
 

 

  

    

  זצ"ל, חבר הנהלת 'אר� חמדה' הרב ראוב� אברמ�מש' אר� חמדה' אבלה על מותו של חברנו האהוב 
  איש תורת אמת שגורה בפיו, מחנ� דגול ואיש המעלה מכל הבחינות.

  הי"ד הנופלי� במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

  

 

 ו"תשע חיוי

 
  הפע� על גיור בנו או בתו של יהודי

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

  

) �מי שאינ� זקוקי� לגיור בעיקר בת הגיור של אזרחי ישראל, ) עסקנו בבעייויגש, מק�, וישבבפרשות בשבועות האחרוני
 .�  אלא לעזרה בהוכחת יהדות

 �צאצאי� ביולוגי� לאב יהודי שאימ� אינה יהודיה. קבוצה זו אכ! זקוקה להלי�  ,נעסוק באזרחי ישראלבשבועות הקרובי
עלינו לעשות ביחס  ,לענ"ד ,ה להסביר מהולהיחשב יהודי�. ננס ,כדי להתקבל לע� ישראל מכל הבחינות ,על פי ההלכה גיור

 ,לקבוצה זו. רבי� מהעולי� מברית המועצות לשעבר שייכי� לקבוצה זו. רוב� ככול� נחשבו כיהודי� בברית המועצות
� ,. התוצאה הייתה סבל רב מאנטישמיות�הזהות הדתית והלאומית נקבעת על פי האב ולא על פי הא ,שהרי על פי החוק ש

ה�  ,שא� על פי שה� נחשבי� אזרחי ישראל לכל דבר ועניי!עולי� אלה כאשר הגיעו ארצה גילו  לתדהמת�,  אפליה ודיכוי.
 �  הינשא כדת וכדי!.ולכ! על פי החוק במדינת ישראל אי! לה� דר� ל ,על פי ההלכהלא נחשבי� כיהודי

�בחברה הישראלית, כולל שירות צבאי, "עמ�  ,מכל הבחינות ,רבי� מחברי קבוצה זו הכריזו בעליית� ארצה ובהשתלבות
שיכלול ג� את ההצהרה  ,כדי להיחשב יהודי� על פי ההלכה ועל פי חוק, ה� צריכי� לעבור הלי� גיור ,עמי". דא עקא

  "אלקי� אלקי" באמצעות קבלת מצוות.
  ?מהו ההבדל בינ� לבי! מי שאינ� יהודי� ג� מצד האב :ננסה לבחו!

   :. וז"ל הסוגיא במסכת קידושי!הישראלי מ! הנכרית איננו נחשב כבנוחז"ל לימדונו שבנו של 
 ב! ש"ר משו� יוחנ! ר"א? מנל! כמותה ולדה, קידושי בה תפסי דלא אשכחנא. ב� תתחת! לא: קרא אמר? מנל! "נכרית

 בנ� קרוי כוכבי� העובדת מ! הבא בנ� ואי!, בנ� קרוי מישראלית הבא בנ�, מאחרי בנ� את יסיר כי: קרא דאמר, יוחי
  ע"ב).  סח (ד� בנה" אלא

  כ� נפסק להלכה ללא כל חולק. 
  ב"דרכי משה" את החידוש הבא(סימ! קנו) רבי משה איסרליש, הרמ"א ראש לפוסקי אשכנז, חידש לנו בהגהותיו על הטור 

  ה על פני כל אירופה". ומצודתו הייתה פרוס ,שהיה גדול פוסקי אשכנז בתחילת תקופת הראשוני� ,ה"אור זרוע"בשמו של 
"אור זרוע ריש יבמות מסתפק א� בנו מ! השפחה ומ! הנכרית הוא בנו מדרבנ! אע"ג דמדאורייתא אינו בנו". נשאלת 
השאלה מה פירוש בנו מדרבנ!? הרי בוודאי לא נוכל להתירו בבת ישראל, לא נוכל לצרפו למני! ולכל דבר שבקדושה 

מסר שעל ה"אב מדרבנ!" החובה לטפל בב! וקוד� כל להכניסו תחת כנפי השכינה וכדו'! אלא שיתכ! שיש בדברי� אלה 
  (טור אב! העזר ב"דרכי משה") בהלי� גיור הלכתי שהרי הוא מ"זרע ישראל"

