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 גר קטן מטבילין על דעת בית דין

מעמדו האישי של האדם, על כן היא יכולה להיעשות  ה אתשנהמהמרת דת היא בחירה מהותית 

חסר דעת, וגילוי דעתם ורצונם , לקטנים אין יכול לשנות את מעמדו גדול. רק ברצונו ובחירתו

 כלל, תנחשב האינו'דעתה' ת סא, ב, אונס הוא" יבמו ,פיתוי קטנה" :מבחינה הלכתיתמשמעות. 

 לכן אינם ברי המרת דת. 

והכנסייה סירבה גם בלי דעת כלל, קובע, כמעשה הטבלה יו זמנים שהנצרות התייחסה לה

להחזיר ילד להוריו היהודים, משום שהאומנת הנוכריה הטבילתו לנצרות. אך בהלכה מעשה ריק 

תורה אינה דורשת מן הגוי להתייהד, אלא חסר משמעות. היהדות איננה מיסיונרית, ה ,כזה

 והמקבל זאת על עצמו זוכה לעולם הבא.  לקיים שבע מצוות בני נוח,

אף על פי כן הגמרא בכתובות )יא, א( מציגה אפשרות של גיור קטינים: "אמר רב הונא, גר קטן 

מו רש"י פירש את הדבר בהקשר משפחתי: אם אין לו אב וא מטבילין אותו על דעת בי"ד".

הביאתו להתגייר. מטבילין על דעת בית דין, שלשה יהיו בטבילתו כדין כל טבילת גר שצריכים 

 ג', והן נעשין לו אב והרי הוא גר על ידיהן ומגעו ביין כשר.

הגמרא עוסקת במקרה שאין אב והילד נשלח להתגייר לבדו, אז נזקקת הגמרא לדין 'זכייה'. אבל 

ברור שנוח לילד במה שעושה לו אביו. ואף על פי שהילד  כאשר האב מתגייר יחד עם ילדיו,

איננו מקבל תמיד את רצון האב, בעניין כה יסודי, בודאי נוח לו להיות עם אביו, להיות בן דתו 

 ועמו.

 הרשב"א הוסיף גם את האם:

"ולאו למימרא דבלאו הכי לא מטבילינן ליה, אלא לומר דאין ב"ד מחזרין למול ולטבול את 

קטנים מעצמן. ואף על גב דאתי לסיועי' ממתני' ודחינן מתני' בגר שנתגיירו בניו העכו"ם ה

ובנותיו עמו, לא שיהא חלוק בדבר זה בין אב ואם, שהבנים ג"כ נגררין אחר האם. אלא כאן 

שהביאתו ולא נתגיירה, והתם שהביאו ונתגייר עמו, וה"ה לאם דניחא להו למעבד מאי דעבד 

 ה".אבוהון או אמן, כן נרא

 ".וכל שכן כשיש לו דעת והוא בא מעצמו להתגייר: "ריטב"אה

 או ששבו ישראל קטני ,כגון תינוק שנמצא מושלך ,אע"פ שאין לו אב ואם" :די"תוס' ר

 ".פלשתים



כן כתב הכסף משנה )הל' מלכים י, ג(: "וכתבו המפרשים, דרב הונא לא קאמר שיהו בי"ד ו

אלא שאם בא התינוק מעצמו, או שהביאתו אמו, או  מצווים לחזר ולמול את העכו"ם מעצמם,

 שעשו כן בי"ד מעצמן, מהני".

)יו"ד רס"ח, ז( שביה"ד אינם יוזמים את הגיור, אך הם נענים כאשר באים אליהם פסק בשו"ע 

"עובד כוכבים קטן, אם יש לו אב יכול לגייר אותו, ואם אין לו אב ובא להתגייר,  ומבקשים זאת:

 התגייר, בי"ד מגיירין אותו".או אמו מביאתו ל

שווה את מעשה הגיור לדיני ומ, ים משפטייםקנייניהגמרא משתמשת ביחס לגירות במושגים 

תנינא: זכין לאדם שלא בפניו, ואין  ?וזכין לאדם שלא בפניו מאי קמ"ל? דזכות הוא לו,"זכיה: 

קיימא לן דעבד  חבין לאדם שלא בפניו! מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה, דהא

זכות הוא  -ודאי בהפקירא ניחא ליה, קמ"ל דהני מילי גדול, דטעם טעם דאיסורא, אבל קטן 

 . "לו

"בגירות לא שייכת זכיה במובן הפשוט, דאין הגירות חפץ ברור שאין הדברים דומים:  ולםא

לא דבר יא הלוא ההתגיירות ה(. שזוכין אותו לאחר" )שו"ת שרידי אש, ח"א סי' פ"ט, עמוד רמד

