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 טקס הבאת ביכורים וההגנה על כבודם של גרים
 

שבו נדרשו , דנה בטקס המלווה את הבאת הביכורים לבית המקדש) ד, א(המשנה במסכת ביכורים 
).   יב-א, כו(המובאת בפרשתנו ' מקרא ביכורים'לקרוא את פרשת , מביאי הביכורים שנכנסו לעזרה

) ג, כו' דב(שאינו יכול לומר , ר מביא ואינו קוראהֵג: אלו מביאין ולא קורין: "המשנה מלמדת כדלקמן
 ).ביכורים א יד" (מביא וקורא, ואם היתה אמו מישראל. 'לאבֹתינו לתת לנו' אשר נשבע ה'

כי , )ב"ע, בבא בתרא פא' ראה תוס(למרות האמור במשנה סבור רבינו יצחק מבעלי התוספות , ואולם
ת בשם רבי יהודה בתלמוד ירושלמי האומר כי הגר וזאת בהתבסס על הברייתא המובא, ההלכה אחרת

והיה ) "ה, יז' בר(ה אמר לאברהם אבינו "שכן הקב, "לאבותינו' אשר נשבע ה"יכול בהחלט לומר 
הלכות (ם "דעתו של רבי יצחק אף מובאת להלכה ברמב". כי אב המון גוים נתתיך, שמך אברהם
ל לצורך לשמור על כבודו "הרבה שבה התייחסו חזבדוגמא זו רואים אנו את הרגישות ). ג, ביכורים ד
 .של הגר

. דוגמא נוספת לרגישות שמקנה ההלכה לכבודם של הגרים משתקפת מהסוגיה של אימוץ וגיור קטינים
אין ספק כי המטען הנפשי הרב המתלווה להליכי האימוץ דורש רגישות מקסימלית מצד הגורמים 

דות אימוצו עשויה לטלטל ולזעזע את עולמו החדש ידיעת ילד או, מחד גיסא. המטפלים בנושא
כגון בכל הקשור לאיסורי , להליכי אימוץ עשויים להיות השלכות שונות, ומאידך גיסא, והשברירי

 1.וזכותו של בן הזוג לדעת על הרקע של בת זוגו המיועדת ולהפך, חיתון
מאמצים בבקשם למנוע יש הסבורים כי קיימות שיטות בהלכה עליהן יכולים להסתמך ההורים ה

הרב עזריה ברזון מציין מספר שיטות , כך לדוגמא. מילדם המאומץ את המידע שהוא נולד גוי והתגייר
 טיעוניו מבוססים על פרשנות של 2.כאשר הנסיבות מקשות על גילוי האמת לגר, עליהן ניתן להסתמך

, קטן או מצא תינוק גויישראל שתקף גוי : "שם נאמר כי, )כ, ח(ם בהלכות עבדים "שיטת הרמב
 3".לשם בן חורין הרי זה בן חורין, לשם עבד הרי זה עבד, הרי זה גר, והטבילו לשם גר

הטבילו , מצא תינוק מושלך): "הלכה א, פרק ח(לדברי הרב ברזון מקור ההלכה הזו בירושלמי יבמות 
ם אינו "הלכה זו הרמבב".  את מוהלו לבן חורין–לשום בן חורין , את מוהלו לשום עבד, לשום עבד

בהלכות , ד"כדרך שהזכיר בנוגע לדין גר קטן שמטבילין אותו על דעת בי, "שזכות היא לו"מוסיף 

 
נכון המחוקק הישראלי לעטוף את הליכי האימוץ במעטה של סודיות ולהגביל ככל האפשר את מצא ל  לא בכדי1

מתנהל , 1981 –א " לחוק אימוץ ילדים תשמ21ובהתאם לסעיף , לפיכך ככלל. הנגישות למידע הנוגע לאותם הליכים
ות השלכות על צדדים ואולם מאחר ולהליכי אימוץ עשויים להי. כל דיון הנוגע לאימוץ ילדים בדלתיים סגורות

במגמה לאפשר לרושמי הנישואין לבדוק , "פנקס אימוצים"הנהיג המחוקק , כגון בכל הקשור לאיסורי חיתון, שלישיים
, כן-כמו). 1964 -ד"התשכ, ראה תקנות פנקס האימוצים(אם לא קיימת קירבה משפחתית האוסרת על קיום הנישואין 

