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 1בענין גר קטן

אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו " .),יא(איתא בגמרא כתובות 
דוקא ולא נקט  "מטבילין"למה נקט רב הונא  ,ע"וצ ."על דעת בית דין

 )ה על דעת בית דין"שם ד(י "עיין רש ".יןמלין אותו על דעת בית ד"
והן נעשין  כדין כל טבילת גר שצריכים ג'שלשה יהו בטבילתו " ,שביאר

י "שלרש ,ויש לדייק ."לו אב והרי הוא גר על ידיהן ומגעו ביין כשר
ויש  .ד להיות בנוכח לכל גירות בעלמא"ד כאן הוא כעין חיוב ב"חובת ב

ולכן נקט הכא  ,ד לענין טבילה לחוד"לומר שלכל גירות בעלמא צריך ב
וכן משמע מגמרא יבמות   2.דוקא "אותו על דעת בית דין מטבילין"
אמנם רוב ראשונים הכריעו שאין  3."גר בלילה מטביליןמ אין "ש" :),מו(

                                                                                    
במאמר זו לא דנתי בשיטת הרמב"ם בענין גר קטן שכבר דן בזה ובעוד הרבה יסודות  1

 הגאון אמ"ו שליט"א בקובץ בית יצחק שנת תשנ"ב ע"ש בדבריו הנפלאים. 
במות דף ט"ז. ד"ה גר צריך ג') שכתב "שצריך להביא אלא שעיין ברש"י על הרי"ף (י 2

ראיה שבב"ד נתגייר ששמא הוא גבעוני מהול." ומשמע מזה שדין ג' הוא גם למילה. וגם 
מתבאר מלשון זו שב"ד לגירות הוא ב"ד לבירור הדבר ולא לקיום הדבר. אלא שלשון 

וצא שלשון זו הוא רש"י הוא מגומגם. ושו"ר שבדפוס עוז והדר תיקן הגירסא ברש"י וי
שייך לגמ' הבאה בגר הבא לפנינו ואמר שנתגייר מקודם, שצריך להביא ראיה לדבריו. 

 ולפ"ז אין ראיה מרש"י זו כנגד מש"כ ברש"י בכתובות.
וכן מצינו בדברי הב"ח (יו"ד סימן רס"ח ד"ה וכל ענייניו וכו') שכתב, "בפרק החולץ  3

צריך שלשה משפט כתיב ביה וסובר רבינו  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גר
דכל ענייניו בשלשה דהא סתמא קאמר וכ"כ הרב המגיד על שם הרמב"ן בפי"ג 

אבל ברמב"ם (שם ה"ו) וסמ"ג (לאוין קיו מ סע"ב) לא כתוב מהלכות איסורי ביאה 
שלשה אלא בטבילה והכי משמע בברייתא (מז ב) דלא תנא דעומדין על גביו אלא 

אז הוא נכנס בגירות וכדאמר התם (מו ב) אמר רבה עובדא הוה בי רבי בשעת טבילה ד
חייא וכו' עד אמר ליה שהי כאן עד למחר ונטבילינך שמע מינה תלת שמע מינה גר 
צריך שלשה וכו' דר"ל לענין טבילה צריך שלשה והכי משמע מלשון הרי"ף פרק רבי 

"כ אמר וכד מטבילינן ליה אליעזר דמילה (נה ב) שכתב תחלה בסתם דמהלינן ליה ואח
 וכו'." וכן עיין בערוך השלחן (יו"ד סי' רסז סע' ד'). צריך למיזל בהדי תלתא
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ב בלשון "אכן צ ,ד"לחלק כך בין מילה לטבילה לענין נוכחיות של ב
  .הגמרא

 ,שכתב )ה גר קטן וכו'"ד .אכתובות דף י(ש "עיין תוספות הרא
היינו מדרבנן כדאמרינן ונראה דהא דזכין לגוי קטן להטבילו ולמולו "...

משמע שלאו דוקא נקט מטבילין אלא  ."התם קטן אית ליה זכייה מדרבנן
שגם העיר  .)כתובות דף יא(א "ועיין ברשב .ד"נ מלין אותו על דעת ב"הה

הונא גר קטן מטבילין ולא הא דנקט רב " ,על לשון של רב הונא וכתב
אי נמי  ,קאמר מלין איכא למימר דמילתא דשייכא בזכרים ובנקבות נקט

מל ולא טבל כאילו  )ו א'"יבמות מ(ל "משום דטבילה גמר מלאכתו כדקיי
ל לומר דרבותא נקט משום דמילה דין "אי נמי נ ,לא מל נקט מטבילין

צונו אבל טבילה הוא שתעלה לו כשיגדיל ויתרצה דישנה בעולם בשעת ר
דבשעתה לא היה בן דעת ובשעה שנתרצה אינה בעולם אימא לא כיון 

מתירוץ  ."ל"שגירותו מסופק שהרי יכול הוא למחות כשיגדיל קמ
נ שמלין "אלא הה "מטבילין"ראשונה ושלישית משמע שלאו דוקא נקט 

האם דוקא נקט  ,אמנם יש להסתפק לפי תירוץ שני .ד"אותו על דעת ב
ד לטבילה "האם צריך דעת ב ,כלומר .או לא "מטבילין"ון הגמרא לש

לחוד משום שהוי טבילה גמר מלאכה וגמר הגירות והוא העיקר של 
ד גם למילה ורק נקט טבילה משום שהוא "הגירות או דילמא שצריך ב

 .הגמר והסוף של הגירות

מ אין מטבילין "ה וש"ד :דף מו(א יבמות "אכן עיין בדברי הרשב
ל איני יודע אם הטבילוהו בדיעבד מהו "ן ז"כתב הרמב" ),גרים בלילה

ל כתב ואם "ם ז"שהרי משפט כתיב ביה ותחלת דין ביום הוא והרמב
הטבילוהו הרי זה גר וכבר נתבאר לנו במסכת בבא בתרא שאם דנו 