 ברית שהאדם כורת עם קונו, הוא טובל בעצמו ונימול בעצמו. חיצוני אלא 

תוספות )סנהדרין סח, ב ד"ה קטן, והשווה לתוספות כתובות יא, א ד"ה עמדו על כך כבר 

מטבילין אותו(: "ונראה דזכייה דגירות לא דמי לשאר זכיות, דמה שב"ד מטבילין אותו אינם 

זוכה בעצמו ובגופו, שנעשה גר ונכנס תחת כנפי השכינה. והא דפריך  זוכין בעבורו אלא הוא

בכתובות )שם( תנינא זכין לאדם שלא בפניו, ומשני: מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא ניחא 

 ליה, היינו משום דאם היתה חובתו, לא היה לב"ד להתמצע להכניס גופו בדבר שיש לו חובה".

גיור כולו הוא ההסיק מכאן מסקנה מרחיקת לכת, ש (כים, סוף הלכות מלאבי עזרי)הרב שך 

את דעת המתגייר כדי שיחול הגיור כפי שהדבר  מעשה בית דין, ולכן נקרא 'משפט'. לא צריך

ה ו הסיבז .בעל כורחואדם גייר לוכך, כנס להילבית דין אין זה תפקידו של אלא ש .בקניינים

ותו ישראל, כי לא צריך את רצון האדם בעל כורחו ולעשעבד כנעני הטביל שהאדון יכול ל

לא צריך לזכות לו  לכן בקטןבמעשה זה, ואם בעליו מטבילו הרי הגירות חלה גם בעל כורחו. 

 גם בלי דעתו. ית הדין יכולים לגיירו גיור גמורבאלא ש, ממש

 

 נעשין לו אבביה"ד 

את  החליטומ הבאיםאת  נתסנמה ,עדת קבלהווכבית הדין יש שרואים את מה תפקיד בית הדין? 

גם מעשה בית דין של הדיוטות תופס,  שהרי להלכה .המחסום הזה פרוץ מאד. אלא שמי לקבל

דוד  וכך פסק הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה יג, טו(: "היו גרים הרבה מתגיירים בימי .והגיור חל

מ ולא בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכ" ושלמה

 מקרבין אותן עד שתראה אחריתם".



 ,דברי הגמרא )כתובות יא, א(: "גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין" את וביאררש"י הוסיף 

"נעשים לו אב". והרחיב זאת המאירי )שם(: "גוי קטן שבא לפני ישראלים ותבע מהם 

לגיירו מודיעין את הדבר  שאותם הבאים -שיגיירוהו... מטבילין אותן על דעת בית דין. כלומר 

לבית דין, ומגיירין אותו על דעתם, כאילו הם אבותיו של זה, שיהא עניינו מסור להם כדרך 

 שעניין הבן מסור לאב להכניסו לברית ולקדושת אמונה".

מה פירושו של "עניין הבן מסור לאב להכניסו לברית"? האם התורה הקנתה לאב בעלות על בנו 

אמנם הגוי זכאי למכור את בנו לעבד, "מוכר בניו ובנותיו, שנא': מהם תקנו וסמכות לעניין זה? 

וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם" )רמב"ם, הלכות עבדים ט, ב(, אך האם זה מקנה 

לו זכות גם על אמונתו? ואם נאמר שהאחד כלול בשני, כי במכירת הבן לעבד לישראל הריהו 

 ת דין נכנסים למשבצת הזאת במקום האב?מתחייב במצוות כאישה, כיצד בי

, ותפקידו 'אב המון גויים'נקרא אברהם  .בעניין הגיור באופן כללי משמעות רבהל'אבהות' יש 

: ו"כל המכניס בריה מחדש גיור נחשב כעין לידה. הלקרוא בשם ה' ולקרב את הבריות לעבודתו

ו לעולם" )תוספתא הוריות ב, ז(. אחת תחת כנפי השכינה, מעלין עליו כאילו יצרו ורקמו והביא

 כאב. גרנחשב לו ,כמו המולידהוא אפוא המגייר 

כיצד? מלמד שיהא אדם מקפח את הבריות  -וכן אמרו: "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה 

ומכניסן תחת כנפי השכינה. כדרך שהיה אברהם אבינו מקפח את הבריות ומכניסן תחת כנפי 

אלא אף שרה שנא'[ )בראשית יב, ה(: "ויקח אברם את שרי השכינה. ]ולא אברהם לבד עשה 

אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן", והלא כל באי 

עולם אינם יכולים לבראות אפילו יתוש אחד ומה תלמוד לומר: "ואת הנפש אשר עשו בחרן"? 

