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 הקדמה

נוגעות לעולמו של הגר. הן "גר המתגייר", דנתי בהלכות רבות הבכרך ראשון של סדרת הספרים 

 נוגעות לגר, והלכות אלו קשורותנוספות ההלכות ריו. גם בכרך השני דנתי בי הגיור והן לאחלפנ

 אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט.  -לארבעה חלקי השולחן ערוך 

קשורים בענייני הגיור והגר. הלכות הגר אינן ון לכתוב גם ענייני הגות ומחשבה הראיתי לנכ

להן משמעות גדולה גם לכל יהודי ויהודי. נראה לי, הלכות שיש להן משמעות רק לגר, אלא יש 

, להדגיש את בספרים הקודמים ,שהלכות הגר הן אבן בוחן למשמעות היהדות. לכן, ראיתי לנכון

ם תורה ומצוות. אין גיור בלי קיום תורה ומצוות. החשיבות שלנכרי הבא להתגייר תהיה כוונה לקיי

ת ברית של ַעם לכריתהנכרי  ד הגיור הוא הצטרפות, יסוכפי שביארתי בהרחבה בספרים הקודמים

כוונה לקיים תורה ומצוות. הרי יסוד הברית בין ַעם ישראל ִעם הקב"ה. זו הסיבה שבוודאי נחוצה ה

 ישראל לקב"ה נעוץ בקבלת המצוות במעמד הר סיני, בהצהרה המשמעותית ביותר "נעשה ונשמע". 

 היא, חיבור של דת ִעם לאום. כוונת הדבריםא, רק לאום, וגם אינה רק דת. אלהיהדות אינה 

 הקב"ה הוציא אותנו ממצרים שנהיה ַעם שעובד את ה'. כפי שנאמר בתחילת מעמד הר סיני: 

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל 

 ..ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושהעמים כי לי כל הארץ: 

 (ו-)שמות יט, ה 

יש מחלוקת בין המפרשים בנוגע לביאור פסוקים אלו. נציג את שתי הפרשנויות הנוגדות זו את 

  זו בצורה קיצונית. 

 רש"י כתב:

אוצר חביב, כמו )קהלת ב ח( וסגלת מלכים, כלי יקר ואבנים טובות  -סגלה 

 שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות, ולא תאמרו 
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 ם שלי ואין לי אחרים עמכם, ומה יש לי עוד שתהא חבתכם נכרת:אתם לבדכ

 והם בעיני ולפני לכלום: -כי לי כל הארץ 

 )שמות יט, ה( 

. משמעות מעות בעיני הקב"המשלשאר האומות אין ם ישראל חביב בעיני הקב"ה ועַ  ,לפי רש"י

ה. וכשהתורה ממשיכה דברי התורה "והייתם לי סגולה" היא, שַעם ישראל יהיה חביב בעיני הקב"

ואומרת "כי לי כל הארץ", היא באה ומסבירה מה המיוחד בכך שַעם ישראל חביב בעיני הקב"ה. 

התורה מסבירה שַעם ישראל חביב בעיני הקב"ה על אף שכל האומות שייכות לו. דהיינו, אם אין 

יו. הרי רק ַעם בכך שַעם ישראל חביב בעינ ומה חוץ מַעם ישראל, אז אין מיוחדותלקב"ה שום א

בוודאי יש בכך שבח גדול שַעם ת שכל העולם שייך לקב"ה, ישראל שייך לו. אבל, כשהתורה אומר

 ישראל חביב לקב"ה על פני כל האומות שנמצאות בעולם. 

יכול להיות שגם ה"כי" מתפרש באופן של אף על פי. דהיינו, ַעם ישראל חביב בעיני הקב"ה על 

 יין אבן עזרא וחזקוני, שמות יט, ה(. אף שכל העולם שייך לו )ע

 נו עובדיה ספורנו נקט גישה אחרת:אבל, רב

והייתם לי סגלה מכל העמים. אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלי מכל יתר 

הנמצאים השפלים, כי הוא לבדו המכוון בהם, כאמרם ז"ל חביב אדם שנברא 

כי לי כל הארץ.  ם:בצלם )אבות ג, יד( מכל מקום אתם תהיו לי סגולה מכל

וההבדל ביניכם בפחות ויתר הוא, כי אמנם לי כל הארץ וחסידי אומות 

 העולם יקרים אצלי בלי ספק:

 )שמות יט, ה( 

בהמשך הוא יתרה.  חשיבותהאומות. אלא, לַעם ישראל יש לפיו, בוודאי יש חשיבות גם לשאר 

 סביר את חשיבותו של ַעם ישראל על פני שאר האומות:ה

היו לי ממלכת כהנים. ובזה תהיו סגולה מכלם כי תהיו ממלכת כהנים ואתם ת

להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כלם בשם ה', ולעבדו שכם אחד, כמו 

שיהיה ענין ישראל לעתיד לבא, כאמרו ואתם כהני ה' תקראו )ישעיהו סא, ו( 

 וכאמרו כי מציון תצא תורה )שם ב, ג(:

 )שמות יט, ו( 

ם הספורנו מובן הפסוק השני "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים". כמו שהכהנים בעַ  ואכן, לפי

"י שאין ם ישראל בפני האומות. לפי הבנת רשישראל מורים להם את הדרך שילכו, כך התפקיד של עַ 
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הברכה, "אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי  –משמעות הציווי  חשיבות לשאר האומות, לא מובנת

 קדוש". 

ן כך, בוודאי יש לַעם ישראל תפקיד מיוחד והוא בנוי על שמירת התורה ומצוות כפי בין כך ובי

 שהוצג בפסוק לעיל: "אם שמוע תשמעו בקולי ותשמרו את בריתי". נראה לי, שמתוך הסתכלות

 את המשמעות של ַעם ישראל ותפקידו בין האומות. במשמעות הגיור נוכל להבין יותר 

ה אינם דברים שצריכים לעניין רק את הגרים ואלו שנמצאים לכן, הדברים שנכתבים בספר ז

בתהליך הגיור. אלא, אלו דברים שצריכים לעניין כל יהודי ויהודי. יסודי הגיור הם יסודי היהדות. 

נוסף על כך, במציאות ימינו שיש ריבוי גרים, עלינו לדעת איך להתייחס לגר ולהבין את משמעות 

 הגיור. 

"גר המתגייר", ולכן יש ציונים לסדרת ספריי  בתור כרך שלישיבתחילה נכתב שספר זה אציין 

שהדברים יובאו בספר "גר המתגייר" כרך ג. כמו ם שנמצאים בכרך זה, ונכתב בכרך הראשון למאמרי

כן, יש ציונים למאמרים שנמצאים עדיין בכתובים, ובעזרת ה' יצאו בקרוב, ושם נכתב שהדברים 

וכן, כרך ב. המאמרים האלו יובאו, בעזרת ה', בספר "גר המתגייר" כרך ג.  יובאו בספר "גר המתגייר"

נכתבו על מאמרים שהובאו בספר "גר המתגייר" כרך א לעיל, שהובאו  ,עלי להעיר שהמכתבי ברכה

וכרך ג. הרבנים לא ראו את המאמרים שמובאים בספר זה. אלא, כיון שמדובר כאן על מאמרים 

 . ביא את המאמרים בפניהםרך להבהגות, לא ראיתי צו

נכתבו לאור מאמרים באופן מקוצר. ה ענייני הלכה בגיורדנים בהספר יש מאמרים שבסוף 

מאורעות הזמן, ולכן הובאו בספר זה. מאמרים אלו הם קיצורים מן המאמרים ההלכתיים שהובאו 

 בספרים האחרים.  

לה' לכל הסיוע שנתן לי בהוצאת  ברצוני להודות לכל מי שסייע בידי להוציא ספרי. ראשית אודה

הספר, וכן בכל הסיוע שנותן לי בלימוד התורה. אני מודה לה' שזיכה אותי להיות מיושבי בית 

ם רבות, וכן המדרש, וללמוד כבר מספר רב של שנים. אני מלא תקוה שה' יעזור לי ללמוד עוד שני

 . אזכה ללמד את תורתו

תושיה. אני בלימוד התורה. היא מלאת עצה, תבונה ות לי רבות אודה לרעייתי היקרה, שעוזר

מודה לה על כל העזרה בבית וטיפול בילדינו היקרים. היא מחנכת אותם בדרכה הנפלאה, ומחדירה 

עצותיה הנפלאות א עזרה לי רבות בהוצאת ספר זה בבהם דרכי התורה ושמירת המצוות. כמובן, שהי

 וגם בחכמתה הרבה בענייני מחשבים. 
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וריי היקרים, שחינכו אותי בדרך התורה ושמירת המצוות. הבית שלי היום בנוי ברובו אודה לה

על החינוך שזכיתי מהוריי. הוריי לא לימדו אותי רק חינוך תיאורטי, אלא גם מעשי. אבי מורי ואמי 

ור. אבי מורי היה מורה וחזן מורתי בדרך חייהם לימדו אותי איך להתנהג, ואיך צריך להתמסר לציב

בדרכיהם ואמי מורתי הוא מנהיג קהילה בחוץ לארץ. אבי מורי  , וגם עכשיואחדות הילותקב

מעשיהם הם נר לרגלי. הוריי היקרים עזרו לי המיוחדות מקרבים יהודים לשמירת תורה ומצוות. 

רבות בהוצאת ספר זה, הם עברו על הספר ותיקנו תיקונים רבים שנצרכו להבנת הדברים. בלעדיהם 

 יכול להוציא ספר זה. לא הייתי 

חמותי היקרים, שעוזרים לנו רבות הן מבחינה גשמית והן מבחינה לאוסיף להודות לחמי ו

רוחנית. הם תמיד עומדים לצידנו לעזור לנו בכל מקרה. אני מברך אותם שעוד יזכו לאריכות ימים 

 ובני נינים. ושנים, ויזכו להרבה נחת מילדיהם, נכדיהם ובעזרת ה' יזכו עוד לראות נינים 

. אני כקטן שבחבורה זכיתי להתחנך גם על ידם, ים, שמהם למדתי רבותגם, אודה לאחיי הגדול

 וללמוד מדרכיהם. 

בלי עזרתו של ר' מנחם מנדל דלפן שתרם להוצאת ספר זה.  לצאת לאור כמובן, שספר זה לא יכל

 טובה רבה.  אני מוקיר לו

ללמוד. הרב הראשון, הוא הרב שלמה גמרא מכאן אעבור להודות לרבנים שאצלם זכיתי 

ישיבה, וזכיתי הראש עשה חיים בטורנטו. למדתי ממנו קודם שנ-ראש ישיבת אורשהיה שליט"א, 

 ללמוד ממנו מסכת ברכות. עד היום אני נזכר בדברים שלמדתי ממנו. 

יבה, ברק. זכיתי ללמוד מראש היש-משם עליתי לארץ ישראל ולמדתי בישיבת קרית הרצוג, בני

הרב משה צבי וקסלר שליט"א, ואפילו למדתי איתו בחברותא מסכת סוכה. שנים אלו זכורות לי 

 לטובה, ואני מודה לו מקרב לב. 

לאחר מכן, עברתי ללמוד בישיבת כרם ביבנה אצל ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א, 

בישיבה וללמד מזכה אותי לשבת אני מודה לו ש בישיבתו כבר מספר שנים.וללמד שאני זוכה ללמוד 

 אני מודה לו על כל מה שזכיתי ללמוד ולהחכים משיעוריו הנפלאים. ,כל כך מכובדת וטובה. וכן

כמו כן, עליי להודות למורי ורבי הרב יעקב מדן שליט"א, שזכיתי ואני זוכה לשמוע מדי פעם 

נוסעים אליו לישיבת הר עציון שיעורים מפיו. שנים רבות אני ועוד כמה רבנים מישיבת כרם ביבנה 

  ללמוד איתו. לימוד זה השפיע עלי רבות, ועל כך אני מודה לו מקרב הלב. 

 מר אלימר שוקי גולן, : לשעבר ובהווה תודות להנהלת ישיבת כרם ביבנה, והעומדים בראשה

 ה. הישיבמחזיקים ביד נאמנה את החזיקו וששוהם איתי  ורבוביץ מר אברהם מרקהרב ארי כץ, קליין, 
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הרבה למדתי : "1לסיום ארצה להודות לתלמידיי היקרים, שבוודאי התקיימו בי דברי ר' חנינא

להעמיק  ". קושיותיהם ושאלותיהם הביאו אותימרבותי ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן

 בדברי חז"ל, ולהגיע לבירור יותר אמיתי בדברי חז"ל. 

 , היו לי לעזר בכתיבת הספר. DBSליטור התורני התוכנה של שו"ת בר אילן והתק

 אסיים בתפילה לה', שיזכה אותי שספרי יגדיל תורה ויאדירה ואזכה להפיץ את תורת ה' ברבים.

 

 מסכת תענית ז, ע"א.  1





     

 

 

 

 

 

 תקציר מאמרים

המאמר עוסק בעיון בדברי חז"ל שראו את אברהם כאביהם  אב המון גוים: –אברהם 

 חז"ל. של הגרים. המאמר מנסה לתת ביאור והבנה לדברי 

המאמר עוסק בהבנת דברי חז"ל שאברהם אבינו מגייר  "ואת הנפש אשר עשו בחרן":

 את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. 

המאמר עוסק בהרחבה בשאלה האם מותר לקבל גרים מעמלק? קבלת גרים מעמלק: 

השאלה עוסקת בהיבט ההלכתי וגם בהיבט הרעיוני. יש גם דיון רחב בנוגע להריגת 

מלקי שבישר לדוד המלך על הריגת שאול המלך. נידונה השאלה מדוע דוד נער הע

המלך הרג את הנער העמלקי? הִאם משום הבשורה שהוא הרג את שאול המלך, או 

 אולי משום שהוא היה גר עמלקי ולא מקבלים גרים מעמלק. 

 ם רות התגיירה עודבמאמר זה נידונה השאלה מתי התגיירה רות? הִא גיורה של רות: 

שחזרה ִעם נעמי לארץ ישראל? במאמר מובאות קודם נישואיה למחלון, או רק לאחר 

הדעות השונות של חז"ל והראשונים. ועל פי עיון בדבריהם נפתח פתח להבנת 

דש משמעות הגיור ונקודות הלכתיות חשובות שנוגעות להלכות גיור. מובא ביאור ח

 קשור בהבנת גיורי קטנים. בהבנת גיורה של רות ש

המשך למאמר הקודם, והוא דן בהיבט מסויים מאמר זה הוא גר שלא מביא קרבן: 

שיש בו ביאור להבנת החסרון בגיורן של רות וערפה. הביאור בנוי על הבנת התקופה 

 בה התגיירו רות וערפה. 

חז"ל התבטאו פעמים רבות בנוגע לנכרי שמתגייר "אשר באת לחסות תחת כנפיו": 

השכינה. מאמר זה בוחן את את משמעותה האמירה. מה הכוונה שהוא נכנס תחת כנפי 

 שהגר נכנס תחת כנפי השכינה? מה הם כנפי השכינה?



 28 תקציר מאמרים

ת ששמשון היה נשוי בספר שופטים מסופר על נשים נכריו: ושלמה שמשון גיורי נשות

אלו עברו גיור, או ששמשון ם נשים עמן. והשאלה היא, הִא  אליהן, או שהיה קשור

נשים הרבות שמסופר שואי נשים נכריות? שאלה זו נשאלת גם בנוגע לנכשל בחטא ני

נשאן. וכן, נשאל הִאם בת פרעה, שנשאה שלמה המלך,  שלמה המלךעליהן ש

 התגיירה?

י דוד מבואר בגמרא במסכת יבמות )כד, ע"ב( שבימקבלת גרים בימי דוד ושלמה: 

ש שהנכרי מתגייר לא משום שאסור לקבל גרים בזמן שיש חשושלמה לא קיבלו גרים, 

-טובות הנאה. מאידך, מדברי הגמרא במסכת יבמות )עח, ע"בשם לשם שמים, אלא ל

עט, ע"א( מתבאר שאכן, היו נכרים שהתגיירו בימי דוד ושלמה. המאמר עוסק ביישוב 

 הסתירה. מתוך כך מגיעים להבנות חדשות במספר הלכות שקשורות לגיור. 

רשים רבים שעוסקים בדמויות רבות מן התנ"ך יש מדדמויות מהתנ"ך שהתגיירו: 

מקור דברי חז"ל. על מה התבססו כשהגיעו להבנתם שהתגיירו. המאמר עוסק בהבנת 

שדמויות אלו התגיירו. נראה שמסקנות חז"ל אינן מפרי מסורת, אלא מתוך עיון בדברי 

 המקרא ובהבנת ההבדל בין אומות העולם ליהודים. 

מי הוא יתרא הישראלי? מי הוא יתרא עאלי: יתרא הישמ –יתרא הישראלי 

הישמעאלי? מאמר זה מברר שאלות אלו, ומסביר מדוע פעם נקרא יתרא הישראלי 

 ופעם נקרא יתרא הישמעאלי?

שאליהו הנביא החיה אותו היה יונה  צרפיתנאמר בזוהר שבן הגר?:  –יונה הנביא 

י זה, עלינו להסיק את היה נכרי. לפ צרפיתהנביא. מובא בדברי רבינו בחיי שבן ה

הִאם אכן יונה הנביא היה גר? המסקנה שיונה הנביא הוא גר. מאמר זה עוסק בשאלה, 

היות נביא? הדברים קשורים למאמר אחר גם עוסק בשאלה הִאם גר יכול להמאמר 

הובאה דעת  ששם )"תחת כנפי השכינה" לעומת "מעל כנפי השכינה". מובא להלן(

 ול להיות נביא. יכ ספר "הכוזרי" שגר לא

במאמרים רבים ציינתי לדברי הגמרא במסכת דין האבות והשבטים קודם מתן תורה: 

שהנכרי שבא להתגייר צריך לעבור את תהליך ששם מתבאר  ט, ע"א(-כריתות )ח, ע"ב
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הגיור שעברו בני ישראל קודם מתן תורה. דהיינו, ברית מילה ]לגברים[, טבילה והבאת 

כבר מה היה גדר האבות והשבטים קודם מתן תורה? הִאם  קרבן. אך, השאלה היא,

מילה, היה להם גדר אחר ודינים שונים, או שעד הברית מזמנו של אברהם אבינו, מזמן 

מתן תורה הם היו בגדר בני נח? המאמר מביא עיון בדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים 

 שדנו בנוגע לשאלה זו. 

ב"ה ברא את האדם העומד בפנינו כנכרי ולא מהי משמעות הגיור? הקמשמעות הגיור: 

כיהודי, אם כן מדוע הוא יכול להפוך את עצמו להיות יהודי? אם הקב"ה רצה שיהיה 

יהודי, אז היה בורא אותו כיהודי. הקב"ה ברא יהודים ונכרים ולכל אחד יש את 

התפקיד שלו. את הנכרים לא ציוה בתרי"ג מצוות, אלא רק את היהודים. ליהודים 

במאמר  יתנה התורה ולא לנכרים. אז מה מקום לנכרי להתגייר ולקיים תרי"ג מצוות?נ

 ניתן ניסיון ליישב שאלות אלו. 

המאמר עוסק במספר הלכות שנמצאות אצל השוואת נכרי המתגייר לבעל תשובה: 

תשובה והן קשורות להלכות גיור. מהלכות אלו לומדים שחז"ל ראו קשר בין  הבעל

 משמעותה. לבמאמר ניתן ביאור להשוואה זו ו בעל תשובה לגר.

גישות לגבי מהות הגרות. האחת טוענת שמהות  במאמר מובאות שתי מהות הגרות:

הגרות היא קבלת המצוות. לעומת זאת הגישה השניה טוענת שמהות הגרות היא 

 הניתוק מן האומות. 

ברית עות המאמר עוסק בהבנת משמ: לנכרי יהודיבין  ברית מילה כיסוד ההבדל

 יהודי לנכרי. חלק מתהליך הגיור, ובהבנת משמעותה כאבן בוחן בהבדלה בין מילה כה

בגמרא במסכת יבמות )סב, ע"ב( מסופר על מותם של תלמידי ר' כוחו של ר' עקיבא: 

תלמידים חדשים  לף תלמידים. לאחר מותם הלך ר' עקיבא הלך חמישה א 24עקיבא, 

ר עוסק בהבנה מנין ר' עקיבא שאב את הכוחות ומתוכם נבנה עולם התורה. המאמ

 להמשיך הלאה ולא להיכנע ולהתייאש לאחר מותם של כל תלמידיו? 
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יש הטוענים שמספיק שהגר יצטרף לַעם ישראל ולא צריך שיקבל  צירוף לַעם ישראל:

עליו תורה ומצוות. העיקר צירוף לַעם ישראל. כתבתי מספר מאמרים המוכיחים שיש 

. מאמר מצוות, ואין גיור בלי שהגר מקבל על עצמו לקיים תורה ומצוותהכרח לקבלת 

 זה ממשיך את המאמרים הקודמים ומוסיף נקודות מעניינות. 

מובא בגמרא במסכת פסחים )פז, ע"ב( דברי ר' אלעזר הגלה ישראל לבין האומות: 

ר שלא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. המאמ

אלה מדוע הקב"ה רוצה שיתווספו גרים עוסק בהבנת משמעות דברי ר' אלעזר, ובש

 ?לַעם ישראל

ה על כותרת המאמר. נציין אין להוסיף הרבהטעם שקביעת היהדות נקבעת לפי הֵאם: 

  רים לשאלת קביעת היהדות לפי הֵאם.ביא מספר ביאושהמאמר מ

יאת העולם ור' יהושע בנוגע לזמן ברנחלקו ר' אליעזר חידוש הברית:  –יום הכיפורים 

(. לדעת ר' אליעזר, נברא העולם בתשרי ]כוונת הדברים שנברא אדם יא, ע"א-)י, ע"ב

הראשון בא' תשרי. העולם נברא בכ"ה אלול[. לדעת ר' יהושע נברא העולם בניסן. לפי 

ר' אליעזר, מובנת משמעות ראש השנה ויום הכיפורים. שהרי ראש השנה הוא ביום 

ריאת אדם הראשון, וביום שחטא בעץ הדעת. אך, לפי ר' יהושע, אינה מובנת ב

משמעות ראש השנה ויום הכיפורים? מדוע ימים אלו נקבעו בא' תשרי ובי' בתשרי? 

במשמעות ראש השנה, המאמר עוסק בהבנת דעת ר' יהושע, ומתוך כך הבנה חדשה 

 יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. 

אל. במאמר יש דיון בנוגע המאמר עוסק בקשר בין הגיור לארץ ישר גיור וארץ ישראל:

לדעת ר' ישמעאל שבעת מתן תורה משה מסר לבני ישראל מצות שמיטה ויובל. מה 

 מקום למצות שמיטה ויובל בעת מתן תורה?

יש טעמים רבים מדוע קוראים מגילת רות הטעם לקריאת מגילת רות בשבועות: 

 הטעמים הרבים, נמצא גם טעם שקשור לעניין הגיור.  בשבועות? במאמר זה מובאים

במאמר זה נדון במנהג שהגר מתענה קודם סעודה לפני הגיור:  –תענית לפני הגיור 

 סעודה לאחר הגיור.הגיור ובעריכת 
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ע"ב( מובאת -בגמרא במסכת יבמות )מו, ע"אמחלוקת תנאים בביאור תהליך הגיור: 

דהיינו, הִאם נכרי כדי להתגייר חייב לטבול  מחלוקת תנאים בנוגע לתהליך הגיור.

במקוה? הִאם הוא חייב לעשות מילה, או מספיקה הטבילה? להלכה למעשה, הנכרי 

צריך מילה וטבילה. מאמר זה עוסק בשאלה איך נוצרה המחלוקת בין התנאים בנוגע 

 לתהליך הגיור? מה גרם למחלוקת זו? 

ם נעיין במשניות לא נמצא הלכות אמדוע הלכות גרות אינן מוזכרות במשנה?: 

שנוגעות לתהליך הגיור. דהיינו, מה נכרי צריך לעשות כדי להתגייר. והשאלה נשאלת, 

 מדוע רבי השמיט הלכות אלו? 

עוסק מאמר זה עוסק בשאלת משמעות המילה "גר". המאמר ביאור המילה "גר": 

 . בהבדל בין סוגי הגרים

ובן בג  אמר עוסק בשאלת זהותם של בן הא האמה :" ו"בן הא הא"?בן בג בג"מי היו 

 ובג ונותן ביאור חדש בנוגע לזהותם. 

יון שהיו נביא ואב בית דין קודם לטידועים התנאים שמעיה ואבשמעיה ואבטליון: 

הִאם היו גרים ממש, או צאצאי  מה מקורם.זמנם של הלל ושמאי. אבל, לא ידוע כל כך 

  גרים? מאמר זה עוסק בביאור זהותם.

איזו תקופה התגייר. אבל, לא ידוע ב. ידוע תרגומו של אונקלס הגראונקלוס הגר: 

בביאור זהותו של  שהתגיירו. מאמר זה עוסק אנשים בשם אונקלסכנראה היו כמה 

 ם התורה. גראונקלוס הגר מת

המאמר עוסק בשאלת הכותרת, מה גרם לר'  מה גרם לר' חנינא בן תורתא להתגייר?:

 א להתגייר? יש מדרש מעניין שמבאר את הסיבה מדוע התגייר. חנינא בן תורת

מאמר זה עוסק בביאור דברי הגמרא במסכת סנהדרין )צו, גם מרשעים יוצאים גרים: 

ע"ב( שממספר רשעים מאומות העולם יצאו גרים ידועים. כמו למשל מבני סיסרא 

 יצאו גרים שלימדו תורה בירושלים. 

  בגילוי זהותו של ר' יהודה הנדואה.וסק מאמר זה ער' יהודה הנדואה: 
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במספר מקומות בחז"ל מוזכר ר' יהודה בן גרים. מאמר זה עוסק ר' יהודה בן גרים: 

 בגילוי זהותו. 

ל מלא רחמים יש שינוי -בתפילת א"תחת כנפי השכינה" לעומת "מעל כנפי השכינה": 

. מאמר זה עוסק נוסחאות אם אומרים "תחת כנפי השכינה" או "מעל כנפי השכינה"

בשאלת ביאור שינוי הנוסחאות. תוך כדי כך מתגלה בפנינו ביאור להבדל בין הגר 

 ליהודי. 

פרק ב' בספר בראשית פותח בסיפור בריאת אדם יחס המפרשים למדרגת הגרים: 

להים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת -: "וייצר ה' א1הראשון, ושם נאמר

חיה". השאלה נשאלת, הִאם נשמת בני כל אומות העולם חיים ויהי האדם לנפש 

 כנשמת בני ישראל? וכן, הִאם יש לגרים נשמה כמו ַעם ישראל? 

הרמב"ם לר' עובדיה הגר. מתוכן יש מספר התכתבויות בין הרמב"ם ור' עובדיה הגר: 

 . הבנת הרמב"ם ויחסו לגרים ומשמעות הגיור לע ר ללמוד מעטאפש

הרמב"ם עסק במקומות רבים בנוגע לגדרם של בני נח, הן נח:  יחסו של הרמב"ם לבני

 של הנוצרים והן של הישמעאלים. מאמר זה עוסק בהבנת יחסו של הרמב"ם לבני נח.

הבא? במאמר מובאות  עולםם גם הם יכולים לזכות ב? והאאיך הוא ראה את תפקידם

 "ל ומהר"ל. שחולקות על שיטת הרמב"ם. מובאות שיטת ספר "הכוזרי", רמחדעות 

יש המנסים להוכיח מדברי הרמב"ם שאין צורך בקבלת הצורך בקבלת מצוות בגיור: 

וכיח שדעת הרמב"ם היא כדעת שאר הראשונים שיש צורך במאמר זה נמצוות בגיור. 

בקבלת מצוות בגיור, וכך היא דעת השו"ע. בוודאי לפי דעות כל הראשונים 

 וונתו לשמור תורה ומצוות. והאחרונים אי אפשר לגייר נכרי שאין בכ

יש אומדנא ם אפשר לגייר נכרי שמאמר זה עוסק בשאלה הִא דברים שבלב בגיור: 

 ברורה שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות?

 

 בראשית ב, ז.  1
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אין גיור בלי קבלת מצוות. מאמר זה עוסק במשמעות גיור בלי קבלת מצוות אינו גיור: 

 הקב"ה. ריתת ברית של ַעם ישראל ִעם שהיא צירוף לכהגיור 

יש דיינים שסומכים להקל בענייני גיור על פי תשובה ביאור דעת שו"ת אחיעזר: 

מסויימת של בעל שו"ת אחיעזר. במאמר זה ננסה לרדת להבנה הנכונה והאמיתית 

 בביאור דעת האחיעזר ואם יש מקום לסמוך על דבריו בנוגע לגיורים של ימינו. 

שומר תורה ומצוות?  הגיור, הגר אינו ד לאחרמימה הדין במקרה ש"ביטול גרות": 

 במאמר זה נגיע לבירור תשובה לשאלה זו ונגע במושג "ביטול גרות". 

בארץ ישראל. ם היהודי בכלל ובפרט עולהסערת הגיור מסעירה את נים: יגיור קט

ה שרבים לפתור את הבעי השאלה בנוגע לגיור קטנים, והדרך מתוך סערה זו עלתה

יש מקום לחשוב שבמקרה של גיור  ומצוות. וונים לשמור תורהמתגיירים אינם מתכמה

קטנים אין צורך בקבלת תורה ומצוות, ולכן אפשר לגייר נכרי קטן גם כשהוריו אינם 

שומרים תורה ומצוות, וגם במקרה שיש הסתברות גבוהה שהוא לא ישמור תורה 

בגיור  קום להקלומצוות כשיגיע לגיל גדלות. מאמר זה עוסק בשאלה, הִאם אכן, יש מ

 מהלך זה? נים? והִאם נכון לנקוטיקט

כהמשך למאמר הקודם, נדון גיור קטינים שגדלים אצל הורים שאינם מתגיירים: 

 בשאלת גיורם של קטינים שגדלים אצל הורים שאינם מתגיירים. 

מאמר זה עוסק בשאלה מהי הדרך הנכונה בגיור גרים נגד המקילים ונגד המחמירים: 

האם דרך המקילה, או דרך המחמירה? ואולי הדרך האמצעית היא הדרך  בזמן הזה.

 הנכונה. 

קמה סערה ציבורית בנוגע לטבילת גיורות. יש רבנים ורבניות שטוענים טבילת גיורות: 

שראוי ונכון שהדיינים לא יהיו בעת הטבילה. וזאת משום שיש בכך פגיעה בצניעותן 

ם אכן יש מקום לטענה זו? והאם יש מקום של הטובלות. במאמר זה נדון בשאלה, הא

להתיר לטבול שלא בפני הבית דין? המאמר אינו מעמיק בעיון ההלכתי, אלא בהיבט 

 ההשקפתי.
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הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה מגדולי הפוסקים משנת הרב עובדיה יוסף בנושא הגיור: 

ביאור שיטתו בדור הקודם, וראויה שיטתו בנושא הגיור לעיון מיוחד. מאמר זה עוסק ב

של הרב עובדיה יוסף זצ"ל בנושא הגיור. הוא עוקב אחר תשובותיו הרבות שנכתבו 

 בכל מיני מקומות, בעיקר בשו"ת שלו "יביע אומר". 

רבים הם ההולכים אחר הראי"ה קוק זצ"ל בענייני משנת הראי"ה קוק בנושא הגיור: 

מאידך, אין הם נוקטים  ארץ ישראל ובהשקפת עולמם בנוגע לתהליך הגאולה וכיוצ"ב.

את שיטתו בנושא הגיור. הראי"ה קוק זצ"ל לא היקל בענייני הגיור. מאמר זה עוקב 

 אחר תשובותיו שהובאו בשו"ת דעת כהן. 

 

 



     

 

 

 

 

 

  ר המתגיירג

עיון בתנ"ך  



     

 

 

 

 

 

מדרגתו של הגר היא למעלה מן הישראל. "

כי זה ידוע שאיש ישראל הוא למעלה 

רשות לומר אך לא ניתן לו מהמלאך, כי המל

קדוש קדוש ' תיבות, ', רק אחר גשם 'השם'

ת', וישראל אומרים אחר ב' -צבאוקדוש ה' 

. ואילו להינו'-תיבות, 'שמע ישראל, ה' א

מר כבר אחר תיבה אחת, אצל גר מצינו שאו

"  ' ויאמר יתרו ברוך ה' וכו'כמו שכתוב '

ספר "הגאון", כרך ג, עמ'  –)בשם הגר"א 

1102.) 



     

 

 

 

 

 

 המון גויםאב  -אברהם 

 אברהם אבי אבות הגרים

 אברהם מגייר את האנשים:. 1

 כפי שמובא במדרש בראשית רבה:  רהם אבינו הוא אבי אבות המגיירים,אב

ואת הנפש אשר עשו בחרן, אמר רבי אלעזר בן זימרא אם מתכנסין כל באי 

העולם לברוא אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו נשמה ואת אמר ואת 

שר עשו אלא אלו הגרים שגיירו, ואם כן שגיירו למה אמר עשו אלא הנפש א

, ויאמר ללמדך שכל מי שהוא מקרב את העובד כוכבים ומגיירו כאלו בראו

אשר עשה, למה נאמר אשר עשו, אמר רב הונא אברהם היה מגייר את 

 . האנשים ושרה מגיירת את הנשים

 )לט, יד( 

רות. התורה מספרת בסוף פרשת לך הם את יסוד הגאצל אבר שראו נוסף מוצאים בחז"ל מקור

דורשת  ברכות במסכתלך על השינוי בשמו של אברם לאברהם, וכן בשינוי שמה של שרי לשרה. 

 הגמרא:

אברם הוא אברהם, בתחלה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם 

כולו. שרי היא שרה, בתחלה נעשית שרי לאומתה, ולבסוף נעשית שרה לכל 

 עובר בעשה, שנאמר: -. תני בר קפרא: כל הקורא לאברהם אברם עולם כולוה

והיה שמך אברהם. רבי אליעזר אומר: עובר בלאו, שנאמר: ולא יקרא עוד 

התם, קודשא  -]את[ שמך אברם. אלא מעתה הקורא לשרה שרי הכי נמי? 

 -בריך הוא אמר לאברהם: שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. 

שאני התם, דהדר אהדריה קרא,  -מעתה, הקורא ליעקב יעקב הכי נמי?  אלא

דכתיב ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב. מתיב רבי 

יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר זבידא: אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת 
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אמר ליה: התם נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא מאי דהוה  -באברם! 

 . 1אמעיקר

 )יג, ע"א( 

ביכורים מתבאר שהכוונה שאברהם נעשה אב לכל העולם כולו היא,  ירושלמי במסכתמדברי ה

 מובא במשנה שם:שנעשה אב לכל המתגירים. 

אלו מביאין ולא קורין הגר מביא ואינו קורא שאין יכול לומר אשר נשבע ה' 

וא מתפלל בינו לאבתינו לתת לנו ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא וכשה

לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל וכשהוא בבית הכנסת אומר אלהי 

 . אבותיכם ואם היתה אמו מישראל אומר אלהי אבתינו

 :בירושלמיעל כך דנה הגמרא 

 'אב המון גוים נתתיך'תני בשם רבי יהודה גר עצמו מביא וקורא מה טעם כי 

ב לכל הגוים רבי יהושע בן לשעבר היית אב לארם ועכשיו מיכן והילך אתה א

 . לוי אמר הלכה כר' יהודה אתא עובדא קומי דר' אבהו והורי כרבי יהודה

 )א, ד( 

ביא ביכורים וקורא, וזאת על פי הדרשה הגר מ ,לדעתו על התנא של המשנה.ר' יהודה חולק 

 ים. ה לעיל, שאברהם אב לכל הגושהובא

 סק להלכה כדעת ר' יהודה:הרמב"ם פ

הרי הוא אב כל  'אב המון גוים נתתיך'קורא שנאמר לאברהם הגר מביא ו

העולם כולו שנכנסין תחת כנפי שכינה, ולאברהם היתה השבועה תחלה 

 . שיירשו בניו את הארץ

 )הלכות ביכורים ד, ג( 

שאברהם אבינו הוא ראשון הגרים, ולכן  אפשר למצוא את ההבנהסוכה  נראה שבגמרא במסכת

 אחריו:כל מי שמתגייר מתייחס 

מה יפו פעמותיהן  - 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב' רש רבא: מאי דכתיבד

של ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב בתו של אברהם אבינו, שנקרא נדיב, 

 

 עיין בדברי הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שו"ת יביע אומר, יורה דעה, חלק ב, סימן טז. 1
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שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם. אלהי אברהם ולא אלהי יצחק 

 . ויעקב? אלא: אלהי אברהם שהיה תחילה לגרים

 )מט, ע"ב( 

שבתחילה אברהם היה אב לארם ואח"כ נעשה אב לכל  הכוונה ימוטל עלינו לבאר מה ,עדיין

 הגוים? במה התבטא שהיה אב לארם? 

, ונראה שאין ני האירועים הללו אירעו באותה עתנראה ששינוי השם נעוץ בברית מילה. הרי ש

 הדברים בכדי. שינוי השם בא בעקבות המילה. 

 

 ם עושה ברית מילה:אברהם מתגייר, אברה .2

 ,גרות. כלומרה תנראה לומר שבכך מתבטא ברית המילה, משמעות יאם נשאל את עצמנו מה

 אברהם אבינו התגייר.  בברית מילה

 יבמות:  כתמסמובא ב

ת"ר גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא 

צינו באמהות שטבלו ולא טבלו טבל ולא מל ר' יהושע אומר הרי זה גר שכן מ

מלו וחכמים אומרים טבל ולא מל מל ולא טבל אין גר עד שימול ויטבול ורבי 

יהושע נמי נילף מאבות ור"א נמי נילף מאמהות וכי תימא אין דנין אפשר 

 . משאי אפשר

 ע"ב(-)מו, ע"א 

 השאלה מי הם האבות ואמהות?

ביא פירוש ה 3המאירי ,ה. אךביאר שהכוונה לאבותינו שיצאו ממצרים בימי מש 2רש"י

 נוסף:

 ומה שאמרו כאן באימהות שטבלו ולא מלו יש מפרשים ביציאתן ממצרים 

 

 

 מסכת יבמות מו, ע"א, ד"ה באבותינו שמלו. 2
 שם.  3
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בשעת מתן תורה ויש מפרשים ארבע אימהות והוא כשנכנס אברהם לברית 

 .שהטביל את שרה וכן בארבע אימהות

 יבמות מו, ע"א( )בית הבחירה, מסכת 

, נראה כשהגמרא אמרה לד' אמהות. לפי ביאור זה , כוונתההאמהותכשהגמרא אמרה  ,לפיו

 המילה. על ידי נכנסו לבריתלג' אבות. הם אבות, כוונתה 

הגר הראשון ילה כורתת בינו ובין בני נח. המ ם בני נח.עד זמן המילה, אברהם אבינו היה קשור ִע 

ני אחר שא ו, כלומרמבעל תשובה משנה את שש 4סקרמב"ם פוזהו שינוי השם.  אברהם אבינו, אהו

שינוי השם מבטא לטובה ולדרך ישרה.  םהמעשים. ומשנה מעשיו כול םואיני אותו האיש שעשה אות

 את שינוי האדם, שנהפך להיות מישהו אחר. 

בנוגע לשינוי שמו כתב  6הרמב"ן. 5הלכה שגר שנתגייר כקטן שנולד דמיים את המוצאגם בגרות 

הכתוב שמו כי איננו ידוע, רק מן הכנוי שהוא נכבד  של יתרו: "ולכוהן מדין שבע בנות. לא יזכיר

בכהונתו, והוא יתרו כי אחרי התחתן במשה כתוב וישב אל יתר חותנו, ושם כתוב ויאמר יתרו למשה 

לך לשלום, כמו אליה ואליהו ירמיה וירמיהו, ואחרי שנתגייר נקרא חובב דכתיב 'מבני חובב חותן 

 . 7..."שם אחר בישראלכי דרך כל המתיהדים לקרא להם , ה'מש

ם, כל עוד שאברהם אבינו לא נימול הוא היה מחברת. משמעות הדבריגם המילה כורתת אך 

לאחר הברית  ,אומה הארמית. אבלהתוך השתייך לארם. הוא היה אדם פרטי, בו ם בני נחקשור ִע 

בר את עצמו רם, אך חיבמילתו הוא כרת את עצמו מאאומה, ולכן נעשה אדם כללי. מילה, הוא נעשה 

 . ה, שכל אחד שרוצה יכול להתחבר עמהאומממנו  השיו נוצרעכלכל העולם. 

 

 ם ישראל:גר המתגייר צריך להצטרף לעַ  .3

דן בדין נכרי הבא להתגייר, ורוצה לקבל עליו עול כל המצוות מתוך  8הרב שלמה גורן זצ"ל

היהודי, אלא רוצה להישאר  דות, אך אינו מקבל על עצמו שום שייכות לעםהאמונה בכל עיקרי הי

 

 הלכות תשובה ב, ד.  4
 , ע"א. מסכת יבמות כב 5
 בפירושו לתורה, שמות ב, טז.  6
, הובא מתגייר" )ספר "גר המתגייר", כרך גבמאמר אחר "מקור המנהג שגר משנה את שמו כש 7

בהלכות אבן העזר( דנתי על המקור לכך שגר שמתגייר משנה את שמו; וכן להלן במאמר 
   "השוואת גר המתגייר לבעל תשובה" דנתי על ההקבלה בין גרות לתשובה.

 במאמרו בספר "שנה בשנה", "כפירה בעם ישראל לעניני גיור", שנת תשמ"ג. 8
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  י וכיוצ"ב. האם אפשר לקבל גר כזה?בריטי, הולנד

בריו מבוססים על ם ישראל. יסוד דצטרף לעַ להגם צריך הגר , אפשר לקבלו איש היאתשובתו 

לומדת  10יבמות . הגמרא במסכת9י"לה-יך אלה-"עמך עמי וא דברי רות לנעמי, ככתוב במגילת רות:

שבית דין פועל כשנכרי בא להתגייר. כמו שלא כדאי לה לחזור לביתה, שכאן נעמי אמרה לרות 

רות התאמצה ואמרה שהיא רוצה להתגייר ומקבלת עליה את  ,אותו מיד. אך להתגייר, שלא מקבל

 שהרי רות מזכירה "עמך עמי". רואים שצריך צירוף לעם ישראל. המצוות. 

רק ומה הישראלית לשאר האומות. ל יסודי בין האיש הבד ,11הרב צבי שכטר שליט"אלדעת 

ולא אומה, אלא דין "גוי"  כ"גוי" וכאומה, ואילו שאר הנכרים אינם אומה הישראלית דינהה

: 12ה' לאברהם אבינו לפני הליכתו לארץ ישראל בדברי . רעיון זה בא לידי ביטויחה" להם"משפ

ָך ֹֹּל ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְב  ְהֵיה ְבָרָכה:ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך וֶ "

 ". ִמְשְפחֹת ָהֲאָדָמה

מלשון הברכה והרכבה. מסביר הרב שכטר שכוונת הדברים  ביאר ש"ונברכו בכך" בארשב"ם 

 ם ישראלעַ ל טרף לאומה הישראלית. יכולת ההצטרפותגייר ולהצשמכל אומות העולם יבואו להת

כל צטרף למשפחה. לא יכול לה אדם זרגוי ואומה, ולא סתם משפחה. במשפחה מפאת היותנו  שייכת

 . המשפחה, אין דינו כבן המשפחהשאינו בן אחר בן אחר בן וכו' עד הראשונים שמאותה 

התבאר היסוד של  הקב"ה הודיע לאברהם אבינו את היסוד הנ"ל דווקא באותה העת, כיון שאז

 היכולת לקבל גרים.  הם ישראל לשאר אומות העולם, שבו נוצרק בין עַ החילו

 ם מבוסס על ההנחה שכלל ישראל אינוקבלת גרידברי הרב גורן, כיון שיסוד גם  יםמבוארבכך 

תגייר, צריך שהגר סתם בחינה של משפחה אלא אומה, ובכדי שתחול קדושת ישראל על הבא לה

 אחר הצירוף חלה עליו קדושת ישראל.  צטרף לאומה זו, וליקבל על עצמו לה

 

 רות א, טז.  9
 מז, ע"ב.  10
 ספר ארץ הצבי, סימן יז, אות א. 11
 ד.-בראשית יב, ג 12
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הנקודה שהעליתי, שאברהם נעשה אומה, ובכך נוצרה היכולת ת בדברי הרב שכטר מתבאר

  . 13להצטרף אליו

. גם לפני אברהם לם, את האמונה בה'הביאו אמונה לעום ישראל אבינו, האבות וכל עַ  אברהם

אברהם אבינו ייסד אומה  בל,עבר. אאבינו היו יחידים שעבדו את ה', כמו מתושלח, נח, שם ו

יש לומר שהוא ייסד את  ,ןאת ה'. יתר על כ בדרך ה'. הוא ייסד ציבור שעובד ת את ה' והולכתשעובד

אמונה. ורק בני ישראל אינם רק אומה, אלא גם  ,ת צדקה ומשפט". לכן"לשמור דרך ה' לעשו הרעיון

, לא היתה מציאות של גר צדק. שהרי אצל אם היו אומה ,משום כך גר יכול להתחבר אליהם. כלומר

. גר צדק, הוא מתחבר אל אמונת אומה, צריך להתיישב בארצהאומה, מי שרוצה להתחבר אל ה

 ישראל, אל תורת ישראל. 

וא  , הם ישראל בארצום עַ בא לדור ִע הבדלתי בין גר תושב לגר צדק. גר תושב  14במאמר אחר

ַעם ישראל  םר ִע ת חלק מן הַעם. גר צדק לאו דווקא ד, להיומתחבר אליו , אך לאב בתוכותיישמ

מבחינה  מולדור ִע בא  . הגר יכול להתגייר גם בחוץ לארץ. גר צדק מתחבר לַעם ישראל, כלומרבארצו

בגוף,  מומבחינה רוחנית. גר תושב דר ִע  מוגר צדק דר ִע מבחינה גשמית,  מוגר תושב דר ִע אמונית. 

 ברוח.  מוגר צדק דר ִע 

 

 הגרי"ד סולובייצ'יק ביאור

נו" שהגר יכול לומר "אבותיביאר את כוונת הרמב"ם  15שהגרי"ד סולובייצ'יק זצ"לעלי לציין 

בן ם במושכל הגרים הכיון  ,אלא היה ראשון לגריםמשום שאברהם בשונה ממה שביארתי. לא 

 יכולים לומר "אבותינו". הם ותיו ובדעותיו, לכן פקמסויים בניו, שהם תלמידיו בהש

בן אברהם אברהם הוליד את יצחק". על כך מפרש אבן עזרא,  "יצחק בריש פרשת תולדות כתוב

 ,כלומר .16שה יולדו על ברכי יוסף": "גם בני מכיר בן מנבפסוק בוגידלו וחינכו. כמו שכת -" הוליד"

 

בספרי "גר המתגייר", חלק ראשון, במאמר "גר שאינו רוצה להצטרף לַעם ישראל", הארכתי  13
"ל. השבתי שאין מקום לגיורו של אחד שלא רוצה להצטרף לדון בשאלה שנשאל הרב גורן זצ

 לעם ישראל. 
 "קבלת מצוות בגיור", נמצא בספרי "גר המתגייר", חלק ראשון.   14
 .31מובא בספר נפש הרב, עמ' נז, הערה  15
 בראשית נ, כג.  16
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את : "שכל המלמד לא במובן הביולגי, אלא במובן חונכו על ידו. וכשהוא מלמדם הוי בחינה של בן,

 .17בן חבירו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו"

נחשב כאילו יצרו ולכן  שונה וחדשה צר לו אישיותוו של התלמיד, הוא יותיצר את אישויהרב 

  משום כך יקרא בנו. ועשאו לברייה חדשה, ו

פסק שמי שחשקה נפשו בתורה תמיד, ושונה בה כבן עזאי ודבק בה כל ימיו ולא נשא  18הרמב"ם

שחשקה נפשו בתורה תמיד, מלמד תורה כיון שהתלמיד חכם  טעם הדבר,דו עוון. אשה, אין בי

 . 19, ומקיים בכך מקצת מצות פריה ורביהלאחרים

 

 מסכת סנהדרין יט, ע"ב. 17
 הלכות אישות טו, ג.  18
ק, הרב שכטר שליט"א הפנה לדברי החפץ חיים )ספר שם בהערה על דברי הגרי"ד סולובייצי' 19

עולם, חלק א, סוף פרק טו, עמ' קכב( שכתב: "והנה גדר החזקת התורה הוא אפילו בכל אדם... 
וכל שכן באנשים חסרי בנים, שהוא להם במקום בנים, כמו שאמר הכתוב. אך ידע האדם, שלא 

ת, אלא יתנהג בעניין זה כמו מי שזכה בפעם אחת שיחזיק התורה יהיה טוב לו מבנים ומבנו
לבנים, שבודאי כל מחשבותיו תמיד אודותם לזונם ולפרנסם, שלא יהיו כחושים, רעבים 
וצמאים, וגם שיעשו פרי בלמודם להביאם לחייב עוה"ב: כן יהיה ממש בעיניו עניין זה: ישגיח 

, וגם לשכור להם רב טוב תמיד על בני הישיבות ותלמודי תורה שיהיו נזונים ומתפרנסים כראוי
 שיעשו פרי בלמודם". 



     

 

 

 

 

 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן"

 מבוא

 : 1על הפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן"דברי רש"י ידועים 

ים ושרי מגיירת הנש םשהכניסן תחת כנפי השכינה אברהם מגייר את האנשי

  …ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום )לכן כתיב אשר עשו(

ור נעשה דווקא על ידי . הגיד יסוד גדול במשמעות הגיור מפירוש זהנראה לי, שאפשר ללמו

מיוחדת בעבודת ה'  יש דרךביחד. וזאת משום שלכל אחד, הן לאברהם והן לשרה, אברהם ושרה 

 לגיור.  החשובה

 

 צ"לדברי הגרי"ד סולובייצ'יק ז

 ה'. אלובעבודת  ות שוניםיסודים מסמלושרה אברהם הסביר ש 2הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל

 דבריו:

להית, השולחן ערוך -מה מסמלת אישיות אברהם ביהדות? המשמעת הא

החמור, ההלכות והדינים המוצקים המחייבים את האדם לעשות פעולות 

ל"ט המלאכות  מסוימות ולהימנע מאחרות. אברהם מסמל, הלכות שבת, עם

שלה... אברהם מייצג את הרעיון של הכנעה מוחלטת לבורא העולם אף בשעה 

שקיום המצוות הוא קשה וקשור בסבל... איזו בחינה ביהדות ייצגה שרה? 

האהבה הגדולה של היהודי לבורא העולם, והאושר הגדול שיהודי מוצא 

א גם שיר בהתקרבותו לבורא העולם. יהדות איננה רק משמעת חמורה, אל

השירים של 'אני לדודי ודודי לי' )שיר השירים ו, ג(. יהדות לא מתבטאת על 

 

 בראשית יב, ה.  1
 . הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, שנת תשע"ב.  61חמש דרשות, עמ'  2
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לת לא רק 'עשה' ו'לא אלא גם על ידי חוויות. יהדות כולידי פעולות בלבד, 

תעשה', אסור ומותר, חייב ופטור, טמא וטהור, אלא גם רגשות נהדרים 

ים היא מורכבת מערכ ושאיפות נצחיות. ועדינים, רעיונות עמוקים, געגועים

רוחניים וחזונות מקסימים. יהדות איננה מתבטאת רק באמצעות עבודת 

הגוף, אלא גם דרך עבודה שבלב, על ידי חסד ותפארת, נצח והוד, קדושה 

 ומלכות. 

 

 משמעות הגיור

החוויה. שתי הבחינות הללו  גת אתצשרה מייו לפי האמור לעיל, אברהם מייצג את קיום ההלכה

בגיור. הגר צריך לקבל על עצמו את קיום כל המצוות. הוא לא רק מתחבר אל החוויה  דרושות

היהודית, והרגשות הערטיאלים. אלא, הוא מקבל על עצמו את המשמעת החמורה של קיום המצוות. 

 נכרי שרק רוצה את הקירבה, בלי המשמעת, גיורו לא יחול. 

 

 "ברית אבות"ו "ברית סיני"

בין "ברית אבות" ל"ברית סיני". בספר חמש צ"ל הבדיל במספר מקומות ובייצ'יק זהגרי"ד סול

 אר את ההבדלים ביניהם:יב, הוא 3דרשות, בדרשה "ברית אבות"

ברור לנו מה הוא התוכן של ברית סיני. הוא מתבטא בחוקים ומשפטים, 

בהתחייבות לקיים תרי"ג מצוות. אם תשאלוני: מהו הסמל של 'ואתם תהיו לי 

ם וגוי קדוש' )שמות יט, ו(. אענה לכם: ארבעת חלקי השולחן ממלכת כהני

ערוך. אבל מהו התוכן של ברית אבות? מלבד מילה, הלא לא נתן הקב"ה 

מצוות לאבות... נדמה לי כי התוכן של ברית אבות מופגן ברגש הבדידות 

בק נגד השקפות החולין לותו הקיומית, בזה שהוא צריך להיאהיהודי, בהתבד

יהודי אדיש לגביהם, בזה -ליטיים אשר העולם התרבותי הלאוכוחות פו

שהביטחון הכללי של כל העולם כולו אינו מקנה ביטחון ליהודים. במילים 

ותנו עם אברהם הדשל ברית אבות באה לידי ביטוי בהזאחרות, היהדות 

 

 , הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, שנת תשע"ב.  96-96עמ'  3
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'כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד' )בראשית רבה מב, ח(.  –העברי 

מתגשמת בתודעתו של היהודי כי אחרים מצביעים עליו ברית האבות 

ברית האבות מתבטאת ברגש האחדות עם כלל  –ואומרים: יהודי הוא! באחת 

ים ובתודעה כי הקיום היהודי הוא מקורי דוישראל, בהשתתפות בגורל כל היה

ת עצמו קשור לגורל ויחידי. מי שחסרה לו תודעה זו ומי שאינו מרגיש א

 פרדוקסלי, איננו מקודש בברית אבות. ה-היהודי המוזר

ם ישראל. כבר מקבלים על עצמנו קיום המצוות. בברית אבות מתחברים לעַ אנו בברית סיני 

ם הקב"ה. לכן, ם ישראל ִע ברית של עַ ההדגשתי במספר מאמרים שהנכרי שמתגייר מצטרף לכריתת 

 ם ישראל. מוטל עליו לקבל על עצמו קיום המצוות וגם להתחבר לעַ 

ית. הודשרה, החוויה הי תשמסמל ף ולומר ש"ברית אבות" מקבילה לרעיוןוסיאולי אפשר לה

 שמסמל אברהם.   אבל, "ברית סיני" מקבילה לרעיון

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 קבלת גרים מעמלק

 מבוא

"ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק 

ה של ה' שימחה זרהאם כלפי כל עמלקי ועמלקי יש הכ . כלפי מי הדברים אמורים?1מתחת השמים"

אותו, כפי שהצטוו בני ישראל בסוף פרשת כי תצא: "תמחה את  ם ישראל ימחהאותו וכן ציווי שעַ 

הצטווינו להרוג כל עמלקי  ת השמים". האם הצטווינו שלא לקבל גרים מעמלק, ולכןחתזכר עמלק מ

  ועמלקי?

 . אחרות שיתעוררושאלות להשיב על שאלה זו ועל  י אנסהבמאמר הנוכח

 

 עיון בדברי חז"ל

  דברים הבאים:ה םיבמכילתא דר' ישמעאל מובא

ר' יהושע אומר לכשישב הקב"ה על ה וכו' מדור דור' -'ויאמר כי יד על כס י

כסא מלכותו. ותהי ממלכתו באותה שעה מלחמה ליי בעמלק. ר' אלעזר 

ה בכסא הכבוד שלו אם אניח נין ונכד של עמלק "המודעי אומר נשבע הקב

ר' ן ונכד לעמלק. תחת כל השמים שלא יאמרו גמל זה של עמלק אם אניח ני

אליעזר אמר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו שאם יבא מכל האומות 

ויאמר דוד אל הנער המגיד לו 'שנאמר  שיקבלוהו ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו

. נזכר לדוד באותה שעה מה 'אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי

קבלוהו שנאמר למשה רבינו אם יבא מכל האומות שבעולם להתגייר שי

. בך'ויאמר אליו דוד דמך על ראשך כי פיך ענה 'ומביתו שלא יקבלוהו. מיד 

ר' יהושע אומר מדור אלו חיי  .'מדור דור'. דבר אחר 'מדור דור'לכך נאמר 

 

 שמות יז, יד. 1
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העולם הזה. דור אלו חיי העולם הבא. ר' אליעזר המודעי אומר מדורו של 

שהם ג' דורות ומנין  משה ומדורו של שמואל. ר' אליעזר או' מדורו של משיח

ולפני ירח דור  ייראוך עם שמש'לדורו של משיח שהן שלשה דורות שנ' 

 '. דורים

 )סוף פרשת בשלח( 

שאמר שהרג  מגידנער הההסיבה שדוד הרג את  וזו מקבלים גרים מעמלק לא ,ר' אליעזרלדעת 

מלק, הוא עמלקי מקבלים גרים מע גר עמלקי, וכיון שלאבן איש י דבריו הוא . הרי לפאת שאול

  וחייבים להרגו.

 :כמה אופניםיש לדון בדברי המכילתא ב

 לא הוא ים שהטעם להריגת הנער המגידבפרשנותו לסיפור של דוד: נראה מעיון בפסוק -א

שאמר שהרג את שאול. לשם בירור הדברים מלקי, אלא משום שהוא בן איש גר ע משום

 . ידהמגהנער רדת לעיון מעמיק בסיפור הריגת נצטרך ל

יו. אם הורגים אדם על הודאת פ וג אותו על פי הודאת פיו? הרי לאאיך אפשר להר -ב

 הורגים אותו.  לא מישהו הודה שרצח

 מנין למד ר' אליעזר את דינו?  -ג

לשון דייר  "דר" , שדרש"מדור דור" וקהפסמן בין שר' אליעזר למד את דינו ה 2רוש הר אפריםפי

אם רוצה להתגייר ולדור  לואפי -"מלחמה לה' בעמלק מדר דר"  כך פירוש הפסוק:שתרגום גר דייר, ו

 עמכם לא תקבלוהו אלא תמחו את זכרו.

עיקר לימודו  ,. אך3אסמכתא בעלמאשקשה לומר שסמך על דרשה זו, יכול להיות שזו  ,נראה לי

המגיד, וננסה לברר מה הטעם שדוד הנער נרד לעיון בפרשת  ,לכן .מגידנער המן הסיפור של הנובע 

 . מגידנער הטעם שדוד הרג את הו במדרשי חז"ל שדנ נציץ בעוד מספר ,כן לפני ,אך הרגו?

 

 סוף פרשת בשלח.  2
לק ליתרו ששמע ובא והתגייר. לעומת, עמלק ששמע יש מקום לבסס דרשה זו על הניגוד בין עמ 3

ונלחם. סיפור יתרו בא כהמשך לסיפור עמלק כדי להראות את ההבדל התהומי בין שתי 
השמיעות ולהאיר לנו שאין מקום לגיורם של עמלק. יתרו התגייר, אך זה שנלחם לא יכול 

וע את גיורם של ַעם להתגייר. האומה שרצתה למנוע מעם ישראל לקבל את התורה, ובכך למנ
". ונשמעישראל, לא תוכל להתגייר. מי ששמע ונלחם לא יכול להתחבר לאומה שאמרה "נעשה 

 שמיעה כנגד שמיעה. 
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סבירה שהטעם מובאת דעה נוספת שה ,יחד עם זאת דרשת ר' אליעזר, תמובאבילקוט שמעוני 

  עיר הכהנים: ,הרג את הכהנים בנובש שהרגו משום שהיה דואג האדומי או בנו של דואג האדומי

. 'ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי'

תה שעה מה שנאמר למשה רבינו אם יבא אחד מכל אוה"ע נזכר דוד באו

דמך על 'ויתגייר שיקבלו אותו ומזרעו של עמלק אל יקבלו אותו, ואמר לו 

. אמר רבי יצחק בנו של דואג 'ראשך כי פיך ענה בך לכך נאמר מדור דור

הרבה דמים שפכת בנוב עיר הכהנים,  'דמך על ראשך'האדומי היה ואמר לו 

  . כתיב הרבה דמים שפכת 'דמיך'אג עצמו היה ואית דאמרי דו

 קמא( )שמואל ב, רמז 

הם נחלקו בקרי וכתיב. בקרי כתוב שדוד אמר: "דמך על ראשך", אך בכתיב דוד אמר: "דמיך 

גיע דואג הדברים תמוהים מנין ה ,על ריבוי דמים. אךדרש ר' יצחק שנהרג  ,על ראשך". מכאן

יתר על  דואג האדומי?לר' יצחק שמדובר ב פור, ואם כן מניןמוזכר בכל הסילא הוא הרי  האדומי?

, מגידנער השאול המלך לא הכיר את ה הרי לפי הפסוקיםנראה שהפסוקים סותרים הבנה זו.  ,כן

 כמו כן, מדברי הפסוקיםודאי הכיר את דואג האדומי שהיה אביר הרועים שלו והרג את כהני נוב. ווב

: 4, והרי הוא הכיר את דואג האדומי, כפי שכתובר המגידנעמבואר שדוד המלך לא הכיר את ה

ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דויג האדומי כי הגד יגיד לשאול...". גם אם נאמר "

חק שמדובר על בנו של דואג האדומי, קשה לומר ששאול המלך לא הכירו, ובעיקר לפי הבנת ר' יצ

 . הרג את כהני נוב שבנו של דואג האדומי

 .  5דברי ר' יצחק ואית דאמרי תמוהים ביותר, אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה ,לכן

אולי יש מקום לומר שדברי ר' יצחק ואית דאמרי בנויים על מטבע לשון שחוזר על עצמו בסיפור 

הריגת שאול והריגת כהני נוב. יש חזרה על שם "יקוק". דוד המלך חוזר על הביטוי "משיח ה' ". 

ד דמך על ראשך כי "ויאמר אליו דו",  משיח ה'"ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את 

 ". גם בהריגת כהני נוב חוזר הביטוי "כהני ה' ". משיח ה'פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את 

 

 שמואל א כב, כב.  4
במספר מדרשים מובאת מחלוקת זו: עיין תנחומא, כי תצא יא; פסיקתא רבתי, פרשה יב;  5

 וני, שמות רמז רסז.   פסיקתא דרב כהנא, פסקא ג, אות טז; ילקוט שמע
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וכי ידעו כי ברח הוא כי גם ידם עם דוד  כהני ה'"ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו סבו והמיתו 

"ויגד אביתר . 6" בכהני ה'די המלך לשלח את ידם לפגע באזני[ ולא אבו ע –ולא ָגלו את אזנו ]קרי 

 . 7" כהני ה'לדוד כי הרג שאול את 

לא פחד להרוג "משיח  ג "כהני ה' ", כך הנער המגידדו להרואו בנו לא פח ,שדואג האדומי כפי

אולי אפשר לומר שיש רמז בכך לעמלק, שנאמר בסוף לא מפחד ממי שנושא את שם ה'. הוא ה' ". 

להים: -א ירא א"אשר קרך בדרך ויזנב בכך כל הנחלשים אחריך ואתה עיף ויגע ולפרשת כי תצא: 

להיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את -להיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר ה' א-והיה בהניח ה' א

ה -יד על כס י "ויאמר כילהים", נאמר עליו -"ירא א מי שאינוזכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". 

 , מלחמת ה' עם עמלק. 8מלחמה לה' בעמלק מדר דר"

לא מפחדים הם ם ה', ֵש את ת מי שנושא מפחדים מה', ולכן הם יכולים להרוג א ם לאיהעמלק

 מפחדים ממשיח ה'. מכהני ה' וכן אינם 

י השם "דואג" לא מצואגג מלך עמלק. דואג האדומי הוא מזרע עמלק, ולבי אומר לי שהוא מזרע 

אצל ישראל. נראה שיש לו צליל דומה ל"אגג", יש בו את האותיות אל"ף וגימ"ל כמו שיש באגג. 

ה ונתעבר סופר במדרש שבאותה לילה שהיה בבית האסורים, הביאו לו שפחה, ומשאול חמל על אגג

 סוף עושה אותו אביר הרועיםצא מהריון זה, אינו אלא דואג האדומי. שאול מגדלו ובממנו. הולד שי

לבסוף  האותו אחד שחמל עליו, אינו אלא זה שלבסוף הרגו. חמלת אגג מלך עמלק הביאשלו. 

 להריגת שאול. 

: "ויאמר שמואל הלוא אם קטׂן אתה 9בסיפור חמלת אגג מלך עמלק, אומר שמואל לשאול

על ישראל". מי שאינו מרגיש שהוא משיח ה',  וימשחך ה' למלךש שבטי ישראל אתה בעיניך רא

 אחרים אינם רואים בו משיח ה', ואינם יראים לשלוח יד במשיח ה'. 

 כמה נפלאים ועמוקים דברי חז"ל:  ,לפי זה

 א"ר אלעזר כל שנעשה רחמן על האכזרי לסוף נעשה אכזר על הרחמנים כתיב 

 

 

 שמואל א כב, יז.  6
 שם שם כא.  7
 שמות יז, טז.  8
 שמואל א טו, יז.  9
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וכתיב בנוב עיר  'אול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקרויחמול ש')שם טז( 

  . 'ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב'הכהנים )שם כב( 

 )תנחומא, מצורע א( 

שאול חמל על אגג ולא חמל על כהני נוב. מאגג יצא דואג האדומי שהרג את כהני נוב ולבסוף 

 הרג את שאול. 

שבחמלת אגג, נשאר  כפיסיפור הריגת כהני נוב. מלת אגג לנראה שיש עוד לקשר בין סיפור ח

 . כך גם אצל כהני נוב, נמלט אחד, הלוא הוא אביתר הכהן בנו של אחימלך. אגג - פליט אחד

 מדרש שמקשר בין דואג לאגג, אך באופן אחר:נמצא 

דמו של אגג לשאול. ואמר לו, כתוב ]דואג האדומי[ בר קפרא אמר, שאסר 

  . 'אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד'בתורה, )ויקרא כב, כח( 

 )מדרש תהילים, מזמור נב( 

דואג חומל על כהני ה'. אינו הוא ל לחמול על אגג מלך עמלק, אך גורם לשאוההוא  דואג

האדומי גורם לשאול להפסיד את מלכותו, לאבד את ה"משיח ה' ", ומתוך כך בא דואג האדומי 

 ולבסוף הרגו. 

 המדרש שמואל: מאירים דברי באופן הנ"ל

. בר קפרא אמר, זה דואג שהיה שקול כנגד ' ויחמול שאול והעם על אגג וגו''

כל ישראל. אמר ר' יהושע בן לוי, כל שהוא אכזר על רחמנין סוף שהוא נעשה 

רחמן על אכזרים. כל שהוא רחמן על אכזרים סופו ליפול בחרב. מה טעם, 

  '.  'וימת שאול ושלשת בניו וגו')שמואל א לא, ו( 

 )פרשה יח( 

שר את דואג האדומי לסיפור חמלת יקכהני נוב והריגת שאול. וכן הוא  שר בין הריגתיקהמדרש 

 . דואג חמל על אגג ביחד עם שאול. אגג

 כמובן, שהמדרשים הללו אינם מתאימים עם ההבנה שדואג האדומי הוא בנו של אגג. 
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 גיורו של דואג האדומי

. וכאן 10מלך הכהן, שבאותה עת דואג האדומי "נעצר לפני ה' "חימסופר בבריחתו של דוד לא

שואל הבן הקטן מה מקום לאביר רועים בבית ה'? מה מוצא את עצמו "לפני ה' ", וכי זה מקום 

 לאביר רועים? 

בספר נמצאת המילה "נעצור" רק עוד במקרא. נמצא לא הביטוי "נעצר" הוא חריג במקרא, ו

". ּו ָלךְ י ֲאִני ּוִמי ַעִמי ִֹּי ַנְעצֹר ַֹֹּח ְלִהְתַנֵדב ָֹּזֹאת ִֹּי ִמְמָך ַהֹֹּל ּוִמָיְדָך ָנַתּנְוִכי ִמ : "11דברי הימים א'

. נראה שפירוש הפסוק 12התכנסות, התאספות בבית ה' וכיוצ"בכ תהמילה "עצר" במקרא מתפרש

. דואג האדומי רה אחתאת הכוחות למטין של התכנסות, לכנס יבדברי הימים "כי נאסוף כח", זהו ענ

 נאסף לבית ה'. 

בא מרצונו, אלא הוא "נעצר", נעשה מעין בעל כרחו. לא המעשה אפשר לראות בלשון המקרא ש

נראה לפרש את הפסוק שמדובר על גרותו של דואג האדומי. מתגיירים לפני בית דין, ובית דין נמצא 

באופן פיזי, וכן באופן רוחני, הרי ה' דין נמצא בבית ה' הבית  ,"לפני ה' ", בתרתי משמע. כלומר

הסכם בין נראה להוסיף שהגיור הוא כריתת ברית ו .13ל"-להים נצב בעדת א-"א –נמצא בבית הדין 

ם כריתת ברית ִע  יש להקשות איך יש כאן ,שהיה במעמד הר סיני. ולכאורההנכרי הפרטי לקב"ה, כפי 

כריתת כחים בעת ויהיו ניך ששני הצדדים צר. הרי אין התגלות שכינה בעת כריתת הברית הקב"ה?

את  דין מייצגהבית לומר שצריכים  ,שבמעמד הר סיני היתה התגלות של ה'. אלא ברית, כפיה

מובן שהצורך הבסיסי לקבל את הגרים במקום שכינה, כלומר בבית ה'. דווקא בזמן  ,. לכן14השכינה

 בעיקר הדין צריך להתגייר בבית ה'.  ,אך .גיירים בכל מקום בפני כל בית דיןשאין בית המקדש, אז מת

 

 שמואל א כא, ח.  10
 כט, יד.  11
להיכם וזעקו -עיין יואל א, יד: "קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית ה' א 12

 אל ה' ". כוונת הדברים לקרוא להתכנסות כדי לזעוק לה'. 

יין ישעיה א, יג: "לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא ע
לא אוכל און עצרה". גם כאן הכוונה להתכנסות לרגל ראש חודש ושבת. הקב"ה מתלונן 

 שמתכנסים בראש חודש ושבת ומקריבים קרבנות, וממשיכים בדרכם הרעה. 

דליה בן מהיטבאל והוא עצור ויאמר נועד אל בית  עיין נחמיה ו, י: "ואני באתי בית שמעיה בן
להים אל תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל כי באים להרגך ולילה באים להרגך". כוונת -הא

הדברים שהוא סגור, הוא מתבודד. ונראה שכוונת הדברים שהוא מתכנס למקום סגור 
 ומתבודד. 

 תהילים פב, א.  13
ת אגוז, סוף סימן לה; עיין בספר "גר המתגייר", כרך א, עיין דברי הרב צבי שכטר, ספר גינ 14

בהלכות יורה דעה במאמר "קבלת מצוות בגיור", בדיון אם צריך הסכמת בית דין כדי 
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חקת עולם לדורותיכם  "הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר: 15שכתוב בספר במדבר ,יש להוסיף

לעבור  שמתגייר צריך שנכרי ,16כריתות . מפסוק זה לומדת הגמרא במסכת" לפני ה'ככם כגר יהיה 

יש ללמוד  נ"לה ן שמפסוקטע 17ראאותו תהליך שעברו בני ישראל כשנכנסו לברית. ספר המצוה ומק

אפשר להבין שדואג מתכנס,  ,, יש ציווי ל"הקהל" גרים, כלומר לקבלם. לכןנכריםשיש מצוה לגייר 

 נעשה לגמרי מרצונו.  , הגיור לאהוא נקהל "לפני ה' ", לבית דין להתגייר. אך

 ביו עמלקי. לאאדומית, אך ארוצה להתגייר, דם עמלקי זורם בגופו. אמו  לאהוא בתוך תוכו 

הרי נולד בבית  שהיה עמלקי, ועדין קיבל אותו כגר, אולי לא ידהת בי ,גרים מעמלק. אך מקבלים

 דומי. שאול, וחשבוהו כא

בסיפור הריגת  ,אולי בכך אפשר להבין את שינוי שמו של דואג. הרי כאן נכתב בשם "דואג", אך

. שמו האמיתי היה דויג ולא דואג. 18תוב "דואג"כהני נוב, יש קרי וכתיב. בכתיב כתוב "דויג", בקרי כ

, כדי לרמוז לכך שהמעשה גויתורותו. בהריגת כהני נוב נכתב שם הוא שינה את שמו לדואג לאחר ג

 חושש לפגוע בכהני ה'. לאהוא . הרי הוא גר עמלקי, ולכן מדם העמלקי שזורם בו ,נובע ממוצאו

 ,עמלקי. לפי זהסור קבלת גר יתר שאת ועוז איאותו אדומי קם על אדונו והורגו. כאן מתגלה ב

ביא ראיה לדבריו. אצל חק אינו חולק על ר' אליעזר, אלא הר' יצ יש מקום להשכין שלום בין התנאים.

 דואג האדומי מתגלה לנו טעמה של התורה לאי קבלת גרים מעמלק. 

 

 דואג האדומי נגד דוד

 פי המובא לעיל. בגמרא במסכת תבאר עלוספת באישיותו של דואג האדומי, שתגע בנקודה נינ

 ייחוסו של דוד:ובא מדרש שמספר על דין ודברים בעניין יבמות מ

וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי אמר 'אמר רבי יוחנן דאמר קרא 

אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם 

אלא אאבוה  'אד ויהי לו נושא כליםויאהבהו מ'ולא ידע ליה והכתיב  'ידעתי

 

להתגייר; עיין שם, במאמר "גר שאינו רוצה להצטרף לעם ישראל", הובא בהלכות יורה דעה, 
 המצוות.  בדיון על ביאורו של הרמב"ם שאין צורך בבית דין בקבלת

 טו, טו.  15
 ט, ע"א.  16
 . 220לרב אברהם צבי רבינוביץ, עמ'  17
 שמואל א כב, יח.  18
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 'והאיש בימי שאול זקן בא באנשים'קא משאיל ואביו לא ידע ליה והכתיב 

ואמר רב ואיתימא רבי אבא זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא ויצא 

באוכלוסא ה"ק שאול אי מפרץ אתי אי מזרח אתי אי מפרץ אתי מלכא הוי 

אי מזרח אתי חשיבא בעלמא הוי שהמלך פורץ לעשות דרך ואין ממחין בידו 

 'וילבש שאול את דוד מדיו כמדתו'מאי טעמא אמר ליה שאל עליה דכתיב 

א"ל דואג האדומי עד  'משכמו ומעלה גבוה מכל העם'וכתיב ביה בשאול 

שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי לבא 

א"ל אבנר תנינא עמוני ולא בקהל אם לאו מאי טעמא דקאתי מרות המואביה 

ממזר כתיב מום זר  עמונית מואבי ולא מואבית אלא מעתה ממזר ולא ממזרת

שאני הכא דמפרש טעמא דקרא על אשר לא קדמו אתכם מצרי ולא מצרית 

בלחם ובמים דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם היה להם לקדם 

ויאמר המלך שאל 'ד אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים אישתיק מי

התם קרי ליה נער הכא קרי ליה עלם הכי קא אמר ליה  'אתה בן מי זה העלם

הלכה נתעלמה ממך צא ושאל בבית המדרש שאל אמרו ליה עמוני ולא 

אקשי להו דואג כל הני קושייתא אישתיקו בעי  עמונית מואבי ולא מואבית

אשר בא אל אביגיל ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי 'לאכרוזי עליה מיד 

אמר רבא מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר  'יתר הישמעאלי'וכתיב  'בת נחש

כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב כך מקובלני מבית דינו של שמואל 

הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית ומי מהימן והאמר רבי אבא 

שה אמרה שומעין לו אמר רב כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מע

ואם לאו אין שומעין לו שאני הכא דהא שמואל ובית דינו קיים מכל מקום 

במערבא אמרי ואיתימא ר'  'כל כבודה בת מלך פנימה'קשיא הכא תרגמו 

כתנאי עמוני ולא עמונית  ' ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו''יצחק אמר קרא 

על דבר אשר לא קדמו 'אומר מואבי ולא מואבית דברי רבי יהודה רבי שמעון 

 .דרכו של איש לקדם וכו' 'אתכם בלחם ובמים

 עז, ע"א(-)עו, ע"ב 

 מיני דמויות שאינן מוזכרות בתנ"ך?מובן איך המדרש הכניס כל  נראה מדרש תמוה ביותר, שלא

ניס את דואג האדומי ועמשא , שאול, דוד ואבנר בן נר. איך המדרש הכיםבסיפור בספר שמואל מוזכר

  יתר? בן
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אלא מעתה ממזר "יש שינוי קטן, אך נראה משמעותי ביותר. במקום הטענה  ,19במדרש רות רבה

". אין כן אדומי ולא אדומית מצרי ולא מצרית"אם "מצרי ולא מצרית", מובאת הטענה  ,"ולא ממזרת

ולכן טוען שאם אתם  של האדומים. הרי הוא מאדום טוען על כשרותםהאדומי זה בכדי שדואג 

 שירים את דוד, יש לכם להכשיר אותי. מכ

מתגייר בסתם בית דין, אלא לא הוא נעצר לפני ה'. כשבא להתגייר, זוהי טענת דואג האדומי כש

הולך לבית דין חשוב, כדי לטעון על כשרותו. הוא טוען שאם אתם מכשירים את דוד, עליכם להכשיר 

 . 20אותי

ה', אלא הוא בא כטענה על כשרותו, וזהו בעצם חז"ל הבינו שאין אביר הרועים נעצר סתם בבית 

 הדיון על דוד המלך.

ראוי למלכות. כיון שאינו ראוי למלכות הרי אינו הוא ומי טוען על כשרותו של דוד, שדואג האד

אחימלך מורד במלכות, ומגיע לו מיתה. אין לאחימלך לשאול בשבילו בה'. רק למלך יש לשאול בה'. 

ן שאלו באורים ותומים. נראה דוד כבר היה מיועד למלכות עתידי, ולכאחימלך הכיר בדוד כמלך ה

ל ופסול, ולכן אי אפשר לשאהוא ראוי למלכות, הרי  לאהוא ען, ש, דואג האדומי טגלית. אךממעשה 

 באורים ותומים.  בשבילו

רסא שלנו שדואג האדומי נלחם על כשרותו של דוד, כיון שבכך יאפשר עוד להסביר לפי הג

ממזר ומצרי  ,פסולים לבוא בקהלה םכשרותו. אבאר את כוונתי: דואג האדומי מזכיר שני התלוי

 מוזכר איסור ביאת עמוני ומואבי בקהל ה'. אלו הפסוקים: רא שבהםוהדברים מכוונים לפסוקי המק

לא יבא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה': לא יבא עמוני 

לא יבא להם בקהל ה' עד עולם: על דבר אשר ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי 

לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את 

להיך לשמע אל -בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך: ולא אבה ה' א

להיך: לא תדרש -להיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' א-בלעם ויהפך ה' א

תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי שלמם וטבתם כל ימיך לעולם: לא 

 . ה'כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל 

 ט(-)דברים כג, ג 

 

 ד, ו.  19
הביאור הנ"ל שונה במקצת מן הביאור שהוצע לעיל. שהרי לעיל הצעתי שאלו שגיירו את דואג  20

 האדומי לא ידעו שהוא עמלקי.  
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פסול בי הלוא הוא אופסול שמובא בדיוק לפני העמוני ומיווכח שהנאם נבחן את הפסוקים מיד 

שני י. דואג האדומי השתמש בומי ומצרומיד לאחר מכן מובא הפסול של האד לבוא בקהל ה'ממזר 

רצה לפסול את דוד לבוא  סילתם של עמוני ומואבי ועל פיהםהפסולים שמובאים בדיוק בסמיכות לפ

כשרותו. הרי הוא  השל דוד, כיון שבכך תלוי סילתובקהל. היתה לדואג האדומי חשיבות מרובה לפ

לוי בטעם הפסול של עמוני ים תיפסול העמלק ים?ם אסור לגייר עמלקיהִא  ,עמלקי והשאלה נשאלת

 של העמונים ומואבים: סילתםנראה שאפשר לתת שני טעמים לפ ומואבי.

אפילו אם אצל בני נח אין תיו. שהם כמו ממזרים, שהרי מוצאם מלוט שבא על בנו .1

 וודאי המעשה הוא מגונה ביותר. איסור, ב

 "על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך".  .2

ממזרות ולכן אין חילוק בין עמוני מ תנובע של המואבים םתלסיפ היתה,טענת דואג האדומי 

ו של הממזר והדברים תלסי. הפסול של עמוני ומואבי בא מיד בסמיכות לפלעמונית, מואבי למואבית

של הממזר. כך גם משמע  סילתובפ השל עמוני ומואבי תלוי סילתוקשורים בקשר בל ינותק, שהרי פ

 ,של דואג האדומי סולם "דור עשירי לא יבא בקהל ה' ". לטענתוימר שפאמלשון המקרא שבשניהם נ

ם לבוא בקהל, אלא טעם סילתהטעם של "על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים" אינו טעם לפ

 תנובע סילתםהבית דין של שמואל טען שפ ,לציווי "לא תדרש שלמם וטבתם כל ימים לעולם". אך

לציווי "לא תדרש שלמם וטבתם" נעוצה , הסיבה ממה שכתוב בהמשך "על אשר לא קדמו וכו' "

אחר שמוזכר בתורה: "ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור... לקללך". יכול להיות שגם בטעם ה

 הוא גם טעם לציווי "לא תדרש שלמם וטבתם".  ,הטעם "על אשר לא קדמו וכו' "

אין לחלק בין האיש דואג האדומי טען שאם תאמרו שאין הפסול משום ממזרות, בכל זאת  ,אלא

 ,. לכאורהם, רואים שהתורה לא חילקה ופסלה את המצרית כמו המצריירימצה, כיון שגם אצל הלאש

שנחלק בין  ם וכפיעשיהם ששעבדו את בני ישראל במצרישל המצריים, הוא מ סילתםהטעם לפ

שיב שכיון יש לה ,מואבי למואבית "על אשר לא קדמו וכו' ", כן נחלק בין מצרי למצרית. על כך

מצריים לא כתוב הטעם, לכן אי אפשר לחלק, אך בפסול עמוני ומואבי כתוב הטעם, לכן השבפסול 

התורה רמזה בכוונה שיש לחלק בין מואבי למואבית. אולי אפשר לתת מענה לחילוק משום שתי 

 תכתוב בגמרא במסכפרידות טובות שעתידות לצאת מעמון ומואב: רות המואביה ונעמה העמונית. 

 בבא קמא:

ויאמר ה' )אל משה( ]אלי[ אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה וכי מה 

עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה ק"ו 

בעצמו אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור 
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 מואבים עצמן לא כל שכן אמר לו הקדוש ברוך את המדינים והכיתם אותם

הוא לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי להוציא 

 ונית.מהן רות המואביה ונעמה העמ

 ע"ב(-)לח, ע"א 

, כיון שהכשילו את בני ישראל בבנות מואב את המואביםאומרת שמשה סבר שיש להרוג  הגמרא

רידות טובות". היה ם הכשילו אותם בבנותיהם. הקב"ה השיב למשה שיש לו "שתי פיכמו שהמדינ

ראוי להעניש את העמוניות ומואביות, אלא רק משום שתי פרידות הן ניצלו. כלומר, הטעם האמיתי 

אי אפשר לחלק ולהתיר שתי נשים  ,אך בנות עמון, הוא שתי פרידות טובות.להיתרן של בנות מואב ו

  רמזהק, לכן התורה רק ר הוא היתר מדוחושאר הנשים לאסור, לכן יש להתיר את כולן. כיון שההית

להיתר וטמנה את ההיתר במילים "אשר לא קדמו אתכם", שלעצמו הטעם שאין דרכן של נשים לקדם 

 בלחם ובמים אינו טעם מספיק. 

להן ההיתר "אשר לא קדמו אתכם  ם המואביות זנו עם בני ישראל פקעשבכך שהנשי ,יש להוסיף

. זה לך פנימה", אך מי שהולכת ומזנה אין לה היתרוכו' ", שהרי ההיתר מבוסס על "כל כבודה בת מ

גרמו לאיסורן  בכך הן ,ם בני ישראל, כך יכלה לקדם אותם בלחם ובמים. לכןשהלכה וזינתה ִע  כפי

ת לתיקון החטא, שאצלן היה תיקון קשורו ת טובות ניצלו. נראה שהןמיתתן, אלא משום שתי פרידולו

את חז"ל הדגישו אלו מתגלים אצל רות, שכן יסודות ש ,עזרה לזולת. כמובןשל חוסר צניעות ו

רות שמקדמת בלחם  ,לאורך כל המגילה. לכן תבמעשיה בגורן וכן העזרה לנעמי מודגשצניעותה 

 ובמים מותרת לבוא בקהל. 

את גם לפסול דמו אתכם בלחם ובמים", הרי יש אם הפסול של עמון ומואב מחמת "אשר לא ק

ם ישראל, אינה ולים להתגייר. שאומה שיש לה שנאה עמוקה לעַ ם ויש לומר שאינם יכיהעמלקי

ם ישראל. אבל, אם הפסול מחמת ממזרות יש לומר שאפשר לעמלקי להתגייר, יכולה להצטרף לעַ 

ם תל, דואג האדומי רצה לטעון שפסילכןם ישראל. אפילו שיש לאומה העמלקית שנאה עמוקה לעַ 

 א קדמו אתכם בלחם ובמים". של המואבים מחמת ממזרות ולא מחמת "אשר ל

 

 הריגת הנער המגיד

 שמואל ב, א:

ִוד ֵלק ַוֵיֶשב דָׁ ֲעמָׁ ב ֵמַהּכֹות ֶאת הָׁ ִוד שָׁ אּול ְודָׁ ג יִָׁמים  )א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות שָׁ ְבִצְקלָׁ

ִים: אּול)ב( ַויְ  ְשנָׁ א ִמן ַהַמֲחֶנה ֵמִעם שָׁ יו  ִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ְוִהֵנה ִאיש בָׁ ּוְבגָׁדָׁ
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חּו: ה ַוִיְשתָׁ ִוד ַוִיפֹל ַאְרצָׁ ה ַעל רֹאשֹו ַוְיִהי ְבבֹאֹו ֶאל דָׁ מָׁ )ג( ַויֹאֶמר לֹו  ְקֻרִעים ַוֲאדָׁ

יו ִמַמֲחֵנה ִיְש  בֹוא ַויֹאֶמר ֵאלָׁ ִוד ֵאי ִמֶזה תָׁ ְטִתי:דָׁ ֵאל ִנְמלָׁ ִוד  רָׁ יו דָׁ )ד( ַויֹאֶמר ֵאלָׁ

ה ְוַגם ַהרְ  מָׁ ם ִמן ַהִמְלחָׁ עָׁ ר ַהֶגד נָׁא ִלי ַויֹאֶמר ֲאֶשר נָׁס הָׁ בָׁ יָׁה ַהדָׁ ֵבה נַָׁפל ִמן ֶמה הָׁ

ן ְבנֹו ֵמתּו: אּול ִויהֹונָׁתָׁ ם ַויָֻׁמתּו ְוַגם שָׁ עָׁ ִוד ֶאל ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו הָׁ  )ה( ַויֹאֶמר דָׁ

ן ְבנֹו: אּול ִויהֹונָׁתָׁ י )ו( ַויֹאֶמר ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו ִנְקרֹא ִנְקֵריִת  ֵאיְך יַָׁדְעתָׁ ִּכי ֵמת שָׁ

ִש  רָׁ ֶרֶכב ּוַבֲעֵלי ַהפָׁ ן ַעל ֲחִניתֹו ְוִהֵנה הָׁ אּול ִנְשעָׁ  ים ִהְדִבֻקהּו:ְבַהר ַהִגְלבַֹע ְוִהֵנה שָׁ

יו ַוִיְראֵ  י וָׁאַֹמר ִהֵנִני:)ז( ַוִיֶפן ַאֲחרָׁ א ֵאלָׁ ה וָׁיאַֹמר  ִני ַוִיְקרָׁ )ח( ַויֹאֶמר ִלי ִמי ָאתָׁ

ֵלִקי ָאנִֹכי:\}וָׁאַֹמר\ יו ֲעמָׁ זַ  { ֵאלָׁ ַלי ּומְֹתֵתִני ִּכי ֲאחָׁ ד נָׁא עָׁ ִני )ט( ַויֹאֶמר ֵאַלי ֲעמָׁ

ל עֹוד ַנְפִשי ִבי: ץ ִּכי כָׁ בָׁ יו ַוֲאמְֹתֵתהּו ּכִ  ַהשָׁ לָׁ י יַָׁדְעִתי ִּכי לֹא ִיְחֶיה )י( וֶָׁאֱעמֹד עָׁ

ה ֲאֶשר ַעל ְזרֹעֹו וָׁ  דָׁ ֲאִביֵאם ֶאל ַאֲחֵרי ִנְפלֹו וֶָׁאַקח ַהֵנֶזר ֲאֶשר ַעל רֹאשֹו ְוֶאְצעָׁ

ו  ֲאדִֹני ֵהנָׁה: ִוד ִבְבגָׁדָׁ יו\)יא( ַוַיֲחֵזק דָׁ ֲאנִָׁשים ֲאשֶ \}ִבְבגָׁדָׁ ל הָׁ ֵעם ְוַגם ּכָׁ ר { ַוִיְקרָׁ

ן ְבנֹו ְוַעל)יב( ַויִ  ִאתֹו: אּול ְוַעל ְיהֹונָׁתָׁ ֶרב ַעל שָׁ עָׁ ַעם ְיהֹוָׁה  ְסְפדּו ַוִיְבּכּו ַויָֻׁצמּו ַעד הָׁ

ֶרב: ֵאל ִּכי נְָׁפלּו ֶבחָׁ ִוד ֶאל ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו ֵאי ִמֶזה ְוַעל ֵבית ִיְשרָׁ  )יג( ַויֹאֶמר דָׁ

ֵלִקי ָאנִֹכי: ה ַויֹאֶמר ֶבן ִאיש ֵגר ֲעמָׁ ִוד ֵאיְך לֹא יֵָׁראתָׁ  ָאתָׁ יו דָׁ )יד( ַויֹאֶמר ֵאלָׁ

ִרים ַויֹאֶמר גַ  ִלְשלַֹח יְָׁדךָׁ ְלַשֵחת ֶאת ְמִשיַח ְיהֹוָׁה: ִוד ְלַאַחד ֵמַהְנעָׁ א דָׁ ש )טו( ַוִיְקרָׁ

ְמיךָׁ  ְפַגע בֹו ַוַיֵּכהּו ַויָׁמֹת: ִוד דָׁ יו דָׁ ְמךָׁ \)טז( ַויֹאֶמר ֵאלָׁ נָׁה { ַעל רֹאֶשךָׁ ּכִ \}דָׁ י ִפיךָׁ עָׁ

 ְבךָׁ ֵלאמֹר ָאנִֹכי מַֹתִתי ֶאת ְמִשיַח ְיהֹוָׁה:

כיון שהוא הרג את שאול. שהרי בדיוק לפני מפשט הפסוקים נראה שדוד הרג את נער המגיד 

עזר הגיע נראה שר' אלי ,שהורגו אומר לו: "פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח ה' ". אלא

אי מזה אתה? יתר על כן, לומר דוד הוצרך ר עמלקי. מדוע איש גשהוא בן לדרשתו בעקבות הודאתו 

שאלו אי מזה אתה? מתוך כך ר' אליעזר  קי, ואם כן מדועהרי הוא אמר בפירוש בסיפורו שהוא עמל

, או הוא בעצמו ר אצל העמלקייםגַ ם הוא אשהוא עמלקי, רצה לברר  הגיע להבנה שדוד כששמע

דוד להבנה . בעקבות תשובתו של העמלקי הגיע 21התגייר או אולי הוא מזרע עמלקי אך ,עמלקי

 גר עמלקי, ואם כן הוא עדיין נחשב עמלקי וחייב מיתה. של הנער הוא אביו ש

 יש לנו קושי איך יבאר את דברי דוד: "פיך ענה בך וכו' "?  ,אלא

. לכתחילהרק דין  אהומקבלים את העמלקיים,  בר שהדין שלאלחדש שר' אליעזר ס אולי אפשר

הגר העמלקי הראה שהולך בדרך משיך בדרכו הרעה, בטלה גרותו. מהגר אם רואים שאחר כך 

לקי, אלא שהוא בן גר עמ נער המגיד לא התכווןהבטלה גרותו. נצטרך להסביר שלכן מלקיים, והע

 

 קרא שם.   עיין ברד"ק, שמואל ב א, יג; מצודת דוד שם; מהר"י 21



 59ספר "גר המתגייר"     

 

דבריו  קושי בביאור הפסוק, שנראה שכוונתיש הוא בעצמו עמלקי, הוא "בן איש, גר עמלקי אנכי". 

 גר עמלקי. הוא ]אביו[ האיש בן איש ששהוא 

 ם ישראלכך ששנאתם לעַ לק נובע ממגרים מעמקבלים  לאשר להוסיף ולומר שהטעם שאפ

נכנע  ם ישראל. כל זמן שלאעַ שלטון  אם הוא מקבל עליו אתרק . בדיעבד גרותו חלה ה אצלםטבוע

 ,צאצאים. כלומרלגבי הואולי אפשר לומר שהבנה זו נכונה גם . 22ם ישראל אין מקום לגרותולעַ 

לא הוא ם ישראל, בל עליו שלטון עַ יקוגיירו אותו, אם אחר כך הבן לא  אפילו אם האב היה עמלקי

 הגרות של הוריו.  הנחשב ישראל, וכלפיו בטל

רוצה להצטרף לַעם ישראל אינו גר.  , גר שלא23יש לצרף את הדברים למאמר אחר שכתבתי

מצטרפים  נובע מכך שאינםם, י. החסרון בגרותם של העמלקיישראל םף לעַ רק כשמצטרחלה הגרות 

ם ישראל, ולכן אין מקום ם ישראל כה גדולה, שאי אפשר שיתחברו לעַ ם ישראל. שנאתם לעַ לעַ 

 . 24לגרותם

 

עיין להלן בדברי שו"ת אבני נזר )אורח חיים, סימן תקח( שביאר שהורגים את העמלקיים  22
דווקא כשאוחזים מעשה אבותיהם, וההוכחה לכך שלא אוחז מעשה אבותיו היא בכך שנכנע 

 לַעם ישראל ומקבל עליו מס ועבדות. 
יר", כרך א, הובא בהלכות "גר שאינו רוצה להצטרף לעם ישראל", מובא בספר "גר המתגי 23

 יורה דעה. 
יש שמסבירים )עיין דעת מקרא, רות א, ד( את נראה לי, שהמילה "רות" באה מן המילה גרות.  24

השם "רות" שהיא במשמעות "רעות". לפי זה, נראה שמשמעות המילה "גרות" שהגר בא לגור 
ישראל, אך גר המתגייר  ברעות. הוא גר באחוה ִעם ַעם ישראל. גר תושב לא נקרא "רעך" של

נעשה "רעך" של ישראל. זוהי הגרות, להתחבר להיות "רעך" של ישראל. כמובן, שכלולה בכך 
"רעך בתורה  -התחברות לאמונת ישראל. הרי כבר דרשו חז"ל בכל מקום שנאמר "רעך" 

מסתברא בהמה וכלים "ובמצוות". מעניין שבגמרא במסכת בבא מציעא )קיא, ע"ב( נאמר: 
ליה לרבות שכן ישנן בכלל ממון רעך גר תושב אינו בכלל ממון רעך ותנא קמא דמאחיך הוה 

". האי רעך מאי עבדי ליה ההוא מיבעי ליה לכדתניא רעך ולא עמלקי עמלקי מאחיך נפקא
הגמרא דווקא נקטה כדוגמא "עמלקי". ונראה שהגמרא באה לרמז שעמלקי לא יכול להיות 

 התגייר. הרי כל יסוד הגרות הוא החיבור לַעם ישראל. "רעך", ולכן הוא אינו יכול ל

נראה שגם השם "יתרו" )שמות יח, א( ו"יתר" )שמות ד, יח(, יש להם דמיון לשם "רות". הרי 
השם "יתרו", כולל אותן אותיות של השם "רות", יש לו רק בנוסף לאותיות "רות" האות י'. 

פטים ד, יא(, "חובב" )במדבר י, כט( מעניין שהשמות הנוספים של יתרו, הן "חבר" )שו
 ו"רעואל" )שמות ב, יח(. נראה שבשמות אלו יש את המשמעות של ההתחברות, של ה"רעך". 

יש להוסיף לכך שחז"ל אמרו שגם רחב התגיירה, וגם בשם רחב עם שינוי מיקום האותיות יש 
לת. הרי יתרו מכניס את המילה "חבר". בגיורי יתרו, רות ורחב מוצאים את הפן של העזרה לזו

את משה לביתו ודואג לו. רות מטפלת בנעמי. רחב מסייעת למרגלים. גם אצל שלשתם מוצאים 
את האמונה הגדולה. יתרו אומר: "ברוך ה' אשר הציל אתכן מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל 
 את העם מתחת יד מצרים: עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם"

להים בשמים ועל הארץ מתחת" )יהושע -להיכם הוא א-יא(. רחב אומרת: "כי ה' א-)שמות יח, י
ב, יא(. רות אומרת: "אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני 
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 . ם ישראל, ובטלה גרותוען שהרג מלך ישראל, הוכיח שלא קיבל עליו את שלטון עַ שט במה

 

 םביאור דברי המדרש לפי דעת האחרוני

 -השאלה שהועלתה לעיל להשיב על בדרכים שונות וניסו את דברי ר' אליעזר ביארו האחרונים 

שאמר שהרג את שאול, ולא   ד הרג את נער המגיד משוםדושן הפסוקים בספר שמואל משמע הרי מ

  שהוא אמר שהוא בן איש גר עמלקי. משום בגלל 

אז , שהוא בן איש גר עמלקיהנער הודה ש שכיוןסבר ר' אליעזר  ,25פירוש מרכבת המשנהלפי 

נידונים על פי הודאת  הוא נידון על פי הודאת פיו, שנכרים הוא נחשב נכרי, כיון שגרותו בטלה. ולכן,

אם היה  על כך שהרג את שאול המלך. ון על פי הודאת פיו, אז אפשר להרגו. כיון שהוא ניד26פיהם

 לקבל את הודאתו: אפשר להרגו, משום שאין י אייהוד

 

אלין עמך עמי ואלהיך אלהי" )רות א, טז(. מכאן, למדים שכדי להתגייר צריך את האמונה 
החסד, צירוף לַעם ישראל. יש להוסיף לכך, שגם בגיור של הלל  -העזרה לזולת  הגדולה וגם את

שגייר את זה שאמר גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה על רגל אחת, לימדו "דעלך 
סני לחברך לא תעביד" )מס' שבת, לא, ע"א(. רואים גם שם את היסוד החשוב של הצירוף לַעם 

 ן זה שמעתי מפי רבי ומורי הרב יעקב מדן שליט"א[. ישראל, החיבור לַעם ]כעי
 בפירושו על המכילתא, סוף פרשת בשלח.  25
בדין בן נח שנהרג על פי הודאת פיו, עיין ירושלמי מסכת קידושין א, א; קרבן העדה שם; ספר  26

החינוך מצוה כו; מנחת חינוך שם; משך חכמה, סוף פרשת כי תצא; ספר עינים למשפט, מסכת 
רין עח, ע"א; שו"ת קול מבשר, חלק ב, סימן מב; לדעת ספר עינים למשפט ושו"ת קל סנהד

מבשר, הרמב"ם )הלכות סנהדרין יח, ו( סובר שאין להרוג נכרי על פי הודאת עצמו. אך, שו"ת 
שרידי אש )חלק ב, סימן קד( סובר שאפשר לבאר את דברי הרמב"ם שגם הוא סובר שנכרי 

הסיבה שהרמב"ם הוצרך לומר שדוד המלך הרג את הנער המגיד נהרג על פי הודאת עצמו. 
משום הוראת שעה, ולא אמר שהרגו כיון שנכרי נהרג על פי הודאתו, היא משום שלפי דעת 
הרמב"ם אפשר לקבל גרים מעמלק ]כפי שיתבאר להלן[, לכן הנער המגיד אמר שהתגייר, 

רידי אש כתב שיש מקום ללמוד כלומר השלים עם בני ישראל ואין חיוב להרגו. אולם, הש
שהרמב"ם סובר שאין נכרי נהרג על פי הודאתו, כיון שהוא כתב )הלכות סנהדרין יח, ו( 
שהטעם שאדם שהודה שהוא חייב מיתה לא נהרג על פי הודאתו, הוא משום שאנחנו אומרים 

אפשר  שמא הוא ממרי נפש הוא או שמא נטרפה דעתו עליו. הטעם הנ"ל שייך גם בנכרי. אולי
לומר שלגבי בן ישראל חוששים לטירוף הדעת משום "והצילו העדה", מה שאין כן בבן נח. ספר 
החינוך סובר שבן נח נהרג על פי הודאת עצמו, כיון שהוא סובר כדעת הרדב"ז )הלכות סנהדרין 

ם יח, ו( שהודאת עצמו מועילה רק לענייני ממון, אך לא לענייני נפשות, כיון שאין נפשו של אד
קניינו. מאותו טעם יש איסור לאבד את עצמו לדעת. אך, לבן נח אין איסור לאבד את עצמו 
לדעת, לכן אפשר לקבל הודאת עצמו. אף על פי שהלימוד שאסור לאבד את עצמו לדעת נלמד 
מן הפסוק "ואך את דמים לנפשותיכם", שנאמר לנח, בכל זאת, הציווי נאמר דווקא לבני 

ית. כל ציווי שנאמר לבני נח ולא נשנה לבני ישראל, רק בני ישראל ישראל, כיון שלא נשנ
ע"ב(. אך, שו"ת שרידי אש כתב שצריך עיון, אם -מצּוִוים עליו )עיין מסכת סנהדרין נט, ע"א

 באמת בן נח אינו מצּוֵוה על חבלת ומיתת עצמו. 
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פשטיה דעניניה יראה עם שיטת הש"ס פ' ד' מיתות בן נח נהרג אפילו בדיין 

וא"כ ודאי נהרג הוא ע"פ עצמו  'מיד איש אחיו'א' ובעד א' אפילו קרוב שנא' 

ימנינן ליה לדידיה משום דאדם קרוב הוא אצל עצמו כמבואר פ' קמא דהא מה

דסנהדרין ופ' קמא דמכות וכיון דבן נח נהרג ע"פ קרוב ראוי להיות נהרג ע"פ 

עצמו. וזהו מאמר ברייתא באותה שעה נזכר דוד שמכל האומות מקבלים וכו' 

על ראשך ויאמר דוד דמך 'ומביתו שלא יקבלוהו אפילו להיותן גרים גרורים. 

 …'כי פיך ענה בך'שמעתה נתחייבת ע"פ הודאתך. וזהו  'כי פיך ענה בך

שלכאורה לא היה מקום להרוג את הנער . הוא הוסיף 27ספר הגיוני הלכהבמוצאים  נ"להכביאור 

 ,שאול היה טריפה, ואין חייבים מיתה על הריגת טריפה. אלא ,גת שאול, שהרי כשהרגועל הריהמגיד 

 הריגת טריפה. נכרי חייב מיתה גם על כיון שלפי הודאתו הוא נכרי, ו

שהמצוה להרוג  מדרש מכילתא סוברלפי המכילתא דוד לא הרגו משום שהוא עמלקי, כיון שה

 . 28חיד ויחידעל כל י קיים, מוטלת על המלך, ולאאת העמל

דוד המלך קיבל את ש מדרש מכילתא סובר ,נתן ביאור אחר. לדעתו 29ספר עינים למשפט ,אבל

יש מצוה משום שלפי דבריו הוא עמלקי ו ,, משום הוראת שעה. והטעם שהרגוהודאת הנער המגיד

 למחות את זכר עמלק. 

הריגתו  יתה הוראת שעה לקבל את הודאת פיו? אםה קשה להבנה, שמדוע אולם, ביאור זה 

 ,משום שהרג את שאול, אפשר להבין שהיתה כאן הוראת שעה להרוג את מי שהרג את המלך. אך

  לשם מה הוראת שעה להרוג עמלקי?

 

 קבלת גרים מעמלק –דעת הרמב"ם 

על עצמם להיות גרים תושבים  מתבאר שאפילו במקרה שהעמלקיים מקבלים ,רמב"םהמדברי 

 הורגים אותם:לא 

אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום אחד מלחמת 

כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת 'מלחמת מצוה. שנאמר  הרשות ואחד

 

 .מאמר קבלת גרים מעמלק  27
 כן נקט שו"ת שבט הלוי, חלק ה, סימן קמט. 28
 .א"עח, ע סנהדרין כתמס 29
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אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין . 'אליה לשלום

. קבלו עליהן המס ולא 'יהיו לך למס ועבדוך'. שנאמר מהן נשמה והרי הן למס

קבלו העבדות או שקבלו העבדות ולא קבלו המס. אין שומעין להם עד 

שניהם. והעבדות שקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו  שיקבלו

ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת ידם. ולא יתמנו על ישראל לשום דבר 

ואם  …שבעולם. והמס שיקבלו שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם ובממונם

לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות. עושין עמהם מלחמה והורגין 

הזכרים הגדולים. ובוזזין כל ממונם וטפם. ואין הורגין אשה ולא קטן כל 

זה טף של זכרים. במה דברים אמורים במלחמת  'והנשים והטף'שנאמר 

אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו אין הרשות שהוא עם שאר האומות. 

כן תעשה לכל וגו' רק מערי העמים לא תחיה כל 'שנאמר  מניחין מהם נשמה

ומנין שאינו מדבר אלא  'תמחה את זכר עמלק'וכן הוא אומר בעמלק  .'נשמה

לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי 'באלו שלא השלימו שנאמר 

החוי יושבי גבעון את הכל לקחו במלחמה כי מאת ה' היתה לחזק את לבם 

. מכלל ששלחו להם לשלום ולא 'לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם

 קבלו.

 הלכות מלכים ו, א; ד() 

לא שלים האם . רשות ובין במלחמת מצוה בין במלחמתקוראים לַעם לשלום  ,הרמב"ם לדעת

    שלשה עניינים:  כוללתם בני ישראל השלמה ִע עמלק. . מבואר במפורש שמדובר בונלחמים כנגד

 עליהם. מס. קבלת 3. ם ישראלעבדות לעַ קבלת  .2. קבלת ז' מצוות בני נח. 1

 שיג עליו: "אמר אברהם זה שיבוש אלא שיכול לומר השלימו לקבל מצוות". ה 30הראב"ד ,אולם

הבין שלדעת הרמב"ם  והראב"ד יש צורך בקבלת ז' מצוות ת הראב"דהבין שלדע 31הכסף משנה

שיב הכסף משנה שאפשר לומר שגם לדעת העל כך קבלת מס ועבדות.  רק השלמה, הקמספי

 . בני נח מצוותז' הרמב"ם יש צורך בקבלת 

א' שיש להשלים  תב במפורש בהלכה"ם כם, משום שהרמבשדברי הכסף משנה תמוהי ,נראה לי

שצריך קבלת ז' מצוות, אם כן, מבואר במפורש בדברי הרמב"ם ולקבל ז' מצוות שנצטוו בני נח. 

 

 הלכות מלכים ומלחמותיהם ו, ד.  30
 שם. 31
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מכאן שאין להסתפק באמירה: "שאפשר לומר שכך דעת הרמב"ם", אלא לציין בוודאות, שדעת 

 הרמב"ם היא שיש צורך גם בקבלת ז' מצוות בני נח. 

הז'  שצריכים לקבל ז' מצוות, שהרי כך כתב לגבי ודאי כוונת הרמב"םותב שבכ 32זהרדב" ,ואכן

לקבל על עצמם ז' מצוות, אז כל שכן כשהז'  םא' שצריכים ג כהעמים הרחוקים, כפי שכתב בהל

  .בני נח יצטרכו לקבל על עצמם ז' מצוותהם עמים ועמלק נמצאים בארץ ישראל 

כל העכו"ם כולם  ":סובר שאפשר לקבל גרים מעמלק 33שהרמב"םבמקום נוסף מבואר 

משמע מהרמב"ם שכל  בר..".ל לכל דהרי הן כישרא …כשיתגיירו ויקבלו עליהן כל המצות שבתורה

 אחד ואחד שהוא עכו"ם יכול להתגייר, אפילו עמלקי.

אלו דבריו בהלכות סנהדרין ושהרמב"ם חולק על דברי המכילתא, יש עוד מקום שממנו נלמד 

הוראת הטעם שהרגו הוא מחמת  ,לפיו את הנער המגיד על פי הודאת פיו.הטעם שדוד הרג בביאור 

 שעה: 

גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בי"ד ולא מלקין את האדם בהודאת פיו אלא 

על פי שנים עדים. וזה שהרג יהושע עכן ודוד לגר העמלקי בהודאת פיהם 

   …הוראת שעה היתה או דין מלכות היה

 )יח, ו( 

, אלא נעשה פי הודאת פיו, משום שלפיו הוא נכריכדברי המכילתא שהרגו על  תבלא כהרמב"ם 

 או דין מלכות.  ,משום הוראת שעה

 

 ראיות לדעת הרמב"ם

 אפשר להביא הוכחות לשיטת הרמב"ם, נציין לחלקם:מקורות  ממספר

וישלחך ה' בדרך ויאמר לך והחרמת את החטאים את עמלק ' : "וכחהביא הה 34הגרי"ז -א

דעמלק אם קבל ז' מצות  …מכאן מקור לשיטת הרמב"ם 'את החטאים'מדקאמר , ' וגו'

 ".…והשלים אין הורגים אותו

 

 שם. 32
 .יב, יז איסורי ביאה כותהל 33
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מבני בניו של המן למדו תנא נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה " :35גיטין כתמס -ב

בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב  מבני תורה בבני ברק

, אך 36סנהדרין כתמובא במס םכך ג". …למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליון

מתבאר שבני בניו של המן התגיירו,  ים הדברים קצת בשינוי. מדברי הגמראשם מובא

 והרי המן היה עמלקי. 

, ואי אפשר שהדקדוק של הראיה הראשונה אינו מוכרח נראה שאפשר לדחות ראיות אלו כיון

 דאי אי אפשר לחלוק על המכילתא על בסיס דיוק זה.ולבנות על כך ראיה לדברי הרמב"ם, ובו

אכן יש מוזכר שהמן היה עמלקי, ו בכל מגילת אסתר לא מקום לחלוק. גם על הראיה השניה יש

שמצאצאיו, כגון בת בנו  השיב שמדובר. גם אפשר ל37שהמן לא היה עמלקידעות בין האחרונים 

גם נחשב עמלקי ואפשר לגייר אותו.  , ולא38שאינו עמלקי, ולכן הבן מתייחס אחר אביו שאה לנכריינ

 .39אפשר לבאר שבני המן באו על בת ישראל והולד כמותה והוא בן ישראל

  וקבלו אותם. ומות אחרותנתערבו באשל המן שבני בניו  ראכתב שכוונת הגמ 40החזו"א

בנים.  בנילדחות ראיה זו. הוא ביאר שלא הוי ממש מוצאים דרך אחרת  41ספר עינים למשפטב

 . 42, מבני בניו של נעמן למדו תורה ברביםת בגמראיישוב נוסף שיש גירסא אחר

שו"ת קול מבשר הביא מדברי ספר "מגילת ספר", פירוש על הסמ"ג, שביאר שכוונת המכילתא 

שאין להתחתן עם עמלק. אין איסור לקבל גרים מעמלק, רק אסור להתחתן עמם כמו שאסורה בת 

 עמוני, או מואבי: ישראל להינשא לגר

ונת המכילתא היא ודעת בעל מגילת ספר על הסמ"ג לאוין מל"ת קט"ו דכו

י להתירו לבוא בקהל ולישא בת ישראל, אבל אין הכי קלשלא יקבלו גר עמ

מתקבלת על הלב, אף שלכאורה דוחק הוא לפרש  נמי דישראל הוא לכל דבר

 

 ב, א.  בחידושיו על נביאים, ספר שמואל 34
 .ב", עזנ 35
 .ב"צו, ע 36
 ס.-עיין ירושלמי יבמות ב, ו; עיין גר"י פערלא על הרס"ג, מ"ע נט 37
מות סב, ע"א; מסכת יבמות עח, ע"ב; רמב"ם, הלכות עיין מסכת קידושין סז, ע"ב; מסכת יב 38

 עבדים ט, ב.
 כן יישב שו"ת שרידי אש, חלק ב, סימן קד.  39
 יורה דעה, סימן קנז, אות ה.  40
 .ב"צו, ע סנהדרין כתמס 41
 כך נראה גירסת בעל הטורים שמות כח, ז.  42
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מצינו כיוצא בזה  כן בלשון המכילתא אין מקבלין גרים מעמלק, אבל באמת

בירושלמי יבמות פ"ח ה"ג כי בזמן שבאה רות לא"י נתחדשה הלכה בבית 

המדרש עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ואמר לה בועז ותעזבי אביך 

ואמך ותלכי אל עם אשר לא ידעת מתמול שלשום, אמר לה אילו באת אצלינו 

חדשה הלכה, וכן הוא מאתמול שלשום לא היינו מקבלין אותך שעדיין לא נת

במדרש רות רבה. והלא בודאי גם עמוני זכר מקבלין אותו להתגייר )והוא 

הדין עמונית קודם שנתחדשה הלכה( רק שאסור לבוא בקהל ולישא בת 

ישראל. ובמס' ידים פ"ד מ"ד וברכות דף כ"ח איתא בו ביום בא יהודה גר 

נחלקו בזה ר"ג ור' עמוני לפניהם בבית המדרש ושאל אם מותר לבוא בקהל ו

יהושע ור"ג א"ל אסור אתה לבוא בקהל ור' יהושע התירו מפני שסנחריב 

בלבל את כל האומות והכריעו בביהמ"ד כר' יהושע והתירוהו לבוא בקהל. הרי 

לפנינו שגם קודם שנתחדשה ההלכה וההכרעה להיתר לבוא בקהל קבלו את 

ש דברי הירושלמי שאמר יהודה גר עמוני כשבא להתגייר. ומוכרחים אנו לפר

בועז לרות אילו באת מתמול שלשום קודם שנתחדשה הלכה לא היינו 

מקבלים אותך, כלומר לבוא ולהתחתן בקהל, אבל לקבלה לשם גירות היו 

יכולים גם קודם שידעו היתר החיתון. ועל דרך זה נפרש גם דברי המכילתא 

כילתא: לכך נאמר וזאת כוונת סיום דברי המ ..שאין מקבלין גרים מעמלק.

מדור דור, כי גר מצרי וגר אדומי אסור להתחתן עמהם רק עד דור שלישי, 

וגרים מעמלק )אף שהוא ג"כ מזרע אדום( נאסרו בחיתון עד סוף כל הדורות. 

ועיין רמב"ם )בראשית ל"ו י"ב( שעמלק הוא בן הפילגש ולא יחשב בכלל בני 

 עשיו וזרע אדום. 

 )חלק ב, סימן מב( 

ן עמם. קבלים גרים מעמלק, רק אסור להתחתיישוב לסתירה, שאכן, גם לפי המכילתא מ בכך יש

אולם, יש להעיר שמדברי הרמב"ם לא משמע כך, שהרי הרמב"ם לא הזכיר במילה אחת איסור חיתון 

 עם עמלק. אולם, יש סברא בכך לאור מה שביארתי לעיל. שהשוותי בין עמלק ובין בני עמון ומואב. 
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 באחרונים בביאור דעת הרמב"םעיון 

שרצו לבאר שאין כאן מחלוקת. בדרך זו יש  רונים אם הרמב"ם חולק על המכילתא.נחלקו האח

קבלים לגיור רק את אלו שלא השלימו, אבל אם מ לאלתא שלפי המכיוביאר  ,43פירוש הר אפריםהלך 

ואחר כך אפשר לקבל מהם השלימו וקבלו ז' מצוות אז לא חל עליהם הציווי "תמחה את זכר עמלק" 

  גרים, כלומר גרי צדק.

מובן  ולא חילק. גם לא ריואת דב שמדרש מכילתא סתםש מן הדוחק בפירוש זה, כיון נראה שי

הרי כאן הוא בא בבת אחת ורוצה לקבל את  מו וקבלו ז' מצוות?שליאלו שהאפשר לקבל את  מדוע

איסורי ביאה , מדברי הרמב"ם בהלכות יתר על כן מצוות, אם כן מדוע לא נגייר אותו?כל התרי"ג 

 ז' מצוות.  ולא נאמר כלל שצריך בתחילה שיקבל על עצמו שמע שמקבלים גרים מעמלק בכל מקרהמ

וסיף לבאר את הסברא הוא ה ,נמצא בשו"ת אבני נזר. אךים כעין יישובו של פירוש הר אפר

. אוחזים מעשה אבותיהם בידיהםנאמרת דווקא כשהעמלקיים מחיית עמלק מצות  לדעתו,בדבר. 

אין  לכןמוכיח שאינו אוחז במעשה אבותיו, ישראל ומקבל ז' מצוות  לפיו, עמלקי שמשלים עם בני

ינו אוחז במעשה אבותיו, כיון בקבלת תרי"ג מצוות אין הוכחה שא ,ו. אךלהענישו בעוון אבותי

הוכחה הן קבלת המס ועבדות בני ישראל ולהיכנע תחתם. ההכנעה, נצרך להשלים עם לא הוא ש

 :ינו אוחז במעשה אבותיושא

לי בזה דשניא ז' אומות שחוטאים בעצמם ועושים כל התועבות  והנראה

ונתחייבו מיתה. והוה אמינא שלא יועיל תשובה. כמו כל חייבי מיתות בית דין 

שאין נפטרים מחיובם ע"י תשובה, אבל זרע עמלק שנעשין בעון אבותם. 

. אך 'לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות'ולכאורה הא כתיב 

לוי וידוע לפני הקב"ה ששנאתם טמונה בלבם. פוק חזי מעשה המן האגגי. שג

אבל אם  .'פוקד עון אבות על בנים'ובאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם כתיב 

עשו תשובה וקיבלו ז' מצוות. הא אין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. ושוב 

בשום הנה שזהו שורש חטא עמלק שאינו רוצה  ...אין נענשין בעון אבותם

אופן להיות נכנע לישראל. ועל כן אף שמתגייר. אין זה עוד הוכחה שרוצה 

. שהרי נעשה ישראל בעצמו ואין צריך להיות נכנע וטפל. ואם יזדמן בהכנעה

שיראה מעלה בישראל מה שאין בו ובעל כרחו יצטרך להיות נכנע יהיה שונא 

וחזין מעשה ורודף כעמלק אביו. ועדיין אין לנו הוכחה שאיננו בכלל א

 

 .מכילתא דר' ישמעאל, סוף פרשת בשלח 43
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אבותיהם בידיהם. אך בשעת כיבוש שאז צריך לקבל עליו מסים ושיעבוד 

שיהיו נבזים ושפלים ולמטה ולא ירימו ראש בישראל וגם שיעבוד. הנה 

   שמתרצה להיות נכנע זה אינו אוחז מעשה אבותיו בידו. ואין מחויב מיתה.

 )אורח חיים, סימן תקח( 

מבואר שמקבלים גרים  "ם בהלכות איסורי ביאה, ששםהקושיא מדברי הרמב נותרת ,עדיין

   מס ועבדות לעם ישראל. ' מצוות, מובא תנאי שיקבלו עליהם תחילה ז מעמלק, ולא

 הוא דחה ביאור זה משום ,אך אפרים.פירוש הר רצה ליישב כ ,44עין זוכרבספרו  ,החיד"אגם 

 לאאחר ימי יהושע התחייבו הריגה ונאמרים דווקא כשהשלימו בימי יהושע, אבל ל שדברי הרמב"ם

ייק מלשון דהוא  .מסתמא מדובר שהוא קודם השלים וקיבל ז' מצוות ,נוסף על כך מקבלים מהם.

 .מקבלים גרים מעמלק לאהמכילתא שבכל גווני 

 הרמב"ם לא פסק כר' אליעזר: יש שני טעמים מדוע ,לדעתו

 קי"ל שאין הלכה כר' אליעזר, כיון ששמותי הוא.  -א

 .אחרת וקסביר את הפסהלק עליו והמודעי ח דברי ר' אליעזר הם במחלוקת, ור' אלעזר -ב

 הרמב"ם פסק כר' אלעזר המודעי.

מדובר כאן על ר'  לאהרמב"ם נראה שיש לחלוק, שיש להעיר שעל טעמו הראשון לפסיקת 

אליעזר בן הורקנוס, שעליו נאמר שמותי הוא, אלא מדובר על ר' אליעזר בן יעקב. כך מבואר 

 בפסיקתא רבתי:

א"ר אליעזר בן יעקב נשבע הקב"ה בכסאו שאינו מקבל גר מזרעו של עמלק 

לפיכך כשבא מבשר אצל דוד והוא שואל ואמר מי אתה )שמואל ב' א' י"ג( 

  . ר עמלקי אנכי )שם( ולא קיבלו דודואמר בן איש ג

 )פרשה יב( 

שמקבלים  ,דעת הרמב"ם ,. לפיו45חזון אישמוצאים בדברי הבביאור דעת הרמב"ם יישוב נוסף 

מקבלים גרים מעמלק,  . לאחר שכבר נכנסו להילחם עמם לאםגרים מעמלק דווקא קודם שנלחמו עמ

אף לאחר שנכנסו  אומות שבאו להתגייר, מקבלים אותם מדבר המכילתא. שאר ועל מציאות כזו

 

 .מערכת ג, אות א 44
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 קיבלו את הגר כהלכה כיון שהנער המגיד , לא. לפי החזו"א, במעשה של הנער המגידלהילחם עמם

 נסו למלחמה. ואין לקבל גרים מעמלק לאחר שנכ היה במלחמה

הסביר שהרמב"ם פסק שיש חילוק בין  . שו"ת שרידי אש46יישוב זה גם מובא בשו"ת שרידי אש

כגרים לעולם, אפילו לאחר שנכנסו  ות ועמלק. שאר האומות מקבלים אותםשאר אומות לבין ז' אומ

ה כל גרים לאחר שנכנסו למלחמה. הדין של "לא תחימז' אומות ועמלק לא מקבלים  ,למלחמה. אך

מחיית הוא כתב שמצות  ,ולכן ,נשמה" ומחיית עמלק, הוא דין בשעת מלחמה. גם הסמ"ג נקט כך

עמלק אינה נוהגת בזמן הזה, משום שבזמן הזה אין מלחמה. כך גם נקט ספר החינוך ולכן כתב 

מצות מחיית עמלק, היא  ,שנשים אינן מצוות במצות מחיית עמלק, כיון שאינן בנות מלחמה. כלומר

צוה של מלחמה. בדרך ביאור זה אפשר להבין שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, כיון שהם מ

 התגיירו שלא בשעת מלחמה. 

רמז לחילוקו של  כיון שבמכילתא וברמב"ם לא נמצאגם יישוב זה יש בו מן הדוחק,  ,אלא

בן איש גר עמלקי שלפי דבריו יש לבאר את הפסוק " ,מבואר חילוק זה. יש להוסיף החזו"א. לא

ל, הוא בעצמו גר עמלקי לא אנכי", כלומר הוא בן של איש, והוא גר עמלקי. האדם שהרג את שאו

שהוא מתגייר לאחר  מובן מדוע נחשב גם לאכבר ציינתי לעיל שיש מן הדוחק בביאור זה. אביו. 

 חמה.שהתגייר מקודם לכן, שלא בזמן מל הרי הוא אמר שנכנסו למלחמה?

 

 בן איש גר עמלקיף לסיפור הריגת נוסביאור 

הדברים קשורים . יגת שאול והריגת נער המגידסיפור הרל ביאור חדששאפשר להציע  ,נראה לי

נעיין בפסוק הראשון בשמואל ב'. שם נאמר "ויהי אחרי מות  קודם ,סוף ספר שמואל א'. אךלכתוב ב

 שאול ודוד שב מהכות את העמלק וישב בצקלג ימים שנים". 

שדוד  ניינו להמשך הסיפור? מדוע חשוב לצייןמה ע פסוק זה?ברך וצהשואל לשם מה יש ישאל 

ם? גם מספר הימים ואל א' למדנו שדוד הכה את העמלקישב מהכות את העמלק, כבר בסוף שמ

 בצקלג, נראה כמיותר לגמרי.  בשיש

זה, ועלינו רק  ודאי יש מן הצורך בפסוקוכיון שדברי הנביאים נכתבו על ידי הנביאים, ב ,אלא

 גילוי סודו של הסיפור.  טמון פסוק הנ"לכפי שנראה בהפסוק. כדי להבין את תועלת  להעמיק בסיפור

 

 חלק ב, סימן קד.  46
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ם ם ישראל, הוא מגיע עִ לך עם אכיש מלך גת להילחם ִע בסוף שמואל א' מסופר שדוד המלך ה

לח דוד מם למלחמה, ולכן נשִע יוצא דוד לסרני פלישתים לא מוצא חן ש .47הפלישתים לאפקה

ים פשטו על צקלג, שרפו את ה לפניו מאורע נורא ואיום. העמלקהביתה. כשמגיע לביתו בצקלג מתגל

 העיר ושבו את הנשים וילדים. 

ם, בדרכם הם פוגשים איש מצרי, העמלקי אנשיו להילחם נגדעם חלק מ בעקבות כך דוד יוצא

 :48נפנה לדברי שיחם

ִוד ַוִיְתנּו לֹו ֶלֶחם ַויֹא ֶדה ַוִיְקחּו אֹתֹו ֶאל דָׁ ּו ַכל ַוַיְשֻקה)יא( ַוִיְמְצאּו ִאיש ִמְצִרי ַבשָׁ

ִים: יו מָׁ ב רּוחֹו ֵאלָׁ שָׁ ה ּוְשֵני ִצֻמִקים ַויֹאַכל ַותָׁ ַכל ִּכי לֹא ָא )יב( ַוִיְתנּו לֹו ֶפַלח ְדֵבלָׁ

ה ֵלילֹות: ה יִָׁמים ּוְשלשָׁ ה ַמִים ְשלשָׁ תָׁ ה  ֶלֶחם ְולֹא שָׁ ִוד ְלִמי ַאתָׁ )יג( ַויֹאֶמר לֹו דָׁ

ה ֵלִקי ַוַיַעְזֵבִני ֲאדִֹני ְוֵאי ִמֶזה ָאתָׁ ִליִתי  ַויֹאֶמר ַנַער ִמְצִרי ָאנִֹכי ֶעֶבד ְלִאיש ֲעמָׁ ִּכי חָׁ

ה: שַ  ַהיֹום ְשלשָׁ ה ְוַעל ֶנֶגב ּכָׁ )יד( ֲאַנְחנּו פָׁ ֵלב ְוֶאת ְטנּו ֶנֶגב ַהְּכֵרִתי ְוַעל ֲאֶשר ִליהּודָׁ

ֵאש: ַרְפנּו בָׁ ִוד ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל ַהְגדּוד ַהֶזה ַויֹאֶמר  ִצְקַלג שָׁ יו דָׁ )טו( ַויֹאֶמר ֵאלָׁ

ה ִלי ֵבאלִֹהים ִאם ְתִמיֵתִני ְוִאם ַתְסִגֵרִני ְבַיד ֲאדִֹני ְואֹורִ  ְבעָׁ  ְדךָׁ ֶאל ַהְגדּוד ַהֶזה:ִהשָׁ

ָאֶרץ אְֹכִלים ְושִֹתים ְוחְֹגִגים ְבכָׁ  ל הָׁ ל )טז( ַויִֹרֵדהּו ְוִהֵנה ְנֻטִשים ַעל ְפֵני כָׁ לָׁ ל ַהשָׁ

ה: ְקחּו ֵמֶאֶרץ ְפִלְשִתים ּוֵמֶאֶרץ ְיהּודָׁ ִוד ֵמַהֶנֶשף ְוַעד ַהגָׁדֹול ֲאֶשר לָׁ  )יז( ַוַיֵּכם דָׁ

ֳחרָׁ  ֶעֶרב ְלמָׁ ם ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיש ִּכי ִאם ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש ַנַער ֲאשֶ הָׁ ְכבּו תָׁ ר רָׁ

 ַעל ַהְגַמִלים ַויָֻׁנסּו:

הוא מגלה להם את מקומם של העמלקים ודוד מפתיע , לאיש עמלקיהם מוצאים נער מצרי עבד 

 מצליחים לברוח.  איש נערם ומכה אותם מכה קשה, רק ארבע מאות את העמלקי

נמצא דמיון רב לסיפור של  ים,ון בסיפור של רדיפת והריגת העמלקאם נעיין במטבעות הלש

 מדובר על "בן איש גר עמלקי".  מדובר על עבד "לאיש עמלקי", כאןבן איש גר עמלקי. שם הריגת 

 – נערמדובר על  " הצליחו לברוח, בסיפורנונער שארבע מאות "איש במלחמה של עמלק מסופר

 המגיד לו". ר הנע"ויאמר 

לת הבן איש מטבע לשון משתמש דוד בשא ת הנער המצרי "ואי מזה אתה", אותהדוד שואל א

 "אי מזה אתה".  –גר עמלקי 

 

 בספר דעת מקרא )שמואל א כט, א( מזוהה המקום לאפק הסמוכה לראש העין של ימינו.  47
 שמואל א ל.  48
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גם מספר הימים דומה, תמיד הוא עומד על המספר שלוש. כתוב שדוד חוזר לביתו ביום 

שלשה ימים. ולבסוף השלישי, הוא מוצא נער מצרי שכבר חלה שלשה ימים וכן לא שתה ולא אכל 

בסיפור אצלנו מסופר שדוד ישב שני ימים בצקלג וביום השלישי בא הבן איש גר עמלקי ומבשר לו 

 הבשורה הנוראה. 

קי אדון הנער בן איש גר עמלקי, הוא בנו של העמלש ,כלפי מה הדברים אמורים: נראה לי

ו למלחמה נגד ישראל, לקח ללברוח. בבריחתו הלך  וארבע מאות נערים שהצליחהמצרי. הוא אחד מ

ם, ונראה שלא העמלקי רגו. דוד המלך נלחם נגדשלשה ימים להגיע לשם. שם הוא מצא את שאול וה

קח לו שלשה ימים להגיע . לנער המגידגם חוזר ת שאול, באותה העת מו חזר לביתו מיד אלא לאחר

לצקלג, רק ביום ור שלשה ימים לחזכשהלך להילחם עם הפלישתים לקח לצקלג. שהרי גם לדוד 

 . השלישי הגיע לצקלג

צליח אחד מן הנערים שה מבין שהנער הואדוד כשהבן איש גר עמלקי מספר לדוד את הסיפור, 

הכתיב מרמז על כך שהוא עמלקי,  –"דמיך על ראשך" אומר לו דוד ם עמלק. ִע  בעת המלחמהלברוח 

דמך על ראשך" שחייב מיתה משום מתחבר הכתיב " ,וחייב מיתה מדין שהוא עמלקי. יחד עם זאת

 דמים בדמים נגעו.  –הריגת שאול 

תי את משיח ה' ", שבגלל מה שרצית להשתבח שהרגת בך לאמר אנכי מת כוונת דוד "פיך ענה

לידי מיתתך. שעל ידי כך גיליתי שאתה עמלקי  את שאול המלך וחשבת שאתן לך שכר על כך, הבאת

 תה. ואחד מן הנערים שברחו ולכן חייב מי

אולי אפשר לבאר  ,לכןפסוק שהורגו משום שהרג את שאול. יש מן הקושי בביאור זה, שפשט ה

לומר שדוד נראה הורגו אפילו שהוא היה עמלקי. ששאם לא היה אומר לו שהרג את שאול, לא היה 

ארבע מאות ד לא רדף אחר , כפי שאנחנו רואים שדואת הנער העמלקי ה להרגוֶ היה מצּוהמלך לא 

 אופנים: אפשר להסביר זאת במספררים. נעה

 המלך, ולא על היחיד. דוד עדיין לא היה מלך רשמי. על ה מוטלת על הציבור או המצו .1

הציווי רק  ,כל יחיד ויחיד מצווה, אך ,המצוה מוטלת דווקא לאחר שמינו מלך. כלומר .2

 .49נה מלך. ועדיין לא נמנה דוד כמלך רשמיּומלאחר ש

 

; מדברי 57-117הארכתי בשיטות השונות בביאור ציווי מחיית עמלק בספרי "עמלק", עמ'  49
עיין בדבריו בספר המצוות, סוף מנין הרמב"ם משמע שמצות מחיית עמלק מוטלת על הציבור. 

ה; ספר החינוך )מצוה תרד( -העשין. ספר המצוות, מ"ע קפח. הלכות מלכים ומלחמותיהם ה, ד
נקט שהיא מצוה שמוטלת על כל יחיד ויחיד; ספר יראים )סימן תלה( סובר שהמצוה מוטלת 

בחיי שם; סמ"ג )ל"ת  על המלך; כך גם מבואר ברמב"ן, בפירושו לתורה שמות יז, טז; וכן בר'
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 שאמר שהרג את שאול המלך.  משוםרק הרגו ה להרגו, ווֵ יה מצּוהיש לומר שדוד לא  ,לכן

 

 סיכום הדברים

ר. נראה שדבריו מקבלים גרים מעמלק, כך דעתו של ר' אליעז מצינו שבמכילתא מבואר שלא

דוד הרגו משום שהיה עמלקי, ואין מקבלים גרים  ,לדעתוהריגת הנער המגיד. מבוססים על המסופר ב

 מעמלק. 

סוקים שדוד ם פשט הפִע מכילתא הדברי  להתאים את ישוביםי האחרונים שהעלו הובאו מדברי

שכיון שהוא אמר שהוא נער  אחרונים ביארו הרג את הנער המגיד, משום שהרג את שאול. מספר

 את שאול. כלומר, הריגתו היתה משוםשאמר שהרג ו הוא נחשב נכרי ונהרג על פי הודאת המגיד

 שהוא נכרי.  גו על פי הודאת עצמו צריך לקבועלהרשהרג את שאול, אבל כדי 

ת אם הוא אוחז במעשה לראו הגרות של העמלקי תלויה ועומדת כדיאחר: הבאתי ביאור 

הריגת מלך ם ישראל. אוחז במעשה אבותיו באה לידי ביטוי בהכנעה לעַ  וכחה שלא. ההאבותיו

שאוחז מעשה אבותיו, ויש מצוה ם ישראל, ולכן יש בכך הוכחה אי הכנעה לעַ  בוודאי מבטאתישראל 

 הריגת שאול היא הוכחה שאוחז מעשה אבותיו.  ,להרגו. לכן

כל זה ניתן כביאור בדברי המכילתא, נראה שהרמב"ם לא פסק כדעת המכילתא, ולכן נקט  ,אלא

שאפשר לקבל גרים מעמלק, וכן ביאר שהטעם שדוד קיבל את הודאת העמלקי, משום הוראת שעה 

. ונראה שהוראת השעה היתה משום הריגת מלך, וצורך לגרום הרתעה למען ישמעו או מדין המלכות

אינו ם ישראל עַ ישראל, יש מי שידרוש את דמו. ם ישראל וקל וחומר במלך וייראו, שמי שפוגע בעַ 

 דוד.  אהוו ות, אלא יש מי שמולך ומי שדואגלידם של האומנתון 

ך נראה שהדברים ם המכילתא, אהרמב"ם ִע בדברי האחרונים מצינו שניסו ליישב את דברי 

י המכילתא, ואפשר להסביר זאת צורך ליישב את הדברים. הרמב"ם לא נקט כדברדחוקים, ואין 

 אופנים: במספר

 פוסקים כמותו.  ר' אליעזר שמותי הוא, ולא -א

 יש חולקים על דעת ר' אליעזר.  -ב

 

רכו( סובר שמצוה זו אינה נוהגת אלא לימות מלך המשיח לאחר כיבוש הארץ; כך גם נקט 
הגהות מיימוניות, הלכות מלכים ומלחמותיהם ה, אות א; כעין זה נקט האברבנאל )סוף פרשת 

 כי תצא( שמצּוִוים בציווי רק אחרי מנוחת מלחמת העממים כולם וירושת הארץ. 
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 מכילתא דר' ישמעאל.את ההרמב"ם לא ראה  -ג

 . 50בדרך דרוש, ולא בדרך הלכה. אין פוסקים הלכה ממדרשדברי המכילתא נאמרו  -ד

 

שו"ת שבט הלוי )חלק ה, סימן קמט( שהבין שהרמב"ם לא נקט כדעת המכילתא. לדעתו, עיין  50
  שאר התנאים חולקים על ר' אליעזר. וקי"ל כשאר תנאים. 



     

 

 

 

 

 

 גיורה של רות

 מבוא

רות וערפה, על ידי מחלון וכליון. מלשון  –פותחת בסיפור לקיחת נשים מואביות מגילת רות 

ובכך מתפרש חטאם  המגילה משמע שהנשים לא התגיירו, אלא מחלון וכליון נשאו אותן בגיותן.

 : "וימתו גם שניהם מחלון וכליון". שכן מיד לאחר מכן מסופר

 שהן התגיירו, מעלה קשיים מרובים. גם ההבנה  ,מעלה קשיים מרובים. אך הבנה זו

כל הבנה, ואחר כך אפרוש את השיטות  אציע לפני הקורא את הקשיים שמעלהבפתח המאמר 

ליישב את שיוכל סוף אנסה לתת ביאור חדש, השונות וביאור הפסוקים לפי כל שיטה ושיטה. לב

 . דברי חז"ל שנראים סותרים אלו את אלופשטי המקראות וגם את 

 

 הקושיות

 התגיירו: 

ים שנאמר שלקחו "נש ,לשון המגילה אהו ושי הראשוני בהבנה שהן התגיירונראה שהק -1

 . , מכך משתמע שהן נכריות שלא התגיירו1מואביות"

 אלהיהן?למן ולע –אם הן התגיירו איך נעמי "מסיתה" אותן לחזור לביתן  -2

? הרי אפילו אם 2איך נעמי מעלה את הטענה "העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים" -3

אח הבמקרה ש ינשא לולד. דין ייבום נאמרההיו לה ילדים במעיה, רות וערפה אסורות ל

בשעת מיתת בנה, אז אין מעוברת  אם הֵאם היתה ,. אךהמיייבם היה בחיים כשמת אחיו

 

 רות א, ד.   1
 רות א, יא.  2
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יא טוענת "שבנה ה בהמשך הפסוק ,. יתר על כן3יבם את אשת המתהולד הנולד יכול לי

מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי  בנתי לכן כי זקנתי

. משמע שאם 4 בנים: הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש..."

 .5כה אין כך הדבריםינשא לולד. ובודאי שלפי ההלההיתה יולדת הן יכלו ל

. אם 6נעמי אומרת לרות: "הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה שובי אחרי יבמתך" -4

-רות וערפה התגיירו, לא שייך לומר לשוב אל אליהיהן. הרי אלהיהן הוא ה' שהוא א

 לוהי נעמי. 

 

 לא התגיירו:

הרי הם היו ? מחלון וכליון נשאו נשים נכריותבהבנה איך  ואהבסיסי השי הראשוני והקו -1

היתה אשה  . היאור חזרתה של נעמי שכולם הכירו אותהרואים בסיפמגדולי הדור. 

 שהתייחסו אליהם כגדולי הדור.  7ידועה. וכבר בדברי חז"ל מוצאים

סיפור הגאולה וייבומה של רות על ידי בועז? הרי  ו המקום לכלאם הן לא התגיירו, מה -2

ולא  8הרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,כן יתר עליתה נשואה למחלון. רות בכלל לא ה

  שייך ייבום. 

