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בדין גיור קטן שאין אמו מתגיירת לענין בשולי גויים

מה  אודות  שוהם,  העיר  רב  סתיו  דוד  הרב  הרה"ג  מידידי  נשאלתי: 

שאנחנו נוהגין בבתי דין שלנו ]גיור כהלכה[ שאב המביא בנו  לבית 

הדין על מנת לגיירו, והדבר בהסכמת האמא ובקשתה, והאמא אינה 

מתגיירת עם הילד, אנו מגיירין אותו לכתחילה, אם יש מקום לפקפק 

על גירות הילד מצד החשש ל"בישולי גויים" באותו האוכל שהאמא 

מבשלת לאותו הבן המתגייר )כפי שפקפק חכם אחד מחכמי הזמן(?

תשובה: בכתובות )דף י"א ע"א( אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו 

בפניו,  שלא  לאדם  וזכין  הוא  דזכות  קמ"ל  מאי  דין,  בית  דעת  על 

ופירש"י על דעת בית דין אם אין לו אב ואמו מביאתו להתגייר, ובשיטה 

מקובצת לכתובות הביא בשם הרשב"א והריטב"א שאם אמו או אביו 

מביאים אותו אע"פ שאינם מתגיירים א"צ דעת בית דין ע"ש. ופשטות 

מתגיירת,  אינה  אמו  אם  גם  הילד  שמגיירין  הראשונים  וכל  הסוגיא 

וכמו שפסק מרן בש"ע יו"ד )סי' רס"ח ס"ז( עובד כוכבים קטן אם יש 

לו אב יכול לגייר אותו, ואם אין לו אב ובא להתגייר או אמו מביאתו 

אותו עמה  ולוקחת  לגיירו,  והרי כשאמו מביאתו  אותו,  מגיירין  ב"ד 

לביתה מה יאכל אותו הילד, בפרט כשגם האב גוי? מסתמא רק נבלות 

יכולין  נוגע לעיקר הדין שכשאמו מבקשת  זה  וטרפות, ואעפ"כ אין 

אין  וטרפות  נבלות  אוכל  קטן  להלכה,  לן  וקיימא  לגיירו,  הדין  בית 

בית דין מצווין להפרישו כפשטות התלמוד יבמות )קי"ד ע"א(, ומהכא 

שמעינן שיכולים גם לגיירו.
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ולפי  )דף ס"ח ע"א(  בין הגוים שבת  גר שנתגייר  וכן מוכח מסוגיית 

דין  בית  דעת  על  אותו  שמטבילין  קטן  בגר  מיירי  המאירי  פירוש 

ע"ש ומעולם לא הוזכר שגר קטן המתגייר על דעת בית דין, מצווים 

הבית דין להפרישו מאמו, ולהזדקק לו לגדלו אצלם, או להכריח אמו 

להתגייר עמו,  וזו לא אמרה אדם מעולם לפי שבאמת, אין תנאי לגיור 

הילד שהאמא תתגייר גם היא, וכמו שהאריך בביאור כל הסוגיא על 

ראשוניה בשו"ת איש מצליח )כרך ג' יו"ד סי' ט"ל(, ושם )בעמוד קצ"ז( 

כתב דפשיטא שאם תרצה אמו לנהוג בו מנהג ישראל למולו בשמיני, 

אין כל עיכוב בזה ועושין לה רצונה, ואף שהביא שם משו"ת תעלומות 

לב ח"ג )סי' ל"ב אות ב'( שאם אמו נכרית וחיישינן שיוצא לתרבות 

רעה ]לא ישמור תו"מ[ אין למולו עד שיגדל ויאמר גיירוני, והרב איש 

מצליח דחה דבריו באריכות וכתב וז"ל ומה בכך שיצא לתרבות רעה, 

אנו נעשה את שלנו עכשיו לגיירו כדרישת אמו ע"פ הדין, וכו' וסברא 

מומרת  שנשא  במומר  אלא  באחרונים  נזכרה  לא  רעה  דתרבות  זו 

ה"ז  לגיירו  היא מביאתו  נמי אם  ובנכרית  לענין שלא למולו בשבת, 

מצוה מכלל המצוות ומברכין עליה, ומה בכך אם יצא לתרבות רעה? 

