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 א"שליט" אר� חמדה"רכת ראשי כולל ב

 

, חבריו –אשרי מי שתלמידיו ". ומתלמידי יותר מכול�: "ועוד לימדונו, "עשה ל� רב וקנה ל� חבר: "ל לימדונו"זח

 .שה� מהתנאי� ההכרחיי� לקניי� תורה, ותא ודיבוק חברי�וג� מבחינת חבר" חברי� מקשיבי� לקול�"� בבחינת ג

ל שזיכנו עה "אנו מודי� לקב. הוא בהחלט קול ערב ומראה נאוה" השמיעיני את קול�"שהוא בבחינת , וב� זהק

 ".חמדת האר�"מפרי  נותלה, בפע� השלישית, ובשת הציבור אזכות להביאנו שלמידי� חברי� על בת

וממילא ה� הבסיס לקיומו של , הבסיס לקיומה של המשפחה היהודית בטהרתה וקדושתהלכות אישות ויוחסי� ה� ה

ועשו לי מקדש '"פשר לזכות לאעל גבי קומה זו ". קדושי� תהיו"ו" והיה מחני� קדוש"שנצטווה , הע� היהודי

 ".'בתוכ�'לא נאמר אלא ' בתוכו '–' ושכנתי בתוכ�

ויהיה בבחינת קול תנחומי� המתק� את , יצא לארבע כנפות האר�נו תפילה כי קול התורה היוצא מבית מדרשנו א

 .זקוקות לה� בימי� אלה תנחומי� שכל כ� הרבה משפחות". בכי תמרורי�... קול ברמה"

העומדי� לימיננו ומאפשרי� את המש� הרמת , "אר� חמדה"הזדמנות זו נודה לחברי ההנהלה ולכל חברי משפחת ב

 .קול התורה באר� ובעול�
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 דבר המערכת

 )כה, ירמיהו ל( .שפחות ישראל והמה יהיו לי לעםאהיה לאלקים לכל מ' בעת ההיא נאם ה

, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, תוה משרה שכינ"כשהקב: חמא ברבי חנינא' אמר ר

לכל "לכל ישראל לא נאמר אלא , "אהיה לאלקים לכל משפחות ישראל' בעת ההיא נאם ה: "שנאמר

 ):קידושין ע( ".משפחות

 די�הלומ ציבור בפני להגיש אנו שמחי� ה"להקב והודיה שבח מתו�). ז, קיט תהלי�" (צדק� משפטי בלמדי, לבב ביושר' ה אוד�"
 ". חמדה אר� ",מדרשנו בית מפירות תורניי� מאמרי� של שלישי קוב�

 בסימני� י�אמצנה, ועגונות יוחסי� דיני, שעברה בשנה המדרש בבית בחבורה ולובנו שנלמדו בנושאי� הקוב� עוסק הפע� ג�
 מעמדו בהגדרת שעיסוק העובדה הוא היוחסי� דיני לימוד של המאפייני� אחד). יז�א' סי (העזר אב� חלק ערו� שולח� של הראשוני�

 כ�. של� ע� של הלאומית הזהות את ואפילו כולה המשפחה את שמגדירי� הכללי� של מעמיק בירור מחייב ויחיד יחיד כל של האישי

 התא לשלמות איתנה תשתית הפרט של ייחוסו על ההקפדה משמשת שני ומצד, היחיד על ללמד הכללי� משמשי� אחד שמצד יוצא

 ".וכלל פרט, ופרט כלל "בבחינת, כולו הלאומי הקולקטיב של לאחדותו ג� כ� ומתו� ,תיהמשפח

 המאמרי� מצטייני�, זמננו פוסקי בדברי ג� בהרחבה נדונו אשר, רבי� אקטואליי� הלכתיי� יישומי�ישנ�  וללה שלנושאי� א� על
 את להבי� מטרה מתו� זאת כל. הראשוני� ודברי מודתלב הסוגיות מתו� בעיקר, הדברי� לשורשי לרדת מנסי� שה� בכ� זה בקוב�

 .לפרטיה� המעשיות ההלכות נובעות ומתוכ� מושתתות שעליה� ביותר הבסיסיות והסברות ההלכתיי� היסודות

 .גרש� דרבנו וחר� עגונות דיני, כהונה פסולי, קהל ופסולי יוחסי�: ל"הנ הסימני� מתו� מרכזיי� נושאי� בארבעה עוסקי� המאמרי�

 לקבוע מיילדת נאמנות, בנה את לייחס הא� נאמנות: האישי המעמד קביעת יסודות בפרוטרוט דוני�ינ היוחסי� בעניי� הדיו� במסגרת
 . ואסופי שתוקי כגו�, מסופק הוא הייחוס בה�ש למצבי� ההלכה יחס וכ� אבותיו פי על ב� לייחס היכולת, לדותוהו ייחוס את

 ,אחריה מתייחסי� שבניה" גרי� משפחת "של מושג ישראל בע� קיי� א� בשאלה כגו�, הגר של ובמעמד לעיסוק מוקדש מיוחד מקו�
 לא וא�, התגיירותו בשעת נעלמת הגוי של הלאומית זהותו א� בשאלה עוסק נוס� דיו�. ניטראליות, ייחוס חוסר פירושה הגרות שמא או

 בסוגיית יסודיות נקודות ג� בפרוטרוט ותדונינ, הגרי� של במעמד� הדיו� אגב כי יצוי� .בניו של הייחוס על משפיעה היא כיצד –

 .כללי באופ� היהודית במשפחה הייחוס בקביעת האשה של מקומה

 שניה�". בעמיו זרעו יחלל ולא "לאיסור בינו היחס ואת החללות פסול את להגדיר מנסי� כהונה בפסולי העוסקי� מהמאמרי� שניי�
 על מושתתת אשר ,הכהונה של השלילית מקבילתה בעצ� היא החללות שתופעת, דומה למסקנה!) לגמרי שונה מכיוו� אחד כל (מגיעי�

 ידי על או החללה הא� ידי על א� בי� (הבא לדור הפגומה הכהונה להעברת לגרו� כמניעה התורה איסור מוגדר זה פי�על. השושלת

 .לכה� שבויה איסור של כתיתההל בהגדרה ד� זה בנושא השלישי המאמר). בפני�' עי – החלל האב

 הגדרי� דוני�ינ זו הקלה במסגרת. להתירה כדי שנדרשי� העדות בדיני חכמי� הקלו, העגונה נמצאת בו הקשה האישי המצב מפאת
 .התורה דיני שאר לכל נאמני� שאינ� א� על, תומו לפי מסיחה גוי על או יחיד עד על להסתמ� היכולת מושתתת עליה�ש ההלכתיי�

 לגרו�של הבעל  יכולתו על, לרצונה בניגוד אשתו את לגרש הבעל על סרואש, גרש� דרבנו חר� בהשפעת עוסק האחרו� המאמר
 .זינתה שהיא יחיד עדות קבלת או טענה ידי על מאשתו המעשי ולפירוד

 .דונלמ ה� ובש המדרש בית כתלי תו� ואל כשלעצמ� הסוגיות אל צוהר מהווי�ה ,נושאי� של רחב מגוו� לפנינו

 אנו מימיה� אשר א"שליט הכולל ולראשי גולדברג �"לגרז, ובסתר בגלוי במלאכה והמסייעי� העוסקי� לכל דליבא מעומקא תודתנו
 לצוות ;וייעו� הגהה, בכתיבה מזמנ� השקיעו אשר, ל"זצ ישראלי הרב נו שלחת, שריר ישראל הרב ובתוכ� הכולל לחברי, שותי�

 את אשר, רוזנהק יפה' הגב בראשות המסור המשרד לצוות חביבי� ואחרוני� ,הקלעי� מאחורי היומיומית התמיכה על – ההנהלה

 .פני� ובמאור בשמחה תמיד נותני� עזרת�

 . ואד� אלוקי� בעיני טוב ושכל ח� הדברי� וימצאו ,ולהאדירה תורה להגדיל, וללמד ללמוד שנזכה עול� לבורא בתפילה נסיי�

 העורכי�

 

 

 אמרי�מה ציריתק

 ל"צז ראלישי ולאש ברה / דהלעל עצמה ועל ו האם נותמנא

 סקוע פנינולש אמרמה". עלתיבנ שרכל "טעו�לו דהלות א כשירהל �אה מנתאנ, ועהדי נהיא באה ותהז אשרכש איה וקהספ כההל

ק ר אסרנו ורייתאאדמ תרומ זרממ פקשס יאה דוולהת א כשירהל �אה מנותאנ יבתסש, )בי, וט אהיב סורייא (נהשמ גידמה ריבד ירורבב
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או .) די ובותתכ (ולי�ספ בור ש כשיו�גכ, אורייתאדמ אורהכל אוה יסוראה � שבהקרי�ממ יי�שק פרסמ עוררותהו ז יעתובקל ע. רבנ�דמ

 :). גי, �י ש"שר(כה� נשא להיל תבהל ש רותהשכ אוה ידו�נה שראכ

 �אה מנותנאש סיקמו, �מק יתאאד ובארל �מק יתאלד באור �יב חלק שמ,)וט, ב(תא עתמש בשהל ש רוצויתת א חהוד ראלישי ברה

 חליטהל האשהל ש ולתהכי צ�עש איה זקהחה מעותשמ, עתודל). בתנושה ה"ד: גי, �ש וספותת" (זנהמו דקתוב קתזח"ל ע� ג וססתבמ

 כ�לו, ד�אה חירתבב יולת ינואש בצמל ע וברדמ שראכק ר בורי פ�לע כריעהל ת�ינ, ומרלכ. סולפל ומדעש וברהת א זנתאמ נותזלי מ� ע

 א"שברה עתדש ב"שה נתבהת א חהוד אוהה זי פל ע. דהלות א כשירהל מנתאנ ההאשו סולי�פה וברל מעותשמ �יא ד�יד ידו�נב

 ". נהזמו דקתוב "קתזחל ע וססתבמ האשה אמנותנש וספותתהל ע לקחש, )היל רמה א"ד: די ובותתכ(

 

 דברגלוג מיהחנ מןלז ברה / ותיו וחזקת האםבא זקתח

 ראותנע ה"ושב כותלה ושלש �יב ישביל סהומנ, ופקתסמ �אה� א ר כשבאה שראכ �דא יחוסיל ריטריוני�קה �המ אלהשב� ד אמרהמ

ל שבנ� : ז' עג ס' סי. 2. כשירוהל עילהומ ויאב קתזח י�וא זרממ קספ ארשנ זרתממ פקסור גל שבנ� : ול' עד ס' סי. 1: ניה�יב ותרותסכ

 .ללח קספ אוה ושהרגו א נהוז ק וספ�הכל שבנ� : כ' עז ס' סי. 3. יובא זקתחב תווא עמידי�מש ו�מש הונהכל רכש ושהרג פקסו �הכ

 שריתפאוולד ל חסיב רעהכה יה�שלפ, .)די ובותתכ, ח"וד (א"קערל ש רותיובס ניה�יב, קרי�מה �יב לקחל רותבס פרסמ להעמ אמרמה

 .ונתוהכל ע פיעהשמ איה י�אש ו�שמ �אה פקסב חשבי�תמ �יא ונההכ פסוליבשו א, �אה קפסת א� ג כריעהל ת�ינ שראכק ר

רה והה ותהז שראכ ל�וא, שרכה זקתבחנו מוחזק  איד הוול– ופקסמ שניהו רשכ ורי�הה חדאש רהקמ כלב� ש"רזגה יקסמ סו�לב

 .דועיה ורההה זקתחב דוולהת א זיקי� מח– ועהדי נהיא סופקמה

 

 נרייךרא השמ ברה / דוולהת א יחסיל היח מנותנא

 כורבה הוימ קבועול:) גע דושי�יק(וולד הת א יחסיל ]ילדתימ[= היחל ש מנותהאנ בתיס סברהב ונותשה חרוני�אה יטותשב� ד אמרהמ

 מנותהאנת א טלבל עילומ דחאד על ש עוררע. 1: כורהבל אמנותהנל וחסי�יל מנותהאנ� בי דלי�בה ינשל ע ידהמע �ות, .)דע, �ש(

 . וחסי�יל אמנותהנל חסיב כרזנא לה ז לוקיח. לתראלק ר איה כורהבל מנותהאנ. 2. כורהבל מנותהאנ ניי�על כרזנ נויא� א וחסי�יל

 ניפמ, בנ�רד נהקת איה נאמנותהש, )לפסאה פידב: אל (�"רהי פ�לע בוכת) ק ס"ד ס' יס(ש "בוה) אי, וט אהיב סורייא (ל�מל שנהמה

 �יב לקחל ו�קמ �יא הלא טותיש יפל". דויב "דצמ איה נאמנותהש בכת) ק כ"סט נ' יע ס"הבא(א "זוחה. במקרי� הללות ר אחשרפא יאש

 . כורהבל חסי�וי

 בכורהבש צאוי, רי�שכ בור דגנ יאהש ניפמ וחדתימ נהקת רכת נצחסי�וי בנאמנותלש, )נ�בר ונה ת"ד: גע דושי�יק (קנהמה טתיש ילפ

 ,)בי, וט� ש (�"מברה ו�של יוקוד) נ�בר ונה ת"ד, �ש(י "נפה יטתולש; דחאד על ש עררע עילומא ל כ�לו י�דה יקרעמ איה אמנותנה

 מונותמב ילואו, י�דה יקרעמ איה וחסי�יב אמנותנה וקאושד צאוי, תחזקיא אלד קו� במיסורי� באמ�אנ דחאד ע דצמ איה נאמנותשה

 .לתראלק ר ועילהמש נהקת יאהש מרול רי�צו עילהומ נהיא איה) ורהכב(

 

 נרייךרא השמ בר ה /מזרותמו דושיןיק יסתפתי א ןיב שרקה

 רקש .3. ורי�ה העברוש הרווהע סוראי מרתוח .2 ידושי�קה יסתפתאי  .1: מזרותמל ור�גה יהויזל שרויותפא ושלש ח�וב אמרהמ

 וספותנה ויותפשראה יושת, )ליימ ינה אנה מ"ד: זס(ידושי� קב וספותתה ריבדל ע בססתתמ אשונהרה פשרותאה. ורי�הה �בי רווהעה

 ). י�כה ה"ד: המ (במותיא ב"שברה ריבדל ע יקרעב וססותבמ

ה "ד: טמ (במותיב וספותתה ריבדל ע יקרעב תבססהב, י�ושידקה יסתפת יאל ור�גה אוה רווהעה רשקי כ וכחההב סקוע אמרמה קריע

 ).די�ומ לכה

 

 מלרכ סףוי ברה / רגהן בל ש לכתיתהה דרתוהג

 מאיצע מדעמ� ה רי�גה �אה? רי�גה נייד יולע י�לח יי�דע אמשו א, ידהלמ שראלכישב  נחראלשית ב� ע תחת�השר גל ש ו בנ�הא

 ?י�ימוסמ יני�דמ �וח רבד לכל ראלי�שי� ה אמשו א") פחהשמ ("ראלשי �עב

 בריסהת א פרטמו, הז ושאבנ) שאונר ה ג"ד, לפסאה פידב: ל דושי�יק(� "רהו )ט, וט אהיב סורייא (�"מברה חלוקתמב� ד אמרמה
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 וילה י�יח' ר טתיש בנתהל קדשומ חברנ ו�יד. מזרתמב סוראו רבד לכל ראלשי ב�הש, �"מברה יטתשל) ז"טח ו"ב, ל"רשהמ (חרוני�אה

 .�אה ידיל ע קבענש – להק י�דל, באה ידיל ע קבענש – פחהשמ �יד �יב לקחל שיש ידששח) �ש, �"מברהל  ע'יח(

ת א סי� המוואהש ו�שמ איה באה רחא וקאוד ל�וה ראלשי �עב שפחתימה ייחוסהש עהבק תורההש יבהסהי כ אמרמה יעצמ ופובס

 .שפחהמל דושהקהמד מ

 

 גוןרו רינ ברה" / כרזה רחא ךלה "וראל" וניתמע אלו – ונימע"

. ומהתס כהלההיא , קבותנל אלו כרי�זל" 'ה הלקב ואבימו ונימע אביא ל "סוריאת א צמצמתמה, "וניתמע א ול–' ונימע'"ל "זח שתדר

 :).חע מותבי" (כרזה רחא �לה ומותאב "למודיתה ללכה יססבל עו ז רשהדל כתילה ברסה ציעהל סהנמ נינופשל אמרהמ

 � שו�אל �יאב א עדרהב �גש הוכיחלו, וילה י�יח' רו רמ�סו חנ�לא'  רחרוני�אה חלוקתמב כריעהל סהנמ אמרמהל ש אשו�רה לקחה

ב "ב (ושהרי ניי�על" פחהשמ נהיא� א פחתשמ "וגיית� סה �כל רכזיותמה וכחותהה. ולדוהל ש שפחתימה יחוסיהל ע שפיעהל ולתכי

 פחהשמו ל י�אש ריבע בדוע:) דנ מותבי (קעותרק ולתאג וגייתס מ�חנאל'  רביאהש איותרה. קללמה ביגל )א, די (כ"ות רשמדו, :)טק

 . פחהשמ יחוסיל אלו משפחהקרבת ל ורי�שהק ני�ידה� ו אלש ענהבט, חונד) וט, א פטי�שמ ילתאכמ; .אמ ע"ב(

 פחהשמ איה מהוא לכש נחהההל ע וססבמ" כרזה רחא �לה ומותאב "די�הש ותבכה יעצמ, צומצמתמה שפחהמב יו�דל בילקמ ופ�בא

 חוסיי בועקל ולהכי נהיא האשש �שכ, הז יפל. ראלשי �עב שפחהמה� ש קבענש פ�וא ותואב בעתקנ אומיתלה זהותהו, מהצע ניפב

 ליעב שי�נא כניסהל יסוראכ" וניתמע אלו –' ונימע' "רשהדה סברהוהו ז חהנה וראל. ומיתאל ותהז בועקל ולהכי איה �יא� כ פחתישמ

 .אומיתלה הותזה שאיונ� ה קרש ו�שמ, תבוקנב אלו כרי�זבק ר �קת אוה מילאמו, ראלשי �על וניתמע ותהז

 

 פרמןוק חםנמ ברה/ ין וחסיב ישיאה עמדמה ביעתקו כתיתלה רעההכ

 צדיכ ד�אל רותומק ר� ה אמשו א, מהצע ציאותמל חסיהל ע� ג פיעותשמ לכתיותהה כרעותהה א� חרוני�אה י�נד י�בר קומותבמ

 . ופקתסמ ציאותמב תנהגהל

 בור, קהזח ו�גכ (כתיותלה כרעההל י�לכ ובש יאותיצמ דו�ינ אוה �דאל ש חוסויי �"מברה דעת שלענהטהת א ססבלה ז מראמ רתטמ

 �דאל ש חוסוייו ב צבמב, ומרלכ. בדלב יתרהו סוריאל ש אלותשב כרעההל משי�שמ אלא, לעצמושכ יולע פיעי�שמ נ�יא) דחא דעו

 עמדמה גדרתהל ירותש יעותוגנה לותאש י�בו יתרהו יסוראל וגעותנה אלותשב רעהכה �יב אהיב סורייא לכותה� ב"מברה חי�בה ופקסמ

 .ישיאה

 .2). בכ�אכ, וט (זרממ קפסל ש מדועמ .1: ופקי�סמ חוסיי צבימל שורותקה נותוש גיותוס רבעא� ב"מברה קיספל ע בססתתזו מ נהעט

ת א יחסיל ילדת המימנותאנ .4). זכ�הכ, �ש (של�ומ נוקיתל  שיוניד .3). טכ; זכ, �ש (יולע ווהרע יותהל כולהיש ימב וקיתשל ש נויד

 ).בל, �ש (דוולה

 

 ץ"כ יאלנד ברה / ףוג ולספ – אכד ועפצ

 סולופש �כב �המ אוה נהשו) ב, גכ רי�בד(, "'ה הלבק… אביא ל: "הלקה וליספ ראש לככ ורהתב סחונ אכד ועצפל ש ינודש� אעל 

 . ופוגב סייפ ג�פמ אלא שפחתימה יחוסויב ג�פמ בעונ נויא

ל ע יקר בעסתבסמ אוה. וז חנהבה יססבל ע� תוא ירהסבל נסהמו, חבותרנ כתיותלה לכותשהה ז יאותיצמ בדלהלי כ ע�וט אמרמה

 תווא ללותוכ ינ�אש, )ב, ח (יבמותבו )א, ד (ידושי�קב שניותמהעל ו, "ו�גה ולספ"כ אכד ועצפת א גדירשמ, )א, ד דושי�יק (רושלמייה

 .הלי�קה ניי�מבותו א נהומ נואי.) גע דושי�יק (בליבה ועדמ בירסמ אוהה ז ודסי יפל. הלקה וליספ ארשב

 ודסיי פל ע אמרמה תבוכ ישבימ, .)וע מותבי (בליבב וגיהסהל ש ורטפמ תוחינ אחרול, )ב, ח (יבמות ובידושי�קב למירושיה ריבד ורלא

 .יורתגב אכד ועצפ �הכ ירהתסא  גיאיד�מו, מזרתמב אכד ועצפ סרשא, )ב�א, זט; בכ, בי אהיב סורייא (�"מברה קיספת אה ז

 צועפל זרממ �בי) �ש, מותבי (רושלמייה קשיה. 1: ו�גה ולספ אכד ועצפ יותהל ספותונ כתיותלה לכותשה יתש צאומ אמרמה תבכו

 סולפה צו�מצק ר אלא מזרמכ חסי�וי סולפל אכד ועצפ ולספ דרתגה נוייש נהיא יקשהה מעותשמ. י�מש דייב ועצפת שרכה ניי�על אכד

 ועצפ פקסש אמרמה תבוכ יעצמ, "וחסי�יב ושע להעמ "ו�שמ רבנ�דמ אסרנש, זרממ פקסל יגודנב. 2. �דא דייב עשונש ציעותפל ופניגה

 . חסי�וי ולספ ינואו �וג ולספ ואהש ו�שמ, שרי�כב תרוה אכד
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 ינסקילג יעזרלא ברה" / עורז ללחי אלו "סוריא ריגד

 יפכ (ריסואה אתיב �צעל ע אלו, רעובז �הא לותלח שכתמה ו�ועל ע� ה" עורז ללחי אלו "ו�שמ ה�כל מלקותהש איה רכזיתמה ענההט

 ). וילה י�יח' ר ע�טש

א ב� א לקותממ טרפש� אל ע, השע ייביחמ להלחל עא ב� א קותלמ יביח ה�כש תב שכ,.)זע דושי�יק (אירימה ברידב צאמנ �כל סוסיב

 בני�ומ� כ ומכ". ללחי אלו "סוריאל ע רבוע ללח אוה � הב– להלחל עבא ה�  הכשראכ קרש ו�שמ אוה סברהה. השע ייביחמ נהוזל ע

 משי�הו להלחל עא ב זאש ו�מש, ירשפש חראל סולהפב אתויב רמג� אק ר" ללחי אלו "ו�משיב  חיה�הכש, אירימה של ותיובר ריבד

 .רעהזל סולפהת א

, כ אהיב סוריי� א"מברי ה"פע (להלחק ספל עק ר אבכ ושהרגל ע אבש" ינא �הכ "ומראהת א �דש, ח"בה ריבד סברי�ומה ז ודסיי פ�לע

, זי� ש (�"מברה ריבד בני�ומכ� . רעזה לוליח ידיל ע גדרומ" ללחי אלו "איסורהו, "פשיהנא יאוש "עילומא ל רעוזל יחסבש ו�שמ, )גי

 ".עורז ללחי אלו "ו�שמ יביח למנהאב אתויב רמג �אש י�דהת א שמיטשה, )ג

 

 דדלאד ג ברה / איסורכו ופעהתכ ללותהח

 ויהלת ינהאש יאותיתצמ פעהות יאהשו א") ללחי אלו ("ה�כה ושתדק לוליח סוריא ידי�לע צרתונ ללותחה� א אלהשב� ד אמרהמ

 .יסוראב

 דייל האב ללותחה� א, חלל המתאוה מוצע כה�הש) טנ' יס, רחיזא מ"רת ה"וש יססבל ע (אוה אשו�רה: כזיי�רמ דושי�יח ינש אמרמב

, ")ר�האל ש דושתוקב ("אהלה תהוא עבירהל כולתיה צ�עב איה הונהכה דושתקש ההבנה ו�תמ. אצאיוצו תושבאק ר שיעמ טוייב

 סברתומה זי פל ע. נבעלתבו אצאי�צבק ר טוייב דייל האב ללותחה כ�לו, אבה ורדל תהואת א עבירהל ולתכי וסרחכ ללותחה גדרתומ

 ועדמ� ג סברומה ז יפל. ה�כל פסלהנש ראליתשיל ש לותלח י�בל ללחת בל  שתלולח �יב בחינהמש, )ו, ד דושי�יק (רושלמייבב ר טתיש

 . יובא זקתחב מדתועה יססבל ע ושהרג פקסכ ודהשח מואש �הכל ש� ב שירהמכ.) וכ (תובותכב וגיהסה

 אוה יסורהא, רבהדא". ללחי אלו "יסוראב ויהלת נהיא כ�לו, ומהגפ ונההכל ש יאותיתצמ פעהות איה חללותהש אוה נישה ידושהח

 ולדג �הכ יאתבלק ר ייחסתמ" ללחי אלו "יסוראש סקשפ, )ג�א, זי אהיב סורייא (�"מברה ריבד סברי�ומ� כ. רי�שכ ללחל וקאוד

 .למנהאב

ת א אמרמה תבוכ בירסמ ומהגפ ונההכל ש מאיתצע ופעהתכ יסתהפת י�בל יסוראהל ש וצאהתכ ללותחה יסתפת �יבו ז חנהבה יססבעל 

 . ול סורהאה האשב �הכ יאתבמ ולדנהל ש סולופל ני�וש ורותקמ ביאותשמ) זע דושי�יק (ייתותרב יתש �יב בדלי�הה

 

 

 ץ"כ יהרא ברה / קפסו א ירה גז– הןכל ויהבש סוראי

 ררבתמה ז אמרמב. ויגל עלהב נכ�א ההאשש אותדו י�אש ו�שמ, בנ�רד סוריא ואהש �כב ונההכ וליספ ארשמ נהוש ה�כל ויהבש סוראי

 חמירהל שיש יסורי�אה ראש לככ ינהדו, ויגל עלהבנ אמש פקסמ ורהסא ויהבש, �"מברה עתלד: הז סוריא גדרתהב לקוחנ ראשוני�הש

 ינבפ מדוע יסוראה� א, עלהבנ אמש ששחה נ�מא איה יבתהסש, מאיתצע מי�כח ירתזג אוה ויהבש סורי� א"רה עתולד; רבנ�דמ פק�סב

 .מוצע

ש י שראכ ו�גכ, .)זכ ובותתכ" (כו�רכ בשוהכש ריע "וגייתסב שורי�קהי� רמקב יקרעב, יטת�של ל"נה אשוני�רה חלוקותמב� ד אמרמה

 חלוקתמב ומדי�עה ספי�ונ דוני�ינ. ורההט יאהש ועלפב עו�טל יכהרצ שהאהא� , ירעב בואחמ יששכ, בעלהנש ודאמ �טק כוייסק ר

 .).חכ�:זכ, �ש (תחא צרחב ויהבש� ע �הכל ש גורי�מה נאיות:) גכ, �ש (כשירמהד ע מנותאנ רידג� ל ה"נה אשוני�רה

� "מברה ברי בדזכרוהוא של, מי�כ חירתזגמו א פקסמ ורהסא ויהבשא� ל "נה קירהחל שורי�קה ספי�וני� ר מקבאי�ומ מראמה ו�בס

 .�"רהו

 

 

 ןהכ וץמא ברה/ ש "יברה יטתשב ון עי– יםמבטבע ב" שופנ צאתשי כד "עורשי

 ".שופנ צאתש ידכ "פיק מס� זמ�ימב ההש� א תושאת א תירהל ת� ני– �וס �הל שיש י�מל �דא לפנ שראכי כ בעתוק שנההמ
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 רי�חא שוני�ארל ש ייחסויותיה�תבה �כו (רסאותגה בור פילו, "שופנ צאתש ידכ"ב לולכה מ�זה עוריש גדרתהב� ד שובותיותש ב"יברה

 ,"תעל תעמ "נהוש סהרג פיעהוש מ"יברת ה"ושל ש שהדח וצאההבי כ יי�צמ אמרמה תבוכ. ותעש ושלשל ש �מז עוריש כרזנ) בריודל

 ידכ "י�דל שורותקה נותוש נותימ קאפנל עו ז סהרגל ש שפעותהב צרהקב� ד אמרמה. וז כה בהלשורי�קה י�ברי� נל דיע שפיעהמה

 ".שופנ צאתש

 

 יול נייס ברה / ונהגע תירהל דחאד ע מנותאנ ריגד

 סקוע אמרמה. להעב תמש בדלב דחאד ע דותעב ינשאהל ונהגע ה אשתרהוה, י�דע ינשי פ�לע וכרעי�מש ורהתה נייד לכל יגודבנ

 .רבנ�דמו א רהות �יד יקרעמ אוה ה אשתירהל דחאד ע מנותאנ ורקמ א� אלהשב

, ומת�על. מי�כח קנתתמ איה נאמנותהש ברי�סו) ו�תה מ"ד. חפ מותבי (וספותתה: ונותשה אשוני�רה יטותשב מקדתמ יו�דה

, י�דה יקרעמ איהה ז ידו�נב דחאד ע אמנותנש טונק) ו�שה מ"ד, �ש(, ני�שי תפווסתה �כו, ה"ארה בוור) ו�תה מ"ד, �ש(א "יטברה

 ".ינסבאמו יקאיד"ש דיהס �נא ו�שמ

 י�דה ורמק �יב בחי�הלש � י"מברה פסקיבש איה רכזיתמה ענהטה). טכ, גי רושי�יג (�"מברה יטתשב רחבההב אמרמה� ד מש�הב

 קפותו� א, )ב, ה ותדע; ה, ג ליצהחו ו�בי" (בריה�מד "אוה ונהגע תירהל דחאד על ש מנותונא ורמק דחא דצמ� כ. י�דה ק�תול

 כמי� לחו�קמ אירהשה צ�עב כ�בו, "יגלותהל שויעה רבד "�הש קרי�מב ותדע ללכ רידג שהרדא ל תורההש ו�מש, אורייתאמד אהו

 .הלא צבי�מב אמנותנה לילכת א גדירהל

 

 נאהכ ידיהדי ברה / ה אשדותעב מוות יפל יחסמ יגו

 תחשבהל ת�ינכי :) אכק מותבי (בעקנ ינשאהל ונה עגיתרהב וברדמ שראכ, מינהאל שבתחנ יוגל ש ותודע �יא לילכ ופ�אבש� אעל 

 ).ת"לסמ(= מוות יפל יחסמ ואהש נאיתב, בריודב

 אמשו א, ת"לסמ ואהש ו�שמ קרשמ גויהש ששח �יא פנינולש מקרהבש אוה רושהיפא� : וז כהלהל ש שפטיתמה גדרההב� ד אמרמה

 ו�יד קפתשמו ז ירהקח. ללכ דעכ מ�אנ נויא מוצע ויגה� א, תמא �הש תרש� מי�דה תיבק א� ר איה ריובדל ע סתמכותהה ד�יד ידו�נב �ג

ו א) ת"סלמב ימתיקבעיה שלא  (קרי�שמ �הש ששי�וח נואש ו�שמק ר אוה ול�ספ �אה: דותעל יי�וגל ש לליכה סולפה סודיב מיקעמ

 .אידו ופ�אב תמא ברי�וד� ה שראכ� ג חלטומ אוה דותעל ול�ספ אמש

, ה אשדותעב� ג, ללכ מ�אנ נויא גויהש ברי�וא ס"רשבה� ו"מברה: וז קירהחב לקוחנ קי�וספהש איה אמרמהל ש רכזיתמה ענהטה

 איה ויגה דותעב חידהיהיה בעהש חברמה ברוס� ומתעל. ריובדי פל ע האשהת א תירהל י�דה יתבל אפשרמה צעימאק ר אות ה"סלמו

 יוג ותדע, ת"לסמ יוג יפת מ"לסמ יוג, רי�בד שוריק: גיותוסכמה ב בריה�דמ כחתומו ז נהעט. ת"לסמגוי ה שראכ על�נש, קרשה ששח

 ".רתיובק"ת ו"לסמ ויי�גב ותעד בור, תבכב

 

 ןהכ וץמא ברה/ ג "רדח חראל נתהיז שתואש מרול עלבה מנותנא

 סוריא. ב תושאל ע ה אשאתשל עלבהל ע סוריא. א: ישואי�נב האשה מדעמ תא חזקותמה נותקת יתש וחסותימ ולהגה וראמ ש�רג' לר

 .כמתהסה אלל תושאת א רשגל עלבל

 דעלו א שתואל אמי�הל מ�אנ נויא לעב הזה זמ�בש נייהשה קנהתה יססבעל ) ט' עס חעק' יס (סקפש, א"מרה ברידב מקדתמ אמרמה

 ו�מש – רשהגל אנהות פשחמ ואהו" חרתאב ניויע �תנ אמש", טג בלקל תהוא חייבלו יולע תהוא סוראל ידכ נתהיז שתואש וע�טש דחא

 .כמתהסה אלל ת זאשותעל ולכי נויא� כא וללש

 פקעהוה עלבהל ש אמנותונש) נפילאאש מ"רה ובתשת אש�ובר (ראשוני�המ מעשמ, א"מרה סקפל יגודבנש איה רכזיתמה ענהטה

 לכש ו�שמ, וכנותג מ"רדח רוק�תמ� כ�אל��אש איה �כל יבהסה. נתהיז שתואש צמועב אהרש ענהטהת א ז�יו מוצע אהו שראכק ר

ת א בססמש דחאד עש י� א �כו, ינתהזש ענתוט מהצע האשה� א� א. ינתהזש אהרש ענהטב רחהוכל ע תושאת א רשגל כלוי לעב

הו דוינה ז וגסמ מקרהבש אלא. וונטילר נויל א"נה טע�הש ו�שמ, גרשהלו יולע תושאת א סורלא, �הל אמי�הל עלבה ול יכ– נתהעט

; זק רשוש (ק"מהריהו אירימה ברידב אמרמה תבוכ צאומ בריודל סוסיב. יולע אסרית שתואש �כל ר�גש ו�שמ, מנותואנ� אל ע מי�כח

 אוסרהלו שתואלו א דעל אמי�הל מ�אנ ד שני פסקו שהואצמו, נהזמ תושאת א אהרש ע�וט שראכ מ�אנ ינואש קוספ דחא צד שמ,)יק

 .הודוינ הזכ מקרהבו, יולע
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 ל"הגאו� הרב שאול ישראלי זצ

 "אר� חמדה"נשיא ומייסד כולל 

 

נאמנות הא� על עצמה ועל ולדה
∗

 

 פרקים ראשי

 הסבר המגיד משנה בנאמנות הא להכשיר את הולד .א 

 ספק ממזר מותר בקהל משו שדינו כישראל לכל דבר .ב 

 ס לאיסורו בממזרתגילוי התורה שספק ממזר כשר הוא רק ביח .ג 

 ש שג ברוב פסולי הוי ספק"ש על  שיטת הב"הסבר קושיית הש .ד 

 ש"ש על הב"דחיית קושיית הש .ה 

 ש בי� רובא דליתא קמ� לרובא דאיתא קמ�"חילוקו של הש .ו 

 חילוק בי� ספק בהלכה לספק במציאות; ש"דחיית חילוקו של הש .ז 

  סיבת נאמנות הא להכשיר את הולד–" בודקת ומזנה"חזקת : שיטת התוספות .ח 

 עצ יכולת האישה לבדוק מבטלת רוב פסולי: הסבר התוספות. ט 

 "בודקת ומזנה"א חולק על חזקת "ש שהרשב" דחיית דברי הש.י 

 

 הסבר המגיד משנה בנאמנות הא�. א

 .):יד�.יגכתובות ( איתא במשנה ובגמרא

  –איש פלוני וכה� הוא ? הראוה מדברת ע� אחד ואמרו לה מה טיבו של איש ז

יהושע אומר לא מפיה אנו חיי� אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתי� ולממזר עד ' ור, רב� גמליאל ורבי אליעזר אומרי� נאמנת

 . שתביא ראיה לדבריה

  –מאיש פלוני וכה� הוא ? היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה

לא מפיה אנו חיי� אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתי� ולממזר : יהושע אומר' ור, רב� גמליאל ורבי אליעזר אומרי� נאמנת

 .עד שתביא ראיה לדבריה

 ".מליאלגב� כר  הלכה:אמר שמואל): "ש�(ובגמרא 

  .):סט(ובקידושי� 

 . נאמנת � א� אומרת לכשר נבעלתי . שבודקי� את אמו, קורא לשתוקי בדוקיהל היאואבא ש

  ):יד' ל הוטרק פ, איסורי ביאה(� "רמבפסק ה

היות לוא� אותו פלוני ממזר אינה נאמנת . הרי הב� כשר, א� אותו פלוני כשר,  שזינתה ואמרה ב� זה של פלוני הואהפנוי

 . הב� ממזר על פיה

 ספק ממזר מותר מא ל�שכ� קיי, דלהכשיר דבר תורה אי� אנו זקוקי� לדבריה, בטעמא דמילתא) מ"המ: להל�( מגיד משנה התבוכ

ולא כ� .  בדבר דרבנ�� אלא שמדרבנ� אסרוהו ובזה האמינו לא,). עגושי�קיד(דאמרינ� ממזר ודאי ולא ממזר ספק , א בקהלו לבורהתמה

 . ד" עכת,אמנותנרת אי� לא� תו,  ממזר דמחזיקי� אותו מהתורה בכשרהלישוי

 ממזר אסור פק סבירא ליה דסקו� אחר רבא ממ שהביא דעתל פי מהא ש� ע" דהוא כפי שהעלה הריטב,כתב) 1ד' סי( בית מאיר פרובס

                                                                   

∗

ראשי תיבות . 1: הל� כללי העריכה שננקטו על מנת למעט ככל הנית� בשינויי� מכתב הידל". אר� חמדה"ת� בכולל שימות לא ערוכות מכתב יד לשיעור שניר 

 .הוספו כותרות. 4). ההערות אינ� מכתב היד אלא א� צוי� אחרת(הוספו הערות שוליי� על ידי העורכי� להבהרה ולהרחבה . 3הוספו סימני פיסוק . 2נפתחו 

 .שסייע רבות בהבאת הדברי� לדפוס, חת� הרב, ירודתנו לרב ישראל שרת
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 ממזר מותר לבא בקהל פק דכש� שס, היינו." יבאפק בקהל ס�בקהל ודאי הוא דלא יבא  "�דלא גרסינ� הכא בדבריו , ורהתבר בממזרת ד

ו לממזר יש בו ואיל,  רק לישראלורה להנשא מהתפק מותר לס�כל וע.  דלפי דבריו לא גרסינ� לה,ישראל כ� מותר לו לקחת ממזרת

 .בזה אי� לא� תורת נאמנותו,  הנאמנות צריכה להיות כא� בעני� דאורייתא�כל  ע.איסור תורה

 

 ספק ממזר מותר בקהל משו� שדינו כישראל לכל דבר. ב

מה (א קשיא מידי  להזי א לפ"א פ"כל הפלפולי� שמביא השב שמעתתא בש, �" כ� את הרמברשמ שפי"מלפי הדברי� האלה של ה

 פקמ שמענו דבס"מדהרי מדברי ה ,)2ש שהאריכו הרבה"עי,  ממזרפק קרא להתיר סילה  למתורה איסור מותר מהפקקשו הראשוני� בדעתו שסובר סשהת

 .תורה מותר מהפק כולה סכל התורה� ב" לרמביהלבירא  בזה הכלל דסמרינ�אא והיינו דל,  בממזר ודאיהתורה מ�ממזר אסור 

 !3ולכאורה זה תמוה

, אלא דלאשמעינ� אתא, ל"וכנ, דזה בעצ� מיותר, ורה ממזר מותר בישראלית מהתפק דלהכי גלי קרא סיהלבירא  דס,בר בזהאכ� יוס

ונמצא דקרא דאתא להתיר לא בא אלא כדי לאשמעינ� דבממזר ודאי .  לממזרת אסור�כל דע,  כודאי כשרה בישראל מותר דשוינ� לידרק

 .4דחשבינ� לספק כודאי כשר, באמת אסור

 

 גילוי התורה שספק ממזר כשר הוא רק ביחס לאיסורו בממזרת. ג

מ "מ שנוקט ההמי  לפה הקש]הבית מאיר[= ואיהו). ק ב"ה ס' סי(ש "הביא דברי הב) הספיקותמ'  אוה א"ד' ה' ריש סי(אכ� בבית מאיר 

 ]�5"הרמב[= תב אמאי כ�כ� דא, ודאי ממזר בממזר פק סורהלהתיר מהת" יבא �ספק קהל הא ב"� דלא דרשינ� לגבי קהל "בדעת הרמב

 מותר בספק וע דכאהיינו דפצ, ג� על ספק ממזרות ]ההיתר של פצוע דכא[=ש דקאי " כפי שהבי� הב,דהיינו? בפצוע דכא דמותר בספיקות

לא גרסינ� כ� מ "מהרי לפי ה, " יבא�הא בקהל ספק , יבאלא הוא דבקהל ודאי "דרשינ� " 'לא יבא בקהל ה" שנאמר הדג� בדידי, ממזרת

 .6ל" עכ,"ע"וצ, השתוקי דהוא ספק ישראל ליתסר מספק דלאו דלא תתחת� "�כ� דא, בספק ממזר

� שלא נאסרו הספיקות טר� שהביא " הרמבכתבשה אלא הוקשה לו במ,  בספק ממזרכאדוע  שלא הוקשה לו מפצ,בעיו� בלשונו נראה

 תבכה ש� במ"נראה מזה שלא מפרש כלל שהרמב.  ודאי בישראל כיו� שאיסור ממזרת הוא איסור תורהתשאסור בממזרת ודאי

 דאי ש�פמה נדספק ממזר צרי� שיהא באיסור פצוע דכא מכוח מ, דבזה באמת תמוה, שהספיקות מותרי� בפצוע דכא קאי על ספק ממזר

 ה שכתב שהוקשה לו במאלא. וא� ממזר הוא ייאסר מכלל לא יבא ממזר, הרי הוא אסור בו מכח לא יבא בקהל ישראל, ישראל הוא

, דזה כאילו משו� דדרשינ� בספק קהל יבא, דג� ספק מותר, � לעני� הספיקות שודאי פרט ש� לפני כ� היינו גיורת שפחה ונתינה"הרמב

 . בפצוע דכאמינכי והרי לפי המגיד משנה לא דרשינ� היתרא לספק קהל בממזר ודאי וה

שהוצר� , ל מגילוי הכתוב"שהוא כנ, ורהבממזר ודאי הוא דאמרינ� דאסור מהתדרק לעני� ספק ממזר , א קשיא מידיד ל"א� לענ

 כולה נקטינ� ל התורהלמרות שבכ, תשמעינ� דהוי כישראל גמור וממילא אסור הוא בממזרת ודאי, להשמיענו שספק ממזר מותר בקהל

 ספק רח�כל  דע, כולה דספק מותרל התורהכהדרינ� לכלל שב,  הכתובויאבל בפצוע דכא דאי� לנו גיל. � ספק מותר מהתורה"לרמב

 .7 מהתורהי� ספק גיורת ושפחה לא נאסר,נתי�

 ש שג� ברוב פסולי� הוי ספק"ש על שיטת הב"הסבר קושיית הש. ד

� הרי העתיק הלכה "אבל הרמב,  דהתינח בספק כשרי� ופסולי� מחצה על מחצה,מ" הוקשה לו בדברי המ)8ק לט"ד ס' סי(ש "הב

                                                                                                                                                                                                                                     

1
 .ז" פיב"ש, דבריו הובאו בשב שמעתתא 
2

לש� מה צרי� חידוש מיוחד , � שבכל התורה ספק דאורייתא רק מדרבנ� לחומרא א� מעיקר די� תורה לקולא"הקשו לדעת הרמב) �"א והר"הרשב(הראשוני�  

 ? לקולא מדאורייתאהרי ממילא ספק דאורייתא, להתיר ספק ממזר בקהל
3

 ?וכי מה שונה די� ספק ממזר מכל שאר ספיקות התורה. תמוה מדוע כא� לא מיוש� כא� הכלל שבכל התורה ספק דאורייתא מדאורייתא לקולא, היינו 
4

היתרו של ספק ממזר זאת משו� שהתורה חידשה שמשמעות . בממזרת ודאית את איסורוכלומר הפסוק לא בא לחדש את היתרו של ספק ממזר בקהל אלא  

 .בקהל היא שדינו כישראל לכל דבר
5
 .ב' פרק טז הל 
6

מ הוא לא מיוש� ביחס "כאשר לפי הסבר  המ, � ביחס לפצוע דכא"בדעת הרמב"  יבוא–בקהל ספק "קושיית הבית מאיר היא כיצד נית� לייש� את המיעוט  

 ?לממזר ודאי בספק ממזר
7

 ?ש ש� מדוע לא אסרו רבנ�"אמנ� עדיי� קשה קושיית הב.  מדרבנ� ולא גזרו עליוולכ� איסור פצוע דכא בספיקות הוא רק 
8

 .ו"ב פט"ש, דבריו הובאו בשב שמעתתא 
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והרי בזה לכאורה אי� הכלל שספק ,  נאמנת לומר לכשר נבעלתיקו�מכל  שמ, שמא� דמכשר מכשיר ג� ברוב פסולי�,כמסקנת הגמרא

 . ממזר מותר מהתורה בישראל

מא  א� היא באה אליה� הרי קייה שאי� כ�מ,  אלא כשה� באו אליהר הרוב משו� דבעצ� ג� ברוב פסולי� אי� הולכי� אח:ש" הבר�ותי

 .  מכשירי�רח�כל  ע, הרי הוי ספק שמא אי� כא� רוב דאיהי אזלה�כ�  א,דמי על מחצהחצה  כל קבוע כמ�ל

. " דהת� רוב פסולי�יהלוק פית" ופרי� ,הלשבוי] פנויה שנבעלה[יהושע לדמות '  שהרי בגמרא השיב ר,תמה עליו) ש�( מעתתאשב ובש

 הוי בגדר מחצה על מחצה מצד דשמא אזלת ל כל פני�ש ע" הבומאי קושיא לפי. מכשיר ג� ברוב פסולי�,  ענו דהרי ג� המכשירהזל וע

 ?איהו לגבייהו

ובזה הרי ראו אותה כשהסתתרה  במדברתאלא ,  דבגמרא זה לא מופיע בדיו� על מעוברת,]על דברי השמעתתא[ והנה ראשית יש לדקדק

  ?ע� הפלוניחדה י המעשה כשהתיהדהרי ראו שלא כ� הי, עמו ושוב לא הוי בכלל ספק שמא אזלה איהי

 שזו בעצ� , והיינו".השבתנו על המעוברת"וענו לו  המעוברת ש� לפני כ� כששאל אות� על כתובשה למ ]של השמעתתא[אלא שכוונתו 

זוהי כוונת .  במעוברת הוי מחצה על מחצהה שאי� כ�הוי ודאי רוב פסולי� מה  הא בשבוי,ואמאי זה דומה, ה יפה בהשואה לשבויהקושי

 .ב שמעתתאהש

 

 ש"דחיית קושיית השמעתתא על הב. ה

 :  יש להשיבהזל א� בעצ� ג� ע

 ,)9.כגכתובות ( ]איתא[שהרי בגמרא , וביותר.  שג� ספק איסור יש לאסור מדי� ספק,)ה מסייע"ד ( דכפי שנתבאר ש� בתוספות,חדא

 כמי שאינו ולא עדיפא ממחצה הזי הר,  הרי שלמרות דאיכא רוב פסולי�. הקלו כמבואר ש� משו� דמנוולה עצמה לגבי שוביההדבשבוי

 .10 שפיר ההשואה�כ� וא, על מחצה

 כל דברי ייכי�שא ובזה הרי ל, אלא על כשרות האשה עצמה לכהונה, והכא לא מיירי על הולד' דהרי הגמרא קאי אמתני, א� יותר מזה

אבל בא� הרי יש לדו� כמו , ות הולדאלא לגבי כשראינו  הדז, מ המסתמ� על ההיתר דמחצה על מחצה משו� די� ספק ממזר"המ

  . שפיר הקשו�כ� וא,  למיזל לחומראיהלה בעלמא מדי� ספק רגיל דהו

 

 ש בי� רובא דליתא קמ� לרובא דאיתא קמ�"חילוקו של הש. ו

כח באמת  וזה מו. מכשיר ג� לכהונהמליאלגב�  שר,)ה נאמנת"ד. יג(י מפורש "ברש,  דג� על הולד.מ" בעצ� תירו� המיי�עש לבר� י

דאמאי נאמנת הא� . 11משמע דמכשרינ� לה ג� לכה�" בבנה"ומה דנקט בבת ולא נקט , בבתהמלשו� הגמרא מא� דמכשיר בה מכשיר 

 ! תירוצו של המגיד משנה לא מספיק,�כ�  וא? לעני� ממזראמרדבזה אי� הריבוי שנ, לעני� כהונה

 לעני� ספק )ומ "ב(יטה מקובצת  שכש� שאמרו בש, דמחדשהמל פי ע ]ש"את קושיית הב[ מתר�) א"א פ"ש(והנה השב שמעתתא עצמו 

וד� .  מכלל ספק לא יצאקו�מכל  כלול בזה ג� רוב דמ,שמעינ� דכד ממעטינ� ספק, דזה ג� נגד רוב, מעשר בהמה דנתמעט עשירי ספק

 .  דג� רוב לא יצא מכלל ספק,נ�ג� בדאיכא רוב שהוא ממזר מכשרי, כיו� דהתורה מיעטה ספק ממזר, מזה דג� לעני� רוב פסולי�

 �והעלה לחלק בי� רוב שהוא מסברא . ה דספק ממזר כשיש רוב שהוא פסול פסלינ� לי'מעתתא א ממה שהסיק בשצמועל והקשה ע

רק מכוח הרוב , חנויות דאינו רוב בעצ� החתיכה' דומיא דט ורק ברובא, ר הרובדבזה ג� בממזר דינ� ללכת אח, רובא דליתא קמ�

 ודאי פירש ל כל פני� שהרי ע,ר רובדמסברא אי� לנו לומר דאזלינ� בת. ההחנויות בזה הוא דרבי קרא דלא אזלינ� בתרי'  ט�ה לו שמחוצ

 . דלא אזלינ� בממזר בזה להחמיר מצד הרובדמרבינ�בזה הוא , כ� יכול לפרוש מהאחד', ל דכמו דפירש מהט"ובזה י, רק מחנות אחת

 

  חילוק בי� ספק בהלכה לספק במציאות;ש"דחיית חילוקו של הש. ז
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 :ובמפורט יותר בקידושי� יב 
10

רת כמחצה על ש הסבור שדינה של מעוב"רבנו מנסה לתר� את קושיית השמעתתא וליישב את ההשואה של הגמרא בי� מעוברת לשבויה ג� על פי דרכו של הב 

משו� שמצד אחד יש רוב פסולי� , זאת. הוא טוע� שג� שבויה דינה בעצ� כמחצה על מחצה. מחצה ג� ברוב פסולי� משו� שיש כא� ספק הא� בכלל יש כא� רוב

 ".מנוולה נפשה לגבי שבאי"מצד שני יש סברה להקל בדינה משו� , אצלה
11

,  לא מסתברקו�מכל ומ,  מדקדק בזהבבית מאירוראיתי כמדומה .  דנאמנת לגבי הב�תבוכ, ה בלשונו� ששינ"ע באמת בדעת הרמב"אכ� צ: הערה מכתב היד 

 .י קשה" לרשל כל פני�ע, ל"ומשמע כנ" בבתה"דהרי בגמרא מפורש 
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 ולא נסתפק אלא ברובא ,חנויות'  כגו� טוברר שהרי בסוגיא חולי� יא פשטינ� מעיקרא ללמוד דאזלינ� בת. ד"ואני שמעתי ולא אבי� בענ

 !? הרי משמע דסברא הויא איפכא,דליתא קמ� דומיא דרוב פסולות

 שמסברא אמרינ� דיש יותר סיכויי� , היינו. חנויות הוי נמי גדר של רובא דליתא קמ�' כל רובא דאיכא קמ� דומיא דט,כדעיינינ�, ובאמת

 אבל פשיטא דלא גרע , יש כא� מעליותא דהוי הרובא איתא קמ�הזל אלא שנוס� ע, החנויות מאשר מאותה חנות בודדת' שבא מט

 .מרובא דליתא קמ�

דיש הבדל בי� ספק שנובע מדבר , נ� ספק עשירי הוא עני� אחר לעני� מעשר בהמה דממעטיק"מהא דשטמ ]השמעתתא[ומה שמביא 

 דכיו� , אלא בזה שפיר אמרינ�. איקבע עליו ש� ממזר,דו� דיד�למשל בני,  דבהלכת התורה.שבמציאות לדבר שנובע מהלכת התורה

ובזה יש , שג הלכותי שקבעה תורהכי ממזר זה מו,  שוב אי� עליו ש� ספק כלל ואמרינ� שהוא ודאי ממזר� רוב דאמרה תורה אזלינ� בתר

" עשירי"שיהא היוצא ,  הרי התורה תבעה ודאות מציאותית,"עשירי" בה שאי� כ� מ.הכרעה למה שקבעה תורה דר� ההכרעה בספיקות

תכ�  יקו�מכל אבל אי� הרוב יכול לקבוע שהוא עשירי במציאות דמ, לו יהא שזה רוב שאכ� הוא עשירי,  כל עוד שנולד לנו ספק�כ� וא

אינו שוב בגדר ספק אלא ודאי , ובממזר באמת כל שיש רוב לצד אחד,  אי� להשוות ספק ממזר לספק עשירי�כל וע. שאינו עשירי

 .ע"וצ,  אי� בהסבר השב שמעתתא כדי תירו��כ� א, כדהכרעת הרוב

 

  סיבת נאמנות הא� להכשיר את הולד�" בודקת ומזנה"חזקת : שיטת התוספות. ח

לכאורה הרי זה מתור� בדברי , � דהא� נאמנת להתירו בקהל ואינה נאמנת לאוסרו"מ בקושיתו במה שפוסק הרמב"י המוהנה בעצ� דבר

  ).ה השבתנו"ד: יג(� יהתוספות בסוגי

שצדק , "ראוה מעוברת"יהושע תשובה ניצחת על דעת� לפחות בעני� ' או בדברי ררכאילו  ]אליעזר' ג ור"ר[= דרבנ� ,שלכאורה לא מוב�

 ?ואילו במשנה הרי שנינו דעת� שג� במעוברת נאמנת לומר לכשר נבעלתי,  למיהדר בהוהולה  הו,�כ�  א.האתו לשבויושובה

ולא אמרו .  שהיא אנוסה ביד� ואינה יכולה להתנגדה זה שונה משבוי�כל ע, שה בודקת ומזנהי דשיטת� היא שא,ותירצו התוספות

 הזי שלפ, ).די(כמבואר להל� , הבתמי" ?אשה מזנה בודקת ומזנה"שסובר יהושע ' אלא לומר שלשיטת ר" השבתנו על המעוברת"

 .  אינהו חולקי� על עצ� הנחה זו כאמור, בר�.צודקת השואתו לאיסור

 �כ� � ג" הרי דברי הרמב�כ�   א,12"חזקה"וא� לדידה קיימת .  עצומהה הקושי� לא כ� דא,הרי מוכרחי�] של התוספות[ודבריה� 

 אינה נאמנת לפסול הולד בזה נגד עמאטאי ומה, דאיכא חזקה שזינתה ע� כשר,  היא נאמנת להכשיר ג� הולדכיה� מתורצי� דמשו

 ? ג� כ� מתורצת�"תמיהתו על הרמבהרי  ש,מ עי� מדברי התוספות הללו" למה העלי� המ,ותמוה. החזקה שנובעת מחזקת כשרותה

 

 

 וב פסולי�עצ� יכולת האישה לבדוק מבטלת ר: הסבר התוספות. ט

 :  כשלעצמ� נראי� תמוהי�וספותאמנ� כ� דברי הת

שבעוד , יהושע במחלוקת רחוקה מ� הקצה אל הקצה' דנראה דמחולקי� ע� ר, )ה השבתנו"על התוספות ד( מה שהעיר הבית יעקב .א

 .  זהוכל דבריה� בנויי� על, לא סוברי� כ�הזה בתמיהה ה� למתייחס ו תמוה לומר כדעת� שבודקת הושעי' שלר

 . הרי זה טע� אחר, " בריהדעדי� לי" דמכשיר הוא משו� מליאלגב�  שבגמרא להל� ש� אמרינ� בטע� מחלוקת� דר.ב

 ?האי� יתכ� שלא יפורש כזאת בסוגי,  שא� איתא שעיקר טעמ� מפני שמחולקי� על מה דפשיטא להו איפכא מסברתו.ג

ואי� כוונת� כלל לומר דאיכא חזקה , נוקטי� בדבריה� האחרוני�שראה כפי שנ ]של התוספות[= דאי� פירוש דבריה� ,ל כ� נראהע

כי אי� זה ,  לבדוקאינה יכולה בזה שש� ה ואי� כוונת� אלא לומר ששונה משבוי.ובאמת לא נזכר כהאי לישנא בתוספות, שבודקת

 .לבדוק א� תרצה שיש בידהולא כ� כא� , בידה

 ה כפי שמופיע בכוונת דבריה� בהמש� הסוגיא שהוקשה הדמיו� לשבוי,ההשואה לשבוי מסולקת בזה הוונאגאי  שכל כה,וכוונת� לומר

 עוני� הזל דע.  פסולי�ברובדמתר� דמא� דמכשר מכשר ג� , דהת� רוב� פסולי� מה שאי� כ� במשנתנו רוב� כשרי�) בעני� מדברת(

 מכוח חזקת הכשרות �כל וע,  א� תרצהבידה לבדוק  שכ� הריה� לשבויו אי� בזה דמיקו�מכל רבנ� דמה שאנו מתירי� ברוב פסולי� מ

 דהת� ,המה שמצינו בשבויכ ר הרוב כי מה שיי� ללכת אח. ג� במעוברתה מסתלק הדמיו� לשבוי�כל וע, שיש לה אמדינ� דאכ� בדקה
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 . שבודקת ובוחרת כשרי� ג� כשמזנה כדי שלא תפסלחזקהכדאיתא באחרוני� שנוקטי� בזה לשו�  
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 להשפיע שישנ� רוב מה יכול,  מה שאי� כ� בזה שבידה הדבר, שיש כא� רוב פסולי� אסרינ� להה העובדרח�כל  וע.הרי אי� לה ברירה

. הרוב כאילו לא קיי�, אי גוונא בכה�כ� א,  בידה לא לבחור הפסולי� אלא לבדוק ולזנות ע� הכשרי�ל כל פני�הרי ע, פסולי�

שנאמ� בפשיטות לומר שקנה מהחנות , חנויות מוכרי� בשר טריפה ואחת מוכרת בשר כשר' בטבשר כאשר ודומה למי שאומר שקנה 

 .שהרוצה לקנות כשר אי� עליו כל השפעה מזה שישנ� רוב מוכרות טריפה, צד שיש ש� רוב מוכרי� טריפההכשרה ולא נפקפק מ

 אלא עיקר נימוק� הוא משו� ,בודקת אתו עלהדדג� ה� לא מכוח חזקה ,  מוב� תירוצ� ואי� זו מחלוקת מ� הקצה אל הקצהי זהולפ

 אי� זה מתר� אלא ,אכ�. שממילא אי� קיימת נגדה טענה של רוב פסולי�,  שזה מהני לה כשטוענת ברי,"דעדיפה להו טענת ברי שלה"

 דספק מיהא , לצד הכשרותהכרעה אכתי אי� לנו קו�מכל מ,  אול� ודאי שג� בסילוק טענה זו,את סילוק הגור� שכנגדה מטע� רוב

 .)הה מסייע לי"ד( התוספות תבוכמו שכ,  דשמא זינתה ע� הפסולי�ל כל פני�איכא ע

כיו� דכל ד , קאי תירוצוהזל וע, � שהברי שלה מהני להכשיר ולא לפסול"וקשה לו להמגיד משנה מהו היסוד שראינו ברמב שהווזה

 תיר� כיו� דמצד הדי� ג� בלי דבריה הולד הזל  ע,עיקר הקושי הוא מצד נאמנותה במקרה של ספק שנוטה במדה שוה לשני הצדדי�

 בזה באמת אי� , דזה כנגד די� התורה בספק,ואילו לפסול. איסור דרבנ� מהני הברי שלהלגבי ה, מהתורהשמותר כשר מדי� ספק ממזר 

 .דרק לאב העניקה תורה נאמנות ג� לפסול הב� ולא לא�, רת נאמנותלה תו

� כתב בזה " דלא מצאנו די� ספק ממזר מותר מהתורה אלא במחצה על מחצה אבל הרי הרמב,ש"ומעתה מסולקת מעיקרא קושית הב

ל " דהרי קושיא זו כבר מתורצת בדברי התוספות הנ� דמא� דמכשר מכשר ג� ברוב פסולי�, ל"והוא כפשיטות הגמרא כנ, שבפירו

א� בזה הרי כבר ,  א� אמנ� מספק אכתי לא יצאה. כלפיה כאילו אי� כא� רוב�כל וע, שמטע� דאשה מזנה יכולה לברור לה הכשרי�

 שפיר מצינ� למיזל בתר �כל ע, ובזה באמת התורה מתירה, ואי� זה אלא כמחצה על מחצה, דההדיו� צרי� להיות כאילו אי� רוב פועל נג

נו כשאי� ש� רוב י הי,לא היינו רואי� זאת אלא בגדר ספק מחצה על מחצה שג� בלעדי דבריה .ולא כשבאה לאסור, מתירהכשדבריה 

 . פסולי� ורק מדרבנ� היינו אוסרי�

  .� לא נתפרש ברוב פסולי�" וברמב,ממזר ודאיא דהוי " בדברינו בש� הרשבובגוונא דאיכא רוב פסולי� להל�

 

 "בודקת ומזנה"א חולק על חזקת "ש שהרשב"דחיית דברי הש. י

 : להנחת התוספות דאשה בודקת ומזנהיהלבירא א לא ס" שהעלה להוכיח שהרשב,)ז"טב פ"ש(ובזה מסולקת ג� הערת השב שמעתתא 

דרובא ", דהיכא דאיכא רוב פסולי� אינו בגדר ספק ממזר אלא ממזר ודאי, )ה מכלל"ד: קידושי� עג(סי� יוח'  ירקבפ ]א"הרשב[ תבשכ

 ? בודקי� את הא� ואומרת לכשר נבעלתימליאל כשגב�  למה באמת מתיר רה ה� תתעורר הקושי,ולפי דבריו". דאורייתא

, ש מרובא פריש נקטינ� שג� זה כספק מחצה על מחצה דמיל שברוב מצד דכל דפרי"כנ ]ש"הש[= שחידש ל פי מה לתר� דעתו עראהונ

 .13 דרוב� פרוצי�,� איכא רוב" מהעכוחד ואחד דאיכא רוב מצד שבכל אהורק בשבוי

 כל מקו� דמ,)ה אמר ליה"ד, ש�(א "ר� הרשבותי. "תינוקת שנאנסה") :דיכתובות ( דלהל� הא בסוגי"דברי הרשב ]ש"הש[ושוב הביא 

ואינה חשודה להכשיל , ורחהכל פא לה מילתא לומר שנאנסה מפסול כיו� שזה בא לה בעיידוע שנאנסה לא כס שכיו� ש,השאני משבוי

  .נוח לה יותר להכחיש מכל וכל � דלא ידוע שבאו עליה השבויכ ב"שא מ,בניה באיסור

 : )ש� (ש"השכתב  הזל וע

 . לקלקול זרעה כיו� שידוע שנבעלהתא דלא אתינ� עלה משו� בודקת ומזנה אלא משו� דחייש"ונראה מדברי הרשב

ג שזינתה ברצונה ודאי כסיפא לה מילתא להודות " אבל בנידו� דר, דדבריו הרי מתיחסי� רק לגבי האי עובדא דנאנסה!וכמה זה תמוה

 נאמרו� מה  מש�כ� א,  איכפת לה מה שתפסול עצמהההרי חזינ� דלא הי, ועוד שא� אכ� זינתה ע� הפסול? שזינתה ע� הפסול

 כמו רח�כל וזהו ע,  דהת� נאמנותה משו� דבודקת ומזנה,תוי בזה קיי� החילוק שבקושידאיולא  א?שמקפידה שלא תפסול זרעה

 ! דבריו נסתרי��כ� וא, התוספות

נו כבר נתבאר לפני כ� שאי, ירת הכתובל בי� רוב שמכוח טבע לרוב שמכוח גז"ל על קושית תוספות מצד חילוקו הנ"כ� תירוצו כנ] כמו[

 .מוב�

 דלפי מה שנקבל דבריה אי� פועל ,זהו מכוח הברי שלה] אלא[,  לא סמכינ� על בודקת ומזנה להכשיררח�כל דע, אכ� לדברינו מיושב

 אז יש ללכת �  אי� כא� טענת הברי שלה�כ� א, א בקידושי� הרי היא דשאי� הא� לפנינו לבודקה"אבל קושית הרשב. נגדה הרוב פסולי�

                                                                   

13
 ".לכשר נבעלתי"קמ� מה שאי� כ� בנאמנות אישה שזה רובא דאיתא קמ� שאינו מכריע את המציאות ולכ� נאמנת האישה לומר לכ� בשבויה זה רובא דליתא  
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 ".דרובא דאורייתא"א "� כא� מה שירע הרוב והוי פסול ודאי כדקאמר הרשבי שאכיו�, אחר הרוב
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 א"שליט גולדברג נחמיה זלמ� הרב הגאו�

 

 •חזקת אבותיו וחזקת הא�

 פרקים ראשי

 ?מסופק מה כשאחד ההורי חזקת אחר הולכי מתי: הבעיה הצגת .א 

 ודאיוכ קבעוהו חכמי כאשר רק הספק אחר הולכי: 'א מהל� .ב 

 מאיסור ולא מייחוס הנובע בפסול רק הספק אחר הולכי: 'ב מהל� .ג 

 כהונה תפסול ספק על שבא כה� של ולד די�: נוספת בעיה .ד 

 ולדול כלל מועילה אינה ההורי חזקת): א (א"רעק שיטת .ה 

 הא חזקת לא א� ולדול מועילה האב חזקת): ב (א"רעק שיטת .ו 

 לפנינו הוא א רק הספק חזקת אחר הולכי: מסקנה .ז 

 ?ההורי חזקת ראח כשהולכי ג מדרבנ� פג יש מתי .ח 

 

 ?ההורים חזקת אחר הולכים מתי: הבעיה הצגת. א

 ):לו' סע ד' סי (ע"בשו נפסק וכ�, )כג�כא' הל טו פרק, 14ביאה איסורי (�"הרמב כתב

 אלו תקנה אלא שישאו מהגרי� והולד הול� אחר ואי� לספיקות …הספיקות כגו� שתוקי ואסופי אסור לבוא זה ע� זה

 .15הפגו� כיצד שתוקי או אסופי שנשאו גיורת או גר שנשא שתוקית או אסופי הולד שתוקי או אסופי

 ג� ויוכשר אביו בחזקת הב�את  נעמידמדוע לא , בקהל לבוא וכשר גר שאביו מאחר ?בקהל לבוא לדוהו נכשיר לא למה: להקשות ויש

 ):ז' סע ג סימ� (ע"בשו נפסק וכ�.) כג (בכתובות מהגמרא שנא ומאי? הוא

בא עד אחד אחר כ� .  חוששי� לו ומורידי� אותו–מי שהוחזק אביו כה� ויצא עליו קול שהוא ב� גרושה או ב� חלוצה 

 בא .מורידי� אותו מכהונה – עדי� אחר כ� והעידו שהוא חלל' באו ב.  מעלי� אותו לכהונה על פיו–והעיד שהוא כשר 

שזה האחרו� מצטר� ע� הראשו� והרי שני� מעידי� שהוא כשר ושני� ,  מעלי� אותו לכהונה–עד אחד והעיד שהוא כשר 

 .וישאר כה� בחזקת אביו, ששני� ה� כמאה, ידחו אלו ואלו וידחה הקול, מעידי� שהוא פסול

 ,כשר הב� אי� אסופית או שתוקית שנשא בישראל לוואי, אב חזקת לו שיש מפני כה� לדוהו גרושה ספק שנשא בכה� למה: קשה והשתא

 ?הישראל אביו בחזקת והנעמיד לא ולמה ,ממזר כספק דינו אלא

 

 כודאי קבעוהו חכמים כאשר רק הספק אחרי הולכים: 'א מהלך. ב

 שהא� ידי על תממזר ספק לבי� ,הכה� אביו בחזקת ולדה שמעמידי�, אלמנה ספק גרושה ספק שהיא אשה בי� לחלק שיש, התשובה היא

 מחמת שתקנו א�, שפסולה חכמי� שתקנו וכל, אסרוה חכמי� ששתוקית �וכיו. אביו בחזקת ולדוה את מעמידי� אי� שבזה, שתוקית היא

 אסורה שהיא ,הא� בחזקת להעמידואלא יש , כשר ישראלכ ,אביו בחזקת הולד את להעמיד יתכ�י לא לכ�. ממזרת ודאיוכ דינה – ספק

 .חכמי� מתקנת ודאיוב

 לקולא דרבנ� ספק חומכמתירי�  ואי� ,להוציא צרי� שבויה ספק שנשא שכה�, )ה ק"ס ו סימ� (ש"הפת שכתב ממה נראה זו לסברה יסוד

 – ספק מחמת חכמי� שאסרו שכל  לכ� הואהטע�. נבעלה לא שמא שבויה לומר תמצי וא�, שבויה אינה שמא ספיקא ספק מטע� או

                                                                   

•

 מדויקי� מקומות ומראי משנה כותרות, כותרות בתוספת ,מחודשי� ועריכה בסדר כא� ונדפס חוזר הוא). �"תש (ישראל כתר תורני בקוב� בעבר נדפס זה מאמר 

 .המאמר עור� ידי על נכתבו הכותרות כל. �"כ דניאל הרב ידי על

14
 .ל"כנ העזר אב� לחלק מתייחסי� ע"בשו המקורות כל, כ� כמו. אחרת צוי� א� אלא ,ביאה איסורי להלכות �"ברמב המקורות כל מתייחסי� ואיל� מכא� 

15
 .לשו� בשינוי �"וברמב, ע"השו מלשו� הוא הציטוט 
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 ינאי שֵא� ממה לזה ברורה ראיה ש"הפת והביא. 16שאסורה �"עכו גבינת ספק י�ילענ הפוסקי� שכתבו וכמו ,תורה איסור ודאיוכ זה הרי

 .מספק שאסורה.) סו קידושי� (הגמרא ואמרה – מכחישי� �יושני שנשבית מעידי� �ישני שהיו, המל�

, ד סימ� (ע"השו צייר, ספק ולדוה – ממזרת ספק שנשא שישראל, הדי� את לומר שכשבא, לעיל שהובא ע"השו לשו� מדויק זו סברה לפי

 ): לו' סע

 .הולד שתוקי או אסופי… שתוקי או אסופי שנשא גיורת ומשוחררת?  כיצד–והולד הול� אחר הפגו� 

 : כתב) כד' סע, ש� (ממזרת ספק לישא אסור שממזר הדי� את כשכתב ואילו

 .דשה ספק קידושי� או שנתגרשה ספק גירושי�שבא אביו על אשה שנתק, כגו� שבא מספק ערוה? כיצד ספק ממזר

� אסור התורה מ� ספק שהוא ממזר ספק שא� ,לחדש שבא ו�וכי ,שתוקי כגו� ממזר ספק) כד' סע (ע"השו צייר שלא לומר שאפשר וא

 אחר הולכי� התורה מ� בשתוקי שהרי (כשרי� ה� העיר אנשי שרוב במקו� מדרבנ� ממזר ספק אלא אינו שתוקי ואילו, בממזרת מדרבנ�

 כא� יש – אליו הלכה שהיא או אליה הל� הבועל א� ,למי הל� מי ספק שיש שכל, )יח' סע ו סימ�, ע"בשו הובא (א"הרשב לדעת, הרוב

 ספק – הבועל אל הלכה שהיא לומר תמצי וא�, רוב מדי� מותרת  היאואז ,אליה הבועל הל� שמא ,ספיקא ספק מטע� זאת. להיתר רוב

 ).בשתוקית ממזר שאסור פשוט ולכ�, הבועל כשר

 הול� ולדוה – איש אשת מספק שבא ממזרת ספק שנשא שכשר) לו' סע, ש� (ע"השו הביא לא למה כ� דא�,  כ�לומר קשה אבל

 ?אחריה

 מפני, כשר ולדוה בזה – חכמי� תיקנו שלא ממזר ספק בנשא ואילו, אחריה הול� לדוהו שתוקית שנשא בכשר שרק ניחא לסברתינו ,אכ�

 .הכשר ההורה בחזקת אותו מעמידי�ש

 

 מאיסור ולא מייחוס הנובע בפסול רק הספק אחר הולכים: 'ב מהלך. ג

 שמאי, ויוכשר אביו בחזקת הב� שנעמיד לומר שיי� שלא משו� ,הפגו� אחר הול� ולדושה שתוקית שנשא גר ששאני, ליישב יש עוד

 . ממזרת ספק היאש ,אמו בחזקת נעמידו ,אדרבה ?אביו בחזקת להעמידו חזית

 כל ,הספק שנולד לפני ברור שהיה דבר מספק משני� שאי� שבתורה חזקה מכל שנלמד נראה ,אביו בחזקת הב� שמעמידי� הסברה יסודב

 מאביו שונה שהב� נתברר שלא זמ� כל האב על ברור שהיה ממה הב� את לשנות שלא נלמד ומזה. שנשתנה דאותובו נתבררעוד לא 

 . ודאותוב

 היינו זה לפי, 17הא� ספק בגלל מאביו הב� את משני� אי� ממזרת ספק והא� כשר שהאב שבמקו� לומר שאפשר א�ש, זו רהסב לפי

 מה שג� ואפשר, מוכרח זה אי� מקו� מכלו. כשרות חזקת לב� שיהיה פסולה ספק והא� כשר ודאי שהאב בזמ� שג� לומר צריכי�

 . הא� לחזקת כסתירה וחשיב ,שינוי זהוג�  )רכש והב� פסולה ספק שהיא( הא� ממצב הב� שמשני�

 חזקה לו יש שאדרבה משו� ,האב חומכ כשרות חזקת לב� ואי� הפגו� אחר הול� שהב� ,שתוקית שנשא כשר בי� החילוק מוב� זה לפי

 . הכה� אביו בחזקת מעמידי� שש�, גרושה ספק שנשא כה� לבי�, פסולה ספק שהיא הא� חזקת שהיא המנגדת

 : ספק שהיא הא� בחזקת נעמידו גרושה ספק שנשא בכה� שג� לומר אי� י�טעמ ומשני

 גרושה פסול שיי� לא הב� שאצל משו�, לב� פסול ספק חזקת כא� ואי� ,גרושה ספק אלא חללה ספק בעצמה הא� שאי� כיוו�, אחד טע�

 . חללות פסול אלא

 היא הא� – שנייה מביאה בנולד אבל, לא� חללה חזקת כא� �אי – ראשונה מביאה נולד הב� א� :תינח שהא משו� ,נסתר זה טע� א�

 שאפשר משו�, חללה ספק נעשית שהא� ברור זה אי�, אמנ�. חלל חזקת לב� ג� יש וממילא ,לכה� שנבעלה מחמת חללה ספק ג�

 .ל"ואכמ,  ד� לאביבמות ההסוגי בדקדוק תלוי זה ודבר, כשרות בחזקת הא� את מעמידי� חללה פסול שלעניי�

 מחמת חלל הב� שאי� מכיוו�, הא� של ספק בחזקת אותו מעמידי� ואי� ,כה� שהוא האב בחזקת הב� מעמידי� שלכ�, לומר יש שני ע�ט

 ,ממזר הב� ג� ממזרת היא שהא� שלצד( שתוקית של כב� יחוס פסולהוא אינו . כהונה מפסולי שבא מחמת אלא ,מחללה או מחלל שבא

 .לא� שיש פסול ספק בחזקת את הב� להחזיק מקו� אי� לכ�. זרעו מחללה הגרושה על הבא �כה מחמת אלא, )מהא� שנמש� מחמת

                                                                   

16
 .י אות ספיקא ספק כללי, ד"יו ח"בפר הובא, והיתר איסור 

17
 מצב במשני� אלא שינוי שאי�, כשר שהוא הב� על להחליט שינוי זה אי� – ספק של במצב שהא� שכל משו�, מאמו שינוי בזה אי� – כשר שהב� שנחליט שא� 

 .האב מוודאות הב�



  גחמדת האר�                            19

 
 

שהוא  משו� פסול הב� אי� – חללה על שבא כה� שהרי, הא� של פסול בחזקת להעמידו אי� יהישנ מביאה בנולד ג�, זה טע� לפי

. 18לחללי� טהרה מקווה ישראל בני שהרי, כשר �הב – חללה שנשא ישראל שהרי ,מממזרת שבא כשר ישראל כב�, הא� אחר חסימתי

 אי� ולכ�. הפגומה הא� אחר יחסישמת משו� ולא ,בפסולה כה� ביאת מחמת פסולי� בניו חללה על הבא שכה� מוכרח הוא, כ� וא�

 מביאת בא שמא הספק ואי�, אביו אחר מתייחס והב�, כה� שהוא ,האב חזקת את סותרת ,חללה ספק או גרושה ספק שהיא ,הא� חזקת

 .אביו אחר יחוסו מחזקת הב� את מפקיע בפסולה כה�

 

 כהונה פסולה ספק על שבא כהן של ולד דין: נוספת בעיה. ד

 ):כ' סע ז סימ� (ע"השו שפסק ממה עוד שקשה מה ליישב מספיק אינו עדיי� שכתבנו מה כל אכ�

 . חללוולדה ספק,  הרי זו ספק חללה–כה� שבא על ספק זונה או על ספק גרושה 

 !כשר לדוהו חללה ספק שנשא שכה�, )ז' סע ג סימ� (דברינו בראשית שהבאנו הדי� עלשיש להקשות  ודאי מכא�

 כשרה אשה נושא משוחרר עבד ספק כה� שספק מבואר ש�, .)צט יבמות (משנהמ� ה הזה לדי� מקור מובא) י אות (הגולה ארבב והנה

 .לכהונה

 הכשרה אלא אשה נושא אינו בנו – גרושה ספק נשא כה� שא�, )ש� (בהמש� ע"בשו כתבש הדי�על  אלא להוכיח אי� מש�, והנה

 .כה� שהוא אביו בחזקת אותו מעמידי� ואי� ,חלל ספק שהב� מכא� להוכיח אי� אבל. לכהונה

 ספיקא ספק שאביה היינו, עיסה שבת מבואר ש�.). יד כתובות (עיסה אלמנת מסוגיית זה לדי� מקור כתב) ט' הל יט פרק (19משנה המגיד

 .מ"המ בביאור נראה כ�. לכהונה אסורה – חלל שהוא

 בחזקת כשר הב�אז ש, גרושה ספק שנשא כה� ובי�, ספק ולדוהאז ש, שתוקית שנשא כשר בי� לחלקשיש  לעיל שכתבנו מה לפי, אכ�ו

 עיסה מאלמנת מ"המ הוכחת ג� – וקיתשת כב� יחוסו מחמת הב� פסול שאי� משו� ,המסופקת מויא בחזקת נעמידו אומרי� ואי� אביו

 כיוו�, לכהונה שכשרה, הא� חזקת לה אי� ובזה ,חלל מאב נולדה הבת שמא הוא הספק עיסה שבאלמנת משו� זאת. מובנת אינה

 . שביארנו מטע� ,לפוסלהכדי  הא� אחר יחסהלי שאי� ,גרושה ספק שנשא בכה� כ� שאי� מה. האב אחר ליחסה שאפשר

 .הראשונה קושיה והדרא, שכתבנו לסברה ליה שלית מ"מהמ הנרא ,פני� כל על

 

 לדולו כלל מועילה אינה ההורים חזקת): א (א"רעק שיטת. ה

 ):יד כתובות, ח"דו (א"רעק שכתב מהבהתא� ל כ� לחלק נראה זאת וליישב

 שלאלמנת, ע"לכו לכהונה השפסול עיסה בת לבי� לכהונה שכשרה 20עיסה אלמנת בי� לחלק הטע� כתבו) אלמנה ה"ד, ש� (התוספות

 . כשרות חזקת יש עיסה

 כ� וא�, לבת מהני הא� שחזקת משו�, והטע�:). יג (מעוברת בראוה בבתה מכשיר בה דמכשיר כמא� ל� קיימא הרי: א"רעק והקשה

 ? לבת מהני הא� שחזקת ,זו סברה מכח עיסה בבת ג� נכשיר

 שנעמידנה, הבת להכשיר יתכ�י לא כ� וא�, ספק עצמו והוא ,לפנינו שהאב משו� הא� בחזקת להעמידה אי� עיסה שבת, א"רעק ומתר�

 אנו, הבועל מי יודעי� אנו שאי�, מעוברת בראוה אבל. לנו שידוע ספק שהוא ,האב בחזקת נעמידנה – שאדרבה משו�, הא� בחזקת

 .כשרהה ,הא� בחזקת הבת את מעמידי�

 לומר נאמנת האישה שאי� שסובר יהושע דרבי הת� דאיתא מה) 'גמ ה"ד יג ,ש� (א"רעק שכתב מה פי על בביאורו להוסי� ונראה

 ,�"עכו ה� האנשי� רוב דדברא דבחורבא, והיינו:). יג (דמתא בחורבא בנבעלה ובי� דדברא בחורבא בנבעלה בי� הוא, נבעלה שלכשר

, ישראלי� העיר דרוב, אצלה כשרי� שרוב ,דמתא בחורבא אבל, ש� דוקא זה נאמנת שאינה שסובר יהושע דרבי לומר דעת� סלקא והיה

 . יהושע' לר נאמנת אינה ש� שג� ל"קמ – נאמנת תהיה

, למיעוט שחושש ורואי�, "וממזר לנתי� שנבעלה בחזקת "אומר יהושע רבי הרי, נאמנתהיא ש אמינא ואוהנה יש אי�: א"רעק ומקשה

 ?מיעוט ה� ונתיני� ממזרי� שהרי

                                                                   

18
 .טז' סע ז סימ� 

19
 .מ"המ: להל� 

20
 .חלל לספק השנישא היא מהמשפחה אשה ואיז ידוע ואי� ,חלל לספק שנישאת ממשפחה אשה היינו 
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 חזקת בצירו� מהני כשרי� רוב שיש דמתא דבחורבא דעת� סלקא דהיה מפני ,ממזרות משו� לפסול יהושע' ר שנקט, א"רעק ומתר�

 בחורבא אבל, למיעוט ג� חוששי� כשרות חזקת שאי� שכל, קהלבוא בלמ פסול ולדוה ג� – פסולי� דרוב דדברא בחורבא אבל, כשרות

 מכל, כשר ולדוה ואז ,מגוי שנולד ייתכ� שהרי, כשרי� רוב – דולוה הכשר שלגבי א�, ולכ�. למיעוט חוששי� לא – כשרי� שרוב דמתא

 ו�ווכי. כרי�ונ רוב מחמת לכהונה נתחללה הא� דהרי, להכשיר אפשר אי הא� של כשרות חזקת ומצד. כשרות חזקת ולדול אי� מקו�

 .קהלמלבוא ב פסול ולדווה, וממזר נתי� של למיעוט ג� חוששי�  – כשרות חזקת כא� שאי�

 היא הרי ?כ� לומר הטע� מה שהרי, לקהל כשרות חזקת לה אי� לכהונה פסולה שהא� �ושכיו לומר א"רעק ונתוכ שאי� דאיו ,והנה

 אלא ,)מהא� הבת די� משני� שאי�( לעיל שהסברנו כמו אינו לבת שמהני הא� שחזקתסובר  א"שרעק לומר צרי� אלא. לקהל כשרה

 והכרענו א�ב נסתפקנו כבר – בבת מסתפקי� שאנו ספק אותו בא� היה א� היינו ,לבת מועילה הא� שחזקת וזה, כזאת סברה כלל שאי�

 כל. היה כשר שהבועל לנו נתברראילו כ זה והרי, הבת של הספק לגבי ג� זו הכרעה מועילה ונאוג בהאי הא� חזקת סמ� ועל. הספק את

 ,הרוב אחר הולכי� שהרי,  היה כשר שהבועל הכרענו אשל נמצא, �"עכו ה� שהרוב במקו� אבל, הא� לגבי מכריעי� שאנו במקו� זה

 . פסולה הבת ג� כ� וא� – ממזר שהיה יתכ�י וממילא

 מכריעה הא� חזקת – הבועל מי יודעי� שאי� ,מעוברת שבראוה, מעוברת לראוה עיסה בת בי� א"רעק של בחילוקו הביאור גופא זה

 זה הרי – העיסה אלמנת את שמכשירי� וא�. כשר שהוא להכריע אפשר אי – חלל ספק שהוא האב שמכירי� ,עיסה בבת אבל, כשר שהוא

 .21פסולה הבת ולכ� ,הספק את להכריע אפשר אי מקו� מכל אבל, שלה כשרות חזקת חומכ רק

 

 האם חזקת לא אך האב חזקת רק מועילה בכהנים): ב (א"רעק שיטת. ו

 לא כא� הרי. לכהונה שכשר אביו בחזקת הב� שמעמידי�, גרושה ספק שאשנ בכה�) ז' סע ג סימ� (ע"השו שפסק מה מוב� אינו זה לפי

 שנשא בזה מתחלל הכה� אי� שהרי, האב אצל ספק כלל היה לא שהרי, האב על דני� כשהיו הא� של הספק את שהכרענו סברהה שייכת

 ? גרושה

. כה� בחזקת אותו שמעמידי�, מכחישי� י�יושנ שהגרו שאמו אומרי� �יששני זה בדי�) כו כתובות (י"רש לפירוש נכו� טע� מצאנו בזהו

  .22אביו חזקת היינו כה� שחזקת פירש ולא, כה� שהוא והעיד העד שבא לכה� שהוחזק החזקה שהיינו, )ואנ� ה"ד (י"רש ופירש

 כשר ועלהב שמסתמא מכריעה הא� שחזקת דהיינו, א"רעק כסברת הוא בבתה ג� המכשיר של דהטע� סובר י"שרש, ניחא דרכנו ולפי

 .גרושה אינה שהיא להכריע שיי� לא לאב נוגע הספק שאי� גרושה ב� אבל, כשר ולדוה וממילא היה

 סובר ,אבל. מאביו הב� משני� שאי�, לעיל שפירשנו כדר� מתפרשת כה� שהוא האב חזקת שאמנ� לומר נראה א"רעק דברי שוביובי

 יחוסוי השתנה זה ומחמת ,גרושה אמו שמא דני� כשאנו ולכ�, האב לש שבטו אחר יחסימת שהב� משו� ,באב דווקא זה כל, א"רעק

 �וכיו ,זו סברה שייכת לא הא� בחזקת אבל. אביו כמו כה� שהוא השבט חזקת על מעמידי� אנו בזה – הכהני� שבט אחר מתייחס ואינו

 וממילא ,לה ג� שנוגע הספק את כריעהשמ חומכ רק אלא ,לב� מועלת הא� חזקת אי� ולכ�. השבט י�ילענ אמו אחר יחסימת הב� שאי�

 .כשר הב�

 

 לפנינו הוא אם רק הספק חזקת אחר הולכים: מסקנה. ז

ויש  שנולד שכל היינו, האב וחזקת הא� חזקת מועילה שלעול� לומר נראה ,לעילבה�  שנתקשינו ע"והשו �"הרמב דבריאת  ליישב כדי

 ספקבש כשההורהשיי�  זה כל. ודאיוה ההורה אחר נל� אלא המסופק הורהל נחוש לא – היה פסול שמא ,ייחוסו לאחד ההורי�ב ספק

. להכשירו הראשו� ההורה של דאותוהו מכריעה בזהו – השני ההורה היה מי הוא הספק אלא, כספק אותו מכירי� אנו ואי� ,לפנינו אינו

 חזקת על נעמידוו, ודאיוה ההורה חזקת על הב� ידשנעמ לומר אי� בזה  – כספק לנו ידוע והוא ,השני ההורה את מכירי� שאנו בזמ� אבל

 .ספקשב ההורה

 יודעי� אנו ואי� גרושה הייתה שאמו כה� ב� על קול ביוצא איירי) כו כתובות (והגמרא) ז סעי� ג סימ� (ע"השו שדי�, הכל מתיישב ובזה

 ז וסימ� לו' סע ד בסימ� אבל. אביו בחזקת כשר הב� – כשרה שהיתה מעידי� �יושני גרושה שהיתה מעידי� י�יכששנ ולכ�, אמו היתה מי

 .חלל ספק הב� בזה – גרושה ספק שהיא לנו שידוע אשה נשא שכה� שאיירי, כ' סע
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 .בזה כ"מש כג ק"ס ד סימ� ש"פת' עי. פסול יהיה ג� ולדוה – לכהונה נפסלה כבר הא� א� זה שלפי, להעיר יש: �העור הערת 

22
 .הראשוני� שאר כסברת י"רש פירש לא למה) ז"פט ו"ש (שמעתתא השב בזה נתקשה כבר 
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 ?ההורים חזקת ראח כשהולכים גם מדרבנן פגם יש מתי. ח

  עיסה מבת הקושיה

 חלל ספק שהוא ,גרושה ספק או חללה ספק שנשא כה� של שבנו הדי� את שלמד, לעיל שהבאנו) ט' הל יט פרק (משנה המגיד והנה

 בכה� אבל .להתירה ספיקא ספק ג� שיש ,עיסה בבת זה כל � 23מדרבנ� אלא הבת אסורה שאינה וא�. עיסה לבת כוונתו – עיסה מאלמנת

 .הא� חזקת על הבת מעמידי� שאי� מש� להוכיח מ"המ וכוונת. התורה מ� אסורה הבת בזה – גרושה ספק שנשא

 מכל חזקה לה יש כ� שג� עיסה בת הרי, אביו חזקת מחמת כה�דינו כ גרושה ב� הוא א� ותרי תרי בהכחשת למה קשותלה אי� והנה

 ?24כהונה לגבי חזקה על סומכי� שאי� הרי, לכתחילה לכהונה אסורההיא  מקו�

 כה� בחזקת הוא ותרי שבתרי די�ה כל, זה ולפי. החמירו לא תרומה לאכילת אבל, לכה� להינשא שאסרוה, החמירו ליוחסי� שרק ונראה

 לא דרבנ� ובתרומה, דרבנ� לתרומה אלא התירו ולא דרבנ� ספיקא ותרי שתרי, )אנ� ה"ד: כו (התוספות שכתבו וכמו ,לתרומה אלא אינו

 .החזקה על לסמו� שלא החמירו

 בת שכאשר לומר צרי� – עבודהל או איש אשת באיסור אלא החמירו ולא ,מותר דאורייתא לתרומה שג� שסובר, �"הר לדעת אכ�ו

 .החמירו לא תרומה י�ילענ עצמו לב� ביחס אבל, החמירו ולכ� ,עבודה לגבי לבנה ינהמא נפק יש לכה� נישאת העיסה

 

 עדים בהכחשת גם חזקה על שמעמידים י"רש בשיטת הבעייתיות

 בחזקת אותו שמעמידי� משו�, שכשר גרושה ב� שהוא אומרי�ש �יבשני הטע�ש שמפרש, )ו פרק לעיל (י"רש שיטת לבאר נבוא ועתה

 . כה� שהוא להעיד הראשו� העד שבא בשעה שהיה כמו ,כה�

 והיא אחרת כת באה שכעת א� חזקה שחשיב ,י"רשסברת  על שהקשה ,�"הרמב את הביא) ואיכא ה"ד האלפס בדפי. יא (�"הר והנה

 עדי� האחד והביא ,אבותי של אומר וזה אבותי של אומר זהש במקרה למה: כה� היה לא מעול�אמרה שש הראשונה הכת את מכחישה

 ב"ב (הגמרא אומרת הראשוני� העדי� את שמכחישי� עדי� השני הביא כ� ואחר בידו השדה את די� בית והעמידו אבותיו של שהיו

 ?כמוחזק חשבויי הראשו� אצל השדה את משאירי� לא למה ?גבר דאלי� כל הדי� ונשאר ,מהשדה הראשו� את שמורידי�.) לא

 

 בטענה גם קדימה יש כאשר רק חזקה ראח הולכים: ם"הרשב שיטת

 ,שלו שזה אומר אחד וכל ,השדה על רבי� ושמעו� שראוב� שבזמ� :)א"ואבע ה"ד: מג ב"ב (�"הרשב שכתב מה לפי לתר� ונראה

 הביא אבל. גבר דאלי� כלהוא ש הדי� ,שלו שזה עדי� שמעו� הביא כ� ואחר השדה את בידו והעמדנו – שלו שזה עדי� ראוב� והביא

 אצל השדה נשאר בזה – כלל דבר בעל לוי היה לא ומקוד� ,שלו שזה עדי� לוי הביא כ� ואחר בידו והעמדנו שלו שהשדה עדי� ראוב�

 מחשיבו זה אי� העדי� סמ� על לראוב� השדה את די� בית שנתנו מה – לדי� שניה� שבאו כיוו� ושמעו� שראוב�, הדבר וטע�. ראוב�

 נעשה – טע� שהוא לפני בדי� זכה שראוב� ו�וכי, עדי� הביא שלוי במקרה אבל. שלו שהשדה זמ� באותו טוע� שמעו� שהרי, מוחזק

 .מוחזק ראוב�

 נעשה ממילא – כה� בחזקת אותו והחזקנו כה� שהוא שאומר אחד עד בא שמתחילה ו�וכי ,בכה�. י"רש סברת את זה לפייש ליישב  והנה

 . כה� אינו שהשני לומר דבר בעל כא� שיי� שלא, כה� שאינו שטוע� דבר בעל כא� ואי� ,כה� בחזקת

 ע� ומצטר� אחד עוד כשבא ושוב ,חלל בחזקת נעשה – גרושה ב� והוא כה� שאינו עדי� שבאו שבזמ� נאמר לא למה ג� ניחא ובזה

 משוה חלל אותו שהחזקנו מה שאי� נמצא ,כה� שהוא טוע� עצמו שהוא ו�וכי, ניחא זו לסברה אבל. חלל בחזקת נעמידנו – הראשו�

 .הדבר נגמר לא כאילו שעדיי�, חזקה נעשה אי� – כ� שאינו טוע� דבר שבעל ו�וכיו ,למוחזק אותו

 מדרבנן גם האב חזקת אחר הולכים – ברי טוען הדבר כשבעל

 שהוא אומרי�ש �יבשני ואילו, לכתחילה להתירה החזקה על סומכי� אי� עיסה באלמנת למה ,לעיל שהקשינו מה את ליישב יש זה ולפי

 : בתרומה ומותר כה� בחזקת הוא הרי מכחישי�ש י�יושנ גרושה ב�

, .)יד כתובות (הגמרא שאומרת וכמו. נאמ� – ברי שטוע� כל, עדי� אחרי ומחזר גרושה ב� שאינו טוע� עצמו שהוא שהעמדנו כיוו�

 .ברי ליה אלי� ג"ולר ברי שטוענת ו�וכי ,נאמנת מעוברת ובראוה, ברי טוענת שאינה ו�וכי ,גמליאל רב� מחמיר עיסה שבאלמנת
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 .תצא לא נשאת שא�) יד ק"ס ב סימ� (ש"הב ודעת, מדרבנ� אלא אסורה אינה הבת שג�, )אלמנת ה"ד. יד כתובות (התוספות שכתבו וכמו 
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 ?גרושה וספק בכה� ג� החמירו לא למה כ� וא�. חזקה על סמכו ולא החמירו מדרבנ�, דהיינו: הבהרת העור� 
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 ותרי תרי במקום דבר בעל של ברי

 של אומר זה גבי וכדחזינ� ,מועיל דבר בעל של ברי מקו� שמכל ו�וכי, ותרי תרי כא� שיש �וכיו ,שלו הברי יוסי� מה להקשות ואי�

 עדי� שהביא מי בחזקת נחזיקנו שלא �ילעני הדבר בעל של הברי מועיל מקו� מכל, ותרי תרי ושבא שא� ,אבותי של אומר וזה אבותי

 .בראשונה

 אי� אבותי של אומר בזה ג�, כ� א� שהרי. ותרי תרי של הכחשה כא� שיש בזמ� גרושה ב� שאינו ברי שיטע� יתכ�י אי�, להקשות ואי�

 .אבותיו של השדה שהיה ראה עצמו שהוא לאוקמי דוחק וזה? אבותיו של שזה בברי יודע מהיכ�, ברי טענת בו שיי�

 הרי. בא הבעל היה קיי� היה שאילו, לי ברי באומרת:) כב כתובות (י"רש שכתב דר� על, ותרי בתרי ג� ברי ששיי�, מוכרח הוא אלא

 – גרושה ב� שאינו או ,אבותיו של היא שהשדה אומדנה פי על לי ברי שאומר כא� ג� נאמר ולכ�. ותרי תרי במקו� ברי ששיי� חזינ�

 . פסול ספק הוא הרי – ברי שיי� שלא שתוקית שנשא בזמ� וכגו� ,ברי טוע� שאינו בזמ� אבל, כה� בחזקת אותו מעמידי�

 בדי� ואילו, ברי טוענת שאינה עיסה אלמנת וכמו ,מדרבנ� עליו שנחמיר אלא אינה לכאורה זו שסברה משו�, מספיק זה תירו� אי� ולכ�

לא  וא�. לוקה אינו למתי� נטמא וא� ,חלל ספק שהב�) ט' הל יט פרק, ש� (�"הרמב כתב זונה ספק או גרושה ספק שנשא בכה� זה

  .גמור לכה� נחשב התורה מ� הריו ?לוקה אינו למה ,לי ברי טוע� כשאינו כה� י�ילענ חזקה על להעמיד שלא ,חומרה אלא הייתה זו

 שהוא אביו בחזקת הב� שמעמידי� א�ו. גרושה שהיא האישה על המעידי� ותרי תרי כא� שיש ו�ומכי, לוקה אינו אחר שמטע� אפשר

 .ותרי תרי של בספק חזקה סמ� על מלקי� שאי� אפשר מקו� מכל, דבר בכל החמירו שלא אלא דרבנ� ספיקא ותרי שתרי ו�וכי, כה�
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 רב משה ארנריי�ה

 אש הכולל ר

 

דולאמנות חיה לייחס את הונ
*

 

 

 תיחהפ

 :יש נאמנות על ייחוס� של הוולדות) להל� חיה(שלמיילדת  מתחדש:) קידושי� עג(גמרא ב

אבל קרא , שלא קרא עליה ש� ערער? במה דברי� אמורי�. זה נתי� וזה ממזר, נאמנת חיה לומר זה כה� וזה לוי: ו רבנ�תנ

 …אינה נאמנת –עליה ערער 

� ערער פחות משני� הני מילי היכא דאיתא חזקה דכשרות אבל היכא עול� אימא ל� ערער חד וכי אמר רבי יוחנ� איל

 .מהימ� נאמ� דליכא חזקה דכשרות חד נמי

חוס אלא על יילמרות שבדר� כלל אנו פוסקי� שאי� לערער על . שמערער על דבריה דע� אשהחיה נאמנת בתנאי שאי�  גמרא קובעתה

  .ולכ� נית� לערער עליה� ביתר קלות, זקת כשרותבמקרה דנ� דברי החיה אינ� מגובי� בח, ידי שני עדי�

או שהיא נאמנת רק ,  מדי� תורהי�מרות שנדרשת כא� עדות של שניל� החיה נאמנת א: והזאמנות הנת גדרי אברר לנסה נמאמר זה ב

 .הינאמאלא שתיקנו חכמי� תקנה מיוחדת לה, או שמא מעיקר הדי� אינה נאמנת כלל, מפני שמעיקר הדי� די כא� בעד אחד

 

 לאלתרה  חיה לבכורותמננא

 :הנאמר שחיה נאמנת ג� בנושא קביעת הבכור:) עג (בקידושי�א מרהג

 …חיה ופוטרת חברותיה, שלשה נאמני� לאלתר אלו ה� אסופי: מר רב חסדאא

 –ה אבל יצתה וחזר, במה דברי� אמורי� שלא יצתה וחזרה. חיה נאמנת לומר זה יצא ראשו� וזה יצא שני: דתניא, יהח

איכא בינייהו ? מאי בינייהו. אינה נאמנת –וא� לאו ,  נאמנת–דה מהוחזקה על עו: רבי אליעזר אומר. אינה נאמנת

 .דאהדר אפה פוטרת

שהרי , ע יש לדייק כ�"ג� מהשו. רק ביחס לנאמנות של בכורהת שהגבלת הנאמנות לפרק הזמ� שמיד אחר הלידה מוזכר הגמרא נראהמ

 .כרת הגבלה זונזלא ) לה'  סע דסימ�(ע "ע אבה"ואלו בשו, "לאלתר"גבלת  הכרת נזבכורהת נואמ ני�נילע, )בי' ע סעזסימ� ר(מ "בחו

במה דברי� אמורי� כשלא קרא : " נאמנות בענייני יוחסי� הגמרא אומרתי�שלעני ינוי נוס� שמוצאי� בגמרא בי� בכורה ליוחסי� הואש

היא מותנית בכ� שא� בנאמנות לבכורה לא נאמר , ה של עד אחד בטלי� דברי החיונפסק להלכה שאפילו בערער, "'עליה ערער וכו

 .25הכחשה שאי�

 

 �"סתירה בשיטת הרה

 :מגדירה שתוקי ואסופי.) קידושי� סט(משנה ה

. כל שנאס� מ� השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא אמו –אסופי . כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו –תוקי ש

 .היה קורא לשתוקי בדוקיאבא שאול 

                                                                   

*

� מתייחסי� להלכות איסורי "כל הציוני� במשנה תורה לרמב. ב"סבשנת תש" אר� חמדה"מתו� שיעור שהועבר בכולל   ורגו�רמאמר עובד על ידי הרב ניה 

 .וי� אחרתצאלא א� , ע לחלק אב� העזר"וכל המקורות בשו, ביאה
וביוחסי� לעומת זאת אי� , ולכ� נאמנת רק לאלתר, שבבכורה מדובר בכ� שהא� או האב מכחישי� יישבו, הקשה מה פשר הבדלי� אלו) ק נח"ד ס' סי(פרישה  ה25

, לדעתו. אזי ג� בבכורה לא תהיה נאמנת אפילו לאלתר,  בטענה שא� יש הכחשה אפילו על ידי קרובי�הדחה תירו� ז) ק כ"ס(ז "הט. ולכ� נאמנת לעול�, הכחשה

כ� כתב (עול� שאז קל להבחי� ולכ� נאמנת ל, מה שאי� כ� במקרה בו יש תינוקות שוני�, בבכורה נאמנת רק לאלתר כיוו� שטכנית קשה להבחי� בי� תאומי�

 ).א"לב בש� הריטב' פרק טו הל, מ"המל
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שמשמעות דברי אבא שאול שקרא לשתוקי  מבואר.) עד(בגמרא . הות אביוזא� לא , וממשנה מוגדר שתוקי כמי שידועה לנו זהות אב

 .הכשיר את הוולדלדי כ" לכשר נבעלתי"והיא נאמנת לומר , בדוקי הוא שבודקי� את אמו

סיבת החילוק . יו שהוא ממזרלא� אינה נאמנת להעיד ע, הוא כשרשהעיד על בנה כתב שֵא� השתוקי נאמנת ל) בדפי האלפס: ל(� "רה

לכ� . משו� מעלה ביוחסי�, וכל האיסור של שתוקי בקהל הוא מדרבנ�, .)עג, על פי דברי רבא(שספק ממזר מותר בקהל מ� התורה  היא

 .א שאי� לא� השתוקיהתירו בממזרת נדרשת נאמנות דאורייתלדי כא� , הנאמנות הנדרשת היא רק דרבנ�

 ? שחיה נאמנת לומר זה כה� וזה ממזר מוכח שג� עד אחד נאמ� להעיד על ממזרות :)עג(באנו לעיל ההרי מההלכה ש: � הקשה"רה

 : �"יישב הרו

אני הת� לפי שהוחזק כא� ממזר דמיירי בארבע נשי� שילדו בבית אחת אשת כה� ולוי ונתי� וממזר וגלוי מלתא בעלמא ש

 …אהוא דמגלי

ק  ריההחו, ו לפנינזרמפני שמדובר במצב שידוע שיש ממ, ולד שהוא ממזר מעיקר הדי�ושהחיה נאמנת לומר על ה דבריו כא� נראהמ

מה שנאמר לעיל שֵא� השתוקי אינה נאמנת לומר על בנה שהוא . א נדרשת כא� עדות של שני עדי� מדאורייתאלבה זו מסי. ויה ממגלה

 .26 בשני עדי� על כ��לכ� יש צור, מזר לפנינומיש שהוא במצב שלא ידוע , ממזר

 : שנאמנות חיה איננה מעיקר הדי� כתב) בדפי האלפס: לא(� בסוגיית חיה "הר, עומת זאתל

 . אי אפשר בעניי� אחרבלאו מדינא אלא דהימנוה רבנ� לפי שעל הרוו

, ישבוי. 27"האמינה תורה עד אחד הרי הוא כשני�כל מקו� ש"הרי , � חזר על תפיסה זו בתשובה לקושיה מדוע מהני ערער אחד"רה

שאי "שו�  ממנות להכשיר היא תקנהנאשהו� וכי, �כאל אב, נאדי מיא הותמננאשהה קרבמק  רורשהדי� שעד אחד הוא כשניי� אמ

 .אזי הערעור מותר, "אפשר בעניי� אחר

 .� צריכה עיו�"תירה זו ברס

 

 ?דוע יש צור� בתקנת חכמי�מ

 איתמדאורי פק ממזר מותרשס� שהיות "הרי ראינו בר? � יש צור� בתקנה מיוחדת ג� לנאמנות להכשיר"לדעת הרמדוע : ש להקשותי

 ? הכשיר מעיקר הדי�ל� לחיה גדוע לא נאמי�  מוא� כ�, מעיקר הדי�ו  א� השתוקי להכשירתנאמנ

חסי� רק למקרה שהחיה אומרת על הוולד � שנאמנות חיה היא תקנה מתיי"מעלה אפשרות שדברי הר) פרק טו הל יא (28משנה למל�ה

� לגבי עד אחד "שמהמש� דברי הר א� מסקנתו היא. כמו כל א� שתוקי, מעיקר הדי� הכשיר החיה נאמנתלדי כאבל , שהוא ממזר

ד כיוו� שהכשרות היא מצ, � טע� שערעור עד אחד לפסול מועיל נגד דברי החיה להכשיר"שהרי הר, מוכח שלא נית� לומר כ� שמערער

 . תקנת חכמי�

שעדות זו נחשבת  יוו�כ, להכשיר רק מתקנת חכמי� ולא מעיקר הדי� נאמנת, כמו חיה, שג� ֵא� השתוקי מ"המש� דבריו מציע המלב

כמו במקרה של , שו� שלא תיקנו לפסול אלא במקו� שיש בוודאי ממזר לפנינומ� השתוקי אינה נאמנת לפסול או, לדבר שבערווה

 . נשי� בבית אחד' דילדו  כשנאמנות חיה

כיוו� שיש , א� במקרה של חיה. יוו� שמדאורייתא ספק ממזר מותרכ, הכשיר מעיקר הדי�לשא� השתוקי נאמנת  מ"מסקנה טוע� המלל

 .29ולכ� יש צור� בתקנת חכמי�, ואינו כלול בהלכה של ספק ממזר מותר, "איקבע אסורא"דאי ממזר לפנינו הרי זה ו

שהרי עד אחד נאמ� , לכאורה החיה צריכה להיות נאמנת מעיקר הדי�: ה על הצור� בתקנת חכמי� מצד אחרמקש) ק ס"סימ� ד ס(ש "בה

 ? באיסורי� כאשר אי� כנגדו איתחזק איסורא או היתרא

, "כל דפריש מרובא פריש"הרי שעל כל אחד יש לומר , שרוב העול� אינ� ממזרי� יוו�כש מיישב) ר נאמנת חיה"ה ת"ד: עג(מקנה ה

                                                                   

וכאשר היא אומרת שהוולד ממזר , משו� שאי� אד� משי� עצמו רשע, בניגוד לחיה, שֵא� השתוקי אינה נאמנת לפסול תיר�) יא' איסורי ביאה פרק טו הל(מ "המ 26

