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הנפש אשר עשו בחר $אשר עשה אי $כתיב כא $אלא אשר עשו ,א"ר חוניא אברה היה מגייר את האנשי ושרה מגיירת
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בדברינו לפרשת וישלח תשסז( ביצחק לא שמענו והיכ $שמענו רבי יצחק ותאני לה משו רבי הושעיא רבה בש ר' יהודה בר
סימו $כא $כתיב וישב יעקב באר מגורי אביו מאי מגורי אביו מגיורי אביו" )בראשית רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פד ד ד"א
וישב יעקב וגו'(.

המדרש מוכיח כי סוגיית הגיור העסיקה מאוד את האבות )והאימהות( ,אברה ,שרה ,יצחק ויעקב הקדישו לכ משאבי,
זמ $ומאמצי מיוחדי.
אחת מ'פצצות הזמ '$השוכנות בתו החברה הישראלית היא בעיית של מי שעלו ארצה מכח חוק השבות ,קיבלו אזרחות
ישראלית מלאה ,ולפחות בדור השני דוברי עברית ,לומדי במוסדות החינו היהודי ואפילו התורני ,משרתי בצה"ל
וחיי כא $בכל המובני ,א אינ מוגדרי על פי ההלכה כיהודי.
דא עקא כאשר ה רוצי להתחת $על פי חוק ,מדינת ישראל איננה מציעה פתרו $עבור .שהרי על פי חוקי המדינה ,חתונה
היא אקט דתי שמנוהל על פי דתו של המבקש וה חסרי דת .מדובר על מאות אלפי ,ההערכות נעות בי $שלוש מאות אל
לחצי מיליו) $כולל הדור השלישי(.
נית $לחלק לשלש קבוצות:
הראשונה  %כוללת יהודי ,שבגלל השואה הנוראה ושלטו $הרשע הסובייטי אבדו את היכולת להוכיח את יהדות .אי$
ברשות מסמכי ואי $לה מסורת של חיי יהודיי.
השניה  %צאצאי של יהודי ,שבגלל הנסיבות הקשות התחתנו ע לא יהודיות וה חייבי בגיור מלא על פי ההלכה.
השלישית  %בני משפחה רחוקי של יהודי שהיו זכאי לעלות ארצה מכוח חוק השבות.
בדברינו בשבועות הקרובי ,נבח $מה נית $לעשות בעניינה של כל קבוצה ומה רבני מכו" $אר חמדה" מציעי כפתרו.$
נתחיל בקבוצה הראשונה .בירור יהדות הוא תחו נרחב .נית $להוכיח יהדות בדרכי שונות .על מדינת ישראל להשקיע
מאמצי גדולי ,בסדר גודל לאומי ,כדי לעזור למבקשי לחזור לחיק האומה .לית מא $דפליג כי זוהי מצווה גדולה לעזור
לאחינו ולאחיותינו לשוב לצור מחצבת .אי $צור בשו פרוצדורה הלכתית מהרגע שהוכח כי אכ $מדובר ביהודי ,ג א
רק אימ יהודית .מבחינת "אר חמדה" אנו עסוקי בכתיבת תשובה הלכתית שתציע פתרו $לכ 40%מהעולי .לכשנסיי
נקרא לגדולי הרבני באר ובעול יחד ע גדולי המדעני להצטר אליה .בשבוע הבא נפרט יותר בנושא מרתק זה.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע
ט' בכסלו תשס"ט

לע"נ
מרת שרה ונגרובסקי בת ר'
משה זאב ע''ה
נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
ר' מאיר ב$
יחזקאל שרגא
ברכפלד ז"ל