 רבי נתן י"ב(.מלמד שהעלה עליהם הקב"ה כאילו עשו אותם" )אבות ד

אבהות זו כלולה מלכתחילה בהגדרת תפקידי בית הדין, שהרי "בית הדין הם אביהם של 

יתומים" )ב"ק לז, א(. בכוחם זה הם ממנים להם אפוטרופוס שימלא את החלל שהותיר האב, 

אבי הקטנים, בלשון רומי קורין לאב פאטי"ר,  -ויפעל לזכותם של הקטנים: "אפטרופוס 

 " )רבי עובדיה ברטנורא ביכורים א, ה(.ולקטנים פוס

ינו להיות ועדת חקירה הבוחנת את המתגייר בזכוכית מגדלת, אלא פוא אתפקיד בית הדין א

ולהכניסו אל בית  ,בשם כל ישראללעמוד במקומו של אברהם, לפרוש את חסותו על הגר 

אב, שיקרב אותו אל זקוק לבית הדין שישמשו לו בתפקיד שבא להתגייר, גוי גדול ואם  ישראל.

 הגוי הקטן.  כךהשכינה, על אחת כמה וכמה שזקוק ל

 

 זהות דתית ולאומית -הגיור 

הגיור אינו רק המרת דת אלא גם תפקיד זה של בית הדין נובע מכך שהגיור פועל פעולה כפולה. 

מכיר גם  אהוכי הדת היא אוניברסאלית,  החלפת הלאום. העולם מכיר אפשרות של המרת דת

זכויות אזרח מוקנות לכל מי שגר במקום. אך אין דרך לשנות את הלאום. כי אזרחות, הנוי שיב



תעבור משפחתו תהליך ם מי שבא לגור בצרפת יקבל זכויות אזרח, אך לא יחשב צרפתי, אלא א

. אולם בישראל המצב הוא אחר, הדת והלאום חד הם: "אשר בן דורות של טמיעה והתערות

נתן לנו את התורה". וכדרך שכתב רב סעדיה גאון: "כי אומתנו איננה בחר בנו מכל העמים, ו

אומה כי אם בתורותיה" )אמונות ודעות ג'(. על כן בשעה שאדם מתגייר הוא משנה בבת אחת 

גם את דתו וגם את לאומיותו, והופך להיות יהודי . "ומותרין להיכנס בקהל ה' )לנישואין( מיד" 

  )הלכות איסורי ביאה יב, יז(.

הואיל ובמעשה הגיור נכנס הגר לא רק אל אמונת ישראל אלא גם אל עם ישראל, לכן אין זה 

ליכטנשטיין, קובץ תורה   )ראה הרב אהרון שתפה את נציגי האומה בתהליךפלא שהתורה 

בית הדין נכנס במקום האב הביולוגי. וכיוון שלקטן אין דעת,  הקטןגר אצל ה שבעל פה, י"ג(.

התהליך מתחיל מן הצד הלאומי והמשפחתי שבגיור, וכך הוא וחסותה עליו,  האומה פורסת את

 מגיע אל הברית עם הקדוש ברוך הוא, ואל קדושת המצוות.

( אפשרות של גיור, שמבוסס על התוכן צדקת הצדיק השלם נ"דר' צדוק הכהן ) העלהוכן 

י וגו' ובשם ישראל עיקר היהדות בקריאת שם ישראל. כמו שנאמר: זה יאמר לה' אנ" הלאומי:

יכונה )ישעיהו מ"ד(, שלא יהיה לו רק מעלה זו, שמכונה בשם ישראל. ומצינו בריש כלל גדול: 

גר שנתגייר בין האומות ומביא חטאת על החלב והדם והשבת ועבודה זרה, ע"ש דלא ידע כלל 

ה הוא שזה אסורה, ואפילו על עבודה זרה ושבת. ונמצא שלא ידע כלל מכל התורה כולה, ובמ

  ."גר להתחייב חטאת? רק בשם ישראל די

את הבריות לעבודתו, ועל כן נקרא   שליחותו של אברהם הייתה לקרוא בשם ה' בעולם, ולקרב

'אב המון גויים'. בזה נפתח עם ישראל אל כל העולם, האומה הישראלית אינה רק עובדה 

"תני בשם רבי יהודה: גר עצמו  הגר נעשה בן לאברהם אבינו.  ערכית, ועל כן ביולוגית אלא גם

מביא וקורא. מה טעם? 'כי אב המון גוים נתתיך', לשעבר היית אב לארם, ועכשיו מיכן והילך 

 אתה אב לכל הגוים" )ירושלמי ביכורים א, ד(.

