלא מקבלים גרים בלילה הוא מדאורייתא 
או מדרבנן

המצוות בשו"ע  להודיעו  בין  הגר  עניני  "כל  כתב:  ג  סעי' 

בין הטבילה, צריך שיהיו בפני  בין המילה  לקבלם 

שלושה הכשרים לדון וביום".

אינה ויש  שמא  או  היא  התורה  מן  זו  הלכה  האם  לדון, 

ביבמות  הגמ'  דברי  מפשטות  בעלמא.  מדרבנן  אלא 

)מה ע"ב( נראה שדין תורה הוא, דאמרינן התם: "גר משפט 

שמעשה  הכתוב  דיבר  מלא  דמקרא  והיינו  ביה",  כתיב 

עשיית  בעת  הדיינים  הנהגת  כסדרי  שיעשה  צריך  הגרות 

דין, שנאמר: "משפט אחד יהיה לכם", וכשם שאין עושים 

דין בלילה כמבואר בחו"מ סי' ה )סעי' ב(, כך אין מטבילין גר 

בלילה.

שהלכה אבל  מאיר  רבינו  בשם  כתב  לא(  )סי'  שם  הרא"ש 

שלא  מדרבנן,  אלא  אינה  בלילה  טובל  הגר  שאין  זו 

את  להשוות  לכם"  יהיה  אחד  "משפט  הפסוק  מן  למדו 

מעשה הגרות לעשיית דין לכל דבר, אלא רק לעיקרם של 

אבל  הגרות,  למעשה  שלושה  של  בי"ד  להצריך   – דברים 

וכדו'  בלילה  יעשה  שלא   – דין  בעשיית  ההלכות  פרטי 

הם  שחכמים  אלא  גרים,  בקבלת  מדאורייתא  נאמרו  לא 

דין  לעשיית  הגרות  מעשה  את  להשוות  ותיקנו  שהחמירו 

לגמרי, ומשום כך אמרו שאין מקבלין גרים בלילה.

עברו וקיבלו בלילה

פי זה כתב הרא"ש שם, שאם עברו בי"ד וקיבלו גרים על 

בלילה, חלוק בזה הדין בין קבלת עול המצוות למעשה 

עשיית  עיקר  שהיא  מצוות  עול  בקבלת  והטבילה.  המילה 

הדין, אם נעשה הדבר בלילה מעכב הדבר את חלות הגרות, 

ועליו לשוב ולקבל עליו עול מצוות בפני בי"ד למחרת ביום, 

ותקנת  דין,  כגמר  אלא  והטבילה שאינם  המילה  לגבי  אבל 

חכמים בעלמא היא לעשותה ביום, אם עבר ועשאם בלילה 

איסורי  )הל'  הרמב"ם  וכ"כ  הגרות,  בחלות  מעכב  הדבר  אין 

ביאה פי"ג הל' ו(.

בדבריו, אבל  הטור  הבנת  ע"פ  הרי"ף  מדפי  ע"ב  טו  )יבמות  הרי"ף 

ודלא כהבנת הרא"ש שם, ועיין קרבן נתנאל( והרמב"ן )הובא 

הליך  שכל  נקטו,  ו(  הל'  ביאה  איסורי  מהל'  פי"ג  משנה  במגיד 

בלילה  טבל  או  מל  ואם  דוקא,  ביום  לעשותו  יש  הגרות 

זו  שהלכה  שלמדו  ואפשר  הגרות.  בחלות  הדבר  מעכב 

כך  ומשום  בעלמא,  אסמכתא  זו  ואין  היא,  מדאורייתא 

חכמים  בתקנות  שכן  הגרות,  בחלות  הדבר  שמעכב  סברו 

מצינו לעיתים שלא העמידו דבריהם כתנאי לחלות הדבר, 

תורה  דיני  אבל  בעלמא,  לכתחילה  אלא  אינה  תקנתם  וכל 

לעולם הוו לעיכובא.

אלו הובאו בשו"ע סעי' ג, ולא הכריע בדבר להדיא. דעות 

בזה  אזיל  דהרמב"ם  השו"ע  שהזכיר  הוא  ]לפלא 

כשיטת הרי"ף, דהא להדיא כתב בזה כהרא"ש, וראה באור 

שיטפיה  אגב  דהשו"ע  וכתב  כך  על  דעמד  יז  ס"ק  הגר"א 

נראה  מצוות  עול  קבלת  לענין  ומ"מ,  הוא[.  וטעות  נקיט 

דפשיטא לשו"ע שיש לעשותה בפני בי"ד ביום דוקא, ואם 

קיבל מצוות בפניהם בלילה מעכב הדבר בחלות הגרות.

סעי' ובב"ח  ה  )סי'  בחו"מ  דהנה,  הקשו,  ט(  )ס"ק  והש"ך 

דאף  וכתב,  השו"ע,  דברי  על  הרמ"א  השיג  ב( 

סימן כב
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שלכתחילה אין לדון דין בלילה, מ"מ אם עברו ודנו בלילה 

על  הרמ"א  השיג  לא  גרות  לענין  מדוע  וא"כ  דין,  דיניהם 

הדבר  מעכב  בלילה  גר  קיבלו  שאם  שנקט  השו"ע  דברי 

דסבר  אפשר  והטבילה  המילה  לענין  ניחא  )דהא  הגרות  בחלות 

עול מצוות  וסיעתו דמהני בדיעבד בלילה, אבל לענין קבלת  כהרא"ש 

לא הובאה כאן דעה הסוברת דגם אם נעשתה בלילה מהני בדיעבד(.

שהלכה זו לא היתה מוכרעת אצל הרמ"א, ולפיכך, וכתבו, 

בדיני ממונות שבלאו הכי "הפקר בית דין הפקר", 

לאחר,  וליתנו  מאחד  ממון  להפקיע  דין  בית  ביד  כח  ויש 

סבר הוא שיש לחוש ולהכריע כדעת הסוברים שאם עברו 

כח  שאין  תורה  איסורי  לגבי  אבל  דין,  דיניהם  בלילה  ודנו 

דין לחרוג משורת הדין, הכריע כדעת הראשונים  בית  ביד 

הנ"ל שהלכה זו מעכבת בחלות הגרות.

זה, אמנם  בתרוצם  לפקפק  האריך  שם  הרי"ם  בחידושי 

הרמ"א  אצל  הדבר  מוכרע  היה  לא  אכן  אם  שהרי 

זו מעכבת בחלות הגרות, וחושש הוא לאותם  האם הלכה 

הסוברים שבית דין שדנו בלילה דיניהם דין, מדוע לא נקט 

לחומרא – לאוסרו  הפחות  לכל  כישראל  להחשיבו  בזה 

בכל העבירות שבתורה, הא ספקא דאורייתא לחומרא.

שלושה דרכים בישוב קושיתם

ונראה ליישב קושיתם בכמה אופנים:

ראשית י"ל, דכיון דהוי ספקא דדינא אזלינן בתר חזקה א. 

דמעיקרא ומעמידים אותו בחזקתו שהיה גוי.

)קמא ב.  ביהודה  בנודע  שנתבאר  מה  ע"פ  י"ל,  עוד 

שאם  בו  שאמרו  "דיעבד"  דין  שגדר  נח(,  סי'  אבהע"ז 

שישבו  שכל  הדברים  כוונת  אין  דין,  דיניהם  ודנו  עברו 

לחזור  שאפשר  דכל  ומהני,  כדיעבד  חשיב  בדבר  והכריעו 

הדיינים  ישבו  ואם  נעשה,  לא  כאילו  נחשב  ביום  ולקיימו 

עליהם  החודש  את  קידשו  או  הדין  את  והכריעו  בלילה 

שאמרו  ומה  שנית.  בדינם  ולעיין  ביום  שוב  להתכנס 

לחזור  שא"א  בדבר  הוא  דין,  שדינם  כדיעבד  דחשיב 

לחוש  שיש  בלילה,  עדים  שקיבלו  וכגון  ביום,  ולקיימו 

ולא  בהם  יחזרו  שמא  ביום  ולהעיד  לשוב  נחייבם  שאם 

יעידו כבתחילה. וממילא לענין גרות שיכול לשוב ולטבול 

לכו"ע  ומחוייב  כדיעבד  חשיב  לא  דכלל  אפשר  ביום 

על  הרמ"א  כאן  השיג  לא  כך  ומשום  שנית  ולטבול  לחזור 

הגר  ירצה  שמא  לחוש  יש  כאן  שגם  לומר  )ודוחק  השו"ע.  דברי 

מילה  לענין  אלא  זו  סברא  מצינו  דלא  הלילה,  טבילת  אחר  בו  לחזור 

בה(. הכרוך  מהצער  ירתע  שמא  שחששו 

נקטינן ג.  דלהלכה  הפוסקים  מדברי  נתבאר  יא  סי'  לעיל 

כשיטת התוס' והרא"ש שעיקר הקפידא בראיית הבי"ד 

במילה  ולא  המצוות  עול  בקבלת  היא  הגרות  מעשה  את 

והטבילה, וממילא מקרה רחוק הוא שתעשה הגרות כולה 

בלילה, שהרי גם אם קיבל עליו עול מצוות בלילה מן הסתם 

והטבילה אף הם  והמילה  היו בלילה,  והטבילה לא  המילה 

אינם באותו היום שהרי אינו טובל עד שיתרפא מן המילה, 

מצוות  עול  קבלת  יש  גם  עצמם  והטבילה  במילה  והרי 

עליו  שמקבל  מונח  גרות  לשם  טובל  או  שמל  זה  דבעצם 

בלילה  מצוות  עול  עליו  קיבל  אם  אף  וממילא  מצוות,  עול 

אין זה מעכב כל שנעשתה המילה או הטבילה ביום, שהרי 

גם על ידה יתקיים דין קבלת המצוות, נמצא שמקרה רחוק 

ואפשר  בלילה  שנעשתה  מחמת  הגרות  שתתבטל  הוא 

שמשום כך לא השיג כאן הרמ"א ע"ד השו"ע.

!
מילה בלילה והפריעה ביום – אי מהני

נתבאר, שמילת הגר נעשית ביום דוקא ולא בלילה, ויש הנה 

לדון, בגר שנימול בלילה קודם עלות השחר והפריעה 

היתה כבר ביום, האם נחשב הדבר כמילת לילה או לא.

מעשה וצדדי  זמן  אחר  בזה  אזלינן  האם  הן,  בזה  הספק 

המילה, או אחר זמן חלותה.

אם עיקר הקפידא בזה היא רק "שחלות המילה" כלומר, 

הערלה  שהסרת  אף  א"כ  בלילה,  ולא  ביום  תהיה 

מל  לא  כאילו  פרע  ולא  שהמל  דקימ"ל  כיון  בלילה,  היתה 

הפריעה,  בזמן  ביום  היתה  המילה  חלות  שעיקר  נמצא 

ומילת יום היא.

המילה" אולם  "מעשה  שכל  הוא  בזה  התורה  רצון  אם 

מכלל  הערלה  הסרת  שגם  כיון  ביום,  נעשה  יהיה 

מעשה המצוה היא, לא די בכך שגמר מלאכת המילה היה 

ביום.

דימו ושורש  הגרות  במעשה  חלק  איזה  הוא,  בזה  הספק 

המעשים  עשיית  עצם  האם  דין,  לעשיית  חכמים 

סימן כב
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שמא  או  הדין,  לעשיית  הדומה  זהו  הגרות  את  הפועלים 

אין הקפידא בעצם עשיית "מעשי הגרות" שיעשו בפני בית 

דין, אלא "חלות הגרות" היא הדומה לעשיית דין. וחקירה 

בה  שהארכנו  בי"ד  ראיית  דין  בגדר  לכאורה  תלויה  זו 

לכל שנתגייר כהלכה  בכדי שיהיה מבורר  הוא  לעיל, האם 

הגרות,  הליך  בכל  נוכחים  בי"ד  שיהיו  צריך  וממילא   –

אותו  המכניסים  הם  דין  שבית  בכך  הוא  יסודו  שמא  או 

הדברים  הגרות  חלות  שעל  אפשר  וממילא  ישראל,  לכלל 

אמורים.

תעשה  לא  דוחה  עשה  דין  בגדר  הראשונים  מחלוקת 
במילה בצרעת

בשבת ונראה  בגמרא  הראשונים:  מחלוקת  תלוי  דהדבר 

הצרעת  את  דוחה  מילה  "ת"ר:  אמרו:  ע"ב(  )קלב 

בשר  ימול  דת"ר:  מנה"מ,  בזמנה.  שלא  בין  בזמנה  בין 

הדברים  ופשטות  יקוץ"  בהרת  שם  שיש  ערלתו – ואע"פ 

היא שהעשה של מילה דוחה את הלאו של "השמר בנגע 

הצרעת".

חד ובנמוק"י  בשם  הקשה  הרי"ף(  מדפי  ע"א  טז  )ב"מ 

תעשה  לא  דוחה  דמילה  עשה  היאך  מקמאי, 

לא  דוחה  "עשה  לדין  הרי  הצרעת",  בנגע  "השמר  של 

תעשה", בעינן שיתקיים העשה בשעת עקירת הלאו, וכמו 

הציצית  מצות  וקיום  שעטנז  שאיסור  בציצית  בכלאים 

לא  עדיין  הלאו  עקירת  בשעת  אם  אבל  כאחת,  באים 

נתקיים העשה, אין הלאו נדחה מפניו, וכאן בשעת חיתוך 

הערלה עבר כבר בלאו של "השמר בנגע הצרעת" והעשה 

.
קסה

מתקיים רק אחר הפריעה

שם בקושיא זו, הוא להבנת דברי הגמ' שם, שדנה, מפני )הנפק"מ 

אבדה  מהשבת  כהן  לפטור  ללמוד  חז"ל  הוצרכו  מה 

שאתה  פעמים   – "והתעלמת"  הפסוק  מן  הקברות  בבית  המצויה 

ואין  ולא תעשה הוא,  מתעלם, תיפוק ליה שאיסור טומאת כהן עשה 

הוצרכו  מה  מפני  לראשונים,  והוקשה  ועשה.  תעשה  לא  דוחה  עשה 

בהשבת  להתירו  אין  נמי  הכי  בלאו  הא  הוא,  תעשה  ולא  דעשה  לומר 

בעת  מיד  מתקיימת  אינה  האבידה  השבת  מצות  שהרי  זו,  אבדה 

וא"כ לא שייכת  בזמן שמשיבה לבעלים,  לבית הקברות, אלא  כניסתו 

בזה הלכה זו של "עשה דוחה לא תעשה"(.

זו ויעויי"ש  קושיא  שיישבו  הראשונים  מדברי  שהביא 

בשני אופנים:

העשה א.  מתקיים  לא  שאם  דאמרינן  דהא  כתב,  הר"ן 

בשעת עבירת הלאו אין העשה דוחה אותו, הוא דוקא 

וכגון  במכשיריה,  אלא  כלל  במצוה  עוסק  אינו  כאשר 

מקום  את  לגלות  בכדי  הערלה  בלא  הבהרת  את  שקוצץ 

המילה לבד, ואת עצם מעשה המילה יעשה אח"כ. אבל אם 

עוסק במצוה עצמה וכגון כהן שמצא אבידה בבית הקברות 

ללאו  העשה  דוחה  שאכן  אפשר  היה  בעליה,  אחר  ומחזר 

אף שקיום העשה בפועל יהיה רק בהשבת החפץ לבעלים 

)ולכך הוצרכו לילפותא ד"והתעלמת – פעמים שאתה מתעלם", לומר 

שקיום  אף  ומעתה,  זו(.  מצוה  קיום  לצורך  להטמא  לכהן  דאסור 

המצוה במילה הוא בפריעה, מ"מ כיון שגם הסרת הערלה 

של  זה  לאו  לדחות  כדי  בזה  די  היא  במצוה  העסק  מכלל 

"השמר בנגע הצרעת".

בעיסוק ב.  די  שלא  שם,  כתב  מגאש  הר"י  בשם  אולם 

לבית  להכנס  לכהן  להתיר  א"א  ואכן  לבד,  במצוה 

בין  יש  רב  שחילוק  אלא  אבידה,  השבת  לצורך  הקברות 

הגם  מילה,  דלענין  מילה,  למצות  אבידה  השבת  מצות 

המילה  מעשה  מ"מ  בפריעה,  הוא  המילה  מלאכת  שגמר 

מעיקר  אלא  בעלמא,  מצוה"  "הכשר  אינו  הערלה  והסרת 

שלא  אף  ולכן  היא,  אריכתא  ומצוה  הוא  המצוה  מעשה 

כלה מעשה המילה בזמן עקירת הלאו כיון שהיתה עקירתו 

דוחה  ד"עשה  לדינא  בכך  די  המצוה,  מעשה  עצם  מחמת 

לא תעשה".

העיסוק במצות השבת אבידה אף שמחיובי השמירה אבל 

הוא וזהו אופן ההכרזה המחוייב מן התורה, מ"מ אינו 

מעשה המצוה גופא, ואינו דוחה לאיסור טומאת כהן בבית 

ד"והתעלמת"  מקרא  זו  ילפותא  שהזכירו  ומה  הקברות, 

בגמ' שם הוא רק לרווחא דמלתא.

רבותינו ומ"מ  בדברי  יש  גדולה  שמחלוקת  למדנו, 

לדעת  הערלה,  הסרת  מעשה  בגדר  הראשונים 

כיון  מ"מ  מל,  לא  כאילו  פרע  ולא  שהמל  אף  מגאש,  הר"י 

בדיני  חילוק  כל  אין  המצוה,  מעשה  מעצם  הוא  שהחיתוך 

הוא.  אריכתא  ומעשה  לסופו  המעשה  תחילת  בין  המצוה 

בפריעה,  מתקיים  המצוה  מעשה  עיקר  ר"ן,  לדעת  אבל 

דימה  מ"מ  הוא,  המצוה  מדיני  הערלה  שהסרת  אף  וע"כ 

לבעליה,  בהשבתה  אבדה  מוצא  שטורח  לטירחה  זאת 

ויתבארו הדברים להלן.

קסה. ראה מש"כ בזה התוס' בב"ב )יג ע"א( גבי חציו עבד חציו בן חורין.

סימן כב
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מעשה ומעתה  את  גם  אכן  מגאש  הר"י  שלדעת  י"ל, 

דלענין  דוקא,  ביום  לעשות  יש  הערלה  הסרת 

דיני המצוה תחילת המעשה וסופו שוים, אבל לר"ן שעיקר 

המצוה מתקיימת בפריעה, אפשר שאף אם הסרת הערלה 

תעשה בלילה די בכך.

שע"י  למצוות  שמיעה  שע"י  מצוות  בין  בזה  חילוק 
מעשה

הוא בשו"ת  אף  דן  קיא(  )סי'  להגרש"ק  ודעת  טעם  טוב 

בשאלה זו, ויעויי"ש שהאריך להוכיח, שאם פרע 

היה  ואין חסרון בכך שמעשה הסרת הערלה  בכך  די  ביום 

בלילה.

סי' אלא  )או"ח  השו"ע  דכתב  מהא  שנא  מאי  שהקשה, 

בחיוב  שלא  תקיעה  מקצת  "השומע  ג(:  סעי'  תקפז 

עלות  קודם  שתחילתה  תקיעה  ששמע  )וכגון  בחיוב  ומקצתה 

השחר וסיומה אחר עלות השחר(, לא יצא". הא בטעמו של דבר 

כתבו הפוסקים )ראה פר"ח ופרמ"ג שם(, דלקיום מצות תקיעת 

וכאן  לסופה,  מתחילתה  שלימה  תקיעה  לשמוע  יש  שופר 

ידי  בה  יוצא  אינו  בחיוב  התקיעה  תחילת  היתה  שלא 

שהמילה  שאף  דידן,  מנידון  מ"ש  קשה,  ולכאורה  חובתו. 

היתה שלא כהלכה – שהסרת הערלה היתה בלילה, אפ"ה 

לדון  בכך  די  ביום  היה  המילה  מעשה  שגמר  דכיון  אמרינן 

אמרינן  לא  מה  מפני  יום,  כמילת  המילה  מעשה  כל  את 

הכי גם לענין שופר, שאם גמר תקיעתו ביום תחשב כולה 

כתקיעה שנעשתה בחיוב.

המתקיימת ובישוב  מצוה  בין  בזה  לחלק  כתב  זו  קושיתו 

ע"י מעשה שיש בו חלות, למצוה המתקיימת ע"י 

אינו  המעשה  עצם  חלות,  בה  שיש  דבמצוה  לבד.  שמיעה 

הפרשת  לענין  וכמו  תוצאותיו,  רק  אלא   ,
קסו

המצוה מכלל 

תרומה וכדו', שעצם מעשה הפרשה אינו מצוה אלא עיקר 

פעולת  שעיקר  כיון  וממילא,  הכרי,  שנתקן  היא  המצוה 

מילה, שרק  מצות  לענין  וכמו  המעשה,  בגמר  הוא  החלות 

בגמר מלאכת המילה נעשה מהול, וקודם שנגמרה מלאכת 

המילה ערל גמור הוא, דהמל ולא פרע כאילו לא מל, בזה 

במצוה  אבל  בהכשר.  היה  המעשה  שגמר  בכך  שדי  אמרו 

שיש  אלא  חלות,  פעולת  כל  אין  שמיעה  ע"י  המתקיימת 

התקיעה  שתהא  והוא  המחוייבת,  לשמיעה  וגדר  שיעור 

לגמר  יתר  חשיבות  אין  וא"כ  וכדו',  טרומיטין  ט'  כשיעור 

כולה  שתהא  צריך  כך  ומשום  מתחילתה,  יותר  השמיעה 

.
קסז

בהכשר

ביאור עפ"ז בדברי הר"ן

מצות וזהו  שעיקר  שנקט  דלעיל  הר"ן  בדברי  הביאור 

הערלה  הסרת  ואילו  בפריעה,  מתקיימת  המילה 

דומה לעסק המוטל על מוצא אבידה בהכרזתו עליה. דהא 

כוונתו לומר שמעשה כריתת הערלה חשיב  פשיטא שאין 

ואינו מכלל מעשה המצוה, שהרי  כמכשירי מצוה בעלמא 

אברהם נצטווה רק על המילה ולא על הפריעה, דלא נצטוו 

שהסרת  איפוא  ומוכח  ממצרים,  שיצאו  עד  ישראל  בה 

הערלה אף היא מעיקר מעשה המילה.

על אלא  שנצטוו  דאחר  דברים:  של  ביאורם  הוא  כך 

כאילו  פרע  ולא  המל  שכל  הלכה  ונאמרה  הפריעה 

בפריעה,  הוא  המילה  חלות  פעולת  עיקר  ממילא  מל,  לא 

שלענין  הר"ן,  וסבר  הערלות,  מדין  אותו  המפקעת  שהיא 

לבד,  מצוה  במעשה  די  לא  תעשה"  לא  דוחה  "עשה  דין 

את  הדוחה  הוא  הדבר  חלות  את  הפועל  המעשה  אלא 

נחשב  לא  הערלה  כריתת  דזמן  כתב,  כך  ומשום  הלאו. 

כזמן קיום המצוה אלא כעסק המצוה בלבד, ודומה לטורח 

שטורח המוצא בהצלת האבדה.

גופא נחלק עליו הר"י מגאש, ונקט דאף שעיקר חלות ובזה 

ד"עשה  דינא  לענין  מ"מ  בפריעה  נעשית  המילה 

כל  אלא  המעשה  לחלות  חשיבות  אין  תעשה"  לא  דוחה 

שבתורה.  לאוין  כל  היא  דוחה  המצוה  פעולת  זמן  משך 

וממילא חלוק דין הסרת הערלה מהעסק בהשבת האבידה, 

שהרי שם גם מעשה המצוה אינו נעשה בזמן עבירת הלאו 

אלא מכשיריה בלבד.

שיטת המהר"ם שיק בזה

בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סי' רמ( משמע שלא כדברי אמנם 

הגרש"ק, דיעויין שם שדן, במוהל שנתעכב במילתו 

עד לאחר צאת הכוכבים,  הפריעה  ונתאחרה  שעה מרובה 

ואין בהם פעולת חלות,  קסו. יש מצוות המתקיימות ע"י מעשה 
כמו נטילת לולב וכדו', ודינם בזה כתקיעת שופר, ופשוט.  

חרדים  דבס'  כהנים.  ברכת  שמיעת  לענין  נמי  בזה  קסז. ונפק"מ 
כתב  קכח(  סי'  ריש  הלכה  בבאור  דברים  הובאו  יח  עשה  )פי"ב 

דמצוה מוטלת על כל איש ישראל להתברך מן הכהנים. וראה מש"כ 

בזה בהפלאה בכתובות )כד ע"ב( ובשו"ת חת"ס )או"ח סי' כב(. ולפי 

הנ"ל צריך להקפיד לשמוע את הברכה כולה מן הכהנים ולא די בזה 

ששומע את סופה ועונה אמן.
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המילה  שחלות  כיון  שמא  או  חובתו,  ידי  בזה  יצא  האם 

היתה בלילה חשיב כמי שנימול בלילה וצריך להטיף ממנו 

דם ברית. ומסקנת דבריו שם, דכיון שהמילה עצמה היתה 

חשיב  לא  המילה  בחלות  מעכבת  שהפריעה  אף  ביום 

דידן  בנידון  דבריו,  ולפי  הטפה.  וא"צ  בלילה,  שנימול  עי"כ 

להיפך,  הדין  יהיה  ביום  והפריעה  בלילה  המילה  שהיתה 

ולא  לילה  מילת  חשיב  ביום  היתה  הערלה  שהסרת  דכיון 

יצא בזה ידי חובתו.

מדברי  לכאורה  נסתר  שיק  המהר"ם  של  דינו  עצם  )אמנם 

המאירי בשבת )קלג ע"ב(, שם נתבאר להדיא שאם היתה 

יצא  ביום – לא  היתה  הערלה  שהסרת  אף  בלילה  הפריעה 

ידי חובתו(.

קסח. האחרונים האריכו לדון בגדר דין זה, דלכאורה, אף שהמילה 
והטבילה הם שני מעשים המשלימים זה את זה, אכתי קשה מפני 

מה המילה בלא הטבילה אינה פועלת דבר, מ"ש מהא דמצינו לגבי 

הקרבן  בכפרת  מעכבת  הדם  שזריקת  שהגם  עצרת  כבשי  שחיטת 

מצינו  וכן  הלחם.  על שתי  קדושה  חלה  כבר  לבד  בשחיטתם  מ"מ 

וחליצת  מרקיקה  מורכב  החליצה  שמעשה  שאף  חליצה,  לענין 

המנעל מ"מ די באחד מהם כדי לאוסרה על כל האחים.

)יבמות מו ע"א( כתב לחלק, דלענין  ובגליוני הש"ס למהר"י ענגיל 

מן  וע"כ  אחת,  חלות  פועלות  הפעולות  שתי  עצרת  וכבשי  חליצה 

כאן  כן  בעשיית אחד מהם, מה שאין  הדין שתחול מקצת החלות 

שתכלית שונה יש לשתי הפעולות – המילה תכליתה להסיר ממנו 

את טומאת העמים והטבילה ענינה להכניסו לקהל ה', ומשום כך 

זו בלא זו אינה כלום. )וראה עוד שהאריך בזה בספרו בית האוצר 

ח"ב מערכה ב כלל ז(. ועיין מש"כ בזה עוד בשו"ת אחיעזר )ח"ב סי' 

כט ס"ק ו(. 

יא(  )שורש  המצוות  בס'  הרמב"ם  זה  בנידון  מש"כ  קסט. וראה 
נפרדים  מעשים  משני  המורכבת  מצוה  האם  המצוות,  מנין  לענין 

נחשבת כמצוה אחת או שתים.

קע. כעין נידון זה יש לדון גם לענין איסורא, גבי מי ששחט בהמה 
ביום השבת סמוך לבין השמשות, כך שהסימן הראשון נשחט בשבת 

או  מיתה  וחייב  בשבת  ששחט  נחשב  האם  שבת,  למוצאי  והשני 

שמא שחיטת הסימן הראשון אינה אלא קלקול בעלמא דפטור אבל 

אסור.

ומקור הדברים בחידושי הר"ן למסכת חולין )יד ע"א(, שהקשה, גבי 

שחיטתו  בנפשו  שמתחייב  אע"פ  בשבת  השוחט  שם  שאמרו  מה 

כשרה, מפני מה לא אסרוה כדין שחיטת מומר, הרי המחלל שבת 

בפרהסיא דינו כמומר לכל התורה. ותירץ, דתחילת השחיטה אינה 

נחשבת תיקון אלא קלקול, והמקלקל בשבת פטור אבל אסור, וכיון 

שכך לא נעשה מומר עד גמר השחיטה. וממילא נפק"מ בזה לכאורה 

אלא  מתקן  זה  אין  אחד  סימן  רק  בשבת  ששחט  דכיון  לדידן,  גם 

מקלקל ופטור. 

אלא דלכאורה הדברים נסתרים מסוגית הגמ' בשבת )קלג ע"ב(, שם 

איתא: "מהלקטין את המילה ואם לא הילקט חייב כרת וכו', כגון 

להו:  ואמר  מספקת,  לא  ליה:  ואמרו  דשבת,  השמשות  בין  דאתא 

!
מל בלילה וטבל ביום

הנ"ל, יתרה  בתשובה  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון  דן  מזו 

אלא  בלילה,  שתיהן  והפריעה  המילה  היו  כאשר 

לשיטת  אפי'  דבזה  ביום,  היתה  גרות  לשם  שהטבילה 

שמעשה  אף  דמהני,  ולומר  לדון  יש  והרמב"ן  הרי"ף 

להלכה  שהרי  היא,  בזה  והסברא  בלילה.  כולו  היה  המילה 

נקטינן שגר שמל ולא טבל או טבל ולא מל אינו גר, והיינו 

שמעשה הגרות היא חלות אחת הנפעלת ע"י שני מעשים 

לענין  שנתבאר  כשם  וממילא  והטבילה.  המילה   – נפרדים 

ביום  שתעשה   – בדיניה  הקפידא  שכל  המילה  מצות 

בעצם  ולא  )בפריעה(  המילה  בחלות  נאמר  בלילה  ולא 

שמאחר  הגרות,  דיני  לגבי  גם  כן  שנאמר  אפשר  עשייתה, 

אותו  המכנסת  והיא  בטבילה  נעשה  הגרות  חלות  וגמר 

כל  וממילא  בטבילה,  הוא  הקפידא  עיקר  ישראל,  לקהל 

במה  לן  אכפת  ולא  בכך  די  ביום,  הטבילה  שנעשתה 

.
קסח

בלילה כולה  המילה  שהיתה 

הספק בזה הן: האם המילה והטבילה נידונים כשני וצדדי 

נעשית  שהטבילה  כשם  וממילא  נפרדים,  מעשים 

על  חז"ל  הקפידו  לא  שמא  או  המילה,  גם  כך  ביום  דוקא 

על  אלא  בלילה,  ולא  ביום  שיעשו  המעשים  עשיית  עצם 

שתהא  שהקפידו  הוא  ובה  וחלותה,  הגרות  קבלת  עיקר 

משני  מורכבת  הגרות  שקבלת  וכיון  בלילה,  ולא  ביום 

בטבילה  נפעלת  הגרות  שחלות  נמצא  יחד,  אלו  מעשים 

לבדה.

יש בדבר, שהרי המקור להלכה זו הוא מכך שקבלת וטעם 

הקפידא  עיקר  וא"כ  דין,  כעשיית  נחשבת  הגרות 

לקהל  קבלתו  עצם  שהיא  הגרות  חלות  עצם  על  הוא 

ישראל, ולא על פרטי המעשים הפועלים חלות זו, וממילא 

אלא  נפרדות  מצוות  כשתי  נידונים  אינם  והטבילה  המילה 

.
קסט קע

כפעולה אחת הנפעלת ע"י שני מעשים נפרדים
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המילה נמצא  שהיתה  דאף  דידן,  נידון  גבי  דבריו  לפי 

בלילה גרותו כשרה לכו"ע.

שהמילה ]אמנם  דכיון  דבריו,  לפי  להעיר  יש  לכאורה 

חלות  אלא  נפרדות  מצוות  שתי  אינן  והטבילה 

מילה  על  מברכים  היאך  מעשים,  משני  המורכבת  אחת 

זו  ומצוה  שכיון  לומר  ואין  עצמה.  בפני  מצוה  שאינה  זו 

מחוייב  מהם  אחד  כל  נפרדים  מעשים  משני  מורכבת 

אין  מה  מפני  שדן  רכג(  )סי'  הרוקח  בס'  דיעויין  בברכה, 

מברכים ברכת המצוות על שתית ארבע כוסות בליל פסח. 

מורכבת  אלא  אחת  בבת  נעשית  שאינה  מצוה  שכל  וכתב 

כאן,  ה"ה  וא"כ  עליה.  מברכים  אין  נפרדים  מעשים  מכמה 

כיון שמצוה אחת היא המורכבת ממילה וטבילה אין לברך 

, וצ"ע[.
קעא

עליה

סברת האור שמח בזה

זו, באור  בשאלה  הוא  אף  דן  ו(  הל'  פי"ג  ביאה  )איסורי  שמח 

וכתב, שאף אם דין ראיית בי"ד צריך להתקיים בכל 

מעשה הגרות ולא רק בטבילה, מ"מ יש להקל בזה מטעם 

אחר.

בין שהרי  רבים  חילוקים  מצינו  והמשפט  הדין  בגדרי 

ישראל לבן נח: בן נח נידון ע"פ עד אחד, בדיין אחד 

ובלילה, ואילו ישראל נידון בשני עדים, ג' דיינים וביום.

וביום, ומשום  ג' דיינים  כך כתב, דאפשר שמה שהצריכו 

ישראל  לקהל  ידה  על  שנכנס  בטבילה  רק  הוא 

וע"כ דינו בזה כישראל, אבל לגבי המילה שגם אחר שנימול 

עדיין בן נח הוא כל זמן שלא טבל, דינו בזה כבן נח שדנים 

דינו בלילה. אלא דכתב שאין להכריע ע"פ סברא זו הלכה 

למעשה.

המורם מן האמור לענין השאלה הנ"ל

בשני ומכל  להקל  דיש  הנ"ל  השאלות  לענין  נראה  הלין 

המקרים דלעיל )גם כשהיתה המילה בלילה והפריעה ביום, 

משני  וזאת  ביום(,  הטבילה  ורק  בלילה  היתה  כולה  כשהמילה  וגם 

טעמים:

לעיל סי' יא נתבאר מדברי רבים מן האחרונים דהעיקר א. 

להלכה כשיטת התוס' והרא"ש שגם אם נעשו המילה 

והטבילה בלילה אין הדבר מעכב בחלות הגרות.

יש להקל ב.  ורק מילתו בלילה,  ביום  כיון שהיתה טבילתו 

בזה גם לשיטת הרי"ף וסיעתו מחמת סברות האחרונים 

הנ"ל.

מספקינא. ועבד ולא איסתפק, ואישתכח דחבורה הוא דעבד, וענוש 

כרת". ע"כ. 

בו  והתרו  בין השמשות  ביום השבת קודם  והיינו, שאם בא למול 

שלא יספיק לסיים את המילה קודם הלילה ונמצא שעושה חבורה 

בחינם, חייב כרת )הטעם שלא חייב מיתת בי"ד כיון שלא התרו בו 

למיתה, רש"י שם(. למדנו מדברי הגמ', דאף שלא סיים את מעשה 

המילה לא חשיב כמקלקל דפטור, דאחר שגמר את מעשה המילה 

הוברר שהיה תיקון מתחילתו, להדיא לכאורה שלא כדברי הר"ן.

ובחלקת יואב )תנינא סי' יג( כתב ליישב, דאף שכשגמר את מעשה 

כוונת  אין  מ"מ  תיקון,  כאן  שנעשה  הוברר  השחיטה  או  המילה 

ולא  מתקן  היה  מתחילה  שכבר  למפרע  הדבר  שהוברר  הדברים 

מקלקל, שהרי תחילת המעשה היה בקלקול, אלא שמגמר המילה 

ואילך נחשב הוא כולו לעשייה של תיקון, ובמוצ"ש הוא שחל עליו 

חיוב מיתה מחמת התיקון שבא לו ע"י המעשה שעשה בשבת. וכיון 

כשחיטת  נחשבת  ואינה  כשרה  מה שחיטתו  מפני  היטב  יובן  שכך 

מומר. 

קעד(  סי'  )קמא  הגרעק"א  ובשו"ת  נב(  )סי'  אריה  בשאגת  ]אמנם 

נקטו שהסיבה לכך שמילה נחשבת לתיקון ולא לקלקול, היא משום 

וראה  בעלמא,  בהטפה  לו  די  ויהא  למול  יתחייב  לא  מכן  שלאחר 

סי'  )חו"מ  ובנתה"מ  מט(  מח  סי'  )או"ח  אבנ"ז  בשו"ת  בזה  מש"כ 

שנ(. כדבריהם משמע גם בדברי האור שמח )הל' מילה פ"א הי"ד( 

גבי הקורע על מתו, דאף ששיעור קריעה הוא טפח כבר בתחילת 

הקריעה נחשב כמתקן. ומ"מ מדברי הר"ן הנ"ל מוכח שלא כדבריהם, 

קושיא  הדרא  כמתקן  הוא  נחשב  עשייתו  בתחילת  מיד  אם  שהרי 

לדוכתא מפני מה לא פסלו שחיטתו מדין שחיטת מומר[. 

אמנם יעויין בתשובות החת"ס )ח"ו סי' צט( שפירש את דברי הגמ' 

לענין מילה באופן אחר, דלא איירי שמל ולא פרע, דבזה ודאי חשיב 

מל,  לא  כאילו  פרע  ולא  המל  שהרי  הר"ן,  שכתב  וכמו  כמקלקל, 

אלא איירי דמל ולא חזר על הציצין המעכבין את המילה, דבזה אף 

שמחוייב לחזור ולהסיר אותם מ"מ לא נחשב כאילו לא מל ובטל 

ממנו דין ערל במקצת, ולכך הוי מתקן וחייב כרת. ולפ"ד עלו דברי 

)ח"ה  הלכות  משנה  בשו"ת  עוד  בזה  וראה  פשוטם,  לפי  יפה  הר"ן 

סו"ס סא(.

זמן  שכל  נראה  ע"א(  )קלז  בשבת  הגמ'  דברי  דמפשטות  אמת,  הן 

שלא חזר על ציצין המעכבין את המילה דינו כערל לכל דבר ואסור 

בתרומה, ויש לעיין בזה.

גם  יום,  בכל  דמברכים  מצינו  העומר  ספירת  לענין  קעא. אמנם, 
אלו  ואין  היא  אחת  מצוה  כולם  הימים  שספירת  הסוברים  לדעת 

מצוות נפרדות.
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אמת, דבאחרונים הקשו, היאך יתכן שמילת הגר בלילה הן 

בישראל  המילה  מצות  קיום  עיקר  הרי  כשרה,  תהא 

)סעי'  רסב  בסי'  הרמ"א  שכתב  וכמו  בלילה,  ולא  היא  ביום 

ובדברות  ביה".  כתיב  משפט  ד"גר  משום  רק  זה  ואין  א(, 

השו"ע  של  בלשונו  לפי"ז  דחק  תקע(  עמ'  ח"א  )יבמות  משה 

כאן, וכתב, שדבריו אמורים רק לענין הטבילה, אבל המילה 

ולא בלילה, דמילת לילה  לכו"ע צריך לעשותה ביום דוקא 

פסולה.

)ריש אכן,  יוסף  בבית  דיעויין  כן,  אינה  האחרונים  הסכמת 

סי' רסב(, שציין לדברי הג' מימוניות )הל' תפילה פ"א אות 

דם  הטפת  וצריך  פסולה  בלילה  הנעשית  שמילה  דסבר  ה( 

ברית, ותמה מפני מה לא הזכירו הראשונים הלכה זו, וכתב 

הנעשית  שמילה  נראה  והרשב"א  הרא"ש  דברי  דמדקדוק 

עמוד  משעלה  "וכולן  במגילה  דשנינו  ומאי  כשרה,  בלילה 

דשפתיו  הרי  אאינך.  אלא  המילה  קאי  לא  כשר",  השחר 

ומילה  מימוניות,  כהגהות  בזה  קימ"ל  דלא  מללו  ברור 

הנעשית בלילה כשרה בדיעבד, ודלא כרמ"א, וכדבריו אלו 

השו"ע  דברי  וא"כ  שם.  והפרישה  הב"ח  מדברי  גם  נראה 

כאן שהזכיר בחדא מחתא מילה וטבילה, וסבר שאם נימול 

ראיית  דין  האם  הראשונים  במחלוקת  תלוי  הדבר  בלילה 

הבי"ד מעכב רק בקבלת המצוות או בכל חלקי הגרות, הן 

אולם  כשרה,  בלילה  הנעשית  שמילה  רסב  בסי'  לשיטתו 

בלילה  הנעשית  מילה  דאה"נ  אפשר  שם  הרמ"א  לשיטת 

פסולה לכו"ע, ואין לזה ענין עם מחלוקת הראשונים לענין 

הטבילה הנעשית שלא בפני בית דין. נמצא לפי"ז, דלמנהג 

קהילות אשכנז הנוהגים כפסקי הרמ"א מילת הגר הנעשית 

בלילה לכולי עלמא פסולה.

שמה אמנם,  מדבריו  דמשמע  ב,  ס"ק  שם  בט"ז  יעויין 

שנימול  לזה  ברית  דם  הטפת  הרמ"א  שהצריך 

וא"כ  בעלמא,  לחומרא  אלא  הדין  מעיקר  זה  אין  בלילה 

שם  בזה  מש"כ  וראה  בזה,  החמירו  לא  גר  דלענין  אפשר 

הנ"ל  ואו"ש  הגרש"ק  מדברי  נראה  וכן  הברית,  כורת  בס' 

והטבילה  בלילה  המילה  נעשתה  כאשר  להקל  שצידדו 

)סי'  יעב"ץ  לזה את שיטת השאילת  יש לצרף  ביום. כמו"כ 

לד( דנקט שמילה שלא בזמנה כשרה בלילה ודלא כהרמ"א. 

ומ"מ פשטות הדברים לפי מאי דנקיט בעל האגרות משה 

הנ"ל דמילת הגר בלילה לכו"ע פסולה.

ע"י חתנו לכשהובאה  זו קמיה דהגרי"ש אלישיב  שאלה 

הגר"י זילברשטיין צידד להחמיר בזה מטעם 

נוסף, דכיון שאותו הבי"ד שקיבל מצוות בפניהם הם שהורו 

למולו בלילה נראה דאין זה בי"ד ראוי, ואפשר דחשיב כגר 

שנתגייר בינו לבין עצמו שאין כל תוקף לגרותו )ולדבריו מה 

שאמרו הראשונים שאם נימול בלילה אין הדבר מעכב בחלות הגרות, 

כדת  בהלכה  המדקדקים  אחר  דין  בית  בפני  מצוות  עול  שקיבל  איירי 

וכדין(.

שהמילה  הש"ך  של  לדרכו   – בלילה  וטבל  ביום  מל 
והטבילה כגמר דין

ביום בגוונא  המילה  להיפך – שהיתה  הדבר  שנעשה 

מדברי  שציינו  יז  סי'  לעיל  ראה  בלילה,  והטבילה 

הגרש"ק שם שגרות גמורה היא לכו"ע – גם לשיטת הרי"ף 

ט  בס"ק  הש"ך  שכתב  מה  ע"פ  הוא  בזה  והטעם  וסיעתו. 

בבאור שיטת התוס' והרא"ש שנקטו שאם מל וטבל בלילה 

גרות  לקבל  ההלכה  שעיקר  הש"ך,  דפירש  בדיעבד,  מהני 

ביום נאמרה לענין קבלת עול מצוות, שהיא כתחילת הדין 

ואין פותחים בעשיית דין בלילה, אבל המילה והטבילה הן 

כמבואר  בלילה,  הדין  את  לגמור  בי"ד  ומותרים  דין  כגמר 

בסנהדרין )לד ע"ב( ובשו"ע חו"מ סי' ה.

שהצריכו וכבר  והרמב"ן  הרי"ף  לדעת  שגם  לעיל,  נתבאר 

אם  מ"מ  דוקא,  ביום  יהיו  והטבילה  המילה  שגם 

היתה המילה ביום ורק הטבילה בלילה יודו אף הם שנחשב 

הדבר כגמר דין ומהני בדיעבד גם אם נעשה בלילה. ובטעם 

הרי"ף  מצוות,  עול  קבלת  דין  בגדר  דנחלקו  נתבאר,  הדבר 

ועיקר  שורש  היא  המצוות  שקבלת  שאף  למדו,  והרמב"ם 

חלות הגרות, מ"מ אין היא חלק מ"מעשה הגרות" בפועל, 

כך  ומשום  והטבילה.  במילה  הוא  כולו  הגרות"  ו"מעשה 

והטבילה נחשבים שניהם  יתכן לומר שהמילה  סברו שלא 

בפועל.  הגרות  הליך  כל  את  הם  מהווים  שהרי  דין,  כגמר 

רק  אינה  מצוות  עול  שקבלת  למדו  והרא"ש  התוס'  ואילו 

מעצם  נפרד  בלתי  חלק  היא  אלא  הגרות,  ומהות  תוכן 

גם  והטבילה  שהמילה  סברו  כך  ומשום  הגרות",  "מעשה 

יחד נחשבים כגמר דין הנעשה בדיעבד בלילה. ומ"מ כו"ע 

מודו שאם חלק ממעשה הגרות נעשה ביום די בכך, וע"כ 

דין  כגמר  נחשבת  לבד  הטבילה  ביום  המילה  כשנעשתה 

ואם עשאה בלילה שלאחריו שפיר מהני.

והיפוכו, אלא  דבר  כאן  שיש  דנמצא  צ"ב,  הדברים  דא"כ 

טבילתו  ליה  מהניא  בלילה,  וטבל  ביום  נימול  שאם 

משום דחשיבא כגמר דין הנעשה בלילה, ואם נימול בלילה 

הדין(,  מעשה  מעיקר  היא  שהמילה  )אף  מהני  נמי  ביום  וטבל 

משום דכיון שחלות הגרות נפעלת במעשה הטבילה חשיב 

כאילו נעשה כולו ביום. ומילתא דתמיהא היא, דהי מינייהו 

וחשיב  בטבילה  הוא  המילה  מעשה  גמר  אם  ותו,  עיקר. 
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והטבילה  ביום  המילה  כשהיתה  מהני  היאך  יחד,  שנעשו 

דבריו  ונמצאו  בלילה,  שתיהן  שנעשו  חשיב  הא  בלילה, 

סותרים זה לזה.

הראשונים ולכאורה  בפלוגתת  תלוי  דהדבר  אפשר, 

בביאור הלכה זו דגמר דין נעשה בלילה. דהנה, 

בסוגית הגמ' בסנהדרין )לד ע"ב( רמי רבא קראי אהדדי, מחד 

כתיב )שמות יח(: "ושפטו את העם בכל עת" דמשמעו – בין 

ביום בין בלילה, מאידך כתיב )דברים כא(: "והיה ביום הנחילו 

את בניו" דמשמעו – ביום ולא בלילה. ומתרצינן: הא כיצד, 

יום לתחילת דין לילה לגמר דין. ופירש רש"י: "לילה לגמר 

התוס'  אבל  דין".  בגמר  משפט  ועיקר  ושפטו  דכתיב  דין, 

נמצא  עיקר".  הדין  תחילת  "דמסתמא  להיפך,  פירשו 

שלשיטת רש"י עיקר עשיית הדין הוא בין ביום בין בלילה, 

לעיקר  וטפל  נלווה  שהוא  הדין  בעלי  בין  שהמו"מ  אלא 

הוא  הפירוש  לתוס'  ואילו  דוקא.  ביום  שיעשה  צריך  הדין, 

להיפך, דתחילת הדין עיקר והוא שנעשה ביום דוקא.

הדין ולשיטת  תחילת  שנעשה  שיחשב  דכדי  י"ל,  רש"י 

הדין  עיקר  שהרי  חשובה,  עשייה  א"צ  ביום 

הוא בגמר דין, וע"כ די בכך שמעשה המילה בפועל נעשה 

בלילה.  שנעשתה  בטבילה  היא  המילה  שחלות  אף  ביום 

ובזה עלו דברי הגרש"ק יפה, שכן אם היתה הטבילה ביום, 

נחשב  ביום  היתה  המילה  שחלות  דע"י  דמהני,  פשיטא 

הדבר שנעשו המילה והטבילה שניהם כאחד ביום, וקמ"ל, 

ביום  הטבילה  ואילו  בלילה  המילה  מעשה  היה  אם  דאף 

דהו  כל  במעשה  די  ביום  שיעשה  דין  דלתחילת  מהני,  נמי 

שם,  התוס'  לפי'  אבל  בלילה.  נעשה  דבר  של  שעיקרו  אף 

דעיקרו של דין הוא בתחילתו, קשיא טובא, שכן אם עיקר 

בלילה  טבל  שאם  נמצא  הגרות,  בחלות  הוא  המילה  זמן 

ביום,  דין  ולא נעשה עיקרו של  נעשתה גם המילה בלילה, 

וצ"ע.

מרבבה  הדגול  של  לדינו  הגרש"ק  של  מדינו  נפק"מ 
גבי גר קטן

מרבבה )סי' רסח סעי' ג( כתב, שמה שאמרו שהמילה בדגול 

נעשו  אם  גם  וכשרים  דין  כגמר  נחשבים  והטבילה 

אבל  מצוות,  עול  בקבלת  ששייך  גדול  בגר  רק  זהו  בלילה, 

בגר קטן שאינו שייך בזה, המילה והטבילה אצלו הן עיקר 

קבלת הגרות, ולכו"ע יש לעשותן ביום ובפני שלושה.

לטבילה אכן,  המילה  בין  בזה  שחילק  הגרש"ק  לדברי 

כבר  חשיב  ביום  ימול  אם  קטן  בגר  שגם  לומר,  יש 

אח"כ  יטבול  אם  גם  לגרותו  תוקף  ויהא  בדין,  שהתחילו 

בלילה, וכמו דאמרינן לשיטת הרי"ף והרמב"ם וכמש"נ.

)מיהו בפני שלושה ודאי בעינן, שהרי במילת גר קטן כתבו 

ואם  דוקא,  דין  בית  בפני  לעשותה  יש  דלכו"ע  הפוסקים 

ברית.  דם  ולהטיף  אח"כ  לשוב  עליו  עצמו  לבין  בינו  נימול 

ובא  מצוות  עול  עליו  שקיבל  גר  דבכל  הוא,  בזה  והטעם 

בגר קטן  בי"ד, אבל  בלא  גם  גרות מהני מילתו  למול לשם 

לשם  מילה  כלל  זו  אין  בי"ד  דעת  על  אותו  ימולו  לא  אם 

ישראל,  לכלל  נכנס  ידם  ועל  דעתם  על  נימול  שהרי  גרות 

גרות  של  מילה  זו  אין  בפניהם  שלא  נימול  אם  וממילא 

וצריך הטפת דם ברית. ראה מש"כ בזה באגרות משה יו"ד 

!ח"א סי' קנח(.
טבילת הגר בין השמשות

זה הנה  ולפי  בלילה,  נעשית  אינה  הגר  דטבילת  נתבאר 

שהרי  השמשות,  בין  יטבול  שלא  להקפיד  שיש  ה"ה 

י"ל,  מאידך  לילה.  ספק  יום  ספק  הוא  השמשות  בין  זמן 

לו  דכיון שהכרעת הפוסקים היא שאם טבל בלילה עלתה 

גם  טבילה  מהני  דבדיעבד  נקטינן  להלכה  )שהרי  בדיעבד  טבילה 

ביום  לטבול  שהחובה  כרחך  על  יא(,  סי'  ראה  בי"ד,  בפני  שלא 

ומה  היא,  חכמים  תקנת  אלא  מדאורייתא  אינה  דוקא 

המצוות  קבלת  על  ביה,  כתיב  משפט  דגר  מקרא  דדרשינן 

וא"כ  מהני,  דבדיעבד  מצינו  לא  דבדאורייתא  דכתיב,  הוא 

אפשר דדיינינן ליה כספקא דרבנן ולקולא.

)או"ח אלא  הפוסקים  במחלוקת  תלוי  הדבר  דלכאורה 

ב(  )סעי'  שם  דבשו"ע  העומר,  ספירת  גבי  תפט(  סי' 

וכן  הכוכבים  צאת  עד  סופרים  אינם  דהמדקדקים  כתב, 

בזמן  העומר  דספירת  דכיון  בזה,  וכונתו  לעשות,  ראוי 

בבין  כבר  לספור  אדם  רשאי  הדין  מעיקר  מדרבנן  הזה 

הגר"א  בבאור  מאידך,  לקולא.  דרבנן  השמשות – דספקא 

העומר  דספירת  דאף  וכתב,  השו"ע  דברי  על  חלק  שם 

ומה  זה,  לספק  עצמו  אדם  שיכניס  נכון  אין  היא  דרבנן 

עבר  שאם  לענין  רק  הוא  לקולא  דרבנן  דספקא  שאמרו 

ועשה אינו מחוייב לחזור ולספור. נמצא שנחלקו הפוסקים 

דרבנן  ספקא  לידי  להכנס  הדין  מעיקר  לאדם  מותר  האם 
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דן  )בוטשאטש(  טהורות  אמרות  בס'  ובאמת  לכתחילה. 

להכנס  דמותר  אלו  השו"ע  דברי  מכח  והכריע  זו  בשאלה 

לספקא דרבנן לכתחילה. אמנם מדברי הר"ן בשלהי מסכת 

הכריע  וכן  עיי"ש,  הגר"א  כדברי  להדיא  נתבאר  פסחים 

הב"ח בתשובותיו )סי' קכו(.

)כה מקור  בברכות  הגמ'  בדברי  מצינו  בזה  השו"ע  לדברי 

ע"א( דאיתא שם: ספק מי רגלים לפניו מותר לקרות 

מי  כנגד  שהקריאה  דכיון  נתבאר,  ושם  כנגדן,  שמע  את 

הוי  מדרבנן  אלא  אסורה  אינה  הקילוח(  כנגד  )שלא  רגלים 

ספקא דרבנן ולקולא. הרי שהותר לכתחילה להכנס לספק 

איסור דרבנן וכדברי השו"ע.

בשבת ]בעיקר  דתנאי  פלוגתא  מצינו  השמשות  בין  זמן 

ספק  דהוי  בזה  י"ל  האם  דנו,  ובפוסקים  ע"ב(,  )לד 

ספיקא – ספק האם זמן זה בין השמשות הוא או יום גמור, 

וגם אי הוי בין השמשות שמא כל עיקרו של זמן זה מן היום 

א(  ס"ק  רסא  )סי'  השקל  במחצית  וראה  הלילה.  מן  ולא  הוא 

דכתב דספקא כהאי לא חשיב כספק ספיקא, דשני הספקות 

משם אחד הן, דבתרוויהו הספק הוא האם הזמן הנידון מן 

היום הוא או מן הלילה, וכ"כ בבאור הלכה )סי' שלא סעי' ה(. 

אמנם בשו"ת מהר"ח אור זרוע )סי' רלב( נראה דנקט דחשיב 

ספק ספיקא בכהאי גוונא, וראה מש"כ בזה התוס' בכתובות 

)ט ע"א(, והרמב"ם בהל' איסורי ביאה )פ"ג הל' ב([.

קעב. ראה מש"כ בזה בס' חנוכת התורה פרשת בא.

!
לילה  מילת  הרי  בלילה  במצרים  ישראל  נימולו  היאך 

פסולה

מבני במדרש  רבים  שהיו  איתא,  יט(  פרשה  רבה  )שמות 

ישראל במצרים שלא היו רוצים לימול ולעסוק 

בהקרבת הפסח, כיון שעשה משה את הפסח, גזר הקב"ה 

לד' רוחות העולם והיו מנשבות רוחות עד שהיה ריח קרבן 

הפסח מתפשט בעולם ובא בחוטמיהם, ומיד קיבלו עליהם 

למול.

הקרבן והקשו  ריח  מחמת  לימול  שבאו  כיון  המפרשים, 

וא"כ  בניסן,  ט"ו  בליל  כבר  זה  שהיה  כרחך  על 

אלא  מלין  אין  הרי  הלילה,  באותה  עצמם  את  מלו  היאך 

שנעשתה  גר  מילת  והרא"ש  התוס'  שלדעת  ואף  ביום. 

מצות  לקיים  שבכדי  אפשר  וא"כ  בדיעבד,  כשרה  בלילה 

יתישבו  היאך  מ"מ  לכתחילה,  בלילה  למול  הותרו  הפסח 

הגר  את  למול  שההלכתא  וסיעתו  הרי"ף  לשיטת  הדברים 

ביום מעכבת בחלות הגרות. וצ"ל שהיתה זו הוראת שעה.

)פ"א אופן  לשה"ש  בפירושו  הרש"ש  עפ"ד  בזה,  י"ל  נוסף 

דבעינן  להא  הילפותא  שעיקר  דכיון  דכתב,  יב(  פ' 

"וביום  הפסוק  מן  היא  בלילה  ולא  ביום  המילה  שתעשה 

השמיני ימול בשר ערלתו" שנאמר אחר מתן תורה, ממילא 

קודם מתן תורה היתה המילה כשרה גם בלילה. )ומה שאמרו 

בשבת קלב ע"א שדין מילה ביום נלמד מהא דכתיב "בן שמונת ימים 

ימול בשר ערלתו" אין זו עיקר הדרשה, דמהא לא שמעינן אלא למילה 

בזמנה שהיא אינה נעשית אלא ביום, אבל לגבי מילה שלא בזמנה כל 

וראה  ערלתו",  בשר  ימול  השמיני  "ביום  הפסוק  מן  רק  הוא  המקור 

מש"כ בזה התוס' ביבמות עב ע"ב ד"ה מר(.

)גם דעת  ביום  מילה  שדין  לה(  סי'  )ח"א  יעב"ץ  השאילת 

נימול  אם  ובדיעבד  לעיכובא,  אינו  ישראל(  במילת 

בלילה א"צ הטפת דם ברית, ולדבריו ודאי לא קשיא מידי, 

הותר  התורה  כמצות  הפסח  לקרבן  להצטרף  שרצו  דכיון 

להם לימול בלילה.

דבזוהר ]בשו"ת  דרוש,  ע"ד  בזה  כתב  נא(  )סי'  אליהו  יד 

יאיר  כיום  מצרים  יציאת  של  זה  שלילה  איתא 

התורה,  מצוות  לכל  כיום  דינו  והיה  יב(,  קלט  תהילים  )ראה 

.
קעב

ומשום כך הותרו למול בו

והקשה, ובשו"ת  דבריו,  הביא  כה(  סי'  )או"ח  חסד  תורת 

יום לו, היאך קיימו  שאם כדבריו שליל פסח דין 

מצות,  תאכלו  בערב  בה  שנאמר  מצה  אכילת  מצות  בו 

ומצות אכילת הפסח שאינה אלא אלא בלילה[.

!
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הקדמת מעשה הגרות קודם חצות היום

דכיון בספר  כתב,  ג(  סעי'  ו  סי'  מרגליות  )למהר"י  חליצה  סדר 

יש  דין  ואיקרי  הן  הבי"ד  מעשי  מכלל  שהחליצה 

יב(  כא  )ירמיה  דכתיב  היום,  חצות  קודם  לעשותה  להקדים 

קודם  בבוקר  זמנו  שהדין  דמשמעו  משפט",  לבוקר  "דינו 

חצות היום. וכן כתב הטור )חו"מ סי' ה(: "זמן ישיבת הדיינים 

גרות  נראה דה"ה לענין  ולפ"ד   .
קעג

מהבוקר עד חצי היום"

חצות  קודם  לעורכה  יש  שלכתחילה  ביה"  כתיב  ד"משפט 

. ובפרט, לפי מה שנתבאר לעיל סי' יא שיש מצוה 
קעד

היום

זריזין מקדימין  דין  בזה  דיש  דאפשר  גרים  לקבל  דין  לבית 

למצוות.

שהיו  דנראה  שם  וברש"י  י  דף  בשבת  הגמ'  בסוגית  קעג. יעויין 
הדיינים שרויים בתענית עד אחר גמר הדין, וכן הובא להלכה בס' 

מנחת סולת )סי' רמח( בשם רבינו בחיי, אמנם בס' הקדשים )חו"מ 

הלכות  משנה  בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה  כן,  הלכה  דאין  כתב  שם( 

)חי"ב סי' שע(.

קעד. כמו"כ ראה בס' לדוד אמת )קונטרס תורת השלמים סי' יח 

אות כג(, דעיקר זמן כתיבת התפילין הוא עד חצות היום.

סימן כב
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סימן כג

מילת הגר אחר עלות השחר קודם הנץ החמה

שאלה

בשו"ע כאן נתבאר שמילת הגר וטבילתו זמנם ביום דוקא ולא בלילה. ויש לדון, בגר שנימול אחר עלות 

)או"ח ריש סי'  השחר קודם הנץ החמה, האם נחשב הדבר שנימול ביום או בלילה. דיעויין במגן אברהם 

תרפז( שכתב בשם מנהגים: "גר שנתגייר קודם הנץ החמה פטור מקריאת הלילה דעיקר מצותה ביום". 

ומשמעות דבריו שיש היכי תימצי לגר להתגייר קודם הנץ החמה, ובהקדם בירור הלכה זו שומה עלינו 

לדון בגדרו של זמן עלות השחר האם מן היום הוא או מן הלילה.

תשובה

הידועה  הפוסקים  מחלוקת  תלויה  שבזה  נראה  קעה. ובפשטות 
מהו תחילת היום לענין זמן קר"ש ותפילה וסוף זמן אכילת חמץ, 

האם מנין שעות היום נמנה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, או 

מ"ב  פ"ג  )פסחים  יו"ט  התוס'  דעת  שקיעתה.  ועד  החמה  מהנץ 

ובלחם חמודות פ"ד ס"ק כד ובפ"ק שם סי' י אות ט במעדני יו"ט( 

הגר"א  גם  הכריע  כדבריו  החמה,  מהנץ  היום  שעות  את  שמונים 

סי'  פסח  )הל'  שלו  בשו"ע  התניא  ובעל  תנט(  )סי'  לשו"ע  בבאורו 

תמג(. לעומת זאת התרומת הדשן )סי' א( נקט ששעות היום נמנות 

מעלות השחר, וכדבריו הכריעו להלכה המג"א )סי' נח ס"ק א(, אליה 

רבה )שם ס"ק ב(, ובשו"ת חיים שאל לחיד"א )ח"ב סי' לח( העיד 

שכן הוא מנהגם של ישראל.

שיטת הלבוש, הובאה בס' מנחת כהן )מבוא השמש מאמר ב פ"ט(, 

הביא בשמו שמנין שעות היום הוא מנץ החמה, לשיטתו זו פסק כאן 

כדברי רבינו יונה שזמנה מן התורה הוא מהנץ ולא מעלות השחר.  

זמן עלות השחר האם מן היום הוא או מהלילה

מזין, במסכת  ולא  טובלין  "לא  איתא:  מ"ד(  )פ"ב  מגילה 

שתנץ  עד  תטבול  לא  יום  כנגד  יום  שומרת  וכן 

החמה, וכולן שעשו משעלה עמוד השחר – כשר". והיינו, 

רק  לכתחילה  זמנם  ביום  לעשותם  שיש  שמצוות  דאף 

השחר  עלות  אחר  ועשאם  עבר  אם  מ"מ  החמה,  משתנץ 

יצא בדיעבד ידי חובתו.

כ ובטעם  )מגילה  רש"י  שיטת  הראשונים:  נחלקו  הדבר 

הרשב"א  ע"ב(,  ב  )ברכות  במלחמות  הרמב"ן  ע"א(, 

סי' ט(, שמעיקר  )פ"א  והרא"ש ברכות  ד"ה הכי(  )ברכות ט ע"א 

ד  )נחמיה  כדכתיב  הוא.  יום  השחר  עמוד  משעלה  הדין 

צאת  ועד  השחר  מעלות  במלאכה  עושים  "ואנחנו  טו(: 

למשמר  הלילה  לנו  "והיה  נאמר:  לכך  ובסמוך  הכוכבים", 

והיום למלאכה", הרי שזמן מלאכתם שהיה מעלות השחר 

הוא המכונה במקרא "יום". אלא שהיות ואין הכל בקיאים 

והכוכבים עדיין  זה של עלות השחר – שהאור מועט  בזמן 

נראים, תיקנו חכמים להמתין עד זמן הנץ החמה שאז ניכר 

הדבר לכל שהאיר היום.

רבינו לעומת  תלמידי  )ראה  שלמדו  הראשונים  מן  יש  זאת 

יונה בברכות ב ע"א ד"ה פעמים(, שמעיקר הדין תחילת 

היום הוא בהנץ החמה ולא מעלות השחר, וכן דעת הלבוש 

)משב"ז  הפרמ"ג  כתב  הדבר  ובטעם  א(.  סעי'  תרנב  סי'  )או"ח 

כך  ומשום  השמש  לאור  כינוי  הוא  שהיום  א(,  ס"ק  תרנב  סי' 

היום  עדיין  ההרים  רכסי  על  השמש  נראית  שלא  זמן  כל 

)ח"א עמ' סו(, ובאבן  לא בא, וראה מש"כ בזה בס' האשכול 

עזרא )שמות יב לא(.

השחר נמצא  עלות  זמן  של  בגדרו  הראשונים  שנחלקו 

גמור  יום  שמדאורייתא  שלמדו  יש  התורה,  מן 

כלילה  לדונו  שהחמירו  הם  שחכמים  אלא  דיניו  לכל  הוא 

שגם  שלמדו,  ויש  לטעות,  יבואו  שלא  כדי  לכתחילה 

ואין  מדאורייתא לכתחילה תחילת היום הוא בהנץ החמה 

.
קעה

ראוי להקדים ולקיים את מצוות היום קודם לכן
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היאך קרב התמיד קודם הנץ החמה לשיטת רבינו יונה

יונה בספרי  רבינו  לשיטת  להקשות,  כתבו  האחרונים 

בהנץ  זמנו  היום  שתחילת  הוא  תורה  דדין  דסבר 

החמה ולא קודם לכן, מהא דשנינו במסכת יומא ריש פרק 

שכבר  לכאורה  מוכח  שם  ע"א(,  כח  )דף  הממונה  להם  אמר 

מעלות השחר יום גמור הוא.

בלילה, שהרי  קרבנות  להקריב  שאין  היא  פסוקה  הלכה 

יאכל" – ביום  זבחכם  "ביום  ו(:  יט  )ויקרא  כדכתיב 

)במדבר  בו  שנאמר  התמיד  בהקרבת  ובפרט  בלילה,  ולא 

התמיד  הקרבת  שזמן  שם  אמרו  ואעפ"כ  "בבוקר",  ד(  כח 

עלות  אחר  מעט  הוא  זה  זמן  והרי  המזרח,  כשהאיר  הוא 

בו  יתקיים  והיאך  רב  זמן  החמה  להנץ  הוא  וקודם  השחר 

דין "בבוקר".

היום דהא  תחילת  שמדאורייתא  הסוברים  לשיטת  ניחא 

סייג  שעשו  הם  שחכמים  אלא  השחר  בעלות  הוא 

לדבר והחמירו להמתין בקיום מצוות היום עד הנץ החמה, 

היטב  ובקיאים  הם  זריזים  שכהנים  שבמקדש  אפשר 

בקביעת הזמנים לא החמירו חכמים, אבל אם כדברי רבינו 

לא  מה  מפני  הוא  לילה  עדיין  החמה  הנץ  שקודם  יונה 

המתינו בהקרבת התמיד עד להנץ החמה.

על ובהגהות  עמד  ע"א(  כ  )דף  מגילה  למסכת  הרש"ש 

קושיא זו, וכתב: "ולולי דמסתפינא הייתי אומר, 

שזמן הנץ החמה אינו הזמן המכונה כך בכל מקום – שהוא 

כדי הילוך ד' מיל מזמן עלות השחר, אלא משהאיר המזרח 

הוא זמן הנץ החמה".

שהוכיח כדבריו אלו מדברי רש"י במנחות )דף סח ועיי"ש 

ע"א(, לגבי זמן היתר אכילה מן התבואה החדשה, 

בניסן",  ט"ז  של  החמה  הנץ   – המזרח  "משהאיר  שכתב: 

הוא.  אחד  זמן  החמה  והנץ  המזרח  שהאיר  שלמד  הרי 

)ב ע"א ד"ה הבוקר אור(,  וכן דקדק שם מדברי רש"י בפסחים 

ומדברי המהרש"א בסוכה )נא ע"ב(. וא"כ אפשר שגם רבינו 

זמן  זהו  המזרח"  ד"משהאיר  זה  דזמן  זו  כשיטה  נקט  יונה 

הנץ החמה. אלא דיעויין שם שלא רצה להכריע כן למעשה 

והנץ  המזרח  שהאיר  נראה  הש"ס  מסוגיות  שבכמה  אחר 

החמה שני זמנים חלוקים הם.

זמן בנין המקדש היה מעלות השחר

בית יתירה  בהל'  הרמב"ם  דברי  ע"פ  להקשות,  יש  מזו 

הבחירה )פ"א הל' יב(: שכתב: "אין בונין את המקדש 

מקימים  ביום   – המשכן  את  הקים  וביום  שנאמר:  בלילה, 

צאת  עד  השחר  מעלות  בבנין  ועוסקים  בלילה,  ולא 

הכוכבים".

הוא דפירש  הרמב"ם  דברי  שמקור  משנה,  בכסף  שם 

הלילה  לנו  "והיה  שם:  בנחמיה  הנ"ל  מהפסוק 

בית  בבנין  עוסקים  שהיו  למדנו  משם  וכו'",  למשמר 

היאך  וצ"ב  הכוכבים.  צאת  עד  השחר  מעלות  המקדש 

יתיישבו הדברים עם שיטת רבינו יונה שסבר שעד זמן הנץ 

לה  סי'  או"ח  שערים  בית  בשו"ת  )וראה  הוא.  לילה  עדיין  החמה 

דפרשה זו שבנחמיה עוסקת בבנין חומת ירושלים ולא בבנין המקדש, 

ולדבריו לא קשיא מידי(.

זמן ובאמת,  אכן  אם  שהרי  צ"ב,  יונה  רבינו  דברי  עצם 

מדוע  א"כ  הוא,  הלילה  מן  עדיין  השחר  עלות 

המקיים את מצוות היום בזמן זה יצא ידי חובתו בדיעבד.

באור שיטת רבינו יונה

האבן והנראה  עפמש"כ  יונה,  רבינו  שיטת  בבאור  לומר 

"כל  וז"ל:  יג(,  יח  )שמות  לתורה  בפירושו  עזרא 

חכמי התולדות וכל חכמי המזלות מודים כי גבול היום הוא 

מקום,  בכל  הארץ  שטח  כנגד  השמש  עגולת  היות  מרגע 

וזהו מעת צאתו עד עת בואו. אולם גם יקרא בוקר בעלות 

השחר, וזהו בוקר על דרך מקרה וכו', גם יקרא ערב על דרך 

מקרה עד עריבת האור". ע"כ.

הוא וביאור  "התוכני"  היום  עיקר  שאכן  הוא,  דבריו 

שעצם  והיינו,  שקיעתה.  ועד  השמש  מזריחת 

מציאות השמש על פני כדור הארץ הוא המכונה יום, וכמו 

זמן  שכתב הפרמ"ג הנ"ל. אלא שלמדו חז"ל שאף שעיקר 

וקיום  התורה  מדיני  לכמה  מ"מ  החמה  מהנץ  הוא  היום 

המצוות דין היום הוא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.

התוכני" למדנו  "היום  יש,  "יום"  בחינות  ששתי  מדבריו, 

הוא  ההלכתי"  "היום  אבל  החמה,  מהנץ  הוא 

חכמים  שלמדו  שמה  יונה,  רבינו  וסבר  השחר.  מעלות 

מדברי הנביא בנחמיה שכבר מעלות השחר יום הוא אין זה 

עיקר היום לכתחילה.

בשם ולהבנת  שם(  )מגילה  המרדכי  בדברי  יעויין  הדברים 

מצות  בין  זו  בהלכה  לחלק  שכתב  הראבי"ה, 

מילה וטבילה שנאמר להדיא בתורה שזמנם ביום – "וביום 

השביעי  "וביום  ג(,  יב  )ויקרא  ערלתו"  בשר  ימול  השמיני 

הנץ  אחר  זמנם  עיקר  אלו  שמצוות  יב(,  יט  )במדבר  יטהר" 

החמה, אלא דבדיעבד אם עשאן אחר עלות השחר יצא ידי 

חובתו, לבין שאר מצוות התורה שלא נאמר בתורה להדיא 
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וכמו שמצינו לענין מצות ציצית שלא נאמר  שזמנם ביום, 

בה בפירוש שזמנה ביום, אלא דרשה בעלמא היא מדכתיב 

"וראיתם אותו" שמכאן למדו חכמים שהציצית זמנה ביום 

זמן זה של עלות  ולא בלילה, שרק במצוות אלו הורו לדון 

השחר כיום גמור ואפי' לכתחילה )שע"כ אמרו דזמנה משיכיר 

בין תכלת ללבן(.

שלענין קיום מצות התורה כבר מעלות השחר יום והיינו, 

בזמן  ציצית  מצות  נוהגת  כך  ומשום  הוא,  גמור 

היום ממש, אלא שלענין מצוות  זה מעיקר הדין כבאמצע 

שגילתה בהן התורה בפירוש שזמנם ביום ולא בלילה, סבר 

אחר  לקיימם  שיש  בזה  ללמדנו  התורה  שכוונת  הראבי"ה 

תחילת "היום התוכני" דוקא.

הראבי"ה נמצא,  לשיטת  ובין  יונה  רבינו  לשיטת  שבין 

החמה  להנץ  השחר  עלות  שבין  זה  חילוק 

מדאורייתא הוא, אלא שלשיטת רבינו יונה כל מצוות היום 

תחילת  שהוא  דוקא  החמה  מהנץ  לכתחילה  לקיימן  יש 

היום "התוכני", ודין תורה הוא זה, ואילו לשיטת הראבי"ה 

יש לחלק בזה בין מצוות שגילתה בהן תורה בפירוש שזמן 

ביום לאלו שלמדנום מדרשת חכמים.

מילת ולשיטה  של  בגדרה  להסתפק  יש  הראבי"ה  של  זו 

גר, שהרי הסיבה לכך שאין מלין אותו בלילה היא 

משום ד"משפט כתיב ביה", ואין בי"ד דנים בלילה, וא"כ לא 

נתפרש בתורה להדיא שזמן מילת הגר הוא ביום דוקא ולא 

בלילה אלא דרשת חכמים היא, וא"כ אפשר שדומה הדבר 

מיהו   .
קעו

השחר מעלות  לכתחילה  שזמנה  ציצית  למצות 

לשיטת רבינו יונה פשיטא שאין הדבר כן כנ"ל.

היום  "בעצם  בה  שנאמר  מאברהם  למדנו  גר  מילת 
הזה"

נקט אכן,  לך(  לך  )פ'  התורה  על  בספרו  פענח  הצפנת 

בפשיטות, שבמילת הגר יש להחמיר שתעשה דוקא 

אחר הנץ החמה עוד יותר ממה שמקפידים על כך במילת 

עלות  אחר  זה  שהיה  אף  לכן  קודם  עשאה  ואם  ישראל, 

השחר דינו כמי שעשאה בלילה לכולי עלמא.

טעם לדבר, דמילת גר למדנוה מאברהם אבינו, וכמו ונתן 

לגרים",  תחילה  "אברהם  ע"א(:  )ג  בחגיגה  שאמרו 

שתעשה  קפידא  שהיתה  להדיא  מצינו  אברהם  ובמילת 

יז כו(: "בעצם היום  יום דוקא, דכתיב )בראשית  בעיצומו של 

הזה"  היום  ו"בעצם  בנו",  וישמעאל  אברהם  נימול  הזה 

.
קעז

פירושו בעיצומו של יום

זה אמרו במנחות )ה ע"ב(: "האיר המזרח בט"ז בניסן כעין 

"עד  יד(  כג  )ויקרא  דכתיב  רש"י:  ופי'  החדש".  מתיר 

עצם היום הזה" – ומתרגמיהן עד בכרן, ובכרן היינו מראית 

שהאיר  ע"א  סח  במנחות  שכתב  בזה,  הוא  )ולשיטתו   .
קעח

היום

הרי  הרש"ש(,  בדברי  לעיל  כמובא  החמה,  הנץ  זמן  הוא  המזרח 

ש"עצם היום" פירושו בעיצומו של יום.

זאת לגבי מילת יצחק כתיב )בראשית כא ד(: "וימל לעומת 

ולא  ימים",  שמונת  בן  בנו  יצחק  את  אברהם 

בא,  וללמדנו  יום.  בעיצומו של  תורה שהיה הדבר  הזכירה 

שמילת הגר נעשית בעיצומו של יום אחר שהחמה נראית 

מצוות  כשאר  שדינה  ישראל  כמילת  ולא  ההרים,  בראשי 

היום שיכולות להתקיים בדיעבד מעלות השחר.

ע"ב( והוסיף  )לד  דסנהדרין  דבפ"ד  הדבר,  בטעם  עוד 

רב  אמר  מנה"מ,  ביום",  דנים  נפשות  "דיני  אמרו: 

"והוקע אותם לה'  )במדבר כה ד(:  שימי בר חייא: אמר קרא 

נגד השמש"". והיינו, שזמן עשיית הדין הוא אחר זמן הנץ 

החמה שהשמש נראית בראשי ההרים, ולא מעלות השחר. 

מהנץ  זמנו  וא"כ  דין,  כעשיית  דינו  הגרות  מעשה  והרי 

מצוות  שכל  הסוברים  לדעת  שגם  נמצא  בדוקא.  החמה 

ובכללם  השחר,  מעלות  כבר  מדאורייתא  נעשות  היום 

מצות מילה בישראל, מילת הגר שאני.

מקומות,  בכמה  לדון  שהארכנו  במה  תלוי  הדבר  קעו. ולכאורה 
האם מילת הגר כוללת בתוכה קיום מצות מילה כשאר ישראל או 

משום  )ורק  ישראל,  לקהל  להכנסו  בלבד  מצוה  הכשר  אלא  אינה 

הגר  שבמילת  נאמר  שאם  בהטפה(,  אפי'  חייב  אינו  ערל  שאינו 

מתקיימת גם עצם מצות מילה אפשר דזמנה רק מהנץ החמה, שהרי 

גילתה התורה בפירוש שזמנה ביום ולא בלילה  לענין מצות מילה 

וכמו שנתבאר. 

קעז. בשו"ת מהר"י אסאד )ח"א סי' רנג( הובא מאמרם ז"ל )פרקי 
דרבי אליעזר( : בעצם היום הזה נימול אברהם, כתיב הכא "בעצם 

היום", וכתיב התם )ויקרא כט(: "כל מלאכה לא תעשו בעצם היום", 

מה התם בעיצומו של יום הכיפורים הכא נמי. והיינו שמילת אברהם 

היתה בעיצומו של יום הכיפורים.

זו  היתה  א"כ  בהימולו,  שנה  צ"ט  בן  היה  שאברהם  כיון  והקשה, 

מילה שלא בזמנה שאינה דוחה את השבת.

ועיי"ש שכתב, שכיון שנצטווה על המילה ביוה"כ היה לזה דין מילה 

בזמנה.

העומר  ספירת  מצות  לענין  גם  האם  לדון,  יש  קעח. ולדבריו 
תחילת היום הוא בהנץ החמה וכמו לענין מצות הקרבתו, וממילא 
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שיטת המג"א בזה

זו נאמרה רק לגבי מילת ויש  לדון לפי דבריו, האם הלכה 

בטבילת  גם  או  אברהם,  אצל  שמצינו  וכמו  הגר 

היא  הבי"ד  מעשי  מכלל  היא  אף  הטבילה  שהרי  הגר, 

המובא  אברהם  המגן  מדברי  דהא  ביום.  לעשותה  ויש 

להתגייר  לגר  תימצי  היכי  שיש  מבואר,  הסימן  בריש  לעיל 

שם  השקל  במחצית  בדבריו  פירש  וכן  החמה,  הנץ  קודם 

חילוק  כל  שאין  ומבואר  הוא.  יום  השחר  עלות  דמזמן 

נאמרה  לא  בזה  ואף  מצוות,  לשאר  הגר  טבילת  בין  בזה 

ע"פ  י"ל  אחר  )באופן  דוקא.  יום  של  בעיצומו  שיטבול  הלכה 

שהאיר  דאחר  וכתבו  שחילקו  הראשונים  מן  שיש  לעיל  שנתבאר  מה 

ואילו  גמור  כיום  דינו  מ"מ  הוא  החמה  הנץ  קודם  שעדיין  אף  המזרח 

קודם הארת המזרח זמן לילה הוא(.

ישוב שיטתו מראיות הצפנת פענח

לגבי ומה  בסנהדרין  הגמ'  מסוגית  פענח  הצפנת  שהוכיח 

זמן עשיית הדין יש לדחות ע"פ סברתו של הראבי"ה 

המובא לעיל, שאף שהשוו את עשיית הגרות לעשיית דין 

הגרות  קבלת  שזמן  בתורה  להדיא  נתפרש  שלא  כיון  מ"מ 

שזמן  אלא  הדין  מעשיית  למדנו  שלא  אפשר  ביום,  הוא 

יום  של  גדרו  אבל  בלילה,  ולא  ביום  הוא  הגרות  קבלת 

יהיה בזה כשאר מצוות התורה שזמנם ביום ויכול לקיימם 

בדיעבד מעלות השחר.

היום ואף  "בעצם  הפסוק  מן  פענח  הצפנת  של  בראיתו 

מצינו  לא  שהרי  לפקפק,  יש  אברהם"  נימול  הזה 

בלשונות הפסוקים שאכן אברהם נצטווה להמתין במילתו 

עד עיצומו של יום, אלא רק שנהג כן למעשה.

)הובא ובסיבת  במדרש  שאמרו  מה  ע"פ  י"ל  זה  מנהגו 

ביום  בו   – הזה  היום  "בעצם  שם(:  עה"ת  ברש"י 

הגויים  מפני  לא  נתיירא  לא  בלילה,  ולא  ביום  שנצטוה, 

ולא מן הליצנים, ושלא יהיו אוהביו ובני דורו אומרים אילו 

ע"כ  ולקיים מצותו של מקום".  למול  לא הנחנוהו  ראינוהו 

עיי"ש.

שהסיבה לכך שאברהם דחה את מילתו עד עיצומו והיינו, 

בזמן  הוא  זמנה  שעיקר  מחמת  היתה  לא  יום  של 

שהשמש נראית בראשי ההרים דוקא, אלא טעם אחר היה 

עמו שדחה מילתו, והוא כדי לפרסם מילתו לכל באי עולם 

.
קעט

להרבות בקידוש שם שמים

)אות וראיה  האזינו  פרשת  בספרי  דמצינו  מהא  לדברינו, 

שלז(, דהא דכתיב "בעצם היום הזה נימול אברהם" 

היתה  אברהם  של  שמילתו  ומבואר  היום,  בחצי  היינו 

הגר  מילת  שזמן  מצינו  לא  ודאי  וזאת  ממש,  היום  בחצות 

החמה  הנץ  אחר  בשחרית  מל  ואם  דוקא  היום  בחצי  היא 

לא יצא ידי חובתו. וזו ראיה ברורה לדברינו, שהטעם לכך 

בכדי  רק  הוא  יום  של  עיצומו  עד  מילתו  אברהם  שדחה 

שתתפרסם מילתו וירבה כבוד שמים, ולא משום שכך היא 

עיקר זמנה.

"בעצם כעין  יג(:  ז  )בראשית  דכתיב  נח,  לגבי  גם  מצינו  זה 

היום הזה באו נח ואשתו אל התיבה". ואמרו במדרש 

דורו  בני  שהיו  הכתוב,  "למדך  מח(:  לב  דברים  ברש"י  )הובא 

אומרים, אם אנו מרגישים בו אין אנו מניחים אותו להכנס 

וקרדומות  כשילין  נוטלים  אנו  אלא  עוד,  ולא  לתיבה, 

בחצי  מכניסו  הריני  הקב"ה,  אמר  התיבה.  את  ומבקעים 

דבר  ונראה  וימחה  שיבוא  למחות  בידו  שיש  מי  וכל  היום 

מי יקום".

נא(: וכעין  יב  )שמות  דכתיב  מצרים,  ביציאת  גם  מצינו  זה 

ישראל  בני  את  ה'  הוציא  הזה  היום  בעצם  "ויהי 

המצרים  שהיו  "לפי  )שם(:  במדרש  ואמרו  ממצרים". 

אותם  מניחים  אנו  אין  בהם  מרגישים  אנו  אם  אומרים: 

לצאת, ולא עוד, אלא אנו נוטלים סייפות וכלי זיין והורגים 

בהם. אמר הקב"ה הריני מוציאם בחצי היום, וכל מי שיש 

בידו כח למחות יבוא וימחה".

החמה  הנץ  עד  לספור  יוכל  הלילה  בתחילת  ספר  ולא  ששכח  מי 

הספירה  לענין  אבל  כך  הוא  ההקרבה  לענין  רק  שמא  או  בברכה, 

מעלות  שלגביהן  מצוות  כשאר  דינה  בפירוש  התורה  גילתה  שלא 

השחר יום הוא. 

קעט. בדרכי משה הביא בשם הגה' אלפסי )פ' רבי אליעזר דמילה(, 
שהסיבה לכך שצריך שיהיו עשרה מישראל נוכחים בשעת המילה, 

היא משום שהקטן היוצא ממעי אמו דומה להיוצא מבית האסורים 

שכתב,  ועיי"ש  עשרה.  בפני  הצלתו  על  להי"ת  להודות  שצריך 

שמשום כך נהגו לומר בברית מילה את הפסוק "הודו לה' כי טוב כי 

לעולם חסדו". כדבריו כתב בס' מטה משה הל' מילה.

ולפי זה לכאורה במילת גר א"צ שתהיה בעשרה שהרי לא שייך בו 

טעם זה.

בפני  שמלין  לכך  שהסיבה  כתב,  תקצג(  )סי'  רקנטי  בפסקי  אמנם, 

בין  לקשר  היא  ועדות  אות  שהמילה  משום  היא  מישראל  עשרה 

ישראל לאביהם שבשמים, ועדות זו ראוי לפרסמה בקהל עם.

ולפי דברי המדרש אלו, אפשר שבגר ראוי טפי למולו בפני קהל רב, 

בכבוד  ולהרבות  הדבר  לפרסם  שהקפידו  יותר  מצינו  בגר  דדוקא 

שמים, וכמו שנהג אברהם אבינו בעצמו.

סימן כג
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אמרו לגבי מיתת משה )דברים שם(: "וידבר ה' אל משה וכן 

אומרים:  ישראל  שהיו  לאמור – לפי  הזה  היום  בעצם 

אם אנו מרגישים בו אין אנו מניחים אותו אדם שהוציאנו 

לנו  והגיז  לנו את המן,  והוריד  לנו את הים,  וקרע  ממצרים 

היום  בחצי  מכניסו  הריני  הקב"ה  אמר  וכו',  השליו  את 

וכו'".

טעם הרי  היום"  "בעצם  בהם  שנאמר  המקומות  שבכל 

זמן היום הוא בהנץ  זה משום שעיקר  ואין  יש בדבר, 

.
קפ

החמה

יותר  בגר  החמה  הנץ  עד  להמתין  להחמיר  נוסף  טעם 
בישראל

שמצינו בשו"ת  שמה  כתב,  לה(  סי'  )או"ח  שערים  בית 

הנוהגות  המצוות  קיום  שלענין  הפוסקים  בדברי 

ביום תחילת היום היא בעלות השחר, הלכה למשה מסיני 

פנים  בספרו  ההפלאה  בעל  שפי'  מה  ע"פ  וזאת  היא, 

מן  לו"(, דאחד  ה' את אשר  ויודע  "בוקר  )פ' קרח על הפסוק  יפות 

היה  משה  של  דעתו  את  ישראל  בהן  קיבלו  שלא  הדברים 

ענין זה שאמר שתחילת היום בעלות השחר הוא, וכדכתיב 

)שמות יט יז(: "ויוצא משה את העם חוצה", שלא היו רוצים 

לצאת למעמד הרי סיני עד שינץ היום, עד שהוציאם משה 

דחכמים  אלא  כגיגית.  הר  הקב"ה  עליהם  וכפה  כרחם  על 

אסמכוהו על הפסוק דלעיל בנחמיה.

לישראל ולפי"ז  רק  היא,  מסיני  למשה  שהלכה  דכיון  י"ל 

זו ולא לבני נח )כמבואר בדברי הרדב"ז  נאמרה הלכה 

מהל'  פ"א  למלך  במשנה  י,  הל'  פ"ט  מלכים  בהל'  לרמב"ם  בפירושו 

יהיה  נח  ולבני  א(,  ס"ק  משב"ז  סב  סי'  או"ח  ובפרמ"ג  ומצה  חמץ 

קודמת  שהמילה  כיון  וממילא  החמה,  בהנץ  היום  תחילת 

לטבילה ואינה בא על ידה לכלל ישראל דינו לענין המילה 

כבן נח ואין לו למול קודם הנץ החמה.

ולענין הלכה

אף משמעות  החמה  הנץ  קודם  טובל  דגר  המג"א  דברי 

ומסברא  בלילה,  ולא  ביום  שיטבול  דבעינן 

שרק  ונאמר  נחלק  אם  ואף  מילה.  לענין  דה"ה  נראה 

מעשה  בעצם  ולא  בבי"ד  הלכה  דזו  כך,  הוא  טבילה  לענין 

הטבילה, משא"כ מילה שמעיקר חובתה יש לעשותה ביום 

להקל  לצדד  יש  סברות  כמה  מאברהם,  וכדילפינן  בגר  גם 

בדבר:

ראשית בעצם דינו של גר שמל בלילה נחלקו הראשונים א. 

מן  רבים  נקטו  ולהלכה  בדיעבד,  הדבר  מעכב  אם 

הפוסקים כשיטת התוס' והרא"ש שעלתה לו מילה זו לשם 

גרות )עיין סי' יא(.

בעיקר השאלה תחילת היום מאימתי היא רבו הפוסקים ב. 

ואחרונים שלדעתם מעיקר הדין כבר מעלות  ראשונים 

השחר יום גמור הוא.

סברת הצפנת פענח שמחמיר בדין מילת גר יותר משאר ג. 

בדברי  מוסכמת  ואינה  כ"כ  מוכרחת  אינה  היום  מצוות 

האחרונים.

כישראל ד.  ליה  דיינינן  גרות  לשם  שנימול  דכיון  אפשר 

מש"כ  )וראה  הוא  השחר  בעלות  היום  תחילת  שלגביהם 

אור שמח בהל' איסורי ביאה פי"ג הל' ו(.

קודם לפיכך  השחר  עלות  אחר  וטבל  שנימול  שגר  נראה 

שאין  מודים  והכל  הוא,  גמור  ישראל  החמה  הנץ 

יש  ודאי  לכתחילה  מיהו  ברית.  דם  ולהטיף  להחמיר  לו 

להחמיר ולהמתין עד אחר הנץ החמה.

אבינו  מאברהם  למדנוה  הגר  שמילת  דאף  י"ל,  מזו  קפ. יתירה 
מ"מ הדבר פשוט שאין זה אלא לענין עיקר כריתת הברית ותוכנה 

הפריעה,  על  נצטווה  לא  אברהם  שהרי  עשייתה,  אופן  לענין  ולא 

מל,  לא  כאילו  פרע  ולא  מל  שאם  היא  פסוקה  הלכה  גר  ובמילת 

וכן מילתו של אברהם נערכה ביום הכיפורים כמבואר בפרקי דרבי 

דוחה  אינה  בזמנה  שלא  מילה  דחשיבא  כיון  גר  ומילת  אליעזר, 

ויו"ט. שבת 

רש"י  דברי  על  שתמה  כה(  סי'  )ח"ב  אברהם  בדבר  יעויין  ]אמנם 

בפסחים )פד ע"א( שפירש דקרא דאתי למימר שמילה שלא בזמנה 

אינה דוחה שבת, אמור במילת הגר, וקשה, שהרי מילת הגר כלל 

אינה מילה המחוייבת ומפני מה הוצרך הכתוב למעטה, מהיכי תיתי 

השבת  את  זה  ע"י  ולחלל  מחוייבת  שאינה  מילה  גר  למול  שנתיר 

בקום ועשה. 

וכתב לחדש בשם דודו, דלענין עצם כריתת הברית בגר די במילה 

אברהם  של  ממילתו  נלמדת  הגר  מילת  שהרי  פריעה,  בלא  לבד 

שהיתה בהסרת הערלה לבד בלא פריעה, וממילא כיון שנכנס לברית 

בן  היותו  עצם  מחמת  בפריעה  עתה  שמחוייב  נמצא  זו,  במילתו 

ישראל שלא פרע, דלענין מילת ישראל המל ולא פרע כאילו לא מל, 

ובזה הוא דס"ד שתדחה מילתו את השבת דמילה המחוייבת היא 

עתה, קמ"ל דכיון דהוי מילה שלא בזמנה אינה דוחה את השבת[. 

סימן כג
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סימן כד

אחר שהתפללו הקהל ערבית האם דינו כלילה לקבלת גרות

שאלה

להתגייר  הבא  בגר  לדון,  ויש  בלילה.  ולא  דוקא  ביום  נעשים  וטבילתו  הגר  שמילת  לעיל  נתבאר  הנה 

להם  זה  זמן  נחשב  האם  גדול,  היום  בעוד  ערבית  מקום  באותו  הקהל  התפללו  שכבר  אחר  דין  בבית 

היום  שעוד  כיון  ערבית  לענין  כלילה  בו  נהגו  שכבר  אף  שמא  או  למחר,  גרותו  לדחות  ועליהם  כלילה 

זו מצויה טובא בקהילות אירופה בימות הקיץ שהשקיעה מתאחרת  גדול רשאים לקבל גרותו. שאלה 

הרבה וברוב הקהילות מתפללים ערבית כשתי שעות קודם הלילה, בעוד היום גדול.

וג' ספקות בדבר:

א. בעצם הדין יש לדון האם מחמת שלענין ערבית נהגו בו כלילה נאסרים הם בכל הדינים שזמנם ביום 

דוקא.

לילה בשבילו  וכיון שכבר התפללו נעשה  זו  זה הבא להתגייר נטפל לקהילה  גר  יש לעיין, האם  ב. עוד 

יום הוא  ולדידו  יכול לטבול, או שמא כיון שבשעת תפילתם היה נכרי אינו נטפל להם בזה,  ושוב אינו 

ושפיר יכול לימול ולטבול.

נחשב  ולגביהם  הם,  הציבור  מכלל  הדין  בית  דייני  מ"מ  הוא,  יום  עדיין  הגר  שלגבי  נאמר  אם  אף  ג. 

לכאורה זמן זה כלילה, האם ימנע הדבר בעדם מלקבלו עתה לקהל ישראל.

תשובה

המהר"ם  דברי  את  השו"ע  הביא  שעב  שבסי'  אף  קפא. והנה, 
סי'  ריש  ביו"ד  השו"ע  מפרשי  נחלקו  וכבר  שאומר",  מי  כ"יש 

לפסוק  כוונתו  האם  זה  בנוסח  דעה  השו"ע  מביא  כאשר  קצ 

בלא  בפשיטות  דבריו  הביא  תב  שבסי'  כיון  מ"מ  לא,  או  כדבריו 

מל אחר שהתפללו הקהל ערבית – האם דינו כנימול 
בלילה

אחר בדין  למילתו  השמיני  ביום  לימול  הבא  )ישראל(  קטן 

למולו  רשאים  האם  גדול,  היום  בעוד  ערבית  תפילת 

או שמא נחשבת היא כמילה הנעשית בלילה, כתב בשו"ע 

התפלל  אם  בתפילה  תלוי  זה  דבר  "אין  ז(:  סעי'  רסב  )סי' 

מבעוד יום, בין להחמיר בין להקל".

)הל' ומקור  דבריו בדברי מהר"ם, הובא בהגהות מימוניות 

מילה פ"א הל' ח( וז"ל: "כתב מורי רבינו שיחיה, דאינו 

להקל  לא  יום,  מבעוד  שבת  קיבלו  אם  בתפילה  כלל  תלוי 

ולא להחמיר, אלא מיציאת הכוכבים".

הקהל ומבואר  התפללו  אם  שאף  לכאורה,  מדבריהם 

מנין  לענין  דינו  זה,  קטן  נולד  מכן  ולאחר  ערבית 

ח' ימים כמי שנולד ביום ואין להמתין לו יום נוסף למילתו. 

כמו כן אם לאחר שהתפללו ערבית נזדמן להם קטן שהיה 

למחר.  מילתו  דוחים  ואין  אותו  מלים  היום,  לימול  זמנו 

להם  נזדמן  אם  בזמנה,  שלא  במילה  אפי'  הדין  הוא  וכן 

רשאים  גדול  היום  בעוד  ערבית  תפילת  אחר  למולו  קטן 

למולו, שזמן תחילת הלילה אינו נקבע בתפילת הקהל אלא 

ביציאת הכוכבים.

הסתירה בזה בדברי מהר"ם

יא( ולכאורה  )סעי'  שעה  סי'  יו"ד  דבשו"ע  צ"ב,  הדברים 

)מועד  המרדכי  לדברי  ציין  יא(  )סעי'  תב  ובסי' 

ערבית  "התפלל  מהר"ם:  בשם  שכתב  תתקכג(  סי'  פ"ג  קטן 

הכוכבים  צאת  שלפני  אע"פ  מת,  לו  שמת  שמועה  ושמע 

אינו  יום  ואותו  המחרת,  מיום  אבלות  ימי  ז'  הוא – מונה 

.
קפא

מצטרף, הואיל והתפלל ערבית כבר עשאו לילה
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בשו"ע ועפ"ז  דבריו  הובאו  קכא(  )סי'  הדשן  בתרומת  כתב 

אחר  עד  תפילין  לו  נזדמנו  לא  שאם  ל(,  )סי'  או"ח 

בראש  עודה  שהחמה  אף  יניחם  לא  שוב  ערבית  שהתפלל 

האילנות, וכ"פ הלבוש. )מיהו יעויין במשנ"ב שם ס"ק יז דהסכמת 

אחר  גם  להניחם  מחוייב  ביום  הניחם  שלא  וכל  כן,  אינה  האחרונים 

תפילת ערבית בלא ברכה. אבל אם כבר הניח ביום אין לו לחזור ולהניחם 

דפי'  א"ר  ועיין  דסתרי.  כתרתי  יהא  שלא  ערבית,  התפלל  שכבר  עתה 

בזה דמעיקר הדין זמן תפילין בין ביום בין בלילה אלא דרבנן תיקנו שלא 

יניחם בלילה שמא ישן בהם, א"כ לא חשיב כתרתי דסתרי כ"כ(.

בגדול כמו"כ  מעשה  שהביא  )שם(  הדשן  בתרומת  מצינו 

אחד, שפסל גט שנמסר לאשה אחר תפילת ערבית 

)מחמת פסול גט שניתן בלילה, כמבואר ברמ"א אבהע"ז סי' קכג סעי' 

ה(, אף שהיה זה קודם צאת הכוכבים.

נקיים, ועפ"ז  ושבעה  טהרה  הפסק  לענין  דה"ה  כתב, 

ערבית,  הקהל  שהתפללו  אחר  בטהרה  פסקה  אם 

לא עלו לה, דמאחר שפסקה אחר תחילת הלילה אין כאן 

.
קפב

שבעה ימים שלמים

)ברכות והטעם  יהודה  רבי  כשיטת  שנהג  דכיון  הוא,  בזה 

ודינו  המנחה  מפלג  ערבית  תפילת  שזמן  ע"א(,  כו 

אבלות  לענין  כיום  זה  בזמן  לנהוג  לו  אין  שוב  כלילה, 

ותפילין, דהוא תרתי דסתרי.

ותפילין ממילה, דלענין וא"כ  דין אבלות  צ"ע, במה חלוק 

מילה פסק שו"ע שגם אם כבר התפלל ערבית בעוד 

היום גדול רשאי למולו עד צאת הכוכבים.

באורו של תרומת הדשן בזה

לחלק ובתרומת  שיש  וכתב,  זו,  בשאלה  דן  )שם(  הדשן 

השמים  מן  ובא  נולד  שהספק  מילה  בין  בזה 

וכדו',  ואבלות  לשנותו, להפסק טהרה  ביד האדם  כח  ואין 

הבעל  של  בידו  שהרי  הספק,  להם  בא  הנהגתם  שמחמת 

בעל  היה  יכול  וכן  זה,  בזמן  הגט  את  לה  ליתן  שלא  היה 

השמועה לדחות את בשורת האבלות למחר.

שאחר ובאורם  לומר  הסברא  דעיקר  הוא,  דברים  של 

שהתפללו ערבית יש להם לנהוג בזמן זה כלילה, 

אינו מחמת שע"י תפילתו באמת נעשה זמן זה לילה לגביו, 

הלכה  נאמרה  קיומם  ואופן  המצוות  הנהגת  שמדיני  אלא 

ערבית  שהתפלל  וזה  סידרם,  ולפי  בזמנם  כולם  שיתקיימו 

ולאחר מכן בא להניח תפילין או ליתן גט, נוהג בסדר קיום 

המצוות באופן הסותר זה את זה, ולכך מנוע הוא מלקיים 

מצוות אלו עתה אחר שכבר נהג בזמן זה כלילה.

כאשר נוצר ובא התרתי דסתרי הזה מן השמים ולא אבל 

וחוזר הדין לעיקרו  זו,  ע"י מעשיו, לא נאמרה הלכה 

לנהוג לגבי זמן זה כיום לכל דיניו עד צאת הכוכבים.

באו לפיכך,  שבגרמתו  במעשיו  התלויים  דינים  לגבי 

מילה  מצות  לגבי  ואילו  כלילה,  זה  זמן  לו – דין 

.
קפג

דינו כיום

הנפק"מ מדבריו

המקרים אלא  מן  אחד  רק  יתיישב  אלו  דבריו  שע"פ 

תפילת  אחר  נולד  הקטן  כאשר   – לעיל  האמורים 

מנין  לגבי  הוא  בזה  והנידון  הכוכבים,  צאת  קודם  ערבית 

או  שלפניו  ביום  כנולד  דינו  למולו – האם  אימתי  הימים 

יום  של  בעיצומו  הקטן  נולד  כאשר  אבל  שלאחריו.  ביום 

ודחה מילתו עד אחר שהתפללו הקהל ערבית, שוב אין לו 

למולו. אמנם, המהר"ם לא חילק בזה וצ"ע.

שום חולק ע"כ כוונתו להכריע הלכה כדבריו. ואף שלענין הפסק 

אין  קצו,  סי'  ביו"ד  הביאה  ולא  זו  הלכה  השו"ע  השמיט  טהרה 

שכתב  מה  על  שסמך  דאפשר  כדבריו,  הלכה  שאין  מזה  להוכיח 

בסי' תב. 

בין  בזה  לחלק  שסבר  אחד  גדול  בשם  שהביא  שם  קפב. יעויין 
אבלות להפסק טהרה, שאכן לענין ניהוגי אבלות כל שנהג בזמן זה 

כחלק מן היום הבא לענין ערבית אף לשבעת ימי אבלות לא עלו 

להתחזק  הוא שצריכה  ענינם  טהרה שעיקר  הפסק  לענין  אבל  לו, 

אינה  היום  לתחילת  הקובע  ימים,  שבעה  של  זמן  שיעור  בטהרה 

בזה  והסברא  יום.  של  עיצומו  אלא  ערבית,  תפילת  לענין  הנהגתו 

היא, דאין כל טעם לומר שאשה זו שאנשי מקומה התפללו ערבית 

דוחים  מקומה  שאנשי  מזו  יותר  רב  זמן  בטהרה  להתחזק  צריכה 

תפילתם לערב.

ז' נקיים  אולם בתרומת הדשן דחה סברתו, וכתב דאם אכן לענין 

היה  ניהוגי אבלות  לענין  גם  לפי שקיעת החמה,  נקבע  היה הדבר 

הדין כן. יתירה מזו, בעצם סברא זו שתפילת ערבית נאמרת בעיצומו 

יעויין שם שהאריך לחלוק, שהרי לא יתכן לומר  של היום הקודם 

שתחילתו של זמן תפילת ערבית הוא כבר בסופו של היום הקודם, 

שיש  והיינו   – ואהמה"  אשיחה  וצהרים  ובוקר  "ערב  כתיב:  דהא 

המנחה  פלג  של  זה  זמן  ואם  ביום,  פעמים  ג'  להתפלל  לאדם  לו 

יתפלל  שלא  ימצא  רבות  פעמים  הוא,  הקודם  היום  מכלל  ואילך 

אדם ביום אחד אלא ב' תפילות, כאשר ביום אחד יתפלל אחר פלג 

המנחה ולמחרתו יתפלל ערבית בלילה, כך שנמצא שבאותו היום 

לא התפלל כלל ערבית.  

באמצעים  ללידתה  זירוז  שפעלה  באשה  עפ"ז  לדון  קפג. יש 
מלאכותים, האם ישתנה בזה הדין לענין קביעת זמן המילה.

סימן כד
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חילוק בזה בין מילה הנעשית בקטן לאבלות שחיובה 
על המתפלל עצמו

מאבילות באופן  מילה  דין  דחלוק  ולומר,  לחלק  יש  אחר 

האבל  על  מוטלת  האבלות  שמצות  משום  וכדו', 

שכבר  הציבור  עם  הוא  שנכלל  או  ערבית  שהתפלל  עצמו 

התפללו ערבית, ולכך אם ינהג עתה לגבי זמן זה כיום נמצא 

היאך  הוא  לילה  כבר  דסתרי" – שאם  ב"תרתי  בזה  שנוהג 

לענין  אבל  שלו.  האבלות  ימי  משבעת  לאחד  זה  יום  מונה 

י"ל דקטן זה שנולד עתה אינו נטפל  מילה הנעשית בקטן, 

לאנשי מקומו שהתפללו ערבית קודם שנולד, ולפיכך נמנה 

יום זה כאחד מח' ימים שממתינים לו לזמן מילתו.

שנולד אלא  קטן  בין  לכאורה  לחלק  יש  זו  לסברא  שגם 

אחר שהתפללו הקהל ערבית לקטן שנולד בעיצומו 

של יום ולא נימול עד אחר תפילת ערבית, דכיון שכבר היה 

מקומו  לאנשי  נטפל  מסתמא  ערבית  תפילת  בזמן  בעולם 

ודינו כנימול בלילה.

משה עוד  בדרכי  שנתבאר  מה  לפי  זו,  לסברא  לדון  יש 

)יו"ד ריש סי' רסד( בשם אור זרוע )מילה סי' קז(, שמצות 

שבגופו  כמצוה  וחשיבא  בדוקא  האב  על  מוטלת  המילה 

שאין לו למוסרה לאחר, הובאו דבריו בש"ך חו"מ )סי' שפב( 

לגבי  שאף  אפשר  שא"כ   .
קפד

הרבה בזה  שפלפל  עיי"ש 

מילה תלוי הדבר באב ולא בקטן, וכיון שלאב נידון זמן זה 

כלילה שוב אין לו למול בו את בנו.

הנידון אלא  הספק  שגוף  שכיון  ולומר,  לחלק  יש  שעדיין 

לידתו  זמן  קביעת  אחר  ורק  הקטן,  נולד  מתי  הוא 

לידתו  יום  קביעת  דלענין  י"ל  למולו,  האב  על  חובה  חלה 

נטפל באותו  וכיון שהקטן לא  זמנו של הקטן,  אזלינן בתר 

היום לאנשי מקומו, קבעינן שנולד ביום, ואחר שכבר נקבע 

שנולד ביום ממילא חלה חובה על האב למולו אחר שמונה 

ימים מיום זה.

לסיכומו של דבר, ששני מהלכים יש בביאור החילוק נמצא 

בזה בין אבלות למילה – חילוקו של תרומת הדשן 

אדם,  בני  בהנהגת  התלוי  לדבר  שמים  בידי  הבא  דבר  בין 

מקומו  לאנשי  עדיין  נטפל  שלא  קטן  בין  הנ"ל  והחילוק 

לאבל הנגרר בקביעת הזמן אחר הציבור המתפללים.

לחלק בזה בין תפילין לאבלות וכדו'

מדבריו חידוש  דהנה  הדשן.  תרומת  לשיטת  למדנו  נוסף 

קודם  ערבית  תפילת  אחר  הדין  שמעיקר  מבואר, 

הבא  ספק  לענין  כך,  ומשום  הוא,  גמור  יום  צאת הכוכבים 

השינוי  את  למנוע  בידו  הדבר  היה  שלא  השמים  מן  לו 

המילה  זמן  קביעת  ולענין  חששו,  לא  המצוות  קיום  בסדר 

קיום  לסדר  בידו  שהיה  דברים  לענין  ורק  ביום,  כנולד  דינו 

מצוותיו כהלכה אמרו שעליו לנהוג ביחס לזמן זה כלילה.

קשה, דהא ניחא לענין אבילות והפסק טהרה וכדו', וא"כ 

תפילתו  לדחות  עליו  מוטל  שהיה  דכיון  י"ל  שפיר 

ימנה  שלא  עליו  מחמירים  כסדרן  מצוותיו  ולקיים  ללילה 

אבלותו ולא תספור לטהרתה עד למחר. אבל לענין מצות 

הוא  המצוה  זמן  עדיין  הדין  שמעיקר  יתכן  היאך  תפילין, 

מצוה  כך  ע"י  ומבטל  להניחם  עליו  אנו  אוסרים  ואפ"ה 

דאורייתא.

שיש וע"כ  דאורייתא,  מצוה  קיום  בזה  עקרו  שחכמים 

מה  וכעין  תעשה,  ואל  בשב  מצוה  לעקור  בידם  כח 

שחל  ר"ה  של  ראשון  ביום  שופר  תקיעת  לגבי  שמצינו 

ד'  יעבירנו  שמא  לתקוע  חכמים  שאסרו  בשבת,  להיות 

אמות בר"ה וביטלו עי"ז קיום מצות שופר דאורייתא.

שיטת הט"ז בזה

בט"ז )או"ח סי' תר ס"ק ב( כתב לחלוק על דברי תרומת אכן, 

תפילת  התפלל  אם  אף  הדין  שמעיקר  ונקט,  הדשן, 

ערבית לא נעשה אצלו הזמן שלאחר מכן כלילה לכל דבר. 

דלא  היכי  כי  כלילה  זה  בזמן  שינהג  חכמים  שאמרו  ומה 

להוי כתרתי דסתרי, אין כוונתם בזה לעקור קיום מצוה מן 

התורה, אלא שלגבי אבלות והפסק טהרה החמירו לדחות 

את הספירה למחר.

ביום שני וכתב  נזדמן להם שופר  לפי"ז, דה"ה קהל שלא 

וו', עד אחר תפילת ערבית  של ר"ה שחל בימים ה' 

יכולים לתקוע עד צאת הכוכבים אף שהתפללו  של שבת, 

ואפי'  מצוה,  קיום  לבטל  זו  הלכה  נאמרה  שלא  ערבית, 

.
קפה

מצוה דרבנן, אלא לדחותה בלבד

סי'  )ח"ז  הלכות  בתשובות משנה  לכך  רבים  מקורות  קפד. וראה 
קעג(.

שהאריך  תרסח(  )סי'  בט"ז  דיעויין  קשיא,  לכאורה  קפה. אמנם 
להוכיח דהזמן שמוסיף מחול על הקודש בשמיני עצרת דינו כלילה 

ופטור מן הסוכה, ולכאורה דבריו אלו סותרים למה שכתב בסי' תר 

לענין מילה ותקיעת שופר. והנראה ליישב ולומר, דחלוק דין מצות 

סוכה משופר, דמצות שופר מצותה פעם אחת ביום, וממילא כיון 

שאם ימנע מלתקוע יבטל ממצות היום נאמרה הלכה לדון זמן זה 

שאחר תפילת ערבית כיום, אבל לענין שמיני עצרת שמצות סוכה 

סימן כד
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באותו ]אלא  שנוהג  דסתרי,  תרתי  דהוי  דכיון  שהוסיף, 

כבחול,  בשופר  ותוקע  דשבת  חומרי  בכל  הזמן 

בקיום  מעכבת  אינה  הברכה  שהרי  ברכה,  בלא  יתקעו 

אפי'  למול  להקל  כתב  מילה  לענין  זאת  לעומת  המצוה, 

בברכה, וטעמו בזה הוא, דאחר שמצינו שמצות מילה ביום 

השמיני דוחה את השבת שוב לא הוי כתרתי דסתרי, וכיון 

שמחוייב הוא למול באותה שעה שפיר מברך עליה. טעם 

נוסף יש בזה, משום שהתקיעה עצמה אינה אסורה מעיקר 

ואינה מלאכה, אלא שחכמים  הדין, דהתקיעה חכמה היא 

אסרוה גזירה שמא יעבירנו ד"א ברה"ר, ולכך כאשר תוקע 

לענין  משא"כ  הרשות,  כתקיעת  הדבר  נראה  ברכה  בלא 

כל  אין  ממילא  למצוה,  שעושה  ניכר  הכי  דבלאו  מילה 

.]
קפו

תועלת בכך שמל בלא ברכה

צ"ע בשיטת הט"ז מ"ש מתפילין

לענין הלכה דברי הט"ז צ"ע, שהרי בהלכות תפילין אמנם 

הדשן,  תרומת  כדברי  להדיא  בשו"ע  פסק  ל(  )סי' 

ערבית  התפלל  שכבר  אחר  תפילין  לו  נזדמנו  שאם  ונקט, 

שוב אין לו להניחם – אף שמבטל עי"ז קיום מצות תפילין 

בזה  עמד  וכבר  הט"ז.  זאת  הזכיר  שלא  ולפלא  דאורייתא, 

הגאון רבי שלמה קלוגר בס' החיים שם )סי' תר(.

דין הנחת תפילין בלילה

ע"א( ובישוב  )צו  בערובין  הגמ'  בסוגית  יעויין  זו,  קושיא 

זמן  לילה  האם  תנאי  דנחלקו  ע"א(  )לו  ומנחות 

תפילין הוא או לא. ולענין הלכה קיימ"ל דלילה זמן תפילין 

הוא, אלא שתיקנו חכמים שלא להניח תפילין בלילה שמא 

ישן בהם ויפיח.

דכיון ועפ"ז  הנ"ל,  הקושיא  לישב  שם  החיים  בס'  כתב 

מן  א"כ  הוא,  תפילין  זמן  לילה  שמדאורייתא 

התורה אף שמקבל עליו זמן זה ללילה אינו נחשב כמפקיע 

עדיין  הוא  לילה  אם  גם  שהרי  תפילין,  ממצות  בכך  עצמו 

אין כל חסרון  וממילא  זה,  בזמן  ומותר להניח תפילין  יכול 

ממנו  פוקעת  קבלתו,  חלה  התורה  שמן  ואחר  בקבלתו, 

מצות תפילין מאליה מחמת גזירת חכמים שלא יניח אדם 

תפילין בלילה שמא יפיח בהם.

דכיון בשו"ת  שונה:  באופן  כתב  כ(  )סי'  שערים  בית 

הוא  החשש  שכל  אלא  הוא  תפילין  זמן  שלילה 

ויפיח, אפשר שלענין תפילין הזמן הקובע  שמא ישן בהם 

השינה,  זמן  אלא  הכוכבים  צאת  אינו  הלילה  לתחילת 

שמא  וחיישינן  אצלו,  הוא  לילה  ערבית  שהתפלל  וכיון 

.
קפז

ישן בהם ויפיח

הוא, ולפיכך,  יום  דעדיין  הט"ז  סבר  שופר  שלענין  אף 

מ"מ מודה שפיר לענין תפילין שאינו מניח משום 

שכבר הגיע זמן שכיבה.

והוא  ערבית  התפללו  שהקהל  בגוונא  לדבריו,  צ"ב  )קצת 

ונעשה לילה אצלו,  לא התפלל עמהם, מדוע נטפל עמהם 

יום הוא, ומבחינת הנהגתו גם לא הגיע  הרי מבחינת הזמן 

עדיין זמן שינה, ויש ליישב(.

קבלתו חלה כדין נדר שחל לבטל את המצוה

אחר כתב שם הגרש"ק, ע"פ מה דקיימ"ל שהנדרים באופן 

בנדרים  נתבאר  הדבר  וטעם  מצוה,  דבר  על  חלים 

שכן  הנדר.  מן  השבועה  דין  זה  לענין  שחלוק  ע"א(,  )טז 

להפקיע  יכול  אינו  כך  ומשום  ב"גברא",  חלים  השבועות 

ועומד  מושבע  שכבר  שבועה,  ע"י  מצוה  מקיום  עצמו 

שנשבע  זו  שבועה  וקדמה  זו,  מצוה  לקיים  הוא  סיני  מהר 

בסיני ושיעבד את עצמו לקיומה משבועה זו שנשבע עתה 

להפקיעה.

ולא חיובית, אלא  נתקיימה בו כל היום כולו, ומצוה קיומית היא 

שעתה שרצונו לאכול סעודת פת נדרשים אנו לדון בגדרו של זמן 

זה  זמן  הוא האם  בזה  הנידון  ועיקר  כלילה,  או  כיום  גדרו  זה אם 

גופא מחייב באכילת סוכה ולא עיקר מצות אותו היום, בזה סבר 

חוץ  לאכול  ומותר  כלילה  עשאו  הקודש  על  מחול  שהוסיף  דכיון 

לסוכה. 

טבילת  לגבי  זו  סברא  כעין  שכתב  שכג(  )סי'  במג"א  קפו. ראה 
כלי בשבת, שאם יטבלנו בלא ברכה נראה כממלא מים לתוכו ולא 

כמטבילו ושרי.

בספר  ראה  כדבריו,  שלא  משמע  הראשונים  מדברי  קפז. אמנם 

יוסף  ובמרדכי בהל' תפילין, הובאו דבריו בבית  ריג(  )סי'  התרומה 

למד  וכנראה  הכוכבים,  צאת  זמן  הוא  לזה  הקובע  דהעיקר  ל,  סי' 

דזמן זה נקבע לפי שבדרך כלל זמן שכיבה הוא, אולם באדם שינהג 

באופן אחר ישתנה דינו וכמו שנתבאר.

כדמות ראיה לדבריו יש להביא מהא דמצינו בדברי הפוסקים בסי' 

ל )סעי' ג(, שאם השכים לצאת לדרך קודם עלות השחר התירו לו 

להניח תפילין אף שעדיין לילה הוא כיון דליכא למיחש שמא ישן 

בהם )עיי"ש שחילקו בזה בין היוצא בעגלה למהלך ברגליו(, ומשמע 

שהגדר העיקרי באיסור זה הוא האם יש בזה חשש שינה ולא קבעו 

יש  די"ל שאם הקדים להתפלל ערבית  וא"כ ה"ה  זמן השווה לכל, 

לחוש לו לשינה גם קודם צאת הכוכבים. 

סימן כד
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הנודר לבטל את המצוה מהני נדרו, וכגון שנודר משא"כ 

עונג  ממצות  עי"ז  שנמנע  השבת  ביום  ממאכל 

ב"חפצא"  חלים  שהנדרים  משום  הוא,  בזה  והטעם  שבת. 

– במאכל הנדור, וממילא ביטול המצוה בזה אינו ישיר מן 

הנדר אלא תוצאה ממנו.

כאן י"ל, דקבלת היום ע"י תפילת ערבית חלה על וכמו"כ 

התפילין  מצות  קיום  עם  ענין  לה  ואין  היום  עצם 

חשיבא  ולא  קבלתו  מועלת  כך  ומשום  ישיר,  באופן 

כמנוגדת למצות התורה, ואחר שקיבל עליו זמן זה ללילה 

תתישב  לא  זו  דסברתו  )אלא  מאליה  התפילין  מצות  פוקעת 

את  לבטל  קבלתו  תהני  דבשופר  ה"ה  לדבריו  שהרי  הט"ז,  לשיטת 

זו לבטל מצות  ביד קבלה  ודלא כדעת הט"ז שכתב שאין כח  המצוה, 

שופר דאורייתא(.

החילוק בזה בין מילה לתפילין

שלפי"ז הקשה, אם כסברא אחרונה, שקבלת הלילה אלא 

שחלה על היום ולא על עצם המצוה מהניא להפקיע 

חיובו, א"כ גם לגבי מילה נאמר כן, ומפני מה התיר בשו"ע 

למולו אחר תפילת ערבית.

הגרש"ק, דהט"ז לשיטתו בזה, דסבר )הל' מילה סי' רסב ופי' 

לא  שאם  וכיון  בדיעבד,  כשרה  לילה  שמילת  ב(  ס"ק 

יקיים עתה אחר תפילת ערבית את מצות המילה, יבטל דין 

יום השמיני לגמרי, נחשב הדבר כדיעבד ורשאי הוא למולו 

עתה אף שזמן זה נידון כלילה.

תפילת ודבריו  שאחר  זה  זמן  אם  נפשך,  דממה  צ"ב, 

השמיני  יום  אינו  כבר  א"כ  כלילה  נידון  ערבית 

דין מילה  ויבטל  יהא בכך שימולו עתה  רווח  ומה  למילתו, 

ביום.

קיום המצוה, וצ"ל,  זמן  נידון כלילה לענין  זה  שאף שזמן 

מ"מ לענין מצות מילה ביום השמיני דינו כיום ואם 

דפשיטא  וכמו  השמיני,  ביום  שנימול  יחשב  עתה  ימול 

בו  לזמן  חשיבות  כל  אין  בשטרות  הזמן  כתיבת  שלענין 

נחשב  וודאי  התאריך,  לענין קביעת  יבחר להתפלל ערבית 

ימול  שאם  סבר  כך  ומשום  שעבר,  כהיום  זה  לענין  הוא 

בזה  והטעם  השמיני.  ביום  מילה  מצות  בזה  יקיים  עתה 

דהוי  משום  הוא  כלילה  זה  זמן  דחשבינן  מה  דעיקר  כנ"ל, 

ולא בהגדרת  זו היא בהנהגת האדם  וסברא  תרתי דסתרי, 

עיצומו של יום, ופשוט.

תפילת ולפי  אחר  למול  נקל  השמיני  ביום  רק  אלו,  דבריו 

ערבית, אבל בשאר ימים כיון דזמן זה דינו כלילה הוי 

כמילת לילה דאינה כשרה לכתחילה.

שיטת הרמ"א בזה

כתב: בשיטת  קצו  סי'  דביו"ד  לעיין,  יש  בזה  הרמ"א 

גדול  היום  ועוד  ערבית  הקהל  התפללו  אם  "י"א 

אינה יכולה לבדוק אז ללבוש לבנים ולהתחיל למנות מיום 

המחרת, מאחר דהקהל כבר עשו אותו לילה, וי"א שמותר 

להזהר  לכתחילה  ונוהגים  שבת.  הקהל  אותו  עשו  אפי' 

.
קפח

ובדיעבד אין לחוש"

כדברי ומבואר  שלא  בזה  להלכה  שהעיקר  מדבריו, 

לדבריו  לחוש  שראוי  אלא  הדשן,  התרומת 

בזה  שהחמיר  השו"ע  דברי  על  חלק  שלא  ומה  לכתחילה. 

בהל' אבלות, אפשר שסמך על מה שכתב בהל' נדה.

הרמ"א, ולפי"ז  כשיטת  בזה  נקט  תר  בסי'  שהט"ז  י"ל 

השו"ע  משיטת  דבריו  על  קושיא  כל  אין  וממילא 

בזה  להחמיר  אין  תפילין  לענין  גם  דלדבריו  תפילין,  בהל' 

בדיעבד, ודו"ק.

המורם מן האמור

לאנשי והנה,  הוא  נטפל  האם  לעיל  נסתפקנו  גר  לענין 

לא.  או  לגביו  כלילה  זה  זמן  שיחשב  לומר  המקום 

שהתפללו  אחר  שנולד  לקטן  דינו  דומה  דבזה  ונראה, 

לאנשי  נטפל  שאינו  דאפשר  לומר  דצידדנו  ערבית,  הקהל 

זו יש להקל לכאורה למולו  אותו המקום. וממילא לסברא 

המילה  חובת  שעיקר  דכיון  אלא  שעה.  באותה  ולהטבילו 

והטבילה ביום משום לתא דבית דין היא, דגר משפט כתיב 

מנועים  דין  בית  ע"כ  בלילה,  דין  עושים  בי"ד  ואין  ביה, 

לכאורה מלקבלו באותה שעה. ובזה יודה גם הט"ז דלעיל, 

דלכאורה קבלת הגר דמיא לאבלות וספירת נקיים שאינה 

אלא דחיית מצוה בעלמא, ולא דמיא לשופר ותפילין שיש 

התפללו  שאם  פשוט,  נראה  ע"כ  מצוה.  ביטול  בדחייתם 

ולבצע  להמתין  ויש  להטבילו,  או  למולו  אין  ערבית  הקהל 

אם  בין  בזה  שחילק  אביו,  בשם  ב(  )ס"ק  שם  ש"ך  קפח. וראה 
הקהל לבד התפללו ערבית לגוונא שאף היא התפללה עמהם, שבזה 

יודה הרמ"א שהלכה כתרומת הדשן, וכ"כ בלחם ושמלה )ס"ק ח(. 

אמנם מדברי הפוסקים נתבאר שלא כדבריו, ראה דגול מרבבה על 

ומלבושי  כא(,  )ס"ק  השולחן  ערוך  ה(,  סי'  )קיז  אדם  חכמת  אתר, 

טהרה )סעי' ב(.

סימן כד
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היכא  מיהו,  המחרת.  יום  של  בבוקרו  הגרות  הליך  את 

לעיל  שנתבאר  אף  הנה  שעה,  באותה  אותו  ומלו  שעברו 

סי' כב שיש שהחמירו במילת הגר שנעשית בלילה מחמת 

עצם גדרי מצות המילה דנעשית ביום דוקא, כאן יש להקל 

טובא, דכיון שלגבי הגר הנימול עצמו אכתי יום הוי, שפיר 

חשיבא כמילה הנעשית ביום.

יש לצדד ולהקל בזה ע"פ הנ"ל מטעם אחר, דאפשר עוד 

נידון  ערבית  תפילת  שאחר  זה  זמן  שיהא  זו  דהלכה 

ביום,  הנהוגות  מצוות  קיום  לענין  אלא  שייך  אינו  כלילה 

דלענין סדר קיום המצוות נאמרה הלכה שלא תהא הנהגת 

האדם בהן באופן הנראה כתרתי דסתרי, אבל לענין עשיית 

דין  עושין  בי"ד  שאין  מה  מ"מ  בדבר,  יש  שמצוה  אף  דין, 

מסדרי  אלא  והלכותיהן  המצוות  מפרטי  זה  אין  בלילה 

כה,  )במדבר  דכתיב  מקרא  לה  דילפינן  הוא,  והמשפט  הדין 

וא"כ  השמש",  נגד  לה'  אותם  "והוקע  ע"ב(:  לד  סנהדרין  ועיין 

דנראה  באופן  בזה  שנוהג  בכך  קפידא  כל  שאין  אפשר 

כתרתי דסתרי.

סימן כד
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סימן כה

מילת גר תחת השפעת חומר מרדים

שאלה

גר תחת השפעת אמצעי הרדמה למניעת כאב. מחד  ונכון למול  זמננו האריכו לדון, האם ראוי  פוסקי 

את  "ועניתם  ע"ב(:  )עד  ביומא  שאמרו  וכמו  שלום",  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי  "דרכיה  ה'  תורת  גיסא 

נפשותיכם" – יכול ישב בחמה ויצטער, ת"ל דרכיה דרכי נועם וכו'. וא"כ ודאי ככל שניתן למעט בסבלו 

עדיף טפי.

וכבר כתב בשו"ת מהר"ם בן רבי ברוך החדשות )סי' תתקיז(, שהנהרג על קידוש ה' הקב"ה מסיר מעליו 

כל צער, שאין בכלל המצוה להצטער מחמתה אלא לקדש שמו הגדול ברבים לבד.

חושיו,  בכל  לגמרי  מורדם  אלא  בלבד  מקומית  אינה  ההרדמה  כאשר  לדון,  יש  גיסא  שמאידך  אלא 

האם לא נחשב הוא מחמתה כמי שאינו בן דעת שאינו מחויב במצוות ונחשב הדבר שנעשית המילה 

בפטור.

הוא,  חיובא  בר  עדיין  ההרדמה  השפעת  תחת  הוא  שנתון  בזמן  שגם  נאמר  אם  אף  לחקור,  יש  עוד 

"בר  בכלל  אינו  שוב  שעה  באותה  צלולה  דעתו  שאין  שכיון  אפשר  מ"מ  המילה,  במצות  הוא  ומחוייב 

דעת" למנות שליח למולו.

תשובה

שכתב,  יב(  הל'  )פ"ג  שם  שמח  באור  ראה  הדבר  קפט. בטעם 
טעם  אין  ממילא  במתנה  לשליח  זה  חפץ  ליתן  שיכול  דכיון 

באמרי  זאת  לעומת  לכך.  שליח  למנות  יוכל  שלא  עליו  להחמיר 

חמיר  ממונות  דלענין  נקט  ו(  ס"ק  כט  סי'  חוב  גביית  )דיני  בינה 

בעלמא  בנתינה  ודי  קנין,  כוונת  א"צ  גרושין  דלענין  טפי,  דינו 

אבל  קלישא,  בדעת  אפי'  די  ולזה  הימנה,  רשות  מסלק  שעי"ז 

מדאורייתא  שגם  אפשר  לקנין  גמורה  דעת  דבעינן  ממונות  לענין 

לא מהני בכה"ג. 

האם נחשב כבר דעת לענין מינוי שליחות

שהורדם והנה,  מחמת  שמא  האחרון,  זה  חשש  לגבי 

מינוי  בתורת  שאינו  כשוטה  הוא  נחשב  לגמרי 

אוהל  קובץ  )ראה  יואב  חלקת  בעל  הגאון  הכריע  שליחות 

מועד קונטרס א סי ז( שאין לחוש לזה כלל, ונימוקו עמו, דאף 

שאכן בזמן שהוא נתון תחת השפעת ההרדמה נחשב הוא 

שמינה  השליחות  מינוי  מ"מ  צלולה,  דעתו  שאין  לשיכור 

מוהל זה למולו קודם שהורדם אינו פוקע גם אחר כך בזמן 

שאין דעתו צלולה.

סי' ועיי"ש  )אבהע"ז  שמואל  הבית  מדברי  סברתו  שלמד 

קכא ס"ק ב(, שדן לגבי מינוי שליחות לכתיבת הגט, 

הגט  כתיבת  בזמן  שיכור  המגרש  נעשה  כאשר  שגם  וכתב 

אין בכך כל חסרון, היות ובזמן מינוי השליחות היתה דעתו 

צלולה.

הפוסקים, אמנם,  בפלוגתת  תלוי  דהדבר  נראה  לכאורה 

דיעויין בקצוה"ח )סי' קפח ס"ק ח( שדן באדם שמינה 

השליח  ע"י  הדבר  שנעשה  וקודם  מסוימת  לחלות  שליח 

והעלה  לא.  או  בטלה  השליחות  האם  המשלח,  נשתטה 

שם שהדבר נתון במחלוקת הראשונים לענין שליחות בגט, 

דמדאורייתא  היא,  טו(  הל'  פ"ב  גרושין  )הל'  הרמב"ם  דשיטת 

יאמרו  שלא  שליחותו  ביטלו  שחכמים  אלא  קיימים  דבריו 

 ,)
קפט

כ"כ החמירו  לא  ממונות  )ולענין  לגרש  ראוי  שהשוטה 

ואילו הטור )אבהע"ז סי' קכא( למד, דהשליחות בטלה בכה"ג 

מעיקר הדין, דכל היכא דאיהו לא מצי עביד שלוחו נמי לא 

מצי עביד.

דין ובאור  שמהות  למד  דהרמב"ם  הוא,  בזה  מחלוקתם 

לשליח  הרשאה  נתן  שהמשלח  הוא  השליחות 

של  שכוחו  כיון  וממילא  יעשה,  אשר  בכל  מכוחו  לפעול 

סימן כה
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חסרון,  כל  אין  שלימה,  אינה  שדעתו  אלא  קיים  המשלח 

של  ורצונו  מדעתו,  למענו  לפעול  רשאי  השליח  שכן 

שאין  למד,  הטור  אבל  החלות.  את  הפועל  הוא  השליח 

לשליח כח עצמי לפעול למען המשלח מדעת עצמו, אלא 

וכאילו  המשלח,  של  אריכתא  כידא  רק  משמש  השליח 

זו  היא  המשלח  של  שדעתו  נמצא  ידו,  על  פועל  המשלח 

אין  שלימה  דעתו  שאין  כל  וממילא  החלות,  את  הפועלת 

ביד השליח לפעול למענו כל חלות שהיא.

גבי כעין  ח(  )ס"ק  רנ  בסי'  גם  קצוה"ח  הביא  זו  מחלוקת 

היתה  כאשר  אשתו  את  לגרש  שליח  שעשה  גוסס 

השליח,  כח  בטל  גוסס  שנעשה  עתה  האם  שלימה,  דעתו 

מינוי  שבעת  דכיון  בפשיטות  נקט  הגט(  כל  )פ'  דהרא"ש 

השליח  ורשאי  חסרון  כל  אין  בדעתו  צלול  היה  השליחות 

דכיון  למד  )שם(  המהרי"ט  ואילו  לאשה,  הגט  את  למסור 

בטלה  בדעתו  שלם  המשלח  בעוד  הגט  נמסר  שלא 

שליחותו, וביאור המחלוקת בזה כנ"ל.

במחלוקת נמצא  לכאורה  תלויים  יואב  החלקת  שדברי 

הגר  את  להרדים  שלא  לכאורה  לחוש  יש  וא"כ  זו, 

הנימול עד שירדמו כל חושיו, דאפשר שבכהאי גוונא יבטל 

.
קצ

מינויו של המוהל

האם צריך מינוי שליחות במילה

כתב שם לדון ביסודם של דברים, האם אכן יש צורך עוד 

במינוי שליחות לצורך המילה, או שמא אף בלא מינוי 

על  הוא,  בזה  הספק  ושורש  מצותו.  נתקיימה  שליחות 

מילה:  מצות  דין  ביסוד  לדון  האחרונים  שהאריכו  מה  פי 

וכריתת  המילה  מעשה  בעצם  היא  המילה  מצות  האם 

הערלה והרי היא כשאר מצוות שמתקיימות על ידי מעשה 

אינה  במילה  המצוה  יסוד  שמא,  או  וכדו',  ושופר  כלולב 

ודומה  מהול,  שנעשה   – בתוצאותיו  אלא  המעשה  בעצם 

בכך  אלא  בגג  נתינתו  בעצם  שאינה  מעקה  למצות  הדבר 

מצות  שאם  דידן,  לנידון  בזה  ונפק"מ  וכדו'.  מגודר  שהגג 

המילה מתקיימת בעצם המעשה, ממילא כיון שזוהי חובה 

המוטלת על האדם הנימול, עליו לקיים בעצמו את מצותו, 

המילה  מעשה  מתיחס  למולו  שליח  המוהל  שנעשה  וע"י 

כריתת  בעצם  אינו  המצוה  קיום  עיקר  אם  אבל  אליו, 

הערלה אלא בתוצאה – שנעשה מהול, אפשר שאין צריך 

במינוי שליחות לעצם מעשה המילה.

א( באחרונים  סעי'  רסד  )סי'  בשו"ע  פסק  היאך  הקשו, 

בתורת  אינו  קטן  הרי  למול,  כשר  שקטן 

 .
קצא

מקומות ועוד  ע"ב(  )מב  בקידושין  כמבואר  שליחות 

ולפי הנ"ל לא קשיא מידי, דאפשר שלדעת השו"ע אין כלל 

מעשה  שיהיה  הוא  הענין  עיקר  אלא  במילה,  שליחות  דין 

הקטן נחשב כמעשה מילה וסבר השו"ע דכיון שהקטן הוא 

בן ברית מילתו מילה.

מינה בזה לישוב קושית האחרונים, היאך מועילה ]ונפקא 

שליחות במילה הרי במצוות שבגופו לא מועילה 

שליחות, וכשם שאין אדם יכול למנות שליח להניח תפילין 

במקומו או ליטול לולב למענו וכדו' כך לא יוכל גם למנותו 

למול את בנו, וראה מה שכתבו בזה הש"ך וקצוה"ח בחו"מ 

, ולפי דברינו אתי שפיר[.
קצב

סי' שפב

למילה, ומעתה,  שליחות  במינוי  צורך  כל  שאין  כיון 

תחת  המילה  בעשיית  חסרון  כל  אין  ממילא 

הרדמה כיון שכלל אין צורך בדעת הנימול.

ישראל מאידך,  מילת  בין  בזה  לחלק  מקום  שיש  אפשר 

הגר  מילת  לבין  המילה  מצות  קיום  ענינה  שכל 

מצות  עיקר  אם  אף  וממילא  גרות,  לשם  שתעשה  שצריך 

המילה מתקיימת בתוצאה, מ"מ כיון שצריך שיעשה הדבר 

לשם גרות, ממילא צריך מינוי שליחות על כוונה זו בשעת 

בגדר  הרבה  שהארכנו  יט  סי'  לעיל  )וראה  וצ"ע.  המעשה,  קיום 

הכוונה הנצרכת במילת הגר, והאם חלוקה היא בגדריה מכוונת המילה 

בישראל(.

לחלק  יש  דלכאורה  כ"כ,  מוכרחים  אינם  אלו  דברים  קצ. מיהו 
ולומר, דכיון שמילת הגר מצוה היא, לא די בכך ש"חלות המילה" 

אלא  ממון,  קניני  לענין  הרמב"ם  דנקט  וכמו  למשלח  תתייחס 

יתייחס אליו, דלענין קיום מצוה עצם  צריך שגם "מעשה המילה" 

וא"כ  למשלח,  שיתייחס  וצריך  התורה  מן  מחוייב  המצוה  מעשה 

דין  דחלוק  י"ל,  מאידך  לאיסורא.  יודה  הרמב"ם  גם  שבזה  אפשר 

ישן משוטה, דהישן דעתו שלימה אלא אינה מיושבת עליו לשעה 

אפשר  וא"כ  בעצם,  דעת  הוא  מחוסר  שוטה  זאת  לעומת  מועטת, 

דאין להוכיח מדברי הטור לנידון דידן, ונרחיב בסברא זו להלן.

)יב א(  פי דברי הרשב"א בחולין  זו על  קצא. יש מישבים קושיא 

שכתב שכל מצוה הנעשית על ידי שליחות מהני לעשותה גם על ידי 

קטן שגדול עומד על גביו. אמנם בשו"ע בהביאו הלכה זו של מילה 

הנעשית ע"י קטן לא הזכיר דאיירי שגדול עומד על גביו.

דעת  היא  וכן  במילה,  שליחות  מהני  דלא  שם  הש"ך  קצב. דעת 
פי'  ובקצוה"ח שם  זרוע,  אור  רסד( בשם  )סי'  בדרכי משה  הרמ"א 

תפילין  כהנחת  שבגופו  מצוה  היא  שמילה  זו  סברא  ע"פ  טעמם 

ב(.  מב  )קידושין  רי"ד  תוס'  שכתב  וכמו  שליחות  בתורת  שאינה 

בזה  שכתב  מה  וראה  בזה,  הש"ך  על  חלקו  הפוסקים  רוב  אולם 

פה(  סי'  )ח"ו  בתשובותיו  ומהרש"ם  יא(,  )סי'  או"ז  מהר"ח  בשו"ת 

וברכ"י )סי' רסד(, ופוק חזי מאי עמא דבר.

סימן כה
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הוא יתירה  המצוה  קיום  עיקר  ישראל  דבמילת  י"ל,  מזו 

ימי  כל  נמשכת  זו  ומצוה  מהול  בתוצאה – בהיותו 

)וראה  עולם  לברית  בבשרכם  בריתי  "והיתה  וכדכתיב  חייו, 

שו"ת בית הלוי ח"ב סי' מז(, משא"כ מילת הגר שענינה בעצם 

אפשר  מהול,  היותו  בעצם  ולא  הערלה,  כריתת  מעשה 

מהני  ולא  עשייתן  בעצם  שחיובם  המצוות  ככל  דחשיבא 

בלא מינוי שליחות.

לזה אלא  מהני  היאך  טובא,  קשיא  בזה,  אנו  כנים  שאם 

המצוות  מן  היא  המילה  מצות  אם  הרי  שליחות, 

זו  שהרי  שליחות,  לזה  מהני  לא  עשייתן  בעצם  שקיומם 

ליטול  שליחות  לעשות  יכול  שאינו  וכמו  שבגופו,  מצוה 

.
קצג

עבורו לולב ולשמוע בשליחותו קול שופר

שיטת הרמב"ן שא"צ שליחות במילה

ע"ב( ובישוב  קלז  )שבת  הרשב"א  בדברי  יעויין  זו  קושיא 

קדשנו  אשר  אומר:  הגרים  את  "המל  שכתב: 

ברית,  דם  ממנו  ולהטיף  הגרים  את  למול  וצונו  במצוותיו 

שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ כו', בא"י כורת 

הברית, ולאחר המילה אינו מברך כלום. וא"ת, למה בברכת 

הנמולין,  שאר  כמו  המילה"  "על  ולא  "למול"  תקנו  הגרים 

ז"ל,  הרמב"ן  תירץ  כבר  הגרים.  מילת  על  לומר  להם  והיה 

לברוכי  ובעי  המל  על  היא  גמורה  חובה  גר  דמילת  משום 

ע"ב(,  ז  פסחים  )עי'  מהיל  איהו  דלאו  סגיא  לא  דהא  "למול", 

מצוה  דמהיל  דכל  שליח,  ידי  על  למעבדה  אפשר  דלא 

דנפשיה קא עביד". ע"כ.

פירוש ולמדנו  אין  מילה  מעשה  דבכל  הרמב"ן,  מדברי 

לקיים  לנימול  שליח  נעשה  שהמוהל  הדברים 

כל  על  חובה  שמוטלת  נאמר  מצוה  של  דמעיקרה  חובתו, 

שאמרו  וכמו  ימים,  שמונת  בן  קטן  כל  למול  ישראל  איש 

בגמ' )קידושין כט ע"א( שאם לא מלו אביו כל ישראל מצווים 

הוא  מקיים  קטן  מל  המוהל  שכאשר  לפי"ז  נמצא  למולו, 

הוא  מסייע  רק  ולא  גופא  עליו  שהוטלה  המצוה  את  בכך 

לשליחותו.  בזה  צריך  אינו  שכך  וכיון  מצותו.  בקיום  לקטן 

שליחות  מהני  אי  שדנו  הפוסקים  בדברי  שמצינו  ומה 

במילה )כמובא לעיל מדברי הש"ך וקצוה"ח(, אין כוונת הדברים 

דמאחר  אלא  הקטן,  של  שלוחו  המוהל  שיהיה  שצריך 

שאביו קודם במצוה זו לכל איש ישראל, עיקרה של מצוה 

צריך  אחר  ע"י  חובתו  לקיים  האב  רצה  ואם  עליו,  מוטלת 

למנותו כשליח.

כל ומעתה  על  שהוטלה  הגר  מילת  חובת  דלענין  י"ל, 

ואין כל עדיפות לאחד על חבירו,  ישראל בשווה 

עליו,  שהוטלה  התורה  מצות  מקיים  הגרים  את  המל  שכל 

)וראה בשו"ת בית הלוי ח"א  אין כל צורך לזה במינוי שליחות. 

סי' י שהאריך הרבה בבאור סברא זו(.

מצות סברא  לקיים  בבואו  הגר  שהרי  בזה,  י"ל  נוספת 

מילה עדיין נכרי הוא לכל דבר, והנכרי אינו בתורת 

שליחות למנות ישראל לבצע חלות עבורו כמבואר בסוגית 

נתחדשה  שכאשר  אפשר  א"כ  ע"ב(,  )מא  בקידושין  הגמ' 

ע"י  כשרה  הגר  דמילת  בזה  נתחדש  ע"כ  גרות  פרשת 

אחר,  בענין  א"א  שהרי  שליחות,  מינוי  בלא  גם  ישראל 

.
קצד

ודו"ק בזה

כבר  נחשב  הרדמה  השפעת  תחת  הנתון  אדם  האם 
חיובא

ממש אלא  דינו  הרדמה  תחת  הנתון  שאדם  נאמר  שאם 

חסרון,  הדבר  יהווה  עדיין  חיובא,  בר  שאינו  כשוטה 

כיון שנעשית מילה זו בזמן שהוא פטור מן המצוות ואינה 

בקטן  הנעשה  מילה  למעשה  זאת  לדמות  ואין   .
קצה

כלום

קטן  מילת  דשאני  דעת,  בר  דאינו  ימים  ח'  בן  ישראל 

ישראל המוטלת על האב ובי"ד לבד ולא על הקטן, משא"כ 

מילת הגר שמוטלת על הגר עצמו לכשיבוא להכנס בקהל 

ישראל, וכמו שהאריך בזה הרמב"ן )שבת קלז ע"א(, עיי"ש.

שומה עלינו לדון בגדרו של אדם זה האם נחשב ומעתה 

הוא לבר חיובא באותה שעה.

יש שכתבו ליישב קושיא זו עפ"ד התוס' רי"ד בקידושין )כט ע"א( 

שעמד על קושית התוס' שם מפני מה הוצרכו חז"ל לדרשה מיוחדת 

לפטור נשים ממצות מילה, תיפו"ל דמצות עשה שהזמן גרמא היא 

דלילה לאו זמן מילה הוא, ונשים פטורות. ותירץ, דמצות האב למול 

את בנו אינה רק במעשה המילה גופו, אלא חובה מוטלת עליו לדאוג 

לכל צרכי המילה ועניניהם, וחובה זו יכולה להתקיים בין ביום בין 

בלילה. ולפ"ד י"ל, דכיון שחובת האב אינה רק במעשה המילה אלא 

ושפיר  שבגופו  מצוה  זו  שאין  נמצא  לה  הנלוים  הענינים  בכל  גם 

יכול לעשותה ע"י שליח, וראה עוד בדברי המקנה בקידושין שם.

שתעשה  צריך  גדול  דמילת  כתב  ה  סי'  יצחק  זכר  קצג. בשו"ת 
למצוה  דממ"נ,  כנ"ל,  קשיא  ולדבריו  הנימול,  של  בשליחותו 

המתקיימת בו כל ימי חייו, הא לא בעינן שליחות וכדלעיל, ולעצם 

מעשה המילה לא יהני שליחות, וצ"ע.

קצד. ומכאן נ"ל פשוט דגם הזכר יצחק הנ"ל לא אמר דבריו אלא 
במילת ישראל גדול ולא במילת הגר.

קצה. ואין לדמות נידון זה לאדם ישן שפשוט וברור שגם בשנתו 
בן דעת הוא, שכן הישן יכול להתעורר בכל רגע בדעה צלולה ואין 
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הגיע ברמב"ם  "אם  וז"ל:  כתב  יב(  הל'  פ"א  נזירות  )הל' 

חייב  ואינו  כלום  דבריו  אין  לוט  של  לשכרותו 

אינו  לוט  של  לשכרותו  שמשהגיע  שיעשה,  עבירה  כל  על 

הגיע  שכאשר  הרמב"ם,  בדברי  ומבואר  ע"כ.  חיוב".  בר 

קנין  להחיל  דעת  בו  שאין  רק  לא  לוט  של  לשכרותו  אדם 

מכל  הוא  ופטור  כלל  חיובא  לבר  נחשב  אינו  אלא  וכדו', 

מצוות התורה.

דבריו, ובצפנת  לבאר  הוסיף  יד(  הל'  פ"ג  גרושין  )הל'  פענח 

שחלוק דין גוסס משיכור – הגוסס בר דעת הוא, 

ולפיכך  מצבו,  מחמת  במקצת  עליו  מטורפת  שדעתו  אלא 

וקידושי  קנין  כגון  שלימה  דעת  גמירות  הצריך  דבר  כל 

או  נדר  לענין  אבל  להחילו,  הגוסס  ביד  אין  וגרושיה  אשה 

שבועה, כיון שא"צ לזה גמירות דעת, אלא עצם היותו בר 

אם  ממילא  זו,  חלות  להחיל  לו  מאפשר  חיובא  ובר  דעת 

נדר נדרו נדר. אבל שיכור שהגיע לשכרותו של לוט מחוסר 

דעת הוא לגמרי, ודינו כשוטה שאינו בר חיובא שאין נדריו 

נדרים.

זה יש לחוש לכאורה גם בנידון דידן, שאם מל תחת ולפי 

השפעת הרדמה כללית אין זו מילה.

לחוש בזה מחמת דין מצוות צריכות כוונה

אחר, יש  מטעם  בזה  להחמיר  שכתבו  האחרונים  מן 

או"ח  שו"ע  )ראה  כוונה  צריכות  מצוות  קיימ"ל  דלהלכה 

כ"כ  מצוה.  לשם  מכוון  ואינו  כוונה  בר  אינו  והישן  ס(  סי' 

ומבואר   .
קצו

צ( ס"ק  רסא  )סי'  כורת  בנחל  הברית  כורת  בעל 

בכוונת המוהל שתהא לשם מצוה, אלא  די  מדבריו, שאין 

.
קצז

צריך גם כוונת הנימול

ע"ב( ולכאורה  )לא  בחולין  הגמ'  דבסוגית  צ"ע,  הדברים 

יהודה  רב  אמר  וטבלה,  שנאנסה  נדה  שנינו: 

נדה  דמי  "היכי  בגמ':  ואמרו  לביתה.  רב – טהורה  אמר 

ואטבלא,  חברתה  דאנסתה  לימא  אי  וטבלה,  שנאנסה 

ומבואר שכוונת  וכו'".  כוונה מעליתא היא  כוונה דחברתה 

תועיל  לא  מה  מפני  כאן  ה"ה  וא"כ  לה,  מועילה  חברתה 

כוונת המוהל לנימול.

היא ואפשר,  לה  הועילה  חברתה  שכוונת  לכך  שהסיבה 

ערבים  ישראל  שכל  דכיון  "ערבות",  דין  מחמת 

זה לזה גם חברתה שייכת בחובת טבילתה, וממילא סברא 

אבל  "ערבות",  בדין  ששייך  בישראל  אלא  תועיל  לא  זו 

אין  ישראל  לכלל  בא  לא  שעדיין  כיון  להתגייר  הבא  בגוי 

הנימול  לכוונת  צריך  כך  ומשום   ,
קצח

בו נוהג  "ערבות"  דין 

. )ובפרט לדעת הסוברים שאין כלל ערבות בגר, ראה להלן 
קצט

עצמו

סי' פב(.

לא אכן,  מעיקרא  הגר  דמילת  לעיל,  שנתבאר  מה  לפי 

שהם  ישראל  כל  על  אלא  עצמו  הגר  על  הוטלה 

המצווים למולו, שע"כ לא הצריכו בזה מינוי שליחות וכמו 

דמעשה  בזה,  לכוונתו  צריך  דאין  דה"ה  אפשר  שנתבאר. 

דבר המונע ממנו את ישוב דעתו, מה שאין כן כשנרדמו חושיו על 

החומר  שיפוג  עד  צלולה  לדעה  לשוב  בידו  שאין  אחר  אמצעי  ידי 

המרדים.

צריכות  דמצוות  דהא  כתב,  ג(  ס"ק  ס  )סי'  יעקב  קצו. בישועות 
כוונה הלכה דרבנן היא, אבל מדאורייתא לכו"ע מצוות א"צ כוונה. 

ממילא  דרבנן  מצוות  על  נצטווה  לא  נח  שבן  דכיון  י"ל,  ולדבריו 

מצות המילה לגביו אינה צריכה כוונה ואף שנעשה ישראל על ידה 

האחרונים  דמדברי  )אלא  היא  גמורה  ומילה  אזלינן  מעיקרא  בתר 

נראה שלא קיבלו דבריו בזה, ראה בחלקת יואב סי' לג ודו"ק(.

קצז. בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שנב( דן, כאשר נפלה סכין מידו 
של המוהל וכרתה את ערלתו של הקטן, האם נחשב הדבר למעשה 

מילה או שמא צריך הטפת דם ברית. ובשורש הספק כתב שם לדון, 

האם מה שפסלו מילה הנעשית ע"י נכרי מקרא ד"הימול ימול" הוא 

משום שהנכרי נחשב "ערל" ומילה הנעשית ע"י ערל אינה מילה, או 

משום שמצות המילה צריכה להתקיים דוקא ע"י המחוייב בה ולא 

ע"י נכרי, ונפק"מ לגבי סכין שנפלה, שדין ערלות אין כאן אבל מצות 

המילה לא נעשתה בכהאי גוונא ע"י בר חיובא. וכתב להוכיח מהא 

שלא  הקפידא  שעיקר  דש"מ  אשה  ע"י  הנעשית  מילה  דמכשרינן 

במצות  שמחוייב  מי  ע"י  דוקא  שתעשה  וא"צ  ערל  ע"י  לעשותה 

המילה. 

ולדבריו יש לעיין, אף אי נימא שלגבי סכין שנפלה אין חסרון מחמת 

דינא ד"הימול ימול", הא מ"מ לא נעשתה המילה בכוונה לשם מצוה 

)שהרי הנפילה אינה נחשבת כלל כמעשה דידיה(, והיאך יצא יד"ח 

במילה זו, וע"כ צ"ל דסבר שאף למאי דקימ"ל מצוות צריכות  כוונה 

הכוונה במילה אינה מעכבת, דסו"ס נימול כהלכה ופקע מיניה דין 

ערלות. וא"כ אפשר דבשעת הדחק גדול יש לסמוך על דבריו ולהקל 

גם בהרדמה כללית מהאי טעמא.  

)וכמו שכתבו  דיינינן ליה כבר כישראל  דינים  קצח. ומה שלכמה 
הפוסקים שע"כ אין חוששין בו שמא מזרע עמלק הוא דאזלינן ביה 

זהו רק לענין  נח אין הולכים אחר הרוב(,  רובא, אלא דבבני  בתר 

הכרעת הספקות בענינו וכדו' דבזה כיון שהנפק"מ בספק היא ביחס 

לדונו  העתיד  בתר  ביה  אזלינן  בקהל,  שיבוא  בעת  גרותו  לקבלת 

כישראל. אבל לענין ערבות שענינה התחייבות שנתחייבו ישראל זה 

לזה, פשיטא דכיון שעתה אינו בכלל ישראל טרם בא לערבות זו.

קצט. וראה מה שכתב בזה החלקת יואב או"ח סי' לג.
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המילה כלל לא חשיב כמעשה דידיה אלא כמעשה הבי"ד. 

אלא דבעינן שתהא הסכמתו קודם מעשה המילה שתהא 

זו מילה לשם גרות )מיהו זה אינו דין מדיני המילה אלא פרט מהל' 

הגרות ודו"ק(.

וברוך  נפקא מינה בזה לכאורה לענין עניית ברוך הוא 
שמו בברכת המילה

מן ונפקא  המילה  ברכת  ושומע  שנימול  בגר  בזה,  מינה 

ידי חובה בברכת  המוהל האם מחוייב הוא לצאת 

נאמרה,  למוהל  מעיקרא  זו  ברכה  חובת  שמא  או  המוהל, 

והנימול אינו צריך לצאת ידי חובה בברכתו.

ע"י ומסברא  כולה  נעשית  שהמצוה  דכיון  נראה,  היה 

כלל,  הנימול  מעשה  הצטרפות  בלא  המוהל 

המוהל, אבל לשיטת  הגר את ברכת  צורך שישמע  כל  אין 

הנימול  שיכוון  שהצריכו  וסיעתו(  הברית  )כורת  האחרונים 

שבא  בגר  "ערבות"  דין  שאין  ולמדו  מצוה,  לשם  במילתו 

להתגייר, ה"ה שצריך לצאת ידי חובה באמירת הברכה.

ולא מאידך  הוא  נכרי  עדיין  המילה  שבשעת  דכיון  י"ל, 

הנהו  יודו  בזה  המצוות,  ברכת  בדין  נתחייב 

לבי"ד,  או  למוהל  אלא  נתקנה  לא  דהברכה  אחרונים 

.
ר
וממילא אין הנימול צריך לצאת ידי חובה בברכתו

לדבר, שהרי אם אכן אין דין "ערבות" נוהג בגר זה וראיה 

ועיקר חובת הברכה עליו הוטלה, א"כ היאך מברך 

המוהל בשבילו, הא משום דינא ד"שומע כעונה" לא יהני, 

הברכה  חובת  דעיקר  בדבר,  מחוייב  אינו  המוהל  שהרי 

הוטל על הגר ולא על המוהל, ומשום "יצא מוציא" לא יהני 

של  שעיקרה  מוכח  כרחך  ועל  ערבות,  בתורת  אינו  שהרי 

ברכה זו לא נתקן אלא על המוהל ואין הגר צריך לצאת ידי 

חובה בברכתו.

שכך, אם ירצה הגר להפסיק ולומר "ברוך הוא וברוך וכיון 

רוב  שלדעת  אף  רשאי,   – הברכה  באמצע  שמו" 

בעת  זו  אמירה  לומר  ואין  להפסק  הדבר  נחשב  האחרונים 

ששומע ברכה שרוצה לצאת בה ידי חובתו. )ראה שעה"צ 

ב(,  סעי'  )שם  התניא  לבעל  הרב  ושו"ע  סב,  ס"ק  קכד  סי' 

ודלא כדעת המעשה רוקח ע"ד הרמב"ם בהל' ברכות פ"א 

הי"א והחיד"א בברכ"י סי' ריד ס"ק ג, דנקטו שעניית ברוך 

הוא וברוך שמו כלל אינה מהווה הפסק באמצע הברכה(.

המנהג בזה למעשה

סי' קמ( כתב שאין בשו"ת  )ח"ב  להגר"מ אריק  יושר  אמרי 

היה  שכך  בזה,  וטעמו  הרדמה,  ע"י  ולמול  להקל 

מנהג אבותינו מימי קדם למול את הגרים כשדעתם צלולה 

ומיושבת עליהם, אף שגם בימיהם היו מצויים סמי הרגעה 

וכדו', וכנראה דקים להו לחז"ל שמצות מילה יש לעשותה 

מז  פ'  מדר"ר  )ראה  חז"ל  במדרשי  שהאריכו  וכמו  צער,  ע"י 

וסיים  המילה.  על  שנצטער  אבינו  אברהם  של  בשבחו  ט( 

שבכגון זה אומרים אנו – "לא ראינו" ראיה היא.

אלא ומדבריו  אסורה  כללית  הרדמה  רק  שלא  למדנו 

אף  ראוי,  אינו  מקומית  בהרדמה  שימוש  גם 

הוא  המילה  מצות  שמדיני  משום  צלולה,  דעתו  שהנימול 

לחוש בצערה. אולם מדברי שאר האחרונים שפלפלו בזה 

בדין בר חיובא וכוונה במצוות משמע שפשיטא להו שאין 

המוהלים  מנהג  וכן  מקומית,  בהרדמה  בשימוש  איסור 

בזמננו במילת גדולים. אכן בקטנים לא ראינו למי שנהג כן 

ופוק חזי מאי עמא דבר.

גם אם נעשה הדבר בהרדמה כללית שכתבנו שיש ומ"מ 

שחששו שמא נחשב הדבר שנעשתה המילה בפטור 

דהיה דינו כשוטה באותה שעה, אפשר שא"צ אח"כ הטפת 

דם ברית, דכיון שנעשתה המילה לשם גרות אף שלא קיים 

לכניסה  הנצרך  מצוה  ההכשר  לענין  מ"מ  מילה  מצות  בזה 

וראה  הגר  מילת  מצות  בגדר  תלוי  )והדבר  בזה  די  ישראל  לכלל 

מן  שיש  דמצינו  למאי  ובפרט  יט(.  סי'  לעיל  בזה  שהארכתי  מה 

האחרונים שלא חששו לזה כלל, )ראה שו"ת לב אריה להגרא"ל 

גרוסנס, סי' יא, ושו"ת פתחי שערים סי' ד ס"ק ה(, וכנראה טעמם 

כנ"ל דמצות מילת הגר לישראל נמסרה ולא לגר.

המילה ]יש  מצער  טובא  שחושש  בגר  לדון,  שכתבו 

המילה  את  לבצע  שלא  המחמירים  לסברת  ובפרט 

תחת השפעת סמי הרגעה, ורצונו למול עצמו ע"י רופא גוי 

)שמילתו אינה מועילה לחלות הגרות כלל( תחת השפעת הרדמה, 

ולאחר מכן לבוא בקהל ישראל ע"י הטפת דם ברית לחודא, 

לא  ודאי  דלכתחילה  דאף  ונראה  הכי.  למיעבד  אריך  אי 

צורת  עיקר  את  כך  ע"י  הוא  מבטל  שהרי  כן,  לעשות  ראוי 

אפשר  בדיעבד  מ"מ  תורה,  מדין  לנו  המסור  הגרות  הליך 

להדיא,  כן  לו  להורות  שאין  נראה  מיהו  בזה.  להקל  שיש 

דאם מצווים אנו לדחותו מלהתגייר כ"ש שאין אנו רשאים 

ללמדו דרכים בהם יוכל להתגייר בנקל יותר[.

ר. מדברי הרמ"א )או"ח סי' רטו סעי' ב( נראה שגוי שייך בברכות, מיהו אפשר שזהו דוקא בברכות השבח ולא בברכות המצוות, וצ"ע.
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סימן כו

מצות הטפת דם ברית בגר שנתגייר כשהוא מהול

גר שנתגייר כשהוא מהול, וכגון שנימול בגיותו או שנולד מהול, אינו פטור מחובת המילה, אלא צריך 

להטיף דם ברית לשם גרות )שו"ע סי' רסח סעי' א(. מקורה של הלכה זו יסודותיה וגדריה יתבארו להלן.

 – מעלה  זוהי  האם  מהול,  כשהוא  בהנולד  דנו  רא. בספה"ק 
שמתחילת בריאתו נולד כשהוא שלם ומזוכך, או שמא חסרון הוא 

שנמנע ממנו לקיים מצות מילה. אמנם במדרשי חז"ל הובא שאדם 

הראשון נולד כשהוא מהול וכן משה רבינו וגד בן יעקב, וא"כ משמע 

שמעלה וזכות היא.

עבודה  איזו  לדון  פרקים שהאריך  בשמונה  הרמב"ם  בדברי  ויעויין 

היא המרוצה יותר לפני המקום, האם זו של הצדיק ומוכן לכך יותר 

שקוע  שמטבעו  אדם  של  דוקא  שמא  או  ותכונותיו  טבעו  מעצם 

יותר בעכירות החומר ואוזר חיל להלחם כנגד טבעו וכופו לעבודתו 

ית', ואפשר שנידון דידן תלוי אף הוא בשאלה זו.

אכן לשיטת רבי שמעון בן אלעזר שהנולד מהול אינו מחוסר ערלה 

אלא  מהול,  שנולד  בכך  שוני  כל  שאין  אפשר  היא,  שכבושה  אלא 

לו  די  כך  משום  ורק  ערלתו,  להסיר  האפשרות  את  הוא  שמחוסר 

בהטפת דם ברית, וא"כ ודאי אין כל מעלה בדבר זה.  

מקור ההלכה

דוחה במסכת  ודאי  ערלתו  "ת"ר:  איתא:  ע"א(  )קלה  שבת 

את השבת וכו', ולא נולד כשהוא מהול דוחה את 

וב"ה  ברית,  דם  ממנו  להטיף  צריך  אומרים  שב"ש  השבת, 

בית  נחלקו  לא  אלעזר:  בן  שמעון  א"ר  צריך.  אינו  אומרים 

 שצריך להטיף 
רא

שמאי ובית הלל על הנולד כשהוא מהול

נחלקו  מה  על  היא.  כבושה  שערלה  מפני  ברית,  דם  ממנו 

על גר שנתגייר כשהוא מהול – שבית שמאי אומרים צריך 

להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים אין צריך להטיף 

ממנו דם ברית.

שמאי כמו  בית  נחלקו  "לא  מו(:  פ'  )רבה  במדרש  אמרו  כן 

שנתגייר  בגר  מודים  הכל  אלא  זה,  בדבר  הלל  ובית 

כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית".

המול בירושלמי  אמר:  "רב  אמרו:  ה"ב(  פי"ט  )שבת 

שצריך  מהול  כשהוא  לנולד  ימול – מכאן 

להטיף ממנו דם ברית".

באור מחלוקת בית שמאי ובית הלל – גדר דין הטפת 
דם ברית

דם ושורש  הטפת  מצות  של  גדרה  בעצם  הוא  הספק 

ברית, וג' צדדים יש בדבר:

במקום א.  ההטפה  שמצות  הוא,  בזה  הראשון  האופן 

המילה עומדת, והיינו שקטן זה שאין לו ערלה חייבתו 

תורה )מקרא ד"המול ימול", או מחמת ספק ערלה כבושה( להטיף 

דם ברית, שעי"ז מקיים את מצות המילה ופקע ממנו תורת 

ערל ונעשה מהול.

באופן אחר קצת י"ל, דבכל קיום מצות מילה נאמרו שני ב. 

ענינים – שיסיר את הערלה ויטיף ממנו דם, ובהצטרפות 

כך,  ומשום  המילה.  מצות  מתקיימת  יחד  אלו  ענינים  שני 

הסרת  ענין  את  בו  לקיים  שא"א  הגם  מהול,  הנולד  בקטן 

הערלה, מ"מ מהענין השני שבמצות המילה שהוא הטפת 

הדם אין מקום לפוטרו.

אינה ג.  כלל  הדם  שהטפת  הוא,  בזה  השלישי  האופן 

היא,  עצמה  בפני  מצוה  אלא  המילה,  מצות  מדיני  פרט 

שחייבה תורה לזה שאינו בתורת מצות מילה שיטיף מדמו, 

ולמדוה מקרא ד"המול ימול".

בין והנה,  בזה  לחלק  היה  אפשר  דברים  של  פשוטם  לפי 

מהול  כשהוא  הנולד  בקטן  שנאמר  ההטפה  דין 

ר"ש  פירש  קטן  לגבי  שהרי  מהול.  כשהוא  שנתגייר  לגר 

שאינו  מפני  הוא  הטפה  שהצריכוהו  שהטעם  אלעזר  בן 

ההטפה  שע"י  ואפשר  היא,  שכבושה  אלא  ערלה  משולל 

מתקיימת במקצת מצות הסרת הערלה. אבל בגר שנימול 

מצות  שמדין  אפשר  ערלתו,  כל  והסיר  בגיותו  להדיא 

המילה אין כל טעם בהטפת דמו שהרי אין לו ערלה, אלא 

שמצוה בפני עצמה היא ומדיני הגרות.

ב"ש וזוהי  נחלקו  דלא  אלעזר,  בן  שמעון  רבי  דברי  כוונת 

ערלה  שכן  הטפה  שצריך  מהול  הנולד  על  וב"ה 

סימן כו
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ומחלוקתם היא  ומצות המילה מחייבתו לכך,  כבושה היא 

רק בגר שנתגייר כשהוא מהול, האם חייבוהו מדיני הגרות 

להטיף מדמו אף שאינה מתורת מצות מילה, או שמא כל 

למצות  קיום  מהווה  הדבר  כאשר  רק  הוא  ההטפה  ענין 

המילה וכמו שנתבאר.

צ"ב, עוד  דלכאורה  הנ"ל,  ע"פ  מחלוקתם  בבאור  י"ל 

ההטפה  דין  ששורש  אלעזר  בן  שמעון  רבי  לסברת 

הוא מחמת החשש שמא ערל הוא אלא שנכבשה ערלתו, 

ערלתו  עדיין  הרי  הברית,  דם  הטפת  לזה  מהני  מה  א"כ 

את  זו  קושיא  ע"פ  לבאר  שהארכנו  להלן  )וראה  בגופו  כבושה 

נאמר  אם  אולם  הטפה(,  מעשה  קיום  באופן  הראשונים  מחלוקת 

)ומה שאמרו דחיישינן לערלה כבושה  ששתי מצוות חלוקות הן 

שתי  נאמרו  מילה  שבכל  והיינו  שפיר,  אתי  להלן(,  ראה 

לו ערלה ומחוייב הוא  וכיון שיש  ויטיף דם,  הלכות שימול 

במצות המילה, אף שפטרוהו מהסרת הערלה שאין הדבר 

בידו, מ"מ ממצות ההטפה עדיין לא נפטר. ובזה נחלקו גבי 

לכל  להצריכו  עליו  ערל  דין  עדיין  האם  בגיותו,  שנימול  גר 

לגמרי  ערל  שם  מיניה  פקע  כבר  שמא  או  הטפה,  הפחות 

)וראה  בהטפה.  אפי'  שייך  אינו  ושוב  ערלתו  הסרת  בעת 

בשו"ת זכר יצחק סי' לא שפירש כך את דברי הגמ', ובשו"ת כתב סופר 

.
רב

יו"ד סי' קטז שהאריך הרבה בבאורה של הלכה זו(

באור הדברים לדרכם של הבבלי והירושלמי הנ"ל

ברית והנה  דם  הטפת  שדין  דלעיל  הירושלמי  לשיטת 

ד"המול  מקרא  ילפינן  מהול  כשהוא  שנולד  בקטן 

קטן  בין  בזה  לחלק  שאין  לכאורה  פשוט  נראה  ימול", 

דצריכינן  דכיון  מהול,  כשהוא  שנתגייר  לגר  מהול  שנולד 

מחמת  אינה  ההטפה  שחובת  חזינן  מיוחדת  לדרשה  לזה 

הטעמים  משני  אחד  מחמת  אלא  כבושה,  ערלה  חשש 

זו יכולה  דלעיל: או שמדיני המילה הוא שיטיף דם והלכה 

היא  נפרדת  שמצוה  או  הערלה,  הסרת  אחר  גם  להתקיים 

שאינה מענין המילה כלל.

שיש מיהו  הנ"ל,  בכל  להסתפק  יש  בזה  הבבלי  לשיטת 

לדון, האם מה שאמרו שחובת ההטפה היא מחשש 

ערלה כבושה כוונת הדברים היא שע"י ההטפה מתקיימת 

מצות המילה שמחוייב בה מחמת ערלתו הכבושה, וממילא 

בגר שנימול בגיותו ומחוסר הוא ערלה אין טעם למצוה זו, 

ואחר  כערל,  הוא  נחשב  הכבושה  ערלתו  מחמת  שמא  או 

ימול  דהמול  מקרא  ההטפה  חובת  עליו  חלה  כערל  שדינו 

כמובא בירושלמי.

הכרעת ההלכה בזה

רבותינו לענין  בדברי  שיטות  ד'  מצינו  בזה  הלכה 

הראשונים:

הכריעו א.  שם  והרא"ש  הרי"ף(  מדפי  ע"א  נד  )שבת  הרי"ף 

מהול  כשהוא  שנתגייר  שגר  המדרש  כדברי  להלכה 

ד,  כג  )הל' מילה  וכן כתבו בה"ג  צריך להטיף ממנו דם ברית, 

כד ג(, הרמב"ם )הל' מילה פ"א הל' ז(, והסמ"ג )לאוין קטז(. אלא 

ביניהם:  חלוקים  נמצאו  מהול  כשהוא  הנולד  קטן  שלענין 

דבר  של  ובטעמו  הטפה,  צריך  אינו  ובה"ג  הרי"ף  לשיטת 

כיון  וממילא  מילה,  בחיוב  שייך  ערל  שנולד  שכל  נראה, 

שנימול בגיותו ולאו תורת מילה עלה צריך להטיף ממנו דם 

ברית, אבל קטן שנולד מהול הופקע מעצם ברייתו מפרשת 

מילה וממילא א"צ הטפה.

לעומת זאת הרמב"ם שם והסמ"ג למדו שגם קטן הנולד ב. 

וכן  והר"ן,  המאירי  למדו  כדבריהם  הטפה,  צריך  מהול 

למד הטור בשיטת אביו הרא"ש )כן מצדד גם הב"י בדעת בה"ג 

הרמב"ן  שיטת  גם  היא  וכך  בדבריו(,  שם  התוס'  כהבנת  ודלא 

בשבת שם. ודבריהם אלו הן כשיטת רבי שמעון בן אלעזר 

אליבא דבית שמאי.

חננאל, ג.  רבינו  בשם  כתבו  ע"ב(  )מו  וביבמות  שם  בתוס' 

דפסק כבית הלל, ולהיפך משיטת הבה"ג, והיינו שהנולד 

מהול צריך הטפה דחיישינן לערלה כבושה, אבל גר שנימול 

בגיותו א"צ הטפה.

אמנם, הרמב"ן הרשב"א והר"ן בשבת שם למדו בדעת ד. 

כשהוא  שנתגייר  שגר  והוא,  שונה,  באופן  חננאל  רבינו 

מהול אין לו כל תקנה להכנס לקהל ישראל ולא תועיל לו 

היא  ברית  דם  הטפת  דין  דעיקר  והיינו,  ברית.  דם  הטפת 

אין  וממילא  כבושה,  ערלה  חשש  משום  מהול  בנולד  רק 

זה שייך בנימול בגיותו, אלא דמ"מ חסר הוא חלק מעיקר 

חלות הגרות – שלא נימול לשם גרות, ומשום כך אינו בא 

רסח(  סי'  )ריש  הטור  בדבריו  למדו  וכן  לעולם,  ישראל  לכלל 

ובב"ח שם.

רב. וראה עוד בקהילות יעקב שבת סי' נא.

סימן כו
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יכול למול עצמו ומחדש  רבינו חננאל, דאף שגר זה אינו 

וקבלתו  טבילתו  מועילה  מ"מ  ה',  לקהל  ולהכנס 

דבריו  ובבאור  אחריו,  זרעו  את  להכשיר  המצוות  עול  את 

.
רג

ראה הערה

זה ישראל אכן  גר  יש לעיין בשיטת ר"ח, מדוע לא יחשב 

גמור ע"י טבילה לבד, במה שונה הוא מאשה שאינה 

להכנס  כדי  לבד  בטבילה  לה  די  כך  ומשום  מילה  בתורת 

לקהל ה'.

בתורת ואפשר,  היתה  לא  שמעולם  האשה  דין  שחלוק 

במצוה  שייך  היה  טבעו  שמעצם  זה  מגר  מילה, 

זו, ואם היה בא לפנינו להתגייר קודם שמל את עצמו היינו 

שפגע  אלא  וטבילה,  מילה  ע"י  וכדין  כדת  אותו  מגיירים 

נשתנו  לא  שכך  וכיון  זו,  אפשרות  מעצמו  וחיסר  בעצמו 

בדבריו  שלמדו  נראה  וכן  בתחילה,  שהיו  מכפי  גרותו  דיני 

הבית יוסף וב"ח.

שעדיין דברי ר"ח צ"ע, שהרי כשנכרת הגיד הסכמת אלא 

כאשה  ודינו  להתגייר  מעוכב  שאינו  הפוסקים  כל 

שנתגייר  מזה  דינו  שונה  ובמה  כאן,  שו"ע  שפסק  וכמו 

נכרת  אם  בין  לחלק  ודוחק  ר"ח.  לשיטת  מהול  כשהוא 

חמיר  גוונא  שבכהאי  ולומר  בידים  כרתו  לאם  מאליו  הגיד 

.
רד

טפי

שנתגייר ולענין  שגר  רסח(  סי'  )ריש  בשו"ע  פסק  הלכה 

שאין  אלא  ברית,  דם  הטפת  צריך  מהול  כשהוא 

לברך על הטפה זו )וכן כתב לענין קטן שנולד מהול בסי' רסה סעי' 

ג(. וטעם הדבר יתבאר אי"ה להלן.

נפקא מינה במחלוקת ראשונים זו

נמצינו ומאחר  זו,  הלכה  בהכרעת  הראשונים  שנחלקו 

למדים, שגר שנתגייר כשהוא מהול ולא הטיף דם 

ברית יש לדונו כישראל מספק, ואם קידש אשה צריכה גט 

בתוס'  דבריו  שהובאו  )כפי  חננאל  כרבינו  הלכה  שמא  מספק 

וכנ"ל( דפסק כב"ה שא"צ הטפה, וכ"כ בשו"ת אגרות משה 

וכתבו  זו,  בהכרעתו  שפקפקו  יש  אכן  ד(.  סי'  ח"ג  )אבהע"ז 

דכיון שרובא דרובא מרבותינו הראשונים הכריעו בזה שלא 

רג. והקשה הב"ח, בנים אלו מאיזו אשה נולדו לו, אם מישראלית 
פשוט הוא שדינם כישראל ואם מן הנכרית נכרים גמורים הם אף 

אם היה הוא עצמו ישראל גמור.

לן  דקיימא  דאף  לכהונה.  כשרים  שבניו  היא  ר"ח  דכוונת  ופירש, 

שנכרי הבא על בת הישראל הולד פגום ופסול לכהונה, גר זה שאין 

בידו למול אינו פוסל בניו לכהונה, וכן כתב הפרישה שם.

דהגרי"ד  משמיה  מדרשא  ביה  נתבדר  בזה  הדברים  ובבאור 

סולובייצ'יק, ששני דינים יש בחלות הגרות: "עיקר מעשה והכשר 

והיינו, דבדין התורה האמור בגר שצריך  ו"מצות הגרות".  הגרות", 

מילה וטבילה, שני דינים יש:  א. שע"י מילה וטבילה זו יבוא לכלל 

כניסתם  ב. מצוה מיוחדת היא שנצטוו בה הגרים בעת  ישראל.   

לקהל ישראל – לימול ולטבול. 

ע"א(,  )מו  ביבמות  תנאי  שנחלקו  דמצינו  מהא  דבריו,  ולמד 

יהושע  ורבי  גר,  זה  הרי  טבל  ולא  מל  שאם  סבר  אליעזר  דרבי 

דבריהם,  לפי  נמצא  גר.  זה  הרי  מל  ולא  טבל  להיפך – שאם  סבר 

דתרוויהו נקטי שלא כל הליך הגרות הוא לעיכובא, אלא שנחלקו 

מהו העיקר – האם המילה או הטבילה. וצ"ב מהו גדרם של דברים, 

וע"פ הנ"ל  זה מעכב מפני מה הצריכו זאת חכמים,  ממ"נ אם אין 

י"ל, דמצד "מצות הגרות" בעינן גם מילה וגם טבילה, אלא שלענין 

"הכשר הגרות ועיקרה" די באחד בהם, ונחלקו איזהו הנצרך ל"עצם 

הגרות" ואיזהו רק ל"מצות הגרות".

דאף  ר"ח,  לשיטת  מהול  כשהוא  שנתגייר  גר  לענין  בזה  ונפק"מ 

דכיון  לחודא,  בטבילה  לו  די  ישראל  לקהל  הכניסה  עצם  שלענין 

שאינו יכול למול את בשרו דינו בזה כמי שנכרת לו הגיד, מ"מ את 

עצם המצוה שנצטוו בה הגרים – למול לשם גרות אכתי לא קיים, 

בקהל  לבוא  אסור  הגרות  מצות  את  קיים  שלא  שגר  ר"ח,  וסבר 

ומותר בנכרית. מיהו לגבי בניו, כיון שסוף סוף הליך חלות הגרות 

מלבוא  אותם  פוסל  ואינו  כנכרי  דינו  אין  בשלימות  אצלו  נעשה 

בקהל. )דברי הגרי"ד אלו מדוקדקים בדברי הרמב"ם בהל' מילה פ"א 

הל' ז, דכתב: "גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה", ודבריו 

צ"ב, היאך כתב דחייב מילה הרי כל זמן שלא נימול עדיין נכרי הוא 

לקהל  נכנס  שכבר  דבריו שמשמעם  עצם  וגם  המצוות,  מן  הפטור 

ישראל ורק לאחמ"כ מתחייב במילה צ"ע. ולפי הנ"ל צ"ל, דכוונתו 

יש  מצוה  גם  הגרות  לחלות  נצרכת  שהמילה  מה  שמלבד  ללמדנו, 

בה, שמצוה מיוחדת נצטוו הגרים למול עצמם העת כניסתם לעדת 

ישראל, ולזה רמז בלשונו(.

שנתגיירה  "מעוברת  ע"א(:  )עח  ביבמות  שאמרו  מה  פירש  עפ"ז 

חציצה  מהווה  אינו  האם  של  דגופה  והיינו,  טבילה",  א"צ  בנה 

מה  מפני  צ"ב,  והדברים  בגמ'.  שם  כמבואר  העובר  לטבילת 

ישראל  בת  אמו  תהא  כבר  כשיולד  הרי  לטבול  לעובר  חייבוהו 

יתכן  דלא  ישראל,  הוא  גם  שיחשב  כדי  בכך  די  ולכאורה  כשרה, 

שתהא האם נכרית והולדה ישראל. ואף שקושיא אין כאן, דאפשר 

לאם  שנולד  במה  לו  די  לא  בקדושה  שלא  הורתו  שהיתה  שכיון 

הגרות  שלהכשר  דאף  טפי,  שפיר  אתי  לדברינו  מ"מ  ישראלית, 

שלא  הורתו  שהיתה  כיון  מ"מ  ישראלית  לאם  שנולד  במה  לו  די 

אלו  גרות.  לשם  ויטבול  שימול  הגרות  מצות  עליו  חלה  בקדושה 

הגרי"ד.  דברי 

שפגעו  קטן  של  בדינו  ר"ח  לשיטת  לדון  עמנו  מקום  יש  רד. עוד 
הרופאים בערלתו קודם היום השמיני ללידתו שמעולם לא בא לידי 

תורת מילה, שאפשר שלשיטת ר"ח יוכל להתגייר בטבילה לבד.

סימן כו
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כדברי רבינו חננאל אין לחוש לדבריו, אלא שלגבי אמירת 

ברכה מחמת חומרא ד"לא תשא" החמירו שלא לברך בעת 

.
רה

ההטפה

ברית  דם  הטפת  מהני  בזה – אי  נוספת  מינה  נפקא 
בלילה

הש"ס במסכת יבמות )עב ע"א( נחלקו תנאי, האם בסוגית 

את מצות הטפת דם בברית בגר שנתגייר כשהוא 

המילה  מצות  קיום  וכדין  דוקא  ביום  לעשותו  יש  מהול 

וכשרה  שאני  ההטפה  מצות  שמא  או  ביום,  אלא  שאינה 

גם בלילה. לדעת חכמים דין הטפת דם ברית אינו מתקיים 

זו יכול לקיימה  אלא ביום, ולרבי אלעזר ב"ר שמעון מצוה 

גם בלילה.

הרש"ש שם הקשה, היאך התיר רבי אלעזר ב"ר ובהגהות 

שמעון לקיים את מצות ההטפה בלילה, הרי כל 

הלכות הגר מילתו וטבילתו אינם מתקיימים אלא ביום.

הגרות ותירץ  דיני  שיעשו  תורה  שהצריכה  שמה  שם, 

אלא  זה  אין  דוקא,  ביום  והטבילה  המילה  כולם 

וטבילה  הגרות – כמילה  וחלות  מהות  בעצם  שהם  בדינים 

ישראל, אבל ההטפה שאינה  לכרם  שהם המכניסים אותו 

מותר  בעלמא  למצוה  אלא  ואינה  הגרות  מעשה  מכלל 

לעשותה בלילה.

הטפת דם ברית בגר שנתגייר – האם צריך לעשותה 
בפני בי"ד

הגר בדברי  שטבילת  שכשם  מבואר,  ג  בסעי'  השו"ע 

ובאחרונים  מילתו.  גם  כך  דין  בית  בפני  נעשית 

נסתפקו, בגר שנתגייר כשהוא מהול, האם גם ההטפה דינה 

כמילה לענין זה ויש לעשותה בפני בית דין או לא.

הטפת ושורש  האם  הנ"ל,  החקירה  ע"פ  הוא  בזה  הספק 

דם הברית מהווה קיום למצות המילה שההטפה 

במקום המילה עומדת, וממילא דין ההטפה על כל הפרטים 

הכרוכים בכך הן כגדרי המילה בכל עניניה, או שמא הטפת 

שאינו  לזה  תורה  שחייבה  היא  עצמה  בפני  מצוה  הדם 

מצות  מתורת  ואינה  מדמו,  שיטיף  מילה  מצות  בתורת 

המילה ממש.

ההטפה כמו"כ  שמצות  השלישי  להצד  להסתפק  יש 

מכלל מצות המילה היא והיינו שמצות המילה בכל 

הסרת   – אלו  ענינים  שני  קיום  את  בתוכה  כוללת  ישראל 

גם  לבדו  זה  ענין  קיום  לצורך  האם  הדם,  והטפת  הערלה 

המילה  מצות  עיקר  שמא  או  בי"ד  בפני  שיעשה  הצריכו 

הוא בהסרת הערלה ובו הוא שהקפידו על כך.

הטפת והנה,  את  לעשות  שהתירו  הנ"ל  הרש"ש  מדברי 

לעשותה  שא"צ  מוכח  לכתחילה,  אפי'  בלילה  הדם 

בפני בית דין, שהרי לענין מילת הגר וטבילתו מצינו שאינם 

ואי  בלילה,  דין  עושין  דאין  כיון  בלילה  לכתחילה  נעשים 

בעינן בי"ד, מאי שנא ההטפה מן המילה, וע"כ שהטפת דם 

הברית אינה צריכה להעשות בפני בית דין.

אלו ציין גם השדי חמד )קונטרס המציצה סי' ה( בשם כדבריו 

ב"ר  אלעזר  רבי  מדברי  שלמדו  אחרונים,  כמה 

כמילה,  הגרות  מעשה  מכלל  אינה  שההטפה  אלו  שמעון 

וממילא אין חובה להטיף דמו בפני בית דין דוקא. ומבואר 

שלמדו בזה כהצד הב', שמצות ההטפה אינה מענין המילה 

כלל אלא מצוה בפני עצמה היא.

קרא  דבספק  פסק,  יג(,  הל'  פ"ב  שמע  קריאת  )הל'  רה. ברמב"ם 
לפניה  עליה  ומברך  וקורא  חוזר  קרא,  לא  ספק  שמע  קריאת 

לא,  או  קרא  האם  הוא  שספק  דאף  מדבריו,  וחזינן  ולאחריה. 

לחזור  שהצריכוהו  וכיון  היא,  לבטלה  ברכה  שמא  בזה  לחוש  אין 

נמי  הצריכוהו  לחומרא  דאורייתא  דספקא  משום  מצותו  ולקיים 

לחזור ולברך. ובפשטות כוונתו בזה, כעין מה שכתבו תלמידי רבינו 

יונה בבאורם לסוגית הגמ' בברכות )כא ע"א(, דכיון שחובה גמורה 

דאורייתא  דספקא  משום  המצוה  את  ולקיים  לחזור  עליו  מוטלת 

צ"ב,  והדברים  בברכה.  מחייבתו  עצמה  זו  חובה  ממילא  לחומרא 

עליה,  לברך  שאין  כתב  הטפה  חיוב  ספק  לענין  מה  מפני  דא"כ 

)ברמב"ם  זה  לענין  שמע  מקריאת  שנא  מאי  להקל,  ברכות  דספק 

כיסוי  על  מברכים  דאין  בפשיטות  נקט  ד  הל'  פי"ד  שחיטה  הל' 

כנ"ל  ומוכח  בהמה,  ספק  חיה  ספק  דהוא  כיון  כוי  בשחיטת  הדם 

שאין מברכים מספק, וכן כתב בהל' מילה פ"ג הל' ח שאין מברכין 

מילי  הנהו  כל  מ"ש  וצ"ע  טעמא,  מהאי  אנדרוגינוס  מילת  על 

מספק ק"ש(.

וכמה באורים נאמרו בדבר: יש שכתבו עפ"ד הרשב"א בתשובותיו 

)ח"א סי' שכ(, שכתב דבספק ק"ש תקנה מיוחדת היא שתיקנו לחזור 

אינן  ק"ש  דברכות  שיטתו  ע"פ  בזה  וטעמו  בברכותיה,  ולקרותה 

כשאר ברכת המצוות, אלא מצוה בפני עצמה היא ומסדר התפילה. 

לעומת זאת בפרי חדש ובפמ"ג )או"ח סי' סז ס"ק א( כתבו לחלק 

בזה בין מקום דאיתחזק חיובא, דבזה לא אמרינן דספקא לקולא, 

שלא  מספקא  מקילינן  שבזה  החיוב,  בעיקר  הוא  דהספק  למקום 

)סי'  בזה הרמב"ם בתשובות פאר הדור  וראה מש"כ  עיי"ש.  לברך, 

ופליתי  ובכרתי  )כא ע"א(,  כג(, הצל"ח בברכות  )ברכות  כו(, מאירי 

יג(  הל'  פ"ו  )סוכה  משנה  במגיד  עוד  וראה  י(.  ס"ק  סט  סי'  )יו"ד 

דאיתחזק  גוונא  בין  הפוסקים  שחילקו  זה  חילוק  לדחות  שהאריך 

חיובא לגוונא דהספק הוא בעיקר החיוב. 

סימן כו
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שיטת הרמב"ם בזה

ביאה שיטת  איסורי  בהל'  מדבריו  צ"ב.  בזה  הרמב"ם 

ברית  דם  הטפת  שדין  קצת  משמע  ה(  הל'  )פי"ד 

ממש,  מילה  מצות  מדין  הוא  מהול  כשהוא  שנתגייר  בגר 

מהול,  היה  "אם  שם:  דכתב  הגרות.  מהליך  חלק  והוא 

רפואה  שיתרפא  עד  וממתינים  ברית,  דם  ממנו  מטיפין 

שיש  שכשם  והיינו  ע"כ.  אותו".  מטבילין  כך  ואחר  שלמה 

להקדים בהליך הגרות את המילה לטבילה, כך גם בגר הבא 

להתגייר כשהוא מהול יש להקדים את ההטפה לטבילה.

ממש ומשמע  מילה  מצות  במקום  עומד  ההטפה  שדין 

בכך  שדוחה  אף  לטבילה  להקדימו  יש  כן  שעל 

את גיורו עד שירפא. שאם כדברי הרש"ש שמצוה בעלמא 

להטבילו  היה  עדיף  ודאי  הגרות,  חלות  מעיקר  ואינה  היא 

תחילה שיכנס לקהל ה' מיד אחר ההטפה.

מדבריו בהל' מילה )פ"א הל' ז( משמע לכאורה היפך, אמנם 

שכך כתב: "מל כשהוא גוי – צריך להטיף דם ברית 

ביום שנתגייר". ע"כ.

חלק ומדקדוק  אינה  ההטפה  שמצות  משמע,  לשונו 

היא,  עצמה  בפני  מצוה  אלא  הגרות,  מהליך 

לו  היה  כך  שאל"כ  ברית,  דם  מדמו  יטיף  שיתגייר  שביום 

לומר: "הבא להתגייר כשהוא מהול אינו בא לכלל ישראל 

עד שיטיף ממנו דם ברית".

ובהל' ובספר  שם  מילה  בהל'  הרמב"ם  ע"ד  פענח  צפנת 

בזה,  הרמב"ם  בשיטת  עמד  יא(  הל'  )פ"ז  תרומות 

בגר  ופירש, דלעולם שיטת הרמב"ם היא שמצות ההטפה 

אינה חלק מהליך הגרות, וכמו שכתב הרש"ש. ומה שכתב 

דוקא  זהו  הרמב"ם שחובה להקדים את ההטפה לטבילה, 

האם  יודעים  אנו  ואין  מהול,  כשהוא  לפנינו  שבא  בגר 

שמא  לחוש  יש  וממילא  נולד,  כך  שמא  או  בגיותו  נימול 

כל  כדין  מספק  בהטפה  הוא  ומחוייב  היא  כבושה  ערלה 

ערלה  של  זו  דהטפה  הרמב"ם,  וסבר   .
רו

מהול שנולד  קטן 

חלק  והיא  ממש  המילה  דין  מחמת  הוא  יסודה  כבושה 

מילה.  כדין  לטבילה  להקדימה  יש  לפיכך  הגרות,  מהליך 

אבל אם נדע בבירור שנימול בגיותו יודה הרמב"ם שרשאי 

.
רז

להקדים טבילתו להטפת הדם

בלילה והנה,  דהמל  כתב,  ח(  הל'  פ"א  מילה  )הל'  ברמב"ם 

צריך לחזור ולהטיף דם ברית, ולכאורה, אם כהבנת 

ברית  דם  שהטפת  דמאחר  טובא,  קשיא  פענח  הצפנת 

זמנה בין ביום בין בלילה, א"כ כבר יצא ידי חובתו זו במילה 

שנימול בלילה, ומפני מה צריך לחזור ולהטיף מדמו שנית, 

וע"כ משמע דלהלכה נקטינן דהטפת דם ברית שווה בדינה 

למילה גמורה שאינה נעשית אלא ביום, ודו"ק.

בשו"ת והנראה  שכתב  מה  ע"פ  הדברים,  בישוב  לומר 

בישוב  שהאריך  שם  דיעויין  )מועד(,  ליעקב  אמת 

סתירת הרמ"א )סי' רסב(, דלענין מילה הנעשית בלילה פסק 

דבעי הטפת דם ברית, ואילו בנימול תוך ח' כתב דלא בעי 

דין  דלעולם  לפרש,  וכתב  שם(.  הש"ך  בזה  מש"כ  )עיין  הטפה 

למצות  קיום  ואינה  היא  בעלמא  מצוה  ברית  דם  הטפת 

אינה  ח'  תוך  דמילה  דאף  הרמ"א,  סבר  ולפיכך  המילה, 

כלום, די בזה למצות ההטפה, וכבר נפטר מחובת ההטפה 

במילה זו שמל קודם שבא יום השמיני, ומ"מ סבר דהטפת 

דכיון  בלילה,  ולא  דוקא  ביום  לעשותה  צריך  ברית  דם 

היא  היום  שממצוות  המילה  למצות  זו  מצוה  שהוסמכה 

שהאריך  ועיי"ש  בדינה,  לה  שווה  היא  אף  הלילה,  ולא 

ולדבריו  הפוסקים.  ודברי  הש"ס  מסוגיות  דבריו  להוכיח 

ולא  היא,  בעלמא  מצוה  לכו"ע  דההטפה  פשוט,  נראה 

א"צ  ולכו"ע  שמעון,  ב"ר  אלעזר  ורבי  ת"ק  בדבר  נחלקו 

שתעשה בפני בית דין.

אופן עשיית ההטפה

שרצו לתלות שאלה זאת במחלוקת הראשונים באופן יש 

מהול.  כשהוא  שנולד  בקטן  ההטפה  מצות  קיום 

חובת  בטעם  הראשונים  במחלוקת  תלוי  דהדבר  עוד,  רו. ואפשר 
בידו,  ושרץ  כטובל  דהוי  כתב  דהנמוק"י  לטבילה,  המילה  הקדמת 

כתב,  אולם במאירי  עליו,  טומאת הערלות  בעוד  נעשית  דטבילתו 

וביאור  הוא.  גוי  שעדיין  כיון  כלום,  אינה  המילה  קודם  דטבילתו 

פלוגתתם, דהנמוק"י פי' שהחסרון הוא מחמת עצם מציאות הערלה 

וע"כ  הטבילה,  לטהרת  סתירה  מהווה  היא  והרי  טומאה  בה  שיש 

דימה זאת לזה שטובל ושרץ בידו, לעומת זאת המאירי פי', שטבילה 

שייך  במקצת  ישראל  לכלל  שיכנס  לאחר  ורק  כלום,  אינה  לנכרי 

דלסברת  דידן,  בנידון  בזה  נפק"מ  ולכאורה  הטבילה.  בטהרת  הוא 

הנימוק"י שהחסרון הוא בעצם מציאות הערלה, גר שנימול בגיותו 

אינו בכלל זה, אבל לסברת המאירי שהחסרון הוא בכך שדינו כגוי 

שלא  זמן  כל  כאן  ה"ה  א"כ  טבילה,  טהרת  בכלל  ואינו  דבר  לכל 

נימול לשם קדושת ישראל אין טבילתו מועילה לו, וממילא גם בגר 

שנימול בגיותו כל זמן שלא הטיף דם ברית אינו טובל לשם קדושת 

ישראל. 

רז. אמנם הרמב"ן במלחמות )שבת שם( האריך לבאר שאין לחוש 
בגר הבא לפנינו כשהוא מהול שמא כך נולד דהוי מיעוטא דמיעוטא 

ובסתמא יש לנו לתלות שנימול בגיותו.

סימן כו
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ע"י  מתקיימות  ההטפה  שמצות  הפוסקים  רוב  הסכמת 

שריטה בעלמא וקיומה הוא בעצם יציאת הדם.

זרוע אולם  אור  בשם  הביא  ג(  ס"ק  קנד  סי'  )יו"ד  החזו"א 

בקטן  הברית,  דם  הטפת  עשיית  באופן  שנסתפק 

יש  האם  כבושה,  לערלה  דחיישינן  מהול  כשהוא  הנולד 

לקלוף את את העור שעל גבי הגיד עד שנצא מכלל הספק 

שנכבשה  כיון  שמא  או  ערלה,  הוא  שמחוסר  בברור  ונדע 

עד שאינה ניכרת די בשרט בעלמא. וצידד שם לומר, דכיון 

ערלה  שמא  שחוששים  מחמת  הוא  ההטפה  דין  שמקור 

יועיל  מה  שהרי  ממנו,  ערלתו  לקלוף  צריך  היא  כבושה 

להטיף מדמו לבד הרי עדיין ישאר וערלתו בגופו.

שם מעשה שבא לידו בתינוק בן שנה שנולד מהול, והזכיר 

הערלה  את  לקלוף  היודע  אומן  עמנו  שאין  ואמר 

הכבושה, וע"כ יש להקל בשרט בעלמא כדעת המקילים כן 

וכדאי הם לסמוך עליהם בשעת הדחק.

במקום ובבאור  ההטפה  האם  שנחלקו  י"ל,  הפלוגתא 

המילה עומדת או הלכה בפני עצמה היא, דהאו"ז 

שיש  סבר  כך  ומשום  המילה  למצות  קיום  בזה  שיש  למד 

עמו  החולקים  אבל  הכבושה,  ערלתו  את  ממנו  להסיר 

אלא  ערלתו,  את  למול  בכדי  אינו  ההטפה  שדין  למדו, 

לכל  יש  למולו  אפשר  שאי  שכיון  היא,  עצמה  בפני  הלכה 

הפחות להטיף מדמו.

נמצא איפוא, שג' צדדים יש בספק זה:

ע"י א.   – עצמה  הערלה  את  למול  הוא  ההטפה  דין 

קילופה.

וכמו ב.  גופה,  המילה  ממצות  חלק  אינו  כלל  ההטפה  דין 

שהבין הרש"ש לגבי גר שנתגייר כשהוא מהול.

שההטפה ג.  אפשר  הערלה  את  לקלוף  צריך  אין  אם  גם 

נאמרו  דינים  ששני  והיינו  עצמה.  המילה  מדיני  היא 

כך,  ומשום  הדם,  והטפת  הערלה  הסרת   – המילה  במצות 

אף שכבר נפטר מדין הסרת הערלה מ"מ דין ההטפה עדיין 

עליו.

חילוק נוסף בין קטן הנולד מהול לגר הנימול בגיותו

דברי בשו"ת  סתירת  על  הוא  אף  עמד  )שם(  יצחק  זכר 

הפסוק  הבבלי  שלדעת  ונקט  והירושלמי,  הבבלי 

הטפה  שצריך  מהול  לנולד  מיניה  דמרבינן  ימול"  "הימול 

נאמר דוקא קודם מתן תורה, אבל לאחר מתן תורה נשתנו 

שרק  ללמוד  יש  ערלתו"  בשר  "ימול  הפסוק  ומן  הדינים, 

מי שיש לו ערלה מחוייב בהטפה ומי שמחוסר ערלה אינו 

שיש  מהול  כשהוא  שנולד  קטן  כך  ומשום  בהטפה.  שייך 

אבל  הטפה,  בדין  הוא  שייך  כבושה  לערלה  אצלו  לחוש 

קטן שנימול שלא כדין )בלילה וכדו'( אינו שייך בהטפה.

זאת בגר שנימול בגיותו אף שמחוסר הוא ערלה לעומת 

ובטעם  בהטפה.  לחייבו  מקום  יש  עדיין  לגמרי 

הדבר כתב באופן מחודש, והוא, שכשם שמצינו באבותינו 

שנכנסו לקהל ישראל בהדרגה – שבתחילה היו בני אברהם 

ונצטוו במקצת מצוות ורק אח"כ באו לכלל ישראל לגמרי 

בתחילה  גר  כל  כך  סיני,  הר  במעמד  תורה  עול  וקיבלו 

מתקדש בקדושת אבותינו שקודם מתן תורה, ורק לאחמ"כ 

בקדושה  שמתקדש  כיון  וממילא  לגמרי.  ישראל  לכלל  בא 

ד"הימול  בקרא  הוא  שייך  תורה  מתן  קודם  שנתקדשו 

בהטפה  לחייבו  יש  כן  ומחמת  מ"ת,  קודם  שנאמר  ימול" 

אף שמחוסר הוא ערלה לגמרי. נמצא ישראל שנימול שלא 

כדין אינו בתורת הטפה, אבל גר שנימול בגיותו חייב בכך.

ביאור עפ"ז בשיטת הרמב"ם לענין ברכה על ההטפה

הרמב"ם ובזכר  שכתב  מה  עפ"ז  לבאר  כתב  שם  יצחק 

ו(, שכשם שאין מברכין על הטפת  )הל' מילה פ"ג הל' 

דם ברית בישראל שנולד מהול כך אין מברכין על ההטפה 

בגר שנימול בגיותו. ע"כ. והדברים צ"ב, שהרי בנולד מהול 

שעיקר  משום  היא  הטפתו  על  מברכין  שאין  לכך  הסיבה 

כבושה,  ערלה  לו  יש  שמא  לחוש  שיש  מכך  נובע  חיובה 

דאזלינן  ברכות  ספק  הוי  בבירור  ידוע  הדבר  שאין  וכיון 

כיון  וא"כ  ספק,  כל  אין  בגיותו  הנימול  בגר  אבל  להקל, 

דקימ"ל שצריך הטפה מפני מה אין מברכין עליה.

מברכים וכתב  מה  מפני  צ"ב  דלכאורה  הנ"ל,  ע"פ  ליישב 

אלא  גרים  למול  מצוה  כל  אין  הרי  גר  מילת  על 

והכשר  למול  הם  מחוייבים  ישראל  לקהל  לבוא  רצו  שאם 

הוא,  בזה  הטעם  וע"כ  ישראל.  לקהל  להכנס  הוא  בעלמא 

מצות  מקיום  הם  נפטרים  זה  מילה  מעשה  שע"י  דכיון 

המילה גם לאחר שיבואו לקהל ישראל נמצא שמתקיימת 

כיון  וא"כ   .
רח

יש לברך עליה וע"כ  זה  מצות מילה במעשה 

בית  על  מוטלת  דמצוה  דכיון  אחר,  באופן  י"ל  רח. בפשטות 
למולו,  הם  מצווים  ממילא  יא(,  סי'  לעיל  )ראה  גרים  לקבל  דין 

שהארכנו  כו  סי'  לעיל  וראה  לברך,  להם  יש  זו  חובתם  קיום  ועל 
בזה.
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דם  להטפת  טעם  כל  אין  המילה  מצות  שמדין  שנתבאר 

רק  הוא  אצלו  ההטפה  לחיוב  היסוד  וכל  מהול,  בגר  ברית 

מחמת שדינו כבן אברהם יצחק ויעקב שקודם מתן תורה, 

ממילא לא שייך לברך על הטפתו דלא נתקנו ברכות קודם 

מתן תורה. כן פירש בזכר יצחק שם.

בשבת שם כתב בבאור שיטת הרמב"ם, שנסתפק לו הר"ן 

לא  או  הטפה  צריך  מהול  כשהוא  שנתגייר  גר  האם 

וספק ברכות להקל, וכן פי' הב"י על אתר.

להבנת לעומת  הסכים  שחיטה(  )הל'  הגר"ח  בחידושי  זאת 

דם  הטפת  חיוב  הרמב"ם  שלדעת  יצחק  הזכר 

ברית הוא דין ודאי ולא מספק, אלא שבטעמו של הרמב"ם 

ברכת  לברך  שאין  בידינו,  נקוט  דכלל  אחר,  באופן  פי' 

שעיקר  וכיון  בשלימות,  הנעשית  מצוה  על  אלא  המצוות 

הסרת  את  הכוללת  גמורה  מילה  ע"י  הוא  הגרות  מעשה 

שלא  הדבר  נחשב  ממילא  לבד,  הטפה  ע"י  ולא  הערלה 

שיש  הרמב"ן  שדעת  בב"י  )וראה  בשלימות.  המצוה  נתקיימה 

לברך על ההטפה וכן הכריע הב"ח([.

קטן שנולד מהול האם נחשב ערל קודם ההטפה לגבי 
אכילת תרומה ונשיאות כפים

יהא נפקא  מה  הטפה  הצריך  בקטן  זו,  בשאלה  יש  מינה 

כערל  הוא  נחשב  האם  הטיף,  שלא  זמן  כל  בדינו 

שם  פענח  הצפנת  ומדברי  לא.  או  תרומה,  באכילת  ואסור 

בבאורו לשיטת הרמב"ם מבואר, שגם קטן שחובת מילתו 

היא משום ערלה כבושה אינו נחשב ערל ומותר בתרומה.

של דבר פי' שם, שאף אם נאמר שחובת הטפת ובטעמו 

סברא  מ"מ  היא,  המילה  מדיני  הברית  דם 

מאחר  ההטפה,  קודם  תרומה  באכילת  להתירו  יש  גדולה 

המילה  מצות  קיום  שעצם  לומר  טעם  כל  אין  ובפשטות 

זהו  ערל  היותו  עצם  אלא  התרומה,  באכילת  המעכב  זהו 

את  מהווה  אינה  ההטפה  שחובת  כיון  וע"כ  מכך,  המעכבו 

אין  המילה,  מצות  מקיום  הוא  שפרט  אלא  הערלה  הסרת 

לשיטת  אמנם  התרומה.  אכילת  היתר  עם  שייכות  כל  לזה 

זוהי  אלא  המילה  ממצות  חלק  רק  אינה  שההטפה  האו"ז 

ודאי  הכבושה,  ערלתו  את  עצמה – שקולף  הערלה  מילת 

נחשב הוא לערל כל זמן שלא קיים מצותו.

ולא נפק"מ  מהול  כשהוא  שנולד  בקטן  בזה,  יש  נוספת 

כפיו,  את  לישא  לו  מותר  האם  ברית,  דם  הטיף 

דבאו"ח )סי' קכח( נתבאר שאין לכהן ערל )במזיד( לישא את 

מצות  דין  מעיקר  ההטפה  מצות  דאם  בהנ"ל,  ותליא  כפיו, 

המילה היא, א"כ דינו כערל שאינו נושא את כפיו, אבל אם 

מצוה נפרדת היא אין כל מקור לומר שפסול הוא מחמת כן 

לישא את כפיו.

גר שנימול בשבת האם צריך הטפת דם ברית

מילה בתשובות  לגבי  נשאל,  קעד(  )סי'  איגר  עקיבא  רבי 

שלא בזמנה שאינה דוחה את השבת, אם עבר 

ומל בשבת האם שייך בזה הכלל "כל מלתא דאמר רחמנא 

לא תעביד אי עביד לא מהני", שמחמת זה יחשב כאילו לא 

מל כלל וכמי שנחתכה ערלתו מאליה שצריך להטיף ממנו 

דם ברית, או שמא, כיון שמחמת דיני המילה עצמה נעשה 

הדבר בהכשר אלא ש"יומא הוא דקגרים" – שמחמת דיני 

חלות  את  מעכב  הדבר  אין  מלמול,  אסרוהו  השבת  יום 

צריך  ואין  ידי חובת מילה  ומסקנתו שם, שיצא   .
רט

המילה

להטיף ממנו דם ברית )וראה פתחי תשובה בריש סי' רסו שהאריך 

ומל  שטעה  מי  גבי  ע"א  קלז  בשבת  הגמ'  סוגית  ע"פ  אלו  בדבריו 

בשבת קטן שזמנו לימול בערב שבת, דהוי מילה שלא בזמנה שאסור 

לעשותה בשבת, אי יצא בה ידי חובתו או צריך להטיף דם ברית. וראה 

מש"כ בזה עוד בשו"ת כתב סופר סי' לה(.

אף וה"ה  בשבת,  גוי  של  ברית  דם  הטפת  לגבי  כאן 

יצא  דבדיעבד  נראה  מ"מ  אסור  הדבר  שלכתחילה 

ידי חובתו, וכן מבואר בדברי המהרי"ט בקידושין )כט ע"א(, 

בסידור היעב"ץ, ובשו"ת משנה הלכות )ח"ב סי' יג(.

מחמת הסיבה  זו  מילה  פוסלים  אנו  אין  שאכן  לכך 

ההלכתא ד"כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד 

לא מהני" כתב רבי עקיבא איגר שם, משום שיסוד דין זה 

הלאו,  כך  ידי  על  יתקן  מצותו  נבטל  שאם  כך  על  מושתת 

וכאן אף אם נבטל מצותו לא יתקן על ידי כך הלאו, שהרי 

רט. בספר מגן אבות הקשה, לשיטת הרמב"ם )הל' שבת פ"ח הל' ז( 
דחובל בשבת חייב משום מפרק והוי תולדה דדש, מפני מה חייבוהו 

למל בשבת משום חובל, הרי לענין דש קימ"ל דאינו חייב עד שיפרק 

בכשיעור גרוגרת. ויעויי"ש שתי', דכיון שמעיקר חובת המילה הוא 

שיצא ממנו דם, וכמו שאמרו גבי תינוק שהיה ירוק "המתינו לו עד 

שיפול דמו", רחמנא אחשביה וחייב אפי' בפחות מגרוגרת. ובשו"ת 

בית יצחק )או"ח סי' לו( פקפק מעט בדבריו אלו, דמדבריו משמע 

שהטפת דם ברית היא מעיקר חובת המילה גם במי שנימול ערל, 

שם  דכתב  כן,  הדבר  דאין  נראה  ב  ס"ק  קסב  בסי'  הש"ך  ומדברי 

שהטפת דם ברית אינה דוחה את השבת, ומשמע דטעמו בזה הוא 

שאין קיום למצות מילה ע"י ההטפה אלא מצוה בפני עצמה היא, 

וראה לעיל שהארכנו בנידון זה. 
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לומר  שאין  והוסיף,  בשבת.  בעצמו  חבורה  עשה  סוף  סוף 

"כמקלקל"  יחשב  כך  ידי  שעל  מילתו  לבטל  עדיף  שעדיין 

שאינו אסור בשבת אלא מדרבנן, היות וגם בלא קיום מצוה 

תיקון רב יש בדבר שמחמת מילתו אינו צריך אחר השבת 

אלא להטפת הדם בלבד.

לחלק ]בפתחי  יש  ודאי  שא"כ  לדבריו  תמה  שם  תשובה 

בין מילה הנעשית בשבת שתיקון יש בה להטפה 

הנעשית בשבת שאם נבטלה יתברר שאכן לא היתה אלא 

קלקול בעלמא, עי"ש[.

מדבריו אלו של רעק"א יש להוכיח קצת שלמד ולכאורה 

שעל ידי מעשה ההטפה מתקיימת מצות מילה, 

שהרי אם נאמר שהטפת הדם מצוה בפני עצמה היא לזה 

יכול לקיים את מצות המילה כתיקונה, איזה תיקון  שאינו 

יש  לומר שעדיין  יש  ובדוחק  יש בדבר הא מפסיד מצותו, 

תיקון בכך שאינו ערל ואינו בכרת, וצ"ע בזה.

דין "אי עביד לא מהני" באיסור שלא נתפרש להדיא 
בקרא

י"ל בזה, ע"פ מה שכתב מהרי"ט אלגזי בספרו שמחת עוד 

יו"ט )סי' מב(, דהא דאמרינן "כל מילתא דאמר רחמנא 

שנתפרש  באיסור  רק  הוא  מהני",  לא  עביד  אי  תעביד  לא 

קורע  איסור  )כגון  מכללו  הלמד  דבר  אבל  בקרא,  להדיא 

בכלל  אינו  תעשו"(  לא  מלאכה  "כל  דכתיב  מהא  שלמדנוהו  בשבת 

נמי בנידון דידן דכיון דלא נתפרש להדיא  י"ל  זה. וממילא 

בתורה לאסור מילה בשבת לא שייכא בזה הלכה זו, וצ"ע.

סימן כו
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סימן כז

הנימול ע"י מומר האם צריך הטפת דם ברית

או  ברית  דם  ממנו  להטיף  צריך  האם  מומר,  ע"י  שנימול  קטן  בישראל  לדון,  האריכו  הפוסקים  גדולי 

או  גדול  בישראל  מצויה  זו  שאלה  להלן.  שיתבאר  וכפי  מומר  ע"י  שנימול  לגר  נמי  בזה  ונפק"מ  לא, 

בזה לשיטות  ונציין  זו,  יש תוקף למילה  ומצוות, האם  רופא שאינו שומר תורה  ע"י  לימול  בגר הרוצה 

והצדדים העיקרים הנוגעים לשאלה זו.

הרמ"א  לשיטת  הקשה  ג(  )סי'  לפר"ח  חיים  מים  רי. בתשובות 
שהמומר  בדבריהם  דמבואר  ע"א(  )כז  זרה  בעבודה  התוס'  מדברי 

וראה  יחפוץ,  אם  להימול  שבידו  כיון  ברית"  "בר  חשיב  לערלות 

המומר  בין  בזה  לחלק  שדן  מב(  )סי'  יחזקאל  כנסת  בתשובות 

מילת גוי ומומר

לגבי קטן הנימול ע"י גוי כתב הטור )הל' מילה סי' רסד( הנה, 

הרמב"ם  מל – כתב  ואם  כלל.  ימול  לא  "גוי  וז"ל: 

כתב  המצוות  ובספר  שניה,  פעם  ולמול  לחזור  צריך  שאין 

שצריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית". ע"כ.

א( ולענין  סעי'  )שם  הדעות – השו"ע  בזה  נחלקו  הלכה 

הכריע כשיטת הרמב"ם שבדיעבד הוי מילה, ואילו 

הרמ"א כתב להחמיר ולהצריכו הטפת דם ברית כשיטת ס' 

.
רי

המצוות

אף והוסיף  או  כולה  התורה  לכל  שהמומר  הרמ"א,  שם 

אם מומר לערלות לבד )שלא קיים בעצמו מצות מילה( 

דינו בזה כגוי, והקטן שנימול על ידו מילתו פסולה ומחוייב 

בהטפת דם ברית.

התורה והיינו,  לכל  מומר  אינו  אחד  לדבר  שהמומר  דאף 

דיני התורה נחשב הוא כישראל, מ"מ  ולכל  כולה, 

וכגון  לגביה,  מומר  שנעשה  גופה  המצוה  אותה  קיום  לגבי 

לגבי  הוא  נחשב  המילה,  מצות  לענין  הוא  שמומר  כאן 

קיומה כמומר לכל דבר.

סת"ם, ]דוגמא  לכתיבת  מומר  הכשר  לענין  מצינו  לדבר 

דאמרינן בגמרא )גיטין מה ע"ב(, שהמומר לתפילין 

דהתורה  לכתיבתם,  פסול  הנחתם  על  מקפיד  שאינו   –

שאינו  שכל  חז"ל  ודרשו   – וכתבתם"  "וקשרתם  אמרה 

בקשירה אינו בכתיבה, וכן פסק להלכה בשו"ע )או"ח סי' לט 

סעי' א( וראה מש"כ בזה בבאור הלכה שם[.

פי דבריו כתב בשו"ת מחנה חיים )ח"ב סי' כ(, שאפי' אם על 

אין מצוי מוהל אחר מלבד אותו מומר, ואם לא נניח לו 

אין  ג"כ  לגמרי,  השמיני  ביום  המילה  מצות  תתבטל  למולו 

זו כלל  כיון שאינו בתורת מצוה  כל היתר למול ע"י מומר, 

ומילתו פסולה.

באור דעת החולקים על הרמ"א וסיעתו בזה

וכתב בהגהות  הרמ"א,  דברי  על  השיג  שם  העוזר  אבן 

במסכת  אמוראים  במחלוקת  תלוי  שהדבר 

עבודה זרה )כז ע"א(, שכך איתא שם: "איתמר: מנין למילה 

אמר,  דרב  משמיה  פפא  בר  דרו  פסולה,  שהיא  בעכו"ם 

מאי  ימול.  המול   – יוחנן  ורבי  תשמור.  בריתי  את  ואתה 

בינייהו – ערבי מהול איכא בינייהו. מאן דאמר הימול ימול 

– איכא, ומאן דאמר את בריתי תשמור ליכא".

דרו בר פפא ורבי יוחנן נחלקו בשורש טעם פסול כלומר, 

משום  הוא  האם  המילה,  מצות  לקיום  עכו"ם 

אף  למילה  כשר  מהול  נכרי  וממילא  מלמול,  פסול  שערל 

משום  הוא  בזה  הפסול  טעם  שמא,  או  ישראל,  בר  שאינו 

שכל ענין כריתת הברית נאמר לישראל בלבד והנכרים אינם 

מתקיימת  אינה  המילה  ומצות  זו,  מצוה  בתורת  שייכים 

ונפק"מ  בקיומה.  הוא  אף  שמצווה  ישראל  מוהל  ע"י  אלא 

בין הנהו תרי צדדי, במומר – שמצווה במצות המילה אלא 

שלא קיימה בעצמו, דלרבי יוחנן מילתו פסולה ולרב מילתו 

כשרה.

זו, לגבי אשה. שכן אשה עוד  נפקא מינה כתב במחלוקת 

אין בה דין ערלות, וכלשון חז"ל: "אשה כמאן דמהילא 

רבי  של  לטעמו  ולפיכך  כמהולה,  היא  נחשבת   – דמיא" 

יוחנן כשרה היא למול, אבל לטעמו של דרו בר פפא שיש 

אינה  שאשה  כיון  המילה,  במצות  המצווה  אדם  ע"י  למול 

יתפרש  )ומעשה דציפורה  מצווה על המילה פסולה היא למול 

שמלה אותו ע"י אחר – עי' סוגית הגמ' שם(.
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שיטת השו"ע בחקירה זו

רסד( והנה,  סי'  )ריש  השו"ע  פסק  אשה  ע"י  מילה  לענין 

הפלוגתא  בבאור  דברינו  ולפי  למול,  היא  שכשרה 

מוכח  הוא,  ענינא  חד  נכרי  ומילת  אשה  שמילת  הנ"ל 

לכאורה שפסק כשיטת רבי יוחנן, שכל שאינו נחשב כערל, 

העוזר,  אבן  הקשה  עפ"ז  למול.  מהול – כשר  ערבי  אפי' 

מומר  הרי  מומר,  ע"י  שנעשתה  מילה  הרמ"א  פסל  מדוע 

וא"כ  שהמיר,  קודם  בקטנותו  נימול  שכבר  ערל,  אינו  זה 

את  מל  ואינו  המילה  מצות  של  בתוכנה  הוא  שכופר  אף 

וכדו', מ"מ לא גרע דינו מאשה שאף היא אינה בכלל  בניו 

שמירת הברית ואעפ"כ כשרה היא למול.

בזה ומחמת  חולק  שהרמ"א  דאפשר  כתב,  זו  קושיא 

מילה  גם  לפסול  יש  ולשיטתו  השו"ע,  דברי  על 

הנעשית ע"י אשה, דסבר שהעיקר להלכה בזה הוא כשיטת 

כשר  אינו  הברית  שמירת  בכלל  שאינו  שכל  פפא,  בר  דרו 

למול. וא"כ לדידן שנוקטים אנו בזה להקל כשיטת השו"ע 

שהכשיר מילה הנעשית ע"י אשה )שכן דברי השו"ע אלו מיוסדים 

על דברי הרי"ף סו"פ רבי אליעזר דמילה וברא"ש שם, וכן הוא ברמב"ם 

הל' מילה פ"ב הל' א, באשכול ושבלי הלקט הל' מילה, ובשאילתות פ' 

לך לך(, ממילא ה"ה שיש להכשיר מילה הנעשית ע"י מומר 

שם  העוזר  אבן  בהגה'  כ"כ  ברית.  דם  הטפת  להצריכו  ואין 

)עיי"ש  שם  לשו"ע  בהגהותיו  הגרעק"א  הכריעו  וכדבריו 

לא  אמאי  דמקשו  שם  בע"ז  התוס'  מדברי  כדבריו  להוכיח  שהאריך 

אמרינן דנפק"מ בין הנהו אמוראי במומר לערלות, ומוכח דנקטו דדינו 

שם. השולחן  והערוך  נד(  )סי'  אריה  בשאגת  לאשה(,  שווה 

)שם(, מדברי  הגרעק"א  דקדק  שם  לשו"ע  בבאורו  הגר"א 

דברי  דעל  מאשה,  בזה  קיל  דינו  דהמומר  דסבר 

והיינו,  בהיפך",  פירשו  התוס'  "אבל  הגר"א:  כתב  הרמ"א 

רב  גם  דבזה  אלא  יוחנן,  לרבי  כשרה  מומר  דמילת  די  שלא 

מודה להכשיר, כיון שהוא מהול וישנו בכלל שמירת הברית.

אחר  הדם  מן  שימצוץ   – הכל  ידי  לצאת  יעוצה  עצה 
מילת המומר לשם הטפה

האריך בחידושי  שם  זרה  עבודה  למסכת  סופר  החתם 

בשאלה זו, והוסיף עוד, שאף אם נאמר שאשה 

פסולה למול עדיין אין זה מוכרח שגם המומר דינו כן, שכן 

אשה  שכן  האשה,  מן  יותר  למומר  בזה  יש  יתירה  מעלה 

מצות  מקיום  היא  מופקעת  מ"מ  ערלות  דין  לה  שאין  אף 

מומר  אבל  ברייתה,  מעצם  ערלה  היא  דמחוסרת  המילה, 

זה אף שכופר הוא עתה בתוכן מצוה זו מ"מ כיון שהמילה 

חקוקה בבשרו מתקיימת בו מצותה בכל רגע ורגע, ואפשר 

שאין כל חשיבות לענין זה לכך שבדעתו כופר הוא במהות 

המצוה וחיובה.

בשם כעין  פו(  סי'  מ  )מערכת  חמד  בשדי  כתב  זו  סברא 

מומר  שחיטת  בין  לחלק  שכתב  הלכה  עמק  ספר 

שחיטה  דמצות  כשרה,  שהיא  מומר  למילת  פסולה  שהיא 

תורה  אמרה  שכך  אלא  דגברא,  אקרקפתא  מוטלת  אינה 

קודם,  לשוחטה  עליו  הבהמה  מבשר  לאכול  שירצה  שמי 

הוציא  שחוטה  בשר  אכילת  על  מקפיד  שאינו  כל  ולפיכך, 

עצמו מקהל ישראל לענין זה, שכן החובה בלאו הכי אינה 

אינו  בזה  התורה  בדרכי  הניהוג  עצם  ועל  עליו  מוטלת 

גמורה  כחובה  המוטלת  מילה  מצות  לענין  אבל  מקפיד. 

אקרקפתא דגברא אין ביד המומר להפקיע מעצמו, ומשום 

כך אף אם אינו מקפיד על קיומה אכתי לא חשיב כאינו בן 

דאף  שם,  )והוסיף  הוא  ישראל  שחטא  אע"פ  דישראל  ברית, 

שיש לפקפק בסברא זו מ"מ במומר מהול ודאי יש לסמוך על כך להקל 

במקום שאין מוהל אחר(.

בחידושיו ובהכרעת  סופר  החתם  נסתפק  בזה  ההלכה 

חיים  )אורח  ובתשובותיו  ע"ב(  )כג  גיטין  למסכת 

אבן  כשיטת  עיקר  נראה  שלהלכה  אף  כי  וכתב,  קטז(,  סי' 

העוזר שהקל והכשיר מילה הנעשית ע"י מומר מ"מ שומר 

נפשו ירחק מהם, והעצה היעוצה לכך היא שיראה למצוץ 

מן הדם אחר מילתם.

דבריו, ובשו"ת  לפרש  כתב  קעט(  סי'  )ח"ה  הלכות  משנה 

העוזר  אבן  בעל  לדברי  יש  רב  שטעם  דכיון 

כדבריו,  עיקר  ונראה  מומר  ע"י  הנעשית  מילה  שהכשיר 

ולהטיף  הרמ"א  כדברי  להחמיר  הוא  גמור  איסור  ממילא 

כן חובל בבן ישראל שלא כדין  דם אחר מילתם, דהעושה 

ועובר באיסורא ד"לא יוסיף להכותו".

כתב החתם סופר שם, שהרוצה להחמיר כשיטת ולפיכך 

הברית  מדם  למצוץ  שיראה  עצה,  לו  יש  הרמ"א 

מיד לאחר המילה בעוד הפצע זב דם לשם מצות הטפת דם 

ברית, שבכהאי גוונא אינו נחשב כחובל בחבירו, ומאידך די 

.
ריא

בזה לקיומה של מצוה זו

לתאבון למומר להכעיס.

יו"ד סי' קטו( האריך בחומר איסור  ריא. בשו"ת דברי חיים )ח"ב 
זה וכתב, שכאשר נימול הילד ומילתו כשרה בדיעבד איסור חמור 

הוא לחזור ולמולו. והוסיף וכתב: "העושה כן רוצח הוא הוא וחושש 

אני בו אם הוא מנפשות עמלק אשר חתך מילת בני ישראל, וההולך 

בדרך זו פסול לעדות כדין המכה בן ישראל".
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דם אמנם,  ממנו  למצוץ  א"א  ושוב  הפצע  נרפא  כבר  אם 

בעל  הכרעת  על  לדבריו  לסמוך  יש  הטפה,  לשם 

שכן  מומר,  ע"י  שנעשתה  אף  מילתו  ולהכשיר  העוזר  אבן 

כמה צירופים נוספים יש להקל בנידון זה:

בטור א.  דבריו  הובאו  א  הל'  פ"ב  ביאה  )איסורי  הרמב"ם  שיטת 

שם( שאף שמעיקר הדין אין למול ע"י גוי מ"מ אם עבר 

ועשה כן אין צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית, וכל שכן 

במומר.

דעת האחרונים בזה לקולא, כפי שהובא לעיל משמיה ב. 

שנימול  במומר  שהקלו  אריה  והשאגת  דהגרעק"א 

בקטנותו, בצירוף הראיה מהא דמקילינן במילת אשה ע"פ 

ג' עמודי ההוראה הרי"ף הרמב"ם והרא"ש.

אף ג.  מן הרופאים  רבים  בזה, דלכאורה  י"ל  נוספת  סברא 

האמורות  המצוות  כל  על  ועוברים  הם  שבת  שמחללי 

כתינוקות  אלא  שאינם  מומר,  דין  בכלל  אינם  מ"מ  בתורה 

וכשרים  ממש  כישראל  שדינם  אפשר  וממילא  שנשבו, 

למול, וע"כ ודאי שאין להחמיר בזה. )בעצם גדר דין מומר לחלל 

שבתות בפרהסיא עיין בהג' הגרעק"א שם, דאם נתפרסם רק במלאכות 

דרבנן יש להקל, וכן אם נהג כן בפני עשרה מומרים אפשר דלא חשיב 

פרהסיא, עיי"ש שהאריך, ונפק"מ בזה לעיתים גם בנידון דידן(.

לחוש בזה משום דין "לשמה"

זרוע הן  האור  דברי  על  מיוסדים  הרמ"א  דדברי  אמת, 

שנסתפק האם מילת מומר כשרה או לא, ופי' האחרונים 

יוחנן  כרבי  בזה  הלכה  האם  לו,  נסתפק  גופא  דבהא  הנ"ל, 

למול  כשרה  דאשה  דלדידן  דבריהם  ייסדו  ועפ"ז  כרב,  או 

ה"ה מומר.

בימי וכבר  נדפס  לא  זרוע  אור  דספר  האחרונים,  עוררו 

רבותינו, ומשום כך לא היה נהיר להם טעמו שצידד 

בזה להחמיר ותלו זאת בפלוגתא דרבי יוחנן ורב, מיהו כד 

נעיין בדבריו במקורם נמצא דטעם אחר יש לו בזה.

משומד וז"ל  ישראל  "ולענין  צז(:  סימן  מילה  )ח"ב – הלכות 

שיכול  נראה  ולכאורה  ביה,  אידון  מאי  ידענא  לא 

הוא,  מצווה  הרי  תשמור  בריתי  את  ואתה  דלמ"ד  למול, 

מדלא  מסתברא,  וה"נ  מהול,  הוא  הרי  ימול  המול  ולמ"ד 

מצי  לא  שמא  או  משומד.  ישראל  בינייהו  איכא  קאמר 

מהיל משום דלא מהיל לשמה". עכ"ד.

דבזה הנה  רב,  דברי  משום  בזה  חשש  דלא  להדיא 

אין  עלמא  דלכולי  הגר"א  כהבנת  להדיא  כתב 

בפלוגתתם,  כלל  תלוי  זה  ואין  טעמא,  מהאי  לפסול 

ימול  לא  שמא  אחרינא,  טעמא  משום  בזה  דחשש  אלא 

בעלמא.  בשר  כמחתך  ויהא  מילה,  מצות  לשם  המומר 

ולפסול  יש לצדד  ולכך פשיטא דאף שמילת אשה כשרה 

מומר. מילת 

מקור דינו של האו"ז לחוש בזה לדינא ד"לשמה"

בירור ההלכה בחשש זה שהעלה באור זרוע נציין ובהקדם 

למקורם של דברים. שכך שנינו ביבמות )מו ע"ב(: 

"הרי שבא ואמר מלתי )לשם גרות( ולא טבלתי, מטבילין אותו 

ומה בכך, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר: אין מטבילין".

די ופירש  האם  נחלקו  יוסי  ורבי  יהודה  שרבי  רש"י,  שם 

די  לא  שמא  או  לעצמו,  בגיותו  שמל  זו  במילה 

היתה  ולא  לימול  שדרכם  הוא  ערבי  שמא  לחוש  שיש  בה 

שם  ומבואר  ברית.  דם  הטפת  וצריך  גרות  לשם  מילתו 

כלום  מילתו  אין  גרות  לשם  מל  לא  שאם  יוסי  רבי  מדברי 

)לשיטתם  מצוה.  לשם  המילה  בשעת  שיכוון  וצריך  היות 

מילת נכרי כשרה מעיקר הדין, ורק משום חששא דלשמה דנו לפסול 

וכמבואר לעיל סי' כא(.

ישנים שם הקשו, דרבי יוסי סתר בזה משנתו ובתוספות 

זרה  בעבודה  הגמ'  מדברי  שהרי  לכאורה, 

שתהא  א"צ  יוסי  רבי  שלשיטת  לכאורה  מבואר  ע"א(  )כז 

"תניא:  שם:  שנינו  שכך  דוקא,  גרות  לשם  נעשית  המילה 

שמל  מפני  ישראל,  ימול  לא  וכותי  הכותי  את  מל  ישראל 

לשם הר גריזים, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי יוסי: וכי היכן 

שתצא  עד  והולך  מל  אלא  לשמה,  התורה  מן  מילה  מצינו 

נשמתו".

הנעשית ומבואר  מילה  יהודה  רבי  שלשיטת  לכאורה, 

לשם  מל  שמא  החשש  מחמת  פסולה  כותי  ע"י 

הר גריזים, אבל לשיטת רבי יוסי אין לחוש לכך, ובפשטות 

ואינה  מעלה  אינה  המוהל  שמחשבת  הוא  בזה  הביאור 

הוא  העיקר  אלא  במילה,  "לשמה"  דין  כלל  דאין  מורידה, 

יוסי  רבי  שדברי  נמצא  וא"כ  ממנו.  ערלתו  את  שיסיר 

עבודה  במסכת  לדבריו  לכאורה  סותרים  יבמות  במסכת 

זרה.

רבי ובישוב  שדברי  ישנים,  התוס'  שם  כתבו  זו  קושיא 

עומד  שישראל  באופן  אמורים  זרה  בעבודה  יוסי 

על גביו ומכוון לשם מצות המילה, וסבר רבי יוסי שדי בזה 

לא  עצמו  הכותי  אם  אף  במילה  "לשמה"  מחשבת  לענין 

יכוון לשם כך.
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)ח"ב סי' קסד( עמד אף הוא על סתירה זו בדברי היעב"ץ 

דליפרקיניה,  נגר  ובר  נגר  דלית  וכתב  יוסי,  רבי 

בכך  שדי  ישנים  התוס'  לסברת  הסכים  שלא  ונראה 

שישראל עומד על גביו.

החילוק שיש בזה בין מילת גר למילת ישראל

ופי' בשו"ת  זו,  דן בסתירה  וסי' ש(  א  סי'  )יו"ד  החתם סופר 

דסבר רבי יוסי לחלק בזה בין מילת ישראל למילת 

והעיקר  מעכבת  הלב  מחשבת  אין  ישראל  דבמילת  גרים. 

, ולכך בסוגיא 
ריב

הוא בעצם מעשה המילה וכריתת הערלה

דע"ז דעסיק במילת ישראל סבר רבי יוסי דאף שנימול ע"י 

לכרם  עי"ז  שנכנס  הגרים  במילת  אבל  כשרה,  מילתו  כותי 

גרות מעכבת בחלות המילה, שעיקר  ישראל הכוונה לשם 

במעשה  בוראו  עם  ברית  שכורת  ע"י  נפעלת  הגרות  חלות 

מילתו  אין  גבעוני  או  כל שנימול כערבי  וממילא  זה,  מילה 

כלום והרי הוא כמחתך בשר בעלמא, ולכך בסוגיא דיבמות 

עכו"ם  ע"י  שנימול  שכל  יוסי  רבי  נקט  הגר  במילת  דאיירי 

מילתו פסולה.

קטן ולפי  שישראל  נאמר  אם  שאף  אפשר,  אלו  דבריו 

וא"צ  כשרה  מילתו  שבת  ומחלל  מומר  ע"י  הנימול 

שאינם  וכיון  יותר,  נחמיר  בגר  מ"מ  ברית,  דם  הטפת 

למעשה  אלא  מצוה  לשם  המילה  במעשה  מחשבים 

ברית  דם  להטיף  וצריך  כלום  במילתו  אין  בלבד  אומנותם 

לכו"ע.

רבי ואפשר  דברי  סתירת  מחמת  היה  האו"ז  של  דספקו 

וממילא  נתקשה,  התוס'  ובקושית  גופא  יוסי 

ובמילת  להקל  יש  דבישראל  נמצא  סופר  החתם  להכרעת 

הגר יש לחזור ולהטיף דם ברית.

שמצוות  הסוברים  לדעת  אף  זאת  לבאר  שהוסיף  צריכות כוונה )שו"ע או"ח סי' ס(.ריב. עיי"ש 

!
החתם  של  לדרכו  הגר  מילת  דין  בגדר  ומתן  משא 

סופר

מקום נמצא להבנת החת"ס, שדין מילת הגר מהווה מכל 

אינו  זו  מצוה  וגדר  הגרות,  מחלות  נפרד  בלתי  חלק 

כגדרה של מצות המילה בישראל, ומשום כך סבר שלכו"ע 

בעינן שתהא המילה לשם גרות ולא נחלקו תנאי בדבר זה.

הבא  גבי  דתנאי  בפלוגתא  תליא  החת"ס  סברת  האם 
להתגייר כשהוא מהול אי בעי הטפה

חלוקה והנה,  הגר  שמילת  לחת"ס  ליה  דפשיטא  מאי 

שתעשה  צריך  ולכו"ע  ישראל  ממילת  ביסודה 

בכוונה לשם גרות, תליא לכאורה בסוגית הגמ' בשבת )קלה 

ע"א(, שם איתא: "אמר רבי שמעון בן אלעזר: לא נחלקו בית 

שמאי ובית הלל על נולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו 

נחלקו – על  מה  על  היא.  כבושה  שערלה  מפני  ברית,  דם 

צריך  אומרים:  שמאי  שבית  מהול,  כשהוא  שנתגייר  גר 

להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים: אין צריך להטיף 

נחלקו,  גופא  זו  בסברא  ולכאורה  ע"כ.  ברית"  דם  ממנו 

דב"ש מחייבי ליה בהטפה משום שנקטו שמילת הגר צריך 

בין מילת הגר  נקטו שאין כל חילוק  וב"ה  שתעשה לשמה 

למילת ישראל.

מקור לדברים אלו מדברי הרמב"ן בשבת שם

ציין כמקור ובאמת,  סי' קמד(  )או"ח  בתשובת מהר"ם שיק 

לחילוקו של החת"ס בין מילת ישראל למילת גר 

את דברי הרמב"ן במלחמות )שבת קלג ע"ב( בבאורו לסוגיא 

רבי  של  ליבו  על  עלה  לא  דמעולם  לפרש,  שכתב  גופא,  זו 

שלא  בגיותו  שמל  במילה  שדי  לומר  אלעזר  בן  שמעון 

בכונה לשם גירות, לומר שמחמת כן פטרוהו ב"ה מהטפת 

דם ברית, אלא עיקר טעמו של רבי שמעון בן אלעזר הוא, 

שאחר שכבר נימול בגיותו ומחוסר הוא ערלה לא גרע דינו 

שאמרו  מה  וכעין  יהדות,  לשם  בטבילה  לה  שדי  מאשה 

בטבילה  ישראל  לקהל  לבוא  שיכול  הגיד  לו  שנכרת  במי 

לבד. וחכמים שנחלקו עליו בזה סברו, שאין למדים גר זה 

שיש לו תקנה בהטפת דם ברית מאשה שגם בהטפה אינה 

התנאים  בדברי  מקור  כל  שאין  הרמב"ן  בזה  הורנו  שייכת. 

לחדש שגר אינו צריך לימול לשם גרות, וגם הפוטרים אותו 

מהטפה טעמים אחרים יש להם בזה.

מו כעין  )דף  יבמות  גם בחידושיו למסכת  זה כתב הרמב"ן 

א ד"ה שכן מצינו(, שהביא שם מדברי חז"ל שגם בזמן 

עבדות ישראל במצרים היתה מצות המילה נוהגת, שנאמר 

"כל ערל לא יאכל בו", ומשמע שהיו בהם שנימולו גם קודם 

אלא  הפסח,  הקרבת  קודם  עתה  שנצטוו  המיוחד  הציווי 

סימן כז
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בני  מלבד  הימים  באותם  זו  מצוה  ביטלו  מישראל  שרבים 

ישראל, שנאמר  כדת  בניהם  למול את  לוי שהקפידו  שבט 

"ובריתך ינצורו". וציין שם לדברי הרמב"ם שהקשה, היאך 

ממצרים,  יציאתם  זמן  קודם  נימולים  היו  לוי  שבני  יתכן 

לא  הפסח  הקרבת  קודם  משה  אותם  שמל  זו  מילה  הרי 

גרים  מילת  מדין  אלא  לחוד,  מילה  מצות  לקיום  היתה 

היתה ועל ידה נכנסו תחת כנפי השכינה, וא"כ נמצא שבני 

שבט לוי שכבר היו נימולים קודם לכן היו מחוסרים מילה 

בני  נפטרו  לא  שאכן  לחדש,  הרמב"ם  וכתב  גרות.  לשם 

ומחוייבים היו  יציאתם ממצרים,  לוי במילתם שמלו קודם 

להטיף דם ברית.

שמדין אולם  נראה  "ולי  וכתב:  בזה,  עליו  חלק  הרמב"ן 

מצות מילה לא היו מחוייבים בהטפה, אלא בני לוי 

דהרמב"ן  והיינו,  לחוד".  בטבילה  להם  שדי  כנשים  נידונו 

לשיטתו בזה, שבני לוי לא נפטרו משום שדי להם במילה זו 

שמלו במצרים, אלא שנידונו כנשים שאינן בתורת מילה.

שיטת  ע"פ  זכריו  מילת  גבי  הגמ'  בסוגית  מו"מ 
החת"ס

תשובות ובעצם  בעל  הגאון  האריך  החת"ס  של  חילוקו 

לתמוה,  מא(  סי'  נפתלי  בית  בשו"ת  )הו"ד  אריה  קול 

שם,  בע"ז  הגמ'  סוגית  בעצם  וביה  מיניה  נסתרים  דדבריו 

ועשה  גר  אתך  יגור  "וכי  מח(:  יב  )שמות  כתיב  אמרו:  שכך 

זה  מקרא  היאך  תנאי  ונחלקו  זכר".  כל  לו  המול  לה'  פסח 

נדרש: רבי יהודה אמר: "לה' ימול" והיינו שצריך למול לשם 

מצוה. רבי יוסי אמר: "המול ימול". והיינו שאין צריך למולו 

ערלתו.  שתכרת  הוא  החיוב  עיקר  אלא  דוקא  מצוה  לשם 

ע"כ. והרי פסוק זה כמבואר בלשונו נאמר לגבי גר, ולמרות 

במילה,  "לשמה"  מחשבת  צריך  שאין  יוסי  רבי  אמר  זאת 

גר  יוסי שבמילת  רבי  בשיטת  החת"ס  כהבנת  שלא  ומוכח 

אף הוא מודה דבעינן "לשמה". עכ"ד.

זה כלל לא ולכאורה  נראה דלא קשיא כלל, שהרי פסוק 

שמחוייב  עתה  להתגייר  הבא  גר  לגבי  נאמר 

למול את עצמו לשם גרות לצורך עצם חלות הגרות, אלא 

כוונת פסוק זה להשמיענו שמילת זכריו מעכבתו מלאכול 

מן הפסח כמבואר בדברי רש"י שם, ובפשטות איירי בבניו 

שנולדו לו אחר שנתגייר שישראל הם לכל דבר, וא"כ דינם 

כמילת ישראל שאין צריך בה מחשבת "לשמה".

לו ואין  שנולדו  בניו  שמילת  לומר  הכתוב  שכונת  לומר 

ומילתם  הפסח  מן  מלאכול  המעכבתו  היא  בגיותו 

אחריו  מתיחסים  אינם  אלו  בנים  שהרי  היא,  גרים  מילת 

.
ריג

ופשוט הוא שאין מילתם מעכבתו

איפוא לשיטת החת"ס על פי המקורות הנ"ל, שגר נמצא 

דם  הטפת  לכו"ע  לכאורה  צריך  מומר  ע"י  שנימול 

ברית.

שיטת הריטב"א בזה

דמ"מ נראה שחילוקו זה של החת"ס תלוי במחלוקת אלא 

ראשונים.

הריטב"א ביבמות )מו ע"א( עמד אף הוא על שאלתו דהנה, 

להטפת  לוי  בני  הוצרכו  לא  מה  מפני  הרמב"ן,  של 

ופי',  מצרים,  ביציאת  ה'  לקהל  שנכנסו  קודם  ברית  דם 

לוי  בני  גר הבא להתגייר. שהרי  לוי משאר  בני  דין  שחלוק 

זו  דמצוה  נח,  בני  היותם  בזמן  עוד  המילה  על  נצטוו  כבר 

מילת  ומילתם  ויעקב,  יצחק  אברהם  מאבותינו  לנו  מסורה 

אלא  שאינו  בגיותו  שמל  לגר  דומה  זה  ואין  היתה,  מצוה 

כמחתך בשר בעלמא ולאו תורת מצוה עלה. עכ"ד.

כהבנת החתם סופר שעיקר תוכנה של מצות המילה ואם 

לקהל  מכניסתו  כחלק  גרות  לשם  שתעשה  היא  בגר 

מילה  במצות  מצווים  שהיו  בכך  דמה  צ"ע,  הדברים  ה', 

המילה  מעשה  שיהא  בעינן  מ"מ  הא  היא,  מצוה  ומילת 

צ"ל  וע"כ  במילתם,  נחסרה  זו  והלכה  גרות  לשם  בכוונה 

מחשבת  היתה  שלא  שאף  ונקט  הרמב"ן,  ע"ד  בזה  שחלק 

גרות בשעת המילה אין בכך חסרון ודי להם בטבילה לבד.

מדבריו, שהסיבה לכך שגר שנתגייר כשהוא מהול ולמדנו 

צריך הטפה אינה משום שצריך מחשבת "לשמה" 

וממילא  המילה,  על  מצווה  היה  שלא  משום  אלא  במילה, 

נחשבת מילתו כמחתך בשר בעלמא וכמי שלא נימול כלל. 

אבל כל שיש תורת מילה למילתו אף בלא מחשבת לשמה 

מילה גמורה היא ודי לו בטבילה.

במסכת ודבריו  במש"כ  לשיטתו  אזלי  הריטב"א  של  אלו 

שבני  דסבר  הרמב"ם  דברי  לדחות  ע"ב(  )כז  ע"ז 

וכמו  נכרי,  מילת  דפסלינן  מהא  במילה,  חייבים  קטורה 

בני קטורה  היו  שהארכנו לעיל סי' כב, שכן לפי דבריו אם 

מצוה  כמילת  מילתם  נחשבת  היתה  במילה  חייבים 

ובישראל ובשיטת החתם סופר בזה.ריג. ראה להלן סי' עח שהארכנו בהלכתא זו של מילת זכריו בגר 
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ולכשיבואו לקהל ישראל לא היו חייבים בהטפת דם ברית, 

וממילא שייכים הם בתורת מצות מילה ואין מקום לפוסלם 

מלמול ישראל.

סתירת דברי הריטב"א בזה

מדבריו בחידושיו לכתובות )יא ע"א( משמע לכאורה אמנם 

"גר  נקט התנא בלשונו  להיפך, שהקשה, מפני מה 

קטן מטבילין אותו על דעת בית דין" ולא הזכירו שגם מלין 

אם  ולכאורה,  שתירץ.  מה  ועיי"ש  דין,  בית  דעת  על  אותו 

במילה  גרות  מחשבת  צריך  שאין  יבמות  במסכת  כדבריו 

א"כ סרה הקושיה מאליה, שהרי אין כל חידוש בכך שניתן 

נקטו  כך  ומשום  וכוונתו  דעתו  בלא  דין  בית  ידי  על  למולו 

חז"ל חידוש זה לגבי הטבילה דוקא.

באור שיטת הריטב"א

בני אמנם,  מילת  בין  לחלק  שכתב  הריטב"א  דברי  בעצם 

נח  בני  היותם  בזמן  כבר  בה  מחוייבים  שהיו  לוי 

מילה  בתורת  שאינה  נכר  בן  למילת  היתה,  גמורה  ומילה 

לחקור,  יש  ברית,  דם  להטיף  עליו  להתגייר  וכשבא  כלל 

שתעשה  גר  במילת  צורך  כל  שאין  לומר  כוונתו  אכן  האם 

למעשהו  שיהא  רק  הוא  שצריך  וכל  גרות,  לשם  המילה 

כיון  וממילא  מילה.  אינה  עכו"ם  ומילת  "מילה",  תורת 

שנימולו בני לוי בתורת חיוב די בזה אף שלא היתה כאן כל 

כוונה לשם גרות.

מחשבת או  צריכה  גר  שמילת  מודה  הריטב"א  אף  שמא, 

לשמה, אלא שסבר הריטב"א, שכריתת הברית הנוהגת 

בכל איש ישראלי ומעשה הגרות אינם שני ענינים חלוקים 

בין  אות  המהווה  הברית  כריתת  עצם  אלא  יסודם,  בעצם 

בני  כך  ומשום  הגרות,  מעשה  עצמה  היא  לבחיריו  הקב"ה 

לוי שמלו מחמת ציוי ה' לאבות הק' היתה כונתם במילתם 

לגר  גם  זו  במחשבה  ודי  הקב"ה  לבין  בינם  ברית  לכריתת 

הבא להתגייר.

)ט ומקור  בכריתות  התוספות  מדברי  זו  להבנה  יש  גדול 

ע"א(, שעמדו אף הם על טעם פטור בני לוי מהטפת 

שהיו  שאותן  "ואע"פ  וכתבו:  מצרים,  ביציאת  ברית  דם 

ביציאת מצרים, מ"מ  בימי אברהם לא מלו אותם  נימולים 

מעיקרא כשמלו עצמם מלו להכנס לברית המקום וליבדל 

משאר האומות".

בשעת דלכאורה  כונתם  מועילה  היאך  צ"ע,  דבריהם 

מילתם להבדל משאר האומות הרי לא נתחדשה 

עדיין באותה שעה תורת בן ישראל ומחשבת גרות.

ברית וע"כ  כריתת  לשם  עצמם  שמלו  זה  שעצם  צ"ל, 

בינם לבורא עולמים די בזה ואין צריך מחשבת גרות 

ממש, וא"כ ה"ה שדי במחשבת מילת מצוה.

הדברים שפיר לפי מה שכתב הריטב"א בביאור ויתבארו 

הגרות,  במעשה  לטבילה  המילה  הקדמת  דין 

הרי  למילתו  טבילתו  שמקדים  דכל  ע"ב(,  מז  )יבמות  דפי' 

דלעולם  נראה,  דבריו  וממשמעות  בידו.  ושרץ  כטובל  זה 

ישראל,  ממילת  וגדרו  ביסודו  חלוק  אינו  המילה  מעשה 

אחר  רק  המילה  במצות  לחייבו  מקום  היה  הדין  ומעיקר 

מתחייב  שאינו  התורה  מצוות  וכשאר  הגרות,  הליך  גמר 

מילה  בלא  שטבילה  דכיון  אלא  ישראל,  שנעשה  עד  בהן 

מילתו  להקדים  תורה  חייבתו  בידו  ושרץ  כטובל  היא  הרי 

להיותה שלב ראשון בהליך הגרות.

למילת ולפי  גר  מילת  בין  לחלק  טעם  כל  אין  ודאי  זה 

ישראל אלא דין אחד להם, וכל שא"צ הטפה במילת 

כל  אין  הריטב"א  ולשיטת  כך,  הוא  הגר  במילת  גם  נכרי 

מקור להכשיר מילת מומר בישראל ולפוסלה בגר.

הכרעת ההלכה בזה

הלכה נראה לומר, דאף דלכתחילה ודאי יש למנוע ולענין 

)הבנת  הנ"ל  החששות  מחמת  מומר  ע"י  מלמול 

הרמ"א והגרעק"א בדברי האו"ז, ופלוגתת הראשונים הנ"ל(, יש לידע, 

בעיקר  דנחלקו  יוחנן  ורבי  רב  פלוגתת  בין  יש  רב  דחילוק 

לחששו  המילה,  למצות  כשר  האם  ומומר  עכו"ם  של  דינו 

פסול  שהרי  לשמה.  המומר  ימול  לא  שמא  האו"ז  של  זה 

עכו"ם למילה לשיטת רב הוא פסול ודאי, ואילו לכשנבוא 

זה  אין  לשמה,  מל  לא  שמא  החשש  מחמת  מומר  לפסול 

בכותי  אלא  זאת  מצינו  לא  ובגמ'  בעלמא,  ספיקא  אלא 

שאדוק בדתו ומל לשם הר גריזים.

כתב בשו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' קמו(, דבזמנינו שרוב עפ"ז 

בו  החינוך  מחמת  או  לתאבון  כן  עושים  המומרים 

כ"כ,  לחוש  אין  הן,  שנשבו  וכתינוקות  מינקותם  נתחנכו 

יעשה שליחותו  לו למול לשם מצוה מסתמא  וכל שאמרו 

בזה  ורבו  בעלמא  דהוי ספיקא  כיון  וא"כ  ישנה.  ולא  כהוגן 

!החולקים, כתב להקל בזה שלא להצריכו הטפת דם ברית.
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מל גר וסבור היה שהוא ישראל

גר נפקא  שמל  במוהל  אלו,  צדדים  שני  בין  איכא  מינה 

היתה  המוהל  וממילא  הוא,  שיהודי  היה  וסבור 

כוונתו לשם מצות מילה גרידא ולא כיון למולו לשם גרות, 

ממנו  להטיף  וצריך  המילה  במצות  מעכבת  זו  כוונה  האם 

דם ברית, או שמא די במחשבתו שמל לשם מצות המילה 

לחוד.

הגאון בשאלה  דעת  ירושלים,  גדולי  בשעתו  נחלקו  זו 

מחשבת  שאין  בזה,  להקל  היתה  סלנט  ר"ש 

כתב  וכדבריו  מצוה,  לשם  שיכוון  והעיקר  מעכבת  הגרות 

בספר חמדת ישראל )ח"א דף יט וראה עוד בשו"ת הר צבי יו"ד סי' 

ריט, ובכרם ציון יד עמ' 278 מאמרו של הגרצ"פ פרנק שהקל בזה(.

לשם אולם  הכוונה  ולשיטתם  בזה,  עליו  חלקו  רבים 

מילת  עמם – שהרי  ונימוקם  במילה,  מעכבת  גרות 

יסודם,  בעצם  הם  חלוקות  מצוות  שתי  ישראל  ומילת  גר 

מילת ישראל מצות עשה היא כשאר מצוות התורה, ואילו 

שזהו  מיוחד,  תוכן  נוסף  הברית  כריתת  בעצם  הגר  במילת 

יש  שונה  שתוכנם  וכיון  ה',  לקהל  והכניסה  הגרות  מעשה 

לכוון בכל מצוה כפי מהותה.

סוגית יש  את  סלנט  הגר"ש  של  לשיטתו  כמקור  שציינו 

שטבילת  אמרו  שם  ע"ב(,  )מה  יבמות  במסכת  הש"ס 

לשם  להם  מועילה  לקריו  האיש  וטבילת  לנידתה  האשה 

קח  )סי'  שהט"ז  אלא  לכך.  כוונתם  היתה  שלא  אף  גרות 

ס"ק יח( עמד כבר על דברי הגמ' אלו, וכתב שאין כל הכרח 

לפרש דכוונת הגמרא לומר שאין כל צורך במחשבת הלב 

ודי במעשה הטבילה לחוד, אלא שכאשר טובל נכרי לקריו 

אומדים אנו מחשבתו שודאי היתה כוונתו בטבילתו זו גם 

לשם גרות, שכן אם אינם ישראל מה צורך יש להם בטבילה 

זו )שכן פירשה הרמב"ם ועוד נרחיב בזה להלן במקומו(, ולפי דבריו, 

שלא  אפשר  נכרי  מל  שהוא  ידע  לא  כלל  שהמוהל  כאן 

.
ריד

תעלה לו מילה זו לשם גרות

כל אולם  שאין  הנ"ל,  הריטב"א  בשיטת  המתבאר  לפי 

חילוק במחשבת הלב בין מילת מצוה למילת גרות, 

הטהרות  לשם  לטבול  הלב  במחשבת  שדי  לומר  אפשר 

לשם  כטבילה  הדבר  שיחשב  כדי  ה'  לעבודת  ופרישות 

גרות כנ"ל, וממילא אף שסבור היה שישראל הוא אין בכך 

חסרון.

של מיהו  מאמרו  רה(  עמ'  ח"א  יח  )שנה  מוריה  בקובץ  ראה 

הרמב"ן  לשון  דדקדק  זה,  בענין  אלישיב  הגרי"ש 

דהתם  מהול,  וגבעוני  מהול  לערבי  דמי  "ולא  דכתב  שם 

דהטעם  והיינו,  דמי",  מהילי  דלא  כמאן  מיפקדי  דלא  כיון 

מצווים  שהיו  משום  במצרים  שנעשתה  זו  מילה  דמהניא 

עליה, אבל מילה שנעשתה בגיותו אפי' היתה לשם קדושת 

לשם  נעשתה  לא  וגם  בה  מצווים  היו  שלא  כיון  ישראל, 

גרות אפשר דאינה כלום. ועיי"ש שהאריך להוכיח דכן הוא 

רשאי  דנכרי  ז(  הל'  פ"א  מילה  )הל'  הרמב"ם  לשיטת  גם  נמי 

למול עצמו לשם מצוה, דמ"מ אפשר דלא תעלה לו מילה 

זו לשם גרות לאחר זמן, כיון שלא היה מחוייב בה.

מלשון אכן  דקדק  שם  אברמסקי  להגר"י  הזכרון  בס' 

לא  שכלל  גבעוני  מילת  דדוקא  כדברינו,  הרמב"ן 

שנעשתה  מילה  אבל  ממש,  בה  אין  מצוה  לשם  נעשתה 

לשם מצוה מהניא לשם גרות, ומה שכתב הרמב"ן דמיפקדי 

בהכי הוא רק כדי לומר שנעשה הדבר לשם מצוה.

כשהמוהל מסופק האם הנימול יהודי או גוי

הבאים ונשאלתי  ישראל  מבני  רבים  שמל  ממוהל  בזה, 

מארצות  האחרונות  בשנים  הקודש  לארץ 

פזוריהם בהם מקומות שידיעת הי"ת ומצוותיו היו נעדרות 

והבורות רבה, האם ראוי לכוון בכל מילה כזו שאם הנימול 

אינו יהודי תהיה מילתו לשם גרות.

חשש ולכאורה  לבטל  תועיל  אם  לעיין  יש  כזו  מחשבה 

זה, ראשית, משום שצריך דעת ורצון להתגייר, 

ואם הנימול אינו מכוון להצטרף לקהל ישראל אף שסבור 

אין  חייו  ימי  כל  ה'  עדת  על  הוא  נמנה  שכבר  בדעתו  הוא 

בכך כלום, שהרי טעות היא בידו.

שהמוהל מלבד  הוא  מוהל  ע"י  המילה  דין  גדר  אם  זאת, 

דעת  לזה  צריך  א"כ  הנימול,  של  שלוחו  נעשה 

ומינוי מן המשלח.

מדברי ואף  כה  סי'  לעיל  )עיין  שליחות  לזה  צריך  אין  אם 

נקוט  כלל  שכן  תנאי,  לזה  יועיל  לא  מ"מ  האחרונים(, 

בתנאי".  ליתא  בשליחות  דליתא  "דמלתא  בידנו  הוא 

ומשום כך כאשר יהדותו של הנימול נתונה בספק יש לברר 

מספק  הנעשית  בגרות  ]ומ"מ  היטב.  המילה  קודם  זאת 

משום  המילה  תהא  הוא  יהודי  שאם  לכאורה  להתנות  יש 

מצוה, ואם גוי, תהא לשם גרות[.

הובא  נה(  )עמ'  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  לרבי  הזכרון  ריד. בס' 
עוד  וראה  עיי"ש.  דעת  לו  שיש  גדול  לגר  קטן  גר  בין  בזה  לחלק 

סי' קה(, שלכאורה  ובח"ג  סי' קנח  )יו"ד ח"א  בשו"ת אגרות משה 

סתר בזה דברי עצמו וצ"ע.
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סימן כח

ברכת המילה בגר

בין  הדעות  נחלקו  או ברכת השבח,  היא  המצוות  זו, האם ברכת  ברכה  ומהותה של  הגר  בנוסח ברכת 

הפוסקים, יבוארו הדברים להלן.

נוסח הברכה

ברוך בגמ'  אומר:  הגרים  את  "המל  איתא:  ע"ב(  )קלז  שבת 

המילה.  על  אקב"ו  העולם,  מלך  אלו-הינו  ה'  אתה 

דם  מהם  ולהטיף  הגרים  את  למול  אקב"ו  אומר:  והמברך 

 ,
רטו

וארץ שמים  נתקיימו  לא  ברית  דם  שאלמלא  ברית, 

בא"י כורת הברית. ע"כ. ומבואר מדברי הגמ' ששתי ברכות 

למול  וברכת  המילה,  על  ברכת  גר:  במילת  חכמים  תיקנו 

ולהטיף.

הרמב"ם )הל' מילה פ"ג הל' ד( כתב: "המל את הגרים אמנם 

ולהטיף  הגרים  למול  אקב"ו  אמ"ה  בא"י  מברך: 

שמים  נתקיימו  לא  הברית  דם  שאלמלא  ברית,  דם  מהם 

וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם חוקות שמים וארץ לא 

שמתי". ותרתי למדנו מדבריו:

א. ברכה אחת יש לברך ולא שתים.

.
רטז

ב. נוסח ברכה זו הוא "למול" ולא "על המילה"

משנה שם עמד על שינוי נוסחת הרמב"ם מהאמור בכסף 

גרסת  על  מיוסדים  הרמב"ם  שדברי  וציין  בגמ', 

נקטו  וכן  יחד,  אלו  ברכות  שתי  שצירף  בגמ',  שם  הרי"ף 

הרמב"ן והר"ן.

טעם לגרסת הרי"ף

בבאור גרסת הרי"ף מצינו כמה אופנים בדברי הקדמונים:

תיקנו א.  שלא  לכך  דהסיבה  פירש,  שם  משנה  הכסף 

בברכה  המילה  מעשה  עצם  על  שיברך  גר  במילת 

נפרדת ככל שאר ברכת המצוות, משום שהמל את הגרים 

אינו נידון כעושה מעשה מצוה לאחרים שמברך עליה מדין 

"שלוחו של אדם כמותו", שהרי גר זה עדיין גוי הוא שאינו 

לכלל  יבוא  לא  שימול  לאחר  ואף  מילה,  מצות  בתורת 

גרידא  גרות  למעשה  כשליחות  ואף  שיטבול,  עד  ישראל 

אין לפרשה, שהרי אין שליחות לעכו"ם, אלא ברכת השבח 

.
ריז

היא על בריאתו מחדש להיותו ישראל

הברכה עיי"ש  שנוסח  הרמב"ם  סבר  זה  דמטעם  עוד, 

הוא "למול" ולא "על המילה", לפי שמילה זו טרם 

בחלות  הוא  וענינה  משמעותה  וכל  ישראל,  לכלל  הביאתו 

שתחול מחמתה אח"כ בשעת הטבילה, ולפיכך תיקנו לומר 

"למול" שמשמעו להבא.

מזו, הרי גם לגבי ברכת הטבילה עצמה קיימא לן ]יתירה 

שמברך אותה רק אחר הטבילה ולא לפניה דאכתי 

גברא לא חזי, כמבואר בפסחים ז ע"ב, וא"כ כ"ש שאין לו 

לברך על מילתו שכלל אינה מביאתו לכלל ישראל[.

גדולה מילה שהיא  )פ"ג ה"ט( שדרשו:  נדרים  ירושלמי  רטו. ראה 
ה'  כרת  אשר  הברית  דם  "הנה  שנאמר:  המצוות  כל  כנגד  שקולה 

עמכם". וראה מש"כ בזה התוס' בנדרים )לא ע"ב(.

דרוש,  בדרך  לפרש  כתב  הגוזר  יעקב  לרבי  מילה  כללי  רטז. בס' 
"למול",  מברכים  ולא  "על"  בלשון  המילה  על  מברכין  מה  מפני 

שכוונת חז"ל היתה לרמז בזה על מילתו של אברהם אבינו שהיה 

בעת קיומה בן מאה שנה, שכן תיבת "על" עולה בגימטריא מאה. 

כמו כן תיבת "המילה" עולה בגימטריא תשעים ובא לרמז על שרה 

דתיבת  בזה,  ציין  נוסף  רמז  שנה.  בת תשעים  עת  באותה  שהיתה 

"הפה" אף היא בגימטריא תשעים, ובא הדבר ללמדנו שהערל אסור 

בדברי תורה. ע"כ.

לשמוע  צריך  הגר  אין  מברכים  הבי"ד  דכאשר  בזה,  ריז. ונפק"מ 
עליו  מוטלת  אינה  כלל  זו  דברכה  חובתו,  ידי  בה  ולצאת  ברכתם 

ואינו שייך בה בזמן זה שעדיין נכרי הוא, אלא כל עיקרה של ברכה 

את  למול  מצותם  קיום  על  מברכים  שהם  מוטל,  דין  בית  על  זו 

הגרים. 

כמו"כ נפק"מ בזה בגר חרש שאינו שומע ברכתם, דלענין חתן חרש 

ברכת  את  לברך  עליו  האם  א(  סי'  )תנינא  ביהודה  הנודע  נסתפק 

האירוסין בעצמו לפי שאינו שומע את ברכת המברך. )וראה בשו"ת 

בית שלמה סי' פא שהאריך אף הוא בגדרה של ברכה  זו האם ברכת 

המצוות או ברכת השבח ותלה הא בהא, ועי' עוד בשו"ת הר"ן סי' 

לה ובתבואות שור יו"ד סי' א ס"ק לט(.

סימן כח
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אחת זאת  חלות  יוצרים  יחד  והטבילה  המילה  הרי  ועוד, 

נשלמת  לא  המילה  שבמעשה  ונמצא  גרות,  של 

החלות הנרצית עד שיטבול, וממילא פשוט שאין לברך על 

תחילת העשייה אלא על תכליתה.

הרז"ה )שלהי פרק רבי אליעזר דמילה( למד להיפך, שטעמו ב. 

אותה  ומברכים  היא  אחת  שברכה  שלמד  הרי"ף  של 

השניה  הברכה  שנוסח  שכיון  דסבר  משום  המילה,  קודם 

ב"למ"ד"  הוא  וענינה  המילה  חשיבות  על  כשבח  הנאמרת 

עתיד,  לשון  משמעה  ע"כ  א"כ  בזה(,  חולק  אין  שניה  )בברכה 

ולא יתכן לברכה אחר המילה, משום כך סבר שיש לצרפם 

שע"כ  דכיון  והיינו,  המילה.  קודם  ולברכה  אחת  לברכה 

מחיוב  בה  נפטר  כבר  א"כ  המילה  קודם  זו  ברכה  מברכים 

לפי  )נמצא  נפרדת.  בברכה  להזכירה  וא"צ  המצוות,  ברכת 

דבריו דבברכה זו מתקיימת גם החובה לברך ברכת המצוות וגם חובת 

ברכת השבח(.

בסי' רסז סעי' יב דן בשאלת הרז"ה היאך מברכים הלבוש 

אחר המילה בלמ"ד, וכתב, דאף שאמרו שהברכה 

שאין  הדברים  כוונת  אין  עתיד,  לשון  משמעה  בלמ"ד 

כלשון  נשמעת  שיותר  אלא  כלל,  עבר  לשון  במשמעה 

לבוא  שיכול  במקום  כך  על  להקפיד  יש  כך  ומשום  עתיד, 

הדבר לידי טעות. אבל לגבי מילת גר שהברכה נאמרת אחר 

המילה וניכר לכל שמברכים אותה על מצוה דלשעבר, כיון 

שא"א לטעות בזה אין כל פסול באמירתה בלמ"ד[.

הרי"ף, ג.  גרסת  את  הביא  דמילה(  אליעזר  רבי  )סו"פ  הרא"ש 

משנה,  הכסף  כהבנת  שלא  ליה  דפשיטא  שם  ויעויין 

כוונת הרי"ף לומר שכלל א"צ  ומשום כך כתב שלא היתה 

כל  אין  למולו  הבי"ד  על  שמצוה  דכיון  המילה,  על  לברך 

טעם לפוטרם מלברך על כך, שכן כלל נקוט בידינו )פסחים 

אלא  לעשייתן,  עובר  עליהם  מברכים  הברכות  שכל  ע"ב(  ז 

הרי"ף  הוזקק  לא  זו  הלכה  של  פשיטותה  שלרוב  פירש 

להזכיר זאת בפירוש.

לברך נמצינו  יש  הרי"ף  לשיטת  שגם  דבריו,  לפי  למדים 

שלא  אלא  נפרדות,  ברכות  שתי  הגר  מילת  על 

.
ריח

הזכיר דבר זה להדיא

שיטת השו"ע בזה

את השו"ע  "המל  שכתב:  עמו,  אחרת  רוח  ה  בסעי' 

הגרים מברך: בא"י אמ"ה אקב"ו למול את הגרים. 

נקט  גיסא  שמחד  מדבריו,  ומבואר  וכו'".  מברך  כך  ואחר 

וע"כ  ברכות,  שתי  מברך  הגרים  את  שהמל  הרא"ש  כדברי 

כשאר  לברך  מחוייב  גרים  במילת  שגם  משום  בזה  הטעם 

ברכת המצוות, ומאידך כתב, שגם ברכה ראשונה שמברך 

להבא  דמשתמע  בלשון  לברכה  יש  המצוות  ברכת  מדין 

– "למול". וצ"ע במה שונה ברכה זו משאר ברכת המצוות 

רבי  פ'  נתנאל  קרבן  )וראה  "על"  הוא  בהן  הנאמר  שהנוסח 

אליעזר דמילה אות ע(.

של ובבאור  לחילוקו  מודה  השו"ע  שאף  צ"ל,  שיטתו 

דבמילת  מצוות.  לשאר  גר  מילת  בין  הרמב"ם 

שנכנס  במה  הוא  וחלותה  המצוה  קיום  שעיקר  כיון  הגר 

לכלל ישראל וזה לא יעשה עתה עד שיטבול תוכן הברכה 

כתב  וע"כ  הטבילה,  בזמן  לבוא  העתידה  לחלות  מתיחס 

לברכה  ויש  המצוות  ברכת  משאר  זו  ברכה  שונה  דבזה 

.
ריט

בלשון עתיד – למול

הוא אלא  המצוה  חלות  שעיקר  דכיון  סבר,  שהרמב"ם 

המצוה  אין  ממילא  ישראל,  לכלל  שנכנס  במה 

שעל  סבר  השו"ע  ואילו  עליה,  לברך  ואין  במילתו  נשלמת 

ישראל  לכלל  הגר  של  כניסתו  שהיא  המילה  שתכלית  אף 

מעשה  עצם  מ"מ  לחוד,  המילה  מעשה  ע"י  נשלמת  אינה 

זה של מילת הגר מצוה היא המוטלת על בית דין, ומברכים 

המילה  הגר  שמבחינת  דאף  והיינו  המצוות.  ברכת  עליה 

אינה מעשה בפני עצמו אלא רק חלק מהליך המילה מ"מ 

ביחס לבי"ד מצוה בפני עצמה היא ועל קיום חובתם זו יש 

להם לברך.

מצוה על בי"ד לקבל גרים

מדברי ובאור  יא  בסי'  עפמש"נ  הוא  בזה,  הדברים 

את  לקבל  דין  בית  על  מוטלת  שמצוה  הראשונים, 

הגרים, וכמו שכתב הרשב"ץ בס' זוהר הרקיע )עשין מצוה מ(. 

"קיבל  ע"ב(:  )מז  ביבמות  הגמ'  מדברי  דבריו  שלמד  ועיי"ש 

בכל  השו"ע  של  דרכו  שהרי  השו"ע,  למד  שכן  ריח. וכנראה 
להכריע  והרא"ש  הרמב"ם  הרי"ף  העולם  אבות  בו  שנחלקו  מקום 

בזה כדעת הרוב מביניהם, וכאן הכריע לברך שתי ברכות ולהבנת 

עולים בקנה אחד עם שיטת  אינם  נמצא שדבריו  הנ"ל  המפרשים 

שגם  הרא"ש  מדברי  זו המתבארת  להבנה  אמנם  והרמב"ם,  הרי"ף 

הרי"ף לא נתכוון להוציא את דברי הגמ' מפשוטם ואף הוא מודה 

דבעינן שתי ברכות עלו הדברים יפה.

ריט. וראה מש"כ בזה הרא"ש בפסחים שם בשם רבינו תם, דכל 
מצוה שיש לה שיהוי יש לברכה בלשון עתיד.

סימן כח
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ומוכח  משהינן".  לא  מצוה  שיהוי  מ"ט  מיד,  אותו  מלין 

שיש מצוה בקבלתו ומוטל על הבית דין להזדרז בכך כדרך 

שצריך להיות זריז בכל קיום מצוה.

כן יעויין בהגהות הר"י פערלא לרס"ג )מצוה יט(, שכתב כמו 

ישראל  לכלל  הגר  שקבלת  אלברצלוני  הר"י  בשם 

שמצות  למדנו  מדבריו  ואף  הגר,  אהבת  במצות  נכללת 

עשה מן התורה היא לקבל את הגרים.

קיום באופן  יש  הגר  שבקבלת  שאפשר  שם,  כתב  נוסף 

של מצות אהבת ה', וכדדרשינן בספרי )דברים ו ה(: 

"ואהבת את ה' אלוה-יך – אהבהו על כל הבריות כאברהם 

עשו  אשר  הנפש  ואת  ה(:  יב  )בראשית  שנאמר  כענין  אביך, 

תחת  ומכניסם  מגיירם  אבינו  אברהם  שהיה  מלמד  בחרן, 

שמכניס  שע"י  ומבואר,  המדרש.  עכ"ל  השכינה".  כנפי 

גרים תחת כנפי השכינה מקיים מצות עשה של אהבת ה', 

הובאו הדברים לעיל.

גרים, ומכל  לקבל  בי"ד  על  חובה  שמוטלת  למדנו  הלין 

וממילא אפשר שחובה זו אינה מתקיימת רק בגמר 

במילתו  ההתעסקות  עצם  אלא  ישראל,  לקהל  הגר  קבלת 

המילה  מעשה  על  גם  שכך  וכיון  היא,  מצוה  טבילתו  או 

עצמו יש להם לברך ואין זה כהכשר מצוה בלבד.

באור נוסף במחלוקת זו

חלות עוד  כאשר  הפוסקים,  נחלקו  גופא  דבזה  י"ל, 

הדבר  האם  נפרדים  מעשים  משני  מורכבת  המצוה 

ומעשה  מעשה  כל  שמא  או  הכל,  על  אחת  ברכה  מחייב 

אף  מודים  וסיעתו  שהרמב"ם  אף  וממילא  בברכה,  מחייב 

שקבלת הגר מצוה רבתא היא מ"מ נקטו שאין לברך עליה, 

וכאן  קיום מצוה שלימה,  אין מברכים אלא על  דלשיטתם 

מצוה  כאן  אין  לטבילה  עד  נשלם  לא  הגרות  שהליך  כיון 

שלימה )וראה ברשב"א בשבת שם שהאריך בבאור סברא זו(. ואילו 

החולקים בזה נקטי, דכיון שמצוה זו מורכבת משני מעשים 

.
רכ

נפרדים לגמרי יש לברך על כל אחד מהם

על ויש  שמברכים  דסברה  זו  בשיטה  תבלין  מעט  ליתן 

לעשות  יש  המצוה  חלות  שלצורך  אף  מצוה  מעשה 

ח(  סי'  )או"ח  משה  בדרכי  הרמ"א  עפ"ד  נוספים,  מעשים 

דכיון  דכתב,  קטן,  טלית  על  שמברכים  הברכה  נוסח  גבי 

תיקנו  זו  בטלית  חובתו  ידי  יוצא  אדם  שאין  סוברים  שיש 

לברך ב"על" שמשמעו כברכת ההודאה, והיינו שאף שאינו 

מקיים מצות ציצית עתה מ"מ מעשה זה של לבישת טלית 

קטן מעוררו להלל ולשבח לבוראו על שציוה אותנו במצוה 

. וכמו"כ י"ל כאן, דכיון שלאחר זמן 
רכא

חביבה זו של ציצית

קיום  בה  ויש  היא  רבתא  מצוה  זה  מילה  שמעשה  יתברר 

בכמה  שהארכנו  וכמו  לישראל  המסורה  מילה  למצות 

שאינה  אף  זו  מצוה  על  להודות  המקום  כאן  מקומות, 

זו  לשיטה  מברכים  מה  מפני  יובן  ובזה  עתה.  מתקיימת 

.
רכב

ברכה זו בלשון "על" ולא בלמ"ד

כרחו,  על  האדם  על  המוטלות  מצוות  בין  בזה  חילוק 
למצוות שמחייב עצמו בהם מרצונו

השו"ע הלבוש  לדברי  שהטעם  כתב,  יב(  סעי'  )רסז 

ולא ב"על", הוא ע"פ החילוק  שמברכים בלמ"ד 

שם  הריב"א(,  בשם  שם  ברא"ש  וראה  ע"ב  )ז  בפסחים  המבואר 

בלשון  עליהן  לברך  יש  שליח  ע"י  הנעשות  דמצוות  אמרו, 

שמברך  זה  על  מוטלת  אינה  המצוה  שלעיתים  כיון  "על", 

ע"י  המתקיימות  מצוות  אבל  שליח,  אלא  שאינו  אותה 

הדין  דהוא  ופי'   .
רכג

בלמ"ד עליהם  לברך  יש  עצמו  האדם 

רכ. מקור לחקירה זו מצינו בכלבו )סי' נ(, שדן מפני מה לא תיקנו 
זו אינה מתקיימת  וכתב, דכיון שמצוה  ד' כוסות,  ברכה על מצות 

בכל כוס בפני עצמה דד' כוסות אלו מעכבות זו את זו ע"כ אין לברך 

עליה. נמצא לפי דבריו שמצוה המתקיימת במשך זמן ע"י מעשים 

גבי  הראשונים  ידועה מחלוקת  מאידך  עליה.  מברכים  אין  נפרדים 

ספירת העומר האם כל יום ויום מצוה בפני עצמה היא או שמא מצוה 

אריכתא היא המתמשכת על פני כל ימי הספירה )שע"כ אם החסיר 

יום אחד שלא ספר בו שוב אין לו לספור בברכה(, ואעפ"כ פשיטא 

לכו"ע שמברכים על ספירת העומר. )אמנם רבים מן האחרונים כבר 

נפרדות הן אלא  ונקטו דלכו"ע מצוות  זו  פלפלו בגדרה של שיטה 

שמעשה הספירה מעצם מהותו לשיטתם הוא מעשה שיש לו משך 

וספירת יום אחד בפני עצמו אינו ספירה כלל, ולהבנה זו לכו"ע כל 

יום מצוה בפני עצמה היא, ואין להאריך בזה כאן(.   

שאין  דאף  אחר,  באופן  שם  משה  הדרכי  דברי  שפירשו  רכא. יש 
אדם יוצא יד"ח בטלית זו, מ"מ מברכים עליה מדין ברכה על המנהג, 

וכמו שמברכים על אמירת ההלל בר"ח.

)סי'  לך שלמה או"ח  גם בשו"ת האלף  זו מצינו  רכב. כעין סברא 
בלמ"ד  עליה  שמברכים  תרומה  הפרשת  בין  לחלק  שכתב  שמד( 

למערב ביו"ט על תנאי, דאף שהוא ספק עירוב יכול לברך עליו דכיון 

שנוסח הברכה הוא ב"על" אף אם יתברר שלא נעשה כאן עירוב אין 

זו ברכה לבטלה למפרע והוא מן הסברא הנ"ל. וראה מש"כ בשו"ת 

חת"ס )או"ח סי' ט וסי' קמה(.

בראש  רא"ש  נא(,  )סי'  הדור  פאר  הרמב"ם  בשו"ת  רכג. ויעויין 
השנה )פ"ד סי' י(, קרבן נתנאל שם, וביראים )סי' תיט( שדנו, האם 

מברכים "לשמוע קול שופר" או "על תקיעת שופר", והנה מלבד עצם 

סימן כח



משנת  הגר���

מרצונו  ולעולם  כרחו  בעל  אדם  מגיירין  שאין  כיון  כאן, 

נחשבת  ישראל  לכלל  לבוא  ורצונו  הסכמתו  הדבר,  נעשה 

ידו,  על  המצוה  נעשית  וכאילו  המצוה,  ממעשה  כחלק 

.
רכד

ומשום כך יש לברך עליה בלמ"ד

לסברא זו מצינו בדברי הר"ן בפסחים שם, דהאריך מקור 

שליח  ע"י  לעשותה  שאפשר  דכל  זו  סברא  בבאור 

נראה  התוספתא  דמדברי  והקשה  "על",  בלשון  מברכים 

ומעשרות  תרומות  דהמפריש  אמרו  שם  כן,  הדבר  שאין 

אלו  מצוות  והרי  ומעשר",  תרומה  "להפריש  מברך 

לברך  תיקנו  לא  דאעפ"כ  וחזינן  שליח  ע"י  מתקיימות 

עליהם בלמ"ד.

שלא וכתב  בעה"ב  של  מכריו  שהתורם  דכיון  ליישב, 

נמצא  הפרשה,  זו  ואין  עביד  מידי  לאו  מדעתו 

נחשב  שכך  וכיון  החלות,  פעולת  לעצם  נצרכת  שדעתו 

בפסחים  הרא"ש  )אמנם   .
רכה

בעצמו זאת  עשה  כאילו  הדבר 

פ"א סי' י נקט בפשיטות שמברכים על הפרשת תרומה בלשון "על"(.

צ"ע ע"ז מדברי הרמב"ם בהל' ברכות

נראה אמנם,  יג – טו(,  הל'  פי"א  ברכות  )הל'  הרמב"ם  מדברי 

נתבאר  הרמב"ם  דמדברי  היא,  הפוכה  שסברא 

שכל מצוה שאדם עושה לעצמו מברך בלמ"ד, וכמו לענין 

בסוכה"  "לישב  שמברך  וסוכה  "להניח",  שמברך  תפילין 

ולא על ישיבת סוכה, והמל את בנו מברך לדבריו "למול", 

וכן העושה מעקה לעצמו וכו'.

חברו, אבל  של  בנו  שמל  וכגון  לאחרים,  מצוה  העושה 

מברך "על המילה", וכן הוא לענין מצות ערוב שזוכה 

.
רכו

בו עבור אחרים ועוד

מצות והוסיף  וכגון  רשות,  שהיא  דבמצוה  הרמב"ם 

שחיטה שאם לא ירצה לאכול אינו חייב לשחוט, 

יאכל, אף  לא  בה אם  ידים לסעודה שאינו מחוייב  ונטילת 

שעושה לעצמו מברך בלשון "על", כיון שלא מוטלת עליו 

מצוה לשחוט ומרצונו באה לו. ולדבריו לכאורה ה"ה הכא, 

עליו  חלה  לא  ישראל  לכלל  לבוא  מחוייב  אינו  שהגוי  כיון 

מצות מילה, ואפי' היה נימול ע"י עצמו אין לו לברך בלמ"ד, 

וצ"ע בדברי הלבוש.

פירש אמנם,  מו(  סי'  יו"ד  פארדו,  )להגר"ד  לדוד  מכתם  בס' 

זאת באופן אחר, דכיון שמצוה מוטלת על בית דין 

בשווה  ישראל  איש  כל  על  מוטלת  זו  ומצוה  גרים,  לקבל 

)ראה חזו"א אבהע"ז סי' קמח(, נמצא שכל אדם המל גר מקיים 

את חובתו עצמו שנצטווה למול את הגרים, וכיון דהעושה 

הברכה  נוסח  כאן  אף  ב"למ"ד"  עליה  מברך  לעצמו  מצוה 

הוא כך.

לברך  צריך  שהיה  במקום  ב"למ"ד"  ובירך  טעה 
ב"על", ולהיפך

ב"על" – יצא, טעה  לברך  שצריך  במקום  ב"למד"  ובירך 

"בירך  וז"ל:  תלב(,  )סי'  התניא  לבעל  הרב  בשו"ע  כ"כ 

המצוות  בכל  בזה  כיוצא  כל  וכן  חמץ – יצא.  לבער  אקב"ו 

את  לקרוא  מזוזה,  ב"למ"ד" – לקבוע  עליהן  שמברכין 

מזוזה,  קביעת  "על" – על  בלשון  עליהם  בירך  אם  ההלל, 

כל  על  לברך  צריך  לכתחילה  אבל  יצא.  ההלל,  קריאת  על 

אדם  החיי  נקטו  כדבריו  חכמים".  לה  שתיקנו  ברכה  מצוה 

תשובה  ובשערי  טו(,  ס"ק  א"א  ח  )סי'  פרמ"ג  ד(,  סעי'  יב  )כלל 

)סי' כה ס"ק ה(. אמנם בשו"ת זרע אמת )ח"א סי' ב( נקט דלא 

בלשון  הציצית  על  בירך  דאם  וכתב  פוסקים,  הנהו  ככל 

חכמים.  שטבעו  ממטבע  דמשנה  חובתו  ידי  יצא  לא  "על" 

ומ"מ לענין הלכה ודאי נראה עיקר בזה ככל הנהו פוסקים, 

ובפרט דספק ברכות להקל.

החקירה האם מצות השופר היא בעצם מעשה התקיעה או בשמיעת 

קולו נמצינו למדים גם לענינינו, דאם המצוה היא בתקיעה נמצא 

מצותה  ואם  ב"על",  לברכה  ויש  שליח  ע"י  מתקיימת  זו  שמצוה 

בשמיעה אינה בתורת שליחות ומוטלת חובה על כל יחיד לשמוע 

עליה  שמברכים  הראשונים  לכל  פשיטא  וע"כ  בעצמו,  שופר  קול 

ב"למ"ד".

רכד. ולפי"ז יתבאר שפיר מפני מה חילק השו"ע ובסי' רסז )סעי' 
ב"למ"ד",  ולא  ב"על"  מילתם  על  שמברכים  עבדים  לגבי  פסק  יב( 

לכך,  לכופו  הוא  ויכול  האדון  על  מוטלת  למולם  שהמצוה  דכיון 

יש לברך  יכול לקיים מצותו ע"י שליח שפיר  כיון שהאדון  ממילא 

עליה ב"על".

רכה. וראה בזה עוד בדברי המג"א בסי' תרעו ס"ק ד לגבי הדלקת 
נר חנוכה שציין לשיטת הב"ח דמברכים ע"ז בלשון "על" ודחה דבריו 

ואפשר דתליא בנידון דידן, וראה מש"כ בזה בגליון מהרש"א שם. 

אף  ב"על"  אותם  שמברך  המצוות  ברכות  בכל  דמצינו  רכו. ומה 

!
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הזכרת הטפת דם הברית במילת גר

הטפת בספרי  דין  מזכירים  מה  מפני  דנו,  הראשונים 

הגרים,  מילת  על  שנתקנה  הברכה  בנוסח  ברית 

הרי בפשטות מצות הטפת דם ברית שייכת רק במי שבא 

ע"י  ישראל  לכלל  שנכנס  בגר  ולא  מהול,  כשהוא  להתגייר 

מילה.

הרמב"ם, ובר"ן  בשם  כתב  דמילה(  אליעזר  רבי  פרק  )שלהי 

כשהם  להתגייר  גרים  באים  רבות  שלעיתים  דכיון 

דעות  שמצינו  )וכמו  לכולם  השווה  נוסח  תיקנו  מהולים 

רבים,  כלים" – בלשון  טבילת  "על  מברך  אחד  כלי  שהטובל  בפוסקים 

אחד  נוסח  ותיקנו  יחד  כלים  כמה  טובל  אדם  רבות  שפעמים  כיון 

השווה לכל(.

ובני אולם  הם  גדולים  שהגרים  "דכיון  כתב,  שם  הרז"ה 

תורה  עליהם  שיקבלו  כדי  כך  להם  אומרים  דעת 

והיינו,  מהם".  הנוטף  לדם  ידאגו  ולא  בשמחה  ומצוות 

לחבב  בכדי  נאמרת  במילה  מהם  הנוטף  הדם  שהזכרת 

עומד  עתה  הנוטף  דמם  שזכות  שידעו  זו  מצוה  עליהם 

)נמצא לפי דבריו שלא נאמרה  לעולם כולו לקיום שמים וארץ. 

הדם  לעצם  כפשוטו  אלא  ברית  דם  הטפת  דין  לחלות  הזכרה  כאן 

הנוטף מן המילה(.

שעושה אותם לעצמו, וכמוש"כ הרמב"ם בהל' חמץ ומצה פ"ח הל' 

ו(: "מברך על אכילת מצוה" וכן הוא בספירת העומר ומקרא מגילה. 

מברך  בחבורה  המצה  את  שאוכלים  דכיון  כתב,  שם  עוז  ובמגדל 

ידי  כולם  את  מוציא  שהאחד  דכיון  טעמו,  וכנראה  ב"על",  עליה 

רק כאשר  והיינו, שלא  עבור אחרים.  כעושה מצוה  חובתם חשיב 

עושה את עצם מעשה המצוה עבור חברו מברך בנוסח זה, אלא גם 

כאשר עצם הברכה נאמרת עבור אחרים כך הוא הנוסח הראוי. 

אמנם מדברי בעל ערך השולחן )סי' תעה ס"ק ב( נראה דלמד, שכל 

דברי הרמב"ם אמורים רק בגוונא שמעשה המצוה נעשה אף הוא 

על ידו עבור אחרים, אבל אם רוצים לצאת ידי חובה בברכתו מדין 

שומע כעונה או יצא מוציא, נוסח הברכה ב"למ"ד" ולדבריו קשיא 

כנ"ל.

!
סיום הברכה – בא"י כורת הברית.

כורת בגמרא  "בא"י   – חתימה  לה  יש  זו  שברכה  מבואר, 

הברית". ובפוסקים הקשו מפני מה השמיטו זאת 

שהיתה  דנראה  כתב  רסז  סי'  ובב"ח  והרא"ש.  הרמב"ם 

לראשונים גרסא אחרת בדברי הגמ', ולגרסתם אין חותמים 

בברכה.

הפרישה )שם ס"ק כד( כתב, דכו"ע מודו שיש לחתום אבל 

בברכה זו כמבואר בגמ', אלא שלרוב פשיטות הענין 

לא הזכירו זאת הראשונים.

השו"ע, ודבריו  בשיטת  הפחות  לכל  לכאורה  מוכרחים 

השו"ע  כתב  עבדים  מילת  גבי  יב(  )סעי'  רסז  דבסי' 

ואילו  הברית,  כורת  בברכת  זו  ברכה  לחתום  שיש  להדיא 

כרחך  ועל  זאת,  הזכיר  לא  גרים  מילת  לגבי  רסח  בסי' 

את  השו"ע  העתיק  רסח  שבסי'  משום  הוא  בזה  הטעם 

ודאי  זו, ומ"מ לענין הלכה  לשון הרמב"ם שהשמיט הלכה 

על  כג( עמד  )רסז ס"ק  ובש"ך  רסז.  בסי'  בו ממש"כ  חזר  לא 

כל  שאין  הפרישה  כדעת  למד  שהשו"ע  וכתב  זה,  דקדוק 

ולשנות  לחזור  בלשונו  דקדק  לא  ולפיכך  בזה  מחלוקת 

!הלכה זו בסי' רסח.
ברכת "להכניסו" במילת הגר

להכניסו בשו"ע  ברכת  הגר  במילת  לברך  הוזכר  לא 

מילה  כללי  בס'  אכן  אבינו,  אברהם  של  בבריתו 

הגר,  במילת  זו  ברכה  דמברכים  כתב  הגוזר  גרשום  לרבינו 

וכדבריו אלו כתב גם הרדב"ז בתשובותיו )סי' תלד(. ויעויי"ש 

שהוסיף דסברא פשוטה היא לחייבו בברכה זו, דאם משום 

כ"ש  ולהלל,  להודות  חכמים  תיקנו  לבד  המילה  מצות 

שצריך לברך על קבלת התורה כולה.

"אקב"ו עוד  ונוסחה:  זו  ברכה  מברך  עצמו  שהגר  כתב, 

להכנס בבריתו של אברהם אבינו".

מכמה והנה,  קצת  צ"ע  דבריו  לעיל  שנתבאר  מה  לפי 

טעמים:

כיון שקודם הטבילה עדיין גוי הוא אין כל טעם לחייבו א. 

בברכה זו, שהרי טרם בא לכלל ישראל, ועוד לא נתחייב 

וממילא  הפוסקים,  של  דרובא  רובא  לדעת  במצוות  כלל 
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עדיין אין לו להודות על כניסתו לעול מצוות.

חיוב ב.  בתורת  אינו  ישראל  לכלל  בא  שלא  זמן  כל  הרי 

ברכה, והיאך יברך.

שהגר ואכן  מורה  שם  ברדב"ז  הדברים  בסדר  הדקדוק 

המילה,  בעת  ולא  הטבילה  אחר  זו  ברכה  מברך 

ומשום כך טרח לבאר שתוכנה של ברכה זו בגר אינו מוסב 

לכלל  שנכנס  מה  עיקר  על  אלא  המילה  מעשה  עצם  על 

עובדי ה' בקבלת מצוותיו.

חלוקה ואם  זו  ברכה  אכן  האם  לדון  יש  בזה,  אנו  כנים 

לגמרי מברכת "להכניסו" הנאמרת בכל מילת ישראל, 

ואינה מוסבת על מעשה המילה כלל, או שמא, אף מעשה 

המילה בכלל, אלא שזמן אמירתה הוא אחר הטבילה, ואין 

המצוות  קבלת  את  גם  בתוכה  היא  שכוללת  כיון  פגם  בכך 

כולן.

פשטות נמצא  לפי  זו,  בהלכה  שיטות  ג'  זו  הבנה  לפי 

לדעת  בגר,  זו  ברכה  מברכין  אין  השו"ע  סתימת 

ולהבנה  המילה,  בעת  זו  ברכה  מברכין  הגוזר  גרשום  רבינו 

הנ"ל בשיטת הרדב"ז מברכין ברכה זו בעת הטבילה.

זמן אמירת ברכה זו במילת ישראל

הדבר תלוי במחלוקת הראשונים גבי זמן אמירת ולכאורה 

ברכה זו במילת ישראל:

לברך התוס'  שיש  רשב"ם  בשם  כתבו  ע"ב(  )קלז  בשבת 

ברכה זו קודם המילה שיהיה בכלל עובר לעשייתן, 

וכן כתב היראים )סו"ס יט(, וכן הובא בשו"ת מהר"ם אלשקר 

)סי' יח( בשם רבי אברהם בן הרמב"ם שאמר כן בשם אביו.

זאת שיטת ר"ת בפסחים )ז ע"ב( שברכה זו נאמרת לעומת 

הבריתא  מלשון  כן  ודקדק  המילה,  מעשה  אחר 

"המל אומר" – דמשמע שכבר מל.

עתיד והוסיף  לשון  "להכניסו"  הברכה  שנוסח  דאף  עוד, 

מוסבת  אינה  זו  דברכה  ראיה,  בזה  אין  הוא, 

שבה  היא  השבח  ברכת  אלא  גופא,  זה  מילה  מעשה  על 

זו,  בקדושה  שקדשנו  ליוצרנו  ומשבחים  אנו  מהללים 

יתברך  לשמו  רק  היא  במילה  כוונתו  שכל  דעתנו  ומגלים 

כתב  אלו  כדבריו   ,
רכז

אחר צורך  כל  או  רפואה  לצורך  ולא 

גם הראב"ד בהשגותיו )פ"ג מהל' אישות הל' כג(.

בשבת )פי"ט סי' י( אזיל בזה כשיטת רשב"ם, אלא הרא"ש 

דנקט שאם מברך מיד בסמיכות למעשה המילה 

בשו"ע  פסק  כדבריו   .
רכח

הוא לעשייתן  עובר  בכלל  זה  גם 

)סי' רסה סעי' א( שיש לברך ברכה זו בין המילה לפריעה בכדי 

א(.  סי'  כו  )כלל  וכ"ה בשו"ת הרא"ש  שתהא עובר לעשייתן, 

הרי"ף,  בשם  כתב  ג(  שער  מילה  הל'  )ח"ב  בעה"ט  בס'  אמנם 

מל",  לא  כאילו  פרע  ולא  "מל  בידינו  נקוט  שכלל  שאף 

כך  ע"י  יחשב  ולא  מצוה,  שיורי  אלא  אינה  הפריעה  מ"מ 

כעובר לעשייתן. ]וזהו דלא כמבואר בתוס' בסוכה לג ע"א 

כיון  בנטילתו  חובתו  ידי  יצא  שכבר  דאף  לולב  נטילת  גבי 

נענועיו  לנענע בהלל עד שאינו מסיים  יש  שלהידור מצוה 

דבתשובות  צ"ע  וביותר  לעשייתן,  עובר  וחשיב  לברך  יכול 

קודם  לברך  להדיא  כתב  רצג  בסי'  לפנינו  הנמצא  הרי"ף 

הפריעה[.

כברכת נמצא  דינה  זו  שברכה  הסוברים  דלדעת  לפי"ז, 

ודאי  דוקא,  לעשייתן  עובר  לאומרה  ויש  המצוות 

לדעת  אבל  ובישראל,  בגר  מהותה  בעצם  זו  ברכה  חלוקה 

לאומרה  וא"צ  היא  השבח  ברכת  בישראל  שגם  הסוברים 

קודם המילה דוקא, אפשר שברכה אחת היא, אלא שבגר 

הרחיקו לאומרה אחר הטבילה לדעת הרדב"ז, כיון שקודם 

וכדי שתחול על עצם קבלתו  לכן אינו בתורת חיוב ברכה, 

את המצוות.

רכז. ובאמת כך היא פשטותם של דברים, דאי ברכת המצוות היא 
קשיא, היכן מצינו שתי ברכות למצוה אחת. )וראה בהגדת מעשה 

ניסים לבעל הנתה"מ, שדן בקושית האחרונים מפני מה לא תיקנו 

ברכה על מצות סיפור יציאת מצרים, וכתב, דכיון שמברכים בעת 

הסיפור ברכת אשר גאלנו שוב אין צריך לשבח ולהלל את בברכה 

מצות  על  ברכה  תיקנו  שלא  וכמו  המצוה,  קיום  עצם  על  נפרדת 

זו  מצוה  על  המצוות  ברכת  כשבירך  הוא  כ"ש  וא"כ  המזון.  ברכת 

שאינו צריך לברך עליה ברכה נוספת(. 

רכח. יש שהעירו מאי שנא מציצית דקימ"ל שאם לא בירך בלבישתו 
מברך כל זמן שעטוף בה, וכן נראה מדברי הרמב"ם בהל' ברכות )פי"א 

חנוכה  נר  הדלקת  ברכת  גבי  יג(  סי'  )תנינא  הגרעק"א  וכ"כ  ה(  הל' 

שיכול לברך אותה כל זמן שהנרות דולקים דעדיין המצוה נמשכת, 

וה"ה כן יש לו לברך לכאורה כל ימי חייו שהמילה חקוקה בבשרו.

אמנם בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שע( עמד בשאלה זו וכתב לחלק 

בזה בנוסח הברכה, דבמצוות שנוסח הברכה נתקן על עצם העשייה 

– כקביעת מזוזה שנוסח הברכה מורה על עצם מעשה הקביעה, אין 

לברך לאחר זמן אף שהמזוזה עדיין קבועה בבית, משא"כ גבי טלית 

שנוסח הברכה נתקן על העיטוף כיון שעדיין מעוטף בה יכול לברך. 

ולפי"ז יש לדון מהי משמעות הברכה במילה, האם על עצם פעולת 

המילה או על היותו מהול, וצ"ע.
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שיטת הרשב"א ושאר פוסקים

מדברי הרשב"א בשבת שם משמע שאין מברכים אמנם 

בבאור  שהאריך  שם  דיעויין  הגר,  במילת  זו  ברכה 

להכניסו  ברכת  מברכים  אימתי  זו  הראשונים  מחלוקת 

בספרים  הוא  וכן  הרי"ף  בהל'  "ה"ג  וסיים:  ישראל,  במילת 

בא"י  וכו',  למול  אקב"ו  אומר  הגרים  את  המל  מדויקים, 

ולכאורה  כלום".  מברך  אינו  המילה  ולאחר  הברית,  כורת 

ולא  זו  ברכה  אלא  מברכים  שאין  להדגיש  שכוונתו  נראה 

זו  ברכה  של  בגדרה  דלעיל  הראשונים  מחלוקת  וכל  יותר, 

לחוד  ישראל  במילת  אלא  זה  אין  אותה,  מברכים  ואימתי 

ומן הטעם דנתבאר, וכן נראה מסתימת כל הפוסקים.

זו בטעמו  ברכה  מברכים  שאין  דסבר  הרשב"א  של 

סולובייציק,  דהגרי"ד  משמיה  מטו  הגר  במילת 

דבכל מעשה מילה מתקיימות שתי מצוות נפרדות – עצם 

בבריתו  הכנסתו  ומעשה  מקרא,  שנצטוונו  המילה  מעשה 

שתי  תיקנו  ולכך  ה'.  מעם  חלק  להיותו  אבינו  אברהם  של 

על  והשניה  המילה,  מעשה  מצות  על  ברכות – הראשונה 

הכנסתו בברית.

הכנסתו וממילא,  הוא  ומהותה  תוכנה  שכל  הגר  במילת 

בבריתו של אברהם אבינו, שהרי על עצם מעשה 

כל  אין  שיטבול,  עד  כנכרי  דדינו  נצטווה  לא  עדיין  המילה 

הוא  ענינה  עצמה  המילה  וברכת  ברכות,  שתי  לתקן  טעם 

השבח על כניסתו של גר זה בבריתו של אברהם אבינו.

שדן כמו"כ  מב(,  סי'  )מהדו"ק  הגרעק"א  בשו"ת  יעויין 

מצות  על  ברכות  שתי  תיקנו  מה  מפני  זו  בשאלה 

האב  חיובי  כל  את  כוללת  להכניסו  שברכת  וכתב  המילה, 

שייכת  אינה  זו  שברכה  שפיר  אתי  ודאי  ולדבריו  הבן,  על 

כלל בגר.
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סימן כט

היאך מברכים על מילת גר ולא חששו שמא יחזור לסורו

הברכה  שיצאה  ונמצא  בו  יחזור  שמא  חששו  ולא  הגר  מילת  על  מברכים  היאך  דנו  האחרונים  בספרי 

דינו  ויתבאר  ופרטיו,  לבטלה  ברכה  דין  גדר  עיקר  ובבירור  זו,  בשאלה  נדון  שלפנינו  בסימן  לבטלה, 

אי חשיב  זו למפרע,  ורק לאחר מכן בטל הצורך בברכה  בחיוב  היה הדבר  כאשר בעת אמירת הברכה 

לבטלה. ברכתו  שיצאה  בכה"ג 

ע"א( שהקשו,  )עב  בכתובות  בדברי התוס'  מצינו  זה  רכט. כעין 
מפני מה אין מברכין על ספירת ז' נקיים של זבה כמו שמברכים 

תראה  שמא  חכמים  דחששו  ליישב,  וכתבו  העומר.  ספירת  על 

ברכתה  ונמצאת  למפרע,  ספירתה  ותסתור  ספירתה  ימי  תוך  דם 

ביהודה  נודע  האותיות,  בשער  השל"ה  בזה  מש"כ  וראה  לבטלה. 

מצורע.  פרשת  בחיי  ורבינו  המחבר(,  מבן  בהגה  קכג  סי'  )תנינא 

וראה להלן מדברי הרדב"ז בתשובותיו )ח"ד סי' כז( מש"כ בדברי 

התוס'. 

מפני מה אין חוששים שישוב לסורו

טבל באחרונים  ולא  "מל  בידינו,  נקוט  דכלל  כיון  הקשו, 

עד  ישראל  לכלל  בא  ואינו  מל",  לא  כאילו 

שיטבול, היאך תיקנו ברכה על מילת גר, ולא חששו שמא 

וישוב לסורו, ונמצאת ברכת המוהל  יחזור בו אחר המילה 

לבטלה.

שכתב, יתירה  ע"ב(,  מז  )יבמות  הרמב"ן  בדברי  מצינו  מזו 

המילה  את  להקדים  חכמים  שהצריכו  דהטעם 

לטבילה, הוא בכדי שאם ירצה לפרוש מחמת צער המילה 

לכלל  בא  שכבר  לאחריה  ולא  הטבילה,  קודם  יפרוש 

. ומבואר מדבריו, שאכן קיים חשש שמא יפרוש 
רכט

ישראל

מחמת צער המילה ויחזור לסורו, וא"כ מתחדדת הקושיא 

היאך לא חששו שמא יבוא הדבר לכלל ברכה לבטלה.

כברכת אכן  דינה  בגר  המילה  שברכת  הסוברים  לדעת 

השבח אין זו קושיא כ"כ, דברכת השבח יכול לברכה 

לעיתים אפי' על הספק כמבואר בדברי הפוסקים )ראה הלכות 

כברכת  שדינה  הסוברים  לדעת  אבל  רסד(,  סי'  ח"א  קטנות 

דלדעת  שציינו  כח  סי'  לעיל  וראה  טפי,  קשיא  המצוות 

השו"ע מברכים במילת הגר שתי ברכות, והראשונה שבהם 

ודאי ברכת המצוה היא ולא ברכת השבח.

קושית וביותר  בישוב  האחרונים  דכתבו  למה  קשיא, 

היאך  טו(,  פ'  בא  פ'  המכילתא  )ע"ד  המשנה  מרכבת 

שמא  חיישינן  ולא  לעשייתן  עובר  המצוות  על  מברכים 

ימנע מעשיית המצוה ונמצאת ברכתו לבטלה, וכמו דאמרו 

קרבן  שנאמר  עולה,  לה'  יאמר  שלא  "מנין  ע"ב(:  )י  בנדרים 

לה'", והיינו דחיישינן שמא ימנע ולא ישלים דבריו ונמצא 

דנתבאר  מה  ע"פ  האחרונים,  דתי'  לבטלה.  ש"ש  מזכיר 

הוא  בזה  החשש  דעיקר  בקלפי(,  טרף  פ'  )ריש  ישנים  בתוס' 

בדבר  אבל  דבריו,  ישלים  ולא  הקדשתו  על  יתחרט  שמא 

המחוייב כברכת המצוות שאין הדבר מסור בידו להתחרט 

ולדבריהם  שם(.  יומא  ישראל  תפארת  )ראה  לחוש  עליו – אין 

קשיא טובא, שהרי גר זה אינו מחוייב לבוא בקהל ישראל, 

ואם ירצה להתחרט על גרותו רשאי, ומפני מה לא חששו 

שלא לברך מחמת דברי הגמ' בנדרים הנ"ל.

עליו ובדוחק  שקיבל  שראינוהו  אחר  הדין,  דמעיקר  י"ל, 

ולומר  בכשרות  להחזיקו  לנו  יש  המילה  צער 

בו. אלא שלענין  ואין לחוש שיחזור  שהוחלט הדבר אצלו 

כל  שאין  משום  יותר,  החמירו  לטבילה  המילה  הקדמת 

הפסד בכך וכל שאפשר לתקן ולא לסמוך על חזקתו עדיף 

טפי, ועפ"ז אמר הרמב"ן את דבריו.

הטעם שלא חששו לכך בגר קטן

שמטבילין כעין  קטן  גר  לענין  באחרונים  מצינו  זו  קושיא 

)יא  בכתובות  הגמ'  דבסוגית  דין,  בית  דעת  על  אותו 

ולבטל  למחות  הוא  רשאי  הגר  שלכשיגדיל  נתבאר,  ע"א( 

חששו  ולא  מילתו  על  מברכים  היאך  קשיא,  וא"כ  גרותו, 

שברכת  ונמצא  בגדלותו  וימחה  בו  יחזור  שמא  חכמים 

שמעולם  למפרע  הדבר  דהוברר  לבטלה,  יצאה  המוהל 

לא בא לכלל ישראל. )וראה מש"כ בזה בס' דרך פיקודיך על סדר 

המצוות לבעל הבני יששכר, מצות מילה ס"ק לב(.
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דכיון ובשו"ת  ליישב,  כתב  רמח(  סי'  )יו"ד  שיק  מהר"ם 

ישראל  בבית  המצוות  לשמירת  שנתחנך 

מינקותו, חזקה היא שלא ימחה. שורש לדבריו אלו מצינו 

זו  בשאלה  שדן  רנג(,  סי'  )יו"ד  סופר  החתם  רבו  בדברי  כבר 

דכיון  וכתב  קטן,  של  בגרות  הטבילה  ברכת  לגבי  עצמה 

דרובא דרובא אינם מוחים א"צ לחוש לכך. ועיי"ש שדימה 

חששו  דלא  תרומה  הפרשת  על  שמברכים  לברכה  זאת 

)וראה בזה עוד מש"כ התוס'  חכמים שמא ישאל על הפרשתו. 

ובדברי  מיניה,  לקידושין  רבנן  דאפקיענהו  סוגיא  גבי  ע"א  לג  בגיטין 

החת"ס בתשובותיו שם סי' שכ ובאבהע"ז ח"ב סי' צה(.

ועיקר מצינו לתירוץ זה בדברי הרשב"א בכתובות שורש 

בגרותו  למחות  שיכול  כיון  שהקשה,  ע"א(,  )יא 

אנו  ואין  משחיטתו  אוכלים  אנו  היאך  למפרע  ולבטלה 

חוששים שמא ימחה בגרותו ויתברר שהיתה זו שחיטת גוי 

ישראל  בבית  קטנותו  מימי  שנתחנך  דכיון  ותי',  דפסולה, 

חזקה גמורה היא דלא ימחה. ולדבריו אתי שפיר כתי' של 

מהר"ם שיק, דסמכינן על חזקה זו ומברכים על מילתו.

דידועים מיהו  אלו,  בדבריו  לפקפק  מקום  יש  לכאורה 

מפני  שדן  יח(,  סי'  )ח"א  בתשובותיו  הרשב"א  דברי 

מה אין מברכין על קיום מצות צדקה, מ"ש משאר מצוות 

הרשב"א,  ותי'  לעשייתן.  עובר  עליהם  שמברכים  התורה 

שלא  דאפשר  אחרים,  בדעת  תלוי  זו  מצוה  שקיום  דכיון 

ירצה העני לקבל ממנו, לא תיקנו חכמים ברכה, הואיל ויש 

לחוש שמא אחר שיברך יסרב העני לקבל מתנתו.

דברי הרשב"א אמורים גם לגבי עני שאין לו מה יאכל והרי 

חששו  מה  מפני  וא"כ  הצדקה,  מן  להתפרנס  ודרכו 

שמא לא יקבל, הרי מוחזק לן איש זה כמקבל צדקה. וע"כ 

לבטלה  שמים  שם  הוצאת  של  העוון  חומר  דמחמת  צ"ל, 

חששו ולא הקלו לילך בזה אחר החזקה.

ה"ה בנידון דידן, אין לסמוך על החינוך ההגון שניתן וא"כ 

היאך  לדוכתא,  קושין  והדרא  ישראל,  בבית  לו 

מברכים על מילת גר קטן ולא חששו שמא ימחה לכשיגדיל 

ותעקר גרותו למפרע.

ובישוב קושיא זו נראה לומר בשני אופנים:

נוסח ברכת המילה טעונה ביאור, דלכאורה צ"ב, מפני א. 

ולא  רבים,  בלשון  הגרים"  את  "למול  לברך  תיקנו  מה 

עבדים  במילת  ניחא  דהא  יחיד.  בלשון  הגר"  את  "למול 

עבדים  מיני  ששני  משום  רבים,  בלשון  לברך  יש  שפיר 

נצטוונו למול – "יליד בית", וזהו עבד שנולד לו מן השפחה, 

נוסח  תיקנו  ולכך  לעבד.  שנמכר  גוי  שהוא  כסף",  ו"מקנת 

מיני  שני  את  בברכתו  שיכלול  בכדי  רבים  בלשון  הברכה 

לא  מה  מפני  ביאור  צריך  הגר  מילת  לגבי  אבל  העבדים. 

תיקנו שיברך בלשון יחיד.

טעם לתקנת הברכה בלשון רבים

בלשון ושמא  הברכה  נוסח  לתיקון  הטעם  דעיקר  י"ל, 

שחששו  דלפי  גופא,  זה  חשש  מחמת  הוא  רבים 

חכמים שמא יחזור הגר לסורו אחר המילה וקודם הטבילה, 

מעיקרא  לכשיגדיל,  ימחה  שמא  חששו  קטן  בגר  וכמו"כ 

לא תיקנו שיברך על מילת גר זה עצמו, אלא תחילה היתה 

תקנתם בברכה זו על עיקר דין מילת גרים דעלמא, ומשום 

על  הברכה  מתפרשת  כך  שע"י  רבים  בלשון  תיקנוה  כך 

אף  כן  ועל  דוקא,  זה  גר  על  ולא  הגרים  מילת  מצות  כלל 

אם יחזור הגר לסורו אחר המילה לא תצא ברכתו לבטלה. 

)לסברא זו נראה דהוי ברכת השבח, וראה לעיל סי' כח(.

ברכת אלא  סוף  סוף  שהרי  אלה,  בדברינו  די  לא  שעדיין 

רשאי  אדם  ואין  הגר,  מילת  על  נתקנה  המילה 

לאומרה שלא בשעת קיום המצוה, וא"כ כיון שעתה אחר 

הוא  הרי  אותו  והמל  גר  שאינו  למפרע  הוברר  בו  שחזר 

קיום  בשעת  שלא  שבירך  נמצא  בעלמא,  בשר  כמחתך 

מצוה וברכה לבטלה היא.