הרב הראשי הספרדי לציו!, הגיע הראשו!  )המעונייני� יוכלו לקבל� על ידי פניה לאר� חמדה(נוספי� מקורות ומ זה ממקור
  למסקנה הבאה:  ,הגאו! הרב ב! ציו! חי עוזיאל ,הראשו! של מדינת ישראל

הא למדת דב! הבא מ! הנכרית נקרא זרעו של ישראל ועובר עליו משו� ומזרע� לא תת! להעביר למול�, הלכ� א� בא "
מאחרי הגרות ולבל ידח ממנו נדח. ואי! לחוש שמא יגרר אחרי כדי לכפר עו! האב  מצוה עלינו להזדקק לגרותולגיירו 

אמו דאדרבא א� דוחי� אותו ועוקרי� אותו ממקור חייו וזרעו שהוא אביו ודאי שיטמע בי! הגויי� ויכפור באלהי 
ישראל, וישנא תכלית שנאה את היהדות ותורתה ובהתגיירותו ימלט מכפירה ואביו שגיירו יתאמ� לחנכו בתורה 

לו מע"ז ואביזריהו, ולא חיישינ! שימחה בגדלותו אלא אדרבא כיו! שנתחנ� בתורה והחזיק בגרותו שוב לא ימחה ולהצי
  ".וכדכתבו הריטב"א והרשב"א ז"ל

  
  כמו שנהוג לעשות לגבי גרי� שאינ� מזרע ישראל. ,בוודאי שאי! להערי� קשיי� ולדחות מועמד כזה בשלב ראשו! ,א� כ�

לפני שיהיה מאוחר, כדי לקרב האנשי� הנשי� והט�, השייכי� לקבוצה זו, ולעשות כל מאמ�  על מדינת ישראל להתעורר
 �"זרע ישראל". זאת כדי שיעברו הלי� גיור על פי ההלכה,  כברלמנוע התבוללות וכדי למנוע סבל מיותר מאזרחיה המוגדרי

.�   תו� קבלת� בזרועות פתוחות ובמאור פני
  

 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
בת ר' שרה ונגרובסקי  מרת

  ע''ה משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ב! מאירר' 

  יחזקאל שרגא
 ברכפלד ז"ל

  לע"נ
  ועיישה אברה�ב!  יעקברבי 

  יעיש ושמחה בתוחנה 
 סבג ז"ל

  לע"נ  
  ז"ל   שמואל שמשמר 

חבר הנהלת 'אר� חמדה' נלב"ע  
 י"ז בסיוו! תשע"ד
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  גט שכתבו בו זמ� מאוחר 
  הרב עקיבא כהנא

  
, זאת משתי סיבות: א. חשש שהבעל יחפה על אשתו אחרי שהיא זינתה, כתבה שתיקנו שצריכי� לכתוב זמ! בגט הגמרא (יז, א)

, כותב גטשה נשואי�, ועד שהוא יויכתוב לה גט 'פיקטיבי' המוכיח שהיא זינתה אחרי הגירושי!. ב. הדי! הוא שכל עוד הבעל והא
פירות שבזמ! שבי! הכתיבה  ופסידולקוחותיה ישה יא� הגט יהיה בלי זמ!, ישנו חשש שהא ישה.הא הבעל מקבל את פירות נכסי

  לנתינה.

  במשנה מבואר שגט שזמנו מוקד�, פסול, מטע� זה. א� לא מוזכר מה די! גט מאוחר.

הזמ! נית! לעשותו פשוט, וזאת למרות ששגט מקושר לגבי  א) שאומרת, קס בא בתראבפרק גט פשוט (ב תוספות מוכיחי� מגמרא
�, כל עוד הגט מקושר כול� יודעי� שצרי� להפחית שנה שנה אחרי הזמ! בגט מקושר שנראה אחרת מגט רגיל, הוא לפי המוסכ

  . בשביל לקבל 'זמ! אמת', א� כאשר הופכי� את הגט לפשוט, יוצא שהגט הוא מאוחר

, וג� אי! , ולכ! אי! הפסד פירותגטהגירושי! יחולו רק מהזמ! הכתוב בזמנו מאוחר כשר לגרש, אמנ�, שגט ש פותתוס מכח זה הוכיח
עדי� שבזמ! הכתוב בגט, צריכי� להיות הסופר וה מוסי� , א ד"ה כי יתיבתו)פהמש� המסכת (ב פותתוס חשש חיפוי על בת אחותו.