טיפוס של גיור, המביאים לידי ביטוי שני ממדים אלו. אברהם -אברהם ורות מתווים שני אבות

י שכתב הרמב"ם באגרתו לעובדיה הגר: "אברהם אבינו הוא שלימד כל הוא אבי המאמינים וכפ

העם והשכילם והודיעם דת האמת ויחודו של הקב"ה, ובעט בעבודה זרה והפר עבודתה, והכניס 

רבים תחת כנפי השכינה, ולימדם והורם, וציוה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך ה'" )איגרות 

רלד(. גיור זה הוא מהלך רוחני, -ומים, תש"נ, עמ' רלגהרמב"ם, מהד' ר"י שילת, מעלה אד

 קבלת האמונה והמצוות, שבעקבותיהם נהפכים הגרים לבני אברהם אבינו.

אולם יש דרך נוספת. רות נקשרה קשר משפחתי עמוק לדמות מוסרית מופלאה כנעמי, הלכה  

של המסלול הזה שבי אחריה וקיבלה על עצמה את עמה, ארצה ומנהגיה, "עמך עמי". ובסופו 

יב(: "ַוַתַעְזִבי ָאִביְך -הגיעה גם אל "אלוהיך אלוהי". באופן זה תאר אותו גם בועז )רות ב, יא

ְך ּוְתִהי ַמְש  ם ה' ָפֳעלֵּ ְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר ֹלא־ָיַדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹום ְיַשלֵּ ְך ַותֵּ ְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדתֵּ ְך ְוִאמֵּ כְֻּרתֵּ



עִ  ָמה מֵּ ל ֲאֶשר ָבאת ַלֲחסֹות ַתַחת ְכָנָפיו". אולם הלאום והדת בישראל הם -ם ה' א  ְשלֵּ י ִיְשָראֵּ ֹלהֵּ

 שני פנים של אותה מטבע, ומשני הכיוונים מגיעים לבסוף אל אותה תוצאה.

יוסף בן  . כך כתב, שבמהותו ובסיסו הוא משפחתי וחברתישבטי המוניגיור גם היה בהיסטוריה 

רקנוס כבש גם את : הועל גיור האדומים בידי החשמונאים (258-257, יג תוניוקדממתתיהו )

והרשה להם להישאר  אדורים ואת מרישה ערי אדום )= אידומיאה( והכריע את כל האדומים

עצמם מאהבת ארץ אבותם  בארץ אם יימולו וייאותו לקבל את חוקי היהודים. והללו קיבלו על

ואילך היו  מאותו זמןם וכות חייהם לאלה של היהודיגם את המילה וגם להשוות את שאר הלי

 .הללו יהודים

בספר הכוזרי )מאמר ב, א(: "ואחרי כן היה מעניין הכוזרי מה שהוא גם כזה מופיע  תיאור שבטי

נודע בספרי כוזר, מגלותו סוד חלומו לשר צבאו, והיה החלום הנשנה עליו שיבקש המעשה 

ם שניהם המלך ושר צבאו אל ההרים ההם אשר במדבר להים בהרי ורסאן, ולכת-הנרצה אצל א

על הים, והיאך הגיעו בלילה אל אותה המערה, שהיו שובתים בה אנשים מהיהודים בכל שבת, 

והיאך נראו אליהם ונכנסו בתורתם ונימולו במערה ההיא, ושבו אל ארצותם ולבם על דת 

מעט לקצת אנשים מסגולתם,  היהודים, והיו מסתירים אמונתם עד שהתחכמו לגלות סודם מעט

 עד שרבו, וגלו מצפונם, והתחזקו על שארית הכוזרים והכניסום בתורת היהודים".

 תפתח לגיור שבטי ומשפחתי, שיש בו גם משהו קולקטיבי.האך התחיל כגיור אישי, התהליך 

 

 המצווה לגייר

רב את כל הבא אינה מיסיונרית, אבל היא קוראת בשם ה' בעולם, ומצווה לק כאמור היהדות

. מצווה זו מוטלת על 'לגייר את הגרים' הגמורמצווה הגדירו זאת כהראשונים שיש מן  .להתגייר

 ו בתהליך הגיור.תפקידומכאן  ,בית הדין

מאברהם: ")נראה( בגר קטן שב"ד מטבילין אותו מוטלת על בית הדין זו מצווה שהראב"ד למד 

דין והאדון מברכין עליהם קודם הטבילה כדין אי נמי בעבד קטן שרבו מטבילו בשלשה, שבית 

)בעלי הנפש, דין? מ"ואת הנפש אשר עשו בחרן" כל שאר המצות. ואם תאמר היכן נצטוו בית 

 שער הטבילה, סימן ג; מקורו בדברי הספרי, פרשת ואתחנן, ואהבת, פיסקא לב(.