וכשאמו דורשת להדיא לגיירו שומעין לה, ואין לנו לחטט אחר דברים 

שבלב, אנו נעשה את שלנו למולו ולהטבילו ונעשה גר גמור, וסיים 

ואף שהביא שם  הראשונים.  מימות  למעשה  הלכה  ראינו  וכן  פסקו 

מספר טהרת יו"ט, שכתב שבין הנולד מהנכרית אין למולו אם אין אמו 

מתגיירת עמו, כתב ע"ז האיש מצליח וז"ל אין אנו נוהגים כן מימות 

נוהגין[ לגיירו ע"פ בקשת אמו הנכרית אע"פ  הב"ד שקדמונו ]אלא 

גאוני תוניסיה  וכן כתבו  שאינה מתגיירת עמו שפיר דמי ע"פ הדין, 

מלפני כמה דורות כעדות האיש מצליח בשו"ת משפט כתוב )סי' כ"ז(. 

ובספר  ט"ל(,  )סי'  ראם  תועפות  שו"ת  בעל  הגאון  כתב  בזה  וכיוצא 

אוצר המכתבים ח"ג )סי' אלף תקפ"ב(, וכן מעיד בשם חכמי מרוקו 

י"א(  סי'  )יו"ד  חסין  אהרן  ובשו"ת מטה  ל"ג(,  )סי'  יוסף  צאן  בשו"ת 

כהונה  פרחי  בשו"ת  וכ"כ  קי"ז(,  )סי'  חיים  מים  בספר  וע"ע  ע"ש. 

יו"ד )סי' ל"ז( בענין ישראל הנשאוי לנכרית דבר פשוט שמלין אותו 

ומגיירין אותו ואפילו אין אמו מתגיירת עמו אינו מעכב ע"ש, וע"ע 

וכן כתב הגאון מהר"ם שיק )סי' רמ"ח(  בספר שיח יצחק )סי' ט"ז(, 

נכרית,  נשארת  שהאם  אע"ג  דרשאין  י"ל  למולו  מרוצה  האם  שאם 

וכ"כ בשו"ת עצי הלבנון  ל'(,  )סי'  ח"ד  בנעימים  וכ"כ בשו"ת חבלים 

)סי' ס"ד(, וראה עוד בספר נחלת צבי בדיני גרות )עמוד ע"ג ואילך( 

למול  להתיר  העלו  שכן  אשכנז  מחכמי  פוסקים  וכמה  כמה  שהביא 

ולגייר הקטן אע"פ שאין אמו מתגיירת עמו, שו"ת פרי השדה )ח"ב סי' 

י"ב(, שו"ת דעת כהן )סי' קמ"ז( שו"ת מטה לוי )ח"ב סי' נ"ד( מערכי 

לב )סי' נ"ה(, ואמנם ציין צם לחכמים אחרים שדעתם להחמיר בזה, 

וכמו שכתב הגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן חלק ד ]חיו"ד  סי' ס"ב[ 

קטן  לגייר  הזה  כדבר  נעשה  לא  שמעולם  לרבותינו  שראינו  שכתב 

ולהניחו להיות גדל אצל אמו הנכרית שיגדל כמותה ע"ש, אבל כבר 

כל  דאזלי  ותונס  מרוקו  רבני  גדולי  של  כתובה  עדות  לעיל  הראינו 

בתר איפכא, ובשאר ספרי בעניני גרות הארכתי בפרטים אלו מאוד, 

ואכמ"ל שוב בזה . 