מ ג� חיה "שלדברי המ )לב' ש� פרק טו הל(מ "ומזה מסיק המל, וא שהיא קרובהע� נוס� לכ� שהיא גרועה מחיה הט. יסוראל עהרי היא מעידה על עצמה שעברה 

 .קרובה אינה נאמנת לפסול
27

 :מז;: סוטה לא; :קיז; :במות פחי 
28

 .מ"המל: הל�ל 
 .קבע איסורא מותר� עיקר החידוש בדי� ממזר הוא שאפילו באי"מ וטע� שלשיטת הרמב"שחלק על המל, )שמעתא א פרק ב(ב שמעתתא בשעיי� : ערת עור�ה 29
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 .30לכ� צרי� לומר שנאמנות החיה היא תקנה מיוחדת. אמ� נגד רובנוא אינו ה� שעד אחד אינו נאמ� נגד איתחזק היתרא כ� וכש

 שהאשהיא , א� חיה, � מה שידוע לנו שעד אחד נאמ� במצב שלא איתחזק היינו דווקא בעד כשר"שלדעת הר מיישב) ש�(ש עצמו "בה

 . � חידוש זה"ני� לרמ ודעאלא שאינו י, אלא במילתא דעבידא לאגלויי  שלא איתחזקאינה נאמנת אפילו במקו�, הפסולה לעדות

משמע שהוא סובר , שחיה נאמנת כיוו� שכבר הוחזק ממזר, בהסברו הראשו� לנאמנות חיה � עצמו אומר"שהרי הר, � קשה על דבריוא

 ?נאמנת כאשר אי� חזקה נגדה שהאש

 אאמנת מ� התורה כמו כל עד אחד במקו� דלנחיה השמעיקר הדי�  )ר נאמנת חיה"תה "ד(תו� קושיות אלה מסיק הפני יהושע מ

משו� , ובחיה תקנו שנאמנת כמו עיקר די� תורה, שלא להאמי� עד אחד לייחוס אלא שהחמירו חכמי� משו� מעלה ביוחסי�, איתחזק

רו� של עד אחד הוא מצד יסשהרי הח, ד אחרל עד אחכשר לאי יש טע� נוס� להאמי� לה יותר מ"לדעת הפנ. דאי אפשר בעניי� אחר

 .32וחיה מדייקת בגלל האחריות שעל כתפיה, 31"דלא דייק ואמר בדדמי"

ולכ� , כיוו� שזה רק גילוי מילתא אי� כא� איתחזק איסורא, מצד אחד: � שהעלנו לעיל"נית� ליישב את הסתירה בדברי הר פי דבריול

 .עלה ביוחסי�מהצרי� שני עדי� בעניי� לחמירו המשו� שחכמי� , ההיה צור� בתקנ שניומצד ; נאמנת מעיקר הדי�

 ): לב' פרק טו הל(� "י מלשו� הרמב"ית� להביא ראיה לדברי הפננ

 .אמנת חיה לומר זה הב� כוה� או לוי או נתי� או ממזר מפני שלא הוחזק ואי� אנו יודעי� ייחוס�נ

 .33 איתחזיק� דלאושמע שנאמנותה מדי� עד אחד נאמ� באיסורי� במקמ

שהגדרת אד� , א� מדאורייתא אינה נאמנת נראה, � שנאמנות חיה היא רק מדרבנ�"דברי הר מטוע�) סימ� נט אות כ, ע"אבה(א "חזוה

 . נת חכמי� בנאמנות חיהקלכ� היה צור� בת; �ייואי� דבר שבערווה פחות משנ, לדבר שבערווהת כממזר נחשב

 

 ?יצד תיקנו חכמי� נאמנות נגד התורהכ

 ? עקור די� תורהלכמי� חקנו תכיצד , דות שני עדי� להגדיר אד� כממזרעדאורייתא מדרשת נא� אכ� , א עצמו מתקשה"ול� החזוא

משו�  ינה נאמנתאשטע� ש(המקנה , )משו� שיש כא� איקבע איסורא, תנינה נאמאשטע� שמדי� תורה (מ "� לפי המלאומדת עושיה זו ק

נאמנת אפילו כשאי�  ינהאש, שהאמפני שהיא  ינה נאמנתאשטע� ש(ש "והב) יתחזק היתראשיש בעול� רוב כשרי� והוא כמו א

 .שיהקו� כא� אי� לכ, לא איתחזקדי הנאמנות כא� היא על בסיס ההלכה שעד אחד נאמ� באיסורי� במקו� "לפי הפנ אול�). איתחזק

אורייתא דוראה החכמי� לעקור א� י ידבשיש  הכוח דהתקנה פה הועילה מצ, לדעתו. ל פי דברי המחצית השקל עה�רידבב ישליית� נ

 ):ה מתו�"ד. פח(התוספות ביבמות  ברדה תאכ� מסבירי� ו. במקו� שיש סברה

 .שבדבר שיש קצת טע� וסמ� לא חשיב עוקר דבר מהתורה, האמי� כמו שאפרש לקמ� בפרקי�ליוו� שדומה הדבר והגו� כ

 .34לומר שמת הבעל כדי להתיר אשת איש לעלמאמטע� זה האמינו חכמי� עד אחד , דעת התוספותל

 יאוה, רהותה שו� שספק ממזר מותר בישראלית מ�מיא הכה� ולהתירו בישראלית  עיד עלהשנאמנת חיה ל מיישב) ש�(א עצמו "חזוה

                                                                   

כ� בשמדובר  ריאש ב"הב". הרי הב� בחזקת כשר ואי� לו יחוס ו… א� ערער עליה אפילו אחדלאב"ע "על דברי השו) ק סב"ס(ש "בזה ג� תיושב קושית הב 30

י� ממנה כיוו� שהוא עד כשר והיא והוא עד, כיוו� שאי� לכל אחד חזקת פסול, אמ� להכשיר א� על פי שיש ש� ג� ממזרנוא הו, המערער מכשיר והחיה פוסלתש

או שבנושא ייחוס כהונה אי� עד , שאינו יודע את הייחוס ויש לומר? מדוע אי� העד הכשר נאמ� ג� בקשר לייחוס, שהקו). שהא� בעדות "כדברי הרמב(ה פסול

א� אינו נאמ� לייחס לכהונה כיוו� שאי� רוב , וב כשרי�נאמ� להכשיר משו� שיש ר העד לפי המקנה. משו� שספק ממזר מותר מ� התורה, אחד נאמ� אלא להכשירו

 .חד לא נאמ� נגד רובאועד , ני�והכ
 .ה והכא לא דייקא"ד .)קטו(ליבמות  י"רו� זה בעדות עד אחד הוא ברשיסמקור ח: ר�וערת עה 31
במאמרו  �יעי: ר�וערת עה. [נאמנויות אלו בסמו� לנאמנות חיהדנה ב.) עד(הגמרא בקידושי� . יכה ולמי חייב זומטע� זה נאמ� המוכר לומר למי מכר והדיי� למי 32

 .]� באופ� אחר"שהסביר את דברי הרמב, של מנח� קופרמ� בקוב� זה
ואפילו במקרה שאי� אפשרות למצוא , שעדות יכולה להיות רק בכשרי� היא) יג' פרק ח הל, נזקי ממו�(� "על פי הרמב) יד' סימ� לה סע, מ"חו(ע "דעת השו 33

) שנג' סי(א הביא מתרומת הדש� "הרמ, תלעומת זא.  ה� עדיי� אינ� נאמני�–או במקו� שיש רק נשי� , פשר למצוא רק רועי�או בש, � כשרי� כגו� במרעהעדי

 שאי אפשר באופ� �"על פי דברי הר, כתב סמ� לזה מנאמנות חיה) ק כח"ס, מ ש�"חו(א "הגר. אחר מצוא עדלכשאי אפשר  שהאתקנת קדמוני� שנתנו נאמנות ג� ל

 . שנאמ� במקו� שלא איתחזק איסורא אלא מצד עד אחד, ה אינה מצד תקנהישנאמנות ח שיטתו בהלכות איסורי ביאהל, � שלא סמ� על זה"שהרמב נראה. אחר
כל דמקדש אדעתא "מדי� ,  בעלהשמת שהא בעדות �אמ נכותב שעד מפי עד) שהאה לעדות "ד: שבת קמה(י "אול� רש. ה והאי"ד: נזיר מג, עיי� ג� בתוספות 34

בדפי . יבמות כח(א "י בש� הריטב"שיטת הנמוק. � בעדות עגונה היא שעד אחד נאמ� מפני שלא הקפידה תורה במילתא דעבידא לאגלויי"שיטת הרמב". מקדש

 .אמדו חכמי� שהוא כשני עדי� דאורייתא, סבאדייקא ומינ שהאעוד שהו, יוו� שחזקה שעד אחד לא משקר במקו� שאומר מילתא דעבידא לאגלוייכש היא) האלפס



  גחמדת האר�                            26

 
 

נת לומר מדוע א� השתוקי לא נאמ, א� כ�. תר ג� בממזרת מ� התורהושספק ממזר מ יוו�כת זרממ ברותיזר ולהממה שזר ומ לנתאמנ

 ?עליו שהוא ממזר

שלא תקנו לה נאמנות לומר שפלוני ממזר כדי שלא  )ק לו"ס, ש�(והשיב על פי הפרישה , )ק לט"ד ס' סי(ש "ושייה זו כבר הקשה הבק

שהרי א� נית� לא� , יש להבחי� בי� א� השתוקי לחיה, א"אומר החזו, לפי טע� זה. מזרי�מכ� בלגרו� לו לישא ממזרת ולהרבות 

אבל בחיה אי� אנו ; וא� כ� אנו מרבי� ממזרי� בישראל, פני כ�ליווצר כא� ממזרות שלא ברור שהייתה ת, קי נאמנות לפסולהשתו

" שעל פי רוב אי אפשר בעניי� אחר", ועוד. ואלא שאי� אנו יודעי� מיה, שידוע לנו שיש כא� ממזר אחד בלאו הכי יוו�כ, מרבי� ממזרי�

 . ור בחיה למנוע ממזרותלכ� לא ראו לגז, �"כדברי הר

 .35שהרי לא ברור א� נאמר ג� לגביה� שספק מותר, פי זה יש מקו� להסתפק א� החיה נאמנת לומר על הוולד שהוא נתי� או עמוניל

וא� כ� , "מותר –ספק ממזר "שלדעתו באיקבע איסורא לא התחדש הדי� של , מ" אינ� מיישבי� את שיטת המלא"ול� דברי החזוא

 ?התיר ספק ממזר בישראלית ובממזרתלכמי� חכיצד תקנו : החוזרת הקושי

ו אלא במוב� יג� של מבאבל לא במו, ידהב" כיו� שהידיעה בזה מסורה לחיה. "א לחדש שנאמנות חיה היא מדאורייתא"כ� רוצה החזול

 :):נד(המקור לנאמנות זו הוא במסכת גיטי� . של בעלות

היה עושה עמו בזבחי� ואמר לו זבחי� שעשיתי , שעשיתי עמ� נטמאוהיה עושה עמו בטהרות ואמר לו טהרות : ר"ת

 –לוני נתפגלו פאבל אמר לו טהרות שעשיתי עמ� ביו� פלוני נטמאו וזבחי� שעשיתי עמ� ביו� ,  נאמ�–עמ� נתפגלו 

 .אינו נאמ�

 .כל שבידו נאמ�: אמר אביי? אי שנא רישא ומאי שנא סיפאמ

 ):36סימ� יג, גיטי� פרק ה(ש מבאר גדר זה "ראוה

לאו  ו…ודעיל דבר שבידו של אד� אפילו אתחזק היתרא נאמ� עד אחד לטמא ולאסור ואפילו מכחישו או אמר איני כ

 .לא כיוו� שבידו לתקנו הוי כבעליו ואפילו תר� משל חבירו א…מטעמא דאי בעי מטמא להו דאי טמאינהו בעי שלומי

 י�בר דעל� אמאלא משו� שהאד� נ,  אות�הרלטו ובעת מהיכולת שלו לטמא אות� אלומר הנאמנות של אד� על דברי� שבידו איננה נכ

 .37ברשותוש

 :א מנמק נאמנות זו בשני אופני�"חזוה

 .אי� אפשרות לברר עליו פרטי� א� לא נאמי� לדבריו, יש זולתו יודע על דבר שהתהווה ברשותואיוו� שאי� כ .א

 .אורעותיורק הוא יודע על משיא החזקה  –יוו� שהחפ� בידו כ .ב

 . הכיוו� שמסור בידה לדעת את המאורעות הקשורי� בליד, "בידו"א לטעו� שג� נאמנות החיה היא מצד ההלכה של "פי זה רוצה החזול

לא מועילה , כגו� ערווה וממו�, שבתחומי� שצרי� בה� שני עדי�ו הוכיח) שמעתא ו פרק א(שהרי בשב שמעתתא , ול� קשה על דבריוא

וכא� אי� החיה יכולה , ומה דלתוצאהה  המביאלהבורו לעשות פעודי� זמ בוליכ שדהיינו, ויגאלא א� כ� יש עמה מ" בידו"נאמנות של 

 .היות ממזר או כשרללגרו� לוולד 

ק מי שיש לו רווח ויש רל פי הכלל שע, יא נאמנת למרות שאי� לה מיגוה, שכיוו� שלחיה אי� כל אינטרס ורווח אישי, א"יישב החזוומ

 .38"דקי� לה טפי בגוה"אול� הנאמנות היא רק שלה משו� . שקר צרי� מיגו כדי לסלקוחשש מ

) ש�(המשנה .). סד(מהסוגיה בקידושי� , מועילה א� בדבר שבערווה, כגו� זו שבחיה, "בידו"א מביא ראיה לכ� שנאמנות של "חזוה

 :שואלת הגמרא. אומרת שהבעל לא נאמ� לומר על בתו שנשבתה ונפסלה לכהונה

 ?חלל דקא פסלה מכהונהלהרי בידו להשיאה ו

                                                                   

שלא נאמר , ביחס לנתי�. שחלק על טענה זו, .)קידושי� עג(י "יי� פנוע.  שהוא הדי� לכל פסולי קהל�טוע) כא' פרק טו הל(בש� שער המל� ) ק ז"ד ס' סי(ש "הפת 35

כיוו� שיש להשוותו לשאר פסולי , שמשוחרר מותר בנתינה טועני�)  ונתיני�ה"ד. יבמות עט(אול� התוספות ; לכולי עלמא לא תהיה נאמנת לכאורה, "קהל"בו 

 .קהל
36

 .ות יאא, ורי�יסכללי נאמנות עד אחד נאמ� בא 
ה חר כ� הכניס בודק אחר ידו ואמר שאי� כא� טרפא� א� ג, אמ� להטריפהנ –דא� אמר הבודק שיש סירכא , )א"ט בש� ר"ד סימ� ל"יו(וס� יוכ� איתא בבית  37

 .� כתב הגאוני� בתשובהוכ. יוו� שעד אחד נאמ� לאסור בדבר המסור בידוכ, 'וכו
 .ואילו אצלה אי� חשש כזה, "בדדמי"ד אחד הוא מצד שיש חשש עשחסרו� , י"כמו שהזכיר לעיל הפנ 38
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שהרי , ויגא� על פי שמדובר במקרה שאי� מ, 39שהוא דבר שבערווה, יהיה נאמ� לעשותה חללה" בידו"שבנאמנות של  הגמרא עולהמ

 .עכשיו בתו גדולה ואינו יכול להשיאה

קא דווהתוספות שואלי� מדוע ). ה נאמ� לנדרי�"ד, �ש(ג� את דברי התוספות בקידושי� )  יחתאו, ש�(א "ל פי אותו יסוד מבאר החזוע

 :ומשיבי�, � נדרי�ייג שנה לענ"ומר על בנו שהוא ב� ילאמ� נהאב 

 .ולכ� לאב עשאוהו כבידו ולא לאחרי�, דאב דייק טפי לדעת שניו לפי שעליו מוטל להודיעו לאחרי�, ל"יו

 :א"מבאר החזוו

 .40והלכ� הוא נאמ� מעיקר הדי� ולא אחר, השעליו מוטל דקדוק הידיע, הב� והבת ביד האבש

 :עד כה ראינו שלוש אפשרויות להסביר את הנאמנות של חיה, סיכו�ל

 .אחר  עד�שעוקרת די� תורה כיוו� שאי, ש והמקנה סוברי� שזו תקנת חכמי� מיוחדת"הב, מ"מלה .א

שלכות רק השנ� ידבריה ליוו� שכל אב, הוומעיקר הדי� אי� נאמנות משו� דהוי דבר שבערשא בהסבר הראשו� סובר "חזוה .ב

 .  להאמי� לחיה מדרבנ�וסקפחכמי� , שהרי מדי� תורה ספק ממזר מותר ג� בישראלית וג� בממזרת, לאיסור דרבנ�

כיוו� , "בידו"א נאמנות חיה היא מדי� "החזו לפי. א סוברי� שזו נאמנות מעיקר די� תורה"י על פי הסבר החזו"מ והפנ"מלה .ג

הנאמנות היא מצד עד אחד ) � על פי דיוק לשונו"והרמב(י "ולדעת הפנ, ידה בלרי�שוקה ידיעת המאורעות �יישבידה מסור ענ

 .במקו� דלא איתחזיק� נאמ� באיסורי

 

 ?דוע מועיל ערער אחד כנגד החיהמ

די� אלא מכוח התקנה כיוו� שנאמנותה איננה מעיקר ה, ערער על דברי החיהלדי כשני עדי�  � הסביר שלא צרי�"שהר בר הזכרנו לעילכ

 .בלבד

� מדוע מהני "ב את קושיית הרישרי� ליצ, "בידו"די� דאורייתא של  אהישנאמנות החיה , מ"א אליבא דהמל"יאור החזובי פול� לא

 ?"א כשני�וכל מקו� שהאמינה תורה עד אחד הרי ה"הרי , ערעור דחד

 :משתי סיבות, �" צור� להגיע לתירו� הרשטע� שאי�, ל"ש הנ"א על פי הב"שנית� ליישב את דברי החזו ראהנ

או כל מישהו אחר שהוא פסול לעדות שאמר (שהעידה שמת בעלה  שהאש, �"פסק כדעת הרמב) לח' סימ� יז סע(ע "שוה .א

הוא עדיי� , ג� במקו� שהתורה נתנה לפסול עדות נאמנות, היינו. תצא –ה אישוא� נ, יכול עד כשר להכחישה –) שמת בעלה

 . סולה לעדותהפ, א� כ� ג� פה נאמ� עד כשר לדחות דברי החיה. שרכ לא משתווה לעד

כל מקו� שהאמינה "עדיי� הכלל , � לאחר שהעיד עליה עד פסולוהסוברי� שלא תצא מהיתרה הראש, �41 לדעת החולקי� ש�ג .ב

 .42י�הדקוד� פסק ובחיה היה הערעור , חר שנפסק הדי� על פי עדות העד הפסוללאתק� רק " התורה עד אחד הרי הוא כשני�

 

 לנאמנות ליוחסי� ישוב הסתירה בי� הנאמנות לבכורהי

 :שני הבדלי� בי� הנאמנות לבכורה לנאמנות ליוחסי� 43זכרנו לעילה

 .בניגוד ליוחסי�, בכורה מפורש שנאמנות זו היא רק לאלתרב .א

                                                                   

ו "ש(השב שמעתתא . אשל דבר שבערווה או וא השהאעל " זונה"א� קביעת די� :) קידושי� סו(א "והריטב) ו' פרק טז הל, סנהדרי�(� "לכאורה נחלקו הרמב 39

 זה נחשב –א� בפסול הבא בתולדה , שהאכוונתו דווקא לדי� זונה וחללה שבא כתוצאה מהתנהגותה של ה –שפסק שעד אחד נאמ� , �"שג� הרמב טע�) ו"פט

 .לדבר שבערווה וצרי� שני עדי�
" בידו"מפקפק בסברתו ש) בסו� דבריו, ש�(א "יש להעיר שהחזו". יכיר"האב נאמ� מטע� ש, )בדפי האלפס. לב, קידושי�(ז "עיי� שלטי הגיבורי� בש� ריא 40

 .ואילו חיה נאמנת א� לקולא, כיוו� שלדעתו נאמנות זו היא רק לחומרא, המועיל א� בדבר שבערווה והוא יסוד נאמנות חי
 ).בדפי האלפס. יבמות מד(� "נימוקי יוס� בש� הרמב 41
מדובר אפילו קוד� פסק , �ייייתא הרי הוא כשנרשבמקרה שנאמ� מדאו, )ה הא לא"ד: יבמות קיז; ה אי הכי"ד: כתובות כב( כתוספות � סבר"אול� ייתכ� שהר 42

 אינו כלו�� כיוו� שעד אחד בהכחשה באיסורי, מספיק ערער חד –� שנאמנת מדי� עד אחד נאמ� באיסורי, �"י ודיוק לשו� הרמב"לפי שיטת הפנ: ערת עור�ה. [די�

 ).] מד' ד סימ� א סע"ע יו"שו �יעי(
 ".נאמנות חיה לבכורה לאלתר"תחילת המאמר בפרק  ב43
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 .בניגוד לבכורה, יוחסי� מפורש שאפילו עד אחד יכול להכחישהב .ב

 :דלי� אלו על פי חלק מהטעמי� שהצגנו בנאמנות חיה ביוחסי�ביר הבסראה שנית� להנ

אי� סיבה  –) מ"א בדעת המל"כהסבר החזו" (בידו" די� וחאו מכ )ש והמקנה"כדעת הב( תקנת חכמי� מיוחדת וחכמיא ה� הנאמנות א

 הרי שבבכורה –) י"כדעת הפנ (לא איתחזקדבמקו� �  עד אחד נאמ� באיסוריוחאול� א� הנאמנות היא מכ. להבחי� בי� יוחסי� לבכורה

צרי� לומר שבבכורה מדובר ו, 44שבממו� אי� נאמנות עד אחד אפילו בלא איתחזק )ג"ו פ"ש(תב השב שמעתתא וכ, דובר בנושא ממונימ

ונאמנת רק , יש ליישב את קושיית הפרישה שדווקא הנאמנות בבכור היא תקנה, א� כ�". י אפשר באופ� אחראד"בתקנת חכמי� כיוו� 

 .ולכ� נאמנת לעול�, ביוחסי� היא נאמנת מדינא, לעומת זאת. לאלתר

, מר שבבכורהויש ל, שהצור� בתקנה מיוחדת להאמי� לחיה הוא מפני שעד אחד אינו נאמ� כנגד רוב שאינ� ממזרי�, פי דעת המקנהל

 .45וייתכ� שלא נאמי� למערער אחד, אי� צור� בתקנה מיוחדת, אי� רוב כנגד העדכש

 

 יכו�ס

 : מאמר זה סקרנו שלוש הבנות מרכזיות בהבנת נאמנות חיה ביוחסי�ב

 ). ש והמקנה"ב(נה מיוחדת קאמנות מצד תנ .א

 ).א בתירו� הראשו�"חזו(משו� שמעיקר הדי� ספק ממזר מותר , אמנות מדרבנ�נ .ב

 ).מ"א בדעת המל"חזו" (בידו"או מדי� ) י"פנ(אמנות מדאורייתא מדי� עד אחד נ .ג

וההבחנה , וע די בהכחשת עד אחדמד, מה היה כוח חכמי� לתק�, מה הצור� בתקנה: מתמודדת ע� קושיות שונותחנו כיצד כל שיטה ב

 .בי� נאמנות ביוחסי� לנאמנות בבכורה

 : דברינו עולה שלכל שיטה יתרונות וחסרונותמ

, והיכולת לפסול את הוולד לדחותהכמו נאמנות עד אחד , מתבסס על הדיני� המיוחדי� בנאמנות זו י שסובר שמדובר בתקנה מיוחדתמ

 . נו כ� חכמי�יקיזה כוח תאא� מתקשה מה היה צור� בתקנה זו ומ

 .א� מתקשה מדוע די� החיה שונה משאר דיני� שבתורה, מי שסובר שמדובר בנאמנות מדינא אינו מתקשה בקושיות אלו, עומתול

 

 

 

 רב משה ארנריי�ה

 אש הכוללר

 

 ∗מזרותקשר בי� אי תפיסת קידושי� ומה

 תיחהפ

 :בכלל השלישי נאמר. ללי� המפרטי� כיצד נקבע ייחוס הוולדכמה כמובאי� ) ב"ג מי"פ(משנה בקידושי� ב

זה הבא על אחת מכל עריות ? ואיזה. הולד ממזר –אחרי� קידושי�  כל מי שאי� לה עליו קידושי� אבל יש לה עלו

 .שבתורה

הא� איסור הערווה . ממזרות ואיסור ערווה, אי תפיסת קידושי�: � הנזכרי� כא�מאמר זה ננסה לברר מהו היחס בי� שלושת הגורמיב

                                                                   

שא� ת אומר.) מ כח"ב(הגמרא  .א: השב שמעתתא הביא לכ� שתי ראיות.] אי� מקו� להאמינה בבכורה, וכ� א� נאמנת מצד שספק ממזר מותר: ערת עור�ה [44

שעד המסייע אינו  סובר) ג' פרק א סי(מ "ש בב"הרא .ב .א� על פי שאי� חזקת ממו�, יניח ואינו מוציא – עד אחד אד� אחד מביא סימני� והשני מביא סימני� וג�

 .שאינו בא להוציא מרותלפוטר מי שאינו יכול להישבע 
 !ועיל בדבר שבממו�מינו אד אחד עמפני ש, אול� עדיי� צרי� תקנה מיוחדת: ערת עור�ה 45
∗

 .ב"בשנת תשס" אר� חמדה"מתו� שיעור שהועבר בכולל , ר ורגו�מאמר עובד על ידי הרב ניה 
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ואי תפיסת הקידושי� , ור� לממזרותהגערווה הוא האו שאיסור , ואי תפיסת הקידושי� גורמת לממזרות, הוא הגור� לאי תפיסת קידושי�

בה בי� ההורי� ראלא העובדה שהק, רמי� לממזרותאו שמא לא האיסור ולא אי תפיסת הקידושי� גו, היא רק סימ� לחומר האיסור

 .רווהעמוגדרת בתורה כ

 

 קור הדי�מ

 למדני� הדש סיקהמבסו� ול, ספר הצעות ודוחה אות�מהיא מעלה . מנסה לברר מה מקור הכלל דלעיל שהובא במשנה:) סז(גמרא ה

 :שהאש לאחות יקמה

ויקרא " (כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו"א אמר קר: יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע' לא אמר רא

א� כל עריות כול� לא תפסי בה , �מה אחות אשה לא תפסי בה קידושי: הוקשו כל העריות כול� לאחות אשה –) כט, יח

 . קידושי�

 :מזרמלד וישנה מחלוקת תנאי� מהי חומרת האיסור שממנו נוצר ) ג"ד מי"פ(משנה ביבמות ב

, כל שחייבי� עליו כרת בידי שמי�: שמעו� התימני אומר. ע"דברי ר –" א יבאל"ר בשר שהוא בכל שא? יזהו ממזרא

 .כל שחייבי� עליו מיתת בית די�: רורבי יהושע אומ. והלכה כדבריו

, ה בקידושי�המשנ, לפי זה. ייבי מיתות בית די�מחיהושע ' ייבי כריתות ולפי רמחלפי שמעו� התימני , ייבי לאווי�חמזר נולד ממע "פי רל

 .מעו� התימנישוסקת כפ, שקובעת שהוולד ממזר בכל איסורי ערווה

, דברי� כג" (ולא יגלה כנ� אביו"שמקור� של התנאי� הוא סמיכות הפרשיות בי� איסור ממזרות לאיסור  בארתמ.) מט(גמרא ביבמות ה

 ):א

וסבר לה . כנ� שראה אביו לא יגלה –" יולא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנ� אב"דכתיב ? אי טעמא דרבי עקיבאמ

, )ג, דברי� כג" ('לא יבא ממזר בקהל ה"וסמי� ליה , בי לאוי�ידהויא לה חי, יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר' כר

 …אלמא מהני הוי ממזר

לא "י� ליה וסמ, דהויא לה חייבי כריתות, דאמרי בשומרת יב� של אביו הכתוב מדבר, שמעו� התימני סבר לה כרבנ�ו

 …אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר, "יבא ממזר

. ולכ� ג� בשאר חייבי לאווי� הוולד ממזר, שהוא איסור לאו, ר שנסמ� לממזרות הוא איסור אנוסת אביוועקיבא האיס' פי רל, לומרכ

 .ק בחייבי כריתותלכ� הוולד ממזר ר, לפי שמעו� התימני האיסור שנסמ� הוא איסור כרת של אשת אחי אביו, לעומת זאת

שמביאה הגמרא " לא יגלה כנ� אביו"ובי� הלימוד מ שמופיע בקידושי� שהאהיקש לאחות המבהיר מהו היחס בי� ) ש�(י בקידושי� "שר

 :ביבמות

לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה "אבל הולד ממזר נפקא ל� מ, דאי� קידושי� תופסי� בחייבי כריתות –נא הני מילי מ

 .ו אשת אחי אביולומוקמינ� לה ביבמות בשומרת יב� של אביו שהיא , "לא יבא ממזר"וסמי� ליה " כנ� אביו

מזרות מואילו הסוגיה ביבמות לומדת , שהאש לאחות יקעריות מהבי תפיסת קידושי� אהסוגיה בקידושי� לומדת , י"פי רשל

 .איסורי עריות מהסמיכות של איסור גילוי כנ� אביו לאיסור ממזרותב

 :מתקשי� בהבנת הגמרא) ה מנא הני מילי"ד, ש�(ספות תוה

דכיו� דהוי ממזר מחייבי כריתות  ,ליא תהא בהאדא הדבר פשוט בכל הגמרא דקידושי� לא תפסי לה, קשה דמאי בעיו

ע "ע הוא דאמר דאי� קידושי� תופסי� בחייבי לאוי� ולא ידעינ� אלא משו� דשמעינ� ליה לר"דהא ר, לא תפסי קידושי�

והכי נמי אמרינ� בשמעתי� הכל מודי� . �וכיו� דיש ממזר די� הוא דלא תפסי בה קידושי,  יש ממזר מחייבי לאוי�דאמר

 . אלמא דהא בהא תליא, בבא על הנדה שאי� הולד ממזר דהא תפסי בה קידושי�

שהרי בגמרא מוכח , ותוס� על דרשה שתלמד ממזרנשאי� צור� בדרשה שתלמד על אי תפיסת קידושי� בעריות  תוספות טועני�ה

 :ללמש, במספר מקומות שדיני� אלו תלויי� זה בזה

 . ד ממזרולשלפיה בחייבי לאווי� הו, )ש�(ע אי� תפיסת קידושי� בחייבי לאווי� הוא המשנה ביבמות "המקור היחיד לכ� שלפי ר. 1

הגמרא לומדת די� זה מהפסוק .  איסור כרתשיש בו א�על , לד ממזרוושהכל מודי� בבא על הנדה שאי� ה מובא.) סח(בקידושי� . 2

 . היינו תפיסת קידושי�, שאפילו בשעת נידתה יש בה הוויה לומרכ, )כד, קרא טויו" (ותהי נידתה עליו"
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שהרי הוא סובר , הסובר שאי� תלות בי� אי תפיסת קידושי� לממזרות, יהושע' ששאלת הגמרא היא רק לפי ר אור זאת הסיקו התוספותל

 . ממזרות נוצרת רק בחייבי מיתות בית די�, תפיסת קידושי� בחייבי כריתות יאשלמרות 

או שהיא רק סימ� למציאותה , � אי תפיסת הקידושי� היא הגור� לממזרותא: ליה עומדי� התוספותשעש להבי� מה תוכנה של תלות זו י

 .46גורמת לממזרותהשל סיבה אחרת 

 

 ווה כגור� לממזרותרומר איסור עח

שיסוד  מסבירה:) מה(הגמרא . � ועבד הבא על בת ישראל הוא ממזר או כשר"לד של עכוו� א.) יבמות מה(ראי� בגמרא חלקו אמונ

 :המחלוקת הוא בשאלה כיצד להבי� את סמיכות הפרשיות בי� איסור אשת אביו לממזרות

א� כל דלא תפסי  –זר  אב דלא תפסי בה קדושי� הולד ממתמא� דפסיל סבר מה אש: שניה� לא למדוה אלא מאשת אבו

לאפוקי , ומא� דמכשר סבר מה אשת אב דלדידיה לא תפסי בה קדושי� לאחריני תפסי בה קדושי�, בה קדושי� הולד ממזר

 .עובד כוכבי� ועבד דלא תפסי בהו קדושי� כלל

יסת קידושי� במי שהוא או שרק במקרי� של אי תפ, ש ממזרותי� בכל מקרה של אי תפיסת קידושי� אחלוקת האמוראי� היא בשאלה מ

לפיו יש לחלק בי� אי תפיסת קידושי� ש, מבאר את סברת המכשיר) ה הכי�"ד, ש�(א "הרשב. מזרותהממת נגרבדר� כלל בר קידושי� 

  :כללית לאי תפיסת קידושי� באד� מסוי�

כיו� דאית ליה ד,  בתפיסת קדושי� אלא במי שיש לו קדושי� בעלמאיעל כרח� ליכא למיתל: מא� דמכשר הכי קאמרד

הא  –אבל גוי ועבד , הויא לה לגביה כאשת אבו יא הו זערוה דומרא חשו�מקדושי� באחריני והכא לית ליה אלמא 

 לא דאינהו לאו בני קדושי נינהו ואפילו בבתא ערוה דומרי חשו� מאולדלא תפסי להו קדושי בבת ישראל דלמא 

 .ל"כנ, מינ�

י תפיסת  ואבמקו� שהמקדש אינו בר קידושי�, לכ�". חומרא דערוה"ידושי� עצמה אלא הקת אי תפיסו הגור� לממזרות איננ, לומרכ

ומרא ח" כ� שישל ימ�סאי תפיסת קידושי� היא רק , א"לפי הרשב. וולד אינו ממזרה, הקידושי� איננה תוצאה של חומרא דערווה

ד ול� הבא על בת ישראל הו"כו שעמרדא� אשלמ ודהג� הוא מ, בר�). ש�(ב אלחנ� וסרמ� הרכ� טוע� . שגור� לממזרות" והודער

 ".ומרא דערווהח"ולא , ממזרותלגור� היא האי תפיסת הקידושי� , ממזר

 

 י תפיסת קידושי� הנובעת מחומר ערווה כגור� לממזרותא

ולא חומר (מזרות אי תפיסת הקידושי� היא הגור� למ, הוולד כשר –וי ועבד הבא על בת ישראל  שגי מי שסבורפשג� ל, ראה להציענ

בכל העריות יש מצב של אי תפיסת . דומה לאשת אב היא גורמת לממזרותהאיסור באלא שרק אי תפיסת קידושי� , )איסור ערווה

 .ולכ� הוולד בה� ממזר, דומה לאשת אבהאיסור בקידושי� 

 . .)מט(נוכל להבי� את דברי התוספות ביבמות  עה זוצפי הל

 :�לוכעת דוולד אינו ממזר לגמרא ש� מונה מקרי� שבה� הה

שומרת יב� מספקא ליה , ואביי. הכל מודי� בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יב� שאי� הולד ממזר: ניא נמי הכית

 .אי כרב אי כשמואל

שדי� משו�  ב� כאחת הנשי� שהוולד ממנה איננו ממזרהישאביי לא מנה את שומרת  מסביר) שמואלכה אי "ה אי כרב וד"ד, ש�(י "שר

שאי� תופסי� בה , ולשיטת רב, הוולד כשר –שתופסי� בה קידושי� , לשיטת שמואל, היינו. � תופסי� בה קידושי�אזה תלוי בשאלה 

 .הוולד ממזר –קידושי� 

יש מקו� לומר שהוולד איננו , �ביומרת שהסובר שאי� קידושי� תופסי� ב, סברו שג� לפי רב) �47ה הכל מודי"ד, ש�(ול� התוספות א

 :ממזר

דהוי , ת"וטעמא אר. ל דאליבא דרב דאמר אי� קידושי� תופסי� ביבמה איצטרי� לאשמועינ� שפיר דלא הוי ממזר"יו

 .ד� וליב� נמי לאו בת קידושי� היא אלא ביאה הוא דאית בהאכעובד כוכבי� ועבד שאי� בה קידושי� לשו� 

                                                                   

46

 .ק א"לח ס' סי, אלחנ� וסרמ�' יי� קוב� הערות לרע 
47

 .א"ש� ע, דיבור מתחילה 
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שלפיה רק חייבי , ע"הרי הגמרא עוסקת בשיטת ר, ב� אינו ממזרלד שומרת יוותוספות באי� לענות על השאלה מהו החידוש בכ� שה

 .גורמי� לממזרות בת משפחהרשו� קמלאווי� 

א� , בגלל שלדעתו אי� תפיסת הקידושי� בשומרת יב�, שהייתה הוה אמינא שלפי רב הוולד יהיה ממזר ל שאלה זו משיבי� התוספותע

 מרדא� אולכ� למ, כמו גוי ועבד, מרת יב� נחשבת כמי שאיננה בת קידושי� כללששו הטע� לכ� הוא. ממזרא ב אי� הורי פלמסקנה א� ל

 .יה הדי� ג� כא�הכ� י, שוולד גוי ועבד הבא על בת ישראל הוא כשר

יה כתב ל פעש, וולד כשר שהשיטהבא� אנו נתמקד , ד ממזרולוי ועבד הבא על בת ישראל הוגיטה ששתוספות מוסיפי� ביאור אחר לה

 .ות נגרמת על ידי חומר ערווהא שממזר"הרשב

אלא משו� שאי תפיסת הקידושי� , ר ערווהו� שאי� כא� איסוויכא לירש שהוולד כשר פש, א"כאורה חולקי� התוספות על הרשבל

דומה לאשת אב היא עצמה הגור� האיסור בשמע מדבריו שאי תפיסת קידושי� ומ. אשת אבלולא , דומה לגוי ועבד� ביומרת שב

 :ודאי ג� כא� חומר האיסור גור� לממזרותוש .)קידושי� סח(� נראה מדבריו של רב אחא בר יעקב אול. לממזרות

 !חייבי מיתות וכריתות לא כל שכ�, מה שהיא בלאו לא תפסו בה קידושי�בה ימ

ר איסור כרת שחומ ,ומרוח לולכ� נית� ללמוד בק, או שבההלנובעת מחומר איסור � ביומרת ששאי תפיסת קידושי� ב, שמע מדבריומ

, שג� כאשר חומר האיסור גור� לאי תפיסת קידושי� מדברי התוספות ראהנ, לפי זה. וחייבי מיתות גורמי� ג� ה� לאי תפיסת קידושי�

 .א"שב הרניגוד לשיטתב, הממזרות נגרמת על ידי אי תפיסת קידושי� ולא על ידי האיסור

אלא שהמחלוקת היא באלו מקרי� אי תפיסת קידושי� , היא הסיבה לממזרותשלכל הדעות אי תפיסת קידושי� , בל א� נאמר כהצעתנוא

 .לבי� עריות שה� בנות קידושי� לאחרי�, שהיא לא בת קידושי� כלל ,�ביומרת שנית� להבי� את החילוק בי�  ,יוצרת ממזרות

פי כ(אינה נובעת מחומר האיסור � ביומרת ששאי תפיסת קידושי� ב מציע) א' סי, לקידושי�' חי (48'יצחק יעקב רבינובי�' גאו� רה

 –יא קניינו האחר שומ, ותומכ� שקניי� המת באשתו ממשי� לאחר מאלא , )שמשתמע לכאורה מדרשת רב אחא בר יעקב שהבאנו לעיל

 .49לא יתפסו בה קידושי אחר

� תלו התוספות את הממזרות באי ולכ, ור� לממזרותהגמשו� שכא� לא חומר האיסור הוא , אלחנ�' ראי� כא� קושיה על דברי , פי זהל

וליב� נמי לאו בת קידושי� היא אלא ביאה הוא דאית "באומר� ) ש�(כוונת התוספות  יהיתכ� לומר שזווי. ושי� ולא באיסורדתפיסת הקי

, יסורהיא סימ� שאי תפיסת הקידושי� איננה מצד חומר הא בלבד עובדה שג� ליב� אי� בה תפיסת קידושי� אלא ביאההדהיינו , "בה

 .50אלא בגלל הקניי� שבה

ו� קניי� שולא מ, נובעת מ� האיסור� ביומרת ששאי תפיסת קידושי� ב ול� לדעתנו מוכח מדרשת רב אחא בר יעקב שהובאה לעילא

 .מפני שאי� כא� אי תפיסת קידושי� הגורמת לממזרות, שאי� הוולד ממזר ולמרות זאת סוברי� התוספות, המת

 

 יסת הקידושי�� ערווה שגור� לאי תפש

 שהאיסור עצמו גור� רלא התכוו� לומ אלחנ�' רשג�  נית� לומר. ר"והגריי אלחנ�' רראה שנית� ליישב את דברי התוספות ע� דברי נ

ור� לאי תפיסת הגשחומר האיסור הוא  מרותל, �ביומרת שב סיבה זומ". ערווה"בה בי� ההורי� מוגדרת כרקשהאלא , לממזרות

 . וכפי שיתבאר, ד אינו ממזרול עדיי� הו–הקידושי� 

� חומר איסור כרת א: ה מה הסיבה לאי תפיסת קידושי� בעריותרשמעו� שקופ חקי' הביא בש� ר) ק ג"ג ס' סי, קוב� הערות (אלחנ�' ר

לאי  תמהגור אהיו, "ערווה"מוגדרת כ שהאכ� שקרבה זו בי� האיש והלימ� סאיסור מהווה רק האו ש, הוא הגור� לאי תפיסת קידושי�

                                                                   

48

 ).ר"הגריי: להל�(' איצל מפוניבז' מכונה רה 
שביאת היב� מהווה המש� לקניי�  בריה� משמעדמ. אליעזר משנ�' בדברי ר) ה מה ליבמה"ד, ש�(ובתוספות ) ה שכ� זקוקה ועומדת"ד: ד(י בקידושי� "עיי� רש 49

: למרות שאי� בה איסור כרת, לגבי אי תפיסת קידושי� בחציה שפחה וחציה בת חורי�) ה ש� אמר רב חסדא"ד. מג(טע� דומה אמר הפני יהושע בגיטי� . המת

וטע� שאשת איש היא   זאתהדח) ק ד"ד ס"מ' סי(� האבני מילואי� לאו". שי� מאחרדכיוו� שתפסו קידושי� של ראוב� הרי היא ברשותו ואי� לה יד לקבל קידו"

 .שד� במחלוקת זו, )ק ט"ג ס' סי(בקוב� הערות  �ייוע. כשאר עריות

וק היא ערוה וג� היתר דיבמה לש): "נח' פרק יב סי, יבמות(שמוכיח שעדות היתר יבמה צריכה שני עדי� מדברי המרדכי , )קכד' סי(א "ת רעק"ועיי� בש 50

המרדכי לכאורה אינ�  דברי: ערת עור�ה" [ה פחות משני�ולד ספק ממזר ואי� דבר שבערורבה בעניותינו צריכה גט וה שהאכשמואל ורב דאמרי תרוויהו פרק ה

ומרת שדאית בוקידושי� איננה שהעובדה שתפיסת ה נראה מדבריו]. א� לרב אי� קידושי� תופסי�, מפורש שרק לשמואל צריכה גט:) צב(קי� שהרי בגמרא ימדו

 להצרי� שני והש לה די� דבר שבערושיאלא , וה ממשוכתב שאי� הכוונה שזו ער) כח' יבמות סי(אמנ� הקהילות יעקב . ר"ודלא כגריי, הוומוכיחה שזהו די� ער� בי

 .ר" הגרייוכדברי, יטול זכויות האישות והבעלות שיש ליב�בהיא ש, עדי� בגלל המשמעות הממונית של החליצה



  גחמדת האר�                            32

 
 

 ?51תפיסת קידושי� ולממזרות כאחד

) ה ואחות אשתו"ד, ש�(שבאי� לענות על קושית התוספות , )אות ד. יבמות ב(ישני�  ותפשלפי יסוד זה מתבארי� דברי התוס דמהנ

 :ה ליבו� כמו שאר העריות שיש בה� איסור כרתידמדוע לא תיאסר הנ

אי� לה�  – ]שאר עריות[=אבל הני , )ה, דברי� כה" (ה יבא עליהיבמ"מקרי  היתר על ידי טבילה ]לנדה[=יוו� שיש לה כ

 .היתר

 ?יסור ערווה בשעת מיתת הבעל אינה מתייבמת אפילו א� תהיה מותרת לאחר מכ�באהאסורה  שהאהרי , כאורה דבריה� אינ� מובני�ול

� ערווה שאלא משו� , שקיי� ג� בנידה, והיסור הערואשו� מול� לפי דברינו נית� לומר שהדי� שכל העריות אינ� מתייבמות איננו א

 .בו�ייאי� עליה ש� ערווה לעניי�  שלמרות האיסור העובדה שיש לנידה היתר מוכיחה. יש עליה�ש

 העובדה שאי� בשומרת יב� תפיסת קידושי� לא� אד�: לשוק� ביומרת שלגבי :) מט(אופ� זה נוכל להסביר את תירוצ� של התוספות ב

שאי� כוונתו לומר שחומר איסור , א"כ� יש להסביר ג� את דברי הרשב. 52ממזרות �גולכ� אי� , כא� ש� ערווההיא סימ� לכ� שאי� 

 .היא הגורמת לממזרות אלא מציאות ש� ערווה, ערווה גור� לממזרות

 

 יכו�ס

 :אי תפיסת קידושי� וממזרות, תיסינו לבחו� כא� מספר הסברי� לקשר בי� עריונ

שממזרות היא תוצאה ישירה של אי  משמע, )ה הכל מודי�"ד. מט(וביבמות ) ה מנא הני מילי"ד: סז(ידושי� פשטות דברי התוספות בקמ

 ".הא בהא תליא"ובלשונ� , תפיסת קידושי�

ואי תפיסת הקידושי� , יא תוצאה של חומר איסור ערווההממזרות , א"בשיטת הרשב) ק א"לה ס' סי, קוב� הערות (�לחנא' רפי הסבר ל

 .כ� לימ�היא רק ס

אלא שהוא מתנה זאת בכ� שהסיבה , א מסכי� שאי תפיסת קידושי� היא הסיבה לממזרות"פיה ג� הרשבשל, ו הצעה נוספתיננחנו העלא

 .לאי תפיסת הקידושי� היא חומר איסור ערווה

" ש� ערווה"אלא , רותפיה לא חומר האיסור ולא אי תפיסת הקידושי� ה� הגורמי� לממזשל, שמעו� שקאפ' הבאנו את הצעת ר בסו�ל

 .הוא הגור�

וג� , לדה ממזרושאומרי� ששומרת יב� היא בת קידושי� ולכ� אי� , שהצעה זו יכולה להשתלב ג� בדברי התוספות סקנתנו היאומ

 .ותרלממז ור�גוא הההסובר שחומר איסור ערווה , א"בדברי הרשב

 

 

 

 

                                                                   

 . שיתקיי� די� אחד בלא הדי� השני�שכתב שייתכ, )ק יא"ג ס' סי(עיי� בקוב� הערות  51
כל מילתא  "מר דא�אתופסי� למ ולגד �מדוע קידושי אלמנה לכה קשהשמ, .)ה(א מהגמרא בתמורה "הקשה על הרשב) ק א"לה ס' סי, קוב� הערות (�לחנא'  ר52

א� , היינו". חילולי� הוא עושה ולא ממזרי� –' לא יחלל ו…לא יקח': "תוב מיוחדתכשיש כא� גזירת  תבמיישו, "ידאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהנ

, שסובר שרק חומר ערווה גור� לממזרות, א"אול� לפי הרשב. הרי זה כאילו כתבה בפירוש שיש תפיסת קידושי�, התורה גילתה לנו שאי� ממזרות מקידושי� אלה

א� אי� כא� ממזרות משו� שאי� חומר איסור , שהרי ייתכ� שהקידושי� לא תופסי� כמו כל פעולה משפטית שהיא נגד התורה, תופסי� ידושי�אי� מכא� ראיה שהק

 .ערוה

פי זה ל". וכל לעשותתלא "הפירוש הוא , "לא תעשה"כאשר כתוב בתורה : "אי עביד לא מהני"ד "שלמ, )קכט' סי, ת"שו(א "ל פי דברי רעקע) ש� (�לחנא' ר

כמו , שמשמעותו שעצ� הקשר ביניה� הוא בלתי אפשרי, "לא יוכל לקחת"כאילו נאמר " א יקח ל…אלמנה"שיש לפרש את האיסור  ינאה אמהגמרא הבינה בהו

לא "הפסוק במוב� � לפרש כא� את יוא, מתברר שהקשר ביניה� אינו בגדר ערווה, כאשר הגמרא מביאה בתשובתה דרשה שאומרת שאי� כא� ממזרות, לכ�. עריות

 ".אסור לקחת"מוב� של באלא , "יוכל לקחת

איסורחא� א� נאמר שהממזרות נגרמת על ידי . וצרת את הממזרותהיפירוש זה אפשרי רק א� מביני� שעצ� זיקת הערווה היא , מנ�א חוזרת , ערווה ומר 

 ".אי עביד לא מהני"ידושי� אינ� תופסי� מסיבה אחרת לגמרי והיא והק, אי� כא� איסור חמורשוולד אינו ממזר כיוו� ההשאלה מדוע לא נית� לומר ש
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 כרמל יוס� הרב

 הכולל ראש

 

  של ב� הגרהגדרתו ההלכתית

 וישראלית גר בן לגבי ם"והרמב ן"הר מחלוקת. א

 ):ב"מי ג"פ קדושי� (במשנה שנינו

 .זו כהנת לויה וישראלית שנשאו לכה� וללוי וישראל? ואיזה,  הולד הול� אחר הזכר�כל מקו� שיש קדושי� ואי� עבירה 

 הנפקא כל ע�, הגר אביו של ההלכתי מדומע את לקבל אמור ולדוה – עבירה ואי� קידושי� שיש, ישראלית שנשא גר, זה כלל פי על

 .53בממזרת היתרו היא מה� אחת. ההלכתיות מינות

 :מצינו) ו"הט ד"פ, ש� (בתוספתא ,אכ�ו

 . הולד עבד משוחרר–לעבד משוחרר , הולד גר –כהנת ולויה וישראלית שנשאו לגר 

 : התוספתא את הזכיר ולא ,בממזרת מותרב� גר ש) נושא רג ה"ד, האלפס בדפי: ל קידושי� (פסק �"הר ואכ�, וברור פשוט זה די� לכאורה

אבל זה שאביו ישראל גמור למה לא יתיחס אחר אביו ויהא נדו� כגר דמותר בממזרת והרי כא� יש קידושי� ואי� 

 …עבירה

 : פסק) ט הלכה טו פרק, 54ביאה איסורי (�"הרמב אבל

 .בר ואסור בממזרתגר שנשא בת ישראל או ישראל שנשא גיורת הולד ישראל לכל ד

 ).כג' סע ד סימ�, ע"אבה (ע"והשו הטור פסקו וכ�

  :להבי� צרי�ו

 ?במשנה הכלל ע� והמחבר הטור, �"הרמב פסקי יסתדרו כיצד. א

 ?התוספתא את יסבירו כיצד. ב

 ?�"והר �"הרמב של מחלוקת� שורש מה. ג

 

 ם"הרמב את לתרץ הנסיונות. ב

 גר היינו ,בממזרת אסור בנ� – ישראל בת  על שבא שגוי, הכל על המקובלת מההלכה �"לרמב ראיה להביא רוצה) ש�" (משנה מגיד"ה

 .בגר שכ� כל, בממזרת אסור הב� בגוי וא�, מגוי עוגר לא

 .והתוספתא המשנה מ�, הראשונות הקושיות שתי את מתרצת איננה א� ,�"הרמב של פסקו את מבססת, אמנ�, זו הוכחה

' הל, ש� (הבאה בהלכה שהרי, )כמקור אותה מזכיר איננו �"שהר הסיבה זו ואולי (�"הרמב שיטת לפי ירלהסב נקל התוספתא דברי את

 :מצינו) טז

אי� ממזר אלא מ� : שמעו�' שמעו� ב� יהודה אומר מש� ר' ר,  הולד ממזר–גוי ועבד הבאו על בת ישראל והולידה ב� 

 .האשה שאיסורה איסור ערוה וחייבי� עליה כרת

 שאי� כיוו�. טו בהלכה התנא של הדעה ג� זו. גר יהודי האב א� שכ� וכל , 55גוי הוא ואפילו, האב אחר מתייחס תמיד הב� ,מאק תנא לפי

 .מהתוספתא �"הרמב על קשה לא ממילא ,קמא כתנא הלכה

                                                                   

 .זו מינה מנפקא הנובעת, בישראל ממזרי� ריבוי שאלת והיא המעשית לבעיה ניכנס לא  53

 .אחרת צוי� א� אלא ביאה איסורי' להל מתייחסי� �"ברמב הציוני� כל  54

 . ממזר שהוא והיינו, �יוחסי לעניי� הגוי מאביו השפעות לוולד שיש היא הכוונה 55
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 בממזרת להתיר דיכ אבל, הזכר אחר הול� ולדוה ,עבירה ואי� קידושי� שיש מקו� כלב: הבאה בדר� להסביר צרי� המשנה דברי את

 ".'ה קהל"ל חשבילה שלא ג� צרי�

 :לכהונה הבת של מדינה �"לרמב ראיה הביא) שנשא גר ה"ד, ש� (ח"הב

ואסור בממזרת דאי�  …הוא לעול�' א� כ� בכלל קהל ה, ומותר לכה�? אלא אפילו מקצת זרע ישראל בקדושתיה מי קאי

 .56נ� ליהקרי' הולד הול� אחר הזכר בזה להתירו בממזרת דקהל ה

 :כ� הדברי� את מגדיר אבל ,כיוו� באותו הול�) יג ק"ס, ש� (ז"הט

בשלמא בגר עצמו דמותר בממזרת הוא מטע� שלעניי� זה שיהיה מותר בממזרת לא נכנס הוא לקדושה זו ונשאר עליו 

 אביו כיו� שאתה מה שאי� כ� בזה הב� שאתה עוקר ממנו ש� גיות של. ההיתר שהיה בגיותו וכאילו הוא עדיי� גוי לזה

האי� יהיה מותר בממזרת דכל שהוא בכלל קדושה זו אי� עליו ש� גיות כלל " למשפחות� לבית אבות�"רוצה לקרות בו 

 .ל נכו�"כ� נ, וכישראל גמור

 בנו ילגב לומר אפשר שאי מה, בממזרת שמתירו מה וזה, רותוייגהת לאחר ג�" גויות "צד עדיי� בו יש שגר לטעו� ז"הט רוצה לכאורה

 . 57"אבות� לבית למשפחות� "של הכותרת תחת נכנס שהוא הוא הב� מ� זו בעיה שעוקר מה. הישראלית מ�

 ? 58"גויות צד "בו נשאר וכיצד ,מלא גיור עבר האב שהרי, ביאור צרי� ז"הט של זה הסברו

 אסור אד� שיהיה שכדי אלא, גיורו לאחר ג� בגר שנותר" גויות צד "בגלל איננו בממזרת ההיתר כי, ז"הט בדעת ג�, לומר נראה לכ�

 .59תוליד מרגע" 'ה קהל"ב  כלול להיות צרי� בממזרת

, בממזרת מותר הישראלית מ� הגר ב� הדי� מצד באמת :אחרת �"הרמב את מסביר, )ו' סי ד"פ, קירושי�" (שלמה של י�"ב ל"המהרש

 מיחל�"ו ממנו הגר ש� שנשתקע שנחשב סובר �"שהרמב אאל ;)עבירה ואי� קידושי� יש עוד כל (אביו אחר יל� הב� תמיד שהרי

 .בממזרת אסור כ� ועל, "בישראל

 :זו להלכה �"הרמב של זה די� הסמי�) ד סימ� (שהטור לדעתו הסיבה ג� זו

ואפילו היתה הורתו ולידתו . גר ועבד משוחרר מותרי� בממזרת וכ� ממזר מותר בגיורת ובמשוחררת והולד ממזר

שכבר נשתקע , אבל מכא� ואיל� אסור, דורות' ודוקא עד י. ה מותר בממזרת" אביו גר ונשא גיורת אפבקדושה כגו� שהיה

 .ממנו ש� גירות ויבאו לומר ישראל נושא ממזרת

 ".ממנו ישראל ש� נשתקע"ש זו הלכהנימוקה של , א� כ�

 .60לאש או וגזרו שוחש א� בשאלה רק חלקווה�  ,עקרונית איננה �"והר �"הרמב של מחלוקת�, זה הסבר לפי

 

 כהן דכא בפצוע גרים בת  :ן"והר ם"הרמב למחלוקת מקור. ג

 ישראל בת שנשא בגר א�, די� של בעיקרו מחלוקת כלומר, בו שהלכנו הראשו� הכיוו� לפי �"והר �"הרמב מחלוקת את להבי� עתה ננסה

 " . אבות� לבית למשפחות� "די� קיי�

 כמפורט ,)מביאו י"שרש (המורה ודעת י"רש דעת בי� מחלוקת היא �"והר �"הרמב חלוקתמ כי הוכיחו 61האחרוני� מגדולי שהושל

 .להל�

 .):נז (ביבמות בסוגיה מצינו

                                                                   

7� ו6לקמ� הערות '  ועי.בממזר ומותרת' ה קהל נחשבת אינה ומאיד� ,הדי� מ� לכהונה מותרת גרי� בת להלכה שהרי, תמוהי� ח"הב דברילכאורה  56. 

 .זה מושג יותר לבאר נשתדל להל� 57

וגר ) לעול�(א� ייתכ� לומר שעל גר עמוני או מואבי , רותוייגהת לאחר ג� ארתנש גר של הלאומית שזהותו ורואי�, ומצרי עמוני גר אסרה שהתורה מצינו, אמנ� 58

שביסס את האפשרות ) בקוב� זה(במאמרו של ניר ורגו� ' עי: הערת עור�. [על א� היות� גרי� גמורי�' חלה חובת הרחקה מקהל ה) עד דור שלישי(מצרי או אדומי 

 .]ארת ג� לאחר התגיירותוהראשונה שזהותו הלאומית של גר עמוני ומואבי נש

 כשישתקע ,מדרבנ� רק הוא בממזרת והאיסור, בקדושה שלידת� א� על ,התורה מ� בממזרת לעול� מותרי� וצאצאיו שגר מצינו שכ�, בירור צריכה זו טענה, אכ� 59

אבל ש� ) ולכ� אי� מניעה בחתונת בת גרי� ע� כה�(' השגר מותר אמנ� בקהל ,  ולכ� ייתכ� שצרי� לומר.לעול� פוקע אינו גרות שש� נראה כ� על. גרות ש� ממנו

 .�"� ולא לשיטת הרמב"ש� התבאר שייתכ� וזה נצר� רק לשיטת הר, בסיכו� המאמר' עי. שחל עליו מתירו עדיי� בממזר" גר"

 .כלל אלו הלכות הסמי� לא והוא, יסוד זה להסבר אי� �"ברמב א� ,מסתדרת זו טענה בטור: עור� הערת 60

 .מצרי י"ר אמר ה"ד. עה; גר והרי ה"ד' תוס ה"ד: עד'; במתני ש� ה"ד: סו קידושי�, המקנה ספר; כג' סע ד' סי ע"אבה, מאיר בית; אתר על, מל�ה שער 61
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 …?מהו שיאכילנה בתרומה, פצוע דכא כה� שנשא בת גרי�: בעא מיניה רבי יוחנ� מרבי אושעיא, גופא

,  עד שתהא אמה מישראל–י� לא תנשא לכהונה אשה בת גר: דתנ� רבי אליעזר ב� יעקב אומר, אלא אליבא דהאי תנא

 …?או דלמא קדושה מיתוספא בה ולא אכלה, כשרות מיתוספא בה ואכלה: והכי קמיבעיא ליה

 .מ"ש, מ כשרות איתוספא בה ואכלה"וש

 :בת גרי�א� השאלה היא מה קורה כאשר פצוע דכא כה� נושא . כמו ממזר, פצוע דכא אסור לו לבוא בקהל א� בגיורת מותר, כלומר

 ?הא� היא מותרת בתרומה

 :הספק צדדי שני את) ש� (י"רש מסביר

 :א הסבר

 ומותרת לפצוע דכא ואוכלת ממה נפש� דאי נמי ולאו קדושה לאקרויי קהל וראויה לכהונה –כשרות איתוספא בה 

 .בקדושתיה קאי הרי זו מותרת לו ומשו� פצוע דכא לא מיתסר בה דהא לא איקרי קהל

 . וקהל איקרי ואסורה לפצוע דכא ולא אכלה–ה נמי איתוספא בה או דלמא קדוש

 . 'ה קהל נקראת היא א�ו, לא או דכא לפצוע מותרת גרי� בת א� הוא הספק זה לפי, כלומר

 ):המורה מפי (אחרינא לישנא 

ר וגיורת  אבל בת גלאקרויי קהלי מאי כשרות איתוספא בה� דאמה מישראל "בת גר וגיורת קמיבעיא ליה אליבא דראב

 .לאו קהל היא ואכלה שמותרת לפצוע דכא והאי לאו בקדושה קאי דתיתסר עליה משו� כהונה

 לינשא לכהונה וה� דאי� אמה מישראל נהי דקדושה לית בה כשרות מיהא אית בה –או דלמא קדושה איתוספא בה 

 ובכלל קהל היא ואסורה לפצוע דכא ולא אכלה

 .דכא בפצוע אותה אוסרת מישראל שאמה העובדה א� הוא הספק ושוב, מישראל שאמהבמקרה  מדובר, כלומר

 ".עיקר נראה ראשו� ולשו�: "י"רש ומסכ�

 מותרת ולכ� – �"הר לשיטת מתאי� י"ברש הראשו� ההסבר ,דכא לפצוע ומותרת" ביה איתוספא כשרות"ש הסוגיה מסקנת לפי, כ� א�

 מתאי� – ובממזר דכא בפצוע אסורה ולכ� קהל נקראת מישראל אמה �שא, אחרינא לישנאשל  ההסבר ואילו, ובממזר דכא בפצוע

 .�"הרמב לשיטת

 

 משפחה מדין חלוק קהל דין :חיים' ר דעת. ד

 .בסברה לבארה עתה ננסה ,למחלוקת� מקור שמצאנו לאחר

 :להסביר מנסה, למחלוקת כמקור ביבמות הסוגיה את שהביא לאחר, )ש�, �"הרמב על' חי (הלוי חיי�' ר

וכל שהוא . רק דהוא חלות די� בגופו מדי� קדושת ישראל, דדי� קהל יסוד דינו אינו די� משפחה, כרח� צרי� לומרעל 

�משפחת א� אינה קרויה "ולא נאמר על זה הדי� ד. מהני על זה ג� צד הא�, בלא די� משפחה, חלות די� על הגו

, דכשרות איתווספא בה' וכמסקנת הגמ, ידי הא�ועל כ� שפיר הוי קהל על , כיוו� דלא תליא במשפחה כלל, "משפחה

 .דהיינו לאקרויי קהל

" מיקו�"ה כלומר, משפחה די� ,אתז לעומת. זה די� מקבל יהודיה או מיהודי שנולד יהודי וכל ,"בגו� די� "הנו" קהל "די� ,דבריו לפי

 מהשאלה מושפע איננו קהל בדי� שתלוי בממזרת ההיתר לכ�ו ,הקהל לדי� קשורה איננה המיקו� שאלת. האב ידי על נקבע ,הקהל בתו�

 .עבירה ואי� קידושי� שיש במקו� האב אחר ההתייחסות של

 .):מז (בבכורות ההסוגי באמצעות זאת לבדוק מנסה חיי�' ר

 . סלעי�'  בנה פטור מה–לוייה שילדה : אמר רב אדא בר אהבה

–אלא דאיעבר מישראל !  אפילו ישראלית נמי? מאי איריא לוייה–אילימא דאיעבר מכה� ומלוי ? דאיעבר ממא�

 ?  כתיב62"למשפחות� לבית אבות�"

אלא אפילו למא� דאמר , ולא תימא אליבא דמא� דאמר אי� מזהמי� את הולד; דאיעבר מעובד כוכבי�: אמר רב פפא

                                                                   

 .ב, א במדבר 62
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 .  לוי פסול מיקרי–מזהמי� את הולד 

 בפטר רח� תלא –שאני הת� דאמר קרא פטר רח� ו, לעול� דאיעבר מישראל: מר בריה דרב יוס� אמר משמיה דרבא

 . רחמנא

 במקרה ל"כנ. חייב היה הב� הכתוב גזירת ואלמלא, האב אחר הולכי� ישראל כשהאב שהרי, �"הר כדעת משמע זו מסוגיה לכאורה

 !עליו יחול גרות ש� ועדיי� אחריו יתייחס שבנו הרי, גר הוא האבש

 לעיל שהוסבר וכפי( משפחה קרויה איננה א�ה משפחת וא� ,"פסול לוי "הב� גוי ולוגיהבי שהאב במקרה שהרי, קשה, גיסא מאיד�

 "!פסול לוי "להגדירו תכ�יי ולא ,וכלל כלל לוי איננו הוא, )הקהל בתו� המיקו� את קובע" למשפחות�"

 ,פסול לוי הוא הגוי �מ הייוהל של בנה לכ�. אב משפחת שיש במקו� רק משפחה איננה א�ה שמשפחת, לתר� אפשר שלכאורה אלא

 .הב� בפדיו� חייב היה הכתוב גזירת ואלמלא, גמור ישראל הוא מישראל היהלוי של בנה ולעומתו

 .):קטו�:קיד (בתרא בבבא הסוגיהעל ידי  זו אפשרות דוחה חיי�' ר

 –" מטות: "נאמרש,  האב יורש את בנו ואשה יורשת את בנה–דבר תורה : שמעו�' ואמר רבי יוחנ� משו� רבי יהודה ב� ר

 .  אשה יורשת את בנה–א� מטה הא� ,  אב יורש את בנו–מה מטה האב , מקיש מטה הא� למטה האב

אמר ?  מנחילי� ולא נוחלי�–ואחי הא� , והאשה את בעלה, האשה את בנה: איתיביה רבי יוחנ� לרבי יהודה ב� שמעו�

) ח, במדבר לו" (וכל בת יורשת נחלה: "דאמר קרא, הכאושאני , לעול� דריש מטות…. משנתנו איני יודע מי שנאה: ליה

 . יורשת ואינה מורשת–

 :הקשו) מטה א� ה"ד, ש� (ובתוספות

כ ימות הב� "א� כ� על ידי איש נמי מסבת נחלה ממטה למטה שא� ישא משבט אחר וימות ויירשנו בנו ואח: י"הקשה ר

ועוד דא� כשאי� האב ? טפי מלאיש"  בת יורשת נחלהוכל"ותירשנו אמו שהיא משבט אחר ואמאי אזהר רחמנא לאשה מ

האשה יורשת א� כ� לא תהיה נחלה ממשמשת לקרובי האב ולקמ� מקרא נפקא ל� משמוש נחלה וא� שניה� יורשי� יחד 

 ?את הב� הא משפחת א� אינה קרויה משפחה

 :ומתרצי�

 .היו נכסיו הפקרי דבגיורת קאמר דיורשת את בנה ונפקא מינה שלא י"ונראה לרבינו ת� ולר

 .63משפחה קרויה איננה א� משפחת, אב משפחת שאי� במקו� שג� מוכח ,כ� א�

 :בלוי" דיני� שני "שיש למסקנה חיי�' ר מגיע לכ�

. יהילו מתנות ולקבל ובמקדש במשכ� לשרת רשות שמקנה זכות זוהי :הקהל בתו� המיקו� מבחינת, לוי במשפחת חבר להיות .א

 .האב ממשפחת רק לקבל נית� הזו הזכות את

 במקו�" פסול לוי "כמו תוספת ג� לכלול יכולו, הב� פדיו� מדי� פוטר זה תואר :התואר את לשאת הרשות מבחינת לוי להיות .ב

 רק לכ�". לוי "בתואר לשאת יכול אינו ואז ,"ישראל "התואר את מקבל הוא הרי ,ישראלי האב א� אבל, יהודי איננו שהאב

 .היולוי ישראלי של בבנה הב� מפדיו� פוטרת הכתוב רתיגז

"). ישראל "התואר את לאש וודאי" (לוי "התואר את ג� לשאת יכול לא" כה� "התואר את שמקבל שמי מכריח חיי�' ר שקבע קרו�יהע 

 .): מז (בבכורות  ההסוגי מהמש� זאת מוכיח חיי�' ר

 ? כהנת שנתעברה מעובד כוכבי� מהו

! הכי השתא: ואמר לי?  בנה פטור מחמש סלעי�–דאמר לויה שילדה , בהלאו היינו דרב אדא בר אה: ואמינא ליה

אלא ,  נותני� לה מ� המעשר ואוכלת–לויה שנשבית או שנבעלה בעילת זנות : דתניא,  בקדושתה קיימא–בשלמא לויה 

 ! הויא זרה–כיו� דאי בעיל לה , כהנת

 הופכת איננה" כהנת"ה, 64"לוי� כהני� נקראו מקומות ארבעהו בעשרי�:) "פו (ביבמות קבעה שהגמרא למרות כי ,חיי�' ר מסביר
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 קוד� א�, כלומר. הכהני� או הלויי� ,ראשו� נבחר מי בשאלה ג� היא ש� שהמחלוקת לומר ייתכ�. ש� הבסוגי דאמר מא� לחד רק ה� חיי�' ר דברי כי לציי� יש 64

. יותר נמוכה במדרגה עזר ככוח הלויי� לה� נתנו כ� ואחר נבחרו שהכהני� או, כהני� למדרגת ועלו בדרגה העלאה קיבלו הכהני� שני ובשלב הלויי� נבחרו

 ;ללוי הופ� הוא לכה� יכולתואת  או זכותו תא מאבד כשכה�א�  המתעוררות ההלכתיות בשאלות וג� הכתוב הבנת מבחינת ג� ,רבות מינות נפקאלשאלה זו 
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 :ל"וז .הב� בפדיו� החייב גמור זר ובנה, לישראלית אלא" פסול ע� לויה"ל

דכהני� . מכל מקו� די� הכהונה מבטל ומפקיע די� לויה מיניה, דא� דכהני� איקרו לויי�, אלא ודאי נראה מוכח מזה

וכיו� שכ�  …וכל משפחת כהונה אינה בדי� משפחת לויה, לי מיוחדי� נינהולויי� וישראלי� שלשה שמות ותלתא קה

על כ� . דש� קהל דישראל הוא חלות ש� בפני עצמו המפקיע וסותר די� כהונה ולויה, נאמר מעתה דג� בישראל הדי� כ�

� הפקעה מכהונה מכל מקו� חלות ש� קהל דישראל שבו גור� שיהא בו די, 65א� א� יסוד דינו הוא חסרו� כהונה ולויה

ושפיר אהניא משפחת אב של ישראל  לאפקועי מיניה די� כהונה ולויה לגמרי הראויה לו מצד אמו כיו� דש� קהל , ולויה

 .וכמו שנתבאר, ישראל ביה

, קהל י�לד נוגע איננו משפחה שדי� ו�וכי. י"ברש אאחרינ לישנא פי על בבכורות המהסוגי �"הרמב של מקורו את חיי�' ר מסביר זה לפי

 :אמו מצד קהל ש� לקבללוולד  להפריע יכול איננו הגר האב

ושמות סותרי� זה , ש� ישראל, ש� לויה, ש� כהונה ,דדוקא משפחת כהני� לויי� וישראלי� דכולהו די� חלות ש� בהו

לבית ועל כ� שיי� בהו די� הפקעה שש� אחד מפקיע את חבירו וממילא דאית בהו דינא דלמשפחות� , את זה נינהו

ואי� , דאי� בזה שו� חלות די�, מה שאי� כ� בחסרו� קהל דגרי� . אבות� ג� לעני� די� הפקעה דהכל הול� אחר האב

וממילא דכל שאמו ישראלית הוי , ולא שיי� הכא די� הפקעה כלל, משפחת האב סותר כלל לדי� קהל הבא מכח אמו

 .א� דהולד מתייחס אחר האב, בכלל קהל

 פי על א�, קהל די� אי� לאב שא� ,חזק כ� כל הוא" אבות� לבית למשפחות� "שהכלל היא י"ברש קמא ולישנא �"הר שיטת, זה לעומת

 הב� ,הייהודי ואמא גוי באב כמו, הלכתי אב כלל אי� א� אבל. הא� דר� קהל די� לקבל וולד אינו יכולה, אחרת חיובית הגדרה לו שאי�

 . מהא� קהל די� מקבל

ועל כ� נהי , דבה� דלמשפחות� לבית אבות� איכלל דינא שלא תועיל ביה צד אמו כלל, � היא"י והר"ונראה דדעת רש

מכל מקו� חייל מיהא ה� דינא דמשפחת אב שלא תועיל ליה צד , דעל עצ� החלות של קהל לא שייכא הפקעה מצד אב

תייחס אחר האב ובטל דבר דבנכרי הבא על בת ישראל דאינו מ, �"ובזה שפיר מחלק הר. הא� וממילא דלא נעשה קהל

כיו� דעצ� החלות של ש� קהל אינו די� , אז שוב הדר דינא דהוי קהל ממילא על ידי אמו, המפקיע צד הא� מיניה

ממילא לא , מה שאי� כ� בגר שנשא בת ישראל דמועיל זה שמתייחס אחר אביו שלא יחול ביה צד הא� כלל, משפחה

 . ולכ� מותר בממזרת,חייל ביה ג� די� קהל

 הסברה מה, ה�" דיני� שני "קהל ודי� משפחה שדי�, חיי�' ר של הסברו אחרי ג�: מקשה עדיי�) מט סימ�, קידושי�" (יעקב קהלות"ה

 ?כאביו גר יחשביו"  אבות� לבית למשפחות� "של הכלל עליו יחול לא מישראלית הגר שב�

 :ל"וז". אבות� לבית למשפחות� "שנאמר ,משפחה שקרויה היא אב שמשפחת יוחסי� בדיני הכללאחרת את  מסביר הוא לכ�

תיכ� בשעת יצירתו נמשכי� עליו  …"ברא כרעא דאבוה"כעצ� מעצמ� וכעניי� ) והוא נחשב(, שהב� משיג דיני מולידיו

 .דיני האב ונחשב כמותו

. עליו ישראל ש� הימיהודי גויה ב� ג� שהרי, לאב זקוק איננו ישראל ש� לקבל אבל, האב דר� לקבל צרי� שהב� בדברי� דווקא זה כל

 . בממזרת אסור וממילא ,ישראל ש� לו יש מישראלית שנולד מי שכל לומר צרי� אלא

  – ישראלית ואמו ממזר שאביו כגו� ,מפסול שנולד מי לעומתו

הוא פשוט שהרי אפילו ישראל גמור , לא אמרינ� דמצד אמו הרי יש בו קדושת ישראל ומקרי קהל ויאסר בממזרת

, אבל באביו גר שאי� בהאב ובב� ש� פסול …דש ודאי במעמד הר סיני מכל מקו� א� הוא פסול אינו בכלל קהלשנתק

רק שחסר לו ש� קהל משו� שלא נתקדש במעמד הר סיני וזה הרי יש להב� משו� שהוא היה בכלל קדושת ישראל כיו� 

 .שהוא מזרע ישראל

  .�"והר י"רש בסברות ד� איננו" יעקב קהלות"ה בעל

 שיש במקו� ,לכ�". 'ה קהל" כלאו, שלילי באופ� רק ולא – "גרי� קהל", כקהל חיובית מוגדרי� הגרי� שג� לדעת� כי ,לומר צרי�

 .בממזרת מותרהוא  ולכ�, לקולא ובי� לחומרא בי�, גר דיני כל את יש לב� ג�, האב אחר הול� הב�בו ש עבירה ואי� קידושי�

 מקבל כ� ועל, גרי� משפחת יש – חיובי עניי� היא הגרות ,�"הר לפי. משפחתי עניי� היא גרות א� אהי �"והר �"הרמב מחלוקת, כ� א�

                                                                                                                                                                                                                                     

 .ל"ואכמ

 .ש� חלות זו ג� ישראל ש� שקיבל ברגע ,ישראל הוא ולוי כה� שאינו מי שכל נאמר א� שג� כלומר 65
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 את הא� קובעת כ� ועל, "'ה קהל"ל שייכות חוסר אלא ,משפחתית זהות זו שאי� סובר �"הרמב ואילו ;מאמו ולא מאביו זו זהות הב�

 .הא� קובעת הלקהשתייכות לה שאת קרו�יהע פי על', ה לקהל הב� השתייכות

 וקדושה זהות – אב ומשפחת אם משפחת: סיום

, כלומר". משפחה קרויה אב משפחת "הכלל פשר מה ברור לא עדיי� ,"יעקב קהלות"וה ח"הגר של הסבריה� לאחר ג�, מקו� מכל

 ?מהא� הייחוס בחשיבות התורה מיעטה מדוע

 : הבא ההסבר את להציע שנית� נראה

 שיש הצאצאי� מספר לפי ,למשפחותיו מתפקד הע� כל. ממצרי� שיצא הע� של הראשו� המפקד את י�מוצא אנו במדבר ספר לתיבתח

 זהותו. אמו אחר התייחס ילד כל – מותרת הייתה הביגמיה בה בחברה ובמיוחד, ידועה יתהיה הא� של זהותה המקרי� ברוב. א� לכל

 את שאו ":התורה מדגישה ,זו מתפיסה להוציא כדי, לכ�. מיוחדת משמעות לה הייתה ולא ,בהכרח ידועה הייתה לא זה במקרה האב של

 ).ב, א במדבר" (אבת� לבית למשפחת� ישראל בני עדת כל ראש

 :הבאי� העקרונות את תכולל, הדברי� פשט פי על, וז אמירה

 :וחיי� הלכה תחומי כמה על עקרונית השפעה זו לזכות. אביו הוא מי ג� אלא אמו היא מי רק לא בבירור לדעת זכאי יהודי ילד כל. א

 ידיעת את תאפשר לא זו ממסגרת יציאה כל שהרי, ומקודשת קבועה במסגרת שלא אישות חיי של חוקית אפשרות תיתכ� לא .1

 .בבירור האב זהות

 אינה זו אחריות. 66וחינוכ� הילדי� גידול היינו, התוצאות על אחריות קבלת ללא אישות חיי של חוקית אפשרות תיתכ� לא .2

 .ההורי� בי� הקשר בהמש� יהתלו

 אחראי ומי אביו מיהו לדעת הילד של זכותו את סותר זה מסוג שמצב משו�, אחד מאיש ויותר אחת אישה בי� קשר ייתכ� לא .3

 .לגידולו

) הא� לפסול בנוס� (האב פסול ג� ממילא. צאצאיו כלפי האב חובות ומודגשי� חוזרי� בכ�. האב דר� יועברו ויוחסי� ירושה זכויות. ב

 .67לבנו עובר

 שהוא הסיבה. ירושה זכויות או ייחוס לקבל הב� יכול לא – וישראלית גוי של ולד כגו�, הלכתיות מסיבות" אב אי� "בו במקו�. ג

 .יישומית משמעות" אבת� לבית למשפחת� "לכלל אי� אלה שבמקרי� משו� היא ,אמו אחר זה במקרה מתייחס

 ,"העריות מ� לפרישות "בטבורה קשורה הקדושה. קדושה חיי שיחיה ע� אהו ממצרי� אשיצ הע�: והכרזה חידושמשו�  בכ� יש

 אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקו� שכל, העבירה ומ� העריות מ� פרושי� הוו "י"ברש המובא 68"תהיו קדושי� "הציווי על ל"חז כמאמר

 ". קדושה מוצא

 משכנתי� יעקב אהלי� טבו מה "בלע� של ברכתו. ישראל ע� את לבר� רחווכ בעל שזכה מי אצל ג� התפעלות עורר זה חידוש

 ,70"זה מול זה מכווני� שאינ� פתחיה� שראה "בכ�, חיצוני ביטוי לידי שבאה, המחנה מקדושתשלו  ההתפעלות את מבטאת 69"ישראל

 .ודשומק קבוע משפחתי לתא וישתיי�, אביו הוא מי בבירור יודע הזה לע� השיי� יהודי ילד שכל �בכ ,ומהותי

 ממזר של מעמד נתנו שחכמינו הסיבה שזוהי ייתכ�. 71אב יש שבה במסגרת שלא ילד לגדל התורה מבחינת ראוי שאי� לדעת יש כ� על

 .ישראל לע� המיוחדת הקדושה את שנותנת זו היא האב מיהו הברורה הידיעה :72אביה� מיהו יודעי� אנו שאי� לילדי� ג�

 הרב ניר ורגו�

 

                                                                   

66

 .זו זכות על למחול או לוותר יכולה הא� אי� ולכ�, הא� של ולא הילד של זכות היא זו זכות 

67

 ויתור ידי על רק אפשרית) ממזרות כגו� (האב של הפג� לתיקו� האפשרות". הפגו� אחר הול� הולד – עבירה ויש קדושי� שיש מקו� וכל:): "סו קידושי� (משנה 

 .).סט ש�, משנה (ילדיה וגיור שפחה אתינש ידי לע כגו� ,לאב הייחוס על

 .ב, יט ויקרא  68

 .ה, כד במדבר  69

 .ש� י"רש 70

אינו ראוי  זה שדבר נראה, אלה דברי� לאור. ידועי� לא מתורמי� או גויי� מתורמי�, נישאו שלא לרווקות מתורמי� הזרעה שאלת הפרק על מדתעו אלו בימי� 71

 .ל על השאלות ההלכתיות בנדו� זה"ש ישראלי זצ"בדעתו של הגר, ד תשובה קכט"ח, ת מראה הבזק"ועיי� בשו. ויש בו צדדי� רבי� לגריעותא

 .שתוקיו אסופי 72
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 "הל� אחר הזכר"לאור " ת ולא עמוני–עמוני "

 

 ראשי פרקי�

  פתיחה.א 

 :במשפחה" הל� אחר הזכר" הכלל .ב 

 ראיות לכ� שייחוס הא� לא קובע את ייחוסו המשפחתי של הוולד. 1  

 ודחיית�, ראיות לכ� שייחוס הא� קובע את ייחוסו המשפחתי של הוולד. 2  

 :מקרי� בה� ייחוס הא� קובע את ייחוס הוולד .ג 

 "'קהל ה"גדרת הוולד כה. 1  

 מקרי� נוספי� . 2  

 "באומות הל� אחר הזכר ".ד 

  גדר איסור גר עמוני.ה 

  דינה של גיורת עמונית.ו 

  מחלוקת התנאי�– גדר איסור גר מצרי .ז 

  מחלוקת האמוראי�– קביעת מצרי שני או מצרי שלישי .ח 

 מצריות כייחוס לאומי: שיטת רבה בר בר חנה. 1  

 מצריות כפג�: ת רב דימישיט. 2  

  סיכו�.ט 

 פתיחה. א

 :קובעת את הכללי� לקביעת יוחסי�) ב"ג מי"פ(המשנה בקידושי� 

 . זו כהנת לויה וישראלית שנשאו לכה� לוי וישראל? ואיזו.  הולד הול� אחר הזכר–כל מקו� שיש קידושי� ואי� עבירה 

, גרושה וחלוצה לכה� הדיוט, זו אלמנה לכה� גדול? ואיזו. � הולד הול� אחר הפגו–וכל מקו� שיש קידושי� ויש עבירה 

 . בת ישראל לממזר ולנתי�, ממזרת ונתינה לישראל

זה הבא על אחת מכל העריות ? ואיזה.  הולד ממזר–וכל מי שאי� לה עליו קידושי� אבל יש לה על אחרי� קידושי� 

 . שבתורה

 .זה ולד שפחה ונכרית? ואיזה. ולד כמותה ה–וכל מי שאי� לה לא עליו ולא על אחרי� קידושי� 

.  ייחוסה של הא� הוא הקובע את ייחוס הוולד–כגו� עבד וגוי , המשנה קובעת שבמקרי� בה� האב הוא מי שאינו יכול לקדש כלל

ה  קובעת המשנ–אלא שעקב איסור כרת לבעול את הא� אי� לו בה תפיסת קידושי� , במקרי� שבה� האב יכול לקדש, לעומת זאת

בי� א� ,  הולכי� אחר הפגו�–א� האב או הא� פגומי� ויש עבירה במעשה הקידושי� , במקרי� בה� הקידושי� תופסי�. שהוולד ממזר

הגמרא . לוי או ישראל, ייחוסו של האב הוא הקובע א� הוולד הוא כה�, לעומת זאת, במשפחה כשרה. 73הפג� באב ובי� א� הוא בא�

                                                                   

, יוסי שנפסקה להלכה הנישואי� מותרי�' שלשיטת ר, כגו� גר שנשא ממזרת, נראה שיש מקרי� שהולכי� אחר הפגו� אפילו אי� עבירה.) קידושי� סז( בגמרא ש� 73

) ק ט"ד ס' סי(מ "האבנ. י� עבירהג� במקו� שא, יהודה לעתי� הולכי� אחר הפגו�' מוכיחי� שג� לשיטת ר) 'ה מתני"ד, ש�(התוספות . ולמרות זאת הוולד ממזר

מתו� ההנחה , .)יבמות עח(שנאמר במצרי ואדומי " לה� הל� אחר פסול�"טוע� שההלכה שהולכי� אחר הפגו� אפילו במקו� שאי� עבירה נלמדת מהדי� של 

ה "ד. י בקידושי� סז"ובניגוד לרש, � בש� חידושי�י שער המל"עפ(נחשבי� לעניי� זה כאילו אי� עבירה , שה� רק איסור עשה, שנישואי� של גר מצרי לישראלית

שהרי הולכי� רק אחר , במצרי" לה� הל� אחר פסול�"אי� דרשה של ) ג"ח מ"יבמות פ, משנה( ולא מצרית –" מצרי"שדרש , שמעו�' דווקא לשיטת ר). בנה שלישי

 . ו� דווקא במקו� שיש קידושי� ויש עבירהשהולכי� אחר הפג, לכ� נשאר הדי� כמו בישראל שנשא ממזרת. הזכר ולא אחר הפגו�

אול� ". לה� הל� אחר פסול�"שזה נלמד מהדרשה של , ותיר�? הרי כשגר נושא גיורת אי� עבירה, מדוע בגרי� הולכי� אחר הפגו�, התקשה) ק ו"ד ס' סי(ש "הב

הרי : ועוד קשה? מתקשה מה החידוש בדרשה זו.) עח(ביבמות מדוע הגמרא , מתחדש שפג� עובר ג� בלא עבירה" לה� הל� אחר פסול�"א� מהדרשה של : קשה

 . שאי� הלכה כמותו, שמעו�' פ ר"וקשה לומר שמשנתנו ע, אי� זה מתיישב ע� הכללי� שבמשנה

ביר בכ� מדוע ש מס"הב. שהכללי� שבמשנה נאמרו דווקא במקו� ששני הצדדי� מישראל, )ק לז"ס, ש�(ש עצמו הציע במקו� אחר "ונראה ליישב על פי מה שהב

ולא הולכי� אחר הזכר לפי , היא שבגר שנשא ישראלית הוולד הוא ישראלי, הלכה נוספת שהוא מבאר על פי יישוב זה. הולכי� אחר הפגו� בגר שנשא ממזרת

נראה לבאר את דבריו ).  שבמשנהנבאר מדוע אי� הולכי� בגר וישראלית על פי הכלל' לקמ� פרק ד(למרות שיש קידושי� ואי� עבירה , )ט' פרק טו הל(� "הרמב
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 .74"למשפחות� לבית אבות�" מהפסוק לומדת כלל זה.) סט(בקידושי� 

 :):עח(כמבואר בגמרא ביבמות , ג� לגבי קביעת ייחוס הוולד בקרב אומות העול� הולכי� על פי ייחוס האב

 . באומות הל� אחר הזכר נתגיירו הל� אחר פגו� שבשניה�: ר יוחנ�" א75כי אתא רבי�

?  הכנענית והוליד ב� שאתה רשאי לקנותו בעבדמני� לאחד מ� האומות שבא על: כדתניא, באומות הל� אחר הזכר

יכול אפילו אחד מ� הכנעני� שבא על אחת מ� האומות והוליד . 76"וג� מבני התושבי� הגרי� עמכ� מה� תקנו: "שנאמר

 . מ� הנולדי� בארצכ� ולא מ� הגרי� בארצכ�– 77"אשר הולידו בארצכ�"ל "ת? ב� שאתה רשאי לקנותו בעבד

שייחוס הוולד באומות העול� נקבע על פי ייחוס האב מכ� שמותר לקנות עבד שאמו כנענית ואביו מבי� שאר הגמרא לומדת את הכלל 

 ).טז, דברי� כ" (לא תחיה כל נשמה"ואיננו נחשב ככנעני לעניי� , האומות

ע מבחינה ההלכה ננסה לבאר מדו, לאור זאת. במשפחות ובאומות" הל� אחר הזכר"במאמר זה ננסה לברר תחילה את משמעות הכלל 

 . בניגוד לשאר איסורי�, בי� זכרי� לנקבות באיסור להינשא לגר עמוני

 

 במשפחה" הלך אחר הזכר"הכלל . ב

דהיינו לגבי הקביעה א� , לגבי קביעת הייחוס המשפחתי או השבטי של הוולד) ש�(נאמר במשנה בקידושי� " הל� אחר הזכר"הכלל 

 . לוי או ישראל, הוא כה�

 :א� כלל זה קובע את עדיפותו של הזכר בקביעת ייחוס הוולד או את בלעדיותוננסה לברר 

מפני , סבר שאמנ� יש להעדי� ללכת אחר ייחוס האב בקביעת הייחוס המשפחתי של הוולד) ק ג"כ ס' סי, קוב� הערות(אלחנ� וסרמ� ' ר

 ייחוסה של הא� יקבע את –ראש המשפחה אול� בהעדר אב שהוא ". למשפחות� לבית אבות�: "כמו שנאמר, שהוא ראש המשפחה

וכ� כאשר האב הוא גוי , 78ראיה לדבר היא שייחוס האשה יכול לקבוע את ייחוס הוולד כאשר יש בה פג�. הייחוס המשפחתי של הוולד

 . כפי שראינו לעיל במשנה, או עבד

. ד יכול להיקבע רק על פי ייחוס האבהייחוס המשפחתי של הוולסבר ש) ט' פרק טו הל, 79איסורי ביאה(חיי� הלוי ' אול� ר

כאשר יש בה פג� או , העובדה שהייחוס של האשה עובר לוולד. והוולד נותר בלא ייחוס משפחתי, כשאי� אב אי� מי שימלא את מקומו

 . נובעת מכ� שקביעות אלה אינ� שייכות לייחוס המשפחתי, כאשר האב הוא גוי ועבד

 . לאור הסוגיותננסה לבחו� הסברי� אלו של האחרוני�

 

 ראיות לכך שייחוס האם לא קובעת את ייחוסו המשפחתי של הוולד. 1

 :מכמה סוגיות עולה שבדברי� התלויי� במשפחה אי� הוולד הול� אחר הא� כלל

 מעמד הא� בירושה

                                                                                                                                                                                                                                     

אלא שכאשר שני , מיותרת כדברי הגמרא ביבמות" לה� אחר פסול�"לכ� לכאורה הדרשה של , שמעיקר הדי� פג� עובר ג� בלא עבירה ג� בישראל, בסברה

, נבאר) 1פרק ח(ולקמ� . ש עבירה הוולד פגו�לכ� המשנה הייתה יכולה לקבוע שכאשר יש קידושי� וי.  העבירה מהווה סימ� למציאותו של פג�–הצדדי� מישראל 

 .ח"השאלה א� יש צור� בעבירה להעברת הפג� בגרי� שנויה במחלוקת האמוראי� רבי� ורבב) ש�(א ביבמות "א והרשב"שלפי שיטת הריטב

74

 ג, במדבר ד 

 .יוחנ�' ות בש� רוהוא שבדר� כלל אומר שמוע, "רבי�"הגרסה .) סז(א� בקידושי� , "רבינא"הגרסה :) עח( ביבמות 75

76

 מה, ויקרא כה 

77

 ש� 

ד '  סי,מ"אבנ(ולכ� כאשר הא� פגומה נל� רק לפי הא� כאילו אי� אב , "למשפחות� לבית אבות�"עוקר את הדי� " הל� אחר הפגו�" האחרוני� נחלקו א� הכלל 78

ק "מד ס'  סי,קוב� הערות(אלחנ� ' ור) יא אות ה' סי, ליבמות' חי(רוזובסקי שמואל ' כ� סוברי� ר. או שכלל זה איננו עוקר את עיקר הייחוס אלא נוס� עליו, )ק יג"ס

" הל� אחר הפגו�"כיוו� שהכלל , מ"לפי האבנ.): קידושי� סט" (עבד ממזר"שמגדירו כ, אליעזר' נפקא מינא במחלוקת זו היא די� ולד של ממזר ושפחה לפי ר). ד

לפי הסברו . אלא שדבק בו פג� ממזרות, לדעת שאר האחרוני� הוולד הוא עבד גמור. ממזר�בחציו השני ישראלו,  הוולד הוא רק חצי עבד–עוקר את עיקר הייחוס 

אול� . אלחנ�' עובדה שיכולה להוות חיזוק לטענתו של ר, ישנו מצב שבו עיקר הייחוס נקבע על ידי האשה ולא על ידי האיש, "הל� אחר הפגו�"מ לכלל "של האבנ

 .ובדה שהפג� עובר על ידי האשה איננה מעידה על יכולת לקבוע את עיקר הייחוסהע, לפי שאר האחרוני�

79

 .אלא א� צוי� אחרת, � מתייחסי� להלכות איסורי ביאה"כל הציוני� ברמב 
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ירושה המדגישה את נקדי� סוגיה בדיני , לפני שניגש לעסוק במעמד הא� בירושה. הסוגיה הראשונה היא סוגיית מעמד הא� בירושה

 : דיני קביעת הייחוס, הרלוונטיות של נושא זה לענייננו

 ): יא, במדבר כז(בתורה נאמר 

 …וא� אי� אחי� לאביו ונתת� את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה

 :מתלבטת לגבי משמעות פסוק זה:) קט(ב "הגמרא בב

אמר קרא : אמר רבא? "שאר אמ� היא: "מא שארו זו הא� דכתיבאי". שאר אבי� הוא"דכתיב ? וממאי דשארו זה האב

למשפחות� לבית : "דכתיב, משפחת א� אינה קרויה משפחה,  משפחת אב קרויה משפחה–" ממשפחתו וירש אותה"

 ".אבות�

לפרשה בדיני ירושה יש , כשלעצמה יכולה להתפרש כמוסבת ה� על הא� וה� על האב" שארו"רבא מלמד אותנו שלמרות שהמילה 

 .בתורה משמעותו משפחת אב בלבד" משפחה"והמושג , כיוו� שהמש� הפסוק מורה שהירושה עוברת למשפחה, כמוסבת על האב

שממנו הוסק " (למשפחות� לבית אבות�"והגמרא למדה שהכוונה למשפחת אב מהפסוק , כיוו� שדיני ירושה תלויי� בגדר משפחה

 .יהיו רלוונטיות ג� להלכות יוחסי�, יני ירושה לגבי מעמד הא�המסקנות שיעלו מד, ")הל� אחר הזכר"הכלל 

 : שלפיה א� יורשת את בנה, מביאה דעה שלא נפסקה להלכה:) קיד(ב "הגמרא בב

 –" מטות: "שנאמר, דבר תורה האב יורש את בנו ואשה יורשת את בנה: שמעו�' אמר רבי יוחנ� משו� רבי יהודה ב� ר

 . אשה יורשת את בנה–א� מטה הא� , טה האב אב יורש את בנומה מ: מקיש מטה הא� למטה האב

הרי , במקרי� בה� האב מת הא� יורשת את בנה, א� נניח שעל פי דעה זו: מתקשי� בפירוש הלכה זו) ה א� מטה הא�"ד, ש�(התוספות 

� מת האב בלא בני� שמשמעותה שבמקרי� שבה, :)ב קטו"ב(שהלכה זו אינה מתיישבת ע� ההלכה שנחלה ממשמשת לקרובי האב 

 .הולכי� לחפש יורש מקרב כל קרובי האב עד ראש השבט

, 80שאי� לה משפחת אב כלל, שמעו� שהא� יורשת את בנה עוסקי� דווקא בגיורת' יהודה בר' מתו� קושי זה טועני� התוספות שדברי ר

, אלחנ� דלעיל' מתאימה לדברי ר, פותלפי הסבר התוס, דעה זו.  משפחתו קודמת לא�–א� במקו� שיש משפחת אב אפילו רחוקה 

 . כשאי� משפחת אב הולכי� אחר הא�, שלפיה�

והנכסי� ,  משפחת הא� אינה יורשת–כשאי� משפחת אב , אפילו בגיורת, שמעו�' יהודה בר' כיו� שאי� אנו פוסקי� כר, אול� להלכה

 .ממלאת את מקומושלפיה� כשאי� אב אי� הא� , חיי� דלעיל' פסק זה מתאי� לדברי ר. ה� הפקר

וא� כ� , שהוא ילד שאנו יודעי� מי אמו א� אי� אנו יודעי� מיהו אביו, פסק ברוח זו במקרה של שתוקי) ד' סימ� רעו סע(מ "א בחו"הרמ

 :אי� לו משפחת אב

 .81אי� משפחת הא� יורשי� אותו אלא הרי הוא כגר ונכסיו הפקר, ואפילו שתוקי שאי� לו יורשי� מ� האב

 פרשת המקלל

 ):י, ויקרא כד(בתורה נאמר 

 .ויצא ב� אשה ישראלית והוא ב� איש מצרי בתו� בני ישראל וינצו במחנה ב� הישראלית ואיש הישראלי

, )פיסקה א, פרשה יד(כ לפרשת אמור "ל במדרש תו"חז. בפסוקי� לא מפורש מה הרקע לסכסו� בי� שני האנשי� ומאי� יצא אותו מקלל

 : ללמבארי� את הרקע לפרשת המק

מה טיב� ליטע : אמרו לו. שבא ליטע אהלו בתו� מחנה ד�, מבית דינו של משה?  מני� יצא–" ויצא ב� אשה ישראלית"

יחנו בני  לבית אבות�איש על דגלו באותות : "הכתוב אומר: אמרו לו. מבנות ד� אני: אמר לה�? בתו� מחנה ד�

83�נכנס לבית דינו של משה ויצא מחויב ועמד וגיד. 82"ישראל. 