ברכה הנאמרת על מעשה המחוייב באותה שעה אינה 
ברכה לבטלה

אלא כך הוא באורם של דברים:

ה' הנה,  לקהל  להכנס  ומבקש  בי"ד  לפני  גר  בא  כאשר 

ולדרוש  לחקור  בי"ד  מחוייבים  וטבילה  מילה  ע"י 

תחת  להסתופף  רצונו  ואמיתות  כוונותיו  טוהר  אחר  היטב 

ומצאוהו  אחריו  בי"ד  שבדקו  אחר  אמנם,  השכינה.  כנפי 

לקהל  לקבלו  עליהם  מוטלת  מצוה  טהורות,  שכוונותיו 

רשאים  הם  ואין  יא,  סי'  לעיל  שנתבאר  וכמו  ישראל, 

לפני  זה  גר  שבא  שבשעה  איפוא,  נמצא  ממנה.  להיבטל 

בי"ד היתה מילתו מוטלת עליהם כחובה גמורה.

כך לפיכך,  אחר  בו  שיחזור  שמחמת  לומר  סברא  כל  אין 

אח"כ  תתברר  הברכה  אמירת  עצם  לסורו  וישוב 

מעשה  ע"י  קיימו  הברכה  בזמן  שהרי  האסור,  כמעשה 

המילה מצוה גמורה שהיתה מוטלת עליהם.

ע"א(, יתירה  קו  )דף  בחולין  הריטב"א  בדברי  מצינו  מזו 

שכתב, גבי מי שנטל ידיו לאכילה ובירך על נטילת 

ידים ולאחמ"כ נמלך ולא אכל, דאין ברכתו נחשבת כברכה 

סימן כט



משנת  הגר��

כבר  לאכול,  בדעתו  היה  הנטילה  שבעת  דמאחר  לבטלה. 

היה  וכיון שבאותה העת  ידיו,  ליטול  נתחייב באותה שעה 
הדבר מחוייב מן הדין נתקיימה המצוה ואין כל חסרון בכך 
מערכת  חמד  בשדי  עוד  בזה  )וראה  אכילתו  על  אח"כ  שנמלך 

.
רל

ברכות סי' א אות ט ובפאת השדה סי' ט(

מדבריו, דאף שחובת הנטילה היתה מחמת רצונו ולמדנו 
בזה  אזלינן  לעולם  אכל,  לא  ולבסוף  פת  לאכול 
בתר שעת הנטילה, וכיון שבאותה שעה היה מחוייב בדבר 

אין זו ברכה לבטלה.

לענין נט"י שלא היה מחוייב בדבר ובדעתו היה הדבר ואם 
כאן,  כ"ש  א"כ  כך,  הוא  לאו  אם  לאכול  אם  תלוי 
שכאשר בא גר זה לפני בי"ד היו מחוייבים למולו, ולא היה 

בידם להפטר מזה, דכדין בירכו ואין זו ברכה לבטלה.

הקושיא, ומ"מ,  מכלל  יצאנו  לא  עדיין  זו  סברא  לפי  אף 
דאף אם עצם הברכה אינה נחשבת כברכה לבטלה 
כיון שבשעת אמירתה היה הדבר בחיוב, מ"מ אחר שנתברר 
יצא  הברכה  שנוסח  נמצא  ישראל  לכלל  יבוא  לא  זה  שגר 
לבטלה, דלא יתכן לברך על מילת גר כאשר הוברר למפרע 
שלא היה זה מעשה מילה והוא אינו גר )ואין זה דומה לנטילת 
ידים שעצם חלותה אינו מתבטל גם אחר שנמלך על אכילתו דסוף סוף 

חיובו  פקע  אכל  שלא  דכיון  אלא  וקיימא,  קביעא  זו  ונטילה  ידיו  נטל 

הכי  בלאו  הברכה  שנוסח  כנ"ל,  י"ל  ובזה  הברכה(.  מאותה 

אינו מתפרש כלל על מעשה מילה זה עצמו, אלא על עצם 
מצות מילת הגרים, וממילא אף אם גר זה יחזור לסורו תוכן 

הברכה עדיין במקומו עומד.

לכאורה, אכן  מוסכמים  אינם  בזה  הריטב"א  דברי  עיקר 
צדקה  מצות  גבי  דפי'  הנ"ל  הרשב"א  מדברי  שהרי 
שאין מברכים מחמת החשש שלא ירצה העני ליטול מוכח 
אף  הריטב"א  לסברת  שהרי  בזה,  לכאורה  עליו  שחלק 

ברכתו  תחשב  לא  מידו  המעות  ליטול  ירצה  לא  העני  אם 

לבטלה למפרע, דסוף סוף בעת אמירת הברכה היה מחוייב 

בדבר.

יש לחלק ולומר, דכל שאין העני רוצה לקבל הוברר ושמא 

קיום  כל  ואין  לבריות,  נצרך  דאינו  למפרע  הדבר 

בטעות  הברכה  היתה  וממילא  זו,  בנתינה  צדקה  למצות 

דכלל לא היתה מצוה מזומנת לו, משא"כ גבי נט"י שהיתה 

שעה  באותה  בדבר  מחוייב  והיה  לאכול  מתחילה  דעתו 

מחזיק  בס'  וע"ע  נד(,  סי'  או"ח  סופר  חתם  בשו"ת  זה  כעין  )ראה 

בזה  להלכה  בפשיטות  דנקיט  קנח(  סי'  )או"ח  לחיד"א  ברכה 

כדברי הריטב"א.

שיטת התוס' בזה

ע"ד הריטב"א, דהא אמנם  בזה  מן הראשונים דפליגי  יש 

)עב  בכתובות  התוס'  מדברי  בהערה  הובא  לעיל 

ע"א( שהקשו מפני מה אין מברכין על ספירת ז' נקיים )ראה 

דחיישינן  ותי',  בסמוך(,  ולהלן  שם  בהערה  בזה  הדברים  הרחבת 

לבטלה,  יוצאה  ברכתה  ונמצאת  ספירתה  תסתור  שמא 

הדבר  נעשה  הברכה  אמירת  בשעת  כאשר  דאף  ומבואר, 

תחשב  טעות  הדבר  שהיה  מכן  לאחר  יתברר  אם  בחיוב 

ברכתו שיצאה לבטלה.

חטיבה ושמא  שכולן  נקיים  ז'  ספירת  בין  בזה  לחלק  יש 

ספרה  שלא  נמצא  באמצען  וכשסתרה  היא  אחת 

עתה  שנעשה  זה  שמעשה  ידים  ונטילת  הגר  למילת  כלל, 

העתיד  המעשה  מן  נובע  שחיובו  אלא  עצמו,  בפני  חשיב 

זה  מעשה  היה  שלא  נתברר  מכן  שלאחר  אף  ולכן  לבוא, 

נצרך מ"מ כיון שכשברך עליו היה הדבר בחיוב אין זו ברכה 

.
רלא רלב

לבטלה

דאין  בטעם  ו(  ס"ק  יח  סי'  )יו"ד  היטב  בבאר  מש"כ  רל. ראה 
מברכים על בדיקת הסכין, דחיישינן שמא ימלך ולא ישחוט, וצ"ע 

מהכא, מיהו בכנסת הגדולה שם כתב, דאין מברכים על דבר שאינו 

גמר מלאכתו, דבדיקת הסכין צורך השחיטה היא, אלא שמחוייבת 

דהאכילה  המצוה  גופא  דהיא  שאני  דנט"י  אפשר  ולדבריו  מדינא, 

אינה אלא "זמן החיוב" ולא מעיקר מעשה המצוה, ועיין עוד להלן.

זו, לענין מצות ספירת העומר  רלא. נפק"מ נוספת יש במחלוקת 
לשיטת בה"ג דהספירה כל מ"ט הימים מצוה אחת היא ואם חיסר 

יום אחד בטלה מצותו כולה, האם נחשב הדבר עי"ז שכל ברכותיו 

עד אותו היום שדילג יצאו לבטלה. 

יתירה מזו יש לדון לדבריו, במי שיודע שלא יוכל להשלים את כל 

יום  וידלג  התאריך  קו  את  לעבור  צריך  שיהיה  וכגון  הספירה,  ימי 

אחד מן הספירה, או יעבור טיפול רפואי שבשלו ימנע ממנו לקיים 

מצוה זו, האם כבר מתחילת ימי הספירה יש לו לספור בלא ברכה 

כיון שיודע הוא שלא יוכל להשלימה, או שמא כיון שעתה מחוייב 

הוא בכך אינו רשאי ליבטל מחובתו זו. וכמה צדדים יש בשאלה זו, 

מיהו הדבר תלוי גם בנידון דידן, דלהצד שגם לאחר מכן לא יחשב 

י"ל  הדבר דאיגלאי מלתא למפרע שהיו כל ברכותיו לבטלה שפיר 

דאין לו להמנע מלברך עתה.

נידונים אלו תליין בספקא דידן בהבנת שיטת הריטב"א,  ולכאורה 

האם כל דבריו אמורים רק בנטילת ידים שקיים מצותו בשלימות, 

דעצם הנטילה מצוה היא, אבל במקום שנבצר ממנו להשלים מצותו 

יודה דחשיבא כברכה לבטלה, או שמא גם בכהאי גוונא כיון שבעת 

עשייתו סבור היה לעשות זאת לשם מצוה אין כל איסור בדבר.  

רלב. כמו כן מצינו בס' ערך שי )או"ח סי' רסז( שכתב, שאם קיבל 
שבת ע"י תפילת ערבית אין לו להשאל על קבלתו, שאם ישאל על 
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שאחז וכבר  דמי  הירושלמי,  מדברי  בפוסקים  הובא 

ברכה  הוי  ונאבד,  ונפל  עליו  ובירך  בידו  תורמוס 

אמירת  שבעת  דאף  ומבואר  בשכמל"ו,  ויאמר  לבטלה 

הברכה סבור היה שיאכל לא אמרינן בזה כסברת הריטב"א, 

ורק גבי נט"י דמצוה קעביד סבר הריטב"א דלא הוי ברכה 

לבטלה.

גר שמל לשם גרות וחזר לסורו, ולאחר זמן נמלך ובא 
להתגייר האם יצא יד"ח במילה הראשונה

עוד י"ל בישוב הקושיא הנ"ל – היאך מברכים על מילת ב. 

לדון,  יש  דהנה  לסורו,  יחזור  שמא  חששו  ולא  הגר 

ובא  נמלך  זמן  ולאחר  לסורו,  וחזר  גרות  לשם  שמל  בגר 

להתגייר, האם מעשיו הראשונים בטלו וצריך עתה הטפת 

כיון  שמא,  או  מהול,  כשהוא  להתגייר  הבא  כדין  ברית  דם 

בו  חזר  כך  שאחר  אף  גרות,  לשם  בתחילה  מילתו  שהיתה 

אין בכך חסרון ומצטרפת מילתו זו לטבילה שטובל עתה.

שמילתו ונפקא  נאמר  אם  שכן  דידן,  לנידון  בזה  מינה 

שטובל  לטבילה  ומצטרפת  בטלה  לא  הראשונה 

רואים  אנו  אין  לסורו  הגוי  חזר  כאשר  שגם  נמצא  עתה, 

את מילתו כמחתך בבשר בעלמא, שהרי אם ימלך בדעתו 

וא"כ אפשר,  ראויה היא להצטרף לטבילה שיטבול אח"כ. 

שאף עתה שאין רצונו לבוא לכלל ישראל לא יצאה ברכתו 

מילת  של  תוקף  זה  למעשה  יש  עתה  ואף  היות  לבטלה, 

גרים.

ימלך אמנם  ואם  לגמרי,  בטלה  זו  שמילה  נאמר  אם 

בדעתו ויבוא להתגייר צריך הטפת דם ברית אפשר 

.
רלג

שברכה לבטלה היא

ביאור החילוק לפי הנ"ל בין מילת הגר לנתינת צדקה

לברכה ומעתה  הגר  מילת  על  הברכה  את  לדמות  אין 

בישוב  האופנים  לשני  שהרי  צדקה,  נתינת  על 

בשלימות  נעשה  המילה  שמעשה  נתבאר,  הנ"ל  הקושיא 

דאין  נקטינן  הכי  ומשום  שעה,  באותה  מצותו  ונתקיימה 

זו ברכה לבטלה – או משום שקיימו עי"ז בי"ד את חובתם 

שחלות  משום  או  שעה,  באותה  עליהם  מוטלת  שהיתה 

נתינת  לגבי  אבל  בו,  שחזר  אחר  גם  פוקעת  אינה  המילה 

הצדקה שהחשש הוא שמא יסרב לקבל, הספק הוא בעצם 

ובזה  לא,  או  הנתינה  תתבצע  המצוה – האם  מעשה  קיום 

מעשיו,  אהנו  דלא  נמצא  לקבל  העני  יסרב  שאם  פשיטא 

.
רלד

וברכה לבטלה היא לכל דבר

ברכותיו  ונמצאו  לכן  קודם  שהתפלל  תפילתו  את  עוקר  נמצא  כך 

לבטלה.

מיהו יעויין ברמ"א )סי' שכג( שכתב, דמי שנתערבה לו חלה בעיסתו 

ויתרום.  יחזור  מכן  ולאחר  ולבטלה,  הפרשתו  על  להשאל  יכול 

שבירך  שברכה  נמצא  הרי  הדבר  לו  הותר  היאך  קשיא  ולכאורה 

כ"כ  כהריטב"א,  בזה  ליה  דסבירא  וע"כ  לבטלה,  יצאה  בתחילה 

בשו"ת חת"ס )יו"ד סי' שכ( וצ"ע בזה. 

הן אמת דבגליון מהרש"א שם נקט בשם חוו"י דהוי ברכה לבטלה 

שסבור  אף  בעלמא  דבברכה  הריטב"א  בדברי  הבנתנו  ]לפי  בכה"ג 

ורק  לבטלה,  ברכה  דהוי  הריטב"א  יודה  בכך  הוא  שמחוייב  היה 

היאך  לעיין  יש  אמורים,  דבריו  היא  עצמה  בפני  שמצוה  בנט"י 

לידיינה דיינא להאי דינא, במי שקיבל שבת בתפילתו ואח"כ נשאל 

חלות  אלא  גרידא  ברכה  זו  היתה  לא  התפילה  בעת  שהרי  עליה, 

גמורה היתה שאכן חייבתו בהזכרות אלו, אלא שלאחר מכן נתבטלו 

למפרע, וכעין מה שכתב הרדב"ז לענין אמירת עננו בתענית )ראה 

ז' נקייים,  לעיל בהערה( וא"כ אפשר דדמיא יותר לנט"י מלספירת 

וצ"ע בזה[.

בשו"ע )סי' תקפב סעי' ג( כתב, דמי שבירך על תקיעת שופר ואינו 

יכול לתקוע, אין ברכתו נחשבת כברכה לבטלה, כיון שברכתו עולה 

לזה שיתקע במקומו. ולכאורה צ"ב, מפני מה הוצרך השו"ע לטעם 

ומ"ש  מצותו,  שישלים  הברכה  בעת  היה  שסבור  ליה  תיפוק  זה, 

הריטב"א  דדברי  שפיר,  אתי  דברינו  ולפי  הנ"ל,  הריטב"א  מסברת 

אמורים דוקא בנט"י שמצוה שלימה היא. 

רלג. ולענין הלכה בזה ראה במדור הלכות גרים שצידדנו להקל.

אירוסין  ברכת  גבי  הפוסקים  בדברי  מצינו  זה  נידון  רלד. כעין 
בקידושי קטן וקטנה, ראה בס' כנסת הגדולה )אבהע"ז סי' לד הג' 

להשיא  שרי  אי  הראשונים  בפלוגתת  זאת  שתלה  ט(  ס"ק  הטור 

זו  ברכה  חשיבא  אי  שהאריך  ועיי"ש  כזנות  דהוי  או  לקטן  קטנה 

כברכה לבטלה.

!
ברכה על דבר התלוי בבחירתו

הנ"ל הרדב"ז  התוס'  בדברי  דן  כז(  סי'  )ח"ד  בתשובותיו 

מחמת  נקיים  ז'  ספירת  על  מברכין  דאין  שכתבו 

החשש שמא תראה ותסתור ונמצאו כל ברכותיה לבטלה, 

ברכת  דאומר  תענית  עליו  שקיבל  ממי  שנא  מאי  והקשה, 

עננו בשחרית ומנחה ולא חיישינן שמא יאנס ויהיה מוכרח 

סימן כט
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לסתור תעניתו באכילה ושתיה.

בעת ויעויי"ש  דמ"מ  חדא,  אופנים:  בשני  לחלק  שכתב 

גבי  משא"כ  בתענית,  עדיין  הוא  שרוי  התפילה 

 .
רלה

ספירת נקיים שאם תסתור בטלה ספירתה כולה למפרע

מטומאתה,  להטהר  חייבת  אינה  שהזבה  דכיון  כתב,  תו 

אלא שאם רצתה להטהר לבעלה או להכנס למקדש וכדו' 

עליה.  לברך  חשובה  זו  מצוה  אין  ולטבול,  לספור  עליה 

דוד  מצודת  המצוות  סדר  על  בספרו  גם  כתב  אלו  כדבריו 

שו(.  )סי'  המצוות  אלה  בספרו  חגיז  מהר"ם  וכ"כ  שפט(,  )סי' 

אדם  של  בבחירתו  התלויה  מצוה  דכל  אלו,  מדבריו  וחזינן 

אין מברכים עליה.

דבריו, ]וראה  על  שתמה  ו(  ס"ק  תפט  סי'  )או"ח  יעקב  בחק 

דהא קיי"ל טבילה בזמנה מצוה, וא"כ חובה גמורה 

מוטלת על הזבה להטהר מטומאתה גם כשאין בעלה בעיר 

)ורק בזמנינו שכל אשה מחמרת על עצמה כזבה גדולה דנו הפוסקים 

ראה  מצוה,  בזמנה  טבילה  דין  בכך  מתקיים  האם  קצז  סי'  ריש  ביו"ד 

בהגהות  קכג  סי'  יו"ד  תנינא  הנוב"י  בזה  מש"כ  וראה  שם.  יוסף  בית 

מבן המחבר מש"כ בזה בביאור שיטות הראשונים השונות(. ובישוב 

קושיא זו ראה בשו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' כג[.

דבריו מצינו ברז"ה סוף מסכת פסחים, שדן מפני מה כעין 

לא תיקנו ברכה על אכילת מצה כל שבעת ימי החג 

כמו שמברכים על ישיבת הסוכה כל שבעה.

דעל מצות ישיבת הסוכה כל ימי החג הוא מוכרח, וכתב, 

וכמו  שבעה,  כל  משינה  להמנע  יכול  אינו  שהרי 

ג'  אישן  שלא  שבועה  האומר  ע"א(  )כה  בשבועות  שאמרו 

בפסח  מצה  אכילת  אבל  לאלתר.  וישן  אותו  מלקין  ימים 

אינה מחוייבת המציאות, שהרי יכול לאכול פת אורז וכדו', 

וכיון שנעשה הדבר ע"י בחירתו לא תיקנו ברכה על כך.

קשה, כיון שהגר אינו מחוייב להתגייר ומרצונו ולדבריהם 

מדוע  השכינה,  כנפי  תחת  להסתופף  בא 

מברכין על מילתו.

כח והנראה  סי'  לעיל  שנתבאר  מה  ע"פ  בזה,  לבאר 

בשיטת השו"ע דסבר שנוסח הברכה במילת הגר 

היא "למול את הגרים" דמשתמע להבא. שטעמו בזה הוא, 

משום שעצם מעשה הגרות אינו נשלם ע"י מעשה המילה 

אינו  המילה  מעשה  תכלית  עיקר  וממילא  שיטבול,  עד 

ומה  עתיד.  בלשון  לברך  הורו  ולפיכך  כלל,  עתה  מתקיים 

זו אף שאינה מביאתו לכלל  שבכל זאת מברכים על מילה 

חובה  זוהי  בגר  המילה  מעשה  שעצם  משום  הוא  ישראל, 

או  הגר"  את  "ואהבתם  מצות  משום  דין  בית  על  המוטלת 

המחייבת  היא  עצמה  זו  ומצוה  ה'",  "אהבת  מצות  משום 

בברכת המצוות.

הגר נמצא  מצות  מחמת  אינה  בגר  המילה  שברכת  לפי"ז 

אין  וא"כ  בי"ד,  על  המוטלת  המצוה  מחמת  אלא 

כאן מקום לקושיא כלל, שהרי מצות הבי"ד מוטלת עליהם 

בתורת ודאי, דכל שבא גר לפניהם מחוייבים הם לקבלו ע"י 

מילה וטבילה ואין הדבר נתון לבחירתם, ועל מצוה זו תיקנו 

לברך. אלא שעדיין יקשה לדבריהם מפני מה גר מברך על 

ולא  הגר  מצות  מחמת  נתקנה  ודאי  זו  שברכה  טבילתו, 

מחמת מצות בי"ד.

הגר ונראה  טבילת  על  נתקנה  לא  זו  שברכה  דכיון  לומר, 

זו,  ברכה  מברכים  טבילות  חייבי  כל  אלא  לבדה, 

לו.  באה  שבבחירתו  אף  זו  בתקנה  הגר  טבילת  גם  נכללת 

דוגמא לדבר מצינו בברכת האירוסין והנישואין, דאף שמי 

הדין  מעיקר  מחוייב  אנו  ורביה  פריה  מצות  קיים  שכבר 

בזה,  והטעם  נישואיו,  בעת  מברכים  אעפ"כ  זו,  במצוה 

רלה. הפרי חדש )או"ח סי' תפט( כתב לפרש באופן אחר, דלענין 
יוכל המתענה  מצוי שלא  הדבר  ואין  היות  כ"כ,  לא חששו  תענית 

אצלה  מצויים  שדמים  נקיים  בספירת  משא"כ  תעניתו,  להשלים 

והדבר מצוי טובא שתסתור ספירתה משום כך חששו יותר.

בהגהות דברי חמודות לבעל התוס' יו"ט ע"ד הרא"ש )נדה פ' תינוקת 

הדין  בזה סברא מחודשת, דאפשר שאה"נ מעיקר  לה( העלה  ס"ק 

זבה מברכת על ספירתה, אלא שעתה אין אנו יודעים בברור איזו 

זבה ואיזו נדה, ומספק לא מברכינן.

והיותר נראה לומר בזה, דחלוק דבר התלוי בידי שמים – כסתירת 

שאין  נקיים  ז'  סתירת  דלענין  אדם.  בידי  התלוי  מדבר  נקיים,  ז' 

הדבר בידה חששו יותר, משא"כ לענין השלמת התענית שאף אם 

תכבד עליו הרבה בידו לאזור חייל ולהשלימה, לא חששו כ"כ.

לברך  חכמים  תיקנו  היאך  דן,  תתקצח(  )אלף  הרדב"ז  בתשובות 

הנישואין  קודם  הבעל  בו  יחזור  שמא  חששו  ולא  אירוסין  ברכת 

ונמצאת ברכתו לבטלה. 

ותי', דכיון שנהוג עלמא להטיל קנס וחרם על ביטול הקידושין לא 

חששו כ"כ, ד"שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב".

אמנם, יעויין במקנה )קידושין קו"א סי' לג( שדן, האם המקדש על 

שאין  ודאי  תנאי  על  כשמקדש  והרי  הארוסין.  ברכת  מברך  תנאי 

להדיא  התנה  זה  לצורך  שהרי  וחרם,  בקנס  כרוך  הקידושין  ביטול 

שאם ירצה יוכל לחזור בו, וא"כ מפני מה הוצרך שם המקנה לדון 

בזה מחמת עצם הקידושין המוטלים בספק, תיפוק ליה שיש לחוש 

בזה לברכה לבטלה.

אכן, באופן אחר י"ל בזה, ע"פ דברי ההלכות קטנות )ח"א סי' רסד(, 

שכתב לחלק בזה בין ברכת השבח לברכת המצוות, והעלה דבברכת 

השבח יכול לברך מספק, שאף אם יתברר שלא נתקדשה לא חשיבא 

סימן כט
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דאחר שנתקנה ברכה זו למי שמחוייב בדבר תקנה קבועה 

תיקנו בכל נישואין.

קושיא לסברא זו מדין ברכת השחיטה

עצם דברי הרדב"ז והרז"ה הנ"ל צ"ע, שהרי ממצות אמנם, 

שאינו  מצוות  על  גם  שמברכים  למדנו  שחיטה 

מחוייב בהן ובבחירתו באו לו, שהרי אם ירצה יכול להמנע 

מאכילת בשר ואפי' הכי מברכים על השחיטה. וראה בפרי 

זו, והכריע מחמת כן  )סי' תפט ס"ק א( שעמד בקושיא  חדש 

יו"ד סי' קצה ע"ד הטור(.  )וכן הוא בכנסת הגדולה  שלא כדבריהם 

תמיד  מסורה  אינה  השחיטה  מצות  דגם  י"ל,  בדוחק  אכן 

בשר  לאכול  גמורה  חובה  יש  ביו"ט  שהרי  האדם  לבחירת 

משום שמחה, ומשחיטה זו אינו רשאי להבטל.

אחר י"ל בזה, עפ"ד הט"ז )יו"ד סי' א ס"ק יז( שהעלה באופן 

דברכת השחיטה אינה מכלל ברכות המצוות אלא 

נאמרת  הרדב"ז  לשיטת  גם  זו  וברכה  היא,  השבח  ברכת 

יקשה  דמ"מ  אלא  אדם.  של  לבחירתו  הנתון  בדבר  גם 

הנתון  דבר  זה  שאף  ומעשרות,  תרומות  הפרשת  מדין 

ולא  התבואה  מן  יאכל  לא  ירצה  שאם  האדם  לבחירת 

באו"ח  המג"א  מדברי  שנראה  וכמו  בהפרשתה  יתחייב 

)ס"ק ב( שהפרשת התרומה אינה חובה המוטלת על  ח  סי' 

בעל הכרי מחמת עצם מציאות הכרי אלא דבלא זה אסור 

ע"ב(  )מז  בגיטין  רש"י  עפ"ד  וזאת  פירותיו,  באכילת  הוא 

.
רלו

עיי"ש

נוספת הביא לזה הגאון רבי שלמה קלוגר בספרו טוב ראיה 

יא(, מהא דכתב הרמב"ם  סי'  )הל' שחיטה  ודעת  טעם 

לו  להפריש  שליח  אדם  "עושה  א(  הל'  )פ"ד  תרומות  בהל' 

יותר  בו  מצוה  דלכתחילה  הזכיר  ולא  ומעשרות",  תרומות 

מבשלוחו, מכאן למד שעצם מעשה ההפרשה אינה חובה 

לתקן  תימצי  היכי  זהו  אלא  דגברא,  אקרקפתא  המוטלת 

זו. וא"כ  את המאכל כמו בשחיטה, ובזה לא שייכא הלכה 

הרמב"ן  לשיטת  מברכים  היאך  לדוכתא  קושיא  הדרא 

וסיעתו על הפרשה זו הנתונה לבחירתו של אדם.

תרומות אמנם  דהפרשת  יז(,  ס"ק  א  סי'  )יו"ד  בט"ז  יעויין 

ומעשרות חובה גמורה היא אפי' אינו רוצה לאכול 

מפירותיו, וכן היא דעת הגר"א באו"ח )סי' ח ס"ק ב(, ובאמרי 

הרמב"ן  בשיטת  כן  שלמד  ג(  סי'  ומעשרות  תרומות  )דיני  בינה 

ותוס' רי"ד, עיי"ש, וראה מש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות 

)ח"ט סי' רלב(.

גדר דין ברכת הציצית לענין זה

מצות עוד  על  ברכה  תיקנו  מה  מפני  זו,  לסברא  קשה 

בחירתו,  ע"י  לאדם  באה  זו  מצוה  גם  הרי  הציצית 

שאם לא ירצה לא ילבש בגד בעל ארבע כנפות ולא יתחייב 

בדבר.

קושיא זו יש ליישב בפשיטות, דחילוק רב יש בין דין מיהו 

ז' נקיים, דבספירת נקיים לעולם לא  ציצית לספירת 

חל חיוב לספור, ובכל רגע שתרצה רשאית לבטל ספירתה, 

להטהר  תימצי  היכי  רק  הוא  זו  ספירה  של  מהותה  וכל 

ללבוש  מחוייב  שאינו  דאף  ציצית,  לענין  משא"כ  לבעלה. 

בגד בעל ארבע כנפות, מיהו אחר שלבשו מחוייב להטיל בו 

ציצית, ואפשר דבכה"ג יודו הרדב"ז והרז"ה דצריך לברך.

קמ(, יתירה  סו"ס  המוציא  )ברכת  זרוע  באור  מצינו  מזו 

ברכת  בנוסח  "וציוונו"  אומרים  היאך  דהקשה, 

כנפות  ד'  בעל  בגד  ללבוש  חובה  כל  אין  הרי  הציצית 

אין  תורה  שמדין  דאף  ליישב,  וכתב  זו.  במצוה  ולהתחייב 

כל חובה מוטלת עליו להביא עצמו לחיוב זה, מ"מ מדרבנן 

חובה גמורה היא, ולכך אמרינן "וציוונו".

חיוב בס'  דאין  דאף  כתב,  נט(  ס"ק  א  סי'  )יו"ד  שור  תבואות 

ללבוש בגד בעל ד' כנפות מ"מ כיון דבעידנא דריתחא 

"וציוונו"  לשון  להזכיר  יש  ושפיר  כחיוב  הוי  כך  על  נענשין 

מזו  ברכה  דין  דחלוק  י"ל,  לדבריו  ואף  הברכה.  בנוסח 

מברכת ספירת נקיים ואכילת מצה כל ימי הפסח.

ח  סי'  או"ח  משה  בדרכי  הרמ"א  בזה  מש"כ  )וראה  לבטלה  ברכה 

לענין ציצית(.

רלו. עפ"ז פי' האחרונים את שיטת הרמב"ם )הל' שבת פכ"ד הל' 
השמשות.  בין  שבת  בערב  פירות  מעשר  לעשר  שאסור  דכתב  י(, 

שבדבר,  המצוה  משום  הרמב"ם  זאת  התיר  לא  מה  מפני  וקשיא, 

וכשם שהתירו מטעם זה לעשות באותה שעה ערובי חצירות. וע"כ 

מש"כ  )וראה  וכמש"נ.  פירותיו  שמתקן  אלא  בדבר  מצוה  כל  דאין 

בזה במג"א סי' ח ס"ק ב, בחי' הגרעק"א יו"ד סי' א ע"ד הט"ז בס"ק 

יז, ובחי' חת"ס לגיטין שם(.  

!

סימן כט



משנת  הגר���

ברכה על דבר שאינו גמר החלות

בישוב בפרי  כתב  א(  ס"ק  משב"ז  תפט  סי'  )או"ח  מגדים 

שיש  מצוה  בין  לחלק  דיש  הנ"ל,  התוס'  קושית 

וכתב,  לבאות.  הכשר  אלא  שאינה  למצוה  דבר  גמר  בה 

מצות  דעיקר  המצוה,  גמר  אינה  נקיים  שספירת  דכיון 

משא"כ  ברכה,  לה  תיקנו  לא  בטבילה,  מתקיימת  הטהרה 

הגר  נכנס  ידה  שעל  החלות  גמר  שהוא  הטבילה  מעשה 

ומשום  לטהרה,  מטומאתה  עולה  והנדה  ישראל  לכלל 

של  גדרה  מה  לדון  יש  אלו  ולדבריו  ברכה.  לה  תיקנו  כך 

מילת הגר, דמחד גיסא מעשה שלם הוא, ולאחר שישלים 

האמורה  מילה  מצות  עיקר  זה  במעשה  יתקיים  גרותו 

הוא,  גמור  נכרי  טבל  שלא  זמן  כל  מאידך,  ישראל,  בכל 

וא"כ לכאורה בעת עשיית  ולא טבל כאילו לא מל,  דהמל 

מעשה המילה עדיין אין כאן גמר דבר, וא"כ מן הדין היה 

שלא לברך עליו. וראה לעיל מה שכתבו בגדרה של ברכה 

המילה בגר, ולפי"ז אתי שפיר טפי.

סימן כט
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דין כיסוי הערוה בשעת הברכה

שאלה

אסור  דהא  הברכה,  אמירת  בעת  הנימול  ערות  את  לכסות  המוהל  מחוייב  האם  הגר  במילת  לדון,  יש 

להזכיר דבר שבקדושה כנגד ערוה שנאמר לא יראה בך ערות דבר, או שמא, מצות מילה שאני, כמו כן 

יש לברר, האם יש לחלק בזה בין מילת גר גדול למילת קטן.

תשובה

כיסוי הערוה בשעת המילה במילת גדול ובמילת קטן

מילת בשו"ע  גבי  כתב  יג(  סעי'  רסז  סי'  עבדים  מילת  )הל' 

עבדים: "צריך לכסות ערותו בשעת הברכה כיון 

עתה  הנימול  זה  גר  או  שעבד  דכיון  והיינו,  גדול".  שהוא 

שבקדושה,  דבר  ערותו  כנגד  להזכיר  ואסור  גדול  הוא 

דכתיב: "ולא יראה בך ערות דבר", יש לכסות ערותו בשעת 

המילה. )בפרטי הלכה זו עיין שו"ע או"ח סי' עה(.

ח( מיהו,  סעי'  רסה  )סי'  השו"ע  הכרעת  קטן  מילת  לענין 

שאין צריך לכסות ערותו בשעת הברכה )ודלא כב"ח 

לבאר  ויש  דאפשר(,  היכא  בזה  להחמיר  שכתב  ראבי"ה  בשם  שם 

מה חילוק יש בדבר.

אף דבהל' מילת גרים לא הביא השו"ע הלכה זו, אין והנה, 

גרים,  למילת  עבדים  מילת  בין  לחלק  מכאן  ללמוד 

עמש"כ  השו"ע  סמך  דכנראה  אלא  להו,  טעמא  חד  דהא 

בהל' עבדים, ולא חש לחזור ולשנות דבריו, נבאר הדברים 

בקצרה.

מקור הדברים

מדפי מקורה  ע"ב  נה  )שבת  הרי"ף  בדברי  הוא  זו  הלכה  של 

ניכסי ערוה  גר ועבד,  הרי"ף(, שכתב: "ומאן דמהל 

וניבריך על המילה, והדר לימהול". מדבריו למדנו, שדוקא 

את  לכסות  צריך  בגדלותם  שנימולים  ועבד  גר  במילת 

לכסות  צריך  אין  קטן  במילת  אבל  הברכה,  בשעת  הערוה 

ערותו. וצ"ב מהו יסוד חילוק זה.

בזה, ואכן,  הרי"ף  שיטת  על  שחלקו  הראשונים  מן  יש 

את  לכסות  המוהל  צריך  קטן  במילת  שגם  ונקטו 

הערוה קודם הברכה, הובאו דבריהם ברא"ש )ברכות פ"ג סי' 

נב( ובטור סו"ס רסה.

בשעת  ערוה  כיסוי  על  הקפידו  שלא  הטעם  באור 
מילת קטן והנפק"מ בזה

בשעת ובבאור  הערוה  כיסוי  על  הקפידו  שלא  הטעם 

המילה בקטן, כתב הרא"ש שם בשני אופנים:

אינה א.  ימים  ח'  בן  קטן  שערות  כתב,  יונה  רבינו  בשם 

נחשבת ערוה, ומותר להזכיר כנגדה דברי קדושה.

דברי ב.  הזכרת  לאיסור  שהמקור  דכיון  לחדש,  כתב  עוד 

בך  יראה  "ולא  הפסוק  מן  למדנו  ערוה  כנגד  קדושה 

הערוה  שגילוי  כאן  קדוש",  מחניך  והיה  וכו'  דבר  ערות 

נעשה לצורך תיקונה וקדושתה, אין הדבר מחסר ב"קדושת 

המחנה", ומותר לברך כנגדה.

חמודות שם לבעל התוס' יו"ט כתב דשתי נפק"מ ובדברי 

יש בין שני פירושים אלו:

נחשבת א.  אינה  ימים  ח'  בן  קטן  שערות  הראשון  לטעם 

לכסות  צריך  גדולים  עבד  או  גר  שבמילת  נמצא  ערוה, 

לעומת  הרי"ף.  שחילק  וכמו  הברכה,  בשעת  הערוה  את 

סיבת  משום  הוא  בזה  הקולא  שיסוד  השני  לטעם  זאת 

גילויה של הערוה, גם במילת גדול א"צ לכסות את הערוה 

כיון שגילויה היה לצורך קיום מצות מילה.

קריאת ב.  אמירת  מותרת  האם  בזה,  יש  נוספת  נפק"מ 

שמע או שאר ברכות כנגד ערות קטן בן ח' ימים. לטעם 

הראשון שערותו אינה בכלל האיסור ד"לא יראה בך", ה"ה 

סימן ל
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דוקא  השני,  לטעם  אבל  כנגדה,  שמע  את  לקרות  שמותר 

נתגלתה  אם  אבל  התירו,  המילה  לצורך  נתגלתה  כאשר 

כנגדה,  שמע  את  לקרות  אסור  מצוה  לצורך  שלא  ערותו 

נקט  דהרי"ף  זה,  לפי  נמצא  היא.  ערוה  נמי  קטן  דערות 

מילת  בין  חילק  ולפיכך  יונה,  רבינו  של  הראשון  כפירושו 

גדול למילת קטן.

ח(, בשיטת  ס"ק  רסה  )סו"ס  הדרישה  נסתפק  בזה  הטור 

טעמו  את  רק  שהזכיר  הטור  של  לשונו  דמעצם 

הרא"ש,  של  טעמו  את  כלל  הזכיר  ולא  יונה  רבינו  של 

משמע שהכריע בזה כדעת הרי"ף, מאידך, מסתימת לשון 

הטור באו"ח סי' עה, שלא הזכיר להתיר אמירת ק"ש כנגד 

שדוקא  הרא"ש,  אביו  כשיטת  שלמד  משמע  קטן  ערות 

במילה התירו, וא"כ צ"ע דדבריו סותרים אלו את אלו.

נצרכים, וכתב  הטעמים  שני  הטור  שלדעת  לפרש, 

כנגד  שבקדושה  דבר  הזכרת  התירו  לא  דלעולם 

בקטן  גם  אולם  גדול,  במילת  ולא  קטן  במילת  אלא  ערוה 

לא התירו אלא בשעת קיום מצות מילה שאין בזה חסרון 

משום "והיה מחניך קדוש", ולא בשעת אמירת ק"ש ושאר 

ברכות.

כדעת ולענין  בזה  עה(  סי'  )או"ח  יוסף  הבית  הכריע  הלכה 

להקל  אין  קר"ש  אמירת  שלענין  המחמירים, 

הרמב"ם  דעת  גם  היא  שכן  וציין  קטן,  ערות  כנגד  לקרות 

כנגדו  קרא  אם  דבדיעבד  שסיים  אלא  טז(,  הל'  פ"ג  ק"ש  )הל' 

רבוותא  הנהו  כל  על  ויש לסמוך  הואיל  אותו,  אין מחזירין 

לכתחילה  שאף  נקט  שם  משה  בדרכי  אולם  בזה.  שהקלו 

יש לסמוך להקל בזה דערות קטן לא חשיבא ערוה.

אף שכתב שם הרמ"א שאינו רואה טעם להחמיר אמנם, 

חששו  אשכנז  קהילות  פוסקי  מגדולי  רבים  בזה, 

בזה לשיטת השו"ע, ראה מש"כ בזה החיי אדם )כלל ד סעי' 

)ח"ב סי' רס(,  ו( בשיטת הלבוש והרדב"ז  )ס"ק  א(, אליה רבה 

ובקיצור שו"ע )סי' ה סעי' טו(.

ביאור שיטת הרמב"ם בזה

נתבאר, דהטעם שלגבי ברכת המילה התיר הרמב"ם הנה 

ואילו  ה(  הל'  פ"ג  מילה  הל'  )ראה  קטן  ערות  כנגד  לברך 

בין ערות  בזה  לגבי אמירת קריאת שמע סבר שאין לחלק 

וכיון  התכלית,  אחר  הולך  דהכל  משום  גדול,  לערות  קטן 

להזכיר  שמותר  סבר  מצוה  קיום  לצורך  הערוה  שנתגלתה 

שגילוי  שמע  קריאת  גבי  משא"כ  שבקדושה,  דבר  כנגדה 

דבר  כנגדה  להזכיר  אין  מצוה  לצורך  נעשה  לא  הערוה 

שבקדושה.

עמד אכן,  נה(  סי'  הרמב"ם  ללשונות  )ח"א  הרדב"ז  בתשובות 

אלו,  הרמב"ם  בדברי  שמצינו  זה  חילוק  על  הוא  אף 

ופירש דברים בכמה אופנים שונים:

משאר א.  יותר  יתירה  כוונה  דבעיא  שמע  קריאת  שאני 

כוונתו  יותר, שמא תטרד  בה  יש להחמיר  וע"כ  ברכות 

מחמת ראיית הערוה.

טרוד ב.  וגם  קטן  ערות  בראיית  טובא  דרגיל  מוהל  שאני 

לידי  יבוא  שמא  בראייתו  לחוש  אין  וע"כ  במלאכתו, 

והיה מחניך  )והיינו, דמשום  , משא"כ סתם בני אדם. 
רלז

הרהור

חשש  שמשום  אלא  ערוה,  אינה  קטן  דערות  גווני,  בכל  מותר  קדוש 

הרהור יש לאסור, ובזה יש להקל במוהל מן הטעמים הנ"ל(.

אמירת קריאת שמע בג' פרשיותיה נמשכת זמן רב וע"כ ג. 

ולא  קצר  שזמנה  ברכה  מאמירת  יותר  בה  להחמיר  יש 

חיישינן שמא תופרע כוונתו מחמת ראייתו.

היא נמצא,  מיוחדת  חומרא  והאחרון  הראשון  דלפירושו 

בקריאת שמע, אולם שאר ברכות רשאי לומר גם 

לשיטת הרמב"ם כנגד ערות קטן, ואילו לפירושו השני רק 

במילה הקלו ובשאר אזכרות אסור. )אכן עיקר דבריו צ"ע, כיון 

דסבר שערות קטן אינה בכלל איסורא ד"והיה מחניך קדוש" מנין למד 

לאסור זאת משום הרהור(.

ואין ומ"מ  לחודא  עינים  בעצימת  די  לכו"ע  שכאן  נראה, 

סי' שכד שהחמיר  ברוקח  )ראה  הימנה  גופו  צריך להסב 

עד(,  סי'  וקציעה  במור  בזה  מש"כ  וראה  ערוה,  כנגד  עינים  בעצימת 

"והיה  משום  טעמם  ערוה  כנגד  בזה  המחמירים  גם  שכן 

אין  דלכו"ע  כאן  אבל  הרהור,  מטעם  ולא  קדוש"  מחניך 

כאן דין ערוה וכל החשש הוא רק משום הרהור כיון שעצם 

עיניו שוב אין לחוש לזה, ופשוט.

עד אימתי ערות קטן לא חשיבא ערוה

ח' לענין  בן  קטן  שערות  יונה,  רבינו  בדברי  שנתבאר  מה 

ימים אינה נחשבת ערוה ומותר להזכיר כנגדה דברי 

לקרות  שאסור  כגדול  דינו  מאימתי  הפוסקים  דנו  קדושה, 

כא(  סעי'  רסה  )סי'  יוסף  בבית  ויעויין  ערותו.  כנגד  שמע  את 

בשם רבינו פרץ, שעד גיל תשע אין לחוש לזה אא"כ הוא 

מטונף בצואה )שבזה יש להחמיר מטעם אחר(.

שער של בתולה, דכיון שרגילין בכך לא יבוא לידי הרהור.רלז. כעין זה כתב ראבי"ה )ח"א סי' עו( דמותר לקרות קר"ש כנגד 
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לדבריו מצינו בדברי הטור עצמו שם בשם העיטור, יסוד 

ערוה,  אינה  לביאה  ראויה  שאינה  דערוה  שכתב 

תשע  בן  הוא  לביאה  הראוי  דהזמן  היא  פסוקה  והלכה 

ולפי"ז  מקומות.  בכמה  בש"ס  כמבואר  אחד  ויום  שנים 

היותה  מעת  כבר  אסורה  קטנה  ערות  כנגד  ברכה  אמירת 

.
רלח

בת ג' שנים ויום אחד, שמזמן זה ראויה היא לביאה

רלח. ראה בשו"ע אבהע"ז סי' כב סעי' יא לענין יחוד, ובסי' קסז 
סעי' א גבי קיום מצות יבום.

רלט. וכ"כ במחצית השקל ובהגה' הגרעק"א שם, וכן דעת החתם 
סופר בתשובותיו )או"ח סי' יח(.

ביד  הערלה  ואת  ימין  ביד  הסכין  את  שיאחז  פשיטא  רמ. ומ"מ 
שמאל, שלא כפי הנהוג בדרך כלל שאוחז את החפצא דמצוה ביד 

ימינו. 

רמא. ראה בתשובות החת"ס )יו"ד סי' רמט( שדחה דבריו, וכתב 

ועיי"ש  הפסק,  מהווה  החיתוך  אין  בפריעה  המצוה  שעיקר  דאף 

דהמנהג  אדם  בחכמת  כתב  כמו"כ  אופנים.  בכמה  שיטתו  שבי' 

וראוי  הוא  בורות  מנהג  הברכה  אמירת  בעת  הערלה  את  לחתוך 

זה  מנהג  לקיים  האריך  רסה(  )סי'  השולחן  בערוך  מיהו  לבטלו. 

עיי"ש.

רמב. ראה בפרמ"ג שם שיש נוהגים לאחוז הערלה ע"י צבת. ומ"מ 
אין להוכיח מדבריו דפליג בזה ע"ד המשנ"ב, דאפשר דסבר, דכיון 

טפי  עדיף  וכדלעיל,  שיטות  למקצת  ערוה  חשש  כאן  יש  דסו"ס 

לאחוז ע"י צבת ולצאת ידי כולם לכה"פ בדיעבד. 

!
אחיזת הערלה בידו בשעת הברכה

ולברך במג"א  )או"ח שם ס"ק ח( כתב, דאע"פ שיש להקל 

בידו  הערוה  את  יאחז  לא  מ"מ  קטן,  ערות  כנגד 

עליו  חלק  שם  רבה  באליה  אמנם  המילה.  ברכת  בשעת 

שיאחזנה  טפי  עדיף  ערוה  חשיבא  דלא  דכיון  וכתב  בזה, 

בידו בשעת הברכה שיוכל למולו מיד תיכף לברכה. ובפרי 

אנו  שאין  דכיון  וכתב  דבריו  לקיים  האריך  שם  מגדים 

יבוא  בידו  יאחזנה  לא  שאם  לחוש  יש  כ"כ  היום  בקיאים 

.
רלט

הקטן לידי סכנה

נוסף י"ל בזה, ע"פ מאי דקימ"ל דמעיקר דיני הברכה טעם 

נאמרה הלכה, שיאחז את החפצא של מצוה בשעת 

לט  וסוכה  ע"ב  לה  במנחות  התוס'  בזה  מש"כ  )ראה  בידו  הברכה 

.
רמ

ע"א(, וא"כ ה"ה כאן

זו, אכן,  הלכה  כלל  שייכא  לא  מילה  דלענין  שכתבו  יש 

וטעמם בזה, דהערלה לא חשיבא כחפצא של מצוה, 

כל  אין  כך  ומשום  וכריתתה,  בביטולה  היא  המצוה  דעיקר 

טעם לאוחזה בידו בעת הברכה.

נוספת יש בדבריו של האליה רבה, ע"פ מה שכתב סברא 

התשב"ץ )ח"ב סי' רעז( שיש לכרות את הערלה תוך 

וטעמו  לסופה.  להמתין  ולא  לפניה  או  הברכה  אמירת  כדי 

מל",  לא  כאילו  פרע  ולא  "המל  דקיי"ל  דכיון  משום  בזה, 

אלו  דבריו  ומחמת   .
רמא

לפריעה הברכה  בין  להפסיק  אין 

המילה  כדי  תוך  הערלה  את  להסיר  מקומות  במקצת  נהגו 

ולא אחר הסרת  כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן לגמרי 

בשעת  בידו  הערוה  לאחוז  יש  ודאי  ולמנהגם  הערלה, 

הברכה. אלא דזהו דוקא במילת קטן, אבל במילת גר ועבד 

ודאי חייב לכסות הערוה קודם הברכה.

בשני ולכאורה  תלויה  רבה  והאליה  המג"א  מחלוקת 

העיטור  לשיטת  ניחא  דהא  הנ"ל,  הטעמים 

ורבינו יונה שערות קטן אינה ערוה, אכן צדקו דברי האליה 

רבה, דכיון שאין זו ערוה מאי שנא ערלה זו משופר ולולב 

לפירושו של הרא"ש  שצריך לאוחזם בשעת הברכה. אבל 

דכיון שנתגלתה  היא בכלל האיסור, אלא  שערות קטן אף 

לצורך מצוה אין איסור לברך כנגדה, אפשר שזהו רק לענין 

אבל  הנזכר,  מהטעם  הקילו  שבזה  כנגדה,  הברכה  אמירת 

לאוחזה בידו בשעת הברכה אפשר דאסור כיון שדין ערוה 

לה. )אמנם מדברי המחצית השקל שם נראה להדיא שלא חילק בזה, 

ולהבנתו בשיטת הרא"ש היתר גמור הוא לאחוז את הערלה בידו בעת 

הברכה(.

יש להסתפק בזה, לשיטת המג"א, האם רשאי לאחוז עוד 

בכה"ג  שרי  דאי  החוצץ,  דבר  הפסק  ע"י  הערלה  את 

אפשר שיתקיים בזה גם דינו של הא"ר לאחוז את החפצא 

דמצוה בשעת הברכה. מיהו יעויין במשנ"ב בסי' קסז )ס"ק 

כג( שכתב, דכיון שראוי לאחוז המאכל בידו בשעת הברכה, 

כדי  הברכה  קודם  שיסירם  נכון  ידים  בבתי  הוא  לבוש  אם 

שלקיום  דבריו  ומשמעות  למאכל,  ידו  בין  יחצצו  שלא 

מש"כ  )וראה  חציצה.  שע"י  אחיזה  כ"כ  מהניא  לא  זו  הלכה 

.
רמב

בזה עוד בסי' רעב ס"ק כח ובסי' קפג ס"ק טו(

סימן ל
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סימן לא

סדר יום המילה ומנהגיו

יום המילה במילת ישראל נחשב כיום שמחה, ויו"ט הוא לבעלי הברית )אבי הבן ואמו, המוהל והסנדק(, כן 

זו  בהלכה  שיש  הנפק"מ  האם  לדון  ויש  להלן,  שיבואר  וכפי  רבים  במקומות  הפוסקים  בדברי  נתבאר 

נוהגות גם ביום מילת הגר.

אמירת תחנון ביום מילת גר

"שאלת, כתב  רסה(:  סו"ס  יוסף  בבית  דבריו  )הובאו  הרשב"א 

יום המילה שחל להיות ביום תענית ציבור הכתובים, 

ולומר  כדרכן,  ווידוי  וסליחות  דרחמי  פסוקי  להתפלל  מהו 

והוא רחום וליפול על פניהם ולומר א-ל ארך אפים.

בתענית תשובה.  במקומינו – שמתפללים  נוהגים  כך 

אומרים  ואין  כדרכם,  וידוי  ואומרים  סליחות 

צריכים  ואין  במקצת  שמניחים  ודי  ותחנונים,  רחום  והוא 

למדנו  ע"כ.  אפים".  ארך  וא-ל  ווידוי  סליחות  להפסיק 

הברית  כשבעל  המילה  ביום  תחנון  אומרים  שאין  מדבריו, 

מתפלל עמהם.

"נוהגים כדברים  ד(:  )סעי'  קלא  סי'  או"ח  שו"ע  כתב  אלו 

שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל ולא בבית 

החתן ולא בבית הכנסת ביום המילה וכו'".

זו ויעויי"ש  שהלכה  כב(,  )ס"ק  ובמשנ"ב  הרמ"א  בדברי 

נאמרה באחד משני אופנים: או שבעלי הברית 

אף  או  אחר,  במקום  תערך  שהברית  אף  עמהם  מתפללים 

בית  באותו  תערך  הברית  אם  עמהם  מתפללים  אינם  אם 

הכנסת.

קטן ויש  ישראל  במילת  רק  נאמרה  זו  הלכה  האם  לדון, 

או גם במילת גר. דאף שמן הסתם לא שייך לדון בזה 

מצד הנימול עצמו שהוא מתפלל עמהם, שהרי עדיין נכרי 

ואינו חייב בתפילה, מ"מ הרי גם המוהל  הוא באותו שעה 

והסנדק נחשבים בעלי הברית לענין זה, ושפיר יש לדון בזה 

כאשר מתפללים הם באותו בהכנ"ס, וראה באליה רבה )שם 

סי' קלא( שנסתפק בזה.

יסוד החילוק בזה בין מילת ישראל למילת גר

נראה ובבאור  ישראל,  למילת  גר  מילת  בין  בזה  החילוק 

לומר בארבעה אופנים:

הסיבה לכך שאין אומרים תחנון ביום המילה היא משום א. 

שיום שמחה הוא שנכנס קטן זה לברית עם הקב"ה, וזה 

ע"י  היא  לברית  שכניסתו  ישראל  בקטן  רק  לכאורה  שייך 

טבל  ולא  שמל  דכל  דקיי"ל  בגר  אבל  המילה,  מעשה  עצם 

לכלל  בא  לא  עדיין  שמל  אחר  שאף  נמצא  מל,  לא  כאילו 

ישראל, וא"כ אין כל טעם ליחד שמחה על מילתו ולהמנע 

מאמירת תחנון. )וראה בא"ר בסי' קלא שם שנסתפק האם אומרים 

תחנון ביום מילת בן השפחה אף שמילתו מחוייבת מדינא כדין מילת 

שעדיין  גר  במילת  כ"ש  וא"כ  מצוות,  למקצת  כישראל  ודינו  עבדים, 

דינו כנכרי לגמרי(.

גרות יתירה  יטבול באותו היום לשם  נראה, דאף אם  מזו 

מחמת  שהרי  כך,  משום  תחנון  אמירת  לבטל  אין 

ומהיכי  תחנון,  אמירת  שהפקיעו  מצינו  לא  טבילה  מצות 

ענינים  שני  הצטרפות  מחמת  תחנון  אמירת  שנבטל  תיתי 

אלו יחד.

סברא נוספת יש לחלק בזה בין מילת ישראל למילת גר, ב. 

לכלל  ולהכנס  עצמו  את  למול  מחוייב  אינו  הגר  שהרי 

ישראל, וע"כ אף שבשעת תפילת שחרית יש בדעתו לימול 

ולהכנס לקהל ה', מ"מ אין הדבר מוכרע שכך יעשה לבסוף, 

מאמירת  להמנע  ואין  בעלמא,  מחשבה  אלא  כאן  ואין 

לפנינו  מילה  מצות  אא"כ  מדינא  גמור  חיוב  שהיא  תחנון 

ולא מחשבה ורצון גרידא.

בישראל ג.  מילה  מצות  קיום  דהנה  בזה,  לחלק  יש  עוד 

קטן שמחה רבתא יש בה, אבל מילת גר מהולה בצער, 

ע"א(:  ע  )דף  קידושין  במסכת  חכמים  אמרו  כבר  שהרי 

שם  נאמרו  טעמים  וכמה  כספחת",  לישראל  גרים  "קשים 

יש  לסורם,  שחוזרים  שאמרו  הראשונים – יש  בדברי  בזה 

הרעים  במעשיהם  ישראל  של  דרכם  שמשחיתים  שאמרו 

שגורמים  שאמרו  ויש  גיותם,  מימי  בהם  שנשתרשו 

אפשר  וא"כ  במצוות.  דקדוקם  מחמת  ישראל  על  קיטרוג 

מחמתה  להמנע  אין  שלימה  בגרותו  השמחה  שאין  דכיון 

מאמירת תחנון.

סימן לא
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באותו ד.  תחנון  אומרים  שאין  לכך  שהסיבה  י"ל,  עוד 

מחמת  אלא  גופא,  הברית  כריתת  מחמת  אינה  היום 

קיום המצוה שבכך, שגדולה מצות מילה שנכרתו עליה י"ג 

אין אומרים תחנון באותו  ולכך כשנזדמן לקיימה  בריתות, 

דאינה  אפשר  מחוייבת  שאינה  גר  מילת  משא"כ  היום. 

.
רמג

חשובה כ"כ ואפשר שאין בה שמחה כבמילת ישראל

ההכרעה בזה למעשה

)סי' קלא( הכריע להלכה, שאין אומרים תחנון בפמ"ג  שם 

ביום שיש בו מילת בן השפחה, וזאת משום שאף 

יש  עפ"ז  שמחה.  במילתו  ויש  ברית",  כ"בן  חשיב  העבד 

שכתבו דה"ה במילת הגר, דאף דקיי"ל מל ולא טבל כאילו 

)מז ע"ב( דבמילתו לבד  לא מל, כבר כתב הרשב"א ביבמות 

נכנס לכלל יהדות במקצת, וא"כ לא גרע דינו מבן השפחה 

בה  יש  שמחה  מצוה  של  מילה  מילתו  שנחשבת  שמחמת 

המנחת  בעל  נהג  וכן  שנימול,  ביום  תחנון  אומרים  ואין 

אלעזר )הובא בס' דרכי חיים ושלום אות קצב(. אמנם, בס' אוצר 

)ח"ב סי' ד סעי' טו( הובא משמיה דהגרש"ז אויערבך  הברית 

מהטעמים  וזאת  הגר,  מילת  ביום  תחנון  לומר  שהורה 

הנ"ל.

בתפילת והנה  תחנון  אמירת  לענין  הן  אלו  דברינו  כל 

השחר שקודם המילה, אבל בתפילת המנחה נחלקו 

לא,  או  תחנון  אומרים  האם  קטן,  מילת  בכל  האחרונים 

במקום  מתפללים  שאם  בזה  שהכריע  שם  במשנ"ב  וראה 

שהקטן מצוי שם אין לומר תחנון.

יותר ולפי  גר  לענין  בזה  להקל  מקום  לכאורה  יש  דבריו 

בספקות  תלוי  הדבר  ויהיה  שחרית,  מבתפילת 

שהעלנו לעיל. דלענין תפילת שחרית העלנו צד להחמיר 

ולא חשיב שיש  בזה מחמת שמחשבת הלב בעלמא היא 

מצות מילה לפנינו, וסברא זו שייכת רק קודם המילה, אבל 

ומסתברא  לכך  לחוש  אין  ישראל  לכלל  בא  שכבר  אחר 

דבזה יש לסמוך יותר להקל כשיטת בעל המנחת אלעזר.

דאין ביום  תחנון,  מאמירת  להמנע  אין  ברית  דם  הטפת 

סעודת  שעושים  יתבאר  שלהלן  )אע"פ  כ"כ  שמחה  בדבר 

סא  סי'  או"ח  אפרים  רבבות  בשו"ת  כתב  כן  זה(,  ביום  מצוה 

ס"ק ג.

מילת הגר בתשעת הימים

הגר נפק"מ  מילת  נעשתה  אם  בשאלה,  יש  נוספת 

והסנדק  למוהל  מותר  האם  הימים,  בתשעת 

ישראל  כבמילת  שערותיהם  ולספר  שבת  בגדי  ללבוש 

לא,  או  שם(,  תשובה  ובשערי  א  סעי'  תקנא  סי'  או"ח  שו"ע  )ראה 

ותליא בצדדים הנ"ל. נפק"מ נוספת יש בזה, האם מותרים 

יש  האם  להלן  וראה  זו,  בסעודה  יין  ושתית  בשר  באכילת 

מצות סעודה במילת הגר.

רמג. אף שלדעת רבים מן האחרונים לאחר טבילתו יתברר למפרע 
שהיה בכך גם קיום למצות המילה, שאל"כ צ"ב מפני מה לא חייבוהו 

בהטפת דם ברית לקיום מצות המילה, וראה לעיל סי' כ שהארכנו 

לדון בדבר.

!
סעודת הברית בגר

גם כשם  הוא  כך  בישראל,  המילה  ביום  סעודה  שעושים 

במילת הגר, וכפי שיתבאר להלן ע"פ האמור בתורה 

יש לקיימה  בגר, האם  לדון בסעודת המילה  ויש  יתרו.  גבי 

יוכל להשתתף בה  מיד לאחר המילה, אף שהגר עצמו לא 

לדחותה  עדיף  שמא  או  המילה,  צער  מחמת  בשלימות 

לאחר שיתרפא מן המכה.

חכמים והנה  אמרו  "מכאן  איתא:  שם  דר"א  בפרקי 

אדם  חייב  בנו(,  מילת  אחר  אברהם  שעשה  זו  )משמחה 

בנו".  את  למול  שזכה  יום  באותו  ומשתה  סעודה  לעשות 

ומשמע, שמדיני הסעודה הוא שתעשה ביום המילה ממש. 

מדכתיב  הוא  הסעודה  למצות  שהמקור  משום  והיינו, 

"ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" )ולדרשה 

זו מתפרש הפסוק על יום המילה(.

נחשבת כמו"כ  שהמילה  לך(,  לך  )פרשת  בחיי  ברבינו  יעויין 

כאכילת  היא  הברית  וסעודת  קרבן  כהקרבת 

חלק  ממש  היא  הסעודה  שעשיית  נמצא  מבשרו,  הכהנים 

ממעשה המילה ומן הדין להסמיכה למילה.

טעם רב יש בזה לדחות את הסעודה במילת גר, שהרי אכן 

מילת הגר בפני עצמה אינה מצוה, שכן המל ולא טבל 

כאילו לא מל, וא"כ מן הדין הוא לדחות את הסעודה לאחר 

הטבילה שאז בא לכלל ישראל לגמרי.

סימן לא
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מצינו בדברי הפוסקים שכתבו לדחות סעודת מצוה וכבר 

ו(  )סעי'  תרפח  בסי'  וכמוש"כ  טעמה,  עי"ז  בטל  ולא 

ובמג"א  ו',  ביום  באדר  י"ד  יום  כשחל  פורים  סעודת  לענין 

ציבור,  בתענית  זמנה  שחל  מילה  לגבי  יא(  ס"ק  תקנט  )סי' 

שדוחים את הסעודה לערב.

האם יש מצות סעודה גם אחר הטפת דם ברית

יב אחר  )שמות  נאמר  למדבר  ישראל  לקראת  יתרו  ביאת 

יח(: "ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלו-הים, 

משה  חותן  עם  לחם  לאכול  ישראל  זקני  וכל  אהרון  ויבוא 

לפני האלו-הים". ואמרו במדרש, שהיתה זו סעודה למילתו 

שמל עצמו לשם גרות, וראה מש"כ בזה שם הרמב"ן ורבינו 

בחיי.

בני והנה,  של  חיובם  הובא  ע"ב(  נט  )דף  סנהדרין  במסכת 

קטורה למול עצמם )שרק מן הפריעה נפטרו(, וא"כ מן 

)וכמבואר  הסתם היה יתרו מהול מקטנותו מדין בני קטורה 

שלימה,  מילה  עתה  מל  שלא  נמצא  ע"א(,  צד  שם  במהרש"א 

באותו  סעודה  עשה  כן  פי  על  ואף  ברית,  דם  הטיף  אלא 

אף  ישראל  לקהל  הכניסתו  זו  שהטפה  דכיון  וע"כ,  היום. 

!שאינה מילה גמורה יש בה שמחה.
שלושה טעמים להכנת כסא של אליהו בברית מילה

הנביא, א.  לאליהו  כסא  המילה  בברית  ליחד  הענין  מקור 

"וכך  וז"ל:  כט(,  פרק  )סוף  אליעזר  דרבי  בפרקי  נתבאר 

ממלכות,  לשתי  שנחלקו  עד  למול  נוהגים  ישראל  היו 

ומלכות אפרים מנעו מהם את המילה, עמד אליהו הנביא 

טל  להוריד  שלא  השמים  על  ונשבע  גדולה,  קנאה  וקינא 

ומטר על הארץ. שמעה זאת איזבל, וביקשה להרוג אותו, 

הטוב  הקב"ה,  לו  אמר  הקב"ה.  לפני  והתפלל  אליהו  עמד 

אתה מאבותיך, עשיו ביקש להרוג את יעקב וברח מלפניו 

ונמלט,  ונמלט, פרעה ביקש להרוג את משה וברח מלפניו 

שאול ביקש להרוג את דוד וברח לפניו ונמלט, עמד אליהו 

וברח ונמלט.

קנוא נגלה  א"ל  אליהו,  פה  לך  מה  לו  ואמר  הקב"ה  אליו 

קנאתך,  מקנא  אתה  לעולם  הקב"ה  א"ל  קינאתי. 

בן  "פנחס  כה(:  )במדבר  שנאמר  עריות,  גילוי  על  בשיטים 

שאין  חייך  מקנא,  אתה  וכאן  הכהן",  אהרון  בן  אלעזר 

ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן 

הברית".  למלאך  כבוד  מושב  עושין  שיהיו  חכמים  התקינו 

גמילות  )עמוד  משה  מטה  בספר  עוד  וראה  עיי"ש.  עכ"ל 

חסדים ח"ז(.

בשני ובפרישה  המדרש  דברי  את  פי'  כה(  ס"ק  רסה  )סי' 

פנים, יש דורשים אותו לשבח – דכיון שסיכן 

שיראה  זכה  זו  מצוה  קיום  למען  ה'  קנאת  לקנא  עצמו 

בעיניו כיצד מתקיימת היא בישראל כל משך הדורות. ויש 

על  ישראל  עם  על  כביכול  שקיטרג  לגנאי – דכיון  דורשים 

כיצד  בעיניו  שיראה  עליו  נגזר  הברית  מעשיית  שנמנעים 

מוסרים נפשם עליה כל הימים.

הכנת כסא של אליהו כדי לעורר לב הציבור לתפילה

למנהגם ב.  דהטעם  כתב,  הגוזר  יעקב  לרבי  מילה  בכללי 

המילה  בברית  הנביא  לאליהו  כסא  ליחד  ישראל  של 

אותו  שיראו  בכדי  המילה,  שאחר  ימים  ג'  כל  ולהניחו 

שטבע  לפי  אמו,  ועל  הנער  על  רחמים  ויבקשו  הציבור 

הנימול שהוא חלוש כל ג' ימים הראשונים.

הכנת הכסא לצורך קבלת פני השכינה

ע"פ ג.  וזאת  אחר,  טעם  בזה  כתב  וירא  בפרשת  בספורנו 

ה'  לפני  כולכם  היום  נצבים  "אתם  ט(:  כט  )דברים  הכתוב 

אלו-היכם וכו', לעברך בברית ה' וכו". והיינו, שזמן כניסתו 

של בן ישראל בברית מילה הוא זמן השראת השכינה, וזהו 

"וירא אליו ה' באלוני ממרא  יח א(:  )בראשית  שאמר הכתוב 

אלוקים  לראות  זכה  המילה  מעשה  שבזכות  והוא  וכו", 

המילה  בשעת  מיוחד  כסא  ליחד  נהגו  כך  ומשום  חיים. 

לכבוד השכינה.

האם מנהג זה נוהג גם במילת גר

או ומעתה  גר  במילת  גם  נוהג  זה  ענין  האם  לדון,  יש 

הדבר  תלוי  ולכאורה  קטן.  ישראל  במילת  רק 

י"ל  אליעזר,  דרבי  בפרקי  המבואר  דלטעם  הנ"ל,  בטעמים 

לכאורה דכיון שנענש על שקיטרג על ישראל שמתרשלים 

להיות  עליו  נגזר  ישראל  במילת  רק  א"כ  המילה,  במצות 

נוכח, אבל במילת גר לא שייך טעם זה. אכן לטעמו של רבי 

יעקב הגוזר שנעשה הדבר בכדי שיבקשו רחמים להחלמתו 

של הנימול אפשר שגם במילת גר יש לנהוג כן. כמו כן יש 

סימן לא
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לדון בזה לטעמו של הספורנו, דאפשר שרק במילת ישראל 

שנכרתו עליה י"ג בריתות נחשבת המילה כסמל להשראת 

הוא  נכרי  עדיין  לאחריה  שגם  הגר  במילת  אבל  השכינה, 

אפשר דלא צריך להכי.

לגבי נוסח הברכות נהגו לומר הפסוק "אליהו מלאך ומ"מ 

שיש  שה"ה  אפשר  וא"כ  גר,  במילת  גם  הברית" 

ע"פ  הוא  בזה  הטעם  וכנראה  לאליהו,  כסא  גם  בזה  ליחד 

מש"כ במטה משה וכדלעיל.

!

האם יש להטמין את הערלה בעפר במילת גר

המילה. מנהג  אחר  בעפר  הערלה  את  לטמון  ישראל 

שם,  אליעזר  דרבי  בפרקי  כתב  הדבר  ובטעם 

אתה  אי  ליהושע,  הקב"ה  אמר  לארץ,  ישראל  "שכשבאו 

כלל  מלו  לא  )חלקם  כתיקונם  נימולים  ישראל  בני  שאין  יודע 

מחמת סכנת הדרך, וחלקם מלו ולא פרעו כמבואר בפרקי דר"א שם(, 

חזור ומול אותם פעם שניה. שנאמר )יהושע ה ג(: "וימל את 

את  לוקחים  ישראל  והיו  הערלות".  גבעת  אל  ישראל  בני 

וכשבא  המדבר.  בעפר  אותם  ומכסים  הדם  ואת  הערלה 

של  מערלתם  מלא  המדבר  כל  את  ראה  הקוסם  בלעם 

חכמים  אמרו  מכאן  יעקב.  עפר  מנה  מי  אמר  וכו',  ישראל 

מכסין את ערלת הדם בעפר הארץ". ע"כ.

גר, ויש  במילת  גם  זה  מנהג  שייך  האם  זה,  לטעם  לדון 

ערלת  זו  ואין  הוא  נכרי  עדיין  המילה  בשעת  שהרי 

בס'  יעויין  אמנם  מילה.  מצות  קיום  ע"י  הבאה  ישראל 

למנהג  נוספים  טעמים  כמה  שהביא  שם  משה  מטה 

הקדמוני,  נחש  עלינו  יקטרג  שלא  בכדי  מהם  ואחד  זה, 

האכילהו  שונאך  רעב  "אם  כא(,  כה  )משלי  שנאמר  וכמו 

בגר,  גם  שייך  זה  וטעם  העפר.  מן  מזונו  לחם" – והנחש 

עוד  ועיי"ש  הנחש.  של  מקטרוגו  להנצל  חפץ  הוא  שאף 

שהביא מקורות נוספים למנהג זה, ע"כ ראוי לנהוג כן גם 

במילת גר.

!

נתינת שם לגר ולגיורת בשעת המילה

בזמן מנהג  לקטן  שם  לקרות  ואתר,  אתר  בכל  די  ישראל 

עריכת הברית, ועפ"ז נהגו גם במילת גר ליתן לו שם 

חדש בשעת הברית.

מקור הדברים

דמתחילה במכילתא  איתא,  יתרו(  )פרשת  ישמעאל  דרבי 

ד  )שמות  שנאמר  וכמו  יתר,  מכונה  יתרו  היה 

שנתגייר  ואחר  וכו'",  חותנו  יתר  אל  וישב  משה  "וילך  יח(: 

הוסיפו לו אות אחת על שמו.

איתא בזוהר חדש לגבי רות המואביה שמתחילה היה וכן 

שמה גילית, ואחר שנתגיירה שינתה שמה לרות.

מדברי המהרש"א בבבא בתרא )יד ע"ב( מבואר שלא אמנם 

כך סבר, ולדבריו רות זהו שמה שניתן לה בגיותה. 

שיצא  רות,  שמה  נקרא  למה  יוחנן:  "א"ר  שם:  שאמרו 

ממנה דוד שריוהו לקב"ה בשירות ותשבחות". והקשה שם 

וטעם  תוכן  ונתנו  חכמים  שדרשו  מצינו  היכן  המהרש"א, 

הגמ'  לשון  דחק  כך  ומשום  בגיותו,  לאדם  שנקרא  לשם 

ופי' שכוונת הגמ' לדון מפני מה נקרא שם המגילה מגילת 

רות, ולא על תוכן ומהות שמה של רות עצמה. הרי שלמד 

שרות היה שמה גם בגיותה )וראה מש"כ בזה מפרשי העין יעקב 

ליהושע,  ונישאה  שנתגיירה  רחב  לענין  מצינו  כמו"כ  שם(. 

)ראה יהושע פ"ו  והיתה מכונה בשמה זה גם אחר שנתגיירה 

פסוק כה(.

מהרש"א, בס'  קושית  בישוב  כתב  לחיד"א  הרגל  שמחת 

שניתן  לשם  טעם  ליתן  הגמ'  דברי  כוונת  היתה  שלא 

להיפך,  אלא  העולם,  מן  ובטל  עבר  וכבר  בגיותה  לה 

שרה,  בשם  גיורת  שמכנים  שנהגו  אחר  לגמ',  דהוקשה 

מפני מה לא נהגו כן גם לגבי רות, וע"ז אמרו, שכיון ששמו 

שהיתה  שמה  את  לה  הותירו  בשמה  רמוז  המלך  דוד  של 

יוסף תהילות  נקראת בו בגיותה וראה מש"כ בזה עוד בס' 

)קיט ח(, ס' כסא דוד )דף קיח(, ובס' בן יהוידע שם.

הגר ומ"מ  של  שמו  לשנות  ישראל  של  מנהגם  הוא  כך 

ועיקר  שורש  לו  יש  זה  ומנהג  מילתו,  בשעת 

בירושלמי במסכת ביכורים )פ"א ה"ד(, על מה שאמר הכתוב 

והיה שמך  עוד את שמך אברם,  יקרא  "ולא  ה(:  יז  )בראשית 

גויים נתתיך", שם נתבאר שלא בכדי  אברהם, כי אב המון 
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עם  ברית  שכרת  דכיון  אלא  אברהם,  של  שמו  נשתנה 

שמו  את  שינה  כך  ומשום  ונחלתו,  חלקו  נעשה  הקב"ה 

כדרך שנהגו בגר שנתגייר, וכן פי' בחזקוני )פ' לך לך(.

על כמו  כט(,  י  )במדבר  לתורה  בפירושו  הרמב"ן  כתב  כן 

חותן  המדיני  רעואל  בן  לחובב  משה  "ויאמר  הפסוק 

שניתן  ליתרו,  חדש  שם  הוא  "חובב"  שהשם  וכו'",  משה 

לו כששב לתורת ישראל, "כדרך כל המתגייר לשנות שמו 

לשם קודש". ע"כ.

שם אכן,  המכילתא,  מדברי  לכאורה  נסתרים  דבריו  עצם 

נתבאר שהשינוי שהיה בשמו כשנכנס לקהל ישראל 

ו' על שמו ונקרא יתרו ולא בכך  היה בכך שנוספה לו אות 

שנקרא חובב.

הגר מכונה "בן אברהם"

כ"כ כשמעלין  אברהם,  בן  לכנותו  נהגו  לתורה  אותו 

הדבר  ובטעם  ג(.  )סעי'  קלט  סי'  באו"ח  הרמ"א 

ע"פ  מ"ג(,  פ"ד  )ביכורים  למשניות  בפירושו  הרמב"ם  כתב 

"אני  ד(:  יז  )בראשית  דכתיב  אהא  במדרש  חז"ל  שאמרו  מה 

עוד  יקרא  ולא  גויים,  המון  לאב  והיית  איתך  בריתי  הנה 

שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך" – 

לשעבר היית אב לארם, ועתה אתה אב לכל הנכנסים תחת 

זה  בשמו  מכונה  היה  שאברהם  נמצא  ע"כ.  השכינה.  כנפי 

בני  לכנותם  נהגו  כך  ומשום  לגרים",  "אב  שהוא  משום 

)וראה בשאגת אריה סי' מט שלשיטת רבים מן הראשונים  אברהם. 

אברהם  בין  בזה  חילק  הרמב"ם  ורק  לגרים  הם  אבות  ויעקב  יצחק  גם 

ליצחק ויעקב(.

הפוסקים  מחלוקת   – ישראל  לבן  נכרי  שם  נתינת 
בזה

לשם לעיתים  שמו  את  להחליף  חפץ  אינו  שהגר  מצוי 

בו  מגיותו,  בשמו  מכונה  להיות  ורצונו  ישראל, 

יש  האם  לדון  ויש  ומכריו,  שכניו  בקרב  ומוכר  ידוע  הוא 

דררא דאיסורא לבן ישראל להיות מכונה בשם נכרי, ומצינו 

בזה כמה דעות בדברי הפוסקים.

דמדינא המהרשד"ם  כתב,  קצט(  סי'  )יו"ד  בתשובותיו 

ודאי מותר הדבר אלא דמידת חסידות היא 

לדבר  וראיה  וחוקותיהם.  מנהגם  משמותיהם  להתרחק 

ממדינת  הבאים  "גיטין  ע"ב(:  )יא  בגיטין  הגמ'  מסוגית  כתב 

הים, אע"פ ששמותיהם כשמות עכו"ם כשרים, מפני שרוב 

עדות  הנה  עכו"ם".  כשמות  שמותיהם  שבחו"ל  ישראל 

עצמם  לכנות  אתר  בכל  די  ישראל  דמנהג  חז"ל  העידונו 

רופפת  שהלכה  מקום  ובכל  פה,  פוצה  ואין  נכרים  בשמות 

הבאים  דאנוסים  שם,  כתב  זה  וע"פ  המנהג.  אחר  הלך 

מכתבים  בחליפת  וקשריהם  עסקיהם  ומנהלים  מפורטוגל 

להם  שהיה  הנכרי  בשמם  לחתום  רשאים  להתם  מהכא 

מאז ואין כל איסור בדבר.

כדבר אמנם  נקט  קסט(  סי'  )יו"ד  שיק  מהר"ם  בשו"ת 

מקרא,  לה  ויליף  בדבר,  יש  גמור  שאיסור  פשוט 

לי"  להיות  העמים  מן  אתכם  "ואבדיל  כו(:  כ  )ויקרא  דכתיב 

בלבושו  לנכרי  להדמות  שאין  בספרי  חז"ל  למדו  מכאן   –

אלו  בדברים  ממנהגיו  להבדל  שיש  וכשם  ובאורחותיו, 

וכמו  וכינויהם,  בשמותיהם  גם  מהם  להבדל  יש  ודאי  כך 

דאיתא בחז"ל דעיקר זכותם של אבותינו במצרים היה על 

במדר"ר  וכדאיתא  ולבושם,  לשונם  שמם  את  שינו  שלא 

בפרשת כי תבוא )לשיטת מהרשד"ם צ"ל דדברי המדרש שם אינם 

חובה גמורה מעיקר הדין אלא למעלה בעלמא(.

מזו מצינו ביומא )לח ע"ב( שאסור לכנות בשם אדם יתירה 

רשע שנאמר "שם רשעים ירקב", והיאך יכנה אדם 

]אף דראיה  ובתורתו.  בה'  נכרים שאינם מאמינים  בשמות 

אדם  של  בשמו  כשמכנה  איירי  דהתם  בה,  לפקפק  יש  זו 

מכנה  כשאינו  משא"כ  לזכרון,  שמו  עולה  כך  וע"י  מסויים 

אצלם  ונהוג  מקובל  זה  ששם  אלא  מסויים  אדם  בשם 

מדברי  דבריו  שלמד  עוד  ועיי"ש  זה[,  בכלל  שאינו  אפשר 

, ומקורות נוספים, ומחמת כל הלין 
רמד

ר"ת בגיטין )לד ע"ב(

זה".  באיסור  ובנותי  בני  את  הזהרתי  ימי  "וכל  שם:  סיים 

לפי  נמצא  רעה.  סי'  פענח  צפנת  בס'  גם  מצינו  כדבריו 

להזהיר  ראוי  וע"כ  תורה,  איסור  חשש  בזה  שיש  דבריהם 

לגרים שאין ראוי להקל בדבר.

מקור לדבריו מצינו בס' חסידים )סי' תתשלט(, שכתב קצת 

דמסיים  אלא  נכרי,  בשם  ישראל  בן  לקרות  דאסור 

שם שאם עבר וקרא אין למחות בידו, ובפרט למי שמחזיק 

בישראל,  רבות  קהילות  בקרב  שנהוג  כמו  שמות  בשני 

ומבואר דסבר שאין זה איסור גמור.

שחפץ לכנות עצמו בשם שקרא לעצמו בעת המירו דתו לעבוד ע"ז רמד. בספרי האחרונים פקפקו בראיה זו, דשם איירי במומר לע"ז 

סימן לא
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גדר האיסור לילך בחוקות העמים

לתמוה אכן  יש  פענח  וצפנת  שיק  המהר"ם  דברי  בעצם 

קצת, דהנה, יעויין בתשובות הריב"ש )סי' קנח( שכתב, 

דאבל הרוצה לצאת מביתו בז' ימי אבלות בבוקר לפקוד את 

קבר המת רשאי, אף שמנהג העכו"ם הוא, ואין בזה משום 

ופירש, שאין טעם לאסור כל מנהג שנהגו בו  חוקות הגוי. 

העכו"ם  גם  שכן  אסור,  ההספד  עצם  גם  שא"כ  האומות, 

נוהגים להספיד ואין לדבר סוף. ועיי"ש שלמד דבריו, מהא 

האמורי".  דרכי  משום  בזה  ואין  המת  על  "שורפין  דשנינו: 

והיינו, דאף שהמנהג לשרוף על המת נתייסד ע"י העכו"ם, 

יתובי  יש בזה  זה מנהג בעלמא בלא טעם, אלא  כיון שאין 

דעתיה וסימן לאבלות, הדבר מותר.

כמנהג למדנו  אנו  שנוהגים  זה  עצם  דמחמת  מדבריו, 

העכו"ם בדבר זה או אחר לא נחשב הדבר כחוקות 

טעם,  בו  שאין  בדבר  בדרכיהם  נוהג  כאשר  ורק  העמים, 

שנמשך  משום  אלא  אינו  זה  מנהגו  שכל  ממעשיו  וניכר 

וכפי  כמעשיהם  ננהג  שלא  התורה  הקפידה  בזה  אחריהם, 

שיתבאר.

אלו כתב גם המהרי"ק )שורש פח(, דחוקות העמים כדבריו 

בדבר  כמותם  שנוהג  או  ענינים:  מב'  באחד  הוא 

להם  להדמות  שחפץ  מוכיחים  דמעשיו  טעם,  לו  שאין 

בפ'  והרמב"ן  רש"י  לדברי  בזה  )וציין  כן  עושה  מה  מפני  שאל"כ 

וכדו',  פריצות  משום  בדבר  יש  כאשר  או  עיי"ש(,  קדושים 

הרמ"א  פסק  וכדבריו  התורה,  לרוח  מנוגד  המעשה  דעצם 

.
רמה

ביו"ד סי' קעח

קשיא, מפני מה אסרו לבן ישראל להיות מכונה בשם וא"כ 

נכרי, הרי הסיבה לכך שמכנה עצמו בשמותיהם אינה 

שכך  או  רגיל,  היה  שכך  משום  אלא  להם  להדמות  בכדי 

ומהרי"ק  הריב"ש  לשיטת  וא"כ  וכדו',  בעסקיו  עליו  יקל 

אין בכך משום חוקות העמים, ומנין למדו האחרונים הנ"ל 

שיש חובה להבדל ממן העכו"ם בזה, דבר שלכאורה נסתר 

משנה  בשו"ת  וראה   .
רמו

פוסקים ושאר  הרמ"א  מדברי 

.
רמז

הלכות )ח"ד סי' קיד( שדן בשאלה זו בהרחבה

להחמיר אלא  שם  הלכות  במשנה  כתב  אחר  דמטעם 

בזה, והוא משום דאין לקרות בשם אדם רשע, ואין 

שהיה  שם  דמבואר  הנ"ל  בגיטין  הגמ'  מסוגית  להוכיח 

דאפשר  גויים,  בשמות  עצמם  לכנות  ישראל  של  מנהגם 

נח  בני  מצוות  ז'  קיום  על  מקפידים  הגויים  אותם  שהיו 

בשחיתותם  הם  ורדופים  שעסוקים  בזמנינו  משא"כ  וכדו', 

פריצותם ונכליהם כל הימים אין להתיר.

ובזה ודאי יש חילול ה' ופשיטא דהדבר אסור. 

דהטעם  מבואר  ע"ב(  )נב  בסנהדרין  הגמ'  דבסוגית  רמה. ואף 
שהתירו לשרוף על המלכים הוא משום שמנהג זה הוזכר בנביאים 

)ראה ירמיהו לד(, ומשמע דבלא זה היה הדבר אסור משום חוקות 

בזה  הרמ"א  שפסק  דאחר  האחרונים  כתבו  כבר  מ"מ  העמים, 

סי'  )יו"ד  סופר  כתב  שו"ת  ראה   – בדבר  לפקפק  אין  כהמהרי"ק 

קעה(. )וע"ע מש"כ בזה בס' מנחת חינוך מצוה רסב, ובהגה' הגר"א 

ע"ד הרמ"א הנ"ל(. 

כמו  מזדמן  מנהג  בין  לחלק  שיש  שיק  מהר"ם  סבר  רמו. וכנראה 
החיים  תהלוכות  בכל  לנכרי  ההדמות  לעצם  וכדו'  אבלות  ניהוגי 

ואורחותיהם, ועל דרך מה שאמרו במדרש הנ"ל שהיו ישראל מצויינים 

שם שלא שינו את שמם לשונם ולבושם שזהו עיקר ההדמות להם 

בכללות, ובזה יש להקפיד יותר ולהבדל מהם, אמנם מדברי הרמ"א 

נראה שהקל בזה גם לגבי ההדמות להם בלבושם, וצ"ע.

רמז. יתירה מזו יש לתמוה בשיטת המהר"ם שיק, דלכאורה סתר 
משנתו בדבריו שם בסי' שנא, דיעוייש שהאריך להתיר לישא את 

המת בעגלות כדרך הגויים, וסמך על דברי הרמ"א הנ"ל בסי' קעח 

וצ"ע  יתיישב  הקודמת  בהערה  לדברינו  אמנם  כמהרי"ק.  דפסק 

בזה. 

]בשו"ת בית שערים יו"ד סי' תכז חלק עליו בזה מטעם אחר, דנקט 

ובפרט  לנכרים,  ההדמות  מלבד  בעגלות  לנשיאה  טעם  כל  שאין 

יש לחוש  ודאי  ההקפדה על צבעה של העגלה שיהיה שחור דבזה 

לחוקות הגויים גם לדעת הרמ"א, וראה בזה עוד בשו"ת טוב טעם 

ודעת תליתאה ח"ב סי' רלה, ובשו"ת בית שערים סי' רלו[.

סימן לא
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סימן לב

דין גר שמל ולא טבל או טבל ולא מל

הליך הגרות מורכב מג' ענינים נפרדים: קבלת המצוות, מילה וטבילה. בספרי הפוסקים האריכו לדון מה 

יהא בדינו של גר שמל וטרם טבל, או טבל ולא מל, האם דינו בזה כנכרי לכל דבר, או שמא כיון שהחל 

קידושין  ביין,  מגעו  זו – לענין  לשאלה  יש  רבות  נפק"מ  במקצת.  ישראל  לכלל  בא  כבר  הגרות  בהליך 

הנעשים על ידו, היתר וחובת השביתה ביום השבת, ועוד. סוגיא זו שורשיה וענפיה יתבארו להלן.

מל ולא טבל כאילו לא מל

טבל – רבי שנינו  ולא  שמל  גר  "ת"ר:  ע"א(  )מו  ביבמות 

באבותינו,  מצינו  שכן  גר,  זה  הרי  אומר:  אליעזר 

שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל – רבי יהושע אומר: הרי זה 

גר, שכן מצינו באמהות, שטבלו ולא מלו. וחכמים אומרים: 

ויטבול".  שימול  עד  גר,  טבל – אין  ולא  מל  מל,  ולא  טבל 

ע"כ.

איסורי ולענין  )הל'  הרמב"ם  כ"כ  כחכמים,  נקטינן  הלכה 

ביאה פי"ג הל' ד(, וז"ל: "וכן לדורות כשירצה העכו"ם 

עליו  ויקבל  השכינה  כנפי  תחת  ולהסתופף  לברית  להכנס 

נקבה  ואם  קרבן,  והרצאת  וטבילה  מילה  צריך  תורה  עול 

במילה  אתם  מה  כגר,  ככם  שנאמר  וקרבן,  טבילה  היא, 

וטבילה  במילה  לדורות  הגר  אף  קרבן  והרצאת  וטבילה 

והרצאת קרבן וכו', גר שמל ולא טבל או טבל ולא מל אינו 

גר עד שימול ויטבול וכו'".

כיון והנה,  חכמים,  דלשיטת  נראה,  הגמ'  דברי  מפשטות 

שהגרות אינה נשלמת עד אחר שנימול וטובל לשם 

לכל  כנכרי  דינו  מל,  ולא  טבל  או  טבל  ולא  שמל  כל  גרות, 

דבר.

ב' ראיות לכך שהטבילה לבד מכניסתו לקהל ישראל 
למקצת דינים

כמה ראיות מצינו בדברי האחרונים לכך שגר שטבל אכן, 

לו  הועילה  אלא  לגמרי,  כנכרי  נחשב  אינו  מל  ולא 

טבילתו להחשב כישראל במקצת:

שהיתה א.  דגר  נתבאר,  ע"ב(  )צז  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, וכגון שנתגיירה 

אמו בהיותה מעוברת, יש לו אחוה עם אחיו שנולדו לאמו 

שנינו  שכך  אח.  אשת  משום  נשותיהם  על  וחייב  אחריו, 

וכן משוחררים, לא חולצין  גרים  "שני אחים תאומים  שם: 

הורתן  היתה  אח.  אשת  משום  חייבין  ואין  מייבמין  ולא 

מייבמין,  ולא  חולצין  לא  בקדושה,  ולידתן  בקדושה  שלא 

אבל חייבין משום אשת אח". הרי להדיא, דאף שאינם בני 

חליצה ויבום, שאין להם אחוה מן האב )רש"י שם(, מ"מ כיון 

שהיתה לידתם בקדושה יש להם אחוה מן האם.

דהא לשיטת הרמב"ן )יבמות עח ע"א( אף דמעוברת וקשיא, 

למ"ד  מ"מ  טבילה,  א"צ  בנה  לגרותה  שטבלה 

"עובר לאו ירך אמו" אינו נעשה ישראל בטבילת אמו לבד 

עד שימול, דכיון דלדעה זו עובר לאו ירך אמו, ממילא דינו 

)ראה  גרות  לשם  שימול  עד  ישראל  לכלל  בא  שאינו  כזכר 

בהרחבה בסי' נ(.

בקדושה וא"כ  לידתו  שהיתה  זה  בגר  אמרו  היאך  קשה, 

ונולד  עמה  שטבל  כיון  מאמו  אחיו  באשת  שאסור 

בקדושה, הרי סו"ס אינו בא לכלל ישראל עד זמן המילה, 

ובמה שונה דינו מכל גר שאין לו אחוה עם אחיו הא בשעת 

קנז  סי'  אבהע"ז  שו"ע  )ראה  שנולד  כקטן  ליה  חשבינן  מילתו 

סעי' ג(.

ודי לו בזה לענין ועל  כרחך משמע, דכיון שטבל עם אמו 

במקצת,  ישראל  לכלל  בא  כבר  הטבילה,  מצות 

וממילא אף שאינו בא לכלל ישראל לגמרי שוב אינו נחשב 

אחוה  לו  יש  כך  ומשום  המילה,  מעשה  בעת  שנולד  כקטן 

עם אחיו.

ע"א(, ב.  )מו  בבכורות  המשנה  בדברי  מצינו  מזו  יתירה 

בפדיון  חייב  בנה  מעוברת  בהיותה  אמו  טבלה  שאם 

שאינו  הרמב"ן  כשיטת  ואם  בישראל.  רחם  פטר  כדין  הבן 

היה  נכרי  הלידה  בשעת  א"כ  שימול,  עד  ישראל  לכלל  בא 

ולא נתקדש ברחם, ומפני מה חייבוהו בפדיון. וע"כ שלענין 

קיום המצוות נחשב הדבר שבא כבר לכלל ישראל במקצת 

ע"י מעשה הטבילה לבד.

סימן לב
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בא  כבר  לבד  טבילה  או  דבמילה  הראשונים  שיטת 
לכלל ישראל במקצת

דאף ואכן,  מבואר,  ע"א(  עא  שם  )יבמות  הרשב"א  מדברי 

דקיי"ל "מל ולא טבל כאילו לא מל", מ"מ ע"י מילתו 

נתבאר  שם  דבגמ'  במקצת.  יהדות  לכלל  בא  כבר  לבד 

ילפינן לאיתויי  דמקרא דכתיב "תושב ושכיר לא יאכל בו" 

"דקסבר  הפסח,  מקרבן  לאכול  שאסור  טבל  ולא  שמל  גר 

אינו גר עד שימול ויטבול". וכתב הרשב"א: "קשיא לי, א"כ 

כערבי  ליה  כערל – דהוי  הוא  הרי  שמל  ואע"פ  גוי,  היינו 

הפסח(.  מקרבן  למעטו  מיוחדת  ילפותא  צריך  מה  מפני  )וא"כ  מהול 

וליתא, דשאני הכא דמילתו לשם יהדות, ואע"פ שלא נגמר 

שאינו  יהודית  בדת  קצת  ונכנס  התחיל  כבר  מ"מ  גירותו 

צריך אלא טבילה".

מדבריו, שאף שגרותו אינה נשלמת עד שיטבול, ומבואר 

יהודית,  בדת  קצת  נכנס  כבר  שנימול  אחר  מ"מ 

ולכך ס"ד דדינו כישראל לענין קרבן הפסח. כדבריו מוכח 

שמל  לגר  שהתירו  ע"ב(  מח  )שם  ישנים  התוס'  מדברי  נמי 

ולא טבל לשבות ביום השבת, יובאו הדברים להלן.

תתקיז(, בגדר  סי'  )ח"ג  בתשובותיו  הרדב"ז  כתב  זה  דין 

שהמילה והטבילה אינם פועלים חלות אחת בשווה, 

והטבילה  שעליו,  עכו"ם  מטומאת  מוציאתו  המילה  אלא 

וכיון שכך יש משמעות גם לאחד  מכניסתו לקהל ישראל, 

מן המעשים האלו לבדו. והוסיף עוד, שגם עצם קבלתו את 

ישראל,  קדושת  עליו  להחיל  כדי  בה  די  שלא  אף  המצוות 

מ"מ מעלה יתירה יש בה, שמגלה דעתו שחפץ להסתופף 

תחת צל השכינה ומתעלה ע"י כך יותר משאר נכרים. )להלן 

יובאו דבריו במלואם(.

מדבריהם, דאף שאינו נכנס לקהל ישראל עד שימול חזינן 

הגרות  מתחלת  כבר  לבד  המילה  ע"י  מ"מ  ויטבול, 

ולא חשיב כנכרי לגמרי.

וכמה נפק"מ יש בהלכה זו:

גר תושב שנגע ביין, האם נאסר עי"ז משום יין נסך

האם נחלקו  ביין,  ונגע  טבל  ולא  שמל  בגר  הראשונים, 

בזה  מחלוקתם  ושורש  נסך.  יין  משום  היין  נאסר 

"איזהו  איתא:  שם  ע"ב(,  )סד  בע"ז  הגמ'  דברי  מחמת  הוא 

גר תושב, כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים שלא לעבוד 

שקיבל  כל  אומרים:  וחכמים  ר"מ.  דברי  כוכבים,  עבודת 

נח. אחרים אומרים:  בני  עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם 

גר  זה  תושב,  גר  איזהו  אלא  תושב,  גר  לכלל  באו  לא  אלו 

אוכל נבלות שקיבל עליו לקיים כל מצוות האמורות בתורה 

ואין מפקידין אצלו  יין  נבילות, מייחדין אצלו  חוץ מאיסור 

יין אפי'  ואפי' בעיר שרובה ישראל, אבל מייחדין אצלו  יין 

בעיר שרובה נכרים". ע"כ לשון הברייתא.

את ופי'  לקיים  זה  תושב  גר  עליו  שקיבל  דכיון  רש"י, 

או  לע"ז  זה  יין  ינסך  שמא  נחשד  אינו  שוב  המצוות 

יחליפנו ביינו המנוסך לע"ז, ומשום כך אין מגעו אוסר את 

לנסך,  שחשוד  משום  זה  אין  יין,  אצלו  להפקיד  שאסרו  )ומה  היין. 

אלא שחששו שמא אם ישהה היין אצלו זמן מרובה יתחלף יין זה ביינו 

של נכרי, ולזמן קצר לא חששו(.

שגר לענין  חכמים,  כדברי  קכד(  סי'  )יו"ד  הטור  פסק  הלכה 

תושב זהו גר שקיבל עליו לקיים ז' מצוות המסורות 

לבני נח, ודי בזה כדי להתיר ליחד עמו יין.

גר שמל ולא טבל האם מגעו אוסר את היין בשתיה

התוס' )ד"ה אין מפקידין( והרא"ש )שם סי' ה( בשם ר"י, וכתבו 

שאם בגר תושב התירו יין שנגע בו משום סברא זו 

חשוד  אינו  שוב  נח  בני  מצוות  ז'  עול  עליו  שקיבל  דאחר 

יין שנגע בו גר שמל ולא  יינו לע"ז, א"כ כ"ש שנתיר  לנסך 

בלב  כולן  המצוות  עול  עליו  קיבל  כבר  זה  גר  שהרי  טבל, 

שלם ואף נימול לשם גרות. ומטעם זה התיר הרא"ש יין זה 

בשתיה.

סי' הרשב"א  ריש  יו"ד  בטור  דבריו  )הובאו  כתב  הבית  בתורת 

היין  את  אוסר  מגעו  טבל  ולא  שמל  שגר  קכד(, 

בשתיה, וזאת משום שלמד שגם בגר תושב לא התירו את 

של  דינם  לעיקר  הסכים  ומ"מ  בהנאה,  אלא  בשתיה  היין 

הרא"ש ותוס' שהשוו דין גר שמל ולא טבל לדין גר תושב 

לענין זה.

יין לעומת  שהתירו  דאף  כתב,  שם  בע"ז  הר"ן  זאת 

יש  טבל  ולא  שמל  בגר  מ"מ  תושב,  גר  בו  שנגע 

גמור  איסור  היין  את  שאוסר  כנכרי  ודינו  יותר  להחמיר 

אפי' בהנאה.

אינו ובטעמו  תושב  שגר  דאף  שם,  הר"ן  כתב  דבר  של 

מצוות  ז'  מ"מ  בלבד,  מצוות  ז'  אלא  עליו  מקבל 

אלו קיבל על עצמו לקיימן מיד מעכשיו, משא"כ גר שמל 

מקבלם  אינו  מ"מ  המצוות  כל  עליו  שקיבל  דאף  טבל  ולא 

עליו עד אחר שיטבול, ונמצא שעתה נוהג כגוי גמור, וע"כ 

יש לחוש יותר שמא יחליפו או ינסכו.
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על מיהו  לתמוה  האריך  תתקיז(  )סי'  הרדב"ז  בתשובות 

שיטת הר"ן, וכתב כמה טעמים להקל במגעו של גר 

שמל ולא טבל יותר מגר תושב:

גר תושב לא קיבל עליו שום מצוה מן המצוות הנוהגות א. 

בישראל )דקיימ"ל כחכמים שגר תושב זהו שקיבל עליו ז' מצוות 

בני נח(, וזה קיבל עליו כל המצוות כולן.

אף שצדקו דברי הר"ן שקודם טבילתו אינו חייב במצוות ב. 

דאף  מגעו,  ולאסור  לחושדו  כדי  בכך  אין  מ"מ  אלו, 

שאינו מחוייב בהן הרי קיבל עליו בנפש חפיצה לקיימן כל 

ימיו, ומה"ת לחושדו באיסור ע"ז.

גר תושב אינו נימול, ואילו גר זה כרת ברית עם הקב"ה ג. 

במילתו ויצא מטומאת עכו"ם.

עתה ד.  במצוות  לחייבו  בכדי  קבלתו  הועילה  שלא  אף 

אינה  זו  קבלה  מ"מ  מהן,  אחת  על  יעבור  אם  ולעונשו 

גילוי דעת בעלמא לרצונו לקיים מצוות אחר טבילתו, אלא 

כולן  המצוות  בקיום  המחייבתו  היא  שכן  בה,  יש  תוקף 

פקע  כבר  שטבל  קודם  עתה  שגם  ונמצא  שיטבול,  לאחר 

מיניה דין נכריותו במקצת.

לכל ובישוב  כנכרי  דינו  שעתה  דכיון  צ"ל,  הר"ן  דברי 

נתנו  לא  להאמינו,  נראה  היה  אף שמסברא  דבר, 

שמא  נכרי  כל  דחשדינן  וכיון  לשיעורים,  דבריהם  חכמים 

זו, משא"כ גר תושב שאינו  יינו, אף הוא בכלל גזירה  ינסך 

נחשב כנכרי לגמרי ומעיקרא לא היה בכלל גזירה זו.

הלכה נחלקו בזה הדעות, השו"ע )שם סי' קכד( פסק ולענין 

אולם  מגעו,  מחמת  היין  את  לאסור  הר"ן  כשיטת 

ועיי"ש  התוס',  כשיטת  בזה  להקל  נקט  ד(  )ס"ק  שם  הש"ך 

שפירש שכן היא גם דעת הרמ"א.

שכבר ונמצא  דכיון  סבר,  הרדב"ז  דידן,  בנידון  דנחלקו 

שוב  המילה  במעשה  עכו"ם  טומאת  מיניה  פקע 

לא  דלזה  דבריו,  ומשמעות  במגעו,  היין  את  אוסר  אינו 

מצוות  בקבלת  לזה  די  אלא  טבילה,  או  מילה  אפי'  בעינן 

שכבר  דאף  להו,  סבירא  וסיעתו  הרשב"א  ואילו  בעלמא, 

נכנס ליהדות במקצת לא די בזה להתיר יינו בשתיה.

האם נאמן הגר לומר שלא נגע ביין

מן האחרונים שדנו, האם גר שמל ולא טבל נאמן לומר יש 

שלא נגע ביין. והנה, בגר שנתגייר ואמר שלא נגע ביין 

ואינו  גיותו אמרו בתוספתא דטהרות, דנאמן לעצמו  בזמן 

ובפ"ג  ה"ד,  פ"ט  ערובין  בירושלמי  הדברים  )הובאו  לאחרים  נאמן 

מלשון  דקדק  הי"ב(  פ"א  תרומות  )הל'  פענח  ובצפנת  דחגיגה(. 

לומר שלא  נאמן  בגיותו  ביין  ידע שנגע  התוספתא, שאפי' 

לחרות  רבו  יד  מתחת  שיצא  בעבד  אבל  לע"ז.  היין  נתנסך 

יינו שלא נתנסך.  הביא שם להחמיר שאינו נאמן לומר על 

שלא  דבעבד  לפרש,  כתב  לגר  עבד  שבין  החילוק  ובסיבת 

ברשעו,  עומד  עדיין  שמא  טפי  חיישינן  מרצונו  נשתחרר 

אבל גר שבבחירת ליבו בא בקהל ישראל, כיון שכל חשקו 

ותאוות ליבו להסתופף תחת כנפי השכינה האמינוהו לגבי 

מה  בזה  לברר  יש  ומ"מ  היין.  נתנסך  שלא  לומר   
רמח

עצמו

דינו של גר שמל ולא טבל, האם נאמן גם הוא על כך ככל 

הגרים, או שמא שווה דינו בזה לעבד. )ולסברת הרדב"ז דלעיל 

הגר  נאמנות  דין  בעיקר  ופשוט(.  לעבד,  ולא  לגר  לדמותו  נראה 

להעיד על מה שראה בגיותו ראה להלן סי' ע.

חילוק בין גר שטבל ולא מל לגר שמל ולא טבל

יואב )תנינא סי' ח( כתב לחדש דחלוק בזה הדין בין בחלקת 

גר שמל ולא טבל לגר שטבל ולא מל. דגר שטבל 

אבל  לבד,  טבילתו  ע"י  במקצת  ליהדות  נכנס  אכן  מל  ולא 

גר שמל ולא טבל דינו כנכרי לכל דבר וענין.

של דבר פירש שם, דלעולם עיקר מעשה הגרות ובטעמו 

בקדושת  מתקדש  ידה  שעל  לבד,  בטבילה  הוא 

ישראל, ואילו המילה אינה אלא תנאי בעלמא – שלא יהא 

מל – עיקר  ולא  שטבל  גר  שכך,  וכיון  בידו,  ושרץ  כטובל 

שהמילה  אף  וממילא,  אצלו,  נעשה  כבר  הגרות  מעשה 

לכלל  בא  כבר  שמל  קודם  גם  הגרות,  בחלות  מעכבת 

ישראל במקצת ע"י מעשה הטבילה לבד. אבל גר שמל ולא 

בו, דינו  כיון שעיקר מעשה הגרות אכתי לא נתקיים  טבל, 

כנכרי לכל דבר.

שכתב, ועיי"ש  רסח(  סי'  )ריש  הטור  ע"ד  דבריו  שייסד 

גר  נעשה  לימול  יכול  ואינו  הגיד  לו  שנכרת  שמי 

ע"י טבילה לבד, דלכאורה קשיא, אם מעיקר חלקי מעשה 

בכך  מה  ויטבול,  שימול  עד  גר  נעשה  שאינו  הוא  הגרות 

שאינו יכול לימול, הרי מ"מ חסר הוא חלק ממעשה הגרות, 

מעשה  דעיקר  וע"כ  לבד,  טבילה  ע"י  ישראל  יעשה  והיאך 

אינה  והמילה  הטבילה  מעשה  ע"י  מתקיים  בלא"ה  הגרות 

מטמאי  )הל'  וברמב"ם  ד(,  משנה  )פ"ט  טהרות  מסכת  רמח. עיין 
משכב ומושב פ"י הל' ז(. ובטעם דנאמן רק לגבי עצמו כתב בחזו"א 

)טהרות סי' ח ס"ק י, דכיון דגזירת חכמים היא שאסרו סתם יינם 

כדי להרחיק מן הנכרים, האמינוהו לגבי עצמו דלא שייך ביה טעם 

חפצא",  "איסור  נעשה  כבר  אחרים  לגבי  ומיהו  הרחקה,  של  זה 

ואסור אף שבטל הטעם.

סימן לב
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המילה  אין  מילה  בתורת  שאינו  ומי  בעלמא,  תנאי  אלא 

מעכבת בו.

כתב, דאף דקיי"ל גבי גר שמל ולא טבל שדינו לענין עפ"ז 

)נט  זרה  וכדאמרינן בעבודה  יוחסין כנכרי לכל דבר, 

הולד  ישראל  בת  על  הבא  ועבד  כותי  דאמר  דלמאן  ע"א(, 

נחשב  הוא  הכי – שאף  דינו  טבל  ולא  שמל  גר  גם  ממזר, 

כן אמרו שם  וכמו  נידון כממזר,  מן הישראלית  ובנו  כנכרי 

דיינן  ולא טבלו  גבי הלוקח עבד מן הנכרים שמלו  )נז ע"א(, 

יין נסך, ופירש שם רש"י דגר שמל ולא טבל כמי שלא מל 

אין  מל  ולא  שטבל  בגר  מקום  מכל  דבר.  לכל  כנכרי  ודינו 

נכנס  כבר  גרות  לשם  נימול  שטרם  אף  ולעולם  כן,  הדבר 

העבירות  בכל  הוא  אסור  וכבר  במקצת,  ישראל  לכלל 

גמורה  שחובה  עוד,  לחדש  שהוסיף  ועיי"ש  שבתורה. 

ויעשה  גרות  לשם  שימול  לכופו  הדין  בית  על  מוטלת 

ישראל גמור.

באור הדברים

שמצינו בבאורם  למה  זאת  שדימה  יעויי"ש  דברים,  של 

לנערה  נדרים  הפרת  לענין  ע"א(,  )סח  בנדרים 

עד  מותרים  נדריה  שאין  שאף  נתבאר  שם  המאורסה, 

שיפרו לה הבעל והאב גם יחד, מ"מ די בהפרת אביה לבד 

בכדי להקליש את הנדר כך שגם אם תעבור על נדרה אינה 

לוקה עליו משום "בל יחל".

נתבאר, שהלכה זו אינה אלא אם הפר לה אביה לבד, ושם 

המלקות,  עונש  את  ממנה  לבטל  די  לבד  דבהפרתו 

בכך  האב – אין  הפרת  בלא  לבד  בעלה  לה  הפר  אם  אבל 

הוא,  זה  חילוק  ויסוד  לוקה.  נדרה  על  עברה  ואם  כלום, 

וכלל  הבעל,  מכח  המאורסה  בנערה  האב  כח  שגדול 

די  מעשים  שני  ע"י  הנפעלת  חלות  שכל  בידינו,  הוא  נקוט 

אבל  החלות,  מקצת  לפעול  כדי  שבהם  העיקרי  במעשה 

המעשה הטפל לו אינו פועל מאומה בלא הצטרפות חבירו. 

ועיי"ש שהאריך הרבה בזה.

כח וכמו"כ  בה  יש  בטבילה  היא  הגרות  שעיקר  כיון  כאן, 

לפעול בגרותו גם קודם שמל, אבל המילה שאינה 

הצטרפות  בלא  כלום  פועלת  אינה  הגרות  מעשה  עיקר 

הטבילה.

מן נמצא  בנו  טבל  ולא  שמל  שגר  אף  כי  לדבריו, 

הרשב"א  שיטת  )ע"פ  נסך  יין  ויינו  ממזר  הישראלית 

דינו לכל איסורי  ולא מל  גר שטבל  וסיעתו(, מ"מ  בתשובותיו 

התורה כישראל גמור, ובנו כשר ויינו מותר בשתיה לכו"ע.

ועיי"ש כדבריו  )סי' שדמ(,  נזר  גם בדברי האבני  אלו מצינו 

אשה  לענין  שמצינו  דכיון  בדבר,  טעם  שהוסיף 

שהטבילה  כרחך  על  לבד,  בטבילה  ישראל  לכלל  שבאה 

היא עיקר הגרות והמילה טפלה לה, ומשום כך כל שטבל 

אע"פ שלא מל נעשה ישראל לכמה מן הדינים.

שם שכתב לדמות זאת לדין הקרבן שמחוייב הגר )יעויין 

שהדבר  דאף  ישראל,  לקהל  כניסתו  אחר  להביא 

מעכב בחלות גרותו עתה שחרב הבית בטל דין זה, דאין זה 

מעצם מעשה הגרות אלא תנאי לו לבד(.

שהביא עפ"ז  הרמב"ן  דברי  לפרש  נזר  באבני  שם  כתב 

שלכתחילה  אף  כי  דסבר  רסח(,  סי'  )ריש  הרמ"א 

עלתה  מל  ואח"כ  טבל  אם  מ"מ  לטבילה,  קודמת  המילה 

היא  עצמה  דהטבילה  משום  והיינו  גרות,  לשם  טבילתו  לו 

פעולתה  תפעל  שתעשה  עת  ובכל  הגרות  מעשה  עיקר 

]משא"כ אם היו המילה והטבילה שוים במהותם ותכליתם, 

כיון שסדרם של דברים שתקדם המילה לטבילה, הטבילה 

לחודא אינה כלום ויש לו לחזור ולטבול אחר המילה, וכתב 

גופא נחלקו הראשונים שם, והחולקים בזה  דאפשר דבזה 

לשיטתם לענין קרבן, ואכהמ"ל בזה[.

ביאור עפ"ז בשיטת הרשב"א הנ"ל

במחלוקת הן  לכאורה  תלויים  אלו  דדבריהם  אמת, 

שגר  בתשובותיו  הרשב"א  דלשיטת  הנ"ל,  הראשונים 

שמל ולא טבל אוסר את היין במגעו, אכן יש מקום לחלק 

אבל  ישראל,  לקהל  נכנס  אינו  לבד  מילה  דע"י  ולומר 

אינו  טבל  ולא  שמל  גר  שגם  דסבר  הנ"ל  הרדב"ז  לשיטת 

חזינן  דמדבריו  כלל,  לדבריהם  מקום  אין  במגעו,  יין  אוסר 

להדיא שדי במילה לבדה להכניסו לקהל ישראל במקצת.

דברינו הן  דבריש  צ"ב,  בזה  הרשב"א  שיטת  דאף  אמת, 

דהטעם  דפי',  יבמות,  על  בחידושיו  לדבריו  ציינו 

טבל  ולא  שמל  לגר  לאסור  מיוחדת  לילפותא  שהוצרכו 

מלאכול מקרבן הפסח, הוא משום דע"י מילתו לחוד כבר 

נכנס לכלל יהדות במקצת, וא"כ צ"ב היאך יתיישבו דבריו 

של  יינו  כדין  בשתיה  יינו  לאסור  בתשובותיו  מש"כ  עם 

נכרי.

הטבילה וע"כ  קודם  המילה  שמעשה  מודו  דכו"ע  צ"ל, 

המילה  שמעשה  דכיון  בעלמא,  מצוה  הכשר  אינו 

פועל  עלמא  לכולי  עולמים,  בורא  עם  הוא  ברית  כריתת 

הדבר במהותו של הגר ושוב אינו כשאר נכרי דעלמא. אלא 

הרשב"א  בשתיה,  יינו  להתיר  כדי  בכך  די  האם  שנחלקו 
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זמן  כל  בטבילה,  הוא  הגרות  מעשה  שעיקר  דכיון  סבר, 

נקט, דבכדי  ואילו הרדב"ז  זה,  לענין  כנכרי  דינו  שלא טבל 

להתיר יינו בשתיה א"צ שיתגייר, אלא די בכך שכבר נתבדל 

משיקוצי העמים ותועבותיהם, ולכך סבר, כי אף שהמילה 

אינה מעיקר מעשה הגרות אלא רק תנאי לה, מ"מ די בזה 

כדי שיהיה מותר יינו בשתיה.

שלענין ולהדיא  דכתב,  שם,  ברדב"ז  הדברים  נתפרשו 

בעצם  ודי  מילה,  אפי'  א"צ  בשתיה  יינו  היתר 

להתגייר  ומתעתד  ומצוות  תורה  עול  עליו  שקיבל  זה 

ולהסתופף בצל השכינה. והרי בקבלה זו ודאי לא בא עדיין 

לכלל ישראל אפי' לא במקצת, דלא מצי למימר הכי אלא 

במי שכבר החל במעשה הגרות בפועל במילה או בטבילה, 

וע"כ שלענין היתר יינו לשיטת הרדב"ז לא צריך להכי, וכל 

שנתבדל משיקוצי העמים ותועבותיהם יינו מותר בשתיה.

שיטת האור שמח בזה

דברי באור  על  חלק  ו(  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  שמח 

המילה  בין  בזה  לחלק  שאין  וסבר  הנ"ל,  האחרונים 

ישראל  לכלל  נכנס  לבדה  שבטבילה  וכשם  לטבילה, 

וייסד דבריו ע"ד  וטרם טבל,  גם כשנימול  במקצת כך הוא 

לאסור  מיוחדת  לילפותא  שהוצרכה  ע"א(  )ע  ביבמות  הגמ' 

דרשה  שלולי  ומשמע  הפסח,  בהקרבת  טבל  ולא  שמל  גר 

שע"י  משום  הטעם,  וע"כ  זה,  לענין  כישראל  דינו  היה  זו 

כדברי  שלא  וזאת  ישראל,  לכלל  קצת  נכנס  כבר  שנימול 

האבנ"ז והחלקת יואב שנקטו דהמילה לחוד אינה כלום.

האור אמנם,  דברי  על  השיג  נה(  סי'  )ח"ג  אחיעזר  בשו"ת 

שמח בזה, וכתב דהיא גופא קמ"ל, שמכך שאסרו 

כנכרי  שדינו  ללמוד  לנו  יש  הפסח  מקרבן  לאכול  זה  גר 

לגמרי עד שיטבול.

רמט. ואין לומר שציווי זה בטל בזמן מתן תורה ועתה מצווים 
שנאמר  לחודא  השבת  יום  את  דזכור  ומקרא  חדשה  במצוה  אנו 

בעשרת הדיברות, דלהדיא כתב הבית יוסף )או"ח סי' רעא( בשם 

מזכירים  ביו"ט  הקידוש  שבאמירת  לכך  שהסיבה  חיים,  ארחות 

שמירת  שעל  משום  זאת,  מזכירין  אין  ובשבת  בנו"  בחר  "אשר 

השבת נצטוו כבר במרה קודם שבאו לכלל ישראל לגמרי במעמד 

הר סיני, וכביכול טרם בחר בנו ה' באופן השלם, משא"כ קדושת 

היו"ט שנתחדשה בסיני מכח הבחירה שבחר בהם באה להם, ולכך 

יו"ט שנצטוו בה אחר שבחר  חלוקים הם בנוסח הברכה, דלענין 

בה  ובשבת שנצטוו  היום,  קדושת  בברכת  זאת  מזכירים  ה'  בהם 

!
גר שמל ולא טבל לענין שביתה בשבת

אחר ממשמעות  שאף  בפשטות,  נראה  הנ"ל  הגמ'  דברי 

מילתו כל זמן שלא טבל דינו כגוי לכל דבר, 

ולא  שמל  גר  בין  בזה  שחילקו  האחרונים  לשיטת  ובפרט 

שבת  שאם  נראה,  היה  ולפי"ז  מל.  ולא  שטבל  לגר  טבל 

בשבת חייב מיתה.

יעויין בשו"ת בנין ציון )סי' צא וסי' קכו(, ובשומר ציון והנה, 

הנאמן )גליון קמד קמו(, בדבר מעשה שהיה בירושלים 

)בשנת תרח( בגר שנימול ביום שישי ולא הספיק לטבול עד 

מקום  )ממלא  לעווי  לעמיל  אשר  רבי  הגאון  לו  והורה  שבת, 

הגר"נ  של  ואחיו  בירושלים,  האשכנזים  עדת  כראב"ד  סלנט  הגר"ש 

עד  כגוי  דדינו  השבת,  את  לשמור  הוא  שאסור  משאדיק(, 

הטבילה, וכפשטות דברי הגמ'.

עת, שאלה  באותה  בירושלים  גדול  פולמוס  עוררה  זו 

חכמי  וביקשו  בכה,  ואלו  בכה  מצדדים  אלה 

ירושלים את הכרעת הגר"ש סלנט )ששהה באותו הזמן בפולין( 

ובעל הערוך לנר, ועיי"ש שהתירו זאת שניהם עפ"ד התוס' 

ישנים ביבמות )מח ע"ב( שכתבו, דכיון שקיבל עליו להתגייר 

וכ"ש  וטבל,  נימול  שטרם  אף  השבת  ביום  לשבות  מותר 

בהאי עובדא שכבר טבל לשם גרות. )וראה מש"כ בזה עוד בס' 

דברי יוסף, ובשו"ת ארץ צבי סי' מא(.

לשבות  מחוייב  טבל  ולא  שמל  שגר  האחרונים  דעת 
ביום השבת

שנא( דעה  סי'  )יו"ד  נזר  אבני  בשו"ת  בזה,  מצינו  מחודשת 

שמירת  על  ישראל  שנצטוו  שמצינו  דכיון  שכתב, 

כה(:  טו  )שמות  שנאמר   ,
רמט

במרה בהיותם  כבר  השבת 

לאחר  מיד  זה  והיה  ניסהו",  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  "שם 

בזוהר  וכדאיתא  תורה,  מתן  ביום  שטבלו  וקודם  שנימולו 

הק' פרשת בא: "אימתי איתפרעו, בשעתא דכתיב שם שם 

לו חק ומשפט ושם ניסהו". והיינו שבהיותם במרה נימולו 
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שמל  גר  לדורות,  כמו"כ  א"כ   .
רנ

השבת על  נצטוו  ומיד 

מצוות  שאר  שלגבי  אף  השבת,  בשמירת  מצווה  טבל  ולא 

שלא  דבריו,  לפי  נמצא  ויטבול.  שימול  עד  גר  אינו  התורה 

אלא  השבת,  ביום  לשבות  טבל  ולא  שמל  לגר  שהותר  רק 

אף מחוייב הוא בכך מטעם שנתבאר.

שנצטוו ואף  שלמרות  מצינו  פסח  קרבן  אכילת  שלענין 

)ע"א  ביבמות  אמרו  הכי  אפי'  תורה  מתן  קודם  בו 

ע"א( שגר שמל ולא טבל אסור באכילתו, יש לחלק ולומר, 

דהקרבת הפסח שאני, שנצטוו בה אפי' קודם מילתם, וא"כ 

לדורות,  נוהגת  שאינה  שעה  הוראת  זו  שהיתה  צ"ל  ודאי 

אינו,  ודאי  וזה  הפסח  בקרבן  מצווה  יהא  נכרי  כל  שאל"כ 

אבל לענין שביתת השבת שמצינו שנתיחדו לכך רק אחר 

שמלו, אפשר שאף לדורות גר שמל ולא טבל מצווה בכך, 

ע"כ דברי האבני נזר.

דבריו כתב גם בשו"ת בנין ציון לבעל הערוך לנר )סי' כעין 

צא(, ועיי"ש שהוסיף עוד טעם בדבר, דכיון שהמילה 

ברית,  אות  היא  אף  והשבת  לקב"ה,  ישראל  בין  היא  ברית 

את  להפר  מוכרח  ויהיה  אחת  ברית  לכלל  שיבוא  יתכן  לא 

נעשה  לברית  בכניסתו  שמיד  כרחך  ועל  השניה,  הברית 

כישראל לענין זה.

)דברים ולכאורה  המדרש  בדברי  לדבריהם  יש  גדול  מקור 

משה  אל  ה'  "ויאמר  אמרו:  שם  הכ"א(,  פ"א  רבה 

ראה החילותי" – אמר רבי יוסי ברבי חנינא: גוי ששמר את 

השבת עד שלא קיבל עליו את המילה חייב מיתה. ע"כ.

בשמירת הנה  מותר  שיהיה  שבכדי  המדרש  הזכיר  לא 

ישראל,  לכלל  ויבוא  בשלימות  שיתגייר  צריך  השבת 

המילה,  מצות  את  עליו  שיקבל  היא  הקפידא  עיקר  אלא 

כדי  בכך  די  מילה  מצות  עליו  קיבל  כבר  שאם  ומשמע 

אף  והנה  טבל.  לא  שעדיין  אף  השבת  בשמירת  להתירו 

נזר  האבני  של  חידושו  לעיקר  גמורה  ראיה  בכך  שאין 

שאחר מילתו מחוייב הוא בשמירת השבת כישראל ממש, 

דינו  ואין  בשמירתה  הוא  שמותר  נתבאר  מיהא  הא  מ"מ 

שווה בזה לשאר גוי.

שיטת התוס' בזה

)מו אלא  ביבמות  התוס'  לדברי  שציין  שם  באבנ"ז  דיעויין 

ע"ב ד"ה כי פליגי( שהקשו, מפני מה הוצרך רבי עקיבא 

הפסח  מאכילת  טבל  ולא  שמל  גר  למעט  ע"א(  עא  )שם 

כרבי  סבר  אם  נפשך,  ממה  הרי  ושכיר",  "דתושב  מקרא 

אין  הוא – א"כ  גמור  ישראל  טבל  ולא  שמל  שגר  אליעזר 

שימול  עד  גר  שאינו  יהושע  כרבי  סבר  ואם  למעטו,  טעם 

ומפני  הפסח,  מקרבן  אוכל  שאינו  פשיטא  ויטבול – א"כ 

מה הוצרך לילפותא מיוחדת בזה. ע"כ.

יהושע שהלכה כמותו שגר ומוכח  רבי  שלמדו, דלשיטת 

באותה  דינו  שיטבול,  עד  גר  אינו  טבל  ולא  שמל 

בהקרבת  לחייבו  סברא  כל  ואין  דבר,  לכל  כערל  שעה 

מצווה  טבל  ולא  שמל  דגר  הנ"ל  לסברא  ולכאורה  הפסח, 

ציווים  בעת  באבותינו  מצינו  שכך  כיון  השבת  שביתת  על 

במרה, א"כ ה"ה כאן – כיון שמצינו לאבותינו שהקריבו את 

לחייב  יש  רבתא  סברא  בברית,  שבאו  קודם  הפסח  קרבן 

ושפיר  יהושע,  רבי  ואפי' לדעת  ולא טבל  גר שמל  גם  בזה 

בעינן למילף מקרא להפקיעו מחובה זו.

הראשונים עוד  בדברי  שם  דהמעיין  לדקדק,  שם  הוסיף 

בסוגיא ימצא שגם הרשב"א שם )עא ע"א(, שחילק בין 

ערבי מהול שדינו כערל לגמרי ובין גר שמל ולא טבל שדינו 

אמורים  דבריו  הערלים,  מן  דהנודר  איסורא  לענין  כמהול 

רק לענין שם ערלות שעליו שפקע ממנו אחר שנימול לשם 

גרות, אבל לענין חיובי מצוות התורה אף הוא מודה לדברי 

על  שם  דפליג  מאן  דלית  הרי  דבר,  לכל  כגוי  שדינו  התוס' 

עפ"ד  הנ"ל  כדברים  שלא  דנקטי  ומוכח  בזה,  התוס'  דברי 

דברי הזוהר הק'.

קודם שנבחרו אין מזכירים זאת.

דפטור  לחדש,  שצידד  מו(,  )דף  בשבת  יהושע  בפני  יעויין  כמו"כ 

מיהא  דאורייתא  איסורא  ומיהו  הקרבן,  מן  אלא  אינו  "מתעסק" 

"מלאכת  ודין  במרה,  כבר  נצטוו  השבת  מצות  על  שהרי  איכא, 

המשכן,  ממלאכת  נלמד  מתעסק  לפטור  למדנו  ממנו  מחשבת" 

אסור  המעשה  עצם  אבל  מקרבן  אלא  אינו  זה  שפטור  כרחך  ועל 

מדאורייתא, שהרי בציווי שנצטוו במרה לא נאמר להם חילוק זה. 

)עיי"ש שלבסוף חזר בו מזה מחמת כמה ראיות, ומ"מ מדבריו למדנו 

דעיקרה של מצוה זו שנצטווינו בה במרה עודה מוטלת עלינו ואין 

זו מצוה חדשה שנתחדשה לנו בסיני(. 

כמו כן יש שהחמירו בדין חצי שיעור אסור מן התורה לענין מלאכת 

שבת מהאי טעמא, דכיון שנצטוו על השבת בעודם בני נח על כרחך 

שנצטוו גם על פחות מכשיעור דדיני השיעורים לא נמסרו לבני נח. 

רנ. בס' פנים יפות לבעל ההפלאה )פ' יתרו ד"ה מה( כתב, שפרטי 
שכן  תורה,  מתן  אחר  רק  אלא  במרה  להם  נאמרו  לא  ההלכות 

חילוקי המלאכות ותולדותיהם נלמדו מעשיית המשכן שהיתה אחר 

מתן תורה, וכן כתב המהר"ל בגור אריה )במדבר טו לב(, ומ"מ אין 

היה  הציווי  עיקר  סוף  דסוף  נזר  האבני  דברי  את  לסתור  כדי  בכך 

במרה ואין זו מצוה בפני עצמה אלא לאחר זמן נתגלה שזהו האופן 

לקיים את אותה המצוה עצמה ופשוט.

סימן לב
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נגלה ומ"מ  לענין הלכה סיים שם, דאפשר שמשום שלא 

הזוהר הק' בימי רבותינו הראשונים היו סבורים שגר 

שמל ולא טבל דינו כנכרי לענין השבת, אבל לדינא אפשר 

מעשה  שע"י  הק'  הזוהר  מדברי  למשתמע  לחוש  שיש 

ובזה נתיישבה  המילה כבר בא לכלל חיוב שמירת השבת, 

קושית התוס' שם כנ"ל.

מדבריו אלו לחלק בין גר שטבל ולא מל לגר שמל ולמדנו 

מצווה  אינו  מל  ולא  טבל  שאם  דאף  טבל,  ולא 

עדיין בשמירת השבת דאכתי לא בא לכלל ישראל לגמרי, 

לענין  הפחות  לכל  כישראל  דינו  טבל  ולא  מל  אם  מ"מ 

שבת.

השביתה  חיוב  לענין  דינו  טבל – מה  ולא  שמל  גר 
ביום טוב

טבל יש  ולא  שמל  שגר  דלעיל  נזר  האבני  לשיטת  לדון, 

חובת  לענין  דינו  מה  השבת,  שביתת  על  מצווה 

להם  נמסרה  היא  אף  זו  חובה  האם  טוב,  ביום  השביתה 

קודם מעמד הר סיני, או שמא לא. ובאמת באבני נזר )שם 

ביו"ט  השביתה  דחובת  וכתב  זו,  לשאלה  נדרש  שנא(  סי' 

אינו  טבל  ולא  שמל  שגר  זה  לפי  נמצא  בסיני,  נתחדשה 

בכלל זה.

ה"ג( אמנם  )פ"א  בביצה  לירושלמי  בבאורו  משה  הפני 

נחשבת  ביו"ט  השביתה  שחובת  פשוט  כדבר  נקט 

זה מחוייב לשבות  גר  גם  ולדבריו  כ"עשה שלפני הדיבור", 

ביום טוב.

נצטוו מיהו,  שלא  להדיא  נקט  צו(  )סי'  הריב"ש  בתשובות 

שהוקם  לאחר  עד  טוב  ביום  השביתה  על  ישראל 

המשכן, וממילא חלוק דינו משבת לענין זה.

גר שמל ולא טבל האם קידושיו קידושין

דובב מישרים )ח"א סי' ז( כתב לחדש, דהא דקימ"ל בשו"ת 

דוקא  זהו  כשר,  הולד  ישראל  בת  על  הבא  דנכרי 

בנכרי גמור שלא בא כלל לקהל ישראל, אבל גר שמל ולא 

הלכה  של  דשורשה  זה,  חילוק  של  וטעמו  פסול.  בנו  טבל 

שאמר  מה  ע"פ  הוא  כשר,  הישראלית  מן  הנכרי  דולד  זו 

הכתוב "בשר חמורים בשרם" – שאין ביאתו נחשבת כשאר 

שע"כ  ע"ב(  )ג  בכתובות  התוס'  שציינו  וכמו  איסור,  ביאת 

בשם  הרשב"א  כתב  זה  כעין  ביאתו.  על  מיתה  חייבין  אין 

הנולד  )יבמות מה ע"ב(, שהסיבה לכך שבן הישראלית  בה"ג 

בר  אינו  זה  שנכרי  משום  היא  כישראל,  דינו  הנכרי  מן  לה 

הוויה ולא שייך בו תפיסת קידושין. אבל גר שמל ולא טבל, 

עד  ישראל  בכלל  ואינו  דבר  לכל  כנכרי  הוא  שנחשב  אף 

שיטבול, מ"מ כבר פקע ממנו שם נכרי במקצת, ואם קידש 

אשה בת ישראל קידושיו תופסין בה, וממילא בנו מתיחס 

אחריו, וכיון שעדיין נכרי הוא אף בנו כמותו )ועיין מש"כ בזה 

הפרישה ריש הסימן בביאור שיטת רבינו חננאל(.

ראיתו לכך מקטן דחשיב "בר הויה"

הנזקין ראיה  בפרק  דאמרינן  מאי  ע"פ  כתב,  לדבריו 

"הויה"  לכלל  שיבוא  דכיון  קטן,  גבי  ע"א(  פה  )גיטין 

דלכאורה  הויה",  "בר  בקטנותו  כבר  הוא  נחשב  לכשיגדיל 

ה"ה בגר שמל ולא טבל, כיון שאומדנא דמוכח הוא שלא 

חשיב  א"כ  יטבול,  וודאי  לחינם  המילה  צער  עליו  יקבל 

קודם  שיעשה  קידושין  גם  כך  ומשום  הויה,  לכלל  דאתי 

טבילתו יש להם תוקף.

קטן, ובשו"ת  דהתינח  דבריו,  דחה  שם  הלכות  משנה 

שיבוא  דכיון  י"ל  שפיר  זמן,  מחוסר  אלא  שאינו 

בגר שלא טבל,  הויה" הוא, אבל  "בר  זה כבר מעתה  לכלל 

אף שאומדנא דמוכח הוא שיבוא לכלל "הויה" ע"י טבילה 

מ"מ כיון שמחוסר מעשה הוא אין לדבר זה כל משמעות.

דבריו יתירה  )הובאו  ברזילי  הר"י  דברי  ע"פ  שם,  כתב  מזו 

אשה  לקדש  יכול  שאב  דנקט  ספרו(,  בסוף  בראב"ן 

לבנו קטן מדין "זכין", והיינו, שאף שהקטן אינו יכול לקדש 

אומרים  אין  שלימה,  דעת  הוא  שמחוסר  מפני  אשה  עתה 

עביד",  מצי  לא  נמי  שליח  עביד  מצי  לא  דאיהו  "כל  בזה 

לומר שאינו בדין "זכין", דכיון שיבוא לכלל הויה לכשיגדיל 

בזה  דברים  אריכות  )וראה  אשה.  לו  יכול אביו לקדש  עתה  גם 

ובחי' החת"ס בסוגית הגמ' בגיטין שם(.  בנוב"י קמא אבהע"ז סי' סד, 

נמצא שלגבי קטן יש אופן שיחולו קידושין בפועל גם עתה 

שאינו  זה  בגר  משא"כ  זכין,  מדין  אביו  לו  שיקדש  ע"י   –

שהאריך  עוד  ועיי"ש  עתה.  קידושין  בתפיסת  כלל  שייך 

הרבה בסוגיא זו.

ראיה שלא כדברי הדובב מישרים מתשובת הרדב"ז

שמל ואכן,  שגר  מישרים,  הדובב  בעל  של  זו  הנחה  עצם 

בדברי  מוסכמת  אינה  תופסין,  קידושיו  טבל  ולא 

)ח"ד  הלכות  משנה  בשו"ת  יעויין  ועיקר.  כלל  הפוסקים 

תתקיז(,  )סי'  בתשובותיו  הרדב"ז  לדברי  בזה  שציין  קעח(  סי' 

טבל  ולא  שמל  גר  הדינים  שלמקצת  שאף  נראה  מדבריו 

דינו כישראל, וכמו לענין יין נסך דקימ"ל שאין מגעו אוסר 
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ובב"י  קכב  סי'  יו"ד  בטור  בזה  ראשונים  פלוגתת  )ראה  השתיה  את 

כתב:  שכך  כנכרי.  דינו  קידושין  תפיסת  לענין  מ"מ  שם(, 

חיישינן  אי  ולענין  שבקדושה  דבר  לכל  להצטרף  "ולענין 

לקידושיו, הדבר ברור שאינו כישראל לשום דבר, דקיימ"ל 

עכו"ם  מכלל  שיצא  אלא  מל,  לא  כאילו  טבל  ולא  מל 

שאין  להדיא  דנקט  הרי  עכ"ד.  וכו'",  להחיותו  שמצוה 

מישרים,  הדובב  כדברי  שלא  טבל,  אא"כ  תופסין  קידושיו 

וכ"ש לדעת הסוברים שגם לגבי יין נסך מגעו אוסר, וצ"ע.

סימן לב
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סימן לג

גר שמל ולא טבל האם מחללין עליו את השבת

שאלה

לעיל סי' לב ציינו לדברי הראשונים ואחרונים שדנו בגדרו של גר שמל ולא טבל, האם נכנס כבר לכלל 

או  הולד ממזר(,  ישראל  בת  על  הבא  גוי  )למ"ד  לבוא בקהל  ובניו כשרים  מותר בשתיה  ויינו  ישראל במקצת, 

שמא, כיון שאמרו מל ולא טבל כאילו לא מל, דינו בזה כנכרי לכל דבר.

זו, האם מחללין את השבת כדי להצילו מסכנת נפשות, או שמא כיון שכל  נפק"מ נוספת יש בחקירה 

זמן שלא טבל עדיין לא בא לכלל ישראל דינו כנכרי שאין מחללין עליו את השבת.

מים  לחמם  צריך  המילה  ממכת  רפואתו  ולצורך  השבת,  קודם  ימים  ג'  תוך  שנימול  בגר  שייך  זה  נידון 

בטור  )כמבואר  רפואתו  לצורך  השבת  את  מחללין  ראשונים  ימים  ג'  דכל  כישראל  בזה  דינו  האם  עבורו, 

ושו"ע או"ח סי' שלא(, או שמא דינו כנכרי באותה שעה.

תשובה

רנא. ואם עבר ומל את עצמו ביום ה' ונסתכן בשבת יש לדון האם 
מותר לחלל עליו את השבת, או שמא כיון שבפשיעתו בא לו ושלא 

כדין נהג אין  היתר לחלל שבת לצורך הצלתו. 

דיעויין ביומא )לה ע"ב( דאיתא שם: "אמרו עליו על הלל הזקן שבכל 

יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק, חציו היה נותן לשומר בית 

המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא 

להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס. עלה ונתלה וישב 

על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. 

וירד עליו  אמרו: אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת היתה, 

לאבטליון:  לו שמעיה  אמר  עמוד השחר  כשעלה  מן השמים.  שלג 

יום המעונן  והיום אפל, שמא  יום הבית מאיר  אבטליון אחי, בכל 

הוא, הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה, עלו ומצאו עליו רום 

כנגד  והושיבוהו  וסיכוהו,  והרחיצוהו,  פרקוהו,  שלג.  אמות  שלש 

יעקב שם  ובעיון  עליו את השבת.  זה לחלל  ראוי  המדורה. אמרו: 

כתב, דלפי שסיכן עצמו על דברי תורה ושומר מצוה לא ידע דבר רע 

היה ראוי לחלל שבת לצורך הצלתו, אבל בלא זה כיון דבפשיעתו 

בא לו הדבר נראה דאין ראוי לחלל עליו את השבת.

חצי  שאכל  חנינא  ברבי  "מעשה  ע"ב(:  "כט  בערובין  אמרו  כמו"כ 

בצל וחצי נחש שבו, וחלה ונטה למות, ובקשו חביריו רחמים עליו 

וחיה, מפני שהשעה צריכה לו". משמע דבלא זה לא היו מבקשים 

עליו רחמים. 

ויעויין עוד בס' קומץ המנחה )מצוה רלז( שהאריך להוכיח מסוגית 

עצמו  שמאבד  אדם  להציל  חיוב  דאין  ע"א(  )עג  בסנהדרין  הגמ' 

לדעת. 

ולענין שבת בזה מצינו מחלוקת בין הפוסקים, בהג' חכמת שלמה 

לשו"ע )סי' שכט( כתב שאין מחללין את השבת להצלת מי שמאבד 

בשו"ת  אולם  ג(,  ס"ק  כג  )סי'  הערות  בקובץ  וכ"כ  לדעת,  עצמו 

השבת  את  דמחללין  בפשיטות  נקט  ה(  סי'  )קו"א  דיסקין  מהרי"ל 

שלמה  ובמנחת  קכז(  סי'  )ח"א  משה  באגרות  וכ"פ  הצלתו,  לצורך 

)ח"א סי' ז(. ויש לדון האם נידון דידן תלוי אף הוא במחלוקת זו.   

שאין  הרואות  שעינינו  עתה  נוהגת  זו  הלכה  אם  לעיין  רנב. יש 

בעל והנה,  ע"י  אריק  מאיר  רבי  הגאון  נשאל  זו  שאלה 

יושר  אמרי  שו"ת  בס'  הדברים  )הובאו  מישרים  הדובב 

התשב"ץ  בזה  דן  שכבר  שהראה  שם  ויעויין  קל(,  סי'  ח"ב 

בתשובותיו )ח"א סי' כא(, וז"ל: "שנינו בברייתא )שבת יט ע"א(: 

השבת.  קודם  ימים  משלושה  פחות  בספינה  מפליגין  אין 

יבוא  שלא  שא"א  דבר  שהוא  משום  דטעמא  הרז"ה,  ופי' 

ומכאן  השבת.  את  לחלל  כמתנה  ונראה  שבת  חילול  לידי 

כדי   ,
רנא

בשבת בחמישי  הגר  את  למול  דאסור  ללמוד,  יש 

שלא יבוא יום שלישי למילה בשבת ויצטרך לחלל עליו את 

. ע"כ.
רנב

השבת כמבואר במסכת שבת )פו ע"א("

זה ומבואר  גר  ימול  לו הדבר שאם  מדבריו, שפשוט היה 

השלישי  ביום  חוליו  עליו  ויכבד  בשבת  בחמישי 

השבת  את  לחלל  יהיה  מותר  השבת,  ביום  שיחול  למילתו 

מחילול  להמנע  שבכדי  כתב,  כך  ומשום  הצלתו,  לצורך 
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לא  ודאי  זה  גר  והרי  בשבת.  בחמישי  למולו  אין  זה  שבת 

שיתרפא  עד  טבילתו  עם  לו  ממתינים  שכן  עדיין,  טבל 

, ומוכח איפוא, 
רנג

רפואה שלימה כמבואר ברמב"ם ובשו"ע

שמחללין את השבת לצורך הצלת גר שמל ולא טבל.

למול עוד  דאין  שה"ה  דבריו,  לפי  שם  התשב"ץ  הוסיף 

)בישראל קטן שחלה  מילה שלא בזמנה בחמישי בשבת 

השבת  את  לחלל  כן  מחמת  יצטרכו  שמא  מילתו(,  ונדחתה 

לצורך הצלתו.

הכרעת ההלכה

הלכה בזה, עיין בית יוסף )סי' רסח( שהביא את דברי ולענין 

התשב"ץ להלכה, וכן פסק הט"ז סי' רסב )ס"ק ג(.

דברי אולם  על  הרבה  תמה  יח(  )ס"ק  רסו  בסי'  הש"ך 

התשב"ץ, שהרי מסוגית הגמ' לענין הפלגה בספינה 

קודם השבת שהיא המקור לדברי התשב"ץ מבואר להדיא 

להיפך, שהרי חילקו שם ואמרו שדוקא לדבר הרשות אסור 

לצאת אבל לדבר מצוה מותר, וא"כ לגבי מילה שמצוה היא 

אין לחוש, וכדבריו הכריע בשו"ת חכם צבי )סי' ט ס"ק יד(.

בדברי בשו"ת  לפשר  כתב  צה(  סי'  )ח"ב  יעב"ץ  שאילת 

שלא  קטן  ישראל  מילת  בין  וחילק  התשב"ץ, 

מתחייב  המילה  מן  שמתבטל  רגע  שכל  כיון  דבזה  בזמנה, 

הגר  למילת  מחמתו,  השבת  תתחלל  שמא  לחוש  אין  כרת 

יש  שבזה  תליא,  ליבו  ובבחירת  עתה  מחוייבת  שאינה 

נפש  פיקוח  ספק  לידי  עצמו  יביא  שלא  ולהורות  להחמיר 

.
רנד

שלא תדחה השבת מחמתו

התשב"ץ, ומ"מ  לדברי  לחוש  האחרונים  דברי  רהיטת 

)יו"ד סי' כד(, שו"ת בית לחם  יוסף  זכרון  כ"כ בשו"ת 

יהודה )עייאש, ח"א קט ע"ג(, ובשו"ת יד הלוי )יו"ד סי' קמ(.

תפ"ח בס'  בשנת  עובדא  דהוי  הובא,  מ(  )אות  יצחק  פחד 

בשמחת  שחל  ד'  ביום  בזמנה  שלא  מילה  שמלו 

תורה, כדי לא לדחות מילתו למחר שיהיה שלישי למילתו 

בשבת, ועיי"ש שנעשה הדבר בהסכמת כמה גדולים, ועיין 

עוד בכף החיים )סי' רמט ס"ק יב(. מיהו בס' כללי מילה לרבי 

הגר במים  את  דאין מרחיצין  נקט בפשיטות  הגוזר  גרשום 

מדבריו  ונראה  ישראל,  כבמילת  ושלא  המילה,  אחר  חמין 

דנקט שלא מחללין שבת לצורך הצלת גר שמל ולא טבל.

שמחללין נמצאנו  היא  האחרונים  רוב  דהכרעת  למדים, 

שבת לצורך הצלתו של גר שמל ולא טבל.

הצלת  לצורך  השבת  את  לחלל  ישראל  לרופא  היתר 
נכרי

אפשר שאין כ"כ ראיה מדברי התשב"ץ לנידון דידן, מיהו 

דיעויין בשו"ת חתם סופר )יו"ד סי' קלא ובחו"מ סי' קצד( 

דכתב דבזמנינו שאנו דרים בין האומות, אם רופא ישראל 

שנאה  לידי  הדבר  יבוא  בשבת  גוי  מלרפאות  עצמו  ימנע 

גדולה עד כדי חשש פיקוח נפש, דיצא לעז בין הגויים שדם 

חולה  שלכשיזדמן  לחוש  יש  כן  כמו  בעינינו.  הפקר  נכרי 

כן.  יסרב אף הוא לטפל בו מחמת  נכרי  ישראל לפני רופא 

משום כך מותר לרופא לרפאות חולה נכרי ואפי' בשבת אף 

שרויים  שישראל  בזמן  ורק  תורה.  באיסורי  זה  ע"י  שעובר 

הדר  שביניהם,  הנכרים  על  מוטלת  ושררתם  אדמתם  על 

מש"כ  וראה  נכרי,  רפואת  לצורך  שבת  לחלל  שאין  דינא 

בזה התוס' בע"ז )טו ע"א(.

כה(, כדבריו  סי'  או"ח  )ח"ב  חיים  דברי  בשו"ת  כתב  אלו 

את  מחללים  ישראל  שרופאי  העולם  דמנהג 

ושמע  תורה,  באיסורי  ואפי'  נכרים  הצלת  לצורך  השבת 

שנהגו כן ע"פ תקנת ועד ארבע ארצות, אלא שסייג דבריו 

שיגיע  מצוי  שאינו  וכמעט  למילה,  השלישי  ביום  מחמיר  החולי 

דנשתנו הטבעיים  ואפשר  הקטן לחשש סכנה מחמת מכת המילה 

בזה. ומסתימת דברי הפוסקים בזה נראה דאין לחלק.

לדברי  מקור  הביא  צה(  סי'  )ח"ב  יעב"ץ  שאילת  רנג. בשו"ת 
התשב"ץ מהא דאמרינן בנדה )לח ע"א(: "חסידים הראשונים לא היו 

משמשים מטותיהם אלא ברביעי בשבת כדי שלא תלדנה נשותיהם 

בשבת ויבואו מחמת כן לידי חילול שבת". הרי שהיו מבטלים מצות 

עונה ואפי' בליל טבילה, וכל זאת בכדי להמנע מחשש רחוק זה של 

חילול שבת. 

הוא  מדינא  גמור  דחיוב  סברו  לא  הם  ואף  כן  לן  קיימא  דלא  ואף 

לנהוג כך אלא שהחמירו לעצמם, אפשר דזהו דוקא שם שחששא 

שהסכנה  במקום  אבל  שבת,  לחילול  עי"כ  שיבואו  היא  רחוקה 

חמישי  ביום  גר  למול  שלא  לזה  ולחוש  להחמיר  יש  ודאי  מצויה 

בשבת.

מובא  שערך,  מילה  כל  לעצמו  סופר  החתם  שרשם  רנד. בפנקס 
שמל מילה שלא בזמנה בערב חג הפסח של שנת תקצ"ט, וכנראה 

לא חשש לדינו של התשב"ץ.

הן אמת דבאחרונים נחלקו האם דינו של התשב"ץ נאמר רק לגבי 

שבת דחמירא או גם לגבי יו"ט. ובחידושי הגרעק"א )יבמות עא ע"ב( 

ההפלאה  מדברי  נראה  וכן  ליו"ט,  שבת  בין  בזה  לחלק  שאין  נקט 

בספרו פנים יפות בפרשת לך לך, וראה עוד בתשובות החת"ס )ח"ז 

נתנאל  הקרבן  מדברי  אמנם  ה(.  ס"ק  רמח  )סי'  ובמשנ"ב  נד(,  סי' 

בשבת )פי"ט סי' ט ס"ק ה( נראה דסבר דשאני יו"ט דקיל בדינו ואין 

לחוש כ"כ שמא יבוא לידי חילולו.
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וכתב שלא ראה הלכה זו כתובה להדיא בשום מקום ואינה 

אלא מפי השמועה.

דכיון בתפארת  כתב,  ו(  אות  פ"ב  זרה  )עבודה  ישראל 

שנמנע  רופא  על  עונש  מטילה  שהמלכות 

מלרפאות חולה בלא כל סיבה הנראית לעין התירו לרופא 

הדבר  ובטעם  נכרי.  חולה  הצלת  לצורך  השבת  את  לחלל 

לא הרחיב יותר, ואפשר לבאר ע"פ הנ"ל, דעונשי המלכות 

אפשר שיגיעו לעיתים לידי פיקוח נפש.

אחר יש לבאר מפני מה התירו לחלל שבת מאימת באופן 

שכתב,  קלז(  )שורש  המהרי"ק  דברי  ע"פ  המלכות, 

הויא  וכדו'  המלכות  פחד  מחמת  עושה  שאדם  דמלאכה 

מלאכה שאינה צריכה לגופה דפטור עליה, שהרי אין לו כל 

שלא  היא  בזה  תכליתו  וכל  המלאכה,  עשיית  בעצם  צורך 

וממילא אפשר, דכיון דבכל  יענש מחמת מניעת עשייתה. 

גווני )גם אם יעשה מלאכה דאורייתא( אין זה אלא איסור דרבנן, 

מוסכמים  אינם  מהרי"ק  דברי  )מיהו,  גזרו.  לא  כזה  צער  במקום 

יהושע  ובפני  על כל הפוסקים, ראה מש"כ בזה התוס' בשבת עב ע"ב 

שם(.

מדברי המשנ"ב )סי' של ס"ק ח( מבואר דלא ניחא ליה אכן, 

במלאכות  ומ"מ  דאורייתא,  במלאכות  בזה  להקל 

דרבנן מודה אף הוא שיש להקל משום איבה.

יש ומ"מ  האומות  בין  שישראל  שבזמן  שנתבאר  אחר 

מדברי  ראיה  כל  אין  א"כ  יותר,  בזה  להקל  מקום 

דלעולם  טבל,  ולא  שמל  זה  גר  של  דינו  לעיקר  התשב"ץ 

אפשר שדינו כנכרי לגמרי שאין לחלל עליו את השבת, רק 

כיון דמשום איבה נוהגים אנו להקל בזה נמצא שאם יבוא 

לידי סכנה יוכרח הרופא לטפל בו, נמצא שבפועל תתחלל 

השבת מחמתו וע"כ עדיף שלא למולו ביום ה'.

רופא הן  לגבי  אלא  אינם  הנ"ל  הפוסקים  דברי  דכל  אמת, 

ישראל שבזה אם ימנע מלרפאותו יביא הדבר לשנאת 

להצילו  שביכולתו  אדם  בסתם  אבל  נפש,  ופיקוח  ישראל 

לקחתו לבית החולים וכדו' לא מצינו שהקלו משום איבה, 

ניכר  הדבר  שיהיה  בלא  מכך  להשתמט  יוכל  בקל  שהרי 

אדם  בני  בסתם  אמורים  התשב"ץ  דברי  ובפשטות  לכל, 

שאם יהיו מצווים על הצלתו, ולא דוקא בגוונא שיש רופא 

ישראל בנמצא וכדו'.

מזו, מה שמצינו שהקלו משום איבה אינה מילתא יתירה 

בלא טעמא, אלא החשש הוא שמא חולה נכרי זה 

ולא  שמל  בגר  אבל  ישראל,  ושנאת  מדנים  יעורר  שידחה 

תיתי  מהיכי  ה'  בית  בחצרות  להסתופף  רצונו  שכל  טבל 

לגויי  הדבר  יוודע  שמא  חיישינן  כן  אם  אלא  לכך.  לחוש 

זה  הארץ באופן אחר, שלא ע"י הגר עצמו, ומחמת חשש 

התירו שלא יבוא הדבר לידי איבה.

מדברי התשב"ץ הנ"ל כתב בעל אמרי יושר להוכיח ומ"מ, 

ולא  שמל  גר  הצלת  לצורך  השבת  את  שמחללין 

טבל, דדינו לענין זה כשאר ישראל.

חילול שבת לצורך הצלת גר תושב

לכאורה, הן  מוסכמים  אינם  אלו  התשב"ץ  דדברי  אמת, 

שהרי לענין הצלת גר תושב כתב הרמב"ם )הל' שבת פ"ב 

הל' יב(: "אין מילדין את הגויה בשבת ואפי' בשכר וכו', אבל 

מילדין את בת גר תושב מפני שאנו מצווים להחיותו, ואין 

מחללין עליה את השבת" )הובא בפרמ"ג או"ח סי' של(. ומבואר 

מדבריו שאין לחלל את השבת לצורך הצלת גר תושב.

ע"ב( והרי  )סד  בע"ז  הראשונים  בדברי  מצינו  נסך  יין  לענין 

שם  ובר"ן  טבל,  ולא  שמל  לגר  תושב  גר  דין  שהשוו 

לגבי  ונקט שגם  גר שלא טבל,  בדינו של  יותר  עוד  החמיר 

טבל  ולא  שמל  גר  שאני  כישראל  נחשב  תושב  שגר  דינים 

וכדבריו  דבר,  לכל  כערל  הוא  ונחשב  טפי  חמיר  דדינו 

אם  וא"כ,  לב(,  בסי'  בזה  )הארכתי  קכד  בסי'  בשו"ע  הכריע 

לגבי גר תושב קיימ"ל שאין לחלל את השבת בעבורו מפני 

קושיא  יישוב  ובהקדם  טבל.  ולא  שמל  בגר  בזה  הקלו  מה 

נפש דוחה את  נציין לשורשם של דברים, מנלן דפיקוח  זו 

השבת.

הטעם שהותר לחלל את השבת לצורך פיקוח נפש

לפיקוח הנה  "מנין  איתא:  ע"א(  )פה  ביומא  הגמ'  בסוגית 

ואמר  ישמעאל  רבי  נענה  השבת.  את  שדוחה  נפש 

את  ישראל  בני  "ושמרו  אומר:  מנסיא  בן  שמעון  רבי  וכו', 

השבת" – אמרה תורה: חלל עליו שבת אחת כדי שישמור 

שבתות הרבה. א"ר יהודה אמר שמואל, אי הויא התם הוה 

אמינא דידי עדיפא מדידהו – "וחי בהם" ולא שימות בהם. 

אמר רבא: לכולהו אית להו פירכא לבר משמואל דלית ליה 

פירכא". עכ"ל הגמ'.

ביסוד מבואר  יש  עיקרים  טעמים  ששני  הגמ',  מדברי 

מישראל,  נפש  הצלת  לצורך  שבת  חילול  היתר 

כדי  אחת  שבת  עליו  "חלל   – מנסיא  בן  ר"ש  של  טעמו 

"וחי   – שמואל  של  ודרשתו  הרבה",  שבתות  שישמור 

בהם – ולא שימות בהם".
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הטעם ואף  עיקר  שלמסקנא  משמע  שם  רבא  שמדברי 

בשבת  הגמ'  בדברי  יעויין  בהם",  "וחי  משום  רק  הוא 

ועל  )קנא ע"ב( שהובא רק טעמו של רבי שמעון בן מנסיא, 

 )וכן נראה מדברי 
רנה

כרחך, ששני טעמים אלו נתקבלו להלכה

התוס' בב"מ קיד ע"ב עיי"ש(, והנפק"מ בזה תתבאר להלן.

האם מחללין את השבת לצורך הצלת עובר

האם בספרי  לדון  האריכו  ואחרונים  קדמונים  הפוסקים 

לברר  וכדי  עובר,  הצלת  לצורך  שבת  לחלל  מותר 

חיי  של  גדרם  מה  האומר  בקצירת  להקדים  יש  זו  שאלה 

עובר ומה יהא בדינו של ההורגו.

עובר התוס'  דההורג  כתבו  ליכא(  ד"ה  ע"א  )נט  בסנהדרין 

שאף  היא,  דבריהם  ופשטות  אסור.  פטור – אבל 

ד"לא  בלאו  עובר  ההורגו  מ"מ  רציחתו  על  חייבים  שאין 

תרצח".

מדברי התוס' בנדה )מד ע"ב ד"ה איהו(, מבואר להדיא אמנם 

שמותר להרוג עובר, ואין בכך משום איסורא ד"לא 

במסכת  למש"כ  אלו  דבריהם  סתרו  ולכאורה  תרצח", 

סנהדרין.

רבותינו ואכן  בין  הדעות  רבו  זה  איסור  של  בגדרו 

כתב  נט(  סי'  )ח"א  פענח  צפנת  בשו"ת  האחרונים, 

שהריגת עובר רציחה גמורה היא אלא שלא נמסר עונשה 

עטרת  ובשו"ת  לא(  )סי'  יאיר  חוות  בשו"ת  אולם  לבי"ד. 

משום  הוא  בזה  שהאיסור  כתבו  א(  סי'  )אבהע"ז  חכמים 

קרויים  אינם  העובר  חיי  ולדבריהם  לבטלה.  זרע  הוצאת 

חיים ואין בהריגתו משום איסור רציחה.

הנ"ל. ולכאורה  במחלוקת  זו  שאלה  לתלות  מקום  היה 

אפשר  חיים,  קרויים  עובר  שחיי  נאמר  שאם 

בשבת,  ואפי'  להצילו  ישראל  איש  כל  על  מוטלת  שמצוה 

תיתי  מהיכי  רציחה  איסור  משום  בהריגתו  אין  אם  אבל 

להתיר לחלל את השבת על הצלתו.

נתבאר הן  הרי"ף(  מדפי  ע"ב  )ג  ביומא  הר"ן  שמדברי  אמת, 

עובר.  הצלת  לצורך  השבת  את  לחלל  שמותר  להדיא 

ומפורשים הדברים בסוגית הגמ' בערכין )ז ע"א(, שם שנינו, 

ומוציאין  בטנה  את  מקרעין  ומתה  המשבר  על  שהיושבת 

הרי  הצלתו  לצורך  המת  את  לנוול  התירו  ואם  הולד,  את 

שמצוה יש בכך.

עובר ובטעם  שחיי  נאמר  אם  דאף  שם,  הר"ן  פי'  הדבר 

שמואל  של  דינו  מחמת  להצילו  ואין  חיים  אינם 

רבי  של  טעמו  מחמת  מ"מ  בהם",  שימות  ולא  בהם  "וחי 

שמעון בן מנסיא יש להתיר, היות וע"י חילול שבת זה יבוא 

.
רנו

לשמור שבתות, ודי בזה בכדי להתיר את הצלתו

נפק"מ בזה להצלת גר שמל ולא טבל

)ח"ב סי' והשתא  יושר  דאתינן להכי, כתב בתשובת אמרי 

שיטת  עם  התשב"ץ  דברי  את  עפ"ז  ליישב  קל( 

דינים  לכמה  נידון  תושב  שגר  דאף  והיינו,  הנ"ל,  הרמב"ם 

כישראל ואפי' יותר מגר שמל ולא טבל, מ"מ לענין הצלת 

גר  שכן  בדיניהם,  הם  חלוקים  שבת  חילול  במקום  נפשו 

ישראל  לקהל  להכנס  עליו  שקיבל  כיון  טבל  ולא  שמל  זה 

של  בטעמו  הוא  שייך  השבת,  ביום  ימיו  כל  ולשבות 

השבת  את  עליו  לחלל  יש  ושפיר  מנסיא,  בן  שמעון  רבי 

ולהצילו כדי שישמור שבתות הרבה, משא"כ גר תושב זה 

לחלל  סיבה  כל  אין  ישראל  לכלל  להכנס  עליו  קיבל  שלא 

דינא ד"וחי בהם" מעולם לא בא,  עליו את השבת, דלכלל 

והסברא ד"חלל עליו עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות 

הרבה" אינה שייכת בו, כיון שלא קיבל עליו אלא ז' מצוות 

.
רנז

בני נח

שאין אמנם  כתב  נד(  סי'  )או"ח  אברהם  מחזה  בשו"ת 

ולא  שמל  גר  הצלת  לצורך  השבת  את  לחלל 

של  זה  טעמו  על  לסמוך  דאין  בלבד,  נכרי  ע"י  אלא  טבל 

אמירה  של  שבות  לענין  אלא  לבד  מנסיא  בן  שמעון  רבי 

רנה. בס' חלקת יואב )תנינא סי' ח( הקשה, מדוע לא התירו לגר 
שישמור  כדי  אחת  שבת  עליו  ד"חלל  טעמא  מהאי  בשבת  לטבול 

שבתות הרבה", הא לכאורה, כשם שאמרו זאת לצורך הצלת נפש 

כך יש לומר סברא זו בכדי להקדים כניסתו לקהל ישראל שיתחייב 

במצוות מיד.

ויעויין בס' תוספת יוה"כ למהר"ם חביב שם )יומא פה ע"ב( דכתב, 

שסברא זו לא בכל מקום נאמרה, ורק במקום הצלת נפשות שחיי 

נפש ישראלית נתונים על כף המאזניים התירו לחלל את השבת ע"פ 

סברא זו, אבל לצורך קיום מצוה בעלמא לא הקלו. וראה מש"כ בזה 

המנחת חינוך במצוה לב )אות לט(. 

רנו. מיהו שמא יש לחלק ולומר, דדוקא בעובר התירו מטעם זה 
גמור  ישראל  ולכשיולד  חיין  הנולדים  דרוב  כיון  לחלל את השבת, 

הוא, אבל לענין גר שבכל רגע יכול לפרוש ובבחירתו הדבר תלוי, 

דרובן  הרמב"ם  למש"כ  ובפרט  זו.  הלכה  נאמרה  לא  שכלל  אפשר 

חוזרים לסורם.

הנחת  עצם  על  שפקפק  יושר  האמרי  בדברי  שם  יעויין  רנז. אכן, 
הפוסקים שהנכרי אינו שייך בדין "וחי בהם", וזאת ע"פ האמור בדברי 
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לעכו"ם בלבד. )וצ"ע, שהרי לשיטת התשב"ץ אין הדבר כן, 

קיום  מחמת  שנסתכן  זה  גר  בין  בזה  לחלק  דסבר  ואפשר 

דדרכיה  בשבת,  להצילו  שהקלו  הוא  שבזה  מילה,  מצות 

דרכי נועם ולא יתכן שיסתכן לצורך קיום מצוה ויהיה דינו 

אין  הוא  נכרי  דכיון שעדיין  כגוי, למי שנסתכן באופן אחר 

מחללין את השבת לצורך הצלתו, ודוחק(.

טעם נוסף להתיר הצלת גר שמל ולא טבל

נוסף כתב באמרי יושר שם להתיר לחלל את השבת טעם 

לדון  האריכו  הפוסקים  דהנה  גר,  הצלת  לצורך 

הרי  וחמורות,  קלות  מצוות  הגר  את  ללמד  הותר  היאך 

אין מוסרין ד"ת לנכרי )והארכנו בזה לעיל סי' טו(. ויש שכתבו 

שלכל הדינים הנצרכים לו לגרותו יש לדונו כישראל, וכיון 

הותר  עניניהם  קבלת  לצורך  לו  נחוץ  המצוות  שלימוד 

המילה  מעשה  ע"י  שנסתכן  כיון  כאן,  כמו"כ  וא"כ  הדבר. 

עליו  שמחללין  כישראל  בזה  דינו  גרותו,  לצורך  לו  הנצרך 

הגרות  מעשה  לצורך  הנעשים  הדינים  דלכל  השבת,  את 

נחשב הוא כישראל. ]קצת יש לפקפק בסברא זו, שכן קיום 

דמעיקרא  וע"כ  הגרות,  מעשה  לעצם  לו  נצרך  אכן  מצוות 

כשאסרה תורה לימוד תורה לגוי לא היתה כוונת הדברים 

כדי  בתורה  לעסוק  הוא  צריך  שהרי  להתגייר,  הבא  לזה 

לידע פרטי המצוות ועניניהם, אבל כאן שדרך מקרה ארע 

יימר  מאן  ה',  בקהל  לבוא  שהספיק  קודם  שנסתכן  כן  לו 

שנתיר לחלל את השבת לצורך הצלתו[.

סכנה העולה  לידי  בשבת  ובא  טבל  ולא  שמל  גר  לדינא, 

זו  הלכה  הצלתו.  לצורך  השבת  את  לחלל  חובה 

איש  כל  אלא  איבה  ומשום  ישראל  ברופא  רק  לא  נוהגת 

ישראל מחוייב בכך מן הטעמים הנ"ל. מיהו ראוי להחמיר 

וכמו שכתב בשו"ת  נכרי  זאת ע"י  במקום דאפשר לעשות 

ע  בשבת  הגמ'  דברי  על  הרא"ם  בהג'  )וראה  הנ"ל.  אברהם  מחזה 

ע"ב שהחמיר בזה שלא כדעת כל האחרונים הנ"ל(.

הגמ' בב"ק )לח ע"א(, שם שנינו: "ר"מ אומר: מנין שאפי' נכרי ועוסק 

בתורה שהוא ככהן גדול, ת"ל: "אשר יעשה אותן האדם וחי בהם", 

הא למדת שאפי' נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. ע"כ. 

ומבואר מדברי הגמ', שאף הנכרי קרוי "אדם", ואף הוא בכלל דרשה 

זו של "וחי בהם", וא"כ מהאי טעמא גופא היה לן להתיר לחלל את 

השבת גם לצורך הצלת גר תושב. מיהו זהו דוקא בנכרי המקיים ז' 

מצוות בני נח, שאל"כ כיון שמחוייב מיתה דבר פשוט הוא שא"צ 

לטרוח בהצלתו.
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סימן לד

בטעם הדין שמילת גר אינה דוחה את השבת

אין מלין גר לא בשבת ולא ביום טוב, טעם הדבר יתבאר להלן. בדין יו"ט שני של גלויות לענין זה נחלקו 

הדעות, יש שהתירו ויש שאסרו יבוארו הדברים בסמוך.

הנכרי  מילת  הפוסקים  מן  רבים  שלדעת  כא  סי'  לעיל  רנח. ראה 
מועילה בדיעבד, ובפרט אם נימול הגר ע"י עצמו דעדיף משאר נכרי.

לבוא  שיכול  כיון  עצמו,  ע"י  גם  ימול  שלא  שהחמירו  רנט. יש 
להצילו  בכדי  צורך לחלל שבת  ויתהווה  לידי סכנה  מחמת המילה 

)וזאת להצד דמהני מילה ע"י עצמו, עיין לעיל סי' כא(. 

לפי"ז, אם ימול את עצמו בשבת ויסתכן אפשר שיאסר לחלל עליו 

דאם  שכח,  סי'  או"ח  שלמה  חכמת  בהג'  שכתב  וכמו  השבת,  את 

הכניס עצמו בפשיעה למצב של פקוח נפש אין מחללים עליו את 

השבת, עיין לעיל מזה. מיהו להלכה לא נקטינן בזה כחכמת שלמה, 

עיין שו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ג סי' צ(.  

בתשובות  פלא  דבר  ראה  בשבת  בזמנה  מילה  דין  רס. בעיקר 

מחנה חיים )סי' קב(, דהקשה, דאף דהתירו מילה בשבת מ"מ נמצא 

התירה  דהתורה  אף  וא"כ  השבת,  שביתת  ממצות  זה  ע"י  שמבטל 

מאי אולמיה האי מהאי – מי יימר דעדיף למול בשבת ולקיים מצות 

מילה כאשר עי"ז מבטל ממצות עשה דשביתה בשבת, ועיי"ש מה 

שפלפל בזה(.

ומה  בתשובותיו  אסאד  מהר"י  בזה  שתי'  מה  להלן  רסא. וראה 
שהארכנו בדבריו.

רסב. בתשובות חת"ס )יו"ד סי' שכא( כתב ליישב, דכיון שהנכרי 
והקטן אינם בתורת שליחות, ממילא אם ימול על ידם נמצא שלא 

קיים האב את חובתו למול את בנו והפסיד את המצוה, ומשום כך 

התירוהו למול בשבת.  

איסור  משום  האם  בשבת,  אסורה  גר  שמילת  הטעם 
השבת או משום שאין זה זמנה

השבת, הלכה  את  דוחה  אינה  הגר  דמילת  היא  פסוקה 

לא  "ולכ"ע  וז"ל:  ע"ב(  )מו  ביבמות  הריטב"א  כ"כ 

מהלינן גר בשבת דמלאכה גמורה ומילה שלא בזמנה אינה 

דוחה שבת", וכ"כ המאירי שם: "מילת הגר אין צריך לומר 

אין  לשמונה  נימול  שאינו  שכל  השבת,  את  דוחה  שאינה 

מילתו דוחה שבת".

שהמוהל ובטעם  מחמת  דוקא  זהו  האם  לדון,  יש  הדבר 

וממילא  השבת  שמירת  על  המצווה  ישראל  הוא 

בזמנה,  שלא  מילה  וכשאר  חבורה  בעשיית  הוא  אסור 

 היה מותר למול בשבת כיון 
רנח

אבל אם היה מל את עצמו

רנט , 
השבת בשמירת  מצווה  אינו  עדיין  המילה  שבשעת 

מוזהר  ואינו  עצמו,  ידי  על  נימול  הגר  כאשר  גם  שמא  או 

לשבות ביום השבת, עדיין אין לו לעשות זאת ביום השבת, 

דוחה  אינה  )בישראל(  בזמנה  שלא  שמילה  דכיון  משום 

שמל  כמי  ודינו  זמנה,  זה  שאין  נמצא  ממילא  השבת,  את 

בלילה.

בזה, אם עבר ומל בשבת, האם דינו כמי שנימול ונפק"מ 

קודם זמנו שצריך הטפת דם ברית, או שמא מילה 

י"ל  גמורה היא אלא שאסור היה לעשותה בשבת. מאידך 

דאמר  מילתא  "כל  כמ"ד  דקימ"ל  הטפה  צריך  גווני  דבכל 

.
רס

רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני", עי' לעיל סי' כו

מפני מה מילת ישראל בזמנה דוחה את השבת ושלא 
בזמנה נדחית היא מפניה – ימול ע"י גוי

ישראל, נפקא  מילת  גבי  זו  בחקירה  יש  נוספת  מינה 

דיעויין בשער המלך )הל' עכו"ם פי"ב הל' יא( שהקשה, 

דסבר  כמאן  שפסק  א(,  הל'  פ"ב  מילה  )הל'  הרמב"ם  לשיטת 

מילה ע"י עכו"ם כשרה )ראה ע"ז כז ע"ב(, מדוע מצות מילה 

ביום השמיני דוחה שבת, הרי אפשר לקיים שניהם – ימול 

דאין  שהוסיף,  )ועיי"ש   .
רסא

השבת את  יחלל  ולא  נכרי  ע"י 

דהכרעת  בכך,  להקפיד  א"צ  וממילא  מילה  אצל  שבת  שהותרה  לומר 

הפוסקים היא ששבת דחויה היא אצל מילה(.

מפני כמו  סב(,  סי'  )יו"ד  אפרים  בית  בשו"ת  הקשה  כן 

שיטת  הרי  שבת,  דוחה  מילה  שמצות  אמרו  מה 

אף  מילה  למצות  כשר  שקטן  ד(  הל'  )פ"ב  שם  הרמב"ם 

שפטור משמירת השבת )מדאורייתא(, וא"כ מפני מה נדחית 

השבת מפני המילה, הא אפשר לקיים שניהם אם ימול ע"י 

.
רסב

קטן
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לדינא אין נפק"מ בזה, דבלא"ה לא קיי"ל בזה כדברי אכן 

לגבי  אבל  פסולה.  ונכרי  קטן  מילת  ולדידן  הרמב"ם, 

גר שפיר יש לדון האם רשאי למול את עצמו בשבת, שכן 

מצינו לרבים מן הפוסקים דנקטי, שאף שמילת נכרי פסולה 

מ"מ מותר הגר לימול ע"י עצמו, וכדלעיל סי' כב.

שקושיותיהם אלו תליין בנידון דידן, דאי נימא שאף נמצא 

שאיסור  אלא  מילה  מצות  חובת  בכלל  השבת  יום 

מפני  הקשו  שפיר  מלקיימה,  ומונעו  עליה  רביעא  השבת 

שנדחית  אחר  אם  אבל  קטן,  או  נכרי  ע"י  נקיימה  לא  מה 

זמנה,  זה  אין  שעתה  נמצא  השבת  איסור  מחמת  המילה 

ממילא אין כל טעם למולו ע"י נכרי כיון שאין זמנה עתה.

הכרעת ספק זה ע"פ דברי התוס' בקידושין

מתוספות בקידושין )כ"ט ע"א ד"ה אותו ולא אותה( מבואר אכן 

לכאורה שיום השבת אינו מופקע מלהיות זמן מילה, 

אלא שהסיבה שאין מלין בשבת, משום דהשבת עשה ולא 

תעשה היא, ואינה נדחית מפני מצות המילה. ומה שמילה 

מדכתיב  היא  מיוחדת  גזה"כ  השבת,  את  דוחה  בזמנה 

"ביום" דדרשינן – אפי' בשבת, וזאת בכדי שלא לבטל את 

מצות המילה ביום השמיני, אבל לצורך מילה שלא בזמנה 

לדחותה  שיכול  משום  השבת  את  לחלל  תורה  התירה  לא 

לאחר השבת.

המילה דהנה,  ממצות  פטורה  שאשה  אמרו  שם  בגמ' 

ואינה מחוייבת למול את בנה, וזאת ע"פ מאי דכתיב 

)בראשית כא ד(: "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים 

כאשר ציוה אותו אלו-הים", ודרשינן – "אותו" ולא אותה, 

דאשה פטורה ממילה.

התוס', מפני מה הוצרכו לזה, תיפוק ליה שמצות והקשו 

אינה  שכן  גרמן  שהזמן  עשה  ממצוות  היא  מילה 

מצוות  מכל  פטורות  ונשים  השמיני,  היום  עד  נוהגת 

שהזמן  כמצוה  נחשבת  אינה  דמילה  התוס',  ותי'  עשהז"ג. 

לה  אין  ואילך  חיובה  שמתחיל  השמיני  שמיום  כיון  גרמא, 

הפסק.

יש ואם  ושבת  שבת  בכל  השמיני  היום  אחר  שגם  נאמר 

לה הפסק היות והשבת מופקעת ממצות מילה, א"כ 

למעט  ילפותא  צריך  מה  מפני  ניצבה,  וגם  קושייתם  שבה 

נשים ממצות מילה, במה שונה היא משאר מצוות שהזמן 

גרמן. וע"כ למדנו ששבת אף היא מכלל זמן המצוה, אלא 

לא  וכיון שכך  אנו מלמול,  נמנעים  איסור השבת  שמחמת 

.
רסג

חשיבא כמצוה שהזמן גרמא

טז כדברינו  )חגיגה  אבן  בטורי  להדיא  מצינו  אלה 

שהקשו  שם(  )קידושין  יוסף  ובעצמות  ע"ב( 

כקושיין – מפני מה לא תחשב מצות מילה כמצוה שהזמן 

גרמא מחמת שאינה דוחה את השבת, ותירצו כנ"ל, דכיון 

אף  שהשבת  מוכח  חובתו,  ידי  יצא  בשבת  ומל  עבר  שאם 

היא בכלל המצוה אלא שאיסור שבת הוא המונעו מלקיים 

מעין  ובס'  עה(,  סי'  )או"ח  סופר  כתב  בשו"ת  וכ"כ  חובתו, 

.
רסד

החכמה )פ' אמור(

דעת החולקים בזה

רעט( אמנם,  סי'  )יו"ד  אסאד  למהר"י  יעלה  יהודה  בשו"ת 

נשים  לפטור  כתבו  יד(  סי'  )יו"ד  אריה  שם  ובשו"ת 

זו מצות עשה  ממצות כתיבת ספר תורה, וטעמם, דמצוה 

והרי  וביו"ט,  שהזמן גרמא היא כיון שאסור לכתוב בשבת 

כנ"ל, דכיון שיום השבת אינו מופקע  גם בזה אפשר לומר 

ממצוה זו אלא דאיסורא הוא דרביעא עליה, לא הוי מצוה 

שהזמן גרמא.

מניעת וצ"ל  כאשר  שגם  שלמדו  או  דרכים:  משני  באחד 

המצוה היא מחמת איסור צדדי די בזה כדי להחשב 

כל  דלשיטתם  אפשר,  או  גרמא,  שהזמן  עשה  כמצות 

שוב  תורה  מדין  מסויים  בזמן  המצוה  את  לקיים  שאסור 

התורה  שהרי  הוא,  המצוה  בכלל  זה  שזמן  לומר  א"א 

רסג. סברא דומה מצינו בדברי האחרונים בבאור שיטת הרמב"ם 
)הל' בית הבחירה פ"א הל' יב( דסבר שנשים חייבות בבנין בהמ"ק, 

אינו  בהמ"ק  בנין  הרי  בכך,  לחייבן  ניתן  היאך  קשה,  דלכאורה 

אלא  גרמא,  שהזמן  מצוה  חשיבא  וא"כ  ויו"ט  השבת  את  דוחה 

אין  המקדש  בנין  מצות  שעיקר  דכיון  היא,  פשוטה  סברא  ודאי 

שבת  איסור  מחמת  רק  הוא  בשבת  בונין  שאין  ומה  קבוע,  זמנה 

גרמא.  שהזמן  כמצוה  כך  ע"י  נחשבת  היא  אין  עליה,  דרביעא 

)וראה במנח"ח מצוה צח, שאם עברו ובנו את המקדש בשבת לא 

בכך(. נפסל הבית 

עליו  כל קרבן שעברה  דלכאורה  מז(,  )ע"ז  כמו"כ הקשה הריטב"א 

ליום  ממצותו  שנדחה  מחמת  להקרבה  יפסל  הקריבוהו  ולא  שבת 

עברו  שאם  דכיון  ותי',  בקדשים.  דיחוי  יש  קיי"ל  דהא  השבת, 

איסור  מחמת  דיחוי  חשיב  לא  חובה  לשם  להם  עלה  והקריבוהו 

השבת המונעו ממצות ההקרבה.   

רסד. וראה עוד בס' אתוון דאורייתא שדן, האם מצות פריה ורביה 
המיטה  איסור תשמיש  מחמת  גרמא  שהזמן  עשה  כמצות  נחשבת 

ביום הכיפורים, או שמא איסורא הוא דרביעא עליה.

סימן לד



��� משנת  הגר�

למדו,  כך  ומשום  האיסור.  מחמת  המצוה  מן  הפקיעתו 

דכיון שאין כותבין בשבת ממילא מתחילה כשניתנה מצות 

כתיבת ס"ת לימות החול ניתנה ולא לשבת.

סברא זו יש לומר, דה"ה נמי לענין מילה, כיון שמילה ולפי 

שלא בזמנה אינה דוחה את השבת ממילא הופקעה 

המלך  השער  לקושית  מקום  ואין  המילה,  ממצות  שבת 

בקידושין  התוס'  שמדברי  אלא  דלעיל.  אפרים  והבית 

משמע להדיא שאין הדבר כן, שהרי לדבריהם שבה קושית 

התוס' למקומה, מפני מה הוצרכו לילפותא מיוחדת לפטור 

.
רסה

נשים ממצות מילה וכנ"ל

שחידש  מה  ע"פ  חידוד,  בדרך  זו  קושיא  ליישב  שכתבו  רסה. יש 
בס' מעין החכמה )פ' ואתחנן(, דלענין מילי דקדשים נשים חייבות 

לכך  המקור  דהנה  בזה,  וטעמו  גרמא.  שהזמן  עשה  במצות  גם 

)לה  שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, נתבאר בקידושין 

ע"א( דהוא מהיקשא דתפילין למצות תלמוד תורה, דכשם שנשים 

למדו  ומכאן  התפילין,  מן  הן  פטורות  כך  התורה  מלימוד  פטורות 

קימ"ל  קדשים  לענין  והנה,  פטורות.  שנשים  כולם  המצוות  לכל 

דדבר הלמד מחבירו אינו חוזר ומלמד, וא"כ כיון דמקורה של הלכה 

זו הוא מתפילין ומצוה זו עצמה נלמדה מתלמוד תורה, אין למדים 

מתפילין אלא לענין שאר מצוות ולא לענין קדשים. 

וכיון דאיתא בקדמונים שמצות מילה נחשבת כהקרבת קרבן, שרגלי 

עשה  מצוות  מכלל  אינה  זו  דמצוה  י"ל  א"כ  וכו',  כמזבח  הסנדק 

לילפותא  ולכך הוצרכו בגמ'  גרמן שנשים פטורות מקיומן,  שהזמן 

מיוחדת לפטור נשים ממצות מילה.

!
דין מילת גר ביו"ט שני של גלויות

נתבאר לעיל, שמילת גר אינה דוחה את השבת, ויש הנה 

לדון, האם דוחה היא יו"ט שני של גלויות דקיל טפי. 

טו(,  הל'  פ"א  מילה  )הל'  הדברים ברמב"ם  מפורשים  ולכאורה 

את  דוחה  אינו  השבת  את  דוחה  שאינו  מי  "וכל  שכתב: 

יום טוב ראשון ודוחה את יום טוב שני, ובשני ימים טובים 

של ראש השנה אינו דוחה לא את הראשון ולא את השני, 

טובים  ימים  שני  את  דוחה  אינה  בזמנה  שלא  מילה  וכן 

של ראש השנה". ע"כ. ומבואר, דמילה שלא בזמנה דוחה 

וכן  )עשין כח(,  יו"ט שני של גלויות. כדבריו כתב גם הסמ"ג 

וההגהות  בו  הכל  דברי  ע"פ  ח(  סעי'  רסו  )סי'  הש"ך  הכריע 

מרדכי )פ' רבי אליעזר דמילה סי' תסט(. ובפשטות נראה לומר, 

יו"ט שני של גלויות כך  שכשם שמילה שלא בזמנה דוחה 

גם במילת גר.

וז"ל: אמנם,  כתב  ע"ב(  )מו  ביבמות  הריטב"א  בחידושי 

"ולכ"ע לא מהלינן גר בשבת דמלאכה גמורה היא 

ומילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת, ואפילו י"ט שני, אבל 

הרמב"ם ז"ל מתיר למול בי"ט שני למי שלא היה יכול למול 

ואפילו הכי מסתברא דלא  לכן משום שיהויי מצוה,  קודם 

פריש  ודלמא  ויטבול  שימול  עד  גר  שאינו  כיון  גר,  מהלינן 

קודם טבילה, וכן דנתי לפני מהר"ם והודה לדברי". ע"כ.

ותרתי למדנו מדבריו:

שחלק על דברי הרמב"ם ונקט שגם יו"ט שני אינו נדחה א. 

מפני מילה שלא בזמנה, וכן היא דעת הרא"ש וכדבריו 

פסק שו"ע )סי' רסו סעי' ח(.

גם הרמב"ם לא התיר למול ביו"ט שני מילה שלא בזמנה ב. 

אלא בישראל, אבל בגר שיש לחוש שמא יפרוש ונמצא 

ולאסור  להחמיר  יש  ביו"ט,  בחינם  חבורה  המוהל  שעשה 

למולו אפי' ביו"ט שני, וכתב דהודו לו על כך. נמצא, שאין 

כל יסוד להתיר מילת גר ביו"ט שני של גלויות, ובפרט אחר 

שפסק השו"ע כהרא"ש שגם בישראל יש להחמיר בזה.

תקנת  או  דיומא  גלויות – ספיקא  של  שני  יו"ט  דין 
חכמים

בעיקר ונראה  לשיטתם  בזה  נחלקו  והריטב"א  דהרמב"ם 

הל'  )פ"ו  יו"ט  דבהל'  גלויות,  של  יו"ט שני  של  גדרו 

ימים טובים שחלו להיות בחמישי  יא( כתב הרמב"ם: "שני 

וערב שבת, עושה עירובי תבשילין מיום רביעי שהוא ערב 

יום טוב. שכח ולא הניח, מניחו בראשון ומתנה, כיצד, מניח 

טוב  יום  היום  אם  ואומר:  חמישי,  ביום  תבשילין  עירובי 

כלום,  צריך  ואיני  לשבת  ואופה  אבשל  למחר  חול,  ולמחר 

לי לאפות  יותר  זה  בעירוב  טוב,  יום  ולמחר  חול  היום  ואם 

ולבשל למחר מיום טוב לשבת".

בזמן ובהל'  היו  שאמרנו  האלו  הדברים  "כל  כתב:  שם  יד 

פי  על  מקדשין  ישראל  ארץ  של  דין  בית  שהיו 

מן  להסתלק  כדי  ימים  שני  עושין  הגליות  בני  והיו  הראיה, 

הספק, לפי שלא היו יודעין יום שקדשו בו בני ארץ ישראל, 

אבל היום שבני ארץ ישראל סומכין על החשבון ומקדשין 

עליו, אין יום טוב שני להסתלק מן הספק אלא מנהג בלבד, 

וכו',  הזה  בזמן  ומתנה  אדם  מערב  שאין  אומר,  אני  לפיכך 

אלא הכל מערב יו"ט בלבד". ע"כ.

סימן לד
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בעיבורא ומבואר  אנו  בקיאים  וכיום  דמאחר  מדבריו, 

תקנת  אלא  ספק,  כדין  אינו  שני  יו"ט  דין  דירחי, 

מישראל  שני  יו"ט  תורת  תשתכח  שלא  כדי  היא,  חכמים 

תנאי,  בזה  מהני  לא  שכך  וכיון  טוב,  כיום  זה  ביום  לנהוג 

חול,  הוא  הימים  מן  שאחד  כך  על  מושתת  התנאי  שהרי 

ואילו כיום יודעים אנו שהיום הראשון יו"ט הוא מדאורייתא 

ואעפ"כ נתקנה תקנה לנהוג גם ביום השני כיום טוב. וראה 

בחידושי הגר"ח שם שהאריך בביאור דבריו.

פי', שעיקר לעומת  יח ע"א(  )ר"ה  זאת, בחידושי הריטב"א 

שעמד  אחר  גם  שני  יו"ט  לנהוג  חכמים  תקנת 

לנהוג כפי שהיה  והשנים, היתה  ועיבר את החודשים  הלל 

ועפ"ז  גמור,  כספק  ליה  דיינינן  דיניו  ולכל  בזמנם,  הדבר 

שחל  הראשון  טוב  ביום  לולב  נוטלים  אנו  דאין  הטעם  פי' 

להיות בשבת, אף שמדאורייתא הוא במדינה, כיון שאף היו 

דבקיאינן בקביעא דירחא, דיינינן ליה ליום זה כספק, דיש 

תעשה.  ואל  בשב  התורה  מן  דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח 

ודלא  התנאה  מהני  הזה  בזמן  דאף  פשוט  נראה  ולדבריו 

כשיטת הרמב"ם.

האם נמצא  שני,  יו"ט  של  בגדרו  הראשונים  דנחלקו 

יו"ט  כספק  דינו  שמא  או  מדרבנן,  הוא  גמור  יו"ט 

דאורייתא, ולכל מילי יש לנהוג בו כספק.

י"ל, דהרמב"ם דס"ל דיו"ט דרבנן הוא, סבר דלא ומעתה 

מילה,  מצות  במקום  דבריהם  חכמים  העמידו 

הריטב"א  לסברת  אבל  תקנה.  נתקנה  לא  זו  חובה  ולענין 

דלא דיינינן ליה כיו"ט דרבנן אלא כספיקא דאורייתא, אין 

לחלק בדין זה בין יו"ט ראשון ליו"ט שני, ודו"ק.

גדר מילת הגר

לומר בעצם  הוצרך  מה  מפני  לעיין,  יש  הריטב"א  דברי 

שלא  מילה  לשאר  גר  מילת  בין  לחלק  שהיסוד 

הרי  ויפרוש,  ימלך  שמא  החשש  מחמת  היא  בזמנה 

בזמנה  שלא  מילה  שהרי  ביניהם,  יש  רב  חילוק  הכי  בלאו 

ורגע  רגע  בכל  עליו  המוטלת  היא  גמורה  מצוה  בישראל 

למול, ומשום כך התירו לו למול ביו"ט שני, דגדולה מצות 

מתקנת  אלא  שאינו  שני  יו"ט  דין  שדוחה  החמורה  מילה 

חכמים. אבל מילת הגר כלל אינה מוטלת עליו כחובה, אלא 

שחשקה נפשו לידבק בזרע עם קדוש ובא להתגייר במילה 

לאחר  להמתין  שנצריכו  היא  פשוטה  סברא  א"כ  וטבילה, 

מחוייבת  שאינה  זו  מילה  שתדחה  תיתי  דמהיכי  היו"ט, 

לדין יו"ט שני של גלויות.

ביסוד ואפשר  יט  סי'  לעיל  שהארכנו  במה  תלוי  דהדבר 

שנצטוו  מילה  מצות  מכלל  האם  הגר,  מילת  דין 

על  להכנס  בעלמא  הכשר  אלא  אינה  או  היא  ישראל  בה 

דלעולם  י"ל  היא,  מילה  מצות  מכלל  דאי  ה'.  לקהל  ידה 

סיבת ההיתר למול ביו"ט שני של גלויות אינו מחמת החיוב 

מילת  בין  בזה  )ולחלק  עצמו  את  למול  דאיניש  עליה  דרמיא 

ישראל למילת הגר שאינה מחוייבת(, אלא דכיון שאמרו חכמים 

המצוות",  כל  כנגד  ששקולה  מילה  "גדולה  ע"ב(  לא  )נדרים 

מילה,  מצות  במקום  תקנתם  חכמים  העמידו  לא  ממילא 

וא"כ אין כל טעם לחלק בזה בין מילת ישראל למילת הגר. 

ה', אין  ידה לקהל  אבל אם הכשר בעלמא היא להכנס על 

כל מקור לומר שחשיבותה של מילה זו הוא כמילת ישראל 

לדחות דין יו"ט שני מחמתה, והדרא קושיא לדוכתא מפני 

מה הוצרך הריטב"א לטעם דשמא יפרוש.

היתר המילה ביו"ט שני – הותרה או דחויה

הגר הן  במילת  מילה  מצות  קיום  שיש  להצד  שגם  אמת, 

אכתי יש לחקור בעיקר דינו של הרמב"ם שהתיר למול 

בגדר  הוא  האם  גלויות,  של  שני  ביו"ט  בזמנה  שלא  מילה 

היא  ההיתר  סיבת  האם  כלומר,  "דחויה".  או  "הותרה" 

משום שמצות מילה החמורה יש בכוחה לדחות את מצות 

כשקבעו  מעיקרא  שמא  או  הקל,  שני  ביו"ט  השביתה 

חכמים דין יו"ט שני של גלויות לא העמידו דבריהם במקום 

מצות מילה, ובמקום קיום מצות מילה כחול שוויוהו רבנן.

"דחויה", דנפק"מ  דין  זהו  אם  שכן  דידן,  לנידון  בזה 

מצות  קיום  מפני  נדחה  שני  יו"ט  שדין  והיינו, 

מוטלת  המילה  מצות  כאשר  דוקא  שזהו  אפשר  המילה, 

לשבות  וחיובו  למול  וחיובו  דמאחר  חיוב,  בתורת  עליו 

אלא  שאינה  השביתה  חובת  נדחית  זה,  את  זה  סותרים 

התורה.  מן  המחוייבת  המילה  מצות  מפני  דרבנן  תקנתא 

אבל אם חובת השביתה הותרה לגמרי במקום קיום מצות 

מילה, ומעיקרא לא נתקנה מצות השביתה בכהאי גוונא, 

למילת  ישראל  מילת  בין  בזה  לחלק  מקום  כל  אין  א"כ 

אפי'  למול  מותר  במעשיו  מילה  מצות  שמקיים  וכיון  גר, 

.
רסו

ביו"ט שני

רסו. וראה מה שהאריך בזה בתשובות מהר"ם שיק )או"ח סי' רעא(.  
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מצוה נמצא  הכשר  אינה  הגר  מילת  אם  שגם  זה,  לפי 

כשאר  מילה  מצות  קיום  בה  יש  אלא  בעלמא, 

ישראל, מ"מ להצד שההיתר למול מילה שלא בזמנה ביו"ט 

של  לטעמו  בעינן  לא  אכתי  "דחויה",  מדין  אלא  אינו  שני 

ליבו  ובבחירת  מחוייבת  אינה  הגר  מילת  שהרי  הריטב"א, 

ביו"ט  לשבות  חכמים  מצות  דוחה  שאינה  ופשיטא  תליא, 

שני של גליות.

נפק"מ בין הטעם הנ"ל לטעמו של הריטב"א

בגוונא שהקדים טבילתו נפק"מ  אלו,  בין שני טעמים  יש 

למילתו )לשיטת הרמב"ן וסיעתו שאין הסדר מעכב בחלות 

הגרות(, דמשום טעמא דשמא יפרוש אין לחוש, שהרי ברגע 

לפרוש,  בידו  הדבר  ואין  דבר  לכל  ישראל  נעשה  שימול 

עליו  מוטלת  שאינה  מילה  שמצות  הנזכר  לטעם  ואילו 

בחיוב אינה דוחה את יו"ט – סברא זו שייכת גם בכה"ג.

הכרעת ההלכה בזה

מן האמור, דמילת הגר לעולם אינה נעשית ביו"ט המורם 

הנ"ל.  הטעמים  מחמת  וזאת  גלויות,  של  שני 

ביהודה  הנודע  כתב  בישראל  בזמנה  שלא  מילה  ולענין 

)קמא או"ח סי' ל(, דאף שהעיקר כשיטת הרא"ש וכמו שפסק 

ח(  ס"ק  )רסו  הש"ך  דברי  על  לסמוך  שירצה  מי  מ"מ  שו"ע, 

שצידד בזה כשיטת הרמב"ם דמיקל, אין מוחין בידו, אחר 

שכמה מן הראשונים הסכימו לדבריו.

בשו"ת החתם סופר )יו"ד סי' רנב( דחה דברי הנודע אמנם, 

שהביא  רפד(  סי'  )ח"ג  לתשב"ץ  וציין  אלו,  ביהודה 

בזה  דנקט  ע"א(  )מז  בפסחים  רש"י  מדברי  מפורשת  ראיה 

הפנים  לחם  היה  בו  היחיד  שהאופן  שם  דכתב  כהרא"ש, 

השנה  ראש  חל  כאשר  הוא  יום,  עשר  אחד  אחר  נאכל 

שני  יו"ט  דוחה  אינה  הפנים  לחם  הכנת  שכן  השבת,  אחר 

של ר"ה, ונמצא שהלחם מן השבת שעברה היה עומד על 

רש"י,  והוסיף  שלאחריו.  שלישי  יום  מוצאי  עד  השולחן 

דיו"ט שני של גלויות לא היה בזמן שהיה לחם הפנים נוהג 

ומשמע  טובים(.  ימים  בשאר  ולא  השנה  בראש  רק  זה  היה  )ולכך 

מדבריו, שאם היה נוהג דין יו"ט שני גם הוא לא היה נדחה 

מפני מצות לחם הפנים, ומוכח שאין כל חילוק בין יו"ט שני 

וראיות  אלו  דבריו  ומחמת  גלויות.  של  שני  ליו"ט  ר"ה  של 

נוספות הכריע החתם סופר להלכה שלא כדברי הרמב"ם, 

!וכתב שיש למחות ביד המקילים.
ספק מילה בזמנה, כגון שנתגיירה אמו בעודה מעוברת 

ויש פקפוק בגרותה – האם נימול ביו"ט שני

לדון, בקטן בן ח' ימים שיש ספק האם חייבים למולו, יש 

פקפוק  ויש  מעוברת  בעודה  אמו  שנתגיירה  וכגון 

שמעוברת  שגיירוה  לבי"ד  ידוע  היה  שלא  או  בגרותה, 

הגרות  בחלות  הדבר  מעכב  האם  הפוסקים  שנחלקו  היא, 

נב(, האם מותר למולו  סי'  בזה בהרחבה להלן  )ראה  של העובר 

ביו"ט שני של גלויות.

לענין ספק יום השמיני במילת ישראל, פסק השו"ע והנה, 

אפי'  דוחה  מילתו  שאין  ח(  )סעי'  רסו  בסי'  להדיא 

שביו"ט  השמשות  בין  שנולד  וכגון  גלויות,  של  שני  יו"ט 

ואינה  בזמנה  ט' דמילתו שלא  בן  ח' ספק  בן  זה הוא ספק 

דוחה את היו"ט.

דין ס"ס בדבר שיש לו מתירין בדאורייתא ובדרבנן

דיעויין בדגול מרבבה שם שהקשה, מפני מה החמיר אלא 

השו"ע ואסר למולו ביו"ט שני של גלויות, הרי ספק 

הוא,  ט'  בן  אם  ואף  ט',  בן  ספק  ח'  בן  ספק   – הוא  ספקא 

שמא יום זה חול הוא ואינו יו"ט.

שיש ובישוב  דבדבר  השו"ע  לן  דחידש  כתב,  זו  קושיא 

דהוי  כל  דרבנן  במילי  אפי'  להקל  אין  מתירין  לו 

דבר שעיקרו באיסור תורה, ואפי' במקום ספק ספקא )אבל 

השו"ע  יש להקל במקום ס"ס כדמוכח מדברי  דרבנן  באיסור שעיקרו 

בסי' תצז סעי' ד גבי דבר שספק הוכן קודם יו"ט, שאין להחמיר לדונו 

כמוקצה אף שיש לו מתירין, כיון שאיסור מוקצה מדרבנן הוא(.

בתשובותיו )נודע ביהודה קמא או"ח סי' ל( נראה שחזר אמנם 

בו מזה, דאחר שהאריך בחילוק זה שבין דאורייתא 

שלא  מוכח  קי(  סי'  )יו"ד  חדש  הפרי  דמדברי  ציין  לדרבנן, 

אין  דאורייתא  באיסורים  שגם  בפשיטות  ונקט  בזה,  חילק 

להחמיר במקום ספק ספקא אף דהוי דבר שיש לו מתירין.

להלכה, יתירה  נקטו  הפוסקים  מן  דרבים  הקשה,  מזו 

נאמרה  לא  כבתחילה  לאיסורו  החוזר  דבר  דבכל 

שאיסור  כיון  וא"כ  מתירין,  לו  שיש  בדבר  להחמיר  הלכה 

המילה ישוב בשבת הבאה לא חשיב לדבריהם כדבר שיש 
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שבספק  בפשיטות  השו"ע  הכריע  היאך  וא"כ  מתירין,  לו 

.
רסז

מילה שלא בזמנה אין דוחין אפי' יו"ט שני של גלויות

בדבריו, ומחמת  דק  לא  דהשו"ע  כתב,  אלו  קושיותיו 

ואגב שיטפיה הזכיר בדבריו יו"ט שני של גלויות, 

דוחה  בזמנה  שלא  מילה  שספק  הכל  יודו  להלכה  ולעולם 

יו"ט שני של גלויות.

יותר, דאף שבמקום אמנם  לענין גר יש להחמיר לכאורה 

מצות מילה הקלו במקום ספק ספקא, מ"מ במילת 

הגר שכלל אינה מוטלת עליו כחובה ראוי להחמיר לכאורה 

מצווים  שבי"ד  דכיון  י"ל,  ובדוחק  ספקא.  ספק  במקום  אף 

ספיקא  ספק  במקום  בזה  להקל  שיש  אפשר  גרים,  לקבל 

משום מצוה דידהו.

דבר  של  שההלכתא  נראה  רסו(  סי'  )ריש  הגרעק"א  רסז. מדברי 
שיש לו מתירין כלל לא נאמרה במקום מצוה, וממילא אין כל מקום 

לדבריו אלו של הדגול מרבבה, דכיון שמצוה למולו יש להקל בזה 

במקום ס"ס.
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סימן לה

דין קדימת מילת ישראל למילת גר

שאלה

הבא  גר  של  והשניה  קטן  ישראל  של  האחת  שעה,  באותה  בריתות  שתי  לו  שנזדמנו  במוהל  לדון,  יש 

שלא  היא,  גמורה  חובה  מילתו  שמצות  כיון  הגר,  לשל  קודמת  הישראל  הקטן  מילת  האם  להתגייר, 

כאותו הגר שמצות המילה אינה מוטלת עליו עתה כלל, ועוד, שאם ירצה לפרוש ולשוב לגיותו רשאי. 

)כמו שהארכנו  ויטבול יעשה ישראל ויתברר שקיים בזה מצות עשה של מילה  או שמא כיון שלכשימול 

הישראל  מילת  את  להקדים  צריך  ואין  עליה,  ומברכים  היא  מצוה  עתה  אף  א"כ  יט(,  סי'  לעיל  לבאר 

.
רסח

בדוקא

תשובה

אחת  בריתות,  שתי  לו  שנזדמנו  במוהל  לחקור,  יש  רסח. עוד 
הכהן  מילת  את  להקדים  לו  יש  האם  ישראל,  של  ואחת  כהן  של 

)או"ח  הגרעק"א  לשיטת  מיבעיא  דלא  לא.  או  "וקדשתו",  מדין 

פשיטא שצריך  א"כ  קטן,  בכהן  גם  נוהג  "וקדשתו"  שדין  רפב(  סי' 

דנקט שאין מצוה להקדים  גם לשיטת המג"א שם  להקדימו, אלא 

כהן שלא בא עדיין לכלל עבודה )דהמקור לחיוב זה הוא מן הפסוק 

שאינו  קטן  יצא   – מקריב"  הוא  אלו‑היך  לחם  את  כי  "וקדשתו 

אפשר  האב,  על  מוטלת  המילה  שמצות  כיון  מ"מ  הקרבה(,  בכלל 

שיש חובה להקדים את מילת הכהן מחמת כבודו של אביו שהוא 

המצווה למולו.

אכן, כאשר האב אינו לפנינו תהא נפק"מ בזה בין שיטת הגרעק"א 

למג"א, דלדעת הגרעק"א עדיין מחוייב הוא להקדים את מילת הכהן 

בכהאי  הוא  רשאי  המג"א  ולשיטת  עצמו  הקטן  של  כבודו  מחמת 

השקל  המחצית  לשיטת  כמו"כ  קודם.  הישראל  את  למול  גוונא 

השמיני  ביום  רק  האב  על  מוטלת  מילה  שמצות  תמד(  סי'  )או"ח 

אבל לאחר מכן אין כל חילוק בין האב לשאר ישראל, תהא נפק"מ 

בזה כשמילת הכהן אינה בזמנה.

כמו"כ נפק"מ בזה לענין מחילה, דאי משום כבודו של האב רשאי 

הקטן  של  כבודו  משום  הוא  הקדימה  דין  אם  אבל  למחול,  הוא 

עצמו – קטנים לאו בני מחילה נינהו.

)החינוך במצוה רסט כתב, שמצות "וקדשתו" נוהגת גם בכהן בעל 

מום, ובאחרונים הקשו, לשיטת המג"א שעיקר מצות וקדשתו אינה 

להקדים  צורך  יש  מה  מפני  הקרבה,  בר  שהוא  בכהן  אלא  נוהגת 

ולכבד כהן בעל מום, וכתבו ליישב בשני אופנים: חדא, אף שבעל 

מום אינו בתורת הקרבה מ"מ רשאי הוא לאכול מן הקדשים כשאר 

כהני המשמר. ותו, יש לחלק בין קטן שכלל לא הגיע לכלל עבודה, 

ליה  דכאיב  הוא  דפומיה  אלא  בעבודה  ששייך  מום  בעל  כהן  לבין 

הוא  שמנוע  דאף  טמא,  לכהן  הדבר  ודומה  מום,  בעל  שנעשה   –

מלעבוד עבודה באותה שעה מ"מ מעצם מהותו אינו מופקע מכך, 

וע"כ יש חובה לכבדו ולהקדימו לכל דבר שבקדושה(.

למדו  ג(  הל'  פ"ט  ומוספין  תמידין  )הל'  הרמב"ם  רסט. מדברי 

האם מילה שלא בזמנה קודמת למילה בזמנה

ללידתו והנה,  ימים  ח'  בן  הוא  לימול  הבא  הקטן  כאשר 

בזה  לדון  עלינו  שומה  היא,  בזמנה  מילה  ומילתו 

מטעם נוסף:

שתי ידועה  לו  שנזדמנו  במוהל  האחרונים  מחלוקת 

בזמנה,  מילה  היא  האחת   – היום  באותו  בריתות 

וכגון  בזמנה,  שלא  מילה  והשניה  ללידה,  השמיני  ביום 

מהם  זה – איזו  ליום  מילתו  ונדחתה  חולה  הקטן  שהיה 

קודמת.

בזמנה בשו"ת  שמילה  כתב,  יד(  סי'  )או"ח  אברהם  ברית 

ולמד  בזמנה.  שאינה  למילה  קודמת  לעולם 

תפילת  לגבי  קח(  )סי'  או"ח  בשו"ע  שאמרו  ממה  דבריו 

שמתפלל  שחרית  התפלל  ולא  נאנס  שכאשר  תשלומין, 

שזמנה  המנחה  תפילת  את  להקדים  עליו  שתים,  מנחה 

תשלומי  מחמת  אלא  שאינה  התשלומין  לתפילת  עתה 

תפילת השחרית.

"תדיר דבטעמה  דקיי"ל  הלבוש,  שם  פי'  זו  הלכה  של 

המחוייבת  ותפילה  קודם",  תדיר  תדיר  ושאינו 

תדירה יותר מתפילת התשלומין )וכן פירשו הרדב"ז בתשובותיו 

. וסבר לומר, שכמו כן 
רסט

ח"א סי' שסא, ובעטרת זקנים ס"ק א(

ומילה  היות  עתה,  שזמנה  זו  את  להקדים  יש  מילה  לענין 

בזמנה תדירה יותר ממילה שאין זמנה עתה )וראה עוד מש"כ 

בזה הלבוש בסי' תכב(.

סימן לד
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כתב, דמדיני המצוה גופה למדים אנו שמילה שזמנה עוד 

מילה  שהרי  בזמנה,  שלא  מילה  על  עדיפה  עתה 

אותה,  דוחה  אינה  בזמנה  שלא  ומילה  שבת  דוחה  בזמנה 

וא"כ סברא היא שמילה בזמנה דחשיבא טפי תהא קודמת 

למילה שלא בזמנה.

שכתב מקור  רפב(,  )סו"ס  המג"א  לדבריו, מדברי  ציין  נוסף 

שמי  אף  כי  לתורה,  לעלות  הקדימה  דיני  לגבי 

שנזדמנה לו מילה שלא בזמנה במשך השבוע זכאי לעלות 

המתפללים  מן  יש  אם  מ"מ  לה,  הקודמת  בשבת  לתורה 

לו  קודם  הוא  בזמנה,  תעשה  שמילתו  אחר  ברית  בעל 

בעליה לתורה.

ועיי"ש שייסד דבריו ע"פ שלושת הטעמים דלעיל:

וממילא מצות המילה בזמנה א.  "חביבה מצוה בשעתה", 

חביבה יותר.

ב. מילה בזמנה חשובה טפי שדוחה היא את השבת.

תדיר ג.  תדיר  ושאינו  ותדיר  יותר,  תדירה  בזמנה  מילה 

קודם.

הדינים וסבר  לגבי  הוא  כך  שאם  אברהם,  הברית  בעל 

כ"ש  לתורה,  בעליה  קדימה  כדיני  למצוה,  הנלוים 

.
רע

שיש להקדים את המילה עצמה

ונקט בשו"ת  זו,  בשאלה  הוא  אף  דן  מא(  )סי'  אליהו  יד 

את  להקדים  שיש  אברהם  הברית  בעל  כדברי 

שמצות  והוסיף  קודם,  דתדיר  משום  עתה  שזמנה  המילה 

וקיי"ל   ,
רעא

יותר "מקודשת"  גם  בזמנה  הנעשית  זו  מילה 

.
רעב

ד"תדיר" ו"מקודש" עדיף טפי, וכן הסכים הגר"ח הלוי

באור דעת החולקים בזה

את אמנם,  לדחות  האריך  לג(,  סי'  )ח"א  אברהם  דבר  בס' 

שלא  שמילה  ונקט  אברהם,  הברית  דברי  כל 

מילה  דמצות  בזה,  וטעמו  בזמנה.  למילה  קודמת  בזמנה 

אינה  קודם"  תדיר  תדיר  ושאינו  "תדיר  של  זו  האחרונים, שהלכה 

)ראה מש"כ בזה בס' שאגת  חובה גמורה אלא דין קדימה בעלמא 

קדימת  של  זו  הלכה  האחרונים  פירשו  כך  ומשום  ב(,  סי'  אריה 

תפילת החובה לתפילת התשלומין באופנים אחרים:  

הט"ז שם )ס"ק י( פי' דהטעם שמקדימין את התפילה שזמנה עתה 

סי'  אליהו  יד  בתשובות  וכ"כ  בשעתה,  מצוה  דחביבה  משום  הוא 

מא )וראה להלן מדברי הפוסקים שכתבו מטעם זה להקדים מילה 

בזמנה למילה שלא בזמנה(. 

במעדני יו"ט )ברכות פ"ד ס"ק ת( כתב, דחששו חכמים שמא יתפלל 

כך  ומשום  המחויבת  לתפילה  בסמוך  שלא  התשלומין  תפילת  את 

את  אח"כ  ורק  זמנה  שעתה  התפילה  את  יתפלל  שקודם  תיקנו 

תפילת התשלומין, שעי"כ יהיה זכור להסמיכם זו לזו. 

באליהו רבה )ס"ק א( כתב, שאין תפילת התשלומין מתקבלת אלא 

שוב  זו  תפילה  של  זמנה  עבר  שכבר  דמאחר  החובה,  תפילת  אגב 

אינה במעלתה הראשונה.

 רע. לטעם זה יש לדון, אם התחיל כבר במילתו של זה שאין זמנו 

היום, האם עליו להפסיק ולמול קודם את זה שזמנו היום. ובפשטות 

נראה, דכיון דאין מעבירין על המצוות אסור לפסוק ממילת הגר כדי 

לעסוק במילתו של הישראל, וע"ע בדברי הבית יוסף )או"ח ריש סי' 

כה( דדין אין מעבירין על המצוות הוא מדאורייתא ואילו דין תדיר 

קודם אינו אלא מדרבנן, ולפיכך אין להעביר על המצוה גם כאשר 

המצוה השניה תדירה הימנה.

בשבת  התורה  קריאת  גבי  כתב,  תרפד(  סי'  )או"ח  הרמ"א  אמנם, 

ר"ח טבת שמוציאין שלושה ספרים – של שבת, חנוכה ור"ח, שיש 

להקדים קריאת ר"ח התדירה על פני קריאת חנוכה שאינה תדירה 

כמותה, ואם היפך הסדר יפסיק, ויקרא בשל ר"ח. ומפשטות דבריו 

וכן  דין אין מעבירין על המצוות,  נראה דדין תדיר קודם עדיף על 

לטענת  יענה  מה  צ"ב  והדבר  חיים שם.  ונתיב  הט"ז  בדבריו  למדו 

הבית יוסף דדין תדיר קודם אינו אלא מדרבנן. הן אמת דבפמ"ג )שם 

סי' כה משב"ז ס"ק א(, נקט דדין תדיר קודם אף הוא מדאורייתא, 

ורק במקום דהוי תדיר ומקודש אינו אלא מדרבנן בעלמא, וכנראה 

שכן למד הרמ"א. 

מיהו, בנודע ביהודה תנינא )סי' יא( כתב דהא דכתב הרמ"א שעליו 

לפסוק מקריאתו באמצע אין זו הלכה כללית בדין תדיר קודם, אלא 

)כט  במגילה  הגמ'  סוגית  ע"פ  וזאת  בחנוכה,  היא  מיוחדת  הלכה 

ע"ב(, שם אמרו: "איתמר, ראש חדש טבת שחל להיות בחול, אמר 

רבי יצחק: קרו תלתא בראש חדש וחד בחנוכה. ורב דימי דמן חיפא 

אמר: קרו תלתא בחנוכה וחד בראש חודש. אמר רבי מני: כוותיה 

דרבי יצחק נפחא מסתברא, דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. אמר 

רבי אבין: כוותיה דרב דימי מסתברא, מי גרם לרביעי שיבא ראש 

חדש, הלכך רביעי בראש חדש בעי מיקרי. מאי הוי עלה, רב יוסף 

אמר: אין משגיחין בראש חודש. ורבה אמר: אין משגיחין בחנוכה. 

שעיקר  הרי  עיקר".  חודש  וראש  בחנוכה,  משגיחין  אין  והלכתא: 

הקריאה ביום זה היא בשל ר"ח ואין זה דין קדימה בלבד.

כיון  דברים,  של  פשוטם  דלפי  שנתבאר,  מה  ע"פ  איפוא  נמצא 

המצוה  יניח  שאם  משום  חדא,  מידו,  יניחה  לא  במצוה  שהתחיל 

מידו יש בזה חשש ברכה לבטלה. ותו, מחמת סברת הנוב"י הנ"ל, 

דכל דברי הרמ"א אמורים רק בקריאת התורה של חנוכה בלבד.

רעא. עיין מהרש"א )נדרים לו ע"ב בח"א(, דמילה בזמנה מקודשת 
יותר ממילה שלא בזמנה, דמילה שלא בזמנה לא נכרתו עליה אלא 

ע"ב(  )קלב  בשבת  התוס'  בדברי  בזה  וראה  י"ג.  ולא  בריתות  י"ב 

ובהג' מהרש"ם שם. 

רעב. מטעם נוסף יש לומר דמצות מילה בזמנה נחשבת כתדירה 
שאף  פוסקים,  כמה  מדברי  כג  סי'  לעיל  שנתבאר  מה  ע"פ  יותר, 

סימן לד
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חובה  כל  אין  הדין  ומעיקר  היום,  כל  זמנה  השמיני  ביום 

להקדימה לתחילת היום דוקא, ומנהג חסידים הוא שנהגו 

זריזין מקדימין למצוות, אבל במילה  דין  להקדימה מחמת 

שלא בזמנה מעיקר הדין יש להקדימה ככל שאפשר, דכיון 

בעשה  עובר  המצוה  מקיום  שנמנע  רגע  כל  זמנה  שעבר 

שיש בו כרת. ומחמת סברא זו הכריע שיש חובה להקדים 

בס'  וכ"כ  עתה,  שזמנה  לזו  בזמנה  שאינה  המילה  את 

תשובה מאהבה )ח"א סי' פה(. )האחרונים האריכו לפלפל בסברא 

זו וראה בדבר אברהם ריש חלק ב, מתשובותיו לכל גדולי ישראל בענין 

זה(.

מילה בס'  דדין  כתב,  ע"ב(  ו  ר"ה  אריק,  )למהר"ם  תורה  טל 

וכמו  תאחר",  ד"בל  לאיסורא  דמיא  בזמנה  שלא 

דאמרינן בר"ה שם "כיון שעברו ג' רגלים בכל יום עובר בבל 

תאחר", ה"ה הכא במילה שלא בזמנה, דאינו עובר באיסור 

טעם  אין  וממילא  ויום,  יום  בכל  אלא  ורגע  רגע  בכל  כרת 

להקדים מצוה זו למצות מילה בזמנה.

ישוב ראיות בעל הברית אברהם

שם עוד, שהאריך לדחות את כל ראיות בעל הברית ועיין 

וכתב, דמדין תפילת תשלומין אין להוכיח,  אברהם, 

מאחר ושם שתי מצוות חלוקות הן – התפילה שמחוייב בה 

התדירה  את  להקדים  יש  ולפיכך  התשלומין,  ומצות  עתה 

מצוות  שתי  אינם  בזמנה  ושלא  בזמנה  מילה  אבל  שבהן, 

מצוה  אלא  יותר,  תדירה  מהן  איזו  לדון  ששייך  חלוקות 

אחת היא שלכתחילה יש לקיימה ביום השמיני ואם לא מל 

בשמיני מל לאחר מכן. וממילא אין כל סיבה להקדים את 

זו שזמנה עתה.

כן מה שכתב דק"ו הוא, דהא מילה בזמנה דוחה את וכמו 

אין  אותה,  דוחה  אינה  בזמנה  שאינה  ומילה  השבת 

זה  זו ראיה כלל, שהרי מה שמילה בזמנה דוחה שבת אין 

בזמנה,  שלא  מילה  על  היתירה  ומעלתה  חשיבותה  משום 

אלא משום דדרשינן מקרא דכתיב: "וביום השמיני – אפי' 

של  זה  מיוחד  ענין  יתבטל  שלא  שבכדי  והיינו  בשבת", 

מה  שבת,  דוחה  שהמילה  תורה  חידשה  השמיני"  "ביום 

שאין כן במילה שלא בזמנה אין סיבה שתדחה שבת שהרי 

אם  שאף  עצמו  היום  באותו  אבל  למחר,  גם  לקיימה  יכול 

יום  יתקיים עדיין הדין של  נקדים את המילה שלא בזמנה 

השמיני, לא מצינו שיש להקדים את המילה בזמנה דוקא, 

ולא מצינו כלל שיש חובה להקדימה לתחילת היום. ועיי"ש 

עוד שהאריך.

בשאלה א"כ  האחרונים  גדולי  בין  מצינו  רבתא  פלוגתא 

האם מילה בזמנה קודמת למילה שלא בזמנה.

המורם מן האמור לענין גר

מילתו ונפקא  זה  קטן  שהרי  דידן,  לנידון  גם  בזה  מינה 

נחשבת  אינה  לעולם  הגר  מילת  אבל  בזמנה, 

מילה בזמנה, ואין לה את סגולת היום השמיני, א"כ לדעת 

הסוברים שמילה בזמנה קודמת למילה שאינה בזמנה ודאי 

יש להקדים לכאורה את מילת הקטן.

שרשאי והדבר  יודה  אברהם  הדבר  גם  שכאן  פשוט, 

למול את הישראל תחילה, שכן עיקר סברתו שיש 

בכל  בכרת  שעובר  משום  היא  בזמנה  שלא  מילה  להקדים 

שכלל  זה  בגר  שייכת  אינה  זו  וסברא  מלמול,  שנמנע  רגע 

אינו מחוייב במילה. ואף מה שכתב הדבר אברהם שמצוה 

ולא שייכת כאן הסברא של תדיר ושאינו תדיר  אחת היא 

תדיר קודם, אפשר שמילת גר שונה היא ומצוה אחרת היא 

, שכן במילת הגר נוסף תוכן 
רעג

זו ושפיר שייכא בה סברא 

הגרות,  מהליך  חלק  מהווה  המילה  מעשה  שעצם  נוסף, 

למה  ובפרט  לעיל.  מקומות  בכמה  בזה  הארכנו  וכבר 

שנתבאר מכמה פוסקים שמילת גר זמנה רק מהנץ החמה 

מעלות  כבר  בדיעבד  כשרה  ישראל  מילת  ואילו  ואילך, 

השחר, דודאי יש מקום לחושבה כמצוה תדירה יותר, וכמו 

שנתבאר לעיל בהערה.

בזמנה וכ"ש,  שלא  ישראל  מילת  לפניו  שיש  דבמקום 

ומילת הגר, שעליו להקדים מילת הישראל למילת 

הגר, וזאת משום כל הנהו טעמים דלעיל, ובזה כו"ע מודו, 

כיון שמילת הגר אינה מחוייבת מן התורה, ושפיר יש לחוש 

לסברת הדבר אברהם.

מעלות  לקיימם  יכול  דבדיעבד  קיי"ל  ביום  שענינם  מצוות  שלענין 

השחר, מילת גר שנאמר בה "בעצם היום הזה" זמנה מהנץ החמה 

ואילך, ואם נימול קודם הנץ החמה דינו כמי שנימול בלילה, וא"כ 

מצות מילת ישראל שזמנה מעלות השחר תדירה יותר ממילת הגר.

רעג. ולענין מילת הגר י"ל עוד, דאפי' היתה תדירה יותר ממילת 
לא  לעולם  הרשות  דדבר  לה,  קודמת  ישראל  מילת  היתה  ישראל 

מיקרי תדיר, שכן ברצונו יקיימה וברצונו יבטלה, כ"כ בשו"ת מחנה 

סי' קפב( דכתב  )ח"א  וע"ע שו"ת מהרי"א הלוי  ג(,  סי'  )ח"א  חיים 

מה"ט דתפילת ערבית לא מיקרי תדירה כיון דהויא תפילת הרשות 

)ואף דבחק יעקב סי' תלא פליג עליו בזה, נראה דהוא משום דכבר 

קיבלום עליהם כחובה, אבל מילת הגר שרשות גמורה היא לית מאן 

דפליג דלעולם חשיבא כדבר שאינו תדיר(.

סימן לד
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סימן לו

מכניס עצמו לסכנה לצורך קיום מצוה

שאלה

יש לדון, בגר שמעשה המילה מהווה סכנה עבורו, האם מעשה המילה מעכב אצלו בחלות הגרות ככל 

לחוד,  בטבילה  להתגייר  הוא  יכול  המילה,  מעשה  מקיום  הוא  שמופקע  כיון  שמא,  או  לפנינו,  הבא  גר 

וכמו שמצינו במי שנכרת לו הגיד.

תשובה

משום  היא  לנימול,  כסכנה  מוגדרת  שהמילה  לכך  רעד. הסיבה 
יש בה.  שמצות המילה נעשית בסכין של ברזל, ומכת ברזל סכנה 

וכמו דמצינו בשו"ע )או"ח סי' שכח סעי' ז( שמחללין שבת על מי 

שהוכה ע"י ברזל, וע"ע בתבואות שור )יו"ד סי' מד ס"ק ד( מדבריו 

רשאי  והאם  חייב  האם  לו,  היא  סכנה  שהמילה  גר 
לימול לשם גרות

לגבי הנה  מו(,  סי'  )ח"ד  אחיעזר  בשו"ת  זו  בשאלה  דן  כבר 

גר חולה סכרת שהמילה סכנה לו האם יכול להתגייר 

ע"י טבילה לחוד, והאריך הרבה לדחות את דברי המקילים 

בזה, והפנה אגרתו לאחד מגדולי הדור שהעלה בזה צדדים 

על  יעלה  דלא  מספרו,  הדברים  שימחה  לו  וכתב  לקולא, 

הדעת להקל בזה, וישתקע הדבר ולא יאמר.

בזה, דחלוק דינו של מי שנכרת לו הגיד שמשולל וטעמו 

הוא ערלה וא"א לו לקיים מצות מילה, מזה שיש 

לו  סכנה  שהמילה  אלא  זו  מצוה  לקיים  ויכול  ערלה,  לו 

"ופומיה הוא דכאיב ליה". וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת הר 

צבי )יו"ד סי' רכ(.

שהמילה אכן,  לומר,  מצדד  ב(  א  )סי'  יצחק  זכר  בשו"ת 

אינה חלק מעצם הליך הגרות, אלא שהערל מופקע 

מקבלת גרות, והרי הוא כטובל ושרץ בידו, ולפי זה דן שם 

מצות  מקיום  ומופקע  לו  היא  סכנה  שהמילה  שמי  לומר, 

להתגייר  יכול  ושפיר  זה,  לענין  כערל  נחשב  אינו  מילה 

בטבילה לבד.

דיעויין שם שתלה זאת במחלוקת הראשונים )הובאה אלא 

וכל  מעכב,  הגרות  הליך  סדר  האם  א(  סעי'  ברמ"א 

שהקדים טבילתו למילתו לא עלתה לו טבילה לשם גרות, 

הליך  שסדר  הרמב"ן  דלשיטת  מעכב.  הסדר  אין  שמא  או 

אינו  המילה  חיוב  שטעם  צ"ל,  ע"כ  מעכב,  אינו  הגרות 

בידו,  ושרץ  שטבל  כמי  טבילתו  חשיבא  זה  שבלא  משום 

שא"כ היאך תועיל לו טבילה זו שטבל בערלותו, אלא חיוב 

בפני עצמו הוא וכחלק מהליך הגרות. ורק לשיטת הרא"ה 

טבילה  לו  עלתה  לא  למילתו  טבילתו  הקדים  שאם  שסבר 

לשם גרות י"ל כנ"ל.

אליבא וא"כ  יצחק  הזכר  ולשיטת  האחיעזר  לשיטת 

עצמו  למול  רשאי  זה  גר  האם  לדון,  יש  דהרמב"ן 

לשם גרות, או שמא כיון שסכנה היא לו, אסור הוא להביא 

נח,  בני  מצוות  ז'  לקיים  ללמוד  לו  וראוי  סכנה,  לידי  עצמו 

ויהיה כאחד מחסידי אומות העולם.

בס' דרך פיקודיך )לבעל בני יששכר, מצות מילה( דכתב, ויעויין 

לזכות  כדי  במילה  להסתכן  זה  לנכרי  לו  שמותר 

ככל  מצוה  אינה  הגרות  דקבלת  ישראל,  לקהל  להכנס 

וזוכה לחיי  כל מהותו  המצוות, שהרי משנה הוא בכך את 

נצח, וכדאי הן כל חיי העולם הבא לסכן נפשו עליהם.

היאך הותר נכרי להתגייר ע"י מילה שסכנה היא לו

הבא בשו"ת  גר  בכל  דן,  קמג(  )סי'  תשובה  התעוררות 

הנכרי  הרי  להתגייר,  הוא  רשאי  היאך  להתגייר, 

ע"ב(,  )נז  בסנהדרין  כמבואר  דמים  שפיכות  על  מצווה 

הגמ'  בסוגית  כמבואר  לנימול  היא  סכנה  המילה  ומעשה 

תקנו  דלכך  אמרו,  ע"ב(  )יז  מגילה  במסכת  כמו"כ  שם, 

י"ח, כדי  שתהא ברכת רפאנו הברכה השמינית שבתפילת 

להגן ולרפא את הנימולים ביום השמיני שסכנה היא להם, 

לסכנה  עצמו  מכניס  עצמו  את  מל  שכאשר  נמצא  וא"כ 

.
רעד

ודינו כשופך דמים לכאורה

סימן לו
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שהקשה ובאמת,  רמה(  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  בשו"ת  יעויין 

מצות  על  תורה  ציותה  היאך  ישראל,  בכל  כן 

ואין  שבתורה,  מצוות  כל  דוחה  נפש  פיקוח  הרי  המילה, 

לומר, דבהכי חייביה רחמנא, שהרי הלכה פסוקה היא שמי 

מחמת  וזאת  זו,  ממצוה  פטור  מילה  מחמת  אחיו  שמתו 

וא"כ  כולה,  התורה  כל  דוחה  נפש  דפיקוח  גופא,  זו  הלכה 

מ"ש סתם קטן שמחוייב להסתכן במעשה המילה.

פיקוח וכתב  דבמקום  דקיי"ל  דאף  אחד,  חכם  בשם  שם 

מילה  לענין  היא  גזה"כ  הרוב,  בתר  אזלינן  לא  נפש 

לילך אחר הרוב, ומשום כך, בקטן בריא דרובם חיים ואינם 

שהמילה  מי  אבל  רחמנא,  חייבה  בהכי  סכנה,  לידי  באים 

והדר  רוב,  ליכא  מילה,  מחמת  אחיו  שמתו  וכגון  לו  סכנה 

דינא דפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה.

כתב, ועיי"ש  כך  ומשום  זה,  בתי'  לו  הונח  שלא  בחת"ס 

מת  לא  מאלף  חד  שאפי'  לעיניים  יראה  דהאדם 

היא  סכנה  שהמילה  אמרינן  דבגמ'  ואף  המילה,  מחמת 

שכך  וכיון  ומצלא",  מגנא  "מצוה  שם,  בסנהדרין  כמבואר 

ההולך בדרך התורה ומל את בנו המחוייב בכך – מובטח לו 

שלא יבוא לידי נזק. ע"כ דבריו.

ישראל ומעתה  ניחא  דהא  שאת,  ביתר  הקושיא  שבה 

לו  בא  שבבחירתו  גר  אבל  זו,  במצוה  שמצווה 

ואינו מחויב בכך, במה שונה דינו ממי שמתו אחיו מחמת 

מילה דפטור ממצוה זו ואסור לסכן נפשו בקיומה.

האם יש לחלק בזה בין ספק שפיכות דמים לודאי

לומר ועיי"ש  דאין  עוד,  דהוסיף  תשובה  בהתעוררות 

שדוקא על ודאי שפיכות דמים הנכרי מצווה ולא 

על ספק לבד, ומשום כך רשאי הוא להכניס עצמו לסכנה 

אף שיש לחוש שמא ימות. שכן במילי דאורייתא לא מצינו 

פסוקה  הלכה  דאדרבה,  לודאי,  ספק  בין  לחלק  מקור  כל 

לנהוג  יש  מילי  ובכל  לחומרא,  דאורייתא  דספיקא  היא 

בספק כבודאי.

כלאים דאף  יב,  הל'  פ"ט  מת  טומאת  )הל'  הרמב"ם  דלשיטת 

 ,
רעה

התורה מן  לקולא  דאורייתא  ספיקא  כז(  הל'  פ"י 

וחכמים הם שהחמירו בזה בספק כודאי, אין ללמוד מכאן 

דהנכרי  עפ"ז  לומר  הודאי,  מן  הספק  דין  חלוק  מילי  דלכל 

הרמב"ם  מדברי  שהרי  ספק,  על  ולא  הודאי  על  רק  מצווה 

שם  נתבאר  להדיא  שהרי  להיפך,  ללמוד  יש  גופא  אלו 

מדאורייתא  דאורייתא  בספקא  שהקל  שהסיבה  בדבריו, 

מיוחדת – מהא  ילפותא  מכח  אלא  הסברא,  מחמת  אינה 

דמצינו שספק ממזר מותר, ד"ממזר ודאי אמר רחמנא ולא 

ספק ממזר", אבל בלא ראיה זו אף הרמב"ם היה מודה שאין 

לחלק בין ספק לודאי. וא"כ אחר שהוכרע דספקא דאורייתא 

.
רעו

לחומרא אין סברא לחלק בזה בין ישראל לבן נח

משמע שלא רק ע"י הכאה מהווה הדבר סכנה אלא גם ע"י חיתוך 

בעלמא.

עפ"ז היה מקום לומר, דאה"נ דגר הבא להתגייר ראוי למולו בצור 

זה  וכעין  ולא בסכין ברזל )משא"כ בישראל דמצוה מגנא ומצלא(, 

המפרשים  והקשו  צור",  צפורה  "ותיקח  דכתיב  ציפורה  גבי  מצינו 

מפני מה מלה אותו בצור ולא בסכין דהוי מצוה מן המובחר כמש"כ 

בסי'  הפרישה  בזה  מש"כ  וראה  א(.  הל'  פ"ב  מילה  )הל'  הרמב"ם 

רסד.

ובחידושי חתם סופר )שבת קלד ע"ב( כתב, דכיון שהיו בדרך והמילה 

היתה סכנה לו העדיפה ציפורה ליקח צור שסכנתו פחותה ולא סכין 

שמכתו מכת ברזל. ופי' דזו גופא היתה התרשלותו של משה – שלא 

מל את בנו בצור, עיי"ש. וא"כ כמו"כ נימא הכא שיהיה הגר נימול 

בצור שאינה סכנה כ"כ. 

בקושית  האריך  קב(  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  רעה. בתשובות 
זו של ספק ממזר דספקא  היאך למד הרמב"ם מהלכה  האחרונים, 

דאורייתא לקולא מן התורה, הרי כמו"כ יש להוכיח להיפך מאיסור 

השחתת עץ מאכל, דכתיב )דברים כ כ(: "רק עץ אשר תדע כי לא 

עץ מאכל הוא אותו תשחית", ומבואר להדיא מלשון הפסוק, שרק 

לכרותו, אבל  אנו  הוא מותרים  עץ מאכל  בברור שלא  נדע  כאשר 

כאשר נתון הדבר לספק ואין אנו יודעים בברור האם עץ מאכל הוא 

לחומרא  דאורייתא  שספקא  ומוכח  לכרותו,  היתר  כל  אין  לא,  או 

מן התורה.

ועיי"ש שציין לדברי האחרונים שתי', דפסוק זה אמור בעץ מאכל 

שהזקין ושוב אינו נותן פירות, דבזה חמיר טפי דכיון שכבר הוחזק 

יש  הדבר  והותר  הזקין  שמא  ספק  שנתעורר  אף  לאיסור,  זה  עץ 

להחמיר בזה מספק ככל ספקא דאיסורא במקום דאיתחזק איסורא. 

אולם החת"ס שם דחה דבריהם, דאי איירי בכה"ג א"כ פשוט הוא 

שהדבר אסור ולא היה צריך הכתוב לאומרו.

האיסור  מלבד  מאכל  עצי  כריתת  באיסור  דהנה  לתרץ,  כתב  וע"כ 

"א"ר  ע"א(:  )כו  בב"ב  וכמו שאמרו  בדבר,  יש  גם סכנה  בזה,  שיש 

חנינא: לא שכיב שבחת ברי אלא משום דקץ תאנתא בלא זימנא", 

במקום  גם  תורה  בזה  החמירה  מאיסורא  סכנתא  דחמירא  וכיון 

ספק.

רעו. בס' מלא רועים )ערך בן נח אות כב( דן בשאלה זו, האם בן 
נח מוזהר על ספק איסור תורה, וכתב, דכיון שלדעת הרמב"ם ספקא 

דאורייתא לקולא מן התורה ממילא אין כל טעם לחייב בזה לבן נח, 

שהרי בן נח אינו בכלל איסורי דרבנן. מאידך כתב, דכיון שהרמב"ם 

כתב בהל' טומאת מת שם דלענין ספק איסור כרת ספקא דאורייתא 

סימן לו
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איסור ומשמע  בספק  להחמיר  לן  היה  הסברא  שמצד 

תורה  שחידשה  הוא  שחידוש  אלא  תורה, 

מן  דאורייתא  בספקא  להקל  שיש  מקרא  חז"ל  ולמדוה 

נאמרו  לא  התורה  מפסוקי  חז"ל  דרשות  כל  והרי  התורה, 

ביחס לבני נח אלא לישראל לבד, א"כ נמצא שבן נח חייב 

וא"כ   ,
רעז

בודאי כמו  דמים  שפיכות  בספק  מדאורייתא 

הדרא קושין, היאך מותר לנכרי להכניס עצמו בספק סכנה 

.
רעח

למול עצמו לשם גרות

בי"ד, היאך ובפרט  עיון בגר קטן שמתגייר על דעת  צריך 

זו לצורך הגרות  בי"ד להכניסו בסכנה  ביד  יש כח 

שלא מדעתו.

דכתב, דבכל גר הבא להתגייר, אף שאינו מחוייב ועיי"ש 

להסתופף  שבא  קעביד  רבתא  מצוה  מ"מ  בדבר 

סברא  האי  שייכא  לגביו  גם  וממילא  השכינה,  כנפי  תחת 

דמצוה מגנא ומצלא, ולא חשיב שמביא עצמו לידי סכנה, 

שהגוי  דאף  גרות,  פרשת  בעצם  תורה  חידשה  זה  וחידוש 

אינו מחוייב להתגייר, מ"מ אם רצה לעשות כן רשאי.

במה אלא  קעביד  דמצוה  גדול,  בגר  ניחא  דהא  דהקשה, 

שבא להסתופף בחצרות בית ה', אבל גר קטן הנימול 

מדעת בי"ד היאך הותר להם להביאו לידי סכנה כדי לזכות 

השטמ"ק  דברי  ע"פ  ליישב  שכתב  ויעויי"ש  עבורו.  בגרות 

)כתובות יא ע"א( דאה"נ לעולם אין כח ביד בי"ד למול גר קטן 

שאם  אלא  לו,  זכות  אינה  לעולם  דהמילה  בי"ד,  דעת  על 

כבר נימול מדעת אביו רשאים הם להטבילו על דעתם )ראה 

דידן, דאכן מחמת  גבי קושיא  נה(, דלפ"ד ה"ה  סי'  בזה להלן 

הסכנה הכרוכה בכך אין כח ביד בית דין למולו, אלא שאם 

.
רעט

כבר נימול רשאים להטבילו על דעתם

רוח  מנשבת  היתה  שלא  במדבר  יתרו  מל  היאך 
צפונית

דרכים מיהו,  בכמה  ליישבה  נראה  בה  נעיין  כד  זו  קושיא 

נוספים:

רב: א.  "אמר  איתא:  ע"א(  )צד  בסנהדרין  הגמרא  בסוגית 

ופי' רש"י,  יתרו – שהעביר חרב חדה על בשרו".  ויחד 

שמל עצמו ונתגייר. ובאחרונים )ראה פנים יפות פ' יתרו( הקשו 

שישראל  הובא  שם  ע"א(,  )עב  ביבמות  הגמ'  מדברי  כך  על 

רוח  להם  נשבה  שלא  משום  במדבר  עצמם  את  מלו  לא 

ליתרו  הותר  היאך  צ"ב,  וא"כ  בדבר,  היה  וסכנה  צפונית 

למצב  זה  ע"י  עצמו  את  ולהכניס  במדבר  עצמו  את  למול 

של סכנה.

הגרות ובזה  אופן  כדלעיל – שמעצם  לומר  נוכל  לא 

כדי  לסכנה  להכנס  שמותר  למדנו  תורה  שחידשה 

מצינו  לא  דהא  ומצלא,  מגנא  דמצוה  ה'  קהל  על  להמנות 

אבל  מילה,  בכל  שיש  מועטת  סכנה  אותה  לגבי  אלא 

נפטרו  שמחמתה  נוספת  סכנה  לזה  שנתווספה  במדבר 

ישראל עצמם ממצות המילה מנין לנו שהותר הדבר לגר.

התורה כמו"כ  דמפסוקי  נצבים,  בפ'  יפות  בפנים  הקשה 

שם מבואר שנתווספו עליהם גרים במדבר, שנאמר 

)דברים כט י(: "טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב 

למול  הוצרכו  ודאי  אלו  וגרים  וכו'",  מימך  שואב  עד  עצך 

לחומרא מן התורה, כיון שבן נח שעבר על אחת מז' מצוות חייב 

מה"ת.  לכו"ע  אסור  שספקו  הוא  כרת  חיוב  בכלל  ממילא  מיתה, 

ומ"מ מסקנת דבריו שם כדברינו, דכיון שהוצרך הרמב"ם לילפותא 

מיוחדת לפטור במקום ספק, ממילא בן נח שאינו בכלל ילפותא זו 

מוזהר גם על הספק.

)איסור  לפרמ"ג  ונשאל  שואל  הנהגת  בסדר  יעויין  רעז. אמנם 
והיתר ב מג( דכתב, שאם נתערבה חתיכת בשר מן החי עם חתיכת 

נבילה ואין ידוע איזו מהן היא החתיכה האסורה לבן נח משום בשר 

מן החי, היתר גמור הוא ליתנה לבן נח ואין כל חולק בדבר, ואפי' 

לדעת הסוברים שספקא דאורייתא לחומרא מן התורה. דלא אסרה 

תורה בשר מן החי לבן נח אלא כשהדבר בחזקת ודאי ולא מספק, 

)פ'  גומא  תיבת  בספרו  גם  כתב  אלו  כדבריו  דבריו.  בטעם  ועיי"ש 

תזריע(.

בס'  בדבריו  עצמו  הוא  למש"כ  דבריו  סתרו  דלכאורה  קשה,  מיהו 

הריגת  על  נהרג  אינו  שישראל  שאף  דכתב  נח,  לפ'  גומא  תיבת 

עוברים )ראה מש"כ בסי' לד( מ"מ בן נח נהרג עליהם, וטעמו בזה 

הוא, דהעובר הוא ספק חי ספק נפל, וממילא ישראל אינו נהרג על 

הספק אבל בן נח מוזהר על הספק כודאי ועונש אחד לו בשניהם.

בתשובותיו  החת"ס  אולם  האחרונים,  מן  רבים  למדו  רעח. כן 
בישראל  לקולא  דאורייתא  ספקא  שאם  ליה  פשיטא  כה(  סי'  )ח"ו 

ה"ה בנכרי, ואין כל טעם להחמיר בנכרי יותר מן הישראל, ולדבריו 

מיושב שפיר.

רעט. בס' פנים יפות לבעל ההפלאה )פרשת לך לך( כתב, דהטעם 
שאברהם אבינו לא מל את עצמו קודם שנצטווה אף שקיים את כל 

נח,  לבני  גם  לאיסור חבלה שנאמר  מצוות התורה, משום שחשש 

דכל זמן שלא נצטווה על המילה אין כל היתר לחבול בעצמו, ונראה 

מדבריו דלא חשש לסכנה שבדבר אלא לאיסור חבלה בלבד.

לענין  הרמב"ם  מדברי  שדקדקנו  מ(  )סי'  להלן  ראה  דבריו  ולעצם 

בכלל  זה  הרי  נציון  דרך  בו  כשחובל  שרק  בחברו  חובל  איסור 

האיסור, אבל כאשר נעשה הדבר לתועלת ותיקון אינו עובר בכך.

סימן לו
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והיאך הותרו למול  את עצמם בכדי להכנס לקהל ישראל, 

במדבר שלא נשבה רוח צפונית.

בני ותי',  רוב  מ"מ  צפונית  רוח  להם  נשבה  שלא  דאף 

אדם היו מחלימים ממילה זו ומשום כך הותר הדבר 

לגרים. דאף דלענין פקוח נפש קיימא לן שאין הולכין אחר 

)פה ע"ב( אפשר שזהו דוקא בישראל  ביומא  הרוב כמבואר 

שבן  לומר  מקור  אין  דבריו  לפי  וממילא  שרי,  נח  לבן  אבל 

נח אסור להכניס את עצמו למצב של ספק סכנה.

באור החילוק בזה בין ישראל לגר

בין אמנם,  בזה  לחלק  לן  דמנין  לכאורה,  צ"ב  זו  סברתו 

נפשו  למסור  מותר  נח  דבן  לומר  נח,  לבן  ישראל 

לגר למול במדבר אף שלא נשבה  יותר שמשום כך התירו 

להם רוח צפונית.

מחשש ונראה  ודאית  סכנה  דין  דחלוק  הדבר,  בבאור 

סיבת  ודאית,  הסכנה  דכאשר  בעלמא,  סכנה 

החובה להמנע מלבוא לידי כך היא מחמת איסור שפיכות 

בו הסכנה  דמים, שכאשר מכניס האדם את עצמו למקום 

כיון שבני  וע"כ,  ודאית נחשב הדבר שמאבד עצמו לדעת, 

לבוא  שלא  מוזהרים  הם  אף  דמים  שפיכות  על  נצטוו  נח 

לא  בעלמא  סכנה  חשש  רק  יש  כאשר  אבל  סכנה.  לידי 

דמים,  כשופך  זו  סכנה  לידי  עצמו  המכניס  האדם  נחשב 

וכיון  לנפשותיכם",  מאוד  ד"ונשמרתם  בלאו  שעובר  אלא 

אינם  נח  בני  שנצטוו  מצוות  ז'  בכלל  אינו  זה  שאיסור 

מוזהרים על כך.

שהרי ובזה  תשובה,  ההתעוררות  קושית  שפיר  נתיישבה 

אינם  הנימולים  דרוב  גמורה,  סכנה  אינה  המילה 

הנפש,  שמירת  על  המצווה  ישראל  לגבי  וא"כ  מסתכנים, 

שלא  לו  ומובטח  ומצלא  מגנא  דמצוה  הנ"ל  לסברא  צריך 

ינזק, אבל לענין בן נח שאינו מצווה על כך, כיון שרובן חיין 

די בזה כדי להתירו.

נח  בן  דלענין  החת"ס  עפ"ד  בדבריו,  כן  לפרש  הכרח 
לא אזלינן בתר הרוב

שכתב וביותר  עפ"מ  דבריו,  כוונת  היא  שכך  להוכיח  יש 

דין  ויסוד  שמאחר  יט(,  סי'  )יו"ד  חת"ס  בשו"ת 

מקרא  תורה  שחידשה  הוא  חידוש  רוב  ע"פ  ההכרעה 

ד"אחרי רבים להטות", ממילא הלכה מיוחדת היא בישראל 

ולא בנכרי. נמצא לפי דבריו שבנכרי כלל אין מכריעין ע"פ 

דבנכרי  לומר  כפשוטם  דבריו  לפרש  א"א  ודאי  וא"כ  רוב, 

כנ"ל,  צ"ל  וע"כ  נפש.  פיקוח  במקום  גם  הרוב  בתר  אזלינן 

דכיון שרובן חיין לא חשיב כלל כשופך דמים ועל שמירת 

.
רפ

נפשו אינו מצווה

מצוה – שיטות  קיום  לצורך  נפש  למסור  מותר  האם 
הראשונים בזה

יסודי ב.  )הל'  ברמב"ם  יעויין  דהנה,  ליישב,  יש  נוסף  באופן 

ואל  יעבור  בו  שנאמר  מי  "כל  שכתב:  ד(  הל'  פ"ה  התורה 

יהרג ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו". ע"כ.

בגמ' וכתב  שכשאמרו  רבינו,  "סבר  שם:  משנה  הכסף 

לההרג,  ולא  לעבור  שצריך  היינו  יהרג,  ואל  יעבור 

)והיינו שאסור לאדם למסור נפשו לצורך קיום מצוה(, אבל שלמים 

ורבים סוברים שאם נהרג ולא עבר צדקה תחשב לו, ונראה 

ולא  לעבור  בידו  הרשות   – יהרג  ואל  יעבור  שמפרשים 

לההרג". עכ"ד.

מצוות ואכן  שבשאר  דאף  נקטו,  ע"ב(  כז  )ע"ז  התוספות 

למסור  חיוב  אין  חמורות  עברות  ג'  מלבד  התורה 

נפש על קיומן, מ"מ אם רצה להחמיר על עצמו ולא לעבור 

. ולמדו דבריהם מהמעשה המובא בירושלמי גבי 
רפא

רשאי

רבי אבא בר זמרא, דא"ל נכרי: אכול נבילה ואי לאו קטילנא 

מבשר  אכל  שלא  הרי  קטול.  למיקטל  בעית  אי  וא"ל  לך, 

הנבילה אף שהיה הדבר כרוך בפיקוח נפש, וכדבריהם כתב 

גם הרא"ש שם.

)יו"ד סי' שמב( כתב לחלק בזה בין  רפ. אכן, בשו"ת בית שערים 
רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן, והיינו, שכאשר המיעוט מצוי 

לפנינו ויודעים אנו על קיומו, לולי חידוש התורה לילך אחר הרוב 

היה חיוב גמור לחוש למיעוט, דמהיכי תיתי לילך אחר הרוב כאשר 

קמן  דליתא  ברובא  אבל  המיעוט.  מן  בא  שמא  לנו  מסופק  הדבר 

שהמיעוט אינו מצוי לפנינו עתה אלא שיודעים אנו שלעיתים יתכן 

שינוי מדרך הטבע, בכה"ג סברא היא לתלות ברוב, ומשום כך יש 

להקל בזה גם לנכרי. 

לפיכך, כיון שהסיבה לכך שרוב הנימולים חיים היא מחמת שהמילה 

מצד עצמה אין בה סכנה, אלא שלעיתים ימצא שהקטן חלוש וכדו', 

ממילא יש לסמוך על הרוב שמסתמא קטן זה בריא ולא יבוא לידי 

סכנה זו. )כעין סברא זו כתב גם בס' שערי יושר שער ג פ"ג(.

בהם  "וחי  חז"ל  דרשת  של  בבאורה  הוא  מחלוקתם  רפא. ויסוד 
כל  דוחה  נפש  שפיקוח  חכמים  דרשו  ממנה  בהם",  שימות  ולא   –

עברות שבתורה, האם "חיוב" שנו כאן או "היתר" בעלמא, דהרמב"ם 

סבר שמצוה היא ככל מצוות התורה דמחוייב אדם לשמור נפשו מן 

ממצוות  אחת  על  לעבור  כך  לשם  הוא  כשמוכרח  אף  לו  המרעים 

התורה, וע"כ סבר שאין הדבר נתון לבחירתו של אדם למסור נפשו 

סימן לו
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סורר(, עוד  בן  )סו"פ  נמוק"י  בשם  משנה  הכסף  שם  הביא 

לאדם  שאסור  וסבר  שחלק  הרמב"ם  לשיטת  גם  כי 

שמים  ירא  אדם  מ"מ  התורה,  מצוות  לקיום  נפשו  למסור 

ית'  שמו  לקדש  וחפץ  בכך  פרוץ  שהדור  הרואה  וחסיד 

כן  לעשות  רשאי  העם,  לב  את  לעורר  כדי  נפשו  ולמסור 

מהא  כן  שלמד  בנמוק"י  ועיי"ש   .
רפב

קלה מצוה  על  ואפי' 

כדי  האש  לכבשן  עצמם  שהפילו  ועזריה  מישאל  דחנניה 

עשויה  זו  אנדרטה  שהיתה  אף  לפסל  להשתחוות  שלא 

לכבוד בעלמא ולא לשם ע"ז.

מזו כתבו רבים מן האחרונים )ראה תורת חיים בסנהדין יתירה 

ארזים  ובעצי  ע"ב  כא  בערובין  חיות  מהרי"ץ  ע"ב,  עד  שם 

ובשו"ת  מ"ג,  פ"א  ברכות  ישראל  תפארת  בס'  ז,  ס"ק  טז  סי'  אבהע"ז 

בית שערים יו"ד סי' שנה(, שדוקא כשהדבר כרוך בסכנה גמורה 

סבר הרמב"ם שעליו לעבור ולא לההרג, אבל במקום ספק 

בכך,  ולהסתכן  להחמיר  שרשאי  יודה  הרמב"ם  גם  סכנה 

וסכנת דרכים אינה אלא כספק פקוח נפש.

לומר, נמצא  הראשונים  בדברי  יש  גדול  שמקור  איפוא, 

שגם כאשר פטור אדם מקיום מצוה מותר לו לסכן 

בלבד,  הוא ספק סכנה  ובפרט כאשר  קיומה,  לצורך  עצמו 

וא"כ  להתיר.  יורה  הרמב"ם  שאף  האחרונים  נקטו  שבזה 

קיום  לצורך  עצמו  לסכן  לנכרי  מותר  מה  מפני  היטב  יובן 

המצוות כולם ולהמנות על קהל ה'.

התורה  ממצוות  אחת  על  לעבור  מותר  נח  בן  האם 
לצורך הצלת נפשו

יתירה מזו י"ל, דכיון שעיקר סיבת הפטור מקיום מצוות ג. 

אפשר  בהם",  ד"וחי  מקרא  הוא  נפש  פיקוח  במקום 

לשיטת  אף  שכך  וכיון  זה,  חיוב  בכלל  אינו  כלל  שהנכרי 

קיום  לצורך  נפש  למסור  היתר  כל  שאין  דסבר  הרמב"ם 

גם  ולעיתים  מותר  שהדבר  הרמב"ם  יודה  בנכרי  מצוה, 

מחוייב, ונציין למקור הדברים בדברי הפוסקים:

דן, א.  )פ' שמות אות א(  גומא לבעל הפרי מגדים  בס' תיבת 

בנכרי חולה הזקוק לאכול אבר מן החי לצורך רפואתו, 

התורה  מצוות  כל  את  לבטל  שמותר  כישראל  דינו  האם 

לצורך פיקוח נפש מקרא ד"וחי בהם", או שמא מקרא זה 

ז'  לקיום  נפשו  למסור  מצווה  נח  בן  אבל  נאמר  לישראל 

מצוות שנצטווה בהן.

ה"ט( ב.  )פ"א  רוצח  )הל'  הרמב"ם  על  הלוי  הגר"ח  בחידושי 

נקט כדבר פשוט שבן נח מחוייב למסור נפשו על קיום 

מהן  אחת  על  לעבור  מותר  ואינו  בהן,  שנצטווה  מצוות  ז' 

.
רפג

לצורך הצלת נפשו

אמנם מדברי החת"ס בתשובותיו )יו"ד סי' ע( נראה שלמד ג. 

שאין כל חילוק בזה בין ישראל לבן נח, וכשם שישראל 

גם  כך  נפשו  הצלת  לצורך  לו  האסור  דבר  לאכול  מותר 

שהקשה  אריה  השאגת  לקושית  שם  שציין  עיי"ש  בגוי. 

לרבו הגאון רבי נתן אדלר בעת עברו בפפד"מ, אהא דכתב 

החי,  מן  אבר  על  חייב  "וכן  י(:  הל'  פ"ט  מלכים  )הל'  הרמב"ם 

אלא  השיעורין  ניתנו  שלא  שהוא,  בכל  החי  מן  בשר  ועל 

לומר,  וכוונתו  החי".  מן  בדם  הוא  ומותר  בלבד,  לישראל 

נצטוו  החי  מן  אבר  איסור  על  נח  בני  שנצטוו  מה  שמלבד 

גם על איסור בשר מן החי.

דהא ניחא בישראל ששייך בדין השיעורין, ממילא וקשה, 

יש נפק"מ לגביו בין שני איסורים אלו – דעל בשר 

מן החי אינו עובר אלא בכזית, ואילו על אבר מן החי )שיש 

בו עצם ובשר( עובר אפי' בכל שהוא, אבל לגבי בן נח דבלאו 

הכי אסור אפי' בבשר בעלמא בכל שהוא, לענין מה הוצרך 

הכתוב לאוסרו גם בלאו דאבר מן החי, איזו נפק"מ יש בכך 

לגביו.

לתרץ, דהנפק"מ בזה בנכרי מסוכן שמותר להאכילו וכתב 

דבר האסור לו, אלא שיש לחזר בזה אחר הקל הקל 

בשר  לו  ליתן  להעדיף  שיש  הכתוב  חידש  דבזה  תחילה, 

יתן  ולא  אחד,  בלאו  אלא  עליו  עובר  שאינו  עצם  בו  שאין 

על קיום המצוה. אבל התוס' והרא"ש למדו שאין כאן מצוה וחובה 

נפשו  למסור  מחוייב  אדם  דאין  הוא,  בעלמא  היתר  אלא  גמורה, 

נפשו על שאר  ירצה למסור  ג' עברות חמורות, אבל אם  על  אלא 

מצוות – רשאי וקדוש יאמר לו. 

ויעויין בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' תמג( דהריב"א מבעלי התוס' הורו 

ונסתכן  להם,  שמע  ולא  הכיפורים,  ביום  יתענה  שלא  רופאיו  לו 

ונסתלק לבית עולמו בו ביום. ועיי"ש שדחק דלא הורו לו כן בתורת 

ודאי אלא מספיקא בעלמא וסבור היה שטעות היא בידם ולב יודע 

מרת נפשו, עיי"ש. 

היאך  שהקשה  קמד  סי'  )קו"א  דיסקין  מהרי"ל  בשו"ת  רפב. עיין 
בזה  קעבר  הא  עבירות  בשאר  להריגה  נפשו  למסור  לאדם  מותר 

אלפני עיוור לא תתן מכשול שמכשיל לאנס ברציחתו. ודבריו פלא, 

דהא לא מצינו איסור זה אלא כשהוא ממציא הדבר לחבירו להכשל 

בו, ולא לחייבו לעשות מעשה בידים להציל חבירו מעבירה הנעשית 

על ידו בזדון ליבו הרע.

רפג. עיי"ש שדן האם ההלכתא שמותר להציל את הנרדף בנפשו 
של רודף נובעת מההלכה האמורה בכל התורה כולה דפיקוח נפש 

דוחה כל מצוות שבתורה, או שמא הלכה מיוחדת היא ברודף שדיניה 

סימן לו
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גם  בתרתי – דעובר  יעבור  דבכה"ג  עצם  בו  שיש  בשר  לו 

משום אבר מן החי. עכ"ד.

חילוק ומדבריו  כל  שאין  פשוט  כדבר  שנקט  מוכח  אלו 

לענין זה בין נכרי לישראל, וכשם שישראל מותר 

לאכול דבר האסור לו לצורך הצלת נפשו כך גם נכרי מותר 

בזה. כדבריו כתב גם הפני יהושע )ב"מ נט ע"א( דמצות "וחי 

בהם" נאמרה לישראל ולבני נח כאחד.

למסור נמצא  מחוייב  נח  שבן  דס"ל  הפוסקים  מן  שיש 

לגבי  שגם  י"ל  שפיר  וא"כ  מצוותיו,  לקיום  נפשו 

מצוות שאינו מחוייב בהן מותר לו לבוא לידי סכנה לצורך 

.
רפד

קיומם

נפש  למסור  מחוייב  אינו  נח  שבן  הסוברים  לדעת 
לצורך קיום מצוה – האם הדבר אסור עליו

המהרי"ט, אמנם,  בשם  כתב  ב(  )דרוש  דרכים  פרשת  בס' 

שגם הסוברים שישראל מותר למסור נפשו לצורך 

יודו בבן נח שאסור הוא בכך, וטעמו  קיום מצוות התורה, 

בזה הוא, דשורש הסיבה לכך שמותר למסור נפש על קיום 

מצוה הוא מחמת שמקיים בזה מצות קידוש ה', ומצוה זו 

כל טעם להתיר  אין  וממילא  נח,  לבן  ולא  נאמרה  לישראל 

לבן נח למסור נפש על קיום מצוה.

שבן לעומת  כתב,  הברכה(  וזאת  )פ'  חכמה  משך  בס'  זאת, 

נח מותר למסור נפש על קיום מצוה, וביאר עפ"ז 

עליה  וקיבלה  נפשה  שמסרה  ותמר,  ביהודה  המעשה  את 

עונש שריפה בכדי שלא להלבין את פניו של יהודה, והיינו 

אלו  כדבריו  ה'.  את  לקדש  מותרים  נח  בני  שגם  משום 

כתבו היפה תואר )פ' נח( ומהרי"ץ חיות )סוטה יא(, וכן מוכח 

לכאורה מדברי הפמ"ג בתיבת גומא )פ' וישב(, שכתב דיוסף 

פי  על  ואף  להמיתו  ומתנכלים  אותו  שונאים  שאחיו  ידע 

הרי  אב.  כיבוד  מצות  משום  אביו  במצות  לבקרם  הלך  כן 

לצורך  סכנה  למקום  עצמו  להכניס  נח  לבן  שמותר  דנקט 

קיום מצוה )ראיה זו תליא במחלוקת הראשונים בגדרם של האבות 

אם היה דינם כישראל או כבני נח, וראה בזה בס' בית האוצר למהר"י 

)ח"ג  הלכות  משנה  בשו"ת  עוד  בזה  וראה  אבות(,  ערך  ענגיל 

סי' צו(.

היתר להכנס למקום סכנה לצורך פרנסה

ביהודה ד.  הנודע  עפמש"כ  בזה,  י"ל  אחר  באופן 

מותר  האם  שנשאל  עיי"ש  י(,  סי'  )תנינא  בתשובותיו 

צער  משום  בזה  יש  שמא  או  בציד,  לעסוק  ישראל  לאיש 

חששות  שמחמת  אף  כי  והשיב,  תשחית.  ובל  חיים  בעלי 

כיון  )מטעמים שנתבארו שם(, מ"מ  אלו אין סיבה לאסור בזה 

הוא  גמור  איסור  ועצומות,  רבות  בסכנות  כרוך  שהציד 

לעסוק בזה לצורך בילוי והנאה בעלמא, והעוסק בזה עובר 

בלאו ד"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

שהוסיף שאם עוסק בזה לצורך פרנסה ולא לתענוג אלא 

הסוחרים  נהגו  זה  דמטעם  תורה,  התירה  בעלמא 

הדרכים  שכל  אף  פרנסה  לצורך  ומדבריות  ימים  לחצות 

ע"פ האמור  וזהו  בכך.  בחזקת סכנה, שכן פרנסתם תלויה 

וגדריה שונים. ועיקר ראיתו שם לחלק ביניהם, היא מהא דילפינן 

לדין רודף מקרא ד"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" שנאמר לבני 

נח, והרי בן נח אינו בכלל דינא ד"וחי בהם", והיאך התירו להצילו 

אינו  רודף  שחל  זו  שהלכה  לכאורה  מוכח  וע"כ  רודף,  של  בנפשו 

נובעת מדין וחי בהם.

לו  הבא  אונס  דין  בזה  חלוק  האם  לדון  יש  לכאורה  רפד. אמנם 
ממקום אחר וכגון שאנס עומד ומבקש להמיתו ובידו להציל נפשו 

ע"י שיעבור על אחת ממצוות התורה, לדין אונס שמביא האדם על 

עצמו, דאפשר שדבר זה אסור בכל גווני. 

דאיתא  ע"א(  )סא  בב"ק  הגמ'  מדברי  ללמוד  יש  זה  לחילוק  מקור 

כיון  אמר:  לשתותם,  דוד  אבה  ולא  כג(  ב  )שמואל  "כתיב:  שם: 

מבעיא  קא  באש  טמון  למ"ד  אלא  לי.  ניחא  לא  איסורא  דאיכא 

לשתותם,  דוד  אבה  לא  מאי  ליה,  דשלחו  הוא  גמרא  מכדי  ליה, 

דלא אמרינהו משמייהו – אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל 

הרמתי: כל המוסר עצמו למות על דברי תורה – אין אומרים דבר 

הלכה משמו".

היכא  מ"מ  ניזוקין  אינן  מצוה  דשלוחי  דאף  המהרש"א  שם  וכתב 

וא"כ  ידם,  על  וגאולה  נס  לעשות  ראוי  ואין  שאני  היזקא  דשכיח 

וא"כ לדעת התוס'  חזינן שלא ראוי לסכן נפש לצורך קיום מצוה. 

דחלוק  צ"ל,  ע"כ  קיום מצוה  לצורך  נפש  למסור  והרא"ש שהתירו 

דין מי שאינו נכנע לאנס הבא להחטיאו מזה שמכניס עצמו למקום 

סכנה כשאין מי שמכריחו לכך.

דרוש  בדרך  לפרש  כתב  פ"ו(  )אבות  ליעב"ץ  שמים  לחם  בס'  אכן 

דכוונת דברי הגמ' שם לשבח ולא לגנאי, שכאשר זוכה אדם לקדש 

שם שמים במידה נעלה כ"כ אין ראוי לומר דבר הלכה בשמו, דכיון 

שמסר נפשו על התורה, כולה נקראת על שמו ולא רק דבר הלכה 

מסוים זה.

בסוגית הגמ' בכתובות )עז ע"ב( הובא המעשה ברבי יהושע בן לוי 

ולא חשש שמא  תורה  ללמדם  נפשו  ומסר  בראתן  תלמידיו  שחלו 

תדבק בו, ובטח בהי"ת שזכות התורה תעמוד לו להנצל מן הסכנה. 

ובאחרונים הקשו, היאך מסר ריב"ל נפשו ללמד תורה לתלמידיו הא 

קימ"ל שאסור לאדם להעמיד עצמו במקום סכנה כמבואר בשבת 

בחידושי  ראה  שאני  מצוה  שלצורך  מכאן  שלמדו  ויש  ע"א(.  )לב 

סימן לו



משנת  הגר��כ

בתורה "ואליו הוא נושא את נפשו", שדרשו חז"ל – מפני 

לא  למיתה,  עצמו  ומסר  באילן  ונתלה  בכבש  עלה  זה  מה 

והיינו שלצורך פרנסה מותר לאדם להכניס  וכו'.  על שכרו 

עצמו לידי סכנה )כשאינה סכנה ודאית(.

משום ובבאור  הוא  בזה  ההיתר  שיסוד  נראה,  דבריו 

שחלוק דין "פיקוח נפש" מדין "מכניס עצמו לידי 

סכנה".

אף שכל הדרכים בחזקת סכנה ואסור לאדם להכניס דהנה 

עצמו לידי סכנה וכמו שלמדנו מקרא ד"ונשמרתם", 

שבת  לחלל  מתירים  שהיינו  גמור  נפש  פיקוח  זה  אין  מ"מ 

ימים  עוברים  רבים  שהרי  זה,  סכנה  ממקום  להוציאו  כדי 

לצורך  ולכן  לביתם,  ושלמים  בריאים  ושבים  ומדבריות 

מחיה ופרנסה שחיי נפש תלויים בה התירו )גם לאדם שיש לו 

כדי פרנסתו ועושה כן להרווחה בעלמא(.

שהמילה ואפשר  אף  על  שכן  כן.  הדין  מילה  לענין  שאף 

כרוכה בסכנה מ"מ אפשר שאין היא בגדר פיקוח 

נפש גמור, ודינה כמכניס עצמו למקום סכנה בלבד. וכשם 

לצורך  ביהודה באופנים מסוימים  הנודע  בזה בעל  שהתיר 

כך  ע"י  לזכות  שיוכל  הגר  לאותו  זאת  שנתיר  כ"ש  פרנסה 

לכל חיי העולם הבא.

יש אמנם,  נוסף  טעם  שכן  כ"כ,  מוכרחת  אינה  זו  סברא 

שמנהג  דכיון  שם,  ביהודה  הנודע  של  לדבריו 

בדרכי  עצמם  את  מסכנים  דרכים  שהולכי  הוא  העולם 

וכדו',  מחייתם  לצורך  באילנות  נתלים  והפועלים  חתחתים 

והיינו, דכיון שכך הוא מנהגו  אמרינן ד"שומר פתאים ה'", 

של עולם אין לו למאמין במסובב הסיבות להזהר בהליכותיו 

יותר ממנהג הבריות. וא"כ אפשר שזהו דוקא בדבר שהוא 

במנהגו של עולם אבל למול את עצמו בזמן שהדבר מהווה 

סכנה וגם ישראל נזהרים מלמול אין כל היתר.

לענין מה שהקשה בעל ההתעוררות תשובה היאך מיהו, 

לסכנה  לחוש  לו  ואין  עצמו  את  למול  לגר  הותר 

ביהודה,  הנודע  של  לדרכו  הדברים  יתישבו  ודאי  שבדבר, 

דמאחר שישראל מלים את בניהם בכל עת ואינם חוששים 

מותר  ודאי  ממילא  המילה,  מן  שניזוקים  הוא  ומיעוטא 

לא  תמים  בדרך  וההולך  ה'  פתאים  דשומר  לגר  גם  הדבר 

ידע דבר רע.

החת"ס, וראה מש"כ הש"ך )חו"מ סי' שיב ס"ק ב(.

רפה. נפק"מ נוספת יש בזה, דהא להלכה קיי"ל שמי שנמנע מלמול 

מחמת שמתו אחיו מחמת מילה אינו נחשב כערל ומותר למול את 

ישראל. 

!
מחויב  האם  מילה  מחמת  מגיותו  אחיו  שמתו  גר 

במילה

לאחר יש  ועתה  ומתו,  בגיותו  בניו  את  שמל  בגר  לדון, 

מלמולו  לפוטרו  מקום  יש  האם  בן,  לו  נולד  שנתגייר 

מחמת דינא ד"מי שמתו אחיו מחמת מילה". דמחד גיסא 

אין  גיותו של אביו  יחס עם אחיו מזמן  לו  דכיון שאין  י"ל, 

הפטור  שטעם  דכיון  י"ל,  ומאידך  מזלם,  מחמת  לפוטרו 

במי שמתו אחיו מחמת מילה הוא דחזינן שמשפחה זו לא 

נבלע דמה יפה והמילה מסכנתם, אין כל סיבה לחלק בזה 

בין אם אחיו נכרים או ישראל, דסוף סוף בני איש אחד הם 
רפה

וטבעם אחד.

וכתב בספר  זו,  בשאלה  דן  צו(  )פרשת  עה"ת  משנה  מגיד 

דכיון שאמרו חז"ל אין מזל לישראל )שבת קנו(, אף 

משפחה זו אחר שנתגיירה בטל מזלה הרע ויש להם למול 

עד שיתחזקו שנית באותו הטבע.

נוסף נתן לדבריו, דהדבר ידוע שטבע הנכרים שונה טעם 

גופם  את  שמשקצים  כיון  ישראל  של  מטבעם  הוא 

בשבת  שאמרו  וכמו  ורמשים,  שקצים  אסורות  במאכלות 

גופייהו",  חביל  ורמשים  שקצים  דאכלי  "עכו"ם  ע"ב(:  )פו 

וע"כ סברא היא שישתנה טבעם מעתה.

פרשת כדבריו  משה  )תורת  סופר  החתם  בדברי  כבר  מצינו 

מילה  מחמת  בניו  מתו  שאם  אתך(,  יגור  וכי  ד"ה  בא 

גמורה  חובה  מלו,  ולא  בן  לו  נולד  שנתגייר  ולאחר  בגיותו 

היא לו למול את בנו, וכל זמן שלא קיים חובתו מנוע הוא 

צפנת  בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה  הפסח,  קרבן  את  מלאכול 

)מצות מילה  )ח"ב סי' ל( ובס' דרך פיקודך לבני יששכר  פענח 

אות ל(. והטעם לדבריו הוא מחמת הסברא הנ"ל.

סימן לו
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קעה(, כמו"כ  סי'  )יו"ד  בתשובותיו  החת"ס  בדברי  מצינו 

ובאה  תשמיש  מחמת  דם  שרואה  אשה  לגבי 

שתתחזק  עד  זו  רפואה  על  סומכים  שאין  להתרפאות, 

כרפואה מועילה בשלושה פעמים. ונתחבטו שם הפוסקים 

היאך ימצא שתתחזק רפואה זו כמועילה, הרי כל זמן שלא 

הוחזקה כמועילה לעולם לא יורה המורה לאשה ישראלית 

להזדקק לרפואה זו דמהיכי תיתי להטריחה בחינם ברפואה 

שגם אם תועיל לה לא תהא מותרת מחמתה.

ג' וכתב  אצל  זו  רפואה  שהוחזקה  לומר  דאין  החת"ס, 

בנות  להתיר  אנו  באים  כן  ומחמת  נכריות,  נשים 

תועיל  לא  הנכריות  של  חזקתן  שכן  לה,  שהזדקקו  ישראל 

מחמת  ישראל  של  מגופן  משונה  דגופן  ישראל,  לבנות 

אכילת השרצים.

כאן אמנם,  נאמר שאין  כי אף אם  צ"ע קצת,  דברים אלו 

חזקה גמורה שהמילה מסכנתם דאפשר שישתנה 

ספק  מכלל  לכה"פ  מ"מ  הגרות,  אחר  זה  קטן  של  טבעו 

יודע מהו הגורם למיתתם  יצא, שאי אתה  לא  נפש  פיקוח 

מחמת המילה, האם זהו מחמת שיקוצי מאכליהם או שמא 

וספק פיקוח  ותכונה במושרשת בהם בטבע,  מחמת סיבה 

נפש דוחה כל מצוות שבתורה.

להתגייר ומ"מ,  עתה  ובא  מילה  מחמת  אחיו  שמתו  גוי 

קודם  שכן  לו,  סכנה  ודאי  המילה  וטבילה,  במילה 

מילתו עדיין נכרי הוא ומזלו כמזלם, ואם רצה לסכן עצמו 

וע"ע  פיקודיך,  דרך  דברינו מס'  בריש  לעיל  עיין  ולהתגייר, 

מש"כ בזה בשו"ת דברי מלכיאל )ח"ג סי' עד(.

סימן לו
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סימן לז

דין טומטום ואנדרוגינוס במילת גר

חייב  האם  הדעות  נחלקו  יחד(,  גם  ונקבות  זכרות  לו  )שיש  ואנדרוגינוס  נקבה(  ספק  זכר  )ספק  טומטום  בדין 

במילה או לא, ונפק"מ בזה לגר הבא להתגייר האם מקבלים אותו בטבילה לבד. במקור הדברים ובירור 

ההלכה בזה ראה להלן.

טומטום הבא להתגייר האם צריך לקורעו ולמולו

שלא בפמ"ג  טומטום  האם  דן,  ב(  ס"ק  א"א  קצט  סי'  )או"ח 

שפטור  הגיד  לו  שנכרת  וכמי  כאשה  דינו  נקרע 

ממצות מילה ויכול להתגייר ע"י טבילה לבד, או שמא כיון 

יכול  אינו  נקבה  או  הוא  זכר  האם  ולברר  לקורעו  שיכול 

ברית  אות  בס'  גם  נסתפק  אלו  כדברים  זה.  בלא  להתגייר 

ריש סי' רסח.

גדר פטור טומטום ממצות מילה

טומטום ובהקדם  של  בדינו  לדון  נבוא  זו,  הלכה  בירור 

לא.  או  ולימול  לקרוע  מחוייב  האם  ישראל, 

התוס' בפסחים )כח ע"ב ד"ה ערל( נקטו בפשיטות דטומטום 

אינו צריך לקרוע וימול, וכן הובא להלכה בהגה' הגרעק"א 

לסי' רסב )סעי' ג( בשם מהריק"ש.

שם ובאמת,  ע"ב(,  )עא  ביבמות  היא  מפורשת  סוגיא 

הפסח  הקרבת  בין  שנקרע  שטומטום  נתבאר, 

הפסח.  מאכילת  רבו  או  אביו  את  מעכב  אינו  לאכילתו 

מעכבתו  זכריו  שמילת  זו  הלכה  דעיקר  הוא,  בזה  והטעם 

נאמרה רק לענין הקרבת הפסח ולא לענין אכילתו, דכתיב 

הרי  לעשותו",  יקרב  ואז  זכר  כל  לו  "המול  מח(:  יב  )שמות 

שעיקר הקפידא היא על שעת עשייה ולא על שעת אכילה, 

מחוייב  היה  לא  נקרע,  טרם  הפסח  הקרבת  ובזמן  והואיל 

במילה, ואין מילתו מעכבת את אביו מאכילתו, וכן הוכיחו 

מסוגיא זו התוס' ביבמות )ע ע"א(.

בטעמה של הלכה זו נחלקו הדעות בין האחרונים:

דינו בס'  דהטומטום  כתב,  ע"א(  עב  )יבמות  שלמה  חמדת 

כמי שאחזתו חמה, שמפני הסכנה אין מחייבין אותו 

שמא  הספק  מחמת  אינו  בזה  הפטור  שיסוד  והיינו  למול. 

נקבה הוא, אלא משום שגם להצד שזכר הוא אינו מחוייב 

בחלקת  בזה  מש"כ  )וראה  לו  היא  סכנה  שהמילה  לפי  לימול 

יואב יו"ד סי' כז(. ונמצא שפטור מן המילה בתורת ודאי.

זאת בשו"ת פרי יצחק )ח"א סי' לב( נקט בפשיטות לעומת 

מחמת  המילה  מחובת  טומטום  פטור  שיסוד 

דאורייתא,  ספקא  דהוי  אף  בזה  שהקלו  ומה  הוא,  הספק 

הוא משני טעמים:

כיון שמצות מילה מתחדשת עליו ביום השמיני ללידתו א. 

וקודם לכן היה פטור ממנה, במקום ספק מעמידין אותו 

בחזקתו הראשונה שפטור היה.

בכל טומטום איכא ספק ספיקא לפוטרו ממילה, חדא, ב. 

מהול  נולד  שמא  זכר  הוי  אי  אף  ותו,  הוא,  נקבה  שמא 

שאינו מחוייב במילה.

כסברת והנה,  לכאורה  נראה  ביבמות  הגמ'  מסוגית 

הקלו  מה  מפני  צ"ב,  דלכאורה  שלמה,  החמדת 

ואמרו  לאכילתו,  הפסח  הקרבת  בין  שנקרע  בטומטום 

הרי  אותו,  שימול  קודם  גם  הפסח  באכילת  מותר  שאביו 

להצד שטומטום זה זכר הוא אין כל חילוק בינו לבין כל בן 

ישראל אחר, וחייב הוא במצות המילה, אלא שחידוש הוא 

לאשורו.  הספק  את  ולברר  לקורעו  שא"צ  תורה  שחידשה 

המילה  במצות  מחוייב  שהיה  למפרע  שהוברר  עתה  וא"כ 

כבר בשעת העשייה, מפני מה לא יהווה הדבר פסול בעצם 

ההקרבה, ויהיה הקרבן פסול גם אם ימול אותו עתה קודם 

האכילה.

צ"ל, שמה שפטור הוא ממצות המילה כל זמן שלא וע"כ 

דאי  הוא,  נקבה  שמא  הספק  מחמת  זה  אין  נקרע, 

במילה  ומחוייב  הוא  שזכר  עתה  שנתברר  כיון  הא,  משום 

שהיה  דכיון  הוא,  ודאי  פטור  אלא  למפרע,  הקרבן  נפסל 

מחמת  המילה  ממצות  פטור  היה  ההקרבה  בעת  טומטום 

שערל  עתה  שהוברר  אף  שכך,  וכיון  בדבר.  שהיה  הסכנה 

המילה.  מן  שנפטר  זה  פטור  למפרע  בטל  לא  מ"מ  הוא 

וראה מש"כ בזה התוס' ביבמות )ל ע"א ד"ה הערל(.

סימן לז
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)יבמות עב ע"א( מצינו שיטה מחודשת, אכן  בדברי המאירי 

שהרי  לקרוע,  חייב  טומטום  הדין  מעיקר  דלעולם 

שבחזקת  דאף  דאורייתא,  ספיקא  בכל  היא  פסוקה  הלכה 

פטור הוא ואיכא ס"ס בעצם חיובו, כל היכא דאיכא לברורי 

שטומטום  שאמרו  ומה  אלו,  התוס'  כדברי  ודלא  מבררינן, 

אינו חייב לקרוע, הוא משום שאין אנו בקיאין כ"כ בקריעה 

.
רפו

זו

נפק"מ בזה לענין הבא להתגייר כשהוא טומטום

הנ"ל, וממילא  ע"פ  זה  בכל  נפק"מ  תהא  גרות  לענין 

ישראל  שטומטום  שלמה,  החמדת  דלסברת 

דינו  יהיה  בדבר,  שיש  הסכנה  מחמת  במילה  מחוייב  אינו 

לענין גרות תליא בנידון דלעיל סי' לו, בגר שהמילה סכנה 

התם  דמסקינן  וכיון  לבד,  בטבילה  להתגייר  יכול  האם  לו 

טומטום  לענין  ה"ה  לבד,  בטבילה  ישראל  לכלל  בא  דאינו 

שאם רצה להתגייר מחוייב לקרוע ולמול.

לסברת הזכר יצחק דמכריעינן בספקו מחמת החזקה אבל 

אף  מילה,  בתורת  אינו  שכלל  ספיקא  ספק  ומחמת 

לחודא,  בטבילה  להתגייר  שיכול  בדינו  נקל  גרות  לענין 

דהכרעה גמורה היא שאינו בתורת מילה.

לפנינו אלא  להתגייר  טומטום  בא  אם  זו,  לסברא  שגם 

ונמצא  נקרע  ואח"כ  לחוד  בטבילה  ופטרנוהו 

וגרותו  גרים,  כמילת  עתה  שיעשה  זו  מילתו  תחשב  זכר, 

)וכמו  למפרע  בטלה  לבד  טבילה  ע"י  שהיתה  הראשונה 

שנתבאר לענין קרבן פסח(.

זה, שהרי ולשיטת  גר  הנ"ל פשיטא שאין לקבל  המאירי 

אנו  שאין  אלא  המילה  במצות  הוא  מחוייב 

בקיאין היאך לקיימה.

גר טומטום שנקרע ונמצא זכר

זכר מיהו,  ונמצא  שנקרע  טומטום  דבגר  דאמרינן  מאי 

אפשר  יצחק(,  הזכר  )לסברת  גרות  מילת  תהא  מילתו 

שטבלה  מעוברת  גבי  הראשונים  במחלוקת  תלוי  שהדבר 

לגרותה )יבמות עח ע"א(, דקיי"ל דטבילת האם מהניא לולד, 

פירש,  שם  הרמב"ן  דינא.  האי  בבאור  הראשונים  ונחלקו 

לאו  עובר  למ"ד  מ"מ  לבנה,  מועילה  האם  שטבילת  דאף 

אלא  זו,  טבילה  ע"י  לגמרי  ישראל  לכלל  בא  אינו  אמו  ירך 

אחר שיוולד מחויב הוא במילה לשם גרות. ולדבריו אפשר 

דינו  דהכרעת  עתה,  מילה  בתורת  שאינו  אף  הכא,  דה"ה 

הוא  ורשאי  הספק  את  לברר  מחוייב  שאינו  תורה  ע"פ 

להניח שפטור הוא מן המילה, מ"מ אחר שיבוא לכלל חיוב 

מילה תהא זו מילה לשם גרות.

האם אולם  טבילת  שבעת  דמאחר  פירש,  שם  בריטב"א 

יכולת למול, דיינינן ליה  וקבלת הגרות היה משולל 

ותנאי  היות  לחוד,  בטבילה  לו  שדי  הגיד  לו  שנכרת  כמי 

ולדבריו  חלותה.  בעת  מצבו  לפי  נקבעים  הגרות  קבלת 

רשאי  היה  הגרות  קבלת  שבעת  כיון  הכא,  דה"ה  אפשר 

היה רשאי  לא  ונראה דמדינא  מילה,  בתורת  להניח שאינו 

אם  מכך  הוא  שפטור  דכיון  שעה,  באותה  זה  ספק  לברר 

בטבילה  לו  די  לפיכך  בחינם,  בעצמו  שחובל  נמצא  יקרע 

אלא  פטור  אינו  סוף  סוף  שכאן  דכיון  י"ל,  מאידך  לחוד. 

מחמת הספק, חלוק דינו מבן המעוברת שבעודו תוך מעי 

אמו היה מופקע במציאות מתורת מילה )וראה עוד במחלוקת 

זו להלן סי' נ(.

דין אנדרוגינוס הבא להתגייר

ספק בעצם  זכר  כספק  דינו  האם  אנדרוגינוס,  של  דינו 

חובת  לענין  בזה  )ונפק"מ  עצמה  בפני  כבריה  או  נקבה 

מילה(, נחלקו הראשונים:

"טומטום א.  כתב:  ד(  הל'  פי"ב  כוכבים  עבודת  )הל'  הרמב"ם 

האיש  חומרי  עליהן  נותנין  ספק  הן  הרי  ואנדרוגינוס 

אינם  עברו  ואם  בכל,  וחייבים  מקום,  בכל  האשה  וחומרי 

לוקין". הרי שלמד שאנדרוגינוס דינו כספק זכר ספק נקבה 

)כדבריו אלו חזר וכתב בהל' מילה פ"ג הל' ו, אישות פ"ב הל' כד, נזירות 

פ"ב הל' יא, וחגיגה פ"ב הל' א( וכן דעת הרי"ף ביבמות.

הרא"ש ביבמות )פ"ח סי' ח( נקט שאנדרוגינוס דינו כזכר ב. 

גמור, וחולץ ומייבם וחייבים מיתה על ביאתו.

ב( ג.  הל'  פ"ב  שופר  )הל'  הרמב"ם  לדברי  בהשגותיו  הראב"ד 

יש  אלא  נקבה,  ספק  זכר  ספק  אינו  שאנדרוגינוס  נקט, 

בו ממין שניהם, דחציו זכר חציו נקבה, וכמו שמצינו לענין 

חציו  שנעשה  מהם  אחד  ששחררו  שותפין  שני  של  עבד 

תקיעת  יד"ח  לצאת  יכול  שאינו  בזה  )נפק"מ  חורין.  בן  חציו  עבד 

שופר ע"י שתוקע בעצמו, דלא אתי צד נקבות שבו ומפיק לצד זכרות, 

ראה מנחת חינוך מצוה תה(.

בריה  ואינו  נקבה  ספק  זכר  ספק  הוא  טומטום  לכו"ע  רפו. מיהו 
)פ"ב הל' א ובלח"מ  בפני עצמה, וע"ע, בדברי הרמב"ם הל' חגיגה 

שם(, הל' ע"ז )פי"ב הל' ד(, הל' אישות )פ"ד הל' יא ובלח"מ שם(, 

יד רמה )ב"ב פ"ט(, בית יוסף )או"ח סי' תרפט( ומג"א שם )ס"ק ח(, 
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)פג ע"א ד"ה בריה( פי' שאנדרוגינוס בריה ד.  התוס' ביבמות 

בפני עצמה היא, ואינו לא זכר ולא נקבה )וראה במהרי"ט 

נח  באות  ועיי"ש  פ"ו  בכורות  בהל'  הרמב"ן  בשיטת  כן  שלמד  אלגזי 

ע"א,  פא  יבמות  אורה  בקרן  וע"ע  זו,  שיטה  בבאור  הרבה  שהאריך 

חסדי דוד על התוספתא, ביכורים פ"ב ה"ג(.

הסוברים וא"כ  דלדעת  בזה,  תלוי  הדבר  לכאורה 

פשוט  הדבר  נקבה  ולא  זכר  לא  אינו  שאנדרוגינוס 

שאינו שייך כלל בתורת מילה, דכתיב "הימול לכם כל זכר", 

וממילא גם אם נאמר שלהצד שבריה בפני עצמה הוא אכתי 

דינו לענין קיום מצוות עשה שהזמן גרמא  מספקינן, האם 

כדין האיש או כדין האשה, מ"מ לענין מצות מילה פשיטא 

דאין מקום לחייבו, דלהדיא נתפרש בתורה שמצוה זו אינה 

בטבילה  לו  ודי  כאשה  דינו  וממילא  בזכרים,  אלא  נוהגת 

יש להסתפק  זכר הוא,  לחוד. אבל לדעת הסוברים שספק 

האם יש מקום לקבלו לקהל ישראל בלא מילה.

הכרעת ההלכה בזה

יש לענין  הרמב"ם  שלדעת  רסה,  בסי'  הטור  כתב  הלכה 

למול אנדרוגינוס )ישראל( מספק, אלא שאין מברכין 

ר"י  לדעת  ואילו  הוא,  נקבה  שמא  דחיישינן  מילתו  על 

והרא"ש יש למולו בברכה דזכר הוא לכל דבר. )הראב"ד למד 

שיש למולו בברכה מטעם אחר, דכיון שחייבים למולו מספק דספקא 

 .)
רפז

עליה ומברכים  היא  מחויבת  מילה  ממילא  לחומרא  דאורייתא 

בא  אינו  להתגייר  הבא  אנדרוגינוס  שגם  נראה  ולדבריהם 

לקהל ה' עד שימול כזכר.

נפק"מ בזה לענין חובת הטפת דם ברית

מילה ומ"מ,  ממצות  שפטרוהו  הראשונים  מן  שיש  כיון 

ובא  בגיותו  שנימול  דבגוונא  י"ל  שנתבאר,  וכמו 

ברית.  דם  מהטפת  לפוטרו  יש  מהול  כשהוא  להתגייר 

מצינו  ברית  דם  הטפת  חובת  לענין  דהנה  לזה,  והטעם 

כשהוא  שנתגייר  גר  האם  הראשונים  בין  גדולה  מחלוקת 

שמא   – ספיקא  ספק  הוי  וא"כ  לא,  או  בכך  חייב  מהול 

אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ואינו שייך בתורת מילה, 

ושמא הבא להתגייר כשהוא מהול פטור מהטפה, וקיימ"ל 

איסור  ספק  במקום  אפי'  לקולא  נקטינן  ספקא  דבספק 

תורה.

ובפתיחה כוללת לפרמ"ג )ח"ב ס"ק כה(.

מחמת  הנעשית  מצוה  על  מברכים  האם  דנחלקו  רפז. ומבואר 

הברכה  לענין  היא  דרבנן  המצוות  דברכת  כיון  שמא,  או  הספק, 

מכרעינן דפטור.

סימן לז
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סימן לח

באיסור מילת גוי שלא לצורך גרות

בספרי הפוסקים האריכו לדון בגדר האיסור למול נכרי שלא לשם מילה, טעמים שונים נאמרו בהלכה 

זו ונפק"מ רבות יש בדבר, יתבאר להלן.

רפח. ואף כשקוברים ביו"ט ע"י עכו"ם מסירים את הערלה מהם 
ע"י עכו"ם, וכמו שהאריך לבאר בתשובות חת"ס )או"ח סי' קמד(. 

)וראה  בכלבו כתב דמלים נפלים משום שהערלה חרפה היא להם 

בבכור שור סנהדרין מז ע"ב דשני הטעמים אמת(. טעם נוסף הביא 

מילתם  דע"י  גאון,  נחשון  דרב  פח( משמיה  סי'  פ"ג  )מו"ק  הרא"ש 

יוודע שבני ישראל הם ויקומו בתחיית המתים.

רפט. בתשובות משנה הלכות )ח"ה סי' רלד( הקשה, מפני מה כה 
חששו והחמירו שלא למכור ציצית לגוי שמא יתלוה לישראל בדרך, 

הרי שומר פתאים ה' וכמו שאמרו בשבת )קכט ע"ב( וביבמות )יב 

ע"ב ועב ע"א( ובע"ז )ל ע"א(, ועוד.

דהיה  וכההיא  הכי,  אמרינן  מועטת  שהסכנה  במקום  דדוקא  ותי' 

משמש עם הקטנה שבדרכי הטבע אינה יכולה להתעבר, או באותם 

ע"פ  ולא  צד הסגולה  על  היא  לעיל שהסכנה  המקומות המוזכרים 

ויש  כך  על  לסמוך  אין  מצויה  הסכנה  כאשר  אבל  הטבע,  דרכי 

להשתדל הרבה שלא לבוא לידי סכנה.

נט(  )סי'  שאל  חיים  בתשובות  החיד"א  דברי  ע"פ  י"ל  אחר  באופן 

שהעלה, דהא דאמרינן שומר פתאים ה' הוא רק במקומות שנאמר 

יכולים  אנו  אין  מדעתינו  אנו  אולם  ובקדמונים,  בש"ס  כן  עליהם 

לסמוך להקל במקום סכנה משום סברא זו.

ליהודי  אסור  "וכן  ז(:  הל'  פי"ב  רוצח  )הל'  הרמב"ם  רצ. כתב 

טעם איסור מילת נכרי

"אסור כתב  ירוחם:  רבינו  בשם  רסו(  סי'  )יו"ד  יוסף  הבית 

והיינו,  בחול".  אפילו  גרות  לשם  שלא  גוי  למול 

דמצות מילה מיוחדת היא לישראל ואיסור גמור הוא לבר 

הביא  אלו  ודבריו  גרות,  לצורך  שלא  נכרי  למול  ישראל 

החמישי  נחל  עז  מגדל  )ס'  וביעב"ץ  רסג(,  )סו"ס  הרמ"א  להלכה 

סעי' טו(. כמה טעמים מצינו בדברי הפוסקים בשורשה של 

הלכה זו:

שאמרו א.  מה  ע"פ  זו  הלכה  ביאר  ג(,  ס"ק  רסג  )סי'  הט"ז 

עומד  אבינו  "אברהם  מח(:  פרשה  בראשית  )רבה  במדרש 

וזה  לגהנום,  לירד  מניחו  ואינו  שנימול  הוא  מי  ומבחין 

לדבריו,  נמצא  מישראל".  הסימן  מבטל  העכו"ם  את  שמל 

זו  מצוה  של  מיחודה  נובע  אינו  זו  הלכה  של  ששורשה 

שאם  לעוה"ב,  לישראל  הפסד  שגורם  אלא  בעוה"ז,  כאן 

להבחין  אבינו  אברהם  יוכל  לא  מהולים  הגויים  גם  יהיו 

מישראל  זה  סימן  המבטל  מזו,  יתירה  לעמים.  ישראל  בין 

מראה שכופר בקדושת סימן זה וגודל השכר העתיד לבוא 

לישראל על כך.

דהטעם בדרך  פ"א(,  מילה  )הל'  מימוני  בהגהות  כתב  דומה 

למנהג שנהגו ישראל להסיר את הערלה מן הנפלים 

ישראל,  פושעי  של  תקנתם  משום  הוא  קבורתם,  קודם 

מן  הערלה  את  מעביר  שהקב"ה  איתא,  )שם(  דבמדרש 

ישראל  פושעי  על  ונותנה  מילתם  קודם  שמתו  התינוקות 

יצילם  ולא  הם  ישראל  שמזרע  אברהם  בהם  יבחין  לא  שעי"ז  )והיינו 

שוב  אלו  תינוקות  למול  שנהגו  ומאחר  גהנום(.  של  מדינה 

זוכים  כך  וע"י  גופם,  על  ליתנה  ערלה  כביכול  מצויה  אינה 

.
רפח

אף הם להנצל מן הגהנום בזכותו של אברהם

כונת ב.  שאין  דכיון  שם,  הלבוש  כתב  מעט  שונה  באופן 

חרפתו  ממנו  נסיר  "למה  גרות,  לשם  זו  במילה  הנכרי 

להחתימו באות ברית קודש". וידועים דברי הזוה"ק דיוסף 

המסור  זה  באות  והחתימם  מצרים  את  שמל  על  נענש 

לישראל.

בשו"ת מעיל צדקה )סי' יד( פירש הלכה זו ע"פ מה שכתב ג. 

מצויצת  טלית  מוכרים  "אין  ב(:  סעי'  כ  סי'  )או"ח  בשו"ע 

לגוי שמא יתלווה עם ישראל בדרך והלה סבור יהיה שאף 

כאן,  דה"ה  צדקה  המעיל  וסבר   .
רפט

ויהרגנו" ישראל,  הוא 

אף שבדרך כלל המילה אינה ניכרת לעין כל, מ"מ אף בזה 

יש לחוש שמא אם יהיה נימול יהיו סבורים שישראל הוא, 

ויתן בו בן ישראל מבטחו, וכשילוה אליו בדרך יעמוד עליו 

להם  להוכיח  ביקש  שכאשר  יוסף  אחי  אצל  מצינו  זה  )כעין  להורגו. 

כי כנים דבריו ואחיהם הוא, הראה להם מילתו(. כדבריו אלו כתב 

 .
רצ

בהג' חכמת שלמה, ובצפנת פענח על דברי הרמב"ם כאן

באופנים  כן  לעשות  שהתיר  צדקה  במעיל  יעויי"ש  מיהו 

מסויימים משום איבה.

סימן לח
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כ"כ ויש  סכנה  בחזקת  הדרכים  שאין  בזמנינו  לפי"ז  לדון 

והרוצחים אינם מצויים דאפשר שלא שייך כ"כ איסור 

זה, ולענין הלכה בזה ראה בהערה.

בזה ד.  יש  הכי  בלאו  כלל  צורך  ללא  הדבר  נעשה  אם 

בזה  והארכתי  חבלה,  איסור  על  מצווה  דהנכרי  איסור, 

בסי' לט.

מילת נכרי לצורך רפואה בשכר ובחינם

דפי' ה.  הנ"ל,  האחרונים  לדברי  ציין  ח(  ס"ק  רסג  )סי'  בש"ך 

בדעת רבינו ירוחם דאין כל היתר למול נכרי שלא לשם 

בעיקרא  הגמ'  מסוגית  נסתרים  דדבריהם  והקשה  גרות, 

דהאי דינא.

הגמ' בעבודה זרה )כו ב( איתא: "תנו רבנן: ישראל דבסוגית 

מורנא  לשום  לאפוקי  גר,  לשם  העכו"ם  מל 

בערלתו,  לו  שיש  תולעת   – מורנא  רש"י:  ופירש  דלא". 

את  לרפאות  שאסור  משום  לרפאותו,  כדי  למולו  דאסור 

הנכרי בחינם, דהא אמרן לא מעלין ולא מורידין. וכן כתבו 

התוספות שם. ולמדנו מדבריהם, שכל האיסור למול נכרי 

הוא רק אם בא למולו לצורך רפואה, דכיון דקיי"ל דהנכרים 

"מורידין אותם ואין מעלין", המרפאהו בחינם עובר משום 

"לא תחנם".

למולו וכתב  אבל  אסור,  בחינם  דוקא  זה  דלטעם  הש"ך, 

זה  לענין  ע"ז  עובד  )ולענין  מותר  רפואה  לצורך  בשכר 

עיין להלן(.

נמי כמו  היא  דכן  להוכיח  שהאריך  בש"ך  יעויי"ש  כן 

""עכו"ם  דכתב:  ז(,  הל'  פ"ג  מילה  )הל'  הרמב"ם  שיטת 

בו,  שנולד  שחין  מפני  או  מכה  מפני  ערלתו  לחתך  שצריך 

היה אסור לישראל לחתוך לו אותה, שהעכו"ם אין מעלים 

אותם מידי מיתה ולא מורידין אותן אליה, אע"פ שנעשית 

אם  לפיכך  למצוה,  נתכוון  לא  שהרי  זו,  ברפואה  מצוה 

 .
רצא

אותו" למול  לישראל  מותר  למילה  העכו"ם  נתכוון 

מדברי  הוכיח  וכן  ט(.  סעי'  רסח  )סי'  בשו"ע  גם  כתב  כדבריו 

יז, שם דן רבינו  זו בנתיב  גופיה, שכתב הלכה  ירוחם  רבינו 

להם  וליתן  לרפאותם  שאסור  כוכבים,  עובדי  בדיני  ירוחם 

מצות  דיני  שאר  גבי  א  בנתיב  כתבה  ולא  חינם,  מתנת 

המילה.

בדבר, ולדעת  יש  איסורים  דשני  צ"ל,  הנ"ל  האחרונים 

נכרי  למול  איסור  יש  המילה  דיני  עצם  מחמת 

עובר  רפואה  לצורך  נכרי  והמל  רפואה,  לצורך  שלא  ואפי' 

נמי בלאו ד"לא תחנם". אלא דלפי"ז צ"ב מפני מה השמיטו 

הרמב"ם ושו"ע הלכה זו שאסור למול נכרי גם שלא לצורך 

רפואה.

ולא  דמים,  שפיכות  על  חשודים  שהם  מפני  העכו"ם  עם  להתיחד 

יתלוה עמהם בדרך". ובהל' ח שם הוסיף: "ואם שאלו להיכן אתה 

הולך ירחיב לו הדרך כדרך שהרחיב יעקב לעשיו".

אמנם, המאירי בע"ז )כו ע"א( כתב, דהלכה זו לא היתה נוהגת אלא 

בימי האומות הקדמוניות שלא היו גדורים בדרכי הדתות והיו אדוקים 

הרבה בעבודת אלילים, אבל בזה"ז שגם העכו"ם מאמינים באלו‑הי 

השמים והארץ וגדורים יותר בנימוסי הדתות שמקפידים על הרציחה 

ועונשים עליה, אין לחוש לכך, ולא ראינו למי שנזהר מזה.

שמלכות  דבזה"ז  סו(,  )סי'  יאיר  חוות  בתשובות  הכריע  כדבריו 

עונשת על הרציחה והגזילה א"צ לחשוש לכך, ומותר להתיחד עם 

הנכרי. ולדבריהם נראה דשרי בזה"ז למכור ציצית לנכרי, ולטעם זה 

יהא מותר גם למולו.

מיהו יש לעיין אם ניתן לסמוך על דברים אלו או שמא יש לחוש 

באו"ח  הטור  בדברי  שכן  הצנזור,  מפחד  המעתיקים  ע"י  שנוספו 

)סי' כ( הלשון היא: "לפי שהיום חשודים על שפיכות דמים כימים 

נאמרו  דינים אלו  "שכל  היא:  קנג( הלשון  )סי'  וביו"ד  הקדמונים", 

וכו'".  תמו  כבר  עתה  אבל  פראים,  הגויים  שהיו  התלמוד  זמן  על 

ופשוט  בדפוסים הראשונים,  הטור  בספרי  נמצאו  לא  אלו  ודברים 

בדברי  מצינו  זה  )כעין  הצנזור.  מפחד  השנים  במשך  שנוספו  הוא 

לא  שכתב:  עכו"ם,  הצלת  איסור  גבי  תכה  סי'  בחו"מ  הגולה  באר 

אמרו חז"ל דבר זה אלא על עכו"ם שהיו בימיהם שהיו עובדי ע"ז, 

איסור  שאין  די  לא  בצילם  חוסים  אנחנו  אשר  הגויים  אלו  אבל 

להצילם, אלא אפי' חייבים להתפלל לשלומם(.

יתירה מזו מצינו כמה מקורות לכך שהעכו"ם חשודים על הרציחה 

גם בזה"ז, דהנה בשו"ע )חו"מ סי' שפב סעי' י( איתא שהמוסר ממון 

ידוע  להריגה, שהדבר  כמוסרו  להורגו דחשיב  לעכו"ם מותר  חברו 

שכאשר נופל בידיהם אדם לשם ממון בקל יוציאוהו להורג )וראה 

שם בסמ"ע ס"ק כט(.

)סי' שפב ס"ק א(, דאין  כמו"כ כתב בשו"ע הרב לבעל התניא שם 

לו  יש  שהרי  החצר  באותה  הנכרי  עם  דר  ישראל  בן  שיהיה  מצוי 

לחוש לנפשו שמא יקום עליו ויהרגנו. ויעויין עוד בשו"ת התעוררות 

יב(  )יו"ד ח"ב סי' מט ס"ק  )ח"א סי' רג(, שו"ת בית יצחק  תשובה 

ובשו"ת משנה הלכות תנינא )סי' תנא(, שהאריכו לדון האם הלכה 

זו קיימת גם כיום כאשר האומות משגיחות היטב על שמירת הסדר 

במקומותיהם ויש כביכול שויון זכויות לישראל עם העכו"ם, ומכל 

הלין נראה דיש להחמיר בזה.

וכתב,  צדקה,  המעיל  בדברי  דן  פב(  )סי'  שאול  שאילת  בשו"ת 

הכי  דבלאו  זה,  לטעם  לחוש  אין  מצויים  ישמעאל  דבני  דבמקום 

ישראל  שבן  לומר  שנימול  בראותו  אדם  יסמוך  ולא  לימול  דרכם 

הוא.  

אותו",  מלין  למצוה  נתכוון  "אם  שכתב  הרמב"ם  רצא. מדברי 
מילה  מצות  לשם  אלא  גרות  לשם  כוונתו  אין  אם  שגם  משמע 

סימן לח
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כולם, ומ"מ  הראשונים  שלדעת  הש"ך,  הבנת  לפי  נמצא 

מדיני  הלכה  אינו  רפואה  לצורך  למולו  האיסור 

איסור  שמשום  אלא  הנ"ל,  הטעמים  ומן  המילה  מצות 

, ועפ"ז נקט דמותר 
רצב

רפואת נכרי יש לאסור למולו בחינם

למולו בשכר, ודלא כאחרונים הנ"ל.

הק' אלא  הזוהר  לדברי  הש"ך  יענה  מה  לפי"ז,  דהתימה 

הנ"ל, דיוסף הצדיק נענש על שמל את יושבי מצרים 

שלא לשם גרות והחתימם באות ברית קודש, וראה להלן.

במצות  חייבים  קטורה  בני  שכל  הרמב"ם  שיטת 
המילה

שלשיטת והנה,  כתב,  קמד(  )סי'  שיק  מהר"ם  בשו"ת 

הרמב"ם )הל' מלכים פ"י הל' ח( דסבר שכל בני קטורה 

הפריעה,  מן  רק  ופטורים  במילה  חייבים  עולם  לדורות 

לימול  בני ישמעאל  כל  כיום  כן מחוייבים  והעלה שמחמת 

נכרי,  למול  מותר  ודאי   ,
רצג

הן קטורה  מבני  שמא  מספק 

קטורה  מבני  הוא  שמא  הספק  בכלל  הוא  נכרי  כל  שהרי 

הואיל  אסור  מילתו  עור  לפרוע  אבל  בכך,  הוא  ומחוייב 

ופטורים מן הפריעה.

מחמת ולכאורה  לימול  הנכרי  בא  אם  שגם  לפי"ז,  נראה 

כוונתו  שאין  דאף  מותר,  הדבר  יהיה  רפואה 

הספק  מחמת  דין  ע"פ  עצמו  למול  הוא  מחוייב  מ"מ  לכך, 

על  קושיא  בכך  אין  מיהו  הוא.  קטורה  מבני  שמא  הנ"ל 

דברי הרמב"ם שאסר למול את הנכרי בחינם, שכן מלשונו 

ישמעאל  בני  שרק  מבואר  מלכים  בהל'  שם  הרמב"ם  של 

המילה  במצות  המחוייבים  הם  ורק  קטורה,  בבני  נתערבו 

א"צ  בהם  נתערבו  לא  שודאי  אומות  שאר  אבל  מספק, 

למולם מספק, וממילא דברי הרמב"ם בהל' מילה יתפרשו 

לא  דלהלכה  לידע  יש  דינא  דהאי  )בעיקרא  אומות.  שאר  לענין 

מן  פטורים  כולם  שהנכרים  הפוסקים  והכרעת  כהרמב"ם,  בזה  נקטינן 

המילה, ראה מש"כ בזה בשאגת אריה סי' מט(.

ראיות נוספות לשיטת הש"ך

הפוסקים: נמצא  נחלקו  זו  הלכה  של  שבבאורה  איפוא, 

שיטת הלבוש וסיעתו, דאסור למול נכרי אפי' שלא 

לצורך רפואה, וזאת מן הטעמים הנ"ל. לעומת זאת הש"ך 

רפואה  לצורך  במילה  אלא  נוהג  אינו  זה  איסור  שכל  למד 

ובחינם.

קכד( והנה,  סי'  תרצד  )ירושלים  בתשובותיו  הרמב"ם  מדברי 

נראה להדיא כדברי הש"ך, דיעויי"ש שכתב להתיר 

למול כל נכרי שיבוא אלינו להימול, והוסיף שאין לחלק בזה 

ואף  וכנ"ל(,  קטורה  בני  ספק  )מחמת  לנוצרים  הישמעאלים  בין 

רפואה  שאין  שכל  מדבריו,  ומבואר  גרות.  לשם  מל  שאינו 

בדבר מותר למול נכרים אף כשאינם ספק בני קטורה ואין 

כל איסור בזה.

רסו כמו  )סי'  השו"ע  מדברי  שהוכיחו  האחרונים  מן  יש  כן 

לו  "ישראל שנולד  יג( כהבנת הש"ך, שכתב שם:  סעי' 

בעלמא יש למולו, ויש שחלקו על הבנה זו בדברי הרמב"ם, ועצם 

הביאור בזה צ"ע, דהיאך יתכן שיקיים גוי מצות מילה שאינו שייך 

בה, וראה בהרחבה בכל זה להלן סי' מ. 

רצב. יש לעיין, לפירושו של הרמב"ם שסיבת האיסור למול נכרי 
נכרי טריפה שיש  הוא מחמת שאסור לרפאותו, האם מותר למול 

לו מכה בערלתו. ויסוד הספק בזה הוא, האם כיון שנתרפא ע"י כך 

ממכתו זו חשיב כרפואה, או שמא, כיון שבלאו הכי קרוב הוא למות 

לא חשיב שנתרפא, ואין כאן אלא מצות מילה לבד.

טריפה  הריגת  על  נהרג  נח  שבן  דכיון  לומר,  מקום  היה  ולכאורה 

לגביו  נחשב  ריפויו  אף  וממילא  לגביו,  כחי  הוא  שנחשב  חזינן 

כמעשה של ריפוי. 

זו שבן נח  אלא דלכאורה נראה שאין הדבר כן, שהרי יסוד הלכה 

נהרג על הריגת טריפה צ"ב לכאורה, דממה נפשך, אם נחשב הוא 

נחשב,  הוא  כמת  ואם  עליו,  פטור  ההורגו  ישראל  מה  מפני  כחי, 

איזה טעם יש לחייב בן נח על הריגתו, הא גברא קטילא קטל.

ויעויין בתשובות משנה הלכות )ח"ה סי' שו( שדן בזה, ופירש, דהא 

דחשבינן טריפה כמת הוא רק ביחס למה שנוגע לגופו, אבל ביחס 

למה שנוגע לנפשו חי הוא, שעל כן מחוייב הוא בכל מצוות התורה. 

ובזה חילקה תורה בין ישראל לבני נח, דישראל הוזהרו על נטילת 

הגופים אבל בן נח נהרג אפי' על נטילת נשמה גרידא. )וראה מש"כ 

בזה המנחת חינוך מצוה רצו(.

אינה  טריפה  הריגת  על  נהרג  נח  שבן  לכך  שהסיבה  לפי"ז  נמצא 

מחמת שלגביו החמירה תורה יותר לדונו כחי, אלא סברא מיוחדת 

נטילת  על  מוזהר  נח  דבן  נח,  לבן  רציחה  איסור  של  בגדרו  היא 

נפשות ולא רק על הריגת הגופים, אבל לענין ריפויו של גוף זה לא 

חלוק דינו מישראל וכמת הוא נחשב, וא"כ אכתי יש להסתפק האם 

יש איסור למולו מחמת ריפוי המכה שבגופו. )וכמו"כ יש מקום לדון 

בזה בדינו של סומא דחשיב כמת(.

נתבאר  שם  ע"ב(,  נט  )דף  סנהדרין  במסכת  הדברים  רצג. מקור 
שבני קטורה חייבים במילה. ונחלקו הראשונים בבאור דברי הגמ': 

הם  מקטורה  לו  שנולדו  ממש  אברהם  בני  שרק  שם  רש"י  שיטת 

אבל  זו.  ממצוה  פטורים  אחריהם  בניהם  אבל  במילה,  שנתחייבו 

הרמב"ם )הל' מלכים פ"י הל' ח( סבר, שכל בני קטורה לדורות עולם 

חייבים במילה, וחייב מהאי טעמא את כל בני ישמעאל למול את 

עצמם מחמת הספק כיון שנתערבו בבני קטורה.
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בן מן הנכרית אין לו למולו בשבת". ומוכח מדבריו שדוקא 

לכל  כגוי  שדינו  אף  מותר,  בחול  אבל  למולו  אסור  בשבת 

דבריו.

שכתב כדבריו  מקץ(,  )פרשת  תואר  יפה  בס'  משמע  אלו 

"טוב  החייתנו":  אליו  "ויאמרו  הפסוק  בבאור 

היו  שעי"ז  כולם,  המצרים  את  למול  שהתחכם  יוסף  עשה 

את  למול  נהג  הצדיק  שיוסף  הרי  מעט".  מעט  מתגיירים 

תחת  להסתופף  הרצון  עדיין  להם  היה  שלא  אף  המצרים 

מקצתם  ירצו  שבעתיד  תקוה  מתוך  וזאת  השכינה,  כנפי 

להצטרף לקהל ה'.

שיטת הרמב"ן

הש"ך, בבאור  כדברי  אף  נקט  א(  סעי'  קנח  סי'  )יו"ד  הגר"א 

ופירש דלשיטת רש"י תוס' והרמב"ם דוקא לצורך 

אלא  שרי,  לעולם  בשכר  למולו  אבל  אסור,  בחינם  רפואה 

בזה,  עלייהו  דפליג  זו,  בסוגיא  הרמב"ן  לדברי  שם  שציין 

ונקט שאין כל היתר למול נכרי ואפי' בשכר, וכנראה טעמו 

כדברי האחרונים הנ"ל.

הש"ך,  באור  ע"פ  הנ"ל  הראשונים  שיטת  על  תימה 
לו  שמצינו  הלבוש  של  לטעמו  חששו  לא  מה  מפני 

מקור בדברי הזוהר

שכל למדנו  הש"ך,  באור  ע"פ  הנ"ל  הראשונים  מדברי 

הדבר  נעשה  כאשר  רק  הוא  נכרי  במילת  האיסור 

ואכתי  זה מותר היה הדבר.  ומשמע שלולי  רפואה,  לצורך 

דמצות  הלבוש,  של  לטעמו  חששו  לא  מה  מפני  צ"ב, 

והיאך שרי להסיר מן הנכרי חרפתו  מילה אות ברית היא, 

בס'  לסברתו  מקור  ומצינו  קודש,  ברית  באות  ולהחתימו 

הזוהר הק' שכתב דיוסף נענש על שמל את יושבי מצרים.

סי' אמנם,  )יו"ד  הק'  החיים  האור  לבעל  לציון  ראשון  בס' 

על  יוסף  שטרח  לכך  שהסיבה  כתב,  ה(  סעי'  רסג 

פוטיפרע  בת  את  שנשא  משום  למולם,  מצרים  יושבי  כל 

ערלים.  עם  לבת  להנשא  ליוסף  לו  היא  וחרפה  לאשה, 

לזכותם  כדי  מצרים  את  יוסף  מל  שלא  מדבריו,  ומבואר 

חרפה  ממנו  למנוע  עשה,  עצמו  לתועלת  אלא  זו,  במצוה 

היה  הדין  דמעיקר  אפשר  וממילא  ערלים,  בת  לישא  זו 

מותר לו למולם, שכן גם הלבוש לא נקיט בזה לאיסור אלא 

שאם  ומשמע  בחינם",  חרפתו  נסיר  "למה  טענתו  משום 

כרחך  ועל  בדבר.  איסור  אין  לישראל  תועלת  בדבר  יש 

היה  דרגתו  דלפום  משום  הוא  כך  על  שנענש  מה  כי  צ"ל, 

מאותו  ללמוד  אין  וממילא  גמור,  איסור  ואינו  חסרון  בזה 

המעשה לדינא כלל.