ואמנם הגרע"י בשו"ת יביע אומר ח"ב )אהע"ז סי' ג'( הביא את דברי 

מהר"ם שיק הנ"ל להתיר לגייר הילד גם אם האם אינה מתגיירת, אך 

לגיירן  יכולים הב"ד שלא לקבל את הוולדות הללו  ומיהו  וז"ל  כתב 

אסורות  מאכלות  ויאכלו  וי"ט  שבתות,  שיחללו  גמור  חשש  יש  אם 
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טוב  וע"כ  ולענה  ראש  פורה  שורש  שהם  אמם  בדת  יחזיקו  בגדלם, 

שלא לקבלם באופן זה ע"כ. הנך רואה כמה נזהר בלשונו, וכתב רק 

שאם יש חשש גמור שיחללו שבתות ויאכלו מאכלות אסורות כלומר 

נבלות וטרפות ובשר בחלב, אז יכולים בית הדין שלא לקבל, משמע 

שאמנם יכולים לקבל מן הדין, אבל במצב שכזה טוב שלא לקבל.

להזדקק  לב"ד  )כ"ח( שאין  סי'  ח"ג  בדומה בשו"ת אחיעזר  כתב  וכן 

הללו  שהבנים  מפני  וכו'[  שבת  מחללי  ]גיור  כאלה,  גירות  בעניני 

וכו' אך אין אני מוצא לנכון שירעישו על זה  בגודלם מחללים שבת 

הארץ  עמי  בעיני  כי  הגרות,  נגד  גלויה  במחאה  ולצאת  הדור,  רבני 

ובפרט  להתגייר,  הנשים  מניחים  ]הרבנים[  השם שאינם  כחלול  זהו 

הילדים שבאמת ע"פ דין אפשר לגיירם ע"ש. ודברים חשובים יש לנו 

לדייק מדברי האחיעזר, א( אף שאין בית דין להזדקק, מ"מ אין לצאת 

חשש  ב(  שמזדקק,  מי  כנגד  ולא  הענין  עצם  על  לא  גלויה  במחאה 

חילול השם שבדבר חמור יותר מחששת לגייר מי שלא ישמרו מצוות, 

ג( הפקפוקים הללו הם דוקא בגדולים אבל בקטנים, אפשר לגיירם מן 

הדין, אפילו אי ידעינן שלא ישמרו וכו', וזה כעין פסק האיש מצליח 

הנ"ל.  

וכן העלה בשו"ת שאלת יצחק )קוסובקי( )סי' ל"ד( בענין גיור קטנים 

שההורים אינם שומרים מצוות ומחללים את השבת גם בכשרות אינם  

נזהרים כפי שידוע והביא את דברי גיסו האחיעזר )ח"ג סי' כ"ח( בסוף 

לגיירם"  מותר  הדין  פי  על  "שבאמת  האלה  הילדים  בענין  התשובה 

ע"ש.

והנה כל החששות של הרבנים הנ"ל הוא רק כשיודעים שיאכל נבלות 

וטריפות ויעבור על שאר איסורי תורה, אבל בעניין בישולי גויים שהם 

גזרה דרבנן, לא העלו כל הפוסקים על דל שפתותיהם, חששא שכזו, 

ולא עוד אפילו בחשש גמור, הרי גם הגרע"י וגם האחיעזר מודים שמן 

הדין אפשר לגיירם, הבו דלא להוסיף עלה לעניין בישולי גויים, שאין 

בזה חשש כלל ועיקר, בפרט אם האב והאם מאשרים שהם קונים את 

הבשר ושאר מוצרים בסופמרקט, והכל כשר, אין מקום לחששא זו.