  . 'מיחזי כשיקראבשקר : 'הגט לא יראה כנכתב כדי שזאת על מנת , מיקו� שנכתב בגטב

מזמ! נתינתו, ולמרות לגרש שהסיבה שא� נאמר שהגט כשר  ביאר כס� משנהו .פוסק שגט מאוחר פסול א, כה)גירושי� רמב"� (
שה ישה תזנה, יכתוב לה הבעל גט שזמנו מאוחר מאוד, והאיכיו! שא� האיהיה חשש חיפוי, שהזמ! הכתוב בגט הוא זמ! מאוחר, 

וצא שהגט כשר יו שהרי הוא נכתב לתארי� מאוחר, זמ! הכתוב,השאי! לסמו� על לבית הדי! שמהגט ברור ותאמר הגט, את תוציא 
בגמרא בבא בתרא גט מה שהכשירו כי ואת ראיית תוספות הוא דוחה  פירות.שה תפסיד ילכ� שהאוכ! יש חשש  אבל בלי תארי�.

   .שלפעמי� נקראי� ג� גט מקושר שעשאו פשוט זה בשאר שטרות

שה תשמור על זכויותיה עליה יומצד שני על מנת שהא לגרש מאותו יו� שהוא נית!. שגט מאוחר כשר סובר(על הרמב"� ש�) ראב"ד 
מנכסי פירות  מצד שני הבעל ימשי� לאכול להגיע לבית די! מיד אחרי הגירושי! בפועל, ולקבל אישור ע� תארי� על זמ! הגירושי!.

   .שיוכל להמשי� לאכול פירותט, כי זה כמו תנאי מ! הכתוב בגאוכל עד הזשה יהא

 מתר  מהרי"ק (קכז) , וכפי שנתבאר לעיל?זהמאוחר כגט על ידי  ישה א� זינתההא שיכול לחפות על (כס� משנה ועוד) והקשו עליו
! שבגט כתוב זמ! והגמרא מבארת שג� כתב בו שבוע (באיזו סידרה של שבע שנות שמיטה מתו� היובל נמצאי�) הגט כשר, מכיוש

  כיו! שכשיגיע הזמ! מועיל הגט, לכ! הוי כמו כתב שבוע. כשר, וכשיעבור השבוע תהיה משמעות לזמ!, וכמו כ! כא! 

את כל השטרות שפסולי� במאוחר ומוקד� ולא כתוב  מונה תוספתא (חולי! פרק א)ההיא ממה ש לשיטתו ראב"דשהביא הראייה 
 עסקולא ו, שטרות וגיטי ממונותב בתוספתא עסקו רקש אמנ� נית� לומר .שגט מאוחר כשר משמעמזה פסול, ומוקד� ומאוחר שגט 

  כלל על גט אשה.

לדברי הגמרא, משו� שבגמרא כשכותב שבוע (שבע שני�)  שאי! זה דומה על תירו  המהרי"ק קשההטו) קכז, ( ית שמואלאמנ� ב
ב"ש . , הגט צרי� להיות פסולכותב זמ! שקרי, כיו! שרה של גט מאוחרנכתב זמ! נכו!, א� רחב מהצרי� על מנת שיהיה יעיל, אבל במק

  שאי! כא! חשש חיפוי כיו! שתצטר� להביא ראייה מתי בא הגט לידה, ובסופו של דבר כתוב בגט זמ!. אומר 

הפסיד את שה, ולכתוב אותו בזמ! מאוחר, וליבהבנת הראב"ד, אי� יש לבעל זכות לכתוב גט שלא מדעת הא רא"ש (ב, ה) התקשה
אמנ� אבני מילואי� (קכז, שה הסכימה לאיחור הזמ! ולהפסד זכויותיה. יפירותיה, ולכ! הוא מבאר שראב"ד עסק במקרה שבו הא