ונראה  ,כ"בלילה אין דיניהם דין הלכך מטבילין אותו פעם אחרת ביום ע
דאי לא  ,דין דמי כיון שכבר קיבל ומל דטבילה כגמר ,דלכתחלה קאמר
מ גר צריך שלשה פשיטא דצריך טבילה ביום ואם טבל "כיון דקאמר ש

בלילה לא עלתה לו טבילה דהא שלשה מדכתיבא ביה משפט נפקא לן 
אלא דמשום דטבילה כגמר דין איצטריך לאשמועינן דלכתחלה לא סגי 

בול בלילה כיון א שבדיעבד יכול לט"כאן קובע הרשב ."ל"כנ ,בלילה
האם משום שהוא רק  ,ויש לחקור בענין גמר דין בלילה .שהוא כגמר דין

 4.כ שאם התחיל הדין מותר לגמרה בלילה"טפל לתחילת הדין או גזה
                                                                                    

עיין היטב גמרא סנהדרין דף לד: וברש"י שם ד"ה לילה לגמר דין ומה שנחלקו עליו  4
 תוספות שם בד"ה יום לתחלת דין.
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ד ולא במילה "מ לכאן האם שייך למימר שבטבילה צריך דעת ב"ואולי נפ
 שאם הטעם להתיר טבילה בלילה הוא משום שהעיקר הוא המילה שהוא

ד לחלק העיקרי של "צ דעת ב"קשה לומר של ,כתחילת דין צריך ביום
כ בעלמא יתכן שטבילה שהוא הגמר דין "אם הוא גזה ,אמנם .הגירות

 .כ לענין מילה"ד משא"הוא עיקרי והוא צריך ב

אלא לאתויי גר " ,שכתב )ה אלא וכו'"ד .עא(א יבמות "ע רשב"ע
כ היינו גוי "קשיא לי א .ולשמל ולא טבל וקסבר אינו גר עד שימול ויטב

וליתא דשאני הכא  ,ל כערבי מהול"פ שמל הרי הוא כערל דהו"ואע
ונכנס  מ כבר התחיל"פ שלא נגמר גירותו מ"ואע דמילתו לשם יהדות
א שגם בלא מעשה "שיש הו ."שאינו צריך אלא טבילה קצת בדת יהודית

א ויש להסתפק מלשונו האם העיקר הו .טבילה יכול לאכול תרומה
ד נצרכת "שדעת ב מ הוא אם יתכן"ל שנפ"וגם בזה י .המילה או הטבילה

לטבילה לחוד ולא למילה שאם העיקר הוא הטבילה שעל ידו נכנס רובו 
ועיין  .ד הוא רק לצורך הטבילה"לתוך דת יהודית אז נוכל לומר שדעת ב

ולי נראה דמילה "... ,שכתב )ה נתרפא וכו'"ד :מז(א יבמות "ברשב
דאם לא כן לעולם היתה טבילה קודמת משום  ,בילה עכובאקודמת לט

כיון שהטבילה כוללת עיקר גירות ולצאת מטומאת שיהוי מצוה אלא 
ואפילו בלוקח כלים  ,גוים וליכנס בקדושת ישראל לפיכך צריכה בסוף
כאן משמע שעיקר  ."חדשים מן הגוי צריך טבילה ומן הטענה הזאת

 ל"ז י"ולפ .ין טבילה טפל למילההגירות הוא הטבילה ולא המילה וא
ד אלא למה שהוא עיקר הגירות "צ דעת ב"א לעיל של"בכוונת הרשב
  5.שהוא הטבילה

שכתב  )ה ולענין וכו'"ד .יא(א בכתובות "אלא יש לעיין בדברי הרשב
ל כרב הונא דאמר גר קטן מטבילין "ולענין פסק הלכה קיי" ,בסוף הסוגיא

שנתגיירו בניו ובנותיו עמו בין גר שגירוהו  בין גרד "ומלין אותו על דעת ב

                                                                                    
עיקר מעשה גירות וליתר ביאור יש לפרש שלפי מהלך זו מילה הוא רק כהכשר ל 5

וכתנאי לעיקר חלות של הגרות וא"כ מסתבר של"צ דעת ב"ד למילה כמו שצריך 
לטבילה. ובקשר לזה עיין חידושי הריטב"א מסכת יבמות (דף מז: ד"ה שהויי מצות לא 
משהינן) שכתב, "וא"ת ולמה משהין אותו למולו בתחלה ולהמתין עד שיתרפא, 

אין טבילה מועלת דהו"ל כטובל ושרץ בידו ואפילו יטבילוהו בתחלה. וי"ל כשהוא ערל 
בדיעבד מעכב." שמדמה מילה להסרת השרץ לפני הטבילה. וכן עיין בדיון בפוסקים אם 

 מל לא לשם גירות. וכן יש עוד כמה נפק"מ בזה.
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א כאן מורה שלא רק מטבילין אותו "מפשטות ל' הרשב ...".ד מעצמן"ב
 6.ד"אלא גם מלין אותו על דעת ב

 שליחות לגר קטן 

מטבילין אותו על דעת " ,מתמיהים )ה מטבילין"כאן ד(תוספות 
דכיון ותימה דהא זכייה הוי מטעם שליחות  .ד משום דזכות הוא"ב

 .)דף יב(מ "ק דב"דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד ליה שליח כדמוכח בפ
כ היאך זכין לקטן "גבי חצר משום יד איתרבאי ולא גרע משליחות וא

ויש להבין  :)."שם עא(והלא אין שליחות לקטן כדאמרינן באיזהו נשך 
י "האם באמת אפשר ליצור חלות שליחות ע .בתוקף של אנן סהדי זו

י אנן סהדי שאינו מקפיד על דבר "דבשלמא אם נאמר ע .יאנן סהד
 7.דעת מנין ,וגם אם יש אנן סהדי ,מסויים אבל ליצור חלות צריך דעת

האם מינוי שליח הוא כדי להחיל על  .ויש לחקור בדין מינוי שליח
השליח חלות שליח או רק שנדע שאין המשלח מקפיד עליו שלא יהיה 

צ בעצם שיהיה מינוי של "שבאמת ל ולפי צד שני יש לומר .שלוחו

                                                                                    
ולפ"ז יש להעיר ממש"כ הרשב"א (יבמות דף מה: סד"ה הא דאמרינן מי לא וכו')  6

וטבילה בב"ד אלא קבלת המצוות. וע"כ, שאני ב"ד של גר קטן  שבדיעבד אין צריך מילה
 מב"ד של גר גדול.

