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לך לךפרשת 

 גר צדק וגר תושב

ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם "

אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען 

 (.ב ה'" )י"ויבאו ארצה כנען

שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם  -אשר עשו בחרן "

שרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב מגייר את האנשים, ו

 (.רש"י שם" )כאלו עשאום

הנה יש לעיין בגירות זו, האם מדובר בגירות גמורה וגרים אלו גרי צדק היו ובכלל 

ישראל המה, או שמא מדובר בגרי תושב וככל עמי הארץ שמצווים לקיים שבע 

 מצוות בני נח בלבד ובכלל גר תושב המה.

משמע שמדובר בגרי צדק דרק בני  "שהכניסן תחת כנפי השכינה"ולשון רש"י 

ישראל חוסים תחת כנפי השכינה, והרמב"ם כתב לשון זה בדיני גירות )פי"ג ה"ד 

 ולהסתופף תחת כנפי השכינהוכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית מאיסו"ב( "

 ".ויקבל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן

כל המלמד את בן חבירו משמע לכאורה מלשון הגמ' בסנהדרין )צ"ט ע"ב( "וכן 

 ".תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן

הרי שלמדו מלשון זה למלמד את בן חבירו תורה, ולכאורה מעלה יתירה זו 

 בישראל נאמרה ובתורתינו הקדושה שניתנה מורשה לנו ולבנינו, ולא בשבע

 מצוותיהם.

" ורש"י הביאו )עבו"ז ט' ע"א(, וגם מזה דשעבידו לאוריתאובאונקלוס תרגם "

 משמע דמיירי בתורת ישראל דאין אורייתא אלא תורת ה' שלישראל ניתנה.

אלא שצריך עיון אם יש דין גירות לפני מתן תורה, ולכאורה זה תלוי בדין אבותינו 

ן נח, והמל"מ האריך בזה בספרו פרשת הקדושים אם דין ישראל היה להם או דין ב

דרכים כידוע, ודנתי בזה בכמ"ק, דאם אין דין ישראל לפני מתן תורה פשיטא דאין דין 
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גירות, אך אף אם יש דין ישראל עדיין צרך עיון אם שייך דין גירות, דהלא גר צריך 

 גר.קבלת עול מצוות וכל זמן של נצטוו ישראל במצוות לא שייך קבלת עול מצוות ב

אמנם הארכתי במק"א בגדר קבלת עול מצוות אם הוא מהות הגירות ועיקרו, 

ה אלא קבלת עול מצוות, או דעיקר היהדות תרי"ג מצוות הוא, ומהות הגירות אינ

 להסתופפות תחת כנפי השכינה.בל יעבור קבלת עול מצוות אלא תנאי  ןשמא אי

ין זה אלא אך באמת אפשר דאף אם עיקר הגירות אינה אלא קבלת עול מצוות א

לאחר מתן תורה שבני ישראל קיבלו על עצמם עול התורה והמצוה נתחייבו בתרי"ג 

מצוות אבל לפני מתן תורה שגם בני ישראל לא חייבים היו אלא בשבע מצוות בני נח 

ת היתה ההצטרפות לכלל ישראל יש דין גירות ללא קבלת עול מצוות, ומהות הגירו

 שים אברהם יצחק ויעקב וההליכה בדרכםא בעיקר במסורת האבות הקדוטבתשמ

 .לאהבה וליראה את שמו הגדול יתברך

ויסוד הדבר דלעולם מהות הגירות תלויה במהות היהדות, וכשם שלפני מתן 

תורה כל אחד מן האבות וזרעם אחריהם עבדו את הקב"ה בדרכו שלו כמי שאינו 

מצווה ועושה ללא ציווי וחיוב, כך גם הגירות אין בה ציווי וחיוב, אלא כל הרוצה 

, דין גר ל ולעבוד את הקב"ה בדחילו ורחימו לפי דרכו ונטיית לבולהצטרף לישרא

 צדק יש לו.

ראיות דדין גירות נהגה אף  ה"ז עה"ת )פר' בא סימן צ"ד( כמגריה ן בחידושייועי

קודם מתן תורה, ובין השאר הביא מה שאמרו בסוטה )י"ב ע"ב( בביאור הפסוק 

מלמד, שירדה  וחנן משום ר' שמעון בן יוחיא"ר י -ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור "

", הרי דיש טבילת לטבול שם לשם גירות -לרחוץ ", ופרש"י "לרחוץ מגלולי אביה

)שבת קל"ה ע"ב ד"ה  וגירות לפני מתן תורה ואין טבילה בגר תושב. אך התוס' כתב

 כגון( דלפני מתן תורה לא שייך טבילת גר, עי"ש.
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 בענין גר תושב

ט' ע"א. הנה מבואר ברמב"ן ובריטב"א בסוגיין וכ"כ הרמב"ם בפ"ח כות מ

היינו מי שקיבל על עצמו ז' מצוות בני נח בבי"ד של ישראל ממלכים ה"י דגר תושב 

אבל אם לא קיבל על עצמו בבי"ד אף שמקיים את ז' המצוות אין לו דין גר תושב אלא 

 הוי ככל בן נח דעלמא ומקורו בע"ז ס"ד ע"ב עי"ש.

ויש לחקור בקבלה זו אם יש בה קביעת דינים באופן מוחלט וכעין כל חלות 

יבל עליו ז' מצוות בפני בי"ד נעשה גר תושב ושוב אף שאינו שבתורה דכיון שק

מקיימם לא בטל דינו )לגבי כל דיני גר תושב כפי שיבוארו לקמן( וכעין גירות דגר 

צדק דכיון שנתגייר שוב אין דין ישראל נפקע ממנו ואם חזר לסורו הוי ככל ישראל 

אין שום גדר של חלות  שחטא כמבואר ברמב"ם פי"ג מאיסורי ביאה הל' י"ז, או שמא

דין גר תושב אלא דכל זמן שהוא עומד בקבלתו יש לו דין גר תושב אך כאשר אינו 

 עומד בקבלתו ואינו מקיים מצותו בטל ממנו כל דין גר תושב.