שכמו שלבעל יש זכות להטיל תנאי ביאר  ולכ� שה.ישמהראב"ד לא נראה שהבעל כתב את הגט באופ! זה בהסכמת האכתב  יא)
לא תתגרש, כ� ג� לבעל יש זכות לכתוב בגט זמ! מאוחר שזה בעצ� תנאי  &תתגרש, וא� לא  שה תסכי� לו היאיבגירושי!, שא� הא

שה אינה מסכימה היא יכולה לא להתגרש ישכל הזכויות הממוניות של אכילת פירות נכסיה ימשיכו עד לזמ! האמור בגט, וא� הא
  בגט הזה.

  ישנ� ג' שיטות ראשוני� בנושא גט שכתבו בו זמ! מאוחר:סיכו�: 
  שה מתגרשת בזמ! שכתוב בגט.ישיטת תוספות שכשר לגרש בו, א� האא. 

  ב. שיטת הרמב"� שהגט פסול.
  הגט כשר מיד, א� הבעל ימשי� לאכול פירות עד הזמ! שכתוב בגט. &ג. שיטת הראב"ד 
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  (מתו� ח"ה)
  

  Missouri, USA                                       מיזורי, ארה"ב
  מרחשו! תש"ס

  

  גיור ב� מאומ  ע"י נכרית וכה�
  

  שאלה
בלתי מוכרת. בזמ! האחרו! החלו לחזור בתשובה וה� שומרי מצוות אבל לא יהיו מוכני�  –יהודי כה! חי ע� גיורת "קונסרבטיבית" 

להפרד בגלל כהונתו. האשה יודעת שגיור אורטודקסי לא ישפר מצבה. עכשיו ה� רוצי� לאמ� ילד לא יהודי ולגייר אותו. הא� נית! 
?�  להענות לבקשת

  
  תשובה

  .2, אבל רבו החולקי� עליו שסוברי�, שאי! לגיירה, וכ! נקטינ! למעשה1האשה אמנ� היה מי שטע!, שבמקרה זה עדי� לגייר את
  

. ומעיקר הדי! 4, אפשר לגייר אותו3א� כבר אימצו ילד, נראה שבנסיבות שתוארו, דהיינו שה� כבר מנהלי� בית על פי ההלכה
  .5לכאורה ג� אי! מניעה מלאפשר לה� לכתחילה לאמ� ילד על דעת כ! שאחר כ� יגיירוהו

, ותובעת שייפרדו, ועל כ! יש לשקול 6ע� זאת יש להדגיש שההלכה רואה "נישואי!" כאלה בי! כה! לבי! אשה כמתואר כאיסור חמור
  היטב, לפני שמחליטי� בענייני� אלה, אילו צעדי� עלולי� לחזק את הקשר שביניה�, צעדי� שבלעדיה� יש סיכוי שיתגרשו.

  .8למעשה 7רק רב המכיר את המצב מקרוב יכול לשפוט, מה עדי�כמוב! מדובר כא! במצב מאוד עדי!, ו
  

__________________________________________________________  
  

1
סי' ח'). הוא טוע! שהאיסור לבעול נכרית הוא חמור מאיסור גיורת לכה!. אמנ� ג� הוא מודה  שלאחר  שו"ת מלמד להועיל (ח"ג אהע"ז   

.�  שתתגייר אי! לקדש אות� בקידושי! הלכתיי
2

� ו' שו"ת אחיעזר (ח"ג סי' כ"ח), שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמ! (סי' ס"ג אות ב'), שו"ת אגרות משה (כר� ד' אהע"ז ח"ב סי' ד', וכ! כר    
יו"ד ח"ג סי' ק"ז), ושו"ת יביע אומר (ח"ב אהע"ז סי' ג').  האחיעזר טוע! דהגירות באמת מרבה באיסורי� שעליה� עוברי�, והאגרות משה 

לא חלה אפילו בדיעבד. ועיי! ש� ביביע אומר שמביא עוד  &שבה האשה אינה מקבלת על עצמה את איסור הגיורת לכה!  &טוע! שגירות כזאת 
  אי! לגייר אותה.טעמי� ש

3
  ושעל כ! אי! חשש שמתנהגי� כ� רק לפני� וכוונת� היא לחזור לחיי� חילוניי� לאחר שבית הדי! יגייר את הקט!.    