ויש לחקור באנן סהדי של תוספות. האם אנן סהדי אומר שכיון שאנו יודעים  7
שוודאי יהיה בדעתו לעשותו שליח הוי כאילו יש לפנינו דעת של המשלח. או דילמא 

 ל"צ את דעתו כלל.אנן סהדי קובע שכיון דכו"ע וודאי רוצה בזה, 

ואולי נפ"מ הוא גופא אם יכול לפעול אנן סהדי כזה לקטן מה"ת. לפי צד א' שדינו 
כאילו יש דעתו של משלח, הלא בקטן אין לו דעת ולא יחול זכייה זו מה"ת. אבל 
יתכן לפי צד שני, היכא שיש אנן סהדי שכו"ע רוצים בזה ול"צ את דעתו כלל, בזה 

 חשוב שלוחו מה"ת.קטן שווה לגדול ושפיר 

ועפ"ז יש להבין סוף תוספות כאן שכתבו, "...ולפי ספרים דגרסינן בב"מ (דף עא:) 
זכייה מיהא אית ליה ולא גרס מדרבנן ניחא דמצי למימר דאית ליה זכייה מן התורה 
ועובד כוכבים קטן כיון דבא להתגייר חשבינן ליה כישראל קטן ואע"ג דזכייה הוי 

ו שליחות מן התורה ה"מ בדבר שיש בו קצת חובה כגון מטעם שליחות ואין ל
להפריש תרומתו דשמא היה רוצה לפוטרה בחטה אחת או שמא היה רוצה להעדיף 

 אבל הכא שזכות גמור הוא לו יש לו שליחות."

כלומר, היכא שהוא זכות גמור ויש אנן סהדי אמיתי שכו"ע רוצה, מהני אף לקטן. 
 גופא בשאלה זו. ואולי נחלקו ב' דיעות בתוספות
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 .שכל א' יכול להחליט להיות שליח לשני ,משלח לשליח להיות שלוחו
רק חוששין שמא לא ירצה המשלח שיהיה שלוחו ולכן צריך מינוי 

שפיר הוי  ,היכא שיש אנן סהדי שאין המשלח מקפיד ,אמנם כאן .שליח
 )גוי וכו' ה"ד .כתובות יא(ש "ועיין תוספות הרא .מתיר שליחותו

 .ד משום דזכות הוא לו"גוי קטן מטבילין אותו על דעת ב" ,שכתב
וכיון תימה דטעמא דזכין לו לאדם שלא בפניו הויא מטעם שליחות 

ואולי  ...".דזכות הוא לו אנן סהדי דניחא ליה במאי דעבדינן שליחותיה
ש שהעיקר הוא שניחא ליה בעשיית "יש לדייק מדברי התוספות הרא

ז מינוי שליח הוא רק לומר שניחא "לפ .ולא חלות שם שליח השליחות
 .ליה במה שעושה ולא בעיקר עשייתו לשלוחו

ועוד דאכתי עובד כוכבים " ,אך עיין בהמשך של תוספות שהק'
הוא ואמרי' התם דקטן דאתי לכלל שליחות אית ליה זכייה מדרבנן 

 ."ית ליהעובד כוכבים דלא אתי לכלל שליחות אפילו זכייה מדרבנן ל
שמחמתו החכמים  "אתי לכלל שליחות"איך פועל סברא זו של  ,ב"וצ

ל שכיון שכל שליח יכול ליצור חלות שם "וי .תיקנו לקטנים שליחות
 ,י עצמו ורק צריך מינוי כדי להתירו לעשות את שליחותו"שליח ע

והטעם  .ממילא מסתבר שגם עבור קטן אפשר ליצור חלות שם שליח
א לו "ת הוא משום שכיון שאין לו דעת א"לקטן מה שלא מהני שליחות

ש "כיון שיש על שליח לקטן ח ,אמנם .ליתן רשותו שיעשה שליחותו
אלא  .חכ' תקנו שיכול לזכות בעבורו ולכן יש לו זכייה מדרבנן ,שליח

י דהכא נמי דזכין "ונראה לר" ,שעיין בהמשך של תוספות לעיל שכתבו
ג דאכתי "ית ליה זכייה מדרבנן ואעלו מדרבנן כדאמרינן התם דקטן א

נ כיון דבהך זכייה נעשה "עובד כוכבים הוא הא אתי לכלל שליחות א
ל שהצענו "וסברא הנ ."ישראל הוה ליה כישראל גמור לעניין זכייה

ש "א לישראל להחיל על עצמו ח"שבפשטות א ,בקטן לא שייך בגוי
תירוץ שני  ו ואפשר מפני האי טעמא חידשו תוספות .שליח עבור גוי

וגופא יש להבין בתירוץ שני של .ליישב איך עושים שליחות עבור הגר
י זכייה זו הוי כעין "דאולי פירושו הוא שכיון שנעשה יהודי ע ,תוספות

 )ה קטן וכו'"ד :סח(וכן משמע מתוספות סנה'  .גיטו וידו באין כא'
 ת והיאך נתגייר כי אמרינן נמי דקטן אית ליה זכייה"וא" ,שכתבו

מ "ב(מ ישראל אבל עובד כוכבים אמרינן באיזהו נשך "מדאורייתא ה
דכיון דלא אתי לכלל שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן  .)דף עב

כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין אותן "ומיהו הא לאו קושיא היא דא
ה מאי "ד(א "וכן כתב הריטב ."אלא כיון דזכייתו וידו באין כאחד שאני
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ת והא גוי אפילו היה גדול אין לו "וא"בהדיא בשם תוספות  )ל וכו'"קמ
 ),א ב'"ע(זכייה מן התורה מיהת לדברי הכל וכדאיתא בפרק איזהו נשך 

תירצו בתוספות דהכא גירותו וזכייתו באין כאחד כההיא דאמרינן 
 ."גיטו וידו באין כאחד )ז ב'"ע(במסכת גיטין 

ד גם "צריך דעת ב ,לא לעי"ש והרשב"שלפי תוס׳ הרא ,אלא שקשה
והלא בשעת מילה עדיין  .וצריך זכייה מטעם שליחות גם למילה ,למילה

ואולי יש לבאר תירוץ שני  .לא נעשה יהודי ולא קיים סברא זו של באין כא'
שהטעם שאין שליחות לגוי הוא מדין אתם גם  .של תוספות באופן אחר

מ "בגמרא ב מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית וכמבואר ,אתם
כ הוא ששלוחו של אדם כמותו נאמר רק אם "ל בפירוש הגזה"וי :).א"ע(

וגוי ששונה ממשלחו היהודי לא שייך להיות  ,יש דמיון בין שליח למשלח
ז יש לומר שהיכא שהגוי עומד להיות "ולפ .שליח שאינו דומה למשלח

 ,וגם בשעת מילה .יהודי שוב נעשה דמיון ביניהם ויכול לעשות שליח
שפיר חשוב דומה  ,שהוא על הדרך להיות יהודי ועושה חלק מגירותו

 8.למשלחו ויכולים להיות שליח עבור הגוי לגירותו

 מעוברת שנתגיירה

סנהדרין (והא דאמרי' בריש בן סורר " ,ועיין בתוספות לעיל שכתבו
גבי גזל הגר אם אין לאיש גואל איש אתה צריך לחזר אחריו  )ושם :דף סח

משכחת לה גר קטן גואל אבל קטן אי אתה צריך לחזר אחריו כו'  אם יש לו
 )ושם .יבמות דף עח(מן התורה במעוברת שנתגיירה כדאמרי' בפרק הערל 

עובדת כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה והוי גר מן התורה 
ואי אתה  דישראל גמור הוא ואית ליה ממון מן התורה כגון שירש את אמו

זר עליו שאין לו יורשין שאינו מוליד ואחיו מן האם אין יורשין צריך לח
שבשלמא טבילתו של אמו חשוב נמי לבנו וכגמ' יבמות  ,ע"אבל צ ."אותו

                                                                                    
ויש להוסיף, שכל זה תלוי על מעמד של גר שעשה מילה ולא טבילה. והאריכו בזה  8

האחרונים. ואם נימא שיש מקצת מיהדותו שפיר. וגם יש להוכיח מלשון הראשונים 
שע"י מילה נסתלק ממנו חלות שם בן נח אבל לא נכנס ליהדות עד שיטבול. ולפ"ז יש 

א חשוב בן נח מספיק כדי ליצור דמיון בינו לבין יהודי או לחקור, האם עובדא זו של
 שצריך להיות ממש יהודי. 

וע"פ זה יש להציע שגם לפירוש ראשון בתוספות (ע"פ הריטב"א) שהוי כגיטו וידו באין 
 כא', יש להסתפק שמא מקצת יהדותו חל לאחר מילה ושפיר יכול לעשות שליח.
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ואולי יש  .ואיך נעשה לגר מן התורה בלא מילה .אבל מה עם המילה ,שם
ד וזכייה מטעם שליחות לצורך הטבילה "להוכיח מזה שרק צריך דעת ב

וחשוב מילת קטן מילה כשרה לשם גירות  ,ורך המילהלחוד ולא לצ
אמנם מלשון  .שאולי איירי בנקבה דוקא ,אלא שיש לדחות .מדאורייתא

ואחיו מן האם אין יורשין " ,תוספות משמע שאיירי בזכר שכתב בסוף
 ".אותו

יש לומר שמילה זו לא הוי מילת גרות אלא מילת ישראל  ,ברם
ד וזכייה שלהם אלא "צ דעת ב"של ,וממילא לא קשה כלל מה ששאלנו

ולכא' זו תלוי על מח'  .מילה זו אינו לשם גירות כלל ,לצורך גירות
ה מטבילין "ד :ז"מ(דמצד אחד תוספות ביבמות  .גדולה בין הראשונים

וכן  .ל שמילה זו במעוברת שנתגיירה הוא וודאי לשם גירות"שסב )וכו'
 ,א שם שכתב"יין ריטבאמנם ע ).ה נתרפא וכו'"שם ד(ן "מבואר ברמב

ת ולמה משהין אותו למולו בתחלה "וא .שהויי מצות לא משהינן"
ל כשהוא ערל אין טבילה "וי .יטבילוהו בתחלה ,ולהמתין עד שיתרפא

ותדע דהלוקח  ,ל כטובל ושרץ בידו ואפילו בדיעבד מעכב"מועלת דהו
 ג דהתם"ואע ,כלים מן הגוים שצריכים להגעיל ולהטביל הגעלה קודמת

בדיעבד אם הקדים טבילה יצא שאני הכא דטומאת ערלות טומאה 
ל כתב דבדיעבד אם טבל קודם מילה "ן ז"אבל רבינו הרמב ,גמורה

 )ח א'"ע(והביא ראיה מדאמרינן לקמן בפ' הערל  ,עלתה לו טבילה
גיורת מעוברת שטבלה בנה אין צריך טבילה ואמרינן לה התם אפילו 

ם "ה הר"ומ ,ה"ל ב"וכן כתבו קצת רזד דעובר לאו ירך אמו הוא "למ
דשאני התם דכשהוא במעי אמו אינו בן מילה והרי הוא  ,דחה ראיה זו

וכשנולד ומלין אותו אינו אלא כמו שמלין  ,כנקבה דסגי ליה בטבילה
הא בכל שצריך מילה בשעת  ,ישראל ערל שבלאו הכי נמי ישראל הוא

