א .בכורות מז.

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

מהי גירות?

ט .בראשית | פרק מ"ו
מּואל וְ יָ ִׁמין וְ א ַֹהד וְ יָ כִׁ ין וְ צ ַֹחר וְ ָשאּול בֶּ ן ַהכְ נַ ֲענִׁ ית:
(י) ְּובנֵ י ִׁש ְמעֹון יְ ֵ
רש"י
(י) בן הכנענית  -בן דינה שנבעלה לכנעני ,כשהרגו את שכם
לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה:

ה .יבמות סא:

י .גור אריה | בראשית ,פרק מ"ו ,י'

ב .יבמות צז:

ו .יבמות כד:
ג .יבמות מז:.

ז .קידושין סב:.

ד .רמב"ם | הל' גירושין ,פרק ב'
כ .מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש ,בית דין של ישראל
בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר ,וכן אם
הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך ולחצו אותו ישראל ביד הגוים עד
שיגרש הרי זה כשר ,ואם הגוים מעצמן אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב
הרי זה גט פסול .ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל,
שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה
לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או
לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור
לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה .לפיכך זה שאינו רוצה
לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן
העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש
לרצונו.

ח .רמב"ם | הל' איסורי ביאה ,פרק י"ג
יד .אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או
שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד יי' נשאו נשים נכריות
בגיותן ,אלא סוד הדבר כך הוא ,שהמצוה הנכונה כשיבא
הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון
שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא
להכנס לדת ,ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן
באשה יהודית ,ואם אשה היא
בודקין שמא עיניה נתנה בבחור
מבחורי ישראל ,אם לא נמצא
להם עילה מודיעין אותן כובד
עול התורה וטורח שיש
בעשייתה על עמי הארצות כדי
שיפרושו ,אם קבלו ולא פירשו
וראו אותן שחזרו מאהבה
מקבלים אותן שנאמר ותרא כי
מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל
לדבר אליה.

טו .לפיכך לא קבלו בית דין גרים
כל ימי דוד ושלמה ,בימי דוד
שמא מן הפחד חזרו ,ובימי
שלמה שמא בשביל המלכות
והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו ,שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי
הצדק ,ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות ,והיו ב"ד הגדול חוששין
להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם.
טז .ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן ,וכן שמשון גייר ונשא ,והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל
דבר ,ולא על פי ב"ד גיירום חשבן הכתוב כאילו הן עכו"ם ובאיסורן עומדין ,ועוד שהוכיח סופן על
תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנו להן במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן שנאמר אז יבנה
שלמה במה.
יז .גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ה"ז גר ,אפילו
נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר
צדקותו ,ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין ,ומצוה להחזיר אבידתו
מאחר שטבל נעשה כישראל ,ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואף על פי שנגלה סודן.
יח .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.

אבל עדיין קשה הרי האבות קיימו כל התורה וידעו אותה ברוח
הקודש ,היו מקפידין שלא לישא כנענית  -ולא הקפידו על
ערוה דהוא אסור מן התורה ,ויש מפרשים כי שאני קודם מתן
תורה מלאחר מתן תורה ,כי כל האבות היו מקיימים את
התורה כולה  -אך צריכים היו לקבל עליהם את התורה כגרים
שנתגיירו ,לכך היו כקטן שנולדו .פירוש להך מילתא בלבד
לענין קבלת התורה לא שייך בהם ענין אחוה שיהיו אחים
לענין עריות ,שלא נולדו בחיוב המצוה אלא הם קבלו מאיליהן,
להך מילתא הוו כגרים שאין עריות בהם .ולפיכך כל עריות
שהן מן התורה שנתנה אחר כך  -לא היה נוהג באבות; כגון
יעקב נשא שתי אחיות ,ועמרם דודתו ,ויהודה היה מייבם את
כלתו ,אף על גב דמן התורה אסור ,והם היו שומרים את
התורה ,הרי אם מצד התורה אתה בא לאסור והם קבלו אותה
עליהם  -לא היו להם בזה קורבה ,אבל קורבה מצד עצמם לא
נתבטלה .ואין להקשות דאם כן יהיו יוצאי מצרים מותרים
בקרוביהם ,דהא קבלו עליהם את התורה (שמות כד ,ז) ולא
נולדו בחיוב ,ויהיו מותרים בקרוביהם ,אין זה קשיא ,דהם
הוכרחו לקבל ,דהא כפה עליהם הר כגיגית כדלקמן (רש"י
שמות יט ,יז) ,ולא אמרינן בזה דהוי כקטן שנולד .דודאי מי
שנתגייר מעצמו ,כגון גוי ,כיון דלא היה צריך לגייר והוא מגייר
עצמו  -הוי בריה אחרת לגמרי ,אבל ישראל שיצאו ממצרים -
כיון שהיו מחויבים לקבל את התורה ,והיו מוכרחים לזה ,אין
זה כקטן שנולד .ותדע לך דאם לא כן יקשה לך דהא בודאי
נתגיירו כדמוכח בפרשת משפטים (שמות כד ,ו) ,שהרי היו
צריכים מילה וטבילה וקרבן (רש"י שם) ,ואפילו הכי אין להם
דין כגר להיות מותר בעריות.

יא .נצח ישראל | פרק י"א
ובמדרש מצאתי ,כשבאו ישראל לקבל התורה ,כפה עליהם הר
כגיגית ,שיהיו אנוסים לקבל את התורה ,וכתיב אצל אונס (ר'
דברים כב ,כט) "ולו תהיה לאשה ולא יוכל לשלחה" .ופירוש
ענין זה ,כי לכך אמרה תורה אצל אונס "לא יוכל לשלחה כל
ימיו" ,מפני שהחבור שהוא מצד עצמו ,אפשר שיהיה ואפשר
שלא יהיה ,כמו כל איש שנשא אשה ,אפשר שישא אותה
ואפשר שלא ישא אותה .לכך אפשר שיתן גט גם כן ,וישלח
אותה מאיתו .אבל כאשר היה החבור הכרחי ,כמו זה שאנסה,
ודבר שהוא מוכרח להיות אין לו פירוד והסרה .לכך אמרה
התורה על המאנס את האשה ,ועשה החבור בהכרח" ,לא יכול
לשלחה כל ימיו" .וכן השם יתברך נהג בחבור זה עם ישראל,
החבור שעשה [היה] הכרחי ,שהרי כפה עליהם הר כגיגית
לקבל את התורה ,וקבלת התורה היא עצם החבור ,כמו
שהתבאר ,לכך אין הסרה לחבור זה .וכך הוא לפי אמת
שהחבור הזה מוכרח ,ומכיון שהוא מוכרח אין לו פירוד לדבר
זה כלל .והרי הדברים אשר אמרנו רמזו חכמים בדבריהם.