ועתה אדברה וירווח לי, בעיקר דין קטן אוכל נבלות וטרפות, דהנה 

להו  למספי  שרי  אי  מדרבנן,  באיסור  הפוסקים  שנחלקו  מה  ידוע 

בידים, שהרי בב"י או"ח )סי' שמ"ג( הביא את דעת הר"ן ביומא )ר"פ 

שהגיע לחינוך,  יום הכיפורים( שכל שהוא לצורך התינוק אף על פי 

מאכילים אותו איסור דרבנן אפילו בידים, וכ"כ הרשב"א ע"ש, וכתב 

והנמוקי  ג'( שלדעת הטור  אות  ד'  )סי'  יו"ד  ח"א  אומר  יביע  בשו"ת 

יוסף הא דאסור למספי בידים איסורא דאורייתא לתינוק אינו אלא 

מדרבנן, והביא עוד ביביע אומר חלק ג' )יו"ד סי' ג' אות ז'( משם האבני 

עכו"ם  שחלבו  מחלב  לקטן  לתת  שמותר  סק"א(  פ"ב  )סי'  מילואים 

ואין ישראל רואהו שאיסורו מדרבנן, ובאיסור דרבנן ד' הרשב"א והר"ן 

שמותר להאכילו בידים ע"כ. ולכן חילק בין דבר שאיסורו מדאורייתא 

כ"ז  שייך  דלא  פשוט  שהדבר  שם  והסביר  מדרבנן,  שאיסורו  לדבר 

אלא בדברים האסורים מחמת עצמם, אבל חלב אחר בשר שהמאכל 

מצד עצמו הוא היתר גמור לא שייך דבר זה ע"ש.

ואם כן י"ל דהוא הדין נמי באיסור בשולי גויים שאין בדבר שום איסור 

מצד עצמו, ולע"ד אף יותר קל מדבר דרבנן, שרבנן הוא שהפכו את 

גוים דקיל טפי שאינו  כן בשולי  הדבר עצמו לדבר אסור, מה שאין 

אלא גזרה משום דבר אחר, וראה שם ביביע אומר שאפילו חמץ בפסח 
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לאיסור  גורם  שהזמן  אלא  עצמם  מצד  המותרים  מהדברים  שהוא 

חמץ בפסח שא"צ להפרישו, ולכן כתב שם שבחלב אחר בשר דלא 

הוי מדרבנן וגם אין האיסור מחמת עצמו, פשיטא דשרי למספי ליה 

בידים כשאינו בר הבנה ואין בזה חשש כלל עש"ב, דוק מינה שמותר 

לכתחילה למספי ליה בידים שהאמא תבשל לבנה, ובפרט כשאינו בר 

הבנה שאין בזה שום חשש, וע"ע יבי"א ח"ד )או"ח סי' י"ב אות י"ד( 

ע"ש.

והניף ידו שוב ביביע אומר ח"ה )יו"ד סי' י"א אות ט'( שמבואר יוצא 

בחידושי ברשב"א )יבמות קי"ד ע"א( שאף בתינוק שהגיע לחינוך דינא 

הכי, דשרי למספי ליה בידים אסורין דרבנן, וכן מבואר עוד בחידושי 

אומר  ביביע  עוד  מש"כ  לזה  וצרף  עש"ב,  ע"א(  )ל"ג  ר"ה  הרשב"א 

נ'( שהביא את דברי הרשב"א והר"ן ושכ"ד רבינו  חלק ט' )או"ח סי' 

ישעיה מיטראני בפסקיו לשבת )קל"ט ע"א(, ואף שהרמב"ם החמיר 

באיסורים אפילו מדרבנן וכדבריו פסק בש"ע )סי' שמ"ג( מכל מקום 

דבר שאין אסור מן התורה מן הדין רק מצד המנהג אין מקום לאוסרו 

לתינוקות, והביא לזה בסמוך מש"כ בשו"ת אגודת אזוב מדברי )סי' 

י"ב( שאף הרמב"ם שאסר להאכיל תינוק דבר האסור מדברי סופרים, 

מודה הוא שבאיסור שאין לו עיקר מן התורה, כגון בישולי גוים מותר 

להאכילו בידים ואין בזה שום איסור כלל, והובא בשדי חמד )אסיפת 

עוד שם  וראה   .)350 עמוד  ח"ו  ט"ו  אות  גוים  בשולי  דינים מערכת 

היתר  עצמו  מצד  שהמאכל  מנהג  משום  שהאיסור  בדבר  ד'(  )אות 

וניתן לאכילה, אינו אלא איסור גברא, ואינו מוטל אלא על האנשים 

המחויבים במצוות ע"ש. 

