קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת אמור תשע"ז:

א.

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

בדי מעמד של ישראל קוד מת תורה
"ויצא ב אשה ישראלית ...בתו בני ישראל" ,1ופרש רש"י )על פי התורת כהני(:
"מלמד שנתגייר".
ותמהו הראשוני ,מדוע הוצר להתגייר ,הלא קיי"ל שב ישראלית הרי הוא
כישראל לכל דבר ,ג א אביו גוי.2
וכתב הרמב" בש חכמי הצרפתי )וכ"ה בחזקוני( שקוד מת תורה היה די
ישראל כדי הגויי שבה קיי"ל "באומות הל אחר הזכר" ,ולכ לולא הגרות לא
היה דינו אחר מת תורה כישראל.
3
וברמב" תמה על זה וז"ל", :ואי דעתי כ ,כי מעת שבא אברה בברית היו ישראל
ובגויי לא יתחשבו ,וכמו שאמר בעשו ודלמא ישראל מומר שאני ,4וקל וחומר
הדבר א לאחר מת תורה שהכותי הבא על בת ישראל מחייבי לאוי ואי לו בה
קידושי ,היא מקוה טהרה לאומות להכשיר את ולדה להיות כמוה ,לא כ"ש קוד
התורה."...
5
הרי שנחלק הרמב" ע חכמי הצרפתי הא די האבות וישראל קוד מת תורה
היה כדי הגויי או כדי ישראל.6
ובספר פרשת דרכי תמה על שיטת חכמי הצרפתי ,שהרי אמרו חז"ל שאברה
אבינו קיי את כל התורה כולה ואפי' עירובי תבשילי ,ולשיטת אי היה מותר לו
לשמור שבת ,הלא קיי"ל שנכרי ששבת חייב מיתה.
והנה בביאור הדי ש"גוי ששבת חייב מיתה" נחלקו רש"י והרמב" ,דהנה בגמ'
בסנהדרי 7אמרו "גוי ששבת חייב מיתה שנאמר יו ולילה לא ישבותו ...אמר רבינא
אפילו שני בשבת" ,ופירש רש"י 8וז"ל" :לא תימא שביתה ...לש חובה קאמר דלא
ליכוו לשבות כגו בשבת ...או אחד בשבת ששובתי בו ,אלא מנוחה בעלמא קא
אסר להו שלא יבטלו ממלאכה ,"...הרי שלפירוש רש"י הצטוו בני נח שלא ליבטל
ממלאכה ולשבות מישוב העול.