לבן  יתלוה  דשמא  לטעם  חששו  לא  מה  מפני  באור, 
ישראל ויהרגנו בדרך

דשמא מיהו  לטעמא  חששו  לא  מה  מפני  צ"ב,  אכתי 

שבהל'  ובפרט  ויהרגנו,  בדרך  ישראל  עם  יתלוה 

ציצית )פ"ג הל' ט( הביא הרמב"ם חשש זה של שמא יתלווה 

מכירת  זה  חשש  מחמת  לאסור  והסכים  ויהרגנו,  אליו 

ציצית לנכרי.

ישראל כמו  "בת  הרמב"ם:  כתב  הט"ז(  )פ"ט  ע"ז  בהל'  כן 

לא תיניק את בנה של עובדת כוכבים מפני שמגדלת 

אבל  עכו"ם,  הנכרית  את  תיילד  ולא  כוכבים,  לעבודת  בן 

מילדת היא בשכר משום איבה. והנכרית עכו"ם מילדת את 

תהרגנו".  שלא  כדי  ברשותה  בנה  את  ומניקה  ישראל  בת 

ורעק"א  קנד  יו"ד  בזה השו"ע  )וראה מש"כ  לזה שם  הרי שחשש 

שם(, וא"כ צ"ב מפני מה לא חשש לזה גם כאן.

מילתא וצ"ל,  היא  שהמילה  דכיון  ליה,  סבירא  דהרמב"ם 

דצניעא אין לחוש לזה כ"כ, ובפרט שהישראל יודע 

ויש  אחר,  או  זה  לצורך  עצמם  מלין  הנכרים  מן  שרבים 

מהם שנולדים מהולים וכדו'. אמנם העיקר לדינא בזה הוא 

כהכרעת הרמ"א שאין להתיר מילת נכרי שלא לשם גרות, 

צדקה  הנ"ל – המעיל  פוסקים  הנהו  כל  הכריעו  שכדבריו 

משנה  בשו"ת  עוד  בזה  וראה  פענח,  וצפנת  שלמה  חכמת 

!הלכות )ח"ב סי' מב(.
על מי מוטל לברר מה כוונת הגוי במילתו

הדבר יש  נעשה  כאשר  רק  למולו  דאסור  להטעם  לעיין, 

או  כלל,  צורך  ללא  נעשה  אם  אבל  רפואה,  לצורך 

שנעשה הדבר לצורך קיום מצות מילה – שרי, האם מוטל 

עלינו לדרוש ולברר אחר אמיתת כוונתו, או שמא רשאים 

אנו להניח שכוונתו לשם מצוה.

ערלתו ומדברי  לחתוך  לישראל  אסור  שכתב:  הרמב"ם 

דאיירי  משמע  שחין,  מפני  או  מכה  מפני 
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אכן  שרי.  בסתמא  אבל  כוונתו,  היא  שכך  הדבר  שידוע 

משמע  מותר",  למצוה  נתכוון  "אם  שכתב  דבריו  מסוף 

דרישא  דיוקא  קשיא  וא"כ  למצוה,  שכוונתו  לנו  שידוע 

הסוברים  )לדעת  מינה.  למשמע  וליכא  דסיפא  לדיוקא 

לספק,  מקום  אין  גרות  לשם  שמל  הרמב"ם  שכוונת 

כוונתו,  אמיתת  את  הבי"ד  שידעו  הוא  הגרות  דמדיני 

לשם  עצמו  למול  הגוי  מותר  הרמב"ם  לדעת  אם  אבל 

מ(. סי'  להלן  וראה  עומד,  בעינו  הספק  בעלמא,  !מצוה 
מילה לצורך רפואה סגולית

לצורך יש  למולו  שאסור  הרמב"ם  של  לטעמו  לעיין, 

סגולית  רפואה  לצורך  למולו  מותר  האם  רפואה, 

שאינה מועילה ע"פ דרכי הטבע.

הרמב"ם דלענין  כתב  סגולית  רפואה  לצורך  שבת  חילול 

כחכמים  דהלכה  פ"ח(,  )יומא  למשניות  בפירושו 

כלב  שנשכו  לחולה  שוטה  כלב  של  כבד  מאכילין  שאין 

בדברים  אלא  תורה  דברי  על  עוברים  שאין  משום  שוטה, 

רק  המרפאים  בדברים  ולא  הטבע,  דרך  ע"פ  המרפאים 

נחשבות  אינן  למיניהן  שהסגולות  חזינן  א"כ  סגולה.  ע"י 

למולו  זה  מחמת  להקל  יש  דכמו"כ  אפשר  וא"כ  כרפואה, 

גם כאשר יש בכך סגולה ואין זה בכלל האיסור לרפאותו.

הספק בזה, דלכאורה ממה שאמרו שדוקא לשם ושורש 

רצונו  עשיית  שעצם  נראה  למולו  אסור  רפואה 

של הנכרי למולו לא נאסרה, אלא עיקר האיסור בכך הוא 

כאשר פועל בו רפואה, ויסודו במה שאמרו דהעכו"ם בכלל 

מורידין ואין מעלין, וע"כ י"ל שאף שעושה עמו טובה במה 

שמסייע לו בפעולת סגולה זו מ"מ כיון שאין היא נחשבת 

לרפואה אין בכך איסור.

התירו מאידך  לא  שבת  חילול  דלענין  ולומר,  לחלק  יש 

רפואה  איסור  לענין  אבל  מוכחת,  רפואה  אלא 

דכל  מוכחת,  אינה  שהרפואה  בכך  נפק"מ  אין  בגוי, 

ואין  "מורידין  לדין  השתדלות למען הצלתו מהווה סתירה 

מותר  האם  צא  סי'  להלן  וראה  אסורה.  היא  ואף  מעלין" 

להתפלל לרפואת נכרי, ונראה דתליא בהכי, ודו"ק.

עצם הלכה זו צ"ב, מפני מה לא אסרו את עצם מילוי מיהו 

רצונו להימול מדין "לא תחנם", וכשאר מתנת חינם 

שאסור ליתן לו, ויתבארו הדברים בסמוך.

!
בגוי  גם  או  ע"ז  בעובד  דוקא  נאמרה  זו  הלכה  האם 

המאמין באחדות ה'

הראשונים הנ"ל, שסיבת האיסור למול נכרי היא לשיטת 

האם  לעיין,  יש  בחינם,  לרפאותו  שאסור  משום 

"מורידין  ע"ז שהוא בכלל  בנכרי עובד  רק  נאמר  זה  איסור 

ואין מעלין", או גם בישמעאלים המאמינים באחדות ה'.

נראה דהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים. דבטור ולכאורה 

חינם  מתנת  ליתן  "אסור  כתב:  רמט(  סי'  )חו"מ 

משום  תושב  לגר  ליתן  מותר  אבל  זרה,  עבודה  לעובד 

שמצוה להחיותו". ומפשטות דבריו נראה שאין לחלק בזה 

באחדות  המאמין  לישמעאלי  זרה  עבודה  עובד  נכרי  בין 

ה', שהרי להדיא כתב דדוקא לגר תושב מותר ליתן משום 

מצוה  שאין  שלישמעאלי  ומשמע  להחיותו,  שמצוה 

להחיותו אין ליתן מתנה, וכן למד בדבריו הבית יוסף שם.

אם אמנם  שכן  יוסף,  הבית  דברי  על  תמה  שם  הב"ח 

כדבריו שכל הנכרים בכלל איסור זה, מפני מה נקט 

הטור בלשונו "עובד עבודה זרה", ונתן מקום לטעות ולהקל 

בזה בנכרי שאינו עובד ע"ז. ומשמעות דברי הב"ח שחולק 

בזה על דברי הבית יוסף, ולדעתו דקדוק לשון הטור מורה 

שמותר ליתן מתנה לישמעאלים המאמינים בא-ל אחד.

מילים אמנם  כמה  נוספו  מחדש  שנדפסו  הטור  בספרי 

חילוק  אין  אכן  דלעולם  והוא,  הב"ח,  דברי  בסיום 

בזה בין גוי עובד ע"ז לבני ישמעאל המאמינים באחדות ה', 

וגם הטור במקורו לא נקט בלשונו "גוי עובד ע"ז" אלא כל 

הגויים בכלל, אלא שמחמת פחד הצנזורה מחקו הפוסקים 

"עובד  במקומה  וכתבו  "גוי"  תיבת  מספריהם  מקום  בכל 

דבריו  במסקנת  הב"ח  הודה  זו  ולגרסא  ע"כ.  זרה".  עבודה 

לפסקו של הבית יוסף.
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רפואה  לענין  ע"ז  עובד  שאינו  לגוי  עכו"ם  בין  חילוק 
בשכר

אף שלענין איסור "לא תחנם" לא חילק הבית יוסף והנה, 

בין עובד עבודה זרה לבן ישמעאל, מ"מ אף לדבריו 

אפי'  לרפאותו  אסור  ע"ז  עובד  דגוי  ביניהם,  יש  חילוק 

בשכר, ואילו בנכרי שאינו עובד ע"ז, רק בחינם אסור אבל 

בשכר מותר.

הדברים בכסף משנה )הל' ע"ז פ"י הל' ב(, על דברי ונתפרשו 

הרמב"ם שם שכתב: "מכאן אתה למד שאסור 

מפניהם  מתירא  היה  ואם  בשכר,  אפי'  ע"ז  עובדי  לרפאות 

או משום איבה, מרפא בשכר אבל בחינם אסור. וגר תושב 

הואיל ואתה מצווה להחיותו מרפאין אותו בחינם".

הכסף משנה, דמדקדוק לשונו של הרמב"ם שהזכיר וכתב 

שדוקא  משמע  דוקא,  ע"ז  עובד  לגבי  זה  איסור 

שאינו  נכרי  אבל  בשכר,  אפי'  לרפאותו  אסור  ע"ז  בעובד 

עובד ע"ז, אף שאסור לרפאותו בחינם משום איסורא דלא 

תחנם, מ"מ בשכר מותר לרפאותו.

זאת המאירי בעבודה זרה )כ ע"א( כתב, וז"ל: "כבר לעומת 

ידעת כמה החמירה תורה להרחיק עובדי אלילים 

האריכה  מקומות  ובכמה  ומבינותינו,  ומגבולינו  מארצנו 

תחנם'  'לא  אמרו  מכאן  ממעשיהם.  להתרחק  להזהירנו 

מתנת  להם  תתן  לא  דרשו:  וכן  וכו',  חן  להם  תתן  לא   –

חינם וכו', ומ"מ פירשו בתוספתא, דוקא לגוי שאינו מכירו 

או  שכנו  היה  אם  אבל  למקום,  ממקום  עובר  שהיה  או 

האומות  מן  שהוא  כל  הא  לו.  כמוכרם  שהוא  מותר,  חברו 

ומודות באלו-הות, אין ספק שאף  הגדורות בדרכי הדתות 

שאינו מכירו מותר וראוי, וכבר אמרו )חולין צג ע"ב(: "שולח 

אדם ירך לנכרי". עכ"ל.

לגבי ולמדנו  רק  נאמר  תחנם"  "לא  של  דהלאו  מדבריו, 

נכרי העובד ע"ז, אבל אם רצה ליתן מתנה לנכרי 

המאמין באחדות ה' ואלוקותו, כתב המאירי שהדבר מותר 

וראוי. ומקור דבריו בזה הוא מדברי הגמ' בחולין שם אמרו: 

שאינו  שנכרי  דבריו,  לפי  נמצא  לנכרי".  ירך  אדם  "שולח 

עובד ע"ז מותר לרפאות אפי' בחינם.

האיסור עצם  מקור  דהא  צ"ב,  הנ"ל  משנה  הכסף  דברי 

לאו  וממ"נ, אם בכלל  ד"לא תחנם",  הוא מלאו  בזה 

למאמין  עכו"ם  בין  יש  חילוק  מה  בשכר,  בעושה  גם  זה 

בא-ל אחד, ואי לאו, א"כ גם בעכו"ם נתיר בכה"ג.

קשיא, דאי משום "לא תחנם", מפני מה אסרו בעושה תו 

בשכר, ועיין מנחת חינוך מצוה תכו שעמד בקושיא זו.

אינו ונראה  האיסור  טעם  בשכר  בעושה  דלעולם  לומר, 

משום לאו דלא תחנם, אלא ע"פ מה שאמרו בע"ז 

)כו ע"א(: "בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים, מפני 

פ"ט  ע"ז  )הל'  ברמב"ם  וכ"ה  כוכבים",  לעבודת  בן  שמיילדת 

אפי'  ע"ז  עובד  של  חייו  בקיום  לסייע  שאין  והיינו,  טז(.  הל' 

הרמב"ם  סבר  נמי  טעמא  דמהאי  ואפשר  יומו.  בן  קטן 

נכרי  לענין  אבל  בשכר.  אפי'  עכו"ם  חיי  להציל  שאסור 

"לא  משום  איסורו  דכל  הרמב"ם  סבר  ע"ז  עובד  שאינו 

תחנם", ובזה צדקו דברי הש"ך דלעיל, דלא שייך איסור זה 

אלא בחינם אבל בשכר שרי.

מחלוקת האחרונים בבאור שיטת הט"ז בזה

שפסק מדברי  לכאורה  נראה  ד(  ס"ק  קכד  סי'  )יו"ד  הט"ז 

בזה כדברי המאירי, דבשו"ע שם כתב: "כל עכו"ם 

בהנאה".  ומותר  בשתיה  אסור  יינו  אלילים  עובד  שאינו 

עובדים  שאינם  ישמעאל  לבני  השו"ע  דכוונת  הט"ז,  ופי' 

ישמעאל  בני  שדין  שלמד  הרי  ע"כ.  תושב.  כגר  ודינם  ע"ז 

לגר  מתנה  ליתן  שמותר  כשם  וממילא  תושב,  גר  כדין 

לגר  נבלה  כל  תאכלו  "לא  כא(:  יד  )דברים  שנאמר  תושב 

לבני  גם  כך  לנכרי",  או מכור  ואכלה  אשר בשעריך תתננה 

ישמעאל.

הביא שם לדבריו, מהא ד"רב יהודה שלח לאבידרנא מקור 

)ע"ז סה ע"א(, ומוכח שיש מקום להתיר  ביום אידם" 

עובר  אם  שהרי  מסוימים,  באופנים  לגוי  מתנה  נתינת 

במשלוח מתנה זו בלאו ד"לא תחנם" היאך נהג לשלוח לו, 

וע"כ צ"ל, שידע בהם שאינם עובדים ע"ז ומשום כך התיר 

לעצמו לשלוח להם, היות וסבר שדינם כגר תושב.

ממש ומבואר  שווה  ישמעאל  בני  שדין  לכאורה,  מדבריו 

לגר תושב, ומותר ליתן מתנת חינם לנכרי שאינו 

עובד ע"ז.

השמיטה( אמנם,  דבר  קונטרס  נו  סי'  )ח"ב  דבר  משיב  בשו"ת 

פי' את דברי הט"ז באופן אחר:

גר והוא,  דין  בין  יש  רב  שחילוק  מודה  הט"ז  אף  דלעולם 

צריך  תושב  גר  שהרי  ישמעאל,  בני  מדין  תושב 

לו  די  ולא  חברים  ג'  בפני  נח  בני  מצוות  ז'  דין  עליו  לקבל 

לדמותם  סבר  אחר  שמטעם  אלא  ע"ז,  עובד  שאינו  בכך 

לענין איסור יין נסך.

בעיקר דין יין נסך נאמרו שתי הלכות: א. דין הרחקה דהנה 

ב.  בבנותיהם.  להתחתן  יבואו  שלא  בכדי  מחברתם 
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ילמדו  שלא  בכדי  זרה  עבודה  מעובדי  יתירה  הרחקה  דין 

ממעשיהם הרעים ויבואו לעבוד ע"ז כמותם.

הט"ז, דמחמת עצם דין ההרחקה מבני עם נכר בכדי וסבר 

תורה  החמירה  לא  בבנותיהם  להתחתן  יבואו  שלא 

ההרחקה  ואילו  בלבד,  בשתיה  אלא  בהנאה  יינם  לאסור 

גם  יינם  את  לאסור  היא  ע"ז  בעובדי  שנאמרה  היתירה 

בהנאה.

שמא וממילא,  מיינם  להנות  שלא  זה  שאיסור  כיון 

דמדאורייתא  מדרבנן,  אלא  אינו  לע"ז  ניסכוהו 

שאינו  זה  בנכרי  ומכיר  יודע  כאשר  לזה,  לחוש  צריך  אין 

תורה  של  כעין  דבריהם  חכמים  העמידו  לא  ע"ז  עובד 

לאסור יינו בהנאה.

יהודה, וזהו  ברב  הנזכר  מהמעשה  להוכיח  הט"ז  שבא 

ביום  מתנה  יהודה  רב  לו  שלח  היאך  לו,  דהוקשה 

זרה,  לעבודה  מתנתו  עם  שישתמשו  חשש  ולא  אידם 

ע"ז  עובד  שאינו  זה  בנכרי  ומכיר  שיודע  שכל  למד  ומכאן 

עצם  לגבי  אבל  ע"ז.  כעובד  לדונו  חכמים  בו  החמירו  לא 

הלאו ד"לא תחנם" שמדאורייתא הוא, גם הט"ז יודה שאין 

כל מקום לחלק בין נכרי העובד ע"ז לבני ישמעאל, שכן לא 

הוא  ענינו  שכל  דרבנן  איסורא  לגבי  אלא  זה  חילוק  מצינו 

יודע  ניסכו לע"ז, שבזה הקלו כאשר  מחמת החשש שמא 

תחנם"  "לא  איסור  לענין  אבל  ע"ז,  עובד  שאינו  בו  הוא 

דין  עצם  מחמת  אלא  דע"ז,  החששא  מן  נובע  אינו  שכלל 

תורה להתרחק מעמי הארץ ומחברתם, לא מצינו שחילקו 

שהתיר  )ומה  ה'  באחדות  המאמין  לזה  ע"ז  העובד  גוי  בין 

שהיא  כל  הנאה  טובת  מכך  לו  שהיתה  אפשר  מתנה,  לו  ליתן  לעצמו 

וכדו'(.

המורם מן האמור

שלא לענין  נכרי  למול  שאין  הרמ"א  הכרעת  בזה  הלכה 

הדבר  יהיה  בשכר,  כן  עושה  אם  מיהו  גרות.  לשם 

תלוי במחלוקת הפוסקים דלעיל. ומ"מ במקום שיש חשש 

איבה יש להקל, כ"כ שו"ע ורמ"א )יו"ד קנח סעי' א(.

החולים יש  מקופת  שכרו  שמקבל  ישראל  ברופא  לדון 

כיון  גיסא,  דמחד  לא,  או  שכר  כנוטל  חשיב  אי  וכדו', 

נפרד  שכר  נוטל  ואינו  בחודשו  חודש  מידי  קצוב  ששכרו 

זו  מילה  מעשיית  ימנע  שאם  נמצא  ומילה,  מילה  כל  על 

ימנע  שאם  כיון  מאידך,  בשכרו,  הדבר  יגרע  לא  אחרת  או 

גם שכרו החודשי, אפשר  ישלל ממנו  באופן קבוע מלמול 

ששכר זה מתייחס באופן ישיר למעשה המילה, וצ"ע בזה.

מ"מ עוד  נכרי,  לרפאות  דאסור  דאף  שם,  הרמ"א  כתב 

בה  יש  האם  לידע  מכתו  על  רפואה  לנסות  מותר 

יחלה  אם  לישראל  גם  תועלת  יש  זה  בדבר  שכן  תועלת, 

במחלה זו.

סימן לח



משנת  הגר���

סימן לט

האם מותר לנכרי למול עצמו שלא לשם גרות

שאלה

אלא  גרות  לשם  שלא  ישראל  כדת  להימול  ורצונו  לפנינו  הבא  בנכרי  לדון,  האריכו  האחרונים  בספרי 

האם  ועושה",  מצווה  שאינו  "מי  כדין  בגיותו  מילה  מצות  לקיים  שחפץ  והיינו  בעלמא,  מצוה  כמעשה 

הדבר מותר, או שמא, מצות מילה אות ברית קודש היא, ומיוחדת לישראל לבד, וכמו שנתבאר לעיל 

סי' לח מכמה פוסקים, גבי גוי הבא לימול שלא לצורך כלל.

תשובה

דין גוי הבא לקיים אחת ממצוות התורה

בירור שאלה זו, יש לדון בכל נכרי המקיים אחת ובהקדם 

אי  ועושה,  מצווה  שאינו  כמי  התורה  ממצוות 

מצוה קעביד ויטול עליה שכר, או אין זה אלא כמעשה קוף 

בעלמא.

ברמב"ם )הלכות מלכים פ"י הל' י( שכתב: "בן נח שרצה ויעויין 

לקבל  כדי  התורה  מצוות  משאר  מצוה  לעשות 

שכר, אין מונעים אותו מלעשותה כהלכתה". וברדב"ז שם 

שאינו  כמי  זו  מצוה  קיום  על  שכר  לו  נותנים  שאף  הוסיף, 

מצווה ועושה. שאף שהנכרי לא נצטווה אלא על ז' מצוות 

השבת  שביתת  )מלבד  רשאי.  לקיימן  רצה  אם  מ"מ  נח,  בני 

שנאמר בה גוי ששבת חייב מיתה, ותלמוד תורה שלמדו מן המקראות 

שאם  לכאורה  י"ל  וא"כ  ע"א(.  יג  בחגיגה  כמבואר  בגוי  לאסור 

חשק גוי לקיים מצות מילה, לא רק שאין איסור בדבר אלא 

ונותנים לו שכר על כך כמי שאינו  גם קיום מצוה יש כאן, 

מצווה ועושה.

מצות והדברים  לגבי  רמב"ם  בדברי  לכאורה  מפורשים 

"עכו"ם  ז(:  הל'  פ"ג  )מילה  שכתב  עצמה,  מילה 

שצריך לחתך ערלתו מפני מכה או מפני השחין שנולד בו, 

היה אסור לישראל לחתוך לו אותה, שהעכו"ם אין מעלים 

אותם מידי מיתה ולא מורידין אותם אליה, אע"פ שנעשית 

אם  לפיכך,  למצוה.  נתכוון  לא  שהרי  זו,  ברפואה  מצוה 

נתכוון העכו"ם למילה מותר לישראל למול אותו". ע"כ.

לשם ומשמעות  זו  במילה  כוונתו  היתה  שאם  דבריו, 

מצוה, מותר למולו ואף קיום מצוה יש בדבר, 

וכמו שכתב הרדב"ז. )יש מן האחרונים שפי' מש"כ שם דבנעשית 

בעלמא,  למצוה  ולא  גרות,  לשם  שנימול  דכוונתו  דשרי,  מצוה  לשם 

וכדלהלן(.

)תרומות כדבריו  למשניות  בפרושו  גם  הרמב"ם  כתב  אלו 

חייבים  שאינם  אע"פ  "הנכרים  ט(:  משנה  פ"ג 

במצוות, אם עשו מהם שום דבר יש להם קצת שכר, וכיון 

קיימים  במצוות  מעשיהם  בשכר,  עמנו  משתתפים  שהם 

כאשר תראה". ע"כ.

יותר, בנימוקי  נושאין על האנוסה( כתב לחדש עוד  )פ'  יוסף 

מילה  מצות  לקיים  נכרי  של  נפשו  חשקה  שאם 

כדת ישראל חובה מוטלת על כל איש ישראל לקיים רצונו 

גרות,  לשם  כוונתו  אם  תינח  דהא  צ"ע,  ]ודבריו  ולמולו. 

וכמו  גרים,  לקבל  דמצוה  משום  למולו  דמצוה  להבין  יש 

זו  יא, אבל כאן שכוונתו לקיים מצוה  שהארכתי בזה בסי' 

כנכרי, מהיכי תיתי שמצוה מוטלת עלינו לסייעו בכך[.

והסבר  הרמב"ם,  בשיטת  הרדב"ז  על  החולקים  דעת 
הדברים ע"פ דברי האחרונים

כד אמנם,  )ע"ז  איבשיץ  יונתן  לרבי  יהונתן  דעת  בספר 

אחר,  באופן  שם  הרמב"ם  דברי  לבאר  כתב  ע"א( 

משום  הקדש  הקדשן  שהנכרים  הרמב"ם  דכתב  דהא 

הם  שאף  מצוות  לגבי  רק  זהו  בשכר,  עמנו  שמשתתפים 

הפרשת  וכגון  ותכליתם,  מהותם  עצם  מצד  בהם  שייכים 

הן  שכליות  שמצוות  וצדקה,  הקדש  ומעשר,  תרומה 

לבישת  איסור  על  הנכרי  יקפיד  אם  אבל  לכל,  ומסורות 

על  יקבל  לא  לולב,  ויטול  ותפילין  ציצית  ילבש  או  שעטנז, 

כך שכר, משום שאין זה לגביו אלא כמעשה קוף בעלמא, 

סימן לט
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הטובה  ההנהגה  עצם  מחמת  אלו  במצוות  נצטוונו  דלא 

שבהם אלא מחמת היותם ציווי הבורא ית', וכיון שהעכו"ם 

לא נצטוו בכך אין זה שייך בהם כלל.

להם ומשמעות  ויש  טעמם  שנתפרש  שמצוות  דבריו, 

העולם  הנהגת  עצם  מחמת  סברא  ע"פ  טעם 

רשאים  ירצו  ואם  בהם,  שייכים  הנכרים  אף  והליכותיו, 

יובן  לא  מצוות שטעמם  כך, אבל  על  ויקבלו שכר  לקיימם 

ע"פ סברת הלב לבד בלא מצות התורה, אין הנכרים שייכים 

בהם, שהרי הם לא נצטוו על כך, ויש למונעם מקיומן.

שכתב: חילוק  שלח(  )סו"פ  בחיי  רבינו  בדברי  גם  מצינו  זה 

חלקים  שני  כולן  המצוות  כל  כי  ידעת,  "וכבר 

לנו  תיקנו  ז"ל  האמת  וחכמי  ומושכלות,  הן – מקובלות 

נוסח הברכה למצוות המקובלות ולא תיקנו ברכה למצוות 

המושכלות, לפי שהמקובלות הן הן עיקר הקדושה ועליהן 

אנו נקראים קדושים, ולכן תיקנו לומר עליהן אשר קדשנו 

זאב  בנימין  בשו"ת  גם  כתב  כדבריו  ע"כ.  וכו'".  במצוותיו 

)סי' קסט(, בביאור הטעם שאין מברכים על מצות כיבוד אב 

ואם.

בדמא עפ"ז  המעשה  את  לפרש  שם  יהונתן  בדעת  כתב 

ומצינו  אב  כיבוד  במצות  הרבה  שהפליג  נתינא  בן 

הנכרים מלקיים  מן  מונעים  דאנו  דאף  חכמים,  ששיבחוהו 

מצוות, מ"מ מצות כיבוד אב שאני, והיינו משום שמצוה זו 

היא מן המצוות שהשכל מחייבן ואף הנכרים שייכים בהן, 

ומשום כך אם רצה לקיימן רשאי ויטול שכרו, אבל במצוות 

למונעם  ויש  לקיימם  רשאים  הם  אין  מחייבן  השכל  שאין 

וכן כתב בבאור שיטת הרמב"ם בשו"ת אגרות משה  מכך. 

)יו"ד ח"ב סי' ז(.

שכתב בליקוטי  דבריסק,  הרב  הגרי"ז  מבנו  הובא  הגר"ח 

ע"י  המתקיימות  מצוות  בין  דומה,  באופן  לחלק 

תכליתה  שכל  לולב  נטילת  מצות  וכגון  בעלמא,  מעשה 

היא בעצם קיומה – שיטול את הלולב בלקיחה תמה ביום 

להתקיים  יכולה  זו  דמצוה  ישראל,  כדת  חג  של  הראשון 

שכל  מילה  ברית  לבין  ועושה,  מצווה  שאינו  מי  ע"י  גם 

והיא  לקוב"ה  ישראל  בין  הברית  כריתת  הוא  ענינה 

יתכן  לא  ולפיכך  אומות,  משאר  ישראל  התבדלות  תכלית 

תכלית  שכן  ועושה,  מצווה  אינו  מדין  בנכרי  שתתקיים 

זה  מנכרי  ההתבדלות  עצם  הוא  ענינה  ושורש  המצוה 

עצמו, והיאך תתקיים הברית על ידו. ומחמת סברא זו דחק 

לפרש שמה שכתב הרמב"ם שאם נתכוון הגוי לשם מצוה 

מותר למולו הוא רק בגוי שבכלל ספק בני קטורה שמחוייב 

לעיל(.  כמובא  בפ"י מהל' מלכים  הרמב"ם  )לשיטת  המילה  במצות 

וראה אריכות דברים בכל זה לעיל סי' לח.

שחלק ואכן,  נראה  שם  מילה  בהל'  משנה  הכסף  מדברי 

אף הוא על ההבנה הנ"ל בדברי הרמב"ם, דפי' שלא 

היתה כוונת הרמב"ם לגוי שבא לימול לשם מצוה בעלמא, 

הגר  כוונת  היתה  לא  שאם  אמר,  כפשטם  דברים  אלא 

מקור  כל  שאין  דבריהם  לפי  נמצא  למולו.  אין  גרות  לשם 

בדברי הרמב"ם לומר שמותר לגר למול עצמו לשם מצוה 

בעלמא.

בשאלה אמנם  יותר  האריך  שעד(  )סי'  הרמב"ם  בתשובות 

לנכרי  לפרוע  מותר  שישראל  להדיא  כתב  ושם  זו 

אף שאין כוונתו לשם גרות, ומוכח לכאורה כהבנת הרדב"ז, 

.
רצד

וצ"ע

מצות העולה  לקיים  יכול  שגוי  זו  שהלכה  הדברים,  מן 

במחלוקת  נתונה  ועושה  מצווה  אינו  כדין  מילה 

הפוסקים, דלהבנת הכסף משנה ברמב"ם, מילה שלא לשם 

גרות אינה כלום, ואילו להבנת הרדב"ז נוטל ע"כ שכר כדין 

אינו מצווה ועושה.

בשמירת  מותר  שהנכרי  הרדב"ז  לשיטת  ראיות  שתי 
המצוות

ברמ"א יו"ד סי' רצא )סעי' ב( כתב בשם מהרי"ל, דעובד א. 

כוכבים שביקש שיתנו לו מזוזה ורוצה לקובעה בפתחו 

קדושה  ויש  דהיות  כתב,  הדבר  ובטעם  לו.  ליתנה  אסור 

ותבוא  יורשיו  או  הנכרי  בה  יזלזל  שמא  חששו  במזוזה 

יתלווה  נתן לדברים, דחיישינן שמא  נוסף  בזיון. טעם  לידי 

סבור  בידו  לו  שמזוזה  לכשיראה  והלה  בדרך,  ישראל  עם 

ויהרגנו. ומ"מ  יהיה שישראל הוא, ולא ידע להשמר מפניו 

מזוזה  לקבוע  הנכרי  של  רצונו  עצם  שמחמת  מבואר, 

לקיים  לנכרי  שמותר  לכאורה  ומוכח  חסרון,  אין  בפתחו 

אחת ממצוות התורה.

לדחות, דהמהרי"ל איירי באחד שביקש לקבוע מזוזה ויש 

בעלמא,  סגולה  לשם  אלא  מצוה,  לשם  שלא  בפתחו 

מחמת ששמע אודות סגולת המזוזה לשמירה מן המזיקים, 

ומשום כך לא אסר מהרי"ל ליתנה לו אלא מחמת ההלכתא 

הנ"ל.

רצד. וראה מה שכתב בזה עוד בשו"ת משנה הלכות )ח"י סי' קעו( בתשובתו להגרי"ש אלישיב.

סימן לט
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חכמים ב.  שחייבו  דהטעם  כתבו,  ע"א(  )פז  בב"ק  התוס' 

אם  ולכאורה,  כגוי.  יהיה  שלא  בכדי  במצוות,  סומא 

מדינא  בהן  מותר  והסומא  המצוות  בשמירת  אסור  הגוי 

דהנכרי  ביניהם,  יש  רב  חילוק  א"כ  ועושה",  מצווה  ד"אינו 

הסומא  ואילו  בקיומם,  אסור  ישראל  מקדושת  שמופקע 

רשאי לקיימן כשאר ישראל, וע"כ שגם הגוי מותר בכך.

לומר ושמא  התוס'  כוונת  היתה  שלא  ולומר,  לדחות  יש 

כגוי  יהא נחשב  יתחייב הסומא במצוות  שאם לא 

בקדושת  נתקדש  שהסומא  פשוט  הדבר  שהרי  ממש, 

מן  הוא  ורחוק  עליון,  ממקור  חצובה  ונשמתו  ישראל 

בהנהגותיו  שגם  חכמים  שרצו  אלא  הרבה,  מדרגות  הנכרי 

בשמירת  חייבוהו  כך  ומשום  הנכרי  מן  שונה  יהיה  בפועל 

המצוות.

בגר  ברית  דם  הטפת  חובת  לענין  בזה  מינה  נפקא 
שמל בגיותו לשם מצוה

הגמ' בשבת )קלה ע"א( נחלקו תנאי, בגר שנתגייר בסוגית 

ברית,  דם  ממנו  להטיף  צריך  האם  מהול  כשהוא 

שצריך  לחומרא  שם  והרא"ש  הרי"ף  הכריעו  הלכה  ולענין 

הטפה, וכן היא דעת הרמב"ם )הל' מילה פ"א הל' ז( ובה"ג )הל' 

לעיל  הרחבה  בזה  )וראה  רסח  סי'  ריש  בשו"ע  פסק  וכן  מילה(, 

סי' כו(.

שגר המאירי  הראשנים  רוב  כדעת  הוא  אף  נקט  שם 

ברית,  דם  להטיף  צריך  מהול  כשהוא  שנתגייר 

אלא שמנוסח דבריו שם למדנו הלכתא גבירתא.

דם שכך  הטפת  צריך  חולי  מחמת  בגיותו  "גר שמל  כתב: 

ברית". ומשמע קצת מדבריו, שדוקא משום שסיבת 

בהטפה,  עתה  הוא  מחוייב  חולי  מחמת  היתה  המילה 

למילתו  תוקף  היה  מצוה  לשם  בגיותו  נימול  היה  אם  אבל 

לבד.  בטבילה  לו  היה  ודי  גרות  לשם  לו  עולה  והיתה  זו, 

הרמב"ם,  בשיטת  הנ"ל  ההבנה  פי  על  יתפרשו  אלו  ודבריו 

עליה  ונוטל  מילה  מצות  לקיים  רשאי  שהנכרי  דמאחר 

למעשיו  תוקף  יש  ממילא  ועושה,  מצווה  שאינו  כמי  שכר 

ואינם כמעשה קוף בעלמא, ומשום כך י"ל שגם כאשר בא 

להתגייר אין צריך להטיף ממנו דם ברית שכבר נימול לשם 

מצוה.

נקט והנה,  דוקא  דלאו  ולומר  לדחות  יש  זו  שראיה  אף 

"משום חולי", ואורחיה דמילתא נקט, כבר נתפרשו 

עבד  האם  שדן  ע"ב(,  מז  )יבמות  הרמב"ן  בחידושי  הדברים 

כנעני שנשתחרר ובא לכלל ישראל צריך הטפת דם ברית, 

מילתו  ע"י  נעשה  ולא  עבדות  לשם  נימול  מתחילה  שהרי 

ישראל גמור.

הרמב"ן: "ולדעתי כל הנימול למצותו אינו מטיף דם, וכתב 

ישראל".  לדת  נכנס  ובטבילה  כאשה  הוא  הרי  אלא 

הרי להדיא כסברא זו. )וכן כתב שם גם הריטב"א, ובבאור דבריהם 

נרחיב אי"ה להלן(.

הנ"ל( בס'  הרמב"ם  דברי  על  ז  הל'  פ"ג  מילה  )הל'  פענח  צפנת 

לשיטת  שאכן  לומר  ומצדד  זו,  בשאלה  הוא  אף  דן 

בהטפת  מחוייב  אינו  מצוה  לשם  בגיותו  שמל  גר  הרמב"ם 

דם ברית, שמילתו בגיותו עולה לו ונחשב הוא כמהול.

שאינו  כמי  שנתקיימה  מצוה  שגם  זו  לסברא  מקור 
מצווה ועושה עולה לו אח"כ לשם חובה

היה כמקור  שלא  בזמן  אדם  שקיים  שמצוה  זו,  לסברא 

ועושה,  מצווה  שאינו  כמי  דינו  והיה  בה,  מחוייב 

עולה לו לשם חובה לאחר שיבוא לכלל חיוב, ציין הצפנת 

שכתב:  ז(,  הל'  )פ"ה  פסח  קרבן  בהל'  הרמב"ם  לדברי  פענח 

"קטן שהגדיל בין פסח ראשון לפסח שני ונמנה על הקרבן 

שכבר  שני,  בפסח  בשנית  מלהקריב  פטור  ראשון,  בפסח 

יצא ידי חובתו בפסח ראשון". ע"כ.

מדבריו, שאף שבפסח ראשון היה עוד קטן ופטור למדנו 

לפוטרו  כדי  אז  שקיימה  במה  די  מ"מ  המצוה,  מן 

מהקרבת הפסח בפסח שני, וא"כ ה"ה בגוי.

יש שפירשו דדברי הרמב"ם שם לענין קרבן פסח  אמנם, 

אמורים רק בקטן ולא בגוי, והטעם, כי מה שאמרו 

שהקטן פטור מכל המצוות, אין כוונת הדברים שאם עשה 

מצוה לאו מידי עביד וכמעשה קוף בעלמא הוא, אלא דכיון 

ועונשיהן.  המצוות  מחיובי  הוא  פטור  שלימה  דעתו  שאין 

אות  נצבים  )פ'  חמדה  כלי  שם(,  הרמב"ם  )ע"ד  שמח  באור  כ"כ 

קטן  לדמות  אין  זה  ולפי  א(.  סעי'  רסח  )סי'  שי  ערך  ובס'  ג( 

קיום  בתורת  שאינו  לגוי  ישראל  ככל  המצוות  בכל  ששייך 

.
רצה

המצוות כלל

שהגדיל  קטן  לפטור  נראה  היה  שם  הרמב"ם  דברי  רצה. לולי 
שדין  מורה  המקראות  דפשטות  אחר,  מטעם  שני  פסח  מהקרבת 

פסח שני ניתן כהשלמה למי שנאנס ולא הקריב את הפסח בראשון, 

אינו  כלל,  החיוב  זמן  בעיקר  זו  במצוה  מחוייב  היה  מי שלא  אבל 

כתב  כך, שהרי  דבריו  נימק  לא  שני, אלא שהרמב"ם  פסח  בתורת 

"שכבר יצא ידי חובתו בפסח הראשון".

סימן לט
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למצוות  העשייה  עצם  שענינם  מצוות  בין  בזה  חילוק 
שענינם בחלות הדבר

זו הקשו האחרונים, דדברי הרמב"ם אמנם,  בעצם הלכה 

)פ"ו הל'  סותרים לכאורה למש"כ בהל' חמץ ומצה 

ג(: "אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו ואח"כ נתרפא 

היתה  אכילה  שאותה  לפי  שנתרפא,  אחר  לאכול  חייב 

בשעה שהיה פטור מכל המצוות", ודבריו אלו מיוסדים על 

זאת  שהניח  אבן  ובטורי  עיי"ש  ע"א(  )כח  בר"ה  הגמ'  דברי 

בקשיא.

הר"י ובישוב  בשם  משנה  הכסף  שם  כתב  זו  קושיא 

נחשב  הקטן  מעשה  אין  דלעולם  קורקוס, 

כמעשה מצוה, אלא הלכה מיוחדת היא בקרבן פסח, דכיון 

שהתורה אמרה "שה לבית אבות שה לבית", וענינו שיהיו 

כל בני הבית נמנים על הקרבן, ממילא למדנו שגם הקטנים 

לכלל  שבא  קודם  הקטן  שקיים  מצוות  שאר  אבל  בכלל, 

חיוב אינן עולות לו לשם חובה. ולדבריו אלו אין כל מקור 

בדברי הרמב"ם ליסודו של הצפנת פענח ואף לא לפירושם 

של שאר האחרונים הנ"ל.

למ"ד אלא  רק  הן  אלו  שדבריו  העירו,  כבר  דבאחרונים 

לדידן  אבל  דאורייתא",  אבות  לבית  "שה  לו(  )נדרים 

אין  דאורייתא"  לאו  אבות  לבית  "שה  שם(  )נדרים  דקימ"ל 

ידי  יצא  היאך  לדוכתא  קושיא  והדרא  זו,  לסברא  מקור 

חובתו בקרבן שהקריב בקטנותו.

שם בחידושי  פסח  קרבן  בהל'  הרמב"ם  ע"ד  הגר"ח 

בעצם  הוא  ענינם  שכל  מצוות  בין  לחלק,  כתב 

שמי  לולב,  ונטילת  מצה  אכילת  וכגון  המצוה"  "מעשה 

שאינו  ומי  לו  הוא  מצוה  מעשה  זו  במצוה  שנתחייב 

קרבן  לבין  בעלמא,  אכילה  אלא  לגביו  זו  אין  בכך  מחוייב 

מעשה  עצם  שמלבד  הקרבנות,  כל  כשאר  שדינו  פסח 

דבעצם  קרבן,  הקרבת  חלות  כאן  יש  ואכילתו  הקרבתו 

לשם  לבעליו  הוא  עולה  המזבח  ע"ג  אותו  שמקריבים  זה 

ענינם הוא עצם מעשה המצוה,  ולכך, מצוות שכל  חובה. 

אבל  המצוה,  בתורת  שייך  אינו  בדבר  מחוייב  שאינו  כל 

מצוות שיש בקיומם חלות בחפצא, גם חש"ו שייכים בהם, 

דסוף סוף קרב קרבנם על גבי מזבח. ולפ"ד ה"ה כאן לענין 

מצות מילה, אף שבשעת קיום המצוה לא היה מצווה בה, 

כיון דחשיבא "מעשה מילה" עולה היא לו גם לזמן שכבר 

.
רצו

בא לכלל החיוב

שנעשתה  במילה  הנ"ל,  בחקירה  נוספת  מינה  נפקא 
ע"י גוי

לשם נפקא  גוי  מילת  האם  זו,  בשאלה  יש  נוספת  מינה 

דנקטינן  מאי  פי  על  מצוה,  כמעשה  נחשבת  מצוה 

יהודה  רבי  וכדדרש  פסולה,  גוי  ע"י  שנעשתה  שמילה 

שהוא  מי   – ימול"  ד"המול  מקרא  ע"א(  )כז  ע"ז  במסכת 

ובריטב"א  מילה.  בתורת  שאינו  נכרי  יצא  ימול  מילה  בר 

פטורים  קטורה  שבני  מוכח  אלו  הגמ'  דמדברי  כתב,  שם 

ע"י  הנעשית  מילה  כל  פסלו  היאך  שאל"כ  המילה,  מן 

קטורה  בן  ע"י  הנעשית  מילה  להכשיר  יש  שפיר  הא  נכרי, 

רש"י  כשיטת  )והיינו  מילה  במצות  שייך  שהוא  לחובתו  שמל 

בסנהדרין נט ע"ב דדוקא בניה של קטורה עצמה נתחייבו במילה ולא 

בני  כל  לחייב  שכתב  הנ"ל  הרמב"ם  כשיטת  ודלא  אחריהם,  בניהם 

קטורה במצות מילה גם בזה"ז(.

אריה )סי' מט( כתב ביישוב קושית הריטב"א, שגם בשאגת 

המילה  על  נצטוו  קטורה  שבני  הרמב"ם  לדעת 

מ"מ פסולים הם למילת ישראל, שכן בני קטורה לא נצטוו 

ישראל  מילת  ולענין  בלבד,  המילה  על  אלא  הפריעה  על 

ולא פרע כאילו לא מל", הרי שעיקר מצות  לן "מל  קיימא 

המילה מתקיימת בפריעה, וממילא נמצא שהגוי אינו שייך 

בתורת מצות מילה כפי שנמסרה לישראל, וראה עוד בהג' 

חשק שלמה ע"ד הגמ' בע"ז שם.

מבני ומ"מ  שאינו  נכרי  אף  הרמב"ם  בשיטת  לדברינו 

מצווה  שאינו  כמי  מצוה  לשם  עצמו  שמל  קטורה 

זו,  במצוה  הוא  ששייך  נמצא  וא"כ  מילה,  מילתו  ועושה 

מילת  פסלו  מה  מפני  הריטב"א  קושית  מתעצמת  וא"כ 

נכרי, הרי אין כל חילוק בזה בין נכרי לישראל, שכן ישראל 

ערל פסול אף הוא למילה וכמו שאמרו לגבי כתיבת סת"ם 

גם  איירי  במהול  ואי  בכתיבה",  אינו  בקשירה  שאינו  "כל 

נכרי כשר.

אחר,  באופן  הרמב"ם  בדברי  למד  שו(  )מצוה  חינוך  רצו. במנחת 
סבר  מדרבנן  לכה"פ  הפסח  אכילת  מצות  בכלל  שהקטנים  דכיון 

הרמב"ם שהמחוייב מדרבנן מוציא יד"ח את המחוייב מדאורייתא 

)כדעת רבי טוביה מווי"ן המובא במג"א סי' רסז(, משא"כ לענין מצה 

שטותו  בזמן  שאכל  אף  כך  ומשום  כלל,  מחוייבים  אינם  שהחש"ו 

צריך לחזור ולאכול לכשיתפקח.

במעשה  יד"ח  יוצא  אדם  שאין  לכך  שהסיבה  דבריו,  לפי  נמצא 

אלא  כלום,  במעשיו  שאין  משום  אינה  שוטה  שהיה  בעת  הנעשה 

נחשב  אינו  המצוה  מן  פטור  שהיה  בעת  הנעשה  שמעשה  משום 

כ"מעשה מצוה". וראה בטורי אבן שהוכיח כן מהא דקימ"ל דחציו 

עבד חציו בן חורין אינו מוציא אפי' את עצמו, דלא אתי צד עבדות 

ומפיק צד חרות, ודו"ק.   

סימן לט
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ישוב נוסף על קושית הריטב"א

קושית בכתבי  בישוב  כתב  ע"ב(  עב  דף  )מנחות  הגרי"ז 

הריטב"א לדרכו לעיל, שענין כריתת הברית שהוא 

לשאר  ולא  דוקא  לישראל  נמסר  המילה  מצות  שורש 

המילה  במצות  נצטוו  קטורה  שבני  אף  כך  ומשום  אומות, 

דמילתם  ישראל,  ממילת  בשורשה  מילתם  חלוקה  מ"מ 

כריתת  בכלל  אינם  שהרי  ישראל  קדושת  בתורת  אינה 

ותקיעת  לולב  וכנטילת  היא  בעלמא  מצוה  אלא  הברית, 

שופר, וממילא כיון שחלוקה היא בשורשה ממצות המילה 

המסורה לבני יעקב אין יכולים לימול על ידו.

פי דבריו אלו אפשר לומר, שגם הרמב"ם שאמר )ע"פ ועל 

מדין  מילה  מצות  לקיים  יכול  שנכרי  הרדב"ז(,  הבנת 

אינו מצווה ועושה לכך נתכוון, שכן גם בעצם מצות מילה 

שנמסרה לישראל ישנם שני ענינים נפרדים – עצם מעשה 

המצוה, ותוכנה של מצוה זו. והיינו, שכאשר בן ישראל מל 

את בנו, אין כאן רק כריתת הברית עם הקב"ה לבדה, אלא 

בן  זכר  גם את עצם קיום מצות התורה להמול כל  יש בזה 

שמונת ימים, וכמו שנצטווינו ליטול לולב בחג הסוכות כך 

הרמב"ם  שאמר  ומה  העת,  בבוא  בנינו  עת  למול  נצטווינו 

ולא  נתכוון  לכך  המילה  מצות  את  לקיים  יכול  שנכרי 

שייך  אינו  שזה  הקב"ה,  עם  היא  ברית  שכריתת  לתוכנה 

אלא בישראל.

היאך מל יתרו את עצמו

"ויחד יתרו – רב בסוגית  )צד ע"א( איתא:  הגמ' בסנהדרין 

רש"י  ופי'  בשרו".  על  חדה  חרב  שהעביר  אמר 

שם, שמל את עצמו לשם גרות. והקשה המהרש"א, היאך 

מל יתרו את עצמו הא קיי"ל דמילת נכרי פסולה. וכתב שם 

לתרץ, שיתרו היה מבני קטורה שנצטוו על המילה, ומשום 

ולדבריו הדרא קושית   .
רצז

גם למילת ישראל כך כשר הוא 

ולא  נכרי  מילת  כל  פסלו  מה  מפני  לדוכתא,  הריטב"א 

הזכירו להכשיר מילה הנעשית ע"י בן קטורה.

זאת לשיטת הריטב"א דנקט שבני קטורה פטורים לעומת 

עצמו  את  יתרו  מל  היאך  יקשה  עדיין  המילה  מן 

הרי נכרי היה.

יד( וביישוב  ס"ק  ב  )מצוה  חינוך  במנחת  ראה  זו  קושיא 

למילתו  טבילתו  שהקדים  גר  בין  לחלק,  שכתב 

ואח"כ  טבילתו  הקדים  שאם  הטבילה,  קודם  שנימול  לגר 

גופא  זו  מילה  שע"י  כיון  כשרה,  מילתו  עצמו  את  מל 

נימול  אם  אבל  כאחת,  באין  וגרותו  ומילתו  גרותו  נשלמה 

יכול  אינו  הוא  נכרי  עדיין  קודם טבילתו שגם אחר המילה 

וכתב  דחק  ולפי"ז  נכרי.  כמילת  דחשיב  עצמו  ע"י  לימול 

לשיטת  רק  יהני  זה  שחילוק  אלא  שמל.  קודם  טבל  דיתרו 

הקדים  ואם  מעכב  אינו  הגרות  שסדר  וסיעתו  הרמב"ן 

התוס'  לדברי  אבל  גרות,  לשם  לו  עלו  לטבילתו  מילתו 

לא  לטבילה  המילה  את  הקדים  ואם  מעכב  הגרות  שסדר 

נתקיימה גרותו אכתי קשה, ועיי"ש שהרגיש בזה.

ישוב לזה ע"פ מה שנתבאר

ליישב, אכן  יש  זצ"ל  הגרי"ז  של  לדרכו  לעיל  לפמש"נ 

מילת  למול  יכול  אינו  שגוי  לכך  הטעם  שורש  דהנה 

הוא  הגרי"ז,  של  לדרכו  ועושה  מצווה  שאינו  כמי  מצוה 

בינו  הברית  כריתת  היא  המילה  מצות  שתכלית  משום 

לקוב"ה, וממילא נכרי זה שמשוקע עדיין בטומאת עממין 

זו  יכול לקיימה. ולכאורה סברא  זו ואינו  אינו שייך במצוה 

שייכת דוקא כאשר הנכרי מל את עצמו לשם מצוה ושלא 

לשם גרות, אבל אם מל עצמו לשם גרות א"כ עיקר תכלית 

להבדל  השכינה  כנפי  תחת  להסתופף  בכדי  היא  מילתו 

אף  וא"כ  הקב"ה,  לבין  בינו  ברית  ולכרות  העולם  מאומות 

מצווה  שאינו  ממי  דינו  גרע  לא  מ"מ  הוא  ערל  שעדיין 

ושפיר  גוי,  ע"י  שמתקיימות  התורה  מצוות  בשאר  ועושה 

יכול המתגייר למול את עצמו, ודו"ק.

שלא אמנם  בפשיטות  נקט  ע"א(  כז  )ע"ז  הש"ס  גליוני  בס' 

חרב  שהעביר  שאמרו  ומה  עצמו,  את  יתרו  מל 

אלא  ידו,  על  ממש  הדבר  שנעשה  הכוונה  אין  בשרו  על 

שהאריך  עוד  )עיי"ש  המילה.  למצות  נפשו  ומסר  שנתרצה 

יכול  אינו  וגם  הוא,  שנכרי  כיון  הגר  ע"י  המילה  נעשית  לא  שלעולם 

כל  הא  ועוד,  זאת  לעכו"ם,  שליחות  אין  כי  שליח  ע"י  זאת  לעשות 

שמוסר  דכיון  אלא  לעשות,  יכול  אינו  שליח  אף  עביד  מצי  לא  דאיהו 

עצמו לכך נקרא הדבר על שמו(.

מצוה – משום  לשם  למול  לנכרי  לאסור  נוסף  טעם 
איסור חבלה

למול יש  לנכרי  לאסור  נוסף  טעם  שכתבו  האחרונים  מן 

עיקר  את  נקבל  אם  אף  )וזאת,  בעלמא  מצוה  לשם  עצמו 

מבני  יתרו  שהיה  כיון  תמה,  שם  לתורה  בפירושו  רצז. החת"ס 
קטורה היאך אמרו שמל את עצמו, הרי מן הסתם כבר היה מהול 

קודם לכן, ותי' שכוונת הכתוב אינה למילה ממש אלא להטפת דם 

ברית.

סימן לט
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ועושה  מצווה  שאינו  כמי  מצוות  לקיים  רשאי  שהנכרי  הרדב"ז  סברת 

שמירת  על  מצווה  שהנכרי  דכיון  ופי',  שכר(.  כך  על  יטול  ואף 

את  למול  עליו  לאסור  יש  בעצמו,  לחבול  לו  ואסור  גופו 

כיון שמצוות המילה אינה מוטלת  גרות,  עצמו שלא לשם 

ענגיל  למהר"י  הש"ס  גליוני  בס'  כ"כ  בה,  שייך  ואינו  עליו 

)ע"ז י(.

ההפלאה כדברים  לבעל  יפות  פנים  בס'  גם  מצינו  האלו 

של  הידועה  קושיתו  את  לישב  שכתב  לך(,  לך  )פ' 

קודם  עצמו  את  אבינו  אברהם  מל  לא  מה  מפני  הרא"ם, 

שנצטווה, הא אמרו ביומא )כח ע"ב(: "אמר רב: קיים אברהם 

אשר  עקב  שנאמר  ניתנה,  שלא  עד  התורה  כל  את  אבינו 

אברהם  נצטווה  שלא  זמן  דכל  ופי'  בקולי".  אברהם  שמע 

על המילה אסור היה לו למול משום שבן נח אסור לחבול 

בעצמו.

בדינו כמו  שדן  קיד(,  סי'  )יו"ד  חיים  דברי  בשו"ת  מצינו  כן 

הפריעה  ע"י  עטרתו  את  המוהל  שגילה  נימול  של 

בלא חיתוך הערלה, האם די בזה לקיום מצות המילה, ונקט 

דכיון שעיקר המצוה הוא בגילוי העטרה ולא בעצם חיתוך 

אדם  החכמת  כדברי  )שלא  בדיעבד  בזה  להקל  יש  הערלה, 

קטן  וימול  שישוב  שמי  להזהיר,  הוסיף  ועפ"ז  שם(,  שהביא 

ממש,  הערלה  חיתוך  ע"י  בהידורה  המצוה  את  לקיים  כדי 

מחמת  שיפסל  בו  להתרות  וצריך  בחבירו,  חובל  הוא  הרי 

באופן  שאף  הרי  נפש.  מכה  כדין  ישראל  לעדות  מעשהו 

מחוייב  שאינו  כל  מצוה,  הידור  ולכה"פ  מצוה  קיום  שיש 

בכך חשיב חבלה ואסור.

כתב בשו"ת  רמט(  סי'  )יו"ד  אסאד  למהר"י  יעלה  יהודה 

ליישב עפ"ז את קושית השער המלך )הל' ע"ז פי"ב 

הל' יא( לדעת הרמב"ם שמילת עכו"ם כשרה בדיעבד מפני 

מה אמרו שמילה דוחה שבת הרי יכול לעשותה ע"י עכו"ם. 

וכתב מהר"י אסאד, דכיון שהנכרי מצווה שלא לחבול לא 

בו ולא באחרים ממילא אסור הוא למול את ישראל, וא"א 

בחילול  עי"ז  ממעטים  שנמצאנו  )דאף  ידו  על  המצוה  את  לקיים 

שבת מ"מ אין לנו להכשילו בדבר האסור לו(.

היתר הנה  כל  שאין  אלו,  אחרונים  מדברי  לדעת  הראנו 

שאין  כל  מצוה  לצורך  אפי'  בעצמו  לחבול  לאדם 

.
רצח

הדבר מוטל עליו כחיוב במצות התורה

שיטת הרמב"ם בזה

לשונו אמנם,  דקדוק  מחמת  בזה  לפקפק  שכתבו  יש 

"אסור  דכתב:  א(,  הל'  פ"ה  ומזיק  )חובל  הרמב"ם  של 

לחבול בין בעצמו בין באחרים וכו', וכל החובל באדם כשר 

דרך נציון עבר בלא תעשה". ע"כ.

מדבריו, שאיסור חובל בחבירו הוא דוקא כאשר ומשמע 

נציון,  דרך  להכותו  היא  ורצונו  מחשבתו  תכלית 

בזה  אין  מילה  במצות  לזכותו  לטובתו  בזה  מכוון  אם  אבל 

חשש איסור חבלה כלל.

דבריו, אין כל מקום לדברי האחרונים הנ"ל לכאורה, ולפי 

גם במי שחובל בעצמו כדי  שהרי הם נקטו להחמיר 

או  בעצמו  בחובל  רק  ולא  התורה  ממצוות  מצוה  לקיים 

בחברו דרך נציון, ועפ"ז כתבו לאסור לגוי למול את עצמו, 

ואילו לדברי הרמב"ם נמצא שמותר לנכרי למול את עצמו 

שלא לשם גרות כל שאין כוונתו לחבלה בעלמא.

רצח. אמנם אף אם נקבל דבריו שאיסור חובל בחברו נאמר בכל 
גוונא שאין הדבר מוטל עליו כחובה, מ"מ דבריו צ"ע, דהיאך יתכן 

לומר שיהיה בדבר קיום מצות מילה ויעבור בזה באיסור חבלה, הרי 

קיים בזה מצות הי"ת, דהא ניחא בנכרי הבא למול את עצמו שכלל 

אינו מחוייב בדבר, י"ל שאין לו לחבול בעצמו בדבר שאינו מצווה 

לקיימו, אבל כאן הרי הקטן מחוייב במצות המילה ומתקיימת היא 

על ידו וא"כ מה חסרון יש בדבר, וראה בשו"ת משנה הלכות )ח"י 

סי' קעא( שהאריך בזה.

סימן לט
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סימן מ

דין חציצה ושאר הקפדות בטבילת גר

ואינו  רובו  חוצץ,  עליו  המקפיד  רובו  תורה,  דבר  יצחק:  רבי  "אמר  איתא:  ע"ב(  )סז  בנדה  הגמ'  בסוגית 

המקפיד  מיעוטו  על  וגזרו  המקפיד,  רובו  משום  מקפיד  שאינו  רובו  על  וגזרו  חוצץ,  אינו  עליו  מקפיד 

גופו  רוב  על  חציצה  היתה  אם  טבילות,  חייבי  ושאר  הנדה  שבטבילת  מבואר,  המקפיד".  רובו  משום 

ומקפיד עליה חוצצת היא מדאורייתא, ולא עולה לו טבילתו, ואם היתה על רובו ואינו מקפיד עליה או 

על מיעוטו ומקפיד עליה – חוצצת מדרבנן. כיון שכך, חייבת כל אשה קודם טבילתה לעיין היטב בגופה 

ריש  )יו"ד  יוסף  ובית  עיין טור  ושיטות הראשונים השונות  בזה  לידע שאין עליה חציצה. בפרטי הדינים 

סי' קצט(.

כמו כן, טבילת הנדה צריך לקיימה במקוה של ארבעים סאה מי גשמים, וכדאמרינן בע"ז )עה ע"ב(: "אך 

ובבכורות  )יא ע"א(,  בגמ' חגיגה  וע"ע  מ' סאה",  יתחטא מים שהנדה טובלת בהם – הוי אומר  נדה  במי 

)נה ע"ב(. פרטי ההלכות בזה ראה בטור ושו"ע )יו"ד סי' רא(.

ובספרי האחרונים האריכו לדון, האם הלכות אלו נוהגות גם בטבילת הגר.

קרי  לבעל  המועילים  קבין  ט'  מדין  דבריו  שלמד  רצט. עיי"ש 
נתקיים  ולא  בארץ  משוקעות  שרגליו  פי  על  אף  הטבילה,  במקום 

בהם דין "מים מקדימין" )והיינו שלא באו רגליו במים קודם ששקעו 

בטיט שנוכל לצרף זאת לטבילה שאח"כ(.

טבילת הגר שווה לטבילת הנדה בדיניה

"ובמקוה הכשר כתב  יג(:  הל'  פי"ג  ביאה  )הל' איסורי  הרמב"ם 

העבדים  ואת  הגרים  את  מטבילין  שם  נדה  לטבילת 

בגרים  חוצץ  בנדה  שחוצץ  דבר  וכל  המשוחררים,  ואת 

ובעבדים ובמשוחררים".

כתבו בטור ושולחן ערוך )סי' רסח סעי' ב(: "וממתינים כמו"כ 

לו עד שיתרפא ומטבילים אותו טבילה הוגנת בלא 

חציצה". והיינו, שטבילת גר דינה כטבילת הנדה שהחציצה 

מעכבת בה.

כטבילה  לשמש  מועילה  לקריו  הגר  טבילת  האם 
לגרותו

הדבר מיהו  שאין  נראה  ע"ב(  )מה  ביבמות  הגמרא  מדברי 

ארמאה  בר  ליה  קרו  דהוו  "ההוא  איתא:  שם  כן, 

לוי:  בן  יהושע  רבי  אמר  כשנתגיירה[,  אמו  טבלה  ]שלא 

בקטנותו  שנימול  כיון  כלומר,  ע"כ.  לקריו".  טבל  לא  מי 

צריך  ואין  כגר,  להחשיבו  בזה  די  לקריו  שנים  לאחר  וטבל 

)והארכנו בזה לעיל(, כן פירשו את  שיטבול לשם גירות דוקא 

דברי הגמ' שם רש"י, תוס' והרא"ש.

תשובות והנה,  וע"ע  א,  סי'  ק"ש  )הל'  האשכול  דברי  ידועים 

פוסלת  אינה  שהחציצה  דסבר  א(,  סי'  מרדכי  מאמר 

, ולדבריו קשיא, היאך מועילה טבילה 
רצט

בטבילת בעל קרי

זו שטבל לקריו להחשב לו כטבילת גרות, הרי טבילת הגר 

ואילו  בה,  פוסלת  שהחציצה  הנדה  לטבילת  בדיניה  שווה 

בטבילת בעל קרי א"צ להקפיד על כך.

ה' עיני ומצאתי שכבר הקשו כן כמה מן האחרונים, והאיר 

עיין ס' הקובץ )הל' קריאת שמע פ"ד ה"ח( בשם מהר"ם 

)יו"ד סי' קצח(, ומנחת חינוך )מצוה  מהמבורג, הגה' יד שאול 

קפ(, ואכן בס' הקובץ שם הכריע מחמת קושיא זו שהחציצה 

פוסלת בטבילת בעל קרי, שלא כדעת האשכול.

כן היא משמעות דברי הרשב"א ביבמות )מז ע"ב(, ובאמת 

דכתב שם "כל החוצץ בנדה חוצץ בבעל קרי", וכן 

"הרואה  שם:  דאיתא  ע"א(,  )פח  ביומא  רש"י  מדברי  נראה 

קרי ביום הכיפורים יורד וטובל ולערב ישפשף". ופי' רש"י: 

"לערב ישפשף – מפני החציצה". ומבואר מדבריו שיש דין 

חציצה בבעל קרי אפי' במיעוט הגוף.

אין בכך ראיה לומר שיש להקפיד על דיני החציצה מיהו 

היא  שהטבילה  בזה"ז  גם  קרי  בעל  טבילת  בכל 

סימן מ
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)ח"י  הלכות  משנה  בשו"ת  דיעויין  בלבד,  עזרא  מתקנת 

הרשב"א  דדברי  שכתב  המהרש"ם  לדברי  שציין  קמד(  סי' 

ולא  למקדש,  כניסה  לצורך  קרי  בעל  בטבילת  אמורים 

קצת,  צ"ב  דהדברים  אמת  )הן  עזרא  תקנת  מדין  כשטובל 

על  הקפידו  דמ"מ  ואפשר  שמם,  המקדש  היה  כבר  ריב"ל  בזמן  שהרי 

הטהרות(.

הלכה )סי' פח( כתב, דדברי האשכול ומאמר מרדכי בבאור 

אמורים כאשר החציצה היא במיעוט הגוף שאינה 

רובו  פני  על  החציצה  כאשר  אבל  מדרבנן,  אלא  חוצצת 

מעכב הדבר גם בטבילת בעל קרי.

יתיישב קצת, דהא כיון שכאשר החציצה היא על ולדבריו 

אינה  מקפיד  שאינו  רובו  פני  על  או  מיעוטו  פני 

באופן  לקריו  שטבל  זה  שגר  נמצא  מדאורייתא,  חוצצת 

חסרון  יש  מדרבנן  ורק  מדאורייתא,  גרותו  לו  עלתה  זה, 

הוא  גמור  ישראל  שמדאורייתא  נמצא  וממילא  בטבילתו, 

ולכך סברו שלא העמידו חכמים דבריהם לבטל  לכל דבר, 

היא  החציצה  כאשר  אבל   ,
ש

תורה מדין  שחלה  זו  גרות 

טבילתו  ליה  מהני  לא  מדאורייתא,  וחוצצת  רובו  פני  על 

לטבילת  קרי  בעל  טבילת  חכמים  השוו  דהא  לקריו,  גם 

את  פוסלת  בשרו  על  חציצה  הגר  שבטבילת  וכשם  הגר, 

אתיין  אלו  דבריו  ולפי  קרי.  בעל  לענין  נמי  ה"ה  הטבילה 

ע"א,  עח  ביבמות  ישנים  התוס'  כשיטת  האשכול  דברי 

אבל  הגר,  בטבילת  חוצצת  דאורייתא  דחציצה  ס"ל,  דהכי 

חציצה דרבנן )במיעוט המקפיד או רובו שאינו מקפיד(, אין לחוש 

לה בטבילת הגר עיי"ש טעמם.

טבילת הגר במים שאובים – אמאי לא מהני

)יו"ד באופן  שערים  בית  בשו"ת  זו  מסוגיא  הקשה  דומה 

סי' שס( על דברי הרמב"ם הנ"ל מטעם אחר, שהרי 

ודי במ'  בטבילת בעל קרי קיימא לן שאין צריך מי גשמים 

, ולטבילת 
שא

סאה של מים שאובים )ראה מג"א סי' פח ס"ק א(

ביו"ד  כמבואר  דוקא  גשמים  מי  של  סאה  מ'  צריך  הנדה 

היאך  הנדה  לטבילת  בזה  שווה  הגר  טבילת  ואם  רא,  סי' 

תועיל טבילתו מחמת קרי שהיתה במים שאובים להחשב 

כטבילה לשם גרות.

היינו ותירץ,  קרי  דהא דמהני מים שאובים לטבילת בעל 

ודברי  בתפילה  ולהתירו  עזרא  תקנת  לענין  דוקא 

תורה, אבל טבילת בעל קרי המחוייבת מן התורה להתירו 

הנדה  כטבילת  דינה  תרומה  ובאכילת  מקדש  בביאת 

)וכעין  שם  ביבמות  איירי  ובזה  דוקא,  גשמים  מי  שטעונה 

.
שב

מש"כ בזה לענין חציצה(

באורו של הרי"ף בסוגיא הנ"ל

הרי"ף פירש את דברי הגמ' ביבמות )מה ע"ב( באופן אמנם 

פי'  לקריו"  טבל  לא  "מי  שם  שאמרו  מה  כי  אחר, 

התורה  מצוות  קיום  על  שמקפיד  ראינוהו  שאם  הדברים, 

עד שטובל לקריו, מוטל עלינו להניח שמן הסתם טבל לשם 

גירות. ולדבריו לא קשה כלל, שלא היתה כונת הגמ' לומר 

לשם  כטבילה  לו  שהועילה  היא  לקריו  שטבל  זו  שטבילה 

והמצוות  התורה  שמירת  על  הקפדתו  שעצם  אלא  גירות, 

מורה שישראל הוא מקדמת דנא.

ט(, כדבריו  הל'  פי"ג  ביאה  )איסורי  הרמב"ם  בדברי  גם  נראה 

ישראל  בדרכי  נוהגת  שראינוה  "גיורת  שכתב: 

מעיסתה  תרומה  ותפריש  לנדתה  שתטבול  כגון  תמיד, 

לקריו  שטובל  ישראל  בדרכי  שנוהג  גר  וכן  בזה,  וכיוצא 

ועושה כל המצוות הרי אלו בחזקת גרי צדק". ע"כ. ומבואר 

שלמד כהרי"ף, שאין כוונת הגמ' שטבילה זו שטבל לקריו 

תועיל לו לגרותו, אלא מהקפדתו על טבילה זו למדים אנו 

אלא  חוצצת  אינה  זו  שחציצה  הגם  הנ"ל,  החולקים  ש. ולשיטת 
האריכו  זה  דין  של  ובגדרו  דבר.  לכל  כנכרי  ליה  דיינינן  מדרבנן 

חלות  מבטלים  בתקנתם  חכמים  כאשר  האם  לדון,  הפוסקים 

שחלה מדאורייתא כוונת הדברים היא שמדאורייתא חלות זו עדיין 

בתוקפה ורק מדרבנן עליו לשוב ולהחילה באופן הראוי, או שמא 

יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, ומילא אחר שתיקנו היאך 

לו מעשיו אפי' מדאורייתא.  יעשה הדבר אם ביטל תקנת לא עלו 

וראש לכולם מצינו בדברי התוס' בסוכה )ג ע"א( לגבי היושב בסוכה 

ושולחנו בתוך הבית דחכמים הפקיעו מצותו מחמת החשש שמא 

ימשך אחר שולחנו, שדנו לומר דלא יצא יד"ח גם מדאורייתא )ראה 

בשו"ת  בזה  וראה  בזה(.  התוס'  ע"ד  דפליג  ע"א  כח  שם  בריטב"א 

שואל ומשיב )ח"א סי' קמב וח"ב סי' קו(, שו"ת מהר"ש ענגיל )ח"ב 

סי' נא(, שו"ת בית יצחק )ח"ב יו"ד סי' לב(, שו"ת מהרש"ם )ח"ה סי' 

כז(, ושו"ת אבני נזר )יו"ד סי' רסא(. 

דן  יומא(  מסכת  )שלהי  תורה  טל  בספרו  אריק  מאיר  שא. הג"ר 
שלמד  שם  ויעויין  קרי,  בעל  לטבילת  כשרים  זוחלים  מים  האם 

זוחלים  )או"ח סי' קנט ס"ק כו ומחה"ש שם( דמים  מדברי המג"א 

פסולים וצריך שיהיו מכונסים בבור. )וראה מש"כ בזה בשו"ת משנה 

הלכות ח"ז סי' יד(.

כתב  קפא(  )מצוה  מצוות  תרי"ג  על  בספרו  שיק  שב. המהר"ם 
באופן שונה מעט, דכל בעל קרי צריך לטבול מחמת שני טעמים, 

האחד – משום דין תקנת עזרא להתירו בתפילה ותורה ולזה אכן 

סימן מ
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שגר צדק הוא, ומסתמא טבל כהלכה.

לשיטתם ונפק"מ  שהרי  דלעיל,  קושיות  הנהו  לכל  בזה 

דיני  על  בטבילתו  מקפיד  אינו  אם  דאף  י"ל, 

שמקפיד  שראינוהו  זה  עצם  המקוה,  וכשרות  החציצה 

נתגייר  הסתם  שמן  הוכחה  בכך  יש  גופו  טהרת  על 

כהלכה.

שדיני נמצא  נראה  הרמב"ם  דברי  דמפשטות  לפי"ז, 

החציצה בטבילת הגר שווים בדינם לטבילת הנדה, 

דפי'  שם  לשיטתו  הנ"ל  הגמ'  סוגית  עם  דבריו  ויתיישבו 

כנ"ל,  הקובץ  בס'  הכריע  וכן  הרי"ף,  כשיטת  הגמ'  דברי 

בזה  חלוק  האשכול  שיטת  בביאור  הבה"ל  להבנת  ואילו 

הדין בין חציצה דאורייתא לחציצה דרבנן וכמש"נ.

די במים שאובים, והשני שלא תבוא תקלה על ידו בנגיעה בתרומה 

וכדו', שזוהי חובה גמורה גם אם אינו רוצה עתה לאכול בתרומה 

או להכנס למקדש, וכלפי חובה זו הוא שאמרו "מי לא טבל לקריו", 

קנה(  סי'  )ח"ה  הלכות  משנה  ובשו"ת  במים שאובים.  די  לא  ולזה 

האריך לתמוה על דבריו דפשטות לשון הגמ' משמע דאיירי בטבילת 

עזרא ולא בתקנה זו שתיקנו לצורך שמירת הטהרות, עיי"ש.

!
אכילת בשר ביום הטבילה

להורות לגר שלא יאכל בשר ביום שהולך לטבול, וכמו יש 

ביו"ד  כמבואר  לנידתם,  שטובלות  ביום  הנשים  שנהגו 

סי' קצח )סעי' כד(. והנה, אף שלענין טבילת נשים נהגו להקל 

בשבת ויום טוב שהאכילה בהם מצוה, מ"מ בגר שעד שלא 

יטבול אינו בא לכלל ישראל נראה דאסור בכל גווני. )מאידך, 

כיון שהגר יכול לטבול מיד בהנץ החמה, אף שאין להחמיר 

עליו שלא לאכול בשר קודם הנץ דלא מצינו למנהג זה אלא 

לטבילה  סמוך  בשר  שאכל  כיון  מ"מ  עצמו,  היום  באותו 

!ודאי יש לו לראות להדיח שיניו היטב קודם טבילתו(.
דין ספק חציצה מדרבנן בטבילת הגר

בטבילתו יש  לו  היה  שמא  ספק  לו  שנתעורר  בגר  לדון, 

דבר החוצץ על מיעוט גופו, האם צריך לחזור ולטבול. 

והנה, יש מן הפוסקים שדנו להקל בזה אפי' בטבילת נדה, 

ז(  ס"ק  קסא  סי'  )א"א  הפמ"ג  אמנם  לקולא.  דרבנן  דספיקא 

אין  איסורא  דאיתחזק  דכיון  וטעמו,  בזה,  להחמיר  מצדד 

להקל במקום ספק אפי' באיסורא דרבנן. ויש לעיין לדבריו 

מעולם,  טבילה  מחוייב  היה  שלא  גר  של  בדינו  יהא  מה 

האם נאמר שעצם זה שהיה נכרי ובא להכנס לקהל ישראל 

דאיתחזק  חשיב  דמעיקרא  חזקתו  ולבטל  זו  בטבילה 

איסורא, או שמא רק לענין נדה שהיתה מחוייבת בטבילה, 

הפמ"ג  החמיר  הראשון  מחיובה  נפטרה  האם  הוא  והנידון 

שאין לה להקל מספק. ופשטות הדברים מורה שאין לחלק 

בזה בין נדה לגר.

כתב והנה  כז(  ס"ק  הספק  קונטרס  קי  )סי'  ביו"ד  דעת  בחוות 

המעשה  בעצם  הוא  שהספק  היכא  בין  בזה,  לחלק 

הנידון, שכאשר  המתיר להיכא שהספק הוא בהכשרו של 

אחר  לילך  לנו  יש  המתיר  המעשה  עשיית  בעצם  הספק 

כאשר  אבל  המעשה,  נעשה  לא  שמסתמא  לומר  החזקה 

וכגון  בהכשרה,  ספק  שיש  אלא  המתירה  מעשה  נעשה 

ספק  שנתעורר  אלא  נשחטה  שודאי  בהמה  שחיטת  לענין 

חזקתה  אחר  לילך  טעם  אין  בזה  ושט,  נקובת  אינה  אם 

זו.  מחזקתה  המפקיעה  מעשה  נעשה  שכבר  הראשונה, 

!)וראה מש"כ בזה הפלתי סי' לג ס"ק יד(.
דין גילוח שיער הערוה משום חציצה בגיורת

בית הערוה בשו"ע  ו( מבואר, ששיער  )סעי'  סי' קצח  יו"ד 

והטעם  בפנויה.  ולא  נשואה  באשה  רק  חוצץ 

בחילוק זה הוא משום שהנשואה מקפדת על הסרת שיער 

ששיער  )אף  שמקפדת  וכיון  בעלה,  על  תתגנה  שלא  כדי  זה 

שאינה  הפנויה  אבל  חציצה.  זו  הרי  הגוף(  במיעוט  רק  הוא  זה 

שאינה  הגוף  במיעוט  כחציצה  הדבר  נחשב  בכך  מקפידה 

מקפדת עליו, שאינה חציצה אפי' מדרבנן.

סימן מ
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לא ובט"ז  טובלות  אינן  שהפנויות  שלמנהגנו  העיר,  שם 

נפקותא  בו  שאין  זה  חילוק  להזכיר  לשו"ע  לו  היה 

למעשה, אלא שנמשך אחר לשון המשנה.

לענין ולכאורה  בזה  יש  רבתא  מינה  שנפקא  לומר,  יש 

טבילת גיורת הנוהגת בפנויה, שאם נשואה היא 

עליה להסיר שיער זה, ואילו לפנויה אינו חוצץ.

זה חוצץ ואפשר  אין שיער  נשואה היא  גם אם  שבגיורת 

אינו  הנכרי  בעלה  אם  נפשך,  דממה  בטבילתה. 

דינה  ה', א"כ בלאו הכי  חפץ להצטרף עמה לחסות בקהל 

כפנויה, וגם אם בעלה מצטרף עמה, הרי מחוייבים הם בג' 

רסט  בסי'  )כמבואר  בזה  זה  הם  אסורים  בהם  הבחנה  חודשי 

סעי' ט(, וא"כ תוך אותם חודשים אינה מקפדת על המצאות 

שיער זה ודינה כפנויה שאינו חוצץ.

בגילוח שערות הראש כמעשה  זה צ"ע לכאורה, שהרי  שג. מנהג 
הלוים עובר לכאורה בלאו ד"בל תקיפו", וא"כ לגבי הלוים שנצטוו 

נוהג בהם,  אינו  זה  גילוי הוא שגילתה תורה שאיסור  כך, ע"כ  על 

ישראל,  לכלל  בא  לא  עדיין  הטבילה  שקודם  כיון  שרי  ודאי  ובגר 

ולהקיף  לגלח   גמורים הם היאך הותרו  אבל במשומדים שישראל 

את פאת ראשם.  

!
נדה  מטבילת  יותר  הגר  בטבילת  המחמירים  שיטת 

לבעלה

שכתב: בשולחן  הרמב"ם  לשון  את  העתיק  ב(  )סעי'  ערוך 

עד  לו  וממתינים  מיד  אותו  מלין  קיבל  "אם 

טבילה  אותו  מטבילין  ואח"כ  שלימה,  רפואה  שיתרפא 

הוגנת וכו'".

צפנת פענח )מהדו"ק עמ' מג( עמד על דקדוק לשון ובשו"ת 

הגמ' – "עד  מלשון  שינה  מה  מפני  הרמב"ם, 

שיתרפא" והוסיף "רפואה שלימה".

החציצה וכתב,  שדיני  בזה,  לחדש  הרמב"ם  שכוונת 

נדה  בטבילת  החציצה  מדיני  חמורים  גר  בטבילת 

ע"א(:  סז  )נדה  בגמרא  אמרו  הנדה  טבילת  דלענין  לבעלה. 

גלד  כמין  בו  שעולה  הדם  הקזת  )מקום  דכוסילתא  ריבדא  "הני 

יומי )שעדיין  מחמת הריר היוצא מן המכה ומתייבש( – עד תלתא 

לח הוא( – לא חייצי, מכאן ואילך חייצי". והיינו שעד ג' ימים 

ג'  אחר  אבל  חוצץ,  ואינו  רך  עדיין  המכה  פני  שעל  הגלד 

ימים הוא מתקשה וחוצץ. ואילו בטבילת גר החמירו יותר 

ועליו  ימים,  ג'  תוך  אפי'  המילה  אחר  כלל  לטבול  לו  שאין 

להמתין עד שיתרפא רפואה שלימה.

!
טעם גזיזת שערות ראשו

וכרעיה". כתב  דידיה  טופריה  ושקל  מזייה  "וגייז  הטור: 

גוזזים  בזה  זה  ומסובך  ארוך  שערו  שאם  הב"ח  ופי' 

מקצתו כדי שלא יהווה הדבר חציצה בטבילה. )מדבריו אלו 

שערותיהן  לגזוז  הקהילות  מן  בכמה  ישראל  נשות  למנהג  מקור  יש 

קודם הטבילה, שלא יהוו חציצה בטבילה מחמת הסתבכותן זו בזו(.

מצינו באופן  שכן  הדרשן,  משה  רבי  עפ"ד  פי'  אחר 

והוחלפו  כשהובדלו  ז(  ח  )במדבר  הלוים  בטהרת 

כל  על  תער  העבירו  זרה  עבודה  שעבדו  הבכורות  תחת 

הוא  שכך  הוסיף  ובב"ח  ב(.  סעי'  רסח  הלבוש  פי'  )וכן  בשרם 

.
שג

המנהג גם במשומדים החוזרים לדת ישראל

כתבו האבן עזרא והאור החיים הק' )שם במדבר ח ז(, ומ"מ 

שלא נהגו לגלח את פאות הראש, וכדבריהם הכריע 

מש"כ  וראה  קיח(,  סי'  ח"ב  )יו"ד  שלמה  בית  בשו"ת  להלכה 

בזה החיד"א בס' יוסף אומץ )סי' מה(.

גילוח שער הגר בחול המועד

תרומת הרמ"א  בשם  כתב  ז(  )סעי'  תקלא  סי'  באו"ח 

צריך  ברגל  להטהר  ובא  דתו  שהמיר  שמי  הדשן, 

)ס"ק  המג"א  שם  מש"כ  וראה  במועד,  לגלחו  ומותר  לגלח 

והתירו  בזה  שחילקו  שיש  שם,  ובפמ"ג  ז(,  )ס"ק  הט"ז  יא(, 

רק כשלא היה לו פנאי לגלח קודם המועד. ומיהו בטבילת 

אינו  שהרי  גווני,  בכל  להתגלח  לו  שיש  מודו  הכל  הגרות 

חציצה  יהוו  שלא  טפי  עדיף  ואדרבה  הרגל,  בכבוד  חייב 

בטבילתו שטבילת חיוב היא.

סימן מ
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לקהל והטעם  טבילתו  ע"י  נכנס  שהגר  מפני  הוא,  בזה 

חומר  שמחמת  לטהרות  הנדה  כטבילת  ודינו  ה', 

דיני הטהרה החמירו בהם יותר שלא לטבול אפי' כשהמכה 

טריה.

נתפרשו הדברים בדברי הרמב"ם )הל' מקוואות פ"ב ולהדיא 

עצמתן  או  ביותר  עיניה  "פתחה  שכתב:  כב(,  הל' 

אבל  טהרות  לענין  בד"א,  טבילה.  לה  עלתה  ביותר – לא 

תבשיל  שנתנה  אע"פ  מותרת,  זו  הרי  לבעלה  להתירה 

כוחל  עינה  גב  על  שהיה  או  ישן  שרט  בה  שהיה  או  לבנה 

שכל  לבעלה,  מותרת  זו  הרי  עוצמתן  או  עיניה  פתחה  ובין 

מדבריהן,  אלא  חוצצין  אינן  בהן  וכיוצא  האלו  הדברים 

בנדה  החוצץ  וכל  גזרו.  לא  ביאה  לענין  גזרו  ולענין טהרות 

בגר  וחוצץ  טהרות,  לענין  הטמאין  בשאר  חוצץ  לטהרות 

בשעת טבילה". עכ"ד.

בכל ולמדנו  להקפיד  א"צ  לבעלה  שהנדה  שאף  מדבריו, 

חציצה  הדבר  מהווה  הגר  טבילת  לענין  אלו, 

ולטבול.  לשוב  עליו  וכדו'  ביותר  עיניו  עצם  ואם  בטבילה, 

כדבריו אלו כתב גם המאירי ביבמות )מז ע"ב(.

בין העולה  יש  נפק"מ  דג'  שם,  עפמש"נ  לדידן,  מכאן 

טהרות  לענין  לטבילתה  לבעלה  הנדה  טבילת 

וממילא גם בטבילת הגר:

לפלוף שבעין, דאמרינן – לח אינו חוצץ יבש חוצץ )ראה א. 

שו"ע יו"ד קצח סעי' ז(.

ב. כחול שבעין אינו חוצץ שחוץ לעין חוצץ )שם סעי' ח(.

האם ג.  ביותר,  עיניה  עצמה  או  ביותר  עיניה  פתחה 

שהחמירו  מה  וכן  כחציצה.  העור  קמטי  לה  נחשבים 

שתטבול כדרך גדילתה, שלא ימצאו קמטים בבשרה שלא 

יכנסו לתוכם מים.

הנדה דבכל  טבילת  דין  האם  שם,  הראשונים  נחלקו  אלו 

ולענין  טהרות,  לענין  מטבילתה  בזה  קילא  לבעלה 

טבילתה לבעלה א"צ להקפיד בכל אלו, או שמא אין לחלק 

בין טבילה  בזה  אין לחלק  ביניהם. דלתוס' שם בשם רש"י 

לטהרות לטבילה לבעלה, וכן שיטת הרז"ה בהשגותיו שער 

ובשו"ע  )שם(,  מאירי  )שם(,  הרא"ש  תוס'  ב(,  )סי'  הטבילה 

ואילו שיטת התוס' שם  ביאור הש"ך.  )סי' קצח סעי' ח( ע"פ 

הרי"ף  שיטת  וכן  לטהרות,  בטבילה  רק  בזה  להחמיר  שיש 

בשבועות )פ"ב ו ע"ב מדפי הרי"ף(, יראים השלם )סי' כו(, סמ"ג 

סי'  מקואות  הל'  )שבועות  ובמרדכי  הערוך,  בשם  קיא(  )ל"ת 

דמפשטות  שנתבאר,  וכמו  גר  לענין  בזה  ונפק"מ  תשמח(. 

הנדה  לטבילת  שווה  שדינו  משמע  כאן  השו"ע  דברי 

למדנו, שיש להחמיר  הנ"ל  לבעלה, אולם מדברי הרמב"ם 

הכי  בלאו  לכתחילה  )אמנם  לטהרות.  הנדה  טבילת  כדין  בדינו 

יש להחמיר בכל הפרטים האלו גם בטבילת הנדה לבעלה, וכמו שכתב 

הש"ך שם ס"ק יג וס"ק מט מדברי רבים מן הראשונים(.

טעמו של הרמב"ם בזה עיין מש"כ באור שמח )הל' בבאור 

מקואות פ"א הל' ח ס"ק יד(, וע"ע בשו"ת אגרות משה 

)יו"ד ח"ג סי' קיא(.

הקלו  דינים  כמה  דלגבי  לגמרי,  כזבין  עשאום  לא  שד. אמנם 
)פ"ז  הבחירה  בית  בהל'  הרמב"ם  וכמש"כ  הזב.  מן  יותר  עליהם 

הל' טז(, דלענין איסור ביאת מקדש לא הוזהרו שלא להכנס להר 

הבית כזבין אלא הותרו להכנס לחיל כטמאי מתים. וכן אם נגעו 

הל'  הרמב"ם  בזה  מש"כ  )ראה  לשורפן  א"צ  ותרומה  בקדשים 

לומר  גדול  מקום  יש  וממילא  ה"י(.  פ"ב  ומושב  משכב  מטמאי 

במים  טבילה  להצריכם  גרות  לענין  עליהם  החמירו  לא  כן  שכמו 

חיין דוקא.

!
האם יש להצריך בגר טבילה במים חיים

הנכרים במסכת  על  גזרו  שחכמים  איתא,  ע"ב(  )יז  שבת 

ראו  לא  בין  ראו  בין  נקבות  בין  זכרים  בין  כולם 

, וכן פסק הרמב"ם )הל' טומאת מת פ"א הל' יד(. 
שד

לטמא כזב

טעמה של הלכה זו נתבאר בגמ' )עבודה זרה לו ע"ב, וברמב"ם 

הל' מטמאי משכב ומושב פ"ב הל' י(, כדי שלא יהיה קטן ישראל 

נכרי קטן פחות מבן ט' שנים  כך  )ומשום  זכר  רגיל אצלו למשכב 

שאינו ראוי לביאה, אינו בכלל גזירה זו(.

לטהרת הזב שנינו במשנה )מקואות פ"א משנה ח( שלא והנה 

חיים  במים  לטבול  ועליו  מקוה,  מי  בטהרת  לו  די 

יש לעיין בזמן שהיו מקפידים  וא"כ  וכדו'.  דוקא כמי מעין 

מקווה  במי  הגר  טבילת  מועילה  היתה  האם  הטהרות  על 

גוונא  שבכהאי  כיון  שמא,  או  הנדה,  לטהרת  המועילים 

עדיין ישאר טמא מדרבנן בטומאת זוב שחלה עליו בגיותו, 

לו כטבילה עד שתועיל לטהרו גם מטומאה  אינה נחשבת 

זו.
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וכמה צדדים יש בספק זה:

ואה"נ א.  לגירותו,  רק  לו  תועיל  זו  טבילה  שאכן  אפשר 

ונפקא  מזובו.  להטהר  נוספת  טהרה  אח"כ  שיצטרך 

מינה בזה שגם קודם שיטהר מזובו ישראל גמור הוא וחייב 

במצוות. וכן נפקא מינה לענין אשה, שגם אחר שגזרו עליה 

)דבזה חלוק דין  לטמא כזבה אינה צריכה טבילה במים חיים 

הזב מן הזבה(, וא"כ יהא די לה בטהרת מקווה.

עוד אפשר, דכיון שמן התורה טהור הוא אלא שחכמים ב. 

גזרו עליו שיטמא בזוב, "הם אמרו והם אמרו", ובכהאי 

גוונא שבא לכלל ישראל לא העמידו חכמים דבריהם ואינו 

בכלל הגזירה לטמא כזב.

)תנינא עמ' מג( כתב להקל בזה ג.  הצפנת פענח בתשובותיו 

שנולד  כקטן  ישראל,  לכלל  שבא  דכיון  אחר,  מטעם 

הוא וטומאה זו שחלה עליו בגיותו פוקעת מאליה, שפנים 

כנדה  במקוה  בטהרה  לו  די  כך  ומשום  לכאן,  באו  חדשות 

וכשר  מת  מטומאת  גם  הוא  שטהור  )ונמצא  חיים.  מים  וא"צ 

לעשיית פרה אדומה(.

ביבמות ואכן,  הנ"ל  הסוגיא  ממשמעות  בזה,  הלכה  לענין 

שהרי  גר,  בטבילת  חיים  מים  שא"צ  מוכח  ע"ב(  )מה 

לקריו  הגר  וטבילת  לבעלה  הנדה  טבילת  שם  הכשירו 

ובעל  וטבילת אשה  גירות,  גם כטבילה לשם  שיועילו להם 

במקוה.  בטהרה  לו  שדי  הרי  דוקא,  חיים  במים  אינם  קרי 

הבית  חורבן  אחר  רק  אמורים  אלו  שדברים  לומר  ודוחק 

שאין נזהרים בטומאת זוב.

מדוקדק בלשון הרמב"ם )פי"ג מהל' איסו"ב הל' יג(, שכתב, וכן 

הרי  הגרים",  הנדה מטבילין  הכשר לטבילת  "ובמקווה 

שדי בטבילת מקוה לטבילת גרים.

בס' מקדש דוד )טהרות סי' מב ס"ק ו( שהוכיח מדברי וראה 

אין  עכו"ם  על  זב  טומאת  דגזרו  דהא  הראשונים 

כוונת הדברים שהעכו"ם נחשב כטמא בטומאה זו, דעכו"ם 

כדין  יטמא  בעכו"ם  שהנוגע  אלא  נינהו,  טומאה  בני  לאו 

נמצא,  וממילא  מהם.  שהרחיקו  הרחקה  וזוהי  בזב,  נוגע 

חיים  צריך מים  אין  ודאי  אינו טמא  דכיון שהעכו"ם עצמו 

לטבילת הגרות.

שיטת הסוברים שיש לגר לטבול במים חיים

שהגר אמנם,  כתב  הגוזר  גרשום  לרבי  מילה  כללי  בספר 

דמפשטות  מחודשים,  ודבריו  חיים,  במים  טובל 

ויתירה  כנ"ל,  לזה  הצריכוהו  שלא  נראה  הפוסקים  דברי 

מזו, הא כל הנידון בזה הוא רק בזמן שהיה המקדש קיים 

מקפידים  שאין  בזה"ז  אבל  זוב,  בטומאת  נזהרים  שהיו 

טבילה  להצריכו  תיתי  מהיכי  וטהרה,  טומאה  על  כלל 

לא  שאם  לומר  כוונתו  היתה  שלא  ואפשר  חיים.  במים 

דלא  גרות,  לשם  טבילתו  לו  עלתה  לא  חיים  במים  טבל 

אישתמיט שום אחד מן הפוסקים שכתב כן, אלא להידור 

מצוה בעלמא אמר.

הלכה זו שצריך מים חיים בטבילת הגר נראה לומר, ובטעם 

סי'  )יו"ד  בתשובותיו  סופר  החתם  שכתב  מה  ע"פ 

"רבי אומר: ככם – כאבותיכם, מה  )ט ע"א(:  קצד(, בכריתות 

והרצאת  וטבילה  במילה  אלא  לברית  נכנסו  לא  אבותיכם 

דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת 

נכנסו  בו  מהאופן  נלמדו  המילה  שדיני  והיינו  דמים". 

מעמד  והרי  סיני.  הר  במעמד  הקב"ה  עם  לברית  אבותינו 

להטהר  הוצרכו  שע"כ  הקודש  כמקום  דינו  היה  סיני  הר 

היא  הגר  טהרת  וחזינן שדין  לכן,  קודם  ימים  ג'  ולהתקדש 

ומחמת  המקדש.  לבית  להכנס  הבא  הטמא  טהרת  כדין 

לגר טבילה במים חיים לטהרו מזובו  זה סבר להצריך  ענין 

אף שהיום אין אנו מקפידים על טומאת זוב.

להידור אלא  אלא  אינו  זה  שכל  החת"ס,  שם  דכתב 

הנדה  טהרת  כדין  בזה  דינו  עיקר  מיהו  בעלמא, 

לבעלה וכמו שנתבאר ע"פ פשטות דברי הגמ' ביבמות )מז 

ועבד  גר  שם  טובלת  שהנדה  "במקום  שם:  דאמרינן  ע"ב( 

!משוחרר טובלים".
האם כתובת קעקע מהווה חציצה בטבילה

בגופם מצוי  להם  שיש  להתגייר  הבאים  בקרב  מאוד 

מהווה  זו  כתובת  האם  לדון  ויש  קעקע,  כתובת 

חציצה בטבילה ויש להסירה ע"י ניתוח, או לא.

ממש והנה,  בו  ויש  לנוי  העשוי  בדבר  נחלקו  בראשונים 

דעת  לא.  או  בטבילה  חציצה  מהווה  הוא  האם 

שני  בעינן  חציצה  שלענין  תרצד(  )סי'  בתשובותיו  הרמב"ם 

תנאים – שיהיה הדבר עשוי לנוי, ולא יהיה בו ממש. אבל 

אם יש בו ממש אף שעשוי לנוי חוצץ הוא בטבילה. לעומת 
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זאת הרשב"א בתורת הבית הארוך )סוף שער ז( כתב, דדבר 

לזה  ראיתו  ממשות.  בו  יש  אם  אף  חוצץ  אינו  לנוי  העשוי 

היא מהא דמצינו )חולין צא ע"ב( בפרוכת שבמקדש שהיתה 

בבית  הדברים  הובאו  לטהרה,  אותה  מטבילין  והיו  צבועה 

יוסף ביו"ד סי' קצח(.

כשיטת לענין  יז(  )סעי'  קצח  בסי'  השו"ע  הכריע  הלכה 

יש  לנוי אינו חוצץ, אף אם  הרשב"א שדבר העשוי 

בו ממש.

אינו ומדברי  לנוי  הט"ז שם למדנו, שכשם שדבר העשוי 

בו  שאין  דבר  גם  כך  ממש,  בו  יש  אם  אף  חוצץ 

ממש אינו חוצץ אף כשאינו עשוי לנוי.

משני וממילא,  בזה  להקל  יש  קעקע  כתובת  בדין 

אלא  זו  שאין  ממש  בזה  אין  חדא  טעמים, 

כיון  מ"מ  מעט,  בולט  הכתובת  שמקום  )דאף  העור  תחת  ככויה 

שמכוסה הוא בעור לגמרי הוי כקוץ הנעוץ בעומק הבשר והעלה עור 

ובש"ך  יא  סעי'  קצח  סי'  יו"ד  ראה  בחוץ,  שנראה  אף  חוצץ  שאינו 

שבולט  מחמת  נחשב  היה  אם  דאף  י"ל  זאת  מלבד  שם(, 

תחילה  בכוונה  הדבר  שנעשה  כיון  ממש,  בו  שיש  כדבר 

לבוא  רצונו  מחמת  בזה  חפץ  אינו  שעתה  אף  נוי,  לשם 

היא  עתה  בזה  חפץ  שאינו  הסיבה  אם  מ"מ  ה',  בקהל 

בזה,  חפץ  היה  זה  ובלא  בכך,  הכרוך  האיסור  מחמת  רק 

וע"ע בס' שיעורי שבט  לנוי.  אפשר דחשיב כדבר העשוי 

הלוי )סי' קצח שם(.

נוסף יש להקל בזה, ע"פ מה שכתבו הפוסקים )ראה טעם 

הסרת  שכאשר  מד(  סי'  משה  ובהשיב  קצח  סי'  דע"ת 

החציצה כרוכה בכאב רב א"צ להחמיר ולהסירה, שהרי זה 

כדבר שמקפיד שישאר ודמיא לדבר העשוי לנוי.

יהודה יעלה )יו"ד סי' רכט( כתב בשם הגידולי טהרה בשו"ת 

בצירוף  להסירו,  כדי  אומן  הצריך  בדבר  להקל 

שבדבר  י(  סי'  )יו"ד  יוסף  זכרון  בשו"ת  המובאת  הסברא 

לא  אחר  בזמן  עליו  שמקפיד  אף  עתה  עליו  מקפיד  שאינו 

בו  שדבוק  הדם  אין  דטבח  מהא  דבריו  ולמד  חציצה,  הוי 

ויו"ט  שבת  לכבוד  להסירו  שמקפיד  אף  חציצה  מהווה 

)וראה מש"כ בזה הפת"ש ריש סי' קצח(.

שלא נמצא  קעקע  בכתובת  להקל  יש  רבים  שטעמים 

לגר,  בזה  להחמיר  טעם  כל  ואין  כחציצה  לדונה 

ובפרט ששאלה זו אין בה חשש דאורייתא שכן על פי רוב 

החציצה אינה אלא על מיעוטו.
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סימן מא

דין ליבו רואה את הערוה בברכת הטבילה

עובר  עליהן  מברך  המצוות  כל  שמואל:  אמר  יהודה  רב  "אמר  שנינו:  ע"ב(  )ז  בפסחים  הגמ'  בסוגית 

לעשייתן וכו', חוץ מן הטבילה וכו', דאכתי גברא לא חזי. תניא נמי הכי: טבל ועלה, בעלייתו אומר ברוך 

אחר  היא  בגר  הטבילה  ברכת  דזמן  הגמ'  מדברי  ומבואר  הטבילה".  על  וצוונו  במצוותיו  קדשנו  אשר 

עלייתו מן המים, ולא קודם כניסתו למי המקוה, משום דקודם טבילתו עדיין גוי הוא.

ובבאור דברי הגמ' נחלקו הראשונים שם: התוס' פי', דכיון שקודם הטבילה עדיין נכרי הוא אינו בתורת 

אמירת ברכה, דהיאך יאמר "וציונו" והוא לא נצטווה, וכן פי' הרמב"ם )הל' ברכות פי"א הל'' ז(. אבל רבינו 

וב"ה אומר הפורש מן  זה הדבר, דתנן עלה,  "יש מי שאומר שבטבילה דגר לבד הוא  חננאל שם כתב: 

הערלה כפורש מן הקבר". ומשמעות דבריו, שהלכה זו אינה נובעת מכך שמופקע הוא מנוסח הברכה, 

אלא שטומאת העכו"ם שעליו מונעתו מלברך )עיין דבר אברהם ח"ג סי' יט(.

המים  מן  בעלייתו  אלא  הטבילה,  לפני  חלוקו  פשיטת  קודם  מברך  שאינו  הגמ',  מדברי  למדנו  ומ"מ 

ובהקדם בירור  גופו בעת אמירת הברכה.  ינהג לענין כיסוי  ויש לדון היאך  זו,  בעודו ערום מברך ברכה 

הדברים ניזיל לשורש סוגיא זו.

יברך  חגורו  שכשחוגר  הובא,  א(  )סעי'  מו  סי'  או"ח  שה. בשו"ע 
הלכה  של  בבאורה  שם  הראשונים  ונחלקו  בגבורה.  ישראל  אוזר 

שחוגר  פי'  הרמב"ם  ואילו  מכנסיו,  שלובש  דהיינו  פי'  הראב"ד  זו, 

שבירך  הברכות  שכל  מבואר  הראב"ד  לשיטת  ולכאורה  חגורתו. 

הערוה,  את  רואה  ליבו  והיה  מכנסיו  שלבש  קודם  היו  לכן  קודם 

וקשה, היאך הותר הדבר. וצ"ל שהיה מתכסה בכיסוי המיטה. 

מחלוקת הפוסקים בדין לבו רואה את הערוה

בברכות )כד ע"ב( איתא: "ת"ר היה ישן בטליתו ואינו בגמ' 

על  בטליתו  חוצץ  הצינה,  מפני  ראשו  להוציא  יכול 

ליבו  יהיה  )שלא  ליבו".  על  וי"א  שמע,  קריאת  וקורא  צוארו 

רואה את הערוה(.

)היאך התיר כשחוצץ על צוארו( הרי והקשו  שם: "ותנא קמא 

ליבו  קסבר  ומתרצינן:  הערוה.  את  רואה  ליבו 

רואה את הערוה מותר".

)הל' ולענין  הרמב"ם  מדברי  הראשונים.  נחלקו  הלכה 

כדעת  להלכה  שנקט  נתבאר  יז(  הל'  פ"ג  שמע  קריאת 

הערוה,  את  רואה  כשליבו  ק"ש  לקרות  שאסור  הי"א 

שכתב: "היה ישן בטליתו והוא ערום, חוצץ בטליתו מתחת 

ליבו וקורא. אבל לא יחוץ צוארו ויקרא, מפני שליבו רואה 

את הערוה ונמצא כמי שקורא בלא חגורה".

פסקו גם בעל הלכות גדולות )הל' ברכות פ"ג(, רבינו כדבריו 

והרי(  ד"ה  ע"ב  כ"ה  )ברכות  התוס'  שם(,  )ברכות  חננאל 

עד(  )סי'  הטור   ,
שה

הראב"ד בשם  שם  הרשב"א  ר"י,  בשם 

שמ"ט(,  )ס'  הרוקח  לו(,  סי'  דברכות  )פ"ג  הרא"ש  הרי"ף,  בשם 

ארחות חיים )הל' קר"ש סי' לט(, וכן פסק בשו"ע )או"ח סי' עד 

סעי' א(.

דבריו לעומת  )הובאו  רש"י  בשם  כתב  שמעיה  רבינו  זאת 

בתוס' והרא"ש שם( שהלכה כת"ק דאף שליבו רואה 

כדבריו  הרשב"א.  דעת  היא  וכן  בק"ש,  מותר  הערוה  את 

יט(,  סי'  פ"א  )שבת  ברא"ש  הובא  ויטרי  המחזור  גם  הכריע 

הרא"ש  אף  סק"כ(  יג  סימן  פ"ט  )ברכות  נתנאל  הקרבן  ולדעת 

ת"ק  כדעת  להלכה  בזה  שהעיקר  וסבר  זו  בשיטה  אזיל 

)שלא כהבנת הב"י בשיטת הרא"ש(.

לדעת המחמירים בזה האם הדבר אסור מן התורה או 
מדרבנן

שמע יש  את  לקרות  שאין  המחמירים  לשיטת  לדון, 

כשליבו רואה את הערוה האם הדבר אסור מן התורה 

או מדברי סופרים.

שכתב: מדברי  התורה,  מן  אסור  שהדבר  משמע  הלבוש 

ליבו  הרי  חוצץ  אינו  או  ליבו  את  מכסה  אינו  "אם 

סימן מא
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רואה את ערותו ואסור לקרות, דכתיב: "והיה מחניך קדוש 

לאחרים".  יראה  לא  ביה  קרי   – דבר"  ערות  בך  יראה  ולא 

הרחקה  זו  ואין  התורה,  מן  לדבריו  נלמדת  זו  שהלכה  הרי 

דרבנן בעלמא.

נקט אולם  הסימן(  )סוף  אברהם  באשל  שם  מגדים  הפרי 

בפשיטות שהדבר אסור רק מדרבנן, ופי' שגם דעת 

הלבוש כן והדרשה שהביא אינה אלא לאסמכתא בעלמא. 

כדבריו אלו חזר וכתב גם במשבצות זהב שם )סק"א( עיי"ש, 

וכן דעת הבאור הלכה שם.

הוא היעב"ץ  אף  נקט  עד(  סי'  )או"ח  וקציעה  מור  בס' 

דכיון  כתב,  כך  ומשום  היא,  מדרבנן  זו  שהלכה 

או  כת"ק  הלכה  האם  הראשונים  במחלוקת  נתון  שהדבר 

כהי"א, היה מקום להקל בזה לכאורה כשאר ספקא דרבנן 

דאזלינן בהו לקולא, אלא שאחר שהחמיר בזה בעל השו"ע 

בגידם  אבל  לצורך.  שלא  בזה  להקל  רשאים  אנו  אין  שוב 

ליבו  בין  לחוץ  ליבו  על  ידיו  להניח  יכול  שאינו  שטבל, 

ולחוץ  המקוה  מן  לצאת  אותו  מטריחים  אנו  אין  לערוה, 

ולברך כך בלא חציצה  ורשאי הוא להקל  וכדו',  ליבו בבגד 

כדעת רש"י וסיעתו, הואיל וספקא דרבנן הוא.

וליבו  במים  ערותו  כאשר  הערוה  את  רואה  לבו  דין 
מבחוץ

במים ברמ"א  רוחץ  שכאשר  כתב,  ב(  סעי'  עד  סי'  )או"ח 

וערותו תוך המים וליבו חוץ למים מהווה הדבר 

יביט  ואם  צלולים  גם כאשר המים  לערוה  ליבו  בין  חציצה 

יג( שהמים  )ס"ק  וכן פי' המשנ"ב שם  לתוכם תראה ערותו, 

מפסיקים בין ליבו לערותו. ומוכח מדבריו, שדין ליבו רואה 

את הערוה קיל טפי מדין עיניו רואות את הערוה, שלענין 

תראה  שלא  צריך  אלא  בחציצה  די  לא  העיניים  ראית 

הערוה כלל, ומשום כך אמרו שאם היתה הערוה בעששית 

את  רואה  דליבו  איסורא  לענין  אבל  כנגדה,  לקרות  אסור 

עיניו  יהיו  שלא  בכדי  )ואכן   .
שו

צלולים במים  גם  מותר  הערוה 

רואות את הערוה אסור להביט במים בשעה שקורא את שמע(.

ונקט אמנם,  הרמ"א  דברי  על  חלק  ב(  )ס"ק  שם  הפר"ח 

לדין  העיניים,  ראית  דין  בין  לחלק  טעם  כל  שאין 

ליבו רואה את הערוה, ובכל גווני יש להחמיר גם כשהערוה 

בעששית.

נפקא מינה בזה לענין ברכת הטבילה בגר

לנהוג ונפק"מ  לגר  ראוי  היאך  דידן,  נידון  גבי  זה  בכל 

מיד  לברך  יכול  האם  למעשה,  הלכה  זו  בברכה 

אחר שמוציא ראשו מן המים אף שליבו וערותו תוך המים 

להוציא  עליו  שמא  או  הערוה,  את  רואה  שליבו  ונמצא 

בין ליבו  גם את ליבו מן המים, כדי שיהיו המים מפסיקים 

לערותו.

הלכה נידון  האם  דלעיל,  הראשונים  במחלוקת  תלוי  זה 

כת"ק או כדעת הי"א, ולהלכה נקטינן בזה לחומרא, 

וע"כ יש להורות לו להוציא את הפלג העליון שבגופו חוץ 

למים בעת אמירת הברכה.

דבריהם יש  הובאו  יותר  עוד  שהחמירו  הפוסקים  מן 

ואף  די  לא  גופו  בהוצאת  שגם  וכתבו  שם,  במשנ"ב 

עליון  פלג  כאשר  שנאמרת  הברכה  בכבוד  בכך  יש  זלזול 

של גופו מגולה, וע"כ אמרו שיחבק גופו בזרועותיו כשכולו 

תוך המים בכדי לחצוץ בין ליבו לערותו.

שמפסיק אלא  זו  הפסקה  מהני  היאך  צ"ב,  דאכתי 

הגוף מכסה  לן שאין  קיימא  בזרועותיו, הרי בעלמא 

את עצמו, וכמבואר שם )סעי' ב(, שאם יתן ידיו על ליבו לא 

יחשב הדבר ככיסוי. וכתב המשנ"ב שם בשם לחם חמודות 

וברכי יוסף, דכיון שאין דרך בני אדם לחבק עצמם כך והוא 

עושה כן נחשב הדבר כהפסקה. והיינו, דהטעם שאין הגוף 

בזה  שעושה  הדבר  ניכר  שלא  משום  עצמו  את  מכסה 

הדבר  ונראה  עת  בכל  גופו  על  מונחות  ידיו  שכן  הפסק, 

שאין  באופן  ידיו  מחבק  כאשר  אבל  הגוף,  מקפלי  כאחד 

ליבו  בין  להפסיק  שכוונתו  הדבר  ניכר  כן  לעשות  דרכו 

לערוה.

בב"ח )יו"ד סי' ר( כתב בשם מהרו"ך, שחיבוק הזרועות אכן, 

עצמו,  את  מכסה  הגוף  דאין  להפסקה  מועיל  אינו 

הובא  וכן  לכתחילה,  ע"ז  לסמוך  שאין  כתב  כך  ומשום 

עליו  ולדבריהם  טיוולו.  ומהר"ם  הפר"ח  בשם  במשנ"ב 

להלן.  שיבואר  וכפי  הברכה,  קודם  בגדיו  וללבוש  לצאת 

שכתב  יח(  הל'  פ"ה  שבועות  )הל'  המשנה  במרכבת  שו. ראה 
על  ואוסר  שמוסיף  בכולל – והיינו  חלה  מצוה  דבר  על  דשבועה 

עצמו גם דברים המותרים. דוגמא לדבר הביא, מי שנדר שלא יעלה 

בגד על בשרו שנה או שנתיים. ובאחרונים נתקשו איזה איסור יש 

בדבר. ויש שכתבו שמונע עצמו מתפילה וקר"ש. 

ובפרט  המים  תוך  שמע  את  לקרות  שיכול  כיון  קשיא,  ולכאורה 
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מיהו חומרתם זו באה לידי קולא, שעי"ז נעשה הפסק גדול 

בין הברכה למצוה.

דין ליבו רואה את הערוה באשה

אותה בשו"ע  מושיבות  נשים  אשה  היתה  "ואם  כתב: 

גם  האם  נחלקו,  ובפוסקים  צוארה".  עד  במים 

את  רואה  ליבה  יהיה  שלא  זו  להלכתא  לחוש  יש  באשה 

יושבת  ויאסר לה לברך את ברכת הטבילה כאשר  הערוה, 

היא עד צוארה במים )אא"כ תחבק עצמה בזרועותיה תחת ליבה(, 

אינה  נראית  ואינה  מאוד  למטה  שערותה  כיון  שמא  או 

שייכת בדין זה.

שדין הבית  חיים  האורחות  בשם  כתב  עד(  סי'  )או"ח  יוסף 

לבו רואה את הערוה לא נאמר לגבי אשה, וכדבריו 

ר  סי'  )יו"ד  הב"ח  אולם  ר(.  סי'  )יו"ד  והש"ך  הט"ז  גם  סברו 

ואו"ח סי' עד( האריך לחלוק עליהם בזה, ולדעתו גם באשה 

העטרת  הכריעו  וכן  למטה,  שערותה  אף  זו  הלכה  נאמרה 

זקנים )סי' עד ס"ק ב( והעולת תמיד )שם ס"ק ט(. ובטעמם בזה 

י"ל, דנקטו דכיון ששורש הלכה זו נובע מכך שאין זה כבוד 

כאשר  אף  ממילא  מגולה,  הערוה  כאשר  שתאמר  לברכה 

נסתרת היא מחמת קפלי הגוף לא די בזה.

)בעלי הנפש סוף שער הטבילה( המובא בטור מדברי  הראב"ד 

הב"ח,  כדעת  דנקט  לכאורה  מוכח  ר(  סי'  )יו"ד 

הנדה,  הברכה בטבילת  אופן אמירת  מהו  דיעויין שם שדן 

שתפשוט  קודם  הטבילה  לפני  תברך  שלכתחילה  וכתב, 

לאחר  תברך  בגדיה  שפשטה  קודם  ברכה  לא  ואם  בגדיה, 

שתכנס עד צוארה במים, ואם היו צלולים עוכרתן ברגליה. 

ו,  סעי'  נדה  הל'  ובקיצור  מז  כלל  הרא"ש  בתשובות  משמע  )כדבריו 

וכ"כ הרוקח סי' שיח(.

לה ומבואר  שאין  הב"ח,  כשיטת  דסבר  מדבריו  להדיא 

לברך בעודה במים אם צלולים הם, משום שליבה 

)ואין לפרש שהצריך עכירת המים בשביל עצם  הערוה.  רואה את 

עוד  וראה  לכו"ע(.  צלולים  במים  די  שלזה   ,
שז

הערוה כיסוי  דין 

מש"כ בזה הש"ך שם.

ראיה לזה מלשון השו"ע כאן

פענח בפירושו על הרמב"ם )פי"ד מהל' איסו"ב הל' ה( הצפנת 

שמושיבים  באשה  דוקא  אמרו  מה  מפני  הקשה, 

אותה עד צוארה במים ולא אמרו כן גם באיש.

דמכאן יש להוכיח כשיטת האורחות חיים וסיעתו וכתב 

ומשום  הערוה,  את  רואה  ליבו  דין  אין  שבאשה 

בכך  לה  ודי  במים  צוארה  עד  להושיבה  שיש  אמרו  כך 

ישב  אם  האיש  אבל  הטבילה,  אחר  לברך  שתוכל  בכדי 

עד צוארו במים אסור הוא באמירת הברכה, דכיון שליבו 

את  רואה  שליבו  הדבר  נחשב  המים  תוך  שניהם  וערותו 

ולברך.  בגדיו  ללבוש  מן המים  לעלות  הוא  וצריך  הערוה, 

ועלה – מברך"  "טבל  ע"ב(:  ז'  )פסחים  הגמ'  לשון  הוא  וכן 

ע"כ.

דבריו אלו, השו"ע כאן שהעתיק את לשון הרמב"ם ולפי 

עד  כשיושבת  אותה  מטבילין  שבאשה  דמשמעו 

צוארה במים גם בלא חיבוק הזרועות, הוא לשיטתו באו"ח 

סי' עד דנקט שאין דין ליבו רואה את הערוה באשה וכמו 

שיתבאר להלן, שלא כחומרת הב"ח.

המנהג בזה למעשה

לדינא שאין לחוש באשה לדינא דליבו רואה את העיקר 

הערוה, וכמו שפסק שו"ע בסי' עד )סעי' ד ע"פ הבנת 

בשם  טז(  )ס"ק  שם  המשנ"ב  כתב  ומ"מ  שם(.  והט"ז  המג"א 

למים  חוץ  ליבה  שיהיה  הוא  טוב  שהיותר  אדם,  החכמת 

ליבה  בין  להפסיק  זרועותיה  שתחבק  או  הברכה,  בשעת 

.
שח

לערוה )וזאת עפ"ד רבינו יונה המובא בבית יוסף שם(

דעת מיהו,  דבלא"ה  הנדה,  בטבילת  הוא  זה  שכל  אפשר 

ליבו  איסור  באשה  שייך  שלא  פוסקים  מקצת 

יש לחוש  זכר שלכו"ע  גר  רואה את הערוה, אבל בטבילת 

במים עכורים א"כ אכתי לא חשיב שמבטל את המצוה. מיהו יעויין 

במג"א שם שכתב, דהא דמהני כיסוי המים הוא רק לק"ש וברכות, 

אבל לתפילה צריך בגד ממש, שהרי עומד הוא לפני המלך.

שז. בדין גילוי ערוה נאמרו ג' הלכות: א. שלא תראה הערוה, ובזה 
ערום  שעומד  וכגון  הערוה,  את  רואים  אינם  ועיניו  ליבו  אם  גם 

בחדר ומוציא לחוץ את פלג גופו העליון, אסור באמירת ק"ש כיון 

גם  ובזה  הערוה,  את  רואים  עיניו  יהיו  שלא  ב.  מגולה.  שערותו 

ג. שלא יהיה ליבו רואה  ערותו מכוסה במים צלולים וכדו' אסור. 

את הערוה. ובפרטי הדינים בזה עיין בהקדמת הפמ"ג לסי' עד.

שח. בשיעורי שבט הלוי )הל' טבילה סי' ר ס"ק ו( כתב, שלכתחילה 
ידיה  בכפות  תגע  שלא  בזרועותיה  גופה  כשמחבקת  להורות  יש 

בגופה, שהרי אסור ליגע במקומות המכוסים בשעת הברכה.

סימן מא
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יותר  לחוש  שיש  אפשר  הערוה,  את  רואה  ליבו  משום 

זרועות לברכת  וסיעתו שאין להקל בהפסק  לשיטת הב"ח 

הטבילה.

גם אמנם  זרועות  בהפסק  להקל  שיש  כתב  שם  המשנ"ב 

עומד  בעודו  שמע  את  לקרות  ומותר  לאנשים, 

ערום בתוך המים ע"י שיפסיק בזרועותיו בין ליבו לערוה.

וראה בכף החיים )סי' ד ס"ק פה( שכתב, דכיון שטעם האיסור ליגע 

מלמולי  שם  שיש  משום  הוא  הברכה  בשעת  המכוסים  במקומות 

ולכאורה  נקי.  שגופו  המקוה  מי  תוך  בעודו  לזה   לחוש  אין  זיעה, 

גבי מצות  )יט ע"ב(  יש להביא ראיה לדבריו מהא דאיתא בזבחים 

ומקדש,  הימנית  רגלו  על  הימנית  ידו  דמניח  ורגלים,  ידים  קידוש 

נמצא שנגעו  זה, הא  דהקשה השפת אמת שם, היאך מהני באופן 

ידיו במקומות המכוסים, ותי' דכיון שידיו נקיות אין לחוש לזה.  

שט. ועיין שו"ת פרי יצחק )ח"ב סי' לה(, דהאריך בהוכחות שלא 
כדבריו.

לאידך  זו  מסוגיא  הקשה  מג(  סי'  )ח"ב  החכמה  בצל  שי. בשו"ת 
הרי  המים,  תוך  בעודו  ראשו  על  דבר  שמניח  מהני  דהיאך  גיסא, 

ניתן דבר החוצץ על ראשו,  נמצא לפי"ז שקודם יציאתו מן המים 

וכיון שחלות הטבילה היא בעת עלותו מן המים היאך מהני כאשר 

!
דין ליבו רואה את הערוה בהודעת המצוות לגר במים

אותו בשו"ע  מטבילין  כך  "ואחר  כתב:  ב(  סעי'  )רסח 

תלמידי  ושלושה  חציצה,  בלא  הוגנת  טבילה 

מצוות  מקצת  אותו  ומודיעים  גביו  על  עומדים  חכמים 

עומד  והוא  שניה,  פעם  חמורות  מצות  ומקצת  קלות 

במים".

קלות ולכאורה  מצוות  אותו  מודיעים  היאך  קשה, 

ליבו  הרי  במים  ערום  עומד  כשהוא  וחמורות 

ואפשר  תורה.  בתלמוד  הוא  ואסור  הערוה  את  רואה 

המים  נעשים  גוונא  שבכהאי  למים,  חוץ  כשליבו  שעומד 

כחציצה בין ליבו לערותו, או שמחבק גופו בזרועותיו וכמו 

שנתבאר לעיל.

שכתב עוד  ע"א(  קנ  )שבת  בחידושיו  הר"ן  עפ"ד  בזה,  י"ל 

ערום  בעודו  אפי'  מותר  תורה  בדברי  שההרהור 

המג"א  כתבו  וכן  הערוה,  את  רואה  כשליבו  וכ"ש  לגמרי, 

לז(  ס"ק  )שם  הש"ך  יט(,  ס"ק  א  סי'  )יו"ד  הט"ז  סק"ב(,  פה  )סי' 

והפמ"ג במשבצות זהב )או"ח סי' עד סק"א(, וטעמם בזה הוא 

ע"פ מאי דמצינו שאין מברכים ברכה"ת על הרהור. שהרי 

אף כאן הגר אינו צריך להזכיר בפיו דברי תורה אלא מאזין 

משום  בזה  לדון  שיש  )ומה  בלבד.  כהרהור  ודינו  בי"ד  לדברי 

האיסור להרהר בדברי תורה בבית המרחץ מחמת הטינוף המצוי שם 

!יתבאר להלן(.
לאחר  רק  היא  המקוה  שטהרת  משנה  הכסף  שיטת 

שעלה מן המים

יש להעיר בכל הנ"ל, דהנה, יעויין ברמב"ם )הל' שאר מיהו 

על  שדרס  זב  "וכן  דכתב:  טז(  הל'  פ"ו  הטומאות  אבות 

וכשיעלה  טמא,  המשכב  הרי  במקוה,  מונח  שהוא  משכב 

המשכב מן המקוה יטהר, שהרי עלתה לו טבילה. וזה הנוגע 

במשכב כשהוא במקוה, אם פשט ידו ונגע חוץ למקוה, הרי 

זה מטמא בגדים, ואצ"ל שהוא מטמא אוכלים ומשקין".

הטמא וכתב  שאין  מפני  שהטעם,  "ונראה  משנה:  הכסף 

בתוך  בעודו  ולא  המקוה  מן  בעלייתו  אלא  נטהר 

שהנוגע  הרמב"ם  דברי  דטעם  שלמד,  והיינו  המקוה". 

שלא  זמן  דכל  הוא  נטמא,  המים  תוך  בעודו  זה  במשכב 

טהרת  דעיקר  בטומאתו,  עודנו  המים  מן  המשכב  עלה 

מכוסה  בעודו  ולא  המים  מן  היציאה  בעת  נעשית  המקוה 

.
שט

במי המקוה

)הל' ראיה  שמח  באור  כתב  משנה,  הכסף  לדברי  נוספת 

מטמאי משכב ומושב פי"ב הל' כב(, מדברי הרמב"ם בהל' 

איסורי ביאה )פי"ג הל' יא( גבי טבילת עבדים, דכתב: "לפיכך 

שעבודו,  תחת  והוא  שיעלה  עד  במים  לתקפו  רבו  צריך 

ומשמע  מטבילו".  עבדות  שלשם  הדיינים  בפני  ומודיעו 

היה  לא  המים  מן  וכשעלה  המים  תוך  בעודו  תקפו  שאם 

בעת  היא  הטבילה  חלות  דעיקר  מהני,  לא  שעבודו,  תחת 

שו"ת  וע"ע   ,
שי

בתוכן שהייתו  בעת  ולא  המים  מן  היציאה 

לט(,  לח,  סי'  ח"ב  )יו"ד  יצחק  בית  שו"ת  רעו(,  )סי'  פענח  צפנת 

ושו"ת שערי דעה )ח"א סי' עה(.

סימן מא



��כ משנת  הגר�

מן  כולו  שיצא  צריך  או  הראש  בהוצאת  לזה  די  האם 
המים

דבריו יש לדון, האם מיד שמוציא ראשו מן המים ובכוונת 

כל  מכסים  המים  שאין  דכיון  טבילתו,  לו  עולה 

גופו אין משמעות להיות פלג גופו התחתון תוך מי המקוה, 

מן  כולו  שיצא  צריך  שמא  או  וליכא,  בעינן  כולו  דטבילת 

המים ורק לאחר מכן תעלה לו טבילתו.

דידן יש להוכיח דא"צ להוציא כל גופו מן המים, ומנידון 

דכיון דנקטינן דגר מברך על טבילתו אחר הטבילה 

שעה  באותה  ישראל  נעשה  שכבר  ע"כ  המים,  תוך  בעודו 

אף שלא יצא כל גופו מן המים, ובזה לא מצינו למי שחולק, 

בשו"ת  וכ"כ  המים.  מן  כולו  שיצא  א"צ  לכס"מ  דאף  וע"כ 

דבר אברהם )ח"ג סי' יט(.

דברי אמנם  בהבנת  בפשיטות  דנקטי  האחרונים  מן  יש 

המים  מן  כולו  יעלה  שלא  שעד  משנה,  הכסף 

פז(  )סי'  מיעקב  כוכב  בשו"ת  ראה  טבילתו,  ליה  מהניא  לא 

)טו  שהביא ראיה לדברי הכסף משנה מדברי הר"ן בנדרים 

ע"ב(, דכתב, דכי אמרינן מצוות לאו להנות ניתנו אין פירוש 

הנאה,  חשיבא  לא  מצוה  קיום  בעת  הבאה  שהנאה  הדבר 

ולמד  הנאה,  הויא  לא  עצמה  המצוה  קיום  דהנאת  אלא 

דבריו מהא דאמרינן "הנודר מן המעין מותר לטבול בימות 

המים(.  מצינת  גופו  )דנהנה  החמה"  בימות  לא  אבל  הגשמים 

לן בכך שנהנה מן המים, הא  דלכאורה קשיא, מאי אכפת 

מצוה  שמקיים  דאף  כרחך,  ועל  קעביד,  מצוה  סוף  סוף 

בטבילה זו אין הדבר מתיר לו הנאה אחרת הנגרמת לו מן 

הטבילה. עיי"ש.

קשיא, מאי ראיה היא זו, הרי בטבילה במי מעין ולכאורה 

שהרי  המצוה,  קיום  אחר  גם  נמשכת  ההנאה 

וההנאה  מצותו,  לה  אזדא  המים  מן  ראשו  כשמוציא  מיד 

גופו מן המים. וכתב בתשובה הנ"ל,  נמשכת עד שיצא כל 

מן  גופו  כל  עלה  שלא  שעד  משנה,  לכסף  ראיה  דמכאן 

הר"ן,  מכאן  למד  שפיר  וע"כ  מצוותו,  נתקיימה  לא  המים 

קיום  בעת  גם  הנאה,  למודר  אסורה  המים  מן  הנאה  דכל 

המצוה ממש.

דכל ומדבריו  משנה  הכסף  בדעת  ליה  דפשיטא  למדנו, 

נתקיימה  לא  המים  מן  כולו  יצא  שלא  זמן 

כל ראיה  הטבילה, שאל"כ קושיתו במקומה עומדת, דאין 

ההנאה  שם  שכן  הר"ן,  לסברת  המעין  מן  הנאה  ממודר 

יצחק  בית  שו"ת  )וע"ע  ודו"ק  המצוה,  קיום  אחר  גם  נמשכת 

יו"ד ח"ב סי' לט(.

חזר ונפק"מ  או  ומת  שטבל  בגר  אלו,  דרכים  שני  בין 

דלהבנת  המים,  מן  גופו  כל  שעלה  קודם  בו 

ואילו  גר,  נעשה  ראשו  כשהוציא  מיד  הנ"ל  האחרונים 

להבנת הכוכב מיעקב דינו כגוי לכל דבר.

טעם לשיטת הכסף משנה להבנת בעל הכוכב מיעקב

היא ובטעם  המקוה  שטהרת  דאף  לומר,  נראה  הדברים 

לגמרי,  בהן  ומכוסה  המים  תוך  מצוי  שכולו  בעת 

המים,  מן  כולו  שיצא  עד  נגמר  אינו  הטבילה  מעשה  מ"מ 

אלא  נגמרת  אינה  הטבילה  דחלות  משנה  הכסף  וסבר 

בסופה.

כ(: וראיה  אות  האותיות  )שער  השל"ה  דכתב  מהא  לדבר, 

"ראיתי לחסידים ואנשי מעשה שהנהיגו נשותיהם 

הברכה,  תעשה  אחת  בפעם  גופה  כל  שתטבול  לאחר  כך, 

קדושה  תעשה  ובזה  שנית  פעם  תטבול  שתברך  ולאחר 

דכיון  וכוונתו,  הדעות".  לשתי  בזה  יוצאת  ותהיה  יתירה, 

או  לפניה  מברכים  האם  הנדה  בטבילה  הפוסקים  דנחלקו 

לאחריה )עיין בית יוסף יו"ד סי' ר(, תטבול שתי טבילות ותברך 

ביניהם.

צ"ב וכבר עמדו בזה בדגול מרבבה )תנינא( ובחקרי ודבריו 

לב )יו"ד ח"ב סי' לא(, מה מהני שתטבול שתי טבילות 

ובחקרי  הראשונה.  בטבילתה  מטומאתה  יצאה  כבר  הא 

תנאי,  שתעשה  השל"ה  דברי  דכוונת  לפרש,  דחק  שם  לב 

מדין  טפי  שראוי  מהן  באיזו  חובתה  ידי  לצאת  שרוצה 

הברכה.

כתב מיהו  דלהדיא  הכי,  משמע  לא  השל"ה  מדברי 

שטובלת  אלא  מטהרתה  הראשונה  שטבילתה 

טבילה שניה לתוספת קדושה.

דנעשה  דפירש  ועיי"ש  בטבילה.  חציצה  היתה  עלייתו  קודם  כבר 

הדבר באופן שהיו מים מקדימין ולא הוו חציצה. 

מן  עלייתו  בעת  דוקא  אינו  הטבילה  חלות  דזמן  י"ל,  אחר  באופן 

בזמן  בו  וממילא  וסיומה,  בעת הפקעת הטבילה  המים חלה, אלא 

ונעשה  הטבילה  חלה  חציצה  ונעשה  ראשו  על  הכלי  את  שנותן 

עבדו.

הכס"מ,  ע"ד  עב(  סי'  )חו"מ  נזר  האבני  קושית  נמי  תתישב  ובזה 

מיד  הרי  מצומצמות,  סאה  במ'  אדם  טבילת  מהני  היאך  דהקשה, 

כשמוציא ראשו מן המים נמצא המקוה חסר מן המ' סאה את אותן 

שהמקוה  בשעה  טבילתו  חלה  והיאך  ראשו,  עם  העולין  הטיפות 

כבר שיצא  בזמן שנעשה חסר חשיב  בו  הנותנת,  דהיא  וי"ל  חסר. 

ונעשית הטבילה.  

סימן מא
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צ"ל, דכיון שכל זמן שלא יצאה מן המים חשיב שלא וע"כ 

כעובר  קצת  חשיב  ממילא  הטבילה,  מעשה  נגמר 

וכדלעיל,  משנה  הכסף  דברי  לבאר  יש  ועפ"ז  לעשייתן. 

חלה  לא  הטבילה  מעשה  נגמר  שלא  זמן  שכל  דסבר 

הטבילה ואכתי בטומאתו קאי.

תהא נפק"מ בסברא זו נמי לדידן, דאף דדעת רוב ומעתה 

ראשו  שיצא  כל  הכס"מ  לשיטת  דגם  האחרונים 

מיעקב,  הכוכב  כהבנת  ודלא  טבילתו,  ליה  אזדא  המים  מן 

מ"מ אפשר דכו"ע מודו שיש טעם להקפיד שתהא ברכת 

שמעשה  כיון  גוונא  דבכהאי  המים,  תוך  נאמרת  הטבילה 

הטבילה טרם נגמר לגמרי חשיב קצת כעובר לעשייתן.

נמי ויתיישבו  דהנדה  דנקיט  הרמ"א  דברי  שפיר  בזה 

בדבר  נתקשו  שכבר  הטבילה,  אחר  מברכת 

להקל,  ברכות  דספק  דוכתא  בכל  קיי"ל  דהא  באחרונים, 

במילת  רק  הראשונים  מרבותינו  רבים  שלדעת  כיון  וא"כ 

הטבילה  שאחר  זו  שברכה  נמצא  לאחריה,  מברכים  הגר 

והיאך  היא,  לבטלה  וברכה  לעשייתן  עובר  נאמרת  אינה 

לברך  לנדה  בפשיטות  בזה  ופסק  מדבריהם  הרמ"א  נייד 

דהוי  דס"ל  ראשונים  הנהו  לכל  חשש  ולא  הטבילה,  אחר 

ברכה לבטלה.

דהרמ"א סבר שכל זמן שנמצא תוך המים מתקיים וצ"ל, 

ברכה  הוי  ולא  לעשייתן,  עובר  דין  לכו"ע  בדיעבד 

לפניה,  לברך  יש  דלכתחילה  הסוברים  לדעת  גם  לבטלה 

וכעין סברת השל"ה, וצ"ע בזה.

נהדר לדידן, מסוגית הגמ' כאן נתבאר שלא כהבנת ומ"מ 

בעל הכוכב מיעקב, דלדבריו קשיא, היאך הגר מברך 

גוי  עדיין  הרי  המים,  מן  ראשן  שמוציא  אחר  הטבילה  על 

הוא באותה שעה כבתחילה ואינו בתורת אמירת ברכה.

סימן מא
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סימן מב

דין ברכת הטבילה והזכרת ד"ת במקום המקוה

שאלה

בשו"ע )סי' רסח סעי' ב( איתא: "מטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה, ושלושה ת"ח עומדים על גביו 

ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות וחמורות וכו'". ולכאורה יש לדון, היאך מודיעים אותו מצוות אלו 

בעת שטובל במי המקווה, הרי בית המרחץ דינו כמקומות המטונפים שאסור לדבר בהם בדברי תורה. 

כמו"כ יש לדון עפ"ז מהו המקום הראוי ביותר לאמירת ברכת הטבילה, והאם צריך לכסות ראשו בעת 

אמירת הברכה.

תשובה

רבי  "אמר  ע"ב(:  )מ  שבת  הגמ'  עפ"ד  בזה  להקל  לדון  שיא. יש 
המרחץ  לבית  רבי  אחר  נכנסתי  אחת  פעם  אבדימי:  בר  יצחק 

בכלי שני  טול  לי:  ואמר  פך של שמן באמבטי,  לו  להניח  ובקשתי 

ותן. שמע מינה תלת, שמע מינה: שמן יש בו משום בשול, ושמע 

היכי  בשולו.  זהו  הפשרו  מינה:  ושמע  מבשל,  אינו  שני  כלי  מינה: 

עביד הכי, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכל מקום מותר 

להרהר – חוץ מבית המרחץ ובית הכסא, וכי תימא בלשון חול אמר 

ליה, והאמר אביי: דברים של חול – מותר לאומרן בלשון קודש, של 

קודש – אסור לאומרן בלשון חול, אפרושי מאיסורא שאני". 

והיינו, דמשום אפרושי מאיסורא הותר להרהר בדברי תורה בבית 

המרחץ, וא"כ ה"ה כאן, כיון שמטרת אזהרתם אותו היא בכדי שידע 

את הכרוך במעשה הגרות ולברר אחר אמיתות כוונתו בנוגע לקבלת 

המצוות לפיכך הותר הדבר בבית המרחץ. 

מיהו סברא דחוקה היא, שהרי יכולים להתרות בו  רגע קודם לכן 

בעודם עומדים בחוץ. ותו, הרי אין כל איסור עומד לפנינו, שהרי 

עתה אינו בא לעבור עבירה שמצוה להפרישו אלא שהוטל על בי"ד 

ללמדו דברים אלו שמא יפרוש.

תורה  ללמוד  מותר  היאך  הקשה,  מא(  )סי'  הדשן  שיב. בתרומת 
קודם הכניסה לבית המרחץ ולא חששו שמא יבוא להרהר בדברים 

בתוך המרחץ, וכמו שאמרו )ברכות לא ע"ב( "אין עומדין להתפלל 

אלא מתוך הלכה פסוקה" שמא יהרהר בדברים בתוך תפילתו. וראה 

מש"כ בזה בהגהות חכמת שלמה לשו"ע )סי' צב(, ובברכי יוסף )יו"ד 

סי' רמו(. 

שיג. כן מבואר גם בדברי רש"י ביומא )יא ע"א(. ובכסף משנה שם 
הקשה על דבריו, אם אכן מקוה חלוק מבית המרחץ ומותר להזכיר 

דין אמירת דבר שבקדושה במקוה

הדינים ובהקדם  בפרטי  לדון  נבוא  זו  הלכה  של  ביאורה 

בזה:

לבית בסוגית  "הנכנס  איתא:  ע"א(  )י  בשבת  הגמרא 

המרחץ – מקום שבני אדם עומדים לבושים, יש 

שם מקרא ותפילה וכו'. מקום שבני אדם עומדים ערומים 

ותפילה  מקרא  שם  ואין  שלום  שאילת  שם  יש  ולבושים, 

וכו'. מקום שבני אדם ערומים, אין שם שאילת שלום ואין 

צריך לומר מקרא ותפילה".

עומדים ומבואר  אדם  שבני  במקום  שהנמצא  בגמ', 

ערומים אסור באמירת דבר שבקדושה, וכן פסק 

לדייני  הותר  היאך  קשה,  וא"כ  א(.  )סעי'  פא  בסי'  השו"ע 

וקלות בעודו  הבי"ד ללמד את הגר מקצת מצוות חמורות 

אסור  זה  מקום  הרי  שם,  מברך  והיאך   ,
שיא

במקוה עומד 

.
שיב

באמירת דברים שבקדושה

שמימיו  לזה  קרים  שמימיו  מקוה  בין  בזה  החילוק 
חמים

בכסף משנה )הל' קריאת שמע פ"ג ה"ג( כתב בשם רבינו והנה, 

בין  מנוח, לחלק בדין אמירת דברי קדושה במקוה, 

דברי  אמירת  שאסרו  דהטעם  ופי',  המרחץ.  לבית  מקוה 

וההבל הבאים  הזוהמה  הוא מחמת  בבית המרחץ  קדושה 

היה  שדרכם  המרחץ  בבית  שכך,  וכיון  הרחיצה,  מחמת 

להיות רוחצים שם במים חמין הרבה יש לחוש לזוהמה זו, 

דרכם  ואין  פושרים  שמימיו  לטהרה,  העשוי  במקוה  אבל 

אין  בלבד,  לטהרה  לטבול  אלא  שם  לרחוץ  אדם  בני  של 

.
שיג

הזוהמה רבה, ומותר להזכיר שם דבר שבקדושה

סימן מב
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)ח"ז כדברים  בתשובותיו  הרשב"א  בדברי  כבר  מצינו  אלו 

סי' תיח(, שהקשה, היאך מברכין על טבילת כלים, 

קדושה.  דברי  באמירת  שאסור  כמרחץ  דינו  המקוה  הרי 

כתבו  וכן  זוהמה,  בו  אין  צוננים  המקוה  שמי  דכיון  ותי', 

המאירי בחידושיו לברכות )כו ע"א( ובפרי חדש )סו"ס פה(.

חמים ולפי  שמימיהם  בזמנינו  המצויים  במקואות  זה, 

במקום  לברך  וגר  לאשה  לכאורה  לאסור  יש  הרבה 

הלכה  הכריעו  וכן  זה,  לענין  כמרחץ  ודינו  היות  המקוה, 

למעשה בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' יח( ומהר"ם שיק )או"ח 

סי' קסב(, ונקטו שבמקואות שלנו שדרך לחממן יש לאשה 

לברך בחדר הסמוך לבית הטבילה בעודה לבושה, וכ"כ בס' 

.
שיד

עמק הלכה )סי' כה(

שיטת הטור בשם הראב"ד, וביאורו של הט"ז

ברכת אמנם  שזמן  הראב"ד,  בשם  כתב  ר(  סי'  )יו"ד  הטור 

קודם  עצמו  הטבילה  במקום  הוא  בנדה  הטבילה 

קרים  שמימיו  מקוה  בין  שם  חילק  ולא  בגדיה,  שתפשוט 

אף  בזה  להקל  שנקט  ומשמע  חמים,  שמימיו  למקוה 

את  לחמם  נהוג  היה  לא  שבזמנם  נאמר  )אא"כ  שלנו  במקואות 

המקואות כמו היום(, והדבר צ"ב היאך התיר זאת, מ"ש מבית 

המרחץ דאסיר.

)או"ח סי' פד ס"ק ב( כתב בבאור שיטתו, דחלוק דין ובט"ז 

שאסור  הפנימי  בית  מדין  עצמו  המקוה  מקום 

להרהר בו בדברי תורה, ומקום המקוה שווה לדינו של בית 

אמצעי שקצתן ערומים וקצתם לבושים, דכתבו הפוסקים 

שם, כי אף שלכתחילה אין להזכיר בו דבר שבקדושה מ"מ 

ברכת  לענין  כאן  וה"ה  שרי.  אחר  בענין  שא"א  בדיעבד 

יהווה  לחוץ  ולצאת  בגדיו  ללבוש  נצריכו  שאם  הטבילה 

כדיעבד,  הדבר  נחשב  לברכה,  הטבילה  בין  הפסק  הדבר 

.
שטו

ומותר לו לברך במקום המקוה עצמו

הפנימי והטעם  מבית  יותר  קל  המקוה  שמקום  לכך 

סבר  וכנראה  הט"ז,  בדברי  להדיא  נתבאר  לא 

המים  נחשבים  המים  בתוך  מצויים  אנשים  שמקצת  דכיון 

כמלבוש להם, וממילא נמצא שבמקום זה מקצתם לבושים 

לאנשים  המשמש  הפנימי  כבית  ואינו  ערומים,  ומקצתם 

ערומים בלבד.

, ומ"מ 
שטז

חמים שהמים  לכך  חשש  שלא  מדבריו  למדנו 

שאל"כ מה הועיל בדבריו דחשיב כבית אמצעי, הא 

מ"מ הוה ליה לאסור שם אמירת דברי קדושה מחמת ההבל 

והזוהמא, וע"כ כוונתו, דכיון שאין דרך בני אדם לבוא שם 

אין  טומאתם  מידי  לעלות  אלא  זוהמתם  ולהעביר  לרחוץ 

הזוהמה מצויה שם ביותר. כדבריו כתב גם בשו"ת תשורת 

שי )תנינא סי' צו( שהזוהמה אינה מצויה במקוה כמו במרחץ 

חמים,  שמימיו  במקוה  אפי'  ולברך  להקל  יש  כך  ומשום 

.
שיז

וכ"כ בשו"ת דברי חיים )ח"ב יו"ד סי' צה(

הוא  שונה   במה  ממזוזה  פטרוהו  מה  מפני  שבקדושה,  דברים  בו 

משאר חדרי הבית. 

מותר  שהמקום  דאף  לתרץ,  כתב  ב(  ס"ק  מה  )סי'  אברהם  ובמגן 

באמירת דברי קדושה, מ"מ כיון שהעומדים שם ערומים אין להכניס 

שם כתבי הקודש.

)יו"ד  דקימ"ל  מאי  ע"פ  ליישב,  כתב  א(  ס"ק  פה  )סי'  רבה  האליה 

סי' רפו סעי' ד( דלא חייבה תורה במזוזה בית שאינו עשוי לכבוד, 

ומקוה אף אם מותר באמירת דברי קדושה מ"מ אינו בית של כבוד, 

וכ"כ בפרי חדש )סו"ס פה(.

בהגה' חכמת שלמה שם כתב באופן שונה מעט, דכיון שאין דרים 

תשמיש  שאינה  הטבילה  לצורך  הוא  תשמישו  וכל  הטבילה  בבית 

של כבוד, ממילא אף שמותר להזכיר בתוכו דברי קדושה דינו כבית 

שאינו משמש לדירה שפטור מן המזוזה.

מהאי  מדוקדק  הטבילה  לבית  המרחץ  בית  בין  החילוק  עצם  אכן 

הלכה גופא, דביו"ד סי' רפו )סעי' ד( כתב השו"ע: "בית המרחץ ובית 

נפרדים  ענינים  ששני  דבריו  ומשמעות  ממזוזה",  פטורים  הטבילה 

הם ובית הטבילה לא נחשב כבית המרחץ ואעפ"כ פטרוהו.  

המקוה  מי  את  לחמם  שלא  נוהגים  רבים  במקומות  שיד. אמנם, 
יותר מכדי הדרוש, וזאת מחמת שני טעמים – האחד, בכדי שיוכלו 

לברך שם לכו"ע ולא יהיה בזה חשש זוהמה, והטעם השני לכך, משום 

לטבול  דעתה  תתן  לא  הרבה  חמים  המים  יהיו  אם  שמא  שחששו 

כדרך גדילתה ולהקפיד שיהיו כל קמטי גופה ראויים לקבל מים.

יש שרצו להוכיח שאין לטבול במים חמים, מהא דמצינו בכהן גדול 

ביוה"כ שהיה טובל בצונן, ואף אם היה איסטניס לא היו מחממין לו 

את המקוה כפי הצורך, אלא היו מטילין לתוכו מעט מים חמים כדי 

להפיג צינתם במקצת. וראה בשו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' קמה( 

שדחה ראיה זו, דשאני יוה"כ שאסור ברחיצה.

דהדבר  וכתב  הט"ז,  של  זו  סברא  דוחה  וקציעה  מור  שטו. בס' 
גבי  מצינו  וכן  להפסק,  נחשבת  אינה  כזו  מועטת  שהליכה  פשוט 

ברכת השחיטה )יו"ד סי' יט(, שמרחיקים ד' אמות ממקום המטונף 

בדם ומברכים, ולא מצינו למי שחיזר אחר עצה כיצד למנוע הפסק 

קטן כעין זה, וכתב דע"כ יש להחמיר לגבי ברכת הציצית שלא לברך 

עליה בתוך בית המרחץ אלא חוצה לו.  

שטז. וכן למד בדבריו החיד"א בס' מחזיק ברכה )סי' פד ס"ק ב(, 
אמנם מדברי הפת"ש ביו"ד סי' ר )ס"ק ג( משמע קצת שלמד שגם 

הט"ז לא התיר אלא במקוה שמימיו צוננין.

שיז. בשו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' קמה( נשאל, האם יש לחוש 

סימן מב
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לעיין בזה לשיטת רבינו מנוח, האם עיקר החילוק בזה ויש 

לבוא  דרכם  הבריות – אם  מנהג  או  המים,  חום  הוא 

שרגילים  במקום  ונפק"מ,  הזוהמה.  מן  גופם  לרחוץ  לשם 

שלא לחמם את מי המקוה וארע מקרה שחיממהו, דמחד 

שם  לרחוץ  המקום  אותו  בני  דרך  שאין  דכיון  י"ל,  גיסא 

להעביר זוהמתם אלא באים לטבילה בעלמא, שרי, ומאידך, 

כיון שהמים חמים נפיש הבלא והוי כמקומות המטונפים.

לברך ועיין  מותר  האם  דנסתפק  בא"א(  פה  )סי'  בפרמ"ג 

וכתב:  לחממו,  חמים  מים  לתוכו  ששפכו  במקוה 

ונראה  במרחץ",  כמו  כ"כ  וזוהמא  הבלא  נפיש  דלא  "וי"ל 

דכוונתו לסברא זו, דאף שחיממו את מי המקוה, כיון שאין 

טבילה  לשם  אלא  הגוף  זוהמת  לרחוץ  לשן  לבוא  רגילות 

בעלמא, מותר לברך שם ולא דמי למרחץ.

המצויים יש  במקואות  לקולא  נוספת  סברא  בזה  שכתב 

כאשר  נעשה  המים  מחום  הבא  ההבל  דעיקר  כיום, 

מערבים  מכן  ולאחר  רב  לחום  מים  בתחילה  מרתיחים 

בימים  נהוג  שהיה  כפי  הצוננים,  המקוה  במי  אותם 

קדמונים, דבכהאי גוונא, חימום המים בתחילה מעלה הבל 

רב והזוהמא רבה. אבל בזמנינו שמחממים את מי המקוה 

עצמם עד שיעור הנוח לטבילת הגוף, ולעולם לא מחממים 

מועטת,  והזוהמא  הבל  אין  רב,  בחום  המקוה  תוך  מים 

ומשום כך יש להקל טפי.

גדר דין בית אמצעי ונפקא מינה לגר

שבו ומכל  החדר  שדין  הט"ז,  מדברי  למדנו  מקום 

שקצתן  אמצעי  בית  לדין  שווה  המקוה  מי  חפירת 

לבושים וקצתן ערומים. וכיון שגם בבית אמצעי לא התירו 

כתב  הנ"ל,  בגמ'  כמבואר  קדושה  דברי  אמירת  לכתחילה 

החיוב  דמחמת  שם,  הקילו  הטבילה  בברכת  שרק  הט"ז 

להסמיך את הברכה לטבילה נחשב הדבר כדיעבד שהתירו 

בבית אמצעי, אבל שאר דברי קדושה אין להזכיר שם.

בדינו של בית אמצעי שאין בו עתה אדם ערום, האם אכן, 

מותר להזכיר בתוכו דברי קדושה, נחלקו הדעות:

דברי דעת  להזכיר  שאין  פד(,  )סי'  תמיד  ועולת  הב"ח 

אדם  שם  שאין  בזמן  אפי'  אמצעי  בבית  קדושה 

ערום, מאחר ועצם המקום נחשב כמקומות המטונפים אף 

שלענין  דאף  כתב  שם  רבה  האליה  אבל  נקי.  הוא  שעתה 

ערום  אדם  עתה  בו  נמצא  אם  בין  חילוק  אין  הפנימי  בית 

בית  דין  בזה  חלוק  מ"מ  הכסא,  כבית  ממש  ודינו  לא,  הוא 

כל שאין שם עתה  אמצעי מבית הפנימי, דבבית האמצעי 

שם  ובמשנ"ב  קדושה.  דברי  בו  להזכיר  מותר  ערום  אדם 

וכן  )ס"ק ג( למד מדברי הב"י שמיקל אף הוא כדעת הא"ר, 

דעת הלבוש שם, הפרישה ריש סי' מה והחת"ס הנ"ל. וע"ע 

זה  שאיסור  דכיון  דכתב,  יח(  סי'  )או"ח  שלמה  בית  בשו"ת 

אינו אלא מדרבנן יש לילך בזה אחר דעת המקילים )ועיי"ש 

שדייק כן מדברי רש"י בברכות כו ע"א ד"ה בעת המרחץ(.

מינה בזה לדידן, דהתינח ברכת הטבילה כבר כתב ונפקא 

ולכולי עלמא מותר  הט"ז שנחשבת היא כדיעבד, 

שבהיות  נתבאר  כאן  בשו"ע  אבל  אמצעי,  בבית  להזכירה 

קלות  מצוות  מקצת  אותו  מלמדים  המקוה  מי  תוך  הגר 

כ"כ  קפידא  אין  לכאורה  ובזה  חמורות,  מצוות  ומקצת 

מותר  היאך  קשה  וא"כ  לטבילה,  סמוך  כה  הדבר  שיעשה 

ללמוד תורה במקום חפירת מי המקוה שדינו לכל הפחות 

כבית אמצעי.

בתוך ולדברי  עומד  שהגר  דכיון  שפיר,  אתי  רבה  האליה 

אדם  בני  ושאר  במים  מכוסה  וערותו  המקוה  מי 

שם  להזכיר  לכתחילה  מותר  לבושים,  עתה  שם  הנמצאים 

דברי קדושה.

יש מחלקים בין המברך בתוך בור המקוה לזה המברך 
חוצה לו

כתב הט"ז שם, שאם מברך בתוך המים עצמם שפיר עוד 

בחדר  למים  חוץ  מהמברך  ועדיף  אחר,  מטעם  טפי 

בדרכי  שכתב  מה  ע"פ  לפרש  יש  הדבר  ובטעם  המקוה. 

קמט(,  סי'  )יו"ד  צדק  שערי  ס'  בשם  ו(  ס"ק  ר  )סי'  תשובה 

שחפירת המקוה חולקת רשות לעצמה לפי שגבוהה עשרה 

טפחים, וכיון שהעומד במקוה ערותו מכוסה במים, נחשב 

הדבר כמקום שדרך להיות שם כולם לבושים. נמצא שלא 

שעצם  מחמת  אלא  לברך,  לו  הקלו  ערותו  כיסוי  מחמת 

שדינו  לבושים,  שרובם  כמקום  חשיב  המים  כינוס  מקום 

בכל  מותר  המים  דבתוך  דכתב,  ועיי"ש  זה.  לענין  טפי  קיל 

הברכות ולא רק בברכת הטבילה )וכן האריך לבאר ביו"ד סי' ר(, 

ולפי"ז אתי שפיר היאך מלמדים אותו מקצת מצוות קלות 

וחמורות בתוך המים, דתוך המים ממש דינו כבית החיצון.

לזוהמה וההבל שבבית המרחץ גם במקום שמקפידים להחליף את 

המים בתדירות גבוהה ויש מערכת איורור המכניסה אויר צח למקום 

וכו', ועיי"ש שהכריע לאסור מכמה טעמים, ומ"מ אפשר שלעיתים 

נוכל לצרף סברא זו עם דעת המתירים כאן ולהקל יותר בשופי.
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ההבנה בדברי הראשונים בסיבת איסור אמירת דברי 
קדושה בבית הפנימי

לפי הבנת הט"ז, שהראשונים נחלקו בסיבת איסור נמצא 

לשיטת  הפנימי.  בבית  שבקדושה  דבר  אמירת 

ההבל  מחמת  היא  האיסור  סיבת  מנוח  ורבינו  הרשב"א 

והזוהמה המצויים שם מחמת חום המים והרחיצה, ולפיכך 

חילקו בין מקוה קר לחם, וכן הכריעו להלכה המגן אברהם 

במחה"ש  צידדו  וכדבריהם  מה,  סי'  ריש  וקציעה  ומור 

ופמ"ג שם.

זאת בשיטת הראב"ד למד הט"ז, שסיבת האיסור לעומת 

כבוד  זה  שאין  אלא  המים  חום  מחמת  אינה 

ומשום  ערומים,  שם  שעומדים  במקום  לאומרה  לברכה 

וההבל  המים  חום  למרות  עצמו  המקוה  שמקום  למד  כך 

סוף  דסוף  הפנימי,  מבית  יותר  קל  הרחיצה  מן  העולה 

מקצתם תוך המים ודינם כלבושים.

מכל הנ"ל, דאף שלענין ברכת הטבילה נהגו להקל היוצא 

בזה על פי דברי הט"ז, ומנהג הנשים בטבילת הנדה 

לברך תוך מי המקוה אף אם מימיו חמים, מ"מ לענין לימוד 

המצוות קלות וחמורות ראוי לכאורה להחמיר שלא לחמם 

לסמוך  דנוכל  אפשר  שבזה  הבל,  שיעלה  עד  המקווה  את 

במקוה  גם  בזה  המיקל  מיהו  דלעיל,  מנוח  רבינו  דברי  על 

על  לו  יש  דלעיל  רבה  האליה  סברת  מחמת  חמין  שמימיו 

מי לסמוך.

ה(  הל'  פ"ג  סוטה  )הל'  הרמב"ם  בדברי  מצינו  סוטה  שיח. לענין 
שכתב: "ומקבצין עליה קבוץ גדול של נשים שכל הנשים הנמצאות 

הנשים  כל  "ונוסרו  מח(  כג  )יחזקאל  שנאמר  לראותה  חייבות  שם 

עומדת  והיא  ויראה,  יבא  לראותה  לבא  שיחפוץ  איש  וכל  וגו'", 

ראשה  שעל  וכופח  בבגדיה  אלא  מטפחת  ובלא  רדיד  בלא  ביניהן 

כמו שהאשה בתוך ביתה". 

מכרת,  שהיא  בלשון  הכהן  משביעה  כך  "ואחר  כתב:  שם  ז  ובהל' 

ומודיעה בלשונה שלא גרם לה אלא קינוי וסתירה שקנא לה בעלה 

ונסתרה, ואומר לה בלשון שהיא מכרת )במדבר ה יט – כב(: "אם 

לא שכב איש אותך ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי ממי 

המרים המאררים האלה, ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן 

ולשבועה  לאלה  אותך  ה'  יתן  אישך,  מבלעדי  שכבתו  את  בך  איש 

המים  ובאו  צבה,  בטנך  ואת  נופלת  ירכך  את  ה'  בתת  עמך  בתוך 

המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך וכו". עכ"ד.

וקשה, כיון שעומדת ביניהם בלא רדיד ומטפחת בגילוי ראש היאך 

ערוה  באשה  שיער  הרי  האלו,  הפסוקים  את  בפניה  הכהן  אומר 

ואסור להזכיר כנגדה דבר שבקדושה.

אמנם יעויין בכס"מ )הל' קר"ש פ"ג הל' טז( שדקדק בלשון הרמב"ם 

אבל  אסורה,  הקר"ש  אמירת  בזמן  בערוה  ההסתכלות  שרק  שם, 

שעומד  אף  קר"ש  לומר  מותר  בה  מסתכל  ואינו  פניו  מחזיר  אם 

!
אמירת דברי תורה כנגד גופה המגולה של האשה

קלות יש  מצוות  מקצת  אותה  מלמדים  בי"ד  היאך  לעיין, 

תורה  דברי  לומר  אין  הא  המים,  תוך  בעודה  וחמורות 

מיחוש,  בית  בזה  דאין  וצ"ל  שבאשה,  מגולה  טפח  כנגד 

שכתב  וכמו  צוארה  עד  במים  מכוסה  כולו  גופה  שהרי 

דין  בו  נאמר  שלא  הבתולות  כשער  דינו  ושערה  בשו"ע, 

לא  מ"מ  בגיותה  נשואה  שהיתה  דאף  ערוה,  באשה  שיער 

.
שיח

!היתה אז מחוייבת לכסותו
דין ברכה בכיסוי הראש

לגבי יש  ינהג  היאך  הטבילה  על  מברך  הגר  כאשר  לדון, 

כתב:  ג(  סעי'  צא  סי'  )או"ח  בשו"ע  דהנה  הראש.  כיסוי 

"יש אומרים, שאסור להוציא הזכרה מפיו בראש מגולה", 

באור  כתב  וכן  יב(,  הל'  )פי"ד  סופרים  במסכת  דבריו  ומקור 

מנהג  על  הרבה  שתמה  ועיי"ש  מג(,  סי'  שבת  הל'  )ח"ב  זרוע 

דאין  וכתב  מגולה  בראש  לברך  שנהגו  שבצרפת  רבותינו 

טעם למנהגם, אא"כ נאמר שלמדו דת"ק פליג שם במסכת 

סופרים והלכה כדבריו.

נוהג אמנם  בדבר  נשאל  רג(  סי'  )פסקים  הדשן  בתרומת 

המלכות להשביע את ישראל בשם המיוחד ובגילוי 

בזה  כוונתם  וכתב, דאם  או אסור,  ראש האם הדבר מותר 

מחמת  כן  עושים  אם  אבל  אסור,  הדבר  דת  על  להעבירו 

דלא  מותר,  הדבר  לשבועה  יותר  תוקף  יש  שכך  שסבורים 

מצינו בשום מקום דנתפרש להדיא שאסור להזכיר את ה' 

בגילוי ראש.
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הראש כדבריו  דכיסוי  עב(  )סי'  מהרש"ל  בשו"ת  גם  כתב 

נהגו  דכבר  דכתב  אלא  חסידות,  מידת  אלא  אינו 

וכן  בפניהם,  הדבר  את  להתיר  ואין  להחמיר  העם  בזה 

להלכה  שהעיקר  ג(,  סעי'  נא  )סי'  חדש  בפרי  להלכה  הכריע 

רק  ולא  בדבר,  להחמיר  שראוי  אלא  המקילים  כדברי  בזה 

בעת אמירת ברכה והזכרת שם אלא אף בעת הלימוד כתב 

דיש להחמיר בזה. ]עפ"ז כתב במשנה ברורה סי' ב ס"ק יב, 

דבשעת הדחק כגון שהיה צמא בלילה וראשו מגולה יכול 

ליתן ידו על ראשו במקום כיסוי, אף דבעלמא קימ"ל שאין 

הגוף מכסה על עצמו, דיש לצרף לזה דעת הסוברים שאין 

דבריו  ומקור  מגולה,  בראש  שמים  שם  להזכיר  איסור  כל 

אלו בשו"ת מהרש"ל הנ"ל[.

שאפשר מדברי  נמי  נראה  ד(  הל'  פ"ז  תפילה  )הל'  הרמב"ם 

התרנגולים  קול  "כששומע  דכתב:  בזה,  להקל 

ובין  יום  בין  להבחין  בינה  לשכוי  הנותן  אמ"ה  בא"י  מברך 

ערומים,  מלביש  אמ"ה  בא"י  מברך  בגדיו  כשלובש  לילה, 

ישראל  עוטר  אמ"ה  בא"י  מברך  ראשו  על  סדינו  כשמניח 

את  אמירתו  שבזמן  מדבריו  לכאורה  ומשמע  בתפארה". 

יש  אמנם,  הראש.  בגילוי  עדיין  היה  הראשונות  הברכות 

שפירשו בדעת הרמב"ם שדרכם היה לכסות ראשם בשני 

מלבושם  כחלק  והשני  בבית  שהותם  בעת  האחד  כסויים, 

וברמב"ם  בו,  ראשם  מעטפים  שהיו  לחוץ  יציאת  קודם 

ישראל  עוטר  מברכים  שעליו  השני  זה  כיסוי  על  איירי 

בתפארה, ומיהו כבר בעת אמירת הברכות הראשונות היה 

ראשם מכוסה בכיסוי הראשון )וראה מש"כ המג"א סי' רפב ס"ק 

ח, ובבאור הגר"א סי' ח ס"ק ו(.

סמוך ועפ"ז  כיפתו  שיניח  לגר  לומר  להחמיר  שיש  נראה 

יוכל  המים  מן  בעלותו  שמיד  כך  הטבילה  למקום 

לכסות בה ראשו ולברך על הטבילה, אמנם בזמן שמלמדין 

אותו מקצת מצוות קלות וחמורות א"צ לכסות ראשו, כיון 

לכסות  לנכרי  שהחמיר  למי  מצינו  ולא  הוא,  נכרי  שעדיין 

ובפרט בהרהור בד"ת  בזמן הזכרת דבר שבקדושה.  ראשו 

דלא חמיר כהזכרת שם.

הראש דאף  כיסוי  על  להקפיד  שא"צ  הפוסקים  שכתבו 

יוסף  וברכי  ע"ב  קיח  שבת  שור  בכור  )ראה  המרחץ  בבית 

סי' ב ס"ק ה(, זהו דוקא לגבי עצם החובה לכסות את הראש 

בכל עת, אבל בעת הזכרת שם שמים חמיר דינא טפי, ואין 

כל טעם לחלק בזה בין בית המרחץ לחוצה לו.

מנהגינו אמנם  שהרי  יותר,  בזה  להקל  יש  בגיורת 

שהפנויות אינן מכסות ראשן, וממילא אף שגיורת 

זו אינה בתולה שכבר היתה נשואה בגיותה מ"מ יש להקל 

וגם בזמן  נישואין אלו פקעו ממנה ע"י הגרות,  בזה, שהרי 

בסי'  במשנ"ב  כמבואר  כערוה  הדבר  נחשב  היה  לא  גיותה 

בבה"ל  ועיי"ש  כפנויות,  דינן  לכסות  דרכן  שאין  דכיון  עה 

דאף בישראלית גרושה יש שנהגו להקל.

ראשו  לכסות  דעתו  שאין  אנו  ויודעים  להתגייר  הבא  )גר 

יש לדון אי חשיב כקיבל עליו עול מצוות חוץ מדבר אחד, 

את  לכסות  חובה  אין  הפוסקים  מן  רבים  לדעת  שהרי 

הראש ואין זה אלא מנהג בעלמא, אמנם גם כשאינו מקבל 

לפסול  שהורו  יש  בעלמא  מנהגא  אלא  שאינו  דבר  עליו 

הגרות, וכמו שנתבאר בסי' יח(.

כנגדה, וא"צ להחזיר גופו הימנה. ולפי"ז אפשר שבזמן שקורא הכהן 

פסוקים אלו אינו מביט בה ומשום כך הדבר מותר. 

אמנם מדברי השו"ע )או"ח סי' עה( משמע שלא הקל בזה כשיטת 

הרמב"ם, ונקט שאין כל היתר לומר דבר שבקדושה כנגד ערוה אא"כ 

ולדבריו אכתי קשה היאך היה הכהן קורא  גופו,  מחזיר הימנה כל 

פסוקים אלו בפניה, ובדוחק יש לומר שהיה מחזיר כל גופו ממנה.

הן אמת דבס' תורת משה לחת"ס )פ' נשא( עמד בשאלה זו, וכתב, 

דכיון ששורש איסור זה הוא מהא דכתיב "ולא יראה בך ערות דבר", 

כל שנעשה הדבר לצורך מצוה לא חשיב כ"ערות דבר", וממילא אף 

בסוטה  שבאשה,  מגולה  שיער  כנגד  שבקדושה  דבר  להזכיר  שאין 

טעמא  מהאי  שכתבו  )יש  מותר.  הדבר  מצותה  צורת  היא  שכך 

להתיר למוהל לאחוז בערלה בשעת אמירת הברכה, דכיון שעושה 

כן בכדי להסמיך את המילה לברכה צורך מצוה הוא ואין בזה משום 

ערות דבר(.

הכהן  טבילת  גבי  יח(  סי'  )או"ח  כתב החת"ס בתשובותיו  זה  כעין 

הגדול ביום הכיפורים, דאף שגנאי הוא לעמוד בבית המקדש בערום 

בלא בגדים )ראה בתוס' ביומא כה ע"א ד"ה והא שגם לעמוד בלא 

במקוה  לטבול  הכהן  מותר  הוא(,  גדול  גנאי  העזרה  בתוך  מצנפת 

ומסדר היום הוא  דכיון שכך היא מצותו  לו בתוך המקדש,  המוכן 

אין בכך גנאי. 

שאין  דאף  ד(,  ס"ק  כז  )סי'  ושלום  חיים  אות  בס'  מצינו  כמו"כ   

ליגע בשערות הראש בעת אמירת דבר שבקדושה דחשיב כאחד מן 

הנחת תפילין  של  לצורך  נגע שם  המקומות המטונפים, מ"מ אם 

)אמנם  המצוה.  לצורך  כן  שעשה  כיון  ידיו,  את  ליטול  א"צ  ראש 

משום  אינו  האיסור  טעם  שם  שהרי  טובא,  מחודשים  אלו  דבריו 

גנאי אלא משום טינוף והטינוף קיים בכל גווני, ואכן הפמ"ג )א"א 

הנחת  בשעת  להקפיד  שיש  וכתב  בזה,  עליו  חלק  ג(  ס"ק  צא  סי' 

תפילין של ראש שלא יגע בשערות ראשו(. 
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סימן מג

ברכת הטבילה בלשון לע"ז לגר שאינו בקי בלשון הקודש

שאלה

לעיתים מצוי הדבר שבא גר מארץ העמים לפני בית הדין, ואינו בקי כלל בלשון הקודש, ויש לדון היאך 

ראוי לנהוג לענין ברכת הטבילה בגר זה, האם ראוי להורות לו שיברך את ברכת הטבילה בלשון לע"ז, 

או שמא יש להעדיף ללמדו לברך בלשון הקודש אף שאינו מבין מה שהוא אומר.

תשובה

שאינו  למי  הקודש  בלשון  וברכות  ק"ש  אמירת  דין 
מבין מה שאומר

דהאי ובהקדם  בעיקרא  לדון  נבוא  זו,  הלכה  של  בירורה 

הברכות  מן  אחת  בירך  או  שהתפלל  במי  דינא, 

חובתו,  ידי  יצא  האם  מבינה,  אינו  והוא  הקודש  בלשון 

ומצינו בזה פלוגתא רבתי בין רבותינו הפוסקים. וראשיתם 

שם:  דאיתא  ע"ב(  )מה  בברכות  הגמ'  בסוגית  דברים  של 

אמורים,  דברים  במה  ליחלק.  מצוה  שאכלו  "שנים 

בור – סופר  ואחד  סופר  אחד  אבל  סופרים,  כששניהם 

מברך ובור יוצא". וכתב שם הרא"ש: "מכאן רוצים להביא 

שאינה  אע"פ  בשמיעה  המזון  בברכת  יוצאת  דאשה  ראיה 

שהיא  בלשון  לברך  צריכה  ואינה  הקודש,  לשון  מבינה 

מכירה. ואין ראיה מכאן, דלמא מיירי הכא שבור מבין לשון 

הקודש אבל אינו יודע לברך".

דכוונתו לשיטת רש"י בברכות ובבית  )סי' קצג( כתב,  יוסף 

שם דסבר כן, ולמד שיטתו זו מהא דשנינו במגילה 

מבין  שאינו  אע"פ  יצא  אשורית  ששמע  "הלועז  ע"א(:  )יז 

דהלכה  וכתבו  דבריו,  דחו  שם  דהראשונים  וכתב  הלשון". 

מיוחדת היא בקריאת המגילה, דפרסומי ניסא שאני, אבל 

המרדכי  התוס'  פי'  )כן  גוונא  בכהאי  מהני  לא  ברכות  בשאר 

ורבינו יונה בברכות שם, וראה מש"כ בזה הסמ"ג עשין כז(.

הלכה כתב הטור )סי' קצג(: "וכל זמן שאינם שלושה ולענין 

מצוה עליהם לחלק )ולברך כל אחד לבדו(. במה דברים 

אמורים, כשהיו שניהם יודעים לברך ברכת המזון, אבל אם 

אחד יודע והשני אינו יודע, מברך היודע והשני יוצא. וכגון 

וכו', אבל אם  יודע לברך  שמבין לשון הקודש אלא שאינו 

אינו מבין אינו יוצא בשמיעה".

מחלוקת האחרונים בבאור דברי הטור

ב( ונחלקו  )ס"ק  שם  המג"א  דבריו:  בבאור  האחרונים 

רק  אמורים  הטור  דברי  שכל  בפשיטות,  נקט 

כשיוצא מחברו ע"י שמיעה, שבזה הוא שאמר הטור דאין 

הצטרפות שומע ומשמיע אא"כ מבין השומע את הברכה 

אלא  הקודש  בלשון  בעצמו  לברך  יכול  אם  אבל  ששמע. 

שאינו מבין מה שהוא אומר, יצא בזה ידי חובתו בדיעבד, 

אלו  כדבריו  חכמים.  לו  שתיקנו  הנוסח  את  שאמר  כיון 

הפרמ"ג  קכד(,  )סי'  הב"ח  גם  פי'  וכן  שם,  בלבוש  כתב  כבר 

סב  )סי'  השקל  מחצית  ה(,  ס"ק  א"א  קא  וסי'  ב,  ס"ק  א"א  )שם 

)סי' קא(, שו"ת  וקציעה  ס"ק א(, עולת תמיד, היעב"ץ במור 

שער אפרים )סי' יג(, החוות יאיר בספרו מקור חיים )סי' סב 

ס"ק ב(, שו"ת חת"ס )ח"ו סו"ס פד(, באר שבע )סוטה לב ע"א( 

עפ"ד הרמב"ם בהל' חגיגה )פ"ג הל' ח(, ובערוך השולחן )סי' 

כעונה  שומע  גם  רש"י  לשיטת  דבריהם,  ולפי  ז(.  ס"ק  קפה 

מהני בכה"ג.

דהא אמנם,  "ודע,  כתב:  קא(,  סי'  תפילה  )הל'  חדש  בפרי 

דאמרינן שיכולין להתפלל בכל לשון שיבינו אותו 

קצת, ואפי' שהוא בלשון הקודש, וכדאמרינן לקמן בס' קצג 

מבינה  שאינה  שאשה  שאמרו  דכשם  דבריו,  וכוונת  וכו'". 

בלשון הקודש אינה יוצאת ידי חובתה בברכת האיש מדין 

לה  תעלה  דלא  עצמה  היא  תברך  אם  ה"ה  כעונה,  שומע 

ברכה זו לשם חובה, כיון שאינה יודעת את הלשון, וכדבריו 

הכריע להלכה בשו"ע הרב לבעל התניא )סי' קפה(. ויעויי"ש 

טעם  כל  שאין  והרא"ש  הטור  בשיטת  לפרש  שהאריך 

אינו  שהשומע  וכשם  למשמיע,  השומע  בין  בזה  לחלק 

ידי חובתו בלא שמבין מה שהוא אומר ה"ה המברך  יוצא 

עצמו צריך להבין מה שהוא אומר, ואם אינו מבין את נוסח 

סימן מג



��� משנת  הגר�

הברכה לא יצא ידי חובתו אף שיודע למי מברכים.

לפי דבריהם, שרש"י שחלק בזה על כל הראשונים נמצא 

אינה מעכבת בחלות הברכה,  ונקט שההבנה  הנ"ל 

אמר את דבריו רק לענין מי שמברך בפיו ולא לענין שומע 

כעונה, ולענין השומע ברכה מחבירו כו"ע מודו דאינו יוצא 

ידי חובתו אם אינו מבין הלשון.

שאינו המורם  אדם  האם  נחלקו  בראשונים  האמור:  מן 

הנאמרת  בברכה  יד"ח  יוצא  הקודש  לשון  יודע 

כיון  והמרדכי  יונה  רבינו  הרא"ש,  שם,  לתוס'  זו:  בלשון 

בברכה  חובתו  ידי  יוצא  אינו  הקודש  לשון  מבין  שאינו 

שבירך  כיון  והכלבו,  ירוחם  רבינו  רש"י,  לשיטת  ואילו  זו, 

דלדעת  ונתבאר,  מעכב.  הדבר  אין  חכמים  שקבעו  בנוסח 

רוב האחרונים פלוגתתם רק לענין דין "שומע כעונה", אבל 

הלשון,  מבין  שאינו  אף  דמהני  הכל  יודו  בפיו  כשמברך 

יד"ח  יוצא  אינו  בפיו  יברך  גם אם  אולם למקצת אחרונים, 

לדעת הנהו ראשונים.

בזה ולענין  להקל  העולם  דנהגו  משה,  בדרכי  כתב  הלכה 

נהגו  הצורך  דבעת  המשנ"ב,  וכתב  רש"י,  כשיטת 

להקל בזה אפי' בשומע כעונה )כדעת רוב האחרונים הנ"ל בבאור 

שיטת רש"י(, מיהו לכתחילה כשאפשר בענין אחר, כתב שם 

דאין לסמוך ע"ז כלל.

הקודש נמצא  בלשון  לברך  זה  גר  ירצה  אם  שאף  איפוא, 

אין הדבר ברור כ"כ שיצא בזה ידי חובתו. וע"כ, אף 

שלהלכה הכריע המשנ"ב בסי' קצג ובסי' סב כדעת הלבוש 

ומג"א, וכן הובא בערוך השולחן סי' קפה )סעי' יז(, מ"מ יש 

מן הפוסקים דס"ל שאינו יוצא בכה"ג ידי חובתו.

דין אמירת ק"ש תפילה וברכות בלשון לע"ז

לע"ז, מאידך  בלשון  ברכות  אמירת  דין  מהו  לברר,  יש 

מן  יש  שמא  או  גווני,  בכל  הדבר  מועיל  האם 

הברכות שצריך לאומרם כלשון שתיקנו חז"ל.

נאמרין ושורש  אלו  פרק  בריש  הגמ'  בסוגית  הדברים 

)סוטה לב ע"א(, שם שנינו: "אלו נאמרים בכל לשון, 

ברכת  ותפילה,  שמע  קריאת  מעשר,  ווידוי  סוטה  פרשת 

זו בכל אחד  והנה אף שבגמ' שם למדו הלכה  וכו'".  המזון 

מן המנויים במשנה מדרשה מיוחדת, כבר כתבו הפוסקים 

)או"ח ריש סי' סב וריש סי' קפה( דלאו דוקא אלו, אלא כל עניני 

יכול לאומרם בכל לשון וא"צ לאומרם  הברכות והתפילות 

בלשון הקודש דוקא.

בב"י )ריש סי' סב( הביא בשם הכל בו, שציין לשיטת אמנם 

בהם  שיש  ותפילות  ברכות  בין  בזה  שחילק  הרי"ף 

בציבור  אלא  לשון  בכל  נאמרות  אינן  שהן  צרכים,  שאלת 

והודאה  שבח  הוא  שתוכנם  ותפילות  לברכות  ביחיד,  ולא 

בכל  נאמרות  שהן  המצוות,  וברכות  השבח  ברכות  ככל 

לשון אפי' ביחיד )וראה בזה עוד בשו"ע או"ח סי' קא(. ומ"מ לגבי 

ברכות השבח וההודאה לית מאן דפליג שנאמרות הן בכל 

לשון, וממילא כן הוא הדין נמי לענין ברכת הטבילה.

מן הדברים לנידון דידן: אם הברירה שבידו היא או העולה 

לברך בלשון לע"ז או לשמוע מאחר ולצאת יד"ח 

שיברך  טפי  דעדיף  הוא  ברור  דבר   ,
שיט

כעונה שומע  מדין 

בלשון לע"ז, שהרי מדברי הטור הנ"ל נתבאר, שבור שאינו 

חבירו  בברכת  חובתו  ידי  יוצא  אינו  הקודש,  בלשון  בקי 

הברכה  ואילו  לע"ז,  בלשון  לברך  לו  ויש  זו,  בלשון  המברך 

בלשון לע"ז מועילה לכו"ע.

אם הברירה שבידו היא לברך בעצמו בלשון הקודש אולם 

בלא להבין את אשר הוא אומר, יש לדון, היכי עדיף 

וסיעתו,  המג"א  לשיטת  לעיל  נתבאר  כבר  שהרי  טפי, 

שדברי הראשונים הנ"ל דס"ל שאם אינו מבין הלשון אינו 

ידי חובתו  בזה שחפץ לצאת  ידי חובתו, אמורים רק  יוצא 

אינו  יד"ח אם  יוצא  דאינו  הטור  כתב  חברו, שבזה  בברכת 

ראוי  בעצמו  מברך  שאם  אפשר,  וא"כ  ששמע,  מה  מבין 

יותר לברך בלשון הקודש אף שאינו מבין מה שהוא אומר, 

משיברך  חכמים,  שטבעו  לשון  כמטבע  מברך  כך  שע"י 

בלשון לע"ז ויבינה.

שאם אלא  דס"ל  הפוסקים  מן  שיש  דכיון  י"ל,  דמאידך 

יברך  ואם  לכו"ע,  חובתו  ידי  יצא  לע"ז  בלשון  יברך 

עדיף  חובתו,  ידי  יוצא  אינו  מבינה  שאינו  הקודש  בלשון 

טפי שיברך בלשון לע"ז ויצא ידי חובתו לדברי הכל.

דנקט, וכן  ה(,  )ס"ק  קא  בסי'  המג"א  בדברי  להדיא  מצינו 

בלשון  משיתפלל  שמבין  בלשון  להתפלל  דמוטב 

בספר  איתא  שכן  וציין  שאומר,  מה  מבין  שאינו  הקודש 

סי'  ח"א  חי  כל  אם  )מאמר  מפאנו  לרמ"ע  מאמרות  עשרה 

שיט. מטעם אחר יש לעיין אי מהני בכה"ג, שכן הישראל המברך 
אינו מחוייב בדבר, וקיי"ל, "כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את 

הרבים ידי חובתן", וא"כ אינו יכול לברך בשבילו, מיהו, אם ישמע 

ברכה מגר אחר הטובל עתה אפשר דיהני, וצ"ע.
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דאף  להדיא,  ומבואר   .
שכ

תקפח סי'  חסידים  ובספר  לא( 

ידי חובתו  יצא  שלשיטת המג"א אם מברך בלשון הקודש 

אף שאינו מבין את אשר הוא אומר, מ"מ סבר דעדיף טפי 

שיברך בלשון לע"ז.

בלשון נמצא  שיברך  טפי  דעדיף  הגר,  טבילת  גבי  לפי"ז 

לע"ז שהוא מבינה משיברך בלשון הקודש כמטבע 

לשון שטבעו חכמים.

טעם נוסף להעדיף ברכה בלשון לע"ז

יש והנה  הטבילה  ברכת  דלענין  לומר,  נראה  לכאורה 

שהרי  נוסף.  מטעם  לע"ז  בלשון  שיברך  להעדיף 

מקוה  מקום  האם  המבוכה,  רבה  זו  ברכה  אמירת  באופן 

דבר  באמירת  שאסור  המרחץ  בית  לדין  שווה  המים 

הדחק  שבשעת  אמצעי  כבית  דינו  שמא  או  שבקדושה, 

רבותינו  מדברי  הרבה  בזה  שהארכנו  מב  סי'  )ראה  בו  לברך  יכול 

ראשונים ואחרונים(, וא"כ אפשר שאם יברך בלשון לע"ז קיל 

טפי, ויותר יש לסמוך בזה על דברי המקילים.

בלשון ובפרט  לבטלה  ברכה  שהמברך  הסוברים  לשיטת 

לע"ז לא חשיב כמזכיר שם שמים לבטלה, ונפק"מ 

בלשון  ולברך  לשוב  רשאי  האם  בירך  אם  שמסופק  למי 

ברכות  בצל"ח  רה,  סי'  ח"א  מהרש"ם  בשו"ת  בזה  מש"כ  )ראה  לע"ז 

או"ח  שערים  בית  בשו"ת  עוד  וראה  ע"ב.  יב  שם  יהושע  ובפני  ע"ב  כ 

סי' פג ובשו"ת משנה הלכות ח"ח סי' ל(. דאפשר שכשם שהקלו 

בזה לענין הזכרת ש"ש לבטלה כך יש להקל בזה טפי לענין 

חשש הזכרת ש"ש במקומות המטונפים.

המסופק אכן  ולדעתם  בזה,  מחמירים  הפוסקים  מן  רבים 

אם בירך אין לו להקל ולברך בלשון לע"ז, ראה מש"כ 

בתשובות  הספק,  בית  בקונטרס  קי  סי'  יו"ד  החוו"ד  בזה 

רעק"א סי' כה ובתומים חו"מ סי' כז.

דין ברכה בלשון לע"ז בזמן הזה

אין אמנם,  שבזמנינו  שכתב,  ג(  ס"ק  )סב  במשנ"ב  יעויין 

הדחק,  לע"ז אפי' בשעת  לקרוא את שמע בלשון 

לחוש  ויש  יפה  המילות  לפרש  יודעים  אנו  שאין  משום 

ומדברי  התורה  מן  המחוייב  הנוסח  מן  לשנות  שיבוא 

חז"ל. שכן כמה דעות יש בפירוש מילת "לטוטפות" ומילת 

מקום  בכל  מתפרשת  אינה  "את"  מילת  ואף  "ושננתם", 

מעלת  בגודל  שהאריך  הב"ח  לדברי  ציין  כן  כמו  בשווה. 

התפילה בלשון הקודש כמטבע לשון שטבעו חכמים, ולפי 

בלשון  לברך  מקום  אין  הכי  בלאו  שבזמנינו  נראה  דבריו 

לע"ז )וראה מש"כ בזה בס' חלקת יואב תנינא סי' א(.

לדון שמא רק לענין קריאת שמע חשש אלא  יש  שעדיין 

המשנ"ב, מחמת תרגום המילים שמנה שקשה לידע 

בברור כיצד לתרגמם, אבל לענין ברכת הטבילה שפירושה 

בלשון  ולברך  להקל  שיש  אפשר  לתרגמה  ונקל  לכל  ידוע 

לע"ז.

שהכרעת אכן,  העיד  כבר  ד(  ס"ק  סב  )סי'  השולחן  בערוך 

שאין  זמנו(,  )עד  שנה  שמונים  זה  ההוראה  בעלי 

שאף  הברכות,  מן  אחת  שום  לע"ז  בלשון  בזה"ז  מברכים 

ונמצינו  יפה,  לתרגמם  נדע  שלא  לחוש  יש  אלו  ברכות 

גם  נראה  וכדבריו  חכמים,  שתיקנו  הברכה  מטופס  משנים 

נראה  וע"כ  קא(.  )סי'  המג"א  דברי  על  אפרים  היד  מדברי 

יותר לברך בלשון הקודש, מיהו ודאי יש  גוונא ראוי  דבכל 

הברכה,  נוסח  את  לו  ולבאר  לפרש  לצידו  העומד  לדיין  לו 

או שיחזיק בידו סידור מתורגם בשעה שמברך, שבזה ודאי 

בס'  בזה  מש"כ  וראה  יותר.  השלם  באופן  חובתו  ידי  יצא 

סולת בלולה )סי' קא סעי' ה( ובס' חסד לאלפים )שם ס"ק ה(.

שהקל מיהו,  נראה  פט(  פו,  פד,  סי'  )ח"ו  סופר  חתם  בשו"ת 

בלשון  להתפלל  שמותר  דכתב  יותר,  קצת  בזה 

לע"ז  יעמידו ש"ץ שיתפלל בלשון  לא  לע"ז באקראי, אבל 

שלא כתקנת אנשי כנסת הגדולה, וראה מש"כ בזה בשו"ת 

משנה הלכות )ח"ב סי' עא(.

סא(, כמו  )סי'  יאיר  חוות  לבעל  חיים  מקור  בס'  יעויין  כן 

שכתב: "והנהגתי לגר שאינו יכול להבין ולקרות אפי' 

מילה אחת בלשון הקודש, לקרות קר"ש בפרשיותיה מתוך 

גלחת  בלשון  יכתבנו  והוא  לו  יבארו  ותפילה  גלחת,  ספר 

ויתפלל כל יום, ופשיטא דעדיף מלהקריא לו מילה במילה 

שאין לו בו שום מובן וחיבור וכו'".

ללמדו  מוטב  הקודש  לשון  יודע  שאינו  "מי  שכתב:  שכ. עיי"ש 
התפילה בלשון שמבין כי אין התפילה אלא בהבנת הלב, ואם אינו 

יודע מה שהוא מוציא בפיו מה מועיל לו". 

שמע  קריאת  שיקרא  לאדם  "טוב  תשסה:  בסי'  שם  כתב  כמו"כ 

מבין  שאינו  הקודש  בלשון  משיתפלל  בו  שמבין  בלשון  ולהתפלל 

נא  קרא  לאמור  ספר  ידע  לא  אשר  "על  כט(  )ישעיה  דכתיב  בו, 

בפיו  זה  העם  ניגש  כי  יען  ה'  ויאמר  ספר  ידעתי  לא  ואמר  זה 

מצות  אותי  יראתם  ותהי  ממני  רחק  וליבו  כיבדוני  ובשפתיו 

אנשים מלומדה", והיינו שמתפלל וקורא את שמע ואינו מבין מה 

שהוא אומר. 

סימן מג



�אכ משנת  הגר�

מה  הבין  ולא  לע"ז  בלשון  הטבילה  ברכת  שבירך  גר 
שאמר

בלשון לעיל  שהמברך  היא,  הפוסקים  שהכרעת  נתבאר, 

ויש  חובתו.  ידי  יצא  שאמר  מה  הבין  ולא  הקודש 

שאמר  מה  הבין  ולא  לע"ז  בלשון  המברך  של  בדינו  לדון 

האם יצא בזה ידי חובתו או לא.

הפוסקים )ראה טור ושולחן ערוך סי' סב וקפה(, שלענין וכתבו 

שאם  מודים  הכל  המזון  וברכת  שמע  קריאת 

חובתו.  ידי  יצא  לא  אותה  יודע  שאינו  לע"ז  בלשון  אמרם 

הדרשה  מחמת  אלא  לע"ז  בלשון  לאומרם  התירו  שלא 

שומע,  שאתה  לשון  בכל   – "שמע"   – חכמים  שדרשו 

יוצא  אינו  אותם  שומע  שאינו  לשונות  שבשאר  ומשמע 

ידי חובתו.

בסוטה אבל  התוס'  הדעות:  נחלקו  ברכות  שאר  לענין 

שם הקשו, מפני מה לא מנו במשנה גם שאר ברכות 

וברכת המצוות, קידוש היום  כגון ברכת הפירות  ותפילות, 

וקריאת ההלל, שאף הם נאמרים בכל לשון.

התוס', דחלוק דינם של ברכות ותפילות אלו מאותם ותי' 

יותר,  עוד  ברכות אלו הקלו  המנויים במשנה, שלגבי 

לשון  מבין  אינו  עצמו  הוא  אפי'  לשון  בכל  הם  שנאמרים 

זו, מה שאין כן אלו המנויים במשנה שאינם נאמרים אלא 

בלשון שהוא מבין.

מלשון אמנם  דקדק  שם  התניא  לבעל  הרב  בשו"ע 

אין  ולדעתו  התוספות,  ע"ד  בזה  שחלק  הרא"ש 

שאינו  וכל  ברכות,  לשאר  המזון  ברכת  בין  בזה  חילוק  כל 

בגר  לדידן,  ונפק"מ  חובתו.  ידי  בזה  יוצא  אינו  מבין הלשון 

שאמר,  מה  הבין  ולא  לע"ז  בלשון  הטבילה  ברכת  שבירך 

לדינא  הכריע  וכן  חובתו,  ידי  יצא  לא  הרא"ש  דלשיטת 

הבה"ל ריש סי' סב.

יועיל לו להרהר  בירך בלשון לע"ז שאינו מבינה האם 
הברכה עתה בליבו לצאת מן הספק

קיי"ל דהרהור לאו כדיבור כמבואר בשו"ע ונושאי להלכה 

. מיהו יעויין שם במשנ"ב שכתב 
שכא

כליו בסי' סב

שאינו  מטונף  במקום  דהנמצא  הפוסקים,  מן  כמה  בשם 

יכול לברך יהרהר הברכה בליבו, דאף שלא יעלה לו הרהור 

שכר  ויקבל  הדחק  בשעת  ע"ז  לסמוך  לו  יש  כברכה  זה 

כדי  לו  להורות  יש  לעניננו  דה"ה  אפשר  וא"כ   .
שכב

כך על 

בלא  בליבו  הברכה  יהרהר  הפחות  דלכל  הספק,  מן  לצאת 

ברכה  לאיסור  לחוש  אין  דבזה   ,
שכג

בשפתיו להוציאה 

כ  )ברכות  בצל"ח  סב(  סי'  )שם  יוסף  בברכי  כמבואר  לבטלה, 

ע"ב(, ובשו"ת חתם סופר )יו"ד סי' רכז(.

)סי' סב שם( שפקפק בתועלת אמנם  יעקב  יעויין בישועות 

בלאו  חובתו  ידי  בו  יצא  שאינו  זה  בהרהור  שיש 

לדבריו,  יודה  שם  המשנ"ב  גם  דידן  דבנידון  ונראה  הכי, 

דהא דכתב המשנ"ב דלכל הפחות יהרהר בליבו זהו בגוונא 

אלוקיו  לה'  יודה  דאם  כתב  ובזה  כלל,  לברך  יכול  שאינו 

לע"ז  בלשון  שמברך  זה  אבל  קעביד,  מצוה  בזה  גם  בליבו 

גרע  לא  במילה  מילה  הברכה  תוכן  את  מבין  שאינו  אף 

הוא  יודע  סוף  דסוף  הברכה,  נוסח  את  בליבו  מהמהרהר 

שאינו  כיון  הברכה  בנוסח  שחסר  אלא  להי"ת  שמברך 

מחמת  יטול  הלב  הרהור  על  שנוטל  זה  שכר  וא"כ  מבינה, 

בהרהור  יש  תוספת  ומה  לע"ז,  בלשון  שבירך  ברכתו  עצם 

זה שמהרהר עתה.

מזו, אף דכל הפוסקים הנ"ל נקטו בפשיטות שאין יתירה 

מן  יש  הלב,  בהרהור  לבטלה  שם  הזכרת  איסור 

תשא,  דלא  לאיסורא  בזה  וחששו  בזה  שחלקו  הפוסקים 

בדברי  כן  שלמד  יד(  סי'  א  )כלל  שושן  פרח  בשו"ת  ראה 

הברכה  להרהר  גם  שמא  לחוש  לו  יש  וא"כ  הק',  השל"ה 

בליבו אסור מהאי טעמא.

חרדים,  ס'  בשם  קפה(  )סי'  למהרש"ם  תורה  בדעת  שכא. וראה 
שישמיע  בלא  יהני  לא  לבד  שפתים  ביטוי  שגם  להלכה  דהכריע 

לאוזניו, ודלא כדברי השו"ע בסי' סב. 

סב  סי'  )בוטשאטש  אברהם  באשל  עוד  בזה  מש"כ  שכב. וראה 
שם(.

שכג. בפרי מגדים )א"א סי' קצט( כתב שגם למ"ד הרהור כדיבור 

דמי זהו דוקא במי שראוי לדבר אלא שאינו יכול עתה מחמת טינוף 

קרי  בעל  ע"ב(:  )יח  בברכות  וכדאיתא  קרי  בעל  שהוא  או  וכדו', 

מהרהר בליבו וכו'. אבל כאשר הוא מסופק אם בירך או לא – שאינו 

יכול לברך מחמת הספק, לכו"ע לא יועיל לו הרהור הלב, דכל שאינו 

ראוי לבילה בילה מעכבת בו, וא"כ לדבריו ספק זה הוא לכו"ע – גם 

לדעת הסובר הרהור כדיבור דמי. 

סימן מג
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סימן מד

דין ברכת הטבילה בספק גיורת

שאלה

הנה, אשה שהוטל ספק ביהדותה, וכגון שידוע שנתגיירה בפני בית הדין ונתעורר ספק בדבר כשרותו 

דינא שתתגייר שנית לחומרא, סברא פשוטה היא שאינה מברכת על  בי  ופסקו  בו טבלה,  של המקוה 

וספק  דבר  לכל  היא  שישראלית  ואפשר  קיימא,  בספיקא  אכתי  הראשונה  טבילתה  שהרי  זו,  טבילתה 

ברכות להקל.

והוא, שתמתין מלטבול עד  ידי הספק,  ולצאת  זו ממה נפשך  יש לחייבה בברכה  ולכאורה אופן פשוט 

היא,  ישראלית  אם  שהרי  נפשך:  ממה  ולברך  לטבול  יכולה  ותהא  נקיים,  ז'  וספירת  נידתה  ימי  לאחר 

עולה לה טבילה זו לשם נידתה להתירה לבעלה, ואם נכרית היא, הרי טובלת עתה לשם גירות. שעי"ז 

.
שכד

נמצא שטבילה זו שטובלת עתה ממ"נ טבילת מצוה היא, ויכולה לברך עליה

והנה, ספק זה יהא גם באשה בתולה, דאף דנהיגי עתה שבתולות אינן טובלות לנידותן כדי שלא ינהגו 

תמנע  זה  ובלא  טבילתה  על  לברך  תוכל  לנידותה  תטבול  שאם  גוונא  שבכהאי  יתכן  הפקר,  מנהג  בהן 

מטהרתה  זו  טבילתה  הכי  בלאו  שהרי  לטבול,  מותרת  ותהא  המנהג,  אחר  בזה  לילך  אין  הברכה,  מן 

)דלא מצינו שתהא חייבת לטבול בדוקא קודם ימי ספירתה, כדי שלא תעלה  מנידותה ומה בכך שגם כוונתה לזה. 

לה טבילה זו לטהרת הנידות(.

ואף דטבילת הגיורת צריך לעשותה ביום, ואילו טבילת הנדה אינה אלא בלילה כמבואר בשו"ע )יו"ד סי' 

קצז סעי' ג(, י"ל דיכולה לטבול ביום השמיני, דהא דאסרינן לנדה לטבול ביום השמיני עד לערב, הוא רק 

משום סרך בתה, ואפשר דמשום הברכה יש להקל בזה, וכמו דמצינו שהקלו בזה במקום הפחד וכדו'.

אופן הברכה במקרה זה

אחר  לברך  לו  דיש  קיי"ל  הגר  בטבילת  שהרי  הטבילה.  על  תברך  אימתי  לדון  יש  זה  שבמקרה  אלא 

, ואילו בטבילת הנדה נחלקו בזה הראשונים )כמובא 
שכה

שעולה מן הטבילה כמבואר בשו"ע כאן סעי' ב

בבגדיה  לבושה  בעודה  הטבילה  קודם  שמברכת  הראב"ד  כדעת  הכריע  שם  ובשו"ע  ר(,  סי'  יו"ד  בטור 

שמא   – הטבילה  קודם  תברך  אם  זו,  אשה  תנהג  היאך  לדון  יש  וא"כ  לעשייתן.  עובר  הברכה  שתהא 

נמצא שלא  – להצד שישראלית היא  ואם תברך אחר הטבילה  ואינה ראויה עדיין לברכה,  נכרית היא 

מיהו  קשיא,  הטבילה – לא  אחר  מברכין  הנדה  בטבילת  שגם  כהרמ"א  דנקטינן  )לדידן  לעשייה.  עובר  הברכה  היתה 

לנוהגים בזה כדעת השו"ע שם קשיא(.

וכמו  משהינן",  לא  מצוה  "שיהויי  אמרינן  דבעלמא  שכד. דאף 
עול  עליו  קיבל  שאם  זה  מטעם  דאמרו  הגר  קבלת  לענין  שמצינו 

מצוות מקבלים אותו מיד ואין דוחים את מעשה הגרות )ראה יבמות 

הטבילה  לדחות  ראוי  בברכה  לטבול  שיכולה  כיון  מ"מ  ע"ב(,  מז 

ולקיים מצוה כתיקונה ולא לקיימה בזמן מוקדם יותר בלא ברכה.

א.  הראשונים:  בדברי  טעמים  שני  מצינו  הדבר  שכה. ובטעם 
עד אחר  ישראל  נעשה  דכיון שלא  כתבו  ע"ב(  )קלו  בחולין  התוס' 

הטבילה אינו יכול לומר "וציונו", וכדבריהם כתב גם הרמב"ם )הל' 

ברכות פי"א הל' ז(.

לכך שמברכין  ע"ב( כתב, שהסיבה  )ז  חננאל בפסחים  רבינו  ואילו 

שמא  שחוששים  מפני  היא  המים  מן  היציאה  אחר  הטבילה  על 

צ"ע  זו  )סברא  לבטלה.  ברכתו  ונמצאת  המים  פחד  מחמת  יפרוש 

קצת, שהרי יותר היה לחוש לזה במילת הגר ואעפ"כ שם לא מצינו 

שמברך לאחריה, וע"כ צ"ל שאין זה הטעם אלא מחמת שאינו יכול 

לומר "וציונו", וכיון שבמילת הגר המוהל – הישראל מברך, לא שייך 

טעם זה(. עוד כתב דטומאת עכו"ם שעליו מונעתו מלברך.

סימן מד



�א� משנת  הגר�

מחלוקת הראשונים כשלא בירך עובר לעשייתן

הכרעת ההלכה בזה יש לדון, האם הלכה זו שיש ובהקדם 

לברך על המצוה עובר לעשייתן היא לעכובא או 

רק לכתחילה בעלמא. שכן אם בדיעבד יכול לברך גם אחר 

יש לה לדחות ברכתה לאחר הטבילה שאז  ודאי  העשייה, 

ברכה  לה  עולה  היא  ישראלית  אם  שאף  ספק,  מידי  יצאה 

זו בדיעבד.

פי"א ובשאלה  ברכות  )הל'  הרמב"ם  הראשונים:  נחלקו  זו 

היא  אם  בירך,  ולא  מצוה  "העושה  כתב:  ה(  הל' 

ואם  העשייה,  אחר  מברך  קיימת  עשייתה  שעדיין  מצוה 

.
שכו

הוא דבר שעבר אינו מברך

שישב כיצד,  או  תפילין  לבש  או  בציצית  שנתעטף  הרי 

אחר  ומברך  חוזר  תחילה,  בירך  ולא  בסוכה 

שלבש  אחר  מברך  וכן  בציצית,  להתעטף  אקב"ו  שנתעטף 

תפילין או ישב בסוכה. אבל אם שחט בלא ברכה אינו חוזר 

ברכה  בלא  הדם  כיסה  אם  וכן  וכו',  ומברך  השחיטה  אחר 

אחר  ומברך  חוזר  אינו  וכו'  ומעשרות  תרומות  הפריש  או 

העשייה". עכ"ל.

הוא ומבואר  לעשייתן  עובר  שדין  הרמב"ם,  מדברי 

לעיכובא, ואם לא בירך קודם עשיית המצוה אינו 

מברך לאחריה.

בשם לעומת  כתב  דברכות  פ"ק  אשרי  בהגהות  זאת 

המצוה  עשיית  קודם  בירך  שלא  דכל  זרוע,  אור 

מברך לאחריה ויוצא בזה ידי חובתו, ומוכח מדבריו שלמד 

שהלכה זו אינה אלא לכתחילה בעלמא למצוה מן המובחר, 

לאחריה.  לברך  יכול  מעשה  נעשה  שכבר  בדיעבד  מיהו 

)ועיין ש"ך יו"ד סי' יט ס"ק ג דנקיט בזה כשיטת הרמב"ם, 

ובשאגת אריה סי' כו שחלק עליו והכריע כדברי האו"ז(.

במחלוקת נמצא  לכאורה  תלוי  דידן  שנידון  איפוא, 

הראשונים, לדעת ההגהות אשרי יש לה לברך אחר 

הטבילה, ולדעת הרמב"ם לכאורה אין לה לברך כלל, שאם 

תברך קודם הטבילה שמא נכרית היא, ואם תברך לאחריה 

שמא ישראלית היא שאינה יכולה לברך עתה.

דאף אמנם,  לומר,  שצידד  מג(  סי'  )ח"ב  בתשב"ץ  יעויין 

שפשע  במקום  רק  דבריו  את  אמר  הרמב"ם 

לעשייתה,  עובר  המצוה  מעשה  על  בירך  לא  ליבו  ובזדון 

וכגון  שעה,  באותה  זו  ברכה  מלברך  מנוע  היה  אם  אבל 

קודם  לברך  יכול  שאינו  הטינופת  במקום  שוחט  שהיה 

ולפי"ז   .
שכז

לאחריה דמברך  יודה  הרמב"ם  אף  השחיטה, 

יודעת  אינה  הספק  שמחמת  כאן  דה"ה  ולומר,  לדון  יש 

ולהקל  לסמוך  יכולה  הרמב"ם  לשיטת  אף  תעשה,  היאך 

שלא  דבריו  בסוף  בתשב"ץ  שם  יעויין  מיהו  אח"כ.  לברך 

חילק  שלא  הרמב"ם  דברי  דמסתימת  וכתב  בזה,  הכריע 

בזה נראה דבכל גווני אין לברך אחר גמר מעשה המצוה, 

וצ"ע בזה.

אי מהני שתטבול פעמיים ותברך ביניהם

ולברך עוד  פעמיים  לטבול  זו  אשה  יכולה  שמא  לדון,  יש 

בין שתיהן, ולהתנות ולומר: אם נכרית אני ועלי לברך 

והברכה  הראשונה  זו  טבילה  שתחול  רצוני  הטבילה,  אחר 

הטבילה,  קודם  לברך  ועלי  אני  ישראלית  ואם  שלאחריה, 

רצוני שתחול רק הטבילה השניה והברכה לפניה.

הגמ'  דברי  שמפשטות  כתב,  ג(  ס"ק  יט  )סי'  יו"ד  שכו. בש"ך 
בברכות )נא ע"א( נראה כהרמב"ם, דאמרינן שם: "בעו מיניה מרב 

חסדא, מי שאכל ושתה ולא בירך, מהו שיחזור ויברך. אמר להו: מי 

שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף. 

אמר רבינא: הלכך אפי' גמר סעודתו יחזור ויברך, דתניא: טבל ועלה 

גברא  ולא היא, התם מעיקרא  אומר בעלייתו אקב"ו על הטבילה, 

לא חזי, הכא מעיקרא גברא חזי, והואיל ואידחי אידחי".

לברכת  הנהנין  ברכת  דין  לדמות  הגמ'  סברה  היאך  צ"ב,  ולכאורה 

הטבילה, הא שפיר י"ל דברכת הנהנין שאני, דמעיקרא נתקנה דוקא 

גזל  ברכה  בלא  מעוה"ז  הנהנה  "כל  שאמרו  וכמו  האכילה,  קודם 

הוא בידו", משא"כ ברכת המצוות שמצוה בעלמא היא, מהיכי תיתי 

)ועיי"ש שציין שקושיא  דוקא.  לומר שעיקר תקנתה קודם המצוה 

לשנויי  מצי  דהוי  דאה"נ  והשיב  אברהם  ברכת  בס'  כבר  הקשה  זו 

הכי(.

וע"כ צ"ל כדברי הרמב"ם, שכל עיקר תקנת ברכת המצוות היא רק 

קודם מעשה המצוה ולא לאחריה, שכשם שאסרו חכמים להנות מן 

העוה"ז בלא ברכה כך אסרו לקיים מצוה בלא ברכה תחילה, ושאני 

טבילה דגברא לא חזי. 

קודם  לברך  ראוי  שאינו  שמחמת  לגר,  דדמיא  בזה  שכז. טעמו 
בזה  לחלק  נראה  היה  דבריו  לולי  מיהו  לאחריה.  מברך  הטבילה 

ולומר דשאני גר שפסולו בגופו, שקודם טבילתו אינו בתורת ברכה 

זמנה של הברכה  זו כלל, משא"כ בשחיטה שמחמת עצם המעשה 

במקום  הדבר  שנעשה  שמחמת  אלא  המצוה  מעשה  קודם  הוא 

הטינופת מנוע הוא מכך.

תשובה
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שדן מקור  האותיות(,  )שער  השל"ה  בדברי  מצינו  לכך 

אי  הטבילה  ברכת  גבי  הראשונים  שנחלקו  אחר 

בגר  כמו  אחריה  או  הטבילה  מעשה  קודם  אותה  מברכים 

ר(, מהו הזמן הראוי לאשה לברך  יו"ד סי'  יוסף  ובית  )ראה טור 

שתי  לטבול  אשה  לכל  להורות  דיש  וכתב,  טבילתה,  על 

ובפשטות  כולם.  ידי  תצא  שבזה  ביניהם,  ולברך  טבילות 

לברך  שיש  דלהצד  ולומר,  להתנות  לה  דיש  כוונתו,  נראה 

השניה,  טבילתה  לה  שתחול  רצונה  לפניה  הטבילה  על 

ולהצד דיש לברך לאחריה, תעלה לה טבילתה הראשונה.

כוונה  מועילה  האם  כוונה"  א"צ  "מצוות  דאמר  למאן 
הופכית

הפוסקים מיהו  במחלוקת  תלוי  דהדבר  נראה  לכאורה 

לדעת  דהנה,  כוונה.  צריכות  דמצוות  בסוגיא 

הסוברים )ראה שו"ע או"ח סי' ס( "מצוות צריכות כוונה" ודאי 

לה  שתעלה  רצונה  שאין  דכיון  זה,  תנאי  לכאורה  יועיל 

טבילה זו לשם מצוה לא גרע הדבר מאם טבלה בלא כוונה 

כלל לשם מצוה דלא מהניא לה טבילה זו.

תלוי אמנם  כוונה"  צריכות  אין  "מצוות  הסוברים  לדעת 

פ"ק  )סוף  יונה  רבינו  הראשונים:  במחלוקת  הדבר 

דברכות( כתב, דאף למ"ד מצוות א"צ כוונה, מ"מ אם מתנה 

ולא  טפי  גרע  מצוה  לשם  המעשה  לו  יעלה  שלא  בפירוש 

יצא ידי חובתו, ולדבריו יועיל תנאי זה.

תקפט( לעומת  סי'  או"ח  בב"י  )הובא  הרא"ה  שיטת  זאת, 

מצוות  דאמר  דלמאן  יג(,  סי'  פ"ב  )חולין  ומהרש"ל 

א"צ כוונה אין כח ביד האדם להתנות שלא יעלה לו מעשה 

המצוה לשם חובה, ועל כרחו יצא ידי חובתו. וראה בערוך 

השולחן )יו"ד סי' ג ס"ק ב( שהאריך לקיים דבריהם.

לכאורה שנידון דידן תלוי במחלוקת זו, לדעת רבינו נמצא 

הרא"ה  לדעת  ואילו  כך,  להתנות  היא  יכולה  יונה 

צריכות  מצוות  האם  הראשונים  במחלוקת  הדבר  תלוי 

כוונה.

למ"ד  אפי'  זה  תנאי  מהני  דלא  יו"ט  העונג  שיטת 
מצוות צריכות כוונה

מזו יעויין בשו"ת עונג יו"ט )סי' ב וג( שהאריך הרבה יתירה 

דסבירא  מאן  )גם  מודו  דכו"ע  ומסיק,   ,
שכח

זו בהלכה 

מצוה  לשם  בכוונה  מצוה  דהעושה  כוונה(  צריכות  מצוות  ליה 

אינו יכול להגביל את חלות המצוה ע"י תנאי.

של דבר כתב שם, ששני מיני כוונות יש בעשיית ובטעמו 

המצוות:

את א.  הוא  עושה  מה  לשם  שיכוון  הוא  הכוונה  דין  עיקר 

מעשה המצוה.

ב. יכוון שרוצה הוא בקיום החלות הנעשית.

כוונה ופירש,  צריכות  מצוות  האם  הראשונים  דמחלוקת 

מעשה  נעשה  מה  לשם  הכוונה  לגבי  רק  אמורה 

שלא  דכל  וכוונתו,  בדעתו  שתלוי  הוא  זה  ודבר  המצוה, 

נעשה המעשה לשם מצוה לאו מידי עביד, אבל אם נעשה 

המצוה  חלות  את  להגביל  יכול  אינו  מצוה,  לשם  המעשה 

לשם  הדבר  לו  יעלה  לא  מצוה  לשם  שנעשה  שאף  לומר 

חובה, שהרי דבר זה אינו תלוי בדעתו ורצונו, דכיון שכבר 

. )מלבד גט אשה 
שכט

נעשה המעשה נתקיימה המצוה מאליה

שמדיני הגט הוא שירצה להתירה לכל העולם, וכן הוא גם בשאר קניני 

אינו  מצוה  לשם  המעשה  שנעשה  כיון  וממילא,  הממון(. 

יכול להתנות ולומר שאם יארע דבר מה אינו רוצה שיעלה 

דליתא  מילתא  "כל  דקיי"ל  הא  מחמת  בזה  שדן  שכח. עיי"ש 
שהן  המצוות  שהרי  ע"א(,  קו  )יבמות  בתנאי"  ליתא  בשליחות 

להגבילן  יוכל  היאך  וא"כ  שליחות,  בתורת  אינן  אדם  של  בגופו 

בתנאי )וכמו"כ כאן לענין טבילה הרי בגופה של אשה היא וליתא 

בשליחות(.

דהא  שכתב,  קכו(  )ב"ב  הרמב"ן  בדברי  יעויין  זו  קושיא  ובישוב 

דאמרינן "מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי" הוא דוקא כאשר 

בני  מתנאי  שלמדו  הוא  שבזה  לחברו,  אדם  בין  תנאי  לעשות  בא 

ובני ראובן היאך היא צורת אמירתו של תנאי זה, אבל בתנאי  גד 

שבין אדם למקום לא נאמרו הלכות תנאים )עפ"ז כתב שם שיכול 

שליחות(.  מהני  לא  הנזירות  שבחלות  אף  תנאי  על  נזירות  לידור 

וראה פתחי תשובה )אבהע"ז סי' קסט ס"ק כה( שהכשיר עפ"ז תנאי 

הנעשה בחליצת איטר שדנו בו הפוסקים האם חולצת נעלו מרגלו 

ותתנה שאיזו מהן  וכתב שתעשה בשתיהן  או השמאלית,  הימנית 

שתכשר תעלה לה לשם חליצה. וא"כ ה"ה לענין טבילה כיון דהוה 

מצוה שבין אדם למקום א"צ בזה להל' תנאים. 

אמנם מדברי התוס' בנזיר )יא ע"א ד"ה דהוי( נראה שגם בתנאים 

שבין אדם למקום בעינן הל' תנאים, ומה דמהני תנאי בנזירות הוא 

בזה  מש"כ  וראה  מעשה,  ע"י  ולא  בעלמא  בדיבור  שנעשו  משום 

הרמ"א בדרכי משה )אבהע"ז סי' לח ס"ק ב( וצ"ע בזה.

)בתנאי דלשעבר האם צריך הל' תנאים, ראה פת"ש שם בשם ברית 

אברהם ובס' בני אהובה הל' אישות פ"ו הל' יז, ובשו"ת חתם סופר 

אבהע"ז ח"ב סי' נו(.

שכט. כעין סברא זו מצינו בדברי הרא"ם )הובא בב"י סי' תקצ(, 
האם   – הראויה  התרועה  מהי  ספק  שיש  דאף  שופר,  תקיעת  גבי 

סימן מד



�א� משנת  הגר�

לו מעשה זה לשם חובה, ועיי"ש שהאריך בזה בראיות.

עוד יש לחלק בזה בין כוונה הופכית לתנאי

נראה לומר עוד, דבנידון דידן גם לשיטת רבינו יונה ועפ"ז 

לא יועיל תנאי זה.

ומכוון דלכאורה  מצוה  מעשה  העושה  בין  לחלק  יש 

לשם  זה  מעשה  לו  שיעלה  כלל  רוצה  שאינו 

ומכוון שתהא אכילה  וכגון שאוכל מצה בליל פסח  חובה, 

בכוונת  מצוה  מעשה  העושה  לבין  בלבד,  נפשו  לשובע  זו 

מצוה, אלא שתולה אותו בתנאי.

אינו רוצה כלל שתעלה לו אכילה זו לשם חובה, שכאשר 

"מעשה  לשם  זה  דבר  עשה  שלא  כמי  נעשה 

מצה  אוכל  כאשר  אבל  היא,  בעלמא  ואכילה  כלל,  מצוה" 

שתולה  אלא  מצוה,  לשם  אכילה  זו  שתהא  בדעתו  ומכוון 

רוצה  אינו  תנאו  יתקיים  לא  שאם  וכוונתו  בתנאי,  זאת 

שתעלה לו אכילה זו לשם חובה, בזה אפשר דכיון שעשה 

שלא  המצוה  חלות  את  להגביל  בכוחו  אין  מצוה"  "מעשה 

תעלה לו מצוה זו לשם חובה.

כוונה והיינו,  לתנאי,  הופכית  כוונה  בין  יש  רב  שחילוק 

דכיון  המעשה",  ב"מהות  הגדרה  היא  הופכית 

אכילת  כלל  זו  אין  נפשו  לשובע  מצה  לאכול  שכוונתו 

אלא  המעשה,  במהות  הגדרה  אינו  תנאי,  משא"כ  מצוה, 

לשם  זו  מצוה  לו  שתעלה  רצונו  המצוה" – שאין  ב"חלות 

כלולה  זו  סברא  אף  ושמא  מהני,  דלא  אפשר  וזאת  חובה, 

בדבריו של העונג יו"ט.

שיטת האבודרהם בזה

האבודרהם: יעויין  בשם  שכתב  תפט(  סי'  )או"ח  יוסף  בבית 

"המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא 

ואספור  אחזור  בביתי  בלילה  אזכור  אם  ואומר,  ברכה. 

בברכה, ואם אשכח הרי מניתי ימים ושבועות למצוה".

שהיו ובבאור  פירש  שם  הט"ז  האחרונים:  נחלקו  דבריו 

ספק  יום  ספק  שהוא  השמשות  בין  מתפללים 

עתה,  שסופר  בספירה  חובתו  ידי  שיוצא  ואפשר  לילה, 

ומשום כך, כדי שיוכל לחזור ולספור בלילה בברכה ושלא 

יזכור  שאם  ולומר  להתנות  הוצרך  לבטלה,  ברכתו  תהיה 

זו  בספירה  חובתו  ידי  לצאת  רוצה  אינו  בלילה  לספור 

שסופר עתה. ומבואר מדבריו שיכול לעשות תנאי בחלות 

המצוה, שלא כדברי העונג יו"ט.

זה מצינו בדברי הגרעק"א לשו"ע סי' מו ס"ק ט, דמי כעין 

שנסתפק לו אם יזדמן לו לקרות את שמע עם הציבור 

יזדמן  שאם  ויתנה  התפילה  קודם  יקרא  בזמנה,  בברכותיה 

לשם  זו  קריאה  לו  תעלה  לא  בברכותיה  אח"כ  לקרותה  לו 

חובה, וכ"כ הצל"ח בפסחים )קא ע"ב( גבי קידוש היום, וראה 

מש"כ בזה השואל ומשיב בתשובותיו )רביעאה ח"ג סי' קכז(.

רבים מן האחרונים חלקו על הט"ז בזה, ופי' שדברי מיהו 

ערבית  שמתפללים  ציבור  על  נסובים  האבודרהם 

ידי  יוצאים  שאינם  בכך  ספק  כל  ואין  ממש,  יום  מבעוד 

חובתם בספירה זו שסופרים עתה, אלא דסבר האבודרהם 

שספר  כל  החיוב,  בזמן  אחד  יום  לספור  ישכח  אם  שאף 

אחר פלג המנחה די בזה כדי להתירו לספור בשאר הימים 

המקום  כאן  ואין  הדבר  בטעם  להאריך  יש  והרבה  בברכה. 

במחלוקת  תלויה  יו"ט  העונג  של  זו  שסברתו  נמצא  לזה. 

אחרונים זו בבאור דברי האבודרהם.

נפקא מינה בזה לענין ציצית

אפי' בשו"ע  טליתו  פשט  "אם  כתב:  יד(  סעי'  ח  סי'  )או"ח 

צריך  מיד,  בו  ולהתעטף  לחזור  דעתו  היה 

שם  הרמ"א  זאת  לעומת  בו".  ויתעטף  כשיחזור  לברך 

לחזור  דעתו  שהיתה  דכיון  דסברי  החולקים  כדעת  הכריע 

ולהתעטף בו מיד אין צריך לברך על העיטוף השני.

ללבשה אכן,  דעתו  היתה  הטלית  פשיטת  בשעת  אם 

לשוב  יש  דלכו"ע  הלכה  הבאור  כתב  זמן,  לאחר 

הנכונה  ההנהגה  תהיה  היאך  לדון  שם  כתב  ועפ"ז  ולברך, 

מרובה,  זמן  שם  לשהות  שדרך  המרחץ  מבית  היוצא  לגבי 

האם עליו לשוב ולברך על עטיפת הטלית.

בבוקר ועיי"ש  שיכוון  הוא  בזה,  טוב  דהיותר  שהעלה, 

זו רק עד זמן  שאינו רוצה שתפטור ברכתו טלית 

תשר"ת או תש"ת, אין יכול להתנות בתקיעה אחרונה של תשר"ת, 

ולומר: אם תשר"ת היא התקיעה הראויה תהא זו תקיעה אחרונה 

ראשונה  תקיעה  זו  תהא  העיקר  הוא  תש"ת  ואם  תשר"ת,  של 

ס"ק  קכט  סי'  גיטין  )הל'  פשוט  גט  בס'  דבריו  ופי'  תש"ת.  של 

תחשב  גווני  שבכל  כוונתו  והיתה  היא  אחת  שתקיעה  דכיון  קד(, 

כתקיעת מצוה, אין הדבר מסור בידו להתנות על איזה מן הסדרים 

אחת  בבת  שונים  גיטין  בשני  המגרש  באדם  ורק  תקיעתו,  תחול 

ומתנה שרק אחד מהם יחול והשני אינו אלא חספא בעלמא מהני 

שפיר  טבילות  שתי  דטובלת  כאן  זה  חילוקו  שלפי  אלא  תנאו. 

יכולה להתנות.

סימן מד
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יכול לברך בלא  ואז לאחר שיצא  שיפשטנו בבית המרחץ, 

כל פקפוק. ומבואר להדיא בדבריו שניתן להגביל את חלות 

הברכה שתחול רק לזמן מוגבל.

יט ס"ק מקור  סי'  )יו"ד  גם בדברי הפר"ח  לדבריו אלו מצינו 

ורוצה  בהמות  כמה  לשחוט  שבא  שוחט  גבי  ח(, 

ולברך  לחזור  צריך  האם  הוא  שספק  דכיון  ביניהם,  לשוח 

לפטור  דעתו  שאין  בתחילה  יכוון  זו,  הפסקתו  מחמת 

שם  שור  בתבואות  )וראה  הראשונה  הבהמה  את  אלא  ברכתו 

ס"ק יז שהשיג עליו דהוי ברכה לבטלה(, וכן דעת הפרמ"ג )משב"ז 

ריש סי' נב(.

בסוכה אמנם  לישב  ברכת  לענין  תרלט(  )סו"ס  במג"א 

הברכה  חלות  את  להגביל  שא"א  בפשיטות  נקט 

מסוכה  כשעובר  ברכות  מספק  עי"ז  שיצא  כך  תנאי,  ע"י 

בשני  הנעשית  מצוה  בין  בזה  לחלק  שכתבו  ויש  לסוכה. 

לבין  תנאי,  מהני  דבזה  ושחיטה  כטלית  נפרדים  מעשים 

את  להגביל  תנאי  מהני  דלא  וכדו',  התורה  וברכות  קר"ש 

.
של

זמן חלותם

המורם מן האמור לפי הנ"ל

פעמיים נמצא  לטבול  אשה  יכולה  האם  דידן  שנידון 

לאותה  הברכה  שתחול  ולהתנות  ביניהם  ולברך 

טבילה הראויה לה, תלויה במחלוקת הפוסקים האם מועיל 

תנאי להגביל את חלות הברכה, ואפשר שיש לה להקל בזה 

ולסמוך על דברי המשנ"ב הנ"ל לענין עטיפת טלית שסבר 

שניתן להגביל את חלות הברכה לזמן מסוים.

אי מהני תנאי לבטל חלות טבילה

חלות הן  להגביל  אדם  ביד  כח  שיש  נקבל  אי  דאף  אמת, 

לענין  דשמא  לדון  יש  אכתי  תנאי,  ע"י  וברכה  מצוה 

טבילה לא יהני תנאי זה.

נדה דבסוגית  "אתמר:  שנינו:  ע"א(  )לא  בחולין  הגמ' 

רב:  אמר  יהודה  רב  וטבלה – אמר  שנאנסה 

אמר:  יוחנן  ורבי  בתרומה,  לאכול  ואסורה  לביתה  טהורה 

דאמר:  לרב  נחמן,  לרב  רבא  א"ל  טהרה.  לא  לביתה  אף 

הותרה  כרת  עון  בתרומה,  לאכול  ואסורה  לביתה  טהורה 

וחולין  הוא,  חולין  בעלה  ליה:  אמר  מיבעיא,  מיתה  איסור 

לא בעי כוונה".

וטבילה ופי'  שחיטה  דין  דחלוק  בחידושיו,  הר"ן  שם 

משאר מצוות, דכל המצוות שקיומם מחוייב ע"פ דין 

לא,  או  כוונה  צריכות  מצוות  האם  הפוסקים  בהם  נחלקו 

אבל שחיטה וטבילה אינם מצוה אלא הכשר מצוה לחוד, 

מותרת  טבילתה  וע"י  באכילה,  הבשר  מותר  ששחט  דע"י 

לבעלה, ובזה פלוגתא אחריתי איכא, דמר סבר חמיר הכשר 

מצוה ממצוה ולכו"ע בעי כוונה, ומר סבר דבזה כו"ע מודו 

דאין הכוונה מעכבת )וכן פסק הרמב"ם הל' מקואות פ"א הל' ח(.

נידון וסברא  שהרי  סוגיא,  דהאי  מעיקרא  היא  מכרחת 

הגמ' שם באשה שנפלה מן הגשר לנהר וטבלה אי 

זו אינה אלא כמתעסק  נפילה  והרי  זו,  מהניא לה טבילתה 

א"צ  מצוות  למ"ד  גם  יצא,  לא  לכו"ע  ובמתעסק  בעלמא, 

מוכח  וע"כ  ע"ב(,  )כו  בר"ה  הגמ'  בסוגית  וכמבואר  כוונה, 

דשאני הכשר מצוה ממעשה מצוה גמור לענין זה.

כח ומעתה  דאין  בטבילה,  תנאי  מהני  לא  דלכו"ע  י"ל, 

מעשה  שאינה  הטבילה  חלות  להגביל  אדם  ביד 

מצוה כלל, דעיקר חלות הטבילה היא בעצם טבילתו במים 

ומחשבתו אינה נצרכת כלל.

דכתב, מיהו,  יג(  סי'  פ"ב  )חולין  שלמה  של  בים  שם  יעויין 

דוקא  היינו  כוונה  דא"צ  בזה  דנקטינן  דמאי 

כשנעשה באונס בלא כוונה כלל, וכאשה שנפלה מן הגשר, 

אבל אם היתה לה כוונה הופכית וכגון ששחט והיה בדעתו 

זו  כוונה  כדין,  ונשחטה  מעשה  ואיתרע  ולעקרה  לנוחרה 

מעכבת והבהמה אסורה באכילה, ומבואר מדבריו לכאורה 

כלל  מכוון  אינו  כאשר  רק  היא  מצוה  הכשר  גבי  דהקולא 

אבל כוונה הופכית מבטלת חלות הדבר בכל גווני. וממילא 

מהני  הטבילה  את  לבטל  שמתנה  כיון  הכא,  דה"ה  אפשר 

לה תנאי זה ושפיר מברכת בין שתי הטבילות.

יעויין באמרי בינה )הל' שחיטה סי' ז( שדן בדברי היש"ש אכן, 

אלו, ופי' דבריו, דכיון דנקטינן דבעינן שחיטה ע"י כח 

גברא, כל שמכוון לנחירה הרי זה כאילו נעשתה השחיטה 

הל'  דמחמת  מדבריו,  ומבואר  גברא.  כח  כאן  ואין  מאליה 

כוונת המצוות ליכא חסרון, אלא הלכה מיוחדת היא לענין 

וכתב  גוונא,  בכהאי  מהני  דלא  גברא  כח  דבעיא  שחיטה 

דאף בטבילה בעינן שיעשה הדבר מכוחה. ולדבריו פשיטא 

תחול  שלא  שמתנה  אלא  טבילה  למצות  שמכוונת  דכל 

הדבר  שנעשה  כמי  חשיב  לא  ודאי  מסויים,  באופן  אלא 

מאיליו, שהרי מדעתה נעשה הדבר ותנאי מלתא אחריתי, 

של. יעויין עוד בענין זה בשו"ת שואל ומשיב קמא ח"ג סי' קעא וסי' קעז, ובדבר אברהם ח"א סי' טז וח"ב סי' סו.

סימן מד
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לכוונתה  צריך  דאין  מודו  כו"ע  ובהא  לעיל,  שנתבאר  וכמו 

ולא יועיל תנאה.

יש לפקפק בעצה זו, דהנה מצינו לגדולי הפוסקים וביותר 

דא"צ  דכיון  ונקטי  להלכה,  היש"ש  דברי  שדחו 

הופכית,  כוונה  גם  בזה  תועיל  לא  וטבילה  בשחיטה  כוונה 

עיין ערוך השולחן )יו"ד סי' ג סעי' ב(, ודעת תורה למהרש"ם 

)שם ס"ק ז(.

קיום לדין עובר לעשייתן כל זמן שעוסק במצוה

בברכת אלא  תנאי  מהני  דלא  הנ"ל,  בכל  אנו  כנים  שאם 

שהורה  השל"ה,  לדברי  טובא  הדבר  יקשה  הטבילה 

דמהני  ומשמע  טבילות,  שתי  בין  לברך  נדה  טבילת  בכל 

תנאי בכה"ג.

ארוכה ע"כ  תעלה  ובזה  אחר,  בענין  דבריו  לפרש  נלע"ד 

ע"א  )לט  בסוכה  התוס'  בדברי  דיעויין  דידן.  לנידון  גם 

ד"ה עובר לעשייתן(, שדנו היאך יברך על נטילת הלולב עובר 

לעשייתן הא מכי אגבהיה נפיק ביה, ומיד שנוטלו בידו כבר 

קיים המצוה.

את וכתבו  בלקיחתו  נעשית  המצוה  שעיקר  דאף  התוס', 

לא  לנענע  עדיין  שצריך  כיון  מ"מ  בידו,  הלולב 

נגמרה מצותו, ועדיין נחשב הדבר כעובר לעשייתן.

שהיו יתירה  ירושלים  אנשי  של  דלמנהגם  כתבו,  מזו 

כל  יכול לברך  היום,  כל  בידיהם  אוחזין את הלולב 

היום, אף שמנהג זה אינו מעיקר המצוה ואינו אלא לחיבוב 

מצוה בעלמא, דמאחר שיש בדבר מצוה מן המובחר חשיב 

עובר לעשייתן. עכ"ד התוס'.

שאין ומבואר  אף  במצוה,  שעוסק  זמן  שכל  מדבריהם, 

מצוה  לחיבוב  אלא  המצוה  מעשה  מעיקר  זה 

.
שלא

בעלמא, די בזה כדי להחשב כעובר לעשייתן

טבילות וסבר  ז'  או  ב'  לטבול  נשים  שנהגו  דכיון  השל"ה, 

ע"פ סוד, אף דמצות הטבילה נתקיימה כבר בטבילה 

ועדייין  הטבילה  מן  ידה  משכה  שלא  זמן  כל  הראשונה, 

עוסקת היא בהידוריה אף שאינם מחוייבים ע"פ דין, שפיר 

ידי  דיוצאים  סבר  ובזה  לעשייתן,  עובר  דין  בזה  מתקיים 

אכתי  ומאידך  כגר,  ראשונה  טבילה  אחר  שמברכת  הכל, 

חשיב עובר לעשייתן מחמת סברת התוס'.

טבילה ולפי"ז  אחר  לברך  דתוכל  לדידן,  נמי  נראה 

ישראל  לכלל  באה  כבר  זו  דבטבילתה  ראשונה, 

שדעתה  דכיון  חסרון,  ליכא  מעולם  היתה  יהודית  אם  וגם 

לטבול עוד שפיר הוי עובר לעשייתן.

שלא. כמו"כ מצינו בבכורי יעקב )סי' תרנט ס"ק כ( דכתב, שאם 
לא בירך על הלולב קודם נטילתו יכול לברך עליו עד אחר אמירת 

רבה  האליה  כתב  וכן  בינתיים(.  מידו  הניחו  שלא  )כל  ההושענות 

)סו"ס תרעב( גבי נרות חנוכה, שאף אם לא בירך קודם הדלקת הנר 

ההידור.  נרות  את  להדליק  סיים  שלא  זמן  כל  לברך  יכול  הראשון 

יג(:  סי'  )תנינא  הגרעק"א  בשם  ד(  ס"ק  תרעו  )סי'  המשנ"ב  וכ"כ 

"מי שהדליק נר חנוכה ושכח לברך ונזכר קודם שסיים להדליק את 

אחר  שגם  נראה  בתשובתו  הגרעק"א  )מדברי  לברך".  לו  יש  כולם, 

את  המשנ"ב  קיבל  שלא  דכנראה  אלא  לברך  יכול  להדליק  שסיים 

דבריו בזה(. וראה שו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' פט(. נמצא שאע"פ 

שנרות ההידור אינם נחשבים כחלק מעיקר מעשה המצוה )כדמוכח 

יא  ס"ק  תרעא  סי'  והמג"א  פה,  סי'  בתשובותיו  המהרש"ל  מדברי 

ועוד אחרונים(, מ"מ אם לא בירך קודם עשיית המצוה יכול לברך 

כל זמן שלא סיים להדליק את נרות ההידור.

!
האם  גוי,  ספק  ישראל  ספק  והוא  לפנינו  הבא  אדם 

רשאי לברך מחמת רובא דעלמא דנכרים הם

ביהדותה והנה,  ספק  לה  שנתעורר  דאשה  שנתבאר  אף 

אינה מברכת על הטבילה, ישנם אופנים שיש לצדד 

בזה להיתר.

ספיקא דהנה  בכל  היא  פסוקה  דהלכה  כיון  לדון,  יש 

שרוב  כיון  א"כ,  רובא,  בתר  דאזלינן  דאיסורא 

העולם גויים הם יש לנו לתלות שאף גר זה הבא לפנינו גוי 

הוא ומותר לברך על טבילתו.

גר אלא  לפנינו:  הבא  הספק  במהות  תליא  זו  דהכרעה 

שנתעורר  אלא  גרות,  לשם  שטבל  אנו  שיודעים 

לברך  לו  דאין  פשוט  נראה  וכדו',  כהלכה  טבל  האם  ספק 

על טבילתו, דספק ברכות להקל. אבל אם בא אדם לפנינו 

ואומר ישראל אני, ואיכא ספיקא לבי דינא האם אמת בפיו, 

ומצוי הדבר בזמנינו בקרב העולים מארצות מזרח ארופה, 

אחר  או  זה  אדם  של  יהדותו  על  ספק  מתעורר  שלעיתים 

דכיון  י"ל,  בזה  לחומרא,  גיור  לעבור  אותו  מצריכים  ובי"ד 

ונכרי  פריש  דמרובא  להניח  יש  הם  נכרים  דעלמא  דרובא 

הוא לכל דבר.

סימן מד
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העדה שאלה  של  ליהדותם  בנוגע  נתעוררה  דומה 

הפלשית שנהגו בארצם מקצת מנהגים המזכירים 

נתברר  לא  מעולם  אולם  ישראל  מנהגי  את  מה  במידת 

ישראל  מבני  אם  וגם  לא,  או  הם  ישראל  מזרע  אכן  האם 

בזה  דאף  אחרים.  מעמים  בהם  נתערבו  שמא  חששו  הם 

י"ל דאזלינן בתר הרוב לומר שודאי נכרי הוא, ושפיר יש לו 

לברך על טבילתו ככל הגרים.

ע"ב(: שורש  )קכא  ביבמות  הגמ'  בדברי  מצינו  זו  להלכה 

חסא,  בי  איכא  מאן  ואזיל:  קאמר  דהוה  "ההוא 

לחסא".  כוורי  האלקים – אכלו  נחמן:  רב  אמר  חסא.  טבע 

כה סמוך  היה  נחמן שטבע חסא  רב  והיינו, דאחר ששמע 

כך  שאכן  ונשבע  שקפץ  עד  הדגים  ע"י  שנאכל  ובטוח 

היה.

מימוני )ס' נשים סי' יא( הקשה, היאך נשבע רב ובתשובות 

שאם  נקטינן  להלכה  הרי  חסא,  שמת  נחמן 

טבע אדם במים שאין להם סוף ולא ידוע מה עלה בגורלו 

הצורך  די  ברור  הדבר  שאין  הרי  להנשא,  אסורה  אשתו 

שאכן מת בים, וא"כ היאך נשבע על כך בתורת ודאי.

לנו וכתב  יש  רובא  בתר  דאזלינן  כיון  דלעולם  ליישב, 

אפי'  נחמן  רב  כך  על  וסמך  מת,  שודאי  לתלות 

אלא  שקר,  שבועת  של  דאורייתא  איסור  חשש  לגבי 

כספק.  לדונו  החמירו  בכרת  שחיובה  איש  אשת  דלענין 

ידע  דשמא  וכתב  זו,  ראיה  דחה  סא  סי'  או"ח  לדוד  קרן  )בשו"ת 

חשש  להתיר  מכאן  ללמוד  ואין  חסא,  שמת  הקודש  ברוח  נחמן  רב 

שם  הגמ'  דברי  פשטות  אמנם  הרוב,  הכרעת  ע"פ  דאורייתא  איסור 

מורה שלא כדבריו(.

אף שברכה לבטלה עוון חמור הוא ולמקצת ראשונים וא"כ 

עובר בזה בלאו דלא תשא, מ"מ לא חמיר דינה יותר 

וכיון  תשא,  דלא  איסורא  בכלל  היא  שאף  שקר  משבועת 

שסמך רב נחמן ונשבע ע"פ הרוב ה"ה לענין ברכת הטבילה 

יש להקל ולהתירו לברך על טבילתו.

להשבע יתירה  מוכרח  היה  לא  נחמן  רב  דהנה  י"ל,  מזו 

ונשבע,  סמך  ואעפ"כ  חסא  של  מותו  את  לאמת 

וא"כ כ"ש כאן שאחר שהרוב מורה שנכרי היה מן הסתם 

מחוייב הוא לברך. ובפרט לפמש"נ בס' עמק שאלה לנצי"ב 

)סי' כו ס"ק ב( שאחר שתיקנו חז"ל נוסח לברכת המצוות חל 

איסור גמור לקיים מצוה בלא ברכה.

דנקט עוד  סז(  )סו"ס  הפר"ח  שיטת  את  לזה  לצרף  יש 

אסורה  אינה  צריכה  שאינה  וברכה  לבטלה  שברכה 

מן התורה אלא מדרבנן לחוד, ולדבריו ודאי יש להקל לילך 

זו  דראיה  הגמ'  בסוגית  יעויי"ש  )מיהו  הרוב.  הכרעת  אחר  בזה 

תליא בשתי הלשונות שם בהבנת מעשה זה, ודו"ק(.

בספק  רוב  פי  על  שמכריעים  לכך  נוספים  מקורות 
ברכות

מעשה כמה  על  שמברכים  לכך  מצינו  נוספים  מקורות 

מצוה מחמת הכרעת הרוב:

יש שפירשו עפ"ז מה שפסק שו"ע )או"ח סי' תרפח(, גבי א. 

עיר שהיא ספק מוקפת חומה מימות יהושע דקורין בה 

וביום ט"ו בלא ברכה, דטעמו של השו"ע  י"ד בברכה  ביום 

בי"ד  שקורין  דעלמא  רובא  בתר  דאזלינן  משום  הוא  בזה 

)וכ"ה בשו"ת בית שלמה או"ח סי' קב(. הרי לן להדיא שגם לענין 

רובא. אמנם המשנ"ב שם  ספק ברכה לבטלה אזלינן בתר 

פי' הלכה זו באופן אחר, דכיון שיום י"ד "זמן קריאה לכל" 

לדעת  בו  בקריאתם  חובתם  ידי  יוצאים  הכרכים  בני  גם 

לסמוך  שיטתם  ולצרף  להקל  יש  וע"כ  פוסקים,  הרבה 

.
שלב

לקרוא ביום י"ד בברכה

ז( שכתב: ב.  סי' רצח סעי'  )או"ח  כמו"כ מצינו בדברי השו"ע 

עובדי  רובן  אם  אור,  וראה  לכרך  חוץ  הולך  "היה 

אפילו  או  ישראל,  רובן  ואם  עליו,  מברכין  כוכבים – אין 

)ס"ק  המג"א  שם  והקשה  עליו".  מברכין  מחצה,  על  מחצה 

יג(, היאך אזלינן ביה בתר רובא, הא הוי "קבוע", וכל קבוע 

שלב. מדברי המשנה למלך )הל' מגילה פ"א הל' יא( נראה כהבנת 
הבית שלמה, דיעויי"ש שציין לדברי הר"ן בפסחים )קח ע"א( דכתב 

דכיון שנסתפק לן אי מצות הסיבה היא בשתי כוסות הראשונות או 

בשתי האחרונות, מחמרינן להסב בכל הד' כוסות. וטעמו בזה, דאף 

שמצות הסיבה מדרבנן היא וקיי"ל דספקא דרבנן לקולא, כאן אין 

להקל, שכן אם נקל בזה מחמת הספק נמצא שבטלה מצות הסבה 

מלהסב  פטור  יהיה  הראשונות  הכוסות  שתית  בעת  שהרי  לגמרי, 

זו הוא באחרונות, וכשיבוא  מחמת הספק שמא עיקר קיום מצוה 

לשתות את האחרונות יפטר מחמת ספק זה גופא – שמא המצוה 

כרכים  המגילה  קריאת  לענין  מה  מפני  הקשה,  ועפ"ז  בראשונות. 

הימים  בשני  לקרוא  מספק  חייבום  ולא  בי"ד,  קוראים  המסופקים 

בברכה. עכ"ד. 

ולכאורה לסברת המשנ"ב די"ד זמן קריאה הוא לכל אין מקום לקושיא 

לאחרונות  הראשונות  כוסות  בין  חילוק  כל  אין  הסבה  דלענין  זו, 

ומדין הדין להחמיר מספק בשניהם, אבל לענין מגילה שגם כרכים 

המוקפים שייכים בקריאת י"ד מהיכי תיתי לחייבו לקרוא גם ביום 

סימן מד
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"פריש".  מקרי  האור  שאותו  ותי'  דמי,  מחצה  על  כמחצה 

ברכות אזלינן בתר  לגבי ספק  ומ"מ למדנו מדבריהם שגם 

רובא.

גבי ג.  טו(,  )סי'  מינץ  מהר"ם  בדברי  גם  מצינו  דומה  הלכה 

בכור,  בן  לו  שנולד  לו  ונודע  רחוקה  בדרך  שהיה  אדם 

שמחוייב לפדותו בברכה ואין לו לחוש שמא היה נפל והוי 

המצוי  מיעוט  שנפלים  )אף  חיים  הנולדים  דרוב  לבטלה,  ברכה 

הוא כמבאר בתוס' ביבמות לו ע"ב(. הרי שסמך על הרוב להתיר לו 

.
שלג

לברך על הפדיון ולא חשש למיעוט המצוי שנפלים הם

ישראל, אם  בו  המצויים  שרוב  ממקום  אדם  לפנינו  בא 

ע"פ  או  מקומו  אנשי  רוב  ע"פ  בספקו  מכריעים  האם 

רובא דעלמא, ראה אריכות דברים בזה בשו"ע חו"מ סי' רס.

ניזיל ואם  זה  לענין  גם  האם  לעיין  יש  ממזרת,  לישא  בא 

יוחסין  לענין  שמא  או  הוא,  שגר  לומר  רובא  בתר 

בגמ'  כמבואר  רובי,  תרי  להצריך  דמחמירינן  טפי  חמיר 

כתובות )טו ע"ב(, ועיין להלן סי' סג[.

ט"ו. וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת תשורת שי )ח"ב סי' פה(.

דמי  כתב,  פ(  אות  יט  סי'  פסחים  ערבי  )פ'  נתנאל  שלג. בקרבן 
יום,  ל'  לו  מלאו  טרם  פסח  ובערב  הפסח  קודם  בכור  לו  שנולד 

אינו צריך להתענות עבורו בתענית בכורות, דלמא נפל הוא. וחזינן 

מדבריו שעד ל' יום נחשב הוא כספק לכל דבר, ולדבריו צ"ע אם יש 

לו לפדותו מספק בברכה. אמנם, בברכי יוסף )סי' תע ס"ק ו( כתב, 

דגזה"כ  ליה בחזקת חיים מלבד לענין פדיון הבן  דלעולם מחזקינן 

היא להמתין עמו עד ל' יום.  

סימן מד
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סימן מה

דין ראיית בית דין בטבילת הגיורת

הלכה פסוקה היא דכל עניני הגר והטבילה בכללן נעשים בפני בית דין, ד"גר משפט כתיב ביה", ועשיית 

הגרות בפניהם מעכבת בחלות הגרות )ואף לשיטות הראשונים דהטבילה בפני בית דין אינה מעכבת בחלות הגרות, 

הדבר  נעשה  כיצד  לדון  ויש  ג(.  סעי'  בשו"ע  כמבואר  בפניהם,  לעשותה  צריך  ודאי  לכתחילה  מ"מ  יג,  סי'  לעיל  ראה 

דין, בירור הדברים והשיטות השונות בזה  בטבילת הגיורת, האם גם טבילתה צריך שתעשה בפני בית 

יתבארו לפנינו.

שלד. ואף שההסתכלות באשה אסורה מן התורה, כמבואר בדברי 
מ"מ  פב(,  )לאוין  חרדים  ובס'  סב(  אות  ג  שער  )שע"ת  יונה  רבינו 

וכדו', אבל  זנות  דרך  בה  נאמר אלא כאשר מסתכל  לא  זה  איסור 

טבלה  אם  להבחין  כדי  הוא  תכליתה  שכל  הדיינים  בהסתכלות 

כהלכה אין בזה איסור, כן מבואר בסמ"ק )מצוה ל(. 

בס' אפי זוטרי )אבהע"ז סי' קיב( כתב, דכשם שמצינו לענין יין נסך 

שבזמן שבולשת בעיר לא חששו שמא נתנסך היין דמתוך שטרודים 

במלחמה אינם מתפנים לנסכו, כך גם לענין הסתכלות באשה, כל 

שעושה זאת לצורך מטרה מסוימת וטריד בה אין לחוש. וראה מש"כ 

בזה החיד"א בפתח עיניים )ע"ז דף כ(. ומ"מ יש להזהר לכאורה שלא 

יתבוננו במקומות המכוסים שבה, דזה אסור לכאורה בכל גווני אף 

כשאינו מתבונן בכדי להנות, וכמו שהאריך בזה המשנ"ב בסי' עה 

מושיבות  שהנשים  אחר  הדיינים  שיכנסו  אמרו  כך  ומשום  עיי"ש. 

אותה עד צוארה במים, שנמצא כל גופה מכוסה היטב.    

חליצה,  עדות  גבי  הפוסקים  בדברי  מצינו  דומה  שלה. שאלה 
דקיי"ל שצריך שתעשה בפני בי"ד, כדכתיב )דברים כה ט(: "ונגשה 

האם בי"ד רואים בטבילת הגיורת

נשים בסוגית   – "אשה  איתא:  ע"ב(  )מז  ביבמות  הגמרא 

ת"ח  ושני  במים,  צוארה  עד  אותה  מושיבות 

קלות  מצוות  מקצת  אותה  ומודיעין  מבחוץ  לה  עומדים 

ומקצת מצוות חמורות".

לראות ומשמע  צריכים  אינם  שהדיינים  הגמרא  מדברי 

לבית  חוץ  בעמידתם  ודי  הגיורת,  בטבילת 

הטבילה, וכן כתבו להדיא התוס' ביבמות )מה ע"ב ד"ה מי לא 

הטעם  וכנראה  להלן,  שיתבאר  וכמו  השני  בתרוצם  טבלה( 

טבילת  שהרי  לכאורה,  צ"ע  זה  ודבר  צניעות.  משום  בזה 

בסעי'  הרמ"א  כתבו  וכבר  היא,  הגרות  מעשה  מכלל  הגר 

ג שכל מעשי הגרות צריך לעשותם  ב ושולחן ערוך בסעי' 

בפני בי"ד, והיאך תתקיים הלכה זו ע"י עמידתם מבחוץ.

"ואם אמנם,  כתב:  ו(  הל'  פי"ד  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם 

עד  במים  אותה  מושיבות  אשה – נשים  היתה 

מצוות  מקצת  אותה  ומודיעים  מבחוץ,  והדיינים  צוארה 

ואחר  במים,  יושבת  והיא  חמורות  מצוות  ומקצת  קלות 

שמודיעים  בשעה  שרק  שלמד  הרי  בפניהם".  טובלת  כך 

אותה מקצת מצוות נמצאים הדיינים מבחוץ, אבל בשעת 

 
שלד

הטבילה עצמה עליהם להכנס שתהא הטבילה בפניהם

)אופן טבילתה לשיטתו תתבאר להלן(.

נראה ובאחרונים  הגמ'  דברי  שמפשטות  העירו,  כבר 

שלא כדברי הרמב"ם, דמשמעות דברי הגמ' 

וכמש"נ,  מבחוץ  עומדים  הדיינים  אשה  שבטבילת  היא 

הטבילה  שתחשב  מבחוץ  עמידתם  תועיל  במה  לעיין  ויש 

כנעשית בפני בית דין.

בערוך לנר ביבמות שם כתב, שהרמב"ם למד דבריו מיהו 

מכך שמושיבות אותה עד צוארה במים, שאם בלאו 

הכי הדיינים אינם נכנסים לראות בטבילה מפני מה הקפידו 

כ"כ שתצטנע. ומ"מ לפשטות דברי הגמ' שם אכתי צ"ב.

ויש לבאר הלכה זו בכמה אופנים:

גדר דין הטבילה בפני בית דין

גירות בשו"ת  בדבר  דן,  קיב(  סי'  ח"ג  )יו"ד  משה  אגרות 

שהיתה בפני שלושה דיינים, אלא שמחמת שהיה 

לראות  אחת  בשורה  כולם  לעמוד  יכלו  לא  צר  המקום 

זה  עמדו  אלא  השו"ע,  כדין  במים  הגיורת  ראש  בהרכנת 

במים  ראשה  בהרכנת  ראה  הראשון  כאשר  זה,  אחורי 

והאחרים רק שמעו את קול טבילתה. האם די בכך ונחשב 

שלושתם  שיראו  צריך  שמא  או  בפניהם,  שטבלה  הדבר 

.
שלה

ממש בהרכנת ראשה לתוך המים בדוקא

סימן מה
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שאלה זו נשאל כבר מהר"י אסאד ע"י רבי שמעון ובאמת 

יו"ד סי' רג(,  יעלה  יהודה  )שו"ת  סופר רבה של קרקא 

ראיית  האם  הראשונים  בשיטות  לפלפל  שהאריך  ועיי"ש 

הבי"ד מעכבת בטבילה או רק בקבלת עול מצוות )מחלוקת 

הרי"ף והרמב"ם עם התוס' והרא"ש( וסברות נוספות.

ובאגרות משה שם כתב להקל בזה משני טעמים:

עדות ע"פ אומדנא

בעיניהם א.  טבילתה  את  לראות  צריכים  אינם  הדיינים 

במים  טבילתה  קול  את  ששומעים  בזה  די  אלא  ממש, 

הדבר  ונחשב  שטבלה,  גמורה  ועדות  ראיה  להחשב  כדי 

שטבלה בפניהם.

שמע(, ולמד  אפי'  ד"ה  ע"א  ו  )דף  בגיטין  רש"י  מדברי  דבריו, 

השומע  שגם  אשה,  גט  עדות  דין  לגבי  שם  דכתב 

נכתב  "בפני  זה  ע"י  להעיד  יכול  הקולמוס  חריטת  קול  את 

)ורק  ממש  בעיניו  הכתיבה  לראות  וא"צ  נחתם",  ובפני 

משום חומר איסור אשת איש החמיר בזה השו"ע באבהע"ז סי' קמב 

עצם  את  העדים  שיראו  א"צ  עדות  שלדין  ומוכח  טו(.  סעי' 

המעשה, אלא די בכך שמעידים על אומדנא דמוכח, דאף 

בכה"ג נחשב שנעשה הדבר בפניהם.

לגבי יתירה  ע"ב(  )מו  בשבועות  הגמ'  בסוגית  מצינו  מזו 

אותו  מעידים  היו  כיצד,  "נחבל  נחבל:  שבועת 

שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול, ואמר לו חבלת בי והוא 

אומר לא חבלתי – הרי זה נשבע ונוטל". ואמרו שם בגמ': 

הוכחה  )שאין  בעצמו  לחבול  שיכול  במקום  אלא  שנו  "לא 

שאין  במקום  אבל  בעצמו(,  חבל  שהוא  שאפשר  בו  שחבל  כ"כ 

יכול לחבול בעצמו וכגון שעלתה נשיכה בגבו – נוטל בלא 

שבועה".

ראו מבואר  שלא  בכך  חסרון  כל  שאין  הגמ',  מדברי 

העדים את עצם מעשה החבלה ודי בכך שמעידים 

מוכחת  אומדנא  זו  שתהיה  שצריך  אלא  אומדנא,  מחמת 

"עדות  הפוסקים  בדברי  זאת  עדות  ונקראת   ,
שלו

לגמרי

.
שלז

ידיעה בלא ראיה"

כשרה ואף  זו  כעין  עדות  האם  הראשונים  שם  שנחלקו 

רק בדיני ממונות או גם בדיני נפשות )דהתוס' בשבועות 

ואילו  נפשות,  בדיני  כזו אינה מועילה  ד"ה דאי כתבו שעדות  לד ע"א 

היד רמ"ה בסנהדרין לז ע"ב כתב שעדות כזו מועילה גם בדיני נפשות 

שהעדות  לומר  יש  מסברא  מ"מ  הפוסקים(,  רוב  הכרעת  וכן 

בדיני  עדות  מדין  חמורה  אינה  הגרות  למעשה  הנצרכת 

ממונות שהרי אף כאן די בשלושה דיינים, ופשוט.

וקדושין כמו"כ  ע"ב  פא  )גיטין  קידושין  עדות  לגבי  מצינו 

עדי  הן  "הן  דאמרינן:  הלל,  בית  לשיטת  ע"ב(  סה 

והיינו, שא"צ העדים לראות ממש  יחוד הן הן עדי ביאה". 

שנבעלה אלא די בעדותם על היחוד דהוי אומדנא דמוכח 

.
שלח

שנבעלה

יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וכו'", 

וכתב מהרש"ל בים של שלמה )פ' מצות חליצה סי' לט(, שאם לא 

נעשתה החליצה לעיני הזקנים אין זו חליצה. 

דוחק  שמחמת  אלא  בי"ד,  בפני  הדבר  כשנעשה  דנו,  ובפוסקים 

ראוה  אלא  הנעל,  חליצת  עצם  את  הדיינים  ראו  לא  המקום 

שהשליכה נעלו לארץ וירקה, האם די בכך. בשו"ת דברי חיים )ח"א 

אבהע"ז סי' קה( מצדד בזה להקל, ואלו בשו"ת אבני נזר )אבהע"ז 

ח"ב סי' רח ס"ק יא( החמיר בזה, ונקט דאף אם נאמר שלדין עדות 

טפי,  חמירא  החליצה  במעשה  בי"ד  ראיית  בעלמא,  באומדנא  די 

שנאמר בה "לעיני הזקנים", ומשמע שצריך שיראו ממש בעיניהם. 

וראה בזה עוד בס' טיב חליצה )ס"ק פב( שהאריך בסברות אלו.

שטוענת  באשה  דן,  קיג(  סי'  )ח"א  יעקב  שבות  שלו. בשו"ת 
די  זו, האם  ורוצה לכופו ליתן לה גט בטענה  שבעלה היכה אותה 

לזה באומדנא בעלמא וככל תקנת נחבל, או לא. ומסיק שם, דכיון 

שבאין אנו ע"י טענתה להוציאה מתחת ידי בעלה וקשין גרושין אין 

צריך  ראשונים  שלמקצת  נפשות  כדיני  דינם  דגרושין  בזה,  להקל 

בדברינו(.  שנתבאר  )וכמו  בעלמא  באומדנא  די  ולא  ברורה  ראייה 

ולדבריו אלו יש לעיין מה דין גרות לענין זה, שהרי יש מן הראשונים 

כמבואר  נפשות,  לדיני  זאת  והשוו  בגרות  הבי"ד  בדיני  שהחמירו 

גרות  דין  יהיה חמיר  זה  וממילא אפשר שאף לענין  יב,  לעיל בסי' 

מדין נחבל דעלמא, וצ"ע.   

שלז. אכן, גדרו של דין זה לא נתברר כ"כ בדברי הפוסקים. שהרי 
בגמ' בבא בתרא )צג ע"ב( איתא: "שור שהיה רועה ונמצא שור הרוג 

בצידו, אע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח, זה מנושך וזה מועד לישך, 

הגמלים  בין  האוחר  גמל  וכן  ונשכו.  נגחו  שזה  בידוע  אומרים  אין 

ונמצא גמל הרוג בצידו, אין אומרים בידוע שזה הרגו, דברי חכמים. 

הרמב"ם  פסק  ולהלכה  ע"כ.  הרגו".  שזה  בידוע  אמר  אחא  רבי 

)נזקי ממון פ"ח הל' יד( כדברי חכמים, ומבואר שאין הולכים אחר 

האומדנא אפי' לא בדיני ממונות וצריך עדות גמורה על גוף המעשה, 

והיאך יתיישבו הדברים עם כל הראיות הנ"ל. 

וצ"ל ששם אין האומדנא מוכחת כ"כ, דאפשר שנזדמן לשם אח"כ 

איזו  ע"פ  ענינו  לפי  מקרה  בכל  הכרע  צריך  והדבר  מקרה,  בדרך 

אומדנא יוכלו הבי"ד להכריע את הדין. 

שלח. אמנם בתשובות הרשב"א )ח"א סי' תשפ ואלף קצג( כתב, 
דאף דלענין ממון מהני עדות ידיעה בלא ראייה, מ"מ לענין קידושין 

סימן מה
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)מה ע"ב ובאמת  מפורשים הדברים בדברי התוס' ביבמות 

ד"ה מי לא טבלה(, שהקשו, היאך תועיל לה טבילה 

טבילת  הרי  גירות,  של  כטבילה  להחשב  לנידותה  שטבלה 

שטבלה  וטבילה  דיינים,  ג'  בפני  שתעשה  צריך  הגרות 

לנידתה היתה בינה לבין עצמה. ותירצו: "דכיון שידוע לכל 

שטבלה כאילו עומדים שם דמי".

עצם דבריהם צ"ב היאך ידוע לכל שטבלה, אבל מ"מ והנה 

בפני  הטבילה  שתהיה  צריך  שאין  למדנו  מדבריהם 

הדיינים ממש אלא די בכך שידוע וברור לכל שטבלה.

קול וא"כ  את  הדיינים  בשמיעת  די  כאן  שאף  אפשר 

טבילתה במים וא"צ שיראוה טובלת )וע"ע לעיל סי' יז 

בדין קבלת מצוות באופן זה(.

מדברי הרמב"ם והשו"ע שהצריכו שתעשה הטבילה אבל 

די  שבעלמא  שאף  שסברו  משמע  דוקא,  בפניהם 

מ"מ  אומדנא,  אלא  שאינה  ראיה"  בלא  "ידיעה  בעדות 

כאן לא די בזה, וצריך שיראו הדיינים את מעשה הטבילה 

בפועל, וטעם הדבר יתבאר להלן.

דיינים במעשה הגרות,  אפשר שאין צריך כלל ראיית 
אלא שמעשה הגרות יעשה בפניהם

עוד כתב באגרות משה שם, שאף אם לא שמעו שאר ב. 

עדות  כאן  ואין  במים  טבילתה  קול  את  אפי'  הדיינים 

כלל, די בכך, דחלוק דין ראיית הבי"ד במעשה הגרות מדין 

עדות בכל מקום.

חז"ל וכך  שהצריכו  הטעם  דהנה  דברים:  של  באורם  הוא 

שיוכלו  בכדי  אינו  בי"ד  בפני  יעשה  הגרות  שמעשה 

זה  לצורך  שהרי  הגרות,  מעשה  על  ולהכריז  להעיד  בי"ד 

שהם  בלבד,  עדים  בהעדאת  ודי  דוקא  בי"ד  ראית  א"צ 

שאף  קידושין  בעדי  וכמו  בפניהם,  הדבר  שנעשה  יעידו 

די  מ"מ  הקידושין  חלות  בעצם  הפועלים  הם  קיום  שעדי 

בעדותם וא"צ שיראו בי"ד במעשה הקידושין.

מן יתירה  למקצת  לזה  צריך  אין  גמורה  עדות  אפי'  מזו, 

הראשונים, ודי בכך שיצא עליו קול שנתגייר וכמו 

שנתבאר בסי' רסח )סעי' י(.

שיהיו אלא  הגרות,  במעשה  נאמרה  מיוחדת  הלכה 

זו  והלכה  דין,  בית  בפני  נעשים  הגרות  מעשי  כל 

היא  מהווה  אלא  עדות,  כדין  הראיות  מדיני  נובעת  אינה 

שצריך  זו  הלכה  של  שורשה  דהנה  הגרות.  מחלות  חלק 

משפט  "דגרות  משום  חז"ל  למדוה  דין  בית  בפני  שיתגייר 

כתיב ביה", דכתיב )במדבר טו(: "משפט אחד יהיה לכם לגר 

שיכנס  הוא  הגרות  מעשה  שצורת  והיינו  הארץ".  ולאזרח 

והסכמתם, וממילא  הגר לעדת ישראל ע"פ הוראת הבי"ד 

זאת  שעשה  הדבר  נחשב  בפניהם  וטובל  שמל  זה  בעצם 

טעם  כל  שאין  משה,  האגרות  בעל  סבר  ולכך  בהוראתם. 

להצריך שיראו הבי"ד בפועל את מעשה הטבילה, אלא די 

בזה שנעשה הדבר בנוכחותם ובהוראתם.

הטבילה ולפי  לבית  חוץ  הדיינים  יעמדו  אם  שגם  י"ל,  זה 

ובזמן  בהוראתם  הטבילה  שנעשית  בכך  ודי  מהני, 

התכנסותם שם כבית דין אף שלא ראו.

ביבמות אמנם  התוס'  שיטת  עם  תתיישב  לא  זו  סברא 

בזמן  כלל  נתכנסו  לא  בי"ד  אם  שגם  שנקטו  הנ"ל, 

טבילתה כל שנודע אח"כ ברבים שטבלה די בזה, שהרי אם 

טבילה  תועיל  לא  ודאי  ובפניהם  בהוראתם  שתטבול  צריך 

נראה  וע"כ  כלל.  דין  בית  התכנסות  בעת  היתה  שלא  זו 

ברור שהתוס' למדו כסברא דלעיל, שאכן עיקר דין ראיית 

אין בזה ממש, ואפי' היה שם אומדנא דמוכח. ומבואר מדבריו, שיש 

"הן  קידושין – דאמרינן  לעדות  בהם  שדי  יחוד  עדי  דין  בין  לחלק 

הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה", לשאר אומדנא דמוכח שאין די בה 

לענין עדות קידושין. 

והסברא בזה היא כמבואר בדברי הפוסקים באבהע"ז סי' לג )סעי' 

שורפת",  ואינה  בנעורת  ד"אש  היא  גמורה  חזקה  יחוד  דעדי  א(, 

ונחשב הדבר כאילו ראו זאת ממש בעיניהם, ובפרט שליבו גס בה, 

וממילא חזקה זו עדיפה יותר מכח חזקה המוכחת. 

ממש  העדים  שיראו  שימצא  הוא  דרחוק  בזה,  אמרו  נוסף  טעם 

לבד,  היחוד  עדי  על  לסמוך  הקלו  כך  ומשום  בשפופרת,  כמכחול 

עיי"ש בדברי הפוסקים שהאריכו.

כדברי  שלא  בזה  הכריע  ד(  )סעי'  מב  סי'  באבהע"ז  הרמ"א  אמנם 

הנסמכת  עדות  מהני  קידושין  בעדות  שגם  ונקט  אלו,  הרשב"א 

באומדנא דמוכח, וציין שם לדברי המרדכי שכך סבר, וראה מש"כ 

בזה בבית שמואל שם )ס"ק יב(.

כמו"כ מצינו בדברי הרמ"א שם בסי' לא )סעי' ב(, שמנהג העולם הוא 

שפני הכלה מכוסים לגמרי בשעת החופה ואין הדבר מחסר בעדות 

החופה  תחת  הניצבת  זו  שכלה  הוא  דמוכח  דאומדנא  הקידושין, 

היא אותה הכלה שראו העדים קודם לכן ולאחר מכן בעת סעודת 

בשו"ת  בזה  הזהיר  וכבר  ד(.  ס"ק  מב  )סי'  המקנה  וכ"כ  הנישואין, 

בית שלמה )סי' ט( שאין לשנות מנהג ישראל בזה שנהגו לכסות פני 

ידו על  יו"ד ממנהגי ישראל  הכלה בחופה, דכל המשנה כקוצו של 

התחתונה. הרי דנקט שדי באומדנא דמוכח לעדות קידושין.

סימן מה
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הוכחה  הדבר  שיהווה  בכדי  הוא  הטבילה  במעשה  הבי"ד 

לבד  באומדנא  לזה  שדי  דסברו  אלא   ,
שלט

שטבלה לכך 

.
שמ

וא"צ שיראו הדבר בעיניהם

הטבילה נמצא  מעשה  את  הדיינים  שיראו  שא"צ  לפי"ז, 

שנחלקו  אלא  בפניהם,  שנעשית  בכך  ודי  בפועל 

הראשונים האם העשייה בפניהם מעכבת בחלות הטבילה 

)כן כתב השו"ע בסעי' ג ע"פ שיטת הרי"ף וסיעתו(, או שמא הלכה 

זו לכתחילה נאמרה ובדיעבד אף אם טבל בפני עצמו עלתה 

או  והרא"ש(.  התוס'  של  לדרכם  שם  השו"ע  כתב  )שכן  טבילה  לו 

שמא כלל אין צריך שיעשה הדבר בפניהם ודי בכך שיוודע 

הדבר לאחר מכן )ע"פ התוס' ביבמות הנ"ל(.

פשטות דברי השו"ע

לעיל אמנם,  שנתבאר  כפי  נראה  השו"ע  דברי  מפשטות 

בפניהם  שתטבול  שצריך  הרמב"ם(  שיטת  )ע"פ 

ובראייתם דוקא, שע"כ אמרו שנשים מושיבות אותה במים 

עד צוארה משום צניעות, ושלא כדברי האגרות משה.

"כל וכן  שכתב:  ג,  בסעי'  השו"ע  מדברי  לכאורה  משמע 

בין  בין המילה  להודיעו המצוות לקבלם  בין  עניני הגר 

הטבילה צריך שיהיו בשלושה הכשרים לדון וביום. ומיהו, 

דוקא לכתחילה, אבל בדיעבד אם לא מל או טבל אלא בפני 

מקבלת  חוץ  וכו'  גרות  לשם  טבל  לא  ואפי'  ובלילה,  שנים 

עול מצוות שמעכבת אם אינה ביום ובשלושה". ע"כ.

צ"ב, מפני מה הזכיר השו"ע שטבל בפני עדים דלכאורה 

ואפי' קרובים, וכי ללמדנו בא כיצד יוודע הדבר 

האם  היא  בזה  הראשונים  מחלוקת  עיקר  הרי  שנתגייר, 

ביה"  כתיב  ד"משפט  משום  בי"ד  בפני  לטבול  ההלכתא 

דין  עם  ענין  כל  לזה  ואין  לא,  או  הגרות  בחלות  מעכבת 

עדות שאינו אלא לראיה בעלמא.

נאמרה וע"כ  בי"ד  בפני  לטבול  ההלכה  שלקיום  משמע, 

הלכה, שכל מעשה הגרות יעשה באופן המבורר ע"פ 

בי"ד עצמם בלא שום אמצעי אחר. והיינו, שעצם החלטת 

מעשה  את  ראייתם  ע"פ  ישראל  לקהל  להכניסו  הבי"ד 

הגרות, זהו חלק מהליך הגרות, או לכה"פ תנאי לו.

עדים, וא"כ  ע"פ  בגרות הנעשית  די  אפשר, שכשם שלא 

אומדנא  ע"י  הנעשית  גרות  מועילה  לא  גם  כך 

בעיניהם  הגיור  מעשה  את  בי"ד  שיראו  וצריך  בי"ד,  של 

דוקא.

נוספת היה בשאלה זו בשנים קדמוניות שלא היו נפק"מ 

המקומות מוארים באור חשמל בלילה, גבי טבילה 

ע"ב  קיב  בפסחים  הגמ'  דבסוגית  ביותר,  חשוך  במקום 

העומד  כדתניא  וכו',  בר"י  יוסי  רבי  ציוה  דברים  "ג'  אמרו: 

ערום בפני נר נכפה". וא"כ אם ראיית הבי"ד מעכבת בחלות 

הטבילה ע"כ היה צריך להדליק את הנר וא"כ לא היה יכול 

ורק  המקווה  מי  תוך  קודם  נכנס  היה  אא"כ  בפניו,  לטבול 

אח"כ היו מדליקים את הנר[.

כאן  דיין  נעשה  עד  שאין  קימ"ל  דבעלמא  אף  שלט. מיהו, 
לגרעק"א  וחידוש  דרוש  בס'  דיעויין  חסרון.  מהווה  הדבר  אין 

עד  שאין  זו  הלכה  של  ששורשה  דכתב,  ע"ב(  נד  דף  )ח"א 

נאמר  בי"ד  ע"י  העדים  קבלת  שבדין  משום  הוא  דיין,  נעשה 

לומר,  צידד  ועפ"ז  ומעידים,  בי"ד  בפני  עומדים  העדים  שיהיו 

זו נאמרה רק בעדים הבאים בפני בי"ד לברר את הדבר,  שהלכה 

שיהיו  דמשמעו  האנשים"  שני  "ועמדו  תורה  אמרה  שעליהם 

היכי  דעובדא  גופא  בפניהם  ומעידים  בי"ד  בפני  עומדים  העדים 

בי"ד  בפני  ההגדה  אינה  תכליתם  שעיקר  קיום  בעדי  אבל  הוי, 

שיהיו  בכך  קפידא  אין  העשייה,  בעת  הדבר  ראיית  עצם  אלא 

הדבר.  את  ראייתם  בזמן  יושבים 

ולדבריו כמו"כ י"ל בנידון דידן, בעדים המעידים על מעשה הגרות, 

אלא  זמן,  לאחר  הדבר  בירור  לצורך  אינה  עיקרה  שראייתם  דכיון 

לעצם קיום חלות הגרות, לא שייך בה פסול זה של "אין עד נעשה 

דיין". 

וראה בזה עוד בתשובות הריב"ש )סי' ש וסי' תצ(, תשובות הרא"ש 

)כלל ו סעי' טו(, ובתשובות מהרש"ם )ח"ד סי' ה(, שכתבו כעין זה 

לגבי עדות על מעשה החליצה, ואכה"מ להאריך בזה.  

שמ. וראה מש"כ בזה בס' קוב"ש כתובות )סי' לג(.

!
ראיית מעשה הטבילה באמצעות משקפיים

התלויים גדולי  התורה  דיני  בכל  לדון,  האריכו  הפוסקים 

משקפיים  באמצעות  ראייה  האם  העין,  בראיית 

נחשבת לראייה. ושני ספקות יש בדבר:

בשלמות א.  חסרון  מהווה  הזכוכית  חציצת  עצם  האם 
הראייה.

המיטיב ב.  ככלי  במשקפיים  השימוש  עצם  מחמת  האם 
העין  ע"י  הראייה  היתה  שלא  הדבר  נחשב  הראייה  את 

ואינה ראייה גמורה.

סימן מה
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באור סוגית הגמרא במסכת ר"ה לענין עדות החודש

עדי בסוגית  אמרו  שאם  נתבאר,  ע"א(  )כד  בר"ה  הגמ' 

אין  בעששית,  )ללבנה(  ראינוה  החודש  קידוש 

)סי' רמב( סבר ללמוד  מקבלים אותם. ובשו"ת דבר שמואל 

גמורה,  ראייה  אינה  זכוכית  מחיצת  דרך  שראייה  מכאן, 

דרך  אותה  רואה  כאשר  הלבנה  ברכת  לברך  אין  וממילא 

שראיית  להוכיח  האריך  שם  דבריו  במסקנת  אכן  זכוכית. 

הסומא  וגם  הברכה,  באמירת  מעכבת  אינה  כלל  הלבנה 

יכול לברך ברכה זו, וא"כ בלאו הכי אין לדמות זאת לעדות 

ושאר  עדות  לענין  אבל  בדבר,  להקל  ויש  החודש  קידוש 

אלו  הגמ'  דברי  ע"פ  שם  סבר  בראייה  התלויים  ענינים 

דראייה ע"י זכוכית אינה ראייה, ונפק"מ בזה לקורא בתורה 

ע"י משקפיים וכדו'.

ע"י אלא  שראייה  זו  הלכה  שמא  שנסתפק,  שם  דיעויין 

שהחמירו  היא  מיוחדת  חומרא  ראייה  אינה  זכוכית 

וצריך  מאוד  קטנה  המולד  בעת  שהלבנה  )ובפרט  החודש  בקידוש 

בכך  אין  עדויות  לשאר  אבל  וכדו'(,  כוכב  זה  שאין  לידע  הבחנה 

חסרון, וממילא גם לקריאת התורה אין בזה פסול, עיי"ש. 

החודש  בקידוש  היא  מיוחדת  שהלכה  לומר  ]הטעם 

דבקידוש  לא,  סי'  אבהע"ז  יצחק  עין  בשו"ת  נתבאר 

זו  שתהיה  שצריך  והיינו  וקדש",  ראה  "כזה  נאמר  החודש 

גמורה[. ראייה 

כאשר ומ"מ  עדות  בדין  חסרון  יש  שאכן  למדנו,  מדבריו 

שנסתפק  אלא  זכוכית,  דרך  היתה  המעשה  ראיית 

הלכה  שמא  או  החודש,  בעדות  היא  מיוחדת  הלכה  האם 

כללית היא בדין עדות.

בשו"ת שבות יעקב )סי' קכו( פירש את דברי הגמרא אמנם 

היתה  כאשר  איירי  הגמ'  דסוגית  אחר,  באופן  שם 

מתוכה,  משתקפת  והלבנה  הארץ  על  מונחת  העששית 

וכעין השתקפות הלבנה במים, וממילא פשוט הוא שראייה 

כיון שכלל לא ראה את הלבנה עצמה אלא  זו אינה כלום, 

עדותם.  את  מקבלים  אין  כך  ומשום  בלבד,  שלה  בבואה 

מקור  כל  אין  זכוכית  דרך  עצמה  הלבנה  את  ראו  אם  אבל 

בדברי הגמ' לפסול את ראייתם. כדבריו כתב גם בשו"ת עין 

יצחק אבהע"ז )סי' לא(.

ברכת הבדלה על אש בעששית

הרשב"א שורש  בדברי  כבר  מצינו  זה  לספק  ועיקר 

בורא  לברך  מותר  האם  שדן,  ע"א(,  )נג  בברכות 

בתוך  הנמצאת  אש  על  שבת  במוצאי  האש  מאורי 

לא  מפסקת  הזכוכית  שמחיצת  כיון  שמא  או  עששית, 

נחשב הדבר כראייה גמורה ואין לברך עליה. וכתב להוכיח 

יראה  ד"לא  איסורא  גבי  ע"ב(,  )כה  בברכות  הגמרא  מדברי 

שמה  עששית  ע"י  שראייה  נתבאר  שם  דבר",  ערות  בך 

מותר  בעששית  צואה  רבא:  "אמר  שם:  דאיתא  ראייה, 

ק"ש  לקרות  אסור  בעששית  ערוה  כנגדה,  ק"ש  לקרות 

 – ערוה  מלתא,  תליא  בכיסוי  צואה  טעמא,  מאי  כנגדה. 

ולא יראה בך ערות דבר כתיב, והא מתחזיא". הנה נתבאר 

שראייה דרך עששית ראייה היא.

אלו, אמנם  הרשב"א  ע"ד  הקשה  רצח(  )סי'  יוסף  בבית 

להדיא  נתבאר  שם  בברכות,  הירושלמי  מדברי 

ומחמת  אספקלריא,  דרך  הנראית  שלהבת  על  לברך  שאין 

קושיא זו הכריע בשו"ע שם )סעי' טו( שאין לברך על נר זה, 

דלא כשיטת הרשב"א, וכן הכריע בדרכי משה הארוך שם.

שיטת הרשב"א כתב בבאור הלכה שם, דכנראה ובבאור 

הבבלי  נחלקו  זו  סברא  שבעצם  הרשב"א  למד 

ד"לא  איסורא  לענין  גם  הירושלמי  ולשיטת  וירושלמי, 

הכריע  כך  ומשום  בעששית,  בראייה  להקל  יש  בך"  יראה 

דין  בין  לחלק  שיש  למד  יוסף  הבית  אבל  הבבלי.  כדעת 

ערוה בעששית שדי לה בראייה בעלמא, לברכת ההבדלה 

בזמן  שהיתה  כפי  האש  על  לברך  היתה  התקנה  שעיקר 

בריאתה – בגלוי, ומחמת סברא זו נקט שאין כל מקור לומר 

שהירושלמי יחלוק על הבבלי גבי איסורא ד"לא יראה בך", 

וממילא  מודו שבראייה בעלמא תליא מילתא,  כו"ע  דבזה 

נר  גבי  הירושלמי  ע"ד  שיחלוק  הבבלי  בדברי  מקור  אין 

הבדלה, עיי"ש.

דרך הנה  ראייה  לפסול  מקור  כל  שאין  הנ"ל,  מכל  נתבאר 

בהם  מיוחדת  הקפדה  שיש  מקומות  מלבד  זכוכית, 

שתהא הראייה בלא כל חציצה, וכמו שכתב הבאור הלכה 

קידוש  לגבי  יצחק  והעין  בהבדלה,  הב"י  שיטת  בבאור 

החודש.

באמצעות סברא  בראייה  בזה  להקל  לומר  יש  נוספת 

גבי  השנה  בראש  הגמ'  דברי  דהנה  משקפיים, 

כאשר  אמורים  הבדלה  גבי  יוסף  והבית  החודש  קידוש 

דנו  ובזה  זכוכית,  מחיצת  אחורי  נתון  הנידון  המראה 

בראייה  אבל  בראייה,  והפסק  חציצה  הדבר  מהווה  האם 

על  הם  שנתונים  שכיון  י"ל  שפיר  משקפיים  באמצעות 

כלל.  הפסק  מהווים  ואינם  לגופו  הם  בטלים  עצמו  האדם 

)אמנם בפי' הר"ש סירלאו לירושלמי ברכות פ"ח ה"ו משמע שהחמיר 

אפי' במשקפיים(.

סימן מה



�א�� משנת  הגר�

רואה  היה  לא  כאשר  משקפיים  באמצעות  ראייה 
בלעדיהם

חמורה מאידך,  משקפיים  ע"י  שראייה  לומר  מקום  יש 

יש  במשקפיים  שהרי  בעלמא,  זכוכית  מהפסק 

חסרון  אלא  הזכוכית,  הפסק  מחמת  רק  לא  לדון  מקום 

נוסף יש בדבר, שבלא המשקפיים היה חסר בעצם ראייתו 

קצת  דדמי  ואפשר  אחר,  דבר  באמצעות  שרואה  ונמצא 

ללבנה המשתקפת במים. בשאלה זו דן השבות יעקב שם, 

כלל  רואה  היה  לא  המשקפיים  ללא  אם  שאף  ומסקנתו, 

את הדבר אין בכך חסרון, דלא דמי ללבנה הנראית במים, 

השתקפותה,  את  אלא  הלבנה  עצם  את  רואה  אינו  ששם 

המעשה  עצם  את  רואה  המשקפיים  שע"י  כאן  משא"כ 

הנידון, ופוק חזי מאי עמא דבר.

ע"י וע"כ,  הטבילה  מעשה  את  בי"ד  ראו  אם  אף 

משקפיים אין בכך חסרון, ונחשב הדבר שנעשתה 

בפניהם.

סימן מה
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סימן מו

טעם איסור טבילת הגר בשבת לשיטת הרמב"ם

אמרו  ע"ב(  מו  )יבמות  בגמ'  זו,  בהלכה  מצינו  טעמים  שני  בשבת,  גר  מטבילין  שאין  היא  פסוקה  הלכה 

של  טעמו  בביאור  נעסוק  זה  בסימן  ביה".  כתיב  "משפט  דגר  משום  פי'  וברמב"ם  כמתקן,  דמיחזי 

הרמב"ם והדינים העולים מפירושו זה.

שמא. עיין ס' שם משמואל עה"ת )פ' יתרו שנת תרעח( שמפרש, 
וכעין משפטי  דין בין שני בעלי הדין  דלשון "משפט" ענינו עשיית 

הממון המסורים ביד בי"ד, ופנימיות הדברים בזה כאן היא, שנשמת 

קיצה  שמגיע  עד  גיותו,  ימי  כל  החיצונים  ביד  שבויה  היתה  הגר 

ובהכרעת  להתגייר,  ליבו  אותו  ונושא  מתרדמתה  היא  ומתעוררת 

החיצונים  אחיזת  את  הם  מכניעים  ישראל  לעדת  לקבלו  הבי"ד 

ומגבירים כוחות הקדושה שכנגדם. וזהו חלקם של הדיינים בפעולת 

מעשה הגרות 

הטעם שאין מטבילין גר בשבת

הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' ו(: "גר שמל ולא טבל כתב 

וצריך  ויטבול,  שימול  עד  גר  אינו  מל  ולא  טבל  או 

לטבול בפני שלושה. הואיל והדבר צריך בי"ד, אין מטבילין 

זה  הרי  טבל  ואם  בלילה,  ולא  טוב  ביום  ולא  בשבת  אותו 

גר". ע"כ. כדבריו כתב גם הסמ"ג )לאוין קטז מ(, הובאו דבריו 

בב"י סי' רסח.

מטבילין ומבואר  שאין  לכך  שהסיבה  הרמב"ם,  מדברי 

גר בשבת, היא משום שטבילת הגר נעשית בפני 

ע"ב(:  )מה  ביבמות  שאמרו  דין – כמו  כעשיית  ודינה  בי"ד 

בשבת  דין  דנים  דין  בית  ואין   ,
שמא

ביה" כתיב  משפט  "גר 

כמבואר בשו"ע )חו"מ סי' ה סעי' א(.

)מו ע"ב( מצינו טעם אחר הן  אמת, דבסוגית הגמ' ביבמות 

ובא  עכו"ם  מכלל  יצא  שבטבילתו  דכיון  זו,  בהלכה 

סי'  להלן  וראה  גברא,  זה מיחזי כמתקן  הרי  ישראל,  לכלל 

ופי'  בגמ'  המפורש  הטעם  מן  הרמב"ם  נייד  מה  מפני  מח 

באופן אחר.

או יסוד  מדאורייתא  הוי  אי  בשבת,  דין  עשיית  איסור 

מדרבנן, טעמו, והנפק"מ שבדבר יתבארו לפנינו.

שתי סיבות לכך שבדיעבד עלתה לו טבילה

טבילה בבאור  לו  עלתה  וטבל  עבר  שאם  לכך  הטעם 

של  לפירושו  בלילה,  דין  דנים  שאין  אף  בדיעבד, 

הרמב"ם, י"ל בשני אופנים:

שעיקר א.  הרשב"א,  בשם  לבאר  כתב  שם  משנה  המגיד 

איסור עשיית הדין בשבת ובלילה נאמר רק על תחילת 

ובשבת  נעשה בלילה  דין  ולא על סופו, דגמר  עשיית הדין 

כמבואר בחו"מ )סי' ה סעי' א וב(, וממילא כיון שעיקר מעשה 

עצמו  הטבילה  ומעשה  המצוות,  עול  בקבלת  הוא  הגרות 

דינו כגמר דין )כמו שכתב הש"ך רסח ס"ק יב(, ממילא גר שטבל 

בלילה ובשבת עלתה לו טבילתו זו לשם גרות.

בחו"מ אמנם  השו"ע  דמלשון  זה,  לטעם  להעיר  יש 

ביום  בדינם  לעיין  בי"ד  התחילו  שאם  משמע  שם 

רשאים הם לכתחילה לגמור את הדין בלילה, שכתב: "אם 

ומשמע  בלילה",  גומרים  ביום  ממונות  דיני  לדון  התחילו 

למחר.  הדין  הכרעת  את  ולדחות  להחמיר  צורך  כל  שאין 

דין, מדוע לא  דינה כגמר  וא"כ צ"ב, דאם אכן טבילת הגר 

התירו לו לכתחילה לטבול בלילה ובשבת.

וכגון ושמא  לעיקרו,  כהמשך  הבא  דין  גמר  בין  לחלק  יש 

עד  הדברים  ונתארכו  ביום  בדין  לישב  שהתחילו 

שהחשיך היום, לנידון דידן, דאף שהטבילה דינה כגמר דין 

מ"מ עשייה חדשה היא. וצ"ע.

השו"ע ב.  בדברי  המבואר  ע"פ  לפרש,  נראה  אחר  באופן 

בלילה  דין  עשיית  דין  שחלוק  א,  בסעי'  שם  בחו"מ 

ולפיכך  מעשייתו בשבת, דהדין הנעשה בלילה אינו כלום, 

אף  בשבת  אבל  דין,  דינם  אין  בלילה  דין  בי"ד  דנו  אם 

דין,  דינם  ודנו  עברו  אם  מ"מ  לדון  אסורים  שלכתחילה 

וטעם הדברים יתפרש להלן.

כעיקר נמצא  דינה  שהטבילה  נאמר  אם  שאף  לפי"ז 

להכשיר  יש  עדיין  כסופו,  רק  ולא  הדין  מעשה 

אינה  בשבת  הדין  שעשיית  מאחר  בשבת,  שטבל  טבילתו 

מעכבת בעצם החלות.

סימן מו
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משום והטעם  הוא  שם,  משנה  המגיד  כך  פירש  שלא 

ובשבת  גר בלילה  שהרמב"ם כלל בדבריו טבילת 

ג(,  הל'  פ"ג  סנהדרין  )הל'  היא  הרמב"ם  ודעת  מחתא,  בחדא 

החולקים  כדעת  )שלא  דין  דינם  אין  בלילה  דין  שדנו  שבי"ד 

הראוי  טעם  משנה  המגיד  כתב  וע"כ  שם(,  הרמ"א  שהביא 

לשניהם – שהטבילה כגמר דין היא.

ביאור החילוק בין עשיית דין בלילה לעשייתו בשבת

שדנו ויסוד  לבי"ד  בלילה  שדנו  בי"ד  בין  בזה  החילוק 

בשבת, נעוץ בשורשם של דברים. שכן פסול עשיית 

דין בלילה דאורייתא הוא, ולמדנוהו מהא דכתיב )דברים כא 

 – ביום ולא בלילה. מה 
שמב

טז(: "והיה ביום הנחילו את בניו"

שאין כן האיסור לערוך דין בשבת אינו אלא גזירת חכמים 

ד(,  סעי'  שלט  סי'  באו"ח  )כמבואר  בשבת  לכתוב  יבוא  שמא   –

ואינו מעיקר דיני המשפט והדין, וע"כ אינו לעיכובא.

הגר ומ"מ  טבילת  לאיסור  שהטעם  דכיון  מכאן,  למדנו 

חכמים  גזירת  מחמת  היא  הרמב"ם  לשיטת  בשבת 

שלא לדון דין בשבת, א"כ הסיבה לכך שאם טבל עלתה לו 

טבילה, היא משום שגם אם התחילו לדון בשבת דינם דין 

שהטבילה  לומר  משנה  המגיד  הוצרך  ולא  שנתבאר.  וכמו 

שטבל  גר  דין  בדבריו  שכלל  משום  אלא  דין  כגמר  היא 

בלילה.

שמב. והסיבה לכך שגומרים את הדין בלילה, היא משום סתירת 
כב(:  יח  )שמות  כתיב  ע"ב(:  לד  )סנהדרין  רבא  וכדרמי  הפסוקים, 

וכתיב  בלילה,  בין  ביום  בין  משמע   – עת"  בכל  העם  את  "ושפטו 

)דברים כא טו(: "והיה ביום הנחילו את בניו" – דמשמע ביום ולא 

בלילה. ותרצינן: הא כיצד, יום לתחילת דין לילה לגמר דין. 

דאף  זה,  בכל  וקמ"ל  א.  ס"ק  ביאורים  שם  נתה"מ  שמג. וראה 
יא,  סי'  לעיל  בארוכה  שנתבאר  וכמו  היא,  מצוה  גרים  שקבלת 

זו,  גזירה  דין בשבת מחמת  לעשות  דבריהם שלא  העמידו חכמים 

וע"ע שו"ע )או"ח סי' שו סעי' ו( וברמ"א )שם סעי' ג(. מקור לדברים 

חכמים  הקילו  דלא  פכ"ד(  שבת  )הל'  משנה  במגיד  מצינו  אלו 

בגזירותיהם במקום מצוה. 

מיהו יעויין בפמ"ג שם )משב"ז ס"ק ח( שהקשה, דהא הטעם דאסרו 

והלכה  יכתוב,  שמא  החשש  משום  הוא  בשבת  חשבונות  לעשות 

שמא  דחשש  וע"כ  להכי,  חששו  לא  מצוה  שבמקום  היא  פסוקה 

במקום  בזה  דבריהם  חכמים  העמידו  ולא  הוא  קל  איסור  יכתוב 

מצוה. ועיין שו"ת דברי מלכיאל )ח"ד סי' ב( מש"כ בזה, וע"ע בים 

של שלמה ביצה פ"ג סי' ז.  

שמד. ע"פ דבריו אלו של החת"ס האריך בשו"ת כתב סופר )או"ח 
באופן  השבת  קודם  קנין  מעשה  העושה  של  בדינו  לדון,  מו(  סי' 

שיחול הקנין בשבת, או שמתנה קנינו בדבר העתיד להתברר בשבת, 

שאף בזה יש לדון האם גם בזה אסרו חז"ל אף שכל המעשה נעשה 

בחול ואין כל חשש כתיבה, או שמא בזה שנעשה הכל קודם השבת 

לא גזרו חכמים.

להתיר  דאסרו  ראיה מה  בדברי החת"ס שם שהביא  שמה. וע"ע 
נדרים בשבת, מיהו יעויין בלבוש )או"ח סי' שמא( שכתב בזה הטעם 

משום  הטעם  כתב  ג(  )סעי'  רכח  סי'  וביו"ד  טירחא,  איסור  משום 

!
עשיית דין בשבת כאשר אין חשש שיבוא לכתוב

יכתוב, בבאור  שמא  בשבת  לדון  שלא  זו  חכמים  גזירת 

שהחשש  יכתוב(  שמא  ד"ה  ע"א  לו  )ביצה  רש"י  כתב 

שם  בחו"מ  הסמ"ע  הדין.  פסק  את  יכתוב  שמא  הוא  בזה 

)ס"ק א( כתב, שהחשש הוא שמא יכתוב את טענות התובע 

.
שמג

והנתבע המשא ומתן שביניהם ואת הכרעת הדין

לעיין, האם איסור זה קיים גם כאשר אין חשש שמא ויש 

לכתוב  נוהגים  שלא  במקום  כגון  בשבת,  לכתוב  יבוא 

שיזכירם  שומר  שהעמידו  באופן  או  הגרות,  מעשה  את 

שלא לכתוב, או כאשר מלכתחילה שינו מן המנהג המקובל 

להקל  יש  האם  לכתוב,  יבואו  ולא  יזכרו  כך  שע"י  בכדי 

חילקו  לא  שמא  או  בשבת,  בפניהם  שיטבול  גוונא  בכהאי 

חכמים בגזירתם ואסרו לקבל גר בשבת בכל האופנים.

דנקט והנה,  נראה  ו(  )ס"ק  רמד  בסי'  הט"ז  דמדברי  אף 

נהיגי לכתוב את  בפשיטות להקל בזה במקום דלא 

פסק הדין, מדברי הבית יוסף שם משמע שלא חילק בזה.

זו בשו"ת  בשאלה  דן  סו(  סי'  ח"ב  )אבהע"ז  סופר  חתם 

המשנה  בדברי  האמור  ע"פ  וזאת  להחמיר,  ונקט 

לחכם  שאסרו  שם(,  וברש"י  ע"א  כז  שם  ובגמ'  ע"א  )כו  בביצה 

שדומה  משום  ובשבת  ביו"ט  בהמה  בכור  מומי  לראות 

שהרי  כתיבה,  חשש  כל  בזה  שאין  אף  דין,  לעשיית  הדבר 

לא מצינו שנהגו לכתוב את מומי הבכור, וע"כ הוא משום 

לחלק  יש  ובדוחק   .
שמד

בגזרותיהם חכמים  חילקו  שלא 

ולומר ע"פ דברי הגמ' בפסחים )ו ע"א( דבהמה אית לה קלא 

.
שמה

והחמירו בדינה טפי

סימן מו
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זו נראה גם מדברי הש"ך )יו"ד סי' שו ס"ק יב( שכתב, כסברא 

היא  בשבת  הבן  פדיון  עושין  שאין  לכך  שהסיבה 

שאין  אף  על  וזאת  וממכר,  למקח  הדבר  שדומה  משום 

להקדיש  שאין  אמרו  כמו"כ  הבן.  בפדיון  כתיבה  חשש  כל 

חשש  בזה  שאין  אף  וממכר,  כמקח  דהוי  משום  בשבת 

כתיבה )וראה בשו"ת בית שערים או"ח סי' כד(.

בפשיטות אמנם  נקט  ב(  סי'  )ח"ד  מלכיאל  דברי  בשו"ת 

המשנה  מדברי  דבריו  ולמד  זה,  בכל  להקל 

"שואל  שם:  דאמרו  ע"א(,  )קמח  שואל  פרק  ריש  בשבת 

לו  יאמר  שלא  ובלבד  שמן,  וכדי  יין  כדי  מחברו  אדם 

הלויני". ופי' בגמ', דמחמת שמשנה בלשונו ומקפיד לומר 

לכתוב  יבוא  ולא  דכיר  מידכר  "הלויני",  ולא  "השאילני" 

חשש  שאין  וכל  פלוג",  "לא  בזה  אמרו  שלא  הרי  בשבת. 

שיבוא לכתוב הותר הדבר בשבת. וכמו"כ י"ל לענין איסור 

.
שמו

עשיית דין

בתשובותיו כמו"כ  הרמ"א  מדברי  לכאורה  להוכיח  יש 

)סי' קכה(, שדן, גבי הא דאסרו חכמים לקדש אשה 

כיום  נוהג  איסורם  האם  לכתוב,  יבוא  שמא  משום  בשבת 

שמנהג העולם שאין החתן כותב את שטר הכתובה לבדו, 

אלא רב העיר הוא שעורך לו את הכתובה ושטר התנאים, 

וכתב שם להקל בזה למי שאין לו בנים משום מצות פריה 

"לא  משום  גווני  בכל  בזה  אסרו  שלא  דנקט  הרי  ורביה. 

שבדבר,  המצוה  מחמת  רק  בזה  שהקל  מדבריו  מוכח  )ומ"מ  פלוג". 

ובלא זה אף הוא מודה שיש לחוש לאיסור זה(.

ולדבריו אין האיסור בזה משום החשש  ודבר דבר,  ממצוא חפציך 

שמא יבוא לכתוב בשבת.

שמו. ושמא יש לחלק בין הלואה שעיקרה בע"פ, וכל החשש הוא 
רק שמא יבוא לכתוב לעצמו לזכרון, דבזה התירו ולא חששו שמא 

יבוא לידי כך, לפסק דין הניתן בדיני ממונות, שהכתיבה היא מעיקר 

סדרי הדין ונוהגת תמיד, שהרי בלא שכתבו את פסק הדין לעולם 

ראיה  מהווה  הדין  וכתיבת  התובע,  בטענות  לכפור  התובע  יוכל 

לתובע שכדין תבע, דבכה"ג ודאי יש לחוש יותר.

שמז. עפ"ז נראה ליישב מה שהקשה בנידון זה בס' ארעא דרבנן 
)אות א(, דבסוגית הגמ' בר"ה )כט ע"א( איתא: "יו"ט של ר"ה שחל 

הדבר  ובטעם  במדינה".  ולא  תוקעין  היו  במקדש  בשבת,  להיות 

דחכמים  אלא  בשבת,  לתקוע  יש  תורה  דין  דמעיקר  שם,  אמרו 

זכורים  יהיו  בי"ד  שיש  ובמקום  ברה"ר,  ד"א  יעבירנו  שמא  חששו 

ולא יבואו להוציא מרשות לרשות. וא"כ קשיא מפני מה חששו כאן 

ואסרו עשיית דין בשבת ולא סמכו על כך שיזכירו זה לזה.

ולפי דברי החתם סופר אתי שפיר, דטעם האיסור בזה כאן אינו רק 

מחמת החשש שמא יכתוב, אלא משום דדמיא לעונש כנ"ל. 

שמח. כעין חילוק זה כתב בתשובותיו )או"ח סי' קמה( גבי כתיבת 
יכתוב  שמא  החשש  מחמת  אינו  בשבת  לגרש  שאין  דהטעם  הגט, 

דעל הרוב העדים והסופר עמו באותה שעה ויש מי שיזכירנו.

!
מאי שנא מחשש שמא יטה שהתירו כשחברו מזכירו

אסרו בחידושי  מה  מפני  הקשה,  ה(  סי'  )חו"מ  הרי"ם 

לכתוב,  יבוא  שמא  מחשש  בשבת  דין  עשיית 

)סי' רעה סעי'  מדוע לא הקלו בזה ע"פ האמור בשו"ע או"ח 

הנר  לאור  שבת  בליל  לקרות  שאין  שאף  נתבאר,  שם  ב(, 

מחשש שמא יטה, מ"מ אם היו שנים קוראים יחד רשאים 

יזכירנו חברו.  יבוא האחד להטות  הנר, שאם  לקרות לאור 

וא"כ אף כאן נאמר כן, שאם יבוא אחד מן הדיינים לכתוב 

את הכרעת הדין יזכירנו חברו שהדבר אסור.

וכמה באורים מצינו בזה בדברי האחרונים:

שיבוא  מחשש  אינו  הגזירה  טעם  החת"ס  לדעת 
לכתוב

זו, א.  בשאלה  הוא  אף  דן  ע"א(  קנז  )שבת  חת"ס  בחידושי 

משום  זה  באיסור  שאמרו  הטעם  שאכן  לחדש,  וכתב 

יחידי, שאם  יחיד מומחה הדן  לגבי  נאמר רק  יכתוב  שמא 

יבוא לכתוב אין מי שיזכירו, ולא בבית דין של שלושה שאם 

גם  שאסרו  ומה  חבריו.  מכך  ימנעוהו  לכתוב  האחד  ירצה 

לשלושה הדיוטות לדון דין בשבת הוא מטעם אחר, וזאת 

בשם  קיד(  )מצוה  ויקהל  פרשת  החינוך  בס'  המבואר  ע"פ 

הירושלמי שאין עונשין אפי' עונשי שמים בשבת, דכתיב: 

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ומשום כך 

שנעשה  כיון  מ"מ  דעונשין  דררא  ליכא  הגר  שבקבלת  אף 

כישיבת  הדבר  נראה  דיינים  שלושה  של  דין  בבית  הדבר 

אפי'  לדון  להם  אסרו  כך  ומשום   ,
שמז

לענוש הבא  דין  בית 

.
שמח

בדיני ממונות

אין לדמות גזירות חכמים זו לזו

זו, ב.  קושיא  בישוב  כתב  ד(  ס"ק  )שם  שבת  תוספת  בספר 

זו לזו, וממילא אף שלענין  שאין לדמות גזירות חכמים 

סימן מו



�א�� משנת  הגר�

החמירו  כאן  שומר,  על  לסמוך  התירו  יטה  שמא  החשש 

יותר. דוגמא לדבר מצינו בגמ' שבת )קמז ע"ב( לענין איסור 

שמא  מבחשש  יותר  זה  בענין  שהחמירו  בשבת,  סחיטה 

אדם  בני  לעשרה  שהתירו  לכך  שהטעם  נתבאר  שם  יטה, 

ומדכרי  הם  שרבים  מפני  הוא  אחת  באלונטית  להסתפג 

זה  שיזכירו  לסמוך  יכול  ברבים  שדוקא  ומבואר  אהדדי, 

לזה, ולא די לזה בשני בני אדם.

ומנא(, וכלל  ד"ה  ע"א  )קד  בחולין  התוס'  מדברי  נחלנו  גדול 

גופא  היא  אמרינן  מקומות  "בכמה  וז"ל:  שכתבו 

בעינן  והכא  וכו',  לגזירה  גזירה  וניגזור  ניקום  ואנן  גזירה 

ויש  אכילה,  אטו  דהעלאה  גזירה  לענין  ראיה  לאיתויי 

מקומות נמי דגזרינן גזירה לגזירה ולא חיישינן. אין לדמות 

נמצא  לזו אלא במקום שהש"ס מדמה".  זו  גזירות חכמים 

לפי דבריהם שרק במקום שמצינו שהתירו חכמים בפירוש 

יש להקל, ואין לדמות בזה מילתא למילתא ולהתיר מחמת 

כן בשאר מקומות.

יעויין בהגה' רעק"א לשו"ע )יו"ד סי' פח( שכתב בשם כמו"כ 

גן המלך דבשנים שהיו אוכלים על שולחן אחד, זה 

ואף  שומר,  ע"י  אפי'  הדבר  להתיר  אין  חלב,  וחבירו  בשר 

בזה צ"ב מ"ש מחשש שמא יטה דמהני שומר, וצ"ל כדברי 

התוספת שבת דאין לדמות גזירות חכמים זו לזו.

פסק  מתן  שאחר  הזמן  גם  נכלל  יכתוב  שמא  בגזירה 
הדין ולא רק בשעת ישיבתם יחד

תרוצו ג.  ע"פ  זו,  קושיא  בישוב  כתב  שם  הרי"ם  בחידושי 

המהרי"ל,  לקושית  ה(  ס"ק  רעה  סי'  )או"ח  המג"א  של 

שהקשה, מפני מה אסרו לרכב על החמור בשבת מחששא 

בנוכחות  לרכב  והתירו  חילקו  ולא  זמורה,  יחתוך  דשמא 

אחרים שיזכירוהו ששבת היום, מ"ש מחששא דשמא יטה 

דסמכינן על שומר שיזכירנו.

המג"א, שהחשש שמא יחתוך זמורה אינו קיים רק וכתב 

שכבר  חכמים  חששו  אלא  גופה,  הרכיבה  בשעת 

לזמן  עמו  מוכנה  שתהא  זמורה  יחתוך  הרכיבה  קודם 

עמו,  אחר  אין  לעיתים  הרכיבה  שקודם  זה  ובזמן  רכיבתו, 

ומשום כך גזרו.

הדין וכתב,  פסק  נכתב  לא  שלעיתים  כיון  הכא,  דה"ה 

בנוכחות שלושת הדיינים אלא ע"י אחד מהם לבד, 

חששו שאם נתיר להם לדון בשבת יבוא אחד מהם אח"כ 

לכתוב את הכרעת הדין באין אחר עמו שיזכירנו.

נוסף, עוד  באופן  ליישב  שכתב  המג"א  בדברי  שם  יעויין 

שדוקא בקריאה של מצוה הקילו והתירו לקרות לאור 

הנר כשיש לו מי שיזכירו, אבל לדבר הרשות אין לסמוך על 

.
שמט

כך ומשום כך אסרו את הרכיבה על החמור

אף ולתי'  הדין  עשיית  שהרי  דידן  סוגיא  תתיישב  לא  זה 

.
שנ

היא מצוה

מחלוקת האחרונים בזה

מוסכמים אכן,  אינם  המג"א  של  אלו  שדבריו  כמדומה 

בדברי הפוסקים. דלכאורה מעצם סוגית הגמ' בשבת 

גוונא  ובביצה שם מוכח שגם לצורך מצוה לא התירו בכל 

שם  המשנה  שהרי  לכתוב,  יבוא  שמא  חשש  יש  כאשר 

הקרבת  מצות  לצורך  בהמה  לרכוש  שבא  באחד  עוסקת 

שם  אמרו  ואפ"ה  בשבת,  פסח  ערב  שחל  וכגון  הפסח, 

הקרבת  שמצות  משום  היא  מותר  שהדבר  לכך  שהסיבה 

הפסח קבוע לה זמן, אבל קרבנות שאין קבוע להן זמן אין 

מקדישין אותם בשבת שמא יבוא לכתוב. הרי להדיא, דאף 

שהמדובר הוא בצורך מצוה לא התירו בכל גוונא, וכן למד 

מסוגית הגמ' שם בתשובת דברי מלכיאל הנ"ל.

והוא אלא  נוסף,  באיסור  כרוך  בשבת  וממכר  מקח  שדין 

שדרשו  דבר",  ודבר  חפצך  "ממצוא  דכתיב:  מהא 

את  אביו  בשם  שערים  הבית  עפ"ז  פי'  חריפות  שמט. בדרך 
המשנה ריש פ"ק דברכות: "מאימתי קורין את שמע בערבית משעה 

היו  היאך  מהרש"א:  דהקשה  בתרומתן".  לאכול  נכנסים  שהכהנים 

נכנסים לאכול בתרומתם באותה שעה, הרי זמן קריאת שמע הוא 

ואסור לאכול קודם שיקרא. בתוס' יו"ט שם הקשה עוד, מפני מה 

אמרו "בתרומתם" לשון רבים, ולא "תרומה" לשון יחיד.

וע"פ הנ"ל יש ליישב, דהרי אכילת תרומה מצוה היא, וכמו דמצינו 

בפסחים )עג ע"א( דרבי טרפון ביטל את לימוד התורה בבית המדרש 

שנמצא  כהנים  בכמה  דאיירי  כיון  וע"כ,  תרומה,  אכילת  לצורך 

דבמקום  שיקראו,  קודם  לאכול  מותרים  לחבירו,  יזכיר  שהאחד 

מצוה סמכינן על אחר שיזכירנו.

לקריאת  מצוה  של  קריאה  בין  המג"א  של  חילוקו  שנ. ובעצם 
למד  מנין  לתמוה  שהאריך  השקל  במחצית  שם  יעויין  הרשות, 

ע"ג  ברוכב   – גיסא  לאידך  להקשות  יש  כמו"כ  זה.  חילוק  המג"א 

החמור, דלפי חילוקו של המג"א אם רוכב לדבר מצוה יש להתיר לו 

לרכב אף כשאין מי שיזכירנו, והיכן שמענו כזאת.

שלענין  לומר  המג"א  דכוונת  לפרש,  כתב  שם  שבת  ובתוספת 

קריאה לעולם התירו, דרוב פעמים שאדם קורא יש בכך מצוה – או 

שעוסק בתורה, או שקורא דבר הנכתב בלשון הקודש ומתלמד עי"כ 

בקריאת לשון זו, ומשום כך לא חילקו והתירו בכל האופן, מה שאין 

כן ברכיבה שסתם רכיבה לדבר הרשות היא משום כך אסרוה בכל 

גווני.

סימן מו
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חז"ל – שלא יהיה עסוקך בשבת כעסוקך בחול, ובזה הוא 

שהתירו לדבר מצוה.

בפשיטות אמנם  נקט  מו(  סי'  )או"ח  סופר  כתב  בשו"ת 

כדברי המג"א שגם החשש שמא יבוא לכתוב הותר 

לצורך מצוה, וצ"ל לדבריו, דמצות תלמוד תורה לאור הנר 

ולילה"  יומם  בו  ד"והגית  זמן,  לה  שקבוע  כמצוה  נחשבת 

שמא  חששו  דלא  ונקט  המג"א  התיר  כך  ומשום  כתיב, 

השבת  לאחר  לדחותם  שניתן  מצוות  משא"כ   ,
שנא

יטה

אף דהוי צורך מצוה אין טעם להקל בהם בחששא דשמא 

.
שנב

יכתוב, וכן נראה לדינא

קריאה בספר שצריך הגהה

לקרוא בתשובות  מותר  האם  דן,  תרצ(  סי'  )ח"ב  הרדב"ז 

יש  שמא  או  הגהה,  הצריך  בספר  בשבת 

לתקנו.  ויבוא  יטעה  טעות  בו  וימצא  בו  שכשיקרא  לחוש 

ולמסקנת דבריו שם העלה להקל בזה, וטעמו, משום שעד 

וימנע מן הכתיבה.  יזכר  והדיו לבטח  שיביא את הקולמוס 

וצ"ע מפני מה לא הקלו מחמת סברא זו גם כאן.

שגזרו אמנם  מצינו  לא  זה  ספר  שלגבי  ולומר  לחלק  יש 

יש  גזרתם  בלא  אף  האם  הוא  הנידון  וכל  חכמים, 

לנו לחוש ולהמנע מכך שמא יכתוב, ובזה סבר דלא חמיר 

חכמים,  גזרת  בלא  גם  לאוסרו  שנבוא  עד  כ"כ  זה  חשש 

אבל במקום שגזרו חכמים אה"נ שאין להקל מחמת סברא 

זו לחוד.

ואפשר ולפמש"נ  לזו,  זו  גזירות חכמים  לדמות  דאין  י"ל 

הגהת  מלענין  יותר  חששו  דין  עשיית  שלענין 

ספר, ואין להשוות דיניהם.

שנא. כעין זה מצינו בפרמ"ג )סי' תרכז משב"ז ס"ק ג( שדן, בהא 
ואין עולין לה ביו"ט,  דאמרינן העושה סוכתו בראש האילן כשרה 

מה יהא דינו של זה שאין לו סוכה אחרת מלבד זו, האם נתיר לו 

לעלות לה ביו"ט. ויעויי"ש שהאריך בזה בראיות. וראה עוד בשו"ת 

בית שערים )סי' של(, שכתב להתיר בזה כשעולין לה שנים, דבמקום 

מצוה לא גזרו כשיש לו מי שיכרנו וכדלעיל.

שנב. בשו"ע אבהע"ז סי' סו )סעי' ב( נתבאר, שהנושא את אשתו 
לה  שייחד  ע"י  בשבת  עמה  להתיחד  יכול  כתובתה  לה  כתב  ולא 

וזאת ע"פ האמור בסוגית הגמ' בכתובות  מטלטלין כנגד כתובתה, 

)ז ע"א(. ולכאורה יש לעיין מפני מה התירו זאת שם ולא אסרוהו 

לעשות כן מחמת החשש יבוא לכתוב לה כתובה. וע"כ צ"ל דמשום 

הרי  לכתוב,  יבוא  שמא  חששו  ולא  התירו  ורביה  פריה  מצות 

שבמקום מצוה לא חששו כ"כ שמא יבוא לכתוב.

כמו"כ איתא בחו"מ )סי' עג סעי' ז(, שאם נשבע אדם לפרוע חובו 

עד ליום פלוני וחל אותו היום בשבת, מותר ליתן משכון עבור חובו 

ולשומו דלא חשיב כעוסק בצרכי עצמו אלא בחפצי שמים, דפרעון 

זה דבר מצוה הוא שמקיים בזה שבועתו.

!
האם  באשורית  שלא  בכתיבה  הפוסקים  מחלוקת 

אסורה בשבת מדאורייתא או מדרבנן

מימוני, במג"א  הגהות  בשם  כתב  י(  ס"ק  שמ  סי'  )או"ח 

הוא  התורה  מן  בשבת  כתיבה  איסור  דעיקר 

דוקא בכתיבה אשורית, אבל בשאר לשון או בכתיבה כעין 

שלנו, אינו אסור אלא מדרבנן.

דבריו, מהא דאיתא במשנה בשבת )קד ע"ב(: "נתכוון ולמד 

ע"ז  דהקשו  פטור",  זיינין  שני  וכתב  חי"ת  לכתוב 

בגמ' מהא דתנן "נתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים 

כלומר,  זיוני".  בעי  דלא  הא  זיוני  דבעי  "הא  ותי':  חייב", 

האות ז' אינה נחשבת אות עד שלא יתייג אותה כהלכתה, 

שאינה  ח'  האות  את  לכתוב  היתה  שכוונתו  כיון  וממילא, 

זקוקה לתיוג, נמצא ששני זיינין אלו שעשה אינם מתוייגים 

שתי  בידו  עלו  שלא  נמצא  ממילא  צורתם,  בעיקר  וחסר 

אותיות. ומה שאמרו נתכוון לכתוב אחת ועלו בידו שתים 

חייב הוא באופן שאין חסרון עי"כ בצורת האות. ע"כ דברי 

הגמ'.

הכתיבה ולמד  בדיני  שחסר  שכל  מימוני,  ההגהות  מכאן 

עליה  עובר  אינו  היא  גמורה  שאות  אף  האשורית 

משום כותב בשבת דבר תורה.

יעויין מה שכתב הרמ"א )שם סי' שו סעי' יא( : "מותר כמו"כ 

לקנות בית בא"י מן העכו"ם בשבת, וחותם ומעלה 

בערכאות שלהם בכתב שלהם שאינו אסור אלא מדרבנן, 

ומשום ישוב א"י לא גזרו".

שם לפלוגתת הפוסקים בזה אי שרי בכל גווני או ובבה"ל 

רק בכתב של עכו"ם.

שם מיהו  המג"א  הוכיח  ראשונים  ועוד  הרמב"ם  מדברי 

ולא  התורה  מן  אסורה  כתיבה  שכל  שמ  סי'  באו"ח 

רק כתיבת אשורית העשויה כהלכתה.

סימן מו
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צ"ע לפי"ז בטעם האיסור לדון בשבת
מה ומ"מ  מפני  קשה,  ודעימיה  מימוני  ההגהות  לשיטת 

אסרו לדון דין בשבת שמא יבוא לכתוב, הרי החשש 

שאינה  היום  הנהוגה  בכתיבה  יכתוב  שמא  רק  הוא  הקיים 

אסורה בשבת מן התורה אלא מגזירת חכמים, וא"כ חשש 

משנה  בשו"ת  בזה  )ועיין  לגזירה.  גזירה  הוי  יכתוב  שמא  זה 

הלכות ח"ט סי' רלג(.