היבי"א עצמו להתיר להאכיל  ודעת  רואים דעות הפוסקים  זה  מכל 

בידים בשולי גוים לתינוק, ופתחתי בגוף השדי חמד וראיתי שהביא 

משו"ת בי"א )סי' ס"ב( דמש"כ הרמב"ם דאפילו איסור דרבנן אסות 

נמי  דהרמב"ם  י"ל  ועוד  למיסרך,  דאתי  משום  הוא  לקטן,  לספות 

מודה באיסורין דרבנן שאין להם עיקר מהתורה כפת של גוים ובשולי 

נינהו  חתנות  בני  דלאו  דקטנים  י"ל  ועוד  בידים,  לספות  דשרי  גוים 

לא אסרום חז"ל, וע"ש בש"ך )סי' קי"ד סק"ד( בשם הרשב"א דבקטני 

ישראל דלאו בני חתנות הוו י"ל דלא נאסרו בפת ובש"ג עש"ב.

איסור  דבר  בידים  קטנים  בהאכלת  להקל  פוסקים  להקת  לך  הרי 

גוים  דין בשולי  ועוד, בעיקר  זאת  גוים,  בדין בשולי  ובפרט  מדרבנן 

קי"ב  )סי'  ביו"ד  אמת  תורות  ספר  בעל  הגאון  שכתב  מה  ידוע  כבר 

ס"א( על מ"ש מרן בשו"ע )שם( אסרו חכמים לאכול פת עכו"מ, היה 

נראה דכל הגוים שלנו, שאין להם ע"א כלל מותר לאכול מבשוליהם 

ומפתם, אך לשון הטור וכל הפוסקים וכן המנהג פשוט דאין חילוק 

בין עו"א לאינם עובדים ע"א, ומ"מ כל הקולות שנמצאו בפוסקים נר' 

אף שיש חולקים, בארצותנו הלך אחר המיקל כגון זה שאסרו בשולי 

גוים אפי' בשלם בבית ישראל, בארצותנו יש להקל ע"ש, ואם כן יש 

לומר שאם אביו ישראל מיקרי בית ישראל, ואין מקום לחומרא הזו 

בגזרה דרבנן של "בישולי גוים" שאינה מן הדין, והמערער בזה דבריו 

מהבל ימעטו, כי זה חוסר עיון כדבעי ביסוד דין גר קטן שאין אמו 

מתגיירת עמו ופ'.

והראיה כמו שלא גזרו בבישול מומר שהרי לא שייך בו חתנות, רק 

)סי'  יוסף  בבית  כמבואר  אסורים  דברים  שיאכילנו  במומר  החששא 

קי"ג( ואפילו במחלל שבת בפרהסיה, י"ל שמ"ש בפת"ת )שם אות א( 

דכיון דהוי מידי דרבנן אין לאסור בדיעבד ע"ש ופוק חזי מאי עמא 
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דבר, ועל כל פנים אין להוסיף על גזרות חכמים בענינים אלו מה שלא 

היה בכלל הגזרה, ואינו מן הסברא, ומה גם בבן אצל אמו המביאתו 

להתגייר.

