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Disqualified Conversion
*
Machon Shmuel notes:
Due to the sensitivity of this issue, an expert rabbi in the field of conversion must
always be consulted when addressing a situation with practical implications.

Question:
Conversion to Judaism requires the acceptance of the yoke of Heaven and the pledge to
fulfill the Mitzvos of the Torah. What is the halachah when a convert deviates from the
Torah path and reverts to his or her ways, shedding the fulfillment of Mitzvos and their
religious lifestyle? Is the conversion disqualified retroactively?
*
Response:
The retroactive disqualification of a conversion is a complex matter and has serious
implications in Jewish Law, such as the validity of a marriage. The issue is discussed at
length among the Poskim and is a matter of considerable debate1.
This paper will attempt to give an overview of some of the major opinions in this
regard, from the Rishonim to the contemporary halachic authorities.
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 וראה גם ״הגיור. ירושלים תש״ע) ובהנסמן שם בהערות בארוכה, ראה ״ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת המצוות״ (להעו״ד הרב שמעון יעקבי1
. ירושלים תשנ"ד) ניתוח שיטתי הלכתי בזה בארוכה,הלכה למעשה״ (ד״ר מנחם פינקלשטיין
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I
INTRODUCTION
Conversion
According to Jewish Law, all conversions require the following components2:
1. Kabbalat ol mitzvot, namely the complete and unconditional acceptance to
perform all the mitzvot of the Torah, Biblical and rabbinical3.
2. Immersion in a ritual bath (Mikvah).
3. For male converts: Circumcision.
Every component is crucial to the validity of the conversion, and if only one of them is
missing, the conversion is considered invalid4.

 2כריתות ט ,א" :ככם כגר יהיה (במדבר ט"ו)... ,רבי אומר :ככם  -כאבותיכם ,מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם ,אף הם
לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים".
רמב"ם איסורי ביאה (יג ,א)" :בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן"( .שם ,ד)" :וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית
ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן ,ואם נקבה היא טבילה וקרבן".
טור יו"ד (רסח)" :גר מעובד כוכבים שבא להתגייר אינו גר עד שימול ויטבול ...ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ומודיעין אותו
עונשן של מצות ...קבל מלין אותו מיד ...ומטבילין אותו ...והרי הוא כישראל לכל דבר ".
יו"ד (רסח ,ב) :כשבא להתגייר...מודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה' ואיסור עבודת כוכבים ,ומאריכין עמו בדבר זה ,ומודיעים אותו מקצת מצות
קלות ומקצת מצות חמורות ,ומודיעים אותו מקצת עונשין של מצות ...אם קבל ,מלין אותו מיד ...ואח"כ מטבילין אותו ...וכיון שטבל הרי הוא
כישראל".
 3שזהו העיקר .יבמות (מז ,ב)" :אמר רבי אלעזר :מאי קראה? דכתיב" :ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה"(רות א) ,אמרה לה :אסיר
לן תחום שבת" -באשר תלכי אלך" .אסיר לן יחוד" -באשר תליני אלין" .מפקדינן שש מאות וי"ג מצות" -עמך עמי" .אסיר לן עבודת כוכבים –
"ואלהיך אלהי" .ארבע מיתות נמסרו לב"ד" -באשר תמותי אמות" .ב' קברים נמסרו לב"ד – "ושם אקבר" .מיד" ,ותרא כי מתאמצת היא וגו'" .קיבל,
מלין אותו מיד".
וכמפורט בספר הנ"ל" :קבלת המצוות הינה לב לבו של הגיור .רק בכך מצטרף המתגייר לעם ישראל .על-פי חז"ל ,רות שאמרה "עמך עמי" ,השיבה
בכך לנסיונה של נעמי להניא אותה מלבוא אחריה ,בהתריעה בפני רות ,דעי לך" :מפקדינן אתרי"ג מצוות" .לא תיתכן הצטרפות לעם ישראל בלי
שהמתגייר מקבל על עצמו עול מצוות".
וראה יו"ד (רסח ,ג)" :כל ענייני הגר ,בין להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה ,צריך שיהיו בג' הכשרים לדון ,וביום .מיהו דוקא לכתחלה...
חוץ מקבלת המצות שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה" .ושם ט"ז (ס"ק ט)" :חוץ מקבלת המצות כו' - .שזהו גוף הדבר והתחלתו אבל מילה וטבילה הוה
כגמר דין".
וראה ג"כ רמב"ם איסורי ביאה (יב ,יז)" :כל העכו"ם כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהן כל המצות שבתורה והעבדים כשישתחררו הרי הן כישראל לכל דבר
שנאמר הקהל חוקה אחת יהיה לכם" .ובספר להורות נתן (ג פג ט קט) מוכיח מכאן "הרי בהדיא דלא הוי כישראל אלא אם יקבלו עליהן כל המצוות
שבתורה ,ובהלכה זו לאו מדין קבלת גר מיירי אשר נוכל להסתפק ולומר שכל זה אינו אלא לכתחילה ,אלא דמשמיענו מציאות של גר שהוא משיתגייר
– כלומר במילה וטבילה – ויקבל עליו כל המצוות ,אבל בקיבל עליו מקצת מצוות אפילו כל התורה חוץ מדבר אחד לא הוי גר כלל".
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