: "ולשון הרמב"ם כלל את המצווה הזאת במצות אהבת ה' )ספר המצות להרמב"ם עשה ג(

ספרי: ואהבת את ה', אהבהו על הבריות כאברהם אביך, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן, ר"ל 

כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם, כמו שהעיד הכתוב אברהם אוהבי, שהיה גם כן לגודל 

השגתו דורש האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו. כן אתה אהוב אותו עד שתדרש האנשים 

 אליו".

וכן הרשב"ץ בזוהר הרקיע )עשין מ'(: "ולאהוב הגרים. ואני תמה למה לא הכניסו בכלל מצוות 

קבלת גרים, שהיא מיוחד בבית דין לקבלם ולא לדחותם, וכמו שאמר ביבמות: מלין אותו מיד 

משום דשהויי מצוה לא משהינן. אם כן קבלת גרים לבית דין מצוה היא. ולשון התורה בזה: 



ין איש ובין אחיו ובין גרו. ומכאן למדו שצריך שלשה למסור לו קלות וחמורות, ושפטתם צדק ב

משום דמשפט כתיב ביה. ואמרו בכתובות: גר קטן היו מטבילין אותו על דעת בית דין. והוא 

מפני המצוה הזו שנתחייבו לקבל גרים... ואין מצוה אחת ראויה למספר פרטי בכל דיני ממונות 

ה דומה להם כלל, שאין זה דין ממון ולא ענייני טענות שנופלים בין אדם יותר מזאת, לפי שאינ

לחבירו, וכמו שמנו דין נחלות מצוה פרטית ואף על פי שהיא חלק מדיני ממונות, שהרי משפט 

 קרייה רחמנא, כן היה ראוי למנות קבלת גרים".

  

 קבלת מצוות בגיור קטן?

( כתב שיטה מקובצתראה  "א )כתובות יא, אנחלקו הראשונים אם קבלת מצוות מעכבת. הריטב

לגבי גר קטן: "והאי דמטבילין אותו אף על גב דגר בעלמא בעינן שיודיעוהו קלות וחמורות, 

ומכל מקום עיקר הדין נראה ...ההיא למצוה ולא לעכב, והכא דלאו בר הודעה הוא אינו מעכב". 

ואם תאמר והיאך אפשר לצמצם ... .לאמת שהוא גר גמור מן התורה וכן נ"ל וכן דעת הרמב"ם ז"

י"ל דמיירי במוחה והולכת  ...שתמחה כשתגדיל ממש לאלתר דהא קודם לכן אין יכולין למחות

 מתוך קטנות לאחר גדלות שלא גדלה שעה אחת בלא מחאה.

ואילו תוספות )יבמות מה, ב ד"ה מי לא טבלה( כתבו "אבל אי לאו כתיב משפט אלא אקבלת 

 הא דאין מטבילין )אלא בג'( היינו לכתחלה מדרבנן".מצוה אתי שפיר, ו

שקבלת מצוות לא   סתירה בעניין זה. מצד אחד הוא כותבלכאורה   בדברי הרמב"ם קיימת

מעכבת )הלכות איסורי ביאה יג, יז(: "גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו המצות ועונשן, 

הואיל ומל  -ודע שבשביל דבר הוא מתגייר הרי זה גר. אפילו נ -ומל וטבל בפני שלשה הדיוטות 

עבודה זרה הרי   וטבל, יצא מכלל הגויים, וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו. ואפילו חזר ועבד

נעשה כישראל.  -הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו; מאחר שטבל 

  ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואף על פי שנגלה סודן".

ומאידך גיסא כתב שקבלת מצוות היא מעיקרי הגיור )יג, ד(: "וכן לדורות כשירצה הגוי להכנס 

צריך מילה וטבילה והרצאת  -לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה 

 קרבן".

אפשר לומר שאין זו סתירה, והמחלוקת אינה כה גדולה. כל הלכות גיור נלמדו מישראל בסיני 

כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית  -)יתות ט, א(: "רבי אומר: "ככם" )במדבר טו,טו)כר

אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים". 

ומדוע לא מנו גם קבלת מצוות? והרי בסיני קבלו ישראל את המצוות ואמרו: "נעשה ונשמע"! 

ת בסיני הייתה עובדה בלתי מותנית, "כפה עליהם הר כגיגית" )שבת פח, א(, אלא שקבלת המצוו

וכדברי המהר"ל: "לומר כי נתינת התורה היא מוכרחת. להיות החבור הזה הכרחי, וכל זיווג 

 וחבור הכרחי אין סלוק והסרה" )גור אריה שמות יט,יז, ותפארת ישראל פרק ל"ב(.