לקוטי  שהוא  אחד  לספר  בהסכמתו  יוסף  הרב  שכתב  מה  ומעתה 

הלכות בדיני גרות ואעתיק לשונו:

ובשיחתי עם אחד מרבני הערים הקטנות, הבחנתי 

בדעותיו בענין הגיור, בקלות דעת ממש, ולדעתו 

והאמא  שהאבא  קטינים,  אלף  עשרים  לגייר  יש 

וכאשר  ממ"ד,  בחינוך  שילמדו  בתנאי  גויים, 

שאלתי את אותו רב, איך אפר לגייר ילד, שהאבא 

והאמא שלו גוים, וגם מסתמא יבשלו עבורו, ואיך 

יאכל הילד בשולי גוים? ועל זה השיב שיסמוך על 

הרמ"א, וידליק נר בכל בוקר, ומאותו הנר האמא 

]ויש שטענו שכיון שכל איסור  תדליק את הגאז, 

בשולי גוים הוא משום גזרת חתנות, הרי בנ"ד לא 

איסור  כאן  אין  ולכן  אמו.  עם  יתחתן  שהבן  שייך 

בשולי גויים. אולם זו טעות חמורה בהלכה. וגילוי 

פנים בתורה שלא כהלכה. כי גם זקן וקרוב באופן 

בישולי  איסור  יש  חתנות,  של  חשש  שום  שאין 

גוים, דאחר שגזרו גזרו, ותקנה במקומה לא זזה[. 

בכל  זה  על  חוזר  הזדמנות  ובכל  בכתב  מקומות  בכמה  זה  על  וחזר 

הזדמנות בכנסים ובמפגשים עם רבנים אחד חכם ואחד תם, שאינם 

הזה  שהרב  הנ"ל  מכל  למד  אתה  נמצא  וכעת  אלו,  בדינים  בקיאים 

שלא  בתורה  פנים  בגילוי  אחרים  ומאשים  הוא,  הלכה  בדבר  טועה 

כהלכה בכל הזדמנות, והוא עצמו טועה, ולא רק שנעלמו ממנו כל 

בכל  כיום  המצויה  אביו  של  בתורתו  ואפילו  הנ"ל,  והאמת  הדברים 

המאגרים, וקל מאוד לעשות ממקורותיו ספרים לרוב בשיטת "העתק 

הדבק", גם בזה נעלמו ממנו דברי אביו, שנאמרו ונשנו כמה פעמים, 

והשם הטוב יכפר בעדו, ולא רצינו חלילה להתכבד בקלונו כי אין זו 

דרכינו חלילה, וכמעט איננו משיבים למחרפנו דבר, רק כיון שהדברים 

נוגעים להלכה למעשה אם כן אין מקום לשתיקה והתעלמות, כי תורה 

אמת כתיב בה, ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם 

תחילה, אך הואיל וכאן הוא נהפך כידוע ל"רודף" לכל מי שחולק על 

דעתו בכלל ובפרט בעניני גיור כידוע, לכן כתבנו כל זאת, וכבר בזמנו 

השיבותי על כל מה שכתב נגדי בקונטרס "והבל הביא גם הוא", ודי 

בזה מן הפרט ללמד על הכלל. 

וכמה נכונים הדברים שכתב בשו"ת והשיב משה הכהן )יו"ד סי' נ"א 

עמוד קצ"ט( 

מתנהגים  ככולם  רובם  ישראל[  ]בארץ  שבזמנינו  שהגיורות 

שנשאו  מעת  הגרות  לפני  גם  כיהודיות  דברים  בכמה 

לישראל ופשיטא שימשיכו כך לאחר הגרות ועוד יוסיפו 

אותם  לקבל  ויש  אחרים  בדברים  כיהודיות  להתנהג 

ולהציל האיש מעוון חמור דכרת מדברי קבלה, וקנאים 

לגייר  וכן  להם,  שיוולדו  הילדים  להציל  וגם  בו  פוגעים 

תחת  המשפחה  כל  את  להכניס  להם  נולדו  שכבר  אלו 

כנפי השכינה ולא ידח ממנו נדח ע"ש, 
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והסיבה הזו היא הפך חששת אותו חכם, ודיה להקל לגייר האמא שלא 