                                                                   

80

 .דהיינו שהוא מתנתק לחלוטי� ממשפחתו הקודמת, :)יבמות צז" (גר שנתגייר כקט� שנולד דמי"על פי ההלכה , זאת 

 כיוו� שאינו יכול –שספק א� מועילה , ששתוקי יש לו די� של גר ג� לעניי� מתנת שכיב מרע, )שנב' סי(כתב על פי תרומת הדש� ) א' רנו סע' יס, מ"חו(א " הרמ81

לפי ,  לכ�.אלא שאי� אנו יודעי� מיה�, וטוע� ששתוקי שאמו אומרת לכשר נתעברתי נחשב למי שיש לו יורשי�, חולק) ק א"ס, ש�(אול� קצות החוש� . להוריש

 .אי� מחלוקת שדינו של שתוקי כב� הגיורת, אול� לעניי� ההלכה שהא� אינה יורשת. ש"ועי, דבריו מועילה מתנת שכיב מרע

82

 ב, במדבר ב 

 .כד' ג ובתנחומא סי,  מדרש מקביל מופיע ג� בויקרא רבה לב83
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טענת . ויכוח שהייתה לו השלכה על מיקו� אוהלו במחנה ד�, במדרש מבואר שהרקע לסכסו� היה ויכוח על ייחוסו השבטי של המקלל

אול� מסקנת ). אלחנ�' כדברי ר(המקלל הייתה שבהעדר אב בעל ייחוס שבטי יש לקבוע את ייחוסו השבטי לפי ייחוסה של הא� 

 ).חיי�' כדברי ר( אב אי� לו ייחוס שבטי ובהעדר, המדרש היא שטענתו נדחית

שלפיו , כיוו� שהוא לכאורה סותר את הכלל שנקבע במשנה שהובאה לעיל, מתקשה במדרש זה) י, ויקרא כד(� בפירושו לתורה "הרמב

 :במקו� שהאב אינו בר קידושי� הולכי� אחר הא�

פ שפסקנו "ואע. שראל הולד אינו ישראליג הבא על בת י"להורות כי העו" איש הישראלי"ו" ב� הישראלית"וטע� 

מזהמי� .): "בכורות מז(הרי אמרו , ג הבא על בת ישראל הולד כשר בי� בפנויה בי� באשת איש"דעו.) יבמות מה(בגמרא 

לשמות מטות "כי , וכל שכ� שאינו ישראלי בשמו לעניי� היחס בדגלי� ובנחלת האר�, שהוא פגו� לכהונה" את הולד

 .כתוב בה�) נה, ובמדבר כ" (אבות�

 הוולד –� הבא על בת ישראל הוולד כשר כמותה ולא ממזר "שלמרות דברי המשנה שהוולד כמותה ודברי הגמרא שעכו, � מבי�"הרמב

 .84חיי�' כדברי ר, אלא רק את הייחוס הישראלי הכללי שלה, אינו מקבל את הייחוס המשפחתי של הא� אפילו כשאי� אב

 : ל נאמר"ובהמש� המדרש הנ

 .  מלמד שנתגייר–" בתו� בני ישראל"

שהרי , שמתקשי� מדוע המקלל שהיה ב� איש מצרי ואשה ישראלית היה צרי� גיור, 85מביא את דברי חכמי הצרפתי�) ש�(� "הרמב

 תירוצ� הוא שקוד� מת� תורה ישראל.  הוולד ישראלי כמותה–ל בקידושי� מפורש שכאשר האב הוא גוי שבא על ישראלית "במשנה הנ

אי� , לפי זה. הסיבה שנדחה המקלל משבט ד� הייתה שהוא גוי גמור כמו אביו, לפי דבריה�. 86והיו הולכי� אחר הזכר, היו ככל האומות

 . כיוו� שקוד� מת� תורה גוי שנשא ישראלית היה נחשב לאב לכל דבר, כא� ראיה למקרה שאי� לו אב

� עצמו מפרש את דברי "הרמב. ישראל נתייחד משאר האומות כבר בימי האבותכיוו� שלדעתו ע� , � אינו מקבל פירוש זה"אול� הרמב

 .87"נתכוונו לומר שהל� אחרי אמו ונדבק בישראל"אלא , המדרש שהמקלל נתגייר שלא כפשוטו

 

 ן ודחיית, ראיות לכך שייחוס האם קובע את ייחוסו המשפחתי של הוולד. 2

ייחוסו המשפחתי של , שמה� עולה שכשאי� משפחת אב, מספר סוגיות) ש�, ב� הערותקו(אלחנ� ' מביא ר, חיי�' בניגוד לשיטתו של ר

 :הוולד נקבע על פי ייחוסה המשפחתי של הא�

 פטור ב� לוייה מפדיו� הב�

 :עוסקת בפטור של ב� לוייה מפדיו� הב�.) מז(הגמרא בבכורות 

 .סלעי�'  בנה פטור מה–לויה שילדה : אמר רב אדא בר אהבה

, אלא דאיעבר מישראל, מאי איריא לוייה אפילו ישראלית נמי, אילימא דאיעבר מכה� ומלוי? �דאיעבר ממא

 ?כתיב" למשפחות� לבית אבות�"

אלא אפילו למא� דאמר , ולא תימא אליבא דמא� דאמר אי� מזהמי� את הולד. דאיעבר מעובד כוכבי�: אמר רב פפא

 . לוי פסול–מזהמי� את הולד 

שהרי במקרה כזה הפטור הוא בגלל , ות שהפטור של ב� לוייה מפדיו� הב� הוא במקרה שהאב הוא כה� או לויהגמרא שוללת את האפשר

שהרי במקרה כזה הוולד הוא ישראלי , הגמרא שוללת ג� את האפשרות שהאב הוא ישראל, מאיד� גיסא. ולא מפני שהוא ב� לוייה, האב

                                                                   

זהו ג� מעמדו של ולד שאי� אנו יודעי� מיהו . למרות שאי� לו ייחוס,  בממזרת� הבא על בת ישראל איננו היחיד המוגדר ככשר לעניי� היותו אסור" ולד עכו84

ואינה נאמנת להיות זה בנו של אותו ,  הרי הב� כשר–א� אותו פלוני כשר , פנויה שזנתה ואמרה ב� פלוני הוא: "ואמו הפנויה אומרת שנבעלה לאד� כשר, אביו

מאחר : "א� נמצא מחותל ומהול ולא מושל� ומוזנח, שהוא ולד שלא ידוע לנו מיה� הוריו, ג� מעמדו של אסופייש להניח שזהו ). יד' פרק טו הל, �"רמב" (פלוני

אבל : "א� היה ערעור על מהימנותה, � לגבי ולד שחיה העידה על ייחוסו"די� דומה כתב הרמב). לא' הל, � ש�"רמב" (שה� משמרי� אותו שלא ימות בחזקת כשר

שהרחיב , עיי� במאמרו של מנח� קופרמ�, )לב' ש� הל, ש�" (והרי הב� בחזקת כשר ואי� לו יחוס,  אינה נאמנת–ד ואמר בשקר מעידה א� ערער עליה אפילו אח

 .בעניי� זה

 .ש�, )ב"� תשמ�י, ספרי רבני בבל' קר� הוצ(על התורה " מושב זקני�" וכ� מופיע בספר 85

86

 .הזכרהסובר שבאומות הל� אחר , :)יבמות עח(כדברי רבי�  

� בפרשת המקלל ונשאר "הוא מביא את דברי הרמב. כמו הצד הראשו� שהעלינו, סבר שהולכי� אחר ייחוס הא� בהעדר אב) ק ג"כ ס' סי, קוב� הערות(אלחנ� '  ר87

 .א� מציי� שדבריו מתיישבי� לפי חכמי הצרפתי�, ע על שיטתו"בצ
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כלומר , אפילו למא� דאמר שהגוי בביאתו פוג� בוולד, לדעתו. �"נבעלה לעכורב פפא מסיק שמדובר בבת לוי ש. ואביו חייב לפדותו

שייחוסה המשפחתי של האשה קובע את , מכא� ראיה לכאורה. סלעי�' הוא עדיי� נחשב לוי לעניי� פטירתו מתשלו� ה, פוסלו לכהונה

 .ייחוסו המשפחתי של הוולד במקו� שהאב אינו יכול לקבוע את הייחוס

 : סלעי�' ביאה הסבר נוס� לדינו של רב אדא בר אהבה שב� לוייה פטור מהאול� הגמרא מ

, )יד, במדבר יח" (פטר רח�"ושאני הת� דאמר קרא , לעול� דאיעבר מישראל: מר בריה דרב יוס� אמר משמיה דרבא

 .בפטר רח� תלא רחמנא

כיוו� שהפדיו� אינו תלוי בייחוסו המשפחתי , יו� הב� פטור מפד–אפילו ולד של ישראל שבא על בת לוי והוא ישראל גמור , לפי דעה זו

 .והלכה נפסקה כדעה זו"). פטר רח�"נלמד מהביטוי בתורה (של הוולד אלא בייחוסה המשפחתי של היולדת 

חוס אלא שדי� פדיו� הב� אינו תלוי ביי, � ולוייה הוא לוי פסול על פי ייחוסה המשפחתי של הא�"ולד עכו, לכאורה ג� על פי דעה זו

 .  פטור מפדיו�–ולכ� אפילו הוולד הוא ישראל , הוולד

שמה שאיל� את רבא לומר שאי� פדיו� הב� תלוי בייחוסו המשפחתי של הוולד הוא ההבנה שלוייה , אול� נית� לדחות ראיה זו ולומר

 .88י�חי' כפי שטע� ר, ולכ� אינו יכול להיקבע אלא על פי ייחוסו המשפחתי של האב, היא ייחוס משפחתי

 

 בגאולת עבד עברי" משפחה"גדר 

מתייחס לבא על אשת אחי אביו ולא על אשת ) כ, ויקרא כ" (ערות דודו גילה"שואלת מה המקור לכ� שהאיסור :) נד(הגמרא ביבמות 

 :רבא מציע ללמוד גזירה שווה מפרשת גאולת עבד עברי שנמכר לגר תושב. אחי אמו

, ויקרא כה" (או דודו או ב� דודו יגאלנו: "וכתיב הת�" ערות דודו גלה"הכא כתיב ". דודו "–" דודו"אתיא : אמר רבא

 . א� כא� מ� האב ולא מ� הא�, מה להל� מ� האב ולא מ� הא�). מט

 . משפחת א� אינה קרויה משפחה,  משפחת אב קרויה משפחה–" ממשפחתו יגאלנו"אמר קרא ? והת� מנל�

נית� לדייק ) במקו�(י "אול� מרש. כיוו� שרק ה� קרויי� משפחה, די משפחת האבהגמרא לומדת שגאולת קרובי� נעשית רק על י

 :אחרת

מקרובי הא� יותר ומצות גאולה מוטל עליו  יותרהוי קרוב לעני� גאולה , א� אחי אביו מ� האב הוא. מה להל� מ� האב

 .א� כא� מ� האב ולא מ� הא�

א� משמע שג� קרובי הא� גואלי� כשאי� קרובי� , אשר על קרובי הא�י אומר שמצוות הגאולה מוטלת על קרובי האב יותר מ"רש

 .89מהאב

 :י"אול� המאירי על הסוגיה ביבמות חולק על רש

שבית די� , :)קדושי� טז(וכבר ביארנו במקומו , שקרובי הא� אינ� בכלל מצות גאולה, לפי דרכנו למדנו בנמכר לגוי

. לא פדוהו קרובי� או שאי� יד� משגת מצוה ביד כל ישראל לפדותווא� , כופי� את קרוביו לפדותו שלא יטמע בגוי�

 כא� שקרובי האב קרובי� יותר  פירשו]י"רש[=גדולי הרבני� , ומכל מקו�. ויראה שא� קרובי הא� אי� כופי� אות�

ולא , ונראה מדבריה� שא� אי� קרובי האב או שאי� יד� משגת כופי� את קרובי הא�. מקרובי הא� והקרוב קרוב קוד�

 .נתברר לי

,  שאינ� נחשבי� למשפחה–לכ� כופי� רק את קרובי האב ולא את קרובי הא� , שיטת המאירי היא שדי� פדיו� עבדי� חל על המשפחה

 . שמשתמע מדבריה� שבהעדר יורשי אב כופי� את יורשי הא�, �"י והרמב"ותמה על דברי רש

. היינו א� אי� משפחת אב ג� משפחת הא� נחשבת למשפחה, "משפחה"י היא בהגדרת "אלחנ� מניח שמחלוקת המאירי על רש' ר

                                                                   

אי� כוונתה שישתיי� למשפחת לוייה לעניי� , � ולוייה הוא לוי"שמה שהגמרא אמרה שוולד של עכו, שבמציע ליי) ט' פרק טו הל, �"על הרמב' חי(חיי� הלוי '  ר88

אול� . שאשה יכולה לקבוע השתייכות לקהל, )פרק ג(זאת בהמש� לדבריו שיוזכרו לקמ� . שאינה קשורה למשפחה, "קהל לוייה"אלא השתייכות ל' מעשרות וכו

ולא מצאנו שו� די� אחר שתלוי בגדר של , מזכירה את הלוייה במסגרת הכללית של השתייכות משפחתית) ב"ג מי"פ(קידושי� שכ� המשנה ב, דבריו נראי� דחוקי�

 . כפי שהעלנו לעיל בפרשת המקלל, הרי שג� ש� הולכי� רק אחר הזכר, א� כוונתו להתייחסות לשבט לוי". קהל לוייה"

89

ולא כתב שדווקא קרובי האב , "הקרוב קרוב קוד�"שכתב , )ז' פרק ב הל, עבדי�(� " משתמע ג� מפסק הרמבטוע� שכ�) ק ג"כ ס' סי, קוב� הערות(אלחנ� ' ר 

� סובר שקרובי הא� אינ� "במיוחד לאור העובדה שהרמב, � רק לקרובי� ממשפחת האב"שהרי ייתכ� שכוונת הרמב, אול� נראה שדיוקו איננו הכרחי. פודי�

 ).א' פרק יג הל, עדות(� פסול עדות נחשבי� לקרובי� מדאורייתא לעניי
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 .חיי�' כדברי ר, ולדעת המאירי אינה נחשבת למשפחה, כדבריו של הרב וסרמ�, י משפחת א� נחשבת למשפחה"לדעת רש

ובדיני� , המאיריכדברי , י סבר שמשפחת א� אינה קרויה משפחה כלל"ייתכ� שרש: אלחנ� אינה הכרחית' הנחתו של ר, ד"אול� לענ

וסובר , י על המאירי"� חולק רש"אול� במצוות פדיו� עבד עברי מיד עכו. התלויי� במשפחה בלבד משפחת א� אינה נחשבת למשפחה

ראיה . ולכ� המצווה חלה ג� על קרובי הא�" ממשפחתו יגאלנו: "למרות לשו� הפסוק, ההלכתי" משפחה"שדי� זה איננו תלוי בגדר 

לאור זאת יש לפרש ). ב' פרק א הל, עבדי�(� "כפי שמפורש ברמב,  שאי� קרובי� מצווה זו מוטלת על כלל ישראללדבר היא שבמקרה

כיוו� שדי� זה אינו תלוי . 90מחויבת יותר לפדותו, דהיינו משפחת האב, בפסוק באה לומר רק שהמשפחה" משפחה"שהזכרת המושג 

 .91י שכופי� ג� אות�"ולכ� פסק רש, ובי�ג� קרובי הא� נחשבי� קר, אלא בקרבה" משפחה"בגדר 

 בקניי� עבד עברי" משפחה"גדר 

 : קובעת שגר אינו יכול להיקנות כעבד עברי.) עא(הגמרא בבבא מציעא 

 .בעינ� והא ליכא) מא, ויקרא כה" (ושב אל משפחתו", גר לא נקנה בעבד עברי

 ).ב' פרק א הל(� בהלכות עבדי� "וכ� פסק הרמב

 :מפורש שגר יכול להיקנות כעבד עברי) פרשה א אות טו(טי� אול� במכילתא משפ

א� ישראל , אינו צרי�: עקיבא אומר' ר. ישמעאל'  דברי ר–להביא הגר ? למה נאמר) ב, שמות כא" (כי תקנה עבד עברי"

 !?עובד הגר לא יעבוד

 :מ"מנסה ליישב את הסתירה בי� המכילתא לגמרא בב) 92עשה פג(ג "הסמ

 ש� מדבר בגר הבא על בת –עקיבא גר נקנה בעבד עברי ' ישמעאל ובי� לר' דבי� לר, תא משפטי�ומה ששנינו במכיל

 . כ� פירש מורי–שמשפחת א� היא לו משפחה , ישראל

מדברי . ואילו הסוגיה בבבא מציעא עוסקת במקרה שאי� לו משפחת א�, ג מיישב שהמכילתא עוסקת במקרה שיש לו משפחת א�"הסמ

 .אלחנ� דלעיל' כדברי ר, � לאב משפחה נחשבת משפחת הא� למשפחהג נראה שכשאי"הסמ

כפי שדחינו את הראיה לעיל מפדיו� , "משפחה"בטענה שהיכולת להיקנות כעבד עברי אינה תלויה בגדר , אול� ייתכ� לדחות ראיה זו

אול� ייתכ� שעיקר הדי� , שפחהוקיימא ל� שמשפחת א� אינה מ, "משפחה"אמנ� יש דרישה מפורשת בפסוק ל. �"עבד עברי מיד עכו

זאת משו� שנראה שיסוד די� זה הוא בכ� שהתורה לא . אלא בכ� שיהיו לעבד קרובי� שיוכל לשוב אליה�, "משפחה"אינו תלוי ב

 . רצתה שעבד יישאר בלא בית אלטרנטיבי לבית האדו�

שתירצו תירו� דומה לזה של , )ש�(מ "רבנו פר� בבא ותוספות "נראה כי נית� להביא ראיה לדברינו מדברי השיטה מקובצת בש� הריטב

 :אול� בניסוח שונה, ג ביחס לסתירה ב� הגמרא למכילתא"הסמ

, ויש לומר?  אלמא דנקנה בעבד עברי�"  לרבות את הגר–' כי תקנה עבד עברי'"והא במכילתא איתא : ר יהודה"הקשה ה

 .  ומשו� הכי אינו נקנה בעבד עברי,דהת� מיירי דאמו מישראל אבל הכא מיירי דאינו כלל מישראל

 .ה� אינ� מחדשי� לש� כ� שמשפחת הא� נקראת משפחה, ג"למרות שה� מיישבי� את הסתירה באופ� דומה לסמ

אלוקי "סובר שתירו� זה של הראשוני� מסתמ� על הדי� שגר שאמו מישראל יכול לומר ) ש�, ב על המכילתא"ברכת הנצי(ב "הנצי

בתפילה אי� צור� להיות " אלוקי אבותינו"כש� שלעניי� אזכור : דהיינו, )ד"א מ"ביכורי� פ, משנה( הכנסת בתפילתו בבית" אבותינו

אלא במציאות� של " משפחה"כ� ג� דינו של עבד עברי אינו תלוי בגדר , "אבותינו"אלא די בזיקה מינימלית אל " משפחה"חלק מ

 . אנשי� בעלי קרבה אליו

אחוזת "ו, "ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו"כיוו� שהפסוק אומר , ל הגדרה זו לגבי די� עבד עבריב מתקשה מאוד לקב"אול� הנצי

                                                                   

 ).יג' מתנות עניי� פרק ז הל, �"רמב(א� א� אי� יד� משגת כל אד� מישראל חייב , שהמצווה מוטלת קוד� כל על הקרובי�,  כעי� זה אנו מוצאי� בהלכות צדקה90

 – בי� דברי� התלויי� בקרבה לבי� דברי� התלויי� בש� משפחה יק חלוקה'ד סולובייצ"הביא בש� הגרי) 7טז הערה ' סי, אר� הצבי(א " הרב צבי שכטר שליט91

שאפילו א� העבד נולד כשאביו היה עבד ) יז' פרק יד הל(� פסק "הרמב". עבד מותר באמו ומותר בבתו"ש� אומר רב חסדא ש, :)נח(י בסנהדרי� "בהסבר דברי רש

שאז המילה מנתקת אותו , כ� מל לש� עבדות�ואחר, קא בגוי שנולד או הוליד בגויותוי פירש שמדובר דוו"אול� רש. כיוו� שאי� לו ייחוס, הוא מותר באמו

יש " שאר בשר"אול� די� , י היא שאמנ� לעבדי� אי� ייחוס שקשור בדי� משפחה"ד הסביר שדעת רש"הגרי. אול� עבד שנולד לעבד אסור בקרובותיו; מקרוביו

איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו "שנאמר , ה זו נית� למצוא בכ� שקרובי� מ� הא� אסורי� בעריות מחדראיה לחלוק. ואיסורי ערווה תלויי� בשאר בשר, לה�

 .  ועיי� ש� באריכות–) יא, במדבר כז"(ממשפחתו וירש אותה: "שנאמר, אבל מאיד� אינ� יורשי�) ו, ויקרא יח" (לגלות ערווה

92

 ).ב' פרק א הל, עבדי�(� "דבריו הובאו ג� בכס� משנה והגהות מימוניות על הרמב 
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, כולל רק את משפחת האב" משפחה"זאת מתו� הנחה שהמושג ". משפחה"הוא דבר שקשור במובהק לירושה שתלויה בדי� " אבותיו

 .חיי�' כדברי ר

 שגר יכול להיקנות כעבד עברי סוברת שהיכולת להיות עבד עברי אינה קשורה שהמכילתא שאומרת, ב למסקנה"מתו� כ� מגיע הנצי

שפסק , �"הרמב". משפחה"שסבורה שהיכולת להיות עבד עברי תלויה בדי� , וחולקת בכ� על הגמרא בבבא מציעא, "משפחה"בדי� 

 הכריע כדעת הגמרא בבבא מציעא נגד ,שגר לא נקנה בעבד עברי ולא הבחי� בי� מקרי� שאמו מישראל למקרי� שאמו איננה מישראל

 .93דעת המכילתא

כולל , לפחות בקשר לקביעת היוחסי� ודיני ירושה, "משפחה"ולומר שהמושג , אלחנ�' נראה שנית� לדחות את ראיותיו של ר, לסיכו�

שהטע� , נדמה. "משפחה"ביחס להימכרות לעבדות וגאולת עבדי� עבריי� מצאנו מחלוקת בפרשנות המושג . את משפחת האב בלבד

לעניי� . שיהיה לאד� לא� לחזור ויהיה מי שיגאלנו, לכ� הוא שבהימכרות לעבדות ובגאולת עבדי� הצור� במשפחה הוא בשעת מעשה

" ומבשר� לא תתעל�"כמאמר הפסוק , כיוו� שג� ה� קרוביו ומחויבי� לתמו� בו, זה א� משפחת א� נחשבת למשפחה לחלק מהדעות

משו� ,  רק משפחת האב נחשבת למשפחה–שיש לה� השלכה א� לדורות הבאי� , � בדיני ירושה וקביעת ייחוסאול). ז, ישעיהו נח(

 .שהזהות נקבעת על פי האב

 

 מקרים שבהם ייחוס האם קובע את ייחוס הוולד. ג

 

 'הגדרת הוולד כקהל ה. 1

שר גוי ועבד באי� על בת ישראל הוולד יהיה שכא, כבר הזכרנו בפתיחה ובפרק הקוד� את דברי המשנה בקידושי� והגמרא ביבמות

הלכה זו הייתה ) אלחנ�' כדברי ר(א� היינו מקבלי� את התפיסה שלפיה כשאי� אב ייחוסה של הא� קובע את ייחוס הוולד . כמותה

יש לברר , )יי�ח' כדברי ר(שג� כשאי� אב ייחוס הוולד לא נקבע על פי ייחוס הא� , אול� לאור מסקנתנו בפרק הקוד�. מובנת מאליה

 . מדוע כא� הייחוס של הוולד יכול להיקבע על פי ייחוס הא�

 .נברר זאת על ידי עיו� בסוגיית מעמדו של הגר באיסורי יוחסי�

 :א� גר מותר להינשא לממזרת:) קידושי� עב(נחלקו התנאי� בברייתא 

  .רתגר לא ישא ממז: יהודה אומר' ר. יוסי'  דברי ר–גר נושא ממזרת : תנו רבנ�

ולכ� הוא , "'קהל ה"יהודה קהל גרי� נחשב ' לדעת ר". 'קהל ה"מסבירה שהמחלוקת היא בשאלה א� קהל הגרי� נחשב ) ש�(הגמרא 

ולפיכ� הוא אינו כלול , "'קהל ה"קהל גרי� אינו נחשב , יוסי' לדעת ר). ג, דברי� כג" ('בקהל הלא יבוא ממזר "כלול באזהרה של 

אלא ג� צאצאיו של , מבואר שלא רק הגר מותר בממזרת.) עה, ש�(בסוגיה אחרת . יוסי' נפסק להלכה כר) ש�(בגמרא . באיסור בממזרת

 .מותרי� בממזרת, � ממנו"עד עשרה דורות או עד שישתקע ש� עכו, הגר

 ):ט' הל, פרק טו(� "לאור סוגיות אלה יש לבחו� את דברי הרמב

 .ואסור בממזרת,  ישראל לכל דבר הולד–גר שנשא בת ישראל או ישראל שנשא גיורת 

 :תמה על די� זה) בדפי האלפס: קידושי� ל(� "הר

הת� היינו טעמא , � הבא על בת ישראל הוולד ישראל גמור ואסור בממזרת"ג דעכו"דאע. ]�"לרמב[=ולא ידעתי מני� לו 

שאביו ] ולד הגר[= זה אבל. בישראל הוא דכתיב" דלמשפחות� לבית אבות�", לפי שאי אפשר לו להתייחס אחר אביו

והרי כא� יש קידושי� ואי� עבירה והוולד אחר , למה לא יתייחס אחר אביו ויהא נידו� כגר דמותר בממזרת, ישראל גמור

 .ע"וצ? הזכר

כאשר , לעומת זאת. שהסיבה שכאשר גוי הבא על בת ישראל הוולד הול� אחר הא� היא מפני שלא נית� לייחסו לאביו הגוי, � טוע�"הר

 .והוולד גר ומותר בממזרת, ובנו מתייחס אחריו יש ללכת אחר ייחוס האב" יש קידושי�"כיוו� ש, ר נושא ישראליתג

� שיש לחלק בי� גוי לגר מבוססת על ההנחה שהדי� "שהבנת הר, מעלה בתחילה אפשרות) ט' פרק טו הל, �"על הרמב' חי(חיי� הלוי ' ר

שהזכרנו בפרק .) מז(על פי הגמרא בבכורות ,  נובע מכ� שכשאי� אב הולכי� אחר הא�שהוולד כמותה בוולד גוי הבא על בת ישראל

                                                                   

93

� פסק שהוא אסור "שהרי הרמב, גר שאמו ישראלית אי� לו די� גר כלל, )פרק ג, כפי שנראה לקמ�(� "שהרי לפי שיטת הרמב, �"יש לערער על דיוק זה ברמב 

 .שגר לא נקנה בעבד עברי, � כא�"לכ� ייתכ� שהוא איננו כלול במה שאמר הרמב. בממזרת
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 .בוולד גר שיש לו אב אי� ייחוס הא� קובע, לדעתו, לכ�. הקוד�

לכ� ). כפי שהסקנו בפרק הקוד�(כיוו� שלדעתו משפחת הא� אינה קרויה משפחה אפילו כשאי� אב , חיי� שולל אפשרות זו' אול� ר

יכול לקבוע את ייחוסו של הוולד " 'קהל ה"משו� שייחוס האשה כ, � בגוי הבא על בת ישראל הוולד כמותה"ג� לפי הרהוא מסיק ש

 .ולא משו� שהיא יכולה להעביר אליו את ייחוסה המשפחתי כשאי� אב, ככזה

 ?�"� והר"נחלקו הרמב, א� כ�, במה

, נקבע על פי ייחוס הא�" 'קהל ה"הייחוס כ, י נקבע על ידי האבלמרות שהייחוס המשפחת, בבת ישראל שנישאה לגר, �"לדעת הרמב

בניגוד לייחוס אביו נובעת מכ� שהגר אינו " 'קהל ה"היכולת של ייחוס האשה לקבוע שהוולד מתייחס כ. ולכ� הוולד אסור בממזרת

 .94 אב לעניי� זהוהוולד נחשב כמי שאי� לו, אלא שהוא נעדר השתייכות כלשהי לקהל', משתיי� לקהל שאינו קהל ה

, "למשפחות� לבית אבות�"חל כא� די� של , )בניגוד לגוי(שהואיל והגר הוא בר קידושי� ובנו מתייחס אחריו , �"לעומתו סובר הר

 .חיי� את מחלוקת הראשוני�' כ� מבאר ר. שלפיו הולכי� אחר הזכר לא רק לעניי� ייחוס המשפחה אלא ג� לעניי� די� קהל

גדול יותר מכוח הדי� לפיו הוולד " למשפחות� לבית אבות�"� איננה נובעת מכ� שכוחו של די� "לומר שסברת הרד ייתכ� "לענ, אמנ�

, )�"כמו שסבר הרמב(' � גרות איננה רק העדר השתייכות לקהל ה"אלא שלדעת הר; )חיי�' כדברי ר(על פי ייחוס הא� " 'קהל ה"הוא 

מי שמוגדר כגר על פי ייחוסו המשפחתי לא , לכ�". 'קהל ה"סותר את ההשתייכות לש, אלא הגר נושא עמו את הייחוס הלאומי הקוד�

 .על פי ייחוסו מהא�" 'קהל ה"יכול להיחשב כ

ואילו היה הגר מתנתק , נית� להביא ראיה לדברינו מכ� שעמוני ומצרי לאחר התגיירות� נאסרו לבוא בקהל בגלל לאומיות� הקודמת

 .95יי� לאוסרומייחוסו הלאומי הקוד� לא היה ש

גר שנתגייר כקט� : "ס פעמי� רבות"יש עליה קושיה מהמימרה שנזכרת בש, שלפיה הייחוס הלאומי הקוד� של הגרי� נשמר, סברה זו

.) יבמות כב(לעניי� עדות , :)יבמות צז(שלפיה מתנתק הגר מקרוביו ונחשב כמי שאי� לו קרובי� לעניי� עריות , .)יבמות כב" (שנולד דמי

 .96אול� נית� לחלק בי� קרבה רגילה שמתנתקת לבי� ייחוס לאומי שנשאר:). קידושי� יז( ירושה ולעניי�

הוא עניי� " 'קהל ה"� בדינו של ולד גר שנשא ישראלית עולה שקביעת ייחוסו של הוולד כ"נחזור לענייננו ונסכ� שמשיטת הרמב

� נית� לבאר לפי הסברה "את שיטת הר. הא� קובע כשאי� אבג� ייחוס " 'קהל ה"ובהתייחסות ל, שמנותק משאלת ייחוסו המשפחתי

הסברו של (� ג� בדרכי� אחרות "אול� הראינו בפרק זה שנית� להסביר את דברי הר, )אלחנ�' כשיטת ר(שהא� קובעת תמיד כשאי� אב 

 ). חיי� והסברנו' ר

 

 נושאי� נוספי� שבה� ייחוס הא� קובע את מעמד הוולד. 2

מלבד , שמה� נית� ללמוד על ענייני� נוספי� שבה� מעמדו של הוולד נקבע על פי ייחוסה של הא�, ת שוני�בפרק זה נביא מקורו

 :כדי לאוסרו בממזרת" 'קהל ה"הגדרתו כ

, בתפילות בבית הכנסת" אלוקי אבותינו"ובעניי� אמירת " לאבותינו' אשר נשבע ה"שבו מופיע הפסוק ,  בעניי� אמירת מקרא ביכורי�.א

 :שיש להבחי� בי� גר שאמו מישראל לבי� גר שאי� אמו מישראל) ד"א מ"פ(שנה בביכורי� נאמר במ

 –א� היתה אמו מישראל ). ג, דברי� כו" (לאבותינו לתת לנו' אשר נשבע ה"שאינו יכול לומר , הגר מביא ואינו קורא

פלל בבית הכנסת הוא אומר וכשהוא מת, "אלוקי אבות ישראל"וכשהוא מתפלל בינו לבי� עצמו אומר . מביא וקורא

 ".אלוקי אבותינו" אומר –וא� היתה אמו מישראל ". אלוקי אבותיכ�"

 :שיש הבחנה בי� מי שאמו מישראל למי שאי� אמו מישראל, )ה"א מ"פ, ש�( ג� בעניי� כשרות הבת להינשא לכהונה אומרת המשנה .ב

                                                                   

, הלא כל העיקר שגר אינו בקהל היינו לא משו� פסול שיש בו): "יב' קידושי� פרק ד הל, חזו� יחזקאל על התוספתא(יחזקאל אברמסקי '  ר דברי� דומי� כתב94

 ". שחסר לו די� קהלאלא משו� 
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עמוני ומצרי ישנו ספק א� ה� נחשבי� אפילו לגבי . א� שאר הגרי� מתנתקי� מייחוס� הלאומי הקוד�, ולומר שגרי� אלו יצאו מ� הכלל, נית� לדחות ראיה זו 

 ). פרק ה(כפי שנראה בהמש� , או שה� ישראליי� וייחוס� הקוד� נחשב כפג� בלבד, לבעלי ייחוס לאומי עמוני ומצרי לאחר התגיירות�

מכיוו� ): "סז' ב סי"חוות בנימי� ח" (גר שנתגייר כקט� שנולד דמי"ל במאמרו בנושא "ש ישראלי זצ"ר הגר" נציי� כי חילוק זה עומד בסתירה לדבריו של מו96

, הרי פשוט ומוב� שבזה מתנתקי� כל הקשרי� המשפחתיי� שקשורי� ע� הזהות הלאומית הקודמת... לא רק קבלת תורתו, שגירות פירושה כניסה לע� ישראל

נראה מדבריו שאי אפשר לנתק בי� קרבת ". מנו באאינו יכול להיות בו בזמ� ג� שיי� למשפחה שהיא חוליה אחת של הע� שמ, שא� הגר הוא ב� ע� ישראל

נראה שהייחוס ) יז' פרק יב הל(� "א� מדברי הרמב, �"ג� דברינו שהייחוס הלאומי אינו נמחק על ידי ההתגיירות ה� רק לפי הר, אמנ�. משפחה לייחוס לאומי

 .ש ישראלי"כדברי הגר, הלאומי הקוד� נמחק



  גחמדת האר�                            47

 
 

 .תהא אמה מישראלהאשה בת גרי� לא תינשא לכהונה עד ש: אליעזר ב� יעקב אומר' ר

ואסורה " 'קהל ה"מתלבטת א� ההלכה שבת גרי� שאמה מישראל מותרת להינשא לכהונה מוכיחה שהיא נחשבת כ.) נז(הגמרא ביבמות 

 .97מסקנת הגמרא ניתנת להתפרש במספר דרכי�". 'קהל ה" שאיננה חלק מלמרותאו שהיא מותרת לכהונה , בממזר ובפצוע דכא

שוולד גר וישראלית , �"הרי שיש בה הוכחה לדברי הרמב, "'קהל ה"א שדי� היתר לכהונה תלוי בהיותה א� נניח שמסקנת הגמרא הי

הרי שיש בה� , "'קהל ה"א� מסקנת הגמרא היא שבת גרי� מותרת לכהונה למרות שבת הגרי� נחשבת ל, לעומת זאת. אסור בממזרת

 .98שוולד גר וישראלית מותר בממזרת, �"הוכחה לדברי הר

בי� מקרה שאמו של הגר מישראל לבי� מקרה :) יבמות מה(מבחינה הגמרא , "מקרב אחי�"יי� החובה למנות לשררה אד� שהוא  בענ.ג

 :שאמו אינה מישראל

 כל –) טו, דברי� יז" (שו� תשי� עלי� מל�: "ג דאמר מר"ואע. רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל

 .האי כיו� דאמו מישראל מקרב אחי� קרינ� ביה, "קרב אחי�מ"משימות שאתה משי� אל יהו אלא 

על ב� גרי� , ישנו סיפור דומה:) עו(בגמרא בקידושי� . שהיה ולד של גוי שבא על בת ישראל, במסכת יבמות מסופר על מרי בר רחל

א� א� , לא יכול לדו� את ישראלשגר .) יבמות קב(ג� לעניי� מינוי דייני� קובעת הגמרא . שהותר למנותו לשררה בגלל שאמו מישראל

 .אמו מישראל הוא יכול

� "זוהי ראיה לשיטת הרמב. ג� א� האב הוא גר,  הוולד הוא ישראלי כמו הא�–ל עולה שכאשר הא� מישראל "מכל המקורות הנ

� כא� דורשי� זיקה � יצטר� לומר שכל הדיני� שנזכרי"הר. ואסור בממזרת" 'קהל ה"שוולד גר וישראלית שיי� ל, �"במחלוקתו ע� הר

ובו הולכי� לפי הכלל , הוא די� של יוחסי�" 'קהל ה"א� ההשתייכות ל. לכ� די בכ� שאמו מישראל, כלשהי לע� ישראל ותו לא

 ".למשפחות� לבית אבות�"

 :מביאה את המעשה של מינוי לשררה לאחר הלכה אחרת) ש�(הגמרא ביבמות 

 …רבא אכשריה. ולד כשר בי� בפנויה בי� באשת אישוהלכתא עובד כוכבי� ועבד הבא על בת ישראל ה

לעניי� מינוי " אחי�"מסמיכות ההלכות נראה שאותה הלכה שמאפשרת לא� לקבוע שהוולד הוא כשר היא המאפשרת להגדירו כ

. בשייכת לקבוצת הדיני� שבה� הולכי� אחר הא� ולא אחר הא' שההגדרה של קהל ה, �"זוהי ראיה לשיטת הרמב, א� כ�. לשררה

 . אלא קיבו� של דיני� הקשורי� בוולד גוי הבא על בת ישראל, � יוכל לומר שאי� כא� קשר דיני בי� ההלכות"הר

כדי לאוסרו " 'קהל ה"יכול לקבוע את מעמד הוולד כשיי� ל, כשאי� אב שנית� להתייחס אחריו, נית� לסכ� אפוא שייחוסה של הא�

לעניי� מקרא ביכורי� " אבותינו"וכשיי� לצאצאי , י להכשירו להתמנות לשררהכד" אחי�"כשיי� לסיעת , �"בממזרת לפי הרמב

 .של הוולדייחוסו הלאומי ולומר שייחוס הא� יכול לקבוע את , נית� לכלול את כל אלה בהגדרה אחת. ותפילות בבית הכנסת

א� איננו יכול לקבוע את ייחוסו , ולדמדוע יכול ייחוס האשה לקבוע את הייחוס הלאומי של הו: נשאלת השאלה, לאור האמור לעיל

 ?המשפחתי

, שייחוס הא� לא יכול לקבוע את ייחוסו המשפחתי של הוולד כיוו� שייחוסה המשפחתי של הא� איננו חלק קבוע מזהותה, ונראה לומר

 א� א� תינשא ,בת כה� נחשבת לחלק ממשפחת כהונה בלידתה ולכ� היא אוכלת בתרומה, למשל. שהרי ייחוס זה משתנה בנישואיה

הוא " אחי�"ומסיעת " 'קהל ה"ייחוסה כחלק מ, לעומת זאת. 99לישראל תחשב לחלק ממשפחה ישראלית ולכ� אינה אוכלת בתרומה

, חללה או מצרית, כגו� ממזרת, אשה שיש לה פג� ייחוס, נראה שמסיבה זו. 100101ולכ� הוא יכול לקבוע את מעמד הוולד, קבוע בזהותה

                                                                   

מסקנת הגמרא היא שכאשר הא� , לפי הפירוש הראשו�: י יש שני פירושי� כיצד לפרש מסקנה זו"ברש". א ביהכשרות איתוספ" מסקנת הגמרא ש� היא 97

שלפיה� בת גר , � שנזכרו לעיל"פירוש זה נוגד את דברי הרמב. ומותר בפצוע דכא וג� בממזר' אבל הוא אינו נחשב לקהל ה, ישראלית הוולד כשר רק לכהונה

אבל ג� בת גר וגיורת , מסקנת הגמרא היא שכשרות נוספה בבת גר שאמה מישראל, לפי הפירוש השני. ת לעניי� איסור בממזרשאמה מישראל נחשבת כישראלי

 . י הכריע כפירוש הראשו�"רש. ואסורה בפצוע דכא ובממזר' נכללת בקהל ה

98

לפי . הסובר שאפילו בת גר וגיורת מותרת לכהונה, .)קידושי� עז(י יוס' אול� להלכה אנו פוסקי� כר, אליעזר ב� יעקב' יש להעיר שדיו� זה הוא רק אליבא דר 

לכ� הדיו� ". 'קהל ה"יוסי לא הביע דעתו בשאלת מעמדה של בת גרי� שאמה מישראל כ' ר, בר�". 'קהל ה"ודאי ההיתר לכהונה אינו קשור להגדרת הבת כ, דבריו

 .בגמרא משמעותי ג� להלכה

 דינה –� פוסק שא� בת כה� שהיא אשת ישראל תעבור ותאכל תרומה "הרמב). יב, ויקרא כב" ( בתרומת הקדשי� לא תאכל היא–ובת כה� כי תהיה לאיש זר  "99

תרומות פרק " ( בי� הוא בי� אשתו–' וכל זר'שנאמר , הרי היא כזרוכוהנת אשת הזר … הזר אסור לאכול בתרומות שנאמר וכל זר לא יאכל קודש: "כזר לכל דבר

 ).ה' הל, ו

אלא א� כ� הייתה אמו , "מקרב אחי�"שלפיה גר אינו יכול לדו� את ישראל משו� שנאמר , .)קב(דמה שעל רקע זה נית� להבי� את דברי הגמרא ביבמות  נ100

הוא יכול לדו� , )ב' סימ� קסט סע(א "ה לעניי� שהובאה ברמ"ג והתוספות ד"לדעת הסמ[אול� לעניי� בית די� של חליצה צרי� שיהיו אביו ואמו מישראל . מישראל
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 . שהרי הפג� הוא חלק קבוע מייחוסה ואיננו משתנה בנישואיה, קובעת פג� דומה בוולד

 .כיוו� שהוא חלק קבוע מזהותו, מעביר ג� את ייחוסו המשפחתי, לעומת זאת, האב

 

 "באומות הלך אחר הזכר. "ד

ע על פי ייחוסו של שלפיו ייחוסו של ולד של גוי וגויה נקב, :)יבמות עח" (באומות הל� אחר הזכר"את הכלל ) פרק א(הזכרנו בפתיחה 

שבו ייחוס הא� קובע את ייחוס , יש לחקור א� סוגיית ייחוס הוולד לאומה מאומות העול� דומה לסוגיית הייחוס הלאומי בישראל. האב

וייחוסה של הא� איננו קובע , "הל� אחר הזכר"שג� בו נאמר הכלל , או שמא הוא דומה לסוגיית הייחוס המשפחתי, הוולד בהעדר אב

 ).חיי� דלעיל' על פי דברי ר(כלו� 

 ?מה הנפקא מינה בשאלה זו

משו� שג� א� ייחוס לאומי של גויי� דומה לזה של , הוולד ייל� אחר האב לפי שני הצדדי� בחקירה, במקרה ששני ההורי� ה� גויי�

 .שרי�משו� שהנישואי� כ, ובשני הורי� גויי� יש אב, הרי אי� הא� קובעת ייחוס זה אלא בהעדר אב, ישראל

אול� א� זהו .  הוולד יהיה עמוני–א� זהו ייחוס לאומי הדומה לזה של ישראל : הנפקא מינה היא במקרה שישראל בא על גויה עמונית

 . הוולד יהיה גוי ללא ייחוס לאומי–ייחוס הדומה לייחוס משפחתי 

 :לא של משפחה בלבדא, טע� שבגוי אי� מושג של אומה) יז' סי(א בספרו אר� הצבי "הרב צבי שכטר שליט

שהבדל יסודי יש בי� האומה הישראלית –) ג�ב, בראשית יב" (ונברכו ב� כל משפחות האדמה… ואעש� לגוי גדול"

באמת אלא די� " גוי" ואילו שאר הגויי� אינ� ,102וכאומה" גוי"דרק האומה הישראלית דינה כ, לבי� שאר אומות העול�

" למשפחות� לבית אבות�"דילפינ� מקרא דכתיב , "ות הל� אחר הזכרבאומ"ולפיכ� קיימא ל� . 103משפחה לה� בלבד

 אי� זה –אבל קביעות הולד כישראלי ולא כנכרי … וכ� הדי� בייחוסי כהונה ולויה… דרק משפחת אב קרויה משפחה

 .עניי� התלוי במשפחתיות

, נראה להסביר. וא קובע ייחוס לאומי בישראלאול� הרב שכטר אינו מסביר מדוע ייחוס הא� אינו קובע ייחוס לאומי בגויי� כש� שה

כל אומה מאומות . 'או קהל שאינו של ה' קהל ה: אלא מכירה בשני קהלי� בלבד, שההלכה אינה רואה בכל אומה מאומות העול� קהל

 . 'העול� נחשבת למשפחה בתו� הקהל שאינו של ה

 : הרב שכטרנראה לכאורה שלא כדברי) ז' ד סע' סי, ע"אבה(א "אול� מדברי הרמ

 . הב� הוא עמוני והבת היא מותרת–גר מצרי שנשא כותית עמונית 

                                                                                                                                                                                                                                     

ולעניי� זה חשוב שיהיו הדייני� עצמ� מיוחסי� למשפחות ולכ� צרי� שיהיה , בית די� של חליצה ממונה על המש� המשפחתיות]. אפילו א� אביו בלבד מישראל

 .ולכ� חשובה הא�" מקרב אחי�"צרי� שיהיה , מה שאי� כ� בבית די� רגיל שיש בו שררה. לה� אב

נתקדשו רק , דכשנתקדשו הכהני� והלויי� בקדושת כהונה ולויה: "ותירוצו השני דומה לתירוצנו, מתקשה בקושיה דומה) 18לעיל הערה (" חזו� יחזקאל" ה101

ולא דמי לדי� קהל שחל על הנשי� … ורק לבנותיה� של אלה שנתקדשו יש לה� די� כהונה ולויה משו� שה� מתייחסות אחרי אבותיה� הזכרי�… הזכרי� בלבד

אלא שהוא לא מחלק בי� . ג� הוא מסביר שיכולת האשה להעביר את הייחוס לוולד תלויה בשאלה מה איכותו של ייחוס זה אצל האשה". הל מחמת עצמ�די� ק

מי� רק חילוק נוס� בי� דברינו לדבריו הוא שדבריו מצומצ. אלא בי� ייחוס שבא לה מחמת עצמה זה שקיבלה מאחרי�, ייחוס שקבוע אצלה לכזה שאינו קבוע

 .ואילו אנו מנסי� להסביר מדוע האשה מופקעת מכל הדיני� התלויי� במשפחה, ולא לכל דיני המשפחה, להעדר היכולת של ייחוס האשה לקבוע כהונה ולוייה

לקבוע ישראליות על בהמש� הוא משתמש בו כדי לבאר מדוע האשה יכולה . כדי להסביר מה יש בע� ישראל מעבר למשפחה" גוי" הרב שכטר חידש מושג של 102

, "קהל"נית� לומר שיש בע� ישראל מושג של ; "גוי"אי� צור� לחדש גדר של ) פרק ג(אול� לפי דברינו לעיל ". משפחת א� אינה קרויה משפחה"א� הכלל ש

 .ממנו נובע ההסבר לכ� שהולכי� אחר האשה בגוי הבא על בת ישראל. שמנותק מעניי� המשפחה

רבי חזקיה בש� ": "באומות הל� אחר הזכר"ללימוד הכלל ) ג' יבמות פרק ח הל(מגרסת הירושלמי " אומה"לגדר " משפחה"י� גדר  יש להביא ראיה לזיקה ב103

וג� מבני ') ש� כה(ל "ת? שבא על אחת מ� הכנעני� וילדה ממנו ב� מותר לקנותו עבד משפחות הארצותמני� אתה אומר אחד מכל : מתניתא אמרה כ�: אחא

לגבי הרחקת� של :) סנהדרי� קג(וכ� בבבלי ". 'אשר הולידו בארצכ�'ל "ת?  יכול אפילו אחד מ� הכנעני� שבא על אחת מ� האומות–' � עמכ�התושבי� הגרי

ח� על דבר אשר לא קדמו אתכ� בל'שנאמר , גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל: יוחנ� משו� רבי יוסי ב� קסמא' אמר ר: "'עמוני� ומואבי� מקהל ה

 . ומשמע שכל אומה נקראת משפחה". 'ובמי�

צבאות ולא עליה� יהיה ' אל ירושל� להשתחות למל� המשפחות האר� והיה אשר לא יעלה מאת : "יח�יז,  זכריה יד.1: לכ� יש חיזוק ג� מפסוקי� במקרא

שמעו את : "ב�א,  עמוס ג.2." לא יעלו לחג את חג הסכותאת הגוי� אשר ' מצרי� לא תעלה ולא באה ולא עליה� תהיה המגפה אשר יג� המשפחת וא� . הגש�

על כ� אפקד עליכ� את משפחות האדמה רק אתכ� ידעתי מכל . אשר העליתי מאר� מצרי� לאמרכל המשפחה עליכ� בני ישראל על ' הדבר הזה אשר דבר ה

 ).תי שמצאנו בירושה וביוחסי�ל משמעותו זהה למושג ההלכ"במקרא ובחז" משפחה"זאת מתו� הנחה שמושג ה" (כל עונתיכ�
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ייחוס הא� קובע לא רק שהוולד , שבו הולכי� אחר הא� ככל ישראלי שבא על גויה, א סובר שבמקרה של גר שבא על גויה עמונית"הרמ

 ". ר הזכרבאומות הל� אח"למרות הכלל של , אלא א� את ייחוסו כעמוני', גוי ואינו בקהל ה

 :א בשני אופני� שוני�"נית� להסביר את דברי הרמ

אלא שהוא סובר שג� בייחוס משפחתי , "קהל"ולא של " משפחה"שבאומות העול� יש רק מושג של , הוא מסכי� ע� הרב שכטר. א

 ).ריש פרק ב(אלחנ�  שהבאנו לעיל ' כדברי ר, בהעדר אב הולכי� אחר הא�

וסובר , אלא שהוא חולק על תפיסתו של הרב שכטר, )ש�, חיי�' כדעת ר(יכול להיקבע רק על ידי האב הוא מסכי� שייחוס משפחתי . ב

שבו במקו� , אלא לייחוס הלאומי, שאינו נקבע כלל על פי ייחוס הא�, אינו דומה לייחוס המשפחתי" באומות הל� אחר הזכר"שהכלל 

 . שאי� אב ייחוס הא� קובע את ייחוס הוולד

נראה שהוא , לגבי שתוקי שאי� אמו יורשתו למרות שאי� משפחת אב) 1פרק ב(שהבאנו לעיל ) ד' רעו סע' סי(מ "בחוא "מדברי הרמ

לכ� מסתבר שלדעתו באומות הל� אחר הזכר דומה ). חיי� ומסקנתנו בפרק ב' כדברי ר(מסכי� שאי� הולכי� אחר הא� א� בהעדר אב 

 ).ולא כדברי הרב שכטר(לייחוס לאומי 

 

  איסור גר עמוניגדר. ה

 .שבו עסקנו בפרקי� הקודמי�" הל� אחר הזכר"ונציע שהבחנה זו בנויה על די� , בפרק זה נעסוק בהבחנה באיסור עמוני בי� גר לגיורת

 :ובסמו� מבואר האיסור לשאת גרי� מבני מצרי� ואדו�, האיסור לשאת גרי� מבני עמו� ומואב) ט�ח; ה�ד, דברי� כג(בתורה מבואר 

 .עד עול�' ג� דור עשירי לא יבא לה� בקהל ה'  עמוני ומואבי בקהל הלא יבא

על דבר אשר לא קדמו אתכ� בלח� ובמי� בדר� בצאתכ� ממצרי� ואשר שכר עלי� את בלע� ב� בעור מפתור אר� 

 …נהרי� לקלל�

 .לא תתעב אדמי כי אחי� הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו

 .'בא לה� בקהל הבני� אשר יולדו לה� דור שלישי י

ואילו איסור מצרי הוא איסור שבטל בדור , איסור עמוני ומואבי הוא איסור עולמי: בתורה מפורש שיש הבחנה בי� שני האיסורי�

 .השלישי

 :יש הבחנה נוספת בי� די� מצרי לדי� עמוני) ג"ח מ"פ(במשנה ביבמות 

מצרי ואדומי אינ� אסורי� אלא עד שלשה . ות מידעמוני ומואבי אסורי� ואיסור� איסור עול� אבל נקבותיה� מותר

ומה א� במקו� שאסר את : ו הדברי�"שמעו� ק' אמר ר. ש מתיר את הנקבות מיד"ר. דורות אחד זכרי� ואחד נקבות

אינו די� שנתיר את , מקו� שלא אסר את הזכרי� אלא עד שלשה דורות, הזכרי� איסור עול� התיר את הנקבות מיד

 .כי הלכה אני אומר, לא: אמר לה�.  יש תשובה–וא� לדי� ,  נקבל–א� הלכה :  לואמרו? הנקבות מיד

וסובר שהאיסור כולל , שמעו� משווה ביניה�' ר. ואילו במצרי אנו אוסרי� א� נקבות,  אנו מתירי� נקבות דווקא בעמוני104לדעת חכמי�

 .דווקא זכרי� ולא נקבות

 :ה מה יסוד ההבחנה בי� עמוני לעמוניתמובאת מחלוקת תנאי� בשאל.) עז(בגמרא ביבמות 

על דבר אשר לא קדמו : "רבי שמעו� אומר,  דברי רבי יהודה– ולא מואבית –" מואבי",  ולא עמונית–" עמוני", כתנאי

 . דרכו של איש לקד� ולא דרכה של אשה לקד�–" אתכ� בלח� ובמי�

, א� הנקבות, מפני שחטאו בכ� שלא קידמו את ישראל בלח� ומי�' הזכרי� נאסרו לבוא בקהל ה: טע� החילוק ברור, שמעו�' לדעת ר

יהודה לא ברור מדוע דרש ' אול� לדעת ר. 'לא חטאו ולכ� לא נאסרו לבוא בקהל ה, שלא היה מתפקיד� לצאת לקראת בני ישראל

 ? ולא מצרית–" מצרי"ולא דרש "  ולא עמונית–' עמוני'"

 : לה זומתקשי� בשא) ה כתנאי"ד, ש�(בעלי התוספות 

, "עמו� ומואב"דגבי עמוני ומואבי היה לו לקצר ולכתוב , י"ואמר ר?  ולא מצרית–" מצרי"יהודה תקשי ליה ' ת לר"וא

היה " מצרי�"א� היה כותב , אבל מצרי. אית ל� למדרש דלמעט עמונית ומואבית קאתי" עמוני ומואבי"הלכ� מדכתיב 

                                                                   

 . יהודה' מבואר שמדובר בר, שתובא לקמ�"  ולא בנות–' בני�'ר "ת:) "עז( בברייתא 104



  גחמדת האר�                            50

 
 

 ".אדומי"כתיב " מצרי" אגב –" ו�אד"ולא כתיב " אדומי"והא דכתיב . מארי� יותר

. כמו שבכל מקו� התורה דיברה בלשו� זכר והתכוונה ג� לנקבה, פשוטו של מקרא קובע שאיסור עמוני כולל ג� נקבות, לפי התוספות

הבי� , שלא הייתה אריכות לשו�, במצרי". עמו�"במקו� " עמוני"יהודה למעט נקבות היא אריכות הלשו� בפסוק שנכתב ' מה שגר� לר

 .105שהאיסור כולל זכרי� ונקבות, יהודה את הפסוק כפשוטו' ר

 : מפרש�106"אול� הרמב

 . הכתוב תלא� בלידה–" אשר יולדו לה�"דהת� מפרש בהו קרא ,  ולא מצרית–" מצרי"לא קשיא ליה 

לכ� נאסרו " שר יולדו לה�בני� א: "אלא שבמצרי נאמר ג�, פשוטו של מקרא הוא שהאיסור חל על זכרי� ולא על נקבות, �"לדעת הרמב

 .לאיסור זכרי� ונקבות" בני� אשר יולדו לה�"מה הקשר בי� הפסוק , בהמש� ננסה לבאר. זכרי� וג� נקבות

 :):יבמות עז(יש לה בסיס בברייתא שעוסקת באיסור מצרי , שמפשוטו של מקרא משמע זכרי� ולא נקבות, �"הבנה זו של הרמב

 הכתוב תלא� –" בני� אשר יולדו לה� דור שלישי"הרי הוא אומר : יהודה' אמר ר, ש"ר דברי – ולא בנות –" בני�: "ר"ת

 . בלידה

בני� אשר "אלא שבגלל הפסוק , 107אי� זה כולל נקבות" בני�"כאשר כתוב בתורה , ש"יהודה וה� לדעת ר' מהברייתא עולה שה� לדעת ר

רק זכרי� , שאי� פסוק נוס� שמרבה נקבות" לא יבוא עמוני"גבי איסור א� ל, יהודה סובר שאיסור מצרי כולל ג� נקבות' ר" יוולדו לה�

 .נאסרו

על א� שהפסוק דיבר בלשו� , שבכל התורה, קשה מה נשתנתה פרשה זו מכל פרשיות שבתורה, � המוכחי� בסוגיות"לאור דברי הרמב

 ".בני� אשר יולדו לה�"לולי הפסוק , רואילו כא� אנו ממעטי� נקבות מ� האיסו, 108 אי� אנו מחלקי� בי� זכרי� לנקבות–זכר 

א� נניח שייחוס , לאור זאת. נית� להציע שהתשובה לכ� היא שהמיוחד באיסור זה הוא ההתייחסות שלו לבעלי ייחוס לאומי מסוי�

הרי שיש סברה לומר שהאיסור , )כדברי הרב שכטר שהובאו בפרק הקוד�(לאומי באומות העול� דומה לייחוס משפחתי בישראל 

כש� שרק אצל הזכרי� ההשתייכות (כיוו� שרק אצל זכרי� הייחוס הלאומי הוא חלק קבוע מזהות� , מופנה דווקא כלפי זכרי�

 ).המשפחתית היא חלק מזהות�

והוא נחשב לגור� קבוע ג� , שלפיה� ייחוס לאומי באומות העול� דומה לייחוס לאומי בישראל, א"אול� ג� א� נקבל את דברי הרמ

 :ונבאר דברינו. נית� להבי� מדוע האיסור הוא רק בזכרי�, בזהות הא�

להינשא " 'קהל ה"משמעות הציווי היא שאסור לאיש או אשה מ, "'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה"יש לחקור א� כשהתורה מצווה 

 .'או שהציווי הוא למנוע יצירת משפחה של בעלי ייחוס עמוני בקהל ה, לבעל ייחוס עמוני

 :בעניי� איסור עמוני מסביר" העמק דבר"ושו לתורה ב בפיר"הנצי

 .והדרש ידוע,  לפי הפשט לא ישאו אשה בת ישראל ויבא לה� בני� בקהל ישראל–" לא יבוא לה�"

 .כמו ההסבר השני', האיסור הוא למנוע מה� הבאת בני� נוספי� לקהל ה, כלומר

א� נניח שלאחר התגיירות� . 'ואי� אנו מביאי� בני� עמוניי� לקהל העדיי� יש מקו� להתלבט באלו מקרי� של ניש, א� נקבל הסבר זה

                                                                   

105

 ".מצרי"אגב " אדו�"ולא " אדומי"שהתורה נקטה , והתוספות מיישבי�;  ולא אדומית–" אדומי"היה צרי� לדרוש , לכאורה, לפי זה 

 .ות אא,  כ� פירשו ג� תוספות ישני� במקו�106

.) עז(בברייתא , אול� לגבי עמוני. בא למעט בנות" בני�"מצד אחד בברייתא זו לגבי איסור מצרי הוא מבי� שהכתוב : שמעו�'  יש להצביע על סתירה בשיטת ר107

 דרכו –" על דבר אשר לא קידמו"כפי שנדרש מהפסוק , אלא למעט נשי�, בא למעט עמונית" עמוני"יהודה ואיננו סובר שהביטוי ' הוא חולק על ר, שהבאנו לעיל

לגבי תלמוד תורה : כמו שמצוי בדרשות רבות, יש למעט נקבות" בני�"א� מהמילה , אי� למעט נקבות" עמוני"שמהמילה , ויש ליישב! 'של איש לקד� וכו

 ולא בנות –' בני ישראל': "סמיכות ותנופות, :) להש�" ( ולא בנות–' בני�'"לעניי� איסור קרחה , :)קידושי� כט" ( ולא בנותיכ�–' ולמדת� אות� את בניכ�'"

 . ועוד.) ש� לו" ( ולא בנות אהר�–' בני אהר�': "הגשות קמיצות והקטרות, "ישראל

 כיוו� שהנשי� לא, וא� כ� בעמוניות יש סיבה מיוחדת להיתר, "על דבר אשר לא קידמו"ש הוא משו� "שלפיה טעמו של ר, עוד קשה הברייתא שעוסקת בעמוני

שלמרות שמדובר , ו מעמוניות"ש� הוא למד שמצריות מותרות בק, אינ� ברורי�) ג"ח מ"יבמות פ(ש במשנה "דברי ר, לאור זאת. מה שאי� כ� במצריות, חטאו

" מוני ולא עמוניתע"שמעו� הוא משו� ' התנא שבמשנתנו סובר שטעמו של ר: שמעו�' ונראה להציע שיש כא� שני ָתנאי� אליבא דר. באיסור עול� הקלו בנשי�

שלומד את ההיתר בעמונית מכ� שלא קידמו , .)עז(לעומת זאת התנא שבברייתא ".  ולא בנות–' בני�': "הוא ג� הדורש בברייתא עז. ו למצריות"ולכ� נית� ללמוד ק

, בש� חכמי�" על דבר אשר לא קידמו"ובא הטע� מ) כי תצא פסקה רמט(יש להעיר שבספרי . ל"וכדברי התוספות הנ, סובר שפשוטו של מקרא כולל ג� בנות', וכו

 . שמעו�' ולא בש� ר

108

 :).יבמות פד" ( השווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשי� שבתורה–) ו, במדבר ד(' איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האד�': "ל"כמו שדורשי� חז 
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הרי שכל ולד שיצא מגר , אלא שיש להתייחס אליה� כישראלי� פגומי� כמו ממזר, של העמוני והעמונית ייחוס� הלאומי הקוד� נמחק

לכ� כדי למנוע כניסת בני� בעלי . וא נקבהשהרי הולכי� אחר הפגו� בי� א� הוא זכר ובי� א� ה, עמוני או גיורת עמונית יהיה עמוני

 . תמוהה"  ולא עמונית–' עמוני'"הדרשה , לפי הנחה זו. יש לאסור עמוני ועמונית', ייחוס עמוני לקהל ה

אלא שאנו ממשיכי� להתייחס אליה� כבעלי ייחוס לאומי עמוני ולא כישראלי� , אול� א� נאמר שייחוס� הלאומי הקוד� לא נמחק

שהרי במקו� שיש , הוולד יהיה ישראלי ה� בייחוסו המשפחתי וה� בייחוסו הלאומי,  שכאשר ישראלי נושא גיורת עמוניתהרי, פגומי�

 :109)ד, דברי� כג(ל בפירושו לתורה "דברי� ברוח זו כתב שד. ולכ� אי� סיבה לאסור נישואי� כאלה, אב מתייחסי� אחר האב

מה , אשר בבוא� בע� אחר יעשו בקרבו משפחה חדשה, ק על הזכרי�כי לשו� ביאה בקהל לא יפול ר, אי� הנשי� בכלל

 …כי משפחת א� אינה קרויה משפחה, שאי� כ� הנשי�

האיסור , לדעתו). ק ב"מצוה תקסב ס" (מנחת חינו�"חיזוק להנחתנו שהייחוס הלאומי העמוני לא נמחק בהתגיירות נית� למצוא בדברי ה

ראייתו היא מכ� שאיסור זה מוסב על האיסור . חל ג� על עמוני ומואבי לאחר התגיירות�) ז, דברי� כג" (לא תדרוש שלומ� וטובת�"

והרי ה� , א� הייחוס הלאומי של העמוני והמואבי היה נמחק לאחר ההתגיירות. 110שחל ג� על גרי�, שבפסוק הקוד�" לא יבוא עמוני"

סבר שהייחוס הלאומי " מנחת חינו�"אלא שנראה שה; ובת�אי� שו� סברה לאסור לדרוש את שלומ� וט, ישראלי� פגומי� כמו ממזר

 . העמוני לא נמחק לאחר ההתגיירות

 .  כייחוס לאומי עמוני–הסיבה שגר עמוני אסור בישראלית היא משו� שייחוס הוולד יקבע על פי ייחוס האב , לסיכו�

ולא רק , ורה היה מקו� לאסור גר עמוני בגיורתלכא, אול� לפי הנחה זו שאיסור הנישואי� הוא בגלל הוולד שיצא מנישואי� אלה

 . שהרי בשניה� הוולד הוא גר עמוני', בישראלית שהיא חלק מקהל ה

א� לפי שיטת . הסובר שוולד גר וישראל הוא גר לכל דבר ומותר בממזרת, )1פרק ג(� "ונראה שאמנ� שאלה זו קשה לפי שיטת הר

זאת . אי� קושיה, "'קהל ה"קבל את הייחוס המשפחתי מאביו הוא עדיי� נחשב להג� שהוא מ, לפיה גר שנושא בת ישראל, �"הרמב

 .111מה שאי� כ� בוולד של גר עמוני וגיורת', משו� שבמקרה דנ� הוולד יהיה עמוני ששיי� לקהל ה

 

 דינה של גיורת עמונית. ו

בפרק זה נביא . עובר לוולד כשהאב הוא ישראליכיוו� שהייחוס העמוני שלה איננו , בפרק הקוד� הצענו שגיורת עמונית מותרת לישראל

 .את מקור ההלכה שאי� הגיורת העמונית מעבירה את הייחוס העמוני לוולד ואת מחלוקת האחרוני� שהלכה זו מעוררת

� עתה נעסוק בדיו:). יבמות עח" (באומות הל� אחר הזכר: "יוחנ�' את המחצית הראשונה של דברי רבי� בש� ר' כבר הזכרנו בפרק ד

. כדי ללמוד מה� על מעמדה של הגיורת עמונית, "נתגיירו הל� אחר הפגו� שבשניה�: "במחצית השנייה של דבריו) ש�(הגמרא 

 :מתייחס למקרה שמצרי נשא גיורת עמונית" נתגיירו הל� אחר הפגו� שבשניה�"הגמרא מציעה שהכלל 

 ? ולא עמונית–" עמוני", מאי פגו� שבשניה� אית בה, אילימא במצרי שנשא עמונית, במאי

שא� , ולבסו� מסיקה שמדובר בעמוני שנשא מצרית, הגמרא דוחה את הסברה שבגיורת עמונית לא שיי� לדבר על העברת הפג� לוולד

 .הוולד זכר הוא עמוני וא� נקבה היא מצרית

 :בגיורת עמונית" הל� אחר הפגו�"חוקר מהי הסיבה שלא שיי� לומר ) 112רמז' עמ(שמואל רוזובסקי בחידושיו ' ר

דדוקא ביש בה , מכל מקו� כיוו� דאינה פגומה אי� כא� הדי� דהל� אחר הפגו�, פ דיש עליה ש� עמונית"א� נאמר דאע

 …או דנימא דכיוו� שהתגיירה והוי בת ישראל כשרה פקע ממנה ש� עמונית… פסול אמרינ� הל� אחר הפגו�

, ולכ� ייחוסה העמוני אינו מהווה פג�, היא משו� שהיא מותרת" ל� אחר הפגו�ה"חקירתו היא א� הסיבה שלא אומרי� בגיורת עמונית 

                                                                   

היינו שג� , �"שיטתו דומה לשיטת רשב, אדרבה. ע"כשיטת ראב, הלכתיותפ בפרשות ה"ל איננו מבאר כ� מתו� שהוא חש כפו� לתורה שבע" יש להדגיש ששד109

ל "ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"יחסו הביקורתי של שד:"שמואל ורגו� ' עיי� במאמרו של אבי מורי פרופ. בפרשות הלכתיות יש לפרש על פי פשוטו של מקרא

 )]. ג"תשס, רמת ג�(' כר� ב, net JournalJewish Studies Inter”, il.ac.biu.www” התפרס� ב" [הנוגדת את פשוטו של מקרא

דברי� (' בטוב לו לא תוננו… עמ� ישב בקרב�'לפי שנאמר ): "כי תצא פסקה רנא(שציטט את המדרש בספרי , )ו'  פרק ו הל,מלכי�(� " כ� הוא דייק מהרמב110

 ). יא'  פרק ח הל,עבדי�(� "כמו שמבואר ברמב, מוסב על גרי צדק" עמ� ישב בטוב"הפסוק , לפי זה". 'וטובת�'למוד לומר ת?  יכול עמו� ומואב כ�–) ז, כג

111

כמו ממזר מצרי ואדומי ' א� זה רק מפני שההלכה קובעת שכל מי שאסור לבוא בקהל ה', אמנ� להלכה ולד של גר עמוני שנשא ישראלית לא ייחשב כקהל ה 

 .'איננו נחשב לחלק מקהל ה) ת א� פצוע דכאולחלק מהשיטו(

112

 .בתחילת הקונטרס בעניי� פסולי קהל 
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 .או משו� שייחוסה העמוני נמחק

,  הוולד יהיה גר עמוני–א� נאמר שהגיורת היא עמונית : הנפקא מינה בחקירה זו היא מה די� ולד של גוי שבא על גיורת עמונית, לדעתו

ג� , זאת מתו� הנחה שכשאי� אב. שהרי גוי הבא על בת ישראל הוולד כמותה, ה ישראלי א� הוולד יהי–וא� היא ישראלית גמורה 

ולא רק ייחוס כללי של גוי כמו שהצענו ) פרק ד(א שהבאנו לעיל "כדברי הרמ, ייחוס הא� העמונית יכול לקבוע את ייחוס הוולד כעמוני

 ).ש�(על פי הרב שכטר 

סברתו היא שלא ייתכ� שאשה שהיא בעצמה כשרה . רותה את ייחוסה הלאומי העמונישמואל היא שעמונית מוחקת בהתגיי' מסקנת ר

 .תגרו� לוולדה פסול

לכ� לדעתו , סובר שגיורת עמונית שומרת על ייחוסה הלאומי העמוני) בהמש� לדבריו שהבאנו בפרק הקוד�" (מנחת חינו�"אול� ה

 . חל ג� עליה" לא תדרוש שלומ� וטובת�"האיסור 

וא� ייוולד לה ב� מגוי הוא יהיה , מניח כדבר פשוט שגיורת עמונית שומרת על ייחוסה העמוני) ק ד"מד ס' קוב� הערות סי(� אלחנ' ג� ר

 . בישראל שנשא גיורת עמונית" הל� אחר הפגו�"מדוע אי� אומרי� , שמואל' אול� לאור זאת הוא מתקשה בקושייתו של ר. גר עמוני

למרות שהגיורת שומרת על ייחוסה " הל� אחר הפגו�"הסיבה שאי� הולכי� כא� על פי הכלל של , כפי שכבר הסברנו לעיל, ד"לענ

כאשר יש לו , ולכ� אי� הוולד מקבל אותו מהא� אלא מהאב, היא שאי� אנו מתייחסי� לייחוס העמוני כפג� אלא כייחוס לאומי, העמוני

 .אב להתייחס אחריו

, לגבי גר מצרי שנשא גיורת עמונית" ? ולא עמונית–' עמוני, ' פגו� שבשניה� אית בהמאי"לפי דברינו אי� משמעות לשאלת הגמרא 

, מגלה לנו שאיננו מתייחסי� לייחוס הלאומי העמוני כפג�"  ולא עמונית–' עמוני'"כוונת הגמרא לומר שהדרשה . שהא� אינה פגומה

 . ולד יקבל את הייחוס הלאומי העמוני מהא�לכ� לא ייתכ� שהו. שמועבר רק על ידי האב, אלא ככל ייחוס לאומי אחר

 

 

 

 מחלוקת התנאים בגדר איסור גר מצרי. ז

והזכרי� ה� , ההבחנה בי� זכרי� לנקבות באיסור עמוני נובעת מכ� שהאיסור מתייחס לבעלי ייחוס לאומי מסוי�, לפי הבנתנו עד כה

ש "דומני שזהו הרקע למחלוקת בי� ר. י� לנקבות ג� באיסור מצרימסיבה זו יש מקו� להבחי� בי� זכר, לפי דברינו. הקובעי� ייחוס זה

 ):פרק ה(שהבאנו לעיל .) יבמות עז(יהודה ' לר

בא למנוע התערות של אנשי� בעלי זהות לאומית מצרית , כמו איסור עמוני, כיוו� שהבי� שפסול מצרי"  ולא בנות–' בני�'"ש דורש "ר

 . אשר יישאו ישראליות הוולד יהיה מצרישכ, לכ� האיסור הוא רק בזכרי�. 'בקהל ה

משו� כ� ג� מצרית אסורה . כמו ממזר, אלא שיש לו די� של ישראלי פגו�, יהודה הבי� שאיסור מצרי איננו דומה לאיסור עמוני' אול� ר

 . והוולד ממנה יהיה מצרי כמו שהוולד מממזרת הוא ממזר, כממזרת

בפסוק לגבי מצרי ואדומי " לה�"מבינה שייתור המילה .) יבמות עח(בכ� שהגמרא ההשוואה בי� פסול מצרי לפסול ממזר מתבטאת 

לא יבוא "בפסוק " לו"שקיי� בממזרות ונלמד מייתור המילה " הל� אחר הפגו�"מהווה מקור נוס� לכלל " לה�בני� אשר יולדו "

 :הגמרא א� מנסה להבי� מדוע יש צור� בשני מקורות אלו. 113"לו

 …גבי ממזר" 'לא יבוא לו בקהל ה"הכא ואיצטרי� למיכתב " לה�"ואיצטרי� למיכתב … �הל� אחר פסול" לה�"

המצרית איננה , " ולא מצרית�' מצרי'"הדורש , ש"א� לשיטת ר, שמשווה גר מצרי לגיורת מצרית, יהודה' השוואה זו היא רק אליבא דר

בניגוד לממזרת שמעבירה , ) שראינו בפרק הקוד� לגבי עמוניתכמו( הוולד לא יהיה פגו� –ויש להניח שא� ישראלי ישא אותה , אסורה

 .114את הפג� לוולד

 . ושונה מעמוניות, בדומה לממזרות, שאיסור מצרי הוא ג� בנקבות" בני� אשר יולדו לה�"יהודה מהפסוק ' אול� לא ברור כיצד למד ר

 :מציע שני פירושי�) ה אשר יולדו"ד. יבמות עז(י "רש

                                                                   

 ג,  דברי� כג113

 –' מצרי'דהא אי נימא … לא מידרש כלל' לה�'א� כ� על כרח� , ש"ל לר"וכדס,  ולא בנות–' בני�'ואי נימא במצרי ואדומי ): "ק ט"ד ס' סי(מ " וכ� כתב האבנ114

 ". דהל� אחר הפסול–' לה�'וא� כ� על כרח� לא מידרש לה� דרשה ד, מה כללא� כ� אינה פגו, ולא מצרית
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 . פילו נקבה במשמע א–כל הנולדי� לה� 

 תלה הבני� בא� שיולדת אות� דא� היא ראשונה הב� שני ואי לאו דנקבות אסורות למאי –תלא� בלידה : לישנא אחרינא

 .הלכתא תלא� בלידה

י מתבסס על הגמרא לקמ� "פירושו השני של רש. זכרי� ונקבות, כולל את כל הנולדי�" לידה"י הוא שלשו� "פירושו הראשו� של רש

, שלומדת מכ� שהכתוב תלא� בלידה שכדי לקבוע א� הוולד מצרי דור שני או שלישי במקרה שגר מצרי נשא גיורת מצרית, ).עח(

, אילו היא עצמה הייתה כשרה. 115 הוולד שלישי ומותר–וכאשר היא שנייה ,  הוולד שני–כאשר הא� ראשונה , היינו. הולכי� אחר הא�

משמעות ריבוי הנשי� בפסוק זה היא שזהו פג� ולא , לאור דברינו לעיל. 116ה על פי ייחוסהאי� סברה שקביעת הפסול של הוולד תהי

 .ייחוס לאומי

בניגוד לעמוני� שאסורי� , יהודה להבחנה זו היא ההלכה שלאחר שני דורות המצרי� מותרי�' אול� נית� להציע שמה שהביא את ר

 : לעול�

אי� שו� סברה שהאיסור ייפסק לאחר שני , לאחר הגיור' בת האיסור לבוא בקהל האילו הייחוס הלאומי המצרי עצמו היה סי, כלומר

א� לא על ידי גיור (וולד של מצרי שני הוא מצרי שלישי וכ� הלאה בלא הפסק , שהרי ייחוס לאומי או משפחתי ממשי� לעול�, דורות

שני דורות איננו ' ודה שמה שפוסל מצרי מלבוא בקהל היה' לכ� הסיק ר. כמו במשפחות כהונה ולוייה, )� או בלבול האומות"לפי הרמב

או , נברר א� האיסור במצרי הוא משו� שהלאומיות המצרית נמחקת בהתגיירות ונותר רק פג�) פרק ח(בהמש� . הייחוס הלאומי המצרי

 . אלא שאי� בה פג� אלא בדורות הראשוני� שלאחר הגיור, שהלאומיות המצרית נשארת ג� לאחר ההתגיירות

משמעותה היא שמאחר שאנו מוצאי� שלאחר לידה , "הכתוב תלא� בלידה"יהודה שאיסור מצרי כולל נקבות כיוו� ש' מימרת ר, ד"לענ

הכולל , אלא שזהו פג� הדומה לממזרות, אי אפשר לומר שהפסול נובע מהייחוס הלאומי עצמו כמו בעמוני, של שני דורות הפסול בטל

 .117,118 לעול� ואילו פג� המצרי נמש� רק שני דורותאלא שממזרות ממשיכה, ג� נקבות

יבמות (הרי משנה מפורשת היא , כיצד נית� לומר שהעובדה שהפסול נפסק מוכיחה שזהו פג� ולא ייחוס לאומי, אול� לכאורה קשה

 ? למרות שאינו ייחוס לאומי, שג� פג� הממזרות ממשי� לעול�) ג"ח מ"פ

ג� דור ' לא יבוא ממזר בקהל ה: "אלא עד דור עשירי בלבד, הו איסור שממשי� לעול�אמנ� בממזרות עצמה לא נאמר במפורש שז

מהפסוק " עשירי"�"עשירי"ההלכה שהממזרות ממשיכה עד עול� נלמדת בגזירה שווה ). ג, דברי� כג" ('לא יבוא לו בקהל העשירי 

דבר זה מעיד על כ� ). ד, ש� ש�" (עד עול�' הל הג� דור עשירי לא יבוא לה� בק' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה: "לגבי עמוני

 .שקשור בייחוס לאומי ולא בפג�, שמרכיב הנצחיות נובע דווקא מאיסור עמוני

 

 מחלוקת האמוראים כיצד קובעים מצרי שני או שלישי. ח

 

                                                                   

לקמ� נבאר . ולא רק האשה, היא ששניה� יכולי� לקבוע את הפסול, בקביעת הפסול" הכתוב תלא� בלידה"ביאר שמשמעות הכלל ) כ' פרק יב הל(� " הרמב115

 .מחלוקת זו בהרחבה

ודלא , שלעמונית שהתגיירה אי� שו� ייחוס עמוני כיוו� שהיא מותרת, )רמז' עמ, בעניי� פסולי קהל' ריש קונט', חי(י שמואל רוזובסק' י אלו הוכיח ר" מדברי רש116

ולכ� ייתכ� שגיורת עמונית מותרת , כיוו� שהוא ייחוס לאומי שלא עובר על ידי האשה, אול� אנו טענו שאיסור עמוני שאני). ק ד"מד ס' סי, קוב� הערות(אלחנ� ' כר

 .  א� שהיא נושאת את הייחוס העמוניעל

הגמרא ש� מתקשה מדוע . הדנה בגדר פסול חלל.) עז(יש מקו� לבאר את הסוגיה בקידושי� ,  לאור חלוקה זו בי� פסול הנובע מייחוס משפחתי לפסול אחר117

שהיה מקו� ללמוד ממצרי ואדומי שהפסול , יישבתומ". בת חלל זכר פסולה מ� הכהונה לעול�: "מדגישה שפסול חלל עובר מדור לדור לעול�) ש�(המשנה 

נית� לומר שלפי הגמרא המשנה מחדשת שחללות איננה פג� שיכול להימחק בשלושה דורות כמו , לאור דברינו שמצרי הוא פג�. יימחק לאחר שלושה דורות

 . ולכ� היא ממשיכה לעול�, אלא היא השתייכות למשפחה, מצרי

דהיינו שפסול חללות , " בתו פסולה–וחלל שנשא בת ישראל ,  בתו כשרה לכהונה–ישראל שנשא חללה "המקור לדברי המשנה מיד אחר כ� מתקשה הגמרא מהו 

יוחנ� ' אמר ר: "ומיישבת. הגמרא מנסה לברר מני� לנו שחללות היא השתייכות למשפחה ולא פג� שעובר ג� על ידי נקבות, לפי דברינו. נקבע רק על ידי הזכר

תשובת הגמרא ". א� כא� זכרי� ולא נקבות, מה להל� זכרי� ולא נקבות". לא יטמא בעל בעמיו"ונאמר להל� " ולא יחלל זרעו בעמיו"נאמר כא� : ו�שמע' משו� ר

 כ� פסול חללות נובע מהשתייכות, משמעות הדבר היא שכש� שקדושת כהונה נובעת מהשתייכות למשפחת כוהני�. היא שהדבר נלמד בגזרה שווה מכהונה

 ].עיי� בהרחבה בעניי� זה במאמריה� של הרב אליעזר גלינסקי וגד אלדד: הערת עור�[ל "לכ� בשניה� הולכי� אחר הזכר ואכמ. למשפחת חללי�

118

על ש� נאמר שבשעה שהנחש בא , .)קמו(מקור נוס� לכ� שפסול שאיננו נובע מייחוס לאומי ומשפחתי יכול להיפסק לאחר שלושה דורות נמצא בגמרא בשבת  

עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא : אבא בר כהנא' דאמר ר…: "אבא בר כהנא טוע� שזוהמא זו פסקה מאבותינו לאחר שלושה דורות' ר. חוה הוא הטיל בה זוהמא

 ".ב שבטי� שלא היה בה� שו� דופי"יעקב הוליד י, יצחק הוליד את עשו, אברה� הוליד את ישמעאל: מאבותינו
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 שיטת רבה בר בר חנה. 1

אול� בפרק זה .  פג� הדומה בהלכותיו לממזרותהמצריות היא, יהודה שנפסקה להלכה' מסקנתנו בפרק הקוד� הייתה שלפי שיטת ר

 . לא נדחתה מההלכה לחלוטי�–ולא פג� רגיל , שלפיה יש לראות במצריות ייחוס לאומי כמו עמוניות, שמעו�' נראה שסברת ר

 :בשאלה כיצד קובעי� א� הוולד מצרי שני או שלישי.) יבמות עח(נחלקו האמוראי� 

אלמא קסבר בתר דידיה שדינ� ,  בנה שלישי הואי–י שני שנשא מצרית ראשונה מצר: ר יוחנ�"אמר רבה בר בר חנה א

 …ליה

ל "א… אלמא בתר אימיה שדינ� ליה,  בנה שני הואי–מצרי שני שנשא מצרית ראשונה : כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנ�

הא בעלמא בתר אבוה " אשר יולדו: "קרקפנא חזיתיה לריש� ביני עמודי כי אמר רבי יוחנ� להא שמעתא טעמא דכתיב

 …שדינ� ליה

 . הל� אחר פגו� שבשניה�–נתגיירו ,  הל� אחר הזכר–באומות : ר יוחנ�"כי אתא רבי� א

נראה , לכאורה. ולכ� הוולד יהיה מצרי שלישי ומותר, שיטת רבה בר בר חנה היא שבמצרי שני שנשא מצרית ראשונה הולכי� אחר הזכר

יהודה שנשי� מצריות ' למרות שפסק כר, ות היא ייחוס לאומי ולכ� היא עוברת דר� הזכר בלבדשמצרי, ש"ח אימ� את תפיסת ר"שרבב

 .ולא הולכי� אחר הזכר, ח די� מצרי�ת כדי� פג� רגיל"בר� רוב הראשוני� סוברי� שג� לדברי רבב. נאסרו

, שהזכרנו בפרק הקוד�" ה� הל� אחר פסול�ל"כיוו� שה� סותרי� את הדרשה , ח"התקשו בדברי רבב) ה בנה"ד, .קידושי� סז(התוספות 

שסובר שיש להמשי� להתייחס למצריות כייחוס לאומי ג� , ח"ולא כרבב, שלפיה לאחר ההתגיירות הולכי� אחר הפגו� שבשניה�

 .לאחר ההתגיירות

עותה היא אלא שהוא סבר שמשמ, שלפיה המצריות היא פג�" לה� הל� אחר פסול�"ח קיבל את הדרשה "שג� רבב, ומיישבי�

א� , :)כדברי הגמרא ביבמות עח(כגו� עמוני ומצרית , שהולכי� אחר הפג� החמור יותר דווקא כשיש שני הורי� ע� פגמי� שוני�

 . במקרה שמצרי נושא מצרית לא נאמר כלל זה

,  רק בדור שלאחריונראה שסברת� היא שלמרות שבנו של המצרי הראשו� יהיה מותר בדור הבא ובנה של המצרית הראשונה יהיה מותר

בניגוד למצב , כיוו� שבסופו של דבר שניה� אסורי� להינשא לישראל באיסור עשה באותה רמה, אי� זה נחשב שהאחד פגו� מהשני

 .119שאסורה רק באיסור עשה, נושא מצרית, שאסור באיסור לאו, שבו עמוני

 ):ה בנה שלישי"ד. יבמות עח(א "תירו� אחר לקושיה זו כתב הריטב

ל דרבה בר חנה סבר דההיא במצרי שנשא בת ישראל שביאתה "י? "לה� הל� אחר פסול�" הא קתני בברייתא ת"וא

 .120בעבירה אבל בשנשא מצרית שאי� ביאתה בעבירה הולכי� אחר הזכר

סה ח מקבל את התפי"ג� לפי תירו� זה רבב. דווקא במקרה שיש עבירה" לה� הל� אחר פסול�"ח העמיד את הדרשה "רבב, לדבריו

כמו במקרה שישראל נשא מצרית או , אלא שהוא סובר שבפג� הולכי� אחר הא� רק במקרה שבנישואי� יש עבירה, שמצריות היא פג�

 .121שבכל מקו� שיש קידושי� ויש עבירה הוולד פגו�, )ב"ג מי"פ(כפי שאומרת המשנה בקידושי� , ממזרת

 

 :כפי שנבאר, � רגילח מצרי איננו פג"א בקידושי� סבר שלדעת רבב"אול� הריטב

שמתאימי� , בא לרבות מקרי� נוספי�" כל מקו� שיש קידושי� ויש עבירה הוולד הול� אחר הפגו�"הגמרא בקידושי� סבורה שהכלל 

 . לכלל זה ואינ� מפורשי� במשנה

ד המקרי� שכלל מתקשה מדוע לא הזכירה הגמרא את המקרה של ישראל שנשא מצרית כאח) ה אלא כל מקו� דסיפא"ד: סז(א "הריטב

 :זה בא לרבות

לימא ליה לאתויי ישראל שנשא מצרית ראשונה דיש קדושי� ויש עברה והולד הול� אחר הפגו� והולד : איכא למידק

                                                                   

זה נוגד את דבריה� .  הוולד יהיה מצרי שלישי ומותר–א� מצרי שני ישא נתינה , ח שהולכי� אחר הזכר"טועני� שלפי רבב) ה מצרי"ד. יבמות עח( התוספות 119

ת בתוספו. מעיר על סתירה זו) ה מצרי שני"ד. יבמות עח, ס"גליו� הש(א "רעק. ח סובר שהולכי� אחר הזכר רק במצרי שנשא מצרית"שלפיה� רבב, .)סז(בקידושי� 

 .מובאת הדעה מהתוספות בקידושי� כחולקת על הדעה שבתוספות זה) במקו�(ש "הרא

 ).ה בנה שלישי"ד. קידושי� סז(י "ורש) על אתר, יבמות(א " תירו� דומה כתבו הרשב120

יוחנ� ומקרי� נוספי� שאינ� '  רשמנסי� ליישב את הכלל של המשנה בקידושי� ע� דינו של רבי� בש�, ש"מ והב"ש� הובאו דברי האבנ,  עיי� בהערה בפתיחה121

 .נחלקו האמוראי� א� בגרי� יש צור� בעבירה להעביר פג� או שהפג� עובר ג� ללא עבירה, א וסיעתו"לפי הריטב. מתיישבי� לכאורה ע� כלל זה
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דאי� הכי נמי לרב דימי דפסיל במצרי שני שנשא מצרית ראשונה כל דכ� דפסיל נמי בהא , ואיכא למימר? מצרי שני ופגו�

אבל לדברי רבה בר בר חנא דמכשיר במצרי שני שנשא מצרית ראשונה אפשר דהוא , כידיש עבירה ואפשר לתרוצי ה

 .ואנ� אליבא דרבה בר בר חנא מקשינ� סתמא ודכותה בתלמודא, הדי� דבהא נמי בנה כשר

 ויש אפילו כשנישאה לישראל, ולשיטתו פסול מצרי איננו עובר כלל על ידי הא�, ח"שהסוגיה היא אליבא דרבב, א מיישב"הריטב

 .122לכ� במקרה שישראל שנשא מצרית אי� הולכי� לפי הכלל שבמשנה. עבירה

במה שונה המקרה של ישראל שנשא מצרית ממקרה של ישראל שנשא : א והקשה עליה�"הביא את דברי הריטב) ק ו"ד ס' סי(מ "האבנ

 ?שבו הולכי� אחר הפגו� כיוו� שיש קידושי� ויש עבירה, ממזרת

, "לה� הל� אחר פסול�"ח סבר שאי� לדרוש במצרי את הדרשה "רבב) 1: (א באחת משתי דרכי�" דברי הריטבלדעתנו נית� ליישב את

במקרה של , ח סבר שאפילו א� נקבל את ההלכה של הל� אחר הפגו�"רבב) 2(, כיוו� שמצריות היא ייחוס לאומי ולא פג�, ש"כדעת ר

וטע� הדבר הוא שהכלל שיש ללכת אחר הפגו� איננו עוקר .  שנשא ממזרתבניגוד לישראל, ישראל שנשא מצרית הוולד לא יהיה פגו�

אלא שמעבר לייחוסו אחר אביו דבק בו ג� , שלפיו עיקר הייחוס הוא אחר האב הישראלי, "למשפחות� לבית אבות�"לגמרי את הכלל 

א� כאשר הפג� , מזרות לחול עליוכאשר הפג� של הא� הוא ממזרות אי� עיקר הייחוס כישראל מונע מפג� המ, לכ�. 123הפג� מהא�

 . 124כיוו� שמצריות היא לאו� ולא פג� רגיל, הוא מצריות הוא סותר את עיקר הייחוס הישראלי של הוולד

אול� , שהרי אמרנו שגיורות עמוניות מותרות משו� שאי� ייחוס� עובר לוולד, לכאורה לפי שיטה זו קשה הסברנו לעיל בהיתר עמונית

 ?ולמרות זאת נאסרו, שי� המצריות אינ� מעבירות את ייחוס� לוולדא ג� הנ"לפי הריטב

דבר המוכיח שהתורה לא רואה נזק בהקמת משפחה שיש לה ייחוס , במצרי יש היתר לאחר שני דורות: א� נראה שהחילוק הוא ברור

ופג� זה , בלי קשר לוולדות, ותסיבת האיסור להינשא למצרי היא הפג� עצמו שדבק בה� שני דור, א� כ�. לאומי מצרי בתו� ישראל

. ח ה� לא תיצורנה שו� משפחה בעלת ייחוס לאומי מצרי"למרות שלפי שיטת רבב, לכ� יש לאסור נשי�. נמצא ה� בגברי� וה� בנשי�

כיוו� שאי� ה� משפיעות על ייחוס ,  נשי� מותרות–ש� מטרת האיסור היא למנוע הקמת משפחה עמונית בישראל , א� בעמוני

 .כפי שביארנו לעיל, המשפחה

 

 שיטת רב דימי. 2

 :הראשוני� נחלקו בהבנת שיטתו. שייחוס הוולד של מצרי ומצרית נקבע על פי הא�, הזכרנו בראשית הפרק הקוד� את שיטת רב דימי

לפי . בדשלשיטת רב דימי הולכי� אחר הא� בל, הבינו כפשטות הסוגיה) ח' פרק ד סי, ש�(ש "והרא) ה בלידה"ד: יבמות עח(י "רש

א� .  זכר או נקבה–ולא פג� שבו הולכי� אחר הפגו� , רב דימי סובר שפסול מצרי איננו ייחוס לאומי שבו הולכי� אחר הזכר, דבריה�

 ?מה פשר ההליכה אחר הא�, כ�

 זו מדברי הגמרא מקשה על הצעה. הוא חלק מגו� הא�, היינו". עובר יר� אמו"הגמרא מציעה תחילה שהוולד הול� אחר הא� מפני ש

 :יוחנ� ביחס לבהמה מעוברת שמופרשת לחטאת' ר

אי אמרת , "הפריש חטאת מעוברת וילדה רצה מתכפר בה רצה מתכפר בולדה"יוחנ� ' אלא הא דאמר ר: אמר ליה אביי

הפריש שתי חטאות : ואמר רב אושעיא. בשלמא עובר לאו יר� אמו הוא הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחריות

אלא אי אמרת עובר יר� אמו הוא הוה ליה ולד חטאת וולד חטאת למיתה , ר באחת מה� והשניה תרעהלאחריות מתכפ

 . אישתיק? אזיל

 . הכתוב תלאו בלידה–" אשר יולדו"דלמא שאני הת� דכתיב : אמר ליה

                                                                   

לפי האמור . י� אחר הפגו� ולא אחר הזכרח מודה שבשני עממי� הולכ"שוודאי ג� רבב, א בקידושי� ותמה עליו"הביא את דברי הריטב) ק ו"ד ס' סי(מ " האבנ122

שהרי , א"ומכל מקו� יש סתירה בריטב. יוחנ�' וחולק על רבי� בש� ר, ח נאמרו דווקא באותה אומה או אפילו בשתי האומות"לעיל נחלקו הראשוני� א� דברי רבב

וכ� (עת שאפילו כשיש עבירה אי� הולכי� אחר הפג� של האשה ואילו כא� העלה על הד, ח סובר שהולכי� אחר הפגו�"ביבמות כתב שכאשר יש עבירה ג� רבב

 ).21מ הערה "הקשה בהערות מילואי חות� על האבנ

 ).ק יג"ד ס' סי(מ "בניגוד לאבנ, )ק ד"מד ס' קוב� הערות סי(אלחנ� ' ור) יא אות ה' ליבמות סי' חי(שמואל רוזובסקי '  כ� סוברי� ג� ר123

דכל ה� יסוד לומר דלמשפחות� לבית אבות� דמפקיע מדי� הל� אחר : "641הערה , )א ביבמות"המהדיר על הריטב(� ' יפהרפאל אהר�'  נדמה שכיוונו לדעת ר124

דהיינו " …וא� דנתגיירו מכל מקו� לעניי� פסול� לקהל לא בטל ייחוס�. דמתייחסי� למצרי' מחמת ייחוס�'פסול� היינו בכגו� פסול מצרי דיסוד פסול� ופגמ� 

שאיננו קשור להשתייכות , מה שאי� כ� פג� ממזרות, "למשפחות� לבית אבות�"הוא איננו יכול לגבור על די� , ל עצמו נובע מהשתייכות לאומהשבמקו� שהפסו

 .איננו מתנגש אתו" למשפחות� לבית אבות�"ולכ� די� , משפחתית
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� התעברה וילדה יוחנ� סבור שאי� די� ולד בהמה מעוברת שהופרשה לחטאת כדי� ולד בהמה שהופרשה כעתודה לחטאת ואחר כ' ר

שתי חטאות ("אלא שדינו כזה של בהמה אחרת שמופרשת למקרה שאי אפשר יהיה להקריב את הבהמה הראשונה , ")ולד חטאת("

 . יוחנ� אינו סובר שעובר יר� אמו' מכ� מוכיחה הגמרא שר"). לאחריות

, יוחנ� מודה שעובר יר� אמו' ביעת ש� מצרי ג� ררב דימי משיב לאביי שלעניי� ק, שאומרי� שהולכי� אחר הא�, ש"י והרא"על פי רש

 ".בני� אשר יולדו לה�"משו� שנאמר 

 :פסק שהולכי� אחר האב או הא� להחמיר) כ' פרק יב הל(� "אול� הרמב

,  הולד שני–מצרי שני שנשא מצרית ראשונה או מצרי ראשו� שנשא מצרית שנייה .  בנה שני–מצרית מעוברת שנתגיירה 

 . הכתוב תלא� בלידה–" אשר יולדו לה�בני� : "שנאמר

 ):ג' פרק ד הל(� הוא הירושלמי בקידושי� "ייתכ� שמקור דברי הרמב

אני גר מצרי נשוי גיורת : אמר, בנימ� גר מצרי היה מתלמידי רבי עקיבה: אמר רבי יהודה: יוחנ�' אבהו קומי ר' תני ר

אלא א� , לא בני: אמר לו רבי עקיבה. � בני כשר לבוא בקהלבני ב� גר מצרי ואני משיאו לגיורת מצרית ונמצא ב, מצרית

 .דורות מיכ� ושלשה דורות מיכ�' אתה השיאו לבת גיורת מצרית כדי שיהו ג

משו� שהולכי� , הוולד יהיה שלישי וכשר, שהיא מצרית ראשונה, לגיורת מצרית, שהוא מצרי שני, הגר המצרי סבר שא� ישיא את בנו

כיוו� שצרי� שלושה דורות מצד הא� , ענה לו שכדי להכשיר את הוולד צרי� שמצרי שני יישא מצרית שנייהעקיבא ' ור; אחר הזכר

 .והאב

, � קשי�"אול� דברי הרמב. דהיינו שהולכי� אחר הפגו� שבשניה�, � והירושלמי למצרי יש די� של פג� גמור"לפי דברי הרמב, כלומר

 ? ")בתר אימיה שדינ� ליה("הא� שהרי בבבלי מפורש שלפי רב דימי הולכי� בתר 

 :יוחנ�' אלא כרבי� בש� ר, � פסק שלא כרב דימי"מציע שהרמב) ק יג"ד ס' סי(א בביאורו "הגר

כיוו� שהוא , "כי אתא רבי�"דלכאורה מה שכתוב ". 'נתגיירו וכו' כי אתא רבי� וכו"� ממה שכתוב ש� "וטעמו של הרמב

אלא באמת דאתי לאפלוגי דלא בתר אבוה ובתר אימיה , ע דאתא לאפלוגידמשמ" כי אתא"מילתא בפני עצמו לא שיי� 

� נכוני� עד "ודברי הרמב, אומות לבי� אומה אחת' דלא כתוספות שדחקו לחלק בי� ב… שדינ� אלא בתר הפוג� ליה

 .מאוד

בי� בא לחלוק על רב דימי העובדה שדברי רבי� לא מובאי� כעניי� בפני עצמו אלא כהמש� העניי� הקוד� מוכיחה שר, א"לדעת הגר

לפחות במקרה של (ח מצרי אינו פג� אלא ייחוס לאומי "לדעת רבב: א יש בגמרא מחלוקת משולשת"לפי דברי הגר, א� כ�. ח"ורבב

כמו , ולדעת רבי� המצריות היא פג� לכל דבר, לדעת רב דימי זהו פג� מיוחד שעובר על ידי הא� ולא על ידי האב, )מצרי ומצרית

 .ממזרות

שהולכי� אחר הפגו� , � לא נימק את ההלכה בנימוקו של רבי�"שהרי הרמב, �"א אינ� מתיישבי� ע� לשו� הרמב"אול� דברי הגר

 .� פסק כרבי� ולא כרב דימי"לכ� לא נית� לקבל את ההנחה שהרמב". הכתוב תלא� בלידה: "אלא נקט את הטע� של רב דימי, שבשניה�

דהיינו , אלא שיש לפרש את דברי הגמרא שהולכי� אחר אמו לחומרא דווקא,  פסק כרב דימי�"מטע� זה כתב המגיד משנה שהרמב

בני� אשר "כאשר הגמרא מסיקה שההליכה אחר הא� מקורה בפסוק , לפי דבריו. שהולכי� אחר הא� אפילו במקרה שהיא הפגומה

אלא מסקנתה , )ש"י והרא"כפירוש רש(העובר יר� אמו אי� כוונתה לומר שא� למא� דאמר שבכל התורה אי� עובר יר� אמו כא� , "יולדו

  ".עובר יר� אמו"ולא כ, היא שהפסול הוא כמו פג� רגיל

שהרי לכאורה כיוו� , � מכ� שהכתוב תלא� בלידה שהולכי� אחר הפגו� שבשניה�"מ התקשה בשאלה כיצד למד הרמב"אול� המ

 ?יש ללכת אחר הא� שהולידה, שהוא תלוי בלידה

 :וזו תשובתו

לאב '  אלמא בעינ� שיהא ג–ואי אפשר ללידה בלא אב וא� " אשר יוולדו לה� דור שלישי"כיוו� דכתיב : הכי פירושו

 . וכל שאינו שלישי לשניה� אינו מותר, וא�

 .צרי� שבשניה� יהיו שלושה דורות, כיוו� שלידה תלויה באב וא�, לדעתו

כפי , יהודה שמצרי הוא פג�' הוא המקור להבנת ר, ו ההיתר לאחר שני דורותדהיינ, "הכתוב תלא� בלידה"ש, ד נית� לומר"אול� לענ

 .ושהולכי� אחר הפגו� שבשניה�, לכ� הוא מוביל למסקנה שג� נקבות נאסרו). פרק ז(שטענו לעיל 

 ?ח לרב דימי"מהו יסוד המחלוקת בי� רבב
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אלא ; ולכ� הוא עובר דווקא על ידי האב, ר ההתגיירותג� לאח, הייחוס הלאומי המצרי נשאר לעול�, )א"על פי הריטב(ח "לפי רבב

לאחר שני דורות הוולדות ה� עדיי� מצריי� . בי� בזכרי� ובי� בנקבות, שבשני דורות ראשוני� מתלווה לייחוס זה פג� שגור� לאיסור

שבו , בניגוד לעמוני, נו פסולהייחוס הלאומי המצרי כשלעצמו אי, כלומר. א� ה� מותרי� בקהל כיוו� שפגמ� התנד�, מבחינה לאומית

 .ולכ� האיסור נמש� לעול�, הייחוס הלאומי הוא הפסול

לאחר שני דורות אי� כא� מצרי . והיא נחשבת כפג� בלבד, לדעתו המצריות נמחקת לאחר ההתגיירות. אול� רב דימי לא הסכי� לכ�

 .ולכ� הוולד מותר, אלא המצריות נמחקת כפג�, ח"כתפיסת רבב, שלישי

אול� . ולכ� היא עוברת דר� האב והא� כאחד, מצריות היא פג� לכל דבר, בגלל שהייחוס הלאומי נמחק לדעת רב דימי, �" הרמבלדעת

מצד אחד לא נית� לומר שהייחוס : רב דימי הגיע למסקנה שמצריות איננה נופלת בשו� הגדרה מהלכות יוחסי�, ש"י והרא"לפי רש

לכ� . ולא נית� להתייחס אליה כפג�, בסופו של דבר המצריות היא לאו�, ומצד שני. הוא מותרשהרי לאחר שני דורות , הלאומי נשאר

שהוא מסלול שאיננו קשור בהלכות יוחסי� אלא שיי� ג� , "עובר יר� אמו"הגיע רב דימי למסקנה שהפסול יכול לעבור רק במסלול של 

 ". בני� אשר יולדו לה�"ול לעבור לולי חידש הפסוק לא היה הפסול יכ" עובר לאו יר� אמו"ולמא� דאמר . בבעלי חיי�

 

 סיכום. ט

היא דרשה מסתברת על , שנראית במבט ראשו� מרחיקת לכת ויוצאת דופ�, " ולא עמונית–' עמוני'"טענתנו במאמר זה היא שהדרשה 

 . שעוברת כחוט השני בכללי קביעת היוחסי�, רקע ההבחנה בי� זכרי� לנקבות

אמנ� לגבי נושאי� שבה� יש צור� במשפחה כתומכת בשעת . וסו המשפחתי של וולד נקבע רק על ידי ייחוס האבבתחילה הראינו שייח

, שנוגעי� למעמד הוולד לדורות, א� ביחס לירושה וקביעת ייחוס; מצאנו מחלוקת, כגו� גאולת עבד עברי והימכרות לעבדות, מעשה

 .הסקנו שהולכי� רק אחר ייחוס האב

 הולכי� –בתפילה " אלוקי אבותינו"כשרותו להתמנות לשררה ואזכור , )כגו� איסור הוולד בממזר(י� ייחוס לאומי לעני, לעומת זאת

או גר שאי� לו ייחוס , כגו� במקרה שהוא גר שאינו בר ייחוס, אול� ג� זה רק במקו� שאי� אב שיכול לקבוע ייחוס לאומי. אחר הא�

 .לאומי

 .כיוו� שוולדה לא יהיה בעל ייחוס עמוני אלא ישראלי כאביו, גיורת עמונית בישראללאור זאת הצענו שאי� סיבה לאסור 

 :הצעה זו התבססה על שתי ההנחות הבאות

 .משמעות האיסור של עמוני� לבוא בקהל היא שיש למנוע את התערות� בקהל של גרי� בעלי ייחוס לאומי עמוני דווקא .א

 .ולא לפג� העובר על ידי אב וא�, ס לאומי העובר על ידי האב בלבדג� לאחר התגיירות� נחשב הייחוס העמוני לייחו .ב

הסברנו על רקע השאלה א� לאחר ההתגיירות הייחוס , ג� את ההתלבטות לגבי איסור נקבות ולגבי דר� קביעת ייחוס הוולדות במצרי

 .או שהוא הופ� לפג� רגיל, הלאומי נשמר

משו� , אינ� רלוונטיי� כיו�) � ג� איסור מצרי"ולפי הרמב(שלפיה איסור עמוני , ) י'ד סע' סי(ע "לסיו� רציתי להזכיר את ההלכה בשו

, מפני שאנו מניחי� שהוא יצא מאחת האומות המותרות, בימינו כל גר שמתגייר מותר לבוא בקהל מיד. שסנחריב בלבל את כל האומות

 .אלא לבירור יסודות דיני היוחסי� בישראל, ה למעשהדברינו אפוא אינ� הלכ". כל דפריש מרובה פריש"על פי הכלל , שה� הרוב
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 רב מנח� קופרמ�ה

 
 כרעה הלכתית וקביעת המעמד האישי ביוחסי�ה

 � בדיני היוחסי�"יו� בפסקי הרמבע
 

 בואמ

ית במציאות מסופקת מבררי� את המציאות האובייקטיב) רוב או עד אחד, כגו� חזקה(אחרוני� דנו א� הכלי� להכרעות הלכתיות ה

 .125")הנהגה("או רק מורות לאד� כיצד לנהוג ") בירור("עצמה 

ג� לאחר הכרעות שונות בהנהגת איסור , כלומר. ההכרעה ההלכתית היא להנהגה בלבד, מאמר זה ברצוננו להראות שבתחו� היוחסי�ב

 לעובדה זו ביטויי� הלכתיי� .הספק בהגדרת מעמדו האישי עדיי� עומד בעינו, והיתר במצבי� שבה� ייחוסו של האד� הוא מסופק

ומצד שני בה בעת לדו� בו כספק , עשויי� לדו� באד� על פי הכרעת הרוב או החזקה מצד אחד כאשר ישנ� מצבי� שבה�, שוני�

 .בשאלות הנגזרות מהמציאות של המעמד האישי

עה ההלכתית אינה משפיעה על הגדרת שההכר, יתבאר כי תפיסה זו. � בהלכות איסורי ביאה"פרקי� שלפנינו מתמקדי� בפסקי הרמבה

� הוא שבנידוני� הלכתיי� הקשורי� "היסוד המשות� לדברי הרמב. � באופ� עקבי"ר מתו� דברי הרמבועולה בביר, המעמד האישי

פי כללי � שבה ההכרעה נעשית על–הוא מקפיד להבדיל בי� השאלה ההלכתית שנוגעת לאיסור ולהיתר , לקביעת ייחוסו של אד�

 .שבה� נשאר הספק על עומדו, האישיד ובי� שאלות הנובעות מהגדרת המעמ, )חזקה ועד אחד, רוב" (הנהגה"

כי במקומות מסוימי� הקו בי� שאלה שנוגעת לאיסור ולהיתר לבי� שאלה הלכתית הנובעת מההגדרה המציאות של הייחוס אינו , צוי�י

לאד�  היינו א�, עכשווית שעומדת לפנינו�וגעת למציאות הקונקרטיתנית� לומר באופ� כללי שכאשר השאלה נ, מכל מקו�. משמעי�חד

כאשר , לעומת זאת"). הנהגה(" היא תוכרע על פי הכללי� ההלכתיי� שמורי� לו כיצד לנהוג –מותר או אסור לעשות מעשה מסוי� 

 . נשאר הספק במקומו–השאלה מתייחסת למציאות שלאחר מעשה 

 

 

 מעמדו האישי של ספק ממזר. א

מוגדר שתוקי כילד יהודי שזהות אביו ) ב"מ, ש�(במשנה . שתוקיהמוזכר ) א"ד מ"קידושי� פ, משנה(� עשרת היוחסי� שעלו מבבל יב

משו� שלא , שדינו כספק ממזר) ג"מ, ש�(כמו כ� מבואר ". כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו? ואלו ה� שתוקי: "אינה ידועה

 ): יב�יא' פרק טו הל, 126יסורי ביאהא(� "וכ� פסק הרמב, "שתוקי אסופי וכותי? ואלו ה� הספיקות ":ידוע א� אביו כשר או ממזר

זה הוא ו, כש� שזינתה ע� זה שהודה לה כ� זינתה ע� אחר, רי זה הילוד ספק ממזרה –… נויה שנתעברה מזנותפ

 .מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו ודאיש הנקרא שתוקי
מעלה עשו "משו� , ואיסורו הוא רק מדרבנ�, למותר שתוקי מדאורייתא לבוא בקה, שעל א� ייחוסו הבלתי ידוע.) עג(גמרא קבע רבא ב

 ":יוחסי�

הא ממזר ,  ממזר ודאי הוא דלא יבא–" לא יבא ממזר: "התורה אמרה… ?מאי טעמא. דבר תורה שתוקי כשר: מר רבאא

 .מעלה עשו ביוחסי�… ? טע� אמרו שתוקי פסולומה. הא בקהל ספק יבא, בקהל ודאי הוא דלא יבא; ספק יבא
 ):כא' הל, ש� (�"כ� פסק הרמבו

אבל ,  ממזר ודאי אסור לבוא בקהל ולא ספק–" 'לא יבא ממזר בקהל ה"י� תורה שספק ממזר מותר לבוא בקהל שנאמר ד

  …חכמי� עשו מעלה ביוחסי� ואסרו ג� הספיקות לבוא בקהל

בהתא� לדבריו לעיל ,  ממזרקתקפי� ג� לספ, שהתייחסו באופ� ממוקד לשתוקי ואסופי, י רבא� עולה שהוא הבי� שדבר"דברי הרמבמ

 .שדינו של שתוקי כספק ממזר

                                                                   

לגבי . כט�כז, )ק סד"ס(כללי ספק ספיקא , קי' ד סי"יו, �"ש; לח' סי, מי�ת משאת בני"שו' עי: נחלקו האחרוני� הא� נית� להקל בספק ספיקא מול חזקה' לדוג125

 .ועוד מקומות רבי�. בי� רובא דאיתא קמ� שאינה כודאי לרובא דליתא קמ� שמכריעה את המציאות) ו"ב פט"ש(רוב חילק בעל שב שמעתתא 
126

 .אלא א� צוי� אחרת, � מתייחסי� להלכות איסורי ביאה"כל פסקי הרמב, עתהמ 
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 ?בממזרת ודאית) או כל ספק ממזר(א� מה דינו של שתוקי . ד כא� ביחס לדינו של שתוקי בקהל ישראלע

ודא� בספיק� : "וכ� בספקות כמותו,  אסור בממזרת ודאיתשלפיה ספק ממזר, שנפסקה להלכה 127אליעזר' משנה מובאת דעתו של רב

משמע שהוא ") הא בקהל ספק יבא, בקהל ודאי הוא דלא יבא("אמנ� מדברי הגמרא דלעיל ".  אסור–� בודא� וספיק� בספיק� קוספי

ד אות ' סי(� הבית יוס� כ� הבי� ג. משו� מעלה ביוחסי�, הוא רק מדרבנ�, בדומה לדינו בקהל ישראל, ואיסורו, מותר בה� מהתורה

 ):כד

הא בקהל ,  בקהל ודאי הוא דלא יבא–" 'לא יבא ממזר בקהל ה"כתיב ד ורייתאאאמרינ� בגמרא דממזר מותר מדו

 .אלא שחכמי� עשו מעלה ביוחסי� ואסרו�, ספק יבא
 יוצרת – ודאית מאיד� גיסא שלפיה ספק ממזר מותר בקהל ישראל מחד גיסא ובו בזמ� מותר בממזרת, לא שהבנה זו של די� התורהא

מדוע התירתו התורה בקהל , וא� דינו כממזר ודאי? מדוע הותר בממזרת ודאית, שא� דינו כישראל משו�, קושי בהגדרת מעמדו האישי

 ?ישראל

. סותרתהנהגה ) בניגוד לכל שאר דיני הספקות(המאפשר , כתב שיש כא� חידוש ייחודי של התורה) א' ד סי"יו�ב"ח, ת"שו(ט "מהריה

 :ובו בזמ� התירה אותו בממזרת כאילו הוא ודאי ממזר,  כוודאילהתורה התירה את ספק הממזר בקהל ישרא, במילי� אחרות

מ שיהא מותר בבת ישראל "נוכי שרי רחמנא ספק ממזר לגמרי שרייה מתורת ודאי ולא מתורת ספק ד…

ודמי לשתי חתיכות … אלית תו לא מצי נסיב ממזרתדאי מחמת ספיקא הוו תרתי דסתר� אהדדי ואי נסיב ישר', ובממזר

לא משמע ' קהל הדגזרת הכתוב היא ו. כ התורה התירתו"של שומ� שאסור לאכול את שתיה� ואעפ' אואחת של חלב 

אלו דאפילו תרתי דסתר� בהדי הדדי רחמנא שריינהו ואבל כשהאחד ספק מותרי� לבא זו בזו … אלא קהל ודאי

 128… לשריא דבלאו קרא אי� בו איסור תורהלספק גרידא לא אתא קרא
הסביר את האיסור מדרבנ� של ספק ממזר בקהל ישראל ובממזרת ודאית בכ� שאיננו יכולי� ) כב�כא' הל, ש�(� "הרמב, עומת זאתל

 :לקבוע את זהותו באופ� ודאי

לפיכ� . בוא בקהלאבל חכמי� עשו מעלה ביוחסי� ואסרו ג� הספיקות ל… י� תורה שספק ממזר מותר לבוא בקהלד

,  ספק או שתוקי או אסופי אסור לישא בת ישראל ואסור לישא ממזרתרממזר ודאי מותר לישא ממזרת ודאית אבל ממז

 .129מא אחד מה� אינו ממזר והשני ממזר ודאישואפילו ממזרת מספק אסורה לו 
וכ� כתב באופ� מפורש . עדיי� נשאר מסופקמעמדו האישי , � עולה שג� לאחר חידוש התורה שספק הממזר מותר בקהל"דברי הרמבמ

 :חס לאיסור המסופקי� בינ� לבי� עצמ�יג� ב) לג' הל, ש�(

 .פני שה� ספיקותמבר ברור שהשתוקי אסור לישא שתוקית ואסופי אסור באסופית ד
,  האישי המסופקאי� התורה משנה את מעמדו, "תוקי כשרשדבר תורה "� שעל א� שמ"סובר הרמב, ט"בניגוד לדעת המהרי, לומרכ

לבי� , נוגע לעניי� איסור והיתרהדיו� ההלכתי ה� מבחי� בי� "ת� לומר שהרמבינ, בהגדרה מרחיבה יותר". � ספיקותהמפני ש"
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 ".אלעזר' ר"ש גורסי� י 
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הרי שיטתו בכל מקו�  ?מדוע הביא את הגמרא כמקור להיתרו של ספק ממזר בקהל מדאורייתא, �"ט ניסה בכ� לתר� את קושיית הראשוני� על הרמב"מהריה 

 ). א"א פ"ש(ושיה זו מובא בספר שב שמעתתא סיכו� של פתרונות הראשוני� והאחרוני� לק. וא� כ� לא צרי� לימוד מיוחד להתירו, היא שספק דאורייתא לקולא
129

לפי  הפיסוק הרגיל : כא� הוא משמעותי ההבדל בפיסוק. הרב קאפח' ומהד) בסוגריי�" כב"הציו� (פרנקל ' פי מהד�כב צוטטו כא� ברצ� על�לכות כא וה 

 –איסור ספק ממזר בישראלית : וססי� על שני עקרונות שוני�� איסורי ספק ממזר בישראל ובממזרת ודאית מב"כב יוצא שלדעת הרמב�שמבדיל בי� הלכות כא ו

נראה כי קריאה זו ". ד מה� אינו ממזר והשני ממזר ודאיאחשמא  "–ואילו ספק ממזרת בממזרת ודאית או בספק ממזר כמותו ) כא' הל" (מעלה עשו ביוחסי�"

ש "מאמרו של הגר' עי( מדאורייתא –בעוד איסורו בממזרת ודאית , לית הוא מדרבנ�שאיסור ספק ממזר בישרא) יב' הל, ש�(מ "� היא יסוד הבנת המ"בדברי הרמב

� פותח בכ� "הרמב: משו� שבקריאה הפסוקה מתעורר קושי תחבירי, פהאנו העדפנו את הקריאה הרצו). מ"שהתבסס על דברי המ, ישראלי בקוב� זה

לפיכ� ממזר ודאי מותר לישא ממזרת ודאית אבל ממזר ספק או : "וממשי�, ה עשו ביוחסי�שמדאורייתא מותר ספק ממזר לבוא בקהל ונאסר רק מדרבנ� משו� מעל

� להקביל "היה על הרמב;  בממזרת ודאית לאיסור ספק ממזר בבת ישראל אינה סימטריתאיההקבלה בי� היתר ממזר וד". שתוקי או אסופי אסור לישא בת ישראל

וההסבר , וממילא ההקבלה מובנת) כב' שמופיעות בהל" (ואסור לישא ממזרת"יש להוסי� למשפט את המילי� על כורחנו ! ממזרתבבי� ממזר ודאי לספק ממזר 

שמא "ו" מעלה עשו יוחסי�"לפי זה יוצא ש". שמא אחד מה� אינו ממזר והשני ממזר ודאי" ודאית הוא תהמשות� לאיסור ספק ממזר בי� בישראלית ובי� בממזר