 ,א"דלפי הריטב יצא ."גירותו אם קדמה טבילה למילה חוזר וטובל
שהולד נעשה יהודי גמור  ,מילה זו אינו מילת גרות אלא מילת ישראל

  .במעי אמו

שאם באמת יש במעוברת  .אלא שעדיין יש להקשות על תוספות
 ,למה הבן יכול לירש את אמו דבר תורה ,ת"שנתגיירה גירות קטן מה

ה' ובאמת עיין לשון תוספות בסנ .הלא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
ל כגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת כדאמרי' "וי"... ,שכתבו :)סח(

אשת עובד כוכבים מעוברת  )ושם .יבמות דף עח(בפרק הערל 
ואפשר השתא דאחרי כן יורש את  שנתגיירה בנה אין צריך טבילה
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ויש  .ומשמע שמסתפקים בדבר זה אם באמת יכול לירש את אמו ."אמו
יישוב קושיא אחרת שהוא דומה לקושיין פ דברי האחרונים ב"ליישב ע

 .ל"הנ

וכן  ,ש שני אחים תאומים גרים"ת" :),ז"צ(איתא בגמ' יבמות 
היתה  ואין חייבין משום אשת אח; ,משוחררים לא חולצין ולא מייבמין

אבל  ,הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין
דושה הרי הן כישראל ; היתה הורתן ולידתן בקחייבין משום אשת אח

כרת משום אשת אח מן  .אבל חייבין" ,י פירש שם"ורש ."לכל דבריהן
דלא הושלמה הגירות  ,וקשה ."האם שהרי היא כישראלית שילדה בנים

עד שמל ולכא' לא אומרים גר שנתגייר כקטן שנולד דמי עד גמר 
לאחר המילה אינם קרובים כלל ולמה חייבין משום  ,ממילא .הגירות
 9.אח אשת

שביאר  )מסכת בכורות ריש פרק ח'(ועיין ספר ראשית ביכורים 
שהוכיח שלא אומרים גר שנתגייר  )גור אריה פרשת יתרו(ל "פ המהר"ע

ל טעם מדיליה שכל היכא "והוסיף המהר .כקטן שנולד דמי בגירות סיני
 .שהגירות הוא בעל כרחו של אדם לא שייך למימר שהוי כקטן שנולד

ה כפה עלינו הר כגיגית שוב לא שייך כקטן "ני הקבוכיון שבהר סי
שהבן נעשה גר בעל  ,גם במעוברת שנתגיירה ,ז"ולפ .שנולד דמי

ז מובן למה הוא "ולפ .לא שייך גר שנתגייר כקטן שנולד דמי 10כרחו
ובאופן אחר יישב ספר משנת הגר  11.יכול לירש את אמו דבר תורה

תי חל דין של גר שנתגייר פ מחלוקת ראשונים מ"ע )ח"פרק יד הע' ע(
 .ונחלקו בזה אם חל משעת מילה או משעת טבילה .כקטן שנולד דמי

שחל בשלב ראשונה של גירות  ,ואם נימא שבעלמא חל בשעת מילה
שחל דין של גר  ,ל במעוברת שנתגיירה"י ),ושוב לא חל עוד פעם(

ז שפיר "ולפ .שנתגייר כקטן שנולד כבר בשעת טבילה שוב לא חל עוד
דכיון שדין גר שנתגייר  ,ת"שוב אחים מן האם ויורשים את אמם דח

                                                                                    
כלל. שבאמת גמר גירות הוא במעי אמו ובשעת וכאמור, לפי הריטב"א לעיל לא קשה  9

 לידה הם כבר אחים יהודים.
ועיין פתחי תשובה (יו"ד סימן רס"ח ס"ק ח') שהביא בשם תפארת למשה שייסד  10

שמעוברת שנתגיירה, בנה לא יכול למחות כשיגדיל והוי גירות בע"כ. אמנם יש חולקים 
 הם י"ל שאינו בע"כ.על זה (עיין צפנת פענח השמטות דף סה) ולפי דברי

אלא שקצת קשה, שלפ"ז למה תוס' נקטו שיש לבן ממון מה"ת ע"י ירושה מן האם,  11
 הלא גם יירש את אביו דבר תורה בלי חידוש של גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.
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 12.בשעת לידה הם חשובים אחים ,כקטן שנולד חל כבר קודם לידה
וכבר חל דינים שונים  ,ועוד יש לומר שלאחר שמל נעשה למקצת יהודי

וכן לענין דידן שלאחר שעת  .וגם גדר של קורבא ליצור איסור אשת אח
צת גירות שיוצר דין קורבא בינו לתאום שלו טבילה במעוברת חל מק

 13.ובינו לבין אמו ולכן יורש את אמו דבר תורה

                                                                                    
גם יש ליישב ע"פ דברי הצפנת פענח (תנינא דף מג) שהק' על מקור של פולטת שכבת  12

בת פו.). והלא שכ"ז מעכו"ם אינו מטמא כמבואר ברמב"ם (פרק ה' זרע שהוא מסיני (עי' ש
הל' יז) וקודם מ"ת גויים היו. וחידש שלאחר שטבלו ונעשו יהודים חל גירותם למפרע 
משעת מילה. והה"נ לכאן שי"ל לענין אשת אח באחים תאומים וגם לענין ירושה מן האם 

התאומים קרובים להדדי. ואולי שחל הגירות למפרע בשעת טבילת האם וממילא חשובים 
זהו הביאור של הראשונים שסב"ל שחל דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי משעת מילה, 

 שבאמת לאחר שהשלים התהליך של גירות, הגירות כולו חל למפרע משעה ראשונה.

וכיוצא בזה ראיתי בדברי הגרי"ד (רשימות למסכת יבמות עמוד שיט) שחידש בדברי 
: הובא לקמן) שצריך קבלת המצות לכל גר קטן לכשיגדיל, אמנם לאחר תוס' סנה' (סח

 שקיבל חל הגירות למפרע.