מצא שדרשו אם הן לא התגיירו קודם הנישואין, מתי רות התגיירה? בדברי חז"ל נ -3

להי", -להיך א-רות: "כי אל תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואמדברי נעמי ל

ת בפני בית ל מצווצריכה לקברות היתה ודאי ובודעת המצוות וקבלתן על ידי רות. ה

 צריכה טבילה בפני בית דין. היתה דין, וכן 

  

 

 
 

 כך משמע מדברי השו"ע, אבן העזר קנז, א.  3
 יג.  -רות א, יב 4
 שו"ע שם.  5
 רות א, טו.  6
 תרא צא, ע"א; מדרש רות רבה, פרשה א, פיסקא ד. עיין מסכת בבא ב 7
 מסכת יבמות כב, ע"א.  8
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 התגיירו/לא התגיירו –דברי חז"ל 

כליון. למחלון ול שאויבנה שרות וערפה לא התגיירו כשנמדרשים את הה אפשר למצוא במספר

 במדרש רות רבה: כששבה עם נעמי. כך מובא ,ןרות התגיירה לאחר מכ

ני בשם ר' מאיר לא גיירום ולא הטבילו אותם וישאו להם נשים מואביות ת

ולא היתה הלכה להתחדש ולא היו נענשין עליהם עמוני ולא עמונית מואבי 

 .ולא מואבית

 )פרשה ב, פיסקא ט( 

 במדרש נוסף ברות רבה כתוב:

ר' שמואל בר נחמני בש"ר יודן בר' חנינא בשלש מקומות  'שבנה בנותי לכנה'

נגד ג' פעמים שדוחין את הגר ואם הטריח יותר כתיב כאן שבנה שבנה שבנה כ

 .מכאן מקבלין אותו

 )פרשה ב, פיסקא טז( 

 וכן, מובא בזהר:

ואי תימא דגיירה אלימלך תמן לא אלא כל אורחי ביתא ומיכלא ומשתיא 

עמך עמי 'אוליפת אימתי אתגיירת לבתר כד אזלת בנעמי כדין אמרת )רות א( 

 '.להי-להיך א-וא

 פרשת בלק, קצ, ע"א( )כרך ג, במדבר, 

 כך מובא בתרגום על רות:

ואמרת לה לא נתוב לעמנא ולדחלתנא ארום אלהין ִעִמיך נתוב לַעִמיך 

ואמרת רות לא תקניטי בי למשבקיך למתב מבתריך ארום תאיבא  לאתגיירא...

 אנא לאתגיירא...

 )רות א, י; רות א, טז( 

 יבמות: ים עם דברי חז"ל בתלמוד בבלי, מסכתנסי

אין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו: אמר רבי אלעזר מאי קראה דכתיב ו

אמרה לה אסיר לן  'ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה'

מפקדינן שש  'באשר תליני אלין'אסיר לן יחוד  'באשר תלכי אלך'תחום שבת 
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בע אר 'להי-להיך א-וא'אסיר לן עבודת כוכבים  'עמך עמי'מאות וי"ג מצות 

ושם אקבר 'ב' קברים נמסרו לב"ד  'באשר תמותי אמות'מיתות נמסרו לב"ד 

 '. ותרא כי מתאמצת היא וגו'' 'מיד

 (9)מז, ע"ב 

 תמונה אחרת, נתחיל עם מדרש שנמצא ברות רבה: מביאיםאחרים מדרשי חז"ל , אלא

ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה ותאמרנה לה ותאמר נעמי שובנה בנותי '

וכי יש אדם ' ה עמי העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים וגו' למה תלכנ

 .מיבם אשת אחיו שלא היה בעולמו

 )פרשה ב, פיסקא טו( 

לפי המדרש, רות וערפה התגיירו. שהרי אם לא התגיירו מה מקום לשאלה וכי יש אדם  ,לכאורה

 עד עכשיו. תיבום אשת אחיו, שהרי הן היו נכריומייבם אשת אחיו, הרי אין איסור של י

 בזוהר חדש, מדרש רות: הדברים מפורשים 

רות, כיון שנתגיירה, מפני מה שאל רבי פדת, לבריה של רבי יוסי איש סוכו. 

לא קראוה בשם אחר. אמר ליה, כך שמעתי, דשם אחר היה לה, וכשנשאת 

. ומשם עלתה בשם זה. דהא כשנשאת למחלון למחלון, קראו שמה רות

מן:  אמר לו, והכתיב אח"כ באשר תליני אלין ואלקיך נתגיירה, ולא לאחר ז

אלקי וכו', הרבה התראות עשתה נעמי, דתנינן, וכלן קבלה עליה. ואם 

נתגיירה קודם, למה לה השתא כולי האי: אמר לו, ח"ו שנשאה מחלון, והיא 

גויה, אלא כשנשאה נתגיירה, ובחזקת אימת בעתה עמדה היא וערפה, בענין 

עליהן, ערפה חזרה לסורחנה, ורות עמדה בטעמה. דכתיב, זה. כיון שמתו ב

הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלקיה ורות דבקה בה, כמו שהיתה בתחילה. 

אמר לו, שמעת מה שמה בתחילה. כיון שמת בעלה, ברצונה דבקה בתורה: 

 . ערפה, הרפה שמה, אמר ליה, גילית שמה. כשנשאה מחלון, קרא לשמה רות

 

 

עיין עוד במדרש רות רבה, פרשה ב, סוף פיסקא יב )עיין פירוש מהרז"ו שם(; שם, פיסקא כב;  9
זוהר, פרשת בלק, עמ' קצ: "ואי תימא לדגיירה אלימלך   מדרש רות רבה, פרשה ג, פיסקא ה;

ביתא, ומיכלא ומשתיא אוליפת. אימתי אתגיירת, לבתר כד אזלת תמן. לא. אלא כל אורחי 
 להי' ". -להיך א-בנעמי, כדין אמרת, 'עמך עמי וא
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הנה שבה יבמתך אל עמה 'ולשמה, ולעמה, ולאלהיה, דכתיב וחזרה לסרחונה, 

 , לעבוד ע"ז.'ואל אלהיה', להקרא בשם הראשון. 'אל עמה'. 'ואל אלהיה

 )מאמר רות וערפה( 

 

 הפרשנים מחלוקת בין

  קות כך דעות פרשנינו. של חז"ל חלו כפי שדעותיהם

יא ראיה לכך מדברי נעמי בשנקטו שרות וערפה לא התגיירו, וה לך בדרכם של חז"לה 10רש"י

", שהרי אם התגיירו מקודם אז לא היה להן היתר להינשא לאחיהם  לרות וערפה "העוד לי בנים וכו'

 שלא נולדו באותה העת. 

. טענתו הקשה כנגד ההבנה שהן התגיירו, היא הקושיא שהעליתי 11כדעתו נקט ספר העקידה

  ן?סתה לגרום לרות וערפה לשוב לביתלעיל איך נעמי ני

ומאד אתפלא בזה להעניש את נעמי בחטא משפט מסית ומדיח. שאם 

יותן והרי כדבריהם כן הוא שהיו כבר בדת ישראל איך הסיתה אותן לשוב לג

 .12ו' חלילה לה מרשע ושדי מעולנגהוא בכלל 'כי הרוג תהר

יקחה ולא יתכן ש: "14עןה ונקטו שהן התגיירו. אבן עזרא טהלכו בדרך השני 13אבן עזרא ורלב"ג

 ".מחלון וכליון אלו הנשים עד שנתגיירו והעד אל עמה ואל אלהיה

 לכל שיטה ושיטה. ו החובה ליישב את הקשיים מוטלת עלינ

 

 

 

 

 רות א, יב; רות א, טז.   10
 מגילת רות א, ד"ה ותאמר שובי וכו'.  11
ספר העקידה )רות א, ד"ה הלהן זאת וכו'( גם הביא את ההוכחה מדברי נעמי שאמרה "הלהן  12

 פי שביארתי לעיל. תשברנה", כ
 רות א, י; א, יח.  13
 רות א, ב. 14
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 גיור בביאת הארץ

רות וערפה לא התגיירו, ובמהלך הדברים שלדעת הפרשנים שהבינו ת מהלך הדברים ספר אנ

 יתיישבו הקשיים שהעליתי בתחילת המאמר. 

 ,אם. אךישיש צורך להיורד עם משפחתו למואב, לאחר מספר שנים מתבגרים הילדים ואלימלך 

לקחת נשים  -עזבו את הארץ. המוצא היחיד  ארץ ישראל, שהרי הםאי אפשר להשיא להם אשה מ

ההלכה: "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא להם ידועה  ,מבנות מואב. אלא

, לא מואבי ולא מואבית. ולכן תהם לא היתה ידועה ההלכה עמוני ולא עמוני. ל15בקהל ה' עד עולם"

 יכלו לגיירן. 

 , אין הדבר פשוט. לדעת מספר. אך, שהרי הן נכריותגיור , אי אפשר לשאתן ללאלכאורה

, אין שום . אך16יורםנאמר דווקא בז' העמים ודווקא לאחר ג"לא תתחתן בם" , האיסור ראשונים

 החשמונאים. תקופת "ל, אולי בנתקן על ידי חז ה. האיסור לישא נכריהאיסור לישא נכרי

"וימותו גם שניהם". יד ה' יכולה למצוא את מקומה גם  –מיד ה'  יםאין מעשיהם נסתר ,אך

יהם המשך אפשר למצוא במעשוגדולי הדור. ל וחומר כשמדובר בכשאדם אינו חוטא לפי הספר. ק

ם ישראל את העזיבה מעַ  מוכיחה ,, וקל וחומר מעם אויבמעם זר חת נכריהיתם בעמם. לקלבגיד

 . ונטישתו

 כבר כתב הרמב"ם דברים קשים נגד הפורש מדרכי ציבור:

הפורש מדרכי ציבור אף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל 

ואינו עושה מצוות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן אלא הולך 

 ץ וכאילו אינו מהן אין לו חלק לעולם הבא. בדרכו כאחד מגויי האר

 )הלכות תשובה ג, יא( 

 , אפילו שאין בה איסור דאורייתא, היא מעשה חמור ביותר, כדברי הרמב"ם:ביאת נכריהגם 

 עון זה אע"פ שאין בו מיתת בית דין, אל יהי קל בעינך. אלא יש בו הפסד 

 

 
 

 דברים כג, ד. 15
עיין בכל זה בדברי הגמרא במס' יבמות עו, ע"א; מסכת עבודה זרה, לו, ע"ב; הטור, אבן העזר  16

טז, א; רמ"א שם; דרישה שם, ד; ב"ח שם, ג; בית שמואל שם, א; הארכתי בכל זה בספר "גר 
 מאמר "גיור אשה שנשואה בנישואין אזרחיים לכהן".  המתגייר", כרך א, בנספחים,
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ל דבר ובכלל ישראל שאין בכל העריות כמותו שהן מן הערוה בנו הוא לכ

 נחשב אע"פ שהוא ממזר והבן מן הכותית אינו בנו.

 )הלכות איסורי ביאה יב, ז( 

, באמצע מחליטה לשוב לעמה. שבות הכלות ביחד איתהנעמי לומדת מחטאה ו ,לאחר מות בניה

, בחפץ לבאין מקבלים גרים היות ום אלו שרוצים להתגייר. עמן כפי שיש לנהוג ִע  תהדרך נעמי נוהג

אה בהחזרה לעמה משמעות וחוזרת לביתה.  . בעקבות כך ערפה עוזבת אותההיא מנסה לדחותן

יור, ומגלה את רצונה האמיתי . רות דבקה בג17יגוד לרצונה להתגייר, היא שבה אל עמה ואלהיהכנ

 לבית דין להתגייר. היא לוקחת אותהלהתגייר לשם שמים. לאחר שנעמי רואה את רצינותה 

. הקמת שם המת על נחלתו לא ום לפי ההלכה, שהרי רות היתה נכריהועז אינו ייבהייבום אצל ב

מתוך שאשתו יוצאה ובאה בנחלה  - 'להקים שם המת על נחלתו' "נעשית על ידי ייבום, אלא: 

 . 18"ומכנסת ומוציאה אומרים זאת היתה אשת מחלון שמו נזכר עליה

ראה לומר שאין כאן ייבום כהלכה, אלא אפילו אם נאמר שיש כאן הקמת שם המת על נחלתו, נ

 . 19כעין ייבום. שכבר רואים לפני מתן תורה נהגו בייבום, כפי שמתבאר בסיפור יהודה ותמר

 

 גיור לשם אישות

שמחלון וכליון נשאו את רות וערפה שיישב את פירושם של הפרשנים שנקטו נציע סיפור אחר 

 לאחר שהתגיירו. 

שנים יש צורך למצוא נשים  ת לחם ובאים למואב. לאחר מספראת ביאלימלך ומשפחתו עוזבים 

מוצאים פתרון  ,למחלון וכליון, אך אי אפשר לקחת נשים מבית לחם, שהרי הם עזבו את ארצם. לכן

יש צורך  ,. לכן20, אפילו שאינה מז' עמיםמואב, אך הרי יש איסור לישא נכריה בלקיחת נשים מבנות

 ר. האיסו לגייירן ובכך מתגברים על

 

 עיין ספר העקידה, רות א, ד"ה ותאמר שובי.  17
 רש"י, רות ד, י.  18
עיין בפירוש הרמב"ן על התורה )בראשית לח, ח(: "וחכמי ישראל הקדמונים, מדעתם הענין  19

ותם שלא יהיה הנכבד הזה, הנהיגו לפנים בישראל לעשות המעשה הזה בכל יורשי הנחלה בא
 בהם איסור השאר, וקראו אותו גאולה, וזהו ענין בועז וטעם נעמי והשכנות". 

 עיין רמב"ם, הלכות איסורי ביאה יב, א; שו"ע, אבן העזר טז, א. 20
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מה מצאה יד  ,"וימותו גם שניהם". השאלה נשאלת –יד ה' מוצאת חטא במעשיהם ולכן  ,אלא

 בשני מהלכים. ראה שאפשר לפרש ה'? הרי הן גיורות למהדרין. נ

שתקעות המואביות, אלא מצד אי השיבה לארץ וההם לנשים שואיילא מצד נ פגעה בהם יד ה'

שמספר "וישבו שם כעשר שנים". נראה שהמגילה  בחוץ לארץ. לפני שמסופר על מיתתם יש קטע

מספרת לנו שהמיתה באה בעקבות הישיבה במואב. לאחר מותו של אלימלך, היה להם לקבל את 

לשוב לארץ. במקום לשמוע בקול ה', הם משתקעים בארץ מואב ולוקחים נשים מואביות. ואזהרת ה' 

מואב, עד  בארץ די להראות את השתקעותםאת מוצאן, כהן התגיירו, אך המגילה מייחסת להן  ,אמנם

   כדי לקיחת נשים מואביות.

גיור לשם אישות. נחלקו שהרי מדובר ב הלך אחר, ונסביר שהיה פגם בגרותן,אפשר לתת מ

אנחנו פוסקים שהם גרים  ,. להלכה למעשה21התנאים בגיור לשם אישות, אם הגיור חל בדיעבד

 שמתגיירים לשם אישות, ולכן הגיור לא היה כהלכה. מקבלים גרים  לא ,, לכתחילה. אך22בדיעבד

 לשם אישות. התגיירו, אך  ,לכן המגילה מספרת שלקחו נשים מואביות, אמנם

גיור גמור,  , הוא לא, בכל זאתבדיעבד הגיור חלף שאפילו לדעות שגיור לשם אישות יש להוסי

על ידי נעמי  פה התבצעבירור לגרותן של רות וער. ה23תברר צדקותםעד שת אותם ולא מקבלים

ם, ולכן תחילה לא התגיירה לשם שמיכבהליכתן לארץ ישראל. כשערפה חזרה לעמה, היא גילתה שמ

 ,לחזור לאלהיה, ולא הכשילה אותה. אלאאותה  נעמי לא הסיתה התבטלה למפרע גרותה. לפי זה, 

שמים, ולכן היא  תה לשםהיא באה לגלות אם הגרות היתה גרות לשם שמים, והתברר שהגרות לא הי

 . 25רות דבקה בגרותה, ולכן היא נחשבה גיורת ,. אך24למפרע נכריה

 

 מסכת יבמות כד, ע"ב. 21
 טז; שו"ע, יורה דעה רסח, יב. -רמב"ם, הלכות איסורי ביאה יג, יד 22
יג, יז(: "אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל רמב"ם )הלכות איסורי ביאה  23

 יצא מכלל עכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו". 
רלב"ג )רות א, י(: "והנה ידמה כי נתגיירו כשנשאום מחלון וכליון. ולזה לא מצאנו ברות  24

לבחון אם  שתצטרך להתגייר כשנשאה בעז. ולזאת הסיבה גם כן היו שבות איתה... אך רצתה
 נתגיירו מאהבתם ה' יתברך או נתגיירו מצד חשקם בבניה". 

רלב"ג )שם, יח(: " 'ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה וגו' '. למדנו מזה שאחר שנמסרו לגר 
 קלות וחמורות מהתורה וגם ]כל[ זה הוא רוצה בה, ]הנה[ ראוי להמנע מלדבר אליו עוד". 

הגמרא במסכת יבמות, שלמדו מנעמי שיש להזהיר את הגר לפי ביאורו אפשר לומר שזה פירוש 
 ולא לקבלו מיד. כמו שנעמי בדקה אותה, כך יש לבדוק כל גר שבא להתגייר. 

עיין דברי שו"ת אחיעזר )חלק ג, סימן כו( שנקט שבגרות אין כלל של דברים שבלב אינם 
ם סוברים שגר שהתגייר דברים, ולכן גר שלא התגייר בלב שלם, אינו גר. לדעתו, הטעם שחכמי
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לשם אישות, נחשב גר בדיעבד, כיון שיש חזקה שגמר ומקני, והתגייר בלב שלם. אך, כיון שאם 
 באמת לא התגייר בלב שלם, אינו גר, לכן חוששים לו עד שיתברר צדקתו. 

האגרות משה )יורה דעה, חלק ג, סימן קו( נקט שבמקרה שיש להסתפק שהגיור אינו לשם 
ן סהדי שיש ספק, שאין בזה משום דברים שבלב אינם דברים. ולכן, כל זמן שלא שמים, יש אנ

 התבררה צדקותו, נחשב כספק גר. רק לאחר שהתבררה צדקותו נעשה גר ודאי. 

לפי דברי האחרונים האלו, יש מקום להסביר שבגיור לשם אישות, כל זמן שלא התבררה 
גיירו לשם שמים, בטלה הגרות למפרע. צדקותן אין הן גיורות גמורות, וכשמתגלה שלא הת

 הגרות תלויה בלבו של הגר, ולכן אם לא התגייר בלב שלם, אינו גר. 

הוצאת מוסד -254אכן, הרב ראובן מרגליות זצ"ל )ספר ניצוצי זהר, מילואים למדרש רות, עמ' 
נתנו  הרב קוק( ביאר שיתכן שמשום שלא על פי בית דין גיירו אותן, וקיים החשש שמא עיניהן

בהם, לכן לא נחשבו מיד כגיורות עד אשר רות התאמצה ללכת עם נעמי על אף שכבר מת 
 מחלון, אז נחשבה גיורת גמורה. 

יש לצרף לכך, את ביאור הגהות מרדכי )מסכת יבמות, רמז קי( לדברי ר' יצחק בר שמואל בר 
כל שהיא נחשב  מרתא משמיה דרב )מסכת יבמות כד, ע"ב( שאמר שכל מי שהתגייר לשם סיבה

כגר. אינו חולק על דברי ר' נחמיה שטען שאינם גרים. כיון שר' יצחק דיבר במקרה שלאחר מכן 
רואים שהולכים בדרכי ה'. נראה מדברי הגהות מרדכי, שרק לאחר מכן שרואים שנוהג בדרך 
 ה', חלה הגרות: "אלמא להדיא מן התורה שצריך להיות בטוח שסופו יהיה לשם שמים, ואע"ג
דפסק לשם הלכה כולם גרים גמורים יש לומר לאחרי כן כשאנו רואים שמישרים דרכיהם 
אע"פ שמתחלה עושים לשם אישות...". לפי זה, אפשר לומר שכל זמן שחיו במואב ולא עמדו 

 בשעת מבחן, הגרות שלהן לא חלה. 

ן גרי סתירה בדישיש  קשהה מהדורת שלזניגר(-)סימן תקמב ספר הישר לר"תשיש להוסיף 
. בגמרא במסכת יבמות )כד, ע"ב( משמע שגרי אריות נחשבים גרים בדיעבד. מאידך, אריות

"דהכי משמע שהמ"ד שסובר שכותים גרי אריות הן, סובר שהם נכרים. השיב ר"ת בשם רבו: 
פירושא כותים גירי אריות הם האמורים שנתגיירו מפחד אריות כדכתיב 'וישלח ה' בם את 

חדם נתגיירו אך חזרו לסורם דכתיב 'את ה' היו יראים ואת אלהיהם היו האריות וגו' ' מפ
עובדים' וגוים גמורים הן. והנהו דיבמות שנתגיירו מכל וכל מפחד האריות דומיא דהנהו התם. 

 ובהנהו הלכה כולם גרים. ולפי דבריו שני מיני גרי אריות היו". 

בספר  )עיין מסכת יבמות מז, ע"ב(. מומר כישראל נחשבבדבריו, הרי גר שחזר לסורו, ריך עיון צ
רבו של שאולי ( נמצאת קושיא זו. הם השיבו 83)ערך הכותים, הערה אנציקלופדיה תלמודית 

שלא היה גר. כלומר, מה  סובר שהמתגייר שלא לשם שמים, אם חזר לסורו נתברר למפרער"ת 
יר לשם סיבה, אלא שנאמר שגר שחזר לסורו, נחשב ישראל מומר, מדובר על גר שלא נתגי

 נתגייר לשם שמים. לפחות לא היה ידוע שהתגייר לשם סיבה, ולאחר זמן חזר לסורו. 

יז( מבואר שגר שנתגייר לשם אישות, הוא -גם בדברי הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה יג, יד
בספק כל זמן שלא התבררה צדקותו. שו"ת אמרי יושר )חלק א, סימן קעו( סבר שדעת 

דעת הגהות מרדכי. אלא, רק התקשה בסוף דברי הרמב"ם שמשמע מדבריו הרמב"ם היא כ
שקודם שתתברר צדקותו קידושיו קידושין וגם יש להחזיר את אבידתו. בכל זאת, נראה 
מדבריו שסבר שדברי הגהות מרדכי אינם דברי יחיד, ולכן אשה שהתגיירה לשם אישות, גרותה 

. שאם תתנהג, הוי גיורת, ואם לא תתנהג לא תלויה ועומדת אם תתנהג אחר כך בדת יהודית
 היתה כלל גרות.  

( יישב לדעת אבן עזרא שנעמי אמרה לרות ולערפה לשוב ב, סימן משו"ת ציץ אליעזר )חלק יז 25
לביתן, כיון שחשדה שגרותן לא היתה כהלכה. מפני שהיא סברה שהיתה גרות על מנת שלא 

אביות, ובאותה עת לא היתה ידועה ההלכה לקבל דבר אחד מדברי תורה. שהרי הן היו מו
מואבי ולא מואבית. כיון שהתגיירו על דעת להינשא למחלון וכליון, הרי נחשב שהתגיירו על 
דעת שלא לקבל את כל המצוות, שאין הן מקבלות את האיסור להינשא ליהודי. גם הגרות 

ברה שהן עדיין עומדות היתה בפני בית דין הדיוטות, שהרי הן התגיירו במואב, ולכן נעמי ס
 בגויותן. 
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מצד  ,מצד גרות לשם אישות, אלאהוא לא הפגם נוספת לבאר את הפגם בגרותן. נראה שיש דרך 

הגרות של רות  ,ם ישראל. לכןעַ ופרשו מבגדו ישראל. הרי מחלון וכליון  םלעַ גרות בלי הצטרפות 

 רות הואמיסודות הג ם ישראל, אינה גרות. אחדצירוף לעַ  ימן שאלה. שגרות שאין בהוערפה היתה בס

 . 26ם ישראלקדושת ישראל, יש צורך בצירוף לעַ  ליהחול עם ישראל. כדי שתהצירוף לעַ 

 דברי נעמי לערפה ורות "העוד לי בנים במעי" יכולים להתפרש בשני אופנים:

ברצונה לבטא  ,. אלאינשא לילדים האלוהבאמת יכלו לדבריה הן דברי גוזמא, ואין כוונתה שא. 

 . 27מהתקווה, ולא כדאי להן ללכת ִע  כל שאין להן

. הגרות לא חלהה צדקותן, מבחן, וכל עוד שלא התבררור לשם אישות, הגרות עומדת בבגיב. 

רות נעשתה גיורת רק כשקיבלה על עצמה את  ,צדקותן. לכן תהגרות חלה מכאן ואילך כשמתברר

צד אי וות, וגילתה שגרותה היתה לשם שמים. בעיקר לפי מה שכתבתי שהפגם בגרות היתה מהמצ

היא גיורת  ,ם ישראל, חלה גרותה. ולכןלעַ  ם ישראל, הרי בשובה לארץ ישראל, בצירופהצירוף לעַ 

 ומותרת באחיו של מחלון. 

 

 גיור קטן

"ל וגם כל הקשיים שאפשר לתת פירוש אחר, ובכך ניישב במקצת את דברי חז ,נראה לי

 שהעליתי בתחילת המאמר. 

 

עיין בדברי שו"ת ציץ אליעזר שהביא ממפרשים נוספים שנתנו ביאורים אחרים למעשיה של 
 נעמי, שלא היתה גרות גמורה מעוד סיבות.

קלד( -ה, סימן שטז, עמ' קלב-הרב משה שטרנבוך שליט"א )בספרו "מועדים וזמנים", כרך ד
ישות. אבל, הוא התקשה איך נעמי הרשתה לערפה לחזור רצה לבאר שהגיור היה גיור לשם א

לעמה ולא לשמור תורה ומצוות? הוא ביאר שכיון שהתגיירו בבית דין של הדיוטות הפועלים 
מכוח "שליחותייה קעבדינן", אז הגיור חל רק באופן שבית הדין לא טעה ודקדק כראוי. אבל, 

לכן, אצל ערפה התברר שלא התגיירה  אם מתברר שלא התגיירו לשם שמים, אז הגיור לא חל.
 לשם שמים, והגיור לא חל. 

עיין בספר "גר המתגייר" חלק א, במאמר "גר שאינו רוצה להצטרף לעם ישראל", הובא  26
בהלכות יורה דעה;  עיין לעיל במאמרי "קבלת גרים מעמלק" שהבאתי שם בהערה בירור 

המילה "גרות". יש כאלו  במשמעות המילה "גרות". שנראה שהשם "רות" קשור עם
שמסבירים שהשם "רות" בא מן המילה "רעות". נראה לומר שבגרות של רות וערפה היה 
חסרון של התחברות לַעם ישראל. כשרות דבקה בנעמי, היא גילתה שהתגיירה בלב שלם, והיא 

 ל. באמת רעיה לַעם ישראל. כלומר היא הצטרפה לַעם ישראל. אך, ערפה פנתה עורף לַעם ישרא
פרופ' עזרא  עיין אבן עזרא, רות א, יא; ספר העקידה על מגילת רות א, ד"ה הלהן זאת וכו'; 27

 קס. -ציון מלמד, "מגילת רות לאור ההלכה", סיני, כד )תשכ"א(. קנב
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ראה לנכון להשיא את  28אלימלך ומשפחתו ירדו למואב, אלימלך שרצה לתפוס את המלכות

 ילדיו עם עגלון מלך מואב. כפי שמובא במדרש חז"ל:

ר' ביבי בשם ר' ראובן אמר רות וערפה בנותיו של עגלון היו שנאמר )שופטים 

ואהוד בא אליו וגו' 'וכתיב )שם( ' ויאמר הס וגו' דבר סתר לי אליך המלך 'ג( 

אמר לו הקב"ה אתה  'ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא

 . עמדת מכסאך לכבודי חייך הריני מעמיד ממך בן יושב על כסא ה'

 )רות רבה, פרשה ב, פיסקא ט( 

מדובר שהן גייר אותן. , לכן הוא שיא לבניו נכריותרצה להלא  אלימלךים ירא שמ כבן ישראל

אפשר לומר שעגלון נתן . 30שאפשר לגייר קטן 29כתובות היו קטנות, ומבואר בגמרא במסכת

. או שנאמר שאלימלך, מחלון וכליון גיירו 31מביאן להתגייר אפשר לגיירן וכשהאבלאלימלך לגיירן, 

גם  ת הקטןאותן בלי לשאול את עגלון, והגרות חלה, כיון שבאפשרותו של בית דין לגייר א

. יש גם אפשרות לומר שרות 32הקטן לא בא מעצמו להתגיירגם , וכשההורים לא הביאו אותו להתגיר

 . 33וערפה התגיירו מעצמן, וקטן שבא מעצמו להתגייר, אפשר לבית דין לגיירו

שאפשר  ,"וימותו גם שניהם". כמובן –עדיין יד ה' מוצאת את החטא ומענישה את הבנים  ,אלא

ים לעונש חמור במיוחד ודאי ראויוטא כבגידה שלוקחים את בנותיו של מלך אויב, ובלבאר את הח

  המשך להשתקעותם בארץ זרה. על 

המגילה מייחסת למחלון וכליון לקיחת נשים מואביות, כיון שגיור קטן אינו גיור גמור, והוא 

לביתה הגיעו רות  בשעה שנעמי חזרה. 34בגדלותו ר קטן יכול למחות על גיורועומד בספק, שהרי ג

 

)רות א: ב( ר' מאיר היה דורש שמות. ר'  'ושם האיש אלימלך: " 'פרשה ב ,רות רבה )לרנר( 28
 ". ]שהיה אומר,[ אלי תבוא מלכות - 'ושם האיש אלימלך'שמות.  יהושע בן קרחא היה דורש

 יא, ע"א.  29
נראה שבדרך זו אפשר להבין את הקשר העמוק בין רות וערפה לנעמי, עד כדי כך ששתיהן  30

מוכנות לעזוב את בית ִאמן וללכת ִעם נעמי לארץ זרה. אם נבין שמדובר שהן התגיירו 
 אפשר להבין שהתייחסו אליה כמו אל ִאמן. בקטנותן, ובעצם גדלו אצל נעמי, 

 עיין מסכת כתובות יא, ע"א; שיטה מקובצת שם; טור, יורה דעה רסח, ז; שו"ע שם.  31
 עיין תוס' רי"ד, מסכת כתובות יא, ע"א; ר"ן, מסכת כתובות ד, ע"א, מדפי הרי"ף. 32
ה אמר רב הונא; עיין רשב"א, מסכת כתובות יא, ע"א, ד"ה אמר רב הונא; ריטב"א שם, ד" 33

מרדכי שם, רמז מ; תוס', שם מד, ע"א, ד"ה הגיורת שנתגיירה וכו'; טור, יורה דעה רסח, ז; 
 שו"ע שם; עיין ספר "גר המתגייר", כרך א, במאמר "גיור קטן", הובא בהלכות יורה דעה.  

סימן עיין מסכת כתובות יא, ע"א; עיין חתם סופר, יורה דעה, סימן קנג; שו"ת דעת כהן,  34
קנא; ספר דרך פקודיך, מצות מילה, חלק הדיבור אות לב; האחרונים האלו דנו אם אפשר 
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. ערפה לא קיבלה על 35וערפה לגדלותן ולכן היא הודיעה להן על גרותן והודיעה להן את המצוות

 רות דבקה בגרותה, ונעשתה גיורת.  ,עצמה את הגרות, והתבטלה הגרות. אך

ית גיורת נעש בגדלותה כשאינה מוחה בגרותה, היא לאאפשר לומר שבמקרה שגיירו קטנה, אז 

לה לומר להן "העוד לי בנים במעי", כיון שאין הן אסורות נעמי יכ ,. לכן36מכאן ואילךא למפרע, אל

 לאחי בעליהן, אפילו אלו שנולדו לאחר מכן. 

נעמי מחפשת גואל לרות, היא מחפשת מישהו שייבם אותה. למרות שאין הייבום כהלכה, בכל 

רות שהגרות חלה מכאן ואילך, בכל זאת יש בו מעין ייבום. כיון שבסופו של דבר רות התגיירה. למ

 אה למחלון, כיון שכבר התגיירה. יגמורה כשנש את לא היתה נכריהז

. 37בועז, שמייבם את רות וגואל את נשמת מחלון, ומקים את שם המת על נחלתו אהוהגואל 

 

לברך על גיור קטן, שהרי יש ספק בגיורו, שאולי בגדלותו ימחה על גרותו, והגרות בטלה 
 , מאמר "ברכה בגיור קטן", הובא בהלכות יורה דעה. ע; עיין בספר "גר המתגייר", כרך גלמפר

ובות יא, ע"א, ד"ה כיון שהגדילה וכו'( הביא בשם התוס' שגר קטן, בגדלותו יש רשב"א )כת 35
להודיע לו את המצוות, ועד שמודיעין לו את התורה ומצוות, אינו גר גמור. מה שמבואר בגמרא 

 במסכת כתובות )יא, ע"א( הגדילה שעה אחת ולא מיחתה, הכוונה לאחר הודעת המצוות. 

ימן כג; עיין גם בתוס' רא"ש, מובא בשיטה מקובצת, מס' לדעת הרא"ש )שם, פרק א, ס
מדפי הרי"ף(, מה שנאמר -כתובות יא, ע"א, ד"ה וזה לשון הרא"ש וכו'( ור"ן )שם ד, ע"א

עשתה  –שלאחר שהגדילה אינה יכולה למחות, מדובר שלאחר שהגדילה בדת משה ויהודית 
. וכדעתם נפסק להלכה בשו"ע מעשה יהודי. כל זמן שלא עשתה מעשה יהודי, יכולה למחות

 יורה דעה רסח, ח.

יש לציין את דברי האגרות משה )יורה דעה, חלק א, סימן קסב( שכתב שכל זמן שלא הודיעו 
 לקטן כשהגיע לגיל בר מצוה, שהוא גר, יכול למחות לאחר מכן כשיוודע הדבר. 

יא מחלוקת ראשונים הרב משה עמיאל זצ"ל )דרכי הקנינים, חלק א, שמעתתא ד, פרק יא( הב 36
אם הגרות חלה למפרע או מכאן ואילך; עיין בספר "גר המתגייר", כרך א, במאמר "גיור קטן", 

 הובא בהלכות יורה דעה.  
ה, סימן שטז, עמ' קל -ראיתי שגם הרב משה שטרנבוך )בספרו "מועדים וזמנים", כרך ד 37

הוא הביא ראיה לכך מדברי  ואילך( העלה את האפשרות שרות וערפה היו קטנות שהתגיירו.
התוס' )יבמות מח, ע"ב( שהבין שרות היתה נערה כשפגשה את בועז. והסביר את דברי נעמי 
לרות וערפה "העוד לי בנים במעי וכו' " באופן הבא: כיון שהיו קטנות, אז הקידושין היו רק 

, אז מובן מדרבנן, שבוודאי אביהם הנכרי לא יכול להשיאם. כיון שהקידושין רק מדרבנן
שיכולה להינשא לאחים. הוא לא הסביר כפי שביארתי לעיל שהגיור מכאן ואילך. אפילו 
שהגיור למפרע, בכל זאת היא מקודשת רק מדרבנן. גם על פי ביאורו אפשר לומר שיש כאן 

 ייבום מדרבנן. 



     

 

 

 

 

 

 מביא קרבן גר שלא

 תה מתרחששב תקופה. ה1לא הביאו קרבןהן , שנוסף חסרוןה לכאורה בגיורן של רות וערפה הי

כיון שיש משכן, אפשר  פוט השופטים בעת שהמשכן בשילה עמד על מכונו.המגילה היא תקופת ש

 דאי לא הביאו קרבן שהרי היו בארץ מואב. ולהביא קרבן. ובו

 קושי זה, יתברר תוך כדי נתינת תשובה לשתי שאלות אחרות:יישוב ל

 מה גדרו של הגר כל זמן שלא הביא קרבן? -א

כך הדין ם שבזמן שאין בית המקדש, אין הקרבן מעכב. הִא  2כריתות במסכת מבואר בגמרא -ב

  ?שבית המקדש קייםגם בזמן 

 לגבי השאלה השניה נראה שהראשונים נחלקו בדבר:

   מעכב:לא הקרבן מעכב, אך בזמן הזה הוא שמע שדווקא בזמן בית המקדש מ מאירימדברי ה

 לוי בני זמן באותו שאף להוטבי במילה שדיו שם התבאר קרבן שאין יוועכש

 להתגייר ובאו שמלו נח בני כדין בטבילה התורה לברית נכנסו מלו שכבר

 שבא גר מעתה איפשר דאיפשר דהיכא נשים וכדין טבילה אלא צריכין שאין

 אבל ויטבול שימול עד כלום אינו מל ולא טבל או טבל ולא ומל להתגייר

  ..הזה בזמן מעכבת אינה דמים הרצאת

 יבמות מו, ע"א( )מס' 

 , הוא, אין הקרבן מעכב. ולכןסובר שאין חילוק וגם בזמן בית המקדש 3א"הרשבנראה ש ,אולם

 זמן הבית ובין שלא בזמן הבית. בין לק יחלא כתב בסתם שאין הקרבן מעכב, ו

 

לא כריתות ט, ע"א: "מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם אף הם  1
יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים". רמב"ם )הלכות איסורי ביאה יג, ד(: "וכן 
לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה 

 צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן". 
 ט, ע"א.  2
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 . 5מעכב האריך בדיון, ונטה לומר שגם בזמן הבית, הקרבן לא 4ספר נזר הקודש

גרותן של רות  גבילמן שיש בית המקדש, אין שום קושי מעכב אפילו בז הקרבן לאלפי ההבנה ש

גם לשיטות האחרות שהקרבן מעכב, אפשר ליישב ולומר  ,וערפה, והגרות היתה כשרה למהדרין. אך

 מבטלת לגמרי את הגרות.  אי הבאת הקרבן לא ,מעכב, בכל זאתשאפילו שהקרבן 

 לשון הרמב"ם:

קרבנו, אע"פ שהוא אסור לאכול בקדשים עד גר שמל וטבל ועדיין לא הביא 

שיביא קרבנו, אינו ממחוסרי כפרה. שקרבנו עכבו להיות גר גמור ולהיות ככל 

כשירי ישראל. ומפני זה אינו אוכל בקדשים שעדיין לא נעשה ככשירי ישראל 

 וכיון שיביא כפרתו ויעשה ישראל כשר אוכל בקדשים. 

 )הלכות מחוסרי כפרה א, ב( 

ודאי הוא יצא מכלל עכו"ם ונחשב ורי ישראל, אך בברי הרמב"ם שהוא אינו ככל כשר מדמבוא

אם כן, יש לנו הסבר גם לגדרו של הגר כל זמן שלא הביא קרבן, הוא לא ככל כשרי . 6כישראל

 ישראלי. 

 נראה שאפשר לתת עוד יישוב, אך לשם כך נצטרך קצת להאריך. 

 

 מגילת רות בזמן עלי

 7ות שונות לגבי התקופה שבה התרחשה מגילת רות. יוסף בן מתתיהודע ברות רבה מובאות

 היה בימי עלי.  סובר שמעשה רות

 

 .ד"ה הא דאמרי' וכו'מסכת יבמות מו, ע"ב,  3
 .יתות, תחילת פרק בכר כתמס 4
עיין שו"ת אבני נזר )יורה דעה, חלק ב, סימן שדמ( שהביא מחלוקת ראשונים בדין זה, והביא  5

 ראיות לשיטה שבזמן הבית הקרבן מעכב, וכל זמן שלא הביא קרבן אסור לישא בת ישראל. 
ד( שלמד מדברי עיין בדברי הגרי"ד סולובייצי'ק זצ"ל )"דרשה בעניני מגילת רות", בית יצחק, כ 6

הרמב"ם האלו שיש מציאות שהגר נמצא במצב ביניים. כלומר, שאף שהגר חייב בכל מצוות 
 התורה, בכל זאת, חסרה לו בקדושת ישראל שלו למקצת דינים. 

שו"ת צפנת פענח )סימן קלח, אות ד( סובר שהכותים לא הביאו קרבן, ולכן לא היו גרים 
 קרבן, אינו ישראל לעניין קדשים.  גמורים. לדעת הרמב"ם, גר שלא הביא

אמנם, עיין בדברי שו"ת אבני נזר )יורה דעה, חלק ב, סימן שדמ( שלמד בדעת הרמב"ם שסובר 
שאם הגר לא הביא קרבן, אסור לישא בת ישראל. אך, הוא אינו נכרי גמור, אין דינו כמו גר 

 שמל ולא טבל. בכל זאת, אסור לישא בת ישראל. 
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ויחד עם זאת פתח להבנת  מש פתח ליישוב הקושיא שהתקשינו בהשדבריו יכולים לש ,נראה לי

 המתרחש במגילת רות. 

  א': רות למתרחש בתחילת ספר שמואל מקבילות בין המתרחש במגילת נראה שיש מספר

 לנעמי יש שני בנים, לעלי יש שני בנים.  -א

 ביחס לשני בני עלי. ים בדרך ה' וחוטאים, וכך גם של נעמי אינם הולכבנים ה -ב

בני עלי שכבו את הנשים הצובאות פתח אהל מועד. בני אלימלך  חוטאים ִעם נשים:הבנים  -ג

 נשאו נשים מואביות. 

. וגם אצל רות יש רמז 8ה ילדיםששלה נולדים ומחליף את עלי, ששמואל לחנה נולד  -ד

ן לה ששה . חז"ל דורשים שבועז נת9לתיקון של ששה, שהרי בועז נותן לה ששה שעורים

 . 10בשש ברכות שעורים לרמוז לה שעתידים ששה בנים לצאת ממנה שמתברכים

, ומגילת רות מתרחשת בתקופת קציר השעורים 11נעמי ורות שבות בזמן קציר השעורים -ה

זר בזמן שאנשי בית שמש קוצרים את הארון שנלקח על ידי הפלישתים ח. 12וקציר חיטים

 . 13החיטים

הוא רואה בבית עלי. הוא אפשר להסביר שאלימלך עוזב את ארץ ישראל בעקבות מה ש ,לכן

 ם, שציפהבכך הוא גורם לאכזבה גדולה להמון העַ הרעה במשכן, ועוזב. התנהגות רואה את 

 בוא תקופת המלכות. עלי הוא אחרוןי ובניו. הציפייה היתה שתפו את עלמאלימלך ומשפחתו שיחלי

 השופטים, והיתה ציפייה גדולה להקמת מלכות. 

גם  ,במקום שאלימלך ומשפחתו יחליפו את עלי ומשפחתו, שמואל ובניו מחליפים אותם. אך

קומו. בא שאול המלך למלא את מ ,הולכים בדרכו. לכן , שהרי בניו לאלהמשך תקוהל אין אצל שמוא

 

 ה. קדמוניות, ספר  7
 שמואל א ב, כא.   8
 רות ג, טו.  9

 עיין מסכת סנהדרין צג, ע"ב.  10
 רות א, כב.  11
 רות ב, כג.  12
 שמואל א ו, יג.  13
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חוזרים בצורה  ,כלומר .לדוד מבית ישי מוצאים את המנוחה, ולבסוף מגיעים , גם אצל שאול לאאבל

 התגלה אצל דוד.  14"מלכות"אלי תבוא מסוימת לבית אלימלך. 

 15יבמות י מדרשים: המדרש הראשון נמצא במסכתנראה שביאור זה מאיר לנו פשרם של שנ

אם  ,כשר לבוא בקהל, כיון שהוא בא מרות המואביה. כלומר ויכוח בין דואג האדומי לאבנר אם דוד

דורשים מואבי ולא מואבית. שם מובא שבא עמשא ואמר "כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב 

כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית". נראה שהלכה זו 

 17, וכן במדרש רות רבה16נראה מן הסיפור במגילת רות בבית דינו של שמואל. מאידך, התחדשה

זקנים ה ועז חידש הלכה זו כשהביא את עשרתשב נראהשל בועז.  שההלכה הזאת התחדשה בימיו

 לשער העיר ונשא את רות. 

שהרי ינו של בועז. בבית דהזקנים  אחד מעשרתלפי המבואר לעיל, אפשר לומר ששמואל היה 

]כשנאמר במקרא זקן, אין הכרח שהכוונה  חילת דרכו של שמואלות מתרחש בתהמסופר במגילת ר

יכול להיות שעלי היה ו "זקן" זה קנה חכמה[ –זקן מבחינת הגיל, אלא יכול להיות מבחינת חכמה 

 באותו בית דין, ושמואל המשיך את בית דינו של עלי, לכן נקרא על שמו. 

 ות רבה:המדרש בר אהוהשני שמתברר על פי הביאור שלנו, המדרש 

ארבעים פסיעות הלכה ערפה עם חמותה, ונתלה לבנה ארבעים יום, שנאמר 

'ויגש הפלישתי השכם והערב'. ר' יודן בשם ר' יצחק ארבעה מילין הלכה 

ערפה עם חמותה, ועמדו ממנה ארבעה גבורים, שנאמר 'ארבעת אלה ילדו 

 להרפה'. 

 )ב, כ( 

גילת רות מתרחש בזמנו של אהוד בן גרא . אם הסיפור במם נגד דודצא גלית שנלחמערפה י

שסיפור מגילת רות  אם נאמר ,. אךגלית חי שנים רבות, אז 18ושמגר בן ענת, או תקופת דבורה וסיסרא

  נו של עלי, המדרש מיושב בטוב טעם ודעת. תרחש בזמה

 

 עיין רות רבה ב, ה.  14
 עז, ע"א.  -עו, ע"ב 15
 פרק ד.  16
 ז, י; עיין מסכת כתובות ז, ע"ב.   17
 עיין רות רבה א, א.  18



 89  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

 את רות וערפה תחנו. נראה לומר שמחלון וכליון לקחוצריכים לתת מענה לקושיא שבה פ ,עדיין

המתגייר חייב בהבאת קרבן.  רק בזמן איסור הבמות נכריהותרו הבמות.  שילה, ואזכשנחרב משכן 

 במות,התב שבזמן שהותרו כ 19שו"ת אבני נזרר מתגייר בלי הבאת קרבן. היתר במות, גאבל, בזמן 

ואינו יכול  קרבן חובה, שקרבנו של הגר הואנכרי מתגייר בלי הבאת קרבן. הטעם לכך הוא משום 

 . 20נדרים ונדבותרק מקריבים להביאו, כי בבמות 

רות וערפה התגיירו בזמן שמשכן שילה היה קיים, אך כיון שבית עלי שלט לומר שגם אפשר 

שם, אלימלך ובניו חשבו שהתקופה נחשבת כתקופה שאי אפשר להביא קרבן. שאפילו שהמשכן 

 קיים, בכל זאת אי אפשר להביא קרבנות. 

 

 חלק ב, יורה דעה, סימן שדמ.  19
 יין מסכת מגילה ט, ע"ב, במשנה שם. ע 20



     

 

 

 

 

 

 ת כנפיו""אשר באת לחסות תח

אשר באת להי ישראל -: "ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך ְשֵלָמה מִעם ה' א1בועז אומר לרות

. 2מקומות חז"ל משתמשים בביטוי שהגר בא לחסות תחת כנפי השכינה ". במספרלחסות תחת כנפיו

 כפי שנאמר במדרש שיר השירים רבה:

ולהכניסן גיירן להאהיבן לאהבן ולקרבן ול 'לאהבה'ר' יוסי בן חלפתא אומר 

 . ינהתחת כנפי השכ

 )א, י( 

הכוונה שהגר  ימהיש לברר  נראה שהמקור לביטוי "תחת כנפי השכינה", הוא דברי בועז לרות.

 בא לחסות תחת כנפי השכינה?

 שאפשר לתת שני ביאורים:  ,נלענ"ד

ן ם ישראל. איהגנה, שהרי הוא עוזב את ביתו ומשפחתו ומצטרף לעַ יך צרשמתגייר  נכרי -א

ות הגיור היה לו מי שיגן עליו וישמור עליו, הוא נכנס למקום זר. יתר על כן, פעמים רב

שהתגייר.  רג את הנכריוהאומה השולטת היתה יכולה להוציא להכרוך בסכנת נפשות. 

]שחי בתקופתו של הגר"א ונהרג  הסיפור על ר' אברהם גר צדק מווילנאמן כפי שידוע 

ו. הקב"ה מבטיח לגר שהוא יהיה תחת כנפי ,. לכןיר[על ידי השלטונות כיון שהתגי

 ,כנפי הקב"הבהם  יםכלומר, הקב"ה יהיה השומר שלו. אם נתבונן בפסוקים שמוזכר

שכנפי השכינה מבטאים יסוד של הגנה ושמירה של הקב"ה. כתוב בתהילים )לו, נראה 

)נז, ב(: "חנני ". וכן בתהילים בצל כנפיך יחסיוןלהים ובני אדם -ח(: "מה יקר חסדך א

עד יעבר הוות". תהילים )סא, ה(:  כנפיך אחסה-ובצללהים חנני כי בך חסיה נפשי -א

 

 מגילת רות ב, יב.  1
עיין מסכת שבת לא, ע"א; מסכת יבמות מו, ע"ב; שם מח, ע"ב; מסכת סנהדרין צו, ע"ב;  2

תוספתא מסכת הוריות ב, ז; אבות דר' נתן יב, ח; בראשית רבה לט, טז; שם פד, ד; ויקרא 
 רבה ב, ט. ועוד הרבה מקומות. 
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". תהילים )צא, ד(: "באברתו יסך לך אחסה בסתר כנפיך סלה"אגורה באהלך עולמים 

נו: "ובצל כנפיך יבכן אומרים בברכת השכצנה וסחרה אמתו".  ותחת כנפיו תחסה

 רים: "ובצל כנפיך נחסה ונתלונן". תסתירנו" וגם בתחנון אומ

ולכן הוא צריך  ם הקב"הריתת ברית של בני ישראל ִע שמתגייר בא להצטרף לכ נכרי -ב

ך להיכנס לתוך קודש הקודשים, ששם שורה יצרם הקב"ה. לשם כך הוא לכרות ברית ִע 

השכינה. הוא נכנס לקודש הקודשים לארון הברית ונמצא תחת "כנפי הכרובים", זאת 

י, ה שנכנס תחת כנפי השכינה. כמו שבני ישראל עמדו לפני הקב"ה במעמד הר סינהכוונ

ידועים דברי הרמב"ן שקודש הקודשים הוא תחליף גר לעמוד לפני הקב"ה. כך על ה

שלא ראוי  ,בוודאי אי אפשר שכל גר יכנס לקודש הקודשים ,למעמד הר סיני. אלא

וכפי שידוע שבבית דין עומד  קב"הליח ההוא שן שהגר בא לבית הדי ,לעשות כן. לכן

ביאה לבית דין נחשבת  .4ל"-להים נצב בעדת א-: "א3הקב"ה. כפי שכתוב בתהילים

 תחת כנפי הכרובים.  ככניסה "תחת כנפי השכינה", כניסה

מצוות בפני  שצריך לקבל לבאר בכך את דעת הראשונים שסוברתאפשר בהקשר לפירוש השני 

הרב יעקב מורי ורבי תי מפי שמעימול ולא טבל בפני בית דין הגיור חל. בית דין, אך בדיעבד אם לא נ

בית המקדש הוא קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא של ביאר שעיקרו של המשכן ומדן שליט"א ש

מקדש. בחצר א רק מכשיר לבית העם הקב"ה, המשך למעמד הר סיני. החצר הימקום הדיבור 

היא כפרה וטהרה. המזבח מכפר והכיור מטהר. האדם שבא  נראה שמטרתם מזבח.העומדים הכיור ו

 ,. אךנס בלי שיעבור את שני השלבים האלולדבר עם הקב"ה נצרך לכפרה וטהרה, אי אפשר להיכ

 אלו רק מכשירים. 

כיור. המילה מקבילה ללמזבח ו שבגיור פעולת המילה ופעולת הטבילה מקבילות ,ענ"דנל

. הטבילה מקבילה לכיור, הטהרה. קבלת מצוות מקבילה 5יותולמזבח, היא הכפרה, התנתקות מן הג

 

 פב, א.  3
ין עוד בספר "גינת אגוז", סוף סימן לה. שם ביאר הרב צבי שכטר שליט"א שבית הדין מייצג עי 4

את הקב"ה. לכן לדעתו, צריך הסכמת בית הדין לגיור, אי אפשר להתגייר על כרחו של בית דין; 
 –הארכתי בדיון הנ"ל, בספר "גר המתגייר", כרך א, מאמר "קונטרס קבלת מצוות בגיור" 

 מאמר, הובא בהלכות יורה דעה.  בחלק א' של ה
עיין ביאור הגר"א )יורה דעה רסה, מה( שהפנה למספר מקומות בחז"ל שהשוו את המילה  5

לקרבן; בזוהר )פרשת בשלח סו, ע"ב( יש דרשה על הפסוק בסוף פרשת בשלח "ויבן משה מזבח 
את קיימא,  לה' ": "כד"א, ושם נסהו. וכלא מלה חד, על דאתפרעו ישראל, ואתגלייא ההוא

רשימא קדישא, מכאן אוליפנא, דכיון דאתגזר בריה דבר נש ואתגלייא בה את רשימא קדישא 
קיימא. ההוא אקרי מזבח לכפרא עליה. ומה שמיה ה' נסי". נראה שהזוהר משווה את הברית 
למזבח; יש גם ללמוד מן הציווי שיש לתת את בכור הבהמה לקב"ה: "כן תעשה לשורך, לצאנך, 
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תהליך  כלעמד הר סיני לשמיעת מתן תורה. לכניסה לקודש הקודשים, בקבלת מצוות חוזרים למ

 ה' . בקבלת מצוות האדם צריך להיכנס לקודש הקודשים לשמוע את דבר6הגיור נלמד ממתן תורה

שים, ניסה לקודש הקוד, הוא מייצג את הכאת הקב"ה נשמע". כיון שבית הדין מייצגולומר "נעשה ו

 לכן צריך בית דין בזמן קבלת המצוות. ו

 

מים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי". נראה שההשוואה לברית מילה זועקת עד שבעת י
לשמים. הולד נשחט רק לאחר ז' ימים שנמצא ִעם אמו, ביום השמיני אפשר לשחטו. כך גם 
נעשה בברית מילה. הילד נמצא עם אמו ז' ימים וביום השמיני נלקח לעשיית הברית, כעין 

כיון שהטבילה ב"א )מס' יבמות מז, ע"ב, ד"ה נתרפא(: "הקרבה לקב"ה; עיין בדברי הרש
". נמוק"י )שם טז, ע"א, מדפי כוללת עיקר גירות ולצאת מטומאת גוים וליכנס בקדושת ישראל

 הרי"ף( כתב שצריך שהמילה תקדם לטבילה, דאל"כ הוי כטובל ושרץ בידו. 
 עיין מסכת כריתות ט, ע"א.  6



     

 

 

 

 

 

 ושלמה שמשון גיורי נשות

 מבוא

עליו נאמר שהוא ש ,שלמההמלך ם הִא  נשים נכריות.שאלת נישואי שלמה לבבמאמר זה אדון 

הִאם הוא נשא נשים  שמשון, ,של ישראל ידיד ה' נשא נשים נכריות? כמו כן, יש לעיין במושיעם

. אולי יש אפשרות להסביר את סוקים משמע שהוא אכן נשא נשים נכריותפשטות הפנכריות? לפי 

 שמשון ושלמה באופן אחר. מעשי 

מוד מה כדי להשיב על שאלות אלו נצטרך לעיין בפסוקים, וכן בדברי חז"ל, ומתוכם נוכל לל

 אירע אצל שלמה ואצל שמשון.

 

 ם נכריותנישואי שלמה עם נשי

 נפנה תחילה למבט בפסוקים שעליהם מסופר על נישואי שלמה לנשים נכריות. 

ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביֶאהָׁ אל עיר דוד 

 עד כלתו לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלים סביב. 

 )מלכים א ג, א( 

עה מואביות עמניות והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פר

אדומיות צדניות חתיות: מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבאו בהם 

והם לא יבאו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה 

לאהבה: ויהי לו נשים שרות שבע מאות ופילגשים שלש מאות ויטו נשיו את 

הים אחרים ולא היה לבו: ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אל

להיו כלבב דוד אביו: וילך שלמה אחרי עשתרות אלהי -לבבו שלם עם ה' א

צידונים ואחרי מלכם שיקוץ עמונים: ויעש שלמה הרע בעיני ה' ולא מילא 

אחרי ה' כדוד אביו: אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על 
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 נשיו הנכריות מקטירות  פני ירושלים ולמלך שיקוץ בני עמון: וכן עשה לכל

להי ישראל -ומזבחות לאלהיהן: ויתאנף ה' בשלמה כי נטה לבבו מעם ה' א

 הנראה אליו פעמים: 

 ט(-)מלכים א יא, א 

הטענות הן קשות מאוד, וצריך עיון איך אפשר ליישב הדברים שכתובים כאן הם קשים ביותר. 

בנה במות לעבודה זרה? לאחר שראינו  את הדברים? איך שלמה הגיע למצב שנשא נשים נכריות וגם

 התייחסו למעשיו של שלמה המלך. נפנה לעיון בדברי חז"ל שאת הפסוקים 

 

 יחסם של חז"ל לשלמה המלך

השאלה ביחסם של חז"ל לשלמה המלך לוטה בערפל, ואינה חד גוונית. נתחיל בעיון בדברי 

 הגמרא במסכת יבמות:

ו בגיורת ומשוחררת? בקדושתיה בעו מיניה מרב ששת: פצוע דכא כהן, מה 

קאי ואסיר, או דלמא לאו בקדושתיה קאי ושרי? א"ל רב ששת, תניתוה: פצוע 

לא תתחתן 'דכא ישראל מותר בנתינה; ואי ס"ד בקדושתיה קאי, אקרי כאן: 

. אמר רבא: אטו התם משום קדושה ולאו קדושה הוא? דלמא מוליד בן 'בם

ותן עובדי כוכבים, כי מגיירי בישראל ואזיל פלח לעבודת כוכבים; וה"מ בהי

בהנך דבני אולודי, אבל האי  -שרו, ורבנן הוא דגזרו בהו, וכי גזרו בהו רבנן 

לא גזרו ביה רבנן. אלא מעתה, ממזר דבר אולודי הכי נמי  -דלאו בר אולודי 

 -מותרים לבא זה בזה! אלא, כי גזור רבנן  -דאסיר, והא תנן: ממזרים ונתינים 

הדר אמר רבא: לאו מילתא היא, בהיותן בפסולים לא גזור רבנן. בכשרים, 

עובדי כוכבים לית להו חתנות, נתגיירו אית להו חתנות. מתיב רב יוסף: 

! גייורי גיירה. והא לא קבלו גרים 'ויתחתן שלמה את )בת( פרעה מלך מצרים'

הא לא  לא בימי דוד ולא בימי שלמה! מידי הוא טעמא אלא לשולחן מלכים,

צריכא ליה. ]ותיפוק ליה[ דהא מצרית ראשונה היא! וכי תימא, הנך אזלי 

לעלמא והני אחריני נינהו, והא תניא, א"ר יהודה: מנימין גר מצרי היה לי חבר 

מתלמידי ר"ע, אמר: אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה, אשיא לבני 

אנן משלמה מצרית שניה, כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל! אמר רב פפא: 

מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ': ליקו ונתיב? שלמה לא נסיב מידי, דכתיב ביה

ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם 
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. אלא קשיא ויתחתן! מתוך אהבה יתירה שאהבה, 'בהם דבק שלמה לאהבה

 .מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה

 ע"ב(-)עו, ע"א 

"לא  עקבות דברי רבא שהסביר שהאיסורבוגע לנישואי שלמה רא נכנסת לדיון מעמיק בנהגמ

אין איסור לישא אחת מז' העממים כל נאמר דווקא לאחר גיורם.  ,תתחתן בם", דהיינו בז' העממים

עוד שלא התגיירה. הטעם שרבא הסביר באופן הנ"ל את הפסוק, כיון שהרי התורה ציותה שלא 

דובר שהיא עדיין לא התגיירה לא שייך להתחתן עמה. כלומר, אין חתנות אצל להתחתן בם, אם מ

שלמה את פרעה לאחר הנחה זו, הקשה רב יוסף מן הפסוק שהובא לעיל "ויתחתן אומות העולם. 

שהתחתן ִעם בתו של פרעה מלך מצרים. רבא השיב על כך, ששלמה גייר את בת מלך מצרים", 

חשש ל דוד ושלמה לא קיבלו גרים מש יך אפשר שגיירה, בזמנםי אפרעה. אך, רב יוסף השיב לו הר

מתגיירים שלא לשם שמים. השיב רבא שאצל בת פרעה לא היה  -גיירים משום שלחן מלכים שמת

הרי עדיין שמקשה לא נשארת עם יישוב הנ"ל, ו חשש כזה, כיון שהיא היתה בת מלך. אולם, הגמרא

ינו, אסור למצרי, או מצרית שהתגיירה לבוא בקהל ה' עד ג' יש כאן איסור מצד מצרית ראשונה. דהי

דורות. אם כן, חוזרת השאלה על מעשה שלמה המלך, איך נשא את בת פרעה אפילו אם התגיירה? 

רב פפא טען שאכן אין ללמוד ממעשה שלמה. ושלמה לא נשא שום אשה נכריה, אלא מתוך אהבה 

 יתירה שאהב אותן, נאמר שהתחתן עמם. 

 חי איתן. אותן ו נכריות, אלא אהב נשיםאת ה, לפי מסקנת הסוגיא שלמה המלך לא נשא אם כן

אולם, נראה שהדיון בגמרא בנוגע לשלמה תלוי בשתי הלישנאות שמובאות בתחילת הגמרא. 

האיסור  ,כלומר, יש שתי לישנאות בנוגע לביאור האיסור "לא תתחתן בם". לפי הלישנא הראשונה

גיירו. לאחר שהתגיירו אין איסור לישא אחת מז' עממים. אבל, לפי הלישנא נאמר דווקא כשלא הת

האיסור הוא דווקא לאחר שהתגיירו. אם נסיק כלישנא השניה, אז כדי לומר ששלמה המלך  ,השניה

לא חטא, יש לומר שהוא לא גייר את הנשים שנשא אותן, שהרי אם גייר אותן, אז הוא עבר על איסור 

ידך, אם ננקוט כלישנא הראשונה נצטרך לומר שהוא גייר אותן, שהרי אם לא "לא תתחתן בם". מא

גם אם נאמר שהוא גייר אותן, ניכנס לשאלה בנוגע על האיסור "לא תתחתן בם".  גייר אותן אז עבר

יש איסור לישא אותה. אם לא התגיירה, אז ה, שהרי דווקא אם היא התגיירה לנישואיו אם בת פרע

ם שאר עממים, או רק ז' עממים. רבנן נן ור' שמעון אם יש איסור חתנות גם ִע נכנסים למחלוקת רב

שהפסוק "לא תתחתן בם" מתייחס רק לז' עממים. ר' שמעון סובר שהפסוק מתייחס לכל  יםסובר
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ם בת קושי גדול בנוגע לנישואי שלמה ִע ותן בגיותן. לפי ר' שמעון יש העממים, שאסור לישא א

 . 1ה, ובין אם לא גייר אותה, הוא עבר איסורפרעה. בין אם גייר אות

 אישיותו של שלמה המלך. נעבור לעיון במספר מדרשים שדנו ב

 מובא בגמרא במסכת שבת:

ו אלא אינ -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר שלמה חטא 

, כלבב דוד 'ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דוד אביו'טועה, שנאמר 

ויהי לעת 'אלא מה אני מקיים  מיחטא נמי לא חטא. -הוא דלא הוה  אביו

ההיא כרבי נתן. דרבי נתן רמי: כתיב ויהי  - 'זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו

כלבב דוד אביו  -לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו והכתיב כלבב דוד אביו 

למה הכי קאמר: ויהי לעת זקנת ש -מיחטא נמי לא חטא!  -הוא דלא הוה 

אז יבנה 'ולא הלך. והכתיב  -נשיו הטו את לבבו ללכת אחרי אלהים אחרים 

אז 'נות ולא בנה. אלא מעתה שבקש לב -! 'שלמה במה לכמוש שקץ מואב

 -דבנה, הכא נמי  -שבקש לבנות ולא בנה? אלא ' יבנה יהושע מזבח לה' 

לים ואת הבמות אשר על פני ירוש'יא רבי יוסי אומר: אלא, כדתנ -דבנה! 

אשר מימין להר המשחה אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתרת שקוץ צדונים 

. אפשר בא אסא ולא ביערם, יהושפט ולא ביערם, עד שבא יאשיה ' וגו'

וביערם? והלא כל עבודה זרה שבארץ ישראל אסא ויהושפט ביערום! אלא: 

ותלה בהן לשבח, אף  -מקיש ראשונים לאחרונים, מה אחרונים לא עשו 

 -'ויעש שלמה הרע בעיני ה' 'בהן לגנאי. והכתיב ותלה  -נים לא עשו ראשו

אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו, ולא מיחה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. 

אמר רב יהודה אמר שמואל: נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל 

יכתב בו ויעש הרע בעיני ה'. אמר רב יהודה אמר שמואל: בשעה שנשא 

למה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר, ואמרה לו: כך עושין לעבודה ש

זרה פלונית, וכך עושים לעבודה זרה פלונית, ולא מיחה בה. אמר רב יהודה 

אמר שמואל: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים, 

 ועלה בו שירטון, ועליו נבנה כרך גדול ]של רומי[.

 )נו, ע"ב( 

 

 ון במסכת עבודה זרה לו, ע"ב; מסכת קידושין סח, ע"ב. עיין במחלוקת בין רבנן לר' שמע 1
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כיון שהוא לא ביער את הבמות וגם לא  ,, אלאששלמה המלך לא חטאי הגמרא מתברר מדבר

עשה הרע הוא בנה את הבמות לעבודה זרה, וכן שעבדו עבודה זרה, אז נחשב כאילו מיחה בנשותיו 

עשיו של שלמה בנוגע לנישואיו ִעם סבירו את מבין איך חז"ל הצריכים להבעיני ה'. לפי הבנה זו 

 נשים נכריות?

 מאידך, מדברי הספרי משמע ששלמה המלך חטא:

בת  'והמלך שלמה אהב נשים נכריות וגו' ואת בת פרעה'כיוצא בו אתה אומר 

פרעה בכלל היתה ולמה יצאת מלמד שהיה מחבבה יתר מכולם וכלפי חטא 

 שהחטיאה אותו יתר מכולן. 

  )ספרי דברים, פיסקא נב( 

 וכן, בסדר עולם רבה:

ללכת בחקות דוד )מלכים א ג ג(, ארבע שנים עד שלא ויאהב שלמה את ה' 

התחיל לבנות את הבית, אבל משהתחיל לבנות את הבית, ויקח את בת פרעה 

ויביאה אל עיר דוד )שם /מלכים א'/ ג א(, באותו הפרק והדד שמע במצרים 

וגו', ויהי שטן וגו' )שם /מלכים א'/ יא(, ויתן המלך את הכסף בירושלם 

ומוצא הסוסים וגו', ותעלה ותצא וגו' )שם /מלכים א'/ י(, והמלך כאבנים וגו', 

שלמה אהב וגו' )שם /מלכים א'/ יא א(, שתמצא לומר כי על אפי ועל חמתי 

וגו' )ירמיה לב לא(, אבל לעת זקנת שלמה סמוך למיתתו שרתה עליו רוח 

 .הקדש, ואמר שלשה ספרים הללו, משלי, שיר השירים

 )פרק טו( 

ה תקופה ששלמה חטא, ולא הלך בדרך ה'. לעת זקנתו שרתה עליו רוח הקודש. מבואר שהית

דהיינו, לעת זקנתו תיקן את מעשיו. ונלענ"ד, שדברי סדר עולם רבה הם המוקד להבנת התייחסות 

מתייחסים לא חזר בתשובה, אז חז"ל  וחז"ל לשלמה. כלומר, שלמה אכן חטא, אבל כיון שבסוף ימי

ומר אותם הדברים בנוגע לדוד המלך שחטא עם בת שבע. אכן, דוד חטא, אבל אליו בעין רעה. יש ל

 כיון שהוא חזר בתשובה והודה בחטאו, אז התייחסות של חז"ל כלפיו, היא התייחסות טובה. 

ונפנה לעיון במדרש שיר השירים רבה ושם נמצא מחלוקת בין התנאים בהסבר מעשיו של שלמה 

 המלך:

לך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה והמ'הרבה לו נשים שנאמר 

וגו' מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם 
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, ריב"ל אמר על שם לא תתחתן בם רשב"י אומר לאהבה אהבה ממש ' וגו'

לזנות ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר כתיב גם אותו החטיאו הנשים 

בועלן כשהן נדות ולא היו מודיעות אותו, ר' יוסי בן הנכריות מלמד שהיה 

חלפתא אומר לאהבה להאהיבן לאהבן ולקרבן ולגיירן ולהכניסן תחת כנפי 

השכינה, נמצאת אומר ריב"ל ור' שמעון בן יוחאי ור"א בנו של ר"י הגלילי 

 .אמרו ד"א, ר' יוסי בן חלפתא פליג אתלתיהון

 )פרשה א, אות י( 

ב"י ור' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי, שלמה המלך אכן חטא ומעשיו לא לפי דעת ריב"ל, רש

היו ראויים. לפי דעת ר' יוסי בן חלפתא, שלמה המלך לא חטא, והוא גייר את הנשים שהוא נשא 

אולם, נראה שלפי רשב"י הוא לא חטא ממש בחטא "לא תתחתן בם", כיון שלא נשאן, אלא רק אותן. 

רך חתנות. אך, בוודאי גם לזנות עמן לא הוי מעשה ראוי, וכבר כתב זנה עמן. האיסור הוא ד

 הרמב"ם:

כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא 

שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו 

ואין : מרימשובחין וזריזין, ודבר זה הל"מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס בז

הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר ואת האשה אל 

קבתה אבל אם פירש אין הורגין אותו, ואם הרגו נהרג עליו, ואם בא הקנאי 

ליטול רשות מב"ד להרגו אין מורין לו ואע"פ שהוא בשעת מעשה, ולא עוד 

די להציל אלא אם בא הקנאי להרוג את הבועל ונשמט הבועל והרג הקנאי כ

עצמו מידו אין הבועל נהרג עליו, והבא על בת גר תושב אין הקנאין פוגעים 

לא פגעו בו קנאים ולא הלקוהו ב"ד הרי : בו אבל מכין אותו מכת מרדות

עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא בכרת שנאמר כי חלל יהודה קדש י"י אשר 

, אם ישראל הוא אהב ובעל בת אל נכר יכרת י"י לאיש אשר יעשנה ער ועונה

לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים ואם כהן הוא לא יהיה לו מגיש 

מנחה לי"י צבאות, הנה למדת שהבועל כותית כאילו נתחתן לעכו"ם שנאמר 

עון זה אע"פ שאין בו מיתת ב"ד אל : ובעל בת אל נכר ונקרא מחלל קדש ה'

שהבן מן הערוה  ת כמותויהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריו

 בנו הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב אע"פ שהוא ממזר והבן מן הכותית 
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ודבר : אינו בנו שנאמר כי יסיר את בנך מאחרי מסיר אותו מלהיות אחרי י"י

 . זה גורם להדבק בעכו"ם שהבדילנו הקב"ה מהם ולשוב מאחרי י"י ולמעול בו

 ח(-)הלכות איסורי ביאה יב, ד 

יש לדון מדוע אין כאן דין קנאים פוגעים בו? שנראה שהדבר היה ידוע לעשרה מישראל.  ועוד

שיש דעות שסוברות שלא צריך לבעול בפני עשרה מישראל, אלא מספיק  2הארכתי במאמר אחר

 שיודעים שהוא בועלה. 

 וכעין זה מובא בירושלמי מסכת סנהדרין:

חי אמר אהב ממש לזנות והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבי שמעון בן יו

חנניה בן אחי רבי יהושע אומר על שם לא תתחתן בם רבי יוסי או' למושכן 

לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי השכינה רבי ליעזר אומר על שם גם אותו 

החטיאו הנשים הנכריות אשכח תימר רבי שמעון בן יוחי וחנניה ור' ליעזר 

 .חדא ור' יוסי פליג על תלתיהון

 לכה ו()פרק ב, ה 

בר ששלמה המלך גייר את הנשים. אבל, לפי חנניה בן אחי ר' יהושע לפי הירושלמי ר' יוסי סו

 ורשב"י הוא לא גייר אותן. 

נלענ"ד, שחז"ל התקשו בהבנת ההתייחסות של התנ"ך כלפי שלמה המלך. כלומר, הדרך 

ס אל שלמה המלך. יש איך הנביא התייח צדיק או רשע, היא דרך ראיית התנ"ך, לקביעה אם אדם הוא

אנחנו מוצאים שחז"ל הרבו  ,אנשים שבתנ"ך לא מוזכר שהם עשו מעשים כל כך רעים, ובכל זאת

שו כך? נראה לומר שהטעם לכך הוא משום עליהם במציאת פגמים וחטאים, והשאלה מדוע ע

ומרה חז"ל התייחסו בח, לדוגמא כלפי אנשים אלו אינה חיובית.התייחסות התנ"ך נראה שחז"ל של

יחסות התנ"ך כלפי עשו. התנ"ך וכנראה הגיעו להבנה זו מתוך התילעשיו ומצאו בו חטאים רבים 

כיון שרואים שהתנ"ך מתייחס  רואה בעין יפה את עשו. דוגמא הפוכה היא ההתייחסות לדוד. אינו

, כלפיו תמיד חיובית ההתייחסותהמלך, והתנ"ך גם לאחר החטא משבח אותו ו בעין יפה כלפי דוד

לך הדברים אינם שדוד המלך תיקן את מעשיו והוא לא נדחה. בנוגע לשלמה המחז"ל הבינו לכן 

 מוצאים תגובה קשה של הקב"ה למעשי שלמה המלך:חדים. שהרי 

 

 "גיור אשה שנשואה בנישואין אזרחיים לכהן", מובא בנספחים, ספר "גר המתגייר", כרך א.  2
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בֹו ֵמִעם ְיקֹוָׁק)ט(  ה ְלבָׁ יולהי -א ַוִיְתַאַנף ְיקֹוָׁק ִבְשלֹמֹה ִּכי נָׁטָׁ ֵאל ַהִנְרָאה ֵאלָׁ  ְשרָׁ

ִים: ר ַהֶזה ְלִבְלִתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים)י ַפֲעמָׁ בָׁ יו ַעל ַהדָׁ ְולֹא  ( ְוִצּוָׁה ֵאלָׁ

ַמר ֵאת ֲאֶשר ִצּוָׁה ְיקֹוָׁק: פ ה זֹא שָׁ ְיתָׁ ת )יא( ַויֹאֶמר ְיקֹוָׁק ִלְשלֹמֹה ַיַען ֲאֶשר הָׁ

ֶליךָׁ קָׁ  ַמְרתָׁ ְבִריִתי ְוֻחקַֹתי ֲאֶשר ִצִּויִתי עָׁ ְך ְולֹא שָׁ ה ִעמָׁ כָׁ רַֹע ֶאְקַרע ֶאת ַהַמְמלָׁ

: ֶליךָׁ ּוְנַתִתיהָׁ ְלַעְבֶדךָׁ ִוד ָאִביךָׁ ִמַיד בִ  ֵמעָׁ ְנךָׁ )יב( ַאְך ְביֶָׁמיךָׁ לֹא ֶאֱעֶשנָׁה ְלַמַען דָׁ

ֶענָׁה: ד ֶאֵתן ִלְבֶנךָׁ ְלמַ  ֶאְקרָׁ ע ֵשֶבט ֶאחָׁ ה לֹא ֶאְקרָׁ כָׁ ל ַהַמְמלָׁ ִוד )יג( ַרק ֶאת ּכָׁ ַען דָׁ

ְרִתי:ַעְבִדי ּולְ  חָׁ ַלִם ֲאֶשר בָׁ  ַמַען ְירּושָׁ

 יג(-)מלכים א יא, ט 

: "וישכב שלמה עם אבותיו". יש בכך ביטוי לשכיבה 3אידך כתוב במותו של שלמה המלךמ

בעולם הבא. דהיינו, לא לשכיבה בעולם הזה, אלא בעולם הבא הוא שכב עם אבותיו. וכן בספר דברי 

 קרע המלכות ממנו מחמת חטאיו. והנבואה שת לא מוזכרים כל חטאי שלמה המלךהימים 

 

 שיטת הרמב"ם

יותר. כיון שהוא נקט ששלמה המלך אכן גייר את הנשים תמוהה ב שיטת הרמב"ם בשאלה זו

שפסק לקח. אי אפשר לומר ששלמה המלך התחתן עמם בלי גיור. בעצם הרמב"ם הלך לשיטתו ש

התגיירו, ור "לא תתחתן בם" נאמר כשלא נכרים. דהיינו, האיסלהלכה שיש איסור להתחתן גם עם 

ם ז' גם הוא פסק כדעת ר' שמעון, שאסור להתחתן עם כל הנכרים, ולא רק עִ לאחר הגיור אין איסור. 

 . אלו דברי הרמב"ם:4אומות

אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל 

דבר כך הוא, שהמצוה , אלא סוד השנקרא ידיד יי' נשאו נשים נכריות בגיותן

הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיטול 

או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס לדת, ואם איש הוא 

בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה היא בודקין שמא 

ם עילה מודיעין אותן עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, אם לא נמצא לה

כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם 

קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר ותרא כי 

 

 מלכים א יא, מג.  3
 ב.-הלכות איסורי ביאה יב, א 4
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לפיכך לא קבלו בית דין גרים : מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה

בימי שלמה שמא בשביל כל ימי דוד ושלמה, בימי דוד שמא מן הפחד חזרו, ו

המלכות והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם 

בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק, ואעפ"כ היו גרים הרבה 

מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא 

ולפי : ראה אחריתםדוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שת

שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו 

אלא בשביל דבר, ולא על פי ב"ד גיירום חשבן הכתוב כאילו הן עכו"ם 

ובאיסורן עומדין, ועוד שהוכיח סופן על תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנו 

: שנאמר אז יבנה שלמה במה להן במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן

גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' 

הדיוטות ה"ז גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא 

מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי 

ומצוה להחזיר אבידתו מאחר שטבל  הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין,

 נעשה כישראל, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואע"פ שנגלה סודן. 

 טז(-)הלכות איסורי ביאה יג, יד 

לא ברור מנין לרמב"ם ששלמה המלך אכן גייר את הנשים הנכריות שנשא? וכי הוא פסק כדעת 

, מן הסוגיא במסכת יבמות סף על כךנו תא במדרש, ששאר התנאים חלקו עליו?ר' יוסי בן חלפ

שאפילו אם נאמר שהוא גייר את הנשים, עדיין יש איסור מצד נישואי בת פרעה, שהרי אסור מתברר 

 לישא מצרית עד ג' דורות. 

 :דבריהםם, אציין את שאלות אלו אינן שאלות חדשות, ונשאלו על ידי נושאי כלי הרמב"

שם התברר ששלמה המלך גיא במסכת יבמות שוהמגיד משנה הבין שהרמב"ם סמך על הסא. 

 גייר את הנשים. דהיינו, לא כדעת רב פפא. 

. נראה מסוגיית 1רי המגיד משנה ועל דברי הרמב"ם: הלחם משה הרבה להקשות על דבב. 

י מנישואי גם אם נאמר שגייר אותן יש לנו קוש. 2כדעת רב פפא שהוא לא גייר אותן.  הגמרא שנקטה

י הרמב"ם, שלמה המלך טעה בנקודה זו שהוא גייר את הנשים הללו על אף לפ. 3בת פרעה. 

הקשתה איך  ה הגמראמלכים והיה איסור בכך. אם כן, לא מובן שהתגיירו לשם אישות ושולחן מ

לפי הרמב"ם בכך בדיוק טעה שלמה ? הרי בימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים שלמה גייר את בת פרעה

 מגיד משנה. הך עיון בדעת הרמב"ם והמלך. הלחם משנה נשאר בצרי
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הסביר שהרמב"ם הבין כשהגמרא במסכת שלמה ו דן בשאלת גיורי נשות 5שו"ת ציץ אליעזרג. 

מה  כוונתה היתה ,הרי לא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה שאלה איך שלמה גייר את בת פרעהיבמות 

בל גרים בימיו, וזאת סבר שלמה המלך? כלומר, הרי שלמה המלך היה מאלו שהסכימו שלא לק

? על ן, איך שלמה המלך הסכים לישא נשים נכריותמשום החשש שמתגיירים שלא לשם שמים. אם כ

כך השיבה הגמרא ששלמה המלך סבר שהן לא מתגיירות לשם שולחן מלכים, כיון שהן בעצמן בנות 

דין. בנוגע לגיורה  מלכים. אבל, הסנהדרין לא הסכים עמו, וזו כוונת הרמב"ם שלא גיירם על פי בית

וסובר  6בגמרא במסכת יבמות תשל בת פרעה, הוא הסביר שהרמב"ם נקט כדעת ר' שמעון שמובא

 שמצרית ראשונה מותרת. דהיינו, ר' שמעון סובר שהאיסור רק לזכרים ולא לנקבות. 

דברי הציץ אליעזר תמוהים ביותר, כיון שהרמב"ם פסק במפורש שלא כדעת ר' שמעון. הוא 

 מצרית ראשונה אסורה:פסק ש

מצרי ואדומי אחד זכרים ואחד נקבות דור ראשון ודור שני אסורין לבא 

 בישראל ודור שלישי מותר שנאמר בנים אשר יולדו להם וגו'.

 )הלכות איסורי ביאה יב, יט( 

יישב שהטעם שהגמרא הקשתה איך שלמה המלך גייר את בת פרעה הרי לא  7ספר "לבב דוד"ד. 

זמנו של דוד ושלמה הוא, משום שלשון הגמרא היא: "גיורי גיירה". הגמרא הבינה קיבלו גרים ב

שהכוונה גייר אותה כהלכה. לכן, הגמרא הקשתה על כך. והגמרא תירצה לפי הבנת הגמרא ותירצה 

תירוץ מרווח שהיה אפשר לגייר את בת פרעה לפי ההלכה, כיון שלא היה חשש שמתגיירת משום 

 אמת היא, ששלמה המלך גייר את הנשים בבית דין של הדיוטות. שלחן מלכים. אולם, ה

נלענ"ד, שיש קושי בביאור זה שמנין לרמב"ם לחדש חידוש זה? מנין לו שגייר אותן בבית דין 

. 8של הדיוטות, הדבר אינו מבואר בגמרא? אולי הדברים מבוססים על דברי הגמרא במסכת יבמות

ק"נ אלף גרים. הרמב"ם הבין שהתגיירו על ידי בית דין ששם התבאר שבימי דוד ושלמה התווספו 

. על פי גמרא זו היה נראה לו ליישב גם את גיורי נשי שלמה שלא הסתבר לו ששלמה 9של הדיוטות

 המלך יחטא בחטא כזה. 

 

 חלק יט, סימן לד.   5
 מסכת יבמות עו, ע"ב.  6
 איסורי ביאה יג, יד. בחידושיו על הרמב"ם, הלכות    7
 עט, ע"א.  8
 ביארתי את הדברים במאמר להלן, "קבלת גרים בימי דוד ושלמה".  9
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ספר "לבב דוד" עוד ביאר את כוונת המגיד משנה שאמר שראיה לדברי הרמב"ם היא מן הסוגיא 

הדברים שהגמרא בתחילה הבינה שאכן, שלמה גייר את בת פרעה. הסיבה  . כוונת10במסכת יבמות

היחידה שהגמרא דחתה הבנה זו היא, משום שעדיין, נשארת הקושיא שאסור להתחתן עם מצרית 

ראשונה. אם כן, יש ללמוד מכך שלגבי שאר הנשים יישוב זה עדיין נשאר. כלומר, אפשר ליישב 

. ולפי זה, יש להסביר את בת פרעה הוא לא גיירותיו. רק ולומר ששלמה המלך גייר את שאר נש

שאכן, הרמב"ם פסק כדעת רב פפא. ומובן מדוע שלמה המלך לא חטא בבת פרעה, כיון שהוא לא 

 נשא אותה. 

כתב שדברי הרמב"ם מבוססים על דברי הירושלמי שהזכרתי לעיל.  11ספר "מעשה רקח"ה. 

יר ששלמה המלך גייר את הנשים, ולא חטא. לכן, הוא הרמב"ם הבין שפוסקים כדעת ר' יוסי שהסב

 פסק כדעתו. בנוגע לבת פרעה, הרמב"ם יצטרך ליישב כדעת רב פפא שאותה הוא לא גייר. 

 

 

 

 

 ע"ב. -עו, ע"א 10
 הלכות איסורי ביאה יג, יד.   11



     

 

 

 

 

 

 בימי דוד ושלמה קבלת גרים

 מבוא

ור במידה מסויימת ם היו גרים בימי דוד ושלמה. מאמר זה קשבשאלה הִא  אדון במאמר זה

 :גיורי נשי שלמה. המאמר הנוכחי מבוסס על דברי הגמרא במסכת יבמותלמאמר לעיל בו דנתי ב

ת"ר: אין מקבלין גרים לימות המשיח; כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד 

ולא בימי שלמה. א"ר אליעזר, מאי קרא? הן גור יגור אפס מאותי מי גר אתך 

 עליך יפול, אבל אידך לא.

 )כד, ע"ב( 

, במסכת א אחרתשלא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה. אולם, יש גמר מדברי הגמרא אנחנו למדים

 :יבמות, שסותרת זאת

דוד גזר עליהם, שנאמר: ויקרא המלך  -אמר רב חנא בר אדא: נתינים 

לגבעונים ויאמר אליהם והגבעונים לא מבני ישראל המה וגו'. מאי טעמא גזר 

 -שנה, שנה ראשונה עלייהו? דכתיב: ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר 

אמר להם: שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם? דכתיב: ועבדתם אלהים 

אחרים והשתחויתם להם... ועצר את השמים ולא יהיה מטר וגו'! בדקו ולא 

אמר להם: שמא עוברי עבירה יש בכם? דכתיב: וימנעו רביבים  -מצאו; שניה 

 -ולא מצאו; שלישית ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה היה לך וגו'! בדקו 

אמר להם: שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין? דכתיב: נשיאים 

ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר! בדקו ולא מצאו, אמר: אין הדבר 

תלוי אלא בי, מיד: ויבקש דוד את פני ה'. מאי היא? אמר ריש לקיש: ששאל 

י פני, כתיב הכא: ויבקש באורים ותומים. מאי משמע? א"ר אלעזר: אתיא פנ

דוד את פני ה', וכתיב התם: ושאל לו במשפט האורים לפני ה'. ויאמר ה' אל 

שלא נספד  -שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים, אל שאול 

על אשר המית הגבעונים. וכי היכן מצינו בשאול  -כהלכה, ואל בית הדמים 
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כהנים שהיו מספיקין להם מים שהמית הגבעונים? אלא מתוך שהרג נוב עיר ה

ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה, 

וקא תבע על אשר המית הגבעונים? אין, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב: בקשו 

את ה' כל ענוי ארץ אשר משפטו פעלו? באשר משפטו שם פעלו. אמר דוד: 

רכיה למספדיה, נתינים ניקרינהו תריסר ירחי שתא ולא ד שאול נפקו להו

ונפייסינהו. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם... מה אעשה לכם ובמה 

אכפר וברכו את נחלת ה', ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול 

ועם ביתו ואין לנו איש וגו' יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה' וגו', 

ר, שלשה סימנים יש באומה זו: הרחמנים, מיפייס ולא פייסינהו. אמ

והביישנין, וגומלי חסדים; רחמנים, דכתיב: ונתן לך רחמים ורחמך והרבך; 

ביישנין, דכתיב: בעבור תהיה יראתו על פניכם; גומלי חסדים, דכתיב: למען 

אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי 

המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול  להדבק באומה זו. ויקח

את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה 

לעדריאל בן ברזילי המחולתי. מאי שנא הני? אמר רב הונא: העבירום לפני 

לחיים. מתיב רב חנא  -למיתה, כל שאין ארון קולטו  -ארון, כל שארון קולטו 

לך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול! שלא העבירו. וכי בר קטינא: ויחמול המ

משוא פנים יש בדבר? אלא שהעבירו וקלטו, ובקש עליו רחמים ופלטו. ואכתי 

משוא פנים יש בדבר! אלא שבקש רחמים שלא יקלטנו הארון. והא כתיב: לא 

יומתו אבות על בנים וגו'! אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מוטב 

אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא. ותקח רצפה שתעקר אות 

בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן 

השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה לילה, והא 

כתיב: לא תלין נבלתו על העץ! אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: 

אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא, שהיו מוטב שתעקר אות 

עוברים ושבים אומרים: מה טיבן של אלו? הללו בני מלכים הם, ומה עשו? 

פשטו ידיהם בגרים גרורים, אמרו: אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו, ומה 

! ומה גרים גרורים כך, ישראל בני מלכים כך, בני הדיוטות על אחת כמה וכמה

כמה! מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף, שנאמר: ויהי על אחת כמה ו

. ודלמא ישראל הוו! לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמנים אלף חוצב בהר

לא סלקא דעתך, דכתיב: ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד. ודלמא דוגזר 
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בעלמא! אלא מהכא: ויספר שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל 

חמשים אלף ]וגו'[ ויעש מהם שבעים אלף )נושא( סבל ]וגו'[ וימצאו מאה ו

 ושמונים אלף חוצב בהר.

 עט, ע"א(-)עח, ע"ב 

דוד התגיירו גרים. אם כן, נראה שהגמרות סותרות זו את זו. כדי ליישב סתירה זו  מתבאר שבזמן

 נביא את דברי הראשונים, ומתוכם נלמד הלכות חשובות בהלכות גרות. 

 

 גיור עצמי

 התוס':ה ליישוב נפנה תחיל

מאיתי הגיתי ובת פרעה דבימי שלמה לא קשה  -לא בימי דוד ולא בימי שלמה 

דמידי הוא טעמא אלא משום שולחן מלכים והני לא צריכי אבל קשה 

דאמרינן בהערל )לקמן דף עט. ושם( גבי מעשה דגבעונים דבימי דוד נתוספו 

ן גבי מרדכי ואסתר גרים על ישראל ק"ן אלף וי"ל דמעצמן נתגיירו כדאשכח

ורבים מעמי הארץ מתיהדים ויש ספרים שכתב בהן לא קבלו גרים לא בימי 

 .דוד ולא בימי שלמה אלא שנעשו גרים גרורים

 )מסכת יבמות כד, ע"ב( 

 ם שהוזכרו כאןאם כן, התוס' נקט שאכן, בימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים. הגרי

התגיירו מעצמם. נראה שכוונת הדברים  אינם גרים שהתקבלו על ידי בית דין, אלא הם

 שאכן, לא היו גרים כהלכה. 

 

 בתי דין של הדיוטות

הרשב"א יישב באופן אחר. לדעתו, אכן, היתה קבלת גרים בימי דוד ושלמה. אך, הקבלה לא 

 היתה על ידי בית דין של מומחים, אלא דווקא של הדיוטות:

א דאמרינן לא קבלו גרים מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף גרים. וה

 לא בימי דוד ולא בימי שלמה היינו ב"ד מומחה אבל אלו נתגיירו בב"ד 
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הדיוטות וכיון שנתגיירו חשו להן כדקי"ל כולם גרים הם כדאיתא בפרק כיצד 

 )כ"ד ב'( גמ' הנטען מן השפחה ונתגיירה, וכזה כתב הרמב"ם ז"ל.

 )מסכת יבמות עט, ע"א( 

 לגיור, כיון שבסופו של דבר התגיירו בבית דין.  אם כן, בדיעבד חששו

 כשיטה זו נקט הרמב"ם:

אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל 

שנקרא ידיד יי' נשאו נשים נכריות בגיותן, אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצוה 

טול הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שי

או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס לדת, ואם איש הוא 

בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה היא בודקין שמא 

עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן 

כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם 

קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר ותרא כי 

לפיכך לא קבלו בית דין גרים : מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה

כל ימי דוד ושלמה, בימי דוד שמא מן הפחד חזרו, ובימי שלמה שמא בשביל 

המלכות והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם 

ואעפ"כ היו גרים הרבה שביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק, ב

מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא 

 . דוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם

 טו(-)הלכות איסורי ביאה יג, יד 

 

 קיבלו כשהתגיירו לשם שמים

בצורה אחרת. לדעתו, אכן, קיבלו גרים בימי דוד ושלמה. אלא, כשהגמרא אמרה הריטב"א יישב 

שלא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה כוונתה היתה שבמציאות רגילה, לא קיבלו גרים. שסתם כך חששו 

דין היה הבית תגייר לשם שמים, בוודאי שלא מתגיירים לשם שמים. אבל, אם אכן, הוכח שבאו לה

 מקבל את הגרים:

ד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף גרים. והקשו רז"ל והא אמרינן לא מי

קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, ותירצו דהללו בב"ד הדיוטות 
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ומסתברא נתגיירו וקי"ל דבדיעבד כלם גרים כדאיתא בפ' כיצד )כ"ד ב'(, 

 דקושיא מעיקרא ליתא דההיא שלא קבלו גרים בימי דוד ובימי שלמה היינו

בסתם דמסתמא הם אינם עושים אלא מפני פחד מלחמת דוד או לשלחן 

מלכים ועושר שלמה, אבל באלו הדברים הוכיחו שנתגיירו מפני מה שראו 

 .בזה קדושת התורה ויושר חוקיה ומשפטיה ולכן קבלום

 )מסכת יבמות עט, ע"א( 

לשם שמים.  שמתגיירים"נ אלף גרים הוכיחו נלענ"ד, שיש קושי ביישוב זה, כיון שקשה לומר שק

בכל אופן, למדים הלכה גדולה מדברי הריטב"א שאפילו כשיש נכרי שיש מקום אדיר.  מדובר במספר

לחוש שאינו מתגייר לשם שמים, ולכתחילה לא מקבלים אותו, הרי אם הוכח שמתגייר לשם שמים, 

מתגייר/ת לשם ן במקרה שמישהו, או מישהי אפשר לקבלו. לפי זה, היה מקום ללמוד שהוא הדי

 כלומר, מובא בגמרא במסכת יבמות: אישות.

ורמינהי: אחד איש שנתגייר לשום אשה, ואחד אשה שנתגיירה לשום איש, 

אינן גרים, דברי ר'  -וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, לשום עבדי שלמה 

נחמיה; שהיה רבי נחמיה אומר: אחד גירי אריות, ואחד גירי חלומות, ואחד 

אינן גרים, עד שיתגיירו בזמן הזה; בזמן הזה ס"ד? אלא  -רדכי ואסתר גירי מ

אימא: כבזמן הזה! הא איתמר עלה, א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה 

דרב: הלכה כדברי האומר כולם גרים הם. אי הכי, לכתחלה נמי! משום דרב 

 וגו'.אסי, דאמר רב אסי: הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים 

 )כד, ע"ב( 

שאסור לגייר מישהו שמתגייר לשם אישות. אולם, לפי דברי הריטב"א היה מקום לומר מתבאר 

שבמקרה שיווכח לבית דין שהוא מתגייר לשם שמים, אין שום איסור לקבלו. דברי הגמרא נאמרים 

במקרה רגיל שאין שום הוכחה, שאז עלינו לחוש שמתגייר שלא לשם שמים. אבל, אם תהיה לנו 

 איסור לקבלו. מתגייר לשם שמים, אין  שאכן, הוכחה

 

 



     

 

 

 

 

 

 שהתגיירודמויות מהתנ"ך 

 מבוא

חז"ל מספרים שהם התגיירו. בתנ"ך,  לעיין במספר דמויות שמוזכרות במאמר הנוכחי ברצוני

 משמעות גיורם? ומהי שהתגיירו רצה לעיין מנין חז"ל הגיעו להבנהא

 

 שפרה ופועה

 מובא בילקוט שמעוני:

רה, שפרה, פועה, בת פרעה, רחב, ויורות הגר, אסנת, צפיש נשים חסידות ג

 רות, ויעל אשת חבר הקיני:

 )יהושע, רמז ט( 

מבואר ששפרה חולק על רוב מדרשי חז"ל בהם  דרש זהמלפי המדרש שפרה ופועה התגיירו. 

 .1ופועה הן יוכבד ומרים. שפרה: יוכבד. פועה: מרים. כך גם מבואר בדברי הגמרא במסכת סוטה

שפרה ופועה התגיירו קודם הציווי של פרעה, מדרש הכתב שצריך לומר שלפי  2ה תמימההתור

 דוחק לומר שהכוונה למיילדות את העבריות.אומר במפורש "המיילדות העבריות".  כיון שהכתוב

יו הרי אם ה ?הבין ששפרה ופועה הן גיורות, שמנין לנו לחדש שהן יוכבד ומריםכנראה המדרש 

עבריות גמורות,  שאם היו בר בשלא מדומסתבר שמותיהן בפירוש?  ווע לא נכתב, מדיוכבד ומרים

אם היו עבריות לא היו מבצעות את ש? העבריים להרוג את הזכרים עבריות איך פרעה ציוה עליהן

נכריות וב "המיילדות העבריות", הן היו נכריות, אלא כיון שכתגזירתו. לכן, המדרש הבין שמדובר ב

 ת הדברים שפרעה חשב שהן מצריות, אבל הן התגיירו ולכן לא שמעו בקולו. שהתגיירו. כוונ

 

 יא, ע"ב.  1
 שמות א, אות כב.   2
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 כבר ידוע המדרש:? הרי באותה עת לא היה גיור. משמעות גיורןהיתה אלא, יש לדון מה 

, אמר רבי אלעזר בן זימרא אם מתכנסין כל באי 'ואת הנפש אשר עשו בחרן'

ו נשמה ואת אמר ואת העולם לברוא אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק ב

הנפש אשר עשו אלא אלו הגרים שגיירו, ואם כן שגיירו למה אמר עשו אלא 

ללמדך שכל מי שהוא מקרב את העובד כוכבים ומגיירו כאלו בראו, ויאמר 

אשר עשה, למה נאמר אשר עשו, אמר רב הונא אברהם היה מגייר את 

 האנשים ושרה מגיירת את הנשים. 

  )בראשית רבה לט, יד( 

ם ישראל. בקבלת מצוות והתחברות לעַ  אהתבט שבאותה עת הגיורביארתי במספר מאמרים, 

יכול להיות שיש להוסיף לכך את מה שהתבאר לעיל שיש ראשונים שהסבירו את דברי הגמרא 

אמהות שהן נכנסו תחת כנפי השכינה בטבילה, שכוונת הגמרא שלומדים טבילה מן ה 3במסכת יבמות

ו לא פוסקים אולם, נראה שאנחנוגיור עוד קודם מעמד הר סיני. , כבר נהגו טבילה לד' אמהות. אם כן

 יני, ומשם נלמד תהליך הגיור שצריךפוסקים שבני ישראל התגיירו במעמד הר סכדעה זו, שהרי 

האבות . אולי אפשר לומר שגם אם 4לעבור הנכרי שמתגייר, כך מבואר בגמרא במסכת כריתות

ם ישראל שלא התגיירו, דהיינו לא לאחר מכן היו חלקים מעַ  ,ם, בכל זאתמקודאמהות התגיירו הו

, ציינתי לדעת הרמב"ן שדן 5מלו, ולכן הם היו צריכים להתגייר לפני מעמד הר סיני. במאמר אחר

 בנוגע לשבט לוי אם היו צריכים למול במעמד הר סיני:

לערבי מהול ולי נראה דמדין מילה אינן חייבין להטיף, דהא מלו. ולא דמו 

ואם תשיבני  …וגבעוני מהול, דהתם כיון דלא מיפקדי כמאן דלא מהלי דמו 

הילכך  …בני קטורה, בני קטורה לא נתחייבו אלא הם, הא זרעם לא נתחייבו

 כנשים להכנס בטבילה תחת כנפי השכינה עם המילה שלהם.  בני לוי נידונו 

 )מסכת יבמות מו, ע"א, ד"ה שכן מצינו וכו'( 

. אולם, מדבריו מבואר שגם צריכים מילה, אלא שאר השבטים בני שבט לוי לא היוו דברילפי 

ה. לכן, צריך לומר שהגיור שנעשה נכנסו תחת כנפי השכינה בטבילהתגיירו במעמד הר סיני והם 

ת. ואפילו אם נאמר שנהגו רק במעמד הר סיני קיבלו את המצוום לכן, לא היה גיור שלם היות וקוד

 

 מו, ע"א.  3
 ט, ע"א.   4
 בהלכות יורה דעה.  , הובאליהודי", ספר "גר המתגייר", כרך ג"הצהרת הגר שלא מתהפך  5
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הטבילה צריכה להתחבר  היו צריכים טבילה חדשה עם קבלת המצוות. ודם לכן, בכל זאתקבטבילה 

היה לזרע אברהם דין רואים מדברי הרמב"ן במקום נוסף שהבין שגם קודם מתן תורה לקבלת מצוות. 

 קיבל את התורה ונכנס תחת כנפי השכינה:מזרע ישראל רק מי שהיה בני ישראל. 

רות מפני שהיה קודם מתן תורה, והיה משפטו הצרפתים אומרים כי טעם הגו

ממה שאמרו )יבמות עח ב( באומות הלך אחר הזכר, וכאשר לילך אחר הזכר 

נולד זה לא מלו אותו כי מצרי היה בדינו, אבל כשגדל נתגייר לדעתו ונמול. 

, ואין דעתי כך, כי מעת שבא אברהם בברית היו ישראל ובגוים לא יתחשבו

דושין יח א( ודילמא ישראל מומר שאני. וק"ו הדבר, אם וכמו שאמר בעשו )קי

לאחר מתן תורה שהכותי הבא על בת אברהם מחייבי לאוין ואין לו בה 

קידושין היא מקוה טהורה לאומות להכשיר את ולדה להיות כמוה, לא כל 

שכן קודם התורה שתהא מטהרת ולדה להיות כמוה לחייבו במילה כזרעו של 

 . ני ישראלאברהם ויהיה מכלל ב

 )יקרא כד, י( 

 

 בת פרעה

במדרש שהוזכר לעיל מבואר שבת פרעה התגיירה. נראה שזו גם כוונת דברי הגמרא במסכת 

 סוטה:

א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: מלמד,  - 'ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור'

אם רחץ ה' את צואת בנות ציון 'שירדה לרחוץ מגלולי אביה, וכן הוא אומר: 

 '. וגו'

 )יב, ע"ב( 

חז"ל גרות. שם טבילה למדובר על ההתגיירה. ו שהיא "רחצה מגילולי אביה" ת הגמראכוונ

שמצרית רגילה לא היתה עושה  בת פרעה עם הגיור, משום הצלת משה על ידי קישרו את מעשה

ונה , שהגיעה לאמוכרחים לומר שהיא התגיירהמעשה כזה. כדי להבין את המסירות של בת פרעה, מ

 בה' ודבקה בעם ישראל. 

ת פרעה הצילה שבם ישראל. כיון מקום לדון שאולי חז"ל ראו את יסוד הגיור בדביקות בעַ יש 

ולם, אפשר לראות גם שהם ם ישראל ובכך התבטא גיורה. אדבקות בעַ  במעשיה את משה, רואים

את שני הרעיונות מוכרחים לקשור  את האמונה בה', "רחצה מגילולי אביה". לכן,דווקא הדגישו 
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ם כפי שכבר ביארתי מתחברים לעַ . ם ישראל, ואין גיור בלי חיבור לה'יחד. אין גיור בלי חיבור לעַ 

בוודאי שעיקר הבסיס להבנת חז"ל שבת פרעה ם הקב"ה. ישראל שהתחברו לה', שכרתו ברית ִע 

, חז"ל היו צריכים הפסוק "ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור", אלא ממעשיה. אךנובע מהתגיירה אינו 

הפסוק הוא רק רשו על הפסוק הנ"ל. אולם, להביא ראיה למעשה גרות, דהיינו לטבילה, ולכן ד

 אסמכתא בעלמא. 

רי דברי חז"ל ההבנה "חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל וחיכול להיות שעומדת מא

סירות נפש כדי של מ הנהגה תנהגות מוסרית, ובוודאי לאגוים הין המצא ב. לכן, לא תי6תאמין"

לא היה גיור,  באותה העתשבת פרעה התגיירה. היות ו להציל יהודי. לפיכך היו צריכים להסביר

לא היתה כוונת חז"ל שממש כגיור. ם ישראל ודביקות בקב"ה כל קירבה לעַ אפשר שחז"ל ראו ב

גיור. אלא,  ל למעשישאברהם מגייר את האנשים, אין כוונת חז" ,במדרש שהוזכר לעילהתגיירה. 

לקירובו של האדם לקב"ה. הכנסתו תחת כנפי השכינה מתבטאת בקירובו לקב"ה, בלימודו את דרכי 

 המוסר והאמונה בקב"ה. 

 

 י פרעאסנת בת פוט

י פרע אשת יוסף. . בוודאי כוונת חז"ל לאסנת בת פוטגיורתשאסנת במדרש שהובא לעיל מצויין 

 ברי המדרש שהובאו ברש"י על הפסוקים: נראה שעל בסיס מדרש זה אפשר להבין את ד

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה: ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר 

 להים בזה...-נתן לי א

 ט(-)בראשית מח, ח 

 רש"י כתב על פסוקים אלו:

יכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה: 'בזה'. הראה לו שטר ה'ויאמר מי אלה'. מ

 קש יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו רוח הקדש. ארוסין ושטר כתובה וב

בוודאי הבסיס למדרש הנ"ל הוא  נין הגיע שטר אירוסין ושטר כתובה?השאלה נשאלת, מ

 תורה ומצוות. דרך ההבנה שאסנת התגיירה, ויוסף ואסנת התנהגו ב

 שתי סיבות:ו להבנה שאסנת התגיירה היתה מכנראה שהסיבה שחז"ל הגיע

 

 עיין איכה רבה, פרשה ב.   6
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 תן עם אשה שלא התגיירה. לא ראוי שיוסף יתח .1

 לא ראוי שיצאו שני שבטים מאשה שלא התגיירה.  .2

 

 ציפורה

יס לדברי חז"ל הוא במדרש שצויין בתחילת המאמר מובא שגם ציפורה התגיירה. נראה שהבס

לא היא שמשה רבינו ישא אשה שלא התגיירה. נוסף על כך, יש מקום לדון אם  ההבנה שלא יתכן

שהרי מבואר שמשה מל את בנו אליעזר, והוא  ך אחר הֵאם, או אחר האב?הולד הול התגיירה הִאם

אם ציפורה לא התגיירה, אז דינו כנכרי ולא חייב במילה. כבר לו נענש על כך שלא מל אותו מיד. אפי

בין מחלוקת ן תורה. ציינתי לעיל מצינו שנחלקו הראשונים בדינם של האבות והשבטים קודם מת

כדין בני נח, ולכן  דין האבות והשבטים היהשמב"ן. חכמי הצרפתים הבינו חכמי הצרפתים ובין הר

הולד הולך אחר הזכר. אבל, הרמב"ן הבין שהיה להם דין ישראל, והולד הולך אחר הֵאם. אם כן, 

דווקא לפי שיטת הרמב"ן אם נאמר שציפורה לא התגיירה, אז הולד יהיה נכרי, שהרי בדין ישראל, 

 הולד נכרי. ישראל שבא על נכריה 

יש לאחר מכן? ונה לפני שנישאה למשה, או יש לדון בכוונת חז"ל שציפורה התגיירה. הִאם הכו

משה השאיר את ציפורה וילדיו אצל יתרו, ולאחר יציאת מצרים בחז"ל מתי יתרו בא למשה. מחלוקת 

 מסופר שיתרו בא עם ציפורה ובניה למשה. מובא בגמרא במסכת זבחים:

חייא ור' יהושע בן לוי, חד אמר: יתרו קודם מתן תורה היה,  דאיתמר: בני ר'

 וחד אמר: יתרו אחר מתן תורה היה!

 )קטז, ע"א( 

בני ישראל התגיירו במעמד הר סיני, שהרי כבר הזכרתי לעיל שבגמרא במסכת כריתות למדים 

ו ובניה לא היתהליך הגיור שבני ישראל עברו במעמד הר סיני. אם כן, ציפורה את שהגר צריך לעבור 

אם כן, מוכרחים לומר שהתגיירו לאחר מכן. שהרי . במעמד הר סיני, אז הם אינם חלק מבני ישראל

ציפורה נשארה עם משה, וגם שני בניה נשארו עם משה. אי אפשר שישארו בלי שיתגיירו. לכן, כוונת 

ס הבנה זו חז"ל שציפורה התגיירה לאחר שבאה למשה לאחר מעמד הר סיני. נראה שאפשר לבס

 בפסוק: 
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ויקח יתרו חתן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה: ואת שני בניה 

 אשר שם האחד גרשום...

 ג(-)שמות יח, ב 

מדוע נקראים הילדים "שני בניה" ולא נאמר שני בני משה? הרי בתחילה נאמר ציפורה אשת 

יא לא התגיירה, ולכן הם משה. אולי אפשר להבין מכך שהילדים התייחסו אחר ציפורה כיון שה

נחשבו לא מזרע ישראל. מאידך, יש קושי בהבנה זו לאור מה שציינתי לעיל שמשה נענש על כך שלא 

אולם, יש לציין לדברי מספר מפרשים שמתבאר מדבריהם שהבינו שאכן, ציפורה לא מל את אליעזר. 

הוא נשא מדינית והוא התגיירה בתחילה. הם הסבירו שציפורה חשבה בתחילה שמשה נענש בגלל ש

 עברי ואינו ראוי לישא מדינית. 

 כתוב בספר שמות:

לֹון ַוִיְפְגֵשהּו ְיקֹוָׁק ַוְיַבֵקש ֲהִמיתֹו: ַוִתקַ  ה צֹר ַוִתְכרֹת ֶאתַוְיִהי ַבֶדֶרְך ַבמָׁ  ח ִצפֹרָׁ

ְרַלת ְבנָּׁה ַוַתַגע יו ַותאֶמר ִּכי ֲחַתן עָׁ ִמים ַאתָׁ  ְלַרְגלָׁ ה : ַוִיֶרף ִמֶמנּו ָאה ִלֽידָׁ ז ָֽאְמרָׁ

ִמים ַלמּולֹת:  ֲחַתן דָׁ

 כו(-)שמות ד, כד

 ר' חיים פלטיאל, בפירושו לתורה, הסביר:

חתן דמים אתה לי. כלומר אתה חייב מיתה אבל איני יודעת אם זה בשביל 

שנשאתני שאני מדיינית או בשביל שאין בנך מהול. וירף ממנו אז אמרה. 

ד לאחר שמלתה הבן הרף המלאך את משה אז אמרה כלומר כשראתה מי

 בוודאי החיוב הייתה בשביל שלא מלת' בנך ולא בשבילי.

 ובפירוש הדר זקנים:

וירף ממנו. לפי שמתחלה כשראתה המלאך בולעו עד המילה היתה מסופקת 

אם בשביל איחור מילת בנו או בשביל מילת עצמו מפני שבא עליה וכסבורה 

לו. ומ"מ מספק כרתה ערלת בנו ואמרה חתן דמים היא שלא תהא הוגנת 

אתה לי. ש"מ בשבילי אתה נענש כשראתה המלאך הרף ממנו. אז אמרה ודאי 

 חתן דמים למולות. בבירור יודעת אני שאינך נענש אלא בשביל מילת בנך:

 וכן, ספר משיבת נפש:
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אז היתה סבורה ציפורה שבעלה הוא חייב מיתה על שנימול ובועל ארמית 

לא מפני שנתעצל )במצות( בנו ואבר זה ניצול מפני חשיבות המילה להציל ו

את בנה מדינה של גיהנם ומלה אותו ולא על דרך שידעה שבעלה נענש על 

ככה, שהרי אמרה חתן דמים אתה לי ומתרגמינן שכוונתה שהוא נענש על 

ככה שבעל ארמית, ע"כ תרגום בדמא מהולתא הדין מתחייב חתנא לנא פי' 

י שנימול לא היה לו לישא ארמיתא ומשראתה חשיבות המילה מלתה את מפנ

בנה, וירף ממנה אז אמרה חתן דמים למולות, אז הבינה שנענש על שנתעצל 

 במילת בנו וע"כ תרגם שבשבילו הוא נענש.

 )שמות ג, יא(   

 

 רחב

 מובא בגמרא במסכת זבחים:במספר מקומות בחז"ל מסופר על גיורה של רחב. 

כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי 'ב הזונה אמרה לשלוחי יהושע: ואף רח

, ומ"ש הכא 'ולא היה בם עוד רוח: '. מאי שנא התם דאמר )ליה('ים סוף

דאפילו אקשויי נמי לא אקשו. ומנא ידעה?  דקאמר: ולא קמה עוד רוח באיש?

דאמר מר: אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה. אמרו: בת י' שנים 

אחר היתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה ]כל[ מ' שנה שהיו ישראל במדבר, 

 , אמרה: יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים. נ' שנה נתגיירה

 ע"ב( -)קטז, ע"א 

 מובא ברות רבה:

רבי סימון בשם ריב"ל ור' חמא אבוי דרבי הושע בשם רבי לא נתן דברי 

( בני שלה בן יהודה ער אבי לכה, הימים אלא להדרש הה"ד )דברי הימים א' ד'

אב ב"ד של לכה, ולעדה אבי מרשה, אב בית דין של מרשה, ומשפחות בית 

עבדת הבוץ, זו רחב הזונה שהטמינה המרגלים בבוץ, הה"ד )יהושע ב'( 

ותטמנם בפשתי העץ, א"ר יהודה ברבי סימון בבוסמין היתה עסקה, לבית 

הושע ב'/( ועתה השבעו נא לי אשבע, שנשבעו לה המרגלים, שנאמר )שם /י

בה', ויוקים, שקיימו לה השבועה, הה"ד )שם /יהושע/ ו'( ויבואו הנערים 

המרגלים, ומה תלמוד לומר ואת כל משפחותיה הוציאו, תני רשב"י שאפי' 
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היתה משפחתה מאתים אנשים והלכו ונדבקו במאתים משפחות אחרות כולן 

אלא ואת כל משפחותיה, ואנשי  ניצולות בזכותה, ואת כל משפחתה לא נאמר

כזבה, שכזבה במלך יריחו, שנאמר )שם /יהושע/ ב'( ותאמר כן באו אלי 

האנשים וגו', ויואש, שנתיאשה מן החיים, ושרף, שתקנה עצמה לשרופין, 

אשר בעלו למואב, שבאתה ונדבקה בישראל ועלו מעשיה לאביה שבשמים, 

שכתוב בה לכו לחמו וישבי לחם, שנדבקה בישראל שקבלו את התורה 

בלחמי, והדברים עתיקים, ר' איבו ור' יהודה בר' סימון אומרים דברים הללו 

סתומין כאן ומפורשין במקום אחר, המה היוצרים, אלו המרגלים הה"ד )שם 

/יהושע ב'/( וישלח יהושע בן נון מן השטים וגו', ר' יהודה ור' נחמיה, חד אמר 

לאמר, ר' נחמיה אומר כלי קדרות היה כלי נגרות היה בידם, מרגלים חרש 

בידם מקדרין חרש לאמר, תני רשב"י חרש כמשמעו אמר להם עשו עצמכם 

חרשין ואתם עומדים על רזיהם, ר"ש בן אלעזר אומר מתוך שאתם עושים 

עצמכם חרשים אתם עומדין על אופניים שלהם, ויושבי נטעים, שהיו בקיאין 

רתו משם זמורה, וגדרה, שהטמינה אותן בנטיעה, על שם שנא' )במדבר יג( ויכ

אחרי הגדר שנאמר ותאמר להם ההרה לכו, ויש אומרים ששרתה עליה רוח 

הקדש, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, וכי מהיכן היתה יודעת שחוזרין לשלשת 

ימים מיכן ששרתה עליה רוח הקדש, עם המלך במלאכתו ישבו שם, מכאן 

הזונה, ירמיה, חלקיה, שריה, מחסיה,  אמרו עשרה כהנים נביאים עמדו מרחב

חנמאל, שלום, ברוך, נריה, יחזקאל, בוזי, ויש אומרים אף חולדה הנביאה 

 מבני בניה של רחב הזונה היתה.

 )פרשה ב, סימן א( 

רחב הזונה התגיירה. וכפי הנראה היא נישאת לשלה בן יהודה )עיין פירוש מהרז"ו שמבואר 

תר, שהרי אם כן שלה בן יהודה חי שנים רבות ביותר. בזמן יציאת שם(. אולם, הבנה זו תמוהה ביו

 שנה. לפי המדרש מרחב הזונה יצאו י' כהנים וחלקם נביאים.  200מצרים הוא היה מעל 

 כמו כן, מבואר במסכת מגילה:

 'בן חרחס'אמר רב נחמן: חולדה מבני בניו של יהושע היתה. כתיב הכא 

רב עינא סבא לרב נחמן: שמונה נביאים  . איתיביה'בתמנת חרס'וכתיב התם 

והם כהנים יצאו מרחב הזונה, ואלו הן: נריה, ברוך, ושריה, מחסיה, ירמיה, 

חלקיה, חנמאל, ושלום. רבי יהודה אומר: אף חולדה הנביאה מבני בניה של 

 -! 'את תקות חוט השני'רחב הזונה היתה. כתיב הכא בן תקוה וכתיב התם 
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 אמרי לה: פתיא אוכמא! מיני ומינך תסתיים שמעתא; אמר ליה: עינא סבא! ו

נון בנו יהושע '. ומי הוו ליה זרעא ליהושע? והכתיב דאיגיירא ונסבה יהושע

 הוו ליה. -לא הוו ליה, בנתן  -בני  -! 'בנו

 )יד, ע"ב( 

גיורה. הגמרא הגיעה להבנה זו משום שדרשה פי המדרש יהושע נשא את רחב הזונה לאחר ל

ומר שחז"ל סמכו יהושע בן נון. אולם, נראה שקשה ליאה היתה מצאצאי רחב הזונה ושחולדה הנב

שיש כאן אסמכתא בעלמא. אם כן, צריך עיון, מנין חז"ל הגיעו להבנה  על דרשה זו, כיון שמסתבר

ציפורה ויתרו הגיעו להבנה זו מהשוואה בין  נשא את רחב הזונה? נראה לי, שחםשיהושע בן נון 

כפי שמצינו אצל יתרו דברי נישאה ליהושע. כך גם רחב נו, יפורה נישאה למשה רבכמו שצ. לרחב

ל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים: ' אשר הצי: "ברוך האמונה

למרגלים.  כך גם מצינו בדברי רחבלהים כי בדבר אשר זדו עליהם". -עתה ידעתי כי גדול ה' מכל הא

אין לברוח מנישואי גיורת, אלא דווקא הגרים. הו מעלת בטא כאן עוד רעיון וזאולי חז"ל רצו ל

. במאמר נביאים ומלכים –לצאת זרע קודש  לישא את הגיורות, ודווקא מן הגיורות יכול להיפך יש

ציינתי שבוודאי עדיף לישא גיורת עם מידות טובות מבת ישראל שאין לה מידות טובות,  7אחר

 יות על המידות טובות. וההסתכלות צריכה לה

היא ביטאה דבריה . במעשיה הנעלים התגיירה משום להבנה שרחבכנראה שחז"ל הגיעו 

ה תהיולסייע לעם ישראל בכיבוש יריחו.  המרגליםנפשה כדי להציל את  ונתה הגדולה, וסיכנה אתאמ

שאי אפשר למצוא לעיל, שחז"ל הבינו  ב"ה, וזהו יסוד הגיור. כבר הוזכרבקם ישראל וקות בעַ כאן דב

אצל הנכרים מעשי חסד ואמונה גדולים, "תורה בגויים אל תאמין", ולכן מוכרחים לומר שהיא 

 התגיירה. 

 

 יעל אשת חבר הקיני

ירה. יש לשאול שתי שאלות על מדרש שיעל אשת חבר הקיני התגיבמדרש שהוזכר לעיל צויין 

 :זה

 מנין ידע המדרש שיעל אשת חבר הקיני התגיירה? .1

 

 , הובא בהלכות אבן העזר.  גיורת", ספר "גר המתגייר", כרך ג "נישואין ִעם 7
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אם כן צאצאיו יהודים. מדוע היא  ,הקיני, והרי כבר יתרו התגייר –היתה מזרע יתרו יעל  .2

 היתה צריכה להתגייר?

כפי שהתבאר לעיל בנוגע לשפרה ופועה, שכיון שחז"ל ראו  ,לגבי השאלה הראשונה יש לומר

היא באה  במעשיההבינו שהיא התגיירה. את מעשה מסירות הנפש של יעל שהרגה את סיסרא, אז 

לגבי השאלה השניה, נראה לומר שיתרו התגייר, אבל לא ם ישראל, להרוג שונא ישראל. להציל את עַ 

ם בני בני יתרו היו קשורים ִע התגיירו. מהילדים שלא  יתרו, אךירו. יעל היא מצאצאי כל צאצאיו התגי

  ישראל וקרובים אליהם מחמת קירבת יתרו וציפורה לבני ישראל, אבל הם לא היו יהודים.

 מובא בגמרא במסכת נזיר:

אמר ר"נ בר יצחק: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה. והאמר רב יהודה 

אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא 

תבורך מנשים יעל 'לשמן בא לשמן! אלא אימא: כמצוה שלא לשמה, דכתיב: 

שבאהל? שרה, רבקה, רחל  , מאן נשים'אשת חבר הקני מנשים באהל תבורך

בין 'ולאה. א"ר יוחנן: שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה, שנאמר: 

. והא קא מתהניא מבעילה דיליה! א"ר יוחנן: כל ' רגליה כרע נפל שכב וגו'

השמר לך מדבר עם 'טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר: 

לא טוב אמאי לא? אלא לאו ש"מ: שפיר, א -, בשלמא רע 'יעקב מטוב ועד רע

 טובתו רעה היא, ש"מ.

 )כג, ע"ב( 

אם לא התגיירה בכל זאת יש כאן אין הכרח להבין שהגמרא נקטה שיעל התגיירה, שהרי אפילו 

אולם, מדברי הגמרא למדים על רה, שהרי היא היתה נשואה, ולבני נח יש איסור לבעול אשת איש. עב

 כנה להיבעל לרשע סיסרא, כדי שתוכל להרגו.היתה מוהנפש של יעל, שמסירות 

 מעניין לציין שיש מדרש אחר, ששם מבואר שיעל לא נבעלה לסיסרא:

שלשה הם שברחו מן העבירה ושתף הקב"ה שמו עמהם ואלו הן יוסף ויעל 

ופלטי, יוסף מנין שנאמר )תהלים פא( עדות ביהוסף שמו מהו ביהוסף )זה( 

וטיפר, יעל מנין שנאמר )שופטים ד( ותצא ]יה[ מעיד עליו שלא נגע באשת פ

יעל לקראת סיסרא ותכסהו בשמיכה מהו בשמיכה רבנן דהכא אמרי בסודרא 

 ורבנן דתמן אמרי במשיכלא אמר ריש לקיש חזרנו על כל המקרא ולא מצינו 

 



 119  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

כלי ששמו שמיכה ומהו שמיכה שמי כה שמי מעיד עליה שלא נגע בה אותו 

  .רשע 

 )ויקרא רבה כג, י( 

 . הרי כתוב:לכך שיעל נבעלה לסיסראמפורש אכן, בעיון בפסוקים לא מוצאים רמז 

ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדוִני אלי אל תירא ויסר אליה 

האהלה ותכסהו בשמיכה: ויאמר אליה השקיני נא מעט מים כי צמתי ותפתח 

והיה אם את נאוד החלב ותשקהו ותכסהו: ויאמר אליה עמוד פתח האהל 

איש יבא ושאלך ואמר היש פה איש ואמרת אין: ותקח יעל אשת חבר את 

יתר האהל ותשם את המקבת בידה ותבוא אליו בלאט ותתקע את היתד 

 ברקתו ותצנח בארץ והוא נרדף ויעף וימת: 

 כא(-)שופטים ד, יח 

ליה כרע : "בין רג8חז"ל בגמרא במסכת נזיר דרשו את דרשתם על פי הפסוקים בשירת דבורה

פסוקים אלו ראיה שאין בנפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד". אולם, נראה 

ם ברשעות הגוים, והבינו ברורה, ואולי יש בכך רמז. אך, כנראה שחז"ל הגיעו להבנה זו מתוך הכרת

המילים  כמו כן,ם אשה באהל יעשה מעשה זימה. תאוות ויצרים, ובוודאי כשימצא לבד ִע  שהם מלאי

חז"ל במדרש רבה הוציאו מילים אלו "ותכסהו בשמיכה" מעלים הרגשה של מעשה אישות. 

מהקשרם ודרשו דרשה חדשה. גם נראה שחז"ל נחלקו בשאלה אם גדול זה שבורח מן העבירה מזה 

שהיא לא נבעלה שראל. מדרש רבה הבין מתוך מעשיה של יעל שעושה עבירה לשמה, לשם הצלת י

בכך שהיתה  והתבטא הבינו בדיוק להיפך, שמעשיה הנעלים חז"ל בגמרא במסכת נזיר. ולאותו רשע

מוכנה להיבעל לאותו רשע כדי להציל את ישראל. יכול להיות שיש גם מחלוקת כאן בשאלה אם 

דן באריכות  9גדולה עבירה לשמה, והאם מותר לעבור עבירה כדי להציל אחרים. הראי"ה קוק זצ"ל

 עבור עבירה כדי להציל אחרים. בשאלה זו אם מותר ל

 המדרש ציין את יעל בתוך כ"ב נשים כשרות שהיו בעולם:

 כ"ב נשים כשרות היו בעולם ואלו הן שרה, רבקה, רחל, לאה, סרח בת אשר, 

 

 

 שופטים ה, כז.   8
 שו"ת משפט כהן, סימן קמג.   9
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יוכבד, מרים, בתיה בת פרעה, דבורה, צללפונית אשת מנוח, חנה, אביגיל, 

 ר.מיכל, בת שבע, אבישג, חולדה הנביאה, יעל, אסת

 )בראשית רבתי, פרשת חיי שרה, כג, א( 

ב נשים כשרות שהיו בעולם? רואים במדרש שגם זכתה מעניין מה זכתה יעל להיכלל בתוך כ"

בתיה בת פרעה להיכלל בנשים אלו. כנראה שצריכים לומר שכיון שמסרו את נפשם לעם ישראל, לכן 

כמו כן, לא הוזכרה רות ויש  וצה זו?מוה מדוע רחב לא נכללה בקבזכו להיכלל בנשים אלו. אבל, ת

 עוד נשים רבות שהיו צדיקות וכשרות. 

 מובא במדרש ילקוט שמעוני:

וכי מה טיבה של יעל שבאת תשועה גדולה על ידה אמרו אשה כשרה היתה 

ועושה רצון בעלה מכאן אמרו אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא 

 עושה רצון בעלה:

 )שופטים, רמז מב( 

? הרי בתנ"ך לא מסופר על כך. השאלה, מנין לחז"ל שיעל היתה עושה רצון בעלה נשאלת

הקיני", מודגש שם בעלה. כשמזכירים את שם הבעל  אשת חברשכתוב "יעל נתבונן בפסוקים ונראה 

משמעות הדבר שהיא רואה את עצמה כעוזרת לבעלה, והיא לא עומדת בפני עצמה, היא עושה רצון 

 בעלה. 

 

 גיור יתרו

 הגעת יתרו: .1

 מובא בגמרא במסכת זבחים:

דאיתמר: בני ר' חייא ור' יהושע בן לוי, חד אמר: יתרו קודם מתן תורה היה, 

 וחד אמר: יתרו אחר מתן תורה היה!

 

 )קטז, ע"א( 

לה לאחר מתן תורה, הגיע למסקנה זו עקב קושי שנאמר שהקריבו "ע המ"ד שאמר שיתרו בא

מה הוצרך משה לעמוד מן הבוקר לבאר לנו . נראה שגם הבנה זו תמיםוזבחים", אצל בני נח אין של
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צריך  ,עד הערב? היו הרבה דינים חדשים והיה לו להורות להם את הדינים וגם להעמיד משפט. אלא

פרשת יתרו קודם מתן  התורה בחרה לכתוב אתלהבין לפי המ"ד שיתרו בא לאחר מתן תורה, מדוע 

ע הדברים לא נכתבו מוקדם ומאוחר בתורה", יש לתת הסבר מדותורה? כל מקום שאומרים "אין 

 כרונולוגית?בדרך 

מקבלים גרים מעמלק, כך דעת ר'  שלא 10: כבר נכתב במאמר אחרשיש להשיב כך נראה לי,

מתוך הסמיכות של יתרו לעמלק. כלומר,  בא במכילתא. יכול להיות שיסוד דברי ר' אליעזר אליעזר

כל אומה  ,מות. כל האומות שמעו את שמען של בני ישראל. אלאה שמועה שבאה לכל האותהי

. פחדו ולא עשו דבר, נשארו במקומן ות העולם "שמעו עמים וירגזון", הם. אומהגיבה בדרך אחרת

עמלק שמע ובא להלחם. יתרו שמע ובא להתגייר. האומות שלא באו להתגייר, לא באו להלחם ולכן 

כרת את גורלו וביטל  ,עמלק ששמע ולא רק שלא בא, אלא נלחם ,עדיין יכולים להתגייר בעתיד. אך

שמע ובא להתגייר. מכאן גם נלמד לשמיעה השלישית ם ישראל. יתרו את האפשרות להצטרף לעַ 

שמיעת בני ישראל "נעשה ונשמע". בני ישראל אמרו שהם  –שמובאת בהמשך בפרשת "משפטים" 

מוע למצוות. הם ישמעו למה שהמצוות אומרות אינם מתכוונים רק לקיים את המצוות, אלא גם לש

בני ישראל להן. הם יפנימו את המצוות. שלא כעמלק ששומעים, אך פועלים לרעה, השמיעה של 

 פעל עליהם לטובה, לתיקון מעשיהם. ת

 :לקשר דברים אלו לדברי המדרש ונראה שיש

 דבר אחר 'ויאמר ה' מסיני בא' כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על

ישראל בלבד נגלה אלא על כל האומות, בתחלה הלך לבני עשו ואמר להם 

מקבלין אתם את התורה אמרו לו מה כתיב בה אמר להם לא תרצח אמרו לו 

כל עצמן של אותן האנשים אבינם רוצח שנאמר 'והידים ידי עשו' ועל כך 

הבטיחו אביו 'ועל חרבך תחיה' הלך לו אצל בני עמון ומואב אמר להם 

ין אתם את התורה אמרו לו מה כתיב בה לא תנאף אמרו לו כל עצמה מקבל

של ערוה שלהם הוא שנאמר 'ותהרין שתי בנות לוט מאביהן' הלך ומצא את 

בני ישמעאל אמר להם מקבלין אתם את התורה אמרו לו מה כתיב בה לא 

תגנוב אמרו לו כל עצמן של אביהם לסטים היה שנאמר 'והוא יהיה פרא 

 אדם' ...

 ילקוט שמעוני, ספר דברים, פרשת וזאת הברכה, רמז תתקנא()

 

 "קבלת גרים מעמלק", הובא לעיל בחלק של עיון בתנ"ך.   10
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אלא, אולי כוונת הדברים  ה בא לתת את התורה לאומות העולם?הקב"נאמר בתורה שהיכן 

וכל האומות יכלו להצטרף לעם ישראל ה התגלה בפני כל האומות, לאמור לעיל. כלומר, הקב"

שבא והצטרף היה רק בן אדם אחד האומות  להאומות שמעו ולא באו. מתוך כ ולקבל את התורה. אך,

 ם ישראל, הוא יתרו. לעַ 

מעניין לציין שבמכילתא יש חלוקה של מסכתות, במסכתא דעמלק, נמצא פרשת ביאת עמלק עד 

. התורה, באה להציג בפנינו ר מהותי ביניהםביאת יתרו ועצתו. נראה שבעל המכילתא הבין, שיש קש

ה בצורם שמעו אותו דבר, אך כל אחד הושפע קצה אל הקצה. שניהמן הזו מזו י דמויות ששונות שת

, הביאה אותו ולבוא להלחם נגד בני ישראל. השמיעה של יתר שונה. השמיעה של עמלק, גרמה לו

 להתגייר. מכאן נלמד, שכל אחד יכול לשמוע, אך צריך להפנים את מה שנאמר לאדם. 

 

 . מחלוקת ראשונים וראיות לכאן ולכאן:2

נים נחלקו בנוגע לשאלת הגעת יתרו ונפנה לעיון בדברי מספר ראשונים. ר' אברהם אבן הראשו

 , והביא מספר ראיות להבנתו:12טען שבוודאי יתרו בא לאחר מתן תורה 11עזרא

   ר הַ הּוא חֶֹנה ָשם  ַהִמְדָבר ֲאֶשר מֶֹשה ֶאל ַוָיבֹא ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹשה ּוָבָניו ְוִאְשּתֹו ֶאל: "13כתוב. 1

להים". והרי בפרשה הקודמת מסופר שבני ישראל היו ברפידים, רק בפרק הבא )פרק יט( מסופר -ָהא  

שבני ישראל באו להר חורב. ואם כן, איך אפשר לומר שיתרו בא קודם מתן תורה לאחר מלחמת 

 עמלק? אם בא קודם מתן תורה, אז לא בא להר חורב, אלא לרפידים. 

להים. ולא מוזכר בפרשה שבנו מזבח חדש. אם כן, -עולה וזבחים לאשיתרו הקריב  14. כתוב2

 . 15בוודאי כוונת הדברים שיתרו הקריב עולה וזבחים באותו מזבח שבנו בהר סיני לאחר מתן תורה

 

 שמות יח, א.   11
יג( נקט כדעה הזו שיתרו בא לאחר מתן תורה. ר' אברהם אבן עזרא  גם הרשב"ם )שמות יח,  12

כתב שהתורה הקדימה לספר על הגעת יתרו כיון שהיא רצתה להסמיך כנגד הרעה של עמלק 
את המעשה הטוב של יתרו. וכן, משום שלגבי עמלק נאמר "מלחמה לה' בעמלק" והקיני נמצאו 

ם לא אמורים לגבי הקינים ]דהיינו, צאצאי בין העמלקים, אז התורה רצתה ללמדנו שהדברי
יתרו[. הרשב"ם טען שהטעם הוא כדי שלא להפסיק בפרשיות שדנות על המצוות, לכן הקדימו 

 את סיפור מעשה יתרו.  
 שמות יח, ה.   13
 שמות יח, יב.   14
 שמות כד, ד.   15
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להים רק -". ובוודאי שייך להודיע חוקי אלהים ואת תורותיו-והודעתי את חקי הא: "16. כתוב3

שהיה  ים ודיניםהחוקים ואת הדינים. קודם מתן תורה לא היו חוק לאחר מתן תורה, שאז קיבלנו את

 לעם ישראל.  םצורך להודיע

ְרעּוֵאל ַהִמְדָיִני חֵֹתן מֶֹשה נְֹסִעים׀ ֲאַנְחנּו  ַויֹאֶמר מֶֹשה ְלחָֹבב ֶבן: "17כתוב בספר במדבר. 4

ִיְשָרֵאֽל: ַויֹאֶמר  טֹוב ַעל קָֹוק ִדֶברי נּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך ִֹּֽיָכה ִאּתָ ם לְ ר ְיקָֹוק אֹתֹו ֶאֵּתן ָלכֶ ר ָאמַ ֶאל־ַהָמקֹום ֲאֶש 

ֵֹּן ָיַדְעָּת ֲחנֵֹתנּו  ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו ִֹּי ַעל ַויֹאֶמר ַאל י ֵאֵלְֽך:מֹוַלְדִּת  ַאְרִצי ְוֶאל ֶאל ֵאָליו לֹא ֵאֵלְך ִֹּי ִאם

". ְבנּו ָלֽךְ ק ִעָמנּו ְוֵהטַ יב ְיקֹוָ ָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶשר ֵייִט נּו וְ ֵתֵלְך ִעמָ  ה ִֹּיָהיָ ו נּו ְלֵעיָנִֽים:ַבִמְדָבר ְוָהִייָת לָ 

זה אירע רק בשנה השניה ליציאת ממצרים. ר' אברהם אבן עזרא הבין שחובב הוא יתרו. והרי סיפור 

". אם כן, בוודאי סיפור זה שיתרו ַאְרֽצֹו ַוֵיֶלְך לֹו ֶאל ֹוחְֹתנ ַוְיַשַלח מֶֹשה ֶאתכתוב: " 18כאן בספר שמות

חזר לארצו הוא הסיפור המסופר בספר במדבר שאירע בשנה השניה. ולכן, מוכרחים לומר שיתרו 

 הגיע לאחר מתן תורה. 

 בראשונים מובאים עוד מספר ראיות:

 ה' אלהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו: "19דבריםבספר כתוב . 1

", ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכםואומר אליכם בעת : " 20שם ". ולאחר מכן כתובלכם

. ונאמר בדיוק עצת יתרו מדובר כאן עלו ".ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וגו' " :21ובהמשך

קיום העצה הזו פנו מהר חורב. ". אם כן, נאמר כאן שמיד לאחר ונסע מחורב: "22בהמשך הפסוקים

ר שיתרו בא קודם מתן תורה, איך יכול להיות שמיד לאחר העצה הלכו מהר חורב. הרי לא ואם נאמ

הלכו מיד העצה, כיון שהיה מעמד הר סיני לאחר מכן. לכן, מוכרחים לומר שהגעת יתרו ונתינת 

 (. 23העצה היו לאחר מתן תורה )הרמב"ן

 

 שמות יח, טז.   16
 לב.  -י, כט 17
 יח, כז.  18
 ז. -פרק א, פסוק ו 19
 א, פסוק ט.  פרק 20
 פרק א, פסוק טו.  21
 פרק א, פסוק יט.  22
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תרו לא ימתין למתן מיד לאחר שיתרו בא כתוב בסוף הפרשה שמשה שלחו לביתו. איך י. 2

 (. 24בחיי )רבינו תורה?

להים. נראה שהטעם -ה וזבחים לאלושהרי נאמר שיתרו לקח ע, אוסיף שלדעתי יש עוד ראיה

: "וישלח את נערי 25שמתגייר צריך להביא קרבן. כפי שנלמד ממעמד הר סיני ששם נאמר הוא שנכרי

 26הגמרא במסכת כריתות אן, למדהמכבני ישראל ויעלו עלות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים". 

חים לומר שיתרו בא מוכרלכן, . כך גם יתרו הביא קרבנות אלו כשהתגייר. יא קרבןשהגר צריך להב

לאחר מתן תורה ולכן היה צריך להביא קרבנות, שהרי אם בא לפני מעמד הר סיני, אז הוא התגייר עם 

  כל בני ישראל במעמד הר סיני. 

 ת האלו, ונביא את דברי המפרשים שיישבו את הראיות השונות. ננסה ליישב את כל הראיו

ות כתובות כסדרן, ולכן יתרו הגיע קודם מתן תורה. ובנוגע ישהרמב"ן נקט בגישה שהפר

 לקושיות שהובאו לעיל, הוא השיב על חלקם:

, ענינו כי היה 'אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלהים'והכתוב )פסוק ה( שאמר " :1ראיה 

א(, ובאהרן אמר  ,ג שמותמשה הלך שם לרעות צאן מדין ) סיני בדרך מדין קרוב משם, שהריהר 

כז(. והנה יתרו יצא עם בתו והבנים ממדין ובאו אל הר סיני, ומשה  ,)שם ד 'ויפגשהו בהר האלהים'

ויסעו מאלים ויבואו כל 'א(  ,טז שמותאחד במדבר סין, שהכתוב אמר ) היה ברפידים שהוא מקום

, לומר כי מדבר סין מגיע עד הר סיני, ויכלול 'בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני עדת

והנה יהיה פירוש הכתוב ויבא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל .. ידים.דפקה אלוש ורפ

ל המדבר אשר הוא חונה שם ויבא אל הר האלהים, כי אל ההר בא ושם עמד, והוא כמו שאמר ויבא א

, ויצא אליו משה. ולא נצטרך 'אני חותנך יתרו בא אליך'ומן ההר שלח אליו ... בההר האלהים חור

לומר כי "ויאמר" יהיה מוקדם. ואפילו אם לא יהיה רפידים במדבר סין, על כל פנים במדבר הוא, כי 

ם אחד לא באו ישראל בארץ נושבת כל ארבעים שנה, וקרוב מהר סיני היה, שבאו משם אל ההר ביו

 ". ול כמוהומחנה קהל גד

, שהיה 'וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו'וכן נראה לי שאמר כאן )בפסוק כז( ": 4ראיה 

זה בשנה הראשונה, והלך לו אל ארצו וחזר אליו. ויתכן שהלך שם לגייר את משפחתו וחזר למשה 

המחנה באייר בשנה שנייה כשאמר ועודנו בהר סיני כי קרוב הוא למדין, כמו שהזכרתי, שהרי בנסוע 

 

 שמות יח, א.    24
 שמות כד, ה.   25
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לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי 'כט(, וענה אותו  ,)במדבר י 'נוסעים אנחנו לכה אתנו'לו משה 

אל נא תעזוב אותנו וגו' והיית לנו לעינים, והיה כי תלך ')שם ל(, התחנן לו משה מאד ואמר לו  'אלך

לב(, ולא השיב אותו דבר, ונראה -)שם לא 'ךעמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו ל

 ". שקבל דבריו ועשה כרצונו ולא עזבם

סבר כדעת הרמב"ן, אבל לא הסכים עם יישוביו. ראשית הוא סבר שקשה לומר  27אברבנאל

שיתרו הלך וחזר, והסיפור בספר במדבר הוא סיפור שונה מן המסופר כאן. התורה לא סיפרה על 

ת, ואם כן, משמע שיתרו בא פעם אחת. לכן, הוא יישב את הראיות באופן ביאת יתרו בשתי הזדמנויו

 הבא:

, משה הלך עם הזקנים להר שבני ישראל התלוננו על המים ברפידים לפי דעתו, בזמן: 1ראיה 

שמשה היה בהר סיני באו העמלקים ופגעו כסיני. שם בהר סיני היה הצור שיצאו ממנו המים. בינתיים 

נשאר בהר סיני והתפלל ח את יהושע להילחם עם עמלק, ורפידים. משה שלבבני ישראל שהיו ב

עמלק, נשאר משה בהר סיני. ולכן, יתרו כשיוצא ממצרים לאחר המלחמה עם בשביל עם ישראל. גם 

הוא בא להר סיני ושם פוגש את משה. ועל אף שעדיין לא ניתנה התורה, בכל זאת, ההר נקרא "הר 

. וכבר מצינו שאצל משה שהלך לרעות את צאן יתרו כתוב שהלך אלהים" שנקרא על שם העתיד

 ל"הר אלהים". 