ה הגירות, אלא היא מטרתו של הגיור ותכנו. הגיור פרט במעשרק נמצא שקבלת המצוות אינה 

הוא עסקת חבילה שעיקרה ותכליתה קבלת המצוות, מי שמתגייר וניכנס לברית הרי הוא מקבל 

ידעו את כל קבלו ו את הברית על כל משמעויותיה. בהר סיני קבלו ישראל קבלה כללית בטרם

, אבל הוא מקבל קבלה עיקרי מצוותאלא מעיקרא אין מודיעים לו , כך גם הגר. תרי"ג מצוות

 .כללית, ואחר שיכנס אל תוך כלל ישראל, ילמד גם את שאר המצוות והפרטים

אבל זה מתאים לקניינים ולא היכן קבלת המצוות בגר קטן? היו שביקשו לזכות לו רצון כזה, 

 בשעת בגרותו. אולם לאור האמור מסתבראחר כך שהקבלה נוספת לקבלה מודעת. יש שאמרו 

הוא הכרתי ומודע,  מעשהשכאשר גדול בא להתגייר, ה ,שההבדל בין גיור גדולים לקטנים הוא

הגיור מתחיל בצד הדתי, מודיעים לו עיקרי מצוות, הוא מקבל עליו באופן כללי את המצוות 

ואת החיבור לישראל, ונעשה בן ברית. לעומת זאת קטן שאין לו דעת, מתחבר אל ישראל 

זו התחברות או, או בית הדין שפרש את כנפיו עליו ונעשו לו אב, באמצעות אביו שהבי

היא התוצאה. אמנם בשעה שנהיה גדול ויש  ,, וקבלת המצוות הכלולה בזהת' חברתיתמשפחתי'

מחאה אקטיבית "לומר אי אפשינו להיות   אם אינו מוחה  לו דעת משלו הוא יכול למחות, אולם

 הרי זו זכות לו והוא נעשה חלק מישראל. גרים וחוזרין לסורן" )רש"י כתובות(,

יג( ובהלכות מלכים )י, ג(, פעמיים, בהלכות אסורי ביאה ) הרמב"ם כתב את הלכות הגרים

 .סורי הדתייאפשר שבכך רמז לשני הממדים של הגיור. באיסורי ביאה הרמב"ם דן מן הצד הא

גייר עובר אותו מסלול הגוי המתובמעמד הר סיני, ישראל הוא התהליך שעברו גיור התהליך 

 בהלכות מלכים עוסקזו קבלת תורה שבעקבותיה מותר הגר בקהל. לעומת זאת יהם, בעקבות

צד הלאומי. לא נתנה התורה אלא לזרע בפה מתחיל בעם ישראל ותפקודו, הגיור הרמב"ם 

אברהם והגר בא בכללם: "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל, שנאמר: מורשה 

 ת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר: ככם כגר" )הלכות מלכים ח, א(.קהל

 יסודו הוא באברהם עוד קודם למתן תורה.

משום כך הזכיר הרמב"ם את אפשרות המחאה רק בהלכות מלכים )י, ג(: "ואם היה קטן אולי 

וכיון שלא מיחה כשהטבילוהו בית דין, יכול למחות בשעה שיגדיל, ויהיה גר תושב בלבד, 

היא שקבלת המצוות שיש להבדיל בין  פשרבשעתו שוב אינו מוחה אלא הרי הוא גר צדק". א

אינה זכות שההשתייכות לעם ישראל  ביןזכות גמורה, ומחאה בגדלות לא תבטל אותה למפרע. ל

מלכתחילה )הלכות איסורי ביאה יד, א(: "מה ראית שבאת  גרגמורה, וכמו שמקדימים ומתרים ב

רפים, ויסורין באין להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים דחופין ומסוחפים ומטו

  יכול הקטן למחות בגודלו. עליהן", על כך

 

 זכות או חובה

זה בגר צדק ששומר אלא שקטן שלא טעם טעם של איסור הגיור הוא זכות. להגמרא אומרת ש

עדיין טוב האם , ו יפסיק לקיים תורה ומצוותבבגרותמה דינו אם האחרונים תהו תורה כהלכה, ו



שהרי כל עוד הוא גוי, הוא פטור מן  ?לו להיות יהודי, או שבשבילו הפכה ה'זכות' ל'חובה'

 המצוות, ואילו כאשר יתגייר ולא יקיים את התורה, סופו יורש גהינם?

 הרוחני, ההפסדהרווח וצדדי את  ךהעריאגרות משה אבן העזר ח"ד סי' כו( ר' משה פיינשטיין )

: "אף אם לא יתגדלו להיות שומרי , והילד יזכה לעולם הבאלדעתו הטוב גובר על השלילהו

תורה, מסתבר שהוא זכות. דרשעי ישראל שיש להם קדושת ישראל, ומצותן שעושין הוא מצוה 

 והעבירות הוא להם כשגגה, הוא ג"כ זכות מלהיות נכרים".