דהבא על בת  (בפי"ב מאיסו"ב ה"ה)ולכאורה יש להביא ראיה מדברי הרמב"ם 

שמע דכיון שהיא בת גר תושב אין גר תושב אין קנאין פוגעין בו, ומפשטות לשונו מ

בה דין זה דקנאין פוגעין בו. ולכאורה יפלא למה תלוי דין הבא עליה בקבלת אביה 

ומה לן במה שהיא בת גר תושב אם היא עצמה לא קיבלה עליה ז' מצוות בפני בית 

דין, אך אם נאמר דע"י הקבלה נקבע באדם דין זה והוא נעשה גר תושב לעולם י"ל 

וי בכלל זה ולפיכך אין קנאין פוגעין בבא עליה. ולפי"ז יש ראיה מדברי דגם בתו ה

 הרמב"ם דקבלה זו הוי כעין חלות גירות שאין בה ביטול וחזרה.

אך באמת אין נראה כן דהרי לא נשתנה עצמות דינו של גוי ע"י קבלת המצוות 

צוות ב"נ ואין והוא בדין עכו"ם כמו שהיה לפני קבלתו והלא כל גויי תבל חייבין בז' מ

זה דומה כלל לדין גירות דגר צדק שיצא מכלל עכו"ם ונעשה לישראל. ועוד דאף אם 

נאמר כנ"ל דכיון שנעשה גר תושב שוב אין דינו בטל ע"י שחוזר לסורו מ"מ נראה 

פשוט דאין דין ג"ת עובר מאב לזרעו ובודאי לא אמרינן בזה דהבנים דינם כגר תושב 

א מצינו כזאת כלל ואטו נימא דאם גוי הרג גר תושב בשוגג ע"י שנולדו מגר תושב דל

שלא נוכל להרוג אותו בדין עד שנברר שכל אבותיו לדורותיהם לא היו גרים תושבים 
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דאל"כ חייב גלות. ונראה פשוט דדין זה חל על כל אדם ואדם המקבל ז' מצוות 

כ צריך לומר, ומקיימם כמבואר בבירור מפשטות לשון הגמ' הרמב"ם והראשונים. וע"

דבמה שכתב הרמב"ם דהבא על בת ג"ת אין קנאין פוגעין בו אין הדבר תלוי במה 

שהיא בתו של גר תושב אלא שהרמב"ם דיבר בהווה דמסתמא בת ג"ת גם היא 

קיבלה מצוותיה ומקיימתן או שמא בת גר תושב היינו בת שהיא גר תושב ואפשר 

ם ציווי הקב"ה דינה כג"ת ואינה עוד דבת ג"ת שמנעוריה מקיימת ז' מצוות משו

צריכה קבלה כלל כמו שכתבתי לקמן אות ג' ועכ"פ נראה שאין הדבר תלוי באב אלא 

 בה.

 ב

וראיתי בקונטרס חידו"ת מהגאון מפוניבז' הגרי"ש כהנמן זצ"ל )תשל"ג( שחידש 

דגדר גר תושב יש בו מקצת גירות ודין ישראל וצריך שיקבל עליו שבע מצוות בני נח 

. וביאר בזה את שיטת רש"י ביבמות מ"ח אלא לפי דיני ב"נ דיניהם של ישראל לפי

ע"ב דגר תושב חייב לשמור את השבת משום דכל המחלל שבת הוי כעובד עבודה 

זרה והקשו עליו התוס' שם דאדרבא גוי ששבת חייב מיתה, וביאר דודאי אין חילול 

ע"ב ד"ה שבת כעבו"ז בגוי שלא נצטוה כלל על השיתוף )כמבואר בתוס' בכורות ב' 

שמא ועיין נובי"ת יו"ד סי' קמ"ח( אבל גר תושב קיבל עליו איסור עבו"ז לישראל, 

ובישראל הוי מחלל שבת כעובד עבו"ז ולכן חייב הוא במצות השביתה בשבת. וכ"כ 

 לנר לבאר דברי רש"י ביבמות שם. הערוך

דיש ולפי"ז יובן למה צריך גר תושב לקבל שבע המצוות דוקא בבי"ד של ישראל, 

בזה קבלה של מקצת דין ישראל ויש בזה דין מסויים של גירות, ועיין בדברי הרמב"ם 

בסוף פ"ח ממלכים הלכה י' שכתב דצריך לקבל ז' מצוות מפני שכתוב בתורה 

והודיענו ע"י משה רבינו, וזה תמוה לכאורה דאטו ב"נ חייב להאמין בתורת משה. 

לא מקצת דין ישראל ת אגוי לענין ז' מצווולהנ"ל אתי שפיר דזה גדר גר תושב שאינו כ

 .יש בו כנ"ל

והנה יש בזה חידוש גדול, דדין גר תושב אינו לענין שמותר לתת לו מושב בתוכנו 

בארץ ישראל ומצוה להחיותו בלבד אלא אף לענין עצם חיוב קיום המצוות דשאני 

 מהות חיובו מחיוב בן נח דעלמא ומקצת דין ישראל יש לו.
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אך באמת אין פירוש זה בדברי רש"י מתיישב על הלב כלל, דאף שאמרו 

דהמחלל שבת כעובד עבו"ז אין זה אלא משום דאף שמירת שבת זכר למעשה 

בראשית היא וכל מחלליה כאילו כופר במעשה בראשית, אבל אין אנו מצווים לשמור 

ומשום  והמחלל שבת אינו חייב שתים, משום שבת ,עבו"זדאיסור את השבת משום 

עבו"ז וכיון דלכו"ע לא נצטוו עכו"ם בשמירת שבת ואדרבה גוי ששמר את השבת 

שנצטווה משום משו"כ אין לומר כלל דגר תושב מחוייב בשמירת שבת חייב מיתה, 

 שלא לעבוד עבודה זרה.