יתרו העלה את העולה והזבחים על המזבח שבנה משה לאחר המלחמה בעמלק, שקראו : 2ראיה 

 "ה' נסי". 

על אף שנצטוו בדינים רק לאחר מתן תורה, הרי אמרו חז"ל שבמרה נפקדו על שבת : 3ראיה 

ם ישראל. בפרשת משפטים הקב"ה ציוה ללמד נים נמסרו רק למשה ולא לכל עַ ודינים. ובתחילה הדי

פסוק "ואלו המשפטים כך נאמר באת הדינים לחכמי ושופטי עם ישראל שהם ידעו וישפטו צדק. ועל 

וילמד אותם לישראל כדי שחכמיהם ושופטיהם ידעו גם הם אשר תשים לפניהם". כלומר, שיערוך 

 מתן תורה משה יכל לצוות את הדינים כפי שנמסרו לו במרה.  . לכן, גם קודםלשפוט צדק

האמור כאן בפרשת יתרו, שיתרו הלך לביתו הוא המסופר בספר במדבר. אלא, כאן : 4ראיה 

הובאו הדברים על אף שהם אירעו תקופה רבה לאחר מתן תורה. התורה רצתה לסיים את כל הסיפור 

רה גם על חזרתו לארצו. רק כאן התורה קיצרה ולאחר על ביאת יתרו ועצתו וכו'. לכן, התורה סיפ

 מכן האריכה בדבר. 
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המסופר בספר דברים. אלא,  והוא צע את עצת יתרו רק בתקופה יותר מאוחרתמשה בי: 5ראיה 

התורה רצתה לסיים ולספר את כל שהדברים כבר הובאו כאן בפרשת יתרו, כפי שהתבאר לעיל 

ירועים שאירעו בתקופה יותר מאוחרת לאחר מתן תורה. דהיינו, הסיפור על ביאת יתרו על אף שהיו א

 קודם מתן תורה.  –פרק י"ט המסופר בלא כל המסופר כאן בפרק י"ח אירע קודם 

לפי האמור לעיל יש ליישב גם ראיה זו, שהרי לפי האברבנאל המסופר כאן שיתרו הלך : 6ראיה 

 לביתו אירע בתקופה יוחר מאוחרת, לאחר מתן תורה. 

. ראשית הוא הוסיף על הראיה הראשונה 28אביא כאן את דברי מורי ורבי הרב יעקב מדן שליט"א

והסביר שיש קושי להסביר שיתרו בא קודם מתן תורה. שהרי נאמר שהוא בא "להר אלהים", דהיינו 

איך יכול להיות להר סיני. והרי מסופר שבני ישראל הגיעו להר סיני רק בראש חודש סיון. אם כן, 

הרי יתרו אירע בזמן קצר כל כך. דהיינו, בין ראש חודש סיון לו' או ז' בסיון.  כל המסופר לגביש

מסופר על ביאת יתרו ועל הסעודה והקרבת הקרבנות. לאחר מכן מסופר שיתרו ראה את טירחתו של 

משה ורק לאחר מכן ייעץ לו את עצה, ואחר כך נאמר שמשה ביצע את העצה. קשה לומר שכל זה 

 ע בין א' בסיון לו' או ז' בסיון. איר

הוא השיב על ראיה זו והסביר שיש לומר שיתרו לא בא להר סיני. הוא בא לרפידים, ורפידים 

להים", הרי הנה במדבר שהר     -עשויה לענות על ההגדרה "אל המדבר אשר הוא חונה שם הר הא

 להים נמצא בו. -א

 י משה לאחר מלחמת עמלק. המזבח שהקריב בו המזבח שנבנה ברפידים על יד

להים ואת תורותיו", כוונתה לחלוקה -כשהתורה אומרת שמשה הודיע לעם "את חוקי הא

ה עסק באותם ימים בחלוקת המים שניתנו ברפידים בחוק שההוגנת בין איש לרעהו. אפשר שמ

ה ומשפט, וכפי שהיה במרה "שם שם לו חוק ומשפט". עוד ייתכן שמשה עסק בחלוקת שלל המלחמ

 בעמלק. 

בנוגע לראיה מן המסופר בספר דברים על מינוי השופטים וכו', השיב מורי ורבי שמדובר על שני 

. יש לחלק מעשה מיניו השופטים בפרשת יתרו לשני חלקים שאירעו בזמנים שונים. כוונת סיופרים

שבני ישראל הדברים היא, שהמסופר אצלנו בפרשת יתרו אירע בעת שיתרו הגיע לרפידים, ועוד לפני 

הגיעו להר סיני. יתרו ראה את טרחתו של משה ואת עם, וייעץ את עצתו. משה לא שמע בקול חותנו, 

להים" ולא פסיקה בסכסוכי ממון ודומיהם. והרי -וזאת משום שלטעמו היה המשפט "דרישת א

שהיו להים מפי משה לבין דרישתו מאת שרי העשרות. לכן, כל השנה -הפרש גדול יש בין דרישת א

 

 .263-269ספר שמות", עמ'  –בספרו "כי קרוב אליך  28
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להיו. -ישראל בהר סיני נותר המשפט כפי שהיה, ומשה לבדו שפט את העם ולימדו לדרוש אל א

כעבור כשנה יצאו בני ישראל מהר סיני לקברות התאוה, ושם הקב"ה ציוה עליו למנות שבעים זקנים 

רה כאן לסייע לו, ואז שב משה גם לעצת יתרו חותנו וקיים אותה, כפי המסופר בפרשתנו. דהיינו, התו

את  במשנה תורה כוללתמספרת דברים שאירעו בתקופה מאוחרת ואינם מסופרים להלן. הפרשה 

שבשתי הפרשיות: גם את מינוי שבעים הזקנים בקברות התאוווה וגם את מינוי שרי  שלב הביצוע

 האלפים ושרי המאות וכו' המסופר בפרשתנו, אף שבפועל היה בקברות התאווה. 

 פר ראיות להבנה שיתרו בא קודם מתן תורה:יש לציין שניתנו מס

. סדר הכתובים. ואם נאמר שיתרו בא לאחר מתן תורה, צריך להבין מדוע התורה סיפרה על 1

 (.29הגעת יתרו קודם מתן תורה )הרמב"ן

על  הרי כשמסופר על הדברים ששמע יתרו לא מסופר על מתן תורה וכן משה לא מספר לו. 2

 רבינו, 30)הרמב"ן זה האות הגדול על מציאות הקב"ה?ל מתן תורה, שמתן תורה. איך לא ידברו ע

 . (32ואברבנאל 31בחיי

בנוגע לראיה הראשונה כבר יישבתי לעיל. ובנוגע לראיה השניה יש להסביר שאכן, התורה 

להים למשה", כוונת -מזכירה את מתן תורה. דהיינו, כשנאמר ששמע יתרו "את כל אשר עשה א

ה מה שנעשה למשה. וכן, בהמשך שמשה מספר ליתרו: "על אודות ישראל", הדברים למתן תורה. ז

כוונת הדברים למתן תורה. לאחר מכן יש תוספת "את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ה' ", 

משום מתן בא לא אפשר להוסיף ולומר שיתרו שנראה שכוונת הדברים למלחמה בעמלק. ואולי 

על עם ישראל. דהיינו, מצד ההצלה ממצרים ומעמלק. יתרו לא תורה, אלא מצד השגחת ה' המיוחדת 

בא משום החוקים שה' ציוה את עם ישראל, אלא משום שראה איך הקב"ה משגיח על העולם ובפרט 

 על עם ישראל. וראה את ה' כדיין צדק. 

יתרו בא קודם מתן תורה כפי שנראה ללמוד  בתחילת הפרשה,בשיטת רש"י צריך עיון. מדבריו 

מתן  לא הזכיר ריעת ים סוף ומלחמת עמלק". הוא: " 'וישמע יתרו'. מה שמועה שמע ובא, ק33בכתש

: "ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה 34שמחת יתרורה. אלא, בהמשך הפרשה הוא כתב בנוגע לתו
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, " 'על כל הטובה. טובת המן והבאר והתורה". משמע שיתרו בא ראל אשר הצילו מיד מצרים"ה' ליש

 ן תורה. לאחר מת

 

 מה שמועה שמע: .3

 מובא במכילתא דרשב"י:

 ..מה שמועה שמע ובא ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא 'וישמע יתרו'

 ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא שכן מצינו ביום שניתנה בו 

ר' אליעזר אומר קריעת ים סוף  ...תורה לישראל זעו כל מלכי תבל בהיכליהם

 .מצינו ביום שנקרא ים לישראל שמעו מסוף העולם ועד סופו שמע ובא שכן

 )פרק יח( 

      קריעת ים סוף.  –. הכרה בגדולת הקב"ה 1: לנכרי לבוא להתגייר סיבות שגורמות יש שלש

מתן  –. גדולתה של התורה 3מלחמת עמלק.  –ם ישראל לעומת אומות העולם . הכרה בגדולת עַ 2

 תורה. 

         שיאמר:  חיל לדבר צריך ללמד אותו ג' פסוקיםיד שהבן יכול להתיש להוסיף שמבואר שמ

ג' יסודות  טמונים . נראה שכאן35. שמע בני מוסר אביך3. שמע ישראל. 2. תורה צוה לנו משה וכו'. 1

תורה צוה  –. מצוות התורה 2שמע ישראל.  –. אמונה בקב"ה 1: לאורם שהאב מחוייב לחנך את בנו

' יסודות אלו בא יתרו, ועל ג שמע בני מוסר אביך. כנגד ג' יסודות –. מידות טובות 3לנו משה וכו'. 

להדגיש לו את עניין האמונה בקב"ה, מידות טובות ושמירת התורה אלו יש לבסס את הגיור. 

 ומצוותיה. 

 

 שמותיו של יתרו:  .4

 מובא במכילתא דר' ישמעאל:

ו, חובב, רעואל, חבר, פוטיאל, שבעה שמות נקראו לו: יתר, יתר. 'וישמע יתרו'

קני. יתר, שהותיר פרשה אחת בתורה. יתרו, שייתר במעשים טובים. חובב, 

שהיה חביב למקום. רעואל, שהיה כריע למקום. חבר, שנעשה כחבר למקום. 

 

 עיין מסכת סוכה מב, ע"א; עיין במרדכי על הסוגיא שם.   35
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ד"א וישמע  -. פוטיאל, שנפטר מעבודה זרה. קני, שקנא לשמים וקנה לו תורה

וילך משה וישב אל יתר 'לא יתר, שנאמר יתרו, מתחלה לא היו קוראין לו א

. וכן אתה מוצא וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת, 'חותנו

באברהם, שמתחלה לא היו קוראין אותו אלא אברם, וכשעשה מעשים טובים 

הוסיפו לו אות אחת, ונקרא שמו אברהם. וכן אתה מוצא בשרה, שמתחלתה 

 טובים הוסיפו לה אות אחת גדולה היו קוראין אותה שרי, וכשעשתה מעשים 

ונקראת שמה שרה. וכן אתה מוצא ביהושע, ]שמתחלה היו קוראין אותו 

 .הושע, וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת ונקרא יהושע[

 )יתרו, מסכתא דעמלק, פרשה א( 

י האמית כל השמות של יתרו, ואם כן מהו שמוצריך עיון, שבדרשה הראשונה, המדרש דרש את 

גם לפי  הרי וד צריך עיון, מה הוסיף הדבר אחר?של יתרו? כלומר, מה השם שנקרא בלידתו? ע

דרשו את השם "יתרו" ייתר מעשים טובים. אלא, נראה שבדרשה הראשונה כל  הדרשה הראשונה

השם "יתרו" נדרש על כך שייתר מעשים טובים, לפי הדרשה השניה, שמו הוא "יתר" והוסיפו לו אות 

 ום ייתור מעשים טובים. השם "יתרו" לא נדרש על ייתור מעשים. אחת מש

גלל שהתגייר, אלא הוספת האות מדברי המדרש לא מבואר במפורש שהוסיפו לו אות אחת ב

 מעשיו הטובים.  עבור

משמע אחת על שמו".  ים המצות הוסיפו לו אותייר וקי"יתרו לכשנתגכתב:  36רש"יאולם, 

רש"י צירף לכך את כרי שמתגייר משנה את שמו. אך, הנבעקבות גיורו. ו מדבריו שהשם יתרו ניתן ל

 העניין שיתרו קיים את המצוות. 

 הדברים הבאים: תב על שמותיו של יתרו אתהרמב"ן כ

לא יזכיר הכתוב שמו, כי איננו ידוע רק מן הכנוי  - 'ולכהן מדין שבע בנות'

כתוב וישב אל יתר  שהוא נכבד בכהונתו. והוא יתרו, כי אחרי התחתן במשה

חותנו )להלן ד יח(, ושם כתוב ויאמר יתרו למשה לך לשלום, כמו אליה )מ"ב 

א ג( ואליהו )שם א יז א(, ירמיה )ירמיה כז א( וירמיהו )שם לא א(. ואחרי 

שנתגייר נקרא חובב, דכתיב מבני חובב חותן משה )שופטים ד יא(, כי דרך כל 

והוא בן רעואל, דכתיב ויאמר משה  המתיהדים לקרא להם שם אחר בישראל.

לחובב בן רעואל המדיני )במדבר י כט(. ומה שאמר בכאן )פסוק יח( ותבאנה 
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אל רעואל אביהן, הוא אבי אביהן, כמו אלהי אבי אברהם )בראשית לב י(, 

נבוכדנצר אבוהי )דניאל ה ב(, וכן הידעתם את לבן בן נחור )בראשית כט ה(, 

 "ב יט כה(, ורבים כן. והיה זה, כי הכהן לא ימצא וכן ומפיבושת בן שאול )ש

ויואל 'להיו, ותבאנה אל הזקן. ויתכן כי בבית, כי היה נטרד בכיהונו בבית א

 . הוא הכהן הנזכר למעלה, כי הוא שנתן לו צפורה בתו 'משה לשבת את האיש

 )שמות ב, טז( 

נלענ"ד, ", לא כדברי רש"י. שם "חובבהאם כן, לפי הרמב"ן השם שניתן ליתרו לאחר הגיור הוא 

הגיור. כך נראה מן  נת המדרש שקראו ליתרו "יתרו" משום הגיור, שהוסיפו לו אות משוםשגם כוו

לאחר מילת אברהם, שבכך התבטא הגיור של היתתה ההשוואה לאברהם ושרה. הוספת האות אצלם 

 שע. הרשב"ם כתב:ביארתי את עניינו של שינוי שמו של יהו 37אברהם אבינו. וכבר במאמר אחר

לא עתה קראו כן שהרי כבר קודם נקרא )יא, כח( אלא הושע  –'ויקרא משה' 

שאמרתי למעלה הוא אותו שקראו משה כשנעשה משרתו והפקידו על ביתו. 

שכך היה מנהגם ]שהאדון נותן שם חדש למשרתו[ כמו 'ויקרא פרעה שם יוסף 

)דניאל ד, ה( 'ועד צפנת פענח' )בראשית מא, מה( וכמו שאמר נבוכדנצר 

 אחרין על קדמי דניאל די שמה בלטשאצר'. 

 )במדבר, יג, טז( 

לפי דברי הרשב"ם יש מנהג שהאדון נותן שם חדש למשרתו. אולי, זו הסיבה שהגר משנה את 

 מראה שהוא , ובכךתוויגמו לשם יהודי, הוא מחליף את שם שמו. כלומר, בכך שהוא משנה את ש

 נעשה משרתו של הקב"ה.

 

, הובא בהלכות אבן מתגייר", ספר "גר המתגייר", כרך ג"מקור המנהג שגר משנה את שמו כש 37
 העזר.  



     

 

 

 

 

 

 יתרא הישמעאלי –יתרא הישראלי 

 ת יואב על הצבא ועמשא בן איש ושמו: "ואת עמשא שם אבשלום תח1בספר שמואל ב' כתוב

כתוב:  2מאידך, בדברי הימים א'יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה ֵאם יואב". 

 ". י"ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאל

 אבי עמשא יתר, או יתרא? והאם הוא ישראלי, או ישמעאלי? ואנחנו נשאל, מי

 :שני יישובים לשאלה השניה יםבמדרש רות רבה מובא

ריב"ל  '.יתרא הישראלי'וכתוב אחד אומר  'יתרא הישמעאלי'כתוב אחד אומר 

 ,ר' שמואל בר נחמן ורבנן '.יתרא הישמעאלי'הוא  'יתרא הישראלי'אמר הוא 

יה ואת אמרת ישראלי אלא ישמעאלי היה ונכנס ר' שמואל אמר ישמעאלי ה

לבית המדרש ומצאו לישי יושב ודורש כן )ישעיה מ"ה( פנו אלי והושעו כל 

רבנן אמרין ישראלי היה ואת אמרת  .אפסי ארץ וגו' נתגייר ונתן לו בתו

ישמעאלי אלא ישראלי היה וחגר חרבו כישמעאלי ונעץ החרב באמצע בית 

אהרג עד שאני מקיים הלכה לרבים שכל שיבטל  המדרש ואמר או אהרוג או

הלכה זו בחרב הזאת אני מתיז את ראשו עמוני ולא עמונית מואבי ולא 

 מואבית:

 )פרשה ד, פיסקא א( 

גייר ונעשה ישראלי. אם כן, לפי היישוב הראשון, יתרא היה ישמעאלי בתחילה, אבל אחר כך הת

נראה שאפשר ליישב גם את השאלה  וב זהן לו את בתו לאשה. לפי יישישי נת לאחר הגיור,

 הראשונה. כלומר, יש לומר שהוא בתחילה נקרא יתר, לאחר שהתגייר נקרא יתרא. 

 

 פרק יז, פסוק כה. 1
 פרק ב,  פסוק יז.  2



 132 יתרא הישמעאלי –יתרא הישראלי   

על שם המקום שגר בו,  ,לכן בארץ ישמעאל, אך היה ישראלי. גר ביארו שיתרא 4ורד"ק 3רש"י

 מזרע ישראל, נקרא "ישראלי". ", אך היות והיה יהוא נקרא "ישמעאל

לדעתי, יתר בא על אביגיל, כשהיה נכרי. אולם,  חרת:לי ליישב את הדברים בצורה א יה נראהה

שם הביאה, אך ישראלי על הוא נקרא ישמעאלי על  ,לכן יתרא. קודם לידת עמשא, התגייר יתר ונקרא

ב שהוא היה צריך להיות כתו ,לכאורה? "אשר בא אל אביגיל" 5. בכך מובן מדוע כתובשם הלידה

כוונת הדברים שהוא בא עליה בלי נישואין, כיון שבא עליה  ,אלא וונה שבא אליה?נשאה, מה הכ

 קודם שהתגייר. 

 

 דברי הימים א ב, יז. 3
 שמואל ב יז, כה.  4
 אל ב יז, כה. שמו 5



     

 

 

 

 

 

 גר? –יונה הנביא 

 מבוא

הִאם יונה הנביא היה גר צדק? רבינו בחיי חידש שיונה הנביא היה גר צדק ועלינו לעיין אם דעה 

חת כנפי השכינה" לעומת הביקורת. דבריו קשורים למאמר שהבאתי להלן )"תזו עומדת במבחן 

, בו צויינה הדעה של הכוזרי שגר לא יכול להיות נביא. אם נאמר שיונה הנביא "מעל כנפי השכינה("

 היה גר, אז נישאר עם עוד תמיהה על דברי הכוזרי. 

 

 יתנביא נטמא כדי להחיות את בן הצרפאליהו ה

ראשונים רבים התקשו  התבאר שאליהו הנביא היה כהן. 1מדברי הגמרא במסכת בבא מציעא

 ית? הוא נטמא כדי להחיות את בן הצרפ בגמרא זו, שהרי אם אליהו הנביא אמנם היה כהן, כיצד

 תוס' כתב:

דכתיב )מלכים א יז( ה בנה של האלמנה כיון שכהן היה תימה לר"י היאך החי

ויש לומר שהיה ברור לו שיחייהו לכך הוא מותר משום  ויתמודד על הילד וגו' 

 נפש.  פיקוח

 )מסכת בבא מציעא קיד, ע"ב, ד"ה אמר ליה וכו'( 

יש לדון בדברי התוס', הִאם אכן מדובר כאן בפיקוח נפש? הִאם החיית מת נחשבת כפיקוח 

 ית יהודי שמטמא. ' שאליהו הנביא הוא כהן ובן הצרפנפש? בין כך ובין כך, מתבאר לנו מדברי התוס

 אך, רבינו בחיי נקט שיטה מחודשת וכתב:

דעת רבותינו ז"ל כי פינחס זה אליהו למדנו אותו ממה שאמרו בבבא מציעא: 

)קיד א( אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דהוי קאי בבית הקברות של עכו"ם 

 

 קיד, ע"ב.  1
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אמר ליה לאו כהנא את, כלומר היה תמה עליו על שלא היה נזהר בטומאת 

ר אהל, ואמר ליה שאין העכו"ם מטמאין באהל אלא ישראל, שנאמר: )במדב

ואתן צאני צאן מרעיתי '( , וכתיב: )יחזקאל לד, לא'אדם כי ימות באהל'( יט, יד

 . לכך מצינו שנשתטח על בן הצרפית המת לפי שהיה בן גויה.'אדם אתם

 )במדבר כה, יא( 

 לפיו, הבן היה נכרי, ולכן הוא לא טימא את אליהו הנביא. 

מספר ראשונים מבואר שנכרי מטמא. אלא, עדיין, יש לדון בדברי רבינו בחיי, שהרי מדברי 

שנכרי לא מטמא באהל, אבל הוא מטמא במגע ומשא. לפי דבריהם, נצטרך  3וברמב"ם 2מבואר בתוס'

שהבית  מובא 4ספר "בעי חיי"ב, אלא רק האהיל עליו. צרפיתלומר שאליהו הנביא לא נגע בבן ה

בריו יתיישבו בטוב טעם ודעת הביא שהיראים סובר שנכרי לא מטמא גם במגע ומשא, ולפי ד 5יוסף

דן בדברי רבינו בחיי ויישב את  6ואציין שראיתי שגם הרב חנוך הכהן ארנטרוי זצ"לדברי רבינו בחיי. 

הקושיא כפי שמבואר בספר "בעי חיי". עוד רצה לחדש שגם התוס' סובר כדעת רבינו בחיי, שהרי 

צרפית. והרי אם נאמר שסבר שהבן שהוא נגע בבן הדקדק בלשונו להביא ראיה שאליהו נטמא מכך 

צרפית היה יהודי, אז הוא נטמא בטומאת אהל ולא צריך להביא ראיה שנגע בו. אלא, בוודאי סבר 

כרבינו בחיי שהבן צרפית היה נכרי. אך, בניגוד לרבינו בחיי שסובר שנכרי אינו מטמא במגע, הוא 

רץ את קושיי התוס' על פי דברי סובר כדעת הרמב"ם שנכרי מטמא במגע. עוד הוא ציין שיש לת

הרמב"ם שכתב שהבן צרפית לא מת, שהרי לא נאמר בו "וימת" כמו שנאמר לגבי בן השונמית: 

 "והנה והנער מת משכב על מטבו". רק כתוב לגביו "עד אשר לא נותרה בו נשמה".

 

 יונה הנביא – צרפיתבן ה

. מובא צרפיתשיונה הנביא הוא בן האולם, יש קושיא נוספת על דברי רבינו בחיי, שהרי מצינו 

 בפרקי דר' אליעזר:

 

 מסכת נזיר ד, ע"ב.   2
 יג; הלכות אבל ט, ג. -הלכות טומאת מת א, יב 3
מובא בהערות הרב שעוועל על רבינו בחיי, במדבר כה, יא; מובא בשו"ת עטרת פז, חלק א, כרך  4

 ג, אבן העזר, סימן ט. 
 יורה דעה, סימן שעב.  5
 שסז.  -ב קוק, עמ' שסובספר "שירי מנחה", הוצאת מוסד הר 6
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ם של אליהו התשבי וכו' הלך לו לצרפת וקבלתו אשה אלמנה בכבוד גדול אֵ 

 יונה הנביא היתה ומפיתה ושמנה היו אוכלים ושותים הוא והיא ובנה וכו'. 

 )פרק לב( 

 ובזוהר כתוב:

נא גו תהומי לעמקי ד"א מי עלה שמים דא אליהו, וירד דא יונה דנחת ליה נו

ימא, יונה מחילא דאליהו קא אתא, אליהו סליק יונה נחית, דא שאיל נפשיה 

וכתיב )מלכים א יז(   למימת ודא שאיל נפשיה למימת ובגין כך אקרי בן אמתי

 '.ודבר יי' בפיך אמת'

 (7)זוהר, פרשת ויקהל קצז, ע"א 

תו. על פי מדרשים אלו יש להקשות ואליהו הנביא החיה או צרפיתמכאן שיונה הנביא היה בן ה

 מספר קושיות על פירושו של רבינו בחיי:

איך מייחסים את יונה לאביו? קוראים לו "בן אמתי", והרי אם הוא התגייר אז הוא לא  .1

 מתייחס אחר אביו הנכרי, שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. 

אביו, זו הוכחה שבכל מקום שמוזכר נביא מוזכר גם שם  8מבואר בגמרא במסכת מגילה .2

 שגם אביו היה נביא. 

השיב על שתי קושיות אלו. בנוגע לקושיא הראשונה, מדברי הזוהר מתבאר   9שו"ת עטרת פז

ש"אמתי" אינו ֵשם אביו והוא לא מיוחס אחר אביו. אלא, נקרא "בן אמתי" על שם המעשה שאליהו 

 

יש לדון בדרשת חז"ל זו האם הדברים נאמרו מתוך מסורת מסויימת או מתוך דרשת פסוקים?  7
בוודאי לא כל דרשת חז"ל שדורשת ומבארת דברים סתומים במקרא נובעת ממסורת, אלא 
מפרשנות פסוקים. למשל, דרשת חז"ל שרבקה היתה בת שלש כשפגשה את אליעזר לא נובעת 

ך מסורת חז"ל, אלא היא נובעת מתוך הבנת הפסוקים. כוונת הדברים היא, שדרשה זו מתו
בנויה על ההבנה שהמסופר בתנ"ך נכתב זה לאחר זה. דהיינו, מיד לאחר עקידת יצחק מסופר 
על לידת רבקה, ולכן יש לנו להבין שאכן רבקה נולדה מיד לאחר עקידת יצחק. וכיון שנאמר 

בזמן עקידת יצחק.  37נפטרה שרה, לכן יש ללמוד שיצחק היה בן מיד לאחר עקידת יצחק ש
. וכיון שנאמר בפרשת תולדות, 90והיא הולידה את יצחק בגיל  127שהרי שרה נפטרה בגיל 

בקחתו את רבקה, וכפי שלמדנו רבקה נולדה בזמן עקידת יצחק, אם כן היא  40שיצחק היה בן 
בנויים על מסורת אלא פירוש הפסוקים. בזמן שיצחק נשאה. הדברים אינם  3היתה בת 

ובוודאי כך הדברים בדרשות רבות אצל חז"ל. גם כאן מורי ורבי הרב יעקב מדן שליט"א 
( טרח להביא ראיות לדרשת חז"ל שיונה הוא הילד 452-455)בספרו "המקראות המתחדשים"

  שאליהו החיה. יש הקבלות בין אליהו ליונה ומתוך כך חז"ל הגיעו לדרשה זו.
 טו, ע"א.  8
 חלק א, כרך ג, אבן העזר, סימן ט.   9
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לציין שמדברי הזוהר לא מבואר הנביא החיה אותו. על פי זה מיושבת גם הקושיא השניה. אך, יש 

, זה לא מוזכר שם. אלא, שהוא מחילא דאליהו, ואפשר צרפיתבמפורש שיונה הנביא היה בן ה

להסביר שהכוונה שהיתה לו נפש אליהו. הוא נתן עוד יישוב לקושיא השניה, שיש לומר שיונה הביא 

 הם נעשו נביאים. ם אביו הנכרי. ולאחר שהתגיירו התגייר ע

ין יש להקשות על הבנת רבינו בחיי, שהרי אם יונה הנביא היה גר, מדוע חז"ל לא הזכירו אך, עדי

זאת בשום מקום? הרי כמו שהזכירו שעובדיה הנביא היה גר, היה עליהם להזכיר שיונה היה גר. ויש 

 גם קושיא לדברי הכוזרי שסובר שגר לא יכול להיות נביא. 

היה יונה הנביא. לכן,  צרפיתכיר בשום מקום שבן הנלענ"ד, שיש להשיב שרבינו בחיי לא הז

לא היה יונה הנביא. ומשום כך אין מדבריו קושיא על הכוזרי,  צרפיתויכול להיות שהוא הבין שבן ה

 היה נביא, אבל לא היה גר. יא. יונה לא היה נב צרפיתכיון שבן ה

 

 שיטת שו"ת הרדב"ז

 ברי רבינו בחיי:הרדב"ז התייחס במפורש לדיון שלנו, והשיג על ד

 שאלת ממני למ"ד פנחס זה אליהו היאך נטמא להחיות בן הצרפית:

כמה דברים נאמרו בדבר זה יש אומרים שלא מת ממש והכי משמע תשובה: 

וכן נראה ממה שתרגם יונתן בן עוזיאל לא  'עד שלא נותרה בו נשמה'מדכתיב 

בסוף נדה  יתבאש לה ולא ימות ברה משמע שעדיין לא מת והכי משמע נמי

דאיבעיא להו בן השונמית מהו שיטמא ומדלא איבעיא להו בבן הצרפית 

 'להמית את בני'ואין דרך זה נכון כלל דכתיב  .דקדים משמע דס"ל דלא מת

וגם דברי  'ראי לא מת בנך'והכי הול"ל  'ויאמר אליהו ראה חי בנך'וכתיב 

והא  'אר ברה מתולא יש' 'ולא ימות ברה'המתרגם אינם מכריחים דהכי קאמר 

דלא איבעיא להו בבן הצרפית דילמא בעל הבעיא לא פסיקא ליה ונתברר 

בכמה מקומות בתלמוד ובמדרשות שאליהו החיה את המתים. וראיתי לרבינו 

בחיי שכתב דצרפית נכרית היתה ומתי עכו"ם אינם מטמאין באוהל כר"ש 

ליו לבד וכן אמר לא נגע בו אלא האהיל ע 'ויתמודד עליו'ולפי זה הא דכתיב 

אליהו עצמו בדוכתא אחריתי קברי עכו"ם אינם מטמאין באוהל וכן פסק 

שהרי ארז"ל שהיה יונה בן אמתי וכי יונה נביא וגם זה אינו נכון  .הרמב"ם ז"ל

ה' בן נכרית היה וכ"ת שנתגייר היאך מייחס אותו אחר אביו וליכא למימר 
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יך אפשר שיתגורר הנביא אצל דאביו נמי נתגייר דהא בן אלמנה היה. ותו א

וכי הנכרית יודעת לישבע  'חי ה' אלהיך אם יש לי מעוג'הנכרית. ותו דכתיב 

שבועה כזאת. ותו וכי בשביל עכו"ם היה נעשה נס כזה אלא ודאי ישראלית 

. והתוספות תירצו בפרק היתה כי צרפית הסמוכה לצידון לישראל היתה

מותר מפני פיקוח נפש ע"כ וקשה המקבל שהיה ברור לו שיחייהו לכך היה 

חדא דאין סומכין על הנס. ותו דאם ברור לו שיחייהו אם כן לא היה שם 

פיקוח נפש ואם היה שם פיקוח נפש אם כן לא היה ברור אצלו שיחייהו עוד 

יש לפרש דלעולם לא נטמא אליהו והא דכתיב ויתמודד על הילד לא על הילד 

נשה כדי שתהיה תפלתו בכוונה יתירה ממש אלא סמוך לו כמו ועליו מטה מ

על הילד ]כמו[ ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו. וגם לזה קשה דכתיב ויתמודד 

על ילד היה ראוי שישים פניו אל הילד ויכוין מחשבתו בתפלתו על הילד מה 

ויעלהו אל 'צורך להתמודד שפירושו שם מדתו למדת הילד. ותו דכתיב 

הוא והרי נטמא באוהל. והכי משמע דכתיב וסתם עליה בית מקורה  'העלייה

ומסתמא המטה בעלייה היתה במקום מקורה ולא תחת  'וישכיבהו על מטתו'

האויר ותו שהרי נטמא במשא דפשטיה דקרא משמע שהוא בעצמו העלהו. 

יש לפרש דהוראת שעה היתה כדי שיתקדש שם שמים על ידו כענין עוד 

תקדש ה' על ידו והכא נמי איכא להקריב קדשים בחוץ הסמוך לזה המעשה שנ

מה לי ולך איש האלהים כי באת אלי להזכיר את עוני 'חילול ה' שכן אמרה 

ויאמרו העולם כי באת אלי ממש וע"י כך מת בני ואין לך  'ולהמית את בני

חילול ה' גדול מזה ולבסוף נתקדש ה' כי אמרה כי איש אלהים אתה ודבר ה' 

צוה שאין לו קוברים היה והטומאה דחויה בפיך אמת. עוד יש לפרשו דמת מ

היא אצלו ולשני הפירושים האלו התמודד עליו ונגע בו ושניהם חדשתי אני 

ולפי דעת חכמי הנסתרות לא  ...ועל הראשון אני סומך דהוראת שעה היתה

קשיא כלל כי האומר פנחס זה אליהו שורש נשמתו של פנחס וכשאמרו לו 

 .ת הסודולאו כהן הוא מר לא רצה לגלו

 )חלק ו, סימן ב אלפים רג( 

הרדב"ז הוסיף קושיות נוספות על דברי רבינו בחיי ודחה את דבריו מכל וכל. לכן, הוא מסקנתו 

 משום הוראת שעה.  צרפיתשאליהו הנביא יכל להחיות את בן ה

א היה גר, אז הוא ל צרפיתאם כן, בסופו של דבר נראה לומר שיונה הנביא לא היה גר. ואם בן ה

 היה יונה הנביא. 
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 דין האבות והשבטים קודם מתן תורה

 מבוא

הוא דן בהרחבה בדינם  ביותר בשם "פרשת דרכים", בו המשנה למלך כתב ספר מעמיק ורחב

ארצה להתבסם קצת מדבריו של המשנה למלך  והשבטים קודם מתן תורה. במאמר זהשל האבות 

שבטים קודם מתן תורה. המאמר ם של האבות והדינ ןולדון בפרשיות שונות בתורה וללמוד מתוכ

 פעמים רבות בספרנו: שתי נקודות שכבר הוזכרוגיור בגלל קשור לענייני 

גיור במתן תורה. מכאן יש שבני ישראל עברו תהליך  1מובא בגמרא במסכת כריתות .1

 מתן תורה היה להם דין בני נח. לקודם להסיק ש

 רו שנכרי צריך לטבול כדי להתגייר. הםשיש תנאים שאמ 2מובא בגמרא במסכת יבמות .2

כדי להיכנס תחת כנפי השכינה. ציינתי  וללמדו יסוד הטבילה מן האמהות שטב

למחלוקת בין הראשונים על איזה אמהות מדובר. יש מן הראשונים שהסבירו שהכוונה 

לד' אמהות. מכך אפשר להסיק שכבר האבות ואמהות התגיירו ולא היה להם דין בני נח, 

 דין בני ישראל.  אלא

שאכן יש מחלוקת בין התנאים בדינם של האבות והשבטים קודם אולי מקום ליישב קושי זה  היה

 סוברים שדינם כבני נח. תנאים שסוברים שדינם כבני ישראל ויש המתן תורה. יש מן ה

שה ופרשה נבחן אפשרות זו ואפשרויות נוספות. כמובן, שלא נוכל לגעת בכל פר במאמר זה

 ארוך מני ים, ויש בו שרשים וענפים רבים. חבה, שאכן הנושא בהר

 

 

 

 ט, ע"א.  1
 מו, ע"א.  2
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 אבות קיימו את כל התורה כולהה

 מקור הסוגיא:. 1

 מובא במשנה במסכת קידושין:

עקב ': מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמ'

 . 'אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי

 וף מסכת קידושין()ס 

 עוד מובא בגמרא במסכת יומא: 

אמר רב יוסף: אנן אמר רב ספרא: צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי. 

אמר רבא: תנא גמר מאברהם, ואנן לא גמרינן  -מאברהם ניקום וניגמר? 

מלמד שכל היום כשר  - 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו'דתניא:  מיניה?

וישכם אברהם בבקר ויחבש 'ימין למצות, שנאמר למילה, אלא שהזריזין מקד

. אלא אמר רבא: רב יוסף הא קא קשיא ליה; דתנן: חל ערבי פסחים ' וגו'

נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה. ונשחטיה מכי  -להיות בערב שבת 

מאי קושיא? ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה  -משחרי כותלי! 

אי נמי: שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה  משחרי, משום דלא מכווני טובא!

היתה בלבו, אי נמי: משום דזקן ויושב בישיבה הוה. דאמר רבי חמא ברבי 

ישיבה  -חנינא: מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים 

ישיבה עמהם,  -, היו במדבר 'לך ואספת את זקני ישראל'עמהם, שנאמר 

. אברהם אבינו זקן ויושב 'ני ישראלאספה לי שבעים איש מזק'שנאמר 

, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה 'ואברהם זקן בא בימים'בישיבה היה, שנאמר 

, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר 'ויהי כי זקן יצחקר 'היה שנאמ

. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר 'ועיני ישראל כבדו מזקן'

, אמר רבי אלעזר: 'עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו ויאמר אברהם אל'

אמר רבי אלעזר: שדולה ומשקה  - 'הוא דמשק אליעזר'שמושל בתורת רבו. 

אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, מתורתו של רבו לאחרים. 

. אמר ליה רב שימי בר חייא לרב: ' עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו''שנאמר 

אמר  -ואימא שבע מצות ומילה!  -הא איכא נמי מילה.  - ואימא שבע מצות!

ואיתימא  [מסורת הש"ס: רבא]ליה: אם כן מצותי ותורתי למה לי? אמר )רב( 
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אחת  -, שנאמר תורתי רב אשי: קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין

 תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. 

 )כח, ע"ב( 

ת שכך נהגו שאר האבופילו מצוות דרבנן אך לא מבואר ם אבינו קיים אמבואר בגמרא שאברה

שאברהם אבינו שמר נאמר האבות שמרו את התורה, במשנה  . כמו כן, לא מבואר ששארוכן בני יעקב

 את התורה ולא הוזכרו שאר האבות. 

 נוסיף את דברי המדרש בבראשית רבה:

רובי רבי אחא בשם רבי שמואל בר נחמן בשם רבי נתן אמר אפי' הלכות ע

 .חצרות היה אברהם יודע

 )פרשה מט, סימן ב( 

אולם, לא מבואר בדברי המדרש שאברהם אבינו קיים הלכות עירובי חצרות, רק כתוב שהוא 

 ידע את ההלכות. 

 ננסה להשיב על מספר שאלות: גמרות לעילבביאור דברי ה

שמר את כל התורה כולה? האם כוונת הגמרא מה המשמעות שאברהם אבינו  .1

ששמר תרי"ג מצוות? לכאורה, יש קושי לומר שהוא שמר מצוות שבני טה, כפשו

ישראל התחייבו בהן מחמת מאורעות שאירעו להן. קשה לומר שאברהם אבינו שמר 

 את הפסח, הרי לא היתה שום משמעות לאירוע פסח לגבי אברהם אבינו. 

 ?מה הוסיף רב, הרי מבואר במשנה שאברהם אבינו שמר את כל התורה כולה .2

מה המחלוקת בין רב יוסף לרבא בלימוד זמן התפילה? לכאורה, יש לומר שרב יוסף  .3

שהוא שמר תרי"ג מצוות, בכל זאת הוא סבר שאין ללמוד מאברהם אבינו, שאפילו 

לא היה בגדר מצווה ועושה, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו. ואין ללמוד ממעשה  עשה כן

מצוה שאברהם אבינו היה מדובר בידת יצחק, כיון ששם היה אברהם אבינו בעק

 ה בו. הקב"ה ציוה אותו לעקוד את בנו יצחק. וֶ מצּו
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 אברהם אבינו שמר את כל התורה כולה: .2

 המאירי מבאר את המימרא הזו לא כפשוטה:

סוף דבר, התגבר וניצח מלכים אדירים בחכמתו והשיב רוב העולם לאמונת ה' 

ות ה' יתברך ואחדותו והסתלק כל יברך. ולא בפינות העיוניות לבד כמציא

גשמות ממנו יתברך, אבל על הפינות התוריות גם כן. והוא אצלי מה שאמרו 

רומז  –ז"ל: 'קיים אברהם אבינו ע"ה כל התורה כולה אפילו עירובי חצרות' 

על הדבר הקל שבכל איסורי שבת, כלומר: שכל העניינים הנמסרים בעניין 

הפינה הגדולה שבפינות הדתיות, למד השבת שבהם אמונת החידוש שהיא 

ומסר לעם הקודש. וזהו גם כן אצלי מה שאמרו ז"ל במקום אחר בזה העניין 

בעצמו: 'קיים אברהם אבינו ע"ה את כל התורה כולה, אפילו עירובי 

תבשילין', שהוא הדבר הקל שבכל ענייני המועדות, רומז להיות עניין מועדות 

, שהמועדות כולם עניינם סובב על עניין נגרר אחר אמונת השבת. והעניין

יציאת מצרים שבהאמנת ענייניהם ייאמנו פינות דתיות בעניין גמול ועונש 

 והשגחה ושינוי הטבעים, שהכל נמשך אחר אמונת החידוש. 

 )סדר הקבלה, פרק ב( 

את כל התורה אפילו מצוות דרבנן, אלא הוא ממש שמר לפי דבריו, לא מדובר שאברהם  אם כן,

 ימד את היסודות הרעיונים הטמונים במצוות אלו. ל

 צריך עיון בדברי הרמב"ם:

על ששה דברים נצטווה אדם הראשון: על ע"ז, ועל ברכת השם, ועל שפיכות 

דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים, אע"פ שכולן הן קבלה בידינו 

אלו נצטוה,  ממשה רבינו, והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה יראה שעל

הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו שבע 

מצות, וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם, בא אברהם ונצטוה יתר על אלו 

במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת 

נצטוה עמרם לפנות היום, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית, ובמצרים 

 במצות יתירות, עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו.

 )הלכות מלכים ט, א( 
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הלחם משנה הקשה על הרמב"ם, מדוע כתב שיצחק הפריש מעשר? הרי האבות שמרו את כל 

התורה כולה, ואם נאמר שהרמב"ם רק רצה לכתוב מה שעשו מכוח הציווי ולא מכוח מה שעשו 

 מעצמו. זאת , אלא עשה טוה להפריש מעשרם, הרי יצחק לא הצמעצמ

הלחם משנה לא הקשה ממה שכתב הרמב"ם שאברהם התפלל שחרית, יצחק מנחה וכו', שהרי 

האבות לא הצטוו להתפלל ובכל זאת הרמב"ם הזכיר זאת. כנראה שצריך לומר שהרמב"ם לא הבין 

שייך שישמרו מצוות התורה כולה, שלא שמרו את  את דברי הגמרא כפשוטם. בוודאי האבות לא

. לפיכך, יש להסביר את דברי הגמרא באופן היא עתידית ולא שייכת בתקופת האבות שמשמעותן

דומה לדברי המאירי שמדובר במשמעות רעיונית ולא במשמעות קיומית. לכן, הוא לא התקשה בכל 

לא הקושיות שהתקשו המפרשים בקיום המצוות על ידי האבות, שיש מקומות שנראה שהאבות 

 הפרשת מעשר על ידי יצחק תורה. כגון, יעקב שנשא שתי אחיות.קיימו את המצוות ונהגו בניגוד ל

ביסוס על ידי פסוקים והגמרות. אין שום קושיא על ההבנה  ווכן תיקון התפילות על ידי האבות, קיבל

 . 3שהאבות תיקנו את התפילות וכן יצחק הפריש מעשר

ן לדברי הגמרא שאברהם שמר "עירוב תבשילין". לפיו, בשו"ת הגאונים מובא ביאור מעניי

 שמירה שלא לאכול בשר וחלב ביחד:היא להכוונה 

פי' עירובי מאכלין . קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפי' עירובי תבשילין

, כלומר כל אחד הביא בפני 'ויקח חמאה וחלב ובן הבקר'כמו בשר בחלב דכת' 

 ר בפני עצמו.עצמו החלב בפני עצמו ובן הבק

 )תשובות הגאונים החדשות, סימן מה( 

 בדעת זקנים מבעלי התוספות מובא ביאור הנ"ל:

מלמד שהאכילם בשר וחלב וכשרצה הקב"ה ליתן תורה לישראל אמרו 

המלאכים תנה הודך על השמים אמר להם כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב 

חמאה וחלב. אמו ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר וחלב שנאמר ויקח 

מיד הודו להקב"ה והיינו דכתיב בפ' כי תשא כי על פי הדברים האלה כרתי 

וגו' וכתיב לעיל מיניה לא תבשל גדי בחלב אמו. ומדרש זה חולק על מדרש 

 

על פי ביאור זה נוכל ליישב את קושיית הלחם משנה )הלכות מלכים ט, א( איך הרמב"ם פסק  3
כדעת ר' יהודה בדין גיד הנשה? הובאה להלן מחלוקת בין רבנן לר' יהודה אם יעקב ובניו 

ר' יהודה, שהם נאסרו. דעת רבנן, שהם לא נאסרו, אלא האיסור היה נאסרו בגיד הנשה. דעת 
רק במתן תורה ונכתב במקומו, בזמן האירוע. כנראה שהרמב"ם הבין שגם לדעת רבנן שלא 

 נאסרו, בכל זאת, נהגו כך, ולכן כתב שיעקב אבינו הוסיף גיד הנשה. 
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 אחר קיים אברהם אבינו ע"ה אפילו עירובי תבשילין פירוש תבשילין מעורבין 

א חלב ואח"כ בשר שלא היה אוכל בשר בחלב גם לא בשר ואח"כ חלב אל

 דכתיב ויקח חמאה וחלב והדר בן הבקר אשר עשה:

 )בראשית יח, ח( 

ביאור הנ"ל. לפיו, חז"ל באו ללמדנו שלאבות היה דין ההחת"ם סופר יסד יסוד גדול על פי 

ם האכיל את האורחים שלו ישראל גם לקולא, ולא רק להם אלא גם לאורחיהם. שהרי איך אברה

דין אבר מן החי. אלא, צריכים לומר שלאבות היה דין ישראל. ואם חלב היה לקודם מתן תורה חלב? 

 טה ולכן לא היה אבר מן החי, אז לאנאמר שהוא לא נתן להם חלב מבהמה חיה, אלא מבהמה שחו

 שילין[, הרי חלב מבהמה שחוטה אינושאברהם אבינו לא נתן להם בשר וחלב ]עירוב תבלומר שייך 

שמרו אפילו עירוב תבשילין, האבות כוונת חז"ל ש היולא נחשב חלב. ז אור ביחד עם בשר כי הואס

 שנעשו כדין ישראל אפילו לקולא שחלב מבהמה חיה היה מותר להם:

אמרתי אני דלפ"ז י"ל היינו רבותי' דב"נ =דבן נח= מצווה על אמ"הח וממילא 

נאסרה להם חלב עד שניתנה תורה ונתחדשה היתירה ואז גם ב"נ מותרים 

ם מי איכא מידי אבל קודם מ"ת נאסרה שוב מצאתי שעל מדוכה זו כבר מטע

ישב בס' כר"ופ וא"כ מדהאכיל א"א ע"ה חלב ש"מ שכל כך נתעצם בשמירת 

התורה עד שלא ניתנה עד שיצא מכלל ב"נ אפי' להקל ולא הוא לבדו אלא כל 

האורחים ומשו"ה אכל חלב אלא לכאורה אין להוכיח כלום דדלמא חלב 

הוה וליכא משום אמ"הח ע"כ הוכיח הש"ס מדהקפיד על עירוב שחוטה 

תבשילין תבשיל חלב עם בשר ש"מ דחלב מבהמה חיה היה ולא שחוטה דא"כ 

לית ביה משום ב"בח דאוריי' ואין להקפיד לאכל חלב אחר בשר כדמשמע 

ממ"ש ט"ז סי' צ' סקי"ב ומוכח מעירובי תבשילין דלא היה חלב שחוטה וא"כ 

כלל הא נאסר מאמ"הח אע"כ יצא להקל וחדוש זה קמ"ל רז"ל איך אכלוהו 

 שקיים אאה"ע אפי' ערובי תבשילין.

 )יורה דעה, חלק ב, סימן עג( 

אך, יש לציין שמדברי שיטה מקובצת מבואר שחלב לא צריך להיות אסור לבני נח מדין אבר מן 

ו נלמד שחלב מותר. החי, רק לבני ישראל היה צריך להיות אסור אם לא היה את הפסוק שממנ

השיטה מקובצת כתב שהסיבה שאברהם אבינו נתן לאורחים חלב, כיון שהוא ידע שהם בני נח ולכן 

 לא אסורים בשתיית חלב. הם 
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 מובא בגמרא במסכת בכורות:

אלא מעתה, טעמא דרבנן מגמל גמל, ור' שמעון מאת הגמל, הא לאו הכי הוה 

לאסור  -א דתניא: הטמאים אמינא חלב דבהמה טמאה שרי! מאי שנא מה

צירן ורוטבן וקיפה שלהן? איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל דבהמה 

 -טהורה נמי חידוש הוא, דאמר מר דם נעכר ונעשה חלב, וכיון דחידוש הוא 

בבהמה טמאה נמי לישתרי, קמ"ל. הניחא למאן דאמר דם נעכר ונעשה חלב, 

נפשה חוזרת עליה עד עשרים אלא למאן דאמר איבריה מתפרקין הימנה ואין 

וארבעה חדש, מאי איכא למימר? איצטריך, סד"א: הואיל וליכא מידי דאתי 

מחי ושרייה רחמנא, והאי חלב כי אבר מן החי הוא ושרי, והילכך אפי' בבהמה 

טמאה לישתרי, קמ"ל. וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי? אילימא מדאסר 

 .רחמנא בשר בחלב הא לחודיה שרי

 ב()ו, ע" 

 השיטה מקובצת כתב על כך:

וחלב בהמה טהורה מנ"ל דשרי. ואת תאמר אמאי לא ילפינן מדכתיב גבי 

אברהם 'ויקח חמאה וחלב' ובודאי לא האכילם איסור דקיים אברהם כל 

התורה כולה. ואומר ר"י ז"ל דהוי סבור שהם בני נח ולא נצטוו על כן כי אין 

בירושלמי משמע דאכלו בשר בחלב זה מז' מצוות בני נח שקבלו עליהם ואף 

דקאמר שאמר לו הקב"ה כשבקשו שתנתן להם התורה אין אתם ראוים 

לקבלה שמיד שתינוק בא מבית הספר מביאין לו חלב ואוכל מביאין לו בשר 

 ונוטל ידיו אבל אתם אכלתם בשר בחלב, כדכתיב 'ויקח חמאה וחלב'. 

 )שם( 

 

 מדוע דווקא עירוב תבשילין? .3

מה שונה עירוב בדנו מדוע חז"ל הדגישו שאברהם אבינו קיים עירוב תבשילין?  האחרונים

 ילין משאר מצוות דרבנן?תבש

 יישובו של שו"ת בית מרדכי: מעניין

עירובין ונטילת ידים מתקנות שלמה הם )שבת יד, ב, ועירובין כא, ב(. 

רק  הצדוקים וההולכים בשיטותיהם זלזלו בשניהם: בנטילת ידים, מפני שהיא
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תקנה דרבנן, ובעירובין, מפני שגם הם תקנת סופרים הם. החכמים הקפידו 

מפני זה מאוד בנטילת ידים שלא יזלזלו בהם )עדויות פ"ה, מ"ו; ברכות יט, א 

ופסחים סד, ב(. ועל ידי זה מתבארת העובדה שרבי עקיבא היה מוכן למסור 

בין כא. למעלה את נפשו על מצות נטילת ידים בשבתו בבית האסורים )עירו

כמו כן במחקר "טומאה וטהרה בזמן הזה" הרחבנו על זה את הדיבור(. 

הקפידו החכמים מאד בתקון עירובין ושקדו שהלכות עירובין ישתמרו 

ויבוצעו במלואן. יתכן שמפני זה הדגישו במיוחד את מצות עירובין באמרם: 

ההדגשה כי  ...'קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילין'

אברהם אבינו קיים אפילו מצות עירובין באה, כנראה, להוציא מלבן של 

. היא באה להדגיש כי מצות עירובין עתיקה הצדוקים שהתנגדו לעירובין

 ונושנה היא וכבר אברהם אבינו קיים אותה.

 )חלק ב, סימן לה( 

עניין קיום בנה חדשה בלנו ה תהגרי"ז השיב על שאלה זו בדרך אחרת, ומתוך יישובו מתחדש

ם ישראל ולכן דין בני נח, אבל בחפצא היה עליהם ֵש על ידי אברהם אבינו. לפיו, לאבות היה מצוות 

היו שייכים לשמירת שבת ויכלו לשמור את השבת. זאת כוונת הגמרא שאברהם אבינו שמר אפילו 

 מועדים:העירובי תבשילין, כלומר שמר את השבת ו

בפרקי דר"א )פכ"ט( דאברהם כשנצטוה על המילה  והנראה בזה דהנה איתא

והנה מקשים ... קרא לשם בן נח ומל את עצמו והיה זה ביוה"כ ע"ש

האחרונים ]עיין בפרשת דרכים דרוש א'[, איך קיים אברהם אבינו שבת הלא 

והנה הרמב"ם בהל' מלכים )פ"י ... היה לו דין בן נח, וב"נ ששבת חייב מיתה

עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול אם עשאהו  הל"ט( כתב וז"ל, וכן

לעצמו כמו שבת חייב מיתה, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, כללו של 

דבר אין מניחים אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן, עכ"ל, מבואר 

בדבריו דהאיסור של שבת אצל עכו"ם הוא משום שאסור לחדש דת ולעשות 

, ודבר חזי אנן גבי האבות אם היה כבר עליהן שם ישראלוהנה נמצוה לעצמו, 

זה מבואר מכמה מקומות דהנה אמרינן שעשו היה לו דין ישראל מומר 

כדאמרינן בקידושין )דף י"ח ע"א(, וכן אמרינן ביבמות )דף ק' ע"א( דקאמר ליה 

רחמנא לאברהם לא תנסב עובדת כוכבים ושפחתה שפחה דלא ליזול זרעך 

ינן בסנהדרין )דף נ"ח ע"ב( דהרג משה להמצרי משום דסוטר בתרה, וכן ילפ

ומכל זה מוכח דבהחפצא היה עליהן שם לועו של ישראל חייב מיתה וכו', 
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ישראל אלא דבדין היה דין בן נח, ולפי"ז נראה דלא שייך כבר לומר דהיה 

עליהם דין עכו"ם ששבת מכיון דבחפצא היו כבר ישראל והם שייכים לשבת, 

נצטוו, ואין זה חידוש דת עליהם כי אם משום קיום עד שלא אלא דלא 

לשבת א"כ  א שייךשייכים הם לשבת, משא"כ עכו"ם של, משו"ה שפיר נצטוה

והנה מבואר  הם מחדשין לעצמן דת בשמרם שבת ומשו"ה חייבים מיתה:

וזהו בלשון הרמב"ם דעכו"ם ששבת ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, 

שקיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא ניתנה אפילו  הוי חידוש הגמרא

עירוב תבשילין, דאפילו מועד ושבת שזה לכאורה היה הדין שיהיה אסור לו, 

דגם זה קיים עד שלא ניתנו, דאצלו שפיר יכול לקיים משום דבחפצא היה 

, והנה מכיון שהיה שייך אצלו שבת, לא מל הוא עצמו אלא שקרא ישראל

לא היה אפשרות לקיים את השבת עד שלא ניתנה, מכיון לשם בן נח דאצלו 

שהיה בן נח ולא הוי בחפצא ישראל כמו האבות שהם היו ישראל, ע"כ שם בן 

 .נח מל אותו ואברהם קיים את השבת ולכן לא מל את עצמו

 )חידושי גרי"ז, מסכת יומא כח, ע"ב( 

 

 עמרם ציוה מצוות יתירות: .4

רות. בנוגע לדברי הרמב"ם התקשו ת יתם ציוה מצווהזכרתי לעיל שהרמב"ם כתב שעמר

 האחרונים בשלש שאלות:

 רות שציוה עמרם?מהן המצוות הית .1

 רות?לרמב"ם לכך שעמרם ציוה מצוות ית מה המקור .2

לאמור שהשם דיבר עמו ושלחו  כתב: "אבל איש שיתפאר בנבואה 4הרמב"ם במורה נבוכים .3

בות לא היה הדיבור לקרוא לבני אדם, או לא נשמע זה כלל קודם משה רבינו, ומה שבא בא

להישיר זולתם... אבל היה הדיבור להם במה שהיה מיוחד להם... והם היו מישרים בני אדם 

וכתב: "שכל  5על דרך עיון ולימוד...". עוד הוא הרחיב על כך במקום אחר במורה נבוכים

וות בשם ה'... כולם מי שקדם למשה רבינו באבות ושם ועבר... לא הזהיר שום איש על המצ

 

 חלק ראשון, פרק סג.  4
 חלק ב, פרק לט.   5
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היו נביאים ולמדו בני אדם על תכונת דורשים ומלמדים ומישרים לא שיאמרו ויאמר ה' אלי 

 דבר אל פלוני".

 השיב על שאלות אלו והסביר את הדברים על פי מה שמובא בירושלמי: 6"ץ חיותמהר

ואתיא כהא דאמר ר' שמעון בר יצחק, 'וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל 

י ישראל', על מה ציוום על שילוח עבדים, ואתיא כהא דאמר ר' אילא לא בנ

נענשו בני ישראל אלא על שילוח עבדים, דכתיב 'מקץ שבע שנים תשלחו 

איש את אחיו העברי וגו' ', תני ר' נחמיה 'ממרחק תביא לחמה', דברי תורה 

 עניים במקומם ועשירים במקום אחר. 

 )ראש השנה, פרק ג, הלכה ה( 

: 7ירמיהספר ב ביאר את כוונת דברי הירושלמי באופן הבא: הרי מובא (שם) "קרבן עדה"רוש פי

להי ישראל אנכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית -"כה אמר ה' א

ברית  הנו שנכרתנשאלת השאלה, היכן מציעבדים, לאמור מקץ שבע שנים תשלחו את אחיו העברי". 

הכוונה שהקב"ה אמר "ויצום אל בני ישראל", הוא ציוה אותם  ם ממצרים? אלא, זוהיזו ביציאת

 לומר לבני ישראל לשלוח את העבדים. 

מצוה "ץ חיות שזוהי המצוה היתירה שנצטוו במצרים, על שילוח עבדים. הסביר מהרעל פי זה ה

ה העת גדול הדור היה לעמרם, כיון שבאות הרמב"ם ייחס אותה ,אך הזו הצטוו על ידי משה ואהרן.

, ולכן נקרא על שמו. לכן, מובן מדוע אין סתירה מדברי הרמב"ם במורה נבוכים, שאכן לא 8עמרם

היה מישהו קודם למשה רבינו שציוה מצוות, מצות שילוח עבדים הצטוו על ידי משה ואהרן, ורק 

 נקרא על שם עמרם. 

רה אחרת. מובא בגמרא במסכת ראיתי שיש מי שיישב חלק מן השאלות שהקשינו לעיל בצו

 סוטה:

פרעה  מסורת הש"ס: שגזר[]שראה שאמר( )תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון 

הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש 

את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך 

 

, סימן א, בהגה"ה הראשונה. מובא בספר כל ספרי מהר"ץ חיות, כרך ב, עמ' ספר אמרי בינה 6
 תתעט.

 יד.  -פרק לד, פסוק יג 7
 מסכת סוטה יב, ע"א. 8
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זר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל יותר משל פרעה, שפרעה לא ג

הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז, ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה הרשע, 

ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך 

! עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן 'ותגזר אומר ויקם לך'מתקיימת, שנאמר: 

ויחזור מיבעי ליה! א"ר יהודה בר זבינא: שעשה  -יקח והחזירו את נשותיהן. ו

 .לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה

 )יב, ע"א( 

למדו ממנו וגירשו את נשותיהן. לאחר מכן, חזר  נאמר כאן שעמרם גירש את אשתו וכך כולם

. גירושין. דהיינו 1עמרם:  ולקחה. נראה שאפשר ללמוד שיש כאן שתי הלכות שהתחדשו בזמנו של

נתינת גט כריתות. אצל בני נח אין מושג של גט כריתות, אלא משלחה מביתו. כאן נאמר מושג של 

אצל . ליקוחין. אצל בני נח אין מושג של ליקוחין, דהיינו חופה, אלא הוא מביאה אל ביתו. 2גירושין. 

 בני ישראל יש מושג של חופה. 

 רות שציוה עמרם:אחר הסביר שאלו המצוות היתבמקום ואכן, ראיתי שמהר"ץ חיות 

מכאן הוציא הרמב"ם ז"ל דבריו שכתב... ובמצרים בימי עמרם נצטוו ישראל 

במצוות... אולם מהך דדרשו חז"ל שעמדו כולם וגרשו נשותיהן. ועוד דרשו 

ה לא היו צריכין לא גירושין ולא ה בה מעשה ליקוחין. וקודם מתן תורשעש

וכאן גם כן אמרו דעשה בה מעשה ליקוחין מכל שנצטוו על ליקוחין... 

 הקידושין ועל הגירושין בזמנן. 

 )מסכת סוטה יב, ע"א( 

 יש לצרף לכך את מה שנאמר במכילתא דר' ישמעאל:

'ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה אחר שילוחיה'. ר' יהושע אומר 

שילוח. מה שילוח ן אחר שנפטרה ממנו בגט. נאמר כאן שילוח ונאמר להל

ף כאן גט. ר' אלעזר המודעי אומר מאחר שנפטרה ממנו האמור להלן גט, א

 במאמר.

 )פרשת יתרו, מסכתא דעמלק, פרשה א( 
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שלבני סובר  ר' אלעזרגירושין. ואילו נח יש בני להבין שר' יהושע סובר ש 9ר' מאיר איש שלום

 נח אין גירושין בספר כריתות, אלא באמירה. 

שיש להסביר שר' יהושע סובר שהיו גירושין אצל בני ישראל, וזוהי המצוה היתירה  נלענ"ד,

ספר כריתות. ר' אלעזר לא חולק על כך שבני ישראל נהגו לציפורה שציוה עמרם, ולכן משה נתן 

ירש את ציפורה, לא ג. משה אצל משה הוא סובר שלא היו גירושיןבגירושין על ידי ספר כריתות, אך 

 . 10, כך מתבאר מהמשך דברי ר' אלעזר במדרש שםחזרה לביתהאלא שלחה ב

 

 מה הוסיף רב? .5

השיב בסוף מסכת קידושין? ו הקשה מה הוסיף רב, הרי כך מבואר במשנה 11מהרש"א

קיים המצוות לא תעשה, אלא רק ששמר גם את אברהם אבינו שבמשנה במסכת קידושין לא מבואר ש

 את כל התורה. דהיינו, גם את הלאוין.  את המצוות. מדברי רב מבואר שהוא שמר

 

 ביאור מחלוקת רב יוסף ורבא: .6

 הריטב"א הביא בשם ר"ת שביאר את דברי רב יוסף ורבא באופן הבא:

אבל ר"ת ז"ל פירש ואנן מאברהם ניקום וניגמר שהיה קודם מתן תורה הא 

לא ודאי מאי דעבד לגרמיה עבד, וקס"ד דבעי למימר רב יוסף דאפילו במידי ד

אשכחן דפליג אדאורייתא לית לן למיגמר מאברהם, כי שמא ניתנה תורה 

דהא תנא גמר מאברהם ]אצלנו הגירסא רבא[ ונתחדשה הלכה, ופריך עולא 

לענין מילה ואע"ג דלא אשכחן הכי באורייתא כלל, ואמר רבא דרב יוסף הכי 

סמך קשיא ליה דתנא דפסחים פליג על הא דאברהם, ואנן אתנאי אית לן למי

ולא על דברי האבות שהיו קודם מתן תורה, שהרי חכמים יודעים כי נתנה 

תורה ונתחדשה הלכה, הא במאי דלא פליגי על דברי חכמים ודאי שפיר 

 .גמרינן מן האבות

 )מסכת יומא כח, ע"א( 

 

 בפירושו מאין עין למכילתא שם, אות כז, ואות ל.  9
 ראיתי שכך הסביר הרב אלחנן סמט.  10
 חידושי אגדות, מסכת יומא כח, ע"ב, ד"ה קיים אברהם וכו'.  11
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סתירה לדברי אם כן, בהו"א הבינו שרב יוסף סובר שאין ללמוד מאברהם אבינו אפילו כשאין 

. למסקנה רבא ביאר שרב יוסף דיבר דווקא כשיש חובהאת המצוות כום שהוא לא קיים משחז"ל, 

 קודם מתן תורה. בינו אפילו שנהג כךסתירה, אבל במה שאין סתירה אפשר ללמוד מאברהם א

 

 אבות יצאו מכלל בני נח גם לקולא

 גדולי הראשונים נחלקו במחלוקת בגדרם של האבות קודם מתן תורה. 

וינצו במחנה "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל : 12יקראכתוב בספר ו

 אלי". רשבן הישראלית ואיש הי

את המדרש, והקשה מדוע רש"י את המדרש מלמד שנתגייר. הרמב"ן הביא  על פסוק זה הביא

 יישובים: בא על בת ישראל, הולד כשר. הוא נתן שניש היה צריך להתגייר? הרי נכרי

ם שנדבק בזרע ישראל, הלך אחר אמו, ולא אחר אביו. ואז הוא התגייר ִע ת המדרש כוונ -א

 ם ישראל שהתגיירו במעמד הר סיני. כל עַ 

 .ללכת אחר האבהיה משפטו של הילד  רבותינו הצרפתיים ביארו שלפני מתן תורה -ב

 בגדלותו התגייר ,. ולכן בקטנותו לא מלו אותו. אךשאצל בני נח, הולד הולך אחר האב

 לדעתו. 

בר שגם קודם מתן תורה, לזרע של אברהם היה דין בני ב"ן דחה את היישוב השני, כיון שסהרמ

 ישראל, ובגוים לא יתחשב.

 אלו דבריו:

להורות כי העו"ג הבא על בת ישראל  -וטעם בן הישראלית ואיש הישראלי 

הולד אינו ישראלי. ואע"פ שפסקנו בגמרא )יבמות מה א( דעו"ג הבא על בת 

ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש, הרי אמרו מזהמין את הולד 

שהוא פגום לכהונה, וכל שכן שאינו ישראלי בשמו לעניין היחס בדגלים 

ובנחלת הארץ, כי "לשמות מטות אבותם" כתוב בהן )במדבר כו נה(. ומה 

אינו שיצטרך שאמר בת"כ )פרשה יד א( בתוך בני ישראל, מלמד שנתגייר, 

רות, אלא ככל ישראל שנכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים בשעת בג

 

 פרק כד, פסוק י. 12



 152 דין האבות והשבטים קודם מתן תורה  

. אבל נתכוונו לומר שהלך אחרי אמו ונדבק בישראל)כריתות ט א(,  מתן תורה

שהיה עמהם ולא רצה ללכת אחרי אביו להיות וזה טעם "בתוך בני ישראל", 

והיה  הצרפתים אומרים כי טעם הגרות מפני שהיה קודם מתן תורה,ו ...מצרי

ממה שאמרו )יבמות עח ב( באומות הלך אחר הזכר, משפטו לילך אחר הזכר 

וכאשר נולד זה לא מלו אותו כי מצרי היה בדינו, אבל כשגדל נתגייר לדעתו 

ואין דעתי כך, כי מעת שבא אברהם בברית היו ישראל ובגוים לא ונמול. 

ר שאני. וק"ו , וכמו שאמר בעשו )קידושין יח א( ודילמא ישראל מומיתחשבו

הדבר, אם לאחר מתן תורה שהכותי הבא על בת אברהם מחייבי לאוין ואין 

לו בה קידושין היא מקוה טהורה לאומות להכשיר את ולדה להיות כמוה, לא 

כל שכן קודם התורה שתהא מטהרת ולדה להיות כמוה לחייבו במילה כזרעו 

 . של אברהם ויהיה מכלל בני ישראל

 )יקרא כד, י( 

במאמר שלנו. הרמב"ן בה כן, הרמב"ן ובעלי התוס' נחלקו בדיוק בנקודה שאנחנו דנים אם 

סובר שהאבות ושבטים יצאו מכלל בני נח, ונחשבו בדין ישראל אפילו לקולא. שהרי כאן מדובר 

בנוגע לנכרי שבא על בת ישראל, אם הולד צריך להתגייר. כלומר, אם הוא נחשב מזרע ישראל, או 

אך, בעלי התוס' סוברים שאכן הולד צריך גיור, כיון שהאבות והשבטים לא יצאו מכלל מזרע הגוים. 

 בני נח. 

 מספר ראיות שהאבות והשבטים יצאו מכלל בני נח:נציין 

 . מסכת קידושין:1

רב חייא בר אבין א"ר יוחנן: עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, דכתיב: 

 למא ישראל מומר שאני!. וד'כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר'

 )יח, ע"א( 

מבואר בגמרא שהאבות יצאו מכלל בני נח והיה להם דין ישראל, ולכן רב חייא בר אבין בשם ר' 

יוחנן סבר ללמוד מדין עשו, שעכו"ם יורש את אביו שהתגייר. ר' יוחנן סבר שעשו היה נחשב 

בה שגם עשו היה מוגדר כעכו"ם, ויצחק היה נחשב שהתגייר ויש לו דין ישראל. הגמרא השי

 כישראל, אלא ישראל מומר. 
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 . מסכת יבמות:2

, התם מאי 'להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך'אלא מעתה, גבי אברהם דכתיב: 

קא מזהר ליה רחמנא? הכי קאמר ליה: לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה, דלא 

 ליזיל זרעך בתרה.

 )ק, ע"ב( 

שפחה, או נכרית, כיון שאז זרעו ילך אחריהן. דין מבואר בגמרא שלאברהם היה אסור לישא 

. רק בדין ישראל, אז ישראל 13הנ"ל שייך רק בדין ישראל. כיון שאצל הנכרים הילד מתייחס אחר האב

שבא על נכרית הולד מתייחס אחר הנכרית ולא אחר האב. אלא, אפשר לומר שכאן מדובר לחומרא 

 ולא לקולא. 

 

 .  מסכת סנהדרין:3

ויפן כה וכה 'חייב מיתה, שנאמר  -נינא: נכרי שהכה את ישראל אמר רבי ח

. ואמר רבי חנינא: הסוטר לועו של ' וירא כי אין איש ]ויך את המצרי[ וגו'

 . 'מוקש אדם ילע קדש' שנאמר –ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה 

 )נח, ע"ב( 

ל משה שהרג את האיש ר' חנינא חידש שנכרי שהכה ישראל חייב מיתה, וזה נלמד מהמעשה ש

מצרי שהכה את האיש עברי. מכאן למדים שאפילו לפני מתן תורה האבות והשבטים יצאו מכלל בני 

נח והיה להם דין ישראל. אלא, אפשר לומר שכאן מדובר לחומרא בשביל האומות, אבל אי אפשר 

לשמור את מה ללמוד מכאן שיש להם דין ישראל גם לקולא. דהיינו, שנלמד שהם לא היו צריכים 

 שנאסר לבני נח כשהוא מותר לבני ישראל. 

 ואכן, הר"ן כתב:

כותי שהכה את ישראל חייב מיתה. משמע דמדין גזל מייתינן לה דמה לי חבל 

בגופי' מה לי חבל בממונו ולפ"ז ל"ש כותי ול"ש ישראל שוין בדבר, ועוד 

לי לא ודמהיכא ילפינן לה מהמצרי שהכה את איש עברי שניהם היו ב"נ, 

 

 עיין מסכת קידושין סז, ע"ב; מסכת יבמות עח, ע"ב.   13
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משמע הכי דדוקא ישראל דאע"ג דעדיין לא קבלו התורה כבר הי' להם מצות 

 .וכדכתיבנא לעיל יתירות על בני נח

 )נח, ע"ב( 

מבואר מדבריו שבני ישראל עוד קודם מתן תורה יצאו מכלל בני נח, וזאת מכוח המצוות 

 היתירות שקיבלו על עצמם. 

ראיה מגמרא במסכת חולין  ובאני נח, בהמשך ית שלאבות היה דין באך, יש לציין שיש ראיו

 בנוגע לדין גיד הנשה. 

 

 אברהם היה תחילה לגרים

 חגיגה: מובא במסכת

כמה נאין רגליהן של  - 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב'דרש רבא: מאי דכתיב 

בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב,  -ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב 

הי ול-הי אברהם ולא אול-. א'הי אברהםול-נאספו עם א נדיבי עמים'שנאמר 

 . הי אברהם שהיה תחילה לגריםול-יצחק ויעקב? אלא: א

 )ג, ע"א( 

הוא  וע נחשב אברהם אבינו תחילה לגרים?הטורי אבן דן באריכות בביאור דברי הגמרא, מד

ישראל. ובכך  נסו לכללמכלל בני נח, אבל לא נכמייסד יסוד חשוב בגדרי האבות, ולפיו, האבות יצאו 

התחיל לשמור תורה ומצוות כוונת דברי רבא, שאברהם אבינו תחילה לגרים משום שהוא הסביר את 

 ויצא מכלל בני נח: 

שהיה תחילה לגרים. פי' התוס' שנצטוה על המילה טפי מכל אותן שלפניו. 

ול"נ משום דבפ"ג דיומא )דף כ"ח( אמר קיים אברהם אבינו כל התורה כולה 

פי' עירובי תבשילין. ותנן נמי שלהי מסכת קידושין מצינו שקיים אברהם א

אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם וגו'. 

ענ"ל הא דקאמר שהי' תחילה לגרים היינו שהי' ראשון שיצא מתורת בן נח 

פי' ובא לכלל קדושה. כדאמ' בספי"א דיבמות )דף ק'( עשרה כהנים עומדים ו

א' מהן ובעל הולד שתוקי שמשתיקין אותו מדין כהונה. מ"ט דאמר קרא 

והיתה לו ולזרעו אחריו. בעינן זרעו מיוחס אחריו. ופריך אלא מעתה גבי 
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אברהם דכתיב להיות לך לאלקי' ולזרעך אחריך. התם מאי קא מזהיר לי' 

. פי' רחמנ', ומשני ה"ק לי' לא תנסיב נכרית ושפחה דלא ליזיל זרעך בתרה

שזרעה מתייחס אחריה. והיינו בישראל. דאלו בן נח ובת נח הזרע מתייחס 

אחר הזכר, כדאמ' בפ"ו דיבמות )דף סב(. ואע"ג דבמסקנא התם בפי"א 

דיבמות קאמ' אהא דעשרה כהנים זרעו מיוחס אחריו דרבנן, וקרא אסמכתא 

נמי לא  בעלמ', וא"כ כיון דלא דרשינן לזרעו אחריו למיוחס אחריו. דאברהם

דרשינן להכי. א"כ אין לנו מכאן שאברהם יצא מכלל בן נח. י"ל דהא דקאמ' 

קרא אסמכת' לאו דלא דרשינן להא דלזרעו אחריו כלל. אלא דאהא דעשרה 

כהנים הוי אסמכתא. ומבעי לי' להא דדריש שמואל בספ"ג דקדושין )דף סו א( 

ר ובין זרע פסול. דחלל עבודתו כשירה דאמר קרא ולזרעו אחריו בין זרע כש

ופי' הריטב"א דלאו מזרעו נפקא ליה דהא זרע לא מיקרי אלא זרע כשר כדאמ' 

התם בפ"ק אלא מדכתיב ולזרעו אחריו פי' המתיחס אחריו וחלל מתיחס 

אחריו ודלא כפי' התוס'. וכיון דלזרעו אחריו המתיחס אחריו דאברהם נמי 

הן. דבפ"ק דקדושין )דף משמע הכי. וה"נ משמע דהאבות קצת דין ישראל עלי

יח א( רצה למילף דעכו"ם יורש את אביו. מדכתיב כי ירושה לעשו נתתי. ודחי 

דילמא ישראל מומר שאני. אע"ג דבכמה מקומות מצינו שדין בן נח עליהן 

כדאמ' בפ"ז דחולין )דף ק( והלא מבני נח נאסר גיד הנשה ועדיין בהמ' טמאה 

ני יעקב לחוד קאי. כדפי' התוס' פ"ב מותרת להם. והאי מבני נח דקאמ' אב

דפסחים )דף כב א( והא עמרם נשא דודתו. ואברהם אמר אחותי בת אבי היא 

מ"מ י"ל אע"ג דלכלל ישראל לא כדין בן נח כדאמ' בפ"ז דסנהדרין )דף נח ב(. 

. וה"נ תנן בפ"ג דנדרי' )דף לא ע"א( באו מ"מ מכלל בני נח יצאו מימי אברהם

ובגמ' אטו ישראל מי ותר בישראל ואסור באומות העולם שאינו נהנה לב"נ מ

 : נפקא מכלל בני נח אין כיון דאתקדש אברהם איקרו על שמו

 )מסכת חגיגה ג, ע"א( 

כמובן, שדברי הרמב"ן עומדים בניגוד לדברי הטורי אבן. מדברי הרמב"ן משמע שיצאו לגמרי 

 דין ישראל. כמכלל בני נח, דינם 
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 אברהם נשא את שרה

ְוַגם ָאְמָנה ֲאחִֹתי ַבת ָאִבי : "כאשר אבימלך שאל את אברהם אודות שרה אשתו, אמר לו אברהם

נו קיים את כל אברהם אבי. המהרש"א העלה את השאלה, הרי 14"ִהוא ַאְך לֹא ַבת ִאִמי ַוְּתִהי ִלי ְלִאָשה

ילו שהיא רק אחותו אחותו אפהרי אסור ליהודי לישא את  התורה כולה, אם כן, איך נשא את שרה?

 מאביו.

 על כך השיב:

איך נשא אברהם אחותו מן האב כיון שהוא דבר שעתידה התורה ליאסר 

אלא כיון שנתגיירו שרה ואברהם קיים כל התורה אפי' עירוב תבשילין 

ואברהם כשנימול וקיבלו עליהם לקיים כל התורה ה"ל אברהם ושרה כקטן 

דושה חמורה לקדושה קלה ליכא שנולד דמי ומשום דשמא יאמרו באנו מק

 .הכא דשאר אב

 )חידושי אגדות, מסכת יומא כח, ע"א( 

אה שהרי מילת אברהם היתה שנים רבות לאחר לקיחת שרה. אלא, נרלא מובן יישוב מהרש"א 

אברהם נשא את שרה הוא לא שמר שקושיית מהרש"א אינה שאברהם נשא את שרה, כיון שבשעה ש

שאברהם לא גירש את שרה לאחר ששמר את ומר שהקושיא היא משום . לכן, יש לאת התורה כולה

 התורה כולה. 

כן, בהמשך אלא, אפשר ליישב באופן אחר, שכיון שכבר נשאה אז לא היה צריך לגרשה. וא

 . מהרש"א העלה יישוב זה

 

 נשיאת הגר

 מובא בגמרא במסכת יבמות:

, התם מאי 'חריךלהיות לך לאלהים ולזרעך א'אלא מעתה, גבי אברהם דכתיב: 

קא מזהר ליה רחמנא? הכי קאמר ליה: לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה, דלא 

 ליזיל זרעך בתרה.

 )ק, ע"ב( 

 

 בראשית כ, יב.   14
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יש לנו לשאול איך אברהם נשא את הגר?  ר לישא שפחה ועובדת כוכבים, אם כךאברהם נאס לע

 כמו כן, יש לשאול איך יעקב נשא את בלהה וזלפה שהיו שפחות של רחל ולאה?

 :ש"א שאל שאלה זו ותשובתוהרמ

משום דממילא נשתחררה כדין הנושא שפחתו בפרק השולח ואף לפי המדרש 

שכתב החזקוני שהיתה הגר שפחת מלוג של שרה כדכתיב ולה שפחה מצרית 

מ"מ כיון ששרה עצמה נתנה אותה לאישה אברהם כדכתיב ותקח שרה גו' 

בת חורין יצא לחירות  ותתן אותה גו' נשתחררה ממילא כדין הנושא לעבדו

 .וכן צ"ל גבי יעקב שנשא שפחת רחל ולאה

 )מסכת יבמות ק, ע"ב( 

אבל, מהרש"א כתב שיש להקשות קושיא אחרת, הרי אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, 

 תשובתו: ?15אז איך נשא את הגר, הרי אסור ליהודי לשאת מצרית ראשונה

יים עדיין כל התורה דהא לא קיים צ"ל כיון דנשאה קודם שנימול ואז לא קו

 .מילה שוב לא גירשה אחר שנימול אע"ג שהיתה מצרית ראשונה

 השיב על שאלה זו שני יישובים אחרים: המקנה

לכאורה ק' דאיך לקח את הגר והיא מצרית ראשונה דקי"ל כרבנן דר"ש דמצרי 

היה אפילו מצריות אסורה מיהו למאי דקי"ל דקהל גרים לא איקרי קהל י"ל ד

דאכתי ק' לר' יהודה דסבירא ליה ביבמות דף ע"ח  אלאברהם אבינו דין גר אל

מצרי אפילו מצריות וקהל גרים איקרי קהל. מיהו לפמ"ש הרמב"ם דאין 

 .איסור במצרי אלא ע"י קידושין י"ל דסבירא ליה כמ"ד דפלגשים בלא קידושין

 )סוף מסכת קידושין( 

 :פר בעיותלהעיר שיש מסבנוגע ליישוב השני יש 

לא ברור שהרמב"ם סובר שבחייבי לאוין האיסור הוא רק כשיש קידושין. אפשר להבין  .1

מדברי הרמב"ם שאם בא עליה בלי קידושין, אז לא לוקה, אבל עדיין יש איסור 

 דאורייתא. 

 

 עיין מסכת יבמות עו, ע"ב.  15
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אפשר להבין מדברי הרמב"ם שסובר שיש איסור דאורייתא בלקיחת פילגש, ויש בכך  .2

 ,ואפילו אם נאמר שאין איסור "לא תהיה קדשה", בכל זאת איסור "לא תהיה קדשה".

 הוא עובר על עשה "כי יקח אשה ובעלה". 

 , ושם ציינתי לשיטות השונות. 16הארכתי במאמר אחר בשתי הנקודות הללו

 

 יעקב נשא שתי אחיות

אחת השאלות המפורסמות היא איך יעקב נשא שתי אחיות? הרי האבות שמרו את כל התורה 

 אם כן איך יעקב נשא שתי אחיות שבעתיד יהיה אסור לבני ישראל?כולה, ו

האמת יש לומר שלא נאמר במשנה ובגמרא שיעקב אבינו שמר את כל התורה כולה, כך נאמר על 

 אברהם אבינו. אבל, כך נאמר בבראשית רבה:

ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו, תני ר' שמעון בן יוחאי למה לי לדרוש 

היתה פילגש לאליפז להודיע שבחו של ביתו של אברהם אבינו ולומר ותמנע 

עד היכן היו המלכיות ושלטונים רוצים להדבק בו, ומה היה לוטן הוא היה 

אחד מן השלטונים שנאמר אלוף לוטן וכתיב ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה 

פילגש וגו' אמרה הואיל ואיני כדאי להנשא לו לאשה אהא לו לשפחה, והרי 

קל וחומר מה אם עשו הרשע שלא היה בידו אלא מצוה אחת ע"י  הדברים

שהיה מכבד את אביו היו מלכיות ושלטוניות רוצות להדבק לו, על אחת כמה 

 .ביעקב אבינו הצדיק שקיים את כל התורה כולהוכמה שיהיו רוצין להדבק 

 )פרשה פב, סימן יד( 

הם אבינו שמר את כל התורה כולה שרק אברהשיב כפי שמצויין לעיל  17מעניין לציין שהרמ"א

ולא שאר האבות. אך, שאר המפרשים לא תירצו כך, וכנראה הם הבינו שכל האבות שמרו את התורה 

ותרי"ג  –כפי שהבאתי מן המדרש לעיל. וכן כתב רש"י בתחילת פרשת וישלח: " 'עם לבן גרתי' 

 מצוות שמרתי".

 

"גיור אשה שנשואה בנישואין אזרחיים לכהן", מובא בספר "גר המתגייר", כרך א, הלכות אבן  16
 העזר.  

 סימן י.   17
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נים, הרמב"ן ורשב"א. אציין כאן חלק מן שאלה זו הטרידה מפרשים רבים, אפילו גדולי הראשו

 התשובות שהשיבו גדולי המפרשים:

(. הרב יוסף חיים 18בארץ ישראל, אבל לא בחו"ל )רמב"ןרק שמרו את התורה האבות  .1

הוסיף בביאור טעם הדבר. כדי שלא יבוא להימשך לשבת בחו"ל לכן לא נהגו  19מבבל

מבלי לקיים מצוות השי"ת, ולכן לשמור שם את המצוות, שהרי האבות לא יכלו לעמוד 

 ימהרו לחזור לארץ ישראל. 

לאה ורחל התגיירו, ולכן מן התורה מותר לישא שתי אחיות שהתגיירו. ואם נאמר שיעקב  .2

אבינו שמר גם תורה שבעל פה, אז יש לומר שהן היו אחיות מן האב ולא מן הֵאם. לבני 

הוסיף שמוכרחים לומר  22רש"א(. מה21)רדב"ז 20נח אין יחוס מן האב, אלא רק מן הֵאם

שלא היו אחיות מן הֵאם, שהרי אם היו אחיות מן הֵאם אז איך יעקב נשא אותן אפילו אם 

התגיירו? הרי האבות החמירו על עצמם לשמור את התורה, אבל לא הקלו על עצמם 

 במה שנאסר לבני נח. 

ה בערמת כיון שנשא רחל בהיתר דרחל נתקדשה לו בעבודת שבעה שנים ולאה נשא" .3

לבן אותו לא הוציא שוב אחת מהן משום שהוא דבר שעתידה תורה ליאסר כיון דלא היה 

 (.23" )מהרש"אמצווה אז

"דאף על גב דהאבות קיימו כל התורה, מכל מקום בענייני נישואין אפילו בעריות גמורים  .4

. (24"ץ חיותתי אחיות ועמרם נשא דודתו" )מהריעקב ש –לא היו נזהרים, כמו שראינו 

  מקום לחלק בין עריות לשאר המצוות?"ץ חיות שמה תמה על דברי מהר 25השדי חמד

את מה שהיו רוצים, ומה רק שמרו כל התורה כולה, לכן את כיון שלא נצטוו לשמור  .5

 (.26שלא רצו לא היו מקיימים )ספר "טהרת מים", מובא בספר "שדי חמד"

 

 בראשית כו, ה.  18
 ע"א. רב ברכות, דף כח,  19
 עיין מסכת סנהדרין נח, ע"ב.    20
 חלק ב, סימן תרצו.     21
 חידושי אגדות, מסכת יומא כח, ע"א, ד"ה מצותי חוקתי וכו'.  22
 חידושי אגדות, מסכת יומא כח, ע"א, ד"ה מצותי חוקתי וכו'.  23
 מסכת תענית ד, ע"א.   24
 מערכת האל"ף, אות קפו.  25
 כללים סימן א.   26
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ן תורה לא היה מושג של קידושין, על ידי קידושין, אבל קודם מתרק אסורות י אחיות שת .6

ולא תפסי קידושין ויכלו לצאת זה מזה בלי גט. לכן, לא היה מקום לאסור ליעקב לישא 

 (.27שתי אחיות )אגרות משה

 

 עמרם נשא את דודתו

ור לישא סמן התורה אהרי  נשא את יוכבד דודתו ]אחות אביו[? המפרשים התקשו איך עמרם

 דודה ]אחות האב[.

 רבו התירוצים, אציין מקצתם:זו  גם על שאלה

וי"ל דלא אקשינן הכי אלא משום דאמרינן קיימו האבות את התורה כולה אבל בשאר " .1

 (.28" )שו"ת הרדב"זבני אדם אמרינן נתנה תורה ונתחדשה הלכה

רוח הקודש עשה כן שנשא דבר  ל פידע א קשיא מידיהא דעמרם שנשא דודתו נראה דל" .2

 (.29" )מהרש"אעו מתחלה בנבואה שתלד בן המושיעשעתידה התורה ליאסר כי יד

 

 שמירת שבת על ידי האבות

שנכרי ששמר  30המפרשים הקשו איך האבות שמרו שבת? הרי מבואר בגמרא במסכת סנהדרין

שבת חייב מיתה. האבות החמירו לשמור את התורה כמו בני ישראל, אבל לא יכלו להקל על עצמם, 

 ואם כן איך שמרו שבת?

 

 

 

 חלק ד, סימן ט, אות א.  אבן העזר,  27
 חלק ב, סימן תרצו.   28
חידושי אגדות, מסכת יומא כח, ע"א, ד"ה מצותי חוקתי וכו'; האגרות משה )אבן העזר, חלק  29

ד, סימן ט, אות א( הקשה שאם שייך לאסור גם קודם מתן תורה לרוצים להיזהר במה שנאסר 
דות לא נחשבים ממזרים? ולד ערוה אחר מתן תורה, אם כן שייך שזה יקרא איסור ואיך הול

הוא ממזר אפילו במקרה שלא עשו איסור, כמו שעכו"ם דבקום זה בזה. זה שהולד ממזר אינו 
מחמת עונש על החטא, אלא שולד ערוה הוא ממזר בעצם. ולכן, אם נאמר שגם מה שנאסר 

 לד ממזר. לאחר מתן תורה היה אסור לאבות ולשבטים מצד הידור, הרי היא נחשבת ערוה והו
 נט, ע"א.  -נח, ע"ב 30



 161  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

 זו ניתנו תירוצים רבים:לקושיא 

שומר שבת לשם שכר ולא  האיסור לשמור שבת הוא רק כשנעשה בדרך חובה, אך אם .1

 31סובר שיש חיוב בדבר, אין איסור. האבות שמרו לא בדרך של חובה )שדי חמדש משום

 בשם הרב מנחם מאנדיל קרענגיל מקראקא זצ"ל(. 

היום, כמ"ש לקמן בפ' בא ובפ' ונראה דלא קשה, כי קודם מ"ת היה הלילה נמשך אחר " .2

יתרו ובכמה מקומות, עד שאמר לו הקב"ה מערב עד ערב תשבתו שבתכם ]ויקרא כג, 

לב[, וכן הוא אומר כאן יום ולילה לא ישבותו, היינו שלא ישבותו יום ואח"כ לילה, ואינו 

חייב מיתה אלא אם שבת עד סוף הלילה, כ"א עשה מלאכה בסוף הלילה לא עבר על 

של יום ולילה לא ישבותו, שהוא שביתת כל היום וכל הלילה שלאחריו אבל הלאו 

שמירת שבת של אברהם אבינו, היה כמו שיהיה אחר מתן תורה דהיינו שהיום הולך אחר 

נמצא קיים שתיהן שעשה מלאכה בששי ביום ועשה מלאכה במוצאי שבת, הרי  הלילה.

ם חייבים כששבת בא' בשבת, אלא שלא שבת יום ולילה, וכן הוא לדורות בבני נח אינ

 (.32)פנים יפות "שאם שבת בלילה שלאחריו עד גמר הלילה

בגילוי רצון הקב"ה,  ל כל פניםקעביד אלא ע הע"ה לא מדעתא דנפשי ברהם אבינודא" .3

(. לפיו, אברהם אבינו היה נחשב 33" )שו"ת אפרקסתא דעניאולהכי שפיר איקרי גר צדק

 כגר צדק. 

ישראל, ולכן שבת שייכת להם ולא נחשב שהם מחדשים דת היה עליהם חפצא של  .4

 (.34)גרי"ז

אולם, יש להעיר שאין הכרח להבנת המפרשים שהאבות שמרו את התורה רק לחומרא. מדברי 

נראה הרמב"ן ]דנתי בדבריו לעיל[ ועוד מפרשים מתבאר לנו שלאבות היה דין בני ישראל גם לקולא. 

א, אברהם אבינו יצא מכלל בני נח גם לקולא ונעשה ישראל שזהו יישובו של שו"ת אפרקסתא דעני

 גמור. 

 

 

הבאתי את דבריו במאמר "שמירת שבת   כרך א, פאת השדה, מערכת האל"ף, סימן א, אות א; 31
 , הלכות אורח חיים. ", הובא בספר "גר המתגייר", כרך גגר שמל ולא טבל? –

 בראשית ח, כב. 32
 חלק ד, עניינים שונים, סימן שנח.  33
 מסכת יומא כח, ע"ב.  34
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 איסור גיד הנשה ליעקב ובניו

 מובא במסכת חולין:

נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה, רבי יהודה אומר: אף בטמאה, אמר  שנה:מ

ר' יהודה: והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מותרת להן! 

 מר, אלא שנכתב במקומו: אמרו לו: בסיני נא

וא"ר יוחנן: לא נצרכא אלא לנפל שלא נתקשרו אבריו בגידין, אלמא:  ...מרא:ג

איסור טומאה קדים! אע"ג דאיסור טומאה קדים, אתי איסור גיד חייל עליה, 

. דיקא נמי, דקתני, א"ר יהודה: והלא מבני יעקב שכן איסורו נוהג בבני נח

 מאה מותרת להם.נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה ט

 )ק, ע"ב( 

מדברי הגמרא למדים שר' יהודה הגדיר את בני יעקב כבני נח, שהרי הוא סובר שכבר בני יעקב 

ה איסורו נוהג בבני נח. ונראה שאפילו נאסרו בגיד הנשה, ובגמרא נאמר שלפי ר' יהודה גיד הנש

יעקב היה דין בני נח, ואולי בני לחכמים שחולקים על דברי ר' יהודה, מסכימים עמו ביסוד דבריו ש

סברא זו עומדת בבסיס דבריהם שאי אפשר לומר שהשבטים נצטוו על גיד הנשה. לפי דעתם, האבות 

והשבטים החמירו לשמור תורה ומצוות, אבל לא חל עליהם חיוב מצוות. המצוה היחידה שנצטוו 

טורי אבן שלמד מדברי , הבאתי מדברי הלעילהאבות יתר על שאר האמות היתה מצות ברית מילה. 

  ה דין ישראל גמור.הגמרא הנ"ל שלאבות ולשבטים לא הי

 

 ?דווקא את שמעוןבבית הסוהר מדוע יוסף אסר 

נשאלת השאלה, מדוע יוסף החליט לאסור דווקא את שמעון, ולא אח אחר? רבי משה יהודה 

 השיב על כך באופן הבא: 35ליב זצ"ל, אב"ד קוטנא, בעל שו"ת זית רענן

ו יוסף ואחיו בגדר השבטים, אם יש להם דין ישראל גם לקולא, או רק לחומרא. יוסף סבר נחלק

שיש להם דין ישראל רק לחומרא, ולכן הוא סבר שאחיו אוכלים אבר מן החי. שהרי הם אכלו אבר 

מבהמה מפרכסת, שאסור לבן נח לאכול ממנה. אבל, האחים סברו שיש להם דין ישראל גם לקולא 

הם לאכול אבר מבהמה מפרכסת. יוסף סבר שאולי הוא דן את אחיו בטעות, שאולי הם ולכן מותר ל

 

 לק ב, ליקוטי חידושי תורה. ח 35
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לא אסר  צודקים, או אולי שגגו בדין, ולכן לא היה נכון שהביא את דיבתם הרעה אל אביהם. לכן, הוא

סתר את עצמו מיניה וביה. הרי כתוב ששמעון נשא את את כל האחים, אלא רק את שמעון ש

א סבר שיש להם דין ישראל גם לקולא, הרי הכנענית אסורה לו. ואם הוא סבר , ואם הו36הכנענית

ל על עצמו שלא לישא את מרא, ועקב מצות פריה ורביה לא הקשיש להם דין ישראל רק לחו

 אבר מבהמה מפרכסת?הכנענית, הרי יש לשאול מדוע אכל 

 

 את אסנת בת פוטי פרענשא יוסף 

אסנת בת פוטי פרע כהן און, את וה על מעשה יוסף שנשא לאור הדברים שלמדנו לעיל נבוא לתמ

שאסור לישא  37מבואר בגמרא במסכת יבמותאם נאמר שהתגיירה, הרי הרי היא מצרית ואפילו 

 מצרית ראשונה. 

רק לקחה אלא הגר בקידושין, שהסביר שאברהם לא נשא את  38כבר ציינתי לעיל לדברי המקנה

כנראה המקנה הבין כשיש ביאה בלי קידושין לא לוקה. ן נפסק ברמב"ם שבאיסורי לאויכפילגש. 

 שלא רק שלא לוקה, הוא גם לא עובר איסור. 

, כתב שכך יש לומר בנוגע 39הרב אריה ליבוש באלחובר, אב"ד זסלב, בעל שו"ת שם אריה

 למעשה יוסף. יוסף לקח את אסנת בת פוטי פרע בלי קידושין. 

ה ואפרים? יוסף השיב שניעקב שאל את יוסף מי הם מ , שהריאולם, יש לנו קושי ביישוב הנ"ל

הראה לו שטר אירוסין ונישואין לומר . רש"י כתב על כך: 40להים בזה"-לו "בני הם אשר נתן לי א

לפיכך אמר: מי אלה. א"ל יוסף: בני הם אשר נתן לי : "41וכך מובא במדרש ילמדנושאין בהם פסול. 

 ". אלהים בזה, בכתובה ובקדושין

לנו קושיא על המעשה של  היוסף נשא את אסנת בת פוטי פרע. לפי מדרש זה נשארמכאן ש

 יוסף. 

 :)המיוחס ליונתן( תרגום ירושלמיפשר לומר שמדרש הנ"ל סובר כצריך עיון, אם א

 

 בראשית מו, י.  36
 עו, ע"ב.  37
 סוף מסכת קידושין.  38
 יורה דעה, סימן מג.  39
 בראשית מח, ט.  40
 ילקוט תלמוד תורה, בראשית, אות קפד.  41
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ֵליּה ְנסֵ  א ְדעָׁ בָׁ א ַדְייָׁ ְּכֵדין ְּכתָׁ  יִבית ַיתַוֲאַמר יֹוֵסף ְלָאבּוי ְבַניי ִהינּון ִדיַהב ִלי ֵמיְמרָׁ

ִריִכינּון: ֵרִבינֹון ְּכדֹון ְלוִָׁתי ְוֵאיבָׁ ְך ְלִאיְנתּו ַוֲאַמר קָׁ  ָאְסַנת ְבַרת ִדינָׁה ְבַרתָׁ

 )בראשית מח, ט( 

ירושלמי אסנת לא היתה מצרית, אלא היתה בת דינה בתו של יעקב. אבל, נראה התרגום לפי 

ין ונישואין, היה צריך שיש קושי להסביר שהמדרש סבר כך, דאם כן מדוע הראה לו שטר אירוס

 להראות ליעקב את יחוסה. אולי זו הכוונה שהראה לו שטר אירוסין ונישואין. 

 

 שבט אפרים מקריב קרבן נשיאים בשבת

 מובא במדרש תנחומא:

והלא אין דרך מלכים להכין מיום לחברו? אמר ר' יוחנן: שבת היתה, ואין הכן 

)שמות טז, ה(. אמר לו אלא יום השבת שנאמר 'והכינו את אשר יביאו' 

הקב"ה: אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה, חייך לבן בנך אני עושה 

 שיקריב ביום השבת, שנאמר 'ביום השביעי נשיא לבני אפרים' )במדבר ז, מח(.

 )פרשת נשא, סימן לג( 

כתב שחנוכת הנשיאים היתה הוראת  43: הרמב"םלמדרש זה ביאור נפלאהציע  42החת"ם סופר

שבני ישראל לא עשו את יום הכיפורים באותה  44שהרי מבואר בגמרא במסכת מועד קטן שעה. וקשה

כיון שהם דרשו קל וחומר מקרבן הנשיאים במשכן שדחה שנה של חנוכת בית המקדש הראשון, 

 שבת. והרי לפי הרמב"ם שהיתה הוראת שעה, איך אפשר ללמוד מקרבן נשיאים? 

ראת שעה, כיון שהגמרא במסכת מועד קטן סוברת החת"ם סופר כתב שהרמב"ם אמר שהיתה הו

כמ"ד "שבט אחד איקרי קהל", וממילא היה קרבן ציבור שדוחה שבת, ולא היה צורך בהוראת שעה. 

אבל, אנחנו לא פוסקים כמ"ד זה, ולכן מובן שהיתה הוראת שעה. לפי זה, יתבאר לנו באופן נפלא 

 דברי המדרש:

 

 אורח חיים, סימן רח.  42
 הלכות מעשה הקרבנות ב, טו.  43
 ט, ע"א.  44
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לא שמרו הפחות יש לומר ש התורה בחוץ לארץ, ולכלאת כתב שאבותינו לא שמרו  45הרמב"ן

רק יוסף התחיל לשמור שבת גם בחוץ לארץ. המשנה . 46בחו"ל, שהרי "גוי ששבת חייב מיתה"שבת 

למלך בספרו "פרשת דרכים" כתב שאין ליחיד לקבל עליו תורה, והסיבה שהאבות קיבלו עליהם 

כרבים  –מבואר "כיון דרבים אתו מיניה . ה היא משום ששונה דין האבותהתורה קודם שניתנה תור

דמו". לכן, צריך לומר שיוסף סבר ששבט אחד נקרא קהל, ולכן הוא יכול לקבל עליו את התורה ויכל 

לשמור שבת גם בחו"ל. כיון שיוסף סבר ששבט איקרי קהל, לכן מובן מדוע השבט שלו הקריב קרבן 

 נשיאים בשבת.

 

 בראשית כו, ה.  45
 נט, ע"א. -, ע"בעיין מסכת סנהדרין נח 46
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 'ההולך בדרכיו י כל ירא ה'אשר" '

אינו אומר אשרי ישראל אשרי 

כהנים אשרי לוים אלא אשרי כל 

ירא ה' אלו הגרים שהם יראי ה' 

 ח, ט(רבה )במדבר " שהם באשרי



     

 

 

 

 

 

 משמעות הגיור

 מבוא

יהודי, אם כן מדוע הוא כנכרי ולא כ הקב"ה ברא את האדם העומד בפנינומהי משמעות הגיור? 

אם הקב"ה רצה שיהיה יהודי, אז היה בורא אותו כיהודי. הקב"ה להיות יהודי?  פוך את עצמולהיכול 

לא נתן את התורה ולא ציוה תרי"ג נכרים את התפקיד שלו. ללכל אחד יש ברא יהודים ונכרים ו

אז מה מקום לנכרי להתגייר ולקיים תרי"ג מצוות? נכון שאשה יכולה לקיים מצוות שאינה מצוות. 

ה ועושה. כאן הנכרי מתגייר ומקיים את וַ גם היא מקיימת אותן רק כאינה מצּוחייבת בהן. אבל, 

ה בכל התרי"ג מצוות, במצוות וַ ה ועושה. נוסף על כך, יש לומר שהאשה אינה מצּווֵ המצוות כמצּו

 :עשה שהזמן גרמן כיון שהקב"ה פטר אותן משום כל מיני סיבות. כפי שהסביר האבודרהם

משועבדת צות עשה שהזמן גרמא לפי שהאשה המוהטעם שנפטרו הנשים מ

לבעלה לעשות צרכיו. ואם היתה מחוייבת במצות עשה שהזמן גרמא אפשר 

שבשעת עשיית המצוה יצוה אותה הבעל לעשות מצותו ואם תעשה מצות 

הבורא ותניח מצותו אוי לה מבעלה. ואם תעשה מצותו ותניח מצות הבורא 

צוותיו כדי להיות לה שלום עם אוי לה מיוצרה. לפיכך פטרה הבורא ממ

 בעלה. 

 )עמ' כה( 

שהיא צריכה לגדל את הילדים, ואם תהיה מחוייבת בקיום  ויש עוד שמסבירים שהטעם משום

 מצוות עשה שהזמן גרמן, לא תוכל לגדל את הילדים כראוי. 

ם אבל, בנכרי לא מובן מדוע יוכל לקיים מצוות שהוא לא חייב בהן? הרי אם היה מתאים לקיי

 את המצוות הקב"ה היה בורא אותו כיהודי ולא כנכרי. 
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 נכרי מקיים מצוות שלא מצּוֵוה

 נתחיל בדיון האם נכרי יכול לקיים מצוות שלא מצּוֵוה?

 :הרמב"ם פסק

עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה, לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבד, 

צמו כמו שבת חייב וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול, אם עשאהו לע

כללו של דבר אין מניחין אותן מיתה, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, 

, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן

, ואם עסק בתורה, או שבת, או או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרעהמצות, 

א חייב מיתה על זה אותו שהו חדש דבר, מכין אותו ועונשין אותו, ומודיעין

בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצוות התורה כדי לקבל : אבל אינו נהרג

 שכר אין מונעין אותו לעשות אותה כהלכתה. 

 (י-)הלכות מלכים י, ט 

רי בהלכה ט' הוא פסק שאסור לנכרי לעשות מצוות מדעת לכאורה, הרמב"ם סתר את עצמו, שה

 ל לעשות מצוות משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר. עצמו. מאידך, הוא פסק שיכו

קובע את  מצוה כחובה. אם הוא לאקובע את הין כאן סתירה. בהלכה ט', הגר אבל, באמת א

המצוה כחובה עליו, ורק עושה את המצוה כדי לקבל שכר, אין בכך איסור בל תוסיף ובל תגרע. כך 

צה לעשות באומרו שנצטוה עליה אין מבואר במפורש בדברי הרדב"ז שם על הרמב"ם: "ואם ר

 . 1מניחין אותו לעשותה, אלא אם עשאה כדי לקבל עליה שכר כמי שאינו מצווה ועושה"

האגרות משה ביאר בדעת הרמב"ם שאין כאן איסור של בל תוסיף. אלא, הרמב"ם למד שהטעם 

ות אם בני נח חידוש דת. מתוך כך, הוא למד שבכל המצו , הוא מחמתשנאסר לבני נח לשמור שבת

 עושים את המצוות מתוך כוונת חידוש דת, הם חייבים מיתה.

 

שו"ת אפרקסתא דעניא )חלק ד, ענינים שונים, סימן שנח( הבין שלדעת הרמב"ם האיסור הוא  1
דווקא כשעושה לשם מצוה ודת, ואין חילוק בין שבת לשאר מצוות; מנחת חינוך )מצוה לב, 
מוסך השבת, אות ו( דן לגבי דין אסופי שנמצא במקום שיש מחצה על מחצה, שמטילים עליו 
חיובי ישראל מספק. איך ישבות בשבת? על כך השיב, שלפי דברי הרמב"ם נראה שעיקר הטעם 
שאסור משום שמחדש דת לעצמו, לכן כאן שחייב מטעם ספק ישראל, לא נחשב מחדש דת 
לעצמו; שו"ת ביכורי יעקב, סימן ד; דבריהם עומדים בניגוד לדברי שו"ת ישמח לבב )יורה 

הרמב"ם שעשה חלוקה בין מצות שבת ולימוד תורה לשאר מצוות.  דעה, סימן לג( שהבין בדעת
 בהלכה ט', מדובר על שבת ולימוד תורה. בהלכה י', מדובר על שאר מצוות. 
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אם מתכוון  האגרות משה חלק על דברי הרדב"ז שתלה את הדבר בכוונת הבן נח. לפי הרדב"ז,

בין שהדבר נעשה בדרך הוא לדעת האגרות משה, החילוק  לנכרי לקיים את המצוות. מותרלשכר, 

ע, יש ם נעשה בדרך ארעי, אין בכך חידוש דת. אם נעשה בדרך קבארעי, ובין שנעשה בדרך קבע. א

תלוי בכוונתו. דווקא איסור בל תוסיף תלוי בכוונתו של האדם, שמתכוון  בכך חידוש דת. אבל, זה לא

ישראל. אין  םלעַ  ששייכותמצוות כיח שבן נח לא מקבל שכר על קיום לשם מצוה. הוא האריך להו

אפילו שהוא מתכוון לשם מצוה ולקבל שכר, בכל זאת, בל שכר, אלא יק כוונת הרמב"ם לומר שהוא

מותר לו לעשות. זה לא אסור משום חידוש דת, כיון שזה רק דרך מקרה. אבל, אם היה מקבל שכר, 

הרמב"ם לא היה צריך לומר שמתירים לו לעשות את המצוה, שהרי אם מקבל שכר בוודאי יש להתיר 

 לו לעשות את המצוה.

, יש חילוק עקרוני בין יהודי שלא חייב במצוות מסויימות ומקיימן, ובין נכרי ת משהלפי האגרו

 שמקיים מצוות שלא שייכות לו:

וגם הגע עצמך לר' יוסף למאי דהיה סבור מתחלה בב"ק דף פ"ז דאינו מצוה 

ועושה עדיף היתכן שהיה סובר שבן נח יש לו עוד יותר שכר מישראל 

ר ופשוט שבני נח שלא ניתן להם התורה לא כשמקיים מצוה אלא ודאי ברו

הוי להם שום מעלה בקיום המצות שאינם מעשה מצות כלל. ורק לישראל 

שאף אלו שלא נצטוו באיזה מצות ואף סומא לר' יהודה שפטור מכולם וכן 

קטנים אף שפטורים מ"מ התורה כולה ניתנה לכולם ולכן אף לאלו שפטורין 

א כשיעשו ולכן יש להם שכר ובזה היה הוא מעשה מצוה ורצון השי"ת הו

סבור ר' יוסף שעוד עדיף האינו מצוה אבל האמת שהמצוה עדיף כדר' חנינא 

והוצרכו התוס' לחפש טעמים ע"ז אבל על בני נח שאין להם שכר א"צ לחפש 

 טעמים כי אין זה מעשה מצוה כלל. 

 )יורה דעה, חלק ב, סימן ז( 

מקיים מצוה שאינו הוא שכר כשמקבל רי הנכבשאלה אם הרדב"ז ואגרות משה אם כן, נחלקו  

 לפי הרדב"ז, הוא מקבל שכר. לפי האגרות משה, הוא לא מקבל שכר.  ?עליה הוֵ מצּו

בת הרמב"ם הדן במילת נראה שהרדב"ז צדק בביאורו בדעת הרמב"ם, כיון שכך מבואר בתשו

 נכרי, וכך כתב:

רלה ולהסירה, לפי שכל אם רוצה הגוי לכרות הע מותר לישראל למול הגוי

מצוה, שהגוי עושה, נותנין לו עליה שכר, אבל אינו כמי שהוא מצווה ועושה, 

ובלבד שיעשנה, כשהוא מודה בנבואת משה רבינו, המצווה זאת מפי אלהים 
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, ולא שיעשנה )לסבה( אחרת או על פי דעה שראה יתעלה, ומאמין בזה

וי לשם גר וזה ברור ומאחר שאמרה הבריתא ישראל מל את הג ...לעצמו

וידוע, שמי שמתגייר, יימול, היה עולה בדעתנו, שלא אמרה לשם גר אלא 

למעוטי מילת הגוי ושאסור למולו, אם יישאר בגיותו, גוי מהול. ולכן באר לנו 

, כשהוא )נשאר( גוי, אלא התלמוד, שאין כוונת לשם גר למעוטי לשם מילה

יה בו חולי בראש הערלה, אסור לישראל לחתכה למעוטי מוראנה, ר"ל, אם ה

כדי לרפאו ולהצילו, אף על פי שבכריתתו יש אופן מה מן המצוה, הואיל ואין 

כוונתו לימול ואינו מתכוון אלא להתרפאות לבד, וזה אסור. וזה הדין בנוי על 

העיקר הידוע, שאסור להציל גוי מכליון, לאומרם הגויים והכותים לא מעלין 

. ואין הפרש בזה בין ישמעאלי לנוצרי. ובכל עת שיבוא אלינו, .ידין.ולא מור

 .שנמול אותו לשם מילה, מותר לנו למולו, אף על פי שהוא נשאר בגיותו

 )סימן קמח, מהדורת יהושע בלאו( 

יך שבן נח יקיים מצוות לדעת האגרות משה, אסור לבן נח למול את עצמו לשם מצוה. לא שי

אל. יש להם שכר רק במצוות שמצינו גם אצל בני נח, כגון בהקדש, צדקה לבני ישר שרק שייכות

 כמובן, שהבנה זו עומדת בניגוד לדברי הרמב"ם בשו"ת שלו. וכיוצ"ב. 

ולכאורה, האגרות משה צודק ה ועושה. וֵ לפי זה, הנכרי מקבל שכר גם על מצוות שאינו מצּו

לומר שהקב"ה לא  ה? אלא, ישוֵ נו מצּוסברתו. מה מקום לומר שנכרי יקבל שכר על מצוות שאיב

על ידי עבודה ש, יתכן לקיום המצוות. אולם נשמותיהם אינן ראויותכיון ש וות,במצ םאת הנכרי ציוה

עם  לא בא בטרוניההקב"ה כיון ש, קיום המצוות. הקב"ה לא מחייב את הנכריל הנכרי יגיעעצמית 

כפי שכבר ביאר התוס', מדוע גדול . ים אלולקיים ציוו א מחייב את מי שלא ראויהוא לבריותיו. 

 ה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה:וֶ המצּו

נראה דהיינו טעמא דמי שמצווה ועושה עדיף לפי שדואג ומצטער יותר פן 

 יעבור ממי שאין מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח.

 )מסכת קידושין לא, ע"א, ד"ה גדול וכו'( 

מדוע הוא יכול להפוך  לקיים את המצוות כמצּוֵוה ועושה? וכלאלא, עדיין לא מובן מדוע י

 להיות יהודי. הרי אם הקב"ה רצה שיקיים את המצוות כמצּוֵוה ועושה היה בורא אותו כיהודי.
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 מחלוקת הרמח"ל ומהר"ל

יצא עם הנבחר  וע הקב"ה בחר באברהם אבינו שממנונחלקו הרמח"ל ומהר"ל בשאלה מד

 ה? מדוע אין אפשרות לכל אחת מן האומות לקיים מצוות התורה?ינתן התורתולזרעו 

לם ביאר שיש חילוק עקרוני בין אומות העולם לבני ישראל. אומות העו ,במספר מקומות ,מהר"ל

 :אינן מתאימות לקיום התורה, אלא רק בני ישראל

ובפרק קמא דע"ז )ב' ע"ב( ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן 

בשעיר ומאי בעי בפארן מלמד שהחזיר הקב"ה התורה על כל העולם,  מאי בעי

ולא רצו לקבלה עד שבאו ישראל וקבלוה. ובמדרש )ספרי ברכה( אמר מלמד 

שהחזיר הקב"ה את התורה לבני עשו ואמר להם רוצים אתם לקבל התורה 

ואמרו לו מה כתיב בה אמר להם לא תרצח אמרו לו כל ברכות של אותו איש 

ך תחיה אין אנו רוצים לקבלה, אמר לבני ישמעאל רוצים אתם לקבל ועל חרב

התורה אמרו לו מה כתיב בה אמר להם לא תגנוב אמרו לו כל ברכותיו של 

אותו איש והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו אין אנו רוצים לקבלה, ע"כ. 

להיות -בארו בזה הדברים אשר אמרנו כי מצות התורה שהם הפעולות הא

להיות -תיחסות אל ישראל, שלפי מעלת נפשם הם מוכנים אל הפעולות האמ

והם ביחוד להם, אבל עכו"ם מצד חסרונם ופחיתותם אינם ראויים לפעולות 

, וזהו שהיה מחזיר התורה על כל אומה ולשון ועצם להיות שהם המצות-הא

להיות כי אם ישראל היו מוכנים לתורה מצד -נפשם ממאן לקבל הפעולות הא

מעלת נפשם. אמנם במדרש ביאר כי לא בלבד שהם אינם מוכנים לתורה 

להיות אבל יש בהם הכנה אל הפך זה, ורצה לומר כי עשו -שהם פעולות א

וישמעאל היו מוכנים אל פעולות שהם הפך התורה וזה מצד ההכנה שבהם, 

כי אין ספק שברכתם לפי מה שהם היו מוכנים אליה בעצמם. ומה שזכר 

עשו וישמעאל, לומר כי עכו"ם ההם נפשם נוטה אל הקצה וכל  הכתוב הזה

שנוטה הכנת נפשו אל הקצה הוא רע. וזהו ה' מסיני בא וזרח משעיר למו 

הופיע מהר פארן, כי הש"י ראה כי פעולות התורה הם הם הדרכים הישרים 

הם דרכי ה', ראוים לאשר להם הכנה ממוצעת והיא התכונה הישרה, לא אל 

אמנם  ...נפשו נוטה אל הקצה ופעולות שלהם אינם ישריםאשר תכונת 

בגמרא לא אמרו רק שהם לא רצו לקבלה, והכוונה בזה כי אין ראוי להם 

להיים שאין נפשם מוכן לזה, כי -התורה והמצות שהם הפעולות והמעשים הא
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להיות והם -להית ומפני זה ראוי להם הפעולות הא-אם ישראל מצד נפשם הא

  ..מצות התורה.

 )תפארת ישראל, פרק א( 

ועתה יש לשאול, אחר שהוא יתברך רב חסד )שמות לד, ו(, למה נתן עול 

תורה עלינו, ואין עול זה לטובת ישראל. אם לא נאמר כי כך גזר השם יתברך, 

כמו שסידר הבריאה כל אחד ואחד בסדר הראוי לו, שלא ישנה אחד מהם 

ב.( 'חוק וזמן נתן להם שלא סדרו שנתן לכל אחד, כמו שתקנו )סנהדרין מ

ישנו את תפקידם', ואין ספק שחוק הזה נתן להם בגזירה, שכך גזר השם 

 ...יתברך, וכך בעצמו נתן תורה לישראל, ונתן להם חוק, הם חקות התורה

ולכך אמרו ז"ל )שבת פח.( שאם לא היו מקבלים התורה היה הקדוש ברוך 

י בראשית היו תלוים ועומדים הוא מחזיר כל העולם לתוהו ובוהו, וכל מעש

יחזיר כל העולם  -מוטב, ואם לא  -עד ששי בסיון, אם יקבלו ישראל התורה 

לתוהו ובוהו. וזה מפני כי אם אין כאן תורה, בטל חוק וסדר העולם מה 

ומאחר כי נתינת התורה הכרחי, כמו שהתבאר, ימשך  ...שראוי לה להיות נוהג

מאחר שיש בהם תורתו. ודבר זה אין אחר זה שבחר השם יתברך בישראל, 

אמנם אם תאמר אפשר  ...צריך ביאור כי התורה גורמת החבור עם ישראל

שתהיה התורה לאומה אחרת. דבר זה אל יעלה על דעת האדם, שהנמצאים 

בכלל יש לכל אחד ואחד סדר מיוחד אשר הוא סדרו מיוחד אליו, ואינו ראוי 

, אי אפשר רק לעם ישראל, עד אותו סדר לאחר. כך סדר התורה והמצות

. כאשר תראה שהתורה היה סדרם המיוחד להם, ולא אפשר זה לעם אחר

בחוש, עם שהם מודים בתורה, עד גבולה לא באו לקיים אותה. וכל זה מוכח 

כי אין התורה חלקם כלל. וכל זה בארו חכמים באמונתם במסכת עבודה זרה 

, מלמד ' ה' מסיני בא וגו''לג, ב( )ב ע"ב(, ובכמה מקומות, על הכתוב )דברים 

.. שהחזיר הקב"ה את התורה על כל האומות ולא רצו לקבלה רק ישראל.

ומעתה התבאר כי בחירת ישראל הוא הכרחי לפי סדר המציאות בשביל 

התורה; שאי אפשר לעולם בלא תורה, ואי אפשר שתהיה התורה זולת 

)שמות יט,  'בתחתית ההרויתיצבו 'ובפרק רבי עקיבא )שבת פח.( .. לישראל.

יז(, אמר רב אבדימי בר חמא, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם 

וביאור  ..שם תהא קבורתכם. -מוטב, ואם לאו  -אתם מקבלים את התורה 

)שמות כד, ז(, ואם כן למה  'נעשה ונשמע'ענין זה, אף על גב שכבר אמרו 
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כי קבלת התורה הכרחי, ואילו הוצרך לכפות עליהם הר כגיגית. אלא הטעם 

היו מקבלים עליהם את התורה מרצונם, היו סבורים כי הדבר תולה בדעתם, 

ואפשר שיהיה פירוד לדבר זה, שאם לא ישמרו התורה יהא בטול לנתינתה. 

אבל עתה שהיתה קבלת התורה הכרחי, אם כן אי אפשר שיהיה בטול והסרה 

יב, כל שכן שמחויב שלא תהא לדבר זה, כי אם נתינת התורה וקבלתה מחו

  בטול לתורה:

 )נצח ישראל, פרק יא( 

ו לקיום תורה לא מתאים מצד נפש הרי הוא איך יכול נכרי להתגייר?לפי זה, עלינו לשאול 

 שאל שאלה זו, והשיב:ומצוות. מהר"ל 

ואל יקשה אם כן הגר איך אפשר שיהיה מקבל התורה כאשר יש לו תכונה 

ן זה קשיא כלל כי מאחר שבא להתגייר הנה יש לו נפשית שאינה טובה, אי

תכונה ישראלית, וכאשר נתגייר נעשה טפל לאומה הישראלית והרי הוא 

. ועם כל זה אמרו )נדה מ"ג ע"א( קשים גרים לישראל כמו ספחת כי כמוה

 הספחת מזגו אינו טוב ומקלקל הבשר שיש לו מזג טוב. 

 )תפארת ישראל, פרק א( 

 , יש לו תכונה ישראלית"?כיון שבא להתגייר"לא מובן מה כוונתו  שובתו.לא ברורה לגמרי ת

אולי כוונתו לומר שבכך שבא להתגייר, הוא מוכיח שיש לו תכונה ישראלית ]כפי שיווכח מדברי 

  שהגר אינו מתחבר בצורה טובה. מאידך, משמע מסיום דבריו הגמרא להלן[. 

לכל האנשים את של אברהם אבינו הקב"ה נתן  הרמח"ל נקט גישה אחרת. הוא ביאר שעד דורו

יבחרו ללכת בדרכי ה', והם יהיו שרשים לאומה שיכלו להגיע לדרגת אדם הראשון קודם שהאפשרות 

להגיע לדרגת אדם הראשון  ם ישראל שמוכןהחטא. הקב"ה בחר באברהם אבינו, והוא השורש לעַ 

תן לאומות את האפשרות להגיע לדרגה נר בחירת אברהם אבינו הקב"ה קודם החטא. אולם, גם לאח

 זו, ולכן לפני מתן תורה חזר עליהם אם רוצים לקבלה:

. ..אדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון מאד ממה שהוא האדם עתה

ומדריגת האנושיות לפי המצב ההוא היתה מדריגה נכבדת מאד, ראויה 

מתעלה עוד למעלה רמה נצחיית כמו"ש. ואלו לא היה חוטא, היה משתלם ו

עילוי על עילוי. והנה באותו המצב הטוב היה לו להוליד תולדות, מספר 

משוער מחכמתו ית', על פי אמתת מה שראוי לשלימות הנהנים בטובו ית', 

והיו כלם נהנים עמו בטוב ההוא. ואמנם התולדות האלה שהיה ראוי שיוליד, 
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רוש שיהיה בהם נגזרו ושוערו מלפניו ית' משוערים בהדרגות מיוחדות, פי

ראשיים ונטפלים, שרשים וענפים, נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד כאילנות 

)בענפיהם( ]וענפיהם[ ומספר האילנות ומספר הענפים הכל משוער בתכלית 

הדקדוק. והנה בחטאו ירד מאד ממדריגתו, ונכלל מן החשך והעכירות שיעור 

ד במדרגה שפלה מאד, גדול וכמש"ל. וכלל המין האנושי ירד ממדריגתו ועמ

בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחיית שהתעתד לה בראשונה, ולא נשאר מזומן 

ומוכן אלא למדריגה פחותה ממנה פחיתות רב, ובבחינה זאת הוליד תולדות 

בעולם, כלם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו. ואמנם אעפ"כ לא חדל מהמצא 

עליונה מן הבחינה  בכלל מדריגת המין האנושי מצד שרשו האמיתי, בחינה

שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו. ולא נדחה אדה"ר לגמרי שלא יוכל לשוב אל 

המדריגה העליונה, אבל נמצא בפועל במדריגה השפלה ובבחינה כחניות אל 

המדריגה העליונה. והנה נתן האדון ב"ה לפני התולדות ההם שנמצאו באותו 

מן המדריגה השפלה ולשים  הזמן, את הבחירה, שיתחזקו וישתדלו להתעלות

והניח להם זמן לדבר, כמו ששיערה החכמה עצמם במדריגה העליונה. 

והנה ראתה החכמה העליונה היות ... העליונה היותו נאות להשתדלות הזה

שיהיה בתחלה זמן  -ראוי שזה ההשתדלות יתחלק לשרשיי וענפיי. פירוש 

והיינו כי המין  ההשתדלות לשרשים שבתולדות, ואחר כך לענפים שבהם.

האנושי כלו היה צריך עדיין שיקבע ענינו כראוי, ויתוקן מן הקלקולים שנהיו 

בו. ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוקבעו בראשונה, שרשיהם וראשיהם 

של תולדות האדם, לעמוד במדריגה מתוקנת, ויעמדו בה הם וענפיהם, כי 

מן להשתדלות השרשי הזה, הענפים ימשכו תמיד אחר השרש. והנה הגביל הז

שמי שיזכה ]מכלל הנמצאים באותם הזמנים שהיה שער זה נפתח והיה בידם 

להגיע לזה הענין[ ויכין את עצמו כראוי, יקבע לשרש אחד טוב ויקר, מוכן 

למעלה הרמה, הראויה למי שהוא אדם במצב הטוב ולא אדם במצב 

ים לו, כלם בבחינתו, המקולקל. וכן ישיג שיותן לו להוציא תולדותיו הראו

והיה הזמן הזה באותה המדריגה והמצב שכבר השיג הוא בשרשיותו.  -פירוש 

. והנה כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת מאדה"ר עד זמן הפלגה

לרבים, כגון, חנוך מתושלח שם ועבר, ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם. 

שפט במדת משפטו ית' היות  וכיון שנתמלא סאתם של הבריות, בזמן הפלגה,

ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השרשיי, ויהיה קצם של הדברים, שיקבע מה 

שראוי ליקבע בבחינת השרשים, לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד עת הקץ 
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ההוא. ואז השגיח ית"ש על כל בני האדם, וראה כל המדריגות שהיה ראוי 

בחינתם השרשיית שיקבעו בם האנשים ההם כפי מעשיהם, וקבעם בם ב

והנה כפי מה שהונחו הם, כן נגזר עליהם שיהיו מוציאים התולדות, כמ"ש. 

כפי מה שכבר שוער שהיה ראוי לשרש ההוא. ונמצאו כלם מינים קבועים 

בעולם, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבבריות, וניתן להם להוציא 

נמצאו כלם לפי תולדותיהם בחקם ובחינתם ככל שאר המינים. ואמנם 

המשפט העליון, ראוים לישאר במדריגת האנושית השפלה שהגיעו לה אדה"ר 

ואברהם לבדו נבחר במעשיו ותולדותיו מפני החטא, ולא גבוהים מזה כלל. 

ויקר, כפי מציאות האנושית במדריגתו  ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה

ק העולם לע' אומות, כל . ואז נתחלהעליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חקו

אחד מהם במדריגה ידועה, אבל כלם בבחינה האנושיות בשפלותו, וישראל 

בבחינת האנושיות בעילויו. והנה אחר הענין הזה נסתם שער השרשים, 

והתחיל הגלגול וההנהגה בענפים, כל אחד לפי ענינו. ונמצא שאע"פ 

יננו כך. אלא עד שלכאורה נראה ענינינו עתה וענין הקודמים שוה, באמת א

הפלגה היה הזמן שרשי האנושיות, ונתגלגלו הדברים בבחינה זו. וכשהגיע קץ 

זמן זה, נקבע הדבר כפי המשפט, והתחיל זמן אחר שהוא זמן הענפים, שעודנו 

 בו עתה:

 ג(-)דרך ה', חלק ב, פרק ד, אות א 

  לפי זה, נשאל מה מקום לגיור? גם הרמח"ל שאל שאלה זו והסביר:

ב טובו וחסדו ית', גזר ונתן מקום אפילו לענפי שאר האומות, ומרו

שבבחירתם ומעשיהם יעקרו עצמם משרשם, ויוכללו בענפיו של אברהם 

אבינו ע"ה אם ירצו. והוא מה שעשהו ית"ש לאברהם אב לגרים, ואמר לו, 

ואולם אם לא ישתדלו בזה, ישארו תחת ונברכו בך כל משפחות האדמה. 

 ם כפי ענינם הטבעי:אילנותיהם השרשיי

 )שם, אות ד( 

יכולת לכל אחד יש ם ישראל. להתחבר לעַ את האפשרות רוב חסדו נתן לאומות העולם הקב"ה ב

להיות ראוי להגיע לדרגת אדם הראשון קודם החטא. אלא, בני ישראל מוכנים לכך מצד טבעם. 

שראל, ראויים לכך מצד בני י –דהיינו, לאחר שאברהם אבינו השתדל והשיג את הדבר, אז ענפיו 

 טבעם. אצל אומות העולם נצרכת השתדלות. 
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נשמות אומות העולם בכללן הן בדרגת אדם ר להבין מדוע הנכרי יכול להתגייר. על פיו, אפש

, רק דרגה העליונה. אךהאפשרות להגיע ל א, במדרגתו השפלה. אבל, ניתנת להןהראשון לאחר החט

 ראל בתור כלל מגיעים לדרגה זו. כל זרע אברהם מוכן לכך. לא בתור כלל. בני ישובתור יחידים 

 

 מזל הגר עמד על הר סיני

 מובא בגמרא במסכת שבת:

פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר  -ישראל שעמדו על הר סיני 

לא פסקה זוהמתן. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: גרים מאי?  -סיני 

את אשר ישנו פה 'נהו לא הוו, מזלייהו הוו, דכתיב אמר ליה: אף על גב דאי -

 . ' עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו'

 )קמו, ע"א(  

של הגר עמד בהר סיני. לכן, מובן מדוע  פתרון ליסוד הגיור. לפי חז"ל מזלוחז"ל באו לתת 

 ו האמיתי. אבל, עדיין, נשאלתמקומ ם ישראל. הוא חוזר אלהנכרי בא להתגייר. הרי הוא קשור לעַ 

  כרי כיהודי? השאלה מדוע הקב"ה לא ברא את הנ

 מה הכוונה שמזלם היה בהר סיני? מה הוא מזלם? 

 מובא בגמרא במסכת מגילה:

וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את 

 -נשים? המראה אבל חרדה גדלה נפלה עליהם ויברחו בהחבא. מאן נינהו א

אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: זה חגי זכריה ומלאכי, אינהו 

דאינהו נביאי, ואיהו  -עדיפי מיניה, ואיהו עדיף מינייהו. אינהו עדיפי מיניה 

וכי מאחר דלא  -דאיהו חזא ואינהו לא חזו.  -לאו נביא. איהו עדיף מינייהו 

 מזלייהו חזו. -א חזו חזו מאי טעמא איבעיתו? אף על גב דאינהו ל

 )ג, ע"א( 

  ."שר של כל אדם למעלה -מזלייהו רש"י הסביר: "

ם ישראל. הנשמה עצמה לא היתה במעמד הר סיני. לפי זה, יש להם איזו בחינה שקשורה לעַ 

עמדו בהר סיני. נשמות הגרים לא עמדו  ,ם ישראל, דהיינו הנשמות שעדיין לא ירדו לעולםנשמות עַ 

 השר שלהם עמד בהר סיני. בהר סיני, רק 
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 יסוד הגיור

להיות יהודים ומתאימות לקיים  ראויותר שהקב"ה יצר נשמות מסויימות שנלענ"ד, שיש להסבי

מתאימים לקיום תורה ומצוות, אבל  הסביר שהגרים מצד עצם נשמתם אינםואולי יש לתרי"ג מצוות. 

אמרה בהגמרא וונת ומצוות. כ יש להם את היכולת על ידי מאמץ להתאים את עצמם לקיום תורה

ם חיבור ִע אין התחבר לתורה. לנכרי את היכולת ל היה במעמד הר סיני, היא שיש לו שמזל הגר

במדרגה שונה ממדרגת היהודי ולכן הוא צריך להגיע לקיום המצוות מתוך עצמו.  התורה. הגר הוא

פי שכבר ביארתי במאמר , אלא בדרגה נמוכה יותר. כםהיהודינשמות אינן בדרגת נשמות הגרים 

הנשמות הללו צריכות , היהודי הוא "מעל כנפי השכינה" והגר הוא "מתחת כנפי השכינה". 2אחר

ברא נשמות אלו כיון לבוא ליהדות מתוך עבודה עצמית, ומתוך בחירה. ויש להסביר שהקב"ה 

של ה'. בוודאי הנכרי מעצמו בא ומראה את גדולת התורה וגדולתו שמתוכן מתגלה כבוד ה' בעולם. 

מצוות כיהודי, ולכן על ידו יש פחות  בכך יש קידוש שם שמים גדול. היהודי נולד כיהודי ושומר

 . את האור מתוך החושךקידוש שם שמים מן הנכרי שמגלה  גילוי

נמצא "מתחת כנפי השכינה", אבל בוודאי הוא מביא לרוממות וכבוד ה' יותר לפיכך, אולי הגר 

 מן היהודי. 

הבנה זו, יש לומר שעלינו לגייר רק נכרים שבאים מתוך רצונם העצמי להתגייר, כיון  על פי

משמעות הגיור היא רק כשהנכרי בא גדולת ה' ואת גדולת התורה ורוצים לקיים מצוותיה. את שגילו 

לקיים את המצוות שבכך הוא מקדש שם שמים. ואם כן, בוודאי אל לנו לגייר נכרים שאין בכוונתם 

 תורה ומצוות. לשמור 

 

 קשים גרים לישראל כספחת

 מובא בגמרא במסכת יבמות:

ונלוה הגר עליהם ונספחו 'דא"ר חלבו: קשים גרים לישראל כספחת, דכתיב: 

 .'על בית יעקב

 )מז, ע"ב( 

 מדוע הגר קשה לישראל כספחת? מה החסרון אצל הגרים?

 

 "תחת כנפי השכינה" לעומת "מעל כנפי השכינה", מובא להלן במחקר.  2
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 נלענ"ד, שיש שני סוגי גרים: 

 גרים שמתגיירים לשם דבר.  .1

 ים שמתגיירים לשם שמים. גר .2

. אבל, הגר שמתגייר לשם שמים, ספחתגרים שמתגיירים לשם דבר, הם גרים שקשים לישראל כ

נראה שאפשר להיווכח בהבנה זו מתוך עיון בפסוק שהוא המקור מביא לכבוד ה'. הה וגבודרגתו 

ֹוד ְבִיְשָרֵאל ְוִהִּניָחם ַעל ֶאת ַיֲעקֹב ּוָבַחר ע"כי ירחם ה' : 3לדברי חלבו שקשים גרים לישראל כספחת

כל הטובות שנעשות לבני בפסוק מדובר שלאחר  ".ַאְדָמָתם ְוִנְלָוה ַהֵגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְפחּו ַעל ֵבית ַיֲעקֹב

ם ישראל. אלו גרים שמתגיירים לשם דבר, ובוודאי בא להצטרף לעַ  אליהם הגר. הואנלוה ישראל, 

מצוות להגר שאינו מתגייר לשם שמים, אינו מתאים לתורה ושראל. ם יגרים אלו מדרגתם נמוכה מעַ 

מתאימים לתורה  ם ישראל. רק אלו שמתגיירים לשם שמיםהוא יהיה כספחת לעַ  ,בוודאי ,ולכן

 .  4ם ישראלוראויים לחיבור לעַ 

 

 

 

 ישעיה יד, א.  3
גמרא במסכת שבת )קמו, ע"א( סה( שכתב שמה שנאמר ב-ראיתי בספר נחלת בנימין )מצוה סד 4

שרגליהם של הגרים עמדו עם כל ישראל למרגלות הר סיני בעת מתן תורה, נאמר רק לגבי גרים 
הבאים לשם שמים. אבל, גר הבא לשם אישות וכיוצ"ב, אף שיש תוקף לגרותו, בכל זאת, לא 

 עמדו רגליו למרגלות הר סיני. 



     

 

 

 

 

 

 המתגייר לבעל תשובה השוואת נכרי

 מבוא

"שאלו לחכמה חוטא מה  ו.חטא הקב"ה חידש שהחוטא יכול לחזור בתשובה ובכך לתקן את

הנפש 'אמרה להם  ?. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו'חטאים תרדוף רעה'אמרה להם  ?עונשו

. בעל התשובה 1. שאלו לקודשא בריך הוא, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר"'החוטאת היא תמות

 מתקן את עברו, מתקן את החטא. 

ש, לשנות את מחד היכולת להיוולדאו. נראה שבעל התשובה נולד מחדש, ובכך מתקן את חט

 . 2המתגייר נאמר שהוא "כקטן שנולד דמי" גם אצל נכרי המתגייר. הרי על הנכרי העבר, קיימת

ה שיש הרבה מן השווה בין שניהם והם נרא המתגייר בדיני נכרין בדיני חזרה בתשובה ואם נעיי

 מחדש".  מבטאים את רעיון "לידה

 

 שינוי שם

להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו מדרכי התשובה "

ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן 

המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו 

 .3"להכנע ולהיות עניו ושפל רוח

"כקטן ר מעתה הוא אדם אחמשנה את דרכיו, כך מבטא שבעל התשובה משנה את שמו, וב

 המתגייר, ולכן משנה את שמו.  שנולד דמי", כמו נכרי

 שעל הגר לשנות את שמו: המתגייר מוצאים את ההלכה גם בדיני נכרי

 

 ירושלמי, מסכת מכות ב, ו.  1
 כב, ע"א.  מסכת יבמות 2
 רמב"ם, הלכות תשובה ב, ד. 3
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ולכוהן מדין שבע בנות. לא יזכיר הכתוב שמו כי איננו ידוע, רק מן הכנוי 

כבד בכהונתו, והוא יתרו כי אחרי התחתן במשה כתוב וישב אל יתר שהוא נ

חותנו, ושם כתוב ויאמר יתרו למשה לך לשלום, כמו אליה ואליהו ירמיה 

וירמיהו, ואחרי שנתגייר נקרא חובב דכתיב 'מבני חובב חותן משה' )שופטים 

 ...כי דרך כל המתיהדים לקרא להם שם אחר בישראלד, יא(, 

 ת ב, טז()רמב"ן, שמו 

 אישיות חדשה. , אלא אינו אותו נכריהוא הגר משנה את שמו, ובכך מבטא ש

 

 אין קטיגור נעשה סניגור

? הרי אין איך הוידוי של בעל התשובה יועיל למה שחטא בפיו ובשפתיו שואל 4ספר "שדי חמד"

שביל הוידוי, בהשתמש לכל מיני חטאים, ואם כן איך יכול להשתמש עמו  בפיוקטיגור נעשה סניגור. 

לכן הלשון שעכשיו בריה חדשה, ו יוצרתהתשובה : ביא בשם החיד"אההוא  כדי לתקן את חטאיו?