4
יורו גיור קט! מבוסס על די! "זכי! לאד� שלא בפניו" (כתובות יא ע"ב) ועל כ! מגיירי� קט! רק א� הגיור ייחשב לו כזכות.  דנו האחרוני� א� ג    

קט! שאינו עתיד לשמור מצוות נחשב כזכות או כחובה. בשו"ת בית יצחק (לגרי"י שמעלקיש, יו"ד ח"ב סי' ק אות יא) סובר דכ! יש להגדיר  של
גיור כזה כזכות, וכ! היא נטיית "אגרות משה" (כר� ב יו"ד ח"א סי' קנח). ועיי! עוד בשו"ת אחיעזר סי' כח. אמנ� ג�  "בית יצחק" סבור 

' כט אות יא) שבהכאי גוונא אי! לגייר לכתחילה. ובשו"ת "דעת כה!" (סי' קמז ד"ה אבל, ובסו"ס קמ"ח ד"ה והאמת) כותב שיהיה (אהע"ז סי
חסרו! של קבלת מצוות, מרכיב המעכב בתהלי� גירות. ועוד עיי! ש� (בשו"ת דעת כה!, סי' קמ"ז ד"ה וחו�) סיבות אחרות שלא לגייר ילד 

  א ישמור מצוות.כשידוע שלאחר הגירות ל
מכל מקו�, בנדו! דיד! שיש להניח שהב! כ! ישמור מצוות לאחר גיורו, רואי� בתשובות הנ"ל שכ! אפשר לגיירו. ודלא כמשמעות השו"ת שרידי 

  אש (ח"ב סו"ס צו ד"ה ועכשיו).
5
בר (או בת) מצוה, ע' שו"ת אגרות משה (כר�  אמנ�, א� מגיירי� יש להקפיד להודיע לילד שהוא גר (ושיוכל למחות ביהדותו) לפני שמגיע לגיל   

  ב יו"ד ח"א סי' קסב).
6
  ב.&שו"ע אהע"ז סי' טז סעיפי� א   
7
ועו"ע ש� בסו� תשובת האגרות משה (יו"ד ח"א סי' קס"ב) שכותב "וא� לעצתי תשמעו אי! צרי� להכניס זרע נכרי� כי אי! בזה שו� צור�    

� צרי� לקבלו", ויש לציי! שהוא דיבר אפילו במקרה שבו שני ההורי� ה� יהודי�. כמוב! ג� ותכלית ורק כשבא מעצמו להתגייר לש� שמיי
  לגבי זה רק רב מקומי יכול לשפוט עד כמה יש בנידו! שלו "צור� ותכלית".

8
סור תורה לתיאבו! הערת הגרז"נ גולדברג: לענ"ד נראה שא� רואי� ויש אומדנא שיחנכו את הילד לשמירת תורה ומצוות א� שה� עוברי� אי    

מ"מ א� מביני� שיתגדל הנער לשמירת המצות א"כ יש לדו! שהגירות זכות הוא לו ושפיר נית! לגיירו וא� שא� היה בנ� של האשה לא היו 
ל מגיירי� את הב! בלי הא� מ"מ כא! שהב! רק מאומ� א"כ אי! לחוש לאמו רק לדעת שיתחנ� באופ! שאנ! סהדי שניחה ליה להתגייר. אכ! בכ

אופ! כשיגיע לבר מצוה יש להביאו שיקבל מצוות בפני שלושה ויטבול בתור גר אבל כל זה א� זה לא יביא לידי חשש שילמדו אחרית מזה 
.�  לאמ� ילד או לגייר ב! בלי האמא וימצאו דר� להסביר את הדברי� כדי שלא יבואו לידי תקלה לאחרי

  
  בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה,

  

  ארנריי�          הרב יוס� כרמלהרב משה 
  ראשי הכולל

  
  
  
  

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמ! נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
  הרב ישראל רוז!
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  בתו� שאר חולי ע� ישראל אורית בת מרי�מתפללי� לרפואתה השלימה של 
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