לע"נ
רבי יעקב ב $אברה ועיישה
וחנה בת יעיש ושמחה
סבג ז"ל

לע"נ
מר שמואל שמש ז"ל
חבר הנהלת 'אר חמדה' נלב"ע
י"ז בסיוו $תשע"ד

מש' אר חמדה' אבלה על מותו של חברנו האהוב הרב ראוב אברמ זצ"ל ,חבר הנהלת 'אר חמדה'
איש תורת אמת שגורה בפיו ,מחנ דגול ואיש המעלה מכל הבחינות.
לע"נ הנופלי במערכה על הגנת המולדת הי"ד
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אינו יהודי למינוי שיש בו שררה
הרב עקיבא כהנא
במשנה בסוטה )ד מא ,א ,ז ,ח( מובא שאגריפס המל במעמד הקהל קרא בתורה ,וכשהגיע לפרשת המל ,וקרא "שו תשי עלי מל
מקרב אחי ...לא תוכל לשי עלי איש נכרי" בכה ,וזלגו עיניו דמעות ,הע כשראו זאת ניחמו אותו ואמרו לו 'אחינו אתה' ,הגמרא )מא,
ב( מציינת שעל חנופה זו נענש ע ישראל והיה עלול להתחייב כלייה.
מדוע אגריפס לא היה ראוי למלכות? רש"י )ד"ה אגרופה( ביאר שא שמבחינה פורמלית אגריפס היה ראוי למלכות משו שאמו היתה
יהודיה ,והוא היה נחשב ליהודי ,אבל כיו $שהוא בא מעבד ,היה במינוי זה משו זילות למעמד המל ,לכ $נענשו .תוספות )ד"ה אותו(
תמה על דברי רש"י שא הוא אכ $היה ראוי למלכות ,אלא שהיה זילותא ממעמדו ,לא היו מתחייבי ישראל כלייה על כ .לכ הוא מבאר
שבשונה ממשרה ציבורית רגילה ,ע ישראל אינו רשאי להעמיד מל ממשפחת עבדי ,א שאמו ישראלית ,זאת משו שבפרשת המל
התורה חזרה מספר פעמי על הציווי 'מקרב אחי' .למרות שבלתי נית $היה להסיר את אגריפס מלהיות מל ,בכל זאת לא היה לה לנח
אותו ולומר לו 'אחינו אתה'.
כנסת הגדולה )חוש משפט סימ ז אות א( התקשה כיצד שמעיה ואבטליו $שהיו בני גרי מונו כראש הסנהדרי $וכנשיא ,וא כ $חל איסור
על מינוי? הוא תר שבמקרה שהמינוי מתקבל על ידי כל ישראל זה מועיל מדי' $קיבלו עליהו' ,ואכ $ג אגריפס א כל ישראל היו
מקבלי בהתחלה את מלכותו ,היה יכול להיות מל כדי ,$א לא היה הדבר כ.$
תומי )ז ,א( הקשה על דבריו שקבלת הציבור מועילה בדיני ממונות שה ביד של הציבור ,א לא בדבר שהוא דיני נפשות ,ולכ $א ראש
הסנהדרי $אינו יכול להתמנות מהדי $לכ ,אי מינו אותו על ידי קבלת הציבור? ולכ הוא מבאר שבאותו זמ $שבו חיו שמעיה ואבטליו$
מלכו מלכי כשרי מבית חשמונאי כדי ,$וכיו $שלמל יש כח ג להרוג אנשי בדי $המל ,יש לו ג כח למנות ראש סנהדרי $ונשיא,
שיהיה לה כח לכ .אמנ ברכי יוס )ז ,די א אות ו( הביא רשב" שתיר שבמקרה שאי $בישראל אנשי כאלו הראוי לכ מותר
למנות גרי לתפקידי ציבוריי.
הצי אליעזר )הלכות מדינה שער ד פרק ה( והרב ישראלי )תורה שבעל פה טז ועמוד הימיני סימ יב פרק ה( הביאו את דברי מאזני
למשפט שתיר שאמנ לציבור יש כח כמו מל ,והוא יכול להחליט להרוג באופ $חד פעמי אד מסוי ,וכמו כ $לכ $הוא יכול למנות אד
להיות ראש הסנהדרי ,$ולתת לו כח לדו $דיני נפשות ,אמנ כל מה שמועילה קבלת הציבור זה לעניי $שררות אחרות ,אבל התורה הקפידה
שהמל יהיה דווקא מישראל ,וחזרה על כ פעמיי ,וכוונתה לשלול אפשרות שע ישראל יקבל על עצמו אד שאינו ישראלי משני צדדיו.
מה שלא שללה בשאר השררות על ישראל.
צי אליעזר )ש( מכריע למעשה כי אמנ נראה מכמה מהפוסקי שנית $למנות ג אד שאינו יהודי לשררה ,על ידי קבלת הציבור מכל
מקו נראה מהתומי ועוד שלא נית $ולכ $יש להסתפק בזה מאוד.
אמנ ,הרב ישראלי מבחי בי $תפקידי שחלה עלינו מצוה למנות כמו מל ,או ראש הסנהדרי ,$ועליה צוותה התורה שיש לבחור כאלו
הראויי לה לפי ההלכה כיו $שה נחשבי לשררה ,ושררה נחשבת רק כזאת שהמינוי הוא משפחתי לדורות ,כלומר ,שהחליטו שמשפחה
זו היא ראויה ,והיא נחשבת יותר לעניי $זה .לעומת ישנ תפקידי כאלו שנחשבי לשליחות הציבור ,כלומר ,שהציבור החליט שצרי
שמישהו יעבוד עבור בעניי $מסוי ,והוא אכ $עושה זאת ,ה יכולי לסלקו בכל זמ $בתנאי מסוימי ,ומראש הוא נבחר לזמ $קצוב,
ובלי אפשרות כמוב $להעביר את המשרה לזרעו ,זה לא נחשב שררה ,וממילא לא חלי על משרה זו דיני ואיסורי התורה שחלי על שררה.
)ולגבי נושא זה ודברי הרב ישראלי עיינו עוד במאמרו של הרב יהודה זולד $בתחומי $כג עמודי (357 % 348
כעי ראיה נית להביא לדבריו מדברי נודע ביהודה )קמא חוש משפט א( שכתב שג א רחבע הוא ב $של גיורת ,הרי שכיו $שהוא לא
מתמנה כמל ,אלא ממשי שושלת של מלוכה שכבר התמנתה ,ממילא אי $איסור למנות ג אד שהוא ב $גרי ,כי האיסור הוא על מינוי
השררה בלבד.
לסיו נציי $את דברי הרב בנדיקט )תורה שבעל פה יז( שכתב שהסיבה שנתחייבו כלייה על עבירה שנראית בעיננו קלה ,היא משו
שהבעייה המוצגת כא $היא חלק מבעייה כוללת שבה ההלכה כופפת את ראשה בפני הנהגת מדינה שאינה ראויה ,כלומר ,בזמ $אגריפס
חכמי ישראל ,וע ישראל לא רק שלא התנגדו למלכותו שלא הייתה על פי ההלכה ,אלא קיבלו אותה כמובנת מאליה )וכפי שכתבו
בתוספות( וזהו הדבר שגר לעונש חמור כל כ לע ישראל.

