Contemporary Conundrums
1

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נט עמוד א

ואמר רבי יוחנן :נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה ,שנאמר +דברים ל"ג +תורה צוה לנו משה מורשה  -לנו מורשה ולא להם....
מיתיבי ,היה רבי מאיר אומר :מניין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול  -שנאמר +ויקרא י"ח +אשר יעשה אתם האדם
וחי בהם ,כהנים לויים וישראלים לא נאמר ,אלא האדם .הא למדת :שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול!  -התם
בשבע מצות דידהו.
חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא דף לח עמוד א פי' עוסק בתורת שבע מצות בני נח קאמר אבל בתורה שלמה
2
שלנו אדרבה אסור לו וחייב מיתה
3

שו"ת אגרות משה חלק יו"ד ג סימן צ

ועיין בטורי אבן שהוא מחדש דלמ"ד שאיסור למוד התורה לבן נח מקרא דתורה מורשה לנו שהוא גזל מותר כשישראל מלמדו
ברצונו ורק למ"ד מאורסה איכא האיסור שלכן ר' אמי אפשר סובר כמ"ד מורשה שלכן הוצרך לומר שאסור לישראל למסור
דברי תורה לעכו"ם מצד קרא דלא עשה לכל גוי ולא מובן כי מורשה הוא לכלל כנסת ישראל ולא לכל יחיד ויחיד וצ"ע.
4

רמב"ם הלכות מלכים פרק י הלכה ט עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה ,לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבד....

5

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יג עמוד א

ואמר רבי אמי :אין מוסרין דברי תורה לנכרי ,שנאמר +תהלים קמ"ז +לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום.
6

תוספות שם

היה קשה להר"ר אלחנן תיפוק ליה דעובד כוכבים העוסק בתורה חייב מיתה כדאמר בפ' ד' מיתות ....והמלמדו עובר אלפני עור
לא תתן מכשול וכי תימא בז' מצות דידהו דאינו חייב מיתה כדאמר הש"ס התם והא מצוה איכא למוסרם להם ונפקא לן מהאי
קרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם )ויקרא יח( כהן ולוי לא נאמר אלא אדם שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה וכו' וי"ל
דהכא מיירי אפילו היכא דאיכא עובד כוכבים אחר שרוצה ללמדו דליכא לפני עור
7

שו"ת שרידי אש חלק ב סימן נו עמוד תקח

נראה שבזמננו שיש כמה תרגומים בלשונות זרות ויש כמה מלומדים נכרים שיודעים עברית ויכולים לקרוא תנ"ך ותלמוד בלא
תרגום אין בזה משום לפני עור ,וכמש"כ התוס' בחגיגה שם ד"ה אין ,דבאיכא אחר אין כאן לפני עור ,דלא קאי בתרי עברי
דנהרא .ומה שכתב בשו"ת בשמים ראש ,שיש לומר שלא יזדמן להם מי שילמדם ,הנה בזמננו נתפשט הלימוד גם ביניהם.
8

שו"ת משיב דבר חלק ב סימן עז ד"ה מש"כ בבר"י

מש"כ בבר"י דזהו בכלל אין מוסרין ד"ת לנכרי כו' לא נראה כלל דאפילו ללמוד תורה שבכתב לנכרי אין איסור .וה' צוה ליהושע
לכתוב התורה בשבעים לשון בשביל אוה"ע ....אבל תורה שבכתב אין שום איסור ללמד לגוי.
9

שולחן ערוך יורה דעה סימן רסח סעיף ב

כשבא להתגייר ....ומודיעים 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 ....וכשם שמודיעים אותו ענשן של מצות כך מודיעים
אותו שכרן של מצות ,ומודיעים אותו שבעשיית מצות אלו יזכה לחיי העוה"ב ,ושאין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה
מצות אלו ויודעם....
10

שו"ת אגרות משה חלק יו"ד ב סימן קלב

ובדבר חג הפסח כשתבא הביתה מהישיבה ותמצא שם גם את קרובך ואשתו שהיא נכרית ע"פ הדין ואתה תצטרך להגיד את
ההגדה ולתרגמה כדי לזכות את אביך ואמך וממילא תשמע גם היא ,אם מותר לפניך .הנה פשוט לע"ד דמה שא"ר אמי בחגיגה
דף י"ג אין מוסרין דברי תורה לעכו"ם ,הוא דוקא כשכוונתו למוסרם להעכו"ם אבל כשכוונת הלומד דברי תורה הוא ללומדם
בעצמו ולמוסרם ליהודים הנמצאים שם ,לא נאסר מחמת שנמצא שם גם עכו"ם שג"כ ישמע ממילא הדברי תורה ....ולכן מותר
לך להגיד ההגדה ולתרגמה כדי שיבינו ההורים וכל המשפחה אף שממילא גם היא הנכרית שומעת.
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