 . הלשון שחטא ב האות המתוודה בו, אינ

 שמתגייר. נכריבעל התשובה הוא כמו הבעניין זה 

 

 טבילה

 יפה יום של לעצומו שיקרבנה ויותר היא תשובה משום הטבילה עיקר כי

 דהא היא תשובה דמשום ראיה להביא לו דנראה ל"סג י"רמה אמר. הדבר

 בשלמא, מצוה ובת מצוה בר ובתולות נערים ונשים אנשים לטבול אז נוהגין

 נשים אך, טומאה בשום נגעו שמא או קרי טומאת משום טובלים אנשים

 להן שברור ובתולות נערים וכן הזקנות וכן. פולטות( אינן) הא טובלות אמאי

 איתא בירושלמי וכן. היא תשובה משום ודאי אלא, ומאהמט גופם שנקי

 מה על הטבילוה וכשפדאוה ם"העכו בין שנשבית אחת בריבה מעשה

 .תשובה משום אותו טובלין כשנתגייר גר טבילת וכן. איסורין שהאכילוה

  )מהרי"ל, הלכות ערב יום כיפור, סימן ג( 

 

 . 232כרך ד, עמ'  4
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 הכיפורים ובערב ראש השנה:בראשונים מוצאים ב' טעמים למנהג הטבילה בערב יום 

או משום  ,משום שהיום הוא יום תפילה בילה משום טהרה, לטהר מטומאת קרי.ט -א

 . 5הצורך לטהר עצמו קודם הרגל

 טבילה משום תשובה.  -ב

מבטאת את  היאהמתגייר.  בעל התשובה היא כמו הטבילה אצל נכריהטבילה אצל משמעות 

נמצא כולו במים. וכך בטבילה האדם חוזר לקדמותו, החזרה למקור. הרי העובר במעי אמו  החידוש,

 לרחם אמו. 

       הו ובהו וחשך על פני תהום ורוח היה מים: "והארץ היתה ת ,תוגם העולם כולו, לפני בריא

 על פני גר המתגייר ובעל התשובה.  להים מרחפת-. רוח א6להים מרחפת על פני המים"-א

 

 בעל תשובה נולד מחדש

 ראש השנה: מסכתלמי מובא בירוש

עשיתם ר' לעזר בי ר' יוסה בשם ר' יוסי בר קצרתא בכל הקרבנות כתיב 

והקרבתם וכאן כתיב ועשיתם אמר להן הקב"ה מכיון שנכנסתם לדין לפני 

 .כאילו נבראתם ברייה חדשהבראש השנה ויצאתם בשלום מעלה אני עליכם 

 )פרק ד, הלכה ח( 

רייה חדשה. יש להוסיף לכך את דברי השב מבואר בירושלמי שהחוזר בתשובה נעשה ב

 שמעתתא בהקדמתו:

דבר זה נתקשו בו רבים, מדוע לא רצה ה' בתשובת אדם הראשון, ולא השיב 

חרב המות אל נדנה. ונראה לי במ"ש בשם כתבי האר"י, דבחטא האדם הרוח 

להים. ועל ידי התשובה חוזר אליו. וזה כוונת מאמרם -להי ישוב אל   הא-הא

רושלמי ראש השנה יט, ע"ב(, בעל תשובה כקטן שנולד דמי, ועליו נאמר ז"ל )י

ה'. לפי זה קודם חטא אדם הראשון, -יים קב, יט(, 'ועם נברא יהלל )תהיל

 

עיין בכל זה מאירי, ברכות כב, ע"א; שבולי הלקט, דיני ערב יום כיפור, סימן שי; כל בו )סימן  5
 סח( בשם הר"מ; תשב"ץ קטן, סימן קכג; מהר"י וייל, סימן קצא; רמ"א, אורח חיים תרו, ד. 

 בראשית א, ב.   6
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ה הרכבתו מאתו יתברך, והיה יציר כפיו של הקב"ה שנתן לו חלקו. וראוי תהי

      היה שלא יכלה, ולהתקיים באיש. אמנם לאחר החטא, כשנסתלק חלק 

להי, והרי הוא כאלו -להי, ואחר כך כשחזר בתשובה והחזיר החלק הא-הא

עשה את עצמו, והיה בבחינת 'ועם נברא', ומעשי אדם לא יוכלו להתקיים 

 באיש, רק במין. ומאז עלה מות בחלונינו. 

 בעל תשובהנאמר על גר נאמר שהוא כקטן שנולד דמי, כך גם מתבאר מדבריו שכמו שלגבי 

 ש. נוצר מחדש

 

 תהליך הגיור –תהליך התשובה 

 סק: ל התשובה לתהליך הגרות. הרמב"ם פנראה שיש להשוות את תהליך בע

ומה היא התשובה. הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ויגמור בלבו 

שלא יעשהו עוד... וכן יתנחם על שעבר... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא 

להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר ישוב לזה החטא לעולם... וצריך 

 בלבו. 

 )הלכות תשובה ב, ב( 

בעל תשובה עוזב את החטא, מסירו ממחשבתו, מתחרט על מעשיו, ומקבל על עצמו לעתיד 

, בכך הוא סר מן החטא. נימול ואבתחילה ה :פועל הגר שלא ישוב לחטאים אלו. במקביל לכך

. 'סור מרע'זהו רק ה ,ברית מילה. אךעל ידי  יםנעש תוויגק מהניתווהכריתה  .יותויא סמל הגהערלה ה

מכניסה את שעשה טוב נעשה בטבילה, . ה'עשה טוב'את הגם מספיק לסור מן החטא, צריך  לא

כנפי השכינה שהאמהות נכנסו תחת  7יבמות במסכתהאדם תחת כנפי השכינה. כפי שמבואר בגמרא 

לגר את המצוות בעת שהוא נמצא במקוה:  םיסביר את הטעם שמודיעהעם הטבילה. גם רש"י 

 . 8..."גרות"דהשתא על ידי טבילה הוא נכנס לכלל 

בעל דם מקבל עליו את המצוות. וכך גם בשעת הטבילה הא .ותקבלת מצולהטבילה מתחברת 

קבלת מצוות מסיימת את לקבלת המצוות.  המקבילה ה באה הקבלה לעתידתשובה, ביחד עם החרט

 טמון השינוי שהגר הופך לאדם חדש.  ובה תהליך הגרות.

 

 מו, ע"ב.  7
 מסכת יבמות מז, ע"ב, ד"ה ומודיעין אותו וכו'.  8
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פך והידיאלי, שמשנה את דרכיו לגמרי, ותשובה האהלבעל  המקביל היאו אליתיהגרות האיד וז

. כך גם ואישיותבספיציפית, אך אין שינוי יש גם בעל תשובה שחוזר מעברה  ,להיות איש אחר. אך

 נכרי. זהו ה"כקטן שנולד דמי"לא הוא ה שונרא, ו לא משתנהאישיותש אחד שמתגייר, אך בגרות, י

 . 10, בכל זאת, אין זו הגרות האידיאלית9שמתגייר לשם דבר, אף על פי שגרותו גרות

 

 גיור כחזרה לעברו

 א מלשון לשוב כמו שכתוב: התשובה הי

 להיך-ושבת עד ה' אבצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, 

 ושמעת בקולו. 

 )דברים ד, א( 

  וכן כתוב:

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, 

 להיך-ושב עד ה' אלהיך שמה. -והשב אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' א

ושמע בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. 

-' אאת שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה להיך-ושב ה' א

 להיך שמה. 

 ג(-)דברים ל, א 

בני ישראל שבים אל הקב"ה, וה' משיב את בני ישראל לארצו. התשובה היא חזרה למקום 

הקודם. מצבו הטבעי של היהודי הוא בעמידה לפני ה', זהו מקומו. החטא גורם להרחקת האדם מן 

 הקב"ה, ולאחר התשובה הוא שב למקומו הקודם. 

 :הטיב לבטא רעיון זה יצ'יק זצ"להגרי"ד סולובי

כי היהדות מעמידה את האדם לפני ה' תמיד; אין ביהדות חלוקה לשני 

עולמות, האחד כשעומדים לפניו והאחר כשבורחים מפניו. האדם הוא תמיד 

 

 מסכת יבמות כד, ע"ב. 9
יכול להיות שנכרי שמתגייר לשם דבר לא נגמרה גרותו, ועדיין היא תלויה בכך שיראה שהוא  10

הולך בדרך התורה ומצוות, ורק אז תחול גרותו. עיין לעיל במאמר על גיורה של רות, בדברי 
 הרלב"ג והגהות מרדכי. 
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מדרש... אפס המדרש וגם כשהוא מחוץ לבית ה-גם כשהוא בבית לפניו.

רחקה מרבון פירושו ה –הוא מרחיק עצמו מלפניו. חטא  - כשאדם חוטא

העולמים. הייתי לפניך והנה בא החטא והרחיקיני ואיבדתי את הרגשת 

ה'לפניך'. כל מהותה של מצות תשובה היא בגעגועים, בכיסופים, בערגון לשוב 

 אל 'לפניך'...

 מבואר בגמרא במסכת שבת:גם הגר שב, הוא חוזר לעברו, כ

שלא עמדו על הר  פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים -שראל שעמדו על הר סיני י

לא פסקה זוהמתן. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: גרים מאי?  -סיני 

את אשר ישנו פה 'אמר ליה: אף על גב דאינהו לא הוו, מזלייהו הוו, דכתיב  -

 .' עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו'

 )קמו, ע"א( 

בהר סיני, אבל  יוון הלא נכון. כלומר, התחלתו היתהכרגלי הגר עמדו בהר סיני, אלא הוא פנה ל

ם לעַ  –בסוף הוא שב למקומו האמיתי חר. הוא פנה לאומות האחרות. משם הוא פנה למקום א

הוא היה אצל אומות העולם והתרחק מן  נאמר שהגר עמד לפני ה' והתרחק,ישראל. נוסף על כך, 

 שכתוב:הקב"ה, אבל לבסוף הוא חוזר ועומד לפני ה', כפי 

לפני הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה 

 .ה'

 )במדבר טו, טו( 

 נוסיף עוד נקודה מדברי הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל בנוגע למשמעות התשובה:

מהי לשון 'תשובה'? מה משמעותה האטימולוגית המדויקת של 'תשובה'? 

במובן אחד: 'לתשובת השנה'  בתנ"ך אנו מוצאים את המלה 'תשובה' רק

)שמואל ב יא, א; מלכים א כ, כב; דברי הימים א כ, א; ועוד(, כלומר, תקופת 

השנה, מעגל של שנה. חוץ מביטוי זה מופיעה 'תשובה' בתנ"ך עוד פעם אחת, 

יז(. שם נאמר: 'וישפט שמואל את ישראל כל ימי -בשמואל )שמואל א ז, טו

בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את חייו. והלך מדי שנה בשנה וסב 

ושם שפט את ישראל ויבן  ותשובתו הרמתה כי שם ביתוכל המקומות האלה. 

שם מזבח לה' '. גם כאן ל'תשובה' מובן של השלמת המעגל: לאחר שסבב 

שמואל בכל ישראל, היה חוזר ושב אל הרמה, כי שם ביתו. התשובה היא 
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גדול, דומה, לפרקים, כי מתרחקים  תנועת מעגל. כאשר נמצאים במעגל

והולכים מנקודת המוצא אך למעשה הולכים וקרבים אליה. ככל שמתרחקים 

חוזרים ומתקרבים. 'לתשובת השנה', בראש השנה, מתחילים לספור מניין  –

ימים חדש, ועל כל יום שעובר מתרחקים מראש השנה. אבל כל יום שעובר 

ל השנה, לקראת ראש השנה הבא... יש בו גם חזרה, התקרבות להשלמת מעג

כאן טמונים סוד ויסוד התשובה. היחיד מישראל, כל שכן הציבור, אינו יכול 

להתרחק ולהינתק לגמרי מהשם יתברך. אי אפשר לכלל ישראל להתרחק מה' 

אליך... המעגל יכול  –בקו ישר. תמיד הוא נמצא בתהליך של תשובה. ממך 

קי, אבל הכיוון של ההולכים בו הוא תמיד להיות גדול מאוד, בעל ראדיוס ענ

ומסתובב ומסתבך בכל מיני רעיונות חבל במעגל... האדם סובב והולך 

 שוא. -ומדוחי

 (60)על התשובה, עמ'  

מהר סיני והלך ו, לגבי הנכרי שמתגייר. הנכרי התרחק מביתנראה שאפשר לומר דברים דומים 

אפשר  ,על פי זה. ' הקורא אליו לשוב לביתולמקומות אחרים. אבל, לבסוף הוא שמע את קול ה

 להבין את דברי הגמרא במסכת יבמות:

תניא, רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין, 

ויסורין באין עליהן? מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח; רבי יוסי אומר: גר 

לפי שאין בקיאין בדקדוקי  שנתגייר כקטן שנולד דמי, אלא מפני מה מעונין?

מצות כישראל; אבא חנן אומר משום ר' אלעזר: לפי שאין עושין מאהבה אלא 

מיראה; אחרים אומרים: מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה. אמר 

ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך 'ר' אבהו, ואיתימא ר' חנינא: מאי קראה? 

 '.שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר באת לחסות

 )מח, ע"ב( 

שהו עצמם להיכנס תחת כנפי השכינה, הרי אין חיוב להתגייר? השנענשים כהם יש לשאול מדוע 

אכן, יש לגר חיוב להתגייר כיון שרגליו היו בהר סיני, הוא חייב לשוב  ,אלא, לפי המבואר לעיל

 . הוא נענש ,למקומו. וה' קורא לו לשוב למקומו, וזה שלא שומע את קול ה' חוטא ולכן
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 דברי הרב סולובייצ'יק

. גם את ההשוואה בין הגרות לתשובה, אפשר למצוא בדבריו של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל

  אצל בעל התשובה:גם שינוי אישיות אצל גר המתגייר ו לדעתו מתחולל

וולד מחדש יהיהדות האמינה תמיד כי יש בכוח האדם לחדש עצמו, לה

זה אין איש זולתו היכול לעזור לו. האדם ולסלול את דרך חייו מחדש. במאמץ 

עצמו הוא ורק הוא יכול לעשות זאת. הוא היוצר והמחדש. הוא עצמו הגאול 

הדוגמא והוא עצמו המלך המשיח הבא לגאול מחשכת גלותו לאור גאולתו. 

הטובה ביותר לכך שיכול האדם לברוא עצמו מחדש, לשנות את תפילת חייו 

. וכי מה היא אינה אלא אספקלריה ממנההוא במושג הגרות, שהתשובה 

ישראל וגם -בים כך גם בארץשורות? היא איננה, כפי שיש רבים החהג

באמריקה, טבילה במקווה. אין הגרות שאלה של טכס. בוודאי שטבילה 

אבל טעות היא לחשוב כי הגרות מתחילה ונגמרת בטכס. הגרות היא מעכבת, 

אדם המתגייר והטבילה אינה אלא ות של ההשנוי רדיקלי, החלטי, של כל הז

. יורד אדם אחד לטבול וכשהוא עולה, עולה סמל הבא לסמל טרנספורמציה זו

כי תאבד ממך 'אדם חדש. אם מותר להשתמש בפאראפזה של הפסוק, נאמר: 

לך לך מארצך 'אישיות אחת אבדה ואיננה, שניה, אחרת, נמצאה.  – 'ומצאת

הצדק, -ברהם אבינו, אביהם של גרישנאמר לו לא – 'וממולדתך ומבית אביך

עניין לשנויים גיאוגרפיים שבהליכה ממקום למקום, אלא עניין -אינו בנותן

. לידה 'גר שנתגייר כקטן שנולד דמי'רוחני עמוק כאן וההלכה ידועה: -אנושי

שנוי מוחלט בסגנון ובדרך החיים הפניימים והחיצוניים.  –חדשה זו, פירושה 

אן גרות, לא מינה ולא מקצתה. תשובה כמו גרות היא בלעדי שנוי כזה אין כ

אותה לידה חדשה שבקבלת זהות חדשה, אישיות אחרת, חיים חדשים. לפיכך 

מדבר הרמב"ם בפרק ז' מהלכות תשובה, כשהוא מדבר בתשובה הגאולה על 

תשובה לא רק ממעשים ומעבירות, אלא גם ממידות רעות, מה שלא הזכיר 

ת, בפרקים א' וב', כי הפעם מדובר על שנוי בדברו על התשובה המכפר

באישיות כולה ולא על הימנעות מעבירה מסויימת. לשם כך לא מספיק קבלה 

על להבא לא לעבור אותה עבירה, לשם כך יש צורך בעיצוב מחודש של 

 האישיות כולה, כולל המידות. אם ימנע אדם מכל עבירות שבעולם, אך יישאר 
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לא יוכל להגיע לאישיות  -אה שהיה רגיל בהןבמידת הכעס, הקנאה והשנ

 החדשה שהיא כורח לתשובה הגאולת. 

 (252-254)על התשובה, עמ'  

 



     

 

 

 

 

 

 מהות הגרות

שיש ב' גישות לגבי מהות הגרות. האחת טוענת שמהות הגרות  במאמר הנוכחי אנסה להבהיר

 מן האומות.  הניתוקהיא קבלת המצוות. לעומת זאת הגישה השניה טוענת שמהות הגרות היא 

ם קבלת מצוות בגרות היא . הדיון נסוב על השאלה הִא דנתי במהות הגרות 1במאמר אחר

שאפילו אם נאמר שמהות הגרות  ,נראה לישקבלת מצוות מעכבת.  ,דבר ברורכ ,שם נקטתי לעיכובא?

ישראל ם מוכרחים לומר שחייב לקבל מצוות, כיון שאין צירוף לעַ  ,ם ישראל, בכל זאתצירוף לעַ היא 

 בלי קבלת המצוות. 

 ם ישראל מן המצוות, הן חלק בלתי נפרד מן האומה הישראלית.אי אפשר לנתק את עַ 

 חגיגה: מובא במסכת

כמה נאין רגליהן של  - 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב'דרש רבא: מאי דכתיב 

בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב,  -ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב 

הי ול-הי אברהם ולא אול-. א'הי אברהםול-נדיבי עמים נאספו עם א'שנאמר 

 . הי אברהם שהיה תחילה לגריםול-יצחק ויעקב? אלא: א

 )ג, ע"א( 

  לגרים? אברהם נחשב תחילה , מדוע"טורי אבן"מחלוקת בין התוס' ל יש

 ". שנצטווה על המילה טפי מכל אותם שלפניו -תחילה לגרים תב:"תוס' כ

 2יומא כיון שכתוב במסכת ,תחילה לגרים אברהם היה ,. לדעתולק על התוס'ח "טורי אבןה"

 ,3קידושין במסכת ,ובי תבשילין. וגם מובא במשנהשקיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו עיר

 שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמר "עקב אשר שמע אברהם וכו' ". 

 

 במאמרי "קבלת מצוות בגיור" בספר "גר המתגייר", כרך א, בחלק הלכות יורה דעה.   1
 כח, ע"ב. 2
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הניתוק משאר  היא מהות הגרות ,הבנת מהות הגרות. לדעת התוס'נראה שמחלוקתם תלויה ב

קבלת  היא הגרותמהות קט שנ "טורי אבן"המילה ניתקה את אברהם מן האומות. הברית האומות. 

 . המצוות, ולכן שמירת המצוות הפכה את אברהם אבינו לגר

ובא במדרש מ י מדרש שכבר הזכרתיו מספר פעמים.על פ "טורי אבן"את דעת ה אפשר לבסס

 בראשית רבה: 

, אמר רבי אלעזר בן זימרא אם מתכנסין כל באי 'ואת הנפש אשר עשו בחרן'

העולם לברוא אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו נשמה ואת אמר ואת 

הנפש אשר עשו אלא אלו הגרים שגיירו, ואם כן שגיירו למה אמר עשו אלא 

ם ומגיירו כאלו בראו, ויאמר ללמדך שכל מי שהוא מקרב את העובד כוכבי

אשר עשה, למה נאמר אשר עשו, אמר רב הונא אברהם היה מגייר את 

 .האנשים ושרה מגיירת את הנשים

 )לט, יד(  

ינו? שאלה זו מקבלת משנה תוקף לאחר שמתבאר יש לשאול מה עניין גרות אצל אברהם אב

נראה אבינו לעשות ברית מילה. שהפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" נאמר לפני הציווי לאברהם 

בעזיבת  ההתבטא בזמנו של אברהם אבינו הגרותהמצוות. קבלת  היא של הגרות לומר שעניינה

 בא להתגורר תחת כנפי השכינה.  זרה ודביקות בה'. גר צדקההעבודה 

 דעתו של הרמב"ם:כך גם 

וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה 

בל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן, ואם נקבה היא ויק

טבילה וקרבן שנאמר ככם כגר, מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף 

 . הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קרבן

 )הלכות איסורי ביאה יג, ד( 

ם לבאר יש מקו ,. אולם"השכינהכנפי "לברית ולהסתופף תחת  בר שיש להיכנסיד הרמב"ם

 הצטרפות לכנסת ישראל. " היא כנפי השכינהש"

 יבמות:  כתמסב בביאור דברי הגמרא לתלות את מחלוקת התוס' וטורי אבןיכול להיות שאפשר 

 

 פב, ע"א. 3
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ת"ר גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא 

ו ולא טבלו טבל ולא מל ר' יהושע אומר הרי זה גר שכן מצינו באמהות שטבל

מלו וחכמים אומרים טבל ולא מל מל ולא טבל אין גר עד שימול ויטבול ורבי 

יהושע נמי נילף מאבות ור"א נמי נילף מאמהות וכי תימא אין דנין אפשר 

 . משאי אפשר

 ע"ב(-)מו, ע"א 

  אמהות?הלוקת ראשונים מי הם האבות ויש מח

ביא פירוש אך, המאירי ה צאו ממצרים בימי משה.ביאר שהכוונה לאבותינו שי 4רש"י

 נוסף:

ומה שאמרו כאן באימהות שטבלו ולא מלו יש מפרשים ביציאתן ממצרים 

בשעת מתן תורה ויש מפרשים ארבע אימהות והוא כשנכנס אברהם לברית 

 .שהטביל את שרה וכן בארבע אימהות

 יבמות מו, ע"א( )בית הבחירה, מסכת 

לד' אמהות. על ידי טבילה, כוונתה היתה  רו, כשהגמרא אמרה שהאמהות התגיילפיו ,כלומר

אברהם,  –ג' האבות כשהגמרא אמרה האבות התגיירו וכו', כוונתה היתה לנראה שלפי הבנה זו, 

 נכנסו לברית על ידי המילה. יצחק ויעקב. ש

ן האבות, גרות בזמ כדעת היש מפרשים, כיון שלדעתו לא היתהנראה שרש"י לא רצה לבאר 

 הגרות היתה במעמד הר סיני, שאז קיבלו את המצוות.  מצוות. ששם לא היתה קבלת

 אבותינו בהר סיני, שהרי מובא במסכתמ תהגרות נלמדנראה שלהלכה נוקטים כדעה ש ,ולכאורה

 כריתות:

כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה  -רבי אומר: ככם 

וטבילה והרצאת וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה 

 . דמים

 )ט, ע"א( 

 

 מסכת יבמות מו, ע"א, ד"ה באבותינו שמלו. 4
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כמו אבותינו במעמד הר  -בהבאת קרבן  -בהרצאת דמים  נפסק שנכרי שהתגייר מחוייב 5להלכה

 סיני. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 רמב"ם, הלכות איסורי ביאה יג, ד. 5



     

 

 

 

 

 

 יהודי לנכריבין  ילה כיסוד ההבדלברית מ

 מבוא

ע ? ומתוך כך נגימילהית ברלכך  תמתקשראדון במבדיל בין יהודי לנכרי וכיצד  במאמר זה

 המילה בתהליך הגיור. ברית להבנה חדשה במשמעות 

 

 יושר ומוסר

נכון א היושר והמוסר. ים הברורים בין היהודים לנכרים הוההבדלהיה נראה לומר שאחד 

יושר. במוסר ו, אבל אי אפשר למצוא אומה שנוהגת באנשים בעלי מוסר ויושריש שבאומות העולם 

 מוסר ויושר.  לתם ישראל מיוחד בכך שכל האומה היא בעעַ 

 שתי נקודות:לוקה בחסר ב אולם, נראה לי שהסבר זה

איכותי. מתוך קריאת התנ"ך נראה שיש הבדל איכותי בין הסבר זה הוא הבדל כמותי, אבל לא א. 

 בני ישראל לאומות העולם. 

ם ם ישראל בזמן הזה. הרי בימינו רוב עַ ביא אותנו למבוכה בהסבר מיוחדות עַ הסבר זה יב. 

ניצבת אל לאומות העולם. ם ישרמצוות. ואם כן, לא נראה שיש הבדל בין עַ תורה ו אל לא שומרישר

 ם ישראל איבד את משמעותו? בפנינו שאלה נוקבת, האם כיום עַ 

תורה ומצוות,  יםומרם ישראל לא שמעַ  שנכון שרבים אפשר להשיב על שאלה זו ולומר על אף

יש הבדל כמותי בין  ,לכן, עדייןרובם בעלי רגש מוסרי.  רת. ואכן,רובו שומר תורה ומסו ,בכל זאת

ם ישראל לשאר האומות. בשאר האומות אי אפשר למצוא כל כך הרבה בעלי חסד ביחס לאומה. אי עַ 

ם ישראל . כל האומות רוחשות לעַ ם עולם במעשי חסד שעשהֵש  ם ישראל קנהאפשר להתכחש שעַ 

 לכל פגם.  ר מעשינו ומתעוררותעולם עוקבות אחכבוד. אין זה בכדי שאומות ה

ם בחין בהבדל האיכותי בין עַ הכמותי ולכן ארצה למצוא הסבר שי אך, עדיין, לא נוח לי בהבדל

 ישראל לאומות העולם. 
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 הציווי לקדושה

אנשים בעלי יושר וצדק, אלא "אנשי קודש". הציווי המתמיד הוא  להיות בני ישראל לא הצטוו

 להתקדש. 

...". וכן וגוי קדושה אמר לבני ישראל: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים מש 1במעמד הר סיני

 להיכם". -לא והייתם קדושים: "למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי 2במצות ציצית

יש קטע הנקרא "קדושה" ושם  ,בחזרת הש"ץ ,נשאלת השאלה, מהי קדושה? בתפילת העמידה

". הפסוק מעלה סתירה פנימית, ה' הוא באות מלא כל הארץ כבודו-אומרים: "קדוש קדוש ה' צ

קדוש, זאת אומרת הוא פרוש, אבל יחד עם זאת "מלא כל הארץ כבודו". עוד נעמוד על נקודה זו 

 בהמשך. 

לרגע קט, נעבור לפרשת קדושים. שם התורה מצוה אותנו: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה'        

להיכם"? מדוע זוהי סיבה לכך שאנחנו -אני ה' א להיכם". צריך עיון, מהי נתינת הטעם "כי קדוש-א

 צריכים להיות קדושים?

ראשית נעמוד על משמעות הציווי "קדושים תהיו". רש"י כתב: " 'קדושים תהיו'. הוו פרושים 

 מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה". 

ציווי כללי  יות, אלא זהרמן הערק פרושים  ן הכוונה להיותהרמב"ן חלק על רש"י וביאר שאי

יוותה אותנו י הידוע "נבל ברשות התורה". התורה צוטהבילהיות פרושים. כאן הרמב"ן הטביע את 

 שנהיה פרושים מן המותרות.  מסובאי בשר. עלינו להתנהג בפרישות כדיזוללי יין ושלא להיות מ

, ה להיות פרוש מעולם הזהוֵ ם ישראל מצּובין לרמב"ן ובין לרש"י, קדושה משמעותה פרישות. עַ 

ם ישראל צריך להיות כמו שהקב"ה פרוש מעולם הזה. כשהתורה אומרת שעַ  מן התאוות הגשמיות,

"גוי קדוש", היא אומרת שמוטל עלינו לפרוש מאומות העולם. אנחנו עומדים בדד מחוץ לאומות 

 . 3כון ובגוים לא יתחשב"העולם, כפי שבלעם היטיב לבטא רעיון זה: "הן עם לבדד יש

ם ישראל פורש מאומות העולם, ופורש מעולם הזה. הוא פורש מהויות ומהבלי עולם הזה. אך, עַ 

כפי שהקב"ה "מלא כל הארץ כבודו", כך גם אנחנו מצווים להיות עומדים בעולם הזה. אנחנו 

 . הבא מצווים שרגלינו יהיו נעוצות בעולם הזה, אבל ראשינו בעולם

 

 שמות יט, ו.  1
 במדבר טו, מ.  2
 במדבר כג, ח. 3
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 שה, היכולת לפרוש מעולם הזה. ודמעות הקזוהי מש

 

 גבורה וקדושה

הקדושה קשורה עם הגבורה. האדם צריך להתגבר על תאוות העולם ולפרוש מהם. עליו לדעת 

 : 4לוותר ולהקריב. קשר זה מובא לביטוי נפלא בדברי הגרי"ד

ש לחול, את דוננו מבין את רעיון ההבדלה שבין קהיהדות טוענת כי העבד אי

ון שמאחורי 'אל יהרסו' או 'סוגה בשושנים'. הגמ' קובעת כי 'עבדא הרעי

, נוגש או שוטר. על כן וד... רק כוח פיסי יכול לעצור בע5בהפקירא ניחא ליה'

אין העבד יכול לשאת אשה בת חורין. על פי הבנתה של היהדות, חיי 

סו' , של 'אל יהר6הנישואין בנויים על העקרונות של 'והגבלת את העם סביב'

ושל 'סוגה בשושנים'. כל דיני הקדושה וחיי המשפחה מבוססים על כך. בשל 

כי  7כך אנו קוראים 'קידושין' למעשה היחוד של האיש והאשה. חכמים אמרו

העבד 'לא תפסי ביה קידושי', משום שהוא במובן מסוים מתנהג כבהמה, 

 . הגביל את עצמו בלא כפייה חיצוניתאיננו מסוגל ל

מד . אין שוטר ואין נוגש, ובכל זאת היהודי עולעצמו גבולות, גבולות שלא נראים בהיהודי מצי

 תאוות. זוהי גבורה עצומה. בפני המכשולים ובפני ה

 לכן, לאחר ברכת גבורות באה ברכת קדושה. לאחר הגבורה אפשר להגיע לקדושה. 

כרי הוא בנקודת היהודי נקרא להקריב, לוותר מרצונותיו לרצון ה'. ההבדל בין היהודי לנ

ה"קדושה". הנכרי יכול להיות איש בעל מוסר, אבל הוא לא יהיה קדוש. הנכרי לא מוכן להקריב, 

אלא הוא מוכן לפעול לטובת אנשים. יכול להיות שאפילו מעשי החסד נובעים מתוך הרגשה אנוכית, 

 שהיא רצון להשקיט את מצפונו. 

 

 

 

 . 67זמן חירותנו, עמ'  4
 ן יג, ע"א; מסכת כתובות יא, ע"א. מסכת גיטי 5
 שמות יט, יב.  6
 ע"ב. -מסכת קידושין סח, ע"א 7
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 איוב וקהלת

י שמייצגות את הנכרי חסיד אומות העולם. הגרי"ד היטיב אעמוד על שתי דמויות שנראות ל

 אר את דמותו של איוב באופן הבא: תי 8הגרי"דב וקהלת. לבאר את מעשיהם של איו

הדמות הדתית האנוכית והגסה מיוצגת בידי איוב. התנ"ך מתאר אותו כבעל 

. הוא לא 9להים וסר מרע'-אישיות מוגבלת ביותר, אזרח שומר חוק, 'ירא א

להים. מאמציו כוונו אל מטרה -ל ברוע, אך גם לא גילה מחויבות לאפע

קוו של משפחתו. הוא עבד את ה' בכנות -מוגבלת אחת: שמירה על הסטאטוס

ובקפדנות, לא משום שהעבודה עצמה העניקה לו משמעות מיוחדת במינה, 

אלא בשל טעמים אנוכיים, כדרך לשמר את תחושת הביטחון שלו. 'והלכו בניו 

ו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיותיהם לאכל ולשתות ועש

עמהם: ויהי כי הקיפו ימי משתה וישלח איוב ויקדשם, והשכים בבקר והעלה 

להים בלבבם. ככה -עלות מספר כלם, כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו א

זה  להים, אך ריטואל-... אכן, איוב הקריב קורבנות לא10יעשה איוב כל הימים'

לא היה גילוי טבעי של חוויה דתית, המתבטאת במעשה מכובד של אדם 

הנותן דבר מעצמו, מרכושו היקר ביותר, הנכנע מרצון בסיומו של קרב שבו 

ביטחון  ניצח במחיר כה גבוה... העולות שהקריב היו אמורות להגביר את

 . צאצאיו

יעה בתוך עצמו. יש לו עניין רק כתב: "גם קהלת חי כשהוא עטוף ברג 11ובנוגע לקהלת, הגרי"ד

לב בקנה מידה אדיר... כשהוא -בגדולתו שלו ובתענוגותיו, גם כאשר הוא עוסק במעשים של נדיבות

 עוזר לאחרים, הריהו מצהיר ברבים על כוחו ועל כשרונו". 

אם כן, בשתי דמויות אלו אנחנו רואים שחסיד אומות העולם לא פועל מתוך שליחות, ומתוך 

כמובן, שאי אפשר לקבוע שכך נוהגים כל חסידי אומות אלא, רק רצון תועלתני ואנוכי. הקרבה. 

העולם, ובוודאי יש מחסידי אומות העולם שאכן הקריבו את עצמם למען הזולת. אך, העקרון הוא 

שבדרך כלל הנכרי אינו פועל מתוך שליחות והקרבה. וזה בניגוד ליהודי שצריך לפעול מתוך 

 הוא צריך לראות בכל מעשיו שליחות למען הזולת ולמען ה'.  שליחות והקרבה.

 

 . 130"מן הסערה", עמ'  8
 איוב א, ח.  9

 ה. -איוב א, ד 10
 . 132שם עמ'  11
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 שליחות –קדושה 

נעמוד על עוד נקודה שקשורה ליסוד הקדושה והיא מבדילה בין היהודי לנכרי. הנכרי פועל 

בעולם הזה לא מתוך מבט של שליחות, ורצון לתיקון ושיפור העולם. אלא, מנקודת מבט אנושית. 

הוא לא רואה את עצמו כשליח ה'.  ,בורא לעולם, ויש גן עדן, בכל זאת אפילו שהנכרי מאמין שיש

 אנשים: סוגי הנראה שאפשר למצוא אצל אומות העולם שלש

שהעיקר הוא  . הם רואיםום תועלת בואלו הפורשים לגמרי מעולם הזה, כיון שלא רואים ש -א

]שהם מאמינים  גן עדן, ורק ממתינים ליום המוות. או אולי מחכים ליום בואו של המשיח

אדם צריך לפעול להבאת המשיח ולעשיית יא לטוב השלם. הם לא חושבים שהוא יבבו[, ש

 שיביא את הטוב לעולם. ממתינים עד בואו אלא רק טוב בעולם הזה, 

עולם הזה. "היום אכול ושתה כי מחר נמות". הם לא התאוות בות ואלו שטובעים בהנא -ב

 ינם הוא רק בעולם הזה. רואים מעבר לעולם הזה, ולכן כל מעי

לא אלו שנמצאים באמצע. הם לא טובעים בתאוות עולם הזה, אבל יחד עם זאת הם  -ג

מתנזרים מעולם הזה. הם לא חיים חיי פרישות. אבל, עדיין הם לא רואים את עצמם 

 כשליחי ה'. 

 שנשלחהיהודי יודע שיש גן עדן ויש עולם אחרי עולם הזה, אבל הוא מבין שהוא שליח ה' 

 לתיקונו. לעולם הזה להביא 

זוהי משמעות הפסוק שה' קדוש, אבל יחד עם זאת "מלא כל הארץ כבודו". הקב"ה מעל עולם 

הזה, אבל הוא בענוותנותנו משגיח ומשפיע על עולם הזה. כך היהודי פורש מעולם הזה, מחשבותיו 

שו בשמים, אבל הוא זוכר בעולמות עליונים, אבל הוא יורד לעולם הזה כדי להשפיע עליו. אולי רא

 שרגליו נמצאות באדמה. 

ם ידיעה זו שהוא שליח ה' הוא מתגבר ומתקדש. הוא מוותר על תאוותיו ורצונותיו בשביל לכן, ִע 

 רצון יותר עליון, הלוא הוא רצון ה'. הנכרי לא יוותר על תאוותיו ורצונותיו. 

לאלפי יהודים ההקרבה נתנה  ה של היהדות. יכולתאפשר לומר שרעיון ההקרבה עומד בבסיס

את הכוח למסור את נפשם על קידוש שם שמים. הם הבינו שיש מטרה עליונה, והם רק שליחי ה'. 

ש שם שמים ולכן הקריבו את עצמם על המוקד. אבל, המיוחד אצל היהודי והמטרה העליונה היא קיד

ע בכל רגע ורגע להקרבה. בירים, היהודי נתבלהקרבה בזמנים מיוחדים ואירועים כשלא רק שנתבע 

 נכרי לא יכול לעמוד בכך. 
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עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ומשום כך הוא נבחר להיות ראש העם הנבחר. זה שידע 

שליחי ה' שיבשרו את בשורת ההקרבה. את הבשורה של  ולהקריב יכול להיות שליח ה'. ממנו יצא

כלות רחבה על כל תסשל האדם, אל האמות מד' יציאה מהסתכלות אנוכית אל מרחב העולם. יציאה 

 היקום ועל מרחבי הזמן של העבר, הווה ועתיד. 

במעמד הר סיני הקב"ה לא התגלה מתוך שקט ושלוה, אלא: "ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר 

ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה". ניתנה 

ד ופחד. ואולי יש בכך בשורה, שלא תמיד זה ששומר תורה ימצא שלוה. יהיו צרות התורה מתוך רע

וייסורים, אבל לשם התורה ימסור הכל. היכולת לקבל את התורה נעוצה ביכולת ההקרבה. רק מי 

 שיודע להקריב יכול לקבל את התורה.

 

 חוק –ברית מילה 

ברית מדוע  ה לעשות ברית מילה.וֵ ביאר מדוע הנכרי שמתגייר מצּו גרי"ד סולובייצ'יק זצ"לה

 מילה היא חלק מתהליך הגיור?

אכן ברמב"ם בפרק א' מהלכות מילה הלכה ז', מבואר דדין מילה בגרים הוא 

חלק ממצות מילה, ומבואר דהמצות מילה היא המעשה גירות, וצריך ביאור 

במה נתיחדה מצוה זו יותר מכל המצוות. ונראה, דיעוין ברמב"ם בפרק ט' 

לכות מלכים הלכה א', 'ששה דברים נצטוה אדם הראשון על עבודה זרה, מה

על ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות ועל הגזל ועל הדינים, 

אע"פ שכולן קבלה בידינו ממשה רבינו והדעת נוטה להן'. ומבואר ברמב"ם 

על  דהחפצא של ז' מצוות בני נח הוא שהדעת נוטה להן, ולא נצטוו בני נח

חוקים שאין הדעת נוטה להן, דחוקים שאין הדעת נוטה להן שייכים רק בבני 

ישראל, ועל כן החפצא של מעשה גירות היא מצות מילה, שהיא חק בלא 

טעם, והיא החק הראשון שניתן לאברהם אבינו, וכמו שכתוב 'חק בשארו 

 . דו נכנסים לבריתו של אברהם אבינושם', ועל י

 כז, אות ד()הררי קדם, סימן ק 

הנכרי שמתגייר צריך לדעת שלא עובדים את ה' רק לפי ההבנה השכלית, ורק לפי מה שמתאים 

מתאימים להשקפותיו. האדם לא להבנתו. אלא, יש מצוות שעושים גם שלא מבינים אותם, ואולי הם 

 צריך למסור את עצמו לקב"ה. 



     

 

 

 

 

 

 כוחו של ר' עקיבא

 מבוא

 מובא בגמרא במסכת יבמות:

ישא אשה בזקנותו, היו  -רבי יהושע אומר: נשא אדם אשה בילדותו  דתניא,

יהיו לו בנים בזקנותו, שנא': בבקר זרע את זרעך ולערב אל  -לו בנים בילדותו 

תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים; ר"ע 

 -דים בילדותו ילמוד תורה בזקנותו, היו לו תלמי -אומר: למד תורה בילדותו 

יהיו לו תלמידים בזקנותו, שנא': בבקר זרע את זרעך וגו'. אמרו: שנים עשר 

אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק 

אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל 

' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור

בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא: כולם מתו מפסח ועד 

 עצרת.

 )סב, ע"ב( 

 :חשובים בעבודת ה'יכולים ללמוד שני יסודות מהמעשה של ר' עקיבא 

אין לבוא לייאוש. אפילו שנראה שאין שום סיכוי והכל נגמר, בכל זאת, יש להמשיך הלאה.   .1

המשיך הלאה ולימד חמישה  מתלמידיואלף  24א לא התייאש ועל אף שמתו עקיב ר'

 תלמידים.

תלמידים, אבל אלף  24. הרי ר' עקיבא לימד היא החשובה האיכותאין חשיבות לכמות,  .2

ן להם זכרון. התורה שבעל נמחקו, ואי. כל התלמידים נויה עליהםאינה בהתורה שבעל פה 

אמר רבה : "1נאמר בגמרא במסכת מגילהעקיבא. הרי  תלמידים של ר'חמשת העל ויה בנפה 

 

 ב, ע"א.  1
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". רש"י בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי עקיבא סתימתאה דדריש זמן זמנם זמניהם

 -הרבה סתם משנה סתם רבי שהן דברי רבי עקיבא, ויש מפרשים  -סתימתאה הסביר: "

סתם משנה ר' מאיר, סתם  כל הסתומין תלמידיו היו, כדאמר בסנהדרין )פו, א(: -סתימתאה 

". תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, וכולהו סתימתאי אליבא דרבי עקיבא

המשניות בנויות על ר' מאיר, הספרא בנוי על ר' יהודה. וגם שאר התלמידים מוזכרים רבות 

 במשניות. 

 הלאה.ן מנין שאב ר' עקיבא את הכוח לקום מן המפלה הגדולה ולהמשיך במאמר הבא אבח

 

 "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד"

נלענ"ד, שר' עקיבא שאב את כוחו מתוך שתי תובנות חשובות ביותר. התובנה הראשונה 

 מתבארת מתוך דברי הגמרא במסכת ברכות:

וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא 

א, מטא לההיא מתא, בעא לטב עביד. כי הא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורח

אושפיזא לא יהבי ליה. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. אזל ובת בדברא, והוה 

בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא זיקא כבייה לשרגא, אתא שונרא אכליה 

לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. ביה 

אמרי לכו כל מה שעושה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא. אמר להו: לאו 

 הכל לטובה! הקדוש ברוך הוא

 סא, ע"א(-)ס, ע"ב 

ההבנה שכל מה שעושה הקב"ה הוא לטובה גורמת לאדם להמשיך הלאה גם לאחר הנפילות 

להתייאש  דבר הכל הוא לטובה, ולכן אין לוהכי גדולות. הרי מכוח זה האדם מבין שבסופו של 

 אה, ובסופו של דבר יתגלה הטוב. ולהגיע לעצבות. האדם צריך להמשיך הל

 . מובא בגמרא בסוף מסכת מכות:וסףנ את כוחו של ר' עקיבא במקוםמצינו 

וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, 

ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים מיל, והתחילו 

ו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו ל

מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים 

באש  לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף
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ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על 

אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר  אחת כמה וכמה. שוב פעם

כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הצופים קרעו בגדיהם. 

. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק

להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת 

ו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב: ועכשיו שועלים הלכו ב

ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה ענין 

אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה 

הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: לכן בגללכם ציון 

',[ בזכריה כתיב: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם, שדה תחרש ]וגו

הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו  -עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה 

בידוע שנבואתו של זכריה  -של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה 

 . בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו.מתקיימת

 "ב(ע-)כד, ע"א 

עתיד. הכל מתמזג כבר עכשיו. אצלו אין חילוק בין עבר, הווה ו ר' עקיבא רואה את העתיד

 הרעה. הוא מכיר שבסופו של דבר תבוא הטובה. יכול לראות את הטובה בשעה שיש את לאחד. הוא 

 

 כוח היצירה והעשיה

השגחת כל ב. הרי אם הוך התובנה קודמתמתלאי עשיה אולם, יש אנשים שיכולים להגיע 

נפעל ונשפיע. בסופו של דבר הקב"ה יביא את הגאולה ויביא את הטובה. לא כך הקב"ה, אז מדוע ש

אכן, הוא לא נכנס לייאוש, ויחד ִעם זאת  לא ישב בחיבוק ידים.היתה דרכו של ר' עקיבא. ר' עקיבא 

שה הוא קם והלך לדרום ללמד חמיהוא לא ישב בחיבוק ידים. אלא, הוא לא חיכה לגאולה. 

תלמידים. כפי שנאמר בדרשה "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך". לעולם צריך לפעול 

 ולעשות, אין זמן של מנוחה. האדם נברא לפעול ולעשות. 

הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה, כתב שיוסף אביו של ר' כוח זה אולי הגיע לו מתוך כוח הגיור. 

נזכר בשום מקום שאביו של ר' עקיבא היה גר צדק, מדרשים לא בעקיבא היה גר צדק. בתלמודים ו
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 שלא רצו למנות את רבי, 2ברכות מסכתב גמראצא בידנו. נאמר בנמ מקור שלאכנראה היה לרמב"ם 

 לדברי הגמרא במסכתהפנה הרב נסים גאון ת. ה לו זכות אבותעקיבא לראש הסנהדרין, כיון שלא הי

 רביל הכוונה היאלדעתו, . דו תורה בירושלים, ששם נאמר שמבני בניו של סיסרא למ3סנהדרין

הוכחה שאביו היה גר צדק, יכול להיות שאבותיו היו גרים. בכל זאת, לדעת  עקיבא. עדיין אין מכאן

 , אביו היה גר צדק.הרמב"ם

ר נגד כל הסיכויים. וצעצום לפעול וליר' עקיבא בא ממשפחת גרים, ומתוך כך הגיע לו הכוח ה

תלמידים, אבל הוא המשיך הלאה ולא התייאש. הוא הבין שגם מתוך חמישה  אלף 24אכן, מתו לו 

 תלמידים אפשר ליצור עולם שלם. 

על תחילתו של ר' מסופר סיפור ארוך  באבות דר' נתן. כוח זה דחף את ר' עקיבא לעולם התורה

 נעשה גדול הדור:הוא איך עקיבא ו

א היה למד כלום. פעם מה היה תחלתו של ר' עקיבא. אמרו בן מ' שנה הוא ול

אחת היה עומד על פי הבאר בלוד ראה את האבן שהיא חקוקה ונתונה על פי 

הבאר. אמ' מי חקק את האבן הזו אמרו חבל שתדור עליה כל היום. אמרו לו 

אי אתה קורא אבנים שחקו מים תשטוף ספיחיה עפר ותקות אנוש האבדת. 

סק את הקשה. דברי תורה מיד היה ר' עקיבא דן ק"ו בעצמו אמר דבר רך פו

שהן קשין כברזל לא כל שכן שיחקקו את לבו של אדם מיד הלך ללמוד תורה. 

הלך הוא ובנו והלך וישב אצל מלמד תינוקות. א"ל רבי למדני דברי תורה. הוא 

אחז בראש הלוח ואותו אחז בראש הלוח. כתב לו אל"ף בי"ת ולמדה. אל"ף 

ך עד שלמד כל התורה כולה. כיון תאו ולמדה. תורת כהנים היה למד והול

שלמד כל התורה כולה הלך וישב לו לפני ר' אליעזר ור' יהושע אמ' להם 

רבאתי פתחו לי טעם משנה כיון שאמרו לו דבר אחד מן התורה הלך וישב 

בינו לבין עצמו ואמ' אל"ף זו למה נכתבה דבר זה למה נאמר חזר ושאל 

מר משלו משל למה עקיבא דומה והחזירן בדברים. ר' שמעון בן אלעזר או

לסותת שהיה מסתת בהרים פעם אחת נטל קרדומו בידו והלך וישב לו הדו 

היה מנתז ממנו צרורות דקות באו בני אדם וראו אתם ואמרו לו מה הוא זה 

אמ' להם הריני עוקר ומטילו לתוך הירדן. עוף שהוא עוקר את כל ההר 

אלא מקום זה כך עשה להם ר'  ומטילו לתוך הירדן. אמרו לו אי זה מקומך

 

 כז, ע"ב.  2
 צו, ע"ב.  3
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עקיבא לר' אליעזר ולר' יהושע. א"ל ר' טרפון עקיבא עליך הכתוב אומר מבכי 

נהרות חבש ותעלומה יוציא אור. דברים שהן סתורין מבני אדם הוציאן ר' 

עקיבא לאורה. בכל יום ויום היה מביא חבילה של קוצים חציה מוכר ומפרנס 

ליו שדיניו אמרו לו עקיבא אבדתנו בעשן בה וחציה משתמש לאורה. עמדו ע

אלא מכור אותה לנו וטול וזמן בדמיה ושנה לאור הנר. אמ' להן הרבה 

סיפוקין שאני מסתפק הימנה. אחד שאני שונה בה. ואחת שאני מתחמם 

כנגדן. ואחד שאיני יכול לישן עתיד ר' עקיבא לחייב כל עניי ישראל בדין 

רה. אם אומרי' מפני שעניים היינו. אומ' אומרי' להן מפני מה לא למדתם תו

להם והלא ר' עקיבא עני ומדולדל היה. אם אומ' מפני שהיו להם בנים ובנות 

ולא זיכתו אלא רחל אשת. אמרו בן מ' שנה היה ורועה של בן כלבא שבוע 

היה. ראתהו בתו שהיה צנוע מכל רועי של בית אביה אמרה ראוי זה שיהא 

רא תורה על שמו הלכה ונתקדשה לו בצניעה. כיון מורה הוראה בישר'. ותיק

שגדלה באו עליה כל גדולים ועשירים ולא היתה מתקדשת להם. אמר לה 

אביה מפני מה אי את מתקדשת. עמד אביה אימן כל גדולי הדור. אמ' לה 

התנשאי לכל מי שתרצה. אמרה לו מתקדשת אני לעקיבא רועך כיון שאמרה 

נאה מנכסיו. הלכה וישבה אצל אמו של ר' כך הוציאה מביתו והורידה ה

עקיבא והיתה שכרת לחברותיה. חצי שכרה אוכלת ושותה וחצי שכרה 

משגרת לר' עקיבא שהיה למד תורה מפי ר' אליעזר ור' יהושע והיה חגר אחד 

בשכוניתה שהיה מבזה ומביישה בדברים. אמ' ראו שוטה זו שכפרה בכבוד 

ן פחות בעולם כמותו ולא עוד אלא בית אביה. הלכה ונתקדשה לאחד שאי

שמשלכת שחוק על עצמה ואומרת תורה הוא למד. לאחר כמה שנים בא ר' 

עקיבא עד שהוא למד כל התורה כולה ובאין לפניו כ"ד אלפים זוגים תלמידים 

ובא בראשם כגבריאל בראש קדושים כיון שראה אותו חיגר באותו כבוד אמ' 

אמרה לו שוטה מי שהוא דומה למלאכי תמיה אני אם נושא אותך ר' עקיבא 

השרת כופר בעניה בת עשירים שהיא נשכרת לחברותיה ומשגרת לו לבית רבו 

כשיצאת לקראתו היתה לובשת סמרטוטין אמרו לה חברותיה שאלי לך כלים 

נאים ולבשי וצאי לקראתו. אמרה להן יודע צדיק נפש בהמתו נפלה על רגליו 

פחין לה בנזיפה אמ' להן הניחו לה שהתורה והיתה מנשקתו והיו תלמידין מט

שלי ושלכם שלה היא. נכנס ר' עקיבא לבני ברק והיה מלמד תורה ברבים 

מתוך הדחק שמע בן כלבא שבוע שנכנס אדם גדול לבני ברק אמ' אלך לפניו 

ואתיר את נדרי. הלך ועמד לפניו ואמר ר' בת היתה לי ונשאת לרועה אחד 
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ום. והוצאתיה מתוך ביתי והדרתיה הנאה שאינו מכיר בדברי תורה כל

מנכסאי, ועכשיו צר לי עליה ורצוני שתתיר את נדרי. א"ל אילו הייתה יודע 

שהוא למד פרק אחד כלום הדרתה מנכסיך. א"ל ר' אילו למד ברכה אחת לא 

הידריתיה. א"ל אני הוא עקיבא חתנך נתן לו סימן מיוחד עמד ונפל על פניו 

ריך בתי שאהבת צדיק כזה ונחלת העה"ז והעה"ב וחבקו ונשקו. ואמ' אש

וקרא עליה המקרא הזה שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל. 

 מיד נתן לו לר' עקיבא כל נכסיו:

 )הוספה ב לנוסחא א, פרק ח( 

הדבר לא הביא , כבר בגיל ארבעים שנה. אךהיה א לא ידע את האל"ף בי"ת והוא אכן, ר' עקיב

קם והלך ללמוד. לאט לאט למד עוד ועוד, ובסופו של דבר ולאי עשייה. אלא, הוא אותו לייאוש 

פך להיות איש אחר "גר והו הנכרי שמתגייר ומשנה את מהותו ונעשה גדול הדור. ר' עקיבא הבין כמ

. הרי זהו כוח , הכל תלוי ברצונו של האדםשנתגייר כקטן שנולד דמי", כך כל אחד יכול לשנות עברו

בעל תשובה משנה את עברו, הופך להיות איש אחר כפי פי שהתבאר במאמרים קודמים. ובה כהתש

 שהנכרי שמתגייר הופך להיות איש אחר. 

 

 "והלכת בדרכיו" –שותף במעשה בראשית 

: "התהלך לפני והיה תמים". 5להים התהלך נח". ונאמר על אברהם-: "את הא4נאמר על נח

ז א( התהלך לפני, )כד מ( אשר התהלכתי לפניו, נח היה צריך : "ובאברהם הוא אומר )י6והסביר רש"י

 סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו". 

אברהם אבינו אינו הולך מאחורנית, אלא מקדימה. הוא לא מחכה לקב"ה, אלא הוא פועל ומביא 

 לידי גילויו של הקב"ה בעולם. תפקידנו להיות שותפים למעשה בראשית. 

 :במכילתא דרשב"ינאמר  מבואר במקומות רבים,וד הנ"ל יס

ויהי ממחרת ממחרת יום הכפורים. וישב משה לשפט את העם כמנהגו. מן 

הבקר עד הערב וכי מבקר ועד ערב היה משה יושב ודן את ישר' והלא אין 

 

 בראשית ו, ט.   4
 בראשית יז, א.  5
 בראשית ו, ט.  6
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הדיינין יושבין אלא עד זמן סעודה אלא כל הדן דין אמת לאמתו מעלה עליו 

במעשה בראשית נאמר כאן מן בקר עד ערב ונאמר להלן  הכת' כאלו שותף

 ויהי ערב ויהי בקר )בר' א ה(.

 )פרק יח, פסוק יג( 

 ובמדרש שכל טוב:

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו 

הכתוב כאילו נעשה שותף במעשה בראשית, דכתיב ויכולו השמים והארץ וכל 

א(, וכתיב התם בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם צבאם )בראשית ב 

 .)תהלים לג ו(

 )שמות, פרק טז( 

נראה שיש כאן יסוד מרכזי ביהדות. הקב"ה ברא את העולם כדי שאדם יפעל להבאת הטוב 

. ויש הפסק בין )בראשית ב, ג( להים לעשות"-לעולם. כמו כן, כתוב בסיום הבריאה "אשר ברא א

ל "לעשות". ומשמעות הדברים היא, שהקב"ה ברא את העולם, ועכשיו  להים"-א "אשר ברא

 תפקידנו לעשות. הוא ברא את העולם, כדי שאנחנו נעשה ונפעל בעולם. 

ונציין בהקשר לכך שבמדרש "אלה אזכרה", מובא שביקש ר' יהודה בן בבא שימתינו להרגו עד 

 שיקיים מצות שבת, ומסופר: 

, והיה אומר בנעימות ובקול "ולו השמים והארץויכ"מיד התחיל בקידוש היום 

לא  "להים לעשות-ברא א"רם, והיו תמהים כל העומדים עליו, וכיון שהגיע עד 

להים. יצאה -הקיסר להרגו, והרגוהו ויצאה נשמתו בא יוההניחוהו לגמור וצ

 להים. -בת קול ואמרה אשריך ר' יהודה שהיית דומה למלאך ויצאה נשמתך בא

ה בכדי שנהרג קודם אמירת "לעשות". משמעות הדברים היא, שהאדם נברא כדי נראה שאין ז

נהרג, הרי הוא  –לעשות להשלים את הבריאה. להיות שותף ִעם הקב"ה בבריאה. כשהצדיק נפטר 

 אינו יכול לעשות, ונפסקת העשייה. לכן, נהרג קודם אמירת "לעשות". 

ל המצוה "והלכת בדרכיו". יש לנו חיוב ללכת שיסוד זה בנוי ע 7הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל טען

 בדרכי ה' ולפעול ולייצר. כמו שהקב"ה בורא ויוצר, כך כל אדם הוא בורא ויוצר. 

 

 עא. -יני הרב", שחובר על ידי הרב צבי שכטר שליט"א, עמ' נטהדברים מובאים בספר "פנ 7
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אין כוונתה שה' אחד מצד מספר. )דברים ו, ד( להינו ה' אחד" -הוא טען כשהתורה אומרת "ה' א

לוה -לא נובע מכך שהוא רק אעיקר פירוש הפסוק שהוא מיוחד ושונה מכל דבר אחר שבעולם וממי

אחד ולא יותר, דאילו היה שני, כבר לא היה מיוחד. וכיון שיש לנו חיוב ללכת בדרכי ה', אז משמעות 

 הדברים שכל אחד צריך להיות מיוחד. כל אחד צריך לגלות את התפקיד המיוחד שהוטל עליו. 

בנוגע למידת הבטחון.  ר' אברהם בן הרמב"ם )בספרו מספיק לעובדי ה'( הרחיב את הדיבור

והסביר שיש שלש גישות בהתנהלות האדם בחייו. כלומר, יש כאן ניגוד במידה מסויימת. מצד אחד 

אנחנו מאמינים שהקב"ה משגיח על כל מעשינו ומנהיג את העולם. מאידך, אנחנו גם לא נוכחים 

קב"ה. לכן, יש שלוש לראות את ה' בכל צד ושעל, ולכן אנחנו עושים פעולות ולא סומכים רק על ה

 גישות בדבר:

יש אלו שאינם מאמינים בהשהגחת הקב"ה, ופועלים בכל דבר ודבר. עושים  .1

 השתדלויות יתר על המידה. 

 יש אלו שרק סומכים על הקב"ה ואינם עושים שום השתדלות.  .2

"ה, אבל יחד ִעם זאת הם עושים השתדלויות. יש אלו שמאמינים בהשגחת הקב .3

 ה השתדלות יתר על המידה. ההשתדלות שלהם אינ

כמובן, שהדרך האמיתית היא דרך השלישית, שהיא הדרך המכרעת. כפי שאנחנו יודעים 

שפוסקים כהכרעה, כך בדרך כלל הדרך הנכונה היא הדרך האמצע. וכפי שהרמב"ם היטיב לדבר על 

 כך בספר דעות, שיש ללכת בדרך האמצע. 

עם הבטחון וההבנה שיש משגיח לעולם שפועל, יסוד גדול להבנה זו שצריך השתדלות ביחד 

 :לאסתרואין צורך בהשתדלות יתר, אפשר ללמוד מתוך דברי מרדכי 

ֵלט ֵבית ַהמֶ  ִשיב ֶאל ֶאְסֵתר ַאל ְתַדִמי ְבַנְפֵשְך ְלִהמָׁ ְרֳדַכי ְלהָׁ ל ַויֹאֶמר מָׁ ֶלְך ִמּכָׁ

ֵעת הַ  ַהְיהּוִדים: ה ַיֲעמֹוד ַלְיהּוִדים ִּכי ִאם ַהֲחֵרש ַתֲחִריִשי בָׁ לָׁ זֹאת ֶרַוח ְוַהצָׁ

זֹאת ִהַגַעְת לַ  קֹום ַאֵחר ְוַאְת ּוֵבית ָאִביְך תֹאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ּכָׁ  ַמְלכּות:ִממָׁ

 יד(-)מרדכי ד, יג

רדכי מבשר לאסתר שבוודאי יהיה מי שיגאל את ַעם ישראל. כלומר, הקב"ה ימצא את השליח מ

לת בני ישראל. הקב"ה ישמור ויגן על ַעם ישראל, רק השאלה אם אסתר תהיה שותפה שידאג להצ

לעניין או לא. ואם היא לא תהיה שותפה, אז היא תאבד. כלומר, יש שאינו משתתף, והקב"ה מביא 

 את ההצלה על ידי מישהו אחר, ובסוף הוא יענש על כך. 
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לתפילה שנאמרת ביום הכיפורים רושו בפי"עולת ראיה" ים דברי הראי"ה קוק זצ"ל בספר ידוע

 להי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי":-בנעילה: "א

לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא 

היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית 

מן הוא אות, שלא הייתי ן שלא נוצרתי עד אותו הזוהשלמה הייתי נוצר, וכיו

להבראות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני  כדאי עד אז

שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. ואילו הייתי 

מייחד מעשי אל תכלית בריאתי הנני עכשיו כדאי, אבל כיון שאין מעשי 

הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני עדיין כדאי  מכוונים לטוב התכלית

 כמו קודם לכן. 

בחיבוק ידים  לכן, מוטלת עלינו החובה לדעת שלכל אחד יש לו מטרה ותפקיד בחיים ולא לשבת

  אלא לפעול וליצור.

נסע פעם ברכבת, כשלידו זצ"ל וגרמנסקי יש רעיון זה. מסופר שרבי מרדכי פאספר סיפור שידג

מהרה -ישב עוד יהודי, שהיה שוחט ומוהל. השנים החלו להחליף דברים ביניהם ועד בקרון הרכבת

. כה שקעו בשיחה, עד שלא שמו לב בכלל שהרכבת כבר םתושריתקה אהתפתחה שיחה קולחת 

 עברה את התחנה שבה היו אמורים לרדת. 

יה מובן ועד מהרה ה לפתע הביט השוחט מבעד לחלון וראה מה שקרה. הדבר היה ביום שישי,

חפצם לקראת שבת. התחיל השוחט לדאוג: מה -לרבי מרדכי, כי כבר לא יוכלו להגיע למחוזלו ו

 יהיה בשבת? היכן נתאכסן? איפה נאכל? 

מר לו: יהודי אף פעם לא "תועה בדרך"! ענין המקום שהוא צריך רבי מרדכי הרגיע אותו מיד וא

כבת לתחנה הבאה, ירדו שניהם, והתברר להם הוא השגחה פרטית. והנה כאשר הגיעה הר –להיות בו 

שיש יהודי אחד המתגורר במקום. לאחר ששאלו והתענינו, התברר  כי זו עיירה של גויים. בכל זאת,

 מיד הלכו לביתו ונקשו בדלת. 

פרץ מיד בבכי מרוב  –כשפתח היהודי את הדלת וראה את שני היהודים העומדים לפניו 

 ה אברהם אבינו או אליהו הנביא!...התרגשות. הוא היה בטוח, כי ז

צפויים שנזדמנו לו, הוא קרא להם בשמחה למהר -היהודי לא ידע מה לעשות באורחים הבלתי

ולהיכנס ושח לפניהם את הקורות אותו: לפני שבוע נולד לו בן, והיום הוא היום השמיני, וכל היום 

מל את הילד ור' מרדכי שוחט ומוהל את הילד. ואז ההוא מתפלל ובוכה לה' שיזמן לו מישהו שימול 

 היה הסנדק. כמובן, נשארו באכסניה הזו למשך כל השבת. 
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הבית ויצאו משם, אמר רבי מרדכי לשוחט: רואה אתה, יהודי לא -כאשר נפרדו לשלום מבעל

 8"תועה"!...

אפשר לראות את הסיפור כמעשה ניסים, כהשגחה פרטית מיוחדת. אבל, נראה לי, שאפשר 

הסיפור מסר חשוב לחיים. יהודי בכל מצב שהוא, צריך לראות איך הוא יכול לעבוד את  ללמוד מן

ה'. איך הוא יכול להיות שליח של ה'. לכן, יהודי אינו "תועה בדרך". לא משנה איפה הוא, הוא נמצא 

יכול למלאות את תפקידו. תפקידו הוא להיות הוא הוא צריך להיות. כיון שבמקום הזה בו במקום ש

 יח ה'. של

 בכל מקום ומקום נמצא את השליחות המתאימה לנו. תפקידנו להיות שליחי ה' ו

  

 

 

רנו; מאוצרו של רבי שלום מרדכי הכהן -הדברים מובאים בספר "שאל אביך ויגדך", עמ' רנה 8

 שבדרון זצ"ל, ליקט ישראל שפיגל. 



     

 

 

 

 

 

 ם ישראלצירוף לעַ 

הוא ם ישראל ולא צריך שיקבל עליו תורה ומצוות. העיקר שמספיק שהגר יצטרף לעַ יש הטוענים 

יור בלי קבלת מצוות, ואין גשיש הכרח ב מאמרים המוכיחים כתבתי מספרם ישראל. לעַ  הצטרפות

 שהגר מקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות. כפי שהיטיב לבטא הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל:

שתיהן הפכו  –מצרים; היעוד נדבק בגורל -סיני השלימה את ברית-ברית

אפשר להכניס רווח בין הדבקים ולנסח השקפה -יחידה בריתית מסויימת. אי

המשתתף בסבל העם קדוש. ישראל, -חסד וגוי-נוגדת אחדות זו של עם

ובגורלו אבל לא נשתלב ביעודו המתבטא בחיי תורה ומצוות, מקצץ בנטיעות 

העם והמשתדל -ופוגם את יהדותו. להיפך: ישראל, שאיננו כואב את כאב

ישראל. -לפרוש מן הגורל היהודי, אף על פי שהוא עושה מצוות, מחלל קדושת

הבריתות. הוא משרה והנכרי הבא להסתפח אל האומה מקבל עליו עול שתי 

הקסמים של הגורל היהודי ומקדש את עצמו ליעוד -את עצמו תוך מעגל

סיני, -מצרים ולגוי קדוש בן ברית-היהודי. בהצטרפות האדם לעם בן ברית

מתמצה ענין הגירות. כלל גדול נקוט בידך: אין גירות לחצאין, ואי אפשר 

ישראל -מכרות לכנסתלוותר אפילו על קוצו של יו"ד של שתי הבריתות. ההת

להים במצרים על כל מאורעותיו, סבלותיו, -ידי א-כעם שנלקח בחזקה על

להי ישראל -לאקדוש המסור בכל לב ונפש -יו וכגויאחריותו ופעולות

היסודות של היהדות והיא גם -היא יסוד –מוסריות -ולתביעותיו ההלכיות

לא טבל, או טבל יסוד בקבלת גירות. לכן פסקה ההלכה, כי גר שמל ו-עובדת

ולא מל, אינו גר עד שימול ויטבול. מילה שניתנה לאברהם העברי אבי הגורל 

סמל גאולת  –היהודי ושנתקימה במצרים עובר לעשיית הפסח ואכילתו 

מסמנת את השוני הגורלי של האומה, את התבדלותה וגם יחדותה  –מצרים 

של היהודי. היא ההכרחיות. מילה היא האות החרותה בעצם הוויתו הפיסית 

להי העברים ועמו שלא ניתנה להמחות. אם אין הבשר -אות מתמידה בין א

הגורל, נעדרת היחדות של העם, והנכרי נשאר מחוץ לגבולות -נחתם בברית
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מצרים. הטבילה בניגוד למילה מייצגת את השתלבות האדם ביעוד -ברית

מתן תורה בסיני. סיני. על הטבילה נצטוו ישראל קודם -הגורל וכניסתו לברית

יש בה משום הטיהור וההתעלות מחול לקודש, מחיים כמו שהם לחיים 

חזון נשגב. כשהבא להתגייר עולה מטבילתו, מתחדשת בו מציאות -רצופי

 ישראל. -יעוד, והוא מתקדש בקדושת-רוחנית רפודת

 (95-99)קול דודי דופק, עמ'  

ם הקב"ה. אין צירוף רק לַעם ישראל, ל ִע אין גיור לחצאין, צריך להצטרף לברית של בני ישרא

 אלא הצירוף לברית של ַעם ישראל ִעם הקב"ה. 

 חשבתי להוסיף כאן עוד הערה. מבואר ברמב"ם בהלכות תשובה:

שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון 

משתלח כל ישראל שנאמר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל, שעיר ה

מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון בין שעבר 

בשגגה, בין שהודע לו בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא 

אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על שעשה תשובה, 

תת , ומה הן הקלות ומה הן החמורות, החמורות הן שחייבין עליהם מיהקלות

בית דין או כרת, ושבועת שוא ושקר אע"פ שאין בהן כרת הרי הן מן 

 . ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן כרת הם הקלותהחמורות, 

 )א, ב( 

הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל הקשה איך אפשר שיתכפר לו על עברות קלות בלי תשובה. הרי 

 הרמב"ם פסק: 

רבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין כן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין ק

מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה 

אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר 

להן א במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו 

לם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד והמזיק ממונו אף על פי ששי

 שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.

 א, א(הלכות תשובה ) 
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נעשה עברות קלות ל עכפרה יש איך  אם כן, מבואר שאין כפרה בלי תשובה ווידוי. ולכן, קשה

". אבל, צוות עשההמשתלח? נוסף על כך, הרמב"ם קרא לעברות קלות "לא תעשה ומ על ידי שעיר

 תן הבחנה אחרת בין קלות לחמורות:באותו פרק הוא נ

אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש 

עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, 

כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד 

עבר , ' שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו''לו ובאלו נאמר  שמוחלין

על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה 

, עבר על 'כי ביום הזה יכפר עליכם'ובאלו נאמר  תולה ויום הכפורים מכפר

 כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין

הבאין עליו גומרין לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו 

, במה דברים 'ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם'עליו יסורין ובאלו נאמר 

אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את השם אע"פ 

שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין 

אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה יום הכפורים ויסורין 

ונגלה באזני ה' צבאות וגו' אם יכופר 'שלשתן תולין ומיתה מכפרת שנאמר 

 .'העון הזה לכם עד תמותון

 )א, ד( 

 גמרא במסכת יומא:המקור לדברי הרמב"ם נמצא ב

מכפרת על תשובה מכפרין עם התשובה.  -מיתה ויום הכפורים משנה: 

עבירות קלות, על עשה ועל לא תעשה, ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יום 

 ...הכפורים ויכפר

תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה. השתא על  גמרא:

לא תעשה מכפרת, על עשה מיבעיא? אמר רב יהודה, הכי קאמר: על עשה 

לא? ורמינהו: אלו הן  ועל לא תעשה גמור -ועל לא תעשה שניתק לעשה. 

לא תשא וכל דדמי ליה. תא שמע,  - 'לא תשא'חוץ מ עשה ולא תעשה, -קלות 

תשובה מכפרת, מלא תשא  -רבי יהודה אומר: כל שהוא מלא תשא ולמטה 

תנאי  ..תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר! לא תשא וכל דדמי ליה. -ולמעלה 

על לא תעשה שניתק לעשה, על עשה ו -היא, דתניא: על מה תשובה מכפרת 
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על כריתות ועל מיתות בית דין,  -ועל מה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר 

שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה .. ועל לא תעשה גמור.

ברומי: שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר: שלשה 

אינו זז משם עד שמוחלין  -הן, ותשובה עם כל אחד ואחד. עבר על עשה ושב 

תשובה  -. עבר על לא תעשה ועשה תשובה 'שובו בנים שובבים'לו, שנאמר 

. 'כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם'תולה, ויום הכפורים מכפר שנאמר 

תשובה ויום הכפורים תולין,  -עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה 

, אבל מי שיש 'בט פשעם ובנגעים עונםופקדתי בש'ויסורין ממרקין, שנאמר 

אין לו כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא  -חילול השם בידו 

ונגלה באזני ה' 'ביסורין למרק. אלא כולן תולין, ומיתה ממרקת, שנאמר 

 . 'צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון

 פו, ע"א(-)פה, ע"ב 

מצוות עשה. אבל, עברות חמורות הן מצוות לא תעשה.  מדברי הגמרא נלמד שעברות קלות הן

 אם כן, דבריו עומדים בניגוד למה שהובא לעיל שעברות קלות הן לא תעשה. 

הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל ביאר שיש שתי כפרות ביום כיפור. יש כפרת היחיד וכפרת הציבור. 

תשובה, דאל"כ הוי בגדר  שעיר המשתלח מביא כפרה לציבור. כשיחיד מביא קרבן מוכרח שתהיה

ואין בו כפרה. אבל, בנוגע לכפרה של ציבור לא צריך תשובה. כנסת ישראל  1"זבח רשעים תועבה"

היה בחינת "זבח רשעים". לכן, קרבנה מכפר על כל נה יכולה להיהפך ל"רשע", שקרבנה תלעולם אי

רד ממנה בקשר שלא אחד מישראל, כל זמן שיחיד זה מתדבק לכנסת ישראל, והוא חלק בלתי נפ

נותק, וזאת על אף שלא עשה תשובה. לכן, משמעות עברות קלות הן כל עברה שלא מביאה לניתוק 

ם, "ונכרתה האדם מן האומה. עברות חמורות, דהיינו כרת, הן עברות שמנתקות את החוטא מן העַ 

ה ד', הוא בנוגע האיש מעמיה" וכיון שהוא התנתק מן הַעם לא מגיע לו כפרה של הַעם. הדיון בהלכ

 לתשובה של היחיד ושם קלות לא כוללות "לא תעשה". 

אם כן, נלמד מכך שכדי לקבל כפרה צריך להיות מחוברים לאומה. ואם עוברים עברות 

שמנתקות את האדם מן האומה אי אפשר לזכות לכפרה. נראה שאפשר להוסיף על כך ולומר שכדי 

 חול עליו קדושת ישראל. ם ישראל תחר שהתחבר לעַ ם ישראל. רק לאלהתגייר, צריך להתחבר לעַ 

 

 

 משלי כא, כז.  1



     

 

 

 

 

 

 הגלה ישראל לבין האומות

 מבוא

 מובא בגמרא במסכת פסחים:

אמר רבי אלעזר: לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא 

 -. כלום אדם זורע סאה 'וזרעתיה לי בארץ'כדי שיתוספו עליהם גרים, שנאמר 

 .'ורחמתי את לא רחמה'י יוחנן אמר מהכא: אלא להכניס כמה כורין. ורב

 )פז, ע"ב( 

 1כבר כתבתי במאמר אחר ?לישראל גריםספו וצה שיתוע הקב"ה רומדודון במאמר זה א

שאם נכרי רוצה  היאה ביא נכרים להתגייר. אם יש מצוה לגייר נכרים, משמעותשנשהקב"ה לא רוצה 

דברי דל לקבלו. הבאתי במספר מקומות ליו ולהשתמוטל עלינו לא להקשות עמשתדל להתגייר, ו

ע הקב"ה ירצה : "קשים גרים לישראל כספחת". אם כן, לא מובן מדו2הגמרא במסכת יבמות

 ספו עלינו גרים? על שאלות אלו אנסה להשיב במאמר הבא.ושיתו

 

 גרי תושב

 פירוש מקורי ומעניין לביאור דברי הגמרא:ספר "תפארת ישראל" נתן 

הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו  כמ"ש חז"ל 'לא הגלה

 עליהן גרים, וקשה והרי הקב"ה אוהב ישראל, והרי קשים גרים לישראל 

 

 

 "מצות גיור", מובא בספר "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה.  1
 "ב. מז, ע 2
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כספחת, אלא על כרחך דגרים דפסחים היינו שילמדו מעשיהן ואמונתם ויהיו 

 כעין גרי תושב. 

 )מסכת אבות, פרק ו, משנה י, אות קנז( 

ילמדו ממעשי בני ישראל ם ישראל. אלא, שם שיצטרפו לעַ אם כן, לא מדובר על גרים גמורי

  ויבואו לידי קיום ז' מצוות בני נח. 

 אולי יש סעד להבנה זו מדברי מהרש"א:

אלא כדי שיתוספו עליהם גרים דהיינו לפרסם האמונה גם בשאר עובדי 

 .כוכבים

 )חידושי אגדות, מסכת פסחים פז, ע"ב( 

דברי הגמרא. שהרי לא שייך לומר על גרי תושב שיתוספו  עלי להעיר שלא נראה לי שזהו פשט

כדי שיתוספו עליהם גרים.  לבני ישראל. הגמרא אומרת שהקב"ה הגלה את בני ישראל לאומות

 ם ישראל. לעַ  ם ישראל. גר תושב לא מצטרףמדובר שהגרים מצטרפים לעַ 

 לכן, עלינו לפנות לפירוש אחר. 

 

 התפזרו ניצוצות קדושות לטומאה

 ת"ם סופר כתב:הח

והפי' קבלתי שע"י שחטאו ישראל ונפלו ונתפזרו ניצוצות קדושות אל 

הטומאה ארץ עממים והן הנה הגרים הנולדים מניצוצות ההמה ואין לנו 

לחזור לארצינו עד שתתלקטו לאחד אחד הניצוצות ההמה על ידי גרים 

 .המתגיירים, וזהו אורך גלותינו ואין אתנו יודע עד מה

 בת עז, ע"ב()מסכת ש 

 יסוד דברי החת"ם סופר נמצאים בדברי רב חיים ויטאל זצ"ל, בספר שער הפסוקים:

כבר נתבאר בפרשת ראה, במצות זכירת יציאת מצרים, סיבת הגלות שגלו 

ישראל בין האומות מה עניינם. ואמרנו, כי אדה"ר היה כולל כל הנשמות, 

שמות ההם לתוך והיה כולל כל העולמות. וכשחטא, נפלו ממנו כל הנ

הקליפות, הנחלקות לשבעים אומות, וצריכים ישראל לגלות שם בכל אומה 
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 ואומה, ללקט שושני הנשמות הקדושות, שנתפזרו תוך הקוצים ההם. וכמ"ש 

חז"ל במ"ר, למה גלו ישראל בין האומות, כדי שיתוספו עליהם גרים וכו', 

 .והבן

 )פרשת שמות, ד"ה ויקם מלך חדש וכו'( 

ו אל רזלי משמעות ניצוצות קדושות שנתפ הרפירוש זה יש לי מן הקושי, שלא ברוגם עם 

 הטומאה מחמת חטאי בני ישראל. 

 

 תוספת חול על הקודש

 בן איש חי כתב:

אך ידוע לא גלו ישראל ונעשו מדרס כף רגל, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים,  

, דכתיב קודש כי אי אפשר לישראל בלי תוספת, יען כי ישראל נקראו קודש

ישראל לה', וכל קדש צריך לו תוספת, כי צריך להוסיף מחול על הקודש בכל 

מקום, ולכן יעקב אבינו עליו השלום לקח תחלה אבן אחת גדולה הרומזת 

לישראל עצמם שהם גוי אחד בארץ, ואמר לבניו לקטו אבנים רמז לגרים, 

וסיף מחול על שצריכים להשתדל לקבץ גרים תמיד בכל דור ודור, כדי לה

הקודש, כי זהו כבודו של קודש לעשות לו תוספת מן חול בכל מקום, ולכן 

השבת שקראו הכתוב קודש, צריך לעשות לו תוספת מן החול, הן בכניסתו הן 

 ביציאתו:

 )הלכות שנה שניה, פרשת ויצא, בהקדמה( 

 גם דבריו אינם ברורים לי דיים, לכן ננסה לפנות ליישוב אחר. 

 

 ו גרים ממששיתווספ

 :הט"ז הבין את דברי הגמרא כפשוטם

כמ"ש בב"ק פרק  באמת יש בהן צורך אפילו בבריאת עכו"ם שיצאו מהם גרים

ב' אומות בשביל ב' פרידות טובות שעתיד לצאת מהם  להפרה שחס הקב"ה ע

רות ונעמה ובדבר זה יש לתרץ מה שקשה במה שראינו שבירך הוא יתברך את 
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ד י"ב נשיאים וכי מה זו ברכה שיבואו הרבה כמותם אברהם ע"י הגר שיולי

לעולם הלא טוב יותר שיהיו רשעים מעטים אלא שמתוך הרבוי יתרבו גרים 

כמו שארז"ל הגלה הקב"ה את ישראל כדי שיתוספו עליהם גרים כמ"ש 

 .וזרעתיה

 )אורח חיים מו, ד( 

 

 הגרים היו בהר סיני

 כת שבת:את דברי הגמרא במס 3כבר הזכרתי במאמר אחר

פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר  -ישראל שעמדו על הר סיני 

לא פסקה זוהמתן. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: גרים מאי?  -סיני 

אמר ליה: אף על גב דאינהו לא הוו, מזלייהו הוו, דכתיב את אשר ישנו פה  -

 . וגו'עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה 

 )קמו, ע"א(  

גרים אע"פ שלא עמדו בהר סיני, מזלם היה בהר סיני. כלומר, הגרים שבאים להתגייר, עמדו 

 במידה מסויימת בהר סיני. 

העיר על דברי הראשונים שכתבו שמברכים על  4בהקשר לכך יש לציין שספר גליוני הש"ס

, משום דלא חזי קודם הטבילה, טבילת הגרות לאחר הטבילה, כיון שלפני הגרות אי אפשר לברך

. הקשה ספר גליוני הש"ס איך מברך לאחר 5שאינו ראוי לומר "וצונו", כיון שהוא עדיין נכרי

ה להתגייר? ישראל הם שמצווים לקבל גרים, למולם ולהטבילם. לגר וֶ הטבילה, הרי הגר אינו מצּו

 :על שאלה זו, הוא השיבה. עצמו אין שום מצוַ 

ה וֶ הוא מצּוז הטבילה והיותו ישראלי באים יחד, וטבילה, אשראל בכיון שהגר הופך לי -א

 לקבל את עצמו ולטבול את עצמו. לכן, מברך "וציוונו". 

 

 "מצות גיור", הוזכר לעיל.  3
 מסכת פסחים ז, ע"ב. 4
עיין תוס', מסכת פסחים ז, ע"ב, ד"ה על הטבילה; עיין רמב"ם, הלכות ברכות יא, ז; עיין  5

, הובא בהלכות יורה ", מובא בספר "גר המתגייר", כרך גבמאמרי "ברכה על טבילת גר גדול
 דעה. 
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כשהגר מתגייר התגלה למפרע שהיה בו גם בהיותו עכו"ם עניין ישראליות, אשר הניעו  -ב

גייר, אנחנו ה להתגייר ולצאת לפועל. כל זמן שלא נתוֶ להתגייר. אותו עניין מחוייב ומצּו

. לפיכך, לאחר לאחר שמל וטבללא יודעים שיש לו את עניין הישראליות אלא רק 

 הטבילה, יכול לומר "וציוונו". 

עניין הישראליות עוד קודם שהתגייר, ולכן רצון ה' המתגייר יש  נכרילפי יישובו השני ל

בני ישראל ת המאמר. על פי הנ"ל, אפשר להסביר בטוב טעם את דברי המדרש שפתחנו א .6שנקבלו

או לגלות כדי לאסוף את הגרים הללו, את הנשמות האבודות. נשמות הללו שעמדו בהר סיני  יצ

 .ם ישראל לגאלןלעַ  והתגלגלו אצל אומות העולם מחכות

 

 קידוש שם שמים –התנהגות כמופת 

ם עַ  תטמון לימוד חשוב בנוגע להתנהגושהגלה ישראל לבין האומות וכו', במימרא של הגמרא 

ליו גרים, לכן בוודאי ם ישראל התפזר בין האומות כדי שיתווספו אכיון שעַ ות. ישראל בין האומ

מופת ובכך להתנהג כ ם ישראל צריךעַ להתנהג כראוי בפני האומות ולקדש שם שמים.  מוטל עליו

מתוך כך יבואו אומות ולראות את האוצר הנפלא הטמון בתורה.  ולאומות העולם לשבח גרוםל

ם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק כ"כי היא חכמת עולם לומרה

"ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת  ,7עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה"

 מבואר היטב בדברי הסמ"ג:יסוד זה . 8אשר אנכי נותן לפניכם היום"

אשר בספרד ולשאר גליות אדום כי עתה  כבר דרשתי לגלות ירושלים 

יש לישראל להבדיל מהבלי העולם ולאחוז שהאריך הגלות יותר מדאי 

בחותמו של הקב"ה שהוא אמת ושלא לשקר לא לישראל ולא לגוים ולא 

שנאמר )צפני' ג, יג( להטעותם בשום ענין ולקדש עצמם אף במותר להם 

א ימצא בפיהם לשון תרמית שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ול

וכשיבא הקב"ה להושיעם יאמרו הגויים בדין עשה כי הם אנשי אמת ותורת 

 

ספרו פתח עינים, מסכת יבמות מז, ע"ב( שדקדק מלשון בהקשר לכך נציין לדברי החיד"א )ב 6
הגמרא )מסכת יבמות מז, ע"א( "גר שנתגייר" ולא נאמר "נכרי שנתגייר". והיינו, שנכרי זה 
שנשאו לבו להסתופף בחצרות בית ה', עדות גמורה היא שבעצם מהותו "גר" הוא, ונשמתו 

א לקבל גר שאין כוונתו שלימה חצובה ממקור נשמות ישראל. ומטעם זה החמירו כל כך של
 וראויה לשם שמים, שאף שיש תוקף לגרותו, בכל זאת אין לו חלק ונחלה עמנו. 

 דברים ד, ו.  7
 דברים ד, ח.  8
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אמת בפיהם אבל אם יתנהגו עם הגויים ברמאות יאמרו ראו מה עשה הקב"ה 

שבחר לחלקו גנבים ורמאים ועוד כתוב )הושע ב, כה( וזרעתיה לי בארץ כלום 

כך זורע הקב"ה ישראל בארצות זורע אדם כור אחד אלא למצא כמה כורים 

כדי שיתוספו עליהם גרים וכל זמן שהם מתנהגים בהם ברמאות מי ידבק 

בהם והרי הקפיד הקב"ה על גזל הרשעים שנאמר )בראשית ו, יא( ותמלא 

הארץ חמס, עוד אני מביא ראיה מירושלמי דפרק אלו מציאות )ה"ה( שאומר 

ואשכחן ביה צררא דזוזי  שם רבנין סבייאי זבנין חד כרי דחטין מגוים

והחזירום להם ואמרו הגוים בריך הוא אלההון דיהודאי וכיוצא בזה מספר 

שם מעשים הרבה מאבדת הגוים שהחזירום מפני קידוש השם עיקרי מצות 

 השבת אבדה בפרק אלו מציאות:

 )מצוה עד, מצות השבת אבידה( 

 

 



     

 

 

 

 

 

 הֵאם לפי תנקבעשל הולד  ותודיההטעם שקביעת 

נקבעת על פי הֵאם ולא על פי האב. הנולד יהדות ם נמצאו מספר טעמים לדין שאחרוניבדברי ה

נקבעת לפי הֵאם. הרב יחיאל יעקב השתייכות לעם היהודי לפי האב, אבל  תשבט נקבעהתייחסות ל

 :טעמים הביא מספר 1ויינברג זצ"ל

אין אנו יודעים טעמי התורה, יש אומרים שהוא טעם ביולגי ביצירת הולד 

ם תכונתו הגופנית והנפשית, ויש אומרים שיש בזה טעם מוסרי, שכן האֵ ו

מז בתורה, כידוע. ורמכריעה בחינוך הבנים. וטעם זה מ והשפעתה התמידית

ואחרים, רואים את הטעם בוודאות הבלתי מפוקפקת בהשתייכות הילד 

הנולד לאמו. אבל יהיו הטעמים איך שיהיו, כאן מכריע לא היסוד הרציונלי 

החקירה המדעית, אלא היסוד הדתי, שהוא היה הגורם המכריע בעיצוב  של

 דמות האומה ובעיצוב המשפחה העברית.

 נאמר בספר הזוהר:ם לסייע לביאור השלישי על פי היש מקו

וכי לא הוה בריה דישי איהו עד דאיהו אמר בשמא  'והושיעה לבן אמתך'

"נ לקבל מלה עלאה דאמיה ולא בשמא דאבוי אלא הא אוקימנא דכד ייתי ב

 לאדכרא בעי למהך במלה דאיהו ודאי ועל דא אדכר לאמיה ולא לאבוי

ו ולא את אביו. אלא ]תרגום: וכי דוד לא היה הבן של ישי, שהזכיר את אמ

אשר יבוא אדם בפני דיבור עליון, אז יבוא בדיבור ודאי. לכן, מכאן למדים כ

 הזכיר את אמו שהיא ודאית ולא את אביו[. 

 ת לך לך, דף פד, ע"א()פרש 

 

 

 

 בספר לפרקים, במאמר שאלת היהודים במדינת היהודים, עמ' שז. 1
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  כיהודי לפי הֵאם:נקבע הייחוס מדוע ביאר  שו"ת רמ"ע מפאנו

דשכבת זרע של ישראל במעיהן של אלו לכי מסרח גביל כדאמרינן בתמורה 

)ד' ל"א( גבי אפרוח של ביצה טריפה, ואין כל בריה באה אלא מטפה שהיא 

יא שעתא מיא טעונה הפשט צורתה הראשונה קודם שתלבש צורה אחרת והה

דאסרוח בעלמא נינהו וגוף האם לא חזי לאהדורי לעובר אמלתא קיימתא, 

וה"ה והוא הטעם בש"ז שלהם במעי ישראלית דכיון שהסריחה בטלה מאליה 

והויא כעפרא הילכך מדמינן לה לספנא מארעא. ורחמנא אפקרי' לזרעייהו 

דא תרנגולתא ם כהדנכרי ועבד הבא על בת ישראל שיהא הולד נגרר אחרי האֵ 

דספנא מארעא וכמים במעיהם של צאן לבן או כאלו נזרעה זרע מכל הולך על 

ארבע, ובכל אלו ההרכבות הזרות שאין בהן קדושין לאלו ולא לאחרים עובר 

 . ירך אמו הוא יתום ואין אב וליכא למימר בהו ברא כרעא דאבוהי

 )סימן קטז( 



     

 

 

 

 

 

 הברית חידוש – הכיפורים יום  

 מבוא

. בתשרי נבראהעולם ש סובר אליעזר' ר. העולם נברא מתי אליעזר' לר יהושע' ר בין וקתמחל יש

לכאורה, לפי ר' אליעזר מובן מדוע ראש השנה חל להיות בא' תשרי  .1בניסן שנברא סובר יהושע' ר

. נידון העולם בשנה פרקים' בד 2השנה ראש במסכת במשנה מובא הרי? ויום הכיפורים בי' בתשרי. 

דהיינו, האדם נברא בא' בתשרי ולכן הוא . מרון כבני ה"הקב לפני עוברים עולם באי כל השנה בראש

יום הכפרה והסליחה הוא  –נידון ביום זה, וניתן עוד מספר ימים עד חיתום הדין, ולכן יום הכיפורים 

 בי' בתשרי. 

' ר לפי? שראש השנה יחול להיות בא' בתשרי מקום מה לשאול מקום יש יהושע' ר לפיאך, 

 ?זה ביום מיוחד מה ?תשרי' בא האדם את דנים מדוע מובן לא יהושע

 

 חידוש הברית

 :ן"הר בדברי לעיון נפנה. הב ודנו תחבטוה כבר הראשונים, חדשה אינה זו ששאלה, כמובן

אבל לר' יהושע דאמר דבניסן נברא העולם אכתי הדרא קושיין לדוכתה למה 

? ונראה לי שרצה המקום לזכות את נדון בראש השנה יותר מבשאר ימים

ישראל בדינם ורצה לדון את ישראל בזמן שהוקבע לכפרה ולסליחה שלפני 

שנתרצה הקב"ה ביום הכיפורים הוקבע יום סליחה לדורות. לפיכך, גזר השם 

שיהא אדם נידון בראש השנה שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר 

ו נחתם אלא עד יום הכיפורים שהוא לחיים ובינונים הרי גזר דין שלהם אינ

יום סליחה וכפרה, הרי נתנה להם תורה זמן כדי שבו יפשפשו מעשיהם 

 

 יא, ע"א. -עיין מסכת ראש השנה י, ע"ב 1
 טז, ע"א.  2
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 וישובו אל השם. ואפשר עוד שמראש השנה ועד יום הכיפורים התחיל השם 

רצה הקב"ה לדון להתרצות למשה וביום הכיפורים נתרצה לו לגמרי. לפיכך, 

  בע לכפרה וסליחה.קובריותיו בזמן שה

 )מסכת ראש השנה ג, ע"א( 

 לבני ניתנהש סליחההו הכפרה םִע  קשורים הכיפורים ויום השנה ראש ימי יהושע' ר לפי, כן אם

אך, לפי הבנה זו, משמע שראש השנה ויום הכיפורים נולדו בעקבות חטא . העגל חטא לאחר ישראל

 נראהרה וסליחה. לכן, העגל. ונראה שהדברים קשים לומר, שבלי חטא העגל לא היה לנו יום כפ

 אנחנו ושנה שנה כל. ה"הקב םִע  ישראל בני בין הברית חודשה הכיפורים שביום ולומר להוסיף

 . ה"הקב םִע  שלנו הברית את ומחדשים חוזרים

 כל של והדין. ה"הקב םִע  שלהם בברית עומדים הם אם השנה בראש ישראל בני את דן ה"הקב

 לאור ופועל משתתף הוא איך. ישראל בני םִע  ה"הקב של תהברי אל שלו ביחס תלוי ויחיד יחיד

 ? פיה על ופועל הברית את מקיים, אכן הוא םהִא ? הברית

 ואנ כך על". קדוש וגוי כהנים ממלכת" להיות, ה"הקב של עמו להיות ברית כרתו ישראל בני

נו ימים כראש ו נקבעים להי חוטאים היו לא ישראל בני אם שגם לומר יש. ושנה שנה בכל נידונים

 בתמוז ז"בי או, השבועות בחג אלא, תשרי' וי תשרי' בא חלים היו לא הם .הכיפורים ויום השנה

 . הלוחות את לנו ונתן סיני מהר משה כשירד

 . הכיפורים ביום הברית וחידוש הברית הפרת בעקבות שונה התאריך

 

 מעשי גיור לפני ראש השנה ויום הכיפורים

פעולות שדומות לפעולות שהנכרי מים הנוראים עושים בי מדוע טעם ודע לנו יחודש זה פי על

 הוא הכיפורים יום בערב שטובלים שהטעם שאומרים שיש כתב 3משה הדרכי. בתהליך גיורושה עו

וכך גם בתשובה . דמי שנולד כקטן נחשב הוא שמתגייר ונכרי, הגיור לפני טובל שמתגייר שנכרי

 שים חדשים כבריה חדשה. אנחנו חוזרים בתשובה ונעשים אנ

 

 אורח חיים תרו, ג.  3
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 את עובר המתגייר שנכרי 4כריתות במסכת בגמרא מבוארנראה להסביר את הדבר באופן הבא: 

. קרבן והביאו טבלו, נימולוהם  תורה מתן קודם. תורה מתן קודם ישראל בני שעברו הגיור תהליך

 שעשינו כפי במקוה לשנטבו ראוי, ה"הקב םִע  שלנו הברית את מחדשים אנחנו הכיפורים שביום כיון

 . סיני הר במעמד שכרתנו הברית קודם, תורה מתן קודם

נאמר . ה"לקב יחיד בין ברית כריתת אין. ה"הקב ובין ישראל כלל בין נעשתה הברית כריתת

"אתם נצבים כולכם היום", הברית נעשית ִעם כלל ישראל. אין ברית ִעם היחיד, אלא רק ִעם כלל 

 לכריתת להצטרף צריך והוא, עצמו בפני ברית לכרות יכול אינו הזה בזמן רשמתגיי הנכרי גםישראל. 

 עם ישראל בני של ברית לכריתת הצטרפות היא הגיור משמעות. ה"הקב םִע  ישראל בני של ברית

 עומד דיןה בית. לגיורו ישראל כלל והסכמת ה"הקב הסכמת את לקבל צריך שמתגייר הנכרי. ה"הקב

 . גיורו את ומקבל ישראל בני ובמקום ה"הקב במקום

 אין. ישראל םלעַ  להתחבר צריך ויהודי יהודי כל לכן, ישראל כלל של היא הברית שכריתת כיון

 . כללית כפרה היא הכיפורים ביום הכפרה גם, לכן. כציבור דווקא אלא, כיחיד' ה עבודת

 

 ריצוי חברו לפני יום הכיפורים

  :יומא כתבמס במשנה כתוב. ל"זצ יק'סולובייצ ד"גריה של מעניין חידוש אציין, זה ליסוד בנוגע

 אין לחבירו אדם שבין עבירות. מכפר הכיפורים יום למקום אדם שבין עבירות

 חטאותיכם מכל' ע"ראב דרש זו את. חברו את שירצה עד מכפר הכיפורים יום

 שבין עבירות, מכפר הכיפורים יום למקום אדם שבין עבירות'. תטהרו' ה לפני

 . חברו את שירצה עד מכפר הכיפורים יום אין חבירול אדם

 )פה, ע"ב( 

 הרי? חברו את שירצה עד מכפר הכיפורים יום שאין ללמד הכתוב גזירת צריך מדוע להבין צריך

 ועתה' שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו נותן שהוא פ"אע: "5קמא בבא במסכת משנה יש

 שיבקש ובלי, מחילה ממנו לבקש חייב, לחברו שחטא שכל הז מפסוק למדנו הרי' ". וגו אשת השב

 . לו נמחל לא מחילה ממנו

 

 ט, ע"א.  4
 צב, ע"א. 5
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 בבא במסכת במשנה מחילה בקשת של הכללי מהדין ע"ראב של דינו ששונה חידש ד"הגרי

 את שירצה עד מכפראינו  הכיפורים יוםש. הכיפורים יום כפרת לעניין נאמר ע"ראב של דינו. קמא

 את לרצות צריך הכיפורים יום לפני , אולםלו מוחל שחברו מספיק כולה השנה בכל, כלומר. חברו

 . לו שחטא קודם שהיה כמותאליו  לבו את שישיב עד בדברים לפייסו ,חברו

, הציבור דרך אלאאין כפרה ליחיד  .ציבור כפרתכ באה הכיפורים יום שכפרת הוא לכך הטעם

 תהיה שלא צריך יחד הציבור את ולאחד צרףל בכדי, כן אם. ציבור קרבן הוא המשתלח שעיר שהרי

 . הציבור אנשי בין המבדילה וחציצה מחיצה שום

 בהקשר לכך גם נבין את אמירת "כל נדרי" בפתח יום הכיפורים. הרי ב"כל נדרי" אנחנו אומרים:

על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנחנו 

 . מתירין להתפלל עם העבריינים

באמירת "כל נדרי" אנחנו מתירים לעבריינים להתפלל עמנו, מתירים לאלו שהוחרמו להצטרף 

באמירת "כל נדרי" מותרים הנדרים והחרמים, ובכך אפשר להתפלל ִעם כל אחד ואחד. כאן עמנו. 

נשברים המחיצות ויש אחדות מוחלטת של ַעם ישראל כיון שביום הכיפורים מתחדש הברית בין ַעם 

ל לקב"ה. בזמן של חידוש הברית, צריך איחוד של ַעם ישראל. ויש להוסיף על כך, עצם הנדר ישרא

גורם לפירוד וחילוקים בין אחד לשני, ולכן יש צורך באמירת "כל נדרי" פרוס יום הכיפורים. ביום 

 הכיפורים צריך להוריד את הפירודים. 

 

 משמעות חג הסוכות

את משמעותו של חג הסוכות. אפשר לומר שהסוכה בהמשך להבנה זו נראה שנוכל להבין 

מסמלת את השראת השכינה, הכניסה תחת כנפי השכינה. דהיינו, הכניסה לקודש הקודשים תחת 

אל השכינה שסוככת על פני  תהסוכה יש לה את הסכך שמסוכך על פני הנכנסים ובכך רומז הכרובים.

יך להיכנס לקודש הקודשים תחת הכרובים. כבר ביארתי במאמרים אחרים, שהגר היה צר ַעם ישראל.

סמל לכנפי השכינה. אם כן, בסוכות יש מעין נס תחת כנפי השכינה. הכרובים הם זו הכוונה שהגר נכ

חזרה למעמד הר סיני. הכניסה לקודש הקודשים היא החזרה למעמד הר סיני. ולנו הכניסה לסוכות 

 היא כעין החזרה למעמד הר סיני. 

הד' מזים שכלל ישראל נכנס לברית. ים ד' מינים בתוך הסוכה, בכך אנחנו מרוכן, אנחנו נוטל

מינים מסמלים את כלל ישראל, כפי שמבואר במדרש שד' מינים מסמלים את הצדיקים, הבינונים 

אלו  –אלו שיש להם טעם ואין להם ריח. הדס  –אלו שיש להם טעם וריח. לולב  –והרשעים. אתרוג 
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אלו שאין להם ריח ואין להם טעם. טעם זהו לימוד תורה, ריח  –טעם. ערבה  שיש להם ריח ואין להם

 זהו מעשים טובים. 

כר לענני כבוד. אבל, אם חג הסוכות ז חג הסוכות הואאולי יש לומר שכל זה נכון לפי ההבנה ש

זכר לסוכות שהקב"ה הושיב אותנו בתוכן, הרי יש להסביר את משמעות חג הסוכות באופן אחר.  הוא

יש להסביר שחג הסוכות מסמל את מלכות ה'. כלומר, חג הסוכות בא להראות את השגחת ה' גם 

בטבע. וכן, הוא בא להראות את בטחוננו בקב"ה. אנחנו יוצאים מבתינו הבטוח לסוכה הרעועה, 

 ובכך מראים שאנחנו בוטחים בקב"ה שהוא משגיח ושומר עלינו. 

, ממש סוכות, זכר לענני כבוד או זכר לסוכותהיה מקום לתלות את המחלוקת בטעם לחג ה

 זכר חג הסוכות הואש זה שסובר שנברא העולם בתשרי יטעןבמחלוקת מתי נברא העולם. כלומר, 

זכר לענני הוא סוכות העולם נברא בניסן, חג השסובר ש לסוכות ממש כפי שהוסבר לעיל. לדעת מי

 כבוד. 

 :בגמרא במסכת סוכהמובא ש במחלוקת התנאים בטעם לחג הסוכות כפי נעיין

. אליעזר רבי דברי, היו כבוד ענני - ישראל בני את הושבתי בסכות כי: דתניא

 .להם עשו ממש סוכות אומר עקיבא רבי

 )יא, ע"ב( 

אם כן, השיטות אינן מקבילות. שהרי ר' אליעזר סובר שנברא העולם בתשרי. לכן, לדעתו היינו 

 וכות ממש. אבל, אין כך הדברים. צריכים לומר שחג הסוכות הוא זכר לס

הגירסא היא אחרת, שם הגירסא שר' אליעזר סובר שחג הסוכות  6אולם, אם נעיין בתורת כהנים

 ור' עקיבא סובר שזכר לענני כבוד.  הוא זכר לסוכות ממש

בבביאורו מדוע חוגגים את חג הסוכות בחודש תשרי ולא  7ויש לצרף לכך את דברי הגר"א

 ה שיצאו ממצרים:בחודש ניסן בשע

 נגד שהוא כיון בתשרי סוכות עושים אנחנו למה שהקשו מה א"הגר ואמר

, עננים הקף תחלת היה בניסן כי, בניסן לעשות ראוי היה הכבוד ענני הקף

 שהתחילו עד חזרו לא ואז העננים נסתלקו העגל את כשעשו לפי נראה אבל

 על וציוה משה ויקהל כ"יוה ובמחרת, כ"ביוה ירד ומשה, המשכן לעשות

 

 ספרא, פרשת אמור, פרשה יב.  6
 מובא בספר "הכתב והקבלה", ויקרא כג, מג. 7
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' ב עוד בבקר בבקר הביאו והעם וכתיב, לתשרי א"בי היה וזה, המשכן מלאכת

 במנין הזהב את ממשה לב חכם כל נטלו בתשרי ד"ובי, בתשרי ג"י הרי, ימים

 סכות עושין אנו ולכך, כבוד ענני חזרו ואז, לעשות התחילו ו"ובט, ומשקל

 :בתשרי ו"בט

י הכיפורים. חג הסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהם סמל אם כן, חג הסוכות הוא המשך לימ

 לסליחה ומחילה שבאה לישראל לאחר תפילת משה רבינו לאחר חטא העגל ביום הכיפורים. 

 

 הושענה רבה ושמחת תורה

ונראה שיש להוסיף עוד נקודה, שרבים הקשו מדוע בחג השבועות שזהו זמן מתן תורתנו לא 

 עושים סעודה ושמחה על קבלת התורה?תורה, ורק בשמיני עצרת עושים שמחה וסעודה על קבלת ה

דהיינו, רק לאחר שלמדו את התורה וסיימו אותה עושים את הסעודה. לכאורה, מן הראוי לעשות את 

על שאלה זו ניתנו מספר פירושים, ההסבר המקובל הוא, השמחה והסעודה בזמן קבלת התורה. 

ד התורה. שרק לאחר לימוד התורה אנחנו מגלים את שהשמחה האמיתית היא באה רק לאחר לימו

נפלאותיה של התורה, ואז ההודאה והשמחה אמיתיות. אם היינו עושים את השמחה בעת קבלת 

התורה, השמחה לא אמיתית כיון שלא יודעים מהי התורה. כשרק קיבלנו את התורה לא גלינו את 

הקב"ה בא לכל אומה ואומה ורצה לתת גדולתה. יש אפילו שהוסיפו לכך את המדרש שבו מסופר ש

לה את התורה ואף אחת הסכימה חוץ מעם ישראל. ואם כן, בעת קבלת התורה, התורה לא היתה 

 נראית בשיא תפארתה. והיו חששות כלפיה. 

אך, יישוב זה רק בא לבאר לנו מדוע שמחים בעת סיום התורה ולא בעת קבלת התורה. אך, 

היינו  ה דווקא בשמיני עצרת ולא בשבועות?גים לסיים את התורעדיין, נשארת השאלה מדוע נוה

גם על קבלת התורה וגם על  ג השבועות, ואז בחג השבועות נשמחיכולים לנהוג לסיים את התורה בח

 סיום התורה.  

 בחג השבועות לא שייך לעשות סעודה ולשמוח עלאור האמור לעיל ביאור הדבר הוא: אלא, ל

 השחודש נשברו והיה חטא העגל. השמחה באה רק לאחר ת הראשונייםקבלת התורה כיון שלוחו

ם הכיפורים בזמן . בעצם היינו צריכים לעשות את הסעודה והשמחה ביוהברית וקיבלנו לוחות שניים
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. אך, אי אפשר לעשות סעודה בזמן יום הכיפורים ולכן נדחית השמחה לשמיני קבלת לוחות שניים

 . 8אלו שנהגו לסיים את התורה ביום הכיפוריםויש לציין שאכן, היו כעצרת. 

 :9דברים אלו מתבארים בדברי הרב מנחם מנדל כשר זצ"ל

ואולי יש לומר שהתיקון של שמחת תורה בעצרת )שמוזכר בשו"ת הגאונים( 

הוא בגדר תשלומין של שמחת תורה ביום הכיפורים וכעין מה שכתוב בשערי 

ובע סעודה בערב יום הכיפורים וכו' תשובה לרבינו יונה... אמרו רז"ל כל הק

הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמתו כו' 

והשני כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה כו' ונאמר 

להיך בשמחה ובטוב לבב', ומפני שהצום ביום -'תחת אשר לא עבדת את ה' א

בשמחת המצוה של ערב יום הכיפורים,  הכיפורים ונתחייבנו לקבוע הסעודה

ע"כ. הרי סובר שאפשר להקדים השמחה של יום הכיפורים אם כן בודאי שיש 

מקום לאחר אותה. ומצינו מקור לחיוב שמחה ביום היכפורים, בתרגום יונתן 

ותרגום ירושלמי ויקרא כג, יב: 'תהון ציימין צומיכון ושבתין שובתיכון ועבדין 

דוה'. ומבואר שיש מצות שמחה ביום הכיפורים... שיטת זמנין מועדינון בח

הגאונים בטור... שאומרים ביום הכיפורים מועדים לשמחה. כן להא דמבואר 

 בתענית כו, ע"ב: 'לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים כו' '.

ה המחילה תוכפי שהתבאר לעיל חג הסוכות הוא המשך לחידוש הברית ובחג הסוכות התגל

פרה על חטא העגל, לכן מן הראוי לחוג את השמחה על קבלת לוחות שניים בסיום חג הסוכות. כהו

 מובא במשנה במסכת תענית:להוסיף שונראה 

 באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא: גמליאל בן שמעון רבן אמר

 לבייש שלא, שאולין לבן בכלי יוצאות ירושלים בנות שבהן, הכפורים וכיום

 וחולות יוצאות ירושלים ובנות. טבילה טעונין הכלים כל, לו שאין מי את

 אל, לך בורר אתה מה וראה עיניך נא שא! בחור: אומרות היו ומה, בכרמים

 היא' ה יראת אשה היפי והבל החן שקר, במשפחה עיניך תן, בנוי עיניך תתן

 מראו הוא וכן. מעשיה בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה תנו: ואומר, תתהלל

 חתנתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה

 

 .18-19עיין בספר "תולדות חג שמחת תורה", לאברהם יערי, עמ'  8
 תורה שלמה, מגילת רות, עמ' קנב.   9
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 בנין זה - לבו שמחת וביום, תורה מתן זה - חתנתו ביום, לבו שמחת וביום

 . בימינו במהרה שיבנה, המקדש בית

 )כו, ע"ב(          

שמחה ויש  דהיינו יום הכיפורים. ביום חתונה בוודאי יש –יום חתונתו הוא יום מתן תורה 

לעשות סעודה. אך, חז"ל ראו לנכון לחבר שמחת מתן מתורה עם שמחת בנין בית המקדש. לכן, 

עושים את הסעודה בשמיני עצרת בסיום חג הסוכות. בכך יש חיבור למשכן, כפי שהתבאר על ידי 

 הגר"א שאז הצטוו על המשכן. אך, גם יש חיבור לבית המקדש. שהרי נאמר בספר מלכים:

ֵֽעתעַ ַויַ  ל ֶאת יאַההִ  ש ְשלֹמֹה בָׁ ג ְוכָׁ הָׁ  ֶהחָׁ ֵאל ִעמֹו קָׁ ת ַעדל ִיְשרָׁ  גָׁדֹול ִמְלבֹוא ֲחמָׁ

שָׁ ים ְוִשבְ לֵֹהינּו ִשְבַעת יִָׁמ -ק אֱ ַחל ִמְצַרִים ִלְפֵני ְיקֹוָׁ נַ  ה עָׁ עָׁ  ר ֽיֹום:ַעת יִָׁמים ַאְרבָׁ

ֲרכּו ֶאת ֹום ַהְשִמיִני ִשַלח ֶאתַבי ם ַוְֽיבָׁ עָׁ ִחים ְוטֹוֵבי ם ְשמֵ ֶלְך ַוֵיְלכּו ְלָאֳהֵליהֶ מֶ הַ  הָׁ

ל ה ְיקֹוָׁקַהּט ֵלב ַעל ּכָׁ שָׁ ה ֲאֶשר עָׁ אֵ לְ  ֹובָׁ ִוד ַעְבדֹו ּוְלִיְשרָׁ  ל ַעֽמֹו:דָׁ

 סו(-)מלכים א ח, סה  

וכך נראה מתקנת חז"ל לקרוא . שמיני עצרת – חז"ל הבינו שיום השמיני הוא לאחר חג הסוכות

צרת את הפרק של תפילת שלמה וברכת שלמה את העם. מובא בגמרא במסכת כהפטרה בשמיני ע

 מגילה:

יום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ומפטירין הנה 

יום בא לה', והאידנא דאיכא תרי יומי, למחר מיקרא הכי נמי קרינן, אפטורי 

קורין בקרבנות מאי מפטירין? ויקהלו אל המלך שלמה, ושאר כל ימות החג 

החג. יום טוב האחרון קורין כל הבכור מצות וחוקים ובכור, ומפטירין ויהי 

 ככלות שלמה. למחר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמד שלמה.

 )לא, ע"א(       

קוראים בהפטרה "ויעמד שלמה" ששם מוזכרת ברכת שלמה לבני ישראל. ובוודאי הדברים 

בשמיני עצרת. ובין כך ובין כך, ומתבאר שבניית בית המקדש קשורים להבנה שברכה זו היתה 

הסתיים בדיוק בזמן סוכות. כפי שרואים שביום טוב ראשון של חג מפטירים בהפטרה שעוסקת 

 בהבאת הארון לבית המקדש. 

הסביר את הטעם שקוראים פרשת שר' אהרן הכהן מלוניל, בספרו ארחות חיים, נציין עוד לדברי 

 שמיני עצרת )בחו"ל ביום טוב שני של גלויות(:"וזאת הברכה" ב
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יום ט', שהוא שמחת תורה, מוציאין ב' ספרי תורה, והמנהג שקורין באחד 

וזאת הברכה, שהוא סיום התורה. והטעם לפי ששלמה המלך ע"ה בירך את 

 ישראל בח' של חג, לפיכך אנו קורין הברכה שבירך משה ע"ה. 

 יאת ספר תורה, סימן נח()ארחות חיים, הלכות קר          

"חתן  -ויש להעיר שעל בסיס המשנה לעיל אפשר להבין מדוע נקרא זה שמסיים את התורה  

"חתן בראשית". שאינו מובן מה עניין חתונה לסיום התורה והתחלתה? אלא, כיון  –תורה" והמתחיל 

 ן". יום מתן תורה, זה שמסיים ומתחיל נקרא בלשון "חת –שמדובר על יום חתונתו 

ר כל הלילה וללמוד תורה בליל הושעה רבה. ובוודאי על בסיס זה מובן המנהג להישאר עֵ 

בוודאי יש לנו  גל חידוש הברית וקבלת לוחות שנייםכשמתחדש הברית ועושים שמחה וסעודה לר

 . 10ללמוד תורה כל הלילההראות את אהבתנו כלפי התורה ול

 

 יובל ויום הכיפורים

 נאמר במסכת אבות:

ר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת אמ

ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה 

נקרא נזוף שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם ואומר והלוחות 

מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות אל תקרא 

 חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה.חרות אלא 

 )פרק ו, ברייתא ב(       

 

מנהג נקבע בגלל וברצוני להעיר הערה בנוגע לביאור מנהגי ישראל. אין הכרח להבנה שאכן, ה 10
הטעם כפי שהוצג. ופעמים רבות ניתנו טעמים רבים למנהג, וכפי הנראה טעמים אלו אינם 
הטעם האמיתי לקביעת המנהג. אבל, נראה לי, שעל אף זאת, יש מקום לטעמים אלו. וזאת 
משום שאנחנו לא באים לחקור אחר הסיבה לקביעת המנהג, לא משנה לנו מה הסיבה שאכן 

נהג. אלא, אנחנו רוצים לחקור מה אפשר ללמוד מן המנהג. מה הלקח שאנחנו קבעו את המ
מקבלים מן המנהג. לכן, בוודאי יש מקום לטעמים אלו, שהם נותנים לנו מסר חדש בהבנת 
המנהג. ויש לדמות את הדבר לנתינת טעמים למצוות. בוודאין הכרח שהקב"ה ציוה את המצוה 

ם באה כדי ללמד אותנו מסרים חשובים שנכונים על אף בגלל טעמים אלו. אך, נתינת הטעמי
שאינם הטעם האמיתי לסיבת קביעת המצוה. יתירה מכך, הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל טען 
שלעולם אנחנו לא שואלים מדוע הקב"ה ציוה אותנו את המצוה. אנחנו לא יורדים לטעמו של 

 ְלָמה המצוה.  –של המצוה  הקב"ה. אלא, טעמי המצוות באים להשיב על השאלה מה המטרה
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נראה לי, שרעיון זה בא לידי ביטויו ביובל. כלומר, הרי ביובל יש שחרור עבדים, האדם יוצא 

 שה דווקא ביום הכיפורים כפי הנאמר במסכת ראש השנה:לבן חורין. והרי שחרור עבדים נע

בנו של רבי יוחנן בן ברוקא: מראש השנה עד יום  מכאן אמר רבי ישמעאל

הכפורים לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם, אלא 

תקעו  -אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהן. כיון שהגיע יום הכפורים 

 בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהן, ושדות חוזרות לבעליהן.

 )ח, ע"ב(        

הכיפורים הוא יום מתן המבואר לעיל, לא מתאים יום אחר לשחרור עבדים. שהרי יום ולפי 

, הוא יום מתן תורה. וכיון שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, לכן יוצאים לוחות שניים

 העבדים לחירות ביום זה. 

 

 משמעות תקיעת השופר בסיום יום הכיפורים

 ופר, והובאו מספר טעמים למנהג זה:בסיום יום הכיפורים נוהגים לתקוע בש

התקיעה במוצאי יום הכיפורים היא זכר ליובל, שנאמר בו: "ביום הכיפורים תעבירו שופר  .1

 )רב האי גאון(.  11בכל ארצכם"

 כדי לערבב את השטן )רי"ץ גיאת(.  .2

 להכריז על נצחוננו על אויבינו ועל זכייתנו בדין )שבולי הלקט(.  .3

ן תורה, שהרי ביום הכיפורים ניתנו הלוחות השניים )ראשונים להזכיר תקיעת שופר של מת .4

 אחרים(. 

להים -התקיעה בשופר היא רמז לסילוק השכינה בצאת יום הכיפורים, ככתוב: "עלה א .5

 )ב"ח(. 12בתרועה, ה' בקול שופר"

 . 13להודיע על רדת הלילה, כדי שידעו העם שמותר לאכול )בעלי התוספות( .6

 

 ויקרא כה, ט.  11
 תהילים מז, ו.  12
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קשור למובא לעיל. כלומר, כפי שהתבאר לעיל יום הכיפורים הוא  ונראה לי, שגם האמור כאן

יום חידוש הברית יום מתן תורה, ולכן בוודאי מן הנכון לתקוע בשופר כמו שהיתה תקיעת שופר 

שיש לקשר תקיעה זו עם התקיעה שתהיה בימות המשיח ביום ביאת במעמד הר סיני. ויש להוסיף 

ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים  ביוםהיה : "ו14גואל צדק, כפי שנאמר

בביאת גואל צדק יתחדש הברית עם הקב"ה, ". והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים מארץ מצרים

: "הנה ימים באים נאום ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית 15כפי שנאמר בירמיהו

ים תוקעים בשופר לזכר הברית שהיה במעמד הר סיני יום הכיפור –ולכן ביום חידוש הברית חדשה". 

וגם להזכיר לנו את הברית העתידית. יש כאן חיבור בין העבר, הווה ועתיד. אנחנו נזכרים בעבר, אבל 

יחד עם זאת זוכרים את העתיד והמטרה שעלינו להגיע אליה. אנחנו לא נשארים רק בעבר, אלא 

 לעבר ולעתיד אנחנו פועלים בהווה. מתקדמים לתכלית עתידית. ומתוך הסתכלות 

נראה שבכך גם נבין את מנהג אמירת "ברכת לבנה" בצאת יום הכיפורים. מלך המשיח נמשל 

ללבנה, שגילויו בא תוך כדי עליות וירידות. ובעת צאת יום הכיפורים אנחנו באים ומזכירים את 

ת לגאולתנו. אך, נראה שיותר הגאולה העתידית, לאחר הכפרה והסליחה אנחנו יכולים לצפות ולקוו

מן הצפייה שתבוא הגאולה, יש כאן הצבת מטרה ושימת יעד לשנה הבאה. אנחנו נביא את הגאולה. 

לאחר שהתחברנו אל הברית של הקב"ה ִעם ַעם ישראל, אנחנו מעמידים לעצמנו כמטרה הבאת 

דם, ואינו בא לבטל את כמובן, שברית זה אינו בא לבטל את הברית הקוהגאולה וכריתת ברית חדשה. 

 קיום המצוות שהצטוינו עליהם מקודם לכן. אלא, הברית העתידית נבנית על בסיס הברית בעבר. 

 

 מעמד הקהל וסוכות

חג הסוכות מתחדש ב. הרי 16חג הסוכותמדוע מעמד ההקהל נעשה בדיוק בלאור כל זה מובן 

סיני. כשמתחדש הברית נקהלים  הברית ולכן אנחנו עושים מעמד הקהל שהוא כעין חזרה למעמד הר

 לקבל את התורה מחדש. 

 

תשובות אלו מצאתי בספר "יום הכיפורים" מסדרת החגים "באר מרים", מרבני ותלמידי  13
 . הדברים מובאים מספר "ימים נוראים" לש"י עגנון, פרק כג. 217ישיבת הר עציון, עמ' 

 ישעיהו כז, יג.   14
 לא, ל.   15
 יג. -י דברים לא, 16
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אירוע ההקהל נעשה פעם בשבע שנים לאחר השמיטה שבשנה זו יש התרכזות בלימוד התורה 

וניתוק מעבודת הארץ וכו', ולאחר שנה זו חידוש הברית מתבטא ביתר שאת ויתר עוז. הברית שלנו 

 לנו על ידי הקב"ה.  ִעם הקב"ה  בא לידי ביטויו בלימוד התורה שנמסרה

 

 סיכום

כל נה ויום הכיפורים כימים שדנים לעיל אפשר להבין את משמעותם של ראש הש לאור האמור

ישראל איך הוא קשור לברית של הקב"ה ִעם בני ישראל. ימים אלו לא באו בעקבות  יחיד ויחיד מַעם

 חטא העגל, אלא היו צריכים להתקיים גם ללא החטא. 



     

 

 

 

 

 

 לגיור וארץ ישרא

 במעמד הר סיני מסופר:

ל ם ֵאת ּכָׁ עָׁ ל ַויָׁבֹא מֶֹשה ַוְיַסֵפר לָׁ ל ִדְבֵרי ְיקֹוָׁק ְוֵאת ּכָׁ ִטים ַוַיַען ּכָׁ ם קֹול  ַהִמְשפָׁ עָׁ הָׁ

ל ד ַויֹאְמרּו ּכָׁ ִרים ֲאֶשר ֶאחָׁ ל ַהְדבָׁ ִדְבֵרי  ִדֶבר ְיקֹוָׁק ַנֲעֶשֽה: ַוִיְכתֹב מֶֹשה ֵאת ּכָׁ

ה ִלְש ְיקֹוָׁק ַוַיְש  ר ּוְשֵתים ֶעְשֵרה ַמֵצבָׁ הָׁ ר ֵּכם ַבבֶֹקר ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ַתַחת הָׁ שָׁ ֵנים עָׁ

ֵאֽל: ַוִיְשַלח ֶאֽת ִחים ְש  ִשְבֵטי ִיְשרָׁ ֵאל ַוַיֲֽעלּו עֹלֹת ַוִֽיְזְבחּו ְזבָׁ ִמים ַנֲעֵרי ְבֵני ִיְשרָׁ לָׁ

ִרֽים: ַוִיַקח מֶֹשה ֲחִצי ַהדָׁ  ם זַָׁרק ַעלַליקֹוָׁק פָׁ ַאגָׁנֹת ַוֲחִצי ַהדָׁ ַהִמְזֵבַֽח:  ם ַויֶָׁשם בָׁ

ם ַויֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶשר עָׁ א ְבָאְזֵני הָׁ ֽע: ִדֶבר ְיקֹוָׁק ַנֲעֶשה ְוִנְש  ַוִיַקח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִיְקרָׁ מָׁ

ם ַוִיְזרֹק ַעל ַוִיַקח מֶֹשה ֶאת ם ַויֹאֶמר ִהֵנה ַדֽם ַהדָׁ עָׁ ַרת ְיקֹוָׁק ַהבְ  הָׁ ִרית ֲאֶשר ּכָׁ

ל ֶכם ַעל ּכָׁ ֵאֶֽלה: ִעמָׁ ִרים הָׁ  ַהְדבָׁ

 ח(-)שמות כד, ג

מהו ספר הברית שמשה קרא לפני בני ישראל? בשאלה זו נחלקו התנאים, ומובא במכילתא דר' 

 ישמעאל:

ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם. אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם. 

ומר, מתחלת בראשית ועד כאן; רבי אומר, מצוות רבי יוסי בר' יהודה א

שנצטווה אדם הראשון ומצוות שנצטוו בני נח ומצוות שנצטוו במצרים 

ר' ישמעאל אומר, בתחלת הענין מה הוא  -ובמרה ושאר כל המצוות כולן. 

, ' שש שנים תזרע שדך וגו' - ושבתה הארץ שבת לה' ' (ג-ויקרא כה ב) אומר

 (מו ,ויקרא כו), וקללות; בסוף הענין מה הוא אומרשמטים ויובלות ברכות 

. אמרו מקבלין אנו עלינו, כיון שראה 'אלה החוקים והמשפטים והתורות'

ויקח משה את ' (ח ,שמות כד)' העם, שנ לשקבלו עליהם נטל הדם וזרק ע

 . אמר להם, הרי אתם קשורים ענובים תפוסים, מחר בואו 'הדם ויזרק על העם

 



 235  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

מצות כולן. ר' יוסי בר' יהודה אומר, בו ביום נעשו כל וקבלו עליכם ה

 המעשים.

 )פרשת יתרו, מסכתא דבחדש, פרשה ג(  

 אם כן, יש כאן מספר שיטות בביאור מהו ספר הברית:

 מתחילת בראשית עד שמות כד )דעת ר' יוסי בר' יהודה(.  .1

וו בני ישראל מצוות שנצטוה בהן אדם הראשון, מצוות שנצטוו בהן בני נח, מצוות שנצט .2

במצרים, מצוות שנצטוו בני ישראל במרה, ושאר כל המצוות כולן )דעת רבי(. לא ברור כל 

 כך מה הכוונה שאר כל המצוות כולן? וכי משה לימד אותנו כל תרי"ג מצוות?

 שמיטים, יובלות, ברכות וקללות )ר' ישמעאל(. .3

ון לספר באותה העת מצות ברצוני לעמוד על בירור שיטת ר' ישמעאל. מדוע ראה משה לנכ

שמיטה ויובל וכן הברכות והקללות. בנוגע לברכות וקללות אפשר להסביר שמשה ראה לנכון לומר 

 -לבני ישראל בעת קבלת התורה שיש ברכה וקללה. כלומר, אם ילכו בדרך התורה יתברכו, ואם לא 

 אז חס וחלילה להיפך. 

יר ברכות וקללות. ולכן, אפשר להבין מכך את ולאור זה אפשר להבין שבעת הגיור גם נכון להזכ

 האמור במסכת יבמות:

תנו רבנן: גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר? 

אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, ויסורין 

ומודיעין באין עליהם? אם אומר: יודע אני ואיני כדאי, מקבלין אותו מיד. 

אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות, ומודיעין אותו עון לקט 

שכחה ופאה ומעשר עני. ומודיעין אותו ענשן של מצות, אומרים לו: הוי יודע, 

שעד שלא באת למדה זו, אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה 

סקילה. וכשם ענוש סקילה, ועכשיו, אכלת חלב ענוש כרת, חללת שבת ענוש 

שמודיעין אותו ענשן של מצות, כך מודיעין אותו מתן שכרן, אומרים לו: הוי 

אינם  -יודע, שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים, וישראל בזמן הזה 

 יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות.  

 ע"ב(-)מז, ע"א  

שכרן. בוודאי הדברים מבוססים רואים שיש להודיע לפני הגיור את ענשן של המצוות וגם את 

על הבנת דברי ר' ישמעאל לקריאת ספר הברית במעמד הר סיני. כבר הוסבר מספר פעמים שתהליך 
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הגיור נלמד ממעשי בני ישראל לפני מעמד הר סיני. כמו שבני ישראל התגיירו לפני מעמד הר סיני, 

 ה, הבאת קרבן וקבלת מצוות. ברית מילה, טביל –כך כל אחד שמתגייר צריך לעבור אותו תהליך 

אך, דברי ר' ישמעאל בנוגע להודעת מצות שמיטה ויובל אינם מובנים. מה עניין שמיטה ויובל 

 למעמד הר סיני? כבר ידוע האמור בספר ויקרא, פרשת בהר:

ֵאל ְוָאַמְרתָׁ  מֶֹשה ְבַהר ִסיַני ֵלאמֹֽר: ַדֵבר ֶאל ַוְיַדֵבר ְיקֹוָׁק ֶאל ֲאֵלֶהם ִּכי  ְבֵני ִיְשרָׁ

בֹאּו ֶאל ת ַליקֹוָֽׁק: תָׁ ָאֶרץ ַשבָׁ ה הָׁ ְבתָׁ ֶכם ְושָׁ ָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני נֵֹתן לָׁ  הָׁ

 ב(-)ויקרא כה, א

 ורש"י כתב:

 אלא, מסיני נאמרו המצות כל והלא, סיני הר אצל שמיטה ענין מה - סיני בהר

 נאמרו כולן אף, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו שמיטה מה

 .כהנים בתורת שנויה כך, מסיני ודקדוקיהן ללותיהןכ

נראה שיש להבין וצריך להבין, מה המיוחד בשמיטה ויובל שדווקא הוזכרו בהקשר להר סיני? 

 את הקשר בין שמיטה ויובל למעמד הר סיני על פי הדרשה במדרש תנחומא:

ר' הונא בשם ר' אחא אמר אילו ישראל, שהוא אומר גבורי כח עושי דברו 

לשמוע בקול דברו )תהלים קג כ(, שהקדימו עשיה לשמיעה. ר' יצחק נפחא 

אמר אילו שומרי שביעית, ולמה נקראו גבורי כח, כיון שרואה שדהו מובקרת, 

ואילנותיו מובקרין, והסייגין מופרצין, ורואה פירותיו נאכלין, וכובש יצרו 

 ואינו מדבר, ושנו רבותינו ואיזהו גבור הכובש את יצרו.

 רשת ויקרא, סימן א()פ

אם כן, יש כאן השוואה בין בני ישראל במעמד הר סיני שאמרו נעשה ונשמע לבני ישראל 

ששומרים שמיטה ויובל. בקיום מצות שמיטה ויובל היהודי מראה את אמונתו ובטחונו בקב"ה. כמו 

י בוטח שבני ישראל האמינו ובטחו בקב"ה וקיבלו את תורתו בלי לדעת מה כתוב בה, כך היהוד

 בקב"ה שעל אף שלא יעבוד את אדמתו יהיה לו מה לאכול. 

לכן, מובן שבעת מעמד הר סיני, בעת קבלת התורה יש חשיבות להדגיש את מצות השמיטה 

 ומצות היובל. וובודאי מן הנכון להדגיש מצוות אלו בעת קבלת התורה. 

מצוות שמבטאות את הקשר אבל, נראה לי, שיש עוד  עניין במצַות שמיטה ומצות יובל. אלו 

שלנו ִעם ארץ ישראל. כוונת הדברים היא, על ידי מצוות אלו אנחנו מבינים שהארץ ניתנה לנו 



 237  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

לעבדה, אך אנחנו לא בעלים על ארץ ישראל אלא היא מתנה טובה שהקב"ה נתן לנו. ארץ ישראל 

ם לא עובד את ניתנה כדי שבני ישראל יוכלו  לעבוד בה את הקב"ה. בשנת השמיטה ויובל האד

האדמה, אלא הוא מתחבר לתורה ולומדה. ומתוך לימוד התורה חוזר לעבוד את האדמה. בכך הוא 

מבין שעבודת האדמה באה כדי לעבוד את ה', לקיים את  התורה בארץ ישראל. חשיבותה של ארץ 

 ישראל היא בכך שהיא המקום הראוי לעבודת ה'. 

מעמד הר סיני, בעת קבלת התורה. בשעה זו  ובוודאי שדברים אלו חשובים להיאמר בעת

שמקבלים את התורה, יש למשה להודיע לַעם ישראל: אכן, קיבלנו את התורה במדבר, בשממה. אך, 

התורה ניתנה לקיום בעיקר בארץ ישראל, שם באה התורה לידי ביטוי בשלמותה. כל מצוות התלויות 

התלויות בארץ, אלא מצוות רבות יכולות  בארץ יכולות להתקיים רק בארץ ישראל. ולא רק מצוות

להתקיים רק בארץ ישראל כשיש לנו שלטון וכו'. ארץ ישראל קשורה בקשר בל ינותק ִעם התורה, 

 ואין אלו שני יסודות שעומדים כל אחד בפני עצמו, אלא הם מחוברים זה  בזה. 

ם את חשיבותה של אלו הדברים שיש להציב לפני הגר: עליך להבין את חשיבותה של התורה וג

ארץ ישראל. עליך לבוא לקיים את התורה בארץ ישראל. אכן, אפשר לקבל את התורה בחוץ לארץ, 

 ואפשר להתגייר בכל מקום ומקום. אך, מקומו האמיתי של ַעם ישראל הוא בארץ ישראל. 

 בצורה הטובה ביותר את מצַות יישוב הארץ. ותיובל מבטאהת השמיטה ומצות נראה שמצוַ 
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ָמה " לֵּ ְך ש ְ ְרּתֵּ ּכֻּ ש ְ ְך וְּתִהי מַׁ ֳעלֵּ ם ְיֹהָוה ּפָ ּלֵּ ְיש ַׁ

ֲחסֹות  את לַׁ ר ּבָ ל ֲאש ֶׁ ָראֵּ י ִיש ְ ִעם ְיֹהָוה ֱאלֹהֵּ מֵּ

ָנָפיו ת ּכְ חַׁ אמנם מי שלא " –" )רות ב, יב( ּתַׁ

נגאל ממצרים זה יכול לבקש שכר כפנחס 

על עבודתו עבודת הקודש, כי מעצמו 

טוב בחר בה', וזהו שאמר בועז ומרצונו ה

לרות ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך 

דאי תוכלי את לבקש שכר שלימה וגו' ובו

ולא  לחסות תחת כנפיו, 'באת'מפני אשר 

היית בגאולת מצרים, ולאו שפחה עולמית 

" היית ותוכלי לעבדו על מנת לקבל פרס

 )גר"א, מגילת רות שם(



     

 

 

 

 

 

 הטעם לקריאת מגילת רות בשבועות

 מקורות קדומים לקריאת מגילת רות בשבועות. כתוב במדרש רות זוטא: יש

ומה ענין רות אצל עצרת שהיא נקראת בעצרת בזמן מתן תורה ללמדך שלא 

 ן.יסורי ע"י ניתנה תורה אלא

 (1)א, א 

 סופרים: במסכת

רות במוצאי יום טוב ראשון של עצרת עד חציו ומשלים במוצאי יום טוב 

בכולן מתחילין במוצאי שבת שלפניהם ונהגו העם כך  האחרון. ויש אומרים

  .שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג

 )יד, יח( 

 וכך אכן המנהג בעדות האשכנזים כפי שנפסק ברמ"א:

ונוהגין לומר שיר השירים בשבת של חול המועד ואם חל שבת ביום טוב 

לומר אחרון אומרים אותו באותו שבת וכן הדין בסוכות עם קהלת ונוהגין 

 רות בשבועות. 

 (2)אורח חיים תצ, ט 

 

 וכן מובא בילקוט שמעוני רות, רמז תקצו.  1
שכח( ציין שכיום יש ארבעה מנהגים -הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל )מועדים בהלכה, עמ' שכז 2

. בני עדות המזרח לא נוהגים כלל לקרוא את המגילה בבית 1בקריאת מגילת רות בשבועות: 
. חסידי וואהלין 2גור ועוד. -די קוצקהכנסת בשעת התפילה. כך נוהגים גם חסידי חב"ד, חסי

וגאליציה )ברובם הכתוב מדבר( נוהגים, שלפני קריאת התורה הקהל קורא ביחידות את 
. האשכנזים 3ישראל בחג עצמו. -לארץ בשני של שבועות, ובארץ-המגילה מתוך החומש, בחוץ

ובפורים. )ה"מתנגדים" או ה"פרושים"( קוראים בציבור, כדרך שנוהגים בקריאת התורה 
הש"ץ קורא מתוך מגילה הכתובה על קלף. אם אין מגילה הוא קורא מתוך החומש. זה וזה אין 
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 3מלצר פיבלם לקריאת מגילת רות בשבועות. טעמי אחרונים מוצאים מספרהברי הראשונים ובד

 סיכם את הדעות בצורה יפה, אביא את דבריו:

(, וחג לפי שכתוב במגילה "בתחילת קציר שעורים" )רות סוף א( ו"קציר חיטים" )סוף ב -א

בפרשת המועדים כתוב: "ובקצרכם את קציר ארצכם לא ר. בימי הקצי השבועות חל

, מיד אחרי פרשת שתי הלחם שמביאים בשבועות, ומצוות אלה 4תכלה פאת שדך וגו' "

 .6לה מן הצבתים ועזבתם ולקטה" לּושֹל תָ : "ש5ֹקיים בועז

 רשיםבשעת הקציר, כשם שדו ם הלכות מתנות ענייםקראו את רות כדי ללמד את העַ  -ב

 . 7סח לפני הפסחבהלכות הפ

עול  אים על רות שהתגיירה וקיבלה עליהקורמגילת רות בא זמן מתן תורתנו ועצרת הו -ג

 . 8תורה ומצוות

המגילה, הנקראת בזמן חג מתן תורתנו, מלמדת "שלא נתנה תורה אלא על ידי יסורין  -ד

 .9ועוני"

 –לפי שמגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד, שנאמר "ותורת חסד על לשונה"  -ה

 . 10והתורה ניתנה בחג השבועות

 . 11משום שדוד נולד וגם נסתלק בעצרת, ומגילת רות היא מגילת היוחסין של דוד -ו

 

ישראל הנהיגו לקרוא ממגילה כשרה על קלף -. ה"פרושים" שבארץ4הש"ץ מברך על הקריאה. 
 ולברך לפניה "על מקרא מגילה". 

 במבוא לדעת מקרא, מגילת רות, עמ'  3
 ויקרא כג, כב.  4
 ב, טז. רות  5
 עיין מחזור ויטרי; אבודרהם; המנהיג, הלכות סוכה, סימן נח; לבוש, אורח חיים תצד, ב.   6
 סט. -הרב י"ל זק"ש, זמנים, ירושלים, תשי"א, עמ' נ 7
אבודרהם; עיין ספר "מועדים בהלכה", עמ' שכח; הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון  8

ב( טען שבמעמד הר סיני בני ישראל התגיירו, וכל דיני שליט"א )שו"ת בנין אב, חלק א, סימן כ
 ט, ע"א(.-הגרות לומדים מהר סיני )עיין מסכת כריתות ח, ע"ב

 כפי שהובא במדרש רות זוטא לעיל.  9
 לקח טוב לרות, בסוף הספר.  10
; עיין בספר תבואות 248הובא ב"בנין אריאל" להרב שאול מאמסטרדם, טרנוב, תרס"ה, עמ'  11

שכט( שהביא חלק מן -כת בבא בתרא יג, ע"ב; עיין בספר "מועדים בהלכה" )עמ' שכחשור, מס
 הטעמים שהוזכרו על ידי פיבל מלצר.



 243  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

תיקנו אמירת רות כנגד הקראים והמינים החולקים על התורה שבעל פה, והיא באה  -ז

הותרו לבוא בקהל אך ורק על פי  –וממילא דוד  –לעשות פומבי לה, כי הרי רות 

 . 12תורה שבעל פהלאיסור של עמוני ומואבי ב הפירוש שניתן

לל המצוות. שבע מצוות , היינו בשבע פחות מתרי"ג מצוות, שהוא כ606בגימטריה רות  -ח

בחג השבועות בני ישראל קיבלו על עצמם  ,היו קיימות לפני מתן תורה. כלומרבני נח 

ירה "רות" מצוות, כשם שרות קיבלה על עצמה כשהתגיירה. שהרי גם קודם שהתגי

 . 13שמרה שבע מצוות בני נח

יכול  ,אולם אי אפשר להכריע מהו הטעם העיקרי. שכיון שיש ריבוי טעמים,טען פיבל מלצר 

 מצטרפים טעמים אחדים. שלהיות 

 

; הרב יהודה ליב 146עיין ספר סניגור לר' אליעזר צבי הכהן צווייפעל, וורשה, תרמ"ה, עמ'  12
 רעב. -פישמן )מיימון(, חגים ומועדים, ירושלים, תש"ד, עמ' רסט

 אברהם, לר' אברהם כלפון, סימן רפב. חיי  13



     

 

 

 

 

 

 סעודה לאחר הגיור –תענית לפני הגיור 

 תענית לפני הגיור

 להתענות ביום שמתגיירים. הגרים נוהגים כתב ש 1שו"ת שרידי אש

"הקהל חוקה אחת לכם ולגר  –בנוי על כך שהגר עומד "לפני ה' " היות שיסוד המנהג יכול ל

הכיפורים האדם עומד "לפני  ה' "  ביום. כמו ש2" לפני ה'הגר חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה 

  ומד "לפני ה' " ולכן הוא מתענה. ומתענה, כך גם ביום הגיור הגר ע

 

 סעודה לאחר הגיור

 יצא אליו משה ונישק לו. בהמשך כתוב:לבני ישראל שהיו בהר חורב, יתרו כשבא 

ולמצרים על אודות ישראל,  הויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרע

את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ה': ויחד יתרו על כל הטובה אשר 

עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים: ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל 

מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים: עתה אתכם 

להים כי בדבר אשר זדו עליהם: ויקח יתרו חתן -ידעתי כי גדול ה' מכל הא

להים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן -משה עלה וזבחים לא

 להים. -משה לפני הא

 יב(-)שמות יח, ח 

 

 

 

 חלק ב, סימן קח.   1
 במדבר טו, טו.   2
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 סעודה:הסביר מדוע אכלו לחם ועשו ר' בחיי 

וסעודה זו עשאוה לכבוד יתרו שנתגייר במילה וטבילה במים, כדין הגר הבא 

. ואין ספק כי הסעודה הזאת לאהרן ולשבעים לחסות תחת כנפי השכינה

זקנים וסעודת המטעמים ליצחק אבינו, כוונה אחת להם, כדי שתחול השמחה 

כוחות בנפש האוכל ותשרה עליו רוח הקודש, לפי שכחות הנפש נקשרים ב

הגוף, ובהתעורר כוחות הגוף אז יתחזקו כוחות הנפש לאיזה ענין שיכוין אליו 

 האוכל, וזה ענין הכנור בנביאים הבאים להעיר עליהם רוח ממרום...