סיכו :בעניי $אגריפס נחלקו הדעות הא מינויו היה מינוי שאינו ראוי ,או מינוי שאינו תק כלל על פי ההלכה ,ומכל מקו
באחרוני ביארו שבמקרי מסוימי ,נית $לקבל ג ב $גרי לשררה על הציבור ,א נראה מכול שלמל לא נית $לקבל ג ב $גרי ,
א כי לדעת הנודע ביהודה ,ג למלכות נית $לקבל ב $גרי ,וזאת בתנאי שהוא אינו הדור הראשו $למלכות.
לעניי $מינוי לתפקיד ציבורי מי שאינו יהודי הצי אליעזר הסתפק בכ ,א הרב ישראלי צידד להתיר וזאת משו שהתפקידי
הציבוריי בימינו אינ תחת ההגדרה של' שררה' ,ולכ $האיסור למנות לה איש נוכרי לא חל.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
מתפללי לרפואתה השלימה של אורית בת מרי בתו שאר חולי ע ישראל
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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הרב יוני לביא ,מנהל מוקד "חברי מקשיבי" לנוער )טל 1599500054 :בכל ערב ,ובאתר(makshivim.org.il :
ופעיל ב'לב אבות'  קו יעו" להורי מתבגרי )טל' 029973232 :ובאינטרנט (levavot.org.il