חזגדוע מסיבה ההיא " מעלה עשו ביוחסי�"אלא , רי� שוני� לאיסורי� שוני�אינ� הסב" …אחד מה� אינו ממזר רו  על ספק ממזר בי� בישראלית ובי�  ל"ז

שמדרבנ� (כ� שיש כא� ספק דאורייתא להסבר ההלכתי ההוא " …שמא"ואילו , )י שהובאה לעיל"לא כהבנת הבא, מ"שלא כפי שפירש המ(בממזרת ודאית 

ע ה(� בי� סיבת הדי� "וקה זו של הרמבחל). �" לשיטת הרמב–לקולא  י � מל) ל חכמי� לקבוע את האיסור או את ההיתרשמנ ו נ ג מאפשר לחכמי� לעשות זאת הנ

' פרק יג הל; כג' פרק א הל, גירושי�; יג�יב' פרק כד הל, עיי� לדוגמה שבת(� "באה לידי ביטוי בכמה מקומות בפסקי הרמב) הבסיס ההלכתי שעליו מושתת הדי�(

 ).ל"ואכמ. כז' פרק י הל, וכלאי�; א' פרק טז הל, אבות הטומאות; יז' סורי ביאה פרק יח הלאי; כט
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במה שנוגע להלכה נפסק שספק הממזר מותר מדאורייתא ואסור מדרבנ� בקהל , לפיכ�. עמד האישימהשאלה המציאותית הנוגעת ל

 . ע� זה נשאר מעמדו האישי המסופק על עומדוויחד , ובממזרי� ודאיי�

 

 :ט"� למהרי" במספר מקרי� הממחישי� את המחלוקת העקרונית בי� הרמבואחרוני� נחלקה

 )עקיבא' לשיטת ר(קידושי ספק ממזר בבת ישראל . 1
כגו� ממזר בבת (בי לאוי� עקיבא קידושי� אינ� תופסי� בחיי' חידש שעל א� שלשיטת ר) ד"ה ולענ"ק יב ד"ד ס' סי(אבני מילואי� ה

 :ר בבת ישראלזיתפסו קידושי� של ספק ממ, )ישראל

ע אי� קידושי� תופסי� בחייבי לאוי� היינו ממזר ודאי דהוא מחייבי לאוי� אבל ספק ממזר דמותר מ� התורה לבא "לרד

יו� דאינו מחייבי לאוי� ולאו  קידושיו קידושי� ודאי כ–דשתוקי שקידש ,  לא הוי חייבי לאוי� וקידושי� תופסי� בו–בקהל 

דספק ממזר מותר לאו משו�  … ודאי כיו� דהתורה אמרה ספק ממזר יבא בקהל�ספק קידושי� עליה אלא קידושי

נמי מותר  שתוקי מותר וספק הוא אלא דגזירת הכתוב דספק מותר ואפילו תרי ספיקא דסתרו 

נפש� א� ישראלית היא �אינו אסור ממה, ית ודאיג דאסור בממזרת ודאי ובישראל"ואע… בישראלית ובממזרת כהדדי

 …ממזרת היא אסורה לו אסורה לו וא�
שספק הממזר הוא מעמד ביניי� מיוחד שהותר מהתורה , ט"מ הבי� את היתר ספק ממזר בישראלית כפי שהבינו המהרי"ראה שהאבננ

על א� שכהני� וגרי� אסורי� אלה , � ובי� בגרי�כפי שישראל מותר בי� בכהני(באופ� מוחלט בי� בממזרת ודאית ובי� בבת ישראל 

בי� בבת , ומעתה הוא אינו נידו� כספק כלל אלא כהיתר ודאי, היתר התורה משפיע בעצ� על יחסנו אל המציאות, בנה זוהלפי ). באלה

ות ההלכתיות של תפיסה היטיב לבטא את המשמעוי) ק ז"ג ס' סי, קוב� הערות ליבמות(הרב אלחנ� וסרמ� . ישראל ובי� בממזרת ודאית

 :זו

כ� �ואפילו יתברר אחר… "לפני עור"ר לו להשיאו בת ישראל ואינו עובר משו� ת מו–אפילו מי שיודע שהוא ממזר ו

. האיסור נהפ� להיתרשידי תערובות � מכל מקו� לא ייאסר למפרע אלא מכא� ולהבא כמו בביטול על–שהוא ממזר 

 .אלא מכא� ולהבא ולא למפרעאינו אסור , כ� יוכר האיסור�וא� אחר
מ וקובע כי היתרו של ספק ממזר מדאורייתא בקהל אינו קובע דבר ביחס למציאות "ק על סברת האבנלחו) ק ב"ד ס' סי, ש�(אלחנ� ' ר

 :קידושיו של שתוקי בבת ישראל תופסי� רק מספק, עקיבא' לשיטת ר, לכ�. האיסור

 . לא תפסי בה קידושי� אלא בספק–ו� דישנה לסיבת האיסור מכל מקו� כי, ספק ממזר א� דמותר בתורת ודאיב
אלא רק מלמד שהתורה התירה לאד� להיכנס למצב של , היתרו של ספק ממזר בישראלית איננו משנה את היותו ספק ממזר,  דבריויפל

אינה אסורה ) יד� ספק ממזרבנידו� ד(אי� כא� שינוי ביחס למציאות אלא קביעה הלכתית שכניסה למצב של ספק , כלומר. ספק איסור

משו� שתפיסת הקידושי� תלויה במציאות הממזרות ולא באיסור ,  לא השתנה דבר–ת קידושי� יסבנידו� תפ, לדעתו, לכ�. מהתורה

 .130וההיתר ההלכתי אינו משפיע על המציאות עצמה, ההלכתי

כפי ,  בקהל אינו משפיע כלל על מעמדו האישישלפיה היתרו של ספק הממזר, �"אלחנ� מבטא כא� את דעתו של הרמב' ראה כי רנ

. 131" לקולא–ספיקא דאורייתא "סודי לדי� יקור מ� בהיתרו המיוחד של ספק ממזר "ה נקל להבי� כיצד ראה הרמבזבאופ� . שהתבאר

. רק מדרבנ�וממילא האיסור בדבר הוא , התורה לימדה אותנו בהיתר זה כי היא מתירה לאד� להכניס את עצמו למצב של ספק, כלומר

פיה� היתרו של ספק ממזר בקהל חידש שהוא אינו נידו� יותר כספק ונת� לו לש, מ"ט והאבנ"הבנה זו אינה אפשרית לשיטת המהרי

 .מעמד אחר

 ולד של ספק ממזר שבא על בת ישראל. 2

 ספק הממזר מדינו של ולדו מוכיח את שיטתו שההיתר בקהל אינו משנה את מעמדו האישי המסופק של) ק ח"ג ס' סי, ש�(אלחנ� ' ר

 :של ספק ממזר זה

מכל מקו� סיבת האיסור לא נפקעה לגמרי ג� בשעה , � דספק הותר בתורת ודאיאד, אי� נראה כ�ו
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 .ות של המעמד האישי נרחיב לקמ� בפרק השלישיאעניי� הגדרת תפיסת הקידושי� כנידו� התלוי בהגדרת המציב 
131

שלפיה היתרו של ספק ממזר בקהל מהווה מקור , �"ת של הרמבהפנה לתשובה מפורש) תקעו טור ב' שבת פרק כז עמ, � במהדורתו"רמב(קאפח ' רב יה 

ושאמר� ספקא , מ� התורה זולתי מה שנתברר אסורו וכבר בארנו בכלל העיקרי� שבארנו� שכל הדברי� מותרי�: "לתפיסה הכללית שספק דאורייתא לקולא

 ".…והוא הדי� בכל אסורי לאוי�, .)קידושי� עג(' אי אסרה תורהממזר וד'ובפירוש אמרו . לא מ� התורה, דאורייתא לחומרא אינו אסור אלא מדבריה�
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 בודאי נפסלו ג� בניו כמוהו מכא� –כ� נתברר שהוא ממזר �שא� הוליד זרע בשעת ספיקו ואחר, ותדע. שהוא ספק

ידי ספיקו � עלראלא ודאי משו� דסיבת הפסול היה בו מתחלתו ולא הות? יה כשרהרי נולדו בשעה שה? ולמה כ�. ולהבא

ידיעה אינה אלא זמ� הו…  נתברר ג� על הב�–וכשנתברר על האב , ומשו� הכי בנו כמוהו, אלא האיסור בפועל

 .הפסול בפועל ולא סיבתו
) מדאורייתא(על א� שהותר ספק הממזר בבת ישראל , לכ�. אלחנ� נאמ� לשיטתו שההיתר אינו משפיע כלל על הגדרת המעמד האישי' ר

 ):כד�כג' הל, פרק טו(� "וכ� פסק הרמב. משו� שמעמדו האישי נשאר מסופק, י� מסופקי�י בניו עד–

הולד ספק ושתוקי� ואסופי� וספק ממזרי� אסורי� לבוא זה ע� זה וא� נשאו לא יקיימו אלא יוציאו בגט ? יצדכ

ולד ה – אסופית ואסופי שנשא גיורת או משוחררת או גר ומשוחרר שנשא שתוקית אשתוקי או ?  כיצד…כאבותיו

 . שתוקי או אסופי

ספק "או (משו� שפגמו ,  הוולד כמותו–) שהרי להלכה גר מותר בממזרת(א� במקו� שבו מותר ספק הממזר אפילו מדרבנ� , לומרכ

 .עדיי� עליו") פגמו
נתפסי� כספק   א� היתרו מדאורייתא לבוא בקהל ממוחשת בכ� שקידושיו עדיי�הישארותו של ספק הממזר בספקו על, סיכו�ל

 .�"כפי שהוכח מפסקי הרמב, ושהוולדות נשארי� כמותו

 

 נישואי ולד שאביו אינו ידוע עם אשה שיכולה להיות ערווה. ב
בהקשר לדיני הנישואי� , מעמד האישי� בי� הדיו� ההלכתי שנוגע לאיסור והיתר ובי� הגדרת ה"צינו ראייה נוספת להבחנה של הרמבמ

 ).שתוקי או אסופי (של ולד שאביו אינו ידוע

מה דינו במקרה שאמו טוענת שנבעלה ) ט"א מ"כתובות פ(נחלקו תנאי� במשנה , ל א� שכאמור מדרבנ� נאסר שתוקי לבוא בקהלע

 :לכשר

. נאמנת:  גמליאל ורבי אליעזר אומרי� רב�–מאיש פלוני וכה� הוא ? מה טיבו של עובר זה: יתה מעוברת ואמרו להה

 .אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתי� ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה, יה אנו חיי�פלא מ: רבי יהושע אומר
אמר רב יהודה : "שהאשה נאמנת להכשיר את ולדה השתוקי, אליעזר' כשיטת רב� גמליאל ור.) יד, ש�(הלכה פסק שמואל בגמרא ל

ד "פ, ש�(ק רבא כדעת אבא שאול במשנה סש� פ, .)עד(כ� עולה ג� מדברי הגמרא בקידושי� ". ב� גמליאלהלכה כר: אמר שמואל

 ):ב"מ

 . בדוקי–בא שאול היה קורא לשתוקי א

חדא … ?תנינא חדא זימנא, כמא� כרב� גמליאל, אילימא שבודקי� את אמו ואומרת לכשר נבעלתי נאמנת? אי בדוקימ

 .הלכה כאבא שאול:  אמר רבא…חדא להכשיר בבתהולהכשיר בה 

 ):אי' הל, ש�(� "כ� פסק ג� הרמבו

 הרי זו –א� אמרה ב� כשר הוא ולישראל נבעלתי ? אמרו לה מהו העובר הזה או הילוד הזה. נויה שנתעברה מזנותפ

 .שר כהב�ונאמנת 

לכשר " אלא רק טענה באופ� סתמי � שתוקי שנבדקה אמו מותר בקהל ג� א� הא� לא זיהתה את האב בשמו"ש לציי� כי לדעת הרמבי

שאי� לאשה נאמנות מוחלטת על קביעת ) יד' הל, ש�(� "סובר הרמב, טע� הא� שהאב הוא אד� מסוי�תג� א� , יתרה מכ�". נבעלתי

 :אלא רק לעניי� כשרותו לבוא בקהל, זהותו ביחס לוולד

אינה נאמנת להיות זה בנו של ו, � כשר הרי הב–א� אותו פלוני כשר , נויה שזנתה ואמרה ב� זה ב� פלוני הואפ

 .אלא יהיה ספק ממזר, כמו שביארנו ינה נאמנת להיות הב� ממזר ודאי על פיהא ממזר י וא� אותו פלונ…פלוני

על א� שזהות אביו אינה ידועה וישנו חשש , שוולד שהוכשר על ידי אמו מותר לבוא בקהל) כט' הל, ש�(� "כל מקו� סובר הרמבמ

 :שהוא מתחת� עמה היא קרובה של אביו ואסורה עליו משו� עריותמסוי� שהאשה 

כשר שנבדקה אמו אינו השהרי ? מני� אני אומר שאי� השתוקי והאסופי אסור בכל אשה שאפשר שתהיה ערוה עליוו

) כט, ויקרא יט" (אל תחלל את בת� להזנותה"והרי נאמר בתורה , אסור בכל אשה שאפשר שתהיה ערוה עליו

 הדי� שכל מי שאינו יודע אביו בודאי הואילו הי. � שא� יעשה זה נמצא אב נושא בתו ואח נושא אחותוואמרו חכמי

, הא למדת! אסור בכל אשה שאפשר שתהיה ערוה עליו לא היינו באי� למדה הזאת לעול� ולא תהיה האר� מלאה זמה



  גחמדת האר�                            62

 
 

שא� אתה אומר כ� כל היתומי� , וה עליושאי� אוסרי� עריות ומחזיקי� אות� בשאר בשר בספק עד שיודע בודאי שזו ער

 .תיה� היו אסורי� להנשא בכל מקו� שמא יפגעו בערוהבושבעול� שלא הכירו א

הצור� של התורה להזהיר מפני מצב שבו יש סכנה , לפי דבריו". אל תחלל את בת� להזנותה"� מבסס את ההיתר על הפסוק "רמבה

ו נישואי� כאלה ילו ה. ה� מורה על כ� שהנישואי� עצמ� אינ� אסורי� במצב כזהשאח ישא את אחותו מפאת חוסר ידיעת זהות הורי

היווצרות� של , לא הייתה התורה צריכה להתריע מפני התוצאה החמורה, אסורי� מראש על פי די� תורה משו� חשש פגיעה בערווה

 . ממזרי�

מותר בנשי� שיכולות להיות באופ� תיאורטי ) ל מדרבנ�שלא נבדקה אמו ואסור בקה(� שאפילו שתוקי "ל בסיס לימוד זה פסק הרמבע

שהרי הכשר שנבדקה , אי� השתוקי והאסופי אסור בכל אשה שאפשר שתהיה ערוה עליושומני� אני אומר : "של אביו קרובות

, השתוקי� עולה שעל א� חוסר הוודאות בקביעת ייחוסו של "מדברי הרמב". …אמו אינו אסור בכל אשה שאפשר שתהיה ערוה עליו

שאי� אוסרי� עריות ומחזיקי� אות� בשאר בשר בספק עד שיודע בודאי שזו "משו� , לא חששה התורה לכ� שהוא יפגע באיסור ערווה

 ".ערוה עליו

שבמקרה ששתוקי נשא אשה שיכולה להיות באופ� תיאורטי ) כז' הל, ש�(בכ� שפסק , � סותר הנחה זו בעצמו"ל פניו נראה שהרמבע

 :פקסיו קידושיו מסופקי� ואשתו היא אשת איש ביחס לאד� אחר רק מקרובה של אב

שאי� קידושי� תופסי� , הרי היא ספק אשת אישוכ� יראה לי שהשתוקי שנשא אשה שאפשר שהיא ערוה עליו ו

 .132בעריות

� כ� נחשבי� קידושיו מדוע א, שהרי א� התירה התורה את נישואיו מתו� הנחה שלא חוששי� שהוא יפגע בערווה, בריו לכאורה קשי�ד

 ):לז' סע, ע ש�"שנפסקו להלכה בשו(על דבריו ) ק  סו"ד ס' סי(ש "שה הבקוכ� ה? הרי חשש זה לא קיי�, למסופקי�

וצרי� . ו"� פט"ש ברמב"שתוקי א� אי� בו חשש ממזר מותר לישא אשה ואי� חוששי� שמא ישא אחותו כמ, בר כתבתיכ

ושי� למה דמכל מקו� לעני� קי, ג דאיירי כא� בשתוקי דיש בו ממזר"אע? טע� למה חוששי� כא� שאשתו ערוה עליו

 ?� די� זה"ל להרמב"מנ, חיישינ� שנשא ערוה

� יש להבחי� בי� שני תחומי� שוני� שבה� עולה השאלה א� לייש� את החשש של "ראה שעל מנת לתר� את הסתירה בדברי הרמבנ

 מדובר בקביעת רחלק בי� שאלות שנוגעות לאיסור והיתר ובי� החשש לערווה כאשול, פגיעה בערווה במקרה שזהות האב אינה ידועה

 . המעמד האישי

וכ� לוולד (שתוקי לא� מותר ה� כי אי� לחשוש לפגיעה בערווה בנוגע לשאלה "ל פי חלוקה זו נית� להבי� שבהלכה כט קבע הרמבע

ל "� הבי� שהוראת התורה וחז"הרמב, ע� זאת.  להיות קרובתולהינשא לאשה שיכולה באופ� תיאורטי) כשר שזהות אביו אינה ידועה

לפיכ� עדיי� . י� השתוקי חייב לחשוש לכ� בדיני איסור והיתר עדיי� אינה קובעת בוודאות כי אכ� הוא לא נשא לאשה את קרובתואש

� בהלכה כז " ולכ� פסק הרמב,כלומר לתפיסת הקידושי� ביניה�, של בני הזוג מעמד� האישילעומד בעינו חשש זה בשאלה הנוגעת 

 . שקידושיו של השתוקי מסופקי�

ותרי� מל א� שה� ע, ביעת המעמד האישיק� נוצר מצב שבו קידושיו של השתוקי מסופקי� מבחינת "לדעת הרמב, מילי� אחרותב

. לת איסור והיתרבהקשר זה יש לראות את שאלת חלות הקידושי� כשאלה הנוגעת למעמד האישי ולא כשא. לגמרי מבחינה הלכתית

א� השאלה הבסיסית א� ה� חלי� או לא קשורה לקביעת המעמד האישי , זרת של חלות�גהמשמעויות האיסוריות של הקידושי� ה� רק נ

 .בלבד

המוכרעת רק על ידי ודאות , � בי� קביעת המעמד האישי ביוחסי�"נית� לראות כא� שוב את הבחנתו הברורה של הרמב, כל מקו�מ

                                                                   

א� . ה באופ� מפורש ג� ביחס לקידושי ולד כשר שאביו אינו ידועזולא הזכיר די� , � כתב הלכה זו רק ביחס לקידושיו המסופקי� של שתוקי"ש להעיר שהרמבי132

� " ג� הרמב–א� א� הוכשר על ידי בדיקת אמו , )ש לקמ�"כפי שמשמע מדברי הב(מסופקי� נית� היה לטעו� שרק קידושיו של שתוקי שדינו כספק ממזר ה� , כ�

 .יודה שה� ודאיי�

משו� שהגדרתו של , וקידושיו ג� ה� מסופקי�, הנזכר בהלכה כז" שתוקי"וכשר על ידי אמו נכלל במושג ה� סבר שג� ולד ש"� נראה כי בנידו� דיד� הרמבא

ג� ולד שנבדקה אמו , כלומר. אינה נמדדת במידת כשרותו לבוא בקהל אלא בכ� שאביו אינו ידוע) יב' הל, ש�" ( מכיר את אביושמכיר את אמו ואינו"השתוקי 

ודינו לענייננו , לכ� נראה שאי� סברה לחלק בינו לבי� השתוקי שלא הוכשר. כפי שהתבאר לעיל, יה של אי ידיעת זהותו של אביובעוהוא כשר אינו יוצא מכלל ה

 . ק ממזר שקידושיו מסופקי�כספ

לו הייתה רמת . אשה כזוב� הוכיח את היתר השתוקי והאסופי באשה שיכולה להיות ערווה עליה� מהיתרו של הכשר "ראה כי נית� לעג� טענה זו בכ� שהרמבנ

היינו די� אשתו של השתוקי , ד השני של המטבעלכ� נראה כי ג� הצ. לא הייתה תקפות להוכחה זו, החשש של הכשר בקרובה שונה באופ� מהותי מזו של השתוקי

 .וג� קידושיו מסופקי�, תק� ג� לכשר שנבדקה אמו, והאסופי כספק אשת איש
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 .'חזקה וכד, כגו� רוב, תברות הלכתיי�סשנקבעת על פי כללי ה, � ההכרעה ההלכתית בדיני איסור והיתרלבי, גמורה

 

 "תינוק מושלך"דיני אסופי ו. ג

 סוגיות בגמראה
 :133הוא תינוק שנמצא ברחוב וזהות הוריו אינה ידועה, )ב"ד מ"פ(כפי שהוגדר במשנה בקידושי� , סופיא

 . מכיר לא את אביו ולא את אמוכל שנאס� מ� השוק ואינו? סופיא
משו� שמעמדו האישי אינו ידוע וייתכ� שאחד מהוריו , שהאסופי נידו� ג� הוא כספק ממזר) ג"מ, ש�(מבואר במשנה , דומה לשתוקיב

מעלה עשו "משו� , האסופי מותר ג� הוא בקהל מדאורייתא א� נאסר מדרבנ�, כמו כ�". אסופי… ?ואלו ה� הספיקות: "הוא ממזר

 .). ש� עג, גמרא" (וחסי�בי

וחוסר הוודאות הוא רק ביחס לשאלה א� הוא מותר , רק כאשר ברור שהוא נולד להורי� יהודיי� ל זה נכו� ביחס לדינו של האסופיכ

התייחסות לבעיה זו . מתווספת לבעייתיות בקביעת זהותו של האסופי ג� הספק א� הוא גוי או ישראל, א� כאשר המצב אינו כ�. בקהל

 ):ז"ב מ"פ(מצאת במשנה במכשירי� נ

 –מחצה למחצה ;  ישראל–וא� רוב ישראל ;  גוי–א� רוב גוי� , תינוק מושל� ]�134 דרי� בהיעיר שישראל ונכר[=צא בה מ

 .הולכי� אחר רוב המשליכי�: רבי יהודה אומר. ישראל
כי יש לייש� את :) כתובות טו(ת הגמרא קובע, ל א� שמפשוטה של משנה משמע שכל דיני התינוק שנמצא נקבעי� על פי הרובע

 : במקרי� נקודתיי�קההכרעה על פי הרוב ר

 .136פקח עליו את הגלל: ושמואל אמר,  לא–אבל ליוחסי� , 135החיותוללא שנו אלא : מר רבא
משו� "  רוביתרי"ונית� להכריע רק על פי , מסביר שרב בא לומר שבענייני יוחסי� לא מספיק רוב אחד) ה אבל ליוחסי� לא"ד(י "שר

 :מעלה ביוחסי�

ד גיורת פסולה לכהונה אפילו "חיישינ� שמא בת עובד כוכבי� היא ולמ… ורה לכה�ס דא� בת היא א–בל ליוחסי� לא א

 .137תרי רובי בעינ� ליוחסי�ד, קטנה זו אסורה לכה�
 ").?י� לא בעינ� תרי רוביוליוחס("כ� מהווי� דברי רב המש� ישיר לסוגיה הקודמת שבה הוזכר די� תרי רובי ביוחסי� ב

 :מקומות נוספי� בה� מיוש� די� המשנה בתינוק מושל� מובאי� שלושה) ש�(המש� הסוגיה ב

 . האכילו נבילותל: אמר רב פפא? למאי הלכתא"  עובד כוכבי�–א� רוב עובדי כוכבי� "

 .138החזיר לו אבידהל: אמר רב פפא? למאי הלכתא"  ישראל–א� רוב ישראל "

 .נזקי�ל: אמר ריש לקיש? למאי הלכתא"  ישראל–חצה מחצה על מ"

 ם"פסקי הרמבבקשיים ה
 :כפי שיבואר בהמש�, אלא שבדבריו מתעוררי� מספר קשיי�, פסק סוגיה זו להלכה) כז�כה' הל, ש�(� "רמבה

קידש , � לעני� יחוסי�" הרי זה ספק עכו–� או רוב ישראל "בי� שהיה רוב עכו, �"אסופי שנמצא בעיר שיש בה עכוה

 הרי הוא כשאר –בילוהו בית די� לש� גרות או שטבל משהגדיל טה. מי שהרגו לא היה נהרג עליו, אשה צריכה גט מספק

 .אסופי� הנמצאי� בערי ישראל

                                                                   

133

והוולד , לא חוששי� לממזרות על א� שזהות ההורי� אינה ידועה' י� שבה� ניכר כי הוולד לא הושל� מתו� הזנחה וכדרמבואר  שבמק:) עג, ש�(גמרא ב 

 .שרמוחזק כישראל כ
134

 .שנה זו היא חלק מרצ� של משניות העוסקות בדיני� שוני� הקשורי� בעיר שישראל ונכרי� דרי� בהמ 
135

 )".לה, ויקרא כה('  עמ��וחי אחי'בית די� מצווי� לפרנסו משו� : "י"שר 
136

בניגוד לשאר דיני האסופי ( הוא פיקוח נפש שבו יוצא דופ�, לדעתו. שמואל אינו חולק על רב אלא מתייחס באופ� עצמאי לרישא של המשנה, מסקנת הסוגיהל 

אלא כי איתמר דשמואל ): "ש�" ( אחר הרובשאי� הולכי� בפיקוח נפ"משו� ש, מחללי� את השבת ג� א� רוב תושבי העיר ה� גויי�) בה� הולכי� אחר הרוב

 ."ינו כ�אולפקח עליו את הגל :  אמר שמואל–'  עובד כוכבי�–א� רוב עובדי כוכבי� ': ארישא אתמר
137

 .ולקמ� יתברר שאי� דבריו מוכרחי�. �"ג� לשיטת הרמב, להלכה) ק נד"ד ס' סי(ש "� הכריע הבכ 
138

' למע� ספות הרוה את הצמאה'המחזיר אבידה לכנעני עליו הכתוב אומר :) סנהדרי� עו(ועוד דאמור רבנ� , ה בהכרבותא היא דמוציאי� מיד ישראל הזו: "י"שר 

 ".'סלוח לו' לא יאבה ה'ונאמר , של ישראלשהשוה מצרי� לשיבת� 
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 –מחצה על מחצה ,  מחזירי� לו אבידתו כישראל–היה רוב� ישראל ,  מותר להאכילו נבילות–� "יה רוב העיר עכוה

ק ממו� המוציא מחבירו עליו פוהרי הוא לעני� נזקי� ככל ס, ומפקחי� עליו את הגל בשבת, מצוה להחיותו כישראל

 .הראיה

� או ספק עבד "הואיל והאסופי הנמצא ש� ספק עכו, � הראויה לילד"ראה לי שכל מדינה שיש בה שפחה או עכוי

 .� על ספקשאי� הורגי,  הרי זו ספק אשת איש והבא עליה פטור–כשישא הגיורת כמו שביארנו 
 :קשיי� ה�ה

והרי רב קבע שרק תחו� היוחסי� אינו , � קידושי� ורצח נחשב התינוק המושל� לספקישג� לעני) כה' הל(� "דוע פסק הרמבמ .א

שאפילו ברוב ) כז' הל(באופ� דומה נית� להקשות ג� על קביעתו ? כלול בדי� המשנה שהולכי� אחר רוב ישראל או רוב גויי�

 .ה ביוחסי�עלעל א� שאי� זה קשור למ, "אי� הורגי� על הספק"ו" אשת אישהרי זה ספק "ישראל 

הרי חידושו של רב הוא שלא ? ישראל" מחצה על מחצה"שמצווה להחיותו אפילו כאשר יש רק ) כו' הל(� "דוע פסק הרמבמ .ב

וממילא , " ישראל–א� רוב ישראל ", מתייחס דווקא לרישא" לא שנו אלא להחיותו"וא� כ� , מספיק רוב אחד ביוחסי�

 ?139אי� מצווה להחיותו" מחצה על מחצה"ב

א� משמע שברוב , "מחצה על מחצה"שמפקחי� את הגל על האסופי דווקא כאשר יש רוב ישראל או ) ש�(� פסק "במרה .ג

 יומא(יוחנ� ' שפסק זה מתבסס על דברי ר) שג' סי(� בתשובה "י דברי הרמב"המגיד משנה ביאר עפ. 140 אי� מפקחי�–גויי� 

מדוע : א� ג� לאחר הסבר זה יש עדיי� מקו� להקשות. רובההחולק על שמואל וסובר שג� בפיקוח נפש הולכי� אחר , :)פה

בי� ישראל ובי� (ואילו ביחס לקידושי� ורצח פסק שלא הולכי� אחר הרוב , � שהולכי� בפיקוח נפש אחר הרוב"פסק הרמב

 !?גרע פיקוח נפש מדיני קידושי�וכי ? ומקודשת רק מספק ואי� ההורגו נהרג) גויי�
 

 יאור המגיד משנהב
, וכ� ההורגו אינו נהרג עליו, ומתר� שקידושיו של האסופי מסופקי�, מתייחס באופ� ישיר לקושיה הראשונה) כה' הל(שנה ממגיד ה

והספק , ל מחצה דמי קיימא ל� שכל קבוע כמחצה ע–ולכ� ג� א� רוב העיר ה� ישראלי� , משו� שמדובר במקרה שה� קבועי� בעיר

 :הוא שקול

, ומפורש ש� דאפילו ברוב ישראל אינו ישראל לעני� יוחסי�… " לא–אבל ליוחסי� , ולא שנו אלא להחיות: אמר רב"

� "שו� שאיכא מקצת עכומ, והטע�. ובודאי שא� קידש אשה שהיא ספק מקודשת ומי שהרגו לא היה נהרג עליו

 .ע בי� מועט בי� מרובה כמחצה על מחצה דמיוכל קבו, או מקצת ישראל קבועי� בעיר
 :ו מדיני היוחסי�"שדיני קידושי� ורצח נלמדי� בק, כז הוסי�' בהלו

. אלא ודאי בספיקא דיינינ� להו, להרוג על קידושיו"  ישראל–א� רוב ישראל "ע הוא דלא אמרינ� "ש כא� לכו"מו

הרוג את הנפש על קידושיו ל, 141ו� מעלה דיוחסי�דהשתא לגבי יוחסי� אמרינ� דלא אזלינ� בתר רובא דישראל מש

 ! לא כל שכ�–
" מחצה על מחצה"� שדברי רב מתייחסי� דווקא ל"ביחס לקביעת הרמב. מ עדיי� לא נפתרות שתי הקושיות האחרות"לא שלפי המא

 :מודה המגיד

 …לא דוקא ברוב ישראלל שסוברי� דבמחצה על מחצה אי� מצווי� להחיותו א"זה חלוקי� עליו הרבה מ� המפרשי� זב

� שבפיקוח נפש הולכי� אחר הרוב ואילו בעניי� קידושי� "מדוע פסק הרמב, שיה השלישיתומ לק"אי� התייחסות בדברי המ, מו כ�כ

' פרק ב הל(שבת ' משו� שבהל, זאת. � בקבוע"מ את דברי הרמב"קושיה זו מתעצמת לאור העמדת המ. ורצח נחשב האסופי למסופק

 :ולא של קבוע" פריש"� להדיא שהליכה אחר הרוב בפיקוח נפש היא רק במקרה של "מבפסק הר) 142כא�כ

.  מפקחי� על הכל מפני ישראל–יתה חצר שיש בה גוי� וישראלי� אפילו ישראל אחד ואל� גוי� ונפלה עליה� מפולת ה

 . והנשארי� גוי� מפקחי� עליו שמא זה שפירש היה ישראל –פירש אחד מה� לחצר אחרת ונפלה עליו אותה חצר 

                                                                   

139

 ." ישראל– דא� רוב ישראל –' לא שנו': "י"וכ� פירש רש) ה להחזיר"ה א� וד"ד, ש�(כ� הבינו התוספות , אכ�ו 
140

 .שהולכי� בפיקוח נפש אחר הרוב, )כא�כ' ב הל"פ(שבת ' כ� פסק להדיא בהלו 
141

 .משו� קבוע כפי שבאר לעילו 
142

 .שג' סית "כ� מפורש בשוו 
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נכנס לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת ואי� ידוע וה� מעקירת� פירש אחד  עקרו כול� מחצר זו ליל� לחצר אחרת ובעתנ

� כא� ישראל קבוע וכל הפורש מה� כשה� מהלכי� הרי אשכיו� שנעקרו כול� ,  אי� מפקחי� עליו–מי הוא  י

פ שנעקרו כול� ופירש אחד מה� לחצר אחרת "ראל אעלפיכ� א� היה הרוב יש. הוא בחזקת שפירש מ� הרוב

 . מפקחי�– מפולת וונפלה עלי
הרי הוא בחזקת שפירש מ� … וכל הפורש, אי� כא� ישראל קבוע"� מבואר שלא מפקחי� את הגל ברוב גויי� רק משו� ש"דברי הרמבב

שהעמיד את , מ"ישנה קושיה על דברי המ, א� כ�. כו אצלנו דווקא בפריש' שבת יש להעמיד את הל' על פי האמור בהל, כלומר". הרוב

 !? פריש–ומציעתא ,  קבוע–רישא וסיפא :  בקבועזכ�כה ו' הל

 

 חילוק בין איסור והיתר למעמד אישי: ם"יטת הרמבש
ידי החילוק שעשינו בי� הכרעה �� על"מ נראה כי נית� לבאר את דברי הרמב"� ומהסבר המ"אור הקשיי� העולי� מפסקי הרמבל

� לאור הבחנה "עיו� חוזר בפסקי הרמב. האישי של התינוק שנמצא אלות הנוגעות לאיסור והיתר לבי� הכרעה בדבר קביעת מעמדובש

לאיסור  נוגעותהולעומת זאת בשאלות , �"נידו� האסופי תמיד כספק ישראל ספק עכו מעמדו האישילמעלה שבשאלות הנוגעות , זו

 .�" עכו–� "ורוב עכ,  ישראל–רוב ישראל :  כלל הרוב המכריע את הספקות� שהוא נידו� על פי"פסק הרמב ,והיתר

וא� מי שהורגו נהרג  143תו� הקטגוריה של שאלות הנוגעות להגדרת המעמד האישי יש להכניס את השאלה א� קידושיו קידושי�ל

האסופי שנמצא . "מקו� בו יש רובשדינו של האסופי כספק ג� ב) כה' הל(� מפורשות "ביחס לשני ענייני� אלה פסק הרמב. 144עליו

מי ;  צריכה גט מספק–קידש אשה . � לעניי� יחוסי�"כוערי זה ספק ה –� או רוב ישראל "כועיה רוב הי� שב� "בעיר שיש בה עכו

י�  הספק בעני–מורה על כ� שעל א� שיש רוב , "� לעני� יחוסי�"הרי זה ספק עכו", �"ניסוחו של הרמב".  אינו נהרג עליו–שהרגו 

וכ� לא נית� להאשי� את מי שהורגו ברציחת אד� , ודאות שקידושיו קידושי�וולכ� לא נית� לקבוע ב, מעמדו האישי עדיי� עומד בעינו

 . מישראל באופ� ודאי

� או עבד אחד בעיר מספיקי� על מנת שנוכל להחשיב את האסופי "� שאפילו עכו"בה קבע הרמב) כז(ל פי זה מובנת ג� ההלכה ע

לכ� במקרה זה אשתו של האסופי "). יוחסי�("ות למעמד האישי עמשו� שרוב אינו כלי שבו נית� להכריע בשאלות הנוג, �"עכוכספק 

 ".אי� הורגי� על הספק"היא ספק אשת איש ולא הורגי� את הבא עליה משו� ש

כגו� האכלת נבלות , שמובאות בגמראנית� להכניס לתו� הקטגוריה של שאלות הנוגעות לאיסור והיתר את הדוגמאות , איד� גיסאמ

היה רוב� ;  מותר להאכילו נבילות–� "היה רוב העיר עכו: "שההכרעה נעשית על פי הרוב) כו' הל(� "הרמב באלה פסק. והשבת אבידה

 ". מחזירי� לו אבידתו כישראל–ישראל 

א� מותר או , אלה הלכתיתשמשו� שזוהי , זופי היגיו� זה יש להכניס ג� את שאלת חילול שבת עבור פיקוח נפש לתו� קטגוריה ל

� שדינו "לאור זאת נית� לתר� את הקושיה מדוע בקידושי� ורצח פסק הרמב. בת עבור אד� שקבור תחת גל אבני�שחלל את הלאסור 

גדרת התשובה היא שקידושי� ורצח ה� שאלות שנוגעות ישירות לה. של האסופי כספק ואילו בפיקוח נפש פסק שהולכי� אחר הרוב

 .גרידאת בעוד שהשאלה על חילול שבת היא הלכתי, המעמד האישי

 

  המעמד האישי–" יוחסין"

 :ובכ� תיושבנה הקושיות האחרות, נית� להסביר אחרת ג� את הסוגיה בגמרא, � כשלעצמ�"ל בפסקי הרמב"ל פי ההסבר הנע

אי� הוא מחלק רק בי� שני דיני� , " לא– אבל ליוחסי� ,לא שנו אלא להחיותו"כאשר מצמצ� רב את די� המשנה וקובע , �"דעת הרמבל

: טיפוס של הלכות�אלא בי� שני אבות)  איסור בתו לכהונה–" ליוחסי�"; "וחי אחי� עמ� "–" להחיותו("י "כפי שהבי� רש, יי�ממקו

לפי , בכ�. ת המעמד האישיכמייצג את הדיני� הנוגעי� להגדר" ליוחסי�"ו, כמייצג את ההלכות שנוגעות לאיסור והיתר" להחיותו"

 –� "א� רוב עכו("שלפיה הכלל שמופיע במשנה שדיני האסופי מוכרעי� על פי הרוב , כניתהפקובע רב קביעה מ, �"הבנת הרמב

י� הגדרת מעמדו האישיא")  ישראל–א� רוב ישראל , �"עכו י נו תק� כלל לענ  .145נוגע לאיסור והיתרבק ריש ליישמו ו, י

                                                                   

143

 .ביחס לקידושיו של שתוקי ע� אשה שיכולה להיות ערוה עליו) פרק ב(פי שהתבאר לעיל כ 
144

 .הרי ההורג גוי אינו חייב מיתהש 
145

נושא הדיו� בסוגיית הגמרא הוא כשרות האשה : בסוגיה זו בשני מובני� שוני�" יוחסי�"� יוצא שהגמרא השתמשה במושג "רי הרמבבש להעיר שלפי די 

במילי� . ללא קשר למעמדה האישי, הנידו� הוא איסור האשה לכהונה.). טו" (מעלה עשו ביוחסי�"ועל כ� אמרה הגמרא שצרי� תרי רובי משו� , סה לכהונהשנאנ
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� שלדעתו הרוב אינו מגדיר את האסופי עצמו ומש, מתוכנה, בעצ�, מתרוקנת" תינוק מושל�"� משנת "ת הרמבשלדע, יוצא מדברינוה

ייתכ� שמקורה של תפיסת . אלא רק מורה כיצד להתנהג במקרי� נקודתיי� של איסור והיתר, מבחינה משפטית כישראל או כנכרי

שראל  יהגמרא הבינה שהקביעות של המשנה א� הוא, כלומר".  הלכתאלמאי"החוזרות ונשנות :) כתובות טו(� בשאלות הגמרא "הרמב

 .לא לקביעת המעמד האישי באופ� כלליו, סוימותמ� על בסיס רוב ה� משמעותית רק לשאלות הלכתיות "או עכו

שלא הורגי� את � מדברי רב שמתייחסי� ליוחסי� ג� בעניי� ספק קידושי� ובכ� "אי� מקו� לקושייה הראשונה כיצד למד הרמב, � כ�א

כמו .  לכל אלה הוא שה� שייכי� לקביעת מעמדו האישי המסופק של התינוק המושל��המשות: לאור דברינו הדבר ברור. מי שהורגו

כפי שהבינו " ( ישראל–א� רוב ישראל "� דברי רב אינ� מתייחסי� דווקא לפסקה "פי הסבר הסוגיה דלעיל מוב� שלדעת הרמב�על, כ�

שעל א� , וזהו בעצ� החידוש המרכזי" (שראל י–מחצה למחצה "כולל הפסקה , על כל חלקיה, לא למשנה כולהא) שאר הראשוני�

 ). נידו� האסופי כישראל–במקרה של ספק שקול , שבדר� כלל הולכי� אחר הרוב

 

 נאמנות חיה. ד

 סוגיהה
שנקבעי� על פי כללי� הלכתיי� , י איסור והיתרלבי� דינ, המצריכה ראייה גמורה, � מבחי� בי� קביעת המעמד האישי"הרמב, � כ�א

נראה כי נית� ליישב , לאור הבחנות אלה". יוחסי�"� בהתייחסו למעמד האישי הוא "מונח ההלכתי שבו השתמש הרמבה. כגו� רוב

 .� בסוגיה הדנה בנאמנות חיה לקבוע את ייחוסו של ולד שזהותו אינה ידועה"פסיקה תמוהה נוספת של הרמב

 :):קידושי� עג(ייתא ובגמרא יתא בברא

אבל קרא ,  שלא קרא עליה ש� ערער–במה דברי� אמורי� .  כה� וזה לוי זה נתי� וזה ממזרהנאמנת חיה לומר ז: נו רבנ�ת

 . אינה נאמנת–עליה ערער 

 .אלא ערער תרי? והאמר רבי יוחנ� אי� ערער פחות משני�, אילימא ערער חד? רער דמאיע

 הני מילי היכא דאיתא חזקה – �וכי אמר רבי יוחנ� אי� ערער פחות משני, אימא ל� ערער חדלעול� : איבעית אימאו

 . חד נמי מהימ�–אבל היכא דליכא חזקה דכשרות , דכשרות

א� אי� לוולד , ולפי התירו� השני,  אינו נאמ�–כאשר לפי התירו� הראשו� , חלקו בגמרא א� נאמ� מערער יחיד לסתור את עדות החיהנ

 ג� לפי תירו� זה –אול� כאשר יש לוולד חזקת כשרות ,  החיהת נאמ� אפילו מערער אחד לפוסלו ולסתור בכ� את עדו–כשרות חזקת 

 .אי� המערער היחיד יכול לפוסלו
 

 ם"קשיים בפסיקת הרמבה
 :� מערער אחדשנאמנות החיה מתבטלת אפילו במקו, פסק ברייתא זו להלכה על פי התירו� השני בגמרא) לב' הל, ש�(� "רמבה

במה דברי� אמורי� . תי� או ממזר מפני שלא הוחזק ואי� אנו יודעי� יחוס�נאמנת חיה לומר זה הב� כה� הוא או לוי או נ

 אינה –� ערער עליה אפילו אחד ואמר בשקר מעידה אאבל ,  בשהוחזקה בנאמנות ולא ערער עליה אד�–

 .והרי הב� בחזקת כשר ואי� לו ייחוס, נאמנת
 :וה� ביחס לסוגיית הגמרא ה� מצד תוכ� דבריו כשלעצמ�, � צרי� בירור"סק זה של הרמבלא שפא

מפני שלא הוחזק ואי� אנו "� הסביר שהיא נאמנת "הרמב. 146אינה מוזכרת בגמרא) כאשר אי� ערעור על דבריה(סיבת נאמנות החיה . א

עולה , מדת בפנינו אפשרות אחרת מלבד להאמי� לדבריהמבלי להיכנס לכ� שנאמנות החיה מתבססת על כ� שלא עו". יודעי� יחוס�

ש� כתב שבמקרה , אלא שקביעה זו נסתרת לכאורה מדבריו בסו� הלכה זו". לא הוחזק"� שהיא מבוססת על כ� שהוולד "הרמב מדברי

 הכשרות שעליה מאי� הגיעה חזקת, "לא הוחזק"א� בתחילה העידה החיה על ולד ש". הרי הב� בחזקת כשר"שערער אד� על עדותה 

 ?� כאשר עדותה נסתרת"מושתתת פסיקת הרמב

                                                                                                                                                                                                                                     

סוריאפירושה חומרא ב" מעלה ביוחסי�"ה, ותאחר ת למושג זה מתייחס, שממנה מקשה רב ירמיה, " לא–אבל ליוחסי� "מימרתו של רב , לעומת זאת. הונהכ י

 בשני רלולא הקישור של הסוגיה נית� היה לומר שמדוב, לפיכ�. לא לעניי� איסור זה או אחרו, עמדו האישימהיינו הגדרת , במוב� כשרות הוולד לכהונה

� לפרש את דברי רב "די� הרמבייתכ� שמשו� כ� הע). איסור והיתר(לדי� האשה לכהונה ) מעמד אישי(ואי� להקשות מדינו של הוולד , נידוני� שוני� לחלוטי�

 .ולא כפי שמשתמע ממהל� הסוגיה, ושמואל באופ� נפרד
146

 .� באופ� שונה מזה המובא כא�"אר את פסיקת הרמביבמאמרו ב. שאלה זו עסק הרב משה ארנריי� במאמרו המופיע בקוב� זהב 
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. אינה מתיישבת לכאורה ע� הסוגיה בגמרא שעליה היא מבוססת" בחזקת כשר"� כי הוולד הוא "עצ� פסיקתו של הרמב, נוס� לכ�. ב

ליתא חזקה דכשרות חד היכא ד", וולד חזקת כשרותלי� אזאת משו� שבגמרא מבואר שהמערער נאמ� לפסול את דברי החיה רק כאשר 

מדוע נאמ� המערער , א� מדובר על מצב שבו יש לוולד חזקת כשרות: � אינה מובנת" של הרמבוממה נפש� פסיקת, א� כ�". נמי מהימ�

 ?"הרי הב� בחזקת כשר"� בכותבו "על מה התבסס הרמב: חוזרת הקושיה הקודמת, א� אי� לו חזקת כשרות, ומאיד� גיסא? לפוסלו
 

 "בחזקת כשר"ו" לא הוחזק"
היינו הגדרת , האחת קשורה במעמדו האישי של הוולד: בדבריו בי� שתי סוגי חזקות � יש להבחי�"ראה שכדי לבאר את פסק הרמבנ

 .� מותר לו לבוא בקהל או שלאאשאלה ההלכתית לוהשנייה נוגעת , בחינה מציאותיתמנתי� או ממזר , לוי, ייחוסו ככה�

היינו ייחוסו המשפחתי , � למעמדו האישי"מתייחס הרמב, שמופיע בתחילת ההלכה, "לא הוחזק" שבביטוי ל פי הבחנה זו נית� לומרע

� ושלא הוחזק ", וכוונתו לומר שנתינת הנאמנות לחיה מבוססת על כ� שאי� לנו שו� מידע מוקד� בדבר ייחוסו של הוולד, של הוולד אי

יחוס� יודעי�  ו  לא שפני מ… נאמנת חיה", סיבה היחידה לכ� שהחיה נאמנת לייחסומשמע מדבריו שזאת ה, יתרה מכ�. "אנ

במילי� . ולא בשאלת היתרו לבוא בקהל, � בהקשר זה רק לייחוסו בעניי� הגדרת המעמד האישי"מפני כ� מתייחס הרמב". הוחזק

 .ולא במישור ההלכתי, לבדבמישור המציאותי בהוא קביעה " לא הוחזק", אחרות

ל ידי מערער אינה מתייחסת כלל למעמדו עבמקרה שנסתרת נאמנות החיה " הרי הב� בחזקת כשר"� " הרמבהכרעתו של, עומת זאתל

") לא הוחזק("שלמרות שאיננו יודעי� את ייחוסו המשפחתי , יוצא מכא�. היינו היתרו לבוא בקהל, עמדו ההלכתימהאישי אלא רק ל

  .147")בחזקת כשר("לבוא בקהל ) אפילו מדרבנ�( הוא מותר –

והרי הב� "ובי� הקביעה , שמופיע בתחילת ההלכה" לא הוחזק"ביטוי הואי� שו� סתירה בי� , תה מיושבת הקושיה הראשונה דלעילע

ומצד שני , 148הבחינה המציאותיתממצד אחד זהותו האישית של הוולד עדיי� אינה ידועה , כלומר. שמופיעה בסופה" בחזקת כשר

אמנ� , כלומר". ואי� לו ייחוס ,והרי הב� בחזקת כשר"� במילי� "זוהי כוונת הרמב. הלכתיתבחינה מאנו מתירי� אותו לבוא בקהל 

 .א� אי� זה מונע אותנו מלהתיר אותו לבוא בקהל, ")ואי� לו ייחוס("איננו יודעי� את ייחוסו המשפחתי 
 

 יאור סוגיית הגמראב
 :ת הברייתא והסוגיה בגמרא כשלעצמ�� יש לנסות ולהבי� כיצד הוא הבי� א"תו� פרשנות זו של פסק הרמבמ

� שהדיו� "נראה כי מכא� הבי� הרמב". זה כשר וזה פסול"ולא " יה לומר זה כה� וזה לוי זה נתי� וזה ממזרחנאמנת "ברייתא נאמר ב

 . בגמרא סביב נאמנות החיה נוגע לייחוסו המשפחתי של הוולד ולא לכשרותו לבוא בקהל

ו האישי של הוולד ולא למעמדו דשמופיע בסוגיה מתייחס למעמ" חזקה דכשרות"� פירש שהמושג "לפי זה צרי� לומר שהרמב, מנ�א

היא שעד אחד נאמ� לערער על ייחוס של "  חד נמי מהימ�–היכא דליתא חזקה דכשרות "שכוונת הגמרא באומרה , כלומר. ההלכתי

א� כאשר . וזיהויו מבוסס על דבריה של החיה בלבד, "רותליתא חזקה דכש "–" לא הוחזק"מעמד אישי רק כאשר באופ� עקרוני הוולד 

 לא יוכל עד אחד לערער –הוולד נמנה על הייחוסי� המותרי� בקהל שוד קוד� הדיו� עהיינו כאשר ידוע לנו , "תא חזקה דכשרותאי"

 . 149ועדותו לא תהיה קבילה כלל, על ייחוסו

י� לאיסור עהיא שבניגוד לדיוני� הלכתיי� הנוג" אי� ערער פחות משני�"יוחנ� במימרתו ' � הבי� שכוונת ר"הרמב, מילי� אחרותב

 נתי� או –ובי� כפסול , לוי או ישראל,  כה�–בי� ככשר (ייחוסו של אד� , )'עד אחד וכד, חזקה, בה� ניתנת להכריע ג� על ידי רוב(והיתר 

 .152 151היינו שני עדי�, נחשב לעובדה מציאותית שנית� לערער עליה רק על ידי ראיה ברורה) 150ממזר

                                                                   

147

 ).  א� שאיננו יודעי� את זהותו של אביושמותר לכתחילה לבוא בקהל על" (לכשר נבעלתי"דומה לדינו של ולד שאמרה אמו ב 
148

 .ו� נרחב יותר בהמש�ילנקודה זו יוקדש ד. הרי העובדה שיש ערעור על נאמנות החיה אינה מעלה או מורידה ביחס לקביעת זהות הוולדש 
149

 שעד אחד אינו נאמ� לבטל את עדות החיה מלמדת" איתא חזקה דכשרות"שהבינו שהפסקה , חידוש בפירוש זה של הגמרא הוא בכ� שבניגוד לרוב הראשוני�ה 

 .אמנות החיהנלא ל ג� �� שבאופ� כללי עד אחד אינו נאמ� לבטל את כשרותו של אד"הבי� הרמב, דבריה חזקת כשרות של הוולדלצטרפת מכאשר 
150

 .כפי שיבואר בהמש�, הוא הדי� בייחוס לכהונהו 
151

ב ואיל� לגבי הקריטריוני� לקביעת כוהני� מיוחסי� ' עיי� פרק כ הל. ידוע אלא בעדות שני עדי�� היא שבכל מקו� לא מתבטל ייחוסו של אד� "יטת הרמבש 

 .לעומת כוהני חזקה
152

משו� , המופיע בסוגיה בגמרא כמושג העוסק בהכרעה מציאותית של ייחוס משפחתי הוא לכאורה מחודש"  דכשרותהחזק"ש להעיר שהפרשנות של המושג י 

" חזקה דכשרות"� דחה את פרשנות המושג "נראה שהרמב. ג שמופיע בדר� כלל בגמרא ביחס להכרעות הלכתיות ולא מציאותיותהוא מוש" חזקת כשרות"ש
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בי� , קוד� עדות החיה יהיה עד אחד נאמ� לסתור את דבריה" לא הוחזק"מקרה שהוולד בפקא מינה מפירוש זה של הגמרא היא שנ

 יהיה –ולכ� ג� א� העידה שהוולד כשר , "חזקת כשרות"� אי� נאמנותה מתבססת על "זאת משו� שלפי הרמב. להכשיר ובי� לפסול

 .  אחד להכשירועד לא יהיה נאמ� –במקרה שהוולד הוחזק לפסול ,  וכ� להיפ�.נאמ� העד לפוסלו

 

 רעור נאמנות החיהע

� לא נית� לערער על ייחוסו של אד� אלא בראיה ברורה של עדות "א� נכונה ההנחה שלדעת הרמב: הקשר זה יש לברר נקודה נוספתב

פי עדות  ומשעת עדותו ואיל� נידונה המציאות על, חד נאמ� באיסורי�הרי עד א? מדוע נאמ� עד אחד לפסול את עדות החיה, שני עדי�

� מתייחסי� דווקא למקרה שבו הכחיש המערער את החיה קוד� שהוחזק הוולד "נית� היה לטעו� שדברי הרמב? 153העד האחד כוודאית

חוזרת השאלה מדוע , א� כ�. �"בא� העמדה מסוג זה היא דחוקה משו� שאי� לה בסיס בדברי הגמרא או בדברי הרמ, 154על פי דבריה

 ?155ערער את דברי החיהלנאמ� המערער באופ� מוחלט 
א� בנידו� דיד� , )'כגו� שאחד מכשיר ואחד פוסל וכד (וכ� עדות�תל נכו� כאשר המחלוקת בי� העדי� היא על "שכל הנ, ראה לומרנ

צ� זכותה עאלא על , )תו של הוולד ככה� או ממזרהיינו על זהו(המערער נאמ� משו� שהוא אינו חולק כלל על תוכ� דברי החיה 

 :� כתב"הרמב. הותוזלקבוע את 

שקר בפילו אחד ואמר אליה עאבל א� ערער , ד�אליה עלא ערער ושהוחזקה בנאמנות ב –מה דברי� אמורי� ב

 .והרי הב� בחזקת כשר ואי� לו ייחוס,  אינה נאמנת–מעידה 

 –" ערער עליה"; חיהה –" בשהוחזקה): "ולא לתוכ� דבריה(עור מתייחס לחיה עצמה � מראה כי הער"ריאה מדוקדקת בדברי הרמבק

ולא , � כותב כי המערער טוע� שהחיה עצמה היא שקרנית" הרמב–" בשקר מעידה"; היינו על החיה ולא על הוולד עצמו, בלשו� נקבה

יא עצמה התר את תוכ� דבריה באופ� ישיר אלא טוע� שהמערער אינו סו, כלומר. מכניס לפיו טענות הקשורות לזהותו של הוולד הנדו�

היינו , מכא� שיכולתו של המערער לבטל את נאמנות החיה אינה קשורה כלל לתוכ� דבריה. מנת לקבוע את מעמדו של הוולדאינה נא

 . אלא לעצ� זכותה להעיד על הוולד, לגופה של טענתה שהוולד כה� או ממזר

ל עצ� נאמנותה כמוהו כהבדל בי� ע� ההבדל בי� ערעור על תוכ� דברי החיה לבי� ערעור " הרמבנית� לומר כי לדעת, ש� ההמחשהל

כאשר , ואילו השנייה לאנשי� העומדי� מאחורי העדות, הראשונה מתייחסת לתוכ� הדברי�; הכחשת עדות לפסילת העדי� בגזלנות

בעוד שבמקרה שהכת השנייה טוענת שהעדי� , 156 לא נית� לקבל את דברי א� אחת מהכתות–במקרה שהעדות עצמה מוכחשת 

 . היא נאמנת בכל מקרה–שרי� לעדות כהראשוני� אינ� 
כיוו� שכל יסוד נאמנותה הבלעדית הוא רק . המש� לדבריו הראשוני� בדבר סיבת נאמנות החיה, בעצ�, � היא"בנה זו בדברי הרמבה

� לנו שו� יתהיה נאמנותה תקפה כל זמ� שא,  לנו ברירה אלא להאמי� לההיינו משו� שאי�, "לא הוחזק ואי� אנו יודעי� יחוס�"משו� ש

אפילו על ידי מערער אחד הטוע� שאי� היא מהימנה , כאשר מתעורר חשש כלשהו בדבר מהימנות דבריה, לכ�. להאמי� לה לאשסיבה 

 . קבוע את יחוסוודי� הוולד חוזר למצב שבו אי� לנו יכולת ל,  מתבטל הכוח שנת� לה את נאמנותה בתחילה–

אלא רק ביטלנו את ההסתמכות , ר שקיבלנו את דבריו על פני דברי החיה באופ� חיובימאי� זה או, במקרה שבו המערער נאמ�, כ�ל

שאר על עומדו נספק המציאותי ה". ואי� לו ייחוס", במצב זה חוזר מעמד הייחוס להיות ניטראלי. הראשונית שהייתה לנו על דבריה

� "פרשנות זו מתבטל הצור� להעמיד את דברי הרמב על פי. 157 ותו לא–" הרי הב� בחזקת כשר", הכרעה ההלכתיתה ואי� לנו אלא

                                                                                                                                                                                                                                     

אמנ� לפי זה יוצא שהסוגיה עצמה ". …זה כה� וזה לוי", י שכאמור פשוטה של ברייתא עוסק בשאלת המעמד האישיפנמ, בגמרא כמתייחס לכשרות הלכתית

� שהגמרא מערבת בי� מונחי היוחסי� למונחי� של איסור והיתר הוא הסוגיה בכתובות "מקו� נוס� שבו יוצא לפי הרמב. וס להכרעה הלכתיתעירבה בדיו� בי� ייח

 .בתינוק מושל�" יוחסי�"ביחס לבירור המושג ) רק גפ(שהובאה לעיל : טו
153

אמר עד אחד ? כיצד. אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק, קות אלא בשעת מעשהאינו צרי� שני עדי� למל): "ו' פרק טז הל, סנהדרי�(� עצמו "כ� פסק הרמבו 

 ".א� על פי שעיקר האיסור בעד אחד, הרי זה לוקה, בעל בעדי� אחר שהתרה בו ואכל או, גרושה או זונה אשה זו, כלאי הכר� ה� פירות אלו, חלב כליות הוא זה
154

אבל א� , במה דברי� אמורי� שלא הכחיש העד בעת שקבע האיסור): "ש�(� "כפי שפסק הרמב, חש מידשאינו נאמ� א� הוכ, דומה לדיני עד אחד באיסורי�ב 

 ".  אינו לוקה עד שיקבעו האיסור שני עדי�–ש יואכל או בעל אחר שהכח, אמר אינו חלב זה וזו אינה גרושה
155

 ). ק ס"ד ס' סי(ש "שאלה זו ד� ג� הבב 
156

 . להעיד בעדויות אחרותב הונא ורב חסדא נחלקו א� ה� כשרי�ר 
157

ב לספק הוא משו� שבאסופי שאינו נח) כגו� בנידו� דיד�(פי זה צרי� לומר שהסיבה שאסופי ושתוקי נחשבי� לספקות ואילו ולד שאי� אנו יודעי� את ייחוסו ל 

, "בחזקת כשר" הוא נחשב – איננו יודעי� את ייחוסו שאי� שו� ריעותא ורק, א� כא�. וכ� בשתוקי משו� שאמו זינתה, משו� שהוא נמצא זרוק ברחוב, יש ריעותא

 ). יז' ט הל יפרק, �"רמב; :קידושי� עו" (כל המשפחות בחזקת כשרות"� באופ� כללי לגבי משפחות ש"כפי שפסק הרמב
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א� כאשר הערעור , משו� שכל זה רק כאשר יש הכחשה בתוכ� הדברי�, במקרה שבא המערער קוד� שהתקבלו בבית הדי� דברי החיה

 .לוגית אי� זה משנה מתי הוא בא מבחינה כרונו–על העד עצמו 

� בי� הכללי� ההלכתיי� שנוגעי� לאיסור " חיה לייחס את הוולד הבחי� הרמבתמתו� הדברי� עולה כי ג� בסוגיית נאמנו, כל מקו�מ

 ").אי� לו ייחוס"ו" לא הוחזק("לבי� הכללי� שנוגעי� לקביעת המעמד האישי ") בחזקת כשר("והיתר 

 

 יכוםס

) רוב ועד אחד, גו� חזקהכ(הכלי� להכרעה הלכתית , מצב בו ייחוסו של אד� הוא מסופקתחילת המאמר הוצגה הטענה כי כאשר ישנו ב

א� אינ� יכולי� להכריע את הספק המציאותי בדבר ייחוסו של , יכולי� להכריע רק בשאלות הלכתיות הקשורות לדיני איסור והיתר

� בי� "חה מארבע סוגיות שונות שבה� הבחי� הרמבטענה זו הוכ. � בהלכות איסורי ביאה"טענו כי זוהי שיטתו של הרמב. האד�

 :כתי של איסור והיתר לבי� הנידו� המציאותי של קביעת המעמד האישיהלהמישור ה

התורה לא הכריעה את , כלומר. א� בד בבד נשאר הספק המציאותי על עומדו, � נוקט שספק ממזר מותר מדאורייתא בקהל"הרמב. א

 –הוכשר השתוקי על ידי אמו שהתבאר שג� במקרה , יתרה מכ�. להיכנס לכתחילה למצב מסופקהספק אלא התירה לו לבוא בקהל ו

אלחנ� כתב שהנפקא מינה של תפיסה זו היא שוולד של ספק ' ר. ולכ� הוא אסור בספקות אחרי� ובממזרת ודאית, הספק בייחוסו נשאר

 .�"וכ� פסק הרמב, מהתורהמשו� שאביו נשאר ספק על א� היתרו , ממזר מישראלית הוא ספק כמותו

. על א� שזהות אביו אינה ידועה,  ידי אמו מותר בישראלית ואי� חוששי� שנושא את קרובתול� פסק ששתוקי שהוכשר ע"הרמב. ב

 .� שקידושיו תופסי� רק מספק"ולכ� פסק הרמב, למרות היתרו נשאר מעמדו האישי מסופק

כגו� מצוות , היתרותקפה רק לשאלות של איסור ) ספק גוי ספק ישראל(וק מושל� פי הרוב במקרה של תינ�� פסק שהכרעה על"הרמב. ג

 –תפיסת קידושי� והריגת רוצחו , כגו� ייחוסו, אמנ� ביחס לשאלות הקשורות במעמדו האישי. החייאתו וחילול שבת, השבת אבדה

 ").עקבו"� על די� "שביסס את פסקי הרמב, מ"בניגוד להסברו של המ(נשאר מעמדו מסופק 

� אי� עד אחד יכול לערער על ייחוסו של אד� שהוחזק ייחוסו קוד� "הרמב בסוגיית נאמנות חיה לייחס את הוולד התברר שלדעת. ד

� בי� "הבחנת הרמב. משו� כ� נאמנות החיה אפשרית רק כאשר ייחוסו של הוולד לא היה ידוע מראש". אי� ערער פחות משניי�", לכ�

ינו שהוא מותר מבחינה הלכתית על א� שאי� הי, "בחזקת כשר ואי� לו ייחוס"אותי באה לידי ביטוי בפסק המישור ההלכתי לזה המצי

 .ייחוסו מבורר מבחינה מציאותית

� בדיני יוחסי� בי� קביעת המעמד האישי לבי� פתרו� השאלות ההלכתיות הקשורות בו "מאמר זה מבסס את הבחנתו של הרמב, ו� דברס

שכאשר אד� , מתו� הדברי� מתחזקת ההנחה: בכל דיני התורהרי� בקשר ליחסה המורכב של ההלכה לספקות ומתו� כ� מעלה הרהו

א� מצד שני אי� , אי� ההלכה מתעלמת מעצ� מציאותו של הספק מצד אחד, נתקל בשאלה הלכתית התלויה במצב בו המציאות מסופקת

על א� שהספק המציאותי נשאר , א יכול להכריע את השאלה ההלכתיתפיה� הו�אלא נותנת לו כלי� על, היא מורה לאד� לדרו� במקו�

ההלכה אינה מהווה תשתית לקביעת המציאות אלא מורה לאד� כיצד להתמודד איתה ג� במצבי� שהיא אינה , במילי� אחרות. בתוקפו

 .ברורה לו
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 ":האיסור בעד אחד יוחזק"תוספת למאמר על פי סוגיית 

' פרק טז הל(סנהדרי� ' � בהל"קשה מדברי הרמב, בי� הרובד המציאותי לשאלות שנוגעות לאיסור והיתרא� נכוני� הדברי� שיש לחלק 

  ):ו

כיצד אמר עד אחד חלב כליות הוא . אינו צרי� שני עדי� למלקות אלא בשעת מעשה אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק

א� על פי ,  הרי זה לוקה�ל בעדי� אחר שהתרה בו ואכל או בע, גרושה או זונה אשה זו, כלאי הכר� ה� פירות אלו, זה

וזו , אבל א� אמר אינו חלב זה, שלא הכחיש העד בעת שקבע האיסור? במה דברי� אמורי�. שעיקר האיסור בעד אחד

 . אינו לוקה עד שיקבעו האיסור שני עדי��ואכל או בעל אחר שהכחיש , אינה גרושה

 .ה לכאורה על ההגדרה המעשית ונענשי� על פי עדות עד אחד בלבד� שהגדרת האיסור משפיע"רואי� מדברי הרמב

 )סימ� קז(א בתשובה "רעק

 . אינו נהרג� הבעל על אישה שהותרה להינשא על ידי זיהוי הבעל בסימני� –ב "תוספות חולי� צו ע
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 �"רב דניאל כה

 

  פסול הגו��צוע דכא פ

 

 תיחהפ

הראשוני� ברשימה ה� ישראלי� ". לא יבא בקהל"ת רשימת האנשי� שנאמר עליה� מונה התורה א) ב, דברי� כג(פרשת כי תצא ב

 :שנפצעו באיברי ההולדה שלה�

 .158' יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל הלא

ייחוס בוא ה מ�פג. )מצרי ואדומי, מואבי, עמוני, ממזר(הפסולי� האחרי� . משאר הפסולי� המופיעי� באותה פרשה שונה הוא סול זהפ

. אלא שכתוצאה מפגיעה חיצונית בגופו הוא מאבד את כשרותו לבוא בקהל, ילו פצוע דכא הוא ב� למשפחה כשרה בישראלאו, שלה�

.  גופושלב, דהיינו כשר בייחוסו א� פסול בכל אופ�, "פסול הגו� ")א"ד ה"קידושי� פ(בעקבות כ� הוא נקרא בתלמוד הירושלמי 

 :ל השוני בי� פסול פצוע דכא לשאר הפסולי� בכמה מישורי�מטרתנו במאמר זה היא להראות את ההשפעה ש

פצוע דכא אינו  דעת הירושלמילא� . שהפסולי� מותרי� זה בזה, 159הלכה פסוקה היא. שוני�המישור האחד הוא הקשר בי� הפסולי� ה

 . דכא אינו נכלל באופ� מלא בהיתר הפסולי� זה בזה ועצ� פ"וג� לדעת הרמב, נכלל בפסולי�

.  מפסוקי פצוע דכא אל שאר הפסולי�למדת מה שנא� לצר� או ג� עולה השאלה שב, י הוא בנושא הלימוד מפסוקי�נשמישור הה

לאור השוני הזה נבדוק . �ייובראשוני� על הבבלי ישנה מחלוקת בענ, הירושלמי נאמ� לשיטתו להפריד בי� פצוע דכא לפסולי� אחרי�

 . שר לבוא בקהלכביחס להלכה שפצוע דכא שנפצע בידי שמי� , א לפסול ממזרכדג� את הקשר שיוצרת הגמרא בי� פסול פצוע 

ות מותרי� זה קהדי� הוא שספ, הלהקבשאר פסולי . שלכה הלכתית שעולה מדיו� זה היא הכרעת ההלכה במקרה של ספק פצוע דכאה

או רק ,  וג� לגבי האיסור מדרבנ�הא� שווה פצוע דכא לשאר הפסולי� ג� ביחס להיתר מהתורה. 160סורי� מדרבנ�אבזה מהתורה ו

  .בכ� נעסוק בחלק האחרו� של המאמר? לחלק מהדברי�

 קור היתר פסולי קהל זה בזהמ

 :הל מותרי� לבוא זה בזההקקובעת שכל פסולי ) 161א"ד מ"קידושי� פ(משנה ה

אסורי� לבא בקהל  ה כל…רה יוחסי� עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופיעש

 … זה במותרי� לבא זה

הבנת דבר זה תהווה . � כל פסולי הקהל נכללי� בהיתר זהאובהתא� לכ� , רי� לברר מהו המקור להיתר� של פסולי הקהל זה בזהצ

 .בסיס להבנת מעמדו של פצוע הדכא בי� פסולי הקהל האחרי�

 

 מקור בפשט הכתובי�ה

שטוע� שהמקור לכל ההיתר הוא , )ה ש� ממזרי�"ד. סט" (פני יהושע"ר למשנה הוא בעל הראשו� שעוסק בצורה ברורה בשאלת המקוה

 :מפשט הכתוב

 .ה� מותרי�' הא מי שאינו קהל ה…"'לא יבא בקהל ה"תיב בכולהו פסולי קהל דכ

רק " קהל"מושג תוספת זו מצמצמת את ה. ו אסור לפסולי� לבוא שבלהגדרת הקהל" 'ה"מילה הוספת תשהלימוד הוא מ י מדגיש"פנה

                                                                   

ספר ' עי( שניי� במניי� המצוות � למנות את פצוע דכא וכרות שפכה כפסול קהל אחד אואהראשוני� נחלקו . פצוע וכרות: פסוק נמנות שתי סוגי פגיעותב158

א� מוסכ� על כול� שהפסול בשני המקרי� קשור לאותה בעיה של פגיעה , )מכו� ירושלי�' במנחת חינו� ובהערות על ספר החינו� מהד, החינו� מצווה תקנט

 .באיברי ההולדה של אד�
159

 .לג' איסורי ביאה פרק טו הל, �"רמב 
160

 .כג�כא' ש� הל, ש� 
161

 .גכ� ש� משנה ו 
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 .162'הל הק� שרק ה� נקראי� וויכ, לכשרי� שבישראל

אפשר ללמוד ,  מדוע לא עסקו בזה�ויש צור� להבי, י"שא� שהראשוני� לא עסקו באופ� ישיר בשאלת הפנ נראה, שנעיי� בדברכ

, וצא מהכללהיות למקרה הסיב� יטות הראשוני� עולות מתו� ניסיונ� לברר מה ש.מדבריה� מהי דעת� ביחס לשאלת המקור למשנה

 . שבו פסולי קהל נאסרו זה בזה

, דברי� כג(" לא יהיה קדש: "שפחה הוא מהתורהת אשהאיסור ל, 163לדעת רוב הראשוני�. שפחהת אשצאנו שאסור לפסולי קהל למ

אלה מהו החילוק הראשוני� עוסקי� בש.). סט(כפי שמפורש במשנה בקידושי� , את שפחהששמותר לו ל, יוצא דופ� הוא הממזר. )יח

 . בי� הממזר לבי� שאר הפסולי�

, )ג, דברי� ז" (לא תתחת� ב�" בקהל נובע מהפסוק ואשהאיסור שלו לב, לגבי ההיתר של נתי�, שאלה נוספתבראשוני� העסקו  מו כ�כ

קהל בלא יבא ", סולי�איסור שנאמר בשאר הפמהותר יוללני כלמרות שהאיסור שלו , גרי�בוא� על פי כ� הוא מותר בשאר פסולי קהל ו

 ". 'ה

 :כותבי�) 164ה ונתיני�"ד: יבמות עט(תוספות ה

לא יהיה "מאי שנא דמשוחרר מותר בה� ובשפחה אסור משו� , "חת� תתלא"ת וכיו� דנתיני אסירי מדאורייתא מ"וא

 ? "קדש

לא "אבל לאו ד, �איכא למיל� משאר פסולי קהל כגו� ממזר עמוני ומואבי דשרו בקהל גרי" לא תתחת�"ל דלאו ד"וי

 . פחה ולא הוי דומיא דשאר פסולי� בשדהא לא תפסי קדושי�, לא שיי� למיל�" יהיה קדש

לכתחילה כדמוכח ' שא שפחה אפי נוממזר.) סט(דתנ� בהאומר בקידושי� , א� תאמר ומאי שנא דממזר מותר בשפחהו

ואי� , ות מאיסור דלא תפסי בו קידושי�בממזר דעיקרו בא מקדיש" לא יהיה קדש"ת דלא שיי� "ואמר ר? הת� בגמרא

 . רי�האל

פסולי ת אשכ� מותר לה� ל, ממזרת אשוכש� שלגרי� מותר ל, התוספות קובעי� שיש לימוד מממזר ומעמוני לשאר פסולי קהל, לומרכ

 הלקשבו לא מוזכר  ,"לא תתחת� ב�"ונה והאיסור של נתי� נובע מהפסוק שלמרות שהלאו שלה� מנוסח בצורה , קהל נוספי� כגו� נתי�

 . 'ה

דבר זה מפריד אותו באופ� מהותי משאר . רו� ג� בחוסר יכולת ליצור קידושי�הכ, של שפחה" לא יהיה קדש"ונה מה� הלאו ש

ת שהדבר נובע "מחדש ר, מיוחד של ממזר בשפחההלגבי ההיתר . את שפחהשועל כ� אי� לגרי� ולפסולי קהל מקור להיתר ל, הפסולי�

 .מקוד� לכ�" קדש"אינו כולל באיסורו כאלו שכבר נקראי� " לא יהיה קדש" הניסוח של .:מפשט הכתוב

 :שהותר לפסולי קהל ולגרי� "לא תתחת�"� בנושא הלאו של "� הרמב ד")גירי"ה "ד. סט(� מסכת קידושי� "חידושי הרמבב

 ? …מותרי� לבא בנתיני] גרי� ושאר פסולי�[=יכא למידק היא� ה� וא

דלא מיקרו קהל ולא " לא יבא ממזר"כי היכי דלא מחייבי בלאו ד, כל לאוי דפסול יוחסי� לא מחייבייכא למימר בוא

 . חשש הכתוב לייחס הפסולי�

י נמי בכלל ישראל נינהו נוה, "כי יסיר את בנ� מאחרי' נו וגו לבבת� לא תת�"הא דאסירי בגוי� ועבדי� משו� דכתיב ו

יו� שאינ� חייבי� בכל המצות סור� רע ואית בהו דכ, נמי מחייבי"  יהיה קדשלא"ובלאו ד. ז"ואסור שמא יסיר לבו לע

שהרי אינ� בתורת קדושי� וגירושי� ומשו� , ומצינו שהשוה הכתוב כנעני ועבד בכל מקו� של יוחסי�, משו� שמא יסיר

 .הכי ליתנהו בחיתו�

בוא ל) לא נקראו קהלש (מותרי� הגרי� ושאר פסולי קהלולכ� , אינו מסתפק בקביעה של התוספות שהוקשו האיסורי� זה לזה �"רמבה

 .כוונתו לכאורה לכל פסולי היוחסי�ו, "לא חשש הכתוב לייחס הפסולי�: "ברי�בדיו� שיגוא ג� מסביר את ההה. פסולי�ב

דהיינו , ותוגע ליסוד היהדנדבר הומיישב שמה ש, תו� כ� הוא מתקשה מדוע התורה אוסרת את הפסולי� והגרי� בגויי� ובעבדי�מ

ג� את הפסולי� והגרי� שה�  �הדאי שיש להרחיק מו. נישואי� לאד� גוי שיש לו תרבות של ע� אחר או עבד שקשור ג� לתרבות זאת

יוו� שה� פסולי� בלאו כ, בעיית ייחוס אי� צור� לאסור זה לזה א� בי� הפסולי� ששייכי� לע� ישראל ויש לה� רק, חלק מע� ישראל

                                                                   

 .ביא את הסברו לטור בהמש�נש, י דבריו מיושבי� דברי הטור"וא מוסי� שעפה162 

 ].ד"ויש להוסי� שג� מלבד הראב[� "ק יט שכ� היא דעת כל הפוסקי� מלבד הרמב"א בסימ� ד ס"כפי שמציי� הגר_ 
164

 .ה כופי�"כ� עיי� בתוספות מקביל במסכת בבא בתרא יג דו 
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 .165הכי

אנו , פסולי יוחסי� אחרי�ת אש שמצאנו בפסול יוחסי� של ממזר היתר לו�יוכ, שבנויה על שיטת התוספות, �"ת הרמבמצא שלשיטנ

שהתורה לא חששה לייחס  � א� מסביר"הרמב. יקי� אותו ג� לשאר הפסולי� ומכניסי� את כל מי שנפסל לקהל לחבורה אחתתמע

דהיינו פסול או , שמשמעו שמי שאינו קהל, "לא יבא בקהל" הפסול במילי� � שהתורה ניסחה את לשו�מכסברה זו נתגלתה . פסולי�

 .ואי� ע� פסולשמותר לו ליצור קשר ני, אפילו גר

למילה " 'ה"י לדרוש את התוספת "כפי שמציע הפנ, דרשות מקוריותל� אינ� נכנסי� הא� , י דלעיל"ברי� אלו דומי� לדברי הפנד

 ". קהל הכשרי� המיוחסי�"היא " קהל"הגדרת , לפי זה. סור הוא רק ביאה בקהלשט הכתוב שהאי מפלמדי�נאלא , "קהל"

שהרי המשנה מסתמכת על פשט , י בשאלת המקור למשנה"שזו הסיבה שהראשוני� אינ� עוסקי� כמו הפנ נית� לומר, אור האמורל

ברצוננו להוכיח שה� למדו זאת . ט הפסוק� יש לראשוני� מקור מהגמרא ללימוד זה שה� עושי� מפשאדיי� עלינו לשאול וע. הכתובי�

 .שא� ממשנה מפורשת תכ�ייו, מסוגיית הגמרא

 

 יתר גרי� בפסולי קהלה

 :פסולי קהלת אש� מותר לגרי� לאדנה .): עג�:עב(גמרא בקידושי� ה

ותרי�  מ–וחלל , אחד עבד משוחרר, אחד גר. גר לא ישא ממזרת: יהודה אומר' ר, יוסי' ברי ר ד–גר נושא ממזרת : ר"ת

 . בכוהנת

ד חו, ד למישרי ממזר בשתוקיחו, ד לישראלי�חו, ד ללוי�חו, לכהני�ד ח: חמשה קהלי כתיבי? י טעמא דרבי יוסימא

 .  איקרי קהללא ל גרי�הק, למישרי שתוקי בישראל

 ...אייתר ליה לקהל גרי�, כהני� ולוי� מחד קהל נפקי? בי יהודהור

עמדו של הגר שווה מולדעת רבי יהודה , וכ� שאר פסולי� ממזרת אשבי יוסי מותר לגר לדעת רל: גמרא מביאה מחלוקת תנאי�ה

" קהל"מילה הל ה עזרהחשמעות מהמחלוקת היא בשאלה כיצד לומדי� את , לפי הגמרא. פסולי קהלבבוא לשאסור  ,ישראל רגילל

מגדירי� את כלל ישראל ושניי� נוספי� נועדו שלושה קהלי� , שמתיר גר בפסולי קהל, לרבי יוסי. חמש פעמי� בפרשיית הפסולי�

 . ת אחרותולדרש

, פסולי� יש למצוא לימוד לכל חלק וחלק מע� ישראלת אששעל מנת להגדיר מהו הקהל בו חל האיסור ל הוא יסוד של הסוגיה הזאתה

ללא הייתור , ה מוגדרת מצד עצמהאינ" הלק"המילה  ,כלומר. ולולא ריבוי הקהלי� היינו יכולי� לאסור את פסולי הקהל רק על כהני�

שכ� כדי לכלול ג� אות� , ג� לאחר שהרחבנו את הגדרת הקהל לכל חלקי ע� ישראל עדיי� לא נכללי� בקהל הפסולי�, � כ� א.שלה

� .א עשתה התורהלשאותו , צרי� ריבוי נוס

 .שהפסולי� מותרי� זה בזה מפני שאינ� קהל, קור לגישת הראשוני� שהבאנוהמ כא�מ

דברי הראשוני� ג� נובעי� ששייתכ� , דבר זה נוגע ג� למה שהזכרנו קוד�. דה חשובה בסוגיה זו היא מה� הקהלי� שהסוגיה מונהקונ

 .ועל כ� נקדי� לדו� בעניי� זה, ג� ממשנה

 

 יתר פצוע דכא בגיורת ובפסולי קהלה

 וגיית הגמראס

 :נאמר) ב"ח מ"פ(משנה ביבמות ב

לא יבא פצוע דכא וכרות "שנאמר , לבא בקהלמואינ� אסורי� אלא , גיורת ומשוחררתוע דכא וכרות שפכה מותרי� בפצ

 ". 'שפכה בקהל ה

א� לא מפרטת את דינו של פצוע דכא , )שקהל גרי� לא איקרי קהל, כשיטת רבי יוסי(את גיורת שמשנה קובעת שמותר לפצוע דכא לה

                                                                   

� "הבי� שדברי הרש, )באותו דיבור שהבאנו למעלה(י "ועל דברי� אלו השיג הפנ, ")אבל לויי"ה "ד. � קידושי� ל"על הרי(� "� הובאו בתמצות בר"ברי הרמבד 165

ק ראה בוהסברה , � הוא בפשט הכתוב"� ולתוספות מוכיח שמקור דברי הר"� למקור� ברמב"א� צירו� דברי הר. ברה בלבד� בסומקור, אינ� נובעי� מדרשה

 .ומד מאחורי הפסוקי�העיו� הטעי� את ההיגל
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למדת נהדרשה  ביאור כיצד הפא� אינה מוסי,  את הדי� המופיע בההמשנה מביאה פסוק כדי לבסס, כמו כ�. ביחס לשאר פסולי קהל

 .מהפסוק

 :  פצוע דכאהנעש הואשבגיורת במקרה   מותרהיהי,  בריאובגיורת בהיות שאסור, �מסתפקת הא� כה.) יבמות עו(גמרא ה

ה קאי ידושתבקדושתיה קאי ואסיר או דלמא לאו בק, פצוע דכא כה� מהו בגיורת ומשוחררת: ו מיניה מרב ששתבע

לא "תיה קאי אקרי כא� ושואי סלקא דעת� בקד. פצוע דכא ישראל מותר בנתינה, תניתוה: אמר להו רב ששת? ושרי

 ". תתחת� ב�

והני מילי בהיות� . דלמא מוליד ב� ואזיל פלח לעבודת כוכבי�? אטו הת� משו� קדושה ולאו קדושה הוא: ר רבאאמ

 .בפסולי� לא גזור רבנ�, כשרי� ב– גזור רבנ�  כי…ורבנ� הוא דגזרו בהו, ור ש–כי מגיירי בישראל , עובדי כוכבי�

 . נתגיירו אית להו חתנות, בדי כוכבי� לית להו חתנות עובהיות�, מילתא היאו לא: דר אמר רבאה

אסורי� הקהל ש ב ששת משווה את הדיו� בשאלת ההיתר של פצוע דכא כה� בגיורת לשאלת ההיתר של פצוע דכא ישראל בפסוליר

 . שג� פצוע דכא כה� מותר בגיורת הוא מוכיח מההיתר שמופיע בברייתא של פצוע דכא ישראל בנתינה. לישראל

ולכ� היא , שהאיסור של נתינה לישראל לאחר גיורה הוא רק מדרבנ� בלשו� הראשונה טוע� רבא: ל כ� משיב רבא בשתי אפשרויותע

היה אסורה ג� לפצוע דכא שת, מה שאי� כ� גיורת שאסורה לכה� מהתורה.  פסול יוחסי�ו כי הואבשלא גזרו , מותרת לפצוע דכא ישראל

ומכ� שהיא מותרת , שאיסור הנתינה לישראל הוא מדאורייתא א� לאחר גיורה, לאחר מכ� חוזר בו רבא ומסכי� לדברי רב ששת. כה�

 .דכא נית� ג� להוכיח שפצוע דכא כה� מותר בגיורת פצועב

, בי� א� מדובר בפצוע דכא כה� ובי� א� הוא ישראל, שהיתר� של פסולי קהל שאסורי� מהתורה בפצוע דכא וגיהאורה עולה מהסלכ

מפני שלגבי נתינה מצאנו ברייתא מפורשת שמתירה אותה לפצוע , � איסור נתינה הוא מהתורהאבשתי האפשרויות שרבא העלה  תלוי

 .נה זושהוא מתעל� ממסק � עולה"א� מעיו� ברמב. דכא ישראל

 

 � והקשיי� בה"סיקת הרמבפ

על פי זה היה אמור לאסור פצוע . דהיינו כלשו� הראשונה של רבא, )כב' פרק יב הל, איסורי ביאה(� פוסק שאיסור נתינה מדרבנ� "רמבה

דהיינו  ,ותר בגיורתמוא ה� פוסק לגבי פצוע דכא כה� ש"רמבה, כל זאתוב. 166שהרי גיורת אסורה לכה� מהתורה, דכא כה� בגיורת

הוא אוסר פצוע דכא ישראל בממזרת מפני ) ב�א' ל הפרק טז, ש�(ושוב . הוא מדאורייתא� פיה איסור נתישל, ה של רבאייכלשו� השנ

 :לשו� הראשונה של רבאכ, ור תורהיס אואשה

חררת ואפילו כה� שהוא פצוע דכא מותר לישא גיורת ומשו. תרי� לישא גיורת ומשוחררת מו…וע דכא וכרות שפכהפצ

לא גזרו בו על , הואיל ופצוע דכא אסור לבוא בקהל.  אחד מ� הספיקות מותרת לו אוואפילו נתינה, לפי שאינו בקדושתו

  .מ� התורה שהרי אסורה, אבל פצוע דכא וכרות שפכה אסור בממזרת ודאית, הנתיני� ולא על הספיקות

 : �"השיג על הרמב) ש�(ד "הראב, ואכ� 

, והאי סברא לא נהירא. אלמא אסור בממזרת, א מותר בנתינה ולא אמר בממזרתדכמר כ� פצוע רייתא זו הביאהו לווב

דרב , פצוע דכא כה� שמותר בגיורת, עודו. וממזרת לאו קהל הוא, קתני ואינ� אסורי� אלא מלבא בקהל' תנידמחדא 

הדי� לישראל א והו, יה קאיוהלא גיורת לכה� אסורה מדאורייתא היא ושריא ליה דלאו בקדושת, כי פשט להוהששת 

 … פסול בממזרת

, � לאסור פצוע דכא ישראל בממזרת הוא הברייתא שנוקטת רק את ההיתר של פצוע דכא בנתינה"ד הניח שהמקור של הרמב"ראבה

� א� בממזרי� ופסולי, "קהל" בואשפצוע דכא נאסר רק מלב, ל כ� הוא מקשה מלשו� המשנהע. שהיא איסור דרבנ� ללשו� הראשונה

 .167הוא מותר

ליו ג� לקבל את עוא� כ� , � קיבל את ההיתר של גיורת לכה� למרות שמדובר באיסור דאורייתא"ד מכ� שהרמב"וד מקשה הראבע

                                                                   

166
 .ג' פרק יח הל, � ש�"� פסק הרמבכ 

167
ד רק רצה לומר שאמנ� הגמרא "ונראה שהראב. ד מכ� שהסוגיה עצמה ביררה שלא נית� להוכיח מהמשנה לעניי� היתר איסורי�"מגדל עז הקשה על הראבה 

א� למסקנת הגמרא , ו של רב ששתקה חייבת להביא את הברייתא כדי לפשוט את ספועל כ� הגמרא היית, מהמשנה את הדי� של הברייתא להוכיח מראה שלא נית�

עוד מקשה . למעט כל מי שאינו קהל מהאיסור, המשנה מתפרשת כפשוטה וא� פצוע דכא מותר באיסורי� דאורייתא אז, ברור שהמשנה אינה חולקת על הברייתא

יה  ה–הרי אדרבא , ד"ולא הבנתי קושייתו על הראב. לממזרת שאסורה מהתורה ופסול משפחה הגו�� נתינה שאיסורה מדרבנ� ופסול ימה עני, ד"ע על הראב"המ

 .צרי� למנות ג� את המקרי� החמורי� יותר בברייתא
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 . דכא ישראל פצועבהיתר הממזרת 

 מאשר הוא פירש את סיו� המשנה באופ� רחב יותר. דכא פצועבד למד מהמשנה להתיר פסולי קהל דאורייתא "שוב להדגיש שהראבח

ומהסיו� , "'לא יבא פצוע דכא בקהל ה"והביאה את הפסוק של , גיורתת אשהמשנה פתחה בכ� שמותר לפצוע דכא ל, כלומר; תחילתה

 .168"'קהל ה"מי שאינו נקרא  לכאת ת אשד להתיר לפצוע דכא ל"למד הראב

 :�"ג� כתב להשיג על הרמב) ה' ע סי"אבה(טור ה

דהא דשרי בנתינה , ואינו נראה. קות אבל אסור בממזרת שהוא דאורייתאפה ובס� כתב שאינו מותר אלא בנתינ"ברמוה

 .ואי� חילוק, אבל באחריני שרי, דהיינו בישראל לא יבא, "'לא יבא ממזר בקהל ה"דריש לה מקרא 

אינו חלק וע דכא שצשלפיה פ, "'לא יבא ממזר בקהל ה"רשה על מהפסוק הדמ, שאוסר פצוע דכא בממזרת, �"טור משיג על הרמבה

 . שזהו ג� המקור להיתר הנתינה בפצוע דכא, משמע מהטור. את ממזרתשמהקהל מותר ל

   :השיב על דברי הטור) ש�(י "בה

ואולי מפני שהוא סובר דנתיני� אסורי� מדאורייתא עלה על דעתו שאי אפשר .  מצאתי בגמרא שידרשו כ� מפסוק זהלא

� סובר דנתיני� אינ� אסורי� "שהרמב, וכבר נתבאר בסימ� שקוד� זה. מדרשא דהאי קרא להתיר פצוע דכא בנתינה אלא

 …ל בהדיא"וא� כ� אי� נתינה מותרת מטע� דרשת הפסוק אלא מפני שלא גזרו עליה וכ� כתב הוא עצמו ז, אלא מדרבנ�

ולכ� הטור מציי� שהמקור , ת שהיא איסור תורהודכא למר פצועב� שנתינה מותרת "י מדייק מדברי הטור שהוא הבי� ברמב"הב, לומרכ

מלבד זאת הוא . ועל כ� אי� הכרח שיש דרשה כזו, דרבנ�מוא ה� היא שאיסור נתינה "ששיטת הרמב י"על כ� מעיר הב. לכ� הוא מדרשה

 .יוו� שאינה מוכרת לנו משו� מקור אחרכ, מערער על הדרשה שהטור הביא

" לא יבא ממזר"ובמקו� , את לשו� הטור) על אתר(א "והמהרש) ח" בבבהגהתו לטור שהובאה(ל "גיהו הרש הכוח קושיית הבית יוס�מ

משנה זהה לפירושו של לל הטור שפירושו , לדעת�. ל ביבמות"על פי הגהה זו התכוו� הטור למשנה הנ". לא יבא פצוע דכא"כתבו 

 .שלמד שהמשנה באה להתיר ג� פסולי� מכוח הדרשה, ד"הראב

שהאיסור ) "'לא יבא ממזר בקהל ה"פסוק ב(" 'ה"שהטור למד מהייתור  הוא סובר. ור ללא הגהה שנית� ליישב את דברי הטבי כת"פנה

, ג� פצוע דכא, יוו� שהפסולי� הותרו זה בזהכו.  זה בזהואמותרי� לב –א� כל מי שאינו קהל ',  דווקא בקהל הואשל ממזר הוא לב

ג� הפסוק שמופיע  כ�ש, ה מיוחדת בפצוע דכא לצור� היתר זהואי� צור� בדרש, שאר הפסולי�בהותר , שהוא אחד מהפסולי� האלו

שהטור התכוו� בעצ� להסברו של  יוצא, על פי זה. מותרי� זה בזה ,ג� פצוע דכא, בממזר יכול לשמש לנו כמקור לכ� שכל הפסולי�

 . י"הפנ

אלא , � שאיסור נתינה מדרבנ�" הרמבלא נעלמה מדברי הטור שיטת. י על הטור"ראשונה של הבהל פי הסבר זה מיושבת ג� הקושיה ע

, כוח העיקרו� שה� העלו בעניי� הנתינהמ. וא מביא את שיטת הראשוני� שהבאנו בפרק הראשו� לגבי היתר נתינה בשאר פסולי קהלשה

 . ל של פצוע דכאה� מדוע הוא מחלק בי� הקהל של ממזר לבי� הק"הטור מקשה על הרמב

א� , "'ה"י מהמילה "על א� שראינו בפרק הקוד� שהראשוני� לא נזקקו לדרשה שחידש הפנ, י"ראה כי נית� לקבל את הסברו של הפננ

וכ� ראינו שמממזר אפשר ללמוד . ולהתיר אות� זה בזה סכימו איתו באופ� בסיסי שפשט הכתוב הוא לאסור את פסולי הקהל רק בקהלה

 .לשאר הפסולי�

והפסוק שהמשנה הביאה , המשנה היא המקור להיתר הפסולי�, לדעת�. �"בכ� למעשה הושלמה היריעה של שיטת החולקי� על הרמב

 .ינ� קהלאומדי� להתיר פצוע דכא בשאר הפסולי� שלהוא הדרשה שממנה 

מתו� כ� ג� למדנו . משנה ביבמות ה– תו� פשט הכתובמצאנו א� כ� מקור לשיטת הראשוני� שיש להתיר את פסולי הקהל זה בזה מ

 .כא יחד ע� שאר פסולי הקהלהדצוע פכלול את לש יעת רוב הראשוני� לדש

 

 �"ישוב שיטת הרמבי

 .גיורתת אשא� מתיר לפצוע דכא כה� ל, ממזרתת אש� אוסר לפצוע דכא ל"שהרמב אינו בפרק הקוד�ר

 :סכ� את הקשיי� העיקריי� שהעלו הראשוני� על שיטתונ

                                                                   

168
  .� ממהל� הסוגיה ומהדי� של גיורת בכה�"הקשה על הרמב) ה אמר ליה"ד: יבמות עו(א "� הרשבג 
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� יש "בעוד שלדעת הרמב, כא כה�דפצוע ביתר גיורת  להכא ישראלד פצועבמשווה את היתר פסולי קהל .) יבמות עו(סוגיית הגמרא . א 

 . חילוק ביניה�

, מצמצ� את איסורו של פצוע דכא רק לקהל בלבד, שנאמר לגבי פצוע דכא, "לא יבא בקהל"מפשט המשנה ביבמות משמע שהפסוק . ב

 .וממילא מתיר אותו בכל פסולי הקהל

 .ופצוע דכא הוא אחד מפסולי הקהל,  הקהל זה בזהבממזר מצאנו לימוד להתיר את כל פסולי. ג

 : �"ישוב דברי הרמבליכתב ) א' ב פרק טז הל"איסו(מגיד משנה ה

אבל בממזרת סבור . זה דעת רבינו,  שנא כה� ולא שנא ישראלאדקתני מותרי� בגיורת סת� ל, טא דמתניתי� הכי הואפש

אלא מתניתי� , דהויא רבותא טפי" מותרי� בממזרת"ליתני " ורתמותרי� בגי"אדתני מתניתי� , דאי לא. רבינו שהוא אסור

קדושתיה בוא� על גב דכה� לאו . קדושתיה קאי ב–אבל לעניי� ממזרת , דקהל גרי� לא איקרי קהל, לא תני אלא גיורת

 לנו ואי�, � איסורו שווה בכלאילא ילפינ� ממזרת שהוא לאו השוה בכל מגיורת לכה� דלא מפרש לאויה בקרא ו, קאי

 .להתיר אלא מה שמנו חכמי�

המשות� לשתי . כותבת שרק גיורת ומשוחררת מותרי� בפצוע דכא אישכ� ה, �"מגיד משנה טוע� שהמשנה היא המקור לדברי הרמבה

שנמצאות בדרגת ייחוס נמוכה יותר המאפשרת לה� להתחת� ג� ע� , קהל אלא ישראליות גמורות תופסול� אינ� האלה הוא שה הנשי�

אלו שאינ� קהל באלא רק , כא בכל פסולי הקהלהדצוע פהפסוק שהמשנה מביאה כמקור אינו בא להתיר את , לפי דבריו. י קהלפסול

� אלא היא א� מהווה מקור "לא רק שאי� קושיה מהמשנה על הרמב, לפי דברי המגיד משנה. כגרי� שמותרי� בפסולי קהל, גמור

 .לדבריו

 : הקשה על המגיד משנה כמה קושיות) יח'  סיי� של שלמה יבמות פרק ח(ל "מהרשה

כא בפסולי קהל בשאלת דהרי הגמרא תלתה את שאלת ההיתר של פצוע ש, קושיה הראשונה של הראשוני� עדיי� אינה מיושבתה. א

 ? דכא כה� פצועבמהיכי תיתי להתיר גיורת , יוו� שנתינה אסורה מדרבנ�כו, האיסור של הנתינה

הרי מכ� שהגמרא לא הביאה ראיה מפשט המשנה כשהסתפקה בעניי� זה מוכח שהמשנה , �"א המקור לרמבתכ� שהמשנה היייי� א. ב

 ? סתמ� על המשנה כשהגמרא עצמה לא עושה זאתה� ל"ואי� יכול הרמב, אינה חד משמעית

שלישית יש להעיר על הקושיה ה. צוע דכא וגיורתפמוב� מדי�  אהומשנה לא כתבה את ההיתר של פצוע דכא בממזרת מפני שה. ג

ועל כ� , מפני שהגר אינו פסול קהל אלא הוא ישראל גמור שאינו נקרא קהל, מזרת הוא חילוק מהותימיורת להיתר גשהחילוק בי� היתר 

 .הותר בפסולי קהל

 ג� .א� הוא משיג עליו, � הסתמ� עליה"שהפנה לשיטת הירושלמי בעניי� זה וטוע� שהרמב, ל מביא את דברי המגדל עז"מהרשה

ירושלמי האנו נדרשי� לברר את דעת , מ"טר� נבאר את דברי המב. � מדברי הירושלמי"שיגו על הרמבהוספי� נאשוני� רא ו"הרשב

 .בעניי� זה

 

 יטת הירושלמי בהיתר פצוע דכא בפסולי קהלש

 : דכא פצועבקובע באופ� ברור ביחס למשנה שמתירה גיורת ) ב"ח ה"יבמות פ(ירושלמי ה

 .א ל–אבל פצוע דכא כה� , לא שנו אלא פצוע דכא ישראל:  לוי ב�יהושע' י סימו� בש� רי חלקיה רברב

 .לירושלמי ברור שאי� להתיר פצוע דכא כה� בגיורת, שמסתפק בדי� היתר פצוע דכא כה� בגיורת, בניגוד לבבלי, לומרכ

 :על המשנה בקידושי�) 169ש�(וד מוסי� הירושלמי ע

אמר רבי . רתזפצוע דכא ישראל מותר לו לישא ממ, כללא: רבי ירמיה אמר. לבוא זה בזה האסורי� לבוא בקהל מותרי� כל

י רבדאמר רבי חלקיה רבי סימו� בש� , בדא חייליה דרבי יוסי מ� הדא. א ל–הא פסול גו� , בלבד פסול משפחה: יוסי

ו  ל170כה� ברור הוא פסוללא שנו אלא פצוע דכא ישראל אבל פצוע דכא כה� כמא דאת אמר תמ� א� : יהושע ב� לוי

 .לישא ממזרת] לו[ אסור רא� הכא ישראל ברו, לישא גיורת

                                                                   

169
 .כ� בקידושי� פרק ד הלכה גו 

170
 .א אסור"נ 
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שג� הוא מותר , כאהדצוע פכולל ג� את " כל האסורי�"בי ירמיה פותח במשפט שאפשר להבי� אותו כקביעה שהכלל של המשנה ר

171בכל הפסולי�

. וחסי�יוללת רק פסולי הכ, ינו נכלל במשנהא) יינו פצוע דכאה (שפסול גו�, אחר מכ� מופיעי� דברי רבי יוסיל. 

שאי� להתיר פצוע דכא  דבר שמוכיח לדעתו, ררתחשאמר שפצוע דכא כה� אסור בגיורת ומשו, ל"הירושלמי מסייע לרבי יוסי מדברי ריב

 . בפסולי קהל דאורייתא

יש . ל"א והמהרש"פי שכתבו הרשבכ, אחרי�שמחלק בי� פסולי כהונה לפסולי יוחסי� , �"מברבי� אחרת מהמנקודה זו הירושלמי אכ� ב

שלפי  מתו� כ� נראה. 172י� כמענה ולא כמחלוקת רגילהאוג� דברי רבי יוסי נר, ל מובא בירושלמי ללא מחלוקת"שהדי� של ריב לציי�

 .173כא מחו� למעגל פסולי הקהל ולאסור אותו בפסולי קהל דאורייתאהדמסקנת הירושלמי יש להוציא את פצוע 

וללת את כיננה אמשנה המתירה פסולי קהל זה בזה השהרי מסקנתו היא ש, ה מהירושלמי ביאורה של המשנה בקידושי�מו כ� עולכ

� ). וזכרה בתחילת דברינושהאפשרות  (כאהדדהיינו פצוע , פסול הגו

 ?  זה בזהואהמקור של המשנה שמתירה לאיסורי� לב, לדעת הירושלמי, הומ

לפי . ה� מותרי� זה בזה יוו� שפסולי יוחסי� אינ� קהלכו, 174בליבבו שנאמר מכ, "קהל"ילה וא מדרשת המהמשנה לשהמקור  ראהנ

 .סול הגו�פיוו� שהוא כ, בו ואפצוע דכא משתיי� לקהל שהפסולי� אסורי� לב, שיטה זו

ה בשאר פסולי שנאמר בפצוע דכא כפי שהוא לומד את הפסוק הז" לא יבא בקהל"ל פי זה הירושלמי אינו יכול ללמוד את הפסוק ע

שממנו , "לא יבא בקהל"השימוש בניסוח . ועל כ� ה� אסורי� עליו, כא משתיי� לקהל ביחס לשאר הפסולי�הדע וצפשהרי , קהל

זו . היינו גיורת והמשוחררת, חייב להיות מצומצ� לאלו שאינ� קהל א� ג� אינ� פסולי�, כא מותר באלו שאינ� קהלהדצוע פמשתמע ש

אי� אפשרות , כלומר. כראיה להיתר" לא יבא בקהל"ומשוחררת ומביאה את הפסוק  שמתירה פצוע דכא בגיורת, כוונת המשנה ביבמות

 הלקינ� נקראי� איסא גינ� פסולי קהל א� מאיד� איסא גאלא רק לאלו אשר מחד , לדרוש מהפסוק את ההיתר הגור� לכל פסולי קהל

 .בעצמ�

 

 �"זיקה בי� הירושלמי לרמבה

לשו� הראשונה ככריע משאוסר פצוע דכא בממזרת ובמקביל , �"ו רואי� מקור ברור לדעת הרמבאנ,  שיטת הירושלמיחרי שהבאנו אתא

 .175שאיסור הנתינה הוא רק מדרבנ�, של רבא

צוע בפגיורת  לו שלאצוע דכא ובפמכ� שהירושלמי עצמו מקשר בי� הדיני� של ממזרת  �"ל הקשו על הרמב"� הראשוני� והמהרשא

 ?� נישואי� כאלו"הרמב  התיר�ואי, גיורתת אששיטת הירושלמי יש איסור ג� לפצוע דכא כה� לל; דכא כה�

צוע דכא כה� להיתר פסולי קהל בפשיש מקו� לבאר שלדעת הבבלי אי� בהכרח קשר בי� היתר גיורת  לכשנעיי� בסוגיה נראה, מנ�א

ורב , מהו די� פצוע דכא כה� בגיורת, בני הישיבה לרב ששתהגמרא הביאה בתחילה את שאלת , אמור כ.דאורייתא בפצוע דכא ישראל

 ?יתה דעת בני הישיבה ביחס לפצוע דכא בפסולי קהל דאורייתאימה ה: ש לשאולוי. צוע דכאבפ� מהיתר נתינה קששת פשט את ספ

 . קא דוגמה זוווע נבחרה דא� אז קשה מדו, צוע דכא כה� היא דוגמה לפסול קהל דאורייתאבפוגיורת , ית� היה לומר שזהו אותו ספקנ

 א�. � היתר זה כולל ג� פצוע דכא כה�א ההסתפקו בני הישיב צוע דכאבפיוו� שהוזכרה במשנה גיורת כש, נית� ליישב בדוחק מנ�א

שרק גיורת , שהרי זהו פשט המשנה, שלבני הישיבה היה ברור שפסולי קהל דאורייתא אסורי� בפצוע דכא יותר מסתבר לומר, לדעתי

אלא , סול יוחסי� רגילפיוו� שאיסור הגיורת בכה� אינו כ, א� למרות זאת הסתפקו בפצוע דכא כה�; חררת מותרי� בפצוע דכאומשו

 .פסול הנובע ממעמדו המיוחד של הכה�

 הוא ו–ברור שא� פצוע דכא ישראל מותר בנתינה , כשרב ששת מביא ברייתא שפורכת את הנחת היסוד של בני הישיבה, פי הבנה זול

 . תכ� לאסור פצוע דכא כה� בגיורתייא  ל–חלק מפסולי הקהל הרגילי� 

                                                                   

171
� גאולי  ו–דבר שבשבילו נשמע חידוש , וג� פצוע דכא מותר בממזרת,  זה בזהוא בקהל מותרי� לבוא� באמת כל האסורי� לבא, שאלהכ� גהבי� אותו לפשר א 

 .פצוע דכא אסור בממזרתשברור לו 
172

 ".רבי ירמיה אמר"בניגוד ל" אמר רבי יוסי" 
173

. הדבר מוב� לאור דעת הירושלמי בעניי� נתיני�. נתינהת אששמותר לפצוע דכא ל,  ד� בברייתא שהביא הבבליינואוממילא , ש לציי� שהירושלמי אינו מזכירי 

 רישב אריכותב כ�ו ,)ולכ� בה� יש קנס, לא פסולי עבדותו (וחסי�ישלא חשו לה� אלא משו� פסולי , ימרה של רבי יוסימופיעה מ) א"ג ה"פ(ירושלמי כתובות ב

 .שלא מתירי� לו איסורי� דאורייתא, היא לא סותרת את הכלל שקבע, ברייתא הזוהל עג� א� הירושלמי יודע , �כל .קידושי�ב ביעיר רקפ
174

 .ונה את הקהלי� השוני� שממזר אסור בה� המהמש� יובא ירושלמי מפורשב 
175

 ).א' להב פרק טז "איסו, פרנקל' מהד(� "על הרמבא "י� בביאור הגרעי, את מבלי להיכנס למקורות שמסייעי� לגישה זאת במקומות אחרי� בתלמוד הבבליז 
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אי� הכרח שיש לפשוט ג� את הספק של , � כשרבא בלשו� הראשונה דוחה את דברי רב ששת וטוע� שאיסור הנתינה הוא רק מדרבנ�א

. � למד שאי� בזה הכרח"שהרמב יתכ�יאבל , אמנ� הראשוני� נקטו שהא בהא תליא. בני הישיבה לגבי פצוע דכא כה� שאסור בגיורת

כפי , יש להתירשובר סהרי שהוא , ה מורה שאי� לחלק בי� פצוע דכא ישראל לכה�נופשט המש, שהוא פוסק כלשו� הראשונה יוו�כו

 . המגיד משנה יאבראה לבני הישיבה מסברה להתיר וכפי פשט המשנה שהנש

 אימ� ביחס לפצוע �"הרי שהרמב,  שו� שינוי במעמד היוחסי� של פצוע דכאעולה שא� שהירושלמי הכריע בצורה ברורה שאי�, � כ�א

 .דכא כה� את המסקנה העולה לדברינו מסוגיית הבבלי להתיר לפצוע דכא כה� גיורת

 ? מדוע דווקא לפצוע דכא כה� מותר איסור דאורייתא, יש לברר במישור הסברה, �"אחר שמצאנו מקור לדברי הרמבל

אפשר ג� לטעו� טענה . פסול באופ� כללי מלבוא בקהלשת� להחיל איסור הנובע ממעלת יוחסי� של כהונה לאד� שלא ני, ית� לבארנ

 –אבד את שייכותו לשבט הכהונה מוא הוממילא , שברגע שאד� נפסל בקהל הוא הופ� להיות שיי� לקבוצת פסולי הקהל, יותר חבהר

 . ל כל המשמעויות של שייכות זוע

 ,יותר צומצמתמנראה לומר את הטענה בצורה , מצמצ� את הגדר של פצוע דכא ואוסר פצוע דכא ישראל בממזרתש, �"� בדעת הרמבא

 .176ודינו ככה� בעל מו� רגיל, א� הוא אינו מאבד את כל הזכויות האחרות שלו, שרק בנושא היוחסי� נפגע מעמדו של פצוע דכא כה�

 

 

 יכו� ביניי�ס

שמגביל את , "לא יבא בקהל"ראינו שדי� זה נובע לדעת� מפשט הכתוב . זה בזה בדעת הראשוני� קהל ייררנו את המקור להיתר פסולב

ביססנו את שיטת� ממשנה . � הסבירו שלא חשש הכתוב לייחס את הפסולי�"� והר"הרמב. רק לכשרי� שבישראל� איסור הנישואי

 .ובהמש� נביא ג� ראיה לשיטת� ממדרש תנאי�, ומגמרא

יתר האת ה ראינו שהמשנה ביבמות והמשנה בקידושי� אינ� מזכירות. כא לבי� שאר פסולי קהלהדצוע פ� פסולו של יחס ביהדקנו מהו ב

 . של פצוע דכא בשאר פסולי�

כא הדצוע פרוב הראשוני� למדו ששאלת היתר . שאסורה לו מהתורה, בלי הסתפקו האמוראי� בשאלת היתר פצוע דכא כה� בגיורתבב

ויש להתיר פצוע דכא , ולדעת� הלכה כלשו� השנייה, שתי הלשונות בגמראבלויה תכא כה� דפצוע בגיורת בשאר הפסולי� והיתר ה

התיר גיורת  �א, ואסר פצוע דכא לפסולי קהל, � הכריע כלשו� הראשונה"הרמב עומת�ל. כא כה�דפצוע בסולי קהל אחרי� וגיורת בפ

 . כא כה�דפצוע ב

 ? לויי� זה בזהכתשנראי� , ושאי�הנכיצד הפריד בי� שני . ב?  מדוע הכריע כלשו� הזאת.א: שני כיווני�מראשוני� הקשו עליו ה

פסולי בשיטת הירושלמי היא שיש ללמוד את המשניות כפשוט� ולאסור פצוע דכא . � בסוגיית הירושלמי"מדנו על מקורו של הרמבע

 . כה�צוע דכא בפיש לאסור ג� גיורת שובר סירושלמי ה, כמו כ�. קהל דאורייתא

צוע בפאמנ� ביחס להיתר הגיורת . שמפריד בי� פצוע דכא לפסולי קהל אחרי� ואוסר אות� זה בזה, � אימ� את שיטת הירושלמי"רמבה

וסבר שיש אפשרות להפריד בי� שתי השאלות , לא למד את סוגיית הבבלי כפי שלמדוה שאר הראשוני� כפי הנראה �"הרמב, דכא כה�

לא ייתכ� שהוא יישאר אסור במגבלות של , שא� מעמד היוחסי� של הכה� נפגע בגלל היותו פצוע דכא הוא ,הסבר שהצענו לכ� ה.האלה

 . 177ייחוס כהונה

ו� גכא הוא פסול דצוע פש יוו�כ, פסולי קהל כא משארהדצוע פתו� דברי� אלו עולה ששיטת הירושלמי היא להפריד לחלוטי� את די� מ

שיש להפריד באופ� חלקי את דינו של פצוע דכא מדינ�  � היא"שיטת הרמב. ז להלכה"מ וריא"וכ� היא שיטת בעה. ולא פסול יוחסי�

 .שיטת הבבלי ורוב הראשוני� היא להתייחס לפצוע דכא כפסול יוחסי� רגיל �א, כנראה בעקבות הירושלמי, של שאר הפסולי�

 

                                                                   

הביא ) ק א"ש� ס(ש "ב ה.כה� פצוע דכא אוכל בקדשי� א� כי הוא מתקשה מדוע, היא שכה� פצוע דכא מופקע מכל הלכות כהונה) ק א"סימ� ה ס(מ "דעת הח_ 

היא שהכה� הפצוע הדכא מופקע מכל דיני ) סימ� ה סעי� א(מ "ת הבדע. מפני שאינה מפורשת בכתוב, שרק גיורת מותרת לכה�, )א,ב טז"איסו(מ "את דעת המ

 .קדושת האישות של כה�
. וא� הוא כה� אסור בגיורת, כא אסור בממזרתדצוע פעקבות כ� דעת� שב. �י� ביחס לפסול הנתינ"שפוסקי� כמו הרמב, שנה ג� שיטה נוספת בראשוני� י177

 ). �"בדפי הרי. ג יבמות כד"שלט(ז "וריא) �"בדפי הרי: יבמות כד(� בעל המאור הפוסקי� כ� ה
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 ניי� הקהלי�מ

א ההשפעה שיש לכ� שפצוע דכא הוא פסול שונה באופ� מהותי משאר והו, עניי� נוס� שנוגע למחלוקת זאתבעת כרצוננו לעסוק ב

 .הפסולי� על דרכי הלימוד של הפסוקי�

ביחס לאיסור " 'קהל ה"להתירו בממזר או שהוא נכלל ב � ישא, מובאת מחלוקת תנאי� ביחס למעמד הגר:) עב(מסכת קידושי� ב

ננסה לברר מהו . ואילו רבי יוסי חולק וסובר שגר מותר בממזרת, ישראלר אסור בממזרת ככל  געת רבי יהודהלד. 'קהל הב לבואהממזר 

 .מקור השיטות בשאלה זו

 : מופיעה דרשה" ' בקהל האלא יבא פצוע דכ"על הפסוק ) קה רמזסדברי� פ(ספרי ב

 .שלשוחכמי� אומרי� , קהל כהני� קהל לויי� קהל ישראל קהל גרי�, ארבע קהילות ה�: בי יהודה אומר ר–" 'קהל הב"

די לכלול את הגרי� בתו� קהל ישראל ולאסור את פסולי הקהל בקהל כארבע פעמי� " הלק"לדעת רבי יהודה נכתבה המילה , לומרכ

 .178הגרי�

 :מפתחת את הדרשה בכיוו� דומה לזה של ספרי.) עג�:עב(גמרא בקידושי� ה

וחד , וחד למישרי ממזר בשתוקי, אלי�וחד לישר, וחד ללוי�, חד לכהני�: חמשה קהלי כתיבי? י טעמא דרבי יוסימא

 .ליה לקהל גרי� אייתר, כהני� ולוי� מחד קהל נפקי? ורבי יהודה. קהל גרי� לא איקרי קהל, למישרי שתוקי בישראל

 .והמחלוקת היא מה לומדי� מייתורי� אלו, "קהל"הבבלי מונה חמש פעמי� בה� הופיעה המילה , לומרכ

 :מביא את דרשת הספרי, ומת זאתלע) 179א"ד ה"קידושי� פ(ירושלמי ה

. קהל גרי�, קהל ישראל, קהל לויי�, קהל כהני�: �יודה אמר ארבע קהילות ה' דר, יודה' מתניתא דלא כר: חנינה' ר ראמ

בני� אשר יוולדו "והכתיב . פסולי גו� אינו�? "'לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה"והכתיב : מתיבי� לרבי יהודה

קהל , קהל לוי�, קהל כהני�: שלשה קהילות ה�: ורבני� אמרי�. בעשה אינו�? "'יבא לה� בקהל הלה� דור שלישי 

 ". לא יבא", "לא יבא", "לא יבא"; ישראל

לדעת הירושלמי לא מנו את הקהל ! ה קהלי� בפסוקי�יששהרי נית� היה למנות ש, ירושלמי מסביר כיצד הגיעו למניי� הקהלי�ה

180וכ� לא מנו את הקהל של עמוני ומואבי מפני שה� מופיעי� בתורה כעשה, ו�גא בגלל היותו פסול שמופיע בפסוק של פצוע דכ

. 

