שו"ת שרידי אש חלק ב סימן ס עמוד תקיד
אם יש לגייר קטן שהוריו רוצים לגיירו.
דברי אלו מפני כבוד אביו ולא יכולתי למחות אחרי שכבר יצא הספר.
ולפני שלוש שנים פרסמתי איסור על המוהלים שלא ימולו בשום אופן בן הנולד מנכרית ,ואז יצא נגדי במחאה
אחד מראשי הליברלים על שאסרתי דבר המפורש ביו"ד רס"ח להיתר ,ואך כאשר הבאתי דברי הגר"ע
הילדסהיימר הנ"ל נסתתמו טענותיהם ,ומאז והלאה אין המוהלים רוצים למול בן נכרית ,ואפילו בן של נכרית
שנתגיירה ע"י רבני הריפורמה אין מלים אותו .ולפי"ד צריכים חברי הנשיאות של אגודת הרבנים ולהכריז
איסור בפומבי שלא יהין שום מוהל ח"ו למול בן גיורת שנתגיירה שלא כדין תורה.
יחיאל יעקב וויינברג
בן ישראלי מנכרית שרוצים למולו ומה הדין אם רוצים הוריו לגיירו
ב"ה מונטרה שנת תש"ט לפ"ק
לכבוד הרבני המופלג וכו' מהר"א מרדכי מאטצנער שליט"א בעיר מעטץ
אחד"ש לכת"ר בידידות
בנו יחי' מסר לי את מכתבו באיחור זמן ואחר כך הייתי טרוד בעניינים אחרים ולא נפניתי עד היום להשיב
לכת"ר על שאלתו ,ואתו הסליחה.
ובדבר השאלה אם מותר לימול בן ישראל שנולד מנכרית  -בדבר זה נחלקו גדולי הדורות שלפנינו ונמצאו מי
שהקילו בזה ,כגון הגאון הרב צבי הירש קאלישער ואחריו הגר"מ האראוויץ אב"ד דק"ק פ"פ ענ"מ בספרו
מטה לוי חלק שני .אולם כל רבני אונגארן וגאליציא אסרו באיסור גמור ולא עוד אלא שגזרו על המוהל
שמוהל בן נכרית שהוא פסול מכאן ולהבא לימול ילדי ישראל.
והנה הספר מטה לוי ח"ש הנ"ל יצא בשנת תרצ"ג ע"י בנו של הגר"מ ,ידידי המנוח הרב ד"ר יעקב האראוויץ
רב בפ"פ ,ובסוף הספר נדפסו הערות ממני .אלא שהמו"ל ז"ל השמיט מה שכתבתי לחלוק על אביו המחבר
להקל במילה בן נכרית ,והוא התנצל לפני שעשה כן מפני כבוד אביו הגאון ,שלא רצה להדפיס בספרו דעת מי
שחולק עליו .אבל אני עדיין עומד בדעתי הראשונה לאסור איסור גמור למול בן הנולד מנכרית ,וכבר כתבתי
כמה תשובות לרבני אשכנז וכן בשנה העברה לא"י .וכאן אבאר בקיצור גדול את טעמי האיסור ,ואלו הם:
אם מלים אותו שלא לשם גירות:
א .הנה ידוע דעת הט"ז ביו"ד סי' רס"ג שאסר להחתים חותם ברית קודש על נכרי ,וכן הביאו מה שאיתא
בזוהר שיוסף הצדיק נענש על שמל המצרים .ואף שהש"ך שם כתב ,שהאיסור לימול עכו"ם שלא לשם גירות
הוא רק משום רפואה ,כבר כתבו האחרונים ז"ל שהש"ך מיירי במילה בלא פריעה ,דאז היה מותר בשכר או
שלא לשם רפואה .משא"כ במילה ופריעה .ועיין בשו"ת מעיל צדקה ויד שאול על יו"ד וכן בספר אות ברית
על הלכות מילה והעירו על דברי בית יוסף סי' שס"ו מה שהביא בשם רבנו ירוחם בשם הגאונים ,וכן הורה
הלכה למעשה הגאון הצדיק מרן רבי עזריאל הילדעסהיימער ז"ל וכל גדולי אונגארן בספריהם וכן נתקבל
הלכה למעשה בכל תפוצות ישראל להחמיר.

ב .אם ימולו אותו יחשבו אותו לישראל גמור ויצרפוהו לזימון ולמנין וגם יניחו לו לשאת בת ישראל כשרה,
בעוד שבאמת הוא נכרי גמור לכל דבריו כדין מי שנולד מנכרית והמילה בלא טבילה כדין גירות אינה כלום.
ומה שכתב כת"ר ,שצריך להקל בזה ,שאם לא כן יצא תקלה וקלקול שהכל יסברו שהוא ישראל ואח"כ ישא
בת ישראל ,וא"כ מוטב יותר למולו  -דברים אלו עוררו בעיני תמיהה גדולה .אדרבה ,אם לא ימולו אותו אז
ידעו הכל שהוא נכרי ,וגם יתפרסם הדבר שלא נימול ,וישאלו ויחקרו וידרשו לסיבת הדבר ,ויתברר שאמו
נכרית ולא יתרצה שום ישראל כשר להשיא לו את בתו ,משא"כ אם ימולו אותו ,אז יחשבו שהוא ישראל גמור
וישתקע וישתכח הדבר והשתמע שהוא בן ישראל .וחלילה וחלילה לגרום דבר זה .ובכלל ,אין לנו ללמד זכות
על אלה שנשאו נכריות .אדרבה,