אייפו חדש או פרק במסל"ש?
העול מתקד מאוד מהר ,זה ברור .אבל איזה חלק שלו תמיד מוביל בראש?
מה המשמעות של זה עבורנו וכיצד אפשר להתגבר על הפער?
לתיבת המייל שלי הגיעה ההודעה הבאה מגור בלתי מוכר" :חדש!!! א עד היו תחו
ההפריה החו גופית שימש לזוגות ע קשיי פוריות ,מעכשיו יוכלו להשתמש בו ג כל השאר.
כל זוג שרוצה לוודא שהילד שלה יהיה בריא יותר יוכל לפנות למרפאתנו .בטיפול מיוחד ומתקד נבצע סלקציה בה תוכלו לבחור
את מי להביא לעול ואת מי לא .ייער סינו $של עוברי ע גנטיקה הנוטה לפתח סרט ,$סוכרת ובעיות רפואיות נוספות ,כ
שתישלל מראש התפתחות של תינוק ע נטייה למחלה".
מה את חשי למקרא ידיעה שכזו? התפעלות? שמחה? שולפי את הטלפו $וממהרי לתפוס תור בקליניקה החדשה? או שאולי יש
כא $מקו למחשבה נוספת .התקדמות המדע גוררת אחריה לא מעט דילמות אתיות ושאלות מוסריות כבדות משקל שיש לתת עליה$
את הדעת וצרי להיזהר מלהסתנוור מפלאי הטכנולוגיה ולהתעל מהמשמעות של הפיתוחי החדשי והמחירי שלה.

רצי קדימה
קצב ההתפתחות של העול הוא בלתי נתפס .דברי שלפני עשרי שנה היו נראי כמו מדע בידיוני ,נמצאי היו אצלנו בכיס ואנו
מתייחסי אליה כמוב $מאליו .מה יהיה עוד עשרי שנה? קשה לצפות אבל לאור ניסיו $העבר מסתבר ששו דבר אינו בגדר בלתי
אפשרי .אלא שהנטיה להסתער על מוצר חדשני ולהתפעל מהגילוי המדעי האחרו ,$גורמת לפספס את הדיו $הקריטי במשמעות
המוסרית ,הנפשית והחברתית שלו .הנזק שעלול להיגר מכ הוא רב ביותר .נסו לדמיי $ילד ב 9 $יושב ליד הגה של משאית ולוח על
דוושת הגז .התוצאה עלולה להיות קטלנית .כאשר נהג ע רמה מנטאלית ומיומנויות של כיתה ד' מחזיק בידיו מפלצת רבת עוצמה
שכזו ,לא מעט דברי עלולי להידרס בדר .הרב קוק בספרו "אדר היקר" מתאר בדיוק כ את דר צעידתו של העול .שני כוחות
מובילי אותו – "הרצו "$ו"היכולת"' .היכולת' זו ההתקדמות המדעית והטכנולוגית שלו' .הרצו '$זו המודעות ,התבונה והעול
המוסרי .וכ צועד לו העול בשתי רגליי כשכמעט תמיד ה'רגל' שמובילה את הצעידה היא דווקא זו של היכולת .האד כבר הגיע
לירח וא שלח חלליות אל מעבר למערכת השמש ,הוא פיצח את סוד הגנו האנושי והגיע ליכולות מדהימות בשיבוט גנטי ,הוא
מחזיק בידיו סמארטפוני מדהימי ופיתח אפליקציות שיתו ורשתות חברתיות שמקשרות בי $מיליארדי .א העול נחפז לעשות
את כל זה מבלי לדו $ולהתלבט במשמעות המוסרית של הדברי .כיצד ההתקדמות הזו משפיעה על החברה? מה היא עושה לתא
המשפחתי? מה ההשלכות שלה להתפתחות הנפשית של ילדי ולחיי החברה שלה? כיצד להשתמש בפיתוחי הללו לטובה ובאופ$
מוסרי ,מבלי להיגרר להשתלטות מסחרית ,ולניצול ציני של היכולות הללו ג על חשבו $ערכי חשובי?