, תמוהה י דיני ישראלושב מחוייב בשבע מצוות בני נח לפוגם עצם ההנחה דגר ת

דשבע מצוות בני נח שבע שרשים גדולים המה כלל גדול ביארתי במק"א דהלא 

 וכוללים דברים רבים יותר מבדין ישראל.

 ודוגמא לדבר דברי הרמב"ם )פ"ט ה"ט מהל' מלכים(:

בן נח חייב על הגזל, בין שגזל עכו"ם בין שגזל ישראל, ואחד הגוזל או הגונב ממון "

בו, אפילו פועל שאכל שלא בשעת או גונב נפש, או הכובש שכר שכיר וכיוצא 

 ".מה שאין כן בישראלמלאכה, על הכל הוא חייב, והרי הוא בכלל גזלן, 

וכי זל בדיני ישראל, גדאיסור גזל דבן נח כולל הרבה דברים שאינם בכלל הרי 

אינו אסור בגניבת  נאמר דגר תושב משקיבל עליו ז' מצוות לפני בי"ד של ישראל

נפשות ובעושק שכר שכיר וכדו' משום שאלה אינם בכלל לא תגזול בישראל אף 

 אתמהה. שהם נכללים בגזל דב"נ,

דלעולם גר תושב בן נח הוא והוא חייב בשבע מצוות ב"נ לפי שוט פומשו"כ נראה 

 פרטיהן ודקדוקיהן שניתנו לב"נ, ודו"ק בכ"ז.

 ג

רה כמה ראיות דג"ת יש בו מקצת דין ישראל לכמה דיני תורה. א: ונראה לכאו

עיין ברמב"ם פי"ד מהל' איסו"ב שהכליל בפרק אחד את כל דיני קבלת גירות דגר 

צדק ודיני גר תושב ונראה מזה קצת דאף קבלת מצות דגר תושב יש בו גדר גירות. ב: 

ונראה מזה דאין היא  מדברי הרמב"ם הנ"ל דהבא על בת ג"ת אין קנאין פוגעין בו

ארמית ולענין דין קנאין יש לה דין ישראל קצת ועכ"פ שאני משאר גויה דאין קנאין 
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פוגעין בבועלה. ג: בפ"ו מהל' מלכים הלכה ד' כתב הרמב"ם דאף גוי עמלקי או 

משבעת עממין שקיבל על עצמו שבע מצוות מותר להחיותו ועי"ש בכ"מ שהסביר 

ת יצא מכלל שבעת עממין. ונראה לכאורה דגדר זה הוי כעין דכיון דקיבל עליו ז' מצוו

מה שמצינו בגר דהוי כקטן שנולד וכמו"כ בגר תושב דבטל שמו הקודם והוי כקטן 

שנולד ושוב אינו מאומה זו. ד: עיין בפירוש רבינו גרשום בכריתות ט' ע"א )ונדפס 

בת כישראל בדף י' ע"ב שם( שכתב בביאור מה שאמרו שם דג"ת עושה מלאכה בש

בחולו של מועד "כלומר כיון שיש בו קצת גירות אינו עושה כל מלאכה בשבת אא"כ 

אין לו מה יאכל או דבר האבד", הרי דבג"ת יש קצת גירות ומשום כך יש בו קצת דין 

 ישראל, כנ"ל.

אך באמת נראה דאין מקום לחידוש גדול זה שלא מצינו לו ראיה מפורשת 

ע"ב דדין גר תושב הוי כדין גוי בעצם עי"ש בגמ' דאיבעי'  ואדרבא מבואר בעבו"ז ס"ד

דבר להו אם גר תושב מבטל עבו"ז, "דפלח מבטל דלא פלח לא מבטל או דלמא כיון 

מבטל" הרי דג"ת הוי בר מיניה דעכו"ם אלא דלא פלח לעבו"ז. וגם בדברי  מיניה הוא

נו אלא דכל ב"נ אינו הרמב"ן והריטב"א בסוגיין מבואר דג"ת הוי ככל עכו"ם בעצם די

מקבל שכר אלא כמי שאינו מצווה ועושה וג"ת הוי כמצווה ועושה משום קבלתו עיין 

 בדבריהם.

נראה דאין מכל הנ"ל ראיה דיש בדין ג"ת גדר גירות כלל, דהנה במה באמת ו

שכתב הרמב"ם בפי"ב מאיסו"ב דהבא על בת ג"ת אין קנאין פוגעין בו כתב המגיד 

ברי הגמ' אלא דכך נראה בסברא דכיון שקיבל עליו שלא משנה דאין לזה ראיה מד

לעבוד עבו"ז מסתמא אין בו דין פגיעת קנאים, ומדבריו משמע דס"ל דאין הדבר תלוי 

 .אלא משום שאינו עובד עבו"זדין גר תושב במה שיש לו 

י' שם בסנהדרין דף פ"ב ע"א דהבועל ארמית חייב כרת ונראה בטעם הדבר דילפ

ממה דכתיב "ובעל בת אל נכר" ונראה דבת אל נכר היינו עובד עבו"ז אבל בעכו"ם 

 א דין כרת ופגיעת הקנאים אחד הם.שאינו עובד עבו"ז אין דין זה דכרת ומסתמ

 ונראה עוד להוסיף בד"ז דהנה המרדכי בפ"ד דיבמות הביא דגם בישראל מומר

העובד עבו"ז יש דין זה דקנאין פוגעין בו ומטעם זה כתב דמומר הוי כחיי"כ ואינו זוקק 

שביאר  (אהע"ז סי' ד' אות י')ליבום )ועיין בזה בנובי"ת אהע"ז סי' ק"נ(. ועיין בחזו"א 