 .הראשוני� ניסו למצוא מהו ומדוע הושמט. קהל אחד לא נמנה; בבלי הובאו חמישה קהלי�ב

 :כתב) ה חמישה קהלי"ד, ש�(י "שר

  .דלאו מ� פסולי יוחסי� קמשתעי, הל דפצוע דכא לא חשיבוק

 .בעצ� טע� זהה לזה שהובא בירושלמי הוז

 :י והוסיפו"הביאו את טעמו של רש) ה חמשה"ש� ד(� התוספות ג

 ."קהל"משו� דלא שיי� ביה : י"וד אומר רוע

 :הקהל שמופיע בפצוע דכא משאר הקהלי�ה ונשי ניתנו כמה הסברי� במה "דבריו של רל

העצמות . בעוד שאר הקהלי� כוללי� ג� גברי�, א קהל הנשי� דווקא לבוא הואכדצוע פשהקהל בו אסור  מבאר) על אתר(א "מהרשה

                                                                   

178
. אינו בא אבל בא הוא במינו' בקהל ה – 'בקהל ה: "תחילה בפצוע דכאב. מדרש תנאי� לדברי� פרק כג מופיעה דרשה שאינה מוכרת לנו ממקורות אחרי�ב 

אבל , אינו בא' בקהל ה.  במינואאינו בא בא הו' בקהל ה – 'בקהל ה ":בממזר'; אינו בא אבל בא הוא בקהל גרי� שאי� קהל גרי� קרוי קהל ה' קהל ה ב– 'בקהל ה

 ".אינו בא אבל בא הוא בגרי�' קהל ה ב– 'ה' בקהל: אינו בא בא הוא במינו' בקהל ה – 'ה' בקהל: "ובעמוני; "בא הוא בקהל גרי�

 . ר בממזרתגמתיר ה, ידהיינו רבי יוס, י� ספק שדרשה זו היא מבית מדרש� של חכמי� החולקי� על רבי יהודהא

179
 .ג' כ� ביבמות פרק ח הלו 

180
כהסבר לכ� מוסי� הירושלמי בדעת חכמי� תוספת שאינה מופיעה בספרי ואלו המילי� . קהלי� נדרשי� להסביר מדוע השמיטו קהל נוס�' כמי� שמוני� רק גח 

י התוספת הזו "פיש להעיר שע. קהלי�' ילי� בלא יבא ולכ� יש לה� רק גמשמע שה� מוני� את הקהלי� הנסמכי� על תחילת הפסוקי� שמתח. פעמי�' ג" לא יבא"

 .כא יחד ע� שאר הפסולי� למרות שהוא פסול הגו�הדצוע פלדעת חכמי� מוני� את 
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 � .181דכא אינ� מולידי� ולא יעשו קהלי כתב שפצוע) על אתר(יוס

 : ל"ש לדו� בכל הפירושי� הנוי

  ?182א שקהל אנשי� מוגדר דווקא במציאות נשי� בתוכ�"� למהרשינמ .א

 ?ולת להולידביכ" קהל"שתולה את המושג , דברי העצמות יוס�להו המקור מ .ב

שור הק קבוצת אנשי� שיש לה� מאפיי� משות� בתחו� יאה" קהל"נראה שהגדרת ; ראה להסביר את דברי התוספות באופ� אחרונ

� למעשה קהל חיצוני נה" לא יבא בקהל"פסולי קהל שעליה� אומרת התורה , לפי הגדרה זו. לויי� וכהני�, כמו קהל ישראל, לייחוס

את ת וללהכ, "קהל"שאינה יכולה להיכנס תחת הש� , נפרדת וב מוציא אות� מתו� הקהל אל קבוצההכת לומרכ, לקהל הכשרי�

האחת , לפני התורה שתי קבוצות תוכאילו עומד". קהל" שנקראת רתג� ה� מוגדרי� כקבוצה אח, א� ע� זאת. הכשרי� שבישראל

הל הכשרי� אלא יל� לקהל בקוא בכל לורי� ומי לא יהל הכשבקמי יבוא , והכתוב ממיי� ומחלק את האנשי�, פסולה והאחת כשרה

 . הפסולי�

האוסר עליה� , ה� יש איסור נפרדל. הל הפסולי�קאי� הכתוב בא להוציא� אל , שפסול� אינו נובע מבעיית ייחוס, פצועי דכא, פי זהל

 ". קהל הפסולי�"ינ� מוגדרי� כחלק מואעל א� שה� משתייכי� אליו , נשי� מקהל ישראלת אלש

שנאמר ביחס " קהל"הולכ� , ו�גפסול א והשפצוע דכא , י"שהתוספות בעצ� מבארי� את עומק דברי הירושלמי שהובאו ברש ה מכ�לוע

 .185 184 183שהרי אינו קהל לעצמו, אליו אינו מוגדר בגדרי קהל הרגילי�

צוע פואי� למנות את , לשאר פסולי קהלהיא שיש לחלק בי� פסול פצוע דכא ) י ותוספות"על ידי רש השאומצ (שיטת הירושלמי, סיכו�ל

 .שהוא פסול הגו� יוו�כ, כא יחד אית�הד

 

 צוע בידי שמי�פ

ראוי לעמוד על נקודה הנוגעת , י� פצוע דכא לשאר הפסולי�בש ר שיטת הירושלמי בעניי� השוני המהותיוראחר שהרחבנו בביל

 . למשות� שבי� פצוע דכא לממזר

 :וע דכא שנפצע בידי אד� לפצוע דכא בידי שמי�מחלקת בי� פצ:) יבמות עה(גמרא ה

 . שר כ–פצוע דכא בידי שמי� : ר רב יהודה אמר שמואלאמ

מה , "לא יבא ממזר"ונאמר " לא יבא פצוע"נאמר : במתניתא תנא". הפצוע"ולא קרינ� " פצוע"היינו דקרינ� : ר רבאאמ

 .�אד בידי א�א� כ, להל� בידי אד�

שהוא , שכמוב� קודמת לדברי בעל המימראה, והשני מברייתא,  אחד בדבריו של רבא מלשו� הפסוק עצמו,ני לימודי� מופיעי� בגמראש

מההיקש לומדת הברייתא שכש� שפסול הממזרות נוצר על ידי האד� כ� פצוע דכא . _בברייתא יש היקש בי� פצוע דכא לממזר. שמואל

 .ר דווקא בידי אד�צהוא פסול שנו

 ):ב' יבמות פרק ח הל( בהרחבה בירושלמי ברייתא הזו נידונה יותרה

 . � בי� בידי שמי� פסול אדבי� בידי: אית תניי תני. שר כ–בידי שמי� , סול פ–בידי אד� : אית תניי תני –" צועפ"

ה ממזר  מ–" לא יבא פצוע דכא", "לא יבא ממזר: "ילי� לה מממזר" כשר –בידי שמי� , פסול –בידי אד� "� דאמר מא

                                                                   

181
 . ל"י שיטתו שהבאנו בתחילה ואכמ"י ביאר ג� הוא התוספות עפ"פנה 

182
 .כ פצוע דכא שלא שיי� מציאות של נקבות"ק שהנקיבות ה� עמוניות משאא� כי יש לחל. כי עמוני� לא נקראו קהל א� שנקבותיה� מותרותו 

183
ההסבר השני שהירושלמי נות�  לעסבר הזה בירושלמי הי ולדעת� יש להעדי� את ה"י ההסבר הזה בתוספות הרווחנו ג� יישוב לשאלה מדוע לדעת רש"פע 

 .שמונע מאיתנו למנות אותו יחד אית�, י� פצוע דכא לשאר הפסולי� דברי התוספות שכא� יש שוני מהותי בלפיברור . ביחס לעמוני ומואבי
184

. הלהק� שאר פסולי ע" לא יבא בקהל"תחת ההגדרה של ו ותאתורה הגדירה הרי בכל אופ� שה, כא אסור בוהדפצוע שקהל הבול גלשאול מה , א� כ�, ית�נ 

ולא בפסולי , � והירושלמי שמתירי� פצוע דכא א� ורק בגיורת ומשוחררת"לדעת הרמבו הסיבה  שזיתכ�יש, בנושא זה הרחבנו בפרק הקוד� בביאור דרשת המשנה

 .קהל דאורייתא
185

ש� נמצא , א ציי� לחוברת הדרו� מד"וכ� מהדיר הריטב, א נודע למיליטה ש, א"ריטב(ד המובא בראשוני� "י� הקהלי� הוא פירושו של הראביירוש נוס� למנפ 

 .מו הנימוק השני בירושלמי כ– מפני שה� עשה, דומיהאואינו מונה את המצרי ו, כאהדצוע פהוא מונה בקהלי� ג� את ). ח"י המיוחס לר"פירוש כזה בכת
א הרצוג " במה שד� בזה הגריועיי�. ה הוסי� שמואל על די� הברייתאמוכ� , מקור הדי�ו ע מדוע צרי� רבא לימוד מפסוק לאחר שהברייתא כבר מגלה מה" וצ186

 .סקי� כר� אבהוספה לאוצר הפו
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� .  פצוע דכא בידי אד�בידי אד� א

אמר רבי . לעול� –" לא יבוא פצוע דכא", מהכא: א מנאמר רבי? א� דאמר בי� בידי אד� בי� בידי שמי� פסול מנ� ליהמ

זר בידי שמי� א� פצוע דכא מה מ מ–" לא יבוא פצוע דכא", "לא יבא ממזר", עוד הוא ילי� לה מממזר: יוסי בי רבי בו�

 .יצירתו בידי שמי�! ?י�וממזר בידי שמ. בידי שמי�

, ממזרמהוא מבאר שהמקור של הברייתא המכשירה הוא היקש . ירושלמי מביא מחלוקת ברייתות הא� פצוע דכא בידי שמי� פסולה

צירתו יכש� שממזר . יקש לממזרוה; לעול� –" לא יבוא", פסוק עצמוה: ביא שני מקורות לברייתא הפוסלתומ, בבבלי מופיעשכמו 

 .סולפצוע דכא בידי שמי� פ� כ, וא פסולבידי שמי� וה

שג� הברייתא שפוסלת פצוע בידי שמי� מתכוונת לאד� שהיה חולה בידי שמי� ופצע את עצמו , בסופו של דבר, ירושלמי מסיקה

 .התרפאלבאופ� מלאכותי כדי 

הכשיר לאפשר  שזרמממ למי למדו� הבבלי וה� הירושה. בתו� ההוא אמינא של מהל� דברי הירושלמי אנו נתקלי� בקושי, כל מקו�מ

בידי " שבחויכול ג� להי, על פי יצירתו" ידי שמי�ב"שב חוהרי הירושלמי קובע בתחילת דבריו שממזר יכול להי, פצוע דכא בידי שמי�

 ג� על הממזר אתזנית� לשאול ? תהרי שתי האפשרויות הללו קיימות בו כאח, מממזרללמוד כיצד קבעו חכמי� מה , א� כ�". אד�

 ?פסול בידי אד� או בידי שמי�, מה הוא באמת: עצמו

 . שמכשיר פצוע דכא בעל ביצה אחת, ב"י ב� ריב" ריו� שבשיטתו שליגהההוא  187וזסוגיה מושי נוס� שעולה ק

מפני שחיסרו� של ביצה שלימה עדי� מביצה , שא� בעל ביצה אחת שניטלה בידי אד� כשר )ה שאי� לו"ד, תוספות ש�(ת חידש "ר

 .בעלי ביצה אחת מולידי�שו מכ� תת מוכיח את טענ"ר. מת א� פצועהקיי

סרו� חולכ� אי� הבדל בי� , ב מדבר דווקא בחיסרו� שנעשה בידי שמי�"י בנו של ריב"וטענו שר, ת"אשוני� רבי� אחרי� חלקו על רר

 . נחשב לפצוע דכארו� ביצה אחתסאפילו ח –אבל א� נעשה בידי אד� , יצי� בידי שמי�ברו� שתי סיצה אחת לחב

 אמנ�! משמע שהוא חסר בידי שמי� – "זהו סריס חמה ו…בעל ביצה אחת "ב היא"הרי לשונו של ריב, ת יש להקשות"ל דעת רוע

הרי יכול היה לכתוב שהוא כשר , ה באה ללמדנו השוואה זומא� עדיי� לא ברור , ריס חמהסכ דוברמב ש"הבבלי הסביר את דברי ריב

 .י� ברור דיו בקהל והיה הדאלבו

 ":פצוע בידי שמי�"די להשיב על שאלות אלה יש להבי� את הגדרת כ

 ):ב' יבמות פרק ח סי(ש כותב "ראה

וכ� משמע . פסול –אבל א� אירע בו חולי ונסתרס , י על ידי רעמי� וברד או לקוי ממעי אמו"רש' פי: די שמי�בי

 .ליקוי שעל ידי חולי חשיב בידי אד�ד, 188בירושלמי

 ):ט' פרק טז הל, איסורי ביאה(וכותב ,  חולק על שיטה זו�"רמבה

אבל א� , כגו� שכרתו אד� או כלב או הכהו קו� וכיוצא בדברי� אלו,  פסול שאמרנו בעני� זה כשלא היו בידי שמי�כל

י� ח שבטלו ממנו אברי� אלו או שנולד בה� ו שחלה מחמת גופואונולד כרות שפכה או פצוע דכא או שנולד בלא ביצי� 

  .ז כשר לבא בקהל שכל אלו בידי שמי�"והמסה אות� או כרת� ה

דוע יש הבדל מ, הוא ממזר" בידי שמי�"הרי א� המקור של די� . צריכה ביאור" בידי אד�"שחולי מוגדר  ש"י והרא"שיטת רש, כאורהל

 ?"בידי שמי�"שמוגדרי� , לבי� רעמי� וברד, "בידי אד�"שמוגדר , בי� חולי

רור שהממזרות ב. על ידי ביאור די� הממזר "בידי שמי�"נציע הסבר להגדרת המושג , לינו בפרק זהע את הקשיי� שהל מנת ליישבע

 .189אלא מעצ� הקשר הבלתי אפשרי שבי� הוריו, תו� מעשה של עבירהמלד יולד נאינה נובעת רק מהעובדה ש

שכ� , "מעשה ידי שמי�" של הוולד הפגו� כצרווהיוולעומתו את , "מעשה ידי אד�"נית� להגדיר את מעשה העבירה כ ל פי זהע

אלא שכא� ה� אינ� קיימי� , ג� בפצוע דכא יש שני צדדי�, במקביל. גו�הפעשה המלד מתו� יווקא מכ� שנוצר דהממזרות נובעת 

 . יש פצוע דכא שנעשה בידי אד� ויש פצוע דכא שנעשה בידי שמי�. תו מקרה אלא בשני מקרי� שוני�ובא

                                                                   

187
 .יבמות עה, � בבבליגסוגיה זו הובאה . ש�, ב מובאי� בירושלמי"י בנו של ריב"ברי רד 

188
ל ע(קרב� נתנאל ' עי. י"� זו באמת שיטת רשאו, י"וכבר האריכו האחרוני� בניסיו� לברר מני� הוא מוצא ראיה בירושלמי לשיטת רש, וונת דבריו אינה ברורהכ 

 .יא ועוד' ת חוט המשולש חלק א סי"שו; ות פרק ח סימ� טיבמ, ש"יש; )אות ח, אתר
189

 .ודאי הב� ממזר –ג� א� נניח שאד� בא על אשת איש באונס באופ� שלא נעשתה עבירה , יינוה 
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מוב� שאי� לחלק בי� הדרכי� בה� הוא נעשה פצוע , )תוצאהה(� פצוע דכא הוא פסול עצמי הנובע מעצ� היותו פצוע דכא א, פי זהל

ל פי זה ע. אזי ברור שכשנעשה פצוע דכא בידי שמי� הוא כשר, ל מעשה האד�לכא הוא עונש או פסול שנובע בגדצוע פא� א� . דכא

 .190ללא מעשה, מילאמ� הפציעה נעשתה על ידי פעולה או  אכלומר,  הפציעהתהיה על פי סוג" בידי שמי�"שהגדרת  נראה

 :חזור לבאר את הבעיות שהזכרנו בדברי הראשוני�נ

וי הזה להבנת הדי� של בעל ביצה מומה תור� הדי, מהו הדמיו� בי� בעל ביצה אחת בידי אד� לסריס חמה, ת"שאלנו על שיטת ר אשיתר

 ?אחת

א� . צוע דכא שבא לפנינופל כולא , שרק אנשי� שה� פצועי� בדר� מסוימת נפסלי� עולה, "בידי שמי�"אור ההסבר שהצענו למושג ל

 . הגבול של מעשה פציעה שפוסל והיש צור� לברר מ, כ�

 נית� לומר, לדעתו, לכ�. צוע דכא אינו מקי� את כל סוגי הפציעותפמי� לבוא בקהל שפסול שידי מת למד מההיתר של פצוע דכא "ר

שכ� הגדרת האד� כפצוע , ת"יש מקו� להבי� את החילוק בי� ימי� לשמאל בדעת ר, כמו כ�. בעל ביצה אחת אינו מוגדר כפצועשג� 

 .שנית� לצמצ� את היק� גדר הפציעה שפוסל, התבסס על שיטתו בזאת, ביצה היותר חשובההנעשית על פי חסרו� 

שלא  יוו�כ, חר שהאד� כבר נעשה פצוע הוא עדיי� נחשב פצוע דכאפשר ג� להבי� את השיטה שא� ניטלה הביצה בידי שמי� לאא

 .191הפצע הוא הגור� לפסול אלא מעשה הפציעה

בידי "בי� הדברי� שהוא מגדיר כ. �"ש בי� חולי לשאר הדברי� ראוי לעמוד על שיטת הרמב"ארי וה"די להבי� את החילוק של רשכ

א� , עשה של סירוסמשמדובר ב יוו�כש ייתכ�? ה מעשה שלא נעשה בידי אד�זולכאורה , "כרת כלב את הביצי�"הוא כולל ג� " אד�

 .192וע דכאצהוא הופ� את האד� לפ – על פי שהוא נעשה שלא בידי אד�

בניגוד לרעמי� או ברד , � שיש שינוי באברי� על ידי החוליווי כאתז. שחולי מוגדר בידי אד�, י"יש ג� פתח להבי� את דברי רש, פי זהל

ש ג� מצרי� "והרא, פילו על ידי כלבא, � מצרי� מעשה ממש"הרמב, א� כ�. 193מו לשינוי באברי� אלא רק לחוסר כוח גבראלא גר  ש–

 . ואפילו א� המעשה אינו נעשה על ידי יצור חי, פעולת סירוס באיברי ההולדה

ו� אינה משתנה גא הוא פסול שכ� העובדה שפצוע דכ, ברי� אלו משלימי� את הנושא שעסקנו בו בשני חלקי המאמר הקודמי�ד

כא לפסול הנובע מתו� מעשה הדצוע פתו� ההיקש לממזר באופ� שמצמצ� את מ תהגדרהת אנה שאלא מ, בעקבות ההיקש לממזר

 .עצ� היותו פצועמולא , ציעההפ

 

 פק פצוע דכאס

. אד� שיש ספק הא� הוא פצוע דכאאלה נוספת שעולה בפוסקי� ויש לה זיקה לכל הסוגיות שהזכרנו עד עכשיו היא שאלת דינו של ש

 .ונה בפוסקי� להתיר ספק פצוע דכא נובעת מהשוואת דיני פצוע דכא לדיני הממזרידאפשרות שנה

 .מפסוקי� להתיר ספק ממזר �לומדיירושלמי בבבבלי ו. די לבדוק נושא זה לעומקו נפתח בסקירה קצרה על ספק ממזרכ

 :.)עג(ו מהתורה של ספק ממזר גמרא בקידושי� קובעת בצורה ברורה את היתרה

 –הא ממזר ספק , זר ודאי הוא דלא יבא ממ–" לא יבא ממזר: "תורה אמרה וה…דבר תורה שתוקי כשר: ר רבאאמ

  .לה עשו ביוחסי� מע…?ומה טע� אמרו שתוקי פסול. בא י–הא בקהל ספק , א דלא יבאהוהל ודאי  בק…באי

ראה מדברי הגמרא שה� ההיתר מהתורה  נ.מזר בקהל והשני להתיר ספק ממזר בממזרהאחד להתיר ספק מ, שני חלקי� �נדרשה זו ישב

 . י� עליה� חולקואשוטי� פוה� האיסור מדרבנ� של ספק ממזר לישראל ולממזר ה� 

, �ק מדרבנרסור ואהתורה מותר מ� ספק דאורייתא אנחלקו הראשוני� . ש לדו� ביחס בי� היתר ספק ממזר לדינ� של ספקות דאורייתאי

 . אחד המקורות החשובי� לעניי� זה הוא היתר ספק ממזר בקהל. או אסור מהתורה

                                                                   

, בלת אצל הגויי�הפסיק תופעה של סריסות שהייתה מקוליא השטוע� שמטרת האיסור , )צוה תקנטמ(י דברי ספר החינו� "ית� ג� להטעי� את הרעיו� הזה ע נ190

 .י אד�"ברור שהאיסור מתייחס בעיקר לפציעה ע� וא� כ
191

 .שהסתפק בעניי� זה, מנחת חינו� מצוה תקנט' יע 
192

 .ע סימ� ג"אבה, בחלקת יואב' יע 
193

� חולי מוגדר בידי א השאלה ותלה במחלוקת מה גור� לחולאי� את, יתח את הכיוו� של חולי שנגר� בידי אד�פ) ט ענ� א' חלק א סי, ע"אבה(ת עי� יצחק "שו 

 .�"ש והרמב"י הלבוש למחלוקת הרא"שהציע הסבר חדש עפ, י� ש� בענ� בעימו כ� כ. אד�
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א חולק "רשבה. � שספק דאורייתא מותר מהתורה"שספק ממזר הוא המקור לדעת הרמב, כותב) ה ממזר ודאי"ד. קידושי� עג(א "רשבה

 .ומראלח, התורה מואהובדר� כלל ספק דאורייתא , וסובר שזהו מקרה מיוחד �"הרמב על

 ?ישראל וג� לממזרי�לכיצד ייתכ� שספק ממזר מותר , �"אחרוני� דנו בשיטת הרמבה

צרי� , כלומר. תוב מיוחדתכולכ� נצרכה גזירת , �"שספק ממזר הוא מקרה מיוחד ג� על פי הרמב, טע�) ד סימ� א"יו, ת"שו(ט "מהריה

וההיתר , די� הכללי של ספק דאורייתא לקולאהשנובע מ, חלק אחד הוא ההיתר לקהל: לחלק את ההיתר של ספק ממזר לשני חלקי�

 . שהוא חידוש מיוחד של התורה, השני הוא היתר ג� לממזר

. שמותר ג� בישראל וג� בממזר, והוא הופ� להיות דומה לזה של הגר, עקבות החידוש המיוחד הזה משתנה מעמדו של ספק ממזרב

 .194דבריו לגבי ההיתר הכפול שישנו בממזר מוסכמי� על כול� שא� נראה, ט"על המהרי אמנ� יש מהאחרוני� שהשיגו

ט שיש כא� מציאות חדשה של "דאי שנכונה ההגדרה של המהריו, לשיטות הראשוני� שספק דאורייתא מהתורה לחומרא, כל מקו�מ

ולי יוחסי� שמופיעי�  לבדוק מהו מעמד� של הספקות בשאר פס�ל פי זה צרי ע.ממזרי� וג� בישראלבשל ספק ממזר שמותר , יוחסי�

 .וביניה� פצוע דכא, באותה פרשה

ולא , שטע� שדווקא ספק ממזר הותר מדאורייתא, 195ת דברי ספר סדר אליהו רבא אהביא) כא' פרק טז הל, ב"איסו(פר שער המל� ס

ל להתיר " חזחרובומדוע , בטענה שחמשת הקהלי� מופיעי� בכל הפסולי�, ער המל� דחה את דבריוש. ספקות של שאר הפסולי�

 . ונקטו רק אחד מהפסולי� כדוגמה בעלמא, אלא מסתבר שהוא הדי� לכל הספקות? פק ממזרסווקא ד

ו של ספק פצוע יתרה תהיה שאלת, � לקהל וספק קהל מותר בה�קשכל הנמני� בקהלי� מותרי� בספ, מ"� ננקוט כפשטות דברי שעהא

� יישאי� למנות פצוע דכא במנ נראה, )כפי שהתבאר לעיל(בי� רוני� אשרכשלדעת , הקהלי� משתחדכא תלויה בשאלה מי נמנה ב

 .פק פצוע דכאס� גוא� כ� יש לאסור , הקהלי�

מביא את ) ה חמישה"ד: קידושי� עב" (שיטה לא נודע למי"ה. צאנו ג� בדברי אחד מהראשוני� דברי� מפורשי� כשיטת שער המל�מ

 :וכותב, ד"פירוש הראב

 .  בקהל ודאי הוא דאסור ולא בקהל שתוקי וגרי�האי פירושא כרות שפכהול

לרבי (אבל יבא בקהל גרי� , לא יבא' בקהל ה"הרי שהדרשה , ד מונה פצוע דכא בתו� הקהלי�"� שהראבוושכי כוונתו לומר, כאורהל

 שאר האיסורי� א כמושל, הוא אסור בגרי� ובספק, צוע הדכא אינו נמנה בקהלי�פאבל א� . ג� עליוה מראנ" או בספק קהל) יוסי

 .דהיינו שספק ממזר מותר לה�,  בקהל ספקואשנמני� בקהלי� ומותרי� לב

 .196ני� באוצר הפוסקי�ישיטת שער המל� נקטו ג� הרבה אחרוני� המצוכ

על פי מה שהארכנו  כ�בא� יש לדו� . כמו בממזר, ות של פצוע דכאקשיש להתיר ספ שרצו ללמוד מההיקש לממזר 197יו מהאחרוני�ה

רק את ההגבלה של  ובאלא לומדי� , ופ� להיות חלק מהותי מפסולי הקהלהינו אצוע הדכא פ: הבנת הקשר בי� ממזר לפצוע דכאלעיל ב

 .השוות לגמרי בי� ממזר לפצוע דכאלואי� , פני שזו הגבלה שנובעת ממהות הפסול של פצוע דכאמ, ממזרמ" בידי אד�"

. ותקשבפצוע דכא לא גזרו על הספ )ב' ב פרק טז הל"איסו (שכותב, �"רמבהוא י� כראיה הלביאי� האחרוני� המקשממקור העיקרי ה

 .ות מדרבנ�קוג� חכמי� לא גזרו בו לאסור ספ, שפצוע דכא מותר מהתורה בספקות מדבריונראה 

 יה מותרספק פצוע דכא יה, כל ספק מהתורה לקולאשסובר ה, �"שלדעת הרמב ברור. �"צרי� לבאר מהו יסודה של שיטת הרמב, מנ�א

א� הוא , � ג� כ� להקל"לכאורה נית� היה לומר שדעת הרמב, פצוע דכאב� ספק ממזר מותר אאמנ� ביחס לשאלה . מהתורה לקהל

כ� נית� לבאר את דברי . התיר ג� ספק ממזרת לפצוע דכאלייתה הוונתו כיתכ� שוי. ד"כשיטת הראב כולל ג� את פצוע דכא בי� הקהלי�

 . ואוסר פצוע דכא בממזרת בגלל היותו פסול הגו�, � סובר כירושלמי"שהרמב, )כפי שהתבאר(ד "ענא� כי נראה ל, האחרוני�

� אסור "צוע דכא לדעת הרמבפאת משו� שז. � בספק גיורת ספק ממזרת"הרמב עמידו אתהאוצר הפוסקי� הובאו דעות באחרוני� שב

שספק ממזר הוא , �"ט דלעיל בשיטת הרמב" פי הסבר המהרילעשאלה נפרכת ה? ומדוע תותר לו ספק ממזרת ספק ישראלית, בממזרת

                                                                   

194
רבא התיר , מ"לפי המ. ש שהקשה עליו משו� שלא הבי� דבריו"ב' ועי, המגיד משנה סובר ששתוקי אסור בממזר מדאורייתא ,ט"בניגוד למהרי: הערת עור� 

 . ראל ולא בממזרמהתורה רק שתוקי ביש
195

 אליהו אלפנדרי' לר 
196

 ק י"א ס' סע' סימ� ה 
197

 .פ"מובאי� באוצההוספי� ני� פוסקו) יז' ע סי"אבה(ז "ת אבנ"יניה� שוב 
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 ._רגמו כ, מעמד חדש

מזר שיהיה מל ספק ממזרת בפצוע דכא כפי שגזרו על ספק עאסור ל� לא גזרו "הקשה מדוע לדעת הרמב) ק ב"סימ� ה ס(בית שמואל ה

 ?צוע דכא על ישראלית פלאסור ספק, וכ� להיפ�, אסור בישראל

בכל אופ� הוא מותר בפסולי� מגזירת ו, �ביוחסיליו מעלה עולא שיי� להטיל , שפצוע דכא הוא פסול הגו�, שביי) ש� (ב שמעתתאהש

יש להדגיש שתירו� זה עונה . שפצוע דכא הוא פסול הגו� ואסור בממזרת, �"בשיטת הרמב י דרכנו"תירו� זה מבואר היטב עפ. הכתוב

 .י שאי� בפצוע דכא חסרו� יוחסי�פנמ: ג� על השאלה מדוע ספק פצוע דכא מותר בקהל

א� לא נמצא חידוש , ומרא מהתורה וספק ממזר הוא חידוש מיוחד שמותר בישראל ובממזרחשספיקא דאורייתא ל, שיטת הראשוני�ל

נצטר� לאסור ספק פצוע דכא לבוא , י� לנו מקור לחידוש כזה בפצוע דכאאבי� ראשוני� רוכפי הנראה לדעת , כזה ג� בפצוע דכא

 .לבקה

 

 סיכו� קצר –פק פצוע דכא ס

 . צוע דכא לספק ממזרפעלינו לדיו� את היחס שבי� ספק ה

ה זו עמצאנו מקור לד. � הקהלי�ייבמנ נמנה צוע דכאפ� א, ש שתלו את השאלה מה יהיה דינו של ספק פצוע דכא במחלוקת הראשוני�י

עניי� כשרותו של פצוע דכא בידי שמי� יש להשוות את דינ� שאחרי שיש לימוד מממזר לפצוע דכא ל יש שטענו. בשיטה לא נודע למי

 . הקהלי�י�ולהקל בספק פצוע דכא כמו בספק ממזר א� א� אינו נמנה במני, לגמרי

 . רערנו על היכולת של מקור זה לשמש מקור להשוואה רחבה בי� ממזר לפצוע דכאע

. דכא שהשתמשו בדבריו כמקור להיתר ספק פצוע האחרוני�יש מ. פקותסשנקט להתיר , �"הבאנו דיו� קצר בשיטת הרמב, מו כ�כ

מפני , � בפצוע דכא"וא� מדרבנ� לא החמירו לשיטת הרמב, שספק דאורייתא לקולא מהתורה, � נאמרו לשיטתו"הערנו שדברי הרמב

לכ� ג� לא שייכת  ו–גילי� ואינו נמנה בי� פסולי היוחסי� הר, שפצוע דכא הוא פסול הגו�, כפי שהוכחנו בפרקי� הקודמי�, שהוא סובר

 .�בו מעלה ביוחסי

 יכו�ס

 .  את מעמדו של פסול פצוע דכא ביחס לשאר פסולי הקהלוחנב

� אימ� "ג� הרמב. שאר הפסולי�בלבוא  סוראצוע דכא פועל כ� , הפריד בינו לבי� שאר הפסולי�לראינו ששיטת הירושלמי היא ה

בעוד שאר הפסולי� , � סוברי� שפצוע דכא הוא פסול גו�"שהירושלמי והרמב ראהנ. ואסר ממזרת בפצוע דכא, שיטה זו באופ� חלקי

 .ה� פסולי ייחוס

, והסקנו שזהו היקש מקומי, שבעקבותיו הותר פצוע דכא בידי שמי� לבוא בקהל, ביררנו את ההיקש בי� ממזר לפצוע דכא אור זהל

 .מעצ� היותו פצועציעה דווקא ולא הפצוע דכא נפסל כתוצאה ממעשה שפשמלמד על כ� 

העובדה שפצוע דכא נפסל רק מכוח  כלומר, ש קשר בי� העובדה שההיקש לממזר הוא מוגבל לבי� העובדה שהוא פסול הגו�ייתכ� שי

 .ציעה נובעת מכ� שהוא פסול הגו�הפמעשה 

תלויה  ו שלהלכה נקודה זוהראינ. ספק ממזרלא� כשו� שאי� לדמותו מ, ל פי זה רצינו לטעו� שיש מקו� להחמיר בספק פצוע דכאע

, "שיטה לא נודע למי"על פי דברי� המפורשי� של ה, חמשת הקהלי� שהותרו זה בזה� � פצוע דכא נמנה עאבמחלוקת ראשוני� 

 .שתלה את שני הענייני� זה בזה

 

 

 

                                                                   

198
 .�"את שיטת הרמב) ו"א פ"ש(� הסביר השב שמעתתא כ 
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 גלינסקי אליעזר הרב

 

 "ולא יחלל זרעו"גדרי איסור 

 

 מבוא

 :תנאי� מחלוקת הובאה:) נט יבמות (בברייתא

, הולד חלל: אליעזר ב� יעקב אומר'  ר–וא� נשא . ]כה� גדול[= לא ישא –אנוסת חבירו ומפותת חבירו …: תנו רבנ�

 .הולד כשר: וחכמי� אומרי�

 כשנולד ג� חלל הוא ולדוש סבר י"ראב. גדול לכה� בעולה איסור �גוכ ,"עשה מחייבי חלליש  "א� שנחלקו.) ס, ש� (באר אשי רב

  .199בלבד עשה היא האיסור חומרת כאשר כה� של אסורה מביאה

 :י"כראב פסק) ג' הל יט פרק 200ביאה איסורי (�"הרמב

 הרי אלו נתחללו –ובא עליה או שנשא בעולה  או על האלמנה ]על הגרושה או על הזונה[=וכה� גדול שבא עליה� 

 . הולד חלל–בי� זה שחיללה בי� כה� אחר , וא� הוליד ממנה ב�. לעול�

 איסורב 202עליה הבא או 201המקדשה לכה� אסורה החלל שכל א�: חדש דבר �"ריב בש� כתבו) מחלל ה"ד: עז יבמות( התוספות

 פג�כשנוצר  עליו שעברו האיסור כחומר, בלבד עשה בחומר הוא הבא עליה לכה� איסורה – עשה מחייבי הבאה החללה, 203לאו

 .החללות

 סובר הוא שאי� נראה �"הרמב דברי שמסתימת קבע וא�, ")בעיני תמוה �"ריב וסברת ("�"ריב מדברי הסתייג) ש� (למל� המשנה בעל

 .עליה לוקה – עשה ימחייב חללה על הבא וכה�, כ�

' הל יח פרק (�"הרמב, כלומר? עשה מחייבי בזונה ג�תק�  חידושו הא�: �"הריב שיטת לפי למל� המשנה הסתפק דבריו בתחילת א�

 יש, א� כ�. 204לכה� זונה איסור בכלל היא) מצרי לגר נבעלה: למשל" (עשה "איסורב אפילו, וראיס בעילת שנבעלה שפנויה סבור) ב

 לגבי שחידש למה בדומה או, עליה שילקה מינה אונפק, לאו בחומר לכה� אסורה עשה מחייבי זונה א�, �"הריב לשיטת להסתפק

 .עשה בחומר א� כי איסורה שאי� נאמר כא� א�, חללה

 אחת מדוגמה יותר ישש משמע – )רבי� לשו�(" עשה חייבימ חלל יש "הגמרא ניסוח את יישב) חלל יש ה"ד. ס מותיב (לנר הערו� בעל

 !גדול לכה� בעולה הוא בעשה שהוא היחיד 205הכהונה שאיסור א�, עשה מחיוב לחלל

 לכה� אסורה עשה חייבימ החללה �"לריב שהרי, "עשה מחייבי חלל"מ לכה� הנולדת הבת את ג� יש �"דריב אליבא: והוא עונה

, עשה בחומר הוא לכה� איסורהש ומאחר, עשה מחייבי הזונה של בתה אתג�  להוסי� יש למל� המשנה של ספקול ,א� כ�. עשה באיסור

 .207)עשה יבימחי חללה לכנות נית�, לכה� שנבעלה בכ� שנתחללה, עשה מחייבי הזונה את וא� (206עשה יבימחי חללה היא שבתה נמצא

 ):ד חלק כג נתיב (הלשו� בזה שכתב ,ירוח�' ר לדברי ו�וכי לנר רו�שהע מתברר

                                                                   

199
 .גדול לכה� ואלמנה, הדיוט לכה� א� וחללה זונה, גרושה איסורב מוכ ,לאו ולא 

200
 .אחרת צוי� א� אלא ,ביאה איסורי להלכות מתייחסי� �"ברמב רותהמקו כל  

201
 ).ז, כא ויקרא" (יקחו לא וחללה זונה אשה  " 

202
 ).טו, ש� ש�" (זרעו יחלל ולא " 

203
 .ל"ואכמ. עח קידושי� בסוגיה בזה היטב לעיי� ויש 

204
 ".קידושי� בה� שאי� ועבד וימג או כריתות מחייבי אלא זונה שאי� "וסובר חולק) א' הל ש�, השגות (ד"הראב   

205
 :).עז קידושי� (בלבד כהונה מאיסורי הוא חלל  

 לדעת, גדול לכה� מבעולה שנולדה חללה שנשא כה� וכ�: "זו בלשו�) ה�ד' עמ, טז כר�" (חלל "ער� (התלמודית קלופדיהיבאנצ הובאו לנר הערו� של דבריו  206

 חלל יש להסובר אלא חלל אינו הולד שא� שכתב האחרוני� מ� יש, בעשה אלא לו ורהאס אינה עשה מחייבי שבאה שכיו� הסוברי� הראשוני�

 ,כלל חלל גדול מכה� הבעולה ולד אי�, עשה מחייבי חלל שאי� הסובר י"ראב של ק"ת שלפי לגמרי ברור. הדברי� של מעוותת הבאה זו ד"לענ ."עשה מחייבי

 ! ק"דת אליבא חלל הולד ולד יהא לא) �"יבלר רק ולא( עלמא לכולי – הולד על שיבוא כה� וממילא

207
 נית�) ע"מח חלל יש ד"בא ה"ד: עז (בקידושי� מדבריו א� ,עשה מחייבי זונה על הבא מכה� שנולד לולד רק התייחס, )חלל יש ה"ד. ס (ביבמות לנר הערו�  

 ,חללה נעשית) למל� המשנה של בספקו אחד לצד, לכה� העש מחייבי הזונה היא וכזו (עשה באיסור לכה� הנבעלת, עצמה האשה שג� סבורהוא ש לדייק

 .עשה באיסור רק לכה� האסורה



  גחמדת האר�                            86

 
 

רוצה לומר שנשאת לישראל והיתה אסורה עליו בעשה ועשאה זונה ואסורה . כי יש חלל מחייבי עשה, ועוד ביבמות

 .208 הנולד הוי חלל–וא� נשאה , לכה�

 אחד כצד (ירוח�' בר מצאנו עוד. עשה באיסור רק לכה� האסור עשה יבימחי שחללה הגורסת, �"הריב של לשיטתו התוודענו: לסיכו�

 .עשה באיסור לכה� אסורה עשה מחיוב זונה שג�, )למל� המשנה של בספקו

 חללה תהיה היא א� כה� מביאת" עשה יבימחי לחללה וולדישת הבת, �"הריב שלפי לנר הערו� ידי על לבנו לתשומת הובא, כ� כמו

 ".עשה יבימחי

 

 הפסול המשכת איסור –" זרעו יחלל לא "סורבאי המאירי שיטת

 

 :הבא הדי� מובאש� .) עז (בקידושי� בסוגיה המאירי דברי בהבנת גדול קושי בפני אותנו מעמידות הללו היסוד הנחות

זינתה ונתחללה ונתגרשה .  חייב על כל אחת ואחת–בזמ� שה� כסדר ,  אלמנה וגרושה וחללה זונה]אשה שהיא ג�[…

 .209נו חייב אלא אחת אי–ונתאלמנה 

 . איסור על חל איסור דאי�, בלבד זונה משו� א� כי לוקה אינו עליה הבא כה� – חללה נעשתה זה ואחרי זונה שהיתה שמי כ�מ עולה

 :המאירי כתב זו סוגיה על

משו�  ללקות א� היא קרויה זונה ונעשית בביאת כה� שאחריה חללה חייבי עשהמומכל מקו� יראה שא� זינתה 

 .שהרי אי� בה מלקות משו� זונה, חללה

 .זונה איסורגבי  על לחול חללה לאיסור מקו� יש, זונה איסור על מלקות שאי�כ, כלומר

 א� אלא, �"כריב שסבר רק שלא למדי� אנו" מלקות ]עשה מחייבי בזונה[= בה אי� "שכתב ממה. תמוהי� המאירי דברי, האמור כל לפי

 ,עשה מחייבי זונה על הבא לכה� מלקות חיוב אי�: טעמו בפשיטות זה והרי. דלעיל למל� שנההמ בו שנסתפק במקו� סברתו את ייש�

 .לאו בחומר ולא, עליו לוקי� שאי� עשה בחומר רק הוא שבה זונה שאיסור �וכיו

 רק �לכה אסורה עשה מחייבי הזונה דבריו לפי שהרי". חללה משו� ללקות חללה ]נעשית[= כה� בביאת "שכתב מה שתמוה מכא�

 רק לכה� אסורה עשה מחייבי חללה תהיה לא כ� א� ומדוע! עשה מחייבי חללה רק להיות צריכה היא לכה� לכשתבעל, כ� א�. בעשה

 ?211 210עשה מחייבי בזונה כסברתו, עליה כה�ולא ילקה , עשה באיסור

 

 :שיא רב דברי את הביאה.) עח�:עז, ש� (הגמרא. דבריו בהמש� נעיי� המאירי דברי יישוב לש�

 – )איסורי כהונהמ שהיא ,ועתה הוא בא על זונה(חזר ובא עליה . חללה לא משוי לה,  זונה משוי לה–כה� הבא על אחותו 

 .עשאה חללה

                                                                   

208
): ו"ה ד"פ קדושי� (הירושלמי מקשה) בבבלי י"דראב ק"ת לשיטת המקביל (עשה מחייבי חלל שאי� דאמר מא� על: זה לדי� ראיה יש מהירושלמי שא� נראה  

 א�"ש הידיעה על הסתמכה שקושייתו, "עדה קרב�"ה בעל וביאר". הוא עשה – עשה מכח שהוא תעשה בלא הוא הרי מצרי של שני דור הרי: הושעיה רב התיב"

 איסור שהיא( ראשונה שבביאה אחר: הישני בביאה תונשכוו לפרש צרי�, כהונה מאיסורי א� כי חללות שאי� בהנחה". חללי� בניה לכה� ]שניה מצרית[= ניסת

 ראה שהירושלמי מוכח, עשה מחייבי חלל שיש הוכחה בכ� ראה שהירושלמי ו�וכי. חלל ולדושה לירושלמי ידוע – שוב הכה� עליה באכש, זונה נעשית )עשה

 .עשה איסור לכה�" עשה מחייבי זונה "אותה של באיסורה

209
 .ש� בסוגיה עיי�, מוסי� איסור הוא א� אלא איסור על חל איסור אי�ש ,וטעמו 

210
 כל על, חלל כזו שתהיה לדבריה� נותנת והסברה. עשה מחייבי חלל!) ולדוב קאי ש�, אמנ� (זה כעי� שכינו ,לנר רו�והע ירוח�' ר דברי את הבאנו וכבר 

 .�"הריב לשיטת עליה הבא כה� לקותהל שלא ג�: כ�מ המשתמע

211
 כחומרו אלא חמור שבו לאו אי� עשה סורמאי בא שעיקרו שמאחר, לדחוק שיש אלא: "עשה מחייבי חללה של איסורה לגבי �"כריב נקט, )עז יבמות (המאירי  

 סוגיה (שנפגמה האשה חללות בי� לחלק יכולנו אמנ�. גופא חללה איסור לגבי אלו את אלו דבריו סותרי�, בקידושי� מהמאירי שהראינו מה פי על". עשה של

, לומר ונראה. המש�ב א�לא נענה עליה ש, חמורה קושיה זוו. כ� נראה שאי� 7 בהערה לעיל כתבנו כבר א�, )דיבמות סוגיה (ולדוה חללות לבי�) דקידושי�

 בעוד ,"קאי אבעולה נמי יחלל דלא …הוא לאו מקו� מכל שהרי ":ששאל, יבמות במסכת המאירי של יתויבקוש בדקדוק נעו� זו קושיה שובילי שהמפתח

 שלא ל"י בתירוצ� וג�, אותו הדברב הקשו שלא יתברר ל"הנ בעיו�ו". יקח לא דחלל לאו איכא עשה דחייבי חלל באיסור שא� "אומר) ש� (בתוספות �"הריב

 .ל"ואכמ. אחד לדבר נתכוונו
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 :ראשוני� מחלוקת המאירי הביא זה בהקשר

 … עשאה חללה–וכשגמר ,  עשאה זונה–משהערה בה  …גמר ביאתושא� : יש שאומרי�

 לא עשאה –אבל כל שהערה ולא פירש עד שגמר ביאתו .  עשאה חללה– …רה ופירששא� הע: אלא שרבותי פירשו בה

 .212נראי� והדברי�, אלא זונה

כדי  פסולה באשה העראהב שדי א�. מדבריו העולה הכלל את נציי� רק ,213המאירי של רבותיו של טעמ� בהסברת כא� נרחיב לא

 לה בא כאילונחשב  – האשה בגדר פסולהו שינויה, בלבד העראהב פקהסת ולא ביאתו כשגמר, רציפה בביאה מקו� מכל, זונה לעשותה

 .214נתחללה לא ולפיכ�, בזונה ביאתו שגמר אומרי� אי� דיד� בנידו�, טעמא ומהאי. ביאהה בגמר

 .):עח (ש� המאירי דברי בהמש� איתא

וא� גמר ביאתו , "לא יחלל"ואחת משו� " לא יקח"אחת משו� :  לוקה שתי�–כה� גדול שקדש את האלמנה ובעלה 

לא "וכשגמר נתחייב משו� , שהרי נתחללה היא מיד" לא יחלל"שמשהערה נתחייב משו� ,  חייב שלש–והתרו בו בכ� 

 . שדעת רבותי בזו דוקא כשהפסיק אחר העראה וחזר וגמר215וכבר ביארנו, "יחלל זרעו

 בפני עבירה אושה, חילול הזרע משו� �ה ביאה גמרב המלקות הרי ?זה בהקשר המאירי של רבותיו לשיטת יש מקו� מה: לעיי� ויש

 כה� (זו יחידה מביאה וולדישי שהזרע דפליג מא� לית והרי? ביאהה בגמר רק זה באופ� כמתחללת נחשבת האשה א� בכ� ומה? עצמה

 !?ילקה לא ומדוע, "זרעו חילל "ביאתו וגמר הבועל גדול הכה� כ� וא�, חלל הוא) באלמנה גדול

 ):ש� (איריהמ מדברי ועוד

 ?ובגמר ביאה נעשה בא על החללה,  שהרי משהערה נתחללה,וילקה א� משו� בא על החללה: ויש שואלי�

 רק כ� א�ו ,")ביארנו וכבר", "נראי� והדברי� ("רבותיו כדברי שעיקר פעמיי� ציי� המאירי .תמוהי� דבריונראי�  שוב, ראשו� במבט

 !החללה על בא משו� להלקותו מקו� ואי�, חללה נעשית ביאה בגמר

 :חללות תיווצרש אפשר מה� אחד כל שמחמת צדדי� שני בי� ומבחי� מאוד מארי�) ב' הל יז פרק, �"הרמב על' חי (הלוי חיי�' ר

 יחוס משו� פסול: "חיי�' ר של ובלשונו ;ולזרע בירושה העובר ,אחד דור אצל שיש חללות של פג�: קרי, "גנטית "חללות: האחד

 ".משפחה

 פסול משו� פסול "ובלשונו ;ובזרע באשה חללות פג� יוצרתו כהונה בפסול איסור מביאת כתוצאה הנוצרת ,חדשה חללות: השניו

 ". ביאה

 פסול שהטיל על היינו, השני באופ� הזרע חילול על באות" זרעו יחלל לא "על לעובר שהמלקות, לומר היא חיי�' ר של דרכו, אמנ�

 באופ� זרעו חילול על דווקא ה� שהמלקות, לומר נציע אנו א�. )216"פשוט נראה"ש כ� על התבטא וא�( ביאה באיסור שיצר פג�ב בזרעו

 .הבא לדור משפחה פסול להעברת בשותפות: הראשו�

 :כ� המאירי ונבאר

. אהגמר ביב רק שנתחללה כמי אותה רואי� – העראה אחר שהפסיק בלא ביאתו וגמר האלמנה על בא גדול כשכה�, רבותיו דעת לפי

 אי� עדיי�, ביאה בגמר ,ולדוה היווצרות בשעת שהרי ,הא�מ חללות פסול לדוהו שיירש שיי� לא זה שבאופ� לומר הנמנע מ� לא, מעתה

 לומר יש א�, )בזה דפליג מא� דלית, שאמרנו כפי (חלל ולדוה יהיה לדינא, אמנ�! עת באותה מתחללת היא א� אלא, חללות פסול בא�

 .משפחה היחוסי משו� ולא, אהבי פסול משו� רק שזה

                                                                   

212
 .ה' הל יט פרק, �"הרמב שיטת מדויקת וכ�  

 
213

 .יג' הל יז פרק, למל� במשנה וכ�, )ש� ל"המו ובהערת (לה משוי לא חללה ה"ד: עז קידושי�, א"בריטב בזה עיי� 

214
, רציפה בביאה זאת כלוב ,ביאה בתחילת כמתחולל זונה להיותה בה חלה השינוי את דני� אנו אמנ�: המאירי של רבותיו של �טעמ את לבאר אחר אופ� ישנו  

 הדברי� מעי� הוא זה ביאור. הזונה על בא כדי� ביאה בגמר חללה שנעשית ולומר, עצמה בפני כביאה עליו ולדו� להפרידו אפשר ואי, הלתחילת טפל ביאהה גמר

 .א"כריטב המאירי את נבאר בדרכנו אנוו ,ל"הנ ל"המו הערתב שהובאו

215
 שדעת' א' י ק"בפ ביארנו וכבר: "מילי�ה נוספו יעקב זכרו�' במהד א�". הקוד� בדיבור – ביארנו וכבר: "יג בהערה וציי�. סופר הרב' מהד במאירי הוא כ�ו  

 לא ג�ו ,מקו� בשו� דפי� ציוני מזכיר אינו שהרי, המאירי בדברי בחשו זרות שידיי� חאדמוכ ומלבד). ט בהערה זה למקור סופר הרב ציי� וכבר" ('וכו רבותי

 ".קושיה ולעני� "ה"ד. י בד� היטב ש"ועיי. להל� קושייתינו את ליישב, הועילו

216
 מכא�. פסוקב ביטוי מאותו נלמדי� ,"זרעו יחלל לא"ו) האשה את" (יחלל לא", האיסורי� ששני כ� על שהסתמ� נראה, ש� דבריו בריש חיי�' ר דברי פי על  

 .האשה את" יחלל לא "של לאו על מלקותל, הביאה איסור משו� החילול על לדעתו הבאות ,"זרעו יחלל לא "שבאיסור המלקות את לדמות למד
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 פסול להעברת שתור� באופ� הזרע חילול על קאודו ה�" זרעו יחלל לא "של שמלקות שלמד מאחר: המאירי דברי מובני� מעתה

 אחר פירש א� וקאוד הוא" זרעו יחלל לא "משו� לוקה באלמנה גדול כה� תביא שבגמר ,בגמרא שכתוב שמה  הדברכרחוה, המשפחה

 .לזרעו החללות פג� את תוריש מביאתו שכתוצאה ,חללה על בא הוא זה באופ� רק שהרי ,ביאתו גמר כ� חרא ורק העראתו

 עדיי� יש, לגמרי חדשה מביאה חלק למעשה שהוא ביאה לגמר מתייחסת, לדעתו, שהגמרא א�: כ� מתבארי� המאירי דברי המש�

 ג�, "זרעו יחלל לא "על מלבד ילקה) כאמור, חדשה ביאה אושה (אהבי גמר אותו על? מלקויות' ג רק הכל ס� לוקה הוא מדוע: לשאול

 ?החללה על בא משו�

 :המאירי של בתירוצו נעיי�ו

לא "אלא משו� , שהרי מחללת היא א� לתרומה, "לא יחלל"שמכיו� שנעשית חללה אינו לוקה עוד בביאתו משו� …

 ".לא יחלל זרעו"שלוקה משו� , תווכה� המערה בחללה זונה אינו חייב עד שיגמור ביא". יחלל זרעו

 אלא, )הגרושה או הזונה על לבא בניגוד" (יחלל לא "משו� לוקה אינו החללה על הבא כה� כל: כ� היא המאירי ששיטת אפוא מתברר

 ".זרעו יחלל לא "משו� רק

 יצירת על ולא, בזרע המשפחה פסול המשכת על ה� הללו שהמלקות, לנו התחדד גופא זה, המאירי דברי בביאור הקודמי� דברינו לפי

 . הביאה איסור משו� הפסול

 עוד אותה יפגו� לא: שמשמעותו" (יחלל לא "של לאו על בכ� ועובר, עשה מחייבי זונה על הבא כה�: הבאה האבחנה מסתברת זה לפיו

 הביאה שאיסור תית� השהסבר במקו� פחות חמור שאיסורו לומר יש, )הפג� את שיוצר הוא שאיסור הביאה מוסכ� וכא�, בביאתו

 המשנה העיר שכבר וכפי, בסברה שקשה א�, �"הריב דברי מאחוריש ההנחה זוהי. פחות הוא זונה באותה שהפג� כגו�, בחומרתו פחות

 .לוקה אינו עשה מחייבי זונה על הבא שכה� המאירי סובר טעמא מהאיו. למל�

 בהמשכת הוא האיסור שתור� שהגדרנו מאחר ."זרעו יחלל לא "של לאו על בכ� עובר עשה מחייבי חללה על הבא כה�, זאת לעומת

. הבא לדור אחר או כזה פג� המשכת בי� העבירה בחומרת הבדל שאי� להבי� אפשר, איסור ביאת ידי על חדש פג� יצירת ולא, קיי� פג�

 .יועל ולוקה לאו בחומר האיסור על עובר הבא לדור עשה מחייבי חללות הממשי� שג� סבור המאיריו

 

 אנפשיה בשויא חללה ספק

 .קשות ה� שא�, נוספות שיטות ליישב פתח נפתח, המאירי שיטת בהבנת שהתחדשו הדברי� לפי

 ":אני כה� "ואומר בא בדי� כתב) יג' הל כ פרק (�"הרמב

] 217שהכגו� שהיא גרו[והנבעלת לו .  לוקה–וא� נשא או נטמא , ואינו מטמא למתי�, אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה…

 . ספק חללה–

 מינה אנפקהיא ה ,)ד ק"ס, ש� (ש"והב) ג ק"ס ג סימ� (מ"החשמצייני�  ומכ, "חללה ספק "שהיא� "הרמב שכתב מהשל  משמעותה

 כה� שהוא דבריו דלפי ,חללה משו� לוקה ודאי – עליה בא הוא עצמו א� אבל. ודאי חללה על כבא לוקה שאינו, עליה הבא אחר לכה�

 .עבורו ודאי חללה היא

: דבריואת  ליישב וצרי�. ילקה לא עליה אוויב ישוב וא�, "אני כה� "אומר אותו כלפי ג� חללה ספק שהיא כתב) ב ק"ס, ש� (ח"הב �א

 ?ש"והב מ"הח וכסברת, שילקה הגרושה על יבוא מא� שנא מאי

 בבואו שילקה 218"אנפשיה שויא"ה אהני זה באופ� – גרושה על ובא" אני כה� "האומר: ליישב יש, המאירי בביאור שכתבנו מה לפי א�

 המדובר שהלאו הרי, חללה משו� הנוספת בביאתו אותו מחייבי� היינו לו, הגרושה על ביאתו לאחר א�". יחלל לא "משו� הגרושה על

 של משפחה פסול להעברת שות� הכה� יהיה לאש ,האיסור את שהגדרנו אחר חדוימוב (לומר מקו� יש כבר כא�ו"! זרעו יחלל לא "היה

 איסורעל  עבר א� שהקביעה") אנפשיה שויא "מכח בה יד" כה�"ל שיש איסור הביאהב נוגעת שאיננה הגדרה, נוס� לדור חללות

, בעינינו ספק רק ישארי דברה אלא, מחולל שזרעו העובדה את ודאית כקביעה נקבל לא שאנו ו�ווכי. לזרעו חסנו אנוי לפי נבחנת

 .219"זרעו יחלל לא "של חללה איסור על עבר השנייה תובביא א� הספק בעינו נותר

                                                                   

217
 .כ"נו ועוד משנה המגיד ביארו כ� 

218
 .מ"ואכ, בכהונתו" אתחזק "דג� וצרי� ואפשר 

219
 בשניה�. חללה על הבא כה� של לזה גרושה על הבא כה� של האיסור גדר בי� הוא אינו מבחי�. הזה הביאור את לומר אפשר אי עצמו �"הרמב בשיטת אמנ�  

 .מקודשתא� היא  אחת וחייב לו מקודשת אינה א� פטור הוא
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 חללה בביאת" זרעו יחלל לא "איסור

 : מובא.) עח (קידושי� בגמרא

 ". לא יחלל"ואחת משו� " לא יקח"אחת משו� : כה� גדול באלמנה לוקה שתיי�: אמר רב יהודה
 ".מר ביאתובשלא ג: "ומיישבת" ?זרעולא יחלל "ולילקי נמי משו� ): "ש�(מקשה הגמרא 

 שסת� ,�"הרמב דברי על המפרשי� תמהו לפיכ� .שלוש לוקה וגמר ביאתו אלמנה על שבא גדול כה�ש ,זו מגמרא בפשיטות נמצא

 ): ד' הל יז פרק(

 ". לא יחלל"ואחת משו� " אלמנה לא יקח"אחת משו� :  לוקה שתי�–קידש כה� גדול אלמנה ובעלה 

 "!זרעו יחלל לא "�משו ג� לוקה ביאתו שבגמר כלל רמז ולא

 חדשה ביאה למעשה הוא ,אלמנה על הבא גדול לכה� למלקות בהקשר בגמרא המוזכר ,"ביאה גמר "שהמושג הראינו ,המאירי דברי לפי

 . החללה על הבא לכה� מלקות לחייב הבלעדי המקור למעשה הוא" זרעו יחלל ולא"ו, לגמרי

 יפרט לא, לאו על עובר וחללה זונה ,גרושה על הבא שכה�לומר  הקדי� שכבר רלאח, זו בדר� ההול� פוסק א� ייפלא לא, האמור לפי

 שלוקה מלקותהו, חדשה ביאה היא זו ביאה שגמר מאחר". זרעו יחלל לא "משו� ג� לוקה ביאה שבגמר האלמנה על הבא גדול בכה�

 .220בכ� לפרט צור� אי�, החללה על באה ככל ה� בכ�

 

 סיכום

 ולא, בזרעו הא� חללות המשכת עוו� על ה� כהונה איסורי על הבא לכה�" זרעו יחלל לא "משו� לכה� שהמלקות לומר מקו� הראינו

 .האיסור ביאת על שה� ,הלוי חיי�' ר שכתב כמו

 :מקומות בשני המאירי דברי התבארו זה לפי

 .באלמנה גדול כה� לש ביאה גמרב מלקות לחייב דווקא פרישה אחר" ביאתו גמר "דבעי רבותיו די� שייכות .א

 .עשה יבימחי זונה על הבא את ממלקות שפטר א�, עשה ייבימח חללה על הבא כה�מלקות ב חייבל ושיטת .ב

 .חללה ספק על כבא רק עליה ובא ושב גרושה על שבא" אני כה� "האומר את ד�ה ,ח"הב דברי את בזה לבאר הצענו עוד

שגמר ביאתו את הדי� שהשמיט , �"צענו כיוו� ליישוב דברי הרמבה, השלכתו של המאירי את די� רבותיו על גדר גמר ביאה באלמנהב

 ".לא יחלל זרעו"באלמנה חייב ג� משו� 

 

 אחת ביאה על יותומלק שתי חיוב: נספח

 שכוונת לפרש מקו� יש, לכאורה .בעלו שקידש אחר רק לוקה לו האסורות נשי�' מג אחת המקדש שכה� ,ומרא) ב' הל יז פרק (�"הרמב

 .): עח קידושי� (רבא בדברי ,הלכהה מקור הוא בזה ההגיו�. דווקא ביאתו שגמר מיל יתהה בזה �"הרמב

 ".לא יחלל"משו� " לא יקח"? ומה טע�.  אינו לוקה–לא בעל ,  לוקה–בעל 

 שווה הבגזיר הדיוט כה�נגזר ג� על " יחלל לא"ש כ� על מסתמכי� רבא דבריש אלא. הדיוט כה� אודות כלל כתוב אינו" יחלל לא "והרי

 . גדול מכה�" זונה"�"זונה "של

, זונה על שבא גדול כה� טע� זהמ פטרש, )ג' הל, ש� (�"הרמב ביאור לפי הדיוט בכה� כלל שיי� אינו  האשהלגבי" יחלל לא", והנה

 בגמרא שהמפור לשימוש מתאי� הדבר ונמצא". זרעו יחלל לא "הוא הדיוט כה� פרשתב" יחלל לא"ברור ש, זה לפיו. 221וגרושה חללה

 ".זרעו יחלל לא"כדכתיב , חלל ואה בגרושה הדיוט כה� של זרעו שג� למדו מנהשמ,  זושווה גזירהב

                                                                   

220
. זו ברוח דברי� לומר מקו� יימצא דיי�ע �"הרמב לשיטת התאמה לאחרש אפשר א�. המאירי על חלוק הוא בה� נקודות מספר �"הרמב בשיטת שיש אכחד לא 

 .זה בדבר נארי� להל� ובנספח

221
, גדול לכה� מאלמנה חו� הרי. לכה� אסורה תהיה זו שאשה בביאתו לגרו� כוונתו, הכתוב של" האשה חילול"ד, )קסב ת"ל (המצוות בספר יותר מבואר טעמו 

 ".ועומדות מחוללות "ה� הפסולות שאר
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 כיו� ,חיוב על הביאה הוא לו הנשואה גרושה על שבא הדיוט בכה� �"רמב לדעת המלקות שחיוב היא ,להניח שעלינו הנחה עוד

 .222וביאה ביאה כל על שיתחייב בזה מינה אונפק. לו שנשואה התנאי שנתקיי�

 וא�, האשה לוליח משו� ג� הוא הביאה על חיובוו, שתיי� חייב לו המקודשת אלמנה על שבא גדול כה�: כ� הגמראאת  נפרש מעתה

 פיל, ובעל וחזר שפירש איירי, "זרעו יחלל לא "משו� ג� חייב ביאתו שבגמר בגמרא שכתוב ומה. בלבד בהעראה כבר לחייבו יש כ�

 .)בדבריה� שפירשנו מהטע� לא א�( המאירי לש רבותיו פירוש

 אחרמ, אחת בביאה" זרעו יחלל לא"ו)" האשה את (יחלל לא "משו� מלקויות שתי לחייבו שאי� משו�, יהיה �"הרמב לפירוש הטע�

 בגמר ודווקא, "זרעו יחלל לא "משו� לחייבו נית� חדשה בעילה בעל א� א�. 223"יחלל לא ",ביטוי מאותו למדונ �איסוריה ששני

 כבר שזו, האשה חילול על החייב גדול בכה� החיוב שארל מקו� כבר אי�כיוו� ש, ההעראה על כבר לחייבו אי� זו ובביאה. ביאתו

 .224הקודמת מביאתו מחוללת

 .לו במקודשת דווקא כלומר, הדיוט כה� לחיוב בגדרו דומה" זרעו יחלל לא "משו� גדול כה� של שחיובו, עוד ומסתבר

 לא "משו� ג� חייב ביאתו שבגמר �"הרמב הזכיר לא, אחת שחייב קידושי� ללא אלמנה על שבא גדול בכה� העוסקת', ג בהלכה, מעתה

 .הדיוט כה� על בזה עדי� הוא אינוו, לו מקודשת שאינה ו�וכי, חייב שאינו נראה חדשה בביאה א�, כלומר.  כ�אינוש, "זרעו יחלל

 חיוב הואשה משו�, ביאתו גמר א� נוס� חיוב הזכיר לא, שתיי� שחייב לו המקודשת מנהאל על בבא העוסקת', ד בהלכה, זאת לעומת

 במה וכ�, לו המקודשת החללה על שבא הדיוט כה� אודות' ב בהלכה �"הרמב שכתב במה וכלול, פשוט דברה כ� וא�. חדשה בביאה רק

 .'וכו גרושה, אלמנה על באה גדול כה� אודות' ט בהלכה לקמ� שכתב

 לא "משו� ג� והמאירי �"הרמב לפי יתחייב בוש) חדשה ביאה למעשה שהוא (ביאה גמר באותו, לכאורה: חשובה הערה סי�להו יש

 החללה על בא משו� וכ�, )כאמור, ביאתו שגמר באופ� (לו המקודשת האלמנה על בא משו�: מלקויות שתי עוד יתחייב, "זרעו יחלל

, וזונה וחללה גרושה שנעשית אלמנה עלהבא  גדול בכה� ל"הנ' ט בהלכה �"הרמב של פסקו את להעמיד יש זה ובאופ�. לו המקודשת

 .225ארבע לוקהש

 מלקויות שתי עוד שיתחייב שכוונתה לפרש ואפשר, "'זרעו יחלל לא 'משו� נמי וללקי "איתא דש�, מהגמרא נסתר זה אי�, פני� כל על

 דברינו לפי ואילו, "שלש חייב בכ� בו והתרו ביאתו גמר וא� "כתבש, המאירי בדברי קשה קצת הוא זה פירוש, אמנ�. זה לאו משו�

 !ארבע זה באופ� חייב

 ישנו השלש דבחשבו�, "החללה על בא משו� א� וילקה "להקשות שהתעורר לפני, אמינא בהוה רק זה כל כתב דהמאירי, לדחוק וצרי�

 מלקות עוד ללקות לו שהיה, ]האשה את" [=יחלל לא"של  מלקותה משו� היא קושייתו ועיקר. אלמנה משו�" זרעו יחלל לא "רק

 מלקות �ישנ ביאה שבגמר יישובו לאחר, באמת א�". יחלל לא משו� אחת "רק שחייב להדיא איתא בגמרא ואילו, החללה על בא משו�

 ש� משו� ,"זרעו לליח לא "בדי� המלקות מלבד) רביעיות (נוספות מלקותה�  אלו, "זרעו יחלל לא "משו� רק החללה על בא בדי�

 .שבה אלמנה

 שיטת את שביארנו הדר� על לבאר היה נית� רבותיו של ההבחנה את המאירי מביא בה� הפעמי� שתי את ג�, והשתא דאתית להכי

 משו� לחייבו אפשר אילכ� . עצמה בפני כביאה נידו� ביאהה גמר אי� רציפה בביאה ,והיינו .המאמר בגו� שכתבנו כפי לאו, �"הרמב

 כביאה יחשב הביאה גמר, ויפרוש העראה יעשה א� א�. זו בביאה" ]האשה את[= יחלל לא "משו� לוקה שכבר אחרמ, "זרעו יחלל אל"

 ".זרעו יחלל לא "משו� עליה ולחייב יהיה ואפשר, עצמה בפני

 

 

 הרב גד אלדד

 

 חללות כתופעה וכאיסורה

 מבוא

                                                                   

222
 .הזה כצד כ� כל משמע שלא, )ש� (המצוות בספר ע"ע. בזה שדנו אחרוני� חבל שהביא, )פרנקל' ש' הוצ (�"הרמב על" המפתח ספר"ב עיי� 

223

 .זו בדר� שהל� יהושע בפני עיי� 

224
 .לקושייתו המאירי של ישובו כעי� וזה 

225

 .רסח מצוה חינו� במנחת עיי� 
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א� היא תולדה של האיסור החמור שממנו נולד הממזר או : צירת הממזרותנודעה בשערי� שאלת� של רבותינו האחרוני� על אופ� י

 .226תוצאה מציאותית של ביאה שאינה יכולה ליצור קידושי�

או שהחללות היא תופעה , א� עבירת איסור חילול קדושת הכה� היא שיוצרת את החללות, באופ� דומה נית� להסתפק ביחס לחללות

 . נ� חופפי� את חלות האיסורשאי, מציאותית שיש לה כללי� משלה

 .עלינו לעמוד על טיב החללות כשלעצמה, כדי לדו� בשאלה זו כראוי

 

 שני דינים בפסול חללות: חיים הלוי' דעת ר

 ):227:קידושי� סו(שנינו במשנה . א

 לוי ,שנשאו לכה�, לויה וישראלית, זו כהנת? ואיזו זו,  הולד הול� אחר הזכר–ל מקו� שיש קדושי� ואי� עבירה כ

 .וישראל

 ):ה כהנת"ד( את מקור הדי� 228י"וביאר רש

 .כתיב" למשפחות� לבית אבות�"

 :הקשו על משנתנו.) סז(בגמרא 

' כר, הא לא קשיא? הולד הול� אחר הזכר, דיש קידושי� ואי� עבירה, והרי חלל שנשא בת ישראל? ותו לא" ואיזו זו"

 . 229דוסתאי ב� רבי יהודה סבירא ליה

 .):עז(עוד שנינו   .ב

 .כהונהל בתו כשרה –ישראל שנשא חללה . ת חלל זכר פסולה מ� הכהונה לעול�ב

 

 :נימקה) ש�(והגמרא 

". לא יטמא בעל בעמיו"ונאמר להל� " ולא יחלל זרעו בעמיו"נאמר כא� : שמעו�' אמר רבי יוחנ� משו� ר? נא הני מילימ

 …א� כא� זכרי� ולא נקבות, מה להל� זכרי� ולא נקבות

א� ? בת בתו תיתסר. בתו פסולה א� בנו, מה הוא בתו פסולה, קיש זרעו לו מ–" לא יחלל זרעו"כתיב ? ו תשתריבת בנ

 ?גזרה שווה מאי אהני ליה, כ�

 ):טו' פרק יט הל, 230איסורי ביאה(� "ופסק הרמב

, י� לבוא זה בזהותרמי� ישראלי� וחללי� ילו. והולד הול� אחר הזכר, מותרי� לבוא זה בזה י� וישראלי�יהני� לוכ

ואי� בית אמו  בית אביו היא משפחתו: "בית אבות�לויתלדו על משפחות� "שנאמר , 231והולד הול� אחר הזכר

 .משפחתו

 ?"בעמיו"מדוע לא הביא את טע� הגמרא עצמה למשנה זו מהפסוק  ,"לבית אבות�"מהמלי� . הואיל באר משה את די� המשנה בד� עז

ומקור� משתי , � שישנ� שתי סיבות שונות לפסול את זרעו של החלל"תיר� דסבירא ליה לרמב) ש�, �"על הרמב' חי(חיי� הלוי ' ר

… מקיש זרעו לו"המקור הוא בלימוד . ואילו בד� עז, "למשפחות� לבית אבות�"הוא בפסוק . מקור הסוגיה בד� סז: הסוגיות שציינו

 ".א� זרעו פוסל

 :שתי הסיבות ה�

, מבחינה זו. ולכ� אשתו וזרעו נפסלי� כתוצאה מכ�, ר מעשה הביאה כשלעצמו מטיל פסול בשותפי� בוכלומ,  בביאתווסלפהחלל . 1

                                                                   

226

 .הרב ארנריי� עסק בשאלה זו במאמרו המופיע בקוב� זה 
227

 .אלא א� צוי� אחרת, רות בתלמוד מתייחסי� למסכת קידושי�כל המקו 
228

 .על פי הגמרא סט 
229

 .שבמקרה זה בתו כשרה לכהונה, היינו 
230

 .אלא א� צוי� אחרת, � מתייחסי� להלכות איסורי ביאה"כל המקורות במשנה תורה לרמב 
 .�"ינ� גורסי� אותו בלשו� הרמבויש שא, משפט זה נמצא בסוגריי� בדפוסי� הרגילי� של משנה תורה: הערת עור� 231
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וא� זרה , )שמעשה הביאה האסור יצר פסול בנבעלת, כגו� עמוני שבא על ישראלית(ביאת החלל הינה ביאה פוסלת כמו כל פסולי ביאה 

 .שבט הכהונהלמרות שמעול� לא הייתה חלק מ, הנבעלת לחלל נהיית חללה

 .כ� ג� זרעו חלל, וכש� שאביו חלל, הוולד החלל מתייחס אחר אביו: מוקד הפסול הוא הייחוס ולא הביאה. 2

ואילו הסוגיה בד� ". …וסלפ מה הוא –מקיש זרעו לו ", "בעמיו"ולכ� נזקקה ללימוד מהפסוק , עסקה בפסול הראשו�. הגמרא בד� עז

 ".למשפחות�"נימוק הדי� שבני חלל ה� חללי� מדי� וכוונתה ל, עוסקת בדיני יוחסי�: סו

שהרי משפחת א� אינה , אינו נכו� בנשי� זרות שנפסלו בביאת החלל, שיסודו בהעברת הפסול מאב לזרעו, מוב� מאליו שהדי� השני

 –שנישאה לישראל יכול ליצור די� שג� בתו של חלל , הגורס שהחלל מחדש פסול בביאתו, מאיד� גיסא הדי� הראשו�. קרויה משפחה

בסוגיה שעוסקת בדי� , .לימוד זה מופיע בד� עז. ולכ� נזקקה הגמרא לגזרת הכתוב שרק ב� חלל פוסל ולא בתו, זרעה ייפסל לכהונה

 ".פסול ביאת החלל"

 

 קדושת כהונה

 וה� מצד הפסול בעצ� ה� מצד הייחוס: נראה שנית� לראות בשני הצדדי� השוני� של פסול החלל את זרעו שיקו� של קדושת הכהונה

 .ביאתו

 ):ה הכהני�"ד, א, ויקרא כא(� "כתב הרמב

כי ". כהני�ה"ולא יזכיר� בש� , "אל בניוואל אהרו� "כי במצוות אשר ה� בעניני הקרבנות יאמר ', הכהני�'וטע� "

והיא  ,מקדשאבל מכא� יזהיר שלא יטמאו במת לעול� אפילו שלא יבואו ב, העניני� הה� בקרבנות או במעלות הקודש

ומשרתי אלוקינו יאמר לה� שיתנהגו ' בעבור שה� כהני ה, לאמר" הכהני�"ולכ� הזכיר הכתוב , ה� בעצמ�למעלה 

 "…כבוד וגדולה בעצמ� ולא יטמאו לעול�

ת מצביע על שני מקורו" בני אהרו�"ו" כוהני�", ביאר שאזכור� של הכוהני� בשני תארי� שוני�) אות א, אמור" (כלי חמדה"בעל 

 . 232וקדושת� העצמית בכ� שה� כוהני�, קדושת� הבאה מכוח ייחוס� לאהרו�: שוני� מה� יונקת קדושת הכוהני�

 .מתבאר שפסולי החלל מותאמי� לשתי הבחינות שבה� היה אמור להתקדש, לאור ראייה זו של קדושת הכהונה

 :ונימוקיו ה�,  נפרדות לפסול את זרעו של החללשאי� שתי סיבות) על הגיליו�, השגות ש�(א "נקט החזו, ח הלוי"בניגוד לר

וממילא נובע שא� ב� , דיני�יוצר הלא באה לומר כלל " כל מקו� שיש קידושי� ואי� עבירה הולד הול� אחר הזכר"המשנה שכתבה   .1

 .אלא כלל זה הוא אוס� של דיני� שנוצרו ממקורות שוני�, ח הלוי"כדברי ר, החלל דינו כחלל

וגזירה שווה נוספת שממעטת חללה , מדוע נדרש היקש שזרעו פוסל, כדי לפסול את זרעו של החלל" למשפחות�"די� א� מספיק   .2

 .רק הדור הראשו� אסור–ולא , צרי� פסוק לאסור דורותסול יוחסי� פאלא ודאי בכל ? מלפסול זרעה

חלל שנשא "את הדי� :  רצתה להוסי� למשנה בד� סוהגמרא, לשיטתו. א שעיקר יסוד החללות הוא פסול ולא יוחסי�"על כ� ביאר החזו

גמרא זו יש להבי� בדומה למה שמצאנו בפסול . וחלל יסודו בפסול, על א� שהמשנה עוסקת בדיני יוחסי�, " בנו חלל–ישראלית 

, בר רק דר� האבהיינו לומדי� שהפסול עו, " הל� אחר פסולו–לו "אלמלא כתבה תורה שהפסול עובר ג� דר� הא� מהלימוד . הממזרות

ממילא מעמד הב� , "הל� אחר פסולו"שאי� די� , בחללות. ולכ� את הפסול יוצר רק האב, "משפחת א� אינה קרויה משפחה"כיוו� ש

 .הנקבעי� לפי מעמד האב, ומסיבה זו רצתה הגמרא לצרפו למשנה העוסקת ביוחסי� אלו, קשור לאביו ולא לאמו

, אלא רק מגלה שמעמדו של אד� עובר לו מאביו ולא מאמו, אינו קובע שיש כא� דיני יוחסי�" ת�לבית אבו"השימוש בפסוק , לפי דבריו

 .ואי� כא� שני דיני� שוני�, א� בסופו של דבר מדובר בפסול ביאה ולא בייחוס. כיוו� שאינו קשור לאמו

 . הנושאננסה להביא נקודת מבט אחרת על , לאחר שסקרנו את דעות האחרוני� בהבנת אופי החללות

 

 ההבדל בין חללה בת כהן לישראלית שנתחללה: דעת הירושלמי

                                                                   

יק סבר שבאופ� עקרוני חלל 'ד סולוביצ"א� הגרי". בני אהר�"כיוו� שהוא עדיי� קדוש בקדושת , הסביר בכ� מדוע חלל כשר לעבודה" כלי חמדה"ה,  אמנ�232

, ששיטתו היא שרק ספק חלל כשר לעבודה, �" ברמבגרס כ�" כלי חמדה"ה. אלא שגזירת הכתוב היא שמכשירה את עבודתו, מופקע מכל הקדושות והוא זר לגמרי

ג� ("מ גנק "כמו שכתב בשמו הר, ד סולובייציק סבר אחרת"א� הגרי, היה מקו� לומר כ� בשיטתו. � הכשיר ג� עבודת חלל ודאי"א� הרמב, וחלל ודאי פסול

 ).קצה�קצד' עמ, ב"ח" שושני�
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, שהוא עצמו אינו מתחלל.) עז(א� מבואר בגמרא . עד כה דנו בהבנת האופ� בו כה� שבועל אישה אסורה לו פוסל אותה ופוסל את זרעו

 . ויש לעמוד על שורש העניי�

 ): נט' סי(א מזרחי כתב בתשובה "ר, אמנ�

 …אלא הרי הוא פסול כחלל גמור, אי� בו קדושת כהונה כלל – ]שהכה� דר ע� האסורה לו[=שעודה עמו למא כל זמ� א

זרעו  –כתיב ' לא יחלל זרעו'ד"י "ופירש" תחללמאינו והוא עצמו יוכיח שעובר עבירה "ושי� דב דק"הא דתניא בפו

אבל מחללות ,  שאינו חוזר לכשרותושהיא פסלות הגו�, אינו אלא מאותה חללות דזרעו" מחולל והוא אינו מחולל

 .א מעטיה קרא ל…כל זמ� שהוא נוהג בה�, שאינה אלא מחמת רע מעשיו

 ?וא� כ� יש להבי� היא� הכה� מחלל אחרי� ואינו מתחלל בעצמו, א� הפשט אינו כדבריו

 :נחלקו אמוראי� בפסול בתה של בת החלל לכהונה) ו' פרק ד הל, קידושי�(בירושלמי 

שנאמר להל� זכרי� אסורי� " בעמיו"מה  –" בעמיו"יוחנ� בש� רבי ישמעאל ' ר. בת בת בת לעול�: ש� רבב המנונא בר

 .שנאמר כא� זכרי� אסורי� ונקבות מותרות" בעמיו"א� , ותרותמונקבות 

 .233פתר לה בחללה מבנה? בתו כשרה לכהונה –ישראל שנשא חללה : תניתא פליגא על רבמ

מה שאי� כ� ,  בתה פסולה–שג� א� תינשא לישראל , מביאת כה� באסורה לונולדה שמבדיל בי� חללה מפרשי הירושלמי ביארו שרב 

 .  בתה כשרה לכהונה–שא� אחר כ� תינשא לישראל , ובא עליה כה� וחיללה,  לכה�פסלהנשראלית שי

 ?רעה של הנוצרת באיסורמדוע אי� ה� מטהרי� א� את ז, א� בני ישראל מקווה טהרה לחללות. וצרי� עיו� מדוע הדבר כ�

, אלא הכה� הוא המתחלל, לא הנבעלת היא מקור החללות ולא ולדה. שבדברי רב טמונה השקפה שונה על כל מהות החללות, אפשר

 . כפי שנבאר לקמ�, ולא בו עצמו, אלא שחילולו שלו מתבטא רק באשתו וזרעו

א� . ולכ� היא פסולה לעול�, לושפסולה לו מוטבע פסול החללות בבתו של הכה� שבא על : עתה מוב� החילוק של הירושלמי בדעת רב

! אלא כלפי עצמו בלבד,  אי� הכה� יכול לערער את מעמדה כישראלית כשרה–כשרה וברבות הימי� נפסלה לכהונה  ישראלית שנולדה

 בתה כשרה –� כשתיבעל לישראל לכ. א� אי� החללות נוגעת אליה בעצ�,  חילול כהונתו בא לידי ביטוי בה–כל זמ� שהיא נבעלת לו 

 .לכהונה

 

 חילול הכהן מתבטא בפסול אשתו וילדיו

אמנ� אי� אנו פוסקי� . א� תוצאות חילול קדושתו ה� אשתו ובתו, הוא המתחלל: הטענה היא שמהות החללות היא חילולו של הכה�

 .234"שבני ישראל מקווה טהרה לחללות"הכלל אלא שלדיד� גובר , א� אפשר שלכולי עלמא זוהי מהות החללות, כדעה זו בירושלמי

כלומר לא מאבד את , מדוע הכה� המחלל אינו מתחלל בפועל, א� כ� הדבר: עלינו להסביר, לפני שנדו� בהשלכות של הגדרה זו

 ?זכויותיו ככה�

 ):ב�א' פרק א הל, בכורי�(� "פסק הרמב

קדושתו של אהרו� באשר קדשנו "ה מבר� כל האוכל מתנה שיש בה קדוש ו…שרי� וארבע מתנות ניתנו לכהני�ע

 ".� וכ�כציוונו לאכול ו

קדושת ייחוסו של . הרו�אקדושת הבני� נמשכת מקדושת . וכהונת� נמשכה לבניה� אחריה�, יש לומר שאהרו� ובניו נמשחו, א� כ�

 . בהמשכת קדושתו לבנו אחריו, כה� מתבטאת בהעברת השושלת

אביו כה� . והרי אביו לא חטא, משו� שכהונתו היא תוצאת קדושתו של אביו: צמו לא מחוללמעתה ברור מדוע בנידו� דיד� הכה� ע

את  שי�מהוא אינו מששהיא אכ� מתחללת בכ� , מה שאי� כ� קדושת כהונתו שלו. ואי אפשר לו לפגו� בכהונת אביו, גמור

 .  וזרעו חללהשושלת

 

 חזקת אבותיו

                                                                   

 ".מכנה" יש גורסי� 233
234

  ".חללה"שונה מהמושג " חלל"שהמושג , עיי� בדברינו לקמ�. בנת התייחסותה של בת כה� לשבט הכהונההבנתו של כלל זה תתבאר לאור ה 
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להעבירה לזרעו " הצלחתו"ואילו כשרות ייחוסו שלו נמדדת לפי , � ייחוס� של הוריולפי טענתנו שייחוסו של אד� אינו אלא שיקו

 :235נית� להסביר סוגיות אחרות בענייני יוחסי�, אחריו

השימוש בחזקת הכשרות של אביו . מעמידה כה� בחזקת אבותיו למרות שיצא עליו קול שהוא ב� גרושה:) כו(הגמרא בכתובות . 1

א� בנו איבד , אמנ� כשרותו של אביו לא נפגמה במאומה. וייתכ� שאביו הכשר נשא גרושה, עור הוא על הב�הלא הער ,במקרה זה תמוה

 ? ומה תועיל לו כהונת אביו, לגמרי את כהונתו

לכ� החזקה העומדת בפני איו� היא כהונתו של . פגימה בייחוסו של האב, לאמתו של דבר, של הב� היאנראה מכא� שפגימה בייחוסו 

 .236ובה נעשה השימוש, האב

את מסקנתו לגבי עצמה . שארוסה נאמנת להכחיש את הארוס ולהכשיר את בנה ואת עצמה) 237על הגיליו�. כתובות יג(ד טוע� "הרי. 2

כ� אי� מוציאי� , וכש� שאי� מוציאי� ממו� מידי מוחזק הטוע� ברי,  נחשבת כגור� ג� באיסורי�שטענת ברי לפי ההבנה, נית� להבי�

 ?אלא שעדיי� יש להבי� כיצד ביחס לבתה עדיפה טענת ברי שלה על טענת ברי של הארוס. אד� הטוע� ברי מחזקת כשרותו

. ששרשרת כשרות הדורות לא נפסקה בה, ל עצמהכאשר הא� טוענת שבתה לא נפסלה היא בעצ� טוענת ע: ושוב עולה אותה סברה

א� נאמנות הא� היא כטענת המוחזק . תיאור זה תוא� את מעמדו של הארוס, אי� זו טענת בעל די� גרידא על מקרה מסופק, מעתה

 .כיוו� שלפי הסברנו היא עצמה זו שעומדת לדיו�, שמבקשי� להוציא ממנו

  

 העברת החללות לדורות

לולא , לצור� זה נשאל. יש להבי� את מעמדו של זרע החלל היורש את ייחוסו מאביו, הכה� עצמו הוא המתחלללאחר שהוברר לנו ש

 ?מה היה מעמדו של ב� החלל, ") לו–זרעו "מהיקש (גזרת הכתוב שזרע החלל פסול א� הוא 

מסתבר ? ביו חיללו ונפסקה השושלתשהרי א, הלא כה� ודאי אינו יכול להיות? א� כשר לעניי� מה, היה צרי� להיות כשר, לכאורה

 .וסו� סו� הוא אינו ישראל, כתיב" למשפחות� לבית אבות�"משו� ש, א� ג� זה בלתי אפשרי, שהיה צרי� להיות ישראל כשר

וממילא מכורח הניגוד שבו , ממנו את מעמדו ככה�ולל שבחלל הוא , מעניק ייחוס" לבית אבות�"שבעוד שבכל ע� ישראל די� , נמצא

  . הוא נשאר חלל–) א� ממשפחת כהונה, שהוא ב� שאינו כה�(נמצא הוא 

 . כה� ללא קדושה, זה אינו תואר אלא תיאור מציאות של ניגודי�. אינו ש� חיובי" חלל"נית� לומר ש, א� כ�

 צור� בלימוד מיוחד אי�, לפי ניתוח זה. קיומו של הניגוד הוא החללות. שנוצר מכה� וגרושה, החלל�ניתוח זה יפה א� למעמדו של האב

 .כיוו� שמעמדו זהה באופ� טבעי לזה של אביו, לפסול את בנו של החלל

 :238 של החללתובמקשה משני לימודי� סותרי� ביחס למעמד .) עז(הגמרא בקידושי� , אמנ�

כלל איסור כש� שאינ� ב, המלמדת כי נקבות אינ� בכלל חללות, "לא יחלל זרעו"ו" לא יטמא בעל בעמיו להחלו"גזרה שווה  .1

 .טומאה

 . המלמד כי כלל זרע החללי� פסול לכהונה–" מקיש זרעו לו" .2

 .מיוש� בבתו של החלל, הפוסל, והלימוד השני, מיוש� בבת בתו של החלל, המכשיר, הגמרא מיישבת שהלימוד הראשו�

 שא� קדושת הכהונה שלה� אינה כיוו�, משמעותו של הלימוד הראשו� היא הוצאת הנשי� מפסולי החללות: וכ� יש לבאר את הדברי�

כלומר , לו�כיוו� שהקיש הכתוב זרעו, א� מסקנה זו איננה יכולה להיות מיושמת בבת החלל עצמו. א� כ� אי� החילול שיי� בה�, מלאה

ני  ב–" פסול עצמי"ולא " ניגוד"א� כיוו� שחללות אינה אלא . והיא עומדת באותו ניגוד כמוהו, מעמדה האישי מוקנה לה מאביה

 .הוא ישראל לכל דבר" בית אביה: "כיוו� שלגביה לא קיי� הבלבול, ובת בתו כשרה, ישראל ה� מקווה טהרה לחללות

. כיוו� שחללות אינה מעמד עצמאי, הסבור שא� בנות ישראל מקווה טהרה לחללי�, מתבקשת לעניי� זה שיטתו של רבי דוסתאי, א� כ�

שמעול� לא יכולה הייתה , זאת בניגוד לחללה. ל הזכר מעצ� איבוד היכולת להתקדש בחלסולפנראה שמצטר� ממד של , א� להלכה

היתרה בתרומה , כגו� היתרה לכה�(שנהגו כלפיה " נפקא מינות"אלא כביטול , והפסול בה אינו במעמדה האישי, להתקדש ככה�

                                                                   

235
 .237גיליו� מס , ג"לפרשת במדבר התשס" מסביב לשולח�"שהתפרסמו בעלו� , ראש ישיבת גרודנא, צ דרפקי�"פרק זה לקוח מדברי הגר 

236
 .שעוסק בפרוטרוט בהגדרת הכללי� מתי מכריעי� ספק בייחוסו של אד� על פי חזקת אבותיו, � גולדברג בקוב� זה"מאמרו של הגרז' עי: הערת עור� 

237
 .ז אות ו"לשו� ריא, בדפי האלפס: ד, וכ� בשלטי גיבורי� ש� 

 ".לבית אבות�"� הביא את הפסוק "ולכ� הרמב, כפי שהסברנו, ולא נצר� לרבות את הזכרי�, בא למעט את הנקבות" בעמיו"עיקרו של הלימוד ,  לדיד�238
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 . 239)ועוד

 

 ן"ם והר" מחלוקת הרמב–הנבעלת לחלל 

� התלבט בשאלה זו "מצאנו שהרמב. � של ישראליות הבאות במגע ע� בני משפחת החללותנותר לנו לבחו� את תוצאות הקשרי

 ):240ו"ד מ"פ, קידושי�(בפירושו למשנה 

 זה סותר את העיקר ישהר, בא עליה עושה אותה זונה ש…אי� יפסול החלל לכהנת לויה וישראלית. אני תמיה מאודו

לפי שהעיקר אצלנו , כ אינו אמת"זה ג? מר שעושה אותה חללהושמא תא". לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולי�"שאמרנו 

 …וכהנת אינה אסורה לחלל, אי� חללה אלא מאיסורי כהונה

 ):בדפי האלפס. לא(� "והשיג עליו הר

ילי� לה .) יבמות סט(הת� , כהנת אי� ביאתו בעבירהבג דאפילו "דאע, משווי לה חללה ]שבא על כשרה[=בל חלל א

ב שא� החלל "אסו' ח מהל"� כתב בפי"והרמב, "רעו בעמיו מה הוא פוסל בביאתו א� זרעו פוסלולא יחלל ז"מדכתיב 

 .שאי� ביאתו בעבירה, עושה אותה זונה והוא תמוה

 ".חללה"ובהגדרת " זונה"בהגדרת : לפנינו מחלוקת כפולה

א� לפי דברינו ,  מהיקש לאביו שפוסל בביאתושחלל פוסל בביאתו, � צודק"ג� הר. � על ידי צירו� כל מסקנותינו"נית� להבי� את הרמב

 .ישנו הבדל גדול ביניה�

א� . והיא חללה כיוו� שהשתתפה במעשה החילול, כיוו� שחילולו של הכה� מוצא בה את ביטויו, כה� שבועל גרושה הופ� אותה לחללה

 שכלפיו –א� תינשא לישראל , לכ�. חללה� עצבא� אי� היא , כלפי הכהונה, חללותה היא רק כלפיו, כיוו� שמקור החילול הוא בכה�

 . בתה תהיה כשרה לכהונה–אינה חללה 

 לכהונה מפאת סולפהחלל . כי החלל כבר אינו קדוש ולכ� אי� הנבעלת חללה, אי� כא� קדושה שמתחללת, בביאת החלל, לעומת זאת

 . זונה�הנעשית פסולה לכהונה , ולכ� הוא יוצר בדיוק אותו מעמד אצל אשתו, הניגוד שבו

הוא אינו חלל אמיתי שחילל , לכהונהסול פא� החלל הוא רק . כיוו� שהכה� בעצ� חלל,  הנבעלת חללה–כשכה� מתחלל : אמור מעתה

 .ולכ� אשתו זונה, את קדושתו

 .אלא כל אחד מעביר את מה שיש בו, אי� זה כלל אותו פסול, שעל א� שלמדנו שחלל פוסל את אשתו כמו אביו, מבואר א� כ�

 "הלך אחר הפגום שבשניהם"

ח הלוי "והסביר ר". הל� אחר הפגו� שבשניה�"מדי� ,  הוולד הול� אחר הזכר–בירושלמי הסבירו את ההלכה שחלל שנשא בת ישראל 

 .שחלל הופ� את אשתו לחללה וממילא הוולד מתייחס אחר הפג� שיש בשניה�, את שיטת�) ד לעיל"הו(

לבית "שיסודו בדי� " הל� אחר הזכר"אלא להוציא מהכלל המקביל , "שבשניה�"ווקא למילה ואמנ� אפשר שכוונת הירושלמי לאו ד

 הוולד יתייחס תמיד אחר הפגו� –שחלל שנושא ישראלית , כוונת הירושלמי לומר. ולהדגיש את ממד הפג� שבחללות, "אבותיו

אלא כיוו� שהוא , ב� חלל אינו חלל כיוו� שאביו חללשכ� ! א� אי� זה מדי� היחס אלא מדי� הפג�. שבעצ� הוא תמיד הזכר, שבשניה�

ג� הוא ! גמופ זהוו, "בית אבות�"הוא קדוש בקדושת ישראל א� ממוק� במשפחת כהונה מכורח ל: נמצא באותו מצב כמו של אביו

 .של אותה מטבעאלו שני צדדי� .  הוא הניגוד–בחלל הוא תור� הפג� " לבית אבות�"נמצא שיישו� הפסוק . כאביו" תלוי ועומד"

  

 ם"י והרמב" מחלוקת רש–" ולא יחלל זרעו"

 .):עח(איתא בגמרא קידושי� . יש לעמוד על היחס בינה לבי� הלאו האוסר על היווצרותה, לאחר שעמדנו על טיבה של החללות

 אל'ו� ולילקי נמי מש, "לא יחלל"ואחת משו� " לא יקח"אחת משו� , כה� גדול באלמנה לוקה שתי�: מר רב יהודהא

 .בשלא גמר ביאתו'? יחלל זרעו

 ):ה כה� גדול באלמנה"ד(י "ופירש

                                                                   

239
 .בהקשר אחר) יד' סי(ש שקאפ בחידושיו לכתובות "וכ� מצאתי שכתב כ� ר 

240
 .ס בדפוס וילנא"על פי נוסח הש 
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הלכ� בכה� , א� להל� זרעו חולי�, מה כא� זרעו חולי�: דהא מגמר גמרי מהדדי, הוא הדי� לכה� הדיוט בגרושה וחללהו

 ".לא יחלל"הדיוט נמי איכא 

 ):ג�א' פרק יז הל(� פסק "א� הרמב

ל כה� שנשא  כ…אלה השלוש והאלמנה, ועל כה� גדול ארבע, זונה וחללה, שהוגר, �לש נשי� נאסרו על כל הכוהניש

' לא יקחו' 'שנא, אינו לוקה משו� גרושה או זונה או חללה – וא� בא עליה דר� זנות, בעל לוקה ו…אחת מהשלוש נשי�

חיללה  – שבעלה יוו�כ, 'לא יחלל' 'שנא, פ שלא קידש"לוקה אחת אע –אבל כה� גדול שבעל אלמנה . עד שיקח ויבעול

לפיכ� לוקה כה� גדול לבדו על . הרי ה� מחוללות ועומדות קוד� בעילתו, אבל זונה וחללה וגרושה. ופסלה לכהונה

 .והוא מוזהר שלא יחלל כשרי� לא אשה ולא זרעו, שהרי חיללה, פ שאי� ש� קידושי�"אע, בעילת אלמנה

 :ד"והשיג הראב

הטעהו מה שראה  ו…לכ� כי הדדי נינהו ה…כה� הדיוט מכה� גדול לחילול הזרע ושהרי למד, י� השכל מודה בזהא

כשלא גמר ביאתו קמיירי דליכא  ו…ולא היא, וא סבר דווקא כה� גדול ה…כה� גדול באלמנה לוקה שתי�'בגמרא 

 .חילול זרע

 :�241"דפליגי בתרתי על הרמב, י"ד כרש"מ ביאר דעת הראב"המ

 ".לא יחלל"ונה לוקה משו� גרושה וז, ג� כה� הדיוט בחללה .א

 ".רעוזלא יחלל "גמר ביאה מחייב מלקות נוספות משו�  .ב

 . ויש לעיי� בשורש מחלוקת�

 .):קידושי� עז(נאמר בגמרא 

היא שעברה , ו מה זרעו שלא עבר עבירה מתחלל"אמרת ק? אי� לי אלא זרעו היא עצמה מני�', לא יחלל זרעו': נו רבנ�ת

כי ו… שכ� אינו מתחלל בכל מקו�, מה להוא,  הוא עצמו יוכיח שעבר עבירה ואי� מתחלל,אינו די� שמתחללת –עבירה 

 .זה שהיה כשר ונתחלל, לא יחולל – 'לא יחלל'אמר קרא , תימא איכא למפר� מה לזרעו שכ� יצירתו בעבירה

 :ומיד אחר כ� מובאת ברייתא נוספת

 . מ� הפסולי� כל שנולדה? ר איזו היא חללה"ת

הרי ! ?לא נולדה לא, נולדה אי�. כל שנולדה מ� פסול כהונה? איזו היא חללה, הכי קאמר:  אמר רב יהודה?אי פסולי�מ

 ! ?אלמנה גרושה זונה דלא נולדה וקא הויא חללה

 ? רתכמאי מוז. כל שנולדה מ� פסול כהונה? איזו חללה מוזכרת שלא היה לה שעת כושר כלל, הכי קאמר: אמר רבה

 .כל שנולדה מ� פסולי כהונה? שעיקרה מדברי תורה ואי� צרי� לפרש מדברי סופרי�, יזוהי חללהא, ק"י בר אבי� ה"רא

 ):ה הכי קאמר"ד(י "ופירש

, ואי� צרי� לפרש מדברי סופרי�, "חללה לא יקחו"שעיקרה ממשמעות המקרא שכתב , יזוהי חללה המוזכרת בתורהא

 !דמקרא נפקא בהדיא

 ):כהונהה כל שנולדה מאיסור "ד(ועוד כתב 

הוצרכו לדרוש , אבל חללה הנעשית חללה על ידי ביאה, "ולא יחלל זרעו"מדכתיב , סת� חלל היינו ולד פסול לכהונהד

 ."כגו� זו שהיתה כשרה ונתחללה"בה מקראות 

את כיוו� שבסופו של דבר הוא משלב , י שאי� הוא מבחי� באופ� משמעותי בי� הברייתות שלימדו את הגדרת החללה"ברור מרש

, הראשונה עוסקת בשאלה מיה� הנפסלי� מביאת הפסול. כל ברייתא עוסקת בשאלה שונה, לדבריו. הברייתא הראשונה בשנייה

 .אמנ� אפשר ששתי הברייתות משקפות הבדל מהותי בהבנת יסוד החללות. והשנייה בשאלה מהי ביאת פסול

 

 שתי גישות ביסוד החללות

לא יחלל "בעוד הברייתא הראשונה פותחת בפסוק . ו של הנולד מביאת כה� באשה אסורה לושתי הברייתות באו לציי� מקור לפסול

                                                                   

241
 .א� הוא מסכי� לו בנקודה הראשונה, � רק בנקודה השנייה"ד לחלוק על הרמב"חיי� הלוי הבי� שכוונת הראב' ר 
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שכוונתה ) ה הכי קאמר"ד, י"וכ� פירש רש(ומסתבר , "כל שנולדה מ� הפסולי�? איזו היא חללה"נוקטת הברייתא השנייה בלשו� , "זרעו

 ".אשה זונה וחללה לא יקחו"לפסוק 

אפשר , ויתרה מזו, הברייתא הראשונה מבינה כי חללות היא תוצאה של האיסור: ת על החללותישנ� שתי הסתכלויו, אמור מעתה