 1ויקרא כ"ד י'.
 2ואמנם יש מרבותינו הראשונים הסוברים שאף שקיי"ל שגוי הבא על בת ישראל הולד כשר ,היינו שאחר גירות
יהי כשר ,אולם ללא גירות אין דינו כישראל ,ולשיטתם א"ש בפשיטות) .עיין רעק"א יו"ד רס"ו סי"ב ,ובפת"ד
אה"ע ד' א' וביו"ד רס"ח ה'(.
3
צ"ע אם כוונת הרמב"ן לברית בין הבתרים או לברית המילה.
4
כוונת הרמב"ן לדברי הגמ' במס' קידושין דף י"ח .שאין ללמוד ממה שנאמר בעשו "כי ירושה לעשו נתתי"...
משום ששמא ישראל מומר שאני ,הרי שדין עשו כדין ישראל מומר לענין ירושה ,ואין דינו כגוי.
55
בעלי התוספות.
6
ועיין בס' פרשת דרכים דרוש א' שהאריך בבירור נושא זה.
7
דף נ"ח.:
 8ד"ה אמר רבינא.
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ז .אול ברמב" 9כתב וז"ל" :וכ גוי ששבת אפילו ביו מימות החול א עשה אותו
לעצמו כמו שבת חייב מיתה ...כללו של דבר אי מניחי אות לחדש דת ולעשות
מצוות לעצמ מדעת ,אלא או יהיה גר צדק ...או יעמוד בתורתו ולא יוסי +ולא
יגרע ,"...הרי שלרמב" עיקר האיסור הוא שלא יחדשו דתות ,ולא שהצטוו שלא
ליבטל ממלאכה.
ח .ונראה א"כ ,שכל עיקר קושיית הפרשת דרכי אינה אלא א סוברי חכמי הצרפתי
כרש"י ,אול א סוברי כרמב" לק"מ ,שהרי אברה לא בא לחדש דת ח"ו ,אלא
ידע את מה שעתידי בניו לקבל בתורה והקדי וקיימה ,ובכה"ג ברור שאי שו
איסור.
ט .אמנ במה שקשה אליבא דשיטת רש"י ,צל"ע מדוע העמיד הפרשת דרכי את
הקושיה רק לשיטת חכמי הצרפתי ,דלכאורה ג לשיטת הרמב" קשה ,שהרי
בודאי שעד מת תורה היו מצווי ישראל בשבע מצוות בני נח ,וא +במקו שדי ז'
מצוות חמור מדי התורה ]וכגו באבר שניטל מ המפרכסת ,שלב נח נאסר
ולישראל הותר[ ,שלכאורה ברור שקוד מת תורה נאסר לישראל ,שכל שלא ניתנה
התורה חייבי ישראל בכל מצוות בני נח ואי דינ קל מ העמי ,וא"כ קשה מי
התיר לאברה לבטל מצות "יו ולילה לא ישבותו" ולשבות בשבת.10
י .והנה בספר פני יפות 11כתב בישוב הקושיה שאצל בני נח היו קוד ללילה,
ואברה אבינו שבת בשבת ועשה מלאכה במוצ"ש ויצא ידי שניה ,12עייש"ה.
יא .ובשו"ת רע"א 13תמה עליו ,דהנה בתו' 14הקשו מדוע לגבי איסור זה לא נאמר הכלל
שכל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנתה לישראל ,לישראל נאמרה ולא לבני נח,
ויישבו שעל כרח לא נאמרה מצוה זו לישראל ,שהרי הצטוו על שמירת השבת,
ולדברי הפני יפות ,הרי עדיי י"ל שישראל הצטוו במצוה זו ,שאסור לה לשבות
ביו ולילה שאחריו ,וכתב שאי ליישב שעדיי ביו"כ שחל במוצ"ש אי יעשו
מלאכה ,שהרי יכולי לעשות חצי שיעור בזה וחצי שיעור בזה למ"ד חצי שיעור
מותר מ התורה ,עיייש"ה.15
יב .והנה ידוע שבפולמוס שהיה בירושלי בשנת התר"ח ,הא גר שמל ולא טבל חייב
לחלל שבת ,הורה אז רבינו בעל הבני ציו 16שמותר לו ]ואולי א +מחוייב הוא[
 9י' מהלכות מלכים ט'.
 10ויש שכתבו בשם שו"ת חשק שלמה בישוב הקושיה ,שאברהם אבינו לבש ציצית ,וממ"נ אם דינו כישראל לא
הוי משוי ,ואם דינו כגוי הוי משוי] .ולענ"ד תירוץ זה איננו מובן ,דלאחר שאברהם אבינו שמר את כל התורה
וקיימה אף שלא צווה ,פשיטא שאין הציצית נחשבים כמשוי ,אף אם לא היה דינו לכל דבר כישראל[.
 11פרשת נח.
 12ועובדא ידענא ,דכד הוינא טליא התארח בבית אאמו"ר גוי שעמד קודם גירותו ,והורה אז הגרי"ש אלישיב
זצ"ל שדי שיעשה מלאכה במוצ"ש ,וכדברי הפנים יפות.
 13קמא בהשמטות לסי' קכ"א.
 14בסנהדרין נ"ט .ד"ה נאמר.
 15וע"ע בפנים יפות בפר' ויקהל ]על הפסוק ששת ימים תעשה מלאכה[ מש"כ בזה ,אולם דבריו הם לכאו' שלא
כדברי התו' בסנהדרין שם
 16שו"ת בנין ציון סימן צ"א.
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לשמור שבת ,דמכיו שכבר בא בברית המילה ,אי יהיה מוכרח להפר ברית השבת
שכרת הקב"ה ע ישראל ,עייש"ה.
ולדבריו יתכ שה"ה כא ,שלאחר שבא אברה בברית שוב לא יתכ שיצווה לא
לשמור את ברית השבת ,וע"כ שלעני זה לכו"ע אי דינו כדי ב נח.
יג .וכמו כ פשוט שאי מקו לשאול ,אי היה מותר לאברה ללמוד תורה ,שהרי גוי
שלומד תורה חייב מיתה שנאמר "תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" ,מורשה
לנו ולא לה .שלגבי זה פשוט שאברה אבינו לא היה דינו כגוי ,ואדרבה כל מורשת
התורה שלנו מכוחו היא.
יד .והנה ברמב" תמה על שיטת חכמי הצרפתי מדברי הגמ' בקידושי ,שלעני ירושה
נחשב עשיו כגוי מומר ,הרי שדי ישראל לו.
טו .ולכאו' יש לדו ג על קושיה זו ,דא +א לא היה די האבות כישראל לכל דבר ,מ"מ
זכה אברה אבינו באר /ישראל והורישה לזרעו ,ועשיו מכוחו זכה באר /שעיר,
וכוונת הגמ' שא +א לגוי אי די ירושה נאמרה לגבי עשיו וזרעו הלכה מיוחדת
שיירשו את אר /שעיר ,ועיי.
בדי גר שאינו יכול למול
א .הנה נחלקו הראשוני 17גר שבא להתגייר וכבר נימול הוא בגיותו אי יתגייר ,ודעת
ר"ח 18שאינו יכול להתגייר ,אול מועילה לו טבילתו ,שכשבנו ימול יהיה דינו
כישראל א +בלא טבילה.
ב .ובאחרוני תמהו ,19שממה נפש א אשתו ישראלית בלא"ה בניו ישראלי ,וא
היא גויה הרי ה הולכי אחריה ,ומדוע לא יצטרכו טבילה ,והאריכו בישוב
הדברי.20
ג .ולכאו' לדברי הרמב" הנ"ל אפשר ליישב את דברי הר"ח בפשיטות ,דמבואר
בדבריו דדוקא בב' אומות הולכי אחר הא ,אול בגוי שנושא גויה ,הרי הב גוי
מכוחו ולא מכוחה.
וממילא מבואר בפשיטות ,דאותו גוי שלא מל דינו כגוי לכל דבריו ,וזרעו גוי כמוהו,
ומ"מ הועילה לו הטבילה ,שבא ימול יהפ לישראל ,ואת מצב זה מוריש לזרעו,
ולכ כשימול בנו יהיה ממילא כישראל.21

 17כמובא בטור ובית יוסף יור"ד ריש סימן רס"ז.
 18בשבת פרק ר"א דמילה הובאו הדברים בטור שם] .והנה יש שגרסו שם ר"ת ,אולם כיום שנדפס פירוש הר"ח
זכינו לראות שהדברים אכן כתובים בפירוש ר"ח שם[.
 19בדרישה ובט"ז שם.
 20ולדבריהם מעיקר הדין דינו כישראל ,אלא דמחמרי' שלא להשיאו אשה] .ולכאו' לשון הראשונים אינו מורה כן,
וצ"ע[.
 21ולפי"ז אם יוליד בת יהיה דינה כישראלית ,וצ"ע.
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