מה צרי $להוביל?
כאנשי מאמיני אי $לנו ספק שההתקדמות של העול היא דבר מבור .יש בתוכו כוח פנימי שדוח אותו למקו גבוה יותר ומלא
שתובע ממנו ללא הר "גדל" .תיקו $עול במלכות שד%י כולל בתוכו לא רק את הצדדי הרוחניי של המציאות אלא ג את
הגשמיי .מיגור המחלות והתגברות על איתני הטבע ,שיפור איכות החיי ופיתוח אמצעי התקשורת והעברת המידע בי $אנשי .יחד
ע זה חוק המציאות קובע שכל אור מטיל ג צל .והפער בי $שתי הרגליי בה $האנושות צועדת יוצר תהו בה נופלי רבי מספור.
התפקיד שלנו כהורי ,כמחנכי וכאנשי אמונה הוא לצמצ את הפער הזה ככל שנית .$לעורר את המודעות לכ שכלי אינו רק
אמצעי טכני לשימושנו אלא ג גורר אחריו מסר שמשפיע ומעצב את המשתמש בו )"המדיו הוא המסר" ,מרשל מקלוה .($לערו
דיו $יסודי ורחב היק על המשמעויות הרוחניות והמוסריות של פיתוחי טכנולוגיי ולהיות מוכני לשל לפעמי את מחיר
הוויתור על המצאה כזו או אחרת כאשר היא גוררת איתה מחיר מוסרי ,נפשי או חברתי גדול .לא ייתכ $שהורי ייקנו לילד
סמארטפו $ללא דיו $יסודי ואמי ביניה על המשמעות של הדברי ,ובלתי מתקבל על הדעת שמשרד המדע והטכנולוגיה של מדינה
יהיה מנותק ממשרד החינו או מאנשי רוח ומומחי חברתיי שיוכלו לנתח ולדו $במשמעויות ובדילמות העולות מ $הפיתוחי
החדשי.
השלימות ,תגיע בסופו של דבר מאיחוד הכוחות ,המוסרי%רוחני והטכנולוגי%מדעי ,לטובת האנושות .ובינתיי א צרי לבחור בי$
החלפת האייפו $למכשיר מהדור החדיש יותר לבי $ללמוד עוד פרק במסילת ישרי ,נראה ששדרוג האד קוד לשדרוג המכונה.
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וישב

)מתו ח"ד(

קאלי ,קולומביה

Cali, colombia

כסלו ,ה'תשנ"ז

זירוז תהליכיגיור לבני משפחה שעברה גיור קונסרבטיבי לפני עשרות שני וה חיי מאז כיהודי
שאלה
בקהילתנו זוג שהאשה "נתגיירה" בגיור קונסרבטיבי לפני כעשרי ושלוש שני .לאחר מכ" $נישאו" בטקס קונסרבטיבי.
מאז ה נחשבי כחברי בקהילתנו ,וג ילדיה גדלו כחברי בקהילה לכל דבר.
בנ של בני הזוג הנ"ל מבקש להתחת $בקרוב ע יהודיה כשרה ,כיצד לנהוג בעני $גיור הא והב $כדי שנוכל לחת $אות על פי
ההלכה.
הא נית $לקצר את התהלי?