אנו , "אשה זונה וחללה לא יקחו", מקריאת פסוק זה: א� פני הדברי� אינ� כ� בפסוק השני. 242שהאיסור מגדיר את החללות והיקפה

 אסור ל� –) הידועה ל�(ה ומזהירה שאותה אישה חללה אלא שהתורה בא, שה� מושג מוכר לקורא, מתרשמי� שישנ� זונות וחללות

ואי� גדריה חופפי� את גדרי , אלא היא תופעה המתרחשת במציאות מכוח עצמה, נמצא שהחללות אינה נוצרת על ידי האיסור. לקחתה

 .243האיסור

 . נחלקו במחלוקת זו244י"� ורש"תמצא שא� הרמב, לכשתעיי� בדבר

למרות , אכ� זרעו חלל :� הבי� אחרת"א� הרמב. זרעו חלללכ� ו, "לא יחלל"או זונה הוא עובר בכשכה� הדיוט בועל גרושה , י"לרש

, )כיוו� שנפסלו לכהונה(מכיוו� שנשי� אלו ה� כבר מחוללות ועומדות , וא� על פי כ�, לא דיבר על מקרה זה" לא יחלל"שהלאו של 

 . שה שאי� צרי� לפר–והבת היא החללה המוזכרת , זרע� נולד בפסול

 

 פסול הנבעלת וזרעה

 .ביחס בי� פסול הנבעלת לכה� באיסור לבי� זרעה, ישנו הבדל נוס� בי� הברייתות

 : הברייתא הראשונה פותחת

 .זה שהיה כשר ונתחלל, לא יחולל –" לא יחלל"אמר קרא ? היא עצמה מני�, אי� לי אלא זרעו –" לא יחלל זרעו: "ר"ת

כפי שכבר , אמנ� בברייתא השנייה. נלמד פסול אמו" לא יחלל"ומהמלי� , רע שיצירתו בעבירהמוסבת על הז" זרעו"המילה , א� כ�

 .א� אפשר שאי� זה כ�. י השלימו מהברייתא הראשונה"ואכ� רש, חסר הלימוד לפסול הנבעלת באיסור, הערנו

 :מצויה ברייתא נוספת) ב"ע(ש�  

לא יאמר גרושה בכה� גדול ותיתי : דתניא? "סור כהונהאי� חללה אלא מאי"מנא הא מילתא דאמור רבנ� : מר רבאא

כש� שחלוקה גרושה מזונה ? למה נאמרה! ?ג מיבעיא" הדיוט אסורה לכה�ו מכה� הדיוט ואנא אמינא השתא לכה"בק

 …אי� חללה אלא מאיסור כהונה? ללה למה נאמרהח… ג"כ� חלוקה בכה, וחללה בכה� הדיוט

א� ניזכר שוב בברייתא השנייה ". אשה זונה וחללה לא יקחו: " כחללה ממיקומה בפסוקלכה�נבעלת הברייתא זו למדה את הגדרת  

 � :הנוסח המתוק� של הברייתא הוא, כזכור. ונצר� אותה לברייתא בעמוד ב נגלה דבר מעניי�.) עז(בד

 ". פסולי כהונהמ� נולדהשכל ? ואי� צרי� לומר מדברי סופרי�, איזוהי חללה שעיקרה מדברי תורה"י בר אבי� "רא

 ):ה הכי קאמר"ד(י "ופירש

 ."חללה לא יקחו"שכתב , המקרא שעיקרה ממשמעות, יזוהי חללה המוזכרת בתורהא

מתייחס לאד� " חללה"הגמרא הבינה מסברה שהמושג : ועתה נית� להעלות את הטענה הבאה. הרי שהא� והבת נלמדו מאותו פסוק

א� המיקו� בתורה של מונח זה גר� לגמרא להבי� שישנ� נשי� ).  שאי� צור� לפרשה',חללה המוזכרת'וזוהי ה (245שנולד במעמד זה

וכתב , י שיד� בי� שתי הברייתות המופיעות בעמוד א"רש. 246עקב בעילת איסור כהונה, שלא נולדו במעמד זה א� יכולות להיכלל בו

                                                                   

242
� "א� הרמב, כי היא אסורה רק בעשה, התוספות סוברי� שלא לוקי�.  א� לוקי� על חללה מחייבי עשה� והתוספות"על דר� זו יש להבי� את מחלוקת הרמב 

בעניי� חללה מחייבי עשה עיי� במאמרו של : הערת עור�[. � בזה לשיטתו"הרמב, לדברינו לקמ�". חללה לא יקחו"סובר שכיוו� שהיא נקראת חללה הרי היא בכלל 

שדנו ) ד אות ה' סי, א"ח(ת אחיעזר "ובשו) ה ויש להסתפק"יבמות כא ד(קר� אורה , )על המשנה, :קידושי� סו(בנוס� במקנה ' עי] .הרב אליעזר גלינסקי בקוב� זה

 .ייתכ� שהדברי� תלויי� ג� כ� בדיו� דיד�. בחללותו של הנולד מייבו� של כה� וגרושה

243
אנו כבר ולכ� ', לא יחלל זרעו'רק בגלל שקראנו כבר את הפסוק ', מוזכרת'ה כ� היא שהחללה שנולד) ה כל שנולדה"ד(שהרי פירש , י לא הבי� כ�"אמנ� רש 

שכתב בהסבר הברייתא הראשונה שההבנה הפשוטה , ה וא� נפש� לומר"בד, י יש סיוע ורמז לדבר"א� ברש. א� טענתנו אינה כ�. יודעי� על פסול חללות מלידה

 .וא� כ� מסתבר שהשקפת� של הברייתות על עניי� החילול והחללות שונה! ד שהברייתא השנייה כותבת הפו�בעו, של חילול וחללה אינה מתייחסת לפסול מלידה
244

 .חיי� הלוי בדעתו' דלא כהבנת ר, י"ד סבור כרש"אפשר שא� הראב 
245

ו ה� נימוק להבנת הגמרא את המונח המלי� שהדגשנ, לשיטתנו". כל שנולדה מפסול כהונה? איזו חללה מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל"כלשו� הגמרא  

 .כפסול יוחסי� מלידה" חללה"
246

א עוסקת ' הברייתא בעמ). יד, ש�(ופע� לגבי כוה� גדול ) ז, ויקרא יט(פע� לגבי כה� הדיוט : מופיעה פעמיי� במקרא" חללה"המילה . נית� להציע ג� אחרת 
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א השנייה המובאת בעמוד א נסמכת במקורה על הבריית, כלומר. על פי דרכנו אי� צור� בכ� א� ,"לא יחלל"שפסול הא� נלמד מ

 זו –ומדברי סופרי� , חללה המוזכרת במקרא היא שנולדה מפסול כהונה: "כלשו� הברייתא עצמה, ואכ� כ�! הברייתא בעמוד ב

 . שתיה� מאותה מילה נדרשו": שנבעלה באיסור לכה�

אלא שעתה יש לעמוד על  .ובמקור הפסול של הא� וזרעה, ההבדלי� בי� הברייתות ה� בחפיפה בי� הלאו לתופעת החללות, לסיכו�

 .משמעות ההבדל בי� הברייתות בהקשר זה

 

  מחלוקת הברייתות–מוקד החילול 

א� נבי� : אפשר שזו א� נקודת המחלוקת בי� הברייתות. והוא בעצ� המתחלל, כבר הצענו לעיל ששורש החללות נעו� בחילול הכה�

הרי שיצירה זו מתמקדת באלו שנכללי� באותו , במקרה שהכה� בא על איסור כהונה,  חידשהשהחללות היא מעמד חדש שהתורה

נצטר� לדרוש זאת מגזירת " חלל"לכ� כל אד� שנרצה לחדש לו את ההגדרה . שרק בה� התורה חידשה, וה� הנבעלת והוולד, מעמד

 . וזו דרכה של הברייתא הראשונה בעמוד א, "זרעו"וזרעה מהמילה " לא יחלל"על כ� הנבעלת נפסלת מהדרשה . כתוב נפרדת

אלא , הרי שהחלל האמיתי הוא הכה�, על שאר המשתתפי� בביאהילולו של הכה� חאלא השלכות , "יש מאי�"א� א� החללות אינה 

ת של ונטלו חלק במציאו" נכחו"חו� מציו� העובדה שה� , ולכ� אי� צור� ללימוד נפרד לאשה ולוולדה, שפסולו מתפשט על אחרי�

 ".חללה"הגורסות שהכל טמו� במונח , זוהי הדר� השנייה שביארנו בה את הברייתות האחרות. ביאת האיסור

או , אלא שפסולו מופיע רק בשאר המשתתפי�, הא� מוקד החללות הוא בכה� הפוסל. בשאלה הבאה, אפוא, שני הכיווני� מתמצי�

 . בעצ� אי� קשר לעניי�ולכה�, ולכל נפסל מקור משלו, שמא המוקד הוא בנפסלי�

 

 

 

 

 ם"יישוב הסוגיה לדעת הרמב

 :האומרת, .)קידושי� עח(הזכרנו לעיל את דברי הגמרא 

לא "ולילקי נמי משו� ". לא יחלל"ואחת משו� " לא יקח"אחת משו� , כה� גדול באלמנה לוקה שתי�: מר רב יהודהא

 .בשלא גמר ביאתו ?"יחלל זרעו

 :י"ופירש 

 . והוא די� לכה� הדיוט בגרושה וחללה –ה� גדול באלמנה כ

 .דליכא חילול זרע –בשלא גמר ביאתו 

 . בניגוד לגמרא–ואי� לאו נוס� בגמר ביאה , "לא יחלל"� פסק כא� שרק כה� גדול באלמנה לוקה משו� "הרמב

 :שכבר חיווה את דעתו ביחס לפסול החללות, נשי� לב שבעל המימרה הוא רב יהודה

 . זו שנולדה מ� פסול כהונה מר רב יהודהא? מאי פסולי,  זו שנולדה מ� הפסולי�?איזו היא חללה: ר"ת

לדר� זו גדר החללות אינו תלוי באיסור אלא הוא מציאות , כפי שביארנו. רב יהודה הוא שהאיר לנו את הדר� בהבנת הברייתא השנייה

שכה� גדול הבא על אלמנה עובר , ר אמירתו בד� עחוזהו פש, בגדר הלאורב יהודה ישלי� את הסברו שעל כ� מתבקש . בפני עצמה

פסול הנבעלת , זאת ועוד. כמו שביארנו לדעת הברייתא השנייה, רב יהודה א� כ� נוקט בהבנה המפרידה את גדר החללות מהלאו. בלאו

 .וולדה מתמקדי� בחילול הכה� ולא בה�

". לא אשה ולא זרעושרי� כהוא מוזהר שלא יחלל "ת הלאו ש� ניסח א"הרמב". לא יחלל"על רקע זה עלינו להבי� את דעתו ביחס ל

שכ� רק במקרה זה הוא מחלל כשרי� , ואכ� כוונתו רק לאלמנה, נוכל לבאר את דברי רב יהודה ללא צור� להרחיב�, א� נאמ� את דבריו

 .לגמרי

                                                                                                                                                                                                                                     

" חללה"ומכ� שהתורה כתבה שוב , )כדאיתא להדיא בגמרא(ב עוסקת בפסוק השני ' ייתא בעמא� הבר; ואותו היא הבינה כמתייחס לחללה מלידה, במקור הראשו�

 .התחדש לנו פסול הנבעלת לכה�
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ובר עאלא שהכה� , י� כחללי�וכתוצאה מכ� האשה וזרעה מוגדר,  מתרחשת על ידי חילול הכה�ופעת החילולתש, אמור מעתה 

ביצירת חללי� , ודר� ביצועו הוא על ידי חילולו, מעשה האיסור הוא לפסול אחרי�, כלומר. רק כשעל ידי חילולו יפסלו כשרי�בלאו 

 ).שש� אי� פסילת כשרי�, שלא כמו יצירת חללי� בביאת כה� וגרושה( שרי� כהטומנת בחובה פסילת

שהובעה (אינה אלא קושיה על הדר� הראשונה בהבנת חללות " ולילקי נמי משו� לא יחלל זרעו"דה על כ� הגמרא שמקשה על רב יהו

חילול הזרע לעול� אינו עומד : א� לדרכו של רב יהודה אי� זו כלל קושיא). שלכל נפסל יש לימוד מיוחד, בברייתא הראשונה בד� עז

אי אפשר , מעתה.  ותוצאות חילולו מתפרשות על פני השותפי� בדבראלא הוא עצמו מתחלל, לעול� הוא לא מחלל את הזרע. כשלעצמו

 .ולעול� הוא מתחלל באותה מידה, בגלל שגמר ביאתו" התחלל יותר"שהרי הכה� לא , לחייב אותו בנפרד על חילול הזרע

 .� פסק את רב יהודה לשיטתו"וא� כ� מוב� שהרמב
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 �"רב אריה כה

 

 ? ספק או גזירה�יסור שבויה לכה� א

 

 תיחהפ

 :אומרת 247:)מה(גמרא במסכת יבמות ה

: י"רש[מני� לעובד כוכבי� ועבד שבא על בת ישראל ועל כוהנת ולוויה שפסלוה : ישמעאל' יוחנ� משו� ר' אמר ר

יצאו עובד , מי שיש לו אלמנות וגירושי� בה, "'ובת כה� כי תהיה אלמנה וגרושה וגו: "שנאמר? ]מתרומה וכל שכ� מכהונה

 … שאי� לו אלמנות וגירושי�כוכבי� ועבד

 .להינשא לכה� דאורייתאמבעלה לגוי אסורה  נזו אנו לומדי� שאישה ש מימרהמ

 :נאמר) ט"ב מ"כתובות פ(משנה ב

 . כל כוהנות שבתוכה פסולות� ]248מצור[=עיר שכבשוה כרכו� 

 רבי� ובלשו� הגמרא במקומות(יי� יוו� שה� היו תחת ידי הגוכ, שאי� לנו ידיעה שהנשי� הללו נבעלו על ידי הכרכו� מרותל

 .250מחשש שמא נבעלו � נאסרוה, )249"שבויות"

 ?הא� איסור זה של שבויה לכה� הוא מדאורייתא או מדרבנ�, שאלת השאלהנ

 :):ק קיד"ב(אמר בגמרא נ

  …? בדאורייתא לאו…אי� מסיח לפי תומו כשר אלא בעדות אישה בלבד: מר רב אשיא

יצאתי לשאוב מי� דעתי על , �" תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבי� העכוי שהיה מסיח לפ בא לפני רבי בתינוק אחדהמעש

שבויה ב] 251ג דאיסורא דאורייתא היא משו� זונה"ואע: י"רש[? והשיאה רבי על פיו לכהונה, ללקוט עצי� דעתי על אמי, אמי

 .ולקה

 )ש�(י "מסביר רשו

 .דספיקא בעלמא היא

מופיע  253א� בראשוני�, 252ו בהלאלא נקטה רק שהק רבנ�ד רק ואבויה השיסור א� במפורש ש בשו� מקוהא הזכירלמנ� אגמרא ה

שישנ� קריטריוני� ברורי� מתי חכמי� יכולי� לעקור  ובע מכ�נ לומר כ� �שלה נראה שהכרח. רק מדרבנ� אהובויה שיסור אבמפורש ש

אינ� עוני� על , )במקרה שהייתה אסורה מ� התורה(א� בדברי� שה� דאורייתא , ו בשבויהלוהמקומות בה� הק, 254דבר מ� התורה

 .255הקריטריוני� הללו

וכ� מספר , זה ניי�ע� ב"� והר"ולהציב זו מול זו את שיטות הרמב, מאמר זה ברצוני לברר את השאלה מדוע נאסרה שבויה מדרבנ�ב

 . בשאלה זות�ת או עשויות להיות תלויות בדעולוישת, מחלוקות ביניה�

                                                                   

247

 :ימרה זו מופיעה ג� בד� סחמ 
248

 .י"שר 
249

שהיתה בירושלי� בעת  ,זכריה ב� הקצב' המדברת על אשתו של ר, )ש�(ראיה לכ� שנשי� שהיו בעיר שכבשוה כרכו� נקראות שבויות היא מהמש� המשנה ה 

 ".בשבויה הקילו"בהקשר למקרה זה אומרת :) כז(והגמרא , שנכבשה
 .לכהלהא� זוהי דעת יחיד שנדחתה , :ראה כתובות לו, ששבויה אינה אסורה כלל ישנה דעה בתנאי� 250
א� אי� כל , י הללו ששבויה אסורה מהתורה"מדברי רששהבינו , )א' פרק יח הל, יסורי ביאהא(והמשנה למל� ) צה' סי(� אלשקאר "כמו המהר, יש אחרוני�  251

וכדלהל� , דרבנ� בלבדמיסור אהשמשמעותה  – ולקותשובתה שבשבויה ה, מדאורייתא האיסורששחשבה , שהרי ה� נאמרו על קושיית הגמרא, הכרח בדבר

 ). ששבויה אסורה מדאורייתאשתמה כעי� זה על מי שרצה לומר, )יז' הל, איסורי ביאה ש�(י קאפח "ראה הגר(בהמש� המאמר 
252

שלא ברור שזו , )ה א� הקלנו"ד(וספות תראה בנג� ש� ". דמנוולה נפשא גבי שבאי:) "יב(אי בעולה מוזכרת בקידושי� ודהעובדה ששבויה אינה נחשבת כו  

 .גרסת הגמרא
253

 .ועוד � ש�"ר; א ש�"בריט; א ש�"רשב; ה א� הקלנו"ד: תוספות קידושי� יב; יז' איסורי ביאה פרק יח הל, �"מבר 
254
 :צ�.אה יבמות פטר 
255

 .הקל בהליה הית� נלא  –שא� שבויה הייתה דאורייתא , ל אומרי� בקידושי�"ראשוני� הנה 
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� בשאלה "� והר"אשר נית� לתלות� במחלוקת הרמב, ידונו בראשוני� ובאחרוני�שנמינות להלכה א להראות מספר נפקברצוני , מו כ�כ

 .בויהשאסרה נמדוע 

 

 �"� והר"מחלוקת הרמב: לק אח

 :פוסק )יז' פרק יח הל, 256איסורי ביאה(� "רמבה

ל ואיסור כל הספיקות כול� מדברי ואיה…שמא נבעלה לגוי, מפני שהיא ספק זונה, סורה לכהונהא…שבויה שנפדיתה

 . בשבויהולקלפיכ� ה, סופרי�

ממילא שבויה היא איסור דרבנ� , וכיוו� שכל הספיקות אסורי� רק מדרבנ�, רת כספק איסור רגילדששבויה מוג � עולה"דברי הרמבמ

 .257ועל כ� יכלו חכמי� להקל בה במקרי� מסוימי�, בלבד

ואילו מהתורה אסורי� רק , מדרבנ� בלבד וקפותא� , :)ביצה ג" (א דאורייתא לחומראספיק"שאמנ�  לשיטתו, � עקבי בכ�"רמבה

 .258איסורי� ודאיי�

 ):ה גרסינ� בגמרא"בדפי האלפס ד: טו(� בקידושי� "אומר הר, �"עומת הרמבל

 259…מיהו קושטא דמילתא הכי איתא דספיקא דאורייתא איסורו דבר תורהו

מפני מה , שאלת השאלה נ�)  הרי היא ספק נבעלה לגויש (ור שבויה צרי� להיות מדאורייתאלכאורה איס, א� ספיקות ה� מ� התורהו

 ? ו בשבויהלהק

 ):ה אישתייר"בדפי האלפס ד: ו, ש�(� ""ל כ� אומר הרע

לא דהקילו בשבויה א…הראלא דלא ידעינ� א� טמאה או טהו, דכיוו� דידעינ� דודאי נשבית, דכוותה ההיא דשבויהו

 .260נפשהמשו� דמנוולא 

 : בהמש�ו

 .איכא למימר שלא נטמאת סתמאמ, יוו� דמנוולא נפשהכ

כיוו� שדר� אישה שבויה לכער את עצמה , ו חכמי� היא שיש סברא לומר שלא נבעלהלהסיבה שבשבויה הק, �"על פי הר, לומרכ

 . 261ולעשות כל שביכולתה על מנת שלא תיבעל

 ?רי היא אפילו לא בגדר ספקשה, ויהלא שלפי זה נשאלת מחדש השאלה מפני מה נאסרה שבא

במקרי� , ומכיוו� שכ�. א� על פי שמצד הדי� היא הייתה מותרת, גזירה מיוחדת בשבויה שאסורה לכהונה שחכמי� גזרו, כ� צרי� לומרל

 .ו באיסורהלקה) כגו� עדות מסיח לפי תומו(מסוימי� 

וא� שעל פניו . שבויה היא גזירת חכמי�ה שעל פי, �"יטת הרלעומת ש, � שבויה היא ספק רגיל"שלשיטת הרמב דברי� אלו עולהמ

� הרי ש ה– רהיזגלא א, � מעיקר הדי� אי� כא� אפילו ספק איסור"שהרי לפי הר, � איסור שבויה הוא חמור יותר"נראה שעל פי הרמב

 . 262יותר מסת� ספק חמור עשוי להיותש, הפכו אותה לאיסור בפני עצמו

                                                                   

256

 .וי� אחרתצאלא א� , � להלכות איסורי ביאה"כא� ואיל� מתייחסי� כל המקורות ברמבמ 
257

ובסופו של דבר , � פרוצי� בעריות"מכיוו� שסת� עכו, � צרי� לומר שחזקת היתר זו נסתרתא, שהייתה מותרת לכהונה, מנ� לכאורה לשבויה יש חזקת היתרא 

   .�"יש כא� ספק שקול לדעת הרמב
258

 .יב ועוד' פרק ט הל, טומאת מת; כז' פרק י הל, כלאי�: כגו�, יטה זו מובאת במשנה תורה במספר מקומות נוספי�ש 
259
 .בית רביעי שער ראשו�, בתורת הביתו, ה ממזר"ד. קידושי� עג, א"כ� דעת הרשבו 
260
 .זוה סרשלא בכל הספרי� הייתה ג, ה א� הקלנו"ש� ד, א� ראה תוספות, ו בשבויהלזה מופיע במפורש בטע� שהק:) יב(שלפנינו בגמרא ה סרל פי הגע 
261

כנראה סבר  �"אמנ� הר. הדי� לא היה צרי� לאוסרהומעיקר , האומר שבשבויה הקלו מכיוו� שיש לה חזקת כשרות לכהונה:) יב, ש�(י הזק� "אה המיוחס לרר 

 .או שטע� זה הוא הסיבה שלמרות פריצות הגויי� חזקת הכשרות שלה נשארת, "מנוולא נפשא"שועל כ� צרי� לומר , שחזקת הכשרות נסתרה, �"בזה כרמב
262

ר טמאשמא עירבו בה� דב הוא מצד הספק� שא� שכל איסור, �" מגבינות עכואאיה לכ� נית� להביר 
262

הפכו � ברגע שחכמי� גזרו עליה� בצורה מיוחדת ה, 

, קי' יסד "יו(� "וכפי שמצטט הש. � ה� רק ספק"וודאי גבינות עכו, למרות שבדר� כלל ספק ספיקא מותר, � אסורות"עד שא� ספק גבינות עכו, יסור בפני עצמואל

א� על פי שמדאורייתא מותר מטע� רוב וכהאי גוונא , בו חשש איסור דאורייתאבל מה שיש א…: "את ספר איסור והיתר הארו�) כללי ספק ספיקא כלל יז

 ".דהא אסרוהו מכח אותו ספק, הוי כודאי איסור –ואסרוהו חכמי� מחמת המיעוט , ")מנוולא נפשא"ובשבויה מטע� (
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� כל אישה שיש חשש שנבעלה תהיה בגדר שבויה מצד "שלדעת הרמב הוא, �"� לר"היווצר בי� הרמבבדל עקרוני נוס� שיכול לה

א� א� מצד ההגיו� סיכויי הבעילה אינ� קטני� יותר , לא יהיה בגדר איסור שבויה � מקרה שלא נכלל בגזירת חכמי�"א� לר, הספק

 .מאשר במקרה הרגיל

וכ� נפקא מינות נוספת שנידונו בראשוני� , � בנוגע לאיסור שבויה"� והר" בי� הרמבלי� אלו מספר מחלוקותדתלות בהבליש שנראה ו

 .ובאחרוני�

 

 יר שכבשוה כרכו�ע

 :נאמר.) כז(תובות בכמרא בגמשנה וב

הרי אלו  –אפילו עבד אפילו שפחה , וא� יש לה� עדי�; פסולות –כל כוהנות שנמצאו בתוכה , יר שכבשוה כרכו�ע

 .ד� על ידי עצמוואי� נאמ� א. נאמני�

אלו ואלו  –בשעת מלחמה , סתומות מותרות, חביות פתוחות אסורות –בשעת שלו� , אה לעירבבלשת ש: רמינהוו

 ? לפי שאי� פנאי לנס�, מותרות

 . לנס� אי� פנאי, לבעול יש פנאי: אמר רב מרי

 . של מלכות אחרתכא� בכרכו� , ו� של אותה מלכותככא� בכר: רבי יצחק בר אלעזר משמיה דחזקיה אמר

אי . כשמשמרות רואות זו את זו: אמר רב יהודה אמר שמואל? אי אפשר דלא ערק חד מינייהו, ל אותה מלכות נמיש

 .כגו� דמהדר לה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא: אמר רבי לוי? אפשר דלא ניימא פורתא

כרכו� של מלכות אחרת תמיד ב, )ה כרכו� של אותה מלכות"ד(י "עת רשלד. י יצחק בר אלעזרבחלקו הראשוני� בכוונת דברי רנ

אשר לא  כשולי�מיש שתנאי בכל זה . כיוו� שאי� המל� רוצה לפגוע באנשי מלכותו, מותרות –א� בכרכו� של אותה מלכות , נאסרות

 .אסורות� כול –� יש אפשרות שאחד מאנשי הצבא נכנס אא� , נשי הצבא להיכנס לעיראמאפשרי� ל

משו� שה� , שבמלכות אחרת תמיד מותרות כיוו� שאי� לה� פנאי לבעול )ה כא� בכרכו�"ד, ש�(סוברי� התוספות , י"יטת רשעומת של

א� ג� זה רק בתנאי שעשו מכשולי� שגורמי� שאי� אפשרות לא� . והאיסור הוא רק באותה מלכות, פוחדי� שיבואו אנשי המלכות

 .אישה אינה אסורהא�  –א� א� יש אפשרות לברוח , אישה לברוח

 

 : י המחמירה"מסכי� ע� שיטת רש) ה ופרכינ� בגמרא"בדפי האלפס ד: יא, ש�(� "רה

וכי משו� דחד משתמיט ובעיל ליסרינהו ? "אי אפשר דלא משתמיט חד מינייהו ובעיל"דהיכי מקשי , הקשו עליוו

ש ש� מחבואה אחת מצלת על כל א� י"וכדאמרינ� לקמ� , אדרבה כל היכא דאיכא למיתלי לקולא תלינ�, ולכולה

 ? "הכוהנות כול�

יר עדי� באיכא למימר שלא הייתה כוהנת זו , כיוו� שיש ש� מחבואה אחת, דבשלמא הת�, אי� זו קושיא אצליו…

, רי היא בכלל עיר שכבשה כרכו�ה, ינייהו ובעילמאבל כיוו� שאי אפשר דלא משתמיט חד , שכבשה כרכו� כלל

 .שוו מידות� לגמריהאלא , � כובשי� רבי� לכובשי� מועטי� וכוהנות בי� רבות בי� מועטותבנ� בירא פליג לדודאי 

, ותו די� היא אסורהאא� ברגע שהיא בגדר , אינה אסורה ישה שלא נכנסה לגדר הדי�א, מנ�א: שיש כא� די� מיוחד מבואר �"דברי הרב

 .כיוו� שלא פלוג רבנ� באיסור שבויה וכבר לא תולי� לקולא

 :הלפסק כשיטת תוספות המק) כט�כו' פרק יח הל(� "הרמב, ת זאתעומל

או אותה ר� מקיפי� את העיר מכל רוחותיה כדי שלא תמלט אישה אחת עד שי"א� היו העכו, יר שבאה במצור ונכבשהע

וא� היה אפשר שתמלט … �"שמא נבעלו לעכו, הרי כל הנשי� שבתוכה פסולות לכהונה כשבויות –ותעשה ברשות� 

הרי זו מצלת על  –אפילו אינה מחזקת אלא אישה אחת , או שתהיה בעיר מחבואה אחת,  אחת ולא ידעו בהאישה

 …הכל

אבל , פיכ� חוששי� לה� שמא בעלול, בגדוד של אותה מלכות שה� מתיישבי� בעיר ואי� יראי�? מה דברי� אמורי�ב

שה� עוסקי� בשלל ובורחי� ,  לה� פנאי לבעולמפני שאי�, לא נאסרו הנשי� – ועבר �גדוד של מלכות אחרת שפשט ושט

 .לה�

שפסיקתו זאת נובעת  נראה לומר. יא מותרת לכהונה ה–ש לאישה אפשרות להימלט יוד עשכל , הל� פסק כאפשרות המק"הרמב, לומרכ

הרגיל של שבויה אשר בספק מותר ידול גולכ� במקרה שהסיכוי שלא נבעלה ,  שלדידו שבויה אינה איסור עצמאי אלא ספק גרידא�מכ
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 .לקוא מה

 יצחק יכלל לא פסקו את חילוקו של רב.) כז(א "� והרשב"הרמב, :)יא, ש�(� "כאשר מתברר לנו שהרי � מתעצמת"ל הרמבשו זולא ק

 . אי� תירו� זה מוזכר כלל:) ע(ז "כיוו� שבסוגיה המקבילה בע, בר אלעזר להלכה

 : כתירו� המקל� פסק בכל זאת "מסביר מדוע הרמב) ש�(מגיד משנה ה

 .שש של ספקחמפני שהכל הוא , הולכי� כא� וכא� להקלו

 .צור� בטענת האישה כשיש מחבואהה: �"� יותר מהרמב"הקל הר סוגיה זובחר אי� בד, עומת זאתל

 ):ש�(ומרת הגמרא א

 .א� יש ש� מחבואה אחת מצלת על הכוהנות כול�: יצחק בר אשיא�' מר רב אידי בר אבי� אמר רא

אומרת  האישה וכ� מה הדי� כאשר, ה הדי� כאשר אי� מקו� במחבואה אלא לאישה אחת ולא לכל הכוהנותמהגמרא  סתפקתמהמש� ב

א� דוחה את ההוכחות לכ� באומרה שאי� הדברי� דומי� כלל , הגמרא מנסה לפשוט לחומרא את הבעיות". חבאתי ולא נטמאתינלא "

 ").דלמא"ולא בדר� דחייה בעלמא של , "הכי השתא": ה הוא חרי�ייסגנו� הגמרא בדח(די�  המקורי ל

 ): כח' ש� הל(� "ל פי זה פסק הרמבע

מתו� שיכולה לומר נמלטתי כשנכבשה , וא� על פי שאי� לה עד, ורה אני נאמנתהשכל אישה שאמרה ט? יצד מצלתכ

 .נאמנת לומר לא נמלטתי ולא נחבאתי ולא נטמאתי, העיר או במחבואה הייתי וניצלתי

 ): ש�(� " אומר הרל כ�ע

כל שיש דלי נראה ו, אבל סתמא לא, אלא כי אמרה טהורה אני במיגו דנחבאתי, כלל דסבירא ליה דלא מטהרינ� להמ

 .מא תלינ� לקולאתאלא מס, אינה צריכה לומר נחבאתי, ש� מחבואה

א� , ורלאסשבשבויה יש גזירה , מתאי� לשיטתו כא� �"רהאמת בא� , �"� מקל כא� יותר מהרמב"הרשכאורה למוה ת, מבט ראשו�ב

, לעומתו. הירכיוו� שכלל לא נגזרה עליה הגז, ממילא אי� האישה צריכה לומר שהיא טהורה. 263שבויה לה גזירתחש מחבואה לא שיכ

 ולכ� מאמיני�, אלא שהוא קל יותר, קפולכ� ג� א� יש מחבואה עדיי� נשאר ס, � אינו תולה את איסור השבויה בגזירת חכמי�"הרמב

 .לאישה א� אומרת שהיא טהורה

 

 ד המכשירע

 : אומרת) ש�(משנה בכתובות ה

 . הרי אלו נאמני��שפחה ' אפילו עבד אפי, א� יש לה� עדי�ו

 . ומר שהשבויה נבעלההאשעד המכשיר נאמ� ג� כשיש מולו עד  אומרת הגמרא:) כג(בהמש� ו

 

 ):ש�(� "ומר על כ� הרא

ועד אחד , והויא לה עד אחד בהכחשה, וו� שהיא אמרה תחילה חברתה טמאהכי, יכי משתריא חבירתה אפומא דעדה…

אומר מת ועד אחד אומר לא מת הרי  ד אחדע…דהא תנ�, אפילו היכא דעד אחד נאמ� כבי תרי, בהכחשה לאו כלו� הוא

תירוה הני מילי היכא שנישאת על פיו או שה, כבי תרי וא� על גב דהאי דקאמר מת הימנוהו רבנ�, זה לא תינשא

 ? …להינשא

 …ש לומר דהכא נמי כד אתא עד המטהר בתחילה והתירוה על פיו עסקינ�י

שבעדות , :)קיז(הרי ראינו במסכת יבמות ? כחיש את העד המכשיר תהיה השבויה מותרתהמאי� יתכ� שכאשר יש עד : � מקשה"רה

ונה עוא הועל כ� , חד עמו עד פוסל האישה אסורהי ו� בא עד מכשירא� א, ואפילו פסול, ד אחדע� גועיל  מ,להתיר אישה שמת בעלה

, כאשר העד המכשיר הגיע קוד� וכבר התירוה להינשא: גמרא מדובר באותו מקרה שמכשירי� ג� בעדות על מות הבעלב, שאי� הכי נמי

 . ורק אחר כ� הגיע העד הפוסל

                                                                   

263
 .שכשיש מחבואה לא היה כא� כלל די� של עיר שכבשוה כרכו�, � קוד�"כמו שראינו ברו 
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א�  .פקסואילו בשבויה היה קוד� רק , פני העדותלות דאבוושהרי אישה שמת בעלה הייתה אסורה , הדברי� אינ� דומי� כלל, כאורהל

כל מקו� שהתורה האמינה עד  "ללהכצרי� את , על ידי עד אחדה כדי להתיר, ולכ�, שג� בשבויה יש איסור, � הול� לשיטתו"נראה שהר

 .וכבר פסקו את הדי� על פיו, בא קוד�  לוואמינהדווקא א� העד ש אמרשנ, "אחד הרי הוא כשניי�

 ):כא' הל, ש�(� "� פוסק הרמב"הרעומת ל

ואחד מכחיש אותו ומעיד לה שהיא טהורה ולא נתייחד עמה , ועד אחד מעיד שנטמאת, יו ש� שני עדי� שנשביתה

 .ו שפחה הרי זו מותרתאאפילו זה שמעיד שהיא טהורה אישה , � עד שנפדית"עכו

סול להעיד הפאפילו היה העד המתיר עד , ותר מכ�יו, התירהנאמ� ל � עד אוסרעחד ישבא  שאפילו עד מתיר, �"וצא על פי הרמבי

 .264.א� שהוא עד גרוע יותר אמיני� לעד המתיר את האישהמעדיי� , והעד האוסר היה עד כשר) כגו� אישה או עבד(בעדות רגילה 

� בדי� שבויה היא "מבאנו מוצאי� שקולת הר, של עדות להתיר אישה של מת בעלה, �"לדעת הר, אשר אנו מעייני� במקרה המקבילכ

 ):כא' פרק יב הל, גירושי� (�265 פסק ש�"כיוו� שהרמב, גדולה הרבה יותר

 .תצא –וא� נישאת , הרי זו לא תינשא –אחר כ� בא עד כשר ואמר לא מת ו…ישה אומרת מתא

הפסול , הגיעו ביחדא� א� , ואילו בשבויה, עד כשר שאוסר מוציא את האישה מהיתרה א� לאחר שהתירוה, �"ולה שלשיטת הרמבע

 .וזוהי קולא עצומה ביותר, המתיר עדי� על הכשר האוסר

� על פי שבמקרה אחר בו האמינו לעד המתיר כנגד עד א, � באיסור שבויה"� מקל יותר מהר"� בו הרמבסאנו מוצאי� מקו� נו, � כ�א

גביל את המ, �"לעומת הר, ה כמה שנית�� הול� לשיטתו להקל בשבוי"ונראה שהרמב, הוא מחמיר יותר מראשוני� אחרי� האוסר

 .קומות אחרי� שהקלו בה�במוסובר שלא יתכ� שיקלו יותר מ ההקלות

ועיל העד יומדוע , הרי הספק עדיי� עומד בעינו? אי� מועיל עד מול עד להתיר את הספק, א� ישנו כא� ספק אמיתי, � נשאלת השאלהא

 ? המכשיר יותר מהעד הפוסל

 : דרכי�'  קושיא זאת בבשנית� לתר�, נראה ליו

, שהרי היא כמו כל עד אחד באיסורי� שנאמ� להעיד על עצמו, ל עצמהעהעיד ל תדר� האחת היא ששבויה הייתה אמורה להיות נאמנה

. "לעצמה –וספרה לה : "בה נאמר, ידהנשהמקור הוא ב, )ה ברי לי"ד. פח(וביבמות ) ה עד אחד"ד: ב(וכמו שאומרי� התוספות בגיטי� 

א� שיש , א� כאשר יש עוד עד שטוע� כדבריה. �"ובזה יודה ג� הרמב , ל עצמועהעיד ל שבשבויה החמירו חכמי� שאי� אד� נאמ� אלא

 .267 266כיוו� שיש לה סיוע ממקור נוס�, שהיא משקרת �יראומא ל, עד המכחישו

כאשר היא (ה של הוצאת אישה מבעלה י� מקרתכיוו� שיש בזה לע, ות אחרי�קפבסו יותר מל היא שבשבויה הק� לתריהדר� השניה

ו כיוו� שכל ל� אומר  שבשבויה הק"כאשר הרמב, פי זהל). לא פלוג חכמי�, וא� לגבי כוהני� אחרי� וכ� פנויה לכה�, נשואה כבר לכה�

ית� ניתא לא כיוו� שא� הייתה אסורה מדאורי, ית� להקלני� אאלא  , או חכמי� להקל בהרדוע מאי� כוונתו לומר , הספיקות מדבריה�

 .268הקלליה ה

 

 גורים בחצר אחתמ

על כ� . ואסרו את אשתו עליו לאחר כיבוש ירושלי�, שהיה כה�, זכריה ב� הקצב' מביאה את סיפורו של ר) ט"ב מ"פ, כתובות(משנה ה

 :אומרת הגמרא

 . בסו� בניהנכנסת, וכשהיא נכנסת, יוצאה בראש בניה, וכשהיא יוצאה, וא� על פי כ� יחד לה בית בחצירו: נאת

מרא גלאחר מכ� מסיקה ה. ובלבד שלא יתייחדו, מותר לה� להמשי� ולדור באותה חצר, מי שאשתו נאסרה עליו משו� שבויה, לומרכ

כגו� אשת כה� , א� במקרי� אחרי� שאישה אסורה על בעלה, ולכ� מותרי� לגור באותה חצר, ולשיש כא� די� מיוחד שבשבויה הק

                                                                   

264
הוא מביא  אלא שלאחר שהוא מביא את תירוצו, אי� זו שיטתוש� יראה "רא� המעיי� ב, �"� מסכי� לרמב"שהר, משמע) ק ו"ז ס' סי, ע"אבה(דרכי משה מנ� בא 

 .  דעתווא� א� אי� ז, א להביא בדרכי משה את הדעות על ש� המקור בו ה� מופיעות"שדר� הרמ יש לדעת. �"ג� את שיטת הרמב
265
 :)יבמות קיז(א "� והרשב"הרמבבניגוד לשיטת ו 
 .� אי� השבויה נאמנת להעיד על עצמה"הד� ביתר פירוט מדוע לשיטת הרמב, ראה בנספח 266
יז ' מ סי"וכ� ח' ב' סע' ז' ראה סי(א "אשר אומר לגבי סתירה מסוימת ברמ, )ק ז"ז ס' סי, ש"הובא בפת; יח' סי, ע"אבה, ת"הדומ(כעי� זה מסביר הנודע ביהודה  267

 .חוזרת נאמנותה –א� שהוא מוכחש , כאשר יש לה סיוע, א� שבעלמא לא מאמיני� לה, כיוו� שהיא אומרת שהיא טהורה –שבשבויה , )עדק "ס
268
 .מו שהסברנו לעיל את הכרח הראשוני� לומר ששבויה אסורה רק מדרבנ�כ 
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 . שמא יבואו לידי איסור, צריכה להרחיק יותר מבעלה, שנישאה שניתאו אשת ישראל , שנתגרשה

או שדווקא מול גרושת , ואפילו איסורי דרבנ�, ר מכל שאר האיסורי�תו יולאו שבשבויה הק: בשתי צורות וני� זה בגמרא נית� להביד

 .רי דרבנ�א� אי� כא� קולא מיוחדת יותר משאר איסו, ולכה� או אשת איש שה� איסורי דאורייתא הק

 : �"ומר על כ� הרא

הרי� דומיא זאלא א� כ� היו נ, אסורה לדור עמו בחצר, מכא� יש ללמוד שאפילו אשת ישראל שנתגרשה ולא נישאתו

 .דאשתו של רבי זכריה ב� הקצב

� להקל כמו נית, כגו� בעילת פנויה, � באיסורי� קלי� אחרי�שגאלא ,  בשבויה יותר משאר איסורי�ולקשלא ה �"וצא מדברי הרי

שאר איסורי דרבנ� לעניי� הרחקה מותר ילה קוא� כ� לא תהיה , גזירת חכמי� אהי לשיטתו ששבויה ב� ש"נראה שהר. בשבויה

 .מהאיסור

 ):כה' פרק יח הל(� "� פוסק הרמב"עומת הרל

שיהיו עמו ובלבד , הרי זו מותרת לדור עמו בחצר אחת – ואיל והדבר ספקה, שת כה� שנאסרה עליו משו� שבויהא

 …בניו ובני ביתו תמיד לשמרו

 ):כז' פרק כא הל(מקו� אחר וב

 .שמא יבואו לידי זנות, א תדור עמו בחצרל –י שגירש את אשתו מהנישואי� מ

 .269המתיר במקרה זה, �"ניגוד לדעת הרב, א� כשיש שומרי�, שפנויה לבעלה הראשו� אסורה לדור עמו בחצר, וכח מדבריומ

 לעומת איסור פנויה, ולכ� אינה צריכה הרחקה, מכיוו� שנאסרה רק משו� הספק � הקל במקרה של שבויה"הרמבנו רואי� במפורש שא

 .270שבו צריכה הרחקה

המדבר על מי , )שס' סי(ש "שאר איסורי דרבנ� הוא הריבבמ  לעניי� הרחקה יותרולקקור נוס� בו אנו רואי� את השיטה שבשבויה המ

 :וזה לשונו, )בנ� וצרי� לגרשהשאסורה מדר(ו רשקידש מינקת חב

אי� לומר דשאני אשת כה� דאיכא איסורא ו…דומיא דכה� שגרש, נראה שהיא אסורה כל זמ� זה לדור עמו במבויו

ואפילו בחצירו כל שייחד לה בית ושתהא נכנסת בסו� , דור עמו במבויתאבל הכא דליכא אלא איסורא דרבנ� , דאורייתא

אבל . כדאמרינ� הת�ושאני הת� דבשבויה הקילו  ד…התירו באשת כה� שנשביתמו שכ…בניה ויוצאה בראש בניה

 רבנ� �כל דתקו, א� על גב דהא דאורייתא והא דרבנ�ד, בזה יש לומר דמחמרינ� בה כמו באשת כה� שנתגרשה

 .כעי� דאורייתא תקו�

גזירות � התיכיוו� שש,  יותר מאשר בשבויה� לא תהיה הרחקה במינקת חברו"א� לשיטת הר, �"נראה שכל זה הוא דווקא לשיטת הרמבו

 .271דרבנ�

 

 נפקא מינות נוספות התלויות בטע� איסור שבויה: לק בח

 

 פק שבויהס

שכה� שנשא ספק , )ק ד"ס' ו' סי, מובאת בבאר היטב(י הלוי "דעת מהר. � מותרת או אסורה לכה�א, חלקו האחרוני� בדי� ספק שבויהנ

 ):272כג' פרק יט הל(כתב שער המל� על כ� . שבויה אי� צרי� להוציאה

                                                                   

 ).ק יד"קיט ס' סי(ש "וכ� כתב הב 269
270

שה יכל הבועל א): "ד' פרק א הל(אישות ' כמבואר בדבריו בתחילת הל, שאיסור בעילת פנויה הוא מדאורייתא� סובר "שהרמב מנ� נית� לדחות זאת ולומרא 

א� מוסכ� . אלא חומרא בפנויה שאסורה מדאורייתא, אי� בהרחקה קולא מיוחדת בשבויה, א� כ�". מפני שבעל קדשה, לש� זנות בלא קידושי� לוקה מ� התורה

, כס� משנה; יש קידושי�ר, צמות יוס�ועפר מקנה ס, ט"הרימ(אלא א� כ� היא מיוחדת לזנות , אי� איסור דאורייתא בבעילת פנויה� "שלדעת הרמב אצל האחרוני�

זה :")יז' פרק ב הל(נערה בתולה ' הדברי� מפורשי� בהל). ק יז'"קיט ס' סי, בניגוד לדעת הפרי חדש, ק ח ועוד"כו ס' יס, א"ביאור הגר; יז' ערה בתולה פרק ב הלנ

ולוקה הבועל והנבעלת משו� , המכי� בתו לכ� הרי היא קדשהו…לא הכינה עצמה לכ�ו…בשאירע הדבר במקרה, שחייבה התורה לאונס ומפתה ממו� ולא מלקות

 .ותר משבויה� הרחקה י"ובכל זאת מצרי� הרמב, הוא רק חשש דרבנ� שהחשש באישה שנתגרשה מבעלה ועדיי� היא פנויה וא� כ� עולה". 'לא תהיה קדשה'
 .חד אפילו במבוי ולא רק בחצריואוסר לגור , � לגבי פנויה"יותר מהרמב �אש מחמיר כא� "ש לציי� שהריב י271

272
 .ק ה"ש� ס, ש"ובא ג� בפתמ 
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מפני שה� שני , � דא� נישאת לא תצא"הויא ליה כאלמנת עיסה שכתב הרמב, כיוו� דספק ספיקא הוא, כאורה הדי� עמול

וספק א� נחלפו לא מקרי , ינות של ישראל שהיו בבית הגויבגד…דהא כתב האיסור והיתר, א� באמת זה אינו. ספיקות

דמאחר , וותהכהכא נמי דו…הרי הוא כודאי איסור, ת הגויי� מחמת אותו ספקוו חכמי� גבינדמאחר שאסר, ספק ספיקא

 .ואינו ניתר לא מטע� ספק ספיקא ולא מטע� ספק דרבנ�, חשיב כודאי איסור,  שבויה מחמת ספק נטמאה�שאסרו חכמי

ששבויה אסורה , �"לדעת הרמב. היאסרה שבו� מפני מה נ"� והר"י הלוי ושער המל� תלויה במחלוקת הרמב"נראה לומר  שמחלוקת רו

הרי דינה , שיש כא� גזירה, �"א� לדעת הר, היה מותרת לכה�תוא� כ� ספק שבויה , הרי קיימא ל� שספק ספיקא מותר, ככל ספק רגיל

 שבויה שנית� לדמות, �"וכמו שהובא לעיל בדעת הר(וג� ספיק� אסור , שג� בה� גזרו מחמת חשש איסור, �"בינות עכוגממש כ

 ).�"לגבינות עכו

 .והוא מביא לכ� ראיה מדי� תרי ותרי המופיע בקידושי� סו, שספק שבויה ג� כ� אסורה, לא שלכאורה הדי� מוכרח כשער המל�א

ויבוקש ", ובסופו של דבר, "שהיו אומרי� אמו נשבית במודיעי�"כיוו� , שחכמי� רצו לפוסלו מכהונה, גמרא ש� מסופר על ינאי המל�ב

 .ע� ינאי המל� על החכמי� והרג�זעל כ� . " ולא נמצאהדבר

 :ל כ� שואלת הגמראע

 ?מאי חזית דסמכת אהני סמו� אהני, באיתאילימא דבי תרי אמרי אישתבאי ובי תרי אמרי לא איש? יכי דמיה

 ".ויבוקש הדבר ולא נמצא"על כ� מסבירה הסבר אחר אי� ו

 : י"מסביר רשו

 .דמשמע שהחזיקוהו בחזקת כשרות, צאהדבר ולא נמ  ויבוקש�יכי דמי ה

 ?והיכי קאמר ולא מצאו,  דאמרי אישתבאי�מו� אהני ס

נה חלל ופסול  בוא� נישאת לו, אוסרי� אותה לכה� מדי� שבויה ,שבתרי ותרי המכחישי� זה את זה א� נשבתה או לא, משמע מדבריוו

ספק א�  וא� א� נשבתה, תהבש� נאספק : א� ספק ספיקא להתירוא� כ� יש כ, הרי יש כא� ספק שבויה, ולכאורה קשה. מלשמש בכהונה

 ?נבעלה

שמוכח ממנה ששבויה , � ע� גמרא מפורשת"ה יעשה הרמבומ. גזירה ולא ספק רגיל אהיששבויה , �"לכאורה מוכח מכא� כדעת הרו

 ?שהרי ספיקה אסורה, אינה סת� ספק

הרי הייתה לה , שה מדוע בתרי ותרי היה צרי� לאסור את אמו של ינאיקהמ, )ש�(א "שיא זו על פי דברי הריטבושנית� לתר� ק ראהנ

 ?273חזקת כשרות

 :סיקמובסופו של דבר , א מספר תשובות"די לתר� קושיא זו עונה הריטבכ

אנ� לא קשיא , שאפילו היו ינאי ואמו בחזקת הכשר לגמרי ודי� הוא להכשירו, יהו בעיקר קושיי� אי� אנו צריכי� לכל זהמ

ומשו� , א נמצא כלל ולא נשאר בו שו� ספקלדמשמע , אלא לישנא דאמרינ� ויבקש הדבר ולא נמצא, כשירוהול� למה ה

לא היה מקו� לכעוס על חכמי� , ישתבאי ויש כא� עדי� פוסלי�אכיו� דאיכא תרי דאמרי , היא� לא נמצא �נהכי אקשי

אלא שהדי� נות� להעמידו על , הדבר ספק הואשג� עכשיו , כיו� שראו עדי�  בדבר די� הוא שיערערו, להרג� על כ�

 …ואילו לא  הייתה לו חזקה היו חוששי� לעדי� הפוסלי�, חזקתו

אלא שבמקרה כזה , ויתכ� שהייתה מותרת, י� כלל הכרח לומר שלו היו תרי ותרי הייתה אמו של ינאי אסורהאא "עת הריטבלד, לומרכ

ואי� מקו� כל , הרי יש עדי� שעל פיה� צרי� לאוסרה, כיוו� שא� א� אינה אסורה, "ויבוקש הדבר ולא נמצא"לא היה שיי� לומר על כ� 

 .275 274רג�וכ� לכעוס על חכמי� ולה

 לעניי� השאלה מדוע ספק שבויה, �"� לדעת הרמבגות� הדברי� אית� לומר נא� נראה ש, א מדבר מצד חזקת הכשרות"אמנ� הריטבו

. כיוו� שיש בזה ספק אמיתי, "ויבוקש הדבר ולא נמצא"א� לא שיי� לומר על כ� , מותרתשבאמת היא , )רי יש כא� ספק ספיקאה (אסורה

                                                                   

 .שהרי הספק הוא א� בכלל נשבתה, )מו שאמרנו בשבויהכ(וכא� לא שיי� לומר שפריצות הגויי� מבטלת את חזקת הכשרות  273
274

כיוו� דעיקר מילתא שהיו ', ויבוקש הדבר ולא נמצא'לא שיי� לישנא ד: "ואומר, א"אשר כיוו� מעצמו לדעת הריטב, )ל"ד וי"ה בא"ד, ש�( יהושע כ� דעת הפניו 

 ".אומרי� שנשבית לא איתחזק בשיקרא ונשאר בספק
275

יתכ� , כמו כ�. שעל פיה לא דובר כא� במקרה של ספק שבויה, א� ישנה תשובה נוספת בדבריו, א דחוקה מעט בפשט הגמרא"ש לציי� שאוקימתא זו של הריטבי 

 .ל"ואכמ, שבתרי ותרי הדיני� שוני� מאשר בספק ספיקא רגיל
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 .276ת סוגיית הגמרא על אמו של ינאי להלכהאינו מביא כלל אועל כ� הוא , � סובר כ�"ומסתבר שהרמב

 

 חדשים בשבויה' מתנת גה

 ):י"ד מ"פ, יבמות(אמר במשנה נ

 .יהו לה� שלושה חדשי�ל שאר הנשי� לא יתארסו ולא יינשאו עד שכ

שו� שא� תינשא מיד ותלד מ, חדשי� לפני שתוכל להינשא שנית' צריכה להמתי� ג מכא� למדנו שכל אישה שנתאלמנה או נתגרשהו

 .277לא נוכל לדעת א� הוולד הוא של הבעל הראשו� או של השני, לאחר פחות מתשעה חדשי�

 .):לה, ש�(בגמרא מצאנו מחלוקת בברייתא , גבי אישה לא נשואה שנבעלהל

 .יוסי מתיר לארס ולנשא מיד' ר, יהודה' דברי ר –חדשי� ' נוסה ומפותה צריכה להמתי� גא

 : יבת המחלוקתס

 .הפכה יפה יפהתיישינ� שמא לא נח] יהודה' ר[=ואיד� . אישה מזנה מתהפכת שלא תתעבר: מר אבייא

 :וד� לכ� מובאת מחלוקת נוספתק

, חדשי�' צריכות להמתי� ג ]שאנו מתייחסי� אליה� כאל בעולות[ ושנתגיירו ושנשתחררו גיורת והשבויה והשפחה שנפדוה

 .יוסי מתיר לארס ולהינשא מיד' ר

, יוסי אינה צריכה להמתי�' ולדעת ר להמתי� יהודה צריכה' לדעת ר, )או שיש חשש כזה(שכל מי שנבעלה בזנות , לכאורה הדי� שווהו

, )בדפי האלפס. י(� "וכ� פסקו הרי, ממילא אינה צריכה להמתי�, יוסי' יהודה שהלכה כר' וסי ורי' וכיוו� שקיימא ל� במחלוקות ר

 ).ו�ה' יג סע' סי, ע"אבה(ע "והשו) כב�כא' פרק יא הל, ירושי�ג, ל פי הסבר המגיד משנהע(� "הרמב

ובזנות , שאינה צריכה להמתי�, יוסי' כרהפוסק בגיורת ומשוחררת , מובאת דעת שמואל בלישנא בתרא, )ש�(לא שמוקד� יותר בגמרא א

א "הטור והרמ, )י' פרק ג סי, יבמות(ש "וכדעתו פסקו הרא). ורק קטנה בזנות אינה צריכה להמתי� לדעתו(שצריכה להמתי� , יהודה' כר

 ).ש�(

 :ה"ש והרמ"ונחלקו בכ� הרא, נו את דעתו לגבי שבויהללא ששמואל לא גילה א

 ):ש�(ש "ומר הראא

ולאו מטעמיה דלא , יהודה סבירא ליה' באנוסה ומפותה מיהת כר, יוסי' כר) שמואל(דבגיורת ומשוחררת סבר � על גב א

החמירו בהבחנה דידה  אל…בל גיורת ומשוחררתא…אלא משו� דגזר בגדולה ישראלית אטו נישואי�, נתהפכה יפה יפה

דכיוו� דבת , זכיר אלא גיורת ומשוחררתשהרי לא ה, יוסי' בשבויה לא סבר שמואל כרו…למגזר זנות אטו נישואי�

 .יהודה' מחמיר בה כר, ישראל היא

שבויה שהיא בת  א�, וגזירה זו נאמרה רק בבת ישראל ולא בגיורת ומשוחררת, לדעתו שמואל מחמיר בזנות גזירה אטו נישואי�, לומרכ

 . בזנות וצריכה להמתי�ותדינה כשאר נבעל ישראל

א� אומר , יוסי לגמרי' סק כרפוא שההבית יוס� מפרש , ואמנ�. ששבויה אינה צריכה להמתי�) ש�, מובא בטור(ה "עומתו סובר הרמל

ורק לגבי שבויה , יוסי ג� בזנות' שפוסקי� כר �"� והרמב"שהרי הטור כלל לא הביא את דעת הרי, שאי� זה נראה) ק ט"ס, ש�(ש "הב

 .278"שאינה אלא ספק זנות, שבויה שאני" היא שה מקל בשבויה"לכ� נראה שהסיבה שהרמ. הלקהביא את הדעה המ

למי שסובר ששבויה היא רק . �279 לגבי מהות איסור שבויה"� והר"ה במחלוקת הרמב"ש והרמ"שנית� לתלות את מחלוקת הרא ראה לינ

הופכי� אותה רה ואנו יא� א� נאמר ששבויה היא גז, כיוו� שלא שיי� לגזור בספק אטו נישואי�, יי� להקל בה בהבחנהששהרי , ספק

 .ודינה ככל זנות, ממילא צרי� לגזור ג� בה, לבעולה

                                                                   

276
יתכ� שהייתה , א� א� היה פוסק את הגמרא בתרי ותרי להלכה, �יפשהרי ג� לא פסק לה, מיט די� זהש� מכ� שהוא מ"מנ� לא נית� להביא ראיה לשיטת הרמבא 

 .ברינובכ� סתירה לד
277
 .ו� וחליצהיבביואו שזה מצד חששות בנישואי קרובי� , א� יש כא� פסוק הדורש ידיעה מי האב.) מב(נחלקו אמוראי� ביבמות ו 
278
 .ק ח"ס, כ� דעת הפרישה ש�ו 
279
 .מינה בשבויה תלויה בדעתויתכ� שהנפקא , א� למא� דאמר שבזנות צריכה להמתי�, יוסי' משו� שהוא פסק כר, ולק� שבכל זנות ה"מנ� כא� דעת הרמבא 
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 בויה מרצוןש

שבויה היא  �"לדעת הרמב. ישה שנשתמדה ברצו� אעניי�ב, )ק א"ז ס' סי(� מובאת בישועות יעקב "� לר"פקא מינה נוספת בי� הרמבנ

, �"לדעת הר� א. כיוו� שהספק נשאר,  נשתמדה ברצו�ממילא אי� זה משנה א� נשבתה באונס או. פיקות דרבנ�סל כ� בה כילקומ, ספק

, א� א� נשתמדה מרצו�, "מנוולא נפשא לגביה שבאי"דרבנ� היא משו� שמוכל הסיבה ששבויה נאסרה , מדאורייתא �הפיקות סהש

 ".ויה הקילובשב"וממילא לא שיי� כא� הכלל של , ש כא� ספק שאסור מדאורייתאיכ� ל". מנוולא נפשא"ל שת הטענה כשוב לא שיי

 :סיבות' � מב"� יודה לר"וג� הרמב, ד שאי� הדברי� מוכרחי�"� נראה לענא

ג�  ואמנ�. שהרי רוב גויי� פרוצי� בעריות, דאי שזנתהוואלא קרוב ל, אישה שנשתמדה יתכ� שאי� כא� כלל ספק שקולב .א

שהרי ברגע שנשתמדה , יי�שה זי� א ואילו כא�, שרות של האישההכמולו חזקת  הנא� ש� יש, זה ללכבשבויה רגילה קיי� 

אלא , "מנוולא נפשא לגביה שבאי"� סובר את הטע� של "ג� הרמבשוד עתכ� י. את חזקת כשרותה  בידיההלביטהיא 

 .וכשאי� טע� זה אי� כא� ספק שקול, שלדעתו זה עושה את הספק לשקול

די שלא  כ בה יותר מספיקות רגילי�ולקה �"רמבשלפיו א� ששבויה היא ספק רגיל ל, הסבר) לגבי עד המכשיר(צענו לעיל ה .ב

ית� להקל בו מפני הנסיבות שנ, דרבנ�ק פסש בה יפני שמדעתו ל ולקשבשבויה ה היא והכוונה. נאל� להוציא אישה מבעלה

 .ולקולכ� בזה חכמי� לא ה, אי� לנו שו� סיבה לבוא ולהקל א� כאשר אישה נשתמדה מרצו�. המיוחדות

 

 יכו�ס

 .סרו ג� אישה שנשבתה לגוי מחמת הספק שמא נבעלה לואורבנ� , גוי אסורה לכה� מדאורייתאישה שנבעלה לא

 .וא� כ� שבויה היא כמו ספק רגיל, כל ספק תורה אסור רק מדרבנ�, �"דעת הרמבל

, "יה שבאימנוולא נפשא לגב"מכיוו� שהיא , אלא ששבויה הייתה צריכה להיות מותרת, ספק דאורייתא אסור מ� התורה, �"דעת הרל

 .בויה שתהיה אסורה בכל זאת לכה�השזרו על גכמי� חו

מורה יותר מספק רגיל חמכיוו� שמצד אחד גזירת חכמי� שנגזרה מחמת חשש איסור ,  נפקא מינות להלכהרהסברי� אלו יוצאות מספמ

 .החשש שווהא� א� רמת  ,יהיה מותר ומצד שני מה שלא נכלל בגזירת חכמי�, )� אות יז"כללי ספק ספיקא לש(

 

  �"דעת הרמב �"דעת הר

כרכו� של מלכות אחרת אסורה ב

בכרכו� של אותה מלכות . תמיד

מותרת רק א� אי� אפשרות לגויי� 

 .להיכנס ולבעול

כרכו� של מלכות אחרת מותרת ב

בכרכו� של אותה מלכות . תמיד

.אסורה רק א� אי� אפשרות לברוח

יר שכבשוה ע

 כרכו�

, ומותרתינה צריכה לומר כלו� א

 .כיוו� שאי� זה בכלל הגזירה

ייתה בה ה .ותרת א� אמרה שהיא טהורהמ

 מחבואה

ותרת רק א� הגיע העד המתיר מ

 .לפני העד האוסר וכבר התירוה

ואפילו א� הגיעו ביחד , ותרתמ

והאוסר  ד פסולעעד המתיר היה הו

 .עד כשר

ד מתיר מול ע

 עד אוסר

י� שבויה שווה לאיסורי דרבנ� ד

וג� בה� מותרי� לגור , אחרי�

 .באותה חצר ע� שומרי�

 שמותרת לגור וווקא בשבויה הקלד

א� , עמו באותה חצר ע� שומרי�

באיסורי דרבנ� אחרי� אסור וצרי� 

 .הרחקה גדולה יותר

גורי� באותה מ

 חצר

 280פק שבויהס ותרתמ סורהא

                                                                   

280
 .י הלוי לשער המל�"אלא הוא מחלוקת בי� ר, י� זה אינו מפורש בראשוני�ד 
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 א צרי�ל רי�צ

' בחנת גה

חדשי� 

 281בשבויה

ינה חמור משבויה ואסורה ד

 .המהתור

ינה כשבויה שאסורה מדרבנ� ד

 . בהולקוה

שתמדה נ

 282מרצו�

 

 

 ם"אי נאמנות האישה לדעת הרמב: ספחנ

הרי כל מקו� שעד , וא� כ� קשה. פק שקולסאלא מחמת  ששבויה לא נאסרה מחמת גזירה, �"מהל� מאמר זה הבאנו את שיטת הרמבב

ומדוע אי� , אשר נאמנת על עצמה, מנות כפי שראינו לעיל הוא מנידהשהרי המקור לנא, נאמ� ג� בעל הדבר עצמו, אחד נאמ� באיסורי�

 ?283השבויה נאמנת להעיד על עצמה שהיא טהורה

 ):אות כא, קוב� שיעורי� כתובות(אלחנ� וסרמ� ' ושיא זו הקשה רק

הא למה לא ת, פסולי�הכיוו� דעדות זו מהניא בכל , ואמאי, ו� הימנה ובעלהח…בי שבויה דהכל נאמני� להעידהג

 ?נאמנת בעצמה כמו בנידה

 :משיבו

דלעניי� איסור , ואי� זו מעידה על עצמה לומר א� היא נידה או לא, דבכל האיסורי� ליכא בעל דבר כלל, צרי� לומרו

דהאד� הוא , לעניי� זה מתקריא בעל דבר, אבל כשמעידי� עליה א� היא זונה או לא, את נדה היא וכל העול� שוי�יב

מה שאי� כ� בנידה דאי� בה , ומה דזונה אסורה לכה� הוא משו� פסול, עליו א� הוא כשר או פסולבעל דבר כשמעידי� 

לא היה , אבל אילו היה שיי� בעל דבר ג� באיסורי�, ולעניי� איסור ליכא בעל דבר כלל, שו� פסול אלא איסור גרידא

 …נאמ�

לפיה הוא כוכמו שהוא קיי� , ל איסור הלכתי שקיי� כלפיה כרגעאלא ע, ינה מעידה על פסול מהותיאשבנידה היא  ביאור הדברי� הואו

יא הגדרה הזונה , לעומת זאת. שברשותו א� היא של חלב או של שומ�  בשרתמש כמו שאד� מעיד על חתיכמ, קיי� לכל העול�

 .על דבר ואינה נאמנתלבולכ� נחשבת , )שהוא פג� מעמדי" זונה"חל עליה ש�  ( שלהתהותימ

הוא ש" זונה"שש חשהרי היא (וממילא שבויה היא בעלת דבר , כל בעל דבר אינו יכול להעיד את של הקוב� שיעורי�ל פי שיטה זע

 .ורק על דבר שברשותו הוא יכול להעיד, )סול בגופהפ

� שיש נראה שבכל מקו, סביר מדוע אי� אד� נאמ� לומר על עצמו שהוא כה�המ, )בי' סי' פרק ה(ש במסכת גיטי� "אמנ� מדברי הרא 

 :וזה לשונו, לא האמינוהו חכמי� על עצמו, חשש משקר

 .היינו טעמא משו� דהוי שבח כהונה וריווח מתנות כהונה לו ולזרעו לדורותיוו…וא עצמו אינו נאמ�ה…

ויה ל פי זה הוא ג� מסביר את הסיבה ששב ע.מחשש שמא הוא משקר, מדרבנ� א אינו נאמ� רקהוש) שער ו פרק ח(מסביר השערי יושר ו

 :אינה נאמנת להעיד על עצמה

ש שהבאנו לעיל שכתב דלהכי אינו נאמ� לומר על עצמו כה� אני משו� חשש משקר מחמת שבח "בל מדברי הראא

רק דשבויה מצינו שכל פסולי עדות כאישה ו…ג� בעל דבר מהימ�, מוכח דסובר דהיכא דעד אחד נאמ� באיסורי�, וחסי�י

טעמו (בל באמת מוכרח העניי� דלאו מהאי טעמא הוא א…היא ובעלה אינ� נאמני�אבל , ועבד ושפחה נאמני� להתירה

פורש מהרי , דהרי ג� בנה ובתה עבדה ושפחתה אינ� נאמני�, )של הקוב� שיעורי� שאי� בעל דבר נאמ� באיסורי�

 .ומכל שכ� היא ובעלה דאיכא יותר חשש משקר, דמשו� חשש משקר הוא

א להאמי� שליש כא� גזירה בעלמא של חכמי� , שלא נתנה התורה נאמנות לבעל דבר, ב� שיעורי�שבניגוד לשיטת הקו ולה מדבריוע

                                                                   

281
 .ה"ש ורמ"אלא הוא מחלוקת רא, �"� ובר"י� זה אינו מבואר ברמבד 
282
 .ד אינה מוכרחת"ולענ, פקה מינה זאת מובאת בישועות יעקבנ 
283
 .שבגזירה נכללה אי נאמנות האישה, וממילא לא קשה לומר, רו לאסור שבויה באופ� מיוחדכיוו� שחכמי� גז, � אי� כא� כלל קושי"דעת הרל 
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כיוו� , כמו שבכה� החמירו חכמי� שאד� לא נאמ� להעיד על עצמו שהוא כה�, �284 יודה שהחמירו חכמי�"בזה ג� הרמבו, לשבויה

 .ע בדברגשהוא נו

                                                                   

284
, ש�(א� לגבי שפחתה הוא כ� פסק , )ש�, יח ובמגיד משנה' פרק יח הל, איסורי ביאה' ראה הל(� עצמו נראה שלא פסק שבנה ובתה אי� נאמני� "מנ� מהרמבא 

 .רק שהוא ממעט אותו, קרולכ� נראה שהוא סובר שיש חשש מש, )יט' הל
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 כה� אמו� הרב

 

 ש" עיו� בשיטת הריב–בטבע במי� "  שתצא נפשוידכ"שיעור 

 מבוא

 .אשתו את ישיאו נפשו שתצא כדי הושה סו� לה� שיש למי� שנפל ,יוסי' ר דעת מובאת) ד,  טזיבמות (במשנה

 ):לב' סע 285יז סימ�, ע"אבה (ע"בשו להלכה נפסק וכ�

 מעיד עליו –ולא עלה ושהה כדי שתצא נפשו , כגו� בור או מערה שעומד ורואה כל סביביו, וא� נפל למי� מכונסי�

 .שמת ומשיאי� את אשתו

� ):לד' סע (א"הרמ זה על וכתב. תצא לא – נשאת שא�, )לג' סע (ע"השו פסק סו� לה� שאי� במי� וא

�אבל מי שהעידו עליו שהיה בספינה שנשברה בי� או , וכל זה דוקא במי שהעידו עליו שטבע ממש במי� שאי� לה� סו

 .286 תצא– כדי שתצא נפשוידו ששהה במי� רק לא הע, או אפילו שטבע, כדומה לזה

 

 ש"הריב שיטת

 ): 287שעז סימ� (ש"הריב תשובת אוה י�יבענ החשובי� המקורות אחד. במי� הטובע של נפשו יציאת שיעור מהו דנו האחרוני�

אלא , אפשר דלא אמרינ� ביה מתפח תפח, משעה שלישית שטבעימי� במי� אחרי מותו דהיינו ' אבל מי שלא עמד ג

 .ל� מעידי� עליו עד שימלאו לו שלשה ימי� משעת מיתתולעו

 ט ד�, א סימ� סו� (ששו� א"המהר ל"וז. שעות שלוש הוא "נפשו שתצא" ששיעור היא ש"הריב ששיטת, זו מתשובה דייקו האחרוני�

 ): ד"ע

ומה : ל" וזז"שע' שכ� כתב בסי, שעות' ל שה� ג"ש ז"נראה מתו� דברי הריב, וכבר נודע ששיעור שהה כדי שתצא

' ימי� במי� אחרי מותו דהיינו משע' אבל מי שלא עמד ג. 'הדי� עמ� כו' שכתבת עוד לאסור את האשה משו� דבמיא כו

ל "פ שלא ביאר לנו הרב ז"ואע. שעות' ל דשיעור שהה כדי שתצא נפשו היינו ג"ל לרב ז"הרי דס. 'שלישית שטבע כו

 ".'ל וכו"דילי� לה הרב ז' מהיכ� למדה נר

 .ל"הנ ש"הריב מדברי כ� שלמד בוארומ

 :וכתב הסתפק א� אלא, בלבד זו ולא. האלו ש"הריב מדברי כ� דייק) א"ע סג ד� דאיתתא עיגונא' קונט (ש"המהרח וכ�

והראשו� קצת נראה יותר מדברי , אני מסתפק א� עד תחילת שעה שלישית קאמר או סו� שעה שלישית, ומכל מקו�

 .ש"הריב

 ".נפשו שתצא עד "שיעור לקביעת בסיסי מקורעבור�  היווה ש"שהריב �רואי אלו מאחרוני�

 :מופיע) תקכה; תקיב' עמ (��י מכו�' הוצ, ש"הריב ת"שו' במהד אול�

 אפשר דלא אמרינ� ביה � שלישית שטבע] ע"במעל[) משעה(ימי� במי� אחרי מותו דהיינו ' אבל מי שלא עמד ג

 .288מלאו לו שלשה ימי� משעת מיתתואלא לעול� מעידי� עליו עד שי, מתפח תפח

289.ש"והמהרח ששו� א"המהר של מדיוקיה�הקרקע  אתשומטת  ,"שטבע שלישית ע"במעל ",זו גירסה

 

 :תטז בסימ� ש"הריבמפורשת של  התשוב ישנה הרי, ולדיוקיה� לנו מה הטוע� ויטע� יבוא וא�

                                                                   

285

 .אחרת צוי� כ� א� אלא ,העזר אב� בחלק יז לסימ� מתייחסי� ע"השו לפסקי ההפניות כל ואיל� מכא� 

286

 .א"הרמ לדברי מסכי� המחבר שג�, )סא ק"ס (מ"בח ראה 

287

 .שפ בתשובה ג� זה וכעי� 

288

 .יד וכתבי ראשו� דפוס פי על נעשו זו שבמהדורה המרובעי� והסוגרי� השינויי� לכ ,א"שליט מצגר דוד ג"הרה המהדורה עור� ידי על נכתב וג� לי שנאמר כפי 

289

 שכתב כמו ,לדחות נית� זו ראיה א� ,שיחי� חופר נחוניא של בבתו במעשה:) קכא (יבמות מהגמרא מקור להביא ש"והמהרח ששו� א"המהר הוסיפו אמנ� 

 .קאמר קלה שעה אלא, חשבו� מידת כפי דווקא לאו ה� ש� שהשעות, )כו' סי סו� ע"אבה, ב חלק (ט"במהרי
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 � .שלש שעותא שהו, כל שעמד ש� שיעור שתצא נפשו,  מותרת�אבל במי� שיש לה� סו

 ?ז"שע בסימ� ש"מהריב לדיוק זקוקי� איננו, לכאורה, כ� וא�

 וכפי, תטז בסימ� תשובתו ובי� ,דלעיל האחרוני� דייקו שממנו ,שעז בסימ� ש"הריב נוסח בי� הבדלי� שנ�י שעדיי� משו�, היא לאא� 

 .להל� שנבאר

 

 

 

 

 לחומרא או לקולא

 שלא מי "כתב שהרי ,השלישית השעה לפני מת לא שהטובע ההנחה הנובעת מכ� היא ,"שלישית משעה "שפ�ו שעז בסימני� נגרוס א�

 .תפח מתפח בו נגיד שלאבמקרה , לקולא א�היא  זו הנחה". שטבע שלישית משעה דהיינו, מותו אחרי במי� ימי�' ג עמד

 .אד�ה של מיתתו שעתהללו  שעותה שושל בתו� מתי נזכר לא תטז' סי ש"הריב בתשובות, זאת לעומת

 

 פהסו אוהשעה השלישית  תחילת

 ,זאת לעומת. שלישית שעה בתחילת שמדובר) ש"המהרח שדייק כפי (לדייק נית�" שלישית משעה ",ושפ שעז בסימני� נגרוס א�

 .שלישית שעה בתחילת די ולא ,שלמות שעות שושל שצרי� נראה תטז סימ�ב ש"מהריב

 שתי להיות שצרי� תטז בסימ� ש"הריב דברי את שהגיה, )יב סימ� (רבה אליה סדר דברי את הביא) מז סימ�, תנינא (בתשובה א"רעק

 כלומר (שעות שתי הוא שהשיעור") שלישית משעה "הגרסה לפי (נראה ש� .שפ�ו שעז בסימני� ל"הנ ש"הריב דברי חומכ, שעות

 .290)שלישית שעה מתחילת

 .הנפש יציאת לשיעור כלל עני� אינ� ושפ שעז סימני� אז ישהר, רבה אליה הסדר הגהת נופלת" שלישית ע"במעל "הגרסה לפי
 

 במים מכוסים פניו

 די שאז, ופיו פניו המי� שכיסו אותו שראה בי� ש"הריב בדעתשיש לחלק  כתב) לד' סע יז סימ� (יעקב קהלת בספרו" נתיבות"ה בעל

 .ותשע שלוש צרי� שאז, רגליו לפרסת מנוח ואי� המי� מ� עלה שלא ובי�, קלה בשעה

 בנפל שא� וסובר יוסי' ר על שחולק, מאיר' ר בדעת ש� ד�ש "הריב שהרי, תטז סימ� ש"הריב בדברי מאד מסתברי� יעקב הקהלת דברי

 שלשה לאחר ועלה הגדול לבור שנפל באחד מעשה ":כראיה ומביא, אסורה  אשתו– נפשו שתצא שיעור ושהה סו� לה� שאי� למי�

 ולא ,נסי� במעשה מדובר לא מאיר' ר שלדעת ומשמע, "נסי� מעשה מזכירי� אי�"ש ,:)ש� (דבריו את דחו חכמי�:). קכא יבמות" (ימי�

 ).עצמו יעקב הקהלת שכתב וכפי (ימי� שהושל במי� שקוע וחוטמו פיו שראו מאיר' לר להגיד שיי�

 את למדוד שנתחיל, לקולא ש"הריב ד� ש� שהרי, יעקב הקהלת דברי קשי�") שלישית משעה "הנוסח לפי (ושפ שעז בסימני� א�

 היה שראינו מה כל א�. 291טבע ודאי ואז ,שלישיתה שעהה עד בוודאיחי  שהוא לומר מסתבר לא. השלישית השעה יאחר ימי�ה ושתשל

 נגרוס א� א�. למי� מתחת שקע מתי יודעי� איננו שהרי, נפשו שתצא כדי למי� מתחת שהוא קלה בשעה די ,המי� מ� עלה שלא

 .יעקב הקהלת דברי מתחזקי�" שלישית לעת במעת "ושפ זשע בסימני�

 

 ?תפח מתפח המת בהם ימים לשלשה לעת מעת צריך האם

 . גדולה מינה אנפקישנה " שלישית ע"במעל "לנוסח ג� א�, "שלישית משעה "מהנוסח מינות אבנפק דנו כא� עד

 :נפסק) כח' סע (ע"בשו

                                                                   

290

 .ל"הנ רבה אליה הסדר בדברי א"רעק שפקפק מה התשובה בהמש� ש"עי 

291

 .בישוב� ש"עי כד סימ� החי אריה פני ת"בשו שהקשה א"צ ד� ז כר� הפוסקי� באוצר הביאו וכ� 



  גחמדת האר�                            113

 
 

מי� אחר הריגתו או אחר מיתתו אבל אחר שלשה אי� מעידי� עליו מפני אי� מעידי� עליו אלא א� כ� מצאוהו תו� שלשה י

 . שפרצו� פניו משתנה

 . לעת מעת נמדדי� תפח מתפח המת בה� ימי� שהוששל, מבואר) שפ�ו שעז (ש"ריב ת"בשו, "שלישית לעת במעת "הגרסה לפי

 נמדדי� אינ� שה�, )קו ק"ס סו� (הצובאות והמראות) מ' סי ע"אבה, קמא (ביהודה הנודע בש� הביא) קיג ק"ס סו� יז סימ� (ש"בפת

 : הבא בניסוח ש"הריב דברי את והביא ,לעת מעת שצרי� ש"מהריב דייק) טו' סי, ע"אבה (לב בחקרי. לעת מעת

אלא לעול� , אפשר דלא אמרינ� ביה מתפח תפח, ימי� במי� אחרי מותו דהיינו משעה שנטבע' אבל מי שלא עמד ג

 .מלאו לו שלשה ימי� משעת מיתתומעידי� עליו עד שי

 .מפורשי� הדברי�" שלישית ע"במעל "הנוסח לפי. לעת מעת שצרי�" מיתתו משעת ימי� שלשה לו שימלאו "מלשו� הנראה ככל ודייק

 

 סיכום

. שונה חבנוס ירושלי� מכו� במהדורת מופיעי�, "נפשו שתצא עד "שיעור לקביעת חשוב מקור שהנ�, שעז בסימ� ש"הריב שדברי ראינו

 .זמ� באותו לראות שצריכי� יהיהרא תוכ� לגבי וה�" נפשו שתצא עד "של הזמ� מש� לגבי ה� משמעויות להיות יכולי� הנוסח לשינוי

 .לעת מעת נמדדי� תפח מתפח המת בה� ימי�ה תשוששל עולה ירושלי� מכו� שבהוצאת ש"הריב דברי שמנוסח ראינו, כ� כמו
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 רב סיני לויה

 

 עד אחד להתיר עגונהגדרי נאמנות 

 

 בואמ

להלכה אנו פוסקי� כדעה . של עד אחד בעדות אשה נחלקו תנאי� בשאלת נאמנות.) קכב(סכת יבמות מפרק האחרו� של במשנה ב

 . שסומכי� על עד אחד, המקלה

 :עבר לכ� שנינו ש�מ

 .והוחזקו להיות משיאי� עד מפי עד מפי עבד מפי אשה מפי שפחה

כמבואר , מתירי� אשה על פי קטני� או גוי מסיח לפי תומו כמו כ�. וכ� עד מפי עד פסול או כשר,  פסולי�הוכשרו ג� עדי�, לומרכ

 .292העיד על עצמה שמת בעלהלאמנת נשה א, מו כ�וכ. בד� קכבהשנמב

על , ד� פחהאחד הוא הסוגיה ב. סוד די� היתר אשה על פי עד אחדיהבנת ל) שניי� שה� ארבעה(ני מקורות יסודיי� ששנ� יגמרא ב

אה על פי ישמדובר באשה שנשבינה מגמרא הלאחר ש.  די� ובא בעלהתאה על פי היתר בייששל מי שנ 293המשנה המונה את קנסותיה

המחדש טע� , זירא' בסיו� הסוגיה מובאי� דברי ר. היא מבררת מה המקור מדאורייתא לכ� שעד אחד נאמ�) כשר או פסול(עד אחד 

 :באשהמקומי להסתמכות על עד אחד 

משו� עיגונא אקילו בה ? לא ליחמיר ולא ליקיל. מתו� חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה: זירא' אמר ר

 .רבנ�
 :י"ופירש רש

 .נו� בא בעלה אתה נות� עליה כל הדברי� האלו שבמשנת שא– חמרת עליה בסופהשה

 .294נסבא עד דבדקה שפירמי אולתירה לינשא מפני שהיא חוששת שמא תתקלקל  לה– קלת עליה בתחלהה

, בפשטות. בעלה אכ� אינו בי� החיי�שפי שמתואר במשנה גור� לכ� שאנו בטוחי� שהאשה מוודאת כיקנס תאשה ההאיו� ש, לומרכ

 ".משו� עיגונא אקילו בה רבנ�"והמניע להשתמש בשיקול זה הוא ש, "…מתו� חומר"יסוד ההיתר הוא 

 –" מלתא דעבידא לאגלויי לא משקר"� ההסתמכות על עד אחד הוא משו�  אררת הגמראמב� בה, מקור הנוס� הוא שלוש סוגיותה

 . שיקול המתמקד באשה – 295"היא גופא דייקא ומנסבא"או מטע� ש, שיקול המתמקד בעדותו של העד

דות עד אחד ע, )צג(עדות עד אחד במיתת היב� : � יש להתיר אשה על פי עד אחד במקרי� הבאי�האמינה בחקירה זו היא א נפקה

היא גופא "הגמרא מניחה שלא קיימת הסברה ש, בכל המקרי�:). קטו" (קטטה בינו לבינה"ד במצב של חועדות עד א .)קטו(במלחמה 

 . 296"דייקא ומנסבא

 ויש שלמדו העוקרת די� תורה יש שלמדו שזו תקנה דרבנ�: הראשוני� נחלקו בגדרו של הדי�. יסוד די� זה נידו� בגמרא, פי שראינוכ

 .297דבריו עולות לכאורה סתירותשב, �"ונבאר באופ� חדש את שיטת הרמב להל� נציג שתי גישות עיקריות. שתוק� די� זה מדאורייתא

 

 ?דרבנן או דאורייתא –יתר האשה ה

                                                                   

292
 ".באה בוכה ובגדיה קרועי�"לא התירו אלא ב:) קיד(הודה במשנה לדעת רבי י. א� לא לגבי קיומו, יתר ההיק�הנקודה זו נחלקו התנאי� לגבי ב 

293
ואי� לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא , וצריכה גט מזה ומזה, תצא מזה ומזה: "את ובא בעלה ממדינת הי�ישמונה את קנסותיה של מי שנ:) פז(משנה ה 

היתה בת ישראל נפסלה מ� הכהונה ובת לוי מ� המעשר …, ולא זה וזה מטמא לה, ר מזה ומזהוהולד ממז, טלה מזה ומזה תחזירנוא� , בלאות לא על זה ולא על זה

 ".ובת כה� מ� התרומה ואי� יורשי� של זה ויורשי� של זה יורשי� את כתובתה וא� מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצי� ולא מייבמי�
294

 .שאה של האשה מהווה ראיה עצמאית לכ� שמת בעלהינוהשני שעובדת ה,  העדהאחד שהוא מאמת את עדות: ית� להבי� שיקול זה בשני אופני�נ 
295

 .י"כפי שהסביר רש, האשה בודקת היטב שאכ� בעלה מת" מתו� חומר שהחמרת"זירא ש' א את השיקול של רטמב" היא גופא דייקא ומנסבא" 
296

ובעד אחד בקטטה עולה ג� חשש שהאשה תשכור את העד , )כ�יט'  הלפרק יג(בעד אחד במלחמה כלולה ג� השאלה הא� העד אומר בדדמי , �"דעת הרמבל 

 ). א' הל, ש�(היא רוצה לקלקל עצמה כש
297

שההסתמכות על עד אחד ) ה לעדות"ד: שבת קמה(י "היא שיטת רש, ליה לא התייחסנושא, שיטה נוספת. שסקר את שיטות הראשוני�, ק שורש לב"מהרי' יע 

 .�"א והרמב"הריטב, תוספותהל ש את שיטותיה� אנו נביא". אפקעינהו"מבוססת על 
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 ):ה מתו�"ד(הסבירו התוספות במקו� , .)פח" (מתו� חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלתה", זירא' ת הטע� שמביא רא

מתקנת חכמי� הוא אלא י דלית ל� למימר אנ� סהדי דדייקא ומינסבא ונאמ� עד אחד בכ� מ� התורה "נראה לר

 .דנאמ�

שבדבר שיש קצת טע� :) פט(ואי� זה עקירת דבר מ� התורה כיו� שדומה הדבר הגו� להאמי� כמו שאפרש לקמ� בפרקי� 

 .וסמ� לא חשיב עוקר דבר מ� התורה

ה� הסבירו מדוע אי� היא סותרת את הכלל שאי� חכמי� עוקרי� דבר מ� . ו תקנה דרבנ� הסותרת די� תורהלדעת התוספות ז, לומרכ

 .בכ� שיש טע� וסמ� לדבר )בקו� עשה(התורה 

 ):ה מתו�"ד, ש�(א "וכ� היא לשו� הריטב, ה"א ורבו הרא"הריטבו קיבל, ת האפשרות שדחו התוספותא

ודאי קושטא קא מסהיד וכי דייקא כ "א לגלויי שהחמרת עליה בסופה כויש לומר דקי� להו לרבנ� דמילתא דעביד

  .ואפילו מדאורייתאמ כעדות גמורה "ופרסו� כזה נחשב בכ. ומנסבא בדי� מנסבא דאנ� סהדי במילתא

� "ה הר"ממ, שניכר דברי אמת שיהא חשוב כעדות וזה כפתור ופרח' והכתוב מסרו לחכמי� לדעת איזהו דבר מפורס

 .ל"ז

ג� לה לברר ולאמת את דברי � הגור(שהחמרת על האישה בסופה  ומרחשילוב הגורמי� של עד אחד ו א"ה והריטב"לדעת הרא, רלומכ

 ".חשוב כעדות"ודבר כזה , השנית� לסמו� עליה מ� התור יוצרי� ודאות כזו) העד בעצמה

 ):ה משו�"ש� ד(ישה דומה מ� הבחינה העקרונית עולה מדברי התוספות ישני� ג

 ?דמ� התורה הוכחנו דעד אחד לא נאמ�, וכי יש כח ביד חכמי� לעקור דבר מ� התורה, � תאמרוא

 .שראו חכמי� דאשה דייקא ומנסבא מהני שפיר כשני עדי� דודאי לא משקרא, ויש לומר דאי� זה עוקר דבר מ� התורה

, "דייקא ומנסבא"דגישו בעיקר את הרכיב של ההבדל הוא שהתוספות ה". כשני עדי�"תוספות הדגישו שדייקא ומנסבא הוא הא� כ� ג

 .298"מלתא דעבידא לאגלויי"א הדגיש שהעדות היא "בעוד שהריטב

 

 ם"יטת הרמבש

 קשיים בשיטתוה

 ):כט' פרק יג הל(הלכה האחרונה בהלכות גירושי� ב� כסק ופ, � הל� בדר� דומה"ג� הרמב, כאורהל

� המסיח לפי תומו ועד מפי עד "אשה או עבד או שפחה או עכואל יקשה בעיני� שהתירו חכמי� הערוה החמורה בעדות 

 על העדת שני עדי� ושאר משפטי העדות אלא שלא הקפידה תורהכמו שבארנו , ומפי הכתב ובלא דרישה וחקירה

 ,בדבר שאי� אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי העדי� ובעדות� כגו� שהעידו שזה הרג את זה או הלוה את זה

כגו� זה שהעיד שמת , שר לעמוד על בריו שלא מפי העד הזה ואי� העד יכול להשמט א� אי� הדבר אמתאבל דבר שאפ

 .שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר, לא הקפידה תורה עליו, פלוני

 בדבר זה והאמינו בו עד אחד מפי שפחה ומ� הכתב ובלא דרישה וחקירה כדי שלא תשארנה בנות לפיכ� הקילו חכמי�

 .גונותישראל ע

שלא "הלשו� היא , כמו כ�. 299קרלשלול עמשו� שאינו , נאמ� עד אחד מ� התורה לותתג� שבדבר העשוי לה"כאורה מבאר הרמבל

, � מורה לכאורה שדי� זה תקנת חכמי� הוא"סיו� דבריו של הרמב א�. � מדבר במישור דאורייתא"המורה כי הרמב, "…הקפידה תורה

 ".לפיכ� הקלו חכמי�"שכ� כתב 

 :את לשו� הגמרא –הסובר שיסוד ההיתר דאורייתא  –א "כפי שמסביר הריטב, ל שאלה זו נית� היה להשיבע

הא דאמרינ� משו� עגונא הקלו בה רבנ� הכי קאמר כלומר שחכמי� שה� מחמירי� בכל מקו� הקילו בזה לחשבו פרסו� 

                                                                   

298
, ע� זאת. א� שהאשה אינה דייקא, שכ� הוא סובר שעד אחד במלחמה נאמ�, יקרי לשיטתועברור שזהו השיקול ה, עבר לכ� ששיקול זה מוזכר בדבריו ראשו�מ 

וכ� , :כ� נראה מדבריו בסוגיה בד� צג. רי� אלו האשה דייקא קצתשבמק) ה עד אחד"ד: צג(אלא כשיטת התוספות , שאי� הוא סובר שהאשה לא דייקא כלל נראה

לא הקילו  –ואפילו אי ליכא למימר דטעמא דעד אחד משו� דלא משקר ", � ממו�יישאי� עד אחד נאמ� לענ, )אה אדעת"ד. קיז(הוכיחו האחרוני� ממה שמסביר 

 ".דאיתא בפרק האשה רבהומתו� חומר שבסופה כ, חכמי� להאמינו בדבר שבערוה אלא משו� עגונא
299

 . וראה להל�, ק לגבי נאמנותה של האשהר� "טע� זה מוזכר ברמב". מתו� חומר"� לא הזכיר כלל את השיקול של "כא� הרמב  
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 …ולדונו כעדות ברור

� אי� חכמי� סומכי� על שיקולי� יבשאר התחומ, )א"יטת הריטבשפי ל( " ומנסבאדייקא"דאי נית� לסמו� על  וא� שמדי� תורה, לומרכ

 .שה לבעלה הקלו חכמי� וסמכו על עיקר הדי�אובהיתר , אלו

דאורייתא  –או מסיח לפי תומו ומ� הכתב  כיצד נית� להבי� שעד מפי עד יש לבחו� הגיונית, �"� מעבר לסתירה לכאורה בלשו� הרמבא

דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד ואי� : "אחד בנאמנותו של עד אחד מנה שיקול מרכזי) בעקבות הגמרא(� "הרמב שהרי, ה�

 ". בר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר שד…העד יכול להשמט א� אי� הדבר אמת

ו עשוי שבתומו בי� מקו� הא� יש הבחנה בדיוק בו נזהר אד� בדבריו המסיח לפי ? א� שיקולי� אלו נכוני� לגבי מסיח לפי תומוה

שכ� , "ואי� העד יכול להשמט"לא מתקיימת הדרישה  בעד מפי עד, כמו כ�? לותתגו אי� עשוי הדבר להשבלות לבי� מקו� תגהדבר לה

לגבי זיהויו של  �301"דרישת הרמב בעדות מפי הכתב, כמו כ�. 300מצא שקר�ייולא , "� אמר לי פלוניכ "מט ולומרישהלכול ויכול יוא ה

במצב זה ודאי אי� . ו איננו יודעי� כלל מי עומד מאחורי אותה כתיבהשבובפשטות ג� במקו� , "כתב ישראל"ודע שהוא יוב הוא שיהכת

 .ודעיואיו� על הכותב שהדבר י

אי� העד יכול להשמט א� אי� הדבר "שעד אחד נאמ� ג� בעדויות שאינ� עונות באופ� מלא למציאות ש, �"צינו עוד בשיטת הרמבומ

 ):ה' יבו� וחליצה פרק ג הל(� "שהרי פסק הרמב, "ת פלונימת כגו� זה שהעיד שאמ

ואפילו . להתירה לזר או שנית� לבעלה ב�נאמ� עד אחד להעיד ליבמה שמת בעלה ומתייבמת על פיו או שמת יבמה 

ו בהלכות כמו שביארנ, � מסיח לפי תומו מעיד במיתת היב� כמו שמעיד באשת איש להיתרה"עבד או אשה או עכו

 .גירושי�

והמציאות תטפח על פניו של וא שכ� המת עשוי לב, מט מפניוישבר שאי� העד יכול להדכ� איא הדות שמת אד� הע: כא� יש לשי� לבו

היא עדות שאינה עשויה " שנית� לבעלה ב�"עדות , לעומת זאת). כלשונו בהלכות גירושי�(מט ישאז באמת אינו יכול לה ו– עדה

 .   אי� זו ראיה שאינו קיי�  הב� לפנינוואשכ� ג� א� לא יב, �למובהק לעותר באופ� יסלה

 ):ב' פרק ה הל(בהלכות עדות  צאנמ� הסתמכות על עד אחד אינו מדי� תורה "קור נוס� המורה כי לדעת הרמבמ

כ� ו, בסוטה שלא תשתה מי מרי� ובעגלה ערופה שלא תער� כמו שביארנו: בשני מקומות האמינה תורה עד אחד

 .מדבריה� בעדות אשה שיעיד לה שמת בעלה

לבי� עד ', דאורייתא'אשר נאמנותו היא  –שיש לחלק בי� עד אחד  )סימ� פב(� "העלה התשב, �" קשיי� אלו בפירוש דברי הרמבוחכמ

שעל פי  דיה היאדילינה מנפקא ה". כדי שלא תשארנה בנות ישראל הפקר"שנאמנות� היא דרבנ�  – מסיח לפי תומו ומפי הכתב, מפי עד

שעירב את כל פסולי , �" כמוב� שאי� להבחנה זו רמז בדברי הרמבואהקושי בחלוקה זו ה. �"עד אחד כ� מורידי� לנחלה לשיטת הרמב

 .העדות כבר בתחילת הסברו

א� , מפי עדומו ועד תמסיח לפי  –� אכ� דרבנ� שה, סי� לדרכי העדות הפסולותיח� בהלכות עדות מתי"שדברי הרמב � מסביר"תשבה

 . נאמנותו דאורייתא –בעד אחד 

� להזכיר "היה לרמב, �"דהיינו בעד אחד לדעת התשב, � שיש נאמנות דאורייתא"שאילו היה מקרה בו מודה הרמב, דיי� יש להקשותוע

 .302ואחד נוס� בו יש נאמנות דרבנ�, "האמינה תורה עד אחד"ג� אותו ולמנות שלושה מקרי� בה� 

אינה אלא "� הסתמכות על עד אחד "שלדעת הרמב,  דבריו בהלכות עדותוחהכריע מכ) ה אמנ�"ו ד" פז"ש" (שב שמעתתא"ה

 ".מדרבנ�

 

 ם"יאור שיטת הרמבב

א והתוספות ישני� הדגישו כי "הריטב, כפי שראינו. � בסו� הלכות גירושי� באופ� חדש" לקרוא את דברי הרמבהננס, אור הקשיי�ל

ג� בחלק בו נראה , �"בלשונו של הרמב". דייקא ומנסבא"ו" מלתא דעבידא לאגלויי"קת מכח בעדות להיתר אשה יש ודאות מספ

 .לא נראה שזהו המוקד, )כשיטת�(ששיטתו שעד אחד נאמ� מ� התורה 

                                                                   

300
 .מצא שקר�ייוונת הדברי� היא שהוא חושש שכלא שא? לשקר וזה יסוד נאמנותומ ששחומדוע העד , הוא טע�" דבר העשוי להגלות"א� , לכאורה  

301
 ".מצאו כתוב בשטר מת איש פלוני ב� פלוני או נהרג פלוני ב� פלוני ונודע שזה כתב ישראל הרי זה תנשא אשתו: "כח' פרק יג הל, גירושי�  

302
 .שכ� אז נזקקי� לדיני עדות הרגילי�, � עוסק בסיטואציות שאינ� מתלא דעבידא לאגלויי"� מיישב תמיהה זו בטענה שהרמב"תשבה 
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 בי� ילדבלצור� כ� הוא מ. שני עדי� –אלא מדוע אי� צור� בעדות הקלאסית , � אינו מסביר בתחילת דבריו מדוע עד אחד נאמ�"רמבה

ונחזור ונצטט את תחילת . ה� אי� די� של גדרי עדות על פי התורה שבומקרי� אחרי�, רשה התורה גדרי עדותדחלק�  שבקרי� שוני�מ

 :דבריו

שלא הקפידה תורה על העדת שני עדי� ושאר משפטי העדות אלא בדבר שאי� אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי 

 .ה או הלוה את זהכגו� שהעידו שזה הרג את ז, העדי� ובעדות�

עדות רציחה או , ת מפורשותו� הוא נוקט בדוגמאלכו, התורה החילה את גדרי עדות –ו עדויות לא בא ול–ו מקרי� ל� מגדיר בא"רמבה

ועל כ� אי� שו� אפשרות לבחו� אותה , מקרי� אלו מתאפייני� בכ� שהעדות היא על אירוע שקרה בעבר ואיננו לפנינו עוד. הלוואה

 ". שאי� אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי עדי� ובעדות� "–א על פי העדי� אל, בהווה

, שא� לא כ�, אולי משו� האילו� שבדבר, ששני עדי� יכולי� להוות תיעוד ראוי לאירוע קונקרטי תורה חידשהה, � כ�א, �"דעת הרמבל

 ?יומה של מציאות מסוימת שכבר חלפה מ� העול�קת אכיצד נוכל לקבוע 

והתורה לא קבעה לגביה� דרישות מוגדרות מה יקבל בית , לא נכללו בפרשת עדות "דבר העשוי להגלות"מקרי� שה� , אתעומת זל

� יש לראוב� בני� אאו , �303 ראוב� ושמעו� אחי� ה�אוכמו כ� , � אד� מסוי� חי או מתאבמקרי� אלו כלולה השאלה . הדי� ומה לא

או לפחות נית� , שכ� ה� ידועי� לכולי עלמא, � על מנת לברר את אמיתת�יצריכי� עדלו באופ� טבעי אינ� אמקרי� . 304במדינת הי�

 .להניח שיהיו ידועי�

 :כ� ה� המש� דבריוו

כגו� זה שהעיד שמת , אבל דבר שאפשר לעמוד על בריו שלא מפי העד הזה ואי� העד יכול להשמט א� אי� הדבר אמת

 .עיד בו העד בשקרשדבר רחוק הוא שי, פלוני לא הקפידה תורה עליו

ובו לא הקפידה עליו תורה להסתמ� , יש דרכי� אחרות להשיג את המידע באופ� משכנע, לותתגעשוי לההשבדבר  � מסביר"רמבה

אינה אלא  "שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר"הסיפא , לפי הסבר זה.  חלי� שאר משפטי העדותא� לכול, דווקא על שני עדי�

� פוסק שיש לסמו� על "הרמב, וכמו שהראנו לעיל. פרשת עדותבדויות עה של זדברת כלל על סוג מינה אה רותהמדוע , טעמא דקרא

אי� בכ� סתירה לעדותו ,  הב� לפנינוואשהרי ג� א� לא יב(לה שקרה לעול� תגא� שעדות זו לא י, "נית� לבעלה ב�"עדות עד אחד ש

 ). שנית� לבעלה ב�

הלכה זו מוכיחה שחששו של העד . אינה דרישה מחייבת " יכול להשמט א� אי� הדבר אמתאי� העד"שהמציאות ש, בואר א� כ�מ

� נית� להסתמ� על עדות שאינה של שני אסוג העדות הוא הקובע , אלא כפי שהסברנו, יושיתגלה שקרו אינו היסוד להסתמכות על דבר

בכלל זה כלולה ג� . כפו� לפרשת עדות ודיניה נו איל מציאותמידע עו מתועול; ידו� בגדרי עדותנעדות על אירוע קונקרטי שחל� . עדי�

 ".נית� לבעלה ב�"המציאות ש

 שפרשת ו�כיו. אינה סותרת די� תורה, מסיח לפי תומו ומפי הכתב, שג� הסתמכות על עד מפי שפחה) �"בניגוד לתשב(עת יש להסביר כ

 . על איזה מידע רשאי בית הדי� להסתמ�ו דירהג שחכמי� ה�, "הגלותלדבר העשוי "עדות אינה עוסקת כלל במקרה שהוא 

� קושר די� "ה� אי� צור� במשפטי העדות באה לידי ביטוי ג� בכ� שהרמבשבלות מגדיר את סוג המקרי� תגעובדה שדבר העשוי להה

שכ� כתב , בו�יייי� על פיו נית� להסתמ� על פסול עדות להעיד על כ� שפלונית ופלוני ה� גיסי� לענ, 305"גילוי מילתא"זה ע� המושג 

 ):לא' פרק ד הל, יבו� וחליצה(

מה , ואפילו אשה או עבד או קט� שהוא מכיר ונבו� נאמני� לומר זה הוא פלוני אחי פלוני וזו היא יבמתו וחולצי� על פיה�

שזה דבר העשוי להגלות הוא אפשר לידע שאי� כ� בשאר עדיות של תורה בי� לעדות ממו� בי� לעדות איסור 

 . כעני� שבארנו בסו� הלכות גירושי� הדבר שלא מפיה�אמתת 

שלדעת� צרי� לטעו� שרמת הוודאות שעדות עד אחד כשר  היא, �"א והתוספות לבי� שיטת הרמב"קודת ההבדל בי� שיטת הריטבנ

ית� להסתמ� על וזו הסיבה שנ,  עדות� של שני עדי�וח להגלות או גוי מסיח לפי תומו זהה לרמת הוודאות הנוצרת מכיבדבר העשו

, מותיועל כ� נית� ליצור רמת ודאות זהה בסיטואציות מסו, אות נדרשתדשני עדי� מבטאי� רמת ו, לפי גישה זו. עדויות אלו מדאורייתא

 .306כגו� דייקא ומינסבא ומילתא דעבידא לאיגלויי

                                                                   

303
 .וראה להל�, לא' � וחליצה פרק ד הליבו, �"רמב  

304
 . וראה להל�, ה' פרק ג הל, � ש�"רמב  

305
 ".והלכתא גלויי מילתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה: ":במות לטי 

306
 . ששני עדי� כלל אינ� מבטאי� רמת ודאות נדרשת, �"ראה להל� בשיטת הרמבו 
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ה לא הגדירה דיני עדות במקרי� הסיבה שנית� להסתמ� על עדויות אלו היא שהתור, כפי שהסברנו, �"לדעת הרמב עומת זאתל

כעת נית� . ו עדויות נית� להסתמ�לכמי� לקבוע על אח ביד וחובמצב זה יש כ, של העדי�" אפשר לידע אמתת הדבר שלא מפיה�"ש

א� אי� בכ� סתירה , להסתמכות על שני עדי�ה ווהששהסתמכות על הכתב או על שפחה המסיחה לפי תומה אינה ודאית ברמה  לטעו�

 .� שסו� סו� פרשת עדות לא נאמרה על עדויות אלוווכי – התורהלדי� 

 

 ם"ישוב הקשיים בשיטת הרמבי

כמשתמע  'ר תורהדב'� הסתמכות על עד אחד היא "הא� לדעת הרמב. �"עת נית� לבאר את הסתירות לכאורה בלשונו של הרמבכ

 ?כפי שעולה לכאורה מהלכות עדות, 'יה�דברמ'או , מהלכות גירושי�

כלומר  –" שלא הקפידה תורה על העדת שני עדי� ושאר משפטי העדות"� "אומר הרמב, "דבר העשוי להגלות"ת במקו� שהוא ל עדוע

 . פני שיש דרכי� אחרות לחשיפת האמתמ, על מקרי� אלו התורה כלל לא דברה בפרשת עדות

. ו עדויות אי� לקבללש לקבל בהקשר זה ואידויות  עולחכמי� ה� שהגדירו א, שבמקו� שהתורה לא קבעה את דיני עדות, סברנוה

שבסו� ' הקלו חכמי�'לשו� , על פי הסבר זה. א� אי� היא עומדת בסתירה לדי� תורה, יעה הוא מדברי חכמי�במקורה של הק, אמנ�

 .בתורה� אי� הכוונה שקבעו ר� שהוא מתחת לדרישה המפורשת א, נה שחכמי� הגדירו ס� דרישות נמו� כשלעצמויי� ענ"דברי הרמב

אי� כוונתו שזו תקנת , 'מדבריה�'שמה שכתב בהלכות עדות שעדות עד אחד באשה לומר לה שמת בעלה הוא , בריובדפיכ� יש לפרש ל

לשו� . וחכמי� ה� שקבעו שנית� להסתמ� על עד אחד, סות בתורה לדי� זהיחאלא שאי� התי, די� תורה) או עוקרת(חכמי� הנוגדת 

 קביעה זו שנית� להסתמ� על עד אחד ,וכאמור, הדי� קורמאלא את , של קבלת עד אחד תוק� והמעמדהאינה מתארת את ' מדבריה�'

�שחלשכ� מדובר על תיעוד אירוע ,  באופ� בסיסי יש צור� בעדות�אצלש, די� זה עומד בניגוד לעגלה ערופה וסוטה. 307חכמי� קבעוה .