 ).ב(30 אחר שורשיו לאחר הגיעו לבגרות כך לדוגמא סעיף המחוקק מעניק למאומץ את הזכות להתחקות
 ".בענין גר קטן  "197-208' ז עמ"אביב תשמ, קובץ ד, ברקאי בכתב העת 2
דזכות הוא …גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין: אמר רב הונא: "א"ע,  מקור ההלכה של גיור קטינים בכתובות יא3

אמר רב יוסף הגדילו …דניחא להו במאי דעביד אבוהון, ו בניו ובנותיו עמוגר שנתגייר…לו וזכין לאדם שלא בפניו
אם אמו בלבד . מכאן שגיור הקטין מתבסס על ההנחה שזכות היא לו לקבל על עצמו עול תורה ומצוות". יכולין למחות

יש , ברם. יז, ן רסחד הלכות גרים סימ"ע יו"ועיין בשו, הרי שמגיירים אותו על דעת בית הדין, היא זו שמתגיירת עמו
וזאת גם ללא צורך לקבל את הסכמתם המפורשת של הוריו , מהראשונים הסבורים כי בתי הדין יכולים לגייר הקטין

 שם נידונה מחלוקת 380' עמ, ו"תשט/ 912ר "ראה פד(ד למסכת כתובות יא "כך לדוגמא התוספת רי. הביולוגים
 ).הראשונים בהרחבה
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ם בהלכות עבדים היא לחדש הלכה שהכובש גוי קטין יכול "שכוונת הרמב, מכאן). ז, יג(איסורי ביאה 
 ):  202' עמ(וכך כותב הרב ברזון , לגיירו בעל כורחו
ד מגיירים אותו מצרפת "בגר קטן שבי. בעד החלות" דעת" שבגירות יש צורך לם"סובר הרמב

מועילה דעת ישראל , ד לקטן מדין זכין לאדם אולם בגר קטן הכבוש תחת יד ישראל"הבי" דעת"
 אין הגרולכן בגירות זו , י דעת הישראל "הגירות חלה ע, כלומר. ובלא צירוף לקטן עצמו, הכובש

אלא ;  ובנוגע לקבלת מצוות אין הפירוש שלא צריכים קבלת מצוות!יכול למחות לכשיגדיל
, וזאת משום שיש ביד הכובש אמצעי כפיה, שיכול הישראל הכובש לקבל מצוות עבור הגר
נחשבת קבלת הישראל כקבלה היכולה לצאת , ומכיוון שיכול הישראל לכוף את הגר לקיים מצוות

דעת לכן תחשב קבלת -שמכיוון שאינו בר, גוי קטןם הלכה זו דוקא ל"ולכן הגביל הרמב. לפועל
ר "כך מסר לנו מו…לא תועיל קבלת האדון עבורו, אבל בגדול שיש לו דעת לעצמו. הישראל עבורו

ז יש להקפיד שיהיו "ר שמשו"והוסיף מו. ל"ח ז"א בשם זקנו הגר"ד סולובייציק שליט"הגרי
על עצמם להדריך את התינוק הזה מאמצי התינוק עומדים בשעת הטבילה ואומרים שמקבלים 

. מכיוון שהמאמצים הם הכובשים אותו יש להם לקבל מצוות בעבורו. בדרכי התורה והמצוות
 .  ז יש מקום להקל בשאלתנו ולא צריך להודיע למאומץ שהוא נולד גוי"לפי

דיע נראה לרב ברנזון שיש מקום לסמוך על הראשונים הסוברים שאין צורך להו, לאור האמור לעיל
ם על פי שיטת "ובפרט לנוכח שיטת הרמב, ד"לקטן לכשיגדיל שהוא בן נוכרים שגיירוהו על דעת בי

ובנוגע , חורין-ד בישראל התוקף גוי קטן ומגיירו לשם בן"שישנה גירות של על דעת בי, הירושלמי
 4.ם"לדין זה לא מצאנו ראשונים שחלקו על הרמב
שעה שהילד המאומץ כבר עומד להיכנס , ת באיחור רביובלט כי שאלה זו מתעוררת לעתים קרובו

ת שבט הלוי "בשו. עשויה לבטל את הקידושין, והסתרת המידע מהמאומץ או מבן זוגו המיועד, לחופה
כי הכלה , וואזנר אם יש מקום לגלות הן לכלה והן לחתן המיועד. נשאל הרב ש) ט"ד סימן קמ"יו(