וע"פ דברי הצ"פ יש ליישב קושיא אחרת. איך אכלו בנ"י פסח מצרים הלא כתיב תושב 
וכהן לא יאכל בו (שמות יב:מה) שמרבה כל מי שאינו יהודי שאסור לאכול מק"פ. ועיין 

שמות יב:מג) ואפשר ליישב ע"פ דבריו. וכן אפשר ליישב ע"פ  אבן עזרא (הובא ברמב"ן
רמב"ן (יבמות מו. ד"ה שכן מצינו) ע"ש. ועוי"ל שלאחר מילה כבר חשוב מקצת יהודים 
ומותר לאכול מק"פ. וכן משמע מדברי תוספות ישנים (יבמות מו:) שכתב, "...מ"מ כיון 

הודים גמורים עד שטבלו שמלו נפקו מתורת ערל כדי לאכול פסח אע"ג שלא היו י
כדמשמע ליה לר"י." ואולי יש לדייק כן מרש"י (יבמות מו. ד"ה באבותינו וכו' ע"ש). 

 וע' אב"נ (יו"ד סימן שנא) שכתב שהיה הוראת שעה. 

אמנם לאור דברי הצ"פ יתכן שכיון שיעשו גירות שלם לאחר זמן ויחול היהדות כבר 
א כעין דברי הגרי"ד בענין גר קטן שמתירים משעת מילה, מותרים לאכול עכ' מק"פ. והו

 קטנה זו לינשא לבן ישראל אע"ג שעדיין לא חל הגירות למפרע עד לאחר זמן.
מושג זה של מקצת גירות נמצא בהרבה מקומות. וכבר ראינו כן בהע' קודמת מדברי  13

שאלה . וכעין זה גם מצינו בדברי הריטב"א שכתב ליישב 4תוספות ישנים ורש"י וכן בהע' 
גדולה על סוגיא של גר קטן (יא. ד"ה מאי קמ"ל וכו'), "וא"ת ואמאי לא מייתי לה מן 
העומדים בסיני שהיו שם כמה קטנים שנכנסו שם תחת כנפי השכינה והטבילום ומלום והזו 

ותו דאילו זרע עליהם, וי"ל דהתם משום דנתגיירו אבותיהם וניחא להו במאי דעבוד אבוהון, 
 כנ"ל." ו על המילה ולהכניסם מקטנותם בבריתו ואין זה אלא גמר גירותאברהם כבר נצטו

יב) "כשם שמלין ומטבילין את הגרים -וכן עיין ברמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק יג:יא
כך מלין ומטבילין את העבדים הנלקחים מן העכו"ם לשם עבדות, הלוקח עבד מן 

והוא שיאמר בעת טבילה הריני העכו"ם וקדם העבד וטבל לשם בן חורין קנה עצמו, 
טובל בפניכם לשם גירות, ואם טבל בפני רבו אינו צריך לפרש אלא כיון שטבל נשתחרר 
לפיכך צריך רבו לתקפו במים עד שיעלה והוא תחת שיעבודו ומודיעו בפני הדיינין 

 ואין העבד טובל אלא בפני שלשה וביום כגר שמקצת גירות הוא.שלשם עבדות מטבילו, 
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 ד לגיור"תכלית של ב
 ,שכתבו )ה קטן אי אתה וכו'"ד :דף סח(עיין בדברי תוספות סנה' 

ת והיאך נתגייר כי אמרינן נמי דקטן אית ליה זכייה מדאורייתא "וא..."
דכיון  .)מ דף עב"ב(נן באיזהו נשך מ ישראל אבל עובד כוכבים אמרי"ה

ומיהו הא לאו קושיא דלא אתי לכלל שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן 
אלא כיון דזכייתו וידו  כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין אותן"היא דא

באין כאחד שאני אבל אי קטן לית ליה זכייה מדאורייתא ודאי קשה היאך 
ו כשהיא מעוברת כדאמרי' בפרק הערל ל כגון שנתגיירה אמ"נתגייר וי

אשת עובד כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך  )ושם .יבמות דף עח(
ק "טבילה ואפשר השתא דאחרי כן יורש את אמו ומיהו קשה מההיא דפ

ד ולכל מילי "ד ב"דאמרי' גר קטן מטבילין אותו ע )ושם .דף יא(דכתובות 
קדושין ובניו חולצין ומייבמין חשיב גר להתירו בבת ישראל וקידושיו 

ולכל מילי דאורייתא ולא משמע שיהא מטעם דיש כח ביד חכמים לעקור 
מ בשב ואל תעשה והאי קום עשה הוא ועוד "דבר מן התורה חדא דה

ל תנינא זכין לאדם שלא בפניו ונראה דזכייה דגירות לא "מדפריך מאי קמ
כין בעבורו אלא הוא ד מטבילין אותו אינם זו"דמי לשאר זכיות דמה שב

זוכה בעצמו ובגופו שנעשה גר ונכנס תחת כנפי השכינה והא דפריך 
תנינא זכין לאדם שלא בפניו ומשני מהו דתימא עובד  )שם(בכתובות 

ד "כוכבים בהפקירא ניחא ליה היינו משום דאם היתה חובתו לא היה לב
ר דעת להתמצע להכניס גופו בדבר שיש לו חובה ואפילו בתינוק דלאו ב

חשיב גר מדמייתי מקטנה פחותה מבת שלשה שהזכייה בעצמו הוא 
כדפרישית שהמילה והטבילה בגופו וגם מצינו שאבותינו נכנסו לברית 

א "הו ."במילה וטבילה והרצאת דמים וכמה קטנים היו בשעת מתן תורה
של תוס' הוא שכל גר קטן הוא רק מדרבנן ולבסוף דחו את זה שאין כח 

שאני זכייה של גירות משאר  כ"וע .ע"ת בקו"עקור דבר מהביד חכמים ל
 .ת"זכיות בעלמא ושפיר הוי מה