היא יתירה  התורה  מן  מצוה  הדין  שעשיית  כיון  מזו, 

את  תשפוט  "בצדק  של  עשה  מצות  בה  ומקיימים 

זה כ"שבות דשבות" שהותר במקום  עמיתך", ממילא הרי 

כל  אלא  טעמא,  מהאי  התירו  שלא  רק  לא  וכאן  מצוה, 

עיקרה של גזירה זו נאמרה על מקרה זה בו מקיימים הבי"ד 

מצוה במעשיהם.

ג(, ונראה  סי'  פ"א  )ביצה  הרא"ש  עפ"ד  בזה,  לומר  היה 

שהיה  אף  חכמים  במנין  שנגזר  דבר  דכל  שכתב, 

זה, מ"מ  הדבר מחמת טעם מסוים הידוע לנו ובטל טעם 

וא"כ  ויתירוה.  אין התקנה בטלה עד שימנו חכמים עליה 

מחמת  היתה  זו  תקנה  שורש  דאכן  כאן,  לומר  יש  כמו"כ 

בכתב  הדין  הכרעת  את  לכתוב  נהוג  היה  שבימיהם 

שבזמנינו  אף  וע"כ  תורה,  דבר  בשבת  האסור  אשורי 

בטלה  לא  מ"מ  האיסור,  טעם  ובטל  זה  לחשש  טעם  אין 

התקנה.

כתב, אמנם  מא(  ס"ק  ט  )סי'  להמלבי"ם  החיים  ארצות  בס' 

ידוע  כאשר  רק  אלו  הרא"ש  לדברי  לחוש  שיש 

הדבר שנתקנה תקנה זו במנין הסנהדרין, אבל תקנות שאין 

לחוש  אין  טעמם  שבטל  כיון  במנין,  נתקנו  האם  לנו  ידוע 

להם עוד. ולדבריו יש לעיין מפני מה לא ביטלוה לתקנה זו, 

כתיבה  שגם  וסבר  בזה  מימוני  ההגהות  על  דפליג  ואפשר 

!כעין שלנו אסורה מדאורייתא.
חילוק בזה בין ארץ ישראל לחו"ל

צפנת פענח )איסורי ביאה פי"ג הל' ו( כתב, שמה שהצריכו בס' 

ישראל,  בארץ  רק  הוא  הטבילה  במעשה  בי"ד  ראיית 

אבל בחו"ל אין צריך שיתגייר בפני בי"ד, וגם אם טבל בינו 

לבין עצמו עלתה לו טבילה.

לענין וטעמו  נפקותא  בה  יש  ישראל  דבארץ  דבר,  של 

מצינו  הבכור  קדושת  ולענין  קדשים,  אכילת 

או  מום  בו  עלה  אם  שיחליטו  בי"ד  פסק  צריך  שהדבר 

)לו ע"ב(, ומשום כך חלק  כשר להקרבה כמבואר בבכורות 

מעשיית הדין הנוגעת לקדשים היא שיהיו בי"ד הפוסקים 

אבל  והקרבתם.  בהקדשתם  להשתתף  יכשר  מי  וקובעים 

הדבר  אין  קדשים  לענין  נפקותא  בדבר  שאין  בחו"ל 

מצריך עשיית דין.

העלה, דלטעמו של הרמב"ם שאסר לטבול בשבת ועפ"ז 

בחו"ל.  בשבת  לטבול  גר  רשאי  דין,  עשיית  משום 

לשם  כוונה  צריך  בא"י  גר  דבטבילת  עפ"ז,  שם  חילק  עוד 

הבי"ד,  הכרעת  ע"י  הנעשית  חלות  שזו  כיון  גרות,  טבילת 

ואין הכוונה  גדר הטבילה הוא כמצוה בעלמא  אבל בחו"ל 

מעכבת בזה.

ועיקר ולפלא  ופוסקים,  בש"ס  זה  חילוק  הוזכר  שלא 

עצם  וגם  החורבן.  אחר  היה  זו  בהלכה  המו"מ 

לעלות  רשאי  בחו"ל  המתגייר  גם  שהרי  צ"ע,  בזה  הסברא 

שמעשה  בכך  ומה  הקרבנות,  במעשה  ולהשתתף  לארץ 

!הגרות נעשה בחו"ל.
האם מקבלים גרים בערב שבת ויו"ט

של הרמב"ם שהסיבה שאין מקבלים גרים בשבת לטעמו 

ואין  דין  כעשיית  נחשבת  שהגרות  משום  היא 

לדון,  יש  יכתוב,  דשמא  גזירה  משום  בשבת  דין  עושים 

בערב  גם  שהרי  שבת,  בערב  גרים  לקבל  אין  כן  כמו  האם 

שבת אין עושים דין כמבואר ברמ"א אבהע"ז )סי' קסט סעי' 

שטרודים  מפני  שבת  בערב  חולצין  דאין  חליצה  לענין  ז( 

רכז(  )סי'  הדשן  בתרומת  דבריו  ומקור  לשבת,  בהכנות 

ובשו"ת מהר"י מינץ )סי' טו(.

ממונות ואף  בדיני  לדון  נהיגין  דהשתא  הסמ"ק  דכתב 

התינוקות  מלמדי  של  ת"ת  ביטול  משום  שבת  בערב 

נעשים  שאינם  הדין  עניני  לשאר  ראיה  מכאן  אין  וכדו', 

אלא  לגמרי  בטלה  זו  דהלכה  כוונתו  דאין  שבת,  בערב 

לדון  עלייהו  וקיבלו  מחלו  כאילו  הוי  תורה  ביטול  דמשום 

סימן מו
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היאך  צ"ע  ודעימיה  הרמ"א  דברי  )שאל"כ  וקרובים  פסולים  בפני 

פסקו לענין חליצה וגט שאין דנים בע"ש(.

לכן, אמנם  קודם  או  ה'  ביום  היה  המילה  מעשה  אם 

דין  כגמר  שדינה  נמצא  שבת  בערב  הטבילה  ורק 

לענין  והתוס'  הרא"ש  סברת  וכעין  שבת,  בערב  שנעשה 

טבילה בשבת עצמה בדיעבד דמהני מה"ט כמוש"כ הש"ך 

הובאו הדברים לעיל.

אלא שיש להקל בזה לדידן מכמה טעמים:

רבים מן הפוסקים השמיטו טעם זה לגבי טבילה בשבת, א. 

דנראה  בזה  ולא הזכירו אלא את הטעם השני שאמרו 

כמתקן וכפי שיובא להלן, וזה אינו שייך בערב שבת.

מי ב.  לדיינים  להם  יש  שאם  ה(,  )סי'  בחו"מ  הב"ח  שיטת 

שיעסוק בשבילם בהכנות לשבת ואינם טרודים בה כ"כ 

הפרישה  דעת  היא  וכן  שבת,  בערב  דין  לעשות  מותרים 

שם, וכ"כ הברכ"י שם )ס"ק ד( בשם מהריק"ש.

לדון ג.  דאסרינן  דהא  כתב,  כתובות  מסכת  בריש  הר"ן 

בדין  אבל  רב,  עיון  הצריך  בדין  רק  הוא  שבת  בערב 

גרות  שלענין  אפשר  וא"כ  שרי,  רב  בעיון  כרוך  שאינו 

דאיירי בגר שכבר מכירים אותו מכבר, וביום זה רק נתכנסו 

לבית הטבילה שיטבול בפניהם דבר שאינו מצריך עסק רב, 

הדבר מותר.

ולא ד.  שמל  שגר  הסוברים  שיטת  את  לזה  לצרף  יש  עוד 

טבל מחוייב בשמירת השבת וכמו שציינו לעיל סי' לב, 

בשמירת  אסור  זה  שגר  סוברים  יש  גיסא  מאידך  שהרי 

אחר  לחזר  יש  הספקות  כל  ידי  לצאת  בכדי  וע"כ  השבת, 

!המיקל להתירו לטבול בערב שבת ולפוטרו מספק זה.
טבילת גר בחול המועד

ממונות בשו"ע  דיני  לדון  שמותר  מבואר  תקמה  סי' 

זה כצרכי הרבים שמותר  בחולו של מועד, שהרי 

להתעסק בהם במועד )ירושלמי מועד קטן פ"א ה"ב(. ויש לדון 

האם רק בדיני ממונות התירו, שנוגעים לכלל כולו, דפעמים 

שזה נזקק לכך ופעמים חבירו, או שמא אחר שהותר הדבר 

לחוש,  אין  הטבילה  ע"י  מתקן  חשש  )מצד  בכלל.  גרות  קבלת  גם 

וכמו שכתבו התוס' בע"ז נט ע"א דהפרשת תרומות ומעשרות מותרת 

תיקון  אלא  גמורה  בעשייה  אינו  בזה  שהתיקון  כיון  מועד,  של  בחולו 

רוחני בעלמא, וה"ה כאן(.

סימן מו
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סימן מז

בית דין שהטבילו גר בשבת, מדוע לא בטלה סמכותם לגיירו

הגמ'  מדברי  וברמב"ם.  בגמרא  דרכים  שני  מצינו  בשבת  גר  טבילת  איסור  דבטעם  לעיל,  נתבאר  הנה 

סי'  להלן  בארוכה  הדברים  )ויתבארו  כמתקן"  ד"נראה  משום  אסורה  הגר  שטבילת  מבואר,  ע"ב(  )מו  ביבמות 

וכמו  דין",  כ"עשיית  דינם  הגרות  מעשה  שכל  משום  הוא  האיסור  שטעם  כתב,  הרמב"ם  אולם  מח(. 

שאמרו ביבמות )מה ע"ב(: "גר בעי ג' משפט כתיב ביה", ועשיית דין אסורה בשבת כמבואר בשו"ע חו"מ 

סי' ה. )וראה הרחבת הדברים לעיל סי' מו(. בדיעבד אחר שטבל בשבת עלתה לו טבילה זו.

הנפק"מ בין שני טעמים אלו לכאורה, דלהטעם המפורש בגמ' משום דנראה כמתקן – איסור הטבילה 

מוטל על הגר, שאף שבשעת כניסתו למים עדיין נכרי הוא, אפ"ה אסרוהו להתגייר ע"י טבילה האסורה 

לפנינו  בסימן  לבד.  הדין  בית  על  אלא  הגר  על  מוטל  אינו  זה  איסור  הרמב"ם  של  לטעמו  אבל  בשבת, 

נעסוק, מה תוקף יש לטבילה זו שהטבילוהו בי"ד בשבת אחר שהיה הדבר אסור על פי דין.

שנג. מחמת עצם זה שאין עושים דין בלילה לא חשיב שטבל שלא 
בפני בי"ד, כמבואר לעיל סי' מו.

שנד. לעיל סי' כב הובא בשם הגרש"ק בתשובות טוב טעם ודעת, 
שאם היתה המילה קודם השבת הטבילה בפני בית דין לכו"ע אינה 

מעכבת, ופי' שזהו טעמו של השו"ע שלא הזכיר מחלוקת זו בסעי' 

ד, ולפי"ז לא קשיא מידי, אלא דלולי דבריו אלו, אכתי קשיא.

שנה. שאלה דומה מצינו שם, אהא דפסק הרמב"ם )איסורי ביאה 
אין  שלכתחילה  דאף  אישות,  לשם  שנתגייר  גר  גבי  יז(  הל'  פי"ג 

מקבלים אותו, אם עברו וקיבלוהו גרותו חלה. וקשה, כיון שמעיקר 

משום  רק  הוא  בזמנינו  הבי"ד  תוקף  וכל  סמוכים  בי"ד  צריך  הדין 

חכמים  ברצון  שלא  שקיבלוהו  כיון  א"כ  קעבדינן,  דשליחותייהו 

בטלה שליחותם וכאילו נתגייר שלא בפני בי"ד.

באור שמח )איסורי ביאה פי"ד הל' יג( דן אף הוא בשאלה זו וכתב 

ליישב בשני דרכים: 

ברצון  שלא  בי"ד  וקיבלוהו  אישות  לשם  שנתגייר  זה  גר  אכן  א. 

חכמים חשיב שנתגייר שלא בפני בי"ד, ומיהו דין הגרות בפני בי"ד 

אינו מעכב לשיטת הרמב"ם, ובדיעבד גם אם קיבלוהו בלילה הוי גר 

אף שאין דנים דין בלילה )והיינו ע"פ שיטת הב"ח בסי' רסח דלמד 

כן בדעת הרמב"ם וראה לעיל סי' יא(.

היאך  נוסף  באור  מצינו  ע"א(  )מו  ביבמות  שם  התוס'  בדברי  ב. 

מקבלים גר בזה"ז שאין סמוכים, והוא משום ד"לדורותיכם כתיב", 

והיינו שגילתה תורה שיוכלו גרים לבוא בקהל ה' בכל הדורות גם 

א"צ  זה  ולטעם  הנ"ל(.  בסימן  בזה  )והארכנו  סמוכים  דליכא  בזמן 

כאשר  גם  למעשיהם  תוקף  יש  וממילא  ראשונים,  של  לשליחותם 

נעשה הדבר שלא ברצון חכמים.

]וראה עוד בקצוה"ח סי' קצה ס"ק ט שהקשה היאך יהני קנין סודר 

גבי  ולדברינו דלהלן  בשבת ע"י שליח הא אין שליח לדבר עבירה, 

שלד"ע באיסור דרבנן יתיישבו הדברים[.

בי"ד שהטבילו גר בשבת האם בטלה סמכותם לקבל 
גרים משום דאין שליח לדבר עבירה

גר בשבת, מ"מ בדיעבד הנה,  אף דנתבאר שאין מטבילין 

אם עבר וטבל, עלתה לו טבילתו זו, ואינו צריך לחזור 

ולטבול לשם גרות אחר השבת, כן כתב הרמב"ם )הל' איסורי 

ביאה פי"ג הל' ו(, וכן פסק שו"ע )רסח סעי' ד(.

בית יצחק )יו"ד ח"ב סי' ק( הקשה, דהנה, בטעם מה ובשו"ת 

דמהני מעשה גרות בפני בית דין שאינם סמוכים 

נתבאר לעיל סי' יב, ד"שליחותייהו דקמאי עבדינן", ומהני 

ע"ב(  י  )ב"מ  דקיי"ל  כיון  וא"כ  כמותו.  אדם  של  שלוחו  מדין 

שאין שליח לדבר עבירה, מדוע לא נאמר שמחמת שעברו 

גרים  לקבל  עליהם  שאסרו  חכמים  דברי  על  אלו  דיינים 

נמצא  וממילא  לדון,  ושליחותם  סמכותם  בטלה  בשבת 

הרי"ף  שלדעת  ומאחר   ,
שנג

דין בית  בפני  שלא  שטבל 

הרמב"ן ומגיד משנה הטבילה בפני בית דין מעכבת בחלות 

בפני  השבת  אחר  ולטבול  לחזור  מחוייב  יהיה   ,
שנד

הגרות

.
שנה

בית דין אחר

הבי"ד ומכח  שליחות  דין  שחלוק  שם,  הוכיח  זו  קושיא 

אף  וע"כ  אדם.  ע"י  שנתמנה  שליח  מדין  לדון, 

מינה  ואם  עבירה",  לדבר  שליח  "אין  לן  קיימא  דבעלמא 

אדם שליח למעשה עבירה אינו נחשב כשלוחו, מ"מ בי"ד 

סמכותם  זה  מחמת  בטלה  לא  חכמים  תקנת  על  שעברו 

לדון, וחשיב שטבל בפני בי"ד כדת וכדין.

סימן מז
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שליח ובאורם  "אין  של  זו  הלכה  הוא:  כך  דברים  של 

לדבר עבירה" אינה הלכה כללית שענינה שלילת 

אלא  התורה,  לרצון  המנוגד  באופן  חלות  להחיל  היכולת 

זוהי הלכה מיוחדת בפרשת מינוי שליחות, שלענין מעשה 

עבירה לא חידשה תורה שיהא שלוחו של אדם כמותו וכמו 

שיתבאר להלן, אבל סמכות בי"ד לדון דמשמיא קזכו להו, 

הדבר  שנעשה  מחמת  מעולם  הוגבלה  לא  מינוי,  ע"י  ולא 

בשבת,  גר  להטביל  אין  שלכתחילה  אף  וממילא,  באיסור, 

בי"ד שעברו ועשו כן לא בטלה מחמת כן סמכותם לדון.

נראה, דכד נעיין בסוגיא זו יש ליישב קושיתו בכמה מיהו 

דרכים נוספים:

בטלה  עבירה – האם  לדבר  שליח  אין  דין  גדר 
שליחותו או שמא רק נפטר המשלח מעונשין

יצחק, שאם אכן היה שייך כאן א.  עצם הנחתו של הבית 

דין "אין שליח לדבר עבירה" היה בטל כוחם וסמכותם 

לדון, תלויה לכאורה בשני תרוצי התוס' שם )ד"ה דאמר(.

אמרינן דהנה,  ולא  בגניבה  קונה  דחצר  אמרו  שם  בגמ' 

נחלקו  הדבר  ובטעם  עבירה,  לדבר  שליח  אין  בזה 

אמוראי:

הוא רבינא  עבירה  לדבר  שליח  אין  דאמרינן  דהא  אמר, 

רק כאשר השליח בר חיובא, שאף הוא מוזהר על 

לו לעשות כדברי המשלח, אבל בחצר  היה  ולא  זה  איסור 

שאינה בר חיובא לא אמרינן אין שליח לדבר עבירה.

שליח לעומת  אין  דאמרינן  דהא  אמר,  סמא  רב  זאת 

לדבר עבירה, הוא כאשר בידו של השליח להמנע 

שליח  שנעשית  בחצר  אבל  האסורה,  הפעולה  מעשיית 

הבעלים על כרחה לא נאמרה הלכה זו.

בכהן ואמרו  אלו,  טעמים  שני  בין  מינה  שהנפקא  בגמ', 

גרושה.  אשה  לי  וקדש  צא  לישראל  האומר 

להמנע  בידו  אבל  הגרושה,  על  מוזהר  אינו  שהישראל 

כיון  רבינא  לשיטת  וע"כ  המשלח.  מצות  את  מלקיים 

ואילו  שלוחו,  נעשה  שפיר  חיובא  בר  אינו  שהישראל 

לשיטת רב סמא אף כאן נאמר דאין שליח לדבר עבירה.

קיי"ל והקשו  בלא"ה  הרי  זו,  בהלכה  נפק"מ  מאי  התוס', 

)ראה קדושין עח ע"א(, שהכהן אינו לוקה על מעשה 

הקידושין לבד עד שיבוא עליה.

ותי' בשני אופנים:

על א.  אף  ילקה  עליה  יבוא  שאם  היא  בזה  מינה  הנפקא 

הקידושין.

על ב.  המלקות  עונש  לענין  לא  היא  בכך  הנפק"מ  עיקר 

יש  שאם  הקידושין,  חלות  לענין  אלא  האיסור,  מעשה 

ואם  חלים,  וקידושיו  שלוחו  הוא  הרי  עבירה  לדבר  שליח 

ואין כאן קידושין,  אין שליח לדבר עבירה בטלה שליחותו 

ומותרת לכל העולם.

אין נמצא,  אם  שאף  התוס',  למדו  הראשון  שבתרוצם 

אלא  שליחותו,  בטלה  לא  עבירה  לדבר  שליח 

בתרוצם  אבל  השליח,  מעשה  על  נענש  המשלח  שאין 

השני למדו, שאם אין שליח לדבר עבירה בטלה שליחותו 

תלויה  יצחק  הבית  של  הנחתו  וא"כ  כלום.  במעשהו  ואין 

לכאורה בשני תרוצי התוס'.

שיטת   – התוס'  דברי  בבאור  האחרונים  מחלוקת 
נתה"מ

מצינו אלא  הראשון  בתרוצם  התוס'  דברי  בבאור  דאכן 

פלוגתא בדברי האחרונים:

)סי' קפב ס"ק א(, נקט בדברי התוס' כפשטן של הנתה"מ 

דברים, ופי' ששתי הלכות נאמרו בתורה בעצם 

פרשת שליחות:

עצם חלות מעשה השליח עבור המשלח. וכמו שמצינו א. 

לענין הפרשת תרומה, שאם עשאו חברו שליח להפריש 

כריו, יש בידו כח מחמת דין שליחות להחיל חלות תרומה 

בפירותיו של חברו.

הלכה נוספת נאמרה בפרשת שליחות, שלא רק החלות ב. 

גם  אלא  למשלח,  מועילה  השליחות  ממעשה  הנובעת 

מעשה השליח עצמו מתייחס למשלח. והנפק"מ בזה היא 

לענין שליחות לדבר עבירה, שבאופנים שיש שליחות לדבר 

עבירה – כגון מעילה, נענש המשלח מחמת מעשה השליח 

)לענין קיום מצוות וקנינים וכדו' אין כל צורך שמעשה השליח יתיחס 

למשלח, ודי בזה שהחלות הנפעלת מתיחסת אליו, אבל לגבי איסורים 

חלותו,  על  ולא  האסור,  המעשה  עצם  על  היא  התורה  הקפדת  עיקר 

השליח  של  המעשה  עצם  שגם  ע"כ  עבירה  לדבר  שליח  יש  אי  ולכך 

מתיחס למשלח(.

הנתה"מ ששתי הלכות אלו אינן תלויות זו בזו, ואף וסבר 

פרשת  לעצם  המקור  אחד.  ממקור  נלמדות  אינן 

מועילה  השליח  ע"י  המתבצעת  שחלות  והיינו,  שליחות, 

יח  )במדבר  למשלח, למדנו ממצות הפרשת תרומה. דכתיב 
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דרשו  מכאן  וגו'",  ה'  תרומת  את  אתם  גם  תרימו  "כן  כח(: 

את  לרבות  אתם  גם  ע"ב( – "אתם  מא  )קידושין  חכמים 

השליח".

שלדין הפרשת תרומה א"צ שעצם מעשה השליח ומאחר 

יתייחס למשלח, אלא די בכך שיש תוקף למעשה 

זו  בפרשה  מקור  כל  אין  המשלח,  של  בפירותיו  השליח 

שניתן לענוש את המשלח מחמת מעשה השליח.

זאת מן הפסוק "אם המצא תמצא בידו הגניבה" לעומת 

למדנו  בגניבה,  דמהני  חצר  קנין  לגבי  האמור 

וניתן  למשלח  מתייחס  השליח  מעשה  עצם  שלעיתים 

זו  והלכה  שכיון  ואמרו  חילקו  שבזה  אלא  עליו.  לעונשו 

נלמדה מדין חצר בגניבה, בכדי לחייב את המשלח מחמת 

שאינה   – לחצר  דומה  הנידון  שיהיה  צריך  השליח  מעשה 

בר חיובא, ואין בכוחה להמנע מעשיית המעשה.

הראשון, ולפי  בתרוצם  התוס'  דברי  את  לפרש  כתב  זה 

דהא דאמרינן אין שליח לדבר עבירה אין פירושן של 

דברים שבטלה שליחותו של השליח ואין בידו לפעול חלות 

מחמת  המשלח  את  לענוש  שא"א  אלא  המשלח,  עבור 

זו למדנו מחצר שאינה בר  מעשה השליח, משום שהלכה 

עוד  )וראה  לחצר.  דומה  אינו  הוא  חיובא  שבר  וזה  חיובא, 

בשו"ת חתם סופר אבהע"ז ח"ב סי' א(.

למשלח נמצא  מתיחסת  לעולם  המעשה  חלות  שעצם 

גם בדבר הכרוך בעבירה, ולפי"ז אין מקום לקושית 

הבית יצחק.

שיטת הנודע ביהודה בזה

דחה לעומת  עה(  סי'  אבהע"ז  )קמא  ביהודה  הנודע  זאת 

היא,  פשוטה  שהלכה  וכתב,  וכל,  מכל  זה  פירוש 

ואין  לגמרי  שליחותו  בטלה  עבירה  לדבר  שליח  אין  שאם 

איסור  שעיקר  דכיון  התוס',  שסברו  אלא  כלום.  במעשהו 

בביאה, ממילא  אלא  במעשה הקידושין  אינו  לכהן  גרושה 

אמרו  כך  ומשום  בלאו,  עבר  לא  עדיין  הקידושין  בשעת 

שבשעת הקידושין עדיין שליח הוא ויש ממש בקידושיו.

דבריו מסוגית הגמ' בקידושין שם )מב ע"ב(, שהקשו ולמד 

מדברי  כמותו,  אדם  של  שלוחו  דקיי"ל  למאי  שם 

חש"ו  ביד  הבעירה  את  "השולח  ע"ב(:  )נט  בב"ק  המשנה 

פיקח  ביד  שילח  שמים.  בדיני  וחייב  אדם  מדיני  פטור 

אדם  של  שלוחו  נימא  חייב(,  )פיקח  ואמאי  חייב.  פיקח   –

כמותו". ע"כ.

שיש ואם  למדנו  רק  תרומה  שמהפרשת  הנתה"מ  כדברי 

תוקף למעשה השליח ולא לייחס את מעשה השליח 

אדם  של  ששלוחו  דאף  מידי,  קשיא  לא  א"כ  למשלח, 

מ"מ  חברו,  עבור  חלות  לפעול  אדם  של  וביכולתו  כמותו 

זו סיבה לחייב את המשלח ע"י מעשה השליח, שהרי  אין 

לזה צריך חידוש נוסף לומר שעצם מעשה השליח מתייחס 

למשלח. וע"כ למדנו ששתי הלכות אלו כרוכות זו בזו, ואם 

אין שליח לדבר עבירה גם אין ממש במעשה השליח.

לדבריו, שהסיבה לכך שאין שליח לדבר עבירה היא וצ"ל 

ודברי התלמיד  "דברי הרב  מחמת עצם הסברא של 

שכאשר  למדנו  שמחצר  אלא  וכו',  שומעין"  מי  דברי 

השליח אינו בר חיובא לא נאמרה סברא זו. ועיי"ש האריך 

.
שנו

הרבה בשיטתו זו

דין אין שליח לדבר עבירה באיסור דרבנן

יעויין עוד בדברי הנודע ביהודה שם, שהאריך לדון האם ב. 

זו של אין שליח לדבר עבירה נאמרה רק כאשר  הלכה 

איסור  אלא  כשאינו  גם  או  תורה,  באיסורי  כרוך  הדבר 

דרבנן. ונפקא מינה בזה לנידון דידן, שאם לא נאמרה הלכה 

יצחק,  הבית  לקושית  לכאורה  מקום  אין  דרבנן  באיסור  זו 

שהרי האיסור לדון בשבת אינו אלא מדרבנן.

שכבר נחלקו בזה גדולי קמאי: בנודע ביהודה שם ונראה 

באיסור  שגם  הנ"ל  בב"מ  התוס'  מדברי  הוכיח 

דרבנן אמרינן דאין שליח לדבר עבירה.

שם הקשו, מפני מה אמרו שישראל לגבי איסור דבתוס' 

קידושי גרושה לכהן חשיב כאינו בר חיובא, הרי 

עובר בזה על איסור ד"לפני עיוור לא תתן מכשול". ותירצו, 

דכיון שמותר לקדשה לעצמו אינו נחשב כבר חיובא מחמת 

האיסור לסייע בעבירת הכהן.

הלאו של "לפני עיוור" נאמר רק כאשר אין בכח עובר והרי 

העבירה לעשותה ללא סיוע המסייע, וכגון המושיט 

שלא  הנהר,  של  השני  בעבר  הנמצא  מיין  לנזיר  יין  כוס 

לעבור  היה  יכול  כאשר  אבל  סיועו,  ללא  לקחתו  יכול  היה 

מדרבנן.  אלא  אסור  אינו  המסייע  עזרת  בלא  זה  באיסור 

אלא  כאן  אין  אחר  באופן  לקדשה  היה  שיכול  כאן  וא"כ 

שנו. וראה עוד מש"כ בשער המלך הל' מעילה פ"ז הל' ב, וקהילת יעקב ב"מ סי' טז, וקידושין סי' לט, בביאור סוגיא זו
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איסור מסייע לדבר עבירה, ואפ"ה סברו התוס' בקושייתם 

ששייך בזה דין אין שליח לדבר עבירה.

מתשובת אכן,  הביא  ב(  הל'  פ"ב  רוצח  )הל'  למלך  במשנה 

שמדברי  וציין  בזה,  שנסתפק  קטז(  סי'  )ח"א  מהרי"ט 

עבירה  לדבר  שליח  שיש  לכאורה  מוכח  שם  בב"מ  הגמ' 

דבר  מצווה  אינה  שאשה  אף  שהרי   ,
שנז

דרבנן באיסורי 

בהקפת  אפי'  אסורה  מדרבנן  מ"מ  הראש,  בהקפת  תורה 

ראשו של קטן כמבואר בנזיר )נז ע"ב( וכן פסק הרמב"ם )הל' 

נחשבת  שאשה  בגמ'  אמרו  ואפ"ה  ה(,  הל'  פי"ב  זרה  עבודה 

להלכה  אכן  חיובא.  בר  כאינה  הראש  הקפת  איסור  לגבי 

מסיק שם במשנה למלך כדברי הנודע ביהודה שאין שליח 

.
שנח

לדבר עבירה אפי' באיסורים דרבנן

שיטת הר"ן בזה

המלך )הל' יו"ט פ"ו הל' ט( הביא מדברי הר"ן שכתב, השער 

אסור  יו"ט  קודם  תבשילין  עירוב  הניח  שלא  שמי 

זה  חברו  לו  הקנה  אא"כ  בשבילו,  שיבשל  מאחר  לבקש 

משום  בזה,  והטעם  היו"ט.  כניסת  קודם  בערובו  שותפות 

שכאשר מבשל בשבילו ולמענו נעשה שלוחו לכך ושלוחו 

של אדם כמותו, ונחשב הדבר כאילו אותו שלא הניח ערוב 

הוא זה שבישל תבשיל זה לצורך השבת.

נחשב וקשה,  אינו  א"כ  עבירה  לדבר  שליח  שאין  דכיון 

שלוחו לכך, וממילא מעשה הבישול אינו מתייחס 

בלא  אפי'  בשבילו  לבשל  לו  נתיר  לא  ומדוע  למשלח, 

הקנאה.

מכאן השער המלך, שלשיטת הר"ן יש שליח לדבר ולמד 

עבירה באיסורים דרבנן )שהרי איסור הכנה מיו"ט לשבת 

אינו אלא דרבנן(.

הוכחה נוספת לכך מדברי הר"ן

עבירה הוכחה  לדבר  שליח  יש  הר"ן  שלדעת  לכך  נוספת 

באיסורים דרבנן מצינו בדברי הנודע ביהודה )קמא 

הרמב"ם  שיטת  שהביא  שם  דיעויין  טז(.  ס"ק  עח  סי'  אבהע"ז 

א"צ  חברו  של  על  משלו  שהתורם  ב(,  הל'  פ"ד  תרומות  )הל' 

דעת בעלים. והיינו, שאם הפריש מפירותיו על פירות חברו 

למד  מנין  הפתח  למצוא  נלאו  ובאחרונים  הפרשתו.  חלה 

הרמב"ם את דבריו, שהרי בסוגית הגמ' בנדרים )לו ע"ב( הוי 

איבעיא דלא איפשיטא, וראה בכסף משנה ובמשנה למלך 

שם מש"כ בזה.

מסוגית וכתב  הוא  הרמב"ם  דברי  שמקור  ביהודה  הנודע 

לקבל  כלי  נותנים  שנינו:  שם  ע"א(  )מג  בשבת  הגמ' 

כלי  מבטל  של  לאיסור  בזה  לחוש  )ואין  שנשברה  מחבית  טבל 

מהיכנו מחמת איסור טלטול הטבל(, מאי טעמא, טבל מוכן הוא 

אצל שבת – שאם עבר ותיקנו מתוקן.

מן הטבל כלומר  ומעשרות  תרומות  להפריש  שאסור  אף 

כדי  בכך  די  מתוקן  ותיקנו  עבר  שאם  כיון  בשבת, 

להפקיע ממנו איסור טלטול.

תחת והוקשה  כלי  ליתן  גווני  בכל  התירו  היאך  לרמב"ם, 

הטבל בשבת, התינח אם בעל הפירות כאן, כיון 

שבידו לתקנם אינם מוקצה, אבל אם אינו כאן יאסר הדבר 

משום ביטול כלי מהיכנו.

למד הרמב"ם שיכול חברו להפריש על פירותיו אף ומכאן 

שלא מדעתו.

לכך וקשה,  שהסיבה  ע"ב(,  )לו  בנדרים  הר"ן  שיטת  שהרי 

היא  חברו  של  על  משלו  להפריש  אדם  שיכול 

משום ששלוחו של אדם כמותו, אבל בלא פרשת שליחות 

תרומות  להפריש  חכמים  שאסרו  כיון  וא"כ,  מהני.  לא 

ומעשרות בשבת משום דנראה כמתקן כמבואר בסי' שלט 

שליח  אין  הרי  שלו,  על  להפריש  חברו  יוכל  היאך  ב(,  )סעי' 

לדבר עבירה.

שליח ועל  "אין  אמרינן  לא  הר"ן  שלדעת  למדנו,  כרחנו 

לדבר עבירה" באיסורים דרבנן.

דכיון וא"כ  יצחק,  הבית  לקושית  ישוב  נמצא  לפי"ז 

לא  מדרבנן  אלא  אינו  בשבת  דין  עשיית  שאיסור 

נאמרה בזה ההלכתא של אין שליח לדבר עבירה.

שליח  אין  לכו"ע  באיסור,  עובר  השליח  גם  כאשר 
לדבר עבירה

המשנה למלך שם דנקיט שאין לחלק בזה בין איסורי אכן, 

מסוגיא  שיטתו  למד  דרבנן  לאיסורי  דאורייתא 

חבירו  שלח  שאם  אמרו,  שם  ע"ב(,  )נא  בב"ק  מפורשת 

לכרות לו בור ברה"ר אינו נעשה שלוחו בכך, משום שאסור 

לכרות בור ברה"ר, ואין שליח לדבר עבירה. והנה איסור זה 

שנח. וכ"כ בס' נחל איתן הל' אישות פ"י, וראה עוד בשו"ת שואל שנז. וכן הכריע להלכה בשו"ת טור האבן סי' לה.
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שם  ברש"י  )כמבואר  מדרבנן  אלא  אינו  ברה"ר  בור  כריית  של 

וע"כ  עבירה,  לדבר  שליח  דאין  בזה  אמרו  ואפ"ה  נג(,  בדף 

יענה  מה  קשה  וא"כ   .
שנט

זו הלכה  נאמרה  בדרבנן  שגם 

הר"ן לראיה זו.

המלך שם כתב לחלק בזה לשיטת הר"ן, בין היכא ובשער 

וכל  מעשהו,  ע"י  איסור  כל  עובר  אינו  שהשליח 

מעשה  מחמת  המשלח  את  לענוש  האם  רק  הוא  הנידון 

מותר  תבשילין – שהשליח  ערובי  לענין  וכמו  השליח, 

לבשל ביו"ט לצורך השבת שכן הוא הניח עירובי תבשילין 

במעשה  אסור  גם  עצמו  שהשליח  מקרה  לבין  יו"ט,  קודם 

על  כמו  השליח  על  שהאיסור  ברה"ר  בור  בכורה  וכמו  זה, 

אפי'  עבירה  לדבר  שליח  שאין  הר"ן  יודה  שבזה  המשלח, 

באיסור דרבנן.

לדרבנן והיינו,  דאורייתא  איסורים  בין  בזה  החילוק  שכל 

שגם  שאמר  סמא,  רב  של  דינו  לגבי  רק  הוא 

כאשר השליח אינו בר חיובא אין שליח לדבר עבירה ודלא 

רב  גם  דרבנן  שבאיסורים  הר"ן  שסבר  הוא  שבזה  כרבינא. 

שליח  יש  חיובא  בר  השליח  שאין  דכל  לרבינא  יודה  סמא 

בעשיית  אסור  עצמו  השליח  כאשר  אבל  עבירה.  לדבר 

זה, פשיטא דלכולי עלמא אין שליח לדבר עבירה,  מעשה 

מי  דברי  התלמיד  ודברי  הרב  ד"דברי  רבינא  סברת  מחמת 

שומעין". עכ"ד.

כאן ולפי"ז  שהרי  למקומה,  יצחק  הבית  קושית  שבה 

שהם  הבי"ד  על  מוטל  הדין  עשיית  איסור 

שייך  מדרבנן  אלא  אינו  זה  שאיסור  אף  וע"כ  השלוחים, 

בזה דין אין שליח לדבר עבירה.

ועשה  בהיתר  הדבר  לעשות  השליח  יכול  כאשר 
באיסור – לא בטלה שליחותו

אין ג.  עוד, דהא דאמרינן  לומר  יש  ובעיקר הקושיא הנ"ל 

שלחו  המשלח  כאשר  דוקא  היינו  עבירה,  לדבר  שליח 

ציוהו  כשהמשלח  אבל  באיסור,  הדבר  לעשות  להדיא 

לעשות הדבר בהיתר ועשאו באיסור לא בטלה שליחותו.

לדבר, מהא דקיי"ל )ב"ק עא ע"א(, שאם עשאו שליח וראיה 

שליחותו,  בטלה  לא  בשבת  וטבח  והלך  לשחוט 

וכמו"כ  בחול.  להתקיים  היתה  יכולה  השליחות  דגוף 

ועברו  בחול  גרותו  לקבל  בי"ד  ביד  שהיה  דכיון  כאן,  י"ל 

וקיבלוהו בשבת לא בטלה שליחות ע"י כך, וכן כתב ליישב 

באמרי בינה )חו"מ הל' דיינים סי' יג(.

שם בדבריו שהוסיף עוד, דאין לומר דכיון שגרות ויעויין 

זו כשרה רק בדיעבד לא עשאום שלוחים למעשה 

הנעשה  לדבר  בין  שליחותייהו  עבדינן  מילי  דלכל  זה, 

רק  המועיל  באופן  הדבר  כשנעשה  ובין  לכתחילה  כצורתו 

בפני  הנעשית  גרות  דמהני  מהא  לדבר,  וראיה  בדיעבד. 

בי"ד של הדיוטות אף שאינה לכתחילה.

כשעברו אמנם  דמהני  דהא  כתב,  ה(  סי'  )חו"מ  שי  בערך 

בבי"ד  אבל  סמוכין,  בבי"ד  דוקא  הוא  בשבת,  ודנו 

ונראה  מהני.  לא  לשליחותייהו  דבעינן  כיון  סמוכין  שאינם 

מדבריו, שכל שנעשה הדבר שלא כתקון חכמים לא עבדינן 

שליחותייהו.

הטעם דאין שליח לדבר עבירה

עוד נראה, דקושיתו זו תלויה לכאורה בבאור הדין דאין ד. 

כתבו,  ע"ב(  )מב  בקידושין  דבתוס'  עבירה.  לדבר  שליח 

השליח  כאשר  דוקא  הוא  עבירה  לדבר  שליח  דאין  דהא 

המשלח  יכול  דבזה  במזיד,  ועושה  אסור  שהדבר  יודע 

לומר "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" ו"קסבור 

יש  בשוגג  אבל  המרדכי,  שם  וכ"כ  לי",  ישמע  שלא  הייתי 

שליח לדבר עבירה.

אמרינן אבל  בשוגג  שגם  כתב  ע"א(  )עט  בב"ק  הנמוק"י 

דאין שליח לדבר עבירה, וכדבריו נראה מדברי רש"י 

ומשיב מהדורא רביעאה ח"א סי' ד.

טז(  ס"ק  עח  סי'  )שם אבהע"ז  ביהודה  בנודע  יעויין  שנט. אמנם 
ברה"ר  בור  כריית  שאיסור  וסבר  בזה,  למלך  המשנה  על  שחלק 

דאורייתא הוא.

)ל ע"א(, דאמר רבי יהודה  וראיה לדבריו כתב מסוגית הגמ' בב"ק 

שכל המותרים לקלקל ברה"ר אם הזיקו פטורים. וא"כ אם כדברי 

המשנה למלך שאיסור כריית בור ברה"ר אינה אלא מדרבנן, חיוב 

בור ברה"ר היכי משכחת לה, הרי כיון שמותר מן התורה לכרות בור 

ברה"ר יש לפטור את הכורה מנזקיו לדעת רבי יהודה.

וע"כ שכריית בור ברה"ר אסורה מן התורה, וחמור דינו של כורה 

בור ברה"ר משאר מקלקל רה"ר. דהאיסור קלקול רה"ר שאינו אסור 

שמבטל  אלא  לנזק,  גורם  הקלקול  אין  כאשר  הוא  מדרבנן  אלא 

הוא  גמור  איסור  נזק  הדבר  מהווה  כאשר  אבל  רה"ר,  מתשמישי 

דבר תורה.

)ב"ב אות עו( בשם הרמ"ה, שכריית  כדבריו כתב בקובץ שיעורים 

בור אסורה מן התורה, או משום ואהבת לרעך כמוך, או משום לפני 

עה"פ  קדושים  פ'  חכמה  במשך  עוד  וראה  מכשול.  תתן  לא  עיוור 

ולפני עיוור לא תתן מכשול, ובמנחת חינוך מצוה נג.

סימן מז
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משום  והיינו  שם.  הריטב"א  ומדברי  ע"א(  )מג  בקידושין 

אינו  עבירה  לדבר  שליח  דאין  הטעם  שעיקר  שסברו, 

דהתורה  אלא  לי,  ישמע  שלא  הייתי  קסבור  דאמר  משום 

כרוכה  המשלח  ציווי  עשיית  כאשר  שליחות  דין  הפקיעה 

)הל' שלוחים סו"ס  בעבירה. וראה מש"כ בזה המחנה אפרים 

ט(, ומהרי"ט אלגזי )פ"ד דבכורות ס"ק לא(.

זו, שהרי כאן נמצא  נידון דידן תלוי במחלוקת  שלכאורה 

כלל לא שייך הטעם דקסבור הייתי שלא ישמע לי, 

ויטבילו  בי"ד  שיבואו  קדמאי  דייני  נתרצו  לא  מעולם  שכן 

גר בשבת, וממילא כל קושית הבית יצחק היא רק לשיטת 

הריטב"א והנמוק"י.

להלכה ויעויין  דהעיקר  שכתב,  קפב(  סי'  ריש  )חו"מ  בסמ"ע 

בזה כשיטת התוס' שהטעם דאשלד"ע הוא משום 

דאמר המשלח קסבור הייתי שלא ישמע לי, וכדברי הסמ"ע 

אלו מצינו בשטמ"ק בב"מ )י ע"ב( בשם התוס' שאנץ נמצא 

שאין מקום לכאורה לקושית הבית יצחק.

להוכיח אלא  שהאריך  שם(  )ב"מ  רעק"א  בחידושי  דיעויין 

שלא כדברי הסמ"ע מסוגית הגמ' גבי שותפין שגנבו 

סי'  )קידושין  יעקב  קהילות  בס'  עוד  וראה  נוספות,  וראיות 

לה(, שהאריך להוכיח שאף התוס' בקידושין שם לא פירשו 

כהבנת הסמ"ע.

סימן מז
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סימן מח

איסור טבילה בשבת משום מיחזי כמתקן

בסימן שלפנינו נעסוק בביאור שיטת הרמב"ם, מפני מה השמיט את הטעם המפורש בגמ' ביסוד איסור 

זה ופירש באופן אחר.

כשרות  אודות  שאלה  שעלתה  בגר  עפ"ז,  לדון  יש  כן  שס. כמו 
טבילתו וכדו', האם מותר לפסוק בדינו בשבת. דיעויין בדברי הט"ז 

איסור  של  בשאלה  להורות  שאין  שכתב,  ט(  ס"ק  תצח  סי'  )או"ח 

והיתר בשבת בדבר שהוחזק לאיסור, שכן אם יורה בו להיתר הרי 

הותר.  ועתה  אסור  הדבר  היה  הוראתו  שקודם  כמתקן,  מיחזי  זה 

שתמה  לט  ס"ק  יז  סי'  ההפלאה  לבעל  לשבת  נתיבות  בס'  )וראה 

ע"פ דברי הט"ז אלו על דברי החלקת מחוקק שהתיר לפסוק בהיתר 

עגונה  בשבת ויו"ט דסבר שהיא כהוראת איסור והיתר דעלמא ולא 

כפסק דין, והיאך לא חשש לסברת הט"ז דמיחזי כמתקן הרי עגונה 

זו היתה בחזקת איסורא דאשת איש. ועיי"ש שתירץ שכנגד חזקת 

אשת איש איכא חזקה דאשה דייקה ומינסבא וממילא אין זה אלא 

כספק בעלמא(. 

בדינו  להורות  אין  שטבל  קודם  נכרי  בחזקת  שהיה  זה  גר  וא"כ 

בי"ד  בפני  טבל  שאם  אפשר  מיהו  כמתקן.  דמיחזי  משום  בשבת 

ופקע  בדינו היטב קודם שטבל  הקבוע בעיר איכא חזקה שדקדקו 

חזקת נכרי מיניה. )וכעין סברת ההפלאה גבי החזקה דאשה דייקה 

ומינסבא(. 

מותר  בטבילתה האם  גבי אשה שנתעורר ספק  לדון  יש  זה  כעין 

למורה הוראה להורות בזה בשבת או שמא כיון שהוחזקה טמאה 

מיחזי כמתקן, וצ"ל, דאחר שהותרה לה עצם הטבילה בשבת ולא 

חששו בזה למיחזי כמתקן, כל שכן שנתיר להורות בדינה בשבת 

מראות  בדבר  )בשאלה  ורביה.  ופריה  עונה  מצות  משום  והוא 

הדמים קיל טפי דלא חשיב שהוחזקה כרואה כיון שדרכה לפסוק 

ו ובבינת  ראייתה אחר כמה ימים, ראה חכמת אדם כלל קט סי' 

אדם סי' ג(. 

טהורה  לתרומה  כלי  לשמש  ראוי  נעשה  טבילתו  שסא. שע"י 
חשיב  אי  לדון  האריך  שם  ובצל"ח  שם(.  המשניות  בפי'  )רמב"ם 

מתקן מחמת עצם הכשרו של הכלי או שיסוד האיסור בזה משום 

מראית העין – דנראה כמתקן, עיי"ש שפי' ע"פ חקירה זו את שיטות 

הראשונים בסוגיא.

קושית הכסף משנה לשיטת הרמב"ם

ביאה הנה  )איסורי  הרמב"ם  שלדעת  מו,  סי'  לעיל  נתבאר 

פי"ג הל' ו( הטעם שאסרו טבילת גר בשבת, היא משום 

שעשיית מעשה הגרות דינו כעשיית דין, ואין בית דין דנים 

)חו"מ סי' ה סעי'  יבואו לכתוב, כמבואר בשו"ע  בשבת שמא 

א(.

הרמב"ם והקשה  הוצרך  מה  מפני  שם,  משנה  הכסף 

בגמ'  המפורש  הטעם  את  הזכיר  ולא  זה  לטעם 

מלתי  ואמר  שבא  הרי  "תניא:  שנינו:  שם  ע"ב(,  )מו  ביבמות 

ולא טבלתי מטבילין אותו ומה בכך – דברי רבי יהודה. רבי 

דברי  בשבת  גר  מטבילין  לפיכך  מטבילין.  אין  אומר:  יוסי 

רבי יהודה, ורבי יוסי אומר אין מטבילין".

מעשה והיינו,  מעיקר  אינה  הטבילה  יהודה  רבי  שלדעת 

שמל  במילה  ישראל  לכלל  בא  וכבר  הגרות, 

מאתמול, ומשום כך סבר שאין כל מניעה להטבילו בשבת, 

סבר  יוסי  רבי  אבל  תיקון.  כל  בכך  נעשה  שלא  מאחר 

המילה   – יחד  אלו  מעשים  משני  מורכב  הגרות  שמעשה 

לכלל  בא  הטבילה  שע"י  דכיון  אמר,  כך  ומשום  והטבילה, 

ישראל נמצא ד"קא מתקן גברא", ותיקוני גברא בשבת לא 

גר בשבת  אין להטביל  יוסי  כרבי  דכיון דהלכה  )נמצא,   .
שס

מתקנינן

משום דנראה כמתקן(.

מקור דין זה

זו והקשו  גזירה  מקור  דהנה  גברא(,  תקוני  ד"ה  )שם  התוס' 

יח  ובגמ'  במשנה  ע"ב  )יז  בביצה  הגמרא  בסוגית  הוא 

)יו"ט( אחר השבת, בית שמאי  ע"א(, שם שנינו: "חל להיות 

מלפני  כלים(  בין  אדם  בין  )כלומר,  הכל  את  מטבילים  אומרים: 

ואדם  השבת  מלפני  כלים  אומרים:  הלל  ובית  השבת. 

בשבת".

רבה ובטעם  שם:  בגמ'  אמוראי  נחלקו  האיסור 

אמות  ד'  ויעבירנו  יטלנו  שמא  אמר – גזירה 

רב  סחיטה.  משום  אמר – גזירה  יוסף  רב  הרבים.  ברשות 

ויכשל  ישהה מלטבול עד לשבת,  ביבי אמר – גזירה שמא 

גזירה  אמר-  ורבא  אלו.  בכלים  טהורה  תרומה  באכילת 

.
שסא

משום דנראה כמתקן כלי

סימן מח
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משום והקשו  הוא  שהטעם  רבא  של  לפירושו  בגמ' 

דנראה כמתקן, א"כ מדוע התירו בית הלל טבילת 

אדם, הרי גם בזה נראה כמתקן.

"אדם נראה כמיקר". כלומר, בטבילת אדם לא ומתרצינן: 

נראה הדבר כתיקון אלא כרחיצה של תענוג.

למדנו, שאיסור הטבילה בשבת ויו"ט משום דנראה וא"כ 

אדם  לגבי  ולא  כלים,  טבילת  לגבי  רק  נאמר  כמתקן 

הנטהר מטומאתו, דבזה הקילו משום דנראה כמיקר. וא"כ 

הרי  בשבת,  גר  טבילת  שם  ביבמות  אסרו  מה  מפני  קשה, 

בטבילת אדם לא גזרו חכמים.

החילוק שבין טבילת גר לטבילת הנטהר מטומאתו

קושית התוס' מצינו ארבעה דרכים בדברי רבותינו ובישוב 

ראשונים ואחרונים:

חכמים א.  שהצריכו  דכיון  שאני,  הכא  כתבו:  התוס' 

מקצת  ויודיעוהו  טבילתו  בשעת  ת"ח  שני  שיעמדו 

ולא  לגרותו  שטובל  הדבר  ניכר  וחמורות  קלות  מצוות 

עמידתם  עצם  האם  לדבריהם  לעיין  ]יש  בעלמא.  להקר 

קלות  המצוות  את  אותו  הודעתם  רק  או  היכר  מהווה  שם 

מעשה  את  הבי"ד  ראיית  דהנה  בזה,  ונפק"מ  וחמורות, 

הטבילה לדעת כמה מן הראשונים מעכבת בחלות הגרות, 

אינה אלא לכתחילה בעלמא,  לכו"ע  הודעת המצוות  אבל 

שם  שיעמדו  הדחק  בשעת  להקל  יש  האם  לדון  יש  וא"כ 

הדיינים ולא יודיעוהו את המצוות[.

דחלוק ב.  אחר,  באופן  כתבו  שם  ישנים  והתוס'  הריטב"א 

התיקון הנעשה בגר זה שבא לכלל ישראל וכקטן שנולד 

דמי ונעשה כבריה חדשה ממש, שתיקון גדול הוא, ולפיכך 

החמירו בו יותר מהבא להטהר מטומאתו.

בס' צפנת פענח כתב בזה, עפ"ד התוס' ביבמות )קב ע"ב ג. 

מעשה  את  לעשות  וצריך  דמאחר  שכתבו,  ודקתני(,  ד"ה 

הבי"ד  שידעו  צריך  והחולצת,  החולץ  בכוונת  החליצה 

לשיטת  גרות,  טבילת  לענין  ה"ה  וא"כ  לחליצה.  שכוונתם 

גרות  לשם  טבילתו  שתהא  הגר  שכוונת  והרמב"ם  הרי"ף 

, ממילא צריך הגר לגלות דעתו 
שסב

מעכבת בחלות הגרות

בזה  לומר  שייך  לא  וע"כ  גרות,  לשם  שטובל  בי"ד  בפני 

דנראה כבא להקר, שהרי מעיקר דיני הטבילה הוא שתהא 

מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שכוונתו לטבילת הגרות.

וגילה ויש  השבת,  קודם  שמל  באופן  לדבריו,  להסתפק 

ע"י  להכנס  כדי  כן  שעושה  המילה  בשעת  דעתו 

מעשיו אלו לכלל ישראל, דמסתמא בשעה שטובל בשבת 

הדיינים  לפני  בפירוש  דעתו  ולגלות  לחזור  צריך  אינו 

על  העושה  "כל  ע"ב(  ב  )זבחים  דקיי"ל  גרות,  לשם  שטובל 

דעת ראשונה הוא עושה". ואפי' אם כלל לא חשב בשעת 

זה,  מטעם  טבילתו  תהני  גרות  לשם  כן  שעושה  הטבילה 

דאפשר שבכהאי גוונא אינו נראה כמתקן. אמנם מסתימת 

דברי הפוסקים משמע שלא סברו כן.

אמרינן  אי  לשמן  ד"ה  יא  סי'  הבה"ל  במש"כ  עוד  )וראה 

פעולות  בשתי  עושה  הוא  ראשונה  דעת  על  העושה  כל 

נפרדות(.

באופן נוסף כתב שם הצפנת פענח, עפ"ד רש"י בחולין ד. 

שנאנסה  נדה  דמי  "היכי  בגמ':  שם  דאמרו  ע"ב(,  )לא 

כוונה  ואטבלא,  חברתה  דאנסא  אילימא  )שטהורה(,  וטבלה 

דחברתה כוונה מעליא היא, א"ר פפא: לרבי נתן – שנפלה 

מן הגשר, ולרבנן – שירדה להקר".

כולה ופי'  ונפלה  לטבול,  ולא   – להקר  כשירדה  רש"י: 

ממעשיה  ניכר  כאשר  שדוקא  מדבריו,  ומוכח  למים. 

שירדה  אלא  במים,  כולה  להכנס  כוונה  היתה  לא  שכלל 

היא  שנראית  הוא  גוונא  בכהאי  כולה,  ונפלה  מעט  לרחוץ 

כולה  ורצונה  מדעתה  וטבלה  באה  אם  אבל  להקר,  כבאה 

גמורה  טבילה  כטובלת  אלא  כמיקר  נראית  אינה  במים, 

בכוונה תחילה.

לו ולפי  התירו  ולא  גר  טבילת  אסרו  מה  מפני  יובן  דבריו 

גמורה  טבילה  שטובל  דכיון  כמיקר,  דנראה  משום 

מסוגית  לפ"ד  קצת  צ"ע  שעדיין  אלא  כמיקר.  נראה  אינו 

הגמ' בביצה, דדוחק לומר ששם איירי באדם שנפל למים.

לגר ונפק"מ  הנעשית  בטבילה  טעמים,  הנהו  כל  בין 

הישראלית  בבן  דמצינו  וכמו  בעלמא,  לחומרא 

דנראה  דלהטעם  צא,  סי'  ראה  העכו"ם,  מן  לה  הנולד 

לחוש,  אין  חדשה  כבריה  ממש  נעשה  שלא  כאן  כמתקן, 

אבל לטעם דאסרינן משום עשיית דין בשבת, אפשר שאף 

כאן יש לאסור.

שסב. כ"כ האחרונים בביאור סוגית הגמ' ביבמות )מה ע"ב( "מי 
לא טבל לקריו", שלדעת התוס' והרא"ש כונת הגמ' לומר שטבילה 

שטבל לקריו עולה לו לשם גרות וע"כ שא"צ שיכוון בטבילתו לשם 

גרות, אבל לשיטת הרי"ף והרמב"ם שצריך לטבול בפני בי"ד דוקא 

ה"ה שצריך כוונה לשם גרות, וראה בקרן אורה שם ובשו"ת אחיעזר 

)ח"ג סי' כז(.

סימן מח



�א�כ משנת  הגר�

שיטת בה"ג

בב"ח אכן,  יוסף  בבית  הובא  ע"ד,  כד  מילה  )הל'  הבה"ג  דעת 

וכנראה  בשבת,  מותרת  גר  שטבילת  רסח(,  סי'  ובש"ך 

הגמ'  עפ"ד  לקולא  והכריע  היא  הסוגיות  שמחלוקת  למד 

לכאורה,  צ"ב  בזה  ושיטתו  כמיקר.  נראה  דאדם  בביצה 

בפני  לעשותה  צריך  הגר  שטבילת  היא  בה"ג  שיטת  שהרי 

בי"ד דוקא, וכשיטת הרי"ף וסיעתו )כ"כ בשמו הרמב"ן ביבמות 

מה ע"ב(, וא"כ היאך סבר שמותר לטבול בשבת ולא חשש 

לכך שהגרות דינה כעשיית דין, וראה בזה לעיל סי' מו.

פ"ד קצת  )ערובין  הירושלמי  בדברי  מצינו  לדבריו  מקור 

המזרח  שהאיר  אחר  שטבל  שגר  נתבאר,  שם  ה"ה(, 

יטבול  שגר  כזו  מציאות  שיש  ומוכח  שביתה.  קנה  בשבת 

)ובאמת בשיירי קרבן שם  יום השבת.  גרות בעיצומו של  לשם 

פי' דהבבלי וירושלמי נחלקו בשאלה זו, וא"כ לדידן לא יהני ולא מידי 

דכלל נקוט בידינו דבפלוגתת בבלי וירושלמי הלכה כבבלי(.

בהגהות בן אריה לבה"ג )אות כ( גרס בדברי הבה"ג: אמנם, 

ולפי"ז  עיי"ש,  בשבת,  גר  מטבילין  אין  והלכתא 

יתיישב.

ישוב קושית הכסף משנה – הטעם האמור בגמ' אינו 
אלא לרווחא דמילתא

מפני והשתא  משנה  הכסף  קושית  ליישב  לדידן  נהדר 

בגמ'  האמור  הטעם  את  הרמב"ם  הזכיר  לא  מה 

דטבילה בשבת אסורה משום דנראה כמתקן, ומצינו כמה 

דרכים בזה בדברי האחרונים:

הנ"ל, א.  התוס'  קושית  ע"פ  זאת  יישב  משנה  הכסף 

אדם  הרי  בשבת  גר  טבילת  אסרו  מה  מפני  שהקשו 

הרמב"ם  דסבר  פי',  זו  קושיא  ומחמת  כמיקר,  נראה 

טבילת  שהרי  העיקרי,  הטעם  אינו  בגמ'  האמור  שהטעם 

שזו  פירש  ולפיכך  כמיקר,  דנראה  משום  נאסרה  לא  אדם 

משום  בשבת  גר  בהטבלת  אסורים  שהם  בבי"ד,  הלכה 

.
שסג

שאין עושין דין בשבת

איסור הטבילה בשבת מוטל על הגר או על בי"ד

)ח"ב סי' לז( כתב ליישב באופן אחר, ב.  בשו"ת מחנה חיים 

דלכאורה דברי הגמ' צ"ע, היאך אסרו לגר לטבול משום 

גזירה דמיחזי כמתקן בשבת, הרי בשעה שנכנס למים עדיין 

נכרי הוא שאינו מצווה על שמירת השבת. ופי', דע"כ כתב 

דין  בית  על  אלא  הגר  על  זה  איסור  נאמר  שלא  הרמב"ם, 

המטבילים אותו. והיינו, שאין כוונת הרמב"ם לומר שסיבת 

דין  כעשיית  דינה  גרות  שקבלת  משום  היא  בזה  האיסור 

מחמת  בשבת  הטבילה  שאיסור  אלא  בשבת,  שאסורה 

האסורים  שהם  הוטל,  בי"ד  על  כמתקן"  ד"נראה  הגזירה 

בהטבלת גר בשבת משום גזירה זו.

את והקשה  עושים  אינם  בי"ד  שהרי  הוא,  תימה  דדבר 

זה,  לפי'  הרמב"ם  סבר  ואעפ"כ  הטבילה,  פעולת 

המקבלים  שהם  מחמת  אליהם,  מתייחס  התיקון  שמעשה 

והא לא שמענו שיחשב אדם כעושה  אותו לקהל ישראל, 

מלאכה בשבת בלא שעשה כל פעולה.

שם שפירש, דכיון שאם נתגייר בינו לבין עצמו אין ויעויין 

הגרות  חלות  פעולת  שעיקר  נמצא  בגרותו,  ממש 

דלכאורה  אלו,  טעמים  שני  בין  לומר  נראה  נוספת  שסג. נפק"מ 
צ"ע לטעם המפורש בגמ' דטבילת הגר אסורה בשבת משום דנראה 

כמתקן, מפני מה אמרו דאם עבר וטבל עלתה לו טבילתו בדיעבד, 

הרי מצוה הבאה בעבירה היא, שעבר על גזירת חכמים שלא לטבול 

שהם  היא  בבי"ד  דהלכה  הרמב"ם  של  לטעמו  ניחא  דהא  בשבת, 

בפועל  שהמעשה  דכיון  שפיר,  אתי  בשבת,  גרים  לקבל  האסורים 

הבאה  מצוה  הוי  לא  ולגביו  כך  על  מצווה  שאינו  הגר  ע"י  נעשה 

בית  לדייני  בכך  לבטל טבילתו מחמת האיסור הכרוך  אין  בעבירה 

הדין, אבל לטעם הנ"ל קשיא.

אמנם לפי מה שנתבאר שגם לטעם זה דטבילת הגר אסורה משום 

דנראה כמתקן לא נאמר איסור זה לגר שאינו מחוייב עדיין במצוות, 

נמצא  טעמא,  מהאי  בשבת  לקבלו  האסורים  שהם  בי"ד  על  אלא 

שאין לחוש בזה לדינא דמצוה הבאה בעבירה, וכמו שנתבאר.

בזמן  התלוי  דבאיסור  האחרונים  שכתבו  מה  ע"פ  בזה,  י"ל  עוד 

מן  דבריהם  ולמדו  בעבירה.  הבאה  מצוה  של  זה  פסול  נאמר  לא 

יצא  בשבת  מתו  על  שהקורע  נתבאר,  שם  האורג(,  )פ'  הירושלמי 

ידי חובתו ולא דמי לאוכל מצה גזולה בפסח דלא יצא יד"ח משום 

דהוי מצוה הבאה בעבירה, ויסוד החילוק בזה הוא: "תמן היא גופא 

שכוונת  האחרונים  ולמדו  עבירה".  עבר  איהו  הכא  ברם  עבירה, 

דברי הירושלמי היא, שבמצה גזולה האיסור הוא בעצם ה"חפצא", 

מתו  על  בהקורע  אבל  בפסח,  חובתו  ידי  בה  יוצא  אין  כך  ומשום 

שעצם המעשה מותר אלא שאיסור שבת הוא דרביעא עליה ומונעו 

ובזה  מלקרוע עד מוצאי שבת, האיסור אינו בחפצא אלא בגברא, 

אף דעבר איסורא אין מצותו בטלה מחמת זה.

דרבנן  בעבירה  הבאה  מצוה  פסול  דיש  דינא  האי  עיקר  ובאמת 

)ס"ק  תרעג  סי'  במשנ"ב  ראה  האחרונים,  בדברי  כ"כ  פשיטא  לא 

סי' שמט(  ח"א  )מהדורא תליתאה  ומשיב  לדברי השואל  ב( שציין 

שנסתפק בזה, וראה עוד בס' נהר שלום ריש סי' תרעג מש"כ בזה. 

)מיהו ברכה ודאי לא מברכינן עליה, כן נתבאר ברמב"ם הל' ברכות 

פ"א הל' יט(. 

סימן מח
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נעשית ע"י הבי"ד, ומשום כך אף שנעשה הדבר במחשבה 

והדבר  כמתקן  להחשב  בזה  די  מעשה,  שום  בלא  בעלמא 

נענש על מחשבה בעלמא, במקום  אסור. דאף שאין אדם 

כך.  על  לעונשו  יש  שפיר  מעשה  איתעבידא  דבמחשבתו 

ומעשרות  תרומות  להפריש  דאסרינן  מהא  דבריו  ולמד 

ודי  בידים  להפרישן  שא"צ  קיי"ל  דלהלכה  אף  בשבת, 

דמחשבה  הרי  אחר,  מצד  ואוכל  זה  בצד  עיניו  שנותן  בזה 

בעלמא בכלל תיקון היא.

ע"א( וכדבריו  )לא  בגיטין  התוס'  בדברי  להדיא  נתבאר 

אמאי  במחשבה  ניטלת  דתרומה  כיון  דהקשו, 

במחשבה  דמקילינן  דהא  ותי',  בשבת,  להפריש  אסורוהו 

דוקא במדומע אבל תחילת תיקונו של טבל  היינו  בעלמא 

.
שסד

אינו מותר אף במקום דאפשר במחשבה בעלמא

דהודעתם בקהילות  דכיון  לפרש,  כתב  נו(  סי'  )שבת  יעקב 

חשיבא  וחמורות  קלות  מצוות  מקצת  אותו 

כמעשה, מתייחס אליהם מחמתה מעשה התיקון כולו.

חילוק בזה בין מל ואח"כ טבל לטבל ואח"כ מל

באופן אחר כתב בקהילות יעקב שם, דנפק"מ רבתא יש ג. 

בין הטעם האמור בגמ' לטעמו של הרמב"ם, שהרי אם 

כאשר  רק  א"כ  כמתקן,  דנראה  משום  היא  האיסור  סיבת 

הקדים  אם  אבל  בכך,  הוא  אסור  לטבילתו  מילתו  קדמה 

מעכב  הדבר  שאין  וסיעתו  הרמב"ן  )לשיטת  למילתו  טבילתו 

במעשה  תיקון  כל  נעשה  לא  ב(,  סעי'  שו"ע  ראה  הגרות,  בקיום 

שיטבול.  עד  ישראל  לכלל  עדיין  בא  לא  שהרי  הטבילה, 

ולכך כתב הרמב"ם טעם נוסף, שעצם מעשה הטבילה בפני 

קדמה  אם  אף  זה  ולטעם  דין,  עשיית  משום  אסור  בי"ד 

בעל  בזה  הקדימו  וכבר  אסורה.  הטבילה  למילתו  טבילתו 

השואל ומשיב בהגהות יד שאול )סי' רסח ס"ק ו(.

דין "אי עביד לא מהני" בנידון דידן

 . שם ד בביצה  המהרש"ל  דהנה  עוד,  י"ל  ולכאורה 

לו  עלתה  בשבת  שטבל  שגר  דפסקינן  למאי  הקשה, 

דאמר  מלתא  "כל  בידינו,  נקוט  כלל  הרי  בדיעבד,  טבילה 

שכתב  וכמו  מהני",  לא  עביד  אי  תעביד  לא  רחמנא 

מה  דבר  למכור  שלא  שהנשבע  דשבועות(,  )פ"ג  המרדכי 

כאן  גם  נאמר  כמו"כ  וא"כ  חלה,  מכירתו  אין  ומכרו  ועבר 

זו  טבילה  לו  תעלה  לא  בשבת  לטבול  לגר  שאסור  דכיון 

.
שסה

גרות לשם 

וכתב ליישב בשני אופנים:

עצמו א.  שהוא  מחמת  הכי,  אמרינן  בשבועה  דוקא 

בעשיית  המניעה  כאשר  אבל  בשבועתו,  זכותו  ביטל 

בחלות  מעכב  האיסור  אין  אחר,  איסור  מחמת  היא  הדבר 

המעשה.

שבת ב.  מאיסור  שבועה  איסור  דחלוק  כתב,  אחר  באופן 

לענין זה, דלענין שבת כיון שהמעשה אינו אסור מחמת 

נעשה  ואילו היה  ביום השבת,  עצמו אלא מחמת שנעשה 

מעכבת  עשייתו  אין  כך  משום  הוא,  גמור  היתר  בחול 

בחלות המעשה, משא"כ לגבי שבועה שחל איסור על עצם 

המעשה, משום כך אמרו שאם עבר על שבועתו אין תוקף 

למעשה זה כלל. וראה בחידושי הרי"ם )חו"מ סי' ה( שהאריך 

לפלפל בדברי מהרש"ל אלו.

הרמב"ם ועפ"ד  של  טעמו  בין  בזה  לחלק  שיש  אפשר 

כמיקר  דנראה  דלטעם  בגמ',  המפורש  לטעם 

האיסור הוא בעצם מעשה הטבילה, ובזה אכן קשה קושית 

מהרש"ל, אבל לטעמו של הרמב"ם שהאיסור הוא בראיית 

מעשה  בגוף  אינו  האיסור  שמעשה  שכיון  אפשר  הבי"ד, 

המצוה אלא בתנאי החלות, לא נאמר בזה דין "אי עביד לא 

ואפשר שמשום כך סבר הרמב"ם שהטעם האמור  מהני". 

בגמ' אינו עיקר להלכה, שהרי קיי"ל שאם עבר וטבל עלתה 

לו טבילה זו לגרותו.

דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי באשה

גר ה.  דאמרינן  דהא  דסבר  הראב"ן  לשיטת  ציינו  להלן 

באשה,  ולא  באיש  רק  הוא  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר 

דין  ובעצם  בזה.  שהאריך  נד(  )סי'  הדשן  בתרומת  שסד. וראה 
הפרשת תרומה ע"י מחשבה ראה מש"כ הרש"ש ע"ד התוס' בגיטין 

שם, ובברכ"י )סי' שכג( בשם קרית מלך, דחלת א"י א"א להפרישה 

במחשבה בעלמא, ועי' שו"ת הגרעק"א )סי' כט( בשם תשובות בנימין 

להפריש  תיקנו  וחכמים  בעלמא  במחשבה  מהני  דמדאורייתא  זאב 

ע"י מעשה. וראה בזה עוד בשו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' ר(.

כשהדבר  רק  אמורה  זו  שהלכה  שכתבו  הפוסקים  מן  שסה. יש 
כרוך באיסור דאורייתא, אבל אם ביטל אחת מתקנות חז"ל אין בכך 

כדי לבטל את חלות הדבר, וראה מש"כ בזה בבכורי יעקב או"ח סי' 

תרכח. )בגר קטן שיכול למחות ודאי לא קשיא, דכל חלות שאפשר 

לבטלה לא נאמר בה כלל זה , ראה מש"כ בזה הש"ך ביו"ד סי' רל 

ס"ק ד ע"פ שו"ת הרא"ש כלל ז סי' כ(.
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עיי"ש, ולדבריו י"ל דודאי צריכינן לטעמו של הרמב"ם ולא 

לכך  שהטעם  נתבאר  לעיל  שהרי  בגמ',  האמור  בטעם  די 

יותר מטבילת הנדה, הוא משום  שמחמירים בטבילת הגר 

יותר – דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי,  גדול  דבגר התיקון 

הראב"ן,  לשיטת  הכי  אמרינן  דלא  דבגיורת  אפשר  וא"כ 

דין,  כעשייית  נחשבת  שהגרות  הרמב"ם  של  לטעמו  צריך 

אלא דבזה לא תתיישב עדיין קושית הכסף משנה, דדוחק 

יחידאה  דשיטה  כראב"ן  בזה  סבר  שהרמב"ם  לומר  הוא 

היא וכמש"נ שם.

דין מיחזי כמתקן ביו"ט

לשון ו.  דקדקו  דבאחרונים  זו,  קושיא  בישוב  י"ל  עוד 

טעמו  את  שהשמיט  יז(  הל'  )פ"ד  יו"ט  בהל'  הרמב"ם 

והצל"ח  ובמהרש"א  הזכירו,  ולא  כמתקן  דנראה  רבא  של 

שהטעם  סבר  דהרמב"ם  כתבו,  שם  בביצה  הגמ'  לסוגית 

וכ"כ  ביו"ט,  ולא  בשבת  רק  נאמר  כמתקן  דנראה 

ולדבריהם אלו אתי שפיר  )סי' טז(.  המהרלב"ח בתשובותיו 

דברי הרמב"ם, דהטעם שהוצרך להזכיר את הטעם דנראה 

כעשיית דין הוא בכדי לאסור את הדבר גם ביו"ט.

שיטה  סה,  לאוין  סמ"ג  שם,  לרמב"ם  המשניות  בפי'  שסו. ראה 
מקובצת לביצה )יח ע"ב( בשם הרא"ה והריטב"א, ובס' כללי מילה 

לרבי גרשום הגוזר. 

שסז. ובאמת, יעויין בתרומת הדשן )סי' רנה( שכתב, דאחר שנהגו 
עתה שלא לרחוץ בשבת בטל ההיתר לטבול משום דנראה כמיקר, 

ולכך אין לאשה לטבול בשבת אא"כ בעלה בעיר דמשום ביטול מצות 

עונה ופו"ר התירו, אבל בלא זה אסור משום דנראה כמתקן. וכמו"כ 

ודחתה  קודם השבת  לטבול  שיכלה  לאשה  לטבול  זה  אסר מטעם 

במנהג  תלוי  הטבילה  י"ל שכשם שהיתר  ולדבריו  לשבת.  טבילתה 

העולם שאין רוחצין בשבת, ה"ה דתלוי הדבר באופן עשייתה ואם 

תברך על טבילתה דניכר שכוונתה לטהרה אפשר דהדבר אסור.

שייך  בזמנינו  דאף  וכתב  בזה,  עליו  חלק  שם  יוסף  הבית  אמנם 

טעם זה, ולעולם מותרת אשה לטבול בליל שבת אף כשאין בעלה 

ועיי"ש בדברי הט"ז והש"ך בנקודות הכסף  זה,  בעיר, משום היתר 

שהרחיבו בבאור מחלוקת זו.

שסח. בשדי חמד )פאת השדה מערכת ברכות סי' ג( כתב שהסיבה 

!
ברכת הטבילה – האם מחסרת בהא דנראה כמיקר

אי בשו"ע  הראשונים,  פלוגתת  את  הביא  שכג(  סי'  )או"ח 

משום  בשבת  כלי  להטביל  דאסור  שפי'  כרבא 

נראה כמתקן. דהרי"ף כתב רק את טעמם של רב יוסף ורב 

שאין  בשבת,  חדש  כלי  לטבול  מותר  דבריהם  שלפי  ביבי, 

לחוש בזה לא לאכילת תרומה בטומאה ולא לסחיטה. ויש 

ולטעמו  כמתקן,  דנראה  משום  דאסור  כרבא   
שסו

שפסקו

זה אין כל חילוק בין כלי לכסות.

מים, וברמ"א  בו  למלאות  שראוי  כלי  הוא  ואם  הוסיף: 

לא  שעי"ז  )והיינו  טבילה  לו  ועלתה  מים  ימלאנו 

נראה כ"כ כמתקן(.

אינו וכתב  דאז  יברך,  דלא  לי  "ונראה  יג(:  ס"ק  )שם  המג"א 

בתשב"ץ.  שכ"כ  וציין  טבילה".  לשם  שעושה  מוכח 

ממעשיו  ניכר  כבר  בלחש  יברך  שאפי'  דבריו  ]ומשמעות 

כוונת  דאין  בזה,  דהסברא  ואפשר  מצוה,  לשם  שטובל 

הדברים שיהיה נזהר שלא יהיה ניכר לעין הרואה שטבילתו 

אסור  רואהו  אדם  כל  שאין  בסתר  גם  שהרי  מצוה,  לשם 

צורת  שעצם  צריך  אלא  כתיקון,  המתפרש  באופן  לטבול 

היה  שאילו  באופן  ולא  בעלמא  כרחיצה  תהיה  טבילתו 

תיקון,  של  כמעשה  אצלו  מתפרש  הדבר  היה  אדם  רואהו 

ודו"ק[.

אבני מילואים )סי' י( הקשה, אם כדברי המג"א ובתשובות 

שע"י שמברך על הטבילה ניכר לכל שמעשה 

בשבת  נדה  טבילת  התירו  היאך  א"כ  ואסור,  הוא  טבילה 

טבילתה  על  מברכת  האשה  הרי  כמיקר,  שנראה  מחמת 

.
שסז

וניכר לכל שטבילת מצוה היא

החילוק בזה בין טבילת אדם לטבילת כלי

קושיתו כתב האבני מלואים שם )סי' יא(, דחלוקה ובישוב 

לעולם  אדם  בטבילת  כלי.  מטבילת  אדם  טבילת 

נראה  לטבול  שבא  עת  בכל  שהרי  בהערמה,  הדבר  נעשה 

הגשמים  בימות  שאפי'  בגמ'  שאמרו  וכמו  כמיקר,  הוא 

רוחץ  משרה  במי  ואפי'  וכו',  מטונף  השדה  מן  בא  פעמים 

חכמים  גזרו  לא  מעיקרא  לכך  שם,  כמבואר  לעיתים 

טבילתו  ניכרת  שלעיתים  אף  וממילא,  אדם.  טבילת  על 

הדבר  ניכר  הברכה  שמחמת  נדה  בטבילת  וכמו  לכל, 

ולא  שטבילת מצוה היא, מ"מ לא חילקו חכמים בתקנתם 

.
שסח

אסרוה
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שאין כן בטבילת כלי, שבדרך כלל ניכר שטובלו לשם מה 

אלא  גווני,  בכל  טבילתו  חכמים  אסרו  לפיכך  טהרה, 

שיכול להערים ולטובלו ע"י שדולה על ידו מים. משום כך 

ודאי יש לו להקפיד שלא יהיה ניכר מתוך מעשיו שכוונתו 

על  לברך  שאין  המג"א  כתב  זו  סברא  ומחמת  לטבילה, 

טבילה זו.

חילוק בזה בין אם מברכת קודם הטבילה או לאחריה

שנהגו המגיה  דכיון  ליישב,  כתב  שם  מילואים  לאבני 

הדבר  אין  לפניה,  ולא  הטבילה  אחר  לברך  נשים 

לפי"ז,  וצ"ע  שכג(.  סו"ס  יעקב  בישועות  עוד  )וראה  כ"כ.  ניכר 

שהכריעו  ר  בסי'  יוסף  הבית  שהביא  הראשונים  לשיטת 

שנדה מברכת קודם הטבילה בבגדיה, דא"כ היאך מותרת 

.
שסט

לטבול בשבת, ]ועיי"ש בשו"ע שפסק כדבריהם[

בשם ובאמת,  שכתב  א(  )ס"ק  שם  תשובה  בפתחי  יעויין 

שו"ת הר הכרמל, דאשה הטובלת בשבת תברך 

באופן  בלחש  תברך  הפחות  ולכל  הטבילה,  לאחר  לכו"ע 

המג"א  בשיטת  לעיל  כמש"כ  )ודלא  הרואה  לעיל  ניכר  שאינו 

דברכה בלחש לא תהני(.

ישוב קושיא זו עפ"ד הגמ' שם לענין טבילת יוה"כ

בביצה, בס'  שם  הגמ'  עפ"ד  ליישב  כתב  נז(  )סי'  ציון  בני 

שהקשו על טעם היתר הטבילה משום דנראה כמיקר, 

שאסור  ביוה"כ  אבל  לרחוץ,  שמותר  בשבת  דהתינח 

"הואיל  רבא:  ואמר  בטבילה.  הותר  מה  מפני  ברחיצה 

ובשבת שרי ביוה"כ נמי שרי".

דנראה כלומר,  משום  בשבת  הטבילה  שהותרה  אחר 

כמיקר שוב לא אסרו חכמים גם ביוה"כ אף שניכר 

מתוך מעשיו שכוונתו לטבילה.

מברך וכיון  ביוה"כ  שהטובל  הוא  פשוט  הדבר  שכך, 

שכוונתו  הדבר  ניכר  הכי  בלאו  שהרי  טבילתו,  על 

"הואיל",  אמרינן  בזה  אף  וא"כ  התירו,  ואפ"ה  לטבילה 

בטובל  גם  טבילתו,  על  מברך  ביוה"כ  שהטובל  שכשם 

בכל  לטבול  הותר  הכי  שבלאו  ואחר  לו,  נחמיר  לא  בשבת 

גווני שוב רשאי כבר גם לברך.

להתיר והנה,  עפ"ז  שכתב  קג(  )סי'  אריה  בשאגת  יעויין 

דכשם  בעלמא,  להתלמד  השנה  בראש  תקיעה 

י"ל  כך  שרי",  נמי  ביוה"כ  שרי  ובשבת  "הואיל  שאמרו 

שלא  נמי  הותר  כך  מצוה  לצורך  לתקוע  שהותר  דכשם 

לצורך מצוה.

בשו"ת עונג יו"ט )סי' מז( חלק עליו בזה, וכתב, דבין אולם 

שבת ליוה"כ אין סברא לחלק, אבל בין צורך מצוה 

לבין תענוג בעלמא שפיר יש לחלק, שכן מתחילה לא הותר 

הדבר היתר גמור אלא רק לצורך מצוה בעלמא.

נידון דידן תלוי במחלוקתם זו, דלסברת השאגת ולכאורה 

אריה אה"נ די"ל שכשם שהותרה רחיצה שלא 

עליה,  לברך  ומותר  מצוה  לצורך  הותרה  כך  מצוה  לצורך 

מצוה  צורך  לדמות  שאין  דסבר  יו"ט  העונג  לשיטת  אבל 

.
שע

לתענוג בעלמא ה"ה בנידון דידן

שאין מברכין ברכת המצוות על ג' סעודות השבת, מפני שאין ניכר 

בשו"ת  וכ"כ  נפשו,  לשובע  אוכל  דאדם  הוא  מצוה  שמעשה  כ"כ 

ערוגות הבושם )סי' רז(. 

עפ"ז יש שהקשו, היאך מברכים על הטבילה הרי אדם נראה כמיקר 

ולא ניכר כ"כ שטובל לשם מצוה )ולא קשיא כ"כ, דסברא זו נאמרה 

רק לגבי זה שאין נראה כ"כ כתיקון האיסור ומ"מ פשיטא דלא דמיא 

לסעודת שבת שאדם אוכל בכל יום ופשוט(, ולדברי האבנ"מ אתי 

שפיר, דכיון שמברכים על הטבילה שוב לא נראה כמיקר.

שסט. וראה עוד בבאור הלכה סי' שכג ד"ה ימלאנו.

להקר  אפי'  ויו"ט  בשבת  לרחוץ  נוהגים  שאין  בזמנינו  שע. מיהו 
בלא  גם  בשבת  לטבול  שאין  רנח(  )סי'  הדשן  בתרומת  כתב  כבר 

ברכה, ובעיקר דבריו והשיטות השונות בזה ראה מש"כ בבית יוסף 

סי' קצז.

!
טבל בליל שבת – מה דינו

בשבת יש  או  בלילה  טבל  שאם  הסוברים  לשיטת  לדון, 

שטבל  גר  של  בדינו  יהא  מה  בדיעבד,  טבילה  טבילתו 

בליל שבת, דהוי תרתי לרעותא – שטבל בלילה ובשבת.

מקומות ושורש  בכמה  מצינו  דהנה  הוא,  בזה  הספק 

)ראה  עבדינן,  לא  קולות  דתרי  הפוסקים  מדברי 

שם,  מאיר  ובבית  כז  ס"ק  יז  סי'  באבהע"ז  שמואל  הבית  בזה  מש"כ 

בדיעבד,  אפי'  בזה  דמחמירים  יז  ה"ל  יבום  מהל'  פ"ד  משנה  ובלחם 

סימן מח
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ובט"ז יו"ד סו"ס צא שהחמיר בזה אפי' במקום הפסד מרובה(, וא"כ 

או  לחוד  בלילה  הטבילה  שמחמת  שהגם  אפשר  כאן  אף 

ששני  אחר  עתה  גרותו,  את  היינו  מקיימים  לחוד  בשבת 

חסרונות אלו נזדמנו לו בטבילתו, לא יהני.

בשבת. ולכאורה  טבילה  איסור  בטעם  תלוי  שהדבר  י"ל 

הוא  האיסור  שסיבת  ברמב"ם  למבואר  שכן 

מחמת שאין בי"ד דנים דין בשבת, נמצא שפסול הטבילה 

בשבת ובלילה טעם אחד להם, וא"כ אפשר שאין זה נחשב 

כתרי קולי, דהלכה אחת היא. אבל להטעם דהטובל בשבת 

נראה כמתקן אכן שני פסולים נפרדים הן, וכיון דתרי קולי 

לא עבדינן אפשר דלא עלתה לו טבילתו.

כעשיית סברא  דהוי  להטעם  הנ"ל  בכל  להקל  יש  נוספת 

דין, ע"פ מש"כ הסמ"ע בחו"מ )סי' ה ס"ק ז(, דמותר 

נעשית  שהטבילה  כיון  דבריו  דלפי  הנר,  לאור  בלילה  לדון 

דחה  שם  שהש"ך  ואף  מותר.  הדבר  וכדו'  החשמל  לאור 

בזה  להקל  דיש  אפשר  הנ"ל  הסברות  בצירוף  מ"מ  דבריו, 

לטעם זה.

סימן מח
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סימן מט

ברכת שהחיינו וברכת התורה בגמר הגרות

בספרי הפוסקים האריכו לדון, באדם המקיים מצוה בראשונה האם מברך על עשייתה ברכת שהחיינו, 

גר, דנחלקו הפוסקים בדינו האם מברך ברכת שהחיינו על עצם כניסתו  זו נפק"מ יש בה לענין  שאלה 

לחיוב קיום המצוות, יובאו הדברים להלן.

שאינה  מחמת  בברכה  מחייבתו  אינה  שמילתו  מה  שעא. מלבד 
גמר הדבר, יש בזה טעם נוסף, דכיון שכל זמן שלא טבל נכרי הוא 

השבח  ברכות  )מלבד  ברכות  בתורת  שייך  אינו  ממילא  דבר,  לכל 

ופשוט(.  חיוב  כל  בכך  אין  ומ"מ  עצמו,  מדעת  מברך  ירצה  שאם 

על  לברך  מצינו שנתחייבו  דלא  מילתו,  על  לברך  להם  אין  והבי"ד 

מצוותיו של הגר אלא את ברכת המילה עצמה. 

שעב. צ"ע מאי שנא מעשיית סוכה דפסק רדב"ז )אלף שכז( שאין 
מברכים עליה.

שעג. ראה מש"כ בזה העיטור הל' ציצית שער ג ח"ב.

האם גר מברך שהחיינו אחר טבילתו

לברך בתשובות  הגר  שצריך  כתב,  תלד(  )סי'  רדב"ז 

שהחיינו אחר שיעלה מן הטבילה, על שנעשה 

בא  לא  שעדיין  לברך,  לו  אין  המילה  שבעת  דאף  ישראל. 

לא  כאילו  טבל  ולא  "המל  שאמרו  וכמו   
שעא

ישראל לכלל 

מ"מ  המילה,  צער  מחמת  שלימה  אינה  שמחתו  וגם  מל", 

עתה שבא לכלל ישראל בשלימות – לו ראוי לברך.

ה( כעין  סעי'  כח  סי'  )יו"ד  הרמ"א  בדברי  מצינו  אלו  דבריו 

על  שהחיינו  מברך  ראשון  פעם  ששחט  "מי  שכתב: 

כיסוי הדם". )על מצות השחיטה כתב הרמ"א שם שאין לברך ברכת 

ה'(.  שברא  לבריה  היזק  נעשה  השחיטה  שבמעשה  כיון  שהחיינו, 

תשובה  בפתחי  )וראה  כולה.  התורה  לקבלת  שזכה  כאן  וכ"ש 

ס"ק א שציין לדבריו(.

ובהקדם ביאור הלכה זו נציין למקורם של דברים:

לולב בתוספתא  "העושה  איתא:  הט"ו(  )פ"ו  דברכות 

וכו'.  הזה  לזמן  שהגיענו  ברוך  אומר  לעצמו 

וכו'.  העושה ציצית לעצמו אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה 

העושה תפילין לעצמו אומר ברוך שהגיענו וכו'". ע"כ.

עשיית ומשמעות  עצם  שעל  היא,  התוספתא  דברי 

לברך  יש  הציצית  והטלת  והתפילין  הלולב 

מחוייב  )שאז  חדש  בבגד  הטילם  שלא  אף  שהחיינו,  ברכת 

פסק  אלו  כדברים  החדש(.  בבגד  שמחתו  מחמת  שהחיינו  בברכת 

דמברכים  ה(,  סי'  )או"ח  הנדמ"ח  הרדב"ז  בתשובות  להלכה 

)הל'  וכ"ה באשכול   ,
שעב

ברכת שהחיינו על תפילין חדשות

מזוזה(, דהעושה מזוזה לעצמו אם ירצה לברך עליה ברכת 

שהחיינו, הרשות בידו.

שיטת הטור בזה

ציצית כלשון  "העושה  כב(:  סי'  )או"ח  הטור  גם  כתב  הזו 

לעצמו מברך שהחיינו, נתעטף בו מברך להתעטף 

כדברי  להלכה  דפסק  נראה  היה  ובפשטות  בציצית". 

התוספתא שמברכים ברכת שהחיינו על עשיית ציצית.

בב"י שם עמד על דקדוק לשון הטור, אלא שהוקשה ואכן, 

ציצית  בהל'  רק  זו  הלכה  הטור  הזכיר  מה  מפני  לו 

והשמיטה בהל' תפילין, הרי במקורם של דברים בתוספתא 

לא חילק ביניהם.

והעיטור, ומכח  אבוהב  מהר"י  בשם  כתב  זו  קושיא 

ואף  התוספתא,  כדברי  להלכה  נקט  לא  דהטור 

שהחיינו  ברכת  לברך  שאין  הפוסקים  כדעת  נקיט  הוא 

על  אלא  נתקנה  לא  שהחיינו  דברכת  תפילין,  עשיית  על 

הטור  מדברי  וכדמשמע   ,
שעג

לזמן מזמן  הבאות  מצוות 

עצמו בסי' תלב לענין ברכת שהחיינו על מצות ביעור חמץ, 

שכתב  והטעם  תדיריות,  מצוות  הן  וציצית  תפילין  ומצות 

הטור לברך שהחיינו על ציצית חדשה אינו מחמת המצוה 

וככל  שקנה,  החדשה  הטלית  מחמת  אלא  לידו  שנזדמנה 

ברכת שהחיינו שמברכים על קניית בגדים חדשים מחמת 

שמחתו בהם )ראה או"ח סי' רכג(.

כלשון ולדבריהם  דנקט  קצת,  דחוק  הטור  לשון 

התוספתא "העושה ציצית לעצמו" ולא הזכיר 

סימן מט
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שמדובר שתלה ציציות אלו בטלית חדשה, ונמצא שעיקר 

חסר מן הספר.

הכרעת ההלכה בזה לדרכו של שו"ע

קנה ומ"מ  אם  שדוקא  שם,  בשו"ע  פסק  הלכה  לענין 

עליה  מברך  ציציות  בה  והטיל  חדשה  טלית 

הטיל  אם  אבל  חדשים,  בגדים  משאר  גרע  דלא  שהחיינו, 

לענין  וה"ה  מברך.  אינו  ישנה  בטלית  חדשות  ציציות 

ניתנו  להנות  לאו  דמצוות  מברך,  אינו  חדשות  תפילין 

חדש. מבגד  דינם  וחלוק 

אלו מצינו בדברי רבותינו הראשונים, ראה מש"כ כדבריו 

מברכים  דאין  העושה(,  ד"ה  ע"א  )מו  בסוכה  התוס' 

בהן  שיש  מצוות  אלו  דאין  ותפילין  ציצית  עשיית  על 

)ח"א  גם הרשב"א בתשובותיו  וכדבריהם כתב   ,
שעד

שמחה

סי' קכו(.

מברכים כמו"כ  דאין  הרי"ף(,  מדפי  ע"ב  )כב  שם  בר"ן  מצינו 

על עשיית מצוות אלו כיון שאין אלו מצוות הבאות 

מדין  עליהם  לברך  שאין  ליה  דפשיטא  ומוכח  לזמן,  מזמן 

לברך,  חייב  שמא  סבר  המצוה  משום  ורק  חדשים,  כלים 

שאינם  כיון  צריך,  אין  המצוה  משום  שגם  לחדש  וכתב 

באים מזמן לזמן.

שיטת הרמב"ם בזה

שאף לעומת  סבר,  ט(  הל'  פי"א  ברכות  )הל'  הרמב"ם  זאת, 

שאינה  מצוה  עשיית  על  שהחיינו  מברכים  שאין 

מברך  לעצמו  תפילין  העושה  מ"מ  לזמן,  מזמן  באה 

שהיא  מצוה  "כל  כתב:  שכך  לדבר,  טעם  ונתן  שהחיינו. 

מזמן לזמן כגון שופר וכו', וכן כל מצוה שהיא קנין לו כגון 

ציצית ותפילין וכו', וכן מצוה שאינה תדירה כגון מילת בנו, 

מברך עליהם בשעת עשייתם שהחיינו".

מדבריו, שחלוק דין עשיית תפילין וציצית מקיום ומבואר 

מתקיימת  תפילין  שמצות  דכיון  מצוות,  שאר 

רבה  שמחה  יש  תפילין  זוג  לעצמו  עושה  או  שרוכש  ע"י 

לקניית  הדבר  ודומה  שהחיינו,  כך  על  ומברכים  בקיומה 

כלים חדשים, מה שאין כן שאר מצוות שאין בהם קנין, אין 

מברכים עליהם שהחיינו אא"כ באים מזמן לזמן.

צ"ע בשיטת הרמ"א מדברי הראשונים הנ"ל

יראה, ומ"מ,  הרמב"ם  לשיטת  ובין  השו"ע  לשיטת  בין 

להם  אין  שנתגייר  וגר  בראשונה  ששחט  ששוחט 

לברך ברכת שהחיינו, שהרי אין בזה לא מטעמו של השו"ע 

שהצריך  הרמב"ם  של  מטעמו  ולא  חדשים  לכלים  דדמיא 

הצריך  מה  מפני  צ"ב  וא"כ  קנין,  בהם  שיש  למצוות  ברכה 

ששחט  לשוחט  הדם  כיסוי  על  שהחיינו  ברכת  הרמ"א 

בראשונה, וכבר עמד בקושיא זו הש"ך ביו"ד שם.

מצוה הנעשית עתה לראשונה

יש ובש"ך  נוסף  שגדר  שעא(  )סי'  הרוקח  בשם  כתב  שם 

על  שמוטל  מצוה  ד"כל  שהחיינו,  ברכת  בחיוב 

אדם לעשותה ולא עשאה ומתחנך לכתחילה – צריך לברך 

מצות  לקיים  מעולם  לו  נזדמן  לא  שאם  והיינו,  שהחיינו". 

ציצית ועתה נזדמנה לו, אף שמחמת עצם ההטלה החדשה 

בבגד אינו מברך, מ"מ עצם קיום המצוה לראשונה שמחה 

רבתא היא המחייבתו בברכה. ועפ"ז פסק הט"ז באו"ח סי' 

כב, שהמקיים מצות ציצית ותפילין לראשונה מברך עליהם 

ברכת שהחיינו.

סוגית הגמ' במנחות

ע"ב( מקור  )עה  במנחות  הגמ'  בסוגית  מצינו  אלו  לדברים 

בירושלים,  מנחות  ומקריב  עומד  "היה  שנינו:  שם 

אומר ברוך שהחיינו וקיימנו".

מימיו, ופי'  מנחה  עדיין  זה  כהן  הקריב  שלא  "כגון  רש"י: 

כגון מנחת העומר". נמצא  או שהקריב מנחה חדשה 

לפי דבריו, שהמקיים מצוה לראשונה בחייו מברך שהחיינו 

סי'  )יו"ד  שור  התבואות  להלכה  נקטו  וכן  הרוקח,  וכמוש"כ 

ליעב"ץ,  יעקב  בית  בסידור  כמו"כ  שם.  וא"ר  ופמ"ג  כח( 

מברכת  הראשונה  בפעם  שבת  נרות  המדלקת  דכלה 

שאול  יד  בהגהות  ומשיב  השואל  כתב  זה  וכעין  שהחיינו, 

ליו"ד סי' ר, דכלה הטובלת לנידותה בפעם הראשונה תברך 

שהחיינו. ונראה דה"ה בן חו"ל הבא בראשונה לא"י ונזדמן 

לו לקיים אחת מן המצוות התלויות בארץ, יש לו לברך על 

כך ברכת שהחיינו.

מן ונפקא  שיצא  דאחר  שנתגייר,  גר  לענין  נמי  בזה  מינה 

המקוה ומתחייב לראשונה במצוות כישראל יש לו 

לברך ברכת שהחיינו וכמוש"כ הרדב"ז.

חדשים  כלים  על  לברך  אין  שכלל  שנקטו  יעויי"ש  שעד. אמנם 
נתבאר  ע"א(  )נד  בברכות  הגמ'  שבסוגית  דאף  שהחיינו,  ברכת 

שמברכים ברכה זו על כלים חדשים, הנה בערובין )מ ע"ב( נתבאר 

שאין לברך, והרי זו מחלוקת הסוגיות )וראה מש"כ בזה המהרש"א 

סימן מט
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שיטות החולקים בזה שאינו מברך

הרוקח אמנם  דברי  על  חלק  ה(  ס"ק  שם  )יו"ד  חדש  בפרי 

הוא  הרוקח  לשיטת  המקור  דהנה  עמו.  ונימוקו 

מדברי רש"י במנחות מהא דכהן שהקריב מנחה לראשונה 

מברך שהחיינו, וכמו שנתבאר לעיל. הן אמת שהתוס' שם 

)ד"ה דהיה(, והרשב"א בברכות )לז ע"ב( פי' דברים אלו באופן 

משמרות  שכ"ד  משום  הוא  בזה  הטעם  ולשיטתם  אחר, 

מהם  אחת  כל  כאשר  המקדש,  בבית  שימשו  כהונה 

מעשה  קבוע,  היה  שזמנם  וכיון  בשנה,  פעמיים  שימשה 

שמברכים  לזמן  מזמן  הבאה  כמצוה  אצלם  היה  הקרבנות 

.
שעה

עליה שהחיינו

לפי דבריהם, שאין כל מקור לומר שמצוה הנעשית נמצא 

לראשונה מברכים עליה שהחיינו. לפי"ז כתב הפר"ח, 

דכיון דקיי"ל ספק ברכות להקל, ובפרט שדברי הפוטרים בזה 

לראשונה  הדם  כיסוי  מצות  המקיים  ממילא  עיקר,  נראים 

אינו מברך עליה, ושלא כדברי הרוקח. נמצא לפ"ד דאין כל 

בגר,  שהחיינו  ברכת  לענין  הרדב"ז  לשיטת  לכאורה  מקור 

וכדברי הפר"ח נראה נמי בהגהות הגר"א לאו"ח )סי' כב(, וכן 

כתב בדעת תורה למהרש"ם )שם( עפ"ד הרמב"ם בתשובותיו 

פאר הדור )וראה מש"כ בזה הר"ן בסוכה שם מו ע"א(.

חילוק בין מצוות שיש בהן אומנות למצוות המזומנות 
לכל

)ד סברא  למשה  תפארת  בס'  בזה  לחלק  מצינו  נוספת 

בהם  שיש  במצוות  רק  איירי  דהרוקח  דכתב,  ע"ב(, 

רבה  השמחה  דבזה  רב,  זמן  בהם  להתחנך  וצריך  אומנות 

שהחיינו,  עליהם  מברך  כך  ומשום  לכל  מצוי  הדבר  ואין 

שמקיימן  אף  וציצית  כתפילין  לכל  המזומנות  מצוות  אבל 

בפעם הראשונה אינו מברך עליהם ברכת שהחיינו.

בר  לנער  ראשונה  הנעשית  מצוה  בין  בזה  חילוק 
המצוה המתחייב עתה לראשונה בכלל המצוות

נה( שיטה  סי'  )או"ח  סופר  חתם  בשו"ת  בזה  מצינו  נוספת 

כח(,  סי'  יו"ד  החיים  )לאור  תואר  פרי  ס'  בשם  שכתב 

דלעולם צדקו דברי הפר"ח שאין לברך ברכת שהחיינו על 

כל מצוה שמקיימה עתה לראשונה, מיהו, על עצם החינוך 

בסוגית  שאמרו  וזהו  שהחיינו.  לברך  צריך  המצוות  בקיום 

הגמ' במנחות שם, שכהן שבא ומתחנך לראשונה בעבודת 

המקדש, מברך בתחילת חינוכו ברכת שהחיינו.

אחד ועפ"ז  ויום  שנים  י"ג  לכלל  שבא  קטן  דכל  כתב, 

ומתחייב בקיום מצוות מברך שהחיינו בזמן הנחת 

להנחת  מתייחסת  זו  ברכה  ואין   ,
שעו

ראשונה תפילין 

שחלה  המצוות  קיום  חובת  כלל  על  אלא  לבדה,  התפילין 

מברכת  אחד  ויום  שנים  י"ב  לכלל  שבאה  קטנה  וכן  עליו. 

על הפרשת חלה או טבילת מצוה, שזוהי המצוה הראשונה 

שפוגעת בה.

ברכת ולפי  הוא  אף  מברך  שנתגייר  שגר  פשיטא  דבריו 

שהחיינו בזמן קיום מצוה ראשונה שתזדמן לו אחר 

גרותו.

ההכרעה בזה למעשה

בדבר ולענין  שנחלקו  דמאחר  האחרונים,  כתבו  הלכה 

חדש  בגד  או  פרי  ליקח  יראה  הפוסקים,  גדולי 

או  הציצית  את  גם  בזה  ויפטור  שהחיינו  עליו  ולברך 

)סי' ל(,  התפילין. ראה מש"כ בזה הגר"ש קלוגר בס' החיים 

)החיי  כב.  סי'  שם  הלכה  ובבאור  ה(,  )סי'  יושר  אמרי  שו"ת 

פעם  עושה  שאדם  מצוה  "כל  כתב:  כ  יא  צדק  שערי  בספרו  אדם 

ראשונה, נ"ל דיש לברך שהחיינו כדעת הרמב"ם, אף דהאחרונים סברו 

דהוי ספק ברכה". ודבריו צ"ב בתרתי, חדא מפני מה לא חשש לדעת 

כ"כ  ברירא  לא  בזה  עצמו  הרמב"ם  שיטת  הא  ותו  בזה,  המחמירים 

כמובא לעיל מדברי מהרש"ם(.

דבריהם נראה דה"ה בגר יש להחמיר ליקח פרי חדש ולפי 

בו  לפטור  שהחיינו  עליו  ולברך   
שעז

חדש מלבוש  או 

ובפרט  לראשונה,  עתה  לו  המזדמנות  המצוות  קיום  את 

מקומות  הרבה  דמנהג  הוא  ולפלא  הנ"ל.  החת"ס  לשיטת 

וצ"ע  הטבילה  אחר  שהחיינו  ברכת  לברך  מקפידים  שאין 

הטעם בזה.

במנחות מב ע"ב ד"ה אפי'(.

שעה. ונראה לומר, דרש"י דקדק הלשון "כהן שהיה עומד ומקריב 
מנחות  נקטו  מה  מפני  צ"ב,  הדברים  התוס'  כדברי  מנחות", שאם 

בדוקא ולא שאר קרבנות, ואפשר שמכאן למד רש"י דאיירי במנחת 

חינוך שהיה מקריב כל כהן בתחילת עבודתו. וראה להלן בשם הפרי 

תואר.

שעו. מבואר מדבריו, שאין לו לברך ברכת שהחיינו מיד בתחילת 
בזה,  הדברים  ובאור  הראשונה.  מצותו  קיום  בשעת  אלא  הלילה, 

הוא ע"פ מה שכתבו מהר"ם ומהרש"ל בסוכה )מו ע"א(, דאין לברך 

ברכה זו בפני עצמה, אלא כצירוף לברכת המצוות.

שעז. ראה בשו"ת משנה הלכות )ח"ו סי' מג( שיש שלא נהגו לברך 
על פירות חדשים. וראה עוד בשו"ת בית שערים או"ח סי' ל.
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כט( וביותר  )סי'  הב"ח  בדברי  שנתבאר  מה  לפי  קשיא, 

בזה  ואין  מספק,  לאומרה  מותר  שהחיינו  דברכת 

חשש ברכה לבטלה, וכן פסק באליה רבה )סי' כב(. הן אמת 

חתם  בשו"ת  ראה  בזה,  עלייהו  דפליגי  האחרונים  מן  דיש 

הב"ח  ובדברי  רמה(,  )סי'  הרשב"א  תשו'  בשם  שם  סופר 

גופא בסי' תלב.

לידו  תבוא  שלא  שאפשר  מצוה  על  שהחיינו  ברכת 
לעולם

י"ל בזה, עפמש"כ במור וקציעה )סי' תלא(, דהטעם ושמא 

שאין מברכים ברכת שהחיינו על מצות ביעור חמץ, 

בכדי  בביתו  חמץ  להחזיק  מחוייב  אדם  שאין  מפני  הוא 

שיוכל לבערו, אלא שאם נזדמן לו חמץ בהגיע זמן הביעור 

מוטלת עליו חובה לבערו, וממילא לא שייך להודות ולהלל 

יגיע לעולם. וה"ה בגר  על הגיע זמן זה שאפשר היה שלא 

הוא כך שהרי לא היה מוטל חיוב על הגר להתגייר דמדין 

לידי  בא  ומרצונו  נח,  בני  מצוות  ז'  בקיום  לו  היה  די  תורה 

כך.

לעולם ואף  יתחייב  שלא  יתכן  ציצית  מצות  לגבי  שגם 

בקיום מצוה זו, דאין כל חובה לרכוש בגד בעל ארבע 

כנפות בכדי להטיל בו ציצית, מ"מ כיון דבעידנא דריתחא 

נענש על כך עדיין יש לו להזדרז בזה, מה שאין כן גבי חמץ 

וגר.

זה מצינו בהגה' ברכת משה לשו"ע יו"ד )סי' רסה סעי' כעין 

ז( שהביא בשם מהר"ש לנדא, שדקדק לשון השו"ע 

כיסוי  על  שהחיינו  מברך  בראשונה  השוחט  דדוקא  שם, 

שנאמר  בדוקא,  עליו  מוטלת  הכיסוי  שמצות  משם  הדם, 

אבל  יכסה.  הוא  ששפך  מי  חז"ל  ודרשו   – וכיסה"  "ושפך 

כיון  שהחיינו  כך  על  מברך  אינו  לכסות  השוחט  כיבדו  אם 

דנקט  הרי  הדין.  מעיקר  בדוקא  עליו  מוטלת  היתה  שלא 

שחובת ברכת שהחיינו נאמרה למי שמחוייב במצוה זו על 

לגמרי  דמיא  )אף שלא  בבחירתו.  לו  שנזדמנה  במי  ולא  כרחו, 

שחט  שלא  זמן  כל  לגביו  ואף  לשחוט  השוחט  על  חיוב  כל  אין  שהרי 

המל  לאב  שאין  עוד,  כתב  ועפ"ז  לבחירתו(.  נתון  הדבר  היה 

מצות  שאין  כיון  שהחיינו,  ברכת  לברך  בראשונה  בנו  את 

המילה מוטלת עליו בדוקא, שאם לא ימול הוא כל ישראל 

מחוייבים בה.

שכתב וראה  צד(  סי'  טז  )חלק  הלכות  משנה  בשו"ת  עוד 

טעמים נוספים בשאלה זו מדוע אין מברכים ברכת 

שהחיינו על מצוה הנעשית בראשונה.

מקדימין  היאך  שתמה  כה(  )סי'  אריה  בשאגת  בזה  שעח. ראה 
דאורייתא  היום  ברכת  הרי  היום  לברכת  היין  ברכת  את  בקידוש 

היין  ברכת  ואילו  בכניסתה  השבת  זכירת  דין  מתקיים  שבה  היא 

אינה אלא מדרבנן, אמנם במג"א )סי' רעא( כתב דמדאורייתא יצא 

כבר יד"ח בברכת היום שבתפילה וברכת היום שבקידוש אינה אלא 

מדרבנן, וראה עוד בטורי אבן במגילה )ו ע"ב(.

!
ברכת התורה בגמר הגרות

עלייתו מנהג  אחר  התורה  ברכת  מברך  שהגר  העולם, 

בו  שבחר  על  להי"ת  ולהלל  להודות  המקווה  מן 

בזה  מש"כ  וראה  קדוש,  בעם  לדבקו  העמים  מן  והבדילו 

תשובות  בקובץ  )נדפס  הגר  עובדיה  לרבי  בתשובתו  הרמב"ם 

הרמב"ם תריט סי' קנח(.

לעיין לדעת הסוברים שהגר מברך ברכת שהחיינו על ויש 

גרותו איזו ברכה יש לו להקדים, וכמה צדדים בדבר:

מסברא היה נראה להקדים את ברכת שהחיינו שעיקרה א. 

שאינה  התורה  לברכת  הגרות,  מעשה  עצם  על  נתקנה 

אלא חיוב בעלמא כשאר ישראל.

לברכת ב.  התורה  ברכת  להקדים  איכא  סברא  מאידך, 

וברכת  היא  מדאורייתא  התורה  דברכת  שהחיינו, 

.
שעח

שהחיינו אינה אלא מדרבנן

התורה דאף  שברכת  וסברי  פליגי  הפוסקים  מן  שכמה 

בזה  מש"כ  ראה   – מדרבנן  אלא  אינה  היא  אף 

פני  ס'  הרמב"ם,  שיטת  בבאור  א(  סי'  ט  )כלל  אדם  הנשמת 

ברכה  שרק  ע"א(,  לג  )דף  לסוטה  שבע  ובבאר  א(,  )סי'  משה 

הכנסת  בבית  והקהל  זכור  פרשת  קריאת  על  שמברכים 

היא מדאורייתא, אבל הברכה שמברכים ביחיד אינה אלא 

מדרבנן. ועיין בזה עוד במעדני מלך לתוס' יו"ט )ברכות פ"ק 

משיב  ושו"ת  סג(,  סי'  )או"ח  יעקב  משכנות  שו"ת  ק(,  אות 

התורה  דברכת  הפוסקים  הכרעת  מ"מ  טז(.  סו"ס  )או"ח  דבר 

מדאורייתא היא – ראה בפרי חדש ומור וקציעה )או"ח ריש 
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וכן מוכח מכל דברי הראשונים – הרמב"ן, רשב"א,  סי' מז(, 

הכריע  וכן  שם,  אדם  בחיי  שהאריך  וכמו  והחינוך  ריטב"א 

במשנ"ב )ריש סי' מז(.

מהרש"ל ג.  בתשובות  שכתב  מה  ע"פ  בזה,  לדון  יש  עוד 

וקודם  נפשות  בורא  ברכת  שנתחייב  מי  גבי  צז(,  )סי' 

לו  דיש  יצר,  אשר  בברכת  ונתחייב  לצרכיו  יצא  שבירך 

בה  שנתחייב  אף  נפשות  בורא  לברכת  זו  ברכה  להקדים 

אשר  וברכת  קודם",  תדיר  תדיר  ושאינו  ד"תדיר  תחילה, 

יצר תדירה יותר לפי שע"כ יזדקק לה, משא"כ ברכת בורא 

נפשות שאם ירצה יוכל להמנע מלאכול שלא בזמן סעודת 

פת ולא יתחייב לעולם בברכה זו. וא"כ אפשר דכיון דברכת 

התורה תדירה יותר יש להקדימה.

דברי ]אמנם  ע"פ  מעט  לפקפק  יש  דבריו  בעיקר 

"שלמים  שם:  דאיתא  ע"א(  )צא  בזבחים  הגמ' 

אמש  של  שלמים  יום,  של  ואשם  חטאת  אמש,  של 

קדמי  ואשם  דיום – חטאת  ואידי  אידי  הא  קודמין. 

קאמרת – תדיר  מצוי  רבא:  אמר  תדירי,  דשלמים  ואע"ג 

הונא  רב  ליה  אמר  לן.  קמיבעיא  לא  מצוי  לן  קמיבעיא 

אוציא  והתניא:  תדיר,  לאו  מצוי  אטו  לרבא:  יהודה  בר 

שהיא  המילה  את  אוציא  ולא  תדיר,  שאינו  הפסח  את 

אימא:  ואיבעית  במצות.  תדירה – תדירה  מאי  תדירה, 

מילה לגבי פסח כי תדיר דמיא".

מדברי הגמ' דנחלקו אמוראי האם כל מצוי נחשב ומבואר 

לה  יש  תדיר  המצויה  חובה  רק  שמא  או  לתדיר 

מעליותא זו של תדיר, אבל דבר שאינו חובה אף שמזדמן 

תלוי  המהרש"ל  של  דינו  ולכאורה  זו.  מעלה  לו  אין  תדיר 

אבל  הרבה  מזדמנת  יצר  אשר  ברכת  שהרי  זו,  במחלוקת 

אינה מוטלת כחובה על האדם בעיתים מסוימים[.
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נ סימן 

דין ולדה של מעוברת שנתגיירה

שאלה

דינו  מה  בכה"ג  לדון  ויש  וכדין,  כדת  להתגייר  ורצונה  בי"ד  לפני  מעוברת  גיורת  שבאה  הדבר,  מצוי 

כיון  שמא,  או  אמו,  טבילת  מחמת  כישראל  הוא  אף  נחשב  האם  טבילתה,  אחר  לה  שנולד  בנה  של 

כפי  גרות  לשם  לו  עולה  אמו  שטבילת  ואף  כגוי,  דינו  בקדושה  שלא  הורתו  והיתה  בגיותה  שנתעברה 

שיתבאר להלן, מ"מ אינו נעשה ישראל עד שימול לשם גרות.

זו כמילת הגר שאינה דוחה את  יום השמיני ללידתו ביום השבת, האם דין מילה  ונפק"מ בזה, אם חל 

נוספות  נפק"מ  להלן  )וראה  השבת  את  שדוחה  בזמנה,  הנעשית  ישראל  מילת  ככל  דינה  שמא  או  השבת, 

בשאלה זו(.

תשובה

א

מקור הדברים

בירור שאלה זו, ניזיל למקורם של דברים בסוגית ובהקדם 

הגמרא ביבמות )עח ע"א(, שם איתא: "אמר רבא: 

)ופריך(:  טבילה.  צריך  אין  שנתגיירה – בנה  מעוברת  נכרית 

יצחק,  דרבי  משום  תימא  וכי  טבילה,  צריך  אין  אמאי 

עליו – חוצץ,  ומקפיד  רובו  תורה  דבר  יצחק:  רבי  דאמר 

והא אמר רב כהנא:  רובו שאינו מקפיד עליו – אינו חוצץ, 

עובר,  שאני  )ומשני(:  כולו – חוצץ.  אבל  רובו,  אלא  שנו  לא 

דהיינו רביתיה". ע"כ.

זו – שיטת  סוגיא  בבאור  הראשונים  מחלוקת 
הרמב"ן

בדברי בביאור  דעות  כמה  מצינו  רבא  של  זו  מימרא 

הראשונים:

שדברי א.  לפרש,  למדנו  בחידושיו  שם  הרמב"ן  מדברי 

הגמ' אלו נסובים על תחילתה של סוגיא שם, דאיפליגו 

תנאי אי אמרינן "עובר ירך אמו" או לא )ראה חולין נח ע"א גבי 

ולד הטריפה(.

ירך ובאור  "עובר  הסוברים  לדעת  הוא:  כך  הדברים 

אמו  מאיברי  כאחד  נחשב  שהעובר  אמו" – והיינו 

צריך  אינו  בנה  שטבלה  שמעוברת  לכך  הסיבה  ממש, 

כאילו  נחשב הדבר  היא משום שע"י טבילת האם  טבילה, 

טבילתה  שמועילה  וכשם  המקוה,  במי  ממש  גופו  טבל 

לבנה  גם  מועילה  כך  במים  שטבלו  איבריה  שאר  לכל  זו 

ולבתה.

הסוברים משא"כ  בדעת  דאזיל  שם  יוחנן  רבי  לשיטת 

דלא אמרינן "עובר ירך אמו", סברה הגמ' לפרש 

העובר  אין  דלעולם  והוא,  אחר,  באופן  רבא  זו של  מימרא 

אלא  בטבילתה,  לה  וטפל  אמו  מאיברי  כאחד  נחשב 

העובר  גוף  שגם  נמצא  המקוה  במי  האם  טובלת  שכאשר 

מכוסה במים, וטבילה זו שטבל הוא עצמו במי המקוה היא 

שעולה לו לשם גרות.

שגוף אלא  שאף  בדבריו,  רבא  השמיענו  גדול  שחידוש 

האם חוצץ בין העובר למים לא מהווה הדבר חציצה 

והטעם  כולו.  על  מים  באו  כאילו  הדבר  ונחשב  בטבילתו, 

בשרו  על  חציצה  היתה  שאם  שאמרו  מה  כי  הוא,  בזה 

החציצה  כאשר  רק  זהו  הטבילה,  במעשה  הדבר  מעכב 

למים – דעי"ז  בשרו  בין  החוצץ  זר  עצם  ע"י  נתהוותה 

נחשב שלא בא כל בשרו במים, אבל הולד במעי אמו "היינו 
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רביתייהו" – כלומר, כך היא דרך גדילתו ואופן קיומו, וכיון 

.
שעט

שכך אין גופה של האם מהווה חציצה בטבילתו

טבילת נמצא  אמו",  ירך  "עובר  דאמר  שלמאן  איפוא, 

באותה  נחשב  שהיה  לפי  לו,  שהועילה  היא  האם 

שעה כאחד מאיבריה, משא"כ למאן דאמר "עובר לאו ירך 

אמו", מעשה הטבילה מתייחס לעובר, שאף הוא טבל במי 

המקוה, ואף על פי כן לא מהווה גוף האם חציצה בטבילתו 

של העובר.

לכלל  זה  עובר  בא  מאימתי  בזה  נפק"מ 
ישראל – משעת הטבילה או המילה

האם ונפקא  טבילת  אם  שכן  בדבר,  יש  רבתא  מינה 

באותה  לה  טפל  שהיה  מחמת  לו  שהועילה  היא 

להכניסה  לאמו  זו  טבילה  שהועילה  שכשם  נמצא  שעה, 

לקהל ישראל, כך גם העובר שהיה נחשב כאחד מאיבריה 

ומיד  לבדה,  זו  בטבילה  ישראל  לקהל  נכנס  שעה  באותה 

ללא  דבר – גם  לכל  כשר  כישראל  הוא  נחשב  בלידתו 

ירך אמו",  שימול לשם גרות. אבל למאן דסבר "עובר לאו 

אינו  האם  של  שגופה  רק  הוא  רבא  בדברי  שנתחדש  ומה 

מהווה חציצה לטבילת העובר, ממילא נמצא שהעובר אינו 

טבילתו  לו  שהועילה  אף  וע"כ  הגרות,  בחלות  לאמו  טפל 

להחשב כטבילת גרות מ"מ דינו ככל נכרי זכר שאינו נעשה 

ישראל בטבילה לבד עד שימול לשם גרות. כן נראה מדברי 

הרמב"ן שם.

ביאור סוגיא זו לדרכו של הריטב"א

לולד, ב.  האם  טבילת  מועילה  היאך  הקשו,  בראשונים 

הגר  מילת  את  להקדים  שיש  היא  פסוקה  הלכה  הרי 

לטבילתו )הא ניחא לשיטת הרמב"ן וסיעתו שהלכה זו אינה מעכבת 

בחלות הגרות, ואם הקדים טבילתו למילתו עלתה לו טבילה זו בדיעבד 

הרא"ה  בשיטת  בזה  דאזלי  מאן  לדעת  אבל  שפיר,  אתי  גרות,  לשם 

שהלכה זו מעכבת בחלות הגרות – קשיא(.

לתרץ, ובישוב  ע"ב(  מז  )יבמות  הריטב"א  כתב  זו  קושיא 

זה בעודו במעי אמו עדיין אינו שייך  דכיון שולד 

לו בטבילה לבד.  ודי  גרות כאשה  דינו לענין  בתורת מילה, 

לידתו  אחר  בה  שיתחייב  זו  שמילה  עפ"ז,  לבאר  והוסיף 

דינה כמילת ישראל ואין זו מילה של גרות. עכ"ד.

דנקט בזה דלא כהרמב"ן, דלדבריו אין כל נפק"מ ומבואר 

אם  גם  שכן  לאו,  או  אמו  ירך  עובר  אי  זה  לענין 

מאחר  מ"מ  בטבילתה  לה  טפל  ואינו  אמו  ירך  לאו  עובר 

ממצות  לגמרי  הוא  מופקע  גרות  לשם  שטובל  בעת  ועתה 

בלא  ישראל  לכלל  שבא  הגיד  לו  שנכרת  כמי  דינו  המילה, 

סי'  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת  וראה  לבד.  בטבילה  מילה 

זו  סברא  לבאר  והאריך  דנפשיה,  מדעתא  כן  שפי'  שנט( 

בטוטו"ד.

שיטת התוס' בבאור סוגיא זו

)מז ע"ב ד"ה מטבילין(, דנו אף הם בשאלה ג.  התוס' ביבמות 

חששו  ולא  לבנה,  המעוברת  טבילת  מועילה  זו – היאך 

וז"ל:  ליישב  וכתבו  למילתו,  טבילתו  עי"ז  שהקדים  לכך 

"שאני התם דאכתי גברא לא חזי". ע"כ.

צ"ב, ובבאור  דלכאורה  הדורות,  גדולי  נתחבטו  דבריהם 

מה בכך שבעת הטבילה לא היה ראוי למילה, הא 

מ"מ קשיא מפני מה לא חייבוהו לדחות את טבילתו לאחר 

הלידה.

שאינו וע"כ  שכיון  הריטב"א,  כשיטת  סברי  דהתוס'  צ"ל 

בכלל  אינו  כלל  ממילא  שעה  באותה  לכך  ראוי 

אחרונים  מקצת  למדו  וכן  לחוד,  בטבילה  לו  ודי  זה  חיוב 

בדבריהם, ראה מש"כ בזה בקהילות יעקב )יבמות סי' לו(.

שעט. סוגית הגמ' שם דנה בטבילת העובר – האם גופה של האם 
מהווה חציצה לטבילתו, אולם לא נתבאר שם מפני מה העובר אינו 

)יו"ד סי'  נודע ביהודה  מהווה חציצה לטבילת האם. וראה בשו"ת 

קלה( שכתב להתיר בזה משני טעמים: 

דלענין  "בלוע".  לדין  "בית הסתרים"  דין  בין  יש לחלק  א. ראשית, 

בית הסתרים שהוא מקום שיד אדם מגעת שם, נקטינן, שאף שא"צ 

שיבואו שם מים בפועל, מ"מ בעינן שיהיה המקום ראוי לביאת מים, 

ומשום כך אמרו שאף שא"צ שיכנסו מים לתוך פיה של הטובלת, 

חציצה  הדבר  מהווה  שיניה  בין  עצם  לה  נעוצה  היתה  אם  מ"מ 

האשה,  מעי  מגעת – תוך  האדם  יד  שאין  במקום  אבל  בטבילתה. 

כ"בלוע",  דחשיב  מים,  לביאת  ראוי  המקום  שיהיה  כלל  צריך  אין 

והחציצה שבאותו מקום אינה מגרעת בטבילה.

ב. אף אם גם במקום ה"בלוע" בעינן שיהיה ראוי לביאת מים, שפיר 

י"ל דכיון שאינה מקפדת עתה שיצא הולד שהרי טרם הגיע זמנה 

לילד, ממילא הוי כמיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ, וזאת על אף 

טעם  לפי  אמנם  לידתה.  זמן  בהגיע  כך  על  להקפיד  היא  שעתידה 

זה, אם טבלה מעוברת אחר שהגיע זמן לידתה יהווה הולד חציצה 

בטבילתה )אא"כ נפרש דכיון שרצונה שיולד בקדושה מקפדת שיצא 

אחר טבילתה(. אכן, לענין הלכה בלאו הכי העיקר כהטעם הראשון 

ואין להקפיד על כך כלל, וראה מש"כ בזה בשו"ת רעק"א )סי' ס(.  
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בפשיטות אמנם,  נקט  י(  הל'  פ"א  מילה  )הל'  פענח  בצפנת 

ולד  של  שמילתו  הרמב"ן  כשיטת  התוס'  בדעת 

"דאכתי  בתרוצם  שאמרו  דמה  ופי'  גרים,  כמילת  דינה  זה 

גברא לא חזי", היינו שמשום כך התירו לכתחילה להקדים 

שלא  להקפיד  יש  שבעלמא  אף  למילתו,  טבילתו  את 

.
שפ

להקדימה

שיטת הרשב"א בזה

גיסא ד.  מחד  לו,  אמצעית  שיטה  שם  בחידושיו  הרשב"א 

נקט בפשיטות כדברי הרמב"ן שהולד דינו כזכר, ולמ"ד 

עובר ירך אמו יש לו לימול כדי להכנס לקהל ישראל, ומאידך 

לטבילה  המילה  שהקדמת  הריטב"א  לדברי  הסכים  גיסא 

תועיל  היאך  לו  הוקשה  כך  ומשום  הגרות,  מעכבת בחלות 

למילתו.  טבילתו  שמקדים  נמצא  הרי  לולדה,  האם  טבילת 

זכר  הולד  היה  שלא  דאיירי  לפרש  דחק  זו  קושיא  ומחמת 

אלא נקבה ומשום כך הועילה לו טבילת אמו, אבל אם היה 

עוברה זכר לא היתה טבילת האם מועילה לו, ואחר שנימול 

יש לשוב ולהטבילו לשם גרות )יש שכתב ליישב קושיא זו, 

היאך מועילה טבילת האם לולד הא נמצא שמקדים טבילתו 

למילתו, עפ"ד הרדב"ז ח"ג סי' תתקיז, דפי', שהסיבה לכך 

וטבילה, דהמילה מפקעת אותו מטומאת  שגר צריך מילה 

עכו"ם שבו והטבילה מכניסתו לקהל ישראל, ולכך הצריכו 

שיקדים מילתו לטבילתו, דכן הוא סדר הדברים, דבתחילה 

בקדושת  מתקדש  ואח"כ  עכו"ם  טומאת  מעצמו  מפקיע 

זו, דכל  וממילא, אפשר דבעובר לא שייכא סברא  ישראל. 

התהוותו  דכל  כעכו"ם  חשיב  לא  אמו  במעי  שעודו  זמן 

גבי  וכדאמרינן  הוולדו,  בעת  אלא  נקבעים  אינם  ומהותו 

להקפיד  אין  ולכך  קדושים,  הן  דבהוייתן  הקדשים  ולדות 

בעובר שלא להקדים טבילתו למילתו(.

הנפק"מ למעשה בין שני צדדים אלו

מצינו ומ"מ  בעובר  גרות  דין  דביסוד  נתבאר,  הלין  מכל 

הרמב"ן  הראשונים.  רבותינו  בדברי  רבתא  פלוגתא 

טפל  ואינו  לעצמו  נידון  שעובר  שלהצד  פירשו,  והרשב"א 

לאמו דינו כזכר לכל דבר )ומכאן למד שהקדמת המילה לטבילה 

אינה מעכבת בחלות הגרות(, ומילתו שתערך אחר לידתו תהא 

המילה  הקדמת  שדין  למד,  הריטב"א  ואילו  גרות,  מילת 

לטבילה מעכב בחלות הגרות, ומה שמועילה טבילת האם 

לולד, הוא משום שדי לו לולד בטבילה לחוד, ודינו כאשה 

חלק  אינה  לידתו  שלאחר  מילתו  ולדבריו  שעה.  באותה 

מהליך הגרות אלא כשאר מילת ישראל היא.

וכמה נפק"מ יש בדבר:

זמן מילתו

מילתו, א.  זמן  הוא  מאימתי  זה,  בעובר  לדון  יש  ראשית 

א(,  סעי'  רסז  סי'  )ראה  נקטינן  עבדים  מילת  לענין  דהנה 

ואפילו  ביום שלקחו,  לו למולו  יש  דהלוקח עבד מן השוק 

השמיני  יום  עד  לו  להמתין  א"צ  בו  שנולד  ביום  לקחו 

ללידתו. והטעם בזה הוא, משום שהלכה זו שתהא המילה 

ביום השמיני דוקא ולא קודם לכן גזה"כ מיוחדת היא לענין 

מילת ישראל, אבל לענין מילת עבדים אין כל קפידא בדבר. 

וא"כ כמו"כ כאן יש לדון, האם כיון שמילה זו ביסודה אינה 

נעשית לצורך קיום מצות מילה אלא כחלק מהליך הגרות 

יום  עד  מלעשותה  להמתין  שא"צ  עבדים  כמילת  דינה 

השמיני ללידתו, או לא.

דלדעת ושאלה  הנ"ל,  בחקירה  לכאורה  תלויה  זו 

מיד  ישראל  לכלל  בא  זה  שעובר  הסוברים 

)והיינו לשיטת הריטב"א דלעיל ולמ"ד עובר ירך אמו  בטבילת אמו 

לעשותה  ואין  היא  ישראל  מילת  הרמב"ן( – מילתו  לשיטת 

בדעת  הרמב"ן  לסברת  אולם  ללידתו.  השמיני  היום  קודם 

מתהליך  חלק  הינה  מילתו  אמו,  ירך  לאו  דעובר  הסוברים 

וכיון שכך, מן הסתם דינו בזה כעבד שאין להקפיד  הגיור, 

נקוט  דכלל  וכיון  ללידתו.  השמיני  יום  קודם  למולו  שלא 

בידינו – "שיהוי מצוה לא משהינן", ראוי למולו מיד אחר 

.
שפא

לידתו ואין להמתין עמו עד יום השמיני ללידתו

האם מילתו דוחה את השבת
למול ב.  מותר  האם  הדברים,  בריש  כמובא  לדון  יש  עוד 

ולד זה בשבת כאשר היה זה יום השמיני ללידתו, ויסוד 

כיון  הגר  מילת  שכן  הנ"ל,  החקירה  פי  על  הוא  בזה  הספק 

בזמנה  שלא  מילה  היא  נחשבת  הדין  מן  מחוייבת  שאינה 

אליבא  הרמב"ן  לסברת  וא"כ   ,
שפב

השבת את  דוחה  ואינה 

ירך  שעובר  היא  התוס'  שיטת  שהרי  קשיא,  ודאי  שפ. ולדבריו 
זה  וא"כ היאך סברו שמילתו של קטן  וכמו שיתבאר בסמוך,  אמו 

מדין מילת הגר היא, הרי כיון דעובר ירך אמו די לו בטבילת אמו 

לחוד.

שפא. ואף שלענין עבד נתבאר שם שאם טבלה אמו לשם שפחות 

בזה  שדינו  משום  זה  אין  לשמונה,  הוא  נימול  מעוברת  בעודה 

כישראל, אלא ילפותא מיוחדת יש בזה כמבואר בסוגית הגמ' בשבת 

מיוחדת  זו  ודרשה  כסף",  ומקנת  בית  "יליד  ע"ב( – מדכתיב  )קלה 

היא למילת עבדים ואינה שייכת במילת גרים.

שפב. ראה מש"כ בזה רש"י בפסחים )פד ע"א(.

סימן נ



משנת  הגר�א��

ליום  מילתו  את  לדחות  יש  אמו"  ירך  לאו  "עובר  דמ"ד 

)ולשיטת  אמו  ירך  עובר  דאמר  למאן  זאת  לעומת  ראשון, 

נמצא  הטבילה,  בעת  ישראל  נעשה  שכבר  הנ"ל(  הריטב"א 

שמילה זו דינה כמילת ישראל לכל דבר ודוחה את השבת.

נוכחות דייני בית הדין בעת המילה

דייני ג.  בנוכחות  צורך  יש  בדבר – האם  יש  נוספת  נפק"מ 

בית הדין בעת עריכת ברית המילה לולד זה. שכן לדעת 

האם  טבילת  בעת  כבר  נשלמה  הגרות  שחלות  הסוברים 

ומילה זו שנערכת עתה דינה כמילת ישראל לכל דבר, אין 

הינה  שמילתו  להצד  אולם  הדיינים,  של  בנוכחותם  צורך 

בעת  נוכחים  להיות  הדין  לבית  יש  הגרות,  מתהליך  חלק 

מעשה המילה, כבכל מילת גרים, וכמו שנתבאר בשו"ע סי' 

נוכחותם מעכבת בחלות הגרות, דבגרות גר  זה  )ולצד  ג(.  )סעי'  רסח 

קטן לכו"ע נוכחות הבי"ד בעת המילה מעכבת כיון שאינו שייך בתורת 

קבלת מצוות, כ"כ בדגול מרבבה ויתבארו הדברים להלן(.

האם מותר לישא ממזרת

נתבאר שהגר מותר בממזרת ד.  יוחסין  בריש פרק עשרה 

כג(,  כב  סעי'  ד  סי'  אבהע"ז  בשו"ע  להלכה  הדברים  )הובאו 

זו, שכן אם  ולכאורה אף לענין זה יש נפקא מינה בחקירה 

כישראל  הזה  הולד  נחשב  בקדושה  לידתו  שהיתה  מחמת 

לכל דבר – אסור הוא לישא ממזרת, אבל אם לא בא לכלל 

בדינו  הוא  שימול – שווה  עד  לבד  אמו  בטבילת  ישראל 

לשאר גרים ומותר בממזרת.

כשרותו לדון בדיני ישראל

בשו"ע )רסט סעי' יא( כתב: "לענין דין – גר כשר לדון דיני ה. 

אמו  אין  אם  אבל  מישראל,  אמו  שתהא  והוא  ממונות 

דינו  זה  לענין  ואף  וכו'".  ישראל  לדון את  מישראל – פסול 

של ולד המעוברת תלוי בחקירה הנ"ל, שאם דינו כגר פסול 

אמו – כיון  בטבילת  ישראל  לכלל  בא  אם  אבל  לדון,  הוא 

שנולד בקדושה דינו כישראל לכל דבר.

נוסח הברכה במילתו

המילה ו.  ברכת  נוסח  בזה – לענין  יש  נוספת  נפק"מ 

בבריתו של ולד זה. שכן במילת ישראל הנוסח הוא "על 

המילה", ואילו במילת הגרים הנוסח הוא "למול את הגרים" 

)ראה שו"ע סי' רסח סעי' ה(, וא"כ להצד ש"עובר לאו ירך אמו" 

ומילת גרים היא, נוסח הברכה ישתנה בהתאם.

נימול קודם הנץ החמה

שמצות ז.  דאף  לחדש,  כתב  לך(  לך  )פרשת  פענח  בצפנת 

המילה שזמנה ביום יכולה להתקיים כבר מעלות השחר 

גרים  מילת  מ"מ  היום,  כל  שזמנן  מצוות  וכשאר  ואילך, 

מילתו  לכן  קודם  נימול  ואם  בדוקא,  החמה  מהנץ  זמנה 

פסולה. ובטעם הדבר כתב, דמילת הגרים למדנוה ממילתו 

היום  "בעצם  כו(:  יז  )בראשית  כתיב  ושם  אבינו,  אברהם  של 

יום.  של  בעיצומו  משמעו  ו"בעצם"  אברהם",  נימול  הזה 

השחר  עלות  אחר  זה  קטן  נימול  שאם  דבריו,  לפי  נמצא 

קודם הנץ החמה יהיה דינו תלוי בחקירה הנ"ל.

האם רשאי למחות לכשיגדיל

למחות ח.  זה  ולד  רשאי  האם  בדבר,  יש  נוספת  נפק"מ 

בגרותו לכשיגדיל ולבטלה למפרע, שכן להצד שטבילת 

אמו היא שהכניסתו לקהל ישראל, נמצא שמעולם לא היה 

מאיבריה,  כאחד  נחשב  היה  שעה  באותה  שהרי  כגר,  דינו 

בידו  מסורה  גרותו  שתהא  לומר  טעם  כל  אין  וממילא 

לבטלה, אבל להצד שמילתו היא המכניסתו לקהל ישראל, 

ולבטל  לכשיגדיל  למחות  שיכול  קטן  גר  כשאר  דינו  א"כ 

.
שפג

גרותו

הזהירות מספיית איסור לעובר

הפוסקים ט.  בדברי  דהנה  זו,  חקירה  ע"פ  לדון  יש  עוד 

איסור  דבר  יבוא  שלא  להשמר  מוזהרת  שהאם  מצינו 

שמשון:  לגבי  ג(  פסוק  )פי"ג  בשופטים  דכתיב  וכמו  לעוברה, 

"וירא מלאך ה' אל האשה ויאמר אליה הנה נא את עקרה 

וכו',  ושכר  יין  תשתי  ואל  נא  ועתה השמרי  בן,  ויולדת  וגו' 

מן  הנער  יהיה  אלקים  נזיר  כי  ראשו,  על  יעלה  לא  ומורה 

השמרי  נא – פירוש,  "השמרי  הרד"ק:  שם  וכתב  הבטן". 

מטומאת מגע ואהל", וכו', עיין שם.

כתב הרוקח )סי' שטו(, שאשת כהן מעוברת יש לה כמו"כ 

זכר  ולדה  להזהר שלא להכנס באוהל המת, שמא 

שאסור להטמא למתים, יובאו הדברים להלן. )וראה עוד בס' 

שפג. וראה סי' נ שהארכנו בנידון זה מכמה טעמים נוספים.

סימן נ
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שבט מוסר שציין להנהגות רבות בהן מוטל על אשה מעוברת להזהר 

למען טהרת נפש עוברה(.

אם והנה  שכן  הנ"ל,  בחקירה  תלוי  הדבר  יהיה  זו  בגיורת 

זו שטבלה אמו לשם  לו בטבילה  ודי  ירך אמו  עובר 

ויש לנהוג עמו ככל עובר  גרות, נמצא שעתה ישראל הוא 

בר ישראל שיש לשומרו מן החטא, אבל אם נכרי הוא לכל 

דבר עד שימול לשם גרות, דינו כעובר נכרי.

דין פיקוח נפש וחילול שבת בעובר זה

היולדת י.  האם  כאשר  ע"ב(,  )ז  בערכין  אמרו  כמו"כ 

את  העובר  הוציא  שלא  זמן  שכל  בלידתה,  מסתכנת 

הוציא  אם  אבל  האם,  להצלת  הולד  את  ראשו – מחתכין 

נפש.  מפני  נפש  דוחין  ואין  כילוד  ראשו – דינו  את  העובר 

דינו של עובר  יהיה הדבר תלוי בהנ"ל, שכן אם  זו  ובאשה 

זה כישראל – כיון שהוציא את ראשו אין להצילה בנפשו, 

אבל אם עדיין נכרי הוא, ודאי נדחה קיום נפשו מפני הצלת 

האם.

יש לדון האם מותר לחלל שבת לצורך הצלת עובר כמו"כ 

במעי  בעודו  כבר  חלה  שגרותו  נימא  דאי   ,
שפד

זה

אמו – דינו כישראל ומחללין עליו את השבת, אולם להצד 

באותה  כנכרי  דינו  שימול  עד  ישראל  לכלל  בא  שאינו 

. )אכן, בסי' לג ציינו לכמה מן האחרונים דסבירא להו שגר 
שפה

שעה

שמל ולא טבל מחללין עליו את השבת, דאף הוא בכלל הטעם ד"חלל 

דה"ה  אפשר  ולפי"ז  הרבה",  שבתות  שישמור  כדי  אחת  שבת  עליו 

עובר זה שטבל ולא מל, וצ"ע(.

הגמ'  מסוגית  בזה  אמו – הקושיא  אחר  התייחסותו 
ביבמות לענין דין אחוה בכהאי גוונא

אם כנים אנו בדברינו אלו, שדינו של ולד זה תלוי אמנם, 

בפלוגתא דרבוותא האם עובר ירך אמו או לא, א"כ 

הנפקא מינה היסודית לכאורה בחקירה זו, היא לענין עצם 

נקטינן  להלכה  שהרי  אמו,  אחר  זה  ולד  של  התייחסותו 

השלכות  זו  ולהלכה  דמי",  שנולד  כקטן  שנתגייר  ד"גר 

רבות – לענין איסור עריות )ראה סי' רסט סעי' א(, לענין עדות 

מאמו  אחים  לו  נולדו  ירושה – כאשר  ולענין  י(,  סעי'  )שם 

להצד  ולכאורה  דבר,  לכל  הם  שנתגיירה – שבניה  אחר 

שדינו של ולד זה כנכרי לכל דבר עד שיתגייר אין כל טעם 

לייחסו אחריה.

הגמ' וא"כ  סוגית  עם  הדברים  יתיישבו  היאך  לתמוה  יש 

)דף צז ע"ב(, שם איתא: "שני אחים תאומים  ביבמות 

גרים וכן משוחררים לא חולצים ולא מיבמים, ואין חייבים 

ולידתם  בקדושה  שלא  הורתם  היתה  אח.  אשת  משום 

משום  חייבים  אבל  מיבמים  ולא  חולצים  לא  בקדושה, 

.
שפו

אשת אח". ע"כ

שהיתה ופי'  גר  דין  שחלוק  דאמור(,  ד"ה  ע"א  )צח  רש"י  שם 

הורתו ולידתו שלא בקדושה מדין הגר שהיתה הורתו 

שלא  לידתו  שהיתה  דגר  בקדושה.  ולידתו  בקדושה  שלא 

בקדושה אין לו כל דין "אחוה" עם אחיו שמגיותו, ומשעה 

שבא לכלל ישראל פקעה זיקתו אליהם )כמבואר בטור ושו"ע 

ריש סי' רסט(, אבל גר זה שהיתה לידתו בקדושה אין זיקתו 

בו  שייך  ולא  כישראל  נולד  שהרי  לגמרי,  פוקעת  לאחיו 

אחוה  לו  יש  כך  ומשום  דמי,  שנולד  שנתגייר כקטן  גר  דין 

עליו  ואסורה  בקדושה(,  עמו  נולד  הוא  )שאף  התאום  אחיו  עם 

שם  פירשו  )כן  אח.  אשת  כשאר  כרת  באיסור  זה  של  אשתו 

גם הריטב"א ונימוק"י(.

הרמב"ן דלמאן דאמר עובר לאו ירך אמו אינו בא ולדברי 

מה  מפני  צ"ב,  הדברים  שימול,  עד  ישראל  לכלל 

הוא  נכרי  עדיין  לידתו  בשעת  הרי  אחיו,  עם  אחוה  לו  יש 

לכל דבר ומילתו היא המכניסתו לקהל ישראל, ובמה שונה 

דינו משאר גרים שאין להם אחוה עם אחיהם.

דינו של ולד זה לענין פדיון הבן

)בכורות עוד  יש לתמוה לדבריו, דהנה בריש פרק יש בכור 

"נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת  מו ע"א( שנינו: 

דאף  והיינו,  לנחלה".  בכור  ואינו   
שפז

לכהן וכו' – בכור 

ראה  ישראל  עובר  הצלת  לצורך  שבת  חילול  דין  שפד. בעצם 
יום הכיפורים, הובאו דבריו ברמב"ן בס'  )הלכות  בהלכות גדולות, 

ר"ן  יג(,  סי'  )פ"ח  יומא  רא"ש  הסכנה(,  ענין  לרמב"ן  האדם  תורת 

)או"ח סימן תריז(, דמחללין שבת  ובטור  )נדה מד(,  ריטב"א  )שם(, 

"חלל  שאמרו  מה  משום  הוא  בזה  ההיתר  ויסוד  עובר,  להצלת 

וכן פסק החיי אדם  עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה", 

)כלל ס"ח סעיף יב(, ובמשנה ברורה )סי' תריז בשער הציון אות א 

ובביאור הלכה סימן של סעיף ז(.

שפה. ולשיטת הרשב"א דמחלק בזה בין זכר לנקבה, נמצא דכיון 
דספק  נפשו,  להצלת  שבת  לחלל  יש  נקבה,  ספק  הוא  זכר  שספק 

פיקוח נפש את השבת.

שפו. וראה שו"ע אבהע"ז סי' קנז )סעי' ג(.

שפז. הנה אף שמסוגיא זו נתבאר שמעוברת שטבלה בנה מתייחס 
אחריה, מ"מ הדבר פשוט שאינו מתייחס אחר אביו אף אם נתגייר 

אותו  שילדה  משום  הוא  זה  לבנה  יחסה  דעיקר  עמהם,  האב  גם 

סימן נ
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שהיתה הורתו שלא בקדושה כיון שהיתה לידתו בקדושה 

. ולשיטת הרמב"ן צ"ב, כיון 
שפח

בכור הוא וחייב בפדיון הבן

שאינו בא לכלל ישראל עד שימול, א"כ בשעת לידתו היה 

בפדיון  יתחייב  והיאך  אמו,  אחר  מתייחס  אינו  וכלל  נכרי 

הבן. ואין לומר שהמשנה שם אזלא בשיטת הסוברים עובר 

דעובר  להלכה  קיי"ל  והר"ן  ר"ת  לשיטת  שהרי  אמו,  ירך 

ערוכות  משניות  דבריהם  לפי  נפרש  והיאך  אמו,  ירך  לאו 

)יבמות מז ע"ב(,  שלא אליבא דהלכתא. וראה בס' קרן אורה 

בשו"ת אחיעזר )יו"ד סי' כט אות ו(, ובחלקת יואב )תנינא סי' ח( 

שהאריכו לדון בשאלות אלו.

מחמת וע"ע  שהסיק  לו(  סי'  )יבמות  יעקב  קהילות  בס' 

דאמר  כמאן  להלכה  פסק  דהרמב"ן  אלו  קושיות 

עובר ירך אמו.

דין עובר לענין ירושה

יש להקשות לדברי הרמב"ן, היאך סבר לומר דלמ"ד עוד 

עובר ירך אמו כיון שנחשב הולד כאחד מאיברי אמו 

פסוקה  הלכה  הרי  לבד,  בטבילה  לו  ודי  בדינם  הם  שווים 

וכמו  דבר,  לכל  כזכר  דינו  שהעובר  מקומות  בכמה  היא 

שמצינו בדברי רוקח הנ"ל שהחמיר גבי אשת כהן מעוברת 

שמא  החשש  מחמת  וזאת  המת,  לאוהל  להכנס  לאוסרה 

ולדה זכר הוא שאסור ליטמא למתים, הרי שפשוט היה לו 

שאם זכר הוא חלים עליו כל דיני טהרת כהנים כשאר כהן 

זכר, אף שעודו תוך מעי אמו.

נתבאר בסוגית הגמ' ביבמות )סז ע"א(, גבי אב שמת כמו"כ 

אשתו  והיתה  בנות  אלא  בנים  אחריו  הניח  ולא 

אוכלות  הבנות  זכר – אין  שבמעיה  הולד  שאם  מעוברת, 

שכבר  חזינן  הנה  כלום,  מנכסיו  יורשות  הן  שאין  בתרומה 

בעודו עובר דינו כזכר לכל דבר.

ירך וא"כ  עובר  דמ"ד  אליבא  הרמב"ן  סבר  היאך  קשה, 

מעשה  הרי  לבד,  בטבילה  זה  לולד  לו  שדי  אמו 

הגרות בזכרים כולל בתוכו את מעשה המילה.

בטבילה  הוא  הגרות  מעשה  שעיקר  האחרונים  שיטת 
לבד

נידון והנה  תלו  שלא  וסיעתו  דלעיל  הריטב"א  של  לדרכו 

הנהו  לכל  מקום  כל  אין  אמו,  ירך  עובר  בדין  זה 

לו  די  אמו  ירך  לאו  שעובר  להצד  גם  שכן  דלעיל,  קושיות 

ומתייחס  בקדושה  שנולד  נמצא  וממילא  לחוד,  בטבילה 

נכרי  היה  ואז  ההריון,  בעת  נקבע  לבנו  יחסו  האב  אבל  בקדושה, 

ה(, דאף  סי' כט ס"ק  )אבהע"ז  יצחק  בית  גמור. עפ"ז כתב בשו"ת 

כמו"כ  לפדותו,  חייב  אינו  אביו  מ"מ  הבן,  בפדיון  מחוייב  זה  שבן 

כתב בשו"ת בצל החכמה )ח"ד סי' טו( שאם בת היא אין אביה מיפר 

לה נדריה, דאף שהיתה לידתה בקדושה אין לה כל יחס עם אביה.

ע"ב(  )מז  בבכורות  התוס'  בדברי  הדברים  נתפרשו  דכבר  הן אמת, 

הגמ'  בסוגית  הא  הבן,  בפדיון  זה  לעובר  חייבוהו  היאך  שהקשו, 

בקידושין )כט ע"א( אמרו: "ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה, 

לפדותו – מצווה  מצווים  שאחרים  כל  תפדה – תיפדה,  דכתיב: 

מצווה  לפדותו – אין  מצווים  אחרים  שאין  וכל  עצמו,  את  לפדות 

לפדות את עצמו". וא"כ כמו"כ נימא הכא, דכיון שאביו הנכרי אינו 

מחוייב לפדותו אף הוא עצמו יפטר מחובה זו. ותי', דכיון שאם היה 

לו אב ישראל היה מחוייב בכך ואין זה פסול הנובע מגופו, משום כך 

גם כאשר אין לו אב מחוייב הוא לפדות את עצמו. ומסתבר שגם 

אם נתגייר אביו עמו כיון דכקטן שנולד דמי לא מוטלת חובה על 

האב לפדותו )אף שמתייחס הוא אחר אמו דהאם שאני כיון שנולד 

ממנה אחר שנתגיירה, ופשוט(.  

ישנה,  שיטה  בשם  דכתב  ע"ב(  )ט  לכתובות  בשטמ"ק  יעויין  ומ"מ 

שאב שנתגייר עם בתו זכאי לקבל קידושין עבורה ככל אב ישראל 

שזכאי בבתו בקידושיה. ודברי תימה הן, דכיון דקיי"ל גר שנתגייר 

)ובפרט שדבריו אלו  כקטן שנולד דמי בתו אינה מתייחסת אחריו 

אמורים גם בבת שנולדה שלא בקדושה ורק אח"כ נתגיירה(.

ובשו"ת שואל ומשיב )רביעאה ח"ב סי' א( דן בדברי השטמ"ק אלו, 

ותקנת חז"ל היא  זכאי בקידושיה  וכתב דאה"נ דמעיקר הדין אינו 

)ויעויי"ש עוד שפלפל בזה הרבה ע"פ מה שאמרו  שתיקנו לו לגר. 

בסוטה דף ו, שכשבא יהודה לתמר אמרה לו גיורת אני, אמר לה: 

"שמא קיבל בך אביך קידושין", מכאן משמע דאף שגיורת היתה היה 

אביה זכאי בקידושיה ומדאורייתא הוא(. וראה להלן סי' עא שציינו 

דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  אמרינן  לא  דבגיורת  ראב"ן  לדברי 

וראה בזה עוד בפרשת דרכים )דרוש א(. 

שפח. הנה נתבאר, דאף שולד זה אינו מתיחס אחר אביו מחוייב 
שיפדה  הוא  ראוי  אימתי  דנו,  ובפוסקים  עצמו.  את  לפדות  הוא 

קטן זה את עצמו, בשו"ת מהר"י אסאד )יו"ד סי' רסו( כתב, דמיד 

לכשיגיע לעונת הפעוטות שמקחן מקח וממכרן ממכר עליו לפדות 

את עצמו. אולם התוס' יו"ט בהג' דברי חמודות )בכורות פ"ח אות 

יז( חלק עליו בזה, וכתב דכיון שאינו חייב במצוות עד שיגדיל אין 

לו לפדות את עצמו עד הגיעו לכלל חיוב מצוות. והוסיף עוד, שאם 

יפדה את עצמו קודם לכן, כיון שנעשה הדבר בפטור אינו יוצא בזה 

ידי חובתו )ראה סוגית הגמ' בר"ה כח ע"א גבי מי שאכל מצה בעת 

שטותו ונשתפה(.

היא,  מדאורייתא  הבן  פדיון  מצות  דהא  בזה,  לדון  יש  מזו  ]יתירה 

והקטן זוכה לאחרים רק מדרבנן, וא"כ לכאורה תליא בשאלה האם 

קנין דרבנן מהני לדאורייתא, וראה מש"כ בזה קצוה"ח בסי' לה ס"ק 

ד ובאבני מילואים סי' כח ס"ק לג[.
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כמבואר  אחיו  עם  אחוה  של  יחס  לו  ויש  אמו,  אחר  הוא 

בסוגיא דיבמות הנ"ל ואין כל סתירה בדברים. אבל לדרכו 

של הרמב"ן אכתי תיקשי.

שסבר ויעויין  אחד  גדול  מדברי  שהביא  שם  באחיעזר 

ע"ב(:  )קד  ביבמות  דשנינו  מה  ע"פ  זאת,  לפרש 

בשחיטה.  אלא  הלחם  מקדשין  אין  עצרת  כבשי  "תניא: 

שחט  הלחם,  לשמן – קדש  דמן  וזרק  לשמן  שחטן  כיצד, 

לשמן  שחטן  הלחם,  קדש  לשמן – לא  וזרק  לשמן  שלא 

רבי.  דברי  קדוש,  ואינו  לשמן – קדוש  שלא  דמן  וזרק 

קדוש – עד  אינו  לעולם  אומר:  שמעון  רבי  בן  אלעזר  רבי 

שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן". ע"כ.

דלשיטת רבי אף שלקיום מצות ההקרבה בשלמות והיינו, 

שניהם  והזריקה  השחיטה  שיתקיימו  צריך 

בלא  אף  בנפרד  מעשה  לכל  משמעות  יש  מ"מ  כהלכתם, 

וזרק  שיתקיים חבירו. ומשום כך אמר, שאם שחטן לשמן 

אף  כאן,  כן  וכמו  קדוש.  ואינו  לשמן – קדוש  שלא  דמן 

שלקיום חלות הגרות בשלמות צריך מילה וטבילה גם יחד, 

מ"מ כל שטבל לשם גרות אף שטרם נימול לשם גרות יש 

תוקף כל שהוא לטבילתו זו.

דחלוק ובחלקת  הדברים,  בבאור  עוד  הוסיף  )שם(  יואב 

לענין זה דין הטבילה מן המילה, והיינו, דאף אם 

לכל  כנכרי  מל" – ודינו  לא  כאילו  טבל  ולא  ש"המל  נאמר 

דבר, מ"מ במקרה ההפוך – שרק טבל ולא מל יש משמעות 

והטעם   .
שפט

לגמרי כנכרי  נחשב  אינו  ושוב  זו,  לטבילתו 

בזה הוא, דעיקר מעשה הגרות הוא בטבילה לבד – שבזה 

חלות  מתנאי  שכאחד  אלא  ישראל,  לקדושת  הגר  נכנס 

קודם  גרות  לשם  עצמו  את  שימול  הלכה  נאמרה  הגרות 

נתקיימו  שלא  אף  הדבר  עיקר  שנעשה  כל  וע"כ,  טבילתו. 

כל תנאיו – יש תוקף כל שהוא לעשייתו, אבל כשנתקיימו 

ולא עיקר המעשה – אין  רק הדינים הנלוים לקיום החלות 

כל משמעות למעשה זה.

ישוב עפ"ז בשיטת הרמב"ן

כתבו האחרונים ליישב קושיתם על דברי הרמב"ן, ולפי"ז 

שטבל  בטבילה  נשלם  לא  הגרות  שמעשה  דאף 

את  להשלים  הוא  ונצרך  שנולד  קודם  אמו  אגב  העובר 

שעיקר  כיון  מ"מ  אח"כ,  שימול  המילה  ע"י  הגרות  חלות 

מעי  תוך  בעודו  כבר  נעשה  הטבילה(  )שהוא  הגרות  מעשה 

נכרי לגמרי – שוב  לידתו כבר לא היה  ונמצא שבעת  אמו, 

ובזה  וכדו',  אחוה  דין  לענין  שנולד  כקטן  נחשב  הוא  אין 

תתיישב הקושיא מסוגית הגמ' ביבמות הנ"ל.

הבן ולפי  בפדיון  זה  גר  חייבו  מה  מפני  היטב  יובן  זה 

כקטן  שנתגייר  גר  דין  מחמת  פטרוהו  ולא  כישראל, 

ע"י  הנפעלת  הקלושה  בחלות  די  זה  דלענין  דמי,  שנולד 

הטבילה לבד. עכ"ד עיי"ש.

ומאיסור ]מיהו,  ירושה  מדין  הרמב"ן  ע"ד  דהקשו  מאי 

אכתי  המת  לאוהל  מעוברת  כהן  אשת  כניסת 

אלו  קושיות  מכח  דהכריח  פענח  בצפנת  ועיי"ש  קשיא, 

לעיקר  דנקטינן  דכיון  כרמב"ן,  דלא  להלכה  בזה  דהעיקר 

ירושה  לענין  ואפ"ה  ב(  אות  להלן  )ראה  אמו  ירך  עובר  כמ"ד 

אמו  ירך  עובר  מ"ד  בין  דהחילוק  ע"כ  כזכר,  ליה  דיינינן 

למ"ד עובר לאו ירך אמו הוא רק בגדר הטבילה לבד – האם 

טבילת אמו עולה לו או דחשיב שטבל בעצמו, אבל מילתו 

בשיטת  להלן  עוד  בזה  וראה  היא,  גרות  מילת  לעולם 

הרמב"ם[.

גר הנולד מן הישראלית מתייחס אחר אמו

את מיהו,  לפרש  וכתב  זה,  ביסוד  פקפק  שם  באחיעזר 

שיטת הרמב"ן באופן אחר:

זו – ד"גר דלכאורה  הלכה  של  יסודה  בעיקר  לחקור,  יש 

שנתגייר כקטן שנולד דמי" ואינו מתייחס אחר 

לבדה  הגרות  חלות  שעצם  משום  הוא  האם  ואמו,  אביו 

ואמו, דע"י שנכנס לקדושת  יחוסו אחר אביו  מפקעת את 

הלכה  זו  אין  שמא,  או  חדשה,  כבריה  הוא  נעשה  ישראל 

בהל' גרות, אלא כלל בעלמא הוא בדיני היוחסין – שלעולם 

אין ישראל מתייחס אחר הגוי, וממילא כיון שנעשה ישראל 

פקעה זיקתו לאביו ואמו.

נולד והנפקא  זה  עובר  שהרי  דידן,  בנידון  בזה  מינה 

לכלל  בא  מילתו  וע"י  ישראלית,  לאם  כנכרי 

ישראל בשלמות, וממילא לסברא ראשונה שזיקתו להוריו 

זה שנעשה כבריה חדשה בעת חלות  פוקעת מחמת עצם 

נכרי  היה  מילתו  קודם  שכן  כך,  הוא  כאן  הגרות – אף 

ולא  שמל  גר  שבין  זה  שחילוק  שכתב,  שם  בדבריו  שפט. וראה 
טבל לגר שטבל ולא מל אינו רק לענין דיני הקורבה שלו עם אחיו, 

אלא יש לזה השלכה לעצם חובתו בשמירת המצוות. שרק גר שמל 

גר  ופטור מכל מצוות התורה, אבל  דינו כנכרי לכל דבר  ולא טבל 
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ועתה בא לקדושת ישראל. אבל לסברא שניה, שדין מדיני 

אחר  מתייחס  אינו  לעולם  כאן – שהישראל  שנו  היוחסין 

הגוי, א"כ כאן שאמו ישראלית אין כל סיבה לומר שגרותו 

אמרו  זו  סברא  ומחמת  אחריה,  יחוסו  את  מפקעת  תהא 

מאמו,  אחיו  עם  אחוה  של  יחס  זה  לולד  לו  שיש  ביבמות 

ומחוייב הוא בפדיון הבן כדין פטר רחם, ודו"ק.

לחוד,  טבילתו  מחמת  שבתורה  הלאוין  בכל  נאסר  מל  ולא  שטבל 

באופן  ישראל  לקהל  ולהכנס  מילה  ברית  לערוך  אותו  כופין  ובי"ד 

השלם, וראה לעיל סי' לב שהארכנו בביאור דבריו וטעמם.

אחר,  באופן  הרמב"ם  דברי  את  לפרש  מקום  היה  שצ. לכאורה 
מתחילת  שמוכח  וכמו  אמו"  ירך  לאו  "עובר  כמ"ד  סבר  דלעולם 

דבריו, ואף על פי כן לא יוכל האדון לשחרר רק את הולד בלא האם. 

עבור  בו  הזוכה  ליד האשה שהיא  היא  הגט  והיינו משום שנתינת 

הולד, וממילא כיון שהיא עצמה אינה משתחררת נמצא שנתן את 

הגט לשפחתו שידה כיד האדון והגט אכתי ברשותיה קאי – וחסר 

כאן בעצם נתינת הגט.

אמנם, מדברי החת"ס בחידושיו למסכת חולין )נז ע"ב( נראה היפך 

הדברים. דיעויין שם שכתב, שלמאן דסבר עובר לאו ירך אמו, אף 

שהאם ובנה כשני גופים נפרדים הם, מכל מקום כיון שחיותו של 

העובר תלויה בחיותה של האם, וכל אבריו כח חיותם בכח חיות 

אברי אמו, נחשב הדבר כאילו הולד מעורב וממוזג בכל איברי אמו, 

שכן ניזון הוא ביניקתו מכל אבריה. 

ונמצא לפי דבריו, שלמאן דאמר עובר ירך אמו – העובר אינו אלא 

הוא מכל אבריה  חיותו  לכך שמקור  ואין חשיבות  כאחת מרגליה, 

בשווה, שכן בלאו הכי אין הוא קובע שם לעצמו אלא טפל לה בכל. 

הולד  את  בזה  לשחרר  יכול  אינו  בידה  הגט  את  נתן  אם  וממילא 

כיון שהגט נמצא עדיין ברשותו. מה שאין כן למאן דאמר עובר לאו 

ירך אמו, כיון שהעובר מעורב וממוזג בכל איברי אמו, נחשב הדבר 

כאילו נתנו לעובר עצמו בידיים, וממילא אף שהיא עצמה אין לה 

יד וידה כיד האדון מ"מ העובר כביכול יש לו יד דרכה והוא עצמו 

זוכה בגיטו. 

)ועיי"ש שהאריך לפרש לפי"ז את שיטת הראשונים דס"ל שמעוברת 

נהנה  הולד  שאף  מחמת  וזאת  לכהונה,  נאסרת  שנרבעה – בתה 

מן  הולד  שנהנה  בכך  מה  קשיא,  דלכאורה  הרביעה.  ממעשה 

הרביעה, הרי לא נרבעה דרך איברים ולא נעשה בה מעשה האסור. 

בכל  ממוזג  הוא  הולד  של  שבחיותו  דכיון  שפיר,  אתי  הנ"ל  ולפי 

איברי אמו נחשב הדבר שאף הולד נרבע דרך איברים. אמנם מדברי 

הגרעק"א שם נראה להיפך, דכתב שמה שאמרו שמעוברת שנרבעה 

בתה אסורה זהו רק למ"ד עובר ירך אמו, אבל למ"ד עובר לאו ירך 

הם.  נפרדים  גופים  שכשני  הרביעה,  בכלל  אינו  כלל  העובר  אמו 

אמו – נחשב  ירך  עובר  להיפך – דלמ"ד  הוא  הדין  החת"ס  ולדברי 

הולד כרגלה של האם ואין זו רביעה דרך איברים, ורק למ"ד עובר 

לאו ירך אמו כיון שממוזג הוא בכל איבריה יש לאסור הולד מחמת 

רביעת האם(.  

!
שיטת הרמב"ם בזה – דעת הלחם משנה

נמי ומעתה,  תתבאר  דלעיל  הרמב"ן  בדברי  המבואר  לפי 

ה(  הל'  )פ"ז  עבדים  דבהל'  בזה.  הרמב"ם  שיטת 

כתב הרמב"ם וז"ל: "הכותב לשפחתו מעוברת הרי את בת 

בן  וולדך  שפחה  הרי את  קיימין.  וולדך עבד – דבריו  חורין 

חורין – לא אמר ולא כלום, שזה כמי שמשחרר חציה".

רישא ובהשגות  קשיא  "א"א,  הקשה:  אתר  על  הראב"ד 

הוא,  אמו  ירך  דעובר  קאמר  אסיפא – סיפא 

דדברי  דבריו,  וכוונת  וכו'".  קיימין  דבריו  אמאי  רישא  א"כ 

שכתב  דבריו  וביה – מתחילת  מיניה  סתרי  בזה  הרמב"ם 

שיש כח ביד האדון ליתן גט לשפחתו ולהתנות ולומר שלא 

הוא,  אמו  ירך  לאו  שעובר  ידו – נראה  על  ולדה  ישתחרר 

ומשום כך יכול הוא להבדיל ביניהם ולומר שרצונו לשחרר 

רק את האם ולא את בנה. לעומת זאת מסוף דבריו נראה 

להיפך, שם דן הרמב"ם במקרה ההפוך – כאשר האדון חפץ 

ובזה הכריע הרמב"ם  ולא את האם,  לשחרר רק את הולד 

בזה  הטעם  ובפשטות  רצונו,  לקיים  האדון  של  בידו  שאין 

הוא משום שעובר ירך אמו, וכגוף אחד הם נחשבים, ועל כן 

אין יכול האדון לחלק ולומר שרצונו לשחרר רק את הולד 

.
שצ

ולא את האם, א"כ נמצא שדבריו סותרים זה לזה

סבר אמנם,  דלעולם  לפרש,  כתב  שם  משנה  בלחם 

הרמב"ם שעובר ירך אמו, ומשום כך הכריע שאין 

כח ביד האדון לשחרר רק את הולד בלא אמו. אלא דסבר 

הוא,  דברים  של  ויסודם  הולד,  מדין  האם  דין  חלוק  שבזה 

דהולד נחשב כאחד מאיברי האם וכ"פלג גופא", לפי שכל 

אבל  בלעדיה.  עצמי  קיום  כל  לו  ואין  מאמו  וחיותו  קיומו 

גופא"  כ"פלג  נחשבת  אינה  עצמה  מחמת  שחיותה  האם 

לעצם  בו  תלויה  אינה  היא  שכן  לה,  הטפל  הולד  מחמת 

לשחרר  האדון  בא  שאם  הרמב"ם,  סבר  כך  משום  קיומה. 

נחשב הדבר  ולא  קיימים,  רק את האם בלא הולד – דבריו 

לשחרר  בא  אם  משא"כ  גופה,  לחצי  רק  שחרור  שנעשה 

כיון שטפל הוא לאמו נמצא  רק את הולד בלא האם, בזה 
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ממש.  בדבריו  ואין  הגוף  מן  בחלק  רק  השחרור  שנעשה 

.
שצא

עכ"ד

וממילא נמצא  ירך אמו,  זה, דלשיטת הרמב"ם עובר  לפי 

להבנת הרמב"ן דלעיל די בטבילת אמו כדי להכניסו 

מילת  מדין  לידתו  אחר  שתערך  ומילתו  ישראל,  לקהל 

ישראל היא ושווה לה בכל פרטיה ודקדוקיה.

הל' כמו"כ  )פי"א  ממון  נזקי  בהל'  הרמב"ם  מדברי  נראה 

אם  נתעברה,  כך  ואחר  והמיתה  "נגחה  דכתב:  יב( 

דין – ולדה  גמר  קודם  וילדה  נתעברה  דינה  נגמר  שלא  עד 

מותר, ואם ילדה אחר גמר דין – ולדה אסור, שהעובר ירך 

כולן  את  כונסין  באחרים,  זה  ולד  נתערב  ואם  הוא.  אמו 

ירך  שעובר  דנקט  להדיא  חזינן  שם".  שימותו  עד  לכיפה 

אמו הוא.

הבנת האור שמח בדבריו

מלכים אמנם,  בהל'  הרמב"ם  לדברי  בבאורו  שמח  האור 

שולד  הרמב"ם  בדעת  בפשיטות  נקט  ח(,  הל'  )פ"ח 

לידתו  אחר  שימול  עד  ישראל  לכלל  בא  אינו  המעוברת 

לשם גרות, ולהבנת הרמב"ן הנ"ל נמצא שלמד דעובר לאו 

ירך אמו הוא.

מביאה שכך  תואר(  )היפת  "נתעברה  הרמב"ם:  שם  כתב 

בנו לדבר מן הדברים  ואינו  גר,  ראשונה – הרי הולד 

אותו  מטבילין  דין  בית  אלא  העכו"ם,  מן  שהוא  מפני 

היתה,  תואר  יפת  של  ראשונה  מביאה  ותמר  דעתם.  על 

אחות  תמר  נמצאת  הנישואין,  מאחר  נולד  אבשלום  אבל 

אומר  הוא  וכן  לאמנון,  להנשא  ומותרת  מאמו  אבשלום 

דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך". ע"כ.

לומר ופי'  הרמב"ם  דברי  כוונת  דאין  שמח,  באור  שם 

שטבילת האם לא מועילה לולד, שהרי סוגיא ערוכה 

היא שטבילתה אינה מהווה חציצה לולדה ומועילה היא לו 

לדעת הכל, אלא דאיירי שהאם כלל לא טבלה לשם גרות, 

אבל אם היתה טובלת לשם גרות היתה טבילתה זו עולה גם 

לבנה. אלא שהוסיף שם וכתב, שגם אם טבלה האם לשם 

לקדושת  ולדה  את  להכניס  טבילתה  שמועילה  מה  גרות, 

לחוד,  בטבילה  לה  שדי  בת  ילדה  אם  רק  זהו  ישראל, 

דטבילת האם עולה גם לביתה ועשית עי"כ ישראלית לכל 

, אבל אם ילדה בן זכר – אף שהועילה לו טבילתה 
שצב

דבר

.
שצג

זו, מ"מ אינו בא לקהל ה' עד שימול

זה נמצא  קטן  מלין  דבי"ד  הרמב"ם  שכתב  שמה  זה,  לפי 

על דעתם וכדינו של גר קטן המבואר בסוגית הגמ' 

שטבלה  תואר  יפת  באותה  רק  זה  אין  ע"א(,  )יא  בכתובות 

גרות  לשם  האם  טבלה  אם  גם  אלא  גרות,  לשם  שלא 

ובאה לכלל ישראל לגמרי לא נעשה בנה ישראל גמור ע"י 

טבילתה זו, עד שימולו אותו בי"ד על דעתם כדין גר קטן.

קיי"ל ומ"מ  דלהלכה  לכאורה,  מוכח  שמח  האור  מדברי 

עובר לאו ירך אמו, ואף שטבל ולד זה אגב אמו לא 

נעשה בכך ישראל לגמרי עד שימול לשם גרות, וצ"ע היאך 

יפרש את דברי הרמב"ם הנ"ל בהל' עבדים מדבריו מבואר 

דעובר ירך אמו.

שפיר, ולפי  הדברים  יתבארו  יואב  החלקת  בדברי  הנ"ל 

פי  על  ואף  אמו,  ירך  דעובר  הרמב"ם  סבר  דלעולם 

כן סבר שאין בכך כדי לומר שנעשה הוא כאחד מאיבריה 

הוכחנו  כבר  שהרי  לבד,  בטבילה  גרותו  ונשלמת  ממש 

)וכדלעיל  לעיל שכבר במעי אמו דינו כזכר לכל דיני התורה 

שחלק  וכיון  עיבורה(,  בימי  המת  לאוהל  האם  וכניסת  ירושה  לענין 

העובר  אף  המילה  במעשה  הוא  בזכר  הגרות  מתהליך 

בכלל חיוב זה, ומשום כך נקט האור שמח בפשיטות דאף 

בהל'  דבריו  עם  סתירה  כל  לזה  ואין  לכך  מודה  הרמב"ם 

.
שצד

עבדים הנ"ל

זו ראה מש"כ בזה הפרישה בסי' רסז  שצא. ובבאורה של סברא 
ובש"ך שם )ס"ק עה(, שו"ת שבות יעקב )ח"א סי' עג(, ובחלקת יואב 

)או"ח סי' ו(.

שהרי  דבר,  לכל  כישראלית  דינה  שממש  בזה  כוונתו  שצב. אין 
להנשא  היא  שאסורה  נתבאר  ז  סי'  באבהע"ז  יוסף  הבית  מדברי 

לכהן דלענין זה דינה כגיורת, והובאו דבריו להלכה בחלקת מחוקק 

שם סעי' כא, אלא שמעשה הגרות דמהני לאם מהני גם לבת ואינה 

צריכה לשוב ולטבול אחר לידתה.

שצג. ולמד מכאן, שלדעת הרמב"ם סדר מעשה הגרות אינו מעכב, 

ואף אם הקדים טבילתו למילתו עלתה לו טבילה זו לשם גרות, וכמו 

שכתב הרמ"א )ריש סי' רסח( בשם הרמב"ן )יבמות מז ע"ב(, ודלא 

כסברת הרא"ה )שם(. באופן אחר כתב, דמעוברת שאני, דכיון שלא 

ניתן היה למולו קודם הטבילה סבר הרמב"ם שמועילה לו טבילתה 

זו, אבל בעלמא שיכול הגר להקדים מילתו לטבילתו, אם הפך את 

הסדר והקדים טבילתו למילתו עליו לשוב ולטבול פעם שנית אחר 

המילה. )ובטעם דבריו אלו יש לפרש לכאורה ע"פ הסברות השונות 

שבהלכה זו, וראה בזה לעיל סי' כ שהארכתי(. 

שצד. ולענין הלכה בזה נקטו רוב הפוסקים דעובר ירך אמו יובאו 
הדברים להלן אות ב.
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המקור להבנת האור שמח ודעות החולקים בזה

אמת, דדברי האור שמח צ"ע מנין למד ברמב"ם דפליג הן 

על דברי הרמב"ן בזה ונקיט כסברת התוס', ודוחק לומר 

דסבר כן מחמת קושיות האחרונים דלעיל.

שמח אכן,  האור  דדברי  ימצא  הרמב"ם  בדברי  המדקדק 

בהל'  הרמב"ם  בדברי  דיעויין  לכאורה,  מוכרחים 

עובר  "המקדיש  דכתב:  ח(  הל'  )פט"ו  הקרבנות  מעשה 

אלו  ודבריו  קדוש".  זה  בה – הרי  וכיוצא  מום  בעלת  במעי 

מיוסדים על פלוגתא דאמוראי בתמורה )יא ע"א(, דבר פדא 

לא  נמי  איהו  גופה  קדיש  לא  נמי  דאימיה  "כיון  סבר,  שם 

ואע"ג  הוא,  אמו  ירך  לאו  עובר  סבר:  יוחנן  "ורבי  קדיש", 

ולד מיהא קדיש לגופיה". עכ"ל  דאימיה לא קדשה לגופה 

הגמ' שם.

דסבר נמצא,  יוחנן  רבי  כשיטת  הן  אלו  הרמב"ם  שדברי 

כוותיה,  ליה  דסבירא  ומוכח  אמו,  ירך  לאו  עובר 

וצ"ע היאך יכלכל זאת הלחם משנה הנ"ל.

בשער המלך )הל' גניבה פ"ב הל' יב( שעמד על סתירת וראה 

דברי הרמב"ם זו, ודחק לפרש, דכיון שפסול בהמת 

לפחתך"  נא  "הקריבהו  משום  הוא  מזבח  לגבי  מום  בעלת 

הרמב"ם  סבר  ההקדשה,  בעצם  חסרון  שיש  משום  ולא 

דמהני  מודו  כו"ע  מזבח,  לגבי  קריבה  אינה  שהאם  דאף 

הקדשתו לגבי הולד, ורבי יוחנן שתלה זאת בדין עובר ירך 

גם  אולם  אמו,  ירך  לאו  עובר  דסבר  אזיל  לשיטתו  אמו, 

החולקים יודו בזה לדינו מן הטעם הנ"ל. אולם האור שמח 

עובר  קיי"ל  הרמב"ם  דלשיטת  כפשטם  דברים  בזה  למד 

לאו ירך אמו, וצ"ע מה יענה לראיות הנ"ל מדברי הרמב"ם 

בהל' נזקי ממון ובהל' עבדים.

האזל )הל' איסורי מזבח פ"א הל' יא( דן אף הוא בשאלה באבן 

ע"ב(  )פ  בסנהדרין  התוס'  עפ"ד  ליישב  וכתב  זו, 

כיון  אמו  ירך  עובר  למ"ד  שאף  דכתבו,  הטריפה,  ולד  גבי 

שחיותו של הולד אינה תלויה בחיותה של האם אין טעם 

לחיות  הוא  עתיד  סוף  סוף  שהרי  כטריפה,  זה  עובר  לדון 

מ"מ  אמו  ירך  שהעובר  שאף  כאן,  י"ל  וכמו"כ  רבים.  ימים 

אין טעם להחשיבו כבעל מום, דסוף סוף עתיד הוא להולד 

יעקב  קהילות  בס'  עוד  וראה  איבריו.  בכל  ושלם  בריא 

)תמורה סי' ט( מש"כ בזה.

נקט נמצא  דהרמב"ם  היא  האחרונים  רוב  דדעת  איפוא 

כדעת הסוברים עובר ירך אמו, שלא כהבנת האור 

מילת  דמילתו  בדבריו  לומר  צידדנו  ואפ"ה  בדבריו.  שמח 

גרים היא

מסקנת הדברים

מן האמור, דלעולם מילה זו הנעשית אחר שנולד המורם 

לכולי עלמא מילת גרים היא, ואפי' הכי שונה הוא 

בדינו משאר גרים למקצת דינים.

שדינה ולפיכך:  השבת – לפי  את  דוחה  אינה  מילתו  א. 

מצות  עצם  מחמת  מחוייבת  שאינה  הגר  כמילת 

המילה ונחשבת היא כמילה שלא בזמנה.

כשאר ב.  הברית  עריכת  בעת  נחוצה  הבי"ד  דייני  נוכחות 

מילת הגר.

ג. נוסח הברכה יהיה בזה כבמילת הגר.

שנולד מאידך,  ואחיו – כיון  לאמו  התייחסתו  לענין 

הוא  ומוזהר  גרים,  כשאר  בזה  דינו  אין  בקדושה 

יכול  שאינו  נראה  כן  כמו  אחיו.  אשת  את  לישא  שלא 

הגרות  מעשה  שעיקר  דכיון  שיגדיל,  אחר  בגרותו  למחות 

אין  לה,  תנאי  אלא  אינה  ומילתו  כרחו  בעל  אצלו  נעשה 

בידו לבטלה, וכמו שנתבאר לעיל.

י(, ולענין  הל'  פ"א  מילה  )הל'  פענח  בצפנת  כתב  מילתו,  זמן 

מילתו  להקדים  אין  היא,  הגר  מילת  שמילתו  דאף 

יום השמיני ללידתו. והטעם בזה הוא, דכבר נתבאר  קודם 

חלק  היותה  עצם  מלבד  הגר  מילת  שבכל  יט  סי'  לעיל 

מתהליך הגרות מתקיים בה גם מצות המילה שנתחייבו בה 

ישראל, ומשום כך אף שנעשית מילה זו קודם שבא לכלל 

ישראל, שהרי עדיין מחוסר הוא טבילה, אף על פי כן אינו 

צריך להטיף אח"כ דם ברית לקיום מצות המילה. וממילא, 

יום השמיני ללידתו נמצא  יבוא בברית קודם  בקטן זה אם 

שלא תתקיים מצות מילה במילתו זו, וביום השמיני ללידתו 

יהיה צריך להטיף ממנו דם ברית, ולכך אמרו שאף שמדין 

מילת הגר אין קפידא למולו בשמיני דוקא, מ"מ כדי שלא 

יצטרך להטיף דם ברית אח"כ ודאי יש לדחות מילתו ליום 

השמיני. )וראה מש"כ עוד בהשמטות דף סה(.

!
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ביאור דברי הגמ' גבי טבילת מעוברת לפי הנ"ל

לכלל ומעתה,  בא  הולד  אין  שלעולם  שנתבאר  אחר 

למ"ד  הרמב"ן  )לדעת  לבד  האם  טבילת  ע"י  ישראל 

לה  טפל  אינו  לכו"ע  וסיעתו  הריטב"א  ולשיטת  אמו,  ירך  לאו  עובר 

ונשובה  ראש  ניתנה  הגיד(,  לו  שנכרת  כמי  שדינו  אלא  בטבילתו, 

לולד,  האם  טבילת  דמהניא  הא  בביאור  הנ"ל  הגמ'  לדברי 

אופנים – או  בשני  מתפרשת  זו  שהלכה  ציינו  שכבר 

מאיבריה  כאחד  הולד  נחשב  הטבילה  מעשה  שלענין 

אליו,  מיוחס  זה  טבילה  שמעשה  או  בטבילתה,  לה  ונטפל 

אלא שגוף האם אינו מהווה חציצה לטבילתו משום דהיינו 

באותה  וחיותו  גידולו  מקום  הוא  ושם  רביתייהו – דמאחר 

שעה אין הדבר מהווה חציצה.

ס"ק ונפק"מ  רסח  )סי'  תשובה  בפתחי  דיעויין  בדברים,  יש 

טבלה  שאם  למשה,  התפארת  בשם  שכתב  ו( 

האם שלא בכוונה להתגייר, אלא בכדי שתועיל טבילתה זו 

זו – אין  לעובר לבדו, שהוא שיבוא לקהל ישראל בטבילה 

בטבילתה כלום, וגם אם נימול ע"י בי"ד אחר שנולד, עליהם 

לשוב ולהטבילו לשם גרות.

שכן ולכאורה  הנ"ל,  בחקירה  תלויה  זו  דהלכה  נראה 

כך  על  מושתת  מעוברת  טבילת  דין  יסוד  אם 

זה כחלק  ונחשב הוא לענין  שהעובר טפל בטבילתו לאם 

בטבילתה  להתגייר  האם  רצון  אין  שאם  נמצא  מגופה, 

אבל  כלום.  בטבילתה  אין  העובר  לענין  גם  ממילא  זו 

שנתחדש  ומה  לולד,  ישירות  מתייחסת  זו  טבילה  אם 

בטבילתו  חציצה  מהווה  אינו  האם  שגוף  רק  הוא  כאן 

חסרון  כל  אין  א"כ  הטבעי,  גידולו  מקום  הוא  ששם  כיון 

טבילתה  ע"י  ה'  בקהל  שלבוא  חפצה  אינה  שהאם  בכך 

שנעשה  וכיון  טבילתה,  מהניא  העובר  לענין  דסו"ס  זו, 

זו  טבילתה  שתועיל  הוא  הדין  מן  בי"ד  ברצון  הדבר 

.
שצה

לעובר

)קמא נפק"מ  בתשובותיו  הגרעק"א  בזה  כתב  נוספת 

טבילתה  תועיל  שלא  האם  רצון  כאשר  צה(,  סי' 

אמו"  ירך  "עובר  דאמר  דלמאן  לולדה,  ולא  לעצמה  אלא 

וכיון   ,
שצו

גוף לחצי  טבילה  אין  שכן  כך,  להתנות  בידה  אין 

שרצונה שתועיל טבילתה לעצמה ממילא מועילה היא גם 

לבנה, אבל למאן דאמר עובר לאו ירך אמו שטבילת האם 

שגופה  רק  הוא  שנתחדש  ומה  לחוד,  הולד  וטבילת  לחוד 

ולומר  להתנות  האם  יכולה  שפיר  בטבילתו,  חוצץ  אינה 

שאין רצונה שתועיל לו טבילתה לשם גירות, שהרי טבילתו 

אביו  דעת  על  אותו  שמטבילין  קטן  גר  וככל  היא  מדעתה 

ואמו.

גיורת  דוד  נשא  היאך  זאת  ע"פ  שפירש  עוד  )ועיי"ש 

כ"ד  עד  חבירו  מינקת  לישא  אסור  הרי  מעוברת, 

נכרי  הולד  שהיה  דכיון  ופירש  מניקותה,  ימי  חודש – תום 

אין זה בכלל האיסור וכו' עיי"ש(.

בעיקר דבריו יש שהעירו, שהרי טבילת גר קטן נעשית אכן, 

של  ברצונה  תלוי  הדבר  ואין  והחלטתם  בי"ד  ע"פ 

ג( דאף למאן  )סעי'  ובפרט למש"כ בדגול מרבבה   ,
שצז

האם

שצה. אמנם לענין קבלת גט שחרור מצינו להיפך, דבסוגית הגמ' 
שפחה  את  הרי  האדון:  לה  אמר  שאם  נתבאר,  ע"ב(  )כה  בתמורה 

וולדך בן חורין – אם היתה עוברה זכתה לו. ומסקנת הגמרא בגיטין 

)כג ע"ב( שהלכה זו היא כמאן דאמר עובר ירך אמו. אבל למאן דאמר 

את  ולא  הולד  את  רק  לשחרר  רצונו  היה  אם  אמו,  ירך  לאו  עובר 

האם – לא מהני, וכן פסק הרמב"ם )בפ"ז מהלכות עבדים הל' ה(. 

אלא שאין לדמות דין זה לכאן, דלענין קבלת גט שחרור הנידון הוא 

עובר  דאם  אמרו,  ובזה  הולד,  לצורך  בשטר  לזכות  יכולת השפחה 

לאו ירך אמו ונמצא שהשפחה היא המקבלת את הגט למענו, אין 

כל תוקף לקבלתה, שהרי יד העבד כיד רבו ואין לה יד לזכות בגט, 

ואילו למאן דאמר עובר ירך אמו נעשה הדבר כאילו זוכה בו העובר 

עצמו ומהני. 

אמו  ירך  עובר  אם  שהרי  היא,  הפוכה  סברא  כאן,  זאת  לעומת 

בטבילתה,  לה  הוא  שטפל  משום  האם  טבילת  לו  דמהני  והטעם 

יהא הוא  זו לא  ממילא כאשר היא עצמה אינה מתגיירת בטבילה 

שאף  דנתבאר  אמו,  ירך  לאו  עובר  דאמר  למאן  אבל  ממנה,  עדיף 

כל  אין  א"כ  לטבילתו,  חציצה  מהווה  אינו  גופה  לה  טפל  שאינו 

חסרון בכך שאינה חפצה שתועיל טבילה זו גם לה. 

]אכן יעויין בדברי הר"ן במסכת חולין )נח ע"א( דכתב, שגם למאן 

עבור  הגט  את  לזכות  השפחה  יכולה  אמו  ירך  לאו  עובר  דאמר 

העובר, דנהי דאינה יכולה לקבל גט שחרור מאדונה עבור חברתה, 

שאני עובר דידו הוי כידה של השפחה, והיינו, שגם מאן דאמר עובר 

לאו ירך אמו מודה שיד אחת להם לקנין ויכולה היא לזכות את הגט 

עבורו, וראה לעיל מש"כ בזה בשם החתם סופר[.

שצו. לכאורה דבריו אלו אינם עולים בקנה אחד עם חילוקו של 
הלחם משנה דלעיל, דלדבריו האם אינה נחשבת "פלג גופא" מחמת 

הולד, וכשם שיכול האדון לשחרר את שפחתו ולא את ולדה כך יכולה 

היא לטבול ולכוון שלא תעלה טבילתה לולדה, ויש לעיין בזה. 

ובניו  שנתגייר  דאיירי  ע"א(  )יא  בכתובות  שאמרו  שצז. ומה 
למעשה  ודעתו  האב  הסכמת  את  שצריך  משום  זה  אין  עמו, 

עמו,  להתגייר  לבנו  היא  זכות  האב  שנתגייר  דכיון  אלא  הגרות, 

לו  זכות  זו  דאין  לומר  הגמ'  צידדה  האב  נתגייר  כשלא  ואילו 

הגרות  חלות  עצם  מיהו  אביו,  בעיני  רצוי  שאינו  מעשה  לעשות 
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הגרות,  בחלות  מעכבת  אינה  בי"ד  בפני  שהטבילה  דסבר 

עול  בקבלת  שייך  אינו  שהעובר  דכיון   ,
שצח

שאני מעוברת 

נוכחות  ולפיכך  בטבילה,  היא  הגרות  חלות  עיקר  מצוות, 

הדיינים בטבילתה מעכבת, ולהלן נרחיב בביאור דבריו.

ציינו  סב, שם  סי'  להלן  וראה  ולא מדעת האב.  היא  בי"ד  מדעת 

עבור  גרות  לקבל  לאב  כח  שנמסר  דס"ל  הפוסקים  מן  לכמה 

שלא  קטן  לגייר  בי"ד  ביד  כח  שאין  כן  מחמת  דסברי  ויש  בנו, 

אביו. בידיעת 

שצח. וראה בהג' יד אברהם ובהג' יד שאול )לבעל השואל ומשיב( 

על אתר שנחלקו עליו בזה, ולדעתם גם בטבילת מעוברת נוכחות 

הבי"ד אינה מעכבת.

שצט. יש מן הפוסקים דסבירא להו שגם אם היתה לידתו שלא 
בקדושה כל שנתגייר אביו עמו אינו יכול למחות, וראה בזה להלן 

סי' ס.

!
ב

בגרותו  למחות  יכול  בנה  שטבלה – האם  מעוברת 
לכשיגדיל

לדון, בגר שנתגייר בהיותו עובר על ידי אמו, האם יכול יש 

שונות  דעות  בזה  ומצינו  לכשיגדיל,  כך  אחר  למחות 

קטן  גר  ככל  שדינו  שסברו  יש  הפוסקים:  רבותינו  בדברי 

דיכול למחות, ויש הסוברים שהדבר תלוי בפלוגתא דתנאי 

אי עובר ירך אמו, ואציין דבריהם:

שיטת התפארת למשה בזה

שלא א.  הורתו  היתה  שאם  כתב,  למשה  תפארת  בספר 

בקדושה ולידתו בקדושה, וכגון שנתגיירה אמו בעודה 

וטעמו בזה הוא, דכיון דקיי"ל  יכול למחות.  מעוברת, אינו 

"עובר ירך אמו", ובעת טבילתה היה נחשב כאחד מאבריה, 

אלא  עצמו  לעובר  מתייחס  אינו  הטבילה  שמעשה  נמצא 

דינו  היה  כשנולד  וממילא  בטבילתה,  לאמו  הוא  טפל 

אמו  שעשתה  זו  בגרות  למחות  בידו  ואין  גמור,  כישראל 

לעובר  מתייחס  הטבילה  שמעשה  אמו  ירך  לאו  עובר  למ"ד  )משא"כ 

שיכול  קטן  גר  כשאר  דינו  כך  משום  בארוכה,  לעיל  שנתבאר  וכמו 

ס"ק  ד  )סי'  מילואים  באבני  כתב  וכן  לכשיגדיל(.  בגרותו  למחות 

.
שצט

ב(

שיטת הצפנת פענח

לעומת זאת בצפנת פענח )השמטות דף סה( כתב, דהדבר ב. 

זו,  הלכה  של  בגדרה  הנ"ל  הראשונים  בפלוגתת  תלוי 

האם  טבילת  אמו  ירך  עובר  שלמ"ד  פירש  אכן  דהרמב"ן 

מועילה לולד ומיד בלידתו נעשה ישראל לכל דבר מחמת 

דפליגי  הראשונים  מן  יש  מיהו  בטבילתה,  לה  טפל  שהיה 

מדברי  הסימן  ריש  לעיל  לבאר  שהארכנו  וכמו  בזה,  עליה 

התוס', ולשיטתם כו"ע מודו שולד זה דינו כזכר שאינו בא 

דכיון שבעודו במעי  ישראל עד שימול, אלא דסברי  לכלל 

הגיד  לו  שנכרת  כמי  דינו  מילה,  מצות  בתורת  אינו  אמו 

יתחייב  שיוולד  ואחר  שנימול,  בלא  טבילה  ליה  דמהניא 

עובר  של  דינו  ולפ"ד  באורך.  לעיל  שנתבאר  וכמו  מילה, 

שווה לשאר גר קטן שיכול למחות לכשיגדיל.

תלוי ומפשטות  אינו  כלל  זה  שנידון  משמע,  דבריו 

או  אמו  ירך  עובר  האם  הפוסקים  במחלוקת 

זה  עובר  של  בגדרו  שם  דן  אחרים  שמטעמים  אלא  לא. 

)בהלכות  הרמב"ם  לדברי  שציין  עי"ש  כישראל,  דינו  האם 

חובל ומזיק פ"ד הל' ב( דסבר, שיש לאם זכות ממון בולדותיה, 

דלדבריו אפשר שטפלים הם לה מחמת כן במעשה הגרות, 

כמו"כ ציין לדברי הגמ' בבכורות )מו ע"א( דמעוברת שטבלה 

בנה חייב בפדיון הבן, דמשמע שאינו נחשב כגר כיון שנולד 

שיש  דנתבאר  ביבמות  הגמ'  לסוגית  ציין  עוד  בקדושה, 

לעובר זה יחס של אחוה עם אחיו ואינו נחשב כקטן שנולד 

כשאר גרים, והארכנו בזה לעיל במקומו.

ההכרעה בזה לדינא

בקדושה ולענין  לידתו  שהיתה  דכיון  נראה,  בזה  הלכה 

דהנה  דידן,  וחיליה  לכשיגדיל.  למחות  יכול  אינו 

ירך אמו, שכן היא  דעת רוב הפוסקים דהלכה כמ"ד עובר 

דעת הרמב"ם בהל' עבדים )פ"ז הל' ה( וכמו שנתבאר בדברי 

שנתבאר  וכמו  בזה,  התוס'  שיטת  היא  וכן  שם,  הלח"מ 

שם  אמו(,  ירך  עובר  ד"ה  ע"ב  )פ  סנהדרין  במסכתא  בדבריהם 

רבים,  במקומות  הגמ'  מדברי  רבות  בראיות  בזה  האריכו 

וכן היא  )ד"ה מאי טעמא(,  וחזרו ושנו דבריהם בב"ק מז ע"ב 
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דעת הרא"ש )בבא קמא פ"ה סי' ב(.

שציינו ואף  וכמו  בזה,  עלייהו  דפליגי  הראשונים  מן  שיש 

להלכה  דהעיקר  דנקט  תם  רבינו  לשיטת  שם  התוס' 

דעובר לאו ירך אמו, עיי"ש מה שהשיב לכל ראיות התוס' 

ובהשגות  סז(  )סי'  גדולות  בהלכות  עמו  והסכימו  בזה 

נראה  הפוסקים  מדברי  מ"מ  שם,  עבדים  בהל'  הראב"ד 

ראה  אמו,  ירך  דעובר  הסוברים  כדעת  לעיקר  דנקטי 

בתרומת הדשן )סי' רע(, ים של שלמה )ב"ק פ"ז סי' ל(, ביאור 

הגר"א לאבן העזר )סימן ד ס"ק יב, ובאורח חיים סי' תרה(, ברכי 

)או"ח סי' שמג(, שבות יעקב )ח"א סי' נד(, פתחי תשובה  יוסף 

)יו"ד ריש סי' ריז(, ובשער המלך )הל' גניבה פ"א הל' יב(. אכן יש 

בית  בשו"ת  ר"ת – ראה  לשיטת  שחששו  האחרונים  מן 

שערים יו"ד סי' שנט, ובאור שמח ע"ד הרמב"ם שם.

תליא ומ"מ  דידן  הנידון  למשה  התפארת  דלדברי  כיון 

פנים  מכמה  צידד  דפליג  פענח  הצפנת  וגם  בהא, 

לומר שאין יכול למחות, נראה להכריע ע"פ כל הנ"ל דעובר 

באשכול  כדברינו  מצינו  ולהדיא  הוא.  גמור  ישראל  זה 

הולד   – שנתגיירה  "מעוברת  וז"ל:  שכתב  גרים(  )הלכות 

!ישראל גמור, והגדיל – אינו יכול למחות". ע"כ.
מעוברת שילדה – האם מביאה קרבן לידה

שנתבאר בצפנת  מה  לפי  דן,  י(  הל'  פ"א  מילה  )הל'  פענח 

דמעוברת שילדה זכר בנה נחשב כנכרי עד שימול, 

ושורש  מילתו,  על  לידה  קרבן  להביא  היא  מחוייבת  האם 

הספק בזה הוא, האם עצם פעולת הלידה היא המחייבתה 

בהבאת הקרבן, או שמא אין לך בו אלא חידושו, וכיון שדין 

קרבן לידה נתחדש בלידת ישראל אין ללמוד מכאן ללידת 

היא  הקרבן  הבאת  חובת  שעיקר  דמסיק  ועיי"ש  נכרי. 

מחמת עצם פעולת הלידה וממילא אין משמעות לענין זה 

למעמדו של הולד אם נכרי הוא או ישראל.
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סימן נא

אופן חלות הגרות בעובר מדאורייתא

סימן זה ידון בגדר חלות הגרות בעובר )כאשר טבלה אמו לגרותה בהיותה מעוברת(, אי מהני מן התורה 

או מדרבנן בעלמא, ואם נעשה הדבר בזכיית הבי"ד או בזכיית אמו, והמסתעף מכך בעיקר דין המזכה 

לעובר לענין קניני ממון וכדו'.

היאך  מה"ט,  שהקשה  יא(  פסוק  פ"א  א  )שמואל  ברד"ק  ת. ראה 
הדירה חנה את בנה קודש לה', הרי אין הנדר חל על דבר שלא בא 

לעולם. וראה באברבנאל שם )קושיא החמישית(, בס' שושנים לדוד 

)שלהי מסכתא נזיר(, ובצפנת פענח ריש הל' נזירות.

תא. יש מן הפוסקים שדנו האם מועילה זכייה עבור עובר מחמת 
תוקף.  לכך  יש  המלכות  חוקי  פי  על  כאשר  דינא,  דמלכותא  דינא 

דנקטו  א(  ס"ק  רא  )סי'  ובנתה"מ  לו(,  )סי'  מהרש"ל  בשו"ת  וראה 

)סי'  למהרש"ם  שלום  משפט  בס'  אמנם  בכה"ג.  דמהני  בפשיטות 

שיטת התוס' דגרותו של העובר מועילה מדאורייתא

התוס' בכתובות )יא ע"א( שגם רב הונא שאמר: "גר שיטת 

קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד", לא היתה כוונתו 

אופן  שכן  תורה,  מדין  קטן  של  לגרותו  תוקף  שיש  לחדש 

חלות הגרות בקטן הוא שבי"ד הם הזוכים במעשה הגרות 

עבורו מדין "זכין לאדם שלא בפניו", ומדין תורה אין זכייה 

לקטן, אלא כוונתו לומר שגרות זו מועילה מדרבנן בעלמא, 

ויתבארו הדברים להלן סי' נג.

הגמ' והנה,  מסוגית  זו  לדרכם  שהקשו  בתוס'  שם  יעויין 

שגם  להדיא  נתבאר  שם  ע"ב(,  )סח  בסנהדרין 

רבה:  "אמר  שם:  אמרו  שכך  לקטן,  גרות  יש  מדאורייתא 

גאל,  לאיש  אין  ואם  ח(  ה  )במדבר  שנאמר  מוליד,  אינו  קטן 

הגר  בגזל  אלא  גואל,  לו  שאין  בישראל  אדם  לך  יש  וכי 

"אם  שהפסוק  היא,  בזה  הדברים  וכוונת  מדבר".  הכתוב 

ואין  מוליד  שאינו  קטן  גר  על  מתפרש  גואל"  לאיש  אין 

ואם  מדאורייתא,  קטן  גר  שיש  להדיא  לן  הרי  קרובים.  לו 

אלא  דאינה  זכייה  מדין  הוא  קטן  גר  לקבלת  היחיד  האופן 

דרבנן, צ"ב היאך תתפרש סוגיא זו.

התוס', דסוגית הגמ' בסנהדרין עוסקת במעוברת ותירצו 

שאמרו  הוא  דבזה  עמה,  ועוברה  שנתגיירה 

שגרותו של העובר חלה מדין תורה ולא ע"י זכיית הבי"ד.

שנתבאר ובטעמם  מה  ע"פ  לומר,  נראה  היה  דברים  של 

לעיל בארוכה בגדר גרותו של גר קטן לדרכו של 

הרמב"ן, שתלה זאת בפלוגתא דתנאי אי אמרינן "עובר ירך 

בחלות  לאמו  טפל  העובר  אמו  ירך  שעובר  דלהצד  אמו", 

הגרות, ונחשב הוא כאחד מאיבריה, וכיון שכך א"צ לזכות 

את חלות הגרות באופן מיוחד עבורו.

"עובר אלא  הסוברים  לדעת  הדברים  יתפרשו  לא  דא"כ 

לאו ירך אמו", שכן לדבריהם עובר זה אינו בא לכלל 

קושיא  והדרא  גרות,  לשם  שימול  אחר  עד  לגמרי  ישראל 

לדוכתא היאך ימצא גר קטן שיש תוקף לגרותו מדין תורה. 

)וביותר קשה לפמש"נ לעיל סי' נ שכך סברו גם התוס' ביבמות מז ע"ב, 

דדוחק לומר דהתוס' ביבמות ובכתובות פליגי בהלכה זו גופא(.

קימ"ל  הא  לעוברה  האם  טבילת  מועילה  היאך 
דהמזכה לעובר לא קנה

שם, יתירה  לכתובות  בחידושיו  ההפלאה  הקשה  מזו 

ביבמות  הגמ'  בסוגית  הוא  דינא  האי  מקור  דהנה 

)עח ע"א( דאמר שם רבא: "מעוברת שטבלה בנה אין צריך 

שטבלה  שע"י  בגמ',  שם  אמרו  הדברים  ובבאור  טבילה", 

וקמ"ל  כולו,  טבל  העובר  שגם  נמצא  במים  גופה  כל  האם 

)נתבארו הדברים  שגוף האם אינו מהווה לו חציצה בטבילתו 

"עובר  זו מתפרשת להדיא כמ"ד  והלכה  נ בארוכה(.  לעיל סי' 

לאו ירך אמו", שהרי למ"ד עובר ירך אמו הולד טפל לאמו 

בטבילתה ואין כל מקום לחוש שגופה יהווה לו חציצה.

תורה וא"כ  מדין  מועילה  העובר  דגרות  להדיא  חזינן 

כרחך  ועל  אמו,  ירך  לאו  עובר  למ"ד  לכו"ע – גם 

הגמ'  בסוגיית  דהא  וקשה,  "זכייה",  דין  משום  בזה  הטעם 

בבבא בתרא )קמב ע"א( ובחו"מ )סי' רי סעי' א( אמרו דהמזכה 

וא"כ היאך מועילה טבילת   ,
ת

לעובר אף לכשתלד לא קנה

, וכמה תשובות נאמרו 
תא

האם לבנה ונעשה גר מדאורייתא

בדבר:

סימן נא



�אא� משנת  הגר�

חילוק בזה בין קדושת הגוף לקניני ממון

דהמזכה א.  דהטעם  זו,  קושיא  בישוב  כתב  שם  ההפלאה 

לעובר לא קנה, הוא משום שהעובר נחשב "דבר שלא 

בא לעולם", וכשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם 

דאפשר  וכתב,  בעולם.  שאינו  לאדם  מקנה  אדם  אין  כך 

מהני,  שפיר  הגוף  בקדושת  אבל  ממון,  בקניני  דוקא  שזהו 

וכמו שמצינו שאדם מקדיש עובר במעי הבהמה אף דהוי 

 .
תב

דבר שלא בא לעולם )רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פט"ו הל' ח(

הגוף חלה על העובר אף  דדינה כקדושת  גרות  וכיון שכך, 

.
תג

שנחשב הוא כדבר שלא בא לעולם

רבו בחידושי  דברי  את  הביא  ע"א(  נח  )חולין  החת"ס 

ההפלאה, וציין שהמקור לדבריו אלו שההקדש 

חל על העובר בעודו תוך מעי אמו, הוא מדברי הרמב"ם )הל' 

בכורות פ"א הל' ה( שם נתבאר, שולד הנולד מבהמת הקדש 

על  חלה  ההקדש  שחלות  משום  והיינו  הבכורה,  מן  פטור 

העובר מיד בשעה שחלה על האם, ואילו חיוב הבכורה חל 

נחשב כממון  היה  כבר  ובאותה שעה  לידתו  רק בעת  עליו 

הדיוט, וא"כ חזינן שההקדש חל גם על העוברין.

מוכרחים מיהו,  ההפלאה  דברי  דאין  שכתב  יעויי"ש 

מיד  חל  אינו  ההקדש  שאכן  דאפשר  ברמב"ם, 

דבר  מקנה  אדם  שאין  שכשם  האם,  את  שמקדיש  בשעה 

שלא בא לעולם כך אין בידו להקדיש דבר זה, אלא שברגע 

שננער לצאת ממעי אמו ואינו תלוי בה כבר בחיותו נחשב 

הוא כבר כדבר שבא לעולם וחלה עליו הקדשתו דמעיקרא, 

הלידה  בעת  לאחמ"כ  רק  עליו  חלה  הבכורה  חובת  ואילו 

ממש.

דזכיא  מיגו  משום  לעוברה  מועילה  מעוברת  טבילת 
לנפשה

)ראה ב.  זו  לקושיא  האחרונים  בדברי  מצינו  נוסף  ישוב 

בחידושי הגרעק"א בכתובות שם בשם בנו רבי שלמה איגר, שו"ת 

מהר"ם שיק יו"ד סימן רמח, ובבית שערים יו"ד סימן שנט אות ג(, על 

שהגביהו  שנים  גבי  ע"א(  )ח  מציעא  בבבא  שאמרו  מה  פי 

מקום  מכל  קנה,  לא  לחברו  מציאה  דמגביה  דאף  מציאה, 

הכא שאני, ד"מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה", דכמו"כ 

י"ל בטבילת מעוברת – מיגו דזכתה לנפשה בגירותה, זכתה 

.
תד

נמי בשביל עוברה

צ"ע, שהרי מה דמצינו דמהני משום מיגו, הוא ודבריהם 

כאשר נעשה מעשה אחד לצורך שני בני אדם, 

עצמו,  לצורך  זה  למעשה  הוא  וצריך  שמאחר  אמרו  דבזה 

וכמו שאמרו לענין המגביה מציאה  גם לחברו,  בזה  הועיל 

וכשם  הוא,  אחד  הגבהה  שמעשה  חבירו,  דקנה  לחברו 

זו  שאם היתה דעתו לזכות בכל החפץ לעצמו ע"י הגבהה 

היה מועיל לו, כך כשהיתה כוונתו להשתתף בו עם חבירו 

ובנה  האם  טבילת  כאן  אבל  לשניהם,  זו  הגבהתו  הועילה 

אף שנעשות הן בבת אחת מ"מ נחשבות הן כשתי טבילות 

דין  בזה  שייך  ומה  נפרדים,  גופים  בשני  ונעשות  נפרדות, 

מיגו.

קצד( האריך לתמוה על דבריהם ע"פ דברי הש"ך )חו"מ סי' עג ס"ק 

לט(, מדבריו נתבאר דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא כאשר הדבר 

מנוגד לדין תורה. 

מיהו כל זה לא יהני אלא בממון, אבל לענין גרות גם משום דינא 

דמלכותא ליכא, וודאי לא יהני בכה"ג, ובפרט דלדעת הרבה פוסקים 

שמואל  בבית  בזה  ראה  מדרבנן,  אלא  אינו  דמלכותא  דינא  דין 

ב(, שו"ת חתם  ס"ק  )שם  מילואים  אבני  ג(,  ס"ק  כח  סי'  )אבהע"ז 

סופר )יו"ד סי' שיד( ובדבר אברהם )ח"א סי' א ענף א(.    

תב. וראה מש"כ בזה בלחם משנה )הל' נדרים פי"ב הל' י(.

דעה  )יורה  יוסף  הבית  בדברי  כבר  מצינו  אלו  לדבריו  תג. יסוד 
סימן רלד( ובכסף משנה )הל' נדרים פי"ב הל' י(, דפי' עפ"ז את דברי 

או שנדרה שלא  לעושיהן  ידי  יקדשו  "אמרה  הרמב"ם שם שכתב: 

יהנה ממעשה ידיה, אינו נאסר במעשה ידיה מפני שידיה משועבדין 

לו, שאע"פ שאמרו השחרור והחמץ והשעבוד מפקיעין מידי שעבוד, 

חכמים עשו חיזוק לשעבוד הבעל וכו'", ע"כ. 

הרמב"ם  דמדברי  הקשה,  הרי"ף(  מדפי  ע"א  כד  )כתובות  ובר"ן 

עשו  שחכמים  לולי  ידיה,  ממעשה  יהנה  שלא  נדרה  שאם  מבואר, 

אין אדם מקנה  הנדר חל, קשייא דהא  היה  חיזוק לשעבוד הבעל, 

אין  כך  להקנותו  בידו  שאינו  כשם  הסתם  ומן  בעולם,  שלא  דבר 

בידו להדירו. ותי' הבית יוסף, דהרמב"ם ס"ל שקדושת הגוף חמירא 

בקצות  עוד  בזה  מש"כ  וראה  לעולם.  בא  שלא  בדבר  גם  וחיילא 

החושן )חו"מ סי' קיז סק"ב, וסי' רט סק"א, ובנתה"מ שם ס"ק ב[.

שליח  דאין  דאף  שגנבו,  שותפין  לענין  שם  מצינו  זו  תד. הלכה 
לדבר עבירה, מכל מקום חייבין משום "מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי 

לחבריה". ונתבארו הדברים בקידושין )מב ע"ב(, דהיכא דאית ליה 

שותפות בגויה מסתבר טפי לומר דיש שליחות לדבר עבירה, וכמו 

כאשר  מ"מ  וקטן,  גוי  אתם"  מ"גם  דממעטינן  דנהי  הכא,  י"ל  כן 

שותפים הם בעשיית המעשה יש שליחות גם בכהאי גוונא, ומהני 

אבן  נזר  אבני  בשו"ת  בזה  מש"כ  )וראה  מיגו.  מטעם  בקטן  אפילו 

העזר סימן תלח(. 

דבמגביה  סק"א(  רסט  )סי'  קצוה"ח  לשיטת  להסתפק,  יש  אמנם 

לצורך  להגביה  שכוונתו  בפירוש  שיאמר  בעינן  לחבירו  מציאה 

חבירו, האם כך הוא הדין גם כאן בטבילת מעוברת. ואפשר שכאן 

לכו"ע יהני גם בלא אמירתה, שכן לרבים מן הפוסקים בגרות קיימא 

לן – "דברים שבלב הוי דברים", נרחיב בדברים להלן.

סימן נא
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לקנות יתירה  שיכול  שמה  קה(,  )סי'  בנתה"מ  מצינו  מזו 

שיזכה  לולי  כאשר  רק  זהו  מיגו,  מדין  חבירו  עבור 

והיינו,  עיי"ש,  בחלקו,  יזכה  לא  עצמו  המגביה  גם  חבירו 

גם חבירו עמו,  זכייתו שיזכה  נצרך לעצם  שרק אם הזוכה 

זה נחשב  לזכות עבורו משום מיגו, שכן במקרה  יכול הוא 

בא  אם  אבל  שלו,  לצורכו  נעשה  כולו  שהמעשה  הדבר 

לא  עצמו,  לו  תועלת  מכך  שיהיה  בלא  חבירו  עבור  לזכות 

מועילה זכייתו בכל גווני, ולפי דבריו ודאי לא שייכא סברא 

זו כאן. )וכבר עמד בזה הגאון רבי שמעון שקאפ בחידושיו לכתובות 

סי' יג(.

יש להקשות לדבריהם, דיעויין בקצוה"ח )סי' שמח ס"ק ג( תו 

)עח ע"א(, שם נתבאר ששותף  שדן בסוגית הגמ' בב"ק 

שטבח לדעת חבירו יש במעשהו זה כדי לחייב את שניהם, 

תורה  שחידשה  הוא  דחידוש  שם,  אמרו  הדברים  ובטעם 

דלכאורה  עבירה.  לדבר  שליח  שיש  ומכירה  טביחה  לענין 

קשיא, מפני מה הוצרכו לטעם זה ולא חייבוהו מחמת דין 

מיגו, דמיגו דמהניא טביחה זו לחייב את הטובח מהניא נמי 

לחייב את שולחו. ויעויי"ש שכתב, דדין מיגו דזכי לנפשיה 

ההפקר  מן  זוכה  גבי  דמצינו  וכמו  ממון,  בקניני  רק  נאמר 

שייך  לא  העשייה  עצם  הוא  ענינו  שכל  בדבר  אבל  וכדו', 

בזה דין מיגו, ואינו חייב עליו עד שיהא שלוחו ממש שידו 

כידו. ולפיכך, כיון שחיוב התורה בטביחה הוא מחמת עצם 

מעשה הטביחה ולא מחמת הקנין שבדבר, בעינן בזה כדי 

לחייבו לדין שליחות – ליחס את מעשה הטביחה למשלח. 

ע"כ דבריו.

כמו"כ י"ל לענין גרות, שהרי הטבילה לשם גרות ולכאורה 

אינה "מעשה קנין" על ידה זוכה הטובל בגרותו, 

הקב"ה  עם  הברית  כריתת  את  המבטא  מעשה  זהו  אלא 

והכניסה לקדושת ישראל, ובזה לא שייך דין מיגו.

דעת האחרונים שעיקר חלות הגרות בעובר נעשה ע"י 
הלידה ולא ע"י מעשה הטבילה

בשו"ת בית שערים )שם( כתב בישוב קושיתו הראשונה ג. 

של ההפלאה )דלמ"ד עובר לאו ירך אמו הדרא קושיא לדוכתא 

מש"כ  ע"פ  מדאורייתא(,  לקטן  זכייה  ואין  "זכייה"  לדין  דבעינן 

לשיטת  שהקשה:  בשטמ"ק  דיעויין  בסוגיין.  בשטמ"ק 

דרבנן,  זכייה  מדין  אלא  אינה  קטן  גר  של  שגרותו  התוס' 

תורה  מתן  בשעת  ישראל  לכלל  הקטנים  נכנסו  היאך 

קודם שנתקנה תקנה זו. ותירץ, דשאני זרע אברהם שכבר 

נצטוו על המילה במרה, וכבר נכנסו לכלל ישראל במקצת 

חובת  עליהם  נוספה  תורה  מתן  שבעת  אלא  זו,  מילה  ע"י 

לכלל  כבר  שנכנסו  וכיון  הגירות,  גמר  שהיא  הטבילה, 

בעת  טבילתם  להם  הועילה  לכן,  קודם  במקצת  ישראל 

קטנותם מדאורייתא.

איסורי והנה,  הל'  וברמב"ם  ע"א  )מד  בכתובות  הגמ'  בסוגית 

"היתה  שזינתה:  גיורת  לענין  אמרו  יא(  הל'  פ"ג  ביאה 

הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה – הרי זו בסקילה", 

בקדושה  לידתה  שהיתה  דכיון  היא,  בזה  הדברים  וכוונת 

כבר נכנסה לכלל ישראל למקצת הדינים, ואפשר שמשום 

שערים.  הבית  עכ"ד  מדאורייתא.  אפי'  זכייה  לה  יש  כך 

ונראה מדבריו, דכיון שתחילת הגרות כבר נעשתה מחמת 

בזה  והטעם  זכייה מדאורייתא אף בקטנות,  יש לה  הלידה 

צ"ב רב.

הגרש"ש והנראה  דברי  ע"פ  אלו  דבריו  בביאור  לומר 

וכתב,  דומה,  בסברא  שדן  בדבריו  דיעויין  הנ"ל, 

שמה שאמרו שטבילת גר קטן מועילה לו מדין "זכין לאדם 

שלא בפניו", זהו דוקא בגר קטן ולא בעובר.

בכל והטעם  בידינו,  הוא  נקוט  דכלל  משום  הוא,  בזה 

שאין  חבירו,  לצורך  אדם  ע"י  הנעשית  "חלות" 

ויהיה  זה,  כל תוקף למעשיו עד שיתרצו הבעלים במעשה 

ויסודם  החלות.  לפעולת  שלוחם  זה  אדם  שיעשה  רצונם 

מן  הוא  חפץ  של  במהותו  שינוי  שכל  הוא,  דברים  של 

נמסר  הדבר  שבידו  אדם,  של  מבעלותו  הנובעים  הדברים 

ולהפך במהותם של חפציו, וממילא אין בכח אדם  לשנות 

אבל  בשליחותו.  שלא  חברו  חפצי  של  מהותם  את  לשנות 

של  מהותו  בעצם  התחדשות  מהווים  שאינם  דינים  לגבי 

וכגון אדם שבא לטבול כלי של חבירו במי המקוה  החפץ, 

והתרצותם,  בעלים  דעת  בעינן  לא  בזה  מטומאתו,  לטהרו 

שכן עצם מעשה הטבילה בכוחו לטהר את הכלי וא"צ בזה 

דעת בעלים.

מדין ועפ"ז  קטן  גר  טבילת  דין  דחלוק  לחדש,  כתב 

יוצרת  טבילת עובר, שכן בטבילת גר קטן הטבילה 

התחדשות ושינוי במהותו של הקטן – שעל ידה יצא מכלל 

הפועלת  היא  זו  שטבילתו  וכיון  ישראל,  לכלל  ובא  נכרי 

ולכך  הטבילה,  במעשה  והתרצותו  לדעתו  צריך  זו,  חלות 

להטבילו  ניתן  בפניו  שלא  לאדם  דזכין  דקיי"ל  משום  רק 

שלא  לומר,  הגרש"ש  סבר  העובר  בטבילת  אבל  בקטנותו. 

טבילתו היא המכניסתו לקהל ישראל, אלא שע"י שיטבול 

זה  עצם  מחמת  ישראל  לכלל  להכנס  יוכשר  המקוה  במי 

והתרצותו  וכיון שכך א"צ לדעתו  ישראל,  שנולד לאם בת 

במעשה הטבילה.
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של ועפ"ז  גרותו  בין  לדינא  יש  רב  שחילוק  לחדש,  כתב 

שהטבילוהו  קטן  גר  דכל  קטן,  גר  לשאר  עובר 

מדין  הוא  גרותו  של  חלותה  יסוד  שכל  כיון  בקטנותו 

"זכייה", שפיר אמרו שיכול הוא לגלות דעתו בעת גדלותו 

שאינו חפץ בכך ולמחות ולבטל גרותו, אבל עובר שנעשה 

מדין  ולא  ישראלית  לאם  שנולד  זה  עצם  מחמת  ישראל 

ישראל  לקהל  לכניסתו  הוא  בעלמא  שתנאי  אלא  זכייה, 

שיוכל  לומר  סיבה  כל  אין  גרות,  לשם  שיטבול  לכן  קודם 

למחות בגרותו.

לכתובות כעין  בחידושיו  הגרנ"ט  גם  כתבו  אלו  דבריו 

נעשה  כבר  דעובר  ד(,  )סי'  יצחק  זכר  ובשו"ת  כח(  )סי' 

ישראלית,  לאם  שנולד  זה  עצם  מחמת  במקצת  ישראל 

טבילה  הצריכוהו  ישראל  בקדושת  להתקדש  שבכדי  אלא 

ומילה, ובזה א"צ לדעתו דכיון שכבר נעשה ישראל מחמת 

מזה.  להבטל  בידו  ואין  להתגייר  כבר  הוא  מחוייב  אמו 

ולבטל  בגדלותו  למחות  זה  עובר  יוכל  לא  נמי,  ולדבריהם 

גרות זו שנעשתה עבורו בעודו במעי אמו.

ולא  הטבילה  מעשה  עצם  לענין  רק  נאמר  "זכין"  דין 
לענין קבלת הגרות

של ד.  זו  הלכה  פי'  מא(  )סי'  ליבמות  הגרש"ש  בחידושי 

שמה  אחר,  באופן  דין  בית  דעת  על  המתגייר  קטן  גר 

שמצינו שזכיית הבי"ד מועילה בגרותו של קטן, אין כוונת 

ודעתם  עבורו  הגרות  את  מקבלים  הדין  שבית  הדברים 

ישראל,  לעשותו  המועלת  היא  ה'  בקהל  שיבוא  ורצונם 

בכך  ודי  זכייה,  א"צ  ה'  בקהל  לבוא  ההתרצות  לעצם  שכן 

רוצה בחלות  שאומדים אנו דעתו שאם היה בר דעת היה 

הבי"ד  זכיית  דין  עיקר  אלא  בפועל,  דעתו  שיגלה  וא"צ  זו, 

נעשים  שיהיו  הגרות,  מעשי  עשיית  עצם  לגבי  רק  נאמר 

לשם חלות זו ולא כטבילה בעלמא שלא לשם גרות.

אדם דוגמא  של  "חצרו  דאמרינן  הא  גבי  מצינו  לדבר 

הדברים  כוונת  אין  דודאי  מדעתו",  שלא  לו  קונה 

שהחצר פועלת מדין זכייה את עצם ההתרצות לקנין, דלזה 

יודע  היה  ואם  לו  היא  שזכות  בזה  ודי  שליחות  בעינן  לא 

נעשית  הקנין  מעשה  פעולת  שלצורך  אלא  מתרצה,  היה 

החצר כשליח עבורו.

אמו, ועפ"ז  במעי  מעובר  קטן  גר  דין  בזה  שחלוק  י"ל, 

להדיא  נעשה  הטבילה  מעשה  קטן  גר  דבטבילת 

לצורך הגר קטן, ודעת המטביל היא שמועילה לו שתחשב 

כטבילת גרות ולא כרחיצה בעלמא, ולזה בעינן דין "זכייה". 

שמגדירה  היא  העובר  טבילת  לא  מעוברת,  בטבילת  אבל 

טבילה זו כ"טבילת גרות", אלא מחמת שטבילה זו נצרכת 

היא  שנחשבת  אחר  דממילא  הטובלת,  האם  של  לגרותה 

כ"טבילת גרות" מחמת גרות האם יש בה כח להועיל עבור 

העובר, ולזה א"צ לדין זכייה, דכיון דאמדינן דעתו שרצונו 

לבוא בקהל ה', וטבל טבילה שנעשתה לשם גרות, ממילא 

נעשה גר. אלו דבריו.

ביד ויעויין  יכולת  אין  זו  סברא  דע"פ  לחדש,  שכתב  שם 

העובר למחות בגרותו לכשיגדיל, והטעם בזה הוא, 

לכשיגדיל  בגרותו  למחות  רשאי  קטן  שגר  שמצינו  מה  כי 

הוא משום שגרותו נעשתה לו ע"י אדם אחר מדין "זכייה", 

וכיון שמגלה דעתו שאינו חפץ בכך נתברר למפרע שאין זו 

גרותו מאליה  נעשתה  ובטלו מעשיו, אבל כאשר  לו,  זכות 

מחמת שכלפי שמיא גליא שזכות היא לו, אין בידו לבטלה 

ולגלות דעתו שאינו חפץ בכך. ודבר פלא הוא.

תרוץ נוסף לשאלה זו – דאיירי בהוכר עוברה

בשו"ת טוב טעם ודעת )תנינא ח"ב סימן קמד( כתב בישוב ה. 

קושיתו השניה של ההפלאה, שעובר נחשב כדבר שלא 

בא לעולם, רק כאשר טרם כלו לו חדשיו ואין לו קיום בלא 

תלויה  חיותו  שאין  כיון  חדשיו,  לו  שכלו  אחר  אבל  אמו, 

לזכות  ניתן  ושפיר  לעולם,  שבא  כדבר  הוא  נחשב  באמו 

בגרות עבורו.

לחדש בהגהות  כתב  רט(  סי'  )חו"מ  לשו"ע  שלמה  חכמת 

כדי  בזה  די  העובר  שהוכר  דכל  יותר,  עוד 

דבריו  שייסד  ויעויי"ש  לעולם.  שבא  כדבר  להחשיבו 

עוברין  עשרה  "הלוקח  ע"א(:  )נו  בבכורות  הגמ'  סוגית  ע"פ 

ע"כ. מכאן מוכח  לדיר להתעשר".  נכנסין  כולן  במעי אמו 

שכשם שחל הקנין על הנולדים כך חל הוא על העוברים, 

יעויין  כן  כמו  יב(.  הל'  פ"ו  בכורות  )הלכות  הרמב"ם  פסק  וכן 

מעוברת  בהמה  גבי  ע"א(,  )מז  זרה  בעבודה  הגמ'  בסוגית 

הדבר  ובטעם  אסורים,  וולדה  שהיא  דקימ"ל  שנרבעה 

הוא  ודשא  בהמה,  והשתא  בהמה  "דמעיקרא  שם:  אמרו 

סגורין  היו  הרחם  "דלתי  רש"י:  ופירש  באנפה",  דאחיזא 

לעולם  שבא  כמי  נחשב  שהעובר  והיינו  שם.  עיין  בפניו", 

אלא שדלתי בית הרחם סוגרים עליו. ועיי"ש שהביא לזה 

ראיות רבות נוספות.

לעולם ולפי  שבא  כדבר  הוא  שנחשב  שכשם  י"ל  דבריו 

לענין קניני ממון, כך אין כל מניעה לזכות עבורו את 

התוס'  דברי  שכל  לומר  הוא  שדוחק  אלא  הגרות.  חלות 

סימן נא



משנת  הגר�אא�

אמורים רק בהוכר עוברה או עובר שכלו לו חדשיו.

חילוק בין זכות ממון לחלות מצוה

יש מן האחרונים שכתבו בישוב קושיא זו, שדין "המזכה ו. 

לו מממונו,  לזכות  נאמר רק כאשר בא  לעובר לא קנה" 

דמאחר שטרם בא לעולם אין המקנה גומר בדעתו להקנות 

לו מן הממון, אבל אם בא לזכותו במצוות וכדו' שאין צריך 

זה שפיר נחשב הוא  בזה לגמירות דעתו של הזוכה, לענין 

כדבר שבא לעולם, ויש לעיין בזה.

שדעתו  משום  עובר  בעודו  לבנו  דמקנה  לאב  דמיא 
קרובה אצלו

בשו"ע שם )חו"מ רי סעי' א( נתבאר, דהא דאמרינן "המזכה ז. 

בנו  שאינו  לאחר  במזכה  דוקא  היינו  קנה",  לא  לעובר 

לעובר  אבל  לעולם,  בא  שלא  לדבר  ומקנה  קונה  שאינו   –

שלו – שפיר קנה, דהואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, 

כאביו  הדין  בית  נחשב  זה  ולענין  לבו,  בכל  לו  והקנה  גמר 

קושיתו  תתיישב  ובזה  עבורו,  לזכות  הם  ויכולים  קטן  של 

השניה של ההפלאה.
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סימן נב

בדין מעוברת שטבלה לגירותה ולא ידעו הבי"ד שהיא מעוברת

גרותו של  לדון האם  יא ע"א(. בספרי הפוסקים האריכו  )כתובות  דין  בית  גר קטן מטבילין אותו על דעת 

עובר אף היא על דעת בי"ד, או שמא טפל הוא לאמו בטבילתה. נפק"מ בזה כאשר טבלה אמו בהיותה 

מעוברת ולא ידעו על כך בית הדין העוסקים בגיורה, יתבררו הדברים להלן.

בי"ד  ידעו  כשלא  גם  לולד  מהניא  האם  טבילת  האם 
על היותה מעוברת

דנכרית מעוברת שנתגיירה שבנה אין צריך טבילה, בהא 

בשעת  דין  הבית  ידעו  "אם  מרבבה:  הדגול  כתב 

גם  עולה  )שטבילתה  פשוט  הדין   – מעוברת  שהיא  טבילה 

לו(, אבל אם לא ידעו בית הדין שהיא מעוברת יש לי בזה 

כשדייני  כלומר,  רברבי".  באשלי  ותליא  דברים  אריכות 

את  בראייתם  כוונתם   – מעוברת  שהיא  יודעים  הדין  בית 

חולק  אין  כזה  ובאופן  העובר,  של  גיורו  על  גם  טבילתה 

כשהבית  אולם  בגמ',  כמבואר  לו  גם  עולה  שטבילתה 

בעת  הם  שנוכחים  אף  מעוברת,  מהיותה  יודע  אינו  דין 

זה,  עובר  של  לקיומו  מודעים  היו  שלא  מאחר  הטבילה, 

הדגול  נסתפק  ובזה  בפניהם.  שטבל  הדבר  נחשב  לא 

מרבבה האם מועילה טבילת האם במקרה זה לגרותו של 

הולד או לא.

ובצדדי הספק בזה יש לבאר בכמה אופנים, וכדלהלן:

האם נוכחות בית הדין מעכבת בטבילת גר קטן

ובהקדם ביאורו של ספק זה, יעויין בדגול מרבבה בסעי' א. 

של  שנוכחותם  קיי"ל  דלהלכה  דאף  לחדש,  שכתב  ג 

בית דין בעת הטבילה אינה מעכבת בחלות הגרות, מ"מ גר 

לשם  זו  טבילתו  לו  עלתה  לא  בי"ד  בפני  שלא  שטבל  קטן 

גרות.

אינה והטעם  בית הדין  לכך שנוכחות  הוא, דהסיבה  בזה 

מעכבת בחלות הגרות היא משום שעיקר מעשה 

נעשתה  זו  שקבלה  וכיון  המצוות,  עול  בקבלת  הוא  הגרות 

יעשו  הגרות  מעשי  ששאר  בכך  קפידא  אין  דין  בית  בפני 

עול  בקבלת  שייך  שאינו  קטן  בגר  אבל  בפניהם,  שלא 

מצוות, נמצא שעיקר חלות הגרות אצלו היא ע"י הטבילה, 

ובזה הוא דקפיד קרא שיעשה הדבר בפני בי"ד.

בזה, אמנם,  עליו  נחלקו  שם  שאול  ויד  אברהם  יד  בהג' 

וכתבו שאין יסוד לחלק בזה בין גר גדול לגר קטן. 

חלות  שאופן  לומר  הוא  דרחוק  לבאר,  נראה  ובטעמם 

אחר  וע"כ,  קטן,  לגר  גדול  גר  בין  ישתנה  הגרות  מעשה 

שמצינו בגרותו של גדול שעיקר חלות הגרות היא בקבלת 

בגרותו  גם  כך  הטבילה,  מעשה  בעצם  ולא  המצוות  עול 

הדין  בית  דייני  החלטת  ע"י  נפעלת  החלות  עיקר  קטן  של 

לקבלו לקהל ישראל, וכשם שבטבילתו של גדול נוכחותם 

אינה מעכבת כך הוא גם בטבילתו של גר קטן.

מעוברת נמצא,  טבילת  שראו  בבי"ד  הנ"ל  הנידון  שכל 

זו,  במחלוקת  תלוי  הולד  של  קיומו  על  ידעו  ולא 

דלדברי היד אברהם ויד שאול אין מקום לספקו של הדגול 

מרבבה, וכל הנידון הזה הוא רק לשיטתו דסבר שנוכחותם 

בעת הטבילה מעכבת בחלות הגרות.

גדר דין זכיית הבית דין בגרותו של קטן

בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שסב ד"ה וכש"כ( כתב לתלות ב. 

מדברי  דהנה  אחריתי,  בפלוגתא  זו  מחלוקת  צדדי 

לסוגית  בבאורם  אותו(  מטבילין  ד"ה  ע"א  )יא  בכתובות  התוס' 

עבור  גרות  לקבל  הדין  בית  של  שכוחם  נתבאר,  שם  הגמ' 

"זכין  מדין  הוא  יסודו  ישראל,  לקהל  ולהכניסו  זה  קטן 

עבור  שזוכים  הם  הדין  שבית  והיינו,  בפניו",  שלא  לאדם 

הגרות.  בחלות  הפועלת  היא  ודעתם  ביהדותו,  הקטן  הגר 

הטובלת  זו  שאשה  לכך  מודעים  הם  שאין  כל  שכך,  וכיון 

בפניהם מעוברת ובנה נכנס אף הוא לקהל ישראל בטבילה 

שצריך  פשיטא  וע"כ  עבורו,  ביהדותו  זוכים  אינם  הרי  זו, 

שיהיו דייני בית הדין מודעים לכך שמעוברת היא.

פירשו אכן  קטן(  ד"ה  ע"ב  )סח  סנהדרין  במסכת  התוספות 

של  שגרותו  בגמ'  שאמרו  דאף  אחר,  באופן  זו  סוגיא 

גר קטן מועילה מדין זכין לאדם שלא בפניו, זכייה זו שונה 

וז"ל  זוכה עבור חברו,  זכיות ממון שאדם  במהותה משאר 
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בעבורו,  זוכין  אינם  אותו,  מטבילין  הדין  שבית  "דמה  שם: 

אלא הוא זוכה בעצמו ובגופו שנעשה גר ונכנס תחת כנפי 

לאדם  דזכין  דינא  להאי  בעינן  זאת  שבכל  ומה  השכינה". 

שלא בפניו, הוא משום: "שאם היתה חובתו, לא היה לבית 

הדין להתמצע להכניס גופו בדבר שיש לו בו חובה".

הגרות ובפשטות  חלות  שעצם  כוונתם,  לבאר  נראה 

הדין  בית  ע"י  ולא  עצמו,  הגר  ע"י  נפעלת 

כסברת התוס' בכתובות, דטבילתו ומילתו הנפעלים בגופו 

מהני  קטן  שהוא  )ואף  ישראל  לקהל  אותו  המכניסים  הם 

ועוד  שמואל  ברכת  בשם  נג  סי'  להלן  בהרחבה  ראה  גוונא,  בכהאי 

דרך  לו  המורים  הם  הדין  בית  שדייני  שכיון  אלא  אחרונים(. 

זו ומסייעים בידו לבצעה ואף מקבלים אותו לאחמ"כ כבכל 

גר הבא להתגייר, אם לא שהיה הדבר זכות לו לא היה להם 

להניאו  עליהם  מוטל  והיה  זו,  בדרך  לנהוג  לפניו  להורות 

מכך בכל דרך שתעמוד לרשותם.

הדין ולפי  בית  שידעו  צורך  כל  אין  דלעולם  י"ל,  זו  דרכם 

הטבילה  מעשה  עצם  שכן  היא,  מעוברת  זו  שאשה 

והכוונה לשם גרות נעשית ע"י האשה, ובית הדין בלאו הכי 

אינו פועל בעצם מעשה הגרות. עכ"ד.

מעיקר דברי התוס' שם נראה דלא כדבריו, דיעויין אמנם, 

צריך  גדול  גר  ואפי'  גר  קבלת  דבכל  דנקטי  שם 

בזה,  הגדר  וצ"ע  כאחד(  באין  וידו  דזכייתו  )ופי'  בי"ד  לזכיית 

דהא גר גדול ודאי פועל הגרות בעצמו. וע"כ צ"ל, דלשיטת 

התוס' שם עצם חלות הגרות היא שיהיו בית דין מקבלים 

לברורי  אינו  בפניהם  הגרות  ומעשה  ישראל,  לעדת  אותו 

וראה  החלות,  פעולת  בעצם  שותפים  בי"ד  אלא  בעלמא 

דבריהם  לפי  היא  פשוטה  סברא  וא"כ  נג,  סי'  להלן  בזה 

יהא  כן  לא  שאם  מעוברת,  היותה  על  בי"ד  שידעו  שצריך 

חלות  פעולת  מעיקר  שהיא  ידם  על  גרותו  קבלת  חסר 

הגרות.

האם  הפוסקים  במחלוקת  תלויה  זו  דחקירה  יבאר 
עובר ירך אמו

הנודע ג.  בעל  של  זה  בספקו  לבאר  יש  נוספת  דרך 

בית  כשדייני  גם  המעוברת  טבילת  מהני  ביהודה – אי 

הדין אינו מודעים לכך שיש ולד במעיה, ע"פ מה שנתבאר 

של  שיסודה  לבאר  שהאריך  הרמב"ן,  בשם  נ  סי'  לעיל 

זו של האם דמהניא לולד תלוי במחלוקת התנאים  טבילה 

ירך  שעובר  דלהצד  והיינו,  לאו.  או  אמו  ירך  עובר  האם 

לכך  הסיבה  ממילא  ממש,  מגופה  כחלק  הוא  ונחשב  אמו 

הוא  שנחשב  משום  היא  לולד,  מועילה  האם  שטבילת 

כל  אין  ודאי  וממילא  בטבילתה.  לה  וטפל  מאבריה  כאחד 

של  לקיומו  מודעים  הדין  בית  דייני  היו  שלא  בכך  חסרון 

אלא  לעצמה,  כטבילה  נחשבת  אינה  טבילתו  שהרי  הולד, 

נטהר הוא בטבילת אמו. מה שאין כן למאן דאמר עובר לאו 

מאבריה,  כאחד  ונחשב  לאמו  טפל  אינו  שהולד  אמו,  ירך 

וקמ"ל שגופה  אלא שכשטובלת האם טובל אף הוא עמה 

כיון  ממילא  הולד.  לטבילת  חציצה  מהווה  אינו  האם  של 

הדין  בית  שיהיו  שצריך  אפשר  הן  נפרדות  טבילות  ששתי 

יחשב הדבר שטבל  לא  הולד, שאל"כ  לקיומו של  מודעים 

שספק  באומרו  מרבבה  הדגול  כוונת  היתה  וזו   .
תה

בפניהם

הדבר  תלוי  אלו  לדברינו  שכן  רברבי,  באשלי  תליא  זה 

ובס'  שאול,  יד  בהג'  כוונתו  פירשו  וכן  דתנאי.  בפלוגתא 

שערי דעה )יו"ד סי' רסח ס"ק ג(.

קיי"ל נמצא  דלהלכה  הפוסקים  רוב  שדעת  דכיון  לפי"ז, 

נ,  סי'  לעיל  שנתבאר  וכמו  אמו",  ירך  "עובר  כמ"ד 

לו  עלתה  היא  שמעוברת  הבי"ד  ידעו  לא  אם  אף  ממילא 

טבילת האם לשם גרות, וכ"כ בס' תפארת למשה שם. )יתירה 

מזו כתב, שאם טבלה האם שלא על דעת להתגייר, אלא כדי שיתגייר 

גרות  ואין  אמו  ירך  דעובר  לו,  עולה  טבילתה  אין  זו,  בטבילתה  בנה 

לחצאין(. וראה בזה עוד בס' ישרש יעקב ליבמות )עח ע"א(.

לעיקר אמנם  מצדד  שנט(  סי'  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת 

ולדבריו  ירך אמו,  לאו  וסיעתו דעובר  ר"ת  כשיטת 

לו  עלתה  לא  היא  שמעוברת  הדיינים  ידעו  לא  אם 

טבילתה.

די  האם  היא,  מעוברת  אם  לבי"ד  הוא  ספק  כאשר 
בכך שמתנים שתחול הגרות גם לולד מספק

הדין יש  בית  על  דמוטל  ביהודה  הנודע  של  לדרכו  לדון, 

האם  היא,  מעוברת  עתה  הטובלת  זו  שגיורת  לדעת 

וגיורת  לגר  דהטעם שהצריכו  כתב,  ע"א(  )מב  ביבמות  תה. רש"י 
שמא  מחשש  הוא  הבחנה,  חודשי  ג'  גרותם  אחר  לפרוש  נשואים 

תלד לט' חודשים ותהא סבורה שילדה לז' ונזרע בקדושה, ולאחר 

מכן תלד בן, ואם ימות בלא בנים יהיו סבורים שזקוקה היא ליבום 

מאחיו הראשון. 

דכיון  בהבחנה,  לחייבם  יש  נוסף  כאן טעם  לפי המבואר  ולכאורה 

שלא ידעו בית הדין שמעוברת היא, טבילתה אינה מועילה לבנה, 

אחר  גרות  לשם  להטבילו  יש  במעיה  לה  שולד  היא  האמת  ואם 

שתלד, ולכך הצריכוה לפרוש מבעלה שמא תהא סבורה שנולד לז' 

וישראל כשר הוא.
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עליהם לדעת דבר זה בבירור, או שמא יכולים הם לעשות 

תחול  היא  מעוברת  שאם  ולומר  אשה  גרות  בכל  תנאי 

דין  בעצם  הוא  זה  ספק  של  ושורשו  הולד.  על  גם  הגרות 

"זכין לאדם שלא בפניו", האם על הזוכה לפעול את חלות 

שודאי  בו  שיודעים  מסויים  מבורר – לאדם  באופן  הזכייה 

שאינו  באופן  הדבר  שנעשה  אף  שמא  או  בעולם,  נמצא 

הדבר  בעולם – אין  "זוכה"  כלל  שאין  ויתכן  כלל  מבורר 

מחסר בחלות הקנין.

"המזכה יתירה  א(:  סעי'  רי  )סי'  חו"מ  בשו"ע  איתא  מזו 

לעובר – לא קנה", והטעם משום דהעובר נחשב 

שלא  דבר  מקנה  אדם  שאין  וכשם  לעולם,  בא  שלא  כמי 

ומה  לעולם,  בא  שלא  לדבר  מקנה  אינו  כך  לעולם  בא 

דהא  שם  בשו"ע  האמור  ע"פ  הוא  קטן  בגרות  דמהני 

במזכה  דוקא  היינו  קנה",  לא  לעובר  "המזכה  דאמרינן 

בא  שלא  לדבר  ומקנה  קונה  שאינו   – בנו  שאינו  לאחר 

ודעתו  דהואיל  קנה,  שפיר   – שלו  לעובר  אבל  לעולם, 

של אדם קרובה אצל בנו, גמר והקנה לו בכל לבו, ולענין 

לזכות  הם  ויכולים  קטן  של  כאביו  הדין  בית  נחשב  זה 

חידוש  עובר  עבור  שהזכייה  למדים  נמצינו  ומ"מ  עבורו. 

יש  בכלל  האם  הוא  ספק  כאשר  מהני  דלא  ואפשר  היא 

בעולם. עובר 

אם הוכר עוברה ודאי אין לה לחוש שמא אין דייני ומ"מ 

לה  יש  ושפיר  היא,  שמעוברת  יודעים  דין  הבית 

לתלות שהיתה כוונתם גם על ולדה.

ידעו בית הדין שמעוברת היא ולאחר זמן ילדה תאומים

יש להסתפק, כאשר ידעו בית הדין שגיורת זו מעוברת עוד 

היא והיתה דעתם שתחול הגרות גם על ולדה, ולאחר 

זמן נודע שתאומים לה במעיה, האם כיון שלידת תאומים 

אינה מצויה כ"כ יש לחוש שלא היתה כוונתם אלא לאחד, 

וממילא שניהם בספק זה כלפי מי מהם תקפה דעת הבי"ד, 

או שמא כיון שידעו שמעוברת היא ע"כ היתה כוונתם על 

כל שבמעיה ושניהם גרים.

מסקנת הדברים

הלכה בעיקר ספקו של הדגול מרבבה נראה לומר, ולענין 

בעיקר  תלוי  בזה  הדין  בספק,  הדבר  שהונח  דכיון 

גדרו של מעשה גרות זה, דלפי מה שנתבאר בדברי התוס' 

דברי  בהבנת  הנ"ל  החת"ס  ובחידושי  ע"א(  )יא  בכתובות 

אינה  הכי  בלאו  קטן  של  שגרות  הנ"ל,  בסנהדרין  התוס' 

אלא מדרבנן, יש לומר – דספקא דרבנן לקולא ופטור הוא 

מן החובות החלים עליו מחמת גרותו זו. אלא דלכאורה יש 

שאינו  בגדלותו  שמיד  בסנהדרין  התוס'  לשיטת  להסתפק 

מוחה חלה עליו הגרות מדאורייתא, מה יהיה בדינו של גר 

דאורייתא  כספקא  הדבר  נעשה  עתה  שהרי  לכשיגדיל,  זה 

ולחומרא. וצ"ע.

יהא אכן,  הנ"ל  הרמב"ן  של  דלדרכו  לעיל,  דפרשינן  למאי 

כיון  א"כ  אמו,  ירך  דעובר  בפלוגתא  תלוי  זה  ספק 

דהעיקר להלכה בזה שעובר ירך אמו טפל הוא לה בטבילתה, 

וא"צ שידעו דייני בית הדין על קיומו של העובר.
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סימן נג

אופן חלות הגרות בקטן

שאלה

להתגייר  הבאה  שלימה  משפחה  וכגון  קטן,  של  לגרותו  נזקקים  הדין  שבית  הדבר  מצוי  רבות  פעמים 

יש  תוקף  מה  לדון,  ויש  ישראל,  כדת  לגיירו  ורצונם  נכרי  ילד  שאימצו  יהודים  זוג  בני  או  כגדול,  קטן 

לגרותו של קטן זה שאינה נעשית מדעתו וידיעתו של המתגייר – פועל החלות.

כמו כן שומה עלינו לברר, היאך ניתן כח לבית הדין לבצע גרות זו עבור הקטן, הרי כלל נקוט הוא בידינו 

היאך  צ"ב  וא"כ  ישראל,  לקהל  בא  שבבחירתו  הוא  הגרות  מהות  ועיקר  כרחו,  בעל  מתגייר  הגר  שאין 

תועיל גרות זו הנעשית בקטן שאין בו דעת, הרי לא בבחירת ליבו בא, ובהקדם בירור שאלות אלו ניזיל 

למקור הדברים בסוגית הגמ' והראשונים.

תשובה

מקור ההלכה

הונא: בסוגית  רב  "אמר  איתא:  ע"א(  )יא  בכתובות  הגמ' 

מאי  דין.  בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  גר 

קמ"ל – דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו – תנינא: זכין 

לאדם שלא בפניו, ואין חבין לאדם שלא בפניו, מהו דתימא 

דעבד  לן  קיימא  דהא  ליה,  ניחא  בהפקירא  כוכבים  עובד 

דטעם  גדול  מילי  דהני  קמ"ל,  ליה,  ניחא  בהפקירא  ודאי 

טעם דאיסורא, אבל קטן – זכות הוא לו. לימא מסייע ליה: 

הגיורת, והשבויה, והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו 

פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד. מאי לאו דאטבלינהו 

שנתגיירו  עסקינן – בגר  במאי  הכא  לא,  דין,  בית  דעת  על 

ע"כ.  אבוהון".  דעביד  במאי  להו  דניחא  עמו,  ובנותיו  בניו 

הנה נתבאר, שאף שהקטן אין לו דעת לפעול בעצמו חלות 

שלא  לאדם  דזכין  מדינא  זו  גרות  לו  מזכים  בי"ד  גרות, 

בפניו.

סוגיא זו טעונה הארה בכמה ענינים:

הגרות א.  הרי  זו,  זכיה  של  גדרה  מהו  לבאר,  יש  ראשית 

נעשית בעצמו של הגר ואינה נפעלת ע"י בית הדין.

ולא ב.  דוקא  בי"ד  ע"י  תעשה  זו  שחלות  צריך  מה  מפני 

די בישראל אחד שיזכה את הגרות עבורו, וכמו בשאר 

הבי"ד  נוכחות  )עצם  "זכין"  מדין  קטן  לצורך  הנעשים  קנינים 

נצרכת בגרות כמו בגר גדול, אולם לדין הזכייה קשיא מה צריך לזכיית 

בי"ד בדוקא(.

עוד יש לברר האם חלוק דינה של קבלת גרות זו כאשר ג. 

נעשית ע"י אביו של קטן זה, או לא.

זו שאין בה קבלת מצוות מפורשת ד.  היאך מועילה גרות 

ע"י הקטן.

רק ה.  שמא  או  מדאורייתא  מועילה  זו  גרות  האם 

מדרבנן – דברי הראשונים בזה.

"גר ו.  אמרו  מה  מפני  הארה,  טעון  הגמ'  לשון  עצם 

שגם  הזכירו  ולא  בי"ד",  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן 

בדברי  בארוכה  נידונה  זו  דעתם – שאלה  על  אותו  מלין 

הראשונים. ונבאר הדברים אחת לאחת.

אופן חלות הגרות בגר קטן – שיטת התוס' שם

הגמ', באופן  דברי  מפשטות  נראה  קטן  בגר  הגרות  חלות 

התוס'  וכ"כ  בפניו",  שלא  לאדם  "זכין  מדין  דהוא 

מועילה  היאך  שהקשו,  בתוס'  שם  ויעויין  מטבילין.  בד"ה 

שליחות  מטעם  זכיה  הרי  הקטן,  עבור  הנעשית  זו  זכייה 

היא, וכמבואר מסוגית הגמ' בב"מ )יב ע"א( שם אמרו: "חצר 

שאין  כיון  וא"כ  משליחות",  גרע  ולא  איתרבאי  יד  משום 

"זכיה"  )עא ע"ב( – גם בתורת  שליחות לקטן כמבואר בב"מ 

סימן נג



�א�� משנת  הגר�

אינו. עוד הקשו, דבשעת עשיית מעשה הגרות עדיין נכרי 

הוא ואין שליחות לנכרי.

מדאורייתא ותירצו  זכיה  ליה  לית  שקטן  דאף  התוס', 

אינה  זו  גרות  ואף  לקטן,  זכייה  יש  מדרבנן  מ"מ 

הוא  נכרי  דעדיין  שהקשו  וקושייתם   .
תו

מדרבנן אלא 

זכייה  לכלל  דאתי  דכיון  ליישב,  כתבו  זכייה  בתורת  שאינו 

זכייה  לו  ויש  זו  חכמים  תקנת  בכלל  הוא  אף  )לכשיתגייר(, 

אלא  גר  אינו  זה  קטן  שגר  דבריהם,  לפי  נמצא  מדרבנן. 

.
תז

מדרבנן

שיטת התוס' בסנהדרין בבאור סוגיא זו

זאת מדברי התוס' בסנהדרין )סח ע"ב( נראה שחלקו לעומת 

סוגיא  של  מיסודותיה  בכמה  בסוגין  התוס'  ע"ד 

במלואה,  לשונם  נציין  דברים  של  גופם  על  לעמוד  וכדי  זו, 

נמי דקטן אית  כי אמרינן  נתגייר,  והיאך  "וא"ת  שכך כתבו: 

כוכבים  עובד  אבל  ישראל,  מדאורייתא – ה"מ  זכייה  ליה 

לכלל  אתי  דלא  דכיון  ע"א(  עב  )ב"מ  נשך  באיזהו  אמרינן 

שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן. ומיהו הא לאו קושיא 

אלא  אותן,  מטבילין  היאך  גרים  כל  לן  תיקשי  דא"כ  היא, 

ליה  לית  קטן  אי  אבל  שאני,  כאחד  באין  וידו  דזכייתו  כיון 

זכייה מדאורייתא ודאי קשה היאך נתגייר וכו', ולא משמע 

התורה,  מן  דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  דיש  מטעם  שיהא 

חדא דהני מילי בשב ואל תעשה והאי קום עשה הוא, ועוד 

מדפריך מאי קמ"ל תנינא זכין לאדם שלא בפניו".

דמי ובישוב  לא  דגירות  דזכייה  "ונראה  כתבו:  זו  קושיא 

אינם  אותו  מטבילין  שבי"ד  דמה  זכיות,  לשאר 

גר  שנעשה  ובגופו  בעצמו  זוכה  הוא  אלא  בעבורו,  זוכין 

ונכנס תחת כנפי השכינה. והא דפריך בכתובות )שם( תנינא 

כוכבים  עובד  דתימא  מהו  ומשני  בפניו  שלא  לאדם  זכין 

לא  חובתו  היתה  דאם  משום  היינו  ליה,  ניחא  בהפקירא 

היה לב"ד להתמצע להכניס גופו בדבר שיש לו חובה וכו'. 

למחות",  יכולין  "הגדילו  ע"א(  )יא  בכתובות  דאמרינן  ואע"ג 

הא אמרינן דכשגדלו שעה אחת ולא מיחו שוב אין יכולין 

שהיתה  קטנות  של  וטבילה  מילה  להו  דמועיל  למחות, 

ולא  שגדלו  ומתוך  מצות,  קבלת  אלא  חסירים  ואין  בגופם 

מיחו היינו קבלה". עכ"ל.

וג' יסודות למדנו מדבריהם בביאורה של סוגיא זו:

יסודה הוא א.  מה שאמרו בגמ' שקבלת גר קטן ע"י בי"ד 

בדין "זכין לאדם שלא בפניו", אין זו הלכה מיוחדת בגר 

עבורו  זוכים  בי"ד  בי"ד  בפני  שמתגייר  גר  בכל  אלא  קטן, 

זו  לקושיא  מקום  היה  שאם  אמרו  כן  ומחמת  הגרות.  את 

לן להקשות היאך  גרים היה  זכיה א"כ בכל  דנכרי לית ליה 

מקבלים אותם לקהל ישראל.

מדין ב.  בשורשה  שונה  גרות  בקבלת  ה"זכייה"  דין  מהות 

"זכייה" בקניני ממון וכדו', שכן לענין ממון אופן הזכייה 

הוא שאדם פועל חלות קנין עבור חברו, וכל מעשה הקנין 

וחלותו נפעלת ע"י השליח, ואילו כאן "מה שבי"ד מטבילין 

ובגופו  בעצמו  זוכה  הוא  אלא  בעבורו,  זוכין  אינם  אותו 

לפרש  התוס'  סברו  היאך  הקשה,  א(  ס"ק  קה  )סי'  תו. בקצוה"ח 
הרי  שליחות,  בדין  שיסודה  בפניו  שלא  לאדם  זכין  מדין  זו  הלכה 

בסוגית הגמ' בב"מ )כב ע"א( אמרו, דאין אדם רשאי להפריש תרומה 

מכריו של חבירו אף אי אמדינן דעתו דאי ידע הוי ניחא ליה, דיאוש 

שלא מדעת לא הוי יאוש, ולכאורה ה"ה הכא, אף דאמדינן דניחא 

ליה לקטן להכלל בקדושת ישראל, מ"מ כיון דאין בו דעת לא יהני. 

של  הכרי  שהרי  טפי,  גריעא  גרות  לענין  שכאן  אפשר  מזו  )יתירה 

יהא  הימנו מתנותיו  יטלו  זמן שלא  דכל  להפרשה,  עומד  התבואה 

לו  ואפשר  לגרות  עומד  אינו  זה  קטן  גר  משא"כ  באכילה,  אסור 

להשאר בגיותו עד סוף ימיו(.

ועיי"ש שתי' דאף דשליחות בלא דעת המשלח לא מהניא, מ"מ זכיה 

מטעם שליחות שפיר מהניא, עיי"ש שהאריך בטעם הדבר.

תז. עיי"ש שהקשו, כיון שגר זה אינו אלא מדרבנן, היאך מתירין לו 
לישא אשה וקידושיו קידושין מן התורה, הרי מדאורייתא דינו כנכרי 

לכל דבר. ותי' דיש כח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום עשה. 

בית שנשתחרר,  ביליד  רק  שייך  דאורייתא  קטן  גר  דין  )ולדבריהם 

דכיון שיכול לשחררו בעל כרחו אין הבדל בזה בין קטן לגדול(.

מיוחדת  תקנה  שאין  נראה  התוס'  מדברי  שהרי  קשיא,  ולכאורה 

המאפשרת לקבל גרים קטנים מדרבנן, אלא שמחמת התקנה הקבועה 

דקטן אית ליה זכייה מדרבנן יש כח לבי"ד לזכות את הגרות עבורו. 

כך  זכייה מעיקרא בטלה, שכן  ליה  לית  שאל"כ, קושייתם דעכו"ם 

תיקנו חכמים שיקבלו גרים לכלל ישראל ואפי' קטנים, אלא ודאי 

כיון שלא נתקנה תקנה מיוחדת לענין גרים סברו התוס' שקבלת גר 

קטן צריך שתהיה בגדרי הזכייה הקבועים בכל הקנינים.

וא"כ קשה, היאך פירשו שהטעם דקידושיו של קטן זה חלים דבר 

ונתנו  התורה,  מן  דבר  לעקור  לחכמים  כח  שיש  מפני  הוא  תורה 

זו  שזכייה  חכמים  שתיקנו  מצינו  היכן  תורה,  כשל  לגרותו  תוקף 

דיני  לענין  בעיקרה  נתקנה  זו  תקנה  הרי  מדאורייתא,  גם  תועיל 

ממונות בלבד.

ועל כרחך צ"ל, שהלכה זו שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה 

אלא  מסויים,  מקרה  לענין  האמורה  מיוחדת  לתקנה  נזקקת  אינה 

תורה,  כשל  דבריהם  חכמים  דהעמידו  חז"ל,  תקנת  בכל  הוא  כלל 

לכל  גם  כוונתם שיועיל הדבר  זכייה  ליה  אית  וכיון שקבעו שקטן 

ההשלכות היוצאות מכך אף מדאורייתא. ודו"ק.
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מה  לבאר  ויש  השכינה".  כנפי  תחת  ונכנס  גר  שנעשה 

תוכנה של זכייה זו.

זו ג.  וקבלה  מצוות,  קבלת  חסירה  קטן  גר  של  זו  גרות 

ויחזור  ימחה  שלא  ע"י  הקטן  של  גדלותו  בעת  תושלם 

לסורו. ונקודה זו תידון בהמשך דברינו.

התוס'  בדברי  יעקב  הבית  של  ביאורו 
בסנהדרין – שהקטן פועל את חלות גרותו בעצמו

יא ובבאור  סי'  )קידושין  שמואל  ברכת  בס'  יעויין  דבריהם 

בכתובות  יעקב  הבית  עפ"ד  לפרש  שכתב  טו( 

לדין  בזה  א"צ  קטן  של  בגופו  הגרות  שנעשית  דכיון  שם, 

קנין  לו דעת לפעול חלות  אין  "זכייה", דאף דבעלמא קטן 

האדם  של  בגופו  הנפעלת  חלות  לענין  מ"מ  קידושין,  או 

עצמו גם קטן יש לו דעת. ומה שאמרו בגמ' דאומדנא היא 

זה  אין  וכו',  אבוה  ליה במאי דעביד  דניחא  לו  היא  שזכות 

לדין  אנו  צריכים  הגרות  לחלות  התרצותו  שלעצם  משום 

)המילה והטבילה(  "זכייה", אלא דכיון שמעשי הגרות בפועל 

הקטן,  של  ורצונו  מדעתו  שיעשו  צריך  בי"ד  ע"י  הנעשים 

אמרו  גרות,  של  טבילה  נחשבת  טבילתו  אין  זה  דבלא 

נעשו  כאילו  הדבר  נחשב  לו  היא  שזכות  דכיון  חכמים 

.
תח

מעשים אלו מדעתו

"התרצותו נמצא  דין  בזה  שחלוק  זו,  להבנה  איפוא 

חלות  דעצם  הגרות".  "מעשי  עשיית  מדין  בגרות" 

הקטן,  ע"י  נעשתה  ישראל  לקהל  הקטן  וכניסת  הגרות 

מילתו  הגרות – שיהיו  מעשי  עשיית  בעצם  הכוונה  אולם 

זה  )ולפי   .
תט

בי"ד ע"י  נעשתה  גרות,  לשם  נעשים  וטבילתו 

רק קטן שבא מרצונו וביקש להתגייר גרותו מהניא מהאי טעמא, אבל 

בקטן שאין לו דעת כלל, ודאי גם עצם החלות נפעלת ע"י בי"ד, ועדיין 

צריך לתירוץ התוס' בכתובות דמהני רק מדין "זכייה" ומדרבנן(.

הגר"ח, אלא  רבו  גם  אמר  זה  דכעין  שכתב  שם  דיעויין 

אלא שהוסיף ואמר, דאחר שפועל בעצמו את חלות 

"דעת  מדין  בי"ד  ע"י  ישראל  לכלל  בא  הוא  הרי  הגרות 

הרי  הגר"ח,  לכך  הוצרך  מה  מפני  ותמה,   .
תי

מקנה" אחרת 

נתבאר שיש לו דעת לפעול בעצמו את חלות הגרות, ואינו 

צריך לזכיית הבי"ד, ועיי"ש שהניח בצ"ע.

שיטת רש"י בזה

נבוא ובהקדם  לענ"ד,  הנראה  ע"פ  התוס'  דברי  ביאור 

ברש"י  דיעויין  זו.  בסוגיא  רש"י  שיטת  לביאור 

דעת  "על  וז"ל:  שכתב  בי"ד(  דעת  על  )ד"ה  שם  בכתובות 

על  להתגייר.  הביאתו  ואמו  אב  לו  אין  אם  קטן  ב"ד – גר 

גר  טבילת  כל  כדין  בטבילתו  יהיו  דין – שלשה  בית  דעת 

שצריכים ג', והן נעשין לו אב, והרי הוא גר על ידיהן ומגעו 

ביין כשר". עכ"ל.

על הנה  להטבילו  שצריך  שמה  למדנו,  כבר  דבריו  מריש 

הביאתו  ואימו  אב  לו  אין  כאשר  רק  זהו  בי"ד  דעת 

הגרות.  בחלות  הבי"ד  זכיית  דין  היטב  יתיישב  אלו  תח. עפ"ד 
וההתרצות  הכוונה  שעצם  נראה  היה  התוס'  דברי  דמפשטות 

דהיכן  טובא,  צ"ב  אלו  ודברים  בי"ד,  ע"י  נעשית  הגרות  במעשה 

זוכה  כשאדם  דבעלמא  לבדה,  הדעת  על  "זכייה"  שמועילה  מצינו 

בחפץ עבור חברו עיקר מעשה הקנין וחלותו נפעלים ע"י השליח, 

הגרות  שמעשה  בגרות  אבל  וזכייתו,  דעתו  מהניא  שפיר  ובזה 

בגרות  לזכות  אחר  אדם  דעת  מהני  מה  הגר  של  בגופו  נעשה 

עבורו. 

הדעת  עיקר  דלעולם  הדברים,  יתישבו  שמואל  הברכת  ולדברי 

דזכין  לדינא  דבעינן  ומה  בעצמו,  הגר  ע"י  היא  החלות  פעולת  על 

הוא רק לענין כוונת מעשי הגרות, ובזה כבר מצינו בסוגית הש"ס 

דמהני כוונת אדם אחר ליחד את המעשה לשם אותה החלות, וכמו 

כוונת חברתה מועילה  דמצינו בטבילת הנדה דבאטבלתא חברתה 

לה, ולענין כוונת מצות המילה כך היא עיקר צורת קיום המצוה בכל 

קטן ישראל, ופשוט. 

וההתרצות  גם לענין הדעת  יש מקור לכך שזכייה מועילה  מאידך, 

לבדה, והוא בדברי קצוה"ח )סי' רלה(, דפי', שעיקר דין דעת אחרת 

מקנה בקנינו של קטן הוא שהמוכר זוכה ב"דעת קנין" עבור הקטן. 

ומבואר שיש דין זכיה על דעת לבדה. אלא ששם יש לפרש דבריו 

שאין זו זכייה כפשוטה, אלא שכשם שדעת הקונה מועילה לחלות 

הקנין כך גם דעת המקנה, שאף הוא שותף בהעתקת הבעלות ממנו 

לקונה, ודו"ק.

להלן  שיתבאר  מה  ע"פ  זו,  קושיא  ליישב  יש  אחר  באופן  אכן, 

בהרחבה, שניתן כח לבי"ד לקבל גרים, ובי"ד שותפים בעצם חלות 

וזכייתם  דעתם  מהני  ודאי  ולפי"ז  בעלמא,  כשליח  ואינם  הגרות 

עבור הקטן.

תט. בס' נפש חיה )יו"ד סי' צז( כתב, דכיון שטבילת גר קטן נעשית 
די  ולא  בגופו  הטבילה  מעשה  את  בי"ד  שיעשו  צריך  בי"ד  מדעת 

בכך שטובל בפניהם, דבלא זה לא מועילה דעתם למעשה טבילתו. 

ולפי דבריו פשיטא שבית דין גם מברכים על טבילה זו, וכן איתא 

להדיא בדברי הראב"ד בבעלי הנפש )סוף שער הטבילה( שכתב וז"ל: 

"אבל בגר קטן שבי"ד מטבילין אותו וכן עבד וכו', שבי"ד מברכים 

עליהם קודם הטבילה כמו כל שאר המצוות". הנה נתבאר להדיא 

בדבריו שבי"ד מברכים על טבילה זו. )עוד משמע בדבריו שברכה זו 

נאמרת קודם מעשה הטבילה – עובר לעשייתן שלא כשאר טבילת 

גר שמברכים עליה אחר הטבילה(.

סימן נג
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להתגייר, ומשמע שאם היה לו אב לא היה צריך דעת בית 

אותו  מטבילין  שכאשר  למדנו,  דבריו  מסוף  כמו"כ  דין. 

הניתן  שהכח  והיינו  אב",  לו  נעשין  בי"ד – "הן  דעת  על 

וחזינן  אב,  לו  כשאין  לבי"ד  הניתן  הוא  בנו  את  לגייר  לאב 

לאב,  ביסודה  נמסרה  ישראל  לקהל  קטן  גר  של  שקבלתו 

ובאים  כוחו  יונקים  הדין  בית  דייני  אב  לו  אין  שאם  אלא 

במקומו.

אינה ומדבריו  קטן  גרות  של  זו  שהלכה  ללמוד,  יש  אלו 

זה  דבר  נמסר  מה  מפני  שא"כ  "זכייה",  מתורת 

לאב יותר משאר כל אדם, הא באומדן דעתו תליא מילתא. 

ואין לומר שרק כאשר אביו מגיירו נחשב הדבר כזכות לו, 

וכמו שאמרו בגמ' "דניחא להו במאי דעביד אבוהון", דא"כ 

לו אב,  אין כל סברא לומר שבמקום שאין אב בי"ד נעשין 

)וגם אילו היתה  שהרי בזה אין אומדן דעת לומר דניחא ליה 

אומדנא כזו אין כל סיבה לתלות כוחם בכוחו של האב(. ועל כרחנו 

למדנו, דהתורה מסרה כח לאב לגייר את בניו, וכשאין אב 

והדברים  בשטמ"ק.  בדבריו  למד  וכן  לבי"ד,  הדבר  נמסר 

טעונים הבהרה.

למוכרם  מזכותו  נובע  בניו  בניו  לגייר  האב  כח 
לעבדים

כתבו בבאור  בניו  את  לגייר  לאב  כח  שיש  זו  הלכה 

הל'  שמח  ובאור  ב,  סי'  יצחק  זכר  שו"ת  )ראה  האחרונים 

עבדים פ"ח הל' כ(, ע"פ דברי הרמב"ם בהל' עבדים )פ"ט הל' ב(, 

תושב  גר  מן  או  מישראל  כנעני  עבד  הקונה  "אחד  שכתב: 

משאר  מאחד  או  ידינו  תחת  כבוש  שהוא  עכו"ם  מן  או 

האומות, יש לו למכור את עצמו לישראל לעבד, והרי הוא 

עבד כנעני לכל דבר, וכן מוכר בניו ובנותיו, שנא' מהם תקנו 

וכל אחד  וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם, 

מאלו הרי הוא כעבד כנעני לכל דבר". ע"כ.

ובכוחו והיינו,  בניו  על  כ"בעלים"  נחשב  עכו"ם  דאב 

, ולהחיל בהם ע"י כך 
תיא

למוכרם לעבדים אם ירצה

. )הלכה זו נאמרה רק 
תיב

תורת ישראל במקצת כדין עבד כנעני

בנכרי, משום דבישראל נאמר: "עבדי הם ולא עבדים לעבדים"(. ועפ"ז 

אמרו, שכשם שאב זכאי למכור את בנו כך זכאי הוא לגיירו 

על כרחו, שאם מסור הוא בידו לשעבדו שעבוד הגוף גמור 

אמדינן  אי  אף  לגיירו  בידו  הוא  שמסור  כ"ש  עבדות,  של 

דעתו דלא ניחא ליה בהכי. ומטעם זה כתב רש"י, שאם יש 

לו אב ובא לגיירו א"צ כלל דעת בי"ד, דדעתו של האב היא 

)וממילא אין צריך את דעתם אפי'  המכנסת אותו לקהל ישראל 

.
תיג

לגבי מעשי הגרות, כיון שאף הם נעשים מדעתו של האב(

הגמ'  לסוגית  רש"י  של  מפירושו  לזה  נוספת  ראיה 
ביבמות

בבאורו מקור  עצמו  רש"י  בדברי  מצינו  זו  לסברא  נוסף 

שם:  אמרו  שכך  ע"א(,  )מח  ביבמות  הגמ'  לדברי 

ותירץ,  ציונו".  היכן  "וא"ת  והקשה:  שהוסיף  בראב"ד  שם  ויעויין 

"ואת הנפש אשר עשו בחרן", מכאן  זו למדנוה מן הפסוק  דהלכה 

למדו חכמים שמצוה על בי"ד לקבל גרים, והארכנו בזה בסי' יא. 

תי. וכוונתו בזה ע"פ שיטת התוס' בגיטין )סד ע"ב( דבדעת אחרת 
משנה  המגיד  בזה  מש"כ  וראה  תורה,  מדין  לקטן  זכייה  יש  מקנה 

דפי'  שם  לגיטין  בנמוק"י  ראה  הדבר  ובטעם  מכירה.  מהל'  בפכ"ט 

דבדעת אחרת לא בעינן כוונה לזכייה, דדעת המקנה מהניא לקונה, 

דבריו  מקצת  הובאו  רלה(  )סי'  בקצוה"ח  ראה  הדברים  ובהגדרת 

לעיל בהערה.

תיא. יש שכתבו עפ"ז, לגבי בני זוג המעונינים לאמץ ילד שיהיה 
כילדם ממש ואינם חפצים לגלות אוזנו בעת שיגדיל שגר שנתגייר 

הוא ובידו למחות ולבטל גרותו, דיכולים הם לקנותו מן האב בעת 

לשם  ולהטבילו  לשחררו  ומיד  לעבד,  להם  להיות  האימוץ  הליך 

גרות, דטבילת עבדים ביד הבעלים מסורה, ועבד קטן שהגדיל אינו 

יכול למחות.

אמנם, כמה פקפוקים יש בדבר: 

המתווך  מיד  ולא  ממש  האב  מיד  רק  להתבצע  יכול  זה  קנין  א. 

שאחראי על הסדרת הליך האימוץ.   ב. כיון שחוקי המלכות אינם 

מאפשרים קנין עבדים אפשר דמשום דינא דמלכותא דינא אין תוקף 

לגרות זו.   ג. עצם הדבר שגר זה סבור שהוא בנם של המאמצים 

אינו ראוי ע"פ ההלכה, ומכשולים רבים יש בדבר, לענין דיני יחוד, 

העברת נחלה ועוד. 

תיב. בעיקר דברי הרמב"ם אלו דממשמעותם נראה שהאב בעלים 
ע"א  )ז  לקידושין  המקנה  בחידושי  ראה  כרצונו,  למוכרם  בניו  על 

ד"ה מדין עבד כנעני( דפשיטא ליה שאין הדבר כן, אלא שהבן הוא 

שמוכר עצמו לעבד ע"י הכסף שקיבל אביו, שע"י שקיבל אביו כסף 

היתה  כך  הפוסקים שלא  דברי  רהיטת  נפשיה. אמנם  ומקנה  גמיר 

בניו  על  כבעלים  נחשב  נכרי  אב  דלשיטתו  אלא  הרמב"ם,  כוונת 

למוכרם כרצונו, וצ"ע היאך למדו לפי"ז שם בקידושין גבי הילך מנה 

והתקדשי לפלוני דמהני "מדין עבד כנעני" , הרי שם בעל העבד הוא 

המקבל את הכסף ונהנה ממנו.

וראה באור שמח )הל' נחלות פ"ג הל' ה( דבבני נח בעל חוב רשאי 

ליקח את בני הלווה לעבדים כתשלום חובו, וכדכתיב: "והנושה בא 

שלא  לכאורה  מוכח  משם  ואף  לעבדים".  לו  ילדי  שני  את  לקחת 

כהבנת המקנה.

תיג. עיי"ש בדברי האחרונים שהקשו, דמסוגין נראה שאין הדבר 
כן, שהרי אמרו שאם בא ונתגייר הוא ובניו עמו ודאי זכות היא לו 

לו אב  דכיון שיש  ולכאורה צ"ב,  דניחא להו במאי דעביד אבוהון, 
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"כתיב: )שמות יב( – כל עבד איש מקנת כסף, )ומקשינן(: עבד 

ולא עבד אשה, אלא, עבד איש אתה מל בעל כרחו,  איש 

ואי אתה מל בן איש בעל כרחו". ע"כ.

אע"פ ופירש  איש  שהוא  קאמר – עבד  "הכי  שם:  רש"י 

שהוא גדול ובן דעת – ומלתה אותו בעל כרחו, ואי 

אתה מל בן שהוא איש – גר הבא להתגייר אין לו כח למול 

ולא  זכר  כל  לו  בנים כתיב המול  דגבי  כרחו,  גדול בעל  בנו 

כתיב בהו איש, וגבי עבד כתיב איש למעוטי בן". עכ"ד.

נתבאר להדיא מדבריו, שרק לגבי בן גדול יש ילפותא הנה 

אבל  לגיירו,  אביו  ביד  מסור  שאינו  לומר  מיוחדת 

לענין קטן פשיטא ליה לרש"י שמסור הוא ביד אביו לגיירו 

אין  בנו  את  ומגייר  האב  שכשבא  ומוכח  כרחו,  בעל  אפי' 

עבורו,  גרותו  לקבל  אביו  שיוכל  בכדי  "זכין"  לדין  צריך 

אלא מסור הוא בידו לגמרי לענין זה ואם ירצה לכופו לכך 

נעשים  דהבי"ד  שאמרו  שמה  דבריו,  לפי  נמצא   .
תיד

רשאי

בזה  וא"צ  מדעת,  לגיירו  לבי"ד  כח  שנמסר  היינו,  אב,  לו 

לדין "זכייה", יתבארו הדברים בסמוך.

ביאור על פי זה בדברי התוס' בסנהדרין הנ"ל

נבוא לביאור שיטת התוס' בסנהדרין הנ"ל, דהנה ומעתה 

כל  אין  שם  התוס'  שלדעת  נתבאר,  כבר  לעיל 

וכשם  קטן,  לגר  גדול  גר  בין  ב"זכייה"  הצורך  לענין  חילוק 

בגרותו  גם  הוא  כך  הבי"ד  לזכיית  נזקקת  קטן  של  שגרותו 

חלות  את  עבורו  שיפעלו  לבי"ד  נזקק  הוא  שאף  גדול,  של 

דאין  הנ"ל  לקושיא  מקום  יש  שאם  אמרו,  ועפ"ז  הגרות. 

זכייה לנכרי, גם גדול לא יוכל לבוא בקהל ישראל, ותמהנו 

דעת  בו  יש  הרי  גדול  בגר  "זכין"  לדין  צריך  מה  מפני  לעיל 

לפעול חלות גרות בעצמו.

בקובץ שיעורים )כתובות סי' לג( שכתב, דכוונת דברי ויעויין 

דין  בעיקר  גבירתא  הלכתא  ללמדנו  שם  התוס' 

ראיית  שצריך  שמה  והיינו,  הגרות.  במעשי  הבי"ד  ראיית 

בי"ד במעשה הגרות אין זה לראייה בעלמא – שיהיה הדבר 

הם  הדין  בית  אלא  ישראל,  לכלל  זה  גר  שבא  לכל  ידוע 

הגרות  מעשי  את  שעושה  ע"י  הגרות  חלות  את  שפועלים 

בפניהם, והם המקבלים אותו לעדת ישראל.

לקטן, ומשום  גדול  גר  בין  בזה  חילוק  כל  שאין  אמרו  כך 

חלות  את  פועלים  הדין  בית  הכי  שבלאו  דכיון 

זכייה  דאין  דינא  האי  משום  חסרון  בזה  יש  אם  הגרות, 

דלא  ומהא  חסרון,  הדבר  יהווה  בגדול  גם  א"כ  לעכו"ם, 

לענין  שנאמרו  זכייה  בגדרי  זה  שאין  מוכח  לזה,  חששו 

.
תטו

קניני ממון וכדו'

היתה כוונתם במה שכתבו לחלק שם בין דין ה"זכייה" וזו 

בגרות לדין "זכייה" בקניני ממון וכדו', ואמרו, שבחלות 

והיינו,  שונה.  הדין  הגר"  של  בגופו  הדבר  ש"נעשה  הגרות 

עשיית  בעצם  שותף  אינו  כלל  הדין  שבית  דחזינן  דכיון 

טובל  הגר  אלא  והטבילה,  המילה  הגרות" – שהן  "מעשי 

על  הדין,  בית  השתתפות  בגופו בלא  ונעשה הדבר  בעצמו 

בגרות במקומו, שאם  זוכים  דין  כרחך שאין הכוונה שבית 

מעשי  עשיית  בעצם  להשתתף  צריכים  היו  היה – הרי  כך 

עבור  שמגביה  הוא  שהשליח  קנינים  לענין  וכמו  הגרות, 

הזוכה.

עיקר דין זכיית בית דין האמור בקבלת גר קטן, הוא אלא 

פי  ועל  דין  בית  בפני  נעשים  הגרות  מעשי  שיהיו 

הוראתם, ויהיו הם המקבלים אותו לעדת ישראל, והלכה זו 

. וממילא אף שמעשה 
תטז

נוהגת בין בגר גדול ובין בגר קטן

שאין  בכך  חסרון  כל  אין  עצמו,  הקטן  ע"י  נעשה  הגרות 

בלא"ה  הא  לו,  היא  דזכות  להא  צריך  מפני מה  דעתו,  על  ונתגייר 

האב יכול לגיירו בעל כרחו כמו שיכול הוא למוכרו לעבד.

ויש שכתבו ליישב, דאה"נ אם הביאו אביו א"צ להאי טעמא, אלא 

דסוגין איירי שלא הביאו אביו, אלא נתגייר האב לבדו, אלא דכיון 

גם  שיגיירו  לו  היא  דזכות  סהדי  אנן  ישראל  לכלל  בא  אביו  שגם 

אותו, וע"כ רשאים הבי"ד להטבילו לשם גרות, ודוחק.

תיד. באחרונים הקשו, לדברי רש"י שחלות הגרות בגר קטן אינה 
בנו,  עבור  גרות  לקבל  לאב  כח  שניתן  משום  אלא  זכייה,  מדין 

מפני מה יש כח ביד הבן למחות בגרות זו לכשיגדיל )וראה בתוס' 

בסנהדרין סח ע"ב מש"כ ליישב יובאו הדברים להלן(.

שפי',  זצ"ל  קוטלר  הגר"א  בשם  הובא  אברהם  ברית  זכרון  ובס' 

דמשום הילפותא "דבן איש אי אתה מל בעל כרחו" למדנו, שכשם 

שאדם אינו זכאי לקבל גרות עבור בנו הגדול משום דבעינן התרצות 

בתנאי  זהו  הקטן  בנו  עבור  קבלתו  דמהני  מאי  גם  כך  הגר,  ודעת 

שלכשיעמוד הגר על דעתו יתרצה בחלות זו ולא ימחה. עיי"ש.

תטו. באופן דומה מצינו בחידושי הגרנ"ט לסוגית הגמ' בכתובות 
שם שכתב, דהא דאמרינן דאין זכייה לקטן היינו דוקא כאשר מחמת 

שקטן  דמאחר  אמרו  דבזה  למשלח,  המעשה  מתייחס  הזכייה  דין 

אינו בתורת שליחות אינו גם בתורת זכייה, אבל לענין גרות שחלות 

הגרות נפעלת ע"י הבי"ד עצמם, ואין צריך לייחס חלות זאת לקטן, 

אלא שתנאי בעלמא יש בדבר שיהיה הדבר לזכותו ולרצונו, ממילא 

אין כל חילוק בין קטן לגדול.  

תטז. שלא כהבנת הברכת שמואל שחלות הגרות נפעלת ע"י הקטן 
ורק הכוונה במעשה הגרות נפעלת ע"י בי"ד.

סימן נג
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בו דעת, שהרי בלאו הכי הוא אינו פועל את חלות הגרות 

, אלא הבית דין מקבלים אותו לעדת ישראל 
תיז

במעשה זה

אחר שיעשה מעשים אלו בפניהם.

מכל זה, שכח הבי"ד לזכות בגרות עבור קטן אינו ומבואר 

במקומו  עומדים  שהם  לומר  "זכין",  מדין  נובע 

של קטן לזכות עבורו את הגרות, אלא דהתורה מסרה להם 

כח לקבל עבורו גרות גם שלא מדעתו, וכמו שנתנה כח זה 

לאב כמבואר לעיל.

בי"ד אלא  ביד  כח  שאין  בדבר,  נאמרה  נוספת  שהלכה 

אומדנא  צריך  כך  ומשום  ברצונם,  שלא  גרים  לקבל 

זה  )ואף   .
תיח

חובה ולא  לו  היא  זכות  הגרות  שמעשה  לומר 

וכניסתו לקהל ישראל, אבל לענין עשיית  רק לענין עצם חלות הגרות 

רשאים  זו  אומדנא  בלא  שאף  דאפשר  בסמוך  יתבאר  הגרות,  מעשי 

לעשות כן בעל כרחו(.

הבי"ד נמצא  זכיית  גדר  בעיקר  הראשונים  שנחלקו 

כח  דכל  סברו  בכתובות  התוס'  קטן,  של  בגרותו 

ואילו  בפניו",  שלא  לאדם  "זכין  מדין  הוא  לגיירו  הבי"ד 

רש"י שם והתוס' בסנהדרין נקטי, דהתורה נתנה כח לבי"ד 

לזכות גרות עבור גר, אלא דתנאי בעלמא הוא שיהא הדבר 

לטובתו וזכותו.

עבור  גרות  לפעול  לבי"ד  כח  שנמסר  לכך  ראיות  ג' 
נכרי, ואינם כעדים בעלמא

חלות א.  את  לפעול  לבי"ד  כח  שנמסר  לכך  יש  ראיה 

גרות, מדברי הראשונים בסוגין. דיעויין בראשונים שם 

דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  "גר  אמרו  מה  מפני  שהקשו, 

בי"ד" ולא אמרו שגם מלין אותו על דעתם. וכמה תרוצים 

נאמרו בזה בדברי הראשונים.

ששייך הרשב"א  לשון  להזכיר  להו  ניחא  שהיה  כתב, 

פירש,  אחר  באופן  כאחד.  ונקבות  בזכרים 

שהטבילה היא גמר הגרות ועל ידה בא לכלל ישראל.

בשטמ"ק כתב בזה בדרך מחודשת, דכיון שהמילה אולם 

שייך  ולא  לימול,  בשבילו  זכות  זו  אין  בה,  יש  צער 

אלא  ד"זכין",  מדינא  דעתם  על  הדבר  שנעשה  בזה  לומר 

הדבר  שהיה  גרות – אף  לשם  בגיותו  שנימול  שאחר 

לחובתו, רשאים הבי"ד להטבילו לשם גרות מדין "זכין".

ונעשתה והדברים  לחובתו  נחשבת  שהמילה  דכיון  צ"ב, 

על כרחו, א"כ אין זו כלל מילה לשם גרות ומה 

תועלת יש בה.

לדין ועל  דבעינן  דהא  השטמ"ק,  דברי  בבאור  צ"ל  כרחך 

גרות  חלות  לפעול  בי"ד  ביד  כח  שיש  לומר  זכייה 

לענין  אבל  הגרות,  חלות  עצם  לענין  רק  הוא  זה,  בנכרי 

לשם  נעשים  שיהיו  והטבילה(  )המילה  הגרות  מעשי  כוונת 

גרות, זאת יכולים הבי"ד לפעול אפי' בעל כרחו של הנכרי, 

שכשם שנמסר לאב הכח לפעול חלות גרות בבנו כך נמסר 

לבי"ד הכח לפעול את מעשי הגרות עבור הנכרי ואפי' בעל 

כרחו, ורק לעצם חלות הגרות בעינן דעתו ורצונו, ובזה הוא 

.
תיט

שצריך לדין זכייה ודו"ק

תיז. ולא היתה כוונתם לומר בזה דבכהאי גוונא יכול הקטן לפעול 
בעצמו את חלות הגרות, וכהבנת הברכת שמואל דלעיל. 

)כתובות  הגרנ"ט  בחידושי  ראה  זו  בסברא  דברים  תיח. אריכות 
שם( ובאבי עזרי הל' מלכים )פ"י הל' ג(.

תיט. אמנם גם בזה לא הונח לן לגמרי בבאור דבריו אלו, דאף אם 
נקבל שבי"ד רשאים למולו גם בלא רצונו, אכתי לא יתפרש במה 

שונה מצוה זו מכל מצוות התורה שאין להם כל תוקף בלא כוונת 

כיון  כאן  ה"ה  דלכאורה  חבירו,  בכוונת  לזה  די  ולא  המצוה,  פועל 

שהמילה מתקיימת בגופו צריך לדעתו ורצונו.

שעמד  שם  כתובות  למסכת  בחידושיו  בהפלאה  מצינו  מזו  יתירה 

על קושית השטמ"ק הנ"ל, ונראה מדבריו, דמחמת שמילה זו כרוכה 

שאמרו  ומה  מדעתו,  שלא  למולו  רשאים  אינם  הדין  בית  בצער, 

בסוגין דגר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין, הוא כאשר עברו 

דין.  בית  פי  על  שלא  מדעתו  שלא  אותו  ומלו  כשורה  שלא  ונהגו 

לא  הרי  גרות"  "מילת  זו  מילה  נעשית  היאך  קשיא,  ודאי  ולדבריו 

נעשה הדבר מדעתו ואף לא מדעת בית דין. 

כשם  ולשיטתם  ההפלאה,  על  בזה  שחלקו  האחרונים  מן  יש  אכן 

שצריך שיהיו דייני בית הדין נוכחים בשעת ובמקום טבילת הגר כך 

הוא גם בעת מילתו, כן ציינו האחרונים משמיה דרבי צדוק הכהן 

מלובלין, ומדבריהם משמע שכח זה נמסר לבי"ד אף שהוא לחובת 

הקטן וכמו שנתבאר לעיל. אלא שגם לדבריהם אין הדבר ברור כל 

צרכו היאך מהני כוונת בי"ד למצוה הנעשית בגופו של הגר. 

וכתב,  זו,  בשאלה  דן  ד(  אות  שנט  )סי'  יו"ד  שערים  בית  ובשו"ת 

דבמצות המילה לא בעינן כלל כוונת הנימול, רק כוונת המל. וכיון 

גרות  לשם  בכוונתם  די  המילה  מעשה  את  העושים  הם  שבי"ד 

וא"צ לכונת הגר כלל. ]עיי"ש שכתב לדמות הלכה זו למה שאמרו 

גבי פרה אדומה דלא בעינן  )ל ע"א ד"ה אף(  התוס' בבבא מציעא 

והיינו  אדומה,  בפרה  דעושה מלאכה  ניחותא  רק  דבעלים  ניחותא 

בזה שהמצוה  ולא  החלות  בפועל  עיקרו  מצוה  לשם  הכוונה  שדין 

מתקיימת בו. וראה עוד מש"כ בזה התוס' בב"ק )צח ע"א ד"ה הא( 

לגבי הכשר קבלת טומאה, ובקצות החושן סי' שפב )ס"ק ב([. 

סימן נג
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הנ"ל, ב.  בכתובות  התוס'  מדברי  לכך  יש  נוספת  ראיה 

דהתוס' הקשו היאך מטבילין גר קטן על דעת בי"ד הרי 

תכניסו  זו  שזכייה  דכיון  ותי'  שליחות,  בתורת  אינו  נכרי 

לקהל ישראל – "זכייתו וידו באין כאחד". ולכאורה דבריהם 

קשיין טובא, דהא ניחא לענין מעשה הטבילה, אתי שפיר, 

הם  יכולים  ישראל  לקהל  מכניסתו  זו  וטבילה  דהואיל 

זה  קטן  של  מילתו  לגבי  אבל  זכייה,  מדין  עבורו  לעשותה 

הוא  נכרי  עדיין  שימול  אחר  גם  שכן  זו,  סברא  לומר  א"א 

לכל דבר ואינו בתורת זכייה.

גם וע"כ  והטבילה  מעשה המילה  כנ"ל, שלענין עצם  צ"ל 

זהו  אלא  "זכייה",  לדין  א"צ  בכתובות  התוס'  לדעת 

וכוונתם  עבורו,  אלו  מעשים  לפעול  בי"ד  ביד  שנמסר  כח 

אלא  שליחות,  דין  בלא  אף  לו  מועילה  אלו  במעשים 

סברו  הגרות  חלות  לגוף  והדעת  ההתרצות  עצם  שלענין 

התוס' דבעינן לדין זכייה, ובזה הוא שנחלקו עליהם התוס' 

בסנהדרין ואמרו שכשם שלענין מעשי הגרות א"צ דין זכיה 

כך לענין חלות הגרות א"צ לדין זה. ודו"ק בזה היטב.

במלחמות ג.  הרמב"ן  מדברי  לדברינו,  יש  נוספת  ראיה 

בבאורו לשיטת הרי"ף בסוגין, שהביא את דברי רב הונא 

שגר קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד, ולא הזכיר את דברי 

רב יוסף דלכשהגדילו יכולים למחות, ובבאור שיטתו ראה 

יוסף  רב  דברי  שכל  הרמב"ן,  דפי'  ס.  סי'  להלן  בהרחבה 

דבזה  ואמו,  אביו  דעת  על  שטבל  קטן  בגר  רק  אמורים 

יש  לרצונו  הדבר  נעשה  שלא  למפרע  מתברר  שאם  אמרו 

בידו למחות, אבל אם טבל על דעת בי"ד סבר הרי"ף שאין 

כח ביד הקטן לעקור חלות זו, שאל"כ "מה כח בי"ד יפה".

להדיא מדבריו שגרותו של קטן הנפעלת ע"י בי"ד וחזינן 

אינה מתורת זכייה ושליחות כהבנת התוס' בסוגין, 

אלא שמכח הבי"ד הוא שיכולים לקבל גרות עבור קטן גם 

שלא מידיעתו, וכיון שמכלל "מעשה בי"ד" הוא סבר הרי"ף 

שאין ביד הקטן יכולת לבטל חלות זו.

מסקנת הדברים:

לפי זה דג' דרכים יש בעצם גדרה של קבלת הגרות נמצא 

בפני בי"ד:

מגר א.  גדול  גר  דין  בזה  בכתובות – חלוק  התוס'  לדעת 

ומה  ע"י המתגייר עצמו,  נפעלת  גדול הגרות  בגר  קטן. 

משפט  ד"גר  משום  הוא  בי"ד,  בפני  הדבר  שיעשה  דבעינן 

בפני  תערך  שהגרות  היא  עצמה  בפני  והלכה  ביה"  כתיב 

בי"ד, וכמבואר ביבמות )מה ע"ב(. ואילו בגר קטן הבי"ד הם 

שפועלים את חלות הגרות מדין "זכין".

לשיטת התוס' בסנהדרין לדרכו של הבית יעקב – עצם ב. 

חלות הגרות בין בגדול בין בקטן נפעלת ע"י הגר עצמו, 

ומילתו  טבילתו  שתהא  לכוון  דעת  לו  אין  שהקטן  אלא 

לשם גרות, וכוונה זו נעשית ע"י בית הדין )וכמו דמצינו בחולין 

לא ע"ב גבי טבילת הנדה דאנסתא חברתה ואטבלתה, דכוונת חברתה 

כוונה מעלייתא היא(.

האחרונים ג.  דברי  ע"פ  בסנהדרין  התוס'  לשיטת 

ע"י  בקטן  בין  בגדול  בין  נפעלת  הגרות  הנ"ל – חלות 

צריך  כרחם  בעל  גרים  מקבלים  שאין  דכיון  אלא  בי"ד, 

שיעשה הדבר מרצונו.

הנפק"מ במחלוקת זו היא בעצם דינה של גרות ולכאורה, 

זו, האם מדאורייתא היא או שמא רק מדרבנן. 

לית  קטן  דמדאורייתא  היא,  דרבנן  תקנה  התוס'  דלדעת 

גמורה היא  גרות  ואילו לדעת התוס' בסנהדרין  זכייה,  ליה 

.
תכ

ומהניא גם מדאורייתא

מה ובזה  מפני  בסנהדרין,  התוס'  לשיטת  שפיר  יבואר 

דבריש  קטן,  גר  של  לקבלתו  בי"ד  דוקא  הצריכו 

משום  הוא  בזה  הטעם  דאם  בדברים,  נתקשינו  דברינו 

וא"צ  עבורו,  זאת  לזכות  יוכל  מישראל  אדם  כל  "זכייה" 

מה  התוס'  דלהבנת  יתיישב,  הנ"ל  ולפי  בי"ד.  דוקא 

"זכין",  דין  משום  זה  אין  בקטן  הנעשית  גרות  דמהני 

יתירה מזו כתב שם בתשובה הנ"ל, דבדוקא נקט רב הונא בלשונו 

"גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין", ולא אמר "מלין", משום 

שעיקר חידושו של רב הונא בטבילה הוא ולא במילה, שכן בקיום 

מצות מילה לעולם עיקר דין הכוונה ומחשבת הלב אמורה במוהל 

ולא בנימול – גם בגר גדול, אלא דכוונת רב הונא להשמיענו, שכשם 

בי"ד כך גם טבילתו מתקיימת  גר קטן מתקיימת ע"י  שמילתו של 

לזה  ולא  עיקר מעשה הטבילה מתייחס לטובל  ידם, אף ששם  על 

שמטבילו. מקור נוסף לחידושו זה של רב הונא מצינו בסוגית הגמ' 

לה  מועילה  חברתה  הנדה – דכוונת  טבילת  גבי  ע"א(  )לא  בחולין 

עיי"ש. )וראה בזה עוד בחידושי חתם סופר לחולין )לא ע"ב( ובספר 

צפנת פענח הלכות תרומות )עמוד 110 ד"ה אך(, ובאור שמח הלכות 

מקוואות )פ"א ה"ח(. וראה מש"כ בזה הבית יעקב בכתובות שם.

דבריהם  דבסוף  כן,  הדבר  שאין  בדבריהם  שלמדו  שיש  תכ. אלא 
הקשו התוס' היאך מועילה גרותו של קטן הרי לא קיבל עליו עול 

מצוות, ותירצו, דעצם זה שאינו מוחה בגדלותו נחשב לו כקבלה. 

הרי  זה,  בתרוצם  הועילו  מה  הקשה,  לכתובות  בחידושיו  ובחת"ס 

סוף סוף עד שיגדיל נמצא שלא קיבל עליו עול מצוות והרי קבלת 

עול מצוות מעכבת בחלות הגרות, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא היאך 

נחשב כישראל בקטנותו. 
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הדבר  נמסר  שלהם  בבי"ד,  מיוחדת  הלכה  זוהי  אלא 

אמנם  עיניהם.  ראות  כפי  ישראל  לקהל  גרים  לקבל 

מדין  מועילה  קטן  גר  שקבלת  בכתובות  התוס'  להבנת 

לא  מה  בעינה – מפני  עומדת  עודה  זו  קושיא  "זכייה", 

הדברים  ויתבארו  מישראל.  אחד  לכל  זו  זכות  מסורה 

נה. סי'  להלן 

ועל כרחך צ"ל שבי"ד זוכים עבורו ומהני מדין זכייה ומדרבנן וכדברי 

התוס' בכתובות, או דתקנה מיוחדת היא דמהניא גרותו אף שאין 

בה קבלת מצוות, ומ"מ נמצא שלא הועילו כלום במה שהקשו על 

תירוצם הראשון דבי"ד זוכים לו את הגרות מדין זכין. עכ"ד. 

במסקנתם  בסנהדרין  התוס'  לדברי  שגם  דנקיט  מדבריו  ולמדנו 

נראה  דבריהם  מפשטות  אכן  מדרבנן.  אלא  אינה  קטן  של  גרותו 

דהוי דאורייתא וכמו שציין החת"ס עצמו בקושייתו, עיי"ש. וראה 

בזה להלן בהמשך דברינו.

!
ב

דין שליחות בחלות שצריך לה דעת בעלים

עונג יום טוב )סי' קט ד"ה ובזה( הקשה, מה מועיל מה בשו"ת 

פסוקה  הלכה  הרי  לכשיגדיל,  זכייה  לכלל  שיבוא 

בעצמו  אותו  עשה  שאם  דבר  דכל  שליחות,  לענין  היא 

דעת  דבעינן  תרומה  הפרשת  )וכגון  מדעתו  הדבר  שיעשה  צריך 

מדעתו  שלא  עבורו  זאת  לעשות  יכול  השליח  אין  בעלים(, 

מדין "זכין" אף שזכות היא לו, וכמו שאמרו בקידושין )מא 

כן  ואם  לדעתכם",  שלוחכם  אף  לדעתכם  אתם  "מה  ע"ב(: 

ודבר  המצוות,  לקבלת  דעת  צריך  הגירות  שלחלות  כיון 

מדין  זאת  לעשות  אפשר  היאך  הגרות,  בחלות  מעכב  זה 

שליחות וזכיה עבורו שלא מדעתו.

אינם וכתב  הדיינים  בי"ד  ע"פ  גרות  מעשה  דבכל  לחדש, 

גם  לזכות בגרות עבורו, אלא  רק שלוחיו של הקטן 

גרות  לקבל  תורה  ציותה  נינהו – שלהם  דרחמנא  שלוחי 

הר  במעמד  בברית  ישראל  שנכנסו  בעת  מצינו  )שכן  קטנים  עבור 

שכך,  וכיון  בי"ד(.  על  גרותם  והוטלה  קטנים  היו  מהם  שרבים  סיני 

נמצא שבעת שמקבלים גרים קטנים לעדת ישראל החלות 

ובשליחותו,  הקטן  לצורך  רק  אינה  הבי"ד  ע"י  המתבצעת 

אלא נעשה הדבר כמילוי חובת הבי"ד עצמם לקבלו לעדת 

יש  לצורכם  גם  הדבר  שנעשה  גוונא  ובכהאי  ישראל, 

שליחות אפי' לקטן.

תורה דוגמא  שאמרה  פסח,  קרבן  לענין  מצינו  לדבר 

לבית" – שאף  שה  אבות  לבית  "שה  שיקחו 

הקטנים נמנים עליו, וצ"ע, דכיון דאין שליחות לקטן היאך 

שהפרשת  דכיון  וצ"ל  הקרבן,  על  להמנות  אותו  מצרפים 

הקרבן נעשית גם לצורך מילוי חובתו של בעל הבית, נעשה 

הוא אגב אורחיה גם שליחו של הקטן לכך.

זו והנה,  חלות  שנא  מאי  סברתו  פירש  לא  יו"ט  העונג 

מחלות  השליח  של  חובתו  ממילוי  גם  המורכבת 

דבכל  ולומר,  לפרש  ונראה  לבד.  הקטן  לצורך  הנעשית 

מעשה שליחות נעשים שני חלקים: א. עצם פעולת החלות. 

ב. מה שפעולת החלות מתייחסת למשלח. ואפשר, דמאי 

דאמרינן דבדבר הצריך דעת כהפרשת תרומה לא מהני דין 

לצורך  רק  זהו  המשלח,  מדעת  גמורה  שליחות  וצריך  זכין 

המשלח,  של  בכריו  תרומה  חלות  הראשון – ליצור  הדין 

די  למשלח  השליח  פעולת  לייחס  השני  הדין  לעצם  אבל 

אפי' בזכין.

יש לפרש ולומר, שכאשר עצם פעולת החלות בלאו עפ"ז 

פסח  קרבן  לענין  וכמו  השליח,  ביד  נמסרה  הכי 

שהפרשת הקרבן נעשית גם לצורך השליח עצמו, ויש בידו 

כח להחילה, ממילא מה שצריך לדין שליחות הוא רק כדי 

"זכין"  בדין  די  ובזה  למשלח,  גם  הזו  ההפרשה  את  לייחס 

בכל גווני. וכמו"כ נימא גבי גרות, כיון שעצם יכולת הבי"ד 

לבד,  משליחותו  נובעת  אינה  בקטן  גרות  לפעול  ורשותם 

אלא משמיא קזכו להם, מה שנצרכים אנו לדין זכייה הוא 

רק בכדי שיחשב שנתגייר בעצמו, ובזה ודאי סגי בדין זכין 

בעלמא, ודו"ק.

כל  הא  בקטן,  זכייה  מועילה  היאך  האחרונים  קושית 
דאיהו לא מצי עביד שלוחו נמי לא מצי עביד

אהא בשו"ת  הקשה,  ע(  סי'  אבהע"ז  )תנינא  ביהודה  נודע 

דהובא בפוסקים בשם הר"י ברזילי דקטן שקידש 

לו אביו אשה יש לחוש דמהני מדין זכייה, דדבריו נסתרים 

היכא  דכל  נתבאר  שם  )יב(,  בנזיר  הגמ'  מסוגית  לכאורה 

כיון  וא"כ  עביד,  מצי  לא  נמי  שלוחו  עביד  מצי  לא  דאיהו 

שקטן אינו בתורת קידושין גם שלוחו לא מצי מקדש אשה 

דין  בית  היאך  דידן,  בנידון  גם  שייכא  זו  וקושיתו  עבורו. 
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יכול  אינו  הוא  בגרות עבור הקטן מדין שליחות הרי  זוכים 

לפעול חלות זו בעצמו.

שכתב שם לחדש, דאין כוונת דברי הגמ' לומר ויעויי"ש 

בעצמו  זו  חלות  לפעול  המשלח  שיוכל  שצריך 

וממילא  כבר עתה, אלא העיקר שיהיה בתורת אותו דבר. 

עתה  יכול  שאינו  אלא  קידושין  בתורת  הוא  שקטן  כיון 

זאת  לפעול  השליח  יכול  שפיר  בעצמו,  זו  חלות  לפעול 

עבורו.

מהרי"ט )ח"ב סי' כג( כתב באופן אחר, דדברי הגמ' בשו"ת 

שרוצה  בפירוש  דעתו  גילה  כשלא  רק  אמורים 

יכול  אינו  דהמשלח  אף  רצה,  אם  אבל  זה,  של  בשליחותו 

זאת  לפעול  שלוחו  ביד  כח  יש  בעצמו  זו  חלות  לפעול 

מכח  דבריו  שדחה  י  סי'  שלוחין  הל'  אפרים  במחנה  )וראה  למענו. 

גרושין  הל'  הקובץ  בס'  בזה  מש"כ  עוד  ועיין  שם,  בנזיר  התוס'  דברי 

פ"ט, ובישועות יעקב ס' קיט ס"ק ח(.

דלסברת נמצא  אלו,  שיטות  בשתי  תלוי  דידן  דנידון 

שייך  זה  שקטן  כיון  כאן,  דה"ה  י"ל  ביהודה  הנודע 

בי"ד  יכולים  שפיר  עתה,  דעת  בו  שאין  אלא  גרות  בתורת 

לפעול חלות זו עבורו, אבל לסברת המהרי"ט שרק במפרש 

להדיא מהני, כאן אין בדבריו של הקטן כלום שהרי אין בו 

בשבילו  גרות  לקבל  אין  בפירוש  יאמר  גם  וממילא  דעת, 

וצ"ע.
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דין קבלת מצוות בגר קטן

חלות  את  עבורו  זוכים  דין  שבית  מורה,  הדברים  ומשמעות  דין.  בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  גר 

גרות  מצוות  קבלת  בלא  הנעשית  זו  גרות  האם  לברר  נבוא  זה  בסימן  הדבר.  נעשה  פיהם  ועל  הגרות, 

גמורה היא, או שמא תקנה בעלמא היא לדונו כישראל, ולכשיגדיל צריך קבלה גמורה להשלים גרותו.

תכא. לשון רבינו סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות "אין אומתינו 
ט(:  כז  )דברים  הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא  בתורתה".  אלא  אומה 

"הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה' אלוה‑יך" – והיינו 

שע"י קבלתם את המצוות נעשו לעם ה'. )עפ"ז כתב במג"א סי' ס 

תורה,  מתן  מעמד  על  לכוון  יש  בחרת"  בנו  "כי  דבאמירת  ב,  ס"ק 

שבו בחר בנו הי"ת להיות לו לעם(.

עול  קבלת  בה  שאין  קטן  של  גרותו  מועילה  היאך 
מצוות

גרותו בספרי  מועילה  היאך  לדון,  האריכו  הראשונים 

מצוות,  עול  קבלת  בה  אין  הרי  בי"ד  ע"פ  קטן  של 

הגמ'  בסוגיות  כמבואר  הגרות  בחלות  מעכבת  זו  וקבלה 

סעי'  רסח  )סי'  הפוסקים  ובדברי  ע"ב(  ל  ובכורות  ע"ב  מז  )יבמות 

, וכמה תירוצים נאמרו בדבר.
תכא

ג(

הריטב"א: בשטמ"ק  "הקשה  כתב:  ע"א(  יא  )כתובות 

בעינן  בעלמא  גר  והא  אותו,  מטבילין  היאך 

ולא  למצוה  דההוא  ותירץ,  וחמורות,  קלות  שיודיעוהו 

לעכב, והכא דלאו בר הודעה הוא אינו מעכב".

המצוות וממשמעות  עול  שקבלת  דסבר  נראה  דבריו 

בדבריו  לכשנדקדק  אמנם  לעיכובא.  אינה 

נמצא שכלל לא הוקשה לו על קבלת עול המצוות החסירה 

בדברי  המפורטת  המצוות  הודעת  על  אלא  זו,  בגרות 

הוא  ובזה  קטן,  בגר  נעשית  אינה  שהיא  ב,  בסעי'  השו"ע 

שלמה  חמדת  בשו"ת  )וראה  לעיכובא.  אינה  זו  שהלכה  שאמר 

בעת  לגר  להודעתם  המצוות  קבלת  שבין  זה  בחילוק  שהאריך  כט  סי' 

הטבילה(. אלא שאם כנים אנו בזה, צ"ב מפני מה לא הקשה 

רק  ולא  כאן  נעדרת  המצוות  קבלת  יותר – שכל  הריטב"א 

הודעתם.

"ואע"ג ובאמת,  בשטמ"ק:  שם  כתב  ישנה  שיטה  בשם 

דצריך קבלה, הני מילי היכא דאפשר, אבל בקטן 

המצוות  עול  קבלת  שגם  מדבריו  להדיא  הרי  אפשר".  לא 

אינה מעכבת היכא דלא אפשר, ודבריו אלו צ"ב.

באור הדברים

ובפשטות היה נראה לפרש דבריו בשני דרכים:

יכולים א.  אינם  ובי"ד  מצוות  עול  עליו  קיבל  שלא  אף 

להחשב  מועילה  הבי"ד  זכיית  מ"מ  עבורו,  לקבלם 

לקבל  לבי"ד  כח  שניתן  דכיון  והיינו,  מצוות.  עול  כקבלת 

ומצוות  תורה  עול  חובת  להחיל  בידם  יש  קטן,  עבור  גרות 

על גר קטן אף שלא מדעתו, וחלות זאת מועילה אף שלא 

קיבלם עליו הוא עצמו.

הדבר, דעיקר דין קבלת המצוות בגרות מושתת על וטעם 

היהדות  וקבלת  ישראל  לעדת  הכניסה  שמהות  כך 

שמתגייר  בכך  מותנית  שהגרות  וכיון  הא-ל,  עבודת  הוא 

גרות  חלות  להחיל  א"א  כפיה,  ידי  על  ולא  ליבו  בבחירת 

המחייבתו בשמירת המצוות בלא שחפץ בחיוב זה. וממילא 

עבורו  המחליטים  הם  ובי"ד  דעת  בו  אין  דבלא"ה  בקטן 

לקבל עליו חלות גרות, ניתן כח לבית הדין להחיל חלות זו 

עליו אף שלא גילה דעתו שמקבל עליו עול מצוות.

רצונו נמצא  עצם  אינו  מצוות  בקבלת  שהמעכב  לפי"ז, 

להסתופף בצל השכינה וגילוי דעתו שכוונתו לשם 

שמים, אלא שיביע נכונותו שיהיה חייב בתרי"ג מצוות ולא 

דעת  הכי  דבלאו  ובקטן  מרצונו.  שלא  זה  חיוב  לידי  יבוא 

עליו  שיקבל  א"צ  הגרות,  את  לקבלתו  הקובעת  היא  בי"ד 

מצוות מרצונו.

ישנה ולפירוש  השיטה  דברי  כוונת  היתה  דלא  צ"ל,  זה 

בחלות  מעכבת  אינה  המצוות  שקבלת  לומר 

הגרות, שהרי אין גרות לחצאין, אלא דאף שקבלת המצוות 

אפשר  דלא  בקטן  הגר,  ע"י  שתעשה  צריך  מהותה  מעצם 
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דעתם  ומחמת  זו,  חובה  בו  לפעול  דין  בית  בכח  יש  בהכי 

מתחייב בכל המצוות. נמצא לפי ביאור זה, דלא בכל גוונא 

אלא  זו,  קבלה  בלא  להתגייר  יוכל  מצוות  לקבל  לו  דא"א 

בית  מדעת  נעשית  שגרותו  קטן,  בגר  היא  מיוחדת  הלכה 

שלא  המצוות  קיום  חובת  לידי  שבא  בכך  חסרון  ואין  דין 

ע"י בחירת ליבו.

בעיקר ב.  לחקור  יש  דלכאורה  לומר,  נראה  אחר  באופן 

הלכה זו של קבלת מצוות במעשה הגרות, האם קבלת 

המצוות היא חלק ממעשה הגרות, וכשם שלמעשה הגרות 

נדרש שימול עצמו ויטבול, כך צריך שיצהיר בפני בית דין 

על קבלתו את המצוות. או שמא, קבלת המצוות אף שהיא 

הגרות  מעשה  מעצם  חלק  היא  אין  הגרות,  ענין  שורש 

בפועל, אלא דאפ"ה הצריכו שיקבל עליו מצוות בפני בי"ד 

ולא די בקבלתו שבלב.

דלהצד ונפק"מ  מצוות,  קבלת  בתורת  שאינו  בקטן  בזה, 

הגרות  ממעשה  חלק  היא  המצוות  שקבלת 

בפועל, קשיא טובא, היאך מהניא גרותו של קטן שאין בה 

ומה  הגרות,  ממעשה  חלק  חסר  נמצא  הא  מצוות,  קבלת 

סוף  הא  ליה,  ניחא  הוי  ידע  הוי  דאי  אומדנא  לזה  מהני 

למי  הדבר  דומה  הגרות,  מעשה  בעצם  שחסר  כיון  סוף 

לגמרי  נשלם  הגרות  שמעשה  להצד  אבל  טבל.  ולא  שמל 

היא  הגרות  ותוכן  מהות  שעיקר  אלא  והטבילה,  במילה 

דהלכה  י"ל  שפיר  א"כ  בהי"ת,  והדבקות  המצוות  בקבלת 

גדול,  בגר  רק  מעכבת  דין  בית  בפני  מצוות  עליו  זו שיקבל 

כדי  דין  בית  בפני  מצוות  עליו  שיקבל  הוא  הגרות  דמדיני 

לברר כוונתו זו האם רצויה היא אם לאו. וכל שאינו מקבל 

עליו מצוות בפני בית דין נמצא כעושה דבר והיפוכו, שאין 

לגלות  בזמן  ובו  בעצמו  גרות  חלות  להחיל  האדם  ביד  כח 

דעתו שאינו מקבל עליו את ההשלכות הנובעות ממעשהו 

זה. אבל בגרותו של קטן שאינו בתורת קבלת מצוות, כיון 

שהגרות שעושה עתה שלימה בכל פרטיה שיש בה מילה 

ורק  בפועל,  מצוות  עליו  שאינו מקבל  אף  בכך  די  וטבילה, 

ואינו  ביהדותו  חפץ  שאינו  שיגדיל  בעת  דעתו  יגלה  אם 

אין  שאכן  למפרע  יתברר  מצוות  עול  עליו  לקבל  רוצה 

משמעות לגרות זו שנעשתה עתה, כיון שעיקר תוכן הגרות 

היא קיום המצוות, וזה שאינו חפץ בכך אינו בתורת גרות, 

וראה בכל זה באורך לעיל סי' יז.

אם כנים אנו בזה, לענין גר קטן שאינו מתנה לבטל ומ"מ 

לידע  דעת  בר  שאינו  אלא  אחרת,  או  זו  מצוה 

משמירת המצוות ועניניהן, שפיר סבר השיטה ישנה שאין 

הדבר מחסר בגרותו.

קבלת המצוות אינה מעכבת היכא דלא אפשר

ההפלאה בשו"ת  לדברי  ציין  שנט(  סי'  )יו"ד  שערים  בית 

בדרך  אלו  הראשונים  דברי  את  לבאר  שכתב 

שקבלת  דאף  הנ"ל:  הראשונים  לשון  וכפשטות  מחודשת 

ומי שנמנע מקבלת  עיקר מעשה הגרות  היא  עול המצוות 

סופרים  מדקדוקי  אחד  דבר  מעליו  הסיר  ואפי'  מצוות 

מקבלת  מופקע  הגר  כאשר  מ"מ  לגרותו,  תוקף  כל  אין 

אינה  המצוות  קבלת  ועובר,  קטן  גר  לענין  כמו  מצוות  עול 

מעכבת. וכמו שמצינו לגבי מי שנכרת לו הגיד שיכול הוא 

מצות  בתורת  שאינו  לפי  כאשה,  לבד  בטבילה  להתגייר 

מילה.

חילוק ובבית  דלכאורה  זו,  בסברא  פקפק  שם  שערים 

לבין  הגיד  לו  שנכרת  במי  המילה  דין  בין  יש  רב 

מופקע  אינו  קטן  שהרי  מצוות,  קבלת  בתורת  שאינו  קטן 

דקטן  מצינו  שכן  שמירתם,  וחובת  המצוות  מקיום  לגמרי 

ואין  שמאחר  אלא  להפרישו,  מצווים  בי"ד  נבלות  אוכל 

שאף  אפשר,  וא"כ  ביטולם.  על  נענש  אינו  שלימה  דעתו 

שקטן אינו בתורת קבלת המצוות, מ"מ כיון שאינו מופקע 

מחובת שמירתם לגמרי, מהווה הדבר עיכוב בחלות גרותו, 

ואין לדמות זאת למי שנכרת לו הגיד שבטלה הימנו מצות 

המילה לגמרי.

