Conversion: Chances and Challenges/Yehoshua Grunstein
Introduction: New ISSUE never DEALT WITH BEFORE
The motivation behind the legislation is to convert large numbers of Israeli citizens who are of
Jewish ancestry, but not Jewish…to avoid mass interfaith marriages in the Jewish state, and
the creation of a large sector of the population which is technically non-Jewish but fully
integrated into Jewish society. There are currently more than 400,000 Israeli citizens, mostly
from the former Soviet Union or their children, who are fit into this category 1.

Forward
מסכת יבמות דף מ"ז עמוד ב'-דא"ר חלבו :קשים גרים לישראל כספחת
רש"י ]שם ד"ה דאמר מר[ -שאוחזין מעשיהם הראשונים ,ולומדים ישראל מהם
או סומכין עליהם באיסור והיתר.
רמב"ם ]איסורי ביאה י"ג/י"ח[ -ומפני זה אמרו חכמים קשים להם גרים לישראל
כנגע צרעת? שרובן חוזרין בשביל דבר ומטעין את ישראל ,וקשה הדבר
לפרוש מהם אחר שנתגיירו ,צא ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל
ובקברות התאוה וכן רוב הנסיונות האספסוף היו בהן תחלה.

Adults

תוספות ]קידושין ע"א ,.ד"ה קשים גרים[ -בשם
ה"ר אברהם גר" :לפי שהגרין
בקיאין במצות ,ומדקדקין בהם=
קשים הם לישראל כספחת דמתוך
כן הקב"ה מזכיר עונותיהם של
ישראל

מסכת בכורות דף ל' עמוד ב' -עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד  -אין מקבלין אותו .ר' יוסי בר'
יהודה אומר :אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים"

שו"ע ]יו"ד רס"ח/ג[-כל ענייני הגר ,בין להודיעו המצוות לקבלם ,בין המילה ,בין הטבילה ,צריך שיהיו בג' הכשרים לדון
וביום .מיהו דווקא לכתחלה...חוץ מקבלת המצות שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה"
מעכב NOT
הרב מאיר חי עוזיאל
ס"ה[ -מכאן מפורש יוצא שאין
דורשין ממנו לקיים המצוות ,ואף
לא צריך שבית דין ידעו שיקיים
אותן ,דאם לא כן ,לא יתקבלו
גרים בישראל -דמי יערוב שגוי
זה יהיה נאמן לכל מצוות
התורה? אלא מה שמודיעין לו
מקצת מצוות הוא כדי שאם ירצה
יפרוש ... ,וזהו לכתחילה .אבל
בדיעבד ,אם לא הודיעוהו אינו
מעכב .מכל האמור למדנו :שאין
תנאי קיום המצוות מעכב את
הגרות ,אפילו לכתחילה"
]פסקי עוזיאל

Acceptance versus
Fulfillment
הרב חיים עוזר גרוג'ינסקי ]אחיעזר ג/כו[
 כיון דמקבל עליו כל המצות, (1אף שחושב לעבור על איזה
מהמצות אח"כ לתיאבון ,מ"מ אין זה
מניעה לקבלת המצות.
 (2ודוקא היכא שמתנה שלא לקבל
עליו זהו חסרון בקבלת המצות
דמעכב.
 (3אולם; היכא שברור הדבר
שבודאי יעבור אחרי כן על איסורי
תורה... -אומדנא דמוכח שמה
שאומר שמקבל עליו המצות לאו
כלום הוא .א"כ ,זהו חסרון בקבלת
המצות דמעכב....

