
                                   בס"ד

 ירושת אברהם
 

 סימן רצג|  שו"ת הרמב"םא. 

 שאלות ששאל ר' עובדיה גר צדק מרבינו משה זצ"ל ותשובותיו. 

מימון מבני גלות ירושלם אשר בספרד זצ"ל. הגיע  אמר משה ב"ר

אלינו שאלות מרנא ורבנא עובדיה המשכיל המבין גר הצדק 

י ישראל אשר ישלם יי פעלו ותהי משכרתו שלימה מעם יי אלה

 בא לחסות תחת כנפיו.

שאלת על עסקי הברכות והתפלות בינך לבין עצמך או אם 

בותינו ואשר קדשנו תתפלל בצבור היש לך לומר אלהינו ואלהי א

במצותיו וצונו ואשר הבדילנו ואשר בחר בנו ושהנחלת את 

אבותינו וכל אבותינו ושהוצאתנו מארץ מצרים ושעשה נסים ל

 כיוצא באלה הענינים.

יש לך לומר הכל כתקנם ואל תשנה דבר אלא כמו שיתפלל ויברך 

כל אזרח מישראל כך ראוי לך לברך ולהתפלל בין שהתפללת 

 ן שהיית שליח צבור.יחידי בי

ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלמד כל העם והשכילם 

והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא ובעט בע"ז 

והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם 

וצוה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך ה' כמו שכתו' בתורה כי 

ו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' ידעתיו למען אשר יצוה את בני

וגו'. לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המיחד שמו 

של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא כתוב בתורה תלמידו של אברהם 

אבינו ע"ה ובני ביתו הם כולם והוא החזיר אותם למוטב כשם 

שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלמודו כך החזיר כל העתידים 

 בצואתו שצוה את בניו ואת בני ביתו אחריו. להתגייר 

נמצא אברהם אבינו ע"ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו 

ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר. לפיכך יש לך לאמר אלהינו ואלהי 

אבותינו שאברהם ע"ה הוא אביך ויש לך לומר שהנחלת את 

אבותינו שלאברהם נתנה הארץ שנ' קום התהלך בארץ לארכה 

ולרחבה כי לך אתננה. אבל שהוצאתנו ממצרים או שעשית נסים 

לאבותינו אם רצית לשנות ולומר שהוצאת את ישראל ממצרים 

ושעשית נסים עם ישראל אמור. ואם לא שנית אין בכך הפסד 

כלום מאחר שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלוית אליו אין כאן 

לך נעשו. הרי הפרש בינינו ובינך. וכל הנסים שנעשו כאלו לנו ו

הוא אומר בישעיה ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל ה' לאמר הבדל 

הפרש כלל בינינו  הבדילני /יבדילני/ ה' מעל עמו וגו', אין שום

 דבר. ובינך לכל

ודאי יש לך לברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו ואשר הנחילנו ואשר 

 הבדילנו. שכבר בחר בך הבורא יתעלה והבדילך מן האומות ונתן

לך התורה שהתורה לנו ולגרים שנ' הקהל חוקה אחת לכם ולגר 

הגר חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה לפני י"י. תורה אחת 

ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם. ודע כי אבותינו שיצאו 

ממצרים רובם עובדי ע"ז היו במצרים נתערבו בגוים ולמדו 

ו ע"ה רבן של מעשיהם עד ששלח הקדוש ברוך הוא משה רבינ

כל הנביאים והבדילנו מן העמים והכניסנו תחת כנפי השכינה לנו 

ולכל הגרים ושם לכולנו חוקה אחת. ואל יהא יחוסך קל בעיניך 

אם אנו מתיחסים לאברהם יצחק ויעקב אתה מתיחס למי שאמר 

י"י אני וזה יקרא והיה העולם. וכך מפורש בישעיה זה יאמר ל

 בשם יעקב וגו'.

שאמרנו לך בענין הברכות שלא תשנה כבר ראיה לזה וכל מה 

ממסכת בכורים תמן תנינן הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר 

אשר נשבע י"י לאבותינו לתת לנו. וכשהוא מתפלל בינו לבין 

עצמו אומר אלהינו ואלהי אבות ישראל. וכשהוא מתפלל בבית 

והיא לר'  הכנסת אומר אלהינו ואלהי אבותינו זהו סתם משנה.

מאיר ואינה הלכה אלא כמו שנתפרש בירושלמי תמן אמרינן תני 

בשם ר' יהודה גר עצמו מביא וקורא מאי טעמיה כי אב המון גוים 

נתתיך לשעבר היית אב לאברהם מיכאן ואילך אב לכל הבריות. 

קמיה דר'  ר' יהושע בן לוי אמר הלכה כר' יהודה. אתא עובדא

 אבהו והורי כר' יהודה.

