שו"ת חלקת יעקב יו"ד סימן קנא
הבא להתגייר לשם תועלת דבר.
המשך לתשובה הנ"ל לשלימות הענין הנני מעתיק בזה תשובת הרב הראשי הגרי"א הרצוג לאגודת הרבנים
בשווייץ על שאלתו המובנת מתוך התשובה ,וז"ל:
יצחק איזיק הלוי הרצוג הרב הראשי לארץ ישראל החופעה"ק ירושלים ת"ו
ב"ה עה"ק ירשלים ת"ו ,י"ב אדר תש"ז
אל כבוד מעלתם אגודת הרבנים בשויץ ,שלום וברכה
בתשובה על מכתבכם ע"ד המורה שאשתו נולדה מאב נכרי ומאם יהודיה שהתנצרה ,והואיל ובארצכם יש לכם
מלחמה כבדה נגד הגירות וכו' פסקתם שאסור לקבלו למורה בקהל קדושים יצ"ו .כתורה וכמצוה עשיתם,
תחזקנה ידיכם שגדרתם הפרצות ,שהגירות הזאת שלא לשם שמים היא שמרבה נשואי תערובות והוא כרקב
לבית ישראל .והחובה על כל בי"ד שבכל דור ובפרט על הבי"ד של המדינה כולה לגדור את הפרצות בדת
קדשנו ובעם ה' וכל הממרה את פיכם כממרה דברי בי"ד הגדול שבירושלים; וכתורה וכמצוה פסקתם ,שלא
למנות מורה זה בקהלתכם ,שאשתו נתחנכה מעיקרא כגויה ,שמלבד טעמים מובנים מאליהם ,הרי מנוי זה
עלול להחליש ח"ו את מלחמתכם ,מלחמת ד' ,נגד הגירות .ואף על פי שאמה היתה ישראלית ,הרי יש מגדולי
רבותינו הראשונים והאחרונים ז"ל הסוברים ,שאע"פ שההלכה היא שנכרי הבא על בת ישראל הולד כשר,
היינו שאינו ממזר ,אבל הוא צריך גיור ,ובלי גירות הוא נכרי ,ונמצא שאשה זו אפילו אם הטבילוה בפורינצי
שם גיורת עליה וגם ספק גויה היא ,שאע"פ שנפסקה ההלכה שבדיעבד גם המתגיירים לשם דברים אחרים ,לא
לשם שמים ,גרים הם ,יש לי סברא חזקה מאד מאד שבזמן הזה אין הדין כך ,הואיל ולפנים היה כמעט כל
יהודי מוכרח לשמור את המצוות ,כי אחרת היה נמאס ונבזה בעיני עמו כפושע ישראל ,וע"כ היו מחזקים בכך
את האומדנא ,שגוי זה שבא להתגייר ,באמת החליט בדעתו לשמור את השבת וכו' וכו' כי אחרת יהיה קרח
מכאן וקרח מכאן ואוי ואבוי לו ,אבל בזמננו שנשתנה המצב ואפשר להיות מנהיג בישראל ומחלל שבת ואוכל
נבילות וטרפות בפרהסיא וכו' ,מאין האומדנא שבאמת גמר הגוי בדעתו על כל פנים בשעת ההתגיירות לשמור
את היהדות ,ומה גם שרובא דרובא ,ואפשר כולם ,של הגרים ממין זה ,אינם מתחילים אפילו לשמור את עקרי
הדת .סוף דבר שכמ"ע אגודת-הרבנים פסקו כהלכה בכוונה טהורה לעשות סיג לתורה ,לשמור על טהרת זרע
בית ישראל ,ואסור להרהר אחריהם והכל חייבים לחזק את ידיכם ,ובי"ד מכין ועונשין אפילו שלא מן התורה,
כדי לעשות סיג לתורה ולמיגדר מלתא כשהשעה צריכה לכך .ואין לך שעה צריכה לכך יותר מזו לרגלי הסכנה
הגדולה המרחפת על פני קהלת ישראל בשווייץ הי"ו ,שעל ידי מנוי זה תפתח דלת ח"ו בפני הגרים הגרורים
המחבלים ומשחיתים בכרם ד' ,בית ישראל ,ויסתער עליכם ח"ו זרם של התגיירות לא טהורה שאף בדיעבד יש
לערער מאד אחריה.
חזקו ואמצו  -והמקדש את ישראל בקדושתו יברך את מעשי ידיכם לחזוק הדת ולשמירת קדושת ישראל,
ונזכה במהרה לראות בישועת ד' מציון ובציון לישראל עם קרובו במהרה בקרוב.
ידידם מוקירם מאד ,החותם בברכת התורה והארץ המצפה לישועה) .חתימת הרב הראשי לארץ ישראל(.