 )שמות יח, יב( 

אפשר להסיק מכך,  התגייר.רו שיתהוא  , הטעם לעריכת הסעודהלפי דברי ר' בחיי

הסעודה לאחר הגיור היא סעודת ויש לומר שורו. סעודה לאחר גי מתגייר צריך לערוךהש

ואולי יש בכך גם סעודה כשבירת שה' האיר את עינו והוציא אותו מטומאת הגויות. הודיה על 

 סעודה.  דם שהתגייר, ולאחר הגיור הוא עורךהתענית קודם הגיור. דהיינו, הגר מתענה קו

ראוי לגר להתענות עד טבילה, ביום הגיור, דהיינו ביום הכתב ש 3שו"ת תשובות והנהגות

הטבילה. אבל, ברגע שטבל, הוי יום משתה ושמחה בשבילו כיום קבלת התורה. הוא הביא את 

דברי הרמב"ן )ריש פרשת יתרו( שכתב דברים דומים לדברי ר' בחיי ועל פיהם למד שיום הגיור 

המנהג הוא  הוא יום שמחה. בנוגע לצום קודם הגיור, הסביר שו"ת תשובות והנהגות שטעם

מו שחתן מתענה על עוונותיו, כך גם נכרי שנתגייר מתענה על עוונותיו שחטא קודם כ

  שהתגייר. 

 

 חלק ב, סימן תקו.  3



     

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 גר המתגייר

 מחקר

 



     

 

 

 

 

 

מה הזית הזה  'בניך כשתילי זיתים'

זיתים לאכילה זיתים ליבש וזיתים 

לשמן ושמנו דולק מכל השמנים ואין 

עליו נושרין לא בימות החמה ולא 

ך באים בני הגרים בימות הגשמים כ

מהם בעלי מקרא מהם בעלי משנה 

מהם בעלי משא ומתן מהן חכמים 

מהם נבונים ומהם יודעי דבר בעתו ויש 

 )במדבר רבה ח, ט( להם זרע קיים לעולם



     

 

 

 

 

 

 מחלוקת תנאים בביאור תהליך הגרות

 מקור הדיון בגמרא

או  ,מילה וטבילהך יצריבמות שדנה האם הגר  מתמקד במחלוקת התנאים בסוגיא במסכתהדיון 

סה ליישב את , ואנדברי הגמרא קושיות שיש לי על אעלה מספרדי באחת מהן כדי להתגייר? ש

 הקושיות כפי הנלענ"ד.

תנו רבנן גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו 

ולא טבלו טבל ולא מל ר' יהושע אומר הרי זה גר שכן מצינו באמהות שטבלו 

מלו וחכמים אומרים טבל ולא מל מל ולא טבל אין גר עד שימול ויטבול  ולא

ורבי יהושע נמי נילף מאבות ור"א נמי נילף מאמהות וכי תימא אין דנין אפשר 

משאי אפשר והתניא ר"א אומר מנין לפסח דורות שאין בא אלא מן החולין 

א נאמר פסח במצרים ונאמר פסח בדורות מה פסח האמור במצרים אין ב

אלא מן החולין אף פסח האמור לדורות אין בא אלא מן החולין אמר ליה ר' 

עקיבא וכי דנין אפשר משאי אפשר אמר ליה אף על פי שאי אפשר ראיה 

גדולה היא ונלמד הימנה אלא בטבל ולא מל כולי עלמא לא פליגי דמהני כי 

טבילה פליגי במל ולא טבל רבי אליעזר יליף מאבות ורבי יהושע באבות נמי 

לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו 'הוה מנא ליה אילימא מדכתיב 

ומה במקום שאין טעון כבוס טעון טבילה מקום שטעון כבוס אינו  'שמלותם

ויקח משה את הדם 'דין שטעון טבילה ודלמא נקיות בעלמא אלא מהכא 

 וגמירי דאין הזאה בלא טבילה ורבי יהושע טבילה באמהות 'ויזרוק על העם

 .מנלן סברא הוא דאם כן במה נכנסו תחת כנפי השכינה

 ע"ב(-)מו, ע"א 
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 איך נוצרה המחלוקת?

איך יתכן שיחלקו בדבר איך נוצרה המחלוקת?  שמתבקשת לאחר קריאת הגמרא היא,השאלה 

 נעשה יהודי. אלו דינים חמורים ביותר.  רות, שבה הנכריגהתהליך הרי מדובר בכל כך יסודי? 

בשנים לפני המחלוקת לא היו . רותלא היתה גשבאותה תקופה  לכך היא,הסיבה נראה לומר ש

לא רצה ש נכרי דאי לא היהוושמד וגזירות רעות, וב גרים שביקשו להתייר. היות וזו היתה תקופת

 הן נשכחו. שהלכות אלו לא נהגו ביום יום, ם ישראל. כיון להצטרף לעַ 

מובאת במשנה ת אחרת שנמצאת בין התנאים הק, למחלולייחס את הדיון בין התנאים אפשר

 במסכת ידים:

ֶהם, ש. ָאַמר לָׁ ַמד ִלְפֵניֶהן ְבֵבית ַהִמְדרָׁ ה ֵגר ַעמֹוִני ְועָׁ א ְיהּודָׁ ה ֲאִני  בֹו ַביֹום בָׁ מָׁ

ה. ָאַמר לֹו ַרִבי ְיהֹוֻשַע, מֻ  ן ַגְמִליֵאל, ָאסּור ָאתָׁ ל. ָאַמר לֹו ַרבָׁ הָׁ בֹוא ַבקָׁ ר ָאתָׁ לָׁ ה. תָׁ

תּוב אֹוֵמר )דברים כג(, לֹא יָׁבֹא ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי ִבקְ  ן ַגְמִליֵאל, ַהּכָׁ ַהל ה' ָאַמר לֹו ַרבָׁ

ר ַגם דֹור ֲעִשיִרי ְוגֹו'. ָאַמר לֹו ַרִבי ְיהֹוֻשַע, ְוִכי ַעמֹוִנים ּומֹוָאִבים ִבְמקֹומָׁ  ן ֵהן, ְּכבָׁ

ה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאשּור ּוִבלְ  לָׁ ֻאמֹות, ֶשֶנֱאַמר )ישעיה י(, ְוָאִסירעָׁ ל הָׁ  ֵבל ֶאת ּכָׁ

ן ַגְמִליֵאל, ְגֻבלֹות ַעִמים ַוֲעתּודֹוֵתיֶהם שֹוֵשִתי ְואֹוִריד ַּכִביר יֹוְשִבים. ָאַמר לֹו רַ  בָׁ

ר חָׁ  תּוב אֹוֵמר )ירמיה מט(, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָאִשיב ֶאת ְשבּות ְבֵני ַעמֹון, ּוְכבָׁ רּו. זְ ַהּכָׁ

תּוב אֹוֵמר )עמוס ט(, ְוַשְבִתיֶאת ְשבּות ַעִמי יִ  ֵאל ָאַמר לֹו ַרִבי ְיהֹוֻשַע, ַהּכָׁ ְשרָׁ

ל: הָׁ בֹוא ַבקָׁ בּו. ִהִתירּוהּו לָׁ ה(, ַוֲעַדִין לֹא שָׁ   )ִויהּודָׁ

 )ד, ד( 

 בהמשך לכך יש להביא את התוספתא במסכת קידושין:

אשון ושני אסור ושלישי מותר מצרי שנשא מצרית אדומי שנשא אדומית ר

א"ר יהודה בנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבא ואמר אני גר מצרי 

ונשאתי ]אני[ אשה גיורת מצרית והריני הולך להשיא אשה לבני בת גיורת 

מצרי כדי ]שיהא[ בן בני כשר לבא בקהל שנא' )דברים כג( דור שלישי יבא 

ן טעית הלכה משעלה סנחריב ובלבל את כל להם בקהל ה' אמר לו ר"ע בנימי

האומות לא עמונים ]ומואבים[ במקומן ]ולא מצרי ואדומי במקומן[ אלא 

 עמוני נושא מצרית ומצרי נושא עמונית ואחד מכל אלו נושא אחת מכל 
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משפחות האדמה ואחד מכל משפחות האדמה נושא אחת מכל אלו הכל הולך 

 . אחר הולד

 )ה, ו( 

שמותם של ר' יהודה, ר' יהושע ור'  מוזכריםתא מביאים שני סיפורי גרות בהם פתוסההמשנה ו

 עקיבא שגם שמותם מוזכרים בדיון על תהליך הגרות. 

שהתגיירו באותה תקופה, באו בעקבות מרד בר כוכבא והצלחתו יכול להיות שנכרים 

ות חדשות שלא היו שאל ותה תקופה היו נכרים שהתגיירו, ומתוך כך הועלובמלחמותיו. אולי בא

 .  1קודם לכן מוכרות לחכמים

הם  היה דיון אם הכותים שבתקופת תנאים אלו ם,יגיורם של הכותעוד אפשר לבאר שמדובר ב

מדברי התוס' שביאר שלמ"ד גרי אמת חזרו הבאתי  3מאמרים . במספר2גרי אמת או גרי אריות

היא, שעל ידי שנהגו כדת ישראל  ונתגיירו בלב שלם. והתבאר בדברי האחרונים שכוונת הדברים

היה ברור  ,לכןמצוות. ו. שמירת תורה ומצוות באה במקום קבלת ושמרו תורה ומצוות, התגייר

 מילה של הכותים. לשלגיור הכותים לא חסרה קבלת מצוות. אולם, התנאים הסתפקו בנוגע לטבילה ו

 עבודה זרה:  מסכתגמרא במובא ב

ול ישראל מפני שמל לשם הר גריזים דברי ישראל מל את הכותי וכותי לא ימ

ר' יהודה אמר לא ר' יוסי וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה אלא מל 

 והולך עד שתצא נשמתו. 

 )כז, ע"א( 

אין כאן גרות.  לומר שלדעתויש  מילת הכותי אינה מילה, ולפיכך ,הודהשלדעת ר' ימכאן  למדים

גרים. לפי אלו אינם  םהכותין שמילתם לא היתה כשרה, וכי ,שראל, בכל זאתאפילו שנהגו בדרכי י

 

ייחודו ומחקרו", אהרן אופנהיימר( מובא  –בספר "מרד בר כוכבא" )במאמר "מרד בר כוכבא  1
שמתיאורו של דויקאסיוס עולה הרושם כי אל המורדים נספחו יהודים ואנשים מהיישוב 

 שבארץ ישראל. יכול להיות שנכרים אלו התגיירו, ומתוך כך עלו השאלות בדיני גרות.  הנוכרי
 עיין מסכת קידושין עה, ע"ב; מסכת בבא קמא לח, ע"ב; מסכת נדה נו, ע"ב.  2
"קונטרס קבלת מצוות בגיור" )בספר "גר המתגייר", כרך א, הובא בהלכות יורה דעה( ו"אשה  3

, הובא בהלכות אל" )בספר "גר המתגייר", כרך גנוהגת בדרכי ישרשטוענת שנתגיירה, וראינוה 
 אבן העזר(.
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יהיו כשרים. אלא, יש לומר שגם לתנאים אלו יש ים הכותשסוברים שטבילה מספיקה, יש לומר ש

 דה. ינאם טבלו מחמת טומאת קרי ומחמת טומאת תלוי אם נהגו לטבול מקום להסתפק, כיון שהדבר 

כל תמיד כל מי שהתגייר נימול וטבל היות וומ שמאז ניתן להסביר שנוצרה המחלוקת משום

גר : "4יהודי חייב במילה. והטבילה באה כדי להיטהר מטומאת הגויות. כתוב במשנה במסכת פסחים

שנתגייר בערב פסח, בית שמאי אומרים: טובל ואוכל את פסחו לערב, ובית הלל אומרים: הפורש מן 

ע את שני מעשי הגיור )לדעת חכמים( מילה שהתגייר ביצ , כל נכרילכן". הערלה כפורש מן הקבר

 וטבילה, ולא עלתה השאלה מעולם בדין אחד שטבל ולא מל. 

כנראה התעוררה השאלה בעקבות אחד שבא והתגייר וטבל ולא מל. ואפשר לתת הסברים שלא 

מול מחמת הסכנה וכיוצ"ב. כיון שלא יכל לימול, נשאלה ילהיה ל ומל, כגון שנכרת גידו או שלא יכ

  ?בלי מילה טבילהם יכול להתגייר על ידי האלה הִא שה

 

 ביאור מחלוקת התנאים

אולם, הם גר יכול להתגייר בטבילה בלבד. ש הסכימור' יהושע שר' אליעזר ו מבואר בגמרא

אם אפשר להתגייר במילה בלבד, בלי טבילה? הסיבה ששניהם מסכימים שטבילה נחלקו בשאלה 

אם כן, יש ללמוד מן האמהות שכדי רו על ידי טבילה בלבד. מועילה היא, שהרי האמהות התגיי

להתגייר מספיקה טבילה ]חכמים שחולקים סוברים שאין ללמוד אפשר מאי אפשר. כלומר, לגבי 

 נשים לא שייך מילה, וזו הסיבה שאצלן מספיקה הטבילה[. 

ע טבילה. ר' יהושות התגיירו במילה בלבד ללא בין שהאבה ר' אליעזרבנוגע לגיור על ידי מילה, 

הזאה,  מתן תורה היתה טבילה, כיון ששם היתהב. יש לו לימוד שהבין שגם האבות טבלו קודם הגיור

 ואין הזאה בלי טבילה. 

נראה שאפשר ללכת  ?ומה סובר ר' יהושע צריך להבין במה נחלקו התנאים, מה סובר ר' אליעזר

 בשני מסלולים:

ונים שנחלקו מי הם האבות שעליהם דיברה הגמרא? תלויה במחלוקת הראשמחלוקת התנאים . 1

אברהם אבינו. המילה של אברהם אבינו היתה  -ת בני ישראל התגיירו מזמן האבו, יעזרלדעת ר' אל

נלמד שלשם גרות מספיקה מילה.  אזלא היתה טבילה,  ות. כיון שרואים שהאבות התגיירו ואצלםגר

האבות לא  ,שיצאו ממצרים. לדעתו , אלא בני ישראלגיור האבותמדובר על  שלא ר' יהושע סובר ,אך

 

 צב, ע"א.  4
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. כבר ידועה המחלוקת הגדולה בין היו נחשבים ישראל, אלא רק במתן תורה קיבלו דין ישראל

ם. דנתי במחלוקת זו במאמר לעיל, "דין האבות גרותאחרונים בגדרם של האבות קודם הראשונים וה

  ובני ישראל קודם מתן תורה". 

 ממעמד הר סיני.  מובן שר' אליעזר אינו לומד ,ודה זו נחלקו התנאים. לפיכךיות שבנקיכול לה

קודם מעמד הר  ם וכו' " אירעאת הדם ויזרוק על העַ  "ויקח משה ר' יהושע הבין שהפסוק. 2

פרקים לאחר  ד, מספר"נכתב בשמות פרק כ הנ"ל פסוקלאחר מתן תורה. נכתב אף שבתורה סיני, על 

 סיפור מעמד הר סיני. 

  כתוב במכילתא דר' ישמעאל: זה.מוצאים מחלוקת תנאים בנושא  ,ואכן

. אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם. 'ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם'

רבי יוסי בר' יהודה אומר, מתחלת בראשית ועד כאן; רבי אומר, מצוות 

שנצטווה אדם הראשון ומצוות שנצטוו בני נח ומצוות שנצטוו במצרים 

ר' ישמעאל אומר, בתחלת העניין מה הוא  -רה ושאר כל המצוות כולן. ובמ

שש שנים תזרע שדך וגו', שמטים ויובלות  -אומר, שבתה הארץ שבת לה' 

ברכות וקללות; בסוף העניין מה הוא אומר, אלה החוקים והמשפטים 

אמרו מקבלין אנו עלינו, כיון שראה שקבלו עליהם נטל הדם וזרק והתורות. 

. אמר להם, הרי אתם 'ויקח משה את הדם ויזרק על העם'ם, שנ' על הע

ר' יוסי בר' . קשורים ענובים תפוסים, מחר בואו וקבלו עליכם המצות כולן

  . יהודה אומר, בו ביום נעשו כל המעשים

 )יתרו, מס' דבחדש יתרו, פרשה ג( 

דעת ר' יוסי בר' יהודה . אם ננקוט כעזר ור' יהושע נחלקו באותה נקודהאפשר לומר שגם ר' אלי

לדעת גרות. יש לומר שאין מקום ללמוד שהיתה טבילה קודם התה לאחר מתן תורה, שכל הפרשה הי

 שהתגיירו קודם לכן. לומר בודאי הגרות הסתיימה במעמד הר סיני, ולכן מוכרחים  ,ר' אליעזר

ר' יוסי בר' כדעת  אפשר להסביר שהוא נוקט כדעת ר' ישמעאל, או שנוקט ,בדעת ר' יהושע

סובר שהגרות לא היתה קודם מתן תורה, אלא דווקא לאחר מתן תורה. מחלוקת ר' יהושע יהודה, אך 

 ור' אלעזר אם היו גרים קודם מתן תורה או רק לאחר מתן תורה התגיירו. 
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ביאר  5התוס'נציין שבדברי הראשונים נמצא הבנה אחרת לביאור מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע. 

 יש הזאה בלי טבילה.  ,אם יש הזאה בלי טבילה. לדעתואליעזר חלק על ר' יהושע בנקודה  הבין שר'

 הזאת הדם:היא, מתי היתה אר כמו הביאור השני שלי, שמחלוקתם יב, הריטב"א אך

הואי  תן תורהמ םה. פי' וקסבר ר' יהושע דההיא קודואין הזאה בלא טביל

אי שאין מוקדם ומאוחר דפלוגתא דתנאי היא ואיכא למ"ד לאחר מ"ת הו

 .בתורה וזו סברת ר' אליעזר

 יבמות מו, ע"ב( )מסכת 

 

 המקור שהאמהות התגיירו בטבילה

פשוטה דאל"כ במה ה סברהה טבילה, היא םמבואר בגמרא שהמקור לכך שאמהות התגיירו ִע 

 נכנסו תחת כנפי השכינה. 

 שואל שתי שאלות:הקטן וכאן הבן 

 שקיבלו את המצוות בכך ,ם קבלת המצוות? כלומרִע אי אפשר לומר שהתגיירו  מדוע -א

 .6התגיירו

שהתגיירו על  אי אפשר לומר שהתגיירו באמצעות פעולה אחרת? מה ההכרח לומר מדוע -ב

השכינה מובא שבמעמד הר סיני נכנסו תחת כנפי  7כריתות ידי טבילה? הרי בגמרא במסכת

 די להתגייר הנכרי צריךשכ 8סק, הרמב"ם פלהלכה למעשהבמילה, טבילה והרצאת דם. 

שהתגיירו על ידי הבאת הקרבן. וכן אפשר  היה מקום לומר ,מילה, טבילה וקרבן. לפי זה

 להתגייר על ידי הזאת דמים. 

 

 מסכת יבמות מו, ע"ב, ד"ה ור' יהושע וכו'.  5
שאלה זו שאל שו"ת בית מאיר )סימן יב(, ומכוח זה התקשה איך אפשר לומר שדווקא קבלת  6

טת התוספות... קשיא לי מאד. אם מצוות מצריכה בית דין ולא טבילה, אלו דבריו: "והנה לשי
איתא דעיקר משפט שצריך שלשה לא קאי כי אם על קבלת מצוות, אבל המילה וטבילה לא בעי 
ג' כי אם לכתחילה, אם כן נשמע דעיקר קיום הגרות היינו הקבלת מצוות, אם כן טבילה 

כנפי השכינה; באימהות מנא ליה לר' יהושע, ומשני הגמ' סברה הוא, דאם כן, במה נכנסו תחת 
ומה הוכחה היא זו, דילמא בקבלת מצוות שהיה במעמד הר סיני? אלא ודאי מוכח מזה, 
דהודעת המצוות וקבלתם אינה עיקר הגרות, כי ידוע להגמרא מסברה דצריך על כל פנים 

 מעשה קדושה בגופו, ואם כן איך אפשר שמשפט לא קאי כי אם על קבלת מצוות? וצריך עיון". 
 ט, ע"א.  7
 הלכות איסורי ביאה יג, ד.  8
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י שהגר יחיל , כדבינה שאי אפשר להתגייר בדיבורהראשונה, יש להשיב, שהגמרא ה על השאלה

הוצאת מחשבה לדיבור, אך  אהימצוות לעשות פעולה ממשית. קבלת עליו  על עצמו קדושת ישראל

הדיבור אינו מעשה. כמו בקנינים אי אפשר להקנות בדיבורים כך גם אי אפשר להחיל על עצמו 

 קדושת ישראל בלי מעשים. 

ך יצרשהגר  וזאת משוםבאת קרבן, אפשר להבין שאי אפשר להתגייר על ידי השבדרך זו נראה 

. יש עוד נתגייר כקטן שנולד דמי, גר שות איש אחרפך להיוהו, כיון שהגר לעשות פעולה בגופ

רי בזמן שאין בית המקדש כיצד יתגייר על ידי קרבן, שה הבינה שאי אפשר שהנכרי שהגמרא להסביר

הרצאת דמים , ש9כריתות במסכת ,גמראבינה הההתורה אומרת "לדורותיכם", ועל פי זה  יתגייר?

 אינה מעכבת את הגיור. 

פתרון שלם לשאלה השניה, שהרי אפשר למצוא פעולות אחרות שיעשה עדיין אין בכך  ,אלא

 בגופו כמו הזאת דמים.  

שואלת  רי הגמרא מאוד תמוהים, שהרי היאזו, נשאל שאלה נוספת. דב לפני שנשיב על שאלה

הרי כמו שלמד טבילה אצל  זו נשאלה לר' יהושע?שאלה מדוע  "ולר' יהושע טבילה באמהות מנלן",

  בלי טבילה, כן נאמר לגבי האמהות. נאמר "ויקח משה את הדם וכו' ", ואין הזאההאבות ממה ש

אומרת שלפי ר' יהושע מנין לנו  . כלומר, הגמראאה ששאלה אחת מתרצת את חברתהנר

מי  ,ולכן היתה על האבות ולא על האמהות?  וקא זריקת הדםושהאמהות טבלו? אפשר לומר שד

שמוכרחים לומר שהאמהות עשו פעולה כדי להתגייר,  הגמראאמר שהאמהות טבלו? על כך השיבה 

סו דווקא בטבילה ולא בפעולה אחרת? מי אמר שהם נכנ ,אלא במה נכנסו תחת כנפי השכינה.דאל"כ 

שאצל האבות היתה טבילה ובכך נכנסו, מסתבר לומר שגם אצל האמהות נכנסו על על כך יש להשיב 

 ידי הטבילה. 

 ב' סברות שמהן נלמד שהאמהות טבלו: , יש כאן צירוף של כלומר

 במה נכנסו תחת כנפי השכינה.  .1

 הקיש מגיור האבות לגיור האמהות. בגיור האבות היתה טבילה, כך גם בגיור האמהות.  .2

מד שהיתה טבילה לא להוא ול מנין לר' אליעזר שהאמהות טבלו? הרי יש לשא ,לפי הבנה זו

 .אצל האבות

 

 ט, ע"א.   9
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ת בין ר' אליעזר ור' יהושע אינה רק מחלוקת אם אפשר אולי אפשר לחדש ולומר שהמחלוק

 . והטבילה בתהליך הגיורהמילה משמעות בהיא להתגייר בטבילה בלי מילה, אלא מחלוקתם 

 הערלה מטמאת אותו. את הגר הבינה שלדעת ר' יהושע הטבילה באה כדי לטהר נראה שהגמרא

להן ערלה ן אינו טבילה באמהות? הרי מנין ל שאלה הגמרא ,לכןולאחר הסרתו הגר צריך להיטהר. 

ם טמאים גם בלי כנסו תחת כנפי השכינה. כלומר, הנכרישיבה דאל"כ במה נ. הגמרא הוטומאה

יכות לטבול כמו צרהאמהות היו  ,יש להסיר את הטומאה. לכןיות, וות הערלה. יש טומאת גטומא

  שהאבות טבלו. 

אמהות ם כך אין שאלה מנין לנו שלה. ומשואין טומאה, ולכן אין צורך בטבי ,לפי ר' אליעזר

טבילה, דאל"כ במה נכנסו תחת כנפי השכינה. גם לו יש את יכות צרברור שהאמהות  יכות טבילה,צר

היתה דווקא על ר' יהושע, כיון שאצלו אינה מובנת  ת הגמראהסברא הפשוטה שאמר ר' יהושע. שאל

 הצורך בטבילה אצל האמהות. 

ה שהעיקר חסר מן הספר. מדברי הגמרא לא משתמע ביאור זה, שנראשיש מן הקושי ב ,כמובן

זר שהאמהות קושיא מנין לר' אליענוסף על כך, נשארת ה. שזוהי שאלת הגמרא, וזה תירוץ הגמרא

הרי יכולות להתגייר על ידי הזאת דמים וכיוצ"ב. יכול להיות שהגמרא  התגיירו דווקא בטבילה?

 גיור, וצריך פעולה ממשית בגופו של האדם.  הבינה שהזאת דמים אינה פעולה של

 



     

 

 

 

 

 

 מדוע הלכות גרות אינן מוזכרות במשנה?

. לפיו, סיבת כתיבת המשנה לא לרב מרגליות יש שיטה מיוחדת בהסבר הטעם לכתיבת המשנה

פי יש כאן טעם נסתר יותר, שקשור למצב המדיני. ל ,אלא .ירידת הדורותו שכחהחשש רק מ היתה

הטחת דברים נגד האומות, ואין בה  ל פהות שאין בתורה שבעארה באה כדי להדבריו כתיבת המשנ

הלכות חנוכה, גון, כ. תהלכומדוע רבי החסיר מספר רצה להסביר ביאור זה הוא . בכל תעודה מדינית

שינוי בלבוש החיצוני של משום שהיה בכך  חסרות הלכות תפילין. גם יםאלמורת רוח הרומ היוש

של בר כוכבא ואדריינוס של הלכות גרים. בתקופתו  את חסרונןגם ביאר  הוא. באופן זה היהודים

רבי היה צריך להשמיט את הלכות  א מצא חן בעיני השלטונות. לכן,דבר זה לרבו הגרים, וקיסר הת

  :1גרות

לחקור ולהתחקות על שרשי הגורמים לפעולת רבינו הקדוש בערכו את ... 

דלדל והשכחה מצויה אינו מספיק המשנה, הטעם הידוע ראותו שהדור מת

 כלל, כי אין השכחה חולשת דור מיוחד, השכחה שלטה גם בתקופות קדומות

ובכל זאת לא נחתם ספר פרטי, אך חתימת  ...2ראה בתמורה ט"ז, עמ' א' -

המשנה בבית ועדו של רבי שהיתה כעין חתימת כתבי הקודש בימי הכנסת 

שבע"פ, פעלה כזו נגד הנהוג  הגדולה טבע אותה לספר יסודי לכל התורה

 

 בספרו "יסוד המשנה ועריכתה", אות ב, מהדורת מוסד הרב קוק.  1
אמר רב יהודה אמר רב בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל "שם כתוב:  2

ממני כל ספיקות שיש לך אמר לו רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר לא כך 
תבת בי }שמות ל"ג{ ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל מיד תשש כחו של יהושע כ

ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות ועמדו כל ישראל להרגו אמר לו 
הקב"ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמה שנאמר }יהושע א'{ ויהי אחרי מות משה עבד 

' במתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים ה' ויאמר ה' וגו
נשתכחו בימי אבלו של משה אמר רבי אבהו אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו 

שאין הוכחה מדברי  ב...". נראה לי,שנאמר }יהושע ט"ו{ וילכדה עתניאל בן קנז אחי כל
 ונש. דהיינו, באופן רגיל לא היתה שכחה.רואים שהשכחה באה כעלהיפך  רא.הגמ
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. 3מימות דור ודור יש לה סיבות עמוקות יותר בחיים שהכריחו את יצירתה

אבל למצוא הסיבה ההיא עלינו להתבונן על המצב המדיני אז אחרי תקומת 

בר כוכבא אשר התרבו הגזירות על קיום מנהגי ישראל, והרשות פקחה על 

יות להקהל ולחרוש עליה רעה דרכי איש ואיש ותהלוכותיו לבל תהי אפשר

ודים הבסתר ולמרוד אחרי כן בגלוי, ונוכל לשער כי בזמן ההוא גם תורת הי

התעניינה את הנציבות, כי כל התורה שבע"פ שנמסרה מפה לאוזן והמגילות 

סתרים שכתבו להם התלמידים לזכרון השמועות שקבלו מרבותיהם משכו 

ת בה פרקו גם מהדברים עליהן חשד הממשלה לאשר כל אחד יכול לשנו

היוצאים מהגדר הדתי. ובכן כאשר תלמי המלך בזמנו צוה להעתיק לו התורה 

שבכתב לידע מה כתיב בה ]מגילה ט, עמ' א'[ כן התעניינה הנציבות לידע 

תוכן תורה שבע"פ, ראה בבלי בבא קמא ל"ה עמ' א' ששלחה מלכות הרשעה 

, ובירושלמי שם פרק ד', הל' שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדוני תורתכם

כן  ה...ג' מפורש שהיה זה בזמן נשיאת רבן גמליאל, וכן מבואר בספרי ברכ

הובא שם פס' יורו משפטיך ליעקב כי אגניטס הגמון שאל את רבן גמליאל 

כמה תורות ניתנו לישראל, דרישה כזאת היא אשר יכלה להמריץ נשיא ישראל 

ים תורת היהודים וקבלתם יסודי להתעודד ולערוך בספר גלוי לכל העמ

התורה שבע"פ. להתודע ולהגלות שאין בה הטחת דברים נגד כל אומה ולשון 

. ואחרי אשר חשב רבי שספרו יבוקר מאנשי מדע 4ולא כל תעודה מדינית

העומדים מחוץ להיהדות שיחרצו עליו משפטם לפני כס הממשלה המרכזית 

ם חשובים עקרים בתורת ברומא, נבין למה השמיט ממשנתו הרבה דברי

ישראל, והוא נצר משרי בית דוד לא הזכיר תקות ישראל ותוחלתו לגאולה 

העתידה ע"י משיח בן דוד כאשר הזכיר ענין תחיית המתים. כן לא שנה ענין 

שזהו לאשר כל כאלו היו למורת רוח הרומיים ה... חנוכה והלכותיה במשנ

כמו  ו...ומי ותקות חפשיותשחשבום כענינים פוליטיים חגיגת הנצחון הלא

הלכות תפילין מזוזה וגרים, רבינו הגדול הרמב"ם בפיהמ"ש מנחות פ"ד כתב 

שלכן לא הובאו במשנתינו יען שהיו ידועים ונהוגים בעם בכלליהם ופרטיהם, 

אבל הן ההיפוך ידענו כי העם התרשלו מאוד בהנחת תפילין, ביחוד הן 

 

, רואים מדברי כל הראשונים שהסיבה היתה משום ירידת קשיםמאוד  אלושדברים  ראה לי,נ 3
 .שתי תורות יהיוהדורות, שהיה צורך שלא 

שבימי רבי היה שקט ושלוה, למדים דברי הראשונים משדבריו קשים, כיון שדוקא  ראה לי,נ 4
  ס. אנטונינולרבי היו יחסים טובים בין  .לכותולא היו בעיות עם המ
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ם. וכבר בימי התנאים הקדמונים הפרטים המסתעפים אפני עשייתן רבים ה

היו כל חלוקי דיעות בהרבה מעניניהם, ואיך אפשר כי העם ידעום כל כך 

ות אותם במשנתו? אמנם ידענו כי בפשטות עד שלא מצא רבי לנחוץ לשנ

יפות הרומים בימים אלה היו נגד הלאומיות ולא נגד דת ישראל, שהרשות דר

לבושתם וביתם, ולכן גזרו על השתדלה להטביע חותמה על מראה אזרחיה ת

התפילין שלבשו כל היום ואמרו כי כל המניח תפילין ינקרו את מוחו שבת 

ק"ל עמ' א', וכן גזרו על המזוזה ראה יומא י"א עמ' א'. ישראל קדושים 

בחפצם לקיים מצות דתם גם בזמן הגזירה הערימו לעשותן כאלו המה דברים 

ילין עשו מעוגלות כקמיעות, סגוליים או מעשה צחוק ושעשועים, התפ

והמזוזה הניחו תחת הדלת או במקל שהעמידו אצל הדלת, ולכן הזהירו אותם 

חכמינו באמרם העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה, מגילה כ"ד עמ' ב', 

במקל או שהניחה תחת הדלת סכנה ואין בה מצוה, מנחות  - המזוזה – תלאה

בכזה אבל הקסדרים יחשבו גם העושה כן  ל"ב עמ' ב', כי למצוה אין יוצאין

כעובר על גזירת המלכות. והנה חזיון מפליא נראה לנו בחמשים שנה אשר בין 

התפשטות תנועת  תהית ומלחמת בר כוכבא ואדריינוס היחורבן הב

תוקף את ההתגיירות, מובן כי  ובכלל אסרו מושלי רומא בכל ות...ההתגייר

 ...5תקבוע במשנתו הלכות גירוכזה לא יכול רבינו הקדוש ל בבמצ

 

בתחילת המאמר שלי "קונטרס קבלת מצוות בגיור" )בספר "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה  5
דעה( הבאתי מדברי אחרונים רבים שמבואר מדבריהם שהיה איסור להתגייר. אציין לדברי 

ו לעבד, אבל אם התנה בפירוש דוקא במקום שקנאו כדי לגיירהרמ"א )יורה דעה רסז, ד(: "
שלא למולו )טור ומרדכי ס"פ החולץ ורמב"ם בפ"א מהל' מילה ופי"ד מהא"ב וראב"ד שם(, וכן 
במדינות אלו שאסור לגייר שום גוי, הוה כאלו התנה עמו שלא למולו ומותר לקיימו ערל כל זמן 

 ."שירצה )ג"ז במרדכי שם ור' ירוחם(, וכן הוא המנהג פשוט



     

 

 

 

 

 

 ביאור המילה "גר"

א מלשון "גרגיר", ילה "גר" היסביר שהמה 1למילה "גר". ר' בחיינעיין בדברי מספר פירושים 

 : "וטעם גר כמו הגרגיר שנכרת מן הסעיף". 2מקור הפירוש נמצא בראב"ע שכתבד מעיקרו. רהנפ

נכרי שהתייהד א. " מתורגם בשלושה אופנים: כתב שעל פי אונקלוס "גר 3הרב רפאל בנימין פוזן

"וארי יְתַגַייר עמכון ִגיוַרא". וכן "וכי יגור אתך גר...  – 4ִגיוַרא, כגון "וכי יגור אתך גר ועשה פסח" –

 "וארי יתגייר עמכון גיורא".  – 5לא תונו אותו"

"ויזדבן  – 6תושב"גר תושב, מתורגם "ערל תותב", או "תותב ערל", כגון ונמכר "ונמכר לגר ב. 

 "לתותב ערל דבקרוך תתנינה".  – 7לערל תותב". וכן, "לגר אשר בשעריך תתנה"

תושב שאינו קבוע שגם הוא מכונה גר, אז הוא מתורגם "דייר". כך כתוב אצל אברהם שפונה ג. 

ע "דייר ותותב אנא עמכון". וכן, בברית בין הבתרים כתוב "יד – 8לבני חת "גר ותושב אנכי עמכם"

 ְך".נָ "ארי דיירין יהון ְב  – 9תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם"

 

 

 כד הקמח, ערך הגר, עמ' קי. בספרו  1
 בראשית טו, יג.  2
 פרשגן, פרשת חיי שרה, פרק כג, פסוק ד.  3
 שמות יב, מח.  4
 ויקרא יט, לג.  5
 ויקרא כה, מז.  6
 דברים יד, כא.  7
 בראשית כג, ד. 8
 בראשית טו, יג.  9



     

 

 

 

 

 

 ?"בן בג בג" ו"בן הא הא" מי היו

 הא הא" ו"בן בג בג".  לדעת התוס' ורשב"ם,"בן בסוף מסכת אבות )סוף פרק חמישי( מוזכרים 

אשוני . הם נקראו בשמות אלו כיון שהם נקראים על שם אברהם ושרה שהם היו ר1היו גריםהם 

לאברהם התוסף האות ה', וגם , אברהם היה תחילה לגרים. 2הגרים, כמבואר בגמרא במסכת חגיגה

ולכן, מובן השם "בן הא הא", וכן "בן בג בג", לשרה ניתנה האות ה' במקום האות י' שנלקחה ממנה. 

 בג בגימטרה ה'.

הסיק ש"בן הי הי", . מכך, יש להלל שאלהאת ש"בן הי הי" שאל , 3חגיגה מובא בגמרא במסכת

הפוך בה והפוך בה דכולה בה ובה : "4וכן, יש להוסיף שהמימרא של בן בג בגבתקופתו של הלל.  חי

בשמו של  5באבות דר' נתן ", מובאתתחזי וסיב ובלה בה ומינה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה

בשמו של הלל. לכן,  7ן: "לפום צערא אגרא". מובאת באבות דר' נת6המימרא של בן הא האהלל. גם 

 לא קשה לתאר שבן הא הא ובן בג בג קיבלו את דבריהם מהלל הזקן.

שלשת הגרים הם אלו  הי הי", "בן הא הא" ו"בן בג בג". בןנלענ"ד, שהיו כאן שלשה גרים: "

אולי . 9, שהתגיירו על ידי הלל. שמאי לא גיירם, ובזכות הלל התגיירו8שבת מוזכרים במסכתה

מרמזים להלל. "בן הי" וכן "בן הא", מזכיר את האות "ה" בשמו של הלל. גם "בן השמות שלהם 

 

ר המתגייר", בן אברהם אבינו", מובא בספר "ג –עיין במאמרי, "מקור המנהג שקוראים לגר  1
 , הלכות אבן העזר. ג כרך

 ג, ע"א.  2
 ט, ע"ב.  3
 מסכת אבות, סוף פרק חמישי.  4
 נוסחא ב, פרק כז.  5
 מסכת אבות, סוף פרק חמישי.  6
 נוסחא א, פרק יב; נוסחא ב, פרק כז.  7
 לא, ע"א. 8
חי בזמנם  אכן, המאירי בסדר הקבלה )מובא בתחילת פירושו למסכת אבות(, כתב שבן בג בג, 9

 של הלל ושמאי. 
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פעמיים, כדי  ובג", מזכיר את האות "ה", שהרי "בג" בגימטריא הוא כאות "ה". אולי שמותם נאמר

 . 10להזכיר את אברהם אבינו שנתוספה לו האות "ה", וגם להזכיר את הלל שבזכותו הם נתגיירו

שר' יוחנן בן  ,11קידושין האריך ימים. שהרי מבואר במסכתומר ש"בן בג בג", נצטרך ל ,זה לפי

הוא ר' יוחנן בן בג בג, כיון  ודה בן בתירא. כנראה "שבן בג בג"בתקופתו של ר' יה בג בג חי

בשם "יוחנן בן בג בג", המימרא: "הפוך בה הפוך בה דכולא בה, ומינה לא  ת, מובא12שבאליהו זוטא

 באת בשמו של "בן בג בג", בסוף מסכתידה טובה הימנה". אותה מימרא שמותזוע, שאין לך מ

 אבות. 

ור לאחר רבן . ר' עקיבא היה ד13שבת מסכתבתקופתו של ר' עקיבא, עיין ב בתירא חי ר' יהודה בן

שהיה תלמידו של רבן יוחנן בן  14ר' עקיבא היה תלמידו של ר' אליעזר בן הורקנוסיוחנן בן זכאי. 

לפי זה, מתברר לנו אם יוחנן בן בג בג חי  .16יוחנן בן זכאי היה תלמידו של הלל הזקן. רבן 15זכאי

  בתקופתו של הלל, אז הוא זכה לאריכות ימים.  

 

ראיתי פירוש מעניין של ד"ר ר' בנימין זאב בכר )אגדות תנאים, חלק ראשון, בערך של הלל,  10
( בנוגע לייחוסם של בן בג בג ובן הא הא. לפיו, מדובר על אותו איש, וזהו הגר שבא 7עמוד 

רמז לדרך שגיירו  להלל, והלל גיירו על ידי כך שלימדו האל"ף בי"ת. בשם בן ה"א ה"א, יש
ה"א, כיון שכך המסורת ולכן יש לקבל גם את  –הלל. שעל ידי כך שהבין שיש לקרוא ה"א 

התורה שבעל פה. וכן, השם בן ב"ג ב"ג, מרמז לדרך זו. שהרי הידיעה שהאות בי"ת באה לפני 
וך האות גימ"ל נודעת רק על ידי המסורת; מצאתי שהרב ברוך הלוי עפשטיין זצ"ל )בספרו "בר

שאמר", פירוש למסכת אבות, סוף פרק ה( כתב שבן בג בג ובן הא הא, הם הגרים שהתגיירו על 
 ידי הלל. והוא גייר אותם על ידי הלימוד באל"ף בי"ת, ולכן נקראו כך. 

 י, ע"ב.  11
 פרשה יז.  12
 צו, ע"ב.  13
 עיין מסכת בבא מציעא נט, ע"ב.  14
 עיין מסכת אבות, פרק ב, משנה ח.  15
 ין מסכת אבות, פרק ב, משנה ח; מסכת סוכה כח, ע"א. עי 16



     

 

 

 

 

 

 שמעיה ואבטליון

 מבוא

אנסה ו שמעיה ואבטליון. מקורם לוטה בערפל דון בשתי דמויות היסטוריות:במאמר הנוכחי א

 הם. לגלות קצת מן המסתורין שעומד מאחרי

 

  גרים –שמעיה ואבטליון 

 שני גרים. נתחיל עם המשנה הידועה במסכת עדויות:ספר מקורות עולה הרושם שמדובר בממ

עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה 

דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל אמר להן מוטב לי להקרא 

עה אחת רשע לפני המקום שלא יהיו אומרים שוטה כל ימי ולא ליעשות ש

בשביל שררה חזר בו הוא היה מטמא שער הפקודה ודם הירוק וחכמים 

מטהרין הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך 

שחטו וחכמים אוסרים הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את 

אמרו לו מעשה בכרכמית שפחה שפחה המשוחררת וחכמים אומרים משקין 

משוחררת שהיתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון אמר להם דוגמא 

ונדוהו ומת בנדויו וסקלו בית דין את ארונו אמר רבי יהודה חס  השקוה

ושלום שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה 

ן חנוך שפקפק וביראת חטא כעקביא בן מהללאל ואת מי נדו אליעזר ב

בטהרת ידים וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו מלמד שכל המתנדה 

 ומת בנדויו סוקלין את ארונו:

 )פרק ה, משנה טו( 
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 רמב"ם הסביר מה כוונת עקביא בן מהללאל ש"דוגמא השקוה":

ופירוש דוגמא דבר הדומה. ולא עשו כן אלא מפני שהיא גיורת והם גרים, 

להרחיקה בגלל יחסם הנפשי לאומה. והיה קשה דבר זה  וכאלו לא ראו

 שחשדם בו, ונדוהו.

 )שם( 

 שמעיה ואבטליון היו גרים. לפי הסבר זה, 

 כך גם מתברר מתוך הגמרא במסכת יומא:

תנו רבנן: מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש, והוו אזלי כולי עלמא 

ו לדידיה ואזלי בתר שמעיה שבקוה -בתריה. כיון דחזיונהו לשמעיה ואבטליון 

ואבטליון. לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול אמר להן: 

דעבדין עובדא  -אמרו ליה: ייתון בני עממין לשלם  -ייתון בני עממין לשלם! 

 דלא עביד עובדא דאהרן.  -דאהרן, ולא ייתי בר אהרן לשלם 

 )עא, ע"ב( 

 ל "ייתון בני עממין לשלם":רש"י הסביר את כוונת כהן הגדו

לשון גנאי הוא, לפי שבאו מבני בניו של סנחריב,  -ייתון בני עממין לשלם 

 כדאמרינן במסכת גיטין )נז, ב(.

 )עא, ע"ב( 

שהם גרים. אולם, מכאן היה מקום לומר שאין הכוונה שהם גרים, אלא הם צאצאי כאן מתברר 

 בני גרים. 

 שם מבואר:רש"י הפנה לגמרא במסכת גיטין, ש

נא: נעמן גר תושב היה; נבוזראדן גר צדק היה. מבני בניו של המן למדו ת

תורה בבני ברק; מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים; מבני בניו של 

 סנחריב למדו תורה ברבים. מאן אינון? שמעיה ואבטליון.

 )נז, ע"ב( 

 פשר שהם היו מבני גרים. גם מגמרא זו אין ראיה ששמעיה ואבטליון היו גרים, א
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 גרים לא יכולים לשבת בסנהדרין

גר לא יכול מספר אחרונים הקשו איך שמעיה ואבטליון ישבו בסנהדרין, הרי הם היו גרים? 

 קושיא זו:ניתנו מספר יישובים ללהימנות למינוי של שררה ואינו יכול להיות בסנהדרין. 

איסור למנותו. כהמשך לשיטתו יישב  כתב שאין פסול הגוף בגר, אלא יש רק 1הגרבי"ל -א

לכן לא הוצרכו למינוי, כיון שהיו רבן של ישראל: "עיה ואבטליון שאת הקושיא משמ

שמעיה ואבטליון וכן ר"מ ור"ע כיון שהיו רבן של ישראל ומקבלי התורה, כמו שמבואר 

שראל ברמב"ם שם, אינם צריכים מינוי, דמינוי הוא דוקא למנותו לרב, אבל אם רבן של י

אין צריך מינוי, כמובן כי מפיו אנו חיים ולולא הם היתה ח"ו שרשרת הקבלה נפסקת, 

 וזן זה נשיא וזה אב"ד. ה ואבטליואין שום חסרון מה שהיו גרי צדק, לכן היו שמעי

ונת הרמב"ם בשרשרת הקבלה להדגיש דמפיהם אנו חיים. וכן לדין סמיכה בשמעיה וכ

רה אין הסמיכה נפסקת במה שלא הוסמכו, דהרי הם ואבטליון, כיון דהם מקבלי התו

 ". כאילו הוסמכו מפי כלל ישראל

כשיש יש מי שאמר שמה שאסרה התורה למנות גר כדיין ומינוי שררה, הוא דווקא  -ב

. אך, במקרה שאין כמותם בישראל, לא פסלה שאפשר למנותו מישראלמישהו אחר 

 . 2התורה למנות אותם

 שיבותם, ואין איסור כשהנידונים מקבלים את הגר כדיין בלו אותם מרוב חהציבור קי -ג

כתב שלפי יישוב זה מספיק שקבלוהו חשובי העדה, אף על פי שרוב  4. התומים3עליהם

בוודאי אצל שמעיה ואבטליון לא היתה הסכמה של רוב ישראל בכל הציבור לא הסכים. 

 . 5מקומות ארץ ישראל וחוץ לארץ, זה מן הנמנע

 

 פסקי דין רבניים של ירושלים, דיני ממונות ובירורי יוחסין, עמוד תיג.    1
רשב"ץ, מסכת אבות, פרק א, משנה י; ברכי יוסף )חושן משפט ז, ו( הביא את דברי הרשב"ץ;  2

יהם. פרש"י ולא לפני עכו"ם, לפנכך כתב במפורש ריב"א בפירושו לתורה )פרשת משפטים(: "
וקשיא למה לי קרא למעוטי עכו"ם הא אפילו גרים פסולים לדון כדאיתא פ"ב דקדושין גבי 
אושפיזכניה דרב אדא בר אהבה וכ"ש עכו"ם, וי"ל דהא דגר פסול לדון היינו היכא שיש ישראל 

היו דנין את אבל היכא שאין ישראל לא ותדע שהרי שמעיה ואבטליון גרים ושיודעין לדון 
 ". ישראל לפי שלא היה בישראל חשוב כמותם

 כנסת הגדולה, חושן משפט, הגהות בית יוסף ז, א.  3
 סימן ז, ס"ק א.  4
נלענ"ד שאין צורך ברוב מקומות בארץ ישראל וחוץ לארץ, מספיק רוב מקומות בארץ ישראל.  5

שהולכים אחר הרוב הולכים אחר הרוב בארץ ישראל, כמו שמצינו בדין הוראת ציבור, 
שיושבים בארץ ישראל )עיין מסכת הוריות ג, ע"א(. כן מצינו בדיני סמיכה, שלדעת הרמב"ם 
אפשר לסמוך את החכם אם חכמי ישראל יסכימו שהוא ראוי לסמיכה. לדעת הרמב"ם, 
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י מלכים, שבזמנם מלכו מלכי החשמונאים. למלך יש סמכות למנות הם נתמנו על יד -ד

כראש סנהדרין גם מי שפסול לדון. כיון שיש למלך רשות להמית, להרוג ולתקן המדינה, 

לכן גם אם הוא רואה אדם גדול בתורה ומדע, יכול למנותו לראש בית דין לדון אפילו 

 . 6דיני נפשות

בירור הלכה  , הם לא נתמנו לכך, אלא רק לשםאבטליון לא דנו דיני נפשותשמעיה ו -ה

 .7בתורה שבעל פה

הקשה על היישוב השלישי. "קיבלו עלייהו" מועיל לעניין דיני ממונות, כיון שהאדם  8התומים

יכול להפקיר ממונו ולתת אותו למי שירצה. גם הוא יכול לומר שהוא מתרצה לכל מוצא פיו של 

ני נפשות אין רשות ביד אדם לומר הרגוני. אם כן, בוודאי לא הדיין, אם לתת ואם למחול. אבל, בדי

 קבלה לכך ששמעיה ואבטליון ידונו דיני נפשות. שייך 

הרי גם לעיבור שנים נצרך שיהיה אביו או  חרון, יש להקשות שאיך עיברו שנים?על היישוב הא

ומר שגם לא עיברו אמו מישראל, כיון שעיבור שנים נחשב כדין שיש בו כפייה? לכאורה, נצטרך ל

 שנים. הם רק הורו הלכות. 

, ששמעיה ואבלטיון לא היו גרים, אלא היו מבני בניו של סנחריב, ואמם 9יש מי שרצה ליישב

 שתי סיבות:מישראל. יש קושי ביישוב זה, מהיתה 

 

הולכים אחר החכמים שיושבים בארץ ישראל )עיין רמב"ם, פירוש המשניות למסכת בכורות, 
נה השוחט הבכור(. יש עוד דינים שהולכים אחר אלו שיושבים בארץ ישראל. עיין פרק ד, מש

בספרי "מעבדות לחירות, ממוות לחיים ומחושך לאור גדול" )הלכות יום העצמאות ויום 
; ספר מאנים למשפט )חושן משפט ז, א( דחה את דברי התומים, כיון 122-125ירושלים(, עמ' 

למידי חכמים שהיו במדרש הגדול שבירושלים שיהיה שמסתמא כל ישראל הסכימו על הת
ספר דורש לציון )דרוש ג( הקשה על היישוב של כנסת הגדולה שכל ישראל  שלוחיהם למנות;

קיבלו עליהם את שמעיה ואבטליון, מה מועיל קבלתן, הרי יש איסור מפורש למנות גר למינוי 
תה הסכמה? מהרש"ם )דעת תורה, שררה: "לא תוכל לתת עליך איש נכרי", ומשמע שאף אם הי

הלכות שחיטה, קונטרס אחרון, אות טו( יישב שכתוב במסכת יבמות )טז, ע"ב( שעכו"ם שקידש 
בזמן הזה חוששין לקידושיו, שמא הוא מעשרת השבטים. הגמרא הקשתה הרי כל דפריש 

צת, מרובא פריש. הגמרא השיבה שמדובר בדוכתא דקביעי. מבואר בדברי הרא"ש )שיטה מקוב
מסכת בבא מציעא ו, ע"א(, שהכלל כל דפריש מרובא פריש, אינו בגדר ודאי, אלא בגדר של 
ספק. האיסור למנות איש נכרי, כלומר אחד שאינו ישראלי גמור, זהו דווקא כשהוא ודאי נכרי, 
אך כשיש ספק אין איסור. לגבי שמעיה ואבטליון היה ספק אם הם מעשרת השבטים, לכן אין 

 תם לאחר שהתגיירו. איסור למנו
 תומים, סימן ז, ס"ק א.  6
 תומים, סימן ז, ס"ק א.  7
 סימן ז, ס"ק א.  8
 עיין תוס' יום טוב, מסכת אבות, פרק א, משנה י.  9
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יכולים לדון דיני נפשות. יתר על כן, יש מקום  אמם מישראל, עדיין הם לאכשאפילו  -א

כשרק אמו הנשיא כדין מלך. לכן, כמו שאי אפשר למנות מלך  רו שללומר שגד

 . 10הדין בנשיא מישראל, הוא

מוכח במפורש ששמעיה ואבטליון היו גרים בפני עצמם, ממספר גמרות שהוזכרו לעיל  -ב

 .11ולא בני גרים

 

 מי היה אבטליון

ות רבות, כתב שראה בספרי הגוים שאבטליון קודם שהתגייר סידר נימוסים ודת 12ר"י אברבנאל

ועד היום יש בין הגוים דת אחת שנקראת דת אבטליון. ואחר כך עזב את עבודת הצלמים והלך לבקש 

 גמרות. בלו דת אחרת. אברבנאל כתב שבלי ספק הוא אבטליון התנא שמוזכר במשניות ו

אולם, נלענ"ד, שיש להעיר על דברי האברבנאל שהרי אם יש דת שנקראת דת אבטליון משמע 

 13כבר הזכרתי במאמר אחר איך לאחר שהתגייר לא שינה את שמו?רי היה אבטליון וקשה ששמו הנכ

 שנכרי שמתגייר משנה את שמו. קשה לומר שקראו לדת על שמו של הנכרי לאחר שהתגייר. 

 

 שמעיה אומר "אהוב את המלאכה"

 מובא במשנה במסכת אבות:

 לרשות. שמעיה אומר אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות ולא תתודע 

 )פרק א, משנה י( 

כתב שמתאים ששמעיה יאמר "אהוב את המלאכה", שהרי היה מזרע המלוכה.  14ר"י יעב"ץ

 ולכן, נאה שיצוה על אהבת המלאכה, לומר שאף לשר ומלך נאה היא המלאכה. 

 

 

 כך הקשה הרשב"ץ, מסכת אבות, פרק א, משנה י.  10
 כך הקשה הרשב"ץ, מסכת אבות, פרק א, משנה י.  11
 אבות, פרק א, משנה י.  ספר "נחלת אבות", פירוש למסכת  12
, הלכות ר", הובא בספר "גר המתגייר" כרך ג"מקור המנהג שגר שמשנה את שמו כשמתגיי 13

 אבן העזר. 
 בפירושו למסכת אבות, פרק א, משנה י.  14
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 מקור השם אבטליון

 :רשב"ץ דן במקור השם, ובמשמעותוה ר השם אבטליון?קוצריך עיון, מה מ

ה למה קראוהו 'אבטליון' לשון 'ביטול', ואף על פי שיש שמות שאין ויש לתמו

אפשר  –אנחנו מבינים מאי זה מוצא הם כמו: 'אנטיגנס' ו'ניתאי' וכיוצא בהם 

שהיו מלשון יון, אבל 'אבטליון' הוא לשון 'ביטול', והוא גנאי לכנות כן גר צדק 

'אבי קטנים', כי  שהיה אב בית דין לכל ישראל. ונראה שפירוש זה השם הוא:

הקטנים נקראים 'טליי', בלשון תלמוד... ולפי שהיה אב בית דין קראוהו: 'אב 

טליון', כלומר: אבי קטנים. שכן אמרו... 'רבן גמליאל ובית דינו אביהם של 

 יתומים הוא'...

 )מס' אבות, פרק א, משנה י( 

 

 



     

 

 

 

 

 

 אונקלוס הגר

 מבוא

הגיע? מה גרם לו י היה אונקלוס? מנין הגר. מבחון את אישיותו של אונקלוס במאמר הבא א

 קשורים לתרגום אונקלוס. עיין במספר נושאים התכלות באישיותו של אונקלוס נלהתגייר? לאחר הס

 

 ?אונקלוס מי הוא

וסחאות ננסה לברר מי הוא אונקלוס? באיזו תקופה הוא חי? ומה הביא אותו להתגייר? יש נ

, לאחר מכן נעבור לעיין בדברי הראשונים, אחרונים בדברי חז"לתחילה  נעיין. משובשות בעניין זה

 וחוקרים.

 

 . עיון בדברי חז"ל:1

 במדרש תנחומא:שה הגיור של עקילס ]אונקלוס[ שמובא מענתחיל עם 

והיה  עקילס )נ"א אונקלוס( הגר בן אחותו של אדריאנוס היה מבקש להתגייר

סחורה, א"ל שמא אתה מתירא מן אדריאנוס דודו, א"ל אני מבקש לעשות 

חסר כסף וזהב הרי אוצרותי לפניך, א"ל אני מבקש לעשות סחורה לצאת 

לחוץ לידע דעת הבריות ואני מבקש לימלך בך היאך לעשות, א"ל כל 

פרקמטיא שאתה רואה שפלה ונתונה בארץ לך עסוק בה שסופה להתעלות 

בי אליעזר לאחר זמן מצאוהו רואת משתכר, בא לו לארץ ישראל ולמד תורה, 

, אמרו זה לזה עקילס לומר תורה כיון שבא ורבי יהושע ראוהו פניו משתנות

אצלם התחיל לשאול להם שאלות הרבה והן משיבין אותו, עלה אצל 

אדריאנוס דודו, א"ל ולמה פניך משתנות סבור אני שהפסידה פרקמטיא שלך 

"ל ולמה או שמא הצר לך אדם, א"ל לאו א"ל אתה קרוב לי ואדם מצר לי, א

, א"ל ומי א"ל שלמדתי תורה ולא עוד אלא שמלתי את עצמיפניך משתנות, 

ך מבקש אני אמר לך כך, א"ל בך נמלכתי, א"ל אימתי א"ל בשעה שאמרתי ל

לעשות סחורה, ואמרת לי כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה ונתונה בארץ לך 
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ועסוק בה שסופה להתעלות חזרתי על כל האומות ולא ראיתי שפלה נתונה 

כה אמר ה' 'בארץ כישראל וסופה להתעלות, שכן אמר ישעיה )ישעיה מט( 

יראו וקמו גואל ישראל וקדושו, לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים 

, אמר ליה סקנדרוס 'שרים וישתחוו למען ה' אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרך

שלו עתידין אלו שאמרת שיהו מלכים עומדים מפניהם שנאמר מלכים יראו 

וקמו, הכהו אנדריאנוס על לחיו אמר ליה יש נותנין רטיה אלא על גב המכה 

אומר שהמלכים רואין עכשיו אם רואין גילורר אחד אין עומדין מלפניו שהיית 

אמר ליה סקנדרוס א"כ מה תעשה טמנהו הואיל אותם ועומדין בפניהם, 

ונתגייר הרגהו, אמר ליה עקילס בן אחותי עד שהוא במעי אמו היה ראוי 

, ורוח הקודש צווחת להתגייר, מה עשה סקנדרוס שלו עלה לגג ונפל ומת

יאנוס הרי מת סקנדרוס , אמר ליה אנדר' כן יאבדו כל אויביך ה'')שופטים ה( 

אין אתה אומר לי על מה עשית הדבר הזה, אמר ליה שבקשתי ללמוד תורה, 

א"ל עקליס נתת לאסטרטלירוס אנונה א"ל היה לך ללמוד תורה ולא לימול, 

אלא אם כן נטל זינו שלו, כך לעולם אם אין אדם נימול אינו יכול ללמוד 

 'לא עשה כן לכל גוי'ל ביעקב למי שהוא מ 'מגיד דבריו ליעקב'תורה שנאמר 

, חקיו זו תורה ומשפטיו שלו הדינים שנאמר )שמות טו( משום שהם ערלים

 , 'שם שם לו חוק ומשפט'

 )פרשת משפטים, סימן ה( 

 :אמנם אונקלוס, אנחנו לומדים עליועקילס הוא אם 

 הוא היה בן אחותו של אדרינאוס קיסר.  .1

 קופתם. הוא למד מר' אליעזר ור' יהושע, וחי בת .2

 יש לציין שסיפור דומה לכך מובא במדרש שמות רבה:

פעם אחת אמר לו עקילס לאדריינוס המלך רוצה אני להתגייר ולהעשות 

ישראל אמר לו לאומה זו אתה מבקש כמה בזיתי אותה כמה הרגתי אותה 

לירודה שבאומות אתה מבקש להתערב מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר 

דע היאך ברא הקב"ה את העולם מה נברא ביום ראשון אמר לו הקטן שבהם יו

ומה נברא ביום ב' כמה יש משנברא העולם ועל מה העולם עומד ותורתן 

אמת, אמר לו לך ולמד תורתן ואל תמול אמר לו עקילס אפילו חכם 

תורתן אם אינו מל שכן כתוב שבמלכותך וזקן בן מאה שנה אינו יכול ללמוד 
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 'ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי מגיד דבריו'( )תהלים קמז

 ולמי לבני ישראל.

 )פרשה ל, סימן יב( 

אדריאנוס שברצונו להתגייר יש הבדלים בין המדרשים. בשמות רבה מסופר שאונקלוס הודיע ל

 עוד לפני שהתחיל ללמוד. במדרש תנחומא מסופר שהוא בא לאדריאנוס רק לאחר שלמד ונימול. 

מסופר במסכת מגילה גמרא מדנו שעקילס הגר למד מר' אליעזר ור' יהושע. בבמדרש לעיל ל

שאונקלוס הגר תירגם את התורה על פי ר' אליעזר ור' יהושע. אם כן, גמרא זו נותנת לנו חיזוק נוסף 

 להבנה שעקילס ואונקלוס הם אותו איש: 

הגר  אונקלוס -תרגום של תורה ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: 

יונתן בן עוזיאל אמרו  -. תרגום של נביאים אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע

מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע 

מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם? עמד 

ך לבני אדם; גלוי וידוע יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: אני הוא שגליתי סתרי

לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי שלא 

ירבו מחלוקת בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול 

משום דאית ביה קץ משיח. ותרגום של תורה  -ואמרה לו: דייך! מאי טעמא 

ין אמר רב חננאל אמר רב: אונקלוס הגר אמרו? והא אמר רב איקא בר אב

. 'ויקראו בספר תורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא'מאי דכתיב 

אלו  -זה תרגום, ושום שכל  -זה מקרא, מפרש  -ויקראו בספר תורת האלהים 

 -אלו פיסקי טעמים, ואמרי לה: אלו המסורת.  -הפסוקין, ויבינו במקרא 

תא דלא אזדעזעה, ואדנביאי מאי שנא דאוריי -שכחום וחזרו ויסדום. 

דאורייתא מיפרשא מלתא, דנביאי איכא מילי דמיפרשן, ואיכא  -אזדעזעה? 

 מילי דמסתמן.

 )ג, ע"א( 

עוד מצאתי מקומות רבים שמובא מעשה על עקילס, ואותו מעשה כתוב במקום אחר על שם 

 אונקלוס:
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 מובא בגמרא במסכת עבודה זרה:

רפין על הנשיאים, ומה הם שורפין על וכשם ששורפין על המלכים, כך שו

אונקלוס המלכים? מיטתן וכלי תשמישן; ומעשה שמת ר"ג הזקן, ושרף עליו 

 שבעים מנה צורי.  הגר

 )יא, ע"א( 

 מאידך, מובא במסכת שמחות:

שורפין שריפה למלכים, אבל לא לנשיאים. וכשמת רבן גמליאל הזקן שרף 

 .לפניו יותר משמונים מנה עקילס הגר

 רק ח, הלכה ו()פ 

  :מסכת דמאימובא בתוספתא ב

גר וגוי שירשו את אביהן גוי רשאי לומר לו טול אתה צלמים ואני כלים אתה 

חלק מאחיו החמיר על עצמו והוליך חלקו לים  אונקלוס הגר: יין ואני פירות

 .המלח

 יג(-)פרק ו, הלכה יב 

רים ליטול את הצלמים והוא את אונקלוס החמיר על עצמו ועל אף שהיה רשאי לומר לאחיו הנכ

 הכלים, בכל זאת הוא הוליך את חלקו לים המלח ולא רצה להינות ממנו.

 מאידך, מובא בירושלמי מסכת דמאי:

הא מתני' פליג' טול אתה ע"ז ואני מעו' אתה יין נסך ואני פירו' אמר סופא 

 ולית היא פליגא אם משבאו לרשו' הגר אסור והכא מכיון שקנה כמי שנכנס

 .חילק עם אחיו והחמי' על עצמו והוליך הנייה לים המלח עקילס הגרלרשותו 

 )פרק ו, הלכה יא( 

מובא  2שאונקלוס הגר תירגם מילה בצורה מסויימת, ובמדרש אחר 1יש להוסיף שיש מדרש

 שבדיוק אותו תירגום תירגם עקילס הגר.

 

 איכה רבה א, א.  1
 שיר השירים רבה ד, כד.        2
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 :כתוב בירושלמי מסכת מגילה

רגם עקילס הגר התורה לפני רבי אליעזר תירבי ירמיה בשם רבי חייא בר בא 

 .וקילסו אותו ואמרו לו יפיפית מבני אדם ולפני רבי יהושע

   )פרק א, הלכה יא( 

על פי ר' אליעזר ור'  , על אונקלוס שתרגםבמסכת מגילה ,בבבלי לכאורה, המסופר דומה לכתוב

לוס אמר את קכתוב שאונבבבלי  במסכת מגילהיהושע. אולם, נראה שיש שוני בין שני הסיפורים. 

ר' אליעזר ור' יהושע והם לפני ר' אליעזר ור' יהושע, בירושלמי כתוב שאונקלוס תירגום  מפיהתרגום 

י ר' אליעזר קילסו אותו. היה מקום ליישב ולומר שכוונת הירושלמי שאונקלוס קיבל את התרגום מפ

 שרו את הדברים. סידרו וחיברו אמר את התרגום לפניהם והם איור' יהושע, ואחר ש

מספר קשיים עם ההבנה שאונקלוס הוא עקילס שעליו מסופר במדרש תנחומא. הרי אולם, יש 

הוא בן אחותו של אדריאנוס קיסר. מאידך, ראינו לעיל שבגמרא עקילס במדרש תנחומא נאמר ש

 במסכת עבודה זרה מובאת ברייתא שבה נאמר שאונקלוס חי בתקופתו של רבן גמליאל הזקן והוא

 עוד מובא בתוספתא מסכת כלים:כבר התגייר בתקופתו. 

כף שכהנים גובלין בה וכן חפית של קדרה אם חקוקין ומקבלין כל שהן טמאין 

 אונקלס הגר שהביא פתו לפני רבן גמליאלואם לאו טהורין מעשה בטבחו של 

והיו שם שמנים וחמשה זקנים יושבין נטלה רבן גמליאל ונסתכל בה ונתנה 

 .וחברו לחברוחברו  לא

 )פרק ב, הלכה ד( 

 ומובא בתוספתא במסכת מקואות:

מעשה ברבן גמליאל ואונקלס הגר שהיו באין באשקלון וטבל רבן גמליאל 

במרחץ ואונקלס הגר בים אמר ר' יהשע בן קבוסיי עמהן הייתי ולא טבל רבן 

 גמליאל אלא בים:

 )פרק ו, הלכה ג( 

ל יא, כיון שאפשר לומר שמדובר על רבן גמליאאולם, מהתוספתאות הללו אין כל כך קוש

בתקופתם של ר' אליעזר ור' יהושע. אך, הקושי מן הברייתא במסכת עבודה זרה ששם  דיבנה, שחי

בתקופתם של ר' אליעזר ור' יהושע,  קן לא חיזנראה שרבן גמליאל המדובר על רבן גמליאל הזקן. 



 274 קלוס הגראונ  

כתב  4. הרמב"ם3תלמידי רבן יוחנן בן זכאי היווא הרבה יותר מבוגר מהם. ר' אליעזר ור' יהושע ה

שהלל היה לו בן ששמו רבן שמעון, ולרבן שמעון היה בן ששמו רבן גמליאל. רבן גמליאל זה הוא 

רבן גמליאל הזקן, דהיינו הנכד של הלל. רבן גמליאל הזקן היה בן תקופת רבן יוחנן בן זכאי ואפילו 

 ,אי היה בתקופת חורבן בית המקדש, ואז נהרג רבן שמעוןיותר מבוגר ממנו. שהרי רבן יוחנן בן זכ

הבן של רבן גמליאל הזקן. רבן יוחנן בן זכאי ביקש מאספיינוס שישאיר את רבן גמליאל בנו של רבן 

. לכן, נראה שר' אליעזר ור' יהושע הם בני תקופת רבן שמעון. נוסף על כך, הרי לפי 5שמעון בחיים

קלוס כבר התגייר בזמנו של רבן גמליאל הזקן שהיה קודם חורבן הברייתא במסכת עבודה זרה אונ

. 6אחר חורבן בית המקדש, שהרי הוא החריב את ביתררב זמן  וס קיסר חיבית המקדש. אבל, אדריאנ

. 7בשנת ע' למנין הנוצריםהמקדש נחרב בית בשנת קי"ז למנין הנוצרים.  אדריאנוס קיסר נעשה קיסר

ר מ"ז שנה לאחר החורבן. והרי מדובר שאונקלוס היה בן אחותו, אם כן נעשה קיסלפי זה, אדריאנוס 

העיר בסדר עולם רבה נאמר שחי בתקופתו של רבן גמליאל הזקן והתגייר בזמנו. הוא קשה לומר ש

לאחר נ' שנה. בספר  הנ"ב שנה לאחר חורבן בית המקדש. לפי נוסחת הגר"א נחרב הביתר נחרב

 לנוצרים נאמר שאדריאנוס מלך מ"ה שנה אחר חורבן הבית. מובא שבספר דברי ימים 8יוחסין

רק לגבי המסופר במדרש תנחומא, אלא גם  אינה מעלה קושיהברייתא במסכת עבודה אולם, 

אמר את של רבן גמליאל הזקן וגם  שהתגייר בזמנו לגבי המסופר במסכת מגילה, שלא יכול להיות

 יזו נוסחא משובשת. תרגומו מפי ר' אליעזר ור' יהושע. כנראה שיש א

עקילס שמוזכר במדרש תנחומא. במספר מקומות  ואהש עוד קושיות על ההבנה שאונקלוס י

קשה לומר שמדובר על ים של עקילס הגר על נביאים וכתובים. הביאו תרגומ 9המדרש והירושלמי

בן  רגם את התורה, ויונתןי[ שאונקלוס תאמר בגמרא במסכת מגילה ]מובא לעילאונקלוס שהרי נ

 –מובא שעקילס הגר תירגם "פרי עץ הדר"  10רגם נביאים. וכן, יש לציין שבויקרא רבהיעוזיאל ת

 

 עיין מסכת אבות ב, ח.       3
        בהקדמתו למשנה תורה לרמב"ם. 4
 ע"ב.       -עיין מסכת גיטין נו, ע"א 5
 עיין איכה רבה ב, ד.        6
, בהערה 384עיין בספר מאור עינים, לר' עזריה מן האדומים, בחלק אמרי בינה, פרק מה, עמ'  7

 אות א. ההערות הן של ר' דוד קאססעל מברלין, דפוס וילנא תרכ"ו.       
 מאמר שישי.         8
רבה כא, א; בראשית רבה צג, ג; ויקרא רבה יא, ט; ויקרא רבה לג, א; אסתר רבה ב,  בראשית 9

ח; שיר השירים רבה ד, כב; שם ד, כו; קהלת רבה יא, ג; פסיקתא דרב כהנא יא, ח; ירושלמי, 
 מסכת שבת, פרק ו, הלכה ד; ירושלמי, מסכת יומא, פרק ג, הלכה ח. 

 פרשה ל, פיסקה ח.     10
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כמו כן, מובא שהוא תירגם: "פירי אילנא אתרוגין".  11שהוא דר על המים. אבל, בתרגום אונקלוס

 מובא בירושלמי מסכת קידושין:

ה והיא שפחה דאמר ר' יוסי בשם ר' יוחנן תירג' עקילס הגר לפני ר' עקיב

 .נחרפ' לאיש בכתושה לפני איש

 )פרק א, הלכה א( 

 התרגום הנ"ל אינו נמצא בתרגום אונקלוס, והוא תרגום יווני. 

 וכן, יש להקשות מדברי הגמרא במסכת גיטין:

, בעי לאיגיורי, אזל אסקיה אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה

א עלמא? אמר ליה: ישראל. מהו לטיטוס בנגידא, אמר ליה: מאן חשיב בההו

לאידבוקי בהו? אמר ליה: מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהו, זיל איגרי בהו 

, כל המיצר לישראל ' היו צריה לראש וגו''בההוא עלמא והוית רישא, דכתיב: 

במאי דפסיק אנפשיה,  נעשה ראש. אמר ליה: דיניה דההוא גברא במאי? א"ל:

טמיה ודייני ליה, וקלו ליה ומבדרו אשב ימי. אזל כל יומא מכנשי ליה לקי

אסקיה לבלעם בנגידא, אמר ליה: מאן חשיב בההוא עלמא? א"ל: ישראל. מהו 

. א"ל: דיניה 'לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים'לאידבוקי בהו? א"ל: 

דההוא גברא במאי? א"ל: בשכבת זרע רותחת. אזל אסקיה בנגידא לפושעי 

שיב בההוא עלמא? א"ל: ישראל. מהו לאדבוקי בהו? א"ל: ישראל, א"ל: מאן ח

טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש, כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו. א"ל: 

דיניה דההוא גברא במאי? א"ל: בצואה רותחת; דאמר מר: כל המלעיג על 

 דברי חכמים נידון בצואה רותחת.

 נז, ע"א(-)נו, ע"ב 

חותו של טיטוס ולא כפי המסופר לעיל במדרש שהיה בן אחותו כאן מבואר שאונקלוס היה בן א

 אחותו של אדריאנוס, שהרי הם חיו של אנדריאנוס. ואי אפשר שיהיה בן אחותו של טיטוס וגם בן

מבואר שטיטוס מלך בשנת ר"פ למנין השטרות. ואדריאנוס  12בתקופות שונות. בספר סדר יוחסין

 

 .    ויקרא כג, מ 11
 מאמר שישי.   12
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, ואדריאנוס 13באר לעיל שטיטוס החריב את בית המקדשכבר התמלך בשנת שי"א למנין השטרות. ו

 החריב את ביתר נ"ב שנה לאחר חורבן בית המקדש. 

נאמר על עקילס הגר.  נביא עוד שני מדרשים שדומים ביותר. אחד נאמר על אונקלוס הגר והאחר

 מובא במדרש תנחומא:

ששאל לזקן אחד ואמר לו מה חיבב הקב"ה את הגר,  באונקלוס הגרמעשה 

שאמר )ואהב את הגר( ]ואהב גר[ לתת לו לחם ושמלה )דברים י יח(, הרי הכל 

לחם ושמלה, א"ל והלא יעקב אבינו לא בקש אלא זה, שנאמר ונתן לי לחם 

 לאכל ובגד ללבש )בראשית כח כ(.

 )בראשית, סימן ו( 

 בבראשית רבה כתוב:

לו הרי כל נכנס אצל ר"א אמר  עקילס הגר 'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש'

אמר לו וכי  'ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה'שבחו של גר שנאמר )דברים י( 

קלה היא בעיניך דבר שנתחבט עליו אותו זקן שנאמר ונתן לי לחם לאכול 

ובגד ללבוש ובא זה והושיטו לו בקנה נכנס אצל רבי יהושע )נ"א עקילס הגר 

ר דכתיב ואוהב גר בא ושאל את ר"א אמר לו הרי חיבה שחיבב הקב"ה את הג

לתת לו לחם ושמלה כמה טווסין אית לי כמה פוסייני 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 

שמלה זו  'לכו לחמו בלחמי' מפייסו בדברים לחם זו תורה דכתיב )משלי ט(

טלית זכה אדם לתורה זכה לטלית ולא עוד אלא שהן משיאין את בנותיהם 

לכהונה והיו בניהם כהנים גדולים ומעלים עולות על גבי המזבח ד"א לחם זה 

לחם הפנים ושמלה אלו בגדי כהונה הרי במקדש אבל בגבולים לחם זו חלה 

ת פנים שהאריך ר' יהושע עם עקילס ושמלה זו ראשית הגז אמרו אלולי אריכו

 '.טוב ארך אפים מגבור'היה חוזר לסורו וקרא עליו )שם טז( 

 )פרשה ע, פיסקה ה( 

 

 מסכת גיטין נו, ע"ב.   13
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ם הנאמר במדרש תנחומא בפרשת משפטים, שעקילס הגר למד מר' מתאים ע שניההמדרש 

ויש המדרש הראשון הביא שאונקלוס לא שאל את ר' אליעזר אלא זקן אחד, אליעזר ור' יהושע. 

אך, הדמיון הרב בין להסיק מכך שאונקלוס אינו עקילס, ולא שאל את ר' אליעזר שלא חי בתקופתו. 

אחד מהם. אולם, מדרש אחד, שיש נוסחא משובשת במדרשים מעלה השערה שמדובר כאן בשני ה

דהיינו, יכול להיות שבמדרש תנחומא יש שיבוש וצריך להיות שכתוב עקילס  השיבוש? השאלה מהו

בה צריך להיות כתוב אונקלוס הגר ומה ר' אליעזר. או שאפשר שבבראשית ראת , והוא שאל הגר

 שכתוב במדרש תנחומא שאונקלוס שאל זקן אחד, הכוונה לר' אליעזר. 

אולם, המעניין שהגר"א בהגהותיו למסכת גיטין, כתב שיש לגרוס "בר אחתיה דאדריינוס". 

ר במדרשים שעקילס היה בן אחותו של אדריינוס, והוא דהיינו, הוא שינה את הנוסח על פי המבוא

 הבין שעקילס ואונקלוס הם אותו איש. 

במדרש תנחומא. שם מסופר שלא לימדו את אונקלוס עד שמל את  בזוהר יש סיפור דומה לאמור

 :לל ושמאי הם שלימדו את אונקלוס רק לאחר שנימולעצמו. אך, שם מבואר שה

)ויקרא כ( ואל בני ישראל תאמר, וכן כלהו, ינוחון בגין כך דבר אל בני ישראל, 

אבהן דעלמא אינון הלל ושמאי דהכי אמרו לאונקלוס ולא אודעו ליה מלה 

 .דאורייתא עד דאתגזר

 )ויקרא, כרך ג, עג, ע"א( 

יש קושי גדול בהבנת דברי הזוהר, שהרי מבואר בגמרא במסכת מגילה ]מובא לעיל[ שתרגום 

מידי רבן יוחנן בן זכאי שהיה ו תלאליעזר ור' יהושע. ר' אליעזר ור' יהושע היאונקלוס הוא על פי ר' 

. לפני חורבן הבית מאה שנהשהלל ושמאי חיו מבואר  15בגמרא במסכת שבת. 14תלמידי הללמ הצעיר

והרי מסופר שאונקלוס היה בן אחותו של טיטוס. אלא, כבר הערנו שיש קושי בהבנה שאונקלוס היה 

 וס שהרי מסופר עליו כמה מעשים שקשורים עם רבן גמליאל הזקן. בן אחותו של טיט

אנשים,  מספר יר באופן הבא: כנראה שהיויש להסבלו שב את כל הסתירות האכדי ליינלענ"ד, ש

. כלומר, היה אחד בשם אונקלוס שהתגייר בתקופתו של אחרולא פרצופו של אחד כפרצופו של ה

גר שעליו מדובר אצל רבן גמליאל הזקן, שיכול להיות שחי הלל ושמאי, ויכול להיות שגר זה הוא ה

באותה תקופה. הרי רבן גמליאל היה נכדו של הלל. יכול להיות שאונקלוס שהתגייר בתקופתו של 

 

 מסכת סוכה כח, ע"א.    14
 טו, ע"א.     15
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. 16הלל ושמאי, הוא אחד משלשת הגרים שבאו לפני הלל ושמאי, ושמאי דחה אותו, והלל גייר אותו

גר יו במדרש שבא לפני זקן אחד ושאל על הפסוק "ואהב יכול להיות שזה גם אונקלוס שמסופר על

רף שבעים מנה על מותו של רבן סיפור שמסופר על אונקלוס ששלתת לו לחם ושמלה". הסיבה שה

שאונקלוס נקרא עקילס בארץ ישראל. זה שינוי השם  א מפניזקן מסופר על עקילס הגר, היל האיגמל

לכאורה, אונקלוס.  ליעזר ור' יהושע, גם שמו היהפתו של ר' אלפי המקום. גר אחר התגייר בתקו

הוא אותו עקילס שמסופר עליו במדרש תנחומא שהתגייר על ידי ר' אליעזר ור' זה נראה שאונקלוס 

יהושע. ועל אף שמצינו שעקילס תירגם תרגום על נביאים וכתובים, אין בכך סתירה. כיון שיש לציין 

ם ביוונית, לא תרגומים בארמית. כך מבואר בערוך שכמעט כל התרגומים של עקילס הם תרגומי

השלם. ואפילו התרגומים שהם בארמית, יכול להיות שהוא תירגם ביוונית, והמדרש שינה לארמית. 

ויכול להיות שעקילס בתחילה תירגם תרגום ביוונית על כל . 17כך ביאר הרב עזריה מן האדומים

הסתירה בין הבבלי במסכת מגילה לנו  תיישבגם תירגום בארמית. ובכך תהתנ"ך. לאחר מכן תיר

ירושלמי במסכת מגילה. דהיינו, בבבלי נאמר שאונקלוס אמר את תרגומו מפי ר' אליעזר ור' יהושע, ל

ששם מדובר על התרגום הארמי. אבל, בירושלמי נאמר שאונקלוס אמר את תרגומו לפני ר' אליעזר 

, ולכן מתאים הלשון שאמרו לו "יפיפית", שזה ווניור' יהושע וקילסו אותו, שם מדובר על התרגום הי

היווני הוא תרגום  תרגוםה. התרגום היווני אינו דומה לתרגום הבבלי. מרמז ליפת שממנו יצא יון

  תורה שבעל פה.ההלכות מ מילולי. אבל, בתרגום הבבלי נוספו

אישים שונים.  שניאלא מדובר ב שאונקלוס ועקילס אינם אותו איש, ,מסתבר יותר לומראולם, 

ר' עקיבא הוא מאוחר יווני. כפי שהובא לעיל בירושלמי עקילס תירגם לפני ר' עקיבא, וזהו התרגום ה

התגייר באותה לכן, מסתבר לומר שעקילס הגר  .18קיבל מר' אליעזרשהרי הוא  ר' אליעזר ור' יהושעמ

יווני. אונקלס הגר תרגום תקופה שהתגייר אונקלוס, או קצת יותר מאוחר. עקילס הגר תירגם תרגום 

תרגום ארמי. לפי זה, אפשר לומר שאונקלוס בר קלוניקוס היה בן אחותו של טיטוס, ועקילס היה בן 

 נוס. אלו שני אנשים שונים. אחותו של אדריא

הוזכר שם ס הגר, ולא נזכר שם אביו. רק במסכת גיטין המעניין שבכל המקומות נאמר אונקלו

ין שמדובר על גר אחר שנקרא אונקלוס. יכול להיות שהשם אונקלוס אביו. לכן, יש מקום להב

 ועקילס הם שמות מיוחדים לגרים, מלשון קילוס. כלומר, הוא מקלס את ה' על כל מעשיו. 

 

 עיין מסכת שבת לא, ע"א.      16
 ספר מאור עינים, חלק אמרי בינה, פרק מה.       17
 עיין במסכת בבא מציעא נט, ע"ב.        18
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אונקלוס שעליו דובר במסכת גיטין, הוא אונקלוס שמסופר עליו במסכת עבודה זרה כנראה ש

 שהקיסר שלח חיילים לשכנעו לחזור בו: 

קלוס בר קלונימוס איגייר. שדר קיסר גונדא דרומאי אבתריה, משכינהו אונ

בקראי, איגיור. הדר שדר גונדא דרומאי ]אחרינא[ אבתריה, אמר להו: לא 

תימרו ליה ולא מידי. כי הוו שקלו ואזלו, אמר להו, אימא לכו מילתא בעלמא: 

א, הגמונא ניפיורא נקט נורא קמי פיפיורא, פיפיורא לדוכסא, דוכסא להגמונ

לקומא, קומא מי נקט נורא מקמי אינשי? אמרי ליה: לא. אמר להו: הקב"ה 

, איגיור ]כולהו[. ' וה' הולך לפניהם יומם וגו'' נקט נורא קמי ישראל, דכתיב:

הדר שדר גונדא אחרינא אבתריה, אמר להו: לא תשתעו מידי בהדיה. כי נקטי 

ב ידיה עלה ואמר להו: מאי ליה ואזלי, חזא מזוזתא ]דמנחא אפתחא[, אותי

האי? אמרו ליה: אימא לן את. אמר להו: מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב 

מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקב"ה, עבדיו מבפנים והוא 

, איגיור. תו 'ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם'משמרן מבחוץ, שנאמר: 

 לא שדר בתריה.

 א()עבודה זרה יא, ע" 

וס". בוודאי גיטין נאמר ששם אביו הוא "קלוניק כאן שם אביו הוא "קלונימוס", בגמרא במסכת

סיפור במסכת עבודה זרה, ושם מובא ה 19יש כאן שינוי נוסחאות. ויש לציין שבמדרש ילקוט שמעוני

 נקרא שם אביו "קלוניקוס".

היה תרגום תרגומו ות ובמדרש ובתלמוד ירושלמי אבל לא בתלמוד בבלי הימזוכר עקילס הגר 

 לא היה מוכר אצל חכמי בבל. יווני ו

למדים מן האגדות, הוא  ר שלאשכתב שהטעם שהירושלמי אמ 20"ץ חיותאסיים עם דברי מהר

עיקרם  , ולכן אי אפשר לסמוך עליהם.רבים בין המסופר במדרשים השונים שיש שינויים מכיון

דינים והלכות, ולכן להורות  י מאורעות לא היהביאו סיפורים על כל מינותכליתם של המדרשים שה

 משיבוש.  כל כך לא היו נזהרים

 

 פרשת בשלח, רמז רכט.    19
 "כל ספרי מהר"ץ חיות", כרך ב.    ספר אמרי בינה, סימן א, מובא ב 20
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 :21וכן, שייכים לעניינו דברי הרב שלמה גורן זצ"ל

ברם, אין במקורות שלנו כדי להאיר את צפוני התקופה ולפענח את הנעלם 

המרובה על הגלוי. הסתירות והנגודים המרובים בין אגדה לרעותה, ובין מקור 

רי אחד למשנהו מרובים כל כך עד שאין להוציא מהם מסקנות היסטו

היסטוריות ברורות, או לצייר לעצמנו תמונה בסיסית על המתרחש בתקופה 

 זו. 

 

 עיון בדעת הראשונים: .2

של רבן גמליאל  המאירי, בספרו סדר הקבלה, כתב שבזמן רבן יוחנן בן זכאי היה רבן שמעון בנו

תרגום את זר ור' יהושע, ואונקלוס הגר קיבל מהם וחיבר באותה תקופה ר' אליע הזקן. ואחר כך היו

 לאחר חורבן בית המקדש.בתקופה שאונקלוס. דהיינו, 

 

   עיון בדעת האחרונים והחוקרים: .3

הברייתא במסכת עבודה זרה שאונקלוס חי בתקופת רבן , למד מ22שד"ל, בעל ספר "אוהב גר". 1

שים ופים ושמונה מאות שנה לבריאת העולם, כעשרים או שלקרוב לשנת שלשת אל, גמליאל הזקן

שהעלה את טיטוס באוב וכו', לא מדבר אונקלוס הסביר, שהסיפור על שנה קודם החורבן. לכן, הוא 

 ומהלל ושמאי שחי הוסיף שבוודאי אונלקוס לא למדהוא לוס הידוע שתירגם את התורה. אונק על

לביאור הגמרא במסכת מגילה ששם נאמר שאונקלוס הגר  בנוגעחורבן הבית. קרוב למאה שנה קודם 

אונקלוס קיבל מרבן גמליאל הזקן. אבל, אמר את התרגום מפי ר' אליעזר ור' יהושע, הסביר שד"ל, ש

בימים ההם, דהיינו רבי אליעזר ור' יהושע. צריך לומר לפי רגומו לפני גדולי החכמים תאת הוא אמר 

, ולכן נחשב ו. ור' אליעזר ור' יהושע סמכו את ידיהם על מלאכתופירושו שהם היו יותר צעירים ממנ

, בוודאי התרגום אינו מהם, ובאמת לא היה תלמידם, אלא הוא בחכמתו שהוא קיבל מפיהם. אולם

 יסדו. הרי אם היה מפיהם, אז מדוע התרגום על שמו?

לעיל תבאר הגר אינו אונקלוס הגר. שהרי ה כמובן, שמוכרחים לומר ששד"ל הבין שעקילס

 שעקילס הגר למד מר' אליעזר ור' יהושע.

 

 . הדברים נאמרו לעניין ביאור תקופתו של מרד בר כוכבא.     492תורת המועדים, עמ'  21
 בהקדמה לספרו "אוהב גר".      22



 281  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

נלענ"ד, שיש קושי בפירושו כיון שמשמעות הגמרא במסכת מגילה שהוא קיבל מפיהם, ותרגום 

 אחרונים. האונקלוס מקורו בדבריהם. אכן, כך הבינו רוב הראשונים ו

הנ"ל, שאונקלוס , הבין על פי הזוהר 23יחיא, בעל שלשלת הקבלה-הרב גדליה בן יוסף, אבן. 2

אצל רבן  הגר שתרגם את התורה למד מהלל ושמאי והתגייר באותה תקופה. וזה האונקלוס שמוזכר

יה בן אחותו של טיטוס, אינו אותו אונלקוס אונקלוס שמוזכר בגמרא במסכת גיטין שהגמליאל הזקן. 

שהתגייר רק נפרדת גם עקילס הגר הוא אישיות ייר רק לאחר חורבן הבית. , שהרי התגשהוזכר מקודם

את התורה מיהודית ללשון  "א לחורבן בית המקדש. עקילס תירגםשנת לבתקופת אדריאנוס, והתגייר 

 יון. 

 , האריך בספרו לבאר מי הוא אונקלוס.24הרב עזריה מן האדומים, בעל ספר מאור עינים. 3

תגייר על ידי הלל ה. אונקלוס שני גרים, אלא אינם אותו אישאונקלוס הגר ועקילס הגר לדעתו, 

ששרף את השבעים מנה על רבן גמליאל הזקן. אונקלוס האריך ימים עד תקופתם זה ושמאי, והוא 

שהרי אם אמר של ר' אליעזר ור' יהושע ואמר את תרגומו לפניהם, אבל לא קיבל את התרגום מהם. 

ם שראו את את התרגום מפיהם היה צריך להיקרא על שמם. לכן, יש לומר שהתרגום היה בהסכמת

ד תקופתו של ר' התרגום וקילסו אותו. ואין לתמוה איך אונקלוס היה בתקופתו של הלל ושמאי, וחי ע

עקילס הגר הרי הלל חי ק"כ שנה, ולכן יש לומר שאונקלוס התגייר בסוף ימיו.  אליעזר ור' יהושע?

ית, וכפי רה ליוונבזמנו של אדריאנוס קיסר. עקילס תירגם את התו ,התגייר בתקופה יותר מאוחרת

עקילס הגר הוא המכונה ים של יוונית. כל הפסוקים שמובאים במדרשים הם תרגומשהבאתי לעיל 

לאומות העולם אקוי"לה. מובא בספרו של ההגמון מונדיניי"טו שאקוי"לה היה כומר לאלילים מן 

וך הרומי כתב האי פונ"טו אשר בגלילות יון, והוא התגייר בשנת ארבע לאדריאנוס קיסר. בעל הער

הוכיח מתורת ון". הרב עזריה בביאור מילת פונ"טו: "מן האי פונ"טו היה אקוי"לה מעתיק קדמ

כהנים שעקילס היה מן האי פונ"טו. כמובן, שאונקלוס שמוזכר בגמרא במסכת גיטין והוא בן אחותו 

 ר חורבן הבית. של טיטוס, אינו אונקלוס המתרגם. שהרי הוא התגייר רק לאחר מות טיטוס, שזה לאח

שאונקלוס  , הביא בשם שו"ת צמח דוד25הרב יחיאל בן שלמה היילפרין, בעל סדר הדורות. 4

ין שהיה בן אחותו של אונקלוס שמסופר עליו בגמרא במסכת גיטהגר שתירגם את התורה אינו אותו 

אה שכוונתו תגייר בימי הלל ושמאי והאריך ימים. נרטיטוס. שהרי אונקלוס הגר שתירגם את התורה ה

 

 בפירושו לתקופת רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל.       23
 חלק אמרי בינה, פרק מה.        24
 עקילס.       חלק ב, ערך אונקלוס וערך  25
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נראה שבעל סדר דורות הבין שעקילס הוא גר  שהאריך ימים עד תקופתם של ר' אליעזר ור' יהושע. 

 אחר שהתגייר בתקופה יותר מאוחרת בתקופת אדריאנוס קיסר. 

אלא, בתחילה הוא . םד, כתב שאונקלוס ועקילס הם אותו א, נין הגר"א26רבי אליהו מווילנא. 5

רגום ה רק תיוונית היהתורה לארמית. התרגום ל, ולאחר מכן תירגם את יווניתתירגם את התורה ל

קילסו את התרגום שלו כפי שהתבאר ש. קראו לו עקילס כי ביאור ופירומעברית ליונית, לא  מילולי

רמי שלו. עקילס הוא לעיל בירושלמי. וכך גם קראו לו אונקלוס על כך שקילסו את התרגום הא

רגם ליוונית. בירושלמי הוא נקרא עקילס כיון ששם מדובר על התרגום יכך נקרא כשתמלשון יון, ו

אמר את תרגומו לפני ר' אליעזר ור' יהושע. לא נאמר כמו ווני, שהרי בירושלמי נאמר שעקילס הגר הי

רגם לארמית יבבבלי שאמר מפי ר' אליעזר ור' יהושע. כשאמר מפיהם, אז היה תרגום ארמי. כשת

גם הביא שהגר"א גרס בגמרא במסכת גיטין "אונקלוס בר אונקלוס", והטעם קראו לו אונקלוס. הוא 

לכך הוא מחמת שנכרי שהתגייר לא נקרא על שם אביו. והוי כמו שקוראים לגר "אברהם בן אברהם". 

 וגם הוא סובר שיש לגרוס בגמרא במסכת גיטין אונקלוס בן אחותו של אדריאנוס. 

של עקילס הגר הוא  מר לירושלמי, הסביר שתרגומוש עלי ת, בעל פירו27הרב ישכר תמר. 6

ליוונית. הוא הביא  ע לבבל, כיון ששם אף פעם לא תרגמותרגום יווני, והוא תרגום שלא הגי

 שירונימוס העיד שעקילס הגר היה תלמידו של ר' עקיבא. 

 

 תרגום מסיני

 שכחום חזרו ויסדום: .1

 מובא בגמרא במסכת מגילה:

אונקלוס הגר  -מא רבי חייא בר אבא: תרגום של תורה ואמר רבי ירמיה ואיתי

ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו?  ...אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע

ויקראו 'והא אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב: מאי דכתיב 

. ויקראו בספר תורת 'בספר תורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא

 אלו הפסוקין, ויבינו  -זה תרגום, ושום שכל  -א, מפרש זה מקר -האלהים 

 

 

 תרגם אברהם. עיין בהקדמה, בהערות שם.        26
 עלי תמר, מסכת מגילה, פרק א, הלכה ט.       27
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שכחום וחזרו  -אלו פיסקי טעמים, ואמרי לה: אלו המסורת.  -במקרא 

 ויסדום. 

 )ג, ע"א( 

 תרגום אונקלוס: ומדים מספר נקודות לגבילמדברי הגמרא 

 התרגום נעשה על פי ר' אליעזר ור' יהושע.  .1

 שכח וחזר ויסדו אונקלוס הגר. יסוד התרגום הוא מימות עזרא ורק נ .2

 מספר שאלות:מתעוררות 

 איך שכחו את התרגום של עזרא? .1

 בעל פה?  התרגום של עזרא ואונקלוס הגר היה כתוב בספר, או נאמר האם .2

 ת התורה? מדוע לא נעשה מוקדם יותר?מדוע דווקא אונקלוס הגר בחר לתרגם א .3

רי ידוע שבמקומות רבים ר' אליעזר מה הכוונה שהתרגום על פי ר' אליעזר ור' יהושע? ה .4

 חולק על ר' יהושע, ואם כן איך אונקלוס יכול לתרגם את התורה על פי שניהם?

היה לנו  , הריה מסורת עליותר' יהושע הילר' אליעזר ואם יסוד התרגום הוא מעזרא, ול .5

 לפסוק בכל הלכה כדעתם, שהרי הם יודעים את דעתו של עזרא הסופר. 

הסופר. אם כן, לפסוק בכל הלכה כדעת תרגום אונקלוס, שהרי הוא מעזרא לכאורה, יש לנו  .6

כפי שידוע אונקלוס הגר תרגם "לא תהיה קדשה"  ?לכות לא פוסקים כמוהובמספר המדוע 

ואכן, ראיתי זונה. ביאר שזה מלמד על איסור  28שיש איסור לישא שפחה. אבל, הרמב"ם

ום ברייתא על התרגום כדברי בעל תרגום, אין להקשות משכתב: " 29שספר יד מלאכי

התרגום עיקר, ואדרבה מדבריו להקשות לכל הדיעות כי התרגום למשה מסיני נאמר 

כדמשמע בפ"ק דמגילה מהר"י די ליאון במגילת אסתר דף ל' ב' וכ"כ הרב ש"ל בכריתות 

פ"ב משנה א' ועיין בפרק המוכר פירות ]דף[ צ"ט א' שאונקלוס הגר הוא תנא מוזכר 

תא וכתב הכנה"ג בספר דינא דחיי שלו ח"א דף ח' א' שאין דרכו לתרגם הלשון מלה בבריי

 ". במלה אלא מתרגם הענין כמ"ש רש"י בכמה מקומות

 

 ספר המצוות, לא תעשה שנג.   28
 כללי התלמוד, כלל תרנט.    29
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אונקלוס לא היה תלמידם של ר' אליעזר ור' פי פירושו של שד"ל שהוזכר לעיל, כמובן, של

וסקים כדעת ר' אליעזר ור' יהושע ולא קיבל את התרגום מהם, אז בוודאי אין קושי מדוע לא פ

 יהושע.

 עוד מובא בגמרא במסכת קידושין:

 -תנו רבנן: על מנת שאני קריינא, כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת 

הרי זו מקודשת, ר' יהודה אומר: עד שיקרא ויתרגם. יתרגם מדעתיה? 

ו הרי זה בדאי, והמוסיף עלי -והתניא, ר' יהודה אומר: המתרגם פסוק כצורתו 

 הרי זה מחרף ומגדף! אלא מאי תרגום? תרגום דידן. -

 )מט, ע"א( 

 רש"י הסביר:

שבא לחסר תוספת התרגום שלנו לומר לא אתרגם  -המתרגם פסוק כצורתו 

פסוק זה אלא כצורתו כגון לא תענה על ריב )שמות כג( לא תסהיד על דינא 

הוסיף אוסיף גם שבא לומר הואיל וניתן רשות ל -והמוסיף עליו  הרי זה בדאי.

מבזה את המקום משנה את דבריו  -הרי זה מחרף  אני בכל מקום שארצה.

ואונקלוס כשהוסיף לא מדעתו הוסיף שהרי בסיני ניתן אלא שנשתכח וחזר 

 ויסדו כדאמרי' במגילה )דף ג( ושום שכל זה תרגום.

כיון שיכול תרגומים אסורים, המדברי הגמרא למדים שרק לאונקלוס היה מותר לתרגם. שאר 

שתרגום אונקלוס  וא כתבלהיות שהם מגיעים לידי חירוף וגידוף. יש תמיהה בדברי רש"י שהרי ה

ואחר כך נשתכח. שאלה זו בגמרא במסכת מגילה נאמר שהתרגום היה בזמנו של עזרא הוא מסיני, ו

 שכתב שתרגום אונקלוס מסיני.  31מהרש"א. וכן, הוא ציין ל30"ץ חיותהקשה מהר

שמצינו במקומות רבים בש"ס,  32הרמב"ן דברי רש"י על פי ביאור ות ביאר את"ץ חימהר

ייתא. בש"ס דבר תורה, או דאור ושדברים שנלמדו מדברי קבלה, דהיינו נביאים וכתובים, נקרא

כלל שאין נביא רשאי לחדש דבר על תורת משה, ולכן אי אפשר לומר הטעם לכך הוא מפני שיש 

אלא צריכים לומר שהיו מקובלים כך מסיני, ורק הם הסמיכו את ההלכה שיש כאן חידוש של נביאים, 

 לקרא. 

 

 בספר "עטרת צבי" בחלק "אגרת בקורת", מובא בכל ספרי מהרי"ץ חיות, כרך ב.  30
 ים לז, ע"ב.  חידושי אגדות, מסכת נדר 31
 ספר המצוות, שורש שני.   32
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 יסוד הנ"ל מבואר היטב בדברי מחזור ויטרי:

אין לך דבר הכתוב בנביאים וכתבים שצריכה תלמוד, שלא נאמרה למשה 

מסיני, אבל לא ניתן לכתוב על ידו, עד שבאו סופרים וכתבום על פי רוח 

רים בכמה מקומות בתלמוד, בסנהדרין פרק כהן גדול הקודש... וזה שאנו אומ

כ"ב וביומא ע"א גמרא גמיר ואתא יחזקאל ואסמכינהו אקרא, ולכך אני אומר 

שנקראו דברי נביאים וכתבוים דברי קבלה, מפני שהיו מקובלים ובאו ממשה 

רבינו, ולא אלו בלבד נאמרו בסיני בעל פה, אלא אף התרגום ופיסוק טעמים, 

ינו פרק אין בין המודר מקרא סופרים ועיטור סופרים הלכה כאותו ששנ

להים מפורש ושום שכל זה -למשה מסיני, ועוד שם ויקראו בספר תורת א

פיסוק טעמים וכו', ועוד מצינו ריש מגילה שתרגום ניתן בסיני אלא ששכחוהו 

 וחזר ויסדו. 

 )מסכת אבות א, א( 

למד מפסוק בעזרא וכל דבר מסיני משום שנ אמחזור ויטרי כתב במפורש שתרגום אונקלוס הו

 שבא מן הנביאים חייב להיות שהוא מסיני, שאין נביא מחדש הלכות חדשות.

 מוצאים בדברי רבי יעקב ב"ר שמשון בפירושו למסכת אבות:כך גם 

ועוד מצינו במסכת מגילה שהתרגום ניתן בסיני, אלא ששכחוהו וחזרו 

חכמים ש'צריך אדם להשלים פרשיותיו ויסדוהו, ולפיכך זכה תרגום, שאמרו 

עם הציבור שניים מקרא ואחר תרגום', מה שאין כן בכל לשון. וכן אמר רב 

 עמרם שהשיב מר רב נטורנאי גאון. 

 )פרק א, משנה א( 

במספר הרי ו הוא מסיני, שאפשר לומר שכל התרגום שנמצא בידנ"ץ חיות כתב שאי מהר

אונקלוס תרגם "יהודאי" "יהודייתא". והרי ידענו שבני התורה כתבה "עברי" "עבריה", מקומות 

ישראל לא נקראו יהודים אלא רק לאחר חורבן בית המקדש, כשיצאו בני ישראל לגלות ורק נשארו 

שכוונת רבותינו שבט יהודה ובנימין, ונקראו על שם שבט יהודה שהם היו הרוב. לפיכך, יש להסביר 

 תארמישיסודם מסיני. אבל, בוודאי השפה הגום אונקלוס, הוספות ההלכתיות והביאורים שכתב תרל

. אולם, הוא ת ועלו עמה לארץ ישראלהארמי ה מסיני, רק מאז שישבו בבבל למדו את השפהבאלא 

 .תציין שמדברי מספר ראשונים משמע שגם התורה ניתנה בלשון ארמי

 ספר יוחסין כתב:
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רוב לחרבן הבית קודם וכן אני הכותב אומר כי אפילו תרגום אנקלוס שהיה ק

היה בימי עזרא בתחלת הבית כדאיתא בפרק ד' דנדרים )דף לז ב(, ויקראו 

בספר תורת האלהים )נחמיה פרק ח' פסוק ח'( זה מקרא, מפורש זה תרגום, 

ושום שכל אלו הפסוקים, ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים ואמרי לה אלו 

זרא לא היה התחלתו אלא המסורת. וכן ביומא אומר כמו זה ואפילו בימי ע

ששכחום וחזרו ויסדום כמו בימי משה. ובפרק ב' דקדושין כתב רש"י ואנקלוס 

כשהוסיף לא מדעתו הוסיף שהרי מסיני ניתן אלא שנשתכח וחזר ויסדו 

כדאמרינן ושום שכל זה תרגום. וכן בתחלת מסכת מגלה אומר כי יונתן בן 

ר' אליעזר ור' יהושע, ושאלו  עוזיאל מפי חגי זכריה ומלאכי, ואנקלוס מפי

בגמרא וכי הוא עשאו והלא בימי עזרא ומשה וכו' אלא ששכחום וחזרו 

 ויסדום.

 )מאמר ראשון, אות גימ"ל( 

 משמע מדבריו שהוא גרס בגמרא במסכת מגילה שהתרגום יסודו אצל משה. 

 

 תרגום אונקלוס כתוב בספר: .2

ם אונקלוס כתב את ספרו, או שהתרגום אלה יש מחלוקת בין ראשונים, אחרונים וחוקרים בשא

 ר מאוחר שכתב את התרגום. בעל פה עד לדועבר 

 נתחיל עם המשנה במסכת שבת:

כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני הדליקה בין שקורין בהן ובין שאין קורין 

בהן אע"פ שכתובים בכל לשון טעונים גניזה ומפני מה אין קורין בהם מפני 

 : ביטול בית המדרש

 )קטו, ע"א( 

 וסבירהביא בשם רבותיו שסברו שתרגום יונתן בן עוזיאל היה כתוב, ולכן הם ה 33רש"י

לנביאים היה היתר . התייחסה לכתובים כאשר אמרה כתבי הקודש שכתובים בכל לשוןשהמשנה 

שרואים שכך עשה יונתן בן עוזיאל. רש"י חולק וסובר שיונתן בן עוזיאל  , כפילכתוב בשפה אחרת

 

 מסכת שבת קטו, ע"א.    33
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הטעם שמוכרחים לומר שלא כתבו כיון שמבואר במסכת אותו.  לא כתבתרגומו, אבל את  אמר

 בכל לשון אלא רק בלשון יוונית. את התורה אסור לכתוב ש 34מגילה

סובר שגם , רש"י רסתוולפי גי ,ביא את דברי רש"י שחולק על רבותיוה 35הגהות מיימוניות

 .אונקלוס לא כתב את התרגום אלא אמרו

קודם נאמרו  יונתן בן עוזיאללוס ואונק התרגומים שלמחלוקת ראשונים אם  יש כאן, אם כן

 האיסור לכתוב בכל לשון, אבל משוםו לא נכתבהם לפי רש"י, . ואחר כך נכתבו, או נכתבו מתחילה

 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה.  לא הובא אצלו שיש טעם לאסור משום

בגלל שגם תרגום אונקלוס לא היה כתוב,  ,הירושלמי במגילהמביא ראיה ה 36"ץ חיותמהר

במקום  ב.ותאי אתה רשאי לכ ל פהמקובלים מסיני, ודברים שבעש הרבה עיקרי תורהבו מבוארים ש

תרגום יונתן בן את נאסר לכתוב מאותו טעם דינים. הוסיף שיש לאסור לכתבו משום שיש בו  37אחר

. בספרלא כתבו גם אגדות בזמן קדמון  ,ל זאתרק אגדות, בכ אלאבו דינים,  על אף שאיןש, עוזיאל

פי שמותר כ . לדעתו,איסור כךשל הפסוקים כצורתם, אז לא היה בעושים תרגום ארמי  ואם הי ,אבל

]יגר שהודתא  ארמיתרמית, שהרי התורה דיברה בלשון לאשמותר לתרגם  ל וחומרקיונית ל לתרגם

 :וכו'[

דדברים שבע"פ אי  …ת התרגום, משוםולי נראה דהטעם דלא כתבו א …

אתה רשאי לאמרם בכתב, וגם יונתן על נביאים נהי דלא נאמר בו דינים 

והלכות, בכ"ז בזמן קדמון גם אגדות לא כתבו בספר, ויונתן על נביאים מלא 

אגדות, אולם אם היה התרגום רק פס' כצורתו, כמו העתקת יוונית בודאי 

"פ, וגם לשון ארמי ניתן לכתוב ק"ו מלשון דהיה מותר, דאין כאן דברים שבע

יווני, וניתנה גם לעזרא בלשון ארמי, וזה נ"ל גם כן פי' הירושלמי ]מס' מגילה, 

פרק א', הל' ט'[ בדקו ולא יכולה התורה להתרגם רק יוונית, בורגני אחד בירר 

להם ארמית מתוך יוונית, היינו דתרגום שהנהיג עזרא ברוח הקדש, אין 

תיבה מפני דיש שם ענינים הרבה מתורה שבע"פ, מה שאין כן אפשרות הכ

תרגום יווני דתרגם אות באות, וא"כ איסור הכתיבה בתורה שבע"פ, והארמי 

 

 ט, ע"א.    34
 הלכות תפילין, פרק א, אות ע.     35
 מסכת שבת קטו, ע"א.   36
תתקד, מובא בכל ספרי מהרי"ץ חיות, חלק -ספר אמרי בינה, סימן ד, בהערותיו בעמוד תתקג 37

 ב.  
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אשר נתחבר על פי היווני מותר לכו"ע ובורגני זה אשר בירר ארמית מתוך 

  …יוונית העתקה אות באות כדין עשה

רק  נאמרוויונתן בן עוזיאל  ומים של אונקלוסהתרגקר אם ח 38הרב יעקב ב"ר מיכל בירללגם 

דברים שבעל פה . 1שני טעמים:  ? לכאורה, היו אסורים בכתיבה משוםבעל פה, או גם נכתבו בספר

 . 40ספרים לא נכתבים בכל לשון חוץ מיוונית .2. 39אי אתה רשאי לאומרן בכתב

אר במשנה במסכת שהאיסור לכתוב התרגום הוא לפי המבו אמרהוא הקשה על דברי רש"י ש

דברים מגילה, שאסור לתרגם בשפה אחרת חוץ מיוונית, רש"י היה צריך לומר שהאיסור משום 

ל כתובים משום היתר לכתוב תרגום של נביאים ותרגום ששבעל פה וכו'. אלא, צריך לומר שהיה 

אל. שלא ירבו מחלוקת בישרכדי תרגום על הנביאים היה צורך בתורתך".  "עת לעשות לה' הפרו

"עת  שהתירו לכתוב את המשנה משום. וכמו 41שנשכח וחזרו ויסדוםמשום תרגום על התורה ו

 לעשות לה' הפרו תורתך", כך היה הדבר לגבי התרגומים.

יש להעיר שיש קושי ביישוב זה, שלפי זה, מדוע נאמר שיש איסור לתרגם משום שספרים לא 

 " יש להתיר איסור זה. נכתבים בכל לשון? הרי משום "עת לעשות לה' וכו' 

 הוא הביא שתי הוכחות שעזרא הסופר כתב את התרגום על התורה:

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל : "42מסכת סנהדרין .1

בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. 

הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון 

והרי  לארמית רגם את התורה.י. דהיינו, הוא תתארמי". מבואר שבימי עזרא כתבו בארמי

 . של עזרא ימיוהתרגום של אונקלוס הוא מ

ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום ' , ח(נחמיה ח) אמר רב, מ"ד:: "43מסכת נדרים .2

, ושום זה תרגום -מפורש זה מקרא,  -בספר תורת האלהים ? ויקראו 'שכל ויבינו במקרא

". זה פיסוק טעמים, ואמרי לה: אלו המסורות -אלו הפסוקים, ויבינו במקרא  -שכל 

 כתוב ויקראו בספר. בזמן עזרא היה התרגום בספר, שכאן שכבר מ

 

 חיות, הערה אות א.  בהערותיו לספר אגרת בקורת למהרי"ץ  38
 מסכת גיטין ס, ע"ב.   39
 מסכת מגילה ט, ע"ב.    40
 מסכת מגילה ג, ע"א.   41
 כא, ע"ב.    42
 לז, ע"ב.   43
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שהוזכרו  היה מותר לכתוב את התרגום ולא היו שייכים שני האיסוריםש הסבירהרב יעקב בירלל 

תרגום עם פירוש וביאור כפי הבנת ב.  תרגום מילולי ללא פירוש.ני סוגי תרגום: א. ש ישהיות ו לעיל

ורה שבעל הוא תרגום אמיתי כולל פירוש וביאור המקובל מסיני ונקרא בשם תתרגום נוסף המתרגם. 

ף". וכתב רש"י: : "כל המתרגם פסוק כצורתו הרי זה מחרף ומגדנכתב 44פה. בגמרא במסכת קידושין

וב את התורה בכל לשון, "ומה שהוסיף אונקלוס הוא לפי הלכה מקובלת". יש להסביר שהאיסור לכת

אם מדובר . ביאור . אולם, אפשר לכתוב תרגום שהוא גםנוגע לתרגום הראשון שהוא מילה ומילה

ר מבואר שהוא כותב רק את מה שהתחדש למתרגם, אז מותר לכתוב בספר כדי שלא ישכח לו, וכב

. אם ההעתקה כוללת תרגום על פי פירוש תא דחדתא מותר לכתובשמיל 45בגמרא במסכת תמורה

והלכה המקובלת, אז יש איסור מצד דברים שבעל פה וכו'. אם כן, לכאורה, היה לנו לומר 

יונתן בן עוזיאל אסורים בכתיבה כיון שהם כוללים פירוש וביאור של אונקלוס ו התרגומים שלש

 פי שהתבאר לעיל. "עת לעשות לה' " כ ההיתר היה משוםמסיני, אלא המקובל 

שנאמר שאונקלוס החזיר את דברי הגמרא במסכת מגילה יש להקשות על ביאור זה לאור 

 י איך אפשר ששכחו את התרגום, הלא הוא היה כתוב? הרב בירללהתרגום של עזרא ששכחו. והר

ד כל אחוהמתרגמים לא תרגמו בצורה קבועה.  ועלא היה מטבע קב הסביר שעל אף שהיה כתוב הוא

התרגום  זה הוסיף וזה גרע. ולכן, נשכח זמן.לפי הלפי המקום ותירגם לפי חכמתו ולפי שומעיו, 

  האמיתי, ואונקלוס החזיר אותו, אך הוא לא התקבל על כולם ולכן מוצאים תרגומים אחרים.

שאונקלוס לא כתב את תרגומו , אים היב שהסיבה שיש חילופים בתרגומבעל ספר "אוהב גר" כת

 לעיל.  הרב יעקב בירלל הסביר כמבואר בספר, ולכן שוב פעם שכחו את התרגום והחליפו דברים. אך,

היו שתרגמו עזרא של  אפשר שבזמנושהרי איך  הרב יעקב בירללנלענ"ד, שיש קושי בהסבר 

כן, לא מובן היה אסור. כמו ם, אבל לשאר האנשים הרי רק לעזרא היה היתר לתרגשלא כהלכה? 

רק בזמן אונקלוס שכחו, ולכן  וב את התרגום, הרי עדיין לא שכחו?עזרא היה מותר לכתמדוע בזמן 

 היה "עת לעשות לה' ". עוד נראה שאפשר לדחות את שתי ראיותיו שהתרגום היה כתוב בספר:

ורה היתה . התה בשפה זו, לא נאמר שנכתבתבגמרא נאמר שניתנה התורה בלשון ארמי .1

רגם את התורה יכתובה כמו מקודם בלשון הקודש. אבל, דיברו בלשון ארמית, ועזרא ת

 בעל פה. 

 

 מט, ע"א.   44
 יד, ע"ב.  45
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מילה "מפורש". אין הדרשה מן הרגם את התורה ישעזרא תשהגמרא דרשה יש להסביר  .2

. הם קראו בספר . יש כמה חלקים"ויקראו בספרקשורה עם מה שנאמר בתחילת הפסוק "

 עזרא. בעל פה את תרגום  להים. גם אמרו-תורת א

מספר ראיות שאונקלוס לא כתב את תרגומו,  הרב יעקב בירלל הביא שבספר "אוהב גר" מובאות

 ב בספר אפילו בזמן חכמי התלמוד:התרגום לא נכתויותר מכך ש

ר' חגיי אמר ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא : "46מובא בירושלמי מסכת מגילה .1

ן גו סיפרא א"ל אסור לך דברים שנאמרו בפה דברים חמא חד ספר מושט תרגומא מ

ר' חגיי בשם ר' שמואל בר נחמן נאמרו דברים בפה ונאמרו דברים  שנאמרו בכתב בכתב

כי על פי הדברים האלה 'איזה מהן חביבין אלא מן מה דכתיב בכתב ואין אנו יודעין 

ור' יודן בר' שמעון הדא אמרה אותן שבפה חביבין ר' יוחנן  'כרתי אתך ברית ואת ישראל

חד אמר אם שמרת מה שבפה ושמרת מה שבכתב אני כורת אתך ברית ואם לאו איני 

כורת אתך ברית וחורנה אמר אם שמרת מה שבפה ושמרת מה שבכתב את נוטל שכר 

הרי רב שמואל בר יצחק אמר לו שהתרגום שכתוב בספר ". ואם לאו אין את נוטל שכר

 . 47אתה רשאי לאומרן בכתבאסור מחמת דברים שבעל פה אי 

ורמינהו: לא יקרא פרשה וישנה, ולא יקרא בו פרשה ויתרגם ולא : "48מסכת בבא מציעא .2

". והרי אם יפתח בו יותר משלשה דפין, ולא יקראו בו שלשה בני אדם בכרך אחד

 הפרשה? לקרוא בו כמו שיכול לקרוא את גום היה כתוב בספר, אז מדוע לא יוכלהתר

שלא יתרגם בינו לבין  התרגום לא היה כתוב, ולכן כוונת הברייתאמוכרחים לומר ש

 תורה הכתוב, כיון שבשעת העיון לא יתן לבו לשמירת הספר. הספר עצמו מתוך 

 הרב יעקב בירלל דחה ראיות אלו:

האיסור הוא לקרוא את התרגום מתוך הכתב. כפי המבואר במדרש תנחומא )פרשת כי  .1

מתרגם אסור להסתכל בספר עיניו חוץ לתורה לקרות. ולר ליתן תשא( שקורא בתורה אסו

 ולתרגם.

לא יקרא בספר ואחר כך בה, כך גם  ברייתא כמו שלא יקרא בפרשה וישנהכוונת ה .2

ם, שאז כוונתו שישאר הדבר בזכרונו ומעיין בקריאתו יפעמיאחד  יתרגם, שקורא עניין

 

 פרק ד, הלכה א.   46
 ראיה זו גם הביא מהרי"ץ חיות, מסכת שבת קטו, ע"א.    47
 כט, ע"ב.   48
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ספר שלא יפסד אפילו כיון שטרוד לזכור מה שקרא ואז אין דעתו פנויה לשמור את ה

 הפסד מועט.

הרב יעקב בירלל הביא ראיה שבוודאי תרגום אונקלוס היה כתוב בספר בזמן הגמרא. שהרי 

שכבר  50מדובר על חיוב של קריאת שנים מקרא ואחד תרגום. ומובא ברא"ש 49בגמרא במסכת ברכות

כתוב בספר, דאל"כ איך  בזמן של רבי קראו שנים מקרא ואחד תרגום. והרי בוודאי חייב להיות שהיה

 ידעו לומר את התרגום. 

היה  [ שלפי טעם זה51התוס' משום שהיה סגי נהור ]כפי שביארירגם תלא והסביר שרב יוסף 

היה בקי בתרגום יותר משאר חכמים. דהיינו, רב יוסף שכיון בעל פה את התורה. אלא, מר אסור לו לו

רגם וכתב בספר, יחר שאונקלוס תיל שגם לאבירר את התרגומים מכל השיבושים, כפי שהתבאר לע

שיבושים וחילופים. ולכן, התרגומים נקראו על שמו. לא רק בתרגום אונקלוס נעשו שיבושים,  נעשו

 אלא גם בתרגום יונתן בן עוזיאל. 

יש להעיר על הראיה של הרב יעקב בירלל מדברי הרא"ש בנוגע לרבי, שלא מוזכר בדברי 

 א ואחד תרגום:הרא"ש שרבי קרא שנים מקר

תאכלו לחם בשבת עד שתגרמו את כל  במדרש יש צוה רבי את בניו אל

 הפרשה. ומיהו אם לא השלים קודם משלים לאחר אכילה. 

לפי זה, אפשר לומר שנכתב לא מדובר על קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, אלא קריאת הפרשה. 

כבר בזמנו של רבי התירו לכתוב את כתיבת תורה שבעל פה, שהרי  הבזמן חכמי התלמוד שכבר הותר

 המשנה משום "עת לעשות לה' וכו' ". 

במסכת  הירושלמייישב את הראיה מן שהתרגום היה כתוב, ונקט  52זצ"ל הרב ראובן מרגליותגם 

  :נאסרה כתיבת התרגוםל לא שרק היה אסור לקרוא בצבור מתוך הספר, אב מגילה

ו להשלים פרשיותיהם עם והתרגומים שנערכו לתועלת עמי הארץ שיוכל

הציבור ולהבין במקרא היו כותבים בספר כמו שמוכח ממ"א במגילה פרק ב' 

קראה ]המגילה[ על פה לא יצא קראה תרגום לא יצא, ובבלי שם י"ט, עמ' א' 

לא צריכא דכתיבה תרגום וקרי לה תרגום, וראה בירושלמי שם פרק ד', הל' 

 

 ח, ע"ב.   49
 א, סימן ח.   מסכת ברכות, פרק 50
 מסכת בבא קמא ג, ע"ב.   51
 בספרו יסוד המשנה ועריכתה, בירורים ב.      52
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מא חד ספר מושיא תרגומא מן גו א' ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא ח

ספרא, א"ל אסור לך דברים שנאמר בפה וכו', הנה לא אסר לו אך הקריאה 

אבל לא אסר כתיבת התרגום, ורבן גמליאל שצוה  …בצבור מתוך הספר

להשקיע תרגום איוב תחת הנדבך זהו לאשר תרגום זה ביחוד לא הוטב בעיניו 

 ל פה. אבל לא נאסרה כתיבתו מטעם היותו דבר שע

שבעל פה כשאדם  שאין איסור בכתיבת דברים הרב מרגליות המשך לשיטתיישוב הנ"ל הוא 

 דברים שבעל פה הוא רק כשנכתב בספר לצורך אחרים. האיסור בלימוד כותב לעצמו. 

ור לרבים, כתיבת הלכות פרטיות ספר מסהוא התרגום כיון ש ביישוב הנ"לשיש קושי  ,נלענ"ד

  נשארות אצל הכותב.

נכתב בזמן חכמי התלמוד. יחד עם זאת, מסתבר לומר שלא תרגום אונקלוס ומר שמוכרחים ל

, שבפשטות באותה תקופה היה שייך האיסור "דברים שבכתב וכו' " בנוגע בזמנו של אונקלוסנכתב 

  לכתיבת התרגום. 

 

 רגם את התורה:יתהוא שאונקלוס  .3

 ירגם את התורה:תוע דווקא אונקלוס נתן ביאור מעניין מד 53שד"ל

הצדיק הזה ]אונקלוס[ בחן ונסה כמה היתה התורה מפסדת מהודה והדרה 

בעיני ההמון, ועל הכל בעיני הגרים ובעיני הנכרים ]כי גם נכרים היו באים 

ושומעים בבתי כנסת קריאת התורה ותרגומה[ על ידי התרגומים המתחלפים, 

ת, אשר היו התורגמנים ואולי גם כן משובשים, ולא מכולכלים בתבונה ובדע

עים באזניהם; וידבהו לבו לשום פניו לתקן המעוות הגדול הזה. כי ימשמ

אמנם אין להכחיש, כי רבים היו בימיו בישראל החכמים והנבונים אשר היו 

כדי והותר לראות הקלקול הזה ולתקנו; אך גלוי הדבר וידוע, כי ההרגל מיפה 

ואה חוץ מנגעי עצמו, ומזה אדם ר כל דבר בעיני המורגלים בו, וכל הנגעים

חלוף התרגומים, ושבושה גם כן, לא היה נרגש לחכמי ישראל,  נמשך כל

כאשר היה נרגש אל הנכרי, אשר בא מעם אחר ושומע דברי התורה אשר לא 

 שמעה אזנו מעולם. 

 

 בהקדמה לספרו "אוהב גר", פירוש על תרגום אונקלוס.      53
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 תרגום נקרא על שם אונקלוס:ה .4

, אם כן ר' אליעזר ור' יהושעהיו מן האחרונים שהקשו שאם אונקלוס אמר את התרגום מפי 

כבר הבאתי לעיל ששד"ל הסביר שהתרגום לא נאמר מפי ר' אליעזר  מדוע התרגום נקרא על שמו?

 ור' יהושע, אלא נאמר בפניהם והם סמכו על התרגום. 

 ספר יוחסין נתן ביאור אחר:

ואולי יונתן ואנקלוס פירשו יותר ממה שהתרגום היה קודם ולכן נקרא על 

 .שמם

 אמר ראשון, אות הגימ"ל()מ 

 

 סתירות בין דברי ר' אליעזר ור' יהושע לתרגום אונקלוס: .5

 מובא בגמרא במסכת יבמות:

רבי אליעזר  -)דברים כא, יב(  'וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה'תנו רבנן: 

 אומר: תקוץ, רבי עקיבא אומר: תגדיל.

 )מח, ע"א( 

 ". י ית טופרהאותרב: "תרגם את הפסוקהמעניין שאונקלוס 

"ץ חיות, על הסוגיא שם, העיר ' עקיבא ולא כדעת ר' אליעזר. מהרדהיינו, הוא תירגם כדעת ר

הערה זו, אבל לא יישבה. כמובן, שיהיו מאלו שירצו להוכיח מכאן שאונקלוס הוא עקילס, והרי כבר 

כך כפי שהוכחתי  אי אי אפשר לומרודנאמר לעיל שעקילס אמר את תרגומו לפני ר' עקיבא. אבל, בו

לעיל. לכן, מסתבר לומר שעל אף שאונקלוס קיבל את תרגומו מפי ר' אליעזר, בוודאי לא קיבל את 

כנראה רבות בין ר' אליעזר לר' יהושע.  מפי ר' יהושע ויש מחלוקותהכל ממנו. שהרי הוא קיבל גם 

לכן התרגום נקרא על ים ס הם מפי ר' אליעזר, אבל היות ויש שינוישצריך לומר שעיקר דברי אונקלו

 שמו. 

 

 מדוע לא פוסקים כדעת התרגום? .6

 מדוע לא פוסקים כמותו?התרגום ניתן למשה בסיני, יש לשאול אם 
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שיש בהם מחלוקות בתרגום, וכל הדברים ת שיש טעויוקושיא זו, ויישב קשה ה 54מהר"ץ חיות

הטעויות  ,וסח אחר. לפיוצריך לומר שהחכמים שחולקים על התרגום שנמצא לפנינו, היה להם נ

ידי שעל  , משוםלכתוב תורה שבעל פהסור אשביאר הרי הוא  .כתיבת הדברים ותעקבבהללו באו 

 :ריבוי הטעויות יםהכתיבה בא

ה ועונתה לא יגרע, תרגם זיונה תקשה דהרי בפרשת משפטים שארה כסו עוד

ברייתא כסותה ועונתה לא ימנע, ראינו דתרגם שארה מזונות, וזה דעת ת"ק ב

]מס' כתובות דף מ"ז, עמ' ב'[ אבל ר' אליעזר ס"ל שארה זו עונה, הרי שתרגם 

אונקלוס שלא כר' אליעזר רבו, ואולי שם ר' אלעזר גרסינן ולא ר' אליעזר, 

ועיין  …וראב"י אשר דרכו להחזיק בדברי התרגום ס"ל ג"כ מזונות דאורייתא

ני זקן מן קדם דסבר ג"כ תרגום פרשת קדושים מפני שיבה תקום והדרת פ

באורייתא תקום, ותהדר אפי סבא, והנה ]מס' קידושין, דף ל"ב, עמ' ב'[ מפני 

שיבה תקום וכו' אפי' זקן אשמאי ת"ל זקן ואין זקן אלא שקנה חכמה, א"כ 

לפי פשוטו קרא דזקן על חכם מורה והוא תרגום על שיבה קדם דסבר 

כל שיבה במשמע: וכן מה  באורייתא ואיסי בן יהודה ס"ל מפני שיבה תקום

שתרגם בפרשת נשא מענין נזיר וכפר עליו מאר חטא מדחב על מיתה שלא 

כשיטת אלו הסוברים, דחטא הנזיר מה שציער עצמו מן היין: וכן מה שתרגם 

או חפשה לא ניתן לה, או חירותא לא איתיהב לה בשטר, ואולם לשיטת 

גט שחרור ]מס' גיטין, דף שמואל דס"ל המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך 

ל"א }צ"ל דף ל"ח{, עמ' ב'[ ס"ל דמן התורה לא גמרינן לה מאשה שצריכין 

דוקא שטר בשחרור עבד, ע"כ תרגום דהאי קרא אינו, על כל פנים כיון דהרבה 

הנה יוקשה הרי החלטנו דברים התרגום פירושי המתרגם תלויים בפלוגתא, 

על הלכה מפורשת, אכן האמת אם  המה הלכות מסיני, ואיך אפשרות לפלוג

היו נוסחאות התרגום בידינו היום בלי שינוי כמו שהיה בזמן התנאים וחכמי 

התלמוד, בלי ספק לא היה שום איש חולק עליו, אחרי שדברי התרגום הלכות 

מקובלות עוד מזמן עזרא, וכמו שנהגו חז"ל בכל מקום להביא עדות התרגום 

ידענו כי מעת אשר הותרה הכתיבה לתרגום  לראיה על פירושי הדינים, אכן

, כאשר ולספרי המשנה והתלמוד, נפלו גם בנוסחאות התרגום טעות סופר

התעורר רש"י ז"ל בפירושו לתורה והרמב"ן, עיין רש"י ז"ל פרשת לך לך על 

 

 תתקט. -ספר אמרי בינה, סימן ד, בהגה"ה בעמ תתקח 54
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הקרא וירד העיט על הפגרים המתגרגם פלגיא טועה ובכל זאת נמצא כן בכל 

טים על קרא והוצאת וגו' אל שערי המתרגם לתרע הנוסחאות, ועיין רש"י שופ

בית דינך טועה וצ"ל לקירוך, ובאמת בכל הנוסחאות שלנו הוא לתרע בית 

דינך, ועיין רמב"ן על התורה פרשת תולדות על קרא מכרה כיום שהביא 

נוסחאות משונות בתרגום, ועוד בימי חז"ל מצינו דפליגי רב ולוי בתרגום 

מתרגם באחסנתיה יתבני מדבחי ולוי מתרגם בנימין זאב יטרוף, רב 

באחסנתיה יתבני מקדשא ]זבחים, דף נ"ד, עמ' א'[ ובכל זאת לפנינו הגי' 

בתרגום יתבני מקדשא, ועיין תוס' שם דף ס"ב, עמ' ב' ד"ה שתין ועיין רש"י 

]יומא דף ט"ו, עמ' ב'[ קרן שהביא הגי' יתבני מדבחא ולפנינו הגי' יתבני 

אנו לומר כי כל אלו התרגומים אשר נמצא אצלנו היום  ומוכרחיםמקדשא, 

מתנגדים לשיטות איזהו חכמים, בלי ספק לא היו אלו החכמים מתרגמים כן 

  …ונוסחאות אחרות היו להם

ירושלמי, ה, ראאין שום הוכחה מדברי הגמ. חלוק על דברי המהר"ץ חיותלמקום שיש  ראה לי,נ

ני ואין לחלוק עליהם. מה שמבואר קלוס מקובלים מסימדרשים וראשונים שכל דברי תרגום אונה

כות ודינים, משום שיש בו הל, ל פהשתרגום אונלקוס נחשב כתורה שבעהוא  ירושלמי ובמדרשיםב

ו הם כמו שאר דברי חז"ל. אבל, כמו שהתנאים חלקו על דברי התנאים שמוזכרים במשנה ודברי

שתרגום אונקלוס מסיני כוונת הדברים היא,  ובברייתות, כן הדבר לגבי תרגום אונקלוס. כשנאמר

שהוא לא תירגם מדעתו, אלא הוא תירגם על פי דרכי הדרשות שדורשים חכמינו. כלומר, על ידי י"ג 

 מידות שהתורה נדרשת בהן. ולכן, הוא כשאר חכמים שאפשר שתנאים יחלקו על דבריו. 

 

 סיכום

סתירות רבות לגבי זהותו והתקופה שבה  חקרנו אחר דמותו המיוחדת של אונקלוס הגר, וגילינו

חי. אני העליתי את האפשרות שהיו מספר גרים שנקראו אונקלוס וכן עקילס. אך, יחד עם זאת, ציינתי 

 לדעות אחרות שביארו את הסוגיות בצורות שונות. 

נוסף על כך, דנתי בנוגע לגדרו של תרגום אונקלוס, האם דבריו נחשביו כדברים שנאמרו מסיני 

אסור לחלוק על דבריו? גם דנתי בנוגע לדין כתיבת תורה שבעל פה, האם תרגום אונקלוס נכתב ו

 בזמנו או נכתב רק בתקופה יותר מאוחרת. 

 



     

 

 

 

 

 

 ?מה גרם לר' חנינא בן תורתא להתגייר

  יש מדרש מעניין שמספר מה גרם לר' חנינא בן תורתא להתגייר:

חורש בה בכל יום ויום  מעשה שהיה בחסיד אחד שהיתה לו פרה אחת והיה

וכשהגיע ביום השבת מניח אותה. לימים ירד אותו צדיק מנכסיו ולא היה 

בידו כלום ומכרה לגוי אחד והיה חורש אותו הגוי ששת ימים וכשהגיע ליום 

השבת הוציאה לחרוש בה, כשיצאה לחוץ רבצה תחת העול ולא רצתה 

ות רעות ולא הועיל מכה אותה מכ[ והיה]לעשות מלאכה ביום השבת, והיא 

לו כלום. כיון שראה אותו הגוי כך, הלך אצל אותו צדיק ואמר לו בא וטול 

הוצאתי אותה לחוץ  [השבת]פרתך, ששת ימים עבדתי בה וביום השבתי 

לחרוש בה ורבצה תחת העול ולא רצתה לעשות שום מלאכה בעולם, והייתי 

תו צדיק מפני מה אינה מכה אותה ולא הועיל כלום. כיון שאמר לו כך הבין או

עושה מלאכה לפי שהיתה למודה לנוח ביום השבת, אמר לו אותו צדיק לך 

ואני אעמידה ואני אעשה שתהיה חורשת, כיון שהגיע אצלה אמר לה באזניה 

אוי פרה פרה כשהיית בידי הייתי שומר את השבת ועכשיו גרמו לי עונותי 

אדוניך. כיון שאמר לה כך ומכרתי אותך לזה האיש בבקשה ממך שתעשה רצון 

עמדה ובקשה לעשות מלאכה, אמר אותו הגוי הגד לי שמא כשפת אותה, לא 

אניח אותך עד שתגיד לי מה עשית לה או מה אמרת באזניה. אמר לו אותו 

כיון ששמע הגוי כך נבהל ונזדעזע ונשא ק"ו בעצמו צדיק כך וכך אמרתי לה. 

הכירה את בוראה, ואני שבראני  ואמר, מה זאת שאין לה לא דעת ולא תבונה

הקב"ה בצלמו ובדמותו ונתן לי דעת ובינה לא יהיה ראוי לי להכיר את 

בוראי? מיד נתגייר והיה ירא שמים וזכה ללמוד תורה ונקרא רבי חנינא בן 

 .תורתא

 אייזנשטיין( מהדורת-455)אוצר המדרשים, עשרת הדברות, עמוד  
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יכול תורא.  -שור בתרגום לארמית . שבגללו התגיירתא", מרמז על השור כמובן, ש"בן תור

. 1מקומות בדברי חז"ל צם ר' יוחנן בן תורתא שמוזכר במספרלהיות שר' חנינא בן תורתא, הוא בע

 ייחס לר' יוחנן בן תורתא הסיפור שמובא במדרש לעיל.  2אכן, התוס' ישנים

 

במדבר רבה ז, מסכת יומא ט, ע"א; ירושלמי מסכת תענית, פרק ד, הלכה ח; שמות רבה מ, א;  1
 י.

 מסכת יומא ט, ע"א. סוף העמוד.  2



    

 

 

 

 

 

 גם מרשעים יוצאים גרים

 עים שמהם יצאו גרי צדק:רשבו מסופר על מספר דרש חז"ל, מיש 

אמר רבא: טעין תלת מאה כודנייתא נרגא דפרזלא דשליט בפרזלא שדר ליה 

פתוחיה 'דשא דירושלם, שנאמר  כולהו בלעתינהו חד -נבוכדנצר לנבוזראדן 

, בעי למיהדר, אמר: מסתפינא דלא ' )תהילים עד, ו(יחד בכשיל וכילפת יהלמון

נפקא קלא ואמר: שוור בר שוור. ליעבדו בי כי היכי דעבדו בסנחריב. 

נבוזראדן, שוור, דמטא זימנא דמקדשא חריב והיכלא מיקלי. פש ליה חד 

עץ  -יודע כמביא למעלה בסבך 'בקופא ואיפתח, שנאמר נרגא, אתא מחייה 

, הוה קטיל ואזל עד דמטא להיכלא. אדליק ביה ' )תהילים עד, ה(קרדמות

' גת דרך ה' לבתולת בת יהודה'נאמר כו ביה מן שמיא, שנורא, גבה היכלא. דר

. קא זיחא דעתיה. נפקא בת קלא ואמרה ליה: עמא קטילא )איכה א, טז(

קחי רחים וטחני 'טחינא טחינת. שנאמר קטלת, היכלא קליא קלית, קימחא 

, חטים לא ' )ישעיה מז, ב(קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות

הוה קא רתח. אמר להו: מאי האי? נאמר. אלא קמח. חזא דמיה דזכריה ד

אמרו ליה: דם זבחים הוא דאישתפיך. אמר להו: אייתי ואנסי אי מדמו. כסי, 

סריקנא לכו לבשרייכו במסריקא  -ולא אידמו. אמר להו: גלו לי, ואי לא 

דפרזלא. אמרו ליה: האי כהן ונביא הוא דאינבי להו לישראל בחורבנא 

 -מפייסנא ליה. אייתי רבנן קטיל עילויה דירושלם, וקטלוהו. אמר להו: אנא 

ולא נח, אייתי פרחי כהונה קטיל  -ולא נח, אייתי דרדקי דבי רב קטיל עילויה 

ולא נח. קרב  -ולא נח, עד די קטל עילויה תשעין וארבעה ריבוא  -עילויה 

לגביה, אמר: זכריה, זכריה! טובים שבהן איבדתים, ניחא לך דאיקטלינהו 

הרהר תשובה בדעתיה. אמר: מה הם שלא איבדו אלא נפש  לכולהו? מיד נח.

כך, ההוא גברא מה תיהוי עליה? ערק, שדר פורטיתא לביתיה,  -אחת 

ואיתגייר. תנו רבנן: נעמן גר תושב היה, נבוזר אדן גר צדק היה מבני בניו של 

סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, 
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שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ואף  -ומאן נינהו 

מבני בניו של אותו רשע ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסן תחת כנפי השכינה. 

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מי שהחריב את 

בל רפינו את ב'שכינה? היינו דכתיב ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי ה

. עולא אמר: זה נבוכדנצר. רבי שמואל בר נחמני ' )ירמיה נא, ט(ולא נרפתה

 אמר: אלו נהרות בבל, ותרגמה דצינייתא )צרידתא( דבבלאי.