ה נתברר לך שיש לך לומר אשר נשבע י"י לאבותינו לתת לנו. הנ

ושאברהם אב לך ולנו ולכל הצדיקים ללכת בדרכיו והוא הדין 

 הברכות והתפלות לשאר 

 ביכורים פרק א משנה ד|  פירוש המשנה לרמב"םב. 

]ד[ כל זה ברור. אלא שפסק ההלכה מביא הגר עצמו בכורים 

גוים נתתיך, אמרו, אב רהם כי וקורא, וסמכוהו למה שאמר ה' לאב

לשעבר הייתה אב לארם עכשיו אב לכל העולם כולו. ולפיכך 

לאבותינו, מפני שאברהם אב  ר אשר נשבע ה'אפשר לכל גר לומ

  לכל באי העולם לפי שלימדם האמונה והדת.
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 יזפסוק  ,יגפרק בראשית |  רמב"ןג. 

יתכן שזה רשות כרצונו,  -קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה 

כל אשר תרצה ללכת בארץ לך, כי אהיה עמך ושמרתיך אמר לו ב

מרעת הגוים, כי לך אתננה, כלומר שלך תהיה. ואם היא מצוה 

שילך בה כל ארכה ורחבה להחזיק במתנתו כאשר פירשתי )לעיל 

יב ו(, לא נצטווה לעשות זה מיד. והנה עשה כן, כי עתה היה 

ה קיים במזרח ואחר כן הלך אל ארץ פלשתים שהוא במערב, והנ

שתחזיק במתנה מעכשיו  -המצוה בחייו. וטעם לך, ולזרעך 

להנחילה לזרעך, כמו שאמרו רבותינו )ב"ב קיט ב( ירושה היא 

 להם מאבותיהם:

 ידמשנה ה, | פרק  מעשר שניד. 

מכאן אמרו ישראל וממזרים מתודים אבל לא גרים ולא עבדים  

משוחררים שאין להם חלק בארץ ר' מאיר אומר אף לא כהנים 

 ים שלא נטלו חלק בארץ ר' יוסי אומר יש להם ערי מגרש: ולו

 ביכורים פרק ד|  רמב"םה. 

הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך  [הלכה ג]

הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין תחת כנפי שכינה, ולאברהם 

היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ, וכן כהנים ולוים 

 להן ערי מגרש.שיש מביאין וקורין מפני 

 בבא בתרא קיט, או. 

  אמר רבה: ארץ ישראל מוחזקת היא. אלא

 שמיטה ויובל פרק יג|  רמב"םז. 

יראה לי שאין הדברים אמורי' אלא בארץ שנכרתה [ הלכה יא]

עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה בניהם ונתחלקה 

להם, אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל הרי 

  באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל. הכהנים והלוים

 תרומות פרק א|  רמב"םח. 

ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן  [הלכה ב]

מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים, 

אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמן 

כדי  מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא א"י

שינהגו בו כל המצות, ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א"י 

לשבטים אף על פי שלא נכבשה כדי שלא יהיה כיבוש יחיד 

 כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. 

הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען כגון ארם נהרים [ הלכה ג]

וכיוצא בהן אף על פי שמלך ישראל הוא ועל  וארם צובה ואחלב

פי בית דין הגדול הוא עושה אינו כא"י לכל דבר ולא כחוצה לארץ 

לכל דבר כגון בבל ומצרים, אלא יצאו מכלל חוצה לארץ ולהיותן 

כא"י לא הגיעו, ומפני מה ירדו ממעלת א"י מפני שכבש אותם 

ילו תפס קודם שיכבוש כל א"י אלא נשאר בה משבעה עממים, וא

כל ארץ כנען לגבולותיה ואח"כ כבש ארצות אחרות היה כיבושו 

           כולו כא"י לכל דבר, והארצות שכבש דוד הן הנקראין סוריא.

 דברים פרשת עקב פיסקא נא|  ספריט. 

או רשות בידם לכבש חוצה לארץ עד שלא יכבשו ארץ ישראל 

כל תלמוד לומר וירשתם גוים גדולים ועצומים מכם ואחר כך 

המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו שלא תהא ארץ ישראל מטמאה 

בגלולים ואתם חוזרים ומכבשים חוצה לארץ אלא משתכבשו 

 ישראל תהו רשאים לכבש חוצה לארץ ארץ

 יז| פרק  בראשיתי. 

י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָכל ֶאֶרץ ְכַנַען ח) ( ְוָנַתתִּ

ים:ַלֲאֻחַזת עֹוָלם  י ָלֶהם ֵלאֹלהִּ יתִּ   ְוָהיִּ