Commitment to Fulfill
הרב משה פיינשטיין ]אגרות משה יו"ד א/ק"ס[-
קבלת מצות מעכב הגרות...ולכן בעצם
יש לפקפק על הגרות שיש רבנים
שמקבלין ,הא אנן סהדי ברובן שאין
מקבלות המצות כדהוכיח סופן ....אך
עכ"ז יש מקום לומר שהוא גרות בדיעבד
מאחר שאמרה לפני הבית דין שמקבלת
מצות התורה ,ואירע גם כזו שמקבלת
באמת ,לכן אולי דנין אף באלו שאין
שומרת אח"כ דיני התורה שברור לנו
שאף בעת הגרות לא קבלה בלבה ,רק
כדברים שבלב .אף שלדידי לא מסתבר
שבשביל איזו יחידות לסלק האנן סהדי

 (1עשרות רבנים סרוגים בתגובה לרב אליעזר מלמד -מעל ל 50-רבנים סרוגים פרסמו
מכתב המבהיר כי לגיור ללא קבלת מצוות מוחלטת אין תוקף הלכתי" :הדעה שהוצגה שיש לאפשר גיור ללא קבלה
מוחלטת של המצוות היא דעה שאין לה תוקף ומשקל כלל וכלל 2
2) R' David Stav 3-90% of the converts of the Chief Rabbinate courts do not continue to be observant just days
after their conversion, despite their (unfortunately fictitious) declarations to the contrary at the time of conversion
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https://www.jpost.com/israel-news/rabbi-stav-israel-threatened-by-division-without-conversion-legislation-683338
https://www.srugim.co.il/674513-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d%d7%91%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9e
3 https://blogs.timesofisrael.com/why-diaspora-jewish-leaders-should-support-the-conversion-bill-in-israel/
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Under BAR/BAT Mitzva
מסכת כתובות דף י"א עמוד א' -אמר רב הונא :גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין .מאי קמ"ל? דזכות הוא לו,
וזכין לאדם שלא בפניו .תנינא :זכין לאדם שלא בפניו ,ואין חבין לאדם שלא בפניו?...קמ"ל דהני מילי גדול ,דטעם
טעם דאיסורא ,אבל קטן  -זכות הוא לו.
Always a Zechut to be Jewish
הרב משה פיינשטיין ]אגרות משה ,אה"ע ד/כ"ו[ -בית הספר
שנתייסד ע"י בני תורה ...ונודע שהרבה תלמידים הם
מנכריות שנתגיירו אצל הרעפארמער ...שכל פרנסתם
מזה ...אפשר לתקן; דאת הקטנים יגיירו ,כי הם א"צ
קבלת מצות ויגיירום ע"ד ב"ד והוא זכות להם,
 (1כי מכיון שלומדים בבי"ס דתי אצל מורים יראי
שמים הרי מצוי שיתגדלו להיות שומרי תורה,
שלכן אף שהוא ספק הוא זכות ודאי.
 (2וגם אף אם לא יתגדלו להיות שומרי תורה,
מסתבר שהוא זכות ,דרשעי ישראל
שיש להם קדושת ישראל ומצותן שעושין הוא
מצוה ,והעבירות הוא להם כשגגה ,הוא ג"כ

זכות מלהיות נכרים
שם ]דברות-משה ,שבת ,דף ס"ד/הערה יא[ :דנחשב זכות
לגיירו אף שע"י הגירות יעבור כל
איסורי התורה...דעכ"פ מאחר שהוא גר= נעשה

בקדושת ישראל ויהיה לו שכר בעוה"ב על מעשיו
הטובים שיעשה אף שלא בכוונה למצוה .ונוגע זה
במדינתנו שהרבה מאלו שאין ראויין להוליד בנים
לוקחין תינוק לגדלו] ...אם[ אינם שומרי תורה ,הרי לא
יחנכוהו למצוות...וצ"ע לדינא למעשה ,אף שמסתבר
יותר שהוא זכות
הסבר הרי"ש אלישיב],קובץ תשובות ב/נה[ :דזכות וחובה
תלי בהבנת הזוכה ולא בזה שהוא באמת זכות,
דאמרינן הנ"מ גדול דטעם טעם איסורא אבל קטן זכות
הוא לו .אבל אם אין מי שיפריע לו למחות משיגדל הרי
אז יתכן שיהיה מרוצה שהוא משתייך לעם ישראל.