 )סנהדרין צו, ע"ב( 

ש י עמדו בראש. מלכים, הם לא לא היו אדן, סיסרא והמן, הםד שיש קשר בין נעמן, נבוזרנלענ"

שיצאו  אפשר של דבר בסופו יכול להיות שתיקון ומקום ל, יש יםלומר שדווקא כשאינם רשעים גמור

אפילו סנחריב שהיה מלך, לא הרשיע לא יתכן שיצאו גרים מזרעו של רשע גמור. גרים. אבל,  מזרעם

 , ולכן ייתכןלא כבש את ירושלים ,הוא בסופו של דבר כך, כיון שמחשבתו לא יצאה לפועל, כל

שמחשבתו לנבוכדנצר בה לא יצאה לפועל, יש מקום לתיקון. . כל זמן שהמחששיצאו ממנו גרים

לא היה מקום לתיקון. לכן, מלאכי השרת אמרו שאי ל והוא החריב את בית המקדש, יצאה לפוע

 אפשר להכניס מזרעו תחת כנפי השכינה. 

מספרת מי היו בני בניו של סנחריב שהתגיירו, אבל אינה מספרת מי היו  צריך עיון מדוע הגמרא

לא ידעה. היתה לגמרא מסורת  שהגמרא מן שהתגיירו? התירוץ הפשוט הוא,י בניהם של סיסרא והבנ

עוד נראה, לגבי בני בניו של סנחריב, אבל לא היתה לה מסורת לגבי בני בניהם של המן וסיסרא. 

, כמים גדולים. אם נדקדק בדברי הגמראתלמידי חם, שבני בניהם של המן וסיסרא לא היו בעלי ֵש 

שמבני בניו של סיסרא "למדו תורה בירושלים", מבני בניו של המן "למדו תורה בבני ברק".  אהנר

ם ישראל, הם הם לימדו את כל עַ שאצל סנחריב כתוב "לימדו תורה ברבים", לא מצויין מקום, אלא 

לא  היו גדולי הדור. יש עוד הערה, שבבני בניו של סיסרא והמן כתוב "למדו תורה", הם רק למדו, הם

 "לימדו". בני בניו של סנחריב "לימדו". 

מבני בניו של , שהבין כשאמרה הגמרא ש1כמובן, שהבנה זו עומדת בניגוד לדעת רב נסים גאון

לר' עקיבא. ר' עקיבא היה גדול הדור ולימד תורה ברבים. היתה ה תכוונלמדו תורה בבני ברק,  סיסרא

ל סיסרא למדו שמבני בניו שבה היה כתוב במפורש גירסא בגמרא היתה לרב נסים גאון  אבל, כנראה

אם מדובר י ר' עקיבא. לכן, דבריו אינם סותרים את דבריי. שבוודאתורה בירושלים, והכוונה היא ל

 

 מסכת ברכות כז, ע"ב.  1



 300 גם מרשעים יוצאים גרים 

ביארתי את דברי שציינה את שמעיה ואבטליון. אני את שמו כפי  מציינת גמראעל גדול דור, היתה ה

 נוסחא שעומדת בפנינו. לפי ה הגמרא

 



    

 

 

 

 

 

 יהודה הנדואה ר'

 קידושין מסופר על ר' יהודה הנדואה: בגמרא במסכת

ר' יהודה הנדואה גר שאין לו יורשין הוה, חלש, על מר זוטרא לשיולי ביה, 

חזייה דתקיף ליה עלמא טובא, אמר ליה לעבדיה: שלוף לי מסנאי ואמטינהו 

 לביתא. 

 )כב, ע"ב( 

 מנין הגיע רב יהודה? ספר יוחסין, כתב:

הנדואה ר"ל מארץ דה הנדואה הגר ונכנס מר זוטרא לזכות בממונו, ב יהור

 . כוש וכן קורים הגוים אינדייא וכן התגייר בנו שמואל

 )מאמר שני, סדר האמוראים, אות יו"ד( 

. כבר דנתי מיוצאי היהודים בהודו, עדת "בני ישראל" יש אולי מקום לומר שרב יהודה היה

יהודים ברי מספר חוקרים שכתבו שמדובר ב". שם הבאתי מדבדין עדת "בני ישראל 1במאמר אחר

מיוצאי  הנדואה, היה מעשרת השבטים, או מזמנו של אנטיוכוס אפיפנוס. יכול להיות שרב יהודה

חמת גיירו אותו מרבות. כיון שהיה ספק במוצאו  וחזר לארץ ישראל אחר שנים היהודים הללו,

היהודים שנמצאו בהודו ובעקבותם החליט להתגייר. ספק. עוד אפשר לומר שאולי הוא הושפע מן ה

היה צריך לבוא לארץ ישראל להתגייר. באותו מאמר ציינתי שקהל עדת הוא כיון שרצה להתגייר 

 עמהם. ם מתחתנים עם אלו שבאים להתגייר ואינם מתערבים"בני ישראל" אינ

 

 עדת "בני ישראל", מובא בספר "יוחסי ישראל", עדיין נמצא בכתובים.   1



    

 

 

 

 

 

 יהודה בן גרים רבי

 מבוא

 ?ו תקופה הוא חיבאיזים"ובמאמר הבא נבחן מי היה "רבי יהודה בן גר

 

 מקורות בחז"ל

 נתחיל בעיון בדברי חז"ל. 

 . עיון בדברי הגמרא במסכת שבת:1

 מובא בגמרא במסכת שבת:

ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום? דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי 

שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים 

אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי  מעשיהן של

לא תקנו אלא לצורך  -שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו 

 -לעדן בהן עצמן, גשרים  -להושיב בהן זונות, מרחצאות  -עצמן, תקנו שווקין 

. אמרו: ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות

אזל  יהרג. -יגלה לציפורי, שמעון שגינה  -יתעלה, יוסי ששתק  -יהודה שעילה 

הוא ובריה טשו בי מדרשא. כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא 

דמיא וכרכי. כי תקיף גזירתא, אמר ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן, 

יש ניסא איברי להו דילמא מצערי לה ומגליא לן. אזלו טשו במערתא. איתרח

חרובא ועינא דמיא. והוו משלחי מנייהו, והוו יתבי עד צוארייהו בחלא, כולי 

יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו, והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא 

ליבלו. איתבו תריסר שני במערתא. אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא, אמר: 

טיל גזרתיה? נפקו. חזו אינשי דקא כרבי מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר וב

 -וזרעי, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה! כל מקום שנותנין עיניהן 
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מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו 

למערתכם! הדור אזול. איתיבו תריסר ירחי שתא. אמרי: משפט רשעים 

ת קול ואמרה: צאו ממערתכם! נפקו, כל שנים עשר חדש. יצתה ב -בגיהנם 

הוה מסי רבי שמעון. אמר לו: בני, די לעולם אני  -היכא דהוה מחי רבי אלעזר 

ואתה. בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא, 

 -אמר להו: לכבוד שבת.  -ורהיט בין השמשות. אמרו ליה: הני למה לך? 

אמר ליה לבריה: חזי כמה  -נגד זכור, וחד כנגד שמור. חד כ -ותיסגי לך בחד? 

חביבין מצות על ישראל! יתיב דעתייהו. שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה ונפק 

לאפיה, עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה, חזי דהוה ביה פילי 

בגופיה, הוה קא בכי, וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה. אמר לו: אוי לי 

 -אמר לו: אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך  -תיך בכך! שראי

הוה  -לא מצאת בי כך. דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא 

מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן 

וקי. אמר: הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פיר -יאיר קושיא 

איזיל אתקין מילתא, דכתיב ויבא יעקב שלם ואמר  -הואיל ואיתרחיש ניסא 

רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ויחן את פני העיר אמר רב: 

מטבע תיקן להם, ושמואל אמר: שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר: 

ה: איכא אמרו לי -מרחצאות תיקן להם. אמר: איכא מילתא דבעי לתקוני? 

ואית להו צערא לכהנים לאקופי. אמר: איכא  דוכתא דאית ביה ספק טומאה,

איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה? אמר ליה ההוא סבא: כאן קיצץ בן זכאי 

טהריה, וכל היכא  -תורמסי תרומה. עבד איהו נמי הכי, כל היכא דהוה קשי 

אמר לו:  -ברות! צייניה. אמר ההוא סבא: טיהר בן יוחי בית הק -דהוה רפי 

יפה אתה אומר.  -אילמלי )לא( היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו 

עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו: זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי 

חכמים לא כל שכן? יהב ביה עיניה, ונח נפשיה. נפק לשוקא, חזייה ליהודה בן 

 נתן בו עיניו, ועשהו גל של עצמות. גרים, אמר: עדיין יש לזה בעולם? 

 )לג, ע"ב( 

י, שהרי התבאר שבגלל שסיפר חי בתקופתו של ר' שמעון בן יוחאמכאן למדים שיהודה בן גרים 

בסיום הסיפור נעשה תחבא במערה למספר שנים. ך ר' שמעון בן יוחאי לברוח ולההוצרעליו, אז 

 יהודה בן גרים לגל של עצמות. 
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לפי רש"י, לא  ."בן גר וגיורת היה -בן גרים "רים"? הודה נקרא "בן גרש"י הסביר מדוע י

רש"י גם הסביר שיהודה בן גרים לא הלשין מדובר על גר ממש, אלא על אחד שהיה בנם של גרים. 

 על ר' שמעון בן יוחאי ולא אמר את הדברים בצורה מפורשת למלכות, אלא:

להשמיען למלכות, ונשמעו לתלמידים או לאביו ואמו, ולא  -וסיפר דבריהם 

 על ידו למלכות.

יהודה בן גרים. כנראה כיון  על ידידברי התנאים התגלו דווקא בכדי ש אולם, נראה שאין זה

שר' שמעון בן יוחאי הפך לבסוף את יהודה בן  הגמרא מספרתהוא לא נזהר מספיק. היה בן גרים, ש

לא גילה במפורש כיון כלומר, על אף ש גרים לגל של עצמות. אם כן, בוודאי דן אותו לכף חובה.

צריך ן, הגיע לו עונש כל כך חמור? , לכן הוא נענש. אולם, יש מקום לדון האם אכשהתגלה על ידו

 להבין מה המשמעות "שנתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות"? 

 

 . עיון בדברי הגמרא במסכת מועד קטן:2

 נעבור לעיון בדברי הגמרא במסכת מועד קטן:

תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן  יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גריםרבי 

יוחי, איפטור מיניה באורתא. לצפרא הדור וקא מפטרי מיניה, אמר להו: ולאו 

איפטריתו מיני באורתא? אמרו ליה: למדתנו רבינו, תלמיד שנפטר מרבו ולן 

י שלח את צריך ליפטר ממנו פעם אחרת, שנאמר ביום השמינ -באותה העיר 

העם ויברכו את המלך וכתיב וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את 

צריך ליפטר ממנו  -העם! אלא מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ולן באותה העיר 

פעם אחרת. אמר ליה לבריה: בני אדם הללו אנשים של צורה הם, זיל גביהון 

מעגל רגלך וכל דליברכוך. אזל, אשכחינהו דקא רמו קראי אהדדי; כתיב פלס 

במצוה שאפשר  -לא קשיא: כאן  -דרכיך יכנו, וכתיב ארח חיים פן תפלס! 

במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים.  -כאן  לעשותה על ידי אחרים,

הדר יתבי וקא מבעי להו: כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה, 

דאפילו חפצי  -בה  ישוו בה, וכתיב וכל חפצים לא ישוו -הא חפצי שמים 

 -כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן  -שמים לא ישוו בה! 

במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. אמרו ליה: מאי בעית הכא? אמר 

אמרו ליה: יהא רעוא דתזרע ולא  -להו: דאמר לי אבא: זיל גבייהו דליברכוך. 

חרוב ביתך וליתוב אושפיזך, תחצד, תעייל ולא תיפוק, תיפוק ולא תעייל, לי
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לבלבל פתורך, ולא תחזי שתא חדתא. כי אתא לגבי אבוה, אמר ליה: לא 

הכי  -אמר ליה: מאי אמרו לך?  -אבל צעורי צעורן.  -מבעיא דברוכי לא בירכן 

תוליד  -אמר ליה: הנך כולהו ברכתא נינהו; תזרע ולא תחצד  -והכי אמרו לי. 

תעייל כלתא ולא לימותו בנך דליפקון.  -יפוק בנים ולא ימותו. תעייל ולא ת

תוליד בנתא ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לותיך. ליחרוב  -תיפוק ולא תעייל 

דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא, דכתיב  -ביתך וליתוב אושפיזך 

בבני ובנתא,  -קרבם בתימו לעולם אל תקרי קרבם אלא קברם. לבלבל פתורך 

דלא תמות אנתך ולא תנסב אינתתא אחריתי. רבי  -דתא ולא תיחזי שתא ח

: [לבריה: מסורת הש"ס]( שמעון בן חלפתא אפטר מיניה דרב, אמר ליה )אבוה

אמר ליה: יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש. אתא גבי  -זיל לגביה דליברכך. 

אמר  -אמר ליה: מילין בעלמא הוא דאמר לי.  -אבוה. אמר ליה: מאי אמר לך? 

: ברכך ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל ותנא בה, דכתיב ואכלתם ליה

אכול ושבוע והללתם וגו' ולא יבשו עמי לעולם וידעתם כי בקרב ישראל אני 

 וגו' ולא יבשו עמי לעולם.

 ע"ב(-)ט, ע"א 

נשאל את עצמנו, האם מדובר על אותו יהודה בן גרים שקראנו עליו במסכת שבת? הרי גם כאן 

 על יהודה בן גרים שחי בתקופתו של ר' שמעון בן יוחאי.מדובר 

 

 . עיון בדברי המפרשים:3

)לרבי יהודה ב"ר קלונימוס ב"ר מאיר משפירא שבאשכנז מגדולי  1ם"ספר "ערכי תנאים ואמוראי

במסכת שבת הוא נקרא "יהודה בן גרים" בלי דובר על אותו איש. בעלי התוספות( הבין שלא מ

כך, בגמרא במסכת מועד קטן התואר "רבי". נוסף על  רא במסכת מועד קטן נוסףבגמהתואר "רבי". ו

 .2ריך את האדם וקורא לו איש של צורהר' שמעון בן יוחאי מע

אלה היותר גדולה עת יש שני אנשים ִעם אותו שם? נראה שהש באותהאיך אולם, לפי הבנה זו, 

התגיירו כל כך הרבה אנשים? אלא, כבר  ? וכי אזבאותה תקופה שתי משפחות של גריםהיא, איך יש 

 

 ערך "רבי יהודה בן גרים".  1
ספר "גופי  בשיטה זו נקט הריטב"א )בחידושיו למסכת שבת לד, ע"א, ד"ה פגע ביה וכו'(; 2

 ' שלמה ב"ר אברהם אלגאזי(, פרק כב, כללי אות ת, כלל תקמה. הלכות" )לר
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שבתקופת ר' עקיבא התעוררו שאלות בנוגע לגרים. נראה שבאותה תקופה  ,3כתבתי במאמר אחר

 בר כוכבא.ול להיות שהדברים היו קשורים למרד היתה התעוררות של גרים. כתבתי שיכ

רים", והבין נציין שר"ת נקט גישה אחרת. והוא גרס בגמרא במסכת שבת "ר' יהודה בן ג

שנעשה גל של בגמרא במסכת שבת שמדובר על אותו איש. בעקבות כך גם שינה וכתב שלא גורסים 

 "נח נפשיה":הוא גרס עצמות, אלא 

ויש ספרים  -ה"ג ר"ת הלך רבי יהודה בן גרים וסיפר דברים ונשמעו למלכות 

דף שכתב בהן יהודה ואין נראה לרבינו תם דאמרינן בפרק קמא דמועד קטן )

ט.( כי הוו מיפטרי ר' יהודה בן גרים ור"ש בן חלפתא מר' שמעון בן יוחי אמר 

ליה לבריה אנשים הללו אנשי צורה הם זיל גבייהו דליברכוך מכלל דגברא 

 רבה היה ובסוף שמעתא ל"ג גל של עצמות בלשון גנאי אלא נח נפשיה.

 4)מסכת שבת לג, ע"ב( 

איש של צורה, איך התגלו הדברים על ידו? איך לא נזהר? עדיין, צריך עיון, שהרי אם מדובר על 

תו. , הרי ר' שמעון בן יוחאי גרם למונוסף על כך, יש להקשות שעל אף שלא נעשה גל של עצמות

של "נתן בו עיניו".  שכתוב בגמרא שנתן בו עיניו. מדברי ר"ת לא משתמע שהוא לא גרס את החלק

תו של איש צורה, איך ר' שמעון בן יוחאי גרם למו ות".מחק את החלק "נעשה גל של עצמאלא, הוא 

 איש מעלה "ר' יהודה בן גרים"?

. הוא גרס בגמרא במסכת מועד קטן "יהודה בן גרים", נקט גישה אחרת 5רבינו שלמה בן היתום

ת מועד קטן קדם וסבר שמדובר על אותו איש שמוזכר בגמרא במסכת שבת. אלא, המעשה במסכ

 ולכן במסכת מועד קטן לא נקרא בתואר "רבי". למעשה במסכת שבת, 

 

 "מחלוקת תנאים בביאור תהליך הגרות". הדברים הובאו לעיל, בחלק של "מחקר".  3
נציין שהדברים מובאים גם בתוס' רא"ש, מסכת שבת לג, ע"ב; הרב רפאל הלפרין )בספרו  4

פרופ' זאב בנדיקט זצ"ל  )כתב עת ביוגרפיות( כתב כדברי ר"ת; הרב  –תנאים ואמוראים 
"תורה שבעל פה", במאמרו "התנהגות שהיא בגדר מלשינות"( טען שכנראה גירסתו של ר"ת 

. רבינו תם הקדיש זמנו לקביעת הנוסח הנכון של 1היא הנכונה וזאת לאור מספר סיבות: 
תלמידיו. . רש"י כתב שיהודה בן גרים לא אמר את הדברים לרומאים, אלא אמר ל2התלמוד. 

. לא סביר לומר שהמגיה 3אם היו לו תלמידים מסתמא רש"י גרס "רבי יהודה בן גרים". 
הוסיף תואר "רבי" למי שמת על ידי ר' שמעון בן יוחאי. לכן, מסתבר לומר שהנוסח הנכון הוא 
"רבי יהודה בן גרים". לאחר מכן בא המגיה ולא ראה לנכון לומר שזה שמת על ידי ר' שמעון בן 

וחאי יכונה בשם "רבי". לכן, הוא סבר שמדובר באדם אחר ולא זה שהוזכר בגמרא במסכת י
. מובא בתוס' שיש ספרים שכתוב בהם "יהודה בן גרים". משמע שמדובר על 4מועד קטן. 

 מיעוט ספרים, ברוב הספרים כתוב "ר' יהודה בן גרים".   
 מסכת מועד קטן ט, ע"א.  5
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 . שמו במקומות נוספים:4

שמות דומים ליהודה בן גרים, והמפרשים כתבו שאולי  נציין שיש מקומות אחרים שמופעים

 הכוונה לאותו איש. 

 מובא בבראשית רבה:

]והיתה הקשת בענן[ וגו' דלמה ר' יצחק ור' יונתן ור' יודן בר גיורי הלכו 

רשת תורה מר' שמעון בר יוחי, ואית דאמ' פרשת נסכים, נטלו ממנו לשמוע פ

רשות והמתינו שם עוד יום אחד, אמרו צריכים אנו ליטול ממנו רשות פעם 

 .שנייה

 )פרשת נח, פרשה לה, אות טז( 

ר' יהודה בן גרים שהוזכר במסכת ען שמדובר בוט 6ספר יוחסין )לר' אברהם ב"ר שמואל זכות(

 .7ביוגרפיות" –ם טען ספר "תנאים ואמוראים כך גמועד קטן. 

 מובא בתלמוד ירושלמי, מסכת מגילה:

דא"ר יעקב בר אחא ור' יודן גזורי ר' סימון בשם רבי יהושע בן לוי לעולם שני 

חדשים מעוברין עיבר את הראשון ולא עיבר את השני מה שעשה עשוי 

 .לעולם אדר סמוך לניסן חסר

 )פרק א, הלכה ה( 

רי. דהיינו, ר' בר גיוטען שאולי ר' יודן גזורי הוא ר' יודן  8ביגורפיות" –ים ואמרואים ספר "תנא

 יהודה בן גרים. 

 עוד מובא בירושלמי, מסכת תענית:

הדין חונה המעגל בר בריה דחוני המעגל הוה סמיך לחרבן בית א"ר יודן גיריא 

למערתא מן מוקדשא נפק לטורא לגבי פעליי עד דו תמן נחת מיטרא עאל ליה 

יתיב נם ודמך ליה ועבד שקיע בשינתיה שובעין שנין עד דחרב בית מוקדשא 

ואיתבני זמן תיניינות. לסוף שובעין שנין איתער מן שינתיה נפק ליה מן 

מערתא וחמא עלמא מחלף זוויי דהוות כרמי' עבידא זייתין זוויי דהוות זייתין 
 

 אות היו"ד.   מאמר שני, סדר האמוראים, 6
 תולדותיו של יודן גירי.   7
 תולדותיו של ר' יודן גזורי.  8
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בעלמא אמרון ליה ולית עבידא זרעו. שאל ליה למדינתא אמר לון מה קלא 

את ידע מה קלא בעלמא אמר לון לא. אמרין ליה מאן את אמר לון חוני 

המעגל. אמרון ליה שמענן דהוה עליל לעזרה והיא מנהרה עאל ואנהרת וקרא 

 על גרמיה ]תהילים קכו א[ בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים:

 9)פרק ג, הלכה ט( 

ודן גיריא הוא ר' יודן גירי. שאולי ר' י 10ביוגרפיות" –ים גם על כך כתב ספר "תנאים ואמורא

 וכבר הבאתי לעיל שהוא כתב שאולי ר' יודן גירי הוא ר' יהודה בן גרים. 

 

 הריגת יהודה בן גרים:. 5

 טען: 11הרב פרופ' בנימין בנידקט זצ"ל

ואם רבי יהודה בן גרים זה קולל על ידי רשב"י ובלשון חריפה ביותר "עדיין 

"זה" = בן בלי שם. ולא מצאנו רמז כל שהוא, שחז"ל ראו  –ה בעולם" יש לז

בדברי רשב"י חריפות יתירה, הרי שאף מלשינות עקיפה ואף אם הדברים 

"סיפר דבריהם ונשמעו למלכות"... ואף אם מי  –נאמרו שלא בכוונה רעה 

 שנכשל בה הוא אחד מגדולי חכמים, חטאו חמור ביותר, כמלשינות גופה. 

אולם, עדיין,  תו?יך ר' שמעון בן יוחאי גרם למוששאלתי לעיל, אלשאלה יו יש מענה בדבר

נשארת השאלה, איך הוא הגיע לחטא חמור כזה? אלא, נראה שחז"ל רמזו לכך במה שאמרו שהוא 

  :ילקוט שמעונימובא במדרש "בן גרים". הרי 

ד יתרו ויחד יתרו שייחד שם הקב"ה, דבר אחר שנעשה יהודי, דבר אחר ויח

אמר רב שהעביר חרב חדה על בשרו. שמואל אמר שנעשה בשרו חדודין 

חדודין. אמר ר' פפא היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי 

 . לארמאה )קמיה( ]באפיה[

 )פרשת יתרו, רמז רסח( 

 

גמרא מקבילה לכך נמצאת בתלמוד בבלי, מסכת תענית )כג, ע"א(. אולם, יש לציין שיש  9
 שינויים בין שני הסיפורים. 

 תולדותיו של ר' יודן גיריא. 10
 הזכרתי לעיל את המאמרו.  11
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גרים כיון שהוא היה בן גרים, אז היה לו עדיין איזהו יחס לרומאים. יכול להיות שהוא היה בן 

 שהיו רומאים לפני שהתגיירו. 

 

 סיכום

"יהודה בן גרים", וזה שמסופר עליו במסכת אישים בשם מצינו שנחלקו הראשונים אם היו שני 

שבת אינו זה שמסופר עליו במסכת מועד קטן. ראינו שאולי ההלשנה העקיפה באה בעקבות כך 

 מה להבאת הדברים לרומאים.שיהודה בן גרים היה "בן גרים", הקירבה שלו אל הרומאים גר



    

 

 

 

 

 

 "תחת כנפי השכינה" לעומת "מעל כנפי השכינה"

 תחת כנפי השכינה. עוד מובא בזוהר:הגר נכנס שאצל גרים נמצא הביטוי שכבר הזכרתי לעיל, 

גיורין לית לון חולקא באילנא עלאה כל שכן בגופא דיליה. אבל חולקא דלהון 

י שכינתא ולא יתיר. גירי צדק אינן בגדפין איהו ולא יתיר. וגיורא תחות גדפ

דתמן שראן ואתאחדן ולא לגו כמה דאתמר. ובגיון כך 'תוצא הארץ נפש חיה 

למינה'. ולמאן, 'בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה' כלהו שאבין נפש מההיא חיה, 

 אבל כל חד למינה כדקא חזי ליה.

 )בראשית יג, ע"ב( 

שאומרים ות שונות באמירת התפילה, יש וסחאיש נל מלא רחמים". -בנוסח "אדנו האחרונים 

ם , במעלות קדושים וטהוריעל כנפי השכינהל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה -"א

 שאומרים במקום "על כנפי השכינה", "תחת כנפי השכינה". כזהר הרקיע מזהירים". ויש 

 הדברים הבאים: ניין זה אתהשל"ה כתב בע

נכנס ... הטעם כי תולעת יעקבכנפי השכינה, וזה לשון נסים תחת הגרים נכו

להי ישראל הנקראת צדק ומשם נפשות הגרים. -נפי החיה אשר תחת אתחת כ

הוא שכתוב 'תוציא הארץ', היא ארץ החפץ נפש חיה. ולפי שלא נאמר כי 

ממוצא נפשותיהם של ישראל הם יוצאות חזר ואמר 'למינה', כי כמה 

ות יש לארץ ההיא ומשם יוצאות הנפשות לכל אכסדראות והיכלות ומבוא

אותם המתגיירים, והכל תחת כנפיה, ואין להם חלק במה של מעלה מהם:... 

אבל נפשותיהם של ישראל מעלתם גבוהה מאד הוא האילן המוגבל בי"ב 

 גבולי אלכסון פורחות כו'.

 )מס' שבועות, דף מ, ע"ב( 
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 אחר כך בהג"ה בשל"ה כתוב:

ים, על כן פנשראל נשואים על כהם תחת כנפי השכינה וי ת הגריםנמצא מעל

הזכרות לאנשים חשובים ואומרים 'המציא מנוחה  אותן החזנים שעושין

טובה שתיקתם מדיבורם כי הם מורידים ' מעלת כו' תחת כנפי השכינהנכונה 

 ...אותם למטה

ל מלא -ת "אמירמחלוקת בנוסחת א ת, מובא1בספר דברי תורה לרח"א שפירא ממונקטש זצ"ל

לעיל שרק לגר יש לומר את הנוסח  ובעל בני יששכר, למד מדברי הזוהר שהוזכר ,זקנורחמים". 

בעל מנוחה נכונה על כנפי השכינה". לעומתו . לישראל צריך לומר "המציא "תחת כנפי השכינה"

גם כשמדובר על ישראל  לומר בהשכבה "תחת כנפי השכינה"שיש כתב  2"מלא הרועיםספר "

 . "בני יששכר"דברי הזוהר מסייעים לדברי הבעל ", דברי תורה"ספר לדעת . טרשנפ

. בתורה שבכתב.    1הגר ובין הישראל בשני מקומות:  נלענ"ד, שאפשר למצוא את החילוק בין

בתורה שבעל פה. נתחיל עם מה שמבואר בתורה שבכתב. אפשר למצוא מקור לכך שבני ישראל  .2

: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים 3בדברי הקב"ה לפני מעמד הר סיני נמצאים מעל כנפי השכינה,

ואבא אתכם אלי". ה"כנפי נשרים", הם "כנפי השכינה". ה' נשא אותנו  על כנפי נשריםואשא אתכם 

. אריה.    2 אדם.. 1רות ארבע דמויות: אוה המרכבה מתבנבואת יחזקאל על מעש. 4על כנפי השכינה

שארבע דמויות אלו התחברו  ,שליט"א י ששמעתי ממורי ורבי הרב יעקב מדןנשר. נראה ל .4שור. . 3

בתו של הקב"ה. כבר בכרובים שעמדו על גבי ארון הקדוש. הם הזכירו את מעשה המרכבה, את מרכ

". ומאי כרוב? אמר רבי אבהו: כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא: "5סוכה במסכתנאמר בגמרא 

ים היו כנפי הנשר. הגוף היה ידמות אדם, של ינוקא. הכנפם היתה כומר, דמות הפנים של הכרוביכל

יש איסור להסיר את הבדים. הטעם רון הקדוש שבא הוא הסבירגופו של אריה, והרגליים רגלי השור. 

. כלומר, השכינה עזיבהל ד בהכנהלהראות שהארון עומ לחיוב להשאיר את הבדים במקומם, כדי

בדרך ה', השכינה תישאר עמנו, אבל אם נסור מדרך ה', הרי ארון כולה לעזוב בכל רגע. אם נלך י

דת מעל גבי השכינה עוזבת אותנו. מובן מכך, שהמרכבה שהיא מרכבת השכינה עומברית ה' יעזוב. 

 הארון ועלולה לעזוב. 

 

 חלק ז, אות סה.  1
 קהלת יעקב, ערך כנפי השכינה.  בספרו 2
 שמות יט, ד.  3
והנה ידוע שהגר בא לחסות תחת ואכן, ראיתי בחידושי חת"ם סופר )מסכת שבת עז, ע"ב(: " 4

 ". כנפי השכינה דוקא משא"כ בישראל כתיב ואשא אתכם על כנפי נשרים
 ה, ע"ב.  5
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: "יציבא הביטויק בין הגר לישראל. המתבאר מתורה שבעל פה, יש ללמוד את החילוהגם מ

: "פירוש משל הוא, כלומר אריב 6הערוך ., שמובא במספר מקומותמי שמיא"בארעא וגיורא בש

חז"ל באו לומר שאי אפשר שהגר יהיה בשמי השמים, והאזרח למטה,  והגר למעלה?". ההאזרח למט

צריך להיות הפוך. כלומר, הגר למטה והאזרח למעלה בשמי שמים. אולי כוונת הדברים, הגר למטה 

 למעלה בשמי שמים "מעל כנפי השכינה".  יראל"תחת כנפי השכינה", והיש

ידום, ובין מניעת הוא ההבדל בין הק "מעל כנפי השכינהובין " "תחת כנפי השכינה"ההבדל בין 

כשאדם נמצא תחת כנפי השכינה, משמעות הדבר שהקב"ה מגן עליו ושומר עליו שלא הפגיעה. 

אבל אין פעולת סיוע. יש פעולת הגנה, מקדמו.  אבל, יחד עם זאת הקב"ה לא מזיז אותו ולאיפגע. 

ם עַ ותו. הקב"ה מגן על הגרים, אבל למקדם א, משמעות הדבר שה' על כנפי השכינהכשאדם נמצא 

הוא "ה מסייע לגר שלא ידרדר, אבל אפשר לומר שהקבהוא מקרב אותם ליעדם. ישראל הוא מסייע, 

:" 'אם 7יומא נאמר בגמרא במסכתסיוע בעליה. כפי ש ם ישראל ישמסייע בידו להתעלות. לעַ לא 

ן אותו". מי שבא לטהר, ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן', בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעי

 מסייע בידו. יטהר, אלא הרק פותח לו ומאפשר לו ל הקב"ה לא

אולי ולא הגרים.  אל יכולים לזכות בנבואה, מבואר שרק בני ישר8"כוזריספר "היש להוסיף, שב

חילוק בין "תחת כנפי השכינה" ל"מעל כנפי השכינה". כלומר, רק מי שנמצא רעיון זה טמון הב

ההתקשרות עם הבורא. אבל, אלו  שם "מעל כנפי השכינה"זוכה לנבואה, "מעל כנפי השכינה" 

 שנמצאים "תחת כנפי השכינה", אינם יכולים להשיג את ההתקשרות עם הבורא. 

היה גר , שעובדיה הנביא 9סנהדרין שהרי מבואר בגמרא במסכתעל דברי הכוזרי,  יש להקשות

 אדומי. אם כן, רואים שגם גר יכול להיות נביא. 

גר שמתגייר לשם  .2. גר שמתגייר לשם שמים. 1גרים: סוגי נלענ"ד לחדש שיש לחלק בין שני 

הגרים  בל,על כנפי השכינה. אר. הגרים שמתגיירים לשם שמים, עולים לשמי שמים ונמצאים דב

 ינה. נמצאים תחת כנפי השכשמתגיירים לשם דבר 

 

 

 

 ערך יציב.  6
 לח, ע"ב.  7
 מאמר ראשון, אות קטו.  8
 ב. לט, ע" 9
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 פסחים: נמצא בגמרא במסכת בסיס החילוק

רבא רמי כתיב 'כי גדול עד שמים חסדך', וכתיב 'כי גדול מעל שמים חסדך', 

 הא כיצד? כאן בעושין לשמה, וכאן בעושין שלא לשמה. 

 )נ, ע"ב( 

ר, מי שנמצא תחת השמים, השכינה. כלומ השמים הם המעבר מתחת כנפי השכינה למעל כנפי

. לכן, מי שעושה "מעל כנפי השכינה", מי שנמצא מעל השמים, הוא "תחת כנפי השכינההוא "

". כך גם שייך תחת כנפי השכינה", מי שעושה שלא לשמה נמצא "מעל כנפי השכינה"לשמה נמצא 

. מי שמתגייר לשם דבר, שלא "מעל כנפי השכינה" –שמים המתגייר לשם שמים, נמצא מעל בגיור, ה

 . 10"מתחת כנפי השכינה" –שמים הלשמה, נמצא עד 

 

הגמרא הקושיא מן מובאת אמר ראשון, אות קטו( י, מ)בביאורו על הכוזר 'קול יהודה'פירוש ב 10
: שעובדיה הוא יוצא מן הכלל, ואולי היה מעשה נס וזכה לכך שם יש תשובהנהדרין, ובמסכת ס

בגלל שהציל את הנביאים שרצתה איזבל להרוג. עוד רצה לומר שאולי הכוזרי נטה מדעת חז"ל, 
מבואר בזוהר שכדי  :נמצא יישוב אחר)שם(  'אוצר נחמד'פירוש בלא היה גר.  וסבר שעובדיה

לנבא על אדום, אי אפשר להיות מַעם ישראל. לכן, היה נצרך שדווקא אחד מאדום יתגייר, כדי 
 שיוכל להתנבאות על אדום. נבואת עובדיה היא נבואה על מפלת אדום. 



    

 

 

 

 

 

 למדרגת הגרים המפרשיםיחס 

להים את -: "וייצר ה' א1פרק ב' בספר בראשית פותח בסיפור בריאת אדם הראשון, ושם נאמר

שמת הִאם נ ,נשאלת חיים ויהי האדם לנפש חיה". השאלההאדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת 

  ם ישראל?ם יש לגרים נשמה כמו עַ הִא  ,וכן ?בני כל אומות העולם כנשמת בני ישראל

 שבת: מובא בגמרא במסכת

פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר  -ישראל שעמדו על הר סיני 

לא פסקה זוהמתן. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: גרים מאי?  -סיני 

אינהו לא הוו, מזלייהו הוו, דכתיב את אשר ישנו פה אמר ליה: אף על גב ד -

 . עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו'

 )קמו, ע"א( 

 אפשר ללמוד שתי נקודות:  מדברי הגמרא

 ם ישראל. אומות העולם לא פסקה זוהמתן. נשמת האומות אינה שווה לנשמת עַ  -א

 שלא עמדו בהר סיני, אף על פיקה זוהמתן. ם ישראל. גם לגרים פסנשמת הגרים כנשמת עַ  -ב

 . 2שבאים להתגייר, עמדו במידה מסויימת בהר סיני הנכריםמזלם היה שם. 

העיר על דברי הראשונים שכתבו שמברכים על  3בהקשר לכך יש לציין שספר גליוני הש"ס

טבילה, טבילת הגרות לאחר הטבילה, כיון שלפני הגרות אי אפשר לברך, משום דלא חזי קודם ה

 

 בראשית ב, ז.  1
, חלק יב, סימן מ( סובר שגרים מזלם היה בשעת ספר בעל המאמרות )מובא שו"ת ציץ אליעזר 2

 קבלת תורה, וגם להם ניתן חלק בתורה. 
 מסכת פסחים ז, ע"ב. 3
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איך מברך לאחר , הקשה ספר גליוני הש"ס. 4נו", כיון שהוא עדיין נכריושאינו ראוי לומר "וצו

ולהטבילם.  למול אותםהטבילה, הרי הגר אינו מצווה להתגייר? ישראל הם שמצווים לקבל גרים, 

 :על שאלה זו, הוא השיבלגר עצמו אין שום מצוה. 

, הטבילה והיותו ישראלי באים כאחדז נעשה ישראל עם הטבילה, אהגר כיון ש .1

 ונו". יומברך "וצ ,ה לקבל את עצמו ולטבול את עצמו. לכןוֵ ונעשה הוא מצּו

עניין ישראליות,  , גם בהיותו נכרי,תגלה למפרע שהיה בוכשהנכרי מתגייר מ .2

כל ה להתגייר ולצאת לפועל. וֶ ייב ומצּושר הניעו להתגייר. אותו עניין מחוא

רק  שיש לו את עניין הישראליות אלא יודעיםלא  נחנותגייר, אזמן שלא ה

רק  ,. לפיכךתואז מתגלה לנו שהיה לו את עניין הישראלילאחר שמל וטבל, 

 ונו".יולאחר הטבילה, יכול לומר "וצ

ם ישראל. הגרים אינם של עַ  , דברי הכוזרי שדרגת הגרים נמוכה מדרגתו5כבר הוזכרו לעיל

וכחתי שהיו גרים שהיו נביאים, וגם היו גרים שהיו תלמידי חכמים , האולםיכולים לזכות לנבואה. 

גדולים. הרי מצינו שמבני בניו של סיסרא למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סנחריב יצאו שמעיה 

 . 6יא ואב בית דין של הסנהדריןיון, שעל אף שהיו גרי צדק היו הנשואבטל

 ם ישראל, אין חילוק:רגת עַ נלענ"ד, שמדברי רמח"ל משמע שדרגת הגרים כד

ומרוב טובו וחסדו יתברך שמו, גזר ונתן מקום אפילו לענפי שאר האומות, 

שבבחירתם ומעשיהם יעקרו עצמם משרשם, ויוכללו בענפיו של אברהם 

אבינו עליו השלום, אם ירצו; והוא, מה שעשהו יתברך שמו לאברהם אבינו 

כל משפחות האדמה'; ואולם אם  עליו השלום אב לגרים, ואמר לו: 'ונברכו בך

 לא ישתדלו בזה, ישארו תחת אילונתיהם השרשיים כפי ענינם הטבעי. 

 )שם שם, אות ד( 

להגיע למדרגת ישראל, כיון שיש  הר"ל. מצד אחד, משמע שהבין שהגר יכוליש לעיין בדברי מ

של  דרגהבאותה  שמע מדבריו שהגר אינולו תכונה ישראלית מאחר שבא להתגייר. מאידך, מ

 , ולכן נאמר שקשים גרים לישראל כספחת:הישראל

 

עיין תוס', מסכת פסחים ז, ע"ב, ד"ה על הטבילה; עיין רמב"ם, הלכות ברכות יא, ז; עיין  4
ת יורה , הובא בהלכו, מובא בספר "גר המתגייר", כרך גבמאמרי "ברכה על טבילת גר גדול"

 דעה. 
 במאמר "תחת כנפי השכינה" לעומת "מעל כנפי השכינה".  5
 עיין מסכת יומא עא, ע"ב.  6
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ואל יקשה אם כן הגר איך אפשר שיהיה מקבל התורה כאשר יש לו תכונה 

נפשית שאינה טובה, אין זה קשיא כלל כי מאחר שבא להתגייר הנה יש לו 

 תכונה ישראלית, וכאשר נתגייר נעשה טפל לאומה הישראלית והרי הוא 

מרו )נדה מ"ג ע"א( קשים גרים לישראל כמו ספחת כי כמוה. ועם כל זה א

 . הספחת מזגו אינו טוב ומקלקל הבשר שיש לו מזג טוב

 )תפארת ישראל, סוף פרק א( 

 היא לבאר שיש שני סוגי גרים:  נלענ"ד, שהדרך ליישב את הסתירות האלו,

 בר. גרים שמתגיירים לשם ד .3

 גרים שמתגיירים לשם שמים.  .4

ספחת ודרגתם נמוכה מדרגת ישראל. אבל, הגר שקשים לישראל כם דבר לש גרים שמתגיירים

נראה שאפשר להיווכח לתו לזכות לנבואה. ושמתגייר לשם שמים, דרגתו כדרגת ישראל, ויש ביכ

"כי ירחם : 7בהבנה זו מתוך עיון בפסוק שהוא המקור לדברי חלבו שקשים גרים לישראל כספחת

ֵבית  ְשָרֵאל ְוִהִניָחם ַעל ַאְדָמָתם ְוִנְלָוה ַהֵגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְפחּו ַעלֶאת ַיֲעקֹב ּוָבַחר עֹוד ְביִ ה' 

שרואים ושומעים כל הטובות לאחר על גרים שמצטרפים לַעם ישראל בפסוק מדובר  ".ַיֲעקֹב

ם אלו מדרגתם נמוכה מעַ  גרים . אלו גרים שמתגיירים לשם דבר, ובוודאישנעשות לבני ישראל

 ישראל. 

 שראל. הגר נבחר על ידי הקב"ה בזכותבין הגר לי הר"ל במקום אחר הדגיש שיש הבדלמ

ישראל לא נבחרו מחמת מעשיהם. את דבריו ביסס על פי דברי הגמרא במסכת אבל, מעשיו. 

 . אלו דבריו:8קידושין

מי זה ערב לבו לגשת 'דברים אלו ביארו חכמים בדבריהם הנאמנים במדרש, 

ים; רא(, אמר רבא בר רב הונא, מעלה זו יש בין ישראל לג)ירמיה ל, כ ' אל ה'

והייתי לכם לאלקים והמה יהיו לי 'דאילו בישראל כתיב )יחזקאל לז, כז( 

מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי 'כב( -ים כתיב )ירמיה ל, כאר, ואילו בג'לעם

, עד כאן. בארו בזה דברינו 'נאם ה' להיות לי לעם ואני אהיה להם לאלקים

אשר אמרנו לך, כי ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות; כי שם יתברך בחר 

בישראל בעצם, ולא בשביל מעשיהם הטובים. שלא לומר דוקא כאשר הם 
 

 ישעיה יד, א.  7
 ע, ע"ב.   8
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עושים רצונו של השם יתברך אז בחר בהם, ולא כאשר אין עושים רצונו של 

 והמה יהיו'קודם, ואחר כך  'והייתי לכם לאלקים'השם יתברך, ולפיכך כתיב 

, כלומר מה שהשם יתברך בחר בישראל הוא קודם, ואף כי ישראל 'לי לעם

אינם מקבלים אלקותו. לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו 

הטובים, שלא תאמר כי הוא יתברך בחר באברהם ובזרעו אחריו בשביל 

מעשיהם, ואז היה לך לומר כאשר אין מעשיהם טובים ימאס בהם, שדבר זה 

כי הבחירה בהם מצד עצמם, וזוהי בחירה כללית. אבל באומות כתיב  אינו, רק

, שכאשר מעשיהם טובים וצדיקים אז השם יתברך 'להיות לי לעם'קודם 

מקרב אותם, ואין הקירוב אליהם רק מצד הפרטים, לא בחירה כללית. ולכך 

אצל נח, שהשם יתברך קרבו, זה היה בשביל מעשיו בלבד, ולכך לא היה 

זרעו כלל. ואילו יבינו זה בני אדם לא עלה על מחשבתם, מחשבת הבחירה ב

 הבל, לומר כי השם יתברך מאס בישראל חס ושלום:

 )נצח ישראל, פרק יא( 

 



    

 

 

 

 

 

 הרמב"ם ור' עובדיה הגר

דיה הגר שאל את עובדיה. ר' עוב הגיור היהלאחר .שמו בתקופת הרמב"ם חי ישמעאלי שהתגייר

מתשובות אלו הערות מחכימות במחשבת הרמב"ם על היחס  . אנסה לדלותהרמב"ם מספר שאלות

 לגרים. 

ינם עובדי עבודה זרה אמר לרבו שהישמעאלים אכשהשאלות ר' עובדיה הגר מספר ש באחת מן

התעצב כתב לרמב"ם שר' עובדיה הגר לו כסיל כאולתו.  קרארבו השיב שהם עובדי עבודה זרה ו -

 על דברי רבו. 

נחשבים ם הישמעאלים הִא שאלה ייחס לפן ההלכתי. כלומר, בבתחילת התשובה הרמב"ם הת

ר' עובדיה הגר, וכתב שאכן הישמעאלים אינם עובדי עבודה עבודה זרה. הרמב"ם הסכים עם עובדי 

זרה. הוא האריך להסביר שבעבר הם היו עובדי עבודה זרה, אבל עכשיו כבר נכרתה מפיהם עבודה 

 זרה והם עובדים את ה' ביחוד: 

ל אלו הישמעאלים שאמרת שאינם עובדי ע"ז ואמ' לך רבך שהם שאלה ע

עובדי ע"ז והאבנים שמשליכין בתרפותן הן למרקוליס והשיב לך שלא כהוגן 

  (.ה ,משלי כו) 'ענה כסיל כאולתו'עד שנתעצבת אל לבך ונכלמת וקרא עליך 

תשובה אלו הישמעאלים אינם עובדי ע"ז כלל, וכבר נכרתה מפיהם ומלבם 

ל יתע' יחוד כראוי יחוד שאין בו דופי ולא מפני שהם -יחדים לאוהם מ

ל יתעלה בן נכזב כך -משקרים עלינו ומכזבים ואומ' שאנו אומרים שיש לא

אשר פיהם דבר 'אנחנו עליהם ונאמר שהם עובדי ע"ז. התורה העידה עליהם 

שארית '. והיא העידה עלינו ' )תהילים קמד ח; יא(שוא וימינם ימין שקר

' )צפניה אל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמיתישר

. ואם יאמר אדם שהבית שהם מקלסין אותו בית ע"ז הוא וע"ז צפונה ג, יג(

בתוכו שהיו עובדין אותה אבותיהם. אלו המשתחוים כנגדו היום אין לבם 

בית שאם השתחוה אדם ל)סא, ע"ב( אלא לשמים. וכבר פירשו רז"ל בסנהדרין 

ע"ז ]והוא[ סבור שהוא בית הכנסת הרי לבו מסור לשמים. וכן אלו 
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הישמעאלים היום כולם טף ונשים נכרתה ע"ז מפיהם וטעותם וטפשותם 

בדברים אחרים היא שאי אפשר לאומרו בכתב מפני פושעי ורשעי ישראל, 

אבל ביחוד השם יתעלה אין להם טעות כלל ובאמת שהיה לישמעאלים 

מקומות שלשה מיני ע"ז פעור ומרקוליס וכמוש, והם עצמם מקודם באותם ה

מודים בדברים אלו היום וקוראין להם שמות בלשון ערבי. פעור עבודתו 

שיפעור עצמו לפניו או שיניח ראשו ויגביה ערותו למולו כמו שאלו 

הישמעאלים משתחוים היום בתפלתם ומרקוליס עבודתו ברגימת האבנים 

אש ושלא ילבש בגד תפור ודברים אלו כולם וכמוש עבודתו בפריעת הר

מפורשים וידועים אצלנו מקודם שתעמד דת הישמעאלים, אבל הישמעאלים 

היום אומרים זה שנפרע ראשנו ושלא נלבש בגד תפור בתפירות הוא כדי 

ל יתעלה ולזכור היאך יעמוד האדם מקברו, וזה שנשליך -להכנע לפני הא

תם כדי לערבבו. ואחרים מפקחיהם האבנים בפני השטן אנו משליכים או

נותנים טעם ואומרים צלמים היו שם ואנו רוגמים במקום הצלמים כלומ' 

שאין אנו מאמינים בצלמים שהיו שם ודרך בזיון להם אנו רוגמין אותן 

ואחרים אומרים מנהג הוא כללו של דבר אע"פ שעיקר הדברים יסודם לע"ז 

משתחוה לאותו המקום ולא אין אדם בעולם משליך אותם האבנים ולא 

 עושה דבר מכל הדברים לשם ע"ז לא בפיו ולא בלבו אלא לבם מסור לשמים. 

בחריפות את רבו של ר' עובדיה הגר. שהרי הוא חטא חטא הרמב"ם תוקף בהמשך התשובה 

גר בנועם בהלכה, בכל זאת, מוטל עליו לדבר ִעם שציער את הגר. אפילו אם הרב צדק כחמור, 

האריך לשבח את  הצטווינו לאהוב את הקב"ה. הרמב"םי הצטווינו לאהוב את הגר כמו שובשלוה. הר

בכך שהוא עזב את אביו ומולדתו ועזב את הכל כדי להידבק  תהגרים. גדולתו של הגר מתבטא

באומה שכיום היא בזויה בעיני כל האומות. הרי בוודאי יש לשבח אותו ולהכיר בגדולתו. על פי 

ם כתב שהרב צריך לבקש מר' עובדיה הגר מחילה ואחר כך לצום ולזעוק הנחות אלו, הרמב"

 ולהתפלל לה' ואולי הקב"ה יכפר לו וימחל לו:

ואשר השיבך רבך שלא כהוגן והעציבך והכלימך וקראך כסיל עבירה גדולה 

בידו וחטא גדול חטא וקרוב בעיני ששוגג הוא וראוי לו לבקש ממך מחילה, 

כך יצום ויזעק ויתפלל ויכנע אולי יתכפר לו אע"פ שאתה תלמידו ואחר 

וימחול לו האל יתעלה, וכי שכור היה זה ]ולא ידע[ שבשלשים וששה מקומות 

והיא אונאת  (כ ,שמות כב' )וגר לא תונה'הזהירה תורה על הגר ואיה דבר 

דברים. אילו אמר הוא האמת והיית אתה התועה היה לו להסביר לך פנים 
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ן שאמרת האמת והוא התועה ועוד שזה דורש אחר ולדבר לך רכות כל שכ

הישמעאלים אם הם עובדי ע"ז אם לאו היה לו לחוש לעצמו על הכעס שכעס 

עד שהכלים גר צדק שלא כדין וכבר אמרו רז"ל כל הכועס יהיה בעיניך כעובד 

ע"ז. דע שחובה שחייבתנו התורה על הגרים גדולה היא. על האב ועל האם 

א ועל הנביאים לשמוע להם ואפשר שיכבד אדם ויירא נצטוינו בכבוד ומור

וישמע ממי שאינו אוהבו, ועל הגרים צונו באהבה רבה המסורה ללב 

כמו שצונו לאהוב את שמו ואהבת את ה' אלהיך. ', ואהבתם את הגר וגו' '

וזה שקרא לך . 'ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה'והקב"ה בכבודו אוהב גר, שנ' 

אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה  כסיל תמה גדול הוא,

והבין בעין לבו ובא ונדבק באומה זו שהיא היום למתעב גוי עבד מושלים 

וידע שכל הדתות גנובות  והכיר וידע שדתם דת אמת וצדק והבין דרכי ישראל

מדתם זה מוסיף וזה גורע זה משנה וזה מכזב ומחפה על ה' דברים אשר לא 

סודות וזה מדבר תהפוכות והכיר הכל ורדף אחר ה' ועבר בדרך כן זה הורס י

הקדש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק בעפר רגלי משה רבינו רבן של כל 

הנביאים ע"ה וחפץ במצותיו ונשאו לבו לקרבה לאור באור החיים ולהעלות 

במעלת המלאכים ולשמוח ולהתענג בשמחת הצדיקים והשליך העולם הזה 

חלילה לך לא אל רהבים ושטי כזב, מי שזו מעלתו כסיל יקרא.  מלבו ולא פנה

כסיל קרא ה' שמך אלא משכיל ומבין ופקח והולך נכוחות תלמידו של אברהם 

ומי שברך את אברהם רבך ונתן אבינו שהניח אבותיו ומולדתו ונטה אחרי ה' 

 לו שכרו בעולם הזה ולעולם הבא הוא יברך אותך ויתן לך שכרך כראוי בעולם

הזה ולעולם הבא ויאריך ימיך עד שתורה במשפטי ה' לכל עדתו ויזכה אותך 

לראות בכל הנחמות העתידות לישראל והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו 

 והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל. משה ב"ר מימון זצ"ל.

 (, מהדורת יהושע בלאו)שו"ת הרמב"ם, סימן תמח 

נוסח התפילה. ר' עובדיה שאלת הגר צדק, שדנה בר' עובדיה ל הרמב"ם ליש תשובה נוספת ש

יכול להתפלל את כל התפילות בהן  הגר לאלכאורה,  גר צריך לשנות את נוסח התפילה.ם אהסתפק 

, שהרי אברהם, יצחק ויעקב אינם אבותיו. אולם, הרמב"ם חידש בלהי אבותינו" וכיוצ"-"א נאמר

חס לגרים. על פי דברי הרמב"ם הגר לא צריך לשנות את חידוש נפלא שבו יש פתח גדול להבנת הי

מבחינת וס טבעי, אלא יחוס מבחינת דעה, . היחוס אינו יחו של אברהם אבינוהנוסח, כיון שהוא בנ

 ואמונותו. אפילו את המאורעות שאירעו לאבותינו במצרים יכול הגר לומר בנוסח שמשתמע שאירע
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ירה מכך, בני ישראל מתייחסים אחר האבות, הגרים לאבותיו. הוא אפילו מתייחס אחריהם. ית

 מתייחסים אחר הקב"ה:

ושאל ר' עובדיה גר צדק את ר' משה המיימון ז"ל על עסק התפלות כשמתפלל 

לוהי אבותינו אשר קדשנו וכו'... -לוהי וא-ביחיד או בצבור מהו שיאמר א

בצבור השיב יש לך להתפלל כדרך שאנו מתפללים ואל תשנה בין ביחיד בין 

והטעם כי אברהם אבינו לימד כל העם והשכילם בדרך האמת ביחוד השם 

ובעט בעבודה זרה וצוה בניו ובני ביתו על ככה דכתיב 'כי ידעתיו למען אשר 

יצוה את בניו ושמרו דרך השם' לכן המתגייר עד סוף כל הדורות הם בניו של 

דרכו ולכל הגר אברהם אבינו ובני ביתו נמצא אברהם אבינו אב לכל הולך ב

שיתגייר הלכך אביך הוא כמו אבינו. אבל שהוציאנו ממצרים אם תרצה 

לשנות לומר שהוציא עמך תוכל לומר, ואם לא שנית אין בכך הפסד, שכל 

הנסים שנעשו אין חילוק בינינו ובינך שנאמר 'ואל יאמר בן הנכר הבדל 

קה אחת ומשפט יבדילני ה' מעל עמו'. הא למדת שאין הבדל והפרש, וכתיב 'ח

אחד לכם ולגר הגר'. ודע כי במצרים אבותינו היו רובם עובדי עבודה זרה עד 

ששלח לנו משה בחירו והבדילנו מן העמים והכניסנו תחת כנפי השכינה ולכל 

הגר חקה אחת, ולא עוד שאנו מתייחסים אחרי האבות ואתם וכל הגרים 

לשם אני וזה יאמר מתייחסים אחר הקב"ה, וכן מפורש בישעיה 'זה יאמר 

 בשם יעקב'...

 )הגה"ה על המרדכי, מסכת מגילה, רמז תשפו(  

מתשובות אלו אפשר להבין את הערך של הגר שעוזב את משפחתו ומולדתו ודבק באומה 

ם שמצבו של עַ כשמצבה רע, בניגוד למלכות שבא ממנה. אלא, דברים אלו נכתבו בדורות עברו 

אהבתו של  תאחרות היה לעילא ולעילא. אכן, במצב כזה ניכרישראל היה בכי רע ומצב האומות ה

אינו בכי רע, ם ישראל ם ישראל. ניכר שהוא גר צדק. אך, בדורנו ברוך ה' המצב של עַ הגר לקב"ה ולעַ 

, לחשוב שמתגייר לשם דברמתגייר לשם שמים. יש סיבות  הנכרי שבא לפנינו אכןואי אפשר לדעת ש

. אם נכניס כל נכרי שבא שאכן הגר מתגייר לשם שמים רה קפדניתבדיקה וחקיך יצרולכן בדורנו 

 לפתחנו, הרי יחולו עלינו דברי הרמב"ם:

גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' 

הדיוטות ה"ז גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא 

אר צדקותו, ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתב

הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו מאחר שטבל 
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: נעשה כישראל, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואע"פ שנגלה סודן

ומפני זה אמרו חכמים קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת שרובן חוזרין 

 קשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו, צא , ובשביל דבר ומטעין את ישראל

ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן רוב הנסיונות 

 האספסוף היו בהן תחלה.

 יח(-)הלכות איסורי ביאה יג, יז 

תר דורנו, שאם נקפיד י התייחסתי לבעייתיות הגיורבמספר מאמרים ם זאת, עלי לציין שיחד ִע 

שגרים בארץ ישראל, והם רבים נכרים ביא להתבוללות היות שיש המידה, אנחנו עלולים לה

להקל דווקא יש צורך ם נכרים. לכן, . יהודים רבים מתחתנים ִע ומתחתנים ִעמם ם היהודיםמתערבים ִע 

לא ם אכן הם מקבלים תורה ומצוות. בדרך , אשונות סיבותמלאפשר לגייר נכרים שמתגיירים בגיור ו

כבר רבנים גדולים בדור האחרון הקלו בדבר אולם לשם אישות,  להתגיירהיו מגיירים נכרי שביקש 

 והתירו לגייר גם כשמתגייר לשם אישות. 



    

 

 

 

 

 

 יחסו של הרמב"ם לבני נח

 מבוא

גם בני נח יכולים להשיג חלק  ם לדעתוהִא  אברר מהו יחסו של הרמב"ם לבני נח. במאמר זה

אה שבעיון זה נוכל להציץ לעולמו של של בני ישראל? נר לקםלעולם הבא? האם חלקם שווה לח

 הרמב"ם בהבנת תכלית האדם ומטרת המצוות. 

 

 הסגולה לעומת הקליפה

ברי דעה החולקת. בשל כך, נעיין בדדברי ה, יש להתבונן בלפעמים כדי להבין דעה מסויימת

 דברי הרמב"ם. החולקים ובכך נוכל לרדת לעומק

את בספר ה"כוזרי" הוא הזכיר במספר מקומות רי". ר' יהודה הלוי בספרו ה"כוזם דברי נתחיל ִע 

תמיד סגולה וקליפה.  ו, בכל התולדות עד בני יעקב היאל לאומות העולם. לפיוהחילוק בין בני ישר

היה הראוי שתשרה עליו ושאר הבנים היו הקליפה. הבן שהיה הסגולה, אחד מן הבנים היה הסגולה 

בני להים. לפי הכוזרי, כל בני ישראל הם -גולה נקרא בן אהשכינה ושיגיע לדעות נכונות וכו'. בן הס

כולם נבחרו. כלומר, בני ישראל הם הסגולה וכל אומות לא היו סגולה וקליפה, בני יעקב סגולה. בין 

העולם הן הקליפה. לפיו, יש גם חילוק בין בני ישראל לגרים. הגרים אינם יכולים להגיע לדרגת בני 

 ישראל. אצטט חלק מדבריו:

אמר החבר כן הוא, וכל הנלוה אלינו מן האומות בפרט יגיעהו מן הטובה אשר 

ייטיב הבורא אלינו, אך לא יהיה שוה עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני 

שבראנו היה שוה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. אך התורה מפני 

סגולה שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראים ה

 מבני אדם. 

 )מאמר א, אות כז( 

אמר החבר: הרפה לי מעט, עד שאבאר אצלך גדולת העם, ודי לי לעד, שהשם 

להי על המונם עד -בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם, וחול הענין הא

שהגיעו כלם אל מעלת הדבור, ועבר הענין אל נשיהם והיו מהן נביאות, אחר 
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י אם ביחידים מבני אדם אחר אדם הראשון, כי להי כ-שלא היה חל הענין הא

אדם היה שלם מבלתי תנאי, כי אין טענה בשלמות מעשה, מעושה חכם יכול, 

מחומר בחרו לצורה אשר חפץ בה, ולא מנע מונע ממזג שכבת זרע האב ולא 

מדם האם ולא מהמזונות וההנהגה בשני הגדול והינקות והתחלפות האויר 

גיע לתכלית ימי הבחרות השלם ביצירותיו כי יצרו כמוהמים והארץ, 

ובמדותיו, והוא אשר קבל הנפש על תומה, והשכל על תכלית מה שביכולת 

להים -האנושי, והכח האלהי אחר השכל, ר"ל המעלה אשר בה ידבק בא

וברוחניים, וידע האמתות מבלי למוד, אבל במחשבה קלה, וכבר נקרא אצלנו 

ני אלהים, והוליד בנים רבים ולא היה מהם , וכל הדומים לו מזרעו בבן אלהים

ראוי להיות במקום אדם אלא הבל, כי הוא היה דומה לו, וכאשר הרגו קין 

אחיו מפני קנאתו בו על המעלה הזאת, נתן לו תחתיו שת, והיה דומה לאדם, 

והיה סגולה ולב וזולתו כקליפה. וסגולת שת אנוש. וכן הגיע הענין עד נח 

דומים לאדם ונקראים בני אלהים, שלמים בבריאתם  ביחידים היו לבבות,

ובמדותם ובאריכות הימים ובחכמות וביכולת, ובימיהם אנו מונים מאדם ועד 

להי -נח וכן מנח ועד אברהם. ואפשר שהיה מהם מי שלא דבק בו הענין הא

כתרח, אבל אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו עבר, ועוד שהשיג נח בעצמו. 

להי דבק בהם מאבות אבותם אל בני בנים. ואברהם סגולת -והיה הענין הא

עבר ותלמידו ועל כן נקרא עברי, ועבר היה סגולת שם ושם היה סגולת נח, 

מפני שהוא יורש האקלימים השוים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ כנען 

אדמת הנבואה, ויצא יפת אל צפון וחם אל דרום. וסגולת אברהם מכל בניו 

ניו מהארץ הזאת המסוגלת כדי שתהיה מיוחדת ליצחק, יצחק, והרחיק כל ב

ובני וסגולת יצחק יעקב, ונדחה עשו אחיו מפני שזכה יעקב בארץ ההיא, 

, והיה להם המקום ההוא להי-יעקב כלם סגולה, כלם ראויים לענין הא

להי על קהל, אחרי אשר -להי, וזה היה תחלת חול הענין הא-המיוחד בענין הא

להים ויפרם וירבם ויגדלם -ם ביחידים. וישמרם האלא היה נמצא כי א

במצרים, כאשר יגדל האילן, אשר שרשו טוב עד שהוציאם פרי שלם דומה 

 ...לפרי הראשון אשר נוטע ממנו, רצוני לומר אברהם יצחק ויעקב ויוסף ואחיו

ואז היו ראויים להראות האור עליהם וההשגחה ההיא חרבונית, ואם היו 

נגעלים, אך הם בלי ספק סגולה, כאשר הם בתולדתם  ביניהם ממרים היו

וטבעם מן הסגולה ויולידו מי שהיה סגולה ונזהרים באב הממרה בעבור מה 

שיתערב בו מן הסגולה אשר תראה בבנו או בבן בנו כפי מה שתזדכך הטפה, 
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להי אך בשורש -כמו שאמרנו בתרח וזולתו ממי שלא נדבק בו הענין הא

, מה שלא היה כן בתולדת כל הנולד מחם ויפת. ונראה תולדתו שיוליד סגולה

כזה בענין הטבעי כי כמה יש מבני האדם שאינו דומה לאב כלל אך הוא דומה 

לאבי אביו, ואין ספק כי הטבע ההוא והדמיון ההוא היה צפון באב ואע"פ 

 שלא נראה להרגשה, כאשר היה צפון טבע עבר בבניו עד שנראה באברהם. 

 צה( )מאמר א, אות 

אמר החבר: והלא היה יותר טוב שיהיו החיים כלם מדברים. אם כן כבר 

שכחת מה שקדם בהמשך זרע אדם, והיאך חל הענין האלהי באיש, שהיה לב 

האחים וסגולת האב, מקבל לאור ההוא, וזולתו כקליפה איננו מקבל אותו, עד 

ים אלהיים, שבאו בני יעקב כלם סגולה ולב, נבדלים מבני אדם בענינים מיוחד

שמים אותם כאלו הם מין אחר מלאכותי, מבקשים כלם מעלת הנבואה 

ורובם מגיעים אליה, ומי שלא יגיע אליה, קרוב לה במעשים הנרצים 

 והקדושה והטהרה ופגיעת הנביאים.

 )מאמר א, אות קג( 

ואנחנו אין אנחנו משוים עם נפשותינו כל הנכנס בתורתנו במלה בלבד, אבל 

בהם טורח על הנפש, מטהרה ולימוד ומילה ומעשים תוריים במעשים שיש 

רבים ושינהג במנהגינו, ומתנאי המילה וסבותיה שיזכור תמיד כי היא אות 

אלהית, שמה האלהים באבר התאוה הגוברת, לגבור עליה ולא ישתמש בה 

אלא כראוי, בהנחת הזרע במקום הראוי ובעת שראוי וכאשר ראוי, אולי יהיה 

יצלח לקבול הענין האלהי, ומי שדבק בדרך הזה יהיה לו ולזרעו זרע מצליח, 

ועם כל זה לא ישתוה הגר הנכנס חלק גדול מן הקורבה אל האל יתברך. 

בתורתנו עם האזרח, כי האזרחים לבדם הם ראויים לנבואה, וזולתם, תכלית 

 .ענינם שיקבלו מהם ושיהיו חכמים וחסידים אך לא נביאים

 )מאמר א, אות קטו( 

גם ברמח"ל, מבואר שיש חילוק מהותי בין אומות העולם לבני ישראל. אלא, לדבריו בתחילה 

קיבלו את התורה, ולכן הם רגה העליונה. לבסוף בני ישראל היתה אפשרות לכל האומות להיות במד

יא נספחת זכו להשיג את המדרגה העליונה. מדרגת חסידי אומות אינה שווה למדרגת ישראל, ה

 מקומות: ט מדבריו במספרוטפלה. אצט
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 מן הענינים העמוקים שבהנהגתו יתברך שמו, הוא ענין ישראל ואומות 

העולם, שמצד טבע האנושי נראה היותם שוים באמת, ומצד עניני התורה הם 

 שונים שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי...

 )חלק ב, פרק רביעי, אות א( 

התולדות ההם שנמצאו באותו הזמן, את  והנה נתן האדון ברוך הוא, לפני

הבחירה, שיתחזקו, וישתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם 

במדרגה העליונה, והניח להם זמן לדבר... והנה הזמן הזה מאדם הראשון עד 

זמן הפלגה. והנה, כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים... 

, דהינו בזמן הפלגה, שפט במדת משפטו וכיון שנתמלאה סאתם של הבריות

יתברך שמו, היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השרשיי, והיה קצם של 

ואברהם לבדו נבחר הדברים, שייוקבע מה שראוי לקבע בבחינת השרשים... 

במעשיו ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ויקר, כפי מציאות האנושיות 

. ואז נתחלק העולם ענפיו כפי חוקובמדרגתו העליונה, וניתן לו להוציא 

לשבעים אומות, כל אחד מהן במדרגה ידועה, אבל כולן בבחינת האנושיות 

 בשפלותו, וישראל בבחינת האנושיות בעלויו. 

 ג(-)שם שם, אות ב 

ואולם חסד גדול עשה הקב"ה עם כל האומות, שתלה דינם עוד עד זמן מתן 

ה, ואם היו מקבלים אותה, עדיין התורה, והחזיר את התורה על כולם שיקבלו

היה אפשר להם שיתעלו ממדרגתם השפלה, וכיון שלא רצו, אז נגמר דינם 

 לגמרי, ונסתם השער בפניהם סיתום שאין לו פתיחה...

 )שם שם, אות ה( 

ואולם, לא היתה הגזרה להאביד את האומות האלה, אבל היתה הגזרה 

שיות שהיה ראוי שלא ימצא שישארו במדרגה השפלה שזכרנו, והוא מין אנו

אילו לא חטא אדם הראשון, והוא בחטאו גרם לו שימצא; ואמנם, כיון שיש 

בהם בחינה אנושיית, אף על פי שהיא שפלה, רצה הקב"ה שיהיה להם מעין 

מה שראוי לאנושיות האמיתית, והינו שיהיה להם נשמה כעין נשמות בני 

 ישראל אלא שפלה מהם אף על פי שאין מדרגתה מדרגת נשמות ישראל, 
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, ויהיו להם מצוות, יקנו בהן הצלחה גופיית ונפשיית, גם כן כפי מה הרבה

 שראוי לבחינתם, והן מצוות בני נח. 

 )שם שם, אות ו( 

ולנפש חסידי אומות ואולם, לעולם הבא, לא תמצאנה אומות זולת ישראל, 

, ויהיו בבחינה נוספת ונספחת על ישראל עצמם –העולם ינתן מציאות 

 נטפלים להם כלבוש הנטפל לאדם...

 )שם שם, אות ז( 

בנוגע למדרגתם של הגרים. לדעת בין דברי רמח"ל לדברי ריה"ל, גם יש לציין שיש עוד חילוק 

 מדרגת ישראל:מח"ל, נראה שהגרים יכולים להגיע למדברי ראך, ריה"ל, הם אינם במדרגת ישראל. 

נתן מקום אפילו לענפי שאר האומות, ומרוב טובו וחסדו יתברך שמו, גזר ו

שבבחירתם ומעשיהם יעקרו עצמם משרשם, ויוכללו בענפיו של אברהם 

אבינו עליו השלום, אם ירצו; והוא, מה שעשהו יתברך שמו לאברהם אבינו 

עליו השלום אב לגרים, ואמר לו: 'ונברכו בך כל משפחות האדמה'; ואולם אם 

 יהם השרשיים כפי ענינם הטבעי. לא ישתדלו בזה, ישארו תחת אילונת

 )שם שם, אות ד( 

, יש חילוק מהותי בין , היא שיטת מהר"ל. לדעתובמקצת לשיטות הקודמותשיטה נוספת שדומה 

בני ישראל לבין אומות העולם. אלא, לפיו הדבר כבר נקבע מראשית הבריאה ולא ניתנה לבחירה. בני 

הר כגיגית על אף שאמרו נעשה ונשמע, כדי לומר ישראל קדמו לעולם. הקב"ה כפה על בני ישראל 

שקבלת התורה אינה מותנית בקבלת בני ישראל, אלא בני ישראל מחויבים לשמור את התורה. בני 

לקיום המצוות מפני פחיתות  לשמור את התורה. אומות העולם לא מתאימותישראל נבראו כדי 

 נפשם. אצטט חלק מדבריו:נפשם, רק בני ישראל מתאימים לקיום המצוות מפני מעלת 

ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן 'ובפרק קמא דע"ז )ב' ע"ב( 

מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן מלמד שהחזיר הקב"ה התורה על כל העולם, 

אמר מלמד '. ובמדרש )ספרי ברכה( 'ולא רצו לקבלה עד שבאו ישראל וקבלוה

ר להם רוצים אתם לקבל התורה שהחזיר הקב"ה את התורה לבני עשו ואמ

ואמרו לו מה כתיב בה אמר להם לא תרצח אמרו לו כל ברכות של אותו איש 

ועל חרבך תחיה אין אנו רוצים לקבלה, אמר לבני ישמעאל רוצים אתם לקבל 

התורה אמרו לו מה כתיב בה אמר להם לא תגנוב אמרו לו כל ברכותיו של 
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, 'ויד כל בו אין אנו רוצים לקבלה אותו איש והוא יהיה פרא אדם ידו בכל

        כי מצות התורה שהם הפעולות ע"כ. בארו בזה הדברים אשר אמרנו 

להיות מתיחסות אל ישראל, שלפי מעלת נפשם הם מוכנים אל הפעולות -הא

להיות והם ביחוד להם, אבל עכו"ם מצד חסרונם ופחיתותם אינם ראויים -הא

זהו שהיה מחזיר התורה על כל אומה , ולהיות שהם המצות-לפעולות הא

להיות כי אם ישראל היו מוכנים -ולשון ועצם נפשם ממאן לקבל הפעולות הא

אמנם בגמרא לא אמרו רק שהם לא רצו לקבלה,  ..לתורה מצד מעלת נפשם.

-והכוונה בזה כי אין ראוי להם התורה והמצות שהם הפעולות והמעשים הא

להית ומפני זה -ישראל מצד נפשם הא כי אםלהיים שאין נפשם מוכן לזה, 

. והוא עצמו מה שאמרו ז"ל להיות והם מצות התורה-ראוי להם הפעולות הא

. ביאור ענין זה 'אתם קרוים אדם ואין עכו"ם קרוים אדם')יבמות ס"א ע"א( 

שההבדל המיוחד אשר בין האדם ובין שאר בעלי חיים מה שהאדם יש לו נפש 

להיים -להית הם מוכנים לדברים א-הם נפש אוהנה אותם אשר יש ללהית -א

כמו הנבואה ורוח הקדש ודבר זה לא תמצא רק בעם אשר בחר בו השם 

, במה שיש בהם כל יתברך לכך הם קרוין אדם בפרט מפני שיש בו בשלימות

להית ואינו -אשר ראוי להיות לאדם שנקרא אדם בפרט מפני שיש בו מעלה א

להיות -פני זה המצות שהם הפעולות האטבעי ולפיכך אתם קרוים אדם. ומ

 .מתיחסות בפרט לישראל בשלימות

 )תפארת ישראל, סוף פרק א( 

כי עיקר איסור יין נסך שגזרו והחמירו בו כדי שיהיו ישראל מובדלים מן 

העמים דאמרינן בפ"ק דשבת )י"ב ע"ב( גזרו על שמנם משום יינם ועל יינם 

זה שיהיו ישראל מובדלים מן העמים, משום בנותיהם, הרי לך כי עיקר איסור 

ודבר זה תכלית מדריגת ישראל ומעלתן ההבדל הזה שהם מובדלים 

. ועיקר דבר זה היה כאשר גאל ומופרשים מן העמים שלא יהיו כגויי הארץ

אותם ממצרים דכתיב )שמות ו'( ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים 

וא מבטל ההבדל הזה אשר ישראל והלוקח יין של גויים לארבע כוסות הנה ה

ובארבע כוסות הוא מעיד על ההבדל שהשם יתברך מובדלים מן האומות. 

 .לקח ישראל לעם מיוחד

 )גברות השם, פרק עב(  
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           בנים אתם לה' 'על זה העידה התורה הנאמנה שאמרה )דברים יד, א( 

לה'. וזה  'בנים'. ויש לך להבין בשם הנכבד הזה מה שנקראו ישראל 'יכםהל-א

כי אין ספק כי הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך. ואין 

הנמצאים מתדמים יחד; רק כי יש מושפע מאמתת עצמו, ויש שאינו כך, לפי 

רחוק הנמצאים ולפי קורבתם אליו יתברך. והנה ישראל אומה זאת מושפעים 

ירוף וחבור אל ממנו יתברך מאמתת עצמו יתברך, ובדבר זה יותר יש להם צ

בני ', ונקראו בשם 'בנים'השם יתברך. ועל זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו 

יאמר על שנמצא מאמתת עצמו. ומצד שם  'בן')שמות ד, כב(. כי שם  'בכורי

הזה אין בזה עדיין הצירוף הגמור שהוא מיוחד, כי אפשר שיהיו ב' בנים 

ואף כי אין אומה מיוחד.  לאחד, והצירוף אשר הוא לשנים אינו צירוף גמור

אינו כל כך  'בן'אל השם יתברך יותר מישראל, מכל מקום שם  'בן'עוד נקראת 

בני 'הצירוף אליו, כיון שאפשר שיהיה לאחד שני בנים. ולכך נקראו ישראל 

 ., כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים'בכורי

 )נצח ישראל, פרק יא( 

ת מצד הפרט, רק הדביקות הזה ולהורות לך כי לא היה התחלת הדביקו

דביקות כללי, לא דביקות פרטי, לכך כאשר בחר השם יתברך מתחלה 

ויאמר 'באברהם והוציאו מאור כשדים לתת לו הארץ, כתיב )בראשית יב, א( 

. והקשה הר"ם 'ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך

ברהם צדיק, ולכך נגלה ז"ל, שתימה הוא שלא זכר הכתוב קודם זה שהיה א

, כי בלא זה לא נגלה עליו 'לך מארצך וממולדתך וגו''עליו השכינה ואמר לו 

, לכך ראוי היה לכתוב קודם צדקת אברהם. וכמו 'לך מארצך'השכינה ואמר לו 

, ואחר כך כתיב )שם שם ' ונח מצא חן בעיני ה''שתמצא בנח )בראשית ו, ח( 

ל לפי הדברים אשר אמרנו לך לא יקשה כלל, אב'...  אלה תולדות נח וגו''ט( 

כי אצל נח לא היה רק בחירה פרטי, והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא, 

אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק והכל הוא לפי מעשה צדקות שלו. 

ובחירה כמו זאת אין תולה במעשה כלל, ולא  ...באומה הישראלית, שהם זרעו

ולכך יתורץ השאלה, שלא הזכיר הכתוב צדקת  ...בחטא, כי המעשה הוא לפרט

שאם כך היה משמע שלכך נגלה עליו  ...אברהם קודם שנגלה עליו השכינה

בשביל זכותו שהזכיר, ואם כן היה זאת  'לך לך מארצך'הקב"ה ואמר לו 

 בטל דבר בטל האהבה )אבות -האהבה תלויה בדבר, וכל אהבה התלויה בדבר 
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ו ביארו חכמים בדבריהם הנאמנים במדרש, "מי זה ודברים אל ..פ"ה מט"ז(.

ערב לבו לגשת אל ה'" )ר' ירמיה ל, כא(, אמר רבא בר רב הונא, מעלה זו יש 

והייתי לכם 'בין ישראל לגוים; דאילו בישראל כתיב )ר' יחזקאל לז, כז( 

מי הוא 'כב( -, ואילו בגוים כתיב )ר' ירמיה ל, כא'לאלקים והמה יהיו לי לעם

, 'את לבו לגשת אלי נאם ה' להיות לי לעם ואני אהיה להם לאלקים זה ערב

כי ההפרש אשר יש בין ישראל עד כאן. בארו בזה דברינו אשר אמרנו לך, 

לאומות; כי שם יתברך בחר בישראל בעצם, ולא בשביל מעשיהם הטובים. 

שלא לומר דוקא כאשר הם עושים רצונו של השם יתברך אז בחר בהם, ולא 

 'והייתי לכם לאלקים', ולפיכך כתיב ן עושים רצונו של השם יתברךכאשר אי

 '...והמה יהיו לי לעם'קודם, ואחר כך 

 )שם שם(  

וכן השם יתברך נהג בחבור זה עם ישראל, החבור שעשה ]היה[ הכרחי, שהרי 

כפה עליהם הר כגיגית לקבל את התורה, וקבלת התורה היא עצם החבור, כמו 

רה לחבור זה. וכך הוא לפי אמת שהחבור הזה מוכרח, שהתבאר, לכך אין הס

 ומכיון שהוא מוכרח אין לו פירוד לדבר זה כלל. 

 )שם שם( 

הסבה הג', מצד שלימות הבריאה אשר בישראל, אשר מצד הזה ראוי שיהיה 

כי אומה ישראל לחלק השם יתברך, כי השלם ראוי אל השלם כמו שיתבאר, 

ואל תשגיח בחטא אשר בהם, מכל מקום  .זאת עצם בריאתם בשלימות הגמור

עצם הבריאה בהם בשלימות. ודבר זה גורם שהשם יתברך בחר בהם, כי ראוי 

שיהיה השלם אל השלם, לא יוסר ממנו. ואין ראוי שיחליף וימיר החטא, 

, את הבחירה שבחר בהם מצד השלימות העצמי שהוא דבר מקרה בישראל

וראיה לזה, כי הם משתלשלים מן  בישראל, כי טהורים הם מן החטא בעצמם.

הצורים החזקים, מאבות ואמהות שהם קדושים וטהורים. והנה עצם שלהם 

טוב, ואין בטול החטא, שהוא במקרה, מבטל הבחירה שבחר בהם בשביל 

 .השלימות שבהם, שהוא דבר עצמי בישראל

 )שם שם( 
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 חסידי אומות העולם זוכים לעולם הבא

רת. הרמב"ם לא חילק בין מדרגת הישראל ובין חסיד אומות נראה שלרמב"ם, יש שיטה אח

 העולם. גם חסיד אומות העולם זוכה לעולם הבא. הרמב"ם פסק להלכה:

כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו 

 חלק לעולם הבא.

 )הלכות מלכים, סוף פרק ח( 

 ם הבא.וכן חסידי אומות העולם יש להן חלק לעול

 )הלכות תשובה ג, ה( 

אבל אלו המורדין והכופרין פחותין הן מן הגוים, שהגוים לא מעלין ולא 

מורידין ויש לחסידיהן חלק לעולם הבא, ואלו מורידין ולא מעלין ואין להן 

 חלק לעולם הבא. 

 )הלכות עדות, סוף פרק יא( 

לק בינם ובין ישראל. יחהוא לא חלק לעולם הבא. שיש לחסידי אומות העולם ו דברייש ללמוד מ

 המקור לדברי הרמב"ם נמצא במסכת סנהדרין:

רבי  -אתו. מתניתין מני  -בלעם הוא דלא אתי לעלמא דאתי, הא אחריני 

ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי 'יהושע היא. דתניא, רבי אליעזר אומר: 

       ם שכחי כל גוי'אלו פושעי ישראל,  - 'ישובו רשעים לשאולה', 'להים-א

, אלו פושעי גויים, דברי רבי אליעזר. אמר לו רבי יהושע: וכי נאמר 'להים-א

ישובו רשעים '. אלא: 'להים-כל גוים שכחי א'בכל גוים והלא לא נאמר אלא 

 '.להים-כל גוים שכחי א' –מאן נינהו  'לשאולה

 )סנהדרין קה, ע"א( 

ם אין לו חלק לעולם הבא. מכך דייקה המשנה במסכת סנהדרין בריש פרק חלק, אמרה שבלע

בא. חלק לעולם ה לשאר אומות העולם ישבלעם אין לו חלק לעולם הבא, אבל להגמרא שדווקא 

להשיג חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת שיש בכך מחלוקת בין ר'  כלומר, גם אומות העולם יכולות

לדעת ר' יהושע יש לעולם הבא. ת העולם אין חלק אליעזר לר' יהושע. לדעת ר' אליעזר, לכל אומו

 להים לא זוכים לעולם הבא. -לאומות העולם חלק לעולם הבא. לפיו, רק גוים שהם שוכחי א
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צדיקים מאומות העולם, יש להם חלק  –בתוספתא דברי ר' יהושע נאמרים בצורה יותר ברורה 

 לעולם הבא:

... אמר לו ר' אליעזר אומר כל רשעי עובדי כוכבים אין להם חלק לעולם הבא

ר' יהושע אילו אמר הכתוב 'ישובו רשעים לשאולה כל גוים' ושתק היה אומר 

כדבריך אלו רשעי ישראל ורשעי עכובדי כוכבים, עכשיו שאמר הכתוב 'שכחי 

 .הא יש צדיקים בעובדי כוכבים שיש להם חלק לעולם הבאלהים', -א

 )יג, א( 

 יש לצרף לכך את דברי הגמרא במסכת ראש השנה:

שעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה פו

י"ב חודש, לאחר י"ב חודש גופןן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת 

 כפות רגלי צדיקים...

 )יז, ע"א( 

יש לדייק שדווקא פושעי אומות העולם, נשמתן נשרפת וכו'. אבל שאר אומות העולם יש להם 

 ת, דהיינו יש להם חלק לעולם הבא. שארית לאחר המוו

אלא, עדיין מדברי הגמרא וגם מדברי הרמב"ם אין ראיה ברורה שדרגת ישראל ודרגת חסידי 

חסידי אומות העולם זוכים לחלק לעולם הבא, אבל חלקם יש לומר שאומות העולם שווה. כלומר, 

מוכרחים לבאר בדעת אינו באותה דרגה לחלקו של כל אחד מבני ישראל. יתר על כן, נראה ש

ב"ם פסק בהלכות איסורי ביאה . הרמוהרמב"ם שיש חילוק מדרגות, דאל"כ תהיה סתירה בדברי

 לנכרי שבא להתגייר:האמורים בית הדין  בנוגע לדברי

 ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל.

 )יד, ד( 

א. היה מקום ליישב את דברי הרמב"ם על פי דברי רק בני ישראל זוכים לעולם הבלפי דבריו 

 הרדב"ז בהלכות מלכים:

וראיתי מי שכתב שאין החלק הזה בגן עדן, שאין ערל נכנס שם, וסימני' 'כל 

 ערל לא יאכל בו'.

 )סוף פרק יא( 
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, יש לומר לפיכך בגן עדן. חלק לעולם הבא, אבל לאחסידי אומות העולם יש להם  לפיו,

 בני ישראל. רק זוכים ביאה מדבר על החלק בגן עדן לו  איסורישהרמב"ם בהלכות 

מזכיר במילה  ק בביאור הנ"ל, כיון שהרמב"ם לא מזכיר חילוק זה, ולאנראה, שיש מן הדוח

ם ישראל. יתר על כן, אחת חלק בגן עדן. מפשטות דבריו, משמע שיש להם חלק לעולם הבא כמו עַ 

 הבאים:הדברים את הרמב"ם כתב באחת מאגרותיו 

הוי יודע דרחמנא לבא בעי ואחר כונת הלב הם ומה ששאלת על האומות.  

הם הדברים. ועל כן אמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה חסידי אומות העולם יש 

להם חלק לעולם הבא, אם השיגו מה שראוי להשיג מידיעת הבורא ית' 

והתקינו נפשם במדות הטובות. ואין בדבר ספק שכל מי שהתקין נפשו 

בכשרות המדות וכשרות החכמה באמונת הבורא יתברך בודאי הוא מבני 

. וע"כ אמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה אפילו גוי ועוסק בתורת העולם הבא

וכל עצמו של דבר שהמגמה בתורת מרע"ה תקון מרע"ה הרי הוא ככהן גדול. 

 לנגדי תמיד כי מימיני בל ה'שויתי ', כמו שאמר דוד ע"ה הנפש לבורא ית'

והוא סוף כשרות  'והאיש משה ענו מאד'. ולא נשתבח מרע"ה אלא בכך 'אמוט

והנה  ..הנפש. וכן אמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה מאד מאד הוי שפל רוח.

הפילוסופים אמרו שרחוק הוא שימצא אדם מלא ושלם במדות ובחכמה, ואם 

יונים. להי ובודאי כגון זה הוא במעלת העל-ימצאו אותו קוראים אותו איש א

וזה הוא רצון התורה וחכמת המצות להתקין הנפש במדותיה ובאמונת הבורא 

ואין בזה ספק . ועל כן אמר הכתוב רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ית'

שהאבות ונח ואדם הראשון שלא שמרו כלל דברי התורה לא יהיו בני גיהנם, 

במעלה העליונה.  אלא בודאי כיון שהגיעו והשיגו מה שראוי להתקין הרי הם

, וכגון זה ואין הדבר תלוי בתענית ותפלה וצעקה בלי דעה ואמונה על האמת

קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. ועקר הכל שאין שום דבר העומד 

 לעולם ולעולמי עולמים אלא הבורא ית':

 )איגרת הרמב"ם לרבי חסדאי הלוי הספרדי( 

ם הבא דעת הרמב"ם, חסידי אומות העולם זוכים לעול, ואין להבינם באופן אחר. לדבריו ברורים

של התורה להביא את האדם לתיקון הנפש במידות ובאמונת הבורא  כמו ַעם ישראל. עיקר עניינה

 יזכה לעולם הבא. ות אמיתיות ומידותיו טהורות, יתברך. לפיכך, גם חסיד אומות העולם שהגיע לידיע

 כתב:ות מב"ם באופן אחר. מהר"ץ חילפי זה, נצטרך ליישב את הסתירה בדעת הר
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והנה חוץ מזה שבש"ס לא נאמר כן, הנה הרמב"ם עצמו... כתב דחסידי אומות 

 העולם יש להם חלק לעולם הבא. ועל כרחך טעות סופר נפל ברמב"ם.

 יבמות מז, ע"א( , מסכת"ץ חיות)חידושי מהר 

ון שבכל כתבי הרמב"ם לא , יש טעות סופר בדברי הרמב"ם. כמובן, שיישוב זה קשה, כילפיו

מצינו שינוי. ברמב"ם פרנקל כתוב שבכל המקורות שבידם כתוב כפי הגירסא שהובאה לעיל, שלפיו 

רק בני ישראל זוכים לעולם הבא. לי היה נראה שאפשר ליישב באופן אחר: הרמב"ם בהלכות איסורי 

נסתר". יש להסביר לישראל. המילה "צפון" משמעותה "צפון עולם הבא הביאה מדבר על כך ש

 ת "צפון". את האפיקומן מצפיניםשהכוונה שהוא שמור, כמו שאכילת האפיקומן בסוף הסדר נקרא

כדי שיהיה שמור לסוף הסדר. עולם הבא הוא שמור בעיקרו לישראל, גם חסידי אומות העולם 

 יכולים לזכות לעולם הבא, אבל הם טפלים. עיקר עולם הבא הותקן והוכן לַעם ישראל.

. יכולים להשיגו עולם הבא, אבל רק מיעוטים מאומות העולם להשיג את אומות העולם יכולות

אצל ַעם ישראל, הרוב משיגים את עולם הבא. לפיכך, כתוב במשנה במסכת סנהדרין ריש פרק חלק: 

"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר 'ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נטעי מטעי 

להתפאר' ". נכון שמיד לאחר מכן מובאת רשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא,  מעשה ידי

הטפלים. רוב ַעם ישראל זוכה לעולם הבא, כל  ק בגדר של "חוץ", הם אינם הכלל אלאאבל הם ר

אחד בדרגתו וכל אחד בזמנו. בהמשך נמשיך לבאר את החילוק בין אומות העולם לבני ישראל לאור 

 ב"ם. משנתו של הרמ

 

 דעות אמיתיות ומידות טובות –תיקון הנפש 

לדברי הרמב"ם שחוזר ונשנה בכתביו, ונראה שהוא אבן יסוד בהשקפת עולמו של בסיס ה

האדם בעולם הוא לתקן נפשו, שמשמעותו להגיע לדעות אמיתיות ומידות  הרמב"ם הוא: יעוד

ת טובות. זהו יסוד שחוזר ידולהקנות לאדם דעות אמיתיות ומהיא טובות. לפיו, מטרת המצוות 

, ונראה שהוא אבן יסוד בהשקפת עולמו של הרמב"ם. באיגרת שהוזכרה לעיל, ונשנה בכתביו

וכל עצמו של דבר שהמגמה בתורת מרע"ה תקון הנפש הרמב"ם כתב מספר פעמים נקודה זו: "

ת הבורא וזה הוא רצון התורה וחכמת המצות להתקין הנפש במדותיה ובאמונ", "ברךלבורא ית

 ". אצטט את דברי הרמב"ם בעוד מספר מקומות:ברךית

אמנם תקון  שני דברים, והם, תקון הנפש ותקון הגוף: -כוונת כלל התורה  

אמנם תקון הגוף יהיה .. .שינתנו להמון דעות אמתיות כפי יכלתם -הנפש הוא 
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בתיקון עניני מחיתם קצתם עם קצתם, וזה הענין ישלם בשני דברים, האחד 

שלא יעשה כל איש מבני אדם הישר  -והוא  להסיר החמס מביניהם -הם מ

בעיניו וברצונו וביכולתו, אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל; 

ללמד כל איש מבני אדם מדות מועילות בחברה, עד שיסודר ענין  -והשני 

האחת מהם, בלא ספק, קודמת במעלה,  -ודע ששתי הכונות האלה : המדינה

רצוני לומר, נתינת הדעות האמיתיות; והשנית קודמת  -תיקון הנפש  -והיא 

רצוני לומר, תקון הגוף, והוא הנהגת המדינה ותקון עניני  -בטבע ובזמן 

. וזאת השנית היא הצריכה יותר תחילה, והיא אשר הפליג אנשיה כפי היכולת

לדקדק בה ולדקדק בחלקיה כולם, מפני שאין יכולת להגיע אל הכונה 

ראשונה אלא אחר שיגיעו אל השנית הזאת. והוא, שכבר התבאר במופת ה

שהאדם יש לו שתי שלמויות, שלמות ראשון, והוא שלמות הגוף, ושלמות 

 -שיהיה משכיל בפועל  -ושלמותו האחרון הוא  ..אחרון, והוא שלמות הנפש.

והוא, שידע כל מה שבכח האדם לדעתו  -רצוני לומר, שיהיה לו שכל בפועל 

כל הנמצאות כפי שלמותו האחרון. ומבואר שהוא זה השלמות האחרון אין מ

בו מעשים ולא מדות, ואמנם הוא דעות לבד, כבר הביא אליהם העיון וחיבה 

אותם החקירה. ומבואר הוא גם כן שזה השלמות האחרון הנכבד אי אפשר 

להגיע אליו אלא אחר הגיע השלמות הראשון. כי האדם אי אפשר לו שיציר 

כל שכן שיתעורר לו מעצמו, בעוד שיש לו  -ושכל, ואפילו למדוהו אליו מ

כאב, או רעב חזק או צמא, או חום או קור חזק. אבל אחר הגיע השלמות 

הראשון אפשר להגיע אל השלמות האחרון, אשר הוא הנכבד, בלא ספק, והוא 

 .לא זולתו -סיבת החיים המתמידים 

 )מורה נבוכים, חלק ג, פרק כז( 

שכל 'מצוה' )אין  -העולה בידינו מכל מה שהקדמנוהו עתה בזה ענין הוא ו 

שיהיה ענינה להסיר העול הפרש בין שתהיה מצות עשה או מצות לא תעשה( 

או להעיר על מדה טובה מביאה לטוב החברה, או נתינת דעת אמיתי שראוי 

ד , אם לפי הענין בעצמו או בהיותו הכרחי בהסיר העול או בלימולהאמינו

שה'מצוה' ההיא מבוארת העילה, גלוית התועלת, ואין  -מדות טובות 

. כי לא נבוך אדם כלל ולא שאל, למה נצטוינו ב'מצוות' ההם לשאול תכליתם

שהאלוה אחד? או, למה הוזהרנו מרציחה וגנבה או מן הנקמה וגאולת הדם? 

ם אבל אשר נבוכו בהם בני אדאו, למה נצטוינו באהבת קצתנו אל קצתנו? 
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, עד שיאמר קצתם שאין בהם תועלת כלל, אלא מצוה לבד, ונחלקו הדעות

והם ה'מצוות' אשר לא יראה ואמרו אחרים שיש להם תועלת ונעלמה ממנו, 

רצוני לומר, שלא יתנו  -מפשוטם תועלת באחד משלושת הענינים אשר זכרנו 

ל , אבדעת מן הדעות האמיתיות, ולא ילמדו מדה טובה, ולא ירחיקו העול

שאין מבוא ל'מצוות' ההם לא בתיקון הנפש, בנתינת אמונה,  -הנראה מענינם 

ולא בתיקון הגוף, בנתינת דרכים וסדרים מועילים בהנהגת המדינה או הנהגת 

הבית, כאזהרה מ'שטענז' ו'כלאים' ו'בשר בחלב', והמצוה ב'כיסוי הדם' ו'עגלה 

 ערופה' ו'פטר חמור', וכיוצא בהם:

 ()שם שם, פרק כח 

כי תכלית העולם וכל אשר בו, הוא איש חכם ונתברר מאלו המוקדמות,  

. וכאשר יתברר לאיש, שהוא ממיני האדם, הדעת והמעשה, ר"ל בדעת, וטוב

יר בשכלו אמתות הדברים על פי מה שהם עליו, ולהשיג כל מה שאפשר ילצ

לאדם להשיג. והמעשה הוא תקון וישור הדברים הטבעיים, ושלא יהיה שטוף 

בתענוגים, ושלא יקח מהם אלא מה שיהיה בו תקון גופו, ותקון המדות כלם. 

 .ועל כן האיש שיהיה על ענין זה, הוא התכלית, והוא החפץ

 )הקדמה לפירוש המשניות( 

אפשר להבין את דברי הרמב"ם באיגרת הנ"ל לרבי חסדאי. בוודאי גם אומות העולם מכאן 

 ליהן לתקן את נפשן. יכולות להשיג את עולם הבא, רק מוטל ע

 

 החילוק בין בני ישראל לאומות העולם

כמובן, שגם לדעת הרמב"ם מוכרחים לומר שיש חילוק בין בני ישראל לאומות העולם, שהרי 

התנ"ך וחז"ל מרבים לדבר על זכותם של בני ישראל. בני ישראל נקראים "והייתם לי סגולה מכל 

תך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהלה ולשם , "לת2, "ממלכת כהנים וגוי קדוש"1העמים"

מצוות ה. בני ישראל הם ַעם הנבחר. כפי שהתבאר לעיל, התורה ו4ו"עם זו יצרתי לי" 3ולתפארת"

 

 שמות יט, ה.  1
 שם שם, ו.  2
 דברים כו, יט.  3
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ניתנו כדי לתקן את נפשו של האדם, כדי שיוכל להשיג דעות אמיתיות, מידות נכונות ולהגיע לאמונה 

להן לא ניתנו תרי"ג מצוות, רק ז' מפני שביותר, בבורא יתברך. לאומות העולם, המטרה הזו קשה 

ידות נכונות. לפיכך, בני ו דעות נכונות ומתורה הן מתקנות את האדם, ומקנות למצוות. מצוות ה

להשגת עולם הבא מאומות העולם. יתר על כן, לבני ישראל נעשו נסים ונפלאות יותר מוכנים  ישראל 

אמונה בבורא יתברך. כל אחד מאומות העולם יכול להשיג לעיניהם, ולכן הם יותר מסוגלים להגיע ל

עולם הבא, אבל הוא נצרך למאמץ יותר גדול. יש להוסיף, שכנראה בני ישראל הם יותר מוכנים 

להשגת הדעות האמיתיות ומידות טובות, ולכן הקב"ה בחר לתת להם את התורה. הסיבה שהם יותר 

: "כי 5קב"ה, וכך היתה דרכם. כבר כתוב בתורהמוכנים, היא בגלל אבותינו הקדושים שדבקו ב

...". רש"י, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפטידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו 

דע שאברהם מחנך את שידעתיו הכוונה חבבתיו. הקב"ה אהב את אברהם, כיון שהוא י הסביר

של האבות, ועל כך חונכו בני  "לעשות צדקה ומשפט". זוהי דרכם –משפחתו ללכת בדרך ה' 

 ישראל. לפיכך, הם יותר מוכנים ומסוגלים להגיע לתיקון הנפש. 

תורה  שלא ניתנו להן אומות העולםלעתיד לבוא, יתלוננו מובא בגמרא במסכת עבודה זרה ש

 ומצוות? הקב"ה ישיב להם שהם לא קיימו את ז' המצוות, ואם כן איך ינתן להם תרי"ג מצוות:

לפניו: רבש"ע, כלום נתת לנו ולא קיבלנוה? ומי מצי אומות העולם[ ]אומרים 

לוה -א', וכתיב: 'ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למוב: 'למימר הכי? והכתי

, מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן? א"ר יוחנן: מלמד ' מתימן יבוא וגו'

שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל 

בלוה! אלא הכי אמרי: כלום קיבלנוה ולא קיימנוה? ועל דא תברתהון, וק

אמאי לא קבלתוה? אלא כך אומרים לפניו: רבש"ע, כלום כפית עלינו הר 

, 'ויתיצבו בתחתית ההר' כגיגית ולא קבלנוה, כמו שעשית לישראל? דכתיב:

ואמר רב דימי בר חמא: מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל, ואמר 

שם תהא קבורתכם!  -מוטב, ואם לאו  -: אם אתם מקבלין את התורה להם

, 'וראשונות ישמיענו'מיד אומר להם הקב"ה: הראשונות ישמיעונו, שנא': 

 עמד 'דתני רב יוסף:  שבע מצות שקיבלתם היכן קיימתם! ומנלן דלא קיימום?

 

 

 ישעיה מג, כא.  4
 בראשית יח, יט.  5
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נח  , מאי ראה? ראה ז' מצות שקבלו עליהן בני'וימודד ארץ ראה ויתר גוים

 ולא קיימום, כיון שלא קיימום עמד והתירן להן.

 )ב, ע"ב( 

יש תוספת בגמרא, לבסוף הקב"ה אומר להם שיש לו מצוה קלה והיא מצות סוכה והוא מנסה 

. הגמרא צוה זו. לאחר מכן גורם שיהיה חם מאוד וכולם יוצאים מן הסוכה ובועטים בהאותם במ

 בבעיטה: ל זאת, הם יצאופטור מן הסוכה, בכמבארת שעל אף שמצטער 

מיד כל  ..אלא אף על פי כן, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה.

אחד ]ואחד[ נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר 

והא  ...עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא

משום דישראל נמי ריותיו! אמרת: אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם ב

משכא להו תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא. והאמר רבא: מצטער  זימני

 .פטור מן הסוכה! נהי דפטור, בעוטי מי מבעטי

 ע"ב(-)ג, ע"א 

בין בני ישראל לאומות העולם. בני ישראל מקבלים  נלענ"ד, שגמרא זו מבטאה את ההבדל

קידוש שם שמים. בכל הדורות ראינו את ַעם ישראל, אפילו עליהם את הדין, ומוסרים את נפשם על 

רעים. י ישראל עובדים את ה' גם במצבים הפשוטים ביותר שמסרו נפשם על קידוש שם שמים. בנ

טובה. כמובן, קבלת לשם  אומות העולם ככלל אינן מוכנות לעבוד את ה' בזמנים רעים, הן עובדות

לוק בין הכלל לפרט. כלומר, אצל ַעם ישראל הכלל הוא שגם בבני ישראל מוצאים רשעים, אבל החי

טוב, יש פרטים שרעים. אצל אומות העולם, הכלל הוא רע, יש פרטים שהם טובים. אפשר שחילוק 

זה נובע מהחינוך שבני ישראל התחנכו לו דורות על גבי דורות, לעומת שאר האומות. מסירות הנפש 

עד לדורות השמד וכו' נכנס לעמקי נשמתם של ַעם  של בני ישראל בכל הדורות, מאברהם אבינו

 ישראל, והוא מקשר אותם לקב"ה. 

 

 חלק שונה בעולם הבא

בגן חלק לעולם הבא, אבל לא  הוזכרו לעיל, דברי הרדב"ז שביאר שיש לחסידי אומות העולם

 עדן. בדברי הזוהר יש יתד נאמן לדברי הרדב"ז, שם מבואר שהחלק לעולם הבא של חסיד אומות

  לם, אינו שווה לחלקו של בן ישראל:העו
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כל גוי שיעשה תשובה ויתפרש מעבודה זרה ומעבירה יעול הקב"ה ביה וע"ד 

רוח קדישא ונפשא קדישא. וע"ד יש לו חלק לעולם הבא, ולא עם בני ישראל 

. וכל זה למה בשביל השמרים שיש אלא חלק בפני עצמו ועולם בפני עצמו

וח הקדושה ונפש הקדושה שישב עליהם בגופו שהם מן הטומאה. והר

השמרים ]נ"א שישבו על השמרים[ בחזקה גדולה יביאו לה לזה הגוף כמו 

האדם הדר באשפה. ומשימות נאבדים השמרים שלו. ועל דא אמרו הגוף מן 

 הכותי ]הגוי[ בחייו טמא ובמותו טהור, למה בשביל שתתאבד נשמתא דיליה 

י בחייו טהור ובמותו טמא בשביל והגוף ישוב אל העפר כשהיה. היהוד

 שנשמתו עולה למקום גבוה ונפש נפש הבהמית בגוף...

 )זוהר חדש, מדרש רות, דף עח, עמ' ד( 

הרמב"ם לא ראה שכתב את דבריו. כמובן,  את דברי הזוהר, ולכן יכול להיות שהרדב"ז ראה

 ומשום כך לא חילק.  אותם

 

 יחסו לישמעאלים

לא נביא את יחסו של הרמב"ם לנוצרים ולישמעאלים. נתחיל בעיון מאמר זה לא יהיה שלם, אם 

ביחסו לישמעאלים. הרמב"ם במספר מקומות מתייחס לישמעאלים כאומה שאינה עובדת עבודה 

 זרה, ובעקבות כך הסיק מסקנות הלכתיות. 

 הרמב"ם פסק:

נו יינו אסור בשתייה גר תושב והוא שקיבל עליו שבע מצות כמו שביאר

וכן כל עכו"ם שאינו , ומייחדין אצלו יין ואין מפקידין אצלו יין, אהנומותר בה

וכן הורו  אהים יינן אסור בשתייה ומותר בהנעובד עכו"ם כגון אלו הישמעאל

 . אהובדים עכו"ם סתם יינם אסור בהנ, אבל אותם העכל הגאונים

 )הלכות מאכלות אסורות יא, ז( 

דה זרה ולכן יינם אסור בשתייה, אבל מותר לדעת הרמב"ם, הישמעאלים אינם עובדי עבו

 בהנאה. 

של הישמעאלים, וכתב באופן הרמב"ם דן בהחרבה בתשובתו לר' עובדיה הגר בנוגע לדינם 

 נחרץ שאין דינם כעובדי עבודה זרה. הבאתי את דבריו במאמר הקודם "רמב"ם ור' עובדיה הגר". 
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 שמעאלים וחמור מזה שהוא נוקט כלפיס קשה כלפי הייחד עם זאת, מוצאים בכתבי הרמב"ם יח

בין לימוד תורה  ימוד תורה לנכרי, ומראה שיש חילוקהנוצרים. בתשובה אחת הוא דן באיסור ל

לנוצרים, ובין לימוד תורה לישמעאלים. לדעתו, מותר ללמד את המצוות לנוצרים ולמשכם לדתנו, 

ם באמיתות תורתנו. הנוצרים מאמיני משום, שהישמעאלים לא סור לעשות כן לישמעאלים,אבל א

מפרשים בה פירושים משובשים. לפיכך, מן השמים ולא נשתנתה. אלא, הם שהתורה ניתנה מאמינים 

 יגלו את האמת ויחזרו למוטב: הם אפשר שעל ידי שנפרש להם פירושים נכונים 

גוי שעסק בתורה חייב מיתה, האם זה הלכה והחייב כל בר ישראל להמנע 

ן המצות חוץ משבע מצות או להעמידו עליהן, אם לאו? )מללמדו( דבר מ

התשובה היא הלכה בלא ספק. וכאשר יד ישראל תקיפה עליהם, מונעים אותו 

ומותר ללמד המצות לנוצרים ולמשכם אל דתנו, . .מתלמוד תורה עד שיתגייר.

ואינו מותר דבר מזה לישמעאלים, לפי מה שידוע לכם על אמונתם, שתורה זו 

, וכאשר ילמדום דבר מן כתוביה )וימצאוהו( מתנגד למה שמיםאינה מן ה

שבדו הם מלבם לפי ערבוב הסיפורים ובלבול העניינים אשר באו להם, )הרי( 

לא תהיה זו ראיה אצלם, שטעות בידיהם, אלא יפרשוה לפי הקדמותיהם 

המופסדות ויוכלו להשיב עלינו בזה בטענתם ויטעו כל גר וישראל, שאין לו 

ר"ל ]אבל הערלים היה זה מכשול לישראל האסורין ביניהם בעונותם. דעת, וי

, ורק מגלים בה פנים בפרושם מאמינים בנוסח התורה שלא נשתנה [הנוצרים

המופסד ומפרשים זאת בפירושים, שהם ידועים בהם, ואם יעמידום על 

הפרוש הנכון, אפשר שיחזרו למוטב, ואפילו לא יחזרו, כשרוצים שיחזרו, לא 

  א לנו מזה מכשול ולא ימצאו בכתוביהם דבר שונה מכתובינו. יבו

 יהושע בלאו( מהדורת-)שו"ת הרמב"ם, סימן קמט 

יש להוסיף שבמקומות רבים הרמב"ם התייחס בחומרה רבה למוחמד ]מייסד דת המוסלמים[ 

וזר איגרת תימן הוא ח". ובהמשוגעורא למוחמד בשמו, אלא "בניגוד ליש"ו הנוצרי. הרמב"ם לא ק

השמד שעברו אלו לישמעאלים, לאור פרעות . נראה שאפשר להבין את יחסו הקשה על ביטוי זה

 : וש השם הרמב"ם כתב על מעשה השמדשנמצאו במלכותם של הישמעאלים. באגרת קד

אמר משה בן הרב הדיין מימון הספרדי זצ"ל שאול שאל איש מאנשי דורנו 

עליהם ממה שקרה על רוב  לאיש מאנשי החכמה לפי דבריו ממי שלא קרה

הקהלות ישראל מזה השמד המקום יבטלהו. על ענין השמד הזה אשר 

האם יודה יכריחוהו בו להודות לאותו איש בשליחות ושהוא נביא אמת. 

האדם בזה בשביל שלא ימות ויטמעו בניו ובנותיו בגוים, או אם ימות ולא 
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ועדות ההוא ג"כ  יעיד לו העדות ההוא אחר שהוא מחויב בתורת משה רע"ה

והעצה שאני יועץ לנפשי והדעת שאני רוצה בה ... אר לעזוב המצות כולןומב

לי ולאהובי ולכל מבקש ממני עצה שיצא מאלה המקומות וילך למקום שהוא 

 ...יכול להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס

  )אגרת קדוש השם( 

ש בו אורות וצללים. בהמשך נראה . ילישמעאלים היה מורכבלמדים מכך, שיחסו של הרמב"ם  

 את התקוה לאור שיבקע מתוך החושך שנוצר על ידי דת המוסלמים ודת הנוצרים. 

 

 לנוצרים יחס הרמב"ם

 התייחס לנוצרים כעובדי עבודה זרה:הרמב"ם במספר מקומות 

אבל אותם העובדים : "ובסופם נכתבהובאו לעיל דברי הרמב"ם בדין הישמעאלים ביין נסך, 

". כנראה שדברי הרמב"ם צנזורו, ברמב"ם מהדורת שבתי פרנקל כתוב ם סתם יינם אסור בהנייהעכו"

עובדי עבודה זרה הן וסתם יינם אסור בהנייה". ברמב"ם מהדורת פנרנקל בשנויי  הנוצריםכך: "אבל 

נוסחאות כתוב שהנוסחא הזאת כתובה בכל הספרים שמלפני הצנזורה. כך גם מבואר במקומות 

 נוספים:

ויום ראשון יום אידם הוא. לפיכך אסור לשאת  הנוצרים עובדי עבודה זרה הן

ולתת עמהן בארץ ישראל יום חמישי ויום ששי שבכל שבת ושבת. ואין צריך 

 לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום. וכן נוהגין עמהן בכל אידיהן. 

 רת שבתי פרנקל(ודמה-)הלכות עבודה זרה ט, ד 

אלו הזמנים הנזכרים היו מפורסמים  -ן של עובדי כוכבים וכו' ואילו אידיה

באותו הזמן אצל העובדי כוכבים והנלוים אליהם. וכן כל מועד אומה בכל 

ודע מקומות העולם כשהן עובדין עבודת כוכבים חייב לנהוג בהן כמו שזכר: 

ואידיהן שזאת האומה אפי' שדתותיהן משונות כולם עובדי עבודת כוכבים 

ם אסורים וראוי לנהוג עמהם בתורה מה שינהוג עם עובדי עבודת כוכבים כול

 ויום ראשון מכלל אידיהן של עכו"ם ולפיכך אסור לשאת ולתת עם עכו"ם 
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שמאמין באחד בשבת כלל בשום דבר והכל ינהג עמהם באחד בשבת מה 

 ם. שינהג עם עובדי כו"ם ביום איד

 (עבודה זרה א, ג )פירוש המשניות, מסכת 

אמרו מהו לילך לשם שישים אותה דרך לילך  -עיר שיש בה עבודת כוכבים כו' 

משם לזולתה, לפי שאסור ליכנס לעיר שיש בה עבודת כוכבים כל שכן לדור 

בה וכל שכן לסחור בה, וחנויות מעוטרות. חנויות העיר שמייפין אותם באיזה 

מה שיש בה  מין ממיני הנוי שיעשה הכל הוא לעבודת כוכבים ולפיכך כל

ולפיכך יודע לך שכל עיר של אומה שיהיה להם בה בית תיפלה אסור בהנאה 

שהוא בית עבודת כוכבים בלא ספק אותה העיר אסור לעבור בה בכוונה וכל 

שכן לדור בה אבל אנחנו תחת ידיהם בעונותינו ושוכנים בארצם אנוסים 

מעשה ידי  מה שנאמר )דברים ד( ועבדתם שם אלהים אחרים ונתקיים בנו

ואם העיר דינה כן קל וחומר דין בית עבודת כוכבים עצמו אדם עץ ואבן 

 . שהוא אסור לנו כמעט לראותה וכל שכן ליכנס בו

 )שם שם, ד( 

בודאי כוונתו לנוצרים, שהרי הוא כתב שאנחנו תחת ידיהם ושוכנים בארצם באונס. בפירוש 

ם". הרב קאפח זצ"ל כתב שהמילה "נוצרים" המשניות עם תרגום של הרב קאפח זצ"ל כתוב "נוצרי

 מחמת הצנזורה.  ההושמט

יש להוסיף דברים קשים שכתב הרמב"ם בנוגע למחדש דת הנוצרים, וכן למחדש דת 

 אלים:עהישמ

ואחר כך התחדשה כת אחרת שמגדלת בעניינה ומררה חיינו משתי ענייני 

בעצה הכתות כלומר מכת ההתגברות ומכת הטענות והקושיות. וראתה 

, והוא שהתנכל בעצתו להתודע בשם להכחיד שם אומה זאת מדרך אחר

נבואה ולחדש דת מבלעדי תורת ה' והודיע ברבים ששתי התורות מאת ה' 

וכוונתו לחדש הספק ולהכניס מבוכה בלבותנו בהיות התורה אחת הפך 

האחרת ושתיהן מכונות לאלוה אחד להיות זה מבוא ושער לסתור תורתנו. 

כבר ניבא דניאל ואמר בסוף שסופו להכשל שנאמר )דניאל י"א י"ד( ובכל זה 

. ואחריו לזמן ארוך עמדה דת 'ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו'

מיוחסת אליו מאומת בני עשו שלא היתה כוונתו אליה ולא עלתה כמו כן 

במחשבתו ולא הזיק שום דבר לישראל ולא נולד בהם ספק לא לכלל ולא 
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ים לפי שהתבאר להם חסרונו ושנכרת ואבד בידינו עד שנעשה בו מה ליחיד

כלומר לשנות דתנו הואיל ופתח בו  גע ונהג כמנהגווועמד אחריו מששנעשה. 

הפתח. והוסיף עם כל זה כונה אחרת שרדף אחר המלכות ובקש שישתעבדו 

לו. והתחדש מה שהוא מפורסם. וכולם אין חפצם אלא לדמות שקריהם לדת 

להית למלאכה אנושית אלא לתינוק שאין לו -א תדמה המלאכה האה' ול

ידיעה באחד מהן. ואין הפרש בין דתנו זאת לשאר הדתות שרוצים לדמותם 

 אליה אלא כמו שיש ההפרש בין האדם החי המרגיש ובין הצלם שפסלו האומן 

מעץ או שיצקו ממתכת כלומר מכסף או מזהב או שפתח מאבן גלל כלומר 

 וזולתו עד שתקנו וציירו בצורת אדםמאבני שיש 

 )איגרת קידוש השם( 

 

 האור בתוך החושך

משנה תורה ספרי . קטע זה צונזר, ואינו נמצא בענייןיש קטע מאוד מבסוף הלכות מלכים 

שבקעו  ב"ם גילה את ניצוצות האורלרמב"ם הרגילים, אבל נמצא ברמב"ם מהדורת פרנקל. הרמ

הם מיישרים את שים. הקב"ה סיבב את ייסוד דתות האלו, כיון מתוך ייסוד דת הנוצרים וישמעאל

  הדרך למלך המשיח שבעתיד לבוא כולם יעבדו את ה' ביחד:

אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל 

שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה. 

רו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק שכל הנביאים דב

מצותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף 

אבל מחשבות בורא התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'. 

עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. 

ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא  וכל הדברים האלו של

כי אז '. שנ' לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד

. כיצד. 'אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד

כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות 

ו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ופשטו דברים אל

ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר 

בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם 
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 וכשיעמוד המלך המשיח באמת ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. 

רום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ויצליח וי

 ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.

 )הלכות מלכים, סוף פרק יא( 

 

 סיכום

הרמב"ם פיתח לנו גישה חדשה ביחסנו לחסידי אומות העולם, ובכך גילה לנו עולם חדש. לפיו, 

של בני ישראל.  נו שונה מחלקםלעולם הבא, וחלקם איאפשר להבין שגם חסידי אומות העולם זוכים 

בורא יתברך. כל עות אמיתיות, מידות נכונות ואמונה בלהקנות לאדם דהיא מצוות המטרת התורה ו

אחד שישיג השגות נפלאות אלו יזכה לעולם הבא. לפיכך, גם חסידי אומות העולם יכולים להשיג 

י ישראל הם ַעם הנבחר, ישראל. בנעולם הבא. יחד עם זאת, בוודאי יש חילוק בין אומות העולם לבני 

מתוקן ומוכן לכלל ַעם ישראל, חסידי אומות  –עולם הבא "צפון" ההתורה ומצוות.  ולהם ניתנו

 העולם מתחברים לַעם ישראל, אבל הם הטפלים. 

גם הראינו את יחסו של הרמב"ם לנוצרים ולישמעאלים, וראינו אורות וצללים ותקוה לאור גדול 

בסופו של דבר מתוך הצללים יבוא האור הגדול שיתקרבו ד שתי דתות אלו. שיבקע מתוך ייסו

 לעבודת ה' אמיתית ויעבדו את ה' בצורה הנכונה. 

 ם ישראל ולכל העולם כולו. הרמב"ם תהיה אור לעַ  נסיים עם תפילה לה' שתורת

 



    

 

 

 

 

 

 גר המתגייר

יוניים הלכתייםע



    

 

 

 

 

 

מר רבי שמעון בן יוחאי אומר, הרי הוא או"

, וכי מי גדול 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'

מי שאוהב את המלך או מי שהמלך אוהבו, 

ואוהב 'הוי אומר מי שהמלך אוהבו, שנאמר 

חביבין הגרים שבכל מקום הוא מכנן  -. 'גר

" )מכילתא דר' ישמעאל, משפטים, כישראל

 פרשה יח(



    

 

 

 

 

 

  הצורך בקבלת מצוות בגיור  

 מבוא

ד בקיצור על מספר נקודות שמתוכן נלמד את הצורך בקבלת מצוות במאמר הבא ברצוני לעמו

אדון בנוגע לגיור גרים שאומרים שבכוונתם לשמור תורה ומצוות, אך ידוע לנו  מאמר אחרבגיור. ב

 שאין בכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות.

 

 דעת הרמב"ם

רך בקבלת מצוות. הטעם תולים בדברי הרמב"ם את הסברא שבגיור אין צושרבנים בני דורנו יש 

לכך הוא כיון שלכאורה, הרמב"ם לא הזכיר את הצורך בקבלת מצוות. נוסף על כך, יש מקום 

 שמדברי הרמב"ם אפשר ללמוד שבדיעבד הגיור חל בלי קבלת מצוות. 

ראשית אציין שיש מקום לחלוק על שתי הנקודות ואפשר להוכיח שאכן, הרמב"ם סובר שהצורך 

ר מעכב את הגיור. אך, מעבר לכך נראה שיש ערבוב של שני מושגים. כוונתי היא בקבלת מצוות בגיו

כך, שהרבנים מערבבים בין המעשה של הצהרת קבלת מצוות ובין הרצון לשמירת תורה ומצוות. 

יכול להיות שהרמב"ם סובר שאין צורך בהצהרת קבלת מצוות, אבל בוודאי הרמב"ם סובר שהרצון 

כב את הגיור. ולכן, כשיודעים שאין בכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות, לשמירת תורה ומצוות מע

 הגיור לא חל. 

 נתחיל בעיון בדברי הרמב"ם:

 הלכות איסורי ביאה יג, ז: א. 

טבל בינו לבין עצמו ונתגייר בינו לבין עצמו ואפילו בפני שנים אינו גר, בא 

אמן לבא בקהל עד ואמר נתגיירתי בבית דינו של פלוני והטבילוני אינו נ

 שיביא עדים. 
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צריך עיון, מה החילוק בין טבל בינו לבין עצמו ובין נתגייר בינו לבין עצמו? מה כוונת דבריו 

שנתגייר בינו לבין עצמו? אפשר לומר שדברי הרמב"ם מרמזים שיש צורך בקבלת מצוות בפני בית 

ו מצוות בינו ובין עצמו, שלא בפני בית דין. כוונתו במילים "נתגייר בינו לבין עצמו" היא שקיבל עלי

הוצאת פרנקל על הרמב"ם; ילקוט שנויי נוסחאות הוצאת -דין )עיין ברד"ע, מובא בליקוטים שם

שו"ת חמדת שלמה, יורה דעה, פרנקל שם; שו"ת יביע אומר, חלק א, יורה דעה, סימן יט, אות ח; 

הרמב"ם בהמשך ההלכה שכתב שאמר  כך גם יתפרשו דברי .סימן כט, אות כג; סימן ל, אות יא(

"נתגיירתי בבית דינו של פלוני" "והטבילוני", לכאורה יש כאן כפילות. אלא "נתגיירתי וכו' ", 

הכוונה שקיבל מצוות ועוד "טבל" בפני בית הדין. הוא הולך לשיטתו שסובר שהצורך בטבילה בפני 

 בית הדין מעכב את הגיור. 

  הלכות איסורי ביאה יב, יז:ב. 

והעבדים  כשיתגיירו ויקבלו עליהן כל המצות שבתורהכל העכו"ם כולם 

כשישתחררו, הרי הן כישראל לכל דבר, שנאמר 'הקהל חוקה אחת יהיה לכם 

 ומותרין להכנס בקהל י"י', מיד. 

 מכאן, שהגר צריך לקבל עליו את כל המצוות שבתורה. 

פשר לדייק שיש צורך בקבלת לשם קיצור הדברים נציין לעוד הלכות שמדברי הרמב"ם א

מצוות: עיין הלכות איסורי ביאה )יג,ד(, דברות משה, מסכת יבמות, סימן יג, ענף ב; עיין הלכות 

ר' חיים הלכות איסורי ביאה יב, יד; הלכות איסורי ביאה )יג, יב(, ועיין ב ;איסורי ביאה יב, יא

  .יאה יד, ט; הלכות איסורי במבריסק זצ"ל בחידושיו על הרמב"ם בהל' זו

  מעלים קושי: )הלכות איסורי ביאה יג, יז(מב"ם דברי הראבל, יש לציין ש

גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצוות ועונשן ומל וטבל בפני ג' 

הדיוטות הרי זה גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל 

ואפילו חזר ועבד כוכבים יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, 

ומזלות הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו 

מאחר שטבל נעשה כישראל, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואע"פ 

 שנגלה סודן. 

משמע מדבריו שהצורך בהודעת מצוות אינו לעיכוב, לכן הגר שנתגייר בלי הודעת מצוות נחשב 

 גר בדיעבד. 

 נעיין בדברי השו"ע ומתוך דבריו נגיע ליישוב בדברי הרמב"ם. 
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 דעת השו"ע

 השו"ע )יורה דעה רסח, ג( פסק: 

כל ענייני הגר, בין להודיעו המצַות לקבלם בין המילה בין הטבילה, צריך 

שיהיו בג' הכשרים לדון, וביום )תוס' ורא"ש פ' החולץ(. מיהו דווקא לכתחלה, 

או טבל אלא בפני ב' )או קרובים( )הגהות מרדכי( אבל בדיעבד אם לא מל 

ובלילה, אפילו לא טבל לשם גרות, אלא איש שטבל לקריו ואשה שטבלה 

לנדתה, הוי גר ומותר בישראלית, חוץ מקבלת המצַות שמעכבת אם אינה 

ביום ובשלשה. ולהרי"ף ולהרמב"ם, אפילו בדיעבד שטבל או מל בפני שנים 

ישראלית, אבל אם נשא ישראלית והוליד ממנה בן, או בלילה, מעכב, ואסור ב

 לא פסלינן ליה. 

מבואר בדברי השו"ע, שהוא בדעה ראשונית פסק כדעת הראשונים שכל ענייני הגרות צריכים 

שיהיו בפני ג' הכשרים לדון וכן שיהיו ביום. בין להודיע לגר את המצוות לקבלם, ובין המילה 

בפני ב'  נעשוומילה בלילה וכן ש ה, בדיעבד מועילה טבילהוהטבילה. אך, כל זה הוא רק לכתחיל

דיינים. דווקא קבלת מצוות צריכה להיות ביום ובפני ג' דיינים. לאחר הבאת דעה זו, השו"ע הביא את 

 הרי"ף ורמב"ם שצריך לעשות את המילה והטבילה בפני בית דין וביום, והדבר מעכב בדיעבד.  עתד

תירה בדברי השו"ע. שהרי בסעיף ג' מבואר שהשו"ע נקט שבלי קבלת מצוות לכאורה, יש ס

הגיור לא חל. מאידך, בסעיף י"ב, הוא הביא את דברי הרמב"ם שבדיעבד אם לא הודיעו לו את 

 המצוות, אם טבל ומל בפני ג' הדיוטות, הרי זה גר: 

ל בפני ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר המצַות ועונשן, ומל וטב

ג' הדיוטות, ה"ז גר אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הואיל ומל וטבל 

יצא מכלל העובדי כוכבים, וחוששים לו עד שתתברר צדקתו; ואפילו חזר 

 ועבד עבודת כוכבים, הרי הוא כישראל מומר שקדושיו קדושין. 

"שלא הודיעוהו שכר יש להעיר שיש שוני מהותי בין דברי השו"ע לדברי הרמב"ם. שו"ע כתב 

המצוות וענשן". הרמב"ם כתב "שלא הודיעוהו המצוות וענשן". כלומר, לא מדובר שלא הודיעו לו 

את המצוות, אלא רק לא הודיעו לו את שכר המצוות. נראה ששו"ע שינה מלשון הרמב"ם בצורה 

 מכוונת, משום שדעת השו"ע שהצורך בקבלת מצוות הוא לעיכוב. 

 ם: דעת השו"ע, שבלי קבלת מצוות הגיור לא חל. לכן, מסקנת הדברי

 



 350 הצורך בקבלת מצוות בגיור  

 דעת האחרונים

אחד מן האחרונים שפתח לנו פתח בהבנת הסתירה בדברי השו"ע, וביישוב דברי הרמב"ם, הוא 

. דבריו הם יסוד גדול בכל הלכות גרות. לדעתו, יש )יורה דעה, סימן ל, אות י(שו"ת חמדת שלמה 

מצוות, הן שני עניינים. משמעות קבלת מצוות היא שיקבל עליו לחלק בין הודעת מצוות ובין קבלת 

להיכנס בדת יהודית, שיש בכך ממילא קבלת מצוות ]זאת אומרת זה שנכנס לכלל העם היהודי, הוא 

נכנס לקבלת מצוות. משמעות הכניסה לדת יהודית היא לקיים את המצוות שניתנו בהר סיני[. 

עניין המצוות וכן שכרן וענשן. הצורך בקבלת מצוות הוא משמעות הודעת מצוות, היא להודיע לו 

לעיכוב, אך הצורך בהודעת מצוות אינו לעיכוב. על פי חילוק זה הוא יישב את הסתירה בדברי 

 השו"ע שהובאו לעיל. בסעיף ג' מדובר על קבלת מצוות, בסעיף י"ב מדובר על הודעת מצוות:

קבלת המצות הוא שמקבל אך לדעתי נראה פשוט וברור דאין קושיא כלל ד

עליו בסתם לכנוס בדת ישראל. ולעשות ככל התורה והמצוה והודעת המצות 

הוא שיודיעו לו איכות וחומרות המצוה כמו שכתוב בגמרא בתחילה אכלת 

חלב וכו' חללת שבת אי אתה נסקל. על זה כתב שפיר שאין הודעת מצוות 

דעת שכר המצוות מעכב. ורבינו הגדול בשלחנו הטהור ביאר להדיא הו

אבל לעולם קבלת מצוות דהיינו שרוצה לכנוס בדת יהודית פשיטא ועונשן. 

 . כן נראה לי פשוט דהודעת המצות וקבלת מצוות שני ענינים הם. דצריך

ועמדו על הנקודה  עמדו על החילוק בין הודעת מצוות לקבלת מצוותרבים שעוד אחרונים יש 

לשם קיצור הדברים הגיור, וגיור בלי קבלת מצוות אינו גיור.  שהצורך בקבלת מצוות בגיור מעכב את

  .156-168אציין שאפשר למצוא את המקורות בספרי בספרי "גר המתגייר", עמ' 

אסיים חלק זה, עם דברי שו"ת שואלין ודורשין )חלק ב, סימן מז(. הוא כתב שבדברי הרמב"ם  

מצוות בבית דין. משמע מדבריו, שהצורך  לא מוזכרת קבלת מצוות כחלק מן הגיור, ושצריך קבלת

בקבלת מצוות אינו לעיכוב. שו"ת שואלין ודורשין הביא הסבר מעניין בשם הגרי"ב זולטי זצ"ל 

שסובר שבוודאי דעת הרמב"ם שבלי קבלת מצוות הגיור לא חל. אין תורת גרות בלי קבלת מצוות. 

העכו"ם להכנס לברית, ולהסתופף תחת שהרי הרמב"ם כתב )הלכות איסורי ביאה יג, ד(: "כשירצה 

כתב במפורש שצריך לקבל עליו  רמב"םה וטבילה". כנפיהשכינה וקיבל עליו עול תורה, צריך מילה

 עול תורה. אלא הסבר הדברים הוא: 

מדרכי ההתגיירות כמו  תהרמב"ם סובר שקבלת מצוות אינה חלק ממעשי הגיור, ואינה אח

, היא בעצם מהות הגרות. כמו שאינה שייכת תורת גרות כשאינו רוצה להיכנס המילה וטבילה. אלא

לברית ולהיות יהודי, כך אין תורת גרות כשלא רוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות. שהרי מי הוא 



 351  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

זה שיש עליו עול תורה ומצוות, אם הוא לא קיבל עליו עול תורה ומצוות, הרי זה כמו שלא  -יהודי 

ות יהודי. ביאור זה מדוקדק בלשון הרמב"ם שכתב: לאחר שקיבל עליו עול תורה, קיבל עליו להי

וטבילה. כלומר, יש חילוק בין המילה וטבילה לקבלת מצוות. כיון שקבלת מצוות היא  צריך מילה

 מהות הגיור, המילה וטבילה הן מעשה הגיור. 

דין בקבלת מצוות. כיון ש"משפט" כתוב מכאן, מובן מדוע הרמב"ם לא הזכיר שיש צורך בבית 

שו"ע סוברים שקבלת מצוות היא מדרכי הבהקשר למעשי הגרות, לגמר ולחלות הגרות. אך, הטור ו

וטבילה. לכן, הם סוברים שהצורך בקבלת מצוות  ההתגיירות, היא אחת ממעשי הגרות, כמו מילה

 בפני בית דין הוא לעיכוב.

( הביא בשם אביו שגם ביאר 22, הערה 99-100ק זצ"ל )קול דודי דופק, עמ' הגרי"ד סולובייצי'

כעין דברי הרב ז'ולטי. אביו אמר שהרמב"ם לא התכוון לומר שגר שנתגייר על מנת שלא לקיים 

המצוות הוא גר. דבר כזה יקעקע את כל עניין הגרות וקדושת ישראל המתמצה בחובתנו לקיים את 

הרמב"ם היא, כי אין קבלת מצוות מהווה פעולה מיוחדת בגרות הזקוקה  מצוותיו של הקב"ה. שיטת

. לכן, אם יודעים שהגר מוכן לקבל בטבילתו עול תורה ומצוות, אף על פי שלא לבית דין, כמו טבילה

היה מעשה מיוחד של השמעת המצוות והסכם הגר, הטבילה מועילה, כיון שהגר מתכוון לחיות חיים 

ם של ישראל כשר ]דברי הרב הובאו גם בספר דברי הרב, לרב צבי שכטר שליט"א, עמ' קצח, קדושי

 אות ב[. 

יסוד זה לחלק בין החיוב לקבל תורה ומצוות בצורה הצהרה, ובין הצורך לרצון לשמור תורה 

, חלק ב, "מנחת אברהם"ומצוות מבואר גם בדברי הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל )שו"ת 

, מסכת שבת, סימן לד( והרב ניסן רוזנטל זצ"ל "מנחת אשר"א(, הרב אשר וייס שליט"א )סימן כ

 הלכות איסורי ביאה יג, ד, אות ג(. בספרו "משנת יעקב", )

 

 מסקנה

לפי המובא לעיל התבאר לנו שיש יישוב מרווח לביאור דעת הרמב"ם ואין שום ראיה שהרמב"ם 

לחלק בין הצורך בהודעת מצוות לצורך בקבלת מצוות. סובר שאין צורך בקבלת מצוות. יש מקום 

ואפילו אם ננקוט כהבנה שלדעת הרמב"ם אין צורך בקבלת מצוות, בכל זאת, יש לחלק בין המעשה 

אמירה שהוא מקבל עליו את המצוות, ובין הרצון לשמור תורה ומצוות. יכול  –של קבלת מצוות 

דאי צריך רצון לשמור תורה ומצוות. ובדברי להיות שלא צריך מעשה של קבלת מצוות, אבל בוו

השו"ע יש אפילו להוכיח שסובר שצריך מעשה של קבלת מצוות ובלי המעשה של קבלת מצוות, 

 הגיור לא חל. 



    

 

 

 

 

 

 דברים שבלב בגיור

 מבוא

בנוגע לגיור גרים שאומרים בשעת הגיור שהם מקבלים תורה ומצוות, אבל ידוע לנו  ברצוני לדון

מור תורה ומצוות. כוונת הדברים היא, שיש כאן אומדנא דמוכח שאין בכוונת שאין בכוונתם לש

 המתגייר לשמור תורה ומצוות. מוקד השאלה היא, בנוגע לדין דברים שבלב בגיור. 

  

 אומדנא ברורה שאין בכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות

ך הכלל דברים שבלב לא . לדעתו, בגרות לא שייחלק ג, סימן כו(נפתח עם דברי שו"ת אחיעזר )

הוי דברים. גרות שונה מכל הקנינים, שבכל הקנינים אם אין אומדנא דמוכח הוי דברים שבלב שלא 

 הוי דברים. בגרות אם באמת התכוון לדבר אחר, ולא התכוון לגיור, הגיור לא חל, כיון שלבו בל עמו. 

ודע את כוונתו, אך הגר יודע נראה לי, שמשמע מדברי שו"ת אחיעזר, שאפילו אם בית הדין לא י

שבשעה שטבל לא היה כוונתו לקיים את המצוות, מבחינתו אינו גר, ויצטרך גיור מחדש. בדרכו 

הלכו שו"ת בית יצחק )חלק יורה דעה, חלק ב, סימן ק( ושו"ת מנחת יצחק )חלק ו, סימן קז(. יש 

בינו שדווקא בדברים שבין חידוש גדול בשיטתם דברים שבלב אינם שייכים במקרה של גיור. הם ה

אדם לחברו, שייך הכלל דברים שבלב לא הוי דברים. הגיור הוא תהליך שקשור בינו לשמים, ולכן 

בזה לא שייך הכלל דברים שבלב לא הוי דברים. רחמנא ליבא בעי. ואם הגר יודע שלא היה לבו עמו, 

דברים שבלב הוי דברים יצטרך גיור מחדש. יש להם עמוד חזק מן הראשונים שגם הוא סובר ש

כשמדובר על דינים שבין האדם לשמים )עיין במאירי, מסכת קידושין מט, ע"ב, ד"ה אף על פי 

 שפסקנו וכו'(.

אין ברצוני להיכנס לדיון האם יש לפסוק כדברי שו"ת אחיעזר בנוגע לחידוש זה. כיון שאנחנו 

ומצוות, ובמקרה שיש אומדנא דנים במקרה שיש אומדנא ברורה שבכוונת הגר שלא לשמור תורה 

 ברורה אחרונים רבים נקטו שהגיור לא חל. 
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שו"ת חלקת יעקב )יורה דעה, סימן קנ( כתב דברים נחרצים שגר המתגייר שמקבל עליו את 

המצוות, אבל ידוע באומדנא ברורה שאין בכוונתו לקיימן, הרי גיורו לא חל. לדעתו, אין לגייר אשה 

ות, כיון שידוע שהיא בוודאי לא תשמור תורה ומצוות. אלו עיקרי שבעלה לא שומר תורה ומצו

  דבריו:

 הצורך בקבלת מצוות בפני בית דין הוא לעיכובא. כך היא גם דעת הרמב"ם. .1

קבלת מצוות כשיודעים שהמתגייר מצחק בפנינו, ואין בכוונתו לקיים את המצוות, אינה נחשבת  .2

  כקבלת מצוות.

הוא  –למ"ד שהם גרי אריות  –ביארו שהטעם שהכותים אינם גרים התוס' )מסכת חולין ג, ע"ב(  .3

משום שלא התגיירו לגמרי. כלומר, לא היתה קבלה בלב שלם, אפילו שהם הצהירו במפורש 

 שמקבלים את המצוות היה ידוע שאין בכוונתם לקיים אותן. 

חשוב כל האחרונים שהקלו לגייר נשים שמתגיירות לשם אישות, עשו זאת במקרה שיש ל .4

 שבכוונת המתגיירת לקיים מצוות. 

גם הרב עובדיה יוסף זצ"ל )בספר "משא עובדיה", עמ' תלח( סובר כמובא לעיל, שאם ידוע 

 שאין בכוונת הגר לשמור תורה ומצוות, הגיור לא חל:

 עליהם לקבל שברצונם בפיהם אומרים אמנם להתגייר הבאים שאם ונראה

 מן דבריהם שכל דמוכח אומדנא י"ע רסבו הדין בית אך, ומצוות תורה עול

 לתורה עורף יפנו, הגיור מעשה לאחר ומיד, עמם בל ולבם ולחוץ השפה

 בזה לומר שייך ולא, לקבלם שאין וודאי -גוום אחרי וישליכום, ולמצוות

 כך שדעתו סהדי ואנן דמוכח אומדנא דאיכא כל, דברים אינם שבלב דברים

 או כשהגר וממילא... שבלב דברים חשיב ולא, בהדיא פירש כאילו ל"הו

 שימשיכו דמוכח אומדנא ויש, גיורם לאחר חפשי בקיבוץ לגור ברצונם הגיורת

 ראות לפי והכל. לקבלם אין וכדומה שבת לחלל או אסורות מאכלות לאכול

 לפי לדון מקום יש, כאלה גרים קבלו שכבר דיעבד לעניין מיהו... הדיין עיני

 מקבלים שאינם מראש וידוע גלוי הדבר יהה באמת שאם, האומדנא חוזק

 רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו: 'האומר ד"ע רק, ומצוות תורה עול עליהם

 בדיעבד גם אז, בפועל מצוות לקיים מעולם נתכוונו שלא סהדי ואנן', ממני

 ג"אע, הגיור בשעת דמוכח אומדנא היה לא אם אבל. גרים שאינם לומר יש

 ...   הוא ישראל שחטא פ"שאע, מומר כישראל דינם ,בהדייהו אתגלי דלבסוף
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לדעת אחרונים אלו, אפילו שדברים שבלב אינם דברים, בכל זאת אם יש אומדנא ברורה, הרי זה 

 נחשב דברים שבלב ובלב כל אדם, ובכה"ג לא אומרים דברים שבלב אינם דברים. 

רה, הגיור לא חל. עיין בספרי כמובן, שעוד אחרונים רבים  הלכו בגישה זו שאם יש אומדנא ברו

 .159-166"גר המתגייר", עמ' 

ונציין שהרב בן ציון אבא שאול זצ"ל )חלק א, יורה דעה, סימן יב( נקט שאפילו במקרה שלא 

הוי דברים שבלב ובלב כל אדם. כלומר, במקרה שאין אומדנא ברורה שאין בכוונת הגר לשמור תורה 

, אז אם לאחר גיורו לא נהג כמנהג ישראל, הרי יש ספק ומצוות, אלא יש רק מקום להסתפק בכך

 בגיורו.



    

 

 

 

 

 

 גיור בלי קבלת מצוות אינו גיור

 מבוא

במאמר הנוכחי אדון בנוגע למשמעות הגיור וכן בצורך ההכרחי לקבל רק גרים שבכוונתם 

 לשמור תורה ומצוות. 