אפשר, דמ"מ נפק"מ יש בסברת ההפלאה, לענין מה מיהו 

שדנו האחרונים האם ניתן לגייר שוטה הפטור מכל 

משמירת  מופקע  דהשוטה  קבלתם,  בתורת  ואינו  המצוות 

מן  אלא  פטור  שאינו  מקטן  דינו  וחלוק  לגמרי  המצוות 

העונשין, וראה מש"כ בזה להלן סי' נט.

שיטת התוס' בסנהדרין הנ"ל בקושיא זו

היאך התוס'  זו,  קושיא  על  הם  אף  עמדו  הנ"ל  בסנהדרין 

מקבלים גר קטן בלא קבלת מצוות, וכתבו: "ואע"ג 

הא  למחות",  יכולין  "הגדילו  ע"א(  )יא  בכתובות  דאמרינן 

יכולין  אין  שוב  מיחו  ולא  אחת  שעה  דכשגדלו  אמרינן 

שהיתה  קטנות  של  וטבילה  מילה  להו  דמועיל  למחות, 

ולא  שגדלו  ומתוך  מצות,  קבלת  אלא  חסירים  ואין  בגופם 

מיחו היינו קבלה". עכ"ל.

החתם סופר בכתובות שם פי' דבריהם, דהתוס' ובחידושי 

גרותו של קטן חסירה היא קבלת  סברי שאכן 

תעשה  בפועל  המצוות  עול  קבלת  ולשיטתם  מצוות,  עול 

כאשר יגדל ויבוא לכלל דעת, והיינו דעצם התרצותו שלא 
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מצוות  עול  קבלת  המהווה  היא  למפרע  גרותו  את  לבטל 

הנדרשת.

דלפי דבריהם אלו על כרחך צ"ל, דבקטנותו של גר וכתב, 

זה שהיתה גרותו מחוסרת קבלת מצוות לא היתה 

לו  שזכו  הם  דין  דבית  אלא  מדאורייתא,  מועילה  גרותו 

קבלה זו מדין זכין וכדברי התוס' בכתובות.

דהקשה לפי"ז, מה הרוויחו התוס' בחידושם הנ"ל ועיי"ש 

שהכריחם  מה  הרי  בי"ד,  ע"י  נעשית  שהגרות 

התוס'  בסברת  להם  הונח  דלא  משום  הוא  זה  לחידוש 

דיש  משום  ומהניא  זכין  מדין  מועילה  שהגרות  בכתובות 

אלו  דבריהם  ולפי  התורה,  מן  דבר  לעקור  לחכמים  כח 

אין  הכי  בלאו  מדאורייתא  שהרי  לדוכתא,  קושיא  הדרא 

תוקף לגרות זו שאין בה קבלת עול מצוות.

את  עוקרת  שהמחאה  האחרונים – דכיון  קושית 
הגרות למפרע הוי "ברירה" ואין ברירה בדאורייתא

הקשה החתם סופר שם )ובתשובותיו יו"ד סי' רנג(, דכיון עוד 

שבידו של קטן זה לבטל גרותו ע"י מחאה לכשיגדיל, 

א"כ נמצא שחלות הגרות "מיתלא תליא וקאי במחאתו של 

ובדברי  השותפין  ריש פרק  נדרים  )ראה  קימ"ל  והרי להלכה  זה", 

דהוברר  אמרינן  ולא  ברירה"  "אין  דבדאורייתא  שם(,  הר"ן 

זו שטבל  , וא"כ מה תועלת יש בטבילתו 
תכב

הדבר למפרע

בקטנותו הרי כיון שהיתה תלויה ועומדת בגילוי דעתו בעת 

.
תכג

גדלותו לא היה בה כל תוקף

יישוב קושיותיו ע"פ הנ"ל

דלעולם ולפי  חומר,  כמין  הדברים  יתיישבו  לעיל  האמור 

המצוות  עול  שקבלת  לכך  שהסיבה  התוס'  שיטת 

עול  שקבלת  משום  היא  קטן  של  בגרותו  מעכבת  אינה 

הגרות.  מעשה  מעיקר  ולא  בעלמא  תנאי  הוא  המצוות 

אלא דסברו התוס', שלקיומו של תנאי זה לא די באומדנא 

דרך  הוא  התנאי  של  לקיומו  הבוחן  אבן  אלא  בעלמא, 

שחפץ  דעתו  יגלה  שאם  שיגדיל,  בעת  הגר  של  הנהגתו 

בשמירת התורה והמצוות איגלאי מילתא למפרע שנתקיים 

בטלה  התנאי  שבטל  בגרותו – כיון  ימחה  ואם  התנאי, 

זו תנאי בעלמא  גרותו. וממילא סברו התוס' שכיון והלכה 

זה  שאין  "זכייה",  לדין  בזה  א"צ  החלות,  מעיקר  ולא  היא 

גרותו  דלעולם  לן,  ארווח  ובזה  בעלמא.  מילתא  גילוי  אלא 

ע"י  עשייתה  שעיקר  כיון  מדאורייתא  מועילה  זה  קטן  של 

בי"ד היא.

החתם ובזה  של  השניה  קושיתו  נמי  תתיישב 

נתבאר  דכבר  ברירה.  אין  סופר – דבדאורייתא 

שמהותו של תנאי זה שונה משאר תנאים דעלמא. דהנה, 

יהיה  התנאי  קיום  אבא,  שירצה  מנת  על  אשה  כשמקדש 

ע"י שיגלה האב דעתו שחפץ הוא בקיומם של הקידושין, 

וממילא נמצא שחלות הקידושין מיתלא תליא וקאי ברצון 

הצורך  בגר,  מצוות  קבלת  בדין  משא"כ  ברירה.  והוי  האב 

דעתו  יגלה  שאם  משום  רק  הוא  זה  תנאי  של  בקיומו 

שאינו חפץ בשמירת המצוות יהווה הדבר הפקעה לחלות 

שמעולם  זה,  לפי  נמצא  והיפוכו.  כדבר  זה  הגרות – שהרי 

לא נאמר שכדי לקיים את חלות הגרות צריך שיקבל עליו 

ימחה  שלא  הוא  בזה  העיקר  אלא  לכשיגדיל,  מצוות  עול 

בכדי  התנאי  נאמר  שלא  וכל  מתחילה,  שנעשתה  בגרותו 

לא  להפקיעה,  שלא  בכדי  אלא  הגרות,  חלות  את  לקיים 

חשיב ברירה.

אבא, ונבאר  שירצה  מנת  על  אשה  במקדש  הדברים: 

ספק  כאן  יש  לדעתו,  שנשאל  קודם  האב  מת  אם 

היה  אילו  דעתו  היתה  מה  יודעים  אנו  קידושין – שאין 

זו הנעשית עתה מסופקת היא,  נשאל לכך. נמצא שחלות 

והוי ברירה. משא"כ בגר קטן שנתגייר ומת קודם שהגדיל, 

מחמת  בגרותו  פקפוק  כל  שאין  דברינו  לפי  פשוט  הדבר 

שיקבל  צריך  שאין  דכיון  בגדלותו,  נוהג  היה  היאך  הספק 

מעשה  יעשה  שלא  הוא  והעיקר  בפועל  מצוות  עול  עליו 

המפקיע את חלות הגרות, ממילא כל שמת קודם שהגדיל 

ולא נעשה מעשה המפקיע גרות זו, חלות גמורה היא שאין 

תכב. זאת ועוד, אף אי נימא כשיטת התוס' בכתובות שם דגרותו 
יש ברירה, עדיין לא  של קטן אינה אלא מדרבנן, ובעלמא בדרבנן 

יתישבו הדברים, שהרי בדבר שיש לו מתירין כתבו האחרונים דאין 

ברירה אפי' בדרבנן )ראה ס' בינה לעיתים הל' יו"ט טז ע"א(, דדין 

ברירה הלכה היא בהל' ספקות, דכיון שאין האיסור ידוע יש לנהוג 

בו כאילו הוברר הדבר בהפרשה שמפרישים ממנו עתה, וכיון דבדבר 

תאכלנו  באיסור  שתאכלנו  דעד  מספק,  מחמירים  מתירין  לו  שיש 

דמיא  גרות  והנה,  זו.  הכרעה  אחר  בזה  לילך  אין  ממילא  בהיתר, 

ירצו ימתינו עמו עד שיגדיל  לכאורה לדבר שיש לו מתירין, שאם 

לקהל  ולהכנס  מצוות  עול  עליו  לקבל  רצונו  האם  הדבר  ויוברר 

ישראל.

אמנם, הפני יהושע בחידושיו לביצה )לח ע"א( חלק ע"ד האחרונים 

הנ"ל, וכתב דברירה הכרעה גמורה היא ויש להכריע את הספק ע"פ 

הכרעה זו גם בדבר שיש לו מתירין, ולדבריו אתי שפיר.

תכג. בתוס' יו"ט )פ"ח דפסחים( כתב, דהא דאמרינן דבדאורייתא 
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ודו"ק  וענין,  דבר  לכל  הוא  ודאי  וישראל  ופקפוק  ספק  בה 

.
תכד

בזה

אין  בעלמא  מילתא  סופר – בגילוי  החתם  של  תרוצו 
חסרון ברירה

מאי בחת"ס  ע"פ  וזאת  אחר,  באופן  קושיתו  ליישב  כתב 

ידיעה  חסרון  דבספק  ע"ב(,  )לו  בערובין  דקיי"ל 

בין  קודם  שכבר  וכגון  "ברירה".  של  זה  חסרון  שייך  לא 

השמשות בא חכם לצד אחד של העיר, ובא זה ואמר: אם 

ואם אשמע  זה למזרח – ערובי למזרח,  אשמע שבא חכם 

שבא למערב – ערובי למערב. וממילא כיון שהחכם כבר בא 

לא שייך  העירוב,  בעל  ידיעתו של  רק מחסרון  נובע  וספק 

בזה ענין ברירה. וטעם הדברים הוא, דיסוד החסרון בברירה 

וכגון שאומר: אם  הוא שעצם הקנין נעשה באופן מסופק, 

עדיין  שהחכם  דכיון  למזרח,  ערובי  מזרח  לצד  חכם  יבוא 

לא בא נמצא שאין כאן רק חסרון ידיעה אלא האמת היא 

ינהג החכם. אבל אם  וקאי בדרך בה  שקנינו מיתלא תליא 

החכם,  בא  שכבר  וכגון  מוחלט,  באופן  נעשה  עצמו  הקנין 

וכלפי שמיא גליא לאיזה צד בא, אלא שהמערב אינו יודע 

איזה עירוב חל, בזה אין חסרון של ברירה.

מן ועל  דרובא  שרובא  דכיון  סופר,  החתם  כתב  זה  דרך 

שלא  סהדי  כאנן  והוי  מוחים  אינם  הקטנים  הגרים 

וממילא  בגדלותו,  ינהג  כיצד  אמיתי  ספק  כאן  אין  ימחה, 

אין זה אלא כגילוי מילתא בעלמא ואין בזה חסרון ברירה.

נוסף בזה עפ"ד הר"ן בנדרים שדי בכך שעיקר  תירוץ 
הדבר מבורר

נוסף כתב שם ליישב, עפ"ד הר"ן בנדרים ריש פרק באופן 

השותפין, דכתב, דכל שעיקרו של דבר מבורר ורק 

של  ענין  בזה  אין  צורכם,  כל  מבוררים  שאינם  הם  פרטיו 

ברירה. ועפ"ז כתב, שכששנים שותפין בחצר והדיר האחד 

לחצר,  להכנס  שניהם  מותרים  מרשותו,  הנאה  חבירו  את 

דזה בשלו נכנס וזה בשלו נכנס. והיינו שבעת שנכנס לחצר 

דבדאורייתא  ואף  חבירו.  וכן  שלו  כולה  זה  שלזמן  מתברר 

יש  מבורר – שלשניהם  דבר  של  שעיקרו  כיון  ברירה,  אין 

שניהם  וחלקי  מבוררים  אינן  הקנין  פרטי  ורק  בחצר,  חלק 

כתב  ועפ"ז  ברירה.  של  חסרון  בזה  בחצר – אין  מעורבים 

דה"ה הכא, כיון שעיקרם של דברים מבורר, שכבר נתגייר 

שבידו  אלא  ימחה,  שלא  דמוכח  אומדנא  ויש  בקטנותו 

לבטל גרותו – לא חשיב ברירה.

ביאור ע"פ זה בתירוץ הרשב"א היאך הותר לסמוך על 
שחיטת גר קטן ולא חששו שמא ימחה לכשיגדיל

קטן ברשב"א  שגר  משמע  הונא  רב  דמדברי  הקשה, 

דינו כישראל  דין  שמטבילין אותו על דעת בית 

יין נסך במגעו, ואוכלים משחיטתו,  לכל דבר, דאינו עושה 

ואם נקבה היא מתירין אותה להנשא לישראל, ואם כתב גט 

עבור ישראל מתירין על ידו אשת איש לעלמא וכו', וקשה, 

שנכרי  ונמצא  לכשיגדיל  ימחה  שמא  חששו  לא  מה  מפני 

היה מאז ומעולם, דמגעו ביין טמא ושחיטתו פסולה וכו'.

גבי יתירה  ע"ב(  )מה  בקידושין  הגמ'  מסוגית  הקשה,  מזו 

אביה  והלך  )לכהן(  אביה  לדעת  שנתקדשה  קטנה 

אוכלת  אינה  אמר:  אסי  דרב  ונשאת,  ועמדה  הים  למדינת 

אוכלת  זרה  ונמצאת  וימחה,  אביה  יבוא  שמא  בתרומה 

החשש  שמחמת  למדנו,  הגמ'  דמדברי  למפרע.  בתרומה 

שיבוא אביה וימחה מנעוה חכמים מלאכול בתרומה, וא"כ 

קשיא מפני מה לא חששו אף כאן שמא ימחה לכשיגדיל.

דכיון ובישוב  שאני,  "דהכא  הרשב"א:  כתב  זו  קושיא 

נוהג  כישראל – חזקה כמנהגו  בגרותו  נוהג  דהוא 

ושוב לא ימחה, אבל התם שהכל תלוי במחאת האב ואביה 

ניחא  אי  ידעינן  לא  והא  ימחה,  שמא  כאן – חוששין  אינו 

ליה כלל". עכ"ד.

יז ובאחרונים  ובדף  יא ע"א  )ראה חידושי הרי"ם כתובות  הקשו 

את  להתיר  זו  חזקה  על  סמכינן  היאך  ע"ב(, 

ניצבת  ישראל  במנהגי  שנוהג  חזקתו  כנגד  הרי  שחיטתו, 

היתה  בחייה  שכן  היא,  איסור  שבחזקת  הבהמה,  חזקת 

אסורה באיסור אבר מן החי )ע"פ רש"י בביצה כה ע"א(, ומחמת 

חזקה שאינה זבוחה )ע"פ תוס' בביצה שם, ועיין שו"ע יו"ד סי' כה 

ולא  הרי"ף  השמיט  טעמא  דמהאי  שפירש  ועיי"ש  ג(.  סעי' 

הזכיר את דינו של רב יוסף דמשהגדילו יכולים למחות.

משום  הצורך  בעת  בזה  להקל  ויש  היא  דרבנן  חומרא  ברירה  אין 

בזה  יש להקל  גרות  לענין  דה"ה  י"ל,  ולדבריו  וכדו',  שלום מלכות 

ד"הם אמרו והם אמרו". 

תכד. אמנם, יעויין בשאגת אריה )הוספות לסי' א( שדן בזה – בגר 

ורק  ודאי  בתורת  גמור  כגר  ליה  דיינינן  האם  שהגדיל  קודם  קטן 

אם ימחה יעקור גרותו למפרע, או שמא כיון שרשאי הוא למחות 

בגרותו לכשיגדיל כבר בקטנותו נחשב הוא כספק גר. עיי"ש שהאריך 

בזה לענין התראת ספק והתוקף שיש לקידושיו.

סימן נד
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ישוב לזה ע"פ הנ"ל

הנ"ל נראה ליישב, דחלוק בזה דין קטנה שנתקדשה ולפי 

לדעת אביה מדינא דגר קטן, שכן בקטנה שנתקדשה 

בגילוי  מתחילתם  ועומדים  תלויים  הקידושין  אביה  לדעת 

ומתרצה  לפנינו  האב  נמצא  שלא  זמן  וכל  האב,  של  דעתו 

דגרותו  קטן  בגר  כן  שאין  מה  הן,  ספק  קידושי  בקידושיה 

למחות  בידו  כח  שיש  אלא  בקטנותו,  כבר  לגמרי  נשלמה 

הרשב"א,  סבר  בזה  למפרע,  גרותו  ולבטל  גדלותו  בעת 

לחוש  מקום  כל  אין  דבר  לכל  הוא  גמור  גר  שעתה  דכיון 

דכיון  בו,  יחזור  שמא  לבהמה  שיש  האיסור  חזקת  מחמת 

שפיר  והלכך  חזקתה.  בטלה  כשר  ישראל  ע"י  שנשחטה 

תלינן מחמת חזקתו שנוהג כמנהגי ישראל שודאי לא יבטל 

גרות זו שנעשתה בקטנותו.

ונציינם  זו  קושיא  בישוב  מצינו  נוספים  אופנים 
בקצרה:

דחזקה א.  הרשב"א  שכתב  מה  כי  לומר,  נראה  לכאורה 

על  אנו  שסומכים  לומר  כוונתו  אין  ימחה,  שלא  היא 

דסמכינן  אלא  דמעיקרא,  חזקה  וכדין  הראשונה  חזקתו 

גרים  מאותם  דרובא  דרובא  והיינו,  דעלמא,  ארובא  בזה 

במנהגי  בקטנותם  ונוהגים  ישראל  בבתי  שנתחנכו  קטנים 

למפרע.  גרותם  ומבטלים  בגדלותם  מוחים  אינם  ישראל 

וא"כ נמצא שיש כאן דין רוב כנגד חזקת איסור שבבהמה. 

את  לבטל  לחזקה  מיעוטא  סמוך  אמרינן  דבעלמא  ואף 

הרוב, כבר כתב המהרש"א בחולין )יא ע"א( שהלכה זו אינה 

מחזקה,  עדיף  רוב  לעולם  מדאורייתא  אבל  מדרבנן,  אלא 

אדאורייתא  רבנן  אוקמוהו  הגרות  מעלת  שמשום  ואפשר 

דסגי ברוב.

ע"א(, סמך  )עח  ביבמות  הראשונים  בדברי  מצינו  לדבר 

להקפיד  שא"צ  שם  דהמקשן  דעתא  דסלקא 

בטבילת הגר על חציצה דרבנן – במיעוט המקפיד או רובו 

שאינו מקפיד, ופי' שם בתוס' ישנים, דמשום מעלת הגרות 

אוקמוהו רבנן על דין תורה. מיהו יש לחלק ולומר שהלכה 

ולא  הגרות  חלות  בעצם  הנוגעים  בדינים  רק  נאמרה  זו 

לדינים הנובעים מגרותו זאת לאורך זמן.

דלא ב.  דבמיעוטא  שם,  המהרש"א  מדברי  למדנו  עוד 

עצם  והנה  לחזקה,  מיעוטא  סמוך  אמרינן  לא  שכיחא 

וגם רובא דרובא  ובפרט בגר קטן,  הגרות אינה מצויה כ"כ 

אינם שבים לסורם, א"כ שפיר י"ל שמיעוט כזה אינו מצוי 

כלל ואין לחוש לו גם בצירוף החזקה.

במשמרת ג.  הרשב"א  מדברי  בזה  למדנו  נוספת  סברא 

הבית, שהקשה, מפני מה סומכין על כך שרוב המצויים 

אצל שחיטה מומחים הם )כמבואר בחולין ג ע"ב(, ולא אמרינן 

סמוך מיעוטא – שאינם מומחים לחזקה – שהבהמה בחייה 

שמצינו  וכמו  רובא.  ליה  ואיתרע  עומדת,  איסור  בחזקת 

ביבמות )קיט ע"ב(, גבי האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת 

הים ובאו ואמרו לה מת בעלך, דלא תנשא ולא תתיבם עד 

שתדע בבירור האם צרתה מעוברת אם לאו. ובטעם הדבר 

ומיעוט  ויולדות,  מתעברות  נשים  דרוב  בגמ',  שם  אמרו 

והוי פלגא  ולד  מפילות, סמוך מיעוטא לחזקה שהיה בלא 

ופלגא.

לחזקה ותירץ  מיעוטא  סמוך  דאמרינן  דמאי  הרשב"א, 

הרוב,  של  בבירור  מגרע  המיעוט  כאשר  רק  הוא 

וכגון ההיא דיבמות, שמתוך אותו הרוב נשים שמתעברות 

רובן יולדות ומיעוטן מפילות, דבזה אמרו – סמוך מיעוטא 

ליה  ואיתרע  מתעברות  אינן  שכלל  למיעוטא  שמפילות 

רובא, אבל לענין מאי דאמרינן רוב מצויים אצל השחיטה 

מומחים הם, אין מקום לצרף את המיעוט שאינם מומחים 

לחזקת איסור של הבהמה, שכן מיעוט זה מעולם לא היה 

בכלל הרוב ואינו מגרע את כוחו.

בעת וכמו  לסורם  שחוזרים  המיעוט  אותו  כאן,  כן 

היו מעולם בכלל הרוב שאינם חוזרים  גדלותם לא 

של  איסור  לחזקת  זה  מיעוט  לצרף  טעם  כל  ואין  לסורם 

הבהמה.

סי' ד.  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת  בזה  מצינו  נוספת  סברא 

ח(, דכל שאנו דנים לגבי כשרותו של השוחט אין טעם 

לומר סמוך מיעוטא לחזקה לפסול את השוחט ולבטל את 

חזקת כשרותו, וכיון שכך, גם כאשר אנו דנים לגבי הבהמה 

אנו אומרים סמוך מיעוטא לחזקה לאוסרה  אין  הנשחטת 

באכילה, דא"כ תהיה הנהגתנו בזה כתרתי דסתרי, דלעולם 

משום  אסורה  והבהמה  כשר  שהשוחט  לומר  נוכל  לא 

שנשחטה ע"י אדם פסול, וממילא גם בגר קטן ששחט אין 

לאסור את הבהמה מטעם זה, ופשוט ודו"ק.

סימן נד
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סימן נה

דין הבי"ד במילת גר קטן

סימן זה ידון בעיקר דין ראיית הבי"ד בגרותו של קטן, האם שווה היא בדיניה לגרות של גדול, ומה כח 

יש ביד בי"ד למולו ולהטבילו לשם גרות.

יש להתיר למולו תחת השפעת אמצעי  זה  תכה. אפשר שמטעם 
הדבר  שנחשב  אפשר  גוונא  שבכהאי  בכאב,  יחוש  שלא  הרדמה 

תחת  מילה  האם  לדון  שהארכנו  כה  בסי'  וראה  גמורה.  כזכות 

המוהל  בשליחות  עי"ז  דחסר  או  כשרה  הרדמה  אמצעי  השפעת 

דעת  על  דמילתו  קטן  גר  דין  בזה  דחלוק  ואפשר  המילה,  ובכוונת 

בי"ד מגר גדול, וצ"ע.

ולא  "מטבילין"  בלשונו  הונא  רב  נקט  מה  מפני 
"מלין"

רב בראשונים  נקט  מה  מפני  הקשו,  ע"א(  יא  )כתובות 

על  אותו  מטבילין  קטן  "גר  בלשונו  הונא 

וכמה  דעתם,  על  אותו  מלין  שגם  הזכיר  ולא  בי"ד"  דעת 

תשובות בדבר:

הרשב"א בחידושיו כתב ליישב קושיא זו בכמה דרכים:

ששייך א.  לשון  להזכיר  הש"ס  לבעלי  להו  ניחא  היה 

בזכרים ונקבות כאחד.

לכלל ב.  בא  ידה  ועל  הגרות  גמר  היא  שהטבילה  כיון 

ישראל משום כך הזכירה רב הונא.

בטבילה איכא חידוש טפי, שכן המילה חקוקה על בשרו ג. 

עד יום מותו ויש לה קיום גם בעת גדלותו, וממילא אם 

היה מלמדנו שניתן למול גר קטן בקטנותו לא היה מכך כל 

קודם  בקטנותו  כבר  מועילה  קטן  של  שגרותו  לומר  ראיה 

שעמד על דעתו, דסבורים היינו לומר, שמילה זו הנעשית 

בעת  ישראל  לקהל  להכנס  המועילה  היא  בקטנותו  בו 

הטבילה  אבל  בשלימות.  מצוות  עול  עליו  ויקבל  שיגדיל 

אינה אלא עתה, ואם לא היה תוקף למעשה הגרות הנעשה 

לענין  זו  לטבילה  משמעות  כל  היה  לא  קטנותו  בעת  עתה 

קבלת הגרות שיקבל בגדלותו, וע"כ הסיבה לכך שמטבילין 

אותו כבר בקטנותו היא משום שגרותו כולה נשלמת עתה 

בעת קטנותו ואין הדבר תלוי בגילוי דעתו לכשיגדיל, אלא 

שאם ימחה בגדלותו יכול לבטלה למפרע.

מחודשת, אולם  בדרך  זו  קושיא  ליישב  כתב  בשטמ"ק 

בשבילו  זכות  זו  אין  בה,  יש  צער  שהמילה  דכיון 

לימול, ולא שייך לומר בזה שנעשה הדבר על דעתם מדינא 

גרות – אף  לשם  בגיותו  שנימול  שאחר  אלא   ,
תכה

"דזכין"

גרות  לשם  להטבילו  הבי"ד  רשאים  לחובתו,  הדבר  שהיה 

מדין זכין.

ודברים אלו צ"ב טובא:

ראשית יש לתמוה, כיון שמעשה מילה זה אינו נחשב לו א. 

כזכות גמורה, היאך מותר לבי"ד למולו שלא מדעתו.

על ב.  ונעשתה  לחובתו  נחשבת  שהמילה  כיון  צ"ב,  עוד 

מילה  כלל  זו  אין  א"כ  "זכייה",  מדין  מהניא  ולא  כרחו 

לשם גרות ומה תועלת יש בה.

בגיותו ג.  שנימול  כמי  שנחשב  כיון  האם  לברר,  יש  עוד 

שנעשה  כיון  שמא  או  ברית,  דם  לו  להטיף  אח"כ  צריך 

הדבר לשם מילת מצוה פטור הוא מכך.

שנימול ד.  כמי  דינה  קטן  גר  של  שמילתו  שנתבאר  אחר 

בגיותו, יש לדון ולומר שתועיל לזה גם מילה שנעשתה 

עיקר  שכן  לחודא,  המוהל  כוונת  בי"ד – מחמת  בפני  שלא 

שנחשבת  וכאן  הגרות,  מעשה  חלות  לצורך  הוא  בי"ד  דין 

היא כמילה שנעשתה בגיותו אין היא מהווה חלק ממעשה 

הגרות.

המילה ובפשטות  מעשה  שעצם  דאף  לומר,  נראה  היה 

זו  מילה  של  שתכליתה  כיון  מ"מ  בו,  יש  צער 

אזלינן  לו,  היא  גמורה  שזכות  ישראל  לקהל  להכניסו  היא 

בתר עיקר הדבר ונחשב לו הדבר לזכות.

בס' בית אפרים )סי' א(: "והנה תדע, דהא דאמרינן זכין וכ"כ 

לאדם שלא בפניו לאו דוקא שיהיה הזכות בלא שום 

צד חוב כלל וכלל, אלא כיון שהזכות רבה על החוב הרבה, 

החוב בטל במיעוטו נגד הזכות. דהרי גר קטן זכות היא לו 
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האסורים  במאכלות  ונאסר  מצוות  עול  עליו  שמקבל  אף 

לישראל, חמץ בפסח ומלאכת שבת ויו"ט, ומתחייב בעינוי 

יוה"כ וכו'", עכ"ל.

חייו,  את  שיציל  רפואי  לטיפול  הנצרך  קטן  לדבר,  )דוגמא 

זכות גמורה היא  ודאי פשיטא שגם אם הדבר כרוך בכאב 

לו, וא"צ את הסכמתו לכך(. וכך נראה שסבר הפני יהושע 

.)
תכו

בכתובות שם

וכנראה אלא  כן,  הדבר  שאין  נראה  השטמ"ק  שמדברי 

שם  עצמה,  זו  בסוגיא  הגמ'  מדברי  שיטתו  למד 

נתבאר, שכאשר נתגייר אביו עמו זכות היא לו, "דניחא ליה 

למיעבד מאי דעביד אבוה", אבל אם לא נתגייר אביו עמו 

אין זו זכות לו אלא חובה. הרי שאין אנו דנים בדבר זה לפי 

רוב התועלת שתצמח לו ממעשה הגרות, אלא בתר דעתו 

אילו  בדבר  הוא  מכריע  היה  היאך  לאמוד  לנו  ויש  אזלינן, 

זו  היה גדול באותה שעה – האם היה רצונו להכנס בברית 

או לא.

לו, אולם הטפת דם הברית  מעשה המילה חובה היא 
הכרוכה בכך זכות היא לו

בכתובות שם כתב לפרש, דלעולם עצם מעשה ההפלאה 

אין  ואעפ"כ  זכות,  ולא  לו  היא  חובה  המילה 

שגדול  אף  על  וזאת  ברית,  דם  ממנו  ולהטיף  לשוב  צריך 

ברית.  דם  הטפת  צריך  מילה  מצות  לשם  בגיותו  שנימול 

בה  יש  צער  המילה  מעשה  שעצם  דאף  הוא,  הדבר  וטעם 

עצם  המילה,  שנעשית  אחר  מ"מ  כזכות,  לו  נחשב  ואינו 

יציאת הדם מחמת החיתוך אינה כרוכה בכאב, וזכות היא 

נימול בגיותו ולאחר מכן  לו, לפיכך, נחשב לו הדבר כאילו 

הטיפו ממנו דם ברית לשם גרות ומהני מדין "זכין".

לפי דבריו, שמעשה המילה אינו נחשב כולו חובה נמצא 

גמורה, והטפת הדם שבדבר זכות היא לו.

דין ועפ"ז  בית  של  נוכחות  הצריכו  טעמא  דמהאי  י"ל, 

אינו  הערלה  שחיתוך  שאף  כיון  המילה,  במעשה 

כמילת  דינה  הברית  דם  הטפת  מ"מ  הגרות  מעשה  מכלל 

האם  לן  נתברר  לא  אכתי  מ"מ  בי"ד.  בפני  הנעשית  הגר 

שלא  קטן  למול  לכתחילה,  לעשותו  דין  לבית  הדבר  מותר 

מדעתו ולגרום לו לצער רב זה.

גר שנימול  גבי  מו"מ בדבריו ע"פ שיטת רבינו חננאל 
בגיותו

משיטת בחידושי  אלו,  ההפלאה  דברי  על  הקשה  הרי"ם 

רסח(,  סי'  )ריש  הטור  שהביא  חננאל  רבינו 

דלשיטת ר"ח גר שנימול בגיותו אין לו תקנה לעולם ואינו 

יכול לבוא בקהל ישראל, כיון שאינו יכול לימול לשם גרות. 

ולדבריו ודאי אין לפרש שגר קטן דינו כמי שנימול בגיותו 

המילה,  בעת  הנעשית  הברית  דם  הטפת  מחמת  ומהני 

לקהל  להכניסו  כדי  זו  בהטפה  די  לא  ר"ח  לשיטת  שהרי 

חננאל  שרבינו  דאפשר  כ"כ,  קושיא  זו  אין  ומיהו  ישראל. 

דדברי  ואה"נ  בזה,  הנ"ל  הרשב"א  מפירושי  כאחד  יפרש 

רבינו  שיטת  עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  אלו  השטמ"ק 

חננאל.

שנימול עוד  בגר  אלא  אינם  חננאל  רבינו  דברי  שכל  י"ל, 

בגיותו לשם רפואה וכדו', אבל אם נימול לשם מצוה 

, ואף ר"ח יודה שדי לו 
תכז

אפשר שאינו נחשב כערל לגמרי

בהטפה לחוד.

זו אלא  מילה  נחשבת  מה  מפני  לברר  עלינו  שומה  שא"כ 

גרות  לשם  לו  עולה  שאינה  כיון  הרי  מצוה,  כמילת 

כשלוחיו  להעשות  בי"ד  ביד  כח  אין  זכייה  בתורת  ואינה 

לכך.

לדינא  לשיטת החתם סופר בזה – לענין המילה א"צ 
ד"זכין"

בחתם סופר בחידושיו שכתב, דלענין המילה כלל ויעויין 

כוונת  דין  עיקר  דבמילה  "זכייה",  לדין  צריך  אין 

שהיתה  וכל  הנימול,  ע"י  ולא  המל  ע"י  נעשית  המצוה 

תכו. כעין סברא זו מצינו בס' המקנה )לרבי אליעזר זוסמן סופר( 
שהקשה, היאך יש כח ביד בי"ד לזכות גרות עבור הקטן, הרי למעשה 

אביו  יורש את  הגוי  שכן  עבורו,  נזק  יש השלכות שמהוות  הגרות 

דבר תורה ואילו הגר אינו יורש את אביו מדאורייתא דכקטן שנולד 

דמי )ראה חו"מ סי' רפג סעי' א(, וא"כ נמצאנו מפסידים אותו את 

חלקו בירושת אביו.

הדברים  נדפסו  )וכבר  חיים  המחנה  בעל  אחיו  בשם  לישב  וכתב 

בשו"ת מחנה חיים סי' פט(, שכאשר דנים אנו  על הגדרת המעשה 

הדבר  תחילת  בתר  אזלינן  חובה,  או  לו  היא  זכות  האם  הנעשה 

ואין אנו מתחשבים בהשלכות העתידות לבוא ממעשה זה שמקצתן 

שפיר  לו,  היא  זכות  ועיקרו  הדבר  שתחילת  דכיון  לו,  היא  חובה 

יכולים אנו לעשות זאת עבורו מדין "זכין".

תכז. וזאת ע"פ דברי הרמב"ם בהל' מילה )פ"ג הל' ז( דסבר שגם 
הנכרי יכול לימול לשם מצוה, אף שאין דעתו שתעלה לו מילה זו 

לשם גרות.
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וכדו',  ולא לשם רפואה בעלמא  מחשבת המל לשם מצוה 

גדול  בגר  הדבר  נעשה  שכאשר  אלא  היא.  גמורה  מילה 

שיש לו דעת, כל שאינו רוצה לימול לשם מצוה מחשבתו 

לו  שאין  בקטן  אבל  ומבטלתה,  המל  כוונת  את  מפקעת 

דעת לא לכוון לשם מצוה ולא למחות כנגדה, די במחשבת 

המל לבדה. ולמד דבריו מלישנא דגמ' ביבמות )מח ע"א( "בן 

כרחו  בעל  שדוקא  דמשמע  כרחו",  בעל  מל  אתה  אי  איש 

א"א למולו אבל אם אינו מתנגד לכך א"צ לשליחותו.

לכלל ועפ"ד  בא  בי"ד  ע"י  הנימול  קטן  שגר  כתב,  אלו 

ברית,  דם  הטפת  בלא  אף  לבד  בטבילה  ישראל 

שליחותו.  בלא  אף  כך  לשם  למולו  בי"ד  ביד  כח  שיש  לפי 

ובדוחק י"ל שלזה היתה כוונת דברי השטמ"ק, דאין כוונתו 

שלזה  אלא  ממש,  בגיותו  שנימול  כמי  הוא  שנחשב  לומר 

לא בעינן דין "זכייה" לפי שיש כח ביד בי"ד למול כל נכרי 

אתיא  לכך  יתנגד  אם  ורק  שליחותו,  בלא  אף  יהדות  לשם 

גזה"כ ומפקעת מילתו זו מלהחשב כמילת גרים.

של דברים יש לבאר ע"פ מה שנתבאר לעיל סי' וביסודם 

עבור  גרות  לקבל  זכות  לאב  שנמסר  שכשם  נג 

כח  האם  הראשונים  שנחלקו  )אלא  לבי"ד  זה  כח  נמסר  כך  בניו 

או  והטבילה,  הגרות – המילה  מעשי  לעשיית  ביחס  רק  להם  ניתן  זה 

כיון  וממילא  בהרחבה(,  שם  ראה  הגרות,  חלות  לעצם  ביחס  גם 

שמעשה המילה אינו כרוך בקבלת המצוות וכל תוכנו אינו 

לבאר  שהאריך  וכמו  ישראל  קדושת  לשם  שנימול  אלא 

וכוונתם  מדעתם  כן  לעשות  בי"ד  מותרים  שם,  בחת"ס 

דין  בלא  אף  גרות  כמילת  מילתו  להחשיב  המועילה  היא 

"זכייה".

הגרות  לו במעשה  זוכים  דעת האחרונים שלא הבי"ד 
אלא אביו ואמו

)יו"ד סי' שנח( דן בישוב קושית התוס' בשו"ת  בית שערים 

זכייה  מדין  קטן  של  גרותו  מהני  היאך  בכתובות 

המשנה  דברי  ע"פ  ליישב  וכתב  לנכרי,  שליחות  אין  הא 

)או"ח סי' תמח( דכתבו, דהא  )פ"ו מהל' גירושין( והמג"א  למלך 

או  לישראל  נכרי  דוקא  הוא  לנכרי"  שליחות  "אין  דקימ"ל 

ישראל לנכרי, אבל נכרי לנכרי ישנו בתורת שליחות. דעפ"ז 

י"ל, דלעולם אכן בי"ד אינם יכולים לזכות את מעשי הגרות 

אלא  לנכרי,  שליח  נעשה  אינו  שישראל  כיון  הקטן,  עבור 

לבי"ד להתגייר הם שנעשים  אותו  או אמו המביאים  אביו 

התוס'  לקושית  ליתא  ובזה  עבורו,  בגרות  לזכות  שלוחיו 

שהרי נכרים הם וישנם בתורת שליחות עבורו.

אביו ופירש  נתגיירו  שאם  אמרו  טעמא  דמהאי  עוד, 

שבכניסתם  למחות – לפי  יכול  אינו  עמו  אמו  או 

בכל  השלם  באופן  שלוחו  האב  נעשה  יחד  ישראל  לקהל 

פרטי הגרות, משא"כ כשמביאו לבי"ד להתגייר והוא עצמו 

בגיותו, שמעשה השליחות שלו מהני רק לגבי עצם  עומד 

קבלת  עצם  על  ולא  בגיותו  שנעשים  הגרות  מעשי  עשיית 

דעת  לאומדן  נצרך  שבזה  ישראל,  ידה  על  שנעשה  הגרות 

בי"ד שזכות היא לו, וממילא יכול למחות בגדלותו ולגלות 

דעתו שחובה היא לו, עיי"ש.

במעשי וכתב  שהזוכים  להכי  דאתינן  דהשתא  עוד, 

הגרות עבור הקטן הן אביו או אמו, שפיר יש לחלק 

היא  אין  המילה  מצות  בתורת  אינה  שהאם  דכיון  ולומר, 

דכל  בידינו,  נקוט  דכלל  לקטן,  שליח  בזה  להעשות  יכולה 

חלות שהשליח אינו שייך בה אין הוא יכול לעשותה מדין 

דהעבד  ע"ב(  )כג  בגיטין  שאמרו  וכמו  חבירו,  עבור  שליח 

בתורת  שאינו  לפי  גט  לקבלת  שליח  להעשות  יכול  אינו 

את  גם  בנו  עבור  לזכות  יכול  אב  ולפיכך,  וקידושין.  גיטין 

אינה  האם  אבל  הטבילה  מעשה  את  וגם  המילה  מעשה 

בה.  שייכת  היא  שאף  לבד  הטבילה  את  אלא  עבורו  זוכה 

וממילא, בסוגיא דידן דאיירי שאמו הביאתו להתגייר ע"כ 

ביד  כח  דאין  בי"ד,  מדעת  ולא  בגיותו  נימול  שאכן  איירי 

הבי"ד למולו בלא זכיית האב, ומהאי טעמא נקט רב הונא 

על  אותו  מלין  שגם  הזכיר  ולא  בי"ד  ע"ד  אותו  "מטבילין 

דעתם. עכ"ד.

לפי דבריו, דלעולם אין הבי"ד זוכים במעשי הגרות נמצא 

ובי"ד  הזוכים  הם  ואמו  אביו  אלא  הקטן,  עבור 

כולם  הראשונים  מדברי  אמנם  מחמתם.  זאת  פועלים 

מבואר שלא כדבריו, וכמו שנתבאר.

אף  גר  למילת  כשר  ישראל  היאך  האחרונים  קושית 
שאינו שייך במצוה זו

לאמו אמנם,  אביו  בין  שערים  הבית  של  זה  חילוקו  ע"פ 

נעשית  היא  היאך  גר  הקשו האחרונים בכל מילת 

הגר,  מילת  מצות  בתורת  אינו  הישראל  הרי  ישראל,  ע"י 

נאמרו  תשובות  וכמה  זה.  לענין  שלוחו  נעשה  היאך  וא"כ 

בדבר:

ליישב, א.  כתב  ג(  ענף  ג  סי'  פ"א  )כתובות  משה  דברות  בס' 

דכיון שבעת קבלת התורה נכנסו ישראל לברית במילה 

חלות  בכלל  ישראל  שכל  נמצא  גרים,  קבלת  כדין  וטבילה 

זו, ויכולים להעשות שלוחיו בה.
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גרות, ב.  של  זו  חלות  בכלל  אינם  שישראל  דאף  י"ל,  עוד 

הכניסה  עצם  שהיא  הגרות  תכלית  שבכלל  כיון  מ"מ 

חסרון.  כל  בכך  שייכים – אין  הם  אף  ישראל  לקדושת 

בגיטין  שליחות  מקבלת  שמופקע  לעבד  זאת  לדמות  ואין 

וקידושין שאינו שייך בהם כלל.

שבית ג.  שפירשו,  האחרונים  בדברי  הרבה  הארכנו  לעיל 

ראיה  כעדי  רק  משמשים  אינם  גרות  בקבלת  הדין 

אלא הם הפועלים את חלות הגרות ומקבלים אותו לעדת 

זו,  חלות  בכלל  שאינם  לומר  שייך  לא  וממילא  ישראל, 

שהרי עיקר חלות זו להם נמסרה.

שבי"ד ד.  דסבר  הרמב"ם  שיטת  בבאור  הרחבנו  ס  בסי' 

רשאים לקבל גר קטן בעל כרחו, ולשיטתו אין צריך בזה 

כלל לדין זכייה ושליחות, ופשוט.

שישראל ה.  שמה  הוא,  זו  קושיא  בישוב  הפשוט  האופן 

הגבלה  מחמת  זה  אין  הגרות  חלות  בתורת  שייך  אינו 

הוא  שאין  משום  אלא  זו,  חלות  לפעול  ביכולתו  כלשהיא 

כוחו להעשות שליח עבור אחר,  לא בטל  ובזה  לכך,  נצרך 

וקידושין  גיטין  בתורת  שייך  שאינו  מעבד  דינו  בזה  ושונה 

מחמת שאינו ישראל לגמרי.

!
מעכב  הדבר  האם  שלושה  בפני  נימול  שלא  קטן  גר 

בחלות גרותו

קטן לכאורה  בגר  שלושה  בפני  המילה  האם  לדון,  יש 

בזה  הספק  ושורש  הגרות.  בחלות  מעכבת 

נתבאר בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' קנח(, האם בהלכתא 

הגרות  שזכיית  נאמר  בי"ד  דעת  על  אותו  ומלין  דמטבילין 

שמא  או  יחידי,  באדם  לזה  די  ולא  דוקא  בי"ד  ע"י  נעשית 

שכשם  אלא  באחד,  אפי'  די  שבדבר  הזכייה  דין  מחמת 

שכל מעשי הגרות בגדול נעשים בפני בי"ד וכאיתא בשו"ע 

לעשותם  יש  קטן  גר  של  וטבילתו  מילתו  גם  כך  ג,  בסעי' 

בפני בי"ד דוקא.

התוס' ונפק"מ  כשיטת  לעיקר  קימ"ל  דלהלכה  בזה, 

נימול או טבל שלא בפני  והרא"ש שאף אם הגר 

בי"ד עולין לו מילתו וטבילתו לשם גרות, דעיקר דין ראיית 

מעשה  עיקר  שהיא  מצוות  עול  קבלת  בעת  הוא  הבי"ד 

הגרות, ולא במילה והטבילה שאינם אלא כ"גמר דין". וא"כ, 

להצד שדין גר קטן שווה בזה לגדול נמצא שגם אם נימול 

נצרכת  הבי"ד  שנוכחות  להצד  אבל  מהני,  בי"ד  בפני  שלא 

נימול שלא בפני  זכייתם בגרות עבורו, אפשר שאם  לעצם 

בי"ד יש לשוב ולהטיף ממנו דם ברית.

משמע ויעויין  ו  בסעי'  השו"ע  דמדברי  שכתב,  בדבריו 

זה  ואין  הזכייה  לעצם  נצרכת  הבי"ד  שנוכחות 

נעשים  הגרות  מעשי  שיהיו  הכללית  ההלכה  מחמת  רק 

לו אב – אביו  יש  "עכו"ם קטן, אם  בפניהם. דבשו"ע כתב: 

אותו".  מגיירין  אב – בי"ד  לו  אין  ואם  אותו,  לגייר  יכול 

והדברים צ"ב, שהרי גם אם אביו מגייר אותו צריך שיעשו 

בין קטן  יש  חילוק  איזה  וא"כ  בי"ד,  בפני  הגרות  מעשי  כל 

שיש לו אב לזה שאין לו אב.

למד, דבקטן שיש לו אב שאביו זוכה בגרות עבורו, ומכאן 

נימול  ואם  גר,  קבלת  כבכל  היא  הבי"ד  ראיית  דין 

שלא בפניהם אין הדבר מעכב בחלות הגרות, אבל אם אין 

נימול  שיהיה  צריך  עבורו,  בגרות  שזוכים  הם  ובי"ד  אב  לו 

בפני שלושה דוקא ולא יזכה עבורו את הגרות דיין יחידי.

גמורה ובטעם  זכות  אינה  הגר  שמילת  דכיון  כתב,  הדבר 

לבי"ד  יש  עבורו,  בחובה  היא  שכרוכה  ופעמים 

ג'  החלטת  ע"פ  הדברים  ויתקבלו  היטב,  בדבר  להתיישב 

דיינים הכשרים לדון.

שיטת האחרונים דזכייה ע"י בי"ד מהניא מדאורייתא

אחר אכן,  טעם  למדנו  האחרונים  מרבותינו  רבים  מדברי 

מחמתו יש להצריך שתהא מילת גר קטן בפני שלושה, 

קושיית  בישוב  שכתב  שם  בכתובות  יהושע  בפני  דיעויין 

)מב  בקידושין  שכתב  מה  ע"פ  לקטן,  זכייה  דאין  התוס' 

ע"א(, שם פירש, דכיון שבחלוקת הארץ היו חלק מן הזוכים 

בגורל קטנים, שזכו בחלקם ע"י הנשיאים עורכי הגורל, על 

כרחך דכח בי"ד אלים טפי ויכולים להעשות שליחים עבור 

הקטנים לזכות עבורם, ומהני אפי' מדאורייתא. וה"ה כאן, 

הבי"ד  כח  מ"מ  מדאורייתא  לקטן  זכייה  אין  דבעלמא  אף 

אלים טפי והם שזוכים עבורו.

בפני ולפי  דוקא  נעשית  קטן  גר  שמילת  פשיטא  דבריו 

בי"ד, דכיון שקטן לית ליה זכייה מדאורייתא ע"י דיין 

סימן נה



משנת  הגר�א�

יחידי אינו נעשה גר אלא מדרבנן וכמוש"כ התוס'. כדבריו 

ובמקנה  יא(  )יו"ד סי' שה ס"ק  גם הש"ך בנקודות הכסף  כתב 

)קידושין מב ע"א(.

הסוברים ]טעם  לדעת  בארוכה,  לעיל  נתבאר  בזה  נוסף 

שהם  הבי"ד,  ע"י  נעשית  קטן  של  שגרותו 

שכשם  ופירשנו,  ישראל,  לקהל  קבלתו  את  הפועלים 

שנתנה תורה כח לאב לגייר את בנו כך ניתן כח זה לבי"ד, 

אב",  לו  נעשין  בסוגיין – "דהבי"ד  רש"י  של  וכלשונו 

לסברא זו פשיטא שצריך שיעשה הדבר בפני בי"ד דוקא 

ולא בפני אדם יחידי[.

סימן נה



�א�כ משנת  הגר�

נו סימן 

דין המחאה בקטן שהגדיל

שאלה

יסוד דין גרותו של קטן מושתת על כך שאומדים אנו דעתו דאילו היה גדול היה ודאי ניחא ליה בגרות 

זו. לפיכך אמרו, שאם הגדיל וגילה דעתו שאינו חפץ בגרות זו, רשאי לבטלה בגילוי דעת זה. אבל אם 

יכול  אין  ושוב  הוא  גמור  גר  כבתחילה,  המצוות  שמירת  על  להקפיד  הוסיף  אלא  בגדלותו,  מיחה  לא 

לבטלה לאחר זמן. ויש לדון היאך מתבצעת מחאה זו, האם מיד בעת שנעשה בן י"ג שנים ויום אחד או 

כבר קודם לכן, ומהו זמן הגדלות בגוי.

תשובה

מקור ההלכה ושורשה

בירור הלכה זו ניזיל למקורה של הלכה זו בדברי ובהקדם 

הגמ' והראשונים.

)יא ע"א( איתא: "אמר רב הונא גר בסוגית  הגמ' בכתובות 

אמר  וכו'.  דין  בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן 

שעה  שהגדילה  כיון  וכו',  למחות  יכולים  הגדילו  יוסף:  רב 

של  ופשוטם  למחות".  יכולה  אינה  שוב  מיחתה  ולא  אחת 

כך  על  מושתת  בקטן  הגרות  דין  שיסוד  דכיון  הוא,  דברים 

בדברי  שנתבאר  וכמו  ישראל  בקהל  לבוא  לו  היא  שזכות 

הגמ' שם, ממילא כל שמגלה דעתו שאינו חפץ בכך בטלה 

גרותו למפרע.

אינו אכן  המחאה  שדין  למדו,  ע"ב(  )סח  בסנהדרין  התוס' 

חובה,  או  לו  היא  שזכות  לכך  בעלמא  מלתא  גילוי 

ע"י  נעשית  קטן  של  בגרותו  מצוות  קבלת  דין  עיקר  אלא 

בקטנותו  שנעשתה  זו  בגרות  גדלותו  בעת  מוחה  שאינו 

לכך  שהסיבה  מדבריהם,  ומבואר  לעיל(.  בדברים  )והארכנו 

שמחאת הקטן מועילה לבטל גרות זו שנעשתה בקטנותו, 

משום שע"י שמוחה איגלאי מילתא שגרות זו חסרה קבלת 

מצוות, וכיון שקבלה זו מעכבת בחלות הגרות – בטל גיורו 

מאליו.

ד' שיטות בראשונים באופן המחאה וזמנה

הגמ' נראה שמיד בעת גדלותו יש לו למחות, ואם מדברי 

דבר.  לכל  כישראל  דינו  שעה  באותה  מחה  לא 

ובראשונים הקשו, היאך אפשר לצמצם שימחה מיד בעת 

כניסת יום גדילתו. וכמה תשובות נאמרו בדבר:

גמורים א.  גרים  דאינם  התוספות,  בשם  כתב  הריטב"א 

מצוות  של  ועונשם  שכרם  מתן  אותם  שמודיעים  עד 

ואז  אלו  ענינים  ילמדוהו  גדילתו  ביום  כן  ועל  לכשיגדילו, 

יתאפשר לו להחליט בדעתו אם חפץ הוא בכך או לא.

מיד ב.  מחה  שלא  זה  שמעצם  שם,  כתב  אחר  באופן 

שלם,  בלב  מצוות  עליו  שמקבל  להוכיח  אין  לכשגדל 

ישראל  כמנהג  נהג  שאם  היא,  הגמ'  דברי  כוונת  אלא 

כישראל,  דינו  שהגדיל  אחר  אחת  שעה  המצוות  בשמירת 

דעתו  שגילה  דאיירי  מידי,  קשיא  לא  זו  סברא  לפי  ואף 

גילה  שלא  כל  אבל  ישראל.  בקהל  לבוא  שרצונו  בפירוש 

דעתו בזה )במעשה או בדיבור( – עדיין רשאי הוא למחות.

שמחה ג.  דאיירי  להוכיח,  כתב  הגמ'  מסתימת לשון  מיהו 

גדלותו  יום  כניסת  בעת  שכבר  שנמצא  שהגדיל,  קודם 

גרותו  בטלה  הזה  באופן  ורק  מחאה,  מתוך  זה  היה 

אחד  רגע  עליו  שעבר  כיון  זה  בלא  אבל  המחאה,  מחמת 

וכ"כ  למחות,  יכול  אינו  שמחה – שוב  טרם  גדלותו  בעת 

הרשב"א.

מוחה ד.  שהיה  דאיירי  ישנה,  שיטה  בשם  כתב  בשטמ"ק 

והולך מימי קטנותו לימי גדלותו. והיינו שהחל במחאתו 

יום  כניסת  אחר  עד  זו  בדעתו  ועמד  השמשות  בין  קודם 

גדלותו.

זמן הגדלות לענין זה

שכתב, ידועים  א(  סי'  טז  )כלל  בתשובותיו  הרא"ש  דברי 

דסימני גדלות וזמנם בזכר ובנקבה בכלל "שיעורין" 

סימן נו



משנת  הגר�א�כ

הן שנאמרו הלכה למשה מסיני, שהרי לולי שנאמרה הלכה 

מרגע  הקטן  של  דינו  שישתנה  יתכן  היאך  טובא,  קשיא  זו 

אחד למשנהו, הא עיקר מהות דין הגדלות הוא שעומד על 

דעתו ונעשה בר דעת דיו ליתן דין וחשבון על מעשיו, וענין 

זה אינו שווה בכל, דיש מן הקטנים דחריפי טובא ועומדים 

אין  ומ"מ  זמן,  לאחר  שרק  ויש  מועטות  בשנים  דעתם  על 

י"ג  יום הגיעם לשנת  הדבר תלוי כלל בשקיעת החמה של 

וכשאר  היא  מסיני  למשה  דהלכה  כתב,  ועפ"ז  אחד.  ויום 

שיעורי תורה.

בהל' עפ"ד  הרמב"ם  ממש"כ  האחרונים,  הקשו  אלו 

מלכים )פ"ט הל' ט(, דלא ניתנו שיעורים לבני נח אלא 

אינם  כלל  אלו  שזמנים  נמצא  דבריו  דלפי   ,
תכח

לישראל

שייכים בגוי, ובפשטות נראה שאין כל חילוק דין אצלו בין 

קודם שנת י"ג לאחריה. וא"כ קשיא טובא, היאך אמרו שגר 

יעשה  מחאתו  שע"י  כיון  הא  בגדלותו,  למחות  יכול  קטן 

דלא  ומאחר  כישראל,  זה  לענין  ליה  דיינינן  לא  למפרע  גוי 

מצינו קביעות זמן בגוי אימתי נעשה גדול, ע"כ שלא חילקו 

בדינו בין גדול לקטן, ומיד בעת לידתו דינו כגדול לכל דבר 

וענין ואינו יכול למחות.

חתם סופר )יו"ד סי' שיז( דן בשאלה זו, וכתב, דאף ובשו"ת 

שהגוי אינו בכלל שיעורים אלו מ"מ הדבר פשוט 

שאין טעם לדונו כגדול כבר מיום שנולד, שהרי אונס רחנא 

בו דעת אין מקום לדונו על מעשיו,  זה שאין  וקטן  פטריה 

אלא מעת שעומד על דעתו "דמסברו ליה ומיסבר" נחשב 

הוא כגדול לכל דבר.

דמחד וייסד  זה,  בענין  הרמב"ם  דברי  סתירת  ע"פ  דבריו 

אלא  השיעורין  ניתנו  שלא  הרמב"ם  כתב  גיסא 

כתב:  ב(  )הל'  מלכים  מהל'  בפ"י  ומאידך,  בלבד,  לישראל 

"ולעולם אין עונשין מהן לא קטן ולא חרש ולא שוטה לפי 

בין  מחלקינן  נכרי  לענין  שגם  הרי  עכ"ל.  מצות"  בני  שאין 

גדול לקטן. וע"כ צ"ל כנ"ל, שאף שדין בן י"ג שנה ויום אחד 

בזכר ובת י"ב שנה ויום אחד בנקבה נאמר רק בישראל ולא 

בנכרי, מ"מ גם נכרי אינו חייב בקיום מצוותיו קודם עומדו 

.
תכט

על דעתו

ולעיתים והוסיף  חומרא  הדבר  מהווה  שלעיתים  וכתב, 

הקטנים  מן  שיש  הוא  מצוי  דבר  שכן  קולא, 

דרגה  לכלל  באים  מועטות  בשנים  וכבר  שכל  חריפי  שהם 

י"ג  ביום  ויש מהם להיפך, שגם  ומיסבר",  ליה  זו "דמסברו 

ואילו  עדיין כקטן  דינו  יהיה  בגוי  ובזה  רפי שכל הם.  עדיין 

.
תל

בישראל יחשב הוא לגדול

אף מדברי החתם סופר נלמד, שמה שאמרו שיכול ומ"מ, 

ושווה  קצוב  זמן  בזה  אין  לכשיגדיל  למחות  הוא 

היאך  הראשונים  קושית  ומתעצמת  שבה  וא"כ  לכולם, 

אפשר לצמצם ולומר שימחה מיד בעת גדלותו שהוא דבר 

לא  הנ"ל  הראשונים  תירוצי  כל  ולזה  כלל.  קצבה  לו  שאין 

שיפקפק  מי  ימצא  תמיד  שכן  גמור,  באופן  ארוכה  יעלו 

והוא  וכדו',  דיו  דעת  בר  שעה  באותה  היה  שכבר  ויאמר 

דבר שא"א לעמוד עליו בדקדוק.

שיטות הפוסקים בזה

מהגאון והנה  שליט"א  מאוה"ג  אאמו"ר  נשאל  זו  שאלה 

זמן  שכל  דכיון  והשיב,  זצ"ל,  גוסטמאן  ישראל  רבי 

לכלל  שבא  קודם  ממילא  כישראל,  ליה  דיינינן  מחה  שלא 

עדיין קטן  ויום אחד,  י"ג שנה  ביום  כישראל שהוא  גדלות 

הוא, ולכן אף שלאחר שימחה יהיה דינו כנכרי )גדול( – אין 

בחזקת  עדיין  שהיה  המחאה  בעת  סוף  דסוף  חסרון,  בזה 

סי'  טז  חלק  הלכות  משנה  בשו"ת  עוד  )וראה  היה.  קטן  ישראל, 

צא שציין שראה כן בכתב ידו של הגאון רבי בן ציון בלום בנו של בעל 

.)
תלא

הבית שערים

תכח. עיין בס' גינת ורדים לפרמ"ג )כלל מה( שלמד מדברי התוס' 
בחולין לג ד"ה אחד פליגי על הרמב"ם בזה, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת 

בית שלמה )או"ח סי' סז(.

תכט. וראה מש"כ בזה עוד בספרו תורת משה פרשת שמות עה"פ 
מי שמך לאיש שר ושופט עלינו.

תל. נידון זה מצינו בדברי הפוסקים גם לענין עבד, מאימתי חייב 
י"ג שנה שנעשה גדול, או שמא  הוא במצוות כאשה – האם מיום 

שווה דינו לאשה ומתחייב במצוות כבר מיום י"ב שנה ויום אחד. 

ובס' שדי יצחק )סי' ט( כתב, דהעבד דינו לענין זה כגוי, וממילא יום 

גדלותו הוא ביום עומדו על  זמן  ועיקר  י"ג שנה אינו כלום אצלו, 

דעתו וכמו שכתב החתם סופר )יו"ד סי' שיז(, אלא שכיון שחיובו 

מיהו  י"ב,  שנת  קודם  בהן  לחייבו  טעם  אין  כאשה  הוא  במצוות 

לכשיגיע לשנת י"ב ויום אחד חייב הוא בכל המצוות כאשה. וראה 

בזה עוד בשו"ת מחנה חיים )ח"ב סי כב(, בשו"ת בית שלמה )או"ח 

סי' סו סז(, שו"ת בית שערים )יו"ד סי' שפה(, שו"ת יהודה יעלה )סי' 

א(, ובשו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' ריח(. 

קטן  גר  בכל  החמירו  לא  מה  מפני  שהקשה,  יעויי"ש  תלא. עוד 
לדונו כגדול כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, 

וכמו שאמרו לענין איסורי עריות )ראה שו"ע סי' רסט(. 

סימן נו
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)ח"א סי' פט( כבר דן בשאלה הן  אמת דבשו"ת מחנה חיים 

שאם  והיינו,  ביה,  איתנייהו  דתרוויהו  לחדש  וכתב  זו, 

לכל  כגדול  דעתו – דינו  על  שעמד  אחר  זה  קטן  נתגייר 

יכול למחות בגרותו גם קודם שיבוא לכלל  דבר ושוב אינו 

בן  שהיה  קודם  נתגייר  אם  ומאידך,  אחד,  ויום  שנה  י"ג 

גם  דעת  לו  שאין  כקטן  הוא  נחשב  ודאי  שנים – שבזה  ג' 

בגרותו מאימת שיעמוד על דעתו  יכול למחות  אזי  בנכרי, 

ועד שיגיע לכלל י"ג שנה והבאת שתי שערות – שזהו זמן 

הגדלות בישראל.

והיפוכו – מחד והטעם  דבר  בו  יש  זה  דקטן  כנ"ל,  בזה 

ונמצא  מיד  נכרי  יעשה  בגרותו  ימחה  אם  גיסא 

שכבר גדול היה באותה העת, ומאידך, כל זמן שאינו מוחה 

באותה  כישראל  ליה  ודיינינן  ומאחר  דבר,  לכל  כקטן  דינו 

שעה פטור הוא מכל מצוות התורה כשאר קטנים. ומשום 

ידה  על  יברר  דעתו  על  עומדו  בעת  ימחה  שאם  אף  כך, 

שגדול הוא באותה שעה, מ"מ אם ימחה לאחר מכן עדיין 

כיון  שנה,  י"ג  לכלל  שיבוא  עד  זו  מחאתו  לדחות  נוכל  לא 

.
תלב

שכל זמן שלא מחה דינו כישראל קטן

שגר כדבריו  לומר,  שדן  א(,  )סי'  יואב  חלקת  בס'  מצינו 

גרותו  אחר  דעתו – גם  על  עומדו  אחר  שנתגייר 

ועונשיהן,  המצוות  חיובי  כל  לענין  כקטן  ולא  כגדול  דינו 

ממנו.  פוקע  אינו  שוב  בגיותו  גדול  דין  עליו  שחל  דכיון 

נקבל  לא  בגרותו  למחות  זה  גר  יבוא  אם  נמי,  ולדבריו 

אין  חיים  המחנה  מדברי  )אכן  בגדלות.  שנעשה  כיון  מחאתו 

דברי  וכמשמעות  כגדול  דינו  תורה  איסורי  שאר  לענין  שגם  להוכיח 

החלקת יואב(.

מצינו איפוא שני דרכים בהלכה זו בספרי האחרונים: א"כ 

דבר,  לכל  כישראל  שדינו  נקט  הלכות  משנה  בשו"ת 

וגם אם נתגייר אחר שבא לכלל דעת דמסברו ליה ומיסבר 

מדברי  ואילו  לכשיגדיל,  גרותו  ולבטל  למחות  הוא  יכול 

אחר  נתגייר  שאם  נראה,  חיים  והמחנה  יואב  החלקת 

יכול למחות. אלא דבזה  ואינו  כגדול  דינו  עומדו על דעתו 

נתגייר קודם עומדו על דעתו רשאי  מקילינן עליה – שאם 

הוא למחות עד הגיעו ליום י"ג שנה ויום אחד.

מילתו של ישמעאל היאך נעשתה

שלמד בס'  מוכח  לך(  לך  )פ'  ההפלאה  לבעל  יפות  פנים 

שלענין שנות גדלותו של קטן זה דיינינן ליה כישראל 

לגמרי, דיעויי"ש שדקדק לשון רש"י שם שכתב שישמעאל 

דא"כ  והקשה,  שנה,  י"ג  בן  אברהם  ע"י  מילתו  בעת  היה 

הוא  הגדלות  זמן  שהרי  שעה,  באותה  היה  שקטן  נמצא 

ביום  ולא  הי"ד,  לשנת  ויכנס  הי"ג  שנת  עליו  לכשתעבור 

הי"ג שנה עצמו, וא"כ היאך נימול ע"י אביו.

לומר שמכאן ראיה לדברי רב הונא דגר קטן מטבילין ואין 

ולא  בטבילה  דוקא  דזהו  חדא,  אביו,  דעת  על  אותו 

ותו, הרי כבר כתבו התוס' שזה לא  לו,  במילה שצער היא 

מהני אלא מדרבנן, דמדאורייתא קטן לית ליה זכייה, ובזמן 

מילת ישמעאל טרם נתקנה תקנה זו. )ועיי"ש שתירץ שהיה זה 

.)
תלג

מדין מילת עבדים שרשאי האדון למולם על כרחם

ובישוב קושיא זו כתב שם בשני אופנים: א. הלכה זו להחמיר עליו 

בכל החומרות שנתחייב בהן בעודו גוי גזירה דרבנן היא ואין להוסיף 

עליה. ב. דוקא שם לענין דין ערוה בגר שגרותו היא זו שהתירה לו 

לישא את אחותו, בזה החמירו שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה 

לקדושה קלה. מה שאין כן כאן שההיתר הוא רק לזמן ולכשיגדיל 

רבות  חומרות  עליו  יתווספו  ועוד  התורה  איסורי  בכל  יאסר 

נוספות – אין לחוש לזה. 

דאפשר  י(,  סי'  )ח"א  חיים  במחנה  לומר  צידד  אחר  תלב. באופן 
שדין י"ג שנה לבן וי"ב לבת אינו הלכה למשה מסיני, דהא בסוגית 

הגמ' בנזיר )כט ע"ב( הביא רש"י מקור להלכה זו, וכתב, דלא מצינו 

)ויקחו שני  בכל התורה כולה כינוי איש בפחות מי"ג שנה, דכתיב 

י"ג  בן  לוי  אז  והיה  חרבו",  איש  דינה  אחי  ולוי  שמעון  יעקב  בני 

שנה )עיי"ש חשבון השנים מעת ירידת יעקב לחרן(, הרי שהלכה זו 

למדנוה מן המקראות ואינה הלכה למשה מסיני, אלא דמאי דתלינן 

לה נמי בהבאת ב' שערות, זוהי הלכה המסורה למשה מסיני. ולפי 

דבריו אלו, גם גוי אינו בא לכלל גדלות עד הגיעו לשנת י"ג. 

תלג. אמנם הכתב סופר שם כתב שמילתו של ישמעאל לא היתה 

מדין מילת עבדים אלא מדין מילת הבנים, דאף שלא מצינו שאברהם 

שחרר את הגר קודם שנשאה לאשה, מ"מ יש מן הראשונים דס"ל 

בפ"ב  וברא"ש  ברי"ף  הובא  כן  חורין,  בת  עשאה  שפחתו  דהנושא 

דיבמות בשם רב נטרונאי גאון. 

)הל' עבדים פ"ט ה"א( דפליג עליו בזה, כבר  ואף לשיטת הרמב"ם 

כתב שם המגיד משנה שאם מתוך מעשיו מוכח שבא עליה לשם 

לשחררה,  שכוונתו  דעתו  אמדינן  בעלמא  זנות  לשם  ולא  אישות 

ולפי"ז היה בן חורין ולא עבד.

שחרר  לא  מה  מפני  הקשה  ו(  ה  טז  )בראשית  עה"ת  החיים  באור 

אברהם את הגר ולא חשש לאיסורא "דלא יהיה קדש בבני ישראל" 

לאברהם  מצינו  הא  שפחה,  ישא  שלא  דהיינו  אונקלוס  שתרגם 

שקיים את כל מצוות התורה עד שלא ניתנה )יומא כח ע"ב(.

לשרה  טפל  היה  שאברהם  חז"ל  שאמרו  מה  ע"פ  ליישב,  וכתב 

בנביאות, והלכה פסוקה היא שכאשר נביא מצווה לעקור דבר מן 

יסודי  בהל'  ברמב"ם  כמבואר  לו,  שומעין  שעה  בהוראת  התורה 

התורה )פ"ט ה"ג(, וממילא, כיון שאמרה שרה "בוא נא אל שפחתי", 

בעודה  עליה  לבוא  שעליו  אברהם  הבין  בשמה – הגר,  נקבה  ולא 
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גדלות ולכאורה  לכלל  בא  נכרי  הרי  ליה,  קשיא  מאי  צ"ב 

קודם שנת י"ג – בעת עומדו על דעתו, וא"כ יש 

הוא  דעת  בר  שבכלל  בישמעאל  אברהם  בו  שידע  לפרש 

מדבריו  וחזינן  דבר.  לכל  כגדול  דינו  ושפיר  שעה,  באותה 

וכמש"נ,  כישראל,  זה  לגבי  נידון  קטן  שגר  ליה  דפשיטא 

ודלא כהבנת המחנה חיים והחלקת יואב.

ביאור שיטת התוס' רי"ד ע"פ הנ"ל

שכתב: והנה,  שם  בכתובות  רי"ד  תוס'  בדברי  יעויין 

שלא  פי  על  ואף  בדעת,  שהגדילו  "הגדילו – היינו 

ב'  לכלל  שיגיעו  זמן  עד  למחות  ויכולים  עונשין  לכלל  באו 

הנ"ל,  חיים  המחנה  כדברי  מדבריו  ומבואר  ע"כ.  שערות". 

על  עומדו  מזמן  כבר  למחות  יכול  בקטנותו  שנתגייר  דגר 

מחאתו  שע"י  דכיון  כנ"ל  הוא  בזה  טעמו  וכנראה  דעתו, 

יכול  ואעפ"כ  שעה,  באותה  כגדול  הוא  נידון  גוי,  נעשה 

למחות עד זמן שיביא ב' שערות, דלא פקע מיניה דין קטן 

ראיה  אין  דמ"מ  )אלא  בבי"ד.  מחאתו  שתתקבל  עד  לגמרי 

מדבריו לחלק השני שבדברי האחרונים – שאם נתגייר אחר עומדו על 

דעתו שוב אינו יכול למחות(.

כסברת אופן  דסבר  רי"ד,  התוס'  דברי  בהבנת  י"ל  נוסף 

המחאה  קיום  דאופן  דלעיל,  והרשב"א  הריטב"א 

גדול  כשנעשה  וממילא  קטנותו,  בעת  שמוחה  ע"י  הוא 

וע"כ  זו שמחה בקטנותו לבטל הגרות,  מועילה לו מחאתו 

די  בקטנותו(,  )עוד  דעתו  על  שעמד  אחר  מחה  שאם  כתב 

ראיה  כל  אין  וממילא  לכשיגדיל,  גרותו  לבטל  זו  במחאתו 

מדבריו לסברת האחרונים הנ"ל, ופשוט.

דין הבאת ב' שערות

זה עוד  קטן  של  שמחאתו  דכיון  זו,  בהלכה  להעיר  יש 

מועילה להפקיע ממנו את כל דיני התורה, יש לבדוק 

הלכה  שכן  שעה.  באותה  שערות  ב'  הביא  אם  אחריו 

פסוקה היא דבדיני דאורייתא לא סמכינן על "חזקה דרבא" 

)ראה מג"א סי' נה ס"ק ז, וסי' קצט ס"ק ז(, וממילא אם מחה בעת 

נהג במצוות כמנהג  ולאחר מכן  ויום אחד  לי"ג שנה  הגיעו 

בוודאות  אנו  יודעים  שאם  בזה,  תלוי  הדבר  יהיה  ישראל 

שהביא ב' שערות בעת שמחה דינו כנכרי, ואם לא הביא ב' 

שערות ממילא ע"י שנהג עתה כמנהג ישראל פקעה זכותו 

היה  גדול  האם  ספק  שיש  במקום  )ואף  כישראל.  ודינו  למחות 

דחזקה  היה,  שקטן  דמעיקרא  חזקה  בתר  דאזלינן  לומר  אין  קטן,  או 

אנו  רשאים  דרבנן  דינים  לענין  אכן  היא(.  להשתנות  העשויה 

.
תלד

להקל בדינו מחמת חזקה זו

בשעת  לו  כשנודע  דוקא   – למחות  יכול  אינו  הגדילו 
הגדלות שהוא גר

של שלמה )כתובות פ"א סימן לה( מציין, שהלכה זו שדין בים 

המחאה מוגבל בזמן ולכשהגדילו שעה אחת ולא מחו 

שוב אין יכולים למחות, היא רק אם כאשר הגדילו ידוע היה 

להם הדבר שנתגיירו בקטנותם ע"י בית דין או ע"י אביהם, 

הגירות,  מעניין  דבר  זכרו  ולא  מאוד,  קטנים  היו  אם  אבל 

גם  למחות  יכולים   – הדבר  להם  נודע  כשהגדילו  כך  ואחר 

אם נהגו כיהודים מספר שנים, כל זמן שלא ידעו מגירותם.

היטב אולם,  ודרשו  חקרו  הדין  בית  כאשר  דוקא  זהו 

ומצאו שאכן נתגייר כשהיה קטן ביותר וכדו' והוריו 

שלא  להניח  יש  גוונא  שבכהאי  כבנם,  גידלוהו  מאמציו 

היה זכור דבר זה, ומקבלים אנו את מחאתו גם לאחר זמן, 

שנתגייר  עתה  עד  ידע  שלא  וטוען  בא  אם  בסתמא  אבל 

בקטנותו – אינו נאמן, דאנו אומרים: עבדא בהפקירה ניחא 

ליה, ועל כן, יש לנו לחוש שמא ידע בשעה שהגדיל ונתרצה 

ועתה פחז עליו יצרו, ודיינינן ליה כדין ישראל מומר.

שפחה, ומשום כך לא שחררה קודם לכן. )ולפי דבריו תתיישב נמי 

ולא  אברהם  נשאה  היאך  קידושין,  מסכתא  בסוף  המקנה  קושית 

חשש לכך שהיא מצרית ראשונה, דכיון שהיה הדבר בהוראת שעה 

אין לחוש לאיסור שבדבר(.

לשם  עליה  לבוא  אברהם  כוונת  שהיתה  שאף  דבריו,  לפי  נמצא 

אישות אין ללמוד מכך שרצונו היה לשחררה, שהרי בכוונה תחילה 

לא שחררה קודם לכן – כדי לקיים את מצות שרה שישאנה בעודה 

ושפיר היתה מילתו מדין  בן השפחה  ישמעאל  ולפי"ז היה  שפחה, 

מילת עבדים. וראה בשו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קא שפירש זאת 

בדרך אחרת.   

תלד. דבגדרה של חזקה זו מצינו פלוגתא בין הפוסקים, בס' שב 
לא  ספקא  ומידי  גמורה  חזקה  דאינה  נקט  פי"א(  )ש"ה  שמעתתא 

נפקא, ומה"ט נקטינן דאין להקל בזה בספקא דאורייתא, וכ"כ מג"א 

)סי' לט ס"ק א סי' נה ס"ק ז, סי' קצט ס"ק ז, סי' רעא ס"ק ב(, פרמ"ג 

)סי' תס משב"ז ס"ק א(, שו"ת רעק"א )קמא סי' ז(, שו"ת משכנות 

יעקב )אבהע"ז סי' מב(, ושו"ת גליא מסכת )אבהע"ז סי' יד(. 

!
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למחות  ניתן   – גמורה  זכות  הינה  הגירות  אם  גם 
לכשיגדיל

פסק הנה,  ולענין  ד"ה  ע"א  )כג  בקידושין  הרשב"א  שיטת 

הלכה(, דהיכא דאמרינן זכין לאדם שלא בפניו, אי הוי 

בכך  אין   – רוצה  שאינו  כך  אחר  צווח  אפילו  גמורה,  זכות 

כדי לבטל זכייה זו שזכו לו בתחילה. )בזה סבר לחלק בין מתנה 

דלא מהניא מדין "זכין" כשעמד וצווח לאחמ"כ שאינו חפץ בה, לשטר 

שחרור של עבד דמהני אף אם צווח אח"כ שחובה היא לו ואינו חפץ 

לצאת מתחת יד רבו. דמתנה אינה זכות גמורה ד"שונא מתנות יחיה", 

.
תלה

משא"כ גט שחרור לעבד מתנה גמורה היא(

גם כדבריו  ו(  סימן  ומתנה  זכיה  )הלכות  אפרים  המחנה  למד 

שכתב,  הרי"ף(,  מדפי  ע"ב  )יח  בקידושין  הר"ן  בדברי 

מכן  לאחר  אם  רק  מועילה  קטנה  עבור  קידושין  דזכיית 

בזה,  חפץ  שאינו  אח"כ  דעתו  גילה  אם  אבל  האב,  נתרצה 

מדבריו  ומשמע  גמורה".  זכות  זו  שאין  מהני – "משום  לא 

בעומד  גם  מועיל  הדבר  היה  גמורה  זכות  זו  היתה  שאם 

וצווח. )ועיין קצות סימן רמג ס"ק יא(.

הקשו עפ"ז, מדוע גר שנתגייר בקטנותו יכול ובאחרונים 

לכלל  שבא  לו  היא  גמורה  זכות  הרי  למחות 

ישראל )ובפרט כשנתגיירו אביו ואמו עמו, כמבואר בגמ' שרק בגדול 

דטעים טעמא דאיסורא אמרינן בכה"ג שחובה היא לו(.

בכוונת אמנם,  מפרש  ז(  אות  פ"א  )בכורות  אלגזי  במהרי"ט 

הרשב"א שגם בזכות גמורה יכול למחות אחר כך, 

עיי"ש. וכן האריך בשו"ת עונג יום טוב )סימן קי( דדעת רוב 

הראשונים דיכול למחות אחר כך, ובכללם הרשב"א, דכתב 

בתשובה שגם לענין הפרשת תרומה דהוי זכות גמור בעינן 

"מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם". עיי"ש.

נפק"מ בזה בזכיית גט לאשה מומרת

ארווח לן דברי הפוסקים גבי אשה מומרת, דנקטינן ובזה 

ידי  על  גט  לה  לזכות  יכול  שהבעל  א(  סי'  )אבהע"ז 

אחר מדין "זכין" – לפי שזכות הוא לה להתגרש – שמוטב 

שתזנה כפנויה ולא כאשת איש שדינה בכרת. והנה, אע"פ 

האחרונים – ראה  גדולי  כתבו  לה,  היא  גמורה  שזכות 

ביהודה  נודע  ובשו"ת  קכ(,  סימן  )ח"א  יעקב  שבות  בשו"ת 

זה  מגט  לה  שנודע  אחר  דאם  בסופו(,  ע  סי'  )אבהע"ז  קמא 

צווחה ואמרה שאינה חפצה בו – אינה מגורשת, דאין זכין 

לאדם בעל כרחו.

שציין כדבריהם  לג(  ס"ק  )שם  הגר"א  מביאור  נמי  משמע 

ומדכתב  זכיה בגר קטן,  זו לדין  להשוות הלכה 

לכשיגדיל,  למחות  יכול  שגר  שכשם  מינה  שמע  לדמותו, 

כך גם בגט שזיכה לה הבעל ע"י אחר יכולה היא למחות.

עין יצחק )אבהע"ז סימן א( תמה על דבריהם מדברי ובשו"ת 

בבבא  הרמב"ן  דעת  הוא  דכן  )וציין  הנ"ל  הרשב"א 

בתרא קלח ד"ה כאן בצווח, ובר"ן קידושין מה(, ומסיק שאין הלכה 

מחאתה,  מהני  לא  לה  היא  גמורה  שזכות  וכיון  כדבריהם, 

וכן כתב האבני מילואים )סימן א ס"ק ה(.

והעונג אכן,  לפי המתבאר לעיל מדברי המהרי"ט אלגאזי 

יו"ט שגם הרשב"א לא סבירא ליה הכי, ואכן אין כל 

חילוק לענין זה בין זכות גמורה לזכות שיש בה קצת חובה, 

יתיישבו דבריהם אליבא דכולי עלמא, ואף הרשב"א מודה 

שיכולה למחות בגיטה.

המוכר חמצו של חברו שלא מדעתו

חבירו נפק"מ  של  חמצו  למכור  כשבא  זה,  בכל  נוספת 

בפניו",  שלא  לאדם  "זכין  מדין  מדעתו  שלא 

דיעויין באבני נזר )או"ח סי' שלד וסי' שמז( שכתב, שמכירה זו 

לא תועיל לפוטרו מדינא ד"בל יראה ובל ימצא", היות וגם 

וכיון  למפרע,  ולבטלה  למחות  יכול  עדיין  המכירה  לאחר 

הדבר  תלוי  הנ"ל,  ולפי  עיי"ש.  כדידיה,  הוי  למחות  שיכול 

שבזכות  יצחק  העין  דלהבנת  הרשב"א,  שיטת  בביאור 

פוטרתו  זו  שמכירה  בכה"ג  גם  למחות,  יכול  אין  גמורה 

מעוון חמץ החמור – אינו יכול למחות.

לעומת זאת רבים מן הפוסקים ס"ל דחזקה גמורה היא מה"ת, עיין 

שו"ת  מז(,  )סי'  החדשים  מהרי"ק  שו"ת  קפב(,  )סי'  ריב"ש  שו"ת 

מהרי"ט )ח"א סי' מא וסי' נא(, ברכי יוסף )חו"מ סי' ז(, פסקי הלכות 

)אישות פ"ב הל' כה יד דוד אות עו(, שו"ת עין יצחק )ח"א אבהע"ז 

סי' מג אות ג(, וחזו"א )אבהע"ז סי' קיד ס"ק יד יט(. וע"ע בחכמת 

נודע ביהודה )קמא  )בינת אדם הל' אישות סי' קכז( ובשו"ת  אדם 

אבהע"ז סי' סא, ותנינא או"ח סי' א(.

גמורה  זכות  על  לומר  נאמן  אינו  שאדם  הוא,  בזה  תלה. טעמו 
שחובה היא לו.

סימן נו
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נז סימן 

גדר דין המחאה – האם עוקרת היא את הגרות למפרע

יש בכוחה לעקור את חלות הגרות למפרע  זו האריכו לדון בספרי האחרונים, האם  בגדרה של מחאה 

בידו  אין  אולם  ולהבא,  מכאן  גרותו  לבטל  לו  שניתנה  היא  זכות  שמא  או  מעולם,  היה  שנכרי  ולברר 

לעקור למפרע חלות זו שחלה בקטנותו מדעת בי"ד.

נג  סי'  לעיל  )הרחבנו  בעלמא  מדרבנן  חלה  שגרותו  תלו. ואף 
בשיטת התוס' בזה בכתובות ובסנהדרין(, שחיטתו כשרה וקידושיו 

קידושין, דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה )תוס' כתובות 

נעשה  היאך  בכתובות  התוס'  לשיטת  צ"ע  קצת  ובאמת  ע"א(.  יא 

גר בגדלותו מדאורייתא ע"י זכייה זו שנעשתה בקטנותו, הא כיון 

יתקיים  היאך  מדרבנן  רק  לו  היא  הועילה  הדבר  חלות  שבעת 

ע"י  נוספת  קבלה  או  נוסף  מעשה  כל  בלא  מדאורייתא  הדבר 

בי"ד. 

זה ע"פ מחלוקת הראשונים במהותה של  בירור ספק 
המחאה

במחלוקת ומפשטות  תלוי  דהדבר  נראה  הדברים 

הראשונים, דלשיטת התוס' בכתובות שפירשו 

שגדר דין גרותו של קטן ע"י בי"ד הוא מדין "זכין", ממילא 

הדבר  מתברר  בהכי  ליה  ניחא  דלא  דעתו  מגלה  כאשר 

ובטלה  חובה,  אלא  בשבילו  זכות  זו  היתה  שלא  למפרע 

גרותו למפרע.

שהגרות אכן,  שפירשו  הנ"ל,  בסנהדרין  התוס'  להבנת 

דלעיל  בדבר,  להסתפק  יש  מצוות,  כקבלת  דינה 

במה  הועילו  מה  שהקשה,  סופר  החתם  קושית  הובאה 

שאמרו דקבלת המצוות בגר קטן נעשית בעת שהגדיל, הא 

סוף סוף קודם שהגדיל וטרם קיבל עליו עול מצוות תוקפה 

של הגרות הוא רק מדין זכיית הבי"ד, שהרי בלא זה אין כל 

משמעות לגרות שאין בה קבלת מצוות, ומדאורייתא דינו 

כנכרי לכל דבר, ועיי"ש מה שפירש.

קטן ומ"מ  שבגר  דבריהם,  בהבנת  שלמד  מדבריו  חזינן 

שדין  הדברים  משמעות  אין  בי"ד  בפני  המתגייר 

מדין  ידם  על  נעשה  ולהבא  מכאן  שלו  המצוות  קבלת 

אלא  שיגדיל(,  עד  לשיטתם  תתקיים  לא  זו  קבלה  )שהרי  "זכייה" 

מקבל  שאינו  אף  גמור  כגר  לדונו  היא  חכמים  דתקנת 

עבורו  המצוות  את  דקבלתם  שיגדיל,  עד  מצוות  עול  עליו 

בכתובות  התוס'  כהבנת  )שלא  בלבד  קטנותו  לימי  מועילה 

בגדלותו  מחה  שלא  וכל  היא,  גמורה  קבלה  הבי"ד  קבלת  דלשיטתם 

קבלה  צריך  ואינו  גדלותו  בעת  מדאורייתא  ידה  על  גר  נעשה 

.)
תלו

נוספת

י"ל, דגדר דין המחאה כך הוא: תקנה זו להחשיבו ומעתה 

בזמן,  היא  מוגבלת  מצוות  קבלת  בלא  גם  כגר 

ובהגיע עת גדלותו בטלה תקנה זו ועתה מוטל הדבר עליו 

גמורה  גרות  ולהבא  מכאן  להתגייר  רצונו  האם  להחליט 

גרותו בטלה.  ונמצאת  בקבלת מצוות, או שאינו חפץ בכך 

וכיון שכך אין כל סיבה לומר שחלות הגרות בטלה למפרע, 

שהרי בימי קטנותו היה בכלל ישראל מדרבנן ע"י קבלתם 

אותו גם בלא קבלת מצוות מצד הקטן, אלא שכיון שמכאן 

או  להתגייר,  רצונו  האם  להחליט  נתון  הדבר  בידו  ולהבא 

דקבלת  גר,  אינו  שוב  לסורו  לשוב  כשבחר  ממילא  לא, 

ודו"ק  הבי"ד פוקעת מאליה מכאן ולהבא בשעה שהגדיל, 

בזה.

)אכן לבאור השני שנתבאר לעיל סי' נג בדברי התוס' שם, 

ואפי'  מצוות  קבלת  בה  שאין  לגרות  תוקף  אין  שלעולם 

שמתגייר  ע"י  נפעלת  הגרות  שחלות  אלא  מדרבנן,  לא 

זה  והם המקבלים אותו לקהל ישראל בעצם  דין  בפני בית 

לשיטתם  שגם  נמצא  והוראתם,  בציווים  הדבר  שעושה 

תבטל גרותו למפרע ודו"ק(.

ראיה לזה מלשון הגמ' בכתובות

בשאלה ויעויין  שדן  רנג(  סי'  דעה  )יורה  סופר  חתם  בשו"ת 

שאין  משמע  בסוגיין  הגמ'  דמדברי  וכתב,  זו, 

ולהבא.  מכאן  רק  אלא  המחאה  ע"י  למפרע  בטלה  הגרות 

שכך אמרו שם: "ואי ס"ד יכולה למחות, יהבינן לה ואכלה 

תשלומי  חובת  שיש  לומר  טעם  כל  אין  כלומר,  בגיותה". 

ולאכול  בגרותה  למחות  בידה  שכן  קטנה,  בגיורת  כתובה 

את כספי הכתובה בגיותה.

סימן נז
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הוא והדברים  בזה  שהחשש  שם  אמרו  מה  מפני  צ"ב, 

שמא תיטול את דמי הכתובה ותאכלם בגיותה, 

הא יותר היה ראוי לומר, שכיון שאם תמחה בגרותה יתברר 

קידושין,  בה  תפסי  ולא  מעולם  היתה  שנכרית  למפרע 

מקידושין  הנובעים  הכתובה  תשלומי  חובת  כל  מילא 

ויתברר  תמחה  שמא  דחיישינן  עומדים,  הם  בספק  אלו 

זו  ומלבד מה שסברא  אינו חייב בכתובתה.  למפרע שכלל 

עיקרית ושורשית היא יותר, גם נפק"מ יש בין שני טעמים 

ונתגיירה,  חזרה  מכן  ולאחר  בגרותה  מחתה  כאשר  אלו, 

אף  למפרע,  קדושיה  בטלו  הראשונה  מחאתה  ע"י  שאם 

שכן  כתובתה,  לה  ליתן  חייב  אינו  ונתגיירה  שחזרה  עתה 

המפורש  להטעם  אבל  מעולם.  אשתו  היתה  שלא  נתברר 

כתובתה  דמי  את  שתאכל  התורה  לרצון  הדבר  שאין  בגמ' 

בגיותה – עתה שחזרה ונתגיירה אין כל סיבה למנוע ממנה 

תשלומין אלו.

שהמחאה ועל  נראה  הגמ'  דברי  דממשמעות  צ"ל,  כרחך 

מבטלת את הגרות רק מכאן ולהבא, וממילא גם אם 

תמחה בגרותה לא בטלו קידושיה למפרע וחיובי הכתובה 

בעינם הם עומדים.

דברי ומ"מ,  מדקדוק  סופר  החתם  מסיק  הלכה  לענין 

למפרע,  הגרות  את  מבטלת  דהמחאה  הראשונים, 

וכדמוכח מקושית הרשב"א בסוגיא דכתובות שם שהקשה 

ימחה  שמא  חוששים  אנו  ואין  משחיטתו  אוכלים  היאך 

ויתברר למפרע שהיתה זו שחיטת עכו"ם.

מהניא וכן  הבי"ד  דזכיית  שפירשו  התוס'  מדברי  מוכח 

שליחות,  בתורת  אינו  ונכרי  שקטן  אף  שליחות  מדין 

כיון שסופו לבוא לידי כך, דאם מחאתו עוקרת את הגרות 

לו  הועילה  היאך  לדוכתא,  קושיא  הדרא  ולהבא  מכאן  רק 

לעולם  יבוא  שלא  הוברר  עתה  הא  קטנותו,  לימי  זכייתם 

, עיי"ש בדבריו. 
תלז

לידי שליחות, שהרי ימחה מיד כשיגדיל

וברשב"א  בכתובות  אשרי  בהגהות  נמי  מוכח  וכדבריו 

בכתובות שם, עיין בדבריהם.

שיטות הראשונים בזה

מן האחרונים שרצו לדקדק מדברי הרמב"ם שהמחאה יש 

מבטלת את הגרות רק מכאן ולהבא, דבהל' מלכים )פ"י 

הל' ג( כתב הרמב"ם וז"ל: "בן נח שנתגייר ואח"כ רצה לחזור 

וכו', ואם היה קטן כשהטבילוהו  מאחרי ה' אין שומעין לו 

שאותה  משמע,  ומדבריו  משיגדיל".  למחות  יכול  בי"ד 

קטן,  בגר  שמותרת  היא  גדול  בגר  מותרת  שאינה  החזרה 

והדברים צ"ב, שכן בגר גדול רצונו לבטל את הגרות מכאן 

ולהבא ואילו בגר קטן הוא בירור מילתא בעלמא שמעולם 

לא חלה הגרות, ומאי שייכי אהדדי, ומכאן דקדקו, דלדעת 

ולהבא. אמנם  הרמב"ם המחאה מבטלת את הגרות מכאן 

בשם הגרי"ז הובא שעמד על דקדוק זה ומיאן להסיק עפ"ז 

שהגרות אינה בטלה למפרע כנגד הכרעת הפוסקים הנ"ל, 

והניח קושיא זו בצ"ע.

אינה רש"י  משמיחה  אשה  קידש  "ואם  כתב:  בסוגין 

לו  נתקדשה  שאם  מדבריו,  ומבואר  גט".  צריכה 

צריכה  מחאתו  מחמת  כגוי  דינו  שעתה  אף  שמחה,  קודם 

בטלה  שהגרות  דסבר  להוכיח  יש  ודאי  ומכאן  גט,  הימנו 

רק מכאן ולהבא, ודו"ק. )כדברי רש"י אלו כתב גם בשטמ"ק בשם 

שיטה ישנה(.

הסברות בזה בדברי האחרונים

כתב, בס'  מא(  אות  ח"א  מצוה  נר  )קונטרס  ישראל  חמדת 

את  מבטלת  שהמחאה  הסברא  מן  פשוט  דהדבר 

היתה  לא  כן  הדבר  אין  שאם  בזה,  וטעמו  למפרע.  הגרות 

דגוי  בידינו,  הוא  נקוט  ועיקר, שכלל  כלל  המחאה מועילה 

גוי,  נעשה  אינו  לעולם  ישראל  אבל  ישראל  להעשות  יכול 

אחת  שעה  ישראל  קדושת  לכלל  בא  היה  אילו  וממילא 

שוב לא היתה בטלה הימנו עולמית.

לומר, לעומת  סבר  פט(  סי'  )ח"א  חיים  מחנה  בשו"ת  זאת, 

מכאן  רק  הגרות  את  מבטלת  המחאה  שודאי 

מעולם  נכרי  שהיה  עתה  שנתברר  כיון  שאל"כ  ולהבא, 

קטנותו – דגוי  בימי  ששבת  על  מיתה  בחיוב  לעונשו  יש 

תלז. הן אמת דיש לפקפק קצת בראיה זו, שהרי מחאתו מועילה 
לבטל את הגרות אחר שנעשה גדול, ונמצא שהיה רגע אחד בגדלות 

נמצא  וא"כ  ביהדותו,  חפץ  שאינו  דעתו  גילה  אח"כ  ורק  כישראל 

שהיה בתורת שליחות רגע אחד. 

אמנם, לדברינו דלעיל אתי שפיר, דאי נימא שהצד לומר שמחאתו 

ולהבא הוא אליבא דתוס' בסנהדרין,  עוקרת את הגרות רק מכאן 

ולשיטת התוס' שם פירשנו שמה שגרותו אינה בטלה למפרע תקנת 

בה  שאין  אף  ליה  מהניא  בקטנותו  שעושה  דגרות  היא,  חכמים 

קבלת מצוות, וממילא בעת גדלותו יהדותו מותנית בקבלת המצוות 

ובלא זה פוקעת היא מאליה, א"כ נמצא, שאף אם נאמר שהגרות 

אינה בטלה למפרע, זהו רק ביחס לימי קטנותו, דבזה תיקנו חכמים 

הרגע  אותו  לענין  אבל  מצוות,  קבלת  בלא  גם  כישראל  שיחשב 

עתה  נתברר  שהרי  למפרע,  גרותו  דבטלה  פשיטא  גדול  שנעשה 

שגרותו מחוסרת קבלת מצוות, ודו"ק בזה. 
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שמחמת  לומר  ואין  שמענו.  לא  וזאת  מיתה,  חייב  ששבת 

שהיה זה בקטנותו אינו בר עונשין, שהרי הנכרי נעשה בר 

שנה  י"ג  בן  נעשה  שטרם  אף  בדעתו  כשעמד  מיד  עונשין 

ויום אחד וכמו שנתבאר לעיל.

שהיתה מיהו  דכיון  ראיה,  מכך  שאין  מסיק  לבסוף 

שביתתו מחמת דין ישראל שחל עליו באותה שעה, 

בדברי  נתבאר  בזה  האיסור  עיקר  שכן  כך,  על  לעונשו  אין 

כבודה דת  פ"י דהוא משום שנראה  הרמב"ם בהל' מלכים 

לא  שעה  באותה  ישראל  בכלל  שהיה  ובזה  מליבו,  חדשה 

.
תלח

שייך טעם זה

יעויין שם בחת"ס שהקשה לפי"ז, דאם אכן האמת מיהו, 

כדברינו שכשמוחה בגדלותו הגרות בטלה למפרע, 

בו  שנגע  יין  ומתירים  וטבילתו  מילתו  על  מברכים  היאך 

זו  שהיתה  ונמצא  ימחה  שמא  לחוש  לנו  יש  הא  וכדו', 

ברכה לבטלה.

דכיון ובאמת  וכתב  שם,  הרשב"א  זו  בשאלה  עמד  כבר 

שרובא דרובא מן הגרים שנתגיירו בקטנותם אינן 

מוחים אין לחוש לזה, ויש לסמוך על חזקתם זו. )ומ"מ נמצא 

ברכה  זו  שהיתה  למפרע  יתברר  בגרותו  ימחה  אכן  שאם  דבריו,  לפי 

ברכה  בחיוב  הדבר  היה  אמירתה  שבעת  דכיון  אמרינן  ולא  לבטלה, 

.
תלט

מעליתא היא דסוף סוף לא יצאה לשוא, ודו"ק בזה(

חפץ נפק"מ  ישראל  ממנו  כשגזל  זו,  בחקירה  יש  נוספת 

בקטנותו קודם שמחה, דאם המחאה מבטלת את 

הגרות למפרע, נמצא שבשעה שנגזל החפץ כבר היה נכרי 

יש  והאם  אסור  או  מותר  עכו"ם  גזל  אי  בפלוגתא  ותליא 

מצוה להשיבו לו, אבל אם הגרות בטלה רק מכאן ולהבא, 

אפשר שמאחר והיה ישראל באותה שעה ונתחייב להשיבו 

וראה  נכרי.  שנעשה  אחר  גם  הימנו  פקע  לא  זה  חיובו  לו, 

בשו"ת משנה הלכות )ח"ח סי' רמא(.

להתגייר – האם  ובא  בו  חוזר  ועתה  שמחה  קטן  גר 
צריך הטפת דם ברית וטבילה

בגרות במנחת  שמיחה  קטן  בגר  דן,  ב(  )מצוה  חינוך 

בי"ד  לפני  ובא  בו  חזר  זמן  ולאחר  גדלותו,  בעת 

ולטבול לשם  ולהטיף דם ברית  להתגייר, האם צריך לשוב 

שהיתה  שכיון  הוא,  פשוט  דהדבר  וכתב,  לא.  או  גרות, 

ואין  לגרותו  זו  מילתו  לו  עולה  גרות  לשם  מתחילה  מילתו 

שגם  דאפשר  והוסיף,  שמחה,  המחאה  מחמת  בטלה  היא 

טבילתו עולה לו ואינו צריך אלא קבלת מצוות.

שנבוא לדון בעצם סברתו שומה עלינו לברר מפני וקודם 

מה כה פשוט היה לו הדבר לענין מילה ואילו לענין 

הטבילה נסתפק.

בזה בשני אופנים: חדא, המילה עודה חתומה בבשרו וי"ל 

בטלו  הראשונים  שמעשיו  נאמר  אם  שאף  ואפשר 

מחמת המחאה, מ"מ כיון שעתה מילתו זו החתומה בבשרו 

היא מילה שנעשתה לשם גרות – די בה, וא"צ לימול שנית. 

אפשר  בזה  לשעתה,  אלא  שאינה  הטבילה  לגבי  משא"כ 

לשם  ולטבול  לשוב  עליו  הראשונים  מעשיו  בטלו  שאם 

גרות.

י"ל, דכיון שגמר הגרות הוא בטבילה, עיקר זמן קבלת תו 

המצוות הוא באותה שעה, ומדיני הטבילה הוא שיקבל 

המצוות  קבלת  את  שביטל  כיון  וע"כ  מצוות,  עול  עליו 

תוכן  מכל  מעורטלת  טבילתו  נמצאת  עבורו  בי"ד  שקיבלו 

ובטלה מאליה, משא"כ במילה שאינה אלא אחד ממעשי 

בטלה  ואינה  המצוות  בקבלת  תליא  דלא  אפשר  הגרות, 

ובין  המילה  שבין  דבריו  דמסקנת  חזינן  ומ"מ  עולמית. 

הטבילה עלו לו לגרות זו של עכשיו, ודי בכך שמקבל עליו 

עול מצוות עתה בפניהם.

תלח. וראה בשו"ת דברי יציב )אבהע"ז סי' יט( שעמד אף הוא על 
שאלה זו – מפני מה לא עונשין אותו עונש מיתה כדין גוי ששבת, 

ועיי"ש מה שתירץ.

תלט. בחידושי הרי"ם )כתובות יא ע"א( דן אף הוא במאי דאמרינן 
בין  והיינו, שקטן שנתגדל  ליה בהפקרא,  דניחא  דעבד שאני  התם 

ישראל ולא טעם טעם איסור הגרות זכות לו, אבל העבד שנשתקע 

לו אלא חובה.  זכות  זו  ימיו במילוי תאוותיו אין  ורדוף כל  בחטא 

הרי  לקטן,  עבד  בין  בזה  לחלק  הוצרכו  מפני מה  ועיי"ש שהקשה, 

ולא  בהפקרא  ליה  ניחא  יהיה  לכשיגדל  הקטן  שגם  נאמר  אם  אף 

יהא חפץ ביהדותו, מ"מ כיון שעתה אין לו דעת ואינו מגלה דעתו 

שאינו חפץ בקבלת הגרות, אין להתחשב באומדן דעת זה, שהרי זה 

כיאוש שלא מדעת דקיי"ל דלא הוי יאוש )ב"מ כא ע"ב(, וממילא, 

כיון דבאמת זכות היא לו, אף אי אמדינן דעתו שלכשיגדיל לא יהיה 

ניחא לו בזה אין הדבר מחסר בחלות הגרות, ודו"ק.

אמדינן  הוי  אי  שכן  הדברים,  יתישבו  הרשב"א  דברי  דלפי  וכתב, 

דעתו שכשיגדיל יהיה חפץ לחזור לסורו, לא היה כל תוקף למעשה 

ימחה  לנו לחוש שמא  בי"ד, שהרי לעולם היה  הגרות הנעשה ע"י 

היא  גמורה  דאומדנא  לומר  הוצרכו  וע"כ  למפרע,  גרותו  ותבטל 

זו  גרות  על  לסמוך  יש  כך  ומשום  לכשיגדיל,  ימחה  לא  שודאי 

הנעשית בקטנותו. 
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ביאור הלכה זו ע"פ החקירה דלעיל

דלסברת מיהו  דלעיל,  בנידון  תלויה  זו  שאלה  לכאורה 

שמגלה  הוא  המחאה  דין  שגדר  בכתובות  התוס' 

לו  הם  חובה  בקטנותו  שנעשו  אלו  מעשים  שכל  דעתו 

בטלים  הראשונים  שמעשים  נמצא  מרצונו,  שלא  ונעשו 

בהכי  ליה  ניחא  דלא  דעתיה  שגילה  אחר  שהרי  לגמרי, 

בליבו  נתעורר  שעתה  ומה  לעשותם,  הבי"ד  זכות  פקעה 

ועליו  למפרע  הראשון  רצונו  זה  נעשה  לא  לעשותם  רצון 

לסברת  אבל  גרות.  לשם  ולטבול  ברית  דם  ולהטיף  לשוב 

עוקרת  אינה  שהמחאה  הנ"ל(  הביאור  )ע"פ  בסנהדרין  התוס' 

הוא  המצוות  קבלת  זמן  שעיקר  אלא  למפרע,  הגרות  את 

בחלות  המעכבת  זו  קבלה  מבטל  וכשמוחה  גדלותו  בעת 

שלם  בלב  מצוות  עול  עליו  שמקבל  שעתה  נמצא,  הגרות, 

לדונו  הראשונים  מעשיו  ומהני  הראשונה  גרותו  נשלמת 

כגר מכאן ולהבא.

גם לשיטת התוס' בכתובות אכתי יש לפקפק ולומר אמנם, 

עיקר  לגמרי, שהרי  שלא בטלו מעשיו הראשונים 

הזמן בו נקבע האם בא לכלל ישראל ע"י המילה והטבילה 

מחה  שכאשר  אלא  בקטנותו,  עשייתם  בעת  הוא  לא  או 

בגדלותו הוברר למפרע שאינו חפץ בזה וכבר מתחילה אין 

זכות לו אלא חובה, וא"כ אפשר שכאשר עתה חוזר בו  זו 

וחפץ להדבק בזרע עם קודש מתברר להיפך שזכות היה לו 

הדבר, דמהיכי תיתי לילך דוקא אחר הבירור שמברר בעת 

שהגדיל ולא אחר דעתו השתא שחפץ בקיום הגרות.

עיקר חלות הגרות נקבעת מחמת דאמדינן שכפי כלומר, 

שמגלה דעתו עתה כך היה נוהג גם בקטנותו אילו 

דלא  יצא  לא  ספק  מכלל  לכה"פ  כאן  וא"כ  דעת,  בר  היה 

ידעינן היאך היה נוהג בקטנותו, אם כפי דעתו עתה או כפי 

דעתו בעת גדלותו, ודו"ק.

שאם  הסוברים  דעת  בזה – ע"פ  להקל  נוסף  טעם 
נימול בגיותו לשם מצוה א"צ הטפה

עתה טעם  להצריכו  שלא  גוונא  בכהאי  להקל  יש  נוסף 

סברת  ע"פ  ברית,  דם  הטפת  המחאה  מן  בו  שחוזר 

ערך  ה"ז,  פ"ג  מילה  הל'  הרמב"ם  ע"ד  פענח  צפנת  )ראה  האחרונים 

שי רסח סעי' א, כלי חמדה בספרו חמדת ישראל סוף ח"א בהשמטות 

עמ' יט(, דהא דאמרינן גבי גר שנימול בגיותו שצריך הטפת 

מצוה,  לשם  נימול  כשלא  דוקא  הוא  גרות,  לשם  ברית  דם 

)כדין  מצוה  לשם  נימול  אם  אבל  וכדו',  רפואה  לשם  אלא 

הטפת  עתה  וא"צ  היא  גמורה  ועושה"( – מילה  מצווה  "אינו 

דם ברית. וא"כ כ"ש הכא שנימול ממש לשם גרות שעולה 

לו מילה זו לגרותו עתה. אמנם באבני נזר )יו"ד סי' שלד( חלק 

להטיף  עליו  מצוה  לשם  שנימול  דאף  וכתב  בזה,  עליהם 

ולא  בדבר  שנסתפק  בכתובות  בהפלאה  וראה  ברית,  דם 

הכריע.
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סימן נח

ביאור שיטת הרי"ף ובה"ג בדין מחאת גר קטן

בסוגית הגמ' בכתובות )יא ע"א( נתבאר, דקטן שנתגייר על דעת בית דין יכול למחות בגרותו לכשיגדיל, 

חילוקי  שמא  או  כן,  הלכה  דאין  ס"ל  אי  טעמם,  לברר  ויש  זו  הלכה  שהשמיטו  הראשונים  מן  יש  אכן 

דינים יש בכך בין גר שנתגייר על דעת בי"ד לגר שנתגייר על דעת אביו, יתבררו הדברים להלן.

נאמר  יפה"  בי"ד  כח  "מה  דין  דבפשטות  הוא,  חידוש  תמ. ודבר 
בממונות דוקא, וכדין הפקר בי"ד הפקר, ולענין איסורים לא שייך 

לכאורה דין זה.

עוד יש לדון לפ"ד, דהרי גרות בפני בי"ד אינה נערכת בדוקא בפני 

הדיוטות,  ג'  בבי"ד של  לזה אפי'  די  דבדיעבד  בעיר,  הבי"ד הקבוע 

ודבר ברור הוא שדין "מה כח בי"ד יפה" לא נאמר בכה"ג.

עוד צ"ב בעצם דברי הרי"ף, שכלל לא הביא את דינו של רב יוסף, 

לומר  הוא  רחוק  ודבר  אביו,  ע"י  שנתגייר  קטן  גר  לגבי  לא  גם 

זו אמורה  לגמרי מספרו מחמת שסוגיא  זו  שהרי"ף השמיט הלכה 

בגר שנתגייר ע"י בי"ד. 

תמא. וראה בזה עוד בחידושי הרמב"ן ליבמות )מה ע"ב(, ובקרבן 
נתנאל שם )אות ז(.

שיטת בה"ג והרי"ף בדין מחאת גר קטן

שמטבילין הנה  קטן  בגר  ההלכה  דיסוד  לעיל,  נתבאר 

אותו על דעת בי"ד, הוא מחמת דין "זכין לאדם שלא 

המצוות  שקבלת  לדעתיה  דאמדינן  דאחר  והיינו,  בפניו", 

ע"פ  עבורו.  הגרות  לזכות  בי"ד  ביד  כח  יש  לו,  היא  זכות 

למחות.  יכולים  דמשהגדילו  שם(  )כתובות  יוסף  רב  אמר  זה 

איגלאי  ביהדותו  חפץ  שאינו  דעתו  שמגלה  דכיון  והיינו, 

מלתא למפרע שאין זו זכות לו אלא חובה, וממילא בטלה 

אלו  שהלכות  זה,  לפי  ומבואר  מאליה.  דין  הבית  זכיית 

הדבר  תלוי  "זכיה",  מדין  וגרותו  דמאחר  בזו,  זו  תלויות 

בגילוי דעתו לכשיגדיל.

אמת, דהרי"ף ביבמות )פרק החולץ( הביא דברי רב הונא הן 

הזכיר  ולא  דין,  בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  דגר 

ומשמע  יכולים למחות.  יוסף דמשהגדילו  רב  דינו של  את 

בי"ד  ביד  כח  שיש  הונא  רב  דברי  שקיבל  שאף  מדבריו, 

קיבל  לא  מ"מ  גרות,  לשם  מדעתו  שלא  קטן  גר  להטביל 

יכולים למחות,  יוסף שאמר דמשהגדילו  בזה את דברי רב 

כ"כ הרא"ש בכתובות )פ"ק סי' כג(, ויעויי"ש שתמה מנא ליה 

לרי"ף חילוק זה – לקבל דברי רב הונא ולהשמיט את דבריו 

של רב יוסף.

שלא ומפשטות  הונא  שרב  דסבר,  נראה,  הרי"ף  דברי 

רב  לדברי  בזה  הסכים  לא  זו  הלכה  הזכיר 

יוסף – והלכתא כוותיה, וכן פירש בשו"ת בית שערים )יו"ד 

סי' שנט(.

שאף כדבריו  גדולות,  הלכות  בעל  מדברי  גם  נראה 

זו  הלכה  הזכיר  ולא  הונא  רב  לדברי  ציין  הוא 

דמשהגדילו יכולים למחות, )ובעצם סתירת דברי הבה"ג בעיקרא 

דהאי דינא ראה להלן סי' נט(.

ביאה שיטת  איסורי  דבהל'  צ"ב,  היא  אף  בזה  הרמב"ם 

קטן  דגר  הונא  רב  דברי  את  הביא  ז(  הל'  )פי"ג 

זו  הלכה  הזכיר  לא  וכלל  בי"ד,  דעת  על  אותו  מטבילין 

למחות,  יכולים  הגדילו  שאם  יוסף  רב  בדברי  האמורה 

ג(  הל'  )פ"י  מלכים  בהל'  מיהו  כהרי"ף,  בזה  דס"ל  ומשמע 

והדברים  זאת הרמב"ם אגב אורחיה שלא במקומו,  הזכיר 

צ"ב מפני השמיט הלכה זו במקומה ופירשה במקום אחר.

בשם ובפשיטות  יוסף  בית  כמוש"כ  ס"ל  דהרמב"ם  י"ל, 

להתגייר  ואמו  אביו  שהביאוהו  דקטן  בה"ג, 

דאיירי  ביאה  איסורי  בהל'  כך,  ומשום  למחות,  בידו  אין 

שנתגייר ע"י אביו – השמיט הלכה זו, ובהל' מלכים דאיירי 

בה"ג  לדברי  הסכים  לא  בזאת  )שכן  הזכירה.  עצמו  ע"י  שנתגייר 

שאין כח לבי"ד לקבל גרות שלא ע"פ בקשת האב.

הרי"ף הרמב"ן  בדעת  לפרש  סבר  פי"ט(  )שבת  במלחמות 

הרי"ף  יודה  אביו  ע"י  נתגייר  להיפך – שכאשר 

בידו  כח  אין  בי"ד  מדעת  כשנתגייר  אבל  למחות,  שיכול 

לבטל חלות זו, שאל"כ "מה כח בי"ד יפה". והיינו דהכרעה 

לרי"ף  ליה  מנא  דתמה  אלא   ,
תמ

לעוקרה א"א  דין  בית  של 

.
תמא

סברא זו

סימן נח



�א�כ משנת  הגר�

בספרי וכמה  ובה"ג  הרי"ף  בדברי  מצינו  ביאורים 

האחרונים:

גדר דין זכיית בי"ד בגרותו של קטן

בשו"ת בית שערים )סי' שנט( כתב לפרש בשיטת הרי"ף, א. 

דברי  בהבנת  ע"א(,  )עח  ביבמות  הריטב"א  מש"כ  ע"פ 

דהקשו  טבילה.  א"צ  בנה  שטבלה  דמעוברת  שם  רבא 

נמצא  הרי  לבנה,  האם  טבילת  מועילה  היאך  הראשונים, 

שמקדים ע"י זה טבילתו למילתו, וקיי"ל שסדר הגרות הוא 

שמל ורק אח"כ טובל.

אינו ותי'  אמו  במעי  בעודו  שהעובר  דכיון  הריטב"א, 

הגיד  לו  שנכרת  כמי  גרות  לענין  דינו  מילה,  בתורת 

שבא לקהל ישראל בטבילה לבד )הובאו הדברים בהרחבה לעיל 

סי' נ עיי"ש(.

אף ולפי  דמהניא  בקטן  גרות  דין  בגדר  לדון,  כתב  דבריו 

כוונת  האם  מצוות,  עול  עליו  לקבל  דעת  בו  שאין 

דאנן  עבורו,  המצוות  עול  בקבלת  זוכים  דבי"ד  הדברים 

שמא,  או  ה'.  עובדי  קהל  על  להמנות  לו  היא  דזכות  סהדי 

הגרות בקטן מועילה אף שאין בה קבלת מצוות כלל, דאף 

שקבלה זו מעכבת בעלמא בחלות הגרות, כאן שהקטן אינו 

דאמרינן  וכמו  בגרותו,  מעכבת  היא  אין  זו  קבלה  בתורת 

במי שנכרת לו הגיד שדי לו בטבילה לבד בלא מילה.

ישנה, ובאמת,  שיטה  בשם  שם(  )כתובות  בשטמ"ק  יעויין 

אף  בקטן  גרות  דמהני  דהטעם  להדיא,  שכתב 

אין  אפשר  דלא  דהיכא  משום  מצוות,  קבלת  בה  שאין 

הקבלה מעכבת, ופשטות דבריו כסברת הריטב"א, שכשם 

קבלת  כך  הגיד  לו  שנכרת  במי  מעכבת  אינה  שהמילה 

המצוות אינה מעכבת בקטן שאינו בתורת קבלה זו.

הנפק"מ בחקירה זו, האם גר קטן שהגדיל רשאי וממילא, 

גר  מחאת  דין  דיסוד  ולבטלה,  בגרותו  למחות 

המצוות,  בקבלת  עבורו  זוכים  שבי"ד  כך  על  מושתת  קטן 

מדין "זכין לאדם שלא בפניו", וממילא עתה שמגלה דעתו 

שאין  אדעתיה  גלי  והמצוות  התורה  בשמירת  חפץ  שאינו 

אינו  שקטן  דכיון  נימא  אי  אבל  חובה,  אלא  עבורו  זכות  זו 

גרותו,  בחלות  מעכבת  אינה  זו  קבלה  מצוות  בקבלת  שייך 

ונמצא שגרותו חלה גם בלא שקיבל עליו מצוות בקטנותו 

טעם  כל  אין  ישראל(,  שנעשה  מחמת  בהן  נתחייב  דממילא  )אלא 

יבטל  המצוות  בשמירת  חפץ  שאינו  דעתו  שגילוי  לומר 

גרותו למפרע, שכן גרותו מעיקרה לא הותנתה בכך שיקבל 

עליו עול מצוות.

רשאי נמצא  שהגדיל  דקטן  יוסף  רב  של  שדינו  לפי"ז, 

צדדים  בשני  תלוי  למפרע  גרותו  ולבטל  למחות 

בלא  גם  מהניא  קטן  של  שגרותו  הרי"ף  דסבר  וכיון  אלו, 

קבלת מצוות סבר דלית הלכתא כרב יוסף.

מעשה עבירה של קטן – האם יש בו ממש

גרות מיהו  דין  בגדר  זו  דחקירה  שערים,  בבית  שם  כתב 

מצוות,  קבלת  בה  שאין  אף  מהניא  אמאי  קטן 

גבי  ע"א(  קיד  יבמות  )ראה  דאמוראי  בפלוגתא  לכאורה  תליא 

דלהצד  להפרישו.  מצווים  בי"ד  נבילות – האם  אוכל  קטן 

שבי"ד מצווים להפרישו, על כרחך קטן אינו מופקע לגמרי 

אותו  אנו  מונעים  שע"כ  וחיוביהם,  המצוות  משמירת 

מקבל  שאינו  קטן  בגר  שכך  וכיון  איסור,  מעשה  מעשייה 

עליו עול מצוות מעכב הדבר בחלות הגרות, ואין זה דומה 

למילה במי שנכרת לו הגיד שכלל אינו שייך במצות מילה. 

אבל להצד דקטן אוכל נבילות בי"ד אינם מצווים להפרישו, 

הן,  בעלמא  קוף  וכמעשה  למעשיו,  משמעות  כל  אין 

וממילא קטן אינו בתורת קבלת מצוות כלל ושפיר דינו בזה 

כמי שנכרת לו הגיד ויכול להתגייר בלא קבלת מצוות כלל.

נבילות עפ"ז  אוכל  ש"קטן  סבר  יוסף  דרב  לפרש,  כתב 

אין הוא מופקע  וכיון שכך  בי"ד מצווים להפרישו", 

בקבלת  ועומדת  תלויה  וגרותו  לגמרי,  מצוות  מקבלת 

דקיי"ל  הלכה  לענין  אבל  לכשיגדיל.  עליו  שיקבל  המצוות 

קטן אוכל נבלות אין בי"ד מצווים להפרישו, נמצא שגרותו 

עול  קבלת  בה  שאין  אף  בקטנותו  כבר  ודאי  בתורת  חלה 

נצרכת  היא  אין  זו  בקבלה  שייך  אינו  שקטן  דכיון  מצוות, 

הגיד,  לו  שנכרת  במי  דאמרינן  הגרות – וכמו  לחלות  לו 

וע"כ סבר הרי"ף שאין כל משמעות למחאה שמוחה בעת 

.
תמב

גדלותו

היאך  זן  בשאלה  הם  אף  דנו  ע"ב(  )סח  בסנהדרין  תמב. התוס' 
שקבלת  דאף  ותי',  מצוות,  קבלת  בה  שאין  אף  קטן  גרות  מהניא 

זמן  דכל  בקטן  היא  חכמים  תקנת  הגרות,  בחלות  מעכבת  מצוות 

שהוא קטן לא צריך להכי, ומה שנחשב כישראל גם בימי גדלותו, 

הוא משום שעצם זה שאינו מוחה ביהדותו נחשב לו כקבלת מצוות 

)והארכנו בבאור דבריהם אלו לעיל סי' נג(. 

ומבואר מדבריהם, דלעולם מעיקר הדין גרות שאין בה קבלת מצוות 

קבלה  בתורת  שייך  ואינו  דעת  בו  שאין  בקטן  ואפי'  כלום,  אינה 

זו  זו, אלא שתקנת חכמים היא להחשיבו כישראל גם בלא קבלה 

)וראה לעיל סי' נו(. 

סימן נח



משנת  הגר�א�כ

לבע"ח  כתופס  נעשה  המחאה – שעי"ז  דין  יסוד 
במקום דחב לאחריני

הרי"ף, ב.  בשיטת  שם  שערים  הבית  כתב  נוסף  באור 

גרותו  לבטל  הקטן  ביד  כח  שיש  זו  הלכה  של  דיסודה 

זו שנעשתה בקטנותו, היא משום קושית האחרונים היאך 

לבע"ח  כ"תופס  הוי  הא  קטן  עבור  גרות  בי"ד  מקבלים 

במקום דחב לאחרים", שכן כבר העידו חז"ל שקשים גרים 

לישראל כספחת.

כתבנו והנה  ושם  סא,  סי'  להלן  זו  בקושיא  הארכנו  כבר 

לישראל  גרים  דקשים  דהא  שפי'  הרמב"ם  עפ"ד 

הרעים,  ולהרגליהם  לסורם  שחוזרים  משום  הוא  כספחת 

גדול  בגר  רק  שייכא  זו  וסברא  ישראל,  את  ומחטיאים 

כל  אין  ישראל  אצל  שנתגדל  קטן  אבל  בחטא,  שנשתרש 

סיבה לומר שילך בדרך חטאים.

יכול למחות ועפ"ז  יוסף שגר קטן  כתב, דעיקר סברת רב 

דעתו  שמגלה  שע"י  משום  היא  גרותו,  ולבטל 

היא  חובה  שגרותו  נמצא  ישראל  בדרכי  לילך  חפץ  שאינו 

לישראל, שמחמת שילך בדרכיו העקלקלות יחטא ויחטיא 

את הרבים, וכיון שנתברר שחובה היא לנו, בטל מאליו כח 

לבע"ח במקום  כתופס  זה  עבורו, שהרי  גרות  הבי"ד לקבל 

דחב לאחריני דלא מהני. כך היא ההבנה בדברי רב יוסף.

כספחת מיהו  לישראל  גרים  דקשים  בהא  פירש  הרי"ף 

משום  דהוא  ע"ב(  )ע  בקידושין  התוס'  כדעת 

שישראל ערבים זה לזה, ואין רצונם להתערב עבור הגרים 

בסוטה  הגמ'  מסוגית  והנה  לסורם.  שיחזרו  לחוש  שיש 

עבור  נתערבו  לא  שישראל  שם  התוס'  הוכיחו  ע"ב(  )לז 

הגרים, וממילא אין כל יסוד לדברי רבי חלבו דקשים גרים 

לישראל כספחת. וכיון שההלכה בזה כסוגית הגמ' בסוטה, 

רבי  של  דבריו  על  המיוסדים  יוסף  רב  שדברי  הרי"ף  סבר 

חלבו אינם עיקר להלכה ואין כל מקור לומר שגר קטן יכול 

למחות בגרותו לכשיגדיל.

גר  מקבלים  דבי"ד  הרמב"ם  שיטת  ע"פ  בזה  ביאור 
קטן בעל כרחו

בהל' ג.  הרמב"ם  בדברי  דיעויין  לפרש,  כתב  אחר  באופן 

קטן  עכו"ם  שתקף  "ישראל  דכתב:  כ(  הל'  )פ"ח  עבדים 

הנה  גר".  זה  הרי  גר  לשם  והטבילו  עכו"ם  תינוק  מצא  או 

אפי'  קטן  גר  לקבל  בי"ד  ביד  כח  שיש  בדבריו,  נתבאר 

נראה,  ומסברא  זו.  בסוגיא  נרחיב  ס  סי'  ולהלן  כרחו,  בעל 

שדברי הרמב"ם אלו אמורים בקטן שאין לו אב, שכן בקטן 

שאביו  ב(  הל'  פ"ט  )שם  הרמב"ם  שיטת  ידועה  אב  לו  שיש 

רשאי למוכרו לעבד, ולא מסתבר לומר שיש כח ביד בי"ד 

להפקיע זכותו זו ולקבלו לקהל ישראל בעל כרחו.

בקטן ועד"ז  רק  אמורים  יוסף  רב  דברי  שכל  לפרש,  כתב 

בעל  לגיירו  יכולים  בי"ד  שאין  שכיון  אב,  לו  שיש 

לקהל  לכשיבוא  הפוקעת  למוכרו  האב  זכות  מחמת  כרחו 

בטלה  בזה  חפץ  שאינו  דעתו  כשמגלה  ממילא  ישראל, 

גרותו למפרע, אבל בקטן שאין לו אב שבי"ד רשאים לגיירו 

מחאתו,  מחמת  זו  גרות  לבטל  טעם  כל  אין  כרחו,  בעל 

איירי  סוגין  )ולפי"ז  ורצונו  לדעתו  נזקקים  הבי"ד  אין  דבלא"ה 

בקטן שיש לו אב שלא כמבואר בדברי רש"י על אתר(.

סי' ובהכרעת  )יו"ד  סופר  חתם  בשו"ת  יעויין  בזה,  ההלכה 

רנג( שכתב, דכל שנתגיירו אביו ואמו עמו ודאי 

אינו יכול למחות. ונימוקו בזה, דהנה לשיטת הרי"ף לעולם 

שרוב  והגם  שנתבאר,  וכמו  הקטן  של  מחאתו  מועילה  לא 

ואמו  נתגיירו אביו  בזה, מ"מ כאשר  נחלקו עליו  הפוסקים 

עמו יש בזה סברא נוספת.

לעיל סי' נג שם נתבאר מדברי רבים מן הראשונים, דיעויין 

זכות  שהוא  דבר  אדם  עבור  זכין  שכאשר 

חפץ  שאינו  אח"כ  ולומר  למחות  בידו  אין  עבורו  מוחלטת 

ואמו  אביו  נתגיירו  שאם  נתבאר  כאן  הגמ'  ובסוגיית  בכך, 

גמורה עבור הקטן, דאנן  כזכות  נחשבת  עמו חלות הגרות 

בצירוף  וממילא,  אבוהון,  דעביד  במאי  להו  דניחא  סהדי 

מחמת  גרותו  לבטל  שלא  להורות  יש  ודאי  אלו  שיטות 

אביו  בלא  לבד  בי"ד  דעת  על  שנתגייר  בגר  אבל  מחאתו. 

כיון  מוחלטת,  זכות  עבורו  מהווה  אינה  ואמו – שהגרות 

כרב  דהלכה  וכתבו  בזה  הרי"ף  על  חלקו  הראשונים  שרוב 

יוסף ודאי מהני מחאתו לבטל את גרותו.

נתונים במחלוקת הראשונים, דדעת הן  אמת דדבריו אלו 

והר"ן  הרשב"א  הריטב"א,  הרמב"ן,  הגדילו(,  )ד"ה  רש"י 

למחות  יכול  עמו  אביו  שנתגייר  גר  שגם  שם,  בכתובות 

ושו"ע סי' רסח,  וכן נראה מדברי הטור  בגרותו לכשיגדיל, 

דבריו  על  בזה  העירו  וכבר  סופר,  החתם  כסברת  ודלא 

יעקב  ישרש  ס'  בשם  קט(  סי'  )ח"ו  מהרש"ם  בתשובות 

יעויין  אמנם  עיי"ש.  שם,  החת"ס  על  הערות  ובליקוטי 

ע"ד  בזה  דפליגי  ראשונים  למקצת  שציין  בשטמ"ק  שם 

יכול  ואביו עמו אינו  הראשונים הנ"ל וסברי שכל שנתגייר 

לא  ספק  מידי  וע"כ  סופר,  החתם  וכסברת  בגרותו  למחות 

יצאנו בזה לגמרי.

סימן נח
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סימן נט

שיטת בה"ג בדין גרות בחרש שוטה וקטן

שאלה

ובמקרים  מצוות,  קבלת  בתורת  שאינם  חרש  או  שוטה  של  בגרותו  לעסוק  הדין  לבית  מזדמן  לעיתים 

אלו יש לדון האם ניתן לקבלם לעדת ישראל, או שמא כיון שקבלת מצוות מעכבת בחלות הגרות, אלו 

שאינם שייכים בזה אין לקבלם. נידון זה יתברר בסמוך.

תשובה

שיטת בה"ג בסוגיא זו

כתב בהלכות  קנג(  עמ'  ירושלים  מכון  מהד'  מילה  )הל'  גדולות 

להתגייר – אין  שבאו  וקטן  שוטה  "חרש  וז"ל: 

מי  וכל  עליהן,  להתנות  כשרים  שאינן  מפני  אותן,  מקבלין 

אע"פ  קטן,  אבל  אותו.  מקבלין  להתנות – אין  כשר  שאינו 

שאין בו דעת – מלין אותו על פי אבותיו". ומדבריו נראה, 

אותו  מקבלים  אין  מצוות  קבלת  בכלל  אינו  שקטן  דכיון 

כרב  הלכה  שאין  דסבר  לכאורה  ומבואר  ישראל.  לעדת 

ורק אם  בי"ד,  גר קטן מטבילין אותו על דעת  הונא דאמר 

נג דיש כח  )עיין לעיל סי'  הביאו אביו מטבילין אותו על דעתו 

ביד האב לקבל גרות עבור בנו, שכן בידו למוכרו לעבד אם ירצה(.

אמת דדברים אלו צ"ע טובא, שהרי בהמשך דבריו שם הן 

משוחרר,  עבד  של  טבילתו  בגדרי  הבה"ג  דן  קנד(  )עמ' 

וכתב: "ואע"ג דקטן הוא מטבלינן ליה, דאמר רב הונא: גר 

קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד, וכ"ש עבד משוחרר". הרי 

זה  ונמצאו דבריו סותרים  דנקיט להדיא כשיטת רב הונא, 

לזה. וכמה ביאורים מצינו בזה בדברי הפוסקים:

דעת  על  המתגייר  בין  בה"ג – חילוק  שיטת  ביאור 
בי"ד למתגייר ע"י אביו

אלו, א.  הבה"ג  בדברי  דן  כבר  רסח(  )סי'  יוסף  בבית  ואכן, 

והקשה היאך יתיישבו דבריו עם דברי רב הונא, ויעויי"ש 

אמורים  הונא  רב  דברי  כל  בה"ג  דלשיטת  לפרש,  שכתב 

רק בקטן שאביו או אמו הביאוהו להתגייר, דכיון שנעשה 

בה  שאין  אף  לגרותו  תוקף  יש  אמו  או  אביו  מדעת  הדבר 

קבלת מצוות, אבל בי"ד מדעת עצמם אינם רשאים לקבל 

גר זה שאין לו דעת לקבלת מצוות, ומה שאמר דמטבילין 

דין  דהבית  וכוונתו  הוא,  דוקא  לאו  בי"ד"  דעת  "על  אותו 

הם שפועלים עבורו את חלות הגרות.

קבלת וטעם  הוא  הגרות  תוכן  דעיקר  הוא,  בזה  הדבר 

ומה  קטן.  של  בגרותו  חסירה  זו  וקבלה  המצוות, 

משום  אביו,  ע"י  להתגייר  כשבא  כך  על  מקפידין  שאין 

שלא  גם  בנו  עבור  גרות  לקבל  לאב  כח  נתנה  דהתורה 

מדעתו ושלא בבחירתו, שכשם שזכאי הוא למוכרו לעבד 

כך זכאי הוא גם לקבל גרות עבורו ולהכניסו לקהל ישראל, 

בה"ג  וסבר  זו.  לקבלה  במקומו  עומד  כאילו  הדבר  ונחשב 

כאילו  הדבר  נחשב  עליו  רבו  שרשות  דכיון  שאני,  דעבד 

הטבילוהו על דעת אבותיו.

בה"ג עפ"ז  סברת  את  לפרש  יוסף  הבית  שם  כתב 

דמשהגדילו  יוסף  רב  של  חידושו  את  שהשמיט 

הקטן  של  שגרותו  שלמד  דאחר  ופי',  למחות,  יכולים 

מועילה  זו  שגרות  סבר  בנו,  על  בעלותו  מכח  לאב  נמסרה 

גם בעל כרחו של הבן, וכיון שכך א"צ בזה לדין זכייה ואין 

כל טעם לומר דמשהגדילו יכולים למחות.

חילוק בין גרות עבדים לגרות לשם קדושת ישראל

נוסף מצינו בדברי האחרונים בבאור שיטת בה"ג, ב.  אופן 

דהא דאמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד, 

אין הדברים אמורים בקטן הבא להתגייר גרות גמורה, אלא 

מועילה  דלזה  עבדות,  דין  לו  ליתן  כדי  שהטבילוהו  בקטן 

מצוות,  לקבלת  שלימה  כוונה  בה  היתה  שלא  אף  טבילתו 

אבל לעשותו ישראל גמור לעולם לא מהני עד שיקבל עליו 

עול מצוות בלב שלם. אמנם רהיטת הסוגיא אינה נראה כן, 

דבפשטות לא איירי כאן בעבדות אלא בגרות גמורה.

סימן נט
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אביו  שהביאו  לגר  עמו  אביו  שנתגייר  גר  בין  חילוק 
ולא נתגייר עמו

במגילת ספר )על הסמ"ג לאוין קטז נד ב( כתב לבאר, דבה"ג ג. 

פי' בדעת רב הונא שרק גר שנתגייר אביו עמו יש תוקף 

לגרותו גם בלא קבלת מצוות, אבל אם לא נתגייר אביו עמו 

אין בי"ד רשאים לקבלו. והלכה זו יש לפרשה בשני אופנים: 

וזכות  עבורו,  גמורה  זכות  הגרות  שתהא  דבעינן  דסבר  או 

במאי  ליה  "דניחא  עמו  אביו  מתגייר  כאשר  אלא  אינה  זו 

שחפץ  מה  רק  ולא  בעצמו,  אביו  שעשה  מה  )והיינו  אבוה"  דעביד 

אין  דלעולם  אפשר,  או  בגמ'.  שאמרו  וכמו  בו(,  לעשות  אביו 

דמהני  האב  ובזכיית  חברו,  עבור  בגרות  לזכות  יכול  אדם 

הוא משום ד"מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה", והארכתי 

בסברא זו אי שייכא לנידון דידן לעיל סי' נא עיי"ש.

שהפיקחים טעם  דכיון  ספר,  במגילת  בזה  כתב  נוסף 

דבר  יאכלו  שלא  והשוטים  הקטנים  על  מוזהרים 

שידאג  מי  ואין  שנתגיירו  קטן  או  שוטה  ממילא  איסור, 

עבורם אין לקבלם לעדת ישראל, דתקנתם קלקלתם, שאין 

והטוב. אבל  וידריכם בדרך הישר  מי שיפקח על מעשיהם 

שלא  זה  להם  שידאג  זה  והוא  עמם,  ואביהם  נתגיירו  אם 

.
תמג

יתגעלו במאכלות אסורות, רשאים לקבלו

חילוק בזה בין המילה לטבילה

דכוונת ד.  לחדש,  כתב  קפ(  סי'  )ח"ה  הלכות  משנה  בשו"ת 

דלענין  והיינו,  לטבילה.  המילה  בין  בזה  לחלק  בה"ג 

צער  בה  שיש  כיון  וקטן,  שוטה  חרש  גר  של  מילתו 

שיגדיל,  עד  לעשותה  רשאים  הבי"ד  אין  לו,  היא  וחובה 

בי"ד  לפני  עתה  ובא  וכדו'  אביו  ע"י  נימול  כבר  אם  אבל 

אם  וכן  דעתם.  על  להטבילו  הם  רשאים  להתגייר – שפיר 

נשתטה,  ולאחמ"כ  גרות  לשם  בגדלותו  מדעתו  נימול 

הונא  רב  של  ולשונו  דעתם.  על  להטבילו  בי"ד  רשאים 

אמר  ולא  "מטבילין"  שכתב  חדא,  ביותר,  מדוקדק  לפי"ז 

ולא  קטן"  "גר  דכתב  ותו,  בשטמ"ק,  שציין  "מלין" – וכמו 

"עכו"ם קטן", דכיון דאיירי שכבר נימול קודם לכן ע"י אביו 

)אלא דלפי"ז אכתי צ"ב, מפני מה תלה  אין ראוי לקרותו עכו"ם. 

מצוות  לקבל  יכולים  היו  אילו  גם  הרי  מצוות,  עול  בקבלת  בה"ג  זאת 

עבורם עדיין אין למולם כיון שחובה היא להם ולא זכות, וצ"ע(.

האם מקבלים גר שוטה

למדנו מדברי הבה"ג, שאין כל חילוק בין גרותו של ומ"מ 

גר קטן לגרות שוטה וחרש, ופירשנו שיטתו בכמה 

דרכים אימתי חלה גרות זו.

בס' צפנת פענח )ע"ד הרמב"ם הל' תרומות פ"א( הקשה, והנה, 

עיקר  הרי  ישראל,  לעדת  שוטה  לקבל  שייך  היאך 

שכתב  וכמו  המצוות,  עול  קבלת  הוא  הגרות  ותוכן  מהות 

כשירצה  לדורות  "וכן  ד(:  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם 

השכינה  כנפי  תחת  ולהסתופף  לברית  להכנס  העכו"ם 

ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן". 

דמבואר מדבריו שקבלת עול המצוות אינה רק חלק מהליך 

הגרות – שלכשיקבל  ומהות  שורש  זהו  אלא  הגרות  חלות 

כנפי  תחת  להסתופף  רצונו  את  ויביע  תורה  עול  עליו 

לקהל  יבוא  ידו  על  הגרות  הליך  את  לבצע  עליו  השכינה 

יבוא  לא  ולעולם  זה  בכל  שוטה שאינו שייך  וא"כ  ישראל, 

לכלל חיוב מה שייך בו דין גרות.

סי' שאלה  ח"ב  )מהדו"ק  ומשיב  שואל  בשו"ת  מצינו  דומה 

קכו(, גבי סומא לרבי יהודה שפטור מכל המצוות, 

האם שייך הוא בתורת גרות.

אינו ולעיל  מצוות  קבלת  דין  שעיקר  פירשנו,  יז  סי' 

את  קבלתו  בעצם  אלא  בדוקא,  המצוות  בקבלת 

אמונת ישראל ורצונו לדבוק בדרכיה לקיים רצון הי"ת בכל 

שפטור  אף  שכך,  וכיון  שייך,  הסומא  גם  ובזה  הליכותיו, 

ישראל.  לעדת  לקבלו  מניעה  כל  אין  המצוות  מכל  הוא 

סומא,  גבי  האמור  בנידון  יותר  מתיישבת  זו  שסברא  אלא 

בקבלת  גם  שייך  ואינו  כלל,  דעת  בר  שאינו  בשוטה  אבל 

בה"ג  סבר  היאך  לדוכתא  קושיא  הדרא  ישראל,  אמונת 

מהות  עיקר  את  הוא  חסר  הרי  בי"ד,  ע"י  קבלתו  שתועיל 

ענין הגרות.

מאכלות  ליתן  שלא  שהחמירו  האחרונים  פי  על  תמג. וכוונתו 
סב(  סימן  )בפסקים  הדשן  התרומת  כדעת  ודלא  לשוטה,  אסורות 

דסבר שדוקא קטן אסור להאכילו דבר איסור, שחששו שמא יתרגל 

לעבירה, ולא בשוטה דבלא"ה פטור מכל המצוות, ואינו בכלל מאי 

דדרשינן מקרא "דלא תאכלום – לא תאכילום". )והיינו דבשוטה לא 

מצינו שחששו בו שמא מתוך שיתרגל לעבור עבירות בעת שטותו, 

שמא  חששו  לא  שכלל  ואפשר  שישתפה,  באופן  גם  עליהן  יעבור 

ישתפה השוטה(.

את  לדחות  כתב  פ"ג(  סימן  )או"ח  בתשובות  סופר  החתם  אמנם 

האיסור  שסיבת  ואף  דקרא,  טעמא  דרשינן  לא  דאנן  וכתב  דבריו, 

בזה אינה שייכת אלא בקטן, אין להתיר משום כך בשוטה, דלעולם 

אכן,  המצוות.  בקיום  ההקפדה  לענין  לקטן  שוטה  בין  חילקו  לא 

בשו"ת כתב סופר )או"ח סימן א( נראה שהסכים בזה לסברתו של 

תרומת הדשן.

סימן נט



�א�� משנת  הגר�

בצפנת פענח שם שיישב קושיתו בשני דרכים:ויעויין 

שני טעמים לקבלת גר שוטה

שייכא א.  מישך  שוטה  של  גרותו  גם  כי  כתב,  ראשית 

שאפשר  המצוות,  בקבלת  שהיא  הגרות  ומהות  לתוכן 

וכיון  שמירתם,  חיוב  לכלל  ויבא  הימים  מן  ביום  שישתפה 

שדימה  ועיי"ש  תוקף.  לה  יש  שטותו  בעת  עתה  גם  שכך, 

זאת שם למש"כ התוס' בגיטין )כב ע"ב ד"ה והא לאו בני דעה(, 

דשוטה חשיב "בר כריתות" הואיל ואפשר שישתפה ויבוא 

.
תמד

לידי פרשת גיטין וקידושין

של ובזה  לגרות  זו  חלות  שדימה  הבה"ג  דברי  יפה  עלו 

קטן, שכן גם בגר קטן הוא כך – שעתה אינו בר דעת 

לקבל עליו עול תורה ומצוות, ומ"מ כיון שלכשיגדיל יתחייב 

)ולפי"ז נראה  בקיומם מחמת גרות זו שנעשית עתה די בזה. 

שגר שנתגייר בעת שהיה שוטה יכול למחות לכשישתפה(.

זה ב.  ענין  קיים  שוטה  של  בגרותו  גם  דלעולם  כתב,  עוד 

של קבלת מצוות, ונעשה הדבר ע"י קבלת הבי"ד עבורו 

דאטבלתא  נדה  גבי  ע"ב(  )לא  בחולין  שאמרו  מה  דרך  ועל 

לה  ועולה  מעליא,  כוונה  הויא  חברתה  חברתה – דכוונת 

ימי  כל  מלעשותם  פטור  שיהיה  ומה  לנידותה.  זו  טבילה 

ודינו כשוטה  חייו אין בזה חסרון, כיון שעל פי תורה הוא, 

יתבארו  מלעשותם,  פטור  דעת  בר  שאינו  דכיון  ישראל 

הדברים בסמוך.

גדר דין השוטה בקיום מצוות

קרבן דיעויין  )הל'  הרמב"ם  דברי  על  הגר"ח  בחידושי 

שני  בין  שהגדיל  קטן  "וכן  שכתב:  ז(  הל'  פ"ה  פסח 

הפסחים חייב לעשות פסח שני, ואם שחטו עליו בראשון 

זה  לקטן  לו  מועיל  מה  הקשה,  שם  משנה  ובכסף  פטור". 

היה  שעה  באותה  הרי  קטנותו,  בעת  עליו  שנשחט  הקרבן 

בראש  דאיתא  מהא  שנא  ומאי  התורה,  מצוות  מכל  פטור 

ואכל  כפאו  דשמואל:  לאבוה  ליה  "שלחו  ע"א(:  )כח  השנה 

שד – והתניא:  כפאו  אילימא  מאן,  כפאו  מצה – יצא. 

כפקח  הוא  חלים – הרי  כשהוא  שוטה,  עתים  חלים  עתים 

דבריו".  לכל  הוא כשוטה  דבריו, כשהוא שוטה – הרי  לכל 

ע"כ. והיינו, שאם אכל מצה בעת שטותו ונשתפה, לא יצא 

בזה ידי חובתו, ועליו לשוב ולאכול כזית נוסף, לפי שבעת 

מצה  שנא  ומאי  המצוות,  מן  פטור  היה  המצה  אכילת 

מקרבן פסח.

מצה ובישוב  אכילת  דין  דחלוק  הגר"ח,  כתב  זו  קושיא 

מהקרבת הפסח. דמצות הקרבת הפסח שני דינים 

יש בה – "מצות הקרבתו", "ומצות אכילתו", וממילא, לענין 

מצות הקרבתו דינו ככל הקרבנות שעצם הקרבתם על גבי 

הדבר  נעשה  לא  ואפי'  חובה,  לשם  לבעלים  עולה  המזבח 

מדעתם, וע"כ גם אם נעשה הדבר בעת שטותו או קטנותו 

אכילתו  מצות  לענין  אבל  חובה.  לשם  זה  קרבן  לו  עולה 

שהוא דבר התלוי במעשה ועשייתו לשם מצוה היא עיקר 

ובכוונה  חיוב  בתורת  הבשר  את  שיאכל  בעינן  בזה  קיומו, 

שלימה לשם מצוה.

קטנותו וממילא,  בעת  הקרבתו  שעצם  פסח  קרבן  לענין 

עלתה לו לשם חובה, שא"צ לה דעת בעלים, אף 

בקטנותו,  שאכל  זו  באכילה  נתקיימה  לא  אכילתו  שמצות 

בפסח  חובתו  ידי  יצא  וכבר  הקרבן,  בחלות  מעכב  זה  אין 

זו  מצוה  של  עיקרה  שכל  מצה  אכילת  לענין  אבל  ראשון. 

שלימה  בדעת  המצה  את  שאוכל  עשייתה  בעת  רק  הוא 

כל שאכלה  עביד,  מידי  לאו  זה  ובלא  מצוה,  ובכוונה לשם 

בעת שטותו אינו יוצא בה ידי חובתו.

, ומדבריו 
תמה

למדנו, שגם השוטה שייך בדין קבלת מצוות

דאף שאינו בתורת קיום המצוות המעשיות לפי 

הוא  הופקע  לא  מ"מ  מצוה,  לשם  לעשותם  יכול  שאינו 

לגמרי מדיני המצוות ועניניהם, ולענין חלות הנפעלת מכח 

בין שוטה  כל חילוק  אין  וכדו',  קיום מצוה, כהקרבת קרבן 

לפיקח )דאף שלא יענש על ביטולם מ"מ שייך הוא בקיומם(.

ישראל, ועפ"ז  לעדת  שוטה  לקבל  מקום  יש  דשפיר  י"ל, 

בדין קבלת המצוות במידת מה  גם הוא שייך  שכן 

המצוות  בקיום  שייך  שאינו  אף  עבורו,  המתקיימות  מצוות  )לענין 

שקיומם בעצם עשייתן(.

תמד. בסוגית הגמ' בגיטין )מה ע"ב( אמרו, דחש"ו שכתבו תפילין 
כתיבתם פסולה לפי שאינם "בני קשירה". ולכאורה קשיא, מאי שנא 

כתיבת תפילין מכתיבת הגט שהכשירו התוס' בשוטה משום דחשיב 

"בר כריתות" מחמת עצם הספק שמא ישתפה ביום מן הימים.

ויעויין בשו"ת אחיעזר )ח"ג סי' פא( שכתב בישוב קושיא זו, דמצות 

תפילין היא מצוה המתחדשת, ובכל יום ויום מצוה חדשה היא, לא 

אותה של יום האתמול, וכיון שכך, אף אם ישתפה ביום מן הימים 

שייך.  אינו  היום  הנוהגת  המצוה  לכלל  מ"מ  בהנחתם,  ויתחייב 

משא"כ לענין כריתות שאינו דבר המתחדש אלא ענין תמידי הוא, 

כיון שאם ישתפה יבוא לכלל כריתות כשר הוא לכתיבתו כבר בעת 

שטותו. )וראה מש"כ בזה עוד בנודע ביהודה תנינא סי' א(. 

תמה. וראה בזה עוד מש"כ באור שמח שם על דברי הרמב"ם אלו.
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היא בשו"ת  דקבלה  עוד,  הוסיף  ק(  סי'  )יו"ד  יצחק  בית 

בידינו, שקטן שנפטר לבית עולמו טרם שהגדיל, 

חלק  להם  יש  שמת,  עד  משטותו  נתפקח  שלא  והשוטה 

בכלל  הם  שאף  לפי  הוא  בזה  הטעם  וע"כ  הבא,  לעולם 

ופטורים  הם  שאנוסים  אלא  כישראל,  המצוות  קבלת 

מלקיימם.

שהורה כעין  ב(,  סי'  )או"ח  סופר  חתם  בשו"ת  מצינו  דבריו 

וזאת  מדעתו,  שלא  אף  שוטה  מנכסי  צדקה  ליתן 

דבריו  וייסד  קעביד,  ומצוה  לו  היא  גדולה  שזכות  משום 

שנשתטה  "מי  יא(:  הל'  פי"א  נחלות  )הל'  הרמב"ם  מש"כ  ע"פ 

נותנים צדקה עבורו מנכסיו". ואף מדבריו למדנו שהשוטה 

אינו מופקע מקיום מצוות לגמרי.

שכתב, כמו"כ  ל(  סי'  )תליתאה  ומשיב  שואל  בשו"ת  יעויין 

הבי"ד  רשאים  אביו  פדאו  שלא  שוטה  דבכור 

סי'  מהרי"ל  )ראה  הן"  מצוה  "בני  דהשוטים  משום  לפדותו, 

קצו(.

דכתב, כדבריו  א(  סי'  )יו"ד  יוסף  הבית  בדברי  כבר  מצינו 

דמהא דמצינו ששחיטת השוטה כשרה כשפיקח 

והפקחים  הם  מצוה  בני  שהשוטים  מוכח  גביו  על  עומד 

לפרמ"ג  כוללת  בפתיחה  עוד  בזה  וראה  עליהם.  מוזהרים 

)ח"ב אות ג(.

השוטה ומעתה  שגם  לומר  מניעה  כל  שאין  היטב  יובן 

בתורת  שייך  הוא  שאף  לפי  גרות,  פרשת  בכלל 

עליו  לקבלם  הדעת  את  הוא  שמחוסר  אלא  מצוות,  קיום 

שמצינו  וכמו  עבורו  הבי"ד  זכיית  תועיל  ולזה  שלם,  בלב 

.
תמו

בגר קטן

דין "זכייה" בשוטה

נמצא איפוא, דתרתי השמיענו בה"ג בדבריו:

גרותו של קטן מועילה רק כשבא ע"י אביו ולא מדעת א. 

בית דין לחודא.

אין לחלק בזה בין קטן לשוטה, וכשם שקטן מתגייר על ב. 

דעת אביו כך גם שוטה.

דכיון ולכאורה  בזו,  זו  תלויות  אלו  הלכות  ששתי  נראה 

שנתנה תורה כח לאב לקבל גרות עבור בנו אין 

כל חילוק בין קטן לשוטה.

מהניא מיהו  קטן  של  דגרותו  התוס'  לשיטת  לדון,  יש 

נוהגת  זו  מדין "זכין לאדם שלא בפניו", האם הלכה 

גם בשוטה או לא, ולכאורה נראה שהדבר נתון במחלוקת 

הפוסקים.

זוכה בשו"ע  אינו  "השוטה  כתב:  טז(  סעי'  רמג  סי'  )חו"מ 

לא לעצמו ולא לאחרים, והמזכה לשוטה ע"י בן 

כתובות  מקובצת  בשיטה  כבר  מצינו  וכדבריו  זכה".  דעת 

שם  כתב  הדברים  בטעם  יונה.  רבינו  תלמידי  בשם  ע"א(  )כ 

ואחר  לשוטה,  קטן  בין  לחלק  טעם  כל  דאין  יוסף,  הבית 

שמצינו דקטן אית ליה זכייה ע"י אחר – ה"ה שוטה.

דלכאורה אמנם,  דבריו,  על  תמה  ו(  )ס"ק  שם  בקצוה"ח 

טעם רב יש לחלק ביניהם, וזאת עפ"ד הגמ' בב"מ 

נכרי  זכייה,  ליה  אית  שליחות  לכלל  דאתי  "קטן  ע"ב(:  )עא 

גבי  י"ל  דכמו"כ  זכייה",  ליה  לית  שליחות  לכלל  אתי  דלא 

שוטה – דכיון שלא יבוא לעולם לכלל שליחות אינו בתורת 

שליחות",  לכלל  "אתי  חשיב  דהשוטה  לומר  ודוחק  זכייה. 

כך  יחשב  הנכרי  גם  דא"כ  ישתפה,  שמא  הספק  משום 

שהאריך  שם  יעויין  כמו"כ   .
תמז

להתגייר שבידו  משום 

דבר  נכסי  גבי  יד(  סי'  פ"ב  )כתובות  הרא"ש  מדברי  להוכיח 

אבל  זכייה,  לו  יש  חלים  שעיתים  שוטה  שדוקא  שטיא, 

שיבוא  דכיון  מקטן  דינו  וחלוק  זכייה,  לו  אין  גמור  שוטה 

לידי כך אית ליה זכייה. כדבריו אלו כתב גם במחנה אפרים 

)הל' זכיה ומתנה סי' לב, וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת הרי"ם אבהע"ז 

.
תמח

סי' כג(

במחלוקת נמצא  ועומדת  תלויה  זו  שהלכה  איפוא, 

הפוסקים, וא"כ להבנת התוס' שגרות קטן מועילה 

זו  הלכה  וסיעתו  קצוה"ח  שלשיטת  מאחר  "זכייה",  מדין 

יא(  והלכה  ט  הלכה  עדות  מהלכות  )בפ"ט  שהרמב"ם  תמו. ואף 
בני מצוות, ראה בכסף משנה  כתב שפסולים לעדות מפני שאינם 

בבית  היטב  ועיין  זו,  סברא  הרמב"ם  למד  מנין  הקשה  שכבר  שם 

ו(, ובתשובות יהודה יעלה להגאון  מאיר אבן העזר )סימן א סעיף 

רבי יהודה אסאד חו"מ )סימן עה ד"ה ובמחכ"ת(.

נחשב  השוטה  מוכח שאכן  הנ"ל  בגיטין  התוס'  מדברי  תמז. אכן 
קצוה"ח  דברי  על  כן  העיר  וכבר  זה,  ספק  מחמת  כריתות"  "בר 

כתב  שם  לכתובות  שיעורים  ובקובץ  יד(.  ס"ק  כח  )סי'  באחיעזר 

די  "בר כריתות" שהנידון הוא בדאורייתא,  ליישב, דלענין להחשב 

בספק זה דשמא ישתפה, אבל לענין דין זכייה דבלאו הכי גם קטן 

לית ליה זכייה אלא מדרבנן, בזה בעינן שיבוא לידי כך מתורת ודאי, 

ולא די בספק זה דשמא ישתפה.

על  שתמה  כד(  )סי'  הקנינים  קונטרס  בינה  באמרי  תמח. וראה 
דבריהם מסוגית הגמ' בב"מ )ח ע"א(, שם אמרו: "בשלמא חרש קנה 

דקמגבה ליה בן דעת". הרי להדיא שגם החרש אית ליה זכייה. אכן 
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יש  ונפק"מ  זו.  לגרות  תוקף  כל  אין  בשוטה,  שייכת  אינה 

זמן  ולאחר  לידתו  אחר  מיד  קטן  גר  קיבלו  כאשר  בדבר 

במחלוקת  נתונה  זו  שגרות  דכיון  שוטה,  שהוא  נתברר 

הפוסקים הנ"ל דינו ספק ישראל ספק נכרי, ויש לו להקפיד 

לישא  יוכל  לא  ומאידך  דמדאורייתא,  המצוות  בשמירת 

ישראלית ויינו יין נסך.

נתגייר בקטנותו ונשתטה קודם שהגדיל

לעיין, בגר שנתגייר בקטנותו ולאחר מכן נשתטה קודם יש 

לגייר  בי"ד  ביד  כח  שאין  הסוברים  לדעת  שהגדיל, 

שוטה, מה יהא בדינו של זה. שכן מצד עצם מעשה הגרות 

י"ל,  מאידך  היה,  פיקח  שעה  באותה  שהרי  חסרון,  כל  אין 

בעת  שכן  מחאה,  לכלל  לעולם  יבוא  לא  זה  וגר  דמאחר 

בחלות  מחסר  שהדבר  אפשר  היה,  שוטה  כבר  גדלותו 

הגרות.

נראה שנידון תלוי במחלוקת הראשונים. דעת ולכאורה 

למחות  שהאפשרות  )שם(,  בכתובות  התוס' 

מתברר  המחאה  שע"י  אלא  הגרות,  מהליך  חלק  אינה 

זכות  ולא  לו  היא  וחובה  זו,  בגרות  חפץ  שאינו  למפרע 

נראה,  דבריהם  ולפי  נג(.  בסי'  אלו  דבריהם  בביאור  )הארכנו 

זמן  דכל  חסרון,  בזה  אין  מחאה  בר  אינו  שעתה  שאף 

ניחא  דמסתמא  עומדת  במקומה  האומדנא  מחה  שלא 

)סח ע"ב( פי', שהחלטתו  ליה בהכי. אבל התוס' בסנהדרין 

מחלות  חלק  מהווה  גדלותו  בעת  למחות  שלא  הגר  של 

הגרות ואינה תנאי בעלמא, והיינו, שע"י שנמנע מלמחות 

זה  ודבר  ומצוות,  תורה  עול  עליו  שמקבל  הדבר  נחשב 

הדברים  ובטעם  ולהבא,  מכאן  הגרות  חלות  לעצם  נצרך 

קבלת  בלא  קטן  גר  לקבל  לבי"ד  שניתן  דהכח  לעיל,  פי' 

גדלותו  לעת  בהגיעו  אבל  שיגדיל,  עד  רק  הוא  מצוות 

ובלא  הגרים,  ככל  בשלימות  מצוות  עול  עליו  לקבל  עליו 

בתורת  שאינו  זה  בשוטה  ממילא  דבר,  לכל  הוא  נכרי  זה 

בשעה  הימנו  בטלה  חכמים  דתקנת  כיון  מצוות,  קבלת 

מאותה  גמור  נכרי  שנעשה  הדברים  נראים  שהגדיל, 

ודו"ק. שעה, 

בנתיבות המשפט )סי' קה( כתב דדין "מיגו דזכי לנפשיה" אינו מתורת זכייה ואכהמ"ל בזה.

סימן נט
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סימן ס

דין גרות קטן ע"פ בי"ד בעל כרחו

שאלה

בדורות האחרונים מצוי הדבר, שבני זוג חשוכי בנים מאמצים ילד עזוב מאחת ממדינות העולם שלרוב 

לדון,  ויש  בנם.  היה  כאילו  אותו  ומגדלים  וידיעתו,  מדעתו  שלא  בקטנותו  אותו  מגיירים  יהודי,  אינו 

מהוריו  אחד  בקשת  ע"פ  ולא  ברצונו  הדבר  נעשה  לא  שהרי  זה,  קטן  של  לגרותו  מזדקקים  בי"ד  האם 

.
תמט

מולידיו

תשובה

בזה:  שכתב  קפז(  סי'  )חי"ב  הלכות  משנה  בשו"ת  תמט. ויעויין 
"לכתחילה אין לגייר גוי קטן כדי לאמצו עד שיגדל ויהיה בו דעת 

בן עמנו  ילד  יקחו  לא  אני, למה  ואומר  גיירוני,  לומר  לבי"ד  לבוא 

ויהיו  ביתו,  בתוך  יתום  המגדל  להם שכר של  ויהיה  ויגדלוהו  הק' 

עניים בני ביתך ולא ילך אחרי העכו"ם". ע"כ. 

"גיירוני"  שאמר  באופן  שדוקא  לומר  כוונתו  האם  לעיין  תנ. יש 

או  לגיירו,  ה' רשאים הם  לבוא בקהל  בפירוש שחפץ  וגילה דעתו 

שמא די בזה שאינו מתנגד לכך בפירוש.

תנא. וטעם הדבר בזה הוא, משום שהגרות זכות גמורה היא לו.

כרחו – שיטת  בעל  קטן  גר  מגיירים  הדין  בית  האם 
הראבי"ה

הראשונים ובהקדם  לשיטות  נציין  בזה  ההלכה  בירור 

בסוגיא זו.

מטבילין במרדכי  קטן  "גר  וז"ל:  כתב,  מ(  )סימן  ביבמות 

רבי  בשם  כתוב  מצאתי  דין.  בית  דעת  על  אותו 

לן  משמע  וקא  גיירוני,  )הקטן(  שאמר  כגון  דאיירי  אבי"ה, 

אף על גב דאין לו דעת שומעין לו, דזכות הוא לו, אבל אם 

אין רוצה – אינו גר. תדע, דהא מיירי כשיד ישראל תקפה 

יכולין  דוקא  הגדילו  ואם  הכי,  בתר  כדאמרינן  עליהם, 

למחות, ואם כן נגייר כל בניהם הקטנים". ע"כ.

מדבריו, דלעולם אין בית הדין רשאים להטביל גר למדנו 

ואמר  בא  שאם  אלא  כרחו,  בעל  גרות  לשם  קטן 

 – רשאים לקבלו אף שלא אביו הביאו בפניהם.
תנ

גיירוני

"ואם ובב"ח  שכתב:  הטור,  שיטת  גם  היא  שכך  הוסיף 

שבא  משמע  דמלשונו  להתגייר",  ובא  אב  לו  אין 

בעל  וגיירוהו  להתגייר  ורצונו  דעתו  אין  אם  אבל  מרצונו, 

משאנץ  הר"ש  מדברי  נראה  וכדבריו  גר,  אינו   – כרחו 

כתובות שם )עיי"ש דמשמעות דבריו שאין לגייר קטן קודם שנעשה 

בן ט' או י', דאין בו דעת לתבוע גרות, וצ"ע(.

דעת הר"ן שבית הדין יכולים לגייר בעל כרחו

בכתובות )ד ע"א ד"ה ולענין( נקט שאפילו עשו כן בית הר"ן 

הדין מעצמם – מהני. ובב"ח שם פי' דבריו כפשוטם, 

"מנא   – עליו  ותמה  כרחו,  בעל  לגיירו  בי"ד  ביד  כח  שיש 

ליה הא".

אין אמנם,  דלכאורה  נראה  הר"ן  של  בלשונו  נעיין  כד 

כ"כ בדבריו, שכן בסוף הדברים  זו מוכרחת  הבנה 

שם כתב הר"ן: "ולא שיהו בית דין מצויין לחזור ולמול את 

העובד כוכבים מעצמם, אלא שאם בא התינוק מעצמו, או 

שהביאתו אמו, או שעשו כן בית דין מעצמן – מהני", ע"כ. 

ומשמע שלא היתה כוונתו לומר שיש כח ביד בי"ד לגיירו 

בי"ד  גיירוני,  ואמר  מרצונו  בא  שאם  אלא  מרצונו,  שלא 

ועלו  דוקא,  אמו  או  אביו  שיביאוהו  וא"צ  לקבלו,  רשאים 

דבריו יפה עם דברי הראבי"ה.

הב"ח: ונראה  להבנת  הר"ן  דברי  פירוש  הוא  שכך  לומר, 

להטבילו  מניעה  כל  אין  הגרות  מדיני  דלעולם 

דבריו שאם  בריש  וזהו שכתב הר"ן   ,
תנא

כרחו ולמולו בעל 

הזכיר  נוספת  כן הבי"ד מעצמן – מהני. אלא שהלכה  עשו 

הר"ן בסו"ד, והיא מהלכות הנהגת בית הדין וסדריו – שאין 

זה ראוי שבית הדין יחזרו אחר קטני אומות העולם לגיירם 
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עד  לגיירם  להם  להזדקדק  לבי"ד  אין  וע"כ  כרחם,  על 

שיבואו מעצמם או ע"י אביהם.

דעיקר ובבאור  נקט  דהראבי"ה  לומר,  נראה  מחלוקתם 

מעשה הגרות נעשה ע"י המתגייר, וממילא גרותו 

הגרות,  לו  זוכים  זכייה – דהבי"ד  מדין  רק  מהניא  קטן  של 

דבי"ד  סבר,  הר"ן  אבל  בהכי,  ליה  דניחא  דעתו  דאמדינן 

גרות  פועלים את חלות הגרות בקטן, שיש להם כח לקבל 

עבורו גם שלא מדעתו, ולכך סבר דאף אם לא נתרצה בכך 

ועוד,  נג  סי'  לעיל  זו  בחקירה  הארכנו  )וכבר  לקבלתם  תוקף  יש 

עיי"ש היאך יתיישבו הדברים עם סוגית הגמ' בכתובות יא ע"א(.

ביאור שיטת רש"י בזה

לו רש"י  אין  "אם  כתב:  דין(  בית  דעת  על  ד"ה  )שם  בכתובות 

אב ואמו הביאתו להתגייר", ומדבריו משמע שבית 

הדין אינם נזקקים לגייר גר קטן אף שאין לו אב, אלא אם 

יש להסתפק  ובבאור טעמו בזה  כן אמו הביאתו להתגייר. 

הדין – שהם  בית  בסדרי  הלכה  זו  האם  הר"ן,  בדברי  כנ"ל 

אין להם להזדקק לגרות קטן שלא מרצונו, ומיהו אם עברו 

היא,  גרות  בהלכות  הלכה  שמא  או  תקפה,  גרותו  ועשו 

וכסברת הראבי"ה שאין מגיירים אדם בעל כרחו.

שיטת התוספות רי"ד בזה

רי"ד למסכת כתובות כתב: "אף על פי שאין לו בתוספות 

בין  ואם, או ששבו ישראל קטני פלשתים,  אב 

דין מלין אותם והרי הם כישראל לכל דבר", עכ"ד. ומדבריו 

נראה, שמחמת דין הגרות אין כל מניעה להטביל גר לשם 

ביד  כח  אין  ואם  אב  לו  יש  שאם  אלא  כרחו,  בעל  גרות 

.
תנב

הבי"ד להפקיע את זכותם לקבוע מה יהא בענינו

ע"פ מה דמבואר ברמב"ם ובטעמו  לומר,  נראה  דבר  של 

את  למכור  רשאי  שהנכרי  כ(,  הל'  פ"ח  עבדים  )הל' 

ובעלות  ממון  זכות  לו  יש  נכרי  שאב  והיינו,  לעבדים,  בניו 

בי"ד  ביד  כח  שאין  רי"ד  התוס'  סבר  כן  ומחמת  בניו,  על 

להפקיע זכות ממון זו שיש לאב בבניו, ועיין עוד שו"ת בית 

שערים )יו"ד סי' שנט(, ובזכר יצחק )סי' ב(.

גר ויעויין  של  בדינו  יהא  מה  עפ"ז,  שדן  יצחק  בזכר  שם 

קטן שנתגייר אביו קודם לכן ועתה באו בי"ד לגייר 

את הקטן, האם יש כח בידם להטבילו בעל כרחו. דאפשר 

הוא  לעבד  הנכרי  בנו  את  למכור  רשאי  שאב  דמצינו  דהא 

שנתגייר  לאחר  אבל  אחריו,  מתייחס  שבנו  בגיותו  דוקא 

האב דקיי"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ובנו זה שמגיותו 

ועיי"ש  למוכרו.  בידו  שאין  אפשר  אחריו  מתייחס  אינו 

את  למכור  הוא  רשאי  האב  שנתגייר  אחר  שגם  דמסיק, 

להפקיע  בי"ד  ביד  כח  אין  וממילא  לעבדים,  )הנכרים(  בניו 

זכותו זו.

שנתגייר ובטעמו  "גר  דאמרינן  דמאי  שם,  כתב  דבר  של 

בדיני  מיוחדת  הלכה  זוהי  דמי"  שנולד  כקטן 

הגר  בין  שיש  הקורבה  מעצם  הנובעים  דינים  ושאר  עריות 

את  למכור  רשאי  שהאב  מה  אבל  שמגיותו,  למשפחתו 

בנו לעבד אין זה מחמת דין הקורבה שבדבר, אלא מחמת 

שהולידו וקנוי הוא לו לכך, וכשם שלא אמרו שמחמת דין 

"כקטן שנולד דמי" יפסיד זכויותיו על רכושו ויעשו הפקר 

. )אכן 
תנג

לכל, כך לא הופקעה ממנו בעלות זו שיש לו בבניו

עוד  בזה  וראה  זו,  בהלכה  מסתפק  עבד  וכל  ד"ה  בא  פ'  חכמה  במשך 

במנחת חינוך מצוה שמז(.

להבנת הבית שערים בשיטת התוספות בסוגין – בי"ד 
מגיירים על כרחו של הקטן

בכתובות )שם ד"ה מטבילין( הקשו, היאך מטבילין בתוספות 

שדעת  לכך  הסיבה  הרי  בי"ד,  דעת  על  קטנים 

הבי"ד מועילה לגרותו של קטן היא מדין "זכין לאדם שלא 

לנכרי.  שליחות  ואין  היא,  שליחות  מטעם  וזכיה  בפניו", 

נעשה  זכייה  אותה  שע"י  דכיון  כתבו,  זו  קושיא  וביישוב 

.
תנד

ישראל, נמצא שזכייתו ויהדותו באים כאחת ומהני

דאמרינן והנה,  דמאי  מבואר,  ה(  ס"ק  ר  )סי'  החושן  בקצות 

"גיטה וידה באין כאחת" הוא רק בגט אשה מבעלה 

ושטר שחרור מאדון לעבדו, הניתנים להם בעל כרחם, אבל 

תנב. בסוגית הגמ' בקידושין )עז ע"א( איתא, דארבע מאות ילדים 
היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו ומגדלים בלורית היו. ובתוס' 

ולא חשש  הגוי  בחוקות  הולכים  היו  היאך  פרץ שם הקשה,  רבינו 

לאיסור שיש בדבר. ותי', דכיון שנתגיירה אמם בעל כרחה לא היה 

תוקף לגרותם והיה דינם כנכרים. מיהו יש לדון בזה מדין גרותם של 

קטנים עצמם, דבזה שפיר מהני בעל כרחם, וגם אין חסרון בהפקעת 

זכות האם )אם ישנה( שכבר פקעה זכותה בכיבוש המלחמה.

תנג. אמנם ראה בשו"ת מחנה חיים )ח"ג סי' לא( שדן לומר דנכסי 
הגר נעשים הפקר בשעה שמתגייר, עיי"ש טעמו.

בזה  עמד  וכבר  טובא,  לכאורה  תמוה  תוס'  של  זה  תנד. תרוצם 
טבל  ולא  שמל  דגר  לן  קיימא  להלכה  שהרי  שם,  הרי"ם  בחידושי 

דינו כנכרי לכל דבר, ואם כן כשם שהקשו התוס' על הטבילה כך יש 

להם להקשות על המילה, היאך מועילה מילה זו שנעשתה ע"י בי"ד 
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במתנה שאינה אלא מדעתו של קונה – לא אמרינן "מתנתו 

וחצרו באין כאחת".

בעל ולדבריו  מועילה  אינה  קטן  גירות  אכן  דאם  צ"ע, 

"באין  מדין  לפרשה  התוס'  סברו  היאך  כרחו, 

בעל  המועילה  בנתינה  רק  אמורה  זו  הלכה  הרי  כאחת", 

כרחו של המקבל. ועל כרחך צ"ל, דסבירא להו להתוספות 

שגירות ע"פ בי"ד מועילה אפי' בעל כרחו של הקטן, ומשום 

כן  כאחת".  "באין  מדין  מועילה  הבי"ד  שזכיית  פירשו  כך 

.
תנה

הוכיח בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שנט(

הגיורת( אמנם,  )ד"ה  ע"א  מד  בכתובות  התוספות  מדברי 

שכתבו:  דיעויי"ש  כדבריו,  שלא  להדיא  מבואר 

מטבילין  שאין  דין,  בית  דעת  על  שיטבילוה  סברא  "דאין 

גר קטן על דעת בית דין, אלא אם כן הוא תובע להתגייר". 

וצ"ע.

מזו צ"ב בדבריו, שהרי אם מועילה גרות זו גם בעל יתירה 

כרחו מן הסתם גם אינו יכול למחות )כן נראה מדברי 

לפרש  התוס'  סברו  היאך  וא"כ  עיי"ש(,  רנג  בסי'  סופר  החתם 

סוגיא דידן מדין באין כאחת – והיינו שמועילה גרותו בעל 

כרחו, הרי על מעשה גרות זה עצמו אמר רב יוסף את דינו 

דמשהגדילו יכולים למחות.

שיטת הרמב"ם בזה

"ישראל הרמב"ם  וז"ל:  כתב  כ(  הל'  )פ"ח  עבדים  בהלכות 

והטבילו  גוי  תינוק  שמצא  או  קטן,  בגוי  שתקף 

שבי"ד  נראה  דבריו  ומפשטות  גר".  זה  הרי   – גר  לשם 

בדבריהם  פי'  וכן  כרחו,  בעל  אפי'  קטן  גר  לקבל  רשאים 

הכסף משנה שם, דמקורו של הרמב"ם מדברי רב הונא גר 

קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד.

משמע אכן  הרמב"ם  דמדברי  הקשה,  שם  משנה  בלחם 

לתוקפו  יכול  ישראל  כל  אלא  בי"ד  לזה  צריך  שאין 

הונא  רב  דמדברי  דתמיהא,  מלתא  ודאי  וזה  ולהטבילו, 

גרים  לקבל  נמסר  שלהם  לבי"ד  מיוחדת  זו  שהלכה  נראה 

יתירה  ישראל.  איש  לכל  מסור  הדבר  ואין  עצמם,  מדעת 

בזה,  הראבי"ה  על  הרמב"ם  שיחלוק  לו  הונח  לא  מזו 

שמענו  לא  דמעולם  הן  אמת  הראבי"ה  דברי  דלכאורה 

משמע  ולא  עיי"ש.  להתגייר.  אדם  על  כופים  בי"ד  שיהיו 

להתנגד  דעת  בו  שיש  קטן  בין  הרמב"ם  בדברי  בזה  לחלק 

לו  היה  דא"כ  זה,  לכלל  בא  שטרם  לגר  תוקפו  למעשה 

לרמב"ם לפרש חילוק זה.

לבאר דברי הרמב"ם – שתקפו לשם עבדות

גירות ונראה  לומר, דלעולם גם הרמב"ם מודה דלא מהני 

אמורים  הרמב"ם  ודברי  הקטן,  של  כרחו  בעל 

בישראל שתקף קטן נכרי לשם קניין – כדי לזכות בו כעבד 

)דישראל קונה קניין הגוף כמבואר בגיטין לח ע"א(, וכיון שהוא קניינו 

סבר  וממילא  עבדות.  לשם  כרחו  בעל  להטבילו  הוא  יכול 

כבר  עבדות  לשם  להטבילו  בידו  שנמסר  דאחר  הרמב"ם, 

יכול הוא גם להטבילו לשם גרות להיותו ישראל גמור. אבל 

הרמב"ם  אף  קניין,  לשם  בסתמא – שלא  קטן  גוי  תקף  אם 

.
תנו

יודה שאינו יכול להטבילו לשם גרות בעל כרחו

לא  ובזה  לעכו"ם,  אין שליחות  הרי  לו,  היא  נאמר שזכות  אף אם 

שייך לומר דמהני משום "באין כאחת" שהרי גם אחר מילתו עדיין 

נכרי הוא לכל דבר.

וצ"ל בזה ע"פ מה שנתבאר לעיל סי' נג שמילתו של קטן זה נמסרה 

לבי"ד לגמרי ובזה אין צריך לדין "זכין" ושליחות, וע"ד מה שנתבאר 

לעיל מדברי הראשונים ואחרונים דהמילה בלאו הכי אינה זכות לו 

אלא חובה, ועיקר זכיית הבי"ד נצרכת לעצם חלות קבלת הגרות.   

שהרי  עיקר,  זה  דתרוצם  שכתב  שם  יעויין  התוס'  דברי  ובעצם 

דרבנן  "זכייה"  מדין  מועילה  קטן  של  שגרותו  הראשון  לתרוצם 

בקום  התורה  מן  דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  שיש  לומר  הוצרכו 

ועשה, ואנן הרי לא קיימא לן הכי, ואעפ"כ נקטינן להלכה כדברי רב 

הונא, וע"כ צ"ל שהלכות אלו אינן תלויות זו בזו, ועל אף שאין כח 

ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה מטבילין גר קטן על 

דעת בי"ד, וע"כ צ"ל בזה כפרושם השני, שגרותו וידו באין כאחת.

בפני יהושע האריך להוכיח, שהלכה זו שיש כח ביד חכמים לעקור 

מיוחדת המכריחה  איזו סברא  יש  רק כאשר  היא  מן התורה,  דבר 

תקנה זו, ועפ"ז הוקשה לו איזה טעם יש לתקן שתועיל גרותו של 

קטן מן התורה, הרי יכול הוא להמתין עד שיגדיל והתגייר אז בדעת 

שלימה, ועיי"ש מה שתירץ. ]וראה עוד בדברי התוספות בנזיר )מג 

ע"ב ד"ה והאי(, שב שמעתתא )שער ח אות ו(, יד מלאכי )מערכת 

)פח  יבמות  הש"ס  ובגליון  ע"א(,  )קי  יבמות  לנר  ערוך  קג(,  אות  ב 

ע"א([.  

להוכיח  שהאריך  כג(  )סי'  יהושע  נחלת  בס'  יעויין  תנה. מיהו 
כסברת  דלא  שם  הר"ן  ומדברי  ע"ב(  )לד  בנדרים  הגמ'  מסוגית 

קצוה"ח, ולדבריו יתישב שפיר.

)יו"ד סי' שסב(, שהאריך  תנו. כעין זה מצינו בשו"ת בית שערים 
לבאר, דהא דמצינו גרות בעל כרחו הוא רק בעבד ולא בגרות, ומה 

היא.  הכתוב  גזירת  כרחה  בעל  לגיירה  שיכול  תואר  ביפת  שמצינו 

ולפי הנ"ל אתי שפיר, דכיון שזכה בה בכיבוש מלחמה, מסורה היא 

גבי  לדון היא תליא במחלוקת הנ"ל  )ויש  לגיירה בעל כרחה.  בידו 

גרות קטן על ידי אביו אי מהניא בעל כרחו(. וע"ע מש"כ בזה בצפנת 

פענח )תנינא לב ע"א( ובשו"ת קרית חנה דוד )סי' יח(. 
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קושיא ע"פ הנ"ל לדברי השטמ"ק

השיטה אכן,  לשיטת  הדבר  יקשה  בזה,  אנו  כנים  אם 

גרותו  האם  לדון  שהאריך  שם,  בכתובות  מקובצת 

חכמים  תקנת  אלא  אינה  או  תורה  מדין  מועילה  קטן  של 

מדין,  מנשי  להוכיח  וכתב  שם,  בכתובות  התוס'  וכשיטת 

דכתיב )במדבר לא יח(: "וכל הטף בנשים החיו לכם" שמכאן 

שנים  ג'  מבת  הפחותה  שגיורת  ע"ב(  )עד  בקידושין  למדו 

כשרה לכהונה, הרי דפשיטא ליה לגמ' שנתגיירו בקטנותם 

ומוכח שגרות קטן ע"פ בי"ד מועילה מדאורייתא, עכ"ד.

להם ולפי  נקנו  מדין  נשי  שהרי  משם,  ראיה  כל  אין  הנ"ל 

אפי'  לגיירם  היו  יכולים  כך  ומשום  מלחמה  בכיבוש 

בעל כרחם, מה שאין כן בגוי קטן שאין לישראל ולבית דין 

כל קניין בו, מי יימר שמסור הוא בידם לגיירו, ועיין בס' בית 

ומסיק,  בזה,  שדן  שם  בכתובות  המשפט(  )להנתיבות  יעקב 

דאכן הלוקח עבד מן הנכרי )שלא היה קנוי לרבו קנין הגוף( אינו 

מלחמה  בכיבוש  קנאו  אם  אבל  כרחו,  על  להטבילו  רשאי 

ואם  לו קנין הגוף לעולם  נקנה  זה  לו, הרי  או שמכר עצמו 

ירצה להטבילו על כרחו רשאי.

כיבוש מיהו  מדין  מהני  דאי  לדבריו,  להקשות  אין  הא 

גדולים,  גם  לגייר  בכה"ג  מהני  לא  אמאי  מלחמה 

ולזה  מצוות,  קבלת  דבעיא  גדול  של  גרותו  דשאני  די"ל, 

בגרות קטן  ורק  ורצונו,  ודאי לא מהני בע"כ, דבעינן דעתו 

כיבוש  מדין  דמהני  סבר  זו  קבלה  בתורת  אינו  הכי  דבלאו 

מלחמה.

לדבר, מהא דכתב הרמב"ם גבי יפת תואר )הל' מלכים ראיה 

אחרי  תואר,  ביפת  ישראל  דין  וכיצד  ה(:  הל'  פ"ח 

עליה  קיבלה  אם  בגיותה,  והיא  ראשונה  ביאה  שיבעלנה 

להכנס תחת כנפי השכינה, מטבילה לשם גרות מיד, ואם לא 

שתקבל,  כדי  עמה  ומגלגל  וכו',  יום  ל'  בביתו  תשב  קיבלה, 

זו מתגיירת וטובלת ככל הגרים".  אם קיבלה ורצה בה, הרי 

מלחמה  בכיבוש  שקנאה  דאף  מדבריו,  להדיא  הנה  ע"כ. 

אינו יכול לגיירה בעל כרחה, כיון דצריכה קבלת מצוות.

מקור נוסף לכך בדברי הרמב"ם

על מקור  בזה  פליג  לא  שהרמב"ם  לכך  לציין  יש  נוסף 

פ"י  מלכים  )הלכות  ברמב"ם  דיעויין  הראבי"ה,  שיטת 

הל' ג( שכתב: "יכול למחות בשעה שיגדיל, ויהיה גר תושב 

לחזור  רצה  כך  ואחר  וטבל,  ומל  נתגייר  אם  כן  שאין  )מה  בלבד". 

מאחרי ה' ולהיות גר תושב בלבד כשהיה מקודם, אין שומעין לו, אלא 

יהיה כישראל לכל דבר(, עיי"ש.

זה ולכאורה  קטן  של  שמחאתו  דכיון  צ"ב,  הדברים 

מה  מפני  הראשונים,  מעשיו  לבטל  לו  מועילה 

אינו חוזר להיות נכרי לגמרי, הרי גם בכדי להיות גר תושב 

צריך קבלה, וכמו שכתב הרמב"ם שם )פ"ח הלכה ט י(, וכשם 

שבטלה קבלתו לענין הגרות כך תבטל לענין זה שלא יחשב 

כגר תושב.

ביאה ובבאור  איסורי  )הל'  שמח  באור  כתב  הרמב"ם  דברי 

ביד  כח  שיש  ליה  סבירא  דהרמב"ם  י(,  הל'  פי"ב 

עליהם  שיקבלו  בתוכנו  היושבים  האומות  על  לכפות  בי"ד 

הלכה  כן  לנהוג  תקיפה  ידינו  שאין  אלא  תושב,  גר  דין 

כל  אין  בכפיה  נעשית  זו  שחלות  כיון  וממילא  למעשה, 

ומגלה  הקטן  של  דעתו  בלא  נעשה  שהדבר  בכך  חסרון 

כפוהו  מאם  דינו  גרע  דלא  בכך,  חפץ  שאינו  עתה  דעתו 

בי"ד לכך להדיא.

לכפות והנה,  רשאים  שבי"ד  הרמב"ם  בשיטת  נפרש  אם 

גרות גמורה על כל קטן הדר בינינו מאומות העולם, 

וכשם  תושב,  גר  לדין  גמורה  גרות  בין  חילוק  כל  אין  א"כ 

שגר תושב אינו יכול למחות בגדלותו מחמת כן, כך גם גר 

צ"ל,  וע"כ  הראשונה.  גרותו  ולבטל  למחות  יוכל  לא  גמור 

אינם  שבי"ד  הראבי"ה  לשיטת  בזה  מודה  הרמב"ם  שגם 

כופים גר קטן להתגייר.

מכל הנ"ל, דפלוגתא דרבוותא היא אי מהני גרות המורם 

בעל כרחו של קטן, ולא הוכרע בזה הדין להדיא, 

לקבל  שאין  הוא  המלכות  שחוק  דבמקומות  נראה  ועפ"ז 

גרות שלא מדעת המתגייר יש להשמע בזה לדבר המלכות, 

דכיון דבדין תורה אין הכרעה אמרינן דינא דמלכותא דינא. 

הלכה זו למדנוה מדברי המהרש"ם בתשובותיו )ח"ה סי' מה( 

ובספרו משפט שלום )חו"מ סי' קצד(, שם נתבאר באורך דכל 

היכא דאיכא פלוגתא דרבוותא, כיון שבדין תורה אין הדבר 

מוכרע לא נחשב חוקם כמנוגד לדין תורה, וממילא תקפה 

בזה ההלכה דדינא דמלכותא דינא.

!
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דין גר קטן שמוחה לשיטת שו"ע, והנפק"מ שבדבר

בגרותו ומ"מ  שמחה  קטן  שגר  הרמב"ם,  בדברי  נתבאר 

כגר  דינו  אלא  כבתחילה,  נכרי  להיות  חוזר  אינו 

למחות  יכול  וכו'  "קטן  כתב:  כאן  בשו"ע  אמנם,  תושב. 

כוכבים".  כעובד  אלא  מומר,  כישראל  דינו  ואין  משיגדיל, 

ומפשטות דבריו נראה שלא הסכים לדברי הרמב"ם בזה.

והלכה יש  עתה  תקיפה  ידינו  שאין  דכיון  לומר,  שרצו 

אין  מיהו  בשו"ע.  הזכירה  לא  אצלנו  מצויה  אינה  זו 

של  לדינו  יש  רבות  השלכות  שהרי  כ"כ,  נראים  דבריהם 

הרמב"ם ומצויות גם בזמנינו, נמנה מקצתן:

גר א.  דשחיטת  כתב,  א(  ס"ק  ב  )סימן  דעה  ביורה  הט"ז 

בעלמא,  מדרבנן  אלא  התורה  מן  אסורה  אינה  תושב 

כיון שכבר יצא מכלל גוי ולכלל ישראל עדיין לא בא.

מלבד ב.  השבת,  ביום  השביתה  על  מצווה  תושב  גר 

מלאכות שיש בהן דבר האבד, כמבואר במסכת כריתות 

)ט ע"א(.

ישראל, ג.  בארץ  בינינו  להושיבו  לנו  מותר  תושב  גר 

ואין בזה  ז(  )הלכות איסורי ביאה פי"ד הל'  כמבואר ברמב"ם 

בזמנינו  גדולה  נפק"מ  בה  יש  זו  הלכה  תחנם".  "לא  משום 

שישראל ונכרים דרים בא"י בכפיפה אחת.

גר תושב מצווין אנו להחיותו, כמבואר במסכת עבודה ד. 

טז(  עשה  )מצוות  המצוות  בספר  הרמב"ן  ע"א(.  )סה  זרה 

אף מונה זאת כמצות עשה. וכן מצינו שמותר לרפאות גר 

תושב בחינם )כמבואר ברמב"ם הלכות עבודה זרה פ"י הל' ב(.

לגר ה.  חינם  במתנת  טריפה  וליתן  להקדים  יש  כן,  כמו 

תושב ולא למוכרה לנכרי.

כתב, ו.  כהנא(  רב  אמר  ד"ה  ע"א  )ט  מכות  במסכת  הריטב"א 

שאין  מה  בשיתוף,  זרה  עבודה  לעבוד  אסור  תושב  דגר 

א(,  סעיף  קנו  סי'  )או"ח  הרמ"א  בזה  מש"כ  וראה  נח.  בבן  כן 

ובפרי מגדים )או"ח סימן לט א"א ס"ק ט(.

יינו של גר תושב אינו אסור בהנאה )יו"ד סימן קכד סעיף ב(.ז. 

בית ח.  )עיין שו"ת  בגר תושב לא חששו לפסול "לשמה" 

שערים או"ח סימן יח(.

תקיפה, וכל  ידינו  שאין  בעת  גם  נוהגים  הללו  הנפק"מ 

בזה על  זו חלק  נראה דהשו"ע שהשמיט הלכה  וע"כ 

כנכרי  להיות  חוזר  שמוחה  קטן  שגר  ונקט  הרמב"ם,  דברי 

גמור לכל דבר.
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סימן סא

הטעם דמהני זכיית בי"ד בגרות קטן, ולא חשיב כתופס לבעל חוב

בפניו. בספרי האחרונים האריכו  זכין לאדם שלא  בי"ד מועילה מדין  גרותו של קטן הנעשית על דעת 

לדון, כיון שאמרו חכמים "קשים גרים לישראל כספחת", מה כח יש ביד בי"ד לזכות בגרות עבורו ולחוב 

על ידי כך לכלל ישראל כולו. תירוצים רבים נאמרו בשאלה זו יובאו הדברים להלן.

תנח. ואף שאין שליחות לגוי, מ"מ מן הסתם אין צריך בזה לפרשת תנז. ראה לעיל סי' ס פלוגתת הראשונים בזה.

הטעם דמהני זכיית הבי"ד בגרותו של קטן

הונא: בסוגית  רב  "אמר  אמרו:  ע"א(  )יא  בכתובות  הגמ' 

מאי  בי"ד.  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  גר 

תנינא  בפניו,  שלא  לאדם  וזכין  לו  הוא  קמ"ל – דזכות 

הגמ'  בדברי  שם  נתבאר  הנה  וכו'".  בפניו  שלא  לאדם  זכין 

והראשונים שם, שהסיבה לכך שיש כח ביד בי"ד להטביל 

קטן לשם גרות היא משום שזכות היא לו וזכין לאדם שלא 

בפניו )להלן יתבארו שיטות הראשונים בזה(.

חוב  לבעל  כתופס  האחרונים – דחשיב  קושית 
במקום דחב לאחריני

ע והנה  ובקידושין  ע"ב,  קט  ע"ב,  )מז  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

לישראל  גרים  "קשים  חלבו:  רבי  "אמר  איתא:  ע"ב( 

בדברי  ביאורים  כמה  מצינו  דבריו  ובבאור  כספחת", 

הראשונים שם:

הרעות יש  ממידותיהם  לישראל  שמלמדים  שפירשו, 

)פרשת  בספרי  שאמרו  וכמו  בגיותם,  בהם  שדבקו 

בהעלותך ד יא(: "מי היו המרגילין את ישראל לדבר עבירה – 

אלו הגרים". וכן כתב הרמב"ן )שם טו כו( על הפסוק: "ונסלח 

לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם" – "כי הגרים בחטא 

עיין  ישראל",  את  ומכשילים  תמיד  מוכשלים  זרה  עבודה 

שם – שרבים  הראשונים  בדברי  מצינו  נוסף  טעם  שם. 

מהם שבים לסורם ונמצא שם שמים מתחלל. ויש שפירשו 

על  קיטרוג  הדבר  ומביא  במצוות  להיפך – שמדקדקים 

ישראל.

דין ולכל  בית  ביד  כח  יש  היאך  קשיא,  הפירושים  אלו 

כלל  "זכין"  דין  בעיקר  הרי  זה,  לקטן  בגרות  לזכות 

נקוט בידינו, דאף שתפיסת חפץ עבור בעל חוב מיד החייב 

ויש  בנקל(,  חובו  לגבות  יוכל  זה  )שע"י  לו  היא  זכות  ממון  לו 

נגרם  זו  תפיסתו  מחמת  אם  מ"מ  "זכין",  מדין  להועיל  לה 

אותו  חייב  להם  נוספים  נושים  שיש  וכגון  לאחרים,  הפסד 

ממון  די  להם  יוותר  לא  זה  של  תפיסתו  וע"י  ממון  אדם 

)יא  בגיטין  שאמרו  וכמו  תפיסתו.  מהני  הימנו – לא  לגבות 

קנה".  לא  לאחרים  דחב  במקום  חוב  לבעל  "התופס  ע"ב(: 

זו  זכות  כספחת,  לישראל  גרים  שקשים  כיון  וממילא, 

ישראל,  בית הדין מהווה חובה לשאר  דייני  שזוכים עבורו 

שהרי קשים הם להם כספחת.

מחלוקת הראשונים בבאורה של הלכה זו

לכאורה קושיא זו תלויה במה שנחלקו הראשונים אמנם, 

שם בביאורה של הלכה זו:

חבירו רש"י  ממון  ותופס  מאיליו  שבא  "אדם  כתב:  שם 

שלא  עד  לקדם  ובא  עליו,  לאחר  שיש  חוב  בשביל 

זה חב בתפיסתו את  ונמצא תופס  חוב אחר,  יתפסנו בעל 

רשאי  אדם  שאין  שאמרו  מה  כלומר,  האחרים".  הנושים 

לתפוס חפץ עבור בעל חוב במקום דחב לאחרים, הוא רק 

שלוחו  להיות  מינהו  שחבירו  בלא  מעצמו  כן  עשה  כאשר 

לו  לא  ריב  על  להתעבר  לו  שאין  שאמרו  הוא  שבזה  לכך, 

לזכות לאחד ולהפסיד לאחרים.

מדובר ולפי  ע"כ  כאן  שהרי  מידי,  קשיא  לא  אלו  דבריו 

לעדת  לקבלו  הדין  בית  מדייני  ומבקש  בא  שהגר 

גרות  מהניא  לא  הראשונים  מן  רבים  לדעת  שכן  ישראל, 

כשלוחיו  דין  בית  נעשים  וממילא   ,
תנז

קטן של  כרחו  בעל 

.
תנח

לענין זה ומהני זכייתם גם במקום דחב לאחריני
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דרבים מן הראשונים פליגי ע"ד רש"י אלו, ראה שם אלא 

הראשונים  מרבותינו  רבים  ועוד  ר"ן  רא"ש,  בתוס', 

עבור  לתפוס  בידו  אין  שליח  מינהו  אם  גם  ולשיטתם  שם, 

ולדבריהם  קה(.  סי'  ריש  חו"מ  יוסף  בבית  דבריהם  )הובאו  חבירו 

יש  תירוצים  וכמה  גרות,  בקבלת  הדבר  הותר  היאך  קשיא 

בדבר:

מטרת הגלות – בכדי שיתוספו גרים על ישראל

ראשית י"ל בישוב קושיא זו, על פי מה שאמרו בפסחים א. 

)פז ע"ב(: "לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא 

ללמוד,  יש  אלו  חז"ל  דמדברי  גרים",  עליהם  שיתוספו  כדי 

שככל שירבו גרים להתווסף על ישראל כך יקדים לבוא קץ 

הגלות, וממילא שפיר י"ל, שאף שעצם הצורך בגרים קשה 

קבלת  עצם  לכך,  שהוכרחו  אחר  מ"מ  כספחת  לישראל 

הגלות.  מן  יציאתם  יקדימו  שבזה  להם  היא  זכות  הגרים 

נמצא לפי"ז, שכאשר זכות וחובה משמשים בדבר בערבוביא 

ה"מידה  כאשר  ובפרט  לאחריני",  כ"חב  הדבר  נחשב  לא 

.
תנט

טובה" שבדבר מרובה הרבה מ"מידת הפורענות"

שפירשו, יתירה  שם  בקידושין  התוס'  בדברי  מצינו  מזו 

לישראל  גרים  "קשים  חלבו  רבי  דברי  שכוונת 

כספחת", היא מחמת עצם זה שהוצרכו לצאת לגלות בכדי 

שיתווספו עליהם גרים. נמצא לפירוש זה שעל עצם קבלת 

הגרים עצמם כלל לא אמר רבי חלבו את דבריו, ושלא ככל 

הנהו פירושים דלעיל, ורק עצם הצורך בגרים הוא שקשה 

להם  היא  גמורה  זכות  הגרים  קבלת  זה  ולפירוש  לישראל, 

.
תס

כנ"ל

בתפיסה הנעשית ע"י בית הדין לא נאמרה הלכה זו

הנעשית ב.  הגרות  קבלת  שלענין  ולומר,  לחלק  יש  עוד 

מהני  דלא  זו  הלכה  נאמרה  לא  כלל  דין,  בית  ידי  על 

תפיסה במקום דחב לאחריני, דדוקא בסתם שליח שעצם 

זה שיכול ליצור קנין עבור חבירו חידוש הוא, הורונו חז"ל 

כן,  לעשות  הזכות  לו  ניתנה  לא  לאחריני  דחב  שבמקום 

לחידוש  צריך  אין  הדין  בית  ע"י  הדבר  נעשה  כאשר  אבל 

אדם  ולקנוס  ממון  להפקיע  בכוחו  יש  הדין  בית  שהרי  זה, 

וכיון  בי"ד הפקר",  ולחייבו ליתן ממון לחבירו מדין "הפקר 

שכך גם כאשר כל רצונם אינו אלא לזכות עבור האחד )מדין 

זכין לאדם שלא בפניו(, יש בידם כח לנהוג כן אף כאשר הדבר 

נכסיו  מפקירים  היו  מאם  גרע  דלא  לאחרים,  חובה  מהווה 

לאחד  לחוב  לבי"ד  המסור  זה  כח  האם  בזה,  לעיין  יש  )מיהו  לגמרי. 

גרות  לענין  וממילא  ממונות,  בדיני  מיוחדת  הלכה  זוהי  לאחר  ולזכות 

אפשר שאין בכוחם לחוב לכלל ישראל כולו, או שמא אין לחלק(.

לסורם – יש  שחוזרים  משום  גרים  דקשים  להטעם 
לחלק בין גר גדול לקטן

כספחת" ג.  לישראל  גרים  "קשים  חלבו  רבי  דברי  בבאור 

כתב הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' יט(: "שרובם חוזרין 

בשביל דבר ומטעין את ישראל, וקשה הדבר לפרוש מהם 

העגל  במעשה  במדבר  ארע  מה  ולמד  צא  שנתגיירו,  אחר 

בהם  היו  האספסוף   – הנסיונות  רוב  וכן  התאוה,  ובקברות 

. עכ"ד.
תסא

תחילה"

גדול ועפ"ז  בגר  אלא  אינם  אלו  חלבו  רבי  דדברי  י"ל, 

יש  שבזה  העוה"ז,  בעניני  ימיו  כל  שקוע  שהיה 

לחוש שמא יקשה עליו לפרוש מכל תאוותיו וישוב לסורו, 

לכך,  לחוש  אין  דאיסורא  טעמא  טעם  שטרם  בקטן  אבל 

.
תסב

וזכות גמורה לישראל שיהיה זה מצטרף עליהם

שנט(, ואכן  סימן  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת  מצינו  זו  סברא 

דגרים  רנג(,  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  בשו"ת  כתב  וכדבריו 

חוזרים  שאינם  הוא  דרובא  רובא  בקטנותם  שנתגיירו 

לסורם. דברים אלו יש להם שורש ועיקר בדברי הראשונים 

זה,  דין  שייך  לא  בקשתו  וע"פ  מחמתו  שבאים  כל  אלא  שליחות, 

דשוב לא הוי כמתעבר על ריב לא לו, ופשוט.

תנט. אמנם בחידושי החתם סופר )הנדמ"ח על מסכת פסחים פז 
ע"ב( כתב, דהא דאמרינן לא הגלה הקב"ה וכו' אין הכוונה לאותם 

ולא  הם  מזעיר  מעט  דאלו  הגלות,  בעת  להם  המתוספים  הגרים 

יתכן שמחמת גרים מועטים כ"כ יגלה הקב"ה את בניו חביביו כולם 

באחרית  להם  שיתוספו  לאותם  היא  בזה  הכוונה  אלא  מארצם, 

הימים, ולפי"ד לא קשיא מידי.

תס. וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת מחנה חיים )ח"א סי' פט(.

לנכרי  היא  שזכות  אמרו  מה  מפני  לדבריו  להקשות  תסא. ואין 
נפסד,  נמצא  לסורו  שישוב  לחוש  שיש  כיון  הרי  ה'  בקהל  שיבוא 

שאם לא היה בא לכלל ישראל לא היה נענש על מעשיו המכוערים, 

ועתה שבא בקהל ה' ידקדקו עמו על כל מעשה ומחשבה שלא היתה 

לרצון ה'. הא לא קשיא, דסוף סוף עתה שבא לכלל ישראל יש בידו 

דיפה שעה אחת של  חז"ל  וכבר אמרו  לעוה"ב,  ישראל  עם  לנחול 

בית  בשו"ת  בזה  מש"כ  )ראה  העוה"ז  חיי  מכל  בעוה"ב  רוח  קורת 

יצחק אבהע"ז ח"א סי' כט ס"ק יא(. 

ישנים  התוס'  דברי  את  אלו,  לדבריהם  כמקור  שציינו  תסב. יש 
וכו'  מעוברת  "נכרית  שם:  דאמרינן  אהא  ע"א(,  )עח  שם  ביבמות 
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ומתירים  גר קטן  אוכלים משחיטת  היאך  שהקשו,  בסוגין, 

לכשיגדיל  בגרותו  ימחה  שמא  חששו  ולא  להנשא,  לו 

בין  שנתגדל  דכיון  ותירצו,  מעולם,  נכרי  שהיה  ונמצא 

.
תסד

 )רשב"א וריטב"א(
תסג

ישראל חזקה היא שלא ימחה

תופס לבעל חוב במקום שהוא ספק חב לאחריני

עוד י"ל, שדין "תופס לבעל חוב במקום דחב לאחריני" ד. 

נאמר רק כאשר תפיסתו זו מהווה חובה ודאית לאחר, 

שום  יפסיד  שלא  ואפשר  בספק  הדבר  נתון  כאשר  אבל 

אדם מתפיסתו זו, אין לחוש לכך, ושפיר יכול לתפוס עבור 

לסורם  שבים  אינם  הגרים  מן  שרבים  כיון  וממילא  חברו. 

בשמירת  ומקפידים  ישראל  בקהל  הם  מתערים  אלא 

הפסד  כל  יבוא  שלא  אפשר  כבחמורה,  קלה  על  המצוות 

בדבר לישראל ואין מניעה בדבר.

בידו  מסור  הדבר  אין  כאשר  הוא  לאחריני"  "חב 
להנצל מן ההפסד

באופן נוסף נראה לומר, דכיון שהטעם בדברי רבי חלבו ה. 

נמשכים  וישראל  במצות  זהירים  שאינם  משום  הוא 

כ"חב  הדבר  נחשב  לא  ממילא  ממעשיהם,  ולומדים 

לאחריני", שהרי יצרו של אדם בידו הוא מסור, ואם נכשל 

גרם  הוא  אלא  תלונתו,  עליהם  לא  עברה  במעשה  ידם  על 

שלא  דרכיו  לטהר  נפש  בתעצומות  התאזר  שלא  לעצמו 

הוא  לאחריני"  "חב  דין  וגדר  העקלקלות.  בדרכיהם  ילך 

ואין  נזק ממשי לאחר  נגרם  זה  כאשר מחמת תפיסתו של 

הדבר מסור בידו לתקנו.

דחב  במקום  גם  מהני  בשכר  חוב  לבעל  תופס 
לאחריני

עוד יש לומר בדרך חידוד, דיעויין בש"ך בחושן משפט ו. 

)סי' קה ס"ק א( שכתב, שכלל זה שהורונו חז"ל שאין אדם 

הדבר  כאשר  דינו  מבעל  חבירו  עבור  ממון  לתפוס  רשאי 

מהווה חובה לאחרים, הוא רק כאשר עושה כן בחינם בלא 

תפיסתו  עבור  שכר  מקבל  השליח  אם  אבל  שכר,  קבלת 

וכגון ששכרו ללקט לו מציאות וכדו', ידו כיד בעלים ורשאי 

הוא לתפוס עבור משלחו.

אומן והנה,  דטבח  נתבאר,  ע"ב(  )צט  בב"ק  הגמ'  בסוגית 

שקלקל, אם עשה מלאכתו בחינם דינו כשומר חינם 

כשומר  דינו  מלאכתו  על  שכר  נטל  ואם  מלשלם,  ופטור 

שכר וחייב.

יצחק  רבי  יצחק, דאמר  דרבי  וכי תימא משום  אמאי א"צ טבילה, 

אינו  עליו  מקפיד  רובו שאינו  חוצץ  עליו  ומקפיד  רובו  תורה  דבר 

חוצץ". והיינו, דס"ד שמחמת שהעובר אינו מקפיד על חציצה זו אין 

היא חוצצת מדאורייתא. 

ע"פ  זו  הלכה  ליישב  דהמקשן  ס"ד  היאך  ישנים:  התוס'  והקשו 

דברי רבי יצחק, הרי גם רבי יצחק לא פליג דמדרבנן כאשר היתה 

החציצה על פני רובו של אדם אף שאינו מקפיד עליה הוי חציצה, 

וא"כ הדרא קושיא לדוכתא היאך מועילה טבילת האם לבנה, הרי 

מדרבנן חציצה גמורה היא. 

לא החמירו  דמשום המעלה שבגרות  דסבר המקשן  ליישב,  וכתבו 

התוס'  דברי  ע"כ  אדאורייתא.  ואוקמוה  החציצה  בדיני  חכמים 

ישנים. ולכאורה, כיון שקשים גרים לישראל כספחת מן הדין היה 

להחמיר בטבילתם ולא להקל עליהם. 

אמרו  גדול  גר  לגבי  שרק  הנ"ל  לסברא  שורש  שמצאו  יש  ומכאן 

טעמא  טעם  שטרם  בקטן  ולא  כספחת  לישראל  גרים  דקשים 

דאיסורא.

מיהו ראיה קלישא היא, דודאי אף שקשים גרים לישראל כספחת 

דלא  חז"ל  אמרו  כן  שעל  הגרות,  במעשה  יש  רבתא  מעלה  מ"מ 

נתפזרו ישראל בין האומות אלא בכדי שיתווספו עליהם גרים, הרי 

ועיקר בתיקון  ויש לה שורש  שקבלת הגרים מקרבת את הגאולה, 

העולמות לקראת הקץ הנצחי. 

תסג. ברמב"ם )הל' מלכים פ"י הל' ג( כתב: "לפיכך אם בא ישראל 

ידי  תחת  הכל  יהיה  כתובתה  כסף  בי"ד,  שהטבילוה  הקטנה  על 

ולא תמחה בגרותה, שמא תיטול תגדיל ותמחה  בי"ד עד שתגדיל 

ונמצאת זו אוכלת בגיותה מעות שאין לה חלק בהן". ומקור דבריו 

מסוגית הגמ' בכתובות שם. ובב"ח )אבהע"ז סי' סז( תמה, מפני מה 

השמיט הטור ולא הזכיר הלכה זו.

ויעויין בהפלאה )קונטרס אחרון שם ס"ק ג( דכתב, דכיון שהכתובה 

נגבית מן הקרקע וקטן אינו מוכר קרקעות עד שיגדיל נמצא שאין 

להנות  כדי  זו  קרקע  למכור  ותוכל  דלכשתגדיל  זה,  לחשש  טעם 

מדמיה כבר יוברר הדבר אם מיחתה ובטלו קידושיה או לא.

חיישינן  דלא  דכיון  י"ל,  כאן  והריטב"א  הרשב"א  לדברי  ולכאורה 

שמא תמחה סבר הטור דלהלכה אין לחוש כ"כ שמא תמחה, ואין 

טעם לעכב בעדה מלהנות ממעותיה כל אותו הזמן. )וביותר, למה 

שהקשה בחידושי הרי"ם )סי' סז אות ח(, היאך נותנים לגיורת כסף 

כתובתה לכשתגדיל ולא חששו שמא יאמרו שבשביל מעותיה היא 

מתגיירת, וכמו שאמרו בב"מ עב ע"ב, דנכרי שלוה מעות מישראל 

יאמרו  שלא  הריבית,  ואת  הקרן  את  ממנו  גובין  ונתגייר  בריבית 

כתובתה  כסף  את  שמעכבים  ע"י  וממילא  נתגייר,  מעותיו  בשביל 

נמצאנו מוציאים לעז על גרותה(.

תסד. על תירוצו זה של הרשב"א דמחמת שהורגל במנהגי ישראל 
)אב"ד  סופר  יהודה  רבי  הגאון  הקשה  ימחה,  שמא  חיישינן  לא 

)כח ע"ב( שם אמרו: "שמא מת לא  יעמרינג( מסוגית הגמ' בגיטין 

חיישינן, שמא ימות חיישינן", וכוונת הדברים היא, שכל תוקפו של 
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חריפתא ע"ד הרא"ש )שם סי' ז אות טו( הקשה, ובפלפולא 

עצם  מחמת  הרי  פטור,  דבחינם  אמרו  היאך 

נמצא נשכר, שכן אמירת  לו לברך על השחיטה  זה שניתן 

ע"ב(  )צא  בהחובל  שאמרו  וכמו  ממוני,  ערך  לה  יש  ברכה 

זהובים.  עשרה  לו  לשלם  חייב  מחבירו  ברכה  שהחוטף 

ותי', דכיון שנתנבלה הבהמה ע"י מעשה השחיטה נמצאת 

ברכתו לבטלה ונתברר למפרע דלאו מצוה קעביד.

נחשבת ומ"מ  המצוה  קיום  על  שהברכה  מדבריו,  למדנו 

היה  כהלכה  נשחטת  היתה  ואילו  שכר,  כקבלת 

י"ל  וא"כ  זו.  הנאה  מחמת  שכר  לשומר  הטבח  נחשב 

לשם  זה  גר  המטבילים  הדין  בית  שדייני  כיון  כאן,  דה"ה 

שכר  שמקבלים  הדבר  נחשב  טבילתו  על  מברכים  גרות 

על שליחותם, והרי זה כתופס לבעל חוב בשכר, דמהני גם 

במקום דחב לאחריני.

על אלא  שחלק  סק"ז(  שו  )סי'  החושן  בקצות  דיעויין 

שמצוות  דכיון  וכתב  בזה,  חריפתא  הפלפולא 

על  שכר  כקבלת  נחשבת  הברכה  אין  ניתנו  להנות  לאו 

שליחותו.

יש לחלק בזה ע"פ מה שכתבו האחרונים, דהא ]מאידך, 

דוקא  הוא  ניתנו  להנות  לאו  מצוות  דאמרינן 

מצוות שבידם  אבל  כחובה,  ישראל  על  המוטלות  במצוות 

להבטל מהן כציצית וכדו' שפיר להנות ניתנו – ראה מש"כ 

דה"ה  אפשר  וא"כ  א(,  סי'  )ח"ו  הלכות  משנה  בשו"ת  בזה 

כאן גבי גרות, כיון שבידו היה שלא לקבל עליו עול מצוות 

ובבחירתו באו לו מצוות אלו, לא שייך בזה דין מצוות לאו 

להנות ניתנו[.

מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

בית שערים שם, ע"פ מה ז.  בזה בשו"ת  נוסף כתב  ביאור 

עמו,  אביו  שנתגייר  דאיירי  הסוגיא  במסקנת  שאמרו 

דבסוגית הגמ' בב"מ )ח ע"א( נתבאר, שרק כאשר כל מעשה 

ממעשה  נהנה  אינו  והתופס  חבירו  לצורך  נעשה  התפיסה 

דחב  במקום  לחבירו  דהתופס  זה  כלל  נוהג  כלל,  התפיסה 

לאחריני לאו מידי עביד, אבל כאשר תופס גם לצורך עצמו, 

וכגון שגם הוא נושה ממון באדם זה – "מיגו דזכי לנפשיה 

וא"כ  חבירו.  עבור  גם  מועילה  ותפיסתו  לחבריה",  נמי  זכי 

ה"ה הכא, כיון שנתגייר גם אביו – מיגו דזכי בגרותו לעצמו 

.
תסה

זוכה הוא בה גם לצורך בנו

מדובר אכן  שם  שהרי  בדברים,  יש  רב  חילוק  לכאורה 

והגבהה  אחת  תפיסה  ע"י  אחד  בחפץ  שזוכה  באדם 

אחת, ומטרתו במעשה קנין זה גם לצורכו וגם לצורך חברו, 

הועילה  עצמו  לו  זו  הגבהה  והועילה  שכיון  אמרינן  דבזה 

הם  נפרדים  מעשים  שני  כאן  אבל  חבירו,  לצורך  גם  היא 

עבור  שפועל  לזו  בגופו  שפעל  הגרות  בין  שייכות  כל  ואין 

בנו, וצ"ע בזה.

דין "חזקה" אינו אלא לברר את העבר, אבל לענין העתיד להיות לא 

סמכינן על בירור זה של חזקה, וא"כ קשיא היאך סמכינן על חזקה 

זו לומר שלא ימחה בגדלותו. 

דאין  קושיתו,  על  לו  השיב  שנט(  )סימן  יו"ד  שערים  בית  ובשו"ת 

לגבי  בירור החזקה  על  אין לסמוך  לומר שלעולם  הגמ' שם  כוונת 

דבר העתיד להיות, שהרי אין כל סברא לחלק בזה בין ההכרעה לגבי 

מה שאירע בעבר להכרעה בדבר העתיד לבוא, אלא כוונת הדברים 

שם היא, דכיון שודאי ימות באחד מן הימים, שכן סוף אדם למות, 

ממילא אין כל טעם להכריע ולומר שלא ימות עד זמן פלוני, ורק 

חזקתו  על  סמכינן  הוא – בזה  חי  שעדיין  ולומר  לשעבר  להחזיקו 

הראשונה שהיה חי. מה שאין כן כאן, חזקתו שנוהג כישראל מורה 

לנו שמן הסתם לעולם לא ימחה, ובזה שפיר אמרינן חזקה להבא. 

יו"ד  קמא  מהדורה  ביהודה  הנודע  קדמו  כבר  זה  חילוקו  )בעיקר 

סימנים נה נו, עיין שם(. 

יו"ד )סימן תמט( שיישב ע"פ זה  וראה עוד בתשובות בית שערים 

קושיא נוספת, דהנה בדברי התוספות בגיטין )לג ע"א( מבואר, שאף 

ש"התראת ספק לא שמה התראה", מ"מ נזיר ששתה יין לוקה, ולא 

אמרינן שהתראת העדים היתה ספק מחמת החשש שמא ישאל על 

נדרו, משום דמוקמינן ליה אחזקתו שלא נשאל בתחילה. ע"כ. ואף 

זו הרי לא סמכינן  כנ"ל, היאך סמכינן על חזקה  יש להקשות  בזה 

ויתיישבו הדברים ע"פ החילוק הנ"ל – דלמיתה  על חזקה דלהבא, 

על  נשאל  שמא  החשש  את  לבטל  אבל  לחוש,  יש  תבוא  שודאי 

נזירותו ודאי סמכינן על חזקתו הראשונה, עיין שם.

עוד יש ליישב על פי הרשב"א בנדרים )ג ע"ב(, מדבריו נתבאר, דהא 

דחיישינן שמא ימות ולא מוקמינן ליה בחזקתו הראשונה שהיה חי, 

אין זה אלא מדרבנן, ואף בזה לא החמירו רק במקום שאפשר לקיים 

בנקל, וכגון באשת כהן שמותרת לאכול תרומה כל זמן שבעלה חי, 

לאכול  לה  ואפשר  הואיל  תאכל  שלא  ספק  במקום  החמירו  דבזה 

חולין, עד כאן דבריו )ועיין במאירי גיטין שם(. 

ולפ"ד י"ל, שהיות וחשש זה אינו אלא מדרבנן, הקילו בגר וסמכו על 

דין תורה דמהני חזקה אף על להבא, ולא חוששים שמא ימחה, שכן 

כישראל,  ויתחנך  לימי קטנותו  גרותו  ודאי עדיף טפי להקדים את 

מלהמתין עמו עד י"ג שנים שבהם יהיה משוקע בכל טומאת העמים 

ודרכיהם הרעים.

שכתב  שם(  )כתובות  לגרעק"א  וחידוש  דרוש  בס'  תסה. וראה 
סברא זו בשם בנו, והקשה לדבריו מסוגית הגמ' בקידושין )מב ע"א(, 

דאיתא שם: " ואלא הא דאמר רב גידל אמר רב: מנין ששלוחו של 

נשיא אחד ממטה,  ונשיא אחד  לד(  )במדבר  כמותו, שנאמר:  אדם 
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יש לעיין, בעצם גדרו של גר שנתגייר ובנו עימו, האם עוד 

מעשה הגרות של בנו מתייחס אליו והוא הפועל את 

או שמא  וכפי שנראה מדברי הבית שערים,  הגרות,  חלות 

שכאשר  אלא  לאב,  ולא  לבי"ד  נמסרה  קטן  גר  של  גרותו 

משמע  שכן  לו,  היא  שזכות  סהדי  אנן  עמו  אביו  מתגייר 

מפשטות לשון הגמ', וראה בזה לעיל סי' נג וסי' ס.

תיפוק ליה שליחות מהכא. ותיסברא דהא שליחות הוא, והא קטנים 

לאו בני שליחות נינהו וכו'". ע"כ. ולכאורה צ"ע, מפני מה לא אמרו 

דלא  וע"כ  לקטנים,  גם  שליח  יעשה  לגדולים  שליח  דנעשה  דמיגו 

אמרינן הכי, עכ"ד.
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סימן סב

בו  מצוה  הרי  כזכות,  לו  נחשבת  בקטנותו  הגרות  מה  מפני  האחרונים  בקושית 
יותר מבשלוחו

שאלה

גרותו של קטן על דעת בי"ד מועילה מדין זכין לאדם שלא בפניו. הן אמת, שאף שזכות גדולה היא לו 

להמנות כבר מקטנותו על עדת ישראל, מ"מ גם חובה יש בדבר, שע"י שזוכים בגרות זו עבורו בקטנותו 

נבצר ממנו לעשות זאת מדעת עצמו לכשיגדיל, )דאף שטובל בקטנותו בעצמו, כיון שלא מדעתו נעשה המעשה 

לא נחשב הדבר כמעשה דידיה(, וקשה איפוא, היאך יש כח בידם לפעול עבורו חלות זו, הא כלל נקוט בידינו 

, וכבר עמדו בקושיא זו רבותינו האחרונים יובאו דבריהם להלן.
תסו

"מצוה בו יותר מבשלוחו"

תשובה

ו( נראה שדין מצוה בו  תסו. מלשון הרמב"ם )הל' שבת פ"ל הל' 
הוא,  גמור  חיוב  אלא  בעלמא,  מצוה  הידור  אינו  מבשלוחו  יותר 

מן  דברים  ליקח  דרכו  ואין  ביותר  אדם חשוב  אע"פ שהיה  דכתב: 

חייב לעשות דברים שהם  ולא להתעסק במלאכות שבבית,  השוק 

לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו". ע"כ. וראה מש"כ בזה בשו"ע הרב 

לבעל התניא )קו"א סי' רנ(.

שורש  דעיקר  שבת,  כבוד  מצות  דשאני  לחלק,  שכתבו  יש  מיהו 

המצוה הוא שיהיה טורח לכבד את השבת להראות שחביבה היא 

זאת  עושה  כאשר  דוקא  מתקיים  המצוה  תוכן  עיקר  וא"כ  בעיניו, 

בעצמו ולא ע"י שליח, משא"כ שאר מצוות שענינם בקיום הדברים 

בפועל, וכנידון דידן, דהעיקר במה שנעשה ישראל ולא בעצם עשיית 

מעשי הגרות בפועל, דבזה שפיר יכול לעשות ע"י שליח.

תסז. וכן הוא בירושלמי מסכת נדרים )פ"ד ה"ג(.

תסח. וראה במחנה אפרים )הל' זכיה סי' ז(, דלא מהניא הפרשת 
גדול על כריו של קטן גם כשהתרומה ניטלת מכריו של הגדול.

תסט. אמנם הגאון בעל באר שבע בספרו צידה לדרך )פרשת בא 
ד"ה וכל בכור בניך אפדה( פליג על סברא זו, וכתב, שכשם שלענין 

הפרשת תרומה הכריע הרמב"ם דאף דהוי איבעיא דלא איפשיטא 

בנדרים שם – בדיעבד תרומתו תרומה, כך גם לענין גר קטן נקטינן 

לעיקר שאף שנוח לו לאדם לקיים מצוותיו בעצמו שלא ע"י שליח, 

מ"מ לא נחשב לו הדבר כחובה אלא זכות. ועפ"ז כתב, גבי קטן בכור 

יתום שאין לו אב שיפדהו, דבי"ד פודים אותו ואין לחוש שמא היה 

רוצה לפדות את עצמו לכשיגדיל, עיי"ש בדבריו.

ומעשרות, הנה,  תרומות  לענין  נמי  מצינו  דומה  סברא 

שלא  שלו  שאינו  את  שהתורם  קיי"ל  דלהלכה 

ברשות הבעלים – אין תרומתו תרומה )רמב"ם הלכות תרומות 

פ"ד הל' ב(, דאין זו זכות לבעלים אלא חובה, וגם אם הפריש 

)נדרים  בגמ'  לן  איבעיא  חבירו  פירות  על  שלו  מפירותיו 

דניחא  כיון  שמא  או  להפרשתו,  תוקף  יש  האם  ע"א(  לו 

אלא  לו  זכות  זו  אין  בעצמו  המצוה  את  לקיים  לאדם  ליה 

א"כ  כלום,  מפירותיו  נפסד  שאינו  אף  מהני,  חובה – ולא 

קושיא  והדרא  בגמ',  היא  איפשיטא  דלא  איבעיא  לכה"פ 

לדוכתא היאך מקבלים גרות עבור קטן.

דלהלכה נקטינן בזה )יו"ד סי' שלא סעי' ל( דבדיעבד אם ואף 

לנידון  זאת  לדמות  אין   ,
תסז

תרומה תרומתו  הפריש 

דכל  הראשונים,  שם  כתבו  זו  הכרעה  של  דבטעמה  דידן. 

דבר שיש בו זכות וחובה כאחד אזלינן ביה בתר עיקרו של 

שכלל  ונראה,  "זכין".  מדין  מהני  זכות,  שעיקרו  וכל  דבר, 

דבזה  דעת,  בר  גדול  עבור  לזכות  בא  כאשר  רק  אמור  זה 

אזלינן בתר עיקר הדבר אף שיש בכך חובה בצד מה, אבל 

זכייה  לזכות עבור קטן מתקנת חכמים שתיקנו  כאשר בא 

זכייה  חכמים  לו  תיקנו  לא  גמורה  זכות  זו  שאין  כל  לקטן, 

, וכן הוכיחו 
תסח

זו – כן נתבאר מדברי התוס' בכתובות שם

להדיא  דהא  סוגיא,  באותה  גופא  הגמ'  מדברי  האחרונים 

אמרו, שלא די בכך שזכות היא לקטן לבוא בקהל ישראל, 

ומצרכינן נמי שיתגייר אביו עמו, או לכל הפחות יתגייר על 

. )וראה בכל 
תסט

דעתו – דניחא ליה לקטן במאי דעביד אבוה

זה בפני יהושע קידושין מא ע"ב ד"ה פיחת(.

סימן סב
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באורה של סברא זו

מבשלוחו", אמנם  יותר  בו  ד"מצוה  זו  הלכה  של  שורשה 

אדם  של  דשלוחו  בידינו  נקוט  דכלל  כיון  צ"ב, 

מה  עצמו,  המשלח  ע"י  הדבר  נעשה  וכאילו  כמותו, 

ידי  על  ולא  בעצמו  הדבר  שיעשה  בכך  יש  מעליותא 

שלוחו.

שכתב הן  לא(  סי'  )יו"ד  יוסף  תפארת  בשו"ת  דיעויין  אמת, 

לחדש, שכאשר תורם משלו על של חבירו, אף שהועיל 

המצוה"  "מעשה  מקום  מכל  הפירות,  את  ותיקן  במעשיו 

מתייחס לשליח ולא למשלח.

בזה, כי מה שאמרו שזכיה מטעם שליחות היא, והביאור 

אין הדברים אמורים לענין עצם עשיית המעשה 

פירותיו,  הבעלים  שהפריש  חלותו – דחשיב  לענין  אלא 

לשליח  גוונא  בכהאי  מתייחס  המצוה  מעשה  עצם  אולם 

מפריש  שאחר  לכך  מודע  היה  לא  שכלל  למשלח,  ולא 

ומהותו  ענינו  מצוה  מעשה  דעשיית  הדבר,  וטעם  עבורו. 

הוא עצם עשיית רצונו של מקום, ולא רק החלות הנפעלת 

בגופו  שעושה  מעשה  דומה  אינו  זה  ולענין  זה,  במעשה 

למעשה הנעשה ע"י שליח.

כמותו, ע"כ,  אדם  של  שלוחו  זה  לענין  שגם  שאמרו  אף 

לקיים  ושלחו  כשטרח  דוקא  דזה  פשוטה  סברא 

ידיעת  בלא  עצמו  מדעת  השליח  כעשה  אבל  מצותו, 

מידי  דלאו  בעלמא  ממתעסק  דינו  עדיף  לא  הבעלים, 

זכות גמורה לבעל הכרי,  עביד. ולדבריו אלו פשיטא שאין 

דמפסיד מצותו.

שדחה ]מיהו  צט(  סי'  )חט"ו  הלכות  משנה  בשו"ת  יעויין 

דבריו, וס"ל שגם כאשר נעשה הדבר שלא בידיעת 

לבעל  מתייחס  המצוה  מעשה  "זכייה"  הבעלים – מדין 

הפירות כיון שנחשב הדבר שנעשה בשליחותו[.

זו. וא"כ  לסברא  חששו  לא  קטן  גר  לגבי  מה  מפני  צ"ב 

ובפרט שבתרומה יש סברא לומר דניחא ליה בהכי, 

שהרי כל זמן שלא ניטלה תרומה מן הכרי פירותיו אסורים 

גרות  גבי  משא"כ  מכשול,  לידי  לבוא  הדבר  ויכול  באכילה 

שכל הפסד לא יגרם מכך שידחה גרותו לעת גדלותו.

קבלת  דין  בגדר  בסנהדרין  התוס'  עפ"ד  לזה  ישוב 
מצוות בגר קטן

קושיא והנה,  לכאורה  ע"ב(  )סח  בסנהדרין  התוס'  לשיטת 

מועילה  היאך  הקשו  שם  דהתוס'  ליתא,  מעיקרא 

גרותו של קטן הרי חסירה היא קבלת עול מצוות, ותירצו, 

ובזה  מצוות  עול  עליו  מקבל  בגדלותו  מוחה  שאינו  דע"י 

נמצא שעיקר חלות הגרות אכן תעשה על  גרותו.  נשלמת 

ידו בעת שיגדיל ולא ימחה, ונמצא שעל ידו נשלם המעשה 

ולא על ידי מעשה השליח. אולם לעיל נתבאר דהראשונים 

כולם פליגי בזה ע"ד התוס' ולדבריהם קשיא.

אמו, דהנה,  בבטן  בעודו  המתגייר  עובר  לגבי  ניחא  הא 

מקום  אין  דודאי  בקדושה,  לידתו   – שכשנולד 

בקדושה  שנולד  לו  היא  גמורה  דזכות  כלל,  זו  לקושיא 

גרותו  מעשה  את  שיעשה  בכה"ג  להעדיף  טעם  כל  ואין 

בעצמו. ובפרט לפי מה שנתבאר לעיל סי' נ מדברי רבים מן 

לגמרי  נחשב  אינו  העובר  שטבלה  שבמעוברת  האחרונים, 

זה  עצם  מחמת  היא  ישראל  לכלל  כניסתו  עיקר  שכן  כגר, 

אלא  הטבילה,  מעשה  מחמת  ולא  ישראלית  לאם  שנולד 

מחמת  בה  שנטמא  העמים  טומאת  מעליו  לבטל  שבכדי 

ומילה,  טבילה  הצריכוהו  בקדושה  שלא  הורתו  שהיתה 

עיי"ש, אבל לענין גר קטן קשיא.

וכמה תשובות נאמרו בדבר:

ג' תירוצי הש"ך לשאלה זו

יא( הש"ך  בס"ק  הט"ז  דברי  על  שה  סי'  )יו"ד  הכסף  בנקודות 

הרגיש בקושיא זו, וכתב לחלק בג' דרכים:

דינא א.  דהאי  מעיקרא  דלכאורה  שם,  דבריו  תחילת 

יש ללמוד, שכל שנעשה שליחו בדבר  ומסוגין  פירכא, 

בגופו,  מצוה  למיעבד  לאדם  לו  דנוח  זו  סברא  אמרינן  לא 

 נחשב לו הדבר כאילו 
תע

דכיון ש"שלוחו של אדם כמותו"

עשה בעצמו )ושלא כהבנת התפארת יוסף הנ"ל דזכיה שלא מדעתו 

. ומה שאמרו גבי תרומה שחובה היא לו 
תעא

שאני לענין זה(

אין זה משום שיותר נוח לו לקיים את המצוה בעצמו לבד, 

תע. דברי הש"ך אלו צ"ב, שהרי בחו"מ )סי' שפב( האריך לבאר שאין 
לאב למסור בנו לימול ביד מוהל, דהמילה היא מצוה שבגופו ואינה 

יכולה להתקיים ע"י שליח, ומ"ש לענין זה מילת גר ממילת קטן. 

שבגופו  מצוה  היא  שהמילה  דאמרינן  דהא  מידי,  קשיא  דלא  וי"ל 

היינו רק לענין חובת האב למול את בנו, דעל האב הטילה תורה רק 

את עצם מעשה המילה ולא את תוצאותיו, ומעשה גרידא אינו יכול 

להתקיים ע"י שליח, וכמו שאינו יכול למנות לו שליח ליטול עבורו 

לולב ולהניח עבורו תפילין, אבל לגבי הקטן עצמו עיקר המצוה היא 

בתוצאה – להיותו מהול, ובזה שפיר מהניא שליחות, ופשוט.

תעא. וראה בדרכי משה )יו"ד סי' רסד( שכתב בשם אור זרוע שאין 
לאב למסור את בנו למוהל שימולו, דמצוה בו יותר מבשלוחו, ויעויי"ש 

שדחה דבריו, וכתב דכיון ששלוחו של אדם כמותו אין לחוש לדבריו.

סימן סב
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שמא  לחוש  דיש  מקומות,  בכמה  התוס'  כמוש"כ  אלא 

שיעור  אין  )דמדאורייתא  אחת  בחיטה  כריו  לפטור  רוצה  היה 

להפרשת תרומה(, או שמא להיפך – היה רוצה להעדיף וליתן 

.
תעב

בעין יפה אחד מארבעים

נוח ב.  נוסף כתב שם הש"ך, כי מה שאמרו שיותר  חילוק 

ביד  ליתנה  ולא  בעצמו  המצוה  את  לקיים  לאדם  לו 

על  עצמו  משל  הפריש  התורם  כאשר  דוקא  היינו  שליח, 

של חבירו, דבכהאי גוונא אכן מעשה המצוה אינו מתייחס 

לבעל הכרי כיון שלא הופרשו המעשרות מכריו שלו, אבל 

ע"י  הקטן  של  בגופו  הגרות  חלות  את  פועלים  שבי"ד  כאן 

מעשה המילה והטבילה, ודאי מתייחס המעשה אליו ואין 

כל חסרון בדבר.

כתב נמי גבי פדיון בכור, שאם יזכו בי"ד את מעות ועפ"ז 

"זכין",  מדין  לפדותו  הם  יכולים  לקטן  הפדיון 

דזכות גמורה היא לו כיון שממעותיו נפדה ומעשה המצוה 

מתייחס אליו ולא לשליח. ועיי"ש שהאריך להוכיח חילוק 

זה ממקומות רבים בש"ס ופוסקים.

סברא נוספת העלה שם הש"ך, דאף אם נאמר שאין כח ג. 

ביד השליח להפריש תרומה מכריו של קטן כיון שאין זו 

זכות גמורה בשבילו, מ"מ בי"ד עדיפי משאר שלוחים, שכן 

מצינו בירושת הארץ שהיו הרבה קטנים ונחלו חלקם ע"פ 

זכות  בדבר  שהיה  אף  ישראל,  נשיאי  ע"י  שנעשה  הגורל 

וחובה כאחד – כבכל מקח וממכר. והיינו משום שניתן כח 

לבי"ד לשמש כאפוטרופסין עבור הקטנים.

מו"מ בחילוקו של הש"ך בין בי"ד לסתם שליח

זה החתם  לחילוקו  ציין  רצה(  סי'  )יו"ד  בתשובותיו  סופר 

של הש"ך, ותמה ע"ד טובא, דאף אם נקבל שניתן 

כח אפוטרופסות לבי"ד על נכסי הקטנים, מ"מ מי הוא זה 

כפופים  שאינם  העולם  אומות  קטני  את  גם  בידם  שמסר 

כלל לדת ישראל. )ועיין בדבריו מה שהקשה בזה עוד(.

שפה( ובישוב  סי'  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת  יעויין  קושיתו 

שציין לדברי הרמב"ם )הל' מלכים פ"י הל' יא( דכתב, 

שכאשר יד ישראל תקיפה חייבין בית דין להעמיד שופטים 

כח  שניתן  מדבריו  וחזינן  ולעונשם,  לדונם  העולם  לאומות 

לבדו,  ישראל  בעם  רק  ולא  האומות  בכל  לשלוט  לבי"ד 

אומות  קטני  את  לגייר  בידם  כח  שיש  הש"ך  למד  ומכאן 

העולם אף שמעט חובה יש בדבר.

חילוקו של הבית שערים בין הפרשת תרומה לגרות

דחלוק ד.  זו,  שאלה  ליישב  כתב  שם  שערים  בית  בשו"ת 

קטן.  בגר  הגרות  מדין  בכור  ופדיון  תרומה  הפרשת  דין 

שכן בהפרשת תרומה עיקר מעשה המצוה הוא בהפרשה, 

יוכל  לא  ושוב  מצותו  בטלה  עתה  מכריו  יפרישו  אם  ולכן, 

המצוה  מעשה  עיקר  בגרות  אבל  עצמו.  ידי  על  לקיימה 

אינו בקיום הליך הגרות, אלא בעצם היותו יהודי, ומצוה זו 

.
תעג

תתקיים בגופו כל ימיו, ונמצא שלא נפסד כלום

קודם שטעם טעמא  ישראל  לכלל  לו שבא  היא  זכות 
דאיסורא

בגמ' ה.  שאמרו  מה  ע"פ  זו,  קושיא  בישוב  לומר  יש  עוד 

דקטן  זה,  לענין  מעבד  קטן  גר  דין  שחלוק  שם(  )כתובות 

לבוא  ליה  ניחא  דודאי  דעתיה  אמדינן  איסור  טעם  שטרם 

דטעם  גדול  עבד  אבל  סגולה,  מעם  חלק  ולהיות  ה'  בקהל 

טעמא דאיסורא ומשוקע בכל תועבות העמים אפשר דלא 

ניחא ליה בהכי.

זה וכמו"כ  לקטן  לו  היא  גמורה  זכות  דודאי  לדידן,  י"ל 

קודם שיתגעל  כבר בקטנותו  ישראל  לבוא לקהל 

יותר  לו  היא  חשובה  זו  וזכות  ומיאוסיהם,  בשיקוציהם 

משיקיים את מצות הגיור בעצמו.

שנשתהו  בזה"ז – משום  מעונים  גרים  מה  מפני 
מלבוא

בחז"ל ו.  המבואר  פי  על  זו,  לשאלה  לומר  יש  נוסף  ישוב 

"תניא,  ע"ב(:  מח  יבמות  דילן  ובש"ס  ה"ה,  פ"ב  גרים  )מסכת 

תעב. ראה אור זרוע בפסחים סי' רכד.

שאין  לכך  שהסיבה  הרדב"ז,  בשם  הובא  הפוסקים  תעג. בספרי 
אנו מברכים ברכת שהחיינו על מצות ספירת העומר, משום שמצוה 

זו אינה נחשבת כמצוה בפני עצמה, אלא כל תכליתה וענינה הוא 

ההכנה ליום מתן תורה. 

בשם  כתב  רסח(  סי'  )ריש  תשובה  בפתחי  שהרי  צ"ב,  והדברים 

הטבילה,  מן  עלותו  אחר  שהחיינו  ברכת  מברך  שהגר  הרדב"ז 

ולכאורה לדברי הבית שערים כאן שמעשה הגרות הוא רק הכשר 

מצוה ועיקר התכלית הוא עצם כניסתו לקדושת ישראל, א"כ מעשה 

הגרות דומה למצות ספירת העומר שאינה מצוה בפני עצמה ואין 

לברך עליה ברכה זו. 

על  אלא  הגרות,  מצות  על  אינה  בגר  ברכת שהחיינו  דעיקר  וצ"ל, 

ולהלל  להודות  לו  ראוי  ודאי  זה  ועל  ישראל,  לקהל  כניסתו  עצם 

בשם ומלכות.   

סימן סב
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גרים בזמן  בנו של רבן גמליאל אומר: מפני מה  רבי חנניא 

וכו', אחרים אומרים: מפני  ויסורין באין עליהן  הזה מעונין 

ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה".

, הרי 
תעד

להתגייר מהרו  שלא  על  נענשים  שהגרים  למדנו 

אותו  שמגיירים  לגר  היא  גמורה  זכות  ודאי  וא"כ 

רגע  אפי'  מלבוא  נשתהה  שלא  נמצא  שעי"ז  בקטנותו 

שאפשר,  ככל  גרותו  להקדים  יש  זו  ולסברא   .
תעה

אחד

שכן דין גדלות בגוי הוא כבר מעת עומדו על דעתו ולא רק 

בתשובותיו  החת"ס  כ"כ  אחד,  ויום  שנה  י"ג  לכלל  בהגיעו 

.
תעו

)סי' שיז(

הקדמת כניסתו לקהל ישראל זכות היא לו

התורה, ז.  מצוות  משאר  גרות  דין  דחלוק  לומר,  יש  עוד 

קטן,  מנכסי  וכדו'  הבן  ופדיון  תרומה  הפרשת  דלענין 

מצוות,  חיוב  לכלל  עדיין  בא  ולא  הוא  שקטן  דכיון  י"ל, 

שהרי  שיגדיל,  לעת  קיומם  את  שדוחה  בכך  מפסיד  אינו 

בהפרשתם  לכשיתחייב  ומיד  המצוות,  מכל  פטור  הקטן 

זכות  ודאי  גרות  לענין  אבל  בעצמו,  יפרישם  לכשיגדיל, 

גמורה היא לו שמקדים כניסתו לקהל ישראל, דאף שהקטן 

פטור מכל המצוות מ"מ קדוש הוא בקדושת ישראל, וודאי 

זכות גמורה היא להקדים כניסתו לקדושה זו.

דאף ובפרט  ג(,  אות  ח"ב  כוללת  )פתיחה  הפמ"ג  שכתב  למה 

עונשין  ומכל  שבתורה  עשין  מכל  פטור  שקטן 

לאוין  איסורי  על  לעבור  שלא  מוזהר  הוא  מ"מ  שבתורה, 

)יו"ד  שו"ע  פסק  שחיטה  דלענין  לדבר,  וראיה  שבתורה. 

שחיטתו  גביו  על  עומד  גדול  וישראל  ששחט  דקטן  א(  סי' 

לט(  סי'  )או"ח  פסק  תפילין  כתיבת  לענין  ואילו  כשרה, 

מצות  דלענין  הוא,  בזה  הטעם  וע"כ  פסולה.  קטן  דכתיבת 

איסור  על  מוזהר  הוא  בכללה – שגם  הקטן  שאף  שחיטה 

אכילת נבלה, נחשב הוא כ"בר זביחה", ואילו לענין כתיבת 

תפילין שהקטן פטור ממצותן לגמרי, אין הוא נחשב כ"בר 

שהאריך  תלז(  סי'  )יו"ד  שערים  בית  בשו"ת  וראה  כתיבה". 

)נה  )לג ע"א( ובסנהדרין  בנידון זה ע"פ סוגיות הגמ' ביבמות 

ע"ב(. ולפי זה ודאי יש טעם רב ליתן תוקף לגרות זו הנעשית 

זוכה להכלל עם ישראל בכל שס"ה לאוין  בקטנותו, דעי"ז 

שבתורה.

מזו מצינו ברמב"ם )הל' פרה אדומה פ"ו הל' ו( שכתב: יתירה 

בו  שאין  וקטן  מאשה  חוץ  להזות  כשרים  "הכל 

בדבריו,  ומבואר  להזות".  כשר  דעת  בו  יש  אם  אבל  דעת, 

אף  מזה,  הוא  מי  לשם  הוא  ויודע  דעת  לו  שיש  דקטן 

שפטור הוא מכל המצוות, מתקיימת מצוה בהזאתו, וחזינן 

שגם מצוות עשה המתקיימות ע"י קטן יש בהן ממש. וראה 

מש"כ בזה בשו"ת מנחת ברוך )סי' עא ענף ג(.

הוכיח באור שמח מדברי הרמב"ם בהל' קרבן פסח כמו"כ 

לפסח  ראשון  פסח  בין  שנתגייר  "גר  ז(:  הל'  )פ"ה 

שני, וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים, חייבין לעשות פסח 

שקרבן  להדיא  הרי  פטור".  בראשון  עליו  שחטו  ואם  שני, 

שמצות  אף  חובתו,  ידי  בו  יצא  בקטנותו  עליו  שהקריבו 

להקדים  לו  היא  גמורה  דזכות  פשיטא  ולפי"ז  היא.  עשה 

כניסתו בקהל ה'.

תעד. יתירה מזו מצינו שלעיתים יש תביעה על נכרי מפני מה לא 
)יז ע"ב( אהא  וכמו שמצינו בברכות  ה',  ליבו לבוא בקהל  נתעורר 

דכתיב )ישעיהו מו(: "שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה – מאן 

אבירי לב, אמר רב יהודה: גובאי טפשאי. אמר רב יוסף: תדע דהא 

לא איגייר גיורא מינייהו. אמר רב אשי: בני מתא מחסיא אבירי לב 

נינהו דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זימני בשתא ולא קמגייר גיורא 

מינהו". 

ופירש שם רש"י: שהיו נאספים שם ישראל באדר לשמוע בהלכות 

הביאו  זמני  תרי  ד"ה  שם  ובתוספות  החג.  הלכות  ובאלול  הפסח, 

דכיון  והיינו,  עליהם.  השמים  מן  יורד  האש  עמוד  שהיה  ששמע 

שראו ביקרא דאורייתא ולא נתעוררו מחמת כן להצטרף לקהל ה' 

יש בכך תביעה עליהם.

נמצא שבשורשם של דברים ראוי לכל נכרי לקבל עליו עול מצוות 

לא  השמים  מן  לכך  עוררהו  שלא  זמן  שכל  אלא  ה',  בקהל  ולבוא 

שבא  לו  היא  גמורה  זכות  ודאי  ומ"מ  מלבוא,  מניעתו  על  יתבע 

לתיקונו ע"י בית הדין.

עדיות,  מס'  הש"ס  על  בהגהותיו  פענח  צפנת  בעל  תעה. הגאון 
העלה, דאשת הגר לא תשתה מי סוטה, דכשם שהיא אינה מנוקה 

מעוון כך הוא אינו מנוקה מעוון זה שלא מיהר עצמו לבוא בקהל 

ה'. 

מיהו מדברי הצפנת פענח ע"ד הרמב"ם בהל' איסורי ביאה נראה, 

עליו  מוטלת  להתגייר  גמורה  בהחלטה  בדעתו  שקיבל  אחר  שרק 

חובה למהר ולקיים מחשבתו, אבל סתם נכרי אינו נתבע על שלא 

נתגייר, ולפי זה לא ימלט שיהיו מן הגרים שלא ישתהו כלל ויחשבו 

עי"ז "מנוקה מעוון".

כאשר  זו,  בשאלה  דן  תרכה(  סימן  ריש  )או"ח  מגדים  תעו. בפרי 
לקיים  שיוכל  כדי  ומאידך  מבשלוחו",  יותר  בו  "מצוה  גיסא  מחד 

מצוה זו בעצמו יהיה צורך להשהות את המצוה – אי מינייהו עדיף, 

הדביר  פתח  בשם  א  כלל  סוף  ז  מערכת  כללים  חמד  בשדי  וראה 

דעות  שהביאו  אברהם,  משנת  ספר  בשם  נח(  )סימן  מ  ומערכת 

חלוקות בזה.

סימן סב



משנת  הגר���כ

ידי  על  להתגייר  כדי  לכשיגדיל  למחות  יכול  האם 
עצמו

בס' זכרון יוסף )יו"ד סימן כו( כתב, שאין לחוש כלל שמא ח. 

שכן  עצמו,  ידי  על  להתגייר  רוצה  היה  גדול  היה  אם 

למחות  הדבר  בידו  שהרי  קיימא,  ברשותיה  אכתי  זו  זכות 

עצמו,  ידי  על  בשנית  ולהתגייר  ולחזור  לכשיגדיל  בגרותו 

מחסרים  אנו  אין  בקטנותו  אותו  שמגיירים  שע"י  נמצא 

מזכויותיו כלום.

הגמ' מיהו  מדברי  שהרי  זו,  סברא  שדחה  שם  יעויין 

שנוהג  וראינוהו  אחת  שעה  שמשהגדיל  נתבאר, 

דברים  של  ויסודם  למחות,  יכול  אינו  שוב  ישראל  כמנהג 

הוא, שע"י שמוחה בגדלותו ומגלה דעתו שאינו חפץ לבוא 

בקהל ה' הרי הוא מגלה דעתו שגרות זו שעשו לו בקטנותו 

למפרע,  בטלה  גרותו  ונמצאת  חובה,  אלא  לו  זכות  אינה 

אבל גר זה שכל רצונו הוא להתקדש בקדושת ישראל אלא 

דעת  גילוי  כל  אין  א"כ  בעצמו,  המצוה  את  לקיים  שרוצה 

ממחאתו שגרות זו חובה היא לו, שהרי להיפך היא מורה, 

לו על שהפקיעו  ית' עד שחרה  הוא בעבודתו  דבוק  שכ"כ 

לא  כלל  ובכה"ג  עצמו,  ע"י  גרותו  לקיים  הזכות  את  ממנו 

מהני מחאתו.

אליעזר ]סברא  רבי  להגאון  )כללים  המקנה  בספר  כתב  דומה 

של  שבידו  דכיון  סופר,  הכתב  בשם  סופר(  זוסמאן 

כאילו  הדבר  לו  נחשב  מחה  ולא  בגדלותו  למחות  זה  קטן 

יוסף,  זו לא קשיא קושית הזכרון  נתגייר בעצמו. ולסברתו 

ופשוט[.

מילה יתירה  מ"מ  גרותו,  לבטל  יוכל  ירצה  שאם  אף  מזו, 

לקיימה  יוכל  לא  שוב  בקטנותו  לו  שנעשתה  זו 

לעולם, וא"כ מחמת מצות המילה אפשר שהיה מן הראוי 

להמתין עמו עד שיגדיל.

נכרי קטן נחשב כגדול לכל דיני התורה

תירוץ נוסף י"ל בזה, עפ"ד החתם סופר בתשובותיו )יו"ד ט. 

מצוות  ז'  על  נהרג  דעת  בר  קטן  שגוי  דכתב,  שיז(,  סימן 

אחד,  ויום  שנה  י"ג  לכלל  הגיע  שלא  אף  נח  בני  שנצטוו 

לפי שכל דין פטור העונשין בקטן הוא מכלל דין "שיעורין" 

)ראה תשובות הרא"ש כלל טז סי'  שנמסרו הלכה למשה מסיני 

א(, וקיי"ל שאין שיעורין לגוי, דכל ההלכות לישראל נאמרו 

כגדול,  הוא  נחשב  גוי  שבעודו  כיון  כן  ואם  נח,  לבני  ולא 

ממילא כאשר בא להתגייר נחשב הדבר שנעשתה המצוה 

על ידו )אלא דלענין קטן שאינו בר דעת שגם בגיותו דינו כקטן אכתי 

יקשה(.

כיון דהדבר תלוי בהסכמת הבי"ד לעולם זכות היא לו

והסכמת י.  ראיית  גרות בלא  דכיון שאין  לומר,  נראה  עוד 

בידו של הגר להכנס על דעת  ואין הדבר מסור  דין  בית 

זכות  מזדמן  שהדבר  עת  בכל  ממילא  ישראל,  לדת  עצמו 

היא לו, דלכשיגדיל מי יימר דמזדקקי ליה רבנן )קידושין סב 

ע"ב(.

המילה בגדלותו כרוכה בצער רב יותר

גר יא.  דין  לדמות  שאין  זו,  קושיא  בישוב  י"ל  נוסף  אופן 

לא  תרומה  בהפרשת  שכן  תרומה,  להפרשת  קטן 

שיזדמן  זמן  עד  המצוה  מהשהיית  לבעלים  נזק  כל  יגרם 

שבגדלותו  הגר  מילת  מצות  לענין  משא"כ  לקיימה,  להם 

לו  היא  גמורה  שזכות  אפשר  יותר,  רב  בצער  היא  כרוכה 

ידו.  על  כך המצווה  ע"י  לימול בקטנותו אף שלא תתקיים 

הטעם  שעיקר  כתב  מט(  פרק  )ח"ג  נבוכים  במורה  ]הרמב"ם 

לכך שנצטוו ישראל למול את עצמם בקטנותם ולא כשאר 

משום  הוא  לכשיגדיל,  רק  בהם  מתחייב  שאדם  המצוות 

ד"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", והמילה בקטנות 

אינה כרוכה בכאב והנימול כלל אינו מודע לה[.

סימן סב
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סימן סג

בדין נאמנות הגר לומר נתגיירתי בבי"ד פלוני

שאלה

פלונית,  שבארץ  פלוני  דין  בית  בפני  שנתגייר  ואומר  דין  בית  לפני  גר  שבא  הדבר  מצוי  רבות  פעמים 

וקשה הדבר לבררו מחמת שלא ניהלו אותו בית הדין רישום מסודר אודות המתגיירים בפניהם ומחמת 

ריבוי הפניות, וכבר אירע כדבר הזה פעמים רבות בגרים הבאים ממדינות מזרח אירופה בשנות העליה 

הגדולות, ויש לדון אימתי נאמן הגר לומר שכך היה.

שאלה נוספת לה נדרשים אנו בשנים האחרונות, כיצד ניתן לקבוע מי מהעולים לארץ הקודש מזרע עם 

קודש הוא, ומי הוא המתחזה כיהודי כדי לזכות בהטבות הניתנות לעולים ביד רחבה מידי השלטונות. 

להלן  עוד  ועיין  והראשונים,  הגמ'  בדברי  מקורותיה  להקדים  יש  מרובים  פרטיה  זו  שהלכה  ולהיות 

סימנים סו סז.

תשובה

ראיה.  כל  בלא  להפקיעו מחזקתו  תעז. צ"ב מה ההו"א שנאמינו 
וכנראה הטעם, דכיון דישראל סחופים דחופים ומטורפים ויסורים 

בשקר.  אליהם  להסתפח  שירצה  ליה  חשדינן  לא  עליהם,  באים 

באופן אחר י"ל, דקס"ד דכיון שבידו להתגייר עתה אין סיבה לחושדו 

שמשקר )וזאת אף בלא גדרי דין נאמנות ד"בידו" דמהניא מדין מיגו, 

דבזה אמרינן מי יימר דמזדקקי ליה רבנן, ראה קידושין סב ע"ב(.

תעח. במרכבת המשנה )פי"ג הל' איסורי ביאה( כתב, כי מה שנאמן 
לומר ישראל אני, זהו דוקא כאשר ניכר מהליכותיו ומלבושיו שבן 

ישראל הוא, דאף שחזקה פחותה היא ובמקום שצריך להביא ראיה 

לדבריו לא תועיל לו חזקה זו, מ"מ כאן שלא הוחזק כנכרי די בזה. 

אין  ודאי  ישראל  במנהגי  נוהג  שאינו  מהנהגותיו  נראה  אם  אבל 

לקבלו לעדת ישראל ולא יהני בזה דין "הפה שאסר". 

גם  מועיל  זה  גאוני ספרד, שמיגו  תעט. וראה במאירי שם בשם 
להוציא ממון. נמצא לפי דבריהם שמיגו זה עדיף גם על רוב, שהרי 

בזה  מש"כ  )וראה  הרוב  אחר  בממון  הולכין  דאין  קיי"ל  להלכה 

ע"א(  )כ  בכתובות  התוס'  דכתבו  אף  וממילא  קמט(,  סי'  בנתה"מ 

שאין הולכין באיסורא דאשת איש אחר הרוב, מ"מ מיגו אלים זה 

של הפה שאסר מהני בזה, וכמבואר בדברי הגמ' שם.

א

נאמנות הגר לומר שנתגייר

יכול בגמ'  אני  גר  ואמר  שבא  "מי  איתא:  ע"ב(  )מו  יבמות 

, ת"ל "אתך" – במוחזק לך. בא ועדיו עמו 
תעז

נקבלנו

יגור אתך גר בארצכם". אין לי  "וכי  )ויקרא יט לג(:  מנין, ת"ל 

– בכל מקום שאתך.  "אתך"  אלא בארץ, בחו"ל מנין, ת"ל 

אין  בחו"ל  ראיה,  להביא  צריך  בארץ  בארץ,  ת"ל  מה  א"כ 

צריך להביא ראיה – דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים: בין 

בארץ בין בחו"ל צריך להביא ראיה". ע"כ.

שם )ד"ה במוחזק לך( כתבו, דסוגין איירי בגר שהיה ובתוס' 

כשבא  כך  ומשום  הוא,  שנכרי  לנו  וידוע  מוחזק 

אם  אבל  לדבריו,  ראיה  להביא  הצריכוהו  שנתגייר  ואמר 

בא אדם מארץ רחוקה למקום שאין מכירין אותו ואמר גר 

תעח
אני – נאמן.

של דברים הוא, ד"הפה שאסר הוא הפה שהתיר", ויסודם 

לומר  נאמן  מפיו  האיסור  לנו  שנודע  דכל  והיינו 

היה  שיכול  כשם  וממילא,  הדבר.  והותר  האיסור  שפקע 

כך  נאמן,  והיה  דורות  מדורי  אני  ישראל  לומר  מתחילה 

כשבא ואמר נכרי הייתי ונודע לנו מפיו על הדבר האוסרו, 

טעם  כל  ואין  כהלכה,  שנתגייר  ולומר  עצמו  להתיר  נאמן 

לבטל נאמנותו. )בעיקרה של הלכה זו ראה אריכות דברים בסוגית 

.
תעט

הגמ' בכתובות יח ע"ב וכב ע"א(

אומר שתי  היה  שאם  לכך  שם  התוס'  הביאו  ראיות 

מתחילה ישראל אני מעולם היה נאמן:

הידוע א.  המעשה  הובא  ע"ב(  )ג  בפסחים  הגמ'  בסוגית 

פסחים  ואכיל  סליק  דהוה  כוכבים  עובד  בההוא 

ומוכח  וכו',  בתירא  בן  יהודה  רבי  לפני  ובא  בירושלים, 
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לכאורה שכל הבאים לירושלים היו אוכלים מקרבן הפסח, 

.
תפ

ולא היו בודקים אחריהם לידע שישראל הם

ביבמות ב.  הגמ'  דברי  מהמשך  לכך  הביאו  נוספת  ראיה 

לו  ואמר  יהודה  רבי  לפני  שבא  באחד  "מעשה  שם: 

 ,
תפא

נתגיירתי ביני לבין עצמי. א"ל רבי יהודה: יש לך עדים

א"ל לאו, א"ל יש לך בנים, א"ל הן. א"ל: נאמן אתה לפסול 

את עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך". ע"כ.

קיבלו ומבואר,  שנתגייר  שאמר  אמירתו  עצם  שמחמת 

והחזיקו כישראל כשר. וכל כך האמינו עד דסבר 

שנתגייר  ואמר  שהוסיף  במה  בניו  את  לפסול  נאמן  שאינו 

בינו לבין עצמו.

מזו, גם לגבי עצמו סבר דאין להאמינו בכך נאמנות יתירה 

האיסורים  כל  את  עליו  שמטילים  אלא  גמורה, 

חתיכה  אנפשיה  "שויא  דין  מחמת  אלו  מדבריו  הנובעים 

פסלה,  לא  כהן  בת  על  בא  שאם  בזה,  ונפק"מ  דאיסורא", 

ליה  דיינינן  אחרים  לגבי  אבל  האמינוהו,  עצמו  לגבי  שרק 

היה מעולם  ואמר שישראל  כ"ש שאם בא  וא"כ  כישראל. 

דאין כל דררא לחוש לפסול נאמנותו.

שם, כדברי  ביבמות  והמאירי  הרמב"ן  גם  כתבו  התוס' 

והרשב"א והריטב"א שם ובכתובות )כד ע"א( עיי"ש. 

הישר  ספר  שם,  בפסחים  משאנץ  הר"ש  בדברי  עוד  וראה 

לר"ת )סי' שלו(, ובתשובות הרשב"א )ח"ב סי' טז(.

חילוק בזה בין א"י לחו"ל

הרמב"ם )איסורי ביאה פי"ג הל' י( נראה שלמד אף הוא מדברי 

כנכרי  כאן  שהוחזק  גר  בין  שחילקו  התוס'  כדברי 

שהוסיף  אלא  ידוע,  אינו  ומוצאו  רחוקה  מארץ  הבא  לגר 

ימים  ובאותם  ישראל,  בארץ  אמורים,  דברים  "במה  וכתב: 

שחזקת הכל שם בחזקת ישראל, אבל בחוצה לארץ צריך 

להביא ראיה ואח"כ ישא ישראלית, ואני אומר מעלה עשו 

ביוחסין".

זו ובמגיד  להלכה  שהמקור  דכיון  שיטתו,  פי'  שם  משנה 

מקרבן  ואכל  לירושלים  שבא  נכרי  מאותו  הוא 

הפסח ולא בדקו אחריו, אפשר שזהו דוקא בירושלים שכל 

יבואו  שמא  חששו  לא  כך  ומשום  ישראל,  שם  המצויים 

בחו"ל  לפנינו  אדם  יבוא  אם  אבל  עמהם,  ויצטרפו  נכרים 

שלא  ביוחסין  עשו  מעלה  הם,  נכרים  שם  המצויים  שרוב 

לקבלו בלא חקירה ודרישה, דכיון שרובם עכו"ם שפיר יש 

לחוש שמא נכרי הוא.

לשיטת התוס' – לעולם הרוב מסייע לגר שבא ואומר 
ישראל אני

התוס' שם עמדו על חילוק זה, אלא שאמרו שאף אמנם 

הרוב  בתר  דאזלינן  היא  בזה  הסברא  שורש  אם 

ורוב המצויים בירושלים בימות הרגל ישראל הם, עדיין יש 

לפנינו,  הבא  גר  בכל  גופא  זו  סברא  ע"פ  בזה  להקל  מקום 

נכרים  בעיר  המצויים  רוב  אם  גם  שהרי  בחו"ל.  ואפי' 

האמת  אני  ישראל  ואומרים  לפנינו  הבאים  רוב  מ"מ  הם, 

, ונמצא שהרוב מסייעו.
תפב תפג

איתם

הוסיף כדברי  ובסמ"ג  והסמ"ג,  הרא"ש  גם  כתבו  התוס' 

יום  בכל  מעשים  "שהרי  הרמב"ם,  ע"ד  לתמוה 

אנו  ושותים  אחריהן,  בודקין  אנו  ואין  באים  שאורחים  הן 

טורח  במקום  מ"מ  מבררינן,  לברורי  דאיכא  היכא  דכל  תפ. ואף 
גדול לא הצריכום חכמים לברר, דהיאך יוכלו לדרוש ולחקור אחר 

כל אחד מן הבאים לירושלים בימי הרגל.

תפא. לכאורה קשיא היאך יכול להוכיח את דבריו ע"פ עדים, הרי 
הם  ומעידים  בפניהם,  מצוות  וקיבל  שטבל  ויעידו  יבואו  אם  גם 

שלא היו שם בי"ד באותו המעמד, אין בכך כל הוכחה שלא נתגייר 

פעם אחרת בפני בי"ד, וא"כ לעולם לא יוכל להוכיח שנתגייר בינו 

לבין עצמו. 

וצ"ל, דידוע היה מעולם שנתגייר ביום פלוני, וכיון שמעידים שהיה 

הדבר בפניהם, די בכך כדי לבטל גרותו. דכיון שכל חזקתו מעולם 

היתה מחמת השמועה על הגרות שנעשה ביום זה שמעידים עליו, 

גרותו  ובטלה  כישראל,  מוחזק  אינו  שוב  זו  גרות  שבטלה  אחר 

מאליה.

לבאר  דכתב  יז(  )סי'  לשו"ע אבהע"ז  ברוך  בהג' אמרי  תפב. ראה 

שהיה  מי  גבי  ע"א(,  )סו  בגיטין  הגמ'  סוגית  את  התוס'  דברי  ע"פ 

דאין  לאשתי,  גט  יכתוב  קולי  את  השומע  כל  ואמר  בבור  מושלך 

ישראל  יהדות  לפנינו בתורת  הוא שרוב הבאים  גוי  חוששין שמא 

הם. 

לסמוך  שאין  ולומר  לחלק  יש  דאכתי  להעיר,  יש  לכאורה  תפג.  
בזה על הרוב אלא בירושלים, שהרי במקום המקדש בזמן הקרבת 

שבא  מי  ורוב  ישראל,  שם  המצויים  רוב   – רובי  תרי  היו  הפסח 

בפנינו ואומר ישראל אני אינו משקר, ואילו בחו"ל במקום שרובם 

נכרים אין אלא רוב אחד. 

]מיהו יעויין במהרי"ץ חיות סי' ב וסי' עו, דמעשה זה ברבי יהודה בן 

בתירא היה שנים רבות אחר חורבן הבית, ומוכרח לפי"ז שהקריבו 

את קרבן הפסח במקום המקדש גם אחר החורבן, וממילא אפשר 

לארצות  גלו  רבים  שהרי  המקום  באותו  ישראל  רוב  היו  שלא 

פזוריהם, עיי"ש. וראה עוד בס' שמחת הרגל לחיד"א שדחה דבריו, 

ופשיטא ליה שלא הקריבו את קרבן הפסח אחר חורבן הבית[. 
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עוד,  הוסיף  שם  )בריטב"א  משחיטתם".  ואוכלים  יין  עמהם 

דמילתא דעבידא לגילויי היא ולא משקרי ביה אינשי, וכ"כ בנימוק"י(.

בגר  אלא  מזדמן  אורח  בכל  חשש  לא  הרמב"ם  אף 
בלבד

חשש אכן,  לא  הרמב"ם  שגם  שכתב,  הב"ח  בדברי  יעויין 

שאכן  להוכיח  להצריכו  לפנינו  המזדמן  אורח  בכל 

לחוש  לנו  ומנין  בדבריו  רעותא  כל  אין  שהרי  הוא,  ישראל 

וכל דברי הרמב"ם אלו אמורים  ישראל מעולם,  היה  שלא 

שבזה  פלוני,  בבי"ד  נתגיירתי  ואמר  שבא  זה  גר  לגבי  רק 

ולכן אף שהאמינוהו לומר  נכרי תחילה,  יודעים אנו שהיה 

הייתי  ישראל  לומר  היה  שיכול  המיגו  מחמת  שנתגייר 

מעולם, אפ"ה מעלה עשו ביוחסין שלא להשיאו ישראלית 

עד שיביא ראיה לדבריו. נמצא לפי"ז, שגם הרמב"ם חשש 

בזה לא  וגם  נכרי מתחילה,  לנו שהיה  ידוע  לזה רק כאשר 

התורה.  איסורי  שאר  לגבי  ולא  יוחסין  לגבי  אלא  חשש 

כדברי הב"ח אלו מבואר בדברי הרמב"ם עצמו שם, ובפרק 

כ הל' ה, עיי"ש, וע"ע להלן אות ב.

היאך הראב"ד  הרמב"ם,  דברי  על  הקשה  שם  בהשגותיו 

רבי  מדברי  הרי  מבא"י,  יותר  בחו"ל  החמיר 

להחמיר  יש  שיותר  למדנו  דברינו(  בריש  )המובא  שם  יהודה 

ולחייבו להביא ראיה לדבריו בארץ ישראל משום מעלתה 

ע"פ  הן  אלו  הרמב"ם  שדברי  וצ"ל,  בחו"ל.  ולא  וקדושתה 

וסבר  זו,  בסברא  יהודה  רבי  על  שחלקו  חכמים  שיטת 

לדבריו  ראיה  להביא  להצריכו  יש  בחו"ל  דמ"מ  הרמב"ם, 

מטעם אחר – מחמת שרוב המצויים שם נכרים הם ומספק 

יש לנו לדונו כנכרי.

לשיטת הירושלמי האם נאמן אדם לומר ישראל אני

"שנים בירושלמי  איתא:  ה"א(  )פ"ב  השנה  ראש  במסכת 

הדא  כגון  עכו"ם  שרובה  אחת  מעיר  שיצאו 

אין  ואחד  ישראל,  סוסיתא, אחד הכל מכירין אותו שהוא 

מן  כאחד  שיעשה  מהו  חברו  מכירו,  וחבירו  מכירו  אדם 

השוק להעיד עליו. אם אומר את כן וכו', נמצאת כל העדות 

מתקיימת בעד אחד". ע"כ.

הקרבן שם העיר מסוגין, שהרי לדעת הבבלי כאן ובשיירי 

מבואר שאם בא אדם למקום שאין מכירים אותו 

ופקפוק,  ספק  כל  בלא  בדבריו  נאמן  הוא,  שישראל  ואמר 

וקמ"ל, שגם אם הודה שהיה נכרי מתחילה ואמר נתגיירתי 

ורק  שאסר".  "הפה  דין  מחמת  נאמן  בזה  אף  פלוני,  בבי"ד 

ואילו  כאשר הוחזק כנכרי הצריכוהו להביא ראיה לדבריו. 

לומר  נאמן  אדם  אין  שלעולם  משמע  הירושלמי  מדברי 

האם  לעיין  ויש  לדבריו.  ראיה  שיביא  בלא  הוא  שישראל 

נחלקו בזה הבבלי והירושלמי.

שרובה ויעויין  מעיר  שבא  ביה  דידעינן  דכיון  שפי',  שם 

נכרים החמירו בדינו יותר, והצריכוהו להביא ראיה 

לדבריו אף שלטענתו ישראל היה מעולם. )וראה בזה אריכות 

דברים להלן, האם הולכים בזה אחר הרוב(.

ממון באופן  עדות  לגבי  דדוקא  לחלק,  שם  כתב  נוסף 

משום  הוא,  שישראל  ראיה  להביא  הצריכוהו 

קיי"ל דהמוציא מחבירו עליו הראיה,  דיני ממונות  שלענין 

כשרים  שעדים  ולהוכיח  ראיתו  לברר  התובע  על  ומוטל 

לומר  נאמן  שבתורה  ודינים  עדויות  לשאר  אבל  הביא, 

ישראל אני.

וירושלמי נמצא,  הבבלי  נחלקו  אכן  הראשונה  דלסברתו 

הבא  בין  חילוק  כל  אין  הבבלי  דלדעת  זו,  בהלכה 

מעיר שרובה עכו"ם לבין הבא מעיר שרובם ישראל, ואילו 

לא  דכלל  אפשר  השניה  ולסברתו  בזה,  מחמיר  הירושלמי 

רשאי  ממון  עדות  דלגבי  מודה  הבבלי  גם  ולעולם  פליגי, 

הנתבע לתבוע בירור גמור לכשרותם של העדים.

מדוע לא הלכו בזה אחר רובא דעלמא שנכרים הם

בעיקר סברת התוס' שכתבו להקל בגר הבא לפנינו והנה, 

הוא  בזה  וטעמם  כנכרי,  הוחזק  שלא  כל  ולהאמינו 

אינם  אני  ישראל  ואומרים  לפנינו  הבאים  שרוב  משום 

ע"א(  )כד  לכתובות  בחידושיו  החת"ס  האריך  משקרים, 

לתמוה, דלכאורה צ"ב, היאך יועיל רוב זה, הרי כנגדו עומד 

רובא דעלמא שעכו"ם, הם וכסברת הרמב"ם הנ"ל.

נכרים יתירה  דעלמא  ד"רובא  זה  רוב  שהרי  הקשה,  מזו 

הם" הוא "רובא דאיתא קמן", וכמו בחתיכת בשר 

יו"ד  בשו"ע  ראה  הפוסקים,  בדברי  מצינו  התוס'  דברי  כעין  ומ"מ 

ומצאו שחוט, דאמרינן שם,  גדי  לו  גבי מי שאבד  ד(,  )סי' א סעי' 

דאם מצאו במקום שרוב המצויים שם ישראל מותר לאוכלו. וכתב 

שם הש"ך, דזאת אף אם רוב העיר נכרים הם, דכיון שרוב המצויים 

)סי' רנט סעי'  וכ"כ בשו"ע חו"מ  די בזה.  זה עצמו ישראל  במקום 

גבי מי  ריא"ז,  )יב ע"א( בשם  גבורים לחולין  וראה עוד בשלטי  ג(. 

שמצא עוף שחוט דמותר לאוכלו משום שרוב המצויים אצל שחיטה 

מומחין הם )ולא אזלינן בזה בתר רובא דעלמא(.
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הנמצאת בעיר שיש בה רוב חנויות המוכרות בשר שחוטה 

הוא  ועדיף  בפנינו,  מצוי  זה  שרוב  טריפה  מוכרת  ואחת 

מרובא דאינשי דלא משקרי שעליו הסתמכו התוס' שזהו 

לבררו,  לפנינו  מצוי  הדבר  שאין  לפי  קמן",  דליתא  "רובא 

אלא מנהג בני אדם כך הוא והוא דבר המסור ללב, ורוב זה 

כוחו קלוש בברור הספק מרובא דאיתא קמן.

שם, דבאותו נכרי שבא לירושלים בזמן אכילת הפסח, ותי' 

אין  ישראל  היו  בה  שהמצויים  לירושלים  שבא  כיון 

הולכים בזה אחר רוב העולם, אלא אחר רוב אנשי המקום 

שהוא שם שרובן ישראל.

לגבי ומפורשים  יא(  סעי'  קכט  )סי'  יו"ד  בשו"ע  הדברים 

חשש יין נסך, שכתב: "גנבים שנכנסו למרתף 

ואם  עכו"ם – אסור,  העיר  גנבי  רוב  אם  יין,  חביות  ופתחו 

לבדם  שכונה  ליהודים  יש  ואם  ישראל – מותר.  רובם 

רוב  אחר  מפסיקתה – הולכים  כוכבים  עובדי  דרך  שאין 

דכיון  נמצא  עכו"ם".  העיר  בני  שרוב  אע"פ  השכונה,  בני 

שבמקום לידת הספק רובם ישראל, אף שרוב אנשי העיר 

עכו"ם לא אכפת לן בהכי, וא"כ ה"ה כאן יש לילך אחר רוב 

דבריו  שלפי  אלא  דעלמא.  רובא  אחר  ולא  המקום  אנשי 

בה  המצויים  שרוב  ישראל  בארץ  דדוקא  שם,  כתב  אלו 

ישראל נוכל לקבל גרים בלא ראיה, אבל בחו"ל שרוב אנשי 

ולהצריכו  דעלמא  רובא  אחר  בזה  לילך  יש  נכרים  המקום 

דעת  היא  כן  שאכן  שציין  שם  ועיין  לדבריו,  ראיה  להביא 

הרמב"ם הנ"ל.

ודבריו צ"ע בתרתי:

ורוב הראשונים שלא כדברי הרמב"ם א.  הרי דעת התוס' 

בבי"ד  נתגיירתי  לומר  נאמן  בחו"ל  גם  ולדבריהם  בזה, 

פלוני כל שלא הוחזק נכרי.

והב"ח ב.  משנה  המגיד  מדברי  נתבאר  הרי  מזו,  יתירה 

שעשו  מעלה  משום  אלא  כן  אמר  לא  הרמב"ם  שאף 

ואמר  בא  שאם  מודה  הוא  גם  הדין  מעיקר  אבל  ביוחסין, 

נתגיירתי בבי"ד פלוני נאמן וכמו שנתבאר לעיל.

האם אכן רובא דאיתא קמן עדיף מרובא דליתא קמן

עצמו ובאמת,  הוא  מש"כ  ע"פ  ליישב  יש  קושיתו  עצם 

בתשובותיו לאבהע"ז )סי' ה(.

רובא דהנה  על  עדיף  קמן  דאיתא  שרובא  לכך  המקור 

ע"א(,  )יא  בחולין  הגמ'  מסוגית  הוא  קמן,  דליתא 

רובא.  בתר  זיל  רבנן  דאמור  מלתא  הא  "מנא  שם:  דאיתא 

להטות".  רבים  "אחרי  ב(:  כג  )שמות  דכתיב  מנלן,  ומקשינן: 

וסנהדרין לא  חנויות  ט'  כגון  רובא דאיתא קמן,  ומתרצינן: 

לן רובא דליתא קמן – כגון  לן, כי קא מיבעיא  קא מיבעיא 

היבם  היו  אם  שאף  קיי"ל  להלכה  כלומר,  וקטנה".  קטן 

מצות  קיום  לצורך  לזו  זה  להנשא  התירום  קטנים  והיבמה 

היבום, ולא חששו שמא לכשתגדיל תמצא אילונית ויתברר 

שלא  אחיו  אשת  על  שבא  ונמצא  היבום  מן  שפטורה 

נשים שאינן  רוב  משום דאזלינן בתר  והיינו  מצוה.  במקום 

מהדרינן  ובזה  קמן,  דליתא  רובא  הוא  זה  ורוב  אילוניות. 

אחר מקור ממנו למדנו להכריע ע"פ רוב זה.

לכאורה, דרובא דאיתא קמן עדיף מרובא דליתא ומבואר 

קמן, ופשוט היה לגמ' שיש להכריע על פיו, ולא 

נסתפקו אלא ברובא דליתא קמן )כרוב נשים אינן אילוניות, ורוב 

נשים לט' יולדות, ורובא דאינשי טעי בעיבורא דירחי וכדו'(.

הגמ' ובחידושי  דדברי  לחדש,  כתב  שם  סופר  החתם 

אלו הן רק לפי ההו"א בגמ' שנסתפק לן האם 

שגם  שהוכרע  אחר  אבל  לא,  או  מהני  קמן  דליתא  רובא 

רובא דליתא קמן מועיל, יש מקום לומר שעדיף הוא יותר 

מרובא דאיתא קמן.

שמצוי והטעם  כשם  קמן  דאיתא  ברובא  שכן  הוא,  בזה 

הרוב לפנינו כך גם המיעוט, ויודעים אנו בבירור 

ממנו,  הדבר  שבא  ויתכן  לרוב  המתנגד  מיעוט  כאן  שיש 

שיש  בבירור  יודעים  אנו  אין  קמן  דליתא  ברובא  משא"כ 

וקטנה,  קטן  של  זה  בספק  דהנה  לרוב.  המתנגד  מיעוט 

יותר  בעולם  אילוניות  נשים  שיש  בבירור  יודעים  אנו  אין 

לנו כבר עתה ככאלה, אלא שמסברא אנו  מאלו הידועות 

חוששים לכך כיון שיודעים אנו שמום זה יתכן בעולם, ע"כ 

חנויות  דט'  מרובא  טפי  אלים  זה  למיעוט  המתנגד  הרוב 

טריפה.  המוכרת  אחת  חנות  שיש  בברור  אנו  שיודעים 

י שם, ובחידושיו לחולין מהדו"ב  )וראה מש"כ בזה החת"ס עוד בסי' 

דף יא ע"ב(. וא"כ אחר שהוכרע דאזלינן בתר רוב זה שאינו 

הכרעתו  פיו,  על  הספק  את  מכריעים  לפנינו  עתה  מצוי 

אלו  כדבריו  קמן.  דאיתא  מרובא  טפי  חשיבא  זה  רוב  של 

יג  )כתובות  וחידוש  נמי מדברי הגרעק"א בס' דרוש  משמע 

ע"א(.

מבואר נמצא  באבהע"ז  סופר  החתם  דמדברי  לפי"ז, 

שלא כדבריו בחידושיו לכתובות, ולעולם למסקנת 

הגמ' רובא דליתא קמן עדיפא מרובא דאיתא קמן מטעם 

שנתבאר.

סימן סג
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הראשונים  מדברי  צ"ע  ה(  סי'  )באבהע"ז  החת"ס  דברי 
מרובא  עדיף  קמן  דאיתא  דרובא  להדיא  שכתבו 

דליתא קמן

דרב אמנם,  בפלוגתא  ע"א(  )צג  בב"ב  הגמ'  בסוגית  יעויין 

דאיתא  הרוב,  אחר  בממון  הולכים  האם  ושמואל 

התם  אחא  רב  קאמר  לא  כאן  עד  לך:  אמר  "ושמואל  שם: 

שהרג  הוא  שודאי  ותולין  הגמלים  בין  האוחר  לגמל  ליה  )דמחייבינן 

את הגמל שנמצא הרוג בצידו(, אלא דאזלינן בתר חזקה דהוא 

גופיה מוחזק )שכיון שהוא עומד בצידו אומדנא דמוכח היא שגמל 

הרשב"ם  וכתב  אזלינן".  לא  רובא  בתר  אבל  שנגח(,  הוא  זה 

שם וז"ל: "אבל בתר רובא דליתא קמן לא אזלינן". ע"כ.

הולכים ומוכח  אין  שמואל  דאמר  דהא  שלמד,  מדבריו 

קמן,  דליתא  ברובא  דוקא  הוא  הרוב,  אחר  בממון 

ממון  שמוציאים  לרב  הוא  מודה  קמן  דאיתא  ברובא  אבל 

דפשיטא  ומבואר  מוכחת.  לראיה  הוא  ונחשב  רוב  ע"פ 

דליתא  מרובא  עדיפא  קמן  דאיתא  שרובא  לרשב"ם  ליה 

אינו  )הרשב"ם  הנ"ל.  באבהע"ז  החת"ס  כדברי  שלא  קמן, 

ו ע"פ דברי  יחיד בשיטה זו שכן כדבריו הובא בקונטרס הספקות כלל 

השטמ"ק שם(.

קיט כמו  אין,  ד"ה  ע"ב  )סז  ביבמות  התוס'  בדברי  מצינו  כן 

דהא  שכתבו,  ברובא(,  ד"ה  ע"ב  יט  ובבכורות  כגון,  ד"ה  ע"א 

דליתא קמן, אבל  ברובא  דוקא  הוא  למיעוטא  ר"מ  דחייש 

שאינו  כמי  הוא  שהמיעוט  ר"מ  מודה  קמן  דאיתא  ברובא 

והר"ן  תשלז(  )סי'  בחולין  המרדכי  כתבו  וכן  לו,  לחוש  ואין 

)יז ע"ב(, ודבריהם אלו הם ממש היפך סברת החת"ס,  בע"ז 

למיעוט  משמעות  יותר  יש  קמן  דאיתא  ברובא  שלדעתו 

ידועה  אינה  המיעוט  מציאות  שם  קמן  דליתא  מברובא 

בבירור.

שמצדד כמו"כ  כד(  הל'  פ"ד  יו"ט  )הל'  המלך  בשער  יעויין 

לו  שיש  בדבר  רובא  בתר  אזלינן  דלא  דהא  לומר 

מתירין הוא דוקא ברובא דליתא קמן דבירורו קליש, אבל 

בדבר  גם  הרוב  על  ולסמוך  להקל  יש  קמן  דאיתא  ברובא 

.
תפד

שיש לו מתירין, וכ"כ בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' מ(

)ב"ב כג ע"ב(, דהא דאמרינן כמו  כן מצינו בדברי הגרעק"א 

דאיתא  ברובא  רק  הוא  הרוב"  אחר  הלך  וקרוב  "רוב 

קמן ולא ברובא דליתא קמן, הרי דרובא דליתא קמן קליש 

גבי  א(  פרק  ג  )שער  יושר  בזה בשערי  עוד מש"כ  וראה  טפי. 

הראשונים  דברי  מכל  לכאורה  נמצא  ברה"י.  טומאה  ספק 

שנקט  הנ"ל  החת"ס  מסברת  להיפך  הנ"ל  והאחרונים 

רובא  פני  על  עדיפה  קמן  דליתא  רובא  הגמ'  דלמסקנת 

דאיתא קמן.

מרובא  עדיפא  קמן  דליתא  שרובא  הרמב"ם  שיטת 
דאיתא קמן

שמדברי אמנם,  העלה,  דבריו  בתוך  שם  יושר  בשערי 

ראשונים,  הנהו  כל  על  דפליג  מוכח  הרמב"ם 

ולשיטתו רובא דליתא קמן עדיף טפי מרובא דאיתא קמן, 

דלענין דיני נפשות גבי רובא דאיתא קמן נקט דלא אזלינן 

שיש  סבר  קמן  דליתא  ברובא  ואילו  הרוב,  הכרעת  בתר 

להכריע על פי רוב זה גם בדיני נפשות דחמירי.

שכל שכך  לי  "יראה  הכ"ז(:  )פט"ו  ביאה  איסורי  בהל'  כתב 

לילד,  הראויה  עכו"ם  או  שפחה  בה  שיש  מדינה 

עבד,  או  עכו"ם  ספק  הוא  שם  הנמצא  והאסופי  הואיל 

פטור  עליה  והבא  איש  אשת  ספק  זו  הרי  הגיורת  כשישא 

ספק  הוא  זה  שאסופי  דכיון  והיינו,  מספק".  הורגין  שאין 

פטור  עליה  והבא  מקודשת  ספק  אלא  אינה  אשתו  עכו"ם 

מן הספק.

בדיני והשיג  שהולכים  מצינו  הרי  שם:  הראב"ד  עליו 

המקום  אנשי  דרוב  כיון  וא"כ  הרוב,  אחר  נפשות 

שישראל  לומר  הרוב  אחר  בזה  נלך  לא  מדוע  ישראלים 

גמור הוא וקידושיו קידושין והבא על אשתו במיתה.

משנה כתב, דהא דאזלינן אחר הרוב בדיני נפשות ובמגיד 

בפ'  שמצינו  וכמו  קמן,  דליתא  ברובא  דוקא  הוא 

)סנהדרין סט ע"א( גבי רובא דאינשי דטעו בעיבורא  בן סורר 

כיונו  ולא  טעו  אם  שגם  אמרו  זה  רוב  שמחמת  דירחי, 

מעידים,  הם  עליו  המעשה  היה  בו  התאריך  בדבר  עדותם 

אין מבטלים את עדותם והורגים את הנידון על פיהם. אבל 

 .
תפה

ברובא דאיתא קמן אין הולכים אחר הרוב בדיני נפשות

)מלבד רוב דיינים, דבזה חשבינן למיעוט כמי שאינו, ראה תוס' ב"ק כז 

עדיף  קמן  דליתא  דרובא  דבריו,  לפי  נמצא  קמ"ל(.  ד"ה  ע"ב 

טפי מרובא דאיתא קמן וכסברת החת"ס.

היא  שמצוה  א(  הל'  פ"ח  סנהדרין  )הל'  ברמב"ם  תפד. יעויין 
הכרעת  קמן – לענין  דאיתא  ברובא  הרוב  ע"פ  הספק  את  להכריע 

משא"כ  להטות".  רבים  ד"אחרי  מקרא  וכדילפינן  בסנהדרין,  הדין 

מהלכה  לה  וילפינן  בעלמא,  רשות  אלא  דאינו  קמן  דליתא  רובא 

למשה מסיני.

בדבר,  שנסתפק  שעח(  סי'  )ח"ג  הרשב"א  בתשובות  תפה. ועיין 

סימן סג
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רובא  פני  על  קמן  דליתא  ברובא  למעליותא  הטעם 
דאיתא קמן

הדבר פי' שם, דרובא דאיתא קמן אין בכוחו לברר ובטעם 

בשר  נמצא  כאשר  שהרי  עצמה,  המציאות  את 

ואין ידוע מאיזו חנות בא, אין הרוב מברר שאכן בא מן הט' 

הבשר  יצא  ע"כ  שהרי  הטריפה,  האחת  מן  ולא  הכשרות 

כך  הכשרות  מאחת  לצאת  היה  שיכול  וכשם  מהן,  מאחת 

יתכן שיצא מן הטריפה, ואף שההסתברות מורה שיצא מן 

הכתוב  שגזירת  אלא  יצא,  לא  ספק  מכלל  אכתי  הכשרות 

היא לילך בזה אחר הרוב.

הדעת אבל  משיקול  הנובע  רוב  הוא  קמן  דליתא  רובא 

זו אינה  והכרעת השכל, שהרי הסיבה לומר שקטנה 

לבד,  הרוב  מן  הנובעת  ההסתברות  מחמת  אינה  אילונית 

שיש  אלא  לילד  שיכולה  הוא  האשה  שטבע  מפני  אלא 

נשים שטבען משונה מן הרגיל – שאילוניות הן. ולכך סתם 

אשה יש לנו להחזיקה כטבע הנשים שיכולות לילד, ודומה 

זו בשב שמעתתא ש"ב  )וע"ע בסברא  יותר מלרוב  הדבר לחזקה 

פט"ו(.

לפי דבריו שרובא דליתא קמן עדיף מרובא דאיתא נמצא 

קמן. וממילא יהיה פי' דברי הגמ' בחולין לפ"ד כפי 

הבנת החת"ס באבהע"ז סי' ה ע"פ מסקנת הסוגיא.

לדרכו  דלעיל  והתוס'  הרשב"ם  בשיטת  עפ"ז  באור 
של החת"ס

דברי ומעתה  ליישב  נראה  משנה  המגיד  סברת  לפי 

ונמצא  החת"ס,  סברת  עם  כולם  הראשונים 

ברובא  הרוב  הכרעת  דלעולם  בדבר.  מחלוקת  כל  שאין 

שנתבאר,  וכמו  קמן  דליתא  מברובא  עדיף  קמן  דאיתא 

דליתא  "רובא  ודין  שמאחר  היא,  הרשב"ם  שסברת  אלא 

דאיתא  "רובא  ואילו  שבו  הבירור  כח  על  מבוסס  קמן" 

ממון  חזקת  יש  כאשר  א"כ  הכתוב,  בגזירת  יסודו  קמן" 

להוצאת  קמן  דליתא  שברובא  בבירור  די  לא  הרוב,  כנגד 

ראיה  צריך  המוחזק  מיד  ממון  להוציא  שהרי  הממון, 

מכרעת, ורוב לעולם אינו ראיה מכרעת שכן יש לנו לחוש 

שמא הנידון שלפנינו הוא מן המיעוט, אבל רובא דאיתא 

ברוב,  שיש  הבירור  בכח  ולא  הכתוב,  בגזירת  יסודו  קמן 

המשפט  מכללי  כאחד  תורה  שהנהיגה  היא  דהנהגה 

והדין, משום כך סבר הרשב"ם שאין כל סיבה לומר שלא 

יועיל רוב זה כנגד חזקת ממון.

דחייש ועפ"ז  דהא  שכתבו  הראשונים  דברי  גם  יתפרשו 

ר"מ למיעוטא הוא רק ברובא דליתא קמן, דברובא 

דאיתא קמן שגזירת הכתוב היא להכריע כהרוב, אין מקום 

אחר  בזה  לילך  התורה  הנהגת  היא  דכך  למיעוט,  לחוש 

הרוב, אבל ברובא דליתא קמן שיסודו בכח הבירור, נמצא 

שהמיעוט מגרע מכח הבירור שברוב, ומשום כך חייש ר"מ 

למיעוטא.

כאשר ומעתה  דלעולם  בכתובות,  החת"ס  דברי  צדקו 

כוחו  אין  קמן  דליתא  ברובא  הרוב  אחר  הולכים 

ברובא  הבירור  כח  דאדרבה  קמן,  דאיתא  מרובא  גרוע 

זו  בהכרעה  די  לא  שלעיתים  אלא  עדיפא,  קמן  דליתא 

שנתבאר.  וכמו  עדיף  קמן  דאיתא  רובא  אלו  ובמקרים 

קמן  דליתא  שברוב – רובא  הבירור  כח  שמבחינת  נמצא 

אנו  נדרשים  כאשר  ואילו  קמן,  דאיתא  מרובא  עדיף 

הרוב – בזה  אחר  לילך  התורה  מגזירת  הנובעת  להכרעה 

.
תפו

רובא דאיתא קמן עדיפא

מסקנת הדברים

שלא א.  והוא  אני – נאמן,  ישראל  ואמר  לפנינו  שבא  גר 

)ומן  עכו"ם  שרובה  מעיר  בא  ואם  כגוי.  מעולם  הוחזק 

נאמן,  הבבלי  נכרים( – לדעת  שכולה  מעיר  כשבא  ה"ה  הסתם 

ובדעת הירושלמי מצינו ג' דרכים וכדלעיל. ובפרט כשאינו 

בא לפני בי"ד להעיד על מוצאו אלא שכל הנהגתו אומרת 

הדברים  ויתבארו  טפי,  להקל  יש  ודאי  דבזה  אני,  ישראל 

להלן. )ולענין הלכה נקטינן כבבלי(.

מעולם, ב.  הייתי  ישראל  ואמר  לפנינו  שבא  במי  לדון,  יש 

אלא  האומות,  בין  כנכרי  מוחזק  שהיה  ידוע  והדבר 

שהיתה  היתירה  האימה  מחמת  הדבר  שהיה  שטוען 

האם  יכונה,  ישראל  בשם  אשר  כל  על  במקומם  מוטלת 

האמתלא  למרות  גוונא  בכהאי  שמא  או  בדבריו,  נאמן 

יותר ולהצריכו להביא ראיה לדבריו.  המסתברת יש לחוש 

מארצות  ישראל  לארץ  בבאים  כיום  טובא  מצוי  והדבר 

עד  רבות  שנים  נרדפת  היהדות  היתה  בהם  אירופה  מזרח 

שאינו  לכל  נראה  שאם  לומר,  מקום  שיש  ואפשר  חרמה. 

לו  שיש  הנאה  טובת  איזו  מחמת  ישראל  לכלל  עתה  בא 

בדבר, יש להאמינו, וצ"ע לדינא.

וע"ע בית יוסף )חו"מ סי' שעד(.

תפו.  מיהו ראה בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' רלט(, מדבריו משמע 

לא  בירור – גם  ואינו  בעלמא  הנהגה  אלא  אינו  לעולם  רוב  שדין 

ברובא דליתא קמן.

סימן סג
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כמו"כ יש לדון, באדם שבא לפנינו ואמר שלא ידוע לו ג. 

מימי  לו  שזכור  אלא  הוא,  ישראל  שבן  בבירור  הדבר 

ילדותו שהיתה אמו מדליקה נרות שבת ומנהגים יהודיים 

נוספים היו נהוגים בביתם, האם יש מקום לצרף אומדנות 

נימול בקטנותו כדת  )אם  יהדותו  בירור  אלו לעיתים לקביעת 

להלן  ועיין  הוא(,  שישראל  אלימתא  דררא  בזה  יש  ודאי  ישראל 

אות ג.

נוסף יש בדבר, כאשר בא לפנינו אדם וטוען שבן ד.  ספק 

די  האם  מכחישו,  משפחתו  מבני  ואחד  הוא,  ישראל 

של  לדבריו  תוקף  כל  אין  שמא  או  דבריו,  לבטל  כדי  בכך 

)ואיירי בשלא הוחזק  גוי הוא לכל דבר  בן משפחתו שלדבריו 

ביבמות  היא  ערוכה  סוגיא  ישראל  הוחזק  דאם  לפנינו,  כישראל  עדיין 

מז ע"א שאינו נאמן, בההוא שאמר נתגיירתי ביני לבין עצמי דא"ל רבי 

!יהודה נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך(.
ב

אי בעינן תרי רובי לענין יוחסין

לפנינו הנה  אדם  בא  שאם  התוס',  מדברי  נתבאר  לעיל 

שרוב  משום  ונתגיירתי – נאמן,  הייתי  נכרי  ואמר 

כדבריהם.  האמת  אני  ישראל  ואומרים  לפנינו  הבאים 

ומבואר מדבריהם לכאורה, דאף שקביעת יהדותו של אדם 

זה היא מדיני היוחסין החמורים, די ברוב אחד להכריע את 

הספק, וא"צ לזה תרי רובי. אמנם, הבית שמואל באבהע"ז 

)סי' ד סעי' כו( האריך להוכיח מדברי הרמב"ם, דמעלה עשו 

ביוחסין שלא להקל בהם על סמך הכרעת רוב אחד, וצריך 

טז(.  )סעי'  ד  סי'  אבהע"ז  שו"ע  וע"ע  רובי,  תרי  להצטרפות 

ואמר  שבא  לזה  האמינוהו  היאך  תלמוד  צריך  הדבר  וא"כ 

ישראל אני גם לענין יוחסין.

בסוגית הן  דהא  דבריו,  לדחות  האריכו  דבאחרונים  אמת 

כשרים  בניה  מזנה  דאשה  אמרו  ע"א(  )כז  בסוטה  הגמ' 

לכשר  מסתמא  כשרים  דעלמא  דרובא  דכיון  בקהל,  לבוא 

נבעלה, הרי שדי בהכרעת רוב אחד. כמו"כ אמרו בברכות 

בקהל,  לבוא  מותרים  הזה  בזמן  ומואבי  דעמוני  ע"א(  )כח 

דאחר שבלבל סנחריב את האומות תלינן בכל גר שמשאר 

וראה  ומואב.  עמון  מארץ  אבותיו  היו  ואפי'  הוא,  אומות 

הבית  דברי  לדחות  שהאריך  שם  באבהע"ז  מאיר  בבית 

.
תפז

שמואל מכח ראיות אלו

די בחד יש  יוחסין  שהביא ראיה לדברי התוס' דאף לענין 

רובא, מסוגית הגמ' ביבמות )מה ע"א( שם שנינו: "ההוא 

דאתא לקמיה דרב, אמר ליה: עובד כוכבים ועבד הבא על 

יהודה  רב  ואף  וכו',  כשר  הולד  לו:  אמר  מהו,  ישראל,  בת 

מורה בה להיתירא, דכי אתא לקמיה דרב יהודה, א"ל: זיל 

למקום  יבוא  שאם  ומבואר,  מינך".  בת  נסיב  או  איטמר, 

שאין מכירין אותו ויאמר ישראל אני יהא נאמן.

בא מיהו  דאם  מודה  הרמב"ם  דאף  לעיל,  נתבאר  כבר 

ואמר ישראל אני נאמן, ומה דבעי תרי רובא הוא רק 

בגוונא שנודע לן שהיה נכרי, דבזה הוא שאמרו דאינו נאמן 

מעולם  הייתי  ישראל  אומר  שהיה  במיגו  נתגיירתי  לומר 

משום דמעלה עשו ביוחסין.

בלאו ומפורשים  )מהדורת  הרמב"ם  בתשובות  הדברים 

אשה  שפדה  בראובן  שנשאל,  תעג(,  סי'  ח"ד 

בדבריה  נאמנת  האם  אני,  ישראלית  ואמרה  השבאין  מן 

האומר  דכל  בדבריה,  היא  נאמנת  דשפיר  והשיב,  לא.  או 

ישראל הייתי מעולם נאמן בדבריו, ורק אם נודע לן שהיה 

משום  בחו"ל  ראיה  צריך  נתגיירתי  ואמר  ובא  מעולם  נכרי 

תפז. בעיקר ההיתר של שתוקי לבוא בקהל, יעויין בדברי הריטב"א 
ודאי אמר  לי קרא להא דממזר  )עג ע"א( שהקשה, למה  בקידושין 

רחמנא ולא ממזר ספק, תיפוק ליה דהוי ספק ספיקא – שמא אזלי 

אינהו לגבה וכל דפריש מרובא פריש ורוב כשרים אצלה, ואף את"ל 

דאזלה איהי לגבייהו הוי ליה קבוע וכמחצה על מחצה דמי, נמצא 

וראה  תורה.  איסור  בספק  גם  לקולא  ס"ס  וכל  ספיקא,  דהוי ספק 

שם מה שתי'.  

ובספרי האחרונים מצינו כמה אופנים בישוב קושיתו, בשער המלך 

ס"ס,  חשיב  לא  דכה"ג  לבאר,  האריך  כג(  הל'  פי"ט  ביאה  )איסורי 

דכולא חדא ספקא היא – שמא לכשר נבעלה. המהרשד"ם )אבהע"ז 

במקום  גם  להקל  שלא  ביוחסין  עשו  דמעלה  ליישב,  כתב  ג(  סי' 

שהרי  הנ"ל,  שמואל  הבית  לשיטת  יתיישבו  ודבריו  ספקא.  ספק 

וכיון שלא  רוב,  בדין  יסודו  לדעת כמה מן הראשונים ספק ספקא 

די בהכרעת הרוב ממילא אף במקום ס"ס אין להקל. כן משמע גם 

מדברי הראב"ד בסוף עדויות, וראה מש"כ בזה עוד בתשובות פני 

להדיא  כתב  י(  )סי'  מהריב"ל  בתשובות  אמנם  כ(.  סי'  )ח"א  משה 

להקל באסופית מדין ס"ס עיי"ש שהאריך, ומדבריו למדנו שלא סבר 

ככל הנהו פוסקים, ואין כאן מקומו להאריך בזה.

סימן סג
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ואמר  בא  דאי  כדברינו,  להדיא  הרי  ביוחסין.  עשו  דמעלה 

יוחסין,  לענין  ואפי'  הרמב"ם  לשיטת  גם  נאמן  אני  ישראל 

וצ"ב היאך יתיישבו הדברים לדרכו של הבית שמואל.

תרי הן  דבעינן  דהא  דס"ל,  הראשונים  מן  דיש  אמת, 

דידעינן  וכגון אשה  רק כשבא בטענת שמא,  הוא  רובי 

כשטוענת  אבל  לפסול,  או  לכשר  האם  ידוע  ולא  דנבעלה 

הרמב"ן  )כ"כ  להתירה  כדי  רובא  בחד  די  נבעלתי  לכשר 

בברי  דטעין  כיון  הכא  ה"ה  וא"כ  ע"ב(,  יד  כתובות  והרשב"א 

דברי  לפי"ז  יתיישבו  לא  דאכתי  אלא  אני – נאמן.  ישראל 

הרמב"ם, דהא איהו פליג בזה, ולשיטתו גם במקום טענת 

הל'  פי"ח  ביאה  איסורי  בהל'  מש"כ  )עיין  רובא  תרי  בעינן  ברי 

יג – טז, ובבית יוסף אבהע"ז סי' ו(.

תרי ונראה  דבעינן  זו  תקנה  של  ביסודה  דהנה  לומר, 

רובא לענין יוחסין אמרו בכתובות )טו ע"א(, "גזרינן 

איהי  דאזלא  פעמים  העיר  ורוב  העיר,  רוב  אטו  סיעה  רוב 

כמחצה  קבוע  כל  זירא  רבי  ואמר  קבוע,  ליה  והוי  לגבייהו 

על מחצה דמי". והיינו, דחיישינן שמא נעשה הדבר באופן 

שאין לילך בו אחר רוב העיר – דאזלא איהי לגבייהו ונעשה 

האיסור במקום הקביעות, ומשום כך בעינן שיהיה רוב נוסף 

המסייע בהיתר. עפ"ז כתבו האחרונים )עיין בית מאיר אבהע"ז 

הרוב  כאשר  דוקא  דזהו  ז(,  ס"ק  ז  סי'  אבהע"ז  איש  וחזון  ו,  סי' 

העיר,  אנשי  כרוב  קמן,  דאיתא  רובא  הוא  עליה  דסמכינן 

אצלה  הבועל  בא  המעשה – אם  נעשה  בו  באופן  שתלוי 

הדבר  ונעשה  אצלו  היא  באה  שמא  או  הרוב,  מן  ופרש 

דין  שייך  שלא  קמן  דליתא  ברובא  אבל  הקביעות,  במקום 

די בחד  "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" אפשר דלכו"ע 

רובא, ודו"ק בזה.

דסמכינן ומעתה  זה  רוב  שהרי  טובא,  הדברים  יתיישבו 

ואומרים  לפנינו  הבאים  דרוב  דידן,  בנידון  עליה 

וממילא  קמן,  דליתא  רובא  הוא  איתם  האמת  אני  ישראל 

הדברים  ועלו  יוחסין  לענין  אף  בתריה  אזלינן  לכו"ע 

שפיר.

כי עוד  ז(,  סי'  )אבהע"ז  ביהודה  בנודע  מש"כ  ע"פ  בזה,  י"ל 

רובי,  תרי  דבעינן  ביוחסין  עשו  דמעלה  שאמרו  מה 

בחד  די  ישראל  ליוחסי  אבל  כהונה,  ליוחסי  דוקא  היינו 

מא(  ס"ק  ד  סי'  )אבהע"ז  תשובה  בפתחי  יעויין  ]מיהו  רובא. 

וע"ע  ביהודה,  הנודע  על  בזה  פליגי  האחרונים  מן  דרבים 

!שב שמעתתא ש"ד פכ"ב[.
ג

בירור כשרותם של עולי רוסיה

בשאלה ואחר  לדון  הראשונות,  על  נחזור  זאת  כל 

אחר  האחרונות,  בשנים  שאת  ביתר  שנתעוררה 

ונתאפשר לרבים מבני  ה' עלינו  שהונף מסך הברזל בחסד 

עמנו לעזוב את ארצות מזרח אירופה ולבוא לארץ הקודש, 

קוץ בה, מחמת העניות הרבה שפשתה  זו  דבעוה"ר אליה 

יהודים  שאינם  ההיא  הארץ  מבני  רבים  ארצות  באותם 

דירתם  ולעקור  מגוריהם  ארצות  לעזוב  הם  אף  חפצים 

מאלו  שרבים  לכך  שגרם  דבר  הרווחה,  מארצות  לאחת 

ויש  אני.  ישראל  ואומרים  בפנינו  באים  יהודים  שאינם 

מחמת  לפנינו  הבאים  את  להאמין  אנו  רשאים  האם  לדון 

הסברות הנ"ל או לא.

שמאמינים ולכאורה  לכך  והסיבה  דהיות  פשוט,  נראה 

הוא  אני  ישראל  ואומר  לפנינו  הבא  את  אנו 

אני  ישראל  ואומרים  לפנינו  הבאים  דרוב  הרוב,  מחמת 

להקל  אין  הראשונים,  מדברי  לעיל  כמבואר  איתם  האמת 

בזה בנידון דידן וזאת משני טעמים:

כיהודים א.  מתחזים  הארץ  מעמי  שרבים  הרואות  עיננו 

ובאים לדור בארץ הקודש, ולפי עדות העוסקים בדבר 

רוב העולים לארץ נכרים הם.

לעין ב.  הנראית  סיבה  כל  שאין  כך  על  מבוססת  זו  סברא 

דחופים  הגלות  בעת  דישראל  כיהודי,  להתחזות  לגוי 

עתה  אבל  עליהם,  באים  ויסורים  ומטורפים  סחופים 

בממון  עולים  לאותם  רחבה  ביד  מסייעים  שהשלטונות 

לארץ  לבוא  רבים  לגויים  גדול  פיתוי  בכך  יש  ובדיור, 

ולהתחזות כיהודים.

לכך כמו  שהסיבה  דלעיל,  ונימוק"י  הריטב"א  סברת  כן, 

דמלתא  משום  היא  אני  ישראל  לומר  נאמן  שאדם 

שייכא  לא  נמי  אינשי,  ביה  משקרי  לא  לגילויי  דעבידא 

הרישומים  אחר  לעקוב  רב  קושי  קיים  שכן  דידן,  בנידון 

לא,  ומי  יהודי  מהם  מי  לדעת  שנים  אותם  כל  לאורך 

העוסקים  שמעידים  כפי  למאוד  עד  רבים  בכך  והזיופים 

סימן סג
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נכונות  מגלים  אינם  ארצות  באותם  השלטונות  וגם  בדבר, 

רבה לסייע בזה.

שרוב בשנים  כך  על  שסמכו  היו  לעלייה  הראשונות 

קובץ  )עיין  הם  ישראל  ארצות  מאותם  העולים 

המציאות  השנים  ברבות  אכן  קלג(,  סי'  אבהע"ז  ח"א  תשובות 

דין  )עיין פסקי  נכרים הם  רוב הבאים לארץ  וכיום  השתנתה, 

ירושלים ח"ז עמ' שפו(, וא"כ אין לסמוך על כך.

כן נראה פשוט, שאין כל היתר לסמוך על דבריהם של על 

אותם עולים האומרים ישראל אני, ויש לחקור ולדרוש 

אחריהם הדק היטב עד שיתברר הדבר קמיה בי דינא שאכן 

האמת כדבריהם.

האם לסמוך על תעודות ומסמכים בקביעת יהדות

יש לדון היאך יעשה בירור זה, האם יש לחייב את ומעתה 

שיעידו  נאמנים  עדים  שני  להביא  עולים  אותם 

על  בזה  לסמוך  ניתן  שמא  או  דינא,  בי  קמיה  יהדותם  על 

הרישומים באותם מדינות ועל תעודות שונות בהם מוזכר 

יחוסו היהודי של אותו עולה.

"כל ויסודם  ע"ב(:  )י  בגיטין  הגמ'  בסוגית  דברים  של 

השטרות העולים בערכאות של עכו"ם, אף על פי 

אמרו  הדבר  ובטעם  כוכבים – כשרים".  עובדי  שחותמיהם 

שם בגמ', דחזקה גמורה היא דערכאות לא מרעו נפשייהו. 

ואיכא  דמלכא  בהורמנא  "דקביעי  הוסיף:  שם  ובריטב"א 

קכא(  )שורש  מהרי"ק  בשו"ת  דמלכותא".  אימתא  עלייהו 

באר  שו"ת  )וע"ע  שקר  לכתוב  לערכאות  היא  דבושה  כתב 

יצחק אבהע"ז סי ה ענף ה(. וא"כ אפשר דיהני גם הכא.

חזקה  או  עדות  ערכאות – מדין  של  נאמנות  דין 
בעלמא

פח בגדרה  )ב"ק  בתוס'  הראשונים:  נחלקו  זו  נאמנות  של 

ע"א( פירשו בשיטת רש"י דהערכאות נאמנים מדין 

דפסלינן  דהא  והטעם,  עדות.  תורת  לדבריהם  ויש  תורה, 

אלא  עדות,  מתורת  מופקע  שהגוי  משום  זה  אין  גוי  עדות 

להכי  חיישינן  דלא  בערכאות  וממילא  דמשקרי,  דחיישינן 

יש לדבריהם תורת עדות, וכ"כ המרדכי )שם סי' שכד(, וע"ע 

שו"ת התשב"ץ )ח"א סי' עח(, ושו"ת גינת ורדים )חו"מ כלל ה 

סי' טו(.

הרשב"א בתשובותיו )ח"א סי' תתקפב( נקט בפשיטות, מיהו 

דחזקה  מדרבנן,  אלא  אינה  הערכאות  דנאמנות 

בעלמא היא וכעין אומן דלא מרע אומנותיה, ואין לדבריהם 

פ"ט  עדות  )הל'  הרמב"ם  מדברי  נראה  וכדבריו  עדות,  תורת 

הל' ד( עיין מש"כ שם ע"ד בכס"מ ורדב"ז.

דבריהם, וע"ע  לקיים  שהאריך  לד(  סי'  )חו"מ  יוסף  בבית 

הופקע  דהנכרי  הפוסקים  כל  רהיטת  דכן  וכתב 

מתורת עדות, כמו שאמרו בב"ק )יד ע"ב(: "על פי עדים בני 

למיעוטי  ברית"  ד"בני  בגמ'  שם  ואמרו  ברית",  ובני  חורין 

"עד  דכתיב  מהא  ע"א(  )פח  בב"ק  התוס'  דרשו  וכן  עכו"ם, 

וכ"כ  הוא,  ועכו"ם לאו אחיו  שקר העד שקר ענה באחיו", 

התוס' בגיטין )ט ע"ב( ובתוס' הרא"ש שם.

נפק"מ בפלוגתא זו לענין גרות

דלהצד ולכאורה  דידן,  לנידון  זו  במחלוקת  נפק"מ 

מדאורייתא,  נאמנים  נכרים  של  דערכאות 

תוקף  להם  יש  נכרים  של  בערכאות  העולים  אלו  מסמכים 

להצד  אבל  פיהם,  על  לישראל  אותו  ומשיאים  גמור 

דתקנה  אפשר  גמורה  נאמנות  ואינה  היא  דרבנן  דתקנתא 

אין  התורה  דיני  לשאר  אולם  ממונות  בדיני  היא  בעלמא 

וכ"כ  יוחסין,  לענין  ע"ז  לסמוך  שאין  ופשיטא  להאמינם, 

בשו"ת הרי"ם )אבהע"ז סי' ד(.

בשו"ת תורת חסד )לובלין ח"ב סי' א( צידד לומר, שגם מיהו 

אלא  אינה  ערכאות  דנאמנות  הראשונים  לשיטת 

חזקה  על  מבוססת  זו  שנאמנות  כיון  מ"מ  חכמים  מתקנת 

בחזקה  דסגי  היכא  כל  אומנותיה,  מרע  לא  דאומן  גמורה 

לענין  שרק  כתב,  עפ"ז  נאמנים.  ערכאות  גם  מדאורייתא 

היא,  מדרבנן  נאמנותם  עדים  שני  העדאת  דבעינן  ממון 

אבל לענין יוחסין דמצינו דמתירין אשה לשוק ע"פ עדותו 

של אחד, כדין האשה שהלך בעלה למדינת הים ה"ה דיהני 

בכה"ג שטר העולה בערכאות.

דבריו אלו שפיר יש להאמין עולים אלו ע"פ מסמכים ולפי 

שמביאים עמם מארצות מגוריהם. ומ"מ כיון שמצוי 

עד  המסמכים  באותם  היטב  לעיין  לבי"ד  יש  הזיוף  בזה 

אין  כן  כמו  מזויפים.  ולא  הם  שמקוריים  בבירור  שידעו 

לסמוך על תעודה שמוזכר בה שיהודי הוא, אלא יש לברר 

באותם  הרגילות  הוא  שכן  שאפשר  הדבר,  נקבע  מה  ע"פ 

נכריה  שאמו  אף  כיהודי  ישראל  שאביו  מי  לציין  מקומות 

וכדו'.
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האם יש לסמוך על הכירו מנהגים יהודיים

כאשר עוד  עולים  אותם  לגבי  לסמוך  ניתן  האם  לדון,  יש 

מציינים למנהגים יהודיים שונים שהיו נהוגים בביתם. 

לחוש  יש  מפורסם  דבר  על  שמספר  דכל  פשוט,  ונראה 

כל  בכך  ואין  ומיודעיו  משכניו  זה  מנהג  על  שמע  שמא 

דררא לומר שיהודי הוא. אכן אם דובר הוא שפת האידיש 

בדבריו  עפ"ז  שנאמן  ולומר,  לצדד  שיש  אפשר  וכדו', 

עם  קשר  לו  היה  שמא  לחוש  שיש  דאף  הוא.  שישראל 

רוב הדוברים שפה  ולמד משפתם, מ"מ  ישראל  בני  אחינו 

זו ישראל הם, וכשם שאמרו התוס' דרוב האומרים ישראל 

אני בחזקת ישראל הם, כך י"ל שרוב הדוברים שפה זו מבני 

עמנו הם, וצ"ע לדינא.

סימן סג
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סימן סד

נאמנות הגר עצמו כנגד אתחזק איסורא

היה  רוצה  היה  שאם  במיגו  כהלכה,  שנתגייר  לומר  נאמן  אדם  האם  לדון,  האריכו  האחרונים  בספרי 

מתגייר עתה בפניהם, גדרי מיגו זה ודיניו יתבארו בסימן שלפנינו.

תפח. כן פירש בקצות החושן )סי' רעט ס"ק א(.

 תפט. באופן אחר יש לפרש פלוגתתם, דנחלקו האם בעוד בעלה 

בחיים חיותו כבר נחשבת היא כמוחזקת בחובת יבום, כיון שמוחזק 

שאין לו בנים, או שמא, כיון שעתה חי הוא לא חלה עליה חזקה זו 

ושפיר נאמן בדבריו לפוטרה מחובה זו. 

תצ. באחרונים הקשו, היאך אמרו שבמקום דאתחזק איסורא אינו 

נאמן לומר שיש לו בנים, הרי גמרא מפורשת היא שם באותה סוגיא 

עצמה )ב"ב קלד ע"ב(, האומר זה בני נאמן – מדין "יכיר".

בין אם  )ח"ב סי' לה( כתב, שיש לחלק בזה  ובשו"ת מים עמוקים 

אמר סתמא יש לי בנים, שבזה נחלקו הראשונים האם נאמן או לא, 

לבין אם אמר זה בני על אדם מסויים, שבזה לכולי עלמא נאמן גם 

במקום דאתחזק איסורא.

אמנם בשו"ת גבעת פנחס לבעל ההפלאה )סי' לט( לא חילק בזה, 

מדוע  נכרי,  והוחזק  פלוני  בבי"ד  נתגיירתי  שאמר  גר 
לא נאמן מחמת שבידו להתגייר

ע"ב(, הנה  )מו  ביבמות  התוס'  עפ"ד  בארוכה,  לעיל  נתבאר 

נתגיירתי  ואמר  שבא  לגר  שהאמינוהו  לכך  שהסיבה 

אני  ישראל  אומר  היה  רצה  שאם  משום  פלוני,  בבי"ד 

ונתגייר  היה  שנכרי  כשאומר  גם  ולכך  נאמן,  והיה  מעולם 

מוחזק  היה  שאם  כתבו,  עפ"ז  שאסר".  "הפה  מדין  נאמן 

כנכרי אינו נאמן לומר שנתגייר ועליו להביא ראיה לדבריו.