תשובה

גיור קונסרבטיבי אינו גיור.1
2
ואול מכיוו $שבני המשפחה הזאת נחשבי לחברי הקהילה ונוהגי כיהודי  ,אי $מקו לעכב את תהלי הגיור ויש להסביר
לה בדרכי נוע את מעמד ההלכי ולקרב באהבה.3
א .יש להטי לב $ולאביו ד ברית ,בלא ברכה .4בשעת הדחק אפשר לסמו על הפוסקי המקילי בעניי $זה ולהימנע מהטפת
ד ברית.5
ב .על בני המשפחה לטבול בפני בית%די $כשר ,6ולקבל על עצמ בפניו את כל המצוות.7
ג .גיור הב $וגיור ההורי אינ תלויי זה בזה .על כ ,$א יש חשש שההורי לא יסכימו לעבור תהלי גיור ואולי א ינסו
למנוע זאת מהב ,$יש לגייר את הב $בלבד ,ע"פ התהלי הנ"ל ,א ללא ידיעת ההורי.8
ד .א ההורי מוכני לעבור את התהלי הנ"ל יצטר האב לאחר הגיור לקדש את אשתו מחדש ,לכתוב לה כתובה ולהכניסה
לחופה.9
ה .מעיקר הדי $יש צור בג' חודשי הבחנה לפני שיתחתנו מחדש .א האשה מסולקת דמי אי $צור בכ ,וכ $א תהיה
הטבילה לאחר שפרסה נידתה ופרשו זה מזו )וע"כ כדאי לסמו הטבילה מיד כמה ימי לאחר שפרסה נידתה( ,אפשר להקל
שלא להצרי ג' חודשי הבחנה.9
__________________________________________________________
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שו"ת "אגרות משה" )יורה דעה ח"א סי' קס( ,ועיי $לקמ $הערה  6לגבי יחסנו לגיור כזה ,לחומרא.
עיי $לעיל בשאלה הקודמת.
עיי $בשו"ת "במראה הבזק" )ח"ב עמ'  (105ובמקורות ש.
שו"ע יורה דעה )סי' רסח סעי ב(.
שו"ת "אגרות משה" )יורה דעה ח"ג ,סי' קה( ,וע"ע בדעות הפוסקי המובאות ב"ספר הברית" )עמ' קמו%קמט(.
שו"ע יורה דעה )סי' רסח סעי א וסעי ג( ושו"ת "אגרות משה" )יורה דעה ח"ב סי' קכג( ולא יברכו על הטבילה ,משו ספק ברכות להקל,
שכ $יש לחוש שמא הרב הקונסרבטיבי למד בישיבות והגיור היה כהלכה .אמנ בסברה זו נשתמש רק לחומרא ,כבעניי $זה ,עיי $שו"ת
"במראה הבזק" ח"א תשובה פד בעניי $זה .ועוד יש לצר לזה דעת הרב נחו אליעזר רבינובי ,הסובר להקל בשאלה זו  %לדעתו נית$
להסתפק בטבילת הב $אפילו שלא בפני בית%די ,$א אמנ ברור שהא טבלה בשעת הגיור הקונסרבטיבי שעברה ,מכיוו $שהוחזקה מאז
כיהודיה.
שו"ע יורה דעה )סי' רסח סעי ב( ובש" )ש סק"ט( שקבלת מצוות בפני בית%די $כשר דווקא היא לעיכובא.
על פי המלצת הראשו $לציו $הרב מרדכי אליהו.
שו"ת "אגרות משה" )אב $העזר ח"ב סי' ה( ,שו"ת "במראה הבזק" )ח"א תשובה פה ,כט במהדורה הראשונה( .ועיי $לעיל תשובה צד.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמ $נחמיה גולדברג
הרב נחו אליעזר רבינובי
הרב ישראל רוז$