 

 משמעות הגיור

(, הקשה שתי קושיות על ההלכה הרב צבי שכטר שליט"א, בספרו "גינת אגוז" )סוף סימן לה

 שצריך בית דין בגרות:

הרי כל גרות נלמדת ממעמד הר סיני, ושמה לא מצאנו שהיה בית דין. אם נאמר שמשה  .א

רבנו עומד במקום ע"א של סנהדרין, אם כן מדוע אנחנו לא מצריכים בית דין הגדול לקבלת גרים, 

 אלא שלשה דיינים?

ברית והסכם בין הנכרי הפרטי ובין הקב"ה. ובמעמד הר הלא ענין הגרות הוא כעין כריתת  .ב

סיני היתה השראת השכינה מצד האחד, וכנסת ישראל מצד השני, ומדוע לא נאמר שהדין יתחייב 

 לדורות שאי אפשר לקבל גרים, אלא אם תהיה השראת שכינה? 

נה, לדעתו, קושיא אחת מתרצת את חברתה. במעמד הר סיני, כיון שהיתה שם השראת השכי

ושני צדדי ההסכם היו נוכחים, לא היה צורך בבית דין בעת הגרות. רק לדורות צריך בית דין, כיון 

ל", ובכל מקום שיש ישיבת בית -להים נצב בעדת א-שבית הדין מייצג את השכינה. שהרי כתוב     "א

ר שתהיה דין, מובטחים אנו שתהיה שם השראת השכינה. על פי הנחה זו כתב הרב שכטר, שאי אפש

גרות בפני בית דין בעל כרחם של בית הדין. שהרי בית הדין משמש כנציג השכינה, ואי אפשר 

 לעשות הסכם בעל כרחו של אחד מן הצדדים. 
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כדברים אלו כתב הרב שאול ישראלי זצ"ל )ספר "חוות בנימין", סימן סז(, אך בכיוון שונה. 

את בני ישראל. צריך הסכמה של בני ישראל לדעתו, בית הדין לא מייצג את הקב"ה, אלא מייצג 

 לצירופו של הגר לעם ישראל. משום כך אי אפשר שהגר יתגייר בעל כרחם, בלי הסכמתם.

נלענ"ד, שיש לצרף את דברי הרב שכטר לדברי הרב ישראלי. עניין הגרות הוא צירוף הגר 

הוא כרת ברית ִעם בני  לכריתת ברית של בני ישראל עם הקב"ה. הקב"ה לא כורת ברית עם יחידים,

ישראל. לכן, הגר צריך להצטרף לַעם ישראל. כדי להצטרף לַעם ישראל, צריך לעבור את תהליך 

, קבלת מצוות והבאת קרבן. בית הדין מייצג , טבילהכריתת הברית שעברו בני ישראל. כלומר, מילה

ר על צירוף לכריתת ברית של הקב"ה ִעם בני ישראל, לכן את הקב"ה וגם את ַעם ישראל. כיון שמדוב

 הגר צריך את הסכמת הקב"ה וגם את הסכמת בני ישראל. 

ל" )תהילים -להים נצב בעדת א-מוצאים במספר מקומות שבית הדין מייצג את הקב"ה. כתוב "א

תוב: "לא פב, א(, בבית הדין יש השראת השכינה והוא שלוחו של הקב"ה לבצע את המשפט בארץ. כ

והדבר אשר להים הוא -כי המשפט לאתכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש 

יקשה מכם תקרבון אליו ושמעתיו". השופטים צריכים לעשות את המשפט במקום הקב"ה. יש 

להוסיף שבמספר מקומות נקרא בית דין "אלהים", כפי שכתוב בפרשת משפטים בדין רציעת אוזן 

והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו  האלהיםעברי )שמות כא, ו(: "והגישו אדוניו אל  עבד

את אזנו במרצע ועבדו לעולם". על כך, כתוב במכילתא )פרשת משפטים, פרשה ב, מהדורת מאיר 

איש שלום(: "והגישו אדוניו אל האלהים, אצל הדיינים שימלך במוכריו". בית הדין גם מייצג את בני 

ישראל, הוא שלוחם לבצע את המשפט, ולהעניש את אלו שמגיע להם עונש. גם בקבלת הגר, הוא 

שלוחם. גם הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל ביאר שבית דין שמקדש את החודש, מקדש בתור מייצג כלל 

להינו מלך העולם מקדש ישראל -ישראל. הרי אנחנו אומרים בנוסח הברכה "ברוך אתה ה' א

עיין מר, ישראל הם שמקדשים את הזמנים. אנחנו לא מברכים מקדש בית דין והזמנים )והזמנים". כלו

; עיין בספר 106ד, עמ' -במאמרו של הרב צבי שכטר, בכתב עת "אור המזרח", כרך מח, חוברת ג

 .בעקבי הצאן, של הרב צבי שכטר, עמ' רט(

ור את התורה ומצוות שהן לאור זה אנחנו מבינים שהגיור בנוי על כך שהגר מקבל על עצמו לשמ

הברית של בני ישראל עם הקב"ה. אי אפשר להצטרף לעם ישראל בלי צירוף לכריתת ברית של עם 

 ישראל עם הקב"ה.  
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 חילול ה'

יש אולי לתת את הדעת לכך, שבהקלה בענייני קבלת גרים בעיקר כשיש אומדנא ברורה שאין 

יש בכך בזיון לכל ערכי הדת היהודית. הרי בכך אנחנו  בכוונת הגר לקיים תורה ומצוות, יש חילול ה'.

באים ואומרים שעם ישראל הוא סך הכל אומה ככל האומות, ולכן אפשר להתחבר אליה כמו בשאר 

האומות ואין צורך לקיים מצוות ואיסורים מיוחדים. כיון שיש כאן אומדנא ברורה, והציבור מכיר את 

ינים קיבלו את הגר על אף שידעו שאין בכוונתו לקיים את דרכיו לאחר הגיור, הציבור חושב שהדי

המצוות, כיון שחיוב המצוות אינו ערך עליון ביהדות. הם חושבים שַעם ישראל הוא אומה שיש לה 

היסטוריה משותפת, אבל אין לה חזון מיוחד ומטרה מיוחדת, היא ככל האומות. הדיינים צריכים 

בלי קבלת מצוות. המיוחדות של ַעם ישראל היא בקשר  להסביר לגר  ולכל הציבור, שאין גיור

 המיוחד שלו ִעם הקב"ה, שמתבטא בברית שלו ִעם הקב"ה, דהיינו בקיום המצוות.

יש אנשים שחושבים שלא צריך להקפיד בעניין קבלת מצוות, כיון שהם אינם מבינים את 

ר הדתות, האדם צריך להגיד החילוק העקרוני בין הגיור לעם ישראל להתנצרות, או התאסלמות. בשא

שהוא מאמין באותו האיש שייסד את דתם, ואולי לשמור עוד מספר דברים. הגיור לַעם ישראל, אינו 

"גר שנתגייר כקטן שנולד  –דבר פשוט. הגיור הוא תהליך נפשי עמוק, הפיכת אדם לאישיות חדשה 

להיות גר. אי אפשר להתגייר  דמי". הגר צריך לקבל על עצמו את תורת ַעם ישראל, ורק בכך יכול

 ולהיות חילוני, אלו שני מושגים שסותרים זה את זה. 

  



    

 

 

 

 

 

  ביאור דעת שו"ת אחיעזר

 מבוא

ר' חיים עוזר זצ"ל, בעל שו"ת האחיעזר, כתב תשובה מפורסמת בנוגע לגיור. רבים מן הפוסקים 

שובתו ולכן ראיתי לנכון שבימינו סומכים על תשובתו ומורים על פיו. נראה לי, שיש חוסר הבנה בת

בדברי ביותר  מדוייק הלהציג את הביאורים השונים בהבנת דבריו ואת הביאור שנראה לי שהוא  

 האחיעזר. 

 

 הצגת דברי האחיעזר

 שו"ת אחיעזר )חלק ג, סימן כו( כתב: 

ולבד זה נראה דדין זה דנכרי שבא להתגייר ולקבל עליו כל המצות חוץ 

קבלין אותו, היינו במתנה שלא לקבל ושיהי' מותר מדקדוק אחד מד"ס דאין מ

לו דבר זה מן הדין, בזה אין מקבלים אותו דאין שיור ותנאי בגרות ואין גרות 

לחצאין, אבל במי שמקבל עליו כל המצות, רק שבדעתו לעבור לתיאבון אין 

זה חסרון בדין קבלת המצות. ומה"ט נראה מה שחשש הרה"ג מהר"י פאזען 

כיון דמקבל א ישמור דיני ישראל כהלכה, אפ"ל דאין לחוש לזה לגייר לפי של

עליו כל המצות אף שחושב לעבור על איזה מהמצות אחר כך לתיאבון, מ"מ 

אין זה מניעה לקבלת המצות, ודווקא היכא שמתנה שלא לקבל עליו זהו 

אולם היכא שברור הדבר שבוודאי יעבור אחרי . חסרון בקבלת המצות דמעכב

ורי תורה חלול שבת ואכילת טריפות ואנו יודעים בבירור כונתו כן על איס

שאינו מתגייר רק לפנים ולבו בל עמו, הרי אומדנא דמוכח שמה שאומר 

 . שמקבל עליו המצות לאו כלום הוא אם כן זהו חסרון בקבלת המצות דמעכב

מדבר מתחילת דבריו משמע שההלכה, שאין מקבלים גר שבא לקבל עליו את כל התורה חוץ 

אחד, נקבעה דווקא כשמתנה במפורש שאינו מקבל דבר אחד מדברי תורה, ושדבר זה יהיה מותר לו 
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מן הדין, שאז נחשב שיור ותנאי בגיור ואין גיור לחצאין. במקרה כזה יש חסרון בקבלת מצוות, ולכן 

על מספר הגיור לא חל. אך, אם הוא אומר במפורש שמקבל עליו את כל המצוות, רק  בדעתו לעבור 

עברות מתוך תיאבון, אין בכך חסרון בקבלת מצוות. הצהרה מפורשת מעכבת את הגיור, אבל אם אין 

הצהרה מפורשת, אלא רק ידוע לבית דין שכוונתו לעבור על העברות, הגיור חל. אבל, בסוף דבריו 

עבור כל משמע שגם אם אין הצהרה מפורשת, אלא  בית הדין יודע בבירור שהוא מתכוון אחר כך ל

 מיני עברות, יש חסרון בקבלת מצוות והגיור לא חל. 

 יתר על כן, בתשובה אחרת )חלק ג, סימן כח( הוא כתב במפורש: 

אולם דא עקא שאין קבלת מצוות אחרי שהוא אומדנא דמוכח שלבם בל עמם 

 ויתנהגו בחלול שבת, באסור נדה נבלות וטרפות. 

 ם:נראה שאפשר לבאר את דבריו במספר אופני

 

 חילוק בין סוגי העברות

 . הצגת השיטה:1

יש לחלק בין סוגי העברות. כלומר, במקרה הראשון מדובר שמתכוון לעבור על מספר עברות. 

אינם  אבל, מדובר בעברות שאנשים דשים בהן בעקביהם, שאפילו יהודים שומרי תורה ומצוות

תורה ומצוות מקפידים עליהן והן מקפידים עליהן. במקרה השני מדובר על עברות שיהודים שומרי 

 מעיקרי היהדות. 

 חילוק כזה נמצא בשו"ת "דברי חיים". שו"ת שרידי אש )חלק ב, סימן קה( כתב: 

אולם בדברי חיים שם, כתב, שלא לעשות מעשה אלא בהסכמת חכמים. 

והעיקר שצריכים לדעת שהיא תקבל עליה לשמור לכל הפחות דיני טהרת 

ורים... אבל אם ברי לו שלא תקיים את המצוות נשים, שבת ומאכלות אס

 . האמורות אין לגייר אותה בשום אופן

 

 . ביאור הסברא:2

אלא, אנחנו צריכים להבין את הסברא בדבר. מה מקום לחלק בין סוגי העברות? הרי הגר צריך 

 לקבל עליו לשמור את כל המצוות, ואם כן, מדוע שנחלק בין סוגי העברות והמצוות? 
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ו להבין שהאחיעזר והפוסקים לעיל דיברו במקרה שהגר מקבל עליו את כל המצוות חוץ עלינ 

להבין מהו ויש  מדבר אחד, או דברים מסוימים. דהיינו, יש כאן קבלת מצוות, אלא היא חלקית

 החסרון בקבלת מצוות חלקית?

ר אחד, שגר שמקבל עליו את כל התורה כולה חוץ מדב מובא בגמרא במסכת בכורות )ל, ע"ב(

"דאין שיור ותנאי בגרות ואין גרות לא מקבלים אותו. האחיעזר הבין שהטעם שהגיור אינו חל הוא: 

מדברי האחיעזר שהוזכרו לעיל מבואר שהחסרון בקבלת מצוות חלקית נאמר דווקא כשיש  .לחצאין"

שהחסרון הצהרה מפורשת. כל עוד שאין הצהרה מפורשת, הגיור חל. ויש להסביר שכיון שהוא הבין 

דווקא  שייךבקבלת מצוות חלקית הוא חסרון מצד שיור ותנאי בגיור, אז יש לומר שחסרון זה 

כשהדברים נאמרים בצורה מפורשת. שיש הצהרה מפורשת על כך. שאז הוא מתנה על הגיור. כל עוד 

חוץ שלא התנה, אפילו שהדבר ידוע, הגיור חל. אלא, כל זה נכון דווקא כשמקבל עליו כל המצוות 

מדבר אחד, אבל במקרה שידוע לבית דין שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות, אז גיורו לא חל, אין 

כאן קבלת מצוות. כלומר, אפילו שהוא הצהיר שמקבל עליו מצוות, בכל זאת, כיון שידוע לבית דין 

לא נחשב שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות, אז יודעים שדבריו הם דברי שוא, ולבו בל עמו וזה 

קבלת מצוות. גם כשאומר שהוא מקבל מצוות, כשהדברים ידועים לבית דין שאין בכוונתו לשמור 

 תורה ומצוות, אין כאן קבלת מצוות. 

יש מקום לומר שגם במקרה שמצהיר שמקבל עליו תורה ומצוות, אבל בית דין יודע שבכוונתו 

אין כאן קבלת מצוות. שאינו מקבל עליו לעבור על עברות עיקריות מן התורה, כמו חילול שבת, אז 

עיקרית, יש כאן הוכחה שדבריו אינם דברים אמיתיים ולבו בל עמו. על אף שהצהיר שהוא ה מצו

 . מקבל עליו תורה ומצוות, באמת הוא אינו מתגייר בלב שלם ואין בכוונתו לשמור תורה ומצוות

סוגי העברות. אלא, יש להוסיף כפי  אלא, נראה שיש להוסיף על הבנה זו. לא מספיק החילוק בין

שמתבאר מדברי האחיעזר שהוא מתכוין לעבור העברה רק מתוך תיאבון ולא להכעיס. כיון שהוא 

מתכוין לעבור רק לתיאבון ולא להכעיס, אז יש בכך סימן שאכן הוא מתגייר בלב שלם, והוא מקבל 

על עברה אחת, אז מוכח שאין כאן  עליו תורה ומצוות. כשעובר על העבירה להכעיס, אפילו שמדובר

קבלת מצוות אמיתית ועל אף שהצהיר בצורה מפורשת שמקבל עליו תורה ומצוות, אין כאן קבלת 

 .תורה ומצוות

. שגים: א. קבלת מצוות כאמירה ומעשה גיורואולי אפשר להוסיף ולומר שיש לחלק  בין שני מו

מצוות. ויחד עם זאת, שמקבל עליו את כל ה ב. רצון לשמור תורה ומצוות. יש חובה לומר בפה מלא

רצון לשמור את התורה והמצוות. אמירה בפה, בלי רצון בלב, אינו גיור )בעיקר לפי שיטת צריך 

האחיעזר שטוען שבגיור לא נאמר הכלל "דברים שבלב לא הוי דברים". לדעתו, הגיור הוא מעשה 

ים. אלא, גם לדעת שאר האחרונים בוודאי שבין הגר לקב"ה, לכן לגביו נאמר דברים שבלב הוי דבר
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לא מספיק שיאמר בפיו שרוצה לשמור תורה ומצוות. אם יש אומדנא דמוכח שאין בכוונתו לשמור 

במקרה שאמר  תורה ומצוות, על אף שאמר בפה מלא שמתכוין לשמור תורה ומצוות, הגיור לא חל(.

מצוות, אין חסרון מצד הקבלה, אלא בפה מלא שמקבל עליו כל המצוות ואין רצונו לשמור תורה ו

מצד הרצון. במקרה שאמר בפה מלא שמקבל עליו כל המצוות וגם רצונו לשמור תורה ומצוות, אך 

בלבו הוא חושב לעבור על מצוה מסויימת, אז יש לומר שאין חסרון בגיורו. וזאת משום שיש כאן 

ר בפה מלא שמקבל עליו כל קבלה בפה, וגם רצון לשמירת תורה ומצוות. אך, במקרה שהוא אמ

מצד האמירה. ולכן, הגיור אינו חל. במקרה  –המצוות חוץ ממצוה אחת, יש חסרון מצד הקבלה בפה 

שרק בלבו לעבור את המצוה, אין חסרון מצד הקבלה בפה וגם אין חסרון מצד הרצון, כיון שאכן 

ן, דווקא כשאכן רצונו רצונו לשמור את התורה והמצוות. אלא, יש לומר שאין חסרון מצד הרצו

כעיס, הרי הלשמור את כל המצוות, אך משום התיאבון יעבור את המצוה הזו. אם יעבור על המצוה ל

בוודאי זה מוכיח שאין רצונו לשמירת תורה ומצוות, אפילו שמדובר רק על מצוה מסויימת. אין כאן 

ן לעבור על מצוה מסויימת, השתעבדות לקב"ה, ואין רצון לשמירת מצוותיו. גם במקרה שהוא מתכוי

ומצוה זו היא מעיקרי הדת )לפחות מבחינת התודעה של היהודים( אפילו שמתכוין לעבור רק 

מתיאבון, יש לומר שיש כאן סימן שבוודאי אין כאן רצון לשמור תורה ומצוות. כשאדם אינו רוצה 

ונו שלם בגיור ואין לשמור אחד מעיקרי הדת, יש בכך סימן שאין לבו עמו בגיור. אכן, אין רצ

בכוונתו לשמירת תורה ומצוות. נוסף על כך, גם במקרה שמדובר על מצוה שאינה מעיקרי הדת ואכן 

כוונתו לעבור רק מתיאבון, בוודאי מדובר שהוא מתכוין לעבור רק לעיתים מסויימים. הוא אינו 

הוכחה שאכן, אין  מפקיר את עצמו ממצוה זו. שהרי אם הוא מפקיר את עצמו מן המצוה, יש בכך

הרב מרדכי )עיין מנחת אשר, מסכת שבת, סימן לד, אות א; רצונו אמיתי לשמירת תורה ומצוות 

וויליג שליט"א, ראש ישיבת ר' יצחק אלחנן, ישיבה אוניברסיטה, כתב עת "בית יצחק", כד, תשנ"ב, 

 (.109-110במאמרו "בענין גר קטן", עמ' 

ם דווקא במקרה שהוא מתכוין לעבור מצוה מסויימת. אך, נוסיף ונאמר שדברי האחיעזר נאמרי

במקרה שהוא מתכויין לעבור מצוות רבות, אפילו שמדובר שהוא מתכוין לעבור מתיאבון, בוודאי 

להכעיס, אלא ות, אפילו שאינו מתכוין לעבור שמור מצוות רבהגיור לא חל. אם הוא אינו מתכוין ל

 מתיאבון, הגיור אינו חל. 

 

 לתיאבון להכעיס חילוק בין

יש אחרונים שהבינו את דברי האחיעזר בצורה הפשוטה, שאין חילוק בין סוגי העברות. אלא, 

החילוק הוא בין אם הוא מתכוין לעבור להכעיס ובין שמתכוין לעבור לתיאבון. כלומר, אם הוא 
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בל זה רק מקבל עליו תורה ומצוות, אבל אנחנו יודעים שאין בכוונתו לשמור חלק מן המצוות, א

 נעשה לתיאבון, אז הגיור חל. כלומר, בסיום דברי האחיעזר מדובר שהוא מתכוין לעבור להכעיס. 

קובץ תורה שבעל פה, כרך יג, הלכות גרות ודרך ) הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"לנראה ש

הבין שאין חילוק בין סוגי העברות. אבל, הוא חילק בין שמדובר שמתכוון לעבור את  ביצוען(

העברות רק במקרים לא שכיחים של נסיון, אך בדרך כלל מתכוון לשמור את המצוות, ובין שהוא 

 .הולך לחיות במקום שיהיו לו נסיונות יום יומיים ומסתבר מאוד שלא יוכל לעמוד בנסיונות

 שו"ת והשיב משה )חלק יורה דעה, סימן נא( כתב: 

ר ולקיים בפועל כל שקבלת עול המצוות אין הכוונה שיתחייב דווקא לשמו

המצוות לעולם, אלא שקיבל עליו עול המצוות, ושאם יעבור על איזה מהם 

יקבל עונש המגיע לו... ולכן אם קיבל עליו המצוות אפילו אם בשעת קבלתו 

בדעתו לעבור על איזה מהם, כיון דאדעתא דהכי קיבל שאם יעבור ענוש 

   צוות. יענש, הוי גר מעליא, ולכן אין זה חסרון בקבלת מ

הרב משה כפלון הכהן זצ"ל חילק בין קבלת מצוות ובין קבלת עונש. לדבריו העיקר הוא קבלת 

עונש. ולכן, אם הגר אינו מתחייב לשמור תורה ומצוות, אבל הוא מקבל עליו שאם יעבור עברה יקבל 

 עונש, אז הוי גר. 

שהתבאר לעיל בדברי  אלא, אם נתבונן בהמשך דבריו, נראה שבעיקר הדברים הוא הבין כפי

האחיעזר שיש חילוק בין שמתכוין לעבור לתיאבון, ובין שמתכוין לעבור להכעיס. הוא הבין שאין 

חילוק בין סוגי העברות. אפילו שאנחנו יודעים שהוא מתכוין לעבור על עברות שהן מעיקרי היהדות, 

ר בסוף דבריו שכתב שהוא כל זמן שהוא עובר רק לתיאבון, הגיור חל. הוא הסביר שכוונת האחיעז

יעבור על איסורי תורה של חילול שבת וכו', כוונתו לומר שמכך שיעבור על עברות עיקריות, אז 

מוכח שלא מתגייר אלא לפנים ולבו בל עמו. לפיו, עניין שמירת עיקרי המצוות אינו סיבה אלא סימן. 

מן שאינו מתכוין לשמור תורה דהיינו, אם אינו מתכוון לשמור את עיקרי המצוות, אז יש בכך סי

ומצוות, שהוא לא מקבל על עצמו את שמירת התורה ומצוות. אין לו שום רצון לשמור תורה ומצוות. 

 .לכן, במקרה שידוע לנו שאכן רצונו לשמור תורה ומצוות, אז אפשר לגיירו

ובר להכעיס יסוד הגיור הוא הרצון לקיים תורה ומצוות. וכל זמן שאינו עהיא, הסברא בשיטה זו 

אין כאן חסרון ברצון. הרצון של האדם הוא אכן לשמור תורה ומצוות, אלא הוא עובר רק מצד 

 התיאבון, אבל אין כאן חסרון במהות הגיור. 

על פי הדברים שהתבארו לעיל. כפי שהתבאר לעיל יש שני עניינים: א.  יש להוסיף בביאור הדבר

לכן, במקרה שהיתה קבלת מצוות וות. יים תורה ומצרצון לקבפה מלא, כאמירה. ב. קבלת מצוות 
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בפה, ורק הבית דין יודע שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות, אין כאן חסרון מצד הקבלת מצוות, 

אלא מצד יסוד הגיור, הרצון לשמור תורה ומצוות. מעשה גיור נעשה, רק אין רצון לשמור תורה 

 ר לתיאבון, אז אין חסרון מצד הרצון, והגיור חל. ומצוות. ולכן, יש לומר שאם הוא מתכוין לעבו

מתכוין לשמור מצוות אינו נראה לי, שיש מקום להשיג על הבנה זו. קשה לומר שאחד ש

עיקריות, אכן מתגייר בלב שלם. משמעות גיור בלב שלם, הוא צירוף לכריתת ברית של ַעם ישראל 

ה המשמעות להיות יהודי וזו הסיבה שהוא ִעם הקב"ה. אדם זה אינו יודע מה המשמעות של גיור ומ

מוכן להתגייר. הוא חושב שלא חייבים לשמור מצוות אלו. נראה שמחלוקת האחרונים היא, האם 

כשהגר אינו מתכוין לשמור מצוה עיקרית, יש בכך ראיה שאין גיורו אמיתי ואכן הוא אינו מקבל 

שהוא הצהיר שמקבל עליו תורה תורה ומצוות, ויש בכך פגם בכל קבלת המצוות שלו. אפילו 

ומצוות, יש כאן הוכחה שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות. הרב משה כפלון סובר שאין ראיה 

גמורה לדבר, ויש לדון בכל מקרה לגופו של עניין. שאר הפוסקים סוברים שיש בכך ראיה, ולכן אין 

 הגיור חל. 

שכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות. נראה מביאור דברי האחיעזר שיסוד הגיור בנוי על כך 

אם לבית דין ידוע שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות, אז יש חסרון בקבלת מצוות והגיור אינו חל. 

לכן, נראה שבוודאי כוונת האחיעזר בכך שעובר לתיאבון, שמדובר באחד שבדרך כלל מתכוין 

ות שיעבור עברות מסוימות. בוודאי לשמור תורה ומצוות, אלא רק משום קשיים מסוימים יכול להי

אינו שומר מצוות רבות, שהוא עובר על המצוות האלו רק לתיאבון. וכן, שאחד על אי אפשר לומר 

אם נותנים לגר תפילין ואין לו שום קושי ממשי שלא להניחן, הרי אם לא יניח אותן אי אפשר לומר 

אדם שבכל מקרה  הוא ובר לתיאבון, שהוא עובר לתיאבון, יש כאן חסרון בקבלת מצוות. אדם שע

שיש לו יכולת ואין לו קושי ממשי, אז יקיים את המצוות. ונראה שבדרך כלל אין זו המציאות. 

המציאות היא שזה שמתגייר אינו חושב שצריך לשמור תורה ומצוות, והוא מזלזל בקיום התורה 

 ומצוות.

הדברים נכתבו להלכה ולמעשה רק יש להעיר שגם הרב משה כפלון לא סמך על דבריו, וכתב ש

שאין ללמוד מדבריו למקרים אחרים. נראה שגם שאר הוא הוסיף  אם יצטרפו עמו עוד שנים

האחרונים שהלכו בדרך זו של הרב משה כפלון וסוברים שהחילוק בין לתיאבון ובין להכעיס ובין 

זו כגישה מרכזית וללכת חילוק בסוגי העברות שיש לבדוק בכל מקרה לגופו ואי אפשר לנקוט גישה 

על פיה בכל מקרה ומקרה. צריך שיקול דעת גדול בדבר האם אכן המתגייר מתגייר לשם שמים 

וכוונתו לשמור תורה ומצוות. גם לפי הרב משה כפלון צריך שכוונתו לשמור תורה ומצוות, אלא הוא 

מתיאבון, לא נחשב רק  עוברוות עיקריות, בכל זאת, אם הוא סובר שאפילו אם כוונתו לעבור על מצ

 שהוא לא קיבל תורה ומצוות. 
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 ענייני גיור צריך הסכמה רחבהב

אינם שייכים ליחיד, הם רצוני להביא עוד נקודה שענייני גיור הם חמורים ואין להקל בהם. ב

 אלא לכלל. לכן, בענייני גיור צריך הסכמה רחבה של הרבנים ואי אפשר שקבוצת רבנים מסויימת

להן משמעויות על כלל הציבור. דברי האחרונים לעיל נאמרו במקרים שתהינה הלכות  תפסוק

ספציפיים ויחידאים. אבל, אין לנקוט את דבריהם כגישה מרכזית ולפעול על פיה. ברוח זה נפנה 

לדברי הרב ישכר שלמה טייכטהאל הי"ד )בשו"ת משנה שכיר, סימן נג( שכתב תשובה בנוגע לגיור 

 יהודי בלי נישואין: אשה שדרה כמה שנים עם

אולם כל זה כתבתי להלכה אבל למעשה חס וחלילה עד שיסכימו אתי גדולי 

הדור כמצות מרן קדש הקדשים בעל דברי חיים ז"ל זכותו יגן עלינו שבמעשה 

כזה צריך ליעץ בהרבה גדולי הדור ועל פיהם יצא דבר המלכות וכאשר יגזרו 

 כן יקום. 

 

 מסקנה

רים דיים. אבל, נראה לי, שהדבר ברור שאין מקום להקל ולהתיר לגייר ברי האחיעזר אינם ברוד

נכרים שמתכוונים לעבור על עברות שהן מעיקרי הדת, ואפילו אם נאמר שהם אינם עוברים להכעיס, 

בכל זאת, אין מקום לגיורם. נכרים אלו אינם מצטרפים לכריתת ברית של ַעם ישראל ִעם הקב"ה. יש 

 ות הגיור ומשמעות היהדות. כשהנכרי מתכוין לעבור עברות עיקריות,להם הבנה אחרת במשמע

בוודאי יש בכך ראיה שאין בכוונתו להצטרף לכריתת ברית של ַעם ישראל ִעם הקב"ה, והוא רוצה 

להצטרף לַעם ישראל ולא לברית. ואולי הוא מוכן לקבל על עצמו מצוות מסויימות שאינן מכבידות 

ובוודאי במקרה שכוונה זו באה לאחר זמן בוודאי אין כאן קבלת מצוות. עליו יתר על המידה. אבל, 

 רב של לימוד באולפן גיור וכיוצ"ב. 

ורק כהערה סופית יש לציין שר' חיים עוזר זצ"ל, בתשובתו בשו"ת אחיעזר שהוזכרה לעיל, 

 למעשה לא התיר לגייר את האשה. אם כן, קשה לסמוך על תשובה זו שבסופו של דבר ההכרעה

היתה שלא לגיירה. ונוסיף ונאמר אפילו אם שו"ת אחיעזר התיר, אי אפשר לקחת מקרה מסויים 

כגישה מרכזית בגיור. שו"ת אחיעזר כתב את הדברים בתור מקרה יחידי.  בו ולנקוט ו ולפעול על פי

 ובוודאי אין לקחת תשובה זו כגישה לכתחילה וליזום גיורים על פי תשובה זו. 

 



    

 

 

 

 

 

 "ביטול גרות"

 מבוא

, אך בית הדין ומצוות תורה לשמור לא התכוון" כאשר גר גרות"ביטול  שיש לחשוב היא טעות

ומיד לאחר הגיור לא שמר תורה ומצוות. התנהגותו לאחר הגיור הוכיחה לא ידע על כך וגייר אותו, 

דיון על תחילתו, שמעולם לא התכוון לשמור תורה ומצוות. לא מדובר כאן על "ביטול גרות" אלא ה

מלכתחילה. המושג "ביטול גרות" שייך רק במקרה שהגיור חל ולאחר מכן  הוא אם הגיור חל

מבטלים את הגרות. בנוגע למושג "ביטול גרות" יש מקום לדון, אם יש מושג כזה, ואם אפשר לבטל 

 גרות. אך, במקרה הקודם אנחנו לא דנים על "ביטול גרות", אלא טוענים שהגיור לא חל. 

האם אכן, נאמר שבמקרה שהגר לא שמר תורה ומצוות מיד לאחר הגיור,  אדוןבא במאמר ה

גיורו לא חל? או אולי יש לטעון שלאחר שהתגייר, לא מביטים אל מעשיו לאחר הגיור. ההסתכלות 

היא רק על מצבו קודם הגיור. כלומר, אם קודם הגיור היתה אומדנא שאין בכוונתו לשמור תורה 

הבית דין גייר אותו, כבר כתבנו במאמרים אחרים שהגיור חל. אך, אם לא היתה  ומצוות, ועל אף זאת

 אומדנא ברורה, יש מקום לומר שלא משנה איך התנהג לאחר הגיור, גיורו חל. 

 

 גר שחזר לסורו מיד לאחר הגיור

הרי הוא כישראל לכל  -רבים מצטטים את דברי הגמרא במסכת יבמות )מז, ע"ב(: "טבל ועלה 

למאי הלכתא? דאי הדר ביה ומקדש בת ישראל, ישראל מומר קרינא ביה וקידושיו קידושין".  דבריו.

מכאן למדים, שאם גיירו את הנכרי ולאחר מכן חזר לסורו הגיור חל,  הוא נחשב ישראלי מומר. נראה 

 לי, שהבנה זו אינה מוחלטת ואסביר את דבריי:

לא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצוות הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה יג, יז( כתב: "גר ש

ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות הרי זה גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל 

וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, ואפילו חזר ועבד כוכבים ומזלות הרי 

ידתו מאחר שטבל נעשה כישראל, ולפיכך הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אב

 קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואע"פ שנגלה סודן". 
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נראה להסביר שבמקרה שלא היתה הודעת מצוות ובדיקה במניעיו לגרות, יש חשד בגיורו, אך 

כיון שאין כאן אומדנא ברורה שלא היתה קבלת מצוות, הרי הוא נחשב גר מספק, וחוששין לו עד 

ממשיך בדרך זו ותו. כוונת הדברים היא שאם רואים שהוא מיד נוהג בדרכי היהדות שתתבאר צדקו

לתקופה ממושכת, הרי יש בכך הוכחה שהוא התגייר לשם שמים. אך, אם מיד לאחר מכן, אינו נוהג 

. דברי לא חלהבדרכי היהדות, הרי יש בכך הוכחה שמתחילה לא התגייר לשם שמים, וגרותו 

ו חזר ועבד עבודה זרה הרי הוא כישראל משומד שקידושיו קידושין וכו' ", הרמב"ם בהמשך "ואפיל

דרכו וחזר את נאמרים לאחר זמן. כלומר, בתחילה הוא נהג בדרכי ישראל, ורק לאחר זמן שינה 

 לעבודה זרה. 

שלמה  וטז( בנוגע לנשים שגייר-טו, יג ביאה איסוריכך נראה בביאור דברי הרמב"ם )הלכות 

פ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות והיו ב"ד הגדול ואעושמשון: "

: ולפי חוששין להם. לא דוחין אותן אחר שטבלו מכל מקום, ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם

שגייר שלמה נשים ונשאן וכן שמשון גייר ונשא והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר ולא על 

ום חשבן הכתוב כאילו הן עכו"ם ובאיסורן עומדין ועוד שהוכיח סופן על תחלתן שהן פי בית דין גייר

עובדות כו"ם שלהן ובנו להן במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן שנאמר אז יבנה שלמה 

 במה".

שלמה ושמשון נהגו בתחילה בדרכי ישראל. בוודאי לא יכלו מיד לעבוד  ותנשלפי האמור לעיל, 

שהרי שלמה לא היה מאפשר לנשותיו לעבוד עבודה זרה. אך, לאחר זמן הן החלו לעבוד  עבודה זרה,

עבודה זרה, ובכך התגלה סודן, שלא התגיירו לשם שמים. אולם, כיון שלא היתה אומדנא ברורה 

בדבר שהתגיירו לשם דבר, הרי לא היו נכריות. הרמב"ם כתב במפורש בסוף הלכה י"ז: "לפיכך 

מה נשותיהן אע"פ שנגלה סודן". לכן, רואים שלא היו נכריות, אפילו לאחר קיימו שמשון ושל

שעבדו עבודה זרה. נראה לומר שחשבן הכתוב שהן נכריות, כיון שהכתוב ידע באמת מה היה בלבן, 

אינו מקבל את המצוות שגר מבחינה אמיתית גיורן לא חל. כלומר, שלא התגיירו לשם שמים, ולכן 

אינו יודע מה בית הדין כיון ש. אלא, גיורו לא חלה מלא שמקבל את המצוות, בלבו, אפילו שאמר בפ

אפילו שיטען הגר שלא קיבל עליו את מתרחש בלבו של הגר, אז מבחינה הלכתית הוא נחשב גר. 

אז אנחנו אומרים המצוות, אינו נאמן, כיון שדברים שבלב אינם דברים. רק אם יש אומדנא ברורה 

כל עוד שאין אומדנא ברורה, אז מבחינתנו הגיור חל, אלא הכתוב דיבר מצד  .שהגיור מעולם לא חל

  להית. -ההתייחסות הא

משה פייינשטיין זצ"ל )שו"ת "אגרות משה", יורה דעה, חלק ג, סימן קח( העלה שיש  הרב

, גויותסתירה בדברי הרמב"ם. בהלכה ט"ז כתב על נשות שמשון ושלמה, שחשבן הכתוב כאילו הן 

רן עומדין, כיון שהוכיח סופן על תחילתן. אך, בהלכה י"ז כתב שקיימן שמשון ושלמה אפילו ובאיסו

לאחר שעבדו עבודה זרה. הוא יישב שנשות שמשון ושלמה בתחילה התנהגו כהלכה, ורק לאחר 
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, צריך ומר שהגיור לא חל. כדי לשגיורן חל . וזו הסיבהתקופה ארוכה החלו לעבוד עבודה זרה

הרעה רק לאחר שעבר זמן רב, אין אומדנא  ןברורה כאנן סהדי. במקרה שחזרו לדרכ אומדנאשתהיה 

זו כוונת הרמב"ם, שמצד אחד כתב שהוכיח סופן על תחילתן. מאידך, כתב  ברורה, רק השערות.

שקיימן שמשון ושלמה. היתה כאן הוכחה סופן על תחילתן, אך הגיור חל כיון שלא חזרו לסורן מיד 

, ג חלק, העזר אבן"ת "אגרות משה", שוגם מבואר מעוד שתי תשובות שלו )עיין  כךלאחר הגיור. 

 העזר, חלק ד, סימן עח(.   אבן"ת "אגרות משה", שו ;ד סימן

, יש לציין שבתשובה אחרת שלו )שם שם, סימן פג( משמע שסובר שאפילו אם מיד עבד מאידך

משמע דאי הדר בו תיכף כשטבל  עבודה זרה בכל זאת הוא מוגדר כישראל מומר: "אלא החדוש

ועלה וחזר לקדמותו הוא נמי כישראל מומר שקידושיו קידושין ולא אמרינן דאיגלאי מילתא דלא 

נתכוון לגרות אלא לרמות את הבית דין דהא אפשר שאף שהשיב היטב על הבדיקות היה לרמאות 

 אף שהיה סמוך ממש".   ולא היתה הבדיקה טובה אלא אמרינן דמתחלה קבל ממש אף אחר כך חזר בו

שאין  חשד. בית הדין קיבל את הגר כיון שלא 1להסביר שיש לחלק בין שני מקרים:  נראה

. בית הדין 2בכוונתו לקיים את המצוות. במקרה הנ"ל, אפילו שחזר מיד לסורו, בכל זאת הוי גר. 

לא חל.  גיורו, הגיור לאחר מיד לסורו חזר אם"ל, הנ במקרה .בגיורו ספקקיבל את הגר על אף שהיה 

בכך נוכל ליישב את דברי הגמרא במסכת יבמות שהוזכרה לעיל. מדברי הגמרא משמע שאפילו 

 בדין"מ שהנפקאומרת  הגמראשחזר לסורו מיד לאחר שטבל, בכל זאת קידושיו קידושין, שהרי 

 מדובר שבגמרא להסביר יש. אשה וקידש לסורו שחזר לענייןהיא  ,כישראל הוא הרי ועלה שטבל

 לא, בטל לא הגיור, גיורו לאחר מיד לסורו שחזר אפילו לכן, הגר של בגיורו חשד שום היה שלא

 הוכיח נאמר"ג בכה הרי, גיורו על בתחילה חשד שהיה במקרה, אבל. תחילתו על סופו הוכיח אומרים

 יןקידוש שקידושיו הגמרא כוונת היתה שלא לומר מקום שיש להעיר עוד יש. תחילתו על סופו

 כוונתו בעת הגיור, לכן הוא ספק גר.  היתה מה ברור שלא כיון. קידושין ספק אלא, גמורים

 חזר שאם שנאמר מה ולדעתם משה האגרות כדעת"ם הרמב דברי את ביארואחרים   אחרונים 

 אבן חלק, צדק אבני"ת שו עיין. צדקותו שהתבררה לאחר מדובר, מומר ישראל הוי, זרה עבודה ועבד

 והשיב"ת שו; קז סימן, ו חלק שם; קכב סימן, א חלק, יצחק מנחת"ת שו;  ולח כח, כז ימןס, העזר

עובדיה יוסף זצ"ל, שו"ת יביע אומר, חלק ה, יורה דעה, סימן יג; שו"ת יביע  הרב  ;נא סימן, משה

ב אומר, חלק י, יורה דעה, סימן כו; ספר "משנת הגר", סימן א, לרב משה קליין שליט"א, בנו של הר

מנשה קליין זצ"ל, בעל המשנה הלכות; כמו כן, נציין לפסק דין של הרב שלמה גורן זצ"ל בנוגע 

 לשם התגייר אם, גורן הרב לפי(. 138-143 עמוד, והאחות האחלאח ואחות )בספרו "פסק הדין בענין 

יבמות  בגמרא במסכת מדוברה גיורו לא חל.ו תחילתו על סופו הוכיח אז, לסורו חזר כך ואחר אישות

)מז, ע"ב( שאם גר חזר לסורו, הוא נחשב יהודי מומר וקידושיו קידושין, מדובר שבתחילה התגייר 

לשם שמים ואחר כך חזר לסורו. באותה תשובה הוא ציין לשו"ת חזון נחום )סימן צ( שהסביר 
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 שלדעת הרמב"ם, אם הגר חזר לסורו ועבד עבודה זרה, דינו כאילו לא בא מעולם לכלל ישראל.

והסיק שמה שנאמר בגמרא במסכת יבמות )מז, ע"ב( שגר שחזר לסורו אם קידש קידושיו קידושין, 

 אינו אלא מדרבנן ולחומרא. אבל, מן התורה קידושיו לא תופסים. 

מסקנת הדברים שבמקרה שאנחנו רואים שהגר חזר לסורו מיד לאחר הגיור, יש מקום להסתפק 

במקרה שעוד קודם הגיור היה ספק אם כוונתו לשמור תורה  בגיורו ולא ברור שגיורו חל. בוודאי

  וגיורו לא חל. ומצוות, הרי אם מיד לאחר הגיור חזר לסורו, יש לנו לומר שהוכיח סופו על תחילתו



    

 

 

 

 

 

 ניםיגיור קט

. וטוענים נגדהצדדים בהצעת חוק הגיור החדש ויש יש המפרשת הגיור מסעירה את המדינה, 

נים. לדעת רבני צוהר, בעיית הגיור היא ימקדמים רבני צוהר לגיור קטברצוני להתייחס למהלך ש

בעיה רצינית ביותר ובעוד שנים אחדות עלולה לגרום להתבוללות נוראית בארץ. מתוך הבנה זו הם 

. בכך יגרמו שבדור אמותיהם לא יהודיותהקטנים שהגיעו למסקנה שיש לנסות לגייר את הילדים 

ההורים אינם אם בקבלת מצוות, ולכן אפילו נים אין צורך יבגיור קטהבא הילדים יהיו יהודים. 

 שומרים תורה ומצוות אפשר לגייר את הילדים. 

 ברצוני להעיר מספר הערות על מהלך זה:

על ם תורה ומצוות אינה מוסכמת . הטענה שאפשר לגייר קטנים על אף שההורים אינם שומרי1

 ותלויה במחלוקת אחרונים: כל הפוסקים 

 מביאו כשאביו] דין בית דעת על קטן לגייר שאפשר( א"ע, יא) כתובות במסכת בגמרא בוארמ

, ע"שו עיין. עושה שאביו במה לו שנוח אומרים אלא, דין בית דעת צריך לא עמו ומתגייר להתגייר

 בגיורו למחות יכולת לו יש גדלות לגיל הקטן הגר כשמגיע בגמרא נאמר עוד[. ח-ז, רסח דעה יורה

 בגיורו למחות יכול קטן שגר הטעם מה לחקור יש. מכן לאחר למחות יכול אינו מחה לא ואם

. למחות יכול הקטן הגר זה חסרון ומשום, בגיור חסרון איזה שיש משמע? גדלות לגיל כשהגיע

 למחות שיכול שהטעם 1שטוענים האחרונים מן יש. זו בשאלה הראשונים גם ואולי האחרונים נחלקו

 שהגיור מוכיח הוא, בגיורו מוחה הוא אם, לכן. בפניו שלא לאדם זכין מצד פועל שהגיור, הוא בגיורו

 אינו אם. כרחו בעל דבר לאדם לזכות אפשר אי, מתנה של במקרה גם כמו. בטל והגיור לזכותו אינו

 למחות שיכול שהטעם 2שטוענים יש, מאידך. המתנה את לו לזכות אפשר אי, במתנה לזכות רוצה

 

דעה, חלק א, סימן קסב; הרב  אור שמח, הלכות איסורי ביאה יב, י; שו"ת אגרות משה, יורה 1
מ(; הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, -בצלאל זולט'י )כתב עת "תורה שבעל פה", שנת תשל"א, עמ' לט

 רמז. -ספר "נפש הרב", עמ' רמו
הפלאה, מסכת כתובות יא, ע"א, ד"ה אמנם אחר העיון וכו'; שו"ת שרידי אש, חלק ב, סימן  2

שו"ת מנחת יצחק, חלק ז, סימן צ; עיין פד"ר, חלק י,  קט; שו"ת שבט הלוי, חלק ה, סימן קנ;
 סימן קצג; עיין חידושי הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מסכת כתובות יא, ע"א, ד"ה אמר רב יוסף וכו'. 
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 יכול אינו קטן גר, כלומר. מצוות בקבלת חסרון שיש מצד אלא זכות מצד פועל שהגיור םמשו אינו

 לגיל כשמגיע מצוות קבלת צריך לכן, המצוות את בשבילו לקבל יכול לא הדין בית וגם מצוות לקבל

 כקבלת נחשב מחאתו אי. מצוות קבלת יש גדלות לגיל כשמגיע גיורו על מוחה שאינו בכך. גדלות

 בכתובות דאמרינן ג"ואע'(: "וכו אי קטן ה"ד ה"ד, ב"ע, סח סנהדרין מסכת' )התוס כדברי. מצוות

 למחות יכולין אין שוב מיחו ולא אחת שעה דכשגדלו אמרינן הא למחות יכולין הגדילו.( יא דף)

 דלושג ומתוך מצות קבלת אלא חסירים ואין בגופם שהיתה קטנות של וטבילה מילה להו דמועיל

 . 3"קבלה היינו מיחו ולא

 זו. מצוות בקבלת חסרון ישבגיור קטן ש בשיטה עומד ע"שהשו להוכיח מקום יש, לדעתי

 ואם. אותו לגייר יכול אב לו יש אם, קטן כוכבים עובד: "פסק( ח-ז, רסח דעה יורה) ע"שהשו הסיבה

 לאדם וזכין לו הוא שזכות, ותוא מגיירין דין בית, להתגייר מביאתו אמו או להתגייר ובא, אב לו אין

 מומר כישראל דינו ואין כשיגדל למחות יכול, ד"ב שגיירוהו בין אביו שגיירו קטן בין. בפניו שלא

 שוב שהגדיל יהדות מנהג נהג אבל, משהגדיל יהדות מנהג נהג כשלא, א"בד: כוכבים כעובד אלא

 ". למחות יכול אינו

 מנהג. למחות יכולת לו יש, גדלות לגיל כשהגיע יהדות מנהג נהג לא הקטן שהגר זמן כללדעתו, 

 . הגדלות בעת מצוות קבלת צריך. מצוות קבלת הוא יהדות

 בעת ומצוות תורה יקבל שלא כשידוע קטן לגייר יכולת יש האם לדון יש, אלו שתי דעות לפי

 יקבל שלא כשידוע קטן לגייר אפשר שאי לומר יש, מצוות קבלת של החסרון מצד הרי? הגדלות

 לא שאם לומר יש לזכותו להיות צריך שהגיור לצד גם. בגיורו חסרון יהיה לעולם הרי, ומצוות תורה

 גדולי בדברי מצינו אלו טענות שתי .לזכותו אינו הגיור אז, הגדלות בעת ומצוות תורה יקיים

 . האחרון בדור האחרונים

' שכ היסוד שעיקר, ר"לכת גידא והאמת(: "קמח סימן, כהן דעת ת"שו) כתב ל"זצ קוק ה"הראי

 בקיום לגדלו באמת עליו מקבל דהאב היכא, מצות כקבלת הויא ד"ב שדעת, ר"לכת הראשון במכתבי

 דקבלת דכתבו, סורר בן' דפ ס"מדהתו כן משמע לא, המצות קבלת חסרה כך העניין וכשאין, מצות

, המצַות לקיום לב ישים לא כ"ג בגדלותו שבוודאי, ד"בנ מ"ומ. מיחה ולא כשגדל היא נגמרת המצות

 המצות של הקבלה כח יחסר הרי, המצַות קיום של עול פריקת בעניין הוא וחינוכו גידולו שעיקר כיון

 דלא דהיכא, כותים ה"ד' ד חולין' מתוס שנראה מ"עפ הרבה בזה א"וילה. גרות כאן ואין לגמרי
 

נוסיף ונציין שיש דעת תוס' )מובאת בחידושי הרשב"א, מסכת כתובות יא, ע"א( שגר קטן  3
ות, וכל עוד שלא מודיעים לו את המצוות יכול כשמגיע לגיל גדלות צריך להודיע לו את המצו

למחות על גיורו. בוודאי שיטה זו סוברת שיש חסרון של קבלת מצוות בגיור קטן וכשמגיע לגיל 
 גדלות צריך קבלת מצוות.
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 מצות קבלת' הי שלא דהיינו, גמריל' הי לא והגרות, אריות כגרי, מפחד א"כ טוב ברצון נתגיירו

, אריות מגירי עדיף ולא, מאהבה שנתגייר לומר דעת לו אין דהתינוק כיון נ"וה, כלל גרים ה"ל, כראוי

 ה"ל כן אם, האומד לפי המצות עליו יקבל לא עוד וכשיתגדל, כלל שלו רצון כאן דאין מינייהו וגרע

 ". כלל גרות

, אותו שגיירו לקטן זכות שום בזמננו שאין, והעיקר: "כתב( צו סימן, ב"ח) אש שרידי ת"שו

 המצות את יקיים לא כ"ג והילד, ומצוות תורה מקיימים שאינם הורים בבית שמתגדל מי ובפרט

 לגרום ואסור, גמור חוב היא אלא, לו זכות הגרות שאין בלבד זו לא כן ואם. גרות י"ע בהם שנתחייב

 גר ואינו ומבוטלה בטלה היא לו חובה שהיא שהגרות אלא, עוד ולא. יהודי שאינו פ"אע לאדם חוב

 ריבוי את ולתאר לשער ואין. לישראל ע"א יחשוב הוא וגם שיחשבוהו, מכשול לידי ויבוא כלל

 . 4"מזה שיצאו המכשולים

 ומצוות תורה יקיים לא הקטן אם שאפילו הבינו הם. אחרת גישה שנקטו אחרונים שיש לציין יש

 ת"שו) ל"זצ פיינשטיין משה הרב הוא מהם אחד. לזכותו הגיור, זאת בכל, דלותג לגיל שמגיע בעת

 הם כי יגיירו הקטנים דאת לתקן אפשר הא אבל(: "ג אות, כו סימן, ד חלק, העזר אבן, משה אגרות

 יראי מורים אצל דתי ס"בבי שלומדים מכיון כי להם זכות והוא ד"ב ד"ע ויגיירום מצות קבלת צ"א

 לא אם אף וגם, וודאי זכות הוא ספק שהוא אף שלכן תורה שומרי להיות שיתגדלו ימצו הרי שמים

 ומצַותן ישראל קדושת להם שיש ישראל דרשעי זכות שהוא מסתבר תורה שומרי להיות יתגדלו

 . 5..."נכרים מלהיות זכות כ"ג הוא כשגגה להם הוא והעבירות מצוה הוא שעושין

 נאמר אם אפילו שהרי. לדבר גמור הכרח ואין, זו סברא מרילג לי ברורה לא  לעיל שכתבתי כפי

 . מצוות קבלת של החסרון מצד לדון מקום יש, זאת בכל, זכות יש, שאכן

 

עוד אחרונים נקטו בגישה זו  ואמרו שאין לגייר קטן שיש סבירות שלא ישמור תורה ומצוות  4
יש לציין שחלקם סוברים שהגיור חל, ורק סוברים שעל אף שהגיור  כשיגיע לגיל גדלות. אולם,

חל, בכל זאת, לא נכון לגייר אחד שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות. יש אחרים שסברו 
שהגיור  לא חל. עיין בדברי הגריא"ה הרצוג זצ"ל, פסקים וכתבים, כרך ו, סוף סימן כח; שם, 

אליעזר, חלק יח, סימן סה; גרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, כרך ד, יורה דעה, סימן צד; שו"ת ציץ 
רא, אות ז; הרב משאש זצ"ל, שו"ת שמש -ספר "נפש הרב", עמ' רמה; ספר "דברי הרב", עמ' ר

ומגן, חלק ג, יורה דעה, סימן סב; שו"ת זכר יצחק, סימן ב; ר' יצחק אלחנן ספקטר זצ"ל, 
ת השרון, חלק א, יורה דעה, סימן עה; מובא בשו"ת מטה לוי, חלק ב, סימן נה; שו"ת חבצל

גרי"ש אלישיב זצ"ל, קובץ תשובות, חלק א, סימן קג; שו"ת בצל החכמה, חלק ו, סימן עז; 
 שו"ת יביע אומר, חלק ב, אבן העזר, סימן ד. 

סברא זו אינה נחלת היחיד של שו"ת אגרות משה. היא נמצאת גם בשו"ת אחיעזר )חלק ג,  5
 צחק )אבן העזר, סימן סט(.סימן כח( ושו"ת בית י
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 לספק בנוסף.  ספקות לריבוי נכנסים אנחנו ומצוות תורה שומרים שאינם קטנים גיור ידי על. 2

 מיחה ולא גדלות לגיל שהגיע טןק גר של במקרה הדין מה הפוסקים בין ספק יש, לעיל שהעליתי

 תורה שומר יהודי להיות רוצה שאינו ללמוד אפשר התנהגותו מתוך אך, גיורו על מפורשת בצורה

 וכל, מפורשת מחאה שצריך שטוענים האחרונים מן יש? לזכותו אינו שהגיור גילוי יש ובכך, ומצוות

 בצורה מתנהג שאם שטוענים אחרים יש, מאידך. 6בטל לא הגיור, מפורשת בצורה מחה לא עוד

 . 7מתבטל והגיור מחאה  בכך יש הרי, ומצוות תורה לשמור רצונו שאינו שמגלה

,  גדלות לגיל כשיגיעו ומצוות תורה ישמרו שלא גבוהה היא שהסבירות קטנים נגייר אם

 לומר צדדים כשיש להקל מקום שיש, כמובן. זו בשאלה ברורה הכרעה ואין, זו מחלוקת מתעוררת

 הבן את לשלוח ומתחייב ליהדות מתקרב שהזוג, כגון. ומצוות תורה יקיימו דבר של בסופו, אכןש

 גבוהה היא שהסבירות שידוע קטנים לגייר גורף באופן לפעול אפשר אי בוודאי, אבל. דתי ספר לבית

 . גדלות לגיל כשיגיעו ומצוות תורה ישמרו שלא

מקרה שהוריו הביאו אותו להתגייר, אז הוא שסובר שב 8את דברי החת"ם סופר והביאיש ש. 3

. ולכן, במקרה שמדובר שההורים מביאים אותו להתגייר אין שום חשש למחאה. אינו יכול למחות

הארכתי לדון בדברי החת"ם סופר ושם הבאתי ראיות רבות לדחות  9לציין, שבמאמר ארוך אלא, עלי

הוא דחה השיג על דברי החת"ם סופר.  10צ"לשגם הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זואציין את דבריו. 

וכתב שמסתבר הדבר שיכול למחות, כיון שהגיור פועל מטעם שנוח לו במה שאביו  יוראיותאת 

 עושה וטעם זה אינו אלא כשהמשיך את גרותו כשנעשה גדול. 

ציינתי לעיל לדעת בעל שו"ת אחיעזר שסובר שאפשר לגייר קטן שנראה שלא נוסף על כך, 

שעל אף שיש זכות בעצם הגרות, בכל ורה ומצוות בעת הגדלות. אך, יחד עם זאת הוא כתב ישמור ת

התגייר הגיור הוא זכות אי אפשר לומר שנחשב זכות גמורה. כלומר, במקרה שאביו מביאו ל ,זאת

במקרה הנדון לא הוי זכות גמור,  ,יכול למחות בגיורו ]כך דעת החת"ם סופר[, בכל זאת גמור ולא

 כל למחות כשנעשה גדול. ולכן יו

 

 שו"ת אחיעזר, חלק ג, סימן כח; שו"ת ציץ אליעזר, חלק יח, סימן סה.  6
הרב יוסף קאפח זצ"ל, הלכות איסורי ביאה, פרק יג, אות ח; הרב משה שטרנבוך שליט"א,  7

ה, סימן שטז, עמ' קל. עיין בהערה שם; כך גם השיב לי הרב -בספרו "מועדים וזמנים", כרך ד
 ב ליאור שליט"א. דו

 יורה דעה, חלק ב, סימן רנג.  8
 .336-337בספרי "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה, במאמר "גיור קטנים", עמ'  9

 שו"ת משפטי עוזיאל, כרך ז, אבן העזר, סימן יט, אות ג.  10
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נוסיף שדברי החת"ם סופר נאמרים דווקא כשהוריו מתגיירים עמו. לכן, במקרה שמדובר שהאם 

וננו לגייר את הקטנים על אף לא מתגיירת, לא שייכת סברת החת"ם סופר. והרי כאן מדובר שברצ

 נשארת כנכריה.  שהֵאם

, היא השאלה. הדחק בשעת כשמדובר הפוסקים בין ולמחלוקות לדחקים להיכנס מקום יש. 4

 בארץ דת חסרי. א: נקודות מספר על עומדת הזו השאלה? הדחק שעת של למצב הגענו, אכן האם

 שאצל משום יגדל ולא השנים לאורך יקטן הזה המספר. האוכלסיה מכלל אחוז חמישה הם ישראל

 יש. ג. וכדין כדת יריםמתגי הדת מחסרי חלק. ב. הדת החסרי מאצל גדולה יותר ילודה יש הדתיים

 ואין טובה לא מציאות על כאן מדובר, אכן. יהודיות נשים עם שמתחתנים גברים שהם הדת מחסרי

, כן אם. גוי ולא יהודי יהיה שיוולד הילד דבר של בסופו אבל, יהודיות עם יתחתנו שגוים ברצוננו

 ועיקר. נשים הם מתגייריםה ברו הדת חסרי מתוך. ד. היהודים ויתרבו הגוים יתמעטו השנים בריבוי

, גדול כך כל לשינוי נביא זה מהלך ידי על, אכן האם. ה. הנשים אצל נמצא היחוס מבחינת הבעיה

 היו שלא גרים ריבוי לידי נביא לא, זה מהלך ידי על שגם לומר מאוד מסתפק אני? גרים ריבוי ויהיה

 . ומצוות תורה שמירת של בדרך מתגיירים היו ואולי, זה מהלך בלי להתגייר באים

 הדתי הציבור מן חלק וגם, החרדי הציבור שהוא גדול ציבור שיש בכך להתחשב הרבנים על. 5

 .אלו גיורים מקבל שלא, לאומי

 גדול עוול יגרמו הם הרי הרבנים מן רבים דעת על מתקבלת שאינה עמדה ינקטו הרבנים אם 

 הדתי הציבור אצל בגיורים שיתגיירו הגרים כל את שיפסלו יגרמו הם בכך. לגרים וגם ישראל לַעם

 כהלכה היה לא שהגיור יחששו, שמים לשם שיתגייר אחד אפילו. הגיור במערך, דהיינו. לאומי

 הציבור מן הרבנים גדולי עם להסכמה להגיע צריכים לאומי הדתי הציבור מן הרבנים גדולי. ב"וכיוצ

 להגיע כדי מספיק מאמץ נעשה שלא יודע אני אך, יודע איני? זאת לעשות אפשר האם. החרדי

 . זו להסכמה

 מהן אחת. זו התבוללות למעט דרכים עוד שיש לדעת עלינו, אך. התבוללות של בעיה יש, אכן. 6

 המועצות ברית עולי, לארץ מחוץ גוים להביא שפועלים יש. לארץ מחוץ הגוים הבאת את למעט היא

 . גוים שהם רבים מביאים שכיום יהאתיופ ביוצאי הדבר וכן, יהודי סבא להם שיש

 אנחנו בכך'. ה חילול יש, מצוות קבלת בלי קטנים גיור של מוצהר שבמהלך, לי נראה. 7

 מיוחדות שאין מצהירים אנחנו בכך. ומצוות תורה ִעם קשורה אינה שיהדות ועדה ַעם קבל מצהירים

, ישראל מַעם חלק להיות רהעיק. ומצוות תורה שמירת כמובן שהיא מטרה לנו אין, ישראל בַעם

 יהודי הרי, ומצוות תורה שמירת בלי להתגייר אפשר אי מדוע האומרים הם רבים". ישראלי" להיות

 אם בין מהותי הבדל שיש מבינים אינם הם? יהודי של בגדר הוא עדיין ומצוות תורה שומר שאינו
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, יהודי להיות, ליהדות הצטרףל כדי. ליהדות ולהצטרף להיכנס רוצה אם אדם ובין יהודי נולדתכבר 

 לכריתת הצטרפות, היא הגיור משמעות. ה"הקב ִעם ישראל ַעם של ברית לכריתת להצטרף צריך

 אם ועכשיו. ישראל בני ִעם  אלא יחידים ִעם ברית כורת אינו ה"הקב. ה"הקב ִעם ישראל ַעם של ברית

 זו. ה"הקב ִעם ישראל ַעם של ריתב לכריתת להצטרף צריך הוא, ה"הקב ִעם ברית לכרות רוצה מישהו

 מסכת עיין) סיני הר במעמד עברו ישראל שבני גיור תהליך אותו עובר שמתגייר נכרי שכל הסיבה

 אצל הדבר כך, מצוות וקבלת טבילה, מילה עשו ישראל ַעם, סיני הר במעמד כמו(. א"ע, ט כריתות

 ככל ַעם להיות נוצר לא ישראל ַעם. מצוות קבלת בלי להתגייר אפשר אי, לכן. שמתגייר נכרי כל

 . ומצוות תורה קיום ידי על שבשמים אבינו רצון את שעושה מיוחדת אומה אנחנו אלא, העמים

. ולסיום אסיים כפי שביארתי לעיל שיסוד הגיור הוא צירוף לכריתת ברית של בני ישראל ִעם 8

בית דין מייצג את הקב"ה וגם את  הקב"ה, ולכן זו הסיבה שהנכרי שמתגייר צריך להתגייר בבית דין.

בני ישראל. הנכרי שמתגייר צריך את הסכמת ַעם ישראל וגם את הסכמת הקב"ה. אם כן, בוודאי 

בענייני גיור צריך הסכמה ציבורית, הסכמת רוב גדולי הדור. אי אפשר ללכת על מהלך שנוגד דעתם 

 ם ישראל לקבל את הגר.של רבים מגדולי הדור. הרי יסוד הגיור הוא בנוי על הסכמת עַ 
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כידוע קמה סערה גדולה מסביב הדיון לגבי "גיור קטינים". ברצוני לדון בשאלה האם מותר 

 לגייר קטן במקרה שהֵאם נשארת נכריה ואינה מתגיירת עמו. שאלה זו בנויה על מספר נקודות:

ע"א( מובא שהורים של ילד נכרי יכולים להביא אותו  בגמרא במסכת כתובות )יא,. 1

להתגייר, והוא מתגייר על דעת בית דין. אלא, יש לשאול במקרה שאב הוליד ילד מנכריה, 

הִאם האב יכול להביא את בנו לגיור? הסיבה למקום להסתפק היא, שהרי הילד אינו 

הלכתית הוא אינו נחשב  מתייחס אחר האב היהודי, אלא אחר אמו הנכריה. אם כן, מבחינה

 אביו. 

מן הסוגיא שם מתבאר שהטעם שאפשר לגייר את הקטן הוא, כיון ש"זכין לאדם שלא . 2

בפניו".  השאלה היא, האם יש כאן זכות, שהרי יש סבירות גדולה שבמקרה שהֵאם נשארת 

נכריה, המשפחה לא תתנהג בדרך התורה והמצוות. קשה לומר שהֵאם תחנך את בנה 

 תורה ומצוות. ואם כן, יש לומר שאין כאן זכות בגיורו.  לשמירת

מדברי מספר ראשונים מתבאר שיש חסרון בגיור קטן מצד שאין קבלת מצוות.  הגיור . 3

תלוי ועומד עד לגדלותו, שאז יקבל את המצוות. קבלת המצוות נעשית על ידי כך שאינו 

פרי "גר המתגייר" כרך א, מוחה בגיורו )הרחבתי את הדיבור בשתי הנקודות לעיל בס

 (.359-367במאמר "גיור קטן שגדל אצל משפחה מאמצת", עמ' 

בנוגע לנקודה הראשונה יש לציין שרבים מן הפוסקים נוקטים שהאב יכול להביאו להתגייר. 

שעל אף שהילד אינו מתייחס אחריו, לעניין זה הוא נחשב אביו. כך התבאר בדברי שו"ת מהר"ם שיק 

הגריא"ה הרצוג זצ"ל, ימן רמח(, הראי"ה קוק זצ"ל )שו"ת דעת כהן, סימן קמז(, )יורה דעה, ס

)פסקים וכתבים, כרך ד, יורה דעה, סימן צו, אות ה(,שו"ת אגרות משה )יורה דעה, חלק א, סימן 

 קנח(, שו"ת משפטי עוזיאל )כרך ז, אבן העזר, סימן יט, אות ה( ושו"ת משפטי שאול )סימן לח(.

יר שדעה זו אינה מוסכמת על כולם, ויש אחרונים שלא הסכימו שהאב יכול אולם, יש להע

להביאו להתגייר )עיין תשובות והנהגות, חלק ג, סימן שח; שו"ת איש מצליח, חלק א, יורה דעה, 

סימן לא; הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שו"ת יביע אומר, חלק ב, אבן העזר, סימן ד; עיין בפסק דין רבני 
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לא י' עדס זצ"ל, י' ש' אלישיב שליט"א וב' זולטי זצ"ל. ה( שישבו כדיינים, הרבנים )חלק א, עמ' שע

 היה ברור להם שהאב מוגדר כאביו לעניין זה, והוא אינו יכול להביאו להתגייר(. 

 עכשיו נעבור לנקודות הבאות. יש לדון בשני מקרים:

 התנגדותה.  יש התנגדות של הֵאם לגיור הילד, והאב מביאו להתגייר על אף. 1

 אין התנגדות של הֵאם לגיור הילד, והכל נעשה בהסכמתה. . 2

 שני מקרים אלו מתחלקים כל אחד לעוד שני מקרים:

 שהילד גדל רק אצל האב ואינו גדל אצל הֵאם. . 1

 הילד גדל אצל האב והֵאם ביחד. . 2

מצוא שני טעמים נתחיל בדיון שיש התנגדות לֵאם לגיורו של הילד. בדברי האחרונים אפשר ל

 לכך שאי אפשר לגיירו:

כפי שהתבאר בגמרא הוריו צריכים להביאו להתגייר, וכיון שהֵאם מתנגדת לא . 1

מספיק הבאת האב )כך משמע מדברי הראי"ה קוק זצ"ל, שו"ת דעת כהן, סימן קמז; 

שו"ת שרידי אש, חלק ב, סימן צד; הגריא"ה הרצוג זצ"ל, פסקים וכתבים, כרך ד, יורה 

 עה, סימן צו, אות ה(. ד

 הגיור אינו נחשב לזכותו )שו"ת משפטי שאול, סימן לח(. . 2

כמובן, שיש מקום גדול להבנה שדברי האחרונים האלו נאמרו דווקא במקרה שאין התנתקות מן 

הֵאם. דהיינו, הילד גדל גם אצל הֵאם. אך, כשאינו גדל אצל הֵאם, אפשר לגיירו אפילו שיש התנגדות 

 ם. מצד האֵ 

הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל )שו"ת משפטי עוזיאל, כרך ז, סימן יט( טען 

שאפשר לגייר את הקטן אפילו במקרה שהֵאם מתנגדת, כיון שלא צריך את דעתה. האב מגייר את 

ם הילד בלידעת בית דין, כיון שנוח לקטן במה שאביו עושה. אבל, אין לגייר את הילד במקרה שהאֵ 

 מתנגדת, כיון שבוודאי היא תמשוך אותו אחרי דרכיה ותסיט אותו מדרכי התורה.

 מכאן, נעבור לדיון במקרה שאין התנגדות מצד הֵאם והיא מביאה אותו להתגייר. 

בשו"ת ציץ אליעזר )חלק יח, סימן סה( נמצא הסתפקות בדין גיור ילד שהֵאם נשארת בנכריותה 

שאין לגיירו, משום החשש שימשך אחר דל עמה. הוא העלה סברא והילד לא מתנתק ממנה, אלא, ג

 אמו שנשארה בנכריותה ובכך בית הדין נחשב כמכשיל אותו בעברות שיעשה בגדלותו.
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הוא הביא דעת הרב צירלסאהן שפסק להתיר הגרות גם במקרה שהֵאם נשארת בנכריותה. אך, 

  הציץ אליעזר כתב שרבני דורו יצאו חוצץ נגד הפסק הזה.

מדברי שו"ת ציץ אליעזר משמע שאין כאן חסרון מצד קבלת מצוות ובדיעבד הגרות חלה. אלא, 

הדיון מצד שבית הדין מכשיל את הקטן בעברות שיעשה בעת שהוא יהיה גדול. לכאורה, הוא סותר 

את דברי עצמו, כיון שבאותה תשובה הוא כתב שבמקרה שיש אומדן דעת של בית הדין שהגר הקטן 

ור תורה ומצוות כשיגדל, אי אפשר לגיירו, כיון שאין הגיור זכות בשבילו. נראה שמדובר כאן לא ישמ

במקרה שלא ברור שהילד לא ישמור תורה ומצוות בגדלותו, כיון שלא מדובר שהוא גדל אצל הֵאם, 

אלא, הוא לא מתנתק ממנה. זאת אומרת, הוא בא אליה ומבקר אותה, אך גידולו וחינוכו אצל אביו. 

לכן, ציץ אליעזר, לא יכול היה לומר שהגיור לא חל אלא כשיש אומדן דעת שהגר לא ישמור תורה 

ומצוות כשיגדל. משום כך, הוא רק בא לומר שאין לגיירו מצד שיש סיכוי שלא ישמור תורה ומצוות 

 בעת שנעשה גדול, ואם כן, בית הדין מכשיל אותו בעברות אלו. 

שו"ת שמש ומגן, חלק ג, יורה דעה, סימן סב( התנגד לגיור ילד אכן, ראיתי שהרב משאש זצ"ל )

שאמו נשארת בנכריותה ואביו אינו שומר תורה ומצוות. משמע מדבריו שהגרות כלל לא תחול, שאין 

 כאן גרות:

על דבר שאלתך, לגייר ילדים קטנים על דעת בית דין, בזמן שאמם לא 

רוצה להתגייר, וגם הבעל לא נתגיירה, והיא נשארה באזרחות עם האב, ואינה 

איכפת לו והוא חילוני. על זה יש להשיב, שמעיקרא דמילתא אין זה גרות 

לגמרי. דמסתמא אנו יודעים מראש, שהנער הזה מתגדל אצל נוצרים 

וחילונים, לא שמירת שבת ולא קפידא על הכשרות, ולא תפילות. וכל זמן 

שארו חיים עמה. ובפרט שהאמא לא נתגיירה, אי אפשר לגייר את הבנים וי

 שגם הבעל לא קפיד. ונמצא שאין זה אלא כסות עינים.

שו"ת בצל החכמה )חלק ו, סימן עז( פסק שבמקרה שהאב יהודי והֵאם נכריה, האב יכול להביא 

. 2. הילד הופקד בידי האב. 1את הילד להתגייר. אך, כל זה נכון דווקא כשמתמלאים התנאים הבאים: 

 . האב שומר תורה ומצוות. 4. פשוט שישאר עם האב. 3 הוא גדל אצל האב.

הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל )תורה שבעל פה, כרך יג, הלכות גרות ודרך ביצוען( פסק שהאב 

יכול להביא את בנו מן הנכרית להתגייר ומתגייר על דעת בית דין. אך, מדובר שם שהבן התנתק מן 

 שבט מיהודה, סימן כט(, הוא כתב: הֵאם וגדל אצל האב. ובמקום אחר )שו"ת 
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אכן ִאם הֵאם עצמה אינה רוצה להתגייר וברצונה להישאר בגויותה והילדים 

דבר זה מהווה עיכוב גדול לגיור, כי כמעט מן הנמנע הוא  –נמצאים יחד עמה 

 שהילדים יתחנכו ביהדות שעה שאמם קשורה לאמונה זרה. 

שהגיור חל, בכל זאת, בוודאי לא נכון לגייר את  לפיכך, הסברא נותנת לומר שאפילו אם נאמר

הילד כשלא מתנתק מן הֵאם והיא נשארת בנכריותה. צריך ניתוק מן הֵאם. אולי אפשר שיבקר אותה 

לפעמים, אבל בוודאי אי אפשר שיגדל גם אצלה. צריך שחינוכו וגידולו יהיו אצל אביו, וגם צריך 

 שאביו יהיה שומר תורה ומצוות. 

אכחיש ולא אומר שאין מן האחרונים שסוברים שאפשר לגייר גם במקרה שידוע אלא, לא 

שבגדלותו הילד לא ישמור תורה ומצוות. במאמר שהזכרתי לעיל ציינתי לדברי האחרונים שהלכו 

בגישה זו. כך נקטו שו"ת אחיעזר )חלק ג, סימן כח( ושו"ת אגרות משה )אבן העזר, חלק ד, סימן כו, 

את, כבר כתבתי במקום אחר, שאין ללמוד מדבריהם לדיון שלנו. שם היה מדובר על אות ג(. יחד עם ז

מקרים בודדים. ואי אפשר ללמוד ממקרה בודד לגישה מרכזית ולפעול בצורה כזו לגייר המוני גרים. 

נוסף על כך, אי אפשר לגייר בלי הסכמה של רוב הפוסקים. ואפילו אם לא נראית בעינינו דעתם של 

אחרים, בכל זאת, בדברים כללים אי אפשר שכל אחד יעשה העולה על רוחו. צריך הפוסקים ה

 הסכמה של גדולי הדור בעניינים כללים כאלו.

 אין ללמוד מן העבר, שכל רב היה מגייר כפי דעתו, וזאת משום שתי סיבות: 

 כאן לא מדובר על מקרים בודדים, אלא למהלך כללי ואלפי גיורים. . 1

שש גדול לגיורים רפורמים וגיורים שלא כהלכה, ולכן יש צורך שתהיה בימינו יש ח. 2

 השגחה של הרבנות הראשית לישראל על הגיורים. 

אוסיף ואומר שלדעתי כל הדיון מסביב "גיור קטינים" יש בו פגם גדול. כוונתי היא, שבכך אנחנו 

אנשים מבינים שאין כאן מראים ששמירת תורה ומצוות אינה הכרח, והיהודים הם ככל האומות. הרי 

כוונה אמיתית לשמירת תורה ומצוות, ובכל זאת, הדיינים מסכימים לגייר את הילד.  מתוך כך 

מסיקים שאין חיוב לשמירת תורה ומצוות, לגביהם אין שום הבדל בין שמדובר שהאדם הוא מבוגר 

ור תורה ומצוות ואינו מתכוון לשמור תורה ומצוות ובין שהוא קטן והסבירות גדולה שלא ישמ

 כשיגדל.



    

 

 

 

 

 

 נגד המקילים ונגד המחמירים

 מבוא

בסערת פרשת הגיור, קמו שתי סיעות: סיעת המקילים וסיעת המחמירים. ונראה שיבוא הכתוב 

 השלישי ויכריע ביניהם סיעת האמצע, שאינם מקילים וגם אינם מחמירים. 

הקלה יתר אלו שמקילים נוטים לד אחד ת בחסר. מצקֹוֹואבאר נראה לי, ששתי סיעות אלו לשכפי 

 על המידה, ויש חשש גדול שהגיורים אינם כהלכה. גם כשסומכים על דעה מסויימת, צריך לברר

אינה נחלת יחיד. אפילו אם יש מספר פוסקים שנוקטים כדעה ולבדוק אם מדובר על דעה מוסכמת ש

ל הפוסקים אינם נוקטים זו, צריך לראות את הלך רוח הפוסקים. כלומר, אם רואים שרוב רובם ש

הפוסקים. אפילו בשעת הדחק,  גישה זו, צריך משנה זהירות בנקיטה גישה שהיא נגד רוב רובם של

 ברור שאפשר לנקוט גישה זו. לא 

ברצוני לדון בגישת המקילים וגם בגישת המחמירים ולציין מדוע לדעתי שתי השיטות אינן 

 צודקות.

 

 על דעת יחיד בשעת הדחק הסתמכות

 . מקור הדין:1

 מובא בגמרא במסכת נדה:

תניא, אמר להם רבי אליעזר לחכמים: מעשה בריבה אחת בהיתלו שהפסיקה 

שלש עונות, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו דיה שעתה. אמרו לו: אין שעת 

הדחק ראיה. מאי שעת הדחק? איכא דאמרי: שני בצורת הוו, איכא דאמרי: 

הפסד דטהרות. ת"ר, מעשה ועשה רבי כר' טהרות אפיש לעבידא, וחשו רבנן ל

אליעזר, לאחר שנזכר אמר: כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. מאי 

לאחר שנזכר דאין הלכה כר' אליעזר אלא כרבנן,  -לאחר שנזכר? אילימא 
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 דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא  -בשעת הדחק היכי עביד כוותיה? אלא 

 

לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה, אלא רבים  -כמר, ומאי, לאחר שנזכר 

 פליגי עליה, אמר: כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק.

 )ט, ע"ב( 

מדברי הגמרא למדים שאפילו שלא עמדו במנין ולא קבעו הלכה, בכל זאת, יש ללכת אחר הרוב. 

הכרעת הסנהדרין  אולם, מתברר לנו שבשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת היחיד. נראה שבמקרה של

 אי אפשר ללכת אחר היחיד גם בשעת הדחק.

 יש לציין שנחלקו הראשונים והאחרונים בכלל זה בנוגע לשתי נקודות:

מחכם יותר בחכמה קטן פשר לסמוך על דברי חכם שהוא האם בשעת הדחק א .1

 אחר?

האם מותר לסמוך על דעת היחיד בשעת הדחק גם במקרה שמדובר על דין  .2

 דאורייתא?

 

 חכם גדול מחברו: .2

 כתב: הרשב"א

שאין אומרין כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בזמן שיש תחלת כל דבר אומר 

גדול ממנו בחכמה ובמנין. דהלכה פסוקה היא דהולכין אחר הגדול בחכמה 

ובמנין. ואפילו בשעת הדחק אין סומכין על הקטן בחכמה ובמנין. וכן במקום 

הדחק שיש בו הפסד מרובה או כיוצא  מחלוקת יחיד ורבים אלא אם כן שעת

. וכמו שאמרו בפ' קמא דנדה )דף ט ב( ועשה רבי כרבי אלעזר. לאחר בזה

שנזכר אמר כדאי הוא ר' אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. ואקשינן מאי 

לאחר שנזכר? אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כרבי אלעזר אלא כרבנן 

יתמר לא הלכתא כמר ולא בשעת הדחק היכי עביד כותיה? אלא דלא א

הלכתא כמר. ומאי לאחר שנזכר? דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי 

 עליה. אמר כדאי הוא רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. ואמרינן התם 
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מאי שעת הדחק? איכא דאמרי שעת בצורת הואי. איכא דאמרי אפיש עובדא 

 וחשו רבנן לפסידא דטהרות. 

 ()חלק א, סימן רנג 

כתב שלעולם אין פוסקים כדעת חכם שהחכם שחולק סתומים, הרי בתחילה הוא  דברי הרשב"א

עליו גדול ממנו בחכמה ובמנין. ואפילו בשעת הדחק יש לפסוק כדעת החכם הגדול. מאידך, הוא 

 כתב שבשעת הדחק יש לפסוק כדעת היחיד. 

בין יחיד לרבים, ובין היא מחלוקת שהרמ"א )חושן משפט כה, ב( הבין שאין חילוק בין 

יש כשבין שני חכמים שחכם אחד גדול מן השני. בשני המקרים בשעת הדחק והיא מחלוקת שה

 הפסד מרובה, פוסקים כדעת המקל:

הוא דבר איסור דאורייתא, ילך לחומרא; וואם הוא בהוראת איסור והיתר, 

אין  ואי דבר דרבנן, ילך אחר המיקל. ודוקא אם ב' החולקים הם שוין, אבל

סומכין על דברי קטן נגד דברי גדול ממנו בחכמה ובמנין, אפילו בשעת הדחק, 

אלא אם כן היה גם כן הפסד מרובה. וכן אם היה יחיד נגד רבים, הולכים אחר 

 .1רבים בכל מקום

 )חושן משפט כה, ב( 

שמדובר בו הפסד מרובה, אלא כ שישכהוכיח מדברי הרשב"א שלא התיר בשעת הדחק  2הב"ח

מחלוקת בין יחיד לרבים. אבל, לא במקרה שמדובר על מחלוקת בין קטן לגדול ממנו בחכמה  על

ובמנין. הב"ח כתב שמצינו במקומות רבים בש"ס שפסקו כדברי היחיד נגד הרבים, אבל לא מצינו 

 שפסקו כקטן נגד גדול. 

 

 

 

רובה. יש לציין שמבואר בשו"ת הרשב"א שלא מספיק שהוי שעת הדחק, צריך שיהיה גם הפסד מ 1
כך גם פסק הרמ"א. הש"ך )יורה דעה, סוף סימן רמב, פלפול בהנהגת הוראות באיסור והיתר( 
הביא שהב"ח תמה על הרמ"א מנין לחילוק הנ"ל שלא מספיק שעת הדחק וצריך גם הפסד 

 מרובה? הש"ך חיזק את דברי הרמ"א מכוח תשובת הרשב"א. 
 הנהגת הוראות באיסור והיתר. מובא בש"ך, יורה דעה, סוף סימן רמב, פלפול ב 2
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הרמ"א. וכתב חלק על דברי הב"ח. ראשית הוא הבין את דברי הרשב"א כפי הבנת  3אבל, הש"ך

 :מספר טענות נגד דברי הב"ח

מצינו במספר מקומות שפסקו כדעת הקטן, כמו שמצינו במספר מקומות שפסקו כדעת  .1

ריש לקיש נגד ר' יוחנן. וכן, מצינו שפוסקים כדעת ר' יוחנן נגד רב, על אף שרב גדול 

 היה מר' יוחנן. והוא ציין לעוד מקרים שפוסקים כדעת הקטן מן הגדול. 

הכלל יחיד ורבים הלכה כרבים, הוא דין דאורייתא. ואם סומכים על דעת היחיד  הרי .2

במקום שעת הדחק והפסד מרובה, אז כל שכן שכך יש לעשות במקרה שמדובר על חכם 

 קטן לעומת חכם גדול. הרי מדאורייתא אין חובה ללכת אחר החכם הגדול. 

וסקים כדעת החכם שגדול מחלוקת בין שני חכמים, שפלא הזכיר בדין  4גם הרמב"ם .3

 בחכמה. הוא פסק שבדין דאורייתא הולכים לחומרא, ובדין דרבנן הולכים לקולא. 

ש"ך שגם במחלוקת שאחד חכם הנקט כדעת הרמ"א ודן בשאלה זו, ו 5פשוט"גם בעל ספר "גט 

הדין שפוסקים כדעת ן. הוא סובר שזה נלמד ממן השני, הרי בשעת הדחק אפשר לפסוק כדעת הקט

 חיד נגד רבים במקרה של שעת הדחק. הי

אכן, נלענ"ד, שיש חילוק בין הכלל יחיד ורבים לכלל פסיקה על פי החכם הגדול. כלומר, כיון 

נקט שאין חיוב בעל ספר "גט פשוט" שאין כאן רוב גמור, אז אין חובה לפסוק כדעת הרבים. 

. 6פוסקים רביםהזה מוסכם על ב כשהחכמים לא נשאו ונתנו ביחד. הכלל מדאורייתא ללכת אחר הרו

בצורה  בחכמהכשהחכם שחולק עליו גדול ממנו אבל, בוודאי אין שום סברא לפסוק כדעת חכם 

גם אם יש רבנים רבים . יש לומר שעדיף ריבוי איכותי מריבוי כמותי. יש להסביר שמשמעותית

הרי הם ב צודק. שחולקים על היחיד, כשמדובר שכולם הם ברמת ידע של חכמה, אין הוכחה שהרו

הראיות שלהם ולא סבר כמותם. במקרה שיש מחלוקת  יודעים אותם דברים, ולכן בוודאי הוא ידע את

לומר שהחכם הפחות לא ידע מן הראיות בין שני חכמים שחכם אחד גדול בחכמה מן השני, אפשר 

האחר, החכם האחר, וזו הסיבה שהכריע כפי שהכריע. אם היה יודע את הראיות של החכם  של

 . בוודאי היה מכריע אחרת

 

 שם.   3
 הלכות ממרים א, ה.  4
 בקונטרס כללי הפסיקה בסוף הספר, כלל ו.  5
שו"ת הרשב"א, חלק ב, סימן קד; שו"ת הרשב"א, ג, סימן שד; שו"ת מהרלב"ח, סימן קמז,  6

קונטרס הסמיכה; ספר "גט פשוט", קונטרס הכללים, כלל א; הנצי"ב, בהקדמתו לשאילתות, 
 קדמת העמק ג, אות ב; חזו"א, יורה דעה קנ, ח; כלאיים א, א. 



 383  "גר המתגייר"ספר                                                                                  

 מחלוקת הב"ח וש"ך: –. סמיכה על דעת יחיד בדין דאורייתא 3

שגם בדין דאורייתא סומכים על דעת היחיד במקרה של שעת למד מדברי הרשב"א  7הב"ח

 הדחק. 

 האריך לחלוק עליו. וטען: 8אבל, הש"ך

יאך אפשר ותימה והרי הא דיחיד ורבים הלכה כרבים דאורייתא הוא... וה

לעקור דבר תורה בהפסד מרובה והלא כך הוא גזרת המקום לילך אחר הרבים. 

ומה בכך שהוא הפסד מרובה. ועוד שהרי הורגין נפשות ומחרימין ומפקירין 

ומאבדין ביד על פי הרוב. ועיר הנדחת נדונין על פי הרוב. והרי אין לך הפסד 

בא לומר דאפילו באיסור מרובה גדול מזה. ועוד קשה דהיאך אפשר דהרשב"א 

דאורייתא דינא הכי. והלא ממקום שלמד כן מהך דפ"ק דנדה )ט, ע"ב(... אינו 

אלא דרבנן דגזירות מעת לעת אינו אלא דרבנן והכי אמרינן בעירובין )מו, 

 ע"א(....

טענות הש"ך בנויות על ההבנה שגם במחלוקת בין הפוסקים, וגם כשלא נשאו ונתנו ביחד יש 

 אחר הרוב, והוא דין דאורייתא. דין הליכה

סובר כדעת הב"ח. הט"ז דן בנוגע לדין איסור חדש. ומדבריו משמע הט"ז שגם נראה אולם, 

שיש לסמוך על דעת היחיד, כשלא נאמר במפורש שהלכה כדעת הרבים. דהיינו, במקרה שלא איתמר 

שר לסמוך על דעת הלכתא כמר, ולא איתמר הלכתא כמר. ומבואר שאפילו באיסור דאורייתא אפ

 היחיד:

כלל העולה דבגמרא לא איפסקא הלכתא בזה והיה לנו לומר דהלכה כתנא 

קמא דר"א דיחיד ורבים הלכה כרבים אלא דפסקו הרי"ף והרא"ש כר"א 

מדמצינו במסכת ערלה סתם מתני' כוותיה ואפשר שהיה לדון בזה דיכול 

ל סתם ואח"כ להיות דמסכת ערלה נשנית קודם למסכת קידושין וא"כ ה"

מחלוקת וממילא אין הלכה כסתם כדאיתא בהגוזל קמא )דף ק"ב( והיה לנו 

לומר דהלכה כתנא קמא דהוא רבים אלא דאין זה ברור מה נשנה תחלה 

ופסקו לחומרא כסתמא דערלה ואם כן יש לנו לדון ולומר דבמדינות אלו 

שועל שהוא שעת הדחק דחייו של אדם תלוי בשתיית שכר שעורים ושבולת 

 

 מובא בש"ך הנ"ל.  7
 הנ"ל.  8
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כדאי הוא התנא קמא לסמוך עליו בשעת הדחק כיון דלא איפסקא הלכה 

בפירוש בגמרא כר"א. וראיה ברורה לזה מפ"ק דנדה )ד' ט'( ת"ר מעשה ועשה 

רבי כרבי אליעזר לענין דיה שעתה דנדה לאחר שנזכר אמר כדאי הוא ר' 

אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק מאי לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר 

דאין הלכה כר"א אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כותיה אלא דלא אתמר 

הלכתא לא כמר ולא כמר ומאי לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים 

פליגי עליה אמר כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק הרי לפנינו דכל 

שאין הלכה פסוקה אלא שיש לומר דהלכה כרבים אתי שעת הדחק ודחי 

תא דרבים כ"ש כאן דיש צד לומר דהלכה כת"ק דר"א כמ"ש אלא למל

שהפוסקים החמירו לפסוק כר"א וע"כ ודאי כדאי הוא ]ת"ק של[ ר"א דהכא 

לסמוך עליו בשעת הדחק וכן איתא פ"ק דגיטין )ד' י"ט( כדאי הוא ר"ש לסמוך 

עליו בשעת הדחק אע"פ דת"ק פליג עליה התם והלכה כרבים. והפוסקים שלא 

לשעת הדחק בזה דבארצות שלהם אין זה דחק כל עיקר דהם היו חשו 

בארצות החמים ובהרבה שנים לא יזדמן שיהיה באותה שנה איסור חדש אבל 

בארצות שיש בהם קרירות זמן החורף נמשך עד פסח ודאי מודים שיש לסמוך 

להקל בזה כיון שחייו של אדם תלוי ממש בזה שעיקר שתיה שלהם הוא שכר 

 .שעורים

 )יורה דעה, רצג, ד( 

 ונציין לדברי הראי"ה קוק שנקט בשיטת הט"ז: 

הנה כל עיקר יסודו של הש"ך הוא משום דאזיל לטעמיה בקונטרס הנהגת 

הוראת איסור והיתר... שהשיג שם על הב"ח בסברא זו וכתב, דאי אפשר לומר 

שיהיה מותר לסמוך על יחיד כנגד רבים במידי דאורייתא, אפילו בשעת 

, כיון דהא דהלכה כרבים הוא מן התורה מקרא ד'אחרי רבים להטות', הדחק

לכן מוקים לה להך כללא למידי דרבנן. אבל אם משום הא לא איריא, דעיקרא 

דכללא של 'אחרי רבים להטות', שהוא מן התורה, הוא דוקא בבית דין 

שיושבים במושב אחד ודנים אלו כנגד אלו, אבל מה שאנו באים לדון בדור 

ר, על פי מה שאנו מוצאים מדברי היחידים והרבים, שנאמרו בדורות אח

שלפנינו, אין זה מן התורה בכלל 'אחרי רבים להטות'... אלא שראוי לנו ללכת 

אחרי הרבים, דמסתברא דהלכתא כוותיהו. אבל אין זה סברא דאורייתא כלל, 

הש"ך, לפיכך בשעת הדחק שפיר יש לסמוך על היחיד... ואפשר לומר, שסובר 
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ששם ביחיד ורבים שבמשנה, שמסתבר שחלקו זה עם זה במעמד אחד, הויא 

 תורה, אבל במה שאנו באים להכריע על פי מה שאנו -ההכרעה של הרבים דבר

מוצאים בדברי הפוסקים מפוזרים, ואין אנו יודעים כלל אם נחלקו במעמד 

 . עלמא מודים שהוא רק מידי דרבנן-יאחד, יש לומר דכול

 לספר "שבת הארץ", פרק י( )מבוא 

 

 . עיון בדברי ספר "גט פשוט":4

 ם על דעת היחיד גם בדין דאורייתא?האריך לדון בשאלה האם סומכי 9בעל ספר "גט פשוט"

בנוגע לדין הכשר גט שנכתב ונחתם לא באותו יום.  10ראשית הוא ציין לדברי הגמרא במסכת גיטין

שם מדובר הוא כתב שבשעת הדחק, שהגט כשר. אבל,  ושם נאמר שכדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו

בשם הרב אביגדור שבכל פסולי דרבנן בשעת הדחק ואר מדברי המרדכי על פסול דרבנן. ומב

 מכשירים בדיעבד. 

ספר "גט פשוט" ר' אליעזר בנוגע לדין נידה. רי ך על דבשרבי סמכתוב  11במסכת נדהגמרא ב

ה למפרע מעת לעת הוא דין דרבנן. מדאורייתא יש לנו דין דרבנן, שדין שמטמאמדובר ב ששםכתב 

בנוגע לדין זמן קריאת שמע,  12לומר העמד אשה על חזקתה. אבל, מדברי הגמרא במסכת ברכות

 שסומכים על דברי ר' שמעון יש ללמוד שסומכים על דעת היחיד גם בדיני דאורייתא. 

. לדעתו, לגבי פסול גט הדחקאם סומכים על דעת יחיד בשעת שדן  13הוא ציין לדברי הרד"ך

בפסול דרבנן, אך לסמוך עליו בשעת הדחק, אלא במקום שהגדולים חולקים, אין לומר כדאי פלוני 

הוא כתב שיש לחלק בין דין קריאת שמע לדיני עריות, שדין ול דאורייתא אין לסמוך על המקל. בפס

מקצת אנשים, ולכן מתקיים עריות חמור. ועוד אפשר לומר ששם עד הנץ החמה זמן שכיבה היא ל

 פירוש הפסוק "בשכבך". 

ין הראב"ד לאור זרוע בנוגע בעל ספר "גט פשוט" רצה לומר שיכול להיות שיש מחלוקת ב

בשעת מחלוקת תנאים ולא הכריעו האמוראים. דהיינו, האם להסתמכות על דעת היחיד כשמדובר ב

 

 כלל ו.  9
 יט, ע"א. -יח, ע"ב 10
 ט, ע"ב.  11
 ט, ע"א.  12
 סוף בית ג.  13
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? בעל אור זרוע סובר שגם לפוסק יש םבמחלוקת תנאייש בכוחו של פוסק להכריע כדעת יחיד הדחק 

רשות לפוסק לעשות דאורייתא. אבל, לדעת הראב"ד אין דין הרשות לעשות כן ואפילו שמדובר באת 

מחלוקת בין היות שגם הראב"ד יודה כשמדובר בכן. אך, בעל "ספר גט פשוט" כתב שיכול ל

 איסור דאורייתא. שמדובר בחיד בשעת הדחק ואפילו כאפשר להכריע כדעת היהפוסקים הראשונים, 

 הוא ציין:

אמנם הפוסקים האחרונים הם מיראי הוראה ובכל מקום שרואים שנחלקו 

הפוסקים הראשונים באיסורי דאורייתא אין סומכין להקל על דברי היחיד נגד 

הרבים. ואפילו במיעוט נגד רבים ואפילו במחלוקת שקול של פוסקים במידי 

קות. וספק דאורייתא לחומרא אף על פי שדעתם דאורייתא דנין בו כדין הספי

נוטה לדברי המקילין ואף על פי שמביאין ראיה להכריע כדברי המקילים 

אפילו הכי אין סומכין על הראיות ועל הכרעתם להקל באיסורי תורה... ודנין 

בו כההיא דתניא פ"ק דעבודה זרה היו ב' אחד אוסר ואחד מתיר, בשל תורה 

אף על גב דההיא לא אזלינן בתר המחמיר אלא דוקא הלך אחר המחמיר. ו

היכא דאין אני יודע להיכן הדין נוטה כמו שכתב הרמב"ם ספ"א דהלכות 

ממרים, היינו דוקא מן הדין אבל מתורת חסידות חמת היות האחרונים ז"ל 

שקול אף על פי  תמיראי הוראה אין סומכין על המיקל באיסורי תורה במחלוק

 לדברי המקילין. ואפילו בשעת הדחק אין נוהגין להקל...שדעת הדיין נוטה 

שבמספר מקומות מצינו שבאיסורי תורה כשיש מחלוקת בין הפוסקים  לאחר מכן הוא כתב

סומכים על המקילים ואומרים שכדאי אבל, בדיעבד, או בשעת הדחק חוששים לדברי האוסרים. 

מדובר שמעיקר הדין הלכה כדברי  אלושעת הדחק. לפיו, בכל המקומות ההמקילים לסמוך עליהם ב

 או מפני שמסתבר טעמם. אולם, משום המתירים, כיון שהם רבים ומפני שהם גדולים בחכמה ובמנין,

שמדובר על איסור דאורייתא מחמירים כדעת האוסרים. אך, כל זה הוא רק משום  כבוד האוסרים

 קר הדין. לחומרא. ולכן, בשעת הדחק ובמקרה של הפסד מרובה נוקטים כעי

ומסיים בעל ספר "גט פשוט" שיש מקום לומר שמותר לסמוך על דברי היחיד בשעת הדחק גם 

 באיסורי דאורייתא. כך הוא רצה ללמוד מדברי הראב"ד. אבל, הוא מסיים:

אמנם לענין מעשה לא מצינו שהאחרונים יסמכו להקל בשעת הדחק כסברת 

וקא האמוראים היה להם כוח היחיד נגד רבים באיסורא דאורייתא. ואפשר דד

זה לפסוק כסברת היחיד. אבל הפוסקים האחרונים אין להם כח זה אלא 

אפילו במחלוקת שקול של הפוסקים, במידי דאורייתא דנין אותו כספק 
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דאורייתא והולכים להחמיר אפילו בשעת הדחק והפסד מרובה. ולא עוד אלא 

הם אוסרים ופליגי שאפילו שרוב הפוסקים הם מתירים ומיעוט פוסקים 

באיסור תורה, אשכחן בדוכתי טובא דחוששים לדברי האוסרים כיון דפליגי 

 באיסורא דאורייתא. 

נלענ"ד, שאין כאן הכרעה ברורה, והדבר תלוי בדעת הפוסק. יש פוסקים מסויימים שמוכנים 

דחק ינקטו לקחת את ההכרעה בידם, והם יכריעו אפילו בספק דאורייתא כצד אחד. ובוודאי בשעת ה

כדעת יחיד להקל. מאידך, יש פוסקים אחרים שהם מיראי הוראה ואינם מוכנים לקחת את ההכרעה 

לידם. מתשובות האגרות משה אפשר לראות שהוא היה מוכן לקחת לידיו את ההכרעה והוא הכריע 

 גם במחלוקות בדיני דאורייתא ולפעמים סמך על דעות יחיד. 

בעל ספר "גט פשוט" הסתפק אם גם במחלוקת בדין דאורייתא  ועלי לציין שלא ברור לי מדוע

הרי לפי דבריו שאין דין הליכה אחר הרוב אלא דווקא  שר לסמוך על דעת היחיד בשעת הדחק.אפ

 כשנשאו ונתנו ביחד, אז בוודאי אפשר לסמוך על דברי היחיד בשעת הדחק. 

 

 עיון בדעת החזו"א: –. מתי אפשר לסמוך על דעת היחיד 5

שאפשר להקל כדעת היחיד בשעת הדחק, דווקא  15דקדק מדברי הגמרא במסכת נדה 14זו"אהח

משמעות הדברים שרבותיו של ר' לא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר. במקום שכתוב בגמרא ש

 . 16הוא דקדק כהבנה זו גם מדברי תשובת הרשב"אהסתפקו בדבר ולא הכריעו. אלעזר 

הפוסקים, אם רוב הפוסקים מסכימים לדעה אחת, הרי בהמשך לכך הוא כתב שבמקרה שנחלקו 

אין סומכים על היחיד, אפילו בשעת הדחק. כיון שזה נקרא איתמר הלכתא. וכל שכן כשאין פלוגתא 

איתמר כנחשב הרי זה באחרונים. עוד הוא סובר שבמקרה שהכריע השו"ע ואחרונים לדעה אחת, 

 הלכתא. 

ן באיזו הלכה, ופסק כדעת הרמב"ם אפילו שהבית שד 17בניגוד לדעת החכם צבידבריו באים 

יוסף כתב שלא פוסקים כמותו. הוא דן את הדבר כשעת הדחק, וסבר שזה נכלל בגדר דברי הגמרא 

 

 ד. -יורה דעה קנ, ג 14
 ט, ע"ב.  15
 חלק א, סימן רנג.  16
 בשו"ת שלו, סימן ק.  17
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במסכת נדה דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר. החכם צבי סובר שאינו דומה פסק התלמוד לפסק 

 פסקיו. הבית יוסף, שהרי כמה מהבאים אחריו חלקו על הרבה מ

שהבאים אחרי הבית יוסף לפעמים הראיה מכך  ו"א כתב שדבריו תמוהים, שלא מובן מההחז

חולקים עליו? הרי שאיתמר הלכתא שנידון במסכת נדה רבי אמר אותה. כלומר, שרבי אמר שכיון 

שרבותיו, דהיינו ר"א, ר"ש ורשב"ג לא אמרו שאיתמר הלכתא שלא כר"א, לכן יכול לסמוך בשעת 

אם כן, זה שיכול לחלוק חלק על רבותיו ואפילו על אביו.  כר"א. והרי גם רבי הרבה פעמיםהדחק 

עליהם, אינו מבטל את האיתמר הלכתא, כיון שסמוך על קבלתו, מיקרי איתמר הלכתא. וכן הדבר 

נחשב כאיתמר הרי לגבינו, דהיינו רבותינו ז"ל. שאם השו"ע פסק הלכה, והאחרונים לא חלקו עליו, 

 א. הלכת

רז"ה השאין להקל בשביעית בזמן הזה, משום דעת הראב"ד ועל פי הבנה זו כתב החזו"א 

וזאת משום שכל הפוסקים חולקים עליהם. נוסף שסוברים ששביעית בזמן הזה, הוי מידת חסידות. 

ר"ן שהיו אחריהם אמרו שאין הלכה כראב"ד ורז"ה. ובספר התרומות הרשב"א וההרמב"ן, על כך, 

 בדבר זה בית מיחוש וספק. ולכן הוי כאיתמר הלכתא שאין הלכה כמותם.  שאין מובא

 לעניין שיעור החלה: וכן הוא כתב במקום נוסף

א מהרא"ז מרגליות יהודה והגר"הו אחר שנקבעה הלכה על פי הנודע במי

טה ההוראה כך הוי כאילו קבעו בי"ד לכל ישראל את שפוהחתם סופר ונת

 .שיעור חלה על פי מדידת האגודל..ע המידה לפי ראות הבי"ד ונקב

 )אורח חיים לט, ו( 

 

 . השלכת הדברים לנידון דידן:6

ן הזה. ראשית אנחנו נעביר את הדברים שלמדנו לנושא הנידון אצלנו, דהיינו פרשת הגיור בזמ

יש אם נחנו נמצאים במציאות של שעת הדחק. לאחר עיון בשאלה זו, יש לדון אם אצריכים לדון 

ונה מלהשיב על להשיב על השאלה הראש אציין שקשה יותר קל משום שהוי שעת הדחק.מקום לה

משום שהשאלה הראשונה היא תלויה בראיית המציאות, והבנת המציאות אינה השאלה השניה, 

לויה לא בראיה זמנית, אלא בראיה עתידית. כלומר, כדי להבין טה כלל וכלל. ראיית המציאות תפשו

 אלא להביט על לא צריכים לבחון את המציאות העכשוית ת הדחק, אנחנואם אנחנו נמצאים בשע

 אינה ניתנת להכרעה ברורה. השנים הבאות. ולכן, זו שאלה ש
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 אציין לדברי החזו"א שכתב:

ברור משפט הלכה למעשה נחלק לעיונים שונים. העיון הראשון, להניף הסלת 

ירה בעובדה הנוכחת הנקיה סעיפי משפט התוריים, ואחריו העיון השני, החד

לפנינו במעלותיה ומגרעותיה, ובדיוק משקל של כל פרק מפרקיה, כדי 

להתאים את הנדון אל סעיף ההלכה המכון עליו, ומרובים המכשולים של 

התאמה הכוזבת מהמכשולים ביסוד ההלכה, זאת אומרת אף שאין הדיין 

שה שבא אומר על המותר אסור ועל האסור מותר, בכל זאת הוא נכשל במע

לידו להחליט בכח מדמה שזה שבא לידו הוא של הסעיף הידוע, בעת שהעלים 

עין מקו דק רב ערך בפלילת )שפיטת( המשפט הנבנה תמיד על קוים שכליים 

 דקים, ובהעלמה זו מוציא משפט מעוקל מעות לא יוכל לתקון.

 )קובץ אגרות, כרך א, איגרת לא( 

. לדעתי, אפילו אם נגדיר את רק על השאלה השניהלכן, לא אשיב על השאלה הראשונה אלא 

אפשר לפסוק כדעת היחיד  ק כדעת יחידים. אמנם,זמננו כשעת הדחק, בכל זאת, אסור לנו לפסו

בשעת הדחק אפילו בדיני דאורייתא שלא כדעת הש"ך שהוזכרה לעיל. אולם, על אף זאת, נראה לי, 

במקרה  ו עליו הם גדולים ממנו בחכמה.שחלקשרוב הפוסקים ה לומר שנפסוק כדעת יחיד כשקש

שמדובר שהחולקים הם גדולים בחכמה ובמנין, קשה מאוד לפסוק כדעת היחיד אפילו בשעת הדחק 

ובהפסד מרובה. לכן, במקרה הנידון בענייני גיור, רוב הפוסקים בחכמה ובמנין נוקטים בגישה שיש 

לשמור תורה  ברורה שאין בכוונתו ש אומדנאחיוב שהנכרי שמתגייר יקבל תורה ומצוות. ואם י

 ומצוות אי אפשר לגיירו, והגיור לא חל. 

בספרי "גר המתגייר" )כרך א( הארכתי במאמר מפורט להביא את הדעות השונות בדבר )עיין שם 

 "בקונטרס קבלת מצוות בגיור"(. 

תא נוסף על כך, מבואר בדברי החזו"א שאפשר לסמוך על דעת יחיד דווקא כשלא איתמר הלכ

כמר ולא איתמר הלכתא כמר. נראה במקרה הנידון שאיתמר הלכתא כמר, שאי אפשר לקבל נכרי 

שאינו מקבל תורה ומצוות. וגם במקרה שיש ידיעה ברורה שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות, 

 איתמר הלכתא שאין לגיירו. כך הלך רוח של פוסקי דורנו. 

להסתפק, משום שלא מדובר במיעוט פוסקים ולא  ש יותר מקוםנים, ייגיור קטאולם, בנוגע ל

פוסקים שקטנים בחכמה. מדובר על גדולי הפוסקים שמקילים בדבר. כבר ציינתי במאמר מדובר ב



 390 נגד המקילים ונגד המחמירים  

מקילים לגייר נכרי קטן אפילו שיש  21ושו"ת בית יצחק 20, שו"ת אחיעזר19, שהאגרות משה18אחר

"ד, שקשה מאוד להקל וזאת מפאת מספר סבירות גדולה שלא ישמור תורה ומצוות. על אף זאת, נלענ

 סיבות:

אכן, הפוסקים האלו פסקו שאפשר להקל. אך, יש מקום לומר שהם פסקו את הדבר  .1

במקרים בודדים, ולא כגישה מרכזית. יכול להיות שהיה מדובר במקרים מסוימים, ואין 

 ללמוד מדבריהם לנקוט גישה זו כצורה לכתחילה ולפעול על פיה. 

מאמר אחר, נלענ"ד, אי אפשר לנקוט גישה זו כגישה מוצהרת, כיון שיש כבר ציינתי ב .2

בה חילול ה'. אפשר לנקוט את הגישה בצניעות ובמקרים בודדים. אם נוקטים גישה זו 

שאין מיוחדות לַעם ישראל, ואין חשיבות שאנו מצהרים  בצורה מוצהרת, משתמע

 לשמירת תורה ומצוות. ַעם ישראל הוא ככל העמים.

. אי אפשר לכפות על הציבור מהפוסקים מהציבור החרדי לא מקבלים דעות אלו רבים .3

של  כל הפוסקים. אי אפשר ללמוד מפסיקתם בכלליותו פסיקה שאינה מוסכמת על דעת

גדולי הפוסקים שציינתי לעיל, כיון שהם דיברו על מקרים בודדים. כשדנים על מקרה 

ל פוסק יפסוק כפי ראות עיניו. אבל, בודד, אז לא צריך להתייחס לפוסקים אחרים וכ

שר כשמדובר על מערך גיור, שאינו דן על מקרה בודד אלא על גישה, בוודאי אי אפ

ת רבים מן הפוסקים. במקרה שרוב הפוסקים ינקטו לנקוט גישה שעומדת בניגוד לדע

וכל לכפות יעוט. אך, בוודאי דעת המיעוט לא תגישה מסויימת אפשר לכפות על דעת המ

 דעת הרוב. על 

 

 לא להחמיר יתר על המידה

 . דרכי הקלה:1

יתר על המידה. ועלינו לנסות מאידך גיסא, עלי לציין, שאני סובר שגם אין לנקוט גישה מחמירה 

דרכים להקל. כפי שציינתי במאמרי על גיור קטנים )עיין בספרי "גר המתגייר", כרך א( יש  למצוא

. במקרים שההורים ם במשפחה מסורתית שמתקרבת ליהדותשגדלינים ימקום להקל לגייר נכרים קט

 

 "גיור קטנים".  18
 ק ד, סימן כו, אות ג. אבן העזר, חל 19
 חלק ג, יורה דעה, סימן כח.  20
 אבן העזר, סימן סט.  21
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נים. כמו כן, ימקבלים על עצמם לשמור שבת, כשרות, טהרת המשפחה יש מקום להקל בגיורי הקט

יש להצריך את ההורים להתחייב לרשום את הילד לבית ספר דתי. במקרים אלו אפשר לסמוך שהילד 

כל המצוות, ישמור את עיקרי המצוות. ובוודאי יתחנך לתורה ומצוות. ואפילו אם לא ישמור את 

 אפשר לומר שהוא רואה את הגיור לזכותו ויש כאן קבלת מצוות. 

אך, אם מדובר על הורים שרחוקים כמזרח ממערב מענייני תורה ומצוות, אי אפשר לגייר את 

 .הילדים. כאן אנחנו מכניסים אנשים שלעולם לא ישמרו תורה ומצוות, ואין מקום לגיורם

 אפשר להוריד את סכנת ההתבוללות על ידי מספר דרכים:

 הגישה המקילה שציינתי.  .1

 זוגות מעורבים לשמירת תורה ומצוות.  של חינוך והדרכה בקרב עבודה רצינית .2

בבתי ספר חילונים בחינוך לערכי יהדות.  בכך נגרום לחיזוק ערכי יהדות  עבודה משמעותית .3

ת ולא יבואו לידי התבוללות. נוסף על כך, אם יש בקרב אלו שאינם שומרים תורה ומצוו

מדים בבתי ספר אלו, אולי יבואו להתגייר מתוך כוונה אמיתית לשמירת תורה ונכרים של

 ומצוות. 

ן מניעת הבאת נכרים מחוץ לארץ. אפילו שיש להם סבא או אבא יהודי. רק במקרה שברצו .4

 להביאו ארצה.  הנכרי להתגייר כדת וכדין, אפשר

מרכזים רוחניים בכל רחבי הארץ שישפיעו לטובה על קרב התושבים במקום. אין הקמת  .5

 כאן רצון לכפייה דתית, אלא השפעה של ערכי יהדות על תושבי המקום. 

 מניעת נתינת אזרחות לנכרים הבאים מחוץ לארץ.  .6

 הם צריכים. רבים מהם זקוקיםהציבור צריך להירתם לעזרת כל המתגיירים בכל מה ש .7

. כלומר, יש גרים שמרגישים בודדים וחברתית עזרה רגשיתיאת עבודה, למצעזרה בל

במקום חדש, ולכן על ידי שנתחבר אליהם ונראה להם מאור פנים, נתן להם סיוע רב 

 מבחינה רגשית. כמו כן, נוכל לסייע להם במציאת בית כנסת ובכל ענייני הדת בעיר. 

מאוד לביצוע כיון שהן תלויות בגורמים אני לא מתכחש לכך שחלק מן ההצעות האלו קשות 

ממשלתיים שאין רצונם שנבוא לחנך את ילדי ישראל לשמירת תורה ומצוות. על אף זאת, נראה לי, 

שיש לנו יכולת להשפיע בכיוונים אלו, ועלינו לפנות לגישות אלו לפני שנפנה לגישות המקילות 

 בגיור.
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 . עונש לאלו שמחמירים יתר על המידה:2 

לנכרים לא  מספר מקומות שחז"ל ביקרו את אלו שהחמירו יתר על המידה וגרמושרואים מ אציין

זהר הלבוא להתגייר. דהיינו, במקרה שמדובר שהנכרי אכן רוצה להתגייר ולשמור תורה ומצוות, יש ל

 שלא לגרום לריחוקו. 

 מובא בגמרא במסכת יבמות:

ר רעה תבא למקבלי דא"ר יצחק, מאי דכתיב: רע ירוע כי ערב זר? רעה אח

כר' חלבו,  -גרים, ולערבי שלציון, ולתוקע עצמו לדבר הלכה. מקבלי גרים 

 דאמר ר' חלבו: קשים גרים לישראל כספחת בעור.

 )קט, ע"ב( 

 התוס' כתב:

אמר ר"י דהיינו היכא שמשיאין אותן  -רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים 

ן להתגייר יש לנו לקבלם להתגייר או שמקבלין אותן מיד אבל אם הן מתאמצי

שהרי מצינו שנענשו אברהם יצחק ויעקב שלא קבלו לתמנע שבאתה להתגייר 

והלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשו ונפק מינה עמלק דצערינהו לישראל 

כדאמרינן בהגדת חלק )סנהדרין צט:( וגם יהושע קבל רחב הזונה ונעמה ורות 

שגייר הלל אותו שאמר גיירני  המואביה ובריש פרק במה מדליקין )שבת לא.(

על מנת שתשימני כ"ג ואותו דעל מנת שתלמדני כל התורה כולה ואף על פי 

שלא היו מתאמצין להתגייר יודע היה הלל בהן שסופם להיות גרים גמורים 

 כמו שעשה לבסוף.

 )מסכת יבמות קט, ע"ב( 

 מובאת ברייתא במסכת יבמות:

אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר?  תנו רבנן: גר שבא להתגייר בזמן הזה,

אי אתה יודע 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, ומודיעין אותו עון לקט 

דיעין אותו ענשן של מצות, אומרים לו: הוי יודע, שכחה ופאה ומעשר עני. ומו

שעד שלא באת למדה זו, אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה 

ענוש סקילה, ועכשיו, אכלת חלב ענוש כרת, חללת שבת ענוש סקילה. וכשם 
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שמודיעין אותו ענשן של מצות, כך מודיעין אותו מתן שכרן, אומרים לו: הוי 

אינם  -הבא אינו עשוי אלא לצדיקים, וישראל בזמן הזה יודע, שהעולם 

לא רוב טובה ולא רוב פורענות. ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין  יכולים לקבל

עליו. קיבל, מלין אותו מיד. נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה, חוזרים 

 ומלין אותו שניה. נתרפא, מטבילין אותו מיד; ושני ת"ח עומדים על גביו,

הרי  -ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות; טבל ועלה 

הוא כישראל לכל דבריו. אשה, נשים מושיבות אותה במים עד צוארה, ושני 

ת"ח עומדים לה מבחוץ, ומודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות 

חמורות. אחד גר ואחד עבד משוחרר. ובמקום שנדה טובלת, שם גר ועבד 

 רר טובלין; וכל דבר שחוצץ בטבילה, חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה.משוח

 ע"ב(-)מז, ע"א 

 הגמרא הסבירה:

ואין מרבים עליו, ואין מדקדקים עליו. אמר רבי אלעזר: מאי קראה? דכתיב: 

 '.ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה'

 )שם מז, ע"ב( 

 בידה. כשהנכריה מתאמצת להתגייר אל לנו לעכב 

 נציין גם לדברי מדרש רות רבה:

ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך, מהו אל תפגעי בי, אמרה לה 

לא תחטא עלי לא תסבין פגעיך מני, לעזבך לשוב מאחריך, מכל מקום דעתי 

 .להתגייר אלא מוטב על ידך ולא ע"י אחרת

 )פרשה ב, אות כב( 

 בעל הפירוש "עץ יוסף" )שם( כתב:

ו אל תפגעי בי. מפרש אל תפגעי שללא תהי נפגעת. 'בי' פירוש על ידי. מה

ורוצה לומר שלא תקבלי עונש בחטא שלא תקרבי אותי תחת כנפי השכינה. 

'לא תחטא עלי'. פירוש לא תעשה חטא עלי ולא תקח עונש וגע רע מחמתי. 

י 'מכל מקום דעתי להתגייר אלא מוטב על ידך'... ולכן אל תפצרי יותר מדא

כדי שיהיה סיבה לעזבך ולשוב מאחריך ולא אלך אתך בחברתך ואנכי אלך 

 להתגייר על ידי אחר ולא יהיה מצוה זאת על ידך. 
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אם כן, רואים שזה שמונע נכרי שאכן, יש לו רצינות אמיתית להתגייר, אז הוא יענש על כך. וגם 

 יש לו מצוה וזכות גדולה. למדים מדברי המדרש, שזה שמגייר נכרי ומביאו תחת כנפי השכינה, 

 

 . עיון בתשובת האמרי יושר:3

אחד מאנשי חיל הצבא שבא להתגייר. השאלה היא, הִאם יש דין נוגע לדן ב 22שו"ת אמרי יושר

ם יקבלו אותו יהיה אנוס לחלל שבת ועוד כמה איסורים, משום ִא לגיירו? נקודת הספק נובעת מכך ש

, יש לגיירו מיד. הוא ביסס לדעת שו"ת אמרי יושר א שנמצא במצב של פיקוח נפש.היותו בצב

שמותר למול מילה שלא בזמנו ביום חמישי, אף על פי שבעקבות כך  23תשובתו על דברי הש"ך

 יצטרך לחלל שבת, משום פיקוח נפש. זה כדין הפלגה בספינה לפני השבת, שמותרת במקום מצוה. 

ודי מלים ביום חמישי, אבל ה של יהשדווקא מילה דחויפסק  24הוא ציין ששו"ת שאילת יעבץ

אינו מחוייב בדבר, ואין למולו כדי הנכרי משום שעדיין אין מלים גר ביום חמישי. הטעם לכך הוא 

. לי ויצטרכו לחלל עליו שבתשלא יצטרכו לחלל עליו שבת. דהיינו, תוך ג' ימים למילה יש חשש לחו

יעבץ דיבר במקרה שאפשר לגיירו לאחר מכן. בכל זאת, אין ללמוד משם לנידון דידן. כיון ששאילת 

אך, כאן לא ידוע מה יהיה אחר כך, ויכול להיות שיהיה עיכוב גדול בדבר מחמת המלחמה, ולכן אין 

 להמתין. 

 גרים:  מסכתהביא ראיה מעניינת לדבריו מ שו"ת אמרי יושר

הרוצה להתגייר וכו' אומרים לו מה לך להתגייר והלא אתה רואה את האומה 

זאת נמוכה וכפופה שפילה מכל האומות ונהרגין על המילה ועל הטבילה ועל ה

 שאר כל המצוות ואינם נוהגים בפרהסיא כשאר כלל האומות.

 )פרק א, הלכה א(  

וכל לקיים את . הרי לאחר גיורו לא ימגיירים את הנכרי משמע שמדובר בשעת גזירה, ובכל זאת,

 ממתינים. מגיירים אותו ולא זאת, שעת הגזירה, ובכל כל המצוות, משום שזו

נכרי שקיבל על עצמו להתגייר, הוי כמו נדר וצריך לגיירו כמה שיותר ש שו"ת אמרי יושר סובר

 מהר. 

 

 חלק ב, סימן קמ, אות ב.  22
 יורה דעה, סוף סימן רסו.  23
 חלק ב, סימן צה.  24
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שאלה מה הטעם  הגמרא. 25יש להביא ראיה לכך מדברי הגמרא במסכת יבמותנראה לי, ש

, משום התנאים ]דעת אחרים[אחד מן  ים באים עליהם? על כך השיבשהגרים בזמן הזה מעונים ויסור

, מלהתגייר ישהה את עצמו שאסור שהנכרימכאן רואים השכינה.  כנס תחת כנפיישהו עצמם לההש

גמר בדעתו להתגייר הוי  כתב שמשעה שהנכרי 26הוא צריך למהר כמה שיותר להתגייר. הגהות יעב"ץ

 נדר ונענש על שמאחר נדרו. 

 

 מסקנה

ו להיות מן המקילים וגם לא להיות מן המחמירים. עלינו לסיכום הדברים, נלענ"ד, שאסור לנ

, בסבר פנים מתוך כוונה אמיתיתים שרוצים להתגייר למצוא את שביל הזהב. עלינו לקבל את הנכר

ולעזור להם בכל מה שנוכל. כמו כן, ננסה למצוא גישה מקילה בענייני הגיור. אבל, יפות, לקרבם 

רוב דעות הפוסקים. אסור לנו לפתח קבל על דה. גישה שתתאסור שהגישה תהיה מקילה יתר על המי

 רבים מן הפוסקים. עניין הגיור הוא עניין ציבורי. לכים חדשים שאינם מקובלים על מה

נכון שרבים מן הרבנים מביאים ראיות שבעבר בכל קהילה וקהילה היו רבנים שקיבלו גרים, ולא 

שאר הרבנים הוא התקבל אצל יר אצל רב אחד, התגישאם נכרי  יה פיקוח כללי. כמו כן, הם כותביםה

. על אף כל זאת, נראה לי, שדבריהם אינם קשורים ותה גישה שנקט הרב שגיירבא גם אם הם לא נקטו

 לענייננו. וזאת מפאת מספר סיבות:

אציין שבשנות הגלות המציאות בימינו. נה בתכלית מ. המציאות בדורות הקודמים היתה שו1

. שנה האחרונה החלו לקבל גרים רבים ולא היתה מציאות של גיור. רק במאההקודמות, כמעט 

 "רבי אברהם גר צדק מוילנא" שהוצא להורג ידוע הסיפור עלהמלכות אסרה לגייר. במקומות רבים 

 כתב:  27משום שהתגייר ]בתקופתו של הגר"א[. ואציין שהרש"ל

ם על ארצם, ומכל מקום נראה, שכל זאת איירי בזמן שהוי ישראל שרויי

אפילו אחר החורבן שהוי דויים, ונשתעבדו למלך רומי, מכל מקום היו שרים 

בארצם, והרשות היה נתון להם, כל מי שיבא בארצם להתגייר, שיכלו לקבל, 

אבל עכשיו, שאנו בארץ לא לנו, וכעבדים תחת יד אדוניהם, אם יבא אחד 

, וקשה לו כספחת, מישראל לקבלו, הרי הוא מורד במלכות, ומתחייב בנפשו

 

 מח, ע"ב.  25
 מסכת יבמות מח, ע"ב.  26
 מסכת יבמות, פרק ד, סימן מט.  27
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ועל כן אני מזהיר ואומר כל מי שמשותף לקבלה זו האידנא, במקום 

שהמלכות מקפדת, שדמו בראשו, בין המתעסק עמו בגרות שלו, בין היודע 

ממנו, והלואי שתהא תקומה ומצב לזרע ישראל בין האומות כל ימי משך 

לחוש מאוד גליותינו, ולא יתרבה עלינו איש זר, שלא מאמונתינו, וראוי 

 מאוד.

 )מסכת יבמות, פרק ד, סימן מט( 

 . לכן, התופעה לא היתה רבה.  28מבואר שהיה איסור לגייר בזמנםפוסקים רבים מדברי  

נוסף על כך, באותו זמן מי שאכן בא להתגייר, בדרך כלל היה גר צדק. המצב של היהודים לא 

היא. גיורים לשם אישות התפתחו במאה היה בטוב, לכן בוודאי לא היו מתגיירים משום טובה כל ש

שנים אחרונות. כיון שהתפתחו גיורים שהם לשם אישות וגם גיורים רפורמים היה מן ההכרח שיהיה 

 פיקוח. 

כיום כיון שיש גיורים רפורמים אי אפשר לסמוך על אחד שאמר שהוא גר, כיון שיכול להיות . 2

ות מחייבת שיהיה רישום . המציא29ר כהלכהשהוא התגייר בבית דין רפורמי והוא סובר שהתגיי

  שנוכל לדעת שאכן התגייר בבית דין שמקובל על ידי הרבנות הראשית לישראל.

. כל מה שהוזכר בפוסקים היה מדובר על גיורים בודדים ולא על מהלך כללי. בוודאי כשמדובר 3

 על גיורים רבים, יש לקבל הסכמה של רוב הרבנים.

כגיור, אז אפילו שהתגייר על דעת  מסויים גיור בדרך מסויימת לא נחשב ק. בוודאי אם לפי פוס4

כשנאמר בחז"ל וברמב"ם שהתגיירו בבית דין של  כתבבית דין אחר, הגיור לא חל. האגרות משה 

. כשרים להיות בית דין , אבל הםאינם תלמידי חכמיםהתגיירו בבית דין שהדיינים הכוונה ש ,הדיוטות

 ק מהם:חדברים שצריך להתר הםבדברים שאינם איסורים, אלא רק מקילים הדיוטות 

ורק בישראל שמותר לישא גיורת יש להקל לב"ד לגייר אף שהוא לשם אישות 

משום שאין זה איסור ברור שהרי ב"ד הדיוטות היו מקבלין כדאיתא ברמב"ם 

פי"ג מאי"ב הט"ו עיין במ"מ וגם הכ"מ לא פליג אלא שהוא הבין שהמ"מ מתיר 

שאינן סמוכין לקבלם וע"ז כתב שאף שאנן הדיוטות אנן אין מקבלין אבל למי 

 

ל, חלק א, סימן עב; חלק ב, סימן עז; ערוך עיין רמ"א, יורה דעה רסז, ד; שו"ת דברי מלכיא 28
השלחן, יורה דעה, פתיחת סימן רסח;  שו"ת ר' אליהו גוטמאכר זצ"ל,  יורה דעה, סימן פז; אור 

 שמח, הלכות איסורי ביאה יד, יג.
 עיין שו"ת שבט הלוי, חלק ח, סימן רסג.  29
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וודאי גם המ"מ לא יטעה בזה דאיזה חלוק יש דהסמוכין לא יקבלו ואנן 

שעושין בשליחותייהו יקבלו וכוונת הדיוטות הם אנשים שאינם ת"ח וזה 

 מודה גם הכ"מ וכשרים להיות ב"ד לגרות ואין כאן מחלוקת לדינא, ואם היה

זה איסור לא היו אף סתם אנשים שאינם ת"ח עוברים על איסורים אלא 

שהוא דבר שצריך להתרחק מזה ולכן הדיוטות שאינם ת"ח לא חששו לזה. 

 ולכן כשיש לחוש שיעבור על איסור חמור יש להקל לקבל לגייר. 

 )אבן העזר, חלק ב, סימן ד(  

הרבנים האחרים צריכים לקבל את הגיור. בית דין האחר מקל בדיני גיור, אם כן, רק במקרה שה

הם אינם צריכים לקבל את מקובלת על ידי הרבנים האחרים, אבל, אם הבית דין נוהג בדרך שאינה 

כיון שהבית דין גייר את הנכרי שלא על פי ההלכה, הרי הנכרי וכלפם הגיור בטל ומבוטל. הגיור 

 והגיור לא חל.   ונשאר בנכריות



    

 

 

 

 

 

 טבילת גיורות 

ונה קמה סערה  סביב  לנושא של טבילת גיורות בפני בית דין. יש רבנים ורבניות שהתחילו לאחר

להורות הלכה שמותר לכתחילה שנשים שבאות להתגייר לטבול בפני נשים. אין צורך שהן יטבלו 

 דווקא בפני הדיינים שהם גברים. יש לי שתי השגות עליהם:

ות ושאלה זו אינה ברורה לגמרי ויש בה הבסיס ההלכתי להקל בדבר חמור כמו גיור. הי .1

 מחלוקת בין הפוסקים, יש מקום להחמיר  בה. 

 אפשר להקל, ויש מקרים שצריך להקל. אך, אסור לומר שלכתחילה מותר לעשות זאת.   .2

כתבה: "אמנם, היו שהתנגדו לנוהל הזה... אך נראה לי שבימינו  1הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

יש נטייה ברורה שלא לתמוך בעמדתם של הפוסקים המקשים על הליכי המצב השתנה מעט: א. 

הגיור. ב. תפיסת הצניעות הולכת ומתעצמת. נשים מעדיפות להיבדק בידי רופאות נשים ולא בידי 

רופאים גברים. יש נשים המחפשות אפשרות לטבול לבד, ולא בנוכחותה של בלנית בחדר, המֵפרה 

. ישנה ערנות כללית וגם הלכתית רבה יותר לערך כבוד האדם. כל להרגשתן, את האינטימות שלהן. ג

אלה מלמדים כי יש לחזור לנוהל המוצע כאן, שנשים יטבילו נשים, ואילו הדיינים יבדקו בסמוך 

לטבילה את קבלת המצוות. נוהל זה הינו לכתחילה לגמרי, ולא בדיעבד... כאן אני מבקשת לטעון, 

יש לי ועלי להעיר שם, איני רואה מניין ההיתר שגברים יעשו זאת". שאם יש דרך שנשים יטבילו נשי

לומר שמנהג שהיה נהוג דורות על גבי  י. קשה בעיניהרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקיקושי גדול בדברי 

טענה זו, ונראה שהיא לי היא טוענת שהשתנתה המציאות, אבל לא ברורה שנכון דורות אינו נכון. 

 מספר הערות על דבריה:  ך כך אבוא להעירמתומופרכת לחלוטין. 

מניין לה שיש נטייה ברורה שלא לתמוך בעמדתם של הפוסקים המקשים על  .א

הליכי הגיור?  ומה הכוונה שמקשים? יש כאן אי הבנה ברורה ביסוד משמעות 

הפסיקה ההלכתית. הרבנית המכובדת סוברת שההלכה היא כעיסה שאפשר 

 

ן, היא כתבה מאמר על כך בכתב . כמו כ9דבריה הובאו בגליון של רבני "בית הלל", חוברת מספר  1
 עת "אקדמות", כרך כא, אלול תשס"ח.
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בה. הרב הוא מחפש את האמת ההלכתית, ללוש אותה ולעשות ככל החפצים 

ופעמים רבות האמת ההלכתית היא להחמיר. לא בכל מקרה ומקרה אפשר 

להקל. ועליה לדעת שלא כל מי שמחמיר הוא אדם שאינו רגיש ונוקשה, אלא 

גם המחמיר יכול להיות איש רך וקשוב לצרכים של הבריות, אלא בכל זאת, 

הברורה הזו שציינה הרבנית יכולה להיות הוא אינו מוצא דרך להתיר. הנטייה 

שייכת לפוסקי הלכה שלא ברור לי אם הם מגדולי הדור. רבים מגדולי הדור 

 אינם הולכים אחר נטייה זו. 

הנשים שבאות להתגייר מקפידות שלא  לא כלנראה לי, שאם נבדוק, נגלה ש .ב

יעות. צנכל גדרי הלהיבדק על ידי רופא גבר, ולא ברור לי שהן מקפידות על 

נוסף על כך, לא ברור לי מניין לה ההבנה שתפיסת הצניעות הולכת ומתעצמת? 

בכל זאת, הן אינן ורואים שיש נשים שחושבות שהן שומרות תורה ומצוות, 

 מקפידות ללכת ִעם לבוש צנוע. ובוודאי אינן מקפידות על כל הלכות הצניעות

בר, אי אפשר לומר אפילו אם נמצא היתרים לד. כפי שכתובות בשולחן ערוך

שנוהג הצניעות כיום התעצם על פני נוהג הצניעות בתקופת הרמב"ם והשו"ע. 

אסור שנוסף על כך, מדוע רבנים ורבניות אלו לא הקדימו לצאת עם פסיקה 

נשים להיבדק אצל רופאים שהם גברים. יש לנשים ללכת רק לנשים רופאות. ל

מים וצדיקים, חוששים פתאום כשמדובר על רבנים שהם צנועים, יראי ש

 שיסתכלו עליהן ויבואו לידי מעשים אסורים. 

יש לי קושי בסיסי בדברי הרבנית טיקוצ'ינסקי, הרי מצד דין דאורייתא לכל   .ג

הפוסקים לכתחילה אשה צריכה לטבול בפני בית דין. כך כתוב במפורש 

 ואם היתה אשה נשים מושיבות אותהברמב"ם )הלכות איסורי ביאה יד, ו(: "

במים עד צוארה והדיינין מבחוץ ומודיעין אותה מקצת מצות קלות וחמורות, 

והיא יושבת במים ואח"כ טובלת בפניהם והן מחזירין פניהן ויוצאין כדי שלא 

ואם וכן, פסק השו"ע )יורה דעה רסח, ב(: " ."יראו אותה כשתעלה מן המים

בחוץ, ומודיעין היתה אשה, נשים מושיבות אותה במים עד צוארה, והדיינים מ

אותה מקצת מצות קלות וחמורות, והיא יושבת במים, ואח"כ טובלת בפניהם 

". אפילו והם מחזירים פניהם ויוצאין, כדי שלא יראו אותה כשתעלה מהמים

אם נאמר שהטבילה בפני בית דין אינה מעכבת, ואפשר לטבול שלא בפני בית 

לעשות. לפחות כך היה  דין, בכל זאת, רואים שמצד התורה לכתחילה כך יש

לא התירה  הקדושה שמחנכת לצניעות, התורה. אם כן, נשאל מדוע הדין בעבר



 400 טבילת גיורות  

מכתחילה שהגיורת לא תטבול שלא בפני בית דין, אלא תטבול בפני נשים? 

ואפילו אם יטענו שלא כך כוונת התורה, בסופו של דבר כך הבינו הרמב"ם, 

וסקים אלו לא זלזלו בערך השו"ע ורוב הפוסקים בדעת חז"ל. ובוודאי פ

לי יש קושי  צניעותן של הנשים, ועל אף זאת פסקו שיש לטבול בפני הדיינים.

 לומר שאני יותר מחמיר בצניעות מן הרמב"ם והשו"ע. 

ראו לנכון להחמיר בנושא זה.  נציין  את  ,הידועים כמקילים ,אסיים ואומר  שפוסקים מפורסמים

, שכתב בשו"ת יביע אומר )חלק א, יורה דעה, סימן יט( את דבריו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 הדברים הבאים:

, שצריך תבלכל הדברות ברור שלכתחלה אין לזוז מדברי הפוסקים והש"ע שכ

והנה אף על פי שהיו כמה אנשים מודרנים  ..לטבול לכתחלה בפני ב"ד ממש.

שאין זה )אשר הם חכמים בעיניהם(, שהתנגדו לזה בכל תוקף. ובאו בטענה, 

נאה והוגן לחברי בית הדין, להכנס בבית הטבילה של נשים בכלל, בשעה שיש 

ורק לרופא פרוץ מותר לו לבדוק נשים אפילו ערומות, בגלל אשה במקוה. )

זאת תורת  .צנועים למידי חכמיםלת ה שאין כןאיזה מיחוש וכיוצא, מ

פך בין המודרנים הללו, היפך תורתנו הקדושה שמחלקת בדין ייחוד להי

כשרים לפרוצים. ואת הישרה יעקשו, ולא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה 

  . ?בטלה שלהם

בוודאי ראוי ונכון למצוא דרכים שהנשים שמתגיירות ירגישו יותר בנוח והדבר מבורך ביותר. 

אך, אי אפשר לבטל לגמרי את הטבילה בפני הדיינים. וראוי ונכון שלא יסיתו את המתגיירות לומר 

 נוח להן בכך ולעורר את אי הנוחות יתר על המידה.  שלא

ואסיים שאין בדבריי שום ביקורת אישית כלפי הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי שבוודאי כוונתה 

להעמיד את המנהג כתיקונו , מתוך רצון להעמיד את הדברים על דיוקם מים, כל דבריי באים לשם ש

 י שמים. יראוולא להוציא לעז על הדיינים הצנועים 



    

 

 

 

 

 

 בנושא הגיורזצ"ל משנת הרב עובדיה יוסף 

 מבוא

במאמר הבא ברצוני לעיין בשיטת הרב עובדיה יוסף זצ"ל בנושא הגיור. נעבור על תשובותיו 

הרבות שבהן נשאל  בענייני הגיור. אולי מתוך תשובות אלו נוכל להגיע להבנת גישתו בנושא הגיור 

 בנוגע לבעיית ריבוי הגוים בארץ ישראל. ומתוכן נוכל  להסיק איך עלינו לנהוג

 

 קבלת גרים

טען שעצם קבלת גרים בישראל הוא דבר חיובי, כפי שמצינו בדברי  512הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 חז"ל במספר מקומות ששיבחו את הגרים. ועוד נאמר בגמרא במסכת פסחים:

 לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. 

 )פז, ע"ב(  

אך, כל זה נאמר דווקא במקרה שהגר בא להסתפח בנחלת ה' מתוך כוונה טהורה ורצון לשמירת 

תורה ומצוות. אבל, בוודאי אין כך הדבר במקרה שהוא מתגייר מתוך שיקולים אישיים ומניעיים 

 חומריים. שבוודאי על כך נאמר שגרים קשים כספחת לישראל. 

 

 קבלת מצוות בגיור

"משנת הראי"ה קוק בנושא הגיור", הבאתי את ביאורו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל  להלןבמאמר 

שו"ת אחיעזר בדין ידיעה ברורה בעל בנוגע למחלוקתו על  ת הראי"ה קוק זצ"ל בהסבר תשובתובדע

שאין בכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות. שם התבאר שהרב עובדיה יוסף זצ"ל הסביר בדעת 
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 . 513ודאי אם ידוע שאין בכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות, אז הגיור אינו חלהראי"ה קוק שבו

אם כן, מתברר לנו שהרב עובדיה יוסף זצ"ל סובר כשיש אומדנא דמוכח שאין כוונתו לשמור  

 תורה ומצוות, הגיור לא חל. הדברים כתובים בצורה מפורשת בהמשך דבריו שם:

ם בפיהם שברצונם לקבל עליהם ונראה שאם הבאים להתגייר אמנם אומרי

עול תורה ומצוות, אך בית הדין סבור ע"י אומדנא דמוכח שכל דבריהם מן 

השפה ולחוץ ולבם בל עמם, ומיד לאחר מעשה הגיור, יפנו עורף לתורה 

ולא שייך לומר בזה וודאי שאין לקבלם,  -ולמצוות, וישליכום אחרי גוום

א דמוכח ואנן סהדי שדעתו כך דברים שבלב אינם דברים, כל דאיכא אומדנ

... וממילא כשהגר או הו"ל כאילו פירש בהדיא, ולא חשיב דברים שבלב

הגיורת ברצונם לגור בקיבוץ חפשי לאחר גיורם, ויש אומדנא דמוכח שימשיכו 

לאכול מאכלות אסורות או לחלל שבת וכדומה אין לקבלם. והכל לפי ראות 

ר קבלו גרים כאלה, יש מקום לדון לפי מיהו לעניין דיעבד שכבעיני הדיין... 

חוזק האומדנא, שאם באמת היה הדבר גלוי וידוע מראש שאינם מקבלים 

עליהם עול תורה ומצוות, רק ע"ד האומר: 'בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק 

ממני', ואנן סהדי שלא נתכוונו מעולם לקיים מצוות בפועל, אז גם בדיעבד 

לא היה אומדנא דמוכח בשעת הגיור, אע"ג  . אבל אםיש לומר שאינם גרים

 דלבסוף אתגלי בהדייהו, דינם כישראל מומר, שאע"פ שחטא ישראל הוא...   

 

   גיור איזבל אשת אחאב

 : כתב 514רבנו יהודה ב"ר קלונימוס ב"ר מאיר שפירא זצ"ל

כל ימי הקשיתי אני הסודר על המשניות הללו דולד שפחה ונכרית קרוי בנה 

רי מצינו כי יורם בן אחאב בן איזבל בת אתבעל מלך צידונים ולא בנו. שה

היה. ונכרית היתה. והכתוב מייחסו על שם אביו דכתיב 'יען נכנע הרעה מפני, 

בימי בנו אביא על ביתו'. ויהוא אמר לו 'מה השלום עד זנוני איזבל אמך 

וכשפיה הרבים'. אלמא דבנה של איזבל היה, והכתוב מייחסו על שם אביו. 