אות ובאחרונים  רסד  סי'  ח"ה  מלכיאל  דברי  שו"ת  )ראה  הקשו 

לדבריו  ראיה  להביא  הצריכוהו  מה  מפני  ג(, 

ולא האמינוהו במיגו שהיה מתגייר עתה לפנינו בהטפת דם 

ברית וטבילה, הא כלל נקוט בידינו דכל דבר שבידו לקיימו 

עתה אם ירצה, נאמן להעיד עליו שכך נעשה לכתחילה.

מיגו ד"בידו" כנגד איתחזק איסורא

או והנה,  בני  זה  דהאומר  ו(,  סעי'  קנו  )סי'  אבהע"ז  בשו"ע 

יש לי בנים, נאמן לפטור את אשתו מן היבום, אפי' 

בידו הדבר  ירצה  והוא משום שאם  לו אחים,  הוחזק שיש 

לגרשה עתה.

יעויין בבית שמואל שם )ס"ק י( שכתב, שדברי השו"ע אכן, 

בנים,  לו  שאין  הוחזק  לא  כאשר  דוקא  אמורים 

ומשום כך גם כשאמר שיש לו בנים ובא לפוטרה מן היבום 

חזקה  הזה  המיגו  כנגד  אין  עתה,  מגרשה  שהיה  מיגו  ע"י 

דאיסורא, מאחר ומעולם לא הוחזק שנזקקת היא ליבום.

אם כבר הוחזק אדם זה שאין לו בנים, ובא להכחיש אבל 

וכדו',  מרחקים  בארץ  בנים  לו  שיש  ואמר  זו  חזקה 

נחלקו הראשונים האם נאמן בדבריו להכחיש חזקה זו ע"י 

המיגו דבידו לגרשה, או לא. שהרי הלכה פסוקה היא דמיגו 

מסכת  ריש  הגמ'  בסוגית  כמבואר  אמרינן,  לא  חזקה  נגד 

חזקתה  ניצבת  המיגו  כנגד  כאן  ואף  ע"ב(,  )ה  בתרא  בבא 

הראשונה שחייבת ביבום.

דעת ונחלקו  הראשונים:  רבותינו  בדברי  הדעות  בזה 

זה שבידו הדבר  )קידושין סד ע"א( שמיגו  הרשב"א 

אפי'  מחמתו  ונאמן  הוא  אלים  מיגו  עתה,  לגרשה  מסור 

מדפי  ע"ב  סא  )ב"ב  הנמוק"י  לדעת  ואילו   ,
תפח

החזקה כנגד 

הרי"ף(, כיון שהוחזקה מתחילה בתורת חיוב יבום אינו נאמן 

בארץ  בנים  לו  שיש  עתה  שטוען  בטענתו  עתה  לפוטרה 

לגרשה  עליו  היבום  מן  לפוטרה  ירצה  אם  וע"כ  מרחקים, 

נגד  מהני  דבידו  מיגו  אי  דנחלקו  נמצא  כדת.  כשר  בגט 

.
תפט

חזקה דמעיקרא

דכיון נמצא  זו,  הראשונים  במחלוקת  תלוי  דידן  שנידון 

שגר זה הבא לפנינו עתה היה מוחזק לן כנכרי, אם 

בא להאמין דבריו ע"י מיגו שהיה בידו להתגייר עתה, נחשב 

הדבר כמיגו נגד חזקה, ואינו נאמן לשיטת הנימוק"י. אולם 

לשיטת הרשב"א הנ"ל דמיגו דבידו מהני כנגד חזקה, הדרא 

לדבריו  ראיה  להביא  הצריכוהו  מה  לדוכתא – מפני  קושין 

.
תצ

ולא האמינוהו במיגו שהיה טובל עתה לשם גרות
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ונראה ליישב בכמה דרכים:

כאשר תלוי הדבר בדעת בי"ד לא חשיב שבידו לתקן

ראשית יש לומר, דמיגו אמרינן רק כאשר הדבר מסור א. 

בידו לקיימו בלא שום מניעה, אבל לענין גרות שהדבר 

יגיירוהו וברצותם ירחקוהו,  נתון להחלטת בי"ד – ברצותם 

שאמרו  וכמו  מיגו.  כאן  ואין  בידו  כנתון  הדבר  נחשב  לא 

)סב ע"ב( מהאי טעמא, דאי אמר לאשה הרי את  בקידושין 

"דמי  לעולם,  בא  שלא  כדבר  הוי  שאתגייר  לאחר  אשתי 

יימר דמזדקקי ליה רבנן".

נאמר בדברי  אם  דאף  דומה,  באופן  פי'  שם  מלכיאל 

הדבר  נחשב  הדיוטות  ג'  של  בבי"ד  שדי  שבמקום 

דיורי  מקום  בכל  טובא  מצויים  אלו  דבי"ד  לתקן,  כבידו 

מומחין  ג'  של  בי"ד  הצריכו  לכתחילה  הרי  מ"מ  ישראל, 

אינם  מומחים  דבי"ד  בידו,  אינו  ודאי  וזה  הגרות,  למעשה 

)וע"ע  רב.  בטורח  הדבר  כרוך  ולעיתים  מקום  בכל  מצויים 

שו"ת  קיא,  סי'  ח"ב  יעלה  יהודה  ובשו"ת  ע"ב,  מו  בשבת  הגמ'  סוגית 

באר יצחק יו"ד סי' כח, שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' קכד, ושו"ת כתב סופר 

פ' האשה רבה  וראה בנמוק"י ביבמות ריש  אבהע"ז סי' מח(. 

שדן בסברא זו.

רוב הן  עפ"ד  הפוסקים  מן  רבים  הכריעו  דלהלכה  אמת, 

וכשם  ממונות,  לדיני  בזה  שווה  גרות  שדין  הראשונים 

ושני  וסביר  גמיר  מהם  שאחד  בבי"ד  די  ממונות  שלדיני 

כה"ג  מהני  הגרות  במעשה  ה"ה  וסברי,  להו  מסברי  חבריו 

וא"כ  הרבה,  מצוי  זה  כעין  דבי"ד  ואפשר  לכתחילה,  אפי' 

לדבריהם אין מקום לישוב זה, כ"כ בדברי מלכיאל שם.

הוי וכנראה  לא  דגר  בגמ'  האמורה  זו  דסברא  למד, 

אמורה  רבנן,  ליה  דמיזדקקי  יימר  דמי  כ"בידו" 

מומחים  דליכא  בזה"ז  אבל  מומחים,  שמצויים  בזמן  רק 

אפי'  הדיוטות  של  בי"ד  מהני  קעבדינן,  ושליחותוייהו 

לכתחילה, ובית דין אלו מצויים לכל והוי כבידו.

כדעת אמנם,  להלכה  כעיקר  דנקט  נראה  דבריו  למסקנת 

הסוברים שגם מיגו ד"בידו" לא מהני כנגד חזקה, 

דסבר  ל(  סי'  סוף  )אבהע"ז  מחוקק  החלקת  לדברי  בזה  וציין 

מש"כ  וראה  נאמן,  אינו  לגילויי  דעבידא  במילתא  שאפי' 

בזה עוד שם.

גדר דין "בידו" – להפקיעו מחזקתו

רק ב.  נאמר  ד"בידו"  נאמנות  דין  האם  לחקור,  יש  עוד 

מה  ע"פ  הוא  בזה  הספק  ושורש  בגוי.  גם  או  בישראל 

וז"ל:  נאמן באיסורים(,  ד"ה עד אחד  )ב ע"ב  בגיטין  שכתב רש"י 

נאמן באיסורים – שהרי האמינה תורה כל אחד  "עד אחד 

מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד 

והחלב".

תרומה ובתוס'  הפרשת  רש"י  הזכיר  מה  מפני  הקשו, 

דאתחזק  במקום  גם  נאמן  באלו  הרי  ושחיטה, 

איסורא – שבזה עד אחד אינו נאמן, וע"כ הטעם בזה הוא 

.
תצא

מפני שבידו לתקנם, ואין נאמנותו מכח דין עד אחד

שיטת רש"י כתב שם הר"ן: "דאתחזק ובידו שווה ובישוב 

מהרי"ק  וכ"כ  לתקן".  בידו  ולאו  אתחזק  כלא 

)שורש עב(: "דכיון דשמעינן מנדה דמהני באיתחזק איסורא 

כיון שבידה לטבול, כ"ש היכא דלא אתחזק אפי' אין בידו, 

חזקת  לגרועי  אלא  מהני  לא  לטבול  דבידה  טעמא  דהא 

איסור שהיה לה, וכ"ש כשאין חזקת איסור כלל דעד אחד 

נאמן".

דבריהם פי' הבית הלוי בתשובותיו )ח"ב סי' לז ס"ק ובבאור 

ד(, דלשיטת רש"י, דין נאמנות עד אחד באיסורים 

האמורה  זו  והלכה  איסורא,  אתחזק  דלא  במקום  האמור 

במקום  בנים  לי  יש  לומר  נאמן  דאינו  הסוברים  לשיטת  ולדעתו 

דאתחזק איסורא, ה"ה שאינו נאמן לומר זה בני. ולדבריו צ"ע היאך 

סתמה המשנה ולא פירשה חילוק זה.

ובשו"ת אמרי אש )ח"ב אבהע"ז סי' צ( עמד בשאלה זו, והביא שיש 

מן הפוסקים שתלו זו במחלוקת הראשונים בעצם דין "יכיר". שיטת 

)ד"ה ליורשו(, שמה שאב נאמן לומר זה בני, הוא רק  רשב"ם שם 

כאשר ידוע שהוא בנו ומעיד שהוא בכור שנוטל עי"ז פי שנים, אבל 

"מיגו"  מדין  אלא  "יכיר"  מדין  נאמן  אינו  בנו  שהוא  ידוע  אין  אם 

לבד, וממילא נאמן רק לגבי נכסים שיש לו עתה שבהם יש לו מיגו 

שיכול ליתנם לו עכשיו אם ירצה, אבל בנכסים שיפלו לו לאחר מכן 

אינו נאמן, שעל זה אין לו מיגו.

)סי' רעט( כתב בשם אביו הרא"ש, דלעולם אב  אבל הטור בחו"מ 

נאמן לומר זה בני מדין "יכיר", ואף אם לא היה ידוע כבנו. וממילא 

דאתחזק  במקום  גם  דנאמן  פשיטא  וא"כ  מיגו,  לדין  לזה  א"צ 

איסורא. 

נאמן  אחד  עד  לדין  בעינן  שחיטה  דלענין  שכתבו  תצא. יש 
באיסורים כדי להאמין בזה נשים, שכן כבר העיד השו"ע בריש הל' 

שחיטה דלא מצינו נשים המיומנות בשחיטה, וממילא אפשר דלא 

חשיב לגבייהו כ"בידו". )אמנם מדברי התוס' בערובין נט ע"א למדנו 

שגם נשים נאמנות על השחיטה מחמת דינה דבידו, וראה בתבואות 

שהאריכו  שם  למהרש"ם  תורה  ובדעת  יד,  ס"ק  א  סי'  יו"ד  שור 

לפלפל בדברים(.

סימן סד
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בידו  נתון  הדבר  אם  איסורא  דאיתחזק  במקום  שגם  כאן 

לתקנו נאמן עליו, אין אלו שתי הלכות נפרדות, אלא סברא 

זו שאדם נאמן על דבר שהוא  והיינו, דהלכתא  אחת היא. 

זו נאמנות בפני עצמה מחמת דין "מיגו", אלא  "בידו", אין 

דאתחזק  כלל  חשיב  לא  לתקנו  בידו  נתון  הדבר  שכאשר 

איסורא, שהרי האיסור אינו מוחלט ובכל רגע שירצה יכול 

אחד  עד  כל  כדין  בעדותו  נאמן  כך  ומשום  להפקיעו.  הוא 

שנאמן במקום דלא אתחזק איסורא.

רש"י – שבא וראיה  שהזכיר  שחיטה  לגבי  שהרי  לדבר, 

ומעיד על בהמה שנשחטה כהלכה, אין הדבר בידו 

נאמנותו  וכל  בחיים,  אינה  כבר  הבהמה  שכן  עתה,  לתקנו 

לשוחטה.  בידו  היה  בחיים  בעודה  שבתחילה  מכך  נובעת 

דלמפרע,  מיגו  הוי  מיגו,  מדין  נאמנותו  היתה  אם  וא"כ 

ואין זה מיגו טוב כמבואר בדברי הפוסקים במקומות רבים 

ומקורם מדברי התוס'  פב,  ונתה"מ חו"מ סו"ס  מיגו לש"ך  כללי  )ראה 

בב"ב קלד ע"ב ועוד(. ועל כרחך שדין "בידו" אינו כח נאמנות 

אלא  אחד,  עד  מדין  הוא  נאמנותו  עיקר  אלא  עצמו,  בפני 

שבכדי שיהיה נאמן בעדות עד אחד נזקקים אנו להלכה זו, 

איסורא.  אתחזק  דלא  נחשב  לתקן  הדבר  שבידו  שמחמת 

החוות  בדברי  זו  סברא  מצינו  וכבר  הלוי,  הבית  דברי  ע"כ 

דעת בריש הל' יין נסך.

האיסור ומעתה  את  לתקן  בידו  כאשר  שגם  דכיון  י"ל, 

שעד  התורה  חידוש  מחמת  הוא  נאמנותו  יסוד 

ששייך  בישראל  דוקא  זהו  א"כ  באיסורים,  נאמן  אחד 

גם  נאמן  אינו  זה  בכלל  שאינו  נכרי  אבל  עדות,  בתורת 

דאף  ליתא,  מעיקרא  קושין  ומעתה  לתקן,  שבידו  במקום 

שבידו לטבול עתה לשם גרות מ"מ אינו נאמן לומר שטבל 

שכן  ד"בידו",  מיגו  משום  בזה  להאמינו  טעם  ואין  מכבר, 

נאמנות זו אינה אלא בישראל ולא בנכרי.

גדר דין "בידו" – נאמנות אדם על שלו

באופן שונה י"ל בזה, ע"פ מש"כ הרא"ש )גיטין פ"ה סי' יג(, ג. 

טהרות  לו  ואמר  בטהרות,  עמו  עושה  "היה  שנינו:  שם 

אביי:  אמר  הדבר  ובטעם  נאמן".   – נטמאו  עמך  שעשית 

"הואיל וברשותו הן, הרי הן כשלו ונאמן עליהם". ע"כ.

לכך וכתב  שהסיבה  לומר  אביי  כוונת  שאין  הרא"ש, 

שנאמן היא משום מיגו – שבידו לטמא לו פירותיו, 

יתחייב  בידים  יטמאם  אם  שכן  טוב,  מיגו  זה  אין  שהרי 

לשלם דמיהם כדין אדם המזיק. ועוד, הרי ביבמות )פח ע"א( 

אמרו שהתורם משלו על של חברו א"צ דעת בעלים משום 

הדבר,  על  לנאמנותו  נוגע  הדבר  אין  ושם  לתקנו,  דבידו 

שלו,  שאינו  בדבר  זו  חלות  להחיל  כוחו  עצם  לגבי  אלא 

כוונת הדברים  "מיגו". "אלא  ולזה לא תועיל נאמנות מדין 

משל  תרם  ואפי'  כבעליו  הוי  לתקנו  שבידו  דכיון  היא, 

. והיינו, דכל שהדבר נתון בידו רואין אותו 
תצב

חברו". עכ"ד

עליו  להפריש  יכול  כך  ומשום  התורה.  דיני  כל  לגבי  כשלו 

תרומותיו, וגם נאמן לומר שנטמאו, וכמו שמצינו דנאמנת 

חיה לומר זה יצא ראשונה משום שהיה הדבר מסור בידה 

)ראה קידושין עג ע"ב(.

לפי דבריו שדין "בידו" אינו דין בדיני הראיות, ואינו נמצא 

הלכתא  אלא  עמו,  שהאמת  לכך  הוכחה  מהווה 

היא שדבר זה המסור בידו נחשב כשלו, ומה שנאמן עליו 

דזהו  פשיטא  וממילא  שלו,  על  נאמן  דאדם  משום  הוא 

נכרי  אבל  לשקר,  חשודים  שאינם  כשרים  בישראל  דוקא 

שבידו  אף  להאמינו  סברא  כל  אין  אני  ישראל  וטוען  הבא 

.
תצג

להתגייר

נוסף י"ל בזה, עפ"מ דכתב בשב שמעתתא )ש"ו פ"ו(, טעם 

מפני  שלו,  על  נאמן  דאדם  כיון  שהקשה,  דיעויי"ש 

לומר  עצמה  על  דנאמנת  לומר  נדה  לענין  בזה  די  לא  מה 

לטבול.  דבידה  לטעם  בזה  צריך  מה  ומפני  היא,  שטהורה 

תצב. וראה מש"כ בזה הש"ך )יו"ד סי' קכז ס"ק א(, דאף שכן היא 
שיטת הרא"ש והמרדכי, מ"מ הב"י לא הזכיר דבריהם, אלא פירש 

כשיטת ר"ת רש"י והרשב"א, דהטעם שנאמן לומר נתנסך יינך הוא 

מדין מיגו – הואיל ובידו לנסכו.

ובביאור שיטת הרא"ש כתב שם בחוות דעת, דכיון שהבעלים מסרו 

היין לידו הם האמינוהו בשלהם, ומשום כך דינו בזה כבעלים. אלא 

יש  דבזה  בעצמו,  לטמאו  שבידו  בדבר  רק  הוא  שהאמינוהו  שמה 

הוכחה מזה שמסרוהו לו שהאמינוהו בו. 

החזו"א )אבהע"ז סי' נט ס"ק ט( כתב לחלק בזה, שכאשר בא בדבריו 

הרא"ש,  וכמוש"כ  הבעלים  כח  מדין  נאמנותו  הפירות  את  לאסור 

אבל כשבא להתיר את הדבר, בזה צריך לראיה והוכחה, ונאמנותו 

היא רק מדין מיגו )ונפק"מ דלא יהני במיגו דלמפרע(. 

תצג. ולהטעים הדברים יעויין בס' דברות משה להגר"מ פינשטין 
זו  גיטין שכתב, כי מה שהאמינו כל אדם על שלו אין  ריש מסכת 

תקנה בעלמא, אלא דכיון שהחפץ שלו, נמצא שאם לא ידקדק על 

הכשרות  חזקת  וא"כ  מחמתו,  אדם  בני  בו  יכשלו  ותקנתו  הכשרו 

שיש לבעל החפץ היא הגורמת להאמינו כשמעיד בפנינו על הכשרו 

סימן סד
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וכיון  גופו,  על  ולא  ממונו  על  כבעלים  נחשב  דאדם  ותי', 

שכך לא מועילה סברא זו להאמינה על טהרתה.

אלו ה"ה לענין גרות, אין טעם להאמינו בזה מדין ולדבריו 

"בידו", כיון שאינו בעלים על גופו.

בדבר שבערוה אינו נאמן במיגו דלמפרע

עוד י"ל בזה, ע"פ מש"נ בסוגית הגמ' בבבא בתרא )קלד ד. 

אינו  אשתי  את  גרשתי  שאמר  "בעל  איתא:  שם  ע"ב(, 

יוחנן  רבי  אמר  אבין  בר  חייא  ר'  והאמר  ומקשינן:  נאמן. 

קשיא  לא  ומתרצינן:  נאמן.  אשתי  את  גרשתי  שאמר  בעל 

דברי  דכוונת  רשב"ם:  ופי'  ע"כ.  להבא".  כאן  למפרע  כאן 

גרשתי את אשתי  ואמר  בא' באייר,  בזה, שאם עמד  הגמ' 

בא' בניסן, אינו נאמן, אבל אם אמר גרשתיה עתה – נאמן.

פ"א וטעם  )ש"ו  שמעתתא  בשב  נתפרש  בזה  הדברים 

שגירש  לומר  בעל  של  נאמנותו  סיבת  שהרי  ופ"ו(, 

את אשתו אף דהוי דבר שבערוה וקיי"ל אין דבר שבערוה 

עתה  מגרשה  היה  רצה  שאם  משום  הוא  משנים,  פחות 

בדבריו,  הוא  נאמן  זו  סברא  מחמת  שרק  וכיון  בפנינו, 

זו  בעדותו  ונפק"מ  מכבר,  זה  שגירשה  טען  אם  ממילא 

כבא  נידון  אינו  עליה  הבא  היום  אותו  אחר  נבעלה  שאם 

לפי שאין הדבר מסור  נאמן בדבריו,  על אשת איש – אינו 

בידו להתירה למפרע, ומחמת עצם עדותו אינו נאמן דהוי 

דבר שבערוה. אבל אם אמר שגירשה עתה – נאמן בדבריו, 

שלענין  ואף  לגרשה.  מסור  הדבר  בידו  ירצה  אם  שהרי 

שאר איסורי התורה כשחיטה והפרשת תרומה וכדו' נאמן 

מחמת סברא זו גם למפרע, חומרא היא שהחמירו חכמים 

לגבי דבר שבערוה שלא להאמינו במיגו דלמפרע.

טען ובהמשך  כאשר  אמוראי,  נחלקו  שם  הגמ'  דברי 

כלל,  נאמן  אינו  האם  ימים,  משכבר  שגירשה 

נאמן,  ולהבא  מכאן  אבל  נאמן,  אינו  למפרע  רק  שמא  או 

ולא  עתה,  שגירשה  טען  כאילו  ורואין  דיבורא  דפלגינן 

הוכרעה ההלכה במחלוקת זו בגמ'.

דכיון ויעויין  דכתב,  נה(,  סי'  אבהע"ז  )קמא  ביהודה  בנודע 

שלמעשה הגרות יש השלכות רבות הנוגעות לדיני 

העדאת  שצריך  שבערוה  כדבר  דינו  כרת,  וחיובי  אישות 

איסורי  כשאר  אחד  של  בעדותו  לזה  די  ולא  עדים,  שני 

תורה )ראה להלן באור דבריו בהרחבה(.

בבי"ד נמצא  נתגיירתי  טען  שאם  הנ"ל,  ע"פ  דבריו  לפי 

שהרי  עתה,  לטבול  שבידו  אף  להאמינו  אין  פלוני 

וכדלעיל.  שבערוה  בדבר  נאמן  שאינו  דלמפרע  כמיגו  זה 

דהדבר  כלל,  פשיטא  לא  ולהבא  מכאן  דבריו  לקבל  ואף 

וכדמבואר  דדינא  ספקא  והוי  דאמוראי  בפלוגתא  תלוי 

)ובפרט  זו.  סברא  מחמת  להאמינו  אין  כך  ומשום  לעיל, 

דלהלכה קיי"ל דבעל שאמר גרשתי את אשתי אינו נאמן, ראה מש"כ 

בזה הרמב"ם הל' גרושין פי"ב הל' ה, ואין זה מקומו עתה(.

"בידו", וסברא  שדין  דלעיל  הרא"ש  לשיטת  גם  אמת  זו 

בס'  דיעויין  "מיגו",  מדין  ולא  "בעלות"  מדין  הוא 

הרא"ש  דדברי  בזה  לחלק  שכתב  פ"א(  )ש"ו  שמעתתא  שב 

שבערוה,  בדבר  ולא  תורה  איסורי  בשאר  רק  אמורים, 

משום  הוא  דמהני  דהטעם  הרא"ש  יודה  שבערוה  דבדבר 

, עיי"ש טעמו.
תצד

מיגו

זו, שהרי הנכרי אין  ודאי לא שייכא סברא  או פסולו. וא"כ בנכרי 

לו חזקת כשרות.

תצד. ובבאור דבריו ראה בשערי יושר )שער ז פרק כ(, קוב"ש )ח"ב 
סי' ג אות יט( ובזכר יצחק )סי' סו(.      

!
נאמנותו מחמת החזקה דבמילתא דעבידא לגלויי לא 

משקרי אינשי

הגמ' ביבמות שם אמרו: "בא ועדיו עמו מנין, ת"ל בסוגית 

"וכי יגור" מ"מ. ומקשינן: בא הוא ועדיו עמו קרא 

בבי"ד  שנתגייר  שמענו  דאמרי  ששת:  רב  אמר  לי,  למה 

פלוני". ע"כ.

ביהודה )קמא אבהע"ז סי' נה( הקשה, כיון שהצריכוהו ובנודע 

זו  עדותם  תועיל  היאך  לדבריו,  עדים  להביא 

שאומרים שמענו שנתגייר בבי"ד פלוני, הרי אינם מעידים 

מפי  איש  ששמעו  בעלמא  שמועה  על  אלא  ידיעתם,  על 

ועיי"ש  ופרטיה(.  זו  עדות  בגדר  אי"ה  נרחיב  סה  סי'  )ולהלן  איש. 

שהוסיף, דאכן הרי"ף והרמב"ם השמיטו להא דרב יוסף וכן 

סימן סד
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מסקנת הטור ושו"ע )יו"ד סי' רסז( דבעינן עדות גמורה, מיהו 

שיטת רב ששת צ"ב.

בי"ד ופירש,  שהרי  לגלויי  דעבידא  מילתא  דהוי  דכיון 

נתגייר  אכן  האם  הדבר  את  לברר  יכולים 

שאינו  היא  בעדות – חזקה  שמזכיר  הבי"ד  אותו  בפני 

עד  על  גם  גוונא  בכהאי  סמכינן  כך  ומשום   .
תצה

משקר

המעיד מפי עד. ומדבריו למדנו, דכל היכא שיש אומדנא 

דמוכח המורה שהאמת כדבריו – נאמן, וא"צ העדאת שני 

עדים.

דבכל ובבאור  פד(,  סי'  )ח"א  תשב"ץ  בשו"ת  עיין  הדברים 

שני  העדאת  צריך  אין  לגילויי  דעבידא  מילתא 

זו  חזקה  על  אלא  סומכים  אנו  עדותם  על  שלא  כיון  עדים 

דלא משקרי, וחזקה דאורייתא. וע"ע מש"כ בזה בתשובות 

ושו"ת  בסו"ד(,  ל  )שורש  מהרי"ק  שו"ת  קנה(,  )סי'  הריב"ש 

הנודע  באור  עם  שפיר  הדברים  ועלו  פג(,  )סי'  התשב"ץ 

ביהודה בדברי רב ששת בסוגין.

חומרא לענין גרות שלא להאמינו בחזקה זו

דאף בשו"ת  וכתב,  בזה,  החמיר  פא(  סי'  )ח"ד  דבר  משיב 

מילתא  ד"כל  זו  חזקה  על  סמכינן  שבעלמא 

לגבי  שמצינו  וכמו  אינשי",  משקרי  לא  לגילויי  דעבידא 

עד  בא  שאם  יז(,  סי'  )אבהע"ז  דקיי"ל  לבעלה,  אשה  היתר 

וא"צ  זו,  סברא  מחמת  נאמן  בעלך  מת  לה  ואמר  אחד 

החמירו  גרות  לגבי  מ"מ  להעידו,  אחר  עד  עמו  שיצטרף 

הרמב"ם  פסק  כך  ומשום  זו,  חזקה  על  לסמוך  שלא  יותר 

שאם אמר נתגיירתי בבי"ד פלוני אינו נאמן.

עדים ומשמעות  שני  העדאת  צריך  גרות  שלענין  דבריו 

ביהודה  הנודע  כהבנת  ושלא  הדין,  מעיקר 

די  בדיעבד  האם  בזה  ונפק"מ  דמילתא.  לרווחא  רק  שהוא 

אשה  היתר  לענין  שהרי  תרי,  דוקא  דבעינן  או  אחד  בעד 

וזאת  הים,  במדינת  בעלה  מת  האומר  אחד  בעד  די  לשוק 

הקפידה  לא  לגילויי  דעבידא  דבמלתא  הנ"ל,  הטעם  מן 

תורה על גדרי העדות, אבל בגרות גם בכה"ג צריך העדאת 

שני עדים בדוקא.

זו  )ובעצם דברי הרמב"ם שלשאר דיני התורה מהני חזקה 

של מלתא דעבידא לגלויי אף כנגד רוב וחזקה, ראה מש"כ 

בטורי אבן בראש השנה דף כא(.

במקום  מהניא  לא  זו  דחזקה  משה,  האגרות  שיטת 
שצריך העדאת עדים

על אמנם,  לחלוק  האריך  קכז(  סי'  ח"ב  )יו"ד  משה  באגרות 

טובא  "תמיהני  וז"ל:  בזה,  ביהודה  הנודע  סברת 

הא  אחד,  עד  זה  על  נאמן  שלשה  בפני  הנעשה  דבר  דכי 

עדות  הלכות  וככל  עדים  שני  צריך  רבים  בפני  בנעשה  אף 

להעיד שנעשה בדבר הצריך עדים.

ב"ד ודבר  פסק  על  להעיד  עדים  שני  שצריך  ופשוט  ברור 

כדמצינו  כ"ג  של  ב"ד  פסק  על  ואף  שלשה,  של 

שנים  צריך  בממון  דגם  בנפשות,  דוקא  ולאו  ז,  דף  במכות 

שיעידו בפני ב"ד ובפני בע"ד איך שנגמר הדין בב"ד פלוני. 

שנים  בעינן  בב"ד  שנחקרה  עדות  ראינו  כשמעידין  וכן 

שיעידו בפני ב"ד ובפני בעלים דוקא, וכן הוא ודאי בעדות 

אף  ונתקדשה  שנתגרשה  ולהעיד  בעלה  על  אשה  לאסור 

שנעשה בפני רבים צריך שני עדים כשרים.

בגיטין דף פט בקידושין הנעשה בפרסום בנרות ומפורש 

ויוצאין  נכנסין  ובנ"א  מוצעות  ומטות  דולקות 

ואומרין פלונית נתקדשה היום, שהוא רק בדין קול שהוא 

שחוששין לזה מדרבנן כמפורש ברא"ש שם דמיחש לקלא 

שלא  ב"ד  בפני  רק  הנעשה  דבר  וכ"ש  הוא,  דרבנן  חששא 

מה  לשכח  עלולין  עצמן  הב"ד  וגם  גדול  פרסום  נעשה 

שפסקו שצריך שני עדים".

דאף הנה  מוכח,  מהן  רבות  סוגיות  משה  באגרות  מנה 

על  סמכינן  לא  לגילויי  דעבידא  מילתא  דהוי  במקום 

ביהודה  הנודע  כסברת  ושלא  עדים,  כהעדאת  זו  חזקה 

הנ"ל.

ששקר  בודאות  להתברר  הדבר  שיכול  זו,  חזקה  גדר 
הוא דבר, ולא שיוכחש ע"י בי"ד

דע"כ בעיקר  דכתב,  באג"מ  עיי"ש  זו  חזקה  של  גדרה 

לא  לברורי  דאיכא  היכא  ד"כל  זו  שחזקה  צ"ל, 

להתברר  הדבר  יכול  כאשר  רק  נאמרה  אינשי"  משקרי 

עתה בודאות גמורה, וכגון שמעידים על אחד שמת, שאם 

שמא  מפיהם  זה  שקר  להוציא  יחששו  איתם  האמת  אין 

רק  הדבר  יתברר  אם  גם  )ולעיתים  ויוכחשו  ברגליו  הרוג  יבוא 

כאשר  אבל  צח(,  סי'  יו"ד  פר"ח  עיין  זו,  לחזקה  איתא  זמן  לאחר 

הוא  החשש  וכל  ברור,  באופן  להתברר  יכולה  האמת  אין 

תצה. ראה בסוגית הגמ' בב"ב )לט ע"ב( דדבר הנעשה באפי תלתא אית ליה קלא.
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עדותם,  כנגד  דבריהם  ויעמדו  בי"ד  יכחישוהו  שמא  רק 

ולא יתברר שיקרו באופן ברור  זו חזקה גמורה, מאחר  אין 

הראשונים  מדברי  בראיות  בזה  שהאריך  ועיי"ש  כל.  לעין 

ואחרונים.

האם חזקה זו אמורה גם בעכו"ם

)ח"א סי' מו( כתב בשם שו"ת השיב בשו"ת  מהר"ש ענגיל 

שייכא  לא  גר  דלענין  משה,  הישמח  לבעל  משה 

חזקה זו, דדרך העכו"ם לשקר גם במילתא דעבידי לגילויי, 

מדין  דבריו  ולמד  כהלכה.  שנתגייר  לומר  להאמינו  ואין 

ואמר  ע"א  ובא  הים  למדינת  בעלה  שהלך  אשה  עדות 

שמת, דאף דהוי מילתא דעבידא לגילויי אין העכו"ם נאמן 

בכך רק במסיח לפי תומו.

שלא מיהו  לכאורה  מוכח  תשכו(  סי'  )ח"ב  הרדב"ז  בשו"ת 

כדבריו, דכתב, דנכרי נאמן לומר על גדי קטן שהוא 

בן ח' ימים )וכבר יצא מכלל נפל דאין לחוש בו לטריפה, עיין טושו"ע 

יו"ד סי' טו(, דכיון שיש סימן בדבר שיצאו שיניו, הוי מילתא 

שגם  ומוכח  אינשי,  ביה  משקרי  דלא  לגילויי  דעבידא 

בעכו"ם איתא לחזקה זו.

יעויין בשו"ת שואל ומשיב )ח"א סי' ריב( ושו"ת תורת והנה, 

)הל'  הרמב"ם  לדעת  דהקשו,  מ(  סי'  )אבהע"ז  חסד 

מאכלות אסורות פ"ג הל' יח( דנכרי אינו נאמן לומר על חתיכת 

לגילויי,  דעבידא  מילתא  דהוי  אף  היא  טהור  דמעוף  בשר 

מרגיש  אם  לומר  גוי  על  דסמכינן  קפילא  מטעימת  מ"ש 

זו  דחזקה  ותי',  א(,  סעי'  צח  סי'  )יו"ד  איסור  טעם  בתבשיל 

שווה  אינה  אינשי  משקרי  לא  לגילויי  דעבידא  דבמילתא 

בכל, דשאני טעימה שבידו עתה להאכילו לכל מי שירצה 

וירא הנכרי טפי לשקר שמא יוכחש, משא"כ בחתיכת בשר 

דאין  י"ל,  דבריו  ולפי  להבחין.  יוכל  לדבר  המומחה  שרק 

כל ראיה מדברי הרדב"ז כנגד דינו של בעל הישמח משה, 

דשאני גדי קטן דבקל יוכל לברר הדבר ע"י שיבדוק אם יש 

לו שיניים בפיו.
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סימן סה

דיני העדות והראיות במעשה הגרות

צריך להביא שני עדים  פלוני  בבי"ד  נתגיירתי  ואמר  נתבאר, שגר שבא  ע"א(  )מו  ביבמות  מסוגיית הגמ' 

לדבריו, כפי שיתבאר להלן. טעם הדבר והאופנים השונים בזה יתבארו בסימן שלפנינו.

תצו. והנה אף שכתב השו"ע שצריך להביא עדים שטבל בפניהם, 
עדים  שני  ע"י  החתום  כתב  הביא  שאם  הראשונים  כתבו  כבר 

שראו במעשה הגרות די בזה, וא"צ שיעידו הם עצמם בפני בי"ד 

סעי'  יז  )סי'  אבהע"ז  בשו"ע  עוד  בזה  וראה  שם(  הריא"ז  )כ"כ 

יא(.

תצז. בצפנת פענח )הל' אסורי ביאה פי"ג הל' ו( פירש בטעם האי 
דינא דהקלו בגדרי העדות הנצרכת לשיטת רבי יהודה, ע"פ שיטתו 

)נתבארה בארוכה לעיל גבי איסור טבילה בשבת(, שכתב לחלק בין 

עיקר דין גרות הנעשית בא"י לגרות הנעשית בחו"ל. והוא, דבא"י 

הצריכוהו  ואכילתם,  הקרבתם  קדשים  לענין  נפק"מ  בגרותו  שיש 

הקדשים  דיני  שכל  משום  היא,  לכך  והסיבה  בי"ד.  בפני  להתגייר 

בכור  קדושת  שדין  ע"ב(  )לו  בבכורות  וכמו שמצינו  לבי"ד,  נמסרו 

ולכך  לבי"ד,  נמסרה  קדושתו  מידי  מוציאו  מום  איזה  וההבחנה 

כחלק מהחלטת הבי"ד בענינים אלו הוטל עליהם לקבוע מי יכשר 

לאכול מן הקדשים ולהקדישם. אבל בחו"ל שאין נפקותא במעשה 

שיהיה  וא"צ  עצמו  לבין  בינו  לטבול  יכול  קדשים,  לענין  הגרות 

מעשה הגרות בפני בי"ד. 

ועפ"ז כתב, דכיון שמעיקר הדין רשאי לטבול בינו לבין עצמו ודאי 

שצריך  בא"י  ורק  עשה,  כך  שאכן  לדבריו  ראיה  להביא  צריך  אין 

)ודבריו  נהג.  שכך  ראיה  להביא  הצריכוהו  בי"ד  בפני  להתגייר 

שנים  היה  בזה  האמוראים  בדברי  המו"מ  כל  קצת, שהרי  דחוקים 

רבות אחר החורבן(.

בבי"ד  נתגיירתי  וטוען  עמו,  ועדיו  ובא  נכרי  הוחזק 
פלוני

מנין, בסוגית  עמו  ועדיו  "בא  אמרו:  שם  ביבמות  הגמ' 

ועדיו  הוא  בא  ומקשינן:  מ"מ.  יגור"  "וכי  ת"ל 

עמו קרא למה לי, אמר רב ששת: דאמרי שמענו שנתגייר 

נכרי  כשהוחזק  שגם  לכאורה,  ומבואר  ע"כ.  פלוני".  בבי"ד 

אין צריך להביא ראיה ברורה לדבריו שאכן נתגייר, ודי בכך 

שבאים שני עדים כשרים ומעידים ששמעו שיצא עליו קול 

שנתגייר כהלכה.

רבי וברא"ש  לשיטת  רק  הן  אלו  הגמ'  שדברי  כתב,  שם 

היה  שאם  וסבר  בדינו,  הקל  הכי  שבלאו  יהודה 

ורק  לדבריו,  ראיה  להביא  כלל  צריך  אין  בחו"ל  המעשה 

להביא  הצריכוהו  וקדושתה  מעלתה  מחמת  ישראל  בארץ 

אבל  זו,  קלישא  בעדות  שדי  אמרו  דבזה  לדבריו,  ראיה 

לדבריו,  ראיה  להביא  צריך  הדין  שמעיקר  חכמים  לשיטת 

הראשונה  חזקתו  אחר  לילך  יש  להאמינו,  אין  זה  ובלא 

דרש,  קרא  זו,  לחזקה  חייש  דלא  יהודה  )רבי   .
תצו

נכרי שהוחזק 

דכתיב: "בארץ" – בארץ צריך להביא ראיה, בחו"ל א"צ להביא ראיה(, 

שיטת  גם  היא  שכן  שציינו  ובב"ח  יוסף  בבית  שם  ועיין 

צריך  חכמים  דלדעת  לפי"ז,  ונמצא   .
תצז

והרמב"ם הרי"ף 

והיינו, שיעידו "בפנינו נתגייר  להביא ראיה גמורה לדבריו, 

בבית דין פלוני".

דחשיב  משום  עדים  שני  העדאת  שהצריכוהו  הטעם 
כדבר שבערוה

שלא והנה,  נראה,  עמו"  ועדיו  "בא  הגמ'  לשון  מדקדוק 

זה  גר  על  דין  בית  בפני  ומעיד  הבא  אחד  בעד  די 

שנתגייר כהלכה, אלא בעינן שני עדים בדוקא. והדבר צריך 

תלמוד, מפני מה הצריכו שני עדים להכשרו של הגר, הרי 

באיסורים,  נאמן  אחד  דעד  מקום  בכל  היא  פסוקה  הלכה 

ומאי שנא עדות הגר משאר איסורים.

דפירש, ויעויין  נה(  סי'  אבהע"ז  )קמא  ביהודה  נודע  בשו"ת 

שמעשה הגרות דינו כ"דבר שבערוה", וכיון דקיי"ל 

)גיטין ב ע"ב, יבמות פח ע"ב( דאין דבר שבערוה פחות משנים, 

ממילא גם קיום מעשה הגרות אינו אלא בשני עדים.

דבר וטעמו  אינה  הגרות  חלות  שעצם  דאף  הוא,  בזה 

השלכות  מ"מ  בעלמא,  איסורא  אלא  שבערוה 

וכגון  אישות,  לדיני  הנוגעות  הגרות  מחלות  יש  רבות 

בא  זמן  ולאחר  ישראלית  אשה  הגר  נשא  הימים  שברבות 

סימן סה



משנת  הגר���

עליה ישראל אחר, שאם יש ממש בגרותו קידושיו קידושין 

נכרי  והבא עליה דינו בכרת כדין בא על אשת חבירו, ואם 

וכיון שלענין דיני האישות  היה באותה שעה – פנויה היא. 

ממילא  עדים,  שני  העדאת  צריך  הגרות  מחלות  הנובעים 

גם לגבי שאר דיני הגרות הצריכוהו לכך.

שהלכה  ביהודה – האשה  הנודע  של  לדרכו  מקור 
היא ובעלה למדינת הים

ושתי מקורות מצינו לסברתו זו של הנודע ביהודה:

"האשה א.  אמרו:  ע"א(  )קיח  ביבמות  הגמ'  בסוגית 

מת  ואמרה  ובאה  הים,  למדינת  ובעלה  היא  שהלכה 

היתה  אסורה.  וצרתה  כתובתה,  ותטול  בעלי – תנשא 

)צרתה( בת ישראל לכהן – תאכל בתרומה, דברי רבי טרפון. 

עד  עבירה,  מידי  מוציאתו  דרך  זו  אין  אומר:  עקיבא  רבי 

שתהא אסורה לינשא ואסורה מלאכול בתרומה".

בשב וביסודה  כתב  טרפון  רבי  שבדברי  זו  סברא  של 

שבאה  זו  דאשה  פ"ד(,  ז  )שמעתתא  שמעתתא 

עצם  דינים – א.  שני  בעדותה  כוללת  בעלי  מת  ואמרה 

אביה  לבית  שבה  שצרתה  ב.  ולצרתה.  לה  הנישואין  היתר 

דאף  וסבר,  נישואיה.  כקודם  בתרומה  לאכול  ומותרת 

שלענין תרומה מעיקר הדין דבריה קיימים דעד אחד נאמן 

באיסורים, מ"מ כאן, כשם שלגבי היתר נישואיה של צרתה 

משנים,  פחות  שבערוה  דבר  עדותה – דאין  נתקבלה  לא 

בידינו  אין  מעדותה  הנובעים  הנוספים  הדינים  לגבי  גם  כך 

לקבל דבריה, דאין מקבלין דבריה לחצאין.

מן והנה,  ויש  הדעות,  בזה  נחלקו  הלכה  שלענין  אף 

דלענין  דסבר  עקיבא  כרבי  שפסקו  הראשונים 

לסברת  פירכא  בכך  אין  דבריה,  מקבלים  תרומה  אכילת 

הנודע ביהודה, וכמו שיתבאר. דיעויין ברמב"ם )הל' תרומות 

פ"ט הל' ד( דכתב: "אמרה לה צרתה או אחת מחמש נשים 

נשאת  ואינה  הואיל  בעלה,  שמת  להעידה  נאמנות  שאינן 

קיים, עד  זו אוכלת בתרומה בחזקת שבעלה  פיהן הרי  על 

שיעיד לה מי שהוא נאמן להשיאה על פיו".

כרבי ובראב"ד  פוסק  הוא  "א"א,  כתב:  בהשגותיו  שם 

שאסורה  עקיבא  כרבי  לן  קיימא  ואנן  טרפון 

בזה בכסף  וראה מש"כ  ואסורה לאכול בתרומה".  להנשא 

משנה שם.

נתונים ומ"מ  ביהודה  הנודע  שדברי  לכאורה,  נמצא 

דלראב"ד  דאה"נ  והראב"ד,  הרמב"ם  במחלוקת 

להנשא  להתירה  נאמן  העד  שאין  אף  עקיבא,  כרבי  דפסק 

נאמן הוא לאוסרה באכילת תרומה, אבל לשיטת הרמב"ם, 

אינה  דבריהם,  מקבלין  אין  להנשא  היתרה  שלענין  כיון 

נאמנת גם לאוסרה בתרומה, וכסברת הנודע ביהודה.

ד"ה אכן,  טז  הל'  )פי"ב  גרושין  בהל'  למלך  במשנה  יעויין 

כרבי  דפסק  הראב"ד  לשיטת  שגם  דכתב,  ונסתפקתי( 

עקיבא אין כוונת הדברים שלענין אכילת תרומה מהימנינן 

ליה לעד בתורת ודאי, אלא דסבר דמידי ספיקא לא נפקא, 

ויש להחמיר עליה כחומרי שני הצדדים – לאוסרה להנשא 

ולאוסרה באכילת תרומה, ונמצא שגם רבי עקיבא לא חלק 

מעולם על סברא זו המתפרשת בדברי הנודע ביהודה דאין 

מקבלים את דברי העד לחצאין, אלא שלחומרא סבר שיש 

לקבל דבריו מן הספק. וכן מדוקדק מלשונו של רבי עקיבא, 

שאמר: "לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה", והיינו שבכדי 

שלא יארע דבר תקלה ואיסור מחמת דחיית העד יש לחוש 

לדבריו מן הספק.

מקור נוסף – דברי הר"ן גבי ספק מעשר שני

ע"א( ב.  )ל  בסנהדרין  הר"ן  בדברי  גם  מצינו  דומה  סברא 

אני  אחד:  להן  אמר  רבנן:  "תנו  שם:  דאמרינן  הא  גבי 

ואמר:  ומגדל,  תיבה  בשידה  מעות  שהטמין  אביכם  ראיתי 

כלום,  אמר  בבית – לא  הן,  שני  מעשר  של  הן,  פלוני  של 

ליטלן  שבידו  כל  דבר:  של  כללו  קיימין,  בשדה – דבריו 

דבריו קיימין, אין בידו ליטלן לא אמר כלום". ע"כ.

והלכה והקשה  הוא  'איסורא'  שני  מעשר  הרי  הר"ן, 

אף  א"כ  באיסורים,  נאמן  אחד  דעד  היא  פסוקה 

דהוי  הן  פלוני  של  שאמר  במה  אותו  מאמינים  אנו  שאין 

דבר שבממון, מ"מ נאמינו במה שאמר שפירות מעשר הן. 

ותי' שם בשם הרמב"ן, דעדות על מעשר שני דינה כעדות 

ולא כעדות על דבר איסור, שכן מלבד עצם קדושת  ממון 

המעשר החלה בפירות, יוצאים פירות אלו מבעלות הדיוט 

את  מפקעת  זה  של  שעדותו  ונמצא  גבוה,  ממון  ונעשים 

.
תצח

בעלותו בפירות

יז(.  הל'  )פ"ג  שני  מעשר  בהל'  הרמב"ם  בזה  מש"כ  תצח. ראה 
מעשר  פירות  דדוקא  דכתב,  ע"א(  ז  )פסחים  בצל"ח  יעויין  מיהו 

עיי"ש שהאריך  שני,  מעות מעשר  ולא  גבוה  כממון   נחשבים  שני 

בזה בראיות. אמנם מדברי הרמב"ם בהל' מעשר שני )פ"ז הל' יט( 

משמע דלא כדבריו, שכתב: "המתפיס מעות מעשר לשלמים לא קנו 

שלמים, שקדושת שלמים אינה חלה על קדושת מעשר, שהמעשר 

סימן סה
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צ"ב, דאף שיש לעדותו זו השלכה ממונית מ"מ ולכאורה 

לא  מה  מפני  וא"כ  בדבר,  יש  איסור  גם  הרי 

והיינו  שבזה,  איסור  הדין  לענין  הפחות  לכל  דבריו  נקבל 

שיאכל פירות אלו בירושלים אף שמבחינת משפטי הממון 

עדיין ממון הדיוט הם, ועל כרחך צ"ל שאין מקבלים דבריו 

בטלה  דברים  מקבלים  אין  ממון  שלענין  וכיון  לחצאין, 

עדותו לגמרי.

יש ושמא  שמעיד  שבעת  התם  דשאני  ולומר,  לחלק  יש 

נפק"מ בעדותו לענין ממון ואיסור גם יחד, ונפק"מ 

אלו תלויות זה בזה, וכיון שכך לא פלגינן נאמנותו, משא"כ 

אלא  איסורים,  לענין  היא  עתה  דהנפק"מ  גרות  לענין 

זמן  יוחזק  שכבר  אחר  ישראלית  לישא  לו  יזדמן  שבעתיד 

נאמנות, דהעדות עתה  פלגינן  בזה לא חשיב  רב כישראל, 

יהא  ישראלית  לישא  וההיתר  בלבד  איסורים  לענין  היא 

אחר שכבר הוחזק כישראל וכפי שיבואר להלן.

חלות  על  לעדות  עדים  שני  דמצרכינן  הא 
הגרות – האם זהו דוקא כשהוחזק נכרי

לדון, ומ"מ  יש  ביהודה  הנודע  דברי  בעצם  לדידן,  נהדר 

עדים  שני  העדאת  דצריך  בגמ'  שאמרו  מה  האם 

מארץ  בא  אם  גם  שמא  או  נכרי,  כשהוחזק  דוקא  הוא 

רחוקה בגוונא שאינו נאמן מדין "הפה שאסר", וכגון שלא 

נכרי  שאמר  הראשון  לדיבורו  דיבור  כדי  בתוך  הדבר  היה 

דלא  אף  עדים  שני  העדאת  צריך  ג"כ   ,
תצט

וכדו' הייתי 

אתחזק איסורא.

של הנודע ביהודה נראה שהדבר תלוי במחלוקת ולדרכו 

הקשו:  שם  דבגמ'  דגיטין,  פ"ק  ריש  הראשונים 

משום  גט(  של  כשרותו  על  עדים  שצריך  )הטעם  דאמר  "ולרבה 

דהוי  מידי  ומתרצינן:  תרי,  ליבעי  לשמה,  בקיאין  דאין 

ופרכינן:  באיסורים.  נאמן  אחד  עד  שבתורה  עדויות  אכל 

אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורים כגון חתיכה ספק 

הכא  אבל  איסורא,  אתחזק  דלא  שומן  של  ספק  חלב  של 

דבר  ואין  שבערוה,  דבר  הוי  איש  דאשת  אסורא  דאתחזק 

שבערוה פחות משנים". ע"כ.

דברי הגמ' מצינו פלוגתא בין רבותינו הראשונים. ובבאור 

הרמב"ן שם פירש, ששתי טענות העלה המקשן:

עד א.  של  לדבריו  נאמנות  כל  אין  איסורא  דאתחזק  כיון 

אחד, גם לא בחתיכה ספק חלב ספק שומן.

אף אם לא היה הדבר מוחזק לאיסור עדיין אין להאמינו ב. 

בעדותו, כיון דהוי דבר שבערוה וקיי"ל אין דבר שבערוה 

פחות משנים. ומבואר לפי דבריו, שגם במקום דלא אתחזק 

שו"ת  ועיין  שבערוה,  בדבר  נאמן  אחד  עד  אין  איסורא 

הגרעק"א )מהדו"ק סי' קכד( שכן היא שיטת התוס' בגיטין )ב 

כ  סי'  )אבהע"ז  איש  וחזון  רא(  )סי'  נזר  אבני  שו"ת  וע"ע  ע"ב(, 

ס"ק יא(.

כוונת אבל  היתה  וכך  היא,  אחת  דטענה  פי'  שם  התוס' 

נאמן  אחד  שעד  תאמר  אם  אף  בקושיתה:  הגמ' 

בדבר  איירי  כאן  הרי  מ"מ  איסורא,  דאתחזק  במקום  גם 

אחד  עד  אין  איסורא  ואתחזק  שבערוה  ובדבר  שבערוה, 

איסורא  אתחזק  דלא  שבמקום  מדבריהם,  ולמדנו  נאמן. 

מדבריהם  דקדק  וכן  שבערוה,  בדבר  גם  נאמן  אחד  עד 

המהרי"ק בתשובותיו )שורש עב(, וכדבריהם כתבו הרשב"א 

והמרדכי  הרי"ף(,  מדפי  ע"ב  כז  )קידושין  הר"ן  ע"א(,  פח  )יבמות 

.
תק

)יבמות פ' מצות חליצה סי' נט(

ביהודה היוצא  הנודע  שלשיטת  לדידן,  אלו  מדברים 

שמעשה הגרות נידון כדבר שבערוה, א"כ לשיטת 

העדאת  צריך  איסורא  אתחזק  דלא  במקום  שגם  הרמב"ן 

התוס'  לשיטת  אבל  כך,  הדין  יהיה  בגרות  ה"ה  עדים,  שני 

רק  נאמרה  משנים  פחות  שבערוה  דבר  דאין  שההלכתא 

במקום דאתחזק איסורא, ה"ה דבגרות בכה"ג די בהעדאת 

עד אחד.

ממון גבוה הוא". וצ"ע. וראה מש"כ בזה בס' גור אריה יהודה )סי' 

יג(.

כיון שהגיד(,  )יח ע"ב ד"ה  תצט. ראה בזה מש"כ רש"י בכתובות 
גבי עדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו, שאם אמרו 

אבל  אמרו  דיבור  כדי  ואחר  מעט,  והתמהמהו  זה  הוא  ידינו  כתב 

אנוסים היינו, אינם נאמנים לתקן דיבורם הראשון.

ובמגיד משנה הל' גרושין )פי"ב ה"א( האריך בזה מדברי הראשונים, 

הוא  דיבור  כדי  תוך  דבעינן  דהא  נראה  היה  דבריהם  דלולי  וכתב 

רק כאשר חוזרים בהם מדיבורם הראשון, אבל כשמתקנים דיבורם 

באופן שאינו סותר לדיבורם הראשון היה מקום לומר שנאמנים גם 

אחר כדי דיבור, אלא דמדברי הראשונים משמע שלא חילקו בזה. 

)כב ע"א ד"ה מנין(, ובקוב"ש  עיי"ש. וראה מש"כ התוס' בכתובות 

)כתובות סי' מג(.

תק. וראה מש"כ בזה בשב שמעתתא )ש"ו פ"ג(, חידושי מהרי"ט 
)קידושין סג ע"ב(, שו"ת בית הלוי שם, קובץ הערות )סי' סז(, שו"ת 

עמודי אור )סי' צח(.

סימן סה
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תוכן  לעיקר  טפלים  האישות  דדיני  החולקים  סברת 
הגרות

דברי הנודע ביהודה אלו צ"ע קצת, דיעויין בחידושי אמנם 

הרמב"ן,  בשם  שכתב  דגיטין  פ"ק  ריש  הריטב"א 

דהטעם שהקלו בהיתר עגונה להאמין עד אחד שבא ואמר 

גילוי  אלא  אינו  דהתם  "דההיא  משום  הוא  בעליך,  מת 

וכל  בעלה,  מת  אם  לדעת  צריכין  שאנו  בעלמא,  מלתא 

שנראה שאינו משקר נאמן, ומשום הכי האמינו גוי במסיח 

לפי תומו, וזהו עיקר הטעם דהאמינוהו", ע"כ.

דוקא ובבאור  הוא  דדין דבר שבערוה  לומר,  נראה  דבריו 

בעדי  וכמו  הדבר  חלות  עצם  על  ומעיד  כשבא 

ומעיד על מות הבעל וממילא  וקידושין, אבל כשבא  גיטין 

ק"ו  וא"כ  שבערוה.  כדבר  הוי  לא  לשוק,  שמותרת  נשמע 

לדבר  כלל  נוגעת  אינה  עדותו  שעיקר  דידן,  בנידון  הוא 

.
תקא

שבערוה דאין זה אלא גילוי מלתא בעלמא

אגרות משה )יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ה( האריך אף הוא בשו"ת 

לחלוק על דברי הנודע ביהודה בזה מכמה טעמים 

נוספים:

הגרות א.  מחלות  הנובעים  האישות  דיני  שמחמת  מש"כ 

להיפך,  מורה  הסברא  שבערוה,  כדבר  הדבר  נעשה 

שהרי עיקר מעשה הגרות ותוכנו אינו נוגע לדבר שבערוה, 

שהרי מהות חלות הגרות הוא במה שנכנס לקדושת ישראל 

עדים,  שני  העדאת  צריך  אין  ולזה   ,
תקב

המצוות ולקיום 

בהם.  נאמן  אחד  שעד  התורה  איסורי  כשאר  בזה  דדינו 

וממילא אחר שהוחלט שישראל גמור הוא ע"י העדאת עד 

וטפלים  מגרותו  הנובעים  האישות  דיני  לגבי  גם  שוב  אחד 

לכל  גמור  כגר  הוחזק  כבר  שהרי  נוספת,  לראיה  א"צ  לה 

.
תקג

דבר

סנהדרין והדברים  מהל'  ט"ז  )פ'  הרמב"ם  בדברי  מפורשים 

למלקות  עדים  שני  צריך  "אינו  דכתב:  ו(,  הל' 

יוחזק.  אחד  בעד  עצמו  האיסור  אבל  מעשה,  בשעת  אלא 

הם  הכרם  כלאי  זה,  הוא  כליות  אחד: חלב  עד  אמר  כיצד, 

בעד  האיסור  שעיקר  אע"פ  לוקה  זה  הרי  וכו',  אלו  פירות 

להדיא  ומבואר  כב(.  הל'  פ"א  ביאה  איסורי  בהל'  )וכ"ה  אחד" 

, וראה מש"כ בזה בחידושי 
תקד

שלא כסברת הנודע ביהודה

.
תקה

הרי"ם לגיטין )סג ע"ב(

רבי ב.  שלשיטת  הגמ',  בסוגית  נתבאר  הנה  מזו,  יתירה 

פלוני  בבי"ד  נתגיירתי  לומר  אדם  נאמן  בחו"ל  יהודה, 

מעולם,  היה  שישראל  לומר  בידו  ואין  נכרי  כשהוחזק  אף 

ודרשינן  גר בארץ",  יגור אתך  "וכי  ולמדוה מקרא, שנאמר 

– בארץ צריך להביא ראיה, בחו"ל א"צ להביא ראיה.

כשאר ולכאורה  דינו  הגרות  מעשה  אם  ניחא  דהא  י"ל, 

איסורים שעד אחד נאמן בהם, שפיר י"ל שכשם 

היה  שנתגייר  עליו  ומעיד  לפנינו  ישראל  בא  היה  שאם 

תקא. דוגמא לדבר מצינו בדברי הפוסקים, שדנו בגט הבא לפנינו 
להכריע  חכם  נאמן  האם  חכם,  שאלת  המצריכה  רעותא  בו  ויש 

זה  ואף  שנים.  וצריך  שבערוה  דבר  הוי  שמא  או  כשר,  שהוא  בו 

דידן, שכן דברי החכם אינם מוסבים על עצם מעשה  בנידון  תלוי 

וממילא  לבדו,  הגט  של  כשרותו  על  אלא  לבינה,  שבינו  הכריתות 

נשמע דכיון שגט כשר הוא מותרת היא לעולם.

ובשו"ת משנה הלכות )ח"ג סי' קמ( הביא ראיה לדבר, מהא דמצינו 

שנכתב  הגט  על  לומר  נאמן  שהסופר  קלא(  )סי'  אבהע"ז  בשו"ע 

לשמה, אף דעד אחד הוא, ולא חשיב כדבר שבערוה. כמו"כ איתא 

בפתחי תשובה )אבהע"ז סי' קמא ס"ק א(, דהשולח שליח לבטל את 

הגט אינו צריך לשלוח עמו עדים להעידו, דכיון שאין מעשה השליח 

בא להוציאה מחזקתה אלא להעיד על הגט לבדו שבטל הוא, אין 

צריך בזה להעדאת שני עדים. וראה מש"כ בזה בחזון איש )סי' יז 

ס"ק כ( ובשו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' רמח(.

עיקר  אחר  בזה  דאזלינן  האג"מ  של  זו  לסברא  אף  תקב. אמנם, 
גר  הדבר, אפשר שכאשר הסיבה שמחמתה בא עתה לפנינו ואמר 

שלהכרעת  אף  ישראל,  לבת  נישואין  היתר  לקבל  בכדי  היתה  אני 

מ"מ  והיתר,  איסור  לעניני  הנוגעות  רבות  השלכות  יש  הדין  בית 

כיון דהנידון עתה הוא בדבר שבערוה יודו הכל דבעינן העדאת שני 

עדים.

תקג. ולדבריו דהוי כדבר איסור דמהני ביה עד אחד, ה"ה דמהני 
לזה עדות קרוב או פסול, דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד גם 

הקרוב בכלל, עיין שו"ת בנימין זאב )סי' רמט(, שו"ת הלכות קטנות 

)ח"א סי' לא(, אבני מילואים )סי' מו ס"ק ה(, פני יהושע )קידושין עג 

ע"ב(, שו"ת חוות יאיר )סי' קכא(, ובברכי יוסף )יו"ד סי' א ס"ק ה(.

תקד. אכן, יש שפירשו דלדעת הרמב"ם איסור גרושה וזונה לכהן 
הוא בכלל שאר איסורים ולא הוי דבר שבערוה ומשום כך די בעד 

ט  )כתובות  יעקב  בית  ה(,  ס"ק  מו  )סי'  מילואים  אבני  עיין  אחד, 

רא  )סי'  נזר  אבני  ושו"ת  ע"ב(,  )סה  קידושין  שלמה  חמדת  ע"א(, 

אות ה(.

מי  גבי  ז(  ס"ק  כח  )סי'  המשפט  בנתיבות  ראה  זה  תקה. כעין 
שהעיד על פלוני ופלוני שאחים הם, ולאחר זמן מת אחד מהם, דיש 

לבי"ד להתיר את אשתו לשוק בחליצת השני אף שהוחזקו אחים 

דכיון  הוא,  בזה  והטעם  אחד,  עד  אלא  שאינו  זה  של  עדותו  ע"פ 

שכבר נתקבלה עדותו בחיי שניהם ובשעת מעשה לא היה זה לצורך 

דבר שבערוה, היה די בעדות זו, וממילא אחר שהוחזקו אחים אין 

צריך לזה בירור נוסף ומהני עדותו גם לדבר שבערוה. ועיי"ש שלמד 

גבי  פג(  סי'  בתשב"ץ  דבריו  )הובאו  והרמב"ן  הרי"ף  מדברי  דבריו 

נאמנותם של נשים לבדוק סימנים. 

סימן סה
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כדברים  לפנינו  ומעיד  עצמו  הוא  בא  כאשר  גם  כך  נאמן, 

אם  אבל  כישראל.  בזה  להאמינו  שיש  תורה  גילתה  האלו 

גם ישראל אינו נאמן בזה, וצריך העדאת שני עדים דוקא, 

רבי  לשיטת  עדיפה  זה  נכרי  של  עדותו  שתהא  יתכן  היאך 

יהודה יותר מעדותו של ישראל כשר.

שיטת  ע"פ  וחכמים  יהודה  רבי  מחלוקת  באור 
הרא"ש

כתב ובעצם  הנ"ל,  וחכמים  יהודה  רבי  פלוגתת  ביאור 

הנזכרים  הרא"ש  עפ"ד  לבאר  שם  משה  באגרות 

בראש דברינו, דמדבריו למדנו שחכמים ורבי יהודה נחלקו, 

האם אחר שהוחזק גר זה כנכרי בטלה נאמנותו לגמרי, או 

שמא אין הדבר מגרע בנאמנותו מטעם שיתבאר.

יהודה סבר, דאף שגר זה הוחזק ונודע כנכרי אין הדבר רבי 

מגרע בנאמנותו לומר שנתגייר, משום שכנגד חזקתו 

טענתו – והיא  המחזקת  חזקה  יש  הוא,  שנכרי  הראשונה 

שסתם הבאים לפנינו בתורת גרים נתגיירו כהלכה וישראל 

ומה  בחינם.  כישראל  להראות  לנכרי  חפץ  כל  דאין  הם, 

ישראל  גרותו, הוא רק בארץ  ועדות על  שהצריכוהו ראיה 

משום שבחה ומעלתה.

המבררת והנה,  חזקה  יש  הראשונה  חזקתו  שכנגד  אף 

את טענתו, מ"מ ודאי אין הדבר מהווה הוכחה לכך 

שאכן נתגייר, שהרי סוף סוף חזקתו הראשונה נצבת כנגדה 

מקלישות  אלו  חזקות  ששתי  אלא  הדברים,  היפך  ומורה 

דמעיקרא  חזקתו  שהוקלשה  אחר  וממילא  זו,  את  זו 

טענתו  עצם  מחמת  נאמן  המכחישתו – שפיר  חזקה  ואין 

תורה  שחידשה  הוא  דחידוש  לדבריו.  ראיה  וא"צ  לבדה 

לו ראיה  לומר שנתגייר בבי"ד פלוני אף שאין  שנאמן הגר 

המסייעתו, כך היא שיטת רבי יהודה.

להביא אבל  עליו  בחו"ל  בין  בא"י  שבין  למדו,  חכמים 

המוסמך  בבי"ד  כהלכה  נתגייר  שאכן  לדבריו  ראיה 

שנכרי  הראשונה  שחזקתו  משום  הוא,  בזה  והטעם  לכך. 

החזקה  מחמת  בטלה  ואינה  היא,  אלימתא  חזקה  הוא 

עדות  שצריך  סברו  כך  ומשום  משקרי,  לא  גרים  דסתם 

שמענו  ואמרו  שבאו  בעדים  די  ולא  זו,  גרות  על  גמורה 

שנתגייר בבי"ד פלוני.

משום ולשיטת  גר,  בעדות  עדים  שני  צריך  חכמים, 

שעדות עד אחד אינה מועילה במקום דאיתחזק 

איסורא, ולפיכך כאן שכבר הוחזק כנכרי אין חזקתו פוקעת 

עד שיביא שני עדים שכדבריו כן היה.

זה נמצא  גר  של  נאמנותו  יסוד  שלעולם  דבריו,  לפי 

זה  שלענין  שנתחדש  מחמת  הוא  שנתגייר  לומר 

התורה.  לאיסורי  הנוגע  בכל  בעדותו  הנאמן  כישראל  דינו 

בטלה  האם  תנאי  נחלקו  אסורא  דאתחזק  שבמקום  אלא 

נאמנותו או לא.

דין העדאת עד אחד במקום דאתחזק אסורא

דאתחזק ובאמת,  במקום  נאמן  אינו  אחד  שעד  זו  הלכה 

הראשונים,  בדברי  כ"כ  מוכרעת  אינה  איסורא 

אשה  לגבי  ע"ב(,  )פז  ביבמות  הגמ'  בסוגית  ושורשה 

דאיתא  בעלך,  מת  לה  ואמרו  הים  למדינת  בעלה  שהלך 

לחזור  מותרת  ברשות  שלא  נשאת  סיפא  "מדקתני  שם: 

לו – שלא ברשות בי"ד אלא בעדים, מכלל דרישא ברשות 

חלב  של  ספק  אחתיכה  דהוה  מידי  וכו',  אחד  ובעד  בי"ד 

ספק של שומן, ואתא עד אחד ואמר: ברי לי של שומן היא 

דמהימן.

אתחזק ודחינן:  הכא  איסורא,  אתחזק  לא  התם  דמי,  מי 

אטבל  דהוה  מידי  וכו'.  איש  דאשת  איסורא 

הקדש וקונמות וכו', משום דבידו לתקנו". ע"כ.

שנסתפק ליה למקשן שם, האם הסיבה לכך שעד והיינו, 

ממנו  שהופרשו  הטבל  על  להעיד  נאמן  אחד 

כאשר  גם  נאמן  אחד  שעד  מפני  היא  ומעשרות,  תרומות 

מכך  נובעת  בזה  נאמנותו  שמא  או  לאיסור,  הדבר  הוחזק 

בידו  אין  כאשר  אבל  בעצמו,  זה  טבל  לתקן  הדבר  שבידו 

לתקן את הדבר הנידון, אינו נאמן.

התוס' ובהכרעת  דעת  הראשונים:  נחלקו  בזה  ההלכה 

נאמן  אחד  עד  שאין  שם,  והמרדכי  הרא"ש 

לעומת   .
תקו

לתקנו בידו  אא"כ  איסורא  דאתחזק  במקום 

וקידושין  ע"א  פח  דף  ליבמות  בחידושיו  הרשב"א  זאת 

במקום  גם  נאמן  אחד  שעד  להלכה,  נקט  האומר  פ'  ריש 

תקו. ומ"מ אם הנידון הוא באיסור דרבנן דעת רבים מן הפוסקים 
נודע ביהודה )קמא אבהע"ז סי' לג, ותנינא אבהע"ז  דנאמן, ראה 

סי' ז(, וראה עוד בשו"ת חכם צבי )סי' סה(, הגה' הגרעק"א לשו"ע 

וממילא  ט(.  סי'  )אבהע"ז  חכמים  עטרת  ובשו"ת  טו(,  סי'  )יו"ד 

נעשה  האם  ספק  שנתעורר  אלא  שנתגייר,  ביה  דידעינן  במקום 

ראיית  דין  הפוסקים  מן  מקצת  שלדעת  כיון  בי"ד,  בפני  הדבר 

להקל  שיש  אפשר  מדרבנן,  אלא  אינו  הגרות  מעשה  את  הבי"ד 

בזה יותר.

סימן סה
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דאתחזק איסורא. )הובאו הדברים בס' שב שמעתתא ש"ו פ"א(.

במחלוקת וא"כ  תלוי  משה  האגרות  של  זה  באורו 

נאמן  אחד  שעד  הרשב"א  דלשיטת  זו,  הראשונים 

באיסורים גם במקום דאתחזק אסורא – אין מקום לדבריו, 

כיון  הוא,  שנכרי  הראשונה  חזקתו  הוקלשה  לא  אם  דאף 

שיש משקל לדבריו כמו לכל עד אחד הבא ומעיד במקום 

בדבריו,  נאמן  שיהיה  הוא  הדין  איסורא – מן  דאתחזק 

כדעת  ג(  סעי'  קכז  סי'  )יו"ד  הרמ"א  פסק  הלכה  שלענין  אלא 

נמצא  מ"מ   .
תקז

יפה דבריו  עלו  ולפי"ז  והרא"ש,  התוס' 

את  פירשו  והרא"ש  התוס'  על  בזה  דפליגי  שהראשונים 

.
תקח

מחלוקת רבי יהודה וחכמים באופן אחר

עצם  את  לברר  ולא  האיסור  עצם  על  נאמן  אחד  עד 
מעמדו של חברו

גר, טעם  בעדות  עדים  שני  שהצריכו  בכך  לומר  יש  נוסף 

ולא די לזה בעדותו של אחד כשאר איסורי התורה, 

ע"פ דברי המחנה אפרים )עדות סי' יג( שכתב לחדש, כי מה 

שמצינו שעד אחד נאמן באיסורים הוא רק כאשר בא העד 

וכגון שמעיד על חתיכה מסוימת  ומעיד על עצם האיסור, 

של  מעמדו  על  להעיד  בא  אם  אבל  שומן,  או  היא  שחלב 

לזה  וצריך  נאמן,  פסול – אינו  או  הוא  שכשר  לומר  אדם, 

העדאת שני עדים.

)כב ע"א( שם וראיה  לזה כתב, מסוגית הגמ' בראש השנה 

שנינו: "אם אינם מכירים אותו משלחים עמו אחר 

להעידו". ובגמ' שם הקשו: "וחד מי מהימן, והתניא: מעשה 

שבא הוא ועדיו עמו להעיד עליו, אמר רב פפא: מאי אחר, 

זוג אחר". ע"כ.

די בעד ומבואר,  שבכדי להעיד על כשרותו של העד לא 

אחד לבד אלא בעינן שני עדים שיעידוהו, וזאת 

בממון.  או  שבערוה  לדבר  כלל  נוגע  הדבר  שאין  אף  על 

וכן הוא  ג,  )וכדברים אלו מבואר רמב"ם בהל' קידוש החודש פ"ג הל' 

ד  בית  לרא"ה  הבית  ובבדק  ע"א,  לט  ובע"ז  שם  הריטב"א  בחידושי 

שער ב(.

זו אינה על איסור וממילא  כיון שעדות  גרות,  לענין  ה"ה 

כזה או אחר אלא על עצם מעמדו שישראל הוא 

.
תקט

ולא נכרי, לא די לזה בעדותו של אחד

לדון לפי דבריו, האם מה שהצריכו שני עדים שיעידו ]ויש 

על  הם  מעידים  כאשר  דוקא  הוא  גרותו  מעשה  על 

זה  גר  של  מעמדו  על  הם  שמעידים  הגרות,  מעשה  עצם 

מפרטי  פרט  על  יעידו  אם  אבל  נכרי,  ולא  הוא  שישראל 

היתה  שלא  טבל  בה  המקווה  על  שיעידו  וכגון  המעשה 

כשרה וממילא נמצא שנכרי הוא, אין צריך לזה שני עדים, 

או שמא, כיון שדייני בית הדין עוסקים כעת לדון במעמדו 

של גר זה ולצורך זה באו להעיד, אף לענין פרטים אלו צריך 

העדאת שני עדים[.

שיטת האור שמח בזה

של אכן,  זו  ראיה  דחה  פי"ב(  מעשר  )הל'  שמח  באור 

וכתב,  השנה,  בראש  הגמ'  מסוגית  אפרים  המחנה 

כשרותו  על  שלהעיד  בר"ה  הגמ'  בסוגית  שמצינו  שמה 

בעדות  שם  שמדובר  מפני  הוא  עדים,  שני  צריך  העד  של 

שלעצם  דכיון  בשנים,  אלא  מתקיימת  שאינה  החודש 

העדות צריך שני עדים גם לכשרות העדים הצריכו שנים, 

עד  של  פיו  מאמר  על  נסמכת  כולה  העדות  תהא  שאל"כ 

אחד,  בעד  די  העדות  שלעצם  איסורים  לגבי  אבל  אחד. 

ועיי"ש  אחד.  בעד  די  העד  של  כשרותו  שלבירור  ה"ה 

בהל'  שם  והראב"ד  הרמב"ם  במחלוקת  עפ"ז  שפי'  מה 

.
תקי

מעשר

תקז. ראה בס' נחלת יעקב )לחוו"ד בתשו' שבסוף הספר( משמיה 
דהגאון רבי שלמה קלוגר, דעד אחד אינו נאמן להעיד על כשרותם 

של אתרוגים, כיון שע"י זה מפקיע את החזקת חיוב שהיתה מוטלת 

לקיום המצוה. אמנם החוו"ד שם  על אותם שיטלו אתרוגים אלו 

חלק עליו בזה, וכתב, דכיון שעדותו אינה סותרת את חזקת החיוב 

חשיב  לא  אלו,  באתרוגים  המצוה  את  לקיים  שניתן  מבררת  אלא 

שמעיד כנגד החזקה, וראה בזה עוד בשו"ת תורת חסד )סי' לד(.

אינו  דע"א  דסברי  הראשונים  לדעת  דאף  י"ל,  מזו  תקח. יתירה 
מסייעו  שהרוב  שבמקום  אפשר  איסורא  דאיתחזק  במקום  נאמן 

נאמן, וממילא כאן שרוב הבאים לפנינו ישראל הן, אפשר דלכו"ע 

מהני עדותו של אחד.

האם  דן,  לטור(  בהג'  כו  סי'  )חו"מ  הגדולה  בכנסת  תקט. אמנם, 
שליח בי"ד נאמן לומר על אדם שהוא גברא אלימא להתיר לבעל 

דינו לילך לדון בערכאות, ושורש הספק שם הוא, האם נחשב הדבר 

יזכה  האלם  שדוקא  להיות  שיוכל  כיון  שמא  או  שבממון,  כדבר 

ומ"מ  ז(.  ס"ק  )אורים  שם  ותומים  אורים  ראה  מותר,  הדבר  בדין 

לא נסתפק לומר דכיון שמעיד על מעמדו של אדם וזכויותיו לידון 

בבי"ד הנוהג ע"פ תורה צריך העדאת שני עדים דוקא.

עדות  א"צ  בלא"ה  הדין  דמעיקר  דכיון  לומר,  אפשר  תקי. עוד 
ויעידום  אחר  זוג  שיבוא  שם  שהצריכו  ומה  עד,  של  כשרותו  על 
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מקורות לדרכו של המחנה אפרים

אפרים מיהו,  המחנה  של  זה  לחידושו  מצינו  נוסף  מקור 

שם  ה"ה(,  )פ"ד  דמאי  במסכת  הירושלמי  מדברי 

כאן  מי  ואמר  אדם,  שם  מכיר  ואינו  לעיר  "הנכנס  שנינו: 

נאמן מי כאן מעשר, אמר לו אדם אחד אני איני נאמן איש 

נאמן",  אחד  "ועד  ומקשינן:  נאמן".  זה  נאמן – הרי  פלוני 

יוחנן: קל הקילו באכסנאי מפני פיקוח  רבי  ופרקינן: "אמר 

נפש". ע"כ.

לן להדיא מדברי הירושלמי, דפשיטא ליה שגם לענין הרי 

איסורים עד אחד אינו נאמן כאשר הנידון הוא קביעת 

לומר  הוצרכו  כך  ומשום  אדם,  של  ומעמדו  מהימנותו 

אלו  הירושלמי  )דברי  באכסנאי.  שהקלו  היא  מיוחדת  דקולא 

אות  בכורות  אלגזי  ובמהרי"ט  קיט  סי'  יו"ד  חדש  בפרי  להלכה  הובאו 

לב, וראה מש"כ בזה הריטב"א בע"ז לט ע"א(.

כב( כמו"כ  הל'  )פ"ב  אישות  בהל'  הרמב"ם  בדברי  מצינו 

הרי"ף(  מדפי  ע"א  )לב  בקידושין  גבורים  ובשלטי 

מדין  במצוות  וחייב  גדול  שהוא  בנו  על  לומר  נאמן  שאב 

נאמן  אחד  דעד  קיי"ל  דבעלמא  אף  כי  ומשמע  "יכיר", 

שגדול  זה  נער  של  מעמדו  על  להעיד  מ"מ  באיסורים, 

ולא אדם אחר, ובטעמו  וחייב במצוות רק האב נאמן  הוא 

מלא  דמקרא  בקו"א(,  ע"ב  סג  )קידושין  הפנ"י  כתב  דבר  של 

"איש"  דתיבת  באיש",  אחד  עד  יקום  הכתוב – "לא  דיבר 

מיותרת, וללמדנו בא שלומר על אדם שהוא "איש" לא די 

בעדותו של אחד )ורק האב נאמן בזה מדין "יכיר"(.

והקשה, הבית  זו  בשאלה  הוא  אף  דן  קיט(  סי'  )יו"ד  מאיר 

לקביעת  אחד  של  עדותו  מהני  לא  אכן  דאם 

כהן  "אני  ע"א(  כד  )כתובות  אמרו  היאך  אדם,  של  מעמדו 

להשיאו  נאמן  ואינו  בתרומה  להאכילו  כהן – נאמן  וחבירו 

אשה", הרי גם לענין תרומה אין להאמינו אף דלא הוי דבר 

שבערוה, כיון שהדבר נובע מקביעת מעמדו ככהן. ועיי"ש 

.
תקיא

שדחק לתרץ דשאני תרומה דאינה אלא דרבנן

מסקנת הדברים:

עדים נמצא  שני  דמצרכינן  בהא  טעמים  ג'  הנ"ל  לפי 

שיעידוהו שנתגייר כהלכה:

שבערוה א.  דבר  דהוי  משום  הוא  ביהודה  הנודע  לדעת 

ואין דבר שבערוה פחות משנים.

ויעידו ומ"מ  אחד  עד  יבוא  אם  ביהודה  הנודע  לדעת  גם 

וכמו שנתבאר בדברי רש"י  נפקא,  מידי ספיקא לא 

בקידושין )סב ע"א(, דהמקדש בעד אחד חוששין לקידושיו, 

שבועה  מחייב  אחד  שעד  שכשם  יהושע,  בפני  שם  ופי' 

מספק.  גט  להצריכה  לעדותו  תוקף  יש  כך  שבממון  בדבר 

ואף שיש מן האחרונים שחלקו בזה על הבנת הפנ"י, מ"מ 

לענין גרות דבלאו הכי דעת הרבה פוסקים שדי בעד אחד, 

ודאי יש לחוש לדבריו לכו"ע.

שעד ב.  הסוברים  דעת  משום  הוא  משה  האגרות  להבנת 

אחד אינו נאמן במקום דאתחזק אסורא.

הוא ג.  בזה  שהחמירו  הטעם  אפרים  המחנה  של  לדרכו 

משום שאין זו עדות על איסור בעלמא אלא על מעמדו 

של אדם אם ישראל הוא או נכרי, ובזה לא די בעדותו של 

אחד.

ראיה  הביא  ולא  ונתגיירתי  הייתי  נכרי  ואמר  בא 
לדבריו – בזמן הזה

דהא בשו"ת  כתב,  רכט(  סי'  גרים  הל'  )קמא  ודעת  טעם  טוב 

ואמר  ובא  כנכרי  מוחזק  היה  לא  שאם  דאמרינן 

דהפה  לדבריו  ראיה  להביא  אותו  מצריכים  לא  שנתגייר 

שנתגייר  אמר  אם  דוקא  היינו  שהתיר,  הפה  הוא  שאסר 

הדבר  את  לברר  דין  הבית  ביד  יכולת  ואין  רחוק  במקום 

שבעיר  בבי"ד  שנתגייר  אמר  אם  אבל  בנקל,  לאשורו 

כיון  ראיה  בלא  להאמינו  לבי"ד  להם  אל  וכדו',  הסמוכה 

שאפשר לברר את הדבר בנקל. וכמו שאמרו בחולין )ג ע"ב(, 

דאף דרוב המצויים אצל שחיטה מומחים הם, כל שנמצא 

)וע"ע  במלאכתו  בקי  אם  לבודקו  מחוייבים  לפנינו  השוחט 

בית יוסף יו"ד סי' א, ובטושו"ע יו"ד סי' לט סעי' א(. ועיי"ש שהוכיח 

ראיה  להביא  שיכול  שכל  הכי,  אמרינן  ממון  לענין  שגם 

הממון  חזקת  מחמת  ראיה  בלא  אותו  פוטרים  לא  לדבריו 

.
תקיב

לחודא, וכ"ש בנידון דידן

בזה  הוא מחמת קלקול הצדוקים, אפשר שמחמת הקלקול המצוי 

החמירו טפי ואמרו דליבעי תרי, וראה עוד מש"כ במלאכת שלמה 

ע"ד המשנה בר"ה שם(.

מהר"ם  ובשו"ת  לט(,  )ע"ז  שור  בכור  בס'  עוד  בזה  תקיא. וראה 

שיק )אבהע"ז סי' מח(.

במקום  חזקה  או  רוב  בתר  אזלינן  דלא  זו  הלכה  תקיב. בעיקר 
דאיכא לברורי, עיין שו"ע )יו"ד סי' יח סעי' יב( ובט"ז שם )ס"ק י(, 

פסחים )ד ע"א( גבי המשכיר בית לחבירו בי"ד חזקתו בדוק, ומ"מ 
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את ולדבריו  לברר  ביותר  הוא  שנקל  אנו  בזמנינו  אלו, 

לעולם   ,
תקיג

בעולם מקום  בכל  כמעט  המציאות 

פלוני  במקום  נתגיירתי  ואמר  שבא  גר  ולקבל  להקל  אין 

בלא שיביא ראיה לדבריו.

אחריהם מיהו,  לברר  א"צ  ומעידים  שנים  שבאים  במקום 

גם כאשר ניתן לברר זאת בנקל, כ"כ בשו"ת מהר"י 

אחר  שגם  שכתב  עיי"ש  ח,  סעי'  יז  )סי'  מאיר  ובבית  ט(  )סי'  וויל 

יתברר  הכי  ובלאו  הוא,  לגילויי  דעבידא  דמילתא  לברר  א"צ  אחד  עד 

קלו(,  סי'  )אבהע"ז  סופר  חתם  בשו"ת  עוד  בזה  וראה  הדבר(, 

שהדבר  גרות  לענין  ומ"מ  כא(.  סי'  )ח"ג  חיים  מחנה  ובשו"ת 

לברר  בי"ד  לכל  ראוי  היחוס  וטהרת  ישראל  נוגע לקדושת 

הדבר עד תום שלא יארע ח"ו דבר תקלה על ידם.

אם נמצא המשכיר בעיר מצוה לשואלו ובר"ן שם, שו"ת הר"ן )סי' 

סו(, מהרש"א )יבמות סט ע"ב(, שו"ת באר שבע )סי' ל(, פרי חדש 

)סי' קכו ס"ק ו(, פני יהושע )פסחים ט ע"ב(, מחצית השקל )או"ח 

סי' ח ס"ק יא(, ושו"ת חתם סופר )או"ח סי' ו(.    

תקיג. ראה בתשובות חתם סופר )אבהע"ז סי' מח, נח וסח( שכתב 
בכל  קבוע  דואר  בית  ויש  העיתים  שנשתנו  דכיון  עגונות  לגבי  כן 

עיר וחוטי הטלגרף ומסילות הברזל פרוסים בכל קצווי תבל, נחשב 

העולם כולו כמקום קרוב, וכ"ש בזמנינו אנו, ופשוט. 
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סימן סו

גר שנהג במצוות כישראל

שאלה

לעיל נתבאר, שכל שהוחזק בין אנשי המקום לנכרי אינו נאמן לומר שנתגייר כהלכה בלא שיביא ראיה 

לדבריו. ויש לדון, מה יהא בדינו של גר שנהג בשמירת המצוות ודקדוקיהם זמן מרובה והיה נוהג בכל 

בשנים  טובא  מצויה  זו  הלכה  כדת.  שנתגייר  להחזיקו  כדי  בזה  די  האם  היראים,  מן  כאחד  הליכותיו 

וכשבאים  מוצאם  בארץ  בהיותם  כבר  ישראל  לדת  מתקרבים  שחלקם  רוסיה,  עולי  בקרב  האחרונות 

יראי ה', ולאחר שנים מספר בעת בואם להנשא מתברר שגרים הם, האם יש  לארה"ק מתערים בקהל 

לסמוך בכהאי גוונא שנתגיירו כהלכה.

תשובה

שיטת הרמב"ם בגר שראינוהו שנוהג כישראל

הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' ט(: "גיורת שראינוה כתב 

לנדתה  שתטבול  כגון  תמיד,  ישראל  בדרכי  נוהגת 

ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה, וכן גר שנוהג בדרכי 

ישראל, שטובל לקריו ועושה כל המצוות, הרי אלו בחזקת 

נתגיירו.  ואע"פ שאין שם עדים מעידים בפני מי  גרי צדק, 

ואעפ"כ אין משיאין אותם עד שיביאו עדים, או עד שיטבלו 

בפנינו הואיל והוחזקו גויים". עכ"ל.

ע"ב(, מקור  )מה  ביבמות  הגמ'  בסוגית  אלו  הרמב"ם  דברי 

ארמייתא  בר  ליה  קרו  דהוו  "ההוא  שם:  דאיתא 

אשי,  רב  אמר  גרות(,  לשם  אמו  טבלה  שלא  אחריו  מרננים  )שהיו 

מי לא טבלה לנדתה. ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה )שהיו 

טבל  לא  מי  ריב"ל,  אמר  גרות(,  לשם  טבל  שלא  אחריו  מרננים 

לקריו". ע"כ.

שיטות הראשונים בבאור הסוגיא

באור דברי הגמ' הוא, דלענין טבילת גרות א"צ ובפשטות 

שיטבול הגר בפני שלושה ובכוונה לשם גרות, 

זו  כיון שטבל לקריו או הנדה לנדתה מועילה טבילה  אלא 

להחשב כטבילת גרות. וכן למדו שם רש"י התוס' והרא"ש, 

והארכנו בבאור ענין זה לעיל סי' יא.

שיעשה אבל  צריך  הגרות  מעשה  שכל  למד,  שם  הרי"ף 

גרותו,  חלה  לא  כן  עשה  לא  ואם  שלושה,  בפני 

רש"י  כהבנת  הגמ'  בדברי  לפרש  שא"א  סבר  כך  ומשום 

ותוס', שהרי לדבריהם מדובר שטבל בינו לבין עצמו, אלא 

כך הוא באורם של דברים:

יודעים כאשר  אנו  שאין  רחוקה  מארץ  גר  לפנינו  בא 

אנו  רואים  אם  הדבר,  היה  מי  ובפני  נתגייר  היאך 

יש  כבחמורה,  קלה  התורה  מצוות  בשמירת  שמדקדק 

וכדין, דחזקה גמורה היא שאם  להניח שודאי נתגייר כדת 

בדקדוק  עצמו  מטריח  היה  לא  ישראל  לכלל  בא  היה  לא 

שראינוהו  שאחר  שם,  שאמרו  וזהו  לחינם.  המצוות  כל 

שמקפיד על טבילת קרי יש להניח שישראל כשר הוא.

השו"ע בשיטת  דעת  דעות,  כמה  בזה  מצינו  הרמב"ם 

הגר  עניני  שכל  כהרי"ף  בזה  פסק  דהרמב"ם 

מהא  כן  למד  וכנראה  שלושה,  בפני  דוקא  שיעשו  צריך 

הרי"ף  כהבנת  הרמב"ם  פירש  הסוגיא  דבבאור  דחזינן 

מדברי  הוכיח  לשו"ע  הגר"א  בבאור  אמנם  שנתבאר.  וכמו 

חמדת  בשו"ת  )וכ"כ  והרא"ש  כהתוס'  בזה  שדעתו  הרמב"ם 

שלמה סי' כט(, והארכתי בזה בסי' כב.

זו רק לגבי  קושית הרמב"ן – מפני מה הוזכרה חזקה 
גיורת שהוחזקה שמקפדת על הטבילה

ביבמות שם ציין לבאורם זה של הרי"ף והרמב"ם הרמב"ן 

עיקר  אכן  שאם  דבריהם,  על  ותמה  זו,  בסוגיא 

המצוות  בדקדוק  הוא  שנוהג  שמאחר  הוא  בזה  הטעם 

מוחזק הוא כישראל כשר, א"כ מפני מה נקטה הגמ' דוקא 

סתמא  אמרו  ולא  נדה  וטבילת  קרי  טבילת  של  זו  הלכתא 

שמקפיד על קיום מצוות התורה קלה כבחמורה.
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שהוסיף עוד, כי אם רצינו לברר את כשרותו ע"פ ועיי"ש 

לומר  ראוי  היה  יותר  המצוות,  בשמירת  מנהגיו 

שראינוהו שמקפיד על שמירת השבת וכדו' שנקל להבחין 

בדבר, ולא היה לגמ' להזכיר את חיובי הטבילה המתקיימים 

בדרך כלל בהצנע. ]יתירה מזו, הרי המומר לשבתות נחשב 

כמומר לכל התורה כולה, וא"כ מן הראוי היה לבודקו בדבר 

בישראל[,  מעמדו  בקביעת  יסודי  בוחן  אבן  שמהווה  זה 

וע"ע בהגה' הגר"א לשו"ע )שם ס"ק כג(.

לשאר  זו  מצוה  בין  הרמב"ם  בשיטת  החילוק  ביאור 
מצוות התורה

קושית הרמב"ן כתבו בשו"ת חמדת שלמה )יו"ד סי' בישוב 

כט ס"ק יז( ובצפנת פענח )ע"ד הרמב"ם שם(, דבדוקא 

בקיום  נוהג  ראינוהו  שאם  משום  אלו,  מצוות  בגמ'  נקטו 

לכלל  בא  שכבר  ראיה  כל  בכך  אין  התורה  מצוות  שאר 

ישראל ונתגייר כהלכה, דלעולם יש לחוש שמא רצה לקיים 

קרי  ועושה, אבל טבילת  מצוות התורה כמי שאינו מצווה 

שכבת  שהרי  ועושה,  מצווה  שאינו  כמי  לקיימה  טעם  אין 

שאר  בהל'  ברמב"ם  כמבואר  מטמאה  אינה  נכרי  של  זרעו 

אינה  קרי  טומאת  וממילא  יז(,  הל'  )פ"ה  הטומאה  אבות 

למדים  אנו  לטבול  שמהקפדתו  אמרו  וע"כ  בנכרי,  שייכת 

שייכת  אינה  חלה  הפרשת  כמו"כ  הוא.  כשר  שישראל 

מותר  ישראל  וגם  מחייב,  אינו  נכרי  שגלגול  כיון  בנכרי, 

לנכרי  טעם  אין  כך  ומשום  הפרשה,  בלא  ממנה  לאכול 

לקיימן אפי' כמי שאינו מצווה ועושה, נמצא שאם ראינוהו 

שמפריש חלה אף זה יהווה ראיה לכך שישראל הוא.

ראינוהו נמצא  אם  אף  הרמב"ם,  דלשיטת  דבריהם,  לפי 

מוחזק  אינו  כבחמורה  קלה  המצוות  בכל  מדקדק 

כלל  שייכות  שאינן  במצוות  נהג  אם  ורק  כישראל,  עי"ז 

ובזה  כהלכה,  שנתגייר  לכך  הוכחה  הדבר  מהווה  בנכרי 

נתיישבה קושית הרמב"ן הנ"ל.

מו"מ בחילוקם זה של האחרונים בשיטת הרמב"ם

בשבת, מיהו  שביתה  מצות  נקטו  לא  אמאי  קשיא  אכתי 

חייב  ששבת  דגוי  זו,  במצוה  שייך  אינו  נכרי  דהא 

מיתה.

מלשונו של הרמב"ם שם לא נראה כ"כ כדבריהם, כמו"כ 

ישראל  בדרכי  נוהגת  שראינוה  "גיורת  דכתב 

שמקפדת  רב  זמן  שראינוה  דגיורת  כוונתו,  ונראה  תמיד", 

במצוות כישראל יש להחזיקה ע"י כך כגיורת גמורה, אבל 

אפילו  המצוות,  מן  אחת  שקיימה  אחת  פעם  ראינוה  אם 

היתה זו אחת מן המצוות המיוחדות לישראל, לא די בזה. 

גר, שכתב:  גבי  כוונת הרמב"ם בדבריו  היא  דזו  נמי  ונראה 

בזה  די  שלא  והיינו  המצוות",  כל  ועושה  לקריו  "שטובל 

שמהנהגותיו  אלא  לקריו,  אחת  פעם  שטובל  שראינוהו 

ממש.  ישראל  כבן  המצוות  כל  בשמירת  שמקפיד  ראינו 

המצוות  שאר  מקיום  א"כ  הנ"ל,  האחרונים  כדברי  ואם 

בלא"ה ליכא הוכחה, וכל הראיה לכך שנתגייר כהלכה היא 

גם אם  קיימת  זו  וראיה  רק מחמת שראינוהו טובל לקריו, 

בקיום  הנהגותיו  הן  מה  כלל  ידוע  ולא  אחת  פעם  כן  נהג 

שאר המצוות.

אין וצ"ל  לבד  טבילה  שע"י  איתניהו,  דתרוויהו  שלמדו 

שמקפיד  שראינוהו  דאחר  אלא  כישראל,  להחזיקו 

שאינו  אנו  ויודעים  בשלימות,  התורה  מצוות  כל  קיום  על 

על  גם  מקפיד  שהרי  ועושה,  מצווה  שאינו  כמי  כן  עושה 

טבילה לקריו, יש להחזיקו כישראל כשר.

ראיה לזה מעצם המשא ומתן בסוגית הגמרא שם

דבדוקא ובאמת,  הנ"ל  האחרונים  כתי'  לדקדק  יש  קצת 

מעצם  לנדתה,  והנדה  לקריו  שטבל  גר  נקטינן 

לקריו,  טובל  שראינוהו  איירי  בגמ'  שהרי  שם.  הגמ'  דברי 

ולכאורה  טבילתו,  בעת  נוכחים  שהיו  עדים  שיש  ומשמע 

יש לדקדק, כיון שראינוהו בשעת טבילתו מה צריך לראיה 

מהול,  שראינוהו  ליה  תיפוק  הטבילה,  מעשה  מעצם 

כרוכה  המילה  שכן  טפי,  אלימתא  הוכחה  הוי  דלכאורה 

בצער וכאב ומן הסתם אם לא היה מתגייר כהלכה לא היה 

מצער עצמו בכך. וע"כ צ"ל, דכיון שיש לחוש שמא מל את 

)וכמו  ועושה  מצווה  שאינו  כמי  מצוה  לשם  בגיותו  עצמו 

כ"כ  ראיה  אין  עיי"ש(,  ז  הל'  מילה  מהל'  בפ"ג  הרמב"ם  שהזכיר 

טובל  ראינוהו  אם  ורק  הוא.  גמור  ישראל  שאכן  ממילתו 

מהווה  לטבילתו,  משמעות  כל  היתה  לא  נכרי  היה  שאילו 

הדבר הוכחה לכך שישראל גמור הוא.

הראשון מיהו  במקרה  שהרי  כ"כ,  ראיה  זו  אין  לכאורה 

מדובר  ארמייתא,  בר  ליה  קרו  דהוו  בההוא  בגמ', 

באדם שהיה מוחזק אצלו כל הימים שנתגיירה אמו קודם 

עצמו  הוא  וא"כ  גמור,  ישראל  כבר  היה  וכשנולד  שנולד 

מהיותו  ראיה  כל  ואין  מצוות,  כל  קיום  על  הקפיד  ודאי 

ראינוה  אם  ורק  כהלכה,  אמו  נתגיירה  שאכן  לכך  נימול 

שישראלית  הוכחה  הדבר  מהווה  לנדתה  שטבלה  לאמו 

עצמו  בגר  שמדובר  שם  השני  במקרה  שגם  ואפשר  היא, 

שחשדוהו שלא נתגייר כהלכה, נקט טבילה אגב רישא, אף 
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מעצם  הוא  שישראל  להוכיח  היה  ניתן  אכן  זה  שבמקרה 

היותו מהול.

האם היותו מהול מהווה הוכחה שבן ישראל הוא

נוספת י"ל בזה, ע"פ מש"כ בשו"ת מוצל מאש )סי' סברא 

ג( לגבי היתר עגונות, שאם נזדמן לנו מת מהול אין 

ללמוד מכאן שישראל היה, דאפשר שהיה מבני ישמעאל 

אפשר  וא"כ   ,
תקיד תקטו

י"ג בשנת  עצמם  למול  שנוהגים 

שה"ה בנידון דידן בגוונא שיש לחוש שמא מבני ישמעאל 

הוא אין ראיה ממילתו ובהכי איירי בגמ'.

מהר"י אסאד )יו"ד סי' שעה( דן אף הוא בשאלה זו, בשו"ת 

וכתב להוכיח משני מקומות שאכן המילה מהווה 

ראיה להיותו בן ישראל.

בר א.  רבה  "אמר  איתא:  ע"א(  )עג  בקידושין  הגמ'  בסוגית 

רב הונא: מצאו מהול אין בו משום אסופי". והיינו דכיון 

הרי  הוא.  הנכרים  מבני  שמא  לחוש  אין  מהול  שמצאנוהו 

)וראה  ישראל.  להיותו  גמורה  הוכחה  מהווה  שהמילה  לן 

בחידושי הרי"ם אבהע"ז סי' ד סעי' לג שדן מפני מה לא הוזכרה הלכה 

זו בשו"ע(.

"אמר ב.  ח(:  אות  צג  פרשה  רבה  )בראשית  במדרש  אמרו  עוד 

להם )יוסף( מה אתם רואים, אני יוסף אחיכם. מיד פרחה 

נשמתם שנאמר ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, 

ולא האמינו לו עד שפרע עצמו והראה להם המילה". הרי 

שהסכימו להוכחה זו בלא פקפוק

לכאורה אמנם,  ללמוד  יש  ע"א(,  )סה  בנזיר  הגמ'  מסוגית 

להיותו  כל הוכחה  אינה מהווה  להיפך – שהמילה 

בן ישראל.

פינוי דבסוגית  באיסור  הדינים  פרטי  נתבארו  שם  הגמ' 

יהודה:  רב  "אמר  שם:  ואמרו  הקברות,  בית 

"מצא" – פרט למצוי, "מת" – פרט להרוג, "מושכב" – פרט 

בכדי  נצרכים  אלו  תנאים  ששלושת  והיינו,  וכו'",  ליושב 

להוכיח שמקום זה שימש לבית הקברות קבוע ומתים אלו 

שנמצאו בו עתה לא נזדמנו לשם בדרך מקרה.

לכך והקשו  ההוכחה  עיקר  הרי  דלכאורה  בגמ',  שם 

נקברו  ולא  קבוע  קברות  כבית  שימשה  זו  ששדה 

זימני  בו רק שלושה אלו בדרך מקרה, היא משום דבתלת 

הוי חזקה, וכיון שמצאנו בו שלושה מתים נראים הדברים 

מתים  שלושה  שמצא  באופן  וא"כ  הוא,  קברות  שבית 

טמונים בשדה שלא כפי המנהג הנ"ל, היאך נתיר לפנותם 

סוף  סוף  הרי  קבוע,  הקברות  בית  להיותו  נחוש  ולא  משם 

מצאנו שם שלושה קברות ונראים הדברים שלא היה הדבר 

דרך מקרה. ותירצו שם: "דלמא עובד כוכבים הוא". כלומר, 

אף שמצאנו שם שלושה מתים, כיון שלא היו קבורים שם 

כפי המנהג רשאים אנו להניח שאינם ישראל, וממילא אין 

איסור לפנותם משם.

יש לדון, שהרי בגמ' שם נתבאר דאיירי שלא היו ולכאורה 

מתים אלו חסרים כלום והיה גופם שלם, וא"כ, 

היאך התירו לתלות שעובדי כוכבים הם, הרי היתה המילה 

חקוקה בבשרם. וע"כ צ"ל שאין המילה מהווה הוכחה לכך 

עצמם,  שמלים  הם  ישמעאל  מבני  דשמא  הוא,  שישראל 

וצ"ע מאי שנא מהא דמבואר בסוגית הגמ' בקידושין שם 

לגבי אסופי.

האם חלוק בזה דין אסופי קטן לגדול בן י"ג שנה

בקידושין ובפשטות  הגמ'  שדברי  ליישב,  מקום  היה 

מהווה  ודאי  שבזה  קטן,  באסופי  אמורים 

נימולים בשנת  ליהדותו, שכן הישמעאלים  הוכחה  המילה 

גר  ולחוש שמא הוא  וא"כ אין לחוש שמא מהם בא,  הי"ג 

מאוד  הוא  רחוק  דדבר  צריך  אין  ודאי  טבל  ולא  שנימול 

ישמעאל  מבני  שמא  לחוש  יש  בגדול  ואכן  בקטן.  ובפרט 

הוא. אמנם חילוק זה לא מצינו בדברי הגמ' והפוסקים שם 

גבי אסופי שדוקא לגבי קטן תהווה המילה הוכחה ליהדותו 

ולא לגבי גדול.

שנמצא והנה,  חייל  לגבי  דן  שמא(  סי'  )יו"ד  חת"ס  בשו"ת 

לקוברו  יש  האם  מהול,  ומצאוהו  ובדקוהו  הרוג 

אומות  משאר  הוא  נכרי  שמא  חשש  שלא  מדבריו,  תקיד. חזינן 
שמל את עצמו לשם מצוה בגיותו ע"פ דברי הרמב"ם הנ"ל, דלדבר 

זה שאינו מצוי כלל אין לחוש, ושפיר יש לסמוך שבן ישראל הוא. 

וראה מש"כ בזה עוד במשנה למלך בהל' מלכים )פ"י הל' ז(.

פקפק  יב(  סי'  )אבהע"ז  עילאי  דבי  אריה  בתשובות  תקטו. אכן 
מועטים  ישמעאל  בני  ארופה  שבארצות  דכיון  וכתב  אלו,  בדבריו 

וא"כ  דמיעוטא.  מיעוטא  דהוי  לזה  לחוש  אין  כלל  מצויים  ואינם 

הוא,  שישראל  הוכחה  הדבר  מהווה  שנימול  ראינוהו  אם  לדבריו 

וכ"כ בנודע ביהודה )סי' מג(, ובתשובות בית שלמה )סי' לח(, וע"ע 

שו"ת ישועות מלכו )אבהע"ז סי' יז(. 

ומ"מ, גם לדברי המוצל מאש רק מילתו מהווה הוכחה להיותו בן 

ישראל, אבל אם נמצא לבוש בבגדי ישראל וכגון שהיה לבוש ציצית 

תחת בגדיו וכדו', אין להוכיח מכאן שישראל הוא, דבבגדים חיישינן 

לשאלה. )ראה תשובות הב"ח סי' פו(.
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הגמ'  סוגית  ע"פ  פשוט  כדבר  שם  ונקט  ישראל,  בקבורת 

שדן  )אלא  הוא.  גמור  שישראל  אסופי  גבי  הנ"ל  בקידושין 

לאסור לקוברו בין ישראל כשרים מטעם אחר, דאיירי שם שנמצא לו 

וצ"ע בזה  זרה על צוארו ר"ל, וחשש שמא מומר הוא(.  דבר עבודה 

לדינא.

לחלק בין גר שהוחזק נכרי לנמצא הרוג ואין ידוע אם 
ישראל היה או גוי

שכתבו הן  מה  כי  ולומר,  זה  בכל  לחלק  מקום  דיש  אמת, 

הפוסקים שאם נמצא מהול רשאים אנו להניח שמבני 

ישראל הוא, זהו דוקא בזה שנמצא הרוג וכלל אין ידוע מי 

הוא זה ומה מוצאו, אבל בגר שידוע לנו שהיה נכרי ובאים 

אפשר  כהלכה,  שנתגייר  דבריו  כנים  אם  לברר  עתה  אנו 

אינה  זו  ומילתו  בגיותו  נימול  שמא  יותר  לחוש  יש  שבזה 

)וראה  וצ"ע  וכדין,  כדת  שנתגייר  לכך  הוכחה  כל  מהווה 

בשו"ת מהרש"ם ח"ד סי' סז(.

האם היותו מחוסר מילה גורם להחזיקו כנכרי

עד עתה עסקנו בדינו של אדם שראינוהו מהול, האם הנה 

יש  כן  כמו  ולכאורה  ליהדותו,  הוכחה  הדבר  מהווה 

לדון להיפך, באדם שבא לפנינו וראינוהו שהוא ערל, האם 

נחזיקנו מחמת זה כנכרי או לא.

אחיו ולכאורה  מתו  שאם  דקיי"ל  דכיון  לומר,  מקום  היה 

בשו"ע  כמבואר  אותו,  מלין  אין  מילה  מחמת 

ערל  מהיותו  הוכחה  כל  אין  ממילא  ב(,  סעי'  רסג  )סי'  יו"ד 

להחשיבו כנכרי, דיש לחוש שמא ישראל הוא אלא שמתו 

אחיו מחמת מילה והיה פטור ממצוה זו.

מה אלא  כי  שכתב,  מז(  )סי'  ראם  תועפות  בס'  דיעויין 

שמצינו שאין מלין מי שמתו אחיו מחמת מילה אין 

אלא  לגמרי,  מילה  ממצות  נפטר  הסכנה  שמחמת  פירושו 

עבורו,  סכנה  המילה  מהווה  וחלוש  קטן  שהוא  זמן  שכל 

ישראל  גופו מחוייב במילה כשאר  ויתחזק  אבל לכשיגדיל 

)וע"ע שו"ת חתם סופר יו"ד סי' רמה(. ועפ"ז כתב שם, שאם בא 

ולומר שפטור  והוא ערל, אין לתלות  לפנינו אדם בגדלותו 

היה מן המצוה מאיזה טעם, אלא יש להחזיקו שודאי נכרי 

הוא, ויש לחוש ולבטל קידושיו. דהדבר ידוע שכל ישראל 

ואפי' ריקים שבהם  ביותר על קיום מצות מילה,  מקפידים 

מוסרים נפשם עליה.

שאינם והוסיף  ישראל  מקצת  שיש  ידוע  אם  דאף  עוד, 

שיצא  כיון  מ"מ  מילה,  מצות  קיום  על  מקפידים 

ממקומו ובא לכאן, אמרינן בזה "כל דפריש מרובא פריש", 

מיהו  שהאריך.  ועיי"ש  הם,  נכרים  שבעולם  הערלים  ורוב 

מפשטות דברי הראשונים נראה דא"צ למול בגדלותו, עיין 

פ"א  )ב"ק  אשרי  ובהגה'  ע"ב(,  ז  ותענית  ע"ב  )סא  פסחים  רש"י 

סי' יט(.

בפשיטות בחידושי  נקט  לג(  סעי'  ד  סי'  )אבהע"ז  הרי"ם 

דאסופי שמצאנוהו שאינו מהול אין בזה הוכחה 

מהווה  אינה  מצוה  מעשה  דמניעת  וטעמו,  הוא,  שנכרי 

אפשר,  עוד  למולו.  יכלו  ולא  שנאנסו  דאפשר  הוכחה, 

!שנולד בזנות ומחמת הבושה לא מלוהו, עיי"ש.
שבדבר  הראיה  מחמת  מהני  האם   – ישראל  הוחזק 

או נעשה הדבר כחלק מעצם חלות הגרות

בבאור בס'  האריך  ט(  הל'  פי"ג  ביאה  איסורי  )הל'  פענח  צפנת 

שנוהג  שהוחזק  שגר  דכתב  הנ"ל  הרמב"ם  שיטת 

וז"ל:  וכתב  ישראל,  לעדת  אותו  מקבלין  ישראל  במנהגי 

דכל  כעדים,  הוה  ישראל  בדת  דנוהגת  רואים  דאנו  "דכיון 

בגדר  זה  מהני  הדבר,  שהיה  לנו  המראה  פעולה  שעשתה 

'בעצם' ולא בגדר 'ראיה'". ע"כ.

לבאר כוונתו שומה עלינו לברר שורשה של הלכה ובכדי 

זה  אנו שגר  רואים  יש לחקור, כאשר  זו. דלכאורה 

זו רק ראיה בעלמא ואומדנא לכך  נוהג כדת ישראל, האם 

שאכן נתגייר בפני בי"ד כמו שטוען, או שמא עצם ההלכה 

גופא  עי"ז  להתקיים  יכולה  בי"ד,  בפני  להתגייר  המחייבתו 

שיוחזק שנוהג כמנהג ישראל כשרים, ונמצא לפי"ז שגרותו 

חלה אף שלא נתגייר כלל בפני בי"ד.

באור דברי הצפנת פענח

תורה וכך  זו שחייבה  יסוד הלכה  הוא באורם של דברים: 

בכך  הוא  בי"ד,  בפני  נעשה  הגרות  מעשה  שיהיה 

מעשי  שיהיו  נאמר  הגרות  חלות  וגדרי  מתנאי  שכחלק 

גרותו  שתהא  כך  ביותר,  המוחלט  באופן  נעשים  הגרות 

הדבר  שיעשה  אמרו  זה  ולצורך  ספק.  כל  בלא  לנו  ידועה 
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ומשום  כישראל.  שדינו  ויפסקו  יכריעו  שהם  בי"ד,  בפני 

כך, אף אם לא יתגייר בפני בי"ד, אם תעשה הגרות באופן 

וכגון  פקפוק,  כל  בלא  שלימה  הדבר  את  ידיעתנו  שתהא 

בשמירת  ומקפיד  ישראל  מנהגי  בכל  שנוהג  שהכרנוהו 

המצוות קלה כבחמורה, נמי מהני, והיינו משום שאין זו רק 

הלכה  בזה  נתקיימה  אלא  ישראל,  להיותו  בעלמא  הוכחה 

באופן  הגרות  מעשה  את  לעשות  חז"ל  שהורונו  גופא  זו 

המוחלט וברור לעין כל.

"בגדר וזהו  ולא  בעצם"  "בגדר  מהניא  זו  דחזקה  שכתב 

לכך  הוכחה  רק  מהווה  אינה  זו  ראיה" – שחזקה 

שנתגייר, אלא עצם מציאותה של הוכחה זו פועלת בעצם 

חלות הגרות, ומשמשת היא במקום ראיית הבית דין.

צורה וכלל  מתווים  חז"ל  שכאשר  בזה,  נחלנו  גדול 

מסויימת לפעולת חלות מחמת סיבה מסוימת )וכגון 

הדבר  שיתברר  בכדי  בי"ד  בפני  יערך  הגרות  שמעשה  שקבעו  כאן 

אלא  בדוקא,  אינו  הפעולה  אופן  לעיתים  המושלם(,  באופן 

זיל בתר טעמא, וכל שניתן לקיים את הסיבה בשלה קבעו 

חז"ל צורה זו לאותה פעולה באופן אחר – די בזה.

ראיות לזה מדברי הראשונים בסוגיות הש"ס

נראה כן מדברי התוספות ביבמות )מה ע"ב(, לענין וביותר 

עצם החובה לעשות את מעשה הגרות בפני בי"ד, 

ליה בר ארמייתא  לגבי ההוא דהוו קרו  אהא דאמרינן שם 

בכך  מה  התוס',  דהקשו  לנדתה",  אמו  טבלה  לא  "מי 

שטבלה לנדתה הרי לא נעשה הדבר בפני בי"ד וגר משפט 

לכל  דידוע  "דכיון  מפרשים:  יש  בשם  ותירצו  ביה,  כתיב 

שטבלה, כאילו עומדים שם דמי".

מעשי ומבואר  שיהיו  זו  שהלכה  שאף  מדבריהם,  להדיא 

"משפט  דכתיב  היא,  גזה"כ  בי"ד  בפני  המילה 

בזה  שהארכנו  וכמו  הארץ",  ולאזרח  לגר  לכם  יהיה  אחד 

נחשב  לכל  הידוע  באופן  הדבר  נעשה  אם  מ"מ  במקומו, 

שכאשר  הנ"ל,  כדברים  ומשמע  שם.  עמדו  כאילו  הדבר 

תוכן הדברים מתקיים באופן אחר אין בכך חסרון.

זו נתפרשה להדיא בדברי התוס' ולכאורה  נראה דסברא 

רי"ד שם, דכתב: "גר צריך שלושה משפט כתיב 

ביה. ואי קשיא, הא אמרן לעיל מי לא טבל לקרויו, מי לא 

טבלה לנדתה, והא התם דליכא תלתא והוא גר. יש לומר, 

השכינה  כנפי  תחת  שנכנס  בשעה  שלושה,  צריך  היכא 

ישראל  בחזקת  עמד  אם  אבל  ישראל,  בת  לישא  ורוצה 

והיה טובל לקרויו, אע"פ שלא טבל בפני שלושה – די לנו. 

קידושין,  אינן  אחד  בעד  שהמקדש  לקידושין,  הא  ודמיא 

ונתייחדה  אשתו  בחזקת  עמו  שעמדה  ראינו  אם  אבל 

עליה  שבא  עדים  ראו  שלא  ואע"פ  גט,  הימנו  צריכה  עמו, 

שישבה  כיון  מקודשת  אותה  מחזיקין  אנו  בביאה  וקידשה 

תחתיו כאשה תחת בעלה".

שעדי הנה  שכשם  לקידושין,  זו  הלכה  לדמות  כתב 

הם,  קיום  עדי  אלא  בעלמא,  לברורי  אינם  קידושין 

שלא  אף  גט  צריכה  מקודשת  בחזקת  היתה  אם  ואעפ"כ 

נשאה בעדים, ה"ה לענין גרות, דאף דראיית בי"ד מעכבת 

בחלות הגרות, עצם זה שמוחזק הוא כישראל די בזה ליתן 

תוקף לגרותו אף שנודע לן בבירור שלא נתגייר בפני בי"ד, 

וכסברת הצפנת פענח.

כמה דוגמאות לסברא זו

חז"ל ובצפנת  מדברי  דוגמאות  כמה  הביא  שם  פענח 

ליסוד זה:

שדה א.  "המוכר  כתב:  טז(  הל'  פ"א  מכירה  )הל'  הרמב"ם 

שאסף  או  נרה,  או  וזרעה  הלוקח  בה  ונכנס  לחבירו 

פירות האילן או זמרו וכל כיוצא בדברים אלו – הרי זה קנה 

אסף  אם  וכן  בו.  לחזור  יכול  מהן  אחד  ואין  החזיק,  שהרי 

ונתן ללוקח, קנה לוקח מיד בחזקה,  המוכר סל של פירות 

ונעשו  גמור  קניין  זו  שדה  לו  שהקנה  דעתו  גילה  שהרי 

פירותיה שלו". ע"כ.

מתקיים הנה  בקרקע  חזקה  שקנין  דאף  מדבריו,  נתבאר 

בדרך כלל ע"י "נעל גדר ופרץ", מ"מ כיון שיסודו של 

קנין חזקה הוא בזה שנוהג בקרקע כמנהג הבעלים, ע"כ גם 

כאשר נעשה הדבר שלא ע"י נעילה או פריצה אלא באופן 

לו הקרקע בקנין חזקה,  נקנית  אחר – ע"י לקיטת הפירות, 

כיון שגם במעשה זה נהג כמנהג הבעלים.

נתבאר, שגם במקום שקבעו חכמים גדר וצורה לקיום הנה 

נעשה  הדברים  תוכן  ואם  מעכב,  הדבר  אין  החלות, 

באופן אחר אף זה מהני.

כעין זה נתבאר בדברי הרמב"ם גם בהל' עבדים )פ"ח הל' ב. 

לו  יז(, שכתב: "עבד שהשיאו רבו בת חורין, או שהניח 

רבו תפילין בראשו, או שאמר לו רבו לקרות שלשה פסוקים 

בספר תורה בפני צבור, וכן כל כיוצא באלו הדברים שאינו 

חייב בהן אלא בן חורין, יצא לחירות, וכופין את רבו לכתוב 

העבדים  את  עליו  שכופין  נדר  נדר  אם  וכן  שחרור.  גט  לו 

כמו שביארנו בנדרים, ואמר לו רבו מופר לך, יצא לחירות. 
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שכיון שלא כפה אותו במקום שיש לו לכפותו גילה דעתו 

בכל  עבדו  שהמשחרר  אומר  אני  מכאן  שעבודו.  שהפקיע 

עליו  לו  נשאר  שלא  שמשמען  מפיו  דברים  והוציא  לשון, 

בו,  לחזור  יכול  שאינו  זה  לדבר  בלבו  ושגמר  כלל,  שעבוד 

לא  שעדיין  פי  על  אף  שחרור  גט  לו  לכתוב  אותו  כופין 

כתב". ע"כ.

שמחמת ואף  הדברים  כוונת  שאין  פענח,  בצפנת  פי'  כאן 

העבד  יוצא  לשחררו  האדון  שרצון  האומדנא  עצם 

גילוי  ע"י  לחרות  יוצא  העבד  אין  לעולם  שהרי  לחירות, 

"הרי  בפיו  אמר  שאם  שכשם  אלא  לבד,  האדון  של  רצונו 

תפילין  לו  מניח  כאשר  כך  לחרות,  יצא  לעצמך"  אתה 

שהביא  ועיי"ש  בפיו.  כן  אמר  כאילו  הדבר  מועיל  בראשו 

לזה ראיות נוספות.

במצוות וממילא  נוהג  שראינוהו  כיון  גרות,  גבי  נמי  ה"ה 

בי"ד  בפני  נתגייר  כאילו  עי"כ  חשיב  כישראל 

ומהני.

דכתב הן  כן,  נראה  אין  שם  הרמב"ם  דמסו"ד  אמת 

שעצם  ומשמע  ישראל,  בת  לו  משיאין  אין  דאעפ"כ 

ידיעתנו שמקפיד על שמירת המצוות לא חשיבא כראיית 

זו  בהוכחה  די  שלא  וסבר  היא,  בעלמא  הוכחה  אלא  בי"ד 

כדי להשיאו בת ישראל.

נג נתבאר בארוכה ע"פ דברי התוס' זאת  ועוד, לעיל סי' 

אינו  בי"ד  ראיית  דדין  ועוד,  ע"ב  סח  בסנהדרין 

שבי"ד  אלא  לכל,  מפורסם  הדבר  שיהיה  בכדי  נעשה 

מהווה  זו  וקבלתם  ישראל,  לקהל  הגר  את  המקבלים  הם 

חלק מעצם הליך הגרות, ולסברת התוס' רי"ד ע"פ ביאור 

דפלוגתת  מוכח  וע"כ  כן,  הדבר  אין  ודאי  פענח  הצפנת 

הגרות,  במעשה  הבי"ד  ראיית  דין  בגדר  היא  הראשונים 

כישראל,  ולהחזיקו  הענין  לפרסם  כדי  הדבר  נעשה  האם 

לקהל  כניסתו  עצם  את  הפועלת  היא  זכייתם  שמא  אן 

נפק"מ  מה  וסי'  יב  סי'  לעיל  וע"ע  בזה,  ודו"ק  ישראל, 

נוספות בחקירה זו.

סי' מב(,  )אבהע"ז  בית אפרים  דומה מצינו בשו"ת  תקטז. סברא 
רק  זהו  זנות  בעילת  בעילתו  עושה  אדם  אין  חזקה  דאמרינן  דהא 

בדורות הראשונים שהיו מוחזקים בכשרות, אבל בדורות האחרונים 

שאין דרך לקדש בביאה ונראה הדבר כזנות בעלמא אין לחוש שמא 

זנות  לבעילת  כוונתו  היתה  דודאי  ותלינן  לקדשה,  כוונתו  היתה 

בעלמא

!
בזמן הזה לא תלינן שטבלה לנדותה

נראה בשו"ת  רכט(  סי'  )קמא  להגרש"ק  ודעת  טעם  טוב 

אין  לנדותה"  טבלה  לא  ד"מי  זו  דאומדנא  דלמד, 

לשם  שטבלה  ומעידים  עדים  שני  שבאים  הדברים  כוונת 

כך, אלא דכיון שנשאת לישראל חזקה היא שטבלה לשם 

בזה  ודי  כשר  במקווה  שטבלה  אנו  יודעים  וממילא  נדות, 

לחלות הגרות )בשיטת התוס' בזה יש לעיין ודו"ק(.

אינם ועפ"ז  עמנו  מפריצי  שרבים  הזה  דבזמן  שם,  כתב 

טבלה  שלא  כל  נדה,  ביאת  איסור  על  מקפידים 

בחומרת  שהאריך  ויעויי"ש  בגרותה.  ממש  אין  בי"ד  בפני 

ענין זה וכתב דישראל שנשא נכרית ובא לבהכנ"ס לקרוא 

שם לבתו שנולדה להם ראוי לגרשו בחרפה, דמעיקר הדין 

דינו ככל בועל ארמית דקנאים פוגעים בו ואין לחוש שמא 

.
תקטז

טבלה לנידותה ועלתה לה טבילה זו לגרותה

סימן סו
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סימן סז

דין גר שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי

לגרותו(,  )וממילא אין תוקף  לבין עצמי  ביני  נתגיירתי  ואמר  ביבמות מז ע"א אמרו, שאם בא  בסוגית הגמ' 

נאמן לפסול את עצמו ואינו נאמן לפסול את בניו. בסימן שלפנינו יתברר באיזה מקרה מדובר – אימתי 

יש בדבריו אלו לפסול את בניו.

עוד יתבאר, לענין מה פוסל הוא את עצמו בדבריו, דברש"י כתב שנאסר בבת ישראל, וצ"ע מנין למד 

שהגוי אסור לישא בת ישראל, ראה בהרחבה להלן.

תקיז. הוא הדין אם אמר שנתגייר בפני בי"ד פסולים, וכגון שהיו 
קרובים זה לזה, שאף בכהאי גוונא נחשב הדבר כאילו נתגייר בינו 

פסול  או  קרוב  הדיינים  מן  אחד  נמצא  שאם  דקיי"ל  עצמו,  לבין 

ההרכב כולו פסול, ראה מש"כ בזה במשנה למלך )הל' עדות פט"ז 

הל' ה(, ובבאור הגר"א )אבעה"ז סי' קסט ס"ק יז(.  

תורה  השערי  בעל  בשם  שהביא  הגרעק"א  בהגהות  תקיח. וראה 
)ח"א כלל ה פרט ג( שכתב, דאף שלדבריו נימול ע"י עצמו בגיותו, 

וא"כ דינו כגוי שצריך הטפת דם ברית כמבואר בשו"ע בסעי' א, מ"מ 

אין מחייבין אותו בכך, עיי"ש טעמו, וראה מש"כ בזה עוד בס' אמרי 

בינה )עדות סי' ד(.

בזה, משום דאיירי שהיה מוחזק תחילה בכשרות,  תקיט. הטעם 
ואין  גר לפנינו  בניו מחזקתם. אבל אם בא  בידו להפקיע  ואין כח 

פשיטא  עצמי,  לבין  ביני  נתגיירתי  ואמר  דבר,  עליו  יודעים  אנו 

שנאמן. ועפ"ז כתב הרמ"ה )הובאו דבריו בבית יוסף על אתר(, שאם 

אמר נתגיירתי ביני לבין עצמי וקיבלו בי"ד את דבריו ביחס לעצמו, 

ולאחר מכן בא על בת ישראל ונולדו לו ממנה בנים, פסולים הם, 

מפני שלא הוחזקו מעולם בכשרות.

השמיט  מה  מפני  שתמה,  ע"א(  מז  )יבמות  אורה  קרן  בס'  ויעויין 

הרמב"ם בהביאו הלכה זו )איסורי ביאה פי"ג הל' ח( תנאי זה דאיירי 

שהיה מוחזק בכשרות מתחילה.

דין נאמנותו של גר לפסול את עצמו ובניו

בישראל כתב  מוחזק  שהיה  "מי  יא(:  סעי'  )רסח  השו"ע 

בנים,  לו  ויש   
תקיז

עצמי לבין  ביני  נתגיירתי  שאמר 

נפשיה  לשוויי  עצמו  על  נאמן  אבל  הבנים,  על  נאמן  אינו 

חתיכה דאיסורא ליאסר בבת ישראל עד שיטבול בפני בית 

.
תקיט

, ע"כ
תקיח

דין"

מקור הדברים

ע"א(: מקור  )מז  ביבמות  הגמ'  בסוגית  הוא  השו"ע  דברי 

לו:  ואמר  יהודה,  רבי  לפני  שבא  באחד  "מעשה 

עדים,  לך  יש  יהודה:  רבי  א"ל  עצמי,  לבין  ביני  נתגיירתי 

אמר ליה לאו. יש לך בנים, א"ל הן. א"ל: נאמן אתה לפסול 

את עצמך, ואי אתה נאמן לפסול את בניך.

והתניא: ומקשינן:  מהימן,  לא  אבנים  יהודה  א"ר  "ומי 

יכיר  השנואה  בן  הבכור  את  "כי  יז:  כא  ]דברים 

לתת לו פי שנים וגו'", ודרשינן[, יכיר – יכירנו לאחרים, מכאן 

שנאמן  וכשם  בכור,  בני  זה  לומר  אדם  נאמן  יהודה:  א"ר 

לומר זה בני בכור, כך נאמן לומר בני זה בן גרושה הוא או בן 

חלוצה הוא וכו', א"ר נחמן בר יצחק, הכי קאמר ליה: לדבריך 

עובד כוכבים אתה, ואין עדות לעובד כוכבים". ע"כ.

משמע וכתב  הברייתא  שמדברי  אף  כי  הרא"ש,  שם 

הדברים  ופשטות  עצמו,  את  לפסול  הוא  שנאמן 

)כדין  וכדו'  היא שאם בא על בת ישראל פסלה מן הכהונה 

כן, שאף לגבי עצמו אינו  נכרי הבא על בת ישראל(, אין הדבר 

שהעיד  שמחמת  אלא  גמור,  פסול  עצמו  את  לפסול  נאמן 

מדין  ישראל  בת  לישא  עליו  נאסר  הוא  שנכרי  עצמו  על 

"שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא". ודבריו אלו של הרא"ש 

הן המקור לדברי הטור והשו"ע כאן.

)אף נמצא,  בניו  את  לפסול  נאמן  שאינו  לכך  שהסיבה 

בניו כמבואר בשו"ע  נאמן לפסול את  קיי"ל שאב  שבעלמא 

ולא  בעדותו  ואין  הוא  גוי  שלדבריו  משום  ד(,  סי'  אבהע"ז 

אנפשיה  "דשויא  משום  דנאמן  עצמו  לגבי  משא"כ  כלום, 

חתיכה דאיסורא".

דברי הגמ' אלו מצינו כמה הערות בדברי רבותינו בבאור 

ראשונים ואחרונים:

סימן סז
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דין בן הנכרי הנולד לו מן הישראלית

)ד"ה ראשית  שם  התוס'  זו  בקושיא  עמדו  וכבר  לדון,  יש 

נאמן  האב  יהיה  שאם  הגמ'  סברה  היאך  נאמן(, 

נפשך  ממה  הרי  כך,  ידי  על  בניו  יפסלו  עצמו  את  לפסול 

האמת  אם  גם  א"כ  ישראל,  בת  אשתו  אם  מדובר,  במה 

כדבריו שנתגייר בינו לבין עצמו ואין כל תוקף לגרותו עדיין 

אין בניו נפסלים בכך, דקיי"ל )יבמות מה ע"א(: "עבד ועכו"ם 

לכל  הם  ישראלים  וא"כ  כשר",  הולד  ישראל  בת  על  הבא 

שנתגייר  בכך  נפק"מ  כל  אין  א"כ  היא,  נכרית  ואם  דבר. 

אביהם כהלכה, דהא קיי"ל "ישראל הבא על הנכרית ולדה 

)ראה אריכות דברים בדין זה בים  כמותה", ואינו מתיחס אחריו 

של שלמה על מסכת יבמות פ"ד סי' מט(.

וכמה תשובות נאמרו בשאלה זו:

תופסין  קידושין  שאין  לשיטתו  הן  יהודה  רבי  דברי 
בחייבי לאוין

דסבר א.  בזה,  לשיטתו  יהודה  דרבי  פירשו,  שם  התוס' 

לאוין  בחייבי  תופסין  קידושין  שאין  עקיבא  כרבי 

גבי  וממילא  ע"א(,  נג  בסנהדרין  הגמ'  בסוגית  באריכות  )כמבואר 

חייבי  דהוי  כיון  ישראל,  בת  על  הבא  ועבד  כוכבים  עובד 

ובזה הוא  לאוין שאין קידושין תופסין בהם – הולד ממזר. 

אתה  ואי  עצמך  את  לפסול  אתה  נאמן  יהודה  רבי  שאמר 

ואיירי  ממזרים  לעשותם  והיינו,  בניך  את  לפסול  נאמן 

שנשא בת ישראל.

והאם  האב  שנתגיירו  שמדובר  משנה  המגיד  שיטת 
יחד

המגיד משנה )איסורי ביאה פי"ג הל' ח( כתב ליישב, שדברי ב. 

לפנינו  שניהם  שבאו  וגיורת  בגר  אמורים  יהודה  רבי 

אכן  שאם  כך  עצמנו,  לבין  בינינו  שנינו  נתגיירנו  ואמרו 

האמת כדבריהם, בניהם נכרים לכל דבר, ובזה הוא שאמר 

אתם  ואין  עצמכם  את  לפסול  אתם  נאמנים  יהודה  רבי 

נאמנים לפסול את בניכם. והיינו, שאף שלענין האב והאם 

יש לנו להחמיר ולקבל דבריהם לדונם כנכרים, מ"מ אין הם 

נאמנים לענין הבנים ובחזקת ישראל הם לכל דבר.

הראב"ד והנה,  הנמוק"י  בדברי  מצינו  שכדבריו  אף 

והמאירי בסוגין, מ"מ לא יתיישבו הדברים לכאורה 

דהא  שם,  למלך  המשנה  שהעיר  וכמו  הרמב"ם,  בדברי 

הוא  שבזה  ולמד  ישראל,  בת  שנשא  בגר  איירי  הרמב"ם 

)איסורי  כתב  שכך  בניו,  את  לפסול  נאמן  דאינו  שחידשו 

לו  ויש  לגיורת  או  לישראלית  נשוי  "היה  ח(:  הל'  פי"ג  ביאה 

את  לפסול  עצמי – נאמן  לבין  ביני  נתגיירתי  ואמר  בנים, 

בבי"ד".  וטובל  וחוזר  הבנים,  את  לפסול  נאמן  ואינו  עצמו 

הרי להדיא בדברי הרמב"ם שדבריו אמורים בגר שנשא בת 

ישראל, ואעפ"כ הוצרך להשמיענו שאין בניו נפסלים בכך, 

והדרא קושיא לדוכתא.

שיטת המשנה למלך שהנידון הוא לענין פסול בנותיו 
לכהונה

ע"פ ג.  הרמב"ם,  בשיטת  לפרש  כתב  שם  למלך  המשנה 

ג(,  הל'  פט"ו  ביאה  איסורי  )הל'  משנה  המגיד  שכתב  מה 

כשר,  הולד  ישראל  בת  על  הבא  ועכו"ם  עבד  דקיי"ל  דאף 

הוא  זה  דלענין  לכהונה.  היא  פסולה  בת  ילדה  אם  מ"מ 

שאמר רב יהודה שאינו נאמן לפסול את בניו, והיינו לפסול 

המרדכי  גם  כתבו  אלו  כדברים  לכהנים.  מלהנשא  בנותיו 

וההשלמה.

עמו  בניו  שנתגיירו  שמדובר  ההשלמה  שיטת 
בקטנותם

רבי ד.  שדברי  ההשלמה,  בס'  ליישב  כתב  נוסף  באופן 

ונתגיירו  הנכרית  מן  לו  שנולדו  בבנים  אמורים  יהודה 

עמהם  יחד  שנתגייר  משום  שרק  נתבאר,  דבגמ'  עמו, 

נחשב מעשה הגרות כזכות להם, והיינו משום דניחא להם 

כיון  וא"כ  ע"א(,  יא  כתובות  )ראה  אבוהון  דעביד  במאי  לבנים 

בניו  גרות  גם  שמא  הגמ'  סברה  עצמו  את  לפסול  שנאמן 

בטלה, כיון שנמצא שלא נתגיירו אגב אביהם ואפשר שלא 

כזכות להם, קמ"ל שאף שפוסל את עצמו  הגרות  נחשבת 

נאמן  אינו  מ"מ  דאיסורא,  חתיכה  אנפשיה  שויא  מדין 

לפסול את בניו.

שמל  בגר  שמדובר  מישרים  הדובב  של  פירושו 
כהלכה וטבל בינו לבין עצמו

דהא ה.  לחדש,  כתב  ז(  סי'  )ח"א  מישרים  דובב  בשו"ת 

דקיי"ל "נכרי הבא על בת ישראל הולד כשר", זהו דוקא 

בנכרי גמור שלא בא כלל לקהל ישראל, אבל גר שמל ולא 

טבל בנו פסול.

סימן סז
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דשורשה של הלכה זו דולד הנכרי מן הישראלית והיינו, 

כשר, הוא ע"פ מה שאמר הכתוב "בשר חמורים 

וכמו  איסור,  ביאת  כשאר  נחשבת  ביאתו  בשרם" – שאין 

שציינו התוס' בכתובות )ג ע"ב( שע"כ אין חייבין מיתה על 

)יבמות מה ע"ב(,  זה כתב הרשב"א בשם בה"ג  ביאתו. כעין 

דינו  הנכרי  מן  לה  הנולד  הישראלית  שבן  לכך  שהסיבה 

שייך  ולא  הוויה  בר  אינו  זה  שנכרי  משום  היא  כישראל, 

בו תפיסת קידושין. אבל בגר שמל ולא טבל, אף שנחשב 

הוא כנכרי לכל דבר ואינו בכלל ישראל עד שיטבול, מ"מ 

בת  אשה  קידש  ואם  במקצת,  נכרי  שם  ממנו  פקע  כבר 

אחריו,  מתיחס  בנו  וממילא  בה,  תופסין  קידושיו  ישראל 

לעיל  בזה  מש"כ  )ע"ע  כמותו  בנו  אף  הוא  נכרי  שעדיין  וכיון 

סי' לב(.

שבא ופי',  שהגר  והיינו  בסוגין,  איירינן  זה  כעין  דבגר 

אלא  כהלכה,  בי"ד  בפני  נימול  יהודה  רבי  לפני 

הוא  ובזה  עצמו,  לבין  בינו  היתה  שטבילתו  שאמר 

אם  מ"מ  מישראל  שאשתו  דאף  יהודה,  רבי  שחשש 

האמת כדבריו נמצא שאין טבילתו כלום, ודינו כגר שמל 

נכרים  בניו  תופסין,  באשתו  שקידושיו  דכיון  טבל,  ולא 

.
תקכ

הם לכל דבר

הוא אכן,  שהמדובר  מישרים,  הדובב  של  הנחתו  עצם 

בגמ'  שהרי  דוחק,  היא  אף  בי"ד,  בפני  שנימול  בגר 

ופשטות הדברים שכל מעשה הגרות  כלל,  הוזכר מזה  לא 

רב  של  לשונו  מפשטות  גם  עצמו.  לבין  בינו  עפ"ד  נעשה 

גמור  שגוי  משמע  אתה"  נכרי  יצחק – "לדבריך  בר  נחמן 

הוא, ועיי"ש עוד שהאריך.

שבא  דאיירי   – הלכות  משנה  משו"ת  נוסף  הסבר 
וטען גר מצרי אני

שם, ו.  הלכות  במשנה  כתב  זו  קושיא  בישוב  נוספת  דרך 

דבגמ' איירי בגר שבא לפנינו ואמר גר מצרי אני, שאסור 

לבוא בקהל עד ג' דורות )דלענין זה קיי"ל שהולכים אחר הפסול 

ובזה  האיסור(,  בכלל  הישראלית  מן  לו  שנולדו  בניו  ואף  שבשניהם, 

עצמך  את  לפסול  אתה  נאמן  יהודה  רבי  לו  שאמר  הוא 

ולהאסר לבוא בקהל, אבל אין אתה נאמן לפסול את בניך, 

ומוחזקים הם כגרים שבאו משאר אומות שמותרים לבוא 

בקהל מיד.

היא ואף  פסולו  שסיבת  משמע  הגמ'  דברי  שמפשטות 

שמצרי  מחמת  ולא  עצמו  לבין  בינו  שנתגייר  מחמת 

הוא, עיי"ש שהאריך לבאר שאין בכך דוחק.

אופן נוסף בזה – דאיירי שהחזקנו את אשתו כגיורת 
בטלה  נכרי  שנעשה  ועתה  עליה,  עדותו  מחמת 

עדותו

שאשתו ז.  איירי  דסוגין  זו,  קושיא  ליישב  יש  נוסף  באופן 

היתה מוחזקת בקרב אנשי המקום כנכרית, אלא שביום 

ונצטרף עם אחר להעיד עליה שנתגיירה  זה  מן הימים בא 

כדת וכדין בבי"ד פלוני בעיר פלונית, ולאחר מכן נשאה, כך 

שעתה שבא ומעיד על עצמו שנכרי הוא, נמצא שהחזקנוה 

וממילא  כלום,  בדבריו  שאין  נכרי  עדות  ע"פ  כישראלית 

מחמת עדות זו שהעיד על עצמו שנכרי הוא, גם היא ובניה 

יהודה, דמקבלים דבריו רק  רבי  ובזה הוא שאמר  נפסלים, 

מכך  היוצאות  להשלכות  בנוגע  ולא  עצמו  לפסול  בנוגע 

לגבי אשתו ובניו.

דין בן הישראלית הנולד לה מן העכו"ם

הן אמת, דפלוגתא היא בין הראשונים גבי בן הישראלית ח. 

הנולד לה מן העכו"ם האם דינו כישראל או כנכרי, עיין 

מילה  וצריך  לגמרי  כנכרי  דדינו  שסברו  פח שיש  סי'  להלן 

מילתא  עיי"ש  לחוד,  טבילה  שהצריכוהו  ויש  וטבילה, 

כנכרי  דדינו  דס"ל  ראשונים  הנהו  לדעת  וממילא  בטעמא. 

קושיא מעיקרא ליתא, ופשוט.

תקכ. דבריו אלו הן רק לשיטת הרמב"ם דסבר שכל מעשה הגרות 
הוא  בזה  שהעיקר  הסוברים  לדעת  אבל  בי"ד,  בפני  שיעשה  צריך 

בי"ד  בפני  שנימול  דכיון  אפשר  בפניהם,  תעשה  המצוות  שקבלת 

ומסתמא לא מלוהו עד שדקדקו היטב לידע אמיתות כוונתו ורצונו, 

נמצא שכבר קיבל עליו עול מצוות בפני בי"ד ואין כל חסרון בכך 

שטבל בינו לבין עצמו.

שאם  שכתבו,  האחרונים  מן  יש  הרמב"ם  לשיטת  גם  מזו,  יתירה 

נימול בפני בי"ד הטבילה יכולה להעשות שלא בפניהם, כ"כ הגרש"ק 

סי'  לעיל  בארוכה  דבריו  הובאו  קיא,  סי'  ודעת  טעם  טוב  בשו"ת 

כב. 

!
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שויא  מדין  ישראל  בת  לישא  לאוסרו  שייך  היאך 
אנפשיה – היכן מצינו שבן נח אסור בבת ישראל

נוספת בה עסקו האחרונים בבאור סוגיא זו: היאך שאלה 

נכרי  דלדבריו  מחמת  בקהל  לבוא  לאוסרו  שייך 

שאמר  שבזה  )והיינו  דאיסורא"  חתיכה  אנפשיה  ו"שויא  הוא 

שבן  מצינו  היכן  ישראל(,  בת  לישא  עצמו  על  אסר  הוא  שנכרי 

בשו"ת  זו  בשאלה  עמד  וכבר  ישראל,  בת  לישא  אסור  נח 

חמדת שלמה )יו"ד סי' כט(.

מצינו דהנה  לא  מ"מ  העריות,  על  הוזהרו  נח  שבני  אף 

בפנויה  ולא  כרת  בה  שיש  ערוה  על  אלא  שהוזהרו 

)הל' מלכים פ"ט  בת ישראל, כן מבואר מלשונו של הרמב"ם 

בו  שנאסרו  עריות  איסור  בבאור  הרבה  שהאריך  ה(  הל' 

האם  נח:  בני  על  אסורות  עריות  "שש  וז"ל:  וכתב  נח,  בני 

ובהמה,  וזכור  מאמו,  ואחותו  איש  ואשת  האב  ואשת 

שנאמר "על כן יעזוב איש את אביו" – זו אשת אביו, "ואת 

חבירו,  באשת  באשתו" – ולא  "ודבק  אמו" – כמשמעה, 

"באשתו" – ולא בזכור, "והיו לבשר אחד" – להוציא בהמה 

חיה ועוף שאין הוא והם בשר אחד, ונאמר אחותי בת אבי 

היא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה". ע"כ. הרי שרק אשת 

איש נאסרה עליו ולא פנויה )דאף שהיא אסורה להנשא לו משום 

איסור ביאת עכו"ם מ"מ הוא אינו אסור לישא אותה(.

וכמה תשובות מצינו לזה בדברי האחרונים:

חתיכה  נפשיה  "שויא  שכתבו  התוס'  לשון  דקדוק 
דאיסורא"

בלשון א.  המדקדק  דהנה  תי',  שם  שלמה  חמדת  בשו"ת 

ימצא שכלל לא כתבו דנאמנותו בזה היא מדין  התוס' 

אנפשיה חתיכה דאיסורא", אלא כך כתבו: "דשויא  "שויא 

נפשיה חתיכה דאיסורא".

הדברים כך היא: כלל נקוט בידינו, שכל שבבעלותו וכוונת 

הוא  כשר  אם  עליו  לומר  הוא  נאמן  אדם  של 

עליו  נאמן  ככשר,  בידינו  מוחזק  שהיה  יין  וכגון  לא.  או 

בעליו לומר שיין נסך הוא. וממילא, כאשר מעיד אדם על 

חתיכה  אנפשיה  "שויא  לדין  בזה  א"צ  הוא,  שפסול  עצמו 

דאיסורא" – שענינו שמקבל עליו לנהוג באיסור כל שהוא, 

ממונו  על  נאמן  שאדם  שכשם  היא,  בעלמא  הלכה  אלא 

מעמדו  את  לקבוע  הוא  נאמן  כך  דינם  מה  לומר  וחפציו 

לומר אם כשר הוא או פסול.

הנוגעים וממילא  הדינים  בכל  דנאמן  הדברים  כוונת  אין 
אסור  שהוא  נאמינו  כך  שמשום  עצמו  לגבי 
מעמדו,  את  ולקבוע  להגדיר  הוא  דנאמן  אלא  בישראלית, 
שכשם שנאמן על ממונו כך נאמן על גופו, דגופו של אדם 
אסורה  נכרי  שהוא  שאמר  כיון  וממילא  מסור,  הוא  בידו 

היא להנשא לו.

שכתב מקור  יג(  סי'  פ"ה  )גיטין  ברא"ש  מצינו  זו  להלכה 
שהוא  דבר  על  אדם  נאמן  מה  מפני  עפ"ז,  לפרש 
לו  מסורים  פירות  שהיו  וכגון  שלו,  שאינו  אע"פ  "בידו" 
מטעם  מעשרותיהם  שניטלו  עליהם  להעיד  דנאמן  לעשרן 
זה שבידו היה הדבר לתקנם, ופי', דכיון שהדבר בידו לתקנו 
על  נאמן  והרי הבעלים  זה,  לענין  עליו  הוא כבעלים  נחשב 
חפציו לומר אם כשרים הם אם לאו. )וראה עוד אריכות דברים 
בזה בחוו"ד יו"ד סי' קפה ס"ק ה בשם הפני יהושע, בנתיה"מ חו"מ סי' 

פא ס"ק ח, ובאמרי בינה הל' עדות סי' ג(.

ראיות החמדת שלמה שאין יסוד לדקדוק זה

מכמה אמנם,  דבריו  לדחות  האריך  שם  שלמה  בחמדת 
טעמים: חדא, דאף שהתוס' שם כתבו לשון שויא 
"נפשיה" חתיכה דאיסורא אין בכך דקדוק כלל, שהרי בדף 
עצמה,  זו  קושיא  התוס'  ג"כ  הקשו  שם  ביבמות  ע"ב  כה 
שאין  הרי  דאיסורא,  חתיכה  "אנפשיה"  דשויא  כתבו  ושם 
שויא  מחמת  הוא  נאמנותו  ושורש  זה,  בלשון  לדקדק 

אנפשיה ולא מחמת שאדם נאמן על שלו.

מזו, הרי מדברי התוס' למדנו שרק לגבי עצמו נאמן יתירה 
לכהונה  בנותיו  את  לפסול  אבל  הוא,  שנכרי  לומר 
שויא  מדין  נאמנותו  אם  ניחא  הא  ולכאורה,  נאמן,  אינו 
אלא  נכרי,  שהוא  לומר  נאמן  אינו  בעצם  שאז  אנפשיה, 
דין  לו  ליתן  דבריו  לקבל  עליו  אנו  מחמירים  עצמו  שלגבי 
נכרי לאוסרו בבת ישראל, יובן מפני מה חילקו בין נאמנותו 
לכך  הסיבה  אם  אבל  בנותיו,  לגבי  לנאמנותו  עצמו  לגבי 
א"כ  שלו,  על  נאמן  שאדם  מחמת  היא  דבריו  שמקבלים 
בנותיו  פסול  לגבי  גם  גמורה  נאמנות  נאמן  אינו  מה  מפני 

לכהונה.

סיבת האיסור מפני שמכשילה בביאת עכו"ם

באופן אחר: דאף שבן ב.  קושיות אלו כתב לפרש  מחמת 
נח מצד עצמו אינו מוזהר שלא לישא בת ישראל, מ"מ 
כיון שהיא מוזהרת שלא להנשא לו, דהבועל ארמית קנאים 
מכשילה  זה  נח  שבן  נמצא  לארמי(,  הנבעלת  )וה"ה  בו  פוגעין 

ישראל.  לבת  תקלה  להוות  נח  לבן  היתר  כל  ואין  בביאתו, 

)כדבריו אלו כתב גם בקרן אורה שם(.
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דממ"נ אלא  וביה,  מיניה  לכאורה  מוקשה  זה  דתירוצו 

היאך סבר שסיבת האיסור בזה היא מפני שמכשיל 

רק  הוא  איסורו  שכל  כיון  הרי  בביאתו,  לו  הנבעלת  את 

משום "שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא" ומעיקר הדין אין 

ולא פוסלים את בניו, א"כ ה"ה דאין  אנו מאמינים לדבריו 

יבוא על הישראלית  ואף אם  מקבלים דבריו לענין עונשין, 

לא יהא בזה דין "קנאים פוגעין בו", וא"כ נמצא שישראלית 

זו כלל אינה מוזהרת שלא להנשא לו שכן לגביה אינו נאמן 

וכבר  שהוא,  איסור  בשום  בביאתו  מכשילה  ואינו  בדבריו, 

סי'  )ח"ג  הלכות  משנה  בשו"ת  אאמו"ר  זו  בקושיא  עמד 

קכה(.

לו וצ"ל,  דהחמדת שלמה למד, דאף שעתה מותרת היא 

ע"פ דין, מ"מ כיון שלפי דבריו אסורה היא לו, ולפי 

עליו,  אסור  והדבר  עכו"ם  בביאת  שמכשילה  נמצא  דבריו 

שייך בזה דין שויא אנפשיה, ודו"ק.

על  הנאתו  נאסרת  אנפשיה  שויא  דין  מחמת  האם 
אחרים

בשו"ת פרי יצחק )ח"ב סי' לח( כתב ליישב קושיא זו, ע"פ ג. 

)ש"ו פי"ט(, האם מה שנאמן  מה שחקר בשב שמעתתא 

בכל  רק  הוא  אנפשיה  שויא  מדין  עצמו  על  לאסור  אדם 

אותו  שמאמינים  אחר  שמא,  או  בלבד,  עצמו  לגבי  הנוגע 

בנוגע לעצמו מקבלים דבריו גם לגבי השלכות שיש מדבריו 

על אחרים. ובבאור הספק בזה ראה להלן סי' סט, שהדבר 

תלוי במחלוקת האחרונים בגדר דין "שויא אנפשיה", האם 

נאמנות  מדין  שאם  "נדר",  מדין  או  "נאמנות"  מדין  הוא 

הוא, רק לגבי עצמו האמינוהו ולא לגבי אחרים, וגדרה של 

הלכה זו הוא כדין הודאת בע"ד שנאמן בה לחובתו בלבד, 

אבל אם מדין נדר הוא, כשם שיכול לאסור הדבר על עצמו 

שהארכתי  להלן  עיין  לאחרים,  הנאתו  את  לאסור  יכול  כך 

בזה.

הפרי יצחק, דקושית החמדת שלמה תלויה לכאורה וכתב 

נחשב  הוא  שנכרי  שאומר  ע"י  שאם  זו,  בחקירה 

נדר  שמחמת  נמצא  ביאתו,  מהנאת  הדירה  כאילו  הדבר 

יבוא  ואם  לו,  להנשא  ישראל  בת  על  איסור  חל  אכן  זה 

דין  אם  אולם  דברו",  יחל  ד"לא  באיסורא  מכשילה  עליה 

שויא אנפשיה מדין נאמנות הוא, אף שמקבלים דבריו בכל 

הנוגע לגבי עצמו מ"מ היא אינה מוזהרת שלא להנשא לו 

ונפק"מ בזה  נדרים,  גוי שייך באיסור  עו האם  וסי'  )ועיין להלן סי' סט 

לדין שויא אנפשיה להצד דמשום נדר הוא(.

דאשת  איסורא  מחמת  עליו  אשתו  לאסור  יש  האם 
איש

בדרך ד.  זו  קושיא  ליישב  כתב  שם  הלכות  במשנה 

שאומר  דבריו  שע"י  התוס'  שאמרו  דמה  מחודשת, 

שויא  מדין  ישראל  בת  לישא  עליו  נאסר  הוא  שנכרי 

כלל,  בדבריו  נאמן  שאינו  דכיון  משום  הוא  אנפשיה, 

יקדש  שאם  נמצא  כישראל,  ליה  דיינינן  אחרים  ולגבי 

יהיה תוקף לקידושיו ותחשב כאשת איש  אשה ישראלית 

שהבא עליה חייב מיתה. וא"כ נמצא, שלדבריו שנכרי הוא 

איסורא  מחמת  עליו  לאוסרה  יש  אשתו,  אינה  וממילא 

חשבינן  דבריו  מקבלים  שאין  לדידן  איש – שכן  דאשת 

לה כאשת איש, ומאחר ולפי דבריו היא אינה אשתו דינה 

כשאר אשת איש האסורה לבן נח.

נאמנות" והיינו,  "פלגינן  עבדינן  זו  זו  לעדותו  שביחס 

לגבי  ואילו  הוא,  שנכרי  לומר  נאמן  עצמו  לגבי   –

דינים הנוגעים לאשתו אינו נאמן, ונמצא שהוא נידון כנכרי 

והיא כאשת איש וממילא יש לאוסרה עליו כדין כל בן נח 

.
תקכא

המוזהר באיסור אשת איש

בכלל  הוא  ואף  התורה  לרצון  מנוגד  המעשה  עצם 
איסור זה

בשום ה.  מצינו  שלא  דאף  זו,  קושיא  בישוב  שכתבו  יש 

דחזינן  כיון  מ"מ  בישראלית,  אסור  שהנכרי  מקום 

שהישראלית מוזהרת על כך, על כרחך שנישואין אלו אינן 

לרצון התורה, וכל מעשה שאינו לרצון התורה נכלל אצלו 

נתפרש  שלא  אף  דאיסורא"  חתיכה  אנפשיה  "שויא  בכלל 

נדר  מדין  אנפשיה  ששויא  להצד  )ובפרט  להדיא  לאיסור  הדבר 

וכ"כ  לה.  להנשא  לו  דאסרינן  הוא  זה  ומטעם  ודו"ק(,  הוא, 

בס' שערי תבונה לבעל הקה"י )סי' טו(.

הגרעק"א  בפלוגתת  זו  סברא  לתלות  יש  לכאורה  תקכא. אמנם, 
דכיון  היתה  שם  רעק"א  טענת  עיקר  שהרי  סח,  סי'  דלהלן  ובנו 

על  מעדותו  נובעת  אחריו  מתיחסים  שאינם  לבניו  ביחס  שעדותו 

אשתו שלא נתגיירה כהלכה, א"א לחלק ביניהם ולומר שלגבי בניו 

בזו,  זו  תלויות  אלו  עדויות  שהרי  נאמן,  אינו  אשתו  ולגבי  נאמן 

וא"כ ה"ה בנידון דידן, כיון שמה שנחשבת היא כאשת איש הוא רק 

משום שנתקדשה לו, א"א לומר שמצד אחד נאמן לגבי עצמו לומר 

שלא נתגייר כהלכה ומצד שני לאסור עליו את אשתו מחמת שאשת 

איש היא, שהרי היסוד היחיד להניח שאשת איש היא הוא רק אם 

נאמר שנתקדשה לו, ועד כמה שאשתו היא פשיטא שאינה אסורה 

עליו ונמצא שהדברים סותרים זה את זה. מיהו לדברי הגר"ש איגר 

שם שפיר יש לפלוג נאמנותו.

סימן סז
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סימן סח

דין "יכיר" בגר

בסוגית הגמ' בבבא בתרא )קכז ע"ב( אמרו, דאב נאמן לומר "זה בני בכור", "זה בני ממזר", גדרי הלכה זו, 

מקורותיה, והנפק"מ בזה לגר שנתגייר יתבארו להלן.

בנו  על  לומר  אדם  נאמן  היאך  לדון,  האריכו  תקכב. בראשונים 
על  שמעיד  בדבריו,  רשע  עצמו  שמשים  נמצא  הרי  ממזר,  שהוא 

משים  אדם  דאין  וקיי"ל  כרת,  איסור  לו  האסורה  על  שבא  עצמו 

ע"פ  ד(  ס"ק  רעט  )סי'  בקצוה"ח  בזה  מש"כ  וראה  רשע.  עצמו 

רבותינו  בדברי  זו  הלכה  של  בגדרה  שמצינו  השונות  השיטות 

ע"א(,  )עח  לקידושין  המאירי  בחידושי  עוד  ועיין  הראשונים, 

מדבריו נראה דדין "יכיר" גזה"כ בעלמא הוא ואין זה בכלל הכללים 

הנהוגים בהל' עדות.

האם גר נאמן להעיד על בניו מדין "יכיר"

"יכיר" – שיכול בספרי  דין  האחרונים האריכו לדון, האם 

אב לומר "זה בני בכור", "זה בני ממזר" וכדו' )ראה 

, נאמר גם בגר שנתגייר, או 
תקכב

ב"ב קכז ע"ב, קידושין עד ע"ב(

שמא רק למי שהיה ישראל מעולם.

)ב"ב ושורש  בירושלמי  שאמרו  מה  ע"פ  הוא,  בזה  הספק 

יהודה בר זבדי בשם רב: תינוק כל  פ"ג ה"א(: "רבי 

מן  נאסף  עליו.  מעידין  אמו  או  אביו  בשוק  שמושלך  זמן 

עדים.  כשני  לו  נעשין  ואמו  ואביו  עדים,  שני  צריך  השוק, 

אמר רבי אבהו: וחשוד אדם לומר על מי שאינו בנו שהוא 

בנו, דילמא בנכסי הגר אתאמרת". ע"כ. דמדברי הירושלמי 

את  לו  בני – להוריש  זה  לומר  נאמן  אינו  שגר  למדנו,  אלו 

נכסיו.

זו ובטעמו  הלכה  האם  האחרונים,  נתחבטו  דבר  של 

הגר  ראה  שמא  שחוששים  בירושה,  מיוחדת 

זה  על  אמר  כך  ומשום  נכסיו  את  להוריש  למי  לו  שאין 

שהוא בנו בכדי לזכותו בהם לאחר שימות, ומחמת חשש 

דינים  לשאר  אבל  בדבריו,  נאמן  שאינו  שאמרו  הוא  זה 

הנוגעים לדיני יוחסין ואיסורי ערוה גם גר נאמן לומר שבנו 

הוא ובכור הוא וכדו'.

שמא, הסיבה לכך שאינו נאמן לומר שהוא בנו ולהוריש או 

זה  בן  לו  נולד  שמא  לחוש  שיש  מפני  היא  נכסיו  לו 

שנולד  כקטן  שנתגייר  שגר  וכיון  שנתגייר,  קודם  בגיותו 

דמי שוב אינו נחשב כבנו וכזר הוא לו, וחיישינן שמא הגר 

אינו יודע לדקדק בזה, וע"כ אף שמאמינים אותו שיצא זה 

חלציו אין בדבריו כלום, דעדיין יש לחוש שמא אינו מיוחס 

זו  זה שייך לגבי כל הדינים הנובעים מהלכה  אחריו. וספק 

ולא רק לגבי ירושה.

משום  בנו,  שהוא  אחר  על  לומר  האב  נאמנות  עיקר 
דחזקה היא שאינו רוצה להפסיד לבניו

נוסף כתב באור שמח )הל' נחלות פ"ב הל' יד( לומר שגר טעם 

לא יהא נאמן לומר על אחר שהוא בנו מדין "יכיר", 

בלא  בני"  "זה  לומר  אדם  תורה  דהאמינה  הטעם  שהרי 

ואומדנא  גמורה  שחזקה  מפני  הוא  לדבריו,  ראיה  שיביא 

שבנו  זר  אדם  על  ולומר  לשקר  אדם  יבוא  שלא  דמוכח 

מחלקם  לבניו  מפסיד  נמצא  אלו  דבריו  מחמת  שכן  הוא, 

שבירושה. וא"כ גר שאינו בכלל אומדנא זו – שאין לו בנים 

בכלל  אינו  עתה,  עליו  שמעיד  זה  מלבד  שירשוהו  אחרים 

זה  שיזכה  רצונו  היה  אוהבו  שהיה  מחמת  דשמא  "יכיר", 

בנכסיו ולא יעשו הפקר לכל.

האלו הוכיח שם גם ממשמעות הכתובים בפרשה כדברים 

דכתיב  מהא  הוא  "יכיר"  לדין  המקור  שהרי  זו, 

)דברים כא טז(: "והיה ביום הנחילו את בניו וכו'", וסמיך ליה 

משם  שנים",  פי  לו  לתת  יכיר  השנואה  בן  הבכור  את  "כי 

זה  לומר  נאמן  שאב  זו  הלכה  שם(  בתרא  )בבא  חז"ל  למדו 

משמע,  וא"כ  בירושה.  מאחיו  שנים  פי  לו  ליתן  בכור  בני 

שכל שיש לו בנים והרי הוא בתורת "והיה ביום הנחילו את 

השנואה  בן  הבכור  את  "כי  תורה  שחידשה  הוא  בו  בניו", 

שאף  ולומר  השוק  מן  אדם  על  להעיד  בידו  יכיר" – שיש 

הוא ראוי ליורשו, אבל גר שאין לו בנים ואינו בתורת "והיה 

ביום הנחילו את בניו", לא נתנה לו תורה נאמנות לומר על 
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בתורת  אינו  בנים  לו  שאין  שגר  ומבואר,  הוא.  שבנו  אחר 

הוא",  "בני  השוק  מן  אדם  על  לומר  יכול  ואינו  "יכיר", 

וכל הקודם  נכסיו הפקר לכל  נעשים  וממילא אחר שימות 

בהם זכה, עכ"ד האור שמח.

ראיה שנאמן מדין "יכיר" מסוגיא דידן

האריך בס'  אפילו(  ד"ה  יב  הל'  פט"ו  ביאה  )איסורי  פענח  צפנת 

מסוגית  היא  מראיותיו  ואחת  זו,  בחקירה  הוא  אף 

רבי  לפני  שבא  באחד  "מעשה  ע"א(:  )מז  ביבמות  הגמ' 

יהודה, ואמר לו: נתגיירתי ביני לבין עצמי, א"ל רבי יהודה: 

יש לך עדים, אמר ליה לאו. יש לך בנים, א"ל הן. א"ל: נאמן 

בניך".  את  לפסול  נאמן  אתה  ואי  עצמך,  את  לפסול  אתה 

פסול  שהיה  שלולי  לומר,  הגמ'  דברי  כוונת  ובפשטות 

את  לפסול  נאמן  היה  הוא,  גוי  שלדבריו  מחמת  לעדות 

רק  ולא  נאמרה  בגר  גם  זו  שהלכה  הרי  "יכיר",  מדין  בניו 

!בישראל.
מו"מ בסוגיא זו לפי שיטות הראשונים שם, האם אכן 

אין אופן להאמין גר לפסול בניו מדין "יכיר"

נתגיירתי בבאור  שאמר  גר  גבי  ביבמות  הנ"ל  הגמ'  סוגית 

פי'  התוס'  הראשונים:  נחלקו  עצמי,  לבין  ביני 

אף  וממילא  הוא,  שנכרי  עצמו  על  שטוען  הוא  שהמדובר 

רבי  ממזרים – וכשיטת  בניו  מישראל,  אשתו  היתה  אם 

עקיבא דנקט גבי עכו"ם הבא על בת ישראל דהולד ממזר, 

לפי שאין קידושין תופסין בחייבי לאוין.

רבי לעומת  שאף  פירשו,  ראשונים  ועוד  הנמוק"י  זאת 

הולד  ישראל  יהודה מודה דבעכו"ם הבא על בת 

כשר, אלא שדברי הגמ' אמורים בגר שבא וטוען שנתגיירו 

הוא ואשתו יחד שלא בפני בי"ד, והואיל ומחמת דבריו אלו 

פסולים,  בניו  גם  יהיו  דבריו  את  נקבל  אם  אשתו,  נפסלת 

הובאו  כמותה,  שולדה  הנכרית  על  הבא  ישראל  וכדין 

הדברים לעיל בארוכה.

הגרעק"א והקשה  בחידושי  )הו"ד  איגר  שלמה  רבי  הגאון 

לבניו  הפסול  שסיבת  התוס',  לפי'  דהתינח  שם(, 

ע"י דבריו היא משום נאמנותו לגבי עצמו – שטוען שנכרי 

הוא, והיינו ע"פ מאי דסבר שכאשר נכרי בא על בת ישראל 

"נאמן  לו:  יהודה שאמר  יובנו היטב דברי רבי  הולד ממזר, 

בניך,  את  לפסול  נאמן  אתה  ואי  עצמך  את  לפסול  אתה 

שעיקר  דכיון  לעכו"ם".  עדות  ואין  אתה  נכרי  שלדבריך 

פסול בניו לפי דבריו הוא מחמת העדות שמעיד על עצמו 

דבריו,  את  מקבלים  אנו  אין  בניו  שלגבי  אחר  הוא,  שנכרי 

ממילא בחזקת ישראל הם עומדים.

מחמת אבל  אינה  בבניו  הפסול  שסיבת  הנמוק"י,  לפי' 

שטוען  מחמת  אלא  נכרי,  שהוא  עצמו  על  שטוען 

על אשתו שלא נתגיירה כהלכה, א"כ נמצא שגם אם הוא 

עצמו ישראל כשר עדיין יש לפוסלם לדבריו מחמת הספק 

על  זו שהעיד  שעדות  כיון  וא"כ קשה,  בגרותה של אימם, 

בניו,  לגבי  ולא  עצמו  לגבי  רק  מתקבלת  הוא  שנכרי  עצמו 

ומדוע  כשר,  כישראל  לנו  הוא  מוחזק  הבנים  לענין  א"כ 

לא נאמינו לפוסלם מחמת דין "יכיר", וכמו שכל אב נאמן 

לפסול את בנו ולומר שבן גרושה או בן חלוצה הוא וכדו'.

איגר אכן,  הגר"ש  דהנה  הנ"ל,  בחקירה  תלויה  זו  שאלה 

נקט בפשיטות שגם גר הוא בכלל דין "יכיר", ומשום 

להבנת  בניו  את  לפסול  כן  מחמת  שיאמן  הקשה  כך 

לא  "יכיר"  שדין  דלעיל  שמח  האור  לדעת  אבל  הנמוק"י, 

נאמר בגר, קושיא מעיקרא ליתא.

המוחזק  על  לומר  יכיר  מדין  אדם  ביד  כח  יש  האם 
כבנו שאינו בנו

אביו ולעצם  מש"כ  ע"פ  שתירץ  שם  יעויין  קושיתו, 

)אבהע"ז סי' ד סעי' כט(,  הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע 

דכתב שם הרמ"א: "הא דאב נאמן על בנו, היינו במי שהוא 

בחזקת אביו כגון באשתו נשואה, אבל פנויה שאומרת בני 

זה מפלוני, והוא אומר מממזר נתעברה – אינו נאמן". ע"כ.

דכל ומקור  יותר,  הדברים  נתבארו  ושם  בתרוה"ד  דבריו 

שהיתה  לכל  שידוע  וכגון  הוא  שבנו  לנו  שהוחזק 

נתעברה,  ממנו  הסתם  ומן  זה  את  וילדה  מעוברת  אשתו 

נתעברה  ממנו  שלא  "יכיר"  מדין  עליו  לומר  הוא  נאמן 

נולד  אם  אבל  בקהל,  לבוא  הוא  ואסור  מממזר  אלא  אמו 

מעולם,  כאביו  זה  אדם  לן  הוחזק  ולא  פנויה  מאשה  זה  בן 

אינו  גוונא  בכהאי  נתעברה,  שממנו  טוענת  שהיא  אלא 

מן  אלא  נתעברה  ממנו  שלא  ולומר  בדבריו  לפוסלו  נאמן 

הממזר.
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ושייך ולמדנו  כאביו  זה  אדם  שהוחזק  שכל  מדבריהם, 

גופא  זו  הלכה  מחמת  בידו  כח  יש  "יכיר",  דין  בו 

חזקתו  מפקיע  אלו  שבדבריו  אף  בנו,  שאינו  עליו  להעיד 

הראשונה שהיה מוחזק לן כבנו. ואילו כשאינו מוחזק כבנו 

בני  משאר  דינו  חלוק  ולא  לגביו,  נאמנות  כל  לו  אין  כלל 

נאמנים להעיד עליו בלא הצטרפות עד אחר  אדם שאינם 

עמהם.

ע"ד אולם  בזה  לחלוק  האריך  שם  הגרעק"א  בהגהות 

שלדבריו  דכיון  הוא,  שם  דבריו  ותורף  התרוה"ד, 

"יכיר"  מדין  לפוסלו  נאמן  שיהא  לומר  יתכן  לא  בנו,  אינו 

לאב  היא  מיוחדת  זו  נאמנות  שהרי  כממזר,  ולהחזיקו 

ולדבריו אינו אביו.

כבנו, ומחמת  לנו  המוחזק  לגבי  גם  כי  העלה,  זו  סברא 

כדת  לו  הנשואה  מאשתו  שנולד  שידוע  וכגון 

אלא  אמו  נתעברה  ממנו  שלא  עליו  ואמר  בא  אם  וכדין, 

מממזר, אף שנאמן הוא במה שאמר שאינו בנו, מ"מ אינו 

נאמן לומר שמממזר נתעברה.

לפרש, ביסוד  נראה  האחרונים  גדולי  שבין  זו  פלוגתא 

לאב  נמסרה  זו  ונאמנות  דמאחר  סבר,  דהגרעק"א 

בכך  פוקעת  אביו  שאינו  וטוען  בא  כאשר  ממילא  לבדו, 

נאמנותו לגביו, דהיות ולדבריו אינו אביו אין טעם להאמינו 

בדינו של הבן יותר משאר בני אדם.

שאם מאידך  דכיון  היא,  והרמ"א  הדשן  תרומת  סברת 

כבנו  אותו  אנו  שמחזיקים  נמצא  דבריו  נקבל  לא 

בנו  שאינו  לומר  עליו  נאמן  שיהא  צריך  ממילא  דבר,  לכל 

אם  )שהרי  חלילה  וחוזר  המתהפך  כדבר  והוי  "יכיר",  מדין 

ואם  בנו,  שאינו  להאמינו  צריך  וממילא  כבנו  ליה  מחזקינן  נאמינו  לא 

נאמינו נמצא שאינו בנו ואינו נאמן עליו(, ולכך על כרחנו יש לנו 

שאינו  נמצא  שעי"ז  אף  הוא,  שממזר  עליו  לומר  להאמינו 

, ודו"ק בזה.
תקכג

בנו ואינו בתורת "יכיר"

באור עפ"ז בסוגיא דידן

נידון דידן, מפני עפ"ז  כתב הגאון רבי שלמה איגר לפרש 

"יכיר"  מדין  בניו  את  לפסול  לאב  האמינוהו  לא  מה 

נתגיירה  שלא  אשתו  על  כשהעיד  שהרי  הנמוק"י,  להבנת 

שאינם  בניו  על  שהעיד  נמצא  היא,  נכרית  ועדיין  כהלכה 

מתיחסים אחריו, וכמו שאמרו בגמ' ביבמות )נג ע"א(: "בנך 

לסברת  וא"כ  בנה".  אלא  בנך  קרוי  אינו  הנכרית  מן  הבא 

הגרעק"א הנ"ל, כיון שלדבריו אינם בניו נמצא שאינו יכול 

להעיד על כשרותם מדין "יכיר", ובזה יתיישב, שאף שנאמן 

לומר שאינם בניו מ"מ אינו נאמן לומר שאימם נכרית היא, 

ודינם כישראלים לכל דבר.

דכתב שם, שכ"ז דוקא משום שאנו דנים אותו עצמו אלא 

כישראל, אבל אם היה נאמן לפסול את עצמו פסול 

נמצא  א"כ  לחומרא,  בין  לקולא  בין  כנכרי  דינו  והיה  גמור, 

ולמקצת  אחריו,  מתיחסים  בגיותו  בניו  שהרי  הם,  שבניו 

ונתגייר קיים עי"ז מצות  לו בנים בגיותו  נולדו  אמוראי אם 

לעדותו  תוקף  היה  ואם  ע"א(,  סב  יבמות  )ראה  ורביה  פריה 

אבל  "יכיר",  מדין  בניו  את  לפסול  נאמן  היה  נכרי  של 

רק  אלא  לגמרי  נאמן  אינו  עצמו  לגבי  שגם  שנתבאר  כיון 

אינם  הנכרית  מן  כישראל שבניו  דינו  מדין שויא אנפשיה, 

מתיחסים אחריו ואינו נאמן לפוסלם וכמו שנתבאר.

פסולים  לשני  מחברו  הנובע  פסול  בין  בזה  חילוק 
נפרדים

הגרעק"א שם דחה דברי בנו אלו, וטען שחילוק רב אולם, 

יש בין ההלכה הנידונית בדברי הרמ"א לנידון דידן, 

שהרי במקרה עליו דן הרמ"א עדותו נחלקת לשני חלקים 

– החלק הראשון, מה שאמר עליו שאינו בנו, והחלק השני, 

ולומר,  לחלק  יש  ודאי  ובזה  נתעברה,  שמממזר  שאמר 

שעל אף שנאמן לגבי מה שאמר שאינו בנו מ"מ אינו נאמן 

שייך  אינו  בנו  אינו  שלדבריו  דכיון  הפסול,  מן  שבא  לומר 

בדין "יכיר".

כבנו אבל  נחשב  שאינו  לכך  הסיבה  שכל  דידן,  בסוגיא 

לומר  מסתבר  לא  א"כ  נכרית,  שאמו  משום  רק  היא 

אמו,  את  לפסול  נאמינו  ולא  בנו  שאינו  כך  על  שנאמינו 

אחריו  מתייחס  שאינו  מה  שכל  תליא,  בהא  הא  שהרי 

ונחשב לו כבנו הוא רק משום שהוא בנו מן הנכרית שולדה 

כמותה, ואם אינו נאמן לומר שלא נתגיירה אשתו כהלכה 

א"כ גם בניו ישראלים לכל דבר ומתיחסים אחריו.

)קמא באופן  בתשובותיו  בזה  לחלק  הגרעק"א  כתב  נוסף 

"יכיר"  שמדין  הראשונים  שכתבו  מה  כי  קכא(,  סי' 

הוא  ממזר,  שהוא  כבנו  המוחזק  על  לומר  נאמן  אינו  אדם 

אבל  נולד,  ממנו  ולא  מאחר  אמו  שנבעלה  כשטוען  דוקא 

והיחס  אם מודה שנולד ממנו אלא שמחמת דיני הקורבה 

אינו נחשב כבנו, לא פקע ממנו דין "יכיר".

תקכג. מיהו ראה להלן סי' סט דלדעת הפרי יצחק הוי ספיקא דדינא בכהאי גוונא.
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נאמן  אינו  מה  מפני   – הנמוק"י  לשיטת  נוסף  ישוב 
לפסול את בניו מדין "יכיר"

דברי ומ"מ  את  ליישב  הגרעק"א  כתב  אלו  דבריו  מחמת 

הנמוק"י באופן אחר, והוא, דאה"נ אם אכן היה בא 

גר זה ומעיד על אשתו שהיא נכרית, וממילא גם בנה נכרי 

ואינו מתיחס אחריו, היה נאמן, דכשם שנאמן לומר על בנו 

שאינו  כבנו  המוחזק  על  לומר  האמינוהו  כך  הוא  שבכור 

מתיחס אחריו. אלא דמאחר שאמר שנתגיירו שניהם יחד, 

כך, א"כ לדבריו  נתגיירה כהלכה אף הוא  וכשם שהיא לא 

ונמצא  יחס,  לו  יש  בגיותו  שכן  אחריו,  מתיחס  בנו  אלו 

שמעולם לא בא גר זה להעיד בפנינו שבניו אינם מתיחסים 

ובניו  אשתו  שהוא  לומר  רק  היא  כוונתו  כל  אלא  אחריו, 

נכרי  שלדבריו  כיון  נאמן  אינו  הרי  ובזה  הם,  נכרים  כולם 

הוא ואין עדות לגוי.

גמור ולומר,  פסול  עצמו  לפסול  נאמן  שאינו  שכיון 

בא  כאילו  לדבריו  להתיחס  יש  כישראל,  ונידון 

שהרי  אמרינן,  לא  הא  הוא,  ונכרי  בנו  שאינו  עליו  להעיד 

זו עדות שבא להעיד, שכן לדבריו שנכרי הוא אף בניו  לא 

מתיחסים אחריו. עכ"ד.

משתנה ובאור  עדותו  קבלת  שאופן  הוא,  בזה  הדברים 

נקבל את כל  וכל שאם  כוונתו בדבריו,  לפי תכלית 

דבריו לא יהווה הדבר פסול לבניו, שוב גם אחר שמקבלים 

אנו את דבריו לחצאין )ולענין בניו דיינינן ליה כישראל( לא יצא 

מכך פסול לבניו.

פלגינן  אמרינן  דלא  דלעיל  הגרעק"א  בסברת  מו"מ 
נאמנות כאשר איסור אחד נובע מחבירו

נתבאר מדברי הגרעק"א, שאין לומר פלגינן נאמנות ומ"מ 

נובע מחברו, דעפ"ז כתב, דכיון  כאשר איסור אחד 

לגבי אשתו שלא  אנו מאמינים אותו בדבריו שאמר  שאין 

לגבי  גם  אלו  דבריו  מקבלים  אנו  אין  כך  כהלכה,  נתגיירה 

רק  היא  בנו  שאינו  לכך  הסיבה  כל  שכן  "יכיר",  מדין  בניו 

מחמת הפסול בגרותה של אשתו.

דברים אלו מצינו בדברי הגר"א בבאורו לשו"ע )חו"מ כעין 

סי' רעט ס"ק ז(, שכתב, דהא דמצינו שאב נאמן לפסול 

את בניו מדין "יכיר" הוא רק באופן שעדיין לא נולדו בנים 

נמצא  שא"כ  להאמינו,  אין  בנים  לבניו  היו  שאם  לבניו, 

פוסל גם אותם ולזה לא האמינתו תורה. ולומר שיאמן רק 

תלוי  כיון שאיסורם  א"א,  בניו  לבני  ביחס  ולא  לבניו  ביחס 

זה בזה.

מצינו בשערי יושר )ש"ו פי"ג( שפירש עפ"ז את דברי כמו"כ 

"האומר  שכתב:  טז(,  הל'  פט"ו  ביאה  )אסורי  הרמב"ם 

ישראל,  בבת  עצמו  לאסור  נאמן  ממזר  שהוא  עצמו  על 

ואסור בממזרת עד שיוודע שהוא ממזר, ובנו כמוהו".

גמורה והיינו,  נאמנות  נאמן  אינו  עצמו  שלגבי  שכשם 

אנפשיה  שויא  שמדין  אלא  בממזרת,  להתירו 

בנו אינו נאמן  גם לגבי  יכול לאסור עצמו בבת ישראל, כך 

לחושבו ממזר ודאי, ודינו כספק ממזר.

נאמן דלכאורה  אינו  עצמו  שלגבי  דאף  צ"ב,  אלו  דבריו 

לפסול  נאמן  יהא  לא  אמאי  מ"מ  ודאי,  בתורת 

שאם  הרמב"ם  שם  כתב  להדיא  הרי  "יכיר",  מדין  בנו  את 

ודינו  וכדו'( – נאמן,  איש  מאשת  לו  )שנולד  ממזר  בני  זה  אמר 

כממזר ודאי, ומאי שנא.

שאף וכתב,  שפיר,  הדברים  יתיישבו  הגר"א  דברי  דע"פ 

כאן  מ"מ  ממזר,  שהוא  בנו  על  לומר  נאמן  שאב 

שסיבת הפסול בבנו היא רק מחמת שהוא עצמו ממזר ובן 

הממזר דינו כממזר, לא יתכן לומר שיהיה הוא עצמו ספק 

ממזר ובנו ממזר ודאי, שהרי זה כתרתי דסתרי, ומשום כך 

אף בנו כמותו ואינו יכול לפוסלו מדין "יכיר". עכ"ד.

בר נמצא  נחמן  רב  שהוצרך  מה  דידן,  בנידון  שגם  לפ"ד, 

יצחק לומר שאינו נאמן לפסול את בניו משום שאין 

לפוסלם  נאמן  שאינו  בזה  לאפוקי  בא  לא  לעכו"ם,  עדות 

נאמן  אינו  הכי  בלאו  כנכרים, שבזה  ולהחזיקם  גמור  פסול 

גרות  נתגייר  לא  עצמו  שהוא  מכך  נובע  הבנים  פסול  שכן 

גמורה, וכיון שלגבי זה אינו נאמן נאמנות גמורה רק מחמת 

דין "שויא אנפשיה", ממילא גם בניו הנפסלים מחמתו לא 

יפסלו פסול גמור, אלא שבא לאפוקי שלא יהיו בנים ספק 

שבא  מי  לגבי  הרמב"ם  שכתב  וכמו  דבריו,  מחמת  נכרים 

.
תקכד

לפסול עצמו ולומר ממזר אני כנ"ל

תקכד. ועיי"ש שהאריך הרבה לבאר עפ"ז את דברי הרמב"ן והריטב"א בסוגין ואכהמ"ל.

!
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נתגייר  ואח"כ  עצמי  לבין  ביני  נתגיירתי  אמר 
בפנינו – האם נאמן לפסול את בניו למפרע

שהוחזק בשו"ת  בגר  נשאל,  שח(  סי'  ח"ב  )יו"ד  סופר  חתם 

כישראל ובא לפנינו ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי 

ונתגייר  שאמרו בגמ' דאינו נאמן לפסול את בניו, אם חזר 

אח"כ בפני בי"ד ונעשה כישראל לכל דבר, האם נאמן עתה 

לפסול את בניו שנולדו לו אחר גרותו הראשונה.

)קכח ע"א(: והשיב  בגמ' בבא בתרא  ע"פ מה שאמרו  שם, 

"היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה 

ונשתטה  שפוי  ונסתמא,  פיתח  ונתחרש,  פיקח  חתנו, 

זה הכלל: כל שתחלתו או סופו בפסלות – פסול,  – פסול. 

בא  זה  שגר  כיון  וא"כ  כשר".   – בכשרות  וסופו  תחלתו 

שלא  כיון  בכך,  נאמן  אינו  בגיותו  שראה  מה  על  להעיד 

.
תקכה

היתה תחילתו בכשרות

שמקבל אלא  מזמן  מדרבנן  דמ"מ  שכתב,  שם  דיעויין 

שנולדו  כיון  וא"כ  נאמנות,  לו  יש  להתגייר  עליו 

בינו  מעשה  עשה  )ואף  להתגייר  עצמו  על  שקיבל  אחר  לו 

וסופו  כתחילתו  הדבר  ונחשב  עליהם  נאמן  עצמו(,  לבין 

ובכתובות  ע"א(  )לה  ביבמות  ששנינו  מה  וכעין  בכשרות. 

ושנתגיירו  שנפדו  והשפחה,  והשבויה  "הגיורת  ע"א(:  )לז 

ושנשתחררו – צריכות להמתין ג' חדשים, דברי רבי יהודה. 

דרבי  מ"ט  רבה:  אמר  מיד.  ולינשא  ליארס  מתיר  יוסי  רבי 

יוסי, קסבר: אשה מזנה משמשת במוך, כדי שלא תתעבר. 

מנטרה  לאיגיורי  דדעתה  כיון  גיורת,  בשלמא  אביי:  א"ל 

נפשה, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע 

על  שמקבלת  מזמן  שכבר  הרי  ע"כ.  וכו'".  בקדושה  שלא 

עצמה לבוא לקהל ישראל יש לה חזקת כשרות ואין לחוש 

שמא לא שימשה במוך.

יוחנן ומפורשים  )כח ע"ב(, בשיטת רבי  הדברים בכתובות 

בן ברוקא שם, לגבי גר שנתגייר ומעיד על מה 

שראה בגיותו דנאמן, משום "דכיון דדעתיה לאגיורי מידק 

דייק".

שלמד  ע"א(,  מז  )יבמות  הרי"ד  בפסקי  יעויין  תקכה. ובאמת 
מכאן שאב שהיה רשע אינו נאמן להעיד על בניו אף לאחר שעשה 

תשובה, דחשיב שהיה תחילתו בפסלות כיון שמעיד על מה שנעשה 

בזמן שהיה רשע ופסול לעדות.

הוא,  עדות  של  נאמנות  מדין  "יכיר"  דין  שיסוד  מדבריו,  ומשמע 

וכיון שהיה פסול לעדות גם בכלל "יכיר" אינו, וראה בצפנת פענח 

)איסורי ביאה פט"ו הל' יב(, שו"ת חכם צבי )סי' מד(, ובשו"ת חוט 

המשולש שדנו בזה.

ולכאורה דבריו צ"ע, שאם אכן אב רשע אינו בכלל יכיר אפי' עשה 

תשובה, א"כ היאך נאמן אב לומר על בנו שהוא ממזר או בן גרושה 

ובן חלוצה, הרי משים עצמו רשע בדבריו. ומחמת קושיא זו הכריע 

בתוס' רעק"א ביבמות שם שלא כדברי הרי"ד. 

!
במיגו  האמינוהו  לא  מה  מפני  האחרונים,  קושית 

שהיה אומר ישראל אני ונשאתי לנכרית
האמינוהו יש  לא  מה  מפני  שהקשו,  האחרונים  מן 

לפסול  עצמי  לבין  ביני  נתגיירתי  ואמר  שבא  לגר 

לגויה,  ונשאתי  אני  ישראל  אומר  שהיה  במיגו  בניו,  את 

צ"ל  וע"כ  "יכיר".  מדין  בניו  את  לפסול  נאמן  היה  שבזה 

מיגו  ע"י  גם  בגיותו,  שראה  מה  על  שמעיד  שבמקום 

אינו נאמן.
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סימן סט

בגדר דין שויא אנפשיה

א"ל  עצמי.  לבין  ביני  נתגיירתי  לו:  ואמר  יהודה,  רבי  לפני  שבא  באחד  "מעשה  ע"א(:  )מז  ביבמות  שנינו 

ואי  יש לך בנים, א"ל: הן. א"ל: נאמן אתה לפסול את עצמך,  יש לך עדים, אמר ליה: לאו.  יהודה:  רבי 

אתה נאמן לפסול את בניך". והיינו, דלפסול את עצמו נאמן משום ד"שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא", 

אבל לפסול את בניו אינו נאמן, שכן לדבריו נכרי הוא ואין עדות לנכרי.

בגוי.  גם  היא  ושייכת  בישראל  מיוחדת  הלכה  אינה  דאיסורה  חתיכה  אנפשיה  שויא  שדין  ומבואר, 

שייכת  זו  שהלכה  דלהצד  היא,  החי  מן  שאבר  בשר  חתיכת  על  ומעיד  שבא  בנכרי  נמי,  בזה  ונפק"מ 

תתן  לא  עיוור  ד"לפני  איסורא  משום  לו  להושיטה  ואסור  זו,  הלכה  מחמת  עליו  הדבר  נאסר  בגוי  גם 

מכשול", גדר הדברים והדינים העולים יתבארו להלן.

דין שויא אנפשיה – מדין נאמנות או מדין נדר

דאיסורא הנה,  חתיכה  אנפשיה  שויא  של  זה  דין  בעיקר 

"נאמנות"  מדין  האם  לדון,  האחרונים  האריכו 

שנכרי  לומר  נאמן  אינו  אחרים  שלגבי  דאף  והיינו,  הוא, 

עצמו  לגבי  מ"מ  בניו,  את  פוסל  אינו  כך  ומשום  הוא, 

דין כמאה עדים דמי, או שמא מדין  נאמן – דהודאת בעל 

זה  הרי  כך  עצמו  על  שמעיד  שבזה  והיינו  הוא,  "נדר" 

כפי  הדינים  כל  לגבי  לנהוג  בקונם  עצמו  על  שקיבל  כמי 

לכך  הסיבה  ומעתה,  לעצמו,  ביחס  מדבריו  שמשתמע 

בקונם  עצמו  על  שקיבל  מפני  היא  ישראל,  בבת  שנאסר 

לנהוג איסור בדבר.

דין שויא אנפשיה בנכרי תלוי בחקירה הנ"ל

הנ"ל, ויעויין  בשאלה  שדן  לח(  סי'  )ח"ב  יצחק  פרי  בשו"ת 

בגוי,  גם  או  בישראל  רק  נוהגת  זו  הלכה  האם 

וכתב, דלכאורה הדבר תלוי בחקירת האחרונים הנ"ל, שכן 

שהלכה  פשיטא  הוא,  נדר  מדין  אנפשיה  ששויא  להצד 

על  מצווה  אינו  הגוי  שכן  בגוי,  ולא  בישראל  רק  שייכת  זו 

איסור נדרים ואינו בכלל "לא יחל דברו", ורק להצד ששויא 

אנפשיה מדין נאמנות הוא יש לדון האם גם נכרי האמינתו 

תורה כשבא לחייב את עצמו.

ביני  נתגיירתי  שאמר  בגר  הגמ'  בסוגית  עפ"ז  הבאור 
לבין עצמי

צ"ב, שהרי מסוגית הגמ' הנ"ל ודברי הראשונים והדברים 

נתבאר, דהטעם שגר זה נאמן לפסול גרותו רק 

בניו, הוא משום דלגבי עצמו אמרינן  לגבי  ולא  לגבי עצמו 

אמרינן  בניו  לגבי  אבל  דאיסורא,  חתיכה  אנפשיה  שויא 

ליה: "לדבריך נכרי אתה ואין עדות לנכרי", כמבואר בגמ'.

אתה ולכאורה,  נכרי  לדבריך  לו  אמרו  בניו  שלגבי  כשם 

י"ל:  עצמו  לגבי  גם  כך  כלום,  בדבריך  ואין 

לנכרי".  אנפשיה  שויא  דין  מצינו  ולא  אתה  נכרי  "לדבריך 

רק  ולא  בנכרי  גם  שייך  אנפשיה  שויא  שדין  מוכח  וע"כ 

הוא  נאמנות  מדין  זו  הלכה  של  שיסודה  ומוכח  בישראל, 

ולא מדין נדר וכמו שנתבאר.

זה ומחמת  נכרי  שאכן  שם,  יצחק  בפרי  כתב  זו  קושיא 

אסור  אינו  עצמי  לבין  ביני  נתגיירתי  ואמר  שבא 

והיינו  דאסור,  הוא  מספק  אלא  ודאי,  איסור  ישראל  בבת 

וכגלגל  המתהפך  דבר  הוי  זה  גר  של  שנאמנותו  משום 

החוזר, שהרי עד כמה שאינו נאמן בדבריו א"כ ישראל הוא, 

ואם ישראל הוא הרי שייך בו דין שויא אנפשיה – וממילא 

יש להאמינו במה שאמר שהוא נכרי, אלא שאם נכרי הוא, 

א"כ לא שייך אצלו דין שויא אנפשיה וממילא אין להאמינו 

בדבריו, ונמצא שמניחים אנו שישראל הוא, וחוזר חלילה, 
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ובכהאי גוונא הרי זה ספקא דדינא, ומספק הוא שאסרוהו 

בבת ישראל.

לאסור וממילא  שיכול  במקום  שגם  מכאן  להוכיח  אין 

עצמו  שאסר  וכגון  אנפשיה,  שויא  מדין  עצמו 

בחתיכת בשר וכדו', נאמינו בדבריו משום האי דינא.

עפ"ד  ובנדרים  בכתובות  בזה  הש"ס  סוגיות  באור 
הראשונים שם

זו ובהקדם  זו נציין למקורה של הלכה  ההכרעה בחקירה 

בסוגיות הגמ' ובראשונים.

רבי בסוגית  "אמר  איתא:  ע"א(  ט  )דף  בכתובות  הגמ' 

אלעזר: האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה 

זו אמרו שם, דכל שחב לעצמו  ובטעמה של הלכה  עליו". 

בדבריו יש להאמינו אף שאינו מביא ראיה לדבריו, "דשויא 

אנפשיה חתיכה דאסורא".

הלכה זו מצינו בסוגית הגמ' בקידושין )סה ע"א(, שם כעין 

לא  אומרת  והיא  קדשתיך  לאשה  "האומר  שנינו: 

בקרובותיה".  אסור  והוא  בקרוביו  מותרת  קדשתני – היא 

והיינו, שאף שאינו נאמן לומר שקידשה דאין דבר שבערוה 

מ"מ  לקרוביו,  להנשא  התירוה  כך  ומשום  משנים  פחות 

עליו – ו"שויא  אסרן  דבריו  דע"י  בקרובותיה,  אסור  הוא 

אנפשיה חתיכה דאיסורא".

נדרים אמנם,  מסכת  בשלהי  הגמ'  מסוגית  לכאורה 

מקבלים  אנו  אין  שלעיתים  נראה  ע"א(  )צא 

)לשיטת  נתבאר  שם  עצמו,  לגבי  לא  גם  אדם  של  דבריו 

אינה  לך"  אני  "טמאה  שאמרה  דאשה  אחרונה(,  המשנה 

שכל  לכאורה  נמצא  וא"כ  עמו,  לשמש  ומותרת  נאמנת 

לגבי  אף  עליה,  בעלה  את  לאסור  בדבריה  נאמנת  שאינה 

חתיכה  אנפשה  דשויא  אמרינן  ולא  נאמנת,  אינה  עצמה 

דאיסורא.

תשובות ובראשונים  וכמה  זו,  קושיא  על  עמדו  שם 

בדבר:

שויא  מדין  טפי  אלים  לאחר  נתנה  עיניה  שמא  חשש 
אנפשיה

שמא א.  שהחשש  כתבו,  הרי"ף  ע"ד  ונמוק"י  הריטב"א 

אנפשיה",  "שויא  מדין  יותר  אלים  באחר  נתנה  עיניה 

פ"ב(:  )יבמות  הרא"ש  כתב  דומה  באופן  נאמנת.  אינה  ולכך 

שויתה  הא  לבעלה  אותה  מתירין  אנו  איך  תתמה  "ואל 

האסור  דבר  לאדם  מאכילין  וכי  דאיסורא,  חתיכה  לנפשה 

הנשים  שנתנו  הדורות  קלקול  חכמים  שראו  לפי  וי"ל,  לו, 

עיניהם באחר ורוב האומרות כך משקרות לכך נראה להם 

.
תקכו

להתירם"

שויא  מדין  נאמנותה  מבטל  לבעלה  האשה  שעבוד 
אנפשיה

הר"ן )שם צ ע"ב ד"ה יעשו( כתב: שמעיקר הדין כיון שאשה ב. 

לו טמאה אני  משועבדת לבעלה אין היא נאמנת לומר 

ונאמינה  עליה  נחמיר  אם  שהרי  עצמה,  לגבי  לא  גם  לך, 

של  שעבודו  אנו  שמפקיעים  נמצא  עמו  לשמש  לאוסרה 

בעלה ממנה.

שהחמירו והוסיף  המשנה ראשונה שם  לדעת  עוד, שגם 

משום  היא,  דרבנן  חומרא  בדבריה,  להאמינה 

יש  וע"כ  לה,  לאסור  שנבעלה  לומר  מילתא  לה  דכסיפא 

אף  זו  סברא  לולי  אבל  בפיה,  שאמת  לומר  אומדנא  קצת 

אשה  להאמין  שאין  כך  על  פליגא  לא  ראשונה  המשנה 

של  לשעבודו  הפקעה  הדבר  יהווה  כאשר  אלו  בדבריה 

דכסיפא  זו  לאומדנא  חששו  לא  אחרונה  ובמשנה  בעלה. 

כך  ומשום  באחר  נתנה  עיניה  שמא  שאמרו,  מלתא,  לה 

.
תקכז

העיזה פניה לומר שנטמאה

אדם נמצא  דבעלמא  והראשונים,  הגמ'  מסוגית  איפוא 

חתיכה  אנפשיה  שויא  מדין  לעצמו  לחוב  נאמן 

שסברא  או  לאחר  חובה  הדבר  מהווה  אא"כ  דאיסורא 

מיוחדת יש שלא לקבל דבריו.

תקכו. ומבואר מדבריו, שכנגד דין שויא אנפשיה עומד דין "רוב" 
ששויא  לכאורה  משמע  ומדבריהם  בדבריה.  אמת  שאין  המכריע 

אנפשיה מדין נאמנות הוא, שאל"כ מאי נפק"מ בכך שהרוב מכחישו, 

הרי בלאו הכי יש בכוחו לאסור עצמו בכך גם כנגד העדאת עדים, 

וראה להלן מש"כ בשם הגרש"ש, ולדבריו יתיישב.

תקכז. ולפי זה נמצא דהאומדנא דכסיפא לה מלתא לומר שנבעלה 
לפסול אינו עיקר הטעם מחמתו האמינוה בדבריה, דלעולם נאמנותה 

מכח דין שויא אנפשיה, אלא דהסיבה שיש בכוחה להפקיע שעבודו 

של בעל ע"י דבריה היא מחמת אומדנא זו, דלולי שאמת בפיה לא 

הייתה מביישת עצמה לומר שזינתה.
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ע"פ  בקידושין  הגמ'  בסוגית  אלו  לדברים  נוסף  מקור 
הבנת התוס' רי"ד

ע"ב(: כעין  )יב  בקידושין  הגמ'  בדברי  מצינו  אלו  דברים 

דהוית  חייא,  דרבי  דביתהו  דיהודית  היינו  "לאו 

אבוך  ביך  קיבל  אם:  לי  אמרה  ליה,  אמרה  לידה,  צער  לה 

קידושי כי זוטרת. אמר לה: לאו כל כמינה דאימך דאסרת 

ליך עילואי". ע"כ.

לדברי ובתוס'  מודה  שהבת  דאיירי  למד,  שם  רי"ד 

קידושין  אביה  לה  שקיבל  זכורה  היא  ואף  האם 

על  לאוסרה  שיש  לומר  הגמ'  סברה  כך  ומשום  בקטנותה, 

בעלה מדין "שויא אנפשיה", ועל זה אמרו: "לאו כל כמינה 

לאוסרך עילויא". – כלומר, אין בכח אמך לאסור אותך עלי 

אף שאת מודה לדבריה.

ואומרת אלא  אימה  לדברי  היא  מודה  אכן  דאם  שתמה, 

אף היא שנתקדשה בקטנותה, מפני מה לא האמינוה 

בדבריה לאוסרה על בעלה, במה שונה הדבר מסוגית הגמ' 

לאסור  נאמן  שאדם  מצינו  שם  הנ"ל,  ובכתובות  בקידושין 

על עצמו מדין שויא אנפשיה חתיכה דאסורא.

ובמה וכתב  היא,  איש  שאשת  דכיון  הר"ן,  כדברי  לתרץ 

שאומרת שנתקדשה בקטנותה לאדם אחר אוסרת 

נאמנת,  אינה  לכך  לו,  היא  שמשועבדת  בעלה  על  עצמה 

הגמ'  בסוגית  אבל  דבריה.  ע"י  להפסידו  בידה  כח  שאין 

כל  ביד  כח  יש  כך  ומשום  ופנויה,  בפנוי  איירי  בקידושין 

אחד מהם לאסור על עצמו את קרובי השני שזרים הם לו.

לאדם מדבריהם  מפסדת  דבריה  שמחמת  שכל  למדנו, 

שויא  מדין  לא  גם  בדבריה  נאמנת  אינה  אחר 

פ"ט(,  )ש"ו  שמעתתא  שב  בס'  בדבריהם  למדו  כן  אנפשיה. 

)ח"ב סי' לח( ועוד  ישועות יעקב )אבהע"ז סי' יא(, ובפרי יצחק 

רבים מרבותינו האחרונים.

שא"כ עדיין צ"ע מסוגית הגמ' בכתובות, שם כאשר אלא 

אומר הבעל פתח פתוח מצאתי נגרם הפסד לאשה, 

כשם  והרי  בגט,  להוציאה  לו  יש  עליו  שנאסרת  שעתה 

שהאשה משועבדת לו לתשמיש כך משועבד גם הוא לה, 

להדיר  הבעל  ביד  כח  שאין  ע"ב(  )טו  בנדרים  שאמרו  וכמו 

לכך  לה  שמשועבד  משום  תשמישו  מהנאת  אשתו  את 

מדאורייתא דכתיב "שארה כסותה ועונתה לא יגרע", וא"כ 

היאך האמינוהו מדין שויא אנפשיה.

ליישב, וכבר  וכתב  שם,  יעקב  בית  בס'  זו  בקושיא  עמד 

אין  ירצה  אם  אשתו  את  לגרש  הבעל  שביד  דכיון 

מצא,  פתוח  שפתח  לו  אנו  שמאמינים  בכך  הפסד  כל  לה 

דבלאו הכי אם רצה היה מגרשה וגם עתה מחמת נאמנותו 

זו עליו להוציאה, ורק באשה שאין הדבר מסור בידה לכוף 

את בעלה לקבל הימנו גט, אם נקבל דבריה נמצאנו חבים 

לבעל.

באור דבריהם ע"פ החקירה הנ"ל

בחקירה ובפשטות  תלוי  זה  שנידון  לומר  מקום  היה 

חתיכה  אנפשיה  "שויא  דין  אם  שהרי  הנ"ל, 

דבריה  שע"י  בכך  מה  צ"ב,  הוא,  נדר  מדין  דאסורא" 

"אמר  ע"ב(:  )עא  בכתובות  שנינו  הרי  בעלה,  את  מפסדת 

הנאת  ומשמשתו,  עליך – כופה  תשמישי  הנאת  כהנא:  רב 

תשמישך עלי – יפר, לפי שאין מאכילין לאדם דבר האסור 

תשמיש  הנאת  איסור  אשה  נדרה  שאם  למדנו  מכאן  לו". 

מבעלה הנדר חל אף שעי"כ נגרם הפסד לבעלה, שמפקעת 

את  להפקיע  האשה  ביד  כח  שיש  ומוכח  לכך,  שיעבודו 

זכות הבעל ע"י נדר. וא"כ ה"ה כאן נקבל דבריה מדין שויא 

אנפשיה אף שמפקעת שעבודו של בעלה.

בע"ד אבל  הודאת  מדין  אנפשיה  שויא  שדין  נאמר  אם 

הלכה  שכן  היטב,  הראשונים  דברי  יתיישבו  הוא, 

פסוקה היא שאין אדם נאמן להעיד על חובתו במקום דחב 

לאחריני.

"שויא נמצא  דין  דגדר  בזה,  הראשונים  דברי  שפשטות 

אנפשיה" מדין נאמנות הוא ולא מדין נדר.

)ח"ב סייעתא  מהרי"ט  בשו"ת  מצינו  אלו  לדברינו  נוספת 

והוכיח  זו,  בחקירה  לדון  שהאריך  א(  סי'  אבהע"ז 

מדין  אנפשיה  שויא  שדין  מקומות  בכמה  התוס'  מדברי 

בקצוה"ח  דבריו  הובאו  נדר,  מדין  ולא  הוא  בע"ד  הודאת 

סי' לד )ס"ק ד( עיי"ש.

סתירת דברי מהרי"ט בהגדרה זו

אלו אמנם,  דדבריו  לכאורה,  צ"ע  בזה  המהרי"ט  שיטת 

בתשובותיו  עצמו  הוא  למש"כ  לכאורה  סותרים 

רי"ד  התוס'  בסברת  לדון  שהאריך  עיי"ש  צב(,  )סי'  בח"א 

הבעל  שעבוד  את  להפקיע  האשה  ביד  כח  שאין  הנ"ל 

הגמ'  מסוגית  הנ"ל  הקושיא  מחמת  דבריו  ודחה  בדבריה, 

בכתובות )עא ע"ב(, שם מצינו שיש כח ביד האשה להפקיע 

שעבוד בעלה מעליה ע"י נדר, וסבר שע"כ יש לנו להאמין 

גם אשה זו האומרת טמאה אני לך. ומשמע שפשוט היה לו 

הדבר שדין שויא אנפשיה מדין נדר הוא עד שהכריע עפ"ז 
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לדחות דברי ראשונים ולא הזכיר כל סברא לחלק בזה בין 

נדר לשויא אנפשיה, וזהו לכאורה ממש היפך דבריו דלעיל 

בשיטת התוס' בכמה מקומות.

פ"ט יתירה  )אישות  המלך  בשער  דיעויין  לתמוה,  יש  מזו 

ופי'  הל' טו( שהאריך הרבה בבאור דברי המהרי"ט, 

שדין  ליה  דפשיטא  משום  כן  הקשה  שהמהרי"ט  הוא  אף 

אנפשיה  דשויא  לדידן  אבל  הוא,  נדר  מדין  אנפשיה  שויא 

מדין הודאת בע"ד הוא אין בכך קושיא דאין אדם נאמן על 

ציין שהמהרי"ט  ולפלא שלא  עצמו במקום דחב לאחריני. 

עצמו נקט בפשיטות שדין שויא אנפשיה מדין נאמנות הוא 

ולא מדין נדר וכמו שנתבאר לעיל. וע"כ צ"ל, שמה שכתב 

הוא,  נאמנות  מדין  אנפשיה  שויא  שדין  א  בסי'  המהרי"ט 

להלכה  העיקר  ואילו  לחודא  התוס'  בשיטת  אלא  זה  אין 

לדעתו שמדין נדר הוא.

מקורות נוספים לכך ששויא אנפשיה מדין נדר

משפט צדק )סי' סה( נקט אף הוא בפשיטות שדין בשו"ת 

שויא אנפשיה מדין נדר הוא, והאריך לפלפל עפ"ז 

שבא  מי  גבי  יב(,  סעי'  א  סי'  יו"ד  שו"ע  )ראה  הרשב"א  בשיטת 

ואמר שלא שחט בהמה פלונית ויש עדים ששחטה דנאמן 

לאוסרה על עצמו, ופי' דאין הטעם בזה משום שנאמן יותר 

ממאה עדים ועדיף דיבורו על עדותם, אלא משום שבלאו 

הכי דין שויא אנפשיה מדין נדר הוא, וע"כ אף אם האמת 

ע"י  עליו  לאוסרה  יכול  מ"מ  כהלכה,  ששחטה  העדים  עם 

שיקבל עליו לנהוג בה כנבילה, ועיי"ש שהאריך בזה הרבה.

ע"א ובאמת  ט  )כתובות  בשטמ"ק  הדברים  כבר  מפורשים 

וקאמר  לבי"ד  שאתא  "כיון  שכתב:  נאמן(  ד"ה 

דהרי היא אסורה עליו וכו' הרי נאסרה עליו, ואע"ג שהיא 

מותרת לו מדינא, הוי ליה כאוסר עליו דבר המותר". עכ"ל. 

לבעל  נאמנות  כל  אין  הדין  שמעיקר  מדבריו  להדיא  הרי 

לומר שמצא פתח פתוח, אלא שאוסרה עליו בדבריו כדין 

נדר.

האלו כתב גם קצוה"ח בסי' פ )ס"ק ב( בשם השב כדברים 

אם  הוא,  נדר  מדין  אנפשיה  ששויא  דכיון  יעקב, 

לא ידע שאוסר בדבריו את הדבר עליו אין בכך כל איסור, 

)אבהע"ז סי'  גם הט"ז  וכ"כ  דאין הנדר חל בלא דעת הנודר. 

וכתב  שם,  עליו  חלק  עצמו  )הקצוה"ח  עיי"ש.  ח(  ס"ק  קנב 

דשויא אנפשיה מדין נאמנות הוא, וכשיטתו בסי' לד כנ"ל, 

וממילא סבר שגם כאשר לא ידע שע"י דיבורו יאסר הדבר 

עליו נאמן בדבריו ואינו יכול לחזור בו(.

שיטת הגרעק"א בזה

הגרעק"א בכמה מקומות יש ללמוד שאף הוא סבר מדברי 

בחידושיו  דיעויין  הוא.  נדר  מדין  אנפשיה  ששויא 

נשביתי  "אמרה  שם:  דאמרו  הא  גבי  ע"א(  )כב  לכתובות 

שהתיר".  הפה  הוא  שאסר  שהפה  נאמנת,  אני  וטהורה 

והקשה הגרעק"א, מפני מה הוצרכו בזה לדין "הפה שאסר" 

בכדי להתירה, הרי כיון שכל הטעם לאוסרה מחמת דבריה 

דאיסורא  חתיכה  אנפשיה  שויא  מדין  רק  הוא  שנשבתה 

כמבואר בגמ' שם, א"כ כאן אין כל טעם לאוסרה, שכן גם 

מעידה  מ"מ  שנשבתה  שמודה  דאף  היא,  מותרת  לדבריה 

שעודה בתומתה עומדת.

שדין ובקוב"ש  דכיון  דבריו,  על  תמה  נח(  אות  )שם 

א"כ  הוא,  בע"ד  הודאת  מדין  אנפשיה  שויא 

לנו  שנודע  כיון  מ"מ  הרי  היא,  טהורה  שלדבריה  בכך  מה 

דע"כ  וכתב  שבויה.  כדין  לאוסרה  לנו  יש  שנשבית  מפיה 

ולא  הוא  נדר  מדין  אנפשיה  שויא  שדין  הגרעק"א  דסבר 

מדין נאמנות, וממילא כיון שהיתה כוונתה בדבריה להתיר 

עצמה, נמצא שלא קיבלה על עצמה לנהוג כמי שנאסרה.

בדרוש ובאמת  שם  בדבריו  כבר  מפורשים  אלו  דברים 

שדין  להדיא  דכתב  ע"ב(,  כב  )כתובות  וחידוש 

הלכות  דשתי  בע"ד,  הודאת  מדין  אינו  אנפשיה  שויא 

נפרדות הן – דין הודאת בעל דין נאמר רק בספק ממון ולא 

ד"שויא  נאמרה  אחרת  הלכה  באיסורים  ואילו  באיסורים, 

ומשמע שלמד ששתי הלכות  אנפשיה חתיכה דאיסורא", 

.
תקכח

נפרדות הן, ומדין נדר הוא

שיטת תרומת הכרי בזה

"שויא בתרומת  של  זו  הלכה  פי'  השני(  התנאי  א  )סי'  הכרי 

אנפשיה" באופן שונה מעט, וכתב, דלעולם דין 

שויא אנפשיה מדין נאמנות הוא ולא מדין נדר, אלא שאין 

מאמינים  אני"  איש  "אשת  אומרת  שכאשר  הדברים  פי' 

בממונות  בע"ד  הודאת  כדין  גמורה  נאמנות  בכך  אותה 

בסאן  מהר"י  בשו"ת  עוד  ראה  זו,  חקירה  תקכח. ובעיקר 
סי'  )יו"ד  סופר  חתם  ובשו"ת  בדבר,  הכריע  ולא  בזה  שנסתפק 

בשיטות  שהאריכו  יז(  סי'  ונטען  )טוען  בינה  ובאמרי  קפה(, 

השונות שבזה.
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שבירור גמור הוא, אלא הלכה היא בהנהגת הבית דין עמה, 

דעל בי"ד הוטל לקבל דבריה כאילו נתברר הדבר.

מכרזת ושורשה  זו  שאשה  דכיון  הוא,  זו  הלכה  של 

שאשת איש היא ואסורה להנשא לאחר, ממילא 

מחוייבים הבי"ד לכפותה על קיום חובתה זו אף שהם עצמם 

אינם יודעים שאכן כך היה, דכיון שלדבריה אשת איש היא 

.
תקכט

דין "כופין על המצוות" מחייב לנהוג עמה כדבריה

דעת האחרונים דסברי דתרוויהו איתנייהו ביה

בחקירה בחידושי  האריך  ז(  )סי'  לכתובות  שקאפ  הגר"ש 

הצדדים  ששני  כתב  שם  דבריו  ובמסקנת  זו, 

משתי  מורכבת  אכן  אנפשיה  שויא  של  זו  והלכה  אמת, 

סברות אלו גם יחד.

שכאשר באה אשה לפני בי"ד ואומרת אשת איש והיינו, 

"שויא  דין  מחמת  בדבריה  היא  שנאמנת  כיון  אני, 

אנפשיה" להאסר על כל העולם מדין הודאת בע"ד, ממילא 

עליה  חל  דוברת,  היא  ששקר  גליא  שמיא  כלפי  אם  אף 

איסור גמור להנשא לעולם מדין נדר.

חתיכה והיינו,  אנפשיה  שויא  של  זה  דין  של  שגדרו 

דאיסורא, הוא כעין דין קנין אודיתא, שגדרו הוא, 

שכל שנאמן בדבריו מדין הודאת בע"ד, אף אם כלפי שמיא 

גליא שלא נתחייב לו חל עליו חיוב גמור ליתנו לו מדין קנין 

אודיתא. )וראה מש"כ בזה הקהילות יעקב כתובות סי' י(.

כנדר ושורש  יחשבו  אלו  שדבריה  שכדי  הוא,  הדברים 

משום  רק  ולכן  מחייב,  תוקף  להם  שיהיה  צריך 

נחשב  דבריה  כפי  לנהוג  יכפוה  ובי"ד  בכך  היא  שנאמנת 

הדבר לנדר.

דין שויא אנפשיה – מדאורייתא או מדרבנן

בשם בס'  הביא  הט"ו(  פ"ט  )אישות  הרמב"ם  ע"ד  הקובץ 

אנפשיה  "שויא  דין  האם  שחקר,  חכמים  המשנת 

על  עבר  אם  וממילא  הוא,  דאורייתא  דאיסורא"  חתיכה 

יש  אסורה  שהיא  עליה  שהעיד  זו  חתיכה  ואכל  דבריו 

לחייבו במלקות, או שמא אינו אסור אלא מדרבנן.

פ"כ ועיי"ש  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  דמדברי  שהעלה, 

יג( מוכח לכאורה שאיסור תורה הוא, שכתב:  הל' 

"מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני – אינו נאמן, ואין מעלין 

ולא  ראשון,  בתורה  יקרא  ולא  עצמו,  פי  על  לכהונה  אותו 

עד  לו  שיהיה  עד  הגבול  בקדשי  יאכל  ולא  כפיו,  את  ישא 

ואינו מטמא  וחללה  וזונה  אחד, אבל אוסר עצמו בגרושה 

ספק  לו  והנבעלת  לוקה,  נטמא  או  נשא  ואם  למתים. 

חללה". ע"כ.

אינה הרי  בזה  שנאמנותו  שאף  הרמב"ם,  בדברי  להדיא 

ודאית, שע"כ אמר שהנבעלת  ואינה  אלא ע"פ עצמו 

כהונתו  על  עבר  אם  מ"מ   ,
תקל

חללה ספק  אלא  אינה  לו 

לוקה מחמת דין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא, ומבואר 

הנ"ל,  ע"פ  לדון  יש  ולכאורה  היא.  מדאורייתא  זו  שהלכה 

על איזה איסור מלקין אותו, האם על איסור חללות או על 

איסור בל יחל, ותליא בחקירה הנ"ל.

הנהו ומ"מ  כל  נקטי  היאך  דידן,  מסוגיא  קשיא  הלין  לכל 

יענו  מה  הוא,  נדר  מדין  אנפשיה  דשויא  אחרונים 

בפרשת  אינו  נכרי  דהא  דידן,  מסוגיא  יצחק  הפרי  לראית 

וחוזר  המתהפך  דבר  דהוי  דכיון  כנ"ל,  צ"ל  וע"כ  נדרים. 

חלילה שכן אם לא נאמינו נמצא דהוי ישראל ושייך בתורת 

נדרים, מקבלים דבריו לכל הפחות כדין ספקא דדינא.

הנפקא מינה להלכה בחקירה זו

זו, כמה  בחקירה  האחרונים  בדברי  מצינו  נפק"מ  וכמה 

יבואו למנין בקצירת האומר:

ראה א.   – הראשונים  דבריו  לבטל  אמתלא  מועילה  האם 

בחקירה  זאת  שתלה  קפה(  סי'  )יו"ד  חת"ס  תשובות 

הנ"ל, דלענין נדר מהני אמתלא שעי"כ מתברר שלא היתה 

שהאריך  ח(  סי'  )כתובות  שקאפ  הגר"ש  בחידושי  תקכט. וראה 
יתבארו  דלהלן  רוזובסקי  הגר"ש  דברי  וע"פ  זו.  בסברא  הרבה 

שכן  גמור,  כבירור  נחשב  בע"ד  הודאת  דין  ממון  דלענין  הדברים, 

לכל  אלא  עצמו  אליו  ביחס  רק  לא  השלכה  לה  יש  זו  נאמנותו 

מותרים  הוא  שהפקר  מחפציו  אחד  על  הודה  שאם  כולו,  העולם 

כל העולם ליטלו ואין בידו לעכב. אבל לענין איסורים שלעולם אין 

נותנים תוקף לדבריו אלא ביחס אליו עצמו, נמצא שאין אנו  אנו 

מתיחסים לדבריו כאל בירור גמור, אלא הנהגה בעלמא היא מסדרי 

הדין והמשפט.

תקל. אמנם, דבריו אלו של הרמב"ם צ"ב, שהרי אם אכן נאמנותו 
כלל  נאמן  אינו  לכאורה  א"כ  היא מדין שויא אנפשיה,  לגבי עצמו 

ספק  היא  שנעשית  הרמב"ם  למד  ומנין  לו,  הנבעלת  את  לפסול 

חללה ע"פ דבריו.

יש  מ"מ  עצמו,  לגבי  רק  נאמן  שהגם שאדם  למדנו,  מדבריו  ומ"מ 

בכוחו ליצור ספק גם ביחס לשאר הנוגעים בדבר. ויש לדון לפי"ז 

רבי  שא"ל  עצמי  לבין  ביני  נתגיירתי  שאמר  גר  גבי  דידן,  במעשה 

יהודה נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך, 

ופשטות דברי הגמ' משמע שדינם כישראל הם לכל דבר, ומותרים 
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משום  אם  אבל  באיסור,  הדבר  עצמו  על  לקבל  כוונתו 

דבריו  לבטל  אמתלא  מועילה  לא  ודאי  הוא,  בע"ד  הודאת 

הראשונים וכמו שהאריך בזה בקצוה"ח )סי' פ ס"ק א(.

דאף אמנם  כתב,  י(  סי'  )כתובות  רוזבסקי  הגר"ש  בחידושי 

יש  עדיין  הוא  נאמנות  מדין  אנפשיה  שויא  אם 

בממון  בע"ד  הודאת  דין  בין  אמתלא  לענין  בזה  לחלק 

להודאת בע"ד באיסורים. שכן לענין ממון, כיון שנאמנותו 

בדבר שלימה ויש תוקף לדבריו לגבי כל ההשלכות שיצאו 

וכשאומר  גמור,  בירור  כאל  הוא  לדבריו  הבי"ד  יחס  מכך, 

כך  שאכן  מפיו  להם  נודע  כאילו  מנה,  לפלוני  נתחייבתי 

שנודע  מה  לבטל  אמתלא  ע"י  יכול  אינו  שכך  וכיון  היה, 

לבי"ד בבירור גמור. אבל באיסורים שנאמן רק לגבי עצמו, 

נוהגים  רק  אלא  לבי"ד,  המעשה  עצם  נתברר  שלא  נמצא 

הם ביחס אליו כאילו נתברר הדבר, וע"כ אפשר דכיון שלא 

בו  לחזור  אמתלא  מועילה  לבי"ד  המעשה  סיפור  נודע 

מדבריו הראשונים.

האם יכול להשאל על דבריו – ראה מהרי"ט )ח"א סי' צב( ב. 

שתלה זאת בחקירה זו, יובאו דבריו להלן, לעומת זאת 

באסן  המהר"י  עפ"ד  כתב  טו(  הל'  פ"ט  )אישות  המלך  בשער 

)סי' פ(, שגם להצד דהוי מטעם נדר לא מועילה בזה שאלה, 

משום שהחמירו בדבר כבנזירות שמשון שאינה בשאלה.

יותר ג.  כל  לעין  הגלוי  דבר  כנגד  כשמעיד  דן,  יצחק  בפרי 

אנפשיה.  שויא  דין  בזה  שייך  האם  עדים,  מהעדאת 

הוא  נאמנות  מדין  שאם  זו,  בחקירה  זאת  שתלה  ויעויי"ש 

כדבריו,  האמת  שאין  לכל  ידוע  הדבר  שהרי  להאמינו,  אין 

נדר  מדין  אנפשיה  שויא  דין  אם  אבל  להאמינו,  שייך  ומה 

טעם  הברוך  בעל  גם  כ"כ  מהני.  גוונא  בכהאי  גם  הוא, 

אבהע"ז  )תנינא  ובנוב"י  יג(,  סי'  )אבהע"ז  חכמים  עטרת  בשו"ת 

סי' כג(. ועיי"ש דמטעם זה פשיטא ליה שמדין הודאת בע"ד 

דבר  כנגד  אדם  שנאמין  מסתבר  דלא  נדר,  מדין  ולא  הוא 

הנראה במוחש ונאמר נדר הוא.

כיון ד.  בחת"ס שם מבואר, שאם מדין הודאת בע"ד הוא 

שטעה,  ולומר  בו  לחזור  יכול  אותו  תובע  אחר  שאין 

)מיהו  חכם  התרת  שצריך  הוא,  נדר  דמדין  להצד  משא"כ 

בקי  שאינו  מי  וכגון  שטעה,  שטוען  באופן  שפלפל  עיי"ש 

אח"כ  וטוען  מצאתי  פתוח  פתח  ואמר  ובא  פתוח  בפתח 

כאן,  אין  טעות  נדרי  שאפי'  דאפשר  שטעה,  לו  שנודע 

שסבור  אלא  עצמו,  על  הדבר  לאסור  נתכוון  לא  שמעולם 

היה שאסור לו הדבר(.

בחידושי הגר"ש שקאפ )כתובות סי' ז( האריך בבאור דברי ה. 

הגמ' בכתובות )ט ע"ב( ע"פ דברי רש"י שם )ד"ה מאי לאו(, 

דהטעם שביהודה אין אדם נאמן לומר פתח פתוח מצאתי 

ושכח.  הארוסין  בימי  עליה  בא  שמא  דחיישינן  משום 

וכתב שלכאורה דברי רש"י אלו יתיישבו רק להצד ששויא 

אנפשיה מדין נדר הוא, שבזה כיון שיש לחוש שמא שכח 

נאמנות הוא,  נדר הנעשה בטעות, אבל אם משום  זה  הרי 

לחוש  אין  ודאי  עדים  ממאה  יותר  האמינתו  שהתורה  כיון 

שמא שכח.

יודעים ו.  כששניהם  היא  בזה,  ביותר  הברורה  הנפק"מ 

שאין האמת כדבריו, האם מותרים לשמש בסתר. שאם 

משום נדר הוא, חל עליהם איסור גמור לשמש, שהרי קיבל 

בזה  מש"כ  וראה  תחתיו.  שזינתה  כמי  עמה  לנהוג  עליו 

התבואות שור ביבמות )פז ע"א, הובאו דבריו בהגה' הרעק"א יו"ד 

סי' א סעי' יב(.

אנפשיה ז.  שויא  דין  האם  דן,  פי"ט(  )ש"ו  שמעתתא  בשב 

מהני לאסור רק על עצמו בלבד או גם על אחרים. וכגון 

אשה שאמרה לבעלה טמאה אני לך, להצד שנאמנת היא 

מחמת  עליה  לבוא  אסור  בעלה  גם  היה  האם  בדבריה, 

הוא  אלא  בדבר,  אסורה  היא  רק  שמא  או  זו,  אמירתה 

הנ"ל,  בחקירה  דתליא  וכתב  בביאתו.  להכשילה  אסור 

ולא  עצמה  על  רק  היא  נאמנת  הוא,  נאמנות  מטעם  שאם 

על אחרים, אבל אם מטעם נדר הוא, כשם שיכולה לאסור 

.
תקלא

עצמה בנדר כך יכולה לאסור הנאתה על אחרים

גבי באופן  דלעיל,  רי"ד  והתוס'  הר"ן  בדברי  מצינו  דומה 

אפי'  נאמנת  האם  לך,  אני  טמאה  שאמרה  אשה 

לגבי עצמה אף שמפקעת היא בזה את שיעבודה לבעלה, 

והעלנו דתליא בחקירה זו.

לישא בת ישראל, ואם הוחזקו ככהנים מותרים ליטול מתנות כהונה 

וכו', דלכאורהאם כדברי הרמב"ם שיש רעותא בחזקתם הראשונה, 

קשיא מפני מה לא אסרום בכל אלה, וצ"ע.

בטבח  נסתפק,  טז(  הל'  פ"ט  אישות  )הל'  המלך  תקלא. בשער 
נאמנותו  ע"ז מדין שויא אנפשיה, האם  דנאמן  שאמר לא שחטתי 

בזה היא רק לגבי עצמו או גם לגבי אחרים, וממילא יאסר הטבח 

ליתן לפניהם מבשר זה מחמת איסורא דלפני עיוור. 

הנ"ל,  דנדרים  בסוגיא  השטמ"ק  מדברי  לדקדק  שכתב  שם  ויעויין 

אסור  בעלה  גם  האם  לך,  אני  טמאה  לבעלה  שאמרה  באשה  שדן 

בה, ונפק"מ בזה שאף היא אסורה לזמן עצמה לו מדין "לפני עיוור", 

וצידד להחמיר בזה. וסבר השעה"מ לומר עפ"ז דה"ה בטבח.

בדברי  שנתפרש  דכיון  טובא,  עליו  תמה  שם  יצחק  פרי  ובתשובת 

על  הנאתה  לאסור  בידה  כח  שיש  לומר  שהיסוד  שמעתתא  השב 

בעלה הוא רק אם נאמר ששויא אנפשיה מדין נדר הוא, אבל אם 
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שגם אמנם  שנתבאר  מה  דלפי  כתב,  שם  הגרש"ש  בחי' 

לדין  מוגבל  האיסור  גדר  הוא  נדר  דמדין  להצד 

שגדרו  אודיתא  קנין  לענין  שמצינו  וכמו  שבזה,  הנאמנות 

פשיטא  א"כ  דין,  בעל  הודאת  מדין  שנאמן  מה  ע"פ  הוא 

שאינו יכול לאסור באופן זה הנאתו על אחרים, שכן בגדרי 

אחרים,  לגבי  ולא  עצמו  לגבי  אלא  נאמן  אינו  נאמנותו 

ודו"ק.

או ח.  בנכרי  גם  שייכת  זו  הלכה  האם  בזה,  נוספת  נפק"מ 

רק בישראל וכמש"נ.

כאשר ט.  האחרונים,  מדברי  לעיל  ציינו  בזה  נפק"מ  עוד 

הטעם  דאם  דבריו,  פי  על  בדבר  שיאסר  יודע  איננו 

כל  נדר,  משום  אם  אבל  חסרון,  בכך  אין  נאמנות  משום 

שלא היתה כוונתו לאסור הדבר על עצמו אין כאן נדר.

חילוק  א"כ  לחובתה,  רק  דנאמנת  פשיטא  הוא  בע"ד  הודאת  מדין 

רב יש בין הנידון דהשטמ"ק לטבח המעיד על חתיכה שאינה שלו, 

אחרים,  על  הנאתה  לאסור  בכוחה  יש  גופה  את  האוסרת  דאשה 

שלו  החתיכה  ואין  בעלמא,  עדות  מכח  אלא  בא  אינו  הטבח  אבל 

אלא  נאמן  שאינו  פשיטא  וא"כ  אחרים,  על  לאוסרה  יכול  שיהא 

לגבי עצמו לבד.

יתירה מזו כתב, כיון ששם ודאי אין הטעם משום נדר כיון שחתיכה 

אחרים  על  נאמר שמוטל  אם  גם  א"כ  בדוקא,  הטבח  של  אינה  זו 

זה,  מבשר  ולאכול  להקל  להם  ואין  כדבריו  האמת  שמא  לחוש 

מ"מ הטבח עצמו שיודע האמת ששחט כהלכה ודאי מותר להגישו 

ולא שייך בזה איסורא ד"לפני עיוור", אחר שלפניו הדבר  בפניהם 

גלוי וידוע שבשר זה כשר. 
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סימן ע

דין ספק גרות

שנית  לחזור  ובאים  הגרות,  מעשה  של  תקפותו  בדבר  דינא  לבי  ספק  שמתעורר  הדבר  מצוי  לעיתים 

גר זה כנכרי ודאי, ומברכים על  זה, האם דינו של  ויש לדון בגדרו של מעשה  על הליך הגיור לחומרא, 

מילתו וטבילתו, או שמא ספקא בעלמא הוא, והרי זו ספק ברכה לבטלה. פרטי הלכה זו וצדדי הספק 

שבזה יתבארו בסמוך.

דין גר שנתעורר ספק בחלות גרותו

לדון, מה יהא בדינו של גר שנתעורר ספק לגבי גרותו, יש 

וכגון, שלאחר שראו הבי"ד את מעשה הטבילה נמצא 

ספק בכשרותו של המקוה בו טבל לשם גרות, או שנתעורר 

האם  וכדו',  המצוות  בקבלת  כוונתו  אמיתות  בדבר  ספק 

לחזור  לו  ויש  הוא  ספק  שמא  או  כנכרי,  או  כישראל  דינו 

ולטבול בלא ברכה.

חזקתו ובפשטות  על  להעמידו  יש  שמספק  לומר,  נראה 

הראשונה שנכרי היה, ולהצריכו לשוב ולטבול 

שנית לשם גרות בפני בי"ד ולברך על טבילתו.

דאיתא ראיה  ע"ב(,  )כד  ביבמות  הגמ'  בסוגית  מצינו  לדבר 

אשה  ואחד  אשה  לשום  שנתגייר  איש  "אחד  שם: 

שנתגיירה לשום איש וכו' אינם גרים וכו'", עיי"ש. ומבואר 

שהסיבה  דין  לבית  שנודע  שכל  שם(,  נחמיה  רבי  )לשיטת 

הרצון  אינה  ומצוות,  תורה  עול  עליו  לקבל  זה  גר  שהניעה 

להיות דבק בה' יתברך אלא מחמת אישות או ממון, גרותו 

בטלה והרי הוא נכרי לכל דבר.

של דבר פירשו הרמב"ן הרשב"א והריטב"א שם, ובטעמו 

אם  בכוונתו  ספק  יש  אשה  לשם  שנתגייר  דכל 

מוקמינן  ומספק  שלם,  בלב  ומצוות  תורה  עול  עליו  קיבל 

היתה  שלא  ותלינן  הוא,  שנכרי  הראשונה  חזקתו  על  ליה 

קבלתו כנה. ע"פ זה כתבו שם הראשונים, שאם רצה גר זה 

לבוא בקהל ישראל יש להצריכו גרות נוספת )משא"כ לרבנו 

לקיים  כוונתו  להתגייר  עליו  שקיבל  דאחר  ותלינן  להכי  חיישינן  דלא 

המצוות בשלימות, עיין לעיל סי' א(. וא"כ ה"ה בנידון דידן, כיון 

שנתעורר ספק לדייני בית הדין בדבר חלות הגרות, מוקמינן 

ליה על חזקתו הראשונה ודיינינן ליה כנכרי לכל דבר.

מעשה  נעשה  שאם  דמוכח  בקידושין,  הגמ'  סוגית 
המפקיע את החזקה אין להכריע הספק על פיה

לה מיהו  מוקמינן  ספיקא  דמשום  זו  דסברתם  נראה, 

הראשונים,  לכל  מוסכמת  אינה  קמייתא  אחזקה 

רבנן:  "תנו  איתא:  ע"ב(  )כב  בכתובות  הגמ'  בסוגית  שהרי 

שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה – הרי 

ע"א(  )כג  שם  ובתוס'  תצא.  נשאת – לא  ואם  תנשא,  לא  זו 

כיון  הרי  לכתחילה,  להנשא  התירוה  לא  מה  מפני  הקשו, 

שנים  נתקדשה  אומרים  )דשנים  בספק  מוטלים  שקידושיה 

הראשונה  חזקתה  על  להעמידה  יש  נתקדשה(,  לא  אומרים 

לא  ואמרו  שנים  שבאו  איירי  דלא  ותירצו,  פנויה.  שהיתה 

לו  קרוב  ספק  קידושיה  לה  שזרק  אלא  מעולם,  נתקדשה 

חזקתה – שהרי  דאיתרע  כיון  וממילא,  לה,  קרוב  ספק 

חזקתה  אחר  בזה  לילך  אין  קידושיה,  לה  זרק  לפנינו 

)וראה  ע"כ.  הוא.  השקול  וספק  היתה,  שפנויה  הראשונה 

עפ"ז  ופי'  זו,  סברתם  בביאור  הרבה  שהאריך  קלח  סי'  ח"א  במהרי"ט 

את שיטת הרי"ף בסוגיא דהתם(.

נעשה ולכאורה  שודאי  דכיון  דידן,  נידון  גבי  י"ל  כמו"כ 

כאן מעשה של גרות אלא שנתעורר ספק בדבר 

חזקתו  אחר  בזה  לילך  אין  הגרות,  בעת  כוונתו  אמיתות 

הראשונה לומר שנכרי הוא, דחזקה זו איתרע בכך שנימול 

ודלא  יצא,  לא  ספק  מכלל  לכה"פ  וא"כ  גרות,  לשם  וטבל 

כמבואר בדברי הראשונים הנ"ל.

את אמנם  שדחה  יח(  ס"ק  כז  )סי'  מילואים  באבני  יעויין 

והוכיח  התוס',  של  באורם  ע"פ  המהרי"ט  דברי 

המעשה  בגוף  ספק  שיש  דכל  הראשונים  מן  רבים  מדברי 

חזקתה,  דהורע  אמרינן  ולא  קמייתא  אחזקה  לה  מוקמינן 

ולדבריו אתי שפיר.
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לספק  המעשה"  ב"מהות  שהוא  ספק  בין  בזה  חילוק 
שאינו אלא ב"חלות המעשה"

שגם בתשובות  לחדש,  כתב  יד(  סי'  )אבהע"ז  איגר  הגר"ש 

נעשה  שכאשר  ומהרי"ט,  התוס'  סברת  לפי 

אותו  של  חלותו  בדבר  רק  הוא  והספק  קידושין  מעשה 

נתעורר  אם  מ"מ  הראשונה,  חזקתה  לה  איתרע  מעשה, 

אפשר  הקידושין,  למעשה  האשה  הסכמת  בדבר  ספק 

דלכו"ע מוקמינן לה אחזקתה הראשונה.

ספק ויסוד  קידושיה  לה  זרק  דגבי  הוא,  בזה  החילוק 

קרוב לו ספק קרוב לה, היה כאן מעשה גמור לשם 

אותו  של  תקפותו  בדבר  ספק  שנתעורר  אלא  קידושין, 

האשה  התרצות  בעצם  הוא  כשהספק  משא"כ  מעשה. 

עשיית  בעצם  הוא  הספק  דבכה"ג  הקידושין,  למעשה 

מודו  דכו"ע  אפשר  בזה  חלותו,  בדבר  רק  ולא  המעשה 

דאזלינן בתר חזקתה הראשונה.

הספק ולדבריו  גרות  לענין  שהרי  טובא,  שפיר  אתי  אלו 

הוא בעצם רצונו של הגר לקבל עליו עול מצוות 

בעצם  הוא  הספק  ובכה"ג  ישראל,  בקדושת  ולהתקדש 

עשיית מעשה הגרות ולא רק בדבר חלותו.

סברת האחרונים לדונו כגוי בתורת ודאי

ספק הנה  שנתעורר  דכל  הנ"ל,  הראשונים  מדברי  נתבאר 

הראשונה,  חזקתו  אחר  בזה  לילך  יש  הגרות  בחלות 

הסוגיא  מפשטות  נראה  וכן  הספק,  מחמת  כנכרי  לדונו 

ביבמות שם.

הגאון בעל מעשי למלך כתב להחמיר בזה עוד יותר אמנם 

)וראה להלן שנסתייע בזה מדברי הגהות אשרי(, ופי', דכל 

הגרות – גוי  מעשה  תקפות  בדבר  לבי"ד  ספק  שנתעורר 

גמור הוא בתורת ודאי, וא"צ בזה כלל להכרעה ע"פ חזקתו 

הראשונה )ונפק"מ בזה, דגם אם יתברר לן אח"כ שנעשה הדבר כדין 

לא יהני(.

ג' וטעמו  בפני  נעשית  מצוות  שקבלת  דכיון  הוא,  בזה 

כן  אם  ט(,  ס"ק  רסח  סי'  בש"ך  )כמבואר  דוקא  דיינים 

למעשיו  תוקף  יש  האם  הגירות  בשעת  לבי"ד  ספק  כשיש 

המצוות  קבלת  נעשתה  כאילו  הדבר  נחשב   – לא  או  אלו 

בית  בשו"ת  דבריו  )הובאו  כלל.  גירות  כאן  ואין  בפניהם,  שלא 

שערים יו"ד סי' שסב(.

, ויעויין 
תקלב

אשרי הגהות  דברי  ע"פ  דבריו  שייסד  שם 

שאם  הם,  קיום  קידושין – שעדי  עדי  גבי  שכתב 

נתעורר להם ספק בדבר חלות הקידושין, אף שראו בנתינת 

הטבעת מידו לידה לשם קידושין – בטלו הקידושין לגמרי 

בתורת ודאי. דכיון שהעדים אינם יודעים להעיד בבירור על 

בפניהם.  שלא  קידש  כאילו  הדבר  נחשב  הקידושין,  חלות 

אלו  כדבריו  ט(.  ס"ק  ל  סי'  אבהע"ז  שמואל  בבית  דבריו  )הובאו 

שאף  כאן,  גם  י"ל  וכמו"כ  תנא(.  )סי'  בגיטין  במרדכי  איתא 

שראו בי"ד בטבילתו, כיון שאין הם יודעים האם יש תוקף 

לטבילתו זו או שמא נעשתה שלא בכוונה הרצויה – נחשב 

הדבר כאילו לא נעשתה הגרות בפניהם.

דבריו אלו דברי הגמ' גבי זרק לה קידושיה ספק קרוב ולפי 

כיתי עדים שכל  יתפרשו רק בשני  לו  לה ספק קרוב 

אבל  יותר,  קרוב  היה  למי  ודאי  בתורת  מעידה  מהן  אחת 

בכת אחת המסופקת בדבר, אין כאן אפי' ספק קידושין.

רבים מן הפוסקים חלקו עליו בזה גבי קידושין, ראה אמנם 

)אות  שם  אחרון  בקונטרס  יהושע  הפני  בזה  מש"כ 

והריטב"א  הרשב"א  בשם  שם  לשו"ע  הגרעק"א  ובהג'  ט(, 

ביבמות )לא ע"א(, ובנודע ביהודה )קמא אבהע"ז סי' נח(, וראה 

בזה עוד בדברי הבית מאיר באבהע"ז )סי' ל וסי' קלט(.

חילוק בזה בין ספק בעצם הראייה לספק בדין וכדו'

בשו"ת בית שערים )שם( האריך לדחות דבריו, וכתב, אכן 

וכמו  שאני,  הכא  הנ"ל,  אשרי  הגהות  לסברת  שגם 

שיתבאר. דהנה בסוגית הגמ' בגיטין )עח ע"א( שנינו: "היתה 

עומדת ברשות הרבים וזרקו לה, קרוב לה – מגורשת, קרוב 

ואינה  מחצה – מגורשת  על  מחצה  מגורשת,  לו – אינה 

קשיא,  ולכאורה  קידושין.  לענין  נמי  הוא  וכן  מגורשת", 

העדים  א"כ  קידושין,  ספק  הוא  מחצה  על  שבמחצה  כיון 

הרואים קידושין אלו אינם יודעים בבירור שאכן נעשה כאן 

בתורת  אלו  קידושין  בטלו  לא  מה  ומפני  קידושין,  מעשה 

ודאי מחמת חסרון העדים.

צ"ל לדעתו של הבית שמואל, שכאשר ראו העדים וע"כ 

כל שהיה מוטל עליהם לראות באותה שעה, והספק 

שנתעורר בזה הוא מחמת "ספקא דדינא" שיש בזה וכדו', 

היתה  הדבר  את  ראייתם  שכן  בעדותם,  מחסר  הדבר  אין 

בשלימות. ורק כאשר הספק שנתעורר לעדים היה מחמת 

מעידים,  הם  עליו  המעשה  פרטי  את  היטב  ראו  שלא 

תקלב. ראה שם בדגול מרבבה שכתב שלא מצא כזאת בדברי הג' אשרי.
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שנעשו  הדבר  שנחשב  דינו  את  שמואל  הבית  אמר  בזה 

בתורת  הם  בטלים  כך  ומשום  עדים  בפני  שלא  הקידושין 

.
תקלג

ודאי

פרטי נמצא  כל  את  הדיינים  שראו  דידן  דבנידון  לפי"ז, 

לשם  היתה  אם  בכוונתו  ספק  שיש  אלא  המעשה, 

זה  והרי  לגמרי  ראייתם  בטלה  לא  גוונא  בכהאי  שמים, 

יפה דברי הראשונים שהצריכו בזה  ובזה עלו  גרות,  כספק 

דברי  עם  היתה  שנכרית  הראשונה  חזקתה  על  להעמידה 

הגהות אשרי, ולא פליגי.

דין בנה של גיורת זו

לכאורה יש לדון, מה יהא בדינו של בנה של גיורת זו מיהו 

שנולד לה אחר מעשה הגרות )המסופק(, ומעולם לא 

כנכרי. שהרי להצד שגרותה של האם בטל בתורת  הוחזק 

ודאי מחמת חסרון ראיית הבי"ד, ודאי אין כל ספק בדבר, 

דכיון שהאם נכרית גמורה אף ולדה כמותה. אולם לסברת 

הראשונים הנ"ל שגרותה של האם מוטלת בספק, והסיבה 

משום  היא  ה'  בקהל  מלבוא  אותה  אנו  שפוסלים  לכך 

שמעמידים אותה על חזקתה הראשונה, יש לדון האם יש 

בכח חזקת האם לפסול את בנה, או שמא בנה שנולד אחר 

מעשה הגרות בחזקת קדושה עומד ויהא דינו כישראל.

הגמ' ולכאורה  סוגית  בבאור  תלויה  זו  שהלכה  נראה 

בכתובות )יג ע"א(, שכך שנינו שם: "ראוה מדברת 

עם אחד, ואמרו לה מה טיבו של איש זה, איש פלוני וכהן 

הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת, ורבי יהושע 

אומר: לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין 

ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה". ואמרו בגמ' שם: "חדא 

להכשיר בה חדא להכשיר בבתה". וכוונת דברי הגמ' לומר 

בזה, שחזקת האם מועילה לבתה, ואחר שחזקת הכשרות 

של האם מכרעת שלכשר נבעלה, גם בתה כשרה לכהונה, 

יא(. )הל' איסורי ביאה פט"ו הל'  וכן פסק הרמב"ם 

פלוגתת הראשונים בעצם הכרעת הדין אי חזקת האם 
מהני לבת

אמת דבעיקר הכרעת הלכה זו מצינו לכאורה מחלוקת הן 

בין רבותינו הראשונים:

בדברי התוס' בב"ב )לב ע"א ד"ה אנן(, שציינו לסוגית דיעויין 

בינאי  מעשה  "דתניא:  ע"א(:  )סו  בקידושין  הגמ' 

המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש שם ששים כרכים, 

ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל 

וכו'. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך: ינאי המלך, לבם 

של פרושים עליך. ומה אעשה, הקם להם בציץ שבין עיניך. 

בן  ויהודה  אחד  זקן  שם  היה  עיניו.  שבין  בציץ  להם  הקים 

ינאי  המלך:  לינאי  גדידיה  בן  יהודה  ויאמר  שמו,  גדידיה 

של  לזרעו  כהונה  כתר  הנח  מלכות,  כתר  לך  רב  המלך, 

אהרן, שהיו אומרים: אמו נשבית במודיעים, ויבוקש הדבר 

ולא נמצא. ויבדלו חכמי ישראל בזעם".

הגמ' שם נתבאר, שכך היה המעשה: שהיו שני ובסוגית 

שלא  אומרים  ושנים  שנשבית  המעידים  עדים 

פסלוהו – "דמאי  ומספק  בבירור,  הדבר  נודע  ולא  נשבית, 

חזית סמכת אהני סמוך אהני".

תרי והקשו  אוקי  מספק,  אסרנוה  מה  מפני  הראשונים: 

שלא  דאמו  כשרות  בחזקת  ינאי  ואוקי  תרי  להדי 

אשתבאי. ובישוב קושיא זו כתב רש"י, דכיון שאין העדים 

שלא  ינאי  על  להעיד  אלא  לכהונה  האם  את  לפסול  באים 

אמו  חזקת  לו  מועילה  מעולם – לא  בכשרות  הוחזק 

להכשירו.

שם תמהו על דבריו, וז"ל: "ואין נראה לר"י, דלמה ובתוס' 

לא יועיל חזקת האם לבן הואיל ואינו יכול להיות 

שתהא האם כשרה אם לא היה הבן כשר".

בהכרעת ויעויין  נחלקו  ותוס'  דרש"י  שפי',  בפנ"י  שם 

או  לבת  מהני  האם  חזקת  גופא – האם  זו  הלכה 

כך  ומשום  לבת,  מהני  לא  האם  דחזקת  פירש  רש"י  לא. 

סבר, שהגם שאמו בחזקת כשרות בנה פסול מחמת הספק. 

אבל התוס' נקטו דחזקת האם מהני לבת, ומחמת כן אמרו 

שמאחר ואמו כשרה לכהונה דינו כמותה.

במחלוקתם ועפ"ז  הוא  אף  תלוי  דידן  דנידון  נראה, 

זו – לשיטת רש"י שחזקת האם אינה מועילה לבת, 

נכרית לענין הבן הספק במקומו עומד,  אף שהאם בחזקת 

בנה  אף  נכרית  בחזקת  שהאם  כיון  התוס',  לשיטת  ואילו 

כמותה.

קשיא  דאל"כ  ל(,  סי'  )קו"א  המקנה  כתב  אלו  דבריו  תקלג. כעין 
דבכל ספק קידושין נימא הכי, וכגון בקידשה בפחות משוה פרוטה 

שלא  שנתקדשה  ובקטנה  לא,  בסי'  כמבואר  לקידושיו  דחיישינן 

לדעת אביה כמבואר בסי' לז, ועוד כהנה רבות. וע"כ צ"ל דכל שראו 

כל שהיה עליהם לראות די בזה, וכל דברי הב"ש אמורים כשלא ראו 

בבירור בנתינת הטבעת וכדו'.
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והיוצא  בזה,  התוס'  שיטת  בבאור  האחרונים  סברת 
מזה לדידן

)כו ע"ב( והנה,  גם התוס' בכתובות  זו הקשו  כעין קושיתם 

ליה  תהני  מ"מ  "וא"ת,  וז"ל:  ע"א(,  )סו  ובקידושין 

חזקה דאימיה שהיתה בחזקת כשרות, דהא אמרינן בפ"ק 

דכתובות לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה".

ודבריהם צ"ב בתרתי:

מסברא א.  זו  קושיא  בב"ב  התוס'  הקשו  מה  מפני 

האם,  של  בכשרותה  תלויה  הבן  בעלמא – דכשרות 

בכתובות  שהקשו  מה  כעין  מפורשת,  מגמ'  הקשו  ולא 

ובקידושין.

אינה ב.  זו  שקושיא  נראה  בב"ב  דמדבריהם  קשיא,  תו 

האם  חזקת  אי  בכתובות  התנאים  במחלוקת  תלויה 

האם  דחזקת  בעלמא  דסבר  ר"א  שגם  ומשמע  לבת,  מהני 

לא מהני לבת, יודה גבי ינאי שיש להכשירו מחמת הסברא 

כשרה  שאמו  לומר  דסתרי  כתרתי  שם – דהוי  שהזכירו 

הלכה  תלו  ובקידושין  בכתובות  ואילו  פסול,  והוא  לכהונה 

הדברים  ונראים  לבת,  מהני  האם  חזקת  אי  בפלוגתא  זו 

כסותרים זה לזה.

לפרש, ובאפיקי  וכתב  אלו,  דבריהם  בבאור  דן  כז(  )סי'  ים 

לבת  מהני  האם  חזקת  אי  המחלוקת  דעיקר 

הביאה  מאותה  נובעים  והבת  האם  פסול  כאשר  נאמרה 

אותה  על  לן  שנסתפק  וכגון  איסור,  בחשש  שהיא  עצמה 

הביאה שנולדה הימנה הבת אם נבעלה לנתין וממזר )ונפסלה 

בכך( או לא, ובזה נחלקו האם חזקת האם מועילה להכשיר 

כשרה  )האם(  זו  שאשה  שהוכרע  אחר  אבל  בתה.  את  גם 

שיולדו  בנים  לענין  זו,  ביאה  מחמת  לפוסלה  ואין  לכהונה, 

לה לאחר מכן יודו הכל שבחזקת כשרות נולדו, שהרי סברא 

פשוטה היא לומר שאם מתירין אותה להנשא לכהונה שוב 

לא נאסור את בניה לבוא בקהל, ובזה גם ר"א יודה.

נתכוונו התוס' להוסיף בקושיתם בסוגיא דב"ב יותר וזאת 

נקבל  אם  שאף  ובקידושין,  בכתובות  שהקשו  ממה 

מהני  לא  דהאם  כשרות  דחזקת  בזה  ההלכה  שהכרעת 

לבת, מ"מ גבי ינאי שנולד לה אחר שהוכשרה אין כל טעם 

לפוסלו מחמת הספק שמא אישתבאי, שהרי נולד הוא לה 

אחר שכבר הוכרע ע"י החזקה שאמו כשרה לכהונה.

נאמר והנפק"מ  אם  אף  התוס',  דלסברת  לדידן,  בזה 

שחזקת האם לא מהני לבת, ואף שפוסלים אנו 

שנכרית  הראשונה  חזקתה  מחמת  הראשונה  גרותה  את 

בתורת  גרותם  פוסלים  ולא  קיימי  בספק  עדיין  בניה  היא 

בנים  לה  שנולדו  כיון  מ"מ  האם,  של  חזקתה  מחמת  ודאי 

אלו אחר לידת הספק שכבר הוכרע שנכרית היא, גם ר"א 

בדינם  להחמיר  ואין  דבר  לכל  הם  גמורים  שגויים  יודה 

מחמת הספק.

ביאור שיטת רש"י בזה והנפק"מ בזה לדידן

שיטת רש"י בזה – היאך יתיישבו דבריו מקושיות ובבאור 

לפרש,  שכתב  יג(  )סי'  ים  באפיקי  יעויין  התוס', 

על  מושתת  לבת  מהני  האם  חזקת  אי  הספק  יסוד  דהנה 

עיקר ושורש מהות דין החזקה. והיינו, שאם הלכה זו לילך 

"בירור" – והיינו,  מדין  הוא  הספק  בהכרעת  החזקה  אחר 

ודאי  בתורת  לברר  לנו  יש  בכשרות  היא  שמוחזקת  דכיון 

לה  זו  חזקה  שמועילה  כשם  א"כ  קיימא,  בחזקתה  דאכתי 

דסתרי,  כתרתי  הוי  שאל"כ  לבתה,  גם  היא  מועילה  כך 

שהרי לא יתכן לברר בתורת ודאי שהאם נבעלה לכשר לה, 

הביאה  אותה  מחמת  לכהונה  פסולה  בתה  תהא  ואעפ"כ 

עצמה.

בעלמא – שמחמת אולם  "הנהגה"  הוא  החזקה  דין  אם 

הראשונה  חזקתה  אחר  לילך  תורה  הנהיגה  הספק 

שהאם  שאף  י"ל,  שפיר  א"כ  עומד,  במקומו  עדיין  והספק 

להחמיר  לנו  יש  הבת  לגבי  החזקה,  מחמת  לכהונה  כשרה 

מספק ולפוסלה לכהונה.

שהן ויעויין  חזקות  איתנייהו – יש  דתרוויהו  שכתב,  שם 

בעלמא.  "הנהגה"  אלא  שאינן  ויש  "בירור"  מדין 

בני  בטבע  שהיא  חזקה  כל  דברים:  של  באורם  הוא  וכך 

אין  ו"חזקה  זמנו",  תוך  פורע  אדם  אין  "חזקה  כגון,  אדם, 

בירור"  וכדו' – "חזקת  זנות"  בעילת  בעילתו  עושה  אדם 

בני  בטבע  והכרה  סברא  על  מבוססת  זו  חזקה  שכן  היא, 

קודם  מרצונם  חובותיהם  פורעים  אינם  שלעולם  אדם 

הגעת הזמן, או שאין רצונם בחיי חטא. לעומת זאת שאר 

ושאר  פנויה"  ו"חזקת  חיים"  "חזקת  כגון  החזקות,  דיני 

שאכן  המחייבת  סברא  בהם  שאין  דמעיקרא,  החזקות 

"הנהגה"  אלא  עומד – אינן  בעינו  עודו  הראשון  המצב 

.
תקלד

בעלמא

בגדר דין "חזקת כשרות" שני מינים אלו משמשים והנה, 

"חזקה  גם  היא  זו  חזקה  שכן  בעירבוביא, 

ישראל כשרים הם בעת ביאתם לעולם,  דמעיקרא" – דכל 

תקלד. נפק"מ נוספות בחילוק זה ראה בשו"ת חמדת שלמה )יו"ד סי' כט(.
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"חזקת  גם  ומאידך  בעלמא,  הנהגה  אלא  אינה  זו  וחזקה 
המוחזק  אדם  שכל  היא  גמורה  חזקה  שהרי  היא,  בירור" 
יעבור בזדון לב על אחת ממצוות  ודאי לא  לן כירא שמים 
התורה אשר לא תעשנה. וממילא, מצד החזקה דמעיקרא 
מצד  אבל  וכמש"נ,  לבתה  חזקתה  תועיל  לא  בדבר,  שיש 
מועילה  כך  לה  זו  חזקה  שמועילה  כשם  שבדבר,  הבירור 

היא לבתה.

שזינתה ובזה  זו  אשה  של  בדינה  ור"א  ר"י  שנחלקו  הוא 
גם  שהרי  לאו,  או  נבעלה  לה  לכשר  אם  ידוע  ואין 
כהלכה,  שלא  נהגה  לה  הכשר  אדם  עם  שזינתה  להצד 
זה  ודבר  דרבנן,  איסור  הפחות  לכל  הוי  פנויה  דאיסור 
שאם  אלא  כאן,  שיש  הצדקות"  ב"חזקת  רעותא  מהווה 
נבעלה לאסור לה איסורה חמיר טפי. ובזה נחלקו, האם יש 
היתה  שזינתה  שקודם  דמעיקרא – שכשם  חזקה  רק  כאן 
חזקתה  תועיל  לא  )וממילא  עתה  גם  הוא  כך  לכהונה  מותרת 
לבתה ואסורה היא להנשא לכהונה(, או שמא גם חזקת צדקות 

יש כאן – דמסתמא עברה באיסור הקל ולא בחמור )וממילא 
מועילה חזקתה גם לבתה(.

שכל ומעתה  לומר,  דנראה  רש"י,  שיטת  לביאור  נבוא 
מחלוקתם זו אינה אלא כשזינתה מרצון, שבידה 
באימיה  אבל  לה,  הכשר  עם  לזנות  לבחור  נתון  הדבר  היה 
דינאי שהקול יצא שנשבית ונאנסה, אין כל "חזקת צדקות" 
לומר דמסתמא נבעלה לכשר לה, שהרי לא בידה וברצונה 
דמעיקרא  חזקה  אלא  כאן  אין  ולכו"ע  תלוי,  הדבר  היה 

שכשרה היתה לכהונה, וחזקה זו אינה מועילה לבתה.

שנתגיירה ועפ"ז  גיורת  גבי  דידן  בנידון  יש  רבתא  נפק"מ 
שנתעורר  הספק  אם  שכן  בגרותה,  ספק  ונתעורר 
עתה הוא בדין מדיני הגרות, וכגון שמצאה חציצה בבשרה 
לה  דיינינן  דמעיקרא  החזקה  שמחמת  אף  א"כ  וכדו', 
גמורה, מ"מ בנה עדיין בכלל ספק הוא, שהרי אין  כנכרית 
חזינן  שכן  היא,  נכרית  שעדיין  המכרעת  בירור  חזקת  כאן 
הוא  שנתעורר  והספק  שלם  בלב  להתגייר  רצונה  שהיה 
בעצם  הוא  שנתעורר  הספק  אם  אבל  הגרות,  בחלות  רק 
לה  מוקמינן  דבזה  אפשר  שלם,  בלב  להתגייר  כוונתה 

העמים  בטומאת  שקועה  שהיתה  הראשונה  חזקתה  על 

ש"חזקת  זו  וחזקה  קיימא,  רשיעא  ובחזקת  ושיקוציהם 

בירור" היא – מועילה גם לפסול את בתה. ודו"ק בזה.

הבן  מותה – דין  לאחר  האם  בגרות  ספק  נתעורר 
בכהאי גוונא

בבאורה של הלכה זו דחזקת האם מהני לבת, מצינו והנה, 
פלוגתא בין רבותינו האחרונים:

הדברים בשב  כוונת  שאין  כתב,  פ"ד(  )ש"ד  שמעתתא 
בכשרות,  מוחזקת  בתה  גם  האם  חזקת  שמחמת 
בתה,  ולא  בכשרות  הוחזקה  והאם  הם  נפרדים  גופים  שכן 
היא, שאחר שהוחזקה האם בכשרות  כוונת הדברים  אלא 
והוכרע שלכשר נבעלה, מחוייבים אנו להכשיר גם את בתה, 
שאל"כ הרי זה תרתי דסתרי שכן דינה של הבת נובע מדינה 
של האם. נמצא, שאף שלענין הבת אין כל חזקה המכרעת 
ע"פ  הספק  הכרעת  יצאה,  לא  ספק  ומכלל  היא  שכשרה 

חזקת האם מועילה גם לבתה להיות דינה כמותה.

משמע מדברי המאירי בסוגיא דהתם, דכתב וז"ל: כדבריו 
"שהרי אין מכשירין אותה אלא מצד חזקה שלה, 
שכן  ומאחר  נבעלה,  שלכשר  לומר  מביאתנו  שחזקה  ר"ל, 
כנ"ל, שאף שהבת אינה בחזקת  ומבואר  אף בתה כשרה". 
לגבי  גם  הספק  את  להכריע  האם  חזקת  מועילה  כשרות 

דינים הנוגעים לבת.

דעת החולקים על סברת השב שמעתתא בזה

השב אמנם,  של  זו  סברא  שדחו   
תקלה

האחרונים מן  יש 
השב  לדברי  שכן  עמם,  ונימוקם  שמעתתא, 
על  נתעורר  הספק  כאשר  רק  שייכת  זו  הלכה  שמעתתא 
האם ובתה כאחד, ומכח דין החזקה שנאמר בהכשרה של 
היתרה  לענין  כאשר  אבל  בתה.  את  גם  אנו  מתירים  האם 
שהיתה  החזקה – וכגון  לדיני  נזקקים  אנו  אין  האם  של 
שמא  אנו  מסופקים  ועתה  לכהונה,  פסולה  לכן  קודם  כבר 
נבעלה לנתין ולממזר שפוסל גם את בתה לכהונה, כיון דלא 
אזלינן בתר החזקה לגבי האם שוב אין כל טעם להתיר את 

.
תקלז

, ומסוגית הגמ' לא משמע כן
תקלו

בתה

תקלה. יעויין בדברי הגר"ש שקאפ )שער החזקות פ"ז, ובש"ד פ"ב, 
לש"ש  באורים  בקובץ  וע"ע  טו(,  סי'  כתובות  הגרש"ש  ובחידושי 

)אות כא(.

איש  דבאשת  כתב,  כו(  סעי'  ד  סי'  )אבהע"ז  מאיר  תקלו. בבית 
כיון  הולד,  את  להכשיר  דידה  כשרות  חזקת  תועיל  לא  שנתעברה 

בסוגין,  איגר  הגרעק"א  כתב  זה  כעין  פסולה.  הכי  בלאו  שהאם 

חזקת  תועיל  לא  ועכו"ם  ממזרים  שרובם  בעיר  שנבעלה  דבפנויה 

הכשרות של האם לומר שלעכו"ם נבעלה ובתה כשרה לכהונה, כיון 

שהאם בלאו הכי פסולה לכהונה גם אם נבעלה לנכרי. ומדבריהם 

מבואר כסברת השב שמעתתא, שאכן כל שאין אנו נזקקים לחזקה 

זו להכשרה של האם אין מכשירים את בתה מחמתה, ודו"ק.

תקלז. אמנם מדברי רש"י בקידושין שם משמע לכאורה שכך למד, 
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כתבו הבית יעקב שם ובחמדת שלמה )שם כב ע"ב(, כמו"כ 

וסיעתו הנ"ל, במקום שיש ספק  דלסברת המאירי 

עדים  שני  ויש  לפנינו,  נמצא  שהבועל  וכגון  לפנינו,  גמור 

נצבים שני עדים המכשירים אותו,  וכנגדם  הפוסלים אותו 

דידה,  כשרות  חזקת  מחמת  לכהונה  כשרה  שהאם  אף 

ניצב  אמיתי  שספק  כיון  לבתה  זו  חזקתה  תועיל  לא  מ"מ 

.
תקלח

לפנינו – שהרי שני עדים מעידים עליה לפוסלה

מוכח עוד  מקומות  בכמה  הש"ס  דמסוגית  הקשו, 

גופא  לומר  הספק  עצם  את  מבררת  אינה  שהחזקה 

דין  אלא  נבעלה,  שלכשר  ולהכריע  הוה  היכי  דעובדא 

יש  סברא  איזו  וא"כ  הדין,  את  להכריע  רק  הוא  החזקה 

לכהונה,  כשרה  תהא  בתה  גם  האם  חזקת  שמחמת  לומר 

תליא  )ולכאורה  נבעלה.  לכשר  שאכן  הוכרע  לא  מעולם  הרי 

בנידון הנ"ל בדברי האפיקי ים(.

ובב"ב ומשום  )ח"ב סי' ב  ובקוב"ש  כך כתבו הגרש"ש שם 

אות קלב( לפרש, דשורש דין זה הוא, שכיון שדין 

נחשב  המוחזקת בכשרות,  האם  של  ממעשיה  נובע  הבת 

משום  ורק  בכשרות,  מוחזקת  עצמה  הבת  שגם  הדבר 

הכרעת  וממילא  להתירה,  האם  חזקת  לה  מועילה  כך 

אינה תלויה באם, אלא הבת עצמה מוחזקת  הספק בבת 

זו. בכשרות ע"י חזקה 

המורם מן האמור לנידון דידן

לכך נמצאנו  הסיבה  שמעתתא,  השב  שלדברי  למדים, 

משום  היא  האם  חזקת  ע"פ  נקבע  הבת  שדין 

לאמה  היא  טפלה  וממילא  בספק,  מוטל  הבת  שדין 

בנוגע  דיון  כל  יווצר  שלא  במקרה  ואכן  זה.  ספק  בהכרעת 

לדינה של האם, לא יוכרע דין הבת ע"י חזקת האם. ואילו 

טפלה  אינה  הבת  בזה,  עליו  שנחלקו  האחרונים  לשיטת 

פי  על  נקבעת  הבת  שחזקת  אלא  הספק,  בהכרעת  לאמה 

חזקת האם, דמכיון שנולדה לאם זו המוחזקת בכשרות אף 

היא מוחזקת ככזו.

נמצא ונפק"מ  האם  מות  לאחר  כאשר  דידן,  לנידון  בזה 

פקפוק בחלות גרותה, שלענין האם אין אנו דנים 

עתה, כיון שבלאו הכי כבר מתה ואין בזה כל נפקותא, וכל 

דלשיטת  בנה.  לגבי  רק  הוא  זה  ספק  שבבירור  הנפק"מ 

לשוב  נצריכו  ולא  כשר  ישראל  הבן  יהיה  שמעתתא  השב 

האחרונים  לסברת  ואילו  אמו,  חזקת  מחמת  ולהתגייר 

האם  מות  לאחר  וגם  כנכרי,  מוחזק  הוא  אף  עליה  דפליגי 

יש לנו לבטל את גרותו מחמת חזקתה הראשונה.

דפירש, שהסיבה לכך שלא הכשירוהו לינאי מחמת חזקת אמו היא 

משום שאמו לא באה לבי"ד לבקש התרה, וכיון שלא נצרכה החזקה 

וראה  בנה.  את  להכשיר  זו  חזקה  מועילה  לא  האם  של  להיתרה 

בשערי יושר )ש"ב פ"ב( מש"כ בבאור דבריו.

הראשונים  קושית  את  ליישב  שלמה  החמדת  כתב  תקלח. עפ"ז 
מינאי מפני מה לא הכשירוהו מחמת חזקת הכשרות של אמו, דכיון 

ששם ספקא דתרי ותרי ניצב לפנינו ואין החזקה מבררת את הספק 

בירור גמור – לא מהני חזקת האם להכשיר את בנה.
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סימן עא

בגדר דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

ובטל  שנולד,  כקטן  הוא  נחשב  ישראל  בקדושת  שנתקדש  דכיון  שנתגייר,  בגר  מצינו  מיוחדת  הלכה 

זו לענין איסורי  כל קשר היחס והקורבה שהיה לו עם בני משפחתו שמגיותו, נפק"מ רבות יש בהלכה 

עריות ומצוות נוספות, מקור הדין גדריו טעמו והנפק"מ בזה למעשה יתבארו בסימנים שלפנינו.

מקור הלכה זו

לו בנים בהיותו בגמ'  )מז ע"א( איתא: "אתמר: היו  בכורות 

לנחלה,  בכור  לו  אין  אומר  יוחנן  רבי  ונתגייר,  עכו"ם 

אומר  יוחנן  רבי  לנחלה.  בכור  לו  יש  אומר  לקיש  בן  ור"ש 

בן  ור"ש  לו בכור לנחלה – דהא הוה ליה ראשית אונו,  אין 

לקיש אומר יש לו בכור לנחלה – גר שנתגייר כקטן שנולד 

דמי.

לטעמייהו )ראה יבמות סב ע"א(, דאיתמר: היו לו בנים ואזדו 

יוחנן אמר: קיים  ונתגייר, רבי  בהיותו עובד כוכבים 

רבי  ורביה.  פריה  קיים  לא  אמר:  לקיש  וריש  ורביה,  פריה 

לקיש  וריש  ליה.  הוו  דהא  ורביה,  פריה  קיים  אמר  יוחנן 

שנולד  שנתגייר – כקטן  גר  ורביה,  פריה  קיים  לא  אמר 

דמי". ע"כ.

קיי"ל בזה כשיטת רבי יוחנן )ראה חו"מ סי' רעז סעי' להלכה 

שנתגייר  דגר  נקטינן  ואעפ"כ  א(,  סי'  ובאהע"ז  ט 

כקטן שנולד דמי, וטעם הדבר יתבאר להלן.

אימתי אמרינן גר שנתגייר כקטן דמי ואימתי לא

זו שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי לא נתבררה כ"כ הלכה 

לגמרי  האם  לא,  אימתי  נאמרה  אימתי  בפוסקים 

נחשב הוא כקטן שנולד, או שמא למקצת מן הדינים מישך 

ופו"ר  בכורה  דין  )מלבד  בגיותו  עליו  שחלו  לדינים  הוא  שייך 

כנ"ל(, ויתבארו הדברים אי"ה להלן.

דין פטר רחם בגר לענין נחלה וכהונה

שלא הנה,  מי  "תנן:  אמרו:  בבכורות  שם  הגמ'  בסוגית 

שפחה  עודה  ילדה,  שכבר  אשה  ונשא  בנים  לו  היו 

ומשבאתה  ונתגיירה  כוכבים  עובדת  עודה  ונשתחררה, 

לישראל ילדה, ולדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן".

בנים, ונתבאר  לו  היו  שלא  בישראל  אפי'  דאיירי  בגמ', 

ואין כל חידוש בכך שבנו הנולד לו אחר שנתגייר 

בנים  לה  שנולדו  דכיון  דקמ"ל,  אלא  לנחלה,  לו  הוא  בכור 

רחם,  פטר  אינו  שנתגיירה  אחר  לה  שנולד  זה  ובן  בגיותה 

שסבר  יוסי  רבי  משיטת  ולאפוקי  לכהונה,  בכור  הוא  אין 

שבניה שנולדו לה בגיותה אינם מתיחסים אחריה, וממילא 

בנה זה נחשב פטר רחם.

ודברי הגמ' צ"ע בתרתי:

ראשית יש להבין, הכיצד סבר רבי יוחנן שבניו שנולדו א. 

ורביה  פריה  מצות  לענין  אחריו  מתיחסים  בגיותו  לו 

באחותו  מותר  שנתגייר  שגר  מודה  הוא  גם  הרי  ונחלה, 

וכבר  דמי,  שנולד  דכקטן  ערוה,  איסור  עליו  אסורה  ואינה 

עמדו בשאלה זו התוס' ביבמות שם, ועיי"ש מה שתירצו.

חילקו ב.  מה  מפני  המשנה,  דברי  בעצם  להבין  יש  עוד 

נחלה  לענין  אם  לכהונה,  לבכור  לנחלה  בכור  בין  בזה 

לו אחר שנתגייר( כבכור, מפני מה  זה שנולד  )בן  לו  נחשב הוא 

אמורים  הגמ'  שדברי  לפרש  )דאין  רחם.  פטר  אינו  כהונה  לענין 

רק בישראל שלא נולדו לו בנים בגיותו, דמה שאמרו כן בגמ' הוא רק 

לרבותא, בכדי להדגיש את החידוש שיש בכך שאינו פטר רחם לאמו, 

ופשוט(.

באור הסוגיא לדרכו של הראב"ן

הוא בתשובות  דגילוי  לפרש,  כתב  נח(  )סי'  הראב"ן 

לה  נחשב  אינו  שבנה  באשה  תורה  שגילתה 

כפטר רחם עד שימלאו לו שני תנאים – שיהיה פטר רחם, 

ותהא לידתו בקדושה. אבל אם לא היתה לידתו בקדושה 

או שאינו פטר רחם לה, אינו בכור לכהונה. שנאמר )שמות 

באדם  ישראל  בבני  רחם  כל  פטר  בכור  כל  לי  "קדש  ב(:  יג 

בכורה  בקדושת  שיתקדש  שבכדי  והיינו,  וגו'",  ובבהמה 

צריך שיהיה גם "פטר כל רחם" וגם "בבני ישראל".

סימן עא
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רבי יוחנן ור"ל האם אחר שגילתה תורה הלכה זו ונחלקו 

בגיורת למדים ממנה גם לגר, שאף הוא אם היו לו 

בנים בגיותו בנו הנולד לו אחר שנתגייר לא יחשב לו כבכור 

בגיורת  שמא  או  יוחנן,  רבי  למד  ופו"ר – שכך  נחלה  לענין 

שנתגייר  דגר  דינא  הדר  בגר  אבל  כך,  הוא  תורה  שגילתה 

כקטן שנולד דמי – שכך סבר ריש לקיש.

איסור וממילא  לענין  דלעולם  הנ"ל,  הקושיות  נתיישבו 

שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  לכו"ע  וכדו'  עריות 

וההשלכות  שמגיותו,  לבניו  התייחסותו  שלענין  אלא  דמי, 

לו  שנולד  בבנו  הבכורה  דין  לענין  זו  מהתייחסותו  שיש 

אחר שנתגייר, נחלקו ר"י ור"ל האם למדים גר מגיורת וכמו 

שנתבאר.

באור דבריו

חילוק והנראה  דהנה  דברים,  של  בבאורם  עוד  לומר 

בכור  דין  לבין  לכהונה  רחם  פטר  דין  בין  יש  רב 

של  מגדרה  במקצת  הם  חלוקים  אלו  ענינים  ושני  לנחלה, 

מצות פריה ורביה וכמו שיתבאר בסמוך.

הדבר שכן  שאין  לומר  יש  מסברא  רחם  פטר  דין  לענין 

אינם  שאם  לומר  לבניה,  האם  שבין  ביחס  תלוי 

לאחר  לה  שיולד  בנה  שנתגיירה,  וכגון  אחריה  מתיחסים 

מכן יחשב פטר רחם, שכן לענין דין פטר רחם העיקר תלוי 

ברחם האם עצמה, שאם בנה הנולד לה עתה הוא הראשון 

נפתח  כבר  ואם  רחם,  כפטר  הוא  יחשב  ממעיה  היוצא 

רחמה קודם לכן, אין בנה זה נחשב פטר רחם. וממילא גם 

גדול  יש מקום  בניה שמגיותה אינם מתיחסים אחריה  אם 

רחם,  פטר  נחשב  אינו  הגרות  אחר  לה  שיולד  שבנה  לומר 

דסוף סוף כבר נפתח רחמה.

הוא לעומת  הבכורה  דין  עיקר  לנחלה,  בכור  לענין  זאת 

כראשית  ונחשב  אביו  אחר  מיוחס  זה  שבן  בכך 

שיבוא  שהבן  אפשר  כבנו  נחשב  אינו  אם  וממילא  אונו, 

אחריו יחשב הוא כבכור.

מצינו מצות  לא  מחד,  לה,  אמצעי  גדר  ורביה  פריה 

בניו,  הקרויים  באלו  דוקא  זו  מצוה  שתתקיים 

וכל  עולם,  של  בישובו  הוא  המצוה  תוכן  עיקר  שהרי 

ונתקיימה  העולם  בישוב  הרבה  כבר  ונקבה  זכר  שהוליד 

כמו  האב  בגוף  העיקר  אין  זה  לענין  מאידך,  מצותו. 

של  במציאותם  הוא  המצוה  קיום  אלא  רחם,  פטר  לענין 

תתקיים  בניו  הקרויים  באלו  שדוקא  אפשר  וא"כ  הבנים, 

מצותו.

חומר, ומעתה  כמין  ור"ל  יוחנן  רבי  מחלוקת  תתבאר 

רחם  פטר  דין  שלענין  למדנו  המשנה  מדברי 

אחר  לה  הנולד  בנה  בגיותה,  ילדה  שכבר  כיון  לכהונה, 

מעשה הגרות אינו נחשב פטר רחם. ונחלקו רבי יוחנן ור"ל 

בבאור הלכה זו, לדעת ר"ל, הלכה מיוחדת היא לענין פטר 

כל  אין  בגופה של האשה,  זה תלוי  דין  דכיון שעיקר  רחם, 

נפקותא מכך שבניה מגיותה אינם מתיחסים אחריה, דסוף 

עתה  לה  שנולד  ובנה  ולד  להוציא  רחמה  נפתח  כבר  סוף 

אינו פטר רחם. אבל לענין נחלה ומצות פריה ורביה הדבר 

ובזה אמרו  בניה,  והקורבה שיש לה עם  תלוי בגדרי היחס 

.
תקלט

שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

זאת רבי יוחנן סבר, שהלכה זו אינה מיוחדת לדין לעומת 

הנ"ל,  ביניהם ככל החילוק  ואין לחלק  פטר רחם, 

אלא גילוי הוא שגילתה תורה בגזה"כ המיוחדת לענין דיני 

אין  בגיותם  בנים  להם  שהיו  וגיורת  שגר  בכללן,  הבכורה 

בנם שנולד להם אחר הגרות נחשב כבכור לשום דבר.

והיינו ובזה  לטעמייהו",  "ואזדו  בגמ'  שאמרו  מה  יתבאר 

הוא  ורביה  פריה  לענין  שמחלוקתם  תאמר  שלא 

אלו  ע"י  דוקא  היא  מתקיימת  האם   – גופא  המצוה  בגדר 

בעולם,  ונקבה  זכר  שריבה  בזה  די  שמא  או  בניו,  הקרויים 

בכור  לענין  למחלוקתם  זו  מחלוקת  בין  קשר  אין  וממילא 

זו בזו וטעם  לנחלה, דזה אינו, אלא מחלוקות אלו תלויות 

אחד להן כנ"ל.

תקלט. כמו"כ הרואה שני בני אדם טובעים בנהר, מלתא דפשיטא 
היא שאינו רשאי להקדים ולהציל את הרחוק יותר ממקום עמידתו, 

דהא אין מעבירין על המצוות והקרוב קודם. 

שדן,  סז(  סי'  זילברשטין  )להגר"י  להתנוסס  נס  בס'  יעויין  מיהו 

נימא הכי  נמי  גוונא  בנו, האם בכהאי  יותר הוא  בגוונא שהרחוק 

להציל  שיפנה  קודם  לו  הקרוב  הצלת  את  להקדים  עליו  שמוטל 

את בנו, או שמא יש מקום להקל בדבר. והביא שם בשם הגרי"ש 

קודמת,  אבידתו  חבירו  ואבידת  אבדתו  שאמרו  דכשם  אלישיב, 

ה"ה בנידון דידן מותר לו להקדים הצלת בנו דחשיבא לו כהצלת 

נפשו. 

ויש לדון, האם הלכה זו נובעת מעצם דיני היחס והקורבה – דברא 

כרעיה דאבוה וכגופיה דמי, וממילא בגר דקיימא לן דכקטן שנולד 

דמי יהא אסור לו להעביר על מצות הצלת חבירו לצורך הצלת בנו 

שאינו מתיחס אחריו, או שמא א"צ לזה שיחשב ממש כגופו, אלא 

דכיון שדעתו קרובה אצלו וצער גדול הוא לו להמנע מהצלתו, בזה 

גופא די שיחשב כאבידת עצמו ושרי, וכן עיקר.  

סימן עא
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חילוק בזה בין גר לגיורת

מה אכן  לגביה  גם  האם  הראב"ן,  נסתפק  גיורת  לגבי 

דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  אמרינן  דלא  שאמרו 

או  רחם,  פטר  דין  לבניה – ולענין  יחסה  לענין  רק  הוא 

שמא כיון שגילתה לגביה תורה בפירוש לענין בכורה שלא 

וחלוק  כך,  הוא  זו, אפשר שלכל הדינים  בה הלכה  נאמרה 

דינה מדין הגר בזה.

שורש דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

המקור לכך שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ראה בעיקר 

בחידושי חת"ס )ע"ז סג ע"ב( שהאריך הרבה לתמוה 

מצא  ולא  חכמים,  למדוה  ומנין  זו,  להלכה  יש  טעם  איזה 

יז( עה"פ  כד  )דברים  יעויין בבעל הטורים  והנה,  מקור לדבר. 

"גר  כתיב  דלא  דבהא  דכתב,  יתום"  גר  משפט  תטה  "לא 

הוא,  יתום  לעולם  דגר  הכתוב  לן  רמז  החיבור,  בו'  ויתום" 

ואתחנן  פ'  חכמה  במשך  דמי.  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר 

כתב, דמקור הלכה זו הוא מהא דכתיב במתן תורה "שובו 

שהרי  וקשיא,  בנשותיהם,  לאוהליכם" – שהותרו  לכם 

דודתו,  שנשא  כעמרם  לעריות  נשואים  היו  מהם  כמה 

מיהו  דמי.  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  בכל  שהותרו  וע"כ 

דבריו תמוהים, שהרי בעת מתן תורה נאסרו בעריות וכמו 

שיתבאר בסמוך מדברי מהר"ל.

לפרש, בגליוני  כתב  ע"ב(  ז  )פסחים  ענגיל  למהר"י  הש"ס 

מחמת  הוא  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  דדין 

שני ענינים גם יחד:

ה' א.  לקהל  בכניסתו  לו  שנוספה  ישראל  נשמת  עצם 

הלבוש  וכמוש"כ  חדשה.  כבריה  נעשה  שמחמתה 

שגר  נותן  הדעת  חז"ל:  "אמרו  וז"ל:  רסט(  סימן  )ריש 

מלכות  ועול  והמצוה  תורה  עול  עליו  ומקבל  המתגייר 

רוח  חדש,  רוח  ממרום,  רוח  עליו  נתערה  ודאי  שמים, 

נוצר  וכאילו  אחר  איש  ונעשה  חדתא,  נשמתא  קדישא 

דאיש  היו,  כלא  הראשונים  ימיו  וכל  דמי,  ביום  בו  ונולד 

וכו". הוא  אחר 

ב. מחמת קבלת המצוות שנוספו לו ע"י הגרות.

ביבמות ויעויין  שאמרו  מה  בזה  לבאר  שם  שהאריך  שם 

מפני   – מעונים  בזה"ז  גרים  מה  "מפני  ע"ב(,  )מח 

כך  על  נענשים  שהגרים  והיינו  מלבוא".  עצמם  ששהו 

שכן  צ"ב,  הדברים  דלכאורה  ה'.  בקהל  מלבוא  שהשתהו 

אין כל חובה מוטלת על גוי לקבל עליו עול מצוות ולהכנס 

לקהל ה', וא"כ היאך שייך לעונשו על כך.

שפירש, שכל גר הבא לקהל ישראל כבר טבוע ויעויי"ש 

חלק  לו  שיש  ברייתו  מתחילת  בנפשו  הדבר 

לבוא  חובה  עליו  מוטלת  שכך  וכיון  ישראל,  עם  ונחלה 

נעשה  לא  בו  הטבוע  אלוקי  חלק  אותו  ולגבי  ה',  בקהל 

כבריה חדשה, שכן דבר זה הוא חלק מנשמתו הישראלית 

העתידה להנתן בו בבואו לקהל ה', ומשום כך שייך לעונשו 

על כך שנשתהה מלבוא )וכ"כ החיד"א בס' מדבר קדמות מערכת 

שמנפשות  נפשו  חלקי  לשאר  ביחס  אבל   .
תקמ

ג( אות  ג 

חדשה  לנשמה  ויזכה  חדשה  כבריה  יעשה  הוא,  העכו"ם 

.
תקמא

מנשמות ישראל

מצוות וכמו  ז'  על  שנצטווה  אף  המצוות,  קבלת  לענין  כן 

בני נח כבר בגיותו, מ"מ עתה חלה עליו חובה חדשה 

מצוות  מתרי"ג  חלק  היותם  מחמת  המצוות,  אותם  בקיום 

המסורות לישראל, ומשום כך גם לגביהן נחשב הוא כבריה 

)פ'  חמדה  כלי  ובס'  ע"ב(  )מח  ליבמות  בהגהותיו  תקמ. היעב"ץ 
שנשתהה  על  גר  עונשין  היאך  זו  בשאלה  הם  גם  האריכו  תזריע( 

מלבוא, ופי' דאיירי בגר שכבר קיבל עליו לבוא בקהל ה' ונשתהה 

מלקיים מחשבתו זו, דקבלת הגרות דינה כעין נדרי הקדש שהזהירה 

עליהם תורה ואמרה "לא תאחר לשלמו". )ויעויין בשו"ת אמרי יושר 

או  שנה  לו  שיעברו  עד  תאחר  בבל  בזה  עובר  דאינו  ד  סי'  ח"ב 

פ"ב  גרים  דבריו ממסכת  ולמד  שתים מיום שקיבל עליו להתגייר, 

ה"ז עיי"ש(.

מיהו בס' מדרש יהונתן עה"ת הקשה, דהא בסוגית הגמ' בסנהדרין 

)עא ע"ב( נתבאר דגוי שנתחייב מיתה ונתגייר נפטר מן העונש, דגר 

שנתגייר כקטן שנולד דמי, וא"כ כ"ש שיש לפוטרם מן העונש על 

שיהוי זה שנשתהו. 

וצ"ל, דאף שנפטר מן המיתה מ"מ איסורא מיהא איכא ונתבע על 

הקורבה  דיני  לענין  ורק  חדשה,  כבריה  ממש  נעשה  לא  שהרי  כך, 

מחמת  במיתה  נענש  דאינו  אלא  שנולד,  כקטן  עשאוהו  והיחס 

דאישתני עונשו. 

]דוגמת סברא זו מצינו בשו"ת נודע ביהודה תנינא סי' קסד, דקטן 

שבא לכלל דעת אף דפטור מעונשי התורה אין לפתוח קברו שלא 

לצורך, דאף הוא מתייסר בחרדת הדין ככל המתים כדי לכפר חטאיו 

שעשה בחייו בהיותו בן דעת, )ודלא כחכם צבי בתשובותיו סי' מט, 

וחת"ס יו"ד סי' קנה([. 

בס'  לו אחר הגרות, ראה  זו הניתנת  תקמא. בגדר נשמה חדשה 
ס'  בשם  שכתב  הגר(  אהבת  מצות   – תעב  )מצוה  יצחק  ילקוט 

הוא  הגרים,  את  לאהוב  תורה  שציותה  לכך  דהטעם  דוד,  מצודות 

מפני שנשמתם היא ניצוץ מנשמתו של אברהם אבינו ע"ה, ואברהם 

כאוהב  הגר  את  שהאוהב  נמצא  אוהבי",  "אברהם  המכונה  הוא 

אהובו של מקום ומכלל מצות אהבת ה' היא.

סימן עא
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נחשב  אינו  עליו  המוטלת  הגרות  חובת  לגבי  ורק  חדשה, 

כבריה חדשה. ע"כ. ומבואר מדבריו, שגר שנשא אותו ליבו 

לדבוק בקב"ה חובה מוטלת עליו לממש שאיפתו ולהתגייר 

)והארכתי בזה בהערה(.

גר בשו"ת  דין  שיסוד  בפשיטות  נקט  עט(  )סי'  יאיר  חוות 

שבקבלתו  בכך  הוא  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר 

בגיותו,  עוונותיו שעשה  כל  על  המצוות עשה תשובה  את 

ע"פ  )אכן  חדשה  כבריה  נעשה  עוונותיו  לו  שנמחלים  וכיון 

סברא זו אכתי לא יתברר לן מפני אינו מתייחס אחר אביו ואמו(.

ביאור נוסף בהלכה זו לדרכו של המהר"ל

איש כתיב:  למשפחותיו  בוכה  העם  את  משה  "וישמע 

לפתח אוהלו". ופי' רש"י: למשפחותיו – על עסקי 

קבלת  זמן  שעד  והיינו,  להם.  שאסר  עריות  על  משפחות, 

.
תקמב

התורה היו מותרים בעריות ועתה נאסרו להם

נאסרו ובגור  עריות  אלו  הקשה,  ויגש(  )פ'  למהר"ל  אריה 

מתן  בזמן  ישראל  דין  הרי  תורה,  מתן  בזמן  להם 

וטבילה  הזאה  מילה  הוצרכו  גרים – שע"כ  כדין  היה  תורה 

שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  וקיי"ל  ע"ב(,  )מו  ביבמות  כמבואר 

.
תקמג

דמי ומותר באחותו ושאר פסולי ערוה

לפרש, כי מה שאמרו גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וכתב 

כפיה,  בלא  בבחירתו  ה'  לקהל  שבא  בגר  רק  הוא 

הקב"ה  עליהם  שכפה  תורה  מתן  בזמן  ישראל  בני  אבל 

מיד  נאסרו  שכך  וכיון  שנולד,  כקטן  הוו  לא  כגיגית  הר 

.
תקמד

בקרובותיהם

ביאור דברי מהר"ל לדרכו של הכלי חמדה

בזה, בס'  המהר"ל  דברי  בבאור  האריך  שם  חמדה  כלי 

גילה  כגיגית  הר  הקב"ה  עליהם  שכפה  דכיון  וכתב, 

התורה  מן  ישראל  של  ושורשם  חיותם  שכל  הקב"ה  בזה 

הוא, וממילא לא שייך לומר בזה דכקטן שנולד דמי.

למדנו, שיסוד הלכה זו דגר שנתגייר כקטן שנולד ומדבריו 

ובחר  הגר  אותו  שנתעורר  כך  על  מושתת  דמי 

מוכן  שהיה  העולם  חומריות  וכל  אביו  בית  גילולי  לעזוב 

ששורשו  קדוש  עם  בזרע  להדבק  ובא  טבעו,  מעצם  להם 

בחיי העולם הבא, וכיון שמהפך את טבעו המוכן לו מעצם 

ברייתו נעשה כקטן שנולד. אבל ישראל שמתחילת ברייתם 

ישראל  נברא העולם אלא בשביל  לכך, שלא  מיוחדים  היו 

ובשביל התורה שנקראו ראשית, נמצא שלא נעשו בקבלת 

היא  הראשונה  ברייתם  אדרבה  אלא  חדשה,  בריה  התורה 

שבאה לתיקונה ותכליתה, ופשוט.

תקמב. בספרי האחרונים האריכו לדון, היאך לא הקפידו ישראל 
הא  שבהם,  הגדולים  לא  ואף  עריות  איסור  על  תורה  מתן  קודם 

קיי"ל דקיימו האבות הק' את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, וא"כ 

היאך נשא יעקב שתי אחיות, ושמעון היאך נשא את דינה אחותו, 

וכמו שאמרו במדרש שבשעה שהרגו את שכם מסרבת היתה דינה 

וכן  שישאנה,  שמעון  לה  שנשבע  עד  קלונה,  מחמת  מביתו  לצאת 

כלתו,  את  שייבם  ויהודה  דודתו,  יוכבד  את  שנשא  בעמרם  מצינו 

וראה בס' גור אריה למהר"ל בראשית פרק מו פסוק י שהאריך בכל 

זה.

התורה  מצוות  בקיום  מחוייבים  היו  שלא  דכיון  שכתבו,  ויש 

ומרצונם קיבלום עליהם היה נחשב להם הדבר כגרות, והיה דינם 

כגר שנתגייר שכקטן שנולד דמי, ולכך רק עתה אחר שבאו בברית 

במתן תורה ע"י כפיית ההר כגיגית נאסרו בעריות וכמו שיתבאר. 

שם,  הפסוקים  סדר  על  עמד  נשא(  )פ'  עה"ת  תקמג. ברמב"ן 
מן  הטמאים  בשילוח  תורה  ציותה  המשכן  הקמת  דאחר  ופירש, 

ובעבור שמנה את ישראל  המחנה שיהיה ראוי להשראת השכינה, 

שבתוכם,  רב  הערב  את  מהם  והבדיל  אבותם  לבית  למשפחותם 

השלים באשם גזילות – דין גזל הגר. עכ"ד. ומבואר מדבריו, שהערב 

וקשיא,  כגרים,  דינם  היה  מצרים  ביציאת  לישראל  שנתווספו  רב 

במה  וא"כ  כאן,  המתבאר  וכפי  כגרים  דינם  היה  ישראל  כל  שהרי 

שונה דינם של הערב רב. 

ולפי דברי מהר"ל אתי שפיר, דיסוד איסור אונאת הגר הוא מחמת 

דחומרא  הרמב"ן,  וסבר  ומודע,  קרוב  בלא  נכרי  בארץ  כגר  היותו 

ואין  דמי  שנולד  שכקטן  זה  בגר  דוקא  היא  הגר  בגזל  שמצינו  זו 

שנתגיירו  דוקא  רב  בערב  היה  וזה  משפחתו,  בני  עם  קורבה  לו 

סיני,  ישראל שלא בטלה קורבתם במעמד הר  מרצונם, אבל שאר 

אף שכניסתם לקדושת ישראל היתה ע"י גרות מ"מ החומרה הרבה 

שיש באונאת הגר לא היתה נוהגת בהם, דלענין זה היה חלוק ענינם 

מן הגר, ודו"ק.   

תקמד. בס' אספקלריא המאירה להגה"צ רבי צבי הירש הורוויץ 
בפירושו לזוהר פ' נשא האריך הרבה בדין כפית ההר כגיגית במעמד 

הארץ,  עם  לשאר  ולא  לת"ח  רק  היתה  זו  שכפיה  וכתב,  סיני,  הר 

ולדבריו ודאי לא יתיישבו דברי המהר"ל, שא"כ נמצא שמקצת העם 

יחשבו כקטן שנולד ומקצתן לא, וזה אינו, ופשוט.

היתה  ההר  שכפית  כתב,  יתרו(  )פ'  עה"ת  סופר  הכתב  בחידושי 

רק על האנשים ולא על הנשים, ובזה יתיישבו הדברים לדרכו של 

ראב"ן דלעיל, שנקט דבלאו הכי בנשים לא נאמרה הלכה זו של גר 

שנתגייר כקטן שנולד דמי, ודו"ק. 

סימן עא
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ביאורו של החלקת יואב בהנ"ל

שנעשה בחלקת  דכל  אחר,  באופן  זאת  פי'  ח(  )סי'  יואב 

שבחר  חבירו  לבין  בינו  אין  בחירתו  ע"פ  ישראל 

היא  ובחירתו  רצונו  מהם  אחד  שלכל  קשר,  כל  כמותו 

שנעשה  סיני  הר  במעמד  אבל  ה'.  בקהל  לבוא  לו  שגרמה 

כלל  על  זו  חובה  יצרה  גופא  הכפיה  אותה  בכפיה,  הדבר 

אחד  לעם  לאחדם  כדי  די  לבד  ובזה  כאחד,  כולו  ישראל 

ושלא לבטל את קשרי היחס שביניהם.

ראיות לדברי המהר"ל אלו

בהקדמת השב שמעתתא האריך בדברי המהר"ל אלו, א. 

ובית הלל  בית שמאי  פלוגתת  וציין כמקור לדבריו את 

דהנה  ישראל,  בה  שנצטוו  ורביה  פריה  מצות  של  בגדרה 

לדעת בית שמאי לא נפטר ממצותו עד שיהיו לו שני זכרים 

דוקא, ואילו לדעת בית הלל די לו בזכר אחד ונקבה אחת.

דבית ובשורש  ע"א(,  סב  )יבמות  בגמ'  איתא  פלוגתתם 

שמאי למדו שיטתם ממשה רבינו, שהיו לו שני 

בית הלל למדו מברייתו של  ואילו  ופירש מן האשה,  בנים 

עולם, שהיה באיש ואשה.

קשה, היאך נפטר משה מקיום מצוה זו ע"י שני ולכאורה 

בניו שנולדו לו קודם מתן תורה, הא גר שנתגייר 

ממצוה  נפטר  )שאינו  דלעיל  ר"ל  ולשיטת  דמי,  שנולד  כקטן 

ונעור אחר  זו  זו בבניו שנולדו לו מגיותו( היה חוזר חיוב מצוה 

מתן תורה, ששוב אין בניו מתיחסים אחריו.

שמכאן מקור לדברי המהר"ל, דכיון שמעשה הגרות אלא 

בזמן מתן תורה היה ע"י כפיה לא נאמר בזה דין גר 

לו  שנולדו  בבניו  נפטר  ושפיר  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר 

קודם לכן.

ע"א(, ב.  )כב  בר"ה  הגמ'  מסוגית  כדבריו,  לדקדק  יש  עוד 

החודש,  לקידוש  ואהרון  משה  של  בכשרותם  שדנה 

בארץ  אהרן  ואל  משה  אל  ה'  "ויאמר  שמעון:  רבי  דדרש 

מצרים לאמר החדש הזה לכם" )שמות יב ב( – עדות זו תהא 

בקידוש  תורה  שגילתה  הוא  שגילוי  והיינו  בכם".  כשרה 

החודש שעדות קרובים כשרה.

א"כ ולכאורה  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  שגר  כיון  צ"ע, 

ומאי  לזה,  זה  קרובים  אינם  כלל  ומשה  אהרון 

של  לדרכו  אולם  יחד.  להעיד  הם  שכשרים  בכך  קמ"ל 

המהר"ל אתי שפיר, דבמעמד הר סיני לא נאמרה הלכה זו 

.
תקמה

דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

משנה  )פ"ה  אבות  למסכת  בפירושו  יו"ט  התוס'  תקמה. אמנם, 
כקטן  נעשו  תורה  מתן  מעמד  בזמן  שגם  בפשיטות  נקט  כא( 

כז(.  פסוק  פ"ה  )דברים  חכמה  המשך  מדברי  נראה  וכן  שנולד, 

בזה. וצ"ע 

סימן עא
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סימן עב

פתיחה לדין איסור ערוה בגר שנתגייר

הנה אף דנתבאר דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ואין לו כל יחס קורבה עם הוריו ואחיו שמגיותו, מ"מ 

גזרו חכמים לאסור עליו כמה מן העריות מטעם שיתבאר להלן, ולהיות שהלכה זו רבו פארותיה ראינו 

להביא לשון הלבוש ריש סימן רסט שפירש הדברים בקוצר מילין.

העבדים  כל  "וכן  כתב:  לה(  סי'  גרים  )הל'  האשכול  תקמו. בס' 
שלא  הטהרה  בשביל  אלא  אותם  מל  לא  אבינו  אברהם  שמל 

בשר  אוכל  כאילו  ערל  עם  האוכל  שכל  ומשקה,  מאכל  יטמאו 

מתים  נקראים  בחייהם  נבלה,  עם  כרוחץ  עמו  והרוחץ  שקץ, 

ובמותם נבלת בהמה, ואין תפילתם נכנסת לשמים, שנאמר: "לא 

מול  אל  ישראל  מעלת  גודל  מדבריו  למדנו  י‑ה".  יהללו  המתים 

עולה  תפילתם  שאין  שכתב  מה  )ובעיקר  העולם.  אומות  שפלות 

לשמים, ראה עוד בדברי הנמוק"י ריש ב"ק גבי הא דאמרינן שם 

זה אדם, דהוא מלשון אם תבעיו בעיו דהוא לשון תפילה  מבעה 

שאינה שייכת אלא בישראל. וראה בס' מגיד משנה עה"ת פ' יתרו 

שהאריך בזה(.

בגיותן,  ועודן  שנתגייר  אחר  אחותו  או  אמו  על  בא  תקמז. ואם 
הרי זה כבא על הנכרית )שו"ע סעי' א(. 

בספרי הפוסקים האריכו לדון, האם איסור ביאת עכו"ם דרך זנות 

הוא מדאורייתא או מדרבנן, ונפק"מ בזה לגר זה הבא על אמו אי 

אסור מדאורייתא או מדרבנן בעלמא.

דעת הטור ושו"ע באבעה"ז )סי' טז עי' א(, שהבא על הכותית דרך 

אישות  דרך  אלא  ביאתם  תורה  אסרה  מדרבנן, שלא  איסורו  זנות 

שנאמר )דברים ז ג(: "לא תתחתן בם". ומה שאמרו "הבועל ארמית 

קנאים פוגעין בו", ואף כשלא פגעו בו דינו בכרת כמבואר בשו"ע 

שם סעי' ב, הוא דוקא אם עשה כן בפרהסיא, מחמת חילול ה' שיש 

בדבר. 

דקדק  ע"א(  )פב  סנהדרין  למסכת  בחידושיו  הר"ן  מדברי  אמנם, 

האבני מילואים )שם סי' טז ס"ק ד(, שלמד שביאת עכו"ם אפי' דרך 

זנות איסור תורה הוא, דלהדיא נתפרש שם בדברי הר"ן שאין לחלק 

לענין חיוב הכרת שיש בדבר בין אם עשה כן בפרהסיא או בצינעה, 

הרי שלמד שעונש הכרת בא על עצם העבירה ולא על החילול ה' 

הנגרם מכך.

אכן, אם אשת איש היא, לכו"ע הדבר אסור דבר תורה, שאף שאין 

הפסוק  מן  חז"ל  שדרשו  במה  הדבר  נכלל  מ"מ  לעכו"ם,  אישות 

כ"כ  אחרים,  לאשת  ליקרב  לו  שאל  בא  דלאפוקי  באשתו",  "ודבק 

הבית שמואל שם עפ"ד התוס' בסנהדרין )נב ע"ב ד"ה פרט(. אמנם 

)כא  ג( והרשב"א בקידושין  )פ"ח הל'  מדברי הרמב"ם בהל' מלכים 

ע"א( דקדק באבני מילואים )סי' טז סעי' א(, שאין אישות לעכו"ם 

כלל, והעשה של "ודבק באשתו ולא באשת אחרים" נאמר לבני נח 

ביאה  )אסורי  המלך  השער  בזה  מש"כ  וראה  לישראל,  ולא  בלבד 

פי"ב הל' ב(.

הר"ן בחידושיו לסנהדרין )נז ע"א( העלה בזה סברא נוספת לאיסור, 

"ודבק  דין  מחמת  מדאורייתא  כך  על  מוזהר  אינו  שהישראל  דאף 

באשתו", מ"מ כיון שהיא מוזהרת על ביאתו כשם שאסורה בביאת 

בן נח, ממילא אף הוא אסור בכך מחמת איסורא ד"לפני עיוור לא 

תתן מכשול". 

תקמח. אבל אם נולד מן הגיורת והיתה הורתו ולידתו בקדושה, 
אמו  בקרובות  תורה  מדין  הוא  אסור  לגמרי,  אמו  אחר  ומתייחס 

שמגיותה, )חדרי דעה סי' רסט(.

יודן  "בני  ע"ב(:  )צז  ביבמות  תקמט. מקור הדברים בסוגית הגמ' 
אמתא אשתחרור, שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי. 

אמר ליה רבא: והא רב ששת אסר, א"ל: הוא אסר ואנא שרינא". 

והוינן בה: "מן האב ולא מן האם – כ"ע לא פליגי דשרי, מן האם ולא 

מן האב – כ"ע לא פליגי דאסיר, כי פליגי – מן האב ומן האם, מאן 

דשרי – בתר אבא שדינן, דהא בני פלניא קרו להו. ורב ששת – קרו 

להו נמי בני פלונית. ואיכא דאמר: פליג רב אחא בר יעקב אפילו 

באחין מן האם, ומ"ט, גר שנתגייר – כקטן שנולד דמי". ע"כ. 

המתגייר וז"ל  שגר  נותן  הדעת  חז"ל:  "אמרו  הלבוש: 

שמים,  מלכות  ועול  והמצוה  תורה  עול  עליו  ומקבל 

קדישא  רוח  חדש,  רוח  ממרום,  רוח  עליו  נתערה  ודאי 

ונולד  נוצר  וכאילו  אחר  איש  ונעשה   ,
תקמו

חדתא נשמתא 

אחר  דאיש  היו,  כלא  הראשונים  ימיו  וכל  דמי,  ביום  בו 

הוא. וכל קרוביו שהיו לו בגיותו אינם עוד קרובים וכנכרים 

. לפיכך, כל העריות שאסרה לנו התורה משום 
תקמז

יחשבו

"שאר בשר" אינם אסורים עליו, שאין לו שום קרובים ושאר 

 .
תקמט

לבדו כאדם הראשון נוצר  , שהוא 
תקמח

בשר בעולם

ואפילו אמו אינה אמו ואחותו אינה אחותו, ואם בא עליהן 

דעלמא,  נכריות  על  בא  כאילו  זה  הרי  בגיותן  עודן  והם 

ואם גם הן נתגיירו כל שכן שהם מותרות מן התורה אפילו 

עוד  ואינן  דמו,  שנולדות  כקטנות  הן  גם  שהרי  לו,  להנשא 

שאר בשר עמו כלל. כל זה הוא מדין תורה.

סימן עב
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שהם אבל  קרובות  כל  ע"א(  צ"ז  )יבמות  עליו  אסרו  חכמים 

וטעמא, שלא   .
תקנא

 אחר שנתגיירו
תקנ

לו מצד האם

 ,
תקנב

קלה לקדושה  חמורה  מקדושה  באנו  הגרים  יאמרו 

אסורות  האם  מן  אחותנו  או  אמנו  היתה  בגיותינו  שהרי 

, דקיי"ל שבני נח מוזהרים על קצת עריות דשאר 
תקנג

עלינו

ב  )בראשית  מקרא  ע"א(  נח  )סנהדרין  כדילפינן  האם,  מן  בשר 

כד( ד"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו" שנאמר לאדם 

הראשון, דאיכא למאן דאמר – "אביו" פירושו אחות אביו, 

 .
תקנד

אביו דאמר – אשת  למאן  ואיכא  אחותו,  שכן  וכל 

לכולי  והרי  ממש.  דאמר – אמו  למאן  "ואמו" – איכא 

לבני  שאסורות  האם  מצד  בשר  שאר  עריות  שיש  עלמא 

נח, והיה זה להם קדושה חמורה, ועכשיו הותרו להם והיה 

כל  על  גזרו  לפיכך   ,
תקנה

בעיניהם הקדושה  תורתינו  חילול 

העריות שמן האם, אפילו אותן שהיו מותרות להם בגיותן.

שיש אבל  פי  על  אף  גזרו,  לא  האב  מצד  הבאה  בקורבה 

נח  בבני  האב  מצד  בשר  דשאר  קורבות  קצת  כן  גם 

נמי  ביה  ושייך  דאמר,  למאן  אביו  אחות  כגון  שאסורות, 

קלה,  לקדושה  חמורה  מקדושה  באנו  יאמרו  שלא  למימר 

האב,  מצד  הבאה  קורבה  שום  על  גזרו  לא  כן  פי  על  אף 

אפילו באותן דשייך לומר "באנו מקדושה חמורה לקדושה 

. וטעמא, משום דכיון שכבר גזרו בקרובות מצד 
תקנו

קלה"

האם על כל הקרובות אפילו על אותן דלא שייך בהו למימר 

גזרו  הכי  שאפילו  רואין  והן  כו',  חמורה  מקדושה  באנו 

מאי  הגרים  יאמרו  כשנתגיירו,  עליהם  נאסרות  שיהיו  בהו 

שאר  של  בעריות  הגרים  דין  "כיצד  ב:  בסעי'  השו"ע  תקנ. לשון 
בשר וכו'", וכוונתו להדגיש בזה, שדוקא עריות של שאר בשר נאסרו 

ידעי  דכו"ע  זה,  אינן בכלל איסור  נישואין  עליו, אבל עריות שע"י 

שאם  בשו"ע  פסק  זה  וע"פ  לאחלופי.  ליתי  ולא  לגוי  אישות  דאין 

לישאנה  הגר  מותר  נתגיירה,  מכן  ולאחר  בגיותו  אשה  אחיו  נשא 

לאשה.

תקנא. כ"כ הרי"ף )לב ע"א מדפי הרי"ף( והרא"ש )שם סי' ב(, דכיון 
שלא נפסקה בזה הלכה להדיא נקטינן לחומרא כדעת רב ששת, וכן 

להקל  הריטב"א  בשם  כתב  שם  הנמוק"י  אולם  ושו"ע.  הטור  דעת 

ואיסור  בזה הוא, דהואיל  וטעמם  יעקב,  בר  רב אחא  בזה כשיטת 

דרבנן הוא יש לילך בזה לקולא.

תקנב. ברמב"ם )פ"ה מהל' ממרים הל' יא( כתב: "הגר אסור לקלל 
מקדושה  באנו  יאמרו  שלא  כדי  יבזהו,  ולא  ולהכותו  עכו"ם  אביו 

מקצת  בו  נוהג  אלא  אביו,  מבזה  זה  שהרי  קלה  לקדושה  חמורה 

כבוד". ע"כ.

תקנג. בדרכי משה )ס"ק א( כתב בשם הנימוקי יוסף, דדבר שאינו 
אסור לבן נח מה"ת אלא רק מחמת חוקותיהן, לא אסרוהו חכמים 

לקדושה  חמורה  מקדושה  בא  יאמרו  "שמא  חוששין  ואין  לגר, 

קלה".

תקנד. פלוגתת רבי עקיבא ורבי אליעזר היא במסכת סנהדרין )נח 
ע"א(: רבי עקיבא דרש פסוק זה לאסור אשת אביו, וסבר שאחות 

אביו מותרת לבני נח, ואילו רבי אליעזר סבר להיפך – שאחות אביו 

אסורה ואילו אשת אביו מותרת. 

ולענין הלכה בזה, הביא הרא"ש שם פלוגתא בין הראשונים: שיטת 

בה"ג דהלכה כרבי עקיבא שאשת אביו אסורה ואחות אביו מותרת, 

אולם בטור ציין שיש שחלקו בזה ע"ד הבה"ג ופסקו כרבי אליעזר. 

בזה, טוב לחוש  דכיון שלא הוכרעה ההלכה להדיא  והוסיף הטור, 

הוא  שהמדובר  דכיון  כתב,  שם  יוסף  בבית  אולם  שניהם.  לדברי 

באיסור דרבנן כדאי הוא הבה"ג שפסק כרבי עקיבא לסמוך עליו.

תקנה. ובשו"ע בסעי' ב נתבאר, דה"ה אם היה נשוי בגיותו לאמו 

או אחותו ועבר בזה על איסורי עריות שנצטוו בהן בני נח, שמחוייב 

להוציאה, דאף בזה יש לחוש שאם נתירו לו לחיות עמה, יאמרו בא 

מקדושה חמורה לקדושה קלה, שהרי בגיותו היה הדבר אסור עליו 

שבא  ועתה  אצלו,  מוחזקת  היתה  ובאיסור  לגרשה,  היה  ומחוייב 

לכלל ישראל נעשה לו הדבר מותר. 

פי"ד  הרמב"ם  מש"כ  ראה  נח  בני  על  המוטל  עריות  איסור  בגדר 

שרק  נתבאר,  שם  ה,  הל'  פ"ט  מלכים  ובהל'  י  הל'  איסו"ב  מהל' 

עריות שהן מחמת קורבה אסורים על בן נח, כגון אמו, אשת אביו 

ואחותו מאמו, אבל שאר עריות לא נאסרו להם )ראה בספר פסקי 

הלכות לרבי דוד מקרלין ח"א בשו"ת שבסופו סי' ב' שהאריך בזה, 

וע"ע לעיל סי' יז(. 

אלו,  על  הוסיף  ע"א(  נ"ח  סנהדרין  הר"ן  בחי'  גם  )הובא  הרמב"ן 

וכתב שגם אחות האם אסורה עליו, ותמה שם מפני מה לא הזכיר 

זאת הרמב"ם. 

ראשונים  פי"א שהביא בשם מקצת  ביבמות  ברא"ש  יעויין  כמו"כ, 

שכתבו שלא רק אחות האם אסורה עליו, אלא גם אחות האב מן 

האם בכלל איסור זה. 

בחי' הרמ"ה למסכת סנהדרין )שם( הוסיף, שלא רק קרובותיו שלו 

הן  שאף  זה,  איסור  בכלל  אשתו  קרובות  גם  אלא  עליו,  אסורות 

בכלל קורבה שיש בה איסור ערוה.

איסורן  וחל  נח,  לבני  אסורות  שאינן  עריות  לשאר  נשוי  היה  אם 

וכגון אותן המנויים בשו"ע בסעי'  עליו בשעה שבא לכלל ישראל, 

ג, אף שלכתחילה אסורות הן לו, מ"מ כיון שכבר נשאה בגיותו אין 

משום  זה,  לחילוק  והטעם  שנתגיירו.  אחר  הימנו  אותה  מפרישין 

שבעריות אלו אין חשש שמא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה 

קלה, שכן בגיותו בלאו הכי היו מותרות לו. אלא שצריכין הפרשה 

בסעי'  כמבואר  עמו,  ואשתו  להתגייר  שבא  גר  כל  כדין  חדשים  ג' 

יתבארו  כא  הל'  גירושין  מהל'  פי"א  הרמב"ם  בזה  מש"כ  )וראה  ט 

הדברים בהרחבה במקומם(.

תקנו. כך היא דעת הרמב"ם הל' איסורי ביאה )פי"ד הל' יג( שכתב: 
כשהוא  נשוי  היה  בשר – אם  שאר  של  בעריות  הגרים  דין  "כיצד 

סימן עב
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עלינו  דבקבלתנו  משום  ודאי  אלא  אלו,  לנו  נאסרו  טעמא 

אשת  להם  כשנתיר  לפיכך  הלכה,  נתחדשה  התורה  עול 

להן  מותרות  יאמרו  שלא  פי  על  אף  אביו,  אחות  או  אביו 

נתחדשה  אלא  כו',  חמורה  מקדושה  באנו  יאמרו  בגיותן 

הלכה.

להקשות, אם כן מאי שנא דגזרו טפי בקרובות האם ואין 

כל  יאסרו  איפכא,  עבדי  לא  ולמה  האב,  מבקרובות 

יאמרו  "שמא  בהן  לומר  דשייך  אותם  משום  האב  קרובי 

באנו מקדושה חמורה כו'", ויתירו כל קרובות האם מטעם 

דנתחדשה הלכה.

לגזור  יותר  מסתבר  האם  דקרובות  קשיא(,  לא  )הא 

מבקרובות האב, דבקרובות האם יש עוד טעם אחר למיגזר, 

לאיחלופי  אתו  דילמא  בהו  לחוש  דיש  משום  דהיינו, 

לגרים  כשיתירו  כלומר,   .
תקנז

לישראל ערוה  למישרי 

גמורים.  לישראלים  כן  גם  ויתירום  לטעות  יבואו  הקרובות 

אבל בקרובות האב ליכא למיחש להכי, שהכל יודעין שאין 

בכמה   
תקנח

דגוי לזרעיה  אפקירה  דרחמנא  לגוי,  "אבות" 

יבואו  לא  לגר  האב  קרובות  שיתירו  ומשום   ,
תקנט

מקומות

עכו"ם לאמו או לאחותו ונתגיירו, מפרישין אותן כמו שביארנו. ואם 

היה נשוי לשאר עריות ונתגייר הוא ואשתו, אין מפרישין אותן. גר 

אסור בשאר האם אחר שנתגייר מדברי סופרים, ומותר בשאר האב 

ברור  שדבר  תאומים  כגון  מאביו.  שארו  שזה  בודאי  שיודע  אע"פ 

שאביו של זה הוא אביו של זה, אע"פ כן לא גזרו על שאר אביו. 

