שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן קו ד"ה והנה בעובדא
גיורת רוצה לקבל את כל דיני התורה אבל אינה רוצה לקבל תלבושת נשים צנועות.
והנה בעובדא זו שכתר"ה שהגיורת רוצה לקבל כל דיני התורה אבל אינה רוצה לקבל תלבושת נשים צנועות
אלא להתלבש בבגדים שמתלבשות בעוה"ר סתם הנשים שבדור פרוץ הזה ,אם יכולים לקבל מדינא גיורת כזו
ואיך הוא בדיעבד כשקבלוה אם היא גיורת ,נראה דיש לדון בזה .דהנה בבכורות דף ל' ע"ב איתא נכרי שבא
לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו ולר"י ב"ר יהודה אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים ,ויש
להסתפק אם הוא רק דין דלכתחלה וכלשון אין מקבלין שמשמע לכתחלה ,או שגם בדיעבד אינו גר .ואף
שודאי מקבלין גרים אף שלא ידעי רוב דיני התורה שהרי מודיעין אותם רק מקצת מצות ,ופשוט שאף רוב דיני
שבת אין מודיעין אותן ,וגם מצינו עוד יותר שאף שלא ידע הגר שום מצוה הוא גר ,דהא מפורש בשבת דף
ס"ח ע"ב גר שנתגייר בין הנכרים חייב חטאת אחת על כל מלאכות של כל השבתות ועל הדם אחת ועל החלב
אחת ועל ע"ז אחת ,הרי נמצא שלא הודיעוהו שום מצוה אף לא עיקרי האמונה ומ"מ הוא גר ,הוא משום
דאיירי שקבל עליו לעשות כל מה שהיהודים צריכין לעשות וזה סגי לגרות ,ואין חוששין לומר דדילמא אם
היה יודע ממצוה זו לא היה מקבל עליו ,דאף אם יאמר כן הוא רק דברים שבלב ,וההודעה הוא רק לכתחלה.
ומוכרחין לומר בלשון הש"ע בסעיף ג' שכתב כל עניני הגר בין להודיעו המצות לקבלם צריך שיהיה בג'
הכשרים לדון לאו דוקא ,דעיקר הכוונה הוא שקבלת המצות צריך בפני ג' אבל ההודעה אינה מעכבת ,אך נקט
לשון להודיעו משום דכן הא עושין הב"ד שמודיעים מקצת המצות בשעת קבלה ,וכן הלשון דבסעי' י"ב שכתב
או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן ה"ז גר ,הוא לאו דוקא אלא אפילו לא הודיעוהו כלל איזה מצות אם אך
קבל עליו שמקבל עליו כל המצות שחייבין ישראל הוא גר ,ורק משום שאין דרך לשכח להודיעו איזה מצות
נקט הש"ע ששכחו להודיעו שכר המצות ועונשן שזה אפשר לשכח לפעמים.