וקשה לתרץ שאחאב לא נשאה אלא עד שנתגיירה וקיבלה עליה תורת 
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ישראל, שהרי קלות של אחאב חומרי ירבעם. ואם תאמר היינו בעבודה זרה 

אבל שאר התורה קיימו. הרי לעולם אינו גר אם לא יקבל כל התורה כולה. 

ואפילו דיקדוק אחד, כל שכן עבודה זרה. כדאיתא בבכורות בפרק עד כמה, 

נן התם 'גוי שבא לקבל עליו דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין דגרסי

אותו. ר' יוסי בר יהודה אומר אפילו דיקדוק אחד מדברי סופרים'. ואין לדחות 

לומר אנן לא מקבלינן, מיהו אם נתגייר הוא גר, דאפילו אם בשאר מצות 

רה ]אמר איני מקבל אינו גר, כל שכן בעבודה זרה[ שהיא שקולה ככל התו

כולה. דהיינו עבודה זרה דכל המודה בה כאילו כופר בכל התורה... פשיטא 

 דכגוי הוא לכל דבריו, ואין מילתו וטבילתו )כלל לא( ]כלום[. 

מוכח מדבריו שהצורך בקבלת כל המצוות מעכב את הגיור, והוא הבין את דברי הגמרא שאמר 

 ים אותו, אלא גם בדיעבד הגיור לא חל."גוי שבא לקבל עליו וכו' ", שלא רק שלכתחילה לא מקבל

כתב שמה שהובא בסוגריים "אמר איני מקבל אינו גר, כל שכן בעבודה  515הרב חיים אמסלם

זרה" הוא הגהת המוציא לאור. אבל, הרב אמסלם סובר שהמוציא לאור לא הבין לנכון את דברי הרב 

בשאר המצוות ]אמרינן כן, במצוה[ יהודה ב"ר קלונימוס זצ"ל, ויש להגיה באופן הבא: "דאפילו אם 

שסובר שרק  רב אמסלם הבין מדברי רבינו יהודה ב"ר קלונימוס". והשהיא שקולה ככל התורה וכו' 

חילה, אבל אם לא קיבל איסור עבודה זרה הגיור לא חל, אבל בשאר מצוות רק לא מקבלים אותו לכת

מע לכתחילה. אולם, נראה שגם לפי דייק כך מן הלשון "אין מקבלין" משבדיעבד הגיור חל. הוא 

הגהתו, רבינו יהודה כתב כך רק לפי הדחיה. לפי ר' יהודה, כוונת הגמרא ש"אין מקבלין אותו" היא 

שגם בדיעבד אינו גר. וכן הוא כתב בפירוש בתחילה "הרי לעולם אינו גר אם לא יקבל כל התורה 

כל המצוות. יש להוסיף שיש ללמוד  כולה, ואפילו דיקדוק אחד", רואים שהוא נקט שצריך לקבל

יהודה שלא רק כשהוא מצהיר בפירוש שלא מקבל את המצוות אלא גם כשיש אומדנא ר' מדברי 

דמוכח שלא מקבל עליו את המצוות, הגיור לא חל, דאל"כ היה יכול להעמיד שאיזבל קיבלה בפה 

 לקיים את המצוות.  את כל המצוות, והגיור חל, אפילו שהיתה אומדנא דמוכח שאין בכוונתה

הרב חיים אמסלם עוד טען, שרק לפי דרכו בביאור קבלת מצוות בגיור אפשר ליישב את הקושיא 

של רבנו יהודה ב"ר קלונימוס. כלומר, הרב חיים אמסלם הבין שהצורך בקבלת מצוות לא מעכב את 

ההצהרה שמקבל את  צריךרק הגיור. אפילו לדעת התוס' שצריך קבלת מצוות בגיור, אפשר לומר ש

ועל את לא קיים בפשאפילו . אך, אם הצהיר שמקבל עליו את המצוות הוי גר, עליו את הגרות
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ואפילו אם חזר לעבודה זרה מיד לאחר הגיור. לכן, יש לומר שאיזבל קיבלה עליה את המצוות,

 המצוות ואפילו שחזרה מיד לאחר מכן, הוי גיורת. 

הרב אמסלם שאפילו כשיש אומדנא ברורה שהגר לא לשיטת מתאים כמובן, שביאור הנ"ל גם 

מתכוון לשמור תורה ומצוות, הגיור חל. אבל, נלענ"ד, שאין הכרח להבנתו. ראשית עלי לציין שיש 

של איזבל ה יהורם בנלהוכיח מאיזה מדרש ש 516זצ"להתגיירה. הרב עובדיה יוסף  מחלוקת אם איזבל

 518ם היה לו דין ישראל מומר. יחד עם זאת, הרלב"גשיהור 517היה דין ישראל. כמו כן, מבואר בתוס'

 נקט שלא התגיירה.  519שו"ת ציץ אליעזרבעל סובר שאיזבל לא התגיירה. גם 

יהודה ב"ר קלונימוס מוכח שיהורם התייחס אחר אביו אחאב, ואם כן צריך  ר'אך, כפי שכתב 

מר שאיזבל התגיירה כדת אחרת: יש לובצורה  הקושיהלומר שאיזבל התגיירה. לכן, צריך ליישב את 

  .520זצ"ל, כך ביאר הרב עובדיה יוסף וכדין ורק לאחר מכן חזרה לסורה

אודה ולא אבוש, שיש ביישוב הנ"ל מן הדוחק כיון שמפשטות הפסוקים נראה שמעולם לא 

 שמרה תורה ומצוות ובפשטות היתה אומדנא דמוכח שאין בכוונתה לשמור תורה ומצוות, ובוודאי 

היה עובד עבודה זרה מובהק. אלא, נראה  ,אחאב ,לעבוד עבודה זרה, שהרי בעלהשהיא תמשיך 

שאין לדחות את הסברא הפשוטה שאי אפשר להתגייר כשידוע שאין בכוונת הגר לשמור תורה 

לכריתת ברית של ַעם ישראל ִעם הקב"ה, ואם כן מוכרח הגר ההצטרפות  ומצוות. יסוד הגיור הוא 

ם ישראל אם לא מתכוון לקיים את הברית. מה משמעות הצירוף לעַ לקבל על עצמו לקיים את 

שם קיבלו את המצוות ואמרו "נעשה שהמצוות. כמו כן, מצינו יסוד הגיור בבני ישראל בהר סיני 

ונשמע". כיון שלא כתוב בפירוש בתנ"ך שאיזבל התגיירה ואין לנו מידע היסטורי איך אירעו 

ה. נוסף על כך, חשבתי שאפשר ליישב בעוד אופן ולומר הדברים, אין לדחות את הסברא הפשוט

שאיזבל התחתנה עם אחאב כשהיתה קטנה והיה מדובר על גיור קטן. במקרה של גיור קטן יש מקום 

לומר שאפשר לגייר את הקטן אפילו שיש אומדנא ברורה שלא יקיים תורה ומצוות כשנעשה גדול. 

 . 521שנעשה גדול, הרי הגיור חלכל עוד שלא ימחה בצורה מפורשת על גיורו, כ

 

 שו"ת יביע אומר, חלק ה, יורה דעה, סימן יג.  516
 מסכת עבודה זרה כו, ע"ב.  517
 מלכים א טו, לא.  518
 חלק י, סימן מא, פרק ב.  519
 שו"ת יביע אומר, חלק ה, יורה דעה, סימן יג.  520
דנתי בשיטות אלו במאמרים שלי "גיור קטן", "גיור קטן שגדל אצל משפחה מאמצת",  521

 אים בספרי "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה. מוב
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שטען שאפשר לומר שאכן איזבל לא התגיירה, ולאחר מכן  522ראיתי מאמר של הרב יצחק ברנד

ויעש הרע בעיני " :523יהורם התגייר. יהורם היה הרבה יותר כשר מאיזבל ואחאב, כפי שכתוב בפסוק

ר החטיא בעם בן נבט אשה' רק לא כאביו ואמו, ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו, רק בחטאת יר

. ואף שלא ממנים גר למלך, יתכן שעברו על דין זה, כמו שבבית שני "את ישראל דבק לא סר ממנו

. ואף שגם יהורם עבד עבודה זרה, יתכן שהיה זה רק כשהגיע למלכות, שאז 524מינו את אגריפס למלך

בית דוד. אבל, בתחילה נתגבר יצרו והחליט לעבוד עבודה זרה כדי שלא ימשכו ישראל אחר מלכות 

הוא לא עבד עבודה זרה. אולם, יישוב הנ"ל לא יסתדר עם מה שהובא לעיל שיהורם התייחס אחר 

 אחאב. שהרי אם הוא התגייר, הוא לא מתייחס אחר אחאב, "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי". 

 

 חוששין לו עד שיתבאר צדקותו

 הרמב"ם כתב: 

ת ועונשן ומל וטבל בפני ג' והו המצוגר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעו

גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל  רי זההדיוטות ה

וכבים יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, ואפילו חזר ועבד כ

הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו  ומזלות

ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואע"פ  מאחר שטבל נעשה כישראל,

  שנגלה סודן.

 )הלכות איסורי ביאה יג, יז(  

מצא את  525שממתינים עד שתתבאר צדקותו. ערוך לנר מקור הרמב"םבביאור נחלקו האחרונים 

 בסוגיא במסכת יבמות:  היסוד לדבריו

 עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא, אמר

רב יוסף: יכילנא לאכשורי בה ובברתה; בה, כדרב אסי, דאמר רב אסי: מי לא 

 טבלה לנדותה?. 

 )מה, ע"ב(
 

 בכתב עת "מעין", גליון נ, א, במאמר "בענין גיורה של איזבל". 522
 מלכים ב ב, ב.  523
 עיין מסכת סוטה מד, ע"א.  524
 מסכת יבמות מה, ע"ב.  525
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הביא שני פירושים לביאור הסוגיא, בפירושו השני הוא הסביר שהכוונה שטבלה לשם  526רש"י

יר לשם אישות, , שהמתגיאנתתא, שהיא טבלה לשם אישות, והרי הטובלת לשם אישות, אינה טבילה

שבכך שטבלה אחר כך גם הרמב"ם הסביר את הסוגיא באופן הנ"ל. ולפי זה, יש ללמוד  אינו גר.

לנידותה היא הוכיחה שבתחילה כשטבלה היא באמת טבלה לשם גרות, והיה כאן גיור גמור. כלומר, 

ר צדקותה ואם כן, יש להמתין עד שתתבאמה שאחר כך החזיקה בדרכי יהודית, מוכיח על גרותה. 

 של הגיורת. 

ביאר בכך את דעת הרמב"ם. אבל, הוא הביא עוד מקור לדברי  527זצ"להרב עובדיה יוסף 

 ושין, שם נאמר: הרמב"ם ואלה דברי הירושלמי במסכת קיד

המתגייר לשם אהבה וכן איש מפני אשה... הלכה גרים הם, ואין דוחין אותם 

ם, וצריכים קירוב פנים כדרך שדוחין את הגרים תחילה, אבל מקבלים אות

 שמא גיירו לשם שמים. 

 )פרק ד, הלכה א(       

, כוונת הירושלמי שחוששים להם שמא נתגיירו לא לשם שמים. הרב עובדיה יוסף זצ"ל לדעת

 ואפשר שהחשש הזה הוא חשש מדרבנן לעניין שלא להאמינם בעניני כשרות וכדומה. 

 

 ביטול גיור

כתב על נשות  529הרמב"םה שיש סתירה בדברי הרמב"ם. העל 528הרב משה פיינשטיין זצ"ל

ח סופן על תחילתן. שמשון ושלמה, שחשבן הכתוב כאילו הן גויות, ובאיסורן עומדין, כיון שהוכי

כתב שקיימן שמשון ושלמה אפילו לאחר שעבדו עבודה זרה. הוא יישב  530מיד לאחר מכןאך, 

ר תקופה ארוכה החלו לעבוד עבודה זרה. שנשות שמשון ושלמה בתחילה התנהגו כהלכה, ורק לאח

הרעה  ןורה כאנן סהדי. במקרה שחזרו לדרכלכן, לא בטלה גרותן. כדי לבטל גרות, צריך אומדנא בר

רק לאחר שעבר זמן רב, אין אומדנא ברורה, רק השערות. לכן, יש כאן הוכחה על תחילתן, אבל כיון 

 שאינה אומדנא ברורה הגרות לא בטלה. 

 

 מסכת יבמות מה, ע"ב, ד"ה בה כדרב אסי.  526
 בספר "משא עובדיה", עמ' תלא.  527
 ות משה, יורה דעה, חלק ג, סימן קח. שו"ת אגר 528
 הלכות איסורי ביאה יג, טז.  529
 שם, הלכה יז.  530
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 : זצ"לה זו הלך הרב עובדיה יוסף טנראה שבשי

ולכאורה י"ל עוד שאף אם נתגיירה כיון שחזרה לסורה לעבוד ע"ז בכל התוקף 

אתגליה בהתה שמעיקרא לא קבלה עליה דת ישראל. וכמ"ש הרמב"ם )פי"ג 

מה' איסורי ביאה הי"ז(. גר שלא בדקו אחריו ולא הודיעוהו המצות ועונשן 

ז גר, וחוששין לו עד שתתבאר צדקתו. ומקורו ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ה"

מהירושלמי )ר"פ עשרה יוחסין(. ומ"ש הרמב"ם שם שאם חזר לסורו הרי הוא 

כישראל מומר, היינו דוקא אם היה תקופה מסויימת נוהג בדת ישראל אלא 

 שאח"כ התחרט וחזר לסורו. 

 )שו"ת יביע אומר, חלק ה, יורה דעה, סימן יג(    

שבמקרה שיש אומדנא דמוכח שבשעת הקבלה לא זצ"ל הרב עובדיה יוסף כתב  נוספת תשובהב

 הגיור בטל: קיבל מצוות, 

והנה מלבד כל הנ"ל, המתגייר הלז, סופו הוכיח על תחלתו, ונראה בעליל 

שמעולם לא קיבל עליו עול מצות ולנהוג כדת ישראל, וכל מה שעשה הוא רק 

חשק בה לאהבה, וכל כיוצא  כדי לבצע זממו לישא לו את בת ישראל אשר

 בזה, אין שום ערך לגיורו.  

 )שו"ת יביע אומר, חלק י, יורה דעה, סימן כו(     

אציין לדברים שראיתי בספר "שלחן יוסף", שיוצא לאור ע"י מערכת "שלחן יוסף", העורך 

ובאים הראשי הוא הרב רפאל א"ש מ. הספר עוסק בפסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל.. בין הנושאים מ

פסקי הרב עובדיה יוסף בענייני גיור. ושם הוא הביא מתשובות הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהוזכרו 

לעיל מספר "משא עובדיה".  בספר "שלחן יוסף" נטען  שמדברי הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתבאר 

בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים, שהיסוד והשורש עליו מושתת גיור אמיתי הוא "קבלת 

ול מצוות" באמת בתמים וביושר מצד המתגיירים ללא כל פשרות. אלא, שהרצינות נבחנת ונשקלת ע

בעיניהם של הדיינים חברי בית הדין, ועליהם לשקול במאזניים הדק היטב, שהעומד לפניהם אכן פיו 

ולבו שוים, וצריכים הם להיות בטוחים בכך במאות אחוזים. הפולמוס מתעורר, אחר שהגיור היה 

דת וכדיןולאחר מכן  נתברר שהיתה כאן תרמית, ובאמת לא היתה כוונת המתגייר רצינית, ומעולם כ

 לא קיבל בכל ליבו קבלת תורה ומצוות. ובזה פסק הרב עובדיה יוסף זצ"ל:

דהולכים אחר האומדנא שהיתה בשעת הגירות עצמה )כפי שהיה נראה לדיינים בשעת הגירות 

ית דין, אלא ברור היה להם שהעומד בפניהם כוונתו רצינית מש( שאם אז לא נודע כלום להב
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לחלוטין, אף אם כעת נודע )אחר הגירות( שאינו שומר תורה ומצוות כלל, גירותו גירות, ודיינינן להי 

 כישראל גמור שחטא. 

כפי שהתבאר לעיל אין הדברים הללו מדוייקים לגמרי. שהרי ראינו שדעת הרב עובדיה יוסף 

שברור לנו לאחר הגיור שבשעת הגיור לא קיבל תורה ומצוות, אז הגיור לא חל. זצ"ל שבמקרה 

דהיינו, אפילו שלבית הדין הדבר לא היה ברור, בכל זאת, כיון שלאחר מכן יש אומדנא ברורה על 

 כך, הגיור לא חל. 

לאחר מכן המשיך והביא מכתב של הרב יצחק יוסף שליט"א מיום ט"ז אדר ראשון, שנת 

 בו כתב:תשע"א, ש

אשר על כן אין ספק שכל גיור שיש בו אומדנא דמוכח בבירור שאין בדעתו 

לקבל מצוות באמת, אין לבית הדין לגיירו, ואם עברו וגיירו אותו למרות 

שהיה ברור מראש באומדנא דמוכח שאינו מקבל עליו עול מצוות, אין הגיור 

הצבא, וכך דעתו  תופס, ואין זה משנה אם הדבר נעשה בבתי הדין או בגיורי

 של מרן אאמו"ר שליט"א )זצ"ל(.

שאם בשעת הגירות בפועל נמצאו ליקויים מסויימים המעידים על חוסר רצינות, והמשיך וכתב 

או קורטוב תרמית, בכוונותיו של המתגייר, הרי שאף אם בית הדין גיירוהו בפועל, אין גירותו גירות, 

רורה באמת ובתמיים בשעת הגיור, וכאן לא היתה שהרי הלכה פסוקה היא שצריך קבלת מצוות ב

 פעולה כזאת. 

והביא מכתב של הרב שלמה משה עמאר שליט"א שכתב בנוגע לגיורי צה"ל. על מכתב זה סמך 

 ידו הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וכך כתוב במכתב:

הגירות הינה מושג הלכתי טהור ואינה ניתנת לשום תמורה או פרשנות ועל 

גר שמל  -תהיה כהלכה על פי המבואר ברמב"ם ובשו"ע. א כן חובה שהגירות

וטבל ולא קיבל עליו מצוות התורה בפני שלשה הכשרים לדון, אינו גר כלל. 

ואפילו אם קיבל עליו מצוות, אם זה לא היה בפני שלשה הראויים לדון אינו 

על בית דין המגייר לבדוק כראוי אם המתגייר למד וידע את עיקרי  –כלום. ב 

מונה, וכן אם למד את ההלכות הבסיסיות של היהדות כנהוג בבתי הדין הא

כמו כן יבדקו מה הביא אותו להתגייר, ומה הם מטרותיו. ויבדקו  -בישראל. ג

אם הוא אמיתי במה שאומר שמקבל עליו תורה ומצוות ולא מרמה את הבית 

 –. ה אם יש אומדן דעת שבודאי לא יקיים מצוות אין לקבלו לגיור –דין. ד 

גר שמל וטבל וקיבל עליו עול תורה ומצוותיה בפני שלש ההכשרים לדון, 
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והכל נעשה כדין וכהלכה, ואחר כך שב לסורו ועובר על מצוות התורה, הרי 

הוא כישראל מומר ויינו אסור אבל קידושיו קידושין, וגיטו גט... ובגיורי 

שלושה כדין,  הצבא התברר שמלבד המילה והטבילה שהיו בפני בית הדין של

גם כל גר מקבל עליו עול תורה ועול המצוות בפני בית דין שלושה, וזאת אחר 

שמלמדים אותם עיקרי המצוות כידוע, ונבחנים, וגם נמצאים אצל משפחות 

 שומרי תורה ומצוות שגם המליצו עליהם. 

 ולאחר מכן הובא עוד מכתב הבהרה בנושא:

ים שנעשו בצה"ל, כי מעולם לא עלה הריני להבהיר אודות ההיתר שניתן לגיור

על הדעת לאשר גיור ללא קבלת מצוות כראוי על פי ההלכה, כאשר ידוע 

לדינא שקבל עול מצוות מעכבת, ואין כל מחלוקת כלל כמקובל על ידי כל 

גדולי ישראל שמפיהם אנו חיים. ולצורך כך הקמנו ועדה חשובה של שלושה 

עניני גיור על פי ההלכה. ומתוך יותר רבנים ודיינים יראי שמים המתמחים ב

מעשרים אלף בקשות לגיור לא אושרו אלא כארבעת אלפים בקשות שאף הם 

עברו לימודים והכנות לכך בתנאים מחמירים יותר מהגיורים המקובלים כאן 

בארץ הקדושה. והנה על סמך ההמלצות ובדיקות הועדה אושרו הגיורים 

וונה לרב עובדיה יוסף זצ"ל( במכתב הכ –וסמך עליהם מרן שליט"א )זצ"ל 

עוז, לאחר שבדק היטב תנאי הגיור המחמירים בזה. ואין ספק שאם יבואו 

לידינו כעת מקרי גיור שהיתה אומדנא המוכחת שהיתה קבלת עול מצוות 

במרמה על דעת שלא לקבלה אלא מן השפה לחוץ, שנבטל את אישור הגיור, 

 . 531ת אמיתית על פי ההלכהולא יוכשרו לבוא בקהל ה', אלא בגירו

 

 בארגנטינה שלא לקבל גרים תקנה

. מדובר ההיה ויכוח גדול בין גדולי הפוסקים בדור הקודם בנוגע לגרות שנעשתה בארגנטינ

שהיתה תקנה שלא לקבל גרים ולאחר עשרים שנה היו שם כמה רבנים שנתנו רשות לקבל גיורות. 

 קנה, חל בדיעבד? תלמוקד הדיון היה, האם גיור שנעשה בניגוד 

 

 קמז. -הדברים מובאים בספר "שלחן יוסף", עמ' קמג 531
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כלומר, . 532ל רצה לפסול את הגרות על הבסיס של "עבדינן שליחותייהו""הרב צבי פסח פרנק זצ

כיום אפשר לקבל גרים רק מכוח שהדיינים שמגייירים נחשבים כשליחים של הדיינים בדורות עברו 

שנעשתה לשם  הוא נימק, שהרבנים שקיבלו את הגיורות עברו על איסור, שכל תקנהשהיו סמוכים. 

 סייג אין להתירה, וכאן התקנה לא לקבל גרים נקבעה לשם סייג ומשמרת, לכן הגרות לא חלה:

אבל ג' הדיוטות הוא מתקנת חכמים דשליחותייהו קא עבדינן ובשנים שדנו 

דאיכא איסורא לדון בשנים דלא עבדי שליחותייהו לכן בטל הדין לגמרי. ועד"ז 

 איסור לא עבדינן שליחותייהו והגרות בטלה  יש לומר בנידון דידן, דבמקום

לגמרי, ויש להאריך בזה עוד. ולכן לדעתי יש לכופם שיבואו לירושלים לסדר 

 . מחדש את הגרות

 )יורה דעה, סימן רטז(  

דחה את דברי הרב צבי פסח פרנק זצ"ל. נראה שהוא  533הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל

שבגרות לא שייך הדין של "עבדינן שליחותייהו", שבגרות  הסתמך על דעות הראשונים שסוברים

 . 534מעיקר הדין אין צורך בבית דין של סמוכים

חלק על דברי הרב צבי פסח פרנק זצ"ל, וסבר  535הרצוג זצ"ליצחק אייזיק הלוי גם הרב 

שבדיעבד הם גרים. הוא הביא ראיה שהפוסקים בכל הדורות פסקו להלכה שאם נשא אדם אשה לשם 

ת או לשם סיבה כל שהיא, בדיעבד הגרות חלה. כך גם אנחנו מוצאים שאם גיירו בשבת בדיעבד אישו

הוי גר. לכאורה, היינו צריכים לבטל את הגרות, כיון שכל קבלת הגרות כיום הוא מדין "עבדינן 

שליחותייהו" ולכתחילה אסור לקבל גרים שמתגיירים לשם אישות ומתגיירים בשבת. יחד עם זאת, 

כתב שהם רק נחשבים גרים לחומרא, אבל לא לקולא שיהיה להם דין ישראל וישראלית. יש הוא 

להחמיר שנחשבים גרים לעניין שאם קידשו אשה, חוששים לקידושין. בכל שאלה כזו צריך לבדוק 

 בכל פרט ופרט לגופו, למצוא אם אפשר לבטל את הגרות לגמרי וכל שלא בדק הרי הוא בספק.   

 

הארכתי בנקודה זו בספרי "גר המתגייר", כרך א, במאמר "קבלת גרים בזמן הזה", הלכות  532
בדינן שליחותייהו" במאמר "משנת חושן משפט; כמו כן, הבאתי לעיל דיון בנוגע לדין "ע

 הראי"ה קוק בנושא הגיור". 
 משפטי עוזיאל,כרך ז, סימן יג. 533
הרב עוזיאל זצ"ל הוסיף שנראה לו שהתקנה היתה רק להימנע להזדקק לקבל את הגרים, לא  534

היתה תקנה שאם יהיו כמה דיינים שיקבלו את הגרים, הגרות תתבטל. שהואיל ומן הדין הגיור 
 איך יבואו לבטל את הגיור? חל, אז 

עיין גם בשו"ת משפטי עוזיאל,  פח, בעניין תקנת ארגנטינא;-פסקים וכתבים, כרך ד, סימן פז 535
 כרך ז, סימן יג. 
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דן בשאלתנו. לדעתו, יש לפסוק שהגיור חל, מכוח שיש כאן ספק  536זצ"ל יוסף גם הרב עובדיה

ספיקא. ספק אחד, שמא הלכה כדעה שהטעם שאפשר לקבל גרים בזמן הזה אינו מטעם "עבדינן 

שליחותייהו", אלא משום שלא צריך סמוכים, כיון שכתוב "לדורותיכם". ספק הלכה, כדעה שסוברת 

עשה הפרטי שנעשה באיסור בטל. אך, הוא כתב שאם אפשר בקלות שכל שהשליחות כללית אין מ

 לחזור ולעשות לאיש גיור לחומרא, יש להצריכו גיור נוסף.

 

 גיורים על ידי דיינים 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל נאם בישיבת ועדת הפנים )ביום כ"ג חשון, תשל"ו( ושם הוא טען 

ת ברבנות, כיון שעניין הגיורים הוא עניין שנתינת הגיורים לידי רבני הערים, הינה פתח לשחיתו

השייך לבתי הדין דווקא, ודבר זה עלול לגרום להרס הרבנות. ולכן, חלילה לחשוב על מתן רשות 

לכל רב ורב לעשות גיור ככל העולה על רוחו, ובפרט שרב נתון ללחצים מגורמים מקומיים הרבה 

 יותר מכל דיין בבתי הדין הרבניים. 

 אמר את הדברים בצורה ברורה: 537א לעיתונותובהודעה שהוצי

נוכח הנסיונות החוזרים ונשנים על ידי גורמים מסויימים לשנות מהמקובל 

מאז ייסודה של הרבנות הראשית בארצנו הקדושה, שגירות מבוצעת אך ורק 

על ידי בתי הדין הרבניים המוסמכים, אין לי אלא לשוב ולהביע את התנגדותי 

הטומנת בחובה סכנה של השלטת אנדרלמוסיא בקבלת  הנמרצת נגד מגמה זו

גרים, ועלולה להביא לסיפוח בלתי ראויים לכלל ישראל. בתי דין הרבניים 

בארץ המורכבים משלשה דיינים מומחים בכל בית דין, אשר כישורם ועיסוקם 

התידר בקבלת עדים וחקירתם, בבחינה מדוקדקת של מסמכים ועובדות, 

יות וכובד ראש ובקביעת ההלכה, וכן מעמדם העצמאי בדיון שקול בכל האחר

והבלתי תלוי בגורמים מקומיים וכיו"ב, מה שמשחרר אותם מאפשרות של 

הפעלת לחץ עליהם, בתי דין אלה הוכיחו את עצמם כהמתאימים ביורת גם 

למילוי תפקיד אחראי זה, בדומה לשאר הענינים המסורים לטיפולם, על כך 

טעות תהיה לחשוב שעל . 538דם דבר שאינו מתוקןמובטח שלא יצא מתחת י

 

 שו"ת יביע אומר, חלק ט, סימן טז.  536
 נדפס בקונטרס "גר צדק ברוקלין", תשע"ג, עמ' מח.  537
 ט. קמ-הדברים מובאים בספר "שלחן יוסף", עמ' קמח 538
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ידי הוצאת הענין מסמכותם הבלעדית של בתי הדין, יזרזו כביכול התהליך של 

הגיור, אין בתי הדין חשודים ח"ו על סחבת מכוונת בקיום מצות קבלת גרי 

צדק לחיק היהדות, ואם אכן אין הגירות מתבצעת על רגל אחת, אין זה אלא 

 הדין לדרישות ההלכה. וזו תהלתם ותפארתם.  בגלל נאמנות בתי

 

 גיור קטינים

דנים בנוגע לגיור קטינים שיש סבירות גדולה שלא יקיימו תורה ומצוות  539במאמרים רבים

 כשיתגיירו, האם יש מקום לגיורם. 

נקט שאם בית דין רואה שיש חשש שהגר יחלל שבת ויום טוב  540זצ"להרב עובדיה יוסף 

 .שלא לגיירו. אבל, בדיעבד אם גיירו אותו הגיור חל ומה שעשו עשויכשיהיה גדול, נכון 

 דן בנוגע לגיור קטנים מאומצים, ושם כתב: 541ובתשובה אחרת

אודות אימוץ ילדים בחו"ל, כשיש תרי רובי שהם נכרים, וההורים המאמצים 

רוצים לגיירם כדת משה וישראל. הנה אם לאחר דרישה וחקירה היטב יתברר 

ק שההורים המאמצים הינם שומרי תורה ומצוות, ומדקדקים מעל לכל ספ

בפרט בעניני כשרות, שבת, ומועדי ישראל, אפשר לקבל את הילדים הללו 

לגיור כדת משה וישראל. אבל אם ההורים המאמצים אינם ידועים כשומרי 

תורה ומצוות, הרי אם יקבלום לגיור, גורמים להם ביודעים להכשלת הילדים 

טנותם בין בגדלותם שיכשלו באיסורי תורה אחר שנתגיירו. הללו, בין בק

 ונאמר 'לפני עור לא תתן מכשול' וממילא ודאי שיש להימנע מלגיירם. 

דן בנוגע לגיור קטן שנתגייר רק אחד מהוריו. והוא כתב שקטן שאחד מהורי  542ובתשובה נוספת

דתי, דאנן סהדי שלא יוכל לקיים  עדיין מסרב להתגייר כדת, אין לגיירו אף אם שולחים אותו לחינוך

 המצוות כראוי. 

 

"גיור קטן", "גיור קטן שגדל אצל משפחה מאמצת", "מחאת גר קטן שגדל במשפחה שאינה  539
שומרת תורה ומצוות", מובאים בספרי "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה; במאמרי "גיור 

 קטינים", הובא לעיל. 
 שו"ת יביע אומר, חלק ב, אבן העזר, סימן ד.  540
"ל להר"א אנידג'אר, מיום א' אב, תשל"ח, בספר "הליכות מוסר, תשובת הרב עובדיה יוסף זצ 541

 קנב. -חלק א, עמ' קעז; מצאתי את הדברים בספר "שלחן יוסף", עמ' קנא
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עוד דנו האחרונים במקרה שיהודי נשא נכריה ונולד ילד, האם האב היהודי יכול להביאו 

להתגייר? נקודת הספק היא, שהילד אינו מתייחס אחר אביו היהודי ואם כן, נחשב כמו שאדם זר 

 .543הביאו להתגייר

א יכול להביא את הילד להתגייר, צריך שהֵאם תביא נקט שהאב ל 544זצ"להרב עובדיה יוסף 

 אותו להתגייר. לא צריך שהֵאם תתגייר, אבל היא צריכה להביא אותו. 

 

 ידיעת בית דין שהגיורת מעוברת

שאם ידע בית הדין שהאשה מעוברת בשעת הטבילה, הדין פשוט,  מבואר 545דגול מרבבהב

 רברבי.  , הדין תלוי באשליבמקרה שלא ידע שהולד גר. אך,

כוונת דבריו, שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים ִאם עובר ירך אמו או לאו ירך אמו. למ"ד עובר 

ירך אמו, בית הדין לא צריך לדעת, כיון שאינו מתגייר בפני עצמו. אך, למ"ד עובר לאו ירך אמו, בית 

שלא הכריע דגול מרבבה משמע בעל ההדין צריך לדעת, כיון שהוא מתגייר בפני עצמו. מדברי 

 במחלוקת, ולכן כתב שהדבר תלוי במחלוקת פוסקים זו. 

כתב שטוב להודיע לבית הדין בשעה שהֵאם באה להתגייר שהיא  546הרב משה פיינשטיין זצ"ל

 סובר שלא צריך להודיעהוא מעוברת, כדי להוציא מספקו של הדגול מרבבה. משמע, שמעיקר הדין 

  לבית דין.

הולד לא צריך לחזור ולטבול, במקרה שלא הודיעו לבית דין ק שפס 547זצ"להרב עובדיה יוסף 

כיון שיש כאן ספק ספיקא. ספק אחד אם עובר ירך אמו, או לאו ירך אמו. ספק שני, אפילו אם נאמר 

 שעובר לאו ירך אמו אולי לא צריך דעת בית דין. 

 

עדות הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליט"א. מההוראות האחרונות שדיבר עם הרב עובדיה  542
פה וקידושין, כרך א, עמ' פז, אות יוסף זצ"ל סמוך לפטירתו. הדברים הובאו בקוץ "בתורתו", חו
 י, ד"ה ויש; מצאתי את הדברים בספר "שלחן יוסף", עמ' קנב. 

הארכתי בשאלה זו במאמרי "גיור קטן שגדול אצל משפחה מאמצת", מובא בספר "גר  543
המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה; כמו כן, הדברים הובאו לעיל במאמרי "משנת הראי"ה קוק 

 .בנושא הגיור"
 שו"ת יביע אומר, חלק ב, אבן העזר, סימן ד.  544
 יורה דעה רסח, ו.  545
 שו"ת אגרות משה, יורה דעה, חלק א, סימן קנח.  546
 שו"ת יביע אומר, חלק ט, יורה דעה, סימן יז.  547
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ור נעשה על ידי בית מדוע לא צריך דעת בית דין? הרי למ"ד עובר לאו ירך אמו, הגילי לא ברור 

דין ובית הדין צריך לזכות לו. רק במקרה שהאב מביאו להתגייר, יש מקום לומר שלא צריך דעת בית 

דין. אפילו במקרה שהאב מביאו להתגייר, יש מקום לומר שעדיין צריך דעת בית דין, כיון שאין זכות 

מבואר בשו"ע על כך, . נוסף 548לאב על הולד כשהוא עובר. הזכות שלו הוא רק לאחר שנולד

בייאר שכל זה  549הדגול מרבבהשבמקרה שהטבילה היתה בלילה ולא ביום, הגיור חל בדיעבד. בעל 

נאמר דווקא לגבי גיור גדול ולא לגבי גיור קטן. כיון שבגיור גדול יש קבלת מצוות, וזוהי עיקר 

אין קבלת מצוות יש רק  הגרות, לכן מספיק שקבלת מצוות תהיה בפני בית דין ביום. אך, בגיור קטן

, לכן חייב לטבול ביום. לפיו, עיקר הגרות של הקטן נעשה בטבילה וכל מה שמקפידים טבילה

בקבלת מצוות בגיור גדול, יש להקפיד בטבילה של גיור קטן. לפי זה, יש לומר שאם נכרית מעוברת 

ב שהעובר לא טבל בפני בית דין. הם לא טבלה בפני בית דין בלי ידיעתם שהיא מעוברת, הרי זה נחש

ידעו ממנו, ובכך יש חסרון של אי טבילה בפני בית דין. בגיור קטן הטבילה בפני בית דין היא 

לעיכובא, לא רק משום הצורך שבית דין יזכו בשבילו הגיור, אלא משום שצריך בית דין בעת עיקר 

 הגיור. 

ר קטן", יובמאמר "ג יבה, כיון שכבר הארכתהדגול מרבבעל אמנם, יש מקום לדחות את דברי 

בית הדין מקבל בשבילו שלדעת מספר ראשונים, יש קבלת מצוות בגיור הקטן. יש כאלו שסוברים ש

 .את המצוות

 

 גיור נכריה שנשואה בנישואין אזרחיים לכהן

נחלקו האחרונים בנוגע לגיור נכריה שנשואה בנישואין אזרחיים. שאלה זו מבוססת על מספר 

 נקודות:

נחשב כאילו הנכריה אומרת שהיא אינה מקבלת על עצמה את כל המצוות. הרי יש איסור  .1

לגיורת להינשא לכהן. וכיון שהיא נשואה בנישואין אזרחיים לכהן והיא מתכוונת להמשיך 

לחיות עמו, אם כן, יש כאן אומדנא ברורה שאין בכוונתה לשמור את האיסור לגיורת 

 לכהן. להינשא לכהן ולהיבעל 

באיזה מקרה יהיו פחות עברות. כלומר, מצד אחד מצילים את הכהן מאיסור בעילת נכריה.  .2

מאידך, לאחר שהנכריה מתגיירת יש איסור נידה בזמן שהיא נידה, ויש סבירות גדולה שלא 

 

 הארכתי בכל זה במאמרי "גיור קטן", מובא בספרי "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה.  548
 ג.  יורה דעה רסח, 549
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ישמרו את כל המצוות.  נוסף על כך, הרי מכשילים את הנכריה. שכל עוד שלא התגיירה לא 

ר, אך לאחר הגיור היא מתחייבת בכל החיובים של ַעם ישראל. לכן, לאחר עברה שום איסו

 הגיור כשהיא תיבעל לכהן היא תעבור על איסור בעילת גיורת על ידי כהן. 

נקט שאין לגייר את הנכרית שנשואה לכהן בנישואין אזרחיים, על אף  550זצ"להרב עובדיה יוסף 

זאת, בסופו של דבר הוא עדיין עובר על איסור שיכול להיות שמורידים לו מן האיסורים, בכל 

לגבי היתר לבית דין להושיב  551ספר העקידהב דיון המובאציין לרייתא ולכן אין להתיר לו. הוא דאו

ספר עקידה השיב שחטא בעל  זונות פנויות כדי שהרווקים לא יבואו להיכשל באיסור אשת איש.

. אבל, חטא קטן הנעשה ברשות בית דין, חטאת גדול שנעשה שלא ברשות בית דין, כל ישראל נקיים

כל הקהל היא. וזה היה עון סדום ופילגש בגבעה. הוא סיים מי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק 

כתב שאותה סברא שייכת גם במקרה שלנו, שאין רשות זצ"ל ונחלה בתורת ה'. הרב עובדיה יוסף 

יל אותו מעברות. נוסף על כך, יש לחוש לבית דין להתיר לה לחיות עם הכהן אפילו שבאים להצ

שלאחר שתתגייר לא תלך למקוה ותבוא לידי איסור נידה. גם כן אפשר שבהיותה נכרית היא מאוסה 

אוד שיפרוש בעיניו יש יותר אפשרות שיחזור בתשובה ויגרשה. אבל, לאחר שכבר התגיירה קשה מ

  .552ממנה

 

 גיור נכריה שנשואה בנישואין אזרחיים ליהודי

 ובא בגמרא במסכת יבמות:מ

אחד איש שנתגייר לשום אשה, ואחד אשה שנתגיירה לשום איש, וכן מי 

אינן גרים, דברי ר' נחמיה;  -שנתגייר לשום שולחן מלכים, לשום עבדי שלמה 

שהיה רבי נחמיה אומר: אחד גירי אריות, ואחד גירי חלומות, ואחד גירי 

 

 שו"ת יביע אומר, חלק ב, אבן העזר, סימן ג, אות ה.  550
 שער כ.  551
יש להעיר שבדברי הרב עובדיה יוסף זצ"ל אין התייחסות לגבי השאלה אם הגיור חל מצד שיש  552

אומדנא ברורה שאין בכוונתה לשמור תורה ומצוות. אפשר לומר שהיה מדובר במקרה שלא 
מתגיירת לשמור תורה ומצוות. ובנוגע לכך שיש אומדנא היתה אומדנא ברורה שאין בכוונת ה

ברורה שאין בכוונתה לשמור איסור בעילת גיורת על ידי כהן, יש דעות בין האחרונים שסוברים 
שלגבי גר שמקבל עליו כל המצוות חוץ מדבר אחד, לכתחילה לא מקבלים אותו, אבל בדיעבד 

כשיש הצהרה מפורשת, אי אפשר לגייר.  הגיור חל. כמו כן, יש מן האחרונים שטוענים שרק
כשאין הצהרה מפורשת, אין עיכוב. דנתי בדין זה במאמרי "קונטרס קבלת מצוות בגיור", בחלק 
ב של הקונטרס, מובא בספר "גר המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה; גם דעתי בדין גיור נכריה 

לכהן בנישואין אזרחיים",  שנשואה בנישואין אזרחיים לכהן, במאמרי "גיור אשה שנשואה
 מובא בספר "גר המתגייר", כרך א, הלכות אבן העזר. 
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זמן הזה; בזמן הזה ס"ד? אלא אינן גרים, עד שיתגיירו ב -מרדכי ואסתר 

אימא: כבזמן הזה! הא איתמר עלה, א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה 

ת"ר: אין מקבלין גרים לימות ... דרב: הלכה כדברי האומר כולם גרים הם

המשיח; כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה. א"ר אליעזר, 

 , אבל אידך לא. 'י גר אתך עליך יפולהן גור יגור אפס מאותי מ'מאי קרא? 

 )כד, ע"ב( 

 ישות.במקרה שאחד התגייר לשם אאם הגיור חל מדברי הגמרא מתבאר שיש מחלוקת תנאים 

לדעת ר' נחמיה, הגיור לא חל. אבל, לדעת חכמים הגיור חל. נראה שלהלכה הגיור חל שכך פסק ר' 

את מבואר בגמרא שבוודאי לכתחילה אין יצחק בר שמואל בר מרתא משמו של רב. על אף ההנחה הז

לגייר נכרי שבא להתגייר לשם אשה. צריך לבדוק שמניעי הגר הם מניעים לשם שמים. אם הוא לא 

 מתגייר לשם שמים אין לגיירו. 

מתבאר מן הגמרא שלכתחילה בוודאי אין לגייר אשה שמתגיירת לשם אישות. אלא, נחלקו 

 ון? השאלה מבוססת על שתי נקודות:האחרונים האם גם בזמן הזה הדבר נכ

 יש להציל את היהודי שלא יכשל באיסור ביאת נכריה. .  1

יש לומר שכיון שהיא כבר נשואה בנישואין אזרחיים ליהודי ואין היא צריכה להתגייר כדי . 2

 להינשא לו, אז בוודאי הגיור הוא לשם שמים ואינו לשם אישות ולשם סיבה כל שהיא. 

הביא שיש אחרונים שכתבו שבמקרה שהאיש נשוי בנישואין אזרחיים  553סף זצ"להרב עובדיה יו

לנכריה, יש לגיירה כדי להצילו מאיסור. אך יחד עם זאת, יש אחרונים שחלקו על כך ואמרו שאין לנו 

להצילו "הלעטיהו לרשע וימות". הובא שם ויכוח בין מספר רבנים אם נחשב שהיא מתגיירת לשם 

ר נשואה בנישואין אזרחיים ואם כן מדוע לה לבוא להתגייר? יש מן הרבנים שמים שהרי היא כב

נראה שהוא נוטה שטענו שהיא מתגיירת כיון שבעלה היהודי לחץ עליה מחמת הבושה וכיוצ"ב. 

 לדעה שאפשר לגיירה. 

כתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל בצורה מפורשת שאם הנכריה נשואה בנישואין  554בתשובה אחרתו

 הודי, ורצונה לחיות עם היהודי בחופה וקידושין כדת משה וישראל, יש לקבלה לגיור. אזרחיים לי

 

 שו"ת "יביע אומר", חלק ב, אבן העזר, סימן ג.  553
 ו. -בספר "משא עובדיה יוסף", עמ' תל, אות ה 554
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הוא כתב שבמקרה שיש נכרי שבא להתגייר משום אישות, ובית דין משוכנע   555באותה תשובה

שבסופו של דבר הוא אכן יתגייר לשם שמים ויקיים תורה ומצוות לשם שמים. על אף שעכשיו הוא 

שהכל לפי ראות  556מים, בכל זאת, מותר לגיירו. על כך נאמרו דברי הבית יוסףאינו מתגייר לשם ש

 עיני הדיין. נמדד העניין לפי אומד הדעת בתכונות המתגייר שלפנינו. 

 

 טבילת גיורות

לאחרונה יש סערה מסביב השאלה האם ראוי שגיורת  תטבול בפני דיינים? אולי ראוי שהיא 

נדרש לשאלה זו עוד לפני שנים רבות, בזמן שהיה רב  557ף זצ"לתטבול בפני אשה. הרב עובדיה יוס

במצרים. על אף שדרכו היתה למצוא את הדרך המקילה, בכל זאת, כאן ראה לנכון להצריך שהגיורת 

 תטבול בפני הדיינים. מהסיבות דלהלן: 

ראשונים רבים שסוברים כדעת הרמב"ם שהטבילה בפני בית דין מעכבת את הגיור. יש  .1

 ראוי לחוש לשיטתם. בוודאי 

בוודאי אין לזוז מדברי השו"ע והפוסקים שכתבו שלכתחילה צריך לטבול בפני בית דין  .2

 ממש. וציין לפוסקים רבים שנקטו כך. 

יש לחלק בין דין דיינים בעת הטבילה ובין דין עדי קידושי ביאה, שאומרים "הן הן עדי  .3

ראו את הביאה אומרים שהם ייחוד הן הן עדי ביאה". דהיינו, על אף שהעדים לא 

נחשבים כעדי ביאה וזאת משום שראו את הייחוד. אם כן, גם כאן נאמר שכיון שראו 

שנכנסה לטבול, אפילו שלא ראו שטבלה, בכל זאת, נחשב שטבלה בפניהם. אלא, זה 

אינו נכון כיון שיש לומר שבקידושי ביאה מדובר על עדים, אבל כאן מדובר מצד משפט. 

 פט צריך להיות בפני הדיינים. במקרה של מש

, כתב שבמקרה של טבילת גיורת יש 558הוא כתב שמהר"א בן שמעון, בספרו "נהר מצרים"

לפעול בצורה הבאה: יש להביא יריעת בגד גדולה ולפרוס אותה על פני המים שבמקוה ובחלק ממנה 

דבר לא מהמים ולא  מתכסה גוף הגיורת גם כן, ורק ראשה נשאר חוץ ליריעה, באופן שלא נראה שום

מגופה כלל, כי הכל תחת היריעה. וכך היא עומדת בפני הדיינים בעת קבלת המצוות, ואחר כך 

 

 בספר "משא עובדיה", עמ' תכו, אות ב.  555
 יורה דעה, סוף סימן רסח.  556
 ה דעה, סימן יטשו"ת יביע אומר, חלק א, יור 557
 הלכים גרים, אות כד.  558
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טובלת בפניהם. והאשה העומדת שם מגלה קצת מהיריעה כדי שיראו הדיינים שטבלה טבילה הגונה 

 כדת. 

בכדי שתוציא  ואמר לעשות באמצע היריעה חלל, שינה מהאמור לעילהרב עובדיה יוסף זצ"ל, 

משם הגיורת את ראשה בעמדה באמצע המקוה, וכשנכנסים הדיינים היא כבר עומדת בתוך המים, 

והיריעה מכסה את המים ואת גופה, ורק ראשה בולט החוצה. ואחר קבלת המצוות היא מרכינה את 

 ראשה לתוך המים. 

הוא הביא  .רחב המיוחדחלוק הציע  שהגיורת תטבול לבושה  לאחר זמן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 

חלוק רחב, עלתה לה טבילה. אלא, הוא ציין במדברי פוסקים שמבואר מדבריהם שבמקרה שמדובר 

משמע שטבילה בחלוק רחב היא טבילה בדיעבד, ולכתחילה  560שו"עבו 559רמב"םב ן המבוארשמ

דוחק,  אין לטבול באופן זה. וכתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שיש לומר שגם הרמב"ם מודה שכשיש

אז טבילה בחלוק רחב הוי לכתחילה. וכתב שבוודאי במקרה הנידון להסיר עקשות פה ולזות שפתים 

 הרחק ממך, אז הוי דבר מצוה ויש להורות לכתחילה לטבול באופן הנ"ל. 

בסוף התשובה הוא ציין לדברי הרב אברהם עבר הירשוביץ זצ"ל, בספרו "בית אברהם", 

יורות. בעירו לא היתה אפשרות לחברי בית הדין לגשת אל מקום שהסתפק בנוגע לדין טבילת ג

הטבילה הנמצא ברשות העכו"ם, ואיש הבא שם בנפשו הוא, וענוש יענש על פי חוקי המדינה. נוסף 

על כך, אם ילכו שם דייני ישראל, יגרם על ידי כך חילול ה'. אז הוא דן אם אפשר לסמוך להקל על פי 

, השיב שנכון זצ"ל ד לטבול שלא בפני בית דין. הגאון מהר"ש סלאנטדברי התוס' שמתירים בדיעב

שקודם לכן האשה תקבל את המצוות בפני השלשה דיינים. לאחר מכן נשים כשרות ילכו עם שלשת 

חברי בית הדין עד מקום שיש רשות לדיינים לגשת אליו. ומשם ילכו הנשים עם הגיורת להטבילה. 

סמוך אליהן ודעת הדיינים עליהן. לאחר הטבילה הנשים יגידו בפני וידעו הנשים שהדיינים עומדים 

 בית דין שטבלה כדין תורה. 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל טען שמבואר מדבריו שכל הדין הזה נאמר רק למקרה של דיעבד, 

 ובוודאי לכתחילה אין לפעול כך.

 ובסיום תשובתו הוא כתב:

, שצריך תבוסקים והש"ע שכלכל הדברות ברור שלכתחלה אין לזוז מדברי הפ

והנה אף על פי שהיו כמה אנשים מודרנים  ..לטבול לכתחלה בפני ב"ד ממש.

 

 הלכות מקוואות א, ז.  559
 יורה דעה קצח, מו.  560
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)אשר הם חכמים בעיניהם(, שהתנגדו לזה בכל תוקף. ובאו בטענה, שאין זה 

נאה והוגן לחברי בית הדין, להכנס בבית הטבילה של נשים בכלל, בשעה שיש 

ו לבדוק נשים אפילו ערומות, בגלל ורק לרופא פרוץ מותר לאשה במקוה. )

זאת תורת  .צנועים למידי חכמיםלת ה שאין כןאיזה מיחוש וכיוצא, מ

המודרנים הללו, היפך תורתנו הקדושה שמחלקת בדין ייחוד להיפך בין 

כשרים לפרוצים. ואת הישרה יעקשו, ולא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה 

  . ?בטלה שלהם

  

 רלימוד תורה לנכרי שמתגיי

האחרונים נחלקו האם מותר ללמד תורה לנכרי שמתגייר. דהיינו, יש איסור לנכרי ללמוד תורה 

שנכרי העוסק בתורה חייב מיתה. וכן, יש איסור ליהודי ללמד  561כפי שנאמר בגמרא במסכת סנהדרין

ונלמד מן הפסוק "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל  562נכרי תורה כפי המבואר בגמרא במסכת חגיגה

 ידעום".  

יש לדון האם איסור מסירת דברי תורה לנכרי הוא איסור דרבנן, או איסור דאורייתא? הרב 

ציין למספר פוסקים שמבואר מדבריהם שמדובר על איסור דאורייתא. הוא  563עובדיה יוסף זצ"ל

 הביא שמבואר בספר "לימוד ה' " שהמוסר דברי תורה עובר על איסור דאורייתא. על אף שמדובר על

פסוק בתהילים, בכל זאת, יש לומר שמדובר על איסור דאורייתא, דגמרא גמירי לה, ואתא דוד 

שהמלמד תורה לנכרי עובר בעשה, שנאמר  החידושי אגודב ן המבוארואסמכא אקראי. וכן הביא מ

, משמע שהמוסר דברי 564"מגיד דבריו ליעקב וכו' ". וכן, יש לציין שמדברי התוס' במסכת בבא קמא

 עובר על עשה דאורייתא. תורה 

 מובא במסכת שבת:

תנו רבנן: מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: כמה תורות יש לכם? 

אני  -אמר לו: שתים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו: שבכתב 

איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב.  -מאמינך, ושבעל פה 

 

 נט, ע"א.  561
 יג, ע"א.  562
 הליכות עולם, כרך ח, עמ' שפא.  563
 לח, ע"א.  564
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גייריה, יומא קמא אמר ליה: א"ב ג"ד,  -לפני הלל  גער בו והוציאו בנזיפה. בא

למחר אפיך ליה. אמר ליה: והא אתמול לא אמרת לי הכי? אמר לו: לאו עלי 

דידי קא סמכת? דעל פה נמי סמוך עלי! שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני 

שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 

מת הבנין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו: דעלך סני אחת. דחפו בא

פירושה הוא, זיל גמור.  -זו היא כל התורה כולה, ואידך  -לחברך לא תעביד 

שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע קול סופר 

. אמר: הללו למי? אמרו לו: 'ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד'שהיה אומר 

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

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

גייריה. אמר לו: כלום מעמידין מלך אלא מי  -הבנין שבידו. בא לפני הלל 

והזר 'גיע שיודע טכסיסי מלכות? לך למוד טכסיסי מלכות. הלך וקרא, כיון שה

אמר ליה: מקרא זה על מי נאמר? אמר לו: אפילו על דוד מלך  'הקרב יומת

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

כתיב עליהם והזר הקרב  - 'בני בכרי ישראל'ומתוך אהבה שאהבם קרא להם 

א לפני שמאי, על אחת כמה וכמה! ב -יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו 

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. לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד, אמרו: 

ל קרבנו תחת קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הל

 כנפי השכינה.

 מהרש"א כתב שם:

אמר ליה מקרא כו'. ומעיקרא לא הוי בעי הלל למימר הכי משום דלא הוה 

מקבל עליו לגייר ומיהו קצת קשה הא אין מקבלין גרים משום שלחן מלכים 

ולא משום אישות ולא עדיף זה שגייר עצמו משום כהונה שילבש בגדי כבוד 

הלל וגייריה כו' לאו דוקא אלא דלא גייריה עד וצ"ל הא דקאמר בא לפני 

לבתר הכי שידע דגר אסור בכהונה ולא קאמר לעיל דגייריה אלא שקבל עליו 

ואין להקשות דא"כ היאך למדו תורה לגייר ומתוך שלא לשמה בא לשמה 

קודם שנתגייר הא אמרינן בפרק ארבע מיתות דעובד כוכבים הלומד תורה 

 :ן שבא לגייר שרי ללמוד תורהחייב מיתה די"ל דהכא כיו
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 אם כן, מבואר מדברי מהרש"א שאפשר ללמד נכרי תורה כשמדובר שהוא באמצע תהליך גיור. 

שבמקרה של  566חלק על דברי המהרש"א, כיון שמבואר מדברי התוס' במספר מקומות 565רעק"א

התוס' במספר גיירו ואחר כך לימדו.  תחילההלל לא היה מדובר שלימדו תורה קודם שגיירו, אלא 

מקומות דן איך הלל גייר את הנכרים הללו? שהרי היה נכרי שהתגייר כדי שיהיה כהן גדול, ואם כן 

שאסור לגייר נכרי כשלא מתגייר  567התגייר לשם דבר ולא לשם שמים וכתוב בגמרא במסכת יבמות

רי התוס' לשם שמים. התוס' תירץ שהיה מדובר שהלל ראה שסופו לשם לשמים. אם כן, מבואר מדב

שמדובר שהלל גייר את הנכרים עוד קודם שלימדם תורה. ובסוף דבריו כתב רעק"א: "ואין בכוחי 

 להתיר". 

מדברי רעק"א מבואר שיש איסור ללמדו אפילו מקרא וסדר תפילה יום יום. גם לימוד דברים 

 אלו נכלל באיסור ללמדו תורה. 

מהרש"א, בעיקר כשיש לו תנא דמסייע כתב שיש לסמוך על דברי  568והרב עובדיה יוסף זצ"ל

  יו, שמדברי המאירי מבואר כדברי מהרש"א שאין איסור במקרה שלומד כדי להתגייר. לדבר

 

 מילה דחויה ומילת גר ביום חמישי או בערב שבת

חידש שאסור לעשות מילה דחויה, וכן מילת גר, ביום חמישי. הטעם לכך, הוא  569הרשב"ץ

לה יש סכנה לנימול, ולכן אם ימולו ביום חמישי, יכול להיות משום שביום השלישי של המי

שיצטרכו לחלל שבת בשביל רפואת התינוק ורפואת הגר. הרז"ה סובר שלא מפליגים בספינה תוך ג' 

 ימים קודם השבת משום שיש חשש שיבוא לידי חילול שבת, והוי כמתנה על השבת. 

ח שפסקו כדעת הרשב"ץ, כך דעת החיד"א הביא פוסקים מעדות המזר 570זצ"להרב עובדיה יוסף 

לדחות את המילה, וכך פוסק הרב עובדיה הוא ועוד פוסקים רבים. נראה שהמנהג אצל עדות המזרח 

יוסף אלא אם כן יש מנהג אחר באותו מקום. במקום שלא נתברר המנהג יש להחמיר שלא למול ביום 

 חמישי ושישי. 

 

 מהדורא קמא, סימן מא.  565
 מסכת יבמות כד, ע"ב, ד"ה לא בימי; שם קט, ע"ב.  566
 כד, ע"ב.  567
 "תורה שבעל פה", שנת תשל"א, עמ' לב.   תשובתו מובאת בכתב עת 568
 מובא בבדק הבית, יורה דעה, ריש סימן רסח.  569
 שו"ת יביע אומר, חלק ה, יורה דעה, סימן כג.  570
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 טבילת כלי גר

תגייר צריך לטבול את הכלים שהיו ברשותו בעודו נכרי? נראה האחרונים דנו האם נכרי שה

שנקודת השאלה, עומדת על החקירה איך להגדיר את הכלים של הנכרי לאחר גיורו? כלומר, האם 

נחשב שהכלים יוצאים מרשות נכרי ונכנסים לרשות ישראל, שהרי בסופו של דבר מדובר על אותו 

 אדם. 

קפה ראשונה היה נראה לומר שכיון ש"גר שנתגייר כקטן כתב שבהש 571זצ"להרב עובדיה יוסף 

ההפקר ולא ן שנולד דמי", לכן פקעה בעלותו מעל כלים שלו, ונעשה כהפקר, והרי הוא כזוכה מ

 צריך לטבול כליו, כיון שלא דומה למעשה שהיה אצל כלי מדין. 

י מתכות הביא אחרונים שהסתפקו ודנו בשאלה זו. מסקנתו  היא שטוב להחמיר בכל ואה

ולהטבילם בלי ברכה, כיון שלדעת הראב"ד ועוד פוסקים חיוב טבילת כלי מתכות הוא חיוב 

מדאורייתא. אבל, לגבי טבילת כלי זכוכית אפשר להקל, כיון שחיוב טבילתן הוא רק חיוב מדרבנן, 

 . 572ספק דרבנן להקל

 

 

 

 

 רסט.-הליכות עולם, כרך ז, עמ' רסח 571
יש לציין ששו"ת מהרי"א הלוי )סימן קיט( כתב: "ואם היתה כוונתו לשאול ואמאי לא הצריכה  572

לכל הכלים בשעת מתן תורה. האמת אגיד ולא אבוש כי אינני זוכר בגר שנתגייר תורה טבילה 
אם נאמר בטור והשו"ע שיהיו כליו צריכין טבילה. ואף אם יהיה כדבריו מכל מקום כאן לא 
שייך לומר שיכנסו הכלים מטומאתן של עכו"ם לקדושתו של ישראל. דישראל קודם מתן תורה 

נצטוו קצת מצות במרה ושירת הים מחלה להם על כל  לא היו טמאים חס וחלילה וכבר
 עונותיהם".

הרב עובדיה יוסף הביא עוד סברא להתיר וזאת על פי דברי הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב בספר 
שם משמואל )פרשת מטות( בשם אביו בעל האבני נזר: "והנה בתמורה )ל, ע"ב( איתא, ולד 

נטרפו וכו', ודייקנין מינה שהוא הדין בדבר  טריפה, שנתעברה ואחר כך נטרפה, היא וולדה
קדושה השורה על האדם, ולכן הא דקי"ל בכלים הנלקחים מן העכו"ם שצריכים טבילה, מפני 
שיצאו מטומאת עכו"ם ונכנסו לקדושת ישראל, לפי האמור נראה שגר שנתגייר וכליו עמו, אין 

ה גם על הכלים שלו, ורק אם קנה הכלים צריכים טבילה, כי חלות הקדושה עליו בשעת גיורו חל
כלים מן הגוי לאחר מכן צריך להטבילם, למען יכנסו לקדושת ישראל". לפיו, בגיורו חלה 
הקדושה על כליו. נלענ"ד, שיש מקום להסתפק בסברא זו, כיון שמנין לנו שתחול הקדושה שלו 

י יוטבלו, לא מסתבר על כליו, הרי בסופו של דבר כליו לא הוטבלו? כלומר, יש חיוב שכלי נכר
לומר שטבילתו עולה לגביהם. עוד נראה לי, שקשה לפסוק הלכה על פי דברי השם משמואל, 
ששם חידושיו לא נאמרים בדרך הלכה למעשה, אלא בדרך חידושי תורה ודרושים. לכן, קשה 

 לסמוך על דבריו להלכה למעשה.  
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 מילת גר עם סם מרדים

גר, האם מותר למול ִעם סם מרדים כדי שלא דן בנוגע למילת גר מבו 573שו"ת אמרי יושרבעל 

שימת  הביא שכבר בימי חז"ל היה ידוע לרבותינו שיש אפשרות למנוע צער על ידייגרם לו צער. הוא 

משכך. בכל זאת, לא מצאנו בשום מקום שעשו מילה על ידי שימוש בסם. מסקנתו היתה, שהיה סם 

 ששם מובא:  574הביא ממדרש רבהברור לחז"ל שהמילה צריכה להיות בצער דווקא. הוא 

נימול אברהם א"ר לוי "מל אברהם" אין כתיב כאן אלא "נימול", בדק את 

עצמו ומצא עצמו מהול. א"ל ר' אבא בר כהנא לר' לוי, שקרנא כזבנא, אלא 

 הרגיש ונצטער כדי שיכפיל הקב"ה שכרו. 

ך פעולות אחרות ולכן כמכאן הוכיח שתחילת עניין המילה היה דווקא על ידי צער הכריתה בלי 

סיים: "וחס וחלילה לחדש חדשות שלא נהגו מעולם ובדבר כזה יש לעשות בכל מילה ומילה. הוא 

 הוי לא ראינו ראיה". 

 לפי דבריו יש לאסור הרדמה אפילו כשהיא מקומית. 

. אולם, גם 575טענה זו, שצריך לעשות מילה דווקא על ידי צער, נטענה על ידי כמה אחרונים

יש מקום להקל במקרה של צער גדול. לדעתם, אין לעשות הרדמה במקרה של תינוק קטן,  לדעתם

אלא אם כן מדובר במקרה בלתי רגיל שיש ייסורים גדולים. אבל, במקרה רגיל, אין להקל אפילו 

 בהרדמה מקומית בין במילת מבוגר ובין במילת קטן.  

אין ראיה ממדרש רבה שיש חובה שו"ת אמרי יושר. בעל נלענ"ד, שיש מקום לדחות טענת 

שהמילה תהיה בצער ולא מקיימים אותה אם לא נעשית בצער. יכול להיות שמקבל יותר שכר, אך 

בוודאי אין גרימת הצער לעיכובא. אין שום ראיה מדברי חז"ל, משום שלא הוצרכו להזכיר זאת. 

 לדעתי, אם אפשר למנוע צער אין שום סיבה לאסור זאת. 

 שו"ת אמרי יושר:בעל השיג על דברי  ה יוסף זצ"לגם הרב עובדי

 

 חלק ב, סימן קמ, אות ג.  573
 פרשת לך לך. 574
ציץ אליעזר, חלק כ, סימן עג; שו"ת שבט הלוי, חלק ה, סימן קמז, אות ב; הרב  עיין שו"ת 575

יהושע מנחם אהרנברג זצ"ל )שו"ת דבר יהושע, חלק ו, סיממן ו(, תלמידו של ר' מאיר אריק בעל 
השו"ת אמרי יושר, המשיך בדרכו של רבו והביא עוד כמה ראיות שיש חיוב לעשות את המילה 

 כל מי שאינו נימול מחמת צער הכאב, הוא בגדר מומר לערלות ופסול למול. על ידי צער. לדעתו, 
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כי היכן מצא שיש חיוב להצטער במילה, ואם הראשונים סברו וקבלו משום 

חביבות המצוה וכמו שעשה אברהם אבינו, מהיכא תיתי לומר שהבא לעשות 

טצדקי למנוע ממנו צער המילה, שנוכל לעכב בידו וכל כה"ג על המחמיר להביא 

ת יורה דרכו, שאין הצער מעכב במילה, שכל שמעשה המילה ראיה ברורה והאמ

 נעשה כהלכה, מה לי ולצערו של זה. 

 )שו"ת יביע אומר, חלק ה, יורה דעה, סימן כב( 

הרב יוסף וינטר שמע מהרב יעקב הלל שליט"א, ש מובא 576ספר נשמת אברהםביש להוסיף ש

ש ובספרי הקבלה שיש עניין מיוחד ראש ישיבת המקובלים בירושלים, שחיפש ולא מצא בזוהר הקדו

שיהיה צער לתינוק במילה. הוסיף הרב יעקב הלל שכתוב בזוהר ובתיקוני הזוהר שצער לידה מכפר 

על עוון חוה ובכל זאת עושים כל טצדקי כדי למעט ככל האפשר את כאב הלידה ולא ראינו מי 

 שפוצה פה ומצפצף. 

 

 אמירת קדיש על הוריו הנכרים

הוא  ?יכול לומר קדיש על הוריו הנכרים אם גר צדקבשאלה הדן  577זצ"לסף הרב עובדיה יו

יכול לומר קדיש. שם הוא כתב שעל אף ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", בכל השיב שבוודאי הגר 

שנכרי שהתגייר אם הוליד ילדיו בעת שהיה נכרי אינו צריך יש זיקה כלפי אביו. הרי רואים  ,זאת

יה לאחר גיורו שנחשב שקיים מצות פריה ורביה עם הילדים שהוליד בעת לקיים מצות פריה ורב

 .578שהיה נכרי

שאין לומר שמכיון ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", אין בניו  מבואר 579חת"ם סופרבגם 

נקראים על שמו, שאם כן יהיה קשה הפסוק: "וכי יגור אתך גר, המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו", 

כרים שמילתם מעכבתו מפסח? אלא, ודאי שאף הבנים שנולדו לו בהיותו נכרי ומנין לו בנים ז

 מבואר בחת"ם סופר.נקט כ 580מתייחסים אחריו בכמה עניינים. נראה שגם הנצי"ב בפירושו עמק דבר

 

 

 שי. -כרך ב, עמ' שט 576
 שו"ת יחוה דעת, חלק ו, סימן ס.  577
 עיין מסכת יבמות סב, ע"א.  578
 אבן העזר, חלק ב, סימן מא, ד"ה ולולי.  579
 שמות יב, מח.  580
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 כשרות יהודי קוצ'ין

דן בכשרותם של יהודי קוצ'ין. בתחילה הוא הביא מדברי ר' יעקב  581בעל שו"ת "ציץ אליעזר"

דבריו הוא הביא את המשא ומתן שנידון בראשונים ר הלוי שכתב אודותם. לאחר הבאת ספי

ואחרונים בנוגע למקרה שאחד שלא ידוע מקורו הגיע למקום של יהודים וטען שהוא יהודי. נשאלת 

, דנתי 582צריך לבדוק אחריו קודם שנושא אשה. במאמר אחרהשאלה, האם הוא נאמן בטענתו או 

מי שבא בארץ אחרת הן ב: "ו"בית הלל" כתספרשונים והאחרונים בדין הנ"ל. בבאריכות בדברי הרא

איש הן אשה או בחור או בתולה או אלמן או אלמנה צריך ראיה שהוא ישראל דחיישינן שמא גוי או 

עבד הוא ואף שמתנהגים כדת ישראל ומדברים כלשוננו ויודעים בכל טיב היהודים אעפי"כ צריכים 

וא גם תקנות מדינות ליטא שאין לסדר שום קידושין אא"כ יש לו ראי' שהוא ראיה, וכותב שכן ה

". בעל שו"ת "ציץ אליעזר" כתב שבמקרה של יהודי קוצ'ין כולם יודו ישראל ומאיזה משפחה

שצריכים להביא ראיה שהם יהודים, כיון שיש רינון על הקהילה וחשד, כפי המסופר בדברי ר' יעקב 

 ספיר. 

 ב ספיר כפי שמובאים בשו"ת ציץ אליעזר:אלו דברי ר' יעק

הנה ר' יעקב ספיר הלוי ז"ל ביקר במקום מושבם ורבות התחקה על מוצאם. 

ובספר מסעותיו אבן ספיר ח"ב מספר לנו שנחלקים לשני מינים, או: קהלות, 

לבנים ושחורים, ורבה המשטמה בין הלבנים והשחורים, הלבנים אומרים כי 

הם שלקחום מהאומות יושבי הארץ לעבדים השחורים היו עבדי אבותי

ולשפחות והכניסום בדת משה וישראל כמשפט עבדים כנענים, ואח"כ כשחזר 

עליהם הגלגל מרדו בהם ולא השתחררו והצירו והרעו להם מאד, על כן 

מחזיקים אותם בעיניהם כעבדים עד היום, אם יבוא השחור בבית הלבן לא 

כעבדא קמא מארי', ואם יבוא פעם ירשהו לשבת בביתו, ויעמוד לפניו 

לביהכ"נ של הלבנים לא יתנוהו לשבת על הכסא וישבו כעבדים על הארץ 

אצל הפתח, לא יעלום לס"ת, ולא יצרפום למנין לכל דבר שבקדושה, ולא 

יתחום ללבוש בפניהם טלית ותפילין. כדין עבד כנעני לכל דבר, ולא יתחתנו 

ורים כהן או לוי, ומכח זה מסתייעים עמהם בשום אופן. וכמ"כ אין בין השח

ג"כ הלבנים שהוא זה מפני שאינם מזרע היהודים. ואלה השחורים יאמרו, כי 

רק המה המיוחסים מבני ישראל מזרע הקדמונים הראשונים הראשונים אשר 

 

 חלק יב, סימן סו.  581
 יוחסין בישראל", נמצא בכתבים.  "נישואין לקראית", יובא בספר " 582
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באו או הובאו מגלות ירושלים וא"י לגור בארץ הזאת, ולהם משפט הבכורה, 

אדום, )אירופא( ואין להם יחוש בית  והלבנים באו אחרונים מארצות

 אבותיהם. 

כתב שיהודי קוצ'ין הם יהודים, ויש רק בשעת הנישואין לחקור  583הרב עובדיה יוסף זצ"לאבל, 

 ולדרוש אחר המשפחה כמידת האפשר. 

 

 סיכום

יש שטוענים בשם הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהוא מקל בגיור ואפשר לגייר גם כשידוע שאין 

יר לשמור תורה ומצוות. אולם, רואים מתשובותיו שלא כך היתה דעתו. דעת הרב בכוונת המתגי

עובדיה יוסף זצ"ל כדעת גדולי האחרונים בדור הקודם שאין גיור בלי קבלת מצוות. ואפילו במקרה 

 שיש אומדנא ברורה שאין בכוונת המתגייר לשמור תורה ומצוות, אי אפשר לגיירו. 

אף שסבר שבדיעבד אם גיירו קטן שהיה ידוע שלא ישמור תורה  גם במקרה של גיור קטינים על

ומצוות, הגיור חל, בכל זאת, מבואר מדבריו שסובר שאין הדבר רצוי ואין זו הדרך ללכת. הרב 

עובדיה יוסף חי בזמן של נישואי תערובת ולא נפטר מזמן. על אף הבעיות שהתעוררו בזמן האחרון, 

ל קטן שהוריו רוצים לגיירו על אף שידוע לנו שלא ישמור תורה הוא לא הורה שיש להתחיל לגייר כ

ומצוות בעת גדלותו. הוא גם לא הורה לפעול בצורה רצינית לגייר כל נכרי שרק רוצה להתגייר. דעתו 

 של הרב היא ברורה וחד משמעית, אין גיור בלי קבלת מצוות. 

ילה במקרים רבים, בכל זאת, הרב עובדיה יוסף זצ"ל על אף שהבין את הדור והלך בדרך המק

כאן אנחנו לא רואים שיצא מגדרו בעניין. לא ראינו שהורה להקל בגיורים. רק במקרים של דיעבד 

 יכול להיות שהיקל. 

כמו כן, ראינו שגם במקרה של טבילת גיורות הורה שבוודאי צריך לטבול בפני הדיינים ואין 

ופאים, אך בנוגע לדיינים הם יוצאים בכל מיני להוציא עליהם לעז.. נשים הולכות להיבדק אצל ר

 הצהרות. הרב עובדיה יוסף תבע את עלבונם של הדיינים וזעק את זעקתם.

 

 שו"ת יביע אומר, חלק ח, אבן העזר, סימן יא.  583



    

 

 

 

 

 

 בנושא הגיורזצ"ל משנת הראי"ה קוק 

 מבוא

בנושא הגיור. נעבור על תשובותיו זצ"ל אחר שיטת הראי"ה קוק  בבמאמר הבא ברצוני לעקו

ל גם ללמוד מדבריו בנדון ואולי נוכמתוכן נלמד מה היתה דעתו גיור וללשאלות ההלכתיות שנוגעות 

 בנוגע למציאות ימינו ואיך עלינו לנהוג בנושא הגיור. 

 

 גיור בן נכריה שהאב יהודי

, בשו"ת דעת כהן, הִאם אב יהודי שיש לו בן נכרי יכול להביאו 584נשאל הראי"ה קוק זצ"ל

ון שהבן לא מתייחס לאביו , ולכן, אין הסכמת האב להתגייר? לכאורה, יש לומר שלא יכול לגיירו כי

, שבגר 585מועילה. הרב קוק השיב שאפשר לאביו להביאו להתגייר. הוא הוכיח שמבואר בגמרא

שנתגיירו בניו ובנותיו עמו, אין צורך בדעת בית דין. לא מצינו אצל אף פוסק שיש חילוק בין שהאב 

תגיירו והרי אם נתגייר תחילה, אין לו יחוס לילדים. נתגייר בתחילה ובין שנתגייר אחרי שהילדים נ

לדעת הראי"ה קוק זצ"ל, הסיבה שאין חילוק בדבר, היא משום שהטעם שאין צורך בדעת בית דין 

ו. דורש טובתבמקרה שהאב מתגייר עם הילד מפני שנוח לילד במה שאביו עושה, משום שהאב 

האב שלו הוא טבע ל פי העאלא תלוי אם ו לא, תלוי בדין תורה, אם הוא נחשב לאב א לאהטעם הזה 

על פי דברים אלו יש ורחמיו עליו. או לא. אם הוא על פי הטבע אב שלו, יש לומר שהוא דורש טובתו 

להתייחס לאב שהוא ישראל ויש לו בן מנכרית ומביאו להתגייר, שיש לו דין כמו אב נכרי שמביא את 

אהבה טבעית של אב לבן ואנן סהדי תורה, בכל זאת, יש בנו להתגייר. אפילו שאינו אביו מצד דין 

 שנוח לבן במה שאביו עושה בשבילו.

 

 שו"ת דעת כהן, סימן קמז. 584
 מסכת כתובות יא, ע"א. 585
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הרב קוק הוסיף נקודה שנראית בעיני קצת תמוהה. לדעתו, כשאב ישראל מביא את בנו הנכרי 

להתגייר מטבילים אותו על דעת בית דין. נראה שיש להקשות על דבריו, היות ולפי דבריו הגדרת 

לויה בייחוס, אלא במציאות הטבעית שהוא אביו. אם כן, מדוע הוצרך לדעת בית דין, האב אינה ת

הרי לילד נוח במה שאביו עושה? צריכים לומר, שעדיין, צריך דעת בית דין, כיון שבסופו של דבר 

אינו אביו. אך, כיון שיש כאן רחמי האב, יש להחשיב את המציאות כמציאות שהאב מביא את בנו 

כתב במפורש שבמקרה שאביו מביאו להתגייר, אפילו שהוא  586מנם, האגרות משהלהתגייר. א

 ישראל, אין צורך בדעת בית דין. 

לדעת הראי"ה קוק זצ"ל, ִאם הֵאם מוחה ואינה רוצה להכניסו לגיור, אין לגיירו, כיון שוודאי 

ר ומן הטעם שהילד סמוך על אמו יותר מאשר על אביו, משום שקי"ל שסתם קטן אחר אמו הוא נגר

 . 587עד בן שש יוצא הוא בעירוב אמוהזה 

נלענ"ד, שיש מקום להקשות על דבריו שהרי ִאם הילד נגרר אחר אמו, מדוע יש צורך בדעת בית 

 ? 588דין כשהֵאם מביאה את הילד להתגייר, אך, כשהאב מביאו להתגייר אין צורך בדעת בית דין

דעת בית דין כשאמו מביאה אותו להתגייר  נראה לי, שהרב קוק הבין שדעת הגמרא היא שצריך

ואינה מתגיירת עמו. לדעתו, אין חילוק בין האב לֵאם, בין שהאב מביאו להתגייר ובין שהֵאם מביאתו 

 להתגייר אם הם מתגיירים עמו, אין צורך בדעת בית דין. אם לא מתגיירים עמו, צריך דעת בית דין. 

השו"ע יש חילוק בין שאביו מביאו להתגייר  כתבתי שנראה לי, שלדעת 589במאמרים קודמים

ובין שאמו מביאה אותו להתגייר. אם אביו מביאו להתגייר אז אין צורך בדעת בית דין. אך, אם אמו 

מביאתו להתגייר, צריך דעת בית דין. יכול להיות שהרב קוק חילק בין שהאב נכרי ובין שהוא יהודי. 

ו. אבל, ִאם האב נכרי, הקטן נגרר אחר אביו. אך, נראה כלומר, אם האב יהודי, הקטן נגרר אחר אמ

שיישוב זה דחוק. עוד יש לדון בדבריו, שאולי כוונתו לומר שאין לגיירו, משום המציאות שמסתמא 

ימשך אחר אמו, ויעשה עברות. אין כוונתו, מצד שאין יכולת לגיירו. אין כוונתו לומר שמצד הדין 

 הוא נמשך אחר הֵאם. 

 

 יורה דעה, חלק א, סימן קנח.  586
הכוונה שִאם ִאמו הניחה עירוב תחומין לצד צפון ואביו הניח עירוב תחומין לצד דרום, הילד  587

 לא אחר האב. עיין מסכת עירובין פב, ע"א; מסכת כתובות סה, ע"ב.  הולך אחר הֵאם ו
 עוד הבאתי בהמשך שאצל נכרים הולד מתייחס אחר האב.  588
במאמר "גיור קטן", במאמר "גיור קטן שגדל אצל משפחה מאמצת", הובאו בספר "גר  589

 המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה. 
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הרב קוק נאמרו דווקא כשאין ניתוק מן הֵאם. אך, במקרה שהילד גדל אצל האב,  נראה שדברי

בוודאי האב יכול לגיירו אפילו שהֵאם מתנגדת וזאת משום שהקטן מתגייר מכוח בית דין. במקרה 

שבית הדין מגייר את הקטן יש צורך לראות שיש זכות לקטן, ואם יש זכות לקטן להתגייר, בית דין 

כשיש רק שיש יכולת לבית הדין לגייר קטן שמצאו,  590תו. כתבתי במספר מאמריםיכול לגייר או

התנגדות מצד הקטן אי אפשר לגיירו. לכן, אפילו שהֵאם מתנגדת, בכל זאת, בית הדין יכול לגיירו. 

מצד הוריו. אבל, ו ואלא, יש מקום לומר שבית הדין יכול לגייר את הקטן, כשאין התנגדות מצד

שאי אפשר לגיירו כשיש התנגדות, הוא שאז מוכח שהגיור לא לזכותו. כשהקטן נלענ"ד, שהטעם 

מתנגד אין מקום לגיורו, כיון שבוודאי ימחה כשיגדל או שלא ישמור תורה ומצוות ובוודאי הגיור לא 

מתנגדים לגיורו שהם לזכותו. גם כשיש התנגדות מצד הוריו, הרי ההורים מגדלים את הקטן וכיון 

יחנכו אותו לשמירת תורה ומצוות. לפיכך, בוודאי הגיור לא לזכותו. במקרה שיש  בוודאי הם לא

 ששומרים תורה ומצוות אלא אצל הורים מאמצים  הםהתנגדות מצד ההורים, אך, הקטן לא יגדל אצל

יש לומר שהגיור לזכותו ובית הדין יכול לגיירו. לכן, יש לומר שכך הדין במקרה שאחד מן ההורים 

ר, אך, הקטן גדל אצל ההורה שרוצה לגיירו ורצונו לגדלו לתורה ומצוות. בוודאי בית מתנגד לגיו

 הדין יכול לגיירו, שהגיור לזכותו. אך, צריך ניתוק מן ההורה שמתנגד לגיור. 

יודעים שבגדלותו הקטן שהראי"ה קוק זצ"ל הוסיף שבוודאי יש מקום לגיור הקטן רק במקרה 

לשמור תורה ומצוות בגדלותו אין מקום  ויודעים שאין בכוונת ישמור תורה ומצוות. אולם, אם

לגיורו, שקבלת מצוות היא עיקר הגיור. הדברים יורחבו בהמשך כשנדון על שיטת הראי"ה קוק 

 בנוגע לגיור קטינים. 

 

 גיור קטינים

דן בדינו של גר קטן שהגיע לגיל גדלות ומחה בגיורו. לאחר זמן רצה להתגייר,  591המנחת חינוך

האם צריך להטפת דם ברית וכן לטבילה מחדש? לדעתו, בוודאי לא צריך להטפת דם ברית, כיון 

מחדש, הוא רק צריך קבלת מצוות.  שמילתו היתה לשם גרות. הוא אפילו סובר שגם לא צריך טבילה

 כיון שעד עכשיו היה נכרי וכשהיה קטן לא קיבל את המצוות. 

 

שגדל אצל משפחה מאמצת", הובאו בספר "גר  במאמר "גיור קטן", במאמר "גיור קטן 590
 המתגייר", כרך א, הלכות יורה דעה. 

 מצוה ב, אות כג.  591
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את שאלת המנחת חינוך בחקירה האם המחאה מבטלת את הגיור למפרע הראי"ה קוק זצ"ל תלה 

או מכאן ולהבא? אם נאמר שהגיור בטל למפרע, בוודאי יצטרך לעשות הטפת דם ברית, כיון 

שמחשבת בית דין לא הועילה ואז נחשב כמילת נכרי לשם רפואה. אך, אם נאמר שהגיור בטל מכאן 

 ואילך, לא יצטרך הטפת דם ברית:

העיר ע"ד גר קטן, שהטבילוהו ע"ד ב"ד ומחה אח"כ,  במצַות מילה במנ"ח

כדקיי"ל הגדילו יכולין למחות, ואח"כ חזר ובא להכנס תחת כנפי השכינה, 

שא"צ להטיף ד"ב, כדין נכרי שנמול שלא לשם גרות, דצריך להטיף דם ברית, 

להטיף ד"ב.  דהא שא"ה דבשעה שמלוהו מלוהו לשם גרות אם כן אין צריך

שאם מה שיכול למחות הוא משום דמיעקר עקר אז את ולפו"ר י"ל דתלי בזה, 

, דאם מיעקר עקר לא שייך לומר דמל אז לשם הגרות למפרע או דמיגז גייז

גרות, שהרי הוכיח סופו על תחילתו שלא הי' רצונו מעיקרא להכנס בכלל 

א מילתו כמילת נכרי ישראל, אם כן אין מחשבת הב"ד מועילה כלל אצלו, והוי

 .לשם מורנא, אך אי מיגז גייז, אם כן הויא אז מילתו הגונה

 )סימן קנא(  

נקט במסקנתו, שבמחאתו הקטן עוקר את הגרות למפרע. לדעתו, אין סברא  592הראי"ה קוק זצ"ל

 ?יוצא מכלל ישראל אחר שכבר נכנס הדאיך יהילומר שיהיה ביטול מכאן ואילך, 

בנוגע לגיור קטינים. הראי"ה קוק דן בנוגע לגיור קטינים שההורים אינם נעבור לנקודה נוספת 

שומרים תורה ומצוות. בתשובתו הראשונה הוא נקט שאין לגייר קטן, כאשר הֵאם מתגיירת רק לשם 

 אישות, ומסתבר מאוד שלא תקיים תורה ומצוות:

ראין ובעניין מילת הילדים של הנכריות, הלא כבר נשאו ונתנו בזה רבים, ונ

הדברים, שלמול אותם רק כדי לחפות על בשתם של הפושעים וודאי שיש 

לחוש לתקלה שיחזיקו את הילד לישראל, וישיאו לו בת ישראל בלא גרות. 

אבל אם רוצה האב והאם למולו לשם גרות, אז הלא תבנא לדינא של גר קטן 

ופן מטבילין אותו ע"ד ב"ד. אבל בעניין הבאות להתגייר מחמת אישות, בא

די לנו אם אנחנו שהדבר ברור לכל, שאין שם קבלת מצות כלל במעשה, 

 .מעלימין עין מגרות כזאת, אבל לחזק את הדבר מצדנו הוא בלתי אפשר לנו

 )שו"ת דעת כהן, סימן קכז(   

 

 סימן קנא. 592
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בתשובתו השניה, הוא כתב שאין לגייר קטן, שההורים לא שומרים תורה ומצוות, משום שיסוד 

 צוות. לדעתו, אין גרות כלל:הגרות הוא קבלת מ

אמנם כ"ז הוא רק אם הוא באופן כזה, שאנו יודעין שבגדלותו יקיים את 

המצַות, דבאמת הלא קבלת המצות היא עיקר של הגרות, שהרי היא מעכבת, 

ואפילו אם קבל אלא שלא היתה הקבלה כדין, דהיינו שלא היתה ביום 

דלדידן דקיי"ל דגר קטן  ובשלשה, כמבואר בשו"ע, אם כן מסתברא מילתא,

צריך שיהי' מדעת אביו או מדעת אמו, שאז מטבילין אותו על דעת בית דין, 

וודאי צריך עכ"פ שאביו או אמו, או שניהם יחד, ימסרו אותו על דעת קבלת 

אבל בעניין שהדבר מתברר, שאין דעתם כלל לקיים ולהזהר מאיסורי המצַות. 

ו לגרות ע"ד ב"ד, דפשיטא דלא עדיפא תורה, מאי מהני מה שהם מוסרים אות

מסירתם מאילו מסר א"ע לגרות במילה וטבילה, שכיון שחסרה קבלת המצות 

 . , וה"נ כן מדין ק"ואין זו גרות כלל

 )שם, סימן קמז(   

הראי"ה למד בדעת רש"י שבמקרה שמגיירים קטן, הרי הוא גר רק מדרבנן. ולפי דברי רש"י יש 

יצטרך לחזור ולהתגייר. לכן, בוודאי לדעת רש"י אין להזדקק לגיור קטינים  לומר כשיגיע לגיל גדלות

אלא רק במקרה שברור שבגדלותו יבוא להתגייר כדת וכדין. אך, הוא הבין שלדעת התוס' הגיור חל 

מדאורייתא וזאת משום שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. והוא סובר שקשה 

כיון שאנחנו לא פוסקים כדעה שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה  לסמוך על דעת התוס'

בקום ועשה. אלא, הוא הסביר שנראה שדעת התוס' היא שאפשר לעקור דבר מן התורה בקום ועשה 

בדבר שיש קצת סמך וטעם, שאז לא נחשב עקירת דבר מן התורה וכך הדבר בנוגע לגיור קטינים. 

 ווקא בזמן שיקיים תורה ומצוות בגדלותו. בסיום תשובתו הוא כתב:אולם, יש לומר כל זה נכון ד

ואין לחוש למה שנהגו הרבנים מקדמת דנא, דאולי היה הנדון אצלם שהיה 

 נראה להם שיקיים המצות בגדלו, ועל כה"ג אמרינן אין למדין ממעשה. 

ומצוות, מדברי  בתשובה נוספת, הוא הוכיח את היסוד שאין לגייר קטן שהוריו לא שומרים תורה

, שגרי אריות גרים רק כשבאמת יש כוונה לקבל מצוות. כאן אין כוונה לקבל 593התוס' במסכת חולין

הוא הבין שהקטן צריך לקבל מצוות כשנעשה  מצוות וגם בגדלותו נראה שלא יקבל עליו מצוות.

 גדול:

 

 ג, ע"ב. 593
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והאמת אגיד לכת"ר, שעיקר היסוד שכ' במכתבי הראשון לכת"ר, שדעת ב"ד 

א כקבלת מצות, היכא דהאב מקבל עליו באמת לגדלו בקיום מצות, הוי

וכשאין העניין כך חסרה קבלת המצות, לא משמע כן מדהתו"ס דפ' בן סורר, 

. ומ"מ בנ"ד, שבוודאי דכתבו דקבלת המצות נגמרת היא כשגדל ולא מיחה

בגדלותו ג"כ לא ישים לב לקיום המצַות, כיון שעיקר גידולו וחינוכו הוא 

הרי יחסר כח הקבלה של המצות לגמרי יין פריקת עול של קיום המצַות, בענ

. וילה"א בזה הרבה עפ"מ שנראה מתוס' חולין ד' ד"ה כותים, ואין כאן גרות

דהיכא דלא נתגיירו ברצון טוב כ"א מפחד, כגרי אריות, והגרות לא הי' לגמרי, 

ן דהתינוק אין לו דהיינו שלא הי' קבלת מצות כראוי, ל"ה גרים כלל, וה"נ כיו

דעת לומר שנתגייר מאהבה, ולא עדיף מגירי אריות, וגרע מינייהו דאין כאן 

רצון שלו כלל, וכשיתגדל עוד לא יקבל עליו המצות לפי האומד, אם כן ל"ה 

 .גרות כלל

 )שו"ת דעת כהן, סימן קמח(  

אין בכך קבלת בין שלדעת התוס', אפילו שלא היתה מחאה בפועל, בכל זאת ראי"ה הנראה, שה

לומר שהגרות בטלה, אלא,  ש לדחות ולומר שאין כוונת הרב קוקמצוות, ולכן אין כאן גרות. אולם, י

הגרות לא תחול. כלומר, הרי כדי שהגיור יחול צריך קבלת מצוות כשיגיע הקטן לגדלות. לכן, אפילו 

 הודי. שאין בכך מחאה, בכל זאת, אין קבלת מצוות. הרי הוא צריך לנהוג מנהג י

 

 ברכה על מילת גר קטן

דן בנוגע לברכה על מילת גר קטן. הספק שלו נובע מתוך החקירה  594הראי"ה קוק זצ"ל

שהוזכרה לעיל, האם במחאה הגיור בטל מכאן ואילך או למפרע? אם הגיור בטל למפרע יש לומר 

רצה לומר שאין  הוא גיורו ובכך יהפך ברכתו להיות ברכה לבטלה.  שאין לברך שאולי הוא ימחה על

אך, הוא . יוצא מכלל ישראל אחר שכבר נכנס הדאיך יהיסברא לומר שהגרות בטלה מכאן ואילך, 

 . הש"ס היה צריך לומרניין הברכהבעלנו חידוש  הקשה על הבנה זו, מדוע הש"ס לא השמיע

הרי יש מספר מצוות שהקשו  .יכול למחותשכיון על מילתו, קטן לא יברכו  מקרה של גיורבש

ו, ולכן יש מברכים עליהם, ויישבו ששמא לא תעלה המצוה, שהשני יחזור ב לא מדוע 595הראשונים

 

 שו"ת דעת כהן, סימן קנא. 594
 עיין שו"ת הרשב"א, חלק א, סימן יח.  595
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אותה סברא שייכת . לכאורה, חשש ברכה לבטלה. לא מברכים על כל מצוה שתלויה בדעת אחר

 במילת גר קטן. 

הוא רצה ליישב את קושייתו על פי דיוק בדברי הגמרא שמוצאים שהדיון בגיור קטן, הוא על 

הטבילה, שמטבילין על דעת בית דין, לא מוזכר שהמילה על דעת בית דין. נראה שטעם הדבר, כיון 

ל אין מלין אותו עת בית דין. שבמילה אין זכות, שהיא קצת לחובתו. לכן, אי אפשר שתהיה על דע

למילה  ית דיןבב ין צורךלעיכובא אש שאנחנו פוסקיםחוב הוא לו במקצת, אלא ש, כיון יןדית ב דעת

אבל, הוא כתב שלפי זה יכול להיות  בשעת טבילה.להיות רגילה שבשעת קבלת מצות,  י אםכ

ם גרות, משום שלא נוח לו שיצטרך הגר לעשות הטפת דם ברית בגדלותו, כיון שהמילה לא היתה לש

 בכך.   

לא חידשה בנוגע  לא מברכים על המילה. אבל, צריך עיון מדוע הגמראזצ"ל הרב קוק  לדעת

אלא, יש לומר  שמברכים אפילו שיכול להיות שימחה אחר כך, ותתבטל הגרות למפרע.  לטבילת הגר

תו. הגמרא דנה בנוגע לגר שהוא סובר שהבית דין לא מברך על גיור קטן אפילו שהם מטבילים או

 בעצמו שהוא מברך על הטבילה. 

עוד צריך עיון על חידושו שיצטרך הטפת דם ברית, שהרי אם צריך הטפת דם ברית, משמעות 

משמע שגר קטן הוא גר גמור ]לפחות כך הבינו ראשונים  מדברי הגמראוהרי הדברים שאינו גר, 

 רבים שנקטו שהוא גר מדאורייתא[. 

וק יישב קושיא זו, כיון שהוא סובר שהטפת דם ברית, אינה מעכבת את גרותו. אלא, הרב ק

 כלומר, שכל זמן שהוא קטן היא אינה מעכבת את הגרות. 

 

 קבלת מצוות בגיור

דברים שבלב "בגרות לא שייך הכלל ש מתשובה זו מתבאר לנו. 596שו"ת אחיעזרב בעיוןנפתח 

ל הקנינים אם אין אומדנא דמוכח הוי דברים שבלב . גרות שונה מכל הקנינים, שבכ"לא הוי דברים

שלא הוי דברים. בגרות אם באמת התכוון לדבר אחר, ולא התכוון לגיור, הגיור לא חל, כיון שלבו בל 

ביאר את דברי הרמב"ם בדין שלא בדקו אחרי הגר שחוששין  בעל שו"ת אחיעזרעמו. על פי הבנה זו 

אז  , כיון שיש כאן ספק אם הוא התגייר בלב שלםאחיעזרבעל שו"ת לו עד שתתברר צדקותו. לדעת 

כל זמן הספק חוששים לו. מצד הדין הוא נחשב גר, כיון שיש לנו חזקה שאגב אונסו גמר בלב שלם 

 

 חלק ג, סימן כו.  596
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   והתגייר, אלא כיון שיש ספק חוששים לו עד שתתברר צדקותו.

את כוונתו, אך הגר  שו"ת אחיעזר, שאפילו אם בית הדין לא יודעבעל נראה לי, שמשמע מדברי 

 יודע שבשעה שטבל לא היה כוונתו לקיים את המצוות, מבחינתו אינו גר, ויצטרך גיור מחדש. 

. לדעתו, אם הגר אמר שמקבל בעל שו"ת אחיעזר נראה, שהראי"ה קוק זצ"ל לא סובר כדעת 

יבוא אליהו  עליו דת ישראל, והיתה קבלת מצוות כהלכה, אין לנו עניין עם דברים שבלב. אפילו אם

הנביא ויגיד לנו שהיה בלבו אחרת מאשר בפיו, אין לנו עסק כלל עם דברים שבלב. לפיו, אלו 

שסוברים שהכותים אינם גרים, סוברים שהם אמרו במפורש בעת קבלת הגרות שלהם, שאינם עוזבים 

מדרש את אלהיהם. הוא הביא ראיה להבנה שלו, מגיורם של בני ישראל בעת מתן תורה, שנאמר ב

, הם בתחילה התכוונו לעבוד עבודה זרה. על אף זאת, יםפיהם ולבם שוו ו"ויפתוהו בפיהם" שלא הי

 רואים שגיורם של בני ישראל חל:

לא מצאתי שגילה דעתו שהוא ]הגביית עדות[ הנה חוץ מזה בעיקר הגב"ע 

מכוין לרמות, ובאמת אינו רוצה לקבל עליו דת ישראל, אלא שעיקר גרותו 

שביל אהבת האשה, ובזה קשה להקל שהרי סוכ"ס קיי"ל )כיבמות כ"ד( היתה ב

אבל כ"ז שהיתה הקבלה ... דכולם גרים הם ואפילו איש שנתגייר לשם אשה.

בפה כראוי י"ל שאין לנו עניין עם דברים שבלב, שאינם דברים כלל, ואפילו 

לל עם אם יבא אלי' ויגיד לנו, שהי' בלבבו אחרת מאשר בפיו, אין לנו עסק כ

וי"ל שהכותים אמרו מפורש בעת , וכד' הרב מל"מ בה' שקלים. דברים שבלב

וגם  ...קבלת הגרות שלהם, למ"ד גרי אריות הן, שאינם עוזבים את אלהיהם

באבותינו קרא כתיב ויפתוהו בפיהם וגו', ואמרו במדרשים שהי' לבם פונה 

 . ותלע"ז ופסל מיכה הי' עמם, ומ"מ כיון שקבלו בפה נגמרה הגר

 )שו"ת דעת כהן, סימן קנג(  

לכאורה, מתחילת דברי הראי"ה קוק היה מקום לחלק בין שברור שהגר לא מתכוון לקיים את 

המצוות, ובין שלא ברור. אם הגר אמר שמקבל עליו את כל המצוות, אפילו שבאמת לא התכוון לכך, 

מצהיר שמקבל, אך לבית הדין בכל זאת הוא גר, כיון שבית הדין לא ידע מכך. אבל, במקרה שהגר 

יש אומדנא ברורה לכך שאין בכוונתו לקיים את המצוות, הגיור לא חל. מהסיפא של דבריו נראה 

שאין לחלק בכך, כיון שכתב בנוגע לגיורם של הכותים שאמרו במפורש שהם מתכוונים לעבוד 

ם תורה ומצוות. אם עבודה זרה. משמע שלא מועיל שיש אומדנא ברורה שבכוונת המתגייר לא לקיי

הרב קוק סבר שגם במקרה שיש אומדנא ברורה הגיור לא חל, מדוע לא פירש שהחסרון בגיורם של 

 הכותים היה בכך שהיתה אומדנא ברורה שאין בכוונתם לקיים תורה ומצוות? 
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אבל, נראה מתוך התשובה שהיה מדובר על אחד שבעת גיורו, לא היה ידוע שמתכוון שלא 

וות. ויש לבאר שמה שנקט שהכותים אמרו בפירוש, לא בא למעט שאינו מועיל, לקיים את המצ

שידוע בבירור שאין בכוונת הגר לקיים את המצוות. הסיבה שהרב קוק לא העמיד שהכותים לא היו 

גרים, כיון שהיתה אומדנא דמוכח שלא התכוונו לקיים את המצוות, היא משום שהוא הבין שזאת לא 

תו, לא היתה אומדנא דמוכח, ולכן מוכרחים לומר שהכותים אמרו בפירוש. היתה המציאות. לדע

לפיכך, נראה שגם את דברי הרב קוק זצ"ל, יש לבאר כמו דברי האחרונים שהובאו לעיל. אכן, ראיתי 

 , בדברי המדרש ובדברי הרב קוק זצ"ל: 597ביאר הרב עובדיה יוסף זצ"ל שכך

ומיירי שלא היתה שם אומדנא דמוכח וכן כתב בשו"ת דעת כהן ]ס"ס קנ"ג[.... 

, כמו אצל אבותינו, דאף דקמי שמיא גליא, היפך ממה שדיבר בפיו ובשפתיו

לא היתה שם אומדנא היפך ממה שאמרו 'נעשה ונשמע'. אדרבה בסופו של 

 דבר נאמר עליהם: 'מי יתן והיה לבבם זה להם... כל הימים', הלא"ה לא מהני. 

 

. בה הוא התייחס לגיור גרים שידוע שאין 598ראי"ה קוק זצ"לכך נראה מתשובה אחרת של ה

, שמבואר שם שאם קיבל את 599בכוונתם לקיים את המצוות. הוא הביא את הברייתא במסכת בכורות

כל התורה חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו. על פי ברייתא זו כתב שאי אפשר לקבל גרים 

, שכל 600ה. ואף על פי שמבואר במסכת יבמותכשיודעים בברור שאחר גרותם יעברו על דברי תור

גרים בדיעבד. בכל  -התגיירו משום פחד, להתחתן עם אשה  -אלו שהתגיירו מפאת סיבות שונות 

, שאם הקבלה לא היתה שלמה, אז הם גרועים מגרי אריות 601זאת, מבואר בדברי התוס' במסכת חולין

המצוות וגם הכוונה לא היתה כראוי  שגרים בדיעבד. משמע מדברי התוס' שכל עוד שלא מקיימים

 ]כלומר, התגיירו לשם אישות[, אז אין כאן גרות כלל. 

אלא, עדיין דבריו אינם מקבילים לגמרי לדברי שו"ת אחיעזר וסיעתו. לדעתו, דווקא כשהתגייר 

הגיור לא חל. לפי  –לא קיבלו בלב שלם את המצוות  -מפאת סיבה כל שהיא וגם לא היה לבו שווה 

 ת אחיעזר וסיעתו, מספיק שלא היתה קבלה בלב שלם כדי שלא תחול הגרות. שו"

 

 

 ספר משא עובדיה, עמ' תלח.  597
 מו, ע"ב.  598
 ל, ע"ב. 599
 כד, ע"ב. 600
 ג, ע"ב. 601
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 גיור אחד שמתנה שמקבל עליו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד

תמה שהפוסקים לא כתבו את ההלכה שמבוארת במסכת בכורות, שאין  602הראי"ה קוק זצ"ל

ו, על פי סברתו, מקבלים את מה שמקבל וכו'. נראה שרצה לבאר את הטעם שהשמיטו הלכה ז

, כתב: 603שבדיעבד אם קיבלו את הגר, הוא גר. דברי הגמרא נאמרו רק לכתחילה. אך, במקום אחר

ואמת הדבר שיש לתמוה על השמטת הפוסקים הלכה זו לגמרי, מ"מ הלא משנה לא זזה ממקומה, "

 . "ואין חולק ע"ז עכ"פ כד' ת"ק שחוץ מד"א של תורה אין מקבלין אותן

 נתן שני ביאורים מדוע הפוסקים לא הביאו הלכה זו: 604ה הכהן קוק זצ"להרב צבי יהוד

הרמב"ם ביאר שהברייתא מדברת בנוגע לגר תושב. הוא הגיע להבנה זו, משום שלא נאמר . 1

, והמובאת לעיל בדין של הגר שקיבל עליו 605בברייתא "גר שבא להתגייר", כלשון במסכת יבמות

כאן הברייתא נוקטת לשון "עכו"ם". לכן, הרמב"ם למד שלא דברי תורה ונחשד לדבר אחד וכו'. 

. 606מדובר בגר צדק, אלא בגר תושב. לשון זו של "עכו"ם וכו' " מובאת בנוגע לגר תושב במקום אחר

הרמב"ם, פירש את ההלכה הזו בזמן שאין היובל נוהג, שאז לא מקבלים גרים תושבים. כלומר, 

שגר תושב הוא מי שקיבל עליו  - 607סכת עבודה זרההגמרא באה לומר שאפילו לדעת אחרים במ

בזמן שאין היובל נוהג אין לקבלו.  -לקיים את כל המצוות הכתובות בתורה, חוץ מאיסור נבילות 

בנוגע לדברי ר' יוסי בר' יהודה שאמר שלא מקבלים אותו אפילו שרק לא קיבל דקדוק אחד מדברי 

ודה זרה וכן בשאר ז' מצוות, כל מה שמקבל עליו סופרים, יש להסביר שדעתו היא שגם באיסור עב

הגר תושב, צריך לקבל עליו בתור מצוה של תורה עם כל דקדוקיה של תורה ושל סופרים. לפיכך, 

מובן מדוע הפוסקים השמיטו הלכה זו, שהרי אין דרכם של הטור ושו"ע להביא דינים שאינם שייכים 

 . 608בזמן הזה, ובזמן הזה אין דין גר תושב

 

 שו"ת דעת כהן, סימן קנב.  602
 שם, סימן קנד. 603
 בהערותיו על שו"ת דעת כהן, סימן קנד. 604
 מז, ע"א. 605
 מסכת גיטין מה, ע"א. 606
 סד, ע"ב.  607
צריך עיון ביישוב הנ"ל, שאינו מובן מדוע הלכה זו נאמרת דווקא כשאין היובל נוהג? הרי  608

אינו גר תושב. כיון שלדעת ר' יוסי בר' יהודה צריך אפילו בזמן שהיובל נוהג, בכל זאת הוא 
גם כן,  לקבל עליו את כל המצוות כפי שמצווים בני ישראל, וכאן קיבלם חוץ מדקדוק אחד.

קשה לומר שדברי הגמרא נאמרו אליבא דאחרים, הרי לא נפסק להלכה כדעת אחרים. יתר על 
סוף פרק ח( לא פסק כדעת אחרים, כן, הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה יד, ז; הלכות מלכים, 

אלא כדעת חכמים שגר תושב הוא מי שמקבל עליו ז' מצוות בני נח, ובכל זאת הוא הביא את 
 הדין שמובא במסכת בכורות. 
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יש לומר שברור שגר צדק שאינו מקבל עליו דבר אחד, לא מקבלים אותו. כפי שיהדות היא  .2

: "כי דבר ה' בזה", זה 609כל התורה כולה, ולא חלקים ממנה, הוא הדין בגרות. נאמר במסכת סנהדרין

 האומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מדבר אחד. 

ת שלא מקבלים גר שמקבל עליו כל הראי"ה קוק זצ"ל סובר כשנאמר בגמרא במסכת בכורו

התורה כולה חוץ מדבר אחד, כוונת הגמרא שרק לכתחילה לא מקבלים אותו, אך בדיעבד אם קיבלו 

אותו, הגיור חל. כמו שגרי אריות וגרי חלומות, לא מקבלים לכתחילה, אבל אם קיבלו הם גרים כך 

, 611ף על פי שמבואר במסכת יבמותשא בדין כותים 610גם הדבר כאן. דבריו מבוססים על דברי התוס'

שגרי אריות בדיעבד הם גרים, כותים אינם גרים, כיון שהם לא התגיירו לגמרי. מכך למד הרב קוק 

כתחילה לא התגיירו לגמרי אינם גרים. אבל, אם התגיירו לשדווקא כותים שגם היו גרי אריות וגם מ

 רים:לא משום אריות, אז אפילו שהקבלה אינה שלמה הם נחשבים ג

וי"ל דאם קבלוהו הוי גר, כגרי אריות וחלומות. ומתו' דרפ"ק דחולין נראה, 

דדווקא גרי אריות שלא קבלו כראוי מעיקרא אינם גרים, אבל אם לא ע"י 

 . אריות גרים הם אפילו כשהקבלה אינה שלמה

 )שו"ת דעת כהן, סימן קנב(  

הקשה מדוע הכותים אינם גרים, הרי  נלענ"ד, שדבריו תמוהים, ואין ראיה מדברי התוס'. התוס'

גרי אריות נחשבים גרים? על כך השיב התוס' שהם לא התגיירו לגמרי. אין שום הוכחה מכך שאם 

היתה מציאות שלא התגיירו לגמרי, אפילו שלא היו גרי אריות, שלא יחשבו כנכרים. התוס' דן בנוגע 

ה של הראי"ה קוק זצ"ל היא מדברי הגמרא  לגרי אריות, כיון שהדיון היה על הכותים. נראה שההוכח

שהטעם שכותים הם עכו"ם הוא משום שהם גרי אריות. לפי דברי התוס', שקבלתם לא היתה שלמה, 

הרי הטעם שאינם גרים  נובע מכך שלא קיבלו את כל המצוות ולא מטעם שהתגיירו משום האריות. 

למה, צריך להוסיף לכך שהתגיירו לפיכך, מוכרחים לומר שלא מספיק הטעם שקבלתם לא היתה ש

לשם סיבה. אולי אפשר להסביר שהסיבה שקבלתם לא היתה שלמה היא שהתגיירו משום האריות, 

ולא לשם שמים. לכן, הגמרא נקטה את הסיבה שגרמה לפסול בגיור שלהם, דהיינו שהתגיירו משום 

 "גרי אריות הם".  –אריות 

 

 צט, ע"א. 609
 מסכת חולין ג, ע"ב, ד"ה קסבר כותים וכו'. 610
 כד, ע"ב. 611
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קשר בין דברי התוס' לדיון שלנו. כיון שבמקרה של שאין  עוד נראה להקשות על דברי הרב קוק

הכותים מדובר שלא קיבלו את המצוות, הם עדיין רצו לעבוד עבודה זרה. בדיון שאנחנו דנים בו, 

מדובר על אחד שמקבל עליו את כל המצוות חוץ מדבר אחד. לכן, לא מובן איך קישר את דין הגמרא 

תים קיבלו על עצמם את כל התורה כולה, חוץ מאיסור עם דברי התוס'? נראה שהרב קוק הבין שהכו

עבודה זרה. לכן, למד מדברי התוס' שעל אף שקיבלו את כל התורה כולה חוץ מדבר אחד, בכל זאת 

הם היו גרים, אם לא היה אצלם החסרון שהתגיירו משום אריות. כלומר, החסרון של קבלת כל 

. אך, גם הבנה זו תמוהה בעיניי, משום שאי אפשר התורה כולה חוץ מדבר אחד, אינו פוסל את הגרות

להיות גר כשאינו מקבל עליו איסור עבודה זרה. אפילו אם נאמר שהדין של "גר שמקבל עליו כל 

התורה כולה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו", נאמר רק לכתחילה, אך בדיעבד הוא גר, בכל זאת 

. 612יסור עבודה זרה, לכו"ע אפילו בדיעבד אינו גרבמקרה שהגר קיבל עליו כל התורה כולה חוץ מא

לכן, אי אפשר לומר שכותים יכלו להיות גרים בדיעבד אם לא היה אצלם החסרון של גיור משום 

אריות. שהרי היה אצלם חסרון שלא קיבלו על עצמם איסור עבודה זרה, ואין גיור כשיש חסרון 

 בעיקרי היהדות. 

שלא מקבלים את הגר גם במקרה שלא התנה ראי|ה קוק ז"ל הנקט בעניין זה  613בתשובה נוספת

בצורה מפורשת שאינו מקבל עליו כל התורה כולה, אלא אפילו במקרה שיש לנו אומדנא ברורה 

 -מצוות. דבריו באים בניגוד לדברי מספר אחרונים שטענו שהדין את כל השאין בכוונתו לשמור 

נאמר דווקא במקרה שהוא התנה  –ץ מדבר אחד שלא מקבלים גר שמקבל עליו כל התורה כולה חו

 . 614היתה הצהרה של המתגיירשבצורה מפורשת, 

 

 מילת בן נכריה שהאב יהודי

הביא שר' ירוחם כתב בשם הגאונים שאסור למול נכרי שלא לשם גרות. דברי  615הבית יוסף

". לו בחולואסור למול עובד כוכבים שלא לשם גרות, אפי: "616הגאונים נפסקו להלכה ע"י הרמ"א

 

 עיין בדברי שו"ת בית יצחק, יורה דעה, חלק ב, סימן ק. 612
 ו"ת דעת כהן, סימן קנד. ש 613
הרחבתי בנוגע למחלוקת זו בספרי "גר המתגייר", כרך א, במאמרי "קונטרס קבלת מצוות  614

 בגיור", בחלק ב של הקונטרס. 
 יורה דעה רסו, יד. 615
 שם רסג, ה. 616
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הבין  617טעם האיסור לא מבואר בדברי הרמ"א, ונחלקו האחרונים בביאור הטעם: ביאור הגר"א

פסק כהבנת הגר"א והוכיח הבנה זו מדברי הגמרא,  618שהאיסור הוא מצד רפואת נכרי. גם הש"ך

הרמב"ם והתוס'. אלא, הוא ציין שמדברי הרמ"א ובית יוסף בשם ר' ירוחם משמע שהאיסור משום 

בעכו"ם. שכיון שאין כוונת העכו"ם להתגייר, מדוע נסיר חרפתו ממנו ונחתימו באות  סור מילהאי

ברית קודש? טעם זה כתוב במפורש בספר עטרת זהב. מסקנת הש"ך שבמקרה שאין במילתו רפואה 

אר את בי 619לעכו"ם, מותר למולו, אפילו שלא נימול כדי להתגייר. וכן מותר למולו בשכר. הט"ז

 הדברים כעין פירושו של עטרת זהב. 

דן בשאלה זו בשתי תשובות. לדעתו, על אף שיש לומר שהעיקר כדעת  620הראי"ה קוק זצ"ל

 הש"ך, בכל זאת, אין למול את בן הנכרית משתי סיבות:

 שאפשר לצאת ממילתו חורבא, שיחזיקו אותו לישראל גמור.  -א

ריות. שעל ידי מה שמלים את בניהם, הם במילתו מחזקים ידי עוברי עבירה שנושאים נכ -ב

על אף שנושאים נכריות והילדים הם בני  מוציאים את זרעם מכלל ישראל לאשחושבים 

 נכריות.

 

 דין "עבדינן שליחותייהו" בנוגע לגיור

הארכתי בדין קבלת גרים בזמן הזה. נשאלה השאלה איך אפשר לקבל גרים בזמן  621במאמר אחר

לקבלת גרים, ובפשטות צריך דיינים סמוכים? כיום אין לנו סמוכים. באותו הזה, הרי צריך בית דין 

מאמר הובאה דעת ראשונים שסוברת שהכל פועל מצד דין "עבדינן שליחותייהו", כלומר בתי הדין 

 

 שם, יג. 617
 יורה דעה רסג, ח. 618
 יורה דעה רסג, ג.  619
הרב קוק טען שאין מחלוקת בין הגאונים  שו"ת דעת כהן, סוף סימן קמז; שם, סימן קמט. 620

שמובאים בר' ירוחם ובין הרמב"ם, שהוא המקור לדברי השו"ע בסימן רסח. אלא, הרמב"ם 
מדבר על סתם בן נח, שלא עובד עבודה זרה, ובן נח כזה מותר למולו. אך, הגאונים דיברו על 

ימו בברית קודש. באותה עובד עבודה זרה, שאינו בכלל בן נח, ואינו גר תושב, ואסור להחת
תשובה הוא דן מה הגדרת קטן, האם נדון בכלל בן נח, אפילו שהוריו עובדי עבודה זרה, כיון 
שהוא עדיין לא עבר בפועל על ז' מצוות, או כיון שהוריו אינם שומרים ז' מצוות בני נח, הוא 

 אינו בגדר בן נח? 
 המתגייר", כרך א.  "קבלת גרים בזמן הזה", הלכות חושן משפט, ספר "גר 621
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 ,בשם ר"י ,622של היום עובדים כשלוחם של בית דין הגדול, ומכוחו הם פועלים. יש ביאור של התוס'

נחשבת שאין גרות  כתב 623. ר"ן"עבדינן שליחותייהו"לכן וחסרון כיס, שכיח כדבר  תשהגרות נחשב

עבדינן אלא, הטעם שיש " " מצד שהדבר שכיח.עבדינן שליחותייהו"שכיח, לכן אין לומר  כדבר

עבדינן "שדווקא בעניין של ממון צריך שהדבר יהיה שכיח כדי שיאמרו  הוא, בגרות "שליחותייהו

דבר  יארים עדיפה מממון ששכיח. נראה שכוונתו לומר שקבלת גרים ה, אך קבלת ג"שליחותייהו

 ה.שכיח האפילו שאינ "עבדינן שליחותייהו"חשוב, ולכן 

חידש חידוש גדול על פי ההבנה שמקבלים את הגרים, משום "עבדינן  624הראי"ה קוק זצ"ל

קבלו. לדעתו, שליחותייהו" ומשום שהגרות נחשבת כמילתא דשכיחא והוי כחסרון כיס, אם לא ית

סברא זו שייכת דווקא בקבלת גרים כשרים מקבלי מצוות כדת, שאז הגיור נחשב כחסרון כיס אם לא 

יתקבלו. אך, בנוגע לקבלת גרים שאינם מתכוונים לקיים את המצוות, מי יאמר ששליחותייהו דקמאי 

אי קבלתן? לא עושים? פשוט שאינה מילתא דשכיחא וקל וחומר שאין בכך חסרון כיס. מי יחסר ב

ישראל חסרים באי גרותם, כיון שהם קשים להם כספחת. גם הגרים לא חסרים, כיון שיותר טוב שלא 

 יחשבו כגרים ולא יתחייבו בכל המצוות ועברות, שהרי הם לא שומרים את המצוות כתיקונן. 

ב יש מקום להעיר על דברי הראי"ה קוק זצ"ל, שאולי כיום נחשב דבר שכיח. לגבי מה שכת

שאין כאן חסרון כיס, נלענ"ד, שאפשר לטעון שכיון שביסוד הגרות יש חסרון כיס, לכן כיום אפשר 

לדיינים לקבל גרים, אפילו שאינם מתכוונים לקבל מצוות. לאחר שאומרים שיש חסרון כיס ואפשר 

שאין לקבל גרים, לא עושים חילוקים בגרות. כיון שביסוד הגרות יש חסרון כיס, אז אפילו במקרה 

 . 625חסרון כיס, אפשר לקבל את הגרים וקבלתן חלה

, דן בנוגע לגיור נכרי, שהרופאים אומרים שקיימת סכנה 626הראי"ה קוק זצ"ל, בתשובה אחרת

למולו האם אפשר לגיירו בלי למולו, שהמילה לא תעכב את הגיור. לדעתו, אין לגיירו מצד זה שגיור 

ס' במספר מקומות, קבלת הגרים בזמן הזה פועלת מכוח כזה הוא מילתא דלא שכיחא, ולפי דברי התו

דין "עבדינן שליחותייהו", שקבלת גרים הוי מילתא דשכיחא. זו הסיבה שבכה"ג שלא הוי מילתא 

 

 .ב, ד"ה במילתא וכו'"פח, ע מסכת גיטין 622
 מדפי הרי"ף.-ב"מט, ע מסכת גיטין 623
 שו"ת דעת כהן, סי' קנב. 624
 .127כעין סברא זאת ראיתי בדברי הרב צבי ליפשיץ, מובא בתחומין יט, עמ'  625
 שו"ת דעת כהן, סימן קנ. 626
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, מכל מקום 627דשכיחא, הדיינים לא יכולים לקבל את הגר. אפילו שר' נתנאל חלק על דברי התוס'

 מקומות. קשה לסמוך על דבריו נגד דברי התוס' במספר 

נוסף על כך, יש מקום לדחות את דברי ר' נתנאל לאור דברי הרמב"ם בנוגע לסמיכה. הרי הוא 

סובר שגם כיום אפשר לחדש את הסמיכה, לכן יש לחלק בין הצורך בסמוכים בקבלת גרים לבין דין 

אבל,  הבאת קרבן בגרות. כיום אין שום דרך להביא קרבן, לכן הבאת קרבן אינה מעכבת את הגיור.

 .  628כיום אפשר שיהיו לנו דיינים סמוכים. לכן, לא שייכת הסברא של ר' נתנאל שכתוב "לדורותיכם"

שיש סכנה למולו, כיון שזה אינו נחשב  אחדהרב קוק טען שגם לפי סברת הר"ן אין מקום לגייר 

קרה הנדון, דבר גדול. הגיור נחשב דבר גדול, דווקא כשאין הגרות שלו מביאה אותו לידי תקלה. במ

הגרות מכניסה אותו לתקלה, שהרי מיד לאחר שהתגייר הוא מתחייב במילה. לדעת הראב"ד, בכל 

יום הוא עומד באיסור כרת. אפילו לדעת הרמב"ם, שחובת כרת היא רק כשימות ערל, בכל זאת, הוא 

 . 629נכנס באיסור ערלות כל ימיו, לכן לא ברור אם אפשר להכניסו בחיוב זה

 לאו שייכות גם לגיור גרים שאינם מתכוונים לשמור תורה ומצוות, שיש לומר שזה הסברות האל

ולאחר הגיור לא ישמרו נחשב דבר גדול, כיון שמכניסם לתקלה, שהרי הם מתחייבים בתורה ומצוות 

  את התורה והמצוות. 

אה גם דן הרב קוק בנוגע לגיור קטן שהאב והֵאם פורקי עול ומצוות. לפי הנר 630בתשובה נוספת

בגדלותו הגר לא יקיים תורה ומצוות. לדעתו, גיור כזה אינו נחשב חסרון כיס. שחסרון כיס בגיור הוא 

דווקא כשהגר מתכוון לשמור תורה ומצוות. גם לא שייך להחשיבו כדבר גדול, כדבר חשוב, שאז 

תעשה  אפילו שאינו שכיח נחשב כשכיח ]כדברי הר"ן שהובאו לעיל[. לכן, הוא סובר ששב ואל

 עדיף, ואין לגייר את הקטן.

 

כתוב בגרות "לדורותיכם". מכאן, למדו חז"ל ר' נתנאל נקט שכיום אין צורך בסמוכים, כיון ש 627
שהגיור צריך להיות "לדורותיכם", ולפיכך אם יש דבר שאי אפשר לעשותו בתקופה מסויימת, 
הוא אינו מעכב את הגיור. חז"ל למדו שהבאת הקרבן אינה מעכבת את הגיור בזמן שאין בית 

זה אין בית דין סמוכים, לכן המקדש, כיון שאי אפשר להביא קרבן. ר' נתנאל למד שגם בזמן ה
 הצורך בבית דין סמוכים אינו מעכב את הגיור. 

עיין במאמרי "קבלת גרים בזמן הזה" )בספרי "גר המתגייר", כרך א, הלכות חושן משפט(  628
להרחבת וביאור מחלוקת הראשונים. לפי דעת הרמב"ם, גם בזמן הזה יכולים להיות סמוכים 

 וך חכם מסוים. לפי זה, יורדת כל טענת ר' נתנאל. אם כל חכמי ישראל יסכימו לסמ
יש עוד טענות שאי אפשר לגייר גר כזה. כגון, שהמילה היא חלק מתהליך הגיור ובלעדיה  629

הגיור לא חל. יש כאלה, שרצו לטעון שהמילה רק מעכבת את הגיור במקום שאפשר למול, אבל 
שנכרת לו הגיד, הוא מתגייר על ידי  אם אי אפשר למולו, אפשר לגיירו בלי המילה. כמו נכרי

 . טבילה
 שם, סימן קמז. 630
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גופו קודם הטבילה. הרב קוק רחץ את לא חפף את ראשו ושהגר , דן במקרה 631בתשובה אחרת

 .העלה סברא לומר שהגרות בטלה, כיון שלא טבל כהלכה ואפילו שהצורך בחפיפה הוא רק מדרבנן

הגיור לא חל, אלא רק לדעת הטור ועוד ראשונים מדין תורה אי אפשר לגייר כיום, ומדאורייתא 

, לכן כשיש פסול דרבנן, הגרות בטלה. הרב קוק דחה סברא 632מדרבנן, מכוח "עבדינן שליחותייהו"

זו, כיון שכמה פוסקים נקטו "שעבדינן שליחותייהו" פועל מדאורייתא ולכן אין להקל בגיור בשביל 

 פסול דרבנן. 

 

 תדיינים שמקבלים גרים שאין בכוונתם לשמור תורה ומצוו

הראי"ה קוק זצ"ל כתב בנוגע לדיינים שמקבלים גרים שאין בכוונתם לשמור תורה ומצוות את 

 הדברים הבאים:

אשר עליהם בוודאי נאמרו דברי חז"ל בדבר מקבלי גרים שלא כדת וכשורה, 

כיבמות ק"ט ב'. וכדהתו"ס שם הקדושים רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים 

אותם להתגייר או שמקבלים אותם מיד, ד"ה רעה, דהיינו דווקא כשמשיאין 

אבל אם הם מתאמצים להתגייר מקבלין אותם, פשוט הוא דהיינו דווקא 

אבל אלה שמקבלין גרים כשמכירים בהם שהם מתגיירים בלב שלם לש"ש, 

גרורים, שבשביל דברים של חמריות ותאות לבם הם מתגיירים, בוודאי 

רעה, כי גרים כאלה וודאי עליהם נאמר רע ירוע, ותבא עליהם רעה אחר 

 . , והם מביאים קוצים בכרם בית ישראלקשים לישראל כספחת

 )שו"ת דעת כהן, סימן קנד(  

בדבריו יש גם התייחסות לגרים שאינם שומרים תורה ומצוות שלגביהם נאמר שקשים גרים 

מבורכים לישראל כספחת. דהיינו, בוודאי הגרים ששומרים תורה ומצוות אינם קשים לספחת והם 

 לַעם ישראל. 

ל סובר שאלו שמגיירים את הנכרים שאינם מתכוונים לשמור תורה ומצוות, "הראי"ה קוק זצ

עוברים על איסור "לפני ִעֵור לא תתן מכשול". אם נאמר שהגיור לא חל גם בדיעבד, הרי הם 

דך, אם מכשילים את הרבים במה שמחזיקים נכרים בחזקת ישראל, ונגרמות תקלות גדולות. מאי

 

 שו"ת דעת כהן, סימן קנג. 631
להלן במאמרי "קבלת גרים בזמן הזה", בהלכות חושן משפט, הארכתי לדון אם "עבדינן  632

 שליחותייהו" פועל מדאורייתא או מדרבנן. הובאה מחלוקת ראשונים ואחרונים בנדון. 
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המצוות  לשמור את כל הם מכשילים את הגרים, כיון שעכשיו הם מחוייבים הגיור חל בדיעבד, הרי

לגבי ומשום כך הם מתחייבים בעונשים. אנחנו מצווים באיסור "לפני ִעֵור" אפילו  והם אינם שומרים

 :633נכרים

. דאם רי הם עוברים על לפני ִעֵור ממנ"פהולא עוד אלא שהמקבלים אותם 

אמר שאין גרותם גרות גם בדיעבד, הרי הם מכשילים את הרבים במה נ

שמחזיקים נכרים בחזקת ישראל, וכמה תקלות וחורבות נפקי מזה, בדיני 

קידושין וגיטין ויבמין, שנחזיק את בנו ממנה כבן, ואם תהי' לו אחר כך אשה 

ישראלית, וימות בלא בנים אחרים, נתיר אותה לעלמא בלא חליצה גם 

יו לו אחים מן האב, שלא כדין, וכיו"ב טובא. ואם באמת הם גרים, כשיה

ובדיעבד מתחייבים בכה"ת כולה, הרי הם מכשילין אותם בזה שמחייבין 

אותם בעונשין של איסורי תורה שעוברים עליהם, וקודם שבאו לידי מדה זו 

הלא לא נתחייבו בהם, ואין נענשין עליהם, וכדאמרי' ביבמות דף מ"ז ע"א 

מודיעין אותו ענשן של מצות אומרים לו הוי יודע שעד שלא באת למדה זו כש

אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה ענוש סקילה, ועכשיו 

אכלת חלב אתה ענוש כרת, חללת שבת אתה ענוש סקילה. והרי אנו מצווים 

ם אבר על לפני ִעֵור אפילו בגויים, וכדאמרי' בע"ז ו' ע"ב מנין שלא יושיט אד

וק"ו בנ"ד שמכשיל אותו בהיותו מה"ח לבן נח ת"ל ולפני ִעֵור ל"ת מכשול, 

אחר כך נכנס במדה ידועה בכלל ישראל לחיובא, והוא נענש על ידו על כל מה 

 . שהוא עובר מדברי תורה

 )שו"ת דעת כהן, סימן קנד(  

 

 גיירו גר ולא בדקו אחריו

( כתב שלפי דברי הרמב"ם כשגיירו את הגר ולא הראי"ה קוק זצ"ל )שו"ת עזרת כהן, סימן יד

. לא מדובר כאן רק על דין לכתחילה, אלא ובדקו אחריו וכו', הרי יש לחוש לגביו עד שתתברר צדקות

אפילו בדיעבד. ולכן, בוודאי יש למחות בנוגע לגיור גרים כאלו שמתגיירים מפאת סיבות מסויימות 

 ויש חשש שלא ישמרו תורה ומצוות:

 

 ן מסכת עבודה זרה ו, ע"ב.עיי 633
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גר, קשה מאד להמציא היתר, מאחר שמעשיו מוכיחים עליו שאין וע"ד ה

כונתו כלל לש"ש כ"א מפני שנתן עיניו בבת ישראל. ודברי הרמב"ם, שכתב 

כ"ת, א"צ להביא ממרחק, אלא הדברים מבוארים במקומם בפי"ג דהלכות 

איסו"ב הלכה ט"ו לפיכך לא קבלו ב"ד גרים כל ימי דוד ושלמה, בימי דוד 

חד חזרו, ובימי שלמה שמא בשביל המלכות, והטובה והגדולה שמא מן הפ

שהיה בה לישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם 

אינו מגירי הצדק. אבל סיים שם ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד 

ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששין להם, לא דוחים אותם, אחר 

מ"מ, ולא מקרבים אותם, עד שתראה אחריתם. והאריך עוד שם הר"מ שטבלו 

בהלכה הסמוכה, שנחשבו כלפי שמים אותם שגייר שלמה ושמשון כאילו היו 

ומשמע שגם בדיעבד חוששין להם עד עכו"ם, כיון שמפני דבר נתגיירו, 

שתתברר צדקתם. ע"כ לע"ד ראוי למחות בכל האפשרות בענין זה, וב"ד חשוב 

. וזה על הציבור אין לו ללמוד מהדיוטות הללו, שהיו עושים שלא כדין וממונה

כשנתים כמדומה שנשאלתי ממצרים בעובדא כיוצא בזו, שנצטערתי מאד על 

אשר קבלו גר כזה, ואח"כ הוכיח סופו על תחילתו שבגד באשתו הישראלית 

אחר שהתעלל בה, ובחר בנכרית, וחפצו אז הרבנים להציל את האמללה 

ללה/ מעיגון, ע"י ביטול הגירות למפרע, ולא רציתי להצטרף עמהם /האומ

בזה. אבל מקום לימוד הוא לנו עד היכן הדברים יכולים להגיע, מאלה 

הרשעים הלובשים מסוה על פניהם לצודד נפשות בנות ישראל, ואח"כ ימאסו 

בהן עוגבים, ואין לשער כמה מר הוא גורלן אח"כ. ועל כגון זה נאמרו הדברים 

ביבמות ק"ט ב', ועיי"ש מש"כ תוס' ד"ה רעה, כשמקבלין אותם מיד, וזה נראה 

אפילו בדליכא ריעותא, אלא דלא נבדק כראוי, וק"ו בריעותא גדולה כה"ג 

 דנ"ד. 

 )שו"ת עזרת כהן, סימן יד(                  

 

 טבילה שקדמה למילה

ך כלל הגר נימול ולאחר מכן יש מחלוקת ראשונים בנוגע למקרה שהטבילה קדמה למילה. בדר

 טובל במקוה, השאלה היא האם סדר זה מעכב? נחלקו הראשונים בשאלה זו. 
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ואם שתקדם המילה לטבילה.  לומר שיש צורך בדווקא שנוטה 634נראה מדברי הראי"ה קוק זצ"ל

 טבל ולאחר מכן נימול, צריך גיור מחדש. דהיינו, יצטרך הטפת דם ברית וטבילה לאחר מכן. 

 

 רך בבדיקה אם הנכרי צריך פריעהצוה

שאלה זו. היה דיון על ישמעאלי שבא להתגייר שלא עשו לו פריעה, רק ב דןהראי"ה קוק זצ"ל 

הטפת דם ברית. הישמעאלי בא להתגייר וכיון שכבר היה מהול עשו לו הטפת דם ברית, אבל לא עשו 

מל. ולכן לא מספיקה הטפת דם לו פריעה. הרב קוק התפלא על כך, כיון שמל ולא פרע, כאילו לא 

 ברית, יש צורך בפריעה. 

לדעתו, אין לסמוך על דברי המדרש שנאמר על אברהם אבינו, שלא היה צריך אלא חיתוך 

הבשר, שכבר נתמעך על ידי תשמיש. כלומר, גם במקרה של הישמעאלי שהתגייר בגיל מבוגר, יש 

בינו שכבר היה זקן מופלג, לא היה צריך לומר שלא הוצרך לפריעה. שאפשר לומר שדווקא אברהם א

  את המקרים.פריעה. נוסף על כך, אין להשוות 

לכן, בוודאי יש לבדוק אם הגר צריך פריעה, כיון שיש חזקת גוף שצריך פריעה, וחזקת איסור 

 שהוא נכרי כל זמן שלא בדקו שלא צריך לעשות לו פריעה:

דבר מענין הפריעה, שהרי ובעיקר הענין אני תמה, שלא הזכירו מעכ"ת שום 

לפי המפורסם הישמעאלים הם מוהלים ואינם פורעים וכ"ה בזוהר בראשית. 

)וע"ש די"ג וק"י( דלא אתגליא בהו את קדישא. ונהי דאם נחזיק את 

אבל הישמעאלים דידן לחייבים במילה, יש לומר שאינם חייבים בפריעה, 

, ולא סגי ליה בהטפת פשיטא שכיון שבא להתגייר מל ולא פרע כאילו לא מל

, וממילא יבא ד"ב על ידי פריעת העור, דם ברית, אלא צריך פריעה גמורה

שבגדול יהיה בוודאי צריך לעשות עי"ז איזה חיתוך, כדי שתהי' הפריעה 

אפשרית. ואם אמנם היה כך, כמו שנראה מלשון הצעת הענין, הלא נורא 

וליתן לו תעודה שנכנס  הדבר איך יתכן שב"ד יקבלו גר באפן /באופן/ כזה,

. בשעה שע"פ ד"ת הרי הוא עדיין ערל גמור, ואיננו גר כללבברית ישראל, 

וחשבתי לומר אולי סמכו ע"ד מ"ר, הובא בפירש"י ס"פ לך, שלא נאמר אצל 

אברהם את, של"ה צריך אלא חיתוך בשר, שכבר נתמעך על ידי תשמיש, 
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א"צ פריעה. ולע"ד קשה והחזיקו את בן פריץ זה, דמברכתא חביטן ליה, ש

במקום שחזקת הגוף וחזקת איסור עומדת כנגדו, דשמא ישנו לסמוך ע"ז 

, ואין דנין מזקן בן צ"ט לילד בן כ"ב, דשמא גם השנים עדיין עור הפריעה

גורמות. ובעיקר הענין אין ראי' מד' המד"ר רק שאפשר הדבר שיתמעך ולא 

שכל העורות שוין, וי"ל דמשכא יהי' מה לפרע, ובא"א עובדא הכי הוי, ומנ"ל 

דחויא הדין קיימת. והנה לא הוזכר כלל, שבקרו לראות אם יש לו עור 

הפריעה, ולענ"ד משום הא לחודיה בחזקת גיות קאי, וענין הפריעה אפילו 

בישראל שמכוונין לפרוע צריך בדיקה יפה בשימת לב שלא לטעות, כד' הרב 

מי שהוא בחזקתו שלא נפרע, ולא  בט"ז סי' רס"ד סק"ט, ואיך נחזיק לפרוע

  . הושם לב ע"ז כלל לבודקו יפה

 )שו"ת דעת כהן, סימן קנג( 

, ששם הוא כתב שיכול להיות שהפריעה 635אמנם, יש להעיר מתשובה אחרת של הראי"ה קוק

אינה מעכבת את הגיור. הסברא שלו היא, שעל אף שהוא נחשב כערל, בכל זאת, כיון שלדעה אחת 

המילה לא מעכבת את הגיור, אז יש לומר שלדעה שהמילה מעכבת את  636יבמותבגמרא במסכת 

 הגיור רק המילה מעכבת ולא הפריעה. 

אכן, יש להעיר שיש סברא גדולה לומר שהפריעה לא מעכבת את הגיור, שהרי יש מחלוקת בין 

חוד. הראשונים במקרה שהנכרי בא מהול אם צריך הטפת דם ברית, או שיכול להתגייר בטבילה ל

 הראשונים לא דנו בנוגע לפריעה, וקשה לומר שמדובר שהנכרי מל את עצמו וגם עשה פריעה. 

 

 סיכום

עקבנו וראינו את תשובותיו הרבות של מורנו הגדול הראי"ה קוק זצ"ל בנושא הגיור. הוא הקיף 

נה את הנושא מכל הכיוונים והראה את ידו הרחבה בנושא חשוב זה. מתוך דבריו עולה לנו תמו

ברורה לשיטת הרב בנושא קבלת גרים שאינם מתכוונים לשמור תורה ומצוות. דעת הרב היא ברורה 

וחד משמעית אין מקום לגיורים אלו. יתירה מכך, הוא יוצא בביקורת חריפה כנגד הדיינים שמקילים 

רו דברי ומקבלים גרים אלו. דיינים אלו הם עוברים על איסור "לפני עיוור תתן מכשול" ועליהם נאמ

 

 שו"ת דעת כהן, סימן קנב.  635
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חז"ל: "רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים". וכן מתברר מדבריו שבוודאי אין לגייר קטינים כשידעו 

שהם לא יגדלו במסגרת שתחנך אותם כראוי לשמירת תורה ומצוות ויש אומדנא ברורה שהם לא 

 ישמרו תורה ומצוות בעת גדלותם. 

רו כשלא היו הרבה גוים בארץ ולא כמובן, שיהיו כאלו שיאמרו שדברי הרב נאמרו דווקא בדו

היה חשש כל כך גדול לנישואי תערובת. אבל, המציאות כיום השתנתה שהרי יש הרבה עולים שהם 

אינם מוגדרים יהודים מבחינה הלכתית, אך אביהם יהודי ויש להם יחס חיובי כלפי היהודים וכיוצ"ב. 

לי הדברים הם נכונים, אך אי אפשר במציאות כזו בוודאי יש לומר שיש מקום להקל בגיורים. או

להוכיח את הדברים וכל עוד שאין הוכחה ברורה נראה שיד המוציא על התחתונה. ויתירה מכך, דברי 

הרב נוגעים מראייתו ההלכתית והדבר לא ישתנה לאור המציאות. אכן, המציאות השתנתה אבל 

ך עיקר הדין. לפי דעתו, אין ההלכה לא השתנתה. דברי הרב אינם נובעים מתוך החמרה, אלא מתו

גיור בלי קבלת מצוות. ולכן, איך אפשר לגייר אחד שיש לנו אומדנא ברורה שאין בכוונתו לשמור 

תורה ומצוות. אכן, מדברי הרב מתברר שהוא אינו סובר כדברי שו"ת בית יצחק שבגיור לא שייך 

הרב שאם יש אומדנא ברורה הכלל דברים שבלב אינם דברים. אך, יחד עם זאת, הוכחנו שגם דעת 

 שאין בכוונת המתגייר לקיים תורה ומצוות, אין מקום לגיורו. 

יש אנשים שכדי להוציא מדעת רב מסויים, טוענים שרב זה הוא מן המחמירים, הוא החמיר 

בנושא ולכן פסק כך וכך. בד בבד, הם טוענים שיש רבנים שהיתה להם הסתכלות רחבה יותר והבינו 

, ולכן ידעו איך למצוא את דרכי ההקלה. לא כך פני הדברים כלפי מרן הרב קוק זצ"ל. את מצב הדור

בוודאי ראייתו היתה ראייה רחבה והוא ידע את מצב הדור והסתכל נוכחה כלפי המצב ועל אף זאת 

פסק את דבריו בצורה ברורה וחד משמעית. אין כאן דברים שנובעים מתוך החמרה, אלא מתוך עיון 

כה. וכך עלינו להבין את דברי פוסקינו הקודשים. אין דבריהם נובעים מתוך רצונות אמיתי בהל

אישים והחמרות, אלא מתוך מבט אמיתי וכנה לדברי התורה ודברי חז"ל. מתוך עיונם במקורות הם 

מגיעים להלכה. הם אינם מכניסים את דעותיהם האישיות לתוך ההלכה. אל לנו להכניס כוונות 

בותינו האחרונים שהם מוסרי המוסרה והם מעבירי התורה. כך התחילו הצדוקים זדוניות לתוך ר

ולאחר מכן הקראים בדברי בלע נגד חז"ל, שכל דבריהם הם דברי המצאה שנובעים מתוך מבט אישי 

ושקרי. אוי לזה שכך אומר גם על רבותינו האחרונים, בוודאי אין הדרך רחוקה מלהגיע לאמירות 

 ז"ל. כאלו גם נגד דברי ח

 

 