דיש לחקור במהות  .ונראה שיש כאן מח' יסודית בסוגיא של גירות
ד לבירור הדבר "האם הם דנים על מעשה גירות של הגר בתור ב ,ד לגיור"ב

                                                                                    
שבו תיגמר גירותו ויהיה חרר העבד צריך טבילה אחרת בפני שלשה ביום כשישת

ואין צריך לקבל עליו מצות ולהודיעו עיקרי הדת שכבר הודיעוהו כשטבל לשם  כישראל,
עבדות." וכיוצא בזה מצינו בדברי הרמב"ם בענין גר בזה"ז שחסר בקרבנו שחסר 

נין קרבן גרים בקובץ בית יצחק בגירותו. והארכתי בשיטת הרמב"ם בענין זו במאמר בע
 שנת תשע"ג ע"ש.
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 שהםאו דילמא שהם בעצמם עושים את הגירות )ד לקיום הדבר"או ב(
שהוא  ,א של תוספות סנה'"ז יש לבאר בהו"לפ .את גירותו מביאים לו

שכל גר קטן הוא מדין זכייה  ),דיעה א'(המסקנא של תוס' כתובות 
ולכן  .ד ממש מזכים עבור הקטן את יהדותו"ל שב"וסב ,ושליחות דעלמא

 14 .ל שהוא רק דרבנן כיון שזכייה לקטן הוא רק מדרבנן"סב

אין  ,לפי מסקנת תוס' בסנהדרין .במסקנת תוס' ולכא' כל זה נשתנה
ד מזכה בעבורו אלא הוא זוכה "שאין ב ,בעיה שזכין לקטן הוא רק מדרבנן

ד "ד הוא רק להיות ב"שפונקציה של ב ,והיינו כצד א' לעיל .בעצמו
ז אין "ולפ .ואין כאן זכייה בעבור הקטן )נ לקיום הדבר"א(לבירור הדבר 

ולפי  .ד"לא שהגר זוכה בגירותו בעצמו לפני הבכאן זכייה עבור כל גר א
ד תמיד הם מזכים עבור הגר לכא' קשה שגם "שב ,א של תוספות סנה'"הו

ד יכול לזכות ולהיות שליח "שהלא אין ב ,ת"גירות של גוי גדול אינו מה
 .ת לקבל בעבורו את גירותו"עבור גוי מה

ו קושיא היא ומיהו הא לא"... ,אלא שעיין תוס' סנה' שבאמת הק' כן
ד "כל גר צריך ב ,שלפי תוס' ..."כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין"דא

                                                                                    
ויש לחקור בדיעה זו. האם סב"ל שפנוקציה של ב"ד הוא רק כדי לזכות עבור הגר את  14

יהדותו או שבאמת יש ב' דינים לב"ד של גירות. ומכופיא י"ל שיש ב' דינים, שיש על 
 ב"ד לגירות גם חלות ב"ד לבירור הדבר (או לקיום הדבר).

למצוא סמוכים לצד ראשון שאין על ב"ד זו חלות ב"ד לבירור הדבר (או אלא שיש 
לקיום הדבר) כלל. עיין בדברי הרא"ש (יבמות ד:לא) שכתב, "עבדיה דר' חייא בר אמי 
אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא א"ר אשי יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה 

דהא אמרינן לקמן דגר צריך כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה...וקשה 
וי"ל הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה ... שלשה משפט כתיב ביה

אע"ג דאמר לקמן דב' ת"ח עומדין לה מבחוץ היינו לכתחלה דעדיף טפי אבל אינו מעכב 
וי"מ כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי. ומיהו קשה שטבילת נדה בלילה 

מו ב) אמרי' דאין מטבילין גר בלילה ותירץ רבינו מאיר ז"ל מדלא קאמר אין ולקמן (
מטבילין גר בלילה מ"ט משפט כתיב ביה כדאמר גר צריך שלשה משפט כתיב ביה 
אלמא דלא גמרינן ליה ממשפט דאין לו דין משפט אלא לענין גוף הדבר שצריך שלשה 

שפטתם כתיב ביה דהוי שנים ואין וגם פשטיה דקרא הכי איירי ו אבל לא לזמן הטבילה.
 ב"ד שקול ולילה לא הוי אלא מדרבנן ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי."

ויש לבאר דברי רבינו מאיר, שב"ד לגיור שונה לגמרי מב"ד דעלמא. שב"ד לגיור ל"צ 
לעשות פסק דין וגם ל"צ להיות ב"ד לקיום הדבר, רק צריך ג' כדי שיהיה ב"ד בתור בעלים 

כות בשביל הגוי את יהדותו. ודבר זה אפ' בלילה, ודבר זה אפ' בלא ראייה כלל, שאם לז
נודע לב"ד שעשה מעשה גירות כדין ממילא הם יכולים לזכות בעבורו את גירותו. ועיין עוד 

 בתוספות (יבמות מה: ד"ה מי לא וכו') וברשימות שיעורים (יבמות עמ' תפז) בזה.
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אפ'  ,ואם אין זכייה לגוי איך אפשר לעשות שום גירות .לזכות בשבילו
אלא  ,ד לא רק לראות"שפונקציה של ב ,א זו"ומבואר מתוס' בהו .לגדול

יסודית ל שיוצא מחלוקת "ז י"לפ .לזכות ולהביא לכל גר את יהדותו
האם הגר עצמו בעלים על גירותו או  .בתוספות מי הם הבעלים על גירות

 15.שהם המזכים לו את גירותו ,ד הם בעלים על גירות של הגר"ב

ד כלל להחיל חלות "צ שיהא ב"שיש שיטה בראשונים של ,ויש להעיר
ג "שהביא מבה )ה מי לא וכו'"ד :מה(ן "עיין בזה בדברי הרמב .גירות
ד "צ ב"ולפי הגמ' שם ל ,ד לגירות"מח' הסוגיות אם צריך בל שיש "שסב
וכמו שאדם יכול  ,ולכא' מוכח מזה שהגר בעצמו בעלים על גירותו .לגיור

 .נ יכול לטבול לגייר את עצמו"הה ,לטבול בינו לבין עצמו לטהר את עצמו

גר שמל ולא " ,שכתב )ו:ג"הלכות איסורי ביאה י(ם "עיין ברמב ,אולם
וצריך לטבול בפני שלשה  ,ולא מל אינו גר עד שימול ויטבול טבל או טבל

ט ולא בלילה ואם "ד אין מטבילין אותו בשבת ולא בי"והואיל והדבר צריך ב
ם למה ביאר הטעם הדין שאין "ומתמיהים על הרמב ".ז גר"הטבילוהו ה

 ,מ שכתב"וע' כס :).מו(טובלין גר בשבת כנגד ביאור של הגמרא יבמות 
דבגמרא יהיב טעמא משום דתקוני גברא בשבתא לא מתקנינן לא ג "ואע"...