יאכלו האב ובנו מבישוליה, כפי שהטעים בזמנו הגרע"י להקל בגיור 

אותה המתנדבת עובדת המטבח בקיבוץ חילוני, לגיירה ביפה שעה 

יסודי  כלל  והרי  גוים,  בשולי  על  האוכלים  יעברו  שלא  קודם,  אחת 

בגיור הוא "הכל כפי ראות עיני בית דין" כפי שכתב בבית יוסף )יו"ד 

סי' רס"ח( והובא כדבר מוסכם בכל ספרי האחרונים.

את  גם  מיד  לגייר  בכלל  ראוי  ולא מסתפינא שהיה  אמינא  עוד  ולא 

השם  חילול  רואות  עינינו  הרי  כי  הדין,  מבית  תבקש  רק  לו  האמא 

הגדול הנעשה בימינו על ידי אותם המחמירים ודוחים את הגיור של 

בשאר  בזה  מאריך  שאני  כמו  ומדוחים,  שווא  בתואנות  המבוגרים 

מקומות, ואין כאן המקום להאריך בזה, רק באתי כעת, בעניין חששת 

וסברת  דברים שאין בהם ממש,  בגיור קטנים, שהם  גויים"  "בישולי 

עכו"ם  פת  על  וכשגזרו  לזה,  לחוש  להדיא  כן  כתב  שלא  הם  הכרס 

ועל בשולי גוים משום חתנות, והרי טעם זה לא שייך בגר שעוזב דתו 

ועוזב ההתחנות ומקבל עליו היהדות, ואינו בכלל הגזרה, וק"ש וק"ו 

בבן אצל אמו, דלא שייך טעם הגזרה, ואין לנו לחדש גזרות מדעתנו 

כידוע.

ומה שעושים בזמננו כל בתר איפכא ומרעישים עולם בעניני הגיור 

ובפרט בגיור הקטנים, הוא כנגד הדין, והוא חילול השם, וכמו שכתב 

הגאון האחיעזר הנ"ל.

מסקנה: קטן המתגייר באמצעות הוריו ואמו אינה מתגיירת, אין לחוש 

בזה משום בשולי גויים של אמו, ומהיות טוב יבקשו הבית דין, שאמו 

תצהיר לפנינו שכל המוצרים הנקנים ומתבשלים על ידה כשרים הם.

או חוסר  ושלא תתפרש שתיקה כהסכמה  לכבודו  הנ"ל להשיב  זהו 

מענה, ותן לחכם כרו"מ ויחכם עוד. 

תקציר הדברים בשפה שוה לכל נפש

)הרב הראשי טועה ומטעה(

הרב הראשי יצחק יוסף אינו חדל מלספר לכל מי שרק רוצה להקשיב 

שרב אחד מרבני הערים הקטנות, ״התחצף״ למולו, על כי העז להציע 

גיור  בעניין  להכביד  ולא  דהיתירא,  בכחא  הגדול  כאביו  לנהוג  לו 

קטינים, אשר כידוע הלכה מוסכמת היא שאין צריכים קבלת מצוות.

לגייר את  ידוע שכתבו הרבה פוסקים הלכה למעשה שניתן  ואמנם 

אינה  עצמה  היא  אם  גם  לכך,  ומסכימה  מבקשת  אמם  אם  הילדים 

מתגיירת.

בזמננו ברור שמה שהאמא לא מתגיירת לא מפני שהיא אינה חפצה 

בגיור, הרי לרוב היא עצמה בת לאב יהודי, ונשואה לבעל יהודי, אבל 

במערכת  לה״,  ״הסבירו  שלרוב  כפי  לגיירה  סיכוי  שאין  מבינה  היא 

המימסדית כדי לייאשה וכמו שקורה למאות אלפים!