נושא הגר אשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו ואשת אביו  לפיכך, 

ואשת בנו אע"פ שנשאת לאחיו או לאביו או לאחי אביו או לבנו אחר 

שנתגיירה  ובתו  מאביו,  ואחותו  מאביה  אמו  אחות  וכן  שנתגיירו, 

מותרת לו, אבל אינו נושא לא אחותו מאמו ולא אחות אמו מאמה 

ולא אשת אחיו מאמו שנשאה אחיו מאמו אחר שנתגייר, אבל אם 

נשאה אחיו כשהוא עכו"ם הרי זו מותרת לו". עכ"ל.

והיינו, שלא אסרו חכמים אלא בשאר האם, אבל שאר האב מותר 

לכתחילה, אפי' אותן שהיו אסורות עליו בגיותו. 

העריות  כל  האם,  מן  האב שלא  "וקורבה שמצד  כתב:  הטור  אבל 

האסורין לגוי אסורין בהן לאחר שנתגיירו, אע"פ שאין אבות לגוי, 

שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, כגון אשת אביו 

לרבי עקיבא ואחות אביו לרבי אליעזר וכו'". ע"כ. 

והיינו, שלשיטת הטור אסור הגר בכל קרובותיו האסורות גם על בני 

נח, גם אלו שהן שאר בשרו מצד אביו, ומה שהחמירו בקרובותיו 

שמן האם יותר מקרובותיו שמצד האב, הוא שבשאר האם החמירו 

לאסור עליו לא רק את האסורות לבני נח אלא גם את האסורות 

לישראל, והטעם בזה, בכדי שלא יבואו לאחלופי בישראל ולהתירם 

בעריות. כדבריו כתב גם הריטב"א שם. 

תקנז. וברא"ש שם כתב בשם הר"י, דכיון שהטעם שאסרו חכמים 
לגר לישא את אשת אחיו הוא משום דלא ליתי לאחלופי, ממילא 

איסור זה נוהג רק כאשר שני אחים אלו היתה הורתם שלא בקדושה, 

מהם  אחד  היה  אם  אבל  בקדושה,  מהם  אחד  לידת  היתה  ואפי' 

לאחלופי,  דליתי  חכמים  בזה  חששו  לא  בקדושה,  ולידתו  הורתו 

בקדושה,  שלא  הורתו  היתה  והשני  בקדושה  כולו  האחד  שהרי 

ומותר לישא אשת אחיו. אולם התוס' שם צידדו בשאלה זו לכמה 

פנים ולא הכריעו בדבר.  

דכתיב  מהא  ע"א(  )צ"ח  ביבמות  חז"ל  שאמרו  מה  תקנח. ע"פ 
)יחזקאל כג כ:( "בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם". ועיין 

ובאור  ע"א(.  )נ"ח  סנהדרין  ובר"ן  ובתוס'  שם  הרמב"ן  בזה  מש"כ 

בגיותו  הוא  נחשב  ה"יחס"  דין  שלגבי  דאע"פ  הוא,  בזה  הדברים 

כאביו, וכן לגבי ירושה נחשב הוא כבנו כמבואר בנזיר )ס"א ע"א(, 

עריות  איסורי  לגבי  ולכך  לזרעו",  אפקריה  "דרחמנא  עריות  שאני 

כזר נחשב הוא לו, ולא הקפידה תורה שלא ינשאו זה לזה. 

כאשר  אף  נאמרה  זו  הנ"ל, שהלכה  הראשונים  בדברי  נתבאר  עוד 

יודע הוא בוודאי שאחיו הוא מאביו וכגון שהיו תאומים, דבעלמא 

כשכל ידיעתו על כך היא מכך שנולדו מאותה האם, יש צירוף נוסף 

להקל בזה, שהרי העכו"ם שטופים בזימה,  ואם כן אף שודאי הוא 

יתבארו  הן,  אחד  שמאב  לנו  מניין  מ"מ  האם  מאותה  שנולד  לו 

הדברים להלן.

ובאחרונים הקשו, כיון שהנידון כאן הוא בתאומים היאך הקלו בזה 

מחמת שידוע הוא שאחים הם מן האב, הרי אחים הם גם מן האם 

והגר אסור בשאר האם. 

ובבאור הגר"א לשו"ע כאן )ס"ק ט( כתב לחדש, דכל ערוה שיש בה 

קורבה גם מן האב וגם מן האם דינה כשאר אב שאין צריך לחוש 

לה, דבתר האב אזלינן ולא היה זה בכלל הגזירה.

תקנט. איתא במדרש )רות רבה פרשה ב יג(: "ותאמר נעמי לשתי 
כלותיה לכנה שובנה אשה לבית אמה )רות א ח( – לבית אומתה. 

אבטימס הגרדי מתה אמו בערבי פסחים, ועלה רבי מאיר להראות 

לו פנים, ומצא אותן יושבים אבלים. לאחר זמן מת אביו ועלה ר' 

מאיר להראות לו פנים, ומצאם שהם עסוקים במלאכתם. אמר לו, 

דומה שאמך היתה חביבה עליך מאביך. אמר לו, ולא כן כתיב אשה 

לגוי".  אב  שאין  אמרת,  יפה  לו,  אמר  אומתה.  אמה – לבית  לבית 

למדנו מדברי המדרש שאכן חלוק אצל בני נח דין האב מדין האם, 

דרחמנא אפקריה לזרעיה.

ולהטעים הדברים נראה לומר, ע"פ מש"כ בעל שואל ומשיב בספרו 

לבית  "למשפחותם  עה"פ  ב(  א  )במדבר  התורה  על  שאול  דברי 

אבותם". דהנה בסוגית הגמ' בחולין )יא ע"ב( מבואר, שהמקור לכך 

שיש לילך בספק אחר הרוב, הוא מאיסורא דמכה אביו, שהרי לעולם 

אין בירור גמור שאכן נתעברה אמו מבעלה ואביו הוא, אלא דכיון 

דתלינן שרוב בעילות אחר הבעל מכריעים אנו שאכן אביו הוא.

והנה בפמ"ג )יו"ד סי' סב( כתב, שההלכתא לילך אחר הרוב לישראל 

להטות"  רבים  "אחרי  מדכתיב  שלמדוה  דכיון  לנכרי,  ולא  נאמרה 

דינה כשאר דיני התורה וחוקיה שנמסרו לישראל לבד. וא"כ נמצא, 

שלעולם לא נוכל להכריע בברור אצל נכרי מי הוא אביו, דאף שרוב 

לגביו  להכריע  שניתן  לכך  מקור  כל  אין  מ"מ  הבעל  אחר  בעילות 
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מתוך כך להתיר קרובות מצד האב לישראל.

נימא ואל  כן  אם  להכי,  דאתית  השתא  לומר,  תתמה 

האם  מצד  קרובות  באיסור  זו  דגזירה  טעמא  דכולא 

)הא לא  כו',  זה משום דלא ליתי לאיחלופי  לגר הוא מטעם 

יאמרו  דשמא  טעמא  לאו  דאי  בגמרא,  מוכח  דהכי  קשיא(, 

באנו מקדושה חמורה כו' לא היו גוזרין כלל משום טעמא 

דלא ליתו לאיחלופי.

שעיקר הגזירה היא משום "שמא יאמרו כו'", ואגב נמצא 

גזרו על השאר אפילו היכא דליכא טעמא ד"שמא 

יאמרו כו'", אלא דלא ליתי לאיחלופי לבדו. ומכל מקום יש 

הוצרכתי  לכך  לפנינו,  שיתבאר  כמו  ביניהם  דינים  חילוקי 

להאריך ודי בזה". עכ"ל הלבוש.

למדנו מדבריו:

מעיקר דין תורה גר שנתגייר מותר בכל קרובתיו, משום א. 

שקטן שנולד דמי, ואין לו כל יחס קורבה עמהם.

מדרבנן נאסרו עליו קרובותיו שמצד אמו, שמא יאמרו ב. 

יבואו  ושמא  קלה,  לקדושה  חמורה  מקדושה  באנו 

לאיחלופי ולהתיר ערוה לישראל )ויש שפי', דחששו שמא ישא 

גר זה עצמו את אחותו שנולדה לו בקדושה אחר שנתגיירה אמו(.

שכבר ג.  מדרבנן,  אפי'  לו  מותרות  אביו  שמצד  קרובותיו 

מקדושה  באנו  יאמרו  ולא  הוא  חדשה  שבריה  ידעו 

חמורה לקדושה קלה, וגם לא יבואו להתיר ערוה לישראל, 

ע"כ  גוי.  אב  של  לזרעיה  אפקריה  שרחמנא  ידוע  דהדבר 

תמצית דבריו ודברי הפוסקים בריש סימן זה.

ע"פ הרוב. ומשום כך הדגישה התורה בישראל "למשפחותם לבית 

אבותם", שרק בישראל ניתן ליחס בן אחר אביו, אבל בגוי לעולם 

יש ליחסו אחר אמו לבד.

ולא  אמה",  לבית  אשה  שבנה  "לכנה  לכלותיה  נעמי  שאמרה  וזהו 

אמרה "לבית אביה", משום שאין אבות לגוי.

]ועיי"ש עוד שיישב עפ"ז את קושית האחרונים ע"ד הרמב"ן שמנה 

את מצות כיבוד אב ואם לשתי מצוות נפרדות – אחת לאב ואחת 

לאם, דלכאורה הדברים נסתרים מסוגית הגמ' בסנהדרין נו ע"ב שם 

נמצא  הרמב"ן  ולשיטת  מצוות,  בעשר  במרה  נצטוו  שבנ"י  נתבאר 

שנצטוו בי"א מצוות שכן מצות כיבוד אב ואם נמנות כשתים. וכתב 

יתיישבו הדברים, שלבני נח עיקר המצוה היא בכיבוד  דע"פ הנ"ל 

האם, אבל בכיבוד אב אינן מחוייבים מעיקר הדין כיון דלא אזלינן 

בתר רובא וא"א לידע בברור מי הוא האב.

יקיצו  שישראל  לכך  שהסיבה  נ(  )עמ'  יקרים  פנינים  בס'  ויעויין 

מחמת  הוא  התחיה  שכח  מפני  אומות,  שאר  ולא  המתים  בתחית 

עוד  וראה  לגוי,  אבות  ואין  האב  מן  ניתנות  והעצמות  הלוז,  עצם 

בקדושת לוי שפי' עפ"ז את הלשון "אומות העולם" – שהוא מלשון 

אם, עיי"ש[
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סימן עג

דיני עריות בעבד ושפחה

לו עם אביו  דיני הקורבה שיש  הנה נתבאר לעיל, דאחר דנקטינן דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי בטלו 

ואמו ואחיו, ונעשה כבריה חדשה, הלכה זו מצאנוה גם לענין עבד ושפחה שטבלו לשם עבדות ונעשו 

ישראל במקצת )להתחייב במצוות כאשה(, אלא דכמה חילוקי דינים איכא בינייהו יתבארו הדברים להלן.

עבד כנעני מותר באמו

מותר כתב  "העבד  יז(:  הל'  פי"ד  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם 

בתו  לומר  צריך  ואין  עבד,  כשהוא  אמו  לישא 

ואחותו וכיוצא בהן, שכבר יצא מכלל עכו"ם, ואין העריות 

האסורות על העכו"ם אסורות עליו, ולא בא לכלל ישראל 

כדי שיאסרו עליו עריות האסורות על הגרים". ע"כ.

עבדות ובאור  לשם  העבד  שטבל  דאחר  הוא,  הדברים 

אסור  שאינו  גר  ככל  ודינו  נח,  בן  דין  ממנו  פקע 

כקטן  ליה  דחשבינן  משום  נח,  כבן  עליו  שנאסרו  בעריות 

שנולד ואין לו יחס עם אמו ואחותו שמגיותו.

חכמים אכן,  החמירו  שבגר  הגר,  מן  יותר  הקילו  בעבד 

בא  יאמרו  שמא  האם,  שמצד  בקרובותיו  ואסרוהו 

החמירו  לא  בעבד  ואילו  קלה,  לקדושה  חמורה  מקדושה 

בכך, ולפיכך, אחר שטבל לשם עבדות מותר הוא לכתחילה 

לישא את אמו או אחותו.

דברי הרמב"ם בזה, הוא מסוגית הגמ' בסנהדרין )נח מקור 

ע"ב( שם איתא: "אמר רב חסדא: עבד מותר באמו 

גוי  מכלל  טעמא( – יצא  )מאי  בבתו,  ומותר  עבד  כשהוא 

ולכלל ישראל לא בא".

גם  או  מגיותו  אמו  לגבי  דוקא  נאמרה  זו  הלכה  האם 
בנולד מן השפחה

שעבד ובאחרונים  שאמרו  זו  הלכה  האם  לדון,  האריכו 

דוקא  היא  ואחותו,  אמו  את  לישא  מותר 

שמותר  לכך  והסיבה  נכר,  עם  בת  היא  העבד  של  כשאמו 

לישאנה היא מפני שע"י שבא לכלל ישראל כשטבל לשם 

גרות נעשה כגר שפקע היחס בינו לבין משפחתו שמגיותו, 

ד"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", וממילא כזר הוא לה.

שמא, דברים אלו אמורים גם בעבד הנולד מן השפחה, או 

שאף שגם היא נחשבת כבת ישראל במקצת כדין עבד 

שנתגייר  גר  בדין  שייך  לא  לה  הנולד  בנה  וממילא  כנעני, 

ומתייחס  הוא  עבד  ברייתו  דמתחילת  דמי,  שנולד  כקטן 

והיסוד  לזה.  זה  להנשא  אסורים  אינם  אפ"ה  אחריה,  הוא 

לסברא זו הוא משום שאין כל מקור בפסוקי התורה לאסור 

בן  דין  מהם  שפקע  אחר  שהרי  ושפחות,  בעבדים  עריות 

נח,  לבני  בתורה  הנאמר  עריות  איסור  בכלל  אינם  שוב  נח 

ולכלל ישראל נמי לא באו לגמרי עד שישתחררו, כך שגם 

איסורי עריות והקורבה שנאמרו לישראל לא להם נאמרו, 

וממילא אין כל מקור בתורה לאוסרם להנשא זה לזה.

והר"ן  רש"י  ושיטת  בחולין  הגמ'  מסוגית  לזה  ראיה 
שם

מסוגית הגמ' בחולין )קיד ע"ב( מוכח לכאורה, שעבד והנה, 

שם  הגמ'  דסוגית  באמו.  מותר  השפחה  מן  הנולד 

דנה בגדרי איסור בשר בחלב, ואמרו: "עבד בן שפחה אחי 

הוא  אסור  )כלומר,  פרי  עם  פרי  שאסור  יוכיח,  משוחררת 

פרי  דבר( – ומותר  לכל  היא  ישראלית  שנשתחררה  דכיון  באחותו 

עם האם". ע"כ. ובפשטות היה נראה לבאר דברי הגמ' בזה, 

שעבד הנולד מן השפחה מותר לישא את אמו, אף שנולד 

ממנה כשהיתה שפחה ודינה כישראל במקצת.

בן אלא  "עבד  וכתב:  זה,  מפירוש  נזהר  שם  שרש"י 

והיינו,  במין אמו ואסור בבת חורין".  שפחה – מותר 

לומר  אלא  ממש,  באמו  להתירו  הגמ'  כוונת  היתה  שלא 

מדבריו  ולמדנו  היא.  אמו  שממין  בשפחה  הוא  שמותר 

שהנולד מן השפחה אסור באמו.

שם כדברי  לסנהדרין  הר"ן  בחידושי  גם  מצינו  רש"י 

שכתב, שהטעם שהתירו לגר לישא את אמו, הוא 
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מדבריו  ומבואר  דמי",  שנולד  כקטן  שנתגייר  "דגר  משום 

שרק הנולד מן הנכרית מותר באמו ולא הנולד מן השפחה, 

ופשוט  שנולד,  כקטן  נעשה  לא  השפחה  מן  הנולד  שהרי 

)וראה עוד בטורי אבן ריש מסכת חגיגה שהאריך בסברא זו(.

שיטת הרמב"ם בזה

בשיטת הרמב"ם בזה דקדק המנחת חינוך )מצוה א( אמנם, 

להיפך, שבהלכה יח שם חיזר הרמב"ם אחר אופנים 

"ויראה לי, שאם בא  נוהגים דיני עריות בעבד, וכתב:  בהם 

העבד על הבהמה והזכור יהרגו". ואם יודה הרמב"ם לדברי 

רש"י והר"ן שבעבד הנולד מן השפחה נוהגים כל דיני ערוה 

והביא  הרמב"ם  זאת  השמיט  מה  מפני  בתורה,  האמורים 

הזכור,  על  והבא  הבהמה  על  הבא  לחמו – מעבד  ממרחק 

העריות.  בכל  אסור  השפחה  מן  הנולד  שעבד  אמר  ולא 

השפחה  מן  הנולד  עבד  שגם  הרמב"ם  דסבר  צ"ל,  וע"כ 

מותר באמו, לפי שעבד אין לו יחס.

והר"ן נמצא  רש"י  זו,  סוגיא  בבאור  הראשונים  שנחלקו 

היא  אמו  את  לישא  לעבד  ההיתר  שסיבת  למדו 

וממילא סברו שאין  מפני שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 

והיינו בשפחה  ב"מין אמו",  או  להתירו אלא באמו מגיותו 

מפני  היא  בזה  ההיתר  שסיבת  למד  הרמב"ם  אבל  אחרת. 

 ,
תקס

בו נוהגים  אינם  הקורבה  דיני  וכל  יחס,  לו  אין  שעבד 

ומשום כך לא חילק בזה בין הנמכר לעבד לבן השפחה.

אב  כיבוד  ומצות  ורביה  פריה  מצות  לדין  בזה  נפק"מ 
ואם

נוספת במחלוקת הראשונים זו כתב המנחת חינוך נפק"מ 

ורביה"  "פריה  במצות  עבד  לחייב  יש  האם  שם, 

כישראל. דלשיטת רש"י והר"ן שהעבד יש לו יחס, ממילא 

שעבדים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  אינה  זו  שמצוה  כיון 

ביבמות  התוס'  וכ"כ  בכך,  מחוייב  העבד  אף  מהן,  פטורים 

לו  אין  שהעבד  הרמב"ם  לשיטת  אבל  הכל(.  ד"ה  ע"א  )סב 

ורביה משום שבלאו הכי  יחס, אין כל טעם לחייבו בפריה 

לא יהיו בניו מתייחסים אחריו ואינו בתורת מצוה זו.

ממרים כמו"כ  בהל'  הרמב"ם  דברי  את  עפ"ז  לפרש  כתב 

)פ"ה הל' ט(, שכתב )לגבי איסור מקלה ומכה אביו(: "אבל 

על  ולא  אביו  על  לא  חייב  אינו  הגויה  ומן  השפחה  מן  בנו 

אמו, וכן גר שנתגייר וכו'".

שם הכסף משנה: ומה שכתב רבינו שאינו חייב על וכתב 

דינה  אין  נשתחררה  לא  עדיין  שאם  לפי  הוא  אמו, 

היה  כישראלית  דינה  היה  שאם  ומשמע  וכו'".  כישראלית 

חייב על הכאתה.

אלא וכתב  זה,  לטעם  א"צ  הנ"ל  דלפי  חינוך,  המנחת 

הסיבה לכך שאינו מתחייב באיסור של מקלה אביו 

להם  אין  והשפחה  שהעבד  מפני  הוא  שפחה,  אמו  בעוד 

יחס והיא אינה נחשבת אמו.

גם  באמו  מותר  האם  הנכרית  מן  בנולד  בזה  נפק"מ 
מדרבנן

שפי' במנחת  הרמב"ם  לשיטת  לדון,  הוסיף  שם  חינוך 

הוא  שבו  השפחה,  מן  הנולד  בעבד  גם  זו  סוגיא 

זה  חילוק  האם  ואחותו,  אמו  את  לישא  שמותר  שאמרו 

שאמרו בין גר לעבד, שהגר אסור מדרבנן בקרובותיו שלא 

מותר  והעבד  קלה,  לקדושה  חמורה  מקדושה  בא  יאמרו 

בהן, נאמר רק בעבד הנולד מן השפחה, אבל עבד הנולד מן 

הנכרית דינו בזה כגר, או שמא לא חילקו ביניהם, וכל ששם 

עבד עליו לא החמירו חכמים בדינו לאוסרו בקרובותיו.

שפי' ושורש  והר"ן  רש"י  לשיטת  דהנה  הוא,  בזה  הספק 

הנכרית,  מן  הנולד  בעבד  דנה  הגמ'  שסוגית 

נתבאר שסיבת ההיתר בזה היא משום שע"י שטבל לגרות 

נעשה כקטן שנולד, ומה שלא החמירו חכמים לאסור עליו 

את הדבר בכדי שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה 

לכלל  בא  לא  שעדיין  מפני  הוא  בגר,  שאמרו  וכמו  קלה 

שלא  היא  פסוקה  הלכה  לדבריהם  וא"כ  לגמרי.  ישראל 

החמירו בזה כלל בעבד שלא בא לכלל ישראל לגמרי.

תקס.  וראה בשו"ת אגרות משה )יו"ד ג סימן קג ד"ה והוא(, דנקט 
בפשיטות שטעמו של הרמב"ם בזה הוא מפני שהעבד אין לו יחס, 

ואינו כעכו"ם שבגיותם יש להם יחס. 

וכתב לבאר עפ"ז מש"כ שם הרמב"ם )איסורי ביאה פי"ד הל' יט(: 

"ומוסר שפחה אחת לשני עבדים לכתחלה וא"צ שום דבר, אלא הרי 

הם כבהמות. ושפחה שהיא מיוחדת לעבד או שאינה מיוחדת אחת 

היא, לפי שאין אישות אלא לישראל או לעכו"ם על העכו"ם, אבל 

לא לעבדים על העבדים ולא לעבדים על ישראל". 

יכול האדון למסור שפחה אחת  והיינו, דכיון שאין אישות לעבד 

לשני עבדים שיעמידו לו ממנה ולדות. ולכאורה קשיא, שהרי בן 

חברו  אשת  על  לבוא  ואסור  איש,  דאשת  איסורא  על  מוזהר  נח 

כבהמה  דינו  שהעבד  צ"ל,  וע"כ  בארוכה,  לעיל  שנתבאר  וכמו 

לגמרי, ואין לו אישות אפי' כנכרי, וממילא פשיטא שאין לו יחס 

עם בניו. 
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לעבד אבל  שהתירו  לכך  שהסיבה  הרמב"ם  לשיטת 

יחס,  לו  אין  שהעבד  מפני  היא  אמו  את  לישא 

שדבריו  אפשר  א"כ  השפחה,  מן  הנולד  בעבד  ואיירי 

נאסר  לא  שמעולם  השפחה  מן  הנולד  בעבד  רק  אמורים 

מקדושה  בא  יאמרו  שמא  החשש  בו  שייך  ולא  באמו, 

שקודם  הנכרית  מן  בנולד  אבל  קלה,  לקדושה  חמורה 

שאף  אפשר  נח,  בן  ככל  באמו  אסור  היה  לעבד  שנמכר 

מ"מ  אמו,  אחר  מתייחס  אינו  עבד  שנעשה  שעתה 

בא  יאמרו  שמא  החשש  מחמת  לישאנה  לאוסרו  יש 

מקדושה חמורה לקדושה קלה, דאפשר שאף הוא בכלל 

שלא  משמע  הרמב"ם  דברי  שמסתימת  אלא  זו.  גזירה 

!חילק בזה.
מותר  האם   – נשתחרר  ולאחמ"כ  עבד  שנעשה  גוי 

באמו

)יבמות בס'  החינוך )מצוה ריא( כתב: "ואמרו זכרונם לברכה 

עבד  וכן  האומות,  מן  אחד  נתגייר  שאם  ע"א(,  כב 

שהיה  בשר  שאר  וכל  שנולד.  כקטן  הן  הרי  שנשתחרר, 

כלל,  להן  בשר  שאר  אינן  בעבדות  או  בגיות  מתחילה  להן 

זהו  אחותם.  או  אמם  הן  אפילו  אותם  לישא  להן  ומותר 

מדין תורה, אבל חכמים אסרו הדבר כדי שלא יאמרו שבא 

מקדושה חמורה לקדושה קלה. ותיקנו הדבר כן שאם היה 

גוי או עבד לאמו או לאחותו מפרישין אותן,  נשוי כשהוא 

לפי שאלו היו אסורות אפילו בגיות". עכ"ל.

נשוי ולמד  שהיה  שגוי  מדבריו,  א(  )מצוה  חינוך  המנחת 

לאמו או אחותו בגיותו, ובאו לכלל עבדות ולאחמ"כ 

נשתחררו, אף שבזמן עבדותם היו מותרים זה בזה לגמרי, 

עתה שבאו לכלל ישראל לגמרי מפרישין אותם זה מזו.

שכתב, דדבריו אלו תמוהים טובא, דלכאורה כיון ועיי"ש 

שבזמן שנעשו עבדים היה הדבר מותר להם, וכמו 

שנתבאר שלא החמירו חכמים בעבד כבגר, א"כ כבר פקע 

קלה,  לקדושה  חמורה  מקדושה  בא  יאמרו  שמא  החשש 

גרותו,  לימי  גיותו  ימי  בין  בזה  מפסיק  העבדות  זמן  שהרי 

ושוב לא יאמרו שבא מקדושה חמורה לקדושה קלה, ומנין 

למד החינוך שמחוייבים הם עתה לפרוש זה מזו.

ולכך אסרום ואף  אם נאמר שלא חילקו חכמים בתקנתם 

גם בכה"ג, מ"מ צ"ע, דבדברי החינוך שם נתבאר שגם 

עבדים  בעודם  אמו  את  שנשא  השפחה  מן  הנולד  בעבד 

בבית אדוניהם יש להפרישם לכשישתחררו, וזה ודאי צ"ע, 

דכיון שנולד לה בעת שפחותה נמצא שמעולם לא נאסרו 

זה לזו, שכבר מעת לידתו הותרו להנשא, ואיזה חשש יש 

בדבר.

זה וכנראה  גר  על  שיאמרו  בכך  אינו  שהחשש  שלמד, 

עצמו שמתחילה היה הדבר אסור לו ועתה הותר, 

אלא עצם זה שדין העכו"ם חמור בזה מדין ישראל יביאם 

משמעות  אולם  מקדושתם.  קילא  ישראל  שקדושת  לומר 

יוסף  הבית  לשון  ראה  כן,  משמע  אינה  כולם  הפוסקים 

!והט"ז על אתר וצ"ע.
דין אחותו מן השפחה והנכרית כשאביהם ישראל

מן בשו"ע  לו  אסורה  אחותו  כתב:  י(  סעי'  טו  )סי'  אבהע"ז 

וכו',  מאמו  אחותו  בין  מאביו  אחותו  בין  התורה 

חוץ מאחותו מן השפחה ומן הנכרית". והיינו, דכיון דקיי"ל 

בזה  מש"כ  )ראה  כמותה  ולדה  הנכרית  על  הבא  שישראל 

היש"ש יבמות פ"ד סי' מט(, ממילא היא אינה נחשבת כאחותו 

ומותר לבוא עליה.

דוקא אולם  אמורים  אלו  שדברים  כתב,  שם  ברמ"א 

ונשאה, שבזה לא החמירו  בדיעבד – אחר שעבר 

עליה,  לבוא  אסור  ודאי  לכתחילה  אבל  לגרשה,  עליו 

שולדה  הנכרית  על  הבא  בישראל  שאמרו  שמה  די"א 

מתייחס  זרעה  מדרבנן  אבל  מדאורייתא,  היינו  כמותה 

אחריו.

ע"ד ובבית  שהקשה  הלבוש  לדברי  ציין  שם  שמואל 

אחותו  אם  מדובר,  במה  נפשך  דממה  הרמ"א, 

שהרי  עליה,  לבוא  שאסור  פשיטא  א"כ  בגיותה,  עודה  זו 

ואם  הוא,  תורה  ואיסור  בו,  פוגעים  קנאים  ארמית  הבועל 

מדובר שכבר נתגיירה, מפני מה החמיר הרמ"א וסבר שיש 

דהא  אמה,  אחר  מתייחסת  אינה  הכי  בלאו  הרי  לאוסרה, 

קיי"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.
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ישוב קושית הלבוש

ושני דרכים מצינו בדברי האחרונים בישוב קושיא זו:

אחר א.  איירי  דלעולם  ליישב,  כתב  טז(  )סו"ס  מאיר  בבית 

הבא  בישראל  חכמים  שגזרו  שכשם  אלא  שנתגיירה, 

לדונה  החמירו  )שע"כ  כזרעו  הולד  את  להחשיב  הנכרית  על 

לענין  ישראל  כבת  לדונה  גזרו  גם  כך  שנתבאר(,  וכמו  כאחותו 

גר  קיי"ל  זה שלא להתירה להנשא לקרוביה, אף דבעלמא 

שנתגייר כקטן שנולד דמי.

היתה ב.  שבגיותה  דכיון  כתב,  קנו(  סי'  )שם  צבי  בנחלת 

)לכה"פ מדרבנן(, א"כ אף אחר שנתגיירה  נחשבת אחותו 

יאמרו  שלא  בכדי  עליו  לאוסרה  יש  דמיא,  שנולד  דכקטן 

בא מקדושה חמורה לקדושה קלה.

זוטרי, ודבריו  אפי  בס'  בזה  עמד  וכבר  ביותר,  תמוהים 

אסרו  שלא  השו"ע  בדברי  נתבאר  להדיא  שהרי 

זה אלא את שאר האם, אבל שאר האב לא  מחמת חשש 

היה בכלל איסור זה, וכבר הארכנו בזה לעיל בטעם הדבר, 

וא"כ היאך סבר הנחלת צבי לאוסרה עליו מטעם זה.

דחילוק ובישוב  ב(,  ס"ק  )שם  ארזים  עצי  בעל  כתב  שיטתו 

האם  לשאר  האב  שאר  בין  בשו"ע  שחילק  זה 

לענין איסור ערוה בגר אינו מוסכם על כל הפוסקים, שהרי 

ע"א(,  )נח  בסנהדרין  התנאים  במחלוקת  תלויה  זו  הלכה 

אמו",  ואת  אביו  את  איש  יעזב  כן  "על  "תניא:  שנינו:  שם 

"אמו" – אחות  אביו,  "אביו" – אחות  אומר:  אליעזר  רבי 

אמו. רבי עקיבא אומר: "אביו" – אשת אביו, "אמו" – אמו 

ממש".

שלא ובטעמו  דסבר  בגמ',  שם  נתבאר  עקיבא  רבי  של 

אסרו חכמים אלא בשאר האם ולא בשאר האב. 

האב  שאר  שגם  וסבר  אליעזר  רבי  עליו  חלק  גופא  ובזה 

אביו.  באחות  גם  לאסור  שיש  נקט  וע"כ  זו,  תקנה  בכלל 

יוסף  בית  )ראה  אליעזר  רבי  לשיטת  החוששים  לדברי  וא"כ 

ריש הסימן והארכנו בזה לעיל סי עד בהערה(, יתיישבו היטב דברי 

הנחלת צבי בישוב קושית הלבוש כנ"ל.
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סימן עד

דין ערות אשה ובתה בגר

ובטלה  אלו  נשים  שנתגיירו  דאף  ובתה",  אשה  "ערות  היא  כבישראל,  לגר  האסורות  העריות  מן  אחת 

דינים  כמה  לענין  אכן  עב.  סי'  לעיל  באורך  שנתבארו  הטעמים  מן  עליהם  גזרו  חכמים  מ"מ  קורבתם, 

הקלו חכמים בדבר זה, יתבארו הדברים בסמוך.

פי"ד הל' טו( כתב דה"ה  ביאה  )הל' אסורי  תקסא. במגיד משנה 
אשה ובת בתה.

משום  להקל,  ז  סעי'  בשו"ע  נתבאר  האב  מן  תקסב. דבאחיות 
דהגר אינו אסור בשארו מן האב, עיי"ש.

תקסג. וטעמו של הרמב"ם בזה, משום דקיי"ל דהלכה כרבי עקיבא 

מחבירו )הגהות מימונית שם(. 

רבי  בשם  הביא  קמח  סי'  תנינא  ביהודה  נודע  בתשובות  אמנם, 

דכיון  יג(,  הל'  פי"ח  כלים  )הל'  הכס"מ  עפ"ד  שכתב  אויש  יהודה 

שרבי ישמעאל היה רבו של רבי עקיבא )כמבואר ברמב"ם בהקדמתו 

עקיבא  כרבי  דהלכה  הכלל  נאמר  לא  שלגביו  אפשר  החזקה(,  ליד 

מחבירו. )וראה בתשובות בית שלמה יו"ד ח"ב סי' קסב(.

דין ערות אשה ובתה בגר – בחייה ובמותה

ובתה כתב  גיורת  הנושא  ו(:  ה  סעי'  רסט  )סי'  שו"ע 

יושב   
תקסב

- האם  מן  אחיות  שתי  או   
תקסא

הגיורת

ומתה – מותר  גיורת  נשא  השניה.  ומגרש  מהן  אחת  עם 

לישא את אמה או בתה, שלא גזרו אלא בחייהן.

מקור הדברים

ע"ב(: מקור  )צח  ביבמות  הגמ'  בסוגית  אלו,  השו"ע  דברי 

אסור  דתני:  ואיכא  בחמותו,  אשתו – מותר  "מתה 

כרבי  וחדא  ישמעאל,  כרבי  "חדא  ומפרשינן:  בחמותו". 

חמותו  דאמר:  ישמעאל,  דאסר – כרבי  מאן  עקיבא. 

לאחר מיתה באיסורא קיימא, וגבי גר גזרו ביה רבנן, ומאן 

דשרי – כרבי עקיבא, דאמר: חמותו לאחר מיתה קלש ליה 

איסורא, וגבי גר לא גזרו ביה רבנן". ע"כ.

)שם וכוונת  עקיבא  ורבי  ישמעאל  רבי  לפלוגתת  הדברים 

ובתה,  אשה  לנושא  שריפה  חיוב  בגדר  ע"ב(  צד 

אותו   – ואתהן  אותו  ישרפו  באש  "תניא:  שם:  שנינו  שכך 

ואת אחת מהן דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר: אותו 

ואת שתיהן".

בדין ופי'  נחלקו  עקיבא  ורבי  ישמעאל  דרבי  רבא,  שם 

הנושא את חמותו לאחר מיתת אשתו, רבי ישמעאל 

את  והנושא  אשתו,  שמתה  בכך  נפקותא  כל  שאין  סבר 

רבי  אבל  בשריפה.  דינו  אשתו  מיתת  לאחר  אפי'  חמותו 

יחד,  נושאן  כאשר  רק  יש  בי"ד  מיתת  שדין  סבר,  עקיבא 

לו  אסור  שהדבר  אף  אשתו,  מיתת  אחר  נשאה  אם  אבל 

איסור תורה מ"מ אינו נענש על כך בשריפה.

הגמ' לומר, שדין הגר בחמותו תלוי במחלוקת רבי וסברה 

ישמעאל ורבי עקיבא זו, דכיון שמעיקר הדין הגר 

ואין  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  בחמותו,  אסור  אינו 

זו לזו, אלא שרבנן אסרום  לה כל יחס עם בתה וכזרות הן 

וכדי  יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה,  כדי שלא 

ממילא  בישראל,  גם  עריות  ולהתיר  לטעות  יבואו  שלא 

אפשר שזהו דוקא בעיקר איסור ערות אשה ובתה, והיינו, 

שריפה,  חייב  שבישראל  אשתו  בחיי  חמותו  את  כשנושא 

רבי  שלשיטת   – קליש"  "דאיסורא  אשתו  מות  אחר  אבל 

עקיבא גם בישראל בכהאי גוונא אינו חייב מיתת בי"ד, לא 

גזרו רבנן בגר. אבל לשיטת רבי ישמעאל שלא חילק בזה, 

אף הגר אסור בכך.

הכרעת ההלכה בזה

הלכה ובשו"ע  שנפסקה  דאחר  הנ"ל,  ע"פ  פסק  כאן 

בהל'  הרמב"ם  שכתב  )וכמו  עקיבא  רבי  כשיטת 

ובתה  אשה  ערות  דין  וחלוק   ,
תקסג

הט"ו( פי"ד  ביאה  איסורי 

ואם  יותר,  הקילו  בגר  ממילא  מותה,  לאחר  מדינה  בחייה 

בא לישא את חמותו אחר מות אשתו הדבר מותר לו אפי' 

לכתחילה.

סימן עד



משנת  הגר���

כרבי אמנם  דפסק  חננאל  רבינו  לשיטת  ציין  שם  הרא"ש 

לישא  עליו  לאסור  יש  בגר  אף  ולדבריו  ישמעאל, 

ישמעאל  רבי  דלשיטת  אשתו.  מות  לאחר  גם  חמותו  את 

מותה,  לאחר  או  אשתו  בחיי  נשאה  אם  בין  חילוק  כל  אין 

וכמו שנתבאר. ולענין הלכה בזה יעויין בטור ריש סי' רסט 

שם,  הש"ך  מדברי  נראה  וכן  חננאל,  רבינו  לדברי  שחשש 

סי'  )מהדו"ק  בתשובותיו  הגרעק"א  להוכיח  שהאריך  וכמו 

קכא(.

כל אכן,  אין  הדין  שמעיקר  דכיון  כתב,  כבר  כאן  בלבוש 

איסור ערוה בגר, דכקטן שנולד דמי, ומה שאסרוהו 

עריות  ולהתיר  לטעות  יבואו  שלא  בכדי  רק  הוא  בזה 

אין  הזמן  באותו  יחד  עמו  נשואות  שאינן  כאן  לישראל, 

הרמב"ם  כשיטת  בזה  להקל  יש  ודאי  וממילא  כ"כ,  לחוש 

מהרש"ם  הכרעת  וכן  עקיבא,  כרבי  דפסקו  וסיעתו 

בתשובותיו ועוד רבים מן האחרונים.

משאר  יותר  מיתה  דלאחר  בחמותו  שהקלו  הטעם 
איסור ערוה שהן בכרת

בעיקר סברת הגמ' הנ"ל אליבא דרבי עקיבא, דכיון אמנם, 

קליש – שאינו  איסורה  מיתה  לאחר  שחמותו 

סופר  החתם  האריך  גר,  לענין  טפי  ביה  הקילו  בשריפה 

לדברים,  יש  טעם  מה  לדון,  לח(  סי'  )אבהע"ז  בתשובותיו 

יאמרו  שמא  לחוש  שיש  משום  היא  הגזירה  עיקר  הרי 

אתי  דלמא  ומשום  קלה  לקדושה  חמורה  מקדושה  בא 

לאיחלופי בישראל, ולענין זה מה בכך שנקלש האיסור ואינו 

בשריפה, הרי גם אם נשא את חמותו אחר מות אשתו דינו 

איסורי  משאר  דינו  שונה  ובמה  הוא,  חמור  ואיסור  בכרת 

אסרום  ואעפ"כ  בכרת,  אלא  אינו  דינם  שלכתחילה  ערוה 

חכמים בגר משום דלמא אתי לאיחלופי בישראל.

לגר ובבאור  ערוה  איסור  ביסוד  דהנה  כתב,  הדברים 

נאמרו שני טעמים:

שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, וזהו א. 

בנישואין שהיו אסורים עליו גם בזמן היותו בן נח.

דלא ליתי לאיחלופי בישראל, ולומר שאין בדבר איסור ב. 

ערוה.

הסברא נותנת, שמה שאסרו ערוה לבן נח הוא ולכאורה 

בי"ד  במיתת  עליה  שמוזהרים  בעריות  דוקא 

ובידם לעונשו עליה, אבל דבר שאיסורו כרת לא נמסר לבן 

נח. וממילא ערות אשה ובתה בחיי שתיהן שדינם במיתת 

ובתה אחר מות  נח, אבל ערות אשה  לבני  גם  נמסרו  בי"ד 

נח.  לבני  ולא  נאמרה  לישראל  בכרת,  אלא  שאינה  הבת 

שלא  בכדי  היא  בגר  בזה  האיסור  שסיבת  כיון  וממילא, 

יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, בזה, כיון שגם 

בהיותו בן נח לא היה מוזהר על כך אין טעם לאוסרה עליו 

אחר שנתגייר.

שעתה אחר שמתה הבת נאסור עליו את אמה מן ולומר 

לא  הא  לאיחלופי,  ליתי  דלא  בכדי   – השני  הטעם 

אמרינן, דכיון שאין הדבר מצוי כ"כ שישא אדם את חמותו 

אחר מות אשתו לא גזרו בו חכמים, משא"כ בשאר עריות 

אלא  אינם  לעולם  שהרי  בכה"ג,  גם  איסורם  נאמר  דע"כ 

בכרת.

בהם  רבים  למקומות  וציין  דבריו  דחה  שם  ביהודה  דבנודע  אלא 

שיחסו  מצינו  ולא  ישמעאל  רבי  כנגד  עקיבא  כרבי  הלכה  הוכרעה 

משקל רב יותר לדברי רבי ישמעאל מחמת שהיה רבו. יתירה מזו 

אחי",  "ישמעאל  עקיבא:  רבי  לו  ע"ב( שאמר  )נא  בסנהדרין  מצינו 

ואם היה נחשב אצלו כרבו ודאי לא היה מכנהו כך.

ואפשר די"ל בזה, דאף שהיה רבי עקיבא תלמידו של רבי ישמעאל 

יט(:  פ'  )חקת  במדרש  מצינו  שכן  בחכמה,  ממנו  היה  גדול  מ"מ 

"דברים שלא נגלו לו למשה נגלו לרבי עקיבא, וכל יקר ראתה עינו 

זה רבי עקיבא וחביריו". 

ופי' שם בס' ידי משה, שלגבי משה נאמר "וראית את אחורי ופני 

בקציצה  ולא  התפילין  בקשר  רק  לראות  שזכה  והיינו  יראו",  לא 

וראה את  יותר,  זכה  עקיבא  רבי  ע"ב(, אבל  ז  ברכות  )ראה  עצמה 

קציצת התפילין עצמה. 

כמו"כ מצינו במדרש שהראהו הקב"ה למשה את רבי עקיבא שהיה 

רבי  שהיה  שאף  אפשר  א"כ  וכו',  דעתו  חלשה  וכו'  ודורש  יושב 

עקיבא תלמידו נפסקה הלכה כמותו אחר שנבחר הוא להיות מוסר 

התורה שבע"פ.

מאידך, לעיתים הכרעת ההלכה אינה נקבעת ע"פ גדלותו של אדם, 

חכמים  שאמרו  שמאי  ובית  הלל  בית  מחלוקת  גבי  שמצינו  וכמו 

דלא נפסקה הלכה כבית הלל מחמת שמפולפלים יותר אלא מפני 

שמאי,  כבית  ההלכה  הכרעת  תהא  דלעת"ל  וידוע  הן,  שצנועים 

והרבה יש להאריך בזה ואכה"מ.  

!
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לאיסור  ובתה  אשה  איסור  בין  הגרעק"א  של  חילוקו 
אשה ואמה

הגרעק"א )מהדו"ק סי' קכא( נשאל, באדם שהיה בתשובות 

נשוי לגיורת ולה בת, לימים מתה אשתו וחפץ 

אשה  איסור  משום  אסור  הדבר  האם  בתה,  את  לישא 

ובתה, או שמא אחר שמצוה רבתא יש בדבר, שכן הניחה 

לו אשתו כמה בנים קטנים ובתה זו תטפל בהם כיאות, אין 

להחמיר באיסור זה שאינו מעיקר הדין.

כ"כ ]ספקות  ברירא  דלא  ההוא,  בנידון  נתעוררו  נוספים 

וגם  אמה,  נישואי  קודם  נתגיירה  זו  בת  האם 

יצא עליהם לעז שזינתה עמו בלא נישואין, ויש לחוש בזה 

לאיסורא ד"נטען" – ראה כתובות כב ע"ב, ועיי"ש שהאריך 

בזה, ואין זה מענין דידן עתה[.

חמותו  הנושא  של  חיובו  בגדר  הראשונים  מחלוקת 
אחר מות אשתו

שם הגרעק"א, דאף שמדברי הרמב"ם והשו"ע נראה וכתב 

חמותו  את  לשאת  האיסור  בין  חילקו  ולא  שסתמו 

לבין האיסור לשאת את בת אשתו, מ"מ נראה שחילוק רב 

יש ביניהם.

"בא דיעויין  שכתב:  ח(  הל'  פ"ב  ביאה  איסורי  )הל'  ברמב"ם 

ואין  בכרת  אלו  הרי  אשתו  מיתת  לאחר  עליה 

בהן מיתת בי"ד, שנאמר: באש ישרפו אותו ואתהן – בזמן 

ששתיהן קיימות וכו'". ע"כ.

שאמר ובמגיד  שמה  פי',  שהרמב"ם  כתב,  שם  משנה 

רבי עקיבא דבזמן שאין שתיהן קיימות "איסורא 

בעלמא" הוא, אין כוונתו לומר שאין בזה אלא לאו בעלמא, 

אלא חיוב כרת יש בדבר, ולא נפטרו אלא ממיתת בית דין.

ולמדו, אבל  בזה,  עליו  נחלקו  שם  והרשב"א  הרמב"ן 

מיתה  חיוב  כל  שאין  לומר  עקיבא  רבי  דכוונת 

בנישואיו עם חמותו לאחר מיתת אשתו, דכל שאין שתיהן 

אלא  ואמה,  אשה  ערות  של  האיסור  בכלל  זה  אין  קיימות 

דעובר בלאו בעלמא, מדכתיב )דברים כז כג( "ארור שוכב עם 

וסמ"ג  שם,  והריטב"א  רש"י  גם  למדו  כדבריהם  חותנתו". 

)לאוין קג(, וראה בזה בהג' מהרש"ל )יבמות צד ע"ב(.

שנחלקו הראשונים כשבא על חמותו אחר מיתת נמצא, 

אלא  ערוה  כאיסור  הדבר  נחשב  האם  אשתו, 

שפטרתו תורה ממיתת בי"ד, או שמא אין זה בכלל פרשת 

עריות כלל, אלא שעובר בלאו ובארור.

דידן, וכתב  בנידון  זו הוא  הגרעק"א, דהנפק"מ במחלוקת 

שהרי מה שמצינו שמיעטה תורה בזמן שאין שתיהן 

חיוב  בו  שנאמר  ואמה"  "אשה  באיסור  רק  הוא  קיימות, 

את  יקח  אשר  "ואיש  יד(:  כ  )ויקרא  דכתיב  להדיא,  שריפה 

ולא  זימה היא, באש ישרפו אותו ואתהן,  ואת אמה  אשה 

בשריפה  שאינן  שאמרו  הוא  שבזה  בתוככם".  זימה  תהיה 

האם  הראשונים  נחלקו  ובזה  קיימות,  ששתיהן  בזמן  אלא 

שהרי  לגמרי,  זו  מפרשה  ליה  ממעטינן  אשתו  מיתת  אחר 

נתפרש  לא  כלל  כרת  וחיוב  תורה  פטרתו  שריפה  מחיוב 

בפסוק, או שמא רק מחיוב מיתת בי"ד נתמעט ולא מכרת.

באיסור "אישה ובתה" שהוזכר בו חיוב כרת להדיא, אבל 

תגלה  לא  ובתה  אשה  "ערות  יז(:  יח  )ויקרא  דכתיב 

וכו', שארה הנה זימה היא", ובפסוק כט שם: "כי כל אשר 

העושות  הנפשות  ונכרתו  האלה  התועבות  מכל  יעשה 

חיוב  בכלל  דאינן  תורה  שמיעטה  מצינו  לא  עמם",  מקרב 

כרת בזמן שאין שתיהן קיימות.

לפי"ז, שלשיטת הרמב"ן והרשב"א חילוק רב יש בין נמצא 

איסור "אשה ואמה" לאיסור "אישה וביתה" לאחר 

מיתה, דכאשר בא לישא את חמותו אחר מות אשתו אינו 

בכלל חיוב כרת ואין כאן אלא איסורא בעלמא, אבל כשבא 

לישא את בת אשתו אחר מות אמה, הרי הן בכרת.

נפק"מ בזה לענין גר

חמותו וא"כ  את  לישא  בגר  שהקלו  דמה שמצינו  אפשר, 

שגם  דכיון  בכה"ג,  דוקא  הוא  אשתו,  מות  אחר 

בישראל אין כאן אלא איסור בעלמא, ממילא לא החמירו 

אחר  אשתו  בת  את  לישא  כשבא  אבל  עליו,  לאוסרה  בגר 

מות אשתו, שבישראל דינו בכרת, אפשר שגם בגר החמירו 

בישראל.  לאיחלופי  ליתי  דלא  היכי  כי  לישאנה  שלא  עליו 

אבל הרמב"ם שלא חילק בזה וסבר שגם בחמותו יש חיוב 

שסבר  דלשיטתו  חילק,  ולא  סתם  בצדק  בישראל,  כרת 

ואעפ"כ  בכרת  דינו  אשתו  מות  אחר  חמותו  הנושא  שגם 

הותר לגר לישאנה, ממילא אין כל טעם להחמיר יותר בבת 

אשתו שלא ישאנה אחר מות אמה, ופשוט.

בזה אכן  להקל  מקום  דיש  הגרעק"א  כתב  הלכה  לענין 

ע"ד  בזה  דפליגי  ראשונים  הנהו  לשיטת  לחוש  ואין 

ובתה  אשה  בין  חילק  ולא  סתם  השו"ע  שהרי  הרמב"ם, 

לאשה ואמה, ומשמע שנקט להקל בזה כשיטת הרמב"ם, 

טו(,  סעי'  טו  )סי'  באבהע"ז  השו"ע  מדברי  להוכיח  יש  וכן 

מן  אסורות  אשתו,  אבי  ואם  ואמה  אשתו  "אם  שכתב: 
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לו  אסורה  אשתו  ואם  דהואיל  לומר  וכוונתו  וכו'".  התורה 

מן התורה ממילא דינה כשאר חייבי כריתות שאין קידושין 

תופסין בה, כמבואר בדברי מפרשי השו"ע שם.

השו"ע ובדגול  סתם  מה  מפני  הקשה,  כבר  שם  מרבבה 

הרי  בחמותו,  תופסין  קידושין  אין  שלעולם  ונקט 

לשיטת הרמב"ן והרשב"א שאחר מות אשתו אין בזה חיוב 

כרת ואיסור בעלמא הוא דינה כשאר חייבי לאוין שקידושין 

. וע"כ צ"ל דהשו"ע הכריע להלכה כשיטת 
תקסד

תופסין בה

הרמב"ם.

בתשובותיו )נודע ביהודה תנינא אבהע"ז סי' קמח( האריך אולם 

בשני  השו"ע  דברי  ליישב  וכתב  זו,  בשאלה  עוד 

דרכים:

הנה מלבד דברי הרמב"ם דסבר שהבא על חמותו אחר א. 

כריתות  חייבי  בכלל  וממילא  כרת,  חייב  אשתו  מיתת 

הוא שאין קידושין תופסין בהן, יש לצרף את דעת הסוברים 

שהלכה כרבי ישמעאל שאין כל חילוק בין אם נשאה בחיי 

אשתו לבין אם נשאה אחר מותה, וממילא לכשנבוא לדון 

האם תופסין קידושין בחמותו אחר מות אשתו, יש להקל 

כרבי  הלכה  שמא   – ספיקא  ספק  מכח  גט  בלא  לפוטרה 

ישמעאל, ואף אם הלכה כרבי עקיבא, שמא העיקר כדעת 

שאין  השו"ע  סבר  כך  ומשום  איכא,  כרת  שחיוב  הרמב"ם 

להחמיר ולהצריכה גט.

)ע"פ סוגית הגמ' בקידושין ב.  נוסף האריך שם להוכיח  באופן 

סח ועוד ראיות(, שהסובר שקידושין תופסין בחייבי לאוין 

שהבא  ישמעאל  כרבי  דהלכה  לסבור  מוכרח  יהא  לעולם 

בטעם  עיי"ש  בשריפה,  דינו  אשתו  מיתת  אחר  חמותו  על 

הדבר, וא"כ אין כל מקום להקשות לדידן דקידושין תופסין 

בחייבי לאוין מפני מה אין קידושין תופסין בחמותו, עיי"ש 

ודו"ק.

שכתב  הגדולה  כנסת  בעל  מדברי  שהביא  שם  תקסד. וראה 
לפניו  חמותו  שנפלה  בגוונא  אלו,  הראשונים  בשיטות  נפק"מ 

ליבום ולחליצה אחר מות אשתו, האם צריך לחלוץ לה, דלשיטת 

הראשונים שאין כאן אלא איסורא בעלמא אין זו ערוה שיש בה 

כרת וטעונה חליצה, דאיסור לאו אינו מפקיע חובת היבום, ואילו 

לשיטת הרמב"ם פקעה מצוות יבום מחמת איסור ערוה דרביעא 

בזה המנחת חינוך  וראה מש"כ  וא"כ צריכה חליצה מספק.  עלה, 

)מצוה רג(.

סימן עד
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סימן עה

נפק"מ נוספות בענין גר שנתגייר כקטן שנולד

בדין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי מצינו כמה נפק"מ להלכה בדברי הפוסקים נמנה מקצתן:

גר שבא על אשת איש ונתגייר

כתב א.  ונתגייר,  זנות  דרך  איש  אשת  על  שבא  נכרי  בדין 

אחר  לו  היא  שמותרת  ע"ב(  )ג  בכתובות  הריטב"א 

כך  לבעל  שאסורה  דכשם  הדין  בזה  שייך  ולא  שנתגייר 

)יש  דמי.  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  משום  לבועל,  אסורה 

שהתירו מטעם אחר, דנקטו שהלכה זו כלל לא נאמרה בביאת עכו"ם 

שבשר חמורים בשרם, ראה תוס' שם, וכבר דנו בזה להלן סי' פ(.

מקרובותיו נידון  אחת  שנשא  גוי  של  בדינו  מצינו  דומה 

אחר  נענש  האם  ונתגייר,  תורה  דבר  עליו  האסורות 

נח.  בני  שנצטוו  מצות  ז'  בגיותו  קיים  שלא  על  שנתגייר 

וע"ע מאירי שם  )מ"ח ע"ב( שנחלקו בזה תנאי,  יבמות  ועיין 

שהכריע כדעת הסוברים שאינו נענש על כך, דגר שנתגייר 

כקטן שנולד דמי, עיי"ש.

בזה, אמנם  לפקפק  כתבו  ע"א(  )פב  ביומא  ישנים  בתוס' 

ע"פ מה שנתבאר בסוגית הש"ס בסנהדרין )עא ע"ב( 

)אלא שדנו  ונתגייר חייב כפרה  דבן נח שעבר עבירה בגיותו 

שם לפוטרו ממיתה משום דנשתנה עונשו וכו'(, הרי דלענין זה לא 

נחשב הוא כקטן שנולד. כמו"כ מצינו בס' חסידים, שבן נח 

שהרג את הנפש ונתגייר צריך כפרה.

עבירה וראה  בין  בזה  שחילקו  שם  בסנהדרין  בתוס' 

שמים  בידי  שעונשה  לעבירה  אדם,  בידי  שעונשה 

מעשיו  על  נענש  שנתגייר  אחר  שגם  נמצא  ומ"מ  עיי"ש. 

שקנסוהו  הוא  הקנס  שבכלל  י"ל  כמו"כ  וא"כ  הראשונים, 

לאוסרה עליו. וע"ע שו"ת חוות יאיר )סי' עט(, ולהלן סי' עז.

!
האם גר מותר להתייחד עם קרובותיו שמגיותו

להתיחד ב.  מותר  גר  האם  לדון,  האריכו  הפוסקים  בספרי 

דכיון  י"ל,  גיסא  דמחד  הן,  בזה  הספק  וצדדי  אמו.  עם 

דקיי"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ואחר מעשה הגרות 

ושוב אינו מתייחס אחרי אמו, ממילא אין  בטלה קורבתם 

כל חילוק לענין זה בין אמו לשאר נכריות שאסור להתייחד 

עמן.

גיסא י"ל, דכיון שחכמים נתנו טעם למה שהתירו מאידך 

דכתב  וכמו  ואחותו,  אמו  עם  להתייחד  לאדם 

רש"י בקידושין )פא ע"ב( דאנשי כנסת הגדולה ביטלו יצריה 

בהן,  חוטא  שאינו  האדם  וטבע  ואחותו,  באמו  דעריות 

לו  לאסור  סיבה  אין  זה  טעם  שייך  בגר  שגם  כיון  ממילא 

להתייחד עמן.

זו, ובשו"ת  בשאלה  דן  סד(  סי'  ח"ד  )אבהע"ז  משה  אגרות 

ואחותו,  אמו  עם  להתייחד  מותר  דהגר  וכתב, 

דמי.  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  דין  מחמת  לזה  לחוש  ואין 

לזה טעם ע"פ טבע  נתנו  כנ"ל, דכיון שחכמים  בזה  וטעמו 

האדם, שאין יצרו מפתהו לכך ואין לחוש שמא יבואו לדבר 

עבירה, אין לחלק בזה בין גר לישראל.

שאין ויעויי"ש  הוא  האדם  שטבע  לכך  ראיות  שהביא 

יצרו מושכו לקרובותיו אלו:

ראיה לזה מסוגית הגמ' גבי אמון שבא על אמו

על א.  בא  "אמון  איתא:  ע"ב(  )קג  בסנהדרין  הגמ'  בסוגית 

הרבה  אמון  הוא  כי  לג(:  ב  הימים  )דברי  שנאמר  אמו, 

את  ששרף  אמר:  חד  אלעזר,  ורבי  יוחנן  רבי  אשמה. 

התורה, וחד אמר: שבא על אמו. אמרה לו אמו: כלום יש 

לך הנאה ממקום שיצאת ממנו, אמר לה: כלום אני עושה 

אלא להכעיס את בוראי". ע"כ. הרי שהודה שאין לו טעם 

בביאה זו )ועיין זוהר פ' ויצא עה"פ וירא ה' כי שנואה לאה(.

סימן עה
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ראיה לזה מהמעשה בבנות לוט

לוט שהוצרכו להשקות את אביהן ב.  כמו"כ מצינו בבנות 

כל  לו  שאין  כיון  זה  דבלא  עמן,  לשכב  שיאות  בכדי  יין 

עיקר  דזהו  שם  ופי'  להן,  נאות  היה  לא  זו  מביאה  הנאה 

הגנאי בזנות זו, שמזנה בלא הנאה לשם פריצות בלבד.

כן, מיהו  הדבר  שאין  נראה  ע"א(  )כג  בנזיר  הגמ'  מסוגית 

בם  ילכו  וצדיקים  ה'  דרכי  ישרים  "כי  שם:  דאיתא 

הן  בנותיו עמו,  ושתי  ללוט  וכו', משל  בם  יכשלו  ופושעים 

שנתכוין  הוא  בם,  ילכו  מצוה – וצדיקים  לשם  שנתכוונו 

נמי לשום  ודלמא הוא  יכשלו בם.  לשם עבירה – ופושעים 

מצוה איכווין, אמר רבי יוחנן: כל הפסוק הזה על שם עבירה 

אשת  לט( – ותשא  )בראשית  לוט,  וישא  יג(:  )בראשית  נאמר 

אדוניו את עיניה וכו'. והא מינס אניס, תנא משום רבי יוסי 

של  יט( – ובקומה  )בראשית  וי"ו  על  נקוד  למה  חוני:  רב  בר 

ומאי  ידע.  בקומה  אבל  ידע,  לא  שבשכבה  לומר,  בכירה, 

דלפניא  מינה,  נפקא  הוה,  דהוה  מאי  למיעבד,  ליה  הוה 

אחרינא לא איבעי למישתי חמרא". ע"כ.

כשידע ומבואר  אף  לה  ונתרצה  לעבירה  נתכוון  דלוט 

לס'  שליט"א  אאמו"ר  כ"ק  הסכמת  )עיין  בתו  שהיתה 

מנחת איש הל' יחוד(.

שהוצרכו להשקותו יין ולא תבעו לו שישאם לנשים, ומה 

כבר עמדו בזה התוס' והרא"ש שם ופי' דצנועות היו 

וכבר בדורם היה הדבר מכוער בעיני הבריות, ומשמע דלא 

היה משום שלא יתרצה להן, אלא שלא רצו לתובעו לדבר 

המכוער.

ביאור ביטול יצרא דעריות קרובות ע"י אנשי כנה"ג

כנה"ג, ג.  אנשי  על  "אמרו  ע"ב(:  )סט  ביומא  איתא  עוד 

יצרא  להם  נתנו  וכו',  גדול  בקול  אלוקים  ה'  אל  ויצעקו 

רצון  ועת  הואיל  ואמרו,  דאברא,  בדודא  ושדיוהו  דע"ז 

להו,  אמר  בידיהו,  ואימסור  דעבירה  יצרא  על  נמי  נתפלל 

חזו דאי קטליתהו ליה לההוא כליא עלמא. כחלינהו לעיניה 

בקריבתיה".  לאיניש  ליה  מיגרי  דלא  ואהני  ושבקינהו, 

אנשי  של  תפילתם  אהני  דלהכי  היא,  הדברים  ופשטות 

כנה"ג דאין יצרא דעריות מתגרה לאדם בקרובותיו.

לאדם מיהו  יתגרה  שלא  להו  דאהני  פי',  שם  במהרש"א 

זה  יצר  שביטלו  ולא  נשים,  משאר  יותר  בקרובותיו 

למיסר  הו"ל  נשים  בכל  יחוד  שאסרו  כשם  ולפי"ז,  לגמרי, 

שלא  לאדם  תורה  הטריחה  שלא  אלא  בקרובות  נמי 

להתיחד עם קרובותיו, מיהו בזה שכבר אינן קרובותיו אין 

לפי  לחוש  יש  שפיר  הטבע  דמצד  היחוד,  לו  להתיר  טעם 

מדברי  )אכן  עבירה  לידי  ידן  על  יבוא  שמא  מהרש"א  סברת 

רש"י בקידושין פא ע"ב מוכח לכאורה שלא כהבנת מהרש"א, וצ"ע(.

דעת המחמירים בזה

סברא אמנם  דחה  יד(  סי'  )ח"ד  החכמה  בצל  בשו"ת 

ואף  דקרא,  טעמא  לדרוש  לנו  דאין  וכתב,  זו, 

כיון  מ"מ  עבירה,  לידי  יבואו  שמא  לחוש  אין  שמסברא 

שהתורה אסרה לאיש להתייחד עם אשה שאינה קרובתו 

בזה מחמת סברת הלב לבד.  לנו להקל  אין  ואחותו,  כאמו 

מדין  האסור  ביחוד  אלא  בזה  להחמיר  דאין  כתב,  ומ"מ 

תורה, וכגון שמתייחד עם אמו לבדה, אבל אם יתייחד עם 

שלא  באיש  האמור  זה  דאיסור  כיון  יחד,  גם  ואחותו  אמו 

יתייחד עם שני נשים אינו אלא מדרבנן, נראה שיש להקל 

בזה. דגזירות חכמים שכל ענינם אינו אלא הסייג, ודאי לא 

נאמרו אלא במקום שיכול לבוא לידי עבירה.

בקרובות בס'  מיגרי  דלא  דהא  כתב,  תתשלח(  )סי'  חסידים 

שנהנה  אחר  אבל  העבירה,  מן  נפשו  ששמר  במי  זהו 

בזה.  ומחטיאו  השטן  שב  אחת,  פעם  העבירה  מן  אדם 

עפ"ז כתב כ"ק אאמו"ר שליט"א )שם(, דאחר שבגיותו נתן 

עיניו בעריות כדרך עכו"ם, שוב לא ינצל מן השטן גם אחר 

שיתגייר, ושפיר יש להחמיר לאוסרו להתיחד עם קרובותיו 

אחר הגרות.

טעם לאיסור עריות מדין תורה

מה כמו"כ  מפני  שדנו  הראשונים  מדברי  לדקדק  כתב 

אסרה תורה דוקא עריות אלו, וכתב הרמב"ן )פ' אחרי 

מות( בשם מקצת ראשונים, דהואיל ויצר לב האדם כבהמה 

לא אסרה עליו תורה את הנשים כולן אלא את המצויות לו 

בכל עת, וכעין זה כתב בשם הרמב"ם, דלהיות שיש למעט 

המצויות  אלו  נשים  תורה  עליו  אסרה  ביותר,  ארץ  בדרך 

מורה  הדברים  ומשמעות  תדיר.  עמהן  ונסתר  בביתו  לו 

דיצרו של אדם חושק גם בקרובותיו אלו, דלכך אסרן עליו 

תורה. ועיי"ש עוד שהאריך דהא דמצינו שלב האדם מואס 

בקרובותיו הוא רק מחמת שהורגל בחומר האיסור שבדבר 

מעת ינקותו ונעשה עליו הדבר כשקץ, אבל גר שהורגל כל 

ימיו בעבירה, אינן מאוסות עליו וחמיר דיניה טפי.

דגר בשו"ת  דכיון  עוד,  הוסיף  פז(  סי'  )ח"ז  נתן  להורות 

היתר  כל  לו  אין  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר 

סימן עה
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שאינם  היחוד  באופני  אפי'  ואחותו,  אמו  עם  להתייחד 

אסורים אלא מדרבנן.

גבי וחיליה  ע"א(  )כא  בסנהדרין  הגמ'  מסוגית  דידיה, 

שעה  "באותה  אמרו,  שם  ותמר,  דאמנון  מעשה 

שתמר  דאף  קשיא,  ולכאורה  דפנויה".  היחוד  על  דוד  גזר 

ששניהם  היתה,  אמנון  אחות  מ"מ  תואר,  יפת  בת  היתה 

כאחותו  נחשבת  היתה  לא  שמדינא  אף  וא"כ  היו,  דוד  בני 

עם  להתייחד  מותר  הגר  אם  מ"מ  כגיורת,  דינה  שהיה 

וע"כ  אחיה.  שהיה  אמנון  עם  ביחוד  אסרוה  היאך  אחותו 

מ"מ  לקרובותיו,  מתאווה  אינו  אדם  של  שיצרו  דאף  צ"ל, 

בגר שנתגייר ונתרחק הדר ליה יצריה, ושוב יש לחוש שמא 

אותו  וכעין  עבירה,  לידי  לבוא  יוכל  אחותו  יתייחד עם  אם 

.
תקסה

המעשה באמנון ותמר

לגר וכן  היתר  כל  דאין  )שם(,  שליט"א  אאמו"ר  כ"ק  דעת 

אסורות  אינן  אפי'  שמגיותו,  קרובותיו  עם  להתייחד 

אלא מדרבנן.

שכן  שם,  הראשונים  בפלוגתת  תליא  זו  דראיה  אמת,  תקסה. הן 
התוס' שם פי' שתמר לא היתה בת דוד, דבשעה שנשא דוד את מעכה 

כבר היתה מעוברת מבעלה הראשון – הנכרי )וכבר הארכנו בזה להלן 

היאך לא חשש בזה להא דאמרינן לא ישא אדם מעוברת חבירו(. ולפי 

דבריהם אין כל יסוד ללמוד מכאן שהגר אסור להתייחד עם אחותו. 

ומ"מ לשיטת רש"י שם שפי' שתמר היתה בתו של דוד ראיה גדולה 

יש כאן. וראה מש"כ בזה בס' המקנה )קידושין פא ע"א(.

"תהא  לבועז:  הזקנים  לו  עפ"ז מה שאמרו  תקסו. עיי"ש שפירש 
בית  את  שתיהן  בנו  אשר  וכלאה  כרחל  ביתך  אל  הבאה  האשה 

!
שינוי המזל ושינוי הגוף בגר שנתגייר

שהיו ג.  גיורת  באשה  דן,  פא(  )סי'  אור  עמודי  בשו"ת 

בכך  יש  האם  כקטלניות,  מוחזקות  שמגיותה  אחיותיה 

כקטן  שנתגייר  דגר  כיון  שמא,  או  להנשא,  לאוסרה  כדי 

נחשבות  אינן  וערוה  קורבה  איסור  ולענין  דמי  שנולד 

זו  דהלכה  שכתב,  ויעויי"ש  פסול.  כל  בזה  אין  כאחיות 

איתא:  שם  ע"ב(,  )סד  ביבמות  דאמוראי  בפלוגתא  תלויה 

"תניא: ניסת לראשון ומת, לשני ומת – לשלישי לא תנשא, 

תנשא,  לשלישי  אומר:  גמליאל  בן  שמעון  רבן  רבי.  דברי 

לרביעי לא תנשא. בשלמא גבי מילה, איכא משפחה דרפי 

מאי  נישואין  אלא  דמא,  דקמיט  משפחה  ואיכא  דמא, 

טעמא, א"ל רב מרדכי לרב אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניא 

גורם.  מזל  אמר:  אשי  ורב  גורם.  מעין  הונא:  דרב  משמיה 

דנפל  נמי,  אי  ומית.  דאירסה  בינייהו  איכא  בינייהו,  מאי 

מדיקלא ומית". ע"כ.

מזלה, דלמ"ד  אישתני  שנתגיירה  דכיון  י"ל  גורם,  מזל 

נמצא  גורם,  מעין  למ"ד  אבל  לישראל,  מזל  שאין 

יהני  ולזה לא  שיש כאן סיבה טבעית הגורמת להם למות, 

כלום אף אם נתגיירה. מיהו יעויי"ש שדן דשמא מ"ד מזלה 

שמעין  חיישינן  דלכו"ע  להחמיר,  אלא  בא  להקל  לא  גרים 

גרים, ובא מאן דאמר זה להוסיף דאפשר שגם מזלה יגרום, 

יש טעם להקל נחמיר  ומשום כך גם כאשר מחמת מעינה 

בגיורת  א"כ  הדברים  פני  הן  כך  ואם  מזלה,  מחמת  בזה 

)ועיי"ש עוד שדחה עפ"ז  גרים.  יש להחמיר שמא מעין  לכו"ע 

שמזלה  דחזינן  משום  עשירה  באלמנה  שהקלו  האחרונים  דעת  את 

בריא(.

היאך נשא בועז את רות ולא חשש לסכנה זו

וכשמת במדרש  כליון,  אשת  היתה  שרות  איתא,  רות 

כליון נשאה מחלון אחיו. ולכאורה קשיא, שא"כ 

נמצא שרות היתה אשה קטלנית, ומפני מה לא חשש לכך 

להוכיח  יש  ולכאורה  לאשה.  מלשאתה  נמנע  ולא  בועז 

מכאן שבגיורת אין לחוש לדין אשה קטלנית מחמת חזקה 

זו שנתחזקה בה בגיותה.

עפ"ד בעמודי  דומה,  באופן  זו  קושיא  הקשה  שם  אור 

הגמ' ביבמות )סד ע"ב( ד"אחיות מחזקות", והיינו 

שאם היו שתי אחיות שנתאלמנו מבעליהם, אף שכל אחת 

מהן נתאלמנה פעם אחת די בזה כדי להחשיב את שתיהן 

כקטלניות ולאוסרם להנשא בשנית. וא"כ קשיא, כיון שרות 

וערפה שתי אחיות היו – בנותיו של עגלון מלך מואב, א"כ 

אף בלא דברי המדרש דלעיל קשיא, היאך לא חשש בועז 

לסכנה זו.

קושיא זו תלויה במחלוקת הנ"ל, דלמ"ד "מזל גרים", ואף 

וממילא  לאחותה,  יחוסה  בטל  רות  שנתגיירה  כיון 

גורם",  זו דאחיות מחזקות, אבל למ"ד "מעין  בטלה חזקה 

.
תקסו

דבר טבעי הוא ויש לחוש לו גם אחר שנתגיירה

סימן עה
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מצות אמנם,  קיום  שבמקום  כב(  סי'  )ח"א  הרא"ם  שיטת 

יבום אין חוששין לחזקה זו ומתירין אותה להנשא, 

הדור  פאר  בשו"ת  וכ"ה  רע",  דבר  ידע  לא  מצוה  ד"שומר 

בועז  שנשאה  דכיון  צ"ל,  דבריו  ולפי  קמו(.  )סי'  לרמב"ם 

בתורת יבום אין מכך כל ראיה לומר שאין חוששין בגיורת 

לדין אשה קטלנית.

ביאור עפ"ז במעשה דיהודה ותמר

שם כדבריו  יעויין  י(.  סי'  )מהדו"ק  ביהודה  בנודע  גם  כתב 

כלתו  לתמר  יהודה  שאמר  מה  עפ"ז  שפירש 

פן  אמר  כי  בני,  שילה  יגדל  עד  אביך  בית  אלמנה  "שבי 

אותה  היה  "דוחה  רש"י:  דפירש  כאחיו",  הוא  גם  ימות 

מוחזקת  אמר  כי  לו,  להשיאה  בדעתו  היה  לא  כי  בקש, 

היה  אכן  אם  קשיא,  ולכאורה  אנשיה".  שימותו  זו  היא 

לה דין אשה קטלנית וסבר יהודה שאינה מותרת להנשא 

וכי  בקש,  אותה  דחה  מה  מפני  יבום,  מצות  במקום  אפי' 

בראשית  הרמב"ן  כן  הקשה  )וכבר  כתורה  להורות  חושש  היה 

לח יא, עיי"ש מה שתי'(.

יבום ליכא חשש סכנה, וע"כ  צ"ל, דאה"נ דבמקום מצות 

חשש  יהודה  אלא  רע,  דבר  ידע  לא  מצוה  דשומר 

וממילא לא  ופטור מן היבום,  בנו הקטן סריס  שמא שילה 

רק חשש איסורא דאשת אח יש בדבר אלא גם חשש סכנה 

ומשום  בדבר,  יש  סכנה  מצוה  בכך  שאין  דכיון  דקטלנית, 

מחוייב  אם  ויתברר  שילה  שיגדל  עד  אותה  דוחה  היה  כך 

.
תקסז

הוא במצוה זו או לא

דיעויין שם שכתב, דהדבר תלוי בפלוגתת הפוסקים אלא 

מצוה  יש  תורה  מדין  האם  יבום,  מצות  של  בעיקרה 

להקדים יבום לחליצה, וכשיש בידו ליבמה ראוי לו לעשות 

וכפי  בדבר  קפידא  או שאין  עצמו בחליצה,  לפטור  ולא  כן 

רצונם כך יעשו. דסברא פשוטה היא דהא דאמרינן שומר 

מחייבת  המצוה  כאשר  רק  הוא  רע,  דבר  ידע  לא  מצוה 

מצותו  לקיים  יכול  אם  אבל  קיומה,  לצורך  לסכנה  להכנס 

להכנס  נתירו  לא  ודאי  בדבר,  פסול  כל  ואין  חליצה  ע"י 

לסכנה כדי לקיים מצותו ע"י יבום בדוקא.

שיטת החכם צבי בזה

בשו"ת חכם צבי )סי' א( חלק עליהם בזה, ולדעתו אין אכן, 

זו,  כל היתר לאדם להכנס לסכנה לצורך קיום מצוה 

ודין אשה קטלנית נוהג גם במקום מצות יבום, וכ"ה בשו"ת 

רבי דוד כהן )בית ב חדר יג(, וטעמו, דלא אמרו שומר מצוה 

לשמה  המצוה  לקיים  שזריז  במי  אלא  רע,  דבר  ידע  לא 

בשלימות )עיין שבת סג ע"א ובמהרש"א שם, ובע"ז יח ע"א(, וע"ע 

שו"ת חת"ס )ח"א סי' כד(, ושו"ת בית שערים )יו"ד סי' שנ(.

דעת הסוברים שמעיקרא לא נאמרה הלכה זו בגיורת

ומתו יש  אדם  בני  לשני  דבזינתה  דקיי"ל  דכמו  שכתבו, 

שכיחא  דלא  דמילתא  קטלנית,  אשה  לדין  לחוש  אין 

פה  )גיטין  שכיחא  דלא  כיון  בגירות,  ה"ה  רבנן,  בה  גזרו  לא 

אפשר  מיהו  זו.  לסכנה  לחוש  ואין  רבנן  בה  גזרו  לא  ע"א( 

דיש לחלק בזה ולומר, דבזינתה כלל לא היו נשואים יחדיו, 

לו  שגרם  הוא  שמעינה  ולומר  לתלות  יותר  הוא  ורחוק 

למות, משא"כ בגיורת שחיו יחד דרך אישות זמן מרובה.

שינוי טבע הגוף ע"י הגרות

לכאורה יש מקום לומר, שגם למ"ד מעין גרים יש אמנם 

להקל בזה אחר הגרות. וזאת עפ"מ שאמרו בסוגית 

הגמ' בשבת )פו ע"ב(: "עכו"ם דאכלי שקצים ורמשים חביל 

של  גופם  שטבע  לומר,  שם  הגמ'  דברי  וכוונת  גופייהו", 

השרצים  דאכילת  נכרים,  של  מטבעם  הוא  שונה  ישראל 

גופה  נטהר  הגרות  שאחר  דכיון  י"ל,  עפ"ז  בגופם.  חובלת 

מאכילת השרצים סברא היא שישתנה טבעה מעתה.

נפק"מ בזה במי שמתו אחיו מחמת מילה

בא(, ע"פ  פרשת  משה  )תורת  סופר  החתם  כתב  זו  סברא 

ולאחר שנתגייר  בגיותו  בניו מחמת מילה  שאם מתו 

נולד לו בן ולא מלו, חובה גמורה היא לו למול את בנו, וכל 

זמן שלא קיים חובתו מנוע הוא מלאכול את קרבן הפסח, 

זו,  דכיון שנתגייר נשתנה טבעו ושוב אין לו לחוש לחזקה 

)אמנם  ל(.  סי'  )ח"ב  פענח  צפנת  בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה 

ישראל", והיינו, שכאן רמזו לו לקושית האחרונים, היאך לא חשש 

יעקב לישא שתי אחיות, הא קיי"ל דקיימו אבותינו את כל התורה 

קדושת  עליהם  שקיבלו  דכיון  בזה,  דפירשו  שניתנה.  קודם  כולה 

נחשבות  אינן  ושוב  דמי  שנולד  דכקטן  שנתגייר  כגר  נעשו  ישראל 

דאחיות  לדינא  לחוש  לו  אין  ברות  שאף  לו  רמזו  ובזה  כאחיות. 

לערפה  שלה  האחוה  יחס  ובטל  רות  שנתגיירה  אחר  מחזקות 

אחותה. 

תקסז. לפי דבריו אלו לא יובן מדוע כתב רש"י שהיה דוחה אותה 
בקש, הרי באמת ובתמים היתה דעתו ליתנה לשילה לכשיגדל, ועיין 

שו"ת שואל ומשיב )תנינא ח"א סי' יד(.

סימן עה
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ופסק  בזה,  עליהם  חלק  עד  סי'  ח"ג  מלכיאל  דברי  בשו"ת 

שאם מתו אחיו שמגיותו מחמת מילה אינו חייב לימול(.

בחינת רפואה לאשה הרואה דם מחמת תשמיש

קעה(, כמו"כ  סי'  )יו"ד  בתשובותיו  החת"ס  בדברי  מצינו 

ובאה  תשמיש  מחמת  דם  שרואה  אשה  לגבי 

שתתחזק  עד  זו  רפואה  על  סומכים  שאין  להתרפאות, 

שם  ונתחבטו  פעמים.  בשלושה  המועילה  כרפואה 

הרי  כמועילה,  זו  רפואה  שתתחזק  ימצא  היאך  הפוסקים 

לאשה  המורה  יורה  לא  לעולם  ככזו  הוחזקה  שלא  זמן  כל 

להטריחה  תיתי  דמהיכי  זו,  לרפואה  להזדקק  ישראלית 

מותרת  תהא  לא  לה  תועיל  אם  שגם  ברפואה  בחינם 

זו  רפואה  שהוחזקה  לומר  דאין  החת"ס,  וכתב  מחמתה. 

בנות  להתיר  אנו  באים  כן  ומחמת  נכריות,  נשים  ג'  אצל 

תועיל  לא  הנכריות  של  חזקתן  שכן  לה,  שהזדקקו  ישראל 

מחמת  ישראל  של  מגופן  משונה  דגופן  ישראל,  לבנות 

אכילת השרצים.

קביעת וסת מימי גיותה לאחר גרותה

דכתב: סברא  ד(,  ס"ק  צט  סי'  )יו"ד  איש  בחזון  מצינו  דומה 

"יש לעיין בגיורת שיש לה וסת מימי גיותה אי הוי 

וכו', והעיקר נראה, דהטומאה והטהרה  וסת לאחר הגרות 

אות  אינם  בעצמותם  הם  הטהרה  וימי  בטבע,  גם  יפעלו 

ע"פ  במזל  תלוי  הטבע  כי  טומאה,  בימי  הזה  יום  לראיית 

לא  מטמאה  שאינה  ראייה  ראתה  אם  ואף  ה',  השגחת 

וסתה".  בטלה  נתגיירה  זה,  ולפי  המטמאה,  ראייה  תראה 

אינה  מטמאה  אינה  בנכריותה  שראייתה  כיון  והיינו, 

מוחזקת שתראה וסת זה אחר שתתגייר שמהות אחרת יש 

"דהטבע תלוי בהשגחת  לראייתה, שיש בה תורת טומאה 

ה'".

אף כאן י"ל, דכיון שנתגיירה נשתנה טבעה ושוב אין וא"כ 

לחוש לה לחזקה זו שהוחזקה כקטלנית.

אלא  כקטלנית  לה  מחזקינן  דלא  יאיר  החוות  שיטת 
אם כן מתו סמוך לנישואין

דהנה, מיהו,  לכאורה.  לקולא  בזה  לצרף  יש  נוסף  טעם 

דהא  לומר,  צידד  קצז(  )סי'  יאיר  חוות  בשו"ת 

דמחזקינן לה בקטלנית היינו דוקא כאשר ניכר מן המעשה 

בגופם  וכגון שהיו בריאים  שמחמת הנישואין מתו בעליה, 

עמה  נשואים  היו  אם  אבל  מתו,  הנישואין  אחר  קצר  וזמן 

ומתו,  חלו  רבים  ימים  לאחר  ורק  בבריאות  שנים  כמה 

ודומה  הדבר.  להם  בא  מזלה  שמחמת  ולומר  לתלות  אין 

גבי מי שמתו אחיו מחמת מילה, דלא  הדבר למה דמצינו 

תלינן מיתתם במכת המילה אא"כ חלו ומתו מיד, שהדבר 

מוכיח שמחמת מכת המילה בא להם הדבר. ע"כ, וכדבריו 

בשו"ת  וע"ע  עיי"ש,  כג(  )סי'  פענח  צפנת  בשו"ת  נמי  כתב 

)סי'  חסידים  ס'  מלשון  כן  שדקדק  קמא(  סי'  )ח"ב  מהרש"ם 

מתו  אם  תנשא,  לא  ולרביעי  לשלישי  "אשה  דכתב:  תעח(, 

או  בנים,  בלא  ומתו  עליה  שבאו  אחר  זה  אחר  זה  בעליה 

ועיין  תמר",  אצל  עיכבו  שלא  ואונן  כער  בעילה  אחר  מיד 

מש"כ בזה בשו"ת צמח צדק )אבהע"ז סי' כו(.

על והנה,  לסמוך  שאין  וכתב  סיים  שם  יאיר  שבחוות  אף 

סברא זו הלכה למעשה, מ"מ אפשר דגבי נידון דידן 

בצירוף כל הנהו סברות דנשתנה כבר גופה ומזלה שפיר יש 

לסמוך ולהקל.

סי' בס'  )אבהע"ז  סופר  כתב  ובשו"ת  אבות,  על  חסד  נוצר 

נעשית  אינה  מבעלה  בנים  לה  שנולדו  דכל  כתבו,  יג( 

קטלנית )וכדבריהם נראה מס' חסידים הנ"ל(, והנה, אף דבשו"ת 

בכהאי  אף  מ"מ  בזה,  שפקפקו  שיש  הביא  שם  מהרש"ם 

גוונא יש לצרף ולהקל בנידון דידן גבי גיורת.

מזו מצינו בשו"ת מהרלב"ח )סי' לו( דלא מצינו כיום יתירה 

וסמכו  קטלנית,  אשה  של  זו  לסכנה  שחשש  למי 

בזה דשומר פתאים ה', ואין למחות ביד המקילים בזה לא 

קודם קידושין ולא לאחריהם, ומנהג שיש לו סמך הוא.

!
האם גר חייב לקבור איבר שנכרת ממנו בגיותו

מאבריו, ד.  אחד  לו  וכרתו  בגיותו  שנותח  בגר  לדון,  יש 

של  לקבורתו  לדאוג  הוא  מחוייב  שנתגייר  עתה  האם 

אותו איבר.

בעצם דין קבורת איברים שנכרתו בחיים רבו הדעות והנה 

בין הפוסקים, ראה בשבות יעקב )ח"ב סי' קא( שכתב 

)פה ע"א( דאמדינן  וזאת ע"פ סוגית הגמ' בב"ק  בזה,  להקל 

זה  איבר  ממנו  שיכרתו  בכדי  לקבל  רוצה  כמה  לאדם 
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למישדי לכלבים, ומשמע שאין כל איסור בדבר )אלא דכתב 

זו,  ראיה  שדחו  ויש  כהנים(.  בו  יכשלו  שלא  בכדי  להצניעו  דראוי 

בקבורה,  חייב  שאינו  מכזית  פחות  בבשר  דאיירי  וכתבו 

ובמנחת  ה(,  משנה  )פ"י  בשבת  יו"ט  התוס'  מש"כ  בזה  ראה 

חינוך )מצוה תקלז(.

יש להוכיח מסוגית הגמ' בכתובות )כ ע"ב( להיפך, מאידך, 

לפי  מטמאת  הקברות  בית  שדרך  הובא  שם 

שמוכי שחין קוברים שם זרועותיהם, הרי שמצוה לקוברם. 

וכן אמרו ביפתח הגלעדי שנענש בנשירת איברים, ובמדרש 

מהרי"ל  בשו"ת  אכן  הגלעד.  בערי  קוברם  שהיה  אמרו 

דיסקין )קו"א סי' ה( נקט להקל בזה כדעת השבות יעקב, ופי' 

ולא  לבד  טומאה  חשש  משום  הוא  בכתובות  הגמ'  דדברי 

משום מצות קבורה.

הדברי בשו"ת  של  חתנו  טווערסקי  מרדכי  )להג"ר  שאלה  עמק 

חיים מצאנז, יו"ד סי' צז( הובא, שהנודע ביהודה הקל 

בשאלה זו, ומ"מ אחר שנפטר לבית עולמו בא בחלום לבנו 

מהר"ש לאנדא וביקש ממנו שיטול שן אחת שהיתה בארון 

הבית ויקברנה בקברו. נמצאנו למדים דדעת רוב הפוסקים 

שמעיקר הדין א"צ לקוברם, מיהו יש שהחמירו בזה לכה"פ 

בגר  לדון  ויש  שם.  החכמה  בצל  בשו"ת  וע"ע  ממנהגא, 

שנתגייר לענין זה.

דין קבורה במתי עכו"ם

בעצם דין קבורה במתי עכו"ם מצינו דעות חלוקות והנה, 

סי'  )או"ח  סופר  חתם  בשו"ת  הפוסקים,  רבותינו  בין 

וכמו  לקוברם,  היא  דאורייתא  שמצוה  בפשיטות  נקט  רח( 

חסד  בשו"ת  אמנם,   .
תקסח

תלוי" אלו-הים  "קללת  שאמרו 

ולמד  לקוברם,  מצוה  דאין  כתב  קט(  סי'  יו"ד  )ח"א  לאברהם 

שאין  נפל,  גבי  י(  סעי'  תקכו  סי'  )או"ח  הרמ"א  מדברי  דבריו 

מצוה לקוברו, דכל שאינו בתורת נחלה אינו בתורת קבורה 

עיי"ש, וא"כ ה"ה נכרי, וראה מש"כ בזה בשו"ת בית יצחק 

)או"ח סי' טו(. נמצא דנידון דידן תלוי לכאורה במחלוקת זו, 

בגיותו  הימנו  נכרת  זה  ואיבר  שכיון  היא  פשוטה  דסברא 

מצות  שאין  הסוברים  ולדעת  ישראל,  קדושת  בכלל  אינו 

קבורה בנכרי, גם אחר שנתגייר אינו מצווה לקוברו.

י"ל, ומ"מ  בגוי  קבורה  מצות  שיש  הסוברים  לדעת  גם 

זה  אין  שוב  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  שגר  דכיון 

נחשב כאחד מאיבריו, ואין כל חסרון בזה שאבר זה מוטל 

כדומן על פני השדה, וצ"ע בזה.

תקסח. וראה מש"כ בזה בקרבן העדה על הירושלמי )נזיר פ"ז ה"א(.
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דין גר שנתגייר לענין שבועות והקדשות מזמן גיותו

שאלה

יש לדון, בנכרי שנשבע ואחר כך נתגייר, האם מחוייב לקיים שבועתו כשאר ישראל, או שמא כיון דגר 

יש  זו  שאלה  בירור  ובהקדם  הימנו.  שבועתו  ופקעה  חדשה  כבריה  נעשה  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר 

לדון, האם יש תוקף לשבועה הנאמרת ע"י גוי, המחייבו לעמוד בדיבורו.

תשובה

ראה  שלמים,  ולא  עולות  אלא  מהם  מקבלין  אין  תקסט. ומ"מ 
עוד  )וראה  ב  הל'  פ"ג  הקרבנות  מעשה  הל'  הרמב"ם  בזה  מש"כ 

במשניות תרומות פ"ג משנה ט ובגמ' חולין ה ע"א(. 

היה  שלא  דאף  דפירש  מד(  )סי'  הקודש  חיבת  בס'  תקע. ועיין 
קנין  ע"י  תוקף  להם  היה  יחל,  בל  מדין  אלו  לשבועות  תוקף 

סיטומתא.

האם נכרי מחוייב לקיים נדריו

מנין בסוגית  אלעזר:  "א"ר  איתא:  ע"ב(  )ה  בע"ז  הגמ' 

ו  )בראשית  דכתיב  נח,  לבן  שאסור  אבר  למחוסר 

הבא  תורה,  אמרה   – מכל  שנים  בשר  מכל  החי  מכל  יט(: 

שכאשר  והיינו,  ע"כ.  שלה".  אברים  ראשי  שחיין  בהמה 

נכרי נודר או נודב קרבן יש לו להביא בהמה שראשי אבריה 

שלימים ולא חסרים.

שם )ד"ה מנין( פי', דמצוה גמורה היא בקום ועשה. ובתוס' 

לבהמ"ק,  קרבן  נודר  שגוי  דקיי"ל  דכיון  והיינו, 

, ממילא אם 
תקסט

כמבואר בחולין )יג ע"ב( ובמנחות )עג ע"ב(

לו קום הבא קרבן  ואומרים  נדר מחוייב הוא לקיים דבריו, 

שלם.

למלך )הל' מלכים פ"י הל' ז( למד מדבריהם, שאחר ובמשנה 

מבית  איש  "איש  הפסוק  מן  חכמים  שדרשו 

ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יעלה עולה או זבח וגו'" 

הנודר  הנכרי  שגם  נמצא  הנכרי,  את  ח( – לרבות  יז  )ויקרא 

נדרו  מחמת  ומחוייב  הוא",  דברו  יחל  "לא  בכלל  קרבן 

להביא חובתו לבהמ"ק.

מקום ועיי"ש  בשום  מצינו  דלא  ע"ז,  לתמוה  שהאריך 

שיהיה הנכרי בכלל לאו זה, שאינו בכלל ז' מצוות 

בני נח, וכלל נקוט בידינו שכל דיני התורה לישראל נאמרו 

ולא לשאר אומות.

העכו"ם, ומה  את  לרבות  הנ"ל  הפסוק  מן  בחולין  שדרשו 

הקרבן  בהבאת  מחוייב  שהעכו"ם  מכאן  להוכיח  אין 

שנדר, אלא כוונת הכתוב היא שאם יביא הגוי קרבן מוטל 

הקשה,  וביותר  קרבנו.  לדחות  היתר  ואין  לקבלו,  עלינו 

שם  ע"א(,  )סב  בנזיר  בזה  משנתם  סתרו  עצמם  שהתוס' 

נקטו בפשיטות שלא שייך איסור "בל יחל" בגוי עיי"ש )וכן 

הקשה הגרעק"א בגליון הש"ס שם(.

מקומות מאידך  מצינו  המקראות  דמפסוקי  שם,  ציין 

וכמו  שבועה,  ע"י  דבריהם  אבותינו  שקיימו  רבים 

נשבע  עשו  לאבימלך,  ויצחק  אברהם  שנשבעו  שמצינו 

המתבאר  כפי  אם  וקשיא,  ועוד.  לאברהם  אליעזר  ליעקב, 

דאיסורא ד"לא יחל דברו" אינו שייך בבני נח, שאינו מכלל 

ז' מצוות שנצטוו בהם, א"כ איזה תוקף היה לשבועתם זו, 

)וגם  נח  כבני  אבותינו  של  דינם  היה  תורה  מתן  קודם  הרי 

לדעת הסוברים שהיה דינם של אבותינו כישראל מ"מ הרי אבימלך אף 

.
תקע

הוא נשבע לאברהם, ומה תוקף היה לשבועתו זו(

סיני וביותר  בהר  שנשבעו  השבועה  עצם  על  הקשה, 

בה  היה  תוקף  מה  התורה,  קבלת  יסוד  שהיא 

על  נצטוו  לא  התורה  את  ישראל  קיבלו  שלא  זמן  כל  הרי 

השבועה.

חיובו לקיים שבועתו מחמת איסור ברכת ה'

וכמה אופנים מצינו בישוב קושיות אלו:
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במשנה למלך שם כתב לפרש מחמת קושיות אלו, דיש א. 

שנדר  שגוי  שאף  והיינו  לשבועה,  נדר  בין  בזה  חילוק 

איסורא  בכלל  שאינו  משום  נדרו,  לקיים  מחוייב  אינו  נדר 

ד"בל יחל", מ"מ אם נשבע בשם ה' מחוייב הוא לקיים את 

שבועתו. והטעם בזה הוא משום שהמבטל שבועתו מלבד 

מה שעובר בזה באיסור של "מוצא שפתיך תשמור", עובר 

נח  בני   שמז' מצוות 
תקעא

ה' גם על איסור ברכת  הוא בכך 

את  כמחלל  זה  הרי  מקיים  ואינו  ה'  בשם  שהנשבע  היא, 

.
תקעב

ה'

בל  באיסור  מוזהר  שהנכרי  הירושלמי  מדברי  ראיה 
יחל

הירושלמי הן  בדברי  כבר  להקשות  יש  זו  דקושיא  אמת 

)נזיר פ"ט ה"א(, דאיתא שם: )דבר אל בני ישראל איש או אשה 

ואין  בנזיר  נודרים  ישראל  "בני  להזיר(,  נזיר  נדר  לנדור  יפליא  כי 

מה  איש  אמר  דאת  כמה  )ומקשינן(:  בנזיר.  נודרים  העכו"ם 

ונודבים כישראל, אמור  ת"ל איש, להביא עכו"ם שנודרים 

עובדי  ואין  יחל  בבל  "ישראל  )ומשני(:  וכו'".  כן  הכא  אף 

אמוראי:  נחלקו  זו  דרשה  של  ובבאורה  יחל".  בבל  כוכבים 

"רבי יונה אומר: ישראל יש להם היתר חכם, עובדי כוכבים 

היתר  צריך  ישראל  אומר:  יוסי  רבי  חכם,  היתר  להם  אין 

חכם, עובד כוכבים אין צריך היתר חכם", ע"כ.

בעיקר ובפני  פליגי  יוסי  ורבי  יונה  דרבי  פירש,  שם  משה 

יחל,  כוכבים מבל  זו דממעטינן מינה לעובד  דרשה 

כן  גם  שאחרים  דממעטינן,  הוא  דלחומרא  סבר  יונה  רבי 

יוסי  ורבי  יחל,  דבל  באיסורא  הוא  ומוזהר  לו,  מוחלין  אין 

דהוא  כלל,  חכם  היתר  צריך  שאין  דרשינן,  דלקולא  סבר 

עצמו מיחל דברו, ומשמע דבזה גופא פליגי אי נכרי שעבר 

על נדרו עובר בבל יחל.

יכול ומבואר,  יונה מחוייב הנכרי לקיים נדרו ואינו  דלרבי 

להתירו אצל חכם, וקשיא דהא נכרי אינו מצווה 

על לא יחל דברו, שאין זה מז' מצוות שנצטוו בהן בני נח.

שם ובמשנה  יונה  רבי  דברי  שכל  לפרש,  כתב  שם  למלך 

אמורים רק בשבועה ולא בנדר שאין בו הזכרת 

שם שמים, והדברים צ"ע, שהרי פשטות הסוגיא שם איירי 

הזכרת  בהם  שאין  נזירות  והזרת  לקרבן  בהמה  בהקדשת 

ש"ש, ולא בשבועות, ועיי"ש שעמד בזה.

בה יתירה  שיש  בשבועה  איירי  אי  דבריו,  לפי  קשיא  מזו 

הרי  דמתיר,  יוסי  דרבי  טעמא  מאי  ש"ש,  הזכרת 

לומר  ודוחק  ה',  ברכת  באיסור  עבר  שבועתו  על  בעוברו 

דבהא גופא פליגי, ולשיטת רבי יוסי כיון שעבר על שבועתו 

לאחר זמן אין זה ביזיון כ"כ.

כמסירתו  לגבוה  אמירתו  הגר – מדין  הקדשות 
להדיוט

באבני מילואים )סי' א ס"ק ב( כתב ליישב קושית המשנה ב. 

דנכרי  התוס'  כוונת  אין  דאכן,  אחר.  באופן  למלך 

יחל  ד"לא  איסורא  משום  להביאו  מחוייב  קרבן  שהקדיש 

דברו" ו"מוצא שפתיך תשמור", אלא דכיון דקיי"ל אמירתו 

קרבנו  שמקדיש  בשעה  ממילא  להדיוט,  כמסירתו  לגבוה 

לא  ואם  מהם,  קרבנו  להביא  נכסיו  על  ממון  שיעבוד  חל 

יביא מרצונו יש לירד לנכסיו לגבות חובו. וכיון שחל חיובו 

מדיני הממון אף הנכרי שייך בזה.

דברי האבני מילואים צ"ב, וכבר עמדו בזה באחיעזר אכן, 

מדברי  שהרי  ב(,  סי'  )ע"ז  יעקב  ובקהילות  סז,  סי'  )ח"ג 

הרא"ש  ובפירוש  ע"ב,  קלג  ב"ב  רשב"ם  )עיין  נתבאר  הראשונים 

לנדרים כט ע"ב גבי המקדיש שלמיו לאחר ל' יום דמהני אף דנתאכלו 

דשבועה  פוסקים  הרבה  דעת  דהנה  בזה,  נפק"מ  תקעא. ונראה 
לב  בן  כ"כ מהר"י  אינה שבועה,  בפיו  הוציא הדבר  יד שלא  בכתב 

מהר"י אסאד  ובשו"ת  כה(,  ס"ק  רלב  סי'  )יו"ד  ש"ך  מג(,  סי'  )ח"א 

רק  אלא  השבועה  עצם  כתב  דלא  דבמקום  עיי"ש  שכא,  סי'  )יו"ד 

לך  האלף  בשו"ת  וכ"כ  שבועה(,  הויא  דלא  מודו  כו"ע  עליה,  חתם 

שלמה )יו"ד סי' רמג(, ודלא כדעת הרדב"ז )ח"א סי' תקפא( ושו"ת 

חתם סופר )יו"ד סי' רכז( שהחמירו בזה. ולסברת המשנה למלך יש 

לדון, כיון דהטעם דחייב לעמוד בשבועתו אינו מחמת דיני השבועה 

ואיסורא דמוצא שפתיך תשמור, אלא מחמת החילול ה' שיש בדבר, 

האם יש לחלק בזה בין ביטוי שפתיו לכתיבת ידו, דשמא כו"ע מודו 

שחייב לעמוד בשבועתו מה"ט. 

מאידך, אם כדברינו כן הוא, נמצא דאין כל נפקותא בדינם של הנהו 

פוסקים, דאף דהאמת כדבריהם שאין בזה דין שבועה מ"מ יתחייב 

לעמוד בדיבורו מחמת החילול ה' שיש בדבר, וצ"ע. 

שבא  דקטן  ה"ה  דלפי"ז  ב(,  ענף  ז  )סי'  יצחק  נחל  תקעב. ועיין 
כך,  על  נענש  שאינו  אלא  לשקר,  להשבע  שלא  מוזהר  דעת  לכלל 

וזאת עפ"ד החת"ס )יו"ד סי' שיז(, דזמן גדלות ביום י"ג שנה ויום 

וממילא  מסיני,  למשה  הלכה  שנאמרו  "שיעורים"  מכלל  הוא  אחד 

לא נאמרה הלכה זו אלא בישראל, אבל בגוי שאינו בכלל שיעורים 

אלו, כל שעמד על דעתו נעשה גדול ומחוייב במצוותיו. והוסיף עוד, 

דכל שהגוי מחוייב בו אף קטני ישראל מחוייבים בו, דלא יהא דינם 

של ישראל קיל משאר אומות. וממילא, לענין איסור שבועת שקר 

שיסודו באיסורא דברכת ה', גם קטני ישראל מחוייבים מיום הגיעם 

לכלל דעת, עיי"ש ודו"ק.

סימן עו
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להדיוט  כמסירתו  לגבוה  אמירתו  דין  עיקר  דכל  המעות(, 

איסורא  משום  מאמירתו  בו  לחזור  יכול  שאינו  מכך,  נובע 

דז"ל  ומקני,  גמר  כך  ומשום  תשמור",  שפתיך  ד"מוצא 

להדיוט,  כמסירתו  לגבוה  דאמירתו  הכא  "שאני  הרא"ש: 

שפתיך  מוצא  דכתיב  נדר,  כאילו  דבריו  לקיים  וחייב 

תשמור". ומבואר, דכל שלא חל עליו חיוב זה בתורת נדר, 

לא שייך בזה דין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

אמורים ובאחיעזר  הרא"ש  דברי  דכל  לבאר,  כתב  שם 

רק בגוונא שהקדיש לאחר ל' יום ולא נתקדש 

הקרבן מיד, דבזה בעינן לדינא דלא יחל דברו לומר דמשום 

קרבנו  מקדיש  אי  אבל  ומקני,  גמר  בו  לחזור  יכול  שאינו 

צריך  ואינו  לחוד  אמירתו  מהניא  נדר  דין  בלא  אף  מיד, 

המקדיש  וכל  להדיוט,  כמסירתו  לגבוה  דאמירתו  הקנאה, 

גמר בדעתו בלב שלם שתחול הקדשתו.

יעקב )ע"ז סי' ב( פי' באופן אחר, דהאבני מילואים בקהילות 

למד, שלא היתה כוונת דברי הראשונים דמשום 

ורק מחמת  נדר לבד,  מצות התורה חל עליו הדבר בתורת 

ומקני,  גמיר  יחל(  דבל  איסורא  )משום  בו  לחזור  יכול  שאינו 

אלא שבמצות התורה "מוצא שפתיך תשמור" גופא נאמרו 

נדר,  משום  בדיבורו  לעמוד  שחייב  הלכות: – האחת,  שתי 

והשנית, שמדין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט יש תוקף 

לדיבורו בדיני הממונות, אף שלא עשה פעולת קנין, והנכרי 

שייך בהלכה השניה ולא בראשונה.

ישוב עפ"ז בדברי הירושלמי

בהתרת ומעתה  שייך  אינו  דהנכרי  יונה  רבי  דשיטת  י"ל, 

נתפרש  שלא  בעלמא  הכתוב  גזירת  אינה  נדרים 

והיינו,  מבישראל.  בגוי  הנדר  דין  דחלוק  אלא  טעמה, 

לעמוד  החיוב  עצם  מחמת  נדרים  בדיני  ששייך  דבישראל 

לחובת  כפוף  זה  דיבורו  ע"י  שחל  הממון  דין  בדיבורו, 

הגברא המוטלת עליו שלא לחזור בו מדבריו, וממילא, כיון 

שחובתו לעמוד בדיבורו בטלה ובטל נדרו למפרע, גם דיני 

בגוי  משא"כ  מאליהם.  בטלו  זה  מדיבורו  הנובעים  הממון 

שכלל אינו חייב חובת גברא לעמוד בדיבורו, ומה שנתחדש 

כהקנאה  נחשב  שדיבורו  רק  הוא  יחל  דבל  בדינא  לגביו 

שייך  אינו  ממילא  להדיוט,  כמסירתו  לגבוה  אמירתו  מדין 

לענין  נאמר  לעולם  נדרים  התרת  דדין  נדרים,  התרת  בדין 

חובת הגברא ולא לענין קניני הממון.

יז( ונבאר  הל'  )פ"ד  תרומות  הל'  ברמב"ם  הנה  הדברים, 

עליהם,  וניחם  ומעשרות  תרומות  "המפריש  כתב: 

שאר  לו  שמתירים  כדרך  לו,  ומתיר  לחכם  נשאל  זה  הרי 

ובכסף משנה שם  וכו'".  ותחזור חולין כמו שהיתה  נדרים, 

דאי  תרומה  "והרי  ע"א(:  )נט  בנדרים  שנינו  דהא  הקשה, 

ביד  בתרומה  אמרי:  וכו',  ברוב  ובטלי  עלה,  מיתשיל  בעי 

מהני  דלא  ומבואר,  עלה".  מיתשיל  מצי  דלא  עסקינן,  כהן 

בעליה,  ביד  עדיין  שהתרומה  בזמן  אלא  בתרומה  שאלה 

אבל אם כבר באה תרומה ליד כהן אינו יכול להשאל, ומפני 

מה השמיט הרמב"ם הלכה זו ולא הזכירה.

דכתב, וכתב  שם(  לנדרים  )בפירושו  הרא"ש  עפ"ד  לפרש, 

הוא  ולגביו  התרומה,  מקבל  בכהן  איירי  דסוגין 

שאמרו שאינו יכול להשאל, דאף שהתרומה בידו מ"מ לא 

אבל  לבטלו,  יכול  ואינו  מעשה,  איתעביד  דידיה  בדיבורא 

כשכבר  גם  הפרשתו  לבטל  יכול  הפירות – המפריש,  בעל 

ניתנה תרומה לכהן ונעשית שלו.

בית הלוי )ח"א סי' כז( כתב לפרש באופן אחר, דיש בשו"ת 

לחלק בזה בין אם נתנה הבעלים מרצונו, שמלבד 

דין הנדר נעשה כאן גם קנין ממון, דבכה"ג אינו יכול לחזור 

בו, לבין אם לקחה הכהן מדעת עצמו – מדין ממון השבט, 

דבכהאי גוונא כיון שמבטל דין תרומה שבו חייב להחזירה 

לו.

הכהן ומ"מ  שזכה  לאחר  שגם  למדנו,  שניהם  מדברי 

ע"י שנשאל  קנינו  יכול לבטל  בתרומה בקניני ממון 

על ההפרשה, והדבר צ"ב, דהא אף שבידו לבטל נדרו מ"מ 

היאך יבטל קנינו של כהן.

נובע וצ"ל,  אלו  בפירות  הכהן  של  קנינו  שכל  דמאחר 

תרומה  שם  הפירות  על  שחל  דע"י  נדרו,  מחלות 

כל  ממילא  בחלקו,  הכהן  ונטלם  הכהנים  שבט  ממון  נעשו 

ובטל  מאיליו  הכהנים  קנין  פקע  לחולין  ויצא  נדרו  שבטל 

כח הכהן לזכות בפירות.

אף ולפי  ישראל,  דגבי  דידן,  נידון  גבי  לומר  נראה  זה 

הקדש,  ממון  הבהמה  נעשית  קרבן  שבהקדשת 

על  שנשאל  כיון  מ"מ  להדיוט,  כמסירתו  לגבוה  דאמירתו 

ובטל תורת קרבן מן הבהמה, בטל קנין ההקדש  הקדשתו 

הבהמה לקרבן  הקדשת  שעל עצם  בנכרי  משא"כ  מאיליו, 

אינו יכול להשאל, דמעולם לא חל עליו חובת גברא לעמוד 

בדיבורו, ובכה"ג לא נתחדשה פרשת התרת נדרים, ממילא 

מחוייב להביא קרבנו מחמת דין הממון שיש בזה, ודו"ק.

עלו דברי רבי יונה יפה, דהטעם שהנכרי אינו בהתרת ובזה 

לגבוה  אמירתו  בתורת  שישנו  דהגם  משום  נדרים 

אינו  מ"מ  להקדשתו,  משמעות  ויש  להדיוט  כמסירתו 

סימן עו
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בתורת החובה לשמור מוצא שפתיו, וממילא אינו בתורת 

התרת נדרים ואינו יכול להפקיע הקדשתו מעיקרא.

גדר דין קבלת נזירות

שייך ומעתה  שהנכרי  שמצינו  דכשם  לומר,  נראה 

נזירות,  הזרת  לענין  נמי  ה"ה  קרבן,  בהקדשת 

הנזירות  חלות  דבגדר  הנ"ל.  הירושלמי  בדברי  וכמבואר 

וז"ל:  שכתב  ע"א(  ב  לנדרים  )בפירושו  הרא"ש  דברי  ידועים 

בגופו  אלא  עליו,  נאסר  היין  אין  ביין  שנאסר  אע"פ  "ונזיר 

ביין  נאסר  וממילא  נזיר  הריני  שאומר  הנזירות,  תלוי 

ובטומאה ותגלחת".

נדרים, ומבואר  משאר  נזירות  הזרת  דין  דחלוק  מדבריו 

איסור  איסורו  וכדו'  עליו  פלוני  כיכר  דהאוסר 

מחמת  האסורות,  כמאכלות  הדבר  לו  שנעשה  "חפצא", 

אבל  ולאוכלו.  דיבורו  לחלל  עליו  שחל  התורה  איסור 

יין ושכר, אלא  נזירות, אינו אוסר על עצמו  כשמקבל עליו 

עליו  חל  וממילא  נזירות,  קדושת  בדיבורו  עליו  שמקבל 

ולא  "גברא"  זה איסור  והרי  ביין ושכר,  דין התורה שאסור 

איסור "חפצא". וכדברי הרא"ש אלו כתב הריטב"א )שבועות 

.
תקעג

כב ע"ב ד"ה או דלמא(, וע"ע שטמ"ק )נדרים יז ע"א(

נראה כמו  "וכך  וז"ל:  נג(,  )סי'  בתשובותיו  מהרי"ט  כתב  כן 

לי ברורן של דברים, דשלושה חלקי איסור הן, נדר חל 

ושבועה  הנודר,  האדם  על  שייכות  שום  לו  ואין  החפץ  על 

איסור גברא הוא דאסר נפשיה מן חפצא, אבל אין גופו של 

האדם נתפס בה, והא דקרינן ליה איסור גברא היינו דאילו 

לעצמו  בין  נאסר  היה  החפץ  על  השבועה  איסור  חל  היה 

בין לאחרים וכו', ונזיר, הוא עצמו נתפס בנדר ונתקדש גופו 

על  עצמו  לאסור  צריך  ואין  נאסר,  וממילא  דכהן,  דומיא 

החפץ".

דין נזירות בגוי ע"פ דברי הפוסקים הנ"ל

הנ"ל, והנראה  האחרונים  בדברי  דהמבואר  עפ"ז,  לומר 

בדין  ישנו  דיבורו אבל  אינו באיסור חילול  דנכרי 

לבד,  הקדש  ממון  בקניני  הלכה  זו  אין  לגבוה,  אמירתו 

אלא כל חלות קדושה הנפעלת ע"י דיבור פה לבד אמורה 

אינו  נכרי  דהא  היא,  לכך  והראיה  בנכרי.  בין  בישראל  בין 

לבד,  הבית  לבדק  ממון  בתורת  להקדש  בהמתו  מקנה 

להקדשתו  תוקף  ויש  עולות,  להקדיש  גם  הוא  רשאי  אלא 

נמי  דה"ה  נראה  ולפי"ז  מזבח.  בקדושת  קדושים  להיותם 

לענין הזרת נזירות, דמאחר שנתבאר שנזירות אינה איסור 

נתקדש  קבלתו  שע"י  בגברא,  החלה  קדושה  אלא  חפצא, 

בקדושת הנזירות, וכעין קדושת קרבן החלה ע"י דיבור פה 

לבד, גם הנכרי שייך בה ולא רק ישראל.

אינו ובזה  הנכרי  דלעולם  שפיר,  יונה  רבי  דברי  נתבארו 

להקדשתו  תוקף  שיש  אלא  דיבורו,  בחילול  אסור 

זו  דהלכה  דיבורו  להתיר  יכול  אינו  גם  וע"כ  ולנזירותו, 

אמורה רק במי שמוזהר על חילולו, וכמו שנתבאר.

בין  בזה  למלך – לחלק  המשנה  לקושית  נוסף  ישוב 
ביטוי  לשבועת  לחבירו  אדם  שבין  בענינים  שבועות 

בעלמא

בשו"ת אבני נזר )יו"ד סי' שו( כתב בישוב קושית המשנה ג. 

מי  דהנה,  השבועות,  מיני  בין  בזה  לחלק  דיש  למלך, 

שניהם,  לחיי  הנוגעים  בדברים  לחבירו  שבועה  שנשבע 

דבריו,  ולקיים  בדיבורו  לעמוד  שעליו  היא  מכרעת  סברא 

וא"צ אזהרה מפורשת בתורה לאסור עליו לעבור על דברו. 

הנודר  את  לחייב  הכתוב  שהוצרך  מה  כי  נראה,  ולפיכך 

לעמוד בדיבורו, זהו רק במי שנשבע שבועת ביטוי לעצמו, 

שיעשה  נשבע  או  פלוני,  דבר  יעשה  שלא  שנשבע  וכגון 

אותו. שבזה אין כל סברא לומר שמחוייב לעמוד בדיבורו 

אף  ולעיתים  מישראל,  אחד  לשום  נוגע  אינו  הדבר  שהרי 

אין בו מדרכי המוסר ועבודת ה', ולזה הוצרך הכתוב לומר 

שגם בשבועות כעין אלו המבטלם עובר בלאו.

אדם וכתב  בני  בין  הנעשה  הסכם  וכל  דהיות  לחדש, 

המוסר  מדרכי  מחייב  תוקף  בו  יש  כף  בתקיעת 

מז'  שאינו  אף  בו,  מחוייבים  העולם  אומות  גם  והיושר, 

מצוות בני נח )וע"ע מש"כ בזה להלן סי' פד, מדברי רב ניסים גאון(, 

וממילא שבועות אלו שמצינו בפסוקי המקראות כיון שהיו 

בזה  לחלק  ואין  תוקף  להן  יש  לחבירו  אדם  שבין  שבועות 

בין ישראל לנכרי.

דבתשובות  הראשונים,  בדברי  היא  דפלוגתא  אמת  תקעג. הן 
הרשב"א )ח"ד סי' קט( כתב: "הנדרים ונזירות אחד הן לענין חלות 

על דבר מצוה וכו', ועוד כי הטעם בנדרים ובנזירות אחד, דכאן וכאן 

אוסר החפץ על עצמו ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו בידים". 

הרי להדיא מדבריו שגם איסורי הנזירות איסורי "חפצא" הן, דכל 

שמקבל עליו נזירות כאילו אמר הריני אוסר עלי יין ושכר וכו'. 

בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' תתקנד( כתב לחלק בזה, בין איסור שתית 

מעצם  הנובעים  ותגלחת  טומאה  לאיסור  חפצא,  איסור  דהוי  היין 

הקדושה. וראה מש"כ בזה בגליוני הש"ס למהר"י ענגיל בנדרים שם, 

ובחידושי הגר"ש שקאפ )נדרים סי' ג(. 

סימן עו



���� משנת  הגר�

בדברים ד.  השבועות  דכל  בזה,  י"ל  מעט  שונה  באופן 

הדינים  מצות  מכלל  הן  לחבירו  אדם  בין  הנוגעים 

שנצטוו בהן בני נח, ופשוט.

נכרי שנשבע ונתגייר – האם מחוייב לקיים שבועתו

האם ומעתה  נתגייר,  ואח"כ  שנשבע  בנכרי  לדון,  יש 

שמא  או  ישראל,  כשאר  שבועתו  לקיים  מחוייב 

הוא  אחר  כאדם  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  כיון 

צב(  סו"ס  )או"ח  יצחק  בית  ובשו"ת  הימנו.  שבועתו  ופקעה 

זו,  משבועה  לפוטרו  שיש  דסבר  ועיי"ש  זו,  בשאלה  דן 

והוכיח דבריו מסוגיות הש"ס בכמה מקומות. והוסיף עוד, 

דלשיטת המשנה למלך שכל חובתו לקיים שבועתו נובעת 

מאיסורא דברכת ה' שנצטווה בה בגיותו, א"כ כיון דקיי"ל 

שבן נח שבירך את ה' ונתגייר פטור ממיתה, משום דכקטן 

)עא ע"ב(, ממילא ה"ה שאף  שנולד דמי כמבואר בסנהדרין 

לכתחילה אינו מחוייב לקיימה.

דבריו נראה, דאי הוי אמרינן שנכרי שייך באיסור ובביאור 

בל יחל, סברא פשוטה היא שחיוב זה אינו פוקע 

על  הימנו בעת שמתגייר, שהרי מה שנפטר מעונש מיתה 

עבירה שעבר בגיותו, הוא משום דלהכי אהני ליה הלכתא 

זו דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי למחול לו את כל עוונותיו, 

וחיובים  עניניו  לומר שנעשה ממש כקטן שנולד לכל  אבל 

שחלו עליו בגיותו בטלים מאיליהם – מהיכי תיתי, הא ודאי 

זו לכל קניני הממון והבעלות שיש לו  אין חילוק בין חובה 

הגרות,  את  קבלתו  מחמת  הפקר  נעשים  שאינם  בנכסיו, 

שמצינו  ומה   .
תקעד

מחדש עתה  בהן  לזכות  צריך  ואינו 

אמרו  שבזה  וקורבה  ערוה  איסורי  לענין  רק  הוא  זו  הלכה 

שנתבאר  דאחר  אלא  שמגיותו.  ואמו  לאביו  יחסו  שבטל 

שלא חלה עליו שבועה זו מעולם, וכל חובתו לקיימה אינה 

העונשין  דין  שבטל  דכשם  אפשר  ה',  חילול  משום  אלא 

לקיימה,  החיוב  עצם  הימנו  בטל  כך  זו,  בעבירה  לו  שיש 

ואכתי צ"ע בזה.

יהיה הדבר תלוי בדעות השונות שמצינו בזה בדברי ולפי"ז 

האחרונים, דלענין שבועות דבין אדם לחבירו נראה 

פשוט דאינו נפטר, וכמוש"נ שלכל עניני הממון לא אמרינן 

מילואים  האבני  ולסברת  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר 

פשיטא דאינו נפטר מהאי טעמא גם מהקדש קרבן, שאף 

בזה כבר חל עליו החיוב בדיני הממונות וכמש"נ.

נדרו זה לשיטת אלא  דיש להסתפק אי מהני להשאל על 

דכיון  לומר,  נראה  היה  דבפשטות  הנ"ל,  יונה  רבי 

שאלה,  ביה  מהני  דלא  כגוי  בזה  דינו  בגיותו  נדרו  שחל 

אלא דמאידך י"ל, דכיון שיש משמעות לנדרו של גוי, ולא 

באיסור  נצטווה  שלא  אלא  נדרים,  מתורת  לגמרי  הופקע 

חל  המצוות,  בכל  ונתחייב  שנתגייר  עתה  א"כ  נדרו,  לבטל 

חובת  שלענין  כיון  וממילא,  זה,  נדרו  לבטל  האיסור  עליו 

ובטל דין הממון  נדרו  נדרים פקע  הגברא מהני ביה התרת 

שבו, וצ"ע.

לומר דתקנת  דסבר  לא(  סי'  )ח"ג  חיים  תקעד. עיין שו"ת מחנה 
זו  דהלכה  אלא  כן,  אינה  הדברים  פשטות  מיהו  היא,  חכמים 

דנעשה כקטן שנולד אמורה רק לענין יחסו לאביו ואמו ושאר דיני 

הקורבה.

!
דין קרבן שהקדיש הגר בגיותו והקריבו אחר שנתגייר

שהקדיש בצפנת  בגוי  דן,  יב(  הל'  פ"א  תרומות  )הל'  פענח 

קרבן ונתגייר, ולאחר מכן שחטו בחוץ, האם עובר 

מותר  היה  שהקדישו  בזמן  שהרי  חוץ.  שחוטי  משום  בכך 

להקריבו בבמה, שכן הנכרים אינם מצווים על שחוטי חוץ, 

דקדשים  ע"ב(  נא  )ע"ז  וקיי"ל  ע"ב(,  )קטז  בזבחים  כמבואר 

שהקדישם בזמן היתר במות והקריבם בשעת איסור הבמות 

חוץ למקדש אינו ענוש כרת, וא"כ אפשר שה"ה בגר.

י"ל, דסוגיין איירי בזמן שאין הבית בבנינו וממילא מאידך 

וכל  "ואל אוהל מועד לא הביאו",  אינו שייך בדין 

חלות ההקדשה היא לשם הקרבה בבמה, אבל בזמן שהבית 

להביאו,  החובה  מן  פטור  הגברא  שהיה  אלא  בתפארתו 

אפשר דלאחר שנתגייר ונתחייב במצוות אף זו בכלל.

נוסף דן שם, דהנה הא קיי"ל ששלמי עכו"ם עולות באופן 

דינו  שלמים  קרבן  הגוי  הקדיש  שאם  והיינו,  הן, 

שהקדיש  בגוי  להסתפק,  ויש  לה'.  כליל  שעולה  כעולה 

ונתגייר קודם שהקריבוהו לשם עולה, האם רשאי  שלמים 

בו  דפשטה  משום  הוא  עולה  שקרב  מה  )האם  כשלמים  להקריבו 

אכילת  בתורת  שאינו  דכיון  לבד,  בהקרבה  דין  זהו  או  עולה,  קדושת 

שלמים יש להעלותו כליל(.
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)ויקרא ועיי"ש  כהנים  התורת  כוונת  עפ"ז  לפרש  שסבר 

פרשה ב( דאיתא שם: "אדם כי יקריב מכם – אדם 

לרבות את הגרים". דלכאורה הדברים צ"ב, מה חידוש יש 

בכך שגם הגר בכלל מעשה הקרבנות, הרי ישראל הוא לכל 

דבר ופשיטא שאינו מופקע מפרשת הקרבנות. ופי' דכוונת 

בגיותו  שלמים  הקדיש  שאם  להשמיענו  כהנים  התורת 

ונתגייר רשאי להקריבן כשלמים.

עתה כמו  ורוצה  קרבן  שהקדיש  בגוי  להסתפק,  יש  כן 

של  שקרבן  קיי"ל  דבעלמא  אחרת,  בבהמה  להמירו 

ע"ב(,  )ב  תמורה  במסכת  כמבואר  תמורה,  עושה  אינו  נכרי 

ויש לדון בטעם הדבר, האם החסרון הוא באדם המקדיש 

את הבהמה, שהוא אין בכוחו להמיר קרבנו לבהמה אחרת, 

או שמא זהו חסרון בהקדשת הקרבן, דקרבן של גוי קליש 

ואינו עושה תמורה.

בזה בנידון דידן, שאם החסרון הוא בגברא, א"כ ונפק"מ 

אם  אבל  להמירו,  יכול  ודאי  נתגייר  שכבר  עתה 

יוכל  לא  שנתגייר  אחר  אף  ההקדשה,  בעצם  הוא  החסרון 

ובס'  א(  ענף  טו  סי'  )ח"א  אברהם  דבר  בשו"ת  וראה  להמירו. 

!זרע אברהם )סי' כ אות כ( שנתלבטו בספק זה.
דין עיסת הגר האם חייבת בחלה

והיתה במסכת  שנתגייר  "גר  איתא:  ו(  משנה  )פ"ג  חלה 

פטור,   – נתגייר  שלא  עד  נעשית  עיסה,  לו 

ומשנתגייר – חייב. ואם ספק, חייב ואין חייבין עליה חומש. 

ע"כ.  בתנור".  הקרימה  אחר  הולך  הכל  אומר  עקיבא  רבי 

וראה מש"כ בזה הרמב"ם )הל' ביכורים פ"ו הל' ט(, ובשו"ע )סי' 

של סעי' ד(.

דן, האם עיסת הגר ובצפנת  יב(  )הל' תרומות פ"א הל'  פענח 

שם  וכתב  מדרבנן.  או  מדאורייתא  בחלה  חייבת 

דכיון שבדין הפרשת חלה לא אמרה תורה דבעינן "ירושה 

וישיבה", אין חסרון בכך שבאה מן החיטים שהיו לו מזמן 

היותו נכרי, שהרי זה כפירות שבאו מחו"ל לארץ שחייבים 

בחלה )שלא כמו במצות ביכורים שאינם באים אלא מפירות א"י(.

לארץ אכן  מחו"ל  שנכנסו  פירות  של  גופא  זה  דין  בעיקר 

בין  הדעות  רבו  חייבים במצוות התלויות בארץ  האם 

)ח"ב  אחיעזר  בשו"ת  וראה  ואחרונים,  קדמונים  הפוסקים 

סי' לט( שהאריך בזה הרבה.

גר שנתגייר והיתה לו עיסה, ספק נעשית עד שלא ולענין 

וחייבת  משנתגייר  ספק  החלה,  מן  ופטורה  נתגייר 

בחלה, נתבאר במשנה שם שחייבת בהפרשה מספק.

הקשה, ובחכמת  יח(  סימן  וחזקה  רוב  אדם  בינת  )בספרו  אדם 

גוי  בעודו  פטור – שכן  חזקת  לו  יש  דלכאורה 

נלך  לא  מדוע  וא"כ  מחלה,  פטור  בחזקת  עיסתו  היתה 

בספקו אחר החזקה, ונאמר דכיון שאם היה מגלגלה בגיותו 

היתה פטורה, אזלינן בתר חזקתו דמעיקרא.

דמצות וכתב,  דררא  שום  היה  לא  הגלגול  שלפני  דכיון 

נולד רק לאחר הגלגול, נמצא  חלה בעולם, והספק 

לומר  ואף  בפטור.  מוחזקת  זו  עיסה  היתה  לא  שמעולם 

הדבר  יעשה  דלהבא – שלכשתתגלגל  חזקה  כאן  שהיתה 

בפטור, אין זה נכון, דאפשר שימכור הקמח לישראל והוא 

יגלגלנו, עיין שם. אמנם, במהרי"ט אלגזי )הלכות חלה אות יא( 

דמוקמינן  מחלה  פטורה  זו  עיסה  מדאורייתא  שאכן  כתב, 

חלה  להפריש  שחייבוהו  הם  שרבנן  אלא  אחזקתה,  לה 

מספק גם בכהאי גוונא.
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סימן עז

גדרי הממון והבעלות בחפצים שהיו לגר מזמן גיותו

שאלה

יש לדון, בגר שנתגייר, ומצא ישראל אבידה שאבדה לו לגר זה בגיותו, שהיה פטור מלהשיבה לו כדין 

אבידת גוי שהיא מותרת, האם חייב הוא להשיבה לו עתה אחר שנתגייר ונעשה ישראל. ובהקדם בירור 

הלכה זו נבוא לדון בעיקרה של הלכה זו, בגדר דין אבידת הגוי שהיא מותרת.

תשובה

עיין  מוחזק,  חשיב  אי  אבידה  מוצא  גבי  זה  דין  תקעה. בעיקר 
אבהע"ז  )תנינא  ביהודה  נודע  שו"ת  יב(,  ס"ק  צא  סי'  )חו"מ  ש"ך 

סי' ס, ובמהדו"ק סי' לו, לז(, בית שמואל אבהע"ז )סי' ד ס"ק נו(. 

וע"ע בחידושי הרמב"ן ריש פ' אלו מציאות דהמוצא אבידה נעשה 

שומר לבעלים וכברשותם קיימי )דלכך לא מהני ביה יאוש משום 

דינא.  האי  שייכא  לא  עכו"ם  לענין  מיהו  ברשות(,  כיאוש  דהוי 

)אבהע"ז  שלמה  בית  ושו"ת  טז(,  סי'  )אבהע"ז  הרי"ם  חי'  וע"ע 

סי' לז(. 

דין אבדת גוי לשיטת הב"ח והש"ך

ביבי בסוגית  רב  "אמר  איתא:  ע"ב(  )קיג  קמא  בבבא  הגמ' 

אסור,  כנעני  גזל  חסידא:  ר"ש  אמר  גידל  בר 

לגזל  מנין  הונא:  רב  דאמר  אסור,  גזילו  מותרת.  אבידתו 

כל  את  ואכלת  טז(:  ז  )דברים  שנאמר:  אסור,  שהוא  הכנעני 

העמים אשר ה' אלהיך נותן לך – בזמן שהן מסורים בידך, 

דאמר  מותרת,  אבידתו  בידך.  מסורין  שאינם  בזמן  ולא 

שהיא  הכנעני  לאבידת  מנין  רב:  אמר  גוריא  בר  חמא  רב 

אחיך – לאחיך  אבדת  לכל  ג(:  כב  )דברים  שנאמר  מותרת 

אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר לכנעני". ע"כ.

הב"ח ובגדר  שיטת  הפוסקים,  נחלקו  עכו"ם  אבידת  דין 

והש"ך )יו"ד סי' קמו ס"ק א(, דאף שאבידת גוי מותרת, 

לו  שמותר  אלא  לגמרי,  שקנאה הישראל  הכוונה  אין  מ"מ 

הוא,  בזה  והטעם  להשיבה.  מחוייב  ואינו  בה  להשתמש 

משום שבעלותו של הנכרי אינה פוקעת בלא הקנאה, אלא 

לנכרי  ולא  נאמרה  לישראל  אבידה  השבת  דמצות  דכיון 

ממילא אין כל איסור בכך שמעכבה אצלו.

שיטת התוס' בזה

במחנה אפרים )הל' גזילה סי' לא( הוכיח מדברי התוס' אולם 

הב"ח  כדברי  שלא  להחזיר(  ד"ה  ע"ב  )טו  בכתובות 

והש"ך, דכתבו התוס', שאם נמצאת האבידה במקום שרוב 

שאין  כשמואל  קיי"ל  דבעלמא  אף  ישראל,  בו  המצויים 

הולכין בממון אחר הרוב, כאן יש לילך אחר הרוב ולתלות 

ולהשיבו  עליו  להכריז  חובה  וממילא  נפל,  שמישראל 

לבעליו.

שאין וטעמם  שמואל  של  טעמו  שעיקר  משום  בזה, 

שחזקת  דסבר  הוא  הרוב  אחר  בממון  הולכין 

הממון עדיפה על הרוב, וכיון שהנתבע מוחזק אין להוציא 

שמתחילה  כאן  אבל  הרוב.  הכרעת  מחמת  מידו  הממון 

כשבא החפץ לידו כבר היה הדבר מסופק שמא אינו שלו, 

בספקו  לילך  יש  וממילא  זה,  בממון  כמוחזק  נחשב  אינו 

.
תקעה

אחר הרוב גם לשיטת שמואל

צ"ע, אם כשיטת הב"ח והש"ך, מפני מה הוצרכו ולכאורה 

התוס' לנימוק זה שתפיסתו מתחילה היתה על 

לעכבו  דמותר  גוי  של  החפץ  אם  דאף  ליה  תיפוק  הספק, 

אבד  אם  שבין  ונמצא  שלו,  בכך  נעשה  אינו  מ"מ  אצלו 

וע"כ  בו.  כמוחזק  נחשב  אינו  לנכרי  אבד  אם  ובין  לישראל 

וכל  גמור הוא,  צ"ל, שהתוס' למדו שאבידת עכו"ם הפקר 

וכיון שכך להצד שחפץ זה של  המוצאה רשאי לזכות בה, 

התפיסה  שהיתה  דמכיון  אלא  תפיסה,  תפיסתו  הוא  נכרי 

אלו  כדבריו  מוחזק.  חשיב  דלא  סברו  הספק  על  מתחילה 

וע"ע  טז(,  )סי'  לאבהע"ז  בתשובותיו  הרי"ם  בחי'  גם  כתב 

צפנת פענח )הל' תרומות דף ה ע"ד( ובאמרי משה )סי' לב(.
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הבנת המשנה ברורה בשיטת הב"ח

שכתב, אכן  והוא(,  ד"ה  ג  סעי'  תקפו  )סי'  הלכה  בבאור  יעויין 

שגם הב"ח לא אמר את דבריו אלא בגזל עכ"ם, אבל 

אבידת עכו"ם הפקר גמור היא גם לשיטת הב"ח, וכפשטות 

לשון הגמ' אבידת עכו"ם מותרת.

ביו"ד אלא  הנ"ל  הב"ח  בדברי  שהרי  טובא,  צ"ע  שדבריו 

כדבריו,  שלא  להדיא  לכאורה  מבואר  קמו  סי' 

וצע"ג  יאוש,  דבעינן  וכתב  גוי  באבידת  שם  איירי  דלהדיא 

הלכה  הבאור  על  דפליגי  האחרונים  מן  שיש  ובפרט  בזה. 

בזה, כפי שנתבאר וכפי שציין הוא עצמו שם.

חובה  יש  האם  אבידתו  שנמצאה  אחר  שנתגייר  גר 
להשיבה לו

את ומעתה  ישראל  ומצא  שנתגייר  גר  בדין  לדון  נבוא 

ההשבה  חובת  האם  בגיותו,  לו  שאבדה  אבידתו 

כדין  זו  אבידה  דין  וממילא  האבידה,  זמן  לפי  נקבעת  בזה 

או שמא בתר השתא  גוי שא"צ להשיבה לבעליה,  אבידת 

את  לו  להשיב  יש  הוא  "אחיך"  בכלל  שעתה  וכיון  אזלינן, 

אבידתו.

הנ"ל, ולכאורה  האחרונים  במחלוקת  תלויה  זו  שאלה 

פקעה  לא  שמעולם  והש"ך  הב"ח  דלשיטת 

בעלות הנכרי מן החפץ, א"כ כיון שעתה בא לכלל ישראל 

אבידתו,  בהשבת  מחוייב  שאתה  "אחיך"  בכלל  הוא  ואף 

לו, אבל לשיטת התוס' בכתובות שכבר  יש להשיבה  ודאי 

פקעה בעלות הגוי מן החפץ בעודו בגיותו, שוב אין חובה 

.
תקעו

להשיבו לו גם אחר שנתגייר

נחייב ]אמנם  שאם  לחוש  יש  שמא  בזה,  לפלפל  יש 

נתגייר,  ממונו  שבשביל  יאמרו  אבדתו  לו  להשיב 

וכמו שאמרו ביו"ד סי' קעא סעי' א לגבי ריבית שהיה חייב 

לישראל מזמן גיותו, שאינה פוקעת גם אחר שיתגייר, שלא 

יאמרו שמחמת כן בא לכלל ישראל[.

אם אבדה לו אבידה זו אחר שכבר גילה דעתו בפני ומ"מ 

בית דין שרצונו להסתופף בצל השכינה נראה פשוט 

דצריך להחזיר לו אבדתו, דהא לענין גוי שקיבל עליו לקיים 

ז' מצוות בני נח כתב בס' חסידים )סי' שנח( שמצוה להחזיר 

להתגייר  הבא  שנכרי  יז  סי'  לעיל  נתבאר  וכבר  אבדתו,  לו 

ז'  קיום  על  מקפיד  שיהא  עמו  לדקדק  יש  דין  בית  בפני 

מצוות אלו, ובלא זה אין לקבלו )וביותר כתב בבאר הגולה חו"מ 

ומשמע  אבידתו,  לו  להשיב  מותר  אחד  בא-ל  המאמין  שגוי  רסו,  סי' 

אפי' אינו מקפיד על שמירת ז' מצוות בני נח(.

תקעו. וראה בזה עוד בשו"ת אחיעזר )ח"ג סי' כו(, ובשערי יושר )שער ד פרק ח(.

!
גוי שגזל ונתגייר, האם מחוייב לשלם גזלותיו

הוא יש  מחוייב  האם  ונתגייר  חפץ  שגזל  בגוי  להסתפק, 

לשלם גזלתו. שורש הספק בזה הוא, האם מחמת דין 

לגמרי,  אחר  כאדם  נעשה  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר 

ומעשים שעשה בגיותו אינם מתיחסים אליו, או שמא לא 

לכל מילי נאמרה הלכה זו, ורק לענין דינים הנובעים מדיני 

הקורבה והיחס כאיסורי עריות חשבינן ליה כקטן שנולד.

ראיה לזה מדברי התוס' בסנהדרין

ולכאורה מפורשים הדברים בדברי התוס' בסנהדרין )עא א. 

ע"ב ד"ה בן נח(, דיעויי"ש שדנו בבאור דברי רבי חנינא שם 

נתגייר – פטור,  כך  ואחר  השם  את  שבירך  נח  "בן  שאמר: 

שמעיקר  והיינו,  מיתתו".  דינו – ונשתנית  ונשתנה  הואיל 

אלא  בגיותו,  שעבר  זו  עבירה  על  לעונשו  מקום  היה  הדין 

נכרי  של  מעונשו  המגדף  ישראל  של  עונשו  שחלוק  שכיון 

שעשה  זה  מעשה  על  עתה  לדונו  א"א  זה,  באיסור  שעבר 

בגיותו )אמנם אם נגמר דינו קודם שנתגייר, נענש בעונש שנתחייב בו 

מהדו"ת  יואב  יעויין בחלקת  מיהו  רמ"ה,  ויד  כ"כ המאירי שם  בגיותו, 

בעדים  ישראל  של  דין  בבית  בגיותו  נידון  אם  דוקא  דזהו  יד,  סי' 

והתראה, שכן אם חיובו מושתת על עדותו של אחד, אף דבגיותו היה 

סגי בהכי, עתה שנתגייר בטל הדין ופטור(.

מדברי וכתבו  נסתרים  אלו  דבריו  שלכאורה  התוס', 

רבי  "תניא,  אמרו:  שם  ע"ב(,  )מח  ביבמות  התנאים 

חנניא בנו של רבן גמליאל אומר: מפני מה גרים בזמן הזה 

מצות  שבע  קיימו  שלא  מפני  עליהן,  באין  ויסורין  מעונין, 

בני נח. רבי יוסי אומר: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וכו'".

על דחזינן  כעונש  הדבר  להם  בא  חנניא  רבי  שלדעת 

מעשים שעשו בגיותם, ואילו לשיטת רבי יוסי אין 
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לכאורה  וא"כ  דמי.  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  כן,  הדבר 

יוסי,  כרבי  ולא  חנניא  כרבי  לא  הן  כאן  חנינא  רבי  דברי 
דינם,  שנשתנה  אף  הם  נענשים  חנניא  רבי  לשיטת  שהרי 
במקום  לפוטרם – גם  יש  הדין  מעיקר  יוסי  רבי  ולשיטת 

שלא נשתנה עונשם.

לחברתה, וכתבו  אחת  אלו  סוגיות  לדמות  שאין  התוס', 
אדם,  בידי  שעונשם  בעבירות  איירי  דבסנהדרין 
ובזה לכו"ע לא אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ואילו 
ביבמות איירי בעונשי שמים, ובהם הוא שהקלו עליו משום 

.
תקעז

האי דינא

מחוייב נמצא  בגיותו  גזל  שאם  דבריהם,  לפי  לכאורה 
השבת  שמצות  כיון  שנתגייר,  אחר  גם  להשיב 
הגזילה בכפיית הבי"ד היא, ודמיא לסוגית הגמ' בסנהדרין, 
מחמת  לפוטרו  שם  חנינא  רבי  סברת  שייכת  לא  וכאן 
אחד  והישראל  הגוי  דין  הגזילה  דבהשבת  דינו,  שנשתנה 
ה,  סי'  באסאן  למהר"י  תודה  לחמי  בשו"ת  שכתב  מה  )ולפלא  הוא. 
להקל בזה מחמת דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ועיין שו"ת משנה 

הלכות ח"י סי' רד(.

סברות האחרונים לפוטרו מהשבה משום יאוש ושינוי 
רשות

רבי ב.  הגאון  העלה  מהשבה  לפוטרו  מחודשת  סברא 
פא(,  סי'  ח"ה  מהרש"ם  בשו"ת  דבריו  )הובאו  אריק  מאיר 
נחשב  שנתגייר  עתה  בעלים,  יאוש  גזילה  שסתם  דכיון 
 ,

תקעח
דמי שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  רשות,  כשינוי  הדבר 

וקיי"ל ששינוי רשות הנעשה אחר יאוש מפקיע את חובת 
ההשבה, כמבואר בש"ס ופוסקים במקומות רבים )ראה ב"ק 

סח ע"א וברא"ש שם(.

דעת האחרונים שחלקו על סברא זו
ע"פ אמנם,  דבריו,  את  לדחות  כתב  שם  במהרש"ם 

המבואר בסוגית הגמ' בב"ק )קיד ע"א(, שם נתבאר 

תקיפה  וידם  דהואיל  עכו"ם,  מגזילת  מתייאש  אדם  שאין 

מידו,  הגזילה  את  ויוציאו  בדיניהם  שיתבענו  כך  על  סומך 

בבי"ד  לתובעו  שמחוייב  כיון  מתייאש  ישראל  מגזלן  ורק 

מתייאש  שאינו  נמצא  וממילא  לשלם.  לכופו  בידם  שאין 

לתובעו  יוכל  לא  כבר  שאז  שיתגייר  לאחר  עד  הגזילה  מן 

רשות  כשינוי  הוי  גרותו  לאחר  שנתיאש  ומה  בדיניהם, 

לא.  או  לו  קונה  האם  הראשונים  שנחלקו  יאוש  ואח"כ 

הרמב"ם  ולדעת  קנה,  לא  יח(  סי'  פ"י  )ב"ק  הרא"ש  דלדעת 

)הל' גניבה פ"ה הל' ג( קנה, ונמצא שנידון דידן תלוי במחלוקת 

זו. וממילא, כיון שהכרעת האחרונים שלא כהרמב"ם בזה, 

כדמשמע בדברי הפוסקים על דברי השו"ע בסי' שנג )סעי' 

ג(, אין מקום לפוטרו מהשבה.

מאיר יתירה  רבי  הגאון  של  זו  לדרכו  להקשות  יש  מזו 

הגנב  מ"מ  קונה  רשות  ששינוי  אף  שהרי  אריק, 

מוזהר שלא לשנות את רשות החפץ, שלא יפקיע עי"ז את 

מצות השבתו. וא"כ ממ"נ צ"ב במה מדובר, אם הגנב רוצה 

במעשה  הרשות  שינוי  ע"י  לקנותו  ודעתו  בחפץ  לזכות 

הגרות, נמצא שבזמן קבלת עול המצוות דעתו לבטל מצוה 

החפץ  מהשבת  הוא  נמנע  ביודעין  שהרי  התורה,  מן  אחת 

שינוי  ע"י  לקנותו  דעתו  אין  ואם  אח"כ,  בו  שיזכה  בכדי 

הרשות אלא סבור להשיבו לאחר שעה, א"כ נמצא שאינו 

לידו  הדבר  בא  באיסור  כבר  ואז  שנתגייר,  לאחר  עד  שלו 

ומחוייב להשיבו. וצ"ל דאיירי שלא היה זכור באותה שעה 

ממעשה הגזילה.

דין קים ליה בדרבה מיניה בגוי

בשו"ת חוות יאיר )סי' עט( כתב לתלות ספק זה במחלוקת ג. 

בדרבה  ליה  קים  דין  האם  ע"ב(,  )עא  בע"ז  הראשונים 

מיניה נאמר בגוי. רש"י שם כתב שהלכה זו נוהגת גם בגוי, 

בהשבת  מצווה  אינו  כלל  שגוי  שם  התוס'  כתבו  ולדבריו 

בסוגית  כמבואר  גזילתו  על  מיתה  שמחוייב  דכיון  הגזילה, 

תקעז. באחרונים תמהו על דבריהם, היאך יתכן דבדיני שמים יהא 
דינו כקטן שנולד ופטור לגמרי ובדיני אדם יענש, הא הוי כיציבא 

בארעא וגיורא בשמי שמיא. יתירה מזו מקשו, מדברי הגמ' בסנהדרין 

וניקטליה",  ניקום  ואנן  פטריה  דרחמנא  מידי  איכא  "מי  ע"ב(:  )פב 

הרי דהלכה פסוקה היא דלא יהיו דיני אדם חמירי מדיני שמים. 

דוקא  הוא  הכי,  דאמרינן  דהא  כתב,  עט(  )סי'  יאיר  חוות  ובשו"ת 

כאשר בדיני שמים זהו עשה שפטור עליו מעיקר הדין, משא"כ כאן 

שבגיותו נתחייב עליו וגם אם היה עושהו אחר גרותו היה מתחייב 

עליו, אלא דמכיון דנשתנה עונשו פטרינן ליה, בזה אין קפידא בכך 

שדיני אדם חמירי מדיני שמים, וע"ע מש"כ בזה מהרש"א שם.

אולם בשו"ת שבות יעקב )חו"מ סי' קעז( דחה דבריהם, ופי' דברי 

למאן  היינו  כפרה  דבעי  בסנהדרין  שאמרו  מה  כי  להיפך,  התוס' 

דפליג על רבי יוסי וסבר דלא אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 

עיי"ש.  

תקעח. ואפשר שאין לדחות את דבריו מחמת דברי התוס' הנ"ל, 
עונשו,  יבטל  לא  לבדה  זו  סברא  שמחמת  אלא  אמרו  לא  דהתוס' 

כמי שנשתנה  זה  לדון חפץ  בכדי  רק  זו  כאן שהוצרך להלכה  אבל 

לו  אחרת  רשות  דסו"ס  לכך,  יודו  התוס'  שגם  אפשר  לבד,  רשותו 

שדיניה שונים ואופני קניניה שונים, ודו"ק בזה.
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הגמ' בסנהדרין )נו ע"א( ועוד מקומות, נמצא שנפטר מחיובי 

נמצא  וממילא  מיניה".  בדרבה  ליה  "קים  מדין  הממון 

זה  וחיובו  זה בגיותו  לפ"ד שכבר נפטר הגר מהשבת ממון 

בזה,  רש"י  על  נחלקו  שם  התוס'  אמנם  ונעור.  חוזר  אינו 

ולשיטתם דין "קים ליה בדרבה מיניה" לא נאמר בגוי, ואף 

)מ"מ  הממון.  מחיובי  נפטר  לא  גזילתו  על  מיתה  שמחוייב 

המחוייב  גר  ישראל  לקהל  שמקבלים  למדנו  כולם  מדברי 

מיתה, דהא גוי שגזל ממון חייב מיתה, ולא חוששים שמא 

בא להפטר מחיוביו ואין כוונתו לשם שמים(.

בהשבת היוצא  לחייבו  יש  צדדים  דכמה  הנ"ל,  מכל 

הגזילה שגזל בגיותו, ולפיכך יש להחמיר בדבר.

תקעט. עפ"ז כתב בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קז, ליישב המנהג 
שנהגו להקל להשתמש בבקבוקי משקה העשויים זכוכית הנמכרים 

משום  והיינו,  כהלכה.  נטבלו  שלא  כך  על  מקפידים  ולא  בחנויות, 

שהקונה משקה זה אין דעתו לזכות בבקבוק הזכוכית, דהיתרא ניחא 

ליה דליקני איסורא לא ניחא ליה דליקני, וממילא נמצא שבקבוקים 

אלו הפקר הם ופטורים מן הטבילה. 

ועיי"ש עוד שהאריך לבאר בסיבת פטור כלי הפקר מן הטבילה, ופי' 

ישראל  בין  להבדיל  בכדי  הוא  הכלים  טבילת  חיוב  סיבת  שעיקר 

א"צ  הנכרי  בבעלות  הכלי  אין  הכי  דבלאו  כאן  וממילא  לעמים, 

להטבילו. ועיי"ש שהאריך הרבה בבאור הלכה זו. וראה מש"כ בזה 

עוד בחלק ה סי' קי. 

גבי  ע"ב(,  )ל  בתמורה  הגמ'  מסוגית  הביא  לדבר,  תקפ. דוגמא 
אמרינן  דכמו"כ  נטרפו".  וולדה  "היא  דאמרינן  שנטרפה  מעוברת 

כך היא חלה  ישראל על האדם עצמו  הכא, שכשם שחלה קדושת 

גם על נכסיו. 

!
גר שנתגייר האם כליו טעונים טבילה

מחוייב קמטו  אינו  שגר  נזר,  דהאבני  משמיה  מדרשא  בי 

להטביל כליו שהיו לו בגיותו, דכיון שנתגייר נעשו 

קנין(,  בלא  מיד  בהן  לזכות  לו  שתיקנו  הם  )וחכמים  הפקר  נכסיו 

מן  פטורים  נכרי  בבעלות  בתחילה  שהיו  אף  הפקר  ונכסי 

הטבילה.

מה דנעשו נכסיו הפקר לשיטה זו יש לפרש בשני ובטעם 

ובטלה  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  א.  דרכים: 

רשותו הראשונה ועתה רשות אחרת לו, וממילא בטלו כל 

זכיותיו שזכה בראשונה.

קונה ב.  דגוי  ישראל,  מקניני  חלוקים  הגוי  שקניני  כיון 

בפ'  ור"ל  דר"י  להיפך – פלוגתא  )או  במשיכה  וישראל  בכסף 

הזהב(, כשנעשה ישראל בטל קנינו הראשון.

אות כעין  א  סי'  תצא  כי  )פ'  חמדה  כלי  בס'  כתב  אלו  דברים 

טבילת  דחובת  ז"ל,  מטשעכענאוו  הגר"א  בשם  ו( 

לרשות  הגוי  מרשות  הכלי  בא  כאשר  רק  נוהגת  הכלים 

הפקירו  אם  אבל  בינתיים,  רשויות  חילוק  בלא  הישראל 

שם  ליישב  כתב  ועפ"ז   .
תקעט

פטור ישראל  בו  וזכה  הנכרי 

טבילת  על  ישראל  נצטוו  מה  מפני  הפוסקים,  שהקשו  מה 

ועוג,  סיחון  במלחמת  ולא  מדין  במלחמת  רק  הכלים 

אפי'  להם  שהותר  דכיון  י"ל  הכלים,  הגעלת  לענין  ]התינח 

סוגית  ע"פ  מטות  בפ'  הרמב"ן  שכתב  וכמו  דחזירי  קתלי 

להקפיד  להם  היה  שלא  פשיטא  א"כ  ע"א,  יז  בחולין  הגמ' 

על בליעות הכלים, אבל לענין טבילת הכלים שמצוה בפני 

עצמה היא, מפני מה לא נצטוו בה[.

ועוג וע"פ  סיחון  במלחמת  שכן  הדברים,  יתיישבו  הנ"ל 

נצטוו להרוג את העם כולו, אנשים נשים וטף, נמצא 

הפקר  רכושם  היה  וממילא  אחד  לא  אף  מהם  נותר  שלא 

את  שהותירו  מדין  במלחמת  אבל  הטבילה,  מן  שפטור 

הטף בחיים, נמצא שמעולם לא פקעה בעלות העכו"ם מן 

השלל, וע"כ נצטוו לטובלם.

הראשונים ]אלא  שדנו  מה  ע"פ  בזה  לפלפל  יש  שעדיין 

מש"כ  ראה  תורה  דבר  אביו  את  יורש  עכו"ם  האם 

הסוברים  דלדעת  ט,  הל'  פ"ו  נחלות  הל'  הרמב"ם  בזה 

שעכו"ם לא יורש את אביו דבר תורה נמצא שגם במלחמת 

מדין היה רכושם הפקר, ואין כאן המקום להאריך בזה[.

קדושת ישראל הנפעלת בגרות את מקדשת חפציו

שהזכיר אמנם  צז(  סי'  ח"א  )יו"ד  שלמה  לחם  בשו"ת  יעויין 

ובטעם דבריו כתב באופן אחר,  דברי האבנ"ז אלו, 

וזאת ע"פ מה שנתבאר בס' שם משמואל פ' מטות, שכאשר 

בא גר לכלל ישראל חלות הקדושה שחלה עליו ע"י מעשה 

הגרות חלה על כל רכושו וכליו, שאף הם נטהרים בקדושת 

עוד  וראה   .
תקפ

לטובלם שא"צ  סבר  כך  ומשום  ישראל 

מש"כ הלחם שלמה בסי' צו שם.

סימן עז
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שכתב  מה  על  לתמוה  שהאריך  שם,  בדבריו  יעויין  )עוד 

למלחמת  מדין  מלחמת  בין  החילוק  בבאור  חמדה  הכלי 

שהחיו  והטף  הנשים  את  שגם  כיון  דסו"ס  ועוג,  סיחון 

יזכו אלו בירושת  במלחמת מדין לקחום כשלל, א"כ היאך 

וממילא  רבו,  קנה  כל מה שקנה עבד  קיי"ל  אבותיהם, הא 

כבר זכו ישראל בהם וברכושם ע"י כיבוש מלחמה(.

דגר מיהו,  להלכה  נקט  צב(  סי'  )ח"ד  הלוי  שבט  בשו"ת 

בשו"ת  וכ"כ  במים,  כליו  להטביל  צריך  שנתגייר 

הפלוגתא  דמחמת  אלא  תמט(,  סי'  )ח"א  והנהגות  תשובות 

.
תקפא

שבדבר מצדד להטבילם בלא ברכה

סי'  )יו"ד  דעה  חדרי  בס'  מש"כ  ע"פ  היטב  יתבארו  אלו  ]ודבריו 

משום  היא  מגוי  הניקחים  כלים  טבילת  לחובת  שהטעם  קכ( 

בגר  וממילא  ישראל,  לקדושת  ובאים  העמים  מטומאת  שיצאו 

הגר  של  טבילתו  מחמת  מאליה  הקדושה  עליהם  חלה  שנתגייר 

עצמו[.

תקפא. זאת יש לידע, שכלים שנשתמש בהם למאכלות אסורות 
והטבילם  עבר  ואם  במקוה,  הטבלתם  קודם  כדת  להכשירם  צריך 

קודם הכשרתם, עיין שו"ע )יו"ד סי' קכא סעי' ב( דצריך להטבילם 

ושרץ  כטובל  דהוי  שם,  תואר  בפרי  הטעם  עיין  ברכה,  בלא  שנית 

בידו. 

להקדים  שם  מרבבה  בדגול  התיר  יומן  בני  שאינם  בכלים  אכן, 

שם  שאול  יד  הגה'  ועיין  לכתחילה,  אפי'  להכשרתם  הטבלתם 

אחר  טפי,  בזה  להקל  יש  דידן  דבנידון  נראה  מיהו  בדבר.  שפקפק 

דלדעת מקצת אחרונים א"צ כלל להטביל כליו. 

!
מגדלין  שאין  דקות  בהמות  גיותו  מזמן  לו  שהיו  גר 

אותם בא"י, האם מחוייב למוכרם.

בבא קמא )פ ע"א( איתא: "ת"ר: רועה שעשה תשובה, בגמ' 

על  יד  על  מוכר  אלא  מיד,  למכור  אותו  מחייבין  אין 

אין מחייבין  בירושתו,  וחזירים  כלבים  לו  גר שנפלו  וכן  יד. 

אותו למכור מיד, אלא מוכר על יד על יד".

צפנת פענח )הל' תרומות פ"א הל' יב( דן, מפני מה נקטה ובס' 

הגמ' גבי גר שנפלו לו בהמות אלו בירושה, ולא אמרו 

שנתגייר,  קודם  אלו  בהמות  לו  שהיו  יותר,  פשוט  באופן 

עליו  שהקלו  הוא  ובזה  למוכרם,  מחוייב  שנתגייר  ועתה 

וסבר  הרבה.  מדמיהם  יפסיד  שלא  יד  על  יד  על  למוכרם 

הזכייה,  זמן  על  היא  בזה  הקפידא  דעיקר  מכאן,  לדקדק 

למוכרה,  אותו  מחייבים  בא"י  דקה  בהמה  אדם  קנה  שאם 

אבל בגר שבזמן שקנה היה הדבר מותר לו, אפשר שמותר 

לו לקיימה אצלו ואינו מחוייב כלל למוכרה.

לתלות אולם,  טעם  כל  שאין  כתב,  שם  דבריו  למסקנת 

האיסור  סיבת  עיקר  שהרי  הקניה,  בזמן  זה  איסור 

וביטול  גזל  והוי  השדות  את  שמבעירין  משום  הוא  בזה 

מצות ישוב א"י. ומשום כך פירש, דהסיבה לכך שלא נקטה 

דלולי  בדבר,  שיש  הרבותא  משום  הוא  זה,  מקרה  הגמ' 

דברי הגמ' סבורים היינו לומר, דכיון שירושת הגר אינה מן 

התורה אלא מדרבנן בעלמא, אפשר שכלל לא יירש בהמות 

אלו שיש איסור לגדלם, וממילא אם נפלו לו בירושה יש לו 

הגמ'  קמ"ל  ובזה  רב,  ממון  עי"כ  שיפסיד  אף  מיד  למוכרם 

!שאף בזה הקלו עליו שיכול למוכרם על יד על יד.
גר בירושת אביו

קיי"ל דאף שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו להלכה 

יורש את אביו דבר תורה, מ"מ חכמים תיקנו לו 

חו"מ  )שו"ע  לסורו  לחזור  הדבר  לו  יגרום  שלא  כדי  שירש 

י(  פ"ו משנה  )דמאי  בהג' הגרעק"א למשניות  א(.  רפג סעי'  סי' 

שהרי  לא,  או  אביו  את  יורש  האם  לסורו  שחזר  בגר  דן, 

אינה  וגרותו  מומר  כישראל  שדינו  כיון  תורה  דין  מעיקר 

דכיון  י"ל,  ומדרבנן  יורש,  אינו  הכי  בלאו  למפרע  בטלה 

כאן  לסורו,  יחזור  שלא  בכדי  רק  היתה  תקנתם  שעיקר 

אלא  אדאורייתא.  לדיניה  אוקמוהו  לסורו  חזר  שכבר 

שכתב שם שאם כבר הוליד בנים ביהדות בחיי אביו ומת, 

בניו יורשים אותו, דאף שלגביו בטלה תקנת חכמים מ"מ 

שהאריך  ישראל  בתפארת  ויעויי"ש  בטלה.  לא  בניו  לגבי 

בזה.

סימן עז
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סימן עח

בדין יחס הגר לבניו מגיותו

הלכה פסוקה היא שמילת הבנים מעכבת את האדם מלאכול בקרבן הפסח, הלכה זו נתפרשה בכתובים 

שנתגייר  גר  הא  בניו,  את  למול  גר  לחייב  שייך  היאך  נדון  זה  ובסימן  להלן,  שיתבאר  כפי  גר  לענין  גם 

כקטן שנולד דמי ואין הם מתייחסים אחריו כלל.

מלאכול  מעכבתו  בגיותו  לו  שנולדו  בניו  מילת  האם 
מן הפסח

ואז "וכי  זכר  כל  לו  המול  לה',  פסח  ועשה  גר  אתך  יגור 

יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל" 

)שמות יב מח(.

זכריו ודרשו  שמילת  "מגיד  שם:  במכילתא  חכמים 

מעכבתו מלאכול הפסח. אין לי אלא מילת זכרים, 

מילת עבדים מנין, נאמר כאן "אז" )אז יקרב לעשותו(, ונאמר 

להלן "אז" )פסוק מד שם – וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו, 

עבדים,  מילת  כאן  אף  עבדים  מילת  להלן  מה  בו(,  יאכל  אז 

ומה כאן מילת זכרים אף כאן מילת זכרים". ע"כ.

מלהקריב את קרבן והיינו,  זכריו מעכבתו  שכשם שמילת 

עבדיו  שמילת  וכשם  עבדיו,  מילת  גם  כך  הפסח 

מעכבתו מלאכול בקרבן הפסח כך גם מילת זכריו, וכן פסק 

הרמב"ם בהל' קרבן פסח )פ"ה הל' ה(.

להתגייר והנה  גר  שכשבא  לומר,  הכתוב  כוונת  בפשטות 

כך  ומשום  עליו,  מוטלת  למולם  החובה  עמו,  ובניו 

בן  וככל  הפסח,  בהקרבת  הוא  ימולו – אסור  שלא  זמן  כל 

מהקרבת  מעכבתו  בניו  שמילת  בניו  את  מל  שלא  ישראל 

הקרבן.

שנתגייר והדברים  דגר  היא  פסוקה  הלכה  שהרי  צ"ב, 

כקטן שנולד דמי, וא"כ אין לו כל יחס עם בניו, 

ומהיכי תיתי שתהא מילתם מעכבתו מהקרבת הפסח.

בגיותו, וע"כ  לו  שנולדו  בבניו  איירי  דלא  בדוחק,  צ"ל 

אלא באלו שנולדו לו אחר שנתגייר, וקא משמע לן, 

שאחר שנתגייר דינו כישראל לכל דבר ומוטל עליו למולם.

מא( אמנם,  סי'  ח"ב  )אבהע"ז  סופר  חתם  בשו"ת  יעויין 

שהאריך שם לבאר את אופן כתיבת השמות בגט, 

לכתוב  יש  האם  שתוקי,  לגבי  הפוסקים  למחלוקת  וציין 

וכמו  יש ליחסו אחר אמו,  בן אברהם אבינו או שמא  עליו 

ואבשלום  רחל,  בר  מרי  רב  מכונה  מרי  רב  שהיה  שמצינו 

היה מכונה בן מעכה, ויואב בן צרויה וכדו'. ובתוך הדברים 

היה  מה  מפני  דינא,  דהאי  אעיקרא  להקשות  כתב  שם 

מה  הרי  אביו,  אחר  ולא  אמו  אחר  נקרא  רחל  בר  מרי  רב 

שמצינו שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי אין זה אלא לענין 

איסור חתנות וירושה, אבל לענין עצם יחסו אחר אביו לא 

אמר  פסח  קרבן  לענין  שהרי  לגמרי,  אביו  שם  ממנו  פקע 

הכתוב שמילת זכריו שנולדו לו בגיותו מעכבתו מלהקריב 

דברי  ע"כ  אחריו.  מתייחסים  שאינם  אמרינן  ולא  הפסח, 

החתם סופר.

לו ולמדנו  מדבריו, דפשיטא ליה שגם מילת בניו שנולדו 

והדברים  פסח.  קרבן  מלהקריב  מעכבתו  בגיותו 

צ"ב כנ"ל, דהא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

חילוק בזה בין פסח מצרים למצות הפסח לדורות

בס' תורת משה עה"ת )פ' בא( פי' החת"ס פסוק זה אמנם, 

באופן אחר, דכיון שבזמן הקרבת הפסח במצרים 

לא נתקדשו עדיין בהזאה וטבילה, לא נאמרה בהם הלכה 

בניהם  היו  כך  ומשום  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  זו 

מהקרבת  מעכבתם  מילתם  והיתה  אחריהם  מתייחסים 

במילה  ישראל  לכלל  גר  יבוא  אם  לדורות,  אבל  הפסח. 

מעכבתו  בגיותו  לו  שנולדו  בניו  מילת  תהא  לא  וטבילה 

כקטן  ישראל  בקדושת  שנתקדש  דכיון  הפסח,  מלהקריב 

לענין  רק  נאמר  זה  שפסוק  לדבריו,  ומבואר  דמי.  שנולד 

פסח מצרים ולא לדורות.

שם אכן,  להיפך,  לכאורה  להוכיח  יש  המדרש  מדברי 

נתבאר, שאף שהקריבו את קרבן הפסח בין הערביים 

לא  מצרים  שבפסח  ומוכח  לערב,  עד  מלו  שלא  מהם  יש 

היתה מילתם מעכבת בקרבן.

סימן עח
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במדרש שיר השירים )פרשה א ג(: "בשעה שהיו וכדאיתא 

הפסח,  בליל  הפסח  את  אוכלין  וישראל  משה 

לאכול.  קוהה  נפשם  והיתה  עדן  מגן  טוב  ריח  להם  הופיע 

באו ואמרו למשה שאף הם רוצים לאכול את הפסח, אמר 

מלו  לאכלו.  תקרבו  ואז  ועבדיכם  בניכם  מולו  משה,  להם 

עבדיהם ובניהם וחזרו למשה, אמר להם, כל ערל לא יאכל 

בו. והיינו שצריכים הם למול גם את עצמם ורק לאחר מכן 

.
תקפב

יותרו באכילתו. ע"כ

מצרים ומוכח  החת"ס – שבפסח  מדברי  להיפך  לכאורה 

רק  אלא  בהקרבה  מעכבת  המילה  היתה  לא 

הפסח  בהקרבת  מלהשתתף  שפוסלו  זה  ומקרא  באכילה, 

.
תקפג

נדרש רק לגבי פסח דורות ולא לגבי פסח מצרים

מחלוקת הראשונים בזה

נראה שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים. בגמ' ולכאורה 

ביבמות )מח ע"א( איתא: "תניא: ובכתה את אביה 

ואת אמה וגו', בד"א, שלא קיבלה עליה, אבל קיבלה עליה 

מטבילה ומותר בה מיד. ר"ש בן אלעזר אומר, אע"פ שלא 

קיבלה עליה כופה ומטבילה לשם שפחות, וחוזר ומטבילה 

מ"ט  רבא,  אמר  מיד.  בה  ומותר  ומשחררה  שחרור  לשם 

דרשב"א, דכתיב כל עבד איש מקנת כסף וכו' – עבד איש 

אתה מל בעל כרחו ואי אתה מל בן איש בעל כרחו". ע"כ.

דעת ופי'  ובן  גדול  שהוא  אע"פ  איש,  שהוא  עבד  רש"י: 

– ומלתה אותו בעל כרחו, ואי אתה מל בן שהוא איש 

בעל  הגדול  בנו  למול  כח  בו  אין  להתגייר  הבא  גר  היינו,   –

כרחו, דגבי בנים כתיב הימול לו כל זכר ולא כתיב בהו איש 

וכו'. עכ"ל.

בגיותו ומבואר  לו  שנולדו  בניו  שמילת  מדבריו,  להדיא 

מעכבת, אלא שחילק בזה בין בנו קטן לבנו גדול.

בניו ובתוס'  שמילת  פירש  היאך  הקשו,  אלא(  )ד"ה  שם 

הפסח,  מהקרבת  מעכבתו  בגיותו  לו  שנולדו 

ושיש כח ביד הגר למולם על כרחם, הרי בניו אלו כלל אינם 

מתייחסים אחריו.

הראשונים נמצא  מחלוקת  החת"ס  של  שספקו  איפוא, 

ואילו  בגיותו  לו  שנולדו  בבניו  איירי  ולרש"י  היא, 

לדעת תוס' איירי בבניו שנולדו לו אחר שנתגייר.

חיוב הגר למול את בנו מדין מילת עבדים

עפ"ד בבאור  ב(,  )סי'  יצחק  זכר  בשו"ת  כתב  רש"י  שיטת 

זכאי  שהגוי  דכתב,  ב(,  הל'  פ"ט  עבדים  )הל'  הרמב"ם 

מהא  שם,  דבריו  ולמד  לעבדים.  ובנותיו  בניו  את  למכור 

דכתיב )במדבר כה מה(: "מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם 

אשר הולידו בארצכם", והיינו שבניו מסורים בידו למוכרם 

)וראה עוד מש"כ שם הרמב"ם בפ"ח הל' כ(.

למכור ועפ"ד  בידו  כח  שיש  שכיון  רש"י  דסבר  פי',  אלו 

למולו  ומחוייב  כעבדו  לו  הוא  נחשב  לעבד  בנו 

וראה עוד מש"כ בזה בס' משך חכמה  מדין מילת עבדים. 

שם בשם חתנו )ובסו"ס גור אריה יהודה(.

באבן האזל )הל' עבדים פ"ח הל' כ( דחה פי' זה, שהרי אמנם 

בנו  את  למול  הגר  שחיוב  בפסוק  מפורש  להדיא 

בפני  פסוק  התורה  יחדה  שלזה  עבדים,  מילת  מדין  אינו 

ומלתה  כסף  מקנת  איש  עבד  "וכל  מד(:  יב  )שמות  עצמו 

אותו, אז יאכל בו", וע"כ מתפרש הפסוק כפשוטו שחיובו 

מדין מילת בנו, והדרא קושיא לדוכתא.

דין מתו אחיו מחמת מילה באחיו מגיותו של אב

בבניו יש  איירי  דלעולם  שם(,  סופר  בחתם  )ראה  שפירשו 

שאף  לן  משמע  דקא  אלא  שנתגייר,  אחר  לו  שנולדו 

אם בהיותו גוי מתו בניו מחמת מילה )וכגון שהיו נימולים כדרך 

שנולדו  אלו  בניו  מלמול  לפוטרו  כדי  בכך  אין  הישמעאלים(, 

לו אחר שנתגייר, ומילתם היא שמעכבתו מהקרבת הפסח. 

חז"ל  עפ"ד  אחר,  במקום  לבאר  הארכנו  הדברים  ובטעם 

גופם  וע"כ  השרצים,  אכילת  מחמת  גופייהו  חביל  דעכו"ם 

שונה מגופם של ישראל וממילא אין כל ראיה מכך שמתו 

בגיותם לבניו אלו שנולדו לו אחר שנתגייר, דאפשר דאלו 

שלא חביל גופייהו לא ינזקו מן המילה, כן פירשו בס' מגיד 

סי'  יו"ד  תשובה  בפתחי  בזה  מש"כ  וראה  צו.  פ'  )סוף  עה"ת  משנה 

קפז(.

דין ולד הישראלית הנולד לה מן הגוי

בולד באופן  דאיירי  בדוחק,  ליישב  אפשר  היה  אחר 

ליה  דסבירא  למאן  הגוי,  מן  לישראלית  הנולד 

לטבול  שצריך  דאף  שאמרו  הוא  דבזה  להתגייר,  שצריך 

תקפב. וכן כתב בחידושי הגרי"ז עה"ת פרשת בא.

תקפג. אמנם מטעם אחר דברי המדרש שם צ"ב, וכבר עמד בזה 
ביפה תואר שם, שהרי מדיני המילה הוא שתעשה ביום ולא בלילה 

והיאך נימולו בליל פסח, יתירה מזו הקשה, היאך אכלו מקרבנו של 

משה הרי הפסח אינו נאכל אלא למנויו, ומחמת קושיות אלו כתב 

שם שהוראת שעה היתה, ואין ללמוד מפסח מצרים לדיני ההקרבה 

לדורות. 

סימן עח
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אחריו  ובניו  שנולד  כקטן  נחשב  אינו  מ"מ  גרות  לשם 

הפסח.  מהקרבת  מעכבתו  ומילתם  אחריו  מתיחסים 

אלא דלדעת רוב הפוסקים כיון שאמו מישראל אין צריך 

גמורה  גרות  זו  אין  בזה  המחמירים  לדעת  וגם  להתגייר, 

אלא דין דרבנן בעלמא ונרחיב בדינו של ולד זה להלן סי' 

פח.

סימן עח
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סימן עט

דין חינוך בגר קטן והמסתעף

שאלה

הישר  בדרך  ולהדריכו  לחנכו  החובה  הוטלה  מי  על  לחקור,  יש  בי"ד  מדעת  שנתגייר  קטן  גר  בדין 

מדעת  נעשה  וגיורו  ואם  אב  לו  שאין  קטן  בגר  בין  לכאורה  שייך  זה  ונידון  והמצוות.  התורה  בשמירת 

בי"ד לבד, ובין בקטן שנתגייר מדעת אביו ונתגייר אביו עמו, שכן גם בכהאי גוונא טעם רב יש לפוטרו 

נחשב  אינו  שוב  שנתגיירו  אחר  וממילא  דמי",  שנולד  כקטן  שנתגייר  "גר  קיי"ל  דהא  החינוך,  ממצות 

כבנו ואפשר שפטור הוא ממצות חינוכו.

תשובה

את  פוטר  דמי"  שנולד  כקטן  שנתגייר  "גר  דין  האם 
אביו ממצות החינוך

עם ולכאורה  שנתגייר  קטן  בין  בזה,  לחלק  נראה  היה 

דבקטן  לבד.  בי"ד  מדעת  שנתגייר  לקטן  אביו, 

"גר שנתגייר כקטן  שנתגייר עם אביו, אפשר, דאף דקיי"ל 

קורבה  של  יחס  כל  אין  ערוה  איסורי  ולענין  דמי",  שנולד 

חינוכו  ממצות  כך  משום  האב  יפטר  לא  מ"מ  לאביו,  בינו 

של בנו.

ביסוד ובאורם  לחקור  יש  דלכאורה  הוא:  כך  דברים  של 

הדבר  האם  האב,  על  שהוטלה  חינוך  מצות 

תורה  שציותה  עליו – שכשם  לו  שיש  הקורבה  מדין  נובע 

ציוו  כך  תורה  בנו  ללמד  אדם  לבניך" – שחייב  "ושננתם 

נאמר  ובזה  והמצוות,  התורה  בדרך  בנו  לחנך  לאב  חז"ל 

יחשב  שכזר  וכל  החיוב,  בכלל  הוא  הרי  "בנו"  שקרוי  שכל 

זו כלל אינה תלויה  זה. או שמא, חובה  נכלל בחיוב  לו לא 

זה מחלציו  בן  כיון שיצא  בדין הקורבה שיש ביניהם, אלא 

מחוייב הוא לחנכו בדרך הטוב והישר.

האחרונים דהנה  דברי  ע"פ  לבאר  הארכנו  עח  בסי'  לעיל 

רמו(,  סי'  יו"ד  שאול  יד  ובהג'  ב,  סי'  יצחק  זכר  שו"ת  )ראה 

רק  הוא  דמי"  שנולד  כקטן  שנתגיייר  "גר  דאמרינן  דמאי 

עריות  הקורבה – כאיסורי  מעצם  הנובעים  דינים  לענין 

הקורבה,  מדיני  נובעים  שאינם  דינים  לענין  אבל  וכדו', 

וכגון מה שמצינו שאב נכרי רשאי למכור את בניו לעבדים, 

אינו  ובנו  האב  שנתגייר  אחר  גם  בתוקפן  עודן  אלו  הלכות 

דשורשה  חינוך,  מצות  לענין  י"ל  וכמו"כ  אחריו.  מתייחס 

אשה  לישא  אדם  על  שהוטל  שכשם  הוא,  זו  מצוה  של 

ולהוליד בנים להביאם לחיי עולם הזה וכדכתיב: "פרו ורבו 

לחיי  להביאם  עליו  הוטל  כך  ומילאוה",  הארץ  את  ומילאו 

עוה"ב במצות החינוך. וא"כ אפשר שאף שאין ביניהם יחס 

של קורבה יהיה האב חייב בחינוכו.

לתלות זאת בפלוגתא דאמוראי גבי קיום מצות פו"ר 
בבנים שנולדו בגיותו

יוחנן ואפשר  רבי  של  במחלוקתם  תלוי  הדבר  שיהיה 

בנים  לו  היו  "איתמר:  ע"א(:  סב  )יבמות  לקיש  וריש 

פריה  קיים  אמר:  יוחנן  ר'  ונתגייר,  כוכבים  עובד  בהיותו 

יוחנן  רבי  ורביה.  פריה  קיים  לא  אמר:  לקיש  וריש  ורביה, 

אמר קיים פריה ורביה, דהא הוו ליה. וריש לקיש אמר לא 

ופי'  דמי".  שנולד  שנתגייר – כקטן  גר  ורביה,  פריה  קיים 

שם האחרונים דבסברא זו גופא פליגי, רבי יוחנן סבר, דאף 

אחריו,  מתייחס  אינו  שמגיותו  בנו  הקורבה  דיני  שלענין 

ורביה.  פריה  מצות  לקיום  בזה  די  יצא  שמחלציו  כיון  מ"מ 

לעומת זאת ר"ל סבר שמצוה זו מתקיימת רק בבנו המיוחס 

נימא הכא שאחריותו של אדם על חינוכם  וכמו"כ  אחריו. 

בכך  אינו תלוי בהתייחסותם אחריו אלא  יוצאי חלציו  של 

שמחלציו יצאו.

במחלוקת ]בגר  תלוי  הדבר  יהיה  אמו,  עם  שנתגייר 

או  האב  על  רק  מוטלת  חינוך  חובת  האם  הפוסקים 

גם על האם, ראה מש"כ בזה התוס' ישנים ביומא )פב ע"א(, 

)סי' שמג ס"ק א  )ב ע"ב(, ובמגן אברהם  בגליון רעק"א לסוכה 

ובסי' תרטז ס"ק ב([.

סימן עט
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מצות חינוך בתקנות חז"ל

קטן עוד  דגרות  ע"א  יא  בכתובות  התוס'  עפ"ד  בזה  י"ל 

מדאורייתא,  זכיה  ליה  לית  דקטן  מדרבנן,  רק  מהניא 

אינה  כלל  חינוך  שמצות  הפוסקים  מן  רבים  דעת  דהנה 

הרמ"א  בדברי  מבואר  דרבנן – כן  מצוות  בקיום  נוהגת 

)או"ח סי' שמג( דכתב: "אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו 

דרבנן  איסור  על  עבר  שאם  ומבואר  דאורייתא",  מאיסור 

אין אביו מצווה לטרוח ולהפרישו מכך. ובהגה' חתם סופר 

לשו"ע שם צידד בזה כדברי הרמ"א וזאת ע"פ סוגית הגמ' 

דגדול  היכא  כל  אביי:  "אמר  שם:  דאיתא  ע"א(  )ו  בחגיגה 

כל  מדרבנן,  ליה  מחנכינן  נמי  מדאורייתא – קטן  מיחייב 

פטור".  נמי  קטן  מדאורייתא – מדרבנן  פטור  דגדול  היכא 

במצוות  אלא  נוהגת  אינה  חינוך  דמצות  להדיא  הרי 

יעקב סי' תרנז ס"ק ד שדחה ראיה  יעויין בביכורי  )מיהו  דאורייתא. 

פטור  דחיגר  בזה  והעיקר  דוקא  לאו  הוא  שם  דגמ'  דלישנא  וכתב  זו, 

שגדול  מצוות  אבל  לקטן,  פטרוהו  ולכך  מדרבנן  אפי'  ראיה  ממצות 

חייב בהן מדרבנן פשיטא שגם קטן חייב בהן מדין חינוך(.

אפשר, שמאחר וקטן זה נחשב כישראל רק מדרבנן, ולפי"ז 

דרבנן  כמצוות  לגביו  חשיבי  המצוות  כל  ממילא 

קטנותו  שמחמת  מה  מלבד  שכן  חינוך,  דין  בהן  שייך  שלא 

פטרתו תורה מן המצוות, גם עצם יהדותו מדרבנן היא.

האם חובת חינוכו מוטלת על כל ישראל מדין ערבות

מוטלת יש  הישר  בדרך  להדריכו  זו  שחובה  לומר,  שרצו 

על כל איש ישראל מחמת דין "ערבות" – דכל ישראל 

זו  סברא  ואכן  בי"ד(.  על  חינוכו  מוטל  )וממילא  לזה  זה  ערבים 

אמת היא למאן דסבירא ליה שישראל נתערבו עבור הגרים, 

זו  שהלכה  בהרחבה  נתבאר  שם  פב,  סי'  להלן  יעויין  מיהו 

)וראה בזה עוד בשו"ת בית שערים  נתונה במחלוקת הראשונים 

או"ח סי' רעא(, ויש דס"ל שישראל לא נתערבו עבור הגרים, 

וממילא אין כל מקום להטיל חובה זו על הכלל.

דין "ערבות" בדרבנן

מזו כתב בשו"ת משנה הלכות )ח"ט סי' תיח(, דהנה יתירה 

אלא  אינה  קטן  גרות  דדין  הנ"ל  התוס'  לשיטת 

רק  היא  המצוות  בקיום  חובתו  שכל  נמצא  וא"כ  מדרבנן, 

שכתב,  ע"א(  מח  )ברכות  בצל"ח  ויעויין  דרבנן.  מצוות  כדין 

"ערבות",  של  זו  הלכה  נאמרה  לא  כלל  דרבנן  דבמצוות 

על  מוטלת  חינוכו  שחובת  זו  להנחה  יסוד  כל  אין  וממילא 

הכלל מדין "ערבות".

קבלת בטעמו  שבעת  דכיון  שם,  כתב  דבר  של 

הערבות – במעמד הר סיני טרם נתקנו תקנת חז"ל 

ולא היו ידועות, חובת הערבות אינה חלה עליהם, לפי שאין 

וכמבואר  קצוב,  שאינו  בדבר  עצמו  את  לחייב  יכול  אדם 

ערבות  חיוב  גבי  יג(  הל'  פכ"ה  ולוה  מלוה  )הל'  הרמב"ם  בדברי 

המעשה  את  עפ"ז  שפי'  ועיי"ש  קצובה.  שאינה  בהלואה 

איניש  להו  הוה  ולא  מלכתא  בהדי  ריפתא  דכריך  בינאי, 

לברוכי להו, דהיינו משום שאוכלי שולחנו לא אכלו שיעור 

סי' קסז משב"ז  )או"ח  וכו'. כדבריו אלו כתבו הפרמ"ג  שביעה 

ס"ק יז(, ובברכי יוסף )סי' קכד ס"ק ג( בשם בעל זרע אברהם.

יג( כתב בשם מהר"ם אמנם  )כלל א סי'  ורדים  גינת  בשו"ת 

בן חביב דתקנות חז"ל אף הן בכלל הערבות, וכן דן 

בברכי יוסף שם לפרש בשיטת הרמב"ם בהל' שבועות )פ"ה 

הל' ז( עיי"ש.

חיים שאל )ח"א סי' עה( דן אף הוא בשאלה זו, וציין בשו"ת 

לדברי התוס' בברכות )מח ע"א(, מדבריהם נתבאר 

שהאוכל כזית פת יכול להוציא אחרים ידי חובתם בברכתו, 

שאכלו  והם  מדרבנן  אלא  אינו  המזון  בברכת  שחיובו  אף 

דיש  בזה  הטעם  וע"כ  מדאורייתא,  חייבים  שביעה  שיעור 

וראה מש"כ בזה עוד בשו"ת  גם בחיובי דרבנן.  דין ערבות 

כתב סופר )או"ח סי' כט(.

למדים, שדברי הצל"ח אלו במחלוקת הן שנויים, נמצאנו 

גם  ערבות  דין  שיש  דס"ל  הפוסקים  מן  ויש 

במצוות דרבנן. והנפק"מ בזה כנ"ל, דלדעת הסוברים שיש 

ערבות בדרבנן מצות חינוכו של גר קטן זה מוטלת על כלל 

ישראל כולו, ולדעת החולקים אין כל מצוה לחנכו.

קטן אינו בר "ערבות"

"ערבות", סברא  בכלל  אינו  קטן  שגר  לומר  יש  נוספת 

"ואמרת  ה(:  י  פרשה  )רבה  במדרש  שאמרו  מה  ע"פ 

יניחו  שלא  מכאן  הקטנים,  על  גדולים  אליהם – להזהיר 

על  מוזהרים  שהגדולים  נזירותו,  על  לעבור  לנזיר  בי"ד 

הקטנים ונענשים על ידם, דכל ישראל ערבים זה לזה".

שאמרו ובשו"ת  מה  כי  כתב,  פו(  סי'  )ח"ב  ומשיב  שואל 

לקטנים  הכוונה  אין  הקטנים  על  גדולים  להזהיר 

ממש, שכן הקטנים אינם בכלל הערבות, דהא קיי"ל )שו"ע 

או"ח סי' שמג( דקטן אוכל נבלות אין בי"ד מצווים להפרישו, 

ארצות,  עמי  שהם  בדעת"  ל"קטנים  הדברים  כוונת  אלא 

והיינו, שכל ישראל מצווים להזהיר את עמי הארץ לבלתי 

דבריו.  ע"כ  תעשנה.  לא  אשר  ה'  ממצוות  מאחת  עשות 

סימן עט
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בכלל  אינו  קטן  שגר  שכן  כל  כך,  הוא  קטן  בישראל  ואם 

הערבות.

גם אם נאמר שגר קטן אינו בכלל ערבות ואין חובה ומ"מ 

אדם  שבין  עבירות  לענין  מ"מ  מעבירות,  להפרישו 

תצא  שלא  כדי  להפרישו  היא  גמורה  חובה  ודאי  לחברו 

י(.  הל'  פ"א  גניבה  )הל'  משנה  במגיד  כתב  כן  ידו,  על  תקלה 

שם  מגדים  ובפרי  שמג(  )סי'  באו"ח  הב"ח  בזה  מש"כ  וראה 

)ס"ק ב(.

בכלל א"כ  אינו  קטן  דגר  לומר  חלוקות  סברות  ג'  מצינו 

או  בדרבנן,  ערבות  שאין  משום  או  חינוך,  מצות 

משום שאין מצות חינוך בדרבנן, או משום שהקטנים כלל 

אינם בני ערבות.

תמד  )סימן  או"ח  השקל  המחצית  שיטת  לפי  תקפד. לכאורה 
סקי"א( דלאחר יום השמיני אין מצוה על האב למול את בנו, אין 

כל יסוד לדון בשאלה זו, שכן מילת הגר אינה נוהגת ביום השמיני 

יותר מאחרים. אלא  כן אין כל חובה מוטלת על האב  ואם  דוקא, 

שרובא דרובא מרבותינו הפוסקים חולקים על המחצית השקל בזה. 

ולפי  מילה.  הלכות  ריש  הרמב"ם  על  קובץ  בס'  בזה  מש"כ  וראה 

דבריהם שפיר יש לדון בזה כנ"ל.

תקפה. וע"ע שכתב להוכיח כדבריו מהא דקיי"ל שאם הוליד בנים 
ומתו בטלה מצותו ועליו לשוב ולהוליד בנים אחרים, דחזינן מהכא 

שקיום המצוה אינו בעצם מעשה ההולדה אלא בכך שיש לו בנים, 

וראה בזה בהרחבה בס' מנחת חינוך מצוה א. 

!
שלהם  המילה  מצות  אי   – בניו  עם  שנתגייר  גר 

מחובתו של האב היא

המצוה באחרונים  האם  עמו,  ובניו  שנתגייר  בגר  דנו, 

שגר  כיון  שמא,  או  עליו,  מוטלת  למולם 

לו  אין  אחריו  מתייחסים  ואינם  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר 

כל דין קדימה במילתם.

מינה בזה, כאשר האב אינו יודע למול, האם בידו ונפקא 

או  לפי בחירתו,  בזה  לו שליח  הדבר מסור למנות 

שמא כל המקדים לזכות במצוה זו זכה בה.

מינה נוספת יש בדבר, עפ"ד הרמ"א )סימן רסא( דאין נפקא 

מלין את הבן שלא מדעת האב, האם גם במילת גר 

או  המילה,  למעשה  רשותו  את  לקבל  בי"ד  על  מוטל  זה 

.
תקפד

לא

מצות  גבי  הנ"ל  דאמוראי  בפלוגתא  זו  שאלה  לתלות 
פו"ר בגר שנתגייר ויש לו בנים מגיותו

דרך פקודיך )לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, מצות עשה בספר 

בפלוגתא  תלוי  דהדבר  כתב,  כט(  ס"ק  הדיבור  חלק  ב 

יוחנן  כרבי  לן  דקיימא  וכיון  הנ"ל,  לקיש  וריש  יוחנן  דרבי 

הבנים  מחמת  ורביה  פריה  ממצות  פטור  שנתגייר  דגר 

היכא  וכ"ש  ז,  סעי'  א  סי'  אבהע"ז  שו"ע  )ראה  בגיותו  לו  שנולדו 

בהל'  ברמב"ם  כדאיתא  מצותו,  קיים  לכו"ע  דבזה  עמו,  בניו  שנתגיירו 

וממילא  בניו  הם  שנחשבים  כרחך  על  ו(,  הל'  פט"ו  אישות 

מוטלת עליו המצוה למולם.

בזה אמנם,  לחלק  כתב  ו(  אות  ב  )מצוה  סולת  מנחת  בספר 

מילה,  מצות  לדין  ורביה  פריה  מצות  קיום  בין 

עולם,  של  ישובו  ענינה  שכל  ורביה  פריה  מצות  דלענין 

שתוכן  נמצא  נינהו,  "שבת"  בני  העכו"ם  שגם  דכיון  י"ל 

ולכך אינו מחוייב  גיותו,  ידו כבר בעת  זו נתקיים על  מצוה 

המילה  מצות  לענין  אבל  שיתגייר,  אחר  ולקיימה  לשוב 

ואין  כיון דכקטן שנולד דמי  שנתחדשה להם אחר הגרות, 

ביניהם דין קורבה אינו נחשב כאביהם לענין זה.

שם ביתר  ח(  )אות  א  במצוה  שם  דבריו  נתפרשו  ביאור 

לומר  כוונתו  שאין  יוחנן,  רבי  דברי  בביאור  כתב, 

שמצות פריה ורביה מתקיימת בבניו שנולדו מגיותו, שהרי 

בלידתם  נתכוון  לא  וגם  אחריו  מתייחסים  אינם  אלה  בניו 

ידם  על  נפטר  יצאו  שמחלציו  שמחמת  אלא  מצוה,  לשם 

לו בנים אין טעם לחייבו  יש  זו. דכיון שכבר  מחובת מצוה 

. כדבריו כתב גם הצפנת 
תקפה

להוליד בנים אחרים במקומם

וסברא מחודשת היא, דנמצא  )סי' קפה(.  פענח בתשובותיו 

שלא קיים מצות פריה ורביה ואעפ"כ פטור הוא ממנה כיון 

שתוכנה של מצוה זו כבר נתקיים לגביו.

)ר"ה כח ע"ב(, גבי הא דקיי"ל באופן  דומה כתב בטורי אבן 

עליו  ונשתפה  נכפה  כשהוא  מצה  אכל  דאי  שם 

לשוב ולאכול כזית לשם מצוה. דלכאורה קשה, מאי שנא 

כלום,  אינה  שטותו  בעת  דעשייתו  מצה  אכילת  מצות 

בניו  לו  נולדו  אם  שגם  קיי"ל  דבזה  ורביה  פריה  ממצות 

ותי', "דשאני התם  ידי חובתו.  בעת שהיה שוטה יצא בזה 

ורביה  פריה  שבמצות  והיינו,  איכא".  והא  בעינן  דשבת 

סימן עט
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עיקר הקפידא היא ב"תוצאה" – שיהיו לו בנים ולא בעצם 

שנעשה  בכך  נפק"מ  כל  אין  שכך  וכיון  ההולדה",  "מעשה 

הדבר בעת שטותו.

יוצא וכמו"כ  ורביה  פריה  מצות  דלענין  דידן,  בנידון  י"ל 

בגיותו – משום  לו  שנולדו  בבניו  גם  חובתו  ידי 

שהענין  מילה  מצות  לענין  אבל  איכא,  והא  בעינן  דשבת 

שבניו  כאן  לאב,  נמסר  המעשה  שגוף  אלא  בתוצאה  אינו 

אינם מתייחסים אחריו אינו מצווה במילתם.

הנהו מיהו  דכל  דעתך  סלקא  מאי  קשיא,  הכי  בלאו 

בנו  במילת  האב  חובת  את  להשוות  אחרונים 

בישראל למילת גר קטן, לומר שאף היא נמסרה לאב, הרי 

אינה מילה המחוייבת אלא  וכלל  היא  גרים  זו מילת  מילה 

תלויה היא ברצונו של המתגייר, וא"כ היכן מצינו שנמסרה 

ע"י  מילתו  נעשית  כאשר  ואדרבה,  דוקא.  לאב  זו  מילה 

ולא  זו  מצוה  נמסרה  שלהם  יותר  מסתברא  בי"ד  זכיית 

לאב, וצ"ע.

תרס"ג  בשנת  טעמשוואר  בעיר  נתעורר  חריף  ודברים  תקפו. דין 
אודות אנשי החברא קדישא באותו מקום שקברו נער שנולד לישראל 

מן הנכרית בבית קברות יהודי, והכרעת הדברים שם היתה, דכיון 

להתיר  סיבה  כל  אין  אחריו  מתייחס  ואינו  דבר  לכל  כנכרי  שדינו 

דבר זה, וראה בזה עוד בשו"ת מנחת אלעזר )ח"ג סי' ח(. 

המצוה  שמדיני  משום  הוא  שיתגיירו  שצריך  לכך  תקפז. הסיבה 
הוא שיהיו בניו ישראלים ולא נכרים, כ"כ המגיד משנה )הל' אישות 

פט"ו הל' ו(. אכן דעת המהרי"ל )סי' קצו( שאף אם לא נתגיירו נפטר 

על ידם ממצות פריה ורביה. 

תקפח. ואף שמצוה הבאה בעבירה היא אין לחוש לכך, דלא גרע 
מבן ממזר שמקיים בו מצותו )כמבואר ברמ"א אבהע"ז סי' א סעי' 

ו, עפ"ד הירושלמי ביבמות פ"ב ה"ו( אף שנולד לו בעבירה שיש בה 

כרת.

ובטעמו של דבר, כתב המנחת חינוך )מצוה א(, דמעשה ביאה אינו 

הבנים,  הולדת  בעת  הוא  המצוה  קיום  ועיקר  מצוה,  הכשר  אלא 

ומשום כך לא נחשב הדבר כמצוה באה בעבירה.

כעין דבריו כתב בשו"ת יד יצחק )ח"ב סי' קעט(, דכיון שקיום המצוה 

הוא בעת ההולדה ובאותה שעה פנים חדשות באו לכאן, שבאותה 

ונתהווה  נוצר  דממנו  העבירה אלא  בעת  כצורתו  אינו  הזרע  שעה 

הולד, בתר השתא אזלינן, ולא חשיב כמצוה הבאה בעבירה. 

דעמד  סה(  אות  )פ"ח  )בכורות  אלגזי  מהרי"ט  בדברי  יעויין  מיהו 

זו  מחלוקתם  ולכאורה  הני,  בכל  לו  הונח  דלא  ונראה  זו  בקושיא 

תלויה בנידון דידן, האם עיקר קיום המצוה הוא במעשה ההולדה 

דנפק"מ  לדון  שרצו  ]יש  ודו"ק.  בעולם,  בניו  של  קיומם  בעצם  או 

מלאכותית,  הזרעה  ע"י  ורביה  פריה  למצות  קיום  יש  האם  בזה, 

דלדעת הסוברים שמעשה ביאה הוא מעשה המצוה, כאן שלא עשה 

מעשה לא נתקיימה מצוותו, אבל לדעת הסוברים שהעיקר הוא בכך 

שיש לו בנים, גם בכה"ג מהני. ומ"מ הורה הגרש"ז אויערבך, דאף 

לדעת הסוברים שיש קיום למצוה זו בהזרעה מלאכותית מ"מ לא 

מוטלת חובה על האדם לקיים מצותו באופן זה כשא"א באופן אחר, 

דלא ציותה תורה אלא דרך ביאה לבד )ראה בכל זה בקובץ נועם א 

עמ' קנח, ובקובץ בית הלל ט עמ' נו([.

תקפט. יש לדון בבן הישראל שנולד לו מן השפחה ובא להתגייר, 
האם דינו ככל הגרים שמצוה לדחותם, או שמא כיון שאביו מישראל 

מקבלים אותו מיד. ושמא תליא בפלוגתא זו, ודו"ק.

!
בנים שנולדו לישראל מן הנכרית – האם מקיים בהם 

מצות פריה ורביה

בעל מעשי למלך כתב לחדש )הו"ד בשו"ת בית שערים הגאון 

במצות  חובתו  ידי  יוצא  שהגר  שכשם  שסב(,  סי' 

הבא  ישראל  גם  כך  בגיותו,  לו  שנולדו  בבניו  ורביה  פריה 

אחריו  מתיחסים  שאינם  אף  בנים,  לו  וילדה  הנכרית  על 

גיירם  , אם 
תקפו

)"דבנך הנולד מן הנכרית אינו קרוי בנך אלא בנה"(

פריה  ממצות  ידם  על  נפטר   
תקפז

ישראל בקהל  והביאם 

נפטר  בגיותו  לו  בנים שנולדו  ומה  הוא:  וכתב דק"ו  ורביה. 

לו כאשר היה ישראל לא  זו, בנים שנולדו  ידם ממצוה  על 

.
תקפח

כ"ש שתהא מצותו מתקיימת על ידם

דבריו, אמנם  לדחות  האריך  שם  שערים  בית  בשו"ת 

וכתב, דעיקר מצות פריה ורביה היא בעצם מעשה 

ההולדה, שכן עצם קיומם בעולם בידי שמים הוא, ולא בידו 

י"ל דכיון  לו בנים מגיותו  וע"כ, רק בגר שהיו  הדבר מסור, 

שהיו מתייחסים אחריו בעודו גוי מעשה ההולדה מתייחס 

הבא  בישראל  אבל  המצוה,  שקיים  הדבר  לו  ונחשב  אליו 

הולדה  מעשה  גם  לזרעיה,  אפקריה  דרחמנא  הנכרית  על 

.
תקפט

אינו מתייחס אליו ואינו נפטר על ידם ממצוה זו

מה שנתבאר י"ל, דאף אי נימא שעיקר קיום המצוה ולפי 

הוא במעשה ההולדה ולא בעצם קיומם בעולם, מ"מ 

אחריו,  הבנים  של  בהתייחסותם  תלוי  אינו  המצוה  קיום 

אלא בעצם זה שעסק בישובו של עולם, ובנים אלו מיוצאי 

חלציו הם, וממילא כוונת הדברים היא להיפך מהבנת הבית 

שערים בזה, דדוקא משום דסבר שעיקר קיום המצוה הוא 

בא  שכבר  בעת  שנעשתה  דמצוה  סבר  ההולדה  במעשה 

סימן עט
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לכלל ישראל חשיבא טפי ממצוה שנעשתה על ידו בגיותו.

חובת האדם בחינוך אנשי ביתו

הבנים טעם  בחינוך  האם  או  האב  את  לחייב  יש  נוסף 

הרד"ק  דברי  ע"פ  אחריהם,  מתייחסים  שאינם  אף 

)בראשית יח יט( שכתב: "חייב אדם להדריך את בני ביתו, אף 

על פי שאינם בניו, בדרך ישרה ולהכריחם בזה אחר שהם 

החינוך  שמצות  ומשמע  שם.  עיין  ומשרתיו",  ביתו  בני 

רש"י  מדברי  אמנם  בדוקא.  אחריו  המיוחסים  בבניו  אינה 

בפסחים )פח ע"א( משמע שאין זה בתורת חיוב אלא הנהגה 

עבריה  האמה  לחנך  חייב  האדון  דאין  שם  דכתב  בעלמא, 

קטנה, עיין שם, וכן נראה פשוט לדינא.

ה'  ויאמר  בן,  לו  ותלד  ותהר  א(:  )הושע  כתיב  אמרו:  תקצ. שם 
על  יזרעאל  דמי  ופקדתי את  מעט  עוד  כי  יזרעאל  קרא שמו  אליו 

בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל. ותהר עוד ותלד בת, ויאמר 

לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל 

!
למספר  ומוסרתו  עמה,  הקטן  ובנה  שנתגיירה  אם 

ימים לאביו הגוי – אי מקרי ספייה בידים

באשה יש   – עת  בכל  המצוי  מעשה  והוא  לעיין, 

המדינה  חוקי  ומחמת  עמה,  הקטן  ובנה  שנתגיירה 

ימים  למספר  הגוי  לאביו  בנה  את  למסור  היא  חייבת 

האב  מאכילו  הימים  ובאותם  עמו,  ולשהות  לראותו 

בידים  כספייה  מסירתו  נחשבת  האם  וטריפות,  נבילות 

כאן אלא  ואין  גרמא בעלמא הוא  והדבר אסור, או שמא 

אינה  הפוסקים  מן  רבים  דלדעת  חינוך  מצות  משום 

נוהגת באם וכדלעיל.

בשו"ת ובדבר  האחרונים:  רבותינו  בין  פלוגתא  מצינו  זה 

יתום קטן  בדינו של  דן,  פג(  )סימן  או"ח  סופר  חתם 

רפה שכל, שרצו בני עירו לשלחו לצורך טיפול למוסד של 

נכרים שם ילמד תהלוכות בני אדם ואפשר שילמד לכלכל 

המקום  שבאותו  הוא  שהחשש  אלא  האדם,  ככל  עניניו 

יתגעל באכילת נבלות וטריפות.

דשרי וכתב  אפשר  ראשית,  טעמים:  מכמה  להתיר  שם 

יבריא  )שעי"ז  מצוה  לצורך  בידים  איסורא  לו  לספות 

בזה, דלכאורה מה  נוספת כתב שם  ויתחייב במצוות(. סברא 

דדין  בידים,  כספייה  נחשב  לא  הנכרים  אצל  שמעמידו 

משא"כ  לאכול,  לו  ומצווה  לפניו  כשמניח  רק  הוא  ספייה 

בזה  שהאריך  עוד  ועיי"ש  הוא.  בעלמא  דגרמא  כאן 

בהוכחות.

בשו"ת בית יצחק )אבהע"ז סי' לט( חולק עליו, ודעתו אמנם, 

לקטן  יתן  שהנכרי  בבירור  יודעים  שאנו  דכיון 

לאכול, הוי כמו דספי ליה איסורא בידים, עיין שם.

לחדש, בשו"ת  כתב  תיח(  סימן  )ח"ט  הלכות  משנה 

באופן  לו  אפשר  שאי  למצב  הקטן  שהבאת 

נחשב כספייה  הוא לאכול את האיסור אכן  ומחוייב  אחר 

כשר,  אוכל  הבן  עם  שולחת  האם  אם  אולם  ממש,  בידים 

לא  כשר,  שאינו  שלו  מהאוכל  לו  יתן  שהאב  הכרח  ואין 

שהאב  הדבר  מוכרח  לא  כן,  כמו  בידים.  ספייה  מקרי 

לאכול  לו  שיתן  דאפשר  וטרפות,  נבילות  בשר  לו  יתן 

המצויים  המאכלים  שרוב  כיום  ובפרט  כשרים,  מאכלים 

בשוק כשרים למאכל ואין הכרח שיבשלם באופן האסור, 

!וממילא בכה"ג יש להקל.
מחוייב  בנים – האם  ממנה  לו  ונולדו  נכרית  נשא 

להשתדל לגיירם

אב"ד בקונטרס  גלאזנער  שמואל  משה  )לרבי  דבר  חקור 

קלויזנבורג( כתב, דישראל הבא על הנכרית ראוי 

מצוות  בקבלת  גמורה  גרות  לגיירם  הרבה  להשתדל  לו 

ולהכניסם לכרם ישראל, וזאת משני טעמים:

ע"ב( א.  )פז  בפסחים  דמצינו  וכמו  לפרוצים,  היא  תקנה 

בתוכחה שהוכיחו לו להושע הנביא מן השמים, שקשה 

. וכמו"כ כאן ראוי לתקן לו 
תקצ

לו לאדם לעזוב בניו אחריו

שיגייר בניו וינהיגם בדרכיו, שעי"ז יקל עליו לשוב בתשובה 

שלימה.

ע"פ מה שכתבו התוס' בקידושין ב.  בזה,  נוסף כתב  טעם 

בנך"  את  יסיר  ד"כי  מישראלית(,  הבא  בנך  ד"ה  ע"ב  )סח 
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דקאמר קרא, היינו שמסיר את זרעו מלהיות עכו"ם. והיינו, 

שעי"ז  הוא  נכר,  עם  בת  לישא  זה  איסור  של  ששורשו 

מוליד בנים שאינם בכלל ישראל.

אלו כתב גם הרמב"ם )הל' יבום וחליצה פ"א הל' ד(: כדבריהם 

"אבל בנו מן השפחה ומן הנכרית אינו פוטר )מן 

היבום(, שזרע הבא מן השפחה עבדים והבא מן הגויה גוים 

האשה  ד(:  כא  )שמות  בשפחה  אומר  הוא  הרי  אינם,  וכאילו 

הוא  ובגויה  כמוה,  שולדה  לאדוניה – מלמד  תהיה  וילדיה 

אותו  מאחרי – מסיר  בנך  את  יסיר  כי  ד(:  ז  )דברים  אומר 

מלחשב בקהל". ע"כ.

ז(: כמו"כ  הל'  )פי"ב  ביאה  איסורי  בהל'  הרמב"ם  כתב 

"והבן מן הגויה אינו בנו, שנאמר: כי יסיר את בנך 

דבריו  )הובאו  ע"כ.  ה'",  אחרי  מלהיות  אותו  מאחרי – מסיר 

בדברי  ה  סעי'  ח  ובסי'  הרמ"א,  בדברי  ב  סעי'  טז  סי'  אבהע"ז  בשו"ע 

השו"ע(.

זה, מדבריהם  באיסור  התורה  הקפדת  שעיקר  למדנו, 

לעם  בן  נכרי  הגויה  מן  הנולד  בנו  יהא  שלא 

שמתקן  נמצא  ה'  בקהל  ויכניסו  שיגיירו  ע"י  וא"כ  אחר. 

איסור זה.

שחלק אמנם,  שם  הובא  דגרסוורדין  אב"ד  הגאון  בשם 

קעבר  הביאה  שבשעת  דכיון  וכתב,  בזה,  עליו 

עבד,  דעבד  לזרעיה – איסורא  אפקריה  ורחמנא  איסורא 

בגיורם.  מצוה  כל  שאין  דעלמא  הנכרים  ככל  דינם  ועתה 

אחר  עתה  שמגיירם  בכך  תיקון  שיהיה  תיתי  ומהיכי 

שנולדו.

דברי ובישוב  פי  על  דבר,  בחקור  שם  כתב  זו  השגתו 

לרבא  דמקשינן  אהא  ע"א(,  )ה  בתמורה  הגמרא 

לא  עביד  אי  תעביד  לא  רחמנא  דאמר  מילתא  "כל  דסבר 

מהני", מהא דאנס שגירש את אשתו, דקיי"ל שמחזיר ואינו 

לוקה, דלסברתו הנ"ל הדברים צ"ב, מה יהני מה שמחזירה 

תורה,  באיסור  קעבר  שגירשה  בשעה  סוף  סוף  הא  עתה, 

ואיסור זה לא יתוקן במה שמחזירה.

בזה וע"כ  אזלינן  נעשה  כבר  העבירה  שמעשה  דאף  צ"ל, 

הוא  לשלחה  האיסור  שתכלית  וכיון  טעמא,  בתר 

אותה  ונושא  כשמחזירה  ימיו,  כל  לו  נשואה  שתהא  בכדי 

שתכלית  דכיון  כך,  הוא  כאן  ואף  זה.  לאו  מתקן  לאשה 

איסור החתנות הוא בכדי שלא יהיו בניו בנים לעם נכר, אם 

יגיירם ויביאם בקהל ישראל נמצא שתיקן לאו זה.

למצוה  בתכליתה  מהותה  שכל  מצוה  בין  חילוק 
שעיקרה בעצם המעשה

בשו"ת בית שערים )יו"ד סי' שסב( דחה ראיה זו של אמנם 

בעל החקור דבר, וכתב, דחילוק רב יש בין דין אנס 

שגירש, שכל עיקר קפידת התורה בזה אינו בעצם "מעשה 

זו להיותה  יפקיע את שעבודו לאשה  הגרושין" אלא שלא 

להנשא  האשה  רצתה  לא  שאם  לזה,  )והראיה  ימיו  כל  לו  נשואה 

לו אינה מחוייבת בכך(, לבין ישראל הבא על הנכרית, שעיקר 

חטא  שנוסף  אף  וע"כ  הביאה,  מעשה  בעצם  הוא  האיסור 

על אותו הפשע ונולד לה ממנה בן, לא יהיה כל תיקון במה 

שמכניסו לקהל ישראל.

השכינה ראיה  כנפי  תחת  להכניס  מצוה  כל  שאין  לכך 

רבי  הגאון  הביא  הנכרית,  מן  לו  שנולדו  בנים 

)פ"ח  מלכים  בהל'  הרמב"ם  מדברי  ז"ל  צימעטבוים  פנחס 

מביאה  "נתעברה  וז"ל:  דכתב  תואר,  יפת  לענין  ח(  הל' 

מפני  הדברים  מן  לדבר  בנו  ואינו  גר,  הולד  ראשונה – הרי 

שהוא מן הגויה, אלא שבית דין מטבילין אותו על דעתם". 

ובכסף משנה )שם( כתב, דהלכה זו למדה הרמב"ם מסוגית 

הגמרא בכתובות )יא ע"א(, דאמר רב הונא: גר קטן מטבילין 

אב  לו  אין  "אם  רש"י:  שם  דפירש  דין,  בית  דעת  על  אותו 

זה  ולד  שכן  כך,  הוא  כאן  שאף  להתגייר",  מביאתו  ואמו 

אינו נחשב כבנו של ישראל זה כלל, "דבנך הבא מן הגויה 

לעדת  לקבלו  בי"ד  ביד  כח  יש  ואעפ"כ  בנך",  קרוי  אינו 

ישראל במילה וטבילה.

צ"ב, אם חובה מוטלת על ישראל זה לגייר את ולכאורה 

בנו זה, מפני מה הוטל הדבר על בי"ד ולא הזכיר 

הרמב"ם שעל אביו להשתדל בדבר. וע"כ צ"ל שלא מוטלת 

על האב כל חובה לגייר את בנו זה.

כי נשא אשא להם. ותהר ותלד בן, ויאמר )ה' אליו( קרא שמו לא 

עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם. לאחר שנולדו לו שני 

בנים ובת אחת אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע: לא היה לך ללמוד 

ממשה רבך, שכיון שדברתי עמו – פירש מן האשה, אף אתה בדול 

עצמך ממנה. אמר לו: רבונו של עולם, יש לי בנים ממנה ואין אני 

יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר ליה הקדוש ברוך הוא: ומה אתה, 

שאשתך זונה ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הן אם של 

יצחק  אברהם  בני  בחוני,  בני  בני,  שהן  ישראל,  הן – כך.  אחרים 

ויעקב וכו'. ואתה אמרת העבירם באומה אחרת, כיון שידע שחטא 

עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: עד שאתה 

מבקש רחמים על עצמך – בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם 

שלש גזירות בעבורך. ע"כ. 
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יעויין בבית שערים שם שדחה ראיתו זו, ופי' שכל מיהו 

דברי הרמב"ם אלו, אמורים ביפת תואר שנתגיירה 

להורות  בזה  הרמב"ם  דברי  וכוונת  מעוברת,  בעודה 

הגרות  שתחול  טבילתה  בעת  לכוון  בי"ד  על  שמוטל 

מחובה  פטור  שהאב  להשמיענו  בא  ולא  עוברה,  על  גם 

.
תקצא

זו

תקצא. שאלה דומה מצינו בדברי הפוסקים, גבי כהן הבא על הגויה 
ונולדו לו ממנה בנים ונתגיירו, האם דינם כשאר גרים או שמא כיון 

שנולדו מכהן באיסור יש בהם פסול חללות. וראה בזה בשו"ת בית 

יעקב )סי' צז( דצידד לומר דהדבר תלוי במחלוקת הראשונים, וראה 

יו"ד סי' יט( שנטה להחמיר בזה,  עוד בשו"ת קרית חנה דוד )ח"ב 

במקצת  אחריו  מתיחסים  בניו  דאם  דידן,  בנידון  תליא  ולכאורה 

שייך לדונם כחללים, אבל אם אין להם כל יחס עמו וכל יחוסם אינו 

אלא אחר אמם, אין כל טעם לפוסלם בחללות. 
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סימן פ

נבעלה לישראל האם מותרת להנשא לו אחר שתתגייר

עתה  ובאה  אזרחיים,  נישואין  לנכרית  נשוי  שהיה  בישראל  האחרונים,  בדברי  מצינו  גדולה  מחלוקת 

להתגייר לפני בית דין, האם מתירים להם להנשא אחר הגרות כדת משה וישראל, או לא. הדבר מצוי 

כמעט  שם  המלכות  עול  שמחמת  אירופה,  מזרח  מקהילות  הבאים  בקרב  הקודש,  בארץ  כיום  הרבה 

זה  ספק  צדדי  ביומו.  יום  דבר  אצלם  מצויים  היו  תערובת  ונישואי  מהם,  ישראל  תורת  שנשתכחה 

שורשיו ופרטיו יתבארו בסימן שלפנינו.

דן, גבי אשה שיצא  תקצב. בהגהות מרדכי בשלהי מסכת יבמות 
קול על בעלה שטבע במים שאין להם סוף, וציין, שיש מן הראשונים 

שכתבו שאף שלכתחילה לא תנשא לאחר, מ"מ אם נשאת לא תצא 

דדבר  מהר"ם,  בשם  שם  והקשה  לה.  משמתינן  לא  שמותי  ואפי' 

שאין מסתבר הוא, שא"כ איזו אשה תקבל בזה דברי חז"ל ותמנע 

ועיי"ש  להתגרש.  א"צ  תנשא  שאם  היא  יודעת  הרי  מלהנשא, 

שהאריך להביא כמה מעשים כעין אלו מגדולי צרפת שהתירו לבעל 

לקיים אשתו בכה"ג, והניח בצ"ע.

ובמהרי"ט )ח"ב סי' כו(, תמה על תמיהתו מדברי המשנה דידן, גבי 

תנשא  לא  שלכתחילה  היא  מפורשת  דמשנה  השפחה,  על  הנטען 

ואם נשאת לא תצא, ומוכח שלא חוששים שמא תעבור במזיד על 

דברי חכמים ותנשא לאותו פלוני האסור עליה.

מותרת  זו  אשה  דידן  בנידון  שהרי  בזה,  לחלק  שיש  אפשר  מיהו 

להנשא לעלמא ורק לאותו פלוני הוא שאסרוה להנשא, וא"כ בכה"ג 

ודאי אין לחוש שמא תעבור על דברי חכמים, דבידה להנשא לכל 

אסורה  חז"ל  דין  שע"פ  דהמרדכי  בנידון  אבל  תרצה.  אם  העולם 

יש  ודאי  ימיה, בזה  ודינה להשאר ערירית כל  להנשא לכל העולם 

על  תעבור  לקיימה  מותר  יהיה  תנשא  שאם  שיודעת  דכיון  לחוש 

דברי חכמים.   

תקצג. דוגמא לדבר כתב בשו"ת פרי השדה )ח"ב סי' ג(, במשרתת 
מוחזקת  והיתה  עליה  לעז  כל  יצא  ולא  הישראל  בבית  שהיתה 

האם  הבית,  לבעל  להנשא  רוצה  כשנשתחררה  ועתה  בכשרות, 

יצא לעז  יש לחוש שעתה כשישמעו הבריות שנשאת לבעל הבית 

עליהם שמאז ומתמיד היו נוהגים באיסור יחד. 

רש"י  לשיטת  הראשונים,  במחלוקת  תלוי  הדבר  דלכאורה  וכתב 

מוחזקת  שהיתה  כאן  הראשון,  הלעז  יתאמת  פן  הוא  שהחשש 

בכשרות לא נאמר איסור זה, אבל לשאר ראשונים שהלעז הוא בכך 

שיפקפקו בגרותה שמא גם כאן יש לחוש.

מקור הדברים

על בסוגית  "הנטען  שנינו:  ע"ב(  )כד  יבמות  הגמ' 

כוכבים  העובדת  על  או  ונשתחררה,  השפחה 

מוציאין  כנס – אין  ואם  יכנוס,  לא  זה  ונתגיירה – הרי 

.
תקצב

מידו"

יצא לעז על אדם שבא על השפחה ופי'  רש"י שם, שאם 

באיסור, אסור הוא לשאתה לאשה אחר שתשתחרר 

ותתגייר, שעי"ז יאמרו הבריות שאמת היה בלעז הראשון. 

כתבו  כדבריו  לגרשה.  מחוייב  אינו  ונשאה  עבר  אם  ומ"מ 

הראב"ן )יבמות פ"ב סי' לה(, ובאור זרוע )ח"א סי' תריד(.

שם לעומת  והמאירי  הריטב"א  הרשב"א  הרמב"ן  זאת, 

פירשו, שסיבת האיסור אינה מחמת הלעז שיצא 

שלא  בזה  החשש  עיקר  אלא  הראשונים,  מעשיה  על  מכך 

יצא לעז על גרותה, שיאמרו לא נתגיירה זו אלא לשם זנות 

שסיבת  רש"י  כדברי  שאם  בזה,  וטעמם  שמים.  לשם  ולא 

הלעז  הבריות  בפי  יתאמת  שלא  בכדי  הוא  בזה  האיסור 

כאשר  א"כ  באיסור,  לו  שנבעלה  עליהם  שיצא  הראשון 

הדבר  יהיה  לו  שנבעלה  עדים  ע"פ  בבירור  הדבר  נודע 

בדברי  )ואכן  כן.  מורים  אינם  המשנה  דברי  ופשטות  מותר, 

הפוסקים כולם מצינו שנקטו שבכה"ג לשיטת רש"י יהיה הדבר מותר 

וכפי שיתבאר להלן(.

לאידך יש  הראשונים  פירושי  בין  מינה  נפקא  לומר  שרצו 

אלא  שזינתה,  קול  עליה  יצא  לא  שכלל  בגוונא  גיסא, 

שידוע שיש חיבה יתירה ביניהם, דלשיטת רש"י שהחשש 

עליה  שיצא  הלעז  הבריות  בפי  שיתאמת  מחמת  הוא 

חשדוה  לא  שמעולם  כאן  באיסור,  שנבעלה  מתחילה 

הראשונים  שאר  לשיטת  אבל  להנשא,  מותרים  באיסור 

שנתגייר  עליו  לעז  שיצא  מחמת  הוא  בזה  שהטעם  שפי' 

.
תקצג

לשם אישות, אף כאן יש לחוש לכך

סימן פ



���כ משנת  הגר�

מדברי הגמ' למדנו, שאם נבעלה לישראל ונתגיירה, ומ"מ 

ה"ה  ולכאורה  שתתגייר.  אחר  לו  להנשא  אסורה 

להנשא  אסורה  ונתגייר,  לנכרי  שנבעלה  ישראלית  להיפך, 

לו – או מחמת הלעז הראשון דנבעלה לו, או מחמת הלעז 

שיצא בכך על גרותו שלא היתה לשם שמים.

שיטת ר"ת בישראלית שנבעלה לנכרי ונתגייר

ולידרוש( מבואר אמנם,  ד"ה  ע"ב  )ג  מדברי התוס' בכתובות 

לכאורה לא כן, שכתבו שם בשם ר"ת, דישראלית 

וטעמו  לו.  להנשא  מותרת  ונתגייר  לנכרי  שנבעלה  מומרת 

שנבעלה  אשה  חז"ל  שאסרו  שמצינו  שמה  הוא,  בזה 

בעילת  כאשר  דוקא  הוא  לבועל,  בין  לבעל  בין  באיסור 

האיסור יש בה כדי לחייבה מיתה ודינה ביהרג ואל יעבור, 

אבל ביאת נכרי שנאמר בהם "זרמת סוסים זרמתם", אינה 

עליו  לאוסרה  ביאה  חשובה  שאינה  בהמה,  כביאת  אלא 

.
תקצד

מחמתה

חז"ל והדברים  שאסרו  האיסור  מחמת  אם  דאף  צ"ע, 

אין  לבועל  בין  לבעל  בין  שנבעלה  איש  אשת 

כביאת  אלא  נחשבת  ביאתו  היתה  שלא  עליו,  לאוסרה 

בהמה, מ"מ מפני מה לא נאסרה עליו מחמת הלכתא דידן 

– משום הלעז שיצא בכך שנבעלה לו באיסור, ועליו שאין 

גרותו שלימה.

מקור לשיטת ר"ת מסוגית הגמ' באיסור גיורא

)קמט בסוגית  בתרא  בבא  ובתוס'  ע"א(  )קנד  בשבת  הגמ' 

היתה  גיורא  איסור  בר  מרי  שרב  נתבאר,  ע"א( 

גיורא  ולידתו בקדושה, שבא איסור  הורתו שלא בקדושה 

נשאה  איסור  שנתגייר  ולאחר  שנתגייר,  קודם  אמו  על 

שאף  ר"ת,  כשיטת  אלו  מדברים  מוכח  ולכאורה  לאשה. 

אחר  לאשה  לשאתה  מותר  היה  בגיותו  איסור  עליה  שבא 

שנתגייר, ולא חששו בזה ללעז שיצא על גרותו. ויש להבין 

כיצד יתיישבו הדברים עם סוגית הגמ' ביבמות הנ"ל.

כבר בשו"ע פסק שתי הלכות אלו גם יחד, ומוכח ובאמת 

סי'  דבאבהע"ז  הדברים.  בין  סתירה  שאין  שסבר 

ונתגיירה  ונכרית  )סעי' ה( כתב השו"ע: "הנטען משפחה  יא 

ונשתחררה לא יכנוס, ואם כנס לא יוציא". ואילו בסי' קעח 

)סעי' יט( כתב: "י"א שאשת איש שזינתה עם הכותי וגירשה 

לומר  שייך  דלא  הזה,  לגר  שמותרת  הכותי  ונתגייר  בעלה 

אחד לבועל בביאת הכותי". )ולהלן נעסוק בישוב סתירה זו(.

ביאור שיטת ר"ת

בס' תוספת יום הכיפורים )יומא פב ע"א( ובפני יהושע ואכן 

בזה  התיר  לא  תם  רבינו  שגם  כתבו  ע"ב(  ג  )כתובות 

לכתחילה אלא בדיעבד, ולפי דבריהם, חשש זה של "נטען" 

נאמר לכתחילה ומיהו בדיעבד אין מחייבין אותו להוציאה. 

האחרונים  ואף  כן,  מורים  אינן  ר"ת  דברי  פשטות  אכן, 

וכן  לו,  כולם למדו מדבריו שגם לכתחילה מותרת להנשא 

מוכח בדברי התוס' ישנים ביומא שם ובלשון השו"ע הנ"ל, 

דלהדיא לא איירי בדבריו שכבר נשאה לאשה קודם לכן.

בזה, החיד"א  ליישב  כתב  מט(  )סי'  שאל  חיים  בתשובות 

איירי  ולא  בגיותה  לו  נשואה  היתה  שכבר  דכיון 

כדיעבד,  הדבר  נחשב  בעלמא,  זנות  לשם  לו  שנבעלה 

וכאילו כבר כנסה שאינו מחוייב לגרשה. ודבר חידוש הוא, 

ובא  לו,  נשואה  אינה  שנתגייר  אחר  עתה  סוף  סוף  שהרי 

לדמותה  אפשר  והיאך  וקידושין,  חופה  ע"י  לשאתה  עתה 

לזו שכבר נישאה והנידון הוא אם חייב להוציאה בגט.

ישוב שיטת רבינו תם ע"פ דברי רש"י בבאור הסוגיא 
ביבמות הנ"ל

במחלוקת והנראה  נתונים  אלו  ר"ת  שדברי  לומר, 

שהרי  ביבמות.  הסוגיא  בבאור  הנ"ל  הראשונים 

לאותו  זו  ישראלית  שנבעלה  לכל  ידוע  שלפנינו  במקרה 

לשיטת  וממילא  רבות,  שנים  יחד  נשואים  היו  שכן  נכרי, 

עם  שהאמת  יוכיחו  נישואיהם  שמא  הוא  שהחשש  רש"י 

שבלאו  כיון  כלל,  כאן  לחוש  מקום  אין  הראשון,  הלעז 

הרשב"א  לשיטת  אבל  לו.  שנבעלה  לכל  הדבר  ידוע  הכי 

שהחשש הוא שמא יצא לעז על מעשה הגרות, אף כאן יש 

הנ"ל  הראשונים  בדברי  זו  בנפק"מ  דברים  אריכות  )ראה  לזה  לחוש 

כך  ומשום  רש"י,  בזה כשיטת  פי'  שר"ת  אפשר  וא"כ  שם(. 

אחר  לו  להנשא  מותרת  לו  שנבעלה  לכל  ידוע  שאם  סבר 

.
תקצה

שיתגייר

ר"ת,  בשם  שכתב  כו(  )סוטה  שאנץ  בתוס'  יעויין  תקצד. אמנם, 
שאשה שנשתמדה ונישאה לעכו"ם ולאחר זמן באו שניהם להתגייר 

אסורה להנשא לו, שכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל, ולכאורה 

דבריו אלו סותרים למה שכתבו בשמו התוס' בכתובות. וראה שו"ת 

משנה הלכות )ח"ז סי' רל( מה שכתב ליישב בזה.

שפחה  לגבי  דן,  מה(  )סי'  למהרח"ש  חיים  תורת  תקצה. בשו"ת 
שהיתה בבית ישראל ויצא לעז שנבעלה לאותו ישראל, האם מותרת 

להנשא לו אחר שתשתחרר. ובתחילה סבר דהדבר תלוי במחלוקת 

הראשונים זו, שכן באותו המעשה היה ידוע שנבעלה, וא"כ לשיטת 

רש"י אין כל איסור בדבר.

סימן פ
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אף אלא  נקט  כר"ת  בזה  שפסק  שהשו"ע  נמצא  שלפי"ז 

מנין  רוב  כדברי  ושלא  רש"י,  של  כפירושו  בזה  הוא 

הרשב"א  הרמב"ן  המה  הלא  הראשונים  מרבותינו  ובנין 

והריטב"א, וזה דוחק.

רש"י  בין  לדינא  מחלוקת  שאין  האחיעזר  שיטת 
לשאר ראשונים

דאפשר שגם רש"י יתירה  כו(,  סי'  )ח"ג  האחיעזר  כתב  מזו 

מודה לטעמם של הראשונים, ולא אמר את דבריו 

שלא  סבר  וממילא  כרחה,  על  שמשתחררת  בשפחה  אלא 

שמים,  לשם  נתגיירה  לא  יאמרו  שמא  זה  חשש  בה  שייך 

ואילו שאר ראשונים שכן  )מח ע"ב(,  וכשיטתו בזה ביבמות 

באים  אינם  ושפחה  עבד  שגם  למדו  זה,  ללעז  כאן  חששו 

לכלל ישראל על כרחם, וכשיטת התוס' ביבמות שם, וע"כ 

גרותה,  על  לעז  יצא  שמא  לחוש  יש  בשפחה  שאף  סברו 

שהזכירו  זה  לחשש  גם  רש"י  מודה  גיורת  בסתם  ומ"מ 

שאר ראשונים.

)ח"א כדבריו  הרשב"א  בתשובות  קצת  לדקדק  יש  אלו 

מיהו  וכו'  ביבמות  "שנינו  שכתב:  רה(,  אלף  סי' 

הדבר,  ומכוער  איכא  שפתים  דלזות  יכנוס,  לא  לכתחילה 

כדי  אלא  שמים,  לשם  נתגיירה  שלא  בזו  יש  חשש  כי  גם 

בחדא  הנה  ע"כ.  ביניהם".  יש  חטאים  ועצת  לזה  שתנשא 

שאר  של  טעמם  עם  רש"י  של  לטעמו  מחתינהו  מחתא 

ראשונים, ומשמע שאין פלוגתא ביניהם.

רש"י וממילא  בין  לדינא  מינה  נפקא  כל  שאין  אפשר 

למקומה,  קושיתנו  ושבה  הראשונים,  לשאר 

היאך יתיישבו דברי ר"ת עם סוגית הגמ' ביבמות כד ע"ב.

דעות הראשונים בזה

מבואר ואכן,  יד(  הל'  פ"י  גירושין  )הלכות  הרמב"ם  מדברי 

שחלק על רבינו תם בזה, שכתב: "גוי ועבד הבא על 

בת ישראל, אף על פי שחזר הגוי ונתגייר העבד ונשתחרר, 

מוציאין  אין  ונשאו  עברו  אם  וכולן  ישאנה.  לא  זה  הרי 

מידם". ע"כ. הרי להדיא מדבריו שגם במקרה של רבינו תם 

 .
תקצו

בגוי הבא על בת ישראל אסרם להנשא אחר שיתגייר

ובדברי  הנמוק"י  בשם  שם  שמואל  בבית  גם  מצינו  כדבריו 

זו.  לסוגיא  בבאורם  הנ"ל  והריטב"א  הרשב"א  הרמב"ן 

)סימן  הנ"ל  בתשובתו  הרשב"א  מדברי  לדקדק  יש  כמו"כ 

אלף רה(, שכתב, דאף אם ידוע שבא עליה בגיותו ואין כאן 

רק לעז בעלמא נמי אסור לשאתה, שלא יאמרו לא נתגייר 

זה לשם שמים.

לשיטת לעומת  הסכים  קכט(  )שורש  מהרי"ק  בשו"ת  זאת 

רבינו תם, וכתב, דכל שידוע שנבעלה לו ואין כאן 

רק לעז בעלמא מותרים להנשא.

הראשונים  בפלוגתת  האחרונים  מדברי  באורים  כמה 
בזה

שגם אלא  ונקטי  בזה  שהחמירו  הראשונים  בדברי  שגם 

כמה  מצינו  להנשא  אסורים  לו  שנבעלה  ידוע  אם 

דכו"ע  לומר  הכרח  כל  ואין  האחרונים,  בדברי  ביאורים 

ביבמות,  הגמ'  לסוגית  בבאורו  רש"י  שיטת  על  בזה  פליגי 

וכמו שיתבאר.

טעם החומרא בזה – שלא יהא חוטא נשכר

כתב א.  רל(  )סי'  קלוגר  להגר"ש  ודעת  טעם  טוב  בשו"ת 

בבאור מחלוקת זו, שאף אם האמת עם דברי רש"י שכל 

מ"מ  ללעז,  לחוש  מקום  אין  הגרות  קודם  שנבעלה  שנודע 

יתכן  דלא  נשכר.  חוטא  יהא  שלא  בכדי  בזה  להחמיר  יש 

לומר שאם רק יצא עליה לעז בעלמא תהא מותרת להנשא 

ואם ידוע שנבעלה תהא מותרת. ומשום כך החמירו חכמים 

לאוסרה להנשא בכל גווני, גם לפירושו של רש"י )כעין דבריו 

שפי'  ועיי"ש  מד(,  סי'  ח"ג  למהרח"ש  חיים  תורת  בשו"ת  גם  כתבו 

עפ"ז את שיטת הנימוק"י ועוד מן הפוסקים. ונמצא לדבריו 

שמעיקר הדין מודים הם לשיטת רש"י ששורת הדין לאסור 

וגזרו  ידוע בבירור שנבעלה, אלא שהחמירו  רק כאשר לא 

זו,  גזירה  על  חלק  שר"ת  אפשר  וא"כ  בנבעלה,  גם  לאסור 

וסבר דכל שידוע שנבעלה מותרת להנשא לו.

אולם במסקנת דבריו שם כתב להקל בזה גם לדעת החולקים, וכתב, 

דכיון שבתחילת ביאתה לבית הישראל טבלה לשם שפחות ונכנסה 

במקצת לעדת ישראל, ואותה הטבילה היתה בכשרות בלא כל חשש 

לעז, א"כ כבר גילתה דעתה שרצונה לבוא בקהל ה', וממילא שוב 

אין לחוש לה גם בטבילה זו שטובלת בשעת שחרור שמא אין דעתה 

שלימה בקבלת המצוות. 

תקצו. יעויין בקונטרס חקור דבר שהביא בשם הגאון מגרוסורדין 
שפי' דברי הרמב"ם ע"פ הדרך הנ"ל, וכתב דהרמב"ם סבר כשיטת 

רוב הראשונים ביבמות שעיקר החשש הוא שמא יצא לעז על גרותו 

של הבעל שנתגייר לשם אישות, ומשום כך לא חילק הרמב"ם בין 

אם בא עליה ונודע הדבר לכל לבין אם רק יצא לעז עליה שרק אז 

יש לאוסרם להנשא כשיטת רש"י.

סימן פ
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צריך שיתפרסם הדבר בפי כל

בשו"ת אגרות משה )אבהע"ז סי' כז( כתב אף הוא בבאור ב. 

דפי'  בסוגין  רש"י  פי'  על  פליג  דלא  זו,  הנימוק"י  שיטת 

באיסור,  לו  שנבעלה  שיוודע  הוא  הלעז  חשש  שעיקר 

להחמיר  יש  רש"י  של  לטעמו  גם  הנימוק"י  דלדעת  אלא 

שהרי  שנבעלה,  ידוע  כאשר  אף  להנשא  ולאוסרה  עליה 

לא  מ"מ  זו  איסור  ביאת  על  יודעים  מקומה  שאנשי  אף 

להנשא  נתירה  שאם  ופשיטא  כל,  בפי  הדבר  נתפרסם 

ויצא  יותר  הדבר  יתפרסם  ושנים  ימים  לאורך  עמו  ותהא 

לכך  מודעים  היו  שלא  אנשים  אותם  בקרב  הלעז  עליהם 

)פו ע"ב(: "אמר רב יהודה: רב  קודם לכן. וכבר אמרו ביומא 

רמי, כתיב )תהלים לב( אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, וכתיב 

בחטא  הא  קשיא:  לא  יצליח,  לא  פשעיו  מכסה  כח(  )משלי 

לו  שאסור  ומבואר  מפורסם".  שאינו  בחטא  הא  מפורסם, 

גם בשו"ת דברי חיים  זו מצינו  )כעין סברא  לאדם לפרסם חטאיו 

ח"ב סי' לו ע"פ תשובת הרשב"א הנ"ל(.

וכגון שהיו ועפ"ז  כתב, שאם כבר נתפרסם הדבר לגמרי, 

נשואים בנישואין אזרחיים ימים רבים, אף הנמוק"י 

של  טעמו  מחמת  הגרות  אחר  לו  להנשא  שמותרת  יודה 

רש"י, ונמצא שרש"י אינו יחידי בבאורו זה לסוגיא, ואפשר 

נתפרסם  שכבר  באופן  אמורים  ודבריו  ר"ת  גם  פירש  שכן 

הדבר ביותר דתו אין לחוש כלל ללעז.

חילוק בין זנות בעלמא לנישואין אזרחיים

שגם ג.  דאפשר  שם,  משה  באגרות  כתב  מאידך 

בעצם  הוא  הלעז  שחשש  שפירשו  רש"י,  על  החולקים 

יודו  אישות,  לשם  אלא  זה  נתגייר  לא  הגרות – שיאמרו 

זו  אשה  היתה  לא  כאשר  דוקא  היא  סברתם  דכל  בזה,  לו 

הבריות  ירננו  שמא  לחוש  יש  שבזה  מתחילה,  לו  מיוחדת 

שלא נתרצתה להנשא לו עד שיתגייר, אבל בבני זוג שהיו 

היה  רצה  אם  שהרי  לכך,  לחוש  אין  רבים  מימים  נשואים 

כתב  כדבריו  ימימה.  כמימים  גוי  בעודו  עמה  לחיות  יכול 

.
תקצז

כבר בשו"ת פרי השדה ח"ב סי' ג

לטעמו של הגרש"ק – שלא יהא חוטא נשכר, א"כ אמנם 

ידוע לכל שנבעלה לו אסורים להנשא  גם אם היה 

הנשואים  זוג  לבני  זו  היא  גדולה  וחומרא  הגרות.  אחר 

בנשואי תערובת ונתעורר ליבם לקדושה ורצונם להסתופף 

)אא"כ  ה', שלדברי הגרש"ק אסורים להנשא.  בית  בחצרות 

מוחזקים  שהיו  זוג  בני  בין  ונחלק  דלעיל,  החיד"א  דברי  ע"פ  בזה  נקל 

לבין  להנשא,  ומותרים  כדיעבד  נחשב הדבר  כנשואים שבזה  בדיניהם 

אשה שידוע שנבעלה לו בדרך זנות, שבזה הוא שאסר הגרש"ק(.

אחר שנבעלה לו לא תקיף יצריה

זוג ד.  בבני  להקל  הגרש"ק  שם  כתב  אחר  מטעם  מיהו, 

הבאים לפנינו להתגייר )גם לשיטת הנימוק"י(, דאחר שכבר 

לדעתיה  ואמדינן  כ"כ,  יצרו  תקיף  לא  תו  בגיותו  לו  נבעלה 

שמחמת רצונו לשאתה לאשה לבד לא היה מתגייר, נמצא 

שגם לפ"ד יש ליישב קצת דברי ר"ת כנ"ל.

ע"ב(: אכן,  )מה  ביבמות  הגמ'  מסוגית  בזה  להעיר  יש 

עובדת  לההיא  אטבלה  אמי  בר  חייא  דרבי  "עבדיה 

בה  לאכשורי  יכילנא  יוסף:  רב  אמר  אנתתא,  לשם  כוכבים 

טבלה  לא  מי  אסי:  רב  דאמר  אסי,  בה – כדרב  ובברתה. 

שהטבילתה  השני(,  )בלשון  רש"י  שם  ופי'  וכו'".  לנדותה 

לא  אישות  לשם  דגרות  וסבר  אישות,  לשם  מתחילה 

שטבלה  טבילות  ע"י  להכשירה  שיכול  אמר  ובזה  מהניא, 

רש"י,  והקשה  המשותפים.  חייהם  במהלך  לנידותה  אח"כ 

מה יועילו לה טבילות אלו, הרי סוף סוף כל כוונתה בגרות 

אינה אלא לשם אישות, ע"כ.

תקיף ולכאורה  לא  שכבר  דכיון  י"ל,  הנ"ל  הסברא  לפי 

שרצונה  בדעתה  היא  איתנה  ועדיין  כ"כ  יצריה 

להתגייר יש להניח שלא היה כל רצונה לשם אישות, דאחר 

שנבעלה לו לא היתה מתגיירת לשם כך.

סבר רש"י דכל שידעינן להדיא שהיה כל רצונה רק וכנראה 

לשם אישות שוב לא תהני לה סברא זו, ורק כאשר 

הדבר נתון בספק ובאים לחושדה שמא זאת כוונתה יש לנו 

לסמוך דכיון שכבר נבעלה לו תו לא תקיף יצריה, ופשוט.

דעת האוסרים בזה

אלו בשו"ת  סברות  לשתי  ציין  קעו(  סי'  )ח"א  יושר  אמרי 

מכל  דבריהם  ודחה  האחרונים,  בדברי  האמורות 

התירום  מה  מפני  היטב  יתיישב  הרמב"ם  דלשיטת  עוד,  והוסיף 

בדיעבד, ולא חששו שמא אכן כל כוונתו בגרותו היה לשם אישות 

בלבד, דהרמב"ם לשיטתו שגם אם נתגייר לשם אישות גרותו חלה 

בדיעבד וישראל גמור הוא לכל דבר, אלא שלכתחילה ראוי להמנע 

מלהנשא לו.  

נשואים  היו  שאם  האחרונים,  מן  רבים  הכריעו  תקצז. עפ"ז 
בנישואין אזרחיים אין מוציאין אותה מידו ודינו כמי שעבר וכנס, 

ובפרט שלפי חוקי המדינות קיים הליך מסויים שרק על ידו יכולים 

זה  בכל  וראה  כדיעבד,  חשיב  וע"כ  ביניהם,  הקשר  את  לנתק  הם 

בקונטרס "כתורה יעשה" והארכנו בזה בכמה מקומות. 
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שאם  מחמת  בזה  להקל  השדה  פרי  בס'  שכתב  דמה  וכל, 

רצה היה נשאר עמה בלא להתגייר, יש לדחות בקל, דאפשר 

מן הימים תתנחם על מעשיה הרעים  ביום  שחושש שמא 

הסתם  מן  זאת  ומלבד  ולמולדתה,  לעמה  לשוב  ותרצה 

המקובלים  נשואין  ע"י  כבוד  בדרך  עמה  לחיות  הוא  רוצה 

בפי כל ולא בהפקרות. ובפרט באופן שהוא הישראל והיא 

הנכרית שודאי יש לחוש שתבע זאת ממנה.

יצריה, ומה  תקיף  לא  תו  שנבעלה  דאחר  הגרש"ק  שכתב 

הם  נשואים  שהרי  למאוד,  עד  היא  רחוקה  סברא 

ושיבה.  זקנה  עד  נשואיהם  שיתקיימו  רצונו  וודאי  לזו,  זה 

עיי"ש.

להחמיר נמצא  יש  דבפשטות  יושר,  האמרי  לשיטת 

בנשואי תערובת שלא להתיר להם להנשא בשנית 

סי'  )תליתאה  יקרה  אבן  בשו"ת  כתבו  וכדבריו  הגרות,  אחר 

)ח"א  ושו"ת מהרש"ג  סי' שסא(  )יו"ד  בית שערים  צח(, שו"ת 

יו"ד סי' לד(. מיהו מנהג הרבה בתי דינים לסמוך להקל בזה 

המקילים  שרבו  אחר  דלעיל,  המקילים  האחרונים  כדעת 

וכמשנ"ל.  לקולא  בזה  נאמרו  טעמים  וכמה  האוסרים,  על 

ע"פ  בזה  להחמיר  שכתב  רמה,  סי'  ח"ה  הלכות  משנה  בשו"ת  )אכן 

האחרונים הנ"ל(.

צ"ע בזה בשיטת השו"ע

שיטת וע"פ  את  לבאר  לראשונות,  נחזור  אלו  דברים 

השו"ע בסוגיא זו. דהנה לעיל תמהנו דדברי השו"ע 

העתיק  ו(  )סעי'  יא  בסי'  שהרי  לזה,  זה  לכאורה  סותרים 

ואילו  ר"ת,  על  שחולק  ונראה  הנ"ל  הרמב"ם  לשון  את 

דבדוחק  תם.  כרבינו  בזה  שפסק  להדיא  נראה  קעח  בסי' 

היה מקום לומר, שבסי' קעח דן השו"ע רק ביחס לאיסור 

הנאמר לאשת איש שנבעלה שאסורה לבועל מעיקר הדין 

ואם נשאת לו מחוייב לגרשה, ואיסור זה אינו שייך בביאת 

מחמת  לשאתה  אסור  בלא"ה  שלכתחילה  ואה"נ  עכו"ם, 

הלעז.

לפי הנ"ל י"ל בפשיטות, דכיון שבסי' קעח דן השו"ע אולם 

וגירשה בעלה, אפשר דחשיב  באשת איש שזינתה 

ובודאי  ליה,  אית  קלא  הגט  שהרי  כל,  בפי  המפורסם  דבר 

למד  שהשו"ע  אפשר  וא"כ  נתגרשו,  מה  מפני  נתפרסם 

בזה כטעמו של רש"י ונימוק"י ע"פ הבנת האחרונים הנ"ל, 

יותר ללעז שיצא  שכל שאין במעשה הנישואין פרסום רב 

)טעמו של החיד"א דהוי  זה לזה.  לה שזינתה מותרים להנשא 

כדיעבד לא שייך כאן, דהשו"ע איירי שנבעלה לו דרך זנות(. משא"כ 

בסי' יא דאיירי בלא גט שפיר יש להחמיר ולאוסרה להנשא 

לו מחמת הלעז.

קעח או  דבסי'  הגרש"ק,  של  לדרכו  נוסף  באופן  אפשר 

יצריה  תקיף  לא  תו  רבים  ימים  נשואים  היו  שכבר 

ותו  בעלמא.  זנות  דרך  דאיירי  יא  בסי'  משא"כ  וכנ"ל, 

הרמב"ן  כפירוש  שלא  דבריו  שנמצאו  לכך  לחוש  אין 

יחיד  אינו  שרש"י  האחרונים  כתבו  דכבר  והרשב"א 

בשיטתו זו וכדלעיל.

בת  על  הבא  בנכרי  נטען  דין  שאין  האחרונים  דעת 
ישראל

האור באופן  סברת  ע"פ  תם,  רבינו  דברי  ליישב  יש  אחר 

לומר,  שדן  שם  דיעויין  לב(,  )סי'  בתשובותיו  שמח 

שאיסור זה של "נטען" נאמר רק בישראל הבא על הנכרית 

אבל  הנ"ל,  הטעמים  מחמת  להנשא  שאסורים  ונתגיירה 

וזאת  לזה,  לחוש  אין  ונתגייר  ישראל  בת  על  הבא  בנכרי 

משני טעמים:

כיון שגרותו של הנכרי מותנית במעשה מילה שכרוכה א. 

בצער אין לחוש שייסר עצמו בזה לשם אהבת אשה.

שאיסור ב.  כיון  ללעז,  יותר  לחוש  יש  הנכרית  על  בנטען 

בו  פוגעין  קנאים  ארמית  הבועל  דקיי"ל  טפי,  חמור  זה 

וחיוב מיתה יש בדבר, אבל בנטען על הנכרי אין לחוש כ"כ, 

דכיון שהאשה קרקע עולם היא איסורה קיל, ומחמת לעז 

לשיטת  יותר  נצרך  הראשון  )טעמו  להנשא.  לאוסרם  אין  זה  קל 

הראשונים שפי' שהלעז הוא במעשה הגרות, ואילו הטעם השני נצרך 

הלעז  כל  בפי  יתאמת  שמא  הוא  שהחשש  רש"י  של  לשיטתו  יותר 

שיצא עליהם מחמת מעשיהם הראשונים(.

!
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לחוש  יש  כאשר  להנשא  להתירם  להקל  יש  האם 
שאל"כ יצאו לתרבות רעה

להקל בספרי  מקום  יש  האם  לדון,  האריכו  הפוסקים 

לא  שאם  לחוש  יש  כאשר  "נטען"  של  זה  בחשש 

גדולה  ומחלוקת  רעה.  לתרבות  יצאו  להנשא  להם  נתיר 

פאר  הרמב"ם  בתשובות  הפוסקים.  גדולי  בין  בזה  מצינו 

הדור )סי' קלב( דן, באדם שהחזיק שפחה בביתו ויצא עליהם 

לעז שמתיחד עמה דרך אישות, האם יש לכפותו להוציאה 

מתחת ידו. והשיב הרמב"ם שאינו מוכרח בדוקא להוציאה 

מביתו, אלא שעליו לבחור או ישחררנה ויוציאה מביתו או 

על  דהנטען  ביבמות  שאמרו  דאף  והוסיף,  לאשה.  ישאנה 

השפחה ונשתחררה אין יכול לשאתה, כאן יש להתיר מפני 

תקנת השבים, וכמו שאמרו: "מוטב יאכל רוטב ולא שומן 

עצמו", ועת לעשות לה' הפרו תורתך. עכ"ד.

נכפהו ומבואר  אם  שמא  לחוש  יש  שכאשר  מדבריו, 

ולהתירם  להקל  יש  יותר,  לחטוא  יבוא  לגרשה 

מחוייב  אינו  ונשאה  עבר  אם  שבלא"ה  כיון  להנשא, 

מן  רבים  בזה  להקל  פסקו  אלו  דבריו  ע"פ  להוציאה. 

האחרונים, ראה שו"ת טוב טעם ודעת )סי' רל(, שו"ת דברי 

אברמסקי  הגר"י  בזה  מש"כ  עוד  ועיין  לו(,  סי'  )ח"ב  חיים 

בירחון התבונה ניסן תרפ"ה.

דעת המחמירים בזה

רבים מן האחרונים פקפקו בהיתר זה, ראה בשו"ת אמנם 

ובשו"ת שואל  )סי' קלו(,  יושר למהר"ם אריק  אמרי 

להקל  מקום  כל  אין  ולשיטתם  לט(,  סי'  ח"ג  )תנינא  ומשיב 

באיסור זה כדי למונעו מלעבור על איסורים אחרים, וע"ע 

בשו"ת משנה הלכות )ח"ה סי' רמה( שהאריך לקיים סברתם 

בהוכחות רבות.

בפאר ומה  הרמב"ם  מדברי  זו  קולא  האחרונים  שלמדו 

)יו"ד סי' שסא( לדחות  הדור, כתב בשו"ת בית שערים 

דבריהם מכמה טעמים:

הדבר א.  היה  שמתחילה  בשפחה  אמורים  הרמב"ם  דברי 

בידו לשחררה ולשאתה לאשה, וכיון שכך אין כ"כ לעז 

הדבר  היה  שלא  בנכרית  אבל  עתה.  זאת  שעושה  מחמת 

בידו לכופה להתגייר יש לעז רב יותר.

נתון ב.  והדבר  שפחתו  שהיתה  מדובר  דהרמב"ם  בנידון 

גרות  לזה  וא"צ  ישראל,  לכלל  ולהביאה  לשחררה  בידו 

הרמב"ם  סבר  לגמרי  בידו  נתון  שהדבר  וכיון  בי"ד,  בפני 

כדי להמנע  לעבור באיסורא קלילא  לו  עצמו מוטב  שהוא 

אינם  עצמם  הבי"ד  אבל  יותר,  חמור  איסור  על  מלעבור 

לו  שתנשא  דעת  על  ולגיירה  קל  איסור  לעבור  מותרים 

לאדם  אומרים  דאין  חמור,  באיסור  מלעבור  להצילו  בכדי 

.
תקצח

חטא כדי שיזכה חברך

דברי הרמב"ם אמורים באשה פנויה, שבלאו הכי נחלקו ג. 

"נטען", כמבואר ברא"ש על  הדעות האם יש בה חשש 

מדברי  ראיה  כל  אין  וא"כ  להלן,  הדברים  ויתבארו  אתר 

המדובר  כאשר  אחרים  באופנים  גם  בזה  להקל  הרמב"ם 

הוא באשת איש שודאי בכלל איסור זה.

קלילא  איסורא  דליעביד  לת"ח  ליה  דניחא  דקיי"ל  תקצח. ואף 
בכדי להציל עם הארץ מאיסורא רבה, כתב שם הבית שערים שאין 

לומר כן בנידון דידן, משום שיש בהלכה זו כמה תנאים וכולם אינם 

מתקיימים בנידון דידן: 

א. מה שאמרו לאדם חטא כדי שיזכה חברך נאמר רק כאשר בשגגה 

אדרבה – הלעיטהו  א"כ  בפשיעה,  נהג  אם  אבל  לידו,  הדבר  בא 

לרשע וימות, וכמש"כ המג"א או"ח סי' רנד )ס"ק כא(.

ב. הא דאמרינן דניחא ליה לת"ח דליעביד איסורא קלילא וכו', הוא 

דוקא כאשר האיסור נעשה על ידינו, אבל כאן שהוא הביא זאת על 

עצמו מחמת יצרו הרע, לא אמרינן הכי.

!
נטען על הפנויה

שאוסר באחרונים  השפחה"  על  "נטען  דין  האם  דנו, 

באשת  דוקא  נאמר  לעז  מחמת  להנשא  להם 

בפנויה  גם  או שמא  לנכרי שאיסורה חמור,  איש שנבעלה 

ישראלית שנבעלה לישראל )דבנשואה בכה"ג בלא"ה אסורה בין 

לבעל בין לבועל(.

רבותינו וברא"ש  בין  דעות  שתי  בזה  הביא  שם 

בכה"ג  ומפתה  שבאונס  דכיון  י"א,  הראשונים. 

סימן פ
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ע"כ  לאשה",  תהיה  "ולו  שנאמר  לאשה,  לשאתה  מחוייב 

וי"א, דזהו דוקא כשודאי  זה,  שלא הקפידה תורה על לעז 

להם  אין  בעלמא,  לעז  עליהם  שיצא  במקום  אבל  נבעלה, 

להנשא ולהחזיק בכך את הלעז הראשון.

במחלוקת והנה  תלויה  ודאי  זו  מחלוקת  לכאורה 

רש"י  לשיטת  רק  שכן  זה,  איסור  בבאור  הראשונים 

שהאיסור בזה הוא מחמת הלעז הראשון יש סברא לחוש 

לדעת  אבל  הנזכר,  הטעם  מן  ישראלית  בפנויה  גם  לזה 

המפרשים שהאיסור בזה הוא מחמת הלעז שיצא בזה על 

ראיה  כל  אין  וא"כ  בישראלית,  זה  איסור  שייך  לא  הגרות 

משיב  בשו"ת  בזה  האריך  וכבר  ומפתה,  אונס  מדין  לזה 

דבר )ח"ד סי' טו( עיי"ש.

הלכה נחלקו בזה הפוסקים, הרמ"א בסי' קעז )סעי' ולענין 

ה( כתב להחמיר בזה, ואילו הגר"א שם השיג עליו, 

שהחשש  שפי'  הראשונים  כשיטת  להלכה  דהעיקר  ונקט 

בישראלית  וממילא  הגרות,  על  לעז  יצא  שלא  הוא  בזה 

לכל  ידוע  אם  ומ"מ  לחוש.  אין  זה  חשש  שייך  דלא 

שנבעלה – הדבר מותר לכו"ע ממה נפשך, ופשוט.

אפשר  חמורות  חמורי  על  לעבור  הוא  שחשוד  דחזינן  כיון  ג. 

נדה,  איסור  בכלל  אינה  בגיותה  שכן  יגיירה,  שלא  טפי  דעדיף 

ולכשתתגייר אם יבוא עליה בנידותה יתחייב כרת דאיסורה חמיר 

טפי וחשוד הוא לכך.

ד. בנידון דהרמב"ם כל החשש הוא רק דין "נטען", משא"כ כאן אפשר 

שקיבלה  כמי  דינה  לו  מלהנשא  להמנע  עליה  מקבלת  אינה  שאם 

עליה עול מצוות חוץ מדבר אחד, שכלל אין תוקף לגרותה.

בשו"ת משיב דבר )ח"ד סי' טו( עמד אף הוא על חשש זה – שאם 

דאין  וכתב  נדה,  באיסור  אותו  מכשילים  נמצינו  זו  גיורת  נקבל 

לחוש לזה, דמה שראינוהו נוהג שלא כהלכה בזמן שהיו יחד שלא 

כדת אין זו ראיה שאף עתה שבהיתר מצויה אצלו ינהג עמה שלא 

כהלכה.

ומ"מ הדבר פשוט, דמלבד כל זאת מוטל על הבי"ד לחקור ולדרוש 

ככשרי  ה'  מצוות  לקיים  רוצה  האם  הבעל  כוונת  אחר  גם  היטב 

שא"כ  ימים,  שמשכבר  הרעה  בדרכו  לילך  דעתו  שמא  או  ישראל, 

ודאי הוא שאם תנשא לו אינה מקבלת עליה מצוות בלב שלם.

סימן פ
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סימן פא

דין ג' חודשי הבחנה ואופן עריכת הנישואין בבני זוג שנתגיירו יחד

בשו"ע )אבהע"ז סי' יג סעי' א( איתא: "כל אשה שנתגרשה או שנתאלמנה הרי זו לא תנשא ולא תתארס 

יום חוץ מיום שנתגרשה או שמת בעלה, וחוץ מיום שנתארסה בו, כדי שיוודע  לאחר עד שתמתין צ' 

אם היא מעוברת או אינה מעוברת, להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של אחרון". הלכה זו אמורה בכל 

גרושה ואלמנה שנשאת עתה לבעל אחר, ונוהגת היא גם בגיורת הנשאת לבעלה הראשון וכדלהלן.

תקצט. ובמהרש"א שם האריך לדון, מפני מה הוזקק רש"י לומר 
דמסתמא נבעלה אמו לאחר ואינם אחים מן האב, הרי גם בלא זה 

בגמ'  כמבואר  יבום,  מצות  בכלל  אינם  בקדושה  שלא  שנזרע  כיון 

פ"ב דיבמות, עי"ש. 

וראה בשו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק אבהע"ז סי' כג( שציין לשיטות 

הפוסקים בזה, האם אכן עובר בכה"ג משום אשת אח, או שמא כיון 

שהיתה הורתו שלא בקדושה אינו בכלל איסור זה, מלבד שני אחים 

הורתם  שהיתה  אף  אח  אשת  משום  עובר  לכו"ע  דבזה  תאומים, 

שלא בקדושה, וראה עוד בדגול מרבבה )סי' רסט(, ובשו"ת אחיעזר 

)ח"ב סי' כט ס"ק ו( שהאריך בזה הרבה.

תר. בחידושי רבי אברהם מן ההר )יבמות שם( כתב בשם הראב"ד 
להקל בגיורת דא"צ להמתין ג' חודשי הבחנה, משום דהוי ספק ספקא, 

ספק זינתה ספק לא זינתה, ואף אם זינתה שמא נתהפכה יפה. 

דהוי  היכא  דכל  בידנו  נקוט  דכלל  דבריו,  שדחה  שם  יעויין  מיהו 

דבר שיש לו מתירין אין מקילין אפי' במקום ס"ס, כן הובא להלכה 

טו  סי'  )יו"ד  הט"ז  למד  וכן  ח(,  סעי'  קי  )סי'  ביו"ד  הרמ"א  בדברי 

ס"ק ד( בדעת השו"ע שם. וראה מש"כ בזה בשער המלך )הל' יו"ט 

פ"א הל' יט(.  

דין הבחנה ג' חדשים

ואשתו הנה,  שנתגייר  "גר  כתב:  ט(  סעי'  רסט  )יו"ד  בשו"ע 

בין  להבחין  חדשים,  ג'  מזה  זה  לפרוש  צריכים  עמו, 

זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה".

אלו כתב גם באבהע"ז )סי' יג סעי' ה(: "שפחה וגיורת כדבריו 

ונתגיירו  ובעבדותן  בגיותן  לבעלים  נשואים  שהיו 

שנתגיירו  ואשתו  גר  ואפי'  להמתין,  צריכות  נשתחררו,  או 

מפרישין אותם צ' יום, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה 

הגמ'  בסוגית  דבריו  ומקור  בקדושה".  שלא  שנזרע  לזרע 

כא(,  הל'  פי"א  גרושין  )הל'  הרמב"ם  ובדברי  ע"א(,  )מב  ביבמות 

עיי"ש.

שני טעמים נוספים מצינו בהלכה זו בדברי הראשונים:

רש"י ביבמות שם כתב, דיש לחוש שמא תלד אמו של א. 

עובר זה בן נוסף בקדושה וימות בלא בנים, וכיון שיהיו 

סבורים שאף הראשון נזרע בקדושה, יבוא לייבם את אשת 

כרת,  לידי  ויבוא  מאביו  הוא  שאחיו  קסבור  מאמו,  אחיו 

הסתם  ומן  הן  מזנות  נכריות  סתם  בגיותה  שנזרע  דכיון 

.
תקצט

אינם אחים מן האב

במאירי הביא בשם יש מפרשים שפי', דהטעם שהצריכו ב. 

נחשב  האם  לידע  בכדי  הוא  בגיורת  הבחנה  חודשי  ג' 

בנה כגר ומותר בממזרת.

ביאור מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי שם

לכאורה אמנם  נמצא  ע"א(  )לה  שם  הגמ'  בדברי  נעיין  כד 

דאיתא  דתנאי,  בפלוגתא  תליא  דא  דהלכתא 

ושנתגיירו  שנפדו  והשפחה  והשבויה  הגיורת  "תניא:  שם: 

יהודה.  ג' חדשים, דברי רבי  ושנשתחררו, צריכות להמתין 

ולהנשא מיד. אמר רבה מ"ט דרבי  יוסי מתיר להארס  רבי 

א"ל  תתעבר.  שלא  כדי  במוך  משמשת  מזנה  אשה   – יוסי 

נפשה  מנטרה  לאיגיורי  דדעתה  כיון  גיורת,  בשלמא  אביי: 

לכאורה,  נמצא  ע"כ.  וכו'".  פסול  זרע  בין  להבחין  כדי 

שדברי השו"ע הנ"ל המיוסדים על דברי הגמ' בדף מב ע"א, 

הן כשיטת רבי יהודה ודלא כרבי יוסי.

)הובאו אלא  בידינו  נקוט  כלל  שהרי  צ"ע,  הדברים  שא"כ 

י(, דבכל מקום שנחלקו רבי  הדברים ברא"ש שם )פ"ג סי' 

יהודה ורבי יוסי במשנתנו הלכה כרבי יוסי, וא"כ היאך פסקו 

הרמב"ם ושו"ע כדברי הברייתא המובאת בדף מב ע"א, הרי 

.
תר

ברייתא זו אתיא אליבא דרבי יהודה שאין הלכה כמותו

סימן פא
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ישוב קושיא זו לדרכם של הראשונים שם

בישוב קושיא זו מצינו כמה דרכים בדברי הראשונים:

אמורים א.  ע"א  מב  בדף  הגמ'  דדברי  כתבו,  שם  בתוס' 

יוסי  רבי  גם  דבזה  במוך,  שימשה  שלא  שידוע  במקרה 

שיש  דבגוונא  ואה"נ  חדשים,  ג'  להמתין  שצריכה  מודה 

הבחנה  שא"צ  יוסי  כרבי  נקטינן  במוך  ששימשה  לתלות 

)אמנם בזה לא נמצא מזור לדברי השו"ע שלא חילק בזה להדיא(.

בזנות, ב.  בגיותה  נבעלה  אם  בין  לחלק,  שם  כתבו  עוד 

כשר,  לזרע  פסול  זרע  בין  להבחין  דעתה  נותנת  שבזה 

כדת  לו  להנשא  ודעתה  בעלה  עם  יחד  המתגיירת  לבין 

האיש  מאותו  הזרע  שכל  כיון  שבזה  הגרות,  אחר  ישראל 

לנזרע  בכשרות  הנזרע  בין  להבחין  חוששת  אינה  הוא 

קודם גרותה. ופירושם זה יתיישב היטב עם דברי הרמב"ם 

ואשתו  שנתגייר  בגר  רק  אמורים  דבריהם  שכן  והשו"ע, 

שאין  יודו  בזנות  הדבר  נעשה  כאשר  שאכן  ואפשר  עמו, 

מזנה  אשה  דסבר  יוסי  כרבי  דהלכה  הבחנה,  להצריכה 

משמשת במוך.

ליישב באופן אחר, דאחר שמצינו דנקטינן ג.  הרז"ה כתב 

להלכה כשיטת רבי מאיר )כתובות ס ע"א( שדין ג' חודשי 

ראויות  שאינן  וזקנה  בעקרה  גם  נאמר  בגרושה  הבחנה 

ודלא  בתקנתם,  חכמים  חילקו  שלא  משום  והיינו  לילד, 

להקל  נסמוך  שלא  כ"ש  א"כ  בזה,  שהקל  שם  יהודה  כרבי 

בזה כדברי רבי יוסי שהקל גם בראויה לילד מחמת הסברא 

ע"ז  לסמוך  יש  שמסברא  דאף  במוך.  שימשה  דמסתמא 

יש  פלוג"  ד"לא  דינא  משום  מ"מ  נתעברה,  שלא  לתלות 

להצריכה הבחנה.

דאף ד.  שם(,  ברא"ש  )הו"ד  שכתבו  הראשונים  מן  יש 

יוסי לגבי רבי יהודה, כיון  שבעלמא קיי"ל להלכה כרבי 

דסתמא דברייתא המובאת בדף מב ע"א מורה כדברי רבי 

יוסי  רבי  דלשיטת  ואה"נ  כוותיה,  דהלכתא  ש"מ  יהודה, 

אינה צריכה הבחנה בכה"ג.

והראשונים נמצא  הרז"ה  דלשיטת  הלכה,  לענין  איפוא 

המובאים ברא"ש הלכה כרבי יהודה, וממילא גיורת 

גוונא.  בכל  הבחנה  חודשי  ג'  להמתין  צריכה  שנתגיירה 

ואילו לשיטת התוס' – אם זינתה בגיותה א"צ הבחנה, אבל 

אם היתה נשואה בגיותה ע"פ חוקי העמים עליה להמתין.

גר וגיורת שחיו יחד דרך זנות ונתגיירו – האם צריכים 
ג' חודשי הבחנה

דרך בשו"ת  יחד  שחיו  וגיורת  בגר  דן,  רנו(  )סי'  יצחק  יד 

האם  לזו,  זה  להנשא  דעתם  ועתה  ונתגיירו,  זנות 

הסברא  מחמת  הבחנה  שצריך  נשואים  זוג  כבני  דינם 

שאשה אינה מבחנת בין זרע כשר לפסול כששניהם מאותו 

האיש, או שמא כיון שנעשה הדבר דרך זנות ודאי שימשה 

במוך ויש להתירה להנשא מיד. עיי"ש שהאריך בזה ומסיק 

להקל.

ביאור צדדי הספק

שחילקו יסוד  התוס'  של  תרוצם  בהבנת  הוא  בזה  ספקו 

בין גר וגיורת שחיו קודם לכן דרך זנות ועתה נשאת 

להנשא  ורצונם  בגיותם  נשואים  שהיו  וגיורת  לגר  לאחר, 

לעיין  דיש  וישראל.  משה  כדת  הגרות  אחר  לזו  זה  שנית 

שימשה  שודאי  שתולים  הסיבה  האם  החילוק,  עיקר  מהו 

במוך היא משום שהיה הדבר בזנות, ומה שחילקו בין זרע 

ולאו  חילוקם  עיקר  אינו  אנשים  שני  לזרע  איש  אותו  של 

דוקא הוא, או שמא להיפך, עיקר חילוקם הוא בין אם באה 

באה  אם  לבין  בגיותו  עמו  שזינתה  אדם  לאותו  להנשא 

לו  נשואה  היתה  אם  נפק"מ  כל  ואין  אחר,  לאיש  להנשא 

כדת העמים או שהיה הדבר דרך זנות בעלמא. )מיהו לשאר 

ראשונים הנ"ל בלאו הכי לא שייך ספק זה(.

כאשר וממילא  להיפך,  להסתפק  יש  זה  ספקו  כעין 

ונפרדה  העמים  חוקי  ע"פ  לגוי  נשואה  היתה 

עתה  להנשא  ובאה  להתגייר,  רצונה  מחמת  עתה  ממנו 

הוא  בזה  החילוק  עיקר  שאם  לישראל,  גרותה  אחר 

שבכה"ג  נמצא  אנשים,  שני  לזרע  אחד  איש  זרע  בין 

זרעו  בין  להבחין  מקפדת  דודאי  הבחנה  צריכה  אינה 

בזה  החילוק  עיקר  אם  אבל  שני,  של  לזרעו  ראשון  של 

כאן  נישואין,  דרך  לשימשה  זנות  דרך  שימשה  בין  הוא 

שהיה הדבר דרך נישואין אפשר שלא שימשה במוך ויש 

להצריכה הבחנה.

שכל ויעויין  להוכיח  שכתב  כא(  סימן  )שם  שלמה  של  בים 

זנות  בדרך  ולא  נישואין  ע"י  בגיותה  שנבעלה 

בעלמא אינה מקפדת לשמש במוך, וע"כ גם כשלא נתגייר 

צריכה  אחר  לישראל  עתה  להנשא  ובאה  עמה,  בעלה 

הבחנה ג' חדשים ולא תלינן ששימשה במוך. ואף מסברא 

וחיו יחד דרך אישות  לו  נראה כן, שהרי אם היתה נשואה 

להניח  עלינו  להתירה  כדי  וממילא  נתהפכה,  לא  ודאי 

נתעברה  אם  להבחין  דעתה  תתן  להתגייר  שבאה  שעתה 

לראשון, ובזה לא סמכינן על דבריה, דשמא אף היא אינה 

זנות  דרך  הדבר  כשהיה  משא"כ  היא,  שמעוברת  מבחנת 

דמסתמא נתהפכה מיד.

סימן פא
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האם   – מעוברת  כשהיא  שנתגיירו  ואשתו  גר 
מחוייבים בהבחנה

בשם המגיה  הביא  שם(  הרמב"ם  )ע"ד  למלך  המשנה  על 

בגר  לועז( שנשאל,  מעם  ילקוט  )בעל  רוזנאס  מהר"א 

חודשי  ג'  צריכה  האם  מעוברת,  כשהיא  שנתגיירו  וגיורת 

שלא  הורתו  זה  שעוברה  לכל  הדבר  שברור  אף  הבחנה 

בקדושה ואין בזה כל חשש מכשול, דמ"מ לא פלוג חכמים 

וארוסה  בקטנה  בזה  שהחמירו  שמצינו  וכמו  בגזרתם, 

נודע  שכבר  אחר  שמא  או  בגיותן,  נתעברו  לא  שודאי  אף 

שנתעברה בגיותו, אזל הטעם ובטלה התקנה.

שכיח וכתב  דלא  מילתא  חדא,  טעמים:  משני  בזה  להקל 

גזרו ביה רבנן.  וקיי"ל דמילתא דלא שכיח לא  הוא, 

להצריכן  ואילונית  בקטנה  שהחמירו  שמצינו  מה  ותו, 

ובאו  הראשון  מן  נתגרשו  כאשר  הוא  הבחנה,  חודשי  ג' 

להנשא לשני, שבזה חששו שמא יבואו לטעות ולהקל בזה 

גם בראויה לילד, אבל כאן שמתירין אותה לבעלה הראשון 

גם  להלכה  הכריע  כדבריו  כ"כ.  לחוש  אין  עמה  שנתגייר 

המהרש"ם בתשובותיו )ח"ג סי' רד(. וראה מש"כ בזה בשו"ת 

בית יצחק )אבהע"ז סי' כט(.

כתב בדגול מרבבה )יו"ד סו"ס רס"ח( ובאבהע"ז )שם(, כמו"כ 

לגבי גיורת זקנה או אילונית שנסתפק שם בחלקת 

מחוקק )ס"ק ד( האם צריכה להמתין ג' חדשים, דיש לחלק 

בזה כנ"ל, שאם נתגיירה לבדה ובאה עתה להנשא לאחר, 

ולהקל  לטעות  נבוא  שלא  בכדי  הבחנה  חדשי  ג'  צריכה 

בזה לישראל, אבל אם נתגיירה עם בעלה שאין לחוש כ"כ 

לטעות, שפיר יש להקל בזה ולהתירם בלא המתנה.

יעשה אמנם,  כתורה  בקונטרס  הו"ד  יא,  )סי'  יקרה  אבן  בשו"ת 

שנתגיירה  מעוברת  שגם  כתב,  מקוטנא(  להגר"ש 

מה  ועיין  פלוג,  לא  משום  הבחנה  חדשי  ג'  להמתין  צריכה 

שאול  יד  בגה'  עוד  וראה  הנ"ל,  בקונטרס  עליו  שהשיג 

לסי' רסט, ובשו"ת אבן יקרה )תנינא סי' לט( מה שהשיב על 

השגותיו.

!
לספור  צריכה  האם   – עמה  ובעלה  שנתגיירה  גיורת 

ז' נקיים

עמה, עוד  ובעלה  שנתגיירה  בגיורת  מרבבה,  בדגול  דן 

משה  כדת  וקידושין  בחופה  לו  להנשא  שצריכה 

לו,  נישואיה  קודם  נקיים  ז'  לספור  לה  יש  האם  וישראל, 

וכמו שמצינו ביו"ד )סו"ס קצב( לגבי מחזיר גרושתו שצריכה 

שחיו  כיון  שמא  או  חימוד,  לדם  דחיישינן  נקיים  ז'  לספור 

יחדיו ברציפות אין לחוש לזה.

נקיים וכתב,  גרושתו ספירת  שמה שהצריכו לענין מחזיר 

ממנו  דעתה  והסיחה  הימנו  שנתגרשה  מפני  הוא 

לזה  זה  ונישאו  שחזרו  עתה  שמא  חששו  וע"כ  לגמרי, 

שמתחילה  כאן  אבל  כלות,  כשאר  חימוד  דם  לה  נתעורר 

היה דעתם לחזור ולהנשא אחר מעשה הגרות אין החימוד 

מצוי.

!
להנשא  אסורים  שנתגיירו  זוג  שבני  הסוברים  דעת 

מחמת החשש שמא יחזרו לסורם

בשם במרדכי  שכתבו  שיש  הביא  לה(  סי'  )יבמות 

נשואים  שהיו  וגיורת  שגר  אגדה,  מדרש 

יחזרו  שמא  להנשא  אסורים  יחד  ונתגיירו  בגיותם 

שהאריכו  הנ"ל  והפוסקים  הגמ'  דמדברי  וכתב,  לסורם. 

להנשא  לפנינו  הבאים  זוג  לבני  הבחנה  חודשי  ג'  בדין 

)הובאו  להנשא  אותם  ומתירים  לזה,  לחוש  שאין  מוכח 

בזה  מש"כ  וראה  רסט(.  סו"ס  משה  ודרכי  יוסף  בבית  הדברים 

אתר. על  שי  ערך  בס' 

!

סימן פא
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צריכה  לו – האם  ונתעברה  לגוי  הנשאת  ישראלית 
להמתין כ"ד חודש בכדי להנשא לישראל אחר

אדם בסוגית  ישא  "לא  אמרו:  ע"א(  )מב  ביבמות  הגמ' 

האם  לדון  ויש  חברו".  ומינקת  חבירו  מעוברת 

הלכה זו אמורה רק במעוברת ישראל, או שמא גם כאשר 

זינתה עם הגוי ונתעברה לו צריכה להמתין כ"ד חודש.

משום וצדדי  הוא  זו,  תקנה  טעם  דהנה,  הן,  בזה  הספק 

ואם  בנה,  את  להניק  לבעלה  משועבדת  שהאשה 

לבעלה  מפסדת  נמצאת  לאחר  ותתעבר  עתה  תנשא 

י"ל,  ועפ"ז  בנו.  את  להניק  לו  משועבדת  שהיתה  הראשון 

דתקנה זו נאמרה רק כשהיתה נשואה לישראל ונשתעבדה 

לו, אבל אם זינתה ונתעברה או נתעברה לגוי שמעולם לא 

נשתעבדה לו אין כל טעם בגזירה זו.

שתמתין מאידך  חכמים  לה  תיקנו  שלכתחילה  דאף  י"ל, 

מחמת שיעבודה לבעלה, לא נתנו חכמים דבריהם 

לשיעורים, ולעולם צריכה להמתין כ"ד חודש.

שיטות הפוסקים בזה

דגמ' בנודע  דמלישנא  כתב,  לח(  סי'  תנינא  )אבהע"ז  ביהודה 

בכלל  "חבירו" – ישראל  מעוברת  שרק  לדקדק  יש 

תקנה זו, ולא כשנתעברה לגוי.

אלו כתב בשו"ת זכרון יוסף )אבהע"ז סי' ד(, ועיי"ש כדבריו 

בקידושין  התוס'  מדברי  לדבר  ראיה  שהביא 

כל  גמר  עד  בביאה  אסורה  תואר  דיפת  דנקטי  ע"א(,  )כב 

ותמר,  אמנון  גבי  דמצינו  מהא  קשיא  דלכאורה  המעשים, 

שאמרה לו לאמנון "דבר עלי אל המלך כי לא ימנע ממך", 

והיינו משום שבת יפת תואר היתה – בתה של מעכה ואינה 

אחותו של אמנון.

מעכה ולדברי  על  דוד  שבא  דכיון  צ"ב,  הדברים  התוס' 

אחר גמר כל המעשים, א"כ היתה ישראלית גמורה 

באותה שעה, ונמצא שתמר בתה היה אחות לאמנון גם מן 

וע"כ צ"ל לשיטת התוס', שתמר כלל לא היתה בתו  האב. 

מעוברת  היתה  כבר  דוד  שלקחה  שבשעה  אלא  דוד,  של 

דינה כבת הגיורת שעולה לה  וממילא היה  מבעלה הנכרי, 

טבילת אמה לגרותה כמבואר ביבמות )עח ע"א(, ולא היתה 

אחותו של אמנון מן האב. וחזינן שלא הקפיד דוד להמתין 

הנכרי  מן  שכשנתעברה  למדנו  מכאן  חודש.  כ"ד  עד  עמה 

ח(  )סי'  ריב"א  בשו"ת  הכריע  וכן  זו,  לתקנה  לחוש  לה  אין 

.
תרא

ובעין יצחק )אבהע"ז סי' טו(

הרבה אמנם  פקפק  צה(  סי'  )קמא  בתשובותיו  הגרעק"א 

"חבירו"  מינקת  הלשון  דדקדוק  וכתב  זה,  בחילוק 

גם לגבי  זו  אין בו ממש, דפעמים רבות נקט הש"ס בלשון 

ע"א  )לט  בסוכה  ובתוס'  ע"א(  )קנ  בשבת  דמצינו  וכמו  נכרי, 

ד"ה הלוקח(.

הרבה וע"ע  שהאריך  יח(,  סי'  )אבהע"ז  סופר  כתב  בשו"ת 

וכתב  הגרעק"א,  זקנו  ראיות  שדחה  ואף  זה,  בנידון 

רק  הוא  גוי  גבי  "חבירו"  לשון  הש"ס  שנקט  דמצינו  דהא 

ולא  וכדו',  במסחר  חברות  יחסי  עמו  לו  יש  אכן  כאשר 

אינו  שכלל  לישראל  עתה  להנשא  ובאה  לנכרי  כשנבעלה 

בזה  להחמיר  עמו  הסכים  לדינא  מ"מ  הנכרי,  באותו  מכיר 

מחמת  הוא  זו  בתקנה  הטעם  שעיקר  דכיון  אחר,  מטעם 

שלכך  הולד,  עבור  מבעלה  מזונות  לתבוע  היא  שבושה 

חששו שמא תגרום נזק לבנה כדי שימות, כמבואר בסוגית 

הגמ' ביבמות שם, ממילא כ"ש כשנבעלה לגוי שיש לחוש 

לכך, דלא ניחא לה לבקש מזונות מבעלה עבור בנה הנולד 

שיק  מהר"ם  מו(,  )סי'  צדק  צמח  שו"ת  וע"ע  בזנות.  לה 

אבהע"ז )סי' כז(, שו"ת אבני צדק )סי' יז( ובעטרת חכמים )סי' 

א(.

שבן בס'  הפוסקים  דלשיטת  כתב,  ב(  )סי'  שלמה  יריעות 

דבריו  לכל  כגוי  דינו  הנכרי  מן  לה  הנולד  הישראלית 

חכמים  עשו  דלא  ולומר  לחלק  מסתבר  ודאי  גרות,  וצריך 

תקנה זו אלא לקטן ישראל, אבל ולד זה שדינו כנכרי אינו 

דס"ל  הפוסקים  מן  דיש  לעיל  נתבאר  כבר  )מיהו  זו.  תקנה  בכלל 

שגם לשיטת התוס' שצריך גרות זהו רק לטהרה בעלמא, לבטל ממנו 

את טומאת העכו"ם שנמסכה בנפשו, וכמובא לעיל משמיה דהחמדת 

ועוד, ולדבריהם ודאי אין טעם לחלק בזה בין קטן ישראל לבן  שלמה 

הישראלית מן הנכרי(.

הנודע  דלשיטת  כז( שכתב,  )סי'  שיק  בשו"ת מהר"ם  תרא. וראה 
ביהודה וסיעתו שבמעוברת מנכרי אין לחוש לתקנה זו, לעולם אין 

שמא  לחוש  דיש  מנכרי,  שנתעברה  ואמרה  שבאה  אשה  להאמין 

עיניה נתנה באחר ורצונה ע"י טענתה זו להתיר לה להנשא קודם 

שיעברו כ"ד חודש. אמנם, בשו"ת תורת חסד )סי' ג( כתב דנאמנת, 

הולד  פסול  עצם  לענין  כן  לומר  לומר שנאמנת  יתכן  דלא  וטעמו, 

שדינה  זו  דרבנן  תקנה  לענין  נאמינה  ולא  הוא,  הנכרי  שבן  לומר 

קיל טפי. 

!

סימן פא
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בני זוג שנתגיירו האם נישאים בחופה וקידושין

כותית, כתב  שנשא  "כותי  א(:  סעי'  כו  סי'  )אבהע"ז  הרמ"א 

אח"כ,  ונתגיירו  בנימוסיהן  מומרת  שנשא  מומר  וכן 

אין כאן חשש קידושין כלל, ומותרת לצאת ממנו בלא גט 

אע"פ ששהה עמה כמה שנים, דאינו אלא כזנות בעלמא". 

הדשן  ותרומת  ו(  )סי'  הריב"ש  בתשובות  דבריו,  ומקור 

נתכוון  שמא  לחוש  אין  עליה  שבא  שאף  והיינו,  רט(.  )סי' 

דמסתמא  העולם,  כל  על  ואסרה  קידושין  לשם  בביאתו 

לזנות בעלמא נתכוון.

שמדברי הגמ' בגיטין )פא ע"ב( משמע לכאורה להיפך, ואף 

בפונדקי  עמו  ולנה  אשתו  את  "המגרש  שם:  דאיתא 

עמו  שנתיחדה  דכיון  הטעם,  שם  ופי'  גט",  הימנו  צריכה 

ודאי נבעלה לו, ד"הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה", וחזקה 

לשם  הסתם  ומן  זנות  בעילת  בעילתו  עושה  אדם  אין 

קידושין נתכוון. דמסתימת דברי הגמ' אלו משמע לכאורה 

נתכוון  לקידושין  שמא  חוששים  לו  שנבעלה  שידוע  שכל 

וצריכה הימנו גט.

כתב הריב"ש, שזהו דוקא במקרה האמור שם שהיתה מ"מ 

אשתו זה מכבר וגרשה, שבזה אמרו דכיון שליבו גס 

בה חזקה שבא עליה, אבל בשאר נשים אין אומרים "הן הן 

לו.  נבעלה  לא  שכלל  ואפשר  ביאה",  עדי  הן  הן  יחוד  עדי 

זנות  דרך  עמה  נהג  שלהדיא  כיון  עליה,  בא  ודאי  אם  וגם 

מן  כן  אמרו  באשתו  שרק  נתכוון,  שלקידושין  אומרים  אין 

הטעם הנ"ל, עיי"ש בדברי הריב"ש שהאריך.

מחלוקת הראשונים בזה

במחלוקת ובאמת  נתונה  הריב"ש  של  זו  סברתו 

יט(:  הל'  פ"י  גרושין  )הל'  הרמב"ם  דז"ל  הראשונים, 

עדים  בפני  שתבעל  אשה  שכל  הגאונים,  מקצת  "הורו 

זנות.  בעילת  בעילתו  עושה  אדם  שאין  חזקה  גט,  צריכה 

שהורו,  עד  דעתם,  על  שעלה  זה  בדבר  והוסיפו  והגדילו 

שמי שיש לו בן, משפחתו חוששין לו ולא תתייבם אשתו 

שהורה  מי  ויש  עליה,  בא  כך  ואחר  שפחתו  שחרר  שמא 

שודאי שחרר שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

מדרכי וכל  מאד  עד  בעיני  הם  רחוקים  האלו  הדברים 

ראוי לסמוך עליהן, שלא אמרו חכמים  ואין  ההוראה 

חזקה זו אלא באשתו שגירשה בלבד, או במקדש על תנאי 

ובעל סתם, שהרי היא אשתו ובאשתו הוא שחזקתו שאינו 

עושה בעילתו בעילת זנות עד שיפרש שהיא בעילת זנות, 

או שיפרש שעל תנאי הוא בועל. אבל בשאר הנשים, הרי 

לשם  שהוא  שיפרש  עד  זנות  לשם  שבעל  בחזקת  זונה  כל 

בת  שאינה  בגויה  או  בשפחה  לומר  צריך  ואין  קדושין, 

גוי  בחזקת  מהן  הבן  והרי  כלל,  להן  חוששין  שאין  קדושין 

נתגיירה".  או  אמו  שנשתחררה  בודאי  שיודע  עד  ועבד 

עכ"ל הרמב"ם.

זו, ומדבריו  בסברא  הראשונים  נחלקו  שכבר  למדנו 

והכרעת הרמב"ם בזה כסברת הריב"ש.

הדשן שם הביא שיש מן הראשונים שהסכימו ובתרומת 

הרמב"ם,  כדברי  הגאונים – שלא  לדברי  בזה 

אלא שלהלכה כתבו הפוסקים דהעיקר בזה כדברי הרמב"ם, 

ועפ"ז  שאין חוששין שמא נתכוון בבעילתו לשם קידושין, 

כתב הרמ"א שם להתירה לכל העולם בלא גט.

חילוק בזה בין ביאת מומר לביאת הגר אחר הגרות

)קו"א בפתחי  המקנה  מדברי  הביא  ב(  )ס"ק  שם  תשובה 

הראשונים  דברי  דכל  שכתב,  אלו(  הרמ"א  דברי  על 

שכיון  אמרו  דבזה  ממזרת,  שנשא  במומר  דוקא  אמורים 

לומר  אין  והמצוות  התורה  שמירת  על  מקפיד  שאינו 

שנתכוון בביאתו לשם קידושין בכדי שלא לעשות בעילתו 

בעילת זנות, שהרי פרוץ הוא בעבירות רבות, ומסתמא אינו 

מקפיד בכך ודעתו לזנות. אבל בבני זוג שנתגיירו יחד ובא 

שלם  בלב  מצוות  עול  עליו  שקיבל  כיון  הגרות,  אחר  עליה 

דחזקה  הדבר,  היה  קידושין  לשם  עליה  דכשבא  י"ל  ודאי 

זנות, ואין לפוטרה הימנו  אינה אדם עושה בעילתו בעילת 

בלא גט.

שאסור לאדם להשהות את אשתו בלא כתובה, וא"כ ואף 

שאל"כ  המצוות,  בשמירת  כ"כ  מקפיד  שאינו  חזינן 

כתובה,  לה  שכתב  קודם  קידושין  לשם  עליה  בא  היה  לא 

אין לחוש משום כך שגם על ביאת זנות אינו מקפיד, שא"כ 

בביאה  הקידושין  עצם  שכן  לגמרי,  זו  חזקה  כל  תבטל 

וא"כ לעולם לא  )כמבואר בשו"ע שם סעי' ד(,  אסורים מדרבנן 

ימצא אדם שנוכל לומר בו חזקה זו בלא שיעבור על איסור 

דרבנן. וע"כ שרק אם הוחזק לעבור באיסורי תורה מחזקינן 

ליה כפרוץ, אבל מחמת שעבר על דרבנן לא בטלה חזקת 

מתחילה  כתובתה  לה  שילם  שכבר  אפשר  עוד  כשרותו. 

וכו', עיי"ש שהאריך.

חופה אמנם  ע"י  להנשא  להם  יש  ודאי  הדין  מעיקר 

דאין  חכמים  תיקנו  שכך  ישראל,  כדת  וקידושין 

לקדש בביאה, וכ"כ הדגול מרבבה בסוף סי' רסט.

סימן פא
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סימן פב

דין "ערבות" בגר

בסוגית הגמ' בקידושין )עג ע"א( נתבאר דהגר מותר לישא ממזרת, משום ד"קהל גרים לא איקרי קהל". 

שהיתה  שהגר  ביוחסין,  היא  מיוחדת  הלכה  האם  הפוסקים,  בספרי  לדון  האריכו  זו  הלכה  של  בגדרה 

נוספות  השלכות  זה  לענין  יש  שמא  או   ,
תרב

בממזרת ומותר  ישראל  כשאר  אינו  בקדושה  שלא  לידתו 

וכפי שיתבאר להלן.

ו( נחלקו תנאי האם משקין מי  )פ"ה משנה  תרב. במסכת עדיות 
סוטה לגיורת, עקביא בן מהללאל סבר דאין משקין דכתיב: "לאלה 

דמשקין.  סברי  וחכמים  גיורת,  לאפוקי  עמך",  בתוך  ולשבועה 

ובתפארת ישראל הקשה מאי טעמייהו דחכמים הא קהל גרים לא 

איקרי קהל. ותי', דאף ד"קהל" לא איקרי, "עם" מיקרי, שכן מצינו 

ברות שאמרה לנעמי חמותה "עמך עמי".

גופא  דבזה  דפי'  יתרו,  לפרשת  משנה  מגיד  בס'  עוד  תרג. וראה 

דין ערבות בגרים

קשים בגמ'  חלבו  רבי  "אמר  איתא:  ע"ב(  ע  )דף  קידושין 

ונלוה  א(:  יד  )ישעיה  שנאמר  כספחת,  לישראל  גרים 

הגר עליהם ונספחו על בית יעקב".

התוס': "פי' בקונטרס: לפי שאינם בקיאים במצוות וכתבו 

ישראל  את  שמלמדים  ועוד,  פורענות.  ומביאים 

זה  ערבים  ישראל  שכל  לפי  מפרשים:  ויש  ממעשיהם. 

לזה".

רבי ובאור  לדברי  דהטעם  הוא,  כך  מפרשים  היש  דברי 

שאינם  מפני  הוא  לישראל,  קשים  שהגרים  חלבו 

זהירים בשמירת המצוות, וכיון שכל ישראל ערבים זה לזה 

עבור  בעונש  כולם  ישראל  נושאים  וממילא  בכלל  הם  אף 

חטאי הגרים, וענין זה קשה הוא לישראל.

שם דחו פירוש זה על פי סוגית הגמ' בסוטה ובתוספות 

שחל  הערבות  שדין  נתבאר  שם  ע"ב(,  )לז 

אלף  מאות  לשש  רק  היה  תורה  מתן  בזמן  ישראל  בני  על 

שהם  ממצרים,  שעלו  מטף  לבד  הגברים  אלפים  ושלושת 

שעלה  רב  הערב  אבל  תורה,  מתן  בזמן  לזה  זה  שנתערבו 

עמם ונתגיירו ונצטרפו לכלל ישראל לא היו בכלל הערבות. 

ואם הערב רב שעלה עמם לא היה בכלל הערבות א"כ כ"ש 

גרים שזה מקרוב באו משאר אומות דפשיטא שאינם בכלל 

הערבות. עכ"ד התוספות שם. )וראה עוד בזה בדברי רש"י ותוס' 

נדה יג ע"ב דנראה שנחלקו בזה שם(.

בחידושי המהרי"ט לקידושין שם הוכיח מסוגית הגמ' אכן 

דאיתא  לגרים,  גם  ערבות  שיש  ע"א(  )לט  בשבועות 

על  שלא  יודע,  הוי  לו:  אומרים  אותו  "וכשמשביעין  שם: 

רבינו  במשה  מצינו  שכן  וכו',  אותך  משביעין  אנו  דעתך 

דעתכם  על  שלא  דעו  להן:  אמר  ישראל  את  כשהשביע 

לי אלא  וכו', אין  אני משביע אתכם אלא על דעת המקום 

העתידים  וגרים  הבאים  דורות  סיני,  הר  על  העומדים  את 

להתגייר מנין, ת"ל ואת אשר איננו. ע"כ. הרי שהיו הגרים 

בכלל השבועה שנשבעו ישראל לה' ולתורתו, וכשם שהיו 

בכלל שבועה זו אף שהיתה הורתם ולידתם לעם אחר, כך 

מן הסתם היו גם בכלל הערבות.

)פרשה כמו  נצבים  בפ'  המדרש  מדברי  להוכיח  כתב  כן 

הפסוק  מן  "ערבות"  דין  עצם  את  חז"ל  למדו  שם  ב(, 

בברית  לעברך  וכו'  מחניך  בקרב  אשר  "וגרך  י(  כט  )דברים 

"ערבות"  ישראל". נמצא שעיקר המקור לדין  וכו' כל איש 

נלמד מפסוק זה הכולל בתוכו את הגרים עם שאר ישראל 

.
תרג

במפורש

באור דברי הגמ' בשבועות הנ"ל ע"פ דברי החיד"א

סי' ב הובאו דברי החיד"א בספרו פתח עינים )יבמות לעיל 

בלשונם  חז"ל  נקטו  מה  מפני  שהקשה,  ע"ב(  מז 

"גוי  לומר  ראוי  היה  יותר  הא  שנתגייר"  "גר  מקום  בכל 

שנתגייר".

סימן פב
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פי האמור בכתבים שנשמות הגרים וכתב  לפרש זאת על 

הוא,  אלו  דבריו  ותוכן  סיני,  הר  במעמד  היו  כולם 

להם  המתחדשות  חדשות  נשמות  אינן  הגרים  שנשמות 

בעת בואם לקהל ישראל, אלא גרים אלו מתחילת ברייתם 

יש בהם מנשמות ישראל אלא שנדחו לבין האומות.

זה כתב גם הרמ"ע מפאנו )עשרה מאמרות מאמר אם כל כעין 

חי ח"ג סי' ח(, ראה לעיל סי' ב.

שנשמות ומעתה  שכתב  המהרי"ט  דברי  היטב  יובנו 

שכן  והערבות,  השבועה  בכלל  הן  אף  היו  הגרים 

אף הם היו באותו המעמד.

הם  ישראל  שדוקא  שנקט  במהרי"ט,  שם  יעויין  )אכן 

זה  נתערבו  לא  עצמם  הגרים  אבל  הגרים,  עבור  שנתערבו 

לזה. ועיי"ש טעמו(.

גר  – האם רשאי  לגרים  ערבות  התוס' שאין  לשיטת 
לשמש כש"ץ בבהכ"נ

ערבות מעתה  שאין  דנקטי  התוס'  לשיטת  לעיין  יש 

לגרים, האם יש למנוע גר מלהיות ש"ץ או לקדש 

קידוש היום להוציא אחרים ידי חובתם, כאשר הוא עצמו 

לכן )שהרי  זו קודם  ידי חובתו בתפילה או ברכה  יצא  כבר 

זה  נצרך לאותה ברכה אין מקום לספק  גם  אם הוא עצמו 

שיצאו  בכדי  ערבות  לדין  צריך  אין  בכה"ג  שכן  לכאורה, 

השומעים יד"ח בברכתו, ודי בהלכתא של "שומע כעונה", 

אבל כאשר הוא עצמו כבר יצא ידי חובתו לא די בהלכתא 

מחוייב  אינו  כבר  עצמו  הוא  שהרי  כעונה"  "שומע  של 

כלל,  המחויבת  ברכה  זו  אין  "ערבות"  דין  ולולי  זו,  בברכה 

לשוב  שיכול  "ערבות"  בדין  שנתחדש  הוא  דחידוש  אלא 

.
תרד(

ולברך כדי להוציא אחרים יד"ח

יט( ובאמת  סעי'  נג  )סי'  או"ח  בשו"ע  היא  פסוקה  הלכה 

יוסף  ובבית  התיבה,  לפני  לעבור  רשאי  שהגר 

ואם אכן כנים אנו בדברינו  שם לא הזכיר בזה שום חולק. 

שייך  לא  א"כ  בגרים  ערבות  שאין  התוספות  שלשיטת 

בהם דין "יצא מוציא", ואין להתיר לגר לעבור לפני התיבה 

וחזרת התפילה בקול  יד"ח בתפילת לחש,  יצא  שהרי כבר 

רם נתקנה במקורה כדי להוציא את הרבים שאינם בקיאים 

ידי חובתם.

כ"ט ואכן  אות  ח"ג  כוללת  )פתיחה  מגדים  הפרי  בדברי  יעויין 

אלו  השו"ע  מדברי  שלמד  יט(  ס"ק  א"א  שם  נג  ובסי' 

עצמם שיש ערבות לגרים, ולפלא היאך לא ציינו הפוסקים 

.
תרה

לדברי התוס' הנ"ל

היאך גר מצטרף למנין

דאמרינן בקהילת  כיון  הקשה,  ד(  סי'  )ליקוטים  יעקב 

חנינא:  ברבי  חמא  רבי  "אמר  ע"ב(:  )ע  בקידושין 

משפחות  על  אלא  משרה  אינו  שכינתו,  משרה  כשהקב"ה 

מיוחסות שבישראל, שנא': )ירמיהו לא(: בעת ההיא נאם ה' 

לא  ישראל  ישראל – לכל  משפחות  לכל  לאל-הים  אהיה 

רבה  לעם – אמר  לי  יהיו  והמה  משפחות.  לכל  אלא  נאמר 

וכו'",  לגרים  ישראל  בין  יש  יתירה  מעלה  זו  הונא:  רב  בר 

א"כ היאך גר מצטרף למנין להתפלל בעשרה, הרי עיקר דין 

שריא"  שכינה  עשרה  בי  ש"כל  מחמת  הוא  ציבור  תפילת 

)סנהדרין לט ע"א(, ובגר זה כיון שאין שכינה שורה עליו נמצא 

קשיא,  מזו  יתירה  המנין.  בני  שאר  לכל  שמפסיד  לכאורה 

נכללים  עבדים  שגם  דכתב  ע"א(  מח  )ברכות  ברא"ש  דיעויין 

שמחוייבים  משום  ישראל"  בני  בתוך  "ונקדשתי  בכלל 

במצוות כאשה, וגר ודאי מעלתו גדולה מן העבד לענין זה.

על וכתב,  שורה  השכינה  שאין  שאמרו  שמה  צ"ל,  דע"כ 

קהל גרים אין זו הלכה פסוקה לכל ענין שהוא, אלא 

ולדבריו  נביא,  נעשה  אינו  דהגר  לבד,  נבואה  קבלת  לענין 

אפשר דה"ה מה שאמרו בהמשך הסוגיא שם ד"קהל גרים 

לא איקרי קהל", זהו רק לענין יוחסין בלבד.

נחלקו שמאי והלל בשבת לא ע"א, והלכה כבית הלל שגם הגרים 

בכלל ערבות זו.

תרד. כמו"כ יש לדון עפ"ד בעל הבית שערים )או"ח סי' יח( שכתב, 
או  ונקרע הספר  ס"ת  לו  כתב  כבר  ס"ת אם  כתיבת  דלענין מצות 

נשרף שוב אינו מחוייב לכתוב, דמצוה זו כיון שקיימה פעם אחת 

שוב אינו מחוייב בה. והקשה, דא"כ היאך כשר סופר לכתוב ס"ת 

לאחרים הרי אחר שכתב את הספר הראשון פקעה ממנו מצוה זו 

וקימ"ל דכל שאינו מחוייב בכתיבה אינו כשר לכתיבה )ראה שו"ע 

מוציא",  "יצא  דין  וכעין  ערבות  מדין  דמהני  וכתב  לט(.  סי'  או"ח 

וא"כ לפי הנ"ל יש לדון גם בזה, האם מותר לקנות ס"ת מסופר גר, 

דלשיטת הסוברים שאין ערבות לגר ממילא פסול הוא לכתיבת ס"ת 

אחר שאינו מחויב בדבר.

חובת  בעיקר  נוספות  שאלות  בדבר  יש  המזון  ברכת  תרה. לענין 
מוציא  אינו  ע"ב( שהגר  )כ  בברכות  דדעת המאירי  זו,  הגר בברכה 

דברי  ע"פ  בזה  טעמו  וכנראה  זו,  בברכה  חובתם  ידי  הרבים  את 

הרמב"ן בב"ב )פא ע"א( דהגר אינו אומר "על שהנחלת לאבותינו" 

לפי שאינו נוטל חלק עם ישראל בארץ, וראה מש"כ בזה עוד במנחת 

חינוך )מצוה תל(.
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פרשת  לקריאת  בציבור  תפילה  דין  בין  בזה  לחלק 
זכור

לדון אמנם  הוא  אף  האריך  סז(  אות  ג  )מערכת  חמד  בשדי 

גר מצטרף למנין עשרה לתפילת  זו, האם  בשאלה 

עשרה  תפילת  דין  עיקר  שהרי  הנ"ל,  ע"פ  וזאת  הציבור, 

שגר  וכיון  ישראל",  בני  בתוך  "ונקדשתי  הפסוק  מן  נלמד 

לא  גרים  דקהל   – ישראל  בו  שנאמר  דבר  מכל  נתמעט 

איקרי קהל, אפשר שאינו מצטרף לעשרה.

להתפלל וכתב  חיוב  כל  אין  שמדאורייתא  דכיון  שם, 

ובר"ן במגילה כג  )וכדאיתא בתוס' בברכות מז ע"ב  בעשרה 

אלא  אינה  זה  מפסוק  הילפותא  שכל  נמצא  וממילא  ע"ב(, 

אסמכתא בעלמא, ע"כ אין להחמיר בזה, ודבר פשוט הוא 

.
תרו

שגר מצטרף לעשרה. )ועיין ברכי יוסף סי' תרמ ס"ק א(

שנסתפק שם עפ"ז, מה דינו של גר לענין דין קריאת אלא 

לקרותה  הלכה  נאמרה  בזה  שהרי  זכור,  פרשת 

שלושה  בפ'  הרא"ש  שכתב  וכמו  מדאורייתא,  בעשרה 

זו מצות עשה  , שמשום כך תדחה הלכה 
תרז

)סי' כ( שאכלו 

כנעני  עבד  לשחרר  ומותר  תעבודו",  בהם  "לעולם  של 

ונתבארו  שם(,  אליעזר  ברבי  )וכהמעשה  בעשרה  לקרותה  כדי 

וא"כ  ב(,  ס"ק  תרפה  )סי'  הט"ז  בדברי  בארוכה  הדברים 

ישראל"  בני  בתוך  "ונקדשתי  הכתוב  שאמר  דאחר  אפשר 

רבות  בראיות  שהאריך  שם  דיעויין  אלא  בכלל.  הגרים  אין 

לכל  מצטרף  שהגר  ואחרונים  ראשונים  ופוסקים  מש"ס 

דבר שבקדושה.

האם  שדן  ז(  ס"ק  קנז  סי'  )יו"ד  תשובה  בפתחי  עוד  )עיין 

שצריך  או  בפרהסיא,  ה'  קידוש  לדין  לעשרה  מצטרף  גר 

שיעשה הדבר בפני עשרה מישראל דוקא(.

הטעם שנשים אינן מצטרפות למנין עשרה

כתב, בס'  ע"א(  מה  )ברכות  ענגיל  למהר"י  הש"ס  גליוני 

דהטעם שנשים אינן מצטרפות למנין עשרה הוא ע"פ 

בארץ  אחיזה  לו  שיש  "כל  ע"ב(:  )ו  הוריות  במסכת  האמור 

קהל".  איקרי  לא  בארץ  אחיזה  לו  שאין  וכל  קהל,  איקרי 

בין  ומחברת  משייכת  בארץ  יחדיו  אחיזתם  דעצם  והיינו, 

נוטלות  שאינן  נשים  וממילא  אחד.  להיותם  ישראל  חלקי 

גר  היאך  הקשה,  זה  ולפי  בכלל.  אינן  בארץ  ונחלה  חלק 

חלק  נוטלים  אינם  הגרים  גם  הרי  עשרה,  למנין  מצטרף 

שכתב  ויעויי"ש  לשבטים.  נתחלקה  דהארץ  בארץ,  ונחלה 

לחדש, דתקנתא דרבנן היא, שיהיו הגרים מצטרפים למנין 

עשרה אף דלא איקרו קהל, וזאת בכדי שיהיו הגרים שווים 

בדיניהם לשאר ישראל ולא יחושו עצמם מרוחקים מהם.

תרו. וראה מש"כ בזה בס' באר שבע )כריתות ג ע"ב(.

)או"ח סי'  )סי' קח(, ושו"ת מהר"ם שיק  תרז. ראה תרומת הדשן 
שלו(. אמנם בשו"ת בנין שלמה )סי' ז( נקט בפשיטות דאף דחובת 

עשרה  במנין  הדבר  שיהיה  דבעינן  הא  היא,  מדאורייתא  קריאתה 

וכן משמע בשער הציון  תקנת חכמים היא כשאר קריאת התורה, 

סי' תרפה )ס"ק ה(.

!
גרים לא איקרי קהל", ראה בעיקר  "קהל  בגדר  זו  חקירה 

עוד במקור הדברים בסוגיות הש"ס )נדרים לא ע"א, 

)פ"ט  נדרים  בהל'  רמב"ם  נה(,  ובכורות  לא  ב"ב  ע"ב,  קא  חולין 

עה"ת  פענח  ובצפנת  מג(,  סעי'  ריז  )סי'  יו"ד  טוש"ע  כג(,  הל' 

לציין  ראוי  זה  ענין  ולהשלמת  י(.  כט  דברים  כח  מה  )בראשית 

כמה נפק"מ נוספות שיש בחקירה זו:

הנודר מישראל האם מותר בגרים

הנאה בס'  במודר  דן,  יח(  הל'  פ"ט  נדרים  )הל'  פענח  צפנת 

שנתווספו  הגרים  בהנאת  הוא  מותר  האם  מישראל 

לקהל ישראל אחרי נדרו.

צדדים יש בדבר:וכמה 

אלו א.  אף  בכלל,  גרים  לגבי  לדון  יש  ראשית, 

הם  ישראל  בכלל  האם  שנדר,  קודם  שנתגיירו 

ע"א(  )נז  ביבמות  דאמרינן  כיון  שמא,  או  בנדרו,  ונכללים 

ממילא  קהל"  איקרי  לא  גרים  "קהל  ע"א(  )עג  ובקידושין 

כשנדר הנאה מקהל ישראל הגרים אינם בכלל.

דבר, ב.  לכל  ישראל  בכלל  אינם  שהגרים  נאמר  אם  אף 

להסתפק,  יש  עדיין  קהל",  איקרי  לא  גרים  "קהל  שכן 

שהרי בנדרים קיי"ל )נדרים ל ע"ב( "הלך אחר לשון בני אדם", 

ומאחר ובפי ההמון אף הגרים קרויים ישראל, ודאי נכללים 

הם בנדרו.
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נוסף לזאת יש לדון, אף אם נאמר שלענין נדרים נכללים ג. 

גרים  בין  בזה  לחלק  יש  האם  ישראל,  בקהל  הגרים 

חלותו,  בשעת  הנדר  בכלל  שהיו  שנדר  קודם  שנתגיירו 

חל  לא  שעליהם  דאפשר  שנדר,  אחר  רק  שנתגיירו  לאלו 

הנדר, כיון שבזמן נדרו לא היו בכלל ישראל ולא נדר הנאה 

מהם באותה שעה.

מצות אהבת הגר האם היא מכלל מנין תרי"ג מצוות

פערלא )ע"ד רס"ג עשין יט( דן, מפני מה לא מנה הרס"ג הר"י 

מצוות  תרי"ג  ממנין  כאחת  הגר  אהבת  מצות  את 

"אהבת  דכתב:  ד(,  הל'  פ"ו  דעות  )הל'  הרמב"ם  שמנאה  כשם 

הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי מצות עשה, אחת 

והתורה  גר  שהוא  מפני  ואחת  ריעים,  בכלל  שהוא  מפני 

אמרה ואהבתם את הגר, צוה על אהבת הגר כמו שצוה על 

עצמו  הקב"ה  אלהיך,  ה'  את  ואהבת  שנאמר  עצמו  אהבת 

אוהב גרים שנאמר ואוהב גר". ע"כ.

לפרש, דכיון שהגרים נכללים אף הם במצות אהבת וכתב 

ישראל, נמצא שאין כאן שתי מצוות חלוקות, אלא 

עשין,  בשני  עליו  לעבור  הגר  באונאת  תורה  שהחמירה 

עבד  שאפי'  עוד,  והוסיף  לשתים.  למנותן  אין  שכך  וכיון 

שטבל לשם עבדות נחשב הוא "רעך" ונכלל במצות אהבת 

דידן,  בנידון  דתליא  לומר  מקום  היה  ולכאורה  ישראל. 

מהו גדר דין קהל גרים לא איקרי קהל, האם כוונת הכתוב 

מיוחד  לגילוי  צריך  וממילא  לגמרי,  ישראל  בכלל  שאינם 

של התורה לכוללם במצות אהבת הריע, או שמא הלכה זו 

!אמורה רק לענין יוחסין.
דין הגרים בעיר הנדחת

"נעשתה במלבי"ם  טו(  יג  )דברים  מדכתיב  לדייק  כתב 

"נעשתה התועבה  ולא אמרו  בקרבך"  התועבה 

דללמדנו  ועוד,  ומפתה  אונס  לענין  שמצינו  כמו  בישראל" 

בא, שאין לחלק בזה בין ישראל לגרים, וכל שיש גרים בעיר 

אף הם נמנים מכלל אנשי העיר לענין זה.
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סימן פג

דיני הגר בברכות ותפילה

משאר  גר  של  דינו  חלוק  בהם  והברכות  התפילה  נוסח  לגבי  דינים  פרטי  כמה  מצינו  הפוסקים  בדברי 

ישראל, ונבארם אחת לאחת:

שטבעו  הברכה  נוסח  האם  לדון,  האריכו  הפוסקים  תרח. בספרי 
חכמים מעכב בחובת הברכה, ובמקום שא"א לברך באותו הנוסח אין 

מקום לברך כלל, או שמא אחר עיקר תוכן הדברים אזלינן, והנוסח 

עצמו אינו מעכב. ומצינו פלוגתא בזה בין רבותינו האחרונים: 

במגן אברהם )או"ח סי' יט ס"ק א( כתב, דכיון שעיקר מצות קביעת 

המזוזה בבית הוא בשעה שבא לדור בו, אם קבעה קודם לכן, יברך 

בשעה שיכנס לדור בבית "אקב"ו לדור בבית שיש בו מזוזה".

ותמה  אלו,  המג"א  לדברי  מציין  רפו  סי'  וביו"ד  שם  יוסף  הברכי 

ע"ד, דכיון שטבעו חכמים מטבע לשון קבוע לברכה זו, היאך סבר 

בדברי  שהוזכר  מנוסח  ולשנות  הענין  לפי  לשנותה  להתיר  המג"א 

)יו"ד  דעה  בשערי  ובאמת  גופא.  זו  בשאלה  שנחלקו  ונמצא  חז"ל, 

שם( בשו"ת תשובה מאהבה )ח"ג יו"ד סי' רפט( ובשו"ת בית שערים 

)יו"ד סי' שע ושעה( כתבו שאף המג"א לא הכריע כן להלכה, אלא 

שהעלה סברא זו בדרך אפשר בעלמא, וע"כ אין לסמוך ע"ז כלל.

וא"כ שיטת הרמ"א צ"ע קצת, היאך נקט שגר מברך שעשני ישראל 

או שעשני גר, הרי לא מצינו נוסח כעין זה בדברי חז"ל.

רשאי  שאדם  קיי"ל  להלכה  דהנה  הרמ"א,  לשיטת  לדון  יש  עוד 

הלבוש  )לשיטת  מחבירו  שמיעתן  ע"י  השחר  בברכות  יד"ח  לצאת 

בזה(,  שם  עליו  נחלקו  פוסקים  ושאר  עשרה  דוקא  בעינן  מו  בסי' 

ידי  להוציא  יכול  ישראל  שעשני  שמברך  גר  האם  להסתפק,  ויש 

חובה בן ישראל שהנוסח שקבעו לו חכמים הוא שלא עשני גוי, או 

לא. ונראה דאין הדבר מעכב, שהרי מדברי הפוסקים נתבאר )ראה 

משנ"ב סי' מו ס"ק טו( שישראל שבירך שעשני ישראל יצא )אלא 

שיש להזהר שלא יאמר כן, די"א שבכה"ג לא יוכל לברך לאחר מכן 

שלא עשני עבד כמבואר בדברי המשנ"ב שם(. 

תרט. בשו"ע )יו"ד סי' פא סעי' ז( כתב, שראוי להזהר שלא להניק 
ורמשים  שקצים  אכילתה  דמחמת  נכרית,  מינקת  ע"י  ישראל  קטן 

מגונות.  ומידות  רע  ומוליד בקטן טבע  לנפש,  גורם טמטום  חלבה 

שמאוד  דכתב  מח(  סי'  שבת  הל'  )ח"ב  האו"ז  בדברי  מצינו  כמו"כ 

יש לאשה להזהר במה שאוכלת בימי הריונה לפי שהאוכל משפיע 

על הולד.

הפרי חדש )שם סי' פא ס"ק כו( כתב, דאע"פ שלהלכה נקטינן דקטן 

דין הגר בברכת שלא עשני גוי

בסדר א.  מברך  גר  האם  לדון,  האריכו  הפוסקים  בספרי 

ספק  של  ושורשו  גוי,  עשני  שלא  ברכת  השחר  ברכות 

זה הוא בכך שמתחילת ברייתו של גר זה היה גוי, ובבחירתו 

בא לכלל ישראל.

)סי' מו סעי' ד( נקט להלכה שגם הגר חייב בברכה הרמ"א 

זו, אלא שבנוסח הברכה יש לו לשנות מהנוסח 

שטבעו חכמים, והיינו, שלא יאמר אותה על דרך השלילה 

אלא  גוי,  היה  ברייתו  מתחילת  שהרי  גוי",  עשני  "שלא   –

הבנת  )ע"פ  גר"  "שעשני  או   ,
תרח

ישראל" "שעשני   – יאמר 

ישראל  לכלל  בא  שבבחירתו  דאף  וסבר,  י(,  ס"ק  שם  המג"א 

מטעם  לכך,  שזיכהו  לבוראו  ולשבח  להלל  לו  יש  מ"מ 

שיתבאר בסמוך.

זו, אולם  יכול כלל לברך ברכה  אינו  נקט, שגר  הב"ח שם 

זו היא ההודיה לה' ית' שעשאו  היות ומהות ברכה 

ויצרו בתוך עדת ישראל, ואילו גר זה כניסתו לקהל ישראל 

הורתם  שהיתה  ישראל  כשאר  שמים  בגזירת  נעשתה  לא 

מברכה  הוא  פטור  כך  ומשום  בא,  מרצונו  אלא  בקדושה, 

זו.

שאמרו בבאור  מה  ע"פ  הט"ז  כתב  בזה,  הרמ"א  שיטת 

ביבמות )כב ע"א( – "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", 

כמו"כ אמרו )שם כג ע"א( – "לכי מגייר גופא אחרינא הוא". 