 שקיים חשש שהגילוי עשוי לגרום לכלה לזעזוע שעה, נתגיירה עוד בטרם הגיעה לגיל שלוש
לדברי הרב וואזנר יש ליידע  את המגויר על . כליל את מסגרת היהדותשבעקבותיו היא עשויה לעזוב 

הוא אמנם מציין כי . כאשר יתכן שגילוי המידע עשוי לגרום לגר לנזק נפשי, אף בשעת הדחק, שורשיו
.  מאחר שאין זה שכיח שגר מוחה לאחר שמיידעים אותו) א, כתובות יא(מותר לקדש קטינה שגוירה 

אין כל מקום , באדם בגיר עסקינן שיש בידו למחות ולהתנגד לעצם הקידושיןכאשר , עדיין לשיטתו
 .להסתיר ממנו את המידע

ד לגר קטין כאשר "שהעניקו בי" זכות"בעל האבני נזר גם הוא סבור כי אין כל משמעות לאותה , מנגד
 כלל אודות כאשר מגדלים את הילד מבלי ליידע אותו, לדעתו. אלא כאשר הוא מודע לדבר, גיירו אותו

, כן-כמו). 'קצד אות ד, ע"אה, אבני נזר: ראה(הרי שאין כל תוקף למעשה הגיור אף לא למפרע , הגיור
סבור כי יש לומר לגר קטין שהוא בן נוכרים ) א"קס' א סי"ד ח"אגרות משה יו(גם הרב משה פיינשטיין 

, יש לסמוך על כך שלא ימחהשכן בגיל זה אין לו תאוות כל כך ו, 13כבר כאשר יגיע לגיל , שגוייר
 –אם לא יודיעו לו קיים חשש שכשיתוודע בגדלותו , ברם. וכיוון שלא מחה שוב אינו יכול למחות

, כ כשיתוודע"ומצד ספק זה שמא ימחה אח, תתבטל הגירות,  וימחה–כשיש לו הרבה תאוות וניסיונות 
 .אסור להשיאו לבת ישראל

על דילמה שפקדה , ל" אודות רבי יוסף שלמה זלמן אוירבך זצ5מספר בספרו הביוגרפי, הרב חנוך טלר
אותו באם עליו לספר מיידית לחתן פוטנציאלי כי הבחורה שעמה הוא אמור להשתדך עברה גיור 

הרב אוירבך התפלא מעצם . או שמא ניתן להודיע על כך לחתן המיועד בשלב מאוחר יותר, בצעירותה
תאמר לחתן כי תהיה לו הזכות לקיים את , אדרבה: "בנידוןהשאלה שכן לשיטתו לא הייתה כל בעיה 

 !". בכל יום מחייו–) יט, י' דב(' ואהבתם את הגר'המצווה של 
 .מי יתן ונזכה כולנו לקיים בכל יום מחיינו את מצוות אהבת הגר כדבעי

 
 ד ארנון קימלמן"עו

 צפת, העיר העתיקה
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יש .: "א אומר בפירושו שם"הריטב). א, דף יא(א במסכת כתובות "א והרשב"שיטת הריטב הרב ברנזון גם מביא את 4

ומלתא דלא שכיחא הוא , מסתמא לא יסור ממנה, לומר דכיון דנתחנך מקטנותו והורגל בתורת ישראל הקדושה
תגייר על דעת א מתייחסים לגר קטן שנ"דברי הריטב". וכל מילתא דלא שכיחא לא חיישינן אפילו דאורייתא, שימחה
לדבריו קיימת אומדנה וחזקה שכשם שנהג במצוות עד עתה הוא . והורגל כבר בקטנותו לנהוג במצוות, בית הדין

ף במסכת "כן הרב ברנזון מביא את שיטת הרי-כמו. וחזקה זו מועילה אף לדאורייתא, ימשיך גם כשידע שהוא גר
אך משמיט את דינו של רב , ד"גר קטן מטבילין אותו על דעת ביהמציין בפירושו את דינו של רב הונא ש) ב, טז(יבמות 

ד אותו כח שיש לישראל ששבה "יש לבי, ד"רי' ף והתוס"לפי הרי, לדברי הרב ברנזון. יוסף לפיו יכול למחות לכשיגדל
 .ואין לגר זה אפשרות מחאה, ולהנהיגו במצוות, ד יכולים לגיירו בתורת רבו"ואף בי, קטין

 .278' בעמ, H. Teller, and from Jerusalem HIS WORD, N.Y.C Pub. Co., 1995:  ראה5
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