 . על כ� נדרש ג� לימוד מפורש מ� הכתובי�

ולא מטע� נאמנות ודאית מהטעמי� , רה כי בעדות עד אחד הקלו חכמי� משו� שבמקרה זה אי� גדרי עדות מדי� תורההמסבי, יטה זוש

 ):ה והא דאמרינ�"ד: גיטי� ב(ו קרשקש נוכ� ה� דברי רב. �"מצאנו ג� בש� הרמב, השוני�

בעלה על פי עד אחד ואפילו וא� כ� היא� משיאי� אשה שמת ', וא� איתא דדבר שבערוה אינה פחות מב, ואי קשיא ל�

 ?� מסיח לפי תומו נאמ�"בעכו

אבל הת� אינו אלא גילוי מלתא בעלמא , ואי� עד אחד נאמ�' דבדבר שהוא משו� ערוה בעינ� ב, �"ותרצו בש� הרמב

 .308ה האמינו עובדי כוכבי� מסיח לפי תומו"וכל שנראה שאינו משקר נאמ� ומש, שאנו צריכי� לדעת א� מת בעלה

הטע� הוא , לדעתו. דרי עדות הדורשי� שני עדי�גא� כ� מסביר שיסוד ההסתמכות על עד אחד הוא שלא חלי� "ג� הרמב, � כ�א

� שיש אפשרויות ווהתורה נמנעה מלהחיל גדרי עדות כי, � לפי הבנתנו"לדעת הרמב. שמדובר בגילוי מלתא בעלמא, פורמאלי לגמרי

 . אחרות לעמידה על אמית� של דברי�

 ":מתו� חומר"� מה מקומו של השיקול "ריו מסביר הרמבהמש� דבב

עיקר , ג דאמר הת� טע� משו� חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה"ואע, וזהו עיקר הטע� שהאמינוהו

לא היינו מאמיני� ' אלמלא הטע� ההוא דמשו� חומר כואבל מפני רצו� הבריות דפרישית ' הטע� אינו אלא מטעמי

 . מ� הדי� להאמינו ומשו� דאינו אלא גלוי מלתא וכדפרישיתפ שהיה"אותו אע

', דא� איתא דמ� הדי� לא היה ראוי להאמינו היא� אפשר שנאמי� אותו משו� טע� דחומר שהחמרת כו, ותדע ל�

 .ואוקמיה אדינא

                                                                   

307
שאי� ראוי למנות כל מה "� מבאר בשורש השני בספר המצוות "הרמב. � המצוותיי� לגבי מנ"בשיטת הרמבעולה ג�  בחנה זו בי� מקור הסמכות לתוק� הדי�ה 

ואולי תחשוב שאני בורח מלמנות� להיות� בלתי אמתיות והיות הדי� : "�"מסביר הרמבו". שלמדי� באחת משלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בה� או מריבוי

אבל הסיבה כי כל מה שיוציא אד� ענפי� מ� השורשי� שנאמרו לו למשה בסיני בבאור וה� . אי� זו הסיבה, ]הבדל בתוק�[היוצא במדה ההיא אמת או בלתי אמת 

 ".   כל מה שלא שמעו בסיני בבאור הנה הוא מדברי סופרי�כי… ג מצוות ואפילו היה המוציא משה בעצמו אי� ראוי למנות�"תרי

וכ� . ד אחדעאפילו , והכוונה היא לכל עד – "ועד אי� בה: "בסוטה נאמר. פשט הפסוקי�מלמדי� נ� ה� לומד ש"ברמה, עדות עד אחד בסוטה וכ� בעגלה ערופהב

 .אפילו לא על ידי עד אחד או פסול, ע בשו� דר�דופירושו שלא נו – "לא נודע מי הכהו"בעגלה ערופה נאמר 
308

ה על כ� השיב שעדות על מית. והמשו� שהוי דבר שבערו, אלא דווקא כא� ו� שבתורהי� בכל מקד� לא בא להתמודד ע� הצור� הכללי בשני ע"כ� שהרמביית 

 .'גילוי מילתא'אלא רק , והאינה במסגרת דבר שבערו



  גחמדת האר�                            119

 
 

מתו� 'וחשש זה נפתר על ידי , 309'רצו� הבריות'סו� סו� קיי� חשש צדדי של , מבחינה פורמאלית אי� צור� בשני עדי�שמרות ל, לומרכ

 . דהיינו בדיקת האשה', חומר

 

 ם"בשיטת הרמב" דייקא ומנסבא"

. 'מתו� חומר'ולדעתו נאמנות עד אחד אינה מסתמכת על השיקול של , א"� שונה משיטת הריטב"שיטת הרמב, פי שהסברנו לעילכ

ל שבהקשר ) "…מתו� חומר("זירא ' באי� דברי רש� מו, ינה מתיישבת ע� הגמרא בד� פחאיא השכ� , כאורה שיטה זו תמוההל

 .310העוסקת באשה שנישאה על פי עד אחד, משנהה

או רק את , וגיה בריש פרק י בסומכ, זירא באו לבאר את ההיתר על פי עד אחד' � דבריו של ראנחלקו הסוגיות  �"שלדעת הרמב ראהונ

 משו� מלתא דעבידא יא� נאמנות עד אחד האולה הספק עסוגיות בשלוש , כפי שהבאנו במבוא, שהרי. היתר אשה על פי עדות עצמה

 .311)זירא'  שהביא ר�שהוא הטע" (היא גופא דייקא ומנסבא"או משו� ש לאגלויי

שיטתו זו באה לידי ביטוי בכל . �"שיטת הריכ, "מלתא דעבידא לאגלויי "שהוא שו�משהספק לגבי יסוד נאמנותו נפשט  � סובר"רמבה

עד אחד במלחמה נאמ� ; )ה' פרק ג הל, יבו� וחליצה(במה להתירה לשוק ייד אחד נאמ� להעיד לעועל כ� פסק ש ,הסוגיות הנידונות

פירש שהוא משו� שמא האשה , הג� שפסק שהדי� ספק, לגבי עד אחד בקטטה, מו כ�וכ). יט' פרק יג הל, �יגירוש(כשאומר קברתיו 

 ).  א' ש� הל, ש�(שכרה את העד בשקר 

נאמרו  "מתו� חומר"זירא ' ועל כ� יש לפרש שדברי ר, "דייקא ומנסבא"בעד אחד אי� מסתמכי� על השיקול של , א� כ�� "דעת הרמבל

 .312אלא רק על היתר אשה על פי עדות עצמה, אחד לא על היתר עד

 ניה�ש לאגלויי שכ� לדעת הראשוני� שדייקא ומנסבא ומלתא דעבידא, שהבנה זו עולה בקנה אחד ע� שיטתו בנאמנות עד אחד ראהנ

גיוני שיסבירו שג� בעדות יבמה האשה וה, ני עדי�שמה של עדות רה לה העדות זוחשיקולי� המובילי� יחדיו לכ� שרמת הוודאות מכ

� מבי� שהצד בחקירה הסובר שטע� נאמנות עד אחד הוא משו� מלתא דעבידא לאגלויי סבור שההיתר אינו מבוסס "א� הרמב. דייקא

מילא אי� צור� לטעו� שג� ביבמה ומ. אלא על כ� שאי� גדרי עדות מ� התורה במקרה של מלתא דעבידא לאגלויי, על שיקולי נאמנות

 .האשה דייקא במידה פחותה

 

 ם"ני עדים בשיטת הרמבש

פרק ח (וכ� ה� דבריו בהלכות יסודי התורה . ודית לדי� התורה שיש להסתמ� על שני עדי�יחסות ייחהתי שנה י�"כי לרמב, ש להוסי�י

 ):ב' הל

י� בו מפני האות לבדו כדי שנאמר א� יעשה אות נשמע נצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו אי� אנו מאמינמ

ו שצונו לחתו� הדבר כמ. ה בתורה ואמר א� נת� אות אליו תשמעו�משלו לכל מה שיאמר אלא מפני המצוה שצוה 

פ שאי� "וה לשמוע מזה הנביא אעמצדו אמת א� שקר כ� פ שאי� אנו יודעי� א� העי"על פי שני� עדי� ואע

 .אנו יודעי� א� האות אמת או בכישו� ולט

הסתמ� ל" ונושצ"י� תורה דאלא , די� התורה שיש להסתמ� על שני עדי� אינו ביטוי לעובדה שעדות שני עדי� ודאי אינה בשקר, לומרכ

 ". העידו אמת א� שקרא� על פי שאי� אנו יודעי� א�", על מידע שהגיע משני עדי�

 :יני ממונותבדש� מדובר , )א' פרק כד הל(ת סנהדרי� ובהלכ וד יותרעמפורשי�  בריוד

דברי� שדעתו נוטה לה� שה� אמת והדבר חזק בלבו שהוא כ� א� על פי שאי� ש�  ה פיעליני ממונות בד לדיי� לדו� יש

                                                                   

309
ת� ני. וזהו החשש –)" במקו� רצו� (ינו�רל "אולי צ ")מוסד הרב קוק' המהדיר בהוצ(טנשטיי� יכלדעת הרב אליהו ל". רצו� הבריות"א נתבאר מה כוונתו בל 

 . שש משקר לחהיא והכוונה, האינטרסי� של הבריות ואהאולי להסביר שרצו� הבריות 
310

 . אה לעיל במבואר 
311

א� לא באותה , שג� במקרי� אלו קיימת סברת דייקא ומנסבא, לספק בשלוש הסוגיות, ות הגמרא בד� פחטיישבו את הסתירה בי� פש) ה עד"ד: צג(תוספות ה 

 .זו מחלוקת סוגיות �"לדעת הרמב". לא דייקא כוליה האי"ועל כ� ,  רגילמידה כפי שהיא קיימת במקרה
312

ואפילו כמשנה הראשונה שאי� : ")א' פרק טו הל(שכ� מסביר הירושלמי , שטעמי ההיתר על פי עדות האשה עצמה ועל פי עד אחד שוני� � בירושלמי נראהג 

השיקול של זהירותה של האשה , בכל אופ�". והיא אינה חשודה לקלקל את עצמה לקלהקוד לעד אחד חש? מה בינה לעד אחד. עד אחד מתירה היא מותרת עצמה

 .לא מופיע כהסבר לנאמנותו של העד
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 .א שהוא ד� כפי מה שיודעואי� צרי� לומר א� היה יודע בודאי שהדבר כ� הו, ראיה ברורה

 פרוע הוא א� סמכה דעתו זהילו אשה או קרוב אפ חוב לפניו ואמר לו אד� שסמ� עליו רוכ� א� יצא שט…? צדכי

שאי� הדבר מסור אלא ללבו של דיי� לפי מה שיראה לו שהוא די� … ש לו לומר לזה לא תפרע אלא בשבועה יעל דבריו

 .האמת

פ "שבזמ� שיבואו לפני הדיי� שני עדי� ידו� על פי עדות� אע, די�למה הצריכה תורה שני ע,  כ�א�

 .שאינו יודע א� באמת העידו או בשקר

א� על פי שאי� , 'מטעמי� שוני� ל בית הדי�שנוע שכ, האחת: � מציג שתי אפשרויות להכרעת הדי�"הרמב יני ממונותבד, לומרכ

 . וזאת על פי די� התורה –  שכנועג� בלא ל שני עדי�עתמכות הס, היישנוה; 'ש� ראיה ברורה

� לא נית� ליצור לכו, נדרשתהבדי� שני עדי� לא השמיעה לנו תורה מהי רמת השכנוע והוודאות , �"פיכ� יוצא שלשיטת הרמבל

ויכולת הסתמכות על שני עדי� ה� שני  נושיאנוע שכשכ� , ני עדי�שוצרי� יש) השכנוע(צירופי� שוני� המקבילי� ברמת הוודאות 

וישנ� תחומי� בה� התורה לא הגדירה , א יועיל שכנוע כללל) דיני נפשות(מקו� בו דורשת התורה דווקא שני עדי� ב. סלולי� נפרדי�מ

 .ית הדי� ומה לאבבבל תקה� חכמי� ה� הקובעי� מה יוב, )לותתגדבר העשוי לה(כלל את דרכי ההוכחה 

ל התורה שיש להסתמ� על עדות של שאלא קביעה  ל נאמנות וודאותשלרמה � שאי� לראות בשני עדי� ביטוי "ל רקע גישתו של הרמבע

 .א והתוספות ישני� שהבאנו בראשית הדברי�"לבי� לשונותיה� של הריטב �"נית� לעמוד על הבחנה נוספת בי� דברי הרמב, שני עדי�

מהני שפיר כשני : "לשו� התוספות היא. �ייוצר מצב שדומה מבחינת רמת הוודאות לשני עד "מתו� חומר", א והתוספות"דעת הריטבל

 ששני ואהבסיס להשוואה ה". ופרסו� כזה נחשב בכל מקו� כעדות. מילתא בנ� סהדידא: "א"ולשו� הריטב, "עדי� דודאי לא משקרא

 .דאותווג� עד אחד בעדות אשה נות� אותה , עדי� ה� הביטוי לוודאות שדרשה תורה

אלא קביעת סטנדרט , בעדות דרשה ורהתהש� אינ� הגדרה המבטאת את רמת הוודאות עדי שני, �"לדעת הרמב, עומת גישה זול

רק מסביר כי בדבר העשוי  אהו; לות לדי� שני עדי�תג� לא משווה הסתמכות על עד אחד בדבר העשוי לה"הרמב לפיכ�. רמאליפו

א� זאת במישור מנותק , ו לאלות לקבל ואו עדוילועל כ� בסמכות� של חכמי� לקבוע א, לות לא קיימת הדרישה של שני עדי�תגלה

 .לגמרי מדי� שני עדי�

 

 יכוםס

א "הריטב. או די� דאורייתא, )תוספות(� הסתמכות על עד אחד באשה היא תקנת חכמי� העוקרת די� תורה אחלקו ראשוני� בשאלה נ

יימת בשני עדי� במקו� קה שהיא רמבות לאמיתותה של העדות דאוהתוספות ישני� הסבירו שבמציאות של עד אחד באשה קיימת ו

 . אורייתאדיא הועל כ� עדות זו , אחר

לא נאמרה  � שבמקרה שהוא מלתא דעבידא לאגלוייווכי, � נתבאר שהסתמכות על עד אחד באשה אינה עוקרת די� תורה"שיטת הרמבב

בכ� מתבארות הסתירות לכאורה . לאאלו עדויות יתקבלו בבית הדי� ואלו  וממילא סמכות� של חכמי� היא לקבוע, כלל פרשת עדות

ומאיד� , )סגנו� המורה שהדי� דאורייתא(יסא גמחד " לא הקפידה תורה על העדת שני עדי�"שאמנ� מסביר ש, �"בלשונותיו של הרמב

 ". לפיכ� הקלו חכמי� "וכ� בהלכות גירושי� כתב, "מדבריה�"הלכות עדות כתב שהסתמכות על עד אחד היא ביסא ג

שני עדי� , כמי� משו� שבמקרי� אלו לא חלות הדרישות של פרשת עדותחל ידי עבעו נקיני קבלת עדות באשה ד, �"שיטת הרמבל

באופ� זה מתבארת העובדה שבמסגרת העדויות , כמו כ�. א� ודאי שאי� קביעות חכמי� אלו עוקרות די� תורה, ודרישה וחקירה

 . שבאופ� ספציפי אי� בה� את חששו של העד שמא יתגלה שקרו ברבי�,מי� נכללות ג� עדויות עד מפי עד ומ� הכתבכשהכשירו ח

 רב ידידיה כהנאה

 

 סיח לפי תומו בעדות אשהמגוי 

 תיחהפ

 מסיח לפי תומו אכאשר הו, ל להסתמ� על עדותו של גוי"מי� התירו חזימצאנו שבמקרי� מסו, 313בשקר ויגשוד החמרות שבדר� כלל ל

                                                                   

: עיי� ג� נדה מה". דהנהו ודאי פסילי דלא קפדי אאורועי נפשייהו וחתמי שיקרא: "ה אבל"ד, י ש�"וברש, לגבי שטרות שנעשו בהדיוט .יטי� יא ג,למשל, עיי� 313

 .ועוד מקומות רבי�, "אשר פיה� דבר שוא וימינ� ימי� שקר,  בעית אימאואי"



  גחמדת האר�                            121

 
 

מהי הגדרת הנאמנות של . שאינמותרת האשה להה ל פיעש, העלבעדות שמת , כלומר,  עדות אשהאחד מ� המקרי� הוא. )ת"מסל: להל�(

 ?הגוי להתיר אשת איש

 .ושיטת המחבר וסיעתו, � וסיעתו"שיטת הרמב: דברינו נעסוק בעיקר בשתי שיטותב

 

 ת"המקור לנאמנות גוי מסל –קדמה ה

 :314:)קכא(אמר במשנה נ

אפילו שמע מ� התינוקות אומרי� הרי אנו הולכי� : יהודה אומר' ר. דיו –יש פלוני פילו שמע מ� הנשי� אומרות מת אא

 . לספוד ולקבור את איש פלוני

א� היה , ובעובד כוכבי�; פ שהוא מתכוי�"בישראל אע: יהודה ב� בבא אומר' ר. א מתכוי� ובי� שאינו מתכוי�וי� שהב

 .אי� עדותו עדות –מתכוי� 

 :בארת הגמראמ

 –אבל נתכוי� להעיד , לא שנו אלא שנתכוי� להתיר: אמר רב יהודה אמר שמואל. 'י� א� היה מתכוי� וכובעובד כוכבו

מת , זהו נתכוי� להתיר –בא לבית די� ואמר איש פלוני מת השיאו את אשתו : אמר רב יוס�?  ידעינ�יהיכ. עדותו עדות

 . זהו נתכוי� לעדות –סת� 

לא כ� : יוחנ�' אמר ליה ר. עדותו עדות –אבל נתכוי� להעיד , א שנתכוי� להתירלא שנו אל: אמר ריש לקיש, יתמר נמיא

אבל נתכוי� , לא שנו אלא שנתכוי� להתיר: אמר לה�? שמני� וחמשה זקני� שהתיר� ע�, היה מעשה באושעיא ברבי

היכי " אי� עדותו עדותובעובד כוכבי� א� היה מתכוי� "אלא מתניתי� דקתני ! ולא הודו לו חכמי�, עדותו עדות –להעיד 

 .במסיח לפי תומו? משכחת לה

ההוא . ואנסבה רב יוס� לדביתהו! שכיב חיואי, יואיחמא� איכא בי , מא� איכא בי חיואי: י ההוא דהוה קאמר ואזילכ

 .ואיתימא רבא לדביתהו, ואנסבה רב יוס�! ווי ליה לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא דשכיב: דהוה קאמר ואזיל

. מוואמ� רק א� הוא מסיח לפי תנוא האו ש, � גוי נאמ� להשיא אשה בעדותוא, וקת בגמרא בי� רבי יוחנ� לבי� ריש לקישצאנו מחלמ

 –ואילו רבי יוחנ� סובר שבכל מקרה שבו הגוי מתכוו� להעיד , ובלבד שלא יתכוו� להתיר את האשה, שנאמ� בעדותו ריש לקיש סובר

 .ואינו מודע כלל למשמעויות המשפטיות של דבריו ספר סיפור בעלמאמכאשר הוא , תומוונאמ� רק במסיח לפי , אינו נאמ� כלל

 :י� בשתי צורותבת המחלוקת אפשר להא

ריש לקיש . ורק נחלקו עד כמה, שהסיבה שגוי אינו נאמ� היא משו� שיש חשש שהוא משקר יש לקיש ורבי יוחנ� מסכימי�ר .א

אלא רק כאשר יש לו , הגוי אינו נחשב כשקר� באופ� טבעי.  הוא אינו משקר,שכאשר הגוי אינו מודע לתועלת שבדבריו סובר

 הוא –ה שהיינו שהוא אינו מודע לתוצאה המשפטית של היתר הא, � כאשר אי� לשקר מטרה מוגדרתכל. מטרה מסוימת בשקר

שמישהו סומ�  �לכנו מודע אלא כאשר הוא אי,  של גוי כלליושאי� לסמו� על דבר לעומתו סובר רבי יוחנ�. אינו חשוד לשקר

ומר את הדברי� שאנו מסיקי� לרור מדבריו שהוא אינו מתכוו� באלא א� , הגוי נחשב כשקר� באופ� טבעי, לומרכ. על דבריו

 .ולא מחלוקת מהותית, המחלוקת היא ברמת החשש לשקר, לפי הסבר זה. מדבריו

 את אפשר לשלולזבעיה ההאת . יש חשש שמא הוא משקרא� עדיי� , עדותו של הגויבה מהותית ישאי� בע יש לקיש סוברר .ב

אלא שא� , שהגוי פסול לעדות באופ� מהותי לעומתו סובר רבי יוחנ�. יודע שמתירי� את האשה על פי דבריו כאשר הוא אינו

 תרשמות זו קיימת רק כאשר הגוי ה.התיר את האשה על פי התרשמות זולפשר א, תרש� מדבריו שאכ� הבעל מת מבית הדי�

 .אשל� הגוי נאמ� להעיד או א, ותיתההמחלוקת היא מ, לפי הבנה זו. מסיח לפי תומו

אלא שכדי שנהיה בטוחי� מחשש שקר צרי� , � פירוש הדבר שהגוי נאמ� באופ� עקרוני איש לברר, א� כ�. 315לכה נפסקה כרבי יוחנ�ה

ת כלל והדי� נקבע רק על פי ההתרשמות של בית הדי� ובעצ� אי� לו נאמנו, יעהדאו שמא הגוי הוא רק מקור הי, שיסיח לפי תומו

  .מדבריו

 

                                                                   

 .אלא א� צוי� אחרת, ב� העזראלק חל –ע ובית יוס� "ובשו, ל מראי המקומות מתייחסי� למסכת יבמות כ314
 .ת נאמ�"שדווקא במסל, וכ� פסקו כל הפוסקי�, .� ש� מו"יי� רי ע315
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 הטענה –ם והמחבר "מחלוקת הרמב. א

גילוי מילתא "מעי� , ויהג אמנות שלנהמתרשמות של בית הדי� ולא  מהובעתנת "� סובר שנאמנות גוי במסל"כי הרמב נו טועני�א

ומתיר את  ית הדי� מבי� שאכ� הבעל מת בת"אלא שכאשר גוי מסל, ת"אפילו במסל, אי� לגוי כל נאמנות, מילי� אחרותב". בעלמא

 .האשה

 : א"בש� הרשב) קמצא' ה גמ"ד. יבמות מו(י "ברה מעי� זו מצאנו בנמוקס

יו� כ קאמר אלא משו� דקי� ל� דקושטאגוי לאו בר עדות הוא כלל דינו נאמ� מדי� עדות אגוי מסיח לפי תומו ד

ת א� על פי כ� יש לו לדיי� לדקדק "ה ואי� לנו לחוש שמא תשכור גוי שיאמר כ� מסלמשו� עיגונא אקילו ב ו,ת"דמסל

 .ל"א ז"הרשב, בזה יפה א� נראה בדבר רמאות

 ?מני� לנו שבאמת אפשר להתיר אשה על פי אומדנה בלבד, לינו לשאולוע

 ):כט' שי� פרק יג הלוגיר(� "ציי� כא� את דברי הרמבנ

ת ועד מפי עד ומפי הכתב "הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או גוי המסלל יקשה בעיני� שהתירו חכמי� א

שלא הקפידה תורה על העדת שני עדי� ושאר משפטי העדות אלא בדבר שאי� אתה , ובלא דרישה וחקירה כמו שבארנו

 דבר שאפשר לעמוד אבל. ות� כגו� שהעידו שזה הרג את זה או הלוה את זהדיכול לעמוד על בריו אלא מפי העדי� ובע

לא הקפידה תורה , על בריו שלא מפי העד הזה ואי� העד יכול להשמט א� אי� הדבר אמת כגו� זה שהעיד שמת פלוני

 …לפיכ� הקלו חכמי� בדבר זה, שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר, עליו

 . מועילהועל כ� נית� לומר שג� אומדנה, 316דותערה זה על דיני קהתורה לא הקפידה במ, לומרכ

אלא שבדר� כלל אנו חוששי� שהוא , סובר שהגוי נאמ� בעדותו, )ק"הבולט בה� הוא המהריש (ל סמ� כמה ראשוני�ע, המחבר עומתול

 .ת"אלא א� הוא מסל, משקר

 .ונראה שמחלוקותיה� תלויות בשאלה זו, � והמחבר"שבה� נחלקו הרמב הל� נראה מספר סוגיותל

 

 ?בריםת צריך קישור ד"האם במסל. ב

 :ובלעת בתו� ענייני� אחרי�מת רק כאשר העובדה שהבעל מת "שגוי נאמ� במסל משמע) יא' פרק יג הל, רושי�יג(� "לשו� הרמבמ

אוי לפלוני שמת כמה היה נאה וכמה "היה הגוי מסיח ואומר ? כיצד. ת משיאי� על פיו"בר אמרנו שהגוי שהיה מסלכ

� נפל פלוני שהיה מהל� עמנו ומת ותמהנו לדבר זה כיצד מת רייתי בא בדכשה"או שהיה מסיח ואומר , "טובה עשה עמי

 .הרי זה נאמ� –וכיוצא בדברי� אלו שמראי� שאי� כוונתו להעיד " פתאו�

 ):ג' סי, ת"שו(� "וכ� כתב הר. ת רק כאשר הבליע את סיפור המיתה בתו� סיפור אחר"שהגוי נאמ� במסל � משמע"לשו� הרמבמ

א� נאמר שהוא מכוי� להעיד כל זמ� שלא יקדי� , ת איש פלוני מת לבד" לפנינו ואמר מסלאי גוי שבלעני� מה שאמרת כו

 ?דברי� אחרי� דומיא דמא� איכא בי חסא או חבל על פלוני ודומיה�

ת אינו אומר אותו דבר לבדו אלא בקשר "שכל מי שמתכוי� להעיד אומר אותו דבר לבדו ומי שהוא אומר מסל, י� ספקא

. וכל שלא אמר כ� אינו אומר כמספר דברי� אלא כרוצה להודיע אותו דבר לבדו ואינו נאמ�, לאחריו פניו אועני� ל

 .וכולהו עובדי דגמרא הכי איתנהו והכי מוכחי

 הנחוצי� �ברידת האיוו� שהבליע כו, ית הדי� מתרש� מהסיפורשבאלא , ת"שאי� נאמנות לגוי אפילו במסל בר זה מוב� א� נסבירד

 .להתרש� שאכ� הבעל מת יכול ית הדי�ב, לפי תומו יפורסבתו�  תו העדלצור�

 :שמה� משמע שצרי� קישור דברי�, � שהבאנו"� והר"ד� בדברי הרמב) ה גוי שמסיח"יז ד' סי(בית יוס� ה

 לומר בכול� מעשה שהיה כ� היה ושבכל רדאפש, � בתשובה זו ה� חלושות"כי ראיות הר 317ל כתב לי"י טאיטצק ז"רה

                                                                   

, והעיקר הוא שלא הקפידה כא� התורה על הלכות העדות, אינו הכרחי" דבר העשוי להגלות"המוכיח שהתנאי של , עיי� בקוב� זה במאמרו של הרב סיני לוי 316

 .ולפיכ� קבעו חכמי� את הגדרי� לפי מה שנראה לה�
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ק בימי איתני וגאוני עול� שהיו בה פשט המנהג להתיר באמור הגוי איש פלוני ב� פלוני או "י דיני� שהיו בסאלוניבת

וכ� ה� דברי . כ"ע, ממקו� פלוני מת א� על פי שלא יקדי� שו� דבר אחר ובלבד שלא יתכוי� לא להתיר ולא להעיד

ל שהוא מורה להיתר בפשיטות "ר יעקב בי רב ז" הכתבתי בסמו� וכ� אמר לי מורי הרב הגדול שש בתשובות"הריב

 …התיר נשותיה� על פי עדות זו כיו� שלא שאלו לגוי� וה� השיבו מעצמ�ו… ומעשה בא לפניו

 –לי ששאלנו אותו באלא כל שבא ואמר מעצמו שמת פלוני , שאי� צור� בקישור דברי�) שפ' סי, ת"שו(ש כתב במפורש "� הריבג

 . �318 לא התכוו� בדווקא שצרי� קישור דברי�"שא� הרמב ש טוע�"הריב. משיאי� את אשתו

.  סומכי� על דבריו– להעיד ו�וא� הגוי אומר שישראל מת וברור שאינו מתכו, היא שאי� צור� בקישור דברי� 319דעת הבית יוס�, � כ�א

 . דברי�ועל כ� אי� צור� בקישור, ת"א� נאמר שאנו מאמיני� לדברי הגוי כאשר הוא מסל דבר זה מוב�

 

 גוי מפי גוי. ג

 :נאמר שבעדות אשה מקבלי� עד מפי עד.) קכב(משנה ב

 .מפי שפחה, מפי אשה, מפי עבד, קו להיות משיאי� עד מפי עדזהוחו

 ?ת נאמ� להשיא אשה על פיו"ת ששמע מפי גוי מסל"הא� גוי מסל, כלומר? ת"� די� זה קיי� ג� בגוי מסל אשאלת השאלהנ

 :):קכא(ת נאמר בגמרא שנאמ� "י מסלמקרה שישראל שמע מגוב

קטילנא ל� כדקטילנא  –ואי לא , ול אספסתא ושדי לחיואי בשבתאטק"הוא עובד כוכבי� דהוה קאמר ליה לישראל ה

. שמעה דביתהו ואתאי לקמיה דאביי". לפלוני בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדירה בשבת ולא בשיל לי וקטילתיה

: �יפשט מהא מתנית, אזלה קמיה. דחרי� סכינא, זיל לקמיה דרב יוס�: ב אדא בר אהבהאמר לה ר. שהיתא תלתא ריגלי

לא אמר  –של נטע רבעי ה� , של עזיקה ה�, עובד כוכבי� שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה ה�"

 .לא נתכוו� אלא להשביח מקחו, "כלו�

בנימוק , הודי אחריוא� לא יעשה כ� יהרגנו כש� שהרג , בתשיחלל שהודי וי אמר ליגב להתיר אשה במקרה שיררב יוס� ס, לומרכ

 .ת"א� משמע שא� סיבה זו אינה קיימת משיאי� אשה על פי ישראל המעיד מפי גוי מסל. שהגוי אמר כ� רק כדי להטיל אימה

 ):יב' פרק יג הל, גירושי�(� "כ� פסק הרמבו

שיחת בשלא היתה ש� אמתלא ? במה דברי� אמורי�. א על פיות מעיד ששמע ממנו ותנש"ישראל ששמע מגוי המסלו

אי� זה , כגו� שאמר לאחד עשה לי כ� וכ� שלא אהרוג אות� כדר� שהרגתי פלוני, הגוי שמא לא נתכוו� אלא לדבר אחר

 .ת שכונתו להטיל אימה על זה"מסל

 יוהוא מביא אלינו את דברי הגו, שראל נאמ� בעדותוימשו� ש, ת"לשונו נראה שדי� זה תק� דווקא במקרה שישראל העיד מפי גוי מסלמ

ת "לו הייתה לגוי מסל, אמנ�. אי� לנו כל יכולת להתרש� מדברי הראשו�, ת"וי מסל גת מעיד על פי"א� במקרה שגוי מסל. כהוויית�

 .שבה� עד מפי עד נאמ�, היה דינו שווה לשאר פסולי� בעדות אשה, נאמנות

שאי� משיאי� אשה על פי  ש� טוע� רבי עקיבא, .)קכב(ת כשר לעדות אשה מהמשנה "ת מפי גוי מסל"ק מביא ראייה שגוי מסל"מהריה

 :וחכמי� שחולקי� עליו מביאי� ראיה נגדו). כגו� אשה(עדות פסולי� 

 …ולא על פי קרובי�, ולא על פי שפחה, ולא על פי עבד, לא על פי אשה: עקיבא אומר' ר

: ובחזרת� אמרו לפונדקית, צוער עיר התמרי� וחלה אחד מה� והביאוהו בפונדקמעשה בבני לוי שהלכו ל: מרו לוא

לכשתהא כפונדקית : אמר להו? ולא תהא כהנת כפונדקית, והשיאו את אשתו, "מת וקברתיו: "נומית לה�" ?איה חברנו"

 . הפונדקית הוציאה לה� מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו, נאמנת

 ):סימ� קכא(ק "ותב המהריוכ

ד שיש להביא ראיה שהוא נאמ� מקל וחומר דאשה "ת נראה לע"אשונה על אשר כתבת דלא מצינו גוי מפי גוי במסלר

שהרי על . וכ� פסקו כל הפוסקי�.) קכב(מפי אשה ואפילו עבד ואפילו שפחה דמהימנא כמו ששנינו בפרק בתרא דיבמות 
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 .יח' סי, י טאיטצק"ת להר"ופיע בשומ 
 .�"על הרמב" כס� משנה"ש הובאו ב"ברי הריב ד318
319

 .�"וא� העתיק בסת� את דברי הרמב, בר את הדיו� על קישור דברי� כללע לא הזכיר המח"שבשו, מוהתהדבר ו 
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רבי עקיבא אומר לא על פי …"שהרי שנינו ש� , העידת מהימ� טפי מאשה המתכוונת ל"לכרח� צרי� לומר דכותי מס

אומר לכשתהא "ל "י וז"ופירש ש� רש" 'מר לה� לכשתהא הפונדקית כוא… אמרו לו. אשה ולא על פי קרובי�

חה יהפונדקית נאמנת כלומר לכשימצא הדבר אמת שהאמינו הפונדקית שהרי לא סמכו עליה אלא לפי תומה הס

אפילו כהנת מיוחסת ואמר דלא , עקיבא באשה' ג דפליג ר"רי ל� בהדיא דאעה… "קברובהראותה לה� מקלו ותרמילו ו

 .מע מינה דכותי עדי� טפי מאשה המכוונת להעידש… ת דמהמנא"אפילו הכי מודה בגויה מסל, מהימנא

 .ת"י כותי מסלפת מ"ש כותי מסל"כ, מדחזינ� דאשה מפי אשה ומפי שפחה מהימנא, א� כ�ו

ת גרע מאשה מדאמרו לו לרבי עקיבא ולא תהא בת כהנת "מדרבנ� נייתי ראיה דכותי מסלאי� לומר דאדרבה ו

ת ומשו� כ� הוצר� להשיב "לא ודאי צרי� לומר דלדברי חכמי� סמכו על עדות הפונדקית בלא טע� מסלא… כפונדקית

 לדי� דמדרבי עקיבא ומאחר שכ� הרי זכינו. 'ת היתה כו"ללה� שלא ימצאו הדברי� כ� שהרי לא עליה סמכו אלא מס

 .ת עדי� מסהדותא דאתתא ישראלית המכוונת להעיד"כ סבירא ליה דמהימנותא דכותי מסל"מוכח דע

ע אי� ללמוד "ממילא לר. ת"ואילו לפי רבי עקיבא נאמנת דווקא במסל, ת"שלפי רבנ� הפונדקית נאמנת א� שאינה מסל ק מסביר"מהריה

. ת עדיפה על נאמנות פסול עדות"ק שנאמנות גוי במסל"מכ� מסיק המהרי. שמתכוו� להעידת להכשיר עדות פסול "מגוי מסל ומרל וחק

 .320ת מפי גוי נאמ� ג� כ�"קל וחומר שגוי מסל, וא� פסול מפי פסול כיוו� שלהלכה פסול נאמ�, א� כ�

אי� לקל וחומר זה  – הדי�אבל א� נאמר שזו רק התרשמות של בית , ת יש נאמנות"ק א� נאמר שלגוי מסל רפהוקזו תה שסבר רורב

ת מוכיח לנו שהבעל מת באופ� "שגוי מסל לפי זה נית� בהחלט לומר.  הראשו�ימשו� שבגוי מפי גוי חסרה ההתרשמות מדבר, מקו�

ק סובר שאי� הבדל בי� הגדרת הנאמנות של הפסולי� לזו "מכא� שהמהרי. א� עדיי� בעדות מפי גוי אחר יגרע, טוב יותר מפסול עדות

 .ת"וי מסלשל ג

 :�"בש� תשובת מהר )פסקי� סימ� רכג(ברי� מפורשי� א� יותר מצאנו בתרומת הדש� ד

משמע דעדיפא מעדות שאר , דקאמר אי� ל� עדות גדול מנכרימ… ת"אי� ל� עדות גדול מנכרי המסלד… �"תב מהרכ

 .ובאשה ועבד משנה שלמה היא דמשיאי� אשה מפי עבד ומפי שפחה, פסולי� כמו אשה ועבד

 ):טז' סימ� יז סע(כ� פסק המחבר ו

 .משיאי� על פיו –ובד כוכבי� מסיח לפי תומו עעובד כוכבי� מסיח לפי תומו מפי  

 � אי� בדברי"ואילו לדעת רמב, הימנהאו אותה כמרת היא עדות שחכמי� "שהמחבר סובר שעדות גוי מסל נמצאנו שוב למדי�, � כ�א

 . אלא יצירת אומדנה שהבעל מת הגוי

 

 ת" עדות בכתב של גוי במסל.ד

 ):כח' גירושי� פרק יג הל(� "סק הרמבפ

רי זה תנשא ה –נודע שזה כתב ישראל וצאו כתוב בשטר מת איש פלוני ב� פלוני או נהרג איש פלוני ב� פלוני מ

 .אשתו

 ?ת"הוא מסל הרי א� א� כתבו גוי, ישראל את השטר מדוע צרי� לדעת שכתב ש להבי�י

 ):ש�(מגיד משנה מפרש וה

 .אבל לא כתבו, ת"לפי שלא הוכשר גוי אלא במסל, הטע�ו

 ):ה כתוב בשטר"סימ� יז ד, בדק הבית(מקשה הבית יוס� ו

 ?ת למה יגרע"שא� כתוב בדר� מסל. אי� לו טע�, ת אבל לא כתבו"ש שלא הוכשר גוי אלא מסל"מו

על כ� אי� ו, מכיוו� שהגוי אינו בפנינו, הבעל מתשהתרש� י� לנו אפשרות ל א,ת"ל מסגוי שה� אשבכתב, פי מה שאמרנו התירו� פשוטל

 .שהאאת ה� משיאי

 ): יא' סימ� יז סע(וסק  ופולקח� המחבר א
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א� , ת ולא אשה"שרבי עקיבא הכשיר גוי מסל, הרי שמגו� הדי�, � אי� הוכחתו נכונה"רת הרמבבשהרי מלבד שלפי ס, ק"ש לעיי� הרבה על הוכחתו של המהריי 

ת על "במה עדי� גוי מסל, ת רק מסיר את חשש השקר"א� נאמר שהמסל, שהרי. ו התרשמותהיא הוכחה חזקה שאי� הגוי נאמ� אלא שז, שבאשה אי� חשש שקר

  .ע"וצ, "מעיקרא דדינא פירכא"ק "וא� כ� הוכחת המהרי, אלא על כרח� שנאמ� מכח התרשמות בית הדי�. רשקשהרי אי� בפסולי עדות משו� חשש , פסול אחר
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� צרי� שידעו שהוא "ולהרמב. ואפילו אינו מקוי�, תנשא אשתו –צאו כתוב בשטר מת איש פלוני ב� פלוני או נהרג מ

 .כתב ישראל

� מועילה עדותו ג� כועל , כל העדי� כת נאמ�"שגוי מסל, שיטתולמחבר המשי� מ כא� .� להלכה"שלא פסק את שיטת הרמב שמעומ

 .בכתב

 

 ת"רוב דעות בגוי מסל. ה

 :):פח(אמר בגמרא נ

ועשו שתי נשי� באשה אחת כשני אנשי� , הל� אחר רוב דעות –כל מקו� שהאמינה תורה עד אחד : בי נחמיה אומרר

 .פלגא ופלגא דמיכ –אבל שתי נשי� באיש אחד , באיש אחד

ולכי� אחר הרוב בעדות פסולי� על מיתת הו ז הדע לפי. מתו� המחלוקת בגמרא שנפסקה להלכה, עת רבי נחמיהדק את רבאנו כא� ה

על פי אשה ובאו שתי ה אישוא� נ, שאינת –ה אישא� לא נ: דהיינו, בי� לקולא ובי� לחומרה, שתי נשי� עדיפות על אחת, כלומר. הבעל

 . תצא – שלא מת נשי� ואמרו

 ):כ�יח' פרק יב הל, גירושי�(� "כ� פסק הרמבו

 . תצא –פ שנשאת "אע, באו שני� ואמרו לא מתו… א עד אחד והעיד שמת בעלה והתירוה להנשא על פיוב

כגו� שנשאת על פי איש ובאו , בשהיה האחד שנשאת על פיו כמו השני� שבאו והכחישו אותו? מה דברי� אמורי�ב

. ת על פי אשה או על פי עצמה ובאו שתי נשי� או שני פסולי� של דבריה� ואמרו לא מתאאו שנש, לא מתשני� ואמרו 

וא� נשאת לאחד מעדיה והיא , הרי זה כמחצה למחצה –אבל עד כשר אומר מת ונשי� רבות או פסולי� אומרי� לא מת 

 .אומרת ודאי מת הרי זו לא תצא

ואחר כ� , על פיוה אישונ הבעל מתשיפר סת "וי מסלגמה יהיה הדי� במקרה ש כלומר, 321ת"וי מסלגקרה של מ� לא התייחס ל"רמבה

 ?ת שלא מת"סיפרו שני גויי� מסל

א� . אלא בית הדי� מתרש� מדבריו לגבי מיתת הבעל, דעמשו� שאי� לגוי נאמנות של , ת"אינו תק� בגוי מסל" רוב דעות"ראה שדי� נ

 . איננו מתייחסי� כלל לדעת המעיד בדבראינו שיי� כאשר" רוב דעות"המושג , כ�

 ):322קכח' סי, ת מיוחסות"שו(א כתב סברה זו במפורש "רשבה

אי הוא שמבטלי� דברי העד הראשו� ומוציאי� אותה וד… התירוה על פיו לינשאו… א� הראשו� העיד לפי תומוו

רו בפסולי עדי� כגו� נשי� כדר� שאמ, מהיתרה הראשו� על פי שני הישמעאלי� הבאי� באחרונה שאומרי� שלא מת

 …שבאמת הולכי� בה� אחר רוב דעות. ועבדי�

, ת"שהתירוה על פי כותי אחד מסל אלא כיו�. לפי שיש לומר שאי� אומרי� כ� בישמעאלי� וכותי�, שיש לדו� בדבר לאא

 לפי ששאר ,ואינ� דומי� לשאר פסולי עדות. י� מוציאי� אותה מהיתרה הראשו�א… פ שבאו אחר כ� מאה כותי�"אע

מפני שאי� אנו  ,רי אלו נאמני�האפילו במתכווני� להעיד ולהתיר , בנשי� ובעבדי� ושפחות וקרובי�, פסולי�

נו אאלא אפילו מחמת ש, לאו מחמת פסול עדות בלבד אנו פוסלי� אותו, יתבל בכוא… חושדי� אות� שמשקרי�

ומפני כ� אמרו שאי� הכותי נאמ� , " דבר שואאשר פיה�"כדכתיב , מחזיקי� אות� כשקרני� ומעידי� דבר שאינו

 . אבל במתכוי� להעיד אינו נאמ� כלל, ת"אלא במסל

הרי הוא נאמ� והתרנוה על פיו לינשא כדר� שבית די� מתירי�  –כשהכותי הראשו� מעיד לפי תומו תחילה שמת , הלכ�ו

בהפ� ממה שאמר , אפילו לפי תומ�, �והלכ� כששני� אחרוני� אומרי. והרי המסיח היה כשני�, לינשא על פי שני�

 . ששיחת הראשו� הרי היא כעדות של שני�, שאי� מבטלי� עדות בשיחה לבד, אי� משגיחי� בה� כלל –הראשו� 

 . אי� מאמיני� אות� בתורת עדות כללש, אינ� נאמני� כלל שני� מתכווני� להעידהא� ו

ת אי� אפשרות לבטל את הפסק להיתר על פי " התרנו על פי גוי מסלשכאשר בכ� ת"סלמוי גא מחלק בי� פסולי עדות לבי� "רשבה

, הווה עדות אלא יוצר אומדנהמינו את "וי מסלשג, רנומהיא כמו שא ותוונכד "ענול. ת "או שני גויי� מסלב� א� א, "שיחה בעלמא"

  .� אלא על פי עדותאי� מבטלי� את פסק הדישיוו� כ, ת"שני גויי� מסל ויועל כ� אי� משמעות לעובדה שבאו אחר

                                                                   

 . � די� זה"שמסיבה זו לא הביא הרמב להסבירונית� , ג� בגמרא אי� התייחסות כזו שיש להעיר 321
322

 .בקיצור, תתקפ' סי' כ� בחלק או 
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 :הוא כדי� שאר הפסולי�" ותערוב ד"ת לגבי "הסובר שדי� גוי מסל, ו גרשו�נמביא את דברי רב) יבמות סימ� פט(המרדכי , עומת�ל

דבפסולי עדות אזלינ� בתר , אפילו נשאת תצא –� אומרי� לא נהרג "ושני עכו, ת ואומר נהרג"� אחד מסל"וא� עכו…

 .רוב דעות

 

 � ):א"ה ובתשובת הרשב"ד, סימ� יז( מביא אותו הבית יוס

ש� א� בא ישמעאל תחלה ואמר מסיח  א ככתב� וכלשונ� כתבתי בסמו� ועוד כתב"היא כתובה בקיצור ודברי הרשבו

כ באו שני ישמעאלי� ואמרו מסיחי� לפי תומ� לא מת נראה לכאורה דתצא כמו "לפי תומו מת והתירוה לינשא ואח

כ "ותשובה זו כתובה ג. דאזלינ� בתר רוב דעות ודעתי נוטה יותר דלא תצא ונת� טע� לדברשאמרו בשאר הפסולי� 

 323...יצרהשקבקיצור ושרי ליה מאריה למי 

 )שו' סי(ועיי� בהגהות מרדכי דכתובות ) פט' סי(עיי� במרדכי פרק האשה בתרא ו

ומר אוא ה) במיוחסות(כי בתשובה הארוכה , קולאשנטתה דעתו ל, א"שאי� לסמו� על תשובת הרשב בית יוס� אומר באופ� מפורשה

הולכי� אחר רוב דעות ג� בגוי  ששכתב בפירוש, כמו כ� הוא מפנה למרדכי. אינו רוצה להעמיד דבריו, שא� שדעתו נוטה לקולא

 . עד ככל העדי�את הו"שהמחבר סובר שגוי מסל, עיללמתאי� לטענתנו  ברהד. ת"מסל

 

 קברתיו. ו

 ):כה' י� פרק יג הלגירוש (�324"סק הרמבפ

, שתואמשיאי� את  – "איש שיצא עמי מכא� מת"צא ישראל וגוי מעמנו למקו� אחר ובא הגוי והשיח לפי תומו ואמר י

 .והוא שיאמר קברתיו, וא� על פי שאי� הגוי יודע אותו האיש

 . 325כגו� שאמר קברתיו, ור ברורהרי שאי� הדבר מתברר אלא בסיפ, ק מצד התרשמות בית הדי� שדבריו אמת ריוו� שהגוי נאמ�כ

 ):יז' עססימ� יז (מחבר פסק וה

יש אומרי� ו… משיאי� את אשתו, איש פלוני שיצא מכא� עמי מת, ובא הגוי ואמר, צא גוי וישראל מעמנו למקו� אחרי

 .שצרי� שיאמר קברתיו

 .תנוספ רהמיאור� בצי� אדעתו למשו� שיש לגוי נאמנות מצד עצמו ולכ� , �"מחבר סת� דלא כרמבה

 סיכום. ז

 .ת להתיר לשוק אשה שמת בעלה"ות אפשריות לנאמנות גוי מסלרצגנו שתי סבה

 .א"� והרשב"הוכחנו שזו דעת הרמב. אלא שבית הדי� מתרש� מדבריו שהבעל אכ� מת, י� לגוי נאמנות כללשא, אחתה

 .הוכחנו שזו סברת המחבר. ת"אלא שמחמת חשש שמא הוא משקר יש צור� שיהיה מסל, גוי נאמ� כעדשה, שנייהוה

 :כ� את הנפקא מינות בטבלהנס

  ם"מבר חברמ

 רי�צ א צרי�ל
 ישור דבריםק

 ועילמא ל ועילמ
 וי מפי גויג

 א מועילל ועילמ
 וי בכתבג

 א הולכי� אחריול ולכי� אחריוה
 ותעוב דר

                                                                   

 .על השמטת דבר זה יצא קצפו של הבית יוס�. מפניה� בטל דעתומו, דעת רוב הרבני� לחומרה שא� שדעתו לקולא א"בסו� התשובה הארוכה כותב הרשב 323
 . עילל� שדיברנו עליו מהווה תחלי� לקישור דברי" קברתיו"כי ייתכ� ש יש להעיר 324
325

שמביא ארבע , ק נד"ובבית שמואל ש� ס ית יוס�ב ג� בוודברי� אלה הובא, � רק א� אינו מכיר את הישראל"שמסייג את דברי הרמב, א בסעי� יז"יי� ברמע 

מה שלא מצאנו כ� בעדות , � פרטי� נוספי�שבמקומות שאי� הסיפור מבורר מצד עצמו צרי א� כל זה אינו דוחה את דברינו. � בזה"שיטות לצמצו� דברי הרמב

 .שעדות� מתקבלת כלשונה, ישראל ובעדות פסולי�
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 רי� שיאמרצ א צרי� שיאמרל
 ברתיוק
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 הרב אמו� כה�

 

 לאחר חרם רבנו גרשם,  זינתהנאמנות הבעל לומר שאשתו
 

 ראשי פרקי�

  מבוא.א 

  נאמנות האשה לומר שזינתה.ב 

 ג לומר שראה שאשתו זינתה" נאמנות הבעל לאחר חדר.ג 

  החיוב לגרש כאשר מאמי� לעד אחד שאשתו זינתה.ד 

 "טמאה אני ל�"ג להאמי� לאשתו האומרת "יכולת הבעל לאחר חדר. ה 

 מאמין לעד אחד האומר שאשתו זינתה שתו שזינתה ובין אשה שאומרת שזינתה ובעלה מאמינה או ההבדל בין אומר שראה א .ו 

  סיכו�.ז 

 

 מבוא. א

 ):ט'  סע326סימ� קעח, ע"אבה(א "פסק הרמ

, אינו נאמ� לומר שמאמינה או שמאמי� לדברי העד, ג שלא לגרש אשה בעל כרחה"א דבזמ� הזה שיש חר� ר"וי

 על שאומר שמאמינה וגר� לבטל ומנדי� אותו. פ שאינו מאמי�"אחרת ואומר שמאמינה אעדחיישינ� שמא עיניו נת� ב

 .והוא הדי� בכל מקו� שלא יוכל לגרש בלא דעת האשה. ג"חר� ר

או אפילו אמרה בעצמה . פ שאומר שמאמי� לדברי העד מאחר שהאשה אינה מודה"אע, א דכופי� אותו ומשמש עמה"וי

 .כ� נראה לי על פי סברא זו, מתלא לדבריה הראשוני�וחזרה ונתנה א, טמאה אני ל�

דודאי , אינו נאמ� לומר שמאמי� לדברי העד, וא� היה לו קטט עמה. וסבירא להו דא� בזמ� הזה נאמ�, אבל יש חולקי�

 .ועיי� לעיל סימ� קטו סעי� ז). ק"ש� במהרי(מחמת שנאה אומר כ� 

ומנדי� אותו על שאומר …  נאמ� לומר שמאמינה או שמאמי� לדברי העדאינו"א ש"הקשה על דברי הרמ) ק ט"ס(הבית שמואל 

 ?ומדוע יש לנדותו, ג"שא� אינו נאמ� הרי אי� כא� עקירת חדר, "ג"שמאמינה וגר� לבטל חר� ר

 אלא שאיננו מאמיני� לו שהוא, א בדעה זו היא שהוא נאמ� לאוסרה עליו"יישב שכוונת הרמ) ק כ"ס, ש"הובא פת (327הברית אברה�

והוא עצמו גור� לכ� שאשתו תיאסר , אלא חושדי� בו שהוא משקר, )וא� כ� לא נאסרה באשמתו והוא אנוס בדבר(באמת מאמי� לעד 

 .ולכ� מנדי� אותו, עליו

אלא שאנו , אד� נאמ� לאסור את אשתו עליו. 2. 328אד� אינו נאמ� לאסור את אשתו עליו כלל. 1: א"לפי זה מופיעות שלוש דעות ברמ

 .אד� נאמ� לאסור את אשתו עליו. 3. � שהוא משקר ולכ� מנדי� אותוחושדי

שאד� נאמ� לומר שראה בעצמו באשתו , יש מהאחרוני� שרצו לדייק. א אינו מזכיר מה הדי� במי שראה בעצמו שזינתה אשתו"הרמ

 ?329 מי יוכל להתירה לו–מפני שא� הוא בעצמו יודע שזינתה ונאסרה , שזינתה

כל מה שדנו הראשוני� בעניי� . א עצמ�"וא� הפ� דברי הרמ, הראות שמדברי הראשוני� בעניי� עולה הפ� סברה זובמאמר זה רצוננו ל

והמאמי� . שאי� האד� נאמ� לומר שראה שאשתו זינתה הוא דווקא במי שראה בעצמו ולא במי שמאמי� לעד אחד או לאשתו שזינתה

 . לכולי עלמא נאמ�–או לאשה עצמה שזינתה , לעד אחד האומר שאשתו זינתה

 

 נאמנות האשה לומר שזינתה. ב

                                                                   

326

 .קעח אלא א� צוי� אחרת' סי, ע ונושאי כליו לחלק אב� העזר"מכא� ואיל� מתייחסי� כל הציוני� בשו 

 .באופ� דומהא "שמיישב את דברי הרמ, ק ליסא"תשובת הרב דוד טעבל אבד) סימ� ל(ת פני אריה " וראה בשו327

 .או שלא נגיע לחוסר נאמנות ברמה כזו,  יש מקו� לדו� א� אינו נאמ� עד כדי כ� שנכפה אותו לשמש איתה328

 .שא� סייע לסברה זו, )ק יט"ס(ש "דבריו הובאו בפת). יא' סי, ע"אבה, תנינא( נודע ביהודה 329
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 :):נדרי� צ(שנינו במשנה 

ונטולה אני מ� , השמי� ביני לבינ�, האומרת טמאה אני ל�: שלש נשי� יוצאות ונוטלות כתובה, בראשונה היו אומרי�

 תביא ראיה –ל� האומרת טמאה אני , שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה, חזרו לומר. היהודי�

ותהא נטולה מ� ,  יפר לחלקו ותהא משמשתו–ונטולה אני מ� היהודי� ,  יעשו דר� בקשה–השמי� ביני לבינ� , לדבריה

 .היהודי�

הרי לפי דברי האשה היא נאסרה . לכאורה, והדבר קשה. ולפי משנה אחרונה אינה נאמנת,  הטוענת שנאנסה330המשנה עוסקת באשת כה�

 ? והיא אכ� אסורה, "שויא אנפשה חתיכה דאיסורא"מדוע לא נאמר שהאשה וא� כ� , על בעלה

 : טעמי� אלו מתחלקי� לשני כיווני� כלליי�. הראשוני� נתנו טעמי� שוני� מדוע אינה נאמנת

ג� כא� יש . א ועוד ראשוני�"� וברשב"כיוו� זה מופיע בתוספות ובר. וחכמי� החליטו לא להאמינה, מדינא האשה נאמנת. 1

 : נו שתי אפשרויות הסברל

ה "ד: נדרי� צ(התוספות כתבו על כ� . האפשרות הראשונה היא שיש כוח בידי חכמי� לעקור דבר מ� התורה א� בקו� עשה

 ):חזרו לומר

 .דכיו� דיש לחוש שמא נתנה עיניה באחר יש כח ביד חכמי� לעקור דבריה מכל וכל בסברא גדולה כזאת

 . 331 מתו� סברת� החליטו שאי� בדבריה ולא כלו�התוספות מביני� שחכמי�, כלומר

 ):ה חזרו לומר"ד, ש�(א כתב "הרשב, לעומת זאת

ומסתברא לי דתנאי בית די� היה כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות ומפקיעות עצמ� מידי בעליה� ומשו� 

 .ר מלתאדבית די� מתני� לעקור דבר מ� התורה כל היכא דאיכא משו� מיגד, מיגדר מלתא תקו� הכי

ולכ� תיקנו , אלא שחכמי� חשו לבעייתיות שמצב זה ייצור, מדברי� אלו משמע שמצד עצ� העניי� היה מקו� להאמי� לאשה

 . שלא להאמינה

על , היינו. 332"כל דמקדש אדעתא דרבנ� מקדש ואפקעינהו רבנ� לקידושי� מיניה"אפשרות שנייה היא שהפעילו כא� את הכלל 

 ".טמאה אני ל�"ולכ� אינה נאמנת לומר , הפקיעו חכמי� את הקידושי� –א� שמדינא היא נאמנת 

כי אינה אוסרת עצמה , השנייה; 333כיוו� שהיא משועבדת לבעלה, הראשונה: משלוש סיבות, האשה אינה נאמנת מדינא. 2

שי� למה אי� חוש" עיניה נתנה באחר"שבגלל חזקת , והשלישית; 334וכל דבריה אינ� נפקא מינה אלא לבעלה, בדיבורה

                                                                   

 .).צא( כ� מעמיד הבבלי 330

331

 .א"כיוו� זה נראה ג� בריטב 

ואינו "� כותב על כ� "הר. תהיה אסורה לבעלה, כגו� ממזר, א� תטע� האשה שנאנסה מפסול, � אומר שלפי טע� זה"הר. א"� וברשב"פיעה בר סברה זו מו332

 ).א במסקנה אינו מצדד בטע� זה"נראה שג� הרשב" (במשמע

דאי לאו "אלא רק תיקנו להאמינה משו� ,  נאמנת מדינא� לחדש שא� למשנה ראשונה לא היתה האשה"על פי הדברי� הללו נאל� הר. מ"� והג" כ� כתבו הר333

 ".קושטא קאמרה לא הות מזלזלה נפשה למימר הכי

א� . משו� שאי� מאכילי� לו לאד� דבר האסור לו, והנדר חל:) נדרי� טו" (הנאת תשמיש� עלי"משו� שאשה יכולה לומר , � קשה ביותר"סברה זו של הר, אמנ�

ובי� האומרת " תשמיש� עלי"אמנ� נראה שיש הבדל גדול בי� האומרת ? ולמה לא תהיה נאמנת, לה על עצמה מסיבה צדדיתג� כא� אוסרת האשה את בע, כ�

רק היא ) ה הלכה"ד. נדרי� טו(� "� ובי� לר"ובי� לרמב, שהרי היא הנודרת והיא הנאסרת, כל האיסור הוא רק עליה" תשמיש� עלי"באומרת ": טמאה אני ל�"

הוא על ) לפי דבריה(האיסור " טמאה אני ל�"א� באומרת ; ")ולפני עיוור"פרט ל( הוא אינו עובר כל איסור –וא� בעלה ישמש עמה , ל האיסורתלקה א� תעבור ע

 .ולדבר זה אינה נאמנת, שניה�

על פי זה . י� נאמנות כמו הודאת בעל די�ששויא אנפשיה חתיכא דאיסורא פועל מד, )ק ד"סימ� לד ס(ניר ורגו� הסבר לזה על פי שיטת קצות החוש� ' ושמעתי מר

מראשוני� . מועיל רק כשאינו חב לאחרי�" שויא אנפשיה"כ� ג� , .)כמבואר בכתובות יט(יש לומר שכמו שהודאת בעל די� תקפה רק במקו� שאינו חב לאחרי� 

� הזו א� האשה תהיה נאמנת לומר "האחרוני� דנו בסברת הר). � חולקת על כ�"ונראה שא� הדעה קמייתא שבר(� "רבי� נראה שלא קיבלו את סברה זו של הר

 ).כה�כד, ק כב"סימ� קטו ס, ש"ראה פת(במקו� שאי� חשש של עיניה נתנה באחר " טמאה אני ל�"

ודאי הוא מוזהר עליה דלא מצינו זונה שהיא אסורה להינשא לכה� ד", )ה חזרו"ד: נדרי� צ(אליעזר המופיעי� בתוספות ' ד יש להבי� את דברי הרב ר" כ� לענ334

א הדברי� מופיעי� בצורה "ברשב" ?וקשה דקאמר פרק יש מותרות כל היכא דאיהו מוזהר איהי מוזהרת: "התוספות הקשו על כ�". א� היא אינה מוזהרת עליו

כדאמר ביבמות כל היכא דאיהו מוזהר איהי דזונה לא מוזהרא מכה� אלא כל היכא דאיהו מוזהר ו, ל"ר אליעזר ז"ותיר� ה: "מעט כ� שקושיה זו אינה קשה, שונה

 א� היא –א� מאחר שאי� הבעל צרי� להאמי� לדבריה , לפי זה נצטר� לומר שבאמת דבריה אוסרי� אותה על בעלה). ק בש� שיטה"וכעי� זה בשטמ" (מוזהרת

' א דוחי� את דברי ר"התוספות והרשב. נאמנת לעניי� בעלהשלפיה אינה , לפי זה כל העובדה שמדינא היא אינה נאמנת היא לפי משנה האחרונה. אינה מוזהרת

 .ק בש� השיטה מיישב קושיה זו בכ� שהיא מותרת רק בתרומה דרבנ�"א� השטמ, שבו האיסור ודאי לא תלוי באיש, אליעזר מכוח היתר האשה בתרומה
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 .336וחלק� יתבארו להל� בהערות, ישנ� כמוב� נפקא מינות רבות להבדלי� בי� ההסברי�. 335שעשאתו חתיכה דאיסורא

שמכיוו� שהיא מפסדת , א� ישנ� ראשוני� הטועני�, 337לדעת רוב הראשוני� יהיה הדי� זהה, באשת ישראל הטוענת שזינתה מרצו�

 .338 היא נאמנת ג� על הזנות–כתובתה 

 

 ג לומר שראה שאשתו זינתה "נות הבעל לאחר חדרנאמ. ג

 נקודות הדיון

כי הוא יכול , הסיבה לכ� פשוטה. 339ודאי היה הבעל נאמ� לומר שראה שאשתו זינתה לעניי� יציאתה ע� כתובה, טר� חר� דרבנו גרש�

 .היה לגרשה ע� כתובה ג� ללא טענה כזו

ונשאלת השאלה א� הבעל נשאר נאמ� לומר , רשה בעל כורחה ללא כל טענההבעל אינו יכול לג. אחרי חר� דרבנו גרש� נשתנה המצב

 . שאשתו זינתה במצב זה

 : הצדדי� לדו� בשאלה ה� שלשה

 ?הא� טענות הבעל והאשה מקבילות. 1

 ? הא� הטעמי� לחוסר נאמנות של האשה שייכי� ג� בבעל. 2

 ?רחההא� במקרה כזה בכלל חלה גזירת רבנו גרש� שלא לגרשה בעל כו. 3

 

 ?האם הטענות מקבילות. 1

ההבדל הוא בכ� שהאשה טוענת טענה ". ראיתי את אשתי שזינתה"ובי� איש האומר " טמאה אני ל�"ישנו הבדל בי� אשה האומרת 

 .אבל האיש טוע� טענה שהאשה יודעת א� היא אמת, שאי� האיש יודע את נכונותה

בטענה שהאיש מכיר בה אומרי� : שהאיש מכיר בה ובי� טענה שאי� האיש מכירבי� טענה .) צא, ש�(בעניי� טענת האשה חילקו בגמרא 

                                                                                                                                                                                                                                     

כגו� ראוב� שנשא את לאה ונאסרה עליו רחל משו� אחות , ל על איסורבעניי� זה של תלות איסורי האשה באיש מצאנו ג� מחלוקת בי� האחרוני� בקשר לאיסור ח

וביחס לרחל הוא איסור , שכ� נאסרה ג� על לוי אחיו באיסור זה,  ביחס לראוב� איסור אשת אחיו הוא איסור מוסי�–א� אחר כ� נשא שמעו� אחיו את רחל , אשה

) ק א"קלד ס' סי, ע"אבה(ש "נחלקו בדבר החזו� אי? :)ראה יבמות לב( מה יהיה דינה –איסור כולל למא� דאית ליה איסור מוסי� ולית ליה , ונשאלת השאלה. כולל

, ש�(לדעת המקנה . ובמקו� שחייב שתיי� ג� היא תתחייב שתיי�, א חיוביה של האשה תלויי� בחיובי האיש"לדעת החזו): ה פרט"תוד, :קידושי� עז(והמקנה 

 ).� דבריו נראה אפשרות שא� חיובי האיש יהיו תלויי� בחיובי האשהובהמש(אי� הדבר כ� ) בהסבר הראשו�

ג� . ואז הדברי� מקבילי� לדברי התוספות שהובאו לעיל, או מצד תקנה, כמו שצידדנו כא�, א� זה מדינא) ה אמרה"ד. קידושי� סו( אי� הכרע בדברי המאירי 335

במקו� הביטוי : א� אצלו הדברי� מופיעי� בצורה מעודנת יותר,  אינה נאמנת משיקול זהמשמע שמדינא) רמז תקל, הובאה במרדכי לקידושי�(ש "בתשובת הר

ואי� לתמוה "שכתבו ) ה אמר"סד. יבמות כה(נראה שזהו ההסבר ג� בתוספות ". עיניה נתנה באחרשמא "ש "נקט הר, שנוקט המאירי" עיניה נתנה באחרחזקת "

 ורוב האומרות כ
 משקרותדלפי שראו חכמי� שנתקלקלו הנשי� לית� עיניה� באחר ? תיכה דאיסוראאמאי שריא כיו� שאומרת טמאה הא שויתה לנפשה ח

, למרות ששויא אנפשיה חתיכא דאיסורא מועיל אפילו כנגד עדי�, כתב שנצטר� לומר לפי זה) ה אלא דעדיי�"סימ� לב ד(ת פני אריה "שו". לכ� נראה לה� להתיר�

וכמו שבמקרה שבו האשה חוזרת בה ונותנת אמתלא , שהדבר פועל מדי� אמתלא, ביאר) מה' סי(ח "ת ראנ"שו. רוע מכ�נראה לחכמי� שהשקרנות מצליחה לג

 . אי� בדבריה ולא כלו�–כ� א� אנו בעינינו רואי� את האמתלא ,  היא נאמנת–לדבריה 

ודינה יהיה כדי� (שמא אסור לה והיא מחויבת למרוד מתשמיש או ,  נפקא מינה נוספת בי� ההסברי� היא א� מותר לאשה שיודעת שנאנסה להיבעל לבעלה336

מצד שעיניה נתנה (ולפי הסבר התוספות ביבמות ) מצד שעבוד האשה(� "כתב שלפי הסבר הר) סימ� לב(ת פני אריה "שו). כיוו� שאי� אנו מאמיני� לה, מורדת

א� א� היא עצמה , שחכמי� הפקיעו את נאמנותה, הדבר א� נאמר לתוספות בנדרי�ואותו (שהרי היא יודעת שנאסרה ,  היא אסורה–) באחר אינה נאמנת מדינא

אותו דבר (תהיה מותרת , וכ� להסבר של אפקעינהו, שחכמי� התנו לעקור דבר מ� התורה בקו� עשה, א"א� לפי הסברו של הרשב).  תיאסר–שיודעת שהיא אסורה 

 .)שזונה אינה מוזהרת על כה�, אליעזר' נאמר ג� לדעת ר

שזונה אינה מוזהרת על , אליעזר' לפי ר): באשת כה�(רוצה לומר שהדבר יהיה תלוי בהסבר מדוע האשה אינה נאמנת ) ה ועוד נראה"סימ� לב ד(ת פני אריה " שו337

 איסורא דידה עלה דידה רבע ודאי, שאיסורה הוא משו� טומאת סוטה, "טמאה אני ל� ברצו�"אבל באומרת , במקו� שהוא אינו מוזהר שיי� דווקא באשת כה�, כה�

 ). ששיי� בה" ונטמאה"שהרי האיסור נלמד מ(

שברגלי� , )ה אמר"סד. כה(וכ� עולה מהתוספות ביבמות . מעמיד את דברי התוספות רק ברגלי� לדבר) רכב' סי, כתבי�(ד "תה. ה אבל"ד:  תוספות כתובות סג338

תהיה האשה נאמנת , ומסתבר שלשיטה שבמאיס עלי כופי� להוציא מדינא דגמרא. נת רק ברגלי� לדברשנאמ, )ו' קטו סע' סי(א "וכ� פסק הרמ. לדבר תהיה נאמנת

 .ג� בלא רגלי� לדבר

 .ולא מצאנו חולק על כ�, הדברי� מפורשי� בראשוני� נוספי�. כותב כ�) יז' אישות פרק כד הל(� "א� הרמב,  אמנ� לא נאמר כ� במפורש בגמרא339
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א� עדיי� יש מקו� , 340אמנ� ביחס לאיש לא מצאנו חזקה כזו. ולכ� נאמנת ג� למשנה אחרונה, "חזקה אי� אשה מעיזה פניה בפני בעלה"

 .341לטעו� שלא נפקיע את נאמנותו בטענתו

 

 עלהטעמים לחוסר הנאמנות של האשה והב. 2

 :עתה נבדוק א� הטעמי� השוני� לחוסר הנאמנות של האשה שייכי� ג� בבעל

וא� כ� , 342לכאורה לא מצינו שחכמי� עקרו כא� דבר, וחכמי� עקרו כא� דבר מ� התורה בקו� עשה, לפי ההסבר שהאשה נאמנת מדינא

ייתכ� שג� כא� מכוח אותה , מי� את דבריהעקרו חכ" עיניה נתנה באחר"שבגלל סברת , אמנ� לפי הסבר התוספות. יהיה הבעל נאמ�

 .343סברה נעקור את דבריו

אלא שא� יפקיעו הקידושי� הרי לא תהיה זו , ולא זו בלבד, 344כא� לא מצאנו שהפקיעו, לאפשרות שאפקיענהו רבנ� לקדושי� מיניה

 !345אשתו

השוואה תעשה לפי שניי� מ� ההסברי� ה. אולי יש מקו� להשוות את הבעל לאשה, לפי הכיוו� שמדינא האשה אינה נאמנת, אמנ�

 : שהובאו לעיל

ובמקו� שלא יוכל הבעל לעקור ,  הרי ג� הבעל משועבד לאשה–כיוו� שהיא משועבדת לבעל , לאפשרות שמדינא אי� האשה נאמנת

 הדי� במקרה מה: שנוי במחלוקת אחרוני�, א� יכול הבעל לעקור השעבוד, אמנ� דבר זה גופא. 346שעבוד זה יש ספק א� יהיה נאמ�

הבעל ) סימ� ל(� "לדעת הרא? ג"והבעל אינו יכול לגרשה על כורחה מכוח חר� דר, שהבעל רוצה לגרש את אשתו והאשה אינה רוצה

א� . חייב בכול�) ק ג"ס, ש�(מ "חייב בשאר וכסות א� לא בעונה ולדעת הח) ק ו"סימ� עז ס(ש "לדעת הב, אינו חייב בשאר כסות ועונה

 .347ייתכ� שהבעל יהיה נאמ�, �" לשיטת הראלכל הפחות, כ�

כא� ודאי שדברי הבעל שאשתו זינתה , כי טענתה אינה נפקא מינה לעצמה כלל אלא רק לבעלה, לאפשרות שמדינא אי� האשה נאמנת

שה לכולי כיוו� שאיסורי הבעל אינ� תלויי� בא, ג� א� היא לא נאסרת היא אסורה לו לפי דבריו, במקרה כזה. ה� נפקא מינה לעצמו

 .ולכ� לפי אפשרות זו יהיה הבעל נאמ�, עלמא

                                                                   

 ".ה)י(דאיהי בזיזא מיניה ויראה לשקר אבל איהו לא בזיז מינ): "תקמז' סי, מרדכי קידושי�' הובאה בהגה(� מרוטנבורג " תשובת מהר340

; "אבל איש בפני אשתו דמעיז ומעיז אי� לחלק כלל בי� טמאה אני ל� דלא ידע בעל בה ובי� טמאה את לי שיודעת האשה בה: "כותב) מה' סי(ח " הראנ341

 .פקפק בזה) ה ג� בעיקר"צט ד' סי;  דלכאורהה א�"פח ד' סי, ת"שו(א "והרעק

דבית די� מתני� לעקור דבר , דאפילו בעונה שהוא משועבד לה מותר, וקרוב הדבר): "סימ� קלג, מיוחסות(א כותב בתשובה "אמנ� הרשב.  כ� נראה מסברה342

לפי דברי הפני אריה . תפס בדבריו לעיקר שמותר) ק יד"קטו ס' סי, מ"ד(א "א� הרמ, א לא הכריע א� מותר בעונה או לא"הרשב". מהתורה משו� מגדר מילתא

הסובר שההיתר הוא מצד שיש כח ביד חכמי� לעקור , א"היתר האיש בעונה א� א� יודע שהאמת איתו יהיה דווקא לשיטת הרשב) 11לעיל הערה ' עי; סימ� לב(

א כא� לא "א� הרשב). אלא שאנו לא נאמי� לו ונדו� אותו כמורד(סור לו לבוא עליה  יהיה א–א� ידע הבעל שהאמת איתו , א� לפי שיטות האחרות. דבר מ� התורה

 .ד� כלל בשאלה מה קורה א� הוא יודע שהאמת עמו

. מוב� שאפשר לחלוק על כ� ולומר שלא מצאנו אפקעינהו כזה בכל עניי�. אלא רק מתקני� שלא להאמינו,  זאת כיוו� שאיננו עוקרי� דבר מהתורה באופ� ישיר343

וכמו כ� יש … א� כ� כל פרוצה תטעו� כ� להפקיע עצמה מבעלה… דהאומרת טמאה אני ל� למשנה אחרונה): "שורש קז(ק "הסברה שהזכרנו עולה מדברי המהרי

 ".  לגרש את אשתודודאי אי מהימ� ליה א� כ� מה הועיל רבנו גרש� בתקנתו כל אחד יאמר כ� כדי, לתר� בההיא שהשיב רבנו שמעו� מנבילא באוסר אשתו עליו

שהעלה אפשרות לומר כא� , )סימ� ל(ת פני אריה "עיי� בשו". דאפילו תקנת חר� רבנו גרש� לא אלימא לפקוע קידושי�"כותב במפורש ) שורש פד(ק " המהרי344

 .א� איני מבי� מה יועיל אפקעינהו כא�, אפקעינהו

שש� איירי , ויש מקו� לחלק. כתב שחייב בכתובתה) ק ב"קמד ס' ש סי"הובא בפת; יט ר' ב' ו סי"ח(ז "א� הרדב;  לכאורה א� לא יהיה חייב בכתובתה345

ז "הרדב: הערת עור�). [ק א"ש� ס, ש"ראה פת(ולכ� לא תהיה לה כתובה כלל , ואילו כא� אנו צריכי� להפקיע את הקידושי� מעיקרא, באפקעינהו של אונס בגיטי�

ש� מבואר שלמא� , .)ג(מבוסס על דברי הגמרא בכתובות " אי� אונס בגיטי�"מאמר מניח שכל גט שבו מיוש� הכלל כותב ה. לא הזכיר את די� אפקעינהו בתשובתו

 ].דאמר שאי� אונס בגיטי� מועיל הגט מדי� אפקעינהו

אלא , פ מגורשת בדיעבד"עכמשו� ש, ג אד� יכול להפקיע את שעבודו על ידי גט על כורחה"שג� אחרי חדר) ל"ה ג� י"קא ד' סי(א כתב בתשובה " א� רעק346

והרי חזינ� … דהוי כפריעת בעל חוב, משו� הכי יכול לגרשה. שאי� בעלה קנוי לה אלא שיש לה שיעבוד על בעלה בעוד שהיא תחתיו"וביאר עוד . דעבד איסורא

והיינו . כ" יכול להפקיע קנינה על ידי נתינה בעולא אמרינ� דמכח התקנה הוא ג� כ� קני� שלה ואי�,  דמגורשת–כ "ה א� עבר וגירש בע"דא� לבתר תקנת רגמ

 ".וא� כ� אי� אנו יכולי� ללמוד ולדמות, כ"דמכל מקו� לא נעשה הוא קני� שלה אלא דיש עליו איסור חר� שלא לגרש בע

רש הוא משו� שכיוו� שאינו יכול � כל מה שאינו חייב בשאר כסות ועונה ברוצה לג"רצה לחלק שא� לשיטת הרא) ה ואי� לפקפק"ל ד' סי(ת פני אריה " שו347

ולכ� הוכרחו , ג"וא� כ� יבוטל חדר,  תהיה אסורה לו לעול� א� א� יחזור בו מדבריו–א� נגיד שנאמ� , א� כא�.  בסופו של דבר יתפייס איתה–לגרשה בעל כורחה 

וממילא ,  ממילא אי� כא� שעבוד שמונע את די� שויא אנפשיה,שהרי א� יש ביכולתו להפקיע את השעבודי� שהוא חייב לה, ואני בעניותי איני מבי�. להתירה

 ?ג"ומה אכפת לי בביטול חדר, אסורה לו
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יש מקו� לומר שכיוו� שתיק� , )או בגלל חשש שמא עיניה נתנה באחר(להסבר שמדינא אי� האשה נאמנת בגלל חזקת עיניה נתנה באחר 

ג� באיש יהיה חשש , רשואינו יכול לשאת אחרת בלא לג, רבנו גרש� שלא יישא אד� אשה על אשתו ושאינו יכול לגרשה בעל כורחה

, אלא שיש מקו� להגיד שא� במקו� שיכול לשאת אשה על אשתו יהיה חשש כזה א� אינו יכול לגרשה בעל כורחה, ולא זו בלבד. 348זה

 .349מצד הסברה שכל כמה דאגיד בה לא יהבו ליה אחריתי

כיוו� שא� נאמי� כא� לטענת ,  בעל כורחהשדברי� אלו אינ� נכללי� בגזירת רבנו גרש� שלא לגרשה, אמנ� יש מקו� לטענה אחרת

 .350וייתכ� לומר שרבנו גרש� לא גזר על האד� שלא לעשות מצווה, הבעל יצא שיש מצווה על האד� לגרש את אשתו

לא יהיה די� האיש הטוע� ראיתי את אשתי שזינתה כדי� האשה , שג� לאחר חר� רבנו גרש�, שיש צדדי� רבי�, עולה לנו מכא�, לסיכו�

 .יהיו שייכי� באיש, ורק חלק מהסברי הראשוני� בחוסר נאמנות האשה לומר טמאה אני ל�. רת טמאה אני ל�האומ

 

 שיטות הראשונים 

 . 351ג"בפרק זה נביא את מחלוקת הראשוני� א� הבעל נאמ� לומר שאשתו זינתה לאחר חדר

 :352ש מאונפילא"כל החולקי� בעניי� דני� בתשובת הר

והשיב . א א� נאמ� א� לאו"שמעו� מיונביל' הרב ר' ו ואמר שזינתה מאחר ונשאל למורימעשה באחד שאסר אשתו עלי

אותה ומשמשתו כמו ' כ כופי"לדבריה ואינה אסורה וא' טמאה אני תביא ראי' האומ' מפ' כמדומה לי ששמעתי מרבותי

ע דלית חששא במלתא ולשנא נמי משמע הכי שמא עיניה נתנה באחר משמ… אותה וג� א� הוא מורד' במורדת שכופי

' הואיל ונגזרה גזרה שלא לגרש אד� אשתו כי א� ברשותה חיישיהסברה ] זה נותנת[ומשמע דמותרת ולפי 

 … שמא עיניו נת� באחרת ומותר בה וכופי� אותו

� מדינא  ולכ� אינו נאמ–ש מאונפילא התיר את הבעל לאשתו מהסיבה האחרונה בגלל החשש שמא נת� עיניו באחרת "מבואר כא� שהר

 . לומר שזינתה

 :ש� נאמר, )353רלז' א סימ� א"ח(א "את תשובת הרשב) קטו' סי(וכ� הבי� הדרכי משה , )ה אמרה"ד. קידושי� סו(כ� כתב המאירי 

 .דבית די� מתני� לעקור דבר מהתורה משו� מגדר מילתא, וקרוב הדבר דאפילו בעונה שהוא משועבד לה מותר

 .354שעוקרי� דבר מהתורה משו� מגדר מילתא,  שהובאה לעילא הוא כשיטתו"טע� הרשב, א� כ�

 : והביא שני הסברי� בביאור�, ל"ש הנ"הביא ג� את דברי הר) שורש קז(ק "ת מהרי"שו

                                                                   

ויש מקו� לומר ). ק י"פרק כד ס, אישות(מ "ובהג, )רמז תקל, קידושי�(במרדכי ) ר שמעו� מייניביל"ה(= ש מאונפיליא "והר.) קידושי� סו( כ� כתבו המאירי 348

אי� הכרח שאותו קלקול , "שנתקלקלו הנשי� לית� עיניה� באחר ורוב האומרות כ� משקרות.) "תוספות יבמות כה(אשה נובע מכ� שכיוו� שחוסר הנאמנות של ה

 ). לג' סי(ל "ת מהרש"וכ� כתב בשו. ולכ� הבעל יהיה נאמ�, נמצא ג� באנשי�

 .).סו( והמאירי מביא את דבריו בקידושי� ,א השיב כא� למאירי"הרשב). קלג' סי(ובמיוחסות ) רלז' א סימ� א"ח(א "ת הרשב" שו349

בכל זאת הואיל ומצווה לגרש את אשתו , שעל א� שאינו חייב לגרשה,  בראשוני� מפורש דבר זה ביחס לאד� שהביא עדי כיעור על אשתו וביחס לעוברת על דת350

אמנ� במקרי� אלו מדובר בכ� שיש ). ד' קטו סע' סי(א "� פסק הרמוכ,  לא גזר רבנו גרש� שלא לעשות מצווה או מידת חסידות–) או לכל הפחות מידת חסידות(

בדגש הדברי� שנראה , להל� לשונו. ולשיטתו א� א� ראה בעצמו יכול לגרשה, לא עולה כ�) תקנז' א סי"ח(א "ת הרשב"ד משו"א� לענ, עדי� ולא שראה בעצמו

תשובה אברא כל כי האי גוונא ? ל שלא יגרשנה"א� תיק� בזה רבנו גרשו� ז, שזינתהמראי� באשתו שראה דברי� שאלת על אודות דברי ראוב� : "מה� כטענתי

ל שלא יתנהג "ואפילו א� תמצא לומר שהוא מדת חסידות מכל מקו� מפני מדת חסידות מוציאה והיא� יתק� הרב ז… ל שלא יגרשנה"חס ושלו� שלא יתק� הרב ז

פ שמדי
 תורה אינה "ונסתתרה בעיניו בלא עדי� אעו לא תסתתרי ע� פלוני אלא בעדי� וקרוב אני בעיני לומר דמי שאמר לאשת… במדת חסידות

א ראיה ממי שנסתתרה "ועוד הביא הרשב. ומשמע שלא מדובר בעדי�, א דיבר דווקא על מקרה שראה"הנה הרשב". מתגרשת מכל מקו� מצוה לגרשה

אלא הכי קאמר בית שמאי כל זמ� ' נראה דלאו בעדי� ממש קאמר וכו"ייק ההפ� מהלשו� וא� שאפשר היה לד. בעיניו בלא עדי� ומשמע שא� בלי עדי� אסורה

' ב סי"פ, יבמות(ל בי� של שלמה "וכ� הבי� המהרש. ד הדבר מסתדר ע� טענתי"ולענ, שמדובר בשני עדי�, "שמצא בה דברי� מכוערי� בשני עדי� מצוה לגרשה

שסובר שא� ראה האד� בעצמו שנסתרה אחרי קנאה לא , א"במאמר מוסגר יש להעיר שהרשב). קכו' ג סי"ח(ט "וכ� ביאר את דבריו המבי, א"בדברי הרשב) יח

שנאסרת מדינא כשראה ) ז' סוטה פרק א הל; כה' פרק כד הל, אישות(� "חולק בזה על הרמב, )ש�, א המיוחסות"וכ� ג� מבואר בתשובות הרשב(נאסרה מדינא 

 .בעצמו שנסתרה

 .ל הראשוני� הידועי� לי אשתדל לציי� את כ351

ובקיצור בהגהות מימוניות , )תקפז' פראג סי' ד(� מרוטנברג "ת מהר"בשו, )רמז תקל, קידושי�(מופיע במרדכי ) יינביל=נבילא=איינבילא(=ש מאונפילא " הר352

 .ה בהמש�"שבדבריה� נדו� בעז, )טז' פרק ג סי, קידושי�(והגהות אשרי ) ק י"אישות פרק כד ס(

 .במיוחסות, קלג'  סי353

 .ה לקמ�"א תבואר בעז" שיטת הרשב354
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 :הראשו�

 .כל אחד יאמר כ� כדי לגרש את אשתו בעל כרחה, ג בתקנתו"א� כ� מה הועיל ר, דודאי אי מהימנ� ליה

 :השני

 .]לאשה=[ובודאי משקרא מחזקינ� לה 

 .ג"ומשמע מדבריו שכ� הדי� באיש אחרי חדר

 מבואר שאד� נאמ� לומר שאשתו זינתה ג� לאחר 355)תקמז' סי, ר קידושי�"הובאה בהגמ(� מרוטנברג "בתשובת מהר, לעומת זאת

 :ג"חדר

אבל אבל האיש שאמר שאשתו נבעלה ברצו� לפניו והיא כופרת ואי� עדי� בדבר נראה דאי� נאמ� להפסידה כתובתה 

ג לא "מ בשביל תקנת ר"מ… כ חוזר בו ונת� אמתלא לדבריו"בעני� לאוסרה עליו שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא אא

ואי� חכ� ונבו� רשאי לחדש דבר מעתה להקל זולתי להחמיר וא� לעני� , אישתני דינא מכמות שהיה בימי חכמי התלמוד

ולה על כתובה ותנאיה לא נמנה להאמי� לבעל היכא דאמר ממו� הכתובה ותנאיה א� לא נגזר במני� בפירוש ומאור הג

 . זינתה

 .358 357תקנז' א סי"א ח"וכ� נראה ג� מתשובת הרשב. 356לדעתו הבעל נאמ� בטענתו לעניי� הוצאתה של האשה, כלומר

 

 א"שיטת הרשב

ובמיוחסות ) רלז' א' סי(א "ת ח"בשו, מצד אחד: עומדת בפנינו לכאורה סתירה בשיטתו, א שהובאה לעיל"על א� תשובת הרשב

. נראה שהוא נאמ�) ש�(תקנז ' בסי, לעומת זאת. נראה שאי� הבעל נאמ� לומר שאשתו זינתה אחרי חר� דרבנו גרש�) קלג' סי(� "לרמב

 .ננסה ליישב סתירה זו

 ):קלג' סי, �"מיוחסות לרמב(א "ת הרשב"נצטט את שו, ראשית

 :מכמה טעמי�, אמ� בכ� אינו נ–ג� מה שחזר וטע� שהוא עצמו ראה שזנתה 

שהרי הודה בבית די� מתחלה , ועוד.  מחזיקי� אותו כמשקר כמו שאמרנו כיו� שהרגיל קטטה–דכל שיטעו� ויאמר : חדא

 . שלא ראה ולא ידע אלא שהוא מאמי� את זה כשני�

מרת טמאה אני וחזר זה להיות כמשנה אחרונה דהאו, מצד מה שאמרת� דכל שנת� עיניו לגרשה אנו חוששי� לו, ועוד

כמו שחששו באומרת , לפיכ� חוששי�. דכיו� שאינו יכול לגרש אלא מדעתה וכל דאגידא ביה לא יהבי ליה אחריתי, ל�

 . וכל שכ� בזה דודאי נת� עיניו באחרת ומחזר לגרש זו, טמאה אני ל�

וכמו . ה משו� מגדר מילתאדבית די� מתני� לעקור דבר מהתור,  מותר–דאפילו בעונה שהוא משועבד לה , וקרוב הדבר

כ� יש להתיר באומר טמאה היא לי במקו� שאי אפשר לגרש אלא בטענה ועל פי בית די� כדי , שאמרו בטמאה אני ל�

 .שלא יהיו בנות ישראל ובני ישראל רגילי� בכ�

תרצה היא וא� .  הוא יחוש לעצמו–אפילו ראה לומר שהיא אסורה לו ושוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא , ומכל מקו�

ל בעיקר הנדו� שבפנינו "זהו שנ. ויפה אמרת, כמו שאמרת�,  ית� לה שאר וכסות–למחול על העונה ושלא יוציא בגט 

 .ולא ישלחו הפריצי� בעולתה ידיה�, והראוי לדו� בכיוצא בזה

שהרי , קא בנת� עיניו לגרשהאלא דוו, ג"שאי� הבעל נאמ� לומר שאשתו זינתה אחרי חדר, א לא אמר דבריו באופ� כללי"נראה שהרשב

 : כתב

                                                                   

ואחת מטענותיו היא שתכלית טענתו של האיש , � כתב שאינו נאמ�"המהר. � היא א� בעל הטוע� שראה שאשתו זינתה נאמ� להפסידה כתובתה" שאלת המהר355

, בעל שאשתו זינתה אינה רק טענה על הכתובה אלא ג� לגרשהג הוא כיוו� שעכשיו טענת ה"ונראה מדבריו שכל הדיו� מצד חדר. אינה אלא להפסידה כתובתה

 . א� ברור שהבעל נאמ� בטענתו לעניי� הוצאתה; ולכ� יש לומר שהבעל יהיה נאמ� ג� לכתובה

356

 .�"שלא הבי� כ� את תשובת המהר, )יח' ב סי"יבמות פ(ש "ותמהני על היש 

וג� , א� ה� אינ� עניי� למקרה שראה בעצמו אלא למקרה שהעיד לו עד אחד, שהבעל יהיה נאמ�הביא עוד כמה מקורות ) ש�(ש "ביש. 25הערה ,  הובאה לעיל357

 .את הראיות שלה� יש לדחות
358

 .הביא מחלוקת בזה) אות ס, ג"קידושי� פ(אגודה  
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 …וחזר זה להיות כמשנה אחרונה דהאומרת טמאה אני ל�,  אנו חוששי� לו–דכל שנת� עיניו לגרשה 

א "חייב להיות שהרשב, א� כ�? ג תמיד נחשוש שמא עיניו נת� באחרת"א� אחרי חדר, א לתלות זאת בנת� עיניו לגרשה"ולמה לו לרשב

יוכל הבעל לטעו� שראה שאשתו זינתה וא� , ג"ג� אחרי חדר, לכ� בסת�. 359בית הדי� שנת� עיניו לגרשהחושש לכ� דווקא כשנראה ל

 . לא יהיה נאמ�–א� א� ייראה לבית הדי� שנת� עיניו באחרת . כמבואר בתשובה תקנז, יהיה נאמ� בכ�

 

 החיוב לגרש כאשר מאמין לעד אחד שאשתו זינתה. ד

 הסוגיה

 ):.קידושי� סו(איתא בגמרא 

הוי דבר שבערוה ואי� דבר , אינו נאמ�: רבא אמר. נאמ�: אמר אביי? מהו, אשתו זינתה בעד אחד ושותק: איבעיא להו

 . שבערוה פחות משני�

יומא חד נגה ליה ולא הוה קאתי שדר , דההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל? מנא אמינא לה: אמר אביי

אתא לקמיה דמר . אשתו זינתה: כי אתא שליח אמר. דא אורחא אתא איהו בחדאאדאזיל שליח בח, שליחא אבתריה

אי , ורבא? מאי לאו אי מהימ� על� דלאו גזלנא הוא.  לא תפיק–ואי לא ,  זיל אפקה–אי מהימ� ל� : אמר ליה, שמואל

 . לא תפקה–ואי לא ,  זיל אפקה–מהימ� ל� כבי תרי 

 

 "מהימן ליה כבי תרי"גדר 

 ":מהימ� ליה כבי תרי"� מהו גדר נחלקו הראשוני

 :כתב) יז' אישות פרק כד הל(� "הרמב

בי� , מי שראה אשתו שזינת או שאמר לו אחד מקרוביו או מקרובותיה שהוא מאמינ� וסומכת דעתו עליה� שזינת אשתו

 לו לבוא  הרי זה חייב להוציא ואסור–הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת , שהיה האומר איש בי� שהיתה אשה

 .וית� כתובתה, עליה

, העדמתאר את , "אחד מקרוביו או מקרובותיה שהוא מאמינ� וסומכת דעתו עליה�", הביטוי הראשו�: � השתמש בשני ביטויי�"הרמב

� לאחד משני "אפשר למשו� את הרמב, היינו. הבעלמתאר את אמונת , "הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת", ואילו הביטוי השני

 . שהוא מאמי� לעד) 2(או , שצרי� עד מהימ�) 1: (יווני�כ

 : מצאנו לרבותינו הראשוני� שדנו בדבר

 :360)פ"ה אע"ד. קידושי� סו(המאירי כתב 

 . כתבו שכל שדעתו סומכת להיות הדבר אמת אסורה לו על פי אחד אפילו עבד או אשה]�"הרמב[=וגדולי המחברי� 

 .  שדי בכ� שהבעל מאמי� לדברי העד� היא"המאירי טוע� שדעת הרמב, כלומר

וכ� . העד המהימ� והאמונה של הבעל בדברי העד: � סבר שצריכי� להתקיי� שני התנאי�"שהרמב, סובר) שורש פב(ק "א� המהרי

 ): ט' פרק א הל(� בהלכות סוטה "ד ברמב"מוכח לענ

 .ותרת לו אשתו מ–וא� לאו ,  יוציא וית� כתובה–א� הוא נאמ� לו ודעתו סומכת עליו 

 .361"הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת"ולא הזכיר 

 .מצאנו ראשוני� הסוברי� כ� וא� מעבר לכ�, � אינה כמו שכתב המאירי בשמו"א� ג� א� דעת הרמב

                                                                   

' עי. לא הבי� כ�) ק יד"קטו ס' סי(מ "� הדוכ, א"לא הבי� כ� את הרשב.) קידושי� סו(אמנ� המאירי . א"שהבי� כ� את תשובת הרשב, )ש�(ש " כ� ג� נראה מהיש359

ק "קעח ס' ש סי"פת' עי(ג "א� לא בחדר, א איירי דווקא במקו� בו יש גזירת מלכות שלא לגרש על כורחה"שמבאר שהרשב) יא' ע סי"אבה, תנינא(בנודע ביהודה 

 ).יט

 ).פח' סי(א בתשובה "וכמו שכתב רעק, �"בדברי הרמב) קלג' מיוחסות סי(א " וכ� נראית ג� דעת הרשב360

� אי� צור� "וה� לא העירו שלרמב. שהביאו עליו כמקור בסת� את הגמרא בקידושי� סו, מ"מ והג"הכס, מ"המ: � כל פרשניו" וכ� מסתבר שהבינו ברמב361

 .במהימנות מיוחדת של העד
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 : כתב) ה אמר רב"ד. קידושי� פא(א "הריטב, לדוגמה

אי .) סו(וכדאמרינ� בפירקא דלעיל , פיק להאלא דאילו בא לצאת ידי שמי� ולבו נוקפו מ, הת� לאו דמפקי ליה בי דינא

 חייב –שכל שלבו מאמי� על פי עצמו או אפילו על פי גוי� שאסורה לו אשתו , מהימ� ל� כבי תרי זיל אפקה

 … מוציאי� אותה ממנו–וא� הודה בבית די� בכ� , להוציאה בבא לצאת ידי שמי�

 .362היה העד מוחזק בעיניו כנאמ� לכל דבר כשני עדי�וכתבו שצרי� שי, �"א נחלקו על הרמב"המאירי עצמו והרשב

 .� הא� צרי� עד שהוא סומ� עליו בכל כשניי� או שדי שמאמינו על עדות זו"א והרמב"נחלקו הרשב, א� כ�

 

 ?האם חייב להוציא

 : � מה הדי� כאשר מהימ� ליה כבי תרי"א והרמב"נחלקו הרשב

 ):ש�, אישות(� כתב "הרמב

 .וית� כתובתה, אסור לו לבוא עליההרי זה חייב להוציא ו

 � ):יח' הל, ש�(והוסי

ואי� בית די� כופי� את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברי� אלו עד שיבואו שני עדי� ויעידו שזינת אשת זה בפניה� 

 .ברצונה ואחר כ� כופי� אותו להוציא

 :363א כותב"הרשב,  לעומתו

שהרי אפילו קינא לה ,  קאמרלאו לאוסרה עליו דבר תורה –" קה זיל אפ–אי מהימ� ל� כבי תרי "ומה שאמר שמואל 

, ודאי, וכשקנא לה מאיש ידוע ואיכא עד טומאה. כ נסתרה בפני שני�" אינה אסורה על בעלה אא–ואיכא עד טומאה 

, זיל אפקה: אלא כי אמר ליה שמואל… אינה נאסרת עליו דאורייתאואפילו הכי , מאמי� הוא לדברי העד, לכאורה

 .364וכהנהו עובדי דשלהי נדרי�, בבא לצאת ידי שמי� קאמר" חייב לאפוקה", אי נמי. י שלא יהא לבו נוקפו קאמרכד

 

 ?האם העד נאמן כשהאשה מכחישתו

 :והוא מה הדי� כאשר האשה מכחישה את העד, א והמאירי"בדבר נוס� נחלקו הרשב

 :א כותב"הרשב

                                                                   

כי מה שפירשת� באי מהימ� ל� כבי תרי אי איניש , ועוד): "קלג' מיוחסות סי; רלז' א סימ� א"ח(א בתשובתו למאירי "ונראה שכ� דעת הרשב,  המאירי ש�362

דאפילו להיאסר על בעלה לא : "שכותב) שורש פב(ק "וכ� דעת המהרי" …ודברי� של טע� ה�,  יפה אמרת�–מהימ
 הוא אצל� בכל כשני� שאי
 משקר 

 ).ז' קטו סע' סי(א "וכ� פסק הרמ".  טובאכגו� אד� שהוא מצוי אצלו תדיר וגס ביה, מהימ� אלא א� כ� קי� ליה בגויה דלא משקר

אלמא א� על גב דאי� דבר … בההוא סמיא.) סו(וכדאמרינ� הת� בפרק האומר .  אסור–מיהו אי מהימ� ליה : "כותב) קיח' א סי"ח(א בתשובה "אול� הרשב

והכא נמי דכותה ואפילו בגוי מסיח לפי . דברי� אמורי�שבערוה פחות משני� כל שהוא מאמי� עד אחד אסור בה כאילו העידו עליה שני� שאחר האמנת הלב ה

. ק"א לא סובר כמהרי"ראיה שהרשב) ה ומה שתפס"ק ד' קמא סי' א מהד"ת רעק"מובא בשו(מכא� מביא הבית מאיר ". תומו או אפילו מתכו� לאסור או להעיד

, דאפילו בגוי המעיד לאסור שיי� אי מהימ� ליה אינו ראיה כל כ�, א"רשבה' י ראיה מתשו"פ נ"ש רומ"ומ): "קא' סי, ש�(א משיב על כ� בדברי� הבאי� "רעק

וכ� נראה . ל דהוא מאמי� ליה"מכל מקו� י ,]דבר שוא[=וא� דחזקה דכל פיה� , ל דא� בגוי שיי� דבלבו מוחזק אצלו שטבע הגוי הזה שאינו משקר בשו� פני�"די

משמע , אלא עילה מצא לגרשה, ואפילו אמר שמאמינו אנ� סהדי דאינו, העבירות מה ראה זה להאמינואבל זה שחשוד על : ל דכתב"א במיוחסות הנ"מדברי הרשב

תירוצו של , ד"לענ". אלא משו� דאמרינ� דאומר כ� דמצא עילה לגרשה, לאו כל כמיניה להאמינו, דלא בא עליה מכח כיו� דבעל עבירה הוא ואינו ראוי להאמינו

אמנ� ג� ". א"א� לא דזה אינו מהרשב"שכותב על התשובה בסימ� קיח , ליישב סתירה זו היא על פי דברי הבית מאיר עצמווהדר� היחידה , א קשה מאוד"רעק

ומיהו להחמיר נאמ� כל היכא , אבל בתורת עדות לעול� אינו נאמ�: "כתב ג� כ� כדברי� אלו.) א ד� טז"בית ד ש(ה בבדק הבית "והרא, בדברי� אלו יש קושי

אמנ� אי� להביא ראיה . א במשמרת הבית לא השיג עליו"והרשב, " דקושטא קאמר כדמוכח בקדושי� בההיא דאמרינ� אשתו זינתה בעד אחדה]י[דסמכא דעת

 .כפי שיתבאר ג� בהמש�, ושתי תשובות אלו ודאי סותרות. א מחזקתה"ובכל זאת קשה להוציא בזה את תשובת הרשב, א"משתיקת הרשב

או , )רלז' א' א סי"קלג ובח' במיוחסות סי(א להלכה על כל הסברות שהוא מעלה כא� "מפקפק א� אכ� סומ� הרשב) ד"ול� לענה א"פח ד' סי(א בתשובה "רעק

כפי שסמ� עליה , א כפי שהיא מופיעה לפנינו"ונבאר את תשובת הרשב, אנו בפרק זה לא נתייחס לטענה זו. אולי רק מגבב צדדי� להיתרא דאפשר לומר כ�

 ). ק"ש מהרי"י דמ"ת נ"ש מעכ"ה מ"ד(א עצמו בסימ� קא "ב וכמו שהעיד על כ� רעק שורש פ"המהרי

 .ש�, )�"מיוחסות לרמב(א "ת הרשב" שו363

 .היא דעת ביניי�, "הא כל שנאמ� אצלו כשני� אסורה לו מתורת ידי שמי�", דעת המאירי,  לכאורה364
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דעד אחד ,  לא–הא מכחישתו , באינה מכחישתו אלא שותקתאלא " אי מהימ� ל�"דלא אמרינ� , ועוד מסתבר לי

 .וכל שכ� בדבר שבערוה, אפילו בעלמא לאו כלו� הוא, בהכחשה

 :בעוד שהמאירי כותב

 .פ שהיא מכחישתו"ואעהא כל שנאמ� אצלו כשני� אסורה לו מתורת ידי שמי� 

" שויא אנפשיה"די� ". שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא"די� אינו נוגע כלל ל" מהימ� ליה כבי תרי"שדי� , א"ונראה לבאר בשיטת הרשב

 אינה –א שאפילו אחרי קינוי א� ראה אד� בעצמו שאשתו נסתרה "לכ� כתב הרשב. לא נאמר אלא כאשר ראה בעצמו את גו� האיסור

י תרי בכל התורה כולה אפילו מהימ� ליה כב, והוא הדי� כאשר מאמי� לעד אחד. משו� שלא ראה בעצמו שזינתה, אסורה עליו מהתורה

 . כי לא ראה את הדבר בעצמו,  אינה נאסרת עליו–

, ובדבר שבערווה אינו נאמ�, בכל התורה כולה עד אחד מהימ�: 365פועל מדי� נאמנות עד אחד" מהימ� ליה כבי תרי"לפי זה נראה שדי� 

אלא רק חשש שלא יהיה לבו נוקפו או , ור על האד�די� זה אינו יכול ליצור איס. וא� מהימ� ליה כבי תרי אז יש נאמנות ג� לעד אחד

 . בבא לצאת ידי שמי�

" ראה בעצמו"� יחד את די� "לכ� כלל הרמב". שויא אנפשיה"נובע מדי� " מהימ� ליה כבי תרי" שדי� �366 היא"דעת הרמב, לעומת זאת

ללמדנו שזוהי הסיבה , 367"ר זה שהוא אמתהואיל וסמכה דעתו לדב"� "וכ� סיי� הרמב". אמר אחד מקרוביו שהוא מאמינ�"ואת די� 

 .368הגורמת לו להתחייב להוציאה ושתיאסר עליו

 

 "טמאה אני לך"ג להאמין לאשתו האומרת "יכולת הבעל לאחר חדר. ה

 ):ה חזרו"ד: נדרי� צ(כתבו התוספות 

יהו שויא דאסורה לו דא, דא� למשנה אחרונה א� אומרת אשה טמאה אני ל� ואמר הבעל שמאמינה, ומיהו נראה

ויש אומרי� דמשמתינא ליה על שגר� .  ואפילו תחזור בה האשה ותאמר באונס היה,לנפשיה חתיכה דאסורא

 .שתיאסר אשתו עליו ועובר על חר� תקנת רבינו גרש�

 .369וכ� כתבו ראשוני� נוספי�

 ):שורש קי(ק "וכתב המהרי

כה דאיסורא ועל זה כתבו דיש אומרי� שמנדי� שהיא אסורה עליו דהא שויתה עליה חתי… וגדולה מזו כתבו התוספות

שהרי צרי� הוא לגרשה מאחר שנאסרה , ג שגזר שלא לגרש אשה בעל כרחה"אותו על מה שגר� לבטל תקנת ר

ומה הת� שהיא נתנה אצבע בי� עיניה באמרה טמאה אני ל� וג� כי יכול הבעל להשמט ולומר : ו" והלא דברי� ק.עליו

וא שמאמינה ואינו רוצה להיות עמה אפילו הכי מנדי� אותו על כי גר� לבטל תקנת הגאו� שלש� שמי� נתכוי� שאמת ה

ע דפשיטא מא� דפליג אההיא כדמשמע לישנא דיש אומרי� שמנדי� אותו משמע דג� "ש הכא שראוי לנדותו לכ"ש וכ"כ

ר הוא שאמת הוא שמאמינה דפרישית לעיל שהיא נתנה אצבע בי� עיניה וג� אפש' כ� יש חולקי� דוקא הת� משו� טעמי

 .אבל מודו שהיו מנדי� א� יראה בעיני הרב והכל לפי מה שהוא אד� כמו שהשיב רבינו מאיר במקו� אחר

 .370ג"אלא שנחלקו א� מנדי� אותו על שגר� לבטל חדר, שהבעל נאמ� לכולי עלמא, ק"ומבואר בדברי המהרי

                                                                   

כשני� שאי� , באי מהימ� ל� כבי תרי אי איניש מהימ� הוא אצל� בכל: כי מה שפירשת�, ועוד): "ש�, �"מיוחסות לרמב(א "ת הרשב" והדברי� מבוארי� בשו365

אלא , ל למתלי בנאמנותו של עד"ולא ה'; זיל כו, דעבדא איסורא, אי מהימ� ל�: ל"דאי לאו הכי הל. ודברי� של טע� ה�,  יפה אמרת�–משקר 

א "ודלא כתשובת הרשב, שהרי אי� בו די� עד אחד נאמ� באיסורי�,  בגוי לא יכול להיות די� זהולכ�, מדברי� אלה ברור שזה נובע מנאמנות עד אחד". בפחיתותה

 .קיח' א סי"ח

366

 .א"ובזה צדקו דברי המאירי והרשב 

 .�"ק בדעת הרמב"שלא כהבנת המהרי, )ק"ש המהרי"ה ג� מ"פח ד' סי, ת"שו(א " מכוח לשו� זו צידד רעק367

שא� בעד אחד דעלמא לא "א� הוא מנמק , שג� במכחשת העד אסורה לו במהימ� ליה כבי תרי, א"חד הוא חולק על הרשבמצד א:  דעת המאירי אינה ברורה לי368

 .ומכא� משמע שעדיי� כוח הנאמנות הוא מצד נאמנות עד אחד, "אמרו שבהכחשה אינו נאמ� אלא שאינו נאמ� לאותו שמכחישתו אבל לזה שאינו מכחישו נאמ�

י "א ונמק"ריטב; בש� התוספות) ש�(המאירי ; בשמו) פרק כד הל יח, אישות(מ "מ; )בש� התוספות בהבדלי לשו� קלי�(ש� , א"רשב; ש�, פ" תוספות ר369

איהו נמי שויא אנפשיה חתיכה "שציטט את לשו� התוספות , א"איני יודע כיצד ליישב את הרשב). ה בהמש�"ההבדלי� ביניה� ובי� התוספות יתבארו בעז(

שלשיטת� א� העד אינו מהימ� כבי , המאירי בנדרי� כתב על דברי התוספות. רלז ובמיוחסות סימ� קלג שנתבארה לעיל' טתו בתשובה סימ� אע� שי" דאיסורא

 . אינה אסורה לו–פ שמאמי� לעניי� "אע, תרי
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 . אפילו תחזור בה האשה ותאמר שבאונס היה, כה דאסוראדאיהו שויא לנפשיה חתי, והנה בתוספות מבואר דאסורה לו

מהגמרא בכתובות ) סימ� לא(ת פני אריה "ותמה על כ� שו. הבי� שכ� יהיה הדי� אפילו נתנה אמתלה לדבריה) ט' סימ� קעח סע(א "הרמ

שהרי אי� , בעניי� נידותהוהרי כל אשה מהימנה כבי תרי לבעלה , שאמתלא מועילה באשה שאמרה לבעלה שהיא נידה וחזרה בה, .כב

שאז באמת א� תית� אמתלא לדבריה , ונראה ליישב את קושייתו בכ� שיש הבדל בי� נאמנות מכוח העד. 371על מי לסמו� מלבדה

שכיוו� שהאמי� לדברי� הפ� הוא , וכא�. ובי� נאמנות מכוח האמונה בדברי�, ויסתלק העד שבעניי� לא יהיה כא� שויא אנפשיה כלל

 .וזו ג� הסיבה שיש שאמרו שמחרימי� אותו.  האוסרעצמו להיות

 

 ההבדל בין האומר שראה אשתו שזינתה ובין המאמין לאשתו או לעד אחד האומרים שזינתה. ו

, א� יש לשי� לב לעובדה חשובה. ג"בפרקי� דלעיל ראינו שיש ראשוני� שאמרו שהבעל אינו נאמ� לומר שאשתו זינתה לאחר חדר

ולא על האמנה לעד , ו על חוסר נאמנותו של הבעל עסקו א� ורק במקרה שהבעל טוע� שראה בעצמו שזינתה שדיבר372שכל הראשוני�

 .  או לאשתו373אחד

. ורק דנו א� משמתי� אותו או לא, מבואר שהוא נאמ�, בכל הראשוני� שדיברו על אד� המאמי� לאשתו שאומרת שזינתה, לעומת זאת

 374א"א� מדברי המאירי והרשב, ל נאמ� לומר שהוא מאמי� לעד אחד האומר שאשתו זינתהלא מצאנו ראשוני� הדני� במפורש א� הבע

 .375מבואר שהוא נאמ�

ודווקא לומר ). מ"א בד"לשיטת הרמ(א "וכ� הרשב, ג"המאירי הוא מהסוברי� שאינו נאמ� לומר שראה שאשתו זינתה אחרי חדר, והנה

 נאמ� לכולי –א� להאמי� לאשתו האומרת שזינתה או לעד אחד האומר כ� , )לשיטת חלק מהראשוני�(שראה בעצמו שזינתה אינו נאמ� 

 .ג"עלמא א� אחרי חדר

ובשורש קי הביא דברי , ש מאונפילא שאינו נאמ� לומר שאשתו זינתה"שבשורש קז הביא את דברי הר, ק"דברי� אלו מוכחי� במהרי