דאף דמומר הוי כישראל גמור שחטא מ"מ כיון שהוא מומר הוי בכלל בת אל נכר. 
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וא מומר לעבו"ז. ואף דנראה פשוט דהרמב"ם לא ס"ל הרי שיסוד הדבר הוי במה שה

כן במומר מ"מ מבואר בדבריו דבגוי תלוי הדבר במה שהוא עובד עבו"ז וא"כ אין מזה 

ראיה דג"ת יש לו מקצת דין ישראל וגדר גירות אלא דכיון דקיבל עליו שלא לעבוד 

 נ"ל.עבו"ז שוב לא הוי בכלל בת אל נכר ולכן אין קנאין פוגעין בבועלה כ

וגם מדברי הכ"מ דכיון שקיבל על עצמו ז' מצוות יצא מכלל שבעה עממין אין 

נראה דיש בזה גדר גירות מסויים אלא דכך דין ז' עממין דרק כשהם עובדי עבו"ז 

נאמר בהם דין מיתה אבל לא בג"ת שאדרבא מצוה להחיותו דס"ל להרמב"ם דדין זה 

ואף מז' העממין ואין זה משום דהוי  דג"ת מצוה להחיותו נאמר בג"ת מכל עם ולשון

כקטן שנולד ועיין בלשון הכ"מ שם שכתב דיצא מכלל שבעה עממין והוי כבן נח 

דעלמא, הרי דהוי ככל גוי ולא כגר אלא שאין בו דין ד"לא תחיה כל נשמה" ודו"ק 

 בזה.

וגם מדברי ר"ג בכריתות אין ראיה לעיקר דין גר תושב, דנראה פשוט דדין זה דגר 

שב אסור לו לעשות מלאכה בשבת אינו אלא מדרבנן שהרי מבואר בגמ' שם דלחד תו

מ"ד הוי בשבת כישראל בחולו של מועד ולחד מ"ד הוי כישראל ביו"ט, ובודאי לא 

יתכן דזה הוי מה"ת דהיכן מצינו בשבת נפ"מ בין דבר האבד לדבר שאינו אבד או 

ת מלאכה ומותר בדבר האבד היתר באוכל נפש ואיך נאמר בג"ת דמה"ת אסור בעשיי

וכמ"ש או באוכל נפש כישראל ביו"ט. וע"כ פשוט דאין זה אלא חומרת חכמים 

בשיט"מ שם דהחמירו בו דיהא בשבת כישראל בחש"מ, ונראה דגם כונת רבינו 

גרשום הוי דכיון דיש בו קצת גירות ע"י שקיבל עליו מצוות בבי"ד של ישראל וגר 

בו לענין שבת, וא"כ אין מדבריו ראי' בעיקר הגירות דג"ת דיש בתוכנו לפיכך החמירו 

 בו קצת גדר גירות כגר צדק.

אלא שצ"ע מה כוחם של חכמים להחמיר על גר תושב שהוא ב"נ ולחייבו בשבת 

ובמנחת  (סי' נ"ה)הלא אינו מצווה בלא תסור. ואף לפימש"כ במנחת אשר לב"ק 

ות ל"ת מ"מ מצווה הוא בלא דאף אם סומא פטור ממצ (סימן ס"ח)אשר בראשית 

צ מצ"ע א' "קבלו מלכותי "מילתא פר' יתרו והביאו הרמב"ן בסהתסור )ועיין במכ

ואח"כ קבלו גזרותי" וסומא פטור מגזירותיו אבל לא ממלכותו( מ"מ נראה דב"נ 

בודאי אינו מצווה בלא תסור וא"כ פטור הוא ממצות חכמים, ואולי מצווים בני 

 בם שלא יעשה מלאכה.ישראל שהג"ת גרים בקר
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כ"ד -ונראה יותר בדרך שכתב בקו' דברי סופרים להגר"א וסרמן זצ"ל אות כ"א

דאף ב"נ חייבין לשמוע בקול החכמים דכך רצון השי"ת וביאר בזה תוקף גזירת בי"ד 

וע"ע של שם בענין נשג"ז עי"ש וחייבו חכמים את הגר תושב בשביתת השבת. 

במנחת אשר לב"ק סי' נ"ה שם ביארתי לפי"ז את דברי הר"ן בסנהדרין דף פ"ט 

דמתוך לאו דלא תסור למדנו שחכמי ישראל הם שלוחיו של הקב"ה וכל יושבי תבל 

הא דשבת הוי וראיתי בערוך לנר שם בכריתות דנקט ד חייבים לשמוע בקולם עי"ש.

 כחוה"מ או כיו"ט בג"ת הוי דין דאורייתא עי"ש, והנלענ"ד כתבתי.

יסורים דרבנן ועיין עוד בכס"מ פ"י ממלכים ה"ט שמבואר דאף באיסורי ב"נ יש א

ודו"ק ועיין עוד ביו"ד סי' כ"ה סעיף ה' ובש"ך שם ס"ק י"א דאסור להושיט לב"נ 

 אבמ"הח מדרבנן ודו"ק.