כאשר  ולם הזה.עב'טובת הילד' המתגייר ותועלתו  אתגם יש להוסיף חשבון העולם הבא ל

הוריו,  יש לילד תועלת מוכחת עכשיו, שהרי ברור שנוח לילד עם יחד אתו,ההורים מתגיירים 

ואין סוף לתקלות ולתסבוכת שיגרמו לו אם הוריו יהיו יהודים והוא  להיות בן דתם, עמם וארצם,

  יישאר מבחוץ.

דעה סי' רנג(: "סברא זו כ' ג"כ מורי בהפלאה זצ"ל דהטף וכן כתב בשו"ת חתם סופר )יורה 

בנשים במלחמת מדין כיון שהיה להם זכות גדול שלא נהרגו, אם הגדילו אינם יכולים למחות. 

ע"ש. וא"כ ה"נ כשאבותיו מתייהדים, אם הוא יישאר בגיותו קשה להם להיות עמו באגודה אחת 

ממנו, מפרישים אותו מחיותו, ע"כ זכות גדול  שהרי עושה יין נסך, וכשיהיה אבותיו נפרשים

 הוא לו ואינו יכול למחות".

משפחות ל אבות יהודיםב, אלא המתגייר עם משפחתוגר מדובר באין על אחת כמה וכמה כאשר 

 ,. הפוסקים הקדמונים לא עסקו בכךמבקשים לגייר את ילדיהם מן האישה הנוכריתה ,מעורבות

ר הגיעו לזה, אמרו את דברם. הרמב"ם כתב על אשת יפת כי הדבר לא היה מצוי, אבל כאש

תואר: "נתעברה מביאה ראשונה, הרי הולד גר, ואינו בנו לדבר מן הדברים, מפני שהוא מן 

את בן   מכנה  הגויה, אלא שבית דין מטבילין אותו על דעתם" )הלכות מלכים ח, ח(. הוא

מגיירים אותו ביוזמתם מיד. אפשר הנוכרית 'גר' כבר ברגע שנולד, ובית הדין מתערבים ו

לא  .את דברי רב הונא )כתובות יא,א(: "גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין"כך שהסביר 

 , אלא בדוגמה זו עצמה, של בן הנוכרית מאב יהודי.שמדובר בבן למשפחה נכרית כרש"י

  

 גיור ילדי העולים מבריה"מ

רבה משפחות מסך הברזל, הביאה לה מאחוריבריה"מ שבעים שנות הניתוק של יהדות 

 .לכות גיורבסיסי של ההת הנוהג אטבעי חילו עליהם באופן ה . כאשר החלה העלייהמעורבות

ואף לא כל  ,, שאין לנו שום עניין בו' )נוסח הרמב"ם שבדפוס(שבא להתגייר גוי'נאמרו להם 

כלפי הג מחמיר זה פעל נומחויבות אליו. על כן קיימת כלפיו גישה חשדנית של 'שמאל דוחה'. 

 . רהכשלה ולתת  התבוללותלפתוח את הפתח  לכדי לא , גיורים בארה"ב ואירופה

אולם יהודי בריה"מ נמצאים במצב הפוך, הם לא בדרך להתבוללות אלא להפך, עדה יהודית 

עתה ב"ה אל חיק עמה. בני  השלמה, שנאנסה ונותקה מן העם במשך שניים שלושה דורות, חזר

ת בודאי טעונים גיור, אבל מדובר בבשר מבשרנו, יש לנו ערבות ואחריות עליהם, הם הנוכריו



מציאותם של מאות אלפי בני  "זרע ישראל", כאן צריכה לבוא חשיבה מערכתית חדשה.

בקצב בו ו, יצרה תסבוכת הרובצת לפתחנו, ומאיימת על שלמות העם. משפחותיהם של העולים

 . הטעונים גיור יתגיירו לד שכעמתגיירים היום, ייקח מאה שנה 

הגדלים ונכנסים למעגל  ,בעתיד באה מצד הצעירים תערובת לנישואיאבל עיקר הסכנה 

, דתי חינוךות להם הקנומתאמצים להביאם לגיור ול ניםיקטאילו היינו מתמקדים בהנישואין. 

ות בארצ ה.לו זהותם חצויילדים א אותה. פתורולנסות ל ,אתר את הבעיהלכאורה סיכוי ל היה

ם זרקו עליהם אבנים, אך כאשר הגיעו לארץ נעשו פתאום מוצאם נחשבו יהודים, ואנטישמי

 רה זה ברור שטובת הילדבמקכבר למדנו שולעיל  גויים. זה מצב בלתי אפשרי המחייב הכרעה.

אפשר כיוון שאין משמעות לדעת הקטן, ו היא להיות עם אביו ועם משפחתו באופן שלם.