נעשה  כאילו  הדבר  נחשב  ה'  לקהל  שבא  שמשעה  והיינו 

"שעשני  מברך  זו  חדשה  בריאה  ועל   ,
תרט

מחדש עתה 

ישראל".

מחלוקת זו תלויה בהבנת תוכן ברכה זו

פי' המג"א  )שם(  התניא  לבעל  הרב  ושו"ע  י(  ס"ק  )שם 

עשני  שלא  ברכת  מברך  גר  זו – האם  מחלוקת 

הברכה  של  בתוכנה  הקדמונים  שנחלקו  מה  ע"פ  גוי, 

סימן פג
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והכוונה הנצרכת באמירתה בכל יום.

באה דהנה,  זו  שברכה  למדו,  והט"ז  הב"ח  יוסף  הבית 

ולא  ה'  בית  בחצרות  ששתלנו  על  להי"ת  כהודיה 

שמנו כגויי הארצות וכמשפחות האדמה, ומשום כך סברו 

לחלק בזה בין הנולד בקרב ישראל לנכרי הבא לכך מדעתו 

ורצונו.

מחמת אולם  נתקנו  אלו  ברכות  שב'  כתבו,  המקובלים 

בה  דבק  שלא  על  בלילה,  אדם  של  נשמתו  יציאת 

ביציאתה נשמת נכרי או עבד. ולפי זה אין כל חילוק לענין 

ישראל  הגיור  לאחר  הגר  שאף  לגר,  ישראל  בין  זו  ברכה 

נשמתו  על  בוקר  בכל  להי"ת  להודות  לו  ויש  הוא,  גמור 

ששבה אליו בלא שמץ פסול.

נפקא מינה יש בזה בין טעמו של הט"ז שמברך על ומ"מ 

שנעשה בעת גיורו בריה חדשה, לטעמו של המג"א 

על  היא  שהברכה  המג"א  של  דלטעמו  המקובלים,  ע"פ 

שנתגייר  ביום  בבוקר,  שניעור  בעת  לגוף  הנשמה  שיבת 

אין לו לברך, שהרי בעת קומו בשחרית עדיין היה גוי, אבל 

לטעמו של הט"ז שבעצם הגרות נעשה ברייה חדשה, מיד 

לברך  לו  יש  ישראל  שם  עליו  וחל  הטבילה  מן  לכשיצא 

.
תרי

ברכה זו

הגדולה  כנסת  ושיירי  שמשון  הנזירות  בעל  שיטות 
בהלכה זו

נזירות שמשון )על דברי הט"ז סק"ה( נקט להלכה שגוי בספר 

המקובל  נוסחה  כפי  גוי  עשני  שלא  ברכת  מברך 

או  ישראל  שעשני  שמברך  הרמ"א  כדברי  )שלא  ישראל  כשאר 

גר(. וטעמו בזה הוא, שבכל גוי הבא להתגייר יש ניצוץ של 

ועל   ,
תריא

ה' בקהל  לידבק  לחפוץ  לו  הגורם  שהוא  קדושה 

ניצוץ רוחני זה הוא מברך, ולדבריו יכול הוא לברך גם ביום 

שנתגייר.

יד באופן  ספר  בשם  שם  היטב  בבאר  כתב  מעט  שונה 

אהרון, דהסיבה לכך שגר מברך ברכת שלא עשני 

להי"ת  שיודה  הוא  זו  ברכה  כוונת  שבכלל  משום  היא  גוי, 

על שלא עשאו באופן שהיה גורם לו שישאר גוי.

הגדולה, עוד  כנסת  שיירי  מבעל  היטב  הבאר  שם  הביא 

שברכה מיוחדת תיקנו לגר על הכנסו לקהל ה', והיא 

– "בא"ה אמ"ה שהכניסני תחת כנפי השכינה".

נמצאו ד' שיטות בהלכה זו:

א. לדעת הב"ח וסיעתו גר אינו מברך ברכה זו כלל.

"שעשני ב.  או  ישראל"  ש"עשני  מברך  גר  הרמ"א  לדעת 

גר".

ישראל ג.  כשאר  מברך  גר  וסיעתו  שמשון  הנזירות  לדעת 

.
תריב

– "שלא עשני גוי"

מיוחדת ד.  ברכה  לגר  תיקנו  הגדולה  כנסת  השיירי  לדעת 

כנפי  תחת  להסתופף  שזכה  כך  על  כהודיה  הבאה 

השכינה.

בי"ד מצווים להפרישו, מ"מ ראוי להפרישו מכך,  נבלות אין  אוכל 

לפי שמאכלים שאוכל אדם בקטנותו יש בכוחם להוליד בו תכונות 

לתרבות  שיוצא  וסופו  ית'  לעבודתו  ונפשו  ליבו  ולטמטם  רעות 

רעה. )עיי"ש שהאריך הרבה להזהיר על כך, וכתב שרק מחמת שלא 

נזהרו בזה רוב הבנים בזמנינו יוצאים לתרבות רעה והם העזי פנים 

שבדור וכו'(. 

)טו ע"א( בשם הירושלמי, שהסיבה  כדבריו מפורש בתוס' בחגיגה 

מאכלות  אמו  שאכלה  מפני  היא  רעה  לתרבות  אחר  שיצא  לכך 

אסורות בימי הריונה, ועוד יש להאריך הרבה בענין זה.

שקצים  האסורים  המאכלים  האם  שנתגייר,  גר  בכל  לדון,  ויש 

טהרת  ממנו  ומונעים  עתה  גם  לו  מזיקים  בגיותו  שאכל  ורמשים 

הנפש, או שמא אחר שבא לכלל ישראל נעשה כבריה חדשה וזוכה 

לטהרת הלב והנפש מאת הבורא ית'. 

אחר  הט"ז  דלשיטת  זו,  הפוסקים  במחלוקת  תלוי  שהדבר  ואפשר 

לענין  מיוחדת  הלכה  זו  אין  דמי  שנולד  כקטן  גר שנתגייר  שאמרו 

איסורי עריות וכדו', אלא דברים כפשטם הם, דגר זה נעשה כבריה 

כל  וממילא  ברייתו,  ית' על עצם  לה'  ולשבח  לו להלל  ויש  חדשה 

טמטום הלב שהיה לו בגיותו בטל ממנו וזוכה להארת הנפש וטהרת 

הלב כשאר ישראל.   

תרי. שהרי זמנה של ברכה זו הוא כל היום, כמבואר בבאור הלכה 
)סי' נב ד"ה כל(.

עד  בא  דוד  בן  "אין  ע"ב(:  סג  )יבמות  חז"ל  שאמרו  תריא. וכמו 
שיכלו כל נשמות שבגוף". והיינו, שחלק מהליך הגאולה הוא שיהיו 

נשמות הגרים מתקבצות ובאות מכל קצוי תבל ומתדבקות ובאות 

לא  אלעזר:  רבי  "אמר  ע"ב(:  )פז  בפסחים  שאמרו  וזהו  ה'.  לקהל 

הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו 

והיינו שגרים  לי בארץ",  וזרעתיה  ב(  )הושע  גרים, שנאמר  עליהם 

אלו מוכנים ועומדים מקדמת דנא להכנס ולבוא בקהל ה'. וכן ידוע 

מהאריז"ל שנשמות הגרים היו כולם במעמד הר סיני.

תריב. ואף שהגר מצווה שלא לבזות את אביו הגוי וכמו שהארכנו 
להלן סי' פה, ומקור להלכה זו הביאו האחרונים מהא דכתב רש"י 

סימן פג
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דין גר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה

שלא ב.  הורתו  שהיתה  בגר  הפוסקים,  בספרי  דנו  עוד 

בקדושה ולידתו בקדושה, האם יש לו לברך ברכת שלא 

עשני גוי. דעת הפרי חדש )שם ס"ק ד( שגם לדעת המחמירים 

זה שהיתה לידתו בקדושה  זו, מ"מ  שגר אינו מברך ברכה 

יש לו לברך אותה, דיצירת האדם אינה רק בתחילת יצירתו 

ממש אלא גם בעת הלידה.

דמאחר אולם  בזה,  לפקפק  כתב  ה(  ס"ק  )משב"ז  הפרמ"ג 

יצירתו בקדושה אלא  שסוף סוף לא היתה תחילת 

בהיותה  להתגייר  שבחרה  אמו  מחמת  ישראל  שנעשה 

ישראל.  לקהל  לבוא  לו  שגרמה  היא  יצירתו  לא  מעוברת, 

וראה  מגדים,  הפרי  כדעת  לכאורה  משמע  שם  יוסף  הבית  )מדברי 

מש"כ בזה בכף החיים סי' מו ס"ק לז(.

בקדושה,  ולידתו  בקדושה  שלא  הורתו  שהיתה  גר 
האם יש לו דין אחוה

שגר אמנם,  לכך  שהסיבה  דלעיל,  הט"ז  של  לפירושו 

כקטן  שנתגייר  שגר  משום  היא  זו  ברכה  מברך 

כברייה  נעשה  ישראל  לכלל  שבא  ובשעה  דמי  שנולד 

בקדושה  לידתו  שהיתה  זה  שבגר  לכאורה  נראה  חדשה, 

יש מקום להחמיר יותר, ולפוטרו מלברך ברכה זו.

אחים דבסוגית  "שני  איתא:  ע"ב(  צז  )דף  ביבמות  הגמ' 

ולא  חולצים  לא  משוחררים  וכן  גרים  תאומים 

מיבמים, ואין חייבים משום אשת אח. היתה הורתם שלא 

אבל  מיבמים  ולא  חולצים  לא  בקדושה,  ולידתם  בקדושה 

.
תריג

חייבים משום אשת אח". ע"כ

שם רש"י )צח ע"א ד"ה דאמור(, שחלוק דין גר שהיתה ופי' 

שהיתה  הגר  מדין  בקדושה  שלא  ולידתו  הורתו 

הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. דגר שהיתה לידתו 

שמגיותו,  אחיו  עם  "אחוה"  דין  כל  לו  אין  בקדושה  שלא 

)כמבואר  זיקתו אליהם  ישראל פקעה  דמשעה שבא לכלל 

בטור ושו"ע ריש סי' רסט(, אבל גר זה שהיתה לידתו בקדושה 

כישראל  שנולד  משום  לגמרי,  פוקעת  לאחיו  זיקתו  אין 

ולא שייך בו דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומשום כך 

נולד עמו בקדושה(,  )שאף הוא  לו אחוה עם אחיו התאום  יש 

ואסורה עליו אשתו של זה באיסור כרת כשאר אשת אח. 

)כן פירשו שם גם הריטב"א ונימוק"י(.

שגם וממילא  מגדים  הפרי  כסברת  נאמר  דאם  לדון,  יש 

לברך  יכול  אינו  בקדושה  לידתו  היתה  כאשר 

גם  כיון שהיתה הורתו שלא בקדושה, א"כ  גוי  שלא עשני 

משום סברת הט"ז שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי לא יוכל 

לברך, כיון שהיתה לידתו בקדושה ויש לו אחוה.

אחוה )ואין  לו  יש  התאום  אחיו  עם  שרק  דכיון  לומר 

כברייה  דנעשה  מוכח  ממילא  אחיו  שאר  עם  ולא 

יחס  לו  שאין  לכך  שהסיבה  שם  נתבאר  דלהדיא  חדשה, 

או  עמו  נתגייר  שלא  משום  אינה  בכה"ג  הנכרי  לאביו 

מחמת שניתק בקשר ביניהם כבר בעת ההריון, אלא משום 

דרחמנא אפקריה לזרעיה, ומשמע שבלא סברא זו היה לו 

כקטן  שנתגייר  גר  ביה  אמרינן  דלא  כיון  אביו,  עם  גם  יחס 

שנולד דמי, וכמו שיתבאר בסמוך(.

החילוק שיש בדין זה בין אחיו מאביו לאחיו מאמו

הראשונים אמנם,  במחלוקת  תלוי  דהדבר  נראה  לכאורה 

שם  הגמ'  דברי  דבהמשך  הסוגיא:  בבאור  שם 

ולא  אחוה,  דין  לו  יש  האם  מן  קרוביו  עם  שדוקא  נתבאר, 

הראשונים:  נחלקו  הדבר  ובטעם  האב.  שמן  קרוביו  עם 

הוא,  שנכרי  האב  של  זרעו  הפקירה  דהתורה  פי'  רש"י 

זרמתם".  סוסים  "וזרמת  כ(:  כג  )יחזקאל  האמור  ע"פ  וזאת 

והיינו, שאף שמעיקר הדין אינו נחשב כקטן שנולד, הלכה 

מיוחדת נאמרה לגבי זרעו של האב דרחמנא אפקריה ואינו 

.
תריד

מתיחס אחריו

שהסיבה אבל  כתבו,  נתגיירה(  ד"ה  ע"א  )מו  בבכורות  התוס' 

מחמת  היא  מאביו,  אחיו  עם  אחוה  לו  שאין  לכך 

ההלכתא שנאמרה בכל הגרים – דגר שנתגייר כקטן שנולד 

דמי.

כקטן הרי  נחשב  אינו  האם  משפחת  לגבי  שרק  שלמדו 

גרים,  כשאר  דינו  האב  משפחת  לגבי  אבל  שנולד, 

דכקטן שנולד דמי.

יש לעיין בדינו של גר זה לגבי נוסח התפילה, ולדבריהם 

ממנה  שנולד  האם  משפחת  לגבי  רק  האם 

בקדושה אין דינו כקטן שנולד, אבל לגבי היחס שלו לכלל 

)בראשית ט כג( בשם פרקי דרבי אליעזר שחם נענש על שביזה את 

אביו, אין לאסור עליו לברך ברכה זו מחמת בזיונו של אביו, דכיון 

שעושה כן כחלק מסדר התפילה אין זה נחשב כמעשה של בזיון.

תריג. וראה שו"ע אבהע"ז סי' קנז סעי' ג.

תריד. ראה מה שהקשה בזה המשך חכמה )פ' כי תצא(, ולדברינו 
יתיישב.
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גרים, וממילא חייב בברכת שלא עשני  ישראל דינו כשאר 

גוי לדעת הט"ז. או שמא להיפך – רק לגבי משפחת אביו 

שנכרי הוא דינו כקטן שנולד, אבל לשאר דינים אינו נחשב 

כקטן שנולד ואינו מברך, וצ"ע בזה.

תרטו. ראה לעיל סי' ג מדברי אור החיים הק', שגם הגרים היו בכלל יציאת מצרים דשורש הקדושה אחד הוא.

!
האם גר אומר "אלו-הי אבותינו"

מתפלל במסכת  "כשהגר  שנינו:  א(  משנה  )פ"א  ביכורים 

ישראל,  אבות  אלו-הי  אומר:  עצמו  לבין  בינו 

וכשהוא בבית הכנסת אומר: אלו-הי אבותיכם. ואם היתה 

דכיון  והיינו,  ע"כ.  אבותינו".  אלו-הי  אומר:  מישראל  אמו 

שהמכוון באמירת אלו-הי אבותינו הוא לאבות הק' אברהם 

יצחק ויעקב והוא אינו מצאצאיהם אין לו לומר בנוסח זה.

למסכת אולם  בפירושם  והרא"ש  )הר"ש  הראשונים  מן  רבים 

ביכורים שם, התוס' במסכת בבא בתרא פא ע"א והרמב"ן שם( 

הכריעו שאין הלכה כן, ואף הגר אומר אלו-הי אבותינו.

שבמסכת ובבאור  זו  שמשנה  הר"ש,  כתב  שיטתם 

המובאת  תנאים  במחלוקת  נתונה  ביכורים 

הגר  שם  יהודה  רבי  ולשיטת  ה"ד(,  פ"א  )ביכורים  בירושלמי 

של  וטעמו  אבותינו.  אלו-הי  ואומר  וקורא  ביכורים  מביא 

לכל  אב  היה  אבינו  שאברהם  משום  הוא,  בזה  יהודה  רבי 

גויים  המון  אב  "כי  ה(:  ז  )בראשית  כדכתיב  כולו,  העולם 

יכולים  ושפיר  הם,  אברהם  בני  הנכרים  גם  וא"כ  נתתיך", 

לומר אלו-הי אבותינו.

כשיטת וכיון  שם  בירושלמי  לוי  בן  יהושע  רבי  שפסק 

לומר  הגר  רשאי  תפילה  לענין  ה"ה  א"כ  יהודה,  רבי 

!אלו-הי אבותינו, וכן הכריע בשו"ע )או"ח סי' קצט סעי' ד(.
האם גר מודה על ניסי יציאת מצרים וכדו'

הראשונים למדנו, שהסיבה לכך שגר אומר אלו-הי מדברי 

נחשבים  כולו  העולם  שבני  מחמת  היא  אבותינו 

שהגר  ומשמע,  ישראל.  רק  ולא  אבינו  אברהם  של  בניו 

אינו נחשב כבן ישראל ממש לענין נוסח התפילה. וא"כ אף 

שרשאי הוא לומר אלו-הי אבותינו שבן אברהם הוא, מ"מ 

ניסים  "שעשית  או  ממצרים"  "שהוצאתנו  בברהמ"ז  לומר 

.
תרטו

לאבותינו" אינו יכול, לפי שאינו בן ליוצאי מצרים

שנכנס אולם  שמאחר  כתב,  מב(  )סי'  הרמב"ם  בתשובות 

בינו  הפרש  כל  אין  שוב  השכינה  כנפי  תחת  הגר 

נעשו,  לו  אף  לישראל  שנעשו  הניסים  וכל  ישראל,  לשאר 

אל  הנלוה  הנכר  בן  יאמר  "ואל  נ(  נו  )ישעיה  שנאמר  וכמו 

שיאמר  וכ"ש  עמו".  מעל  ה'  יבדילני  הבדל  לאמור  ה' 

ה',  בו  לנו", שכבר בחר  נתן  ו"אשר  בנו"  "אשר בחר  ברכת 

שהתורה לנו ולגרים הנלוים אלינו ניתנה.

יש שמנעו גרים מלעבור לפני התיבה )ראה תוס' ב"ב אמנם 

!שם(, ובשו"ע )סי' נג סעי' יט( דחה דבריהם.
תפילת  קודם  לאכול  לו  מותר  האם  שנתגייר  גר 

המנחה

להתעסק בשו"ע  לו  "אסור  כתב:  ג(  סעי'  פט  סי'  )או"ח 

ולא  שחרית,  תפילת  שיתפלל  עד  וכו'  בצרכיו 

הדבר  וטעם  וכו'".  מותר  מים  אבל  לשתות,  ולא  לאכול 

שם  במשנ"ב  הדברים  הובאו  ע"ב(  )י  בברכות  בגמ'  איתא 

הכתוב  שעליו  חז"ל  אמרו  כך  על  והעובר  וז"ל:  כא(,  )ס"ק 

לאחר  הקב"ה:  אמר   – גוך"  אחורי  השלכת  "ואותי  אומר 

וגם  שמים.  מלכות  עול  עליו  קיבל  ונתגאה  ושתה  שאכל 

לא   – הדם"  על  תאכלו  "לא  הפסוק  על  דבריהם  הסמיכו 

תאכלו קודם שתתפללו על דימכם. עכ"ד.

סימן פג



משנת  הגר���

קודם הנה  ושתיה  אכילה  לאיסור  טעמים  שני  נתבארו 

תפילת שחרית, הטעם הראשון הוא דהתפילה מהווה 

קבלת עול מלכות שמים ואין זה דרך כבוד שאוכל לשובע 

השני  הטעם  ית'.  מלכותו  עליו  מקבל  לאחמ"כ  ורק  נפשו 

בזה הוא, שההנהגה הראויה היא להתפלל על עצם קיומינו 

קודם שנלך בדרכי ההשתדלות הטבעית להבראת גופינו.

באמצע ולשני  שנתגייר  בגר  להסתפק,  יש  אלו  טעמים 

האם  היה,  גוי  עדיין  שחרית  תפילת  ובזמן  היום 

נוהגת  שחרית  תפילת  לגבי  שנאמרה  זו  מיוחדת  הלכה 

ראשונה  שתפילה  המנחה  תפילת  לענין  זה  ביום  לגביו 

זו  הלכה  שהוקבעה  כיון  שמא,  או  זה,  ביום  אצלו  היא 

ממנה  ללמוד  ואין  התקנה  היתה  כך  שחרית  תפילת  לענין 

לתפילת המנחה.

הלכה זו מדאורייתא היא או מדרבנן

בעיקר ולכאורה  הפוסקים  במחלוקת  תלוי  זה  דנידון  י"ל 

וכדילפינן  הוא  תורה  איסור  האם  זו,  הלכה 

מקרא ד"לא תאכלו על הדם", או שמא תקנת חכמים היא 

וקרא לאסמכתא בעלמא.

)מצוה רמח( למד שהלכה זו היא מעיקר ענין הלאו החינוך 

ד"לא תאכלו על הדם" ואיסור תורה הוא, אולם 

בברכות  יונה  רבינו  תלמידי  לדברי  ציין  שם  חינוך  במנחת 

שם שלמדו שאינו אלא דרבנן, וכן דעת הרא"ש )ברכות שם 

שנתן  חינוך  במנחת  ויעויי"ש  שם.  ומאירי  הריטב"א,  י(  סי' 

אלא  אינה  עצמה  התפילה  מצות  שהרי  לדבריהם,  טעם 

שהאיסור  יתכן  היאך  וא"כ  הראשונים,  רוב  לדעת  מדרבנן 

דאף  י"ל,  ]מאידך  דאורייתא.  יהיה  התפילה  קודם  לאכול 

שמצות התפילה אינה אלא מדרבנן, מ"מ אם בא להתפלל 

בזיון  הדבר  מהווה  נפשו  לשובע  לכן  קודם  סועד  ואעפ"כ 

ואסור מדאורייתא, וכן פירש הר"י פערלא בהגהותיו לרס"ג 

)עשה ב([.

שיטת הרמב"ם בזה

שהרי בשיטת  שם,  חינוך  המנחת  נסתפק  בזה  הרמב"ם 

לדעת הרמב"ם )הל' תפילה פ"א הל' א( מצות תפילה 

דאורייתא היא, וממילא אפשר שגם האיסור לאכול קודם 

התפילה מדאורייתא הוא.

פ"ו אלא  תפילה  )הל'  זו  הלכה  בהזכירו  עצמו  שהרמב"ם 

תאכלו  דלא  בלאו  היא  שנכללת  הזכיר  לא  ד(  הל' 

מודה  הרמב"ם  שאף  שם  המנח"ח  דקדק  ומכאן  הדם,  על 

שאיסור זה אינו אלא מדרבנן, וקרא אינו אלא לאסמכתא 

בעלמא.

לדעת ומ"מ  שכן  זו,  במחלוקת  תלוי  דידן  שנידון  י"ל, 

הסוברים שאיסור אכילה קודם התפילה מדאורייתא 

לתפילת  שחרית  תפילת  בין  בזה  לחלק  מקור  כל  אין  הוא, 

מנחה, והעיקר תלוי באדם עצמו האם כבר התפלל באותו 

לדעת  אבל  לגר.  בזה  להחמיר  יש  וממילא  לא,  או  היום 

דמעיקרא  י"ל  מדרבנן,  אלא  אינו  זה  שאיסור  הסוברים 

שחרית  תפילת  לענין  אלא  אמרוה  לא  זו  הלכה  כשתיקנו 

ולא חילקו חכמים בגזרותיהם.

היא, אמנם,  מדאורייתא  זו  שהלכה  הסוברים  לדעת  גם 

קבוע  נוסח  אין  שמדאורייתא  דכיון  לומר,  יש 

כיון  ממילא  שהיא,  כל  בבקשה  חובתו  ידי  ויצא  תפילה 

שבירך ברכת הטבילה וכדו' כבר יצא ידי חובתו מדין תורה, 

אלא  תיקנוהו  דלא  דאפשר  דרבנן,  דין  אלא  כאן  אין  ושוב 

.
תרטז

בתפילת שחרית

קודם  בצרכיו  העיסוק  לענין  גם  להסתפק  יש  דומה  תרטז. ספק 
תפילת המנחה למי שלא התפלל באותו היום תפילת שחרית )ראה 

שו"ע סי' פט(, וכן לענין איסור אמירת שלום קודם התפילה המובא 

אף הוא בדברי השו"ע שם. 

!
קריאת  לשמוע  צריך  האם   – ה'  או  ב'  ביום  נתגייר 

התורה

נא( מובא מעשה במהר"י אסאד בשו"ת  )סי'  יעלה  יהודה 

נוספים  רבנים  עם  יחד  לביתו  שב  שכאשר 

מועידת הרבנים בשלהי שנת תר"ה, היה זה ביום שקוראים 

בשעה  בשיירה  שיצאו  ומחמת  הכנסת,  בבית  בתורה  בו 

בבהכ"נ,  התורה  קריאת  לשמוע  הספיקו  לא  מוקדמת 

בעת  בתורה  לקרוא  הם  מחוייבים  האם  לדון  ונתעוררו 

מהר"י  שהכרעת  ועיי"ש  מנחה.  זמן  אחר  לעירם  שיכנסו 

למעשה  נהגו  וכך  בכך,  הם  שמחוייבים  היתה  אסאד 

סימן פג
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המנחה  תפילת  עת  כבר  זה  שהיה  אף  לעירם,  שכשנכנסו 

אמירת  אחר  בו  וקראו  ההיכל  מן  התורה  ספר  את  הוציאו 

אשרי קודם תפילת העמידה.

ממטרסדורף כעין  שנסע  עת  סופר  החתם  נהג  זה 

ה(.  )סי'  דוד  גורן  בשו"ת  שהעיד  כפי  לפרשבורג, 

היום,  כל  נוהגת  בזה, דעיקר מצות קריאת התורה  וטעמם 

היום,  כל  שזמנם  ההלל  ואמירת  המגילה  קריאת  וכמו 

תפילת  אחר  הכנסת  בבית  לקרותה  קבעו  שחכמים  אלא 

השחרית, ומ"מ אם נמנע ממנו לקרותה בשחרית יקרא בה 

אח"כ.

דאף ומעתה  ה',  או  ב'  ביום  שנתגייר  בגר  לדון,  יש 

מחוייב  היה  לא  בשחרית  התורה  קריאת  שבזמן 

היום אפשר  כל  כיון שזמנה  היה, מ"מ  נכרי  בדבר, שעדיין 

שמתחייב בה עתה, ואם יזדמן לו מנין אנשים שלא שמעו 

מאידך  לקריאתה.  עמהם  להצטרף  מחוייב  התורה  קריאת 

זו בתפילת שחרית,  י"ל, דאחר שקבעו חכמים זמן למצוה 

דמי  י"ל  מ"מ  היום,  כל  לקרותה  יכול  הדין  שמעיקר  אף 

שלא נתחייב בה בשחרית לא היה בכלל תקנה זו.

מחלוקת הראשונים בזה

בשאלה אמנם,  שנחלקו  נראה  הראשונים  לשון  מדקדוק 

זו, הרא"ש במגילה )פ"ג סי' ו( כתב בשם הירושלמי: 

בשבתות  בתורה  קוראין  שיהו  לישראל  להם  תיקן  "משה 

שנאמר:  מועד  של  ובחולו  חדשים  ובראשי  טובים  ובימים 

וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל. עזרא תיקן להם 

לישראל שיהו קורין שלשה בתורה בשני ובחמישי ובמנחה 

בשבת". ע"כ.

ה"א( לעומת  פי"ב  כפים  ונשיאת  תפילה  )הל'  הרמב"ם  זאת, 

כתב: "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין 

שלא  כדי  בשחרית  ובחמישי  ובשני  בשבת  ברבים  בתורה 

ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה וכו'". ע"כ.

שתיקן ונראה  הוא  מי  נחלקו  ראשית  בתרתי,  דנחלקו 

או  משה  האם  וחמישי,  בשני  בתורה  לקרוא 

הרא"ש  זו,  תקנה  של  צורתה  בעצם  נחלקו,  עוד  עזרא, 

הוזכר  ולא  וחמישי  בשני  לקרוא  היה  התקנה  שעיקר  כתב 

שמה  מדבריו  ונראה  דוקא,  שחרית  תפילת  בזמן  לקרותה 

שהסמיכו מצוה זו לתפילת השחרית, תקנה מאוחרת היא 

ואינה מכלל עיקר החיוב.

זאת הרמב"ם כתב, דכשתיקן להם משה לישראל לעומת 

שיהיו  תיקן  כך  וחמישי  בשני  בתורה  לקרוא 

קוראים בה בשחרית, ומדבריו משמע שמתחילה כך תיקנו 

זו נוהגת בשחרית דוקא ואין זמנה כל היום,  שתהא מצוה 

וממילא אם נתאחר מלקרוא עד חצות היום שוב אינו יכול 

לקרוא. )וראה בשו"ת בית שערים או"ח סי' נ שעמד על דקדוק לשונו 

של הרמב"ם(.

הרמב"ם ואפשר  לדעת  שהרי  לשיטתם,  בזה  שנחלקו 

נוכל  ולשיטתו  היא,  מדאורייתא  תפילה  מצות 

לומר דמעיקרא נתקנה מצוה זו לזמן תפילת שחרית, שכן 

אסורים  לכן  דקודם  הוא,  בשחרית  תפילה  מצות  עיקר 

ראשונים  שאר  לדעת  אבל  וכדלעיל,  ושתיה  באכילה 

זו  לומר שמצוה  היא, מהיכי תיתי  שמצות תפילה מדרבנן 

חינוך  דהמנחת  בנידון  דתליא  )ואפשר  דוקא.  בשחרית  נתקנה 

לשיטת הרמב"ם האם איסור אכילה קודם התפילה מדאורייתא הוא, 

דלפי"ז ודאי עיקר זמנה בשחרית ודו"ק(.

הלכה, חזינן דהחת"ס סבר שכל שלא קרא בתורה ולענין 

המנחה  תפילת  בעת  בה  לקרוא  לו  יש  שחרית 

יוסף  הברכי  זאת  לעומת  קלה(,  סיק  או"ח  מרבבה  דגול  )וראה 

)סי' קלה סעי' ב( כתב, דכיון שעיקרה של תקנה זו היא בכדי 

שלא יעבור על ישראל ג' ימים בלא תורה, ממילא למנהגינו 

ופסוקי  הקרבנות  פרשיות  את  יום  בכל  אנו  שאומרים 

עדיף,  תעשה  ואל  שב  מספק  וע"כ  זה,  טעם  בטל  דזמרא 

לקרוא  לו  אין  שוב  היום  חצות  עד  בתורה  קרא  שלא  וכל 

להקל  יש  גר  גבי  דידן  ולנידון  המנחה.  תפילת  בעת  בה 

זמנה  שעיקר  מודה  סופר  החתם  שגם  דאפשר  יותר,  בזה 

להשלים  יכול  קרא  ולא  נאנס  שאם  דסבר  אלא  בשחרית, 

עד לערב, אבל בגר שכלל לא נתחייב בעת תפילת השחרית 

שהיא עיקר זמנה לכו"ע אין לו לקרותה אחר חצות היום.

יש להסתפק, בציבור שלא קראו בתורה בשחרית, ומעתה 

ידי  להוציאם  יכול  היום  באותו  שנתגייר  גר  האם 

חובתם, דלכאורה תליא בהא, דלהצד שרק אלו שנתחייבו 

נתחייב  שלא  הגר  במנחה,  להשלים  מחוייבים  בשחרית 

בשחרית אינו בכלל חיוב זה אינו יכול להוציאם ידי חובתם 

בקריאתו.

קריאת והנה  חיוב  בגדר  דן  ט(  )כלל  לתורה  ציונים  בס' 

והציבור  בקריאה,  היא  המצוה  עיקר  האם  התורה, 

שומע  מדין  קורא  הבעל  בקריאת  חובתו  ידי  יוצא  כולו 

המצוה  טעם  בשמיעה – דעיקר  היא  שהמצוה  או  כעונה, 

הוא משום תלמוד תורה, וכל ששומעים קריאת הקורא די 

בזה.

סימן פג
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הראשונים, ועיי"ש  במחלוקת  תלוי  דהדבר  שהעלה 

מטעם  דהוא  ע"א(  )ע  יומא  ישנים  התוס'  דדעת 

תתסז(,  סי'  )ח"ג  בתשובותיו  הרדב"ז  דעת  וכן  כעונה,  שומע 

)מגילה כד ע"א( כתב דעיקר המצוה  אולם בחידושי המאירי 

היא בשמיעה, וכן נראה מדברי הרא"ש בברכות )פ"ז סי' כ(, 

הגר  אם  שגם  אפשר,  וא"כ  קג(.  )סי'  ברונא  מהר"י  ובשו"ת 

קריאת  שמצות  הסוברים  זו,לדעת  מקריאה  פטור  עצמו 

בתורה  לקרוא  יכול  הוא  אף  לבד  בשמיעה  היא  התורה 

)ולא דמיא לתקיעת שופר שגם למאן דסבירא להו דמצותה  עבורם 

בשמיעה בעינן שיהיה התוקע בר חיובא, דהתם מעיקר חובת המצוה 

יום  בס'  באורך  כמבואר  עבורם  תוקע  הציבור  מן  אחד  שיהא  הוא 

תרועה למהר"ם חביב בסוגית הגמ' בר"ה שם, ואכהמ"ל בזה(.

סימן פג
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סימן פד

דין קבלת שררה בגר

שבאחיך,  ממובחר  אלא  יהו  לא  שררות  חז"ל – כל  ודרשו  מלך"  עליך  תשים  "שום  טו(:  יז  )דברים  כתיב 

מכאן למדו חז"ל שהגר פסול מלדון בדינו של ישראל ומכל שאר מינוי שררה על הציבור. בגדרי הלכה 

זו והאופנים השונים בהם הותר למנות גר למינוי של שררה מצינו חילקי דינים רבים, יתבארו הדברים 

להלן.

תריז. בספר ישועות ישראל חו"מ )ס"ז סק"א( מסתפק האם גר כשר לשמש כדיין לקיום שטרות, עיי"ש.

דין הגר בעשיית דין

שו"ע )סי' רסט סעי' יא(: "לענין דין – גר כשר לדון דיני כתב 

אין  אם  אבל  מישראל.  אמו  שתהא  והוא  ממונות, 

גר  , אבל לחבירו 
תריז

ישראל לדון את  אמו מישראל, פסול 

דן. ולחליצה – פסול, אפילו לחליצת גרים, עד שיהא אביו 

ואמו מישראל". ע"כ.

ע"א(, ומקור  קב  ע"ב  )קא  ביבמות  הגמ'  בסוגית  הדברים, 

שם איתא: "אמר רבא: גר דן את חברו דבר תורה, 

הוא  עליך   – מלך  עליך  תשים  שום  טו(:  יז  )דברים  דכתיב 

היתה  ואם  הגר.  חברו  את  דן  גר  אחיך, אבל  דבעינן מקרב 

אמו מישראל – דן אפי' ישראל. ולענין חליצה – עד שיהא 

אביו ואמו מישראל".

האם גר דן בדיני ממונות – מחלוקת הראשונים בזה

ד"ה בהבנת  )שם  רש"י  הראשונים:  נחלקו  אלו  הגמ'  דברי 

נפשות  בדיני  אמורים  אלו  דדברים  פירש,  גר( 

שנינו  שכן  לדון,  כשר  גר  גם  ממונות  לדיני  אבל  דוקא, 

ואמרו  ממונות,  דיני  לדון  כשרים  הכל  ע"ב(:  )לו  בסנהדרין 

בגמ' דלאיתויי גר בא, שאף הוא כשר לעשיית דין.

וברמב"ם ]דיני  כ"ג,  של  בסנהדרין  אלא  דנין  אין  נפשות 

)פ"ב מהל' סנהדרין הל' א( נתבאר, שאין מעמידין לשמש 

זו רק כהנים לוים וישראלים המיוחסים  כדיינים בסנהדרין 

"והתיצבו  יא טז(:  )במדבר  הראויים להשיא לכהונה, שנאמר 

וביראה  בחכמה  לך  "עמך" – בדומה  ודרשינן:  עמך",  שם 

ובסנהדרין  ע"ב(  )עו  בקידושין  הגמ'  בסוגית  כמבואר  וכו', 

)לא ע"ב(, וע"כ פשיטא שגר אינו כשר לכך[.

ברא"ש )שם סי' ב( דחה דבריו, דלא יתכן להכשיר גר אולם 

בתורה  נתפרש  שלהדיא  אחר  ממונות,  בדיני  לדון 

טו(:  יז  )דברים  דכתיב  שהיא,  שררה  לשום  גר  למנות  שאין 

"שום תשים עליך מלך" ודרשינן – כל שררות לא יהו אלא 

ממובחר שבאחיך, ומה שאמרו בסנהדרין שגר כשר לדון, 

גר  אף  שלזה  חברו,  גר  לדון  הבא  בגר  אמורים  אלו  דברים 

כשר. כדבריו אלו כתבו גם הרי"ף בסנהדרין )שם(, הרמב"ם 

בהל' סנהדרין )פי"א הל' יא( והתוס' ביבמות )מה ע"ב ד"ה כיון(.

לעשיית ובבאור  לישראל  דין  עשיית  שבין  זה  חילוקם 

דין לגר חבירו כתב בנתה"מ )סי' ז ס"ק א(, שמצוה 

 – אחיך  "מקרב  דדרשינן  מלך"  עליך  תשים  "שום  של  זו 

תנתן  שלא  השררה  בעצם  הלכה  אינה  ממובחר שבאחיך" 

לגר, אלא זוהי חובה המוטלת על הקהל הממנה אותו, שלא 

של  עיקרה  וכל  כמותו.  מובחר  שאינו  למי  עליו  שררה  יתן 

זו אינה אלא שכאשר באים למינוי שררה יש להדר  הלכה 

אחר האיש המובחר ביותר שבקהל הממנה אותו, וממילא 

כשבא לדון אצל ישראל אינו נחשב כמובחר להם, אבל אם 

באו גרים למנותו אין חסרון בכך, שלגביהם מובחר הוא.

לחליצה  כדיין  מלשמש  גר  למעט  שהוצרכו  הטעם 
לדעת הסוברים שהגר פסול לדון

הוצרכו אלא  מה  מפני  הרא"ש,  הקשה  אלו  דבריו  שלפי 

כדיין  מלשמש  גר  למעט  ע"ב(  קא  )יבמות  בגמ'  שם 

שמו  "ונקרא  י(:  כה  )דברים  דכתיב  מהא  חליצה  לענין 

בישראל", דדרשינן: "בבי"ד של ישראל ולא של גרים", הרי 

שאינו  וכ"ש  ממונות,  בדיני  אפי'  לדון  פסול  גר  הכי  בלאו 

כשר לשמש כדיין בחליצה.

סימן פד
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אופנים, ויעויין  בשלושה  זו  קושיא  ליישב  שכתב  שם 

וכמה הלכתא גבירתא יש ללמוד מכאן:

בחליצת א.  רק  הוא  מחליצה  לפוסלו  בגמ'  שהוצרכו  מה 

זה  )דבלא  בקדושה  ולידתם  הורתם  שהיתה  גרים  בני 

היינו  סבורים  דבזה  אחוה(,  להם  דאין  חליצה  מצות  בכלל  אינם 

בדיני  להם  לדון  כשר  וגר  הם,  גרים  ובני  שהיות  לומר, 

ממונות, א"כ ה"ה שכשר הוא להם גם לענין חליצה, קמ"ל 

בחליצה  ואפי'  שבאחיך,  ממובחר  צריך  לעולם  שלחליצה 

.
תריח

לבני הגרים

קיבלו ב.  אם  מ"מ  ממונות,  לדיני  פסול  שגר  אף  הנה 

הפוסקים  בדברי  נתבאר  כבר  מרצונם  עליהם  אותו 

רועי  משלושה  דינו  גרע  דלא   ,
תריט

להם לדון  הוא  שרשאי 

בגמ',  שאמרו  הוא  ובזה  גוונא,  בכהאי  לדון  הכשרים  בקר 

לשמש  רשאי  אינו  עליהם  קיבלוהו  אם  גם  חליצה  שלענין 

.
תרכ

להם כדיין לכך, וכן כתבו התוס' בנדה )מט ע"ב(

הרבה וראה  שהאריך  א(  ס"ק  ז  סי'  )חו"מ  הגדולה  בכנסת 

בסברא זו, וכתב דאפשר שגם לדעת המקילים בזה 

לדון  עליהם  שמקבלים  שע"י  דין,  עשיית  לענין  דוקא  זהו 

בפניו לא נחשב מעשהו כעשיית דין אלא כעין פשרה שעשו 

שיורה.  כפי  לנהוג  עליהם  שקיבלו  ביניהם,  הדין  בעלי  שני 

כל  בהסכמת  הציבור  על  כפרנס  למנותו  שררה  לענין  אבל 

זה שמקבלים עליהם  אנשי העיר אסור הדבר, שהרי עצם 

להתירו לרדותם ברצועה ובמקל זה גופא האיסור, שנאמר 

)שם(: "לא תוכל לתת עליך איש נכרי", ועל מעשה כעין זה 

נענשו ישראל על שהחניפו לאגריפס, כמובא בסוגית הגמ' 

בסוטה מא ע"ב )אלא שכמה ראיות יש שלעיתים יש להקל בזה גם 

לענין שררה, ולהלן יתבאר(.

כשבא ג.  דוקא  הוא  ממונות  בדיני  מלדון  גר  שפסלו  מה 

לכפות דבריו עליהם, אבל אם אין כוונתו לכפותם לקבל 

את הדין – רשאי לדונם. והיינו משום, שעיקר דין השררה 

הם  וכפופים  נתונים  כאשר  הוא  תורה  הקפידה  שעליו 

למרוד  שבידם  כל  אבל  דבריו,  לקבל  ומחוייבים  למרותו 

שם  ביבמות  התוס'  וכ"כ  שררה,  חשיב  לא  דבריו  ולבטל 

)ד"ה ואנא(, והמרדכי )הובאו דבריו בדרכי משה חו"מ סי' ז( וראה 

.
תרכא

מש"כ בזה בקצוה"ח שם

זו הביא הרא"ש מהמעשה המובא בסוגית מקור  לסברא 

הגמ' ביבמות )מה ע"ב(, ברבא שמינה את רב מרי בר 

רחל כפרנס על הציבור, ולא חשש לכך שהיה בן גרים, וע"כ 

צ"ל שהיתה זו שררה שאין בה כפיה על הציבור ומשום כך 

זו  הקל בדבר. אמנם בכנסת הגדולה שם למד שגם סברא 

והרמב"ם  הרי"ף  ולדעת  הראשונים,  כל  על  מוסכמת  אינה 

ד(  )סי'  חליצה  מצות  פרק  יבמות  שלמה  של  בים  תריח. וראה 
בכדי  בזה  שגזרו  מדרבנן,  רק  הם  פסולים  גרים  דלחליצת  שכתב, 

בתשו'  מש"כ  עוד  ועיין  ישראל,  בחליצת  להחליף  יבואו  שלא 

הגמ' משמע  דברי  אמנם מפשטות  חליצה.  בסדר  ד(  )סי'  מהרש"ל 

שדרשה גמורה היא ופסול מדין תורה, שלמדוהו מדכתיב: "ונקרא 

וכן  גרים,  בי"ד של  ולא  ישראל  בי"ד של  דבעינן  בישראל" –  שמו 

נראה מדברי התוס' ביבמות )קב ע"א ד"ה לענין(, וצ"ע.

הגר  קבלת  בין  לחלק  כתב  סק"א(  ז'  סי'  )חו"מ  תריט. בתומים 
כל  פסול  או  קרוב  דבקבלת  פסול.  או  קרוב  לקבלת  כדיין,  לשמש 

בקבלת  משא"כ  מקבלתו,  בו  לחזור  המקבל  יכול  הדין  נגמר  שלא 

גר שאין כל ספק בנאמנותו ולענין קבלת עדות דינו כישראל, אלא 

דין נאמרה הלכה דבכדי לכפות את קיום הדין על  שלענין עשיית 

אחר  לפיכך,  שבאחיך,  ממובחר  הדיין  שיהא  בעינן  הדינים  בעלי 

שכבר קבלוהו עליהם ולא נעשה הדבר בכפיה, שוב אין כל חילוק 

בינו לבין כל דיין אחר, ומשום כך לא יוכלו בעלי הדין לחזור בהם 

מקבלתם אף קודם גמר דין, עיי"ש. 

בספר ישועות ישראל )שם סק"א( כתב לחדש, שגם מה שהכשירו 

בגר כאשר קבלוהו בעלי הדין עליהם, זהו דוקא כאשר נעשה הדבר 

באקראי, אבל למנותו כדיין מדעת כל אנשי העיר א"א, אף שנעשה 

כל  שהרי  מעיקרו,  זה  איסור  בטל  שאל"כ  כולם,  בהסכמת  הדבר 

אמרו  ואעפ"כ  העיר  אנשי  בהסכמת  נעשיית  הציבור  על  התמנות 

שאין למנות לכך אלא "ממובחר שבאחיך".

בעלי  שקיבלוהו  שדיין  שכתב,  ז(  סי'  )חו"מ  שי  בערך  תרכ. ראה 
הדין עליהם לא ימנע עצמו מלדון, שמצוה רבתא יש בדבר.

כפיה  בלא  שדין  זו  סברא  האם  לדון,  האריכו  תרכא. באחרונים 
כשר בגר חלוקה בגדריה מדין "קיבלו עלייהו", וסברא אחרת היא, 

הדבר  נעשה  לא  שעי"כ  קבלתם  ומועלת  הוא,  אחד  דבר  שמא  או 

בכפיה. ונפק"מ בזה, בגוונא שלא קיבלוהו עליהם אלא שאינו כופה 

עליהם לקבל דבריו, האם מותר הדבר או אסור.

עלייהו",  "קיבלו  של  זו  סברא  בשורש  לחקור  יש  ביאור  וביתר 

כך  יסודה הוא בכך שפסק הדין אינו נעשה בכפייה ומשום  האם 

התירוהו בגר, או שמא ע"י שמקבלים עליהם לדון בפניו כלל לא 

נחשב מעשהו כעשיית דין אלא כפשרה בעלמא ומשום כך התירו, 

אבל כאשר לא קיבלו עליהם בפירוש לקבל דבריו, מתפרש מעשהו 

שהדבר  אפשר  עליהם  דעתו  כופה  אינו  כאשר  וגם  דין,  כעשיית 

אסור.

וראה בברכ"י שהאריך מדברי כמה אחרונים שנקטו דסברות חלוקות 

כדבריהם,  שלא  משמע  שם  בחו"מ  הטור  דמדברי  שציין  אלא  הן, 

שכתב וז"ל: "גר פסול לדון דיני נפשות, אבל דיני ממונות דן אפי' 

ישראל. במה דברים אמורים, בלא כפייה, שמקבלו עליו לדון, אבל 

ע"י כפייה פסול לדון ישראל עד שתהא אמו מישראל". הרי שלהדיא 

עירב הטור בלשונו שתי סברות אלו יחד, ומשמע שלמד שדבר אחד 

הוא. 

סימן פד
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מלדון.  הוא  פסול  בכפיה  שלא  גם  זו,  סברא  הזכירו  שלא 

וראה מש"כ בזה עוד באמרי בינה )חו"מ סי' טו(.

חילוקים נוספים בהלכה זו מדברי הראשונים שם:

)לו ע"ב( כתב בשם רבינו דוד, ד.  הר"ן בחידושיו לסנהדרין 

שמה שהתירו לגר לדון רק בדינם של גרים, הוא כאשר 

באו למנותו כדיין קבוע, שלזה הצריכה תורה שיהא המינוי 

באקראי  למנותו  באו  אם  זאת  לעומת  שבאחיך,  ממובחר 

שאמרו  וזהו  ישראל,  אפי'  לדון  יכול  ודאי  מסויים,  לדין 

דהכל כשרים לדון בדיני ממונות – לאיתויי גר. אולם הר"ן 

דיני  עצמו הסכים שם לשיטת רש"י שהגר כשר לדון בכל 

פסלתו  נפשות  לדיני  ורק  קבע,  של  מינוי  ע"י  גם  הממונות 

תורה.

)הובא בדעת זקנים לבעלי ה.  הריב"א כתב בשם הר"מ מקוצי 

לדון,  פסול  שגר  שאמרו  שמה  משפטים(,  פרשת  התוס' 

זהו דוקא כאשר מצוי באותו מקום בן ישראל הגדול ממנו 

מותר  ממנו,  גדול  ישראל  שם  מצוי  אין  אם  אבל  בחכמה, 

הגר לדון עיי"ש.

אלא נמצא  גמור,  פסול  מלדון  פסול  אינו  שהגר  לדבריו, 

דין קדימה בעלמא הוא, דבמקום שיש דיין ישראל 

יש להקדים ולמנותו. ולפי"ז חלוק פסול הגר מלדון מפסול 

יש  וכדו', שכן כאשר הדיין קרוב לאחד מבעלי הדין  קרוב 

כאן פסול גמור דחיישינן שמא יטה את הדין לטובת קרובו, 

ודנו אצלו אין דינו דין. אבל גר מעיקר הדין  ואף אם עברו 

להקדים  דאפשר  במקום  תורה  שציותה  אלא  לדון,  כשר 

דיין  ומינו  עברו  שכבר  במקום  וממילא  הימנו,  מיוחס  דיין 

גר, כיון שמעיקר הדין כשר הוא לדון דינו קיים, וא"צ לחזור 

מעכבת  אינה  זו  הלכה  שכן  ישראל.  בי"ד  לפני  ולהתדיין 

בעשיית הדין ואינה אלא לכתחילה בעלמא.

לבעלי ודברים  זקנים  הדעת  בדברי  להדיא  נתפרשו  אלו 

לפי דרכם שמה שגרים פסולים  דפי'  התוס' שם, 

את  דנו  כשכבר  בדיעבד  אבל  לכתחילה,  רק  זהו  לדון 

כב  סי'  חו"מ  התומים  בזה  מש"כ  )וראה  עיי"ש.  דין  דינם  ישראל 

סתירה  כל  ואין  היטב  הדברים  יתיישבו  ולדבריהם  סק"ו(. 

שמה  בסנהדרין,  לאמור  ביבמות  הגמ'  בסוגית  האמור  בין 

ההלכה  היא  כך  גרים",  "הכל – לאיתויי  בסנהדרין  שאמרו 

כשר  שגר  שאמרו  ומה  לדון,  כשר  הגר  שאף  הדין  מעיקר 

מן  למצוה  לכתחילה  זהו  ישראל,  ולא  חברו  את  לדון 

המובחר בעלמא במקום דאפשר.

כתרוצו והנה  לעיקר  שנקט  נראה  הנ"ל  השו"ע  מדברי 

לישראל  לדון  פסול  גר  שאכן  הרא"ש,  של  הראשון 

אפי' בדיני ממונות, אלא שלחברו כשר לדון, ולענין חליצה 

כדברי  הוסיף  הטור  אמנם,  גרים.  בחליצת  אפי'  פסול 

הרא"ש בתרוצו השלישי, שבלא כפיה כשר הוא לדון אפי' 

!לישראל, ובזה הוא שחילקו דלחליצה פסול.
האם   – חליצה  לענין  הנוספים  הדיינים  שני  בדין 

מותר להביא לכך מן הגרים

החליצה במשנה  דמעשה  שנינו  סנהדרין  מסכת  ריש 

אמרו  הדבר  ובטעם  דיינים.  חמישה  בפני  נעשה 

מ"מ  בשלושה,  הוא  בי"ד  מעשה  דין  שעיקר  דאף  שם, 

שני  עוד  עליהם  מצרפים  החליצה  מעשה  את  לפרסם  כדי 

דיינים. ובתרומת הדשן )סי' רכו( דן, האם גר כשר להתמנות 

דייני  לשאר  שווה  דינם  שמא  או  אלו,  דיינים  שני  על 

החליצה שצריך להביא מן הכשרים לדון דוקא.

חלות וציין  שעיקר  דכיון  שכתב,  זרוע  האור  מדברי  שם 

החליצה לא נעשית על ידם אלא על ידי ג' הדייינים 

דיינים  דוקא  לזה  א"צ  ממילא  והקבועים,  הראשונים 

הכשרים לדון.

מפורשת, והקשה  מגמ'  לכאורה  נסתרים  דדבריו  עליו 

)שם קא ע"ב( אמרו: "אמר  דבסוגית הגמ' ביבמות 

ואמר  יודא,  דרב  קמי  קאימנא  הוה  יהודה:  בר  שמואל  רב 

ליה,  אמר  חמשה,  ביה  למלויי  דקנה  לזירזא  סק  תא  ליה 

תנינא: בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים, ואנא גר אנא 

מנין  להשלים  להצטרף  אפי'  פסול  שגר  להדיא  הרי  כו'". 

הבי"ד לחמישה דיינים של חליצה.

בזה, ובבית  לחלק  כתב  ד(  ס"ק  קסט  סי'  )אבהע"ז  שמואל 

חדא  בכנופיא  כולם  הדיינים  חמשת  יושבים  דאם 

יש  אכן  הנוספים,  לשנים  הראשונים  ג'  בין  חילוק  כל  ואין 

אבל  שם,  הגמ'  בסוגית  המעשה  היה  וכך  בזה,  להחמיר 

כאשר יושבים שלושת הדיינים באמצע והדיינים הנוספים 

מן הצד, ניכר הדבר לכל שאינם חלק מן הבי"ד, ובזה הוא 

!שהתיר האו"ז ליקח מן הגרים.

סימן פד
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דין גר שאמו מישראל לענין דיני ממונות

לדון לשון  כשר  דין – גר  "לענין  יא(:  סעי'  רסט  )סי'  השו"ע 

מקור  מישראל".  אמו  שתהא  והוא  ממונות,  דיני 

רבים מן הראשונים, הלא  לדברי השו"ע אלו מצינו בדברי 

המה הרי"ף והרא"ש בסנהדרין שם, הרמב"ם בהל' סנהדרין 

ע"ב  )מה  ביבמות  ובתוס'  שם,  בסנהדרין  הר"ן  יא(,  הל'  )פי"א 

ד"ה כיון(. וזאת ע"פ סוגית הגמ' ביבמות שם: "רבא אכשריה 

לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי בבל, ואע"ג דאמר מר שום 

תשים עליך מלך – כל משימות שאתה משים אל יהיו אלא 

קרינן  אחיך  מקרב  מישראל  דאמו  כיון  האי  אחיך,  מקרב 

ביה". ע"כ. ומבואר בגמ', דאף שהגר פסול מלדון, מ"מ אם 

היתה אמו מישראל, ישראל גמור הוא לענין זה, אף שנולד 

לה מן הנכרי.

)קב ובאמת,  שם  הגמ'  בסוגית  הדברים  נתפרשו  להדיא 

תורה,  דבר  חבירו  את  דן  "גר  אמרו:  שם  ע"א( 

יבחר  אשר  מלך  עליך  תשים  שום  טו(:  יז  )דברים  שנאמר 

הוא  מלך – עליך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו  אלו-היך  ה' 

היתה  ואם  גר,  חבירו  את  דן  גר  אבל  אחיך,  מקרב  דבעינן 

אמו מישראל דן אפי' ישראל". ע"כ.

דין גר שאביו או אמו מישראל לענין חליצה ומחלוקת 
הראשונים בזה

אביו לענין  שיהא  עד  דן  "אינו  בגמ':  שם  אמרו  חליצה 

בישראל".  שמו  "ונקרא  שנאמר  מישראל,  ואמו 

ובבאור הדברים נחלקו הראשונים שם:

בישראל" רש"י  שמו  "ונקרא  הכתוב  שממשמעות  פירש, 

למדנו, "שצריך שיהא ישראל מכל צדדין", וממילא 

אינו דן עד שיהיו גם אביו וגם אמו מישראל.

אמו אבל  וגם  אביו  גם  שיהיו  דא"צ  פי',  שם  התוס' 

אביו  שיהיה  בכך  הוא  העיקר  אלא  מישראל, 

ישראל, שכן עיקר דין היחס נקבע על פי האב, וכדאמרינן 

שלענין  דאף  והיינו,  כהונה.  יחס  לענין  ע"א(  )עז  בקידושין 

היחס  דין  מ"מ  האם,  אחר  הולך  הוא  הרי  יהדותו  קביעת 

כיון  גיורת  שהאם  אף  כך  ומשום  האב,  שם  על  נקבע  שבו 

)ולענין הלכה בזה פסק  גרים.  שאביו מישראל אינו נחשב כבן 

בזה  הכריע  הרמ"א  ואילו  כרש"י  ב  סעי'  קסט  סי'  אבהע"ז  השו"ע 

.
תרכב

כתוס'(

תורה ומ"מ  החמירה  חליצה  דלענין  דבריהם,  לפי  נמצא 

יותר וצריך שיהיה אביו מישראל, משא"כ לענין דין, 

וכן דעת  בכך שאמו מישראל,  די  נפשות,  דיני  לענין  ואפי' 

השאילתות והרשב"א שם.

רבינו אולם,  דברי  הביא  שם  לסנהדרין  הר"ן  בחידושי 

יתכן  היאך  אלו,  דבריהם  על  לתמוה  שהאריך  דוד 

שאינן  נפשות  דיני  מלענין  יותר  נחמיר  חליצה  שלענין 

אלא בסנהדרין של כ"ג דיינים סמוכים ומנוקים מכל שמץ 

לחלק  כתב  זו  קושיתו  ומחמת  שם.  הגמ'  בסוגית  כמבואר 

הוא  מישראל  כשאמו  כדיין  לשמש  לגר  שהתירו  שמה 

דוקא כאשר דן באקראי, דבזה אמרו שדינו דין אפי' בדיני 

הסנהדרין,  מן  כאחד  קבע  של  מינוי  למנותו  אבל  נפשות, 

שהחמירו  וכמו  מישראל  אביו  שיהא  עד  לאסור  יש  ודאי 

לענין חליצה.

תרכב. ראה בס' כנה"ג שם שהאריך בבאור דבריהם אלו, ודברינו 
הנ"ל בביאור דברי התוס' הן ע"פ פירושו שם, שפי', כי מה שכתבו 

התוס' שדי בכך שאביו מישראל הוא רק כאשר נולד לו מן הגיורת, 

אבל אם נולד מן הנכרית ונתגייר דינו כגר לכל דבר. אמנם יעויין 

בדבריו בס' דינא דחיי לאוין )סי' רכא(, שהביא דעת מקצת אחרונים 

שלמדו בדברי התוס' באופן שונה, שגם בישראל הבא על הנכרית 

שבנו גוי לכל דבר, מ"מ אם נתגייר כשר הוא לשמש כדיין בחליצה 

הואיל ואביו מישראל. ודבריהם אלו צ"ע טובא, שהרי הלכה פסוקה 

!
האם גר דן גר חברו שאמו או אביו מישראל

הדברים הובאו דברי הגמ', דאף שהגר פסול מלדון, בריש 

הגדולה  ובכנסת  חבירו.  גר  של  בדינו  הוא  דן  מ"מ 

עד  הישראל  את  דן  אינו  שגר  שכשם  עוד,  הוסיף  )שם( 

אמו  כאשר  חברו  גר  דן  אינו  גר  כך  מישראל,  אמו  שתהא 

גר  חשיב  לא  מישראל  שאמו  דכיון  מישראל,  הנידון  של 

מישראל  אביו  היה  אם  אבל  דבר.  לכל  הוא  גמור  וישראל 

מתייחס  ואינו  הפגום  אחר  הולך  שהולד  כיון  נכריה,  ואמו 

אחר אביו, נחשב בנם כגר לכל דבר ונידון ע"י גר אפי' בדיני 

נפשות. וכן כתב הברכי יוסף )חו"מ סי' ז(.
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בני עוד  לדון  יכול  אינו  שנתגייר  דגר  יוסף,  הברכי  כתב 

גרים אף שאביהם ואמם גרים, דכיון שהורתם ולידתם 

)מד  בכתובות  שאמרו  כמו  דבר,  לכל  הם  ישראל  בקדושה 

.
תרכג

ע"א( ובדברי התוס' שם, עיי"ש

כגוי  ודינו  בנו מתייחס אחריו  אין  הנכרית  על  היא שישראל הבא 

ואין כל סברא  לכל דבר, וא"כ גם אחר שיתגייר כקטן שנולד דמי 

לחלק בינו לשאר גרים לענין נידון דידן.

תרכג. אמנם מדברי התוס' ביבמות )קא ע"ב( נראה שלא כדבריו, 
שהקשו מפני מה הוצרכה תורה לגילוי מיוחד לענין חליצה שאינה 

דמה  ליישב,  וכתבו  מלדון.  פסול  גר  בלא"ה  הרי  גר,  ע"י  כשרה 

גם  לפוסלו  בכדי  הוא  גר,  לפסול  בחליצה  מיוחד  מיעוט  שהצריכו 

מחליצת גרים. 

כשר  גר  היה  בחליצה,  המיוחדת שנתחדשה  והיינו, שלולי ההלכה 

בקדושה,  ולידתם  הורתם  שהיתה  אף  גרים  בני  של  בדינם  לדון 

וחומרא מיוחדת היא לענין חליצה שגם חליצת גרים אינה כשרה 

ע"י גר. ודבריהם אלו הן להדיא שלא כדברי הברכ"י. 

אלא דיעויין שם בדבריו שעמד על כך ודחק לומר, דכיון שהתוס' 

שם תי' קושיתם באופנים נוספים, תירוץ זה אינו עיקר להלכה. 

תרכד. קצת נותן טעם י"ל בזה, עפ"ד המהרש"א בב"ב )קט ע"ב( 
גבי הא דאמרינן שם: "אמר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, 

בת  שנשא  אהרון  יהונתן,  ממנו  יצא  יתרו  בת  שנשא  משה  שהרי 

עמינדב יצא ממנו פנחס".

וכתב המהרש"א: "והוא שעל הרוב ימשך הזרע אחרי הטבע ומעשה 

האבות כפי הקרוב, שמזה היה מטתו של יעקב שלימה בלא פסול 

דברים  נאמרו  ולא  דורות.  ג'  מטובים  היחוס  נשתלשל  שכבר  לפי 

אלו על צד ההכרח ובהחלט מצינו כמה צדיקים שהיו בני רשעים, 

וכו'",  ליתרו  יותר  קרובים  והיו  צדיקים  היו  ודאי  דבני משה  ועוד 

עיי"ש.

ולידתם  והורתם  צדיקים  והאם  האב  כאשר  שגם  מדבריו,  ולמדנו 

בקדושה כבני משה, עדיין חסרון אבותם גרם שימצא פסול בזרעם, 

גרים  לבת  תקנה  שאין  שלמד  הרמב"ם  דברי  מעט  יובנו  ולפי"ז 

רק  נובע  אינו  היחס  דחזינן שפסול  למלך,  להנשא  פסולה  ולעולם 

החסרון  מהשתלשלות  גם  אלא  הגרים  של  ולידתם  הורתם  מעצם 

מאבות אבותיהם.

ומה שאמרו בהוריות )יג ע"א( "הכל רצין אחר הגיורת", היינו שיש 

עדיפה  שהגיורת  הכוונה  אין  אבל  המשוחררת,  מן  גיורת  להעדיף 

מבת ישראל. וכן כתב האבן עזרא שמה שלקח משה אשה מבנות 

יתרו הוא מפני שברח למדין ולא היו מצויות לו בנות ישראל. וראה 

עוד בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' רלט. 

!
פסול הגר לשמש כמלך

מלך כתב  מעמידין  "אין  ד(:  הל'  פ"א  מלכים  )הל'  הרמב"ם 

אמו  שתהיה  עד  דורות  כמה  אחר  אפי'  גרים  מקהל 

אשר  נכרי  איש  עליך  לתת  תוכל  "לא  שנאמר:  מישראל, 

שררות  לכל  אלא  בלבד,  למלכות  ולא  הוא".  אחיך  לא 

עשרה,  שר  או  חמישים  שר  ולא  צבא  שר  לא  שבישראל, 

אפי' ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות. ואצ"ל 

דיין או נשיא שלא יהא אלא מישראל וכו'".

וג' הלכות למדנו מדבריו:

עד כמה דורות פסול הגר מלשמש כמלך

פסול הגר מלשמש בשררה הוא אפי' אחר כמה דורות. א. 

והיינו, שלא רק גר זה שנתגייר פסול מלדון, אלא גם בניו 

ובני בני אחריו פסולים )אא"כ נשא ישראלית דבכה"ג בניו כשרים 

אלו  דבריו  מקור  הדברים(.  בריש  שהבאנו  בגמ'  וכמבואר  לדון, 

הגרים  ה(, שם שנינו שבני  )פ"א משנה  ביכורים  הוא במסכת 

אפי' עד עשרה דורות מביאין ביכורים ואינם קורין, שאינם 

התוס'  שם  וכתב  ה'",  לי  נתת  אשר  "האדמה  לומר  יכולים 

עולם,  עד  היא  והכוונה  דוקא,  לאו  הוא  דורות  דעשר  יו"ט 

בקהל  בא  אינו  עשירי  דור  שעד  ממזר  לגבי  שאמרו  וכמו 

)ובאמת צ"ב שם מה מהני זה שאמו   .
תרכד

ופסולו פסול עולם ה' 

נתחלקה  לא  שהארץ  כיון  בארץ  חלק  נוטל  אינו  סו"ס  הרי  מישראל 

לנשים ואינו בן לשום אחד מן השבטים, וצ"ע בזה ואכה"מ להאריך(.

בהג' בית הלל לשו"ע כאן דקדק מדברי רש"י בב"ק אמנם 

)פח ע"א( שחלק בזה ע"ד הרמב"ם, ולדעתו אין הגר 

בכשרות  נולדה  שאמו  כל  אלא  עולם,  עד  למלכות  פסול 

די בזה. דכתב שם רש"י: "תיקשי לך גר – שלידתו והורתו 

למלכות  ופסול  אחוה,  לו  יש  יהודה  לרבי  אפילו  בקדושה 

ולכאורה  מישראל".  אמו  אא"כ  בעלמא  לשוטר  ואפילו 

צ"ב מפני מה הוזקק לומר שהיתה הורתו ולידתו בקדושה, 

אבותיו  אבות  שהיו  וכל  עולם  עד  הוא  שפסול  כיון  הרי 

לומר,  לו  היה  מזו  יתירה  א"כ  למלכות,  הוא  פסול  גרים 

מדורי  גרים  למשפחת  הוא  שצאצא  כשר  בישראל  דאיירי 

דורות, שאף הוא פסול למלכות אף דפשיטא שנחשב הוא 

"אחיך". וע"כ צ"ל שכוונת דברי רש"י לומר, שדוקא בכהאי 

גוונא שהיתה הורתו בקדושה פסול הוא למלכות, אבל אם 

גם אמו נולדה בכשרות כשר הוא לכו"ע.
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גר שאמו מישראל האם כשר לשמש כמלך

כל ב.  שאין  אלו,  הרמב"ם  מדברי  למדנו  נוספת  הלכה 

מישראל  אמו  היתה  שאם  וכשם  למלך,  דיין  בין  חילוק 

גם  היא  )כן  כמלך  לשמש  גם  הוא  כשר  כך  לדון,  הוא  כשר 

פשטות דברי הגמ' בסנהדרין שם(.

לו ובראשונים  ובר"ן סנהדרין  ע"ב  יבמות מה  )ראה תוס'  הקשו 

מישראל  אמו  היתה  שאם  אמרו  היאך  ע"ב(, 

ע"א(:  )מא  בסוטה  אמרינן  הא  כמלך,  לשמש  הוא  כשר 

חכמים,  ושבחוהו  עומד,  וקרא  וקבל  עמד  המלך  "אגריפס 

טו(,  יז  )דברים  נכרי"  איש  עליך  לתת  תוכל  ל"לא  וכשהגיע 

אחינו  אגריפס,  תתירא,  אל  לו:  אמרו  דמעות,  עיניו  זלגו 

"באותה  ע"ב(:  מא  )סוטה  בגמ'  ואמרו  אתה".  אחינו  אתה, 

שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה", ומשמע ששלא 

כדין אמרו לו, דכיון שמבני עבדים היה, פסול הוא למלכות 

בכך  די  וע"כ משמע שלא   ,
תרכה

אמו מישראל אף שהיתה 

זו,  ובתוס' כתבו דרש"י נשמר מקושיא  כדי לשמש כמלך. 

ומשום כך כתב שהיה אביו מבני עבדים, וכוונתו בזה, דאף 

שאם היה אביו גר לא היה בכך פסול, כאן שהיה אביו מבני 

עבדים גריעא טפי משום זילותא דמלכותא.

בר"ן שם דחה פירוש זה, דלא יתכן שמחמת זילותא אולם 

שכשם  כתב,  וע"כ  למקום,  כליה  ח"ו  נתחייבו  לבד 

שניהם  ואמו  אביו  שיהיו  שצריך  אמרו  חליצה  שלענין 

מישראל, כך הוא גם לענין מלכות, וכ"כ הרשב"א ביבמות 

שם קב ע"א, וזהו שלא כדברי הרמב"ם.

שנינו וכמקור  שם  התוספתא,  מדברי  הביא  זו  לסברתו 

הוא  כשר  אא"כ  לישראל  מלך  מעמידין  דאין 

להנשא לכהונה, דהנה אף דקיי"ל בעבד הבא על בת ישראל 

שהולד כשר, מ"מ פגום הוא לענין כהונה, וע"כ אף שהיתה 

אמו של אגריפס מישראל כיון שהיה אביו עבד אינו בכלל 

אחינו  לו  שאמרו  עשו  כדין  שלא  כך  ומשום  אחיך,  מקרב 

אתה. אלא שלפי"ז אם היה אביו גר ואמו מישראל שמותר 

דמי  ולא  בזה,  די  הר"ן  לשיטת  אף  לכהונה,  להנשא  הוא 

לגמרי לחליצה שם צריך שיהיו אביו ואמו שניהם מישראל 

.
תרכו

ולא גרים

לדבריו, שעיקר החומרא בחליצה על פני עשית דין, נמצא 

היא כאשר אמו מישראל ואביו נכרי, דכיון שפסול 

לכהונה אינו יכול לשמש כדיין בחליצה אבל לדיני ממונות 

כשר.

שהרי ובס'  בזה,  הר"ן  ע"ד  תמה  רכא(  סי'  )לאוין  דחיי  דינא 

מוסכם  הדבר  אין  ישראל  בת  על  הבא  בנכרי  גם 

צידד  ג(  )סי'  באבהע"ז  יוסף  ובבית  לכהונה,  פסול  שבנה 

למד  וכן   ,
תרכז

לכהונה כשר  שבנה  הרמב"ם  בשיטת  לומר 

נסתפק  החולץ  בפ'  וברי"ף  החולץ,  בפ'  היש"ש  בדבריו 

בדבר ולא הכריע, וא"כ לדבריהם אין כל נפקותא לדינא בין 

חליצה לעשיית דין, שבשניהם אם היתה אמו מישראל די 

בזה כדי להכשירו.

שיטת התוס' במסכת סוטה בהלכה זו

של אמנם,  לדינו  שהסכימו  אף  ע"ב(  )מא  בסוטה  התוס' 

שחזר  דכיון  אחר,  בטעם  דבריהם  נימקו  הר"ן 

הכתוב ושנה "מקרב אחיך תשים עליך מלך", משמע שלא 

הצדדין.  מכל  ישראל  שיהא  אלא  מישראל  שאמו  בכך  די 

ומדבריהם משמע שלגמרי הושווה דין המלך לדין חליצה, 

כתב, שלא  בפרושו למשניות בסוטה שם  תרכה. אמנם הרמב"ם 
היתה אמו של אגריפס מישראל, ולדבריו לא קשיא מידי. 

תרכו. במנחת חינוך )מצוה תצח( העלה בזה סברא הפוכה, דאפשר 
שאם היה אביו נכרי יש להכשירו יותר מאשר בן ישראלית שהיה 

אביו גר, שכן קיי"ל דנכרי הבא על בת ישראל הולד כשר, והטעם 

בזה משום שאינו מתייחס כלל אחר אביו אלא אחר אמו לבד, וא"כ 

אפשר שדינו בזה כישראל לגמרי ומותר למנותו למלך, אבל כשהיה 

אף  ע"כ  אחריו,  מתייחס  שבנו  לגמרי  כישראל  דינו  הרי  גר  אביו 

שכשר הוא לכהונה מ"מ בן גרים הוא, ואפשר שאין למנותו למלך. 

מקומות  בכמה  הש"ס  מסוגיות  להוכיח  שהאריך  שם  דיעויין  אלא 

שאין לחלק בזה.

מישראל  שאמו  דגר  שכתב  כאן  הרמב"ם  מדברי  תרכז. לכאורה 
כשר למלוכה אף שאמו נכרית מוכח כהבנת הבית יוסף בזה, דנכרי 

היאך  טובא  יקשה  לכהונה, שאל"כ  כשר  בנה  ישראל  בת  על  הבא 

מלך  בתוספתא שאין מעמידין  עם האמור  הרמב"ם  דברי  יתיישבו 

לישראל אלא מן המשיאין לכהונה. וזהו שלא כשיטת המשנה למלך 

שבנה  הרמב"ם  בדעת  בפשיטות  שנקט  פט"ו  ביאה  איסורי  בהל' 

פסול לכהונה.

וכתב,  זו,  קושיא  על  עמד  ז(  סי'  ריש  )חו"מ  יוסף  שבברכי  אלא 

דכיון שהרמב"ם השמיט את דברי התוספתא אלו וכמו שציין הלחם 

משנה ע"ד הרמב"ם שם, אין בכך קושיא כ"כ.

לה  נולד  מודה שאם  הרמב"ם  דאף  דאפשר  כתב שם,  באופן אחר 

מן הנכרי פסול הוא למלוכה, ומה שכתב שאם היתה אמו מישראל 

כשר, כוונתו שהיה אביו גר, וחלק בזה ע"ד התוס', שלשיטת התוס' 

לשיטת  ואילו  חליצה,  לדין  מלוכה  דין  דהשוו  למלוכה  הוא  פסול 

הרמב"ם כל שכשר לכהונה כשר למלוכה, וכפשטות דברי התוספתא. 

וזו תהא הנפקא מינה במחלוקת האחרונים הנ"ל בשיטת הרמב"ם 

האם בן הנכרי מן הישראלית כשר לכהונה.   
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. וראה בשו"ת 
תרכח

ואפי' היה אביו גר פסול מלשמש כמלך

דבריהם,  בבאור  הרבה  שהאריך  פז(  סי'  )ח"א  שאל  חיים 

ואמו  יש לכך שאביו מישראל  דלכאורה צ"ב איזו עדיפות 

גיורת על פני מקרה הפוך בו אמו מישראל ואביו גר, שהרי 

ובשניהם  הגרים,  מזרע  בו  יש  המקרים  בשני  הכי  בלאו 

יחוסו שווה לענין זה שכשר הוא להנשא לכהונה.

)קב אמנם  ביבמות  התוס'  דברי  בבאור  לעיל  מש"כ  לפי 

ע"א( יתיישבו הדברים, דלעולם קביעת היחס לענין 

הוא  שכשר  בכך  נקבע  אינו  ולחליצה  למלוכה  הגר  הכשר 

להנשא לכהונה, אלא צריך שיהיה ממובחר שבאחיך, וזהו 

ובזה  תורה,  מתן  בזמן  סיני  הר  למרגלות  רגליו  שעמדו  מי 

אחר  היא  בישראל  היחס  שקביעת  דכיון  ואמרו,  חילקו 

האב, ממילא כל שאביו מישראל חשיב ממובחר שבאחיך 

וכל שאין אביו מישראל אלא אמו אף שכשר הוא להנשא 

לכהונה מ"מ אינו ממובחר שבאחיך.

תרכח. ודבריהם אלו צ"ע היאך יתיישבו עם דברי התוספתא הנ"ל 
למנותו  לכהונה מותר  להנשא  היה כשר  נתפרש להדיא שאם  שם 

למלך.

אוריה  הגיתי,  איתי  האם  לדון  האחרונים  האריכו  תרכט. כמו"כ 
החיתי ושאר שרי צבא דוד היו מן הגרים, ראה מש"כ בזה התשב"ץ 

)ח"ג סי' צו(.

!
על  למלך  העמונית  נעמה  בן  רחבעם  נתמנה  היאך 

ישראל

דברי התוס' הנ"ל )יבמות קב ע"א(, כתב בכנסת הגדולה ע"פ 

שם ליישב היאך מלך רחבעם שנולד לשלמה מנעמה 

, ולדברי 
תרכט

העמונית, הרי בן הגיורת הוא ופסול למלכות

הצדדין,  מכל  כשר  שיהיה  שצריך  דאף  שפיר,  אתי  התוס' 

שאמו  בכך  חסרון  ואין  מישראל  אביו  שהיה  בכך  די  מ"מ 

גיורת, וע"כ כיון שנולד לה אחר שנתגיירה, וכמו שהאריך 

)פי"ג הל' טו(, כשר הוא לשמש  הרמב"ם בהל' איסורי ביאה 

כמלך. ובאמת כדבריו אלו כתב כבר הריטב"א בקידושין )יד 

ע"א( בישוב קושיא זו.

שיהיו אבל  חליצה  לענין  שהצריך  דלעיל  רש"י  לשיטת 

שאביו  בזה  די  ולא  מישראל,  שניהם  ואמו  אביו 

בן שלמה.  גיורת, קשה, היאך מלך רחבעם  ואמו  מישראל 

שווה  דמלוכה  הר"ן  דברי  את  קיבל  לא  שרש"י  צ"ל  וע"כ 

אבל  בחליצה  היא  מיוחדת  גזה"כ  ולדבריו  לחליצה,  בזה 

שיהיו  שא"צ  דין,  ולעשיית  שררות  לשאר  שווה  מלוכה 

אביו ואמו שניהם מישראל.

לחלק מיהו  כתב  א(  סי'  חו"מ  )קמא  ביהודה  נודע  בשו"ת 

בזה בין מלך שנתמנה עתה ע"י העם, שבזה הצריכו 

ירושת  מכח  שנתמנה  למלך  מישראל,  ואמו  אביו  שיהיו 

אבותיו, שבזה אפי' לא היתה אמו מישראל אין בכך חסרון, 

שהאריך  שם  )עיין  יב  סי'  או"ח  סופר  החתם  בשו"ת  כתב  וכן 

הרבה בדין ירושה בשררה(, ולדבריהם אתי שפיר.

משה בשו"ת  ביקש  היאך  הקשה,  ז(  סי'  )או"ח  אריה  שם 

בהנהגת  אחריו  משמשים  שיהיו  לבניו  שררה 

הר"ן  ולשיטת  הגיורת,  בני  היו  הרי  במדרש,  כמבואר  העם 

וסיעתו למלוכה בעינן שיהיו אביו ואמו מישראל.

היה ולשיטת  שאביהם  דכיון  ליישב,  יש  הנ"ל  התוס' 

מישראל סבר שדי בזה לענין מלוכה.

הגבורה באופן  מפי  שהותר  שכשם  דסבר  י"ל,  אחר 

גם  כך  בגיורת,  ואסור  כהן  שהיה  אף  לה  להנשא 

!בניה לא יהיו בכלל בני הגיורת ומותרים למלוך.
היאך נתמנו שמעיה ואבטליון לנשיא ולאב בי"ד

הלכה נוספת למדנו מדברי הרמב"ם הנ"ל, שאין ממנים ג. 

גר לשום מינוי שררה שהיא, אפי' לא שר עשרה בצבא 

ישראל )וראה מה שאמרו בזה בסוגית הגמ' בקידושין עו ע"ב(.

למדו בגמ'  סנחריב  של  בניו  "מבני  איתא:  ע"ב(  )נז  גיטין 

וכידוע  ואבטליון".  שמעיה  אינון,  מאן  ברבים.  תורה 
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שניהם  שימשו  אף  אלא   
תרל

ברבים תורה  לימדו  רק  לא 

היו  האם  לדון,  האריכו  המפרשים  ובספרי  ואב"ד.  כנשיא 

שמעיה ואבטליון גרים ממש או שמא אף שמבני בניו היו 

היתה אמם מישראל. דלכאורה קשה, היאך נתמנו שמעיה 

ואבטליון לשמש כנשיא ואב בי"ד, הרי אין למנות גר לשום 

א"כ  מישראל  אימם  היתה  אם  ניחא  הא  שבעולם.  שררה 

יתיישבו הדברים,  לענין מלוכה  בזה  לשיטת הרמב"ם שדי 

אבל אם נאמר שגרים ממש היו היאך הותר הדבר.

לא ועוד,  עדיין  מישראל  אמם  שהיתה  נימא  אי  אף 

שצריך  לעיל  הסוברים  לשיטת  הדברים  יתיישבו 

שיהיו אביו ואמו מישראל.

גרים ממש או מזרע הגרים לבד, ולעצם  הנידון האם היו 

נחלקו הדעות:

שהיו הרמב"ם  בפשיטות  נקט  החזקה  ליד  בהקדמתו 

גרים ממש, כדבריו אלו כתב גם הרע"ב בפירושו 

למסכת אבות פרק קמא.

בספרו נחלת אבות למסכת אבות פרק ראשון האברבנאל 

בספרי  שראיתי  מה  "אודיעך  וז"ל:  כתב, 

נימוסים  וסדר  בחור  שהיה  אבטליון  על  אמרו  הכותים, 

ודתות הרבה, ועוד היום יש ביניהם דת אחת הנקראת דת 

זה עזב עבודת הצלמים שהיו  ואמרו, שאבטליון  אבטליון. 

הנזכר  זה  ספק  בלי  והוא  אחרת,  דת  לבקש  והלך  ברומי 

במשנה".

משמע לכאורה במסכת עדויות פ"ה, שם שנינו: כדבריהם 

"הוא היה אומר אין משקין את הגיורת ולא את 

אמרו  משקין.  אומרים  וחכמים  משוחררת  שהיא  השפחה 

בירושלים  שהיתה  משוחררת  שפחה  בכרכמית  מעשה  לו 

והשקוה שמעיה ואבטליון, אמר להם דוגמא השקוה".

השקוה ופי'  דוגמא  והרע"ב,  הראב"ד  הרמב"ם,  שם 

רצו  גרים  שהיו  דכיון  והיינו,  הם,  דוגמתם  כלומר   –

קושייתנו  שבה  וא"כ  ישראל.  דיני  בכל  הגיורת  להחזיק 

למקומה, היאך נתמנו שמעיה ואבטליון לנשיא ואב"ד.

דין קיבלו עלייהו במינוי של שררה

העם ובכנה"ג  בהסכמת  זה  שהיה  לומר  דאין  כתב,  שם 

נתבאר  כבר  שהרי  עלייהו,  כקיבלו  וחשיב  כולו 

דין, אבל לענין מלוכה  ש"קיבלו עלייהו" מהני רק לעשיית 

לתת  תוכל  "לא  שנאמר  תורה,  אסרה  הקבלה  עצם  את 

עליך איש נכרי", וכמו שאמרו באגריפס המלך וכדלעיל.

אלא דכתב לחלק בזה בשני אופנים:

מבני א.  מלך  יעמידו  שלא  תורה  שהקפידה  שמה  אפשר 

מלוכה,  לענין  דוקא  הוא  העם,  בהסכמת  אפי'  הגרים 

וכמו  עלייהו  כשקיבלו  מהני  שררה  של  מינוי  לשאר  אבל 

החמירו  מלוכה  שלענין  מצינו  להדיא  שהרי  דין.  בעשיית 

שאמו  בכך  די  שררה  של  מינוי  דלכל  מבשררה,  יותר 

שצריך  הראשונים  מן  רבים  דעת  למלוכה  אבל  מישראל, 

שיהיו אביו ואמו מישראל דוקא. אלא שגם בדרך זו עדיין 

כשקיבלו  להקל  יש  שררות  שלשאר  דאף  להסתפק,  יש 

וא"כ  הוא,  למלך  דומה  ודאי  נשיא  של  מינוי  מ"מ  עלייהו, 

אפשר שמינוי זה שווה בגדריו למלך שלא מועיל כשקיבלו 

עלייהו.

כולם ב.  בהסכמת  עליהם  קיבלוהו  אם  במלך  שגם  אפשר 

ומה שנענשו  ונפש חפיצה אין איסור בדבר,  בלב שלם 

בימי אגריפס על שאמרו לו אחינו אתה, מפני שמלך שלא 

ע"י קבלתם, דאף שהיה מלך כשר מ"מ עיקר מלוכתו היתה 

בכוחם של אבותיו בית חשמונאי, ואנוסים היו על מלוכתו. 

הפוסקים  גדולי  מדברי  שנתבאר  אחר  הלכה,  לענין  ומ"מ 

הפחות  שלכל  נמצא  ממש,  גרים  היו  ואבטליון  ששמעיה 

בזה  להתיר  קבלתם  מהני  ואב"ד  נשיא  של  מינוי  לענין 

יוסף שם שהאריך  וראה בברכי  כנה"ג,  גר. עכ"ד  מינוי של 

בדבריו.

אמנם יש מן האחרונים שתי' באופן אחר )ראה מגן אבות ג. 

לרשב"ץ פ"א משנה י(, וזאת על דרך מש"נ לעיל גבי עשיית 

מותר  בחכמה  לו  הדומה  ישראל  מצוי  שלא  שבמקום  דין, 

ואבטליון  ששמעיה  כיון  וע"כ  שררה,  של  למינוי  למנותו 

למנותם  התירו  דורם  גדולי  היו  הזקן  הלל  של  רבותיו  שני 

לכך אף שהיו גרים.

היה ד.  בזמנם  שהנשיא  דכיון  כתב,  סק"א(  ז  )סי'  התומים 

מלכי  בימיהם  מלכו  שעדיין  המלך,  ע"י  שנעשה  מינוי 

בית חשמונאי הכשרים, ממילא בטלה קושייתנו מעיקרה, 

כרצונו,  ושוטרים  שופטים  למנות  המלך  ביד  כח  יש  שכן 

בדיני  אפי'  ולדון  לשפוט  יכולים  המלך  של  סמכותו  ומכח 

נפשות.

וזאת  קהילה,  כרב  לשמש  גר  למנות  מותר  האם  שדנו  תרל. יש 
לכם – עבדות  נותן  אני  "שררה  י  דף  בהוריות  הגמ'  דברי  מחמת 

הראוי  לבחור  שיש  כתב  רמב  בסי'  ברמ"א  אמנם  לכם".  נותן  אני 

להסמיך, ולדבריו גר פסול לכך שכן אינו ראוי לסמיכה.
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באופן שונה מעט כתב החתם סופר בחידושיו לנדה )מט ה. 

ע"ב(, דמינוי זה של נשיא ואב בי"ד היה כפוף לסמכותם 

של בית רבן גמליאל שהיו מזרע בית דוד, ומשום כך יכולים 

היו למנות לכך גם מבני הגרים. ורק בזמן הלל הזקן מחלו בני 

בתירא על כבודם ומסרו לידו את נשיאות ישראל לגמרי, כך 

!שהיה הוא הנשיא הראשון שלא היה כפוף לזרע בית דוד.
האם שחיטת מזבח כשרה בגר

ר"ת )ראה תוס' בכתובות כד ע"ב ובקידושין עו ע"ב(, דאף שיטת 

לשמש  לגר  להניח  אין  מ"מ  בזר  כשרה  דשחיטה 

שכשר  מי  אלא  לזה  ממנים  דאין  המקדש,  בבית  כשוחט 

לשחוט  רצה  אם  שאף  מדבריו,  ומשמע  לכהונה.  להנשא 

באקראי אין מניחים אותו.

)פתיחה לס' קדשים חומר בקודש עפ"ז  כתב בתפארת ישראל 

דהיו  מ"ג(,  )פ"ב  ביומא  דשנינו  הא  לפרש,  ב(  אות 

נוהגים להפיס מי שוחט מי זורק וכו', דלכאורה קשיא, הא 

תינח זריקה, כיון שאינה אלא בכהנים ראוי להפיס בה, אבל 

שחיטה דכשרה בזר מפני מה היו מפיסים בה בין הכהנים 

שיהיה  דבעינן  דכיון  ותי'  לכך.  כשרים  ישראל  כל  הרי 

למצוה  ישראלים  ליקח  נמנעים  היו  מיוחס  מזרע  השוחט 

זו, דהכהנים היה דרכם לברר היטב אחר יחוסם ולהזהר בו 

טובא )ראה מס' מידות פ"ה מ"ד(, אבל שאר ישראל לא הקפידו 

שוחטים.  הכהנים  שהיו  תמיד  דרכם  היה  וע"כ  כ"כ,  בזה 

)מיהו נראה דסברא זו אינה אלא בקרבנות ציבור, אבל בקרבנות יחיד 

פשיטא שלא היו מעכבים על הבעלים אם רצו לשחוט(.
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סימן פה

חובת הגר במצות כיבוד אב ואם

שאלה

כיון דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי אין  יש לדון, האם הגר חייב בכבוד אביו ואמו שמגיותו, או שמא, 

הוא מתייחס אחריהם כלל ואינו מצווה לכבדם.

תשובה

תרלא. כדבריו נראה בספר נחל אשכול, וראה מש"כ בזה באגרת 
הפרמ"ג בהקדמה לשו"ע )או"ח ד ג אות כ(.

תרלב. עוד יעויין בכלי חמדה שם, שדן לפטור בני נח ממצוה זו 
מחמת הספק שמא אינו אביו. שהרי הסיבה לכך שבעלמא אין אנו 

האם בני נח מצווים בכיבוד אב ואם

נח וקודם  בן  של  בדינו  לדון  יש  זה  ספק  לבירור  שנבוא 

במצוה זו.

מצוות בסוגית  "עשר  איתא:  ע"ב(  )נו  בסנהדרין  הגמ' 

בני  עליהם  שקיבלו  שבע  במרה,  ישראל  נצטוו 

דכתיב  דינין  אב.  וכיבוד  שבת  דינין  עליהם  והוסיפו  נח, 

אב  וכיבוד  שבת  ומשפט,  חוק  לו  שם  שם  כה(  טו  )שמות 

שם  ומבואר  אלו-היך".  ה'  צוך  כאשר  טו(:  ה  )דברים  דכתיב 

בגמ' שבני נח לא נצטוו על כיבוד אב, וחובה מיוחדת היא 

שנוספה עליהם בהיותם במרה.

אמרו בקידושין )לא ע"א(: "שאלו את ר' אליעזר: עד כמו"כ 

היכן כיבוד אב ואם, אמר להם: צאו וראו מה עשה 

שמו.  נתינה  בן  ודמא  באשקלון  לאביו  אחד  כוכבים  עובד 

שכר,  ריבוא  בששים  לאפוד  אבנים  חכמים  ממנו  בקשו 

תחת  מונח  מפתח  והיה  ריבוא,  בשמונים  מתני:  כהנא  ורב 

מראשותיו של אביו, ולא ציערו. לשנה האחרת נתן הקב"ה 

שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל 

אצלו, אמר להם: יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל 

מכם  מבקש  אני  אין  אלא  לי,  נותנין  אתם  שבעולם  ממון 

אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. וא"ר חנינא: 

ומה מי שאינו מצווה ועושה – כך, מצווה ועושה על אחת 

כמה וכמה, דאר"ח: גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה 

ועושה". ע"כ.

בזה למדנו  ודינו  אב  בכיבוד  מחוייב  אינו  נח  שבן  מכאן, 

כמי שאינו מצווה ועושה. ]מיהו אין זו ראיה גמורה, 

דאפשר דאף שמצווה הוא על כיבוד אב, מ"מ אינו מחוייב 

אב(,  משל  אב  כיבוד  )דקיי"ל  זו  מצוה  לקיום  מממונו  להפסיד 

וכלפי זה היה נחשב כמי שאינו מצווה ועושה, ודוחק[.

האלו מצינו גם בסוגית הגמ' בנזיר )סא ע"א(, שם כדברים 

של  ומקורם  נזירות".  להם  אין  "הכותים  שנינו: 

דברים כמבואר שם בגמ', הוא מדכתיב )במדבר ו ז(: "לאביו 

לו אב, שאינו  ולאמו לא יטמא" – יצא עובד כוכבים שאין 

מצווה בכבוד אביו ובכבוד אמו, וממילא אינו בכלל האיסור 

האמור לנזיר שלא יטמא לאביו ולאמו. הנה מפורש בדברי 

הגמ' שהנכרי אינו בכלל מצוה זו. )גם בראיה זו יש לדחוק ולומר 

דעת  וכן  מותם(.  אחר  ולא  בחייהם  לכבדם  הוא  שמצווה  דאפשר 

הגרעק"א )יו"ד סי' רמא ס"ט בשם הפרמ"ג בהקדמתו(.

חילוק בזה בין כבוד אביו לאיסור לבזותו

כלי חמדה )פרשת יתרו אות ז( כתב לחלק, שמה שנתבאר בס' 

זהו רק  מדברי הגמ' שבן נח פטור ממצות כיבוד אב, 

האיסור  אבל  וכדו',  ובמשתה  במאכל  לכבדו  החובה  לגבי 

במצות  פרט  זהו  אלא  גרידא,  אב  כיבוד  מדין  אינו  לבזותו 

הדינים שנצטוו בהם בני נח, שכשם שנצטוו שלא לחמוס 

לך  שאין  ואימם,  אביהם  את  לבזות  שלא  נצטוו  כך  ולגזול 

אותם  שכל  שם,  כתב  מזו  יתירה  מזה.  יותר  בטובה  כופר 

האיסורים שנאמר בהם "ארור" בפרשת כי תבוא, אף לבני 

.
תרלב

 הדינים
תרלא

נח נאמרו, וכלולים הם במצות

חילוק בזה בין מצוות חיוביות למצוות מושכלות

מי בהקדמת  שכל  לבאר,  האריך  לש"ס  גאון  ניסים  רב 

בקיום  מחוייב  בבינה  ונחון  בדעתו  ששלם 
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הואיל  ויאמר,  המשיב  ישיב  "ואם  והקשה:  התורה.  מצוות 

למה  במצוות,  חייב  דעתו  ששלימה  מי  כל  אומרים  ואתם 

ולהטעינם  התורה  להם  לתת  ישראל  את  הקב"ה  ייחד 

במצוותיה הם לבדם ואין אומה אחרת זולתם, והלא כולם 

שוין בדין חיוב המצוות. ונאמר, כי כל המצוות שהן תלויין 

מן  בהם  מתחייבים  הכל  כבר  דליבא  ובאובנתא  בסברא 

זרעו  ועל  עליו  הארץ,  על  אדם  אלו-הים  ברא  אשר  היום 

אחריו לדורי דורים". ע"כ.

ואמרו ולמדנו  נח  לבני  חכמים  שמנו  זה  שמנין  מדבריו, 

ממנין  דוקא  זהו  מצוות,  בז'  אלא  חייבים  שאינם 

ושאר  משה  מדברי  בהם  שנצטוונו  התלמודיות  המצוות 

נביאים ואינם מוכרחות על פי שכל, אבל המצוות המושכלות 

הנוגעות לענינים שבין אדם לחבירו ותיקון העולם, מחוייבים 

בהם הנכרים כישראל, ואם יבטלו מהם יענשו על כך.

)פ' נח( שהקשה, היאך נענשו כדברים  אלו מצינו בחזקוני 

ותירץ:  המצוות.  על  נצטוו  לא  הרי  המבול  דור 

סברת  מכח  לשומרם  חייבים  אדם  שבני  מצוות  כמה  "יש 

הדעת אע"פ שלא נצטוו, ולפיכך נענשו".

אברהם וכ"כ  שמע  אשר  עקב  עה"פ  תולדות,  פ'  )עה"ת  רשב"ם 

גזל  כגון  השכליות  מצוות  פשוטו  עיקר  "לפי  לקולי(: 

נוהגים  היו  כולם  אורחים,  והכנסת  ודינים  וחימוד  ועריות 

וכו'".  לישראל  ונתפרש  שנתחדש  אלא  תורה,  מתן  קודם 

שאינה  אף  בכלל  אורחים  הכנסת  שגם  ליה  דפשיטא  הרי 

מז' מצוות אלו.

י"ל, שאף שמצוות כיבוד אב ואם אינה נכללת בז' ומעתה 

מצוות בני נח, מ"מ כיון שמן המצוות המושכלות 

.
תרלג

היא גם בני נח מחוייבים בה

ע"י  דברים  קיום  גבי  המשנ"ל  לקושית  עפ"ז  ישוב 
שבועה בבן נח

בשו"ת אבני נזר )יו"ד סי' שו( שהאריך הרבה בסברא יעוין 

)הל'  למלך  המשנה  שהקשה  מה  עפ"ז  ויישב  זו, 

רבים  מקומות  מצינו  המקראות  דמפסוקי  פ"י(,  מלכים 

שמצינו  וכמו  שבועה,  ע"י  דבריהם  אבותינו  שקיימו 

ליעקב,  נשבע  עשו  לאבימלך,  ויצחק  אברהם  שנשבעו 

יחל  ד"לא  איסורא  שהרי  וקשה,  ועוד.  לאברהם  אליעזר 

איזה  וא"כ  נח,  בני  שנצטוו  מצוות  ז'  מכלל  אינו  דברו" 

דינם  היה  תורה  מתן  קודם  הרי  זו,  לשבועתם  היה  תוקף 

כבני נח.

מיני וכתב,  בין  בזה  לחלק  נראה  אלו  קושיות  דמחמת 

לחבירו  שבועה  שנשבע  מי  דודאי  השבועות, 

שעליו  היא  מכרעת  סברא  שניהם,  לחיי  הנוגעים  בדברים 

מפורשת  אזהרה  וא"צ  דבריו,  ולקיים  בדיבורו  לעמוד 

ומה שהוצרך הכתוב  דברו.  על  לעבור  עליו  בתורה לאסור 

שנשבע  במי  רק  זהו  בדיבורו,  לעמוד  הנודר  את  לחייב 

שבועת ביטוי לעצמו, וכגון שנשבע שלא יעשה דבר פלוני, 

או נשבע שיעשה אותו. שבזה אין כל סברא לומר שמחוייב 

לעמוד בדיבורו שהרי הדבר אינו נוגע לשום אחד מישראל, 

ולעיתים אף אין בו מדרכי המוסר ועבודת ה', ולזה הוצרך 

עובר  המבטלם  אלו  כעין  בשבועות  שגם  לומר  הכתוב 

בלאו.

בזה כנ"ל, דדבר ברור הוא שכל הסכם הנעשה בין וטעמו 

מדרכי  מחייב  תוקף  בו  יש  כף  בתקיעת  אדם  בני 

המוסר והיושר, ובזה גם אומות העולם מחוייבים.

מדבריו, דכיון שמצות כיבוד אב ואם יסודה בהכרת היוצא 

כל  לו  וסיפקו  שגידלוהו  על  בנם  בה  שחייב  הטוב 

צרכיו עד עמדו רגליו, גם בני נח מחוייבים בה, ומ"מ ודאי 

ומשקה,  כמאכל  להם  הנצרך  כיבוד  לגבי  אלא  אינו  דזה 

מחוייב  אינו  הפרטיים  לעניניו  הנוגעים  בדברים  אבל 

כמבואר  בכך,  לחייבו  אין  בישראל  דאף  לציווים,  לשמוע 

בשו"ת מהרי"ק )שורש קסו( וברמ"א )יו"ד סי' רמ סעי' כה(, ע"כ 

לו,  לשמוע  חייב  אינו  ודאי  להתגייר  שלא  אביו  ציוהו  אם 

אף שאינו מבטל בכך שום מצוה.

אחר  בעילות  ורוב  רובא  בתר  דאזלינן  משום  היא  לכך,  חוששים 

הרוב  אחר  לילך  ההלכתא  בהם  נאמרה  שלא  נח  בבן  אבל  הבעל, 

אלא  בכבודו.  מחוייב  ואינו  אביו  אינו  שמא  להסתפק  יש  עדיין 

שכתב שם שא"כ יהא הדבר תלוי במחלוקת הראשונים האם ספקא 

דאורייתא לחומרא מן התורה או מדרבנן, דלשיטת הסוברים שדין 

וראה  בן נח מחוייב לכבד את אביו מחמת הספק,  תורה הוא, גם 

שם עוד מה שדן בזה.

תרלג. ראה בספר פנים יפות לבעל ההפלאה )פ' ויחי( שהקשה, 
הרי  ישראל,  בארץ  שיקברנו  לאביו  יוסף  של  חלה שבועתו  היאך 

מדין  בזה  נתחייב  ישראל  בארץ  לקוברו  אביו  כשביקשו  מיד 

שהאריך  ועיי"ש  לשבועתו.  מקום  אין  וממילא  אב,  כיבוד  מצות 

בנדרים  הסוגיא  ובבאור  מצוה  דבר  על  הבאה  שבועה  בחלות 

דיסקין  מהרי"ל  בחידושי  עוד  ראה  קושיתו  ובישוב  ע"א(.  )ח 

שם. עה"ת 

!
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האם גר מצווה בכיבוד אב

אב, ולכאורה  כיבוד  במצות  חייב  גר  האם  לדון  יש 

המצוות,  בכל  חייב  שהגר  שאף  י"ל,  דלכאורה 

ואינו  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  דקיי"ל  כיון  מ"מ 

כזר  שהרי  זו,  ממצוה  הופקע  ממילא  אביו  אחר  מתייחס 

הוא נחשב לו. אמנם מדברי הרמב"ם בהל' ממרים )פ"ה הל' 

לקלל  אסור  "הגר  שם:  שכתב  כן.  הדבר  שאין  משמע  יא( 

אביו הגוי ולהכותו ולבזותו, כדי שלא יאמרו באו מקדושה 

בו  ונוהג  אביו,  את  מבזה  זה  שהרי  קלה,  לקדושה  חמורה 

כמי  אביו  הרי  אלא  יחוס,  לו  אין  העבד  אבל  כבוד,  מקצת 

שאינו אביו לכל דבר אע"פ שנשתחררו". ע"כ.

דבריו ולכאורה  דבתחילת  ביאור,  טעונים  הרמב"ם  דברי 

את  להכות  לגר  שאסרוהו  לכך  שהסיבה  כתב, 

אביו ולבזותו, היא כדי שלא יאמרו שבא מקדושה חמורה 

לקדושה קלה, שבהיותו נכרי היה מוזהר על כך ואילו עתה 

אחר שנתגייר הותר לו הדבר. ומשמע, שמעיקר הדין אכן 

אלא  דמי,  שנולד  כקטן  שנתגייר  דגר  מותר,  הדבר  היה 

.
תרלד

שמחמת חשש חילול ה' החמירו עליו בזה

מסוף דבריו לגבי עבד משמע שאין הדבר כן, אלא אמנם 

משום  מבעבד,  יותר  בגר  בזה  שהחמירו  דהטעם 

שהגר אינו נחשב לגמרי כקטן שנולד ויש לו יחס כלשהוא 

כלל,  אחריו  מתיחס  שאינו  עבד  משא"כ  הגוי,  אביו  עם 

ומשום כך מותר להכותו ולקללו.

הגר ובאמת,  הרמב"ם  דלדעת  נקט  אתר  על  שמח  באור 

מחמת  ולא  הדין,  מעיקר  אביו  בכבוד  מחוייב 

חשש חילול ה' בעלמא, אלא שאינו נענש על כך. אכן, לפי 

דבריו צ"ב, מפני מה כתב הרמב"ם שהיסוד לחיוב זה הוא 

בכדי שלא יאמרו באו מקדושה חמורה לקדושה קלה, ולא 

אמר שמעיקר הדין הוא חייב.

חמורה  מקדושה  באו  יאמרו  שמא  החשש  באור 
לקדושה קלה

הקשו האחרונים )ראה בס' יד אברהם, ובהגה' רעק"א לשו"ע עוד 

יו"ד סו"ס רמא(, היאך יתכן לפרש שחשש שמא יאמרו 

שבא מקדושה חמורה לקדושה קלה, שמשמעה שבהיותו 

מצווה  נח  שבן  מצינו  היכן  אביו,  בכבוד  מצווה  היה  נכרי 

במצות כיבוד אב )ועיין מש"כ בזה לעיל(.

ונאמרו בזה ארבעה פירושים בדברי האחרונים:

אף שאינם מחוייבים בכיבוד אב נענשו על ביטולו

בהגה' יד אברהם כתב לתרץ בדוחק, שאף שלא מצינו א. 

מקומות  בכמה  מ"מ  זו,  מצוה  בקיום  מחוייב  נח  שבן 

כבוד  ביטול  על  נענשו  נח  שבני  מצינו  ובכתובים  במקרא 

עבד  להיות  שנתקלל  נח  בן  בחם  שמצינו  וכמו  אביהם, 

ביותר  דחוק  זה  ותירוץ  הימים.  כל  ובניו  הוא  עבדים 

שבא  הדבר  נחשב  לא  כך  על  נצטוו  שלא  דכיון  לכאורה, 

מקדושה חמורה לקדושה קלה, דמי הוא שגילה על אוזנם 

כבוד  ביטול  על  יענש  לא  ישראל  לכלל  שבא  אחר  שעתה 

אביו, אדרבה אפשר שעתה יענש על כך יותר.

שכוונתו בזה עפ"ד רב ניסים גאון המובאים לעיל, ואפשר 

שאף שלא מצינו להדיא שבני נח נצטוו על כיבוד 

אף  השכליות  המצוות  מן  היא  זו  שמצוה  כיון  מ"מ  אב, 

הם בכלל החיוב. והראיה לכך היא, דהנה מצינו במקומות 

לא  ואם  אב,  כיבוד  מצות  ביטול  על  נענשו  נח  שבני  רבים 

היו בכלל החיוב איזה טעם יש לעונשם על ביטולה.

בנימוסיהם נהוגה מצוה ודי בזה לענין הלעז

אינם מצווים ב.  נח  תירץ, דאף שבני  בהגהות רעק"א שם 

יבטל  ואם  היא,  נהוגה  בנימוסיהם  מ"מ  זו,  במצוה 

עתה  עד  שיאמרו  מתחלל,  שמים  שם  נמצא  אביו  מכבוד 

ועתה  אביו,  בכבוד  נזהר  היה  הגויים  בנימוסי  נוהג  שהיה 

שבא לכלל ישראל סר מלכבדו.

בן נח מוזהר שלא לבזות אביו

דאף ג.  היטב,  מיושב  דלעיל  חמדה  הכלי  לשיטת  אמנם, 

שהנכרי אינו מחוייב בכבוד אביו מ"מ מוזהר הוא שלא 

לבזות את אביו, דזהו פרט ממצות הדינים שנצטוו בה בני 

נח, ובזה הוא שחששו שמא יאמרו שבא מקדושה חמורה 

לקדושה קלה.

חיוב כיבוד אב מדין הכרת הטוב

דכיון ד.  סי' קל( כתב לחדש,  )יו"ד ח"ב  בשו"ת אגרות משה 

לאביו  הטוב  הכרת  בחובת  יסודה  אב  כיבוד  שמצות 

הגוי  אביו  לקלל  אסור  "והגר  כתב:  רס(  )מצוה  תרלד. החינוך 
מדרבנן, כדי שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה". הרי 

דנקט בדברי הרמב"ם כפשוטם, שאכן גזירת חכמים היא ולא מעיקר 

הדין.

סימן פה
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שהביאו לחיי העולם הזה, אין לחלק בזה בין ישראל לעמים, 

שהרי בכל התורה כולה לא מצינו שציותה תורה להתרחק 

מהמידות הרעות והמקולקלות, ואעפ"כ מצינו שנענשו על 

יסוד  הוא  לפי שתיקון המידות  נח,  בני  ובין  ישראל  בין  כך 

לא  כך  ומשום  לתורה.  שקדמה  ארץ  דרך  ומכלל  העבודה 

בזה, דסוף  ואף הגר מחוייב  ישראל לעמים  בין  בזה  חילקו 

לו  להכיר  ועליו  עוה"ז  לחיי  שהביאו  הוא  הנכרי  אביו  סוף 

טובה על כך.

בגר ופירש  זו  חובה  ביסוד  הרמב"ם  שכתב  שמה  עפ"ז, 

חמורה  מקדושה  שבא  יאמרו  שלא  בכדי  שהוא 

המחייבתו  הסיבה  שזוהי  לומר  כוונתו  אין  קלה,  לקדושה 

עליו  מוטלת  זו  שחובה  נתבאר  כבר  שהרי  אביו,  בכבוד 

שאף  דברים:  של  פירושם  הוא  כך  אלא  הדין,  מעיקר 

בזה  עליו  החמירו  לא  מ"מ  אביו,  בכבוד  הגר  שנתחייב 

לכבדו כפי חומר החובה המוטלת בזה על כל איש ישראל. 

הוא  זו,  במצוה  הגר  נתחייב  שבו  והשיעור  הגדר  אלא 

מכבדו,  ואינו  לאביו  שמבזה  כל  לעין  יראה  שלא  כדי  עד 

הבריות.  לעיני  מעט  ויכבדו  יוסיף  שאף  לחייבו  והוסיפו 

אולם אם עשה כן יצא בזה ידי חובתו לגמרי, ואינו מחוייב 

להשתדל במצוה זו כשאר ישראל.

כתב שם גבי גיורת שהיתה אמה הגויה חולה וזקוקה עפ"ז 

לעזרתה, שודאי חובה גמורה היא לה לילך ולסעדה 

לפמש"נ  הוא  וכן  הטוב,  הכרת  דין  משום  מחלתה,  בימי 

דמצוה  הנ"ל  שמח  האור  ומדברי  גאון,  ניסים  רב  מדבר 

גמורה מוטלת עליו לכבדה. אמנם, לדעת הגרעק"א והכלי 

חמדה דלעיל אפשר דראוי להמנע מזה במקום שאין חשש 

חילול ה' וכדו'.

מדברי עפ"ד  רמא(  )סי'  יוסף  הברכי  שציין  מה  יובן  אלו 

את  שציערה  על  נענשה  אמנו  שרחל  הק',  הזוהר 

מן  למונעו  בזה  כוונתה  בגניבת התרפים אף שהיתה  אביה 

האיסור, ומשמעות דבריו, שגם הגיורת חייבת בכיבוד אב 

ואם, ומסתמא הטעם בזה ע"פ הנ"ל.

הרי  הדין,  מעיקר  אב  בכיבוד  חייב  שהגר  אמרו  היאך 
גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

עצם שיטת האור שמח והכלי חמדה שכתבו שגר אמנם 

שנתגייר אינו מופקע לגמרי ממצות כיבוד אב צ"ע, 

דגר  משום  באחותו  מותר  שהגר  היא  פסוקה  הלכה  שהרי 

ביבמות  הגמ'  בסוגית  כמבואר  דמי  שנולד  כקטן  שנתגייר 

בנים  לו  היו  לקיש:  ריש  אמר  שם  )ע"א(  סב  ובדף  ע"ב(,  )צז 

שנתגייר  דגר  ורביה,  פריה  מצות  קיים  לא  ונתגייר  בגיותו 

מתיחסים  אינם  הגר  שבני  ומבואר  דמי.  שנולד  כקטן 

למסכת  המשניות  בפירוש  הרמב"ם  כתב  כן  וכמו  אחריו. 

יורש את אביו דבר תורה, לפי  "גר אינו  י(:  )פ"ו משנה  דמאי 

ביניהם".  הדת  שהבדיל  מפני  קורבה,  שום  ביניהם  שאין 

נמצא שאין כל קשר קורבה בין הגר לאביו ואמו וא"כ מפני 

מה מוטל עליו לכבדם.

שכתבו לפרש, שבדין קורבה יש שני דינים, דין "שאר" ויש 

מחמת  הנובעים  ערוה  איסורי  כל  את  בתוכו  הכולל 

ואיסורי  דין שאר  ואפשר שאף שלגבי  "יחס",  ודין  קורבה, 

ערוה נחשב הגר כקטן שנולד, מ"מ לענין עצם היחס נחשב 

הוא כבנו של הנכרי, ומשום כך מחוייב הוא בכבודו.

מקור יש לחילוק זה משיטת רבי יוחנן ביבמות )שם(, וקצת 

דנקט שאם היו לו בנים בגיותו ונתגייר אינו מחוייב 

לענין  שהרי  צ"ע,  הדברים  דלכאורה  ורביה.  פריה  במצות 

כקטן  שנתגייר  שגר  לר"ל  יוחנן  רבי  מודה  ערוה  איסורי 

שנולד דמי דלא מצינו למי שחולק בזה, וא"כ מדוע לענין 

מצות פריה ורביה נקט שנחשב הוא כמי שיש לו בנים.

ורביה, וע"כ  פריה  מדין  ערוה  איסור  דין  שחלוק  צ"ל, 

דיני  מחמת  הנובע  ערוה  איסור  שלענין  והיינו, 

פריה  מצות  לענין  אבל  שנולד,  כקטן  הגר  נחשב  הקורבה 

בעולם,  בנים  לו  שיש  המציאות  עצם  הוא  המחייב  ורביה 

ולזה סבר רבי יוחנן שדי בכך שיש להם יחס אליו. ואפשר 

שה"ה לענין מצות כיבוד אב הדין כן. )וראה מש"כ בזה התוס' 

!שם(.
הנולד  הישראלית  ובן  בקדושה  לידתו  שהיתה  גר  דין 

לה מן העכו"ם

הרמב"ם )הל' ממרים פ"ה הל' ט י(: "וכן גר שהורתו שלא כתב 

שנתגיירה  כגון  בקדושה,  שנולד  אע"פ  בקדושה 

וקללתו.  אביו  מכת  על  חייב  אינו  מעוברת,  כשהיתה  אמו 

קללת  על  חייב  אינו  כך  אביו  קללת  על  חייב  שאינו  וכשם 

על  חייב  שהוא  ואמו – את  אביו  ומקלל  שנאמר:  אמו, 

חייב  אינו  אביו  על  חייב  שאינו  וזה  אמו,  על  חייב  אביו 

שנתגיירה  אחר  שנולד  דאף  מדבריו,  ומבואר  אמו".  על 

סימן פה
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איתא:  שם  ע"ב(,  )צז  ביבמות  ]כמבואר  אחריה  ומתייחס 

ולא  חולצים  לא  משוחררים  וכן  גרים  תאומים  אחים  "שני 

מיבמים, ואין חייבים משום אשת אח. היתה הורתם שלא 

אבל  מיבמים  ולא  חולצים  לא  בקדושה,  ולידתם  בקדושה 

מכבוד  הוא  שפטור  כיון  מ"מ  אח"[.  אשת  משום  חייבים 

בס'  וכ"כ  אמו,  מכבוד  גם  הוא  פטור  הוא,  אביו – שנכרי 

החינוך )מצוה רס(.

הישראלית ועפ"ז  בבן  דה"ה  שם,  חינוך  במנחת  כתב 

הנולד לה מן העכו"ם, אף שבנה הוא לכל דבר אינו 

מצווה לכבדה, ד"כל שאינו בכבוד אביו אינו בכבוד אמו".

האם יכול גר להתגייר ביום שמת אביו

דעות בגדר  כמה  מצינו  התורה  מצוות  מכל  אונן  פטור 

בדברי הפוסקים, יש שלמדו שהוא מפני כבוד המת, 

פ"ג  ברכות  ירושלמי  )ראה  משאו  שישא  מי  לו  שאין  מפני  או 

ה"א ובתוס' ברכות יז ע"ב(. ויש שלמדו שפטורו משום "עוסק 

במצוה פטור מן המצוה". )רש"י בברכות שם(.

בשם אולם  כתב  טז(  סי'  ח"ב  )אבהע"ז  מהרי"ט  בתשובות 

מצוות  מקיום  אונן  שפטרו  שהטעם  הראנ"ח, 

יפה  לכוון  יכול  ואינו  באבלו  שטרוד  משום  הוא  התורה, 

יכול  אינו  שהאונן  כתב,  ועפ"ז  והברכות.  המצוות  בקיום 

מיושבת  דעתו  שאין  הקבורה,  שעת  עד  ליבמתו  לחלוץ 

בשו"ת  וראה  בשלמות,  מצותו  מלקיים  הוא  ומנוע  אליו 

חכם צבי )סי' א( שהאריך הרבה בסברא זו.

לדון לסברא זו, אחר שכבר מצינו שהגם שגר שנתגייר ויש 

דמי,  שנולד  דכקטן  ואמו,  אביו  אחר  מתייחס  אינו 

טובתם  ואמו  לאביו  לזכור  עליו  מוטלת  גמורה  חובה  מ"מ 

בהגיע  הסתם  מן  א"כ  ליבו באהבתם,  ולחזק  עמו  שהטיבו 

מלכוון  ומנוע  באבלו,  הוא  וטרוד  דווי  ליבו  פקודתם  עת 

ביום  להתגייר  לו  שאין  אפשר  וא"כ  המצוות,  בקיום  יפה 

זה שמת בו אביו, לפי שקבלת עול המצוות אף היא צריכה 

לא  שמא  לחוש  ויש  התורה,  מצוות  כשאר  רבתא  כוונה 

ולומר, דאף שגר שנתגייר  לדון  יש  כן  יפה, כמו  לכוון  יוכל 

כקטן שנולד דמי פטור הוא מכל המצוות מהאי טעמא.

שדעתו ואף  כמי  ליה  דיינינן  ודאי  וממכר  מקח  שלענין 

יוכל  לא  אנינותו  בזמן  מקח  עשה  ואם  שלימה, 

המקח,  לקיום  דעת  גמירות  לו  היתה  שלא  בטענה  לבטלו 

הנצרכת  דעת  גמירות  דין  דחלוק  לכאן,  לדמותו  אין  מ"מ 

לקנין מדין הכוונה הנצרך לקבלת עול מצוות, דלענין מקח 

שנעשה  במה  להתחייב  עליו  שמקבל  במה  העיקר  וממכר 

ע"י דיבורו ומעשיו, ובזה כיון שיודע שטרוד בדעתו ואפ"ה 

עשה מעשה, סבר וקיבל שיתחייב במעשהו זה בכל אופן. 

והכוונה  בעי,  ליבא  רחמנא  מצוות  עול  קבלת  לענין  אבל 

לגמירות דעת בעלמא אלא היא מהווה חלק  נצרכת  אינה 

ממעשה הגרות עצמו, ובזה אפשר שכיון ואין דעתו שלימה 

עתה אין לו להתגייר עד שתנוח דעתו. ומ"מ לענין המילה 

טבל  שלא  זמן  וכל  הגרות,  מעשה  עיקר  אינה  הכי  שבלאו 

דינו כנכרי עדיין, יש להקל ולמולו גם ביום זה.

!

סימן פה
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סימן פו

דין הגר בנחלת הארץ

הפוסקים  ובספרי  הבתרים,  בין  בברית  הגבורה  מפי  אחריו  ובניו  אבינו  לאברהם  הובטחה  ישראל  ארץ 

זו, ונפק"מ בזה נמי לענין נוסח ברכת המזון בה מודים  האריכו לדון האם הגרים אף הם בכלל הבטחה 

אנו "על הארץ הטובה אשר הנחלת לאבותינו". פרטי הלכה זו וגדריה יבוארו בסימן שלפנינו.

תרלה. בירושלמי )חלה פ"ב ה"א( איתא: "לזרעך נתתי את הארץ 
זו  שאין  והיינו  נתתי".  ונתתי – כבר  רק  אמר,  לא  הזאת – אתן 

שבעצם  אלא  לבוא,  לעתיד  להם  תנתן  שהארץ  בעלמא  הבטחה 

הבטחה זו כבר זכו בה ישראל, הם וזרעם אחריהם. וראה בב"ק )ק 

ע"א( דאברהם קנה את הארץ כולה בקנין חזקה, וראה מש"כ בזה 

עוד בס' יד רמ"ה לב"ב )קיט אות נו(.

כי  שכתב,  ויחי  בפרשת  עמוקות  מגלה  בס'  יעויין  תרלו. אמנם 
גויים,  המון  אב  להיותו  שמו  על  ה'  אות  לאברהם  שהוסיפו  מה 

דישראל  הוא,  דברים  של  ויסודם  לגרים,  אב  שאברהם  היינו 

הם  והגרים  דברים,  חומש  בריש  כמבואר  דגלים  לארבעה  נחלקו 

הגרים  אבי  שהוא  אברהם  ולכך  לישראל,  הנוסף  החמישי  הדגל 

המון  ש"אב  בפשיטות  דנקט  הרי  שמו.  על  ה'  אות  לו  נוספה 

האם הגרים בכלל זרע אברהם

ממה מקור  הוא  ישראל  לעם  ישראל  ארץ  הבטחת 

ח(:  יז  )בראשית  הגבורה  מפי  אבינו  לאברהם  שנאמר 

ארץ  כל  את  מגוריך,  ארץ  את  אחריך  ולזרעך  לך  "ונתתי 

שיתן  לאברהם  הקב"ה  הבטיחו  כאן  עולם".  לאחוזת  כנען 

זו  הבטחה  אחריו.  ולזרעו  לו  נחלה  כולה  כנען  ארץ  את  לו 

חזרה ונשנתה בכתוב )שמות ו ח(: "ונתתי אותה לכם מורשה 

זו,  הבטחה  בכלל  הגרים  גם  האם  לעיין  ויש   .
תרלה

ה'" אני 

אברהם,  בזרע  הארץ  ירושת  הכתוב  שתלה  כיון  שמא  או 

הגרים שזה מקרוב באו אינם בכלל.

שהדבר תלוי במחלוקת תנאים, דבמסכת ביכורים ונראה 

קורין – הגר  ולא  מביאין  "אלו  שנינו:  ד(  משנה  )פ"א 

מביא ואינו קורא, שאין יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו 

לתת לנו".

שם )הלכה ד( איתא: "תני בשם רבי יהודה: גר ובירושלמי 

ה(:  יז  )בראשית  טעם  מה  וקורא.  מביא  עצמו 

"כי אב המון גויים נתתיך" – לשעבר היית אב לארם, מכאן 

ואילך אתה אב לכל הגויים".

אברהם נמצא  זרע  קרוים  הגרים  האם  התנאים,  שנחלקו 

וא"כ  לא.  או  לאבותינו,  נשבע  אשר  לומר  ויכולים 

דמתניתין – הגרים  התנא  לדעת  לענינינו,  דה"ה  אפשר 

אבל  אברהם,  מזרע  שאינם  לפי  זו  הבטחה  בכלל  אינם 

אף  אברהם  בני  קרויים  שהגרים  יהודה – כיון  רבי  לדעת 

שם  בירושלמי  ריב"ל  דאמר  וכיון  זו.  בהבטחה  נכללים  הם 

דהלכה כרבי יהודה נמצא לדבריו שגם הגרים בכלל. )אמנם 

להלן יתבאר שאין הדבר מוכרע כך למעשה, וזאת מחמת כמה טעמים 

נוספים(.

חילוק בזה בין גרים לנכרים

הגרים אלא  יחשבו  אם  שהרי  לכאורה,  צ"ב  שהדברים 

שכינהו  מחמת  הארץ  ירושת  לגבי  אברהם  כזרע 

אלא  בכלל,  הגרים  רק  לא  א"כ  גויים",  המון  "אב  הכתוב 

שהרי  אברהם,  כזרע  זה  לענין  נחשבים  העולם  אומות  כל 

פירוש הכתוב "אב המון גויים" אינו מתיחס לגרים הבאים 

מהם, אלא לכללות האומה כולה – שכל גויי עולם נחשבים 

, וא"כ אף הם יהיו בכלל הבטחת הארץ, 
תרלו

בנים לאברהם

וזה ודאי אינו. ועל כרחך, שאף שאברהם קרוי אבי האומות 

אפשר  וא"כ  זרעו,  נחשבים  אינם  עצמם  הם  מ"מ  כולם 

הארץ,  ירושת  בכלל  אינם  הגרים  יהודה  רבי  לשיטת  שגם 

ומה שאמר שהגר מביא וקורא, הוא מפני שאברהם נקרא 

נשבע  אשר  לומר  הגר  יכול  ושפיר  האומות,  של  אביהם 

לאבותינו.

פרשה ועל  אותה  בהמשך  שהרי  אחר,  באופן  צ"ל  כרחך 

שנאמר  המילה,  במצות  אחריו  וזרעו  אברהם  נצטוה 

את  ואתה  אברהם,  אל  אלו-הים  "ויאמר  ט(:  יז  )בראשית 

בריתי  זאת  לדורותם.  אחריך  וזרעך  אתה  תשמור,  בריתי 

אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל 

זכר".

סימן פו
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בזה נתבאר, שהגם שאברהם מכונה "אב המון גויים", ואף 

נצטוו  ולא  מ"מ נתיחדה מצות המילה לישראל לבד, 

)הל'  הרמב"ם  בזה  שהאריך  וכמו  העולם.  אומות  שאר  בה 

מלכים פ"י הל' ז(, וז"ל שם: "המילה נצטווה בה אברהם וזרעו 

בלבד, שנאמר אתה וזרעך אחריך לדורותם. יצא זרעו של 

, ויצא עשיו, 
תרלז

ישמעאל שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע

לך  אברהם  ברכת  את  לך  ויתן  ליעקב,  אמר  יצחק  שהרי 

ולזרעך, מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם המחזיק בדתו 

ודרכו הישרה, והם המחוייבים במילה", עכ"ל. ומ"מ פשוט 

הדבר כביעתא בכותחא שהגרים מחוייבים במצות המילה, 

שהיא המכשירתם להכנס לכלל ישראל.

זו לזרע יעקב בדוקא אף וע"כ  צ"ל, שאף שנמסרה מצוה 

ע"י  אברהם  זרע  נחשבים  הם  שאף  בכלל,  הגרים 

דה"ה  אפשר  וא"כ  וטבילה,  מילה  ע"י  ישראל  שנעשים 

לענין ירושת הארץ.

דין הגר בהזכרת יציאת מצרים בברכת המזון

מזו מצינו בתשובות הרמב"ם )סי' מב( שדן, האם גר יתירה 

שטבעו  בנוסח  מצרים  יציאת  על  בברהמ"ז  מודה 

כיון  שמא  או  מצרים",  מארץ  שהוצאתנו  חכמים – "על 

או  אחר  בנוסח  להודות  עליו  ממצרים  יצאו  לא  שאבותיו 

להשמיט הודיה זו לגמרי. וכתב, שמאחר שנכנס הגר תחת 

וכל  ישראל,  לשאר  בינו  הפרש  כל  אין  שוב  השכינה  כנפי 

)ישעיה  הניסים שנעשו לישראל אף לו נעשו, וכמו שנאמר 

נו נ( "ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל ה' לאמור הבדל יבדילני 

ה' מעל עמו".

ו"אשר והוסיף,  בנו"  בחר  "אשר  ברכת  שיאמר  דכ"ש 

ולגרים  לנו  ה', שהתורה  בו  לנו", שכבר בחר  נתן 

לנו  ישראל  דארץ  י"ל  כמו"כ  וא"כ  ניתנה.  אלינו  הנלוים 

ולגרים הנלוים עלינו כאחד ניתנה.

לגרים  אלא  הארץ  עמי  לכל  אב  שאברהם  פירושו  אין  גויים" 

בלבד.

תרלז. וראה בזה עוד בסוגית הגמ' בנדרים )לא ע"א וברש"י ור"ן 

שם(, שכך דרשו: "כי ביצחק יקרא לך זרע – פרט לישמעאל, ביצחק 

ולא כל יצחק – פרט לעשיו". וראה מש"כ בזה הרמב"ם בהל' נדרים 

)ח"ב או"ח  עוד בשו"ת מהרי"ט  וראה  וברדב"ז שם,  כא(  )פ"ט הל' 

סי' ו(. 

!
דין הגרים בנחלת הארץ

זרע הנה  בכלל  הגרים  האם  תנאי,  דנחלקו  לעיל,  נתבאר 

רבי  ולשיטת  לא,  או  הארץ  ירושת  לענין  אברהם 

צריך  שא"כ  אלא  בכלל.  הם  אף  קורא  מביא  שהגר  יהודה 

ביאור, היכן ינחל אותו גר בארץ, הרי הארץ כולה נתחלקה 

לשבטים והוא אינו שייך לשום אחד מן השבטים.

בילקוט שמעוני )פרשת בהעלותך רמז תשכו( נתבאר, ובאמת, 

אין  לשבטים  נתחלקה  כולה  והארץ  שמאחר 

הגרים נוחלים חלק בארץ.

)יתרו וז"ל  לו  אמר   – אלך"  לא  אליו  "ויאמר  המדרש: 

איזה  לשבטים  ישראל  ארץ  כשתחלק  למחר  למשה(: 

שבט מכם שיתן לי כרם אחד בתוך שלו, אלא הריני הולך 

לארצי ואוכל פירות ושותה יין מכרמי.

בקשה, "ויאמר  לשון  אלא  נא  אין  אותנו",  תעזוב  נא  אל 

גוזרני  בקשה  עליך  מקבל  אתה  אין  אם  לו:  אמר 

עליך גזרה, עכשיו ישראל אומרים לא נתגייר יתרו מחיבה, 

שראה  עכשיו  בארץ,  חלק  לגרים  שיש  יתרו  היה  כסבור 

אתה  אין  אם  אחר:  דבר  לו.  והלך  הניחם  חלק  להם  שאין 

מקבל עליך דושנה של יריחו גוזרני עליך גזרה, עכשיו יהו 

יתרו  היה  סבור  מחיבה,  יתרו  נתגייר  לא  אומרים  ישראל 

לו".  והלך  הניחה  מועטת  שמתנה  עכשיו  מרובה,  שמתנה 

ע"כ.

שבני הנה  אלא  בארץ  נוחלים  אינם  שהגרים  נתבאר 

מאות  לארבע  כפקדון  יריחו  של  דושנה  קיבלו  יתרו 

וארבעים שנה )זמן בנין בהמ"ק(, כמבואר שם באריכות בדברי 

המדרש.

בכלל ונמצא  הגרים  גם  הדין  שמעיקר  דאף  הנ"ל,  לפי 

לירש  ממי  להם  שאין  כיון  מ"מ  הארץ,  ירושת 

אינם שייכים בה, וכמו"כ הגרים שהיו בזמן היציאה לא היו 

וראה  השבטים.  מכלל  היו  שלא  כיון  הארץ  חלוקת  בכלל 

בכל זה בדברי הרמב"ן )בבא בתרא פא ע"א(. וא"כ צ"ב, היאך 

אמר רבי יהודה דהגר מביא וקורא.

סימן פו
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סתירת דברי הרמב"ם בהלכה זו

דברים ובהקדם  של  במקורם  לעיין  יש  הדברים  ישוב 

והכרעת ההלכה בזה:

ולא במסכת  מביאין  "אלו  שנינו:  ד(  משנה  )פ"א  ביכורים 

לומר  יכול  שאינו  קורא,  ואינו  מביא  הגר  קורין, 

פירש:  שם  ובברטנורא  לנו".  לתת  לאבותינו  נשבע  אשר 

"שאין אבותיו מישראל והגרים לא נטלו חלק בארץ".

"מכאן כמו  י"ד(:  משנה  פ"ה  שני  )מעשר  במסכת  שנינו  כן 

גרים".  לא  אבל  מתוודים  וממזרים  ישראל  אמרו, 

והיינו, דכיון שבנוסח וידוי מעשרות אומרים "ואת האדמה 

אשר נתת לנו" הגר אינו בכלל משום שאינו נוחל עם שאר 

ישראל בארץ.

ואגב( ובס'  ד"ה  ע"ב  לח  )סוכה  חביב  למהר"ם  תמרים  כפות 

בהל'  שהרי  משנתו,  בזה  סתר  דהרמב"ם  הקשה, 

ביכורים )פ"ד הל' ג( פסק שהגר מביא וקורא, שלא כמבואר 

בכסף  שם  פירשו  דבר  של  ובטעמו  הנ"ל,  המשנה  בדברי 

משנה וברדב"ז, דהרמב"ם סבר, דכיון דפסק רבי יהושע בן 

וקורא  מביא  שהגר  דסבר  יהודה  כרבי  )שם(  בירושלמי  לוי 

גויים נתתיך,  שאף הוא מבני אברהם, שנאמר כי אב המון 

ממילא אין הלכה כמשנתנו דפליגא עליה.

בהל' מעשר שני )פי"א הל' יז( כתב הרמב"ם: "ישראל ואילו 

דנקט  ומבואר  גרים".  לא  אבל  מתוודים  וממזרים 

וא"כ  יהודה,  רבי  כשיטת  ושלא  כמשנתנו,  בזה  שהעיקר 

נמצאו דבריו סותרים זה לזה.

לעתיד לבוא ינחלו הגרים עם שאר ישראל

תמרים שם תי', דאף שהגרים לא נחלו חלק בארץ, בכפות 

ינחלו אף הם עם שאר אחיהם  לבוא  מ"מ לעתיד 

"אשר  ביכורים:  במקרא  האמור  הנוסח  ולכך  ישראל,  בני 

גם  לנו" שמשמעו לשון עתיד, שייך  נשבע לאבותינו לתת 

בגרים, אבל הנוסח האמור בוידוי מעשר "אשר נתת לי ה'" 

שמשמעו לשון עבר אינו שייך אלא בבני יעקב, ומשום כך 

וקורא מ"מ אינו  פסק הרמב"ם שאף שהגר מביא ביכורים 

מתודה בזמן הבאת מעשרותיו.

היתה ובטעם  לא  לארץ  שנכנסו  דבזמן  שם,  כתב  הדבר 

בלבד,  מצרים  ליוצאי  אלא  כולו  לעם  החלוקה 

ואפי' קטנים שבישראל לא נחלו בשווה עם שאר ישראל, 

לבוא  לעתיד  אבל  אבותיו,  נחלת  לפי  איש  נחלו  אלא 

ותחלק  בשלימות,  לאבותינו  ה'  שנשבע  השבועה  תתקיים 

הארץ לכל ישראל חלק כחלק, ובזה אף הגרים בכלל, וכמו 

דברינו.  בריש  לעיל  המובאת  בתשובתו  הרמב"ם  שכתב 

קניזי  הקיני  בארץ  רק  שינחלו  חותנו  בשם  שכתב  שם  ראה  )מיהו 

וקדמוני, ראה שם בטעם הדבר(.

שייך ולפי"ז  הדין  מעיקר  שהגר  דכיון  הכל,  שפיר  אתי 

מחמת  עתה  בה  נוחל  שאינו  אלא  הארץ  בירושת 

שייך  שפיר  קרקע  קנה  שאם  נמצא  לשבטים,  שנתחלקה 

הוא במצות הביכורים, ומה שנחלקו הוא רק לענין הקריאה, 

ופסק הרמב"ם כרבי יהודה, דכיון שהנוסח הנאמר במקרא 

ביכורים הוא בלשון עתיד אף הגר שייך בזה.

בעת  הנאמר  בנוסח  הלשון  דקדוק  ע"פ  לזה  ישוב 
הבאת הביכורים

דברי במרכבת  סתירת  יישבו  קורקוס  והר"י  המשנה 

הנוסח  ביכורים  דלענין  אחר,  באופן  הרמב"ם 

אלו  ודברים  לנו",  לתת  לאבותינו  ה'  נשבע  "אשר  הוא: 

אמורים כלפי עצם כניסת בני ישראל לארץ ישראל שבזה 

גם הגר שייך, אבל לענין וידוי מעשר אומר: "האדמה אשר 

נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו", ובזה כוונת הדברים היא 

שאדמה זו ממנה מפריש הוא מעשרותיו היא אותה אדמה 

שייכת  אינה  זו  אמירה  לפיכך  לאבותיו,  לתתה  ה'  שנשבע 

)ומה  הארץ.  בירושת  ישראל  עם  נוחל  שאינו  כיון  בגר, 

שבביכורים אומר האדמה אשר נתת לי אין בכך חסרון, היות ואמירה 

בירושת  דוקא  ולא  בכספו  שקנה  קרקע  לגבי  גם  להתפרש  יכולה  זו 

אין  דלעולם  כנ"ל,  הדברים  יתיישבו  לדבריהם  ואף  הארץ(. 

כל פקפוק בכך שהגר שייך במצות הביכורים ככל ישראל, 

יהיה לעתיד  וכן  שכן מעיקר הדין שייך הוא בנחלת הארץ 

לבוא, וכל פלוגתתם היא רק האם שייך הוא בנוסח האמור 

במקרא ביכורים.

!
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הגר זכאי להקבר בא"י

איתא בילקוט שמעוני שם: "אל המקום אשר אמר ה' עוד 

מקיים  אני  ומה  חלק.  בו  לגרים  ואין  לכם  אתן  אותו 

)יחזקאל  נחלתו"  תתנו  שם  אתו  הגר  גר  אשר  בשבט  "והיה 

מז( – אם אינו ענין לירושה תנהו ענין לקבורה – ניתן לגרים 

קבורה בארץ ישראל". הנה אף ששוב נתבאר שהגרים אינם 

משלהם  להם  ליתן  ישראל  מחוייבים  מ"מ  בארץ,  נוחלים 

היתירה  החשיבות  משום  הטעם  ונראה  בארץ.  קבר  נחלת 

חז"ל,  שאמרו  וכמו  הקודש,  ארץ  באדמת  לקבורה  שיש 

והיינו,  מזבח,  ע"ג  צבור  אפרו  כאילו  בארץ  הקבור  שכל 

מכפרת.  בארץ  הקבורה  גם  כך  מכפר,  שמזבח  שכשם 

וגדולי  ורבים מנקיי הדעת  יא(  )ראה רמב"ם הל' מלכים פ"ה הל' 

ישראל  לארץ  לעלות  נפשם  חרפו  הדורות  במשך  התורה 

זקנתם  לחונן עפרה לעת  כדי  יושב,  והבזויה מאין  העזובה 

ולזכות להקבר בה.

!

!
דין הגר בקיום מצות ישוב ארץ ישראל

הארץ, והנה,  בירושת  ישראל  עם  נחלו  לא  שהגרים  אף 

בזה  מקיים  ישראל  בארץ  קרקע  רכש  אם  מ"מ 

דפסק  כנעני  עבד  מדין  דינו  גרע  שלא  א"י,  ישוב  מצות 

לעלות  רבו  את  שכופה  ט(  הל'  פ"ח  עבדים  )הל'  הרמב"ם 

משום  שם  מבואר  בזה  והטעם  מסוימים,  באופנים  לא"י 

סי'  )יו"ד  חת"ס  בשו"ת  בזה  מש"כ  וראה  א"י.  ישוב  מצות 

רלד(.

חובת הגר בעליה לרגל

לו קרקע בסוגית  "מי שאין  )ח ע"ב( איתא:  הגמ' בפסחים 

אינו עולה לרגל". והנה אף שהגרים אין להם חלק 

יתחייב  וממילא  היא,  קרקע – שלו  יקנה  אם  מ"מ  בארץ 

בעליה לרגל. דמצות עלייה לרגל אינה שייכת רק לנוחלים 

שיש  ישראל  בן  כל  אלא  יהושע,  גורל  ע"פ  הארץ  בנחלת 

לו קרקע בפועל חייב בראייה ואף הגרים בכלל. כמו כן, מי 

ישראל  היה  אפי'  הראייה  מן  פטור  בארץ  קרקע  לו  שאין 

מפורשים  והדברים  מצרים.  יוצאי  של  בניהם  מבני  גמור 

דהטעם  בתירא,  בן  יהודה  רבי  גבי  ע"ב(  )ג  בפסחים  בתוס' 

וכמו"כ מצינו  קרקע.  לו  היתה  מפני שלא  לרגל  עלה  שלא 

שעבדים  נתבאר  חגיגה  מסכת  ריש  דבמשנה  להיפך, 

ישראל  עם  נחלו  שלא  אף  בראייה,  חייבים  משוחררים 

ודי  בארץ,  קרקע  להם  שקנו  דאיירי  משום  והיינו  בארץ, 

בזה כדי להתחייב במצוה זו.

לו  שאין  דמי  זו  הלכה  לגמרי  השמיט  הרמב"ם  )אמנם 

ח"א  יעב"ץ  שאילת  בשו"ת  וראה  הראיה,  מן  פטור  קרקע 

שכן  הכי,  קיי"ל  לא  דלהלכה  ס"ל  דהרמב"ם  שפי'  קכז  סי' 

בריש מסכת חגיגה שנינו שעבדים פטורים מן הראיה, ואם 

הוצרכו  מה  מפני  הראיה,  מן  פטור  קרקע  לו  שאין  מי  אכן 

לילפותא גבי עבדים שפטורים ממצוה זו תיפוק ליה שאין 

להם קרקע. ועיי"ש עוד שהאריך בזה בראיות(.

סימן פו



��אכ משנת  הגר�

סימן פז

דין אין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל

בגמ' קידושין )ע ע"ב( איתא: "אמר רב חמא ברבי חנינא: כשהקב"ה משרה שכינתו, אין משרה אלא על 

)ירמיהו לא(: "בעת ההיא נאם ה' אהיה לאל-הים לכל משפחות  משפחות מיוחסות שבישראל, שנאמר 

הונא:  רב  בר  רבה  לעם" – אמר  לי  יהיו  "והמה  משפחות.  לכל  אלא  נאמר  לא  ישראל  ישראל" – לכל 

"והייתי להם לאל-הים  כז(  לז  )יחזקאל  בהו:  כתיב  בישראל  דאילו  לגרים.  ישראל  בין  יש  יתירה  מעלה  זו 

והמה יהיו לי לעם", ואילו בגרים כתיב )ירמיהו ל כא(: "מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם ה', והייתם 

.
תרלח

לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים"

דמהאי טעמא  כתב,  סז(  סי'  )אבהע"ז  אבן השהם  תרלח. בשו"ת 
מכמה  אפי'  גרים  ממשפחת  היא  שהמשודכת  למשודך  נודע  אם 

דורות, רשאי הוא לבטל את השידוך. )ויעויי"ש שהאריך היאך נשא 

משה את בת יתרו שהיתה גיורת, וכתב דלמקצת מן הגרים פוסקת 

זוהמתן מיד וכו' עיי"ש(. מיהו מצינו לרבים מגדולי עמנו שהיו בני 

גרים, והארכתי בזה במקום אחר.

משפחות  על  אלא  שורה  שכינה  אין  ענין  באור 
המיוחסות שבישראל

משפחות גדרו  על  אלא  שורה  שכינה  שאין  זה  ענין  של 

דברים  מה  כלפי  בירור,  טעון  שבישראל  מיוחסות 

אמורים.

מדרגות דהנה  חילוקי  מצינו  השכינה  השראת  ענין  בגדר 

רבים, מחד גיסא אמרו בגמ' )סנהדרין לט ע"ב( "כל בי 

עשרה שכינה שריא", והיינו, שבכל מקום התכנסות עשרה 

מישראל שורה שכינה, מאידך, מצינו בדברי הגמ' בב"ק )פג 

אלפים  משני  בפחות  שורה  שכינה  "אין  שם:  דאמרו  ע"א( 

ישראל".  אלפי  רבבות  שנאמר  מישראל,  רבבות  ושתי 

ברבינו בחיי )פ' ויגש מז כא( כתב, דאין שכינה שורה בפחות 

משישים ריבוא מישראל.

בית כמו  חורבן  אחר  שכינה  שרתה  שלא  חז"ל,  אמרו  כן 

ראשון כל ימי בית שני, אף דאין לך השראת השכינה 

בב"י  )הו"ד  חיים  בארחות  איתא  וכן  המקדש,  מבנין  גדולה 

בנין  בעת  בישראל  לשכון  שכינה  שכשחזרה  קיב(  סי'  או"ח 

הרי  לציון,  שכינתו  המחזיר  ברוך  לברך  תיקנו  שני  בית 

שהיתה שכינה שורה גם בבית שני.

בימי וע"כ  שכינה  ששרתה  שאף  היא  בזה  דהכוונה  צ"ל 

בית שני, מכל מקום לא שרתה כפי שהיה בימי בית 

שורה  היתה  ראשון  בית  דבזמן  איתא,  ע"א  כו  ח"א  )ובזוהר  ראשון. 

שכינה עילאה ובזמן בית שני שכינה תתאה(. הרי שחילוקי מדרגות 

דאין  אמרו  מה  לענין  לעיין  ויש  השכינה,  בהשראת  יש 

שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל.

האם גר יכול לזכות לנבואה

הכוזרי לרבי יהודה הלוי )מאמר א סי' קטו( נקט בפשיטות בס' 

חכם  להיות  ראוי  שהגר  אף  כי  אלו,  הגמ'  דברי  ע"פ 

וחסיד, מ"מ נביא לא יוכל להיות אלא הנמנה על אחת מן 

הגר  ישוה  "לא  שכתב:  שבישראל,  המיוחסות  המשפחות 

לנבואה,  ראוי  הוא  רק  ישראל  בן  כי  מלידה,  ישראל  לבן 

את  ישראל  מבני  בקבלם  אפשרותם  תכלית  הגרים,  ואילו 

תורתם, להיות לחסידים וחכמים, אך לא לנביאים".

מסוגית אמנם  הקשה  שם  לקידושין  המהרי"ט  בחידושי 

רבי  "אמר  איתא:  שם  ע"ב(,  )לט  בסנהדרין  הגמ' 

שהחביא  לנביאות – מפני  עובדיהו  זכה  מה  מפני  יצחק: 

זכה  מה  "מפני  שם:  רש"י  ופירש  במערה".  נביאים  מאה 

על  אלא  שורה  השכינה  ואין  היה,  גר  לנביאות – שהרי 

לך  "להיות  ז(  יז  )בראשית  כדכתיב  שבישראל,  המיוחסין 

גר  שהיה  שאף  להדיא  הרי  ע"כ.  אחריך".  ולזרעך  לאלהים 

זכה לנבואה.

לכאורה ממקום שבא נראה להיפך מדבריו, דלהדיא מיהו 

גרים,  על  שורה  הנבואה  שאין  רש"י  בדברי  נתבאר 

פועלו  על  כשכר  לעובדיה  לו  היתה  מיחודת  שזכיה  אלא 

בהצלת הנביאים, וכבר עמד על כך בפירוש קול יהודה ע"ד 

סימן פז
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הכוזרי שם. )בעצם דרשה זו של רש"י מהא דכתיב "ולזרעך אחריך" 

של  זרעו  בכלל  הם  אף  הגרים  שהרי  דבריו,  לולי  לפקפק  מקום  היה 

אברהם כמבואר בירושלמי ביכורים פ"ד, והארכתי בזה לעיל סי' פו(.

"נביא כמו  טו(:  יח  )דברים  דכתיב  אהא  בספרי,  דרשו  כן 

מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלו-היך" – מאחיך 

נביא  לגויים, מה אני מבקש  ולא   – יקים לך  ולא מאחרים, 

לגויים נתתיך – בנוהג מנהג גויים. ע"כ. ובמשך חכמה שם 

ממובחר   – אחיך"  "מקרב  הכתוב  דכוונת  לפרש  האריך 

ממשפחות  אלא  אינו  שמלך  שכמו  והיינו  שבאחיך, 

המיוחסות שבישראל ולא מן הגרים, כך גם נביא אינו אלא 

ממובחר שבאחיך.

לכלל, אלא  המסורה  בנבואה  דוקא  שזהו  שם  דיעויין 

ישראל  את  להוכיח  הנביא  של  תפקידו  שבזה 

בה  יש  שררה  זו  שנבואה  דכיון  ישרה,  בדרך  ולהדריכם 

אבל  שבאחיך",  ל"מובחר  אלא  נמסרת  אינה  כך  משום 

נבואה בעלמא לידע את העתיד לקרות בין ישראל לעמים, 

אין מניעה שתהא שורה גם על הגרים )ועפ"ז פי' את דברי חז"ל 

לגבי נבואת עובדיה עיי"ש(.

האם גר יכול לזכות לרוח הקודש

דן, בס'  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  להגאון  קדושים  ישראל 

ולכאורה   ,
תרלט

הקודש לרוח  לזכות  יכול  גר  האם 

שראה  ויקהל(,  )פרשת  הק'  הזוהר  מדברי  לזה  ראיה  נראה 

התבואה  והיתה  עליה  שורה  הקודש  שרוח  ברות  בועז 

לאשה.  לשאתה  נתאווה  כך  ומשום  מחמתה,  מתברכת 

ומבואר שרוח הקודש שורה גם על הגרים, ויש לעיין בזה.

אריכות ומ"מ  דאחר  שם,  הכהן  צדוק  רבי  בדברי  יעויין 

מעכב.  היחוס  אין  זה  שלענין  נקט  בזה  דברים 

ומקור דבריו הוא מדברי הרא"ש במסכת מגילה )פ"ג סי' ו(, 

מדבריו נתבאר שתרגום אונקלוס נכתב כולו ברוח הקודש, 

ומוכח  )נו ע"ב(,  בגיטין  גר צדק כמבואר  היה  והרי אונקלוס 

נראה  כדבריו  הקודש.  ברוח  לזכות  יכול  הגר  שגם  לפי"ז 

העבודה  דרכי  נמנו  שם  ישמעאל,  דרבי  מברייתא  נמי 

לרוח  שיזכה  עד  נפשו  לגדל  אדם  יזכה  היאך  לאחת  אחת 

יחוסו  ולא הזכיר שם שהדבר מותנה בכך שיהיה  הקודש, 

מזרע ישראל כשרים מדור דור.

מחלוקת הראשונים בדבר מקורו של תרגום אונקלוס

ראיתו זו תליא לכאורה בבאור דברי הגמ' במגילה אמנם, 

אונקלוס  תורה  של  "ותרגום  אמרו:  שם  ע"א(,  )ג 

אמר  אבין  בר  איקא  רב  אמר  "והא  ומקשינן:  אמרו".  הגר 

רב חננאל אמר רב: מאי דכתיב )נחמיה ח ח(: "ויקראו בספר 

"ויקראו  ויבינו במקרא",  ושום שכל  תורת האלהים מפרש 

תרגום,  "מפרש" – זה  מקרא,  האלהים" – זה  תורת  בספר 

"ושום שכל" – אלו הפסוקין, "ויבינו במקרא" – אלו פיסקי 

"שכחום  ומתרצינן:  המסורת".  אלו  לה:  ואמרי  טעמים, 

וחזרו ויסדום". ע"כ.

דברי הגמ' בזה נחלקו הראשונים, הרא"ש פי' כמו ובבאור 

שנתקן  התרגום  שנשכח  דאחר  לעיל,  שנתבאר 

רבי  אבל  הקודש,  ברוח  אונקלוס  החזירו  כנה"ג  אנשי  ע"י 

חננאל שם פירש, דלעולם עצם גילוי התרגום היה ע"י חגי 

זכריה ומלאכי ומהם למד אונקלוס, אלא שאונקלוס תיקן 

על  נקרא  כך  ומשום  בציבור,  הקריאה  בעת  התרגום  לומר 

שמו )וכן נראה שלמד בס' חסידים סי' תרו, וראה מש"כ בזה האשכול 

זה  ולפירוש  פ"ד(.  במגילה  הריא"ז  ובחידושי  התורה,  קריאת  בהל' 

אין מכאן כל מקור לומר שאונקלוס ניחון ברוח הקודש.

תרלט. ראה בס' שערי קדושה למהרח"ו )ח"ג שער ו(, שהגם שאחר 
ימי חגי זכריה ומלאכי פסקה נבואה מישראל )ראה סוטה מח ע"ב(, 

מ"מ רוח הקודש לא פסקה, וכ"כ בשו"ת בית שלמה )או"ח סי' קיב(. 

יב  בתרא  )בבא  הרמב"ן  בדברי  כבר  מצינו  האלו  כדברים  ובאמת 

במראה,  שהוא  הנביאים  מן  נבואה  שניטלה  דאע"פ  דכתב:  ע"א(, 

מ"מ חזון נבואת חכמים שהוא בדרך חכמה לא ניטלה, אלא יודעים 

האמת ברוח הקודש שבקרבם. אמנם באור בחיים הק' )בראשית ו 

ג( כתב: "אין איתנו רוח הקודש", ומשמעות דבריו, שכשם שפסקה 

בשו"ת  עוד  זה  בכל  וראה  הקודש.  רוח  פסקה  כך  מישראל  נבואה 

מורה  בס'  קה(.  סי'  )יו"ד  חיים  דברי  ובשו"ת  כט(,  )סו"ס  מהרש"ל 

נבוכים להרמב"ם )ח"ב פמ"ד( כתב, דרוח הקודש הוא חלק מדרכי 

זה  ולפי  השמים.  מן  שו"ת  לס'  בהקדמה  עוד  בזה  וראה  הנבואה, 

מיוחסות  משפחות  על  אלא  שורה  הנבואה  שאין  כשם  לכאורה, 

בישראל ה"ה רוח הקודש. 

סימן פז
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סימן פח

דין בן הנולד לנכרי מן הישראלית

בא  שאינו  כנכרי,  או  כישראל  דינו  האם  נכרי,  ואב  ישראלית  לאם  הנולד  של  בדינו  הראשונים  נחלקו 

לכלל ישראל עד שימול ויטבול.

מילה  כדין  ביום  בו  נימול  האם  בשבת,  ללידתו  השמיני  יום  חל  כאשר  זו,  בשאלה  יש  נוספת  נפק"מ 

בזמנה, או שמא נחשבת מילתו כמילת הגר שאינה נעשית בשבת.

והדינים  בזה  הספק  צדדי  פסול.  או  לכהונה  כשר  האם  הפוסקים  נחלקו  כישראל  שדינו  להצד  כן  כמו 

העולים יתבארו להלן.

תרמ. בשער המלך )הל' אסורי ביאה פט"ו הל' א( ציין לדברי רש"י 
בפרושו לתורה )ויקרא כד י( עה"פ "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן 

איש מצרי בתוך בני ישראל", דמצרי זה הוא שהרג משה במצרים, 

וברמב"ן  שנתגייר.  מלמד   – ישראל"  בני  "בתוך  שם  שאמרו  ומה 

היה  מה  מפני  ישראלית  בן  היה  אם  לפירושו,  תמהו  והרא"ם שם 

צריך להתגייר הא קיי"ל דעכו"ם הבא על בת ישראל ולדה כמותה. 

ולפי המתבאר כאן אתי שפיר טובא, שכמה צדדים יש בדבר ומקום 

גדול י"ל שמה שאמרו שולדה כשר היינו שמתיחס הוא אחר אביו 

וכשר רק לאחר שיתגייר.

כמו"כ יש לפרש בסוגית הגמ' בגיטין )מ ע"ב(, דאמרינן שם גבי עבד 

ויוצא  שעשאו רבו אפותיקי ושחררו דשחרור מפקיע מידי שעבוד 

לו, לכתוב  כופין את רבו השני – שהיה משועבד  ואעפ"כ  לחרות, 

לו שטר שחרור בכדי שלא להוציא לעז על בניו. ובגליון הש"ס שם 

דעבד  בידינו  הוא  כלל  הרי  בניו,  על  יש  לעז  מה  תמה,  לגרעק"א 

הבא על בת ישראל ולדה כשר, אולם לפי הנ"ל אתי שפיר דלמקצת 

שיטות אף שכשר הוא צריך גרות וכמוש"נ.

לא  הישראלית  בן  שנתגייר  זו  שגרות  פירש  שם  הרמב"ן  אכן 

היתה גרות גמורה, אלא שנתחייב מילה וטבילה, וכעין אותו חיוב 

שנתחייבו ישראל כולם בשעת מתן תורה.

בשם חכמי צרפת הביאו הראשונים שתי', שפסוק זה נאמר קודם 

מתן תורה ואז אכן היתה הלכה שהולד הולך אחר הזכר וכדין היחס 

בבן נח שבן מתיחס אחר אביו, אבל אחר מ"ת תורה נתחדש דולדה 

כמותה.  

מקור הדברים

דברים בכדי  של  מקורם  להקדים  יש  זו  סוגיא  לברר 

מסוגיות הש"ס ורבותינו הראשונים.

הגמ' בקידושין )סח ע"ב( איתא: "א"ר יוחנן משום בסוגית 

את  יסיר  "כי  ד(:  ז  )דברים  קרא  אמר  יוחי:  בן  ר"ש 

בנך  ואין  בנך,  קרוי  מישראלית  הבא  בנך   – מאחרי"  בנך 

רבינא:  אמר  בנה.  אלא  בנך  קרוי  כוכבים  מעובדת  הבא 

ש"מ, בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך".

בת והוינן  על  הבא  ועבד  עכו"ם  רבינא  קסבר  "נימא  בה: 

ישראל הולד ממזר וכו'", עיי"ש.

בתר ופי'  ליה  שדינן  דלא  לאשמועינן  "דאתא  שם:  רש"י 

יהא  נתגייר  ואם  הוא,  עכו"ם  דנימא  כוכבים  העובד 

וכיון  ליה,  שדינן  ישראלית  בתר  אלא  בקהל,  לבוא  מותר 

שבעבירה נולד הוה ליה ישראל פסול". ע"כ.

הישראלית ומבואר  בן  האם  בגמ'  שהנידון  רש"י,  מדברי 

תלוי  לא,  או  כממזר  דינו  הנכרי  מן  לה  הנולד 

בשאלה אחר מי מתיחס בן זה – האם אחר אמו הישראלית, 

וממילא כיון שנולד באיסור דינו כממזר, או שמא מתיחס 

לכשיתגייר  וממילא  דבר,  לכל  כנכרי  ודינו  אביו  אחר  הוא 

הוא שאמרו  זה  ולצד  לבוא בקהל,  ומותר  ככל הגרים  דינו 

.
תרמ

בגמ' שכשר הוא

התוס' כדברי  בשיטת  גם  המהרש"א  שם  למד  אלו  רש"י 

שם  הגמ'  בסוגית  דהנה,  ישמעאל(.  ורבי  ד"ה  ע"ב  )עה 

נתבאר, שלשיטת רבי עקיבא דסבר גבי עכו"ם הבא על בת 

כותית, שמא אמו  כותי אסור לישא  ישראל דהולד ממזר, 

ואילו  ממזר,  ישראל  שהוא  ונמצא  נכרי  ואביו  ישראלית 

ואמה שניהם  וכגון שהיו אביה  גמורה,  כותית  האשה היא 

שדינה  נכרית,  ואמה  מישראל  אביה  שהיה  או  נכרים 

כנכרית לכל דבר.

סימן פח
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רבי והקשו  בשיטת  זה  חשש  בגמ'  תלו  מה  מפני  התוס', 

עקיבא שסבר שעכו"ם הבא על בת ישראל הולד 

שבנה  הסוברים  לדעת  לזה  לחוש  שיש  כ"ש  הא  ממזר, 

כשר, שנמצא ישראל כשר זה נושא כותית.

א"כ ותירצו  כשר  הולד  אם  י"ל,  "ושמא  וז"ל:  התוס' 

סז  שם  בקידושין  )כמבואר  העכו"ם  אחר  הולך  הוא 

השתא  אבל  לעכו"ם,  תנשא  אם  לכך  למיחש  וליכא  ע"ב(, 

דקסברא הולד ממזר, א"כ הולך אחר אמו, ואיכא למיחש 

טפי שלא תנשא לעכו"ם".

כדברי ובבאור  ס"ל  דהתוס'  המהרש"א,  כתב  דבריהם 

זה  שולד  לומר  צד  כל  אין  דלעולם  הנ"ל,  רש"י 

מתיחס  זה  שבן  להצד  להיפך,  אלא  כשר,  כישראל  נחשב 

אחר אביו ודינו כגוי דיינינן ליה כישראל כשר אחר שיתגייר, 

אבל להצד שמתייחס הוא אחר אמו ודינו כישראל פשיטא 

שממזר גמור הוא.

בת נמצא  על  הבא  בעכו"ם  התנאים  שמחלוקת  לדבריו, 

מי  אחר  בשאלה  תלויה  כשר,  ולדה  אם  ישראל 

אם  הוא  כשר  ממילא  כנכרי  דינו  שאם  זה,  ולד  מתיחס 

דר"ע(,  אליבא  )וכדאמרינן  ממזר  הוי  הוא  ישראל  ואם  יתגייר, 

התוס'  דלשיטת  נמצא,  כשר,  דהולד  קיי"ל  דלהלכה  וכיון 

עכו"ם הבא על בת ישראל בנו נכרי ואינו בא לכלל ישראל 

עד שיתגייר כדת וכדין במילה טבילה וקבלת עול מצוות.

בפסקי התוס' שם )סי' קמה( כתב: גוי ועבד הבא על ואכן, 

.
תרמב

, ע"כ
תרמא

בת ישראל, הולד כשר והוי גוי

בבאור  האחרונים  ומחלוקת  בזה  רש"י  דברי  סתירת 
שיטתו

)בדף אמנם,  שיטת רש"י בזה צ"ע, דבהמשך הסוגיא שם 

בזה  עמד  וכבר  משנתו,  לכאורה  סתר  ע"א(  עו 

המהרש"א שם ועוד אחרונים. דהנה אחד מן הדרכים בגמ' 

שברבות  הוא,  הכותים  של  פסולם  שורש  את  לבאר  שם 

יחוסם.  את  ופגמו  ושפחות  עבדים  בהם  נתערבו  הימים 

והקשו בגמ' )ע"פ פי' רש"י שם(, כיון דלהלכה קיי"ל גבי עובד 

אין  א"כ  כשר,  דהולד  ישראל  בת  על  הבא  ועבד  כוכבים 

לא  שהרי  עבדים,  בהם  שנתערבו  במה  לדינא  נפקותא  כל 

מהווה הדבר כל פסול ביחוסם, דעבד הבא על בת ישראל 

נתערבה  ששפחה  אלא  להזכיר  לגמ'  היה  ולא  כשר,  בנו 

כעבד,  דינו  כמותה  שולדה  דכיון  י"ל  שפיר  דבזה  בהם, 

ונמצא שמעורבים בהם עבדים הפסולים לבוא בקהל.

מדברי הגמ' לפי' רש"י, שכאשר עכו"ם בא על בת ומוכח 

גרות,  בלא  אף  גמור  כישראל  נחשב  בנה  ישראל 

שולדה  הסוברים  שלדעת  ע"ב,  סח  בדף  מש"כ  בזה  וסתר 

כשר דינו כנכרי ואינו בא בקהל ישראל עד שיתגייר כמש"נ. 

ובמהרש"א הניח קושיא זו בצ"ע.

לחלק בזה בין עכו"ם לעבד

בשו"ת הנתיבות  דבריו  הובאו  כה,  )סי'  בתשובותיו  המשפט 

על  הוא  אף  עמד  ב(  סי'  אבהע"ז  שלמה  חמדת 

בין  בזה  לחלק  רש"י  דברי  דכוונת  בדוחק,  ופי'  זו,  שאלה 

עבד לעכו"ם, דעבד הבא על בת ישראל בנו נחשב כישראל 

תורת  מופקע  אינו  העבד  גם  שכן  גרות,  צריך  ואינו  כשר 

עכו"ם  לענין  אבל  כאשה,  במצוות  דחייב  לגמרי,  ישראל 

על בת ישראל סבר רש"י דבנו כמותו ונכרי גמור הוא לכל 

דבר. ובזה עלו דברי רש"י יפה, דבדף סח ע"ב איירי בעכו"ם 

הבא  בעבד  איירי  ע"א  עו  בדף  ואילו  ישראל,  בת  על  הבא 

על בת ישראל, ומה שהזכיר בלשונו גם עכו"ם הבא על בת 

ישראל, לאו דוקא הוא.

סתירה לזה מדברי רש"י בבכורות

שלא אמנם,  להדיא  לכאורה  רש"י  פי'  ע"א(,  )מז  בבכורות 

יתיישבו  לא  ושם  ע"ב,  סח  בקידושין  כדבריו 

הדברים גם עם תי' של הנתיבות המשפט.

על  הקשה  יב(  הל'  פ"ט  מת  טומאת  )הל'  המלך  תרמא. בשער 
באשה  "מעשה  ע"א(:  )פ  בקידושין  דאמרינן  מהא  התוס',  שיטת  

אחת שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו ובא 

עליה, הביאום לבי"ד וסקלום, לא מפני שבנה ודאי הוא אלא מפני 

שכרוך אחריה". ע"כ. והיינו, דכיון שכרוך אחריה חזקה היא שבנה 

ונמצא שבא על הערוה. ולכאורה קשה, אף אם נקבל שאשה זו אמו 

היא, מ"מ אין כל ידיעה מי הוא אביו ושפיר י"ל שנכרי הוא וא"כ 

לשיטת התוס' דין הבן כגוי שאין ביאתו ביאה )ראה תוס' כתובות ג 

ע"ב ד"ה ולידרוש( ואין אמו חייבת מיתה על ביאתו.

בשו"ת הרי בשמים )תנינא סי' קעב( כתב, דלדעת הסוברים שולד 

בכתובתו  כותבין  להתגייר  צריך  העכו"ם  מן  לה  הנולד  הישראלית 

"בן אברהם אבינו", אולם בס' אהלי שם )על אופן כתיבת השמות 

דכיון  כתב,  ולב(  ו  אות  טו  כלל  ערוך,  שולחן  קיצור  לבעל  בגיטין 

שלרבים מהפוסקים אינו נחשב כגוי ממש וכפי שיבואר להלן, יש 

לכתוב בכתובתו את שם אמו כפי שנוהגים בשתוקי. כמו"כ אם בת 

היא, יש לציין בכתובתה "גיורתא דא" כדי שלא יכשל בה כהן. 

וראה  אמוראי(,  ד"ה  ע"ב  )טז  ביבמות  התוס'  כתבו  תרמב. וכן 
מש"כ בזה בשעה"מ )הל' איסורי ביאה פט"ו הל' ג(.

סימן פח
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בנה שם  שילדה  לויה  אהבה:  בר  אדא  רב  "אמר  אמרו: 

הוא  שהמדובר  הגמ',  ומפרשת  סלעים".  מה'  פטור 

"ולא  פפא:  רב  שם  ואמר  העכו"ם.  מן  שנתעברה  בלויה 

תימא אליבא דמ"ד אין מזהמין את הולד, אלא אפי' למ"ד 

מזהמין את הולד – לוי פסול מיקרי".

הבא ופי'  עכו"ם  למ"ד  דאיכא   – וכו'  תימא  "ולא  רש"י: 

ליה  שדינן  אימיה  דבתר  כשר  הולד  ישראל  בת  על 

ודבריו אלו הן לכאורה להדיא שלא כדבריו במסכת  וכו'". 

כשר  שולדה  הסוברים  של  שטעמם  פירש  שם  קידושין, 

הוא משום שמתייחס הוא אחר אביו ונכרי הוא.

)סי' ג( שחלק מחמת זה על וראה  בתשובת חמדת שלמה 

בקידושין  רש"י  שדברי  וכתב,  הנתה"מ,  של  תרוצו 

הן רק לפי ההו"א בגמ' שם, שלדעת הסובר שבנה מתייחס 

אינו  הכי  שבלאו  הגמ'  למסקנת  אבל  כממזר,  דינו  אחריה 

ישראל  אחריה  מתייחס  בנה  אם  שאף  רש"י  סבר  ממזר, 

.
תרמג

כשר הוא, וכן כתב בשער המלך )איסורי ביאה פט"ו(

ופי' אמנם  רש"י,  דברי  על  חלקו  שם  בבכורות  התוס' 

הסוברים  שלדעת  ע"ב,  עה  בקידושין  כשיטתם 

ומתייחס אחר  דינו כעכו"ם  הנולד מן העכו"ם כשר  שבנה 

.
תרמד

אביו

צריך  העכו"ם  מן  הנולד  שבנה  הסוברים  דעת  באור 
גרות

הבנת ומ"מ  ע"פ  התוס'  דלשיטת  עתה,  עד  נמצא 

המהרש"א, בן הישראלית הנולד לה מן הנכרי צריך 

גרות, וכן מורים דברי רש"י בקידושין )סח ע"ב(.

שם ולכאורה  בבכורות  הגמ'  דמסוגית  טובא,  קשיא 

דין  מחמת  סלעים  ה'  מליתן  לכו"ע  שפטרתו 

לויה  דין  לויה שבו, מוכח להדיא שאינו נחשב כנכרי אלא 

שבו הוא הפוטרו מפדיון, והיאך יתיישבו הדברים לשיטת 

הראשונים זו.

ונראה לבאר בשני אופנים:

שנתגייר א.  שגר  דאף  מבואר,  ע"א(  )סב  יבמות  בגמרא 

גיותו  כקטן שנולד דמי ואין לו יחס עם בניו מ"מ בזמן 

שסברו  האחרונים  מן  ויש  אחריו.  מתייחס  זרעו  הגוי  של 

שאפי' אחר שנתגייר פטור הוא ממצות פריה ורביה מחמת 

)ראה מנחת חינוך מצוה א(.  בגיותו מן הנכרית  לו  בניו שנולדו 

ונחלקו תנאי בבנו מן הישראלית, האם מתייחס הוא לגמרי 

אחר אמו וישראל גמור הוא אלא שדינו כממזר, או שמא, 

זה  בן  גם  אחריו,  מתיחס  זרעו  הגוי  של  גיותו  שבזמן  כיון 

אחר  גם  הוא  מתייחס  נתגייר  שלא  זמן  כל  וממילא  בכלל, 

יחסו  בטל  שמתגייר  לאחר  ורק  גמור,  ישראל  ואינו  אביו 

לאביו ונעשה ישראל לגמרי.

הוא ונמצא  מתייחס  שנתגייר  שקודם  זו,  הבנה  לפי 

כנכרי  דינו  אין  כך  ומשום  ואמו כאחד,  אחר אביו 

כישראל  שגם  אלא  אמו,  אחר  התיחסותו  לגמרי – מחמת 

כך  ומשום  לאביו,  התיחסותו  נחשב – מחמת  אינו  גמור 

לאחר  שגם  גר,  משאר  דינו  חלוק  בזה  ומיהו  גרות,  צריך 

גרותו אינו נחשב כקטן שנולד, כיון שהתייחסותו אחר אמו 

מעולם לא בטלה, ויש בו דין לוי, אלא שפסול הוא.

עוד י"ל בביאור שיטה זו, ע"פ מה שנתבאר לעיל סי' נא ב. 

שיש  לגרותה,  שטבלה  מעוברת  גבי  האחרונים  מדברי 

מן האחרונים שלמדו, שלעולם מחמת עצם זה שנולד לאם 

דין  לזה  צריך  ואינו  נכרי  תורת  מיניה  פקע  כבר  ישראלית 

מילה  צריך  ישראל  בקדושת  להתקדש  שבכדי  אלא  גרות, 

דידן,  נידון  גבי  נמי  דה"ה  י"ל  עפ"ז  באורך(.  )עיי"ש  וטבילה 

נחשב  אינו  הישראלית  מן  שנולד  דכיון  מודו  כו"ע  לעולם 

כנכרי, וכל דיני היחס נקבעים לפי האם ולא לפי האב, אלא 

אינו  נכרי  מן  לה  ונולד  שהיות  הראשונים,  מקצת  דסברו 

גרות.  לשם  ויטבול  שימול  עד  ישראל  בקדושת  מתקדש 

ונמצא לפי"ז, דכו"ע מודו שאין זו גרות גמורה, ואתי שפיר 

סוגית הגמ' הנ"ל גבי פדיון הבן.

דולד  לכאורה  נראה  ע"ב(  )סח  בסנהדרין  הגמ'  תרמג. מסוגית 
הישראלית הנולד לה מן הנכרי צריך גרות, שם אמרו: "וכי יש לך 

אדם בישראל שאין לו גואל, אלא בגזל הגר שאין לו יורשים". 

דלכאורה יש מקרה נוסף שיהיה בן ישראל שאין לו יורשים, והוא 

אביו  אחר  מתייחס  שאינו  העכו"ם,  מן  לה  הנולד  הישראלית  בן 

אינה  היא  אף  ואמו  אותו,  יורשים  אינם  אביו  משפחת  וממילא 

לשבט  משבט  נחלה  תיסוב  שלא  יורשת  אינה  דהאם  יורשתו, 

יורשת  אין האב האם  ע"ב שכאשר  קיד  ב"ב  )דאף שכתבו התוס' 

ועיין חידושי  כן,  את בנה כדי שלא יעשו נכסיו הפקר, אין הלכה 

ומוכח לכאורה, שבן  ט(.  הגר"ח הלוי הל' איסורי ביאה פט"ו הל' 

הישראלית הנולד לה מן הנכרי אינו צריך גרות ויש לו יחס אחוה 

עם אחיו. 

שיש  מודו  התוס'  אף  דודאי  שכתבו,  האחרונים  מן  תרמד. יש 
הסוברים שהולד כשר וישראל גמור הוא, אלא שסברו שג' שיטות 

בדבר – יש שלמדו שכשר הוא וצריך גרות, יש שלמדו שאף שכשר 

ויש  הוא(,  כשר  ישראל  אמו  אחר  שמתיחס  )דאף  גרות  א"צ  הוא 

שמתייחס  מחמת  היא  הוא  שישראל  לכך  שהסיבה  דכיון  שלמדו 

אחר אמו – דין ממזר לו. 

סימן פח
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שיטת מהרש"ל ומהרי"ט אלגזי

ע"ב( המהרש"ל  )טז  ליבמות  שלמה  חכמת  בהגהות 

כתבו  סה(  אות  )פ"ח  בבכורות  אלגזי  ומהרי"ט 

לחלק באופן מחודש. דכיון שבעכו"ם הבא על בת ישראל 

בדרכי  הדבר  תלוי  כאחד,  ואמו  אביו  אחר  מתייחס  בנה 

בבית  יגדל  אם  לפיכך,  שנולד.  אחר  בו  שיוטבעו  הנהגתו 

כישראל,  אורחותיו – דינו  בכל  ישראל  כמנהג  וינהג  אמו 

ואם יגדל בבית אביו הנכרי וילך בדרכיו העקלקלות – דינו 

כגוי.

יש ובמהרש"א  סברא  איזו  לתמוה  האריך  שם  ביבמות 

שיקבעו  הן  שהנהגותיו  שמענו  היכן  בדבר, 

הנוהג במנהגי עכו"ם  ישראל  וכי  נכרי,  או  ישראל הוא  אם 

נכרי יקרא, עיי"ש שהאריך.

פשר אמנם,  נמצא  שם  אלגזי  המהרי"ט  בדברי  נעיין  כד 

חתנות  איסור  עיקר  דהנה  בזה,  וטעמו  לדבריו, 

את  יסיר  "כי  ז(:  )דברים  דכתיב  מהא  למדנו  ישראל  ובת  גוי 

נכר  עם  לבן  להנשא  האיסור  שכל  ומשמע   – מאחרי"  בנך 

ויסיר  המקולקלות,  מדרכיו  בניה  שילמדו  מחמת  רק  הוא 

ליבם מאחרי ה', ולולי טעם זה היה הדבר מותר. ולכאורה 

ישראל  מכלל  יוצאים  בניה  לגוי  נישואיה  עצם  מחמת  אם 

דין  ודינם כנכרים, א"כ ע"י עצם מעשה הנישואין מפקעת 

ומפני  ה',  מאחרי  ליבם  יסור  לא  אם  אף  מבניה  ישראל 

עצם  שמחמת  צ"ל  וע"כ  בכך.  זה  איסור  הכתוב  תלה  מה 

אם  אחריה  גם  מתיחסים  שבניה  דכיון  חסרון,  אין  היחס 

המקור  וזהו  דבר.  לכל  כיהודים  דינם  ישראל  כמנהג  ינהגו 

לשיטה זו.

מאי עוד  בטעם  לעיל  המבואר  ע"פ  זו,  שיטה  בביאור  י"ל 

הנכרי,  מן  לה  הנולד  הישראלית  בבן  גרות  דבעינן 

הנכרי  מן  לה  שנולד  כיון  כישראל  שדינו  דאף  דנתבאר, 

בקדושת  מתקדש  אינו  העכו"ם,  מטומאת  בו  ומעורב 

שיטתם  בביאור  י"ל  כן  וכמו  ויטבול.  שימול  עד  ישראל 

אלא  כישראל  לדונו  כדי  הגרות  למעשה  שא"צ  דכיון  זו, 

ומהרי"ט  המהרש"ל  סברו  ישראל,  בקדושת  להכניסו  כדי 

לא  ובתורתו  בה'  שדבק  דכל  הנהגתו,  בדרך  תלוי  דהדבר 

אם  אבל  זו,  בקדושה  בא  לבד  ובהנהגותיו  לכך,  הצריכוהו 

כבר נסתאב ונטמא במנהגי האומות ושיקוציהם הצריכוהו 

להתקדש ע"י מילה וטבילה.

ביאור עפ"ז בדברי הגמרא בר"ה לגבי דריוש

דריוש במסכת  הוא  כורש  הוא  "תנא:  איתא:  ע"ב(  )ג  ר"ה 

וכו'".  היה  כורש שמלך כשר  הוא ארתחשסתא, 

ומבואר שם בגמ', שמחמת שהיה מלך כשר בהנהגותיו היו 

מונים לו שנותיו כמלכי ישראל. והדבר צ"ב, מה בכך שהיה 

היאך  היו  העולם  אומות  שממלכי  כיון  מ"מ  הא  כשר  מלך 

סי'  ח"א  )אבהע"ז  יצחק  בית  ובשו"ת  ישראל.  כמלכי  לו  מנו 

אלגזי  המהרי"ט  שיטת  ע"פ  הדברים  את  ביאר  ח(  אות  כט 

ומהרש"ל, שהרי בסוגית הגמ' שם נתבאר שכורש היה בנה 

הישראלית  כבן  דינו  היה  וממילא  מאחשורוש,  אסתר  של 

הנולד לה מן העכו"ם, וממילא כיון שהיה כורש מלך כשר 

קעבדי  ושפיר  כיהודי,  נחשב  היה  ישראל  במנהגי  ונהג 

שמנו לו כמלכי ישראל. וע"ע בס' יערות דבש )ח"א דרוש יז( 

שהאריך בזה, הו"ד בפתחי תשובה )אבהע"ז סי' ד סעי' א(.

דעת הסוברים שצריך טבילה בלבד

הראשונים בשו"ת  במחלוקת  דן  ד(  )סי'  יצחק  זכר 

גרות,  צריך  הנכרי  מן  ישראלית  בן  הנ"ל – האם 

מן  לה  שנולד  שמחמת  לומר  התוס'  כוונת  שאין  וכתב, 

היא  מיוחדת  הלכה  אלא  גרות,  וצריך  הוא  גמור  גוי  הנכרי 

הצריכוהו  העכו"ם  מן  שנולד  פסול  שמץ  בו  ויש  שהיות 

)מחוסרי  הרמב"ם  שכתב  למה  זאת  שדימה  ועיי"ש  טבילה. 

כפרה פ"א הל' ב(, שכל זמן שלא הביא הגר קרבן אינו בכלל 

כשרי ישראל ואסור לבוא בקהל, אף שמעשה הגרות כבר 

נשלם בטבילה.

שיטת ראב"ן

הנכרי האחרונים  עליה  בא  שאם  ראב"ן,  בשם  כתבו 

מרצונה  עליה  בא  ואם  כשר,  באונס – הולד 

שהאריך  כג(  סי'  )ח"ב  אברהם  בדבר  ויעויין  פסול.  הולד 

את  תקבע  האם  שכוונת  תיתי  דמהיכי  דבריו,  על  לתמוה 

היא הפוסלתו אלא עצם  כוונתה  לא  הולד, הרי  יחוסו של 

מעשה הביאה.

המורם מן האמור, שכמה שיטות יש בדבר:

ג( שדינו א.  ביאה פט"ו הל'  )הל' איסורי  והרמב"ם  דעת הרי"ף 

כישראל לכל דבר, וכן היא שיטת השער המלך וחמדת 

.
תרמה

שלמה בדעת רש"י

תרמה. ומ"מ לענין נחלה ודגלים דינו כגר, כ"כ הרמב"ן בפ' אמור, ופשוט.

סימן פח
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הישראלית ב.  שבן  המהרש"א  הבנת  ע"פ  תוס'  שיטת 

ואינו בא לכל ישראל  גמור  כגוי  הנולד מן הנכרי נחשב 

עד שיתגייר.

שיטת נתה"מ בדעת רש"י, דבעבד הבא על בת ישראל ג. 

הולד כשר, ואילו בנכרי הבא על בת ישראל הולד פסול.

תלוי ד.  שהדבר  ומהרש"ל  אלגאזי  מהרי"ט  שיטת 

כישראל  דינו  ישראל  במנהגי  ינהג  שאם  בהנהגותיו, 

ואם ילך שבי אחר מנהגי האומות יהא דינו כמותם.

שצריך ה.  אלא  הוא  גמור  שישראל  יצחק  הזכר  שיטת 

טבילה.

כתב ו.  יט(  סעי'  ד  סי'  )אבהע"ז  לשו"ע  שלמה  חכמת  בהגה' 

לחלק בזה, בין אם בא הנכרי על אשת איש לבין אם בא 

על הפנויה, שאם בא על אשת איש בנה צריך גרות ואם בא 

טעמו.  פירש  ולא  שקיצר  עיי"ש  כישראל,  דינו  הפנויה  על 

רק  הוא  הנידון הזה בדברי הראשונים  עוד כתב שם, שכל 

מדאורייתא, אבל מדרבנן לכו"ע בעי גרות.

בשו"ת הרמ"ע מפאנו )סי' קכד( כתב, דאף שישראל כשר ז. 

יזהר  ישראל  איש  כל  וגם  לכהונה,  הוא  פגום  מ"מ  הוא 

מליתן לו את בתו לאשה.

הכרעת ההלכה ע"פ הנ"ל

שהרי"ף לענין  דכיון  האחרונים,  כתבו  כבר  בזה  הלכה 

והרמב"ם )איסורי ביאה פט"ו הל' ג(, סתמו ואמרו שולד 

שלמדו  וע"כ  לכהונה,  גם  הוא  שמותר  משמע  כשר  זה 

המלך  השער  כ"כ  לכהונה,  פסול  הגר  שהרי  גרות  שא"צ 

וחמדת שלמה שם וכן הכריע הפתחי תשובה אבהע"ז )ריש 

ושו"ת אבנ"ז  יצחק שם,  וראה בזה עוד בשו"ת בית  ד(,  סי' 

)אבהע"ז סי' טז(, עיי"ש שהאריך בזה בראיות. אמנם בשו"ע 

)אבהע"ז סי' ד סעי' יט( כתב להדיא, דאף שהולד כשר מדינא 

מ"מ פגום הוא לכהונה.

בהג' לשו"ע )סי' רסו סעי' יב( נקט בפשיטות שבן הגרעק"א 

גמור  ישראל  הנכרי  מן  לה  הנולד  הישראלית 

הש"ך  )אמנם   
תרמו

בשבת למולו  שמותר  פסק  ועפ"ז  הוא, 

שם ס"ק טז כתב להמנע מלמולו מטעם אחר, דכל שהיתה 

גרע מבן המנודה  אין מלין אותו בשבת, דלא  אמו מומרת 

.)
תרמז

שאין מלין אותו כלל, עיי"ש

האם בשו"ת  הוא  אף  דן  כ(  סי'  )אבהע"ז  שיק  מהר"ם 

וכתב, דאף דהעיקר  זה בשבת,  מותר למול קטן 

התוס'  לשיטת  לחוש  יש  המקילים,  כדעת  בזה  להלכה 

עד  כנכרי  שדינו  שסברו  וסיעתם  המהרש"א  הבנת  ע"פ 

בזה  לבאר  שהאריך  ועיי"ש  בשבת.  למולו  ואין  שיתגייר, 

בזה  שרבים  נמצא  הפוסקים  בספרי  העיון  שאחר  דאף 

המתירים על האוסרים, מ"מ אין להכריע את ההלכה בזה 

על פיהם משום דינא דאחרי רבים להטות, דמאחר שלא 

 ,
תרמח

דנו בזה הפוסקים זה עם זה הוי כרובא דליתא קמן

וברובא דליתא קמן אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ודיינינן 

כה  סי'  חו"מ  כהן  תקפו  בקיצור  התומים  מש"כ  )וראה  כנכרי  ליה 

ס"ק כג(.

נוספת כתב שם להחמיר בזה, דהא איקבע איסורא, סברא 

שהרי בליל שבת שעדיין לא הגיע זמן המילה היה 

עם  גרות  שחייב  דסברי  מיעוטא  סמוך  וא"כ  למולו,  אסור 

למולו  ונמצא שאין  למולו,  היה  החזקה דמעיקרא שאסור 

.
תרמט

בשבת

נולד  הרי  זה,  קטן  מילת  על  מברכים  היאך  שהקשו,  תרמו. יש 
בעבירה, ובמה שונה הדבר ממה שכתב הרשב"א בתשובותיו שאין 

לברך על השבת גזילה וריבית מחמת שקיומם בא על ידי עבירה.

וי"ל, דמצות השבת גזילה כל קיומה הוא לעולם ע"י עבירה ומשום 

כך אין ראוי לברך עליה, משא"כ מילה שבדרך כלל קיומה אינו כרוך 

מילתו  על  מברכים  בעבירה  הקטן  כשנולד  גם  כך  ומשום  בעבירה 

בזה  וצ"ל  ממזר  מילת  על  שמברכים  רסה  סי'  בשו"ע  איתא  )וכן 

כנ"ל(.

הפוסקים,  בין  פלוגתא  בזה  הביא  רסו(  )סי'  תרמז. הדרישה 
סי'  )ח"א  ציון  בנין  בשו"ת  בשבת.  למולו  שאין  שהכריע  ויעויי"ש 

גבי  הנ"ל  הפסוק  ע"פ  לאיסור  והכריע  זו  בשאלה  הוא  אף  דן  כא( 

המצרי שהכה משה, שם נתבאר שהיתה אמו ישראלית ונולד לה מן 

במחלוקת  תלויה  זו  הלכה  לדבריו  וא"כ  גרות,  והצריכוהו  העכו"ם 

המפרשים דלעיל האם אכן היתה זו גרות גמורה או לא וכמש"נ.

יא( כתב,  )סי' כט ס"ק  יצחק אבהע"ז  בית  תרמח. אמנם בשו"ת 
דהואיל ואזלינן בתר רובא דליתא קמן אפי' בדיני נפשות, ודאי יש 

לסמוך על רובא דליתא קמן להתיר למולו בשבת.

מלאכותית  בהזרעה  שנתעברה  באשה  זה  בכל  תרמט. נפק"מ 
שמנכרי  דעלמא  רובא  בתר  בזה  דאזלינן  הזרע,  למי  יודעת  ואינה 

דעת  מחמת  טפי,  להקל  יש  ספק  דהוי  דבכה"ג  אפשר  מיהו  הוא. 

הסוברים שאף אם מנכרי נתעברה ישראל כשר הוא ולא הצריכוהו 

גרות אלא לחומרא בעלמא.

סימן פח
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חזקה קמייתא העשויה להשתנות

דיעויין אמנם  לכאורה,  לפקפק  יש  זו  סברתו  בעיקר 

בשו"ת האלף לך שלמה )אבהע"ז סי' סט( שדן, האם 

אשה אלמנה נאמנת לומר שכבר עברו כ"ד חודש מלידתה 

שמא  או  באיסורים,  נאמן  אחד  עד  כדין  להנשא  ומותרת 

כיון שודאי היתה אסורה כל הכ"ד חודש, חשיב דאיתחזק 

עד  בנאמנות  די  לא  איסורא  דאיתחזק  ובמקום  איסורא, 

אחד.

שם, דדין איתחזק איסורא הוא רק כאשר האיסור וכתב 

יבוא  אם  בספק  מוטל  היה  וההיתר  ודאי  היה 

בכוחו  אין  ההיתר  ספק  גוונא  שבכהאי  לא,  או  כך  לידי 

לאיסור,  לכן  קודם  שהיתה  הודאית  הידיעה  את  לערער 

אלא  ואינו  ודאי,  בתורת  לבוא  עתיד  ההיתר  כאשר  אבל 

קדם  שהאיסור  שמשום  לומר  סברא  כל  אין  זמן,  מחוסר 

כיון  וממילא  אחד,  עד  של  בנאמנותו  הדבר  יחסר  להיתר 

הוא  הנידון  וכל  מותרת,  תהא  ודאי  חודש  כ"ד  שאחר 

חשיב  לא  לבוא,  העתיד  היתרה  לידי  באה  כבר  האם  רק 

שנדה  הסיבה  שזוהי  שנקט  ויעויי"ש  איסורא.  דאיתחזק 

נאמנת לומר שנטהרה אף דאיתחזק איסורא, דכיון שזמן 

דהוי  איסורא,  דאיתחזק  חשיב  לא  בזמן  מוגבל  וסתה 

.
תרנ

חזקה העשויה להשתנות, עיי"ש שהאריך

לא וממילא  הוא,  מילה  זמן  לאו  שלילה  דאף  עפ"ד,  י"ל 

הלילה  שכן  איסורא,  דאיתחזק  הדבר  נחשב 

מוגבל בזמן וזמן החיוב ודאי יבוא, וא"כ אין כאן כל מקום 

לערער מחמת כן על ההיתר למולו בצירוף דעת המחמירים 

ומצריכים אותו להתגייר.

כתב וביותר  עצמו  שיק  המהר"ם  שהרי  לתמוה,  יש 

הגמ'  דברי  על  אותה  וייסד  זו  סברא  בתשובותיו 

)לה ע"ב(, שם נתבאר שהעושה מלאכה בערב שבת  בשבת 

אשם  מביא  השמשות  בין  שבת  במוצאי  או  השמשות  בין 

רש"י  )ראה  לילה  ספק  יום  ספק  הוא  השמשות  דבין  תלוי, 

אחזקה  נוקמינן  לא  אמאי  וקשה  ע"ב(  לה  ובדף  ע"ב  לד  בשבת 

קמייתא, ונאמר שבערב שבת ודאי זמן חול הוא שהרי הוא 

בחזקת יום השישי עדיין, ואילו כשעושה מלאכה במוצאי 

 .
תרנא

גמורה חטאת  ויביא  הוא  שבת  איסור  בחזקת  שבת, 

ומכאן למד, דכיון שיום שישי עתיד להסתיים לא דנים ע"פ 

חזקה קמייתא לומר שזמן בין השמשות מכלל היום שעבר 

דחה  בלילה  מילה  איסור  לענין  מה  מפני  צ"ע  וא"כ  הוא. 

סברא זו ונקיט דחשיב כחזקה קמייתא. )ובעיקר הלכה זו ראה 

בתוס' הרא"ש בהוריות ד ע"א ובדברי הגרש"ק בתשובה הנ"ל(.

שהאריך  ע"ב(  )ב  לגיטין  סופר  כתב  בחידושי  ראה  תרנ. מיהו 
אפי'  חזקה  כנגד  נאמן  אינו  אחד  שעד  הירושלמי  מדברי  להוכיח 

בחזקה העשויה להשתנות.

לומר  שייך  דלא  כתב,  תקסב  סי'  לשו"ע  ברוך  אמרי  תרנא. בהג' 
"איתחזק איסורא" כאשר הספק הוא בנוגע לשעות היום והלילה, כיון 

שכל רגע ורגע נידון לעצמו, ואין צירוף בין רגע אחד לקודמו לומר 

דכיון שרגע קודם היה יום מן הסתם כן הוא גם עתה. וראה מש"כ בזה 

בשו"ת אבני נזר )יו"ד סי' תסז(, ובאור שמח )הל' שבת פ"ה הל' ד(.

עוד י"ל דזמן בין השמשות אינו ספק במציאות אלא ספקא דדינא 

תלוי  הדבר  ולכאורה  ברכות,  מסכת  ריש  הגרעק"א  חידושי  )עיין 

בפלוגתא דתנאי ואין כאן מקומו(, וממילא לא שייך להכריע בספק 

זה ע"פ חזקה דמעיקרא, דספקא דדינא צריך הכרעה ע"פ תורה ולא 

לב,  סי'  איגר  הגר"ש  בכתבי  בזה  מצינו  נוספת  )סברא  חזקה.  ע"פ 

דאי ניזיל בספקא דדינא בתר חזקה דמעיקרא נעשה הדבר כחוכא 

ואיטלולא, שכן באותו הספק עצמו יוכרע הדין פעם להיתר ופעם 

לאיסור, לפי החזקה המצויה באותו מקרה(.
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סימן פט

גדר דין קרבן הגר

בסוגית הגמ' בכריתות )ט ע"א( נתבאר בארוכה, שהליך הגרות מורכב משלושה שלבים – מילה, טבילה, 

יכולים  אנו  אין  מקדשנו,  בית  ושמם  עירנו  חרבה  רבו  כי  שבעוונותינו  הזה  בזמן  והנה,  קרבן.  והקרבת 

הקרבת  בה  שאין  זו  לגרות  יש  תוקף  מה  לדון  ויש  הזה,  בזמן  גרים  מקבלים  ואעפ"כ  חובותינו,  לעלות 

קרבן. שאלה זו תתברר להלן. כמו"כ יבוארו דיני קרבן זה מהותו ותכליתו.

דין קרבן הגר

הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ג הל' א(: "בשלושה דברים כתב 

מילה  וקרבן.  טבילה  לברית – במילה  ישראל  נכנסו 

היתה במצרים וכו', וקרבן – שנאמר )שמות כד ה(: וישלח את 

נערי בני ישראל ויעלו עולות, על ידי כל ישראל הקריבום.

ולהסתופף וכן  לברית  להכנס  הגוי  כשירצה  לדורות, 

צריך  תורה,  עול  עליו  ויקבל  השכינה,  כנפי  תחת 

הגמ'  בסוגית  דבריו  ומקור  קרבן",  והרצאת  וטבילה  מילה 

בכריתות )ט ע"א(.

קרבן הגר – עולה לבד או גם שלמים

שתי בהל'  או  בהמה  עולת  הגר,  קרבן  "ומהו  כתב:  שם  ה 

תורים, או שני בני יונה, ושניהם עולה". כמו כן כתב 

גר  של  "שקרבנו  ב(:  הל'  )פ"א  כפרה  מחוסרי  בהל'  הרמב"ם 

עולת בהמה או שני בני יונה או שתי תורים, ושניהם עולה 

כמו שביארנו במעשה הקרבנות".

כתב והדברים  ו(  הל'  )פ"א  הקרבנות  מעשה  דבהל'  צ"ב, 

והמעשר  הבכור  הם  היחיד  "קרבנות  הרמב"ם: 

והפסח והחגיגה והיא שלמים, והראיה והיא עולות, וקרבן 

הגר והוא עולה מן הבהמה, או שני בני יונה או שתי תורים 

ואחת שלמים".  עולה  או שתי בהמות אחת  עולה,  ושניהן 

הרי להדיא, שגם אם מביא שתי בהמות אחת מהן שלמים, 

דבתחילה  לסופן,  מתחילתן  לכאורה  סתרי  דדבריו  וצ"ע, 

לשם  אחת  בבהמה  לו  ודי  שלמים,  להביא  שא"צ  משמע 

בהמות  שתי  מביא  דאי  כתב  דבריו  בסוף  ואילו  עולה, 

להביא  צריך  העולה  שמלבד  ומשמע  שלמים,  מהן  אחת 

גם שלמים. ואי נימא דבבחירת ליבו הדבר תלוי, אם ירצה 

ואי לאו רשאי להמנע, א"כ אין זה קרבן הגרות אלא  יביא 

ככל קרבן נדבה, ומה ענין זה לכאן.

האם יתירה  בברייתא  היא  מפורשת  מחלוקת  הרי  מזו, 

מוטלת חובה על הגר להביא קרבן שלמים לגרותו, 

כן  תעשו  כאשר  "ת"ר:  ע"ב(:  )ח  בכריתות  שנינו  שכן 

ושלמים,  עולה  הוא  אף  ושלמים,  עולה  אתם  יעשה – מה 

שם:  הסוגיא  ובהמשך  כגר".  ככם  טו(:  במדבר  שנאמר 

"תניא אידך: )במדבר טו(: יעשה אשה ריח ניחוח לה' – שומע 

תעשו  כאשר  ת"ל:  מנחה,  אפילו  לאשים  שעולה  כל  אני 

מה  אי  דמים.  מיני  הם  אף  דמים,  מיני  אתם  מה  יעשה,  כן 

אתם עולה ושלמים, אף הם עולה ושלמים, ת"ל: ככם כגר 

דפלוגתא  הרי  לקרבנותיכם".  ולא  הקשתיו,  יהיה – לכם 

דתנאי היא האם הגר מביא שלמים או לא, ונראה שבעיקר 

חיובו של הגר נחלקו.

קשיא, היאך לא הזכיר הרמב"ם קרבן שלמים זה בהל' תו 

איסורי ביאה, שם עיקר סדר מעשה הגרות, ולא הביאו 

המקור  מן  ואף  הקרבנות.  מעשה  בהל'  גררא  אגב  אלא 

שציין הרמב"ם לקרבנו של הגר, מקרא ד"וישלח את נערי 

ולא  מביא  עולה  שרק  משמע  עולות"  ויעלו  ישראל  בני 

שלמים.

מצות  או  הגרות  ממעשה  הגר – חלק  קרבן  דין  גדר 
הקרבה בעלמא

דין ובהקדם  עיקר  מהו  לחקור,  יש  הרמב"ם  דברי  ביאור 

זהו חלק מעצם מעשה הגרות,  קרבן הגר, האם 

ישראל  בקדושת  מתקדש  והטבילה  המילה  שע"י  שכשם 

ומתחייב במצוות ככל איש ישראל, כך ע"י הקרבת הקרבן 

שמא,  או  קדשים,  באכילת  היתרו  לענין  ישראל  נעשה 

גרותו כולה נשלמת במעשה המילה והטבילה, אלא דמצוה 

ודינו ככל חיובי  בעלמא הוטלה עליו להביא קרבן לגרותו, 

עד  בקדשים  אוכל  שאינו  כפרה  מחוסרי  וכשאר  הקרבן 

שיביא חובתו.

סימן פט



משנת  הגר���

ע"ב(, שם שנינו: ולכאורה  )ח  בכריתות  היא  ערוכה  סוגיא 

"ארבעה מחוסרי כפרה וכו', הזב והזבה היולדת 

כפרה  מחוסר  גר  אומר:  יעקב  בן  אליעזר  רבי  והמצורע. 

"כי  ומשני:  גר".  תני  לא  אמאי  "ת"ק  בגמ':  ומקשינן  וכו'". 

קרבן  קמייתי  כי  גר  בקדשים,  למיכל  דשרי  מידעם  קתני 

שיביא  דקודם  ומשמע  בקהל".  למיעל  נפשיה  לאכשורי 

קרבנו אינו כשר לבוא בקהל.

שמל כמו  "גר  שם:  כפרה  מחוסרי  בהל'  הרמב"ם  כתב  כן 

אסור  שהוא  אע"פ  קרבנו,  הביא  לא  ועדיין  וטבל 

כפרה.  ממחוסרי  אינו  קרבנו,  שיביא  עד  בקדשים  לאכול 

ישראל,  ככל כשרי  ולהיות  גמור  גר  שקרבנו עכבו מלהיות 

ככשרי  נעשה  לא  שעדיין  בקדשים  אוכל  אינו  זה  ומפני 

אוכל  כשר  ישראל  ויעשה  כפרתו  שיביא  וכיון  ישראל, 

בקדשים". ע"כ.

מדבריו, דקרבן הגר אינו כמצוה בעלמא וכשאר ומבואר 

הגרות,  מהליך  חלק  הוא  אלא  כפרה,  מחוסרי 

היא  קרבנו,  שיביא  עד  בקדשים  אוכל  שאינו  לכך  והסיבה 

משום שלא נעשה ישראל לגמרי עד הקרבת הקרבן.

חילוק בזה בין קרבן עולה לקרבן שלמים

לומר, דבזה חלוק דין קרבן עולה מקרבן השלמים, ונראה 

קרבן העולה הוא חלק מהליך הגרות ממש, ואילו 

קרבן השלמים אינו אלא מצוה בעלמא שהוטלה על הגר, 

שלמיו  קרבן  מביא  השכינה  בצל  להסתופף  שזוכה  דבעת 

כהלל והודיה. ולכך, בהל' איסורי ביאה שדן הרמב"ם בעצם 

הליך חלות הגרות הזכיר רק קרבן עולה, וכן בהל' מחוסרי 

עולתו  הקריב  שלא  גר  של  בגדרו  הרמב"ם  דן  שם  כפרה, 

דן  הקרבנות  מעשה  בהל'  אבל  כפרה,  כמחוסר  חשיב  אי 

שלמיו,  שמקריב  הזכיר  ושם  הגר,  חובות  בכלל  הרמב"ם 

אף שאין זה מעיקר חלות הגרות אלא למצוה בעלמא.

העולה וכן  קרבן  שכן  דהתם,  דסוגיא  מפשטא  נראה 

ישראל  בני  נערי  את  "וישלח  הפסוק  מעצם  נלמד 

ואילו  דלעיל,  הרמב"ם  וכדברי  ושלמים",  עולות  ויביאו 

ד"ככם  מקרא  רק  בברייתא  למדוהו  השלמים  קרבן 

מה  מפני  וצ"ע  ישראל,  לקרבן  הגר  קרבן  כגר" – שהושווה 

ועולות  שלמים  בו  שנאמר  זה  פסוק  מעצם  למדוהו  לא 

עולה,  הוא קרבן  להו דעיקר קרבנו  וע"כ דפשיטא  בשווה, 

אלא שמשום הדמיון לקרבנם של ישראל סברו לחייבו גם 

בשלמים. וזהו שנחלקו שם הני תנאי, האם כלל חובות הגר 

חלות  עצם  לענין  רק  או  כגר",  ד"ככם  זה  ממקרא  נלמדו 

לא  חובותיהם  לשאר  אבל  לישראל,  הגר  הושווה  הגרות 

הוקשו לישראל.

קרבן שלמים למצוה מן המובחר

גדר בשו"ת  בזה  דלמד  נראה  עט(  סי'  )ח"א  שאל  חיים 

אחר, דיעויי"ש שכתב, כי מה דאתמעט דאין הגר 

מקרבן  הופקע  שלגמרי  הדברים  כוונת  אין  שלמים,  מביא 

זה, שהרי השווה קרבנו לקרבנם של ישראל האמור באותו 

ירצה  אם  מיהו  בכך,  מחוייב  דאינו  קמ"ל  אלא  הפסוק, 

רשאי.

לבאר דבריו עפ"מ שכתב באבי עזרי )ריש הל' מעשה ונראה 

להביא  כלל  מחוייב  אינו  שהגר  דאף  הקרבנות(, 

שלמים ודי לו בעולה לבד, מ"מ אם יקדיש שלמים לגרותו 

הדבר  ודומה  בעלמא.  כנדבה  ולא  גר  כשלמי  הדבר  נחשב 

דאף  והיינו,  רשות",  עשר  ארבעה  "חגיגת  דאמרינן  למאי 

שאין חובה להביא קרבן חגיגה בי"ד בניסן, אם יביא קרבן 

)ונראה דזו הלכה  זה יחשב כקרבן חגיגה ולא כנדבה בעלמא 

בעיקר גדר קרבן שלמים, דחלות הקרבן אינה מותנית בחובה להביאו, 

בזה  די  ה',  לקהל  שנכנס  על  ולהלל  להודות  שמביאו  זה  עצם  אלא 

הרמב"ם  ולמד  בעלמא(.  כנדבה  ולא  הגר  כקרבן  להחשיבו  כדי 

אחת  חובתו  "הביא  שם:  בכריתות  דאמרינן  מהא  דבריו, 

כוונת הדברים  דאין  יצא",  ושלמים  עולה  יצא,  הבהמה  מן 

מלתא  דהא  בכפרתו,  מחסרת  אינה  השלמים  דהקרבת 

להביא  מחוייב  שאינו  דאף  לך,  לומר  אלא  היא,  דפשיטא 

ולא  הגר  כשלמי  הדבר  יחשב  יביא  אם  לגרותו,  שלמים 

כנדבה בעלמא.

בשיטת  פירש  הקרבנות  מעשה  בהל'  האזל  אבן  )בס' 

אם  קדשים,  באכילת  דאסור  דאף  דקמ"ל,  בזה,  הרמב"ם 

חלה,  קדושתו  עולתו,  שהביא  קודם  שלמים  קרבן  הקדיש 

דבריו  מיהו  נדרו.  להביא  מחוייב  עולתו  שיביא  ולאחר 

בדין  פרט  אלא  גר,  שלמי  קרבן  זה  אין  דא"כ  דחוקים, 

הקדשת נדרים ונדבות(.

גר שלא הביא קרבנו – האם מותר לישא בת ישראל

הביא בספרי  שלא  גר  האם  לדון,  האריכו  הפוסקים 

והנה,  ישראל.  בת  לישא  מותר  הבית(  )בזמן  קרבנו 

לאכשורי  קרבן  קמייתי  כי  "גר  שם:  הגמ'  דברי  מפשטות 

הביא  שלא  דגר  לכאורה,  מבואר  בקהל",  למיעל  נפשיה 

קרבנו אסור לישא בת ישראל.

סימן פט



���כ משנת  הגר�

כ"י מיהו,  מפירוש  הביא  פ(  סי'  )ח"א  שאל  חיים  בשו"ת 

המיוחס להראב"ד )פ' שלח סוף פ' נסכים( דכתב, וז"ל: 

"וא"ת היאך מקבלין גר בזמן הזה )דליכא קרבן(. וי"ל, דשאני 

יותר נראה לפרש, דבהדיא אמרינן  הכא דלא אפשר, אבל 

עכ"ל.  בקדשים".  להכשיר  אלא  הקרבן  דאין  בכריתות 

והיינו, דכיון דקרבן הגר בא להתירו באכילת קדשים, בזה"ז 

דליכא קדשים אין בזה כל נפקותא. ומקור דבריו מהמשך 

שיביא  עד  בקדשים  מלאכול  מעוכב  "גר  שם:  הסוגיא 

קינו".

קדשים והדברים  אכילת  לענין  שרק  נקט  דהיאך  צ"ב, 

בריש  שם  אמרינן  להדיא  הא  קרבן  בעינן 

הסוגיא דאינו כשר לבוא בקהל עד שיביא קרבנו )וכן הוא 

שיפריש  מתחילה  לו  שתיקנו  דהטעם  שם,  בתוס'  להדיא 

רובע לקינו בזה"ז, כדי להתירו לבוא בקהל, ורק אחר שראו 

שבא הדבר לידי מכשול ביטלו תקנתם(.

)יו"ד ואכן,  נזר  אבני  בשו"ת  ראה  בזה,  הרמב"ם  בשיטת 

ח"ב סי' שמד( דכתב, דמדכתב הרמב"ם הלכה זו דגר 

מעשה  בהל'  רק  ולא  ביאה,  איסורי  בהל'  גם  קרבן  צריך 

הקרבנות, מוכח דלמד כפשטיה דגמ', דבזמן הבית היה גר 

מנוע מלישא בת ישראל עד שיביא קרבנו, וכ"כ בס' מקור 

ברוך )סי' לט(.

שם( אמנם,  ביאה  איסורי  )הל'  הרמב"ם  ע"ד  פענח  בצפנת 

הזכיר  ולא  הרמב"ם  דמדשתיק  בפשיטות,  נקט 

כפרה – גבי  מחוסרי  בהל'  רק  ישראל  ככשרי  הוי  דלא 

איסור אכילתו בקדשים, ובהל' איסורי ביאה הזכיר רק את 

חשיב  לא  זה  לענין  דרק  מוכח  קרבן,  להביא  חובתו  עצם 

דבר,  לכל  כישראל  דינו  דבריו  לשאר  אבל  ישראל,  ככל 

ולכך אין קרבנו מעכב בזה"ז דבלא"ה ליכא קדשים, וכדברי 

.
תרנב

הראב"ד

כ(, כדבריו  ס"ק  כריתות  קמז  סי'  )אבהע"ז  איש  בחזון  כתב 

"לאכשורי  דאמרינן  מה  הרמב"ם,  דלדעת  ופי', 

בקהל" אין הכוונה דבא להתירו בבת ישראל, אלא שיחשב 

דומה  ישראל המותרים באכילת קדשים. בדרך  ככל כשרי 

הספרי  עפ"ד  האזרח(  כל  ד"ה  שלח  )פ'  חכמה  במשך  נמי  פי' 

דאינו  ציץ  ריצוי  לענין  כאזרח"  ד"ככם  זה  מקרא  דדרש 

ובא  שנתגייר  וע"י  אומות,  בשאר  ולא  בישראל  אלא  שייך 

לכלל ישראל נעשה ככל כשרי ישראל המרצים לפני קונם 

ע"י ציץ הקודש. ובזה אמרו דלא חשיב כאחד מקהל ה' עד 

שיביא קרבנו, ולא לענין היתרו לישא בת ישראל.

הראב"ד, ולדבריהם  בדעת  הנ"ל  הקושיא  תתיישב 

לישא  לאוסרו  הגמ'  דברי  כוונת  אין  דלעולם 

בת ישראל )בשיטת הרשב"א בזה ראה להלן(.

באכילת  אסור  ישראל  שנעשה  דאף  זו  הלכה  ביאור 
קדשים וכו'

של הלכה זו, דאף דנעשה ישראל אסור באכילת בבאורה 

מדברי  וכדלעיל  כפרה  מחוסר  חשיב  דלא  )אף  קדשים 

הרמב"ם(, ואף אינו בריצוי ציץ, פי' במשך חכמה שם, דשני 

מצוות,  חיוב  לענין  ישראל  הגרות – דין  בחלות  יש  ענינים 

וקדושת ישראל ורוממותם על פני כל העמים. ולכך, לענין 

די  המצוות  בשמירת  וחיובו  ישראל  לתורת  כניסתו  עצם 

ישראל  קדושת  אולם  מצוות,  וקבלת  טבילה  במילה  לו 

מתחטאים  ולהיות  גבוה  משולחן  לאכול  להם  המאפשרת 

הקרבת  ע"י  אלא  לו  באה  אינה  הקודש  בציץ  קונם  לפני 

.
תרנג

הקרבן, דבזה נעשה שותף לעבודת המקדש

זו נראה לפרש נמי לדעת הסוברים דאסור לישא ולדרכו 

נישואין  דלענין  הדברים  כוונת  דאין  ישראל,  בת 

כנכרי יחשב, ואסורה לו מדין ביאת עכו"ם, דהא אין גרות 

תרנב. בפי' המשניות לכריתות שם כתב הרמב"ם, דלשיטת חכמים 
דר"א הגר מותר לאכול בקדשים גם קודם הבאת קרבנו, ורק לענין 

היתרו לבוא בקהל בעי קרבן וכבר העירו האחרונים דחזר בו מזה 

בהלכותיו, ראה מש"כ בזה בבאר שבע שם, ובקרן אורה יבמות )מו 

ע"א(, וראה להלן מש"כ בביאור שיטת הרשב"א, מיהו מדברי רבינו 

גרשום שם נראה כהבנה זו, דלשיטת ת"ק אף דבעינן קרבן להתירו 

לבוא בקהל מ"מ מותר לאכול בקדשים גם בלא קרבן. 

תרנג. בשו"ת מהרי"א הלוי )סי' פח( דן, היאך יבנה המקדש לעתיד 
לבוא, הא מאי דמצינו דטומאה הותרה בציבור הוא לענין עבודת 

כשם  עצמו,  המקדש  בנין  לענין  אבל  הקרבנות,  והקרבת  המקדש 

שאינו דוחה את השבת מן הסתם אינו דוחה את הטומאה. 

מקדש  ס'  )עיין  הובא  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  דהגאון  ומשמיה 

מותר  דיהיה  לומר  דאין  וכתב,  זו  בשאלה  שדן  ז(  הערה  פ"י  מלך 

לבנות הבית בטומאה משום דין עשה דוחה לא תעשה, דהא שפיר 

טומאה  בתורת  אינם  שבנכריותם  דכיון  גרים,  ע"י  לבנותו  יכולים 

וטהרה מיד בגרותם טהורים הם וכשרים לבנין הבית. השיב לו ע"כ 

הגרצ"פ פרנק רבה של ירושלים דזה אינו, שהרי גרים אלו שיתגיירו 

בקדשים,  אסור  קרבן  והמחוסר  קרבן,  מחוסרים  הבית  בנין  קודם 

וכשם שאסור באכילתם כך אסור בכל עבודת המקדש וממילא אין 

הערלה  מן  ד"הפורש  דקיי"ל  להא  ובפרט  בבנינו.  לעסוק  להתירם 

ומחוייבים  ז(  הל'  פ"ו  פסח  קרבן  הל'  )רמב"ם  הקבר"  מן  כפורש 

הזאה ג' וז', ועיין רש"ש )כריתות ט ע"א(, דכל זמן שלא הוזה עליהם 

)יבמות מה ע"ב( חיוב הזאה  ולדעת הערוך לנר  אסורים בקדשים, 

בגר מדאורייתא הוא. עיי"ש.

סימן פט
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ישראל  דחשיב  פשיטא  במצוות  שנתחייב  ואחר  לחצאין, 

הוי  ישראל  בקדושת  נתקדש  דלא  דכיון  אלא  דבר,  לכל 

כשאר פסולי יוחסין )ממזר נתין וכדו'( שאינם מותרים לישא 

ישראלית.

דין הקרבן בזה"ז דהבית בחורבנו

בזמן והנה,  גרים  מקבלים  היאך  הראב"ד,  קושית  עיקר 

הגמ'  דברי  בביאור  שורשה  קרבן,  דליכא  הזה 

בכריתות שם: "אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל 

גרים, אמר רב אחא בר יעקב: )במדבר טו(: וכי יגור אתכם גר 

גרים  קבלת  דדין  דכיון  והיינו,  לדורותיכם".  בתוככם  אשר 

נוהג בכל הדורות, וכדכתיב "לדורותיכם", ע"כ דבזמן שאין 

הבית בבנינו מקבלים גרים גם בלא הקרבת קרבן.

שם ובביאור  הרשב"א  הראשונים,  נחלקו  הדברים 

הבית  שהיה  בזמן  גם  אחא  רב  שלשיטת  פי', 

והיינו,  הגרות.  בהליך  מעכב  הקרבן  היה  לא  בתפארתו 

דסבר הרשב"א שאין כל טעם לחלק בחלות הגרות בין זמן 

ד"לדורותיכם",  וכיון שחידשה תורה בקרא  לזמה"ז,  הבית 

היתה  לא  הבית  בזמן  שגם  ע"כ  קרבן,  בלא  חלה  שהגרות 

הקרבתו מעכבת בחלות הגרות.

שבזמן אבל  ואף  בדבר,  סתירה  כל  שאין  למד  הרמב"ן 

הגרות,  בחלות  מעכבת  הקרבן  הקרבת  היתה  הבית 

גזירת הכתוב היא שבזמן חורבנו יכול להתגייר בלא הבאת 

ונימוק"י שם, וראה מש"כ בזה בנחל  וכ"כ בריטב"א  קרבן, 

אשכול )הל' גרים(.

הראב"ד הנ"ל למדנו שיטה שלישית בזה, דלעולם מדברי 

זמנינו לזמן שהיה הבית בתפארתו,  בין  אין לחלק 

אלא דכיון דהנפק"מ בזה היא רק לענין אכילתו בקדשים, 

כיון דאין נפק"מ בזה בזמנינו אין הדבר מעכב.

שיטת הרשב"א בעיקר גדר חיוב קרבן זה

שם(, מדברי  נזר  אבני  )ראה  האחרונים  למדו  אלו  הרשב"א 

חלות  דין  מעיקר  אינה  הקרבן  דהקרבת  דסבר 

הגרות, אלא מצוה בעלמא היא, וע"כ סבר דאף בזמן הבית 

לא היה הדבר מחסר בקבלת גרותו. וכנראה למד, דחכמים 

מנו במשנה  גיסא, דהטעם שלא  לאידך  עליו  נחלקו  דר"א 

דס"ל  משום  הוא  כפרה,  המחוסרי  אלו  בין  גר  של  קרבנו 

באכילת  מותר  קרבנו  שהקריב  קודם  ואף  מהם,  קיל  דדינו 

בעלמא  למצוה  אלא  לכפרתו  זה  קרבן  בא  דלא  קדשים, 

)וכפי' הרמב"ם על המשניות שם(.

ביאור שיטת הרמב"ן וסיעתו לפי הנ"ל

וסיעתו, ובאמת  הרמב"ן  לשיטת  קצת,  צ"ב  הדברים 

מעכב,  הקרבן  היה  קיים  המקדש  שהיה  דבזמן 

מחמת  בזמנינו  הגרות  קבלת  אופן  דישתנה  יתכן  היאך 

דלעולם  קשיא,  לא  הנ"ל  ע"פ  מיהו  קיים.  המקדש  דאין 

במילה  אלא  אינה  לכו"ע  ישראל  לקהל  כניסתו  עיקר 

טבילה וקבלת מצוות, ואילו הקרבת הקרבן אינה מחסרת 

וקדושת  היוחסין  בדין  אלא  שבו  ישראל  שם  בעיקר 

של  יחוסם  על  דקפדינן  דמאי  י"ל,  שפיר  ובזה  ישראל, 

בהקרבת  שיתקדש  עד  ישראלית  ישא  שלא  ישראל 

דלא  היכא  מיהו  דאפשר,  במקום  אלא  זה  אין  הקרבן 

אפשר שרי.

ביאור ע"פ בקרבנו של יתרו

וכו' בס'  יתרו  "ויקח  עה"פ:  יתרו(  )פ'  הלוי  הרי"ז  חידושי 

חותן  עם  לחם  לאכול  וישבו  וכו',  וזבחים  עולה 

משה", כתב לפרש, דזבח זה היה קרבן שלמים של גרותו, 

שם(.  רשי  )עיין  הקרבן  באכילת  עמו  ישראל  זקני  ונשתתפו 

הא  לגרותו,  קרבן  יתרו  הקריב  היאך  שהקשה,  ויעויי"ש 

)בכורות ד ע"ב( דביום שהוקם המשכן הקריבו ישראל  קיי"ל 

יחיד  של  חובה  דקרבן  לכן,  קודם  ולא  ואשמיהם  חטאים 

היה  כרחך  על  וא"כ  ע"א(,  קיז  זבחים  )ראה  בבמה  קרב  אינו 

המשכן,  הקמת  עד  גרותו  של  עולה  קרבן  עם  להמתין  לו 

ונמצא דקודם לכן היה אסור באכילת קדשים, וא"כ היאך 

אכל מבשר שלמיו, עיי"ש.

)עצם הקרבתו קרבן שלמיו קודם בניית המשכן אף שמדין 

קרבן  שהרי  להגרי"ז,  ליה  קשיא  לא  הוא,  הגרות  קרבן 

אלא  בו,  מחוייב  שאינו  כיון  חובה  קרבן  חשיב  לא  שלמיו 

ודמיא  שנתבאר,  וכמו  הגר  כשלמי  חשיב  הביא  שאם 

לשאר נדרים ונדבות דקרבים בבמה(.

זה ולפ"ד  אין  קדשים  באכילת  שנאסר  שמה  דכיון  י"ל, 

שבכדי  אלא  זה,  לענין  ישראל  חשיב  דלא  משום 

בעינן  ישראל  וקדושת  היחס  בדיני  ישראל  עם  להכלל 

בזה  קפדינן  ישראל  לבת  נישואיו  שלענין  כשם  א"כ  קרבן, 

רק במקום דאפשר כך גם לענין אכילת קדשים.

אסור ובזה  כפרה  דהמחוסר  כפרה,  ממחוסרי  דינו  חלוק 

אפשר  דלא  היכא  לגמרי – גם  קדשים  באכילת 

מעלה  משום  אלא  ביה  קפדינן  דלא  בגר  ואילו  בהקרבה, 

וצ"ע  אחר,  בענין  אפשר  דלא  היכא  תורה  הקלה  בעלמא 

בזה לדינא.
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לו  עולה  הפסח  פסח – קרבן  בערב  שנתגייר  גר 
לגרותו

בני באור  אכלו  היאך  הקשה,  כפרה(  מחוסרי  הל'  )ריש  שמח 

ישראל במצרים מקרבן הפסח, הרי לא הקריבו קרבן 

לגרותם עד הקמת המשכן, ואסורים היו באכילת קדשים. 

"גר  ע"א(:  )צב  בפסחים  דשנינו  למאי  להקשות,  יש  כן  כמו 

שנתגייר בערב פסח, בית שמאי אומרים: טובל ואוכל את 

פסחו לערב, ובית הלל אומרים: הפורש מן הערלה כפורש 

מן הקבר". וקשיא היאך אמרו טובל ואוכל פסחו, הא אינו 

רבינו  )לשיטת  קרבנו  שיקריב  עד  הקדשים  מן  לאכול  רשאי 

אזלא  דהתם  דסוגיא  די"ל  קשיא,  לא  בהערה  לעיל  המובא  גרשום 

כת"ק שגם קודם הקרבת קרבנו מותר באכילת קדשים(.

הפסח ועיי"ש  קרבן  דין  שחלוק  עפ"ז,  לומר  שצידד 

לו  עולה  עצמו  הפסח  דקרבן  קרבנות,  משאר 

בתפארתו  שהבית  בזמן  גם  ושמא  הגרות,  קרבן  לחובת 

מקרבן  פטור  פסח  קרבן  והקריב  הפסח  בערב  שנתגייר  גר 

של  ומהותו  שתוכנו  לומר  נראה  הדבר  ובבאור  הגרות. 

קרבן הפסח שווה לקרבנו של הגר, דעיקר ענין הפסח הוא 

ההבדלה בין ישראל לעמים – "פסח על שום שפסח וכו'", 

בדבר,  יש  )וחידוש  הגר  קרבן  במקום  הוא  עולה  כך  ומשום 

שהרי קרבן הפסח נאכל וקרבן הגר עולה כליל(.

עה"ת מקור  אלו, מדברי רש"י  לדבריו  לכאורה  יש  נוסף 

לה',  פסח  ועשה  גר  אתך  יגור  "וכי  מח(:  יב  )שמות 

כל  "יכול  דפרש"י:  לעשותו",  יקרב  ואז  זכר  כל  לכם  ימול 

הארץ – מה  כאזרח  והיה  ת"ל  מיד,  פסח  יעשה  התגייר 

אזרח הארץ בי"ד אף הגר בי"ד". הרי דס"ד שכל גר ביום 

הכנסו לקהל ה' יתחייב להביא קרבן פסח בו ביום, גם אם 

היה זה בשאר ימות השנה. וקשה, דהא קרבן זה ממצוות 

בשאר  להביאו  הגר  את  לחייב  תיתי  ומהיכי  הוא  החג 

הפסח  דקרבן  יתבאר,  שמח  האור  ולדברי  השנה.  ימות 

אינו רק מצוה ממצוות היום, אלא כל מהותו ותוכנו הוא 

לקרבן  בשורשו  הוא  ושווה  לעמים,  ישראל  בין  ההבדלה 

כהשלמה  להביאו  שיתחייב  ס"ד  ולכך  הגר,  בו  שמתחייב 

!להליך הגרות.
דין הקדשות הגר

פ' בעיקר  )ויקרא  כהנים  בתורת  איתא  הגר  קרבנות  דין 

הגרים".  את  מכם – לרבות  יקריב  כי  "אדם  ג(:  ב 

ובראב"ד שם פי', דלהכי איצטריך קרא לרבות גרים, משום 

ובעלמא בא הדבר למעט את הגרים  "בני ישראל",  דכתיב 

לומר שאינם בכלל )ראה מנחות סא ע"ב, תוס' סוכה כח ע"ב ד"ה 

לרבות, וע"ע מש"כ בזה בקרבן העדה ופני משה ע"ד הירושלמי סוטה 

פ"ב ה"ו(.

לי מיהו  למה  התו"כ,  על  העזרה  תוספת  בפי'  שם  הקשה 

קרא לרבות את הגרים, הא קיי"ל דמקבלים קרבנות 

מן העכו"ם, וכדדרשינן: "איש איש לרבות עובדי כוכבים", 

מאי  ע"פ  דתי',  ויעויי"ש  הגרים.  מן  דנקבל  כ"ש  וא"כ 

דאמרינן במנחות )עג ע"ב(, דאין עכו"ם מביאין אלא עולות, 

לה'  יקריבו  אשר  נדבותם  ולכל  נדריהם  "לכל  דדרשינן 

לעולה – כל שהן נודרים ונודבים לא יהא אלא עולה" )ואפי' 

הקדישוהו לשלמים דינו כעולה ועולה כליל לה', כמבואר בסוגית הגמ' 

איצטריך  דלכך  ג(.  הל'  פ"ג  הקרבנות  מעשה  הל'  וברמב"ם  שם 

לריבויי גרים לומר דמביאים שלמים הנאכלים לבעלים.

אינו אכן,  דהגר  לומר  יתכן  היאך  תיקשי,  אכתי  הנ"ל  לפי 

הוא  הגרות  מקבלת  חלק  הרי  קרבן,  הקדש  בתורת 

עולה  קרבנו  כל  היה  אם  ניחא  דהא  קרבן.  הקרבת  ע"י 

לבד, היה מקום לפרש כנ"ל, דלהכי איצטריך לרבותו לידע 

מביא  דהגר  דנתבאר  למה  אבל  שלמים,  בתורת  שישנו 

זו דאדם לרבות את  קרבן שלמים, מפני מה צריך לדרשה 

הגרים.

אמת, דבפי' עזרת כהנים שם תי', דאה"נ דלא איצטריך הן 

הקרבתו  שדיני  לומד  אלא  קדוש,  דקרבנם  לריבויי 

במלבי"ם  וע"ע  וכו',  סמיכה  דבעי  ישראל  לשל  שווים 

ולדבריהם אתי שפיר דהא לא שמעינן  זו,  שם דפי' בדרך 

מקרבנו של גר.

חילוק בזה בין קרבן חובה לקרבן נדבה

י"ל, דחלוק דין קרבן חובה מקרבן נדבה, דבטעם מאי עוד 

שם  אמרו  כליל,  עולות  הגוי  קרבנות  דכל  דאמרינן 

לשמים",  ליבו  היא – עכו"ם  סברא  אימא  "איבעית  בגמ': 

קרבן  ולנדב  לנדור  טבעו  מעצם  שייך  אינו  שהגוי  והיינו 

תלוי  הדבר  כאשר  רק  דזהו  ואפשר  באכילה,  שמצותו 

חובה  קרבנות  אבל  ונדבות,  כנדרים  ומחשבתו  בכוונתו 

שדינם נלמד מן המקראות לא אכפת לן במה דליבו לשמים 

ראיה  כל  אין  וממילא  שלמים,  קרבנו  להביא  יכול  ושפיר 

סימן פט
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מקרבנו של גר דאף שאינו מעכב בגרות מ"מ אין דינו תלוי 

בנדבת הלב.

מקרא דאף  לה  דיליף  שם(  )מנחות  כר"ע  קיי"ל  דלהלכה 

לחודא,  מסברא  ולא  לעולה",  יקריבו  "אשר  דכתיב 

זו דגוי ליבו לשמים,  מ"מ טעמא דקרא הוא מחמת סברא 

דפסק  הנ"ל,  הרמב"ם  מדברי  שם  אמת  בשפת  הוכיח  כן 

כר"ע ואפ"ה ציין לטעם זה.

התו"כ ובזה  ע"ד  דהקשה  מה  לכאורה  ליישב  נראה  היה 

הר"ש משאנץ )פ' אמור(, היאך ס"ד דהגר אינו בתורת 

מצות  ובכללן  התורה  מצוות  בכל  הוא  חייב  הרי  קרבנות 

י"ל, דאה"נ עיקר הדרשה לא נאמרה  הקרבנות, ולפי הנ"ל 

ונדבות  נדרים  לענין  אלא  החובה  מן  הבאין  קרבנות  לענין 

דס"ד  הוא  ובזה  בהן,  מצווה  ואינו  הלב  בנדבת  הבאין 

דהנכרי אינו בכלל הקדשתם.

סימן פט
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סימן צ

דחיית גיור בכדי להמנע מחילול שבת

שאלה

גודל הסכנות שעמד בהם בימי  נכרי בשעת מלחמה, שמחמת  מעשה בא לפני גדולי הפוסקים, בחייל 

המלחמה העוברים עליו בשדה הקרב זכה והכיר במי שאמר והיה עולם, ונתעורר על ידי כך לקבל עליו 

עול תורה ומצוות וחפץ לבוא בקהל ה'.

ובאה השאלה, האם לגיירו מיד, וזאת ע"פ המבואר בלשון השולחן ערוך בסעי' ב: "אם קיבל מלין אותו 

מיד", דמשמע שאחר שנתברר לבית דין שגר אמת הוא אין להם לעכב את הגרות כלל ויש למולו מיד. 

ובפרט שיש לחוש שמא אם ידחה יותר מידי יפרוש, שעל כן אמרו שאין מרבין עליו ואין מדקדקין עמו 

)ראה ביצה יט ע"א  יוכל לבוא בקהל ה'  )שו"ע שם(. כמו"כ יש לחוש שמא לאחר זמן יאנס ולא  יותר מידי 

שמחמת חשש זה התירו להקריב עולת ראיה ביו"ט לשיטת ב"ה(.

ומן הסתם  יום ביומו,  לו סכנות דבר  זה מצוי עדיין בשדה הקרב שם אורבות  י"ל, דכיון שגר  או שמא 

יהיה מוכרח לחלל את השבת לצורך הצלת נפשו, עדיף טפי שידחה את גרותו לאחר תום המלחמה, אז 

יוכל לקיים את מצוות התורה באין מפריע, ולא יזדקק להיתרים של פקוח נפש.

תשובה

תרנד. מיהו אפשר שיש לחלק ולומר דשעת השמד אי אתה יודע 
אימתי תתבטל, וע"כ הוצרכו לקבל גרים אף בכהאי גוונא, משא"כ 

בשעת מלחמה אפשר שאם יודע שזמן שהייתו בקרב קצוב, נמתין 

בגרותו עד שיפטר מחובת המלחמה. כמו"כ יש לדון ולחלק בזה בין 

חייל הנמצא במלחמה על כרחו לחייל המשרת שם לצורך פרנסה 

וכדו'.

תרנה. כמו"כ יש שדנו האם ראוי לקבל גרים בימים שני ורביעי, 
בשני  מתחילין  שאין  "נהגו  כתב:  ב(  )סעי'  קעט  סי'  יו"ד  דבשו"ע 

ורביעי", ופי' שם הט"ז, "שהכוכבים הצומחים בהם קשים". וצדדי 

רוחני  ענין  בהתחלת  גם  נאמרה  זו  הלכה  האם  הן,  בזה  הספק 

כקבלת גרות, או שמא בזכות הקדמתו את המצוה לא תבוא תקלה 

לידו, דשיהוי מצוה לא משהינן ושומר מצוה לא ידע דבר רע. ולענין 

ראיה לזה מנוסח ההודעה לגר ע"פ מסכת סופרים

זו בשו"ת  בשאלה  נשאל  ב(  אות  קמ  סי'  )ח"ב  יושר  אמרי 

ראיה  שהביא  ויעו"ש  מיד.  לגיירו  להתיר  וכתב 

שם  א(  הלכה  א  )פרק  גרים  במסכת  דאיתא  מהא  לדבריו 

נתבאר שאומרים לו לגר: "אי אתה יודע שהעובר על אחת 

מחייבי מיתות בי"ד נהרג עליה, ובזמן הזה נהרגין עליהן ואי 

אפשר לקיימן בפרהסיא". ומשמע שבשעת השמד עסקינן, 

המצוות  את  לקיים  עליו  שיקשה  בו  התרו  כך  שמשום 

כן מקבלים אותו לעדת ישראל. הרי  פי  ואף על  בפרהסיא, 

ממצוות  אחת  על  לעבור  יהיה  מוכרח  הסתם  שמן  שאף 

התורה לצורך הצלת נפשו מפחד המלך, מ"מ מקבלים אותו. 

ובזכות  זה,  חייל  של  גרותו  לקבל  יש   
תרנד

דידן בנידון  ואף 

.
תרנה

כניסתו לקהל ישראל יזכה להנצל מן המלחמה

מכניס  ודין  באונס,  הנעשה  במעשה  הפטור  הגדרת 
עצמו לאונס

של ובהקדם  גדרו  בעיקר  לדון  נבוא  זו  בשאלה  ההכרעה 

דין "אונס רחמנא פטריה". דיש להסתפק, האם 

כוונת הדברים היא ש"מעשה עבירה" הנעשה באונס נחשב 

אינו  באונס  הדבר  שנעשה  שמחמת  אלא  איסור,  כמעשה 

נחשב  אינו  באונס  הנעשה  מעשה  שמא,  או  עליו,  נענש 

זו האריכו  הוא. בשאלה  גמור  והיתר  כלל,  כמעשה עבירה 

רבותינו האחרונים כפי שיתבאר להלן.

מעשה ולכאורה  שאם  זו,  בשאלה  תלוי  דידן  נידון  אף 

לעושה  מתיחס  אינו  כלל  באונס  הנעשה 

לבוא  לעצמו  שגורם  בכך  חסרון  כל  שאין  י"ל  העבירה, 

לידי חילול שבת, אבל אם מעשה העבירה מתיחס לעושה 

סימן צ
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באונס אלא שאינו נענש עליו, שפיר יש לדון ולומר שעדיף 

טפי שידחה את גרותו ולא יאנס לעבור על מצוות ה'.

דלכאורה עוד  נוסף,  מטעם  גרותו  לדחות  שיש  אפשר 

אונס,  לידי  עצמו  מכניס  אדם  כאשר  לחקור,  יש 

מלכות  גזירת  עצמו  על  הביא  התרשלותו  שמחמת  וכגון 

נחשב  האם  התורה,  ממצוות  אחת  על  לעבור  המחייבתו 

שמא  או   ,
תרנו

לכך הוא  מוכרח  שעתה  כיון  לאונס  הדבר 

הדבר  נחשב  לידו  הדבר  בא  רשלנותו  שמחמת  כיון 

.
תרנז

לפשיעה

עצם שאם  שגם  ולומר  לדון  יש  לפשיעה  הדבר  נחשב 

זה  גר  שהרי  לפשיעה,  יחשב  עתה  הגרות  מעשה 

השבת,  את  לחלל  הוא  ורשאי  במצוות  עתה  מחוייב  אינו 

חיובי  את  עצמו  על  מביא  ישראל  לכלל  שבא  ע"י  ורק 

התורה ונזקק לעבור עליהם לצורך הצלת נפשו.

בשמירת מאידך,  שמחויב  ישראל  בין  בזה  לחלק  יש 

למנוע  שיכול  זו  בשעה  וממילא  התורה  מצוות 

אם  כך  ומשום  בכך,  הוא  מצווה  אונס  לידי  מלבוא  עצמו 

לידו  עבירה  מעשה  שיבוא  וגורם  האונס  מן  נמנע  אינו 

נחשב הדבר לפשיעה, אבל נכרי הבא להתגייר שעתה אינו 

לכך  שגורם  בכך  חסרון  כל  שאין  אפשר  במצוות  מחוייב 

שתבוא עבירה לידו.

עצמו ובאור  להכניס  האיסור  גדר  מהו  הוא,  בזה  הספק 

האונס  מן  להמנע  שיכול  מחמת  האם  אונס:  לידי 

הנעשה  כמעשה  כלל  נחשב  אינו  זה  מעשה  נמנע,  ואינו 

נתון  הדבר  אין  שוב  מעשה  שבשעת  אף  וזאת  באונס, 

לבחירתו.

שמא מעשה העבירה לעולם נחשב כאונס גמור, שהרי או 

שעצם  אלא  לכך,  הוא  ומוכרח  אנוס  מעשה  בשעת 

המצוות  שמירת  מכלל  עבירה  לידי  לבוא  שלא  הזהירות 

היא ומצוה בפני עצמה היא.

הנפק"מ בזה לדידן

שהביא ונפקא  שעי"ז  נאמר  שאם  דידן,  לנידון  בזה  מינה 

א"כ  כפשיעה,  הדבר  נחשב  עצמו  על  האונס  את 

ולא לבוא  בידו היה שלא להתגייר  כך, שהרי  אף כאן הוא 

לידי  מלבוא  להמנע  שהחיוב  נאמר  אם  אבל  חיוב.  לידי 

מעשה  בעצם  הגדרה  ואינו  עצמו,  בפני  חיוב  הוא  אונס 

בישראל  רק  שזהו  אפשר  א"כ  אח"כ,  שתעשה  העבירה 

הלכה לא שמענו למי שדקדק בזה.

תרנו. ראה בשו"ת פרי השדה )ח"א סי' לח( שדן האם מותר לאדם 
להשתחרר  יקדים  שעי"ז  הרוסי  הצאר  לצבא  ולהתגייס  להקדים 

הצבאי  שרותו  בעת  יתחייב  הסתם  שמן  כיון  שמא  או  הצבא,  מן 

לחלל את השבת לצורך פיקוח נפש וכדו', ממילא אף שמוכרח הוא 

לכך, עד שלא יוכרח לכך בפועל אין לו להביא את הדבר על עצמו. 

מן  בכמה  בזה  שהאריך  נב(  סי'  )יו"ד  אש  אמרי  בשו"ת  עוד  ועיין 

הפרטים.

עבירה  על  שאנוס  במי  האחרונים,  דנו  זה  נידון  תרנז. כעין 
נחשב הדבר  בכך, האם  רוצה  היה  אונסו  בלא  מסוימת אלא שגם 

)נא ע"ב(,  והדבר תלוי בהבנת דברי הגמ' בכתובות  למעשה אונס. 

אסורה  שנאנסה  ישראל  אשת  דשמואל:  אבוה  "אמר  איתא:  שם 

ורבא אמר:  ברצון.  וסופה  באונס  לבעלה – חיישינן שמא תחלתה 

כאילו  הוי  ברצון  וסופה  באונס  דתחילתה  משום  לבעלה,  מותרת 

באונס", עיי"ש. 

דלאבוה  רבא,  עם  דשמואל  אבוה  איפליגו  גופא  זה  שבדבר  הרי 

דשמואל תחלתו באונס וסופו ברצון הוי כאילו כולו ברצון, ולרבא 

תחלתו באונס וסופו ברצון הוי כאילו כולו באונס. אלא שעדיין יש 

להסתפק, האם מה שהתיר רבא ואמר דחשיב כאילו היה כל המעשה 

באונס הוא מחמת שבתחילה אונס גמור היה אלא שלאחמ"כ "יצרה 

אלבשא" ונעשה ברצון, אבל כאשר גם מתחילה היה הנאנס מרוצה 

בדבר כלל לא נחשב מעשה זה לאונס, או שמא, כיון שבלאו הכי לא 

היתה הבחירה בידו לומר שאינו חפץ בעשייה זו אין כל משמעות 

לרצונו ונחשב הדבר כמעשה שנעשה באונס.

לו לחלל את השבת  בזה, במחלל שבת בפרהסיא שנזדמן  ונפק"מ 

שיש  לו  ונודע  ברכבו  נוסע  שהיה  וכגון  וכדו',  חולה  הצלת  לצורך 

שכל  הדבר  נחשב  האם  החולים,  לבית  לנסוע  בכדי  לו  שצריך 

המעשה שעשה היה בהיתר, או שמא כיון שמתחילה היה מתרצה 

כולו  נחשב המעשה  נפש  לצורך הצלת  גם שלא  לחלל את השבת 

כחילול שבת גמור.

)פרשת שמות( כתב להכריע בספק זה עפ"ד  ובס' בית הלוי עה"ת 

ההפלאה )כתובות דף קי ע"ב( שהקשה, לשיטת רבי חיים כהן המובא 

בדברי התוס' שם שאין לעלות לא"י בזה"ז מחמת הקושי שבקיום 

"השוהה עם  ע"ב(  )סד  ביבמות  היאך אמרו  בה,  המצוות התלויות 

אשתו עשר שנים ולא ילדה לו יוציאה ואין ישיבת חו"ל מן המנין", 

והטעם שישיבת חו"ל אינה מן המנין נתבאר שם דתלינן שישיבת 

חו"ל גרמה לו, הרי אנוס הוא על כך כיון שמנוע הוא מלעלות לא"י 

מחמת שישיבתה קשה. 

וכתב ההפלאה, דכיון שאת עצם העליה לא"י ניתן לבצע בנקל ורק 

לאונס,  הדבר  נחשב  לא  שבישיבתה  הקושי  מחמת  מלעלות  נמנע 

שכן הדבר נתון בידו להחליט ואם ירצה יעלה, וממילא אף שטעם 

בחו"ל  ישיבתו  נחשבת  מ"מ  מלעלות  הוא  נמנע  בשלו  לו  יש  רב 

לעוון ויש לו לתלות שמחמת עוון זה נמנע ממנו פרי בטן.

ולמד מכאן הבית הלוי, שגם כאשר מחמת עצם המעשה יש היתר 

לו  בא  שבבחירתו  כיון  מ"מ  אחרת,  עבירה  כל  או  השבת  בחילול 

סימן צ
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מכל  עתה  שפטור  נכרי  אבל  התורה,  שמירת  על  המצווה 

שיודע  אף  להתגייר  ויכול  בכך  מחוייב  אינו  התורה  מצוות 

שעי"כ יבוא לידי חילול שבת ושאר איסורים.

שבספקו של בעל אמרי יושר יש לדון בג' הצדדים נמצא 

הנ"ל:

– א.  עבירה  למעשה  נחשב  באונס  הנעשה  מעשה  האם 

שאם היתר גמור הוא אפשר שאינו מחוייב לדאוג לכך 

שלא יבוא הדבר לידו.

מזה ב.  והמסתעף   – או פשיעה  לאונס  נחשב הדבר  האם 

לצורך  השבת  את  לחלל  לו  שמותר  דפשיטא  דאף   –

כיון  מ"מ  לידו,  הדבר  בא  שבפשיעה  אף  נפשו  הצלת 

וישא  לפשיעה  הדבר  נחשב  בגרמתו  לידו  באה  שהעבירה 

בעונש על כך.

אונס, ג.  לידי  עצמו  להכניס  לאדם  שאסור  נאמר  אם  אף 

האם הלכה זו מכלל חובת שמירת המצוות היא ונאמרה 

שמא  או  התורה,  מצוות  שמירת  על  המצווה  בישראל  רק 

הלכה כללית היא גם בגר הבא להתגייר.

ועתה נבוא לבאר הדברים אחת לאחת.

שיטת התוספות בהגדרת דין אונס רחמנא פטריה

של חציו עבד חציו בן חורין כתבו התוספות במסכת בדינו 

)יג ע"א ד"ה שנאמר(, שמשום קיום מצות  בבא בתרא 

שהרי  לשחררו,  רבו  את  כופין  היינו  לא  לבד  ורבו"  "פרו 

כעת כאשר חציו עבד פטור הוא ממצוה זו, ד"אונס רחמנא 

ואין כל טעם לכוף את רבו לשחררו בכדי שיחול  פטריה", 

עליו חיוב שאינו חייב בו עתה.

נכוף את וראיה  לדבר כתבו התוס': שאל"כ בכל העבדים 

רבם לשחררם כדי שיתחייבו בכל המצוות.

וסרמן ובאחרונים  הגר"א  בשם  תורה  אוהל  )ראה  הקשו 

ובקהילות יעקב ב"ב סי' י(, היאך דימו התוס' חציו 

עבד חציו בן חורין לעבד גמור עד שהקשו בכל עבד מפני 

חציו  עבד  שחציו  זה  הרי  לשחררו,  רבו  את  כופים  לא  מה 

חציו  מחמת  ישראל  כשאר  במצוות  הוא  מחוייב  חורין  בן 

עבדותו,  צד  מחמת  כך  על  הוא  שאנוס  אלא  חורין,  הבן 

לא  ומעיקרא  המצוות  מכל  הם  פטורים  עבדים  שאר  אבל 

לכפות  ס"ד  היאך  וא"כ  האשה,  מן  יותר  במצוות  נתחייבו 

שייך  אינו  שכלל  במצוות  שיתחייב  כדי  לשחררו  רבו  את 

בהן עתה.

"אונס" ומכאן  פטור  הגדרת  התוס'  שלשיטת  למדו, 

על  שאנוס  כיון  אלא  בעלמא,  "דחויה"  כדין  אינו 

נצטווה  לא  וכאילו  גמור  כהיתר  הדבר  לו  נעשה  המעשה 

חילוק  כל  שאין  התוס'  סברו  כך  ומשום  מעולם.  במניעתו 

בין עבד גמור לזה שחציו עבד שכל פטורו אינו אלא מדין 

אונס, שכן בשני המקרים סברו התוס' שפטורים מן המצוה 

לגמרי .

בתשלומי  חייבים  אונסין  דחייבי  בהא  עפ"ז  ביאור 
ממון

מדוע בדרוש  טעמא,  מהאי  פירש  להגרעק"א  וחידוש 

חייבי אונסין חייבים בתשלומין ולא נאמר בהן דין 

"קם ליה בדרבה מיניה", ואילו חייבי מיתות שוגגין פטורים 

הנעשה  דמעשה  ופי',  חזקיה.  דבי  מדתנא  התשלומין  מן 

עבירה,  כמעשה  נחשב  אינו  וכלל  הוא  גמור  היתר  באונס 

מדין  כזה  מעשה  העושה  את  לפטור  שייך  לא  כך  ומשום 

מיתה,  חיוב  בו  שיש  מעשה  עשה  לא  דמעולם  קלב"מ, 

אבל חייבי מיתות שוגגין עשו מעשה שיש בו חיוב מיתה, 

דכיון  ובזה אמרו  נהרגים,  אינן  אלא שמחמת שהיו שוגגין 

הממון  מן  לפוטרם  יש  הוא  מיתה  חיוב  בו  שיש  שמעשה 

)אמנם ראה להלן מדברי מהר"י ענגיל שלענין ממון לעולם לא נחשב 

האונס להיתר ואינו אלא דחיה בעלמא(.

כתב בשו"ת חמדת שלמה )או"ח סי' לח( ע"פ סוגית כמו"כ 

לבהמה  ישראל  עבד  דאי  ע"א(,  )נד  בע"ז  הגמ' 

ומבואר,  מזבח,  לגבי  להקרב  זו  בהמה  נאסרת  לא  באונס 

אמת  )הן  דמי.  דליתא  כמאן  באונס  הדבר  שנעשה  דכיון 

שיש לפקפק בראיה זו, דאפשר שהפסול לגבי מזבח אינו מחמת עצם 

מאיסות העבודה אלא מחמת האיסור שבדבר, ובאונס קיל טפי(.

סוגית הגמ' בחגיגה ט ע"א לענין תשלומי קרבן ראיה

מסוגיא אלא  לכאורה  להקשות  יש  התוס'  דברי  שעל 

חכמים  אמרו  ראיה  קרבן  הבאת  דלענין  מפורשת. 

)החלים  ונתפשט  בראשון  חיגר  היה  שאם  ע"א(,  ט  )חגיגה 

נחשב הוא לו כעוון. ובאמת כבר מפורשים הדברים בהפלאה בריש 

מסכת כתובות )ג ע"א(. וע"ע בס' בית אלוקים למבי"ט שיישב עפ"ז 

קושיתו הידועה של הרמב"ם גבי ידיעה ובחירה, וכתב, דאף שהאדם 

מוכרח על החטא מחמת ידיעת ה', אין בכך כדי לפוטרו כיון שחפץ 

מוכרח  כך  על המעשה  כשם שמוכרח  דהא  צ"ב,  בזה  )ודבריו  בכך 

על המחשבה(.

סימן צ
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ראיה  שחיוב  דאמר  שלמאן  והיינו  פטור.   – בשני  מחוליו( 

ימי החג  ימי החג אלא בראשון בלבד, ושאר  נוהג כל  אינו 

לא  שכלל  זה  חיגר  א"כ  ראשון,  של  תשלומין  אלא  אינם 

מביא  אינו  הראיה,  במצות  חג  של  הראשון  ביום  נתחייב 

קרבן בשאר ימי החג, שאינם אלא תשלומין למי שנתחייב 

בראשון ולא נזדמן לו לשלם חיובו.

לבוא אבל  היה  יכול  ולא  הראשון  ביום  אנוס  שהיה  מי 

חובתו  מלשלם  פטור  אינו  קרבנו,  להקריב  לבהמ"ק 

אלא  גמור,  פטור  אינו  שאונס  משום  והיינו  הימים.  בשאר 

שאינו בר עונשים, וכיון שהיה בתורת החיוב בראשון מביא 

אנוס  שהשוו  התוס'  כדברי  שלא  מכאן  מוכח  א"כ  בשני. 

לזה שאינו כלל בתורת החיוב.

ולא  קיומית  כמצוה  נחשבות  התורה  מצוות  באונס 
חיובית

דאף והנה,  זה,  דין  בהגדרת  כתב  )שם(  יעקב  קהילות  בס' 

שצדקו דברי האחרונים שדין אונס חלוק מזה שאינו 

בתורת המצווה כלל )וכדמוכח מסוגית הגמ' הנ"ל בחגיגה(, מ"מ 

כאן  ואין  התורה  מצוות  על  לעבור  לאנוס  הוא  גמור  היתר 

דין "דחיה" בעלמא.

בהן והיינו  מחוייב  שאינו  אף  המצוות  קיום  על  שהאנוס 

ודומה  קיומית,  מצוה  כדין  לקיימן  הוא  יכול  מ"מ 

מחוייב  אדם  שאין  ושביעית  תרומה  אכילת  למצות  הדבר 

תורה,  של  עשה  מצות  בזה  יקיים  יאכלם  שאם  אלא  בכך, 

אבל הפטור מן המצוות כעבד וכדו' אף אם יקיימן לא עשה 

.
תרנח

ולא כלום

עשה דוגמא  מצות  דלקיום  קיי"ל  דהנה  שם,  כתב  לדבר 

חייב אדם לבזבז מנכסיו עד חומש ולא יותר. )ראה 

אם  זה  ולפי  א(.  ס"ק  קנז  סי'  שם  תשובה  ופתחי  קנז,  סי'  יו"ד  ש"ך 

מחומש  יותר  הרבה  יקרים  בדמים  אלא  אתרוג  ימצא  לא 

מממונו פטור הוא מלקנותו וחשיב כאנוס על כך. ואף על 

ויקח  זה  רב  יוציא מנכסיו שיעור  כן הדבר פשוט שאם  פי 

את האתרוג ודאי יקיים בו מצות עשה של תורה ולא נאמר 

.
תרנט

שכבר נפטר ממצוה זו

האחרונים ובזה  מקושית  התוס'  דברי  את  ליישב  כתב 

במצוות  שייך  שהאנוס  דאף  בחגיגה,  הגמ'  מדברי 

סברו  מ"מ  ראיה,  קרבן  לענין  תשלומין"  כ"בר  הוא  ונחשב 

אינו  כאשר  לשחררו  רבו  את  שנכוף  מסתבר  שלא  התוס' 

דמהיכי  לגביו,  היא  קיומית  וכמצוה  במצוה  כלל  מחוייב 

מצוות  לקיים  העבד  שיוכל  כדי  ממון  להפסידו  תיתי 

קיומיות.

נפקא מינה בזה במי שנאנס ולא התפלל

זו, וכתב האתוון  יג( עמד אף הוא בחקירה  )סי'  דאורייתא 

ולא  נאנס  גבי  הפוסקים  במחלוקת  היא  שתלויה 

הספק  ויסוד  שתים.  מנחה  מתפלל  האם  שחרית  התפלל 

בזה הוא כמש"נ, שאם אונס נחשב כפטור גמור א"כ בזמן 

תפילת שחרית לא חלה עליו חובת תפילה כלל, וכיון שלא 

נתחייב בכך אין לחייבו בזה בתשלומין.

בר אבל  שאינו  אלא  גמור  פטור  אינו  שהאונס  נאמר  אם 

עליו להשלים חובתו בתפילת המנחה.  ודאי  עונשין, 

וראה בזה בדרישה ובט"ז )או"ח סי' קח(.

דין כמו"כ  לגבי  ע"ב(  כב  )זבחים  ור"ת  רש"י  למחלוקת  ציין 

תרומה,  באכילת  ואסור  לעבודה  הפסול  "ערל" 

מילה,  מחמת  אחיו  שמתו  במי  איירי  שם  רש"י  דלשיטת 

דוקא  איירי  ולר"ת  הוא,  ערל  המילה  מן  שפטור  שאף 

מילה  מחמת  אחיו  שמתו  מי  אבל  בזדון,  מלמול  שנמנע 

אינו נידון כערל.

שנחלקו בנידון דידן: לרש"י האנוס אינו מופקע מקיום ופי' 

המצוה, ומשום כך אף שמי שמתו אחיו מחמת מילה 

לר"ת  ואילו  כערל,  נידון  מ"מ  זו  מצוה  קיום  על  הוא  אנוס 

האנוס אינו בתורת מצות המילה כלל.

למצוות  למקום  אדם  שבין  מצוות  בין  בזה  יש  חילוק 
שבין אדם לחבירו

שבין באתוון  מצוות  בין  בזה  לחלק  כתב  שם  דאורייתא 

אדם למקום למצוות שבין אדם לחבירו. במצוות 

שבין אדם לקונו סברא היא שאין הקב"ה בא בטרוניא עם 

הקב"ה  שאין  לגמרי,  האנוס  את  פטר  ומסתמא  בריותיו, 

תובע מן האדם יותר מכדי יכולתו.

יבוא  נכרי המקיים מצוות  תרנח. יש מן הראשונים שלמדו שגם 
על שכרו והארכנו בזה לעיל.

תרנט. יש להעיר על משל זה שהביא, שהרי במקרה זה של אתרוג 

שדמיו יקרים האונס הוא רק על עצם לקיחת האתרוג, אבל אחר 

שרכש את האתרוג ושלו הוא שוב אינו אנוס, ועתה שבה חובתו 

למקומה ומצוה חיובית היא לגביו. 
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ועשיית אבל  חוב  לחבירו – כפריעת  אדם  שבין  במצוות 

לגמרי,  פטור  שאינו  נותנת  הסברא  וכדו',  מעקה 

אונסו  שמחמת  ונאמר  מחבירו  ממון  שילוה  יתכן  דהיאך 

דין  זהו  גוונא  שבכהאי  צ"ל  וע"כ  לשלמו.  צורך  כל  לו  אין 

"דחיה" בלבד ואינו פטור אלא מן העונשין לבד, אבל עיקר 

המצוה לכל ישראל נאמרה לרבות את האנוסים.

פרו ועל  דבמצות  הנ"ל.  התוס'  שיטת  את  פירש  זה  דרך 

ורבו ביסודה יש בה משני המינים גם יחד: מחד גיסא 

בוראנו,  לעבודת  הי"ת  שציונו  המצוות  ככל  היא  מצוה 

מן המצוות שבין אדם למקום. אולם  היא כאחת  ונחשבת 

היות  לחבירו,  אדם  שבין  כמצוה  גם  היא  נחשבת  מאידך 

לשבת  בראה  תוהו  "לא  כדכתיב:  הוא  זו  מצוה  ותכלית 

יצרה" – שיהיה העולם מיושב בבני אדם, ועיקר תוכנה של 

מצוה זו הוא לצורך תיקון העולם וטובת הבריות.

אין וזהו  ורבו  פרו  החיוב  עצם  דמחמת  התוס',  שאמרו 

גמור,  לעבד  חורין  בן  חציו  עבד  חציו  בין  חילוק  כל 

וזה  זו – זה מחמת אונסו  ששניהם פטורים לגמרי ממצוה 

מצות  מדין  אבל  מעולם.  החיוב  לכלל  בא  שלא  מחמת 

דין  חלוק  היא,  לחברו  אדם  שבין  שממצוות  יצרה"  "שבת 

גמור  עבד  של  מדינו  אונס  מחמת  רק  שפטור  עבד  חציו 

שכלל לא בא לכלל החיוב. ומשום כך אמרו שמחמת מצות 

שבת כופין את האדון לשחררו.

עכ"פ, שנידון דידן תלוי לכאורה במחלוקות הנ"ל נתבאר 

בגדר פטור אונס, לשיטת רש"י וסיעתו לכאורה יש 

יושר לאותו גר הבא להתגייר,  לפקפק בהיתרו של האמרי 

דלשיטתו מעשה עבירה הנעשה באונס בכלל עבירה הוא 

וסיעתו צדקו  ר"ת  ואילו לשיטת  עליו,  נענשים  אלא שאין 

דבריו, דכיון דבלאו הכי עבירות שיעשה מחמת אונסו אינן 

.
תרס

נחשבות כמעשה איסור אין כל טעם להמנע מלקבלו

דין מכניס עצמו לאונס

זה, אלא  בדין  לעיין  יש  עדיין  וסיעתו  ר"ת  לשיטת  שאף 

לידי  בבחירתו  עצמו  את  מכניס  הגר  שכאן  משום 

אונס, ויש לדון האם דינו כאונס.

הדבר תלוי במחלוקת הראשונים: בסוגית הגמ' ולכאורה 

הקטן  את  שמרחיצין  נתבאר,  ע"ב(  )קלד  בשבת 

בחמין אחר המילה בשבת מפני שסכנה היא לו. ובראשונים 

חמין  מים  לו  ואין  בשבת  חמימי  אישתפכו  כאשר  נחלקו 

בשבת  למולו  לו  מותר  האם  המילה,  אחר  הקטן  להרחצת 

אף שעי"כ יוכרח לחמם לו מים בשבת כדי שלא יסתכן, או 

שמא כיון שכבר מעתה יודע הוא שאם ימולו יוכרח לחלל 

עליו את השבת אין כל היתר למולו. דמחד גיסא י"ל, דכיון 

לבוא  עליו  מוטל  לא  מילה  במצות  הוא  מחוייב  שעתה 

השבת,  את  לחלל  יוכרח  מילתו  שמחמת  כך  על  חשבון 

מאידך, כיון שמכשירי המילה אינם דוחים את השבת, אין 

יוכרח  שעי"כ  נפש,  פיקוח  של  מצב  לידי  עצמו  להכניס  לו 

לחלל אותה, ויש לדחות את המילה לאחר השבת.

הרמב"ן ובשאלה  דעת  שם,  הראשונים  נחלקו  זו 

במלחמות שמותר למול ולחמם לאחר מכן מים 

המילה  מצות  שעתה  כנ"ל,  בזה  וטעמו  הקטן.  להרחצת 

מוטלת עליו ואין לו לדחותה מחמת דין פקוח נפש שיחול 

עליו אחר כך.

בעל המאור שם כתב שיש לדחות את המילה לאחר אבל 

לידי  עצמו  להכניס  לאדם  שאסור  משום  השבת, 

אונס פקוח נפש.

להכנס נמצא  לאדם  מותר  האם  הנ"ל,  בשאלה  שנחלקו 

למצב של אונס.

כמה ראיות לדעת האוסרים בזה

שהדליק בסוגית  במי  אמוראי,  דנו  ע"א(  )מה  בשבת  הגמ' 

בחצירו,  הסכנה  בשעת  שבת  בערב  חנוכה  נר 

עכו"ם  סכנת  מחמת  בשבת  לביתו  להכניסו  לו  מותר  האם 

שמעון  רבי  הוא  דכדאי  שם,  ואמרו  שיהרגוהו.  שחושש 

מכאן  ולמד  הדחק.  בשעת  עליו  לסמוך  מוקצה(  ליה  )דלית 

רש"י, שלולי שיטת רבי שמעון היה הדבר אסור אף שכרוך 

מצווה  שאדם  שמענו  היכן  צ"ע,  והדברים  בסכנה.  הוא 

למסור נפשו על קיום איסור מוקצה דרבנן.

כתב ובהג'  שכט(  סי'  )או"ח  קלוגר  להגר"ש  שלמה  חכמת 

לפרש, דכיון שלא היה לו להדליק את הנר בחצירו, 

על  דמדליק  ה(  סעי'  תרעא  סי'  )או"ח  קיי"ל  הסכנה  דבשעת 

שולחנו ודיו, נמצא שהוא הביא את האונס על עצמו, וכיון 

שכך מחוייב הוא למסור נפשו על קיומו. )רבים מן האחרונים 

וכתבו דאף אם נאמר שהמכניס עצמו לאונס נחשב  בזה,  נחלקו עליו 

ודאי  הענין  לעצם  אבל  וכדו',  עונשין  לענין  אלא  זה  אין  מ"מ  כפושע 

תרס. וראה עוד מש"כ בזה בשו"ת חמדת שלמה סי' לה, ובס' בית האוצר ערך אונס.

סימן צ



משנת  הגר���

מחוייב הוא להציל נפשו אף שיבוא עי"כ לידי חילול שבת, ד"וחי בהם" 

כתיב כמבואר להלן בסוף דברינו(.

שכתב יעויין  ג(  אות  יא  סי'  )אבהע"ז  חיים  תורת  בס' 

אבדתי  "כאשר  אסתר  שאמרה  מה  לפרש, 

כך  אבא  מבית  אבדתי  כאשר   – חז"ל  דדרשו  אבדתי" 

אבדתי ממך – שעד עתה היה הדבר באונס ועתה ברצון, 

לפני  באה  שברצונה  עתה  גם  שהרי  קשה,  דלכאורה 

עצמה  שהזמינה  אלא  באונס  היתה  בעילתו  עצם  המלך 

מה  ומפני  לאונס  עצמו  כמכניס  אלא  זה  אין  וא"כ  לכך, 

צ"ל  וע"כ  זו.  ביאה  מחמת  מרדכי  על  שתאסר  סברה 

בזה  די  וממילא  כפושע,  חשיב  לאונס  עצמו  דמכניס 

.
תרסא

לענין לאוסרה על בעלה

כתובות  מסכת  בריש  הגמ'  מסוגית  לזה  ראיות 
ומשו"ע הל' שבת

הגזירה מאידך,  שבשעת  מובא,  ע"ב(  )ג  בכתובות  בגמרא 

שאמרו כל הנישאת תבעל להגמון תחילה בטלה 

דאונס  להו  "ולידרוש  בגמ':  והקשו  ברביעי.  לישא  התקנה 

שתבעל  אף  ברביעי  להנשא  מותרת  שתהא  והיינו  שרי". 

מחמת כן להגמון – ד"אונס רחמנא פטריה".

לידי ומוכח  עצמו  להכניס  לאדם  שמותר  הגמרא  מדברי 

.)
תרסב

אונס )עיין קובץ שיעורים שם

רמח(, כמו"כ  סי'  )או"ח  השו"ע  מדברי  לכאורה  להוכיח  יש 

ימים  שלושה  תוך  לדרך  לצאת  להתיר  שכתב 

קודם השבת לצורך מצוה, אף שיודע הוא שיצטרך משום 

עצמו  להכניס  לאדם  שמותר  הרי  השבת.  את  לחלל  כך 

שהאריך  יב(  אות  )כתובות  בקוב"ש  וראה   .
תרסג

סכנה לידי 

.
תרסד

בזה

ישועות ישראל )חו"מ סי' כא( כתב לחלק בזה, בין היתר בס' 

עצמו  מכניס  לשאר  השבת,  קודם  ימים  ג'  הפלגה 

עוד  השביתה  מצות  לדרכו  שמפליג  בשעה  שכן  לאונס, 

לא חלה, וע"כ אפשר שאף שיודע הוא שיוכרח לחלל את 

השבת מחמת נסיעתו כיון שבשעת הפלגתו לא היה מצווה 

שמביא  בשעה  שכבר  בדבר  משא"כ  מותר,  הדבר  בכך 

שכחלק  אפשר  במניעתו,  הוא  מחוייב  עצמו  על  האונס 

לידי  מלבוא  הזהירות  גם  נכללת  זו  מצוה  שמירת  מחובת 

עברתה באונס, ועיי"ש עוד שהאריך בפרטי הלכה זו.

שיטת הרמב"ם בזה

מדברי הרמב"ם )הלכות יסודי התורה פ"ה הל' ד( נראה אמנם 

לבאר  שם  שהאריך  המאור,  בעל  כדברי  לכאורה 

כרת,  מעונש  פטור  באונס  ומזלות  לכוכבים  שעבד  שמי 

וסיים: "אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך 

והוא  קיאו,  על  שב  ככלב  הוא  הנה  עושה,  ואינו  הרשע 

העולם  מן  נטרד  והוא  במזיד,  כוכבים  עבודת  עובד  נקרא 

הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהנם".

נקרא ומבואר  לאונס  עצמו  שהמכניס  בדבריו,  להדיא 

הגמ'  סוגית  עם  דבריו  יתישבו  היאך  וצ"ע  מזיד, 

בכתובות.

של כמו"כ  בדינם  שדן  יא(  )סי'  הריב"ש  בתשובות  יעויין 

השמד  בארצות  להשאר  שבחרו  ספרד  אנוסי 

הדרך,  וטלטולי  הממון  בהפסד  הרבים  החששות  מחמת 

להציל  עליהם  מוטלת  גמורה  שחובה  הדבר  דפשוט  וכתב 

עצמם בזמן שהדבר עוד ניתן ולא להביא עצמם למצב של 

שכשרים  שם  כתב  )ואפ"ה  במקומם.  השארותם  מחמת  אונס 

לעדות כיון שאין רצונם לחטוא ובאונס בא הדבר לידם(.

ובספרו  ח(  הל'  פ"ז  רוצח  )הל'  שמח  באור  מש"כ  תרסא. וראה 
ריש  ומה שהעיר על דברי בכלי חמדה  פ' שמות,  משך חכמה סוף 

פ' פנחס.

תרסב. בשו"ת משנה הלכות )ח"ח סי' נד( כתב לפקפק בראיה זו, 
ד'  ביום  הוא  חז"ל  תקנת  לפי  הנישואין  זמן  ועיקר  שכיון  דאפשר 

לידי אונס,  זו אף שעי"ז מכניס עצמו  מותר לאדם לקיים תקנתם 

אבל כאשר לא עושה כן מחמת תקנת חז"ל אלא שכך עלה ברצונו 

עתה, איסור גמור הוא.

תרסג. אכן משם יש לדקדק שלצורך דבר הרשות ודאי יש להמנע 
שם  אסרו  הרשות  דבר  לצורך  שהרי  אונס.  לידי  עצמו  מלהכניס 

לצאת לדרך תוך שלושה ימים לשבת, וראה מש"כ בזה בהג' חכמת 

שלמה שם )ס"ק ד(. 

 תרסד. אמנם שלא לצורך מצוה אסור לצאת לדרך תוך ג' ימים 

לשבת, כמבואר שם בטור ובשולחן ערוך. ובתשב"ץ )ח"א סי' כא( 

בשבת,  בחמישי  בזמנה  שלא  מילה  למול  לאסור  שיש  מכאן,  למד 

כיון שהשלישי למילה יחול בשבת וזמן סכנה הוא לנימול ויש לחוש 

שיבוא לכלל חילול שבת.

ולצורך  היא  מצוה  צורך  המילה  שהרי  לכאורה,  צ"ב  אלו  ודברים 

מצוה התירו לצאת לדרך גם תוך ג' ימים וכמו שהזכיר הוא עצמו 

שם. וכנראה למד שלצורך מצוה התירו רק כאשר זוהי מצוה עוברת, 

שהיציאה עתה נדרשת לעצם קיומה, אבל מילה שלא בזמנה יכולה 

להתקיים אחר השבת כשם שמתקיימת היא עתה, ולזה לא התירו 

יציאה תוך ג' ימים, ודו"ק.   

סימן צ



���כ משנת  הגר�

יעבור  ואל  ביהרג  שדינו  ע"ז  איסור  בין  בזה  החילוק 
לשאר מצוות התורה שנאמר בהם "וחי בהם"

העובד אלא  לגבי  שרק  ולומר,  בזה  לחלק  יש  שלכאורה 

ע"ז באונס אמר הרמב"ם את דבריו שאם יכל להנצל 

מן האונס ולא השתדל בזה נחשב הוא כמי שעשה במזיד, 

שאף שבעלמא נחשב הוא כאנוס לפוטרו מכרת, מ"מ כיון 

שמן הדין היה לו למסור נפשו על איסור זה, שהרי הוא מג' 

עבירות חמורות שדינן ביהרג ואל יעבור, והוא לא רק שלא 

דינו כמזיד  זה,  לידי אונס  גם הביא עצמו  נפשו אלא  מסר 

ממש אף לענין חיוב כרת. ורק כאשר לא היה יכול להנצל 

מן האונס אמרינן דאף שמעיקר הדין היה לו למסור נפשו 

על כך מ"מ אינו חייב כרת על עבירתו, דסוף סוף לא נעשה 

הדבר בבחירתו.

יודה אבל  עליהם,  נפשו  למסור  חיוב  שאין  מצוות  בשאר 

לא  עצמו  על  האונס  את  הביא  אם  שאף  הרמב"ם 

לידו  האונס  שבא  אחר  עתה  שהרי  למזיד,  הדבר  נחשב 

נפשו,  הצלת  לצורך  המצוות  על  לעבור  חייבתו  התורה 

שימות  ולא  בהם  "וחי   – התורה  מצות  את  בזה  ומקיים 

כעושה  גם  יחשב  אחד  שבמעשה  יתכן  והיאך  בהם", 

יורש  וגם כעושה עבירה במזיד שסופו  מצוה הנוטל שכרו 

.
תרסה

גהנום

ודברי נמצא  ע"ב(  )ג  בכתובות  הסוגיא  שמפשטות  לפי"ז 

מותר  הרז"ה(  )מלבד  והאחרונים  הראשונים  רוב 

לנכרי זה להתגייר ולבוא לקהל ה', אף שעי"ז מכניס עצמו 

לידי אונס ויוכרח לחלל את השבת להצלת נפשו.

 תרסה. וראה בחידושי רבי שמעון שקאפ )כתובות סי' נ( ובקובץ 

האם  הספק  ובעצם  זו,  בסברא  הרבה  שהאריכו  כג(  )סי'  הערות 

שבת "הותרה" או "דחויה" במקום פקוח נפש. )יש שהורו מטעם זה 

למעוברת להתפלל שלא תלד בשבת(.

סימן צ



משנת  הגר���כ

סימן צא

גוי שאינו מקפיד על קיום ז' מצוות – האם מותר להורגו

יש לדון, בנכרי הבא להתגייר, האם מותר להצילו ממיתה, והאם תלוי הדבר בדרך הקפדתו על קיום ז' 

נכרי  הריגת  האם  דינא,  דהאי  בעיקרא  הפוסקים  לשיטות  נציין  זה  נידון  בירור  ובהקדם  נח.  בני  מצוות 

מותרת, ואימתי מותר להצילו מן המיתה.

תרסו. וכמו כן נפק"מ בכל זה אי מותר למוסרו למלכות במקום 
שיכול לבוא ע"י כך לידי סכנת נפשות.

תרסז. ומ"מ להורגו בלא כל סיבה אסור, משום צער בעלי חיים, 
הגמ'  בסוגית  עוד  וראה  ע"א(,  )כב  בפסחים  רש"י  מדברי  נראה  כן 

בערכין דף ז, וע"ע מש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות )ח"י סי' רפה(

שבמצרים  "כשר  הנוסחא  בשלח  פ'  תנחומא  תרסח. במדרש 
הרוג".

תרסט. וראה בזה עוד בבעל הטורים פ' וארא ובגור אריה פ' בשלח, 
דקמ"ל שבשעת מלחמה מצווים להורגם אף כשאינם רודפים אחר 

בטעם  שהוסיף  ועיי"ש  לדרך,  צידה  בס'  שם  וכ"כ  להורגו,  ישראל 

שנכרי  אף  האומות  עם  במלחמה  מצויים  שישראל  דכיון  הדברים, 

להצטרף  לו  יזדמן  אם  מן הסתם  ישראל  רודף עתה אחר  אינו  זה 

להורגו.  ומצוה  רודף  בכלל  הוא  גם  וע"כ  כן,  יעשה  לאחיו  ולסייע 

סי'  חו"מ  ובסמ"ע  יא(,  הל'  פ"ד  רוצח  )הל'  בכס"מ  עוד  בזה  וראה 

תכה )ס"ק יח(.

דין הריגת נכרי

)יו"ד סי' קנח( כתב: "הגויים שיורדים לבור או למקום בטור 

סכנה, אין על הרואה אותם להעלותם אפי' אם יתן 

ע"כ.  בידים".  לבור  אותם  מורידין  אין  ומ"מ  וכו',  שכרו  לו 

ומקור הדברים בסוגית הגמ' בע"ז )כו ע"ב( עיי"ש.

משמע, וכתב  שם  בע"ז  התוס'  דמדברי  יוסף,  הבית  שם 

אסורה  נכרי  שהריגת  הדברים  כוונת  שאין 

הגמ'  כוונת  אלא   ,
תרסז

כן הדבר  אין  שהרי   ,
תרסו

מדינא

שנצטוו  מצוות  מז'  אחת  על  שעבר  שנכרי  דאף  להיפך, 

ישראל  על  אין חובה מוטלת  חייב מיתה, מ"מ  נח  בני  בהן 

כדי  בחיים  להותירם  מותרים  ירצו  אם  אלא  להורגו, 

ועבדוך".  "והיה לך למס  יא(:  )דברים כ  לרדות בהם, שנאמר 

חל  שהרי  להורגו – רשאי,  הישראל  ירצה  אם  ודאי  מיהו 

י(  )טו  סופרים  במסכת  שאמרו  ומה  מיתה.  חיוב  עליהם 

שאין  דמשמע  ציווי,  הרוג" – לשון   
תרסח

שבגויים "כשר 

בשעת  דהיינו  הב"י  פי'  מהריגתם,  להבטל  חורין  בני  אנו 

.
תרסט

מלחמה

יא( והוסיף  הל'  )פ"ד  רוצח  הל'  הרמב"ם  דמדברי  עוד, 

שכך  בזה,  התוס'  כשיטת  הוא  אף  שלמד  מבואר 

וכו'  מלחמה  וביניהם  בינינו  מז' עממין שאין  "עכו"ם  כתב: 

למות".  נטו  אם  להצילם  ואסור  המיתה,  להם  מסבבין  אין 

המיתה"  להם  מסבבין  "אין  שכתב  הרמב"ם  שאף  והיינו, 

אין כוונתו לומר שהדבר אסור על פי דין, אלא שאין חובה 

לסבב להם מיתה אף שעברו על ז' מצוות בני נח ונתחייבו 

בכך.

י והיסוד  שבהלכה  מפני  היא  הרמב"ם,  בדברי  זו  להבנה 

שם דן הרמב"ם בדינם של המינים והאפיקורסים 

שמצוה להורגם, ובזה כתב, שאם אין בידו כח להורגם יסבב 

הרמב"ם  שדברי  וסבר  ותחבולות.  עלילות  ע"י  מיתה  להם 

בהלכה יא – גבי נכרי, מהווים המשך לדברים אלו, וכוונתו 

ישראל  גבי מינים שמצוה מוטלת על  לומר, שמה שאמרו 

להשתדל להורגם, זהו רק בישראל מומר שעבד ע"ז, אבל 

לו  לסבב  אין  מצוות  ז'  בזה  שביטל  אף  ע"ז  שעבד  נכרי 

מיתה. כלומר, אין מצוה לגרום למיתתו.

דברי ומחמת  כוונת  שכל  יוסף,  הבית  למד  זו  הבנה 

בכך,  מצוה  שאין  לומר  אלא  היתה  לא  הרמב"ם 

אבל אם ירצה להורגו פשיטא דרשאי, שהרי גברא קטילא 

הוא ונתחייב בכך. )ומ"מ בנכרי המקיים ז' מצוות בני נח כתב הבית 

יוסף דפשיטא שאסור להורגו ויבואר להלן(.

הגמ'  מסוגית  לכאורה  נסתרים  יוסף  הבית  דברי 
בסנהדרין

בזה אמנם,  יוסף  הבית  דדברי  הקשה,  א(  ס"ק  )שם  בט"ז 

בסנהדרין  הגמ'  סוגית  מעצם  לכאורה  נסתרים 

סימן צא
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בכותי  דמים – כותי  שפיכות  "על  שם:  אמרו  דכך  ע"א(,  )נז 

וכותי בישראל חייב, ישראל בכותי פטור, התם היכי ליתני, 

לא  דקה  בהמה  ורועי  כותי  והתניא  ומותר,  אסור  ליתני 

מעלין ולא מורידין וכו'". עכ"ל הגמ'.

דמים וכוונת  שפיכות  שלענין  לכך  שהסיבה  לומר,  הגמ' 

)דהיינו  ומותר"  "אסור  לשון  הברייתא  נקטה  לא 

היא  נכרי(,  בהריגת  מותר  וישראל  חברו  בהריגת  אסור  שהנכרי 

אסור  הישראל  שאף  מוכח  הברייתא  שמדברי  משום 

אין  דקה  בהמה  ורועי  "הכותי  שנינו:  שכך  נכרי.  בהריגת 

מורידין ואין מעלין", והיינו, שאף שאין מצוה להצילם מ"מ 

היא  מפורשת  שגמרא  איפוא,  נמצא  ע"כ.  להורגם.  אסור 

שישראל אסור בהריגת נכרי, ומבואר לכאורה להדיא שלא 

כדברי הבית יוסף.

וכתב, אכן  זו,  קושיא  על  עמד  הכסף  בנקודות  שם  הש"ך 

דהגמ' שם איירי בבן נח שמקיים ז' מצוות ומשום כך 

.
תרע

אסרו להורגו, אבל סתם עכו"ם מותר להורגו

התוס' עוד  מדברי  הב"י  כדברי  שלא  להוכיח  הט"ז  כתב 

בע"ז )י ע"ב(, שהקשו, היאך הרג אנטונינוס את עבדיו, 

. הרי שפשוט 
תרעא

הרי אפי' ישראל מוזהר על הריגת נכרי

היה להם שאסור הדבר – שלא כדברי הבית יוסף.

"אין ומה  הגמ'  שכוונת  ע"ב(  )כו  בע"ז  התוס'  שכתבו 

מורידין" היא שאין חובה להמיתם, שמכאן למד הב"י 

שרק מצוה אין בכך אבל אם ירצה להמיתו רשאי, פי' הט"ז, 

עובר  אינו  נכרי  דההורג  הדין,  הוא  כך  מדאורייתא  שאכן 

בזה על לאו ד"לא תרצח", אבל חכמים גזרו ואסרו להורגם 

ודברי התוס' מוסבים אעיקרא דדינא דמדאורייתא.

הריגתם ע"י גרמא

שאין ובבאור  מדבריו  דמשמע  הנ"ל  הרמב"ם  שיטת 

נקט  דבדוקא  הט"ז,  פי'  נכרי,  בהריגת  איסור 

שמשמעה  מיתה"  לו  "לסבב  לשון  יא  בהלכה  הרמב"ם 

שאין  דכיון  לומר,  דכוונתו  והיינו,  בגרמא.  הדבר  שנעשה 

ממילא  נח,  בני  מצוות  ז'  מקיים  שאינו  נכרי  להמית  מצוה 

בסנהדרין  הגמ'  בסוגית  וכמבואר  אסור  בידים  להורגם 

שאין  אלא  מותר  גרמא  ע"י  מיתה  להם  לסבב  אבל  הנ"ל, 

בכך מצוה.

כתב הט"ז, דאף שאסרו חכמים הריגת נכרי, מ"מ ולפי"ז 

אם נכנס הנכרי לבור שיש בו סולם, מותר הישראל 

ליטול את הסולם אף שעי"ז לא יוכל לצאת וימות.

לעומת זאת החמיר עוד יותר, וכתב, דדברי הרמב"ם הב"ח 

י,  בהלכה  לדבריו  המשך  מהווים  אינם  יא  בהלכה 

ומשום כך אין לפרש שהנידון בדברי הרמב"ם הוא האם יש 

שאסור  כפשטותם,  דבריו  כוונת  אלא  נכרי,  בהריגת  מצוה 

לנכרי  לגרום  שגם  והיינו  לנכרי,  מיתה  לסבב  הישראל 

מבואר  כדבריו  אסור.  ג"כ  בידים  מעשה  ע"י  שלא  שימות 

"מורידין"  דלשון  דכתב,  רג(,  )סי'  לראב"ד  דעים  תמים  בס' 

גוי  מורידין  שאין  שאמרו  מה  וממילא  גרמא,  ע"י  פירושו 

לבור כדי להורגו היינו דאפי' בדרך גרמא אסור, אלא שאין 

והמסורות  המינים  גבי  שאמרו  מה  )אמנם  בהצלתו  לעסוק  חובה 

דמורידין ואין מעלין, אין פירושו שרק בדרך גרמא מותר להורגם, אלא 

איידי דתנא ברישא לשון גרמא נקט כן גם בסיפא(.

נמצא איפוא דג' שיטות בדבר:

הב"י והש"ך הריגת נכרי מותרת אפי' ע"י מעשה לשיטת 

אסור  בידים  מעשה  ע"י  הט"ז  לשיטת  בידים, 

בדעת  והב"ח  הראב"ד  ולשיטת  מותר,  ובגרמא  מדרבנן 

הרמב"ם גם להורגו ע"י גרמא אסור.

מו"מ בשיטת הב"י והש"ך

הב"י בבית  לשיטת  הקשה  ג(  סעי'  יז  סי'  )אבהע"ז  מאיר 

קיי"ל  להלכה  הא  נכרי,  הריגת  התירו  היאך  והש"ך, 

חו"מ  שו"ע  )ראה  מדרבנן  הפחות  לכל  אסור  עכו"ם  דגזל 

חמור  ממונו  שיהיה  יתכן  והיאך   ,
תרעב

ובהערה( שנט  סי' 

על  שמקפיד  דכל  ע"ב(,  ט  )מכות  הריטב"א  חידושי  תרע. ועיין 
אין  ומיהו  גרמא,  ע"י  אפי'  להורידו  אין  נח  בני  מצוות  ז'  שמירת 

מצווין להחיותו, ורק אם קיבלם עליו בפני בי"ד ונעשה גר תושב 

מצווים אנו להחיותו.

ז'  שמירת  על  מקפידין  שהיו  צ"ל  הש"ך  של  תרעא. ולדרכו 
מצוות.

תרעב. מדברי הרמב"ם הל' גזילה )פ"א הל' ב( וטור ושולחן ערוך 

)חו"מ ריש סי' שנט( נראה, שגזל עכו"ם אסור דבר תורה. שכתבו: 

זרה  עבודה  עובד  גוי  אפילו  תורה,  דין  שהוא  כל  לגזול  "ואסור 

אסור לגזלו או לעשקו, ואם גזלו או עשקו יחזיר". ומשמע שהשוו 

באיסור זה גזילת נכרי וישראל, וכן למדו בדבריהם המהרש"ל בים 

של שלמה )ב"ק פ"י סי' כ( ובשער המלך )הל' גזילה פ"א(. כדברים 

מש"כ  וראה  תתנב(.  סי'  )ח"א  הרשב"א  בתשובות  ג"כ  אלו משמע 

בזה הש"ך ונתה"מ )חו"מ סי' שמח(.

משמע  ישראל(  ד"ה  ע"א  )נז  בסנהדרין  רש"י  מדברי  זאת  לעומת 

סימן צא
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מגופו – שלהורגו מותר ואילו ליטול ממנו את ממונו אסור, 

.
תרעג

הרי זה כיציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא

נח עוד  בן  בין  בזה  לחלק  שיש  הש"ך  לשיטת  הקשה, 

נח לנכרי שאינו מקיימם, מפני  בני  ז' מצוות  המקיים 

מה הוצרכו התוס' בע"ז )כו ע"ב( המובאים בדברי הבית יוסף 

הרוג"  שבגויים  "כשר  סופרים  במסכת  שאמרו  מה  ליישב 

יפרשו  להורגם,  מותר  כך  ומשום  מלחמה  בשעת  דאיירי 

.
תרעד

בנכרי שאינו מקיים ז' מצוות

גוי וכתב  זהו  שבגויים  שכשר  סברו  דהתוס'  ליישב, 

"כשר",  כינוהו  שע"כ  נח,  בני  מצוות  ז'  המקיים 

ומשום כך הוצרכו לטעם אחר.

ז' ואין  המקיים  בנכרי  איירי  לא  דודאי  ולומר,  לדחות 

מצוות, שא"כ פשיטא שאסור להורגו מחמת שנחשב 

גר תושב שמצווה להחיותו ולהצילו.

למדנו שהרי  יא(  הל'  פ"ח  מלכים  )הל'  הרמב"ם  מדברי 

אינו  עדיין  נח  בני  מצוות  ז'  שמקיים  אף  שלעיתים 

ונזהר  מצות  שבע  המקבל  "כל  שכתב:  תושב.  גר  נחשב 

לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם 

בהן  שצוה  מפני  אותן  ויעשה  אותן  שיקבל  והוא  הבא, 

הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם 

גר  זה  אין  הדעת  הכרע  מפני  עשאן  אם  אבל  בהן,  נצטוו 

תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם".

מדבריו, שאם לא עשאן לשם שמים אלא מחמת ומבואר 

גר תושב,  שהכריע בדעתו שכך ראוי לנהוג אינו 

תושב  גר  שאינו  דאף  וחידש  הש"ך  חילק  שבזה  ואפשר 

מ"מ כיון שמקיים ז' מצוות בני נח אסור להורגו.

מסקנת דברי הבית מאיר שם כשיטת הט"ז שהריגת ומ"מ 

פי  על  לפלפל  עוד שכתב  )ויעויי"ש  נכרי אסורה מדרבנן. 

הנ"ל, דאפשר שלשיטות הפוסקים שגזל עכו"ם אסור דבר תורה ה"ה 

ודלא  יתכן שיהיה ממונו חמור מגופו,  דמן התורה אסור להורגו, דלא 

כש"ך, וכמו שנתבאר לעיל(.

ראיה לשיטת הט"ז מסוגית הגמ' בסנהדרין

נכרי בגמ'  חנינא:  רבי  "אמר  אמרו:  ע"ב(  )נח  סנהדרין 

שהכה את ישראל – חייב מיתה, שנאמר )שמות ב יב(: 

וגו'". ע"כ.  ]ויך את המצרי[  וירא כי אין איש  "ויפן כה וכה 

להרוג  שמותר  והש"ך  הב"י  לשיטת  לעיין,  יש  ולכאורה 

מיתה,  חייב  ישראל  שהרג  שגוי  חכמים  למדו  מנין  נכרי, 

ע"פ  שלא  הרגו  ומשה  המיתה  מן  פטור  שהיה  אפשר  הא 

דין בכדי להטיל אימת ישראל על המצרים, ומותר היה לו 

הדבר כיון שהריגת נכרי מותרת.

תורה ואין  מתן  קודם  שאבותינו  חנינא  רבי  דסבר  לומר, 

חברו,  הריגת  על  הוזהר  נח  ובן  נח  כבני  דינם  היה 

נח שהרג ישראל חייב,  זה שבן  שהרי להדיא למד מפסוק 

כישראל  דינם  היה  תורה  מתן  קודם  שישראל  דנקט  הרי 

)וראה מש"כ בזה בפרשת דרכים דרוש א(. וע"כ משמע שישראל 

משה  של  שממעשהו  אמרו  ולפיכך  נכרי,  בהריגת  אסור 

שהרגו יש ללמוד שנכרי שהרג ישראל חייב מיתה, וצ"ע.

המורם מן האמור

להתגייר ומ"מ  הבא  בגר  הדברים,  בריש  שדנו  מה  לענין 

האם מותר להצילו מן המיתה, נראה דכיון דנתבאר 

האם  אחריו  לבדוק  יש  להתגייר  שבא  דמעת  ז,  סי'  לעיל 

וכבר  לקבלו,  אין  כן  לא  שאם  נח  בני  מצוות  ז'  על  מקפיד 

יוסף גר שקיבל  נתבאר שגם לשיטת הש"ך אליבא דהבית 

עליו ז' מצוות בני נח אסור להורגו ויש להשתדל בהצלתו, 

א"כ כל גר הבא להתגייר בכלל זה.

ד"לא   – מותר  בנכרי  "ישראל  שכתב:  מדרבנן,  אסור  עכו"ם  שגזל 

איכא  ומדרבנן  נכרי,  ולא  יט(,  )ויקרא  כתיב  רעך"  את  תעשוק 

קיג  קמא  )בבא  בתרא  בהגוזל  השם  חילול  משום  דאסר  למאן 

ע"א(. 

הרי להדיא דסבר שגזל עכו"ם אינו אסור אלא מדרבנן משום חילול 

ב( שכתב  הל'  פ"א  גזילה  )הל'  וראה כס"מ  וכן דעת הר"ן שם,  ה'. 

שאף הרמב"ם מודה לזה.

אכן היראים )סי' קכד( כתב שגזל עכו"ם מותר עיי"ש. 

שאינו  גוי  גם  שהרי  זו,  בראיה  קצת  לפקפק  יש  תרעג. לכאורה 
מקיים ז' מצוות אסור לגוזלו, וכדאיתא בשו"ע )ריש סי' שנט המובא 

לעיל בהערה(, וע"כ דאף שמותר להורגו אסור לגזול ממונו. ובטעם 

הדבר י"ל, כמש"כ בחכם צבי )סי' כו(, דע"י שגוזל מן הגוים משחית 

נפשו ומרגיל עצמו לחיות מן הגזל וסופו ללסטם את ישראל.

דלשון  להם  פשיטא  דהיה  ליישב  נראה  היה  דבריו  תרעד. לולי 
"הרוג" מורה על ציווי והיינו שיש חובה להורגם, וזה גם לפי הש"ך 

אינו נוהג אלא בשעת מלחמה וכדלעיל.

!
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האם גר רשאי להתפלל לרפואת אביו

אביו בפוסקים  לרפואת  להתפלל  לגר  מותר  האם  דנו, 

הדין  מחמת  הוא,  בזה  הספק  ושורש  החולה. 

מותר  הישראל  אין  לבור  שנפל  כאן – דנכרי  המבואר 

להעלותו ולהצילו אפי' בשכר, וא"כ אפשר דכשם שאסור 

להצלתו  להתפלל  אסור  גם  כך  הבור  מן  ולהוציאו  לטרוח 

שהרי התפילה אף היא בכלל הצלה שכן חזקה על תפילה 

מאידך  לרפואתו.  לו  תועיל  הסתם  ומן  ריקם  שבה  שאינה 

י"ל דכיון שסוף סוף מן השמים ריחמוהו אין מעשה ההצלה 

מתיחס למתפלל ואין איסור בדבר.

זו האם מותר להתפלל לרפואת ואכן,  לעצם בירור הלכה 

גוי מצינו לכאורה מקראות מפורשים שהדבר מותר. 

שהרי בבראשית )כ יז( כתיב: "ויתפלל אברהם אל האלו-הים 

וילדו".  וירפא אלו-הים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו 

שהרי  אבימלך,  את  יראתו  מחמת  כן  שנהג  לומר  ואין 

משמעות הכתובים שם להיפך, שיראתו של אברהם היתה 

מוטלת על אבימלך.

מצינו בכל מכות מצרים שהיה משה מתפלל בעד כמו"כ 

)ב  וכן מצינו במלכים  רוע המכה,  פרעה לבטל את 

ד( גבי אלישע שריפא את נעמן מצרעתו ומסתמא היה זה 

ע"י תפילה.

כאן, וכנראה  הט"ז  של  חילוקו  ע"פ  הוא  בזה  הטעם 

וכתב  הט"ז  חילק  הריגתם  דין  שלגבי  שכשם 

דדוקא אם נעשה הדבר ע"י מעשה בידים אסור אבל לסבב 

לענין  גם  הוא  שכך  אפשר  מותר,  גרמא  בדרך  מיתה  להם 

ע"י  רק  הוא  ולרפאותם  להצילם  שאסרו  שמה  הצלתם, 

בשו"ת  )וראה  מותר  לרפואתם  להתפלל  אבל  בידים  מעשה 

בית שערים יו"ד סי' רכט מש"כ בזה(.

את וראיה  שהציל  היהודי  מרדכי  של  ממעשהו  לזה, 

וגילה  ותרש  בגתן  את  בידו  שמסר  ע"י  אחשורוש 

אוזנו שרצו להמיתו, ומפני מה לא חשש לאיסור המבואר 

עשה  שמתחילה  י"ל  ובדוחק  נכרי.  להציל  דאין  קנח  בסי' 

הנ"ל  לפי  אולם  ידו,  על  לישראל  הצלה  לסבב  בכדי  כן 

בידים  זה מעשה הצלה  דכיון שאין  יפה,  יתיישבו הדברים 

אלא בגרמא בעלמא מותר הדבר. נמצא לפי"ז שמותר לגר 

להתפלל לרפואת אביו הנכרי.

שמצוה בברכ"י  דחיי  דינא  ס'  בשם  כתב  כז(  סי'  )חו"מ 

להתפלל  ראוי  אין  ודאי  וא"כ  עכו"ם,  לקלל 

)סוף  סופרים  למס'  רחמים  כסא  שבספרו  ואף  לרפואתו, 

מ"מ  למעשה,  כן  לנהוג  אין  המקובלים  דלדעת  כתב  פ"ד( 

לבקש עבורו נראה דאין ראוי לשיטתו. ומה שמקריבים ע' 

דשאני  תימה,  בכך  אין  אומות  ע'  כנגד  הסוכות  בחג  פרים 

עצמו,  בפני  יחיד  על  מתפילה  שלימה  אומה  עבור  תפילה 

סי'  )או"ח  לשו"ע  סופר  החתם  בהג'  הו"ד  היעב"ץ  כ"כ 

.
תרעה

תקצא(

חסידים )סי' תסד( כתב, דגר המבקש על אביו ואמו בספר 

שם  פי'  חסד  מקור  ובהג'  בדינם.  להקל  יועיל  לא 

בטעם הדבר, דהוא משום שאינו מתיחס אחריהם דכקטן 

שנולד דמי, ולא שייך בהם דין "ברא מזכה אבא". והדברים 

על  חזקה  מ"מ  אחריהם  מתיחס  שאינו  בכך  דמה  צ"ב 

תפילה שאינה שבה ריקם.

דהנה מטעם  עבורם,  להתפלל  לכאורה  להתיר  יש  אחר 

אביו  בכבוד  מחוייב  שהגר  נתבאר  פה  סי'  לעיל 

ואמו במקצת ונאמרו שם בזה כמה טעמים, ונראה שכשם 

לרווחתם  שידאג  הראוי  מן  גם  כך  בכבודם  שמחוייב 

ורפואתם.

תרעה. וראה מש"כ בשו"ת משנה הלכות בהקדמה לחלק ה, ובח"ז סי' קטז.

סימן צא
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סימן צב

דין מומר ששב בתשובה

דתו  המיר  אם  שגם  הדברים,  ומשמעות  הוא",  ישראל  שחטא  פי  על  אף  בידינו – "ישראל  נקוט  כלל 

חכמים  הצריכוהו  דמ"מ  אלא  נקבלו.  מיד  ישוב  אם  ממנו  ישראל  תורת  בטל  לא  אחר,  בעם  ונתערב 

לקבל עליו חברות בפני בי"ד ועוד, כעין מה שמצינו בגר, פרטי הלכה זו יתבארו בסימן שלפנינו.

אלא  אינה  עבד שנשתחרר  הריטב"א שטבילת  מש"כ  תרעו. הנה 
מדרבנן, זהו לשיטתו שם בדף מח ע"א, וכ"כ הראשונים שם בשם 

רבותינו הצרפתים, אמנם הרמב"ן ביבמות שם נקט דהוי דאורייתא 

וכן משמע מתוס' וכבר האריך בזה הגרע"א בגליון השו"ע.

דין טבילה במומר ששב בתשובה

יב(: "ישראל מומר שעשה תשובה אינו כתב  )סעי'  הרמ"א 

עליו  ולקבל  לטבול  לו  יש  מדרבנן  רק  לטבול,  צריך 

דברי חברות בפני שלושה". ע"כ.

)מז ומקור  ביבמות  הריטב"א  בדברי  מצינו  הרמ"א  לדברי 

ע"ב(, שכתב: "וישראל שחטא וחזר בתשובה, דכ"ע 

שורת הדין אינו צריך טבילה, אלא קבלת חברות בפני בי"ד 

לכתחילה, ואעפ"כ הוא טובל מדרבנן משום מעלה, דומיא 

.
תרעו

דטבילת עבד משוחרר שאין טבילתו אלא מדרבנן"

מקור הדברים

הגר"א לשו"ע )סו"ס רסח( ציין כמקור לדברים אלו, ובבאור 

רבנן:  "תנו  ע"א(:  )לא  בבכורות  הגמ'  סוגית  את 

וכולן שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית, דברי רבי מאיר. 

אותן,  מקבלין  במטמוניות – אין  חזרו  אומר:  יהודה  רבי 

דבריהן  עשו  אם  דאמרי:  איכא  אותן.  בפרהסיא – מקבלין 

במטמוניות – מקבלין אותן, בפרהסיא – אין מקבלין אותן. 

ר"ש ורבי יהושע בן קרחה אומרים: בין כך ובין כך מקבלין 

שובבים".  בנים  שובו  כב(:  ג  )ירמיהו  שנאמר  משום  אותן, 

ע"כ.

שדברים וכתבו  בע"ז,  רש"י  בשם  וכולן(  )ד"ה  התוס'  שם 

שחזרו  הארץ  ועמי  גזלנים  לגבי  אמורים  אלו 

לפי  אותם,  מקבלים  שאין  אמרו  שבזה  למוטב,  מרשען 

שאין סומכין עליהם שעזבו לגמרי את דרכם הרעה.

הארץ ובתוס'  שעם  יתכן  דהיאך  דבריו,  על  תמהו  שם 

והרי  אותו,  נקבל  לא  הרעה  דרכו  לעזוב  שרוצה 

שערי תשובה אינם ננעלים לעולם. ועיין שם עוד שהאריכו 

בקושיות לשיטת רש"י מחמת עצם דקדוק לשון הברייתא 

שם ואין כאן מקומו.

על ומשום  נסובים  אלו  התנאים  שדברי  ר"ת,  פי'  כך 

בתוספתא  השנויה  בריתא  אותה  של  הרישא 

דברי  עליו  שקבל  הארץ  "עם  וז"ל:  פ"ב  דמאי  דמסכת 

שקבל  כהן  וכו',  תורה  דברי  עליו  שקיבל  גר  וכו',  חבירות 

שחזרו  כולן  וכו',  לויה  עבודת  שקבל  לוי  וכו',  כהונה  עליו 

אותן  מקבלין  אין  מעשיהם(,  וקלקלו  לסורם  שחזרו  )כלומר,  בהן 

)כיון שהוכיחו במעשיהם שאינם יכולים לעמוד בעבודתם(.  עולמית 

רבי יהודה אומר: במטמוניות )כלומר שחזרו לסורם במטמוניות 

דעת  )שגונבין  אותן  מקבלין  אין  חבירות(,  דברי  על  נזהרין  ובגלוי 

אם  )כלומר,  בפרהסיא  ולחוץ(,  השפה  מן  אלא  עושין  ואין  הבריות 

לגמרי קלקלו מעשיהם אף בפרהסיא(, מקבלין אותן". ע"כ דברי 

התוספתא לפי באור התוספות.

לגמרי וטעמו  ה'  מדרך  שסרו  דכיון  בזה,  יהודה  רבי  של 

ודאי  בהם  חוזרים  אם  כלל,  בזה  בושים  ואינם 

עושים זאת בדעת שלימה ובהחלטה גמורה, ומשום כך אין 

ובסתר,  במטמוניות  מדרכם  סרו  אם  אבל  לקבלם,  מניעה 

יש לחוש שמא גם עתה אין פיהם וליבם שוין. ומה שאמרו 

שהאופן  ע"ב(,  )ל  שם  בגמ'  נתפרש  בהן"  שחזרו  "כולן  שם 

חברות  עניני  עליו  שיקבל  ע"י  הוא  החברות  לענין  לחזור 

בפני שלושה חברים.

לסורו, נמצא  וחזר  שנתגייר  שגר  התוס',  להבנת  איפוא 

לנהוג  עליו  לקבל  צריך  בתשובה  לחזור  בא  אם 

גם טבילה(.  )ומדרבנן צריך  כישראל כשר בפני שלושה חברים 

וסבר הגר"א, שאין כל טעם לחלק בזה בין גר שחזר לסורו 

סימן צב
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לישראל שנעשה מומר, וע"כ כתב שהמקור לדברי הרמ"א 

הוא מדברי הגמ' בבכורות שם עפ"י פי' התוס'.

מקור נוסף לזה מדברי המדרש

זרוע )סי' קיב( ובבאור הגר"א הנ"ל הביאו מקור נוסף באור 

אמרו:  שם  מ"ח(,  )פ"ח  נתן  דרבי  מאבות  זו  להלכה 

והלכו  עכו"ם  לבין  שנשבית  אחת  בריבה  מעשה  "שוב 

לשם  מהם  אחד  ונתפס  לפדותה,  חסידים  שני  אחריה 

היתה  ויום  יום  בכל  האסורים.  בבית  וחבשוהו  ליסטים 

פלוני  אצל  לכי  לה  אמר  אחד  יום  ומים,  לחם  לו  מביאה 

והוא  זנות,  משום  האסורים  בבית  חבוש  שאני  לו  ואמרי 

יושב ושיחק בביתו ואינו משגיח על הריבה. אמרה לו, לא 

מתעסק  שהיית  אלא  האסורים  בבית  חבוש  שאתה  דייך 

בדברים  מתעסקת  היתה  אלא  הלכה  לא  בטלים,  בדברים 

בטלים. אמר לה, בבקשה ממך לכי ואמרי לו, הלכה ואמרה 

ובני אדם  וזהב  לו. מה עשה אותו האיש, הלך והביא כסף 

ריבה  לי  תנו  להם  אמר  כשיצא  שניהם.  את  והוציאו  עמו, 

להם  אמר  לשחרית  המיטה,  על  בבגדיה  עמי  שתישן  זו 

שלי  לטבילה  לטובליו,  להם  אמר  והטבילוהו.  הטבילוני 

במה חשדתוני אמרו לו, אמרנו כל אותם ימים שהיה חבוש 

בבית האסורים היה רעב וצמא, ועכשיו יצא לאויר העולם 

וחם בשרך ושמא ראית קרי. אמר להם לטבילה של ריבה 

זו במה חשדתוה, אמרו לו שכל אותם ימים שהיתה שרויה 

בין העכו"ם היתה אוכלת משלהם ושותה משלהם, עכשיו 

ידינכם  המקום  להם  אמר  שתטהר.  כדי  הטבילוה  אמרת 

לכף זכות". ע"כ.

התשובה ומבואר  קבלת  שלצורך  אלו,  מדברים  להדיא 

אסורות  במאכלות  שנתגעלה  על  זו  ריבה  של 

היתה צריכה טבילה.

פד כדברים  )יבמות  שלמה  של  בים  המהרש"ל  כתב  אלו 

להיות  מותר  האם  הנפש  את  שהרג  מי  גבי  ע"ב(, 

די  התשובה  חובת  שלעיקר  שאף  שם  וכתב  ציבור.  שליח 

זה  לחטא  ישוב  שלא  בדעתו  שגומר  דמיד  הלב,  בהרהור 

מ"מ  ע"ב(,  )מט  בקידושין  כמבואר  תשובתו  נתקבלה  עוד 

על  טהרה  להוסיף  במים  גופו  כל  לטבול  עליו  לכתחילה 

.
תרעז

תשובתו

מעווני והליץ  כבסני  "הרב  ד(:  נא  )תהילים  הכתוב  את  ע"ז 

העובר  שכל  למד,  אתה  מכאן   – תכופר"  וחטאתי 

עבירה כאילו נטמא במת, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה )שם 

ופי' רש"י – טהרני באזוב כמו  ט(: תחטאני באזוב ואטהר, 

.
תרעח

שמזין על מצורע וטמא מת

דעות החולקים בזה על הריטב"א

דהרשב"א אכן,  בפוסקים,  מוסכמת  אינה  זו  הלכה 

לעבודה  מומר  שאפי'  כתב,  סו(  סי'  )ח"ה  בתשובותיו 

בשם  רסז(  סי'  )יו"ד  הטור  כתב  וכן  טבילה,  צריך  אינו  זרה 

יש  הגאון  מדברי  הראיה  שבעצם  )אף  הגאונים  מן  אחד 

שמלו  עבד  לגבי  אמורים  דבריו  שהרי  לכאורה,  לפקפק 

שכשיקנה  לנכרי,  ומכרו  וחזר  עבדות  לשם  רבו  והטבילו 

אותו ישראל אחר א"צ להטבילו, אף שבהיותו אצל הנכרי 

זו  טבילה  שהרי  כ"כ,  ראיה  אינה  זו  ולכאורה  לסורו.  חזר 

בעלמא,  מעלה  משום  אלא  ואינה  מחוייבת,  אינה  לכו"ע 

וא"כ אפשר שאין כח ביד האדון לכוף את עבדו לכך, אבל 

בישראל שחזר בתשובה אפשר שיש להורות לו שיטבול(.

ובס' וראה  כז(  סי'  תע"ט,  )סלוניקי  שלמה  כרם  בשו"ת  עוד 

כתנות יוסף )סי' סב(. ומפשטות דברי השו"ע )סי' רסז 

סעי' ח( דקדקו האחרונים שהסכים בזה עם הרשב"א, ודלא 

כרמ"א שם שציין לדברי הריטב"א, עיי"ש.

תרעז. כמו"כ כתב השל"ה )שבת ענין יום השישי(, דאחר הוידוי יש 
לטבול, "שאין טומאה כטומאת עבירה". וכן הובא במאירי בברכות 

)טו ע"א( שכן היה מנהג החכמים בעשרת ימי תשובה.

רבינו  דברי  הביא את  סי' תתנח(  )ח"ג  הרדב"ז  תרעח. בתשובות 
וכתב, דאף שהטבילה אינה  שמחה שהצריך טבילה לבעל תשובה, 

כדבריו  עצמו.  את  לצער  החוטא  צריך  מ"מ  התשובה  את  מעכבת 

אלו כתב גם האור זרוע שם, שצריך החוטא לצער ולסגף את עצמו 

שעי"ז תכופר חטאתו.  

ובעיקר מה שכתבו דעיקר התשובה בהרהור הלב, צ"ע קצת, שהרי 

מדרכי התשובה הוא שיתודה החוטא על חטאתו, ווידוי הוא בפה 

וכמו שהאריך הרמב"ם בריש הל' תשובה, וראה במנחת חינוך מצוה 

רסו מש"כ בזה.

!
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טבילת מומר בשבת

מומר המג"א  טבילת  האם  דן,  ט(  ס"ק  שכו  סי'  )או"ח 

אינה  שטבילתו  דכיון  וכתב,  בשבת.  מותרת 

למעלה  דרבנן  חומרא  אלא  ואינה  הדין  מעיקר  מחוייבת 

בעלמא, מותר. דהא דאסרינן טבילת גר בשבת מצינו בזה 

בזה הרבה  והארכתי  שני טעמים עקריים בדברי הפוסקים 

במקומו:

כיון שע"י הטבילה נעשה ישראל ומתחייב בכל המצוות א. 

במומר  שייכת  אינה  זו  וסברא  כמתקן,  נראה  זה  הרי 

שלא נפעל כלום ע"י טבילתו.

דגר ב.  דכיון  הרמב"ם,  בדברי  בזה  מצינו  נוספת  סברא 

אין  דין  כעשיית  נחשבת  וטבילתו  ביה",  כתיב  "משפט 

להטבילו בשבת משום שבי"ד מוזהרים שלא לדון בשבת. 

היא  אף  שטבילתו  אף  במומר  שייכת  אינה  זו  סברא  וגם 

ואינה  בעלמא  לחומרא  אלא  שאינה  כיון  שלושה,  בפני 

חשובה כעשיית דין )מחה"ש שם(.

דלשיטת אכן,  כתב,  שכו(  סי'  )שם  שבת  תוספת  בס' 

היא  בשבת  גר  טבילת  שאסרו  שהסיבה  הרמב"ם 

שיש  ה"ה  דין,  כעשיית  ונחשבת  ג'  בפני  שטבילתו  משום 

למדנו  )מ"מ  בתשובה.  ששב  מומר  בטבילת  בזה  להחמיר 

בפני  הגר  שטבילת  שכשם  פשוט  כדבר  שנקטו  מדבריהם 

ג' כך גם טבילת בעל תשובה, וצ"ע מנין למדו זאת, ואפשר 

שלמדו כן מכך שהצריכו למומר לשיטת ר"ת דלעיל לקבל 

עליו עול מצוות בפני ג', וסברו דה"ה לגבי טבילה(.

המחמירים ולכאורה  לדעת  ותבלין  טעם  מעט  ליתן  יש 

בזה, ע"פ מש"כ המאירי בעבודה זרה )כז(, דהא 

דוקא  זהו  הוא",  ישראל  שחטא  אע"פ  "ישראל  דאמרינן 

דת  עליו  וקיבל  ישראל  דת  שעזב  מי  אבל  מסויים,  חטא 

דבר,  לכל  כנכרי  ודינו  ישראל  בן  תורת  הימנו  בטל  אחרת 

מלבד לענין גיטין וקידושין דמחמרינן עליה משום חומרא 

דאשת איש. כדבריו כתב גם הרדב"ז בתשובותיו )סי' שנא(: 

ונתייחד עם אשתו, אין  והמיר דתו  "מי שגירש את אשתו 

נינהו,  דאורייתא  לאו  מומר  דקידושי  חדא,  לה.  חוששין 

להדיא  דנקט  הרי  וכו".  איש  דאשת  חומרא  משום  אלא 

כסברת המאירי דמומר הופקע מכלל ישראל לגמרי ותקנת 

מדברי  הכרח  אין  ולפי"ז  לקידושיו.  לחשוש  היא  חכמים 

הריטב"א הנ"ל לומר שגם במומר הוא כך, דאפשר דמומר 

השב בתשובה תיקון גדול הוא לו, שנכנס לקהל ה', ושמא 

טבילה זו אסורה בשבת )וע"ע לעיל סי' ה(.

!
צריכים  האם   – בתשובה  השבים  המומרים  בני 

טבילה

דאף בפתחי  הרשב"ש,  בשם  כתב  רסח(  )סו"ס  תשובה 

להצריכו  חכמים  החמירו  בתשובה  ששב  שמומר 

תורת  את  ידעו  ולא  הכירו  שלא  אחריו  בניו  מ"מ  טבילה, 

ישראל  לקהל  לקבלם  ויש  שנשבו,  כתינוקות  הם  הרי  ה' 

קלות  מצוות  להודיעם  וא"צ  להרתיעם,  בלא  באהבה 

וחמורות ולהצריכם טבילה.

עוד בדברי הרמב"ם )הל' ממרים פ"ג הל' א – ג( שכתב: ויעויין 

"מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא 

ומיתתו  האפיקורוסין  בכלל  זה  הרי  אלא  בתורה,  האמור 

בכל אדם. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה 

מורידין אותו ולא מעלין, והרי הוא כשאר כל האפיקורוסין 

וכו'.  והמומרין  והמוסרין  השמים  מן  תורה  אין  והאומרין 

פה  שבעל  בתורה  שכפר  באיש  אמורים,  דברים  במה 

הקלה  דעתו  אחר  והלך  לו,  שנראו  ובדברים  במחשבתו 

ואחר שרירות לבו, וכופר בתורה שבעל פה תחילה כצדוק 

האלה  התועים  בני  אבל  אחריו,  התועים  כל  וכן  ובייתוס 

ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו 

אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו, 

ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות, שהרי הוא כאנוס, ואע"פ 

ששמע אח"כ שהוא יהודי, וראה היהודים ודתם, הרי הוא 

כאנוס שהרי גדלוהו על טעותם, כך אלו שאמרנו האוחזים 

להחזירן  ראוי  לפיכך  שטעו,  הקראים  אבותם  בדרכי 

בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה". 

)ועיין מש"כ בזה בחזון איש יו"ד סי' ב ס"ק כז, כח(.

פליג מיהו  דהנימוק"י  קנט  סי'  יו"ד  יוסף  בבית  יעויין 

בתינוק  מילי  דהני  וסבר,  הרמב"ם,  דברי  על  בזה 

בני  כלל, אבל  ישראל  ואינו מכיר דת  בין האומות  שנשבה 

ישראל  דת  ומכירים  שיודעים  בינינו  המצויים  הקראים 

אלא שנתחנכו מינקותם בדרכי אבותם הרעים, אינם בכלל 

תינוקות שנשבו ואין אנו מצווים להחיותם ומותר להלוותם 

בריבית וכו', עיי"ש. וע"ע מש"כ בזה הרמב"ן )ב"מ עא ע"א(.

סימן צב



���� משנת  הגר�

ברכות המילה בבני המומרים

כתב שם הרשב"ש, שכשמל אותם מברך שתי ברכות עוד 

בברכה  כוללם  ואינו  קידש",  ו"אשר  המילה"  "על   –

אוא"א  יאמר:  ואח"כ  עבדים.  במילת  שכוללם  כדרך  אחת 

הצלח נא לעבדך הנקרא שמו כך ומשוך אליו חסדך, וכשם 

שהטית ליבו לשוב בתשובה שלימה לפניך כן תיטע בליבו 

אהבתך ויראתך, ותפתח ליבו בתורתך, ותדריכהו מצוותיך 

למען ימצא חן בעיניך, כן יהי רצון ונאמר אמן.

סימן צב