בכונת רש"י ביבמות מ"ח ע"ב דג"ת מצוה על השבת דהיינו  ולכאורה היה נראה

מדרבנן וכהני תנאי בכריתות, אך באמת א"א לומר כן דבגמ' שם קאי לפרש קרא 

דאף לרש"י אין דלמען ינוח עבדך וכו' והגר, הרי דבקרא עסקינן והוי מה"ת. ונראה 

לפרש למה כאן איסור אלא בעושה מלאכה לישראל כמ"ש התוס' אלא דכונתו 

כל ב"נ דעלמא לענין עושה מלאכה דישראל, ועדיין מהקפידה תורה יותר על ג"ת 

 צ"ע בזה.

ואין להביא ראי' מלשון המאירי ביבמות מ"ח ע"ב דנקט לשון "גר לחצאין" על גר 

תושב ומשמע דיש בו גדר גרות במקצת, אך לענ"ד נראה דמלבד דאין לבנות על 

מליצה אפשר עוד דאין כונת המאירי משל ולשון  דקדוקי לשונות דנראה דנקטו

לגרות לחצאין של ישראל כלל דהנה המאירי הביא בשם הראב"ד דאף שאין מקבלין 

ג"ת בזמן שאין היובל נוהג מ"מ מותר לו לדור בתוכנו אלא שאין מצוה להחיותו עי"ש 

ו שחילק בזה וע"ז כתב המאירי דבזמן שאין היובל נוהג "אין הארץ במלואה ואין לנ

להשען על בינתנו לקבל גרים לחצאין דהיינו שיהיה לו מקצת דין גר תושב כדעת 

 הראב"ד ודו"ק בזה.

ועיין עוד בתורת הבית בית ה' שער ד' דגרס בדברי הברייתא בעבו"ז ס"ד ע"ב 

איזהו גר תושב כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבו"ז דברי ר"מ, וחכ"א "

דגר ב"נ אחרים אומרים אלו ואלו לא באו לכלל גר תושב  כל שקיבל עליו ז' מצוות

" וג"ת הוי רק מי שקיבל עליו כל התורה מלבד מאיסור שנתגייר כקטן שנולד דמי
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נבילה עי"ש. הרי דגם בג"ת נאמר דהוי כקטן שנולד. אך נראה פשוט דכונת האחרים 

ו דלא מסתבר דע"י קבלת ז' מצות יקבל לפי גירסא זו הוי כפשטות כונתם לגירסתנ

דין מיוחד דגר תושב דהרי כל ב"נ מצווה בז' מצוות ולמה יתחדש בזה דין ג"ת 

ומסתבר דרק בקבלה חדשה שלא היה חייב בו לפני כן יהיה לו דין ג"ת דאז הוי כקטן 

שנולד ומקבל דין חדש )וכפרש"י שם את שיטת אחרים(. ובאמת קשה להבין 

מא דהכונה הוא לדין כקטן שנולד דמי, דאיזה נתינת טעם יש בזה דבריהם אם ני

לשיטת אחרים. ועכ"פ אף אם נתעקש בזה דאף בג"ת יש גדר של כקטן שנולד, אין זה 

אלא לאחרים דאין הלכה כמותם ולא לדידן דקיי"ל דכל שקיבל עליו ז' מצוות הוי 

 ג"ת, ודו"ק בכ"ז כי קצרתי מאד.

דייק מלשון רש"י דגר תושב אינו נהרג על הריגת בן נח ועיין בריטב"א בסוגיין ש

אלא על הריגת גר תושב בלבד וזה באמת חידוש שהרי מאי שנא ג"ת מב"נ דעלמא 

שנהרג על הריגת ב"נ חבירו, ולכאו' מבואר כדבריו בגמ' שם "כסבור כנעני ונמצא 

 ג"ת", אך י"ל דכסבור שהוא מז' עממין שמצוה להחרימם, וצ"ע בזה.

איתי שוב בחזו"א ב"ק סי' י' אות ט"ו שביאר דכונת הריטב"א לב"נ שהרג אך ר

עכו"ם דהיינו עובד עבו"ז ואינו נהרג דלענין זה דינו כישראל דהיינו שמותר לו להוריד 

 ודו"ק היטב בנועם דבריו. עי"ש ,העובד עבו"ז כשליכא איב

 ד

לכאורה דנחלקו בזה הבבלי והירושלמי דבמס' עבו"ז בבבלי שם איתא דושו"ר 

דג"ת הוי בר מיניה דעכו"ם ולכן מסתבר דמבטל עבו"ז והצד שאינו מבטל הוי משום 

א פלח, אך בירושלמי רפ"ח דיבמות איתא דג"ת אינו מבטל עבו"ז דכיון דשוה דל

לישראל בשלשה דברים אינו מבטל כמו שישראל אינו מבטל. ונראה קצת מדבריהם 

 .יון שהוא נוהג במצוות אלו כמותםדדינו קצת כישראל כ

אך נראה יותר דאף להירושלמי דינו כגוי גמור ובאמת פשוט בירושלמי שג"ת 

טל עבו"ז ולא אמרו אלא דהו"א שלא יבטל משום שהוא שוה לישראל בג' דברים מב

דהיינו שאסור לאנותו ולעושקו מגזה"כ וכן שגולה קמ"ל שיכול לבטל, ואין ראיה כלל 

 מן הירושלמי דהוי כישראל, ודו"ק בזה.
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דגר תושב כשר לכתוב תפילין ומזוזה  (סי' ל"ט ס"ק ט')ועיין עוד במגן אברהם 

י בר קשירה ועיין ביד אפרים ובמחצה"ש שם שנתקשו מאד בדבריו וצע"ג הרי דהו

ועיין גם ביו"ד סי' ב' ברמ"א סעי' א' ובט"ז ס"ק א' דאפשר דג"ת כשר לשחוט  .בזה

לשי' הרמב"ם דיצא מכלל העמים ומשמע מזה דאינו לגמרי כעכו"ם, אך באמת אין 

כיון דיליף דשחיטת עכו"ם מדברי הט"ז ראיה ד"יצא מכלל עכו"ם" וכונתו פשוטה ד

פסולה מדכתיב "וקרא לך ואכלת מזבחו" מיירי רק בעובד עבו"ז כמ"ש הרדב"ז 

 והלח"מ בפ"ד מה' שחיטה הי"א וי"ב וז"פ.