  ולעשותו בגיל צעיר. וורגילהקדים את 

, אבל תמפורשקבלה קטן אמנם אינו צריך ה ,מצוותיום הקהיא תכלית הגיור שאל: תואם 

 !ריק מתוכן העולים הללו אינם דתיים, ואם כן מציגים מצג שווא

הקלקולים שנלוו לקליטת העלייה הזאת הולידו גם יתרונות. שהמצב תגלה של ת ה הוגנבחינ

מי  מרצונם.קבל עליהם את התורה רוצים לאים והשאירה את אלה שהמציאות סיננה את הב

נשאר שם. המתחזים שביקשו לזכות ביתרונות הכלכליים של ישראל, כלל שלא רצה ביהדות 

הם חברה טבעית בתוך אלפי העולים שאינם מצאו לקבלו בבואם את סל הקליטה שלהם, ו

 לא האלנם עושים זאת דרך הרבנות, כדרכם של רבבות שאי ,גם להתחתן הם יכולים. יהודיים

 זקוקים לגיור ולא יבואו.

מי שבא להתגייר מעיד על עצמו שהוא מבקש לממש את הזהות היהודית, ולהיות חלק שלם מן 

גם קבלת שלמה המהזדהות  אלאקנה לו זכויות וצוף דבש, ת אלהעם כדת משה וישראל. קבלתו 

מי שמתגייס לצה"ל, יודע שקיימת אפשרות טרור. הפיגועי ו נטל האנטישמיות העולמיתאת 

רון משמעותי לגיור, מלבד אחד: יתאפוא קידוש השם, העם והארץ. אין יפגע וימות על ש

ההלכתי. הבא להתגייר מכריז שרצונו להיות שייך לעם ישראל באופן דתי, והוא מקבל עליו את 

ל פרטי תרי"ג מצוות, כל המתגיירים ידקדקו בכאולי לא כל החבילה הישראלית לשם שמים. 

בין שם קיום מצוות ש בה גיו .לרוב הציבור בישראל, שזהותו יהודית מסורתית פוצטרל הם יבא

 .'לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט'אדם למקום ובין אדם לחברו, 

אין זו הוכחה לחיסרון בקבלת המצוות ידקדקו באיסור כזה או אחר, גם אם יקרה אחר כך שלא 

שאף הם לא תמיד מקיימים את הכול. ואולי אף  ,אינם שונים בכך מן הדתיים מלכתחילה. הם

הרי הם כמו רוב עם ישראל שחומרות הרבנים, שהתורה אינה מחייבת את כל טועים לחשוב 

 המקלים בדברים.

יהודי המערב. השינוי שהתחולל בינתיים ב לעצריך לעוררנו גם דיון זה ביחס ליוצאי בריה"מ 

היום נועדו לתת לגיטימציה לחריג המתבולל. שגיור בספקנות וביקורת לבקשות התייחסו בעבר 



הוא הפוך. ההתבוללות היא הדרך הראשית. רוב הנישואים הם נישואי תערובת. ואם לא המצב 

 .תוך שנות דורב יקרה נס, בקצב הזה ח"ו תיעלם יהדות ארצות הברית מן המפה

ב אינם נזקקים לגיור ואינם רואים בו שום תועלת מה תשובתנו לשואה רוחנית זו? כיוון שהרו

באים להתגייר, כמי שיסוד לפיכך יש להתייחס אל המעטים שחברתית, כלכלית או רוחנית. 

לשמר את זהותם היהודית ותכניה הדתיים, על כן עלינו הם מבקשים כוונתם רציני ולשם שמים, 

  לעודדם ולקרבם באהבה תחת כנפי השכינה.

 

 סיכום

שני ממדים, מהפך דתי והחלפת לאום. אלה שני פנים של מטבע אחת, שתכליתה קבלת  לגיור

 עול מלכות שמים. 

וזו התמזגותם הלאומית בתוך משפחת עם ישראל, גיור קטנים אפשרי משום שהוא מתבסס על 

ת את קבלת התורה. עיקרון זה חל בודאי על בני יהודים מן הנוכרית, שמעיקרא זהותם כולל

 לבוא אחרי אביהם בשלמות, על כן ניתן לגיירם בקטנותם.  להם טובחצויה, ו

מצווה גדולה לקרב את קהילת העולים מבריה"מ שחזרה אל חיק עמה אחרי שבעים שנות אונס, 

ואת ילדיהם הקרועים וחצויים מבחינה לאומית. אלה מהם המבקשים היום לגייר את ילדיהם, 

וצים לחזור אל עמם בשלמות, ולתת לזה גם את כאשר אין להם בכך שום תועלת חומרית, ר

 המשמעות הדתית ההלכתית.

 

 