וכשהיא מבינה שיש סיכוי לפחות לבנה להיות יהודי היא מביאתו עם 
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אביו היהודי, בלב שלם ונפש חפצה לגיירו, עתה מצא לו הרב יוסף 

״פטנט״ חדש שלא הוזכר בשום פוסק, שיש בעיה ״עצומה״ איך יאכל 

אותו התינוק ממאכלי אמו והרי זה ״בישולי גוים״.

ואת קושייתו הוא לא חדל מלספר בכל מקום, שבה מתחיל לספר, 

איך ״הרב מצוהר התחצף״ למולו על שהעיז להציע לו, לא להחמיר 

איפא שלא צריך!

ועכשיו נשאלת השאלה אולי בכל זאת הרב הראשי צודק?! ובכן אני 

קובע חד משמעית שהוא טועה ומטעה.

ראשית בישולי גויים זו גזרה דרבנן משום חתנות, ואין שייך לחוש בגר 

המתגייר, במיוחד בבן אצל אמו, וידוע בגזרות חז״ל אין לנו להוסיף 

גזרות מדעתנו! שנית הרי האבא, והבן המתגיירים, וזהו בית ישראל, 

כל  גויים. שלישית,  וטבחים  יש היתר למשרתים  ישראל,  ובבית של 

המוצרים הרי בלאו הכי כשרים, ומשום חשש קל של בשולי גויים אין 

להחמיר ולמנוע גיור, שהרי הדין שבכל ספק בבשולי גוים יש להקל. 

רביעית, איך יסביר לנו הרב יוסף שהגמרא עצמה לא חששא למאכלי 

טרפות שיאכל בבית אמו שאינה מתגיירת ומגיירים הילד. חמישית 

יותר היה מקום ״לחוש״ לאותו בישול גוים ביחס לבעלה היהודי, כפי 

שעשה אביו לגייר בת קיבוץ שהיתה עובדת מטבח...

ועתה אסביר כתבו הראשונים שהדין שהאמא יכולה להביא את בנה 

לגיור ובית דין יגיירוהו כי הגיור ״זכות היא לו״ וזכין לאדם שלא בפניו, 

הרשב״א  שכתבו  כמו  עמו,  מתגיירת  אינה  האימא  אם  גם  ומדובר 

והריטב״א ועוד ראשונים בסוגיא בכתובות י״א, ואם היא לא מתגיירת, 

הרי  היתכן?!  לגיירו,  שיש  שאומרת  הגמרא  על  נא  שאל  יוסף,  הרב 

יאכל בישולי גויים!

ועוד הרי כתבו מגדולי הפוסקים האחרונים שכשמגיירים הילד לפי 

בקשת אמו, מדובר שלמרות שלא יהיה שומר מצוות לכשיגדל, עדיין 

זו זכות, ולמרות שיש חולקים בכך, הרי הסכמת הרבה מהאחרונים 

שיש להקל בכך.

לחשוש  מקום  אין  שבקטנים  למדים  הפוסקים  בספרי  מעיון  אבל 

רק  שאיסורו  דבר  לכתחילה  להם  להאכיל  ראשונים  לדעת  ומותר 

הרב  אביו  פסק  וכך  דרבנן,  מגזרה  רק  שהוא  דבר  ולכו״ע  מדרבנן, 

עובדיה בספריו, מומלץ לרב יוסף לחפש ולמצוא!

וזאת לדעת שאפילו המחמירים בגיור בדרך כלל, כגון הגאון האחיעזר 

הנה כתב בספרו האחיעזר ח״ג סימן כ״ח, שאין מוצא לנכון שירעישו 

חשש  כשיש  )בכלל,  הגרות  נגד  גלוייה  במחאה  ולצאת  הדור  רבני 

בשמירת המצוות( כי הוא נדמה כחילול השם כשלא מניחים הנשים 

להתגייר, ובפרט הילדים שבאמת על פי הדין אפשר לגיירם...

 