Zechut
WHEN he
agrees
הרב יצחק
שמלקס ]שו"ת

Not a good
idea

Only a Zechut if
he's orthodox

הרב יצחק אלחנן
הרב חיים-
ספקטור
עוזר
בית-יצחק ,אה"ע
מרדכי הורביץ ,ב/נה(-כיון
גרודז'ינסקי
אביו
א/כט/ח[-אם
[
ח
"
כ
/
ג
אחיעזר
]
שרוצה להכניסו בכנפי
עם
הצדק
אבל
שבת
...מחלל
השכינה שיהיה יהודי
ואוכל טרפות ,רומעכ"ת;
ומחזיק ביהדות כראוי,
לבי"ד
שאין
ואמו נכרית,
בזה אמרו דהויא
בודאי הבן ג"כ כשר להזדקק
"זכות" לו ,וכמבואר
בעניני גירות
יגדיל ויתחזק
בכתובות .משא"כ
אין
אך
כאלה.
בדרך זה,
בנידון דידן ,דהאב יצא
ולכאורה אין
אני מוצא לנכון מהכלל והוא כמומר
על
שירעישו
,
...מ"מ
זכות?
לכל התורה .על כרחך
כבר כתבתי
זה רבני הדור בכה"ג לא מקריא
במחאה
ולצאת
סי'
בספרי יו"ד
זכות רק חובה
גלויה נגד
ק' דהוי זכות
הרב יחיאל ויינברג
כי
הגירות,
להגר ,דאף
]שרידי אש ב /נ"ז[ -ובנידון
שיענש= מ"מ בעיני עמי
דידן אין לו זכות ,שהרי
זהו
הארץ
יש לו חלק
בוודאי לא יקיים
כחילול השם
לעוה"ב,
המצוות בגדלותו ,וא"כ
מניחים
שאינם
אם
משא"כ
מוטב לו להשאר גוי
הנשים
נכרי...
ישאר
ולא יהי' מחוייב במצות
להתגייר
מ"מ לא הוי
כישראל .וגם הרב
ובפרט
זכות ברור
הדיין פאזען מפפ"מ
הילדים,
כ"כ ,על כן
כתב תשובה לאסור
עפ"י
שבאמת
הגדילו
בכה"ג
מטעם הנ"ל .וכן נראה
יכולין למחות .דין אפשר
לפענ"ד שאין לגיירו
לגיירם.
בעודנו קטן.
]שו"ת מטה-לוי לר'

AFTERWORD

הרב חיים דוד הלוי ]שו"ת "עשה לך רב א/כ"ג[ -יש רבנים ובתי דין שדעתם נוטה להקל בגיור .לעומתם יש רבנים
ובתי -דין ...מרחקים בכל האפשר מגיור ,ומערימים קשיים רבים על הבאים להתגייר .מה היא דעת
תורה-האם גיור הוא מצוה או רשות ? ...אילו כתבה תורה מצוה מפורשת לקבלת גרים ,היתה אז מצוה
זאת ברורה ומוגדרת ומחייבת כל דיין בכל דור... ,וכן להיפך ,כל עוד לא שלמו כל התנאים המתירים
קבלתו אי אפשר היה בשום פנים לקבלו ,וזה אשר רצתה תורה למנוע .כתבה ענין קבלת גרים אגב
מצוות אחרות ,ללמוד עקרונית מצות קבלת הגרים ,אך כיון שלא כתבה אותה בפירוש ,רמזה ,שאין
היא מצוה מחויבת על כל פנים ,ולא בכל פעם שיבוא גוי להתגייר ,כבר חלה חובה על הדיין לקבלו...,
אלא מסורה לכל דיין ומנהיג בדורו להחליט כראות עיניו בין לקולא בין לחומרא .לחומרא :כפי שנהג
עזרא הסופר ... ,ולקולא ,כפי שנהג הלל בשעה שקבל מועמד לגיור על מנת שימנוהו כהן -גדול... ,
לזה כיונה תורה כאשר השאירה את עניני הגיור "לפי ראות עיני הדיין ".לסיכום רצתה תורה שמצות
קבלת גרים תידון תמיד כהוראת שעה ,כל דור וכל דיין במקומו ,יחליט אם לקבל גר או גרים.