סוף דבר נלענ"ד כתב הרמב"ם מהל' מלכים הל' י' "וכן צוה משה רבינו מפי 

שלא יקבל יהרג הגבורה לכוף את כל באי עולם לקבל מצות שנצטוו בני נח, וכל מי 

והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום". ומבואר בדבריו דלאחר שניתנה 

תורה חייבים כל באי עולם לקבל עליהם שבע מצוות בני נח ואם לא יקבלו דינם 

, למיתה. וזה לכאורה חידוש גדול ונושאי כלי הרמב"ם לא הראו את מקור הדברים

ריטב"א לא נראה שיש חיוב על ב"נ להיעשות וה ןומדברי הראשונים בסוגיין הרמב"

גרים תושבים אלא שאם יעשו כן יקבלו שכר כמצווין ועושין ואם לא יקבלו עליהם 

מקבלין שכר כמי שאינם מצווין ועושים כמבואר בב"ק ל"ח ובעבו"ז ב' ע"ב דעמד 

וין ועושים, וצ"ב במקור דברי הרמב"ם שאם ווהתיר להם שלא יקבלו שכר כאינם מצ

 ם מקבלין עליהם נהרגים.אינ

והנה לדברי הרמב"ם קשה לכאורה מה בין ב"נ דעלמא לשבע עממין שהרי בפ"ו 

מהל' מלכים ה"ד מבואר דאף בעמלק וז' עממים אם מקבל עליו ז' מצוות ב"נ מותר 

להחיותו ואם אינו מקבל עליו אף בשאר ב"נ נהרגין, ונראה דבז' עממין נהרגין אף 

אין נהרגין אבל קשה ממה שכתב הרמב"ם שם דבשאר הטף אבל בשאר האומות 

האומות אין הנשים נהרגין והרי גם הנשים צריכים לקבל עליהם ז' המצות דמה בין 

 איש לאשה לענין ז' מצוות בני נח.

ונראה בזה דבז' עממין כל זמן שלא קיבלו על עצמן מצותיהם ונעשו ג"ת דינם 

קבלת המצוות כנ"ל אבל בשאר ב"נ  למות אלא שיכולים לפטור עצמן מהריגה ע"י

סיבת חיובן במיתה הוא רק סירובן לקבל עליהם עול מצותיהם וכל זמן שלא נתבעו 

לעשות כן ע"י בי"ד של ישראל ולא סירבו לעשות כן באופן מוחלט אין עליהם עונש 

מיתה כלל. וא"כ בז' עממין בעצם דינם במיתה אלא שאם קיבלו נפטרו ובשאר ב"נ 
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ם אלא שאם סירבו לקבל נהרגין, ודו"ק בזה. )וע"כ צריך לומר כן שהרי דינם לחיי

העובדי כוכבים לא מעלין ולא מורידין כמבואר בעבו"ז כ"ו ע"א ולדברי הרמב"ם הרי 

חייבין מיתה כיון דלא הוי ג"ת, ואפילו אם קיבלו נראה דכיון דעובדים עבו"ז בטלה 

דאין להרוג ב"נ ם ס"ד ע"ב שכתבו קבלתם )כמבואר לעיל באות א'( ועיין בתוס' ש

בעון עבו"ז עד שידנוהו אך לכאו' חייב מיתה על מה שלא קיבל ז' מצוות ב"נ, וא"כ 

צ"ל כנ"ל דאין עליו חיוב מיתה על מה דלא הוי גר תושב אלא על מה שסירב לקבל 

 עליו ז' מצוותיו וכל זמן שלא נתבע לעשות כן אינו נהרג ודו"ק בזה(.

לא ידענו מקור דברי הרמב"ם וטעמם, ואולי כונתו רק דאם לא קיבל אך באמת 

עליו המצוות ואינו מקיימם נהרג אבל אינו נהרג על אי קבלת המצוות בלבד אם 

מקיימם, וכל לשון קבלה בהלכה זו ברמב"ם כונתו קבלה וקיום, וראיה לזה יש 

ם דאם לא לכאורה מדברי הכסף משנה בפ"א מה' מילה ה"ו דגם שם כתב הרמב"

יקבל אליו שבע המצוות יהרג מיד וכתב הכ"מ מקור לדבריו מדברי הגמ' בסנהדרין 

נ"ז ע"א דכולהו תלמידי דרב אמרי שעל ז' מצוות ב"נ נהרג והרי שם מיירי בעבר על 

אחת מז' המצוות ונראה דהכ"מ הבין בכונת הרמב"ם כנ"ל דגם הוא מיירי כשעבר 

ו משמע לכאו' דנהרג על שלא קיבל עליו את עליהם, אך צ"ע בזה דמפשטות לשונ

המצוות, ועיין בדברי הגרי"ז בסוף ספרו על הרמב"ם, ועדיין צ"ע בזה. ומ"מ יתבאר 

 לפי זה דגוי שלא עובר על ז' המצוות אף אם נוהג כן מהכרע דעתו ואינו ג"ת אינו נהרג.