ט לאו דסמכא הוא דהא לענין טומאה "כתבו רבינו משום דמשמע ליה דה
מ מידי "ח לעמוד עליו מ"ג דהכא צריכים ת"שרי משום דמיחזי כמיקר ואע

מיחזי כמיקר לא נפיק אלא עיקר טעמא משום דאין דנין בשבת וגר משפט 
 .שיישב באופן נפלא )ב סי' לז"ח(ת מחנה חיים "יתי משוורא ".כתיב ביה

הלא אינו מצווה עדיין על איסורי  ,הקשה שם איך אסרו הגר לטבול בשבת
 .אלא שקשה הלא הם אינן טובלים .ד"ל שהאיסור הוא על הב"כ צ"וע .שבת

כ הם הבעלים ועליהם "ד ע"ם שכיון שגירות צריך ב"וזו גופא כוונת הרמב
ז "ולפ .ד על תיקון מנא"אסרו לטבול בשבת שלא יעברו בולכן  ,לעשות

 16 .ם עם פירוש של הגמ' שם"מתיישב טעם הרמב

                                                                                    
מות שיעורים עמוד תקכא) שגם הבין כעין זה בדברי וראיתי בדברי הגרי"ד (רשי 15

תוספות. והשווה ב"ד לגיור לאדון המטביל את עבדו לשם עבד כנעני. והוסיף עוד נפ"מ 
בזה, מי חייב בברכה של הגר. האם הוא ברכה המוטל על גר עצמו בעשיית גירותו או 

א מדעתם, האם לב"ד העושים את הגירות. גם הביא נפ"מ אם קפץ הגוי לפני ב"ד של
  מהני טבילה זו.

וע' מאירי (יבמות מה:) שכתב, "...ויש מתרצים שקבלת עול מצות ומילה צריכים  16
שלשה מפני שהם דברים הצריכים ליעשות על ידי אחר דהא איהו אכתי לא חזי שהרי 
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 ן"שיטת הרמב

אבל אין "... ,שכתב )ה הא דאמרינן וכו'"ד :מ עא"ב(ן "עיין ברמב
דכי היכי דאין לו שליחות אין  ,זכיה לקטן מדאוריתא אלא מדרבנן זוכין לו

ולפי ... מטעם שליחות הוא כדמוכח בקידושיןג דזכיה לאו "ואע ,לו זכיה
גר קטן מטבילין אותו על  )א א'"י(הא דאמרינן בכתובות )ו(מה שכתבנו 

ומשמע דמדאוריתא זכין לו וגר גמור  ,ד שזכין לאדם שלא בפניו"דעת ב
איכא למימר שמא שאני זכות גירות אבל בעסקי ממון אין זוכין לו  ,הוא

ולא כתוס'  ,זכות גירות הוא זכייה ממש ,ן"לפי הרמב ."אלא מדרבנן
 .אמרינן זכין לקטן בזכות גירות ,אלא מאיזה טעם שהיא .סנהדרין במסקנא
פ דברי התוס' בכתובות בתירוץ השני שכיון שהוא זכות "ואולי יש לפרש ע

 .גמור אמרינן זכין לקטן

ן שאין זכייה מטעם "שמבואר מרמב .יש לבאר באופן אחר ,אמנם
כ שכל מה "ל שזכייה הוא גזה"וצ .).מב(וכיח מגמ' קידושין שליחות וכדה

הטעם שאין זכין  ,ובקטן .שני יכול בעבורו ,שאדם יכול לעשות לעצמו
א לזכות "בשבילו הוא מחמת שהוא אינו יכול לזכות בעצמו ממילא א

שגירות גטן שאני משום שיש  .ן הולך לשיטתו"ל שרמב"והשתא י .בעבורו
שמצינו בקטן שמתגייר עם אביו וכן במעוברת  .ראפשרות לקטן להתגיי
וכיון שיש יכולת לקטן להתגייר יש אפשרות  .ז"שנתגיירה שנעשה גר עי

עושין בשבילו  ,שכל מה שאדם יכול לעשות .ת"ד לזכות בשבילו מה"לב
 .י זכייה"ע

 

 

                                                                                    
מילה בגוי פסולה אבל טבילה דבדידיה לחוד תליא מילתא כשרה בדיעבד בלא שלשה 

א דרבנן אצרכוה שלשה מגזירת קבלה ומילה ובדיעבד לא פסלינן ואע"ג מן התורה אל
דמקרא מייתינן לה דוקא לענין קבלה ומילה וזה תירוץ לענין שלשה הא לענין נדות וקרי 

 אתה מפרשה בדרך שהזכרנו."

ויש להבין דבריו. ואולי ר"ל שכ"ז שהוא כגוי א"א שהגר עצמו יהיה הבעלים לעשות 
א גוי. ורק בשעה שטובל שע"י טבילה נכנס ליהודי, עכשיו בדידיה גירותו שעדיין הו

תליא מילתא, כלומר שאז יכול הוא להיות בעלים על הטבילה ולעשות בפנ"ע. נמצא 
 לפ"ז שהגר רק בעלים על סוף גירותו ולא על תחילתו.