 .ברי� סותרי�וא� לא נחלק כ� הד, התוספות שנאמ� במאמי� לאשתו האומרת שזינתה

 : שכתבו) ק י"פרק כד ס, אישות(ובכ� ג� יתבארו לנו דברי הגהות מימוניות 

נ "ה, האומר אשתו זינתה דאינה אסורה עליו לפי משנה אחרונה דאינה נאמנת שמא עיניה נתנה באחר: ר יוס�"הורה ה

 לנדות האוסר אשתו כמגרשה על ועוד נראה דיש. ג שאינו יכול לגרשה על כרחה"שמא עיניו נת� באחרת אחר תקנת ר

 .ר שמעו� מיינביל בתשובה"י מקורביל וכ� השיב ה"מנימוקי הר. כרחה דסו� סו� מבטל תקנת הגאו�

דהרישא דאינו נאמ� איירי באומר שראה אשתו , על פי דברינו יתבארו הדברי�? שהרי א� אינו נאמ� מה המקו� לנדותו, והדברי� קשי�

ב "ע ח"אבה(וכ� יישב החת� סופר ; שש� הוא נאמ� א� יש לנדותו,  איירי במאמי� לאשתו האומרת שזינתהוהסיפא דיש לנדות, שזינתה

                                                                                                                                                                                                                                     

370

וכ� כתב במאמר מרדכי (תקנת רבנו גרש� מיוחדת י נראה שיש על כ� "א ובנמק"א� בריטב, ג הרגיל"ק מבואר שלצד דמנדי� אותו הוא מצד חדר"מדברי המהרי 

 ). י"הנדפס בנמק

 .או במי שאינו מאמי� לה, שרוצה להעמיד את דברי התוספות רק במי שאינה נותנת אמתלא, ש בסימ� לא" עי371

המאירי מתייחס : א"וברשבהדברי� מבוארי� יותר במאירי " ואמר שזינתה מאחרמעשה באחד שאסר אשתו עליו " במרדכי קידושי� רמז תקל מבואר 372

ומכל מקו� א� הוא טוע� "רק אחר כ� הוא כותב . ג"ולא מזכיר ולו ברמז שאי� נאמנות לאד� לטעו� כ� אחרי חדר, במסגרת הסוגיה לעד אחד ולמהימ� ליה כבי תרי

ג� מה ): "ג"סבור שאינו נאמ� אחרי חדרא "על הצד שהרשב(א הדברי� מפורשי� "ברשב. ג אינו נאמ�"ומביא שאחרי חדר" …שהוא בעצמו ראה שזינתה

. כיו� שהרגיל קטטה, כמו שאמרנו,  מחזיקי� אותו כמשקר–דכל שיטעו� ויאמר : חדא.  אינו נאמ� בכ� מכמה טעמי�– שהוא עצמו ראה שזנתהשחזר וטע� 

וחזר זה . ת� דכל שנת� עיניו לגרשה אנו חוששי� לומצד מה שאמר, ועוד. ד מתחלה שלא ראה ולא ידע אלא שהוא מאמי� את זה כשני�"שהרי הודה בב, ועוד

פח ' סי(א בתשובה "וראיתי שזכיתי לכוו� בזה לדברי רעק. ג" לא חשש לחדר–שעל הטענה שהוא מאמי� לעד כשניי� , והרי מבואר" …להיות כמשנה אחרונה

 ). ה וביותר דאפילו"ד

. ב) ח' סי, בתשובות מימוניות(� "תשובת מהר. א: � שאד� נאמ� לטעו� שהוא מאמי� לעד אחדרוצה להביא ראיה משני ראשוני) ב סימ� יח"יבמות פ(ש " היש373

א סימני� "א ח"ת הרשב"ל מופיעות בהרחבה בשו"תשובות מימוניות הנ. א: א� יש לדחות את הראיה משתי תשובות אלו). קעח' מופיעה בטור סי(ש "תשובת הרא

אני קובל למי שאמר והיה העול� . והשיבה הבעל אתה חושדתני זה. קול הוכיח אותה על מעשיה ועל קלקולהולמחרתו של ליל הקל: "וש� מבואר, ג�תתלב

ג "וייתכ� שבכה; "וקוד� מעשי� הללו לא היתה אוהבת אותו והוא היה אוהב אותה ותמיד מפייסה ולא הטית אזנה וכל שמושו עמה היה בעל כרחה. שנפלת לחלקי

והיתה רוצה לתבוע ממנו גט לפי שאי� , ראוב� שהיה נשוי לדינה: "י' ש כלל לב סי"ת הרא"ש שמופיעה בטור היא בשו"ל תשובת הראמקורה ש. ב. ג"לא שיי� חדר

 .ג"ג ודאי לא שיי� חדר"ובכה, "לו גבורת אנשי� ושיש לו סימני סריס

 .47 דבריה� הובאו לעיל הערה 374

ג ודאי אנוס הוא "ובכה,  יכולתו לומר שמאמי� לעד הוא במהימ� ליה כבי תרי בכל התורה כולהשכל, א אזלי לשיטתייהו" א� יש לדחות שהמאירי והרשב375

 .לא שמענו א� יוכל הבעל להאמינו, א� לראשוני� שלדעת� די בכ� שמאמי� לעד שכ� המציאות. ג"וא� כ� ודאי יהיה נאמ� ג� אחרי חר, להאמי� לו
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 .377 376)י"ה ואעפ"ד, סימ� קיא

דודאי אי "והוא , ק נת� טע� מדוע אינו נאמ� לומר שאשתו זינתה אחרי חר� דרבנו גרש�"בביאור דברי� אלו בסברה יש לומר שהמהרי

טענה זו שייכת א� ורק באומר בעצמו שראה ". כ"ג בתקנתו כל אחד יאמר כ� כדי לגרש את אשתו בע"ועיל רא� כ� מה ה, מהימנ� ליה

וממילא לא שיי� בזה לגזור שהבעל אינו , אבל במאמי� לאשתו האומרת שזינתה או לעד אחד דבר זה לא יזדמ� לו יו� יו�, שזינתה

 .379 378נאמ�

 :ה סברה זודח) יא' ע סי"אה, תנינא(ת נודע ביהודה "שו

והלא א� משקר הרי אשתו יודעת שמשקר ולא תרצה , ג שלא נאמי� לו ונימא שמשקר"שאי� נימא מחמת תקנת ר, ועוד

יגרשנה כ� בעל כרחה ויעבור על , ה ולמה לו להוציא שקר מפיו"כ א� כ� יעבור על חרגמ"לקבל הגט ויצטר� לגרשה בע

 ? ה א� הוא חשוד בכ�"חרגמ

פ שאי� אשתו עמו וא� כ� יכול "הלא כותבי� גט לאיש אע, שהבית די� לא יזדקקו לו לסדר הגטואי� לומר שמתיירא 

 ? 380ה כ� או כ�"להכי� הגט ואחר כ� יזרקנו לה בפני עדי� ומה לי א� עובר חרגמ

רש� מפחיד שלא החר� כשלעצמו של רבנו ג, דהחשש הוא מפני האנשי� הפרוצי�, י"דחה את דברי הנוב) סימ� ל(ת פני אריה "בשו

אות� פרוצי� יוכלו לגרש נשותיה� ללא , וא� יהיו נאמני�, ג"חשש� הוא שבית הדי� יחרימ� בחר� דר, כלומר. אות� אלא בית הדי�

 .ג"חשש ויתבטל חדר

 אבל כבר ביססנו� בדברי, ועוד רבי� מגדולי האחרוני�) ל"הנ(הנודע ביהודה , 382א"הרמ, 381ל"דברינו אלו ה� בניגוד לדברי המהרש

 ).פח' סי, ת"שו(א " רעק–אלא שמצאנו לנו תנא דמסייע , ולא זו בלבד. ולא מצאנו ולו ראשו� אחד שחולק, הראשוני� ובסברה

 

                                                                   

376

שציטטו אות� בלשו� זו , )טז' פרק ג סי, קידושי�(פ דברי הגהות אשרי "יאר את דברי הגהות מימוניות עב) ה אבל האמת"לא ד' סי(ת פני אריה " אמנ� שו

כ יש לנדות האוסר אשתו עליו ומגרש בעל כורחה דסו� "ג אי� יכול לגרשה וע"דשמא עיניו נת� באחרת לפי תקנת ר,  אי� יכול לאוסרה עליו–האומר אשתי זינתה "

מ שלפנינו מתבארת יפה יותר "א� לשו� הגה, דברי� אלו נאי�. מדברת במקרה שעבר וגירש בעל כורחה" יש לנדות"הסיפא ,  על פי זה".סו� מבטל תקנת הגאו�

 .ס"לפי הסבר החת

 .שמביא ראיה נוספת לדבר, ה וזהו נראה"פח ד' א סי"ת רעק" ראה בשו377

יז ' סי, ע"אבה(ז "והט.) גיטי� סז(י "הוא הביא ג� מחלוקת בי� הפנ. ל' סי, פני אריהת "שהובאה בשו, ק ליסא בתשובתו" כסברה זו כתב הרב דוד טעבל אבד378

ג "דלא שיי� לומר מאי הועיל ר"עדיי� אי� מקו� לגזור משו� , הוא הוסי� שא� א� הוא חשוד. ז לשיטה שאינו חשוד"וצידד בט, א� עד אחד חשוד לשקר) ק סג"ס

אלא כדי לבאר מדוע הזכיר , אלא שהוא כתב לא כדי לחלק את החילוק שעשינו". דלאו לכל אד� מזדמ� כ�, א יאמינוא לומר שנטמאה והו"א ישכיר ע"בתקנתו דכ

והוא לא .  דווקא במאמי� לאשתו האומרת שזינתה או במאמי� לעד אחד–ושאינו נאמ� וכופי� אותו לשמש , שנאמ� ומנדי� אותו, שנאמ�: א את שלוש הדעות"הרמ

מחלוקת הראשוני� א� הוא נאמ� היא דווקא באומר שראה , ד"ולענ. וכתב שלא הזכיר� כי בזה לכל הדעות אינו נאמ�. שראה בעצמו שזינתההזכיר� במי שאומר 

 ה וזהו"ה וביתר דאפילו וד"פח ד' סי, א"וראיתי שכדברי כתב רעק.  נאמ� לדעת כל הראשוני�–אבל במי שמאמי� לאשתו או לעד אחד שזינתה , בעצמו שזינתה

 .הנראה

יש מקו� לחלק בי� נאמנותו לטעו� טענה שהיא חסרת יסוד חו� מדברי ,  ג� לסברה שמצד חשש נת� עיניו באחרת אי� הבעל נאמ� לומר שראה שאשתו זינתה379

, מיוחסות(א "כתב הרשבאמנ� במקו� שבו הוחזק הבעל כשקר� . כמו עד אחד או האשה עצמה, ובי� נאמנותו בטענה שיש לה יסוד בדברי אד� אחר, הבעל עצמו

 .שלא יהיה נאמ� עוד) קלג' סי

ע מודי� "ובאומר שראה שזינתה כ, א בתשובה הייתי אומר ההיפו� מסברת מעלתו"ואלמלא דברי רמ: "הוסי�) יא' ע סי"אה, תנינא(ת נודע ביהודה " שו380

אי� הכונה שאומר שראה בעיניו שזינתה אלא שאומר , נה אסורה עליול האומר אשתו זינתה דאי"הנ' ר יוס� בהגהות מיי"ש מיינבילא והר"ש הר"ומ. שאסורה

א� הוא יודע בודאי וראה מי יכול לומר שאינו אסור לבוא ' מי שראה באשתו שזינתה וכו'שכתב ) קכו' ג סי"ח(� מטראני "ומצאתי להר… שזינתה] לו[שידוע 

על מי שאמר שאשתו זינתה לא שראה הוא ולא שו� עדות אלא שחושב לפי דעתו ' הות מייש מיינבילא שבהג"ר יוס� והר"ש הרבני� הללו היינו ה"עליה אלא מ

ל ולכ� לא כתב מאומה בסימ� קעח באומר שראה אשתו שזינתה ונשאר "כנ' א מפרש דברי הגהות מיי"והיה עולה על דעתי שג� רמ… 'באיזה אמתלא שזינתה וכו

". כפשט� שמשמעו שראה בעצמו שזינתה' א בתשובה חזינ� שמפרש דברי הגהות מיי" אבל מה אעשה שרמ.קטו סעי� ז שחייב להוציאה' בזה דברי המחבר בסי

 .י אלו"מבואר שלא כדברי הנוב) שורש קז(ק "והמהרי.) קידושי� סו(ומדברי המאירי 

ומה שכתבו התוספות דמשמתינ� : "כתב) לג' סי(ל "ת מהרש"אול� בשו. שמשווה את די� אומר שראה בעצמו ודי� מאמי� לעד, )יח' ב סי"פ, יבמות(ש " ביש381

ליה על שגר� שתאסר אשתו עליו ולא כתבו שכופי� אותו להיות עמה היינו משו� שהיא התחילה לומר טמאה אני ונתנה אצבע בי� שיניה ולא שיי� לומר עיניו נת� 

 .ש קרבה מסוימת לדברי�בכל זאת י, )ל סבור כמונו"שבעד אחד אי� המהרש(וא� כי אינו כחילוקינו ". באחרת

ה "כמו שכתבה הג, ג"מ נלכד בחר� ר" מ–ואפילו א� נאמר דיכול לשויה אנפשיה חתיכה דאיסורא ולאוסרה עליו :"כתב) יב' סי(ובתשובה , ט' קעח סע'  סי382

ומה לנו לדמות דברי� מלבנו …  עונתו עמהוכופי� אותו לשמש עמה ולקיי�, מ נראה דלאו כל כמיניה לאוסרה עליו כלל"ומ. דלעיל מאחר שגור� שתאסר עליו

ומבואר בדבריו שהשווה די� מאמי� לעד לדי� אומר בעצמו , "'אל� רלז וכו' א סי"א בתשובותיו בח"מאחר שמצינו כל די� נדו� דיד� מבואר בתשובת הרשב

 .שזינתה
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 סיכום. ז

במאמר זה דנו בנאמנות הבעל לאסור את אשתו עליו . מחשש שמא עיניה נתנה באחר, "טמאה אני ל�"האשה אינה נאמנת לומר לבעלה 

 . בנו גרש�בטענת זנות אחרי חר� ר

. א� הבעל נאמ� לומר שראה בעצמו שאשתו זינתה) � מרוטנברג"ש מאונפילא והמאירי כנגד המהר"הר(הבאנו את מחלוקת הראשוני� 

 . א� התירו באשתו וחייבו בעונה, הסובר שאינו נאמ�, ש מאונפילא"הר

ונחלקו (וא� כ� הוא נאמ� ,  שהאשה נאסרה עליו כל הראשוני� מסכימי�–והבעל מאמינה " טמאה אני ל�"הראינו שא� אומרת האשה 

, טענו שכ� יהיה הדי� ג� במאמי� לעד אחד האומר שאשתו זינתה והבעל מאמינו). הראשוני� א� יש לנדותו בגלל שגר� לאיסור זה

 . שיהיה נאמ� ותיאסר האשה עליו

ל נאמ� לומר שראה שאשתו זינתה משו� שא� לא ש מאונפילא כ� שאי� הבע"שביאר את דעת הר, ק"הסברנו את הדברי� על פי המהרי

כגו� עד אחד , אבל טענה שבשבילה נזקק הבעל לסיוע חיצוני, חשש זה שיי� דווקא בטענה שהבעל יכול לטעו� לבדו. ג"כ� בטל חר� ר

 .וא� נאמי� לבעל לא בטל בכ� חר� רבנו גרש�, לא בכל יו� מתרחש דבר זה, או אמירת האשה עצמה

 .א"ה� מתיישבי� ע� דברי כל הראשוני� וכ� ע� תשובת רעק, א ורבי� מאחרוני�" שדברי� אלו ה� כנגד דברי הרמשעל א�, ציינו
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 רב יוס� כרמלה

 אש הכוללר

 

 קשר רשעי� אינו מ� המני�

 

לא תאמרו� קשר לכל אשר יאמר הע� הזה קשר ואת . אלי כחזקת היד ויסרני מלכת בדר� הע� הזה לאמר'  כה אמר הכי

והיה למקדש ולאב� נג� ולצור . צבאות אתו תקדישו והוא מוראכ� והוא מערצכ�' את ה.  לא תיראו ולא תעריצומוראו

  . וכשלו ב� רבי� ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו. לפח ולמוקש ליושב ירושל�, שול לשני בתי ישראלמכ

טו�יא, ישעיהו ח(  
383

( 

 

חרוני� בקעה האאשוני� והרשעדיי� השאירו לנו  נראה, � על פי כ�וא. ו אלהינל ועד לימ"החל מתקופת חז, סוקי� אלה נדרשו רבותפ

 . לדורותתהבואה לשעה וה� בהשלכנה� בהבנת הרקע ל, להתגדר בה

 .384הרי שפסוקי� אלה עוסקי� בתקופת אחז, ולוגיתונינה כרמבחסוד כי ספר ישעיהו מסודר מאוד הי� נצא לדרכנו בהתבסס על הנחת א

 : �כלה האסוקי� פת האדורשי� .) כו(דרי� ל במסכת סנה"זח

כי אתא סנחריב וצר עלה . זקיה הוה דריש בחד סר רבוותאח, שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא? י קשר רשעי�מא

כי הנה "שנאמר , "חזקיה וסיעתו לא השלימו, שבנא וסיעתו השלימו: "שדא בגירא, כתב שבנא פתקא, דירושלי�

אמר דילמא חס ושלו� נטיה דעתיה , ה קא מסתפי חזקיהוה). ב, תהלי� יא" (צ� על יתרהרשעי� ידרכו� קשת כוננו ח

לא תאמרו� קשר לכל אשר : "בא נביא ואמר לו. ינהו נמי מימסרי א–כיו� דרובא מימסרי , דקודשא ברי� הוא בתר רובא

 .וקשר רשעי� אינו מ� המני�, קשר רשעי� הוא, כלומר". יאמר הע� הזה קשר

 .388 387 386 385כוח שהיה בי� המל� חזקיהו לבי� שבנאויהקשר לוב, דרשי� על תקופת חזקיהונסוקי� הפ, ש זהל פי מדרע

 :יב בהקשר לתקופת חזקיהו�מסביר ג� הוא את פסוקי� יא, ל"בעקבות חז, ושו לישעיהוירי בפ"שר

זקיהו כמו שמפורש נקשרו למרוד על חש, זהירני שלא להיות בעצת שבנא הסופר וסיעתו ה–" 'יסרני מלכת וגוו"

 ).טו, בכ" ('ל� בא אל הסוכ� וגו"ויש רמז בספר הזה לקמ� .). סנהדרי� כו(

 .מו וליסרני כ–" יסרניו"

 .ועטי� מסיעת שבנא לא תאמרו אחרי רבי� להטות מ389פ שאת�"ת� סיעתו של חזקיה אע א–" לא תאמרו� קשר"

אינו מ� המני� וכ� בקשר של עשרת השבטי� ע� שבנא לפי שהוא קשר רשעי� ו ש–" כל אשר יאמר הע� הזהל"

 .390שיתקשרו ע� מלכי מצרי�

המאורע משמש  (שר למצור שהטילו על ירושלי� פקח ב� רמליהו מל� ישראל ורצי� מל� אר�הקק מסביר פסוקי� אלה ב"הרד, עומתול

                                                                   

383
 .ראש המאמר לא יצוינו בהמשכובוטטי� הפסוקי� שמצ. אלא א� צוי� אחרת,  כל הציוני� לספר ישעיהו�מכא� ואיל� מתייחסי  

 –סו �מ; קופת חזקיה ת–ט ל�כד; )בכרק פלמעט , �ייספר נבואות הגו(פרקי המשאות  –כג �יג; חזאקופת  ת–) יד(יב �פרקי� ז; תקופת עוזיה –ו �פרקי� א 384

, תקופת אחז מתבססת ג� על כ� שאחז נזכר במפורש בפרק זההנחה שפרק ח עוסק ב. בשאלה היכ� נמצאי� פרקי תקופת יות� לא נדו� במאמר זה. קופת מנשהת

פ "ע[ת בתקופת אחז ירשש, בפרק ח נזכר ג� אוריה הכה�. ח' הנזכר שוב בפרק ח פס, ע� בנו עמנואל, יד' בפרק ז פס) ק"פ הרד"ע(אשתו נזכרת . יב�י ו,ג, א' סבפ

, ק ח"י ורד"עיי� רש(עה בתקופת אחז ירא, כג�ד ו, ח; ח,  ז�זכרת ג� היא או לפחות נרמזת בהנ, שבטי הצפו� ושבטי עבר הירד�, גלות דמשק. טז�טו ו, י, ב טז"מ

 ].)כג
 .ולהבטיח בכ� ג� את ביסוס שלטונו לאחר הדחת חזקיהו בתמיכה אשורית, נע לאשורי� בזמ� מצור סנחריב על ירושלי�יכשבנא ניסה לה 385
 .טז �טו, ל לישעיה כב"עיי� ש� בגמרא בדרשת חז 386
 .ג ואיל�, לו�כורו בזובעיקר בגלל א, טו ואיל�, כב�כורו בזג� בגלל א,  חזקיהותדאי שיי� לתקופוושבנא ב 387
 ).ק"י ורד"ש ברש"עי(טז ,  בישעיהו כבוארמז עבה לשאיפותיו הפוליטיות של שבנא אפשר למצ 388
389

 .ג הכתר"מ הל�ל, )תשנו(בר איל� ' אונ' הוצ, לות הכתרוי נוסח מקראות גד"פע 
390

 ).ד, ב יז"מ(בימי הושע ב� אלה , � זה במקביל לימי חזקיהוג 
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 :393 392)ומהווה מאורע מרכזי בחיי אחז, 391כתפאורה לנבואת ישעיהו בפרקי� אלה

א תתנו את� בלבבכ�  ל– 394"ולא תעריצו"אות� " לא תראו"ה שה� יראי� וה� רצי� ופקח  מ–" תראואת מוראו לא ו"

 .395כי אי� לה� כח א� לא ירצה האל, ובפיכ� העריצות והכח כמו שהע� הזה עושה

 : הוא מסביר אות� על שתי התקופות  ג� יחד,  וט�י לפסוקי� יד"כאשר מגיע רש, עומת זאתל

נות לבא עליה� כמו רעו פ396 עצה שיע� שבנא ושיע� פקח להשבית מלכות בית דוד יהיה לזימו�ותה א–" היה למקדשו"

 ).ה, יהושע ג" (התקדשו למחר"

באו להיות לפח ולמוקש ליושבי ירושלי� ומי ה� שני הבתי� פקח ב� רמליהו וסיעתו ושבנא  ש–" שני בתי ישראלל"

 .וסיעתו

� טיהשב' ו וסיעת� שניה� יפלו ביד שונאיה� פקח נהרג שהרגו הושע ויאות� האבני� יכשלו אל ו–" וכשלו ב� רבי�"

 .לו ביד סנחריב ושבנא יצא מירושלי� כשעלה סנחריב מעליה ליל� על תרהקה מל� כוש שט� שבנא וסיעתו והל� לופנ

 :מצאנו מחלוקת מעניינת" והיה למקדש"פירוש הביטויי� ב

 .מל� אשור –זרא אב� ע; 397ה"הקב –ק "רד; העצה –י "רש: "היהו"

כי מקדש מל� "כמו , הוא ארמו� ומקו� משגב שישגב אד� בו –ק "רד; 398"זימו� לפורענות", כמובא לעיל פירושו –י "רש": קדשלמ"

 ).399ל, ויקרא יט" (ומקדשי תיראו"כעניי� , לירא אותו –א מבלגנצי "ר; כלומר לקדושה, הוא ש� דבר –י קרא "ר; )יג, עמוס ז" (הוא

 .א מבלגנצי הוא באי הוצאתו של הביטוי מפשוטו"י קרא ושל ר"ושיה� של רתרו� פירי

 

 :מכמה בחינות , טו טעו� בירור ג� הוא�מש� הפסוקי� יד וה

 ?"ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו", ה פשר החזרה המרובעת על המכשולי� השוני� וההכשלות ב� מ.א

 ?"שני בתי ישראל"� המי. ב

 ?"יושב ירושלי�"� המי. ג

 ?"רבי�"� ההמי. ד

 .זרה המרובעתהחינו מסביר את אי "שר. היינו ה� – "צור מכשול"ו" אב� נג�"ו, החזרה היא סגנונית בלבד, י"שרי לפ

עשרת השבטי� שנפלו , הה� פקח שנהרג בידי הושע ב� אל" רבי�"וה, ה� פקח ב� רמליהו ושבנא וסיעתו, לשיטתו, "שני בתי ישראל"

 .וה� שיהיו לפח ולמוקש ליושב ירושלי�. 401 מירושלי�אצושבנא שי 400בידי סנחריב

 ?והרי הוא מיהודה, "בית ישראל"כיצד מכנה הכתוב את שבנא וסיעתו , ועוד קשה. עירוב התקופות, לשיטתו, וב קשהוש

 והשני ,)במקדש(וה� ישגבו במבצר , שני בתי ישראל ה� האחד שתומ� בבית דוד, לדעתו. ק אי� הסבר לחזרה המרובעת"� לרדג

לט ימק ה� המורדי� החושבי� לה"לפי הרד" רבי�"ה. 402במלכות ב� רמליהו וחרוב") ב� טבאל"כנראה סיעת (במלכות בית דוד  ואסשמ

 .לכדוייוה� יפלו בתו� המוקש ו, במרד�

                                                                   

 ו�ה; ב�א, ז 391
 .טז ; ה, ב  כח"דהי.ט �ה, ב טז"מ 392
 .ל"מביא הוא ג� את פירוש חז" ויש מפרשי�" וב393
394

 .ג הכתר"וסח מנ 
395

 .י "ל ורש"י כספי פירשו כחז"י מטראני ור"ר, לעומת זאת. י קרא"רוע "ק הלכו ג� הראב"דרכו של הרדב 
396

 .ג הכתר"וסח מנ 
 .י קרא"א מבלגנצי ור"ר, י כספי"וכ� פירשו ר 397
 .י מטראני"כ� הסביר ר 398
399

 :כו, � ש�וכ 
ה� ) וסרגו�(� מפורש שתגלת פלנסר שלמנאסר "פ שג� בתנ"אע, משתמש בש� זה ואה� לכו, סנחריב הוא ש� כללי לכל מלכי אשור) ל"בעקבות חז(י "רשל400

 ).בעניי� יהודה גר עמוני. וכ� ברכות כח. סנהדרי� צד' יע(שהגלו את עשרת השבטי� 
 :סנהדרי� כו, במסופר על סופו' עי 401
 .ק מביא את תרגו� יונת� כפירוש שני"הרד 402
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חד משני הבתי� הוא א, ואילו לפיו, קשוינכשלו וייישני בתי ישראל ה� אלה ש, טעמי�הוג� על פי , על פי הפשטשושו הוא ירדוחק בפה

ושו בסיפא ה� מכוני� ירשהרי לפ, ויותר קשה? "בית ישראל"מדוע הכתוב מכנה את אנשי יהודה : עוד קשה. גבישקבוצה חיובית שת

 ".יושב ירושלי�"

ופל נא והואז , כמתייחס לפקח ב� רמליהו ולהושע ב� אלה" שני בתי ישראל"מסביר את הביטוי , צל מקשיי� אלהינשרצה לה, י קרא"ר

שלא מצינו שהושע ב� אלה ביקש להיות פח או מוקש ליושב , עוד קשה. פח של פירוש פסוק אחד כפשוטו על שתי תקופותב

 .403ירושלי�

דר� שתשפו� אור על , ק"י וג� את כיוונו של הרד"ל ורש"ל כ� ננסה להסביר פסוקי� אלה בדר� שתכלול בתוכה ג� את פירוש חזע

 .� להבנת משמעות הדברי� ג� לדורותד ג"המאורעות ותוביל לענ

 .ה� מבחינה פוליטית וה� מבחינה צבאית, פרקי� אלה בספר ישעיהו מופיע הנביא כמדרי� רוחני בשעת משבר חמורב

מבחו� צרי� עליו . נצור בתו� ירושלי�, מוצא עצמו מוכה וחבול, 405בחינה פוליטית וצבאיתמוהחלש  404בחינה רוחניתמהרשע , חזא

שני הכוחות . � טבאלבזקה בהנהגת החופוזיציה האבגלל , ג� בתו� ירושלי� מצבו קשה. � רמליהו מל� ישראלבפקח ו� רצי� מל� אר

 .שפעלו נגדו כאחד סיכנו את המש� כהונתו כמל� ואת המש� מלכות בית דוד

אה בו זהתעוררות . החדשהריה האשורית מפעמדה על הפרק באותה תקופה היתה היחס להתעוררות האישאחת  ספרמבעיה הפוליטית ה

 .�406 בתיאור כיבושיו של תגלת פלנסר"לידי ביטוי בתנ

, ב� טבאל בירושלי� מייצג,  לעומתו.408תוחנירמבחינה �  וקבלת עול 407ג� תמורת תשלו� מס כבד, חז נוקט בדר� של כניעה לאשורא

מ� . יה הארמית בראשות רצי�יצולהצטר� לקואלח� בכל מחיר יללה, הוא דורש לשמור על העצמאות. נעיכאת התביעה שלא לה, כנראה

וכרגיל במקרי� , ק את דעתויחזהשתמש בכל נימוק ש, ודהסת� ניסה כל צד לגייס את המומחי� הצבאיי� הפוליטיי� והרוחניי� לצ

י� על פני שכל צד האשי� את הצד שכנגד בבוגדנות ובהעדפת שיקולי� זר, סביר ג� להניח. מסוג זה ג� לא בחל בשימוש בדמגוגיה

כל צד טע� שרק המועמד שלו לשלטו� יצעיד ". לאומני�"ואלה כינו את העומדי� מעבר " תבוסתני�"ה� יאלה קראו לחבר. טובת הע�

 .יותר טוחבאת האומה לעתיד 

סות ונטו לנ, 409טציה ארמיתינשאנשי הגלעד היו בעלי אורי ראהנ. ו שתי הגישות ונאבקו זו בזווצצ� בממלכת ישראל עצמה התרג

 .נע לאשורי�יכואילו אנשי השומרו� נטו יותר לה, ח� באשור המתעוררתילולה

 : והוא כנראה הסיבה לשרשרת הרציחות הפוליטיות של מנהיגי ממלכת ישראל בתקופה זו, מאבק בי� שתי הגישות היה ללא פשרותה

על פי נבואת יונה ב� אמיתי , 410 חשבו� אר�אשר נלח� בארמי� והצליח להרחיב את ממלכת ישראל על, כריה בנו של ירבע� השניז

 . 412שקשר עליו והכהו קבל ע�, )כנראה מאנשי יבש גלעד(נרצח בידי של� ב� יבש  411הנביא אשר מגת החפר

אנשי צבאו על ממלכת  414ורי החיליב גוחומשתלט בכ, 413את של�) כנראה איש השומרו�(ש לאחר מכ� מכה מנח� ב� גדי מתרצה חוד

 . 415שנקנתה בכס� רב, יק מעמד רק בחסות אשוריתשלטונו החז. ישראל

את המסי� הכבדי� שנאל� . 416ל ביטוי של אי הכרה בסמכותוכפילו וא, יו� לפעול כנגד שלטונויסנח� מדכא ביד ברזל אכזרית כל נמ

                                                                   

 .ה לרגליי את העלול דרשו שהושע ביטל את המשמרות שמנע"חז, �יפלה 403
 .יג, ישעיה ז; כה�כב; ד�ב,  ב כח"דהי; יז�י; ד�ב, ב טז"מ 404
 .כא�יז; ח�ה, ב כח"דהי; ז� ה,ב טז"מ 405
 .ו, א ה"דהי; יד�יג; י�ז, ישעיהו י;  ט, טז; כט�יט, ב טו"מ 406
 .� פסחי� קיטגיי� ע.רי�אעל המשמעות הרוחנית אי� כא� המקו� לה). וכנראה ג� יז(ח , ב טז"מ 407
 .ב"י ה"פ, וירושלמי ש�: עוד סנהדרי� קג' עי. ח ואיל�, ש� טז 408
 .אוגרפיתי� לשכנות הגהיתה השפעה ג מ� הסת� 409
 .כח�כה, ב יד"מ 410
 .יד�יג, ג� עמוס ו' עי 411
 .ט, ב טו"מ 412
 .ש� יד, ש� 413
 .ש� כ, ש� 414
 .ש� יט, ש� 415
 .ש� טז, �ש 416
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פקח ב� , 418הקצי� הבכיר. 417לגבות כדי לשל� לאשורי� תמורת הבטחת המש� שלטונו הוא גובה מ� הע� באמצעות כידוני קציניו

כבר , בחסות ארמית, מנצל את המחלוקת בע� ואת ההתמרמרות ומצליח כנראה להקי� ממלכה עצמאית או חצי עצמאית בגלעד, רמליה

 .ומול� תחתיו 420לאחר מותו של מנח� רוצח פקח את פקחיה ב� מנח� בסיוע הגלעדי�. 419בימיו של מנח�

מבקרי� בצורה חמורה שלטו� מסוג זה , )פרק ה הל יח, גזלה ואבדה( להלכה �"� ג� הרמבכ�אחרו) ב"ג ה"הוריות פ(בירושלמי  ל"זח

. סטי�לי ומכני� את כל המלכי� שלאחר בית יהוא,  חרב� או בחסות כידוני� של צבא זר על בני עמ�וחהמולכי� בכ" גנרלי�"של 

כמתואר , באית או לאחר רצח פוליטיאלא תפסו את השלטו� במהפכה צ, שו את הסכמת הע�יקא בללכל המלכי� ש, כמוב�, כוונת�

 .לעיל

, ט(יונות לתפוס את השלטו� בדר� לא חוקית מתואר ג� בפרקי� אלה בספר ישעיהו יסבנ" איש את רעהו חיי� בלעו"צב נורא זה של מ

 ):כ

 ש בשר זרועואי, מאל ולא שבעו שויגזר על ימי� ורעב ויאכל על. יש אל אחיו לא יחמולוא, הי הע� כמאכלת אשוי

 "שה את אפרי� ואפרי� את מנשה יחדיו מה על יהודהמנ. יאכלו

 ):ט�ח, ו(הושע , 421ג� בדברי גדול נביאי התקופהו

 � ירצחו שכמה דר…עד קרית פעלי או� עקבה מד� וכחכי איש גדודי�גל

חזר על , ול סיעת פקחסיעת מנח� מ: ושתי הסיעות בישראל, סיעת אחז מול סיעת ב� טבאל: יהודהבשל שתי הסיעות  יכוח כפול זהו

 . 422רק בממלכת יהודה, מכורח הנסיבות, והפע�, עצמו שוב בתקופת חזקיהו

ממלכות הקטנות באזור והחלפת המנהיגי� מבי� אלה שלא הסכימו ע� ה של וחמאבק כנגד אשור ג� על ידי גיוס בכבזקיהו תמ� ח

ג�  שתמ� בכניעה לאשורי�, צב שבנאייהת לעומתו. 424יהוססשהדבר חייב הסתמכות על מצרי� ו מרותלחזקיהו תמ� במרד . 423דרכו

 .425במחיר שיתו� פעולה ע� האויב תו� כדי המלחמה

להדרי� את , מצא עצמו ישעיהו במצב קשה כאשר נדרש לצאת כנגדו, יש ללכת אחר הרוב 427והלכתיות 426יו� שבהכרעות פוליטיותכ

 .המלכי� ולנסות לשכנע את הע� ללכת בדר� אחרת

 :שמעיתמ�עה אלקית חדרורק הכ, פשוט לישעיהודבר לא היה ה

 …ההזאלי בחזקת היד ויסרני מלכת בדר� הע� '  כה אמר הכי

ברור שללא אותה נבואה יוצאת ". קשר רשעי� שאינו מ� המני�"להכריז על הרוב כ, עמיפ�באופ� חד, יא שנתנה לישעיהו את העוזה

 .428"אחרי רבי� להטת"היה מכריע , "דעת תורה"נה בימינו א� ישעיהו היה צרי� להביע עמדה על פי מה שמכו, דופ�

). ד, ז" (השמר והשקט",  ישעיהו מפי הגבורה לתבוע מ� השלטו� לנקוט עמדה מיוחדת בימי אחזוהשני מקרי� יוצאי דופ� אלה נצטוב

ת� , קוט עמדה פעילהכ� ג� אתה אל תנ, כש� שהשמרי� יושבי� בשקט בתחתית החבית ובכ� מבטיחי� את איכות היי�, אל תפעל

 . ה לסדר את הענייני�"לקב

 ):ט�ז, ישעיהו ז(שנתנבא , 429עמוס, זה הוא מסתמ� על קודמוב

נה יחת אפרי�  שובעוד ששי� וחמש, כי ראש אר� דמשק וראש דמשק רצו�. לא תקו� ולא תהיה: לקי�א'  אמר הכה

                                                                   

 .יננו נהנה מתמיכת הע�שאצוי כתופעה המיוחדת לשלטו� מי� סצבא כגו� גובה מ. ש� כ , ש� 417
 .ש� כה, ש� 418
 .538' כר� ו עמ, ער� פקח, מקראית קלופדיהיעיי� אנצ 419
 .ש� כה, ש� 420
 .פסחי� פז 421
 .שהרי ממלכת ישראל גלתה בשנת שש לחזקיהו 422
 .96�97' כר� ג עמ, מקראית ער� חזקיה' ג� אנצ' עי. צרי� לשי� לב למיקו� האתנחתא בפסוק ז. ח, ב יח"עיי� מ 423
 .ד�ב, עיי�  כדוגמא ישעיהו ל 424
 .עיי� סנהדרי� כו 425
 .ל"ואכמ: מגילה יד, ובעיקר בפרשנותו ש� לדברי הגמרא, ש�, �"רמב; ה והאמר שמואל"ד: נד, ב"� ב"עיי� רשב 426
 .ל"ואכמ, � הטעוני� הסבר מיוחדההמקרי� שבה� אי� הולכי� אחר הרוב . ב' כה סע' סי, מ"ע חו"שו, הל� אחר הרוב בפשטות 427
 ב, מות כג ש428
429

 .שאינו תוא� כלל את תקופת אחז, "בעוד ששי� וחמש שנה"בהתא� לתיארו� , וסנבואה זו מופיעה בספר ישעיהו א� מיוחסת לעמ: ערת עור�ה 
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 . תאמנו לא…מע� וראש אפרי� שומרו�

 . הסכי� פה אחד כנגד סיעת ישעיהו הקטנה כאשר הרוב המוחלט שהתווכח בינו לבינו למי הרוב  ,קט�יעוט מיעתו של ישעיהו היתה ס

 זרועו וחוניסה לארג� בכ, חזקיהו האקטיבסט דרש עצמאות בכל מחיר, לעומתו. 430"ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ה"שעיהו נקט בגישת י

, זל� הוא שמשחק לה� כרגעמ: � בלהט שהעתיד שי� לאשורי�טועבית ל העשר אשבנא , בתו� ביתוו. את עמי האזור למרד באשורי�

אלא נקט ג� בצעדי� מעשיי� של שיתו� פעולה ע� , שבנא לא הסתפק בדרשות בלבד לפני אלפי תלמידיו. ועל כ� אי� להתגרות בה�

ער שבהחלט  פ– לא היה גדול �יה� שהפער בינווכי, ההכרעה בי� שתי הסיעות הגדולות לא היתה פשוטה. 431האויב תו� כדי המצור

 .בכל מערכת בחירות באמצעות הסברה ותעמולה נכונהירה נית� לסג

כי  חזקיהו איננו צודק, נצחוישבנא איננו צודק כי האשורי� : צב ישעיהו והכריזייהת, שגדולי תורה עמדו בראש�, ול שתי סיעות אלהמ

 ).ח, לא" (א אד� תאכלנול בחרב לא איש וחרב"ונפל אשור . בחרב הע� האשורי� יפלו

וא� כ� אי� משמעות (שיג� על ירושלי� כצפרי� עפות , ל קשת ישראלעאלא , ע� על סוס מצרי ולא על רכב ופרשי�ישי� לחזקיהו להא

 :)ג, ט  (ע� על המכהישסור להוא, ג� שבנא איננו צודק). למצור

 )כ, י( …יה ביו� ההוא לא יוסי� עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשע�וה

  )ג, ט(. 432כיו� מדי�…י את על סבלו ואת מטה שכמוכ

ראה שג� כא� ישעיהו נקרע בי� הבנתו הפשוטה שהרוב קובע לבי� נ, הקושרי� את שתי הפרשיות לפסוקי� שלנו, ל"ל פי הבנת חזע

 . יא שהדריכתו לצאת כנגד קשר הרשעי�ה" חזקת היד"ורק , הציווי האלקי

תתברר  – "למקדש] המציג מיעוט קט�, שעיהוי[והיה "או , "למקדש] ה"קבה[והיה : "דבר דבור על אופניול פי זה יתבררו הפסוקי� ע

 – ושתי� ביהודה, סיעת מנח� וסיעת פקח –  בישראלי�שתי: ארבעת הסיעות, לעומתו. שהצדק עמו ודרכו היא שמקורה בקודש, האמת

 .יעת אחז וסיעת ב� טבאלס

ממלכות מנח� , ה יהיה לאב� נג� ולצור מכשול לשני בתי ישראל"הקבל כ� וע, תלכ ה� רוצי� להבשבדר�  ל הסיעות הללו ייכשלוכ

 "). ירושלי�בושי("לפח ולמוקש לשתי הסיעות בירושלי� . סיעת חזקיהו וסיעת שבנא – ובדור הבא, ופקח

 ; שה� רובא דרובא דע� ישראל, כל ארבעת הסיעות –" וכשלו ב� רבי�"

 .כל אחת מ� הקבוצות במכשול שלה –" ונלכדו, ונוקשו, ונשברו, ונפלו"

 

 

 

                                                                   

 יד, מות יד ש430
431

 .ל"ל פי חזע 
432

 .ביו� מדי� יוכו האשורי� בדר� נס בשערי ירושלי�ו 
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 אברה� ישראל שריר

 

  שתיי� זו שמעתי–אחת דבר אלקי� 

 שתי ראיות של מת� תורה

 

 "ויאכלו וישתו"

� ביחס "י לרמב"המעיי� בדברי הראשוני� על הפרק האחרו� של פרשת משפטי� עומד משתומ� למראה מחלוקת קיצונית בי� רש

 : מפרש) י, שמות כד(י "רש. צילי בני ישראללמסופר על א

 נדב להמתי�ו, תורה המחת שערבבה ל"קב הצה רלא שלאא, יתה מנתחייבו והציצו וסתכלו נ–" שראל יהיל� את איראוו"

 מדברב" (מחנה הקצה בתאכלו'  הש א� בתבערו' גו ומתאונני� כע� היהיו "ד עני�קלזו, משכ� הנוכת חו� יד עאביהואו

 .במחנה שקציני� ב–)  א, אי

 .433נחומא תדרש מ�כ, שתיה וכילה אתו� מס גלב בו בסתכלי� מיו ה–" הי�ל�א הת איחזוו"

 ): ש�(� "לעומתו מפרש הרמב

 חכמהה) "בי, ב א"היד (שלמה בכתיב ו…תורה הקבלת בשמוח לובה ח� כיכ, וב טיו� ומחה שעשו ש–" ישתוו "טע�ו

� עושי שכא�מ: לעזר אבי ראמרו; )וט, א ג"למ" (בדיו עכל לשתה מיעש ורושל� ייבאו "ידמ', גוו" � לתו� נהמדעו

 .שו ע� כתורה התונת חיו� בא� כא� ו…דוד בנאמרו). ט, ר א"השש (ורה תל שגמרה לשתהמ

כ� �מה פשר ההבדל הקיצוני כל, תמיהה גדולה היא! ? הרי זה משתה לחתונת התורה–� "ולפי רמב, י ה� התחייבו מיתה"לפי רש

 .434"אצילי בני ישראל"ת מעשיה� של בהבנ

, ונראה כי ה� נובעות ממחלוקת יסודית אחת, כפי שנפרט בהמש�, � בפירוש מעמד מת� תורה"י לרמב"אי� זו המחלוקת היחידה בי� רש

וגיות וממנה ג� שתי הבנות שונות בס, אול� היא מלמדת על שתי הבנות שונות במשמעותו של מת� תורה, שאמנ� היא פרשנית ביסודה

 .נוספות

 ?היש סדר למקרא

 :פירש) יא, שמות יט(י "רש. � חלקו על סדר הפרשיות בספר שמות"י והרמב"שרש, הנה מצאנו

 לכ, צבה משרה עשתי� והר החת תמזבח הת אשה מנה בבחמישיו. חדש בשה שהוא ש–" שלישי היו� לכני� נהיוו"

 .תורה במאוחר� ודוק מאי�ו, )ד, ד כ�ש (משפטי� האלה ופרשת באמור העני�ה

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את "ומסתיימת ב) א, ש� כד" (…'ואל משה אמר עלה אל ה"כל הפרשה הפותחת ב, כלומר

 . 435נאמרה לפני מת� תורה) יא, ש� ש�" (האלקי� ויאכלו וישתו

 : פירש) א, ש� ש�(� "הרמב, לעומתו

 אמר תהכ "שה מל אש� המר איו� בו ביד מורה תת� מחר איכ, הוג�כ אות בל� כפרשיות ההנה ו–" …מר אשה מאלו"

 ה� לכרות להוא היו� המחרת מבקר בהשכי�ו… )דכ,  כעילל" (מכ� עברתי דשמי� ה� מי כאית� רת�א: שראל יני בלא

, )ו' ספ( אגנות ב� שד� החציו'  הזבח מל עד� הצי ח�תנו, )ה' ספ (זבחי� הזבחו, )ד' ספ (מזבח הבנהו, כל הל עריתב

 עשהנ'  הבר דשר אלכ) ז' ספ (אמרוו, מו עברית בבא לוד עליה� עקבלוו, אזניה� בקראו ואמש מכתב שספר הלקחו

 חלקי� בשני� הבא לברית הות אאת זיכ, )ח' ספ (ד� הצי חליה� ערק זאזו. 'ת יאתו מצוה תשר אכלמ, לי� אנשמעו

 � שתעכב נממנהו, )גי' ספ (הר הל אשה מעלה שעליה היתהה בוו, ורה תמת� למחרת היו� בברית העשה מנה וה…וי�ש

 …ו� ירבעי�א

                                                                   

 ".והוו חד� בקורבניהו� דאתקבלו ברעוא כאילו אכלי� ושת�: "ובתרגו�". ואונקלוס לא תרג� כ�: "י" ומוסי� רש433
כי א� אמנ� ראויי� היו למעמד , �"ומסתבר כי לפי הרמב. כי הזקני� נתחייבו מיתה, ל"� אגב אורחא את מדרש חז"מביא הרמב) יג, כד(המש� הפרשה ב,  אמנ�434

 .שעצ� האכילה והשתייה היו שלא לרצו�, י משמע"אול� לרש. הרי ה� כנראה הקלו בו ראש, והיה זה מעמד ראוי של שמחה) יא, ש�(
435

 .א ערוכה במסכת שבת פחמקורו בגמר 
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 ... דבר בנחלקוש) י, ט יעילל (מכילתא בראיתיו

 .וכריתת הברית והאכילה והשתיה של אצילי בני ישראל היו לאחר מת� תורה, ולפיו סדר הדברי� הוא ככתוב בתורה

וממילא יש , המסופר עליה� היה לאחר מת� תורה, �"לפי הבנת הרמב. שראלמעתה ברורה מחלוקת� באשר ליחס אל מעשי אצילי בני י

, בימי ההגבלה וההתכוננות למת� תורה, כל זה קרה עוד לפני מת� תורה, י"אול� לפי רש. חתונתה של תורה�מקו� למשתה של גמרה

 .יש רק גסות לב, ולהיפ�, "גמרה של תורה"� ברור שאי� כא". לראות ונפל ממנו רב' פ� יהרסו אל ה) "כא, שמות יט(בסמיכות לציווי 

אול� , שוודאי יפרש כי היא רק למא� דאמר אחד במכילתא, �"אינה קשה לרמב, י"שהיא מקורו של רש, אמנ� הגמרא במסכת שבת

באופי שאמנ� חולקי� (ש� מבואר כי ה� לבית שמאי וה� לבית הלל .). ו(� מגמרא ערוכה במסכת חגיגה "רבי� התקשו בדברי הרמב

י בכל "כפי שפרש רש, שמשמעו הפשוט הוא, "לפני הדבור"קורבנ� זה היה ) הקורב� שנערי בני ישראל הקריבו כמתואר בפרשה זו

אי� הכוונה למת� הדברות אלא לדבור " הדבור"� יפרש שב"מסתבר כי הרמב. �"יש כא� סתירה לדעת הרמב, א� כ�. מת� תורה, ס"הש

כי באוהל מועד היה עיקר ציווי , )ק ה"קכה ס' סי, ח"או(א "כ� ג� באר החזו. ד על אתר"ת ריכפי שפרש תוספו, שבאהל מועד

 .או שמא יש כוונה מאחורי הדברי�, �"אול� עדיי� יש להבי� א� זה רק דוחק מקומי בדברי הרמב. הקורבנות

 .שה זו� בפר"י לרמב"נעיי� במספר מחלוקות נוספות בי� רש, לפני שננסה לעמוד על כוונה כזו

 

 '?מקומיות'מחלוקות 

שעל פי דרכו מקומו , "…ואת כל המשפטי�' ויבא משה ויספר לע� את כל דברי ה): "ג, שמות כד(י לא יכול היה לפרש את הפסוק "רש

 :לכ� הוא נדחק ומפרש". המשפטי�"שהרי עוד לא ניתנו , כפשוטו, לפני מת� תורה ולפני פרשת משפטי�

 א� וב אכבוד ושבתו, ח נני בנצטוו שצות מבע ש–" משפטי� הל כאתו"; הגבלה ורישה פצות מ–" ' הברי דל כתא"

 .מרה בה� לניתנו שני�יד ודומה אפרהו

 : השתמש בו כהוכחה לשיטתו) א, ש� ש�(� "הרמב, לעומתו

, מעלה לכתובי� האלה המשפטי� הה�ש, "משפטי� הל כאתו'  הברי דל כת אע� ליספר ושה מיבאו "תיב כעודו…

 ח נני בנצטוו שמשפטי� הל עיהיה שכו� ניננו איכ, פניה� לשי� תשר אמשפטי� האלהו) א, א כעילל (ה� במראש

ות� אידעו ומעו שכברש, מרה בה� לשנאמרוו
436

. 

 : פירש:) סנהדרי� נו(ל "על פי חז) כה, שמות טו(י "בעוד שרש. � נחלקו ג� בשאלה מה נית� במרה"י והרמב"נראה כי רש

 .דיני� ודומה אפרה ובתש, ה� ביתעסקו שורה תל שרשיות פקצת מה� לת� נמרהב –" ו ל� ש�ש"

 :מפרש, ל"לאחר שהוא מביא את דברי חז, )ש�(� "הרי הרמב

 שר אנהגי� מצרכיה� ומחיית� בה� ל� שי� מי� אשר אצמאו� והנורא וגדול המדבר בבא לחלו האשרכ, פשט הר� דעלו

 מי� שקותח", )ח,  לשלימ" (קי חח� לטריפניה "עני�כ, "קח "קרא ימנהגה יכ, ושבת נר� אל אוא� בד עה� בנהגוי

  …הוג� כשוער מהיותוב" שפטמ "יקראו, )הכ, ג לרמיהי" (אר�ו

ועל מה נכרתה את� הברית לפני מת� תורה " נעשה ונשמע"י הכרחית עבורו כדי לבאר בפרשתנו על מה אמרו ישראל "הבנתו של רש

וכריתת הברית לשיטתו היו על עשרת " נעשה ונשמע"שהרי , לפי פשוטו של מקרא, מפרש אחרת, לעומתו, �"הרמב. וציווי המשפטי�

 .הדברות ופרשת משפטי�

 ):יד, שמות כד(י ביאר "רש. כ� ג� נבי� את מחלוקת� על פרידתו של משה מ� הע� לפני עלותו לקבל את לוחות הברית

 שפוט לכוני� נהיותל, מחנה בע� האר ש� עא� כהתעכבו ו–" זהב נו לבוש"; מחנה ה� מצאתו ב–" מר אזקני� האלו"

 .יבו ריש אכלל

 ):יג(לכ� הוא מתקשה ש� . 437לעלות להר לקבלת הלוחות' וממנו קורא לו ה, לאחר מת� תורה חזר משה אל המחנה

 קו� מדע רב ללוה מתלמיד ההיהש, ני אאומרו. א� כהושע יל שיבו טה מדעתי יא ל–" ותשר מיהושע ושה מיק�ו"

                                                                   

 .ביאר שג� פרשת משפטי� נאמרה לפני מת� תורה) ועוד(� ממסכת חגיגה "י והקושיה על הרמב"שמכוח קושיה זו על רש, )א, שמות כד( וראה בהעמק דבר 436
התוספות . יש מלבד משה לעלות בהרועד אז אסור היה לא, מבאר כי הענ� היה על ההר עד הקמת המשכ�) ה מכדי כתיב"ד: ה(י לשיטתו במסכת ביצה " רש437

 .במקו� חולקי� וסוברי� שמיד לאחר מת� תורה הותרה העלייה
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  …הר החומי תגבלתה

 :מבאר, לאחר מת� תורה, שלשיטתו נכרתה הברית למרגלות ההר מחו� למחנה, )ש�(� "הרמב, לעומתו

 כאשרו, מנו מותר יאלקי� הל אקרבה ל�יאוי רקני� זבעי� שישראל בי� איכ, זקני� הבעי� שכלל מהושע ייה העתי דעלו

 . גבול הד עבו רת אלוה מיה הה� משה מירשפ

 אל ותבי כ"ש רבל א…זה בה� לישבו שות� אוה צשרתו מ� עה� מהפרדו בי כ–" זה בנו לבו שמר אזקני� האלו "טע�ו

 מהו, מחנה בתה עיו הא ליכ, תכ� ילא ו…ע� האר ש� ע� שתעכבו ה– זה בנו לבוש, מחנה ה� מצאתו ב– מר אזקני�ה

 .ופטי� שתמנו נכברו, שבו ימחנה בה� ו� כה� ליאמר שע�ט

אליו לעלות להר ולקבל את ' ומ� המחנה קורא ה, שלאחריו חזר משה אל המחנה, הברית למרגלות ההר היתה לפני מת� תורה, י"רשלפי 

, � הקריאה לעלות להר היתה מיד לאחר מעמד הברית"לפי הרמב, לעומתו. לכ� לא ברור מדוע מוזכר יהושע בהקשר זה. לוחות הברית

 .לגמרה של תורה, הלא ה� שבעי� הזקני� ויהושע בתוכ�, ה אכלו ושתו אצילי בני ישראלולאחרי, שהיתה כאמור מחו� למחנה

� "הרמב. אלו בהבנת משמעות הפסוקי� אינ� אלא תוצאה של שתי הבנות שונות של סדר הפרשיות' מקומיות'כי מחלוקות , יוצא אפוא

. שאי� מוקד� ומאוחר בתורה, י טוע� להיפ�"ורש, ברותוהברית היתה לאחר מת� עשרת הד, טוע� שהפרשיות כתובות כסדר האירועי�

 ? על משמעותו של מעמד מת� תורה–או שמא מחלוקת עמוקה יותר לפנינו , "ומאי דהוה הוה"לפנינו ' היסטורי'הא� רק ויכוח , בר�

 

 ?מתן תורה על שום מה

היו מ� האירועי� החשובי� ביותר , )או לאחריולפניו (והברית למרגלות ההר בסמו� למת� תורה " נעשה ונשמע", קבלת עול התורה

על ) ו, שמות כד(י "כפי שמסביר רש, בברית הזאת הפ� הע� היוצא ממצרי� ממעמד של בני נח למעמד של ישראל. בתולדות ע� ישראל

 .):כריתות ט(ל "פי חז

 נכנסו שבותינו רמדו למכא�ו. ע� הל עות� אהזותל, למי� ש� דחצי לאחד וולה ע� דחצי לחדא, גנות אני ש–" אגנותב"

  …מי� דתאצרה וטבילה ומילה בברית לבותינוא

� נכרתה הברית "בעוד שלשיטת הרמב, י נכרתה הברית והפכנו מבני נח לישראל עוד לפני מת� תורה"יוצא אפוא שלשיטת רש

 . בעקבותיו

; �"� מתפקידו ומשמעותו על פי דרכו של הרמבי שוני"כי תפקידו של מת� עשרת הדברות ומשמעותו על פי דרכו של רש, מסתבר אפוא

ויאמר משה אל הע� אל תיראו כי לבעבור נסות אתכ� בא האלקי� ובעבור ): "טז, שמות כ(את הפסוק . וכ� אכ� מצאנו רמוז בדבריה�

 :י"מפרש רש" תהיה יראתו על פניכ� לבלתי תחטאו

 רמה השו� ל– סותנ. ליכ� עגלה נכבודו בהוא שאומות ב� שכ� ליצאש, עול� בתכ� אגדל ל–" תכ� אסות נבעבורל"

  …גדולהו

 .פניו מתיראו וולתו זי� אי כדעות, מאוי� ויורא יותו אראית� שדי יל ע–" ראתו יהיה תבעבורו"

 :מפרש, י"אחרי הביאו את דברי רש, �"בעוד הרמב

 כנסה נשכינה הלוי גכ� לאההר שכיו�ש, אלקי� הא באמונתו ברגילכ� הבעבור לי כיאמר שתכ� יבלא. כו� נאיננוו

 בדו לוא הי כראותכ�ב, ניכ� פל עאתו ירהיה תלמע�ו, עול� למנה מפשכ� נפרד תלאו, ו בדבקה ללבבכ� במונתוא

  …דולה גראה ימנו מתיראו� ובאר� ושמי� באלקי�ה

 ראה ימעתהו, קפ סל כלבכ� מוציא היכ, צותיו מתשמרו הנסותכ� לאלקי� הצה רנהה, אמרי. מש מסיו� נוא העתי דעלו

 …חינה בסיו� נשו� לל ככ�ו. במצותיו וו בחפצו תא� וותו אוהבי� אישכ�ה

. שינוי שהעניק לו דבקות עולמית באלקי�, מטרתו של מעמד מת� עשרת הדברות היתה שינוי מהותי בנפשו של הע�, �"לשיטת הרמב

בעוד שלשיטת . ד� ממעמד של ב� נח למעמד של ישראלהיווה הכנה לכריתת הברית ע� האלקי� בה שינו ישראל את מעמ, שינוי זה

 לקבוע את מעמד� של ישראל בי� האומות ואת שמירת� –אלא מטרתו נלוות לברית לאחריה , י לא היתה לו כל משמעות מעי� זו"רש

ו מכא� ואיל� רמוזות המבאר אי� כל מצוות התורה שיינתנ, ג"לרס) יב, שמות כד(י "ואולי משו� כ� ציי� רש. את המצוות מכא� ואיל�

 .בעשרת הדברות

אל משה הנה אנכי בא אלי� בעב הענ� בעבור ישמע ' ויאמר ה): "ט, שמות יט(את הפסוק . כ� ג� בדברי ההקדמה למעמד מת� הדברות
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חדיר משמע שתפקידו של המעמד היה לה, " ג� בנביאי� הבאי� אחרי�–וג� ב� : "י"באר רש" הע� בדברי עמ� וג� ב� יאמינו לעול�

 . את עצ� האמונה בנבואה

 ): ש�(� "לעומתו ביאר הרמב

, נבואה בסתפקו יא לברה� ארע זיכ, כו� נאיננו ו…ספק בנבואה הה� להיתה שנשי� אישראל ביו היכ, ברה� אבי רמרא

  …אבות� מה באמינו היכ

 ביאי� נצמ� ע� היהיוו, ברי דע� השמע יעבור בערפל הל אתה אתגשש, ענ� העב בלי� אא בני אאמרש, עיני בהנכו�ו

 .�חרי אפי מיאמינו שאל, דבריב

היא המביאה לדבקות עולמית של ישראל �כי הנבואה היא, � הוא להפו� את כל הע� לנביאי�"מטרתו של מעמד מת� תורה לפי הרמב

 .כפי שראינו לעיל, באלקי�

עומדות א� כ� שתי הבנות שונות של ) עקבותיהב" מקומיות"ויתר המחלוקות ה(ביסודה של המחלוקת הפרשנית על סדר הפרשיות 

 .משמעותו של מעמד מת� תורה

 

 ם"ל ורמב"ריה

בפירושו (כי הוא מבאר , כ� מצאנו). ל"שמקורותיו כמוב� בדברי חז(י "� סובר כרש"הרמב. �"ל לרמב"מחלוקת דומה מצאנו בי� ריה

 :כי מעמד הברית היה לפני מת� תורה) הקדמה לסדר קדשי�, למשנה

 תנה נאזו… "ולות עיעלו ושראל יני בערי נת אישלחו: "נאמרש, שלמי� וולות עהקריבו וורה תת� מוד� קמדבר בבלוטו

 .תורה הה�ל

 :כי ראיית� של אצילי בני ישראל היתה בחטא, )ה"א פ"ח, נ"מו(כמו כ� הוא מבאר 

, לימות� שוד� קס� הרה זייבח …לימה שלתי בשגה הבלא, השיגו וחשבת� משלחו ורסו ה� השראל יני בצילי אמנ�א

 ה מפיל, ועד מאהל באביהוא ודב ננשר�ו, תבערה בנשרפו שד עה� לש� ההארי�ו, ה" עה� ליעתרו, ליה כהתחייבוו

 .אמתית הקבלה הו בבאהש

 ):ב"פל, ג"ח, נ"מו(י "כ� ג� על מה שנית� במרה הוא מבאר כרש

'  הקול בשמע תמוע ש�א "� שנו למרו אהואו, מרה בו בנצטוינו שה מוא הצרי� מציאת יחר אבא שווי צחלת תיכ

, בת שוא הליו ארמוז ההחקו, יפקוד אמרה בדיני� ובת שאמתית הקבלה הבאהו, "…משפט וק חו ל� ש�ש", "…להי�א

 .עוול הסרת ההוא ודיני� הוא ההמשפטו

 המלמדת על חידוש –שבת : � עול תורהשע� קבלת� על ידי ישראל קיבלו עליה, � שני עיקרי אמונה"בשתי מצוות אלו רואה הרמב

 ).ש�( הציווי להסרת העוול מבי� בני האד� –ודיני� , העול�

כי בני ישראל קבלו , )קט, הכוזרי א(ל "במשל מל� הודו מבאר ריה. �"ל הבי� כרמב"מספר הכוזרי עולה כי ריה, �"לעומת פירוש הרמב

 :ובי� מתנות אלו הוא מונה את עשרת הדברות, וממל� הוד" מתנות"עליה� את עול התורה רק אחרי שקבלו 

 � מהוא שידע שפני מגדולה ובוד כודו המל� מפגע וודו הל אה� מחד אהל�ו, מדבר בומדי� עהיו שברי�ח, זה בהמשלו

 עבוד נמה לשאול לוצרכו הלא ו…קרות יתנות מו לנת�ו, אוהביו מהיו וקד� מבותיה� אודע יהיה וה� החברי�ה

 .טובה היא החברתוו, מל� בהתחבר לדיכ, עי� לראית נעילה היכ, את הזעבודהה

 � ההודיי� ההשלוחי�ו, נביאי� האר ש� האחרי� הההולכי�ו, שה מוא הראשו� ההול�ה, שראל יני ב� ההחברי�ו

 .438דברי� השרת ע� עלוחות הני ש� השלוחות היקרות ההמתנות ו…המלאכי� ושכינהה

 .  ראו מטרות שונות למת� תורה� מצאנו כי ה�"ל והרמב"וג� בדברי ריה

 : הגדיר את מטרת מת� עשרת הדברות) א' יסודי התורה פרק ח הל(� "הרמב

 אזנינו ור זלא ואו רעינינו שיני סר המעמד בו באמינו הבמה ו…עשה שאותות הפני משראל יו באמינו הא לונב רשהמ

 ה� למור א� לשה משה מומעי� שאנו וליו אברד מהקול וערפל הל אגש נהוא והלפידי� והקולות ואש החר אלא ומעוש

                                                                   

 .שניתנו קוד� לנתינת הלוחות עצמ�, ל מכוו� כנראה לעשרת הדברי� שעליה�"אול� ריה,  אמנ� לכל הדעות הלוחות עצמ� נתנו לאחר הברית438
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 ר המעמד שמני�ו". זאת הברית התא'  הרת כבותינו את אאל "נאמרו, "מכ�ע'  הבר דפני� בני�פ "ומר אוא הכ�ו, כ� ו�כ

 ע� השמע יעבור בענ� העב בלי� אא בנכי אנהה "נאמרש, ופי דו באי� שמת אהיא שנבואתו לראיה היא הבדו ליניס

 יש שאמנות נלא אעול� לומדת עהיא שאמנות נו באמינו הא לה זבר דקוד� שכללמ, "עול� לאמינו י� בג� ומ� עדבריב

 .מחשבה ורהור החריהא

'דבקות בה, מטרתו של מעמד מת� תורה איננה הפיכת הע� לנביאי�
439

אלא הנחלת האמונה , או אפילו הנחלת האמונה בנבואה ככלל, 

החל מפרשת משפטי� והמש� בכל , כי אמונה זו היא הנותנת תוק� לכל מצוות התורה, היאולאו מלתא זוטרתא . בנבואתו של משה

 .התורה כולה

 ):ג"ב פל"ח, נ"מו(מדבר אל משה ' אלא רק את עצ� העובדה שה, � הע� כלל לא הבי� את הנאמר למשה"לדרכו של הרמב, יתרה מזאת

 קול השמעו יה� ו…ה" עבדו למשה לדבור הבלא, ראלש יכל לגיע ממשה למגיע היה הא ליני סר הבמעמדש, י לתבארי

 שר אוא המשה ו…ומעי� שת� אברי� דמר אלאו, "ומעי� שת� אברי�דול ק "אמר ו…דברי� הבדל הא לעצו� ההואה

ה� ליספר� ודברי� השמעי
440

. 

 :ביאר) פז, א, ש�(ל "ריה, לעומתו

 …אד� ה� עאלקי� הדבר יי�א, פק ספשות�נ בשארנ, אלה המופתי� החר אשה מו בבא שמה בהאמינו שה מ�ע, ע�ה

 � מרישותפ, ה בנחו� הדבר הש�ו, הגלויה וצפונה הקדושה ההתקדש לות� אצוה ולבות� מזה הספק ההסירל'  הרצהו

 .פני� בני� פאלקי� הברי דשמוע ל�א, נבואה המדרגת לנזדמ�ו, ע� ההתקדשו. אלקי� הברי דשמוע להזמו� ונשי�ה

�"כפי שראינו לעיל בדברי הרמב, ה מעמד של נבואה לע� כולומעמד מת� תורה א� כ� הי
441

. 

פרקי� במחשבת (ל "ח הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"כפי שבאר מו, כי יסוד מחלוקת� הוא בהבנת סגולת� של ישראל, נראי� הדברי�

 ):214' עמ, בשולי המקורות לפרק טז, ישראל

 טויה בת אוצאת מאחתה. אנושיות בצמה ערשות בעומדת החטיבה כשראל יהערכת ליחס בישות גשתי בהבחי� לפשרא

 די יל עאחרונה התקופה הקע רל עחודש מרוש פמקבלת והחסידות וסוד התורת בשני הקו כוברתע, ל"ריה במובלטה

 � על שיוחד מעמד מו למקנה כאליתריש המהות הל שמיוחד הטבע היינוה, סגולתי התוכ� הת ארואה הוז. ל"צ זרבה

 .ורה תה� לניתנה שנותנת ההיאש, מיוחדת הוית� הלאא, ה זמעמד לגורמי� ה� הקיומה ותורה הלתב קאל. בחרנ

 …עמי� לשראל יי� בבדיל משר א…שרו�כ. נבואי הכשרו� בסגולתי התוכ� הת אציי�ל מ"יהר

 שובח ה…מעלה בני שקו� מלא אצלו אופס תיננו אנתיוכת�טבעי הצד השרא, �"רמב ה– ברה דושא נ– שניה הגישהה

 � כל עוא השראל ית אמייחדה. חושב מקול שדי יל עבאה ההכרעה וכלי שפוט שתו� מנובע הבחירתי הצד הוא האד�ב

 .תורה הבלת ק– בחירתי הצד העיקרב

� כריתת הברית בחורב היתה תולדה של הכרעה שכלית של ע� ישראל לקבל עול "לפי הרמב. מובנת מחלוקת� היטב, לאור דברי� אלו

בר� הרי זה בדומה לאופ� בו ,  האמונה בבריאה והחיוב לצדק–רק אלה שניתנו במרה , נ� מספר מצוות מצומצ� בלבדאמ(מצוות 

מטרתה של . שעלולה היתה להטות את ההכרעה השכלית, ולא בעקבות התגלות נבואית, )מלמדי� גר רק את עקרי המצוות תחילה

כי א� בכדי לאמת את נבואתו של משה וכ� לתת ,  איננה בזיקה ישירה אליה,שלשיטתו היתה לאחר הברית, ההתגלות במעמד מת� תורה

 . תוק� ליתר המצוות בתורה

גילוי סגולת� הפנימית : הברית בה הפכו בני ישראל מבני נח לישראל היתה זקוקה להכנה, � אחריו"ל והרמב"לשיטת ריה, לעומת זאת

הפכו ראויי� להיות בני ברית , רק לאחר שהגיעו למדרגה זו. הנבואהכאשר הע� כולו הגיע למעמד , הנסתרת של ישראל במלואה

 .ולכ� רק אז נכרתה הברית, ה"לקב

ועתה א� שמוע תשמעו בקלי ושמרת� את בריתי והיית� לי סגלה מכל העמי� : "את הפסוק המופיע בדברי ההקדמה למת� תורה, לכ�

                                                                   

 ).ב"נ�א"פנ, ג"נ ח"מו(שהיא נחלת� של היחידי� הנעלי� , ה היא ההשגה המדעית האמיתיתוהידיע, צריכה לבוא רק אחרי הידיעה'  כי הדבקות בה439
ובודאי שכל עשרת הדברות : "ביאר) ו, שמות כ(� "אמנ� הרמב". אנכי ולא יהיה ל� מפי הגבורה שמענו�"ל "� את מאמר חז" וראה ש� כיצד מפרש הרמב440

ומכא� ואיל� … שני הדברות הראשונות היו שומעי� הדבור ומביני� אותו ממנו כאשר יבי� אות� משהאבל ב, שמעו כל ישראל מפי אלקי� כפשוטו של כתוב

� ה� בהתא� לשיטתו שנבואת "דברי הרמב". ויצטר� משה לתרג� לה� כל דבור ודבור עד שיבינו אותו ממשה, בשאר הדברות ישמעו קול הדבור ולא יבינו אותו

 .תכונה המיוחדת לישראל בלבד, ל המדגיש את השוני המהותי שבנבואה בכלל מיתר תכונות אנוש"לעומת ריה, נביאי�משה היתה שונה מהותית מנבואת יתר ה
שלש� התמודדות עתידית בו , כניסיו� בנביא שקר" אל תיראו כי לבעבור נסות אתכ� בא האלקי�"את הפסוק ) ד"פכ, ג"נ ח"מו(� "מפרש הרמב, נאמ� לדרכו 441

 . כפי שציטטנו לעיל, חולק עליה�, לאחר שהביא ג� את דבריו, )טז, כ(� "הרמבו. בא מעמד מת� תורה
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 :�"פירש הרמב, )'ה, ט"שמות י" (כי לי כל האר�

  .חריה� אלזרע� ואלקי� לה� להיות לבותיכ� את ארתי כשר אברית ה–" ריתי בת אשמרת�ו"

 :פירש) ע כא�"והראב(י "בעוד שרש

 .ורה התמירת של עמכ� עאכרות ש–" ריתי בת אשמרת�ו"

) מתו�או נלמדת (ומקבלת ביטוי , כי תפישת סגולת� של ישראל כרוכה במשמעות� של מת� תורה וכריתת הברית בחורב, יוצא אפוא 

 . הבנת סדר הפרשיות בתורה

 

 

 

 

 442וממתנה נחליאל

, שהיא כאמור מחלוקת על משמעות� של מעמד מת� תורה וכריתת הברית בחורב, כי מחלוקת זו על סדר הפרשיות, נראה. יתרה מזאת

 . המחלוקת על סדר הפרשיות בסו� ספר שמות, �"י לרמב"היא העומדת ביסוד מחלוקת נוספת בי� רש

 :443מבאר) יח, ות לאשמ(י "רש

 הריש, יה הבי� רמי� ימשכ� הלאכת מצווי לד� קועגל העשהמ. תורה במאוחר ווקד� מי� א–" …שה מל אית�ו"

 הוק� ומשכ� הנדבת בתחילו הלמחרתו, ישראלה ל"קב התרצה נכפורי� הביו�ו, לוחות השתברו נתמוז בשר עשבעהב

 .ניס� באחדב

 :מבאר, יטתו כי הפרשיות בתורה באו כסדר� הכרונולוגינאמ� לש, )ב, שמות כה(� "לעומתו הרמב

 מצותיה לבות אמו כה� שצות מצת קשה מדי יל עות� אצוהו, דברות השרת עפני� בני� פשראל י� עש� הר דבאשרכ

 ל שדו יל עיצו� שה מל כעשות לליה� עבלו קישראלו, התיהד לבאי� שגרי� ה� עבותינו רנהיגו האשרכ, ורה תלש

 ה� ביהיה שאוי� רדושי� ק� הנה וה…אלקי� לה� להוא וע� לו ל� הנה העתהמ, ה זל כל ערית במה� עכרתו, שהמ

 � עדבר יש�ו, שמו לקודש מתוכ� בית בו ליהיה שמשכ� הבר דל עחלה תוה צלכ�ו. יניה� בכינתו שהשרות לקדשמ

 .444שראל יני בת איצוה ושהמ

בדיעבד, הציווי על המשכ� הוא לאחר חטא העגל, י"לפי רש".  דהוה הוהמאי"אול� ג� כא� הויכוח אינו רק ויכוח היסטורי של 
445

 .

להקמת המשכ� במדבר מעי� חזרה " ועשו לי מקדש"העומדת על כי יש בציווי של , :)סב(י צעד בעקבות הגמרא בכתובות "ייתכ� שרש

, תביאמו ותטעמו בהר נחלת�("ירת הי� כפי שהיא באה לידי ביטוי בש, מ� הכוונה הראשונית להקי� מקדש רק לאחר הכניסה לאר�

 . כי היא היתה לש� כפרה על חטא העגל, א ש�"את הסיבה להקדמה זו של הקמת המשכ� ביאר המהרש"). …מכו� לשבת�

 ):ש�(וכפי שהוא מבאר את משמעותו בהרחבה , � הצווי הוא לכתחילה"לפי הרמב, י"לעומת רש

'  הבוד כישכ�ו) "זט, ד כעילל (� שנאמר שכמוו. נסתר בליו עוכ� שיני סר הל עכ� ששר אכבוד היהיה שוא המשכ� הסודו

 ת אלאמ'  הכבודו "משכ� בתוב כ�כ, "דלו גאת ובודו כת אלקינוא'  הראנו ה�ה) "אכ,  הברי�ד (כתיבו, "יני סר הלע

 שר אדבור הליו איה השה מבבאו. יני סהר בה� לנראה שכבוד השראל י� עמיד תמשכ� בהיהו… )דל,  מהל�ל" (משכ�ה

 446…יני סהר בו לדברנ

                                                                   

 . ראה מכילתא בשלח י442
443

 .כי תשא לא, תנחומא, ל"מקורו כמוב� בחז 
 .ב ועוד,  וכ� בויקרא ח444
 ולאמ� את מדרש תנחומא ההופ� את סדר י להניח את פשוטו של מקרא"כיוו� שאי� לכאורה כל קושי פרשני בפסוקי� בפרשות אלו המחייב את רש,  כ� מסתבר445

משמע , על כלליה� ופרטיה� ניתנו בסיני, כי כל המצוות, :)חגיגה ו(נוקט את דעתו של  רבי עקיבא ) א, ויקרא כה(י "זאת במיוחד לאור העובדה כי רש. הפרשות

 .לפני חטא העגל, בארבעי� היו� הראשוני�
 . לעמו'  הקדמת מעשה המקדש למדבר מרוב חיבת ה–� כפשוטה "תובות כנראה יפרש הרמבאת הגמרא בכ.  וכ� בפתיחה לספר במדבר ועוד446
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 : 447י"מפרש רש) כא, שמות לח(בפתיחת פרשת פקודי , לכ�

 .יניה� בכינתו ששרה ההריש, עגל העשה מלה ע"קב הה� לויתר שישראל לדות ע–" עדות השכ�מ, משכ� הקודי פלהא"

 : �"לעומתו מבאר הרמב

 עדות הלוחות לנעשה המשכ� ההואש…

 .448ורה כולהכמשמעו של המושג בכל הת

� על סדר פרשיות מעשה העגל והציווי על המשכ� איננה עומדת בפני "י לבי� הרמב"מתברר כי מחלוקת זו בי� רש, לאור עיוננו לעיל

מעמד של , מעמד מת� תורה היה מעמד של נבואה לכלל הע�, �"על פי הרמב. אלא היא תולדה של המחלוקת הקודמת בה עיינו, עצמה

י מעמד מת� תורה "על פי רש, לעומתו. בתוכו" דבור"כפי שאכ� היה בהשראת שכינה במשכ� וב, יה לו המש�שמתבקש שיה, דבקות

ולפיכ� לא אמורה להיות לו , לגדלנו בעיני העמי� ולהנחיל לנו את האמונה בנבואה', שנועד לעורר יראת ה, היה אירוע חד פעמי

לאחר חטא העגל, � במדבר תתבאר כציווי בדיעבדמתבקש שהקדמת הציווי על המקדש למשכ, ממילא. המשכיות
449

. 

מקור החיות והשפע האלקי , "לב הע�"ל המקדש הוא "בעוד לפי ריה. �"ל ורמב"כי ג� במשמעות המקדש חלוקי� ריה, עוד נעיר

 ): א' הל, בית הבחירה פרק א(� מדגיש כי מטרתו של המקדש היא הקרבת הקרבנות "הרמב, )לב, הכוזרי ב(

 י לעשוו "נאמר ששנה בעמי� פלש שליו אחוגגי�ו, קרבנות הו בקריבי� מהיות לוכ�מ' ה לית בעשותל שה עצותמ

 450…בינו רשה מעשה ששכ� מתורה בתפרש נכברו, "קדשמ

שהרי מעמד זה היה חד פעמי, אי� הוא מזכיר כמוב� את היותו המש� למעמד מת� תורה
451

. 

 

 לפני הדבור

, "לפני הדבור"על משמעותה של המעלה המיוחדת של , � שציטטנו לעיל במסכת חגיגה"בי ורמ"מעתה תתבאר ג� מחלוקת� של רש

 .  הלא ה� הקרבנות עליה� נכרתה הברית בחורב–ל ייחסו לקרבנות שהוקרבו על ידי נערי בני ישראל "שחז

כי א� בכ� , אורה מתבקש היהכפי שלכ, ל לא ציינו את מעלת� המיוחדת של קרבנות אלו בכ� שעליה� נכרתה הברית"כי חז, נשי� לב

, י"רש" (ומאליה� הקריבוה "–כבכל הדורות אלא מיזמת� העצמית של ישראל '  לא מכוח ציווי המפורש של ה–" לפני הדבור"שהיו 

י "רש(שנאמר לה� עוד במצרי� ) א, שמות ה" (שלח את עמי ויחוגו לי במדבר"בהקרבה זו היה ג� מימוש של היעוד של :). חגיגה ו

שמות " (בהוציא� את הע� תעבדו� את האלקי� על ההר הזה"זה היה הייעוד שנאמר למשה ). ב"א ה"על סמ� הירושלמי ש� פ: גה וחגי

למרגלות ההר") ויחוגו "–בעבודת הקרבנות (הלא היא כריתת הברית ,  והכוונה היתה לקבלת עול התורה על ידי ישראל–) יב, ג
452

 .

היתה מיוזמת� , לכ� הבאת קרבנות אלו עוד לפני הציווי המפורש על עבודת הקרבנות במשכ�,  זהאופ� העבודה לא פורט בייעוד, בר�

 .י למעלת�"ההקרבה מרצו� ולא בצווי נחשבת לפי רש. של ישראל

ומכא� לכל מצוות התורה (לנבואתו של משה ' מקור הסמכות'י למעמד מת� עשרת הדברות כ"על פי הבנתנו את ביאורו של רש

ל "לשו� חז". מצווי� ועושי�"ל" מאליה� הקריבוה"במעמד זה מציי� את המעבר מ" דבור"ה, )ולל הציווי על הקרבנותכ, שבהמש�

 . לציו� הקרבה מיוזמה עצמית, מדויקת אפוא" לפני הדבור"

                                                                   

447

 .בעקבות מדרש תנחומא 
448

 ". המשכ� העשוי להיות אהל ללוחות העדות–' המשכ� לאהל העדת'): "טו, במדבר ט(י עצמו פרש "וכפי שרש 
ג� א� הציווי עליה היה לפניו , על חטא העגל) כ� ג� בפתיחה לויקרא ועוד(כפרה . א: כי שתי מטרות יש לעבודת הקרבנות, מבאר) ט, ויקרא א(� " הרמב449

והשני בהמש� לשיטתו על משמעות המשכ� , הטע� הראשו� מפורש בתורה). ט, ויקרא א, "וכל קרב� לשו� קריבה ואחדות("דבקות . ב, )יד, שמות כט(לשיטתו 

 .� וא� הרחיב את דבריו"ו של הרמבהמשי� את דרכ) נתיב העבודה פרק ג(ל "המהר. בכללותו
� מזכיר אמנ� "הרמב). כו, הכוזרי ב(ל היא כמוב� אחרת "דעתו של ריה). ב"פל, ג"נ ח"מו(בעקבות ההרגלי� של העול� האלילי ,  שציוויה הוא בדיעבד450

 .�"אול� בהקשר אחר מהרמב, )טז' פרק ו הל, בית הבחירה(בהקשר למקדש ' שכינה'
, ב"נ ח"מו" (…אינו עני� מתמיד עמכ� ולא יהיה בעתיד כמותו, ל במעמד הר סיני"הודיע לה� שזה המראה הגדול אשר ראית� אותו רואמנ� זה כולו ל" 451

 ).ד"פל
היא קבלת התורה העתידית על ידי ישראל המובטחת בפסוק זה , )ש�(י "לפי רש. וג� מחלוקת� זו מתבארת לאור עיוננו, �"י והרמב" ג� בפסוק זה חלוקי� רש452

ומבאר כי העבודה על , ) סגולה לה� מאבותיה�–שהרי ברית כרותה לה� (מתעל� מכל חשש להעדר זכות ) ש�(� "בעוד שהרמב. הזכות שבגינה ייגאלו ממצרי�

 . ההר היא שתחזק את אמונת� ביכולת� להמשי� לאר� ישראל
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 יכול היה לפרש מסיבה זו לא. 'אלא דבקות בה, עיקר המעמד לא היה גילוי סמכות, לשיטתו. �"אול� לא זו משמעות המעמד לפי הרמב

, ממילא. באוהל מועד" הדבור"הלא הוא , הוא הציווי על הקרבנות" הדבור", לשיטתו אפוא. י"כמו רש" לפני הדבור"כי את המילי� 

של קרבנות הברית יכול היה להיות לאחר מת� עשרת הדברות" לפני הדבור"
453

 . 

משמעות� של מת� תורה ושל הברית , סגולת� של ישראל: שוני�כי שלושה נושאי� לפחות חבורי� זה בזה במחלוקת הרא, יוצא אפוא

כהבנת ( א� נכתבו כסדר� –מחלוקת משולשת זו תלויה בהבנת סדר הפרשיות בספר שמות . ומטרתו של המקדש ושל העבודה בו, בסיני

 ).�"י ורמב"כהבנת רש(או שמא אי� מוקד� ומאוחר בתורה , )�"ל ורמב"ריה

 

 נספח

אלא בשתי תפישות עול� בעלות , "מאי דהוה הוה",  כי אי� מדובר בויכוח היסטורי גרידא על סדר האירועי�בשולי הדברי� נעיר

הדי� לה� נמצא . המנסרות בחללו של עולמנו עד עצ� ימינו אלה, משמעויות מרחיקות לכת על דר� עבודתו של האד� את אלקיו

ל "יק זצ'ד סולוביצ"ל מחד ובתורתו של הגרי"ה קוק זצ"תו של מר� הראיכמו ג� בתור, מאיד� גיסא" מתנגדות"בחסידות מחד גיסא וב

 .ואי� כא� המקו� להרחיב, מאיד�

"אלו ואלו דברי אלקי� חיי�"אי� לפטור את הדברי� ב, לכ�
454

 :):חגיגה ג(ונדרשי� אנו לדברי הגמרא , אלא מחייבי� הדברי� ליבו�, 

 ללוה, טהרי� מהללו וטמאי� מללוה, תורה בעוסקי� וסופות אותסופ איושבי�ש, כמי� חלמידי תלו א–" ספות אעליב"

 . כשירי� מהללו ווסלי� פללוה, תירי� מהללו ווסרי�א

, מר� אחד ארנספ, תנ� נחד אל א– חד ארעה מתנו נול�כ: ומר ללמודת? עתה מורה תמד לני אא�הי: ד� אאמר ימאש

 ". אלה הדברי� הל כת אלקי� אידברו "כתיבד, וא הרו� במעשי� הל כדו� אפימ

 את ווסרי� אברי דתא, טהרי� מברי דאת וטמאי� מברי דת אשמוע לבי� מב ל� לקנהו, אפרכסת כזני� אשה עתה א�א

 .כשירי� מברי דאת ווסלי� פברי דתא, תירי�י מברד

 שתדעכו, ול� כברי דדעו, למוד וומעת שזנ� אשה עשמי� לב� לכול� שאחר מ–" אפרכסת כזני� אשהע): "�ש(י "שור

 .מותו כלכה הבע קכשר יה זי אהבחי�ל

). א"מהרש( אסופה של מטמאי� ובצדה אסופה של מטהרי� –היא של קבוצות שונות , ברבי�" אסופות"משמעותה הפשוטה של לשו� 

 . 'יקבע האד� הלכה לעצמו'להעמיק וללמוד עד ש, כי יש לנדוד מאסופה לאסופה, מלמדת הגמרא אפוא

 :ביאר אחרת) הבאר הראשו�, להבאר הגו(ל "אול� המהר

 ה� שה מפי כיניה� בלוק חהיה ילא שפשר אאיו, חד אר� דל עכמי� חעת דיהיה שפשר אי איכ, סופות אעלי באמרו

 קבל מאחד וחד אל כלכ� ו…חד אדבר לאחת מותר יחינה בהא ילא שפשר אי אדבר ובר דל כיכ. שכל� בחולקי�מ

 שכל� בחולקי� מה� שא�ש, תורה בעוסקי� וסופות איושבי�ל ש"ר, סופות אעלי ברא� קה זעלו. כלו שלק חפי כחינהב

 …מחולקות הדעות הל כה� בש יתאספי� ה� מכאשרו, חד יתאספי� מ� הקו� מכלמ

 . 455"ול� כברי דדעו… אפרכסת כזנ� אשהע", � כ�א

 .וזאת הדר� ללבנה, זאת סיבתה של המחלוקת

                                                                   

: י את לשו� תורת כהני�"בראש פרשת בהר מביא רש. עמד מת� עשרת הדברות� מתבארת לאור מחלוקת� על משמעותו של מ"י לרמב" מחלוקת נוספת בי� רש453

א� כול� נאמרו כללותיה� פרטותיה� , מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אלא? והלא כל המצוות נאמרו מסיני, מה עני� שמיטה אצל הר סיני"

שהוא מקור הסמכות לכל מה , למד שכל הפרטי� העתידי� להתחדש בספר דברי� נאמרו כבר בסינישכוונת התורת כהני� ל, י"רשומבאר ". ודקדוקיה� מסיני

, זאת שלאחר חטא העגל,  בברית השנייה–" בהר סיני: " חולק ומבאר
"רמבה, לעומתו). � את המעמד הזה"בדומה להבנתו של הרמב(שיאמר בערבות מואב 

על כל פרטיה� ה� ) שהוזכרה רק בקצרה בברית הראשונה בחורב(י באה ללמד כי ג� מצוות השביעית "טט רשוהדרשה בתורת כהני� שצ, שסיומה בפרשת בחוקותי

כנראה כיוו� שהיתה קשורה במעלת� של , )ש�(כי בחטא העגל נתבטלה כביכול הברית הראשונה , � מדגיש את הצור� בחידוש הברית"הרמב. חלק מ� הברית

פרשת מצוות השביעית . לכ� היה צור� לחדש את הברית לאחר החרטה על החטא. א� מעלה זו נפגעה בחטא, ו בחורבכפי שאלה התגל', ישראל ובדבקות� בה

וראה (שהרי לא זו היתה המשמעות של מעמד מת� הדברות , י"לא כ� לפי שיטת רש). כ סו� בחוקותי"תו" (זכות ישראל גרמה שכול� נאמרו בסיני"באה ללמד כי 

האומר כי הסליחה על חטא העגל היא , )צז, הכוזרי א(ל "� בעקבות ריה"בכ� הול� הרמב). י, שמות לד, � קורא לה שנייה"ת שהרמבמחלוקת� במשמעות הברי

 .� מקורה במחלוקת� בהבנת מעמד מת� הדברות"י והרמב"כי ג� מחלוקת� זו של רש, יוצא א� כ�. המעידה על סגולת� של ישראל
 .מפני ששקולות ה�, שמסביר כי רק מחלוקות של בית שמאי ובית הלל ה� כאלה, ר הראשו�הבא, ל"למהר' באר הגולה' וראה ב454
455

 .עילי ל"ש רדבריכ 
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 הרב עדו רכני�

 

 צדיק וטוב לו

 וג לפרקי אליה"ו של רלבעיו� בביאור

 

אול� ג� נביאי� אחרי� , אדו� הנביאי�,  משה רבנו–ראש וראשו� לה� . חלק מנביאי ישראל עמדו בוויכוח מול ריבונו של עול�

 .כל אחד מזווית אחרת, התווכחו ע� בורא עול�

אי� הכוונה . ות היה שאלת צדיק ורע לונראה כי מוקד העימ. אחד הנביאי� הבולטי� בעימות שבינו לבי� שולחו הוא אליהו הנביא

 ): א, ירמיהו יב(כפי שהעלה ירמיהו הנביא , לשאלה האמונית

 .כי אריב אלי� א� משפטי� אדבר אות� מדוע דר� רשעי� צלחה שלו כל בגדי בגד' צדיק אתה ה

להוביל מדיניות של שכר ועונש אליהו ניסה . אלא לשאלה כיצד יש לנהוג בע� ישראל, כפי שהעלה איוב, א� לא לשאלה הקיומית

 . מתו� תקווה כי מדיניות זו תגרו� לע� לחזור בתשובה, מידיי� לע�

כא� המקו� לציי� כי . יובאו בהערות שוליי�, ק"ובמיוחד רד, כאשר דבריה� של החולקי�, ג"הדברי� מבוססי� בעיקר� על דברי רלב

מאמר זה מבוסס על הגישה . או שהנהיג גישה עצמאית',  פי ציוויו של הבי� הפרשני� נטושה מחלוקת סביב השאלה א� אליהו פעל על

 .הראשונה

 .שג� עליה נעמוד במאמר', יש מקו� להבי� את תשובתו של ה, אל מול דרישת אליהו לשכר ועונש

 

 ?יוזמה אנושית או אלוקית

 ): א, א יז"מל(� במפתיע "אליהו הנביא מופיעה על במת התנ

אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו א� יהיה השני� האלה טל ומטר כי ' שבי גלעד אל אחאב חי הויאמר אליהו התשבי מת

 .א� לפי דברי

נחלקו , במקו� בו סת� הכתוב. ציווה את אליהו לעצור את הגשמי�' לא מוזכר כי ה, כמו כ�. קוד� לכ� לא מוזכר כי אליהו נמשח לנביא

 ):כ, ש�(מר אליהו או, בתפילתו על בנה של האשה הצרפתית. הפרשני�

 :בנה�אני מתגורר עמה הרעות להמית את�האלמנה אשר�אלקי הג� על' ויאמר ה' ה�ויקרא אל

 : ק במקו� כותב"הרד, בביאור דברי� אלה נחלקו הפרשני�

כלומר אפילו על האלמנה פקדת העו� כמו שאתה פוקד היו� עונ� לישראל בעצירת הגשמי� ואפילו . הג� על האלמנה

 …למנה פקדת עונה להמית את בנה לא תחייהו בזכותי שאני מתגורר עמהעל זאת הא

 .וא� המית את ב� האשה הצרפתית, מייסר את ישראל בעצירת גשמי�' אליהו מוחה על כ� שה, רוצה לומר

 : הל� בדר� אחרת) ש�(בעל מצודת דוד , לעומת זאת

וכי ג� על האלמנה , על שהעצרתי את המטר,  באר�לא די שהרעות לי ללכת נע ונד משוטט, רצה לומר. הג� על האלמנה

עד שלא אמצא , וכי כל כ� גדלה אשמתי, והרעות לה להמית את בנה בעבור זה, יחרה ל� על אשר הכניסה אותי בביתה

 .מי יכניס אותי

 . בעקבות זה שעצר את הגשמי�, מעניש אותו ואת האשה המארחת אותו' אליהו מוחה על כ� שה, דהיינו

 

 לבצורתהסיבה 

תשובה . ה"שאלה המקבלת משנה תוק� לאור התנגדותו של הקב, בפירוש מצודת דוד אי� מענה מפורש לשאלה מדוע עשה זאת אליהו

 ):לז, יח(לשאלה זו נית� לקבל בתפילת אליהו בהר הכרמל 

 .את לב� אחרניתואתה הסבת האלהי� ' אתה ה�ענני וידעו הע� הזה כי' ענני ה
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 :באופ� הבא) ש�(ג " על ידי רלבסופו של הפסוק בואר

ומה שנראה לה� לפעמי� שיענ� הבעל . הוא האלהי� לבד' יכירו בזה כי אתה ה. הוא האלהי�' וידעו הע� הזה כי אתה ה

וכאילו הסיבות את לב� אחורנית בהשפע אות� . הנה זה לא היה מהבעל אבל אות� הפעולות באו מאת�, בבא בקשת�

והמשל הנה היתה אמונת� כי בעבד� הבעל תת� האר� יבולה הנה .  שיהיה בסבת הבעלכי ה� חשבו, הפעולות מאת�

 .בתת האר� יבולה שהיה מגיע מהש� יתבר� התחזקו להאמי� בבעל לחשב� כי מאתו נהיה זה

עבודה הע� חושב כי דווקא ה, ה שכיוו� שהוא מוריד לישראל גש� למרות שה� עובדי� עבודה זרה"אליהו טוע� כלפי הקב, כלומר

 .456הזרה היא הגורמת לגשמי� לרדת

כתשובה לשאלה מדוע נסמכה עצירת הגשמי� לסיפור על חיאל בית האלי שבנה את יריחו , .)סנהדרי� קיג(דברי� דומי� כתובי� בגמרא 

 :את הדברי�) א, יז(י "וכ� הביא רש. ובניו מתו

אפשר שקללת התלמיד נתקיימה , אחאב לאליהואמר , אלא שהלכו אליהו ואחאב לנח� את חיאל באבלו, למה סמכו כא�

' וחרה א� ה, וסרת� ועבדת� אלהי� אחרי� והשתחוית� לה�) יז, דברי� יא(שנאמר , וקללת משה רבינו לא נתקיימה

 .'מיד ויאמר אליהו וגו, ואי� גשמי� נעצרי�, והרי כל ישראל עובדי� עבודה זרה, בכ� ועצר את השמי�

שהרי ישראל עובדי� עבודה זרה וגשמי� , וטע� שבניו של חיאל לא מתו בגלל קללת יהושע, י אליהואחאב התריס כלפ, רוצה לומר

 . ורע לו–ומוכיח כי רשע , בתגובה עוצר אליהו את הגשמי�. ומכא� שעונשי התורה אינ� מתקיימי�, יורדי�

  

 האשה הצרפתית

 . שני�קצרו הפר, במקו� שבו הארי� הכתוב בסיפור מעשיו של אליהו בצרפת

 ):יד�יב, יז(ומכא� מתפתחת השיחה באופ� הבא , מבקש אליהו מהאשה להכי� לו אוכל, במפגש הראשו� בי� אליהו לאשה הצרפתית

אלהי� א� יש לי מעוג כי א� מלא כ� קמח בכד ומעט שמ� בצפחת והנני מקששת שני� עצי� ובאתי ' ותאמר חי ה

ה אליהו אל תיראי באי עשי כדבר� א� עשי לי מש� עגה קטנה בראשנה ויאמר אלי. ועשיתיהו לי ולבני ואכלנהו ומתנו

להי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמ� לא תחסר עד יו� �א' כי כה אמר ה. והוצאת לי ול� ולבנ� תעשי באחרנה

 .פני האדמה� גש� על457'תת ה

ביאר את ) יג, יז(ג "הרלב. ה לשפע של מזו�אול� אליהו מבטיח כי א� תפעל על פי הוראותיו תזכ, בשלב הראשו� האשה מסרבת

 :הבטחת אליהו

הנה צוה לה אליהו זה כי מפני כלכלה אותו יביא הש� יתבר� הברכה בקמח ההוא ובשמ� וא� תעשה לה ולבנה תחלה 

 .וכלה הקמח והשמ� בו

הוא מבטיח :  אליהו בדרכו החינוכיתכא� ממשי�. יבר� את מזונה והוא לא ייגמר' ה, אליהו מבטיח לאשה כי א� תענה לבקשתו, כלומר

 .  צדיק וטוב לו–לאשה כי א� תציית להוראותיו תקבל שכר מידי 

בתפילתו אליהו , ואכ�. שהרי פתאו� צדיק ורע לו, מתמוטטת המדיניות של אליהו, כאשר מת בנה של האשה. והמשבר לא מאחר לבוא

 ):כ, יז(טוע� כלפי בורא עול� 

 .קי הג� על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנהאל' ויאמר ה' ויקרא אל ה

). הובא לעיל, כמבואר במצודת דוד ש�(כפי שהרע לו עצמו בייבוש נחל כרית , הרע לאשה הצרפתית' אליהו מצר על כ� שה, כלומר

ולרשע צרי� להיות , היות טובלצדיק צרי� ל: ישת� פעולה ע� מדיניותו החינוכית' טענתו של אליהו מבוססת על כ� שהוא מצפה שה

 .רע

 .צדיק וטוב לו: ובקיצור, ומחייה את ב� האלמנה בכדי להוכיח לה שיש שכר לפעולתה, אליהו אינו מתייאש

 ):טו; ט, יח(דו שיח דומה מתנהל בי� עובדיה ואליהו 

 . מה חטאתי כי אתה נת� את עבד� ביד אחאב להמיתני]עובדיה[=ויאמר 
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 .וה צבאות אשר עמדתי לפניו כי היו� אראה אליוויאמר אליהו חי יה...

 . מבטיח לו אליהו כי לא יאונה לו כל רע, כאשר עובדיה חושש כי א� יקיי� את ציווי הנביא יהרגנו אחאב, דהיינו

  

 מעמד הר הכרמל

 ):לז�לו, יח(שללא שכר ועונש מידיי� הע� אינו מסוגל להאמי� , ג� בתפילתו על הר הכרמל טע� אליהו כנגד בורא עול�

הדברי� � עשיתי את כל458אלקי אברה� יצחק וישראל היו� יודע כי אתה אלקי� בישראל ואני עבד� ובדבר�' ויאמר ה…

 .האלקי� ואתה הסבת את לב� אחרנית' ענני וידעו הע� הזה כי אתה ה' ענני ה. האלה

ובדבר� "לאור זאת קשה מדוע אמר אליהו . הבעלג מבאר שהסבת הלב נגרמה בגלל שגשמי� ירדו למרות עבודת "רלב, כאמור לעיל

 :כ�) לו, ש�(ג "את זאת יישב הרלב. שהרי הוא עשה על דעת עצמו, "עשיתי

הנה יתכ� שיאמר כי , פ שנניח שלא צוהו על זה"ואע,  שצוהו על זה כמו שזכרנוידמהל בשליחות� ובמצות� כי "ר

והיה בלתי נכו� שית� מטר על פני האדמה . על פני האדמהבדברו עשה זה מפני שאמר לו שיראה אל אחאב וית� מטר 

 בעוד� מחזיקי� ברשעת� כי אז יסור מעצירת המטר התועלת אשר בעבורו היה והוא כדי שישובו מדרכ� הרעה

 שאליהו התכוו� שהוא הצטווה על, והשני; צווה אותו על כ�' שאליהו חשב שה, האחד: ג מבאר את דברי אליהו בשני אופני�"הרלב

ג מסיי� שמטרתו של מעמד הר הכרמל היתה למנוע מהע� לחשוב שהגשמי� שבו לרדת ללא "הרלב. להוריד מחדש גשמי�' ידי ה

 .רשע וטוב לו, כלומר, תשובה

 ):מב�מא, יח(אז אומר אליהו לאחאב , לאחר שחיטת נביאי הבעל, השלמת המהל� החינוכי מתרחשת בסו� מעמד הר הכרמל

ויעלה אחאב לאכל ולשתות ואליהו עלה אל ראש הכרמל : לה אכל ושתה כי קול המו� הגש�ויאמר אליהו לאחאב ע

 .459ויגהר ארצה ויש� פניו בי� ברכיו

 :הבטיח שירדו גשמי�' והרי ה, ביאר מדוע נדרש אליהו להתפלל) מג, יח(ג "הרלב

תבר� זה הטוב על דר� המופת והנה הוצר� אליהו בכל זה לפי שלא היו ישראל ראויי� מצד עצמ� בשיגיע לה� הש� י

ולולי רוב תפלת אליהו והצטערו בזה האופ� לא היה מגיע לה� מטר בזה הדר� אבל יבא לה� כמנהג הטבע בשתסור 

עצירת המטר שהביא הש� יתבר� לה� ואמנ� רצה אליהו שיגיע לה� המטר תכ� כדי שיכירו כי עונותיה� היו מסבבי� 

 .' אל העצירת המטר ולזה בא המטר תכ� ששבו

 .ולכ� היה צור� בתפילת אליהו כדי לזרז את ירידת הגשמי�, ישראל עדיי� לא היו ראויי� לירידת גשמי� מידית, כלומר

שחזרו בתשובה , ככל הנראה כדי לחזק את ידי אחאב והע�, ג� באירוע זה פועל אליהו לשכר מידי לצדיק, ג"על פי פירושו של הרלב

 .גד נביאי הבעלברמה מסוימת ופעלו בתקיפות נ

 ):ד�ב, יט(פרק זה מסתיי� באכזבה מרה של אליהו 

וירא . ותשלח איזבל מלא� אל אליהו לאמר כה יעשו� אלקי� וכה יוספו� כי כעת מחר אשי� את נפש� כנפש אחד מה�

רת� הל� במדבר דר� יו� ויבא וישב תחת �והוא. ויק� ויל� אל נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו ש�

 .קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבתי' נפשו למות ויאמר רב עתה ה� וישאל את460אחד

והיא אינה , אול� לחרדתו הוא מגלה כי איזבל נשארה על כיסאה, אליהו ציפה כי לאחר מדיניות עקבית כל כ� יהרוג אחאב את איזבל

 . חוששת לאיי� על חייו

ובמלחמותיו מאז לא נזקק לנביאי , לא פגע באליהו ג� כשפגש בו בכר� נבותשהרי אחאב , אי� הכוונה כי מעמד הר הכרמל נכשל

 . ברח למדבר–וכשהתאכזב , אול� אליהו ציפה מאחאב ליותר. 'אלא רק לנביאי ה, הבעל

 

 אליהו בהר חורב

 ):י�ט, יט(ובפיו הטענות הבאות ' בבואו לחורב עומד אליהו לפני ה
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אלקי צבאות כי עזבו ' ויאמר קנא קנאתי לה.  אליו ויאמר לו מה ל� פה אליהו'ויבא ש� אל המערה ויל� ש� והנה דבר ה

 .ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה, את מזבחתי� הרסו ואת נביאי� הרגו בחרב, ברית� בני ישראל

וכפי שביאר , ופ� מלא לא חזר בתשובה בא–שלמרות פעילותו החינוכית התקיפה , אלא כלפי הע�' כא� אליהו לא בא בטענות כלפי ה

 ):ט, ש�(ג "רלב

כי לא , כי בני ישראל עזבו את ברית התורה והרסו מזבחות הש� יתבר�, כי הוא מקנא לש� יתבר�, והנה השיב אליהו…

ונשאר אליהו לבדו מ� . כי כבר הרגה אות� איזבל כמו שקד�, והרגו נביאי הש� בחרב. רצו לעבוד כי א� אלהי� אחרי�

ובקשה להרוג אותו וכאילו שאל מהש� יתבר� על זה שיקו� נקמתו על אלו הרעות שעשו ישראל , � לההנביאי� הידועי

 …והנה קרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל

מסקנתו של אליהו היא שיש . 'אליהו משווה בי� הרעות שעשו ישראל לצרות העוברות עליו למרות נאמנותו לה, ג"על פי רלב, כלומר

 .שראל מכות נוספותלהכות את י

 ): יב�יא, ש�(לאליהו לא איחרה לבוא ' תשובתו של ה

ואחר הרוח ' לא ברוח ה' עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרי� ומשבר סלעי� לפני ה' והנה ה' ויאמר צא ועמדת בהר לפני ה

 .ואחר האש קול דממה דקה' ואחר הרעש אש לא באש ה. 'רעש לא ברעש ה

 :בעניי� זה) יא�ט, יט(ג "ואלו דברי רלב,  פשר ההתגלות לאליהוהפרשני� האריכו לפרש את

אז יצא מהמערה וידמה שכבר עשה זה ' ל כי כשיראה לו כבוד ה"ר' אז אמר לו הש� יתבר� שיצא ויעמוד בהר לפני ה

הש� יתבר� כדי שיבקש אליהו רחמי� על ישראל לא שיתפלל להשחית� על רוע מעלליה� כי היה רצו� הש� יתבר� 

אליו ולזה הראה לו הדברי� המשחיתי� כמו הרוח הגדולה והחזקה שהיא מפרקת להארי� לה� אפו כדי שישובו 

 .הרי� ומשברת סלעי�

כי אי� מדר� הש� יתבר� שיביא הרעות א� לא לתכלית שיגיע מה� טוב ולפי שנתבאר לש� יתבר� . 'ולא היה ברוח ה

,  מדרכ� הרעההמתי� לה� א� ישובוחטאי� לפי מה שראוי אבל שלא יהיו מקבלי� תוכחת לא רצה לענש� על אלו ה

 .כמו שזכרנו ברוח' כ שלא ברעש ה"וזכר ג, והנה היה אחר הרוח רעש והוא מזיק כי הוא כלי להפכת הארצות

 לא תשיב את יודע כי ג� ענישה כואבת' מה ג� שה, אולי ישובו ישראל בתשובה ג� ללא עונשי�, רומז לאליהו כי יש להמתי�' ה, כלומר

כל זאת כדי לרמוז . במקו� בו עמד משה להתפלל על ע� ישראל, לאור זאת ברור מדוע ההתגלות מתרחשת בהר חורב. 461הע� בתשובה

 .המבקשת נקמה בישראל, ולא בדרכו, שהג� על ישראל, 462לאליהו לאחוז בדרכו של משה

 ):יב, ש�(ג "כפי שכתב רלב, ב על דבריו הראשוני�שכ� ג� אחר המראה חזר שו', אליהו ככל הנראה לא קיבל את דברי ה

וידמה כי מרוב כעס אליהו על רוב חטאת ישראל לא ש� אל לבו להבי� את דבר המראה הזאת ולזה השיב באופ� שאמר 

 .בראשונה

 למשוח שלושה אנשי� שייסרו' מורה לו ה, לאחר שאליהו אינו משתכנע

 

 

 

                                                                   

 זה העני� ולא אמר לו מה יעשה עד שהביאו אל הר חורב והראה לו כל ויש לשאול מה היה כל: "הסביר את פשר ההתגלות כ�) יג, יט(ק "הרד, ג" בניגוד לרלב461

' הוא האלהי� ה' בתו� בני ישראל והחזיר� למוטב עד שאמרו כול� ה' והנראה בעיני כי כל זה היה גמול המעשה הטוב שעשה בהר הכרמל וקדש ש� ה, זה הכבוד

 ". הכבוד ע� פלא גדול שעשה עמו בדר� והראה לו כל הכבוד הזההוא האלהי� והרג נביאי הבעל גמלו האל בצדקו והביאו אל מקו�

 . ועל רקע זה בולט ההבדל שהובא לעיל, ש� הובאו עשרות מקבילות בי� משה ואליהו, ד'  ראה פסיקתא רבתי פ462