ומקדם צריך ל מאז -ועוד יש לעיין בזה אם ב"נ שקיים ז' מצוותיו מפני ציווי הא

לקבל בפני בי"ד דמה קבלה שייך בדבר שהוא נחלתו ומנהגו מאז, ונראה לכאורה 

דרק מי שלא קיים המצוות או שקיימם מהכרע דעתו צריך לקבל עליו בפני בי"ד וצ"ע 

 בזה.

ועיין עוד בדברי הרמב"ם שם דצריך לקבל עליו ז' המצוות "מפני שצוה בהן 

רבינו שבני נח מקדם נצטוו בהם", וזה צ"ע לכאורה הקב"ה בתורה והודיענו ע"י משה 

דמה לבני נח ולמשה רבינו ואטו חייבים הם לקבל עליהם תורת משה )ולהנ"ל באות 

א' די"א דיש בדין ג"ת גירות לחצאין ניחא(. ונראה קצת דאין כונת הרמב"ם שחייבים 

לקבל  דוקא לקבל משום שהודיענו ע"י משה רבינו אלא דיסוד הדברים דחייבים

המצוות ולשמרן מפני שנצטוו בהם נח ובניו אלא שאין בעולם מקור אחר לידיעה זו 

שהקב"ה צוה מצוות אלו לנח ובניו אלא ממה שכתוב בתורה והודיענו ע"י משה, ועיין 
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בפרקי דר' אליעזר פרשה ו' )שהוא המקור לדין זה ברמב"ם( דשם איתא רק דאינם 

' המצוות מפני שנצטוה בהם נח ולא אם מחסידי אומות העולם אא"כ מקיים ז

מקיימם מהכרע דעתו אך לא כתוב שצריך לקיימם מפני שצוה בהם משה רבינו, 

 עי"ש ודו"ק בזה.

 ה

חידש דאף לדידן דגר תושב הוא מי שקיבל עליו ז'  דוהנה בביאור הלכה בסי' ש"

ידוש גדול אך מצוות בני נח מ"מ אם קיבל עליו מצוות יתירות חייב הוא לקיימן. וזה ח

גם מדבריו אין הכרח דג"ת אינו גוי בעלמא המקיים מצותיו אלא גדר מחודש וכעין 

מקצת גירות דאף שאין כאן חלות וגדר גירות מ"מ חייב לקיים את מה שקיבל על 

עצמו. אמנם יש לעיין לשיטתו כשקיבל עליו יותר מז' מצוותיו ושוב חזר בו ממה 

נו לגמרי דין ג"ת, ומסתבר לכאורה דאף שחזר בו שקיבל יותר מחיובו האם בטל ממ

ממה שקיבל יותר מז' מצוות עדיין יש לו דין ג"ת כיון שעומד בתומתו לגבי קבלת 

 מצוות אלו, אך עצם חידוש זה של הבה"ל צ"ע.

ולכאורה יש להוכיח כדברינו מדברי הרמב"ם בפ"י ממלכים ה"ג "בן נח שנתגייר 

, אין ולהיות גר תושב בלבד כשהיה מקודםאחרי ה' ומל וטבל ואחר כך רצה לחזור מ

שומעין לו. אלא יהיה כישראל לכל דבר או יהרג. ואם היה קטן כשהטבילו אותו בי"ד 

ינו . וכיון שלא מיחה בשעתו שוב איכול למחות בשעה שיגדיל ויהיה גר תושב בלבד

 ממחה אלא הרי הוא גר צדק".

הרי דאף שיכול לחזור בו מהיותו גר צדק נשאר גר תושב דלענין מה שעומד 

בקבלתו לא בטלה הקבלה וה"נ בני"ד, אך יש לחלק דשאני התם דג"ת וג"צ הם שני 

גדרים חלוקים ביסודם ומשו"כ אף שבטלה הגירות דג"צ לא בטלה קבלתו לענין ג"ת 

קבלת ג"ת בלבד. אמנם בעיקר הדבר נראה דמה שחוזר להיות משא"כ בני"ד דהוי 

ג"ת אינו מכח קבלתו כלל אלא שנולד בבית של ג"ת וכך חונך וגדל וכמבואר בריש 

הלכה זו "ב"נ שנתגייר ואח"כ רצה לחזור מאחרי ה' ולהיות ג"ת בלבד כשהיה מקודם 

דקבלת קטן בודאי אין וכו' הרי שהי' ג"ת לפני שנהיה ג"צ ובודאי אין זה משום קבלתו 

בו ממש וע"כ מיירי בקטן שא"צ קבלה כיון שכך חונך וגדל, וזה ראיה למה שכתבתי 

  לעיל אות ב' דבכה"ג אי"צ קבלה, ודו"ק בזה כי קצרתי מאד.
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כתב הרמב"ן בפתיחה לספר שמות שספר זה קרוי ספר היצירה משום 

שתחילתו עוסק בבריאת העולם והמשכו במעשי אבות שכולם יצירה 

ש לבנים, וז"ל "השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדו

העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות כולם שהם כעין יצירה לזרעם". 

ודבר גדול למדנו מדבריו, מעשי אבות הם לא רק סימן לבנים אלא אף 

יצירה לבנים, מעשיהם הגדולים של אבותינו הקדושים לא היו מכוונים 

למקומם ושעתם בלבד אלא לדורות עולם, והן הם אשר נתנו עוז 

ישראל לאורך הדורות לעמוד בכל הנסיונות במסירת  ותעצומות לבני

 נפש ובכוחות עילאיים.

כמה גדולים מעשי האבות, לשבט ולחסד, הלא כל פגם במעשיהם 

ואף קל שבקלים השפיע השפעה עצומה לדורות רבים, וכדחזינן בדברי 

חז"ל בפרשת וירא )כ"א כ"ז( בב"ר )נ"ד ד'( "'ויקח אברהם צאן ובקר 

ויאמר אבימלך לאברהם מה הנה שבע כבשת' אמר לו ויתן לאבימלך 

הקדוש ברוך הוא אתה נתת שבע כבשות בלי רצוני חייך שאני משהה 

בשמחת בניך שבעה דורות. אתה נתת לו ז' כבשות בלי רצוני חייך כנגד 

כן הם הורגים מבניך שבעה צדיקים ואלו הן חפני ופנחס ושמשון 

שות בלי רצוני כנגד כן בניו ושאול ושלשת בניו. אתה נתת לו ז' כב

מחריבין מבניך ז' משכנות, ואלו הן אהל מועד וגלגל נוב וגבעון ושילה 

 ובית עולמים תרין".

וכמה מבהילים הדברים. דבשעה שכרת אברהם אבינו ברית עם 

אבימלך ונתן לו שבע כבשות צאן נגזרה גזירה ונדחתה מתן תורה 

"י אברהם אבינו ונתאחרה שבעה דורות דראויה היתה תורה שתינתן ע

שבעה דורות וניתנה ביד משה, ועוד דשבע מקדשות חרבו בעון ז' 

כבשות הצאן, והדברים מבהילים בחומרתן. תכלית כל הבריאה הלא 

היא מתן תורה דלא נברא העולם אלא בשביל תורה שנקראת ראשית, 
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ומתן תורה נדחה שבעה דורות בעון בריתו של אברהם אבינו עם 

וגם השראת השכינה בישראל בבית המקדש שהוא צורך גבוה  אבימלך,

 כמ"ש הרמב"ן )שמות כ"ט מ"ו( נדחתה אף היא בעון זה.

ועיין עוד בתנא דבי אליהו רבא פרק ז' י"ט "דאין לך אומה בעולם 

שאינה משעבדת ומענים את ישראל יותר מכמה מאות שנה אלא 

ם בחומרתם. בשביל שכרת אברהם ברית עם גוי" והדברים מבהילי

ועיין עוד במה שכתב הרמב"ן )בראשית ט"ז י'( דאברהם אבינו חטא 

בהגר כשנתנה תחת יד שרה, ונתן בכך כח לבני ישמעאל לצער את 

 ישראל.

וכמה נוראים הדברים, הלא במעשים אלו ודאי לא היה חטא ועון 

כלל אלא לפום רום מעלת אבוה"ק הגדולים בענקים ואנחנו לא ידענו 

ומה פשעו, אלא שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה,  מה חטאו

ואעפ"כ סבלו בנ"י סבל נורא משמץ חטא שהיה במעשי האבות, ועלינו 

ללמוד מזה ק"ו בן בנו של ק"ו הלא אמרו חז"ל )סוטה י"א ע"א 

וסנהדרין ק' ע"ב( דמדה טובה מרובה ממדת פורענות חמש מאות 

הרמים והנשגבים עד שמי  פעמים, והלא מעשיהם הטובים של אבוה"ק

רום וכוכביהם היו לאין שיעור גדולים יותר מן הפגם הקל והדק שהיה 

בחטאם וא"כ הרי ברור שהטובה והחסד הנשפע לדורות עולם ממעשי 

האבות אין לה ערך וקץ, ומכחן של האבות כל הכוחות והתעצומות 

 הנפש של הבנים לדורות עולם.

כח האבות הוא למדנו במקומות  ויסוד זה שכל כוחו של כלל ישראל

רבים בדברי חז"ל, יעויין במדרש )שיר השירים ז' א' י'( בשעה שמסרו 

חנניה מישאל ועזריה עצמן לתוך כבשן האש אמר הקב"ה למלאכי 

השרת "רדו ונשקו שפתותיהם של אבותיהם של אלו שכשם שפעלו הם 

אבות לפני באש, כך פעלו בניהם לפני באש" הרי שע"י מסי"נ של ה

באור כשדים ובעקידת יצחק השרישו בנפש האומה כולה תכונת 

מסירות הנפש להקב"ה, ואמרתי בדרך זה לפרש את דברי הגמ' )גיטין 

נ"ז ע"ב( במעשה דחנה ושבעת בניה שמסרו את נפשם על קדושת השם 
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וכאשר קטן בניה הוצא להורג אמרה לו "לך ואמור לאברהם אבינו, 

עקדתי שבעה מזבחות", ולכאורה תימה  אתה עקדת מזבח אחד ואני

היא, וכי באתה להתגרות באברהם אבינו או להגדיל את עצמה יותר 

ממנו ומה כוונתה באמירה זו, אלא נראה לפרש "אתה עקדת מזבח 

אחד" ומכחך הגדול נתת לי כח לעקוד שבעה מזבחות! דכל כוחם של 

ן הם אשר בני ישראל לדורותם ולאורך גלותם כחם של אבות הוא, וה

השרישו בלב בני ישראל את כוחות הנפש לעמוד בנסיונות הגלות 

 ולדבוק בתמימותם ובאמונתם.

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 ז"ל יוסף דודבן מוה"ר משה הרה"ח 

 נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז

 ז"ל מרדכי זיסקינדבת הר"ר לכה מחלה מ מרת
 ' אייר תשס"ונלב"ע ג

 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 
 

 הונצח ע"י בנו ידידנו עוז

 הי"ודוד הגר הר"ר 
 לוס אנג'